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อารัมภบท
ในยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อเริ่ มต้นยุคใหม่
เพื่อเปลี่ยนวิถีทางที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบตั ิงาน และเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของทั้งยุค
นี่คือหลักการซึ่งพระเจ้าทรงใช้ปฏิบตั ิงานในยุคพระวจนะ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพูดจากมุมมองที่ต่างออกไป เพื่อที่มนุษย์อาจได้เห็นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ผูท้ รงเป็ นพระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
และอาจสามารถมองเห็นพระปรี ชาญาณและความมหัศจรรย์ของพระองค์
พระราชกิจเช่นนั้นทาไปเพื่อให้สัมฤทธิ์เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นในการพิชิตมนุษย์
การทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม และการกาจัดมนุษย์
ซึ่งเป็ นความหมายที่แท้จริ งของการใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจในยุคพระวจนะ
โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้ ผูค้ นจึงได้มารู ้จกั กับพระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสยั ของพระเจ้า
แก่นแท้ของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรเข้าสู่ โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะทาในยุคพระวจนะจึงถูกนาพาไปสู่การบังเกิดผลโดยครบถ้วนบริ บูรณ์
โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้ ผูค้ นได้ถูกตีแผ่ ถูกกาจัด และถูกทดสอบ ผูค้ นได้เห็นพระวจนะของพระเจ้า
ได้ยินพระวจนะเหล่านี้ และระลึกรู ้ได้ถึงการดารงอยู่ของพระวจนะเหล่านี้ ผลก็คือ
พวกเขาได้มาเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้า ในฤทธานุภาพสูงสุดและพระปรี ชาญาณของพระเจ้า
รวมทั้งในความรักของพระเจ้าที่มีให้กบั มนุษย์ และความปรารถนาของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด คาว่า
“พระวจนะ” อาจฟังดูเรี ยบง่ายและธรรมดาสามัญ
แต่พระวจนะที่กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์น้ นั สั่นสะเทือนจักรวาล
พระวจนะเหล่านั้นแปลงสภาพหัวใจของผูค้ น แปลงสภาพมโนคติที่หลงผิดและอุปนิสยั แต่เดิมของพวกเขา
และแปลงสภาพหนทางที่โลกทั้งโลกเคยปรากฏ ตลอดหลายยุคหลายสมัยมานั้น
มีเพียงพระเจ้าของวันนี้เท่านั้นที่ได้ทรงพระราชกิจด้วยวิธีน้ี
และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ตรัสด้วยเหตุน้ีและเสด็จมาช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเหตุน้ี จากเวลานี้ไป
มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนาของพระวจนะของพระเจ้า
ได้รับการเลี้ยงและจัดหาให้โดยพระวจนะของพระองค์ ผูค้ นใช้ชีวิตในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้า
ท่ามกลางคาสาปแช่งและพระพรของพระวจนะของพระเจ้า
และมีผคู้ นมากกว่านั้นอีกที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การพิพากษาและการตีสอนของพระวจนะของพระองค์
พระวจนะเหล่านี้และพระราชกิจนี้ลว้ นแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ ความรอดของมนุษย์
เพื่อประโยชน์ต่อการทาให้น้ าพระทัยพระเจ้าลุล่วง

และเพื่อประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปสัณฐานดั้งเดิมของโลกแห่งการทรงสร้างเดิม
พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกโดยใช้พระวจนะ พระองค์ทรงนาทางผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาลโดยใช้พระวจนะ
และพระองค์ทรงพิชิตและช่วยพวกเขาให้รอดโดยใช้พระวจนะ ในท้ายที่สุดแล้ว
พระองค์จะทรงใช้พระวจนะเพื่อนาพาโลกเดิมทั้งโลกไปสู่บทอวสาน
ด้วยเหตุน้ีจึงจะเป็ นการทาให้แผนการบริ หารจัดการของพระองค์สาเร็จครบถ้วนบริ บูรณ์
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

ในยุคนี้และท่ามกลางพวกเจ้า พระเจ้าจะทรงทาให้ขอ้ เท็จจริ งต่อไปนี้สาเร็จลุล่วง:
ที่ว่าทุกคนจะใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าจะสามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้
และจะรักพระเจ้าอย่างจริงจังจริงใจ
ที่ว่าผูค้ นทั้งหมดจะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานและเป็ นความเป็ นจริ งของตนและจะมีหัวใจที่เคารพพร
ะเจ้า และที่ว่าโดยอาศัยการปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้า มนุษย์จะใช้อานาจขัตติยะพร้อมไปกับพระเจ้า
นี่คืองานที่จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยพระเจ้า เจ้าสามารถอยูโ่ ดยที่ไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าได้หรื อไม่? วันนี้
มีผูค้ นมากมายที่รูส้ ึกว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้แม้แต่วนั เดียวหรื อสองวันโดยที่ไม่ได้อ่ านพระวจนะของพระอง
ค์ พวกเขาต้องอ่านพระวจนะของพระองค์ทุกวัน และหากไม่มีเวลา การฟังพระวจนะเหล่านี้ก็จะเพียงพอ
นี่คือความรู ้สึกที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้แก่ผคู้ น
และมันเป็ นหนทางที่พระองค์ทรงเริ่ มที่จะขับเคลื่อนพวกเขา นั่นคือ พระองค์ทรงปกครองผูค้ นผ่านพระวจนะ
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้าได้
หากหลังจากผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันโดยที่ไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้ารู ้สึกถึงความมืดมิดและความกระหาย และไม่สามารถทนต่อสภาวะเช่นนั้นได้
นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าได้ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว
และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้หนั หนีไปจากเจ้า เจ้าก็จะเป็ นหนึ่งในผูซ้ ่ึงอยู่ในกระแสนี้ อย่างไรก็ตาม
หากหลังจากผ่านไปหนึ่งวันหรื อสองวันโดยไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าไม่ได้รู้สึกอะไรสักอย่าง
หากเจ้าไม่มีความกระหาย และไม่ได้ถูกขับเคลื่อนเลยทั้งสิ้น
นี่แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้หันหนีไปจากเจ้าแล้ว เช่นนั้นแล้วนี่ย่อมหมายความว่า
มีบางอย่างผิดปกติกบั สภาวะภายในตัวเจ้า เจ้ายังไม่ได้เข้าสู่ยุคพระวจนะ
และเจ้าเป็ นหนึ่งในบรรดาพวกที่ลา้ หลัง พระเจ้าทรงใช้พระวจนะปกครองผูค้ น
เจ้ารู ้สึกดีหากเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และหากเจ้าไม่ได้กินและดื่ม เจ้าย่อมไร้เส้นทางให้ติดตาม
พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นอาหารของผูค้ น และเป็ นพละกาลังซึ่งขับเคลื่อนพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า
“มนุษย์จะดารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้

แต่ตอ้ งดารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคาซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” วันนี้
พระเจ้าจะทรงนาพาพระราชกิจนี้ไปสู่ความครบถ้วนบริ บรู ณ์
และพระองค์จะทรงทาให้ขอ้ เท็จจริงนี้สาเร็จลุล่วงในตัวพวกเจ้า เป็ นไปได้อย่างไรกันที่ในอดีตนั้น
ผูค้ นสามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้า
และกระนั้นก็ยงั สามารถกินอาหารและทางานได้ตามปกติ แต่นี่ไม่ใช่กรณีในวันนี้ใช่ไหม? ในยุคนี้
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเป็ นหลักในการปกครองทุกคน โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
มนุษย์จึงได้รับการพิพากษาและทาให้มีความเพียบพร้อม จากนั้นในที่สุดจึงถูกนาตัวไปยังราชอาณาจักร
มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดหาให้แก่ชีวิตของมนุษย์ได้
และมีเพียงแค่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ความสว่างและเส้นทางสาหรับการปฏิบตั ิแก่มนุษย์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคแห่งราชอาณาจักร
ตราบเท่าที่เจ้าไม่ไถลห่างจากความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
การกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์ในแต่ละวัน พระเจ้าก็จะทรงสามารถทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

ตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลเรากาลังทางานของเรา และในทิศตะวันออก
เสียงกระแทกสนั่นราวฟ้าร้องดังขึ้นอย่างไม่รู้จบ ทาให้ชนชาติท้งั ปวงและคณะนิกายทั้งหมดสั่นสะเทือน
เป็ นเสียงของเรานัน่ เองที่ได้นาทางพวกมนุษย์ท้งั หมดเข้ามาสู่ปัจจุบนั
เราจะทาให้พวกมนุษย์ท้งั หมดถูกพิชิตโดยเสียงของเรา ตกลงสู่กระแสนี้ และนบนอบต่อหน้าเรา
ด้วยเหตุที่เราได้เรี ยกคืนสง่าราศีของเราจากแผ่นดินโลกทั้งหมดและได้ให้สง่าราศีน้ นั ปรากฏขึ้นใหม่ในทิศตะวัน
ออกนานมาแล้ว ใครบ้างไม่ถวิลหาที่จะได้เห็นสง่าราศีของเรา?
ใครบ้างไม่รอคอยการกลับมาของเราอย่างกระวนกระวายใจ? ใครบ้างไม่กระหายการปรากฏอีกครั้งของเรา?
ใครบ้างไม่คะนึงหาความดีงามของเรา? ใครบ้างจะไม่มาหาความสว่าง?
ใครบ้างจะไม่เฝ้ามองความมัง่ คัง่ ของคานาอัน? ใครบ้างไม่ถวิลหาการกลับมาของพระผูไ้ ถ่?
ใครบ้างไม่ชื่นชมองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ผยู้ งิ่ ใหญ่? เสียงของเราจะแผ่ไปทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก
เมื่อเผชิญหน้ากับประชากรที่เราเลือกสรร เราปรารถนาที่จะกล่าววจนะแก่พวกเขาเพิม่ เติมอีก
เรากล่าววจนะของเราต่อทั้งจักรวาลและต่อมวลมนุษย์
ราวกับเสียงฟ้าร้องอันเปี่ ยมพละกาลังที่ทาให้ภูเขาและแม่น้ าสั่นสะเทือน
ดังนั้นวจนะในปากของเราจึงได้กลายเป็ นขุมทรัพย์ของมนุษย์ และพวกมนุษย์ท้งั หมดก็ทะนุถนอมวจนะของเรา
ฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศตะวันออกตลอดทางไปจนถึงทิศตะวันตก
วจนะของเราเป็ นวจนะที่มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะละทิง้ ไป และในเวลาเดียวกันก็พบว่าวจนะเหล่านั้นยากหยัง่ ถึง

แต่ก็ชื่นบานในถ้อยคาเหล่านั้นอย่างหาใดปาน
พวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนเปรมปรี ด์ แิ ละเต็มไปด้วยความชื่นบานยินดี
เฉลิมฉลองการมาของเราราวกับว่าทารกคนหนึ่งเพิง่ จะได้ถือกาเนิด โดยเสียงของเรา
เราจะนาพาพวกมนุษย์ท้งั หมดมาอยู่ต่อหน้าเรา นับจากนั้นเป็ นต้นไป
เราจะเข้าสู่เผ่าพันธุ์ของพวกมนุษย์อย่างเป็ นทางการเพื่อที่พวกเขาจะได้มานมัสการเรา
ด้วยสง่าราศีที่เราแผ่รัศมีและวจนะในปากของเรา
เราจะทาเช่นนั้นจนพวกมนุษย์ท้งั หมดมาอยู่ตอ่ หน้าเราและเห็นว่าฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศตะวันออก
และว่าเรายังได้ลงมาสู่ “ภูเขามะกอกเทศ” แห่งทิศตะวันออกเช่นกัน
พวกเขาจะเห็นว่าเราได้อยู่บนแผ่นดินโลกนานมาแล้ว ไม่ใช่ในฐานะบุตรของพวกยิวอีกต่อไป
แต่ในฐานะฟ้าแลบแห่งทิศตะวันออก ด้วยเหตุที่เราได้คนื ชีพมานานแล้ว และได้ไปจากท่ามกลางมวลมนุษย์แล้ว
และจากนั้นได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยสง่าราศีท่ามกลางพวกมนุษย์
เราคือพระองค์ผทู้ รงได้รับการนมัสการมาหลายยุคสมัยนับไม่ถว้ นก่อนปัจจุบนั นี้แล้ว
และเรายังเป็ นทารกที่ถูกคนอิสราเอลละทิ้งมาหลายยุคสมัยนับไม่ถว้ นก่อนปัจจุบนั นี้แล้วเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านั้น
เราคือพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่งึ เปี่ ยมพระสิริแห่งยุคปัจจุบนั !
ให้ท้งั หมดนั้นจงมาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของเราและเห็นโฉมหน้าอันเปี่ ยมสง่าราศีของเรา ได้ยนิ เสียงของเรา
และเฝ้ามองกิจการของเรา นี่คือเจตจานงครบถ้วนบริ บูรณ์ของเรา
มันคือจุดสิ้นสุดและจุดสุดยอดของแผนการของเรา รวมทั้งจุดประสงค์ของการบริ หารจัดการของเรา
ให้ทุกชนชาตินมัสการเรา ทุกภาษายอมรับเรา มนุษย์ทุกคนมอบความเชื่อของเขาในตัวเรา
และผูค้ นทุกคนอยูภ่ ายใต้การกะเกณฑ์โดยเรา!
ตัดตอนมาจาก “เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยพระวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาล”
ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

ครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสไว้ว่า แม้แต่ในอาณาจักรพันปี ผูค้ นยังคงต้องติดตามถ้อยดารัสของพระองค์ต่อไป
และในอนาคต ถ้อยดารัสของพระเจ้าจะยังนาชีวิตของมนุษย์โดยตรงในแผ่นดินอันดีงามแห่งคานาอัน
ขณะโมเสสอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าได้ทรงอบรมสั่งสอนและตรัสกับเขาโดยตรง พระเจ้าทรงส่งอาหาร น้ า
และมานาจากสวรรค์ให้ผูค้ นได้ชื่นชม และวันนี้กย็ งั เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าทรงส่งสิ่งต่างๆ
สาหรับกินและดื่มให้ผูค้ นได้ชื่นชมด้วยพระองค์เอง
และพระองค์ทรงส่งคาสาปแช่งเพื่อตีสอนผูค้ นด้วยพระองค์เอง และดังนั้น
พระเจ้าจึงดาเนินทุกขั้นตอนในพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เอง วันนี้
ผูค้ นแสวงหาการบังเกิดของความจริ ง พวกเขาแสวงหาหมายสาคัญและการอัศจรรย์

และมีความเป็ นไปได้ที่ผคู้ นดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเหวี่ยงทิง้ ไป
เพราะพระราชกิจของพระเจ้ากาลังกลายเป็ นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้นทุกที
ไม่มีใครรู ้ว่าพระเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ พวกเขายังไม่ตระหนักรู ้เช่นกันว่า
พระเจ้าได้ทรงส่งอาหารและยาบารุงลงมาจากสวรรค์ แต่กระนั้น พระเจ้าก็ทรงมีอยู่จริ งๆ
และภาพฉากอันน่าตื่นเต้นของอาณาจักรพันปี ในจินตนาการของผูค้ นก็ยงั เป็ นถ้อยดารัสส่วนพระองค์ของพระเจ้
าด้วยเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริง และเช่นนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่า การครองราชย์ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
การครองราชย์ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินโลกอ้างอิงถึงเนื้อหนัง
เนื่องจากสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อหนังนั้นไม่ได้ดารงอยู่บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นบรรดาผูค้ นทั้งหมดที่มุ่งเน้นการไปยังสวรรค์ช้นั ที่สามจึงทาเช่นนั้นไปโดยเปล่าประโยชน์
สักวันหนึ่ง เมื่อทั้งจักรวาลกลับคืนสู่พระเจ้า
ศูนย์กลางของพระราชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวาลจะปฏิบตั ิตามถ้อยดารัสของพระองค์ ไม่ว่าจะ ณ
แห่งหนตาบลใด บางคนจะใช้โทรศัพท์ บางคนจะขึ้นเครื่องบิน บางคนจะขึ้นเรื อข้ามทะเล
และบางคนจะใช้เลเซอร์เพื่อรับถ้อยดารัสของพระเจ้า ทุกคนจะนิยมบูชาและเปี่ ยมด้วยความโหยหา
พวกเขาทุกคนจะมาใกล้ชิดกับพระเจ้า และรวมตัวกันเข้าหาพระเจ้า และทุกคนจะนมัสการพระเจ้า
และทั้งหมดนี้จะเป็ นกิจการของพระเจ้า จงจดจาสิ่งนี้ไว้!
พระเจ้าจะไม่เริ่ มต้นใหม่อีกครั้งในที่อนื่ ใดอย่างแน่นอน พระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งนี้ที่ว่า
พระองค์จะทาให้ผคู้ นทั้งหมดทัว่ ทั้งจักรวาลมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์และนมัสการพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
และพระราชกิจของพระองค์ในที่อนื่ ๆ จะยุติลง และผูค้ นจะถูกบีบให้ตอ้ งแสวงหาหนทางทีแ่ ท้จริ ง
เหมือนดัง่ โยเซฟ: ทุกคนมาหาเขาเพื่ออาหาร และกราบไหว้เขาเพราะเขามีสิ่งต่างๆ ให้กิน
เพื่อหลีกเลี่ยงกันดารอาหาร ผูค้ นจะถูกบีบให้แสวงหาหนทางที่แท้จริ ง
ชุมชนทางศาสนาทั้งหมดจะประสบทุกข์จากกันดารอาหารที่รุนแรง
และมีเพียงพระเจ้าของวันนี้เท่านั้นที่เป็ นน้ าพุของน้ าแห่งชีวิต
ซึ่งมีน้ าพุที่ไหลริ นตลอดเวลาจัดเตรี ยมไว้สาหรับความชื่นชมยินดีของมนุษย์
และผูค้ นจะมาและพึ่งพาอาศัยพระองค์
นั่นจะเป็ นเวลาที่กิจการของพระเจ้าได้รับการเปิ ดเผยและพระเจ้าทรงได้รับพระสิริ
ผูค้ นทั้งหมดทัว่ จักรวาลจะนมัสการ “มนุษย์” ธรรมดาผูน้ ้ี นี่จะไม่ใช่วนั แห่งพระสิริของพระเจ้าหรอกหรื อ
สักวันหนึ่ง ศิษยาภิบาลสูงอายุจะส่งโทรเลขมากมายออกไปเพื่อเสาะหาน้ าจากน้ าพุของน้ าแห่งชีวิต
พวกเขาจะอยู่ในวัยชรา แต่พวกเขาจะยังมานมัสการบุคคลผูน้ ้ี ผูท้ ี่พวกเขาเคยดูหมิ่น
พวกเขาจะยอมรับพระองค์ออกมาจากปากของพวกเขาเอง

และจะเชื่อมัน่ วางใจในพระองค์ดว้ ยหัวใจของพวกเขาเอง นี่ไม่ใช่หมายสาคัญและการอัศจรรย์หรอกหรื อ?
ยามที่ท้งั ราชอาณาจักรชื่นบาน จะเป็ นวันแห่งพระสิริของพระเจ้า
และใครก็ตามที่มาหาพวกเจ้าและได้รับข่าวดีจากพระเจ้าก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า
และประเทศและประชาชนที่ทาเช่นนั้นจะได้รับการอวยพรและได้รับการดูแลโดยพระเจ้า ดังนั้น
ทิศทางในอนาคตจะเป็ นดังนี้ : ผูท้ ี่ได้รับถ้อยดารัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะมีเส้นทางให้เดินบนแผ่นดินโลก
และต่อให้พวกเขาเป็ นนักธุรกิจ หรื อนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักการศึกษา หรื อนักอุตสาหกรรม
บรรดาผูท้ ี่ปราศจากพระวจนะของพระเจ้าจะมีช่วงเวลาที่ยากลาบากในการจะก้าวเดินแม้เพียงหนึ่งก้าว
และจะถูกบีบให้ตอ้ งแสวงหาหนทางที่แท้จริง นี่คือความหมายของ “ด้วยความจริ ง เจ้าจะเดินไปทัว่ ทั้งโลก
เมื่อปราศจากความจริ ง เจ้าจะไม่ได้ไปที่ใดเลย” ดังนั้น ข้อเท็จจริ งก็คอื : พระเจ้าจะทรงใช้หนทาง
(ซึ่งหมายถึงพระวจนะทั้งหมดของพระองค์) เพื่อบัญชาทั้งจักรวาลและปกครองและพิชิตมวลมนุษย์
ผูค้ นต่างหวังเสมอว่า จะมีการแปรผันครั้งใหญ่ในวิถีทางที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ กล่าวโดยง่ายก็คือ
พระเจ้าทรงควบคุมผูค้ นผ่านพระวจนะ และเจ้าต้องทาในสิ่งที่พระเจ้าตรัส ไม่ว่าเจ้าจะปรารถนาหรื อไม่ก็ตาม
นี่คือข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งเป็ นความจริง และทุกคนต้องเชื่อฟังทาตาม และดังนั้นเช่นกัน
มันจึงเป็ นสิ่งที่ตอ้ งดาเนินต่อไปโดยไม่อาจหยุดยั้งและเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ กัน
ตัดตอนมาจาก “อาณาจักรพันปี ได้มาถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าจะเผยแผ่ไปตามบ้านเรื อนต่างๆมากมายเกินคณานับ
พระวจนะเหล่านี้จะกลายเป็ นที่รู้กนั สาหรับทุกคน
และมีเพียงยามนั้นเท่านั้นเองที่พระราชกิจของพระองค์จะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาล ซึ่งกล่าวได้ว่า
หากพระราชกิจของพระเจ้าจะต้องเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาลแล้ว เช่นนั้น พระวจนะของพระองค์ก็จะต้องเผยแผ่
ในวันแห่งพระสิริของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะแสดงฤทธานุภาพและสิทธิอานาจ
พระวจนะของพระองค์ทุกคานับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงวันนี้จะสาเร็จลุล่วงและถึงครามาบังเกิด โดยการนี้
พระสิริจะมาสู่พระเจ้าบนแผ่นดินโลก ซึ่งกล่าวได้ว่า พระวจนะของพระองค์จะครองราชย์บนแผ่นดินโลก
ทุกคนที่เลวจะถูกตีสอนด้วยพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
ทุกคนที่ชอบธรรมจะได้รับการอวยพรจากพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
และทั้งหมดจะได้รับการสถาปนาและทาให้ครบบริ บูรณ์ดว้ ยพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงสาแดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ใด ทั้งหมดจะสาเร็จลุล่วงด้วยพระวจนะของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์จะสร้างข้อเท็จจริ ง ทุกคนบนโลกจะเฉลิมฉลองพระวจนะของพระเจ้า
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเด็ก เพศชาย เพศหญิง คนแก่ หรื อคนหนุ่มสาว
ทุกคนจะนบนอบอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

ซึ่งทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นพระวจนะของพระองค์ได้บนแผ่นดินโลกอย่างเจิดจ้าจับตาและประหนึ่งมีชีวิต
นี่คือความหมายของการที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ โดยเบื้องต้นแล้ว
พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกก็เพื่อสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งที่ว่า “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ซึ่งกล่าวได้ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อที่อาจจะได้ปล่อยพระวจนะของพระองค์ออกทางเนื้อหนัง
(ไม่เหมือนกับในช่วงเวลาของโมเสสในพันธสัญญาเดิม
คราที่พระสุรเสียงของพระเจ้าปล่อยออกมาจากท้องฟ้าโดยตรง) หลังจากนั้น
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์ก็จะถูกทาให้ลุล่วงในช่วงระหว่างยุคอาณาจักรพันปี
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์จะกลายเป็ นข้อเท็จจริ งที่มองเห็นได้ต่อหน้าต่อตามนุษย์
และผูค้ นจะเห็นพระวจนะทั้งหมดของพระองค์โดยใช้ดวงตาของตัวเองโดยปราศจากความไม่เสมอภาคกันแม้แ
ต่น้อย นี่คือความหมายสูงสุดของการจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า ซึ่งกล่าวได้ว่า
พระราชกิจของพระวิญญาณสาเร็จลุล่วง โดยผ่านทางเนื้อหนังและผ่านทางพระวจนะ
นี่คือความหมายที่แท้จริ งของ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” การทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น-ที่สามารถตรัสถึงน้ าพระทัยของพระวิญญาณ
และมีเพียงพระเจ้าผูท้ รงปรากฏเป็ นมนุษย์เท่านั้น-ที่สามารถตรัสในพระนามของพระวิญญาณ
พระวจนะของพระเจ้ามีความเรี ยบง่ายต่อการทาความเข้าใจในพระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ และคนอื่นๆ
ทุกคนได้รับการทรงนาโดยพระวจนะเหล่านั้น โดยไม่มีใครได้รับการยกเว้น
พวกเขาทั้งหมดดารงอยู่ภายในวงเขตนี้
ผูค้ นสามารถกลายมาเป็ นตระหนักรู ้ได้ก็เพียงจากถ้อยดารัสเหล่านี้เท่านั้น
บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้รับในหนทางนี้ย่อมกาลังฝันกลางวันหากพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถรับถ้อยดารัสจากสวรรค์
ได้ สิ่งดังกล่าวคือสิทธิอานาจที่สาธิตให้เห็นในเนื้อหนังที่ทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นเหตุให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ดว้ ยความเชื่อมัน่ ทั้งมวล
แม้แต่ผเู้ ชี่ยวชาญที่น่าเคารพยกย่องที่สุดและศิษยาภิบาลที่เคร่งศาสนาก็ยงั ไม่สามารถกล่าวคาเหล่านี้ได้
พวกเขาทั้งหมดต้องนบนอบภายใต้พระวจนะของพระเจ้า และไม่มีผใู้ ดจะสามารถทาการเริ่มต้นใหม่ได้
พระเจ้าจะทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตจักรวาล
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิสิ่งนี้โดยเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ใช้ถอ้ ยดารัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพิชิตผูค้ นทั้งหมดในทั้งจักรวาล
เพียงเช่นนี้เท่านั้นที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ และเช่นนี้เท่านั้น
ที่เป็ นการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ สาหรับมนุษย์
บางทีอาจปรากฏให้เห็นเสมือนว่าพระเจ้ามิได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอะไรมากมายนัก

แต่พระเจ้าแค่ตอ้ งทรงดารัสพระวจนะของพระองค์เท่านั้น
และพระวจนะของพระองค์จะเป็ นที่เชื่อมัน่ และเป็ นที่เกรงขามโดยทัว่ กัน เมื่อปราศจากข้อเท็จจริ ง
ผูค้ นโห่ร้องและกรี ดร้อง เมื่อมีพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาพลันเงียบกริ บ
พระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริงนี้เป็ นแน่เพราะ นี่คือแผนการของพระเจ้าที่ได้ทรงสถาปนาไว้นานแล้ว
การสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งของการมาถึงของพระวจนะบนแผ่นดินโลก อันที่จริง
ไม่มีความจาเป็ นที่เราต้องอธิบายว่า—การมาถึงของอาณาจักรพันปี บนแผ่นดินโลก
ก็คือการมาถึงของพระวจนะของพระเจ้าบนโลก การเคลื่อนลงมาจากสวรรค์ของกรุ งเยรู ซาเลมใหม่
คือการมาถึงของพระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่จะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ เพือ่ ร่ วมเคียงไปกับทุกการกระทาของมนุษย์
และความคิดทั้งหมดที่อยู่ภายในสุดของมนุษย์ นี่ยงั เป็ นข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งพระเจ้าจะทรงทาให้สาเร็จลุล่วง
นี่คือความงดงามของอาณาจักรพันปี นี่คอื แผนการที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้:
พระวจนะของพระองค์จะปรากฏบนแผ่นดินโลกเป็ นเวลาหลายพันปี
และพระวจนะของพระองค์จะสาแดงกิจการทั้งหมดของพระองค์
และทาให้พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์บนแผ่นดินโลกเสร็ จสิ้น และหลังจากนั้น
ช่วงระยะนี้ของมวลมนุษย์ก็จะเป็ นอันมาถึงบทอวสาน
ตัดตอนมาจาก “อาณาจักรพันปี ได้มาถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

ภาคที่หนึ่ง: ชีวิตคริสเตียน

1. พระราชกิจสามช่ วงระยะ

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 1
แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็ นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปี น้ นั ประกอบด้วยสามระยะ หรื อสามยุค
ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ (ซึ่งเป็ นยุคแห่งการทรงไถ่ดว้ ยเช่นกัน)
และยุคแห่งราชอาณาจักรแห่งยุคสุดท้าย
งานของเราในสามยุคดังกล่าวแตกต่างกันในด้านเนื้อหาตามลักษณะของแต่ละยุค ทว่าในแต่ละระยะ
งานส่วนนี้จะมีความเหมาะสมกับความจาเป็ นของมนุษย์ หรื อกล่าวให้ชดั เจนกว่านั้นได้ว่า
ถูกกระทาไปโดยสอดรับกับเล่ห์เพทุบายที่ซาตานนามาใช้ในสงครามที่เราต้องเข้าต่อกรด้วย
วัตถุประสงค์แห่งงานของเราคือเพื่อทาให้ซาตานพ่ายแพ้
เพื่อสาแดงปัญญาและฤทธานุภาพอันไม่สิ้นสุดของเราให้เป็ นที่ประจักษ์
เพื่อเปิ ดโปงเล่ห์เพทุบายทั้งสิ้นของซาตาน
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นการช่วยเผ่าพันธุ์มนุษยชาติท้งั มวลซึ่งอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานให้รอด
ทั้งหมดก็เพื่อแสดงถึงปัญญาและฤทธานุภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของเรา
และเพื่อเผยให้เห็นความน่าขยะแขยงเกินจะทานทนของซาตาน และที่ยงิ่ กว่านั้นก็คอื
เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายสามารถแยกแยะระหว่างความดีกบั ความชัว่ ได้
เพื่อจะรับรู ้ได้ว่าเราคือผูป้ กครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
เพื่อให้ได้เห็นกันอย่างชัดแจ้งว่าซาตานคือศัตรู แห่งมนุษยชาติ เป็ นผูท้ ี่เสื่อม เป็ นมารชัว่ ร้าย
และเพื่อให้พวกเขาสามารถบอกกล่าวด้วยความเชื่อมัน่ เต็มหัวใจถึงข้อแตกต่างระหว่างความดีกบั ความชัว่
ความจริ งและความลวง ความบริ สุทธิ์และความโสมม
รวมถึงสิ่งใดยิง่ ใหญ่เลอค่าและสิ่งใดไร้เกียรติควรเหยียดหยาม
ด้วยเหตุน้ีมนุษย์ผไู้ ม่รู้เท่าทันจึงจะสามารถเป็ นประจักษ์พยานฝ่ ายเราได้ว่า
ไม่ใช่เราที่เป็ นผูบ้ ่อนทาลายมนุษยชาติให้เสื่อมทราม และมีแต่เรา—พระผูส้ ร้าง—เท่านั้น
ที่สามารถช่วยมนุษยชาติให้อยูร่ อด ที่สามารถมอบสิ่งต่างๆ ซึ่งให้ความสุขแก่พวกเขาได้
จนกระทัง่ พวกเขาได้ตระหนักรู ้ว่าเราคือผูป้ กครองทุกสรรพสิ่ง
และซาตานเป็ นเพียงหนึ่งในสิ่งดารงอยู่ที่เราได้สร้างขึ้นมาและซึ่งต่อมากลับผันแปรพักตร์ไปจากเรา
แผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปี ของเราแบ่งออกเป็ นสามระยะ
และด้วยเหตุน้ นั เราได้ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลในการทาให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้างสามารถเป็ นพยานต่อเราได้
เข้าใจเจตนาของเราได้ และรู ้ได้ว่าเราคือความจริง ด้วยเหตุน้ี
ในช่วงระหว่างงานช่วงต้นในแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปี ของเรา เราได้ทางานด้านธรรมบัญญัติ
อันเป็ นงานที่มีพระยาห์เวห์ทรงนาทางประชาชน ระยะที่สองดาเนินเข้าสู่งานของยุคพระคุณในหมู่บา้ นต่างๆ

ของแคว้นยูเดีย พระเยซูคือผูท้ างานทั้งหมดของยุคพระคุณแทนเรา
พระองค์ได้จุติมาบังเกิดในเนื้อหนังและถูกตอกตรึ งบนกางเขน
และพระองค์ยงั ทรงเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นยุคพระคุณด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนก็เพื่อบรรลุพระราชกิจแห่งการไถ่ เพื่อปิ ดฉากยุคธรรมบัญญัติและเริ่ มต้นยุคพระคุณ
และด้วยการนั้นพระองค์จงึ ทรงได้รับการขนานพระนามว่า “จอมทัพ” “เครื่ องบูชาไถ่บาป” และ “พระผูไ้ ถ่”
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ พระราชกิจของพระเยซูจึงมีความแตกต่างทางด้านเนื้อหาจากพระราชกิจของพระยาห์เวห์
แม้จะมีหลักการเดียวกันก็ตาม พระยาห์เวห์ทรงเริ่ มต้นยุคธรรมบัญญัติ
สร้างรากฐานหรื อจุดกาเนิดสาหรับงานของพระเจ้าบนโลก และสาหรับการออกกฎธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ
นี่คือพระราชกิจสองอย่างที่พระองค์ได้ทรงดาเนินการ และเป็ นพระราชกิจที่เป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติ
พระราชกิจที่พระเยซูทรงทาในยุคพระคุณนั้นไม่ใช่เป็ นการออกกฎธรรมบัญญัติ แต่เพื่อทาให้ธรรมบัญญัติลุล่วง
ด้วยการนั้นจึงนาทางเข้าสู่ยุคพระคุณและสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติที่ดาเนินมายาวนานร่ วมสองพันปี
พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ุกเบิกที่มาเพื่อเริ่ มต้นยุคพระคุณ ทว่าพระราชกิจส่วนหลักของพระองค์อยู่ที่การไถ่
และเมื่อเป็ นเช่นนั้น พระราชกิจของพระองค์จึงมีสองด้านเช่นกัน นัน่ คือ การเปิ ดฉากยุคใหม่
และการทาพระราชกิจแห่งการไถ่ให้ครบบริ บูรณ์โดยผ่านทางการถูกตรึ งกางเขน
ซึ่งหลังจากนั้นเป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งจากไป และนับจากนี้ไปยุคธรรมบัญญัติจึงได้สิ้นสุดลง
และยุคพระคุณได้เริ่ มต้นขึ้น
ตัดตอนมาจาก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่ ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 2
ระยะเวลา 6,000 ปี ของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าถูกแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ ได้แก่
ยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งราชอาณาจักร
พระราชกิจสามช่วงระยะเหล่านี้ลว้ นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมวลมนุษย์ กล่าวคือ
พวกมันเป็ นไปเพื่อความรอดของมนุษย์ที่ได้ถกู ทาให้เสื่อมทรามอย่างรุนแรงโดยซาตาน อย่างไรก็ตาม
ในเวลาเดียวกันพวกมันก็เป็ นไปเพื่อที่พระเจ้าอาจทรงสูร้ บกับซาตานด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี
ดังเช่นที่พระราชกิจแห่งความรอดถูกแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ ดังนั้น
การสู้รบกับซาตานจึงถูกแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะด้วยเช่นกัน
และสองแง่มุมเหล่านี้ของพระราชกิจของพระเจ้าจึงถูกกระทาขึ้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
การสู้รบกับซาตานเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมวลมนุษย์โดยแท้จริ ง
และเพราะพระราชกิจแห่งความรอดของมวลมนุษย์มิใช่บางสิ่งที่สามารถถูกทาให้ครบบริ บูรณ์อย่างประสบผล
สาเร็จได้ในช่วงระยะเดียว การสู้รบกับซาตานยังถูกแบ่งออกเป็ นระยะและเป็ นช่วงเวลาด้วยเช่นกัน
และมีการเปิ ดศึกกับซาตานโดยสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นของมนุษย์และขอบข่ายของความเสื่อมทราม
ของซาตานในตัวเขา บางที ในจินตนาการของมนุษย์ เขาอาจเชื่อว่าในการสู้รบนี้
พระเจ้าจะทรงใช้อาวุธกับซาตาน ในหนทางเดียวกับที่สองกองทัพจะต่อสู้กนั
นี่เป็ นแค่สิ่งที่ภูมิปัญญาของมนุษย์สามารถจินตนาการได้ มันเป็ นแนวคิดที่คลุมเครื อและไม่สมจริ งอย่างที่สุด
กระนั้นมันก็เป็ นสิ่งที่มนุษย์เชื่อ และเพราะเราพูด ณ ที่น้ีว่า
วิถีทางแห่งความรอดของมนุษย์คือโดยผ่านทางการสูร้ บกับซาตาน มนุษย์จินตนาการว่านี่คอื วิธีกระทาการสู้รบ
มีสามช่วงระยะในพระราชกิจแห่งความรอดของมนุษย์
ซึ่งกล่าวได้ว่าการสูร้ บกับซาตานได้ถูกแยกออกเป็ นสามช่วงระยะเพื่อที่จะทาให้ซาตานปราชัยอย่างเด็ดขาด
กระนั้น
ความจริ งด้านในของพระราชกิจทั้งหมดแห่งการสู้รบกับซาตานก็คอื ประสิทธิผลของมันนั้นสัมฤทธิ์ได้โดยผ่าน
ทางพระราชกิจหลายขั้นตอน ได้แก่ การประทานพระคุณให้แก่มนุษย์
การกลายเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปของมนุษย์ การยกโทษให้กบั บาปทั้งหลายของมนุษย์ การพิชิตชัยมนุษย์
และการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม ตามข้อเท็จจริ งแล้ว การสู้รบกับซาตานมิใช่การใช้อาวุธรบกับซาตาน
แต่คือความรอดของมนุษย์ การทรงพระราชกิจกับชีวิตมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์
เพื่อที่เขาอาจเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้ นี่คือวิธีที่ซาตานถูกทาให้ปราชัย
ซาตานปราชัยโดยผ่านทางการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษย์ เมื่อซาตานปราชัยแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์แล้ว เมื่อนั้น

ซาตานซึ่งถูกดูหมิน่ เหยียดหยามจะถูกพันธนาการเอาไว้โดยครบบริ บูรณ์ และในหนทางนี้
มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์ ด้วยเหตุน้ี
เนื้อแท้แห่งความรอดของมนุษย์ก็คือสงครามกับซาตาน
และสงครามนี้โดยพืน้ ฐานแล้วสะท้อนอยู่ในความรอดของมนุษย์ ช่วงระยะแห่งยุคสุดท้าย
ซึ่งเป็ นยุคที่มนุษย์จะถูกพิชิต คือช่วงระยะสุดท้ายในการสูร้ บกับซาตาน
และนั่นยังเป็ นพระราชกิจแห่งความรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จากแดนครอบครองของซาตานด้วยเช่นกัน
ความหมายภายในของการพิชิตชัยมนุษย์คือการกลับคืนของรู ปจาแลงของซาตาน—
มนุษย์ผถู้ กู ซาตานทาให้เสื่อมทราม—ไปสู่พระผูส้ ร้างภายหลังจากที่เขาได้ถูกทาการพิชิตชัย
ซึ่งโดยผ่านทางนี้ที่เขาจะละทิ้งซาตานและกลับคืนสู่พระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์ ในหนทางนี้
มนุษย์จะถูกช่วยให้รอดอย่างครบบริ บูรณ์ และดังนั้น
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจึงเป็ นพระราชกิจสุดท้ายในการสู้รบกับซาตาน
และเป็ นช่วงระยะขั้นสุดท้ายในการบริ หารจัดการของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปราชัยของซาตาน
หากปราศจากพระราชกิจนี้ ความรอดอันครบถ้วนของมนุษย์ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง
ความพ่ายแพ้เด็ดขาดของซาตานก็คงจะเป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
และมวลมนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั สามารถเข้าสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์ หรื อได้รับอิสระจากอิทธิพลของซาตานได้
ผลพวงที่ตามมาคือ
พระราชกิจแห่งความรอดของมนุษย์ยอ่ มไม่สามารถสรุ ปปิ ดตัวได้ก่อนที่การสู้รบกับซาตานจะสรุ ปปิ ดตัว
เพราะแก่นสาคัญของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้านั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ งความรอดของ
มนุษย์ มวลมนุษย์ในยุคแรกสุดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
แต่เนื่องจากการทดลองและการทาให้เสื่อมทรามของซาตาน
มนุษย์จึงถูกซาตานผูกมัดไว้และตกอยู่ในมือของมารร้าย ด้วยเหตุน้ี
ซาตานจึงได้กลายเป็ นวัตถุที่จะถูกทาให้ปราชัยในพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้า
เพราะซาตานถือครองมนุษย์
และเพราะมนุษย์คือต้นทุนที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทรงดาเนินการบริ หารจัดการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น
หากมนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอด เช่นนั้นแล้ว เขาก็ตอ้ งถูกฉวยคว้ากลับมาจากมือของซาตาน ซึ่งกล่าวได้ว่า
มนุษย์ตอ้ งถูกนากลับมาหลังจากได้ถูกซาตานจับไปเป็ นเชลย ด้วยเหตุน้ี
ซาตานจะต้องถูกพิชิตโดยผ่านทางการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั เก่าของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงซึ่งฟื้ นคืนสานึกรับรู ้ถงึ เหตุผลดั้งเดิมของมนุษย์ ในหนทางนี้ มนุษย์ ผูไ้ ด้ถูกจับไปเป็ นเชลย
จะสามารถถูกฉวยคว้ากลับมาจากมือของซาตานได้

หากมนุษย์ได้เป็ นอิสระจากอิทธิพลและพันธนาการของซาตาน เช่นนั้นแล้ว ซาตานก็จะอับอาย
มนุษย์จะถูกนากลับมาในท้ายที่สุด และซาตานก็จะปราชัย
และเพราะมนุษย์ได้เป็ นอิสระจากอิทธิพลมืดของซาตาน
มนุษย์จะกลายเป็ นของที่ริบมาได้จากการสู้รบทั้งหมดนี้
และซาตานจะกลายเป็ นวัตถุที่จะถูกลงโทษทันทีที่สงครามได้เสร็จสิ้นลง
หลังจากนั้นพระราชกิจแห่งความรอดทั้งหมดของมวลมนุษย์ก็จะได้ถูกทาให้ครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าไม่ทรงมีความคิดร้ายใดต่อสิ่งมีชีวิตแห่งการทรงสร้างเลย
พระองค์ทรงประสงค์เพียงที่จะทาให้ซาตานปราชัยเท่านั้น พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์—
ไม่ว่าจะเป็ นการตีสอนหรือการพิพากษา—มุง่ ตรงไปที่ซาตาน
ถูกดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมนุษย์ ทั้งหมดล้วนเป็ นไปเพื่อที่จะทาให้ซาตานปราชัย
และมันมีวตั ถุประสงค์หนึ่ง นัน่ คือ เพื่อทาการสูร้ บกับซาตานจนถึงที่สุด!
พระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงหยุดพักจนกว่าพระองค์จะได้มีชยั ชนะเหนือซาตาน!
พระองค์จะทรงหยุดพักทันทีที่พระองค์ได้ทรงทาให้ซาตานปราชัยแล้วเท่านั้น
เนื่องเพราะพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกระทานั้นมุง่ ตรงไปที่ซาตาน
และเพราะพวกที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามล้วนอยูภ่ ายใต้การควบคุมในแดนครอบครองของซาตาน
และล้วนมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน หากไม่มีการสู้รบกับซาตานและการแตกหักกับมัน
ซาตานก็คงจะไม่ผ่อนคลายการยึดจับผูค้ นเหล่านี้ของมัน และพวกเขาคงไม่สามารถถูกรับไว้ได้
หากพวกเขาไม่ถูกรับไว้ ก็คงจะพิสูจน์ว่าซาตานยังมิได้ถูกทาให้ปราชัย ว่ามันยังมิได้ถูกการาบ และดังนั้น
ในแผนการบริ หารจัดการ 6,000 ปี ของพระเจ้า
ในระหว่างช่วงระยะแรกพระองค์ทรงพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ
ในระหว่างช่วงระยะที่สองพระองค์ทรงพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ นัน่ คือ พระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขน
และในระหว่างช่วงระยะที่สามพระองค์ทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมวลมนุษย์
พระราชกิจทั้งหมดนี้มงุ่ ตรงไปที่ขอบข่ายความเสื่อมทรามที่ซาตานได้ทาไว้กบั มวลมนุษย์
ทั้งหมดนั้นล้วนเป็ นไปเพื่อทาให้ซาตานปราชัย
และทุกช่วงระยะนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการทาให้ซาตานปราชัย
เนื้อแท้ของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการ 6,000 ปี ของพระเจ้าคือการสู้รบกับพญานาคใหญ่สีแดง
และพระราชกิจแห่งการจัดการมวลมนุษย์ยงั เป็ นพระราชกิจแห่งการทาให้ซาตานปราชัยด้วยเช่นกัน
ซึ่งเป็ นพระราชกิจแห่งการทาการสูร้ บกับซาตาน พระเจ้าได้ทรงสู้รบมาเป็ นเวลา 6,000 ปี และด้วยเหตุน้ นั
พระองค์ได้ทรงพระราชกิจมาเป็ นเวลา 6,000 ปี เพื่อท้ายที่สุดจะทรงนามนุษย์ไปสู่ อาณาจักรใหม่
เมื่อซาตานปราชัยแล้ว มนุษย์จะได้รับการปลดปล่อยอย่างครบบริ บูรณ์
นี่มิใช่ทิศทางของพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้หรอกหรื อ? นี่คือทิศทางของพระราชกิจในวันนี้อย่างแน่นอน
นั่นคือ การปลดปล่อย และการเป็ นอิสระที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์ เพื่อที่เขาจะไม่อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ใดๆ
หรื อถูกจากัดโดยข้อผูกมัดหรื อข้อห้ามใดๆ พระราชกิจทั้งหมดนี้กระทาขึ้นสอดคล้องกับวุฒิภาวะของพวกเจ้า
และสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นของพวกเจ้า

ซึ่งหมายความว่าเจ้าได้ถูกจัดเตรี ยมด้วยสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าสามารถสาเร็จลุล่วงได้ มันมิใช่กรณีของ
“การต้อนเป็ ดเข้าเล้า” ในการบังคับใช้สิ่งใดๆ กับพวกเจ้า ในทางตรงกันข้าม
พระราชกิจทั้งหมดนี้ถูกดาเนินการเสร็จสิ้นโดยสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นแท้จริ งของพวกเจ้า
พระราชกิจแต่ละช่วงระยะได้รับการดาเนินการให้เสร็จสิ้นด้วยความสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นและข้อ
พึงประสงค์แท้จริ งของมนุษย์ พระราชกิจแต่ละขั้นตอนเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการทาให้ซาตานปราชัย
ในข้อเท็จจริ งแล้ว ในปฐมกาลไม่มีสิ่งกีดขวางใดระหว่างพระผูส้ ร้างกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์
สิ่งกีดขวางทั้งหมดเหล่านี้ได้เกิดขึ้นโดยซาตาน
มนุษย์กลับกลายเป็ นไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสสิ่งอันใดได้เนื่องจากวิธีที่ซาตานได้รบกวนและทาให้เขาเสื่อ
มทราม มนุษย์เป็ นเหยื่อผูเ้ คราะห์ร้าย เป็ นผูซ้ ่งึ ได้ถูกหลอกลวง ทันทีที่ซาตานได้ถูกทาให้ปราชัยแล้ว
สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายจะได้เห็นพระผูส้ ร้าง
และพระผูส้ ร้างจะทรงมองไปยังสิ่งมีชีวิตทรงสร้างเหล่านั้นและทรงสามารถนาทางพวกเขาด้วยพระองค์เองได้
นี่เท่านั้นคือชีวิตที่มนุษย์ควรต้องมีบนแผ่นดินโลก และดังนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วเป็ นไปเพื่อทาให้ซาตานปราชัย และครั้นซาตานได้ปราชัยแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 4
พระราชกิจแห่งแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้ากระทาโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
ช่วงระยะแรก—การทรงสร้างโลก—กระทาโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
และหากมิได้เป็ นเช่นนั้นแล้วไซร้ ก็คงจะไม่มีผูใ้ ดมีความสามารถในการสร้างมวลมนุษย์ได้
ช่วงระยะที่สองคือการไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง และมันกระทาโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เองเช่นกัน
ช่วงระยะที่สามก็ไม่จาเป็ นต้องกล่าวเลยว่า
มีความจาเป็ นมากยิ่งขึ้นไปอีกสาหรับบทอวสานของพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าที่จะต้องกระทาโดยพระเจ้า
พระองค์เอง พระราชกิจแห่งการไถ่ การพิชิต การได้รับ
และการทาให้มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีความเพียบพร้อมล้วนดาเนินการเสร็จสิ้นโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เ
อง หากพระองค์มิได้ทรงพระราชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงไม่สามารถเป็ นตัวแทนอัตลักษณ์ของพระองค์ได้
และมนุษย์คงไม่สามารถกระทาพระราชกิจของพระองค์ได้ พระองค์ทรงนาทางมนุษย์โดยพระองค์เอง
และทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์โดยพระองค์เอง ก็เพื่อที่จะทาให้ซาตานปราชัย เพื่อที่จะได้รับมวลมนุษย์
และเพื่อที่จะมอบชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลกให้มนุษย์ พระองค์ตอ้ งทรงทาพระราชกิจนี้โดยพระองค์เอง
เพื่อประโยชน์แห่งแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระองค์ และเพื่อพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์
หากมนุษย์เชื่อเพียงว่าพระเจ้าทรงมาเพื่อที่มนุษย์อาจมองเห็นพระองค์
เพื่อประโยชน์แห่งการทาให้มนุษย์มีความสุขเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว ความเชื่อเช่นนั้นไม่มีคุณค่าอันใด
ไม่มีนัยสาคัญอันใด ความเข้าใจของมนุษย์ผิวเผินเกินไป!
พระเจ้าทรงสามารถทาพระราชกิจนี้อย่างถ้วนทัว่ และอย่างครบบริ บูรณ์ได้โดยการทรงดาเนินพระราชกิจนี้จนเส
ร็จสิ้นด้วยพระองค์เองเท่านั้น มนุษย์ไม่มีความสามารถในการทาพระราชกิจนั้นในนามของพระเจ้าได้
เมื่อเขาไม่มีอตั ลักษณ์ของพระเจ้าหรื อเนื้อแท้ของพระองค์
เขาจึงไม่มีความสามารถในการทาพระราชกิจของพระเจ้าได้ และต่อให้มนุษย์ได้ทาพระราชกิจนี้
มันก็คงจะไม่มีประสิทธิผลใดๆ ครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการไถ่
เพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมดจากบาป
เพื่อทาให้มนุษย์สามารถได้รับการชาระให้สะอาดและได้รับการยกโทษสาหรับบาปของเขาได้
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยก็กระทาโดยพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเช่นกัน
ถ้าเพียงแค่ในระหว่างช่วงระยะนี้พระเจ้าตรัสคาเผยพระวจนะ เช่นนั้นแล้ว
ก็อาจสามารถพบว่าผูเ้ ผยพระวจนะหรื อใครบางคนที่มีพรสวรรค์ได้เข้าแทนที่ของพระองค์
ถ้าเพียงแค่มีการตรัสคาเผยพระวจนะ เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะสามารถทาการแทนพระเจ้าได้ กระนั้น

หากมนุษย์พยายามจะทาพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองด้วยตัวเองและพยายามที่จะทางานกับชีวิตของมนุษ
ย์ ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับเขาที่จะทางานนี้ มันต้องกระทาโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เอง กล่าวคือ
พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเพื่อทรงพระราชกิจนี้ ในยุคพระวจนะ
ถ้าเพียงแค่มีการตรัสคาเผยพระวจนะ เช่นนั้นแล้ว ก็คงจะพบได้ว่า อิสยาห์หรื อเอลียาห์
ผูเ้ ผยพระวจนะทาพระราชกิจนี้
และคงจะไม่มีความจาเป็ นใดสาหรับพระเจ้าพระองค์เองที่จะต้องทรงทามันด้วยพระองค์เอง
เนื่องจากพระราชกิจที่ทาในช่วงระยะนี้มิใช่เพียงการตรัสคาเผยพระวจนะเท่านั้น
และเพราะมันมีความสาคัญมากขึ้นที่จะต้องใช้พระราชกิจแห่งพระวจนะเพื่อพิชิตมนุษย์และทาให้ซาตานปราชัย
พระราชกิจนี้จึงไม่สามารถกระทาโดยมนุษย์ได้
และต้องกระทาโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะ ในยุคธรรมบัญญัติ
พระยาห์เวห์ได้ทรงพระราชกิจในส่วนของพระองค์
ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์ได้ตรัสพระวจนะบางประการและทรงพระราชกิจบางประการโดยผ่านทางบรรดาผูเ้ ผย
พระวจนะ นั่นเป็ นเพราะมนุษย์สามารถทาหน้าที่แทนพระยาห์เวห์ในพระราชกิจของพระองค์ได้
และบรรดาผูท้ านายสามารถทานายสิ่งทั้งหลาย และตีความความฝันบางอย่างในนามของพระองค์ได้
พระราชกิจที่กระทาในปฐมกาลมิใช่พระราชกิจแห่งการเปลี่ยนอุปนิสยั ของมนุษย์โดยตรง
และไม่เกี่ยวข้องกับบาปของมนุษย์ และประสงค์เพียงแค่ให้มนุษย์ยึดปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติเท่านั้น ดังนั้น
พระยาห์เวห์จึงมิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และเปิ ดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์กลับตรัสต่อโมเสสและคนอื่นๆ โดยตรง ทรงทาให้พวกเขาพูดและทางานในนามของพระองค์
และเป็ นเหตุให้พวกเขาทางานโดยตรงท่ามกลางมวลมนุษย์
พระราชกิจช่วงระยะแรกของพระเจ้าคือสภาวะผูน้ าของมนุษย์ มันคือการเริ่ มต้นของการสูร้ บกับซาตาน
แต่การสู้รบนี้ยงั มิได้เริ่ มต้นขึ้นอย่างเป็ นทางการ
สงครามที่เป็ นทางการกับซาตานเริ่ มต้นขึ้นด้วยการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้า
และมันได้ต่อเนื่องมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้
การสู้รบครั้งแรกของสงครามนี้คือเมื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน
การตรึ งกางเขนพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ได้ทาให้ซาตานปราชัย
และมันเป็ นช่วงระยะที่ประสบผลสาเร็จครั้งแรกในสงครามนี้
เมื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจกับชีวิตมนุษย์โดยตรง
นี่จึงได้เป็ นการเริ่ มต้นที่เป็ นทางการของพระราชกิจแห่งการได้มนุษย์คืนกลับมา
และเนื่องจากนี่คือพระราชกิจแห่งการเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยเก่าๆ ของมนุษย์

มันจึงเป็ นพระราชกิจแห่งการสูร้ บกับซาตาน
พระราชกิจช่วงระยะที่พระยาห์เวห์ทรงกระทาในปฐมกาลเป็ นเพียงแค่สภาวะผูน้ าของการใช้ชีวิตบนแผ่นดินโล
กของมนุษย์เท่านั้น มันเป็ นการเริ่ มต้นของพระราชกิจของพระเจ้า
และถึงแม้ว่ามันยังมิได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบใดๆ หรื องานใหญ่ใดๆ
มันก็ได้วางรากฐานให้แก่พระราชกิจแห่งการสูร้ บที่จะมาถึง ต่อมา
พระราชกิจช่วงระยะที่สองในระหว่างยุคพระคุณเกีย่ วข้องกับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั เก่าๆ ของมนุษย์
ซึ่งหมายความว่า พระเจ้าพระองค์เองได้ทรงสร้างชีวิตมนุษย์ข้ นึ มา การนี้ตอ้ งกระทาโดยพระเจ้าด้วยพระองค์เอง
กล่าวคือ การนี้จาเป็ นที่พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง
หากพระองค์มไิ ด้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ก็ไม่มีผูใ้ ดอีกแล้วที่สามารถทาแทนพระองค์ในพระราชกิจช่วงระยะนี้ได้
เพราะมันเป็ นการทาหน้าที่แทนพระราชกิจแห่งการต่อสูโ้ ดยตรงกับซาตาน
หากมนุษย์ได้ทางานนี้ในนามของพระเจ้า เมื่อมนุษย์ยืนต่อหน้าซาตาน ซาตานคงจะไม่นบนอบ
และคงจะไม่มีทางที่จะทาให้มนั ปราชัยได้
มันจาเป็ นที่จะต้องเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ผซู้ ่ึงเสด็จมาเพื่อทาให้มนั ปราชัย
เนื่องจากเนื้อแท้ของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์น้ นั ยังคงเป็ นพระเจ้าอยู่ พระองค์ยงั คงเป็ นชีวิตของมนุษย์
และพระองค์ยงั คงเป็ นพระผูส้ ร้าง ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตาม
อัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง และดังนั้น
พระองค์ได้ทรงยอมรับเนื้อหนังและได้ทรงพระราชกิจเพื่อทาให้เกิดการนบนอบที่ครบบริ บูรณ์ของซาตาน
ในระหว่างช่วงระยะของพระราชกิจในยุคสุดท้าย
หากมนุษย์จะต้องทาพระราชกิจนี้และถูกทาให้ตอ้ งพูดพระวจนะโดยตรง
เช่นนั้นแล้วเขาคงจะไม่สามารถพูดพระวจนะเหล่านั้นออกไปได้ และหากมีการพูดคาเผยพระวจนะออกไป
เช่นนั้นแล้วคาเผยพระวจนะนี้ก็คงจะไม่สามารถพิชิตมนุษย์ได้
พระเจ้าเสด็จมาเพื่อทาให้ซาตานปราชัยและทาให้เกิดการนบนอบที่ครบบริ บูรณ์ของมัน
โดยการทรงยอมรับเนื้อหนัง เมื่อพระองค์ทรงเอาชนะซาตานได้โดยสิ้นเชิง ทรงพิชิตมนุษย์ได้อย่างเต็มที่
และทรงได้มนุษย์มาโดยครบบริ บูรณ์ พระราชกิจช่วงระยะนี้ก็จะครบบริ บูรณ์และสัมฤทธิ์ผลสาเร็จ
ในการบริ หารจัดการของพระเจ้านั้น มนุษย์ไม่สามารถทาการแทนพระเจ้าได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชกิจแห่งการทรงนาทางในยุคนั้นและการเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่กจ็ าเป็ นมากยิ่งขึ้นไปอี
กที่พระเจ้าพระองค์เองจะต้องทรงกระทาด้วยพระองค์เอง
การมอบวิวรณ์ให้มนุษย์และการจัดเตรี ยมคาเผยพระวจนะให้มนุษย์สามารถกระทาได้โ ดยมนุษย์
แต่หากมันเป็ นพระราชกิจที่พระเจ้าต้องทรงกระทาด้วยพระองค์เอง

เป็ นพระราชกิจแห่งการสูร้ บระหว่างพระเจ้าพระองค์เองกับซาตาน เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็ไม่สามารถกระทาพระราชกิจนี้ได้ ในระหว่างช่วงระยะแรกของพระราชกิจ เมื่อไม่มีการสู้รบกับซาตาน
พระยาห์เวห์ได้ทรงนาทางประชาชนอิสราเอลด้วยพระองค์เองโดยการใช้คาเผยพระวจนะทีผ่ เู้ ผยพระวจนะพูด
ภายหลังจากนั้น ช่วงระยะที่สองของพระราชกิจคือการสู้รบกับซาตาน
และพระเจ้าพระองค์เองทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง และเสด็จเข้าสู่เนื้อหนัง เพือ่ ทรงพระราชกิจนี้
สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบกับซาตานก็เกีย่ วข้องกับการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
ซึ่งหมายความว่า การสูร้ บนี้มนุษย์ไม่สามารถกระทาได้ หากมนุษย์จะต้องทาการสู้รบ
เขาก็คงไม่สามารถทาให้ซาตานปราชัยได้
เขาจะสามารถมีความแข็งแกร่ งไปต่อสู้กบั มันได้อย่างไรในขณะที่ยงั คงอยู่ภายใต้แดนครอบครองของมัน?
มนุษย์อยู่ตรงกลาง กล่าวคือ หากเจ้าเอนไปหาซาตาน เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็ นของซาตาน
แต่หากเจ้าทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็ นของพระเจ้า
หากมนุษย์จะต้องพยายามและทาการแทนพระเจ้าในพระราชกิจแห่งการสู้รบนี้ เขาจะสามารถทาได้หรื อไม่?
หากเขาทาได้ เขาก็คงจะไม่พินาศนานมาแล้วใช่หรื อไม่? เขาคงจะไม่ได้เข้าสู่นรกขุมลึกนานมาแล้วใช่หรื อไม่?
ดังนั้น มนุษย์จงึ ไม่มีความสามารถที่จะแทนที่พระเจ้าในพระราชกิจของพระองค์ได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า
มนุษย์ไม่มีเนื้อแท้ของพระเจ้า และหากเจ้าทาการสู้รบกับซาตาน เจ้าคงจะไม่สามารถทาให้มนั ปราชัยได้
มนุษย์สามารถทางานบางอย่างได้เท่านั้น เขาสามารถชนะใจผูค้ นบางคนได้
แต่เขาไม่สามารถทาการแทนพระเจ้าในพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้
มนุษย์จะสามารถทาการสูร้ บกับซาตานได้อย่างไร? ซาตานคงจะจับเจ้าเป็ นเชลยก่อนที่เจ้าจะได้เริ่ มต้นด้วยซ้ า
มีเพียงเมื่อพระเจ้าพระองค์เองทรงสู้รบกับซาตานและมนุษย์ติดตามและเชื่อฟังพระเจ้าบนพื้นฐานนี้เท่านั้น
มนุษย์จึงจะสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าและรอดพ้นจากข้อผูกมัดของซาตาน
สิ่งทั้งหลายที่มนุษย์สามารถสัมฤทธิ์ได้ดว้ ยปัญญาและความสามารถของเขาเองนั้นมีจากัดเหลือเกิน
เขาไม่มีความสามารถในการทาให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์ ในการนาทางมนุษย์ และยิง่ กว่านั้น
ในการทาให้ซาตานปราชัย เชาวน์ปัญญาและสติปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถสกัดกั้นกลอุบายของซาตานได้
ดังนั้นมนุษย์จะสามารถทาการสู้รบกับมันได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 5
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์แบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ
ซึ่งหมายความว่าพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ
ทั้งสามช่วงระยะนี้ไม่รวมถึงพระราชกิจแห่งการสร้างโลก
แต่น่าจะเป็ นพระราชกิจสามช่วงระยะของยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งราชอาณาจักรมากกว่า
พระราชกิจแห่งการสร้างโลกได้เป็ นพระราชกิจแห่งการสร้างมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นั่นไม่ได้เป็ นพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และไม่มีความเกี่ยวพันใดๆ
กับพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด เพราะเมื่อครั้งที่โลกได้ถูกสร้างขึ้นนั้น
มวลมนุษย์ยงั ไม่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
และดังนั้นจึงไม่ได้มีความจาเป็ นที่จะต้องทรงดาเนินการพระราชกิจแห่งความรอดของมวลมนุษย์
พระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่มต้นขึ้นก็เมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้วเท่านั้
น
และดังนั้นพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์กไ็ ด้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกทาให้เสื่อมทรามแล้วเ
ท่านั้นเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
การบริ หารจัดการมนุษย์ของพระเจ้าได้เริ่ มต้นขึ้นโดยเป็ นผลของพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และไม่ได้ก่อเกิดจากพระราชกิจแห่งการสร้างโลก
เป็ นหลังจากที่มวลมนุษย์ได้รับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามแล้วเท่านั้น
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการจึงได้เริ่ มปรากฏขึ้น
และดังนั้นพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์จงึ มีสามส่วนด้วยกัน แทนที่จะเป็ นสี่ช่วงระยะ หรื อสี่ยุค
วิธีน้ีเท่านั้นที่เป็ นวิธีที่ถูกต้องในการอ้างอิงถึงการบริ หารจัดการมวลมนุษย์ของพระเจ้า
เมื่อยุคสุดท้ายมาถึงปลายทาง
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ก็จะได้มาถึงบทอวสานที่ครบบริ บูรณ์แล้ว
บทสรุ ปปิ ดตัวของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการหมายความว่าพระราชกิจแห่ งการช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้
รอดจะได้รับการทาให้เสร็จสิ้นอย่างครบบริ บูรณ์แล้ว
และหมายความว่ามวลมนุษย์จะได้ไปถึงบทอวสานของการเดินทางของพวกเขาแล้ว
หากปราศจากพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอดแล้ว
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ก็คงจะไม่ดารงอยู่ และก็คงจะไม่มีพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนั้น
เป็ นเพราะความต่าทรามของมวลมนุษย์นนั่ เอง
และเพราะมวลมนุษย์ได้ตอ้ งการความรอดอย่างเร่ งด่วนเช่นนี้นนั่ เอง

พระยาห์เวห์จึงได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวการสร้างโลก และได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ
เมื่อนั้นเท่านั้นที่พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์จึงได้เริ่ มต้นขึ้น
ซึ่งหมายความว่าเมื่อนั้นเท่านั้นที่พระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่ มต้นขึ้น
“การบริ หารจัดการมวลมนุษย์” ไม่ได้หมายถึงการนาชีวิตของมวลมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนแผ่นดินโลก
(กล่าวคือ มวลมนุษย์ที่ยงั ไม่ได้ถูกทาให้เสื่อมทราม) ตรงกันข้าม
เป็ นความรอดของมวลมนุษย์ทไี่ ด้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้ว กล่าวคือ
เป็ นการแปลงสภาพมวลมนุษย์อนั เสื่อมทรามนี้นนั่ เอง นี่คือความหมายของ “การบริ หารจัดการมวลมนุษย์”
พระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่รวมถึงพระราชกิจแห่งการสร้างโลก
และดังนั้นพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์กไ็ ม่รวมถึงพระราชกิจแห่งการสร้างโลกเช่นกัน
แต่กลับรวมถึงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะที่แยกจากการสร้างโลกเท่านั้น
เพื่อให้เข้าใจพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์
จาเป็ นที่จะต้องตระหนักรู ้ถงึ ประวัติของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ—
นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักรู ้เพื่อที่จะได้รับการช่วยให้รอด ในฐานะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
เจ้าควรระลึกว่ามนุษย์ถูกพระเจ้าทรงสร้างขึ้น
และเจ้าควรระลึกถึงแหล่งที่มาของความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์ และยิง่ กว่านั้น
กระบวนการแห่งความรอดของมนุษย์
หากพวกเจ้าเพียงรู ้วิธีปฏิบตั ิตวั โดยสอดคล้องกับคาสอนในความพยายามที่จะได้รับความโปรดปรานของพระเจ้
า แต่ไม่มีความเฉลียวใจใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
หรื อเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์
เช่นนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เจ้าขาดไปในฐานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
เจ้าไม่ควรพึงพอใจกับแค่การเข้าใจความจริงเหล่านั้นที่สามารถนาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้เท่านั้น
ในขณะที่ยงั คงไม่รู้เท่าทันถึงวงเขตที่กว้างขึ้นของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า—
หากเป็ นเช่นนี้จริ ง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็หัวดื้อเกินไป
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือเรื่ องราวเบื้องหลังของการบริ หารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า
การถือกาเนิดของข่าวประเสริ ฐแห่งจักรวาลทั้งปวง ข้อล้าลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางมวลมนุษย์ท้ งั ปวง
และพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะยังเป็ นรากฐานของการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐอีกด้วย
หากเจ้าเพียงมุ่งเน้นที่การเข้าใจความจริ งที่เรียบง่ายซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเจ้า และไม่รู้สิ่งใดเลยในการนี้
ซึ่งยิง่ ใหญ่ที่สุดในข้อล้าลึกและนิมิตต่างๆ ทั้งหมด

เช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้าก็จะไม่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ บกพร่ อง
ซึ่งไม่มีอะไรดีเลยนอกจากมีไว้ดูเล่นหรอกหรื อ?
หากมนุษย์จดจ่อกับการปฏิบตั ิเท่านั้น และเห็นพระราชกิจของพระเจ้าและความรู ้ของมนุษย์เป็ นเรื่ องรอง
เช่นนั้นแล้วนี่จะไม่เหมือนกับการหมกมุน่ กับรายละเอียดปลีกย่อย ในขณะที่ไม่สนใจสิ่งต่างๆ
ที่สาคัญกว่าหรอกหรื อ? เจ้าต้องรู ้สิ่งที่เจ้าต้องรู ้ สิ่งที่เจ้าต้องนาไปปฏิบตั ิ เจ้าก็ตอ้ งนาไปปฏิบตั ิ
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็ นใครบางคนที่รู้วิธีไล่ตามเสาะหาความจริ ง เมื่อวันที่เจ้าจะเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐมาถึง
หากเจ้าเพียงมีความสามารถที่จะพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และชอบธรรม
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าองค์หนึ่งที่ไม่มมี นุษย์ผยู้ งิ่ ใหญ่ใดๆ สามารถเปรี ยบเทียบได้
และว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ไม่มีผูใ้ ดอยู่เบื้องบน…หากเจ้าเพียงสามารถพูดคาพูดที่ไม่ตรงประเด็นและผิวเ
ผินเหล่านี้ได้ในขณะที่ไม่สามารถพูดคาพูดที่มีความสาคัญอย่างยิง่ และมีสาระสาคัญได้อย่างเด็ดขาด
หากเจ้าไม่มีสิ่งใดจะพูดเกี่ยวกับการรู ้จกั พระเจ้าหรื อพระราชกิจของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
ไม่สามารถอธิบายความจริง หรื อจัดเตรียมสิ่งที่ขาดไปในมนุษย์ได้
เช่นนั้นแล้วใครบางคนเช่นเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวเองได้ดี
การเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าและการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐแห่งราชอาณาจักรไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายแต่อย่างใด
ก่อนอื่นเจ้าต้องตระเตรี ยมให้พร้อมด้วยความจริง และนิมิตต่างๆ ที่ตอ้ งเข้าใจติดตัวไว้
เมื่อเจ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตต่างๆ และความจริ งของแง่มุมต่างๆ ของพระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าก็จะมารู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในหัวใจของเจ้า และโดยไม่คานึงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทา—
ไม่ว่าจะเป็ นการพิพากษาอันชอบธรรมหรื อกระบวนการถลุงของมนุษย์—
เจ้ามีนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็ นรากฐานของเจ้า และเจ้ามีความจริ งที่ถูกต้องที่จะนาไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะติดตามพระเจ้าไปจนถึงบทอวสานได้
เจ้าต้องรู ้ว่าไม่ว่าพระองค์ทรงพระราชกิจอะไรก็ตาม จุดมุง่ หมายของพระราชกิจของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง
หัวใจของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง และน้ าพระทัยของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่สาคัญว่าพระวจนะของพระองค์จะรุนแรงเพียงใด ไม่สาคัญว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เป็ นใจเพียงใด
หลักการของพระราชกิจของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง
และเจตนารมณ์ของพระองค์ในการช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่เปลี่ยนแปลง
อีกทั้งหัวใจของพระราชกิจของพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ใช่พระราชกิจแห่งวิวรณ์ของบทอวสานของมนุษย์หรือบั้นปลายของมนุษย์
และไม่ใช่พระราชกิจแห่งระยะสุดท้าย
หรื อพระราชกิจแห่งการนาแผนการบริ หารจัดการทั้งปวงของพระเจ้าไปสู่บทอวสาน

และโดยมีเงื่อนไขว่าเป็ นระหว่างเวลาที่พระองค์ทรงพระราชกิจกับมนุษย์
หัวใจของพระราชกิจของพระองค์จะเป็ นความรอดของมวลมนุษย์เสมอ
นี่ควรเป็ นรากฐานของการที่พวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า
จุดมุ่งหมายของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือความรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง—
นี่หมายถึงความรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จากแดนครอบครองของซาตาน
แม้ว่าแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะจะมีวตั ถุประสงค์และนัยสาคัญแตกต่างกัน
แต่ละช่วงระยะก็เป็ นส่วนหนึ่งของพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และแต่ละช่วงระยะก็เป็ นพระราชกิจแห่งความรอดที่แตกต่างกัน
ซึ่งดาเนินการโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของมวลมนุษย์
ทันทีที่เจ้าตระหนักรู ้จุดมุ่งหมายของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะตระหนักรู ้วิธีซ้ ึงคุณค่าในนัยสาคัญของแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจ
และจะระลึกรู ้วิธีปฏิบตั ิตวั เพื่อที่จะทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา หากเจ้าสามารถไปถึงจุดนี้ได้
เช่นนั้นแล้วการนี้ นิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิมิตทั้งมวล ก็จะกลายเป็ นรากฐานของการที่เจ้าเชื่อในพระเจ้า
เจ้าไม่ควรแสวงหาวิธีปฏิบตั ิง่ายๆ หรื อความจริงที่ลึกล้าเท่านั้น แต่ควรรวมนิมิตต่างๆ เข้ากับการปฏิบตั ิ
เพื่อที่จะมีท้งั ความจริ งที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้และความรู ้ที่มีพื้นฐานบนนิมิตต่างๆ
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็ นใครบางคนที่ไล่ตามเสาะหาความจริ งอย่างสุดตัว
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 6
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะอยู่ที่ใจกลางของการบริหารจัดการทั้งปวงของพระเจ้า
และในช่วงระยะเหล่านั้นมีการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
พวกที่ไม่รู้จกั พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้าไม่สามารถตระหนักถึงวิธีที่พระเจ้าทรงแสดงออกถึงพระอุ
ปนิสัยของพระองค์ได้ อีกทั้งพวกเขาก็ไม่รู้จกั พระปรี ชาญาณแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขายังคงไม่รู้เท่าทันวิธีมากมายที่พระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และไม่รู้เท่าทันน้ าพระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงอีกด้วย
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือการแสดงออกอย่างเต็มรู ปแบบของพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
พวกที่ไม่รู้จกั พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะจะไม่รู้เท่าทันวิธีการและหลักการต่างๆ
ของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพวกที่ยึดมัน่ อย่างเหนียวแน่นในคาสอนที่หลงเหลือจากพระราชกิจช่วงระยะใดช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นคือผูค้
นที่จากัดพระเจ้าไว้กบั คาสอน และการที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้านั้นคลุมเครื อและไม่แน่นอน
ผูค้ นเช่นนี้จะไม่มีวนั ได้รับความรอดของพระเจ้า
มีเพียงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ถึงพระอุปนิสัยที่ครบถ้ว
นบริ บูรณ์ของพระเจ้า
และสามารถแสดงออกได้อย่างครบบริ บูรณ์ถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่จะทรงช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอด
และกระบวนการแห่งความรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นี่เป็ นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ได้ทรงทาให้ซาตานพ่ายแพ้และทรงได้รับมนุษย์มาแล้ว
เป็ นข้อพิสูจน์ถงึ ชัยชนะของพระเจ้า และเป็ นการแสดงออกถึงพระอุปนิสยั อันครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระเจ้า
พวกที่เข้าใจเพียงหนึ่งช่วงระยะของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้าเท่านั้นรู ้จกั เพียงส่วนหนึ่งของพระอุ
ปนิสัยของพระเจ้า
ในมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เป็ นเรื่ องง่ายที่ช่วงระยะเดียวนี้ของพระราชกิจจะกลายเป็ นคาสอน
และกลายเป็ นน่าจะเป็ นไปได้ว่ามนุษย์จะกาหนดกฎเกณฑ์ตายตัวเกี่ยวกับพระเจ้า
และใช้ส่วนเดียวนี้ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้าเป็ นตัวแทนของพระอุปนิสัยอันครบถ้วนบริบูรณ์ของพระเจ้า
นอกจากนี้จินตนาการส่วนมากของมนุษย์สับสนปนเปอยู่ภายใน จนถึงระดับที่มนุษย์เหนี่ยวรั้งพระอุปนิสัย
การทรงอยู่ และพระปรี ชาญาณของพระเจ้า
ตลอดจนหลักการแห่งพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นไว้ภายในข้อกาหนดต่างๆ ที่จากัด
โดยเชื่อว่าหากพระเจ้าได้ทรงเป็ นเยีย่ งนี้หนึ่งครั้ง เช่นนั้นแล้วพระองค์จะยังคงทรงเหมือนเดิมตลอดเวลา
และไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง

เฉพาะพวกที่รู้จกั และซึ้งคุณค่าในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะเท่านั้นที่สามารถรู ้จกั พระเจ้าได้อย่างเต็มที่และแม่
นยา อย่างน้อยทีส่ ุดพวกเขาจะไม่นิยามพระเจ้าว่าเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอล หรื อพวกยิว
และจะไม่เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งจะทรงถูกตอกตรึงกับกางเขนตลอดกาลเพื่อประโยชน์แห่ง
มนุษย์ หากคนเรามารู ้จกั พระเจ้าจากช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น
เช่นนั้นแล้วความรู ้ของพวกเขาก็เล็กเกินไปมาก และมีปริ มาณไม่มากกว่าน้ าหนึ่งหยดในมหาสมุทร หาไม่แล้ว
เหตุใดผูต้ ่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางศาสนามากมายจึงตอกตรึ งพระเจ้ากับกางเขนขณะยังทรงพระชนม์อยู่เล่า ?
ไม่ใช่เพราะมนุษย์จากัดขอบเขตพระเจ้าไว้ภายในข้อกาหนดบางอย่างหรอกหรื อ?
ผูค้ นมากมายไม่ตอ่ ต้านพระเจ้าและไม่ขดั ขวางพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพราะพวกเขาไม่รู้จกั พระรา
ชกิจอันหลากหลายและแตกต่างกันของพระเจ้า
และนอกจากนั้นเพราะพวกเขามีความรู ้และคาสอนแค่หางอึ่งที่จะใช้ประเมินพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุท
ธิ์มิใช่หรื อ? แม้ว่าประสบการณ์ต่างๆ ของผูค้ นเช่นนี้จะผิวเผิน แต่พวกเขาก็โอหังและหลงใหลในธรรมชาติ
และพวกเขาคานึงถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยการเหยียดหยาม
เพิกเฉยต่อการบ่มวินัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และยิ่งกว่านั้นใช้ขอ้ โต้แย้งเก่าๆ ไร้สาระของพวกเขาเพื่อ
“ยืนยัน” พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขายังเล่นละครตบตาอีกด้วย
และหลงเชื่อมัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมในการเรี ยนรู ้และความคงแก่เรียนของตัวเอง
และหลงเชื่อมัน่ ว่าพวกเขามีความสามารถที่จะเดินทางข้ามโลกได้
ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พวกที่ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดูหมิน่ และทรงปฏิเสธหรอกหรื อ
และพวกเขาจะไม่ถูกยุคใหม่ขจัดสิ้นหรอกหรื อ?
พวกที่มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อต้านพระองค์อย่างเปิ ดเผย
ไม่ใช่ผคู้ นตัวเล็กที่ไม่รู้เท่าทันและได้รับข่าวสารน้อยเกินไป
ซึ่งเพียงกาลังพยายามอวดว่าพวกเขาหลักแหลมเพียงใดหรอกหรื อ? ด้วยความรู ้เรื่ องพระคัมภีร์เพียงน้อยนิด
พวกเขาพยายามนัง่ คร่ อม “สถาบันวิชาการ” ของโลก ด้วยคาสอนเพียงผิวเผินเพื่อใช้สอนผูค้ น
พวกเขาพยายามย้อนกลับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพยายามทาให้พระราชกิจหมุนรอบกระบวนการขบคิดของพวกเขาเอง
เพราะพวกเขามีสายตาสั้นพวกเขาจึงพยายามมองดู 6,000 ปี แห่งพระราชกิจของพระเจ้าด้วยการชาเลืองครั้งเดียว
ผูค้ นเหล่านี้ไม่มีสานึกรับรู ้ที่มีค่าคู่ควรต่อการกล่าวถึงแต่อย่างใด!
อันที่จริ งยิ่งผูค้ นมีความรู ้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งตัดสินพระราชกิจของพระองค์ช้าลงเท่านั้น
นอกจากนี้พวกเขาพูดถึงความรู ้เรื่ องพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้เพียงเล็กน้อย
แต่พวกเขาก็ไม่ได้หุนหันพลันแล่นในการตัดสินของพวกเขา ยิ่งผูค้ นรู ้เรื่ องพระเจ้าน้อยลงเท่าใด

พวกเขาก็ยิ่งโอหังและหลงตัวเองมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็ยิ่งประกาศการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าอย่างหยาบคายมากขึ้นเท่านั้น—กระนั้น
พวกเขาก็พูดถึงทฤษฎีเท่านั้น และไม่เสนอหลักฐานจริ งแท้ใดๆ ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีค่าอะไรเลย
พวกที่เห็นว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นเรื่ องเล่นนั้นเป็ นคนเหลาะแหละ!
พวกที่ไม่ระมัดระวังเมื่อพวกเขาเผชิญกับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ึงพูดมาก ด่วนตัดสิน
ผูซ้ ่ึงให้อสิ ระเต็มที่แก่สัญชาตญาณตามธรรมชาติของพวกเขาที่จะปฏิเสธความถูกต้องของพระราชกิจของพระวิ
ญญาณบริ สุทธิ์ และผูซ้ ่ึงดูแคลนและหมิ่นประมาทพระราชกิจด้วยเช่นกัน—
ผูค้ นที่ขาดความเคารพเช่นนี้ไม่ได้ขาดความรู ้เท่าทันต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ?
ยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่โอหังอย่างหนัก
ผูค้ นที่ทะนงตนและไม่สามารถควบคุมได้โดยสันดานหรอกหรื อ?
แม้ว่าสักวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อผูค้ นเช่นนี้ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเจ้าก็ยงั คงไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อพวกเขา พวกเขาไม่เพียงดูถูกพวกที่ทางานเพื่อพระเจ้าเท่านั้น
แต่พวกเขายังหมิ่นประมาทพระเจ้าพระองค์เองอีกด้วย ผูค้ นที่มุทะลุเช่นนี้จะไม่ได้รับการอภัย
ทั้งในยุคนี้และในยุคที่จะมา และพวกเขาจะต้องพินาศในนรกตลอดกาล!
ผูค้ นที่ขาดความเคารพและหลงระเริ งเช่นนี้กาลังเสแสร้งทาเป็ นเชื่อในพระเจ้า
และยิ่งผูค้ นเป็ นเยี่ยงนี้มากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะฝ่ าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
พวกคนโอหังเหล่านั้นผูซ้ ่งึ ปราศจากการควบคุมแต่กาเนิด และผูซ้ ่งึ ไม่เคยได้เชื่อฟังผูใ้ ด
ต่างก็ไม่เดินบนเส้นทางนี้ท้งั หมดหรอกหรื อ? พวกเขาไม่ต่อต้านพระเจ้าวันแล้ววันเล่า
พระเจ้าผูท้ รงใหม่เสมอและทรงไม่มีวนั เก่าหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะเป็ นบันทึกของพระราชกิจอันครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้า
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะเป็ นบันทึกของการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระเจ้า
และพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะไม่ใช่จินตภาพ
หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะแสวงหาความรู ้เรื่ องพระอุปนิสัยอันครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องรู ้จกั พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะที่พระเจ้าทรงดาเนินการ
และนอกจากนั้นเจ้าต้องไม่ยกเว้นช่วงระยะใด นี่คือขั้นต่าสุดที่พวกที่พยายามรู ้จกั พระเจ้าต้องสัมฤทธิ์ผล
มนุษย์เองไม่สามารถเสกสรรความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้าได้
นี่ไม่ใช่บางสิ่งที่มนุษย์เองสามารถจินตนาการได้
และก็ไม่ได้เป็ นผลสืบเนื่องของความโปรดปรานพิเศษของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ประทานแก่บุคคลคนเดียว
ตรงกันข้ามเป็ นความรู ้ที่มาหลังจากมนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าแล้ว
และเป็ นความรู ้เรื่ องพระเจ้าที่มาหลังจากได้รับประสบการณ์กบั ข้อเท็จจริ งของพระราชกิจของพระเจ้าแล้วเท่านั้
น ความรู ้เช่นนี้ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยความคิดชัว่ แล่น และไม่ใช่บางสิ่งที่สามารถสอนกันได้
ความรู ้น้ นั ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัว
การช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระเจ้าอยู่ที่แกนกลางของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้
กระนั้นภายในพระราชกิจแห่งความรอดนั้นได้รวมวิธีการทางานหลายวิธีและวิถีทางมากหลายที่ใช้เพื่อแสดงออ
กถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสาหรับมนุษย์ที่จะระบุ
และสิ่งนี้นี่เองที่ยากสาหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจ การแยกยุคต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในพระราชกิจของพระเจ้า
การเปลี่ยนแปลงในตาแหน่งแห่งหนของพระราชกิจ การเปลี่ยนแปลงในผูร้ ับของพระราชกิจนี้ และอื่นๆ—
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดรวมอยู่ในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความแตกต่างในวิธีทรงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนในพระอุปนิสัย พระฉายา พระนาม พระอัตลักษณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ของพระเจ้า ทั้งหมดล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจสามารถเป็ นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้น และถูกจากัดอยู่ภายในขอบเขตหนึ่ง
มันไม่เกี่ยวข้องกับการแยกยุคต่างๆ หรื อการเปลี่ยนแปลงในพระราชกิจของพระเจ้า
นับประสาอะไรกับแง่มุมอื่นๆ นี่คือข้อเท็จจริ งที่เห็นได้ชดั อย่างแจ่มแจ้ง
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระเจ้าในพระราชกิจแห่งความรอด
หากปราศจากข้อเท็จจริ งนี้ความรู ้เรื่ องพระเจ้าของเจ้าจะไม่ได้ประกอบด้วยอะไรเลยนอกจากคาพูดกลวงๆ

ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทาหน้าที่พระสังฆราชจากเก้าอี้เท้าแขน
ความรู ้เช่นนี้ไม่สามารถโน้มน้าวหรื อพิชิตมนุษย์ได้ มันขัดแย้งกับความเป็ นจริ ง และไม่ใช่ความจริ ง
ความรู ้เช่นนี้อาจมีอยู่อย่างอุดมและไพเราะเสนาะหู แต่หากมันขัดแย้งกับพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะไม่ละเว้นเจ้า ไม่เพียงแต่พระองค์จะไม่ทรงชมเชยความรู ้ของเจ้า
แต่พระองค์จะทรงทาการลงทัณฑ์เจ้าที่เป็ นคนบาปที่ได้หมิ่นประมาทพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
คาพูดแห่งการรู ้จกั พระเจ้าไม่ได้ถูกพูดพล่อยๆ แม้ว่าเจ้าอาจจะกะล่อนและพูดโน้มน้าวเก่ง
และแม้ว่าคาพูดของเจ้าจะฉลาดเสียจนเจ้าสามารถโต้เถียงให้ดากลายเป็ นขาวและให้ขาวกลายเป็ นดาได้
เจ้าก็ยงั คงไม่รู้อะไรเลยแม้แต่น้อยถ้าพูดถึงความรู ้เรื่ องพระเจ้า
พระเจ้าไม่ทรงเป็ นใครบางคนที่เจ้าสามารถตัดสินอย่างบุ่มบ่ามหรื อสรรเสริ ญอย่างลวกๆ
หรื อใส่ร้ายด้วยความเฉยเมยได้ เจ้าสรรเสริ ญใครต่อใครและทุกคน
กระนั้นเจ้าก็ดนิ้ รนเพื่อค้นหาคาพูดที่ถูกต้องเพื่อบรรยายความทรงธรรมและพระกรุ ณาธิคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระเ
จ้า—นี่คือสิ่งที่ผแู้ พ้ทุกคนมาตระหนักถึง แม้จะมีผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษามากมายที่สามารถพรรณนาพระเจ้าได้
แต่ความถูกต้องแม่นยาของสิ่งที่พวกเขาพรรณนานั้นเป็ นเพียงหนึ่งส่วนร้อยของความจริงทีถ่ ูกพูดโดยผูค้ นที่เป็ น
ของพระเจ้า ผูค้ นที่มีประสบการณ์อนั อุดมซึ่งนามาใช้ได้ทนั ที แม้ว่าจะมีเพียงคาศัพท์ที่จากัด
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู ้เรื่ องพระเจ้านั้นตั้งอยู่ในความถูกต้องแม่นยาและความเป็ นจริ ง
และไม่ได้ต้งั อยู่ในการใช้คาอย่างเฉลียวฉลาดหรื อคาศัพท์มากมาย
และจะเห็นได้ว่าความรู ้ของมนุษย์และความรู ้เรื่ องพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวข้องกันอย่างสิ้นเชิง
บทเรี ยนแห่งการรู ้จกั พระเจ้านั้นสูงส่งกว่าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติใดๆ ของมวลมนุษย์
เป็ นบทเรี ยนที่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยคนจานวนน้อยมากอย่างที่สุดที่พยายามรู ้จกั พระเจ้าเท่านั้น
และไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยบุคคลใดก็ตามที่มีความสามารถพิเศษ
ดังนั้นพวกเจ้าต้องไม่มองการรู ้จกั พระเจ้าและการไล่ตามเสาะหาความจริ งราวกับว่าเป็ นสิ่งทีเ่ ด็กน้อยคนหนึ่งก็ส
ามารถสัมฤทธิ์ผลได้ บางทีเจ้าอาจได้ประสบความสาเร็จอย่างครบบริ บรู ณ์ในชีวิตครอบครัวของเจ้า
หรื อในอาชีพของเจ้า หรื อในการสมรสของเจ้า แต่ถา้ พูดถึงความจริ งและบทเรี ยนแห่งการรูจ้ กั พระเจ้า
เจ้าก็ไม่มีอะไรจะอวดสาหรับตัวเจ้าเอง และเจ้าไม่ได้สัมฤทธิ์ผลอะไรเลย
อาจกล่าวได้ว่าการนาความจริ งไปปฏิบตั ิน้ นั ลาบากยากเย็นอย่างมากสาหรับพวกเจ้า
และการรู ้จกั พระเจ้ายิ่งเป็ นปัญหาที่ใหญ่กว่าเสียอีก นี่คอื ความลาบากยากเย็นของพวกเจ้า
และนี่ก็เป็ นความลาบากยากเย็นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงเผชิญหน้าเช่นกัน
ท่ามกลางพวกที่ได้มีการสัมฤทธิ์ผลอยู่บา้ งในครรลองแห่งการรู ้จกั พระเจ้า แทบจะไม่มีใครสักคนที่ได้มาตรฐาน
มนุษย์ไม่รู้ว่าการรู ้จกั พระเจ้าหมายความว่าอะไร หรือเหตุใดจึงจาเป็ นต้องรู ้จกั พระเจ้า

หรื อคนเราจะต้องบรรลุถงึ ระดับใดเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้า นี่คือสิ่งที่ทาให้มวลมนุษย์สับสนเหลือเกิน
และเป็ นปริ ศนาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้เผชิญหน้าอย่างแน่นอนมาก—ไม่มีใครสามารถตอบคาถามนี้ได้
อีกทั้งไม่มีใครเต็มใจที่จะตอบคาถามนี้
เพราะจนถึงบัดนี้ไม่มีแม้สักคนท่ามกลางมวลมนุษย์ที่ได้มีความสาเร็จใดๆ ในการศึกษาพระราชกิจนี้
บางทีเมื่อปริ ศนาแห่งพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะได้รับการทาให้เป็ นที่รู้จกั แก่มวลมนุษย์แล้ว
ก็จะมีผคู้ นที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มหนึ่งซึ่งรู ้จกั พระเจ้าปรากฏขึ้นตามมาติดๆ
แน่นอนว่าเราหวังว่าจะเป็ นเช่นนั้นจริง และนอกจากนั้นเราก็อยู่ในระหว่างการดาเนินการพระราชกิจนี้
และหวังจะได้เห็นการปรากฏของผูค้ นที่มีความสามารถพิเศษเช่นนี้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้
พวกเขาจะกลายเป็ นพวกที่เป็ นคาพยานต่อข้อเท็จจริ งแห่งพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้
และแน่นอนว่าพวกเขาจะเป็ นพวกแรกที่เป็ นคาพยานต่อพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้อกี ด้วย
แต่ไม่มีอะไรจะน่าเศร้าหมองและน่าเสียใจกว่าการที่ผคู้ นที่มีความสามารถพิเศษเช่นนี้ไม่ปรากฏขึ้นในวันที่พระ
ราชกิจของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน
หรื อการที่มีเพียงหนึ่งหรือสองคนที่ได้ยอมรับด้วยตัวเองให้พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทาให้มีความเพียบพร้
อม อย่างไรก็ตามนี่เป็ นเพียงฉากสมมุติกรณีที่เลวร้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม
เรายังคงหวังว่าพวกที่ไล่ตามเสาะหาอย่างแท้จริ งจะสามารถได้รับพระพรนี้
ตั้งแต่ปฐมกาลมาแล้วไม่เคยได้มีพระราชกิจเฉกเช่นนี้มาก่อนเลย
การดาเนินการเช่นนี้ไม่เคยได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาของมนุษย์
หากเจ้าสามารถกลายเป็ นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่รู้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริงได้
นี่จะไม่ใช่เกียรติสูงสุดท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งมวลหรอกหรื อ?
จะมีสิ่งทรงสร้างใดหรื อไม่ท่ามกลางมวลมนุษย์ได้รับการชมเชยมากขึ้นจากพระเจ้า?
พระราชกิจเช่นนี้ไม่ง่ายที่จะสัมฤทธิ์ผล แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะยังคงเก็บเกี่ยวผลตอบแทน
โดยไม่คานึงถึงเพศหรื อสัญชาติของพวกเขา
พวกที่สามารถสัมฤทธิ์ความรู ้เรื่ องพระเจ้าทั้งหมดจะได้รับเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดของพระเจ้า
และจะเป็ นคนกลุ่มเดียวที่ครอบครองสิทธิอานาจของพระเจ้าในบทอวสาน นี่คือพระราชกิจของวันนี้
และก็เป็ นพระราชกิจแห่งอนาคตด้วย เป็ นพระราชกิจสุดท้ายและสูงส่งที่สุดที่จะทรงทาให้สาเร็จใน 6,000
ปี แห่งพระราชกิจ และเป็ นวิธีการทรงพระราชกิจที่เปิ ดเผยแต่ละประเภทของมนุษย์
โดยผ่านทางพระราชกิจแห่งการทาให้มนุษย์รู้จกั พระเจ้า ลาดับชั้นที่แตกต่างของมนุษย์ถกู เปิ ดเผย กล่าวคือ
บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ามีคุณสมบัติที่จะได้รับพระพรของพระเจ้า และยอมรับพระสัญญาของพระองค์
ในขณะที่พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับพระพรของพระเจ้า และยอมรับพระสัญญาของพระองค์

บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าคือผูใ้ กล้ชิดพระเจ้า
และพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้าไม่สามารถถูกเรี ยกได้ว่าเป็ นผูใ้ กล้ชิดพระเจ้า ผูใ้ กล้ชิดพระเจ้าสามารถรับพระพรใดๆ
ของพระเจ้าได้ แต่พวกที่ไม่ใช่ผใู้ กล้ชิดพระองค์ไม่คู่ควรกับพระราชกิจใดของพระองค์
ไม่ว่าจะเป็ นความทุกข์ลาบาก กระบวนการถลุง หรื อการพิพากษา
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดมีอยู่เพื่อประโยชน์แห่งการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์สัมฤทธิ์ความรู ้เรื่ องพระเจ้าในที่สุด
และเพื่อที่มนุษย์จะได้นบนอบต่อพระเจ้า นี่เป็ นผลกระทบเดียวที่จะสัมฤทธิ์ผลในที่สุด
ไม่มีสิ่งใดในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะถูกซ่อนเร้น และนี่เป็ นประโยชน์ตอ่ ความรู ้เรื่ องพระเจ้าของมนุษย์
และช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู ้เรื่ องพระเจ้าที่ครบบริ บูรณ์และถ้วนทัว่ ยิ่งขึ้น
พระราชกิจทั้งหมดนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 8
พระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองเป็ นนิมิตที่มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั
เพราะพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยมนุษย์ และไม่ได้ถูกมนุษย์ครอบครอง
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือความครบถ้วนบริ บูรณ์ของการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และไม่มีนิมิตยิง่ ใหญ่กว่านี้ที่มนุษย์ควรรู ้จกั หากมนุษย์ไม่รู้จกั นิมิตอันทรงฤทธิ์น้ี
เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ง่ายที่จะรู ้จกั พระเจ้า ไม่ง่ายที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า และยิ่งกว่านั้น
เส้นทางที่มนุษย์เดินไปจะกลายเป็ นตรากตรามากขึ้นเรื่ อยๆ หากปราศจากนิมิตต่างๆ
มนุษย์คงจะไม่สามารถมาได้ไกลขนาดนี้ เป็ นนิมิตต่างๆ นัน่ เองทีไ่ ด้อารักขามนุษย์ตราบจนวันนี้
และซึ่งได้จดั เตรี ยมการคุม้ ครองปกป้องสูงสุดแก่มนุษย์ ในอนาคต ความรู ้ของพวกเจ้าจะต้องลึกขึ้น
และพวกเจ้าต้องมารู ้จกั ความครบถ้วนบริ บูรณ์ของน้ าพระทัยของพระองค์และเนื้อแท้ของพระราชกิจอันทรงพร
ะปรี ชาของพระองค์ภายในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ นี่เท่านั้นคือวุฒิภาวะที่แท้จริ งของพวกเจ้า
ช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจไม่ได้ยืนอยู่ลาพัง
แต่เป็ นส่วนหนึ่งของทั้งมวลที่ก่อเกิดร่ วมกันกับสองช่วงระยะก่อนหน้า
กล่าวคือเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้พระราชกิจแห่งความรอดทั้งหมดครบบริ บรู ณ์โดยการทาเพียงหนึ่งในสามช่วงร
ะยะของพระราชกิจ แม้ว่าช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจจะสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างเต็มที่
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันจาเป็ นเพียงแค่ที่จะต้องดาเนินการช่วงระยะเดียวนี้เดี่ยวๆ
และว่าพระราชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้านั้นไม่จาเป็ นต้องมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากอิทธิพลของซาตาน
ไม่มีสักช่วงระยะเดียวในสามช่วงระยะสามารถถูกชูข้ นึ ในฐานะนิมิตเดียวที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงต้องรู ้จกั
เพราะความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจแห่งความรอดนั้นคือพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
ไม่ใช่ช่วงระยะเดียวท่ามกลางทั้งสามช่วงระยะ ตราบเท่าที่พระราชกิจแห่งความรอดยังไม่สาเร็จลุล่วง
การบริ หารจัดการของพระเจ้าก็จะไม่สามารถมาถึงบทอวสานที่ครบบริ บูรณ์ได้ สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น
พระอุปนิสัยของพระองค์
และพระปรี ชาญาณของพระองค์แสดงออกมาในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจแห่งความรอด
ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ต้งั แต่แรกเริ่ ม
แต่ได้รับการแสดงออกอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในพระราชกิจแห่งความรอด
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจแห่งความรอดแสดงออกถึงส่วนหนึ่งของพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
และส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ไม่ใช่ทุกช่วงระยะของพระราชกิจที่สามารถแสดงออกถึงความครบถ้วนบริ บูรณ์ของสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นได้โดย
ตรงและครบบริ บูรณ์

เมื่อเป็ นเช่นนั้นพระราชกิจแห่งความรอดจึงสามารถได้รับการสรุ ปปิ ดตัวอย่างเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อพระราชกิจทั้งสา
มช่วงระยะได้ถูกทาให้ครบบริ บูรณ์แล้วเท่านั้น
และดังนั้นความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้าจึงไม่สามารถแยกออกจากพระราชกิจทั้ง
สามช่วงระยะของพระเจ้าได้
สิ่งที่มนุษย์ได้รับจากช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจเป็ นเพียงพระอุปนิสยั ของพระเจ้าซึ่งแสดงออกในส่วนหนึ่งส่
วนเดียวของพระราชกิจของพระองค์
มันไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระอุปนิสัยและสิ่งที่ทรงเป็ นซึ่งแสดงออกในช่วงระยะก่อนหรื อหลังได้
นั่นเป็ นเพราะพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่สามารถทาให้เสร็จสิ้นได้ทนั ทีในระหว่างช่วงเวลาห
นึ่ง หรือในสถานที่หนึ่ง แต่จะค่อยๆ กลายเป็ นลึกขึ้นโดยสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของมนุษย์ ณ
เวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน เป็ นพระราชกิจที่ทรงดาเนินการในช่วงระยะต่างๆ
และไม่ถูกทาให้ครบบริ บูรณ์ในช่วงระยะเดียว
ดังนั้นพระปรี ชาญาณทั้งมวลของพระเจ้าจึงตกผลึกในสามช่วงระยะแทนที่จะเป็ นช่วงระยะเดียวเดี่ยวๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นทั้งหมดทั้งมวลและพระปรี ชาญาณทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ได้รับการจัดวางลงไปในส
ามช่วงระยะนี้ และแต่ละช่วงระยะบรรจุสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นเอาไว้
และแต่ละช่วงระยะคือบันทึกของพระปรี ชาญาณแห่งพระราชกิจของพระองค์
มนุษย์ควรรู ้จกั พระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าซึ่งแสดงออกในสามช่วงระยะนี้
สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นทั้งหมดนี้มีความสาคัญสูงสุดต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และหากผูค้ นไม่มีความรูน้ ้ีเมื่อพวกเขานมัสการพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่ต่างจากพวกทีน่ มัสการพระพุทธเจ้า
พระราชกิจของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์น้ นั ไม่ได้ถูกซ่อนเร้นจากมนุษย์
และควรเป็ นที่รู้จกั ของพวกทีน่ มัสการพระเจ้าทั้งหมด
ในเมื่อพระเจ้าได้ทรงดาเนินการพระราชกิจแห่งความรอดทั้งสามช่วงระยะท่ามกลางมนุษย์แล้ว
มนุษย์ก็ควรรู ้จกั การแสดงออกของสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นในระหว่างพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งทา สิ่งที่พระเจ้าทรงซ่อนเร้นจากมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้
และสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู ้จกั ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงต่อมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ควรรู ้จกั
และสิ่งที่มนุษย์ควรมี
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะจะดาเนินการบนรากฐานของช่วงระยะก่อนหน้า
ไม่ได้ดาเนินการอย่างเป็ นเอกเทศ โดยแยกออกจากพระราชกิจแห่งความรอด
แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมากในยุคและชนิดของพระราชกิจที่ดาเนินการ

แต่ที่แกนกลางของพระราชกิจก็ยงั คงเป็ นความรอดของมวลมนุษย์
และแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจแห่งความรอดนั้นลึกกว่าช่วงระยะล่าสุด
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์น้ นั ไม่ได้ถูกซ่อนเร้นจากมนุษย์
และควรเป็ นที่รู้จกั ของพวกทีน่ มัสการพระเจ้าทั้งหมด
ในเมื่อพระเจ้าได้ทรงดาเนินการพระราชกิจแห่งความรอดทั้งสามช่วงระยะท่ามกลางมนุษย์แล้ว
มนุษย์ก็ควรรู ้จกั การแสดงออกของสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นในระหว่างพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งทา สิ่งที่พระเจ้าทรงซ่อนเร้นจากมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้
และสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู ้จกั ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงต่อมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ควรรู ้จกั
และสิ่งที่มนุษย์ควรมี
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะจะดาเนินการบนรากฐานของช่วงระยะก่อนหน้า
ไม่ได้ดาเนินการอย่างเป็ นเอกเทศ โดยแยกออกจากพระราชกิจแห่งความรอด
แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมากในยุคและชนิดของพระราชกิจที่ดาเนินการ
แต่ที่แกนกลางของพระราชกิจก็ยงั คงเป็ นความรอดของมวลมนุษย์
และแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจแห่งความรอดนั้นลึกกว่าช่วงระยะล่าสุด
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจดาเนินต่อไปจากรากฐานของช่วงระยะล่าสุด ซึ่งไม่ได้ถูกลบล้าง
ด้วยวิธีน้ีในพระราชกิจของพระองค์ที่ใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า
พระเจ้าทรงแสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงแง่มุมต่างๆ
ของพระอุปนิสัยของพระองค์ที่ไม่เคยทรงแสดงออกต่อมนุษย์มาก่อน
และกาลังทรงเปิ ดเผยให้มนุษย์เห็นพระราชกิจใหม่ของพระองค์และสิ่งใหม่ที่พระองค์ทรงเป็ นเสมอ
และแม้ว่าผูต้ ่อต้านการเปลี่ยนแปลงศาสนาทาอย่างเต็มกาลังเพื่อต้านทานการนี้ และต่อต้านอย่างเปิ ดเผย
พระเจ้าก็ทรงพระราชกิจใหม่ที่พระองค์ต้งั พระทัยว่าจะทาเสมอ พระราชกิจของพระองค์กาลังเปลี่ยนแปลงเสมอ
และเพราะการนี้จึงกาลังเผชิญกับการต่อต้านของมนุษย์เสมอ
พระอุปนิสัยของพระองค์ก็กาลังเปลี่ยนแปลงเสมอด้วย เช่นเดียวกับยุคและผูร้ ับของพระราชกิจของพระองค์
นอกจากนี้พระองค์มกั จะกาลังทรงพระราชกิจที่ไม่เคยทรงทามาก่อนเสมอ
แม้กระทัง่ ดาเนินการพระราชกิจที่มนุษย์เห็นว่าขัดแย้งกับพระราชกิจที่ได้ทรงทาไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยแล่นไปในทิศตรงข้าม มนุษย์เพียงสามารถยอมรับพระราชกิจประเภทหนึ่ง หรื อการปฏิบตั ิวิธีหนึ่ง
และมันยากที่มนุษย์จะยอมรับพระราชกิจ หรื อวิธีปฏิบตั ิ ที่ขดั แย้งกับ หรื อสูงส่งกว่าพวกเขา
แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็กาลังทรงพระราชกิจใหม่อยู่เสมอ
และดังนั้นจึงมีผเู้ ชี่ยวชาญด้านศาสนาปรากฏขึ้นกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าซึ่งต่อต้านพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
ผูค้ นเหล่านี้ได้กลายเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเพราะมนุษย์ไม่มีความรู ้ว่าพระเจ้าทรงใหม่อยู่เสมอและทรงไม่มีวนั เก่าอย่ างไ

ร และไม่มีความรู ้ในหลักการของพระราชกิจของพระเจ้า และยิ่งกว่านั้น
ไม่มีความรู ้ในวิธีมากมายที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างแน่นอน
เมื่อเป็ นเช่นนี้มนุษย์ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงที่จะบอกได้ว่าเป็ นพระราชกิจที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หรื อเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
ผูค้ นมากมายยึดติดกับท่าทีซ่ึงหากบางสิ่งบางอย่างสอดคล้องกับคาพูดที่มาก่อนหน้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะยอมรับ และหากมีความแตกต่างกับพระราชกิจก่อนหน้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะต่อต้านและปฏิเสธ วันนี้พวกเจ้าทั้งหมดไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการเช่นนี้หรอกหรื อ?
พระราชกิจแห่งความรอดทั้งสามช่วงระยะไม่ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อพวกเจ้าเลย
และมีพวกที่เชื่อว่าสองช่วงระยะก่อนหน้าของพระราชกิจเป็ นภาระที่พวกเขาไม่จาเป็ นต้องรูอ้ ย่างแน่นอน
พวกเขาคิดว่าช่วงระยะเหล่านี้ไม่ควรได้รับการประกาศต่อมวลชน และควรถอนกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
เพื่อที่ผคู้ นจะไม่รู้สึกท่วมท้นกับสองช่วงระยะก่อนหน้าจากทั้งสามช่วงระยะของพระราชกิจ
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการทาให้พระราชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้านี้เป็ นที่รู้จกั นั้นไกลเกินไปหนึ่งขั้นตอน
และไม่ช่วยอะไรเลยในการรู ้จกั พระเจ้า—นั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าคิด
วันนี้พวกเจ้าทั้งหมดเชื่อว่ามันถูกต้องที่จะประพฤติตวั ด้วยวิธีน้ี
แต่วนั นั้นจะมาถึงเมื่อพวกเจ้าตระหนักถึงความสาคัญของงานของเรา นั่นคือ รู ้ว่าเราไม่ทางานใดๆ
ที่ไม่มีนัยสาคัญ ในเมื่อเรากาลังประกาศพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะต่อพวกเจ้า
ทั้งสามช่วงระยะนั้นก็ตอ้ งมีประโยชน์กบั พวกเจ้า
ในเมื่อพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้อยู่ที่ใจกลางของการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้า
ทั้งสามช่วงระยะนั้นก็ตอ้ งกลายเป็ นจุดรวมศูนย์ของทุกคนทัว่ ทั้งจักรวาล
สักวันหนึ่งพวกเจ้าทั้งหมดจะตระหนักถึงความสาคัญของพระราชกิจนี้
จงรู ้ไว้ว่าพวกเจ้าต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้า
หรื อใช้มโนคติที่หลงผิดของพวกเจ้าเองในการประเมินพระราชกิจของวันนี้ เพราะพวกเจ้าไม่รู้จกั หลักการต่างๆ
ของพระราชกิจของพระเจ้า และเพราะพวกเจ้าไม่ถือจริงจังอย่างเพียงพอต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การที่พวกเจ้าต่อต้านพระเจ้าและขัดขวางพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั เกิดจากมโนคติอนั หลงผิดและ
ความโอหังแต่กาเนิดของพวกเจ้า ไม่ใช่เพราะพระราชกิจของพระเจ้านั้นผิด
แต่เพราะพวกเจ้าไม่เชื่อฟังเกินไปโดยธรรมชาติ หลังจากพวกเขาได้พบการเชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นบางคนก็ถึงกับไม่สามารถพูดด้วยความมัน่ ใจว่ามนุษย์ได้มาจากไหน
กระนั้นพวกเขากล้าที่จะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะเพื่อประเมินความถูกและความผิดของพระราชกิจของพร
ะวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาถึงกับสั่งสอนบรรดาอัครทูตที่มีพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

ให้ความคิดเห็น และแย่งกันพูด สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาต่าเกินไป
และไม่มีสานึกรับรู ้ในพวกเขาแม้แต่น้อย
วันนั้นจะมาไม่ถงึ หรอกหรื อเมื่อผูค้ นเช่นนี้ถกู ปฏิเสธโดยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และถูกเผาด้วยไฟแห่งนรก? พวกเขาไม่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้า แต่กลับวิจารณ์พระราชกิจของพระองค์แทน
และยังพยายามอบรมพระเจ้าถึงวิธีทรงพระราชกิจอีกด้วย ผูค้ นที่ไร้เหตุผลเช่นนี้จะรู ้จกั พระเจ้าได้อย่างไร?
มนุษย์มารู ้จกั พระเจ้าในระหว่างกระบวนการแสวงหาและการมีประสบการณ์
ไม่ใช่โดยผ่านทางการวิจารณ์ตามอาเภอใจว่ามนุษย์มารู ้จกั พระเจ้าโดยผ่านทางการทรงรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ ยิ่งความรู ้เรื่ องพระเจ้าของผูค้ นถูกต้องแม่นยามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยงิ่ ต่อต้านพระองค์น้อยลงเท่านั้น
ในทางกลับกันยิง่ ผูค้ นรู ้จกั พระเจ้าน้อยลงเท่าใด พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะต่อต้านพระองค์มากขึ้นเท่านั้น
มโนคติที่หลงผิดของเจ้า ธรรมชาติเก่าของเจ้า และสภาวะความเป็ นมนุษย์ ลักษณะนิสัย
และทรรศนะด้านศีลธรรมของเจ้าเป็ น “ทุน” ที่เจ้าใช้ในการต้านทานพระเจ้า และยิ่งเจ้ากลายเป็ นเสื่อมทราม เลว
และต่าช้ามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งเป็ นศัตรู ของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
พวกที่ถูกครอบงาโดยมโนคติที่หลงผิดอย่างแรงกล้า
และที่มีอุปนิสัยเห็นตัวเองถูกเสมอจะยิ่งมีความเป็ นศัตรู กบั พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์มากขึ้นไปอีก
ผูค้ นเช่นนี้คือศัตรู ของพระคริสต์ หากมโนคติที่หลงผิดของเจ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้ถกู ต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกมันก็จะต่อต้านพระเจ้าอยู่เสมอ เจ้าจะไม่มีวนั เข้ากันได้กบั พระเจ้า
และจะอยู่ห่างจากพระองค์เสมอ
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าองค์เดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ นี่เป็ นนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และนี่เป็ นเส้นทางเดียวสู่การรู ้จกั พระเจ้า
มีแต่พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทาพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนั้นได้
และไม่มีมนุษย์ผใู้ ดจะสามารถทางานเช่นนี้ในพระนามของพระองค์ได้—
กล่าวคือมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทาพระราชกิจของพระองค์เองได้ต้งั แต่ปฐมกาลจน
ถึงวันนี้ แม้ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้าได้ดาเนินการในยุคและสถานที่ที่แตกต่างกัน
และแม้ว่าพระราชกิจของแต่ละช่วงระยะจะแตกต่างกัน
แต่ก็เป็ นพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงกระทา ในบรรดานิมิตทั้งหมด
นี่เป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควรรู ้จกั และหากมนุษย์สามารถเข้าใจได้อย่างครบบริ บรู ณ์
เช่นนั้นแล้วเขาก็จะมีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้ วันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ศาสนาและนิกายต่างๆ
กาลังเผชิญหน้าอยู่คือพวกเขาไม่รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และไร้ความสามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และงานที่ไม่ได้เป็ นขอ
งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้—
เพราะเหตุน้ีพวกเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ทรงกระทาโดยพระยาห์เวห์เช่นเดียวกันกับพ
ระราชกิจสองช่วงระยะท้ายสุดหรื อไม่ แม้ว่าผูค้ นติดตามพระเจ้า
แต่ส่วนใหญ่ก็ยงั คงไร้ความสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็ นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่
มนุษย์กงั วลว่าวิธีน้ีเป็ นวิธีที่พระเจ้าพระองค์เองทรงนาทางเป็ นการส่วนพระองค์หรือไม่
และการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้านั้นเป็ นข้อเท็จจริ งหรือไม่
และผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิธีแยกแยะสิ่งต่างๆ เช่นนี้
พวกที่ติดตามพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะกาหนดวิธีได้
และดังนั้นข่าวสารที่ถูกพูดจะมีผลบางส่วนท่ามกลางผูค้ นเหล่านี้เท่านั้น
และไม่สามารถที่จะมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ และดังนั้นนี่จึงส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ชีวิตของผูค้ นเช่นนี้
หากมนุษย์สามารถมองเห็นในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงดาเนินการ ณ
เวลาที่ต่างกัน ในสถานที่ที่ต่างกัน และในผูค้ นที่ต่างกัน หากมนุษย์สามารถเห็นว่าถึงแม้ว่าพระราชกิจจะแตกต่าง
แต่ท้งั หมดก็ทรงกระทาโดยพระเจ้าองค์เดียว และว่าในเมื่อเป็ นพระราชกิจที่ทรงกระทาโดยพระเจ้าองค์เดียว
เช่นนั้นแล้วก็จะต้องถูกต้องและไร้ขอ้ ผิดพลาด และแม้ว่าจะขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ก็ไม่มีทางปฏิเสธว่าไม่ใช่พระราชกิจของพระเจ้าองค์เดียว—
หากมนุษย์สามารถพูดได้อย่างมัน่ ใจว่าเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าองค์เดียว

เช่นนั้นแล้วมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ก็จะลดลงเป็ นเพียงเรื่ องหยุมหยิมเล็กน้อย ไม่ควรค่าที่จะเอ่ยถึง
เพราะนิมิตต่างๆ ของมนุษย์ไม่ชดั เจน และเพราะมนุษย์เพียงรู ้จกั พระยาห์เวห์ในฐานะพระเจ้า
และพระเยซูในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และสองจิตสองใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้
ผูค้ นมากมายยังคงอุทิศตนเพื่อพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
และถูกมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระราชกิจในวันนี้รุมเร้า ผูค้ นส่วนใหญ่มกั จะคลางแคลงใจเสมอ
และไม่ถือจริ งจังกับพระราชกิจในวันนี้ มนุษย์ไม่มีมโนคติที่หลงผิดต่อพระราชกิจสองช่วงระยะท้ายสุด
ซึ่งไม่ปรากฏแก่ตา นัน่ เป็ นเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจความเป็ นจริ งของพระราชกิจสองช่วงระยะท้ายสุด
และไม่ได้รู้เห็นสองช่วงระยะนั้นด้วยตัวเอง เป็ นเพราะช่วงระยะเหล่านี้ของพระราชกิจไม่สามารถมองเห็นได้
มนุษย์จึงจินตนาการตามที่เขาชอบ โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่เขาคิดขึ้น ไม่มีขอ้ เท็จจริงที่จะพิสูจน์จินตนาการเช่นนี้
และไม่มีใครที่จะทาการแก้ไข มนุษย์ปล่อยให้สัญชาตญาณตามธรรมชาติของเขาเป็ นอิสระจากการควบคุม
โยนความระมัดระวังทิง้ ไปในสายลม และปล่อยให้จินตนาการโลดแล่นโดยอิสระ
เพราะไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดที่จะยืนยันความเป็ นจริงของจินตนาการต่างๆ ของเขา และดังนั้นจินตนาการต่างๆ
ของมนุษย์จึงกลายเป็ น “ข้อเท็จจริง” โดยไม่คานึงถึงว่ามีขอ้ พิสูจน์ใดหรื อไม่
ดังนั้นมนุษย์จงึ เชื่อในพระเจ้าที่เขาจินตนาการขึ้นมาเองในจิตใจของเขา
และไม่แสวงหาพระเจ้าแห่งความเป็ นจริง หากบุคคลผูห้ นึ่งมีการเชื่อหนึ่งอย่าง
เช่นนั้นแล้วท่ามกลางผูค้ นหนึ่งร้อยคนก็จะมีการเชื่อหนึ่งร้อยอย่าง
มนุษย์ถูกครอบงาโดยการเชื่อเช่นนี้เพราะเขาไม่ได้เห็นความเป็ นจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
เพราะเขาเพียงได้ยนิ ด้วยหูของเขา และไม่ได้มองดูดว้ ยตาของเขา มนุษย์ได้ยินตานานและเรื่องเล่า—
แต่ไม่บ่อยนักที่เขาได้ยนิ ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
ดังนั้นจึงเป็ นว่าผูค้ นที่ได้เป็ นผูเ้ ชื่อเพียงหนึ่งปี มาเชื่อในพระเจ้าโดยผ่านทางมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง
การนี้ก็เป็ นจริงเช่นกันสาหรับพวกที่ได้เชื่อในพระเจ้าตลอดชีวิตของพวกเขา
พวกที่ไม่สามารถเห็นข้อเท็จจริ งจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะหลบหนีจากความเชื่อหนึ่งซึ่งในนั้นพวกเขามีมโ
นคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์เชื่อว่าเขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของมโนคติที่หลงผิดเก่าๆ
ของเขา และได้เข้าสู่ดินแดนใหม่แล้ว
มนุษย์ไม่รู้หรอกหรื อว่าความรู ้ของพวกที่ไม่สามารถมองเห็นพระพักตร์แท้จริงของพระเจ้าได้น้ นั ไม่ใช่อะไรเลย
นอกจากมโนคติที่หลงผิดและคาเล่าขาน? มนุษย์คิดว่ามโนคติที่หลงผิดของเขาถูกต้อง และไร้ขอ้ ผิดพลาด
และเขาคิดว่ามโนคติที่หลงผิดเหล่านี้มาจากพระเจ้า วันนี้เมื่อมนุษย์รู้เห็นพระราชกิจของพระเจ้า
เขาก็ปล่อยให้มโนคติที่หลงผิดซึ่งได้พอกพูนขึ้นมานานหลายปี ออกมาเพ่นพ่าน จินตนาการและแนวคิดต่างๆ
แห่งอดีตได้กลายเป็ นการขัดขวางต่อพระราชกิจของช่วงระยะนี้

และมันกลายเป็ นเรื่ องยากสาหรับมนุษย์ที่จะปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดเช่นนี้ และหักล้างแนวคิดเช่นนี้
มโนคติที่หลงผิดต่อพระราชกิจทีละขั้นตอนนี้ของพวกที่ได้ติดตามพระเจ้าจนถึงวันนี้มากมายหลายคนได้กลายเ
ป็ นน่าสลดใจมากขึ้น และผูค้ นเหล่านี้ได้ค่อยๆ กลายเป็ นศัตรู ที่ด้อื รั้นของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แหล่งที่มาของความเกลียดชังนี้ต้งั อยู่ในมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์
มโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์ได้กลายเป็ นศัตรู ของพระราชกิจของวันนี้
พระราชกิจที่ขดั แย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
นี่ได้เกิดขึ้นเพราะข้อเท็จจริงไม่เปิ ดโอกาสให้มนุษย์ปลดปล่อยจินตนาการของเขาให้เป็ นอิสระ
และยิ่งกว่านั้นไม่สามารถถูกมนุษย์หักล้างได้อย่างง่ายดาย
และมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์ไม่ได้ยอมให้มีการดารงอยู่ของข้อเท็จจริ ง และยิ่งไปกว่านั้น
เพราะมนุษย์ไม่ได้นึกถึงความถูกต้องและความสัตย์จริงของข้อเท็จจริ ง
และเพียงแค่ปลดปล่อยให้มโนคติที่หลงผิดของเขาให้เป็ นอิสระและใช้จินตนาการของเขาเองด้วยใจเด็ดเดี่ยว
นี่สามารถกล่าวได้เพียงว่าเป็ นความผิดของมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นความผิดของพระราชกิจของพระเจ้า
มนุษย์อาจจินตนาการสิ่งใดก็ตามที่เขาปรารถนา แต่เขาไม่อาจโต้แย้งช่วงระยะใดในพระราชกิจของพระเจ้า
หรื อส่วนเล็กน้อยส่วนใดได้โดยอิสระ ข้อเท็จจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้านั้นไม่อาจรุ กล้าได้โดยมนุษย์
เจ้าอาจปล่อยให้จินตนาการของเจ้าเป็ นอิสระไร้การควบคุม และอาจถึงกับรวบรวมเรื่ องราวดีๆ
เกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
แต่เจ้าไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริ งแห่งแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
นี่เป็ นหลักการหนึ่ง และก็เป็ นประกาศกฤษฎีกาบริ หารอีกด้วย
และพวกเจ้าควรเข้าใจความสาคัญของประเด็นเหล่านี้
มนุษย์เชื่อว่าช่วงระยะนี้ของพระราชกิจเข้ากันไม่ได้กบั มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และเชื่อว่านี่ไม่ใช่กรณีของพระราชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้า ในจินตนาการของเขา
มนุษย์เชื่อว่าพระราชกิจของสองช่วงระยะก่อนหน้าไม่เหมือนกับพระราชกิจของวันนี้อย่างแน่นอน—
แต่เจ้าเคยได้พิจารณาหรื อไม่ว่าหลักการของพระราชกิจของพระเจ้านั้นเหมือนกันทั้งหมด
ว่าพระราชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเสมอ และว่าโดยไม่คานึงถึงยุค
จะมีผูค้ นจานวนล้นหลามที่ตา้ นทานและต่อต้านข้อเท็จจริ งแห่งพระราชกิจของพระองค์?
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ตา้ นทานและต่อต้านพระราชกิจช่วงระยะนี้ในวันนี้
ได้ต่อต้านพระเจ้ามาแล้วในอดีตกาลอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะผูค้ นเช่นนี้จะเป็ นศัตรู ของพระเจ้าเสมอ
ผูค้ นที่รู้ขอ้ เท็จจริ งแห่งพระราชกิจของพระเจ้าจะเห็นว่าพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะเป็ นพระราชกิจของพระเจ้า

องค์เดียว และจะปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา เหล่านี้คอื ผูค้ นทีร่ ู ้จกั พระเจ้า
และผูค้ นเช่นนี้คือบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง
เมื่อการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ากาลังเข้าใกล้บทอวสาน
พระเจ้าจะทรงจาแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท
มนุษย์ได้รับการทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง และในท้ายที่สุด
พระองค์ตอ้ งทรงคืนมนุษย์กลับสู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์อย่างครบบริ บูรณ์
นี่คือบทสรุ ปปิ ดตัวของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ ช่วงระยะของพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย
และสองช่วงระยะก่อนหน้าในอิสราเอลและยูเดียนั้นเป็ นแผนการแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าในจักรวาล
ทั้งหมดทั้งมวล ไม่มีใครสามารถปฏิเสธเรื่ องนี้ได้ และนี่คือข้อเท็จจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
แม้ว่าผูค้ นไม่ได้มีประสบการณ์หรือรู ้เห็นพระราชกิจนี้มากนัก แต่ขอ้ เท็จจริงก็ยงั คงเป็ นข้อเท็จจริ ง
และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถปฏิเสธได้
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าในทุกแผ่นดินแห่งจักรวาลทั้งหมดจะยอมรับพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
หากเจ้ารู ้จกั เพียงช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจเป็ นพิเศษ และไม่เข้าใจพระราชกิจอีกสองช่วงระยะ
ไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าในอดีตกาล
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไร้ความสามารถที่จะพูดความจริงทั้งมวลของแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้า
ได้ และความรู ้เรื่ องพระเจ้าของเจ้านั้นลาเอียง เพราะในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าไม่รู้จกั หรื อเข้าใจพระองค์
และดังนั้นเจ้าจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
โดยไม่คานึงถึงว่าความรู ้ปัจจุบนั ของเจ้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งหรือผิวเผิน ในท้ายที่สุดพวกเจ้าต้องมีความรู ้
และต้องเชื่ออย่างสิ้นเชิง
และผูค้ นทั้งหมดจะเห็นความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้าและนบนอบภายใต้อานาจครอบครอ
งของพระเจ้า ในบทอวสานของพระราชกิจนี้ ทุกศาสนาจะกลายเป็ นหนึ่ง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะกลับสู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้าง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว และศาสนาที่ชวั่ ร้ายทั้งหมดจะสูญสลายไป
ไม่มีวนั ปรากฏอีกครั้ง
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เหตุใดจึงมีการอ้างอิงถึงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะอย่างต่อเนื่องเช่นนี้? การผ่านไปของยุคต่างๆ
การพัฒนาด้านสังคม และโฉมหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติ
ล้วนแล้วแต่ติดตามการปรับเปลี่ยนในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
มวลมนุษย์เปลี่ยนแปลงในเวลาที่พอ้ งกับพระราชกิจของพระเจ้า และไม่ได้พฒั นาด้วยตัวเอง
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้านั้นถูกอ้างอิงเพือ่ ที่จะนาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด
และผูค้ นทั้งปวงของทุกศาสนาและทุกนิกาย สู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้าองค์เดียว
โดยไม่คานึงถึงว่าเจ้านับถือศาสนาอะไร ในท้ายที่สุดเจ้าก็จะนบนอบภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้า
พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นทรงสามารถดาเนินการพระราชกิจนี้ได้ ไม่สามารถทาได้โดยหัวหน้าศาสนาใดๆ
มีศาสนาที่สาคัญมากมายในโลก และแต่ละศาสนาก็มีหัวหน้า หรื อผูน้ าของตัวเอง
และบรรดาผูต้ ิดตามก็กระจายไปทัว่ ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก ทุกประเทศ ไม่ว่าใหญ่หรื อเล็ก
มีศาสนาต่างๆ อยูภ่ ายในประเทศ อย่างไรก็ตามโดยไม่คานึงถึงว่าจะมีกี่ศาสนาทัว่ โลก
ในท้ายที่สุดผูค้ นทั้งปวงภายในจักรวาลก็จะดารงอยู่ภายใต้การทรงนาของพระเจ้าองค์เดียว
และการดารงอยูข่ องพวกเขาก็ไม่ได้นาโดยหัวหน้าหรื อผูน้ าทางศาสนา
กล่าวคือมวลมนุษย์ไม่ถูกนาโดยหัวหน้าหรื อผูน้ าทางศาสนาคนใดคนหนึ่ง
ตรงกันข้ามมวลมนุษย์ท้งั ปวงได้รับการทรงนาทางโดยพระผูส้ ร้าง ผูท้ ี่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
และทุกสรรพสิ่ง และผูท้ ี่ทรงสร้างมวลมนุษย์อีกด้วย—นี่คอื ข้อเท็จจริ ง แม้ว่าโลกจะมีศาสนาสาคัญมากมาย
แต่โดยไม่คานึงถึงว่าจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ศาสนาเหล่านี้ท้งั หมดก็ดารงอยูภ่ ายใต้อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้าง
และไม่มีศาสนาใดสามารถเกินเลยวงเขตแห่งอานาจครอบครองนี้ การพัฒนาของมวลมนุษย์
ความก้าวหน้าทางสังคม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ—
แต่ละเรื่ องไม่สามารถแยกออกจากการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้างได้
และพระราชกิจนี้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่หัวหน้าทางศาสนาใดสามารถทาได้
หัวหน้าทางศาสนาเป็ นเพียงผูน้ าของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่สามารถเป็ นตัวแทนขององค์หนึ่งเดียว
ผูท้ ี่ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งได้
หัวหน้าทางศาสนาสามารถนาทางพวกเขาทั้งหมดภายในศาสนาทั้งปวงได้
แต่พวกเขาไม่สามารถบังคับบัญชาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดใต้ฟ้าสวรรค์ได้—
นี่คือข้อเท็จจริ งที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป หัวหน้าด้านศาสนาเป็ นเพียงผูน้ า
และไม่สามารถยืนเทียบเท่ากับพระเจ้า (พระผูส้ ร้าง) ได้ ทุกสรรพสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง

และในบทอวสานทุกสรรพสิ่งก็จะกลับสู่พระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง แต่เดิมนั้นมวลมนุษย์ได้ถูกพระเจ้าทรงสร้าง
และโดยไม่คานึงถึงศาสนา บุคคลทุกคนจะกลับมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้า—
การนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ พระเจ้าเท่านั้นทรงสูงส่งที่สุดท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และผูป้ กครองสูงสุดท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดที่จะต้องกลับสู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
เช่นกัน ไม่สาคัญว่าสถานะของมนุษย์ผหู้ นึ่งจะสูงเพียงใด
มนุษย์ผนู้ ้ นั ไม่สามารถนาพามวลมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายที่เหมาะสมได้
และไม่มีใครมีความสามารถที่จะจาแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภทได้
พระยาห์เวห์พระองค์เองได้ทรงสร้างมวลมนุษย์และได้ทรงจาแนกแต่ละประเภทโดยสอดคล้องกับประเภท
และเมื่อวาระสิ้นสุดมาถึง พระองค์ก็จะยังคงทรงพระราชกิจของพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
โดยจาแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท—พระราชกิจนี้ไม่สามารถทาได้โดยผูใ้ ดนอกจากพระเจ้า
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะที่ทรงดาเนินการตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันนี้ลว้ นดาเนินการโดยพระเจ้าพระองค์เอง
และดาเนินการโดยพระเจ้าองค์เดียว
ข้อเท็จจริ งของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะคือข้อเท็จจริ งของการที่พระเจ้าทรงเป็ นผูน้ าของมวลมนุษย์
เป็ นข้อเท็จจริ งที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ณ บทอวสานของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
ทุกสรรพสิ่งจะถูกจาแนกโดยสอดคล้องกับประเภท และกลับสู่ภายใต้อานาจปกครองของพระเจ้า
เพราะทัว่ ทั้งจักรวาลมีพระเจ้าองค์เดียวองค์น้ีเท่านั้นทรงดารงอยู่ และไม่มีศาสนาอื่นใด
ผูท้ ี่ไม่สามารถสร้างโลกได้จะไม่สามารถนาโลกไปสู่บทอวสานได้
ในขณะที่พระองค์ผทู้ รงสร้างโลกจะทรงสามารถนาไปสู่บทอวสานได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นหากคนเราไร้ความสามารถที่จะนายุคสู่บทอวสานได้
และเพียงมีความสามารถที่จะช่วยมนุษย์ฝึกฝนจิตใจของเขาได้ เช่นนั้นแล้วเขาก็จะไม่ใช่พระเจ้าอย่างแน่นอน
และจะไม่ใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของมวลมนุษย์อย่างแน่นอน เขาจะไม่สามารถทางานทีย่ ิ่งใหญ่เช่นนี้ได้
มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถทางานเช่นนี้ได้
และทั้งหมดที่ไร้ความสามารถที่จะทางานนี้ได้คือศัตรู และไม่ใช่พระเจ้าอย่างแน่นอน
ศาสนาชัว่ ทั้งหมดเข้ากันไม่ได้กบั พระเจ้า และในเมื่อศาสนาเหล่านั้นเข้ากันไม่ได้กบั พระเจ้า
จึงเป็ นศัตรู ของพระเจ้า พระราชกิจทั้งหมดกระทาโดยพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวองค์น้ี
และทัว่ ทั้งจักรวาลได้รับการบัญชาโดยพระเจ้าหนึ่งเดียวองค์น้ี
โดยไม่คานึงถึงว่าพระองค์กาลังทรงพระราชกิจในประเทศอิสราเอลหรื อในประเทศจีน
โดยไม่คานึงถึงว่าพระราชกิจดาเนินการโดยพระวิญญาณหรื อโดยเนื้อหนัง
ทั้งหมดก็กระทาโดยพระเจ้าพระองค์เอง และไม่สามารถทาได้โดยผูอ้ ื่นใด

เป็ นเพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของมวลมนุษย์ท้งั ปวงอย่างแน่นอน พระองค์จึงทรงพระราชกิจโดยอิสระ
ปราศจากการเหนี่ยวรั้งโดยสภาพเงื่อนไขใดๆ—นี่คือนิมิตทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดของนิมิตทั้งหมด
ในฐานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
หากเจ้าปรารถนาที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าและเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
เจ้าต้องเข้าใจพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าต้องเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับสรรพสิ่งทีท่ รงสร้าง
เจ้าต้องเข้าใจแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
และเจ้าต้องเข้าใจนัยสาคัญทั้งหมดของพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทา
พวกที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า! ในฐานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
หากเจ้าไม่เข้าใจว่าเจ้าได้มาจากไหน ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์
และพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงกระทา และยิ่งกว่านั้น
ไม่เข้าใจว่ามวลมนุษย์ได้พฒั นาขึ้นมาจนถึงวันนี้อย่างไร และไม่เข้าใจว่าใครบัญชามวลมนุษย์ท้งั ปวง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าได้ พระเจ้าได้ทรงนาทางมวลมนุษย์มาจนถึงวันนี้
และนับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก พระองค์ไม่เคยทรงทิ้งเขาเลย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่มีวนั ทรงหยุดทรงพระราชกิจ ไม่เคยได้ทรงหยุดนามวลมนุษย์
และไม่เคยได้ทรงทิง้ มวลมนุษย์ แต่มวลมนุษย์ไม่ตระหนักว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่ง
นับประสาอะไรที่เขาจะรู ้จกั พระเจ้า
ยังจะมีอะไรน่าดูหมิ่นเหยียดหยามยิง่ กว่านี้อีกหรื อสาหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้า?
พระเจ้าทรงนาทางมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง แต่มนุษย์ไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าเป็ นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า แต่เจ้าไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ของตัวเจ้าเอง
และไม่ตระหนักรู ้ว่าใครได้นาทางเจ้าในการเดินทางของเจ้า เจ้าไม่รับรู ้ถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทา
และดังนั้นเจ้าจึงไม่สามารถรู ้จกั พระเจ้าได้ หากเจ้าไม่รู้ตอนนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีวนั มีคุณสมบัติที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
วันนี้พระผูส้ ร้างทรงนาทางผูค้ นทั้งหมดด้วยพระองค์เองอีกครั้ง และทรงทาให้ผคู้ นทั้งหมดมองดูพระปรี ชาญาณ
ความทรงมหิทธิฤทธิ์ ความรอด และความมหัศจรรย์ของพระองค์ กระนั้นเจ้ายังคงไม่ตระหนักหรื อเข้าใจ—
เพราะฉะนั้นเจ้าจึงไม่ใช่ผหู้ นึ่งซึ่งจะไม่ได้รับความรอดหรอกหรื อ?
พวกที่เป็ นของซาตานไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า
ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่เป็ นของพระเจ้าจะสามารถได้ยนิ พระสุรเสียงของพระเจ้าได้
บรรดาผูท้ ี่ตระหนักและเข้าใจวจนะที่เรากล่าวทั้งหมดคือบุคคลผูท้ ี่จะได้รับการช่วยให้รอดและบุคคลผูท้ ี่จะเป็ น
คาพยานต่อพระเจ้า พวกที่ไม่เข้าใจวจนะที่เรากล่าวทั้งหมดไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้

และเป็ นบุคคลผูท้ ี่จะถูกขจัดสิ้น พวกที่ไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
และไม่ตระหนักถึงพระราชกิจของพระเจ้าจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ความรู ้เรื่ องพระเจ้า
และผูค้ นเหล่านั้นจะไม่เป็ นคาพยานต่อพระเจ้า หากเจ้าปรารถนาที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องรู ้จกั พระเจ้า
ความรู ้เรื่ องพระเจ้าได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วงโดยผ่านทางพระราชกิจของพระเจ้า โดยรวมแล้ว
หากเจ้าปรารถนาที่จะรู ้จกั พระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า กล่าวคือ
การรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้านั้นมีความสาคัญสูงสุ ด
เมื่อพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะมาถึงบทอวสานจะมีกลุ่มของพวกที่เป็ นคาพยานต่อพระเจ้าถูกสร้างขึ้นกลุ่มหนึ่ง
เป็ นกลุ่มของบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้า ผูค้ นเหล่านี้ท้งั หมดจะรู ้จกั พระเจ้า
และจะมีความสามารถที่จะนาความจริ งสู่การปฏิบตั ิได้ พวกเขาจะมีสภาวะความเป็ นมนุษย์และสานึกรับรู ้
และทั้งหมดจะรู ้จกั พระราชกิจแห่งความรอดทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้า
นี่คือพระราชกิจที่จะทรงทาให้สาเร็จลุล่วงในบทอวสาน และผูค้ นเหล่านี้คือการตกผลึกของพระราชกิจแห่ง
6,000 ปี ของการบริ หารจัดการ และเป็ นคาพยานที่ทรงพลังที่สุดต่อการเอาชนะซาตานครั้งสุดท้าย
บรรดาผูท้ ี่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าจะมีความสามารถที่จะได้รับพระสัญญาและพระพรของพระเจ้าได้
และจะเป็ นกลุ่มที่เหลืออยู่ในบทอวสาน เป็ นกลุ่มที่มีสิทธิอานาจของพระเจ้า และเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
บางทีบรรดาผูท้ ี่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหมดอาจกลายเป็ นสมาชิกของกลุ่มนี้ หรื ออาจจะเพียงครึ่งเดียว
หรื อเพียงไม่กี่คน—ขึ้นอยูก่ บั ความตั้งใจของพวกเจ้าและการไล่ตามเสาะหาของพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แผนการบริ หารจัดการหกพันปี ถกู แบ่งออกเป็ นพระราชกิจสามระยะ
ไม่มีช่วงระยะหนึ่งใดเพียงลาพังที่สามารถเป็ นตัวแทนพระราชกิจของสามยุคได้
แต่เป็ นได้แค่เพียงหนึ่งส่วนของทั้งองค์รวม
พระนามพระยาห์เวห์ไม่สามารถเป็ นตัวแทนองค์รวมแห่งพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้พสิ ูจน์ว่า
พระเจ้าทรงสามารถเป็ นได้เพียงพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัติเท่านั้น
พระยาห์เวห์ได้ทรงออกธรรมบัญญัติสาหรับมนุษย์ และได้ทรงส่งต่อพระบัญญัติมายังเขา
ขอให้มนุษย์สร้างวิหารและแท่นบูชาต่างๆ
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาไปเป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติเท่านั้น
พระราชกิจนี้ที่พระองค์ได้ทรงทาไปมิได้พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงเป็ นเพียงพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งขอให้มนุษย์รักษาธร
รมบัญญัติเท่านั้น หรื อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าในวิหาร หรื อว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าหน้าแท่นบูชา
พูดได้เลยว่านี่คงไม่จริง พระราชกิจที่ทรงทาไปภายใต้ธรรมบัญญัติสามารถเป็ นตัวแทนได้เพียงหนึ่งยุคเท่านั้น
เพราะฉะนั้น หากพระเจ้าได้ทรงทาพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติเท่านั้น
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะจากัดขอบเขตของพระเจ้าอยู่ภายในนิยามต่อไปนี้ที่กล่าวว่า
“พระเจ้าคือพระเจ้าองค์ที่อยู่ในวิหาร และเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้า
พวกเราต้องสวมเสื้อคลุมแบบปุโรหิตและเข้าสู่วิหาร”
หากพระราชกิจในยุคพระคุณไม่ได้ถกู ดาเนินการจนแล้วเสร็จ
และยุคพระธรรมบัญญัติไม่ได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบนั มนุษย์ก็คงจะไม่รู้ว่า
พระเจ้าทรงเปี่ ยมปรานีและเปี่ ยมความรักด้วยเช่นกัน หากพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้ถูกกระทาไป
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับมีเพียงพระราชกิจในยุคพระคุณเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว ทั้งหมดทีม่ นุษย์คงจะรู ้ก็คือว่า
พระเจ้าทรงสามารถไถ่มนุษย์และยกโทษให้กบั บาปต่างๆ ของมนุษย์เท่านั้น มนุษย์คงจะรู ้เพียงว่า
พระองค์ทรงบริ สุทธิ์และไร้เดียงสา
และว่าพระองค์ทรงมีความสามารถพลีอุทิศพระองค์เองและถูกตรึ งกางเขนได้เพือ่ ประโยชน์ของมนุษย์
มนุษย์คงจะรู ้เพียงสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งอืน่ ใดเลย ดังนั้น
แต่ละยุคเป็ นตัวแทนหนึ่งส่วนของพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
สาหรับเรื่ องที่พระอุปนิสยั ด้านใดของพระเจ้ามีตวั แทนในยุคธรรมบัญญัติ ด้านใดมีอยู่ในยุคพระคุณ
และด้านใดมีอยู่ในช่วงระยะปัจจุบนั นั้น
เฉพาะเมื่อช่วงระยะทั้งสามได้ถูกรวมเข้าเป็ นองค์รวมหนึ่งเดียวแล้วเท่านั้น

พวกมันจึงจะสามารถเปิ ดเผยความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้าออกมาได้
เฉพาะเมื่อมนุษย์ได้มารู ้จกั ครบทั้งสามช่วงระยะแล้วเท่านั้น เขาจึงจะสามารถเข้าใจมันได้อย่างครบถ้วน
ไม่มีช่วงระยะใดในสามช่วงระยะนี้ที่สามารถถูกละเว้นได้เลย
เจ้าจะมองเห็นพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บรู ณ์ก็เฉพาะหลังจากที่ได้มารู ้จกั สามช่วงระยะเหล่า
นี้ของพระราชกิจแล้วเท่านั้น
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้พิสูจน์ว่า
พระองค์ทรงเป็ นเพียงพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัติเท่านั้น
และข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ก็ไม่ได้หมายความว่า
พระเจ้าจะทรงไถ่มวลมนุษย์ไปตลอดกาล เหล่านี้คือข้อสรุ ปที่มนุษย์วาดภาพขึ้นมา
การที่ยุคพระคุณได้จบลงไปแล้ว ใช่ว่าเจ้าจะสามารถพูดได้ว่า พระเจ้าเพียงเป็ นของกางเขนเท่านั้น
และว่าเฉพาะกางเขนเพียงลาพังเท่านั้นที่เป็ นตัวแทนความรอดของพระเจ้า
การทาเช่นนั้นย่อมจะเป็ นการให้นิยามต่อพระเจ้า ในช่วงระยะปัจจุบนั
โดยหลักแล้วพระเจ้ากาลังทรงพระราชกิจแห่งพระวจนะ แต่เจ้าก็ยงั ไม่สามารถพูดได้อยู่ดีว่า
พระเจ้าไม่เคยทรงเปี่ ยมปรานีต่อมนุษย์
และพูดว่าทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงนามาก็คือการพิพากษาและการตีสอน
พระราชกิจในยุคสุดท้ายแผ่วางให้เห็นพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
และความล้าลึกทั้งหมดที่มนุษย์ไม่เข้าใจ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเปิ ดเผยบั้นปลายและบทอวสานของมวลมนุษย์
และสิ้นสุดพระราชกิจแห่งความรอดทั้งหมดท่ามกลางมวลมนุษย์
ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจในยุคสุดท้ายนั้นนาพาทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่การปิ ดฉาก
ความลึกล้าทั้งมวลที่มนุษย์ไม่เข้าใจจาเป็ นจะต้องได้รับการคลี่คลาย
เพื่อเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้หยัง่ ค้นลงไปในความลึกของพวกมัน
และมีความเข้าใจที่ชดั เจนโดยครบบริ บูรณ์ในหัวใจของเขา เฉพาะเมื่อถึงตอนนั้น
เผ่าพันธุ์มนุษย์จงึ จะสามารถถูกจาแนกชนชั้นออกไปตามประเภท
เฉพาะหลังจากแผนการบริ หารจัดการหกพันปี เสร็จสิ้นลงเท่านั้น
มนุษย์จึงจะมาเข้าใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บูรณ์ เพราะถึงตอนนั้น
แผนการบริ หารจัดการของพระองค์ก็จะได้มาถึงปลายทางแล้ว
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจทั้งหมดที่ได้ทรงกระทามาตลอดแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ได้มาปิ ดตัวลงในตอนนี้เท่านั้นเอง
เฉพาะหลังจากที่พระราชกิจนี้ท้งั หมดได้รับการเปิ ดเผยต่อมนุษย์และดาเนินการจนเสร็จสิน้ ในท่ามกลางมวลมนุ
ษย์เท่านั้น มนุษยชาติจึงจะรู ้จกั พระอุปนิสัยทั้งหมดของพระเจ้าและสิ่ งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
เมื่อพระราชกิจของช่วงระยะนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างครบถ้วน
ความล้าลึกทั้งหมดที่มนุษย์ไม่เข้าใจจะได้รับการเปิ ดเผย
และความจริ งทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็ นที่เข้าใจจะได้รับการอธิบายให้ชดั เจน
และเผ่าพันธุ์มนุษย์จะได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตและบั้นปลายของพวกเขา
นี่คือองค์รวมของพระราชกิจซึ่งจะต้องถูกทาในช่วงระยะปัจจุบนั
แม้ว่าเส้นทางที่มนุษย์เดินในวันนี้ก็คือเส้นทางของกางเขนและเส้นทางของความทุกข์ดว้ ยเช่นกัน
สิ่งที่มนุษย์ปฏิบตั ิ และสิ่งที่เขากิน ดื่ม
และชื่นชมในวันนี้ก็แตกต่างอย่างใหญ่หลวงจากสิ่งที่ตกมาสู่มนุษย์ภายใต้ธรรมบัญญัติและในยุคพระคุณ
สิ่งที่ขอจากมนุษย์ในวันนี้ก็ไม่เหมือนกับในอดีตและยิง่ ไม่เหมือนกับสิ่งที่ขอจากมนุษย์ในยุคธรรมบัญญัติ
เอาละ
สิ่งที่ขอจากมนุษย์ภายใต้ธรรมบัญญัติเมื่อตอนที่พระเจ้าได้กาลังทรงพระราชกิจของพระองค์อยู่ในอิสราเอลนั้น
คืออะไรหรือ?
มันไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าการที่มนุษย์ควรรักษาวันสะบาโตและธรรมบัญญัติท้งั หลายของพระยาห์เวห์
จะต้องไม่มีใครที่ทางานหนักในวันสะบาโตหรื อล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์
แต่บดั นี้หาได้เป็ นเช่นนั้นไม่ ในวันสะบาโต มนุษย์ทางาน ชุมนุม และอธิษฐานกันตามปกติ
และไม่มีขอ้ จากัดที่ถูกนามาบังคับใช้กบั เขา บรรดาผูท้ ี่อยู่ในยุคพระคุณนั้นได้จาเป็ นต้องรับบัพติศมา
และพวกเขาจะต้องถูกขอต่อไปอีกให้ทาการอดอาหาร หักขนมปัง และดื่มเหล้าองุ่น คลุมศีรษะ
และล้างเท้าของผูอ้ นื่ เพื่อตัวพวกเขาเอง ตอนนี้ กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ถูกลบล้างไปแล้ว
แต่มนุษย์กลับถูกขอในข้อเรียกร้องที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ เพราะพระราชกิจของพระเจ้านับวันก็ยิ่งงอกเงยลึกซึ้งขึ้น
และการเข้าสู่ของมนุษย์นับวันยิ่งเอื้อมสูงขึ้น ในอดีต พระเยซูได้ทรงวางพระหัตถ์บนตัวมนุษย์แล้วทรงอธิษฐาน
แต่มาบัดนี้ที่ทุกอย่างได้ถูกพูดไปหมดแล้ว ประโยชน์ของการวางมือคืออะไรหรือ?
พระวจนะทั้งหลายเพียงลาพังก็สามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ได้อยู่แล้ว
ตอนที่พระองค์วางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนมนุษย์ในอดีตนั้นก็เพื่ออวยพรมนุษย์และรักษาโรคให้เขาเช่นกัน
นี่คือวิธีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงพระราชกิจในกาลเวลานั้น แต่มิได้เป็ นเช่นนั้นในตอนนี้
ตอนนี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้พระวจนะเพื่อที่จะทรงพระราชกิจและสัมฤทธิ์ผลลัพธ์

พระวจนะของพระองค์ได้รับการอธิบายต่อพวกเจ้าไว้อย่างชัดเจนแล้ว
และพวกเจ้าควรนามาปฏิบตั ิให้เหมือนดัง่ ที่พวกเจ้าได้รับการบอกกล่าวไว้ไม่มีผิด
พระวจนะของพระองค์ก็คือน้ าพระทัยของพระองค์
พระวจนะเหล่านั้นคือพระราชกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาจะทา โดยผ่านทางพระวจนะทั้งหลาย
เจ้าจะเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงขอให้เจ้าบรรลุ
และเจ้าอาจแค่นาพระวจนะของพระองค์มาปฏิบตั ิโดยตรงโดยไม่มีความจาเป็ นใดๆ สาหรับการเอามือมาวางเลย
บางคนอาจกล่าวว่า “ขอทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนตัวข้าพระองค์!
ขอทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนตัวข้าพระองค์
เพื่อที่ขา้ พระองค์อาจได้รับพระพรของพระองค์และเพื่อที่ขา้ พระองค์อาจได้เป็ นส่วนหนึ่งของพระองค์”
เหล่านี้ท้งั หมดล้วนเป็ นการปฏิบตั ิที่หลงยุคมาจากอดีต เลิกใช้ไปแล้วตอนนี้ เพราะยุคได้เปลีย่ นไปแล้ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับยุค
ไม่ใช่ท้งั โดยแบบสุ่มและโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้งั ไว้ ยุคได้เปลี่ยนไปแล้ว
และยุคใหม่จาเป็ นต้องนาพาพระราชกิจใหม่ของมันมากับมันด้วย
นี่เป็ นความจริ งสาหรับทุกช่วงระยะของพระราชกิจ และดังนั้นแล้วพระราชกิจของพระองค์จึงไม่เคยถูกทาซ้ า
ในยุคพระคุณ พระเยซูได้ทรงทาพระราชกิจประเภทนั้นไปมากมายพอสมควรแล้ว อาทิ การรักษาอาการป่ วย
การขับไล่ปีศาจ การวางพระหัตถ์บนตัวมนุษย์แล้วอธิษฐานให้เขา และการอวยพรมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
การทาเช่นนั้นอีกก็คงจะไม่มีความหมายในปัจจุบนั นี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงพระราชกิจในหนทางนั้นในกาลเวลานั้น เพราะนัน่ เป็ นยุคพระคุณ
และมีพระคุณพอเพียงสาหรับมนุษย์ที่จะชื่นชม เขาไม่ได้ถูกขอให้จ่ายอะไรเลย และนานตราบที่เขามีความเชื่อ
เขาก็จะได้รับพระคุณ ทุกอย่างได้รับการปฏิบตั ิไปอย่างเปี่ ยมพระคุณมาก บัดนี้ยุคได้เปลี่ยนไปแล้ว
และพระราชกิจของพระเจ้าก็ได้กา้ วหน้าไปอีก นั่นก็คือ โดยผ่านทางการตีสอนและการพิพากษา
นี่เองที่ความเป็ นกบฏของมนุษย์และสิ่งต่างๆ ที่ไม่สะอาดภายในมนุษย์จะถูกชาระล้างออกไป
ด้วยความที่ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของการไถ่ พระเจ้าจึงได้จาเป็ นที่จะต้องทรงพระราชกิจในหนทางนั้น
โดยการแสดงพระคุณที่เพียงพอสาหรับมนุษย์ที่จะชื่นชม เพื่อที่มนุษย์อาจได้รับการไถ่จากบาป
และได้รับการยกโทษต่อบาปทั้งหลายของพวกเขาด้วยวิถีทางของพระคุณ
ช่วงระยะปัจจุบนั นี้เป็ นไปเพื่อเปิ ดโปงความไม่ชอบธรรมภายในมนุษย์โดยวิถีทางของการตีสอน การพิพากษา
และการเฆี่ยนตีของพระวจนะต่างๆ ตลอดจนการบ่มวินัยและวิวรณ์แห่งพระวจนะ
เพื่อที่มนุษยชาติอาจได้รับการช่วยให้รอดหลังจากนั้น พระราชกิจนี้ลงรายละเอียดลึกกว่าการไถ่
พระคุณในยุคพระคุณนั้นพอเพียงสาหรับความชื่นชมยินดีของมนุษย์

ตอนนี้ที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั พระคุณไปแล้ว เขาจะไม่ได้ชื่นชมกับมันอีกต่อไป ตอนนี้
พระราชกิจนี้ได้ผ่านกาลเวลาของมันมาแล้วและไม่ตอ้ งกระทาอีกต่อไปแล้ว
ตอนนี้มนุษย์จะต้องได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านทางการพิพากษาของพระวจนะ หลังจากที่มนุษย์ถูกพิพากษา
ตีสอน และถลุงแล้ว อุปนิสัยของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยการเช่นนั้นเอง
ทั้งหมดนี้มิใช่เป็ นเพราะพระวจนะทั้งหลายที่เราได้กล่าวไปหรอกหรื อ?
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจนั้นได้ถูกทาไปในแนวเดียวกับความก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั องค์รวมและกั
บยุคนั้น พระราชกิจทั้งหมดล้วนมีนัยสาคัญ
และทั้งหมดถูกทาไปเพื่อประโยชน์ของความรอดสุดท้ายที่มวลมนุษย์อาจมีบ้นั ปลายที่ดีในอนาคต
และที่มนุษยชาติอาจได้รับการจาแนกชนชั้นไปตามประเภทในที่สุด
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 14
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์พึงต้องมีคาพยานของมนุษย์ดว้ ย
แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจคือการต่อสูร้ ะหว่างพระเจ้ากับซาตาน และเป้าหมายของการต่อสู้คือซาตาน
ในขณะที่ผทู้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระราชกิจนี้คือมนุษย์
พระราชกิจของพระเจ้าจะสามารถเกิดผลได้หรื อไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของคาพยานต่อพระเจ้าของมนุษย์
คาพยานนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ นี่คือคาพยานที่ทาขึ้นต่อหน้าซาตาน
และยังเป็ นข้อพิสูจน์ถึงผลแห่งพระราชกิจของพระองค์ดว้ ย
การบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้รับการแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ
และในแต่ละช่วงระยะมีขอ้ พึงประสงค์ที่เหมาะสมต่อมนุษย์ถูกกาหนดขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้น เมื่อยุคต่างๆ
ผ่านเข้ามาและเคลื่อนไปข้างหน้า ข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ท้งั หมดก็กลายเป็ นสูงขึ้นทุกที
ดังนั้น พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้านี้จึงมาถึงจุดสาคัญสูงสุดของมันอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
จนกระทัง่ มนุษย์มองเห็นข้อเท็จจริงของ “การทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ” และในหนทางนี้
ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ย่อมกลายเป็ นสูงขึ้นอีก เช่นเดียวกับข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ในการกล่าวคาพยาน
ยิ่งมนุษย์สามารถร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างแท้จริงมากขึ้นเท่าใด เขาก็ยิ่งถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ายิ่งขึ้นเท่านั้น
ความร่ วมมือของมนุษย์คอื คาพยานที่เขาพึงต้องกล่าว และคาพยานที่เขากล่าวก็คือการปฏิบตั ิของมนุษย์ ดังนั้น
การที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสามารถมีผลที่ถูกต้องเหมาะสมได้หรื อไม่
และการที่จะสามารถมีคาพยานที่จริงแท้ได้หรื อไม่น้ นั
ย่อมเชื่อมโยงกับความร่ วมมือและคาพยานของมนุษย์อย่างแยกจากกันไม่ได้
เมื่อพระราชกิจได้รับการทาให้แล้วเสร็จ กล่าวคือ
เมื่อการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้าได้ไปถึงบทอวสานของมัน มนุษย์พงึ จะต้องเป็ นคาพยานที่สูงขึ้น
และเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าไปถึงบทอวสานของมัน
การปฏิบตั ิและการเข้าสู่ของมนุษย์ก็จะไปถึงจุดสูงสุดของมันด้วย ในอดีต
มนุษย์พงึ ต้องทาตามธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ และเขาพึงต้องอดทนและถ่อมใจ วันนี้
มนุษย์พงึ ต้องเชื่อฟังการจัดการเตรี ยมการทั้งหมดของพระเจ้าและพึงต้องมีความรักสูงสุดเพือ่ พระเจ้า
และในท้ายที่สุดแล้วเขายังคงพึงต้องรักพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ลาบาก
สามช่วงระยะนี้คือข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนโดยตลอดการบริ หารจัดการทั้ง
หมดทั้งมวลของพระองค์ แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระเจ้าจึงยิง่ ลึกซึ้งกว่าช่วงระยะก่อนหน้า
และในแต่ละช่วงระยะ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์กย็ ิ่งลุ่มลึกกว่าช่วงระยะก่อนหน้า และในหนทางนี้
การบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าย่อมค่อยๆ เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น

การที่อุปนิสัยของมนุษย์เข้ามาใกล้มาตรฐานที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ยิ่งขึ้นนั้นเป็ นเพราะข้อพึงประสงค์ต่อมนุ
ษย์สูงยิ่งขึ้นทุกทีนั่นเอง และเมื่อนั้นเท่านั้นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะเริ่ มค่อยๆ แยกห่างจากอิทธิพลของซาตาน
จนกระทัง่ มวลมนุษย์ท้งั หมดจะได้รับการช่วยให้รอดจากอิทธิพลของซาตานเมือ่ พระราชกิจของพระเจ้าไปถึงป
ลายทางที่ครบบริ บูรณ์ เมื่อเวลานั้นมาถึง พระราชกิจของพระเจ้าจะได้ไปถึงบทอวสานของมัน
และความร่ วมมือกับพระเจ้าของมนุษย์เพื่อสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขาก็จะไม่มีอีกต่อไป
และมวลมนุษย์ท้งั หมดจะใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้า และจากนั้นเป็ นต้นไป
จะไม่มีการกบฏหรื อการต่อต้านพระเจ้า พระเจ้าจะไม่ทรงมีขอ้ เรี ยกร้องใดๆ ต่อมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
และระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าจะมีความร่ วมมือที่กลมเกลียวขึ้น
ความร่ วมมือที่จะเป็ นชีวิตของมนุษย์และพระเจ้าร่ วมกัน
ชีวิตที่มาถึงหลังจากที่การบริ หารจัดการของพระเจ้าได้สรุ ปปิ ดตัวอย่างครบบริ บูรณ์
และหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างครบถ้วนจากเงื้อมมือของซาตาน
พวกที่ไม่สามารถติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดย่อมไม่สามารถบรรลุชีวิตเช่นนั้นได้
พวกเขาจะได้ทาให้ตวั พวกเขาเองตกต่าลงไปสู่ความมืด
ที่ที่พวกเขาจะร่ าไห้คร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของพวกเขา
พวกเขาคือผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่ติดตามพระองค์
พวกที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 15
พระราชกิจการบริ หารจัดการโดยตลอดทัว่ ทั้งหมดนั้น
พระราชกิจที่สาคัญมากที่สุดคือการช่วยมนุษย์ให้รอดจากอิทธิพลของซาตาน
พระราชกิจสาคัญคือการพิชิตชัยที่ครบบริ บูรณ์ต่อมนุษย์ที่เสื่อมทราม
จึงเป็ นการฟื้ นฟูความเคารพดั้งเดิมต่อพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ที่ได้รับการพิชิต
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เขาสัมฤทธิ์ผลชีวิตปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ชีวิตปกติของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
พระราชกิจนี้สาคัญยิ่ง และมันเป็ นแกนของพระราชกิจการบริ หารจัดการ
ในสามช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการไถ่น้ นั
ช่วงระยะที่หนึ่งของพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติอยู่ห่างไกลจากแกนของพระราชกิจการบริ หารจัดการ
มันได้มีการทรงปรากฏของพระราชกิจแห่งความรอดเพียงน้อยนิดเท่านั้น
และไม่ใช่การเริ่ มต้นของพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตาน
พระราชกิจช่วงระยะแรกกระทาโดยพระวิญญาณโดยตรงเพราะภายใต้ธรรมบัญญัติน้ ัน
มนุษย์รู้จกั เพียงการปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติเท่านั้น และมนุษย์ไม่ได้มีความจริ งมากขึ้น
และเพราะพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปนิสัยของมนุษย์
นับประสาอะไรที่มนั จะเกี่ยวข้องกับพระราชกิจเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตา
น ด้วยเหตุน้ี พระวิญญาณของพระเจ้าจึงได้ทรงทาให้พระราชกิจช่วงระยะที่เรี ยบง่ายอย่างยิง่ นี้ครบบริ บูรณ์
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์
พระราชกิจช่วงระยะแรกนี้มีความสัมพันธ์เล็กน้อยกับแกนของการบริ หารจัดการ
และมันไม่ได้มีความเกี่ยวพันที่ยิ่งใหญ่กบั พระราชกิจที่เป็ นกิจจะลักษณะแห่งความรอดของมนุษย์
และมันจึงไม่มีความจาเป็ นที่พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์โดยพระองค์เอง
พระราชกิจที่กระทาโดยพระวิญญาณนั้นแสดงเป็ นนัยและมิอาจหยัง่ ลึกได้
และมันน่ากลัวอย่างลึกซึ้งและไม่อาจเข้าถึงได้สาหรับมนุษย์
พระวิญญาณไม่ทรงเหมาะที่จะทรงพระราชกิจแห่งความรอดโดยตรง
และไม่ทรงเหมาะที่จะจัดเตรี ยมชีวิตให้มนุษย์โดยตรง
ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับมนุษย์ก็คือการแปลงรู ปพระราชกิจของพระวิญญาณมาเป็ นแนวทางที่ใกล้ชิดกับมนุษย์
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสาหรับมนุษย์ก็คือการที่พระเจ้าทรงกลายมาเป็ นบุคคลปกติธรรมดาเพื่อทรงพระราชกิจของ
พระองค์
การนี้จาเป็ นที่พระเจ้าต้องทรงจุติเป็ นมนุษย์เพือ่ รับตาแหน่งของพระวิญญาณในพระราชกิจของพระองค์

และเพื่อมนุษย์แล้ว ไม่มหี นทางที่เหมาะสมอีกแล้วสาหรับพระเจ้าที่จะทรงพระราชกิจ
ท่ามกลางพระราชกิจสามช่วงระยะเหล่านี้น้ นั สองช่วงระยะดาเนินการโดยเนื้อหนัง
และสองช่วงระยะเหล่านี้เป็ นระยะสาคัญของพระราชกิจการบริ หารจัดการ
การจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งนี้เป็ นสิ่งเสริ มความสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ าย
และทั้งสองครั้งนั้นก็เสริ มความสมบูรณ์ซ่งึ กันและกันอย่างเพียบพร้อม
ช่วงระยะแรกของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าได้วางรากฐานสาหรับช่วงระยะที่สอง และสามารถกล่าวได้ว่า
การจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งของพระเจ้านั้นก่อให้เกิดความครบถ้วนหนึ่งเดียว และไม่ได้เป็ นสิ่งที่ขดั แย้งกันเอง
พระราชกิจสองช่วงระยะเหล่านี้ของพระเจ้าดาเนินการโดยพระเจ้าในพระอัตลักษณ์ซ่ึงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระ
องค์เพราะทั้งสองช่วงระยะนี้มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อพระราชกิจการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวล
มันเกือบจะกล่าวได้ว่า หากไม่มีพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งของพระเจ้าแล้ว
พระราชกิจการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะหยุดชะงักไปแล้ว
และพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดก็คงจะไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากการพูดลอยๆ
การที่พระราชกิจนี้จะมีความสาคัญหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นของมวลมนุษย์
ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นจริงเกี่ยวกับความชัว่ ช้าของมวลมนุษย์
และขึ้นอยู่กบั ความรุ นแรงในการไม่เชื่อฟังของซาตานและการรบกวนของมันต่อพระราชกิจ
ผูท้ ี่เหมาะสมดีพอสาหรับภารกิจนี้ได้รับการยืนยันตามธรรมชาติของพระราชกิจที่ปฏิบตั ิโดยคนงาน
และความสาคัญของพระราชกิจ เมื่อกล่าวถึงความสาคัญของพระราชกิจนี้
ในแง่ของวิธีการทรงพระราชกิจแบบใดที่จะนามาใช้—
พระราชกิจที่กระทาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง
หรื อพระราชกิจที่กระทาโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ หรื อพระราชกิจที่กระทาโดยผ่านทางมนุษย์—
สิ่งแรกที่จะถูกตัดทิง้ ไปคือพระราชกิจที่กระทาโดยผ่านทางมนุษย์ และตามธรรมชาติของพระราชกิจ
และธรรมชาติของพระราชกิจของพระวิญญาณเปรี ยบเทียบกับพระราชกิจของเนื้อหนังนั้น
ในท้ายที่สุดจะถูกตัดสินว่า
พระราชกิจที่กระทาโดยเนื้อหนังนั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าพระราชกิจที่กระทาโดยพระวิญญาณโดย
ตรง และว่ามันให้ขอ้ ได้เปรียบต่างๆ มากกว่า
นี่คือความคิดของพระเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงตัดสินว่าพระราชกิจนั้นต้องกระทาโดยพระวิญญาณหรื อโดยเนื้
อหนังกันแน่ มีนยั สาคัญอย่างหนึ่งและพื้นฐานหนึ่งกับพระราชกิจแต่ละช่วงระยะ
แต่ละช่วงระยะนั้นมิใช่การจินตนาการต่างๆ ที่ไร้เหตุผล
และแต่ละช่วงระยะนั้นมิได้ดาเนินการไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ มีปัญญาเฉพาะอย่างหนึ่งกับแต่ละช่วงระยะ

เช่นนั้นคือความจริงเบื้องหลังพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนการของพระเจ้าในพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจะมีมากยิ่งขึ้นอีกขณะที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์กาลังทรง
พระราชกิจโดยพระองค์เองท่ามกลางมนุษย์ ดังนั้น
พระปรี ชาญาณของพระเจ้าและความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งการทรงเป็ นของพระองค์จงึ สะท้อนอยู่ในทุกการกระ
ทา ความคิด และแนวคิดในพระราชกิจของพระองค์
นี่คือการทรงเป็ นของพระเจ้าที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
ความคิดและแนวคิดที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เป็ นเรื่ องยากสาหรับมนุษย์ที่จะจินตนาการ
และยากสาหรับมนุษย์ที่จะเชื่อ และยิ่งไปกว่านั้น ยากสาหรับมนุษย์ที่จะรู ้
งานที่มนุษย์ทานั้นทาไปตามหลักการทัว่ ไป ซึ่งสาหรับมนุษย์แล้วเป็ นทีน่ ่าพึงพอใจอย่างสูง ถึงกระนั้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชกิจของพระเจ้าแล้ว ก็มีความแตกต่างกันมากเกินไปเท่านั้น
ถึงแม้ว่ากิจการทั้งหลายของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้าจะเป็ นพระราชกิจที่มีขนาดใหญ่โตอลั
งการ
แต่เบื้องหลังของกิจการและพระราชกิจเหล่านั้นคือบรรดาแผนการและการจัดการเตรี ยมการทั้งหลายที่ประณีตแ
ละถูกต้องแม่นยาที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้
พระราชกิจแต่ละช่วงระยะของพระองค์มิใช่เพียงปฏิบตั ิไปตามหลักการเท่านั้น
แต่ทว่าแต่ละช่วงระยะนั้นยังบรรจุสิ่งต่างๆ มากมายที่ไม่สามารถแสดงชัดเป็ นภาษาของมนุษย์ได้
และเหล่านี้คือสิ่งต่างๆ ที่ไม่ปรากฏแก่ตาต่อมนุษย์
ไม่ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
แต่ละพระราชกิจนั้นก็บรรจุไปด้วยแผนการต่างๆ แห่งพระราชกิจของพระองค์
พระองค์มไิ ด้ทรงพระราชกิจอย่างไร้เหตุผล และพระองค์มิได้ทรงพระราชกิจที่ไม่มนี ัยสาคัญ
เมื่อพระวิญญาณทรงพระราชกิจโดยตรง มันเป็ นไปด้วยเป้าหมายทั้งหลายของพระองค์
และเมื่อพระองค์ทรงกลายมาเป็ นมนุษย์ (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อพระองค์ทรงแปลงรู ปเปลือกนอกของพระองค์) เพื่อทรงพระราชกิจ
มันก็เป็ นไปด้วยจุดประสงค์ของพระองค์ที่มากยิ่งขึ้นอีก
ทาไมพระองค์จงึ จะไม่ทรงพร้อมที่จะเปลี่ยนพระอัตลักษณ์ของพระองค์อกี เล่า?
ทาไมพระองค์จงึ จะไม่ทรงพร้อมที่จะกลายมาเป็ นบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ึงถือว่าต่าต้อยและถูกข่มเหงอีกเล่า?
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า ” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของวันนี้ทาให้พระราชกิจของยุคพระคุณเดินหน้าต่อ กล่าวคือ
พระราชกิจภายใต้แผนการบริ หารจัดการทัง้ หกพันปี ได้เดินหน้าต่อ แม้ว่ายุคพระคุณได้สนิ้ สุดลงแล้ว
แต่พระราชกิจของพระเจ้าก็ยงั มีความก้าวหน้า เหตุใดกันเล่า
เราจึงกล่าวซ้ าแล้วซ้ าอีกว่าพระราชกิจระยะนี้ต่อยอดมาจากยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ?
ก็เพราะพระราชกิจของวันนี้เป็ นการสานต่อจากพระราชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคพระคุณ
และเป็ นความก้าวหน้าต่อจากพระราชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคธรรมบัญญัติ
พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้เชื่อมโยงกันและกันอย่างแน่นแฟ้น
โดยที่ขอ้ ต่อแต่ละข้อในสายโซ่เชื่อมต่อกับข้อถัดไปอย่างสนิทแนบแน่น
แล้วเหตุใดเราจึงกล่าวเช่นกันว่าพระราชกิจของช่วงระยะนี้จงึ ต่อยอดจากสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทาจนแล้วเสร็จ
ไป? สมมติว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ไม่ได้ตอ่ ยอดจากพระราชกิจที่พระเยซูทรงได้กระทาจนแล้วเสร็จไป
จะต้องมีการตรึงกางเขนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะนี้
และจะต้องมีการดาเนินพระราชกิจแห่งการไถ่ของช่วงระยะก่อนหน้าใหม่ท้งั หมดอีกครั้ง สิ่งนี้จะไร้ความหมาย
และดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าพระราชกิจได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ยุคได้เดินหน้าต่อ
และระดับของพระราชกิจได้ยกสูงขึ้นกว่าก่อนหน้านี้
สามารถกล่าวได้ว่าพระราชกิจในช่วงระยะนี้สร้างขึ้นโดยใช้ยุคธรรมบัญญัติเป็ นรากฐาน
และต่อยอดจากพระศิลาของพระราชกิจของพระเยซู พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการสร้างขึ้นเป็ นช่วงระยะ
และช่วงระยะนี้ไม่ใช่จุดเริ่ มต้นใหม่
เพียงการผสานรวมกันของพระราชกิจสามระยะเท่านั้นที่อาจถือเป็ นแผนการบริ หารจัดการหกพันปี
พระราชกิจในระยะนี้แล้วเสร็จโดยมียุคพระคุณเป็ นรากฐาน หากพระราชกิจสองระยะนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน
แล้วเหตุใดการตรึ งกางเขนจึงไม่ถูกกระทาซ้ าในระยะนี้ ? เหตุใดเราจึงไม่ตอ้ งแบกรับบาปของมนุษย์
แต่มาพิพากษาและตีสอนมนุษย์โดยตรงแทน?
หากงานของเราในการพิพากษาและตีสอนมนุษย์และการมาของเราในตอนนี้ซ่ึงไม่ใช่โดยครรภ์ของพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์น้ นั ไม่ได้เกิดตามหลังการตรึ งกางเขน เราจะไม่มีคณ
ุ สมบัติที่จะพิพากษาและตีสอนมนุษย์เลย
เรามาตีสอนและพิพากษามนุษย์โดยตรงได้ก็เพราะเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนนั่ เอง
พระราชกิจในช่วงระยะนี้ท้งั หมดต่อยอดมาจากพระราชกิจในช่วงระยะก่อนหน้า
นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมจึงมีเพียงพระราชกิจในลักษณะนี้เท่านั้นที่สามารถนาพามนุษย์มาสู่ความรอดอย่างเป็ นขั้น
เป็ นตอนได้ พระเยซูและเรามาจากวิญญาณหนึ่งเดียว แม้เราไม่มีความเกี่ยวข้องกันในเนื้อหนังมนุษย์ของเรา
แต่วิญญาณของเราเป็ นหนึ่งเดียว แม้เนื้อหาของสิ่งที่เราทาและงานที่เราดาเนินจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

แต่เราก็มีแก่นแท้ที่เหมือนกัน เนื้อหนังมนุษย์ของเรามีรูปร่ างแตกต่างกัน
แต่นี่เป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและข้อพึงประสงค์ที่ต่างกันออกไปในงานของเรา
พันธกิจของเราไม่เหมือนกัน
ดังนั้นงานที่เราทาให้เกิดขึ้นและอุปนิสยั ที่เราเปิ ดเผยต่อมนุษย์จึงแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมสิ่งที่มนุษย์มองเห็นและเข้าใจในวันนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีต
นั่นเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงแตกต่างกันในเพศและรู ปสัณฐานของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สอง
และที่พระองค์ท้งั สองจะไม่ได้ทรงกาเนิดในครอบครัวเดียวกัน และยิง่ ไม่ได้ทรงกาเนิดในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่กระนั้น พระวิญญาณของพระองค์ท้งั สองก็เป็ นหนึ่งเดียว
แม้เนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไม่ได้ร่วมสายโลหิตกันและไม่มีความเป็ นญาติมิตรในลักษณะใดต่อกันท
างกายภาพ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพระองค์ท้งั สองทรงเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาในสองช่วงเวลาที่ต่างกัน
เป็ นความจริ งที่มิอาจหักล้างได้ว่าพระองค์ท้งั สองเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมา
แม้ว่าพระองค์ท้งั สองไม่ได้ทรงเป็ นสายเลือดเดียวกันและไม่ได้ทรงร่ วมใช้ภาษามนุษย์เดียวกันก็ตาม
(พระองค์หนึ่งเป็ นชายซึ่งตรัสภาษาของพวกยิว และอีกพระองค์เป็ นหญิงซึ่งตรัสภาษาจีนเท่านั้น)
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ พระองค์ท้งั สองจึงทรงใช้ชีวิตคนละประเทศ
เพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจตามที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพระองค์ และในช่วงเวลาที่แตกต่างด้วยเช่นกัน
แม้พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญาณเดียวกันที่มีแก่นแท้เดียวกัน
แต่เปลือกนอกของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองก็ไม่มีความคล้ายกันโดยสิ้นเชิง
ทั้งหมดที่พระองค์ท้งั สองทรงมีเหมือนกันคือสภาวะความเป็ นมนุษย์
แต่สาหรับรู ปลักษณ์ภายนอกของเนื้อหนังมนุษย์และรู ปการณ์แวดล้อมในการประสูติของพระองค์ท้งั สองแล้ว
พระองค์ท้งั สองไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อพระราชกิจเฉพาะของทั้งสองพระองค์
หรื อความรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ท้งั สอง เพราะในการวิเคราะห์ข้นั สุดท้ายแล้ว
พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญาณเดียวกันและไม่มีใครสามารถแยกพระองค์ท้งั สองออกจากกันได้
ถึงแม้ว่าพระองค์ท้งั สองไม่ทรงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
แต่การดารงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพระองค์ท้งั สองอยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยพระวิญญาณของพระองค์
ซึ่งทรงจัดสรรพระราชกิจที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันให้แก่พระองค์ท้งั สอง
และจัดสรรเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไปยังสายเลือดที่ต่างกัน
พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ไม่ใช่พระบิดาของพระวิญญาณของพระเยซู
และพระวิญญาณของพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระวิญญาณของพระยาห์เวห์

พระวิญญาณเหล่านี้เป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวกัน ในทานองเดียวกัน
พระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ในวันนี้กบั พระเยซูน้นั มิได้ทรงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกัน
แต่พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นหนึ่งเดียวกัน นี่เป็ นเพราะพระวิญญาณของพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกัน
พระเจ้าทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งความปรานีและความรักมัน่ คง
รวมทั้งพระราชกิจการพิพากษาอันชอบธรรมและการตีสอนมนุษย์ และพระราชกิจการสาปแช่งมนุษย์
และในท้ายที่สุด พระองค์จงึ ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจในการทาลายโลกและการลงโทษคนชัว่ ได้
พระองค์ไม่ได้ทรงทาทั้งหมดนี้ดว้ ยพระองค์เองหรอกหรือ?
นี่ไม่ใช่ฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้าหรอกหรื อ?
พระองค์ทรงสามารถทั้งประกาศธรรมบัญญัติให้แก่มนุษย์และออกพระบัญญัติให้แก่เขา
และพระองค์ยงั สามารถทรงนาทางคนอิสราเอลในยุคแรกในการใช้ชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกและทรงนา
พวกเขาในการสร้างวิหารและแท่นบูชา และเก็บคนอิสราเอลทั้งหมดไว้ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
เพราะสิทธิอานาจของพระองค์
พระองค์ทรงใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกร่ วมกับประชาชนอิสราเอลเป็ นเวลาสองพันปี
คนอิสราเอลไม่กล้ากบฏต่อพระองค์ ทุกคนเคารพพระยาห์เวห์ และปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระองค์
สิ่งนั้นคือพระราชกิจที่ทรงกระทาโดยอาศัยสิทธิอานาจของพระองค์และฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์
จากนั้น ในช่วงระหว่างยุคพระคุณนั้น พระเยซูเสด็จมาเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมดที่ตกในบาป
(ไม่ใช่แค่คนอิสราเอลเท่านั้น) พระองค์ทรงแสดงความปรานีและความรักมัน่ คงต่อมนุษย์
พระเยซูที่มนุษย์เห็นในยุคพระคุณนั้นทรงเปี่ ยมด้วยความความรักมัน่ คงและมีความรักให้แก่มนุษย์อยู่เสมอ
เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป
พระองค์ทรงสามารถยกโทษมนุษย์จากบาปของพวกเขาจนกระทัง่ การตรึ งกางเขนของพระองค์ได้ไถ่บาปให้กบั
มวลมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ ในระหว่างช่วงเวลานี้
พระเจ้าทรงปรากฏต่อหน้ามนุษย์พร้อมกับความปรานีและความรักมัน่ คง กล่าวคือ
พระองค์ทรงกลายเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปให้กบั มนุษย์ และทรงถูกตรึ งกางเขนเพราะบาปของมนุษย์
เพื่อที่พวกเขาอาจได้รับการยกโทษไปตลอดกาล พระองค์ทรงเปี่ ยมความปรานี ความสงสารเห็นใจ ความอดทน
และความรัก และในทานองเดียวกัน
ทุกคนที่ติดตามพระเยซูในยุคพระคุณก็พยายามที่จะอดทนและรักในทุกสรรพสิ่ง
พวกเขาทนทุกข์ทรมานยาวนาน และไม่เคยตอบโต้แม้เมื่อถูกทุบตี ถูกสาปแช่ง หรื อถูกขว้างปาด้วยหิน
แต่ในระหว่างช่วงระยะสุดท้ายนั้นก็ไม่สามารถเป็ นเช่นนั้นได้อีกต่อไป
พระราชกิจของพระเยซูและพระยาห์เวห์ไม่เหมือนกันไปเสียทั้งหมด

แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวก็ตาม พระราชกิจของพระยาห์เวห์ไม่ได้นายุคมาถึงจุดจบ
หากแต่ทรงนายุค นามาซึ่งชีวิตของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และพระราชกิจในวันนี้คือการพิชิตบรรดาผูท้ ี่อยู่ในประชาชาติซ่ึงถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างล้าลึก
และไม่ใช่เพื่อที่จะทรงนาทางแค่ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในประเทศจีนเท่านั้น
แต่ในทัว่ ทั้งจักรวาลและมวลมนุษย์ท้งั ปวงด้วย
สาหรับเจ้าอาจดูเหมือนว่าพระราชกิจนี้กาลังได้รับการปฏิบตั ิอยู่แค่ในประเทศจีนเท่านั้น แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
พระราชกิจนี้ได้เริ่ มแพร่ กระจายไปยังต่างประเทศแล้ว
เพราะเหตุใดผูค้ นนอกประเทศจีนจึงแสวงหาหนทางที่แท้จริ งซ้ าแล้วซ้ าเล่า?
นั่นเป็ นเพราะพระวิญญาณทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจแล้ว
และพระวจนะที่ตรัสในปัจจุบนั ได้รับการชี้นาไปยังผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาล ด้วยสิ่งนี้
พระราชกิจครึ่ งหนึ่งได้อยูร่ ะหว่างการดาเนินการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นับจากการทรงสร้างโลกมาจนถึงปัจจุบนั
พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงทาให้พระราชกิจอันยิง่ ใหญ่น้ีเริ่ มเคลือ่ นไหวแล้ว และยิง่ ไปกว่านั้น
ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่แตกต่างกันในยุคซึ่งแตกต่างกัน และท่ามกลางชนชาติที่แตกต่างกัน
ผูค้ นในแต่ละยุคมองเห็นอุปนิสัยหนึ่งของพระองค์ที่แตกต่างออกไป
ซึ่งได้รับการเปิ ดเผยอย่างเป็ นธรรมชาติผ่านพระราชกิจอันแตกต่างที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ พระองค์คือพระเจ้า
ทรงเปี่ ยมด้วยความปรานีและความรักมัน่ คง
พระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปสาหรับมนุษย์และเป็ นผูเ้ ลี้ยงของมนุษย์ แต่ก็ยงั ทรงเป็ นการพิพากษา
การตีสอน และการสาปแช่งมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
พระองค์ทรงสามารถนาทางมนุษย์ให้ใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกเป็ นเวลาถึงสองพันปี
และพระองค์ยงั สามารถไถ่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจากบาปด้วยเช่นกัน ในวันนี้
พระองค์ยงั สามารถพิชิตมวลมนุษย์ที่ไม่รู้จกั พระองค์
และปราบพวกเขาให้หมอบราบภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
เพื่อให้พวกเขาทั้งหมดนบนอบต่อพระองค์อย่างสุดใจ ในท้ายที่สุด
พระองค์จะทรงเผาผลาญทุกสิ่งที่เป็ นมลทินและไม่ชอบธรรมภายในผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาลทิ้งไป
เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ไม่ใช่แค่พระเจ้าผูม้ ีความรักและเปี่ ยมความปรานีเท่านั้น
ไม่ใช่แค่พระเจ้าผูท้ รงมีพระปรี ชาญาณและการอัศจรรย์เท่านั้น ไม่ใช่แค่พระเจ้าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์เท่านั้น
แต่ที่ยิ่งกว่านั้น ยังทรงเป็ นพระเจ้าผูพ้ ิพากษามนุษย์ดว้ ย พระองค์ทรงเป็ นการเผาผลาญ การพิพากษา
และการลงโทษสาหรับพวกคนชัว่ ในท่ามกลางมวลมนุษย์ ส่วนบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้เพียบพร้อม
พระองค์ทรงเป็ นความทุกข์ลาบาก กระบวนการถลุง และการทดสอบ รวมทั้งเป็ นความชูใจ การค้าจุน

การจัดเตรี ยมพระวจนะ การจัดการ และการตัดแต่ง และสาหรับผูท้ ี่จะถูกกาจัด
พระองค์ทรงเป็ นการลงโทษและบทลงโทษ
ตัดตอนมาจาก “การจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทาให้นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หลังจากได้มีการดาเนินพระราชกิจหกพันปี ของพระองค์จนเสร็จสิ้นตลอดมาจนถึงปัจจุบนั แล้ว
พระเจ้าก็ได้ทรงเปิ ดเผยการกระทาต่างๆ ของพระองค์ไปมากมายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่งจุดประสงค์อนั ดับแรกสุดของการนั้นก็คอื การได้มอบความปราชัยให้ซาตานและนาพาความรอดมาสู่มนุษยช
าติ พระองค์กาลังทรงใช้โอกาสนี้ในการเปิ ดโอกาสให้ทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์ ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลก
ทุกสิ่งทุกอย่างภายในท้องทะเล และวัตถุทุกๆ
ชิ้นแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกได้เห็นพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์
และเป็ นพยานต่อการกระทาทั้งหมดของพระองค์ พระองค์กาลังทรงรี บฉวยโอกาสนี้ที่ถูกจัดเตรี ยมให้
โดยการที่พระองค์ทรงมอบความปราชัยให้กบั ซาตาน ทาการเปิ ดเผยกิจการของพระองค์ท้งั หมดต่อพวกมนุษย์
และทาให้พวกเขาสามารถสรรเสริ ญพระองค์และยกย่องพระปรี ชาญาณของพระองค์ในการทาให้ซาตานปราชัย
ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลก ในฟ้าสวรรค์ และภายในท้องทะเลนาพาพระสิริมาสู่พระเจ้า
สรรเสริ ญพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ สรรเสริ ญทุกๆ กิจการของพระองค์
และโห่ร้องพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ นี่คือบทพิสูจน์แห่งการมอบความปราชัยให้กบั ซาตานของพระองค์
มันคือบทพิสูจน์ของการการาบซาตานของพระองค์ ที่สาคัญกว่านั้นก็คือ
มันเป็ นบทพิสูจน์ของความรอดแห่งมนุษยชาติของพระองค์
องค์รวมแห่งการทรงสร้างของพระองค์นาพาพระสิริมาสู่พระองค์
สรรเสริ ญพระองค์สาหรับการมอบความปราชัยให้กบั ศัตรู ของพระองค์และการทรงกลับมาอย่างมีชยั ชนะ
และเชิดชูพระองค์ในฐานะมหากษัตริ ยผ์ ทู้ รงชัยชนะ
พระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงทาให้ซาตานปราชัย
ซึ่งเป็ นเหตุผลที่พระราชกิจของพระองค์ได้สานต่อเป็ นเวลาหกพันปี
พระองค์ทรงใช้ความปราชัยของซาตานในการช่วยมนุษยชาติให้รอด
พระองค์ทรงใช้ความปราชัยของซาตานในการเปิ ดเผยการกระทาทั้งหมดของพระองค์และพระสิริท้งั ปวงของพร
ะองค์ พระองค์จะทรงได้รับพระเกียรติ และมวลชนของทูตสวรรค์จะมองเห็นพระสิริท้งั ปวงของพระองค์
ทูตทั้งหลายในสวรรค์ พวกมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และวัตถุแห่งการทรงสร้างทั้งปวงบนแผ่นดินโลกจะมองเห็นพระสิริแห่งผูท้ รงสร้าง
นี่คือพระราชกิจที่พระองค์ทรงทา
การทรงสร้างของพระองค์ในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกจะเป็ นพยานให้แก่พระสิริของพระองค์ท้งั สิ้น
และพระองค์จะทรงกลับมาอย่างมีชยั ภายหลังจากที่ได้มอบความปราชัยแก่ซาตานอย่างถึงทีส่ ุด
และอานวยให้มนุษยชาติได้สรรเสริ ญพระองค์ ด้วยเหตุน้ นั

จึงเป็ นการสัมฤทธิ์ชยั ชนะเป็ นสองเท่าในพระราชกิจของพระองค์
ในตอนสุดท้ายมนุษยชาติท้งั ผองจะถูกพิชิตโดยพระองค์
และพระองค์จะทรงกวาดล้างผูใ้ ดก็ตามที่ตา้ นทานหรื อกบฏ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์จะทรงกวาดล้างพวกที่เป็ นของซาตานทั้งหมด
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ องค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจซึ่งพระยาห์เวห์ทรงกระทากับผูค้ นแห่งอิสราเอลนั้นได้เป็ นการสถาปนาสถานกาเนิดของพระเจ้าในโ
ลกนี้ข้ นึ ท่ามกลางมนุษยชาติอนั เป็ นสถานศักดิ์สิทธ์ที่พระองค์สถิตอยู่เช่นกัน
พระองค์ทรงจากัดพระราชกิจของพระองค์ไว้เฉพาะกับประชาชนคนอิสราเอล ในตอนแรกเริ่ มนั้น
พระองค์มไิ ด้ทรงราชกิจนอกเขตประเทศอิสราเอล
ทว่าทรงเลือกประชาชนที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมเพื่อจะทรงจากัดวงเขตพระราชกิจของพระองค์
ประเทศอิสราเอลคือสถานที่ซ่ึงพระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวา และ
พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ จากผงคลีดินแห่งสถานทีน่ ้ นั
สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็ นฐานที่ต้งั แห่งพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
ผูค้ นแห่งอิสราเอลซึ่งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโนอาห์และเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอาดัมเช่นกันคือรากฐานมนุษย์แห่งพระรา
ชกิจของพระยาห์เวห์บนโลก
ในยุคนี้ นัยสาคัญ
วัตถุประสงค์และขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในประเทศอิสราเอลนั้นเป็ นไปเพือ่ ริ เริ่ มพระราชกิจข
องพระองค์บนแผ่นดินโลกทั้งหมดทุกส่วน โดยใช้อิสราเอลเป็ นศูนย์กลาง แล้วค่อยๆ
แผ่กระจายไปสู่ต่างชาติท้งั หลาย
นี่คือหลักการที่พระองค์จะทรงปฏิบตั ิตามในการทรงพระราชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวาล—
ซึ่งก็คือการสถาปนาแบบอย่างหนึ่งขึ้นมา
แล้วจากนั้นจึงขยายออกไปจนกระทัง่ ทุกคนในจักรวาลจะได้รับพระกิตติคุณของพระองค์
ผูค้ นแห่งอิสราเอลกลุ่มแรกคือพงศ์พนั ธุ์ของโนอาห์
คนเหล่านี้ได้รับการประทานให้เฉพาะลมปราณของพระยาห์เวห์
และมีความเข้าใจพอที่จะดูแลสิ่งจาเป็ นพื้นฐานของชีวิต แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้าแบบใด
หรื อน้ าพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์เป็ นอย่างไร
ที่ยิ่งรูน้ ้อยกว่านั้นคือวิธีที่พวกเขาควรจะเคารพองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวล
สาหรับเรื่ องที่ว่าจะมีกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติให้เชื่อฟัง[ก] หรื อไม่
หรื อมีหน้าที่หนึ่งที่สิ่งทรงสร้างควรจะปฏิบตั ิเพื่อพระผูส้ ร้างบ้างหรื อไม่น้นั
พงศ์พนั ธุ์ของอาดัมหาได้รู้เรื่ องเหล่านี้แม้แต่นอ้ ยไม่ ทั้งหมดที่พวกเขารู ้ก็แค่เพียง
สามีควรจะทางานอาบเหงื่อต่างน้ าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวของตน
และภรรยาพึงนบนอบต่อสามีและรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างให้คงอยู่ถาวรต่อไป
อีกนัยหนึ่ง ผูค้ นเช่นนั้นที่มีเพียงลมปราณของพระยาห์เวห์และพระชนม์ชีพของพระองค์

ไม่รู้อะไรเลยเรื่ องวิธีปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า
หรื อวิธีทาให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวลพึงพอพระทัย พวกเขาเข้าใจน้อยเกินไป ดังนั้นแล้ว
แม้จะไม่มีอะไรที่คดโกงหรื อหลอกลวงในหัวใจของพวกเขาเลย
อีกทั้งความหวงแหนและการขับเคี่ยวกันก็เกิดขึ้นนานๆ ครั้งในหมูพ่ วกเขา
กระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มีความรู ้หรื อความเข้าใจเรื่ องพระยาห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวลอยู่ดี
บรรพบุรุษของมนุษย์เหล่านี้รู้เพียงแต่จะกินสิ่งที่เป็ นของพระยาห์เวห์ และชื่นชมในสิ่งต่างๆ ของพระยาห์เวห์
แต่ไม่รู้จกั การเคารพพระยาห์เวห์ พวกเขาไม่รู้ว่าพระยาห์เวห์คือองค์หนึ่งเดียวที่พวกเขาควรคุกเข่านมัสการ
ดังนี้แล้วพวกเขาจะถูกเรี ยกว่าสิ่งทรงสร้างของพระองค์ได้อย่างไร? หากเป็ นเช่นนี้แล้ว ถ้อยคาที่ว่า
“พระยาห์เวห์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวล” และ
“พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่มนุษย์อาจสาแดงพระองค์ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์และเป็ นตัวแทนพระองค์”
จะไม่ถูกพูดไว้โดยไร้ค่าดอกหรื อ?
ผูค้ นที่ไม่เคารพพระยาห์เวห์จะเป็ นคาพยานแด่พระสิริของพระองค์ได้อย่างไรกัน?
พวกเขาจะกลายมาเป็ นสิ่งสาแดงพระสิริของพระองค์ได้อย่างไร? พระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ว่า
“เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา” จะไม่กลายมาเป็ นอาวุธในมือของซาตานมารร้ายดอกหรือ?
พระวจนะเหล่านี้จะไม่กลายเป็ นเครื่ องหมายแห่งการถูกเหยียดหยามต่อการทรงสร้างมนุษย์ของพระยาห์เวห์ดอ
กหรื อ? เพื่อที่จะทาให้พระราชกิจของช่วงระยะนั้นเสร็จสิน้ หลังการทรงสร้างมนุษยชาติแล้ว
พระยาห์เวห์ก็มิได้ทรงแนะนา หรือทรงนาพวกเขาเลยนับตั้งแต่อาดัมไปจนถึงโนอาห์ ทว่า
จนกระทัง่ ภายหลังน้ าท่วมโลกได้ทาลายโลกแล้วนัน่ เอง พระองค์ถงึ ได้ทรงเริ่ มต้นนาผูค้ นแห่งอิสราเอล
ผูเ้ ป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอาดัมและโนอาห์อย่างเป็ นทางการ
พระราชกิจและถ้อยดารัสของพระองค์ในประเทศอิสราเอลได้มอบการนาแก่ประชาชนทั้งผองของประเทศอิสรา
เอล ณ ขณะที่พวกเขาดารงชีวิตอยู่ทวั่ แผ่นดินอิสราเอล เหตุน้ นั
จึงเป็ นการแสดงให้มนุษยชาติเห็นว่าพระยาห์เวห์ไม่เพียงจะทรงสามารถเป่ าลมปราณเข้าไปในมนุษย์เพือ่ ให้เขาไ
ด้ชีวิตจากพระองค์ และลุกขึ้นจากผงคลีดินไปเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงสามารถเผาทาลายจนสิ้นซากและสาปแช่งมวลมนุษย์และใช้ไม้เรียวของพระองค์ปกครองมว
ลมนุษย์ได้เช่นกัน ดังนั้น
พวกเขาจึงได้เห็นอีกด้วยเช่นกันว่าพระยาห์เวห์ทรงสามารถนาชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้
รวมถึงตรัสและทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์ได้โดยสอดคล้องกับโมงยามของเวลากลางวันและกลางคืน
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทานั้นก็เพียงเพื่อที่บรรดาสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระองค์อาจจะได้รู้ว่ามนุษย์น้ นั มา
จากผงคลีดินที่พระองค์ทรงเก็บขึ้นมา และยิง่ ไปกว่านั้นก็คือ มนุษย์น้นั ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ ไม่เพียงเท่านี้

ทว่าพระองค์ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์ในประเทศอิสราเอลเพื่อที่ประชาชนและชาติอื่นๆ
(ผูซ้ ่ึงอันที่จริงแล้วไม่ได้ถูกแยกออกจากอิสราเอล แต่ได้มีการแตกแขนงออกจากผูค้ นแห่งอิสราเอลเสียมากกว่า
กระนั้น ก็ยงั คงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอาดัมและเอวาอยู่ดี) จะได้รับพระกิตติคุณของพระยาห์เวห์จากอิสราเอล
ทั้งนี้เพื่อสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งมวลในจักรวาลจะสามารถเคารพพระยาห์เวห์และนับถือว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ได้
หากพระยาห์เวห์มิได้ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์ในประเทศอิสราเอล แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ มาแล้วปล่อยให้พวกเขาดาเนินชีวิตอิสระเสรี บนแผ่นดินโลก หากเป็ นเช่นนี้
โดยธรรมชาติทางกายภาพของมนุษย์ (ธรรมชาติหมายความว่า มนุษย์ไม่มีวนั รู ้จกั สิ่งต่างๆ ที่พวกเขามองไม่เห็น
กล่าวคือ พวกเขาย่อมจะไม่รู้ว่าพระยาห์เวห์นั่นเองที่เป็ นผูส้ ร้างมวลมนุษย์ข้ นึ มา
และยิ่งรูน้ ้อยไปกว่านั้นว่าเหตุใดพระองค์จงึ ทรงทาเช่นนั้น)
พวกเขาย่อมไม่มีวนั รู ้เลยว่าพระยาห์เวห์คือผูท้ รงสร้างมนุษย์
หรื อพระองค์คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง
หากพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างมนุษย์และวางพวกเขาไว้บนแผ่นดินโลก
จากนั้นก็เพียงทรงปัดฝุ่นดินออกจากพระหัตถ์ของพระองค์และจากไป
แทนที่จะยังทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อให้การทรงนาพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่ง
เช่นนั้นแล้วมนุษยชาติท้งั มวลก็คงกลับคืนสู่ความเปล่าดายกระทัง่ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมทั้งสรรพสิ่งมา
กมายเกินคณาซึ่งพระองค์ทรงทาขึ้นมาก็คงจะกลับคืนสู่ความเปล่าดาย และยิ่งไปกว่านั้น
คงจะถูกเหยียบย่าตลอดมาโดยซาตาน หากเป็ นเช่นนี้ ความพึงปรารถนาของพระยาห์เวห์ที่วา่ “บนแผ่นดินโลก
ซึ่งก็คือในท่ามกลางสิ่งทรงสร้างของพระองค์น้ นั พระองค์ควรจะทรงมีสถานที่สาหรับประทับสักที่หนึ่ง
สถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ” ก็คงจะแตกสลายไปเรี ยบร้อยแล้ว และ
ดังนั้นหลังจากการสร้างมวลมนุษย์ซ่ึงพระองค์ทรงสามารถคงอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพือ่ ทรงนาชีวิตของพวกเขา
และตรัสกับพวกเขาจากภายในท่ามกลางพวกเขาได้ต่อไปนั้น—
ทั้งหมดก็เพื่อจะทาให้ความปรารถนาของพระองค์เป็ นจริง และทาให้แผนการของพระองค์สัมฤทธิ์
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาในประเทศอิสราเอลนั้นมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ต้งั แต่ก่
อนที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง และดังนั้น
การเริ่ มพระราชกิจท่ามกลางผูค้ นแห่งอิสราเอลและสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งมวลของพระองค์น้ นั จึงไม่ขดั แย้งกันเอ
งเลย แต่ถูกกระทาไปเพื่อประโยชน์ต่อทั้งการบริ หารจัดการของพระองค์
พระราชกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์
และถูกกระทาไปเพื่อให้ความหมายของการทรงสร้างมวลมนุษย์ของพระองค์น้ นั มีความลึกล้า
พระองค์ทรงนาชีวิตมวลมนุษย์บนโลกอยู่ 2,000 ปี หลังจากโนอาห์

อันเป็ นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงสอนมนุษย์ให้เข้าใจวิธีเคารพพระยาห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้า
งทั้งปวง รวมถึงวิธีประพฤติตนในชีวิตของพวกเขา และวิธีดาเนินชีวิตต่อไปและที่มากที่สุดก็คือ
วิธีปฏิบตั ิตนในฐานะของพยานเพื่อพระยาห์เวห์ ถวายความเชื่อฟังและมอบความเคารพต่อพระองค์
แม้กระทัง่ การสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยดนตรี ดงั ที่ดาวิดและปุโรหิตของท่านทา
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อความต้นฉบับไม่มีวลี “ให้เชื่อฟัง”

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 19
ก่อนช่วงสองพันปี ซ่งึ พระยาห์เวห์ทรงพระราชกิจของพระองค์น้ นั มนุษย์ไม่รู้อะไรเลย
และมนุษยชาติแทบทั้งหมดล้วนตกไปอยู่ในความต่าทราม จนกระทัง่ ก่อนการทาลายล้างโลกโดยน้ าท่วมโลก
พวกเขาได้ไปถึงก้นบึ้งของความสาส่อนและความเสื่อมทรามซึ่งจิตใจของพวกเขาปราศจากพระยาห์เวห์และคว
ามต้องการในหนทางของพระองค์อีกต่อไปโดยสิ้นเชิง
พวกเขาไม่เคยเข้าใจพระราชกิจที่พระยาห์เวห์กาลังจะทรงทา โดยพวกเขาขาดเหตุผล
ความรู ้ก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่ และประหนึ่งเครื่ องจักรที่หายใจได้ ไม่รู้เท่าทันโดยสิ้นเชิงทั้งเรื่องมนุษย์ พระเจ้า
โลก ชีวิตและอื่นๆ บนแผ่นดินโลกนั้น พวกเขาพัวพันกับการล่อลวงหลายอย่าง เหมือนงู
และกล่าวหลายอย่างที่เป็ นการขุน่ เคืองต่อพระยาห์เวห์ แต่เนื่องจากพวกเขาไม่รู้เท่าทัน
พระยาห์เวห์จึงมิได้ทรงตีสอนหรื อบ่มวินัยพวกเขา ต่อเมื่อภายหลังน้ าท่วมโลกแล้วเท่านั้น
เมื่อตอนโนอาห์อายุได้ 601 ปี พระยาห์เวห์จึงได้ทรงปรากฏแก่โนอาห์อย่างเป็ นทางการ
และได้ทรงนาเขาและครอบครัว ทรงนาทางนกและสัตว์ป่าต่างๆ
ที่รอดชีวิตจากน้ าท่วมร่ วมกับโนอาห์และพงศ์พนั ธุ์ของเขา จนกระทัง่ สิ้นยุคธรรมบัญญัติ ซึ่งยาวนานทั้งสิ้น
2,500 ปี พระองค์ทรงทาพระราชกิจในประเทศอิสราเอลอย่างเป็ นทางการเป็ นเวลาทั้งสิ้น 2,000 ปี
และทรงพระราชกิจในและนอกประเทศอิสราเอลไปพร้อมๆ กันอีก 500 ปี รวมทั้งสิ้นเป็ น 2,500 ปี
ตลอดช่วงเวลานั้น พระองค์ทรงแนะนาผูค้ นแห่งอิสราเอลให้รับใช้พระยาห์เวห์ พวกเขาควรจะสร้างพระวิหาร
สวมเสื้อคลุมปุโรหิต และเดินเท้าเปล่าเข้าไปในพระวิหารตั้งแต่รุ่งเช้า
มิฉะนั้นรองเท้าของพวกเขาจะทาให้พระวิหารแปดเปื้ อนและไฟจะถูกส่งลงมาจากยอดพระวิหารและเผาพวกเขา
ตาย พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่และนบนอบต่อแผนการของพระยาห์เวห์
พวกเขาอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ในพระวิหาร และหลังจากได้รับวิวรณ์ของพระยาห์เวห์ กล่าวคือ
หลังจากที่พระยาห์เวห์ได้ตรัส
พวกเขาก็นาทางฝูงชนและสอนว่าพวกเขาควรจะแสดงความเคารพพระยาห์เวห์—พระเจ้าของพวกเขา
และพระยาห์เวห์ได้ทรงบอกพวกเขาว่าพวกเขาควรสร้างพระวิหารและแท่นบูชา
และในเวลาที่พระยาห์เวห์ทรงกาหนดไว้ นั่นคือในเทศกาลปัสกา
พวกเขาควรจะตระเตรี ยมลูกวัวและลูกแกะแรกเกิด เพื่อนามาวางบนแท่นบูชา
เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์
ทั้งนี้เพื่อควบคุมพวกเขาและเพื่อนาความเคารพต่อพระยาห์เวห์ไปใส่ไว้ในหัวใจพวกเขา
การที่พวกเขาเชื่อฟังหรื อไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติน้ีกลายเป็ นมาตรวัดความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อพระยาห์เว
ห์พระยาห์เวห์ยงั ได้ทรงกาหนดวันสะบาโต—วันที่เจ็ดแห่งการทรงสร้างของพระองค์—สาหรับพวกเขาเช่นกัน

วันถัดจากวันสะบาโต พระองค์ทรงตั้งให้เป็ นวันแรก เป็ นวันที่พวกเขาจะสรรเสริ ญพระยาห์เวห์
ถวายเครื่ องบูชาแด่พระองค์ และถวายเสียงดนตรี แด่พระองค์ ในวันนี้
พระยาห์เวห์ทรงเรียกชุมนุมบรรดาปุโรหิตทุกคนเพื่อแบ่งเครื่องถวายบูชาที่อยู่บนแท่นเพือ่ ให้ประชาชนได้กิน
เพื่อที่พวกเขาจะได้ชื่นชมเครื่ องบูชาบนแท่นของพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ได้ตรัสว่าพวกเขาเป็ นผูไ้ ด้รับพร
พวกเขาได้ร่วมปันส่วนแบ่งกับพระองค์ และพวกเขาเป็ นประชาชนที่พระองค์ทรงเลือกสรร
(อันเป็ นพันธสัญญาของพระยาห์เวห์กบั ผูค้ นแห่งอิสราเอล) นี่คอื เหตุผลว่าทาไมกระทัง่ ทุกวันนี้
ประชาชนของประเทศอิสราเอลจึงยังพูดว่าพระยาห์เวห์คือพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้น
และไม่ใช่พระเจ้าของคนต่างชาติ
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 20
ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พระยาห์เวห์ได้ทรงมอบพระบัญญัติมากมายเพื่อให้โมเสสส่งต่อไปยังผูค้ นแห่งอิสราเอลที่ติดตามเขาออกจากอียิ
ปต์ พระบัญญัติเหล่านี้พระยาห์เวห์ประทานแก่ผคู้ นแห่งอิสราเอล และไม่เกีย่ วข้องใดๆ กับชาวอียิปต์แม้แต่น้อย
พระบัญญัติเหล่านี้มุ่งหมายเพื่อควบคุมผูค้ นแห่งอิสราเอล
และทรงใช้พระบัญญัติเหล่านี้เพื่อเรี ยกร้องให้พวกเขาปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิวนั สะบาโตหรื อไม่
เคารพบิดามารดาหรื อไม่ นมัสการรู ปเคารพหรื อไม่ และอื่นๆ—
เหล่านี้คือหลักธรรมที่พวกเขาจะถูกตัดสินว่าผิดบาปหรื อชอบธรรม ท่ามกลางพวกเขา
บางคนได้ถูกไฟของพระยาห์เวห์ลงทัณฑ์ บ้างก็ถูกหินขว้างให้ตาย และบ้างก็ได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์
และนี่ถูกกาหนดพิจารณาตามข้อที่ว่าพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติเหล่านี้หรื อไม่
คนที่ไม่ปฏิบตั ิวนั สะบาโตจะถูกขว้างด้วยหินจนตาย
บรรดาปุโรหิตที่ไม่ปฏิบตั ิวนั สะบาโตจะถูกไฟลงทัณฑ์ของพระยาห์เวห์
พวกที่ไม่เคารพบิดามารดาก็จะถูกขว้างด้วยหินจนตายเช่นกัน ทั้งหมดนี้ถูกสั่งโดยพระยาห์เวห์ท้งั สิ้น
พระยาห์เวห์ทรงสถาปนาพระบัญญัติและธรรมบัญญัติเพื่อที่ขณะที่พระองค์ทรงนาทางชีวิตของพวกเขานั้น
ประชาชนจะได้ฟังและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และไม่กบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงใช้ธรรมบัญญัติเหล่านี้เพื่อรักษาชาติพนั ธุ์มนุษย์แรกเกิดให้อยู่ในการควบคุม
ซึ่งจะเป็ นผลดียงิ่ ขึ้นต่อการวางรากฐานพระราชกิจในอนาคตของพระองค์ และดังนั้น
บนพื้นฐานของพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงทาไว้ ยุคแรกจึงเรียกว่ายุคธรรมบัญญัติ
แม้ว่าพระยาห์เวห์จะทรงให้ถอ้ ยดารัสและทาพระราชกิจมากมาย พระองค์ก็ทรงนาประชาชนในด้านบวกเท่านั้น
ทรงสอนประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันเหล่านี้ให้รู้จกั วิธีเป็ นมนุษย์ วิธีดาเนินชีวิต
วิธีที่จะเข้าใจหนทางของพระยาห์เวห์ สาหรับพระราชกิจส่วนใหญ่น้ นั
พระองค์ทรงพระราชกิจเพื่อทาให้ผูค้ นเฝ้าสังเกตหนทางของพระองค์และติดตามธรรมบัญญัติของพระองค์
พระราชกิจดังกล่าวนี้กระทากับคนที่เสื่อมทรามในระดับตื้น
ไม่ได้ขยายไปไกลจนถึงการแปรสภาพอุปนิสัยหรื อความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขา
พระองค์ทรงห่วงเฉพาะการใช้ธรรมบัญญัติเพื่อจากัดและควบคุมผูค้ นเท่านั้น
สาหรับผูค้ นแห่งอิสราเอลในเวลานั้น พระยาห์เวห์ทรงเป็ นเพียงพระเจ้าในพระวิหาร
พระเจ้าในฟ้าสวรรค์เท่านั้น พระองค์ทรงเป็ นเสาเมฆ เสาเพลิง
ทั้งหมดที่พระยาห์เวห์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาทานั้นมีเพียงเชื่อฟังในสิ่งที่ผคู้ นปัจจุบนั รู ้จกั กันในฐานะธรรม
บัญญัติและพระบัญญัติของพระองค์—บางคนอาจถึงกับเรี ยกว่ากฎเกณฑ์—

เนื่องจากสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงทานั้นไม่ใด้มงุ่ หมายเพือ่ แปรสภาพพวกเขา
แต่เพื่อมอบสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีมากกว่านี้ให้กบั พวกเขาและเพื่อแนะนาพวกเขาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง
เพราะหลังจากถูกสร้างขึ้นมาแล้ว มนุษย์หาได้มีสิ่งที่พวกเขาควรจะมีไม่ และดังนั้น
พระยาห์เวห์จึงได้ประทานให้แก่ผคู้ นในสิ่งที่พวกเขาควรมีเพื่อชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลก
ทาให้ผคู้ นที่พระองค์ทรงนาทางนั้นเหนือกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา หรื ออาดัมกับเอวา
เพราะสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงมอบแก่พวกเขานั้นเหนือกว่าที่พระองค์ทรงมอบแก่อาดัมกับเอวาในปฐมกาล
โดยไม่ตอ้ งคานึงว่า
พระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงทาในประเทศอิสราเอลนั้นเพียงเพื่อทรงนามนุษย์และทาให้มนุษย์ระลึกรู ้พระผูส้ ร้
างได้เท่านั้น พระองค์ไม่ได้ทรงพิชิตหรื อแปรสภาพพวกเขา เพียงแต่ทรงนาพวกเขาเท่านั้น
นี่คือผลสรุ ปของพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติ อันเป็ นภูมิหลัง เป็ นเรื่องจริง
เป็ นแก่นแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์ในดินแดนทั้งสิน้ ของประเทศอิสราเอล
และเป็ นจุดเริ่ มต้นของพระราชกิจระยะ 6,000 ปี ของพระองค์—
เพื่อรักษามนุษย์ไว้ในการควบคุมของพระหัตถ์แห่งพระยาห์เวห์
จากเรื่ องนี้ก่อให้เกิดงานที่เพิ่มเข้ามาในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในปฐมกาล
การนาทางมนุษย์ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติภาคพันธสัญญาเดิมนั้นเป็ นเหมือนการนาทางชีวิตของเด็กคนหนึ่ง
มวลมนุษย์ในช่วงแรกเริ่ มต้นคือทารกแรกเกิดของพระยาห์เวห์ พวกเขาคือชาวอิสราเอล
พวกเขาไม่มีความเข้าใจถึงวิธีที่จะเคารพพระเจ้าหรื อวิธีที่จะดารงชีวิตบนแผ่นดินโลกเลย กล่าวคือ
พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์ นั่นก็คือพระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมและเอวา
แต่พระองค์มิได้ทรงให้ปฏิภาณทั้งหลายแก่พวกเขาเพื่อเข้าใจวิธีที่จะเคารพพระยาห์เวห์หรื อปฏิบตั ิตามธรรมบัญ
ญัติท้งั หลายของพระยาห์เวห์บนแผ่นดินโลก หากไม่มีการทรงนาโดยตรงของพระยาห์เวห์
ก็ไม่มีสักคนที่สามารถรู ้การนี้ได้โดยตรง เพราะในปฐมกาลนั้นมนุษย์ไม่มีปฏิภาณทั้งหลายเช่นนั้น
มนุษย์เพียงได้รู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้าเท่านั้น แต่สาหรับการที่จะเคารพพระองค์อย่างไร
ความประพฤติประเภทใดที่สามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นการเคารพพระองค์
คนเราจะต้องเคารพพระองค์ดว้ ยจิตใจประเภทใด หรื อจะมอบถวายสิ่งใดในการเคารพพระองค์น้ นั
มนุษย์ไม่มีแนวคิดโดยสิ้นเชิง
มนุษย์รู้เพียงวิธีที่จะชื่นชมกับสิ่งที่สามารถชื่นชมได้ท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างขึ้น
แต่สาหรับเรื่ องชีวิตประเภทใดบนแผ่นดินโลกที่เป็ นชีวิตที่ควรค่าแก่สิ่งทรงสร้างของพระเจ้านั้น
มนุษย์ไม่มีความรู ้แต่อย่างใดเลย หากไม่มีใครบางคนมาแนะนาพวกเขา
หากไม่มีใครบางคนมานาพวกเขาโดยตนเองแล้ว
มวลมนุษย์น้ีก็คงจะไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหมาะกับมนุษยชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม
แต่คงจะเพียงแค่ได้ถูกจับเป็ นเชลยของซาตานอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เท่านั้น พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์
กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงสร้างบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ เอวาและอาดัม
แต่พระองค์มิได้ประทานความฉลาดหรื อสติปัญญาใดๆ เพิ่มเติมแก่พวกเขา
ถึงแม้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วก็ตาม แต่พวกเขาแทบจะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย และดังนั้น
พระราชกิจของพระยาห์เวห์ในการทรงสร้างมวลมนุษย์จงึ เสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเท่านั้น
และห่างไกลจากความครบบริ บูรณ์
พระองค์เพียงได้ทรงทาแบบจาลองของมนุษย์ให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นจากดินเหนียวและได้ทรงมอบลมปราณของ
พระองค์ให้แก่มนั เท่านั้น แต่มิได้ประทานความเต็มใจในการเคารพพระองค์ที่พอเพียงให้แก่มนุษย์ ในปฐมกาล
มนุษย์ยงั ไม่มีจิตใจที่จะเคารพพระองค์ หรือที่จะยาเกรงพระองค์
มนุษย์รู้เพียงวิธีที่จะรับฟังพระวจนะของพระองค์เท่านั้น
แต่ไม่รู้เท่าทันเกี่ยวกับความรู ้พื้นฐานสาหรับชีวิตบนแผ่นดินโลก และเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ปกติของชีวิตมนุษย์

และดังนั้น ถึงแม้ว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างผูช้ ายและผูห้ ญิง และได้ทรงทาโครงการเจ็ดวันเสร็จสิ้นแล้ว
แต่พระองค์ยงั มิได้ทรงทาให้การทรงสร้างมนุษย์มีความครบบริ บรู ณ์แต่อย่างใด เพราะมนุษย์เป็ นแต่เพียงแกลบ
และขาดความเป็ นจริ งของการเป็ นมนุษย์
มนุษย์ได้รู้เพียงว่าพระยาห์เวห์นนั่ เองคือผูท้ ี่ทรงได้สร้างมวลมนุษย์ข้ นึ มา
แต่เขาไม่มีการระแคะระคายถึงวิธีที่จะปฏิบตั ิตามพระวจนะทั้งหลายหรื อธรรมบัญญัติท้งั หลายของพระยาห์เวห์
และดังนั้น หลังจากที่มวลมนุษย์ได้มามีชีวิตขึ้น พระราชกิจของพระยาห์เวห์ก็อยู่ห่างไกลจากการเสร็จสิ้น
พระองค์ยงั คงต้องทรงนามวลมนุษย์อย่างเต็มที่เพื่อให้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์
เพื่อที่พวกเขาอาจจะมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยกันบนแผ่นดินโลกและเคารพพระองค์ได้
และเพื่อที่พวกเขาอาจจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ร่องครรลองอันถูกต้องของชีวิตมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลกด้ว
ยการทรงนาของพระองค์
ในหนทางนี้เท่านั้นที่พระราชกิจที่ได้มีการดาเนินการภายใต้พระนามของพระยาห์เวห์เป็ นหลักจะได้ครบบริ บูร
ณ์อย่างเต็มที่ นัน่ ก็คือ
ในหนทางนี้เท่านั้นที่พระราชกิจแห่งการทรงสร้างโลกของพระยาห์เวห์จะได้สรุ ปปิ ดตัวอย่างเต็มที่ และดังนั้น
โดยการได้ทรงสร้างมวลมนุษย์มานี้
พระองค์จงึ ต้องทรงนาชีวิตของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลกเป็ นเวลาหลายพันปี
เพื่อที่มวลมนุษย์อาจจะมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามประกาศกฤษฎีกาทั้งหลายและธรรมบัญญัติท้งั หลายของพ
ระองค์ได้ และเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
เมื่อนั้นเท่านั้นที่พระราชกิจของพระยาห์เวห์จึงจะครบบริ บูรณ์อย่างเต็มที่
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทานั้นสอดคล้องกับความจาเป็ นของมนุษย์ในยุคนั้น
พระราชกิจของพระองค์คือเพือ่ ไถ่มนุษย์ เพื่ออภัยบาปของพวกเขา
และด้วยเหตุน้ีอุปนิสัยของพระองค์จงึ เต็มเปี่ ยมด้วยความถ่อมใจ ความอดทน ความรัก ความศรัทธา
ความอดกลั้น ความกรุ ณา และความเมตตา พระองค์ทรงนามาซึ่งพระคุณและพระพรอันล้นเหลือแก่มนุษย์
รวมถึงทุกๆ สิ่งที่ผคู้ นจะสามารถชื่นชมได้ พระองค์ทรงมอบสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อความชื่นชมยินดีของพวกเขา
อันได้แก่ สันติภาพ ความสุข ความอดกลั้นและความรัก ความกรุ ณาและความเมตตาของพระองค์ ณ เวลานั้น
ความอุดมล้นเหลือของสิ่งบาเรอความสุขต่างๆ ที่มนุษย์กาลังเผชิญหน้าอยู่ ไม่ว่าจะเป็ น
ความรู ้สึกสุขสงบและความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยภายในใจ ความรู ้สึกมัน่ ใจภายในจิตวิญญาณ
และความรู ้สึกพึ่งพิงในพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ล้วนเนื่องมาจากยุคที่พวกเขาอาศัยอยู่นนั่ เอง ในยุคพระคุณนี้
มนุษย์ถูกซาตานบ่อนทาลายจนเสื่อมทรามไปแล้ว และฉะนั้นแล้ว
การจะสัมฤทธิ์งานแห่งการไถ่มนุษยชาติท้งั มวลจาต้องอาศัยพระคุณอันอุดมล้นเหลือ
ความอดกลั้นและความอดทนอันไม่สิ้นสุด และที่ยงิ่ ไปกว่านั้นก็คือ เพื่อให้เกิดผลแล้ว
เครื่ องบูชาต้องมีอย่างพอเพียงต่อการไถ่บาปของมนุษยชาติ
สิ่งที่มนุษยชาติเห็นในยุคพระคุณนั้นมีเพียงเครื่ องบูชาลบมลทินที่เรามอบไว้ให้สาหรับการไถ่บาปของมนุษยชา
ติเท่านั้น ซึ่งก็คือพระเยซูนนั่ เอง ทั้งหมดที่พวกเขารู ้ก็คือ พระเจ้าน่าจะทรงเปี่ ยมเมตตาและความอดกลั้น
และทั้งหมดที่พวกเขาเห็นก็คือความกรุ ณาและความเมตตาของพระเยซู
ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็ นเพราะว่าพวกเขาเกิดในยุคพระคุณนัน่ เอง และดังนั้น ก่อนที่พวกเขาจะสามารถได้รับการไถ่
พวกเขาจึงจาเป็ นต้องชื่นชมพระคุณอันหลากหลายรู ปแบบที่พระเยซูประทานแก่พวกเขาเสียก่อนเพื่อที่พวกเขาจ
ะได้รับผลประโยชน์จากมันได้ วิธีน้ีนี่เอง
ที่พวกเขาจะสามารถได้รับการอภัยบาปโดยผ่านทางความชื่นชมยินดีของพวกเขาที่มีต่อพระคุณ
ทั้งยังจะสามารถได้รับโอกาสการไถ่โดยผ่านทางการชืน่ ชมความอดกลั้นและการอดทนของพระเยซูดว้ ยเช่นกัน
มีเพียงโดยผ่านทางความอดกลั้นและความอดทนของพระเยซูเท่านั้น
พวกเขาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการให้อภัยและชื่นชมพระคุณอันอุดมล้นเหลือที่พระเยซูทรงมอบให้
ดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า เราไม่ได้มาเพื่อช่วยคนชอบธรรมให้รอด แต่เรามาเพื่อช่วยคนบาปให้รอด
เพื่อให้คนบาปได้รับการยกโทษบาปของพวกเขา หากครั้งเมื่อพระเยซูได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั
ทรงมาพร้อมด้วยพระอุปนิสัยแห่งการพิพากษาตัดสิน การสาปแช่ง
และความไม่ยอมผ่อนปรนต่อการทาให้ขุ่นเคืองของมนุษย์แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะไม่มโี อกาสได้รับการไถ่ และคงจะดารงอยู่ในสภาพผิดบาปไปตลอดกาล

หากเป็ นเช่นนั้นแล้ว แผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปี ก็คงจะมาหยุดอยู่ตรงยุคธรรมบัญญัตินี่เอง
และยุคธรรมบัญญัติก็คงจะยืดเยื้อต่อมาอีก 6,000 ปี
บาปทั้งหลายของมนุษย์ก็คงมีแต่จะท่วมท้นมหาศาลและรุ นแรงสาหัสมากยิ่งขึ้น
และการทรงสร้างมนุษยชาติข้ นึ มาก็คงจะเป็ นการสูญเปล่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา
เหล่ามนุษย์ก็คงจะสามารถทาได้เพียงรับใช้พระยาห์เวห์ภายใต้พระธรรมบัญญัติ
ทว่าบาปทั้งหลายของพวกเขาก็คงจะมากล้นเกินกว่าบาปของพวกมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกเริ่ มเสียอีก
ยิ่งพระเยซูทรงรักมวลมนุษย์ ให้อภัยบาปพวกเขา
และมอบพระกรุ ณาและพระเมตตาอย่างพอเพียงแก่พวกเขามากขึ้นเท่าไร
มนุษย์กย็ ิ่งมีสิทธิ์ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเยซูมากขึ้นเท่านั้น
มีสิทธิ์ได้รับการเรี ยกขานว่าเจ้าแกะหลงฝูงที่พระเยซูได้ทรงซื้อคืนมาด้วยราคาที่แพง
ซาตานไม่สามารถเข้าแทรกแซงพระราชกิจนี้ได้เลย
เนื่องเพราะพระเยซูทรงปฏิบตั ิต่อสาวกของพระองค์ดุจเดียวกับที่มารดาผูเ้ ปี่ ยมรักปฏิบตั ิต่อทารกน้อยในอ้อมอก
พระองค์ไม่ได้กริ้ วหรื อทรงดูถูกพวกเขามากขึ้น แต่กลับเปี่ ยมด้วยการชูใจ
พระองค์ไม่เคยทรงบันดาลโทสะระบายอารมณ์ใส่พวกเขา แต่กลับทรงอดกลั้นกับความบาปของพวกเขา
และทรงมองข้ามความโง่เขลาและความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์ของพวกเขาเสีย จนถึงจุดที่ตรัสด้วยว่า
“จงให้อภัยผูอ้ นื่ เจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง” ด้วยเหตุน้ีหัวใจของผูอ้ นื่ จึงได้ถกู แปลงสภาพไปโดยหัวใจของพระองค์
และเพียงเพราะด้วยเหตุน้ีเองผูค้ นจึงได้รับการอภัยบาปของตนโดยผ่านทางความอดกลั้นของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่ ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้ในการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะปราศจากสภาวะอารมณ์เยีย่ งมนุษย์โดยสิ้นเชิง พระองค์ก็ทรงชูใจสาวก
จัดเตรี ยมให้พวกเขา ช่วยเหลือพวกเขา และสนับสนุนพวกเขาอยู่เสมอ
ไม่ว่าพระองค์จะทรงพระราชกิจหนักมากแค่ไหนก็ตาม
หรื อไม่ว่าพระองค์จะทรงสู้ทนความทุกข์มากเพียงใดก็ตาม
พระองค์ไม่เคยทรงเรี ยกร้องอะไรที่มากเกินไปจากผูค้ น
แต่ทรงอดทนและอดกลั้นต่อความบาปของพวกเขาเสมอ
จนถึงระดับที่ว่าผูค้ นในยุคพระคุณเรี ยกขานพระองค์อย่างเปี่ ยมล้นรักใคร่ ว่า
“พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอันเป็ นที่รัก” สาหรับผูค้ นในยุคนั้น หรื อสาหรับหมู่ชนทั้งผอง
สิ่งที่พระเยซูทรงเป็ นและทรงมี ก็คือพระกรุ ณาและพระเมตตา พระองค์ไม่เคยทรงจดจาการล่วงละเมิดของผูค้ น
การปฏิบตั ิของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาไม่เคยยึดเอาพื้นฐานการล่วงละเมิดของพวกเขาเป็ นหลัก
เนื่องเพราะนัน่ เป็ นอีกยุคหนึ่งซึ่งต่างออกไป บ่อยครั้งที่พระองค์ได้ประทานอาหารแก่ผคู้ นอย่างเหลือเฟื อ
เพื่อพวกเขาจะได้กินจนอิ่มหนา พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อสาวกทั้งปวงของพระองค์ดว้ ยพระคุณ
โดยทรงรักษาคนป่ วย ขับไล่ปีศาจ ชุบชีวิตคนตายให้ฟ้ื นคืน เพื่อทีผ่ คู้ นอาจเชื่อในพระองค์
และเห็นว่าทั้งหมดที่พระองค์ทรงทานั้นเป็ นไปอย่างจริ งจังและจริ งใจ
พระองค์ทรงดาเนินไปไกลถึงขั้นทาการฟื้ นคืนชีวิตให้กบั ซากศพที่กาลังเน่าเปื่ อย
โดยทรงสาแดงให้พวกเขาเห็นว่าในพระหัตถ์ของพระองค์น้ นั กระทัง่ คนตายก็ยงั คืนชีวิตกลับมาได้ ในหนทางนี้
พระองค์ได้ทรงสู้ทนอย่างเงียบๆ และดาเนินพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ไปท่ามกลางพวกเขา
แม้กระทัง่ ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงกางเขน พระเยซูกไ็ ด้ทรงรับเอาบาปของมนุษยชาติเข้าไว้ในพระองค์
และได้กลายเป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาปให้กบั มวลมนุษย์ไปแล้ว กระทัง่ ก่อนจะทรงถูกตอกตรึ งบนกางเขน
พระองค์กไ็ ด้ทรงเปิ ดเส้นทางสู่กางเขนเพื่อไถ่มวลมนุษย์แล้ว สุดท้ายแล้ว พระองค์ก็ทรงถูกตอกตรึ งบนกางเขน
สละพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของกางเขน และประทานพระกรุ ณา ความเมตตา
และความบริ สุทธิ์ท้งั มวลของพระองค์แก่มวลมนุษย์ สาหรับมนุษยชาติแล้ว พระองค์ทรงยอมผ่อนปรนเสมอ
ไม่เคยทรงแค้นเคือง ทรงให้อภัยบาปพวกเขา ทรงเตือนสติพวกเขาให้กลับใจ
และทรงสอนให้พวกเขามีความอดทน ความอดกลั้น และความรัก เพือ่ ดาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์
และอุทิศตัวพวกเขาเองเพื่อประโยชน์ของกางเขน
ความรักของพระองค์ที่มีต่อพีน่ ้องชายหญิงนั้นเหนือกว่าความรักของพระองค์ที่มีต่อนางมารี ย์
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาคือการรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจร้ายเป็ นหลัก
ทั้งหมดนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการทรงไถ่ของพระองค์ท้งั สิ้น ไม่สาคัญว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด

พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกคนที่ติดตามพระองค์ดว้ ยพระคุณ พระองค์ทรงทาให้คนยากจนกลายเป็ นมัง่ มี
คนง่อยกลับเดินได้ คนตาบอดกลับมองเห็น และคนหูหนวกกลับได้ยิน
พระองค์กระทัง่ ทรงเชื้อเชิญผูค้ นที่ตอ้ ยต่าข้นแค้นอนาถา คนบาปหนา ให้นงั่ ร่ วมโต๊ะกับพระองค์
ไม่เคยทรงหลบเลี่ยงพวกเขา แต่ทรงอดทนเสมอ กระทัง่ ถึงกับตรัสไว้ว่า
ยามที่ผเู้ ลี้ยงแกะทาแกะหายไปหนึ่งตัวจากจานวนร้อยตัว
เขาย่อมจะละจากแกะเก้าสิบเก้าตัวเพื่อออกไปตามหาแกะตัวเดียวที่หายไปนั้น ครั้นเมื่อหาพบแล้ว
เขาจะชื่นบานยิ่งนัก พระองค์ทรงรักสาวกของพระองค์เช่นเดียวกับที่แม่แกะรักลูกแกะทั้งหลายของนาง
แม้ว่าพวกเขาจะโง่เขลาและไม่รู้เท่าทันการณ์ และเป็ นคนบาปในสายพระเนตรของพระองค์ และยิ่งกว่านั้นคือ
เป็ นผูต้ ่าศักดิ์ที่สุดในสังคม แต่พระองค์ก็ทรงถือว่าคนบาปเหล่านี้ซ่งึ เป็ นหมู่มนุษย์ที่คนอืน่ ๆ พากันรังเกียจนั้น
คือแก้วตาของพระองค์ เนื่องจากพระองค์ทรงโปรดปรานพวกเขา
พระองค์จงึ ทรงละวางพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อพวกเขา
ประหนึ่งลูกแกะตัวหนึ่งซึ่งถูกมอบถวายขึ้นแท่นบูชา
พระองค์ทรงดาเนินไปกลางหมู่พวกเขาราวกับเป็ นผูร้ ับใช้ของพวกเขา
ทรงยอมให้พวกเขาใช้พระองค์และประหัตประหารพระองค์ ทรงยอมจานนแก่พวกเขาอย่างปราศจากเงื่อนไข
สาหรับสาวกของพระองค์แล้ว พระองค์คอื พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอันเป็ นที่รกั
แต่สาหรับพวกฟาริ สีที่อบรมสั่งสอนผูค้ นจากบนแท่นสูงแล้วไซร้
ที่พระองค์แสดงออกไปหาใช่ความกรุ ณาและความเมตตาไม่ แต่กลับเป็ นความเกลียดชังและความขุ่นเคือง
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจมากนักในหมู่พวกฟาริ สี
มีบา้ งก็เพียงบางคราวที่ได้ทรงอบรมสัง่ สอนและต่อว่าพวกเขาไปตามวาระ
พระองค์ไม่ได้ทรงดาเนินไปท่ามกลางหมู่พวกเขาเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการไถ่
อีกทั้งไม่ได้ทรงแสดงการอัศจรรย์และหมายสาคัญแต่อย่างใด
พระองค์ได้ประทานพระกรุ ณาและความเมตตาทั้งมวลของพระองค์ให้ก็แต่เหล่าสาวกของพระองค์
โดยทรงสู้ทนต่อเพื่อประโยชน์ของคนบาปเหล่านี้จนถึงที่สุด
เมื่อคราที่พระองค์ทรงถูกตอกตรึ งบนกางเขนและทรงทุกข์กบั ทุกการดูหมิน่ เหยียดหยามจนกระทัง่ พระองค์ได้ท
รงไถ่มนุษยชาติท้งั มวลจนครบถ้วนนั่นเอง นี่เองคือ ผลรวมทั้งสิ้นของพระราชกิจของพระองค์
หากปราศจากการไถ่ของพระเยซู มวลมนุษย์คงจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในบาปและกลายเป็ นลูกหลานแห่งบาป
เป็ นพงค์พนั ธุ์ของมารตลอดไปแล้ว หากเป็ นเช่นนั้นต่อเนื่องมา
โลกทั้งโลกคงจะได้กลายเป็ นดินแดนที่ซาตานอยู่อาศัย เป็ นที่สิงสถิตอาศัยของมันไปแล้ว อย่างไรก็ดี
พระราชกิจแห่งการไถ่บาปต้องพึงอาศัยการแสดงออกถึงความกรุ ณาและความเมตตาต่อมวลมนุษย์

โดยหนทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถได้รับการอภัย
และท้ายที่สุดก็จะได้รับสิทธิที่จะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์และได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
หากปราศจากงานช่วงระยะนี้ แผนการจัดการระยะ 6,000 ปี คงจะก้าวหน้าไม่ได้เลย
หากพระเยซูไม่ได้ทรงถูกตรึ งกางเขน หากพระองค์เพียงทรงรักษาคนป่ วยและขับไล่ปีศาจเท่านั้น
เช่นนั้นแล้วผูค้ นก็จะไม่สามารถได้รับการอภัยบาปของพวกเขาโดยสมบูรณ์
ในระยะเวลาสามปี ครึ่ งที่พระเยซูทรงใช้ไปในการทรงพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงทาให้พระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์เสร็จสมบูรณ์ไปเพียงครึ่ งเดียวเท่านั้น แต่หลังจากนั้น
โดยการทรงถูกตอกตรึ งบนกางเขนและกลายเป็ นสภาพเหมือนของมนุษย์คนบาป
โดยการทรงถูกมอบไว้กบั มารร้าย
พระองค์ได้ทรงทาให้พระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขนเสร็จสมบูรณ์และได้ทรงเรียนรู ้ลขิ ิตชีวิตของมวลมนุษย์
จนเชี่ยวชาญ เพียงภายหลังจากที่พระองค์ทรงถูกนาส่งถึงมือของซาตานแล้วเท่านั้น
พระองค์จงึ ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์ เป็ นเวลาถึงสามสิบสามปี ครึ่งที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์บนแผ่นดินโลก
ถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกให้ร้ายป้ายสี และถูกทอดทิง้ จนถึงจุดที่พระองค์ไม่ทรงมีแม้ที่จะให้วางพระเศียร
ไม่มีที่ให้หยุดพัก และพระองค์ได้ทรงถูกตรึ งกางเขนในเวลาต่อมา ด้วยทั้งองค์รวมของพระองค์
พระกายซึ่งบริ สุทธิ์และไร้มลทินได้ถูกตอกตรึ งกับกางเขน พระองค์ได้ทรงสู้ทนต่อความทุกข์ทุกชนิดที่พึงมี
พวกผูม้ ีอานาจต่างพากันเย้ยหยันและโบยตีพระองค์ กระทัง่ พวกทหารก็ยงั ถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ของพระองค์
แต่พระองค์ยงั ทรงเงียบเฉยและสู้ทนจนกระทัง่ วาระสุดท้าย
ทรงยอมจานนโดยปราศจากเงื่อนไขจนถึงจุดแห่งความตายอันเป็ นจุดที่พระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติท้งั มวล
มีเพียงยามนั้นเองที่พระองค์ได้รับอนุญาตให้หยุดพัก
พระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทาลงไปเป็ นตัวแทนของยุคพระคุณเท่านั้น
มิได้เป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติ อีกทั้งยังหาได้เป็ นการทดแทนพระราชกิจของยุคสุดท้ายแต่อย่างใดไม่
นี่คือสาระสาคัญของพระราชกิจของพระเยซูในยุคพระคุณ ยุคที่สองที่มวลมนุษย์ได้ผ่านมาแล้ว—
ซึ่งก็คือยุคแห่งการไถ่
ตัดตอนมาจาก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 24
หลังจากพระราชกิจของพระยาห์เวห์
พระเยซูทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์
พระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ถูกดาเนินการในแบบแยกไปตามลาพัง
แต่ทรงก่อขึ้นบนพระราชกิจของพระยาห์เวห์
มันคือพระราชกิจสาหรับยุคใหม่ที่พระเจ้าทรงทาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติ
ในทานองเดียวกัน หลังจากที่พระราชกิจของพระเยซูสิ้นสุดลง
พระเจ้าก็ทรงไปต่อกับพระราชกิจของพระองค์สาหรับยุคถัดไป
เพราะการบริ หารจัดการทั้งมวลของพระเจ้ากาลังก้าวไปข้างหน้าเสมอ เมื่อยุคเก่าผ่านไป
มันจะถูกแทนที่ดว้ ยยุคใหม่
และเมื่อพระราชกิจเก่าเสร็จบริ บูรณ์แล้วก็จะมีพระราชกิจใหม่เพื่อสานต่อการบริ หารจัดการของพระเจ้าต่อไป
การทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้เป็ นการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าซึ่งตามหลังพระราชกิจของพระเยซูม
า แน่นอนการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเอกเทศ
มันเป็ นช่วงระยะที่สามของพระราชกิจหลังยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงริ เริ่ มช่วงระยะใหม่ของพระราชกิจ
จะต้องมีการเริ่ มต้นใหม่เสมอและมันจะต้องนายุคใหม่มาเสมอ
ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในพระอุปนิสัยของพระเจ้า
ในลักษณะของการทรงพระราชกิจของพระองค์
ในที่ต้งั ของพระราชกิจของพระองค์และในพระนามของพระองค์อกี ด้วย
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มนั ยากสาหรับมนุษย์ที่จะยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคใหม่
แต่โดยไม่คานึงถึงว่าพระองค์จะถูกมนุษย์ต่อต้านอย่างไร
พระเจ้าก็ทรงพระราชกิจของพระองค์เสมอและทรงนาทางมวลมนุษย์ท้งั ปวงไปข้างหน้าเสมอ
เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงนามาซึ่งยุคพระคุณและสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ
ในระหว่างยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งและด้วยการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้
พระองค์ได้ทรงสิน้ สุดยุคพระคุณและนามาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร
บรรดาผูค้ นที่สามารถยอมรับการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าจะถูกนาทางเข้าสู่ยุคแห่งราชอาณาจักร
และยิ่งไปกว่านั้นจะกลายเป็ นสามารถยอมรับการทรงนาของพระเจ้าด้วยตนเอง
แม้ว่าพระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายท่ามกลางมนุษย์
แต่พระองค์เพียงแค่ทรงเสร็จสิ้นการไถ่บาปของมวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่านั้นและทรงกลายเป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาปขอ

งมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหมดของเขา
การช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากอิทธิพลของซาตานอย่างครบถ้วนไม่เพียงจาเป็ นต้องให้พระเยซูทรงกลายเป็ นเครื่ อ
งบูชาไถ่บาปและแบกรับบาปต่างๆ นานาของมนุษย์เท่านั้น
แต่ยงั พึงต้องให้พระเจ้าทรงพระราชกิจยิ่งใหญ่กว่าเดิมขึ้นไปอีกเพือ่ ปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จากอุปนิสัยอั
นเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเขา และดังนั้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับการยกโทษบาปของเขาแล้ว
พระเจ้าก็ทรงได้กลับสู่เนื้อหนังเพื่อนาทางมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่และได้เริ่ มพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพา
กษา พระราชกิจนี้ได้นาพามนุษย์เข้าสู่อาณาจักรที่สูงส่งขึ้น
บรรดาผูท้ ี่นบนอบภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์ท้งั หมดจะได้ชื่นชมกับความจริ งทีส่ ูงส่งขึ้นและได้รับ
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในความสว่างอย่างแท้จริง และพวกเขาจะได้รับความจริ ง
หนทางและชีวิต
ตัดตอนมาจาก คานาของ พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากผูค้ นยังคงติดอยู่ในยุคพระคุณแล้ว พวกเขาจะไม่มีทางกาจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขาได้
และยิง่ ไม่มีทางรู ้จกั พระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระเจ้าเลย
หากผูค้ นมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพระคุณที่ลน้ เหลือเสมอ
แต่ไม่มีหนทางแห่งชีวิตที่เปิ ดโอกาสให้พวกเขารู ้จกั กับพระเจ้าหรื อทาให้พระองค์สมดังพระทัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่มีวนั ได้รับพระองค์อย่างแท้จริ งในการเชื่อในพระองค์ของพวกเขา
การเชื่อประเภทนี้ช่างน่าสงสารเสียจริ ง เมื่อเจ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ
เมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์ในแต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในยุคแห่งราชอาณาจั
กร เจ้าจะรู ้สึกว่าบรรดาความอยากได้อยากมีที่เจ้ามีมานานหลายปี ได้กลายเป็ นจริงในที่สุด
เจ้าจะรู ้สึกว่าบัดนี้เท่านั้นที่เจ้าได้เห็นพระเจ้าแบบเผชิญหน้าอย่างแท้จริ ง
บัดนี้เท่านั้นที่เจ้าได้จอ้ งมองโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ได้ยนิ ถ้อยดารัสส่วนพระองค์ของพระองค์
ได้ตระหนักถึงพระปรี ชาญาณของพระราชกิจของพระองค์และได้สานึกรับรู ้อย่างแท้จริ งว่าพระองค์ทรงเป็ นจริง
และทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างไร
เจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้าได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผคู้ นในอดีตกาลไม่เคยได้เห็นหรื อครอบครอง ณ เวลานี้
เจ้าจะรู ้ได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือการเชื่อในพระเจ้าและอะไรคือการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเ
จ้า
แน่นอนว่าหากเจ้าเกาะติดกับมุมมองของอดีตและบอกปัดหรื อปฏิเสธข้อเท็จจริ งของการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่
สองของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะยังคงมือว่างเปล่า ไม่ได้รับอะไรมาเลย และในท้ายที่สุด
เจ้าจะถูกประกาศว่ามีความผิดในการต่อต้านพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่สามารถเชื่อฟังความจริ งและนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้าจะได้รับการอ้างสิทธิ์ ภายใต้พระนามข
องพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง—องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
พวกเขาจะสามารถยอมรับการทรงนาส่วนพระองค์ของพระเจ้า ได้รับความจริงมากขึ้นและสูงส่งขึ้น
ตลอดจนชีวิตที่เป็ นจริ ง พวกเขาจะได้เห็นนิมิตที่ไม่เคยมีผูค้ นในอดีตเคยได้เห็นมาก่อน:
“แล้วข้าพเจ้าก็หันกลับมาดูตรงที่พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้านั้น
และเมื่อหันกลับมาแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคาเจ็ดคัน
ในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผหู้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาท
และทรงคาดแถบทองคาที่พระอุระ พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะ
และขาวเหมือนอย่างหิมะ พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟ พระบาทของพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์
ประหนึ่งหลอมบริ สุทธิ์แล้วในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ ามากหลาย

พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง และมีดาบสองคมที่คมกริ บออกมาจากพระโอษฐ์
และพระพักตร์ของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้า” (วิวรณ์ 1:12-16)
นิมิตนี้เป็ นการแสดงออกของพระอุปนิสัยครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้า
และการแสดงออกของพระอุปนิสัยครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์ยงั เป็ นการแสดงออกของพระราชกิจของพระเ
จ้าในการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งปัจจุบนั ของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ในกระแสเชี่ยวกรากของการตีสอนและการพิพากษา
บุตรมนุษย์ทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระองค์โดยอาศัยถ้อยดารัส
อนุญาตให้ทุกคนที่ยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์ได้เห็นพระพักตร์แท้จริงของบุตรมนุษย์
ซึ่งเป็ นภาพพรรณนาอันสัตย์จริงของพระพักตร์ของบุตรมนุษย์ตามที่ยอห์นได้เคยเห็น
(แน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้สาหรับพวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคแห่งราชอา
ณาจักร) พระพักตร์แท้จริงของพระเจ้าไม่สามารถบรรยายให้เห็นภาพอย่างครบถ้วนได้โดยใช้ภาษามนุษย์
และดังนั้นพระเจ้าจึงใช้วิธีที่พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสยั โดยธรรมชาติของพระองค์เพื่อแสดงพระพัก
ตร์แท้จริ งของพระองค์ต่อมนุษย์
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือทุกคนที่ซ้ ึงคุณค่าในพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของบุตรมนุษย์ย่อมได้เห็นพระพักตร์แท้
จริ งของบุตรมนุษย์แล้ว
เพราะพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่เกินไปและไม่สามารถบรรยายให้เห็นภาพอย่างครบถ้วนได้โดยใช้ภาษามนุษย์
เมื่อมนุษย์ได้รับประสบการณ์ในแต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าในยุคแห่งราชอาณาจักร
เช่นนั้นแล้วเขาก็จะรู ้ความหมายแท้จริ งของคาพูดของยอห์นเมื่อตอนที่เขาพูดถึงบุตรมนุษย์ท่ามกลางคันประทีป:
“พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะ และขาวเหมือนอย่างหิมะ
พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟ พระบาทของพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์
ประหนึ่งหลอมบริ สุทธิ์แล้วในเตาไฟ พระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ ามากหลาย
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง และมีดาบสองคมที่คมกริ บออกมาจากพระโอษฐ์
และพระพักตร์ของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้า” ณ เวลานั้น
เจ้าจะรู ้สิ้นเกินความสงสัยทั้งมวลว่าเนื้อหนังธรรมดานี้ซ่ึงได้กล่าวไว้มากมายนั้นคือพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ค
รั้งที่สองอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ยิง่ ไปกว่านั้น
เจ้าจะสานึกรับรู ้ได้อย่างแท้จริ งว่าเจ้าได้รับพระพรมากเพียงใดและรู ้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุด
เจ้าไม่ได้กาลังเต็มใจยอมรับพระพรนี้หรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก คานาของ พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายก็คือเพื่อที่จะตรัสพระวจนะ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
อันยิง่ ใหญ่สามารถส่งผลในมนุษย์โดยวิถีทางแห่งพระวจนะทั้งหลาย
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ได้ส่งผลในผูค้ นเหล่านี้ในตอนนี้ทนั ทีที่พวกเขายอมรับพระวจนะเหล่านี้น้ นั
ยิ่งใหญ่กว่าบรรดาการเปลี่ยนแปลงที่ได้ส่งผลในผูค้ นในทันทีที่พวกเขายอมรับหมายสาคัญและการอัศจรรย์แห่ง
ยุคพระคุณมากมายนัก เนื่องเพราะในยุคพระคุณนั้น
ปี ศาจทั้งหลายได้ถูกขับไล่ออกจากมนุษย์ดว้ ยการวางมือและการอธิษฐาน
แต่ทว่าอุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหลายภายในมนุษย์ยงั คงตกค้างอยู่
มนุษย์ได้รับการรักษาอาการเจ็บป่ วยของเขาและได้รับการยกโทษต่อบาปของเขา
แต่สาหรับการที่มนุษย์จะต้องได้รับการชาระล้างอุปนิสยั เสื่อมทรามเยีย่ งซาตานภายในตัวเขานั้น
พระราชกิจนี้ยงั มิได้ถูกกระทา
มนุษย์เพียงได้รับการช่วยให้รอดและยกโทษต่อบาปของเขาเนื่องจากความเชื่อของเขาเท่านั้น
แต่ธรรมชาติของมนุษย์อนั เต็มไปด้วยบาปนั้นหาได้ถูกขุดรากถอนโคนไม่และยังคงตกค้างอยู่ภายในตัวเขา
บาปทั้งหลายของมนุษย์ได้รับการยกโทษโดยผ่านทางพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ แต่นี่ไม่ได้หลายความว่า
มนุษย์ไม่ได้มีบาปภายในตัวเขาอีกต่อไป
บาปทั้งหลายของมนุษย์อาจสามารถได้รับการยกโทษโดยผ่านทางเครื่ องบูชาลบล้างบาปได้ แต่สาหรับวิธีที่แน่ๆ
ที่มนุษย์จะไม่สามารถถูกทาให้มีบาปอีกต่อไป
และวิธีที่ธรรมชาติบาปของเขาอาจถูกขุดรากถอนโคนอย่างครบบริ บูรณ์และแปลงสภาพไปนั้น
เขาไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ บาปทั้งหลายของมนุษย์ได้รับการยกโทษไปแล้ว
และนี่ก็เพราะพระราชกิจการถูกตรึ งกางเขนของพระเจ้า
แต่มนุษย์ยงั คงมีชีวิตอยู่ภายในอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานแบบเดิมต่อไป เมื่อเป็ นเช่นนี้
มนุษย์จะต้องได้รับการช่วยให้รอดอย่างครบบริ บูรณ์จากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน
เพื่อที่ธรรมชาติบาปของเขาอาจถูกขุดรากถอนโคนอย่างครบบริ บูรณ์ ไม่มีวนั พัฒนาขึ้นมาอีก
เช่นนั้นจึงจะเป็ นการทาให้อุปนิสยั ของมนุษย์ได้รับการแปลงสภาพได้
การนี้มนุษย์พงึ ต้องจับความเข้าใจในเส้นทางการเติบโตของชีวิต จับความเข้าใจในวิถีแห่งชีวิต
และจับความเข้าใจในหนทางที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยของเขา ยิ่งไปกว่านั้น
มนุษย์พงึ ต้องกระทาโดยสอดคล้องกับเส้นทางนี้ เพือ่ ที่อุปนิสัยของเขาอาจค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงและเขาอาจมีชีวิตอยู่ภายใต้การสาดแสงของความสว่าง
เพื่อที่ท้งั หมดที่เขาทาอาจสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า

เพื่อที่เขาอาจทิง้ อุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเขา
และเพื่อที่เขาอาจหลุดพ้นจากอิทธิพลแห่งความมืดของซาตาน
อันเป็ นผลให้โผล่พน้ ออกจากบาปได้อย่างครบถ้วน
ถึงตอนนั้นเท่านั้นมนุษย์จงึ จะได้รับความรอดอันครบบริ บูรณ์
ในกาลเวลาที่พระเยซูได้กาลังทรงพระราชกิจของพระองค์อยูน่ ้ นั
ความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ยงั คงคลุมเครือและไม่ชดั เจน มนุษย์เชื่อเสมอว่าพระองค์เป็ นบุตรของดาวิด
และป่ าวประกาศว่าพระองค์เป็ นผูเ้ ผยวจนะที่ยงิ่ ใหญ่
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่มีความกรุณามากมายผูซ้ ่งึ ได้ทรงไถ่บาปทั้งหลายของมนุษย์
ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่ งของพวกเขา
บางคนก็ได้รับการรักษาแค่จากการที่สัมผัสชายฉลองพระองค์ของพระองค์ คนตาบอดได้สามารถมองเห็น
และแม้แต่คนตายก็สามารถคืนชีวิตมาได้ อย่างไรก็ตาม
มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะค้นพบอุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานซึ่งฝังรากลึกอยู่ภายในตัวเขาได้
อีกทั้งเขาก็ไม่รู้ว่าจะทิ้งมันไปอย่างไร มนุษย์ได้รับพระคุณมามากมาย อาทิ สันติสุขและความสุขของเนื้อหนัง
ความเชื่อของสมาชิกหนึ่งคนที่นามาซึ่งพระพรต่อทั้งครอบครัว การรักษาอาการป่ วย และอืน่ ๆ
ที่เหลือก็คือความประพฤติที่ดีของมนุษย์และรู ปลักษณ์ตามแบบพระเจ้าของเขา
หากใครบางคนสามารถมีชีวิตอยู่บนพืน้ ฐานเหล่านี้ พวกเขาย่อมได้ถูกถือว่าเป็ นผูเ้ ชื่อที่ยอมรับได้
เฉพาะผูเ้ ชื่อประเภทนี้เท่านั้นที่อาจสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้หลังจากความตาย
ซึ่งก็หมายความว่าพวกเขาได้รับการช่วยให้รอด แต่ทว่าในช่วงชีวิตของพวกเขา
ผูค้ นเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจหนทางของชีวิตเลยสักนิด
ทั้งหมดที่พวกเขาทาลงไปก็คือการทาบาปแล้วก็สารภาพบาปของพวกเขาอย่างเป็ นวัฏจักรสม่าเสมอโดยไม่มีเส้น
ทางใดที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาเลย เช่นนั้นเองที่เป็ นสภาพเงื่อนไขของมนุษย์ในยุคพระคุณ
มนุษย์ได้รับความรอดที่ครบบริ บูรณ์แล้วหรื อยังหนอ? ยัง!
ดังนั้นภายหลังจากที่พระราชกิจช่วงระยะนั้นได้แล้วเสร็จลง
ยังคงมีพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนค้างอยู่
ช่วงระยะนี้คือการทาให้มนุษย์บริสุทธิ์โดยวิถีทางของพระวจนะ
และด้วยการนั้นจึงเป็ นการให้เส้นทางสาหรับเขาที่จะติดตาม
ช่วงระยะนี้คงจะไม่ออกผลหรื อเปี่ ยมความหมายหากมันดาเนินต่อไปด้วยการขับไล่ปีศาจ
เพราะมันคงจะล้มเหลวที่จะขุดรากถอนโคนธรรมชาติบาปของมนุษย์
และมนุษย์ก็คงจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่การยกโทษบาปของเขา

มนุษย์ได้รับการยกโทษต่อบาปของเขาโดยผ่านทางเครื่ องบูชาลบล้างบาป
เพราะพระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขนได้มาถึงปลายทางแล้ว และพระเจ้าก็ได้ทรงมีอานาจเหนือซาตานแล้ว
แต่ทว่าอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ยงั คงตกค้างอยู่ภายในตัวเขา
มนุษย์ยงั คงสามารถทาบาปและต้านทานพระเจ้าได้ และพระเจ้าก็ยงั ไม่ทรงได้รับมวลมนุษย์เอาไว้เลย
นี่คือเหตุผลที่ทาไมในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ
พระเจ้าจึงทรงใช้พระวจนะมาตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์
เป็ นเหตุให้เขาปฏิบตั ิไปตามเส้นทางที่ถูกต้อง ช่วงระยะนี้เปี่ ยมความหมายมากกว่าช่วงระยะก่อนหน้า
รวมถึงออกผลมากกว่า เพราะตอนนี้ พระวจนะนี่เองที่จดั หาให้กบั ชีวิตมนุษย์โดยตรง
และทาให้อุปนิสัยของมนุษย์ได้รับการเริ่ มใหม่อย่างครบบริ บูรณ์
มันเป็ นช่วงระยะของพระราชกิจที่ละเอียดทัว่ ถึงกว่ามาก เพราะฉะนั้น
การจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ายได้ทาให้นยั สาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าครบบริ บรู ณ์และเสร็จสิ้นแผน
การบริ หารจัดการของพระเจ้าสาหรับความรอดของมนุษย์โดยสมบูรณ์
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 27
ในพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย พระวจนะทรงฤทธิ์กว่าการสาแดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และสิทธิอานาจของพระวจนะอยู่เหนือสิทธิอานาจของหมายสาคัญและการอัศจรรย์
พระวจนะตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหมดที่ถูกฝังลึกอยู่ในหัวใจมนุษย์
เจ้าไม่มีหนทางที่จะระลึกรู ้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเหล่านั้นด้วยตัวเจ้าเอง
เมื่อพวกมันถูกแผ่วางต่อหน้าต่อตาเจ้าผ่านพระวจนะ เจ้าจึงจะมาค้นพบพวกมันเอง
เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะปฏิเสธพวกมัน และเจ้าจะถูกโน้มน้าวให้เชื่ออย่างถึงที่สุด
นี่มใิ ช่สิทธิอานาจของพระวจนะหรอกหรือ? นี่คอื ผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระราชกิจของพระวจนะในวันนี้
ดังนั้น
มนุษย์มิได้สามารถได้รับความรอดจากบาปของเขาอย่างครบถ้วนโดยผ่านทางการรักษาอาการป่ วยและการขับไ
ล่ปีศาจ
อีกทั้งยังมิได้สามารถได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์อย่างครบถ้วนโดยการสาแดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
สิทธิอานาจในการรักษาอาการป่ วยและการขับไล่ปีศาจเพียงแค่ให้พระคุณแก่มนุษย์เท่านั้น
แต่เนื้อหนังของมนุษย์ยงั คงเป็ นของซาตานและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานยังคงตกค้างอยู่ภายในมนุษย์
กล่าวได้อีกอย่างว่า สิ่งที่ยงั ไม่ได้รับการทาให้สะอาดนั้นยังคงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบาปและความโสมม
เฉพาะหลังจากที่เขาได้รับการทาให้สะอาดโดยผ่านทางการกระทาของพระวจนะแล้วเท่านั้น
มนุษย์จึงสามารถได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าและกลายเป็ นสะอาดบริ สุทธิ์ได้
เมื่อปี ศาจถูกขับไล่ออกจากมนุษย์และเขาได้รับการไถ่ นี่หมายความเพียงว่า
เขาได้ถูกกระชากพ้นจากเงื้อมมือของซาตานและกลับคืนสู่พระเจ้าแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
หากปราศจากการถูกทาให้สะอาดหรื อเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้า เขาย่อมยังคงเป็ นมนุษย์ที่เสื่อมทราม
ความโสมม ความต่อต้าน และความเป็ นกบฏยังคงดารงอยู่ภายในมนุษย์
มนุษย์ได้กลับคืนสู่พระเจ้าโดยผ่านทางการไถ่ของพระองค์เท่านั้น
แต่เขามิได้มีความรู ้แม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับพระเจ้าเลยและยังคงสามารถต้านทานและทรยศพระองค์ได้
ก่อนที่มนุษย์จะได้รับการไถ่ พิษมากมายของซาตานซึ่งได้ถูกปลูกฝังไว้ภายในตัวเขาแล้ว
และภายหลังหลายพันปี ของการถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
เขามีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งต้านทานพระเจ้าก่อตัวขึ้นมาภายในตัวเขา ดังนั้น เมื่อมนุษย์ได้รบั การไถ่
ก็ย่อมไม่ใช่อะไรที่มากไปกว่ากรณีของการไถ่ที่มนุษย์ถูกซื้อมาด้วยราคาแพง
แต่ธรรมชาติซ่ึงเป็ นพิษภายในตัวเขาหาได้ถูกกาจัดให้หมดสิ้นไม่
มนุษย์ซ่งึ มีมลทินมากขนาดนั้นจะต้องก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลงก่อนที่จะกลายมามีคุณค่าต่อการรับใช้พระเจ้า

ด้วยวิถีทางแห่งพระราชกิจการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
มนุษย์จึงจะมารู ้จกั ธาตุแท้อนั โสมมและเสื่อมทรามภายในตัวเขาเองอย่างครบถ้วน
และเขาจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริ บูรณ์และกลับกลายเป็ นสะอาดได้
เฉพาะด้วยหนทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงสามารถกลายเป็ นมีค่าพอที่จะกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้าได้
พระราชกิจทั้งหมดที่ทรงกระทาในวันนี้น้ นั ก็เพื่อที่มนุษย์จะสามารถได้รับการทาให้สะอาดหรื อได้รับการเปลี่ย
นแปลง นัน่ คือ มนุษย์สามารถชาระล้างความเสื่อมทรามและได้รับการทาให้บริ สุทธิ์ได้
โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะ ตลอดจนโดยผ่านทางกระบวนการถลุง
แทนที่จะถือว่าช่วงระยะนี้ของพระราชกิจเป็ นช่วงระยะของความรอด
น่าจะกล่าวว่านี่คือพระราชกิจแห่งการทาให้บริสุทธิ์เสียมากกว่า ในความจริ ง
ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของการพิชิตชัยตลอดจนช่วงระยะที่สองในพระราชกิจแห่งความรอด
โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะนี่เอง มนุษย์จงึ มาถึงการได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
และโดยผ่านทางการใช้พระวจนะถลุง พิพากษา และเปิ ดเผยนี่เอง ความไม่บริ สุทธิ์ มโนคติที่หลงผิด เหตุจูงใจ
และความทะเยอทะยานของปัจเจกบุคคลภายในหัวใจมนุษย์จึงถูกเผยอย่างสมบูรณ์
สาหรับทุกสิ่งที่มวลมนุษย์อาจได้รับการไถ่และการยกโทษในบาปของเขาไปแล้วนั้น
พิจารณาได้เพียงว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงจดจาการล่วงละเมิดของมนุษย์และไม่ได้ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์โดยสอดคล้อ
งกับการล่วงละเมิดของเขา อย่างไรก็ตาม
ในเมื่อมนุษย์ผมู้ ีชีวิตอยู่ในร่ างกายที่เป็ นเนื้อหนังยังไม่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจากบาป
เขาก็ย่อมสามารถทาบาปต่อไปได้เท่านั้นเอง
อันเป็ นการเปิ ดเผยอุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเขาอย่างไม่รู้จบ นี่คือชีวิตที่มนุษย์ดาเนินอยู่
วัฏจักรอันไม่รู้จบของการทาบาปและการได้รับการยกโทษ
บาปส่วนใหญ่ของมวลมนุษย์ตอนกลางวันก็เพื่อที่จะสารภาพในตอนค่าเท่านั้นเอง เมื่อเป็ นแบบนี้
แม้ว่าเครื่ องบูชาลบล้างบาปนั้นมีประสิทธิภาพต่อมนุษย์ตลอดกาล
แต่มนั ก็จะไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปได้ พระราชกิจแห่งความรอดเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
เนื่องจากมนุษย์ยงั คงมีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อผูค้ นได้ตระหนักว่า
พวกเขาเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ พวกเขาก็แสดงคาพูดปริ บ่นออกมา ยุติการไล่ตามเสาะหาชีวิต
และกลับกลายไปในทางลบอย่างถึงที่สุด นี่ไม่ได้แสดงว่า
มนุษยชาติยงั คงไม่สามารถนบนอบอย่างสุดใจภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้าหรอกหรื อ ?
นี่มิใช่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานของพวกเขาชัดๆ เลยหรอกหรือ? เมื่อเจ้าไม่ได้กาลังอยู่ภายใต้การตีสอน
มือของเจ้าชูสูงเหนือผูอ้ ื่นทั้งหมด แม้แต่พระหัตถ์ของพระเยซู และเจ้าก็ร้องออกมาด้วยเสียงอันดังว่า

“จงเป็ นบุตรที่รักของพระเจ้า! จงเป็ นคนสนิทของพระเจ้า! พวกเราจะยอมตายเสียดีกว่าที่จะกราบไหว้ซาตาน!
จงขบถต่อซาดานดึกดาบรรพ์! จงขบถต่อพญานาคใหญ่สีแดง!
ขอให้พญานาคใหญ่สีแดงจงตกต่าจากอานาจอย่างน่าอนาถ! ขอพระเจ้าทรงทาให้พวกเราครบบริ บูรณ์!”
เสียงร้องของพวกเจ้าดังกว่าผูอ้ ื่นทั้งหมด แต่แล้วก็มาถึงเวลาแห่งการตีสอน
และเป็ นอีกครั้งที่อุปนิสัยเสื่อมทรามของมนุษยชาติถูกเปิ ดเผย แล้วเสียงร้องของพวกเขาก็หยุดลง
และปณิธานของพวกเขาก็ลม้ เหลว นี่คือความเสื่อมทรามของมนุษย์ที่กาลังดิง่ ลงลึกกว่าบาป
มันเป็ นบางสิ่งที่ปลูกฝังโดยซาตานและหยัง่ รากลึกอยูภ่ ายในมนุษย์
ไม่ง่ายสาหรับมนุษย์ที่จะกลับกลายเป็ นตระหนักรู ้บาปทั้งหลายของเขาเอง
เขาไม่มีหนทางที่จะตระหนักได้ถงึ ธรรมชาติอนั หยัง่ รากลึกของตัวเขาเอง
และเขาต้องพึ่งพาการพิพากษาโดยพระวจนะ เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี เฉพาะเมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่านั้น
มนุษย์จึงจะสามารถค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้เป็ นต้นไป มนุษย์ได้รอ้ งตะโกนเช่นนั้นในอดีต
เพราะพวกเขาไม่มีความเข้าใจในอุปนิสัยอันเสื่อมทรามดั้งเดิมของเขา
เหล่านี้คือความไม่บริ สุทธิ์ที่มีอยู่จริ งภายในมนุษย์
ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานเช่นนั้นของการพิพากษาและการตีสอน
มนุษย์มีชีวิตอยู่ในบรรยากาศแห่งความตึงเครี ยด นี่มิใช่ท้งั หมดที่สัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ได้ร่ าร้องออกมาด้วยเสียงอันดังมากก่อนบททดสอบพวกคนปรนนิบตั ิ หรอกหรื อ? “จงเข้าสู่ราชอาณาจักร!
บรรดาผูท้ ี่ยอมรับพระนามนี้จะเข้าสู่ราชอาณาจักร! ทุกคนจะมีส่วนในพระเจ้า!”
เมื่อบททดสอบพวกคนปรนนิบตั ิได้มาถึง เจ้าก็ไม่ได้ร่ าร้องอีกต่อไป ในตอนเริ่ มแรกเลยนั้น
ทั้งหมดได้พากันร่ าร้องว่า “โอ้ พระเจ้า! ไม่ว่าพระองค์จะทรงวางข้าพระองค์ไว้ที่ใด
ข้าพระองค์จะนบนอบต่อการที่พระองค์ทรงคอยคัดท้าย” ทันทีที่อ่านพระวจนะของพระเจ้า
“ใครจะเป็ นเปาโลของเรา?” ผูค้ นได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะเป็ น!” แล้วพวกเขาก็ได้เห็นพระวจนะ
“แล้วของความเชื่อของโยบล่ะ?” และกล่าวว่า “ข้าพระองค์เต็มใจรับความเชื่อของโยบเอง?
พระเจ้าได้โปรดให้ขา้ พระองค์ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบด้วยเถิด!”
เมื่อบททดสอบพวกคนปรนนิบตั ิได้มาถึง
พวกเขาก็ได้ทรุ ดฮวบลงทันทีและแทบจะไม่สามารถยืนขึ้นมาได้อีกเลย หลังจากนั้น
ความไม่บริ สุทธิ์ท้งั หลายในหัวใจพวกเขาก็ค่อยๆ ลดลงทีละน้อย
นี่มิได้สัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะหรอกหรื อ? ดังนั้น
สิ่งที่พวกเจ้าได้รับประสบการณ์ไปในวันนี้คือผลลัพธ์ต่างๆ ที่สัมฤทธิ์ผ่านพระวจนะ
ซึ่งยิง่ ใหญ่กว่าบรรดาผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ผ่านพระราชกิจแห่งหมายสาคัญและการอัศจรรย์ของพระเยซูเสียด้วยซ้ า

พระสิริของพระเจ้าที่เจ้าเห็นและสิทธิอานาจของพระเจ้าพระองค์เองที่เจ้าเห็นนั้น
มิใช่แค่ถูกมองเห็นโดยวิถีทางแห่งการตรึงกางเขน โดยวิถีทางแห่งการรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจเท่านั้น
แต่โดยวิถีทางแห่งการพิพากษาของพระวจนะของพระองค์มากกว่าเสียด้วยซ้ า
นี่แสดงให้เจ้าเห็นว่าสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าหาได้ประกอบด้วยการทรงพระราชกิจเกี่ยวกับหมา
ยสาคัญ การรักษาอาการป่ วย และการขับไล่ปีศาจเท่านั้นไม่
แต่ทว่าการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระเจ้าต่างหาก
ที่สามารถเป็ นตัวแทนของสิทธิอานาจของพระเจ้าและเปิ ดเผยความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ได้ดีกว่า
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อเริ่ มต้นยุคใหม่
เพื่อเปลี่ยนวิถีทางที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบตั ิงาน และเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของทั้งยุค
นี่คือหลักการซึ่งพระเจ้าทรงใช้ปฏิบตั ิงานในยุคพระวจนะ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพูดจากมุมมองที่ต่างออกไป เพื่อที่มนุษย์อาจได้เห็นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ผูท้ รงเป็ นพระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
และอาจสามารถมองเห็นพระปรี ชาญาณและความมหัศจรรย์ของพระองค์
พระราชกิจเช่นนั้นทาไปเพื่อให้สัมฤทธิ์เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นในการพิชิตมนุษย์
การทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม และการกาจัดมนุษย์
ซึ่งเป็ นความหมายที่แท้จริ งของการใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจในยุคพระวจนะ
โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้ ผูค้ นจึงได้มารู ้จกั กับพระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสยั ของพระเจ้า
แก่นแท้ของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรเข้าสู่ โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะทาในยุคพระวจนะจึงถูกนาพาไปสู่การบังเกิดผลโดยครบถ้วนบริ บูรณ์
โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้ ผูค้ นได้ถูกตีแผ่ ถูกกาจัด และถูกทดสอบ ผูค้ นได้เห็นพระวจนะของพระเจ้า
ได้ยินพระวจนะเหล่านี้ และระลึกรู ้ได้ถึงการดารงอยู่ของพระวจนะเหล่านี้ ผลก็คือ
พวกเขาได้มาเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้า ในฤทธานุภาพสูงสุดและพระปรี ชาญาณของพระเจ้า
รวมทั้งในความรักของพระเจ้าที่มีให้กบั มนุษย์ และความปรารถนาของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด คาว่า
“พระวจนะ” อาจฟังดูเรี ยบง่ายและธรรมดาสามัญ
แต่พระวจนะที่กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์น้ นั สั่นสะเทือนจักรวาล
พระวจนะเหล่านั้นแปลงสภาพหัวใจของผูค้ น แปลงสภาพมโนคติที่หลงผิดและอุปนิสยั แต่เดิมของพวกเขา
และแปลงสภาพหนทางที่โลกทั้งโลกเคยปรากฏ ตลอดหลายยุคหลายสมัยมานั้น
มีเพียงพระเจ้าของวันนี้เท่านั้นที่ได้ทรงพระราชกิจด้วยวิธีน้ี
และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ตรัสด้วยเหตุน้ีและเสด็จมาช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเหตุน้ี จากเวลานี้ไป
มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนาของพระวจนะของพระเจ้า
ได้รับการเลี้ยงและจัดหาให้โดยพระวจนะของพระองค์ ผูค้ นใช้ชีวิตในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้า
ท่ามกลางคาสาปแช่งและพระพรของพระวจนะของพระเจ้า
และมีผคู้ นมากกว่านั้นอีกที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การพิพากษาและการตีสอนของพระวจนะของพระองค์
พระวจนะเหล่านี้และพระราชกิจนี้ลว้ นแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ ความรอดของมนุษย์
เพื่อประโยชน์ต่อการทาให้น้ าพระทัยพระเจ้าลุล่วง

และเพื่อประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปสัณฐานดั้งเดิมของโลกแห่งการทรงสร้างเดิม
พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกโดยใช้พระวจนะ พระองค์ทรงนาทางผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาลโดยใช้พระวจนะ
และพระองค์ทรงพิชิตและช่วยพวกเขาให้รอดโดยใช้พระวจนะ ในท้ายที่สุดแล้ว
พระองค์จะทรงใช้พระวจนะเพื่อนาพาโลกเดิมทั้งโลกไปสู่บทอวสาน
ด้วยเหตุน้ีจึงจะเป็ นการทาให้แผนการบริ หารจัดการของพระองค์สาเร็จครบถ้วนบริ บูรณ์
ตลอดยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
และเพื่อสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงทาการอัศจรรย์หรื อแสดงการปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ
แต่เพียงแค่ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ผ่านพระวจนะเท่านั้น เพราะพระวจนะเหล่านี้
มนุษย์จึงได้รับการบารุงเลี้ยงและการจัดหา และได้รับความรู ้และประสบการณ์ที่แท้จริ ง ในยุคพระวจนะ
มนุษย์ได้รับพระพรมากเป็ นพิเศษ
เขาไม่ได้ทนทุกข์จากความเจ็บปวดทางร่ างกายและแค่เพียงชืน่ ชมการจัดหาอันโอบอ้อมอารีจากพระวจนะของพ
ระเจ้า โดยที่ไม่จาเป็ นต้องไปแสวงหาอย่างมืดบอดหรื อเดินทางไกลไปข้างหน้าอย่างมืดบอด
จากท่ามกลางความสบายของเขา เขาเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้า
ได้ยินพระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดหาให้
และเฝ้ามองพระองค์ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยพระองค์เอง
เหล่านี้คือสิ่งที่ผคู้ นแห่งยุคสมัยทั้งหลายในอดีตไร้ความสามารถที่จะได้ชื่นชม
และสิ่งเหล่านี้คือพระพรที่พวกเขาไม่มีทางที่จะได้รับเลย
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มวลมนุษย์ที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างล้าลึก ไม่รู้ว่ามีพระเจ้า และได้หยุดนมัสการพระเจ้า
ในตอนเริ่ มต้นที่อาดัมและเอวาได้รับการสร้างขึ้น พระสิริและคาพยานของพระยาห์เวห์ปรากฏอยู่เสมอ
แต่หลังจากที่ถูกทาให้เสื่อมทราม มนุษย์ได้สูญเสียพระสิริและคาพยานนั้น
เพราะทุกคนกบฏต่อพระเจ้าและหยุดเคารพพระองค์โดยสิ้นเชิง
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในวันนี้คือการฟื้ นคืนคาพยานทั้งหมดและพระสิริท้งั หมด
และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนมัสการพระเจ้า เพื่อที่จะมีคาพยานท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง
นี่คือพระราชกิจที่จะมีการปฏิบตั ิในระหว่างช่วงระยะนี้ มวลมนุษย์จะถูกพิชิตอย่างไรกันแน่?
โดยการใช้พระราชกิจของพระวจนะในช่วงระยะนี้เพื่อโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่ออย่างสมบูรณ์ โดยการใช้การเผย
การพิพากษา การตีสอน และการสาปแช่งอย่างไร้ปราณี เพื่อนาเขาสู่การนบนอบอย่างเต็มที่
โดยการเปิ ดเผยความเป็ นกบฏของมนุษย์ และพิพากษาการต้านทานของเขา
เพื่อที่เขาอาจได้รู้ถึงความไม่ชอบธรรมและความสกปรกโสมมของมวลมนุษย์
และด้วยเหตุน้ีจึงใช้สิ่งเหล่านี้เป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นให้กบั อุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระเจ้า
มนุษย์ถูกพิชิตและได้รับการโน้มน้าวให้เชื่ออย่างเต็มที่โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้เป็ นส่วนใหญ่
พระวจนะคือวิถีทางสู่การพิชิตมวลมนุษย์ในขั้นสุดท้าย
และทุกคนที่ยอมรับการพิชิตชัยของพระเจ้าต้องยอมรับการเฆี่ยนตีและการพิพากษาของพระวจนะของพระองค์
กระบวนการพูดในวันนี้คือกระบวนการพิชิตนั่นเอง แล้วผูค้ นควรให้ความร่ วมมืออย่างไรกันแน่?
โดยการรู ้วิธีการกินและดื่มพระวจนะเหล่านี้ และทาให้ความเข้าใจพระวจนะเหล่านี้สัมฤทธิ์ผล
ส่วนในเรื่ องว่าผูค้ นถูกพิชิตอย่างไรนั้น นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
ทั้งหมดที่เจ้าสามารถทาได้คือการมารู ้จกั ความเสื่อมทรามและความสกปรกโสมมของเจ้า ความเป็ นกบฏของเจ้า
และความไม่ชอบธรรมของเจ้าโดยผ่านทางการกินและดื่มพระวจนะเหล่านี้
และคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หลังจากที่จบั ความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
หากเจ้ามีความสามารถที่จะนาสิ่งนั้นมาปฏิบตั ิ
และหากเจ้ามีนิมิตและมีความสามารถที่จะนบนอบต่อพระวจนะเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์
และไม่ทาการเลือกสิ่งใดๆ ด้วยตัวเจ้าเอง เช่นนั้นแล้วเจ้าจะได้ถูกพิชิตแล้ว—
และการพิชิตนั้นจะเป็ นผลจากพระวจนะเหล่านี้แล้ว เหตุใดมวลมนุษย์จึงสูญเสียคาพยาน?
เนื่องจากไม่มผี ใู้ ดมีความเชื่อในพระเจ้า เพราะในหัวใจของผูค้ นไม่มีพื้นที่สาหรับพระเจ้า
การพิชิตชัยเหนือมวลมนุษย์คือการฟื้ นฟูความเชื่อของมวลมนุษย์
ผูค้ นต้องการวิ่งเข้าไปในโลกที่เป็ นธรรมดาโลกอย่างผลีผลามเสมอ พวกเขาเก็บงาความหวังมากมายจนเกินไป

ต้องการเพื่ออนาคตของพวกเขามากมายจนเกินไป และมีขอ้ เรี ยกร้องอันฟุง้ เฟ้อมากมายจนเกินไป
พวกเขาคิดถึงเนื้อหนังอยู่เสมอ วางแผนเพื่อเนื้อหนังอยู่เสมอ และไม่มีความสนใจใดๆ
ที่จะแสวงหาวิธีที่จะเชื่อในพระเจ้า หัวใจของพวกเขาได้ถูกซาตานฉกไปแล้ว
พวกเขาได้สูญเสียความเคารพของพวกเขาเพื่อพระเจ้าแล้ว และพวกเขายึดติดกับซาตาน
แต่มนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นโดยพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จงึ ได้สูญเสียคาพยาน
ซึ่งหมายถึงเขาได้สูญเสียพระสิริของพระเจ้า
จุดประสงค์ของการพิชิตมวลมนุษย์คือเพื่อเรียกกลับคืนซึ่งเกียรติยศของความเคารพที่มนุษย์มีให้พระเจ้า
ซึ่งสามารถกล่าวได้ดงั นี้ว่า ผูค้ นที่ไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิตมีจานวนมากมาย
ถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่ไล่ตามเสาะหาชีวิต แต่พวกเขาก็มีจานวนเพียงหยิบมือหนึ่ง
ผูค้ นมีใจหมกมุ่นอยู่กบั อนาคตของพวกเขา และไม่ให้ความใส่ใจใดๆ กับชีวิต
บางคนกบฏต่อพระเจ้าและต้านทานพระเจ้า ตัดสินพระองค์ลบั หลังพระองค์ และไม่นาความจริ งไปปฏิบตั ิ
ผูค้ นเหล่านี้ถูกเพิกเฉยอยู่ในตอนนี้ ไม่มีการกระทาสิ่งใดกับบุตรแห่งการกบฏเหล่านี้ในขณะนี้ แต่ในอนาคต
เจ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในความมืด ร่ าไห้คร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้า
เจ้าไม่รู้สึกถึงความล้าค่าของความสว่างเมื่อเจ้ากาลังใช้ชีวิตอยู่ในนั้น
แต่เจ้าจะตระหนักถึงความล้าค่านั้นเมื่อเจ้ากาลังใช้ชีวิตอยู่ในคืนที่มืดมิด และในตอนนั้นเจ้าจะรู ้สึกเสียใจ
ตอนนี้เจ้ารู ้สึกสบายดี แต่วนั ที่เจ้ารู ้สึกเสียใจจะมาถึงในวันหนึ่ง เมื่อวันนั้นมาถึง
และเมื่อความมืดเคลื่อนลงมาและไม่มีความสว่างอีกต่อไป ก็จะสายไปแล้วที่จะมาเสียใจ
เจ้าล้มเหลวที่จะชื่นชมเวลาที่เจ้ามีในตอนนี้เพราะเจ้ายังคงไม่เข้าใจพระราชกิจของวันนี้นั่นเอง
ทันทีที่พระราชกิจสาหรับทัว่ ทั้งจักรวาลเริ่ มต้นขึ้น
ซึ่งหมายถึงตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากาลังพูดในวันนี้ได้กลายเป็ นจริ ง
ผูค้ นมากมายจะก้มศีรษะและหลัง่ น้ าตาแห่งความระทม และในการกระทาเช่นนั้น
พวกเขาจะไม่ได้ตกอยู่ในความมืดพร้อมทั้งร่ าไห้คร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วหรื อ?
ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาชีวิตจริ งๆ และได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์สามารถนามาใช้งานได้
ในขณะที่บุตรแห่งการกบฏทุกคนที่ไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้งานจะตกลงสู่ความมืด
พวกเขาจะสูญสิ้นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดได้เลย
ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงจะทรมานและสะอึกสะอื้น เมือ่ ถูกผลักให้ได้รับการลงโทษแล้ว
หากเจ้ามีความพร้อมเป็ นอย่างดีในพระราชกิจระยะนี้ และเจ้าได้เติบโตในชีวิตของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้งาน หากเจ้าไม่มีความพร้อม
เช่นนั้นแล้วแม้ว่าเจ้าจะถูกเรี ยกสาหรับพระราชกิจระยะต่อไป แต่เจ้าก็จะไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้งาน—

ถึงจุดนี้เจ้าจะไม่มีโอกาสอีกถึงแม้ว่าเจ้าจะปรารถนาที่จะตระเตรี ยมตัวเองให้พร้อมก็ตาม
พระเจ้าจะเสด็จจากไปแล้ว แล้วเจ้าจะสามารถไปที่แห่งใดเพื่อหาโอกาสเหมาะแบบที่อยู่ต่อหน้าเจ้าในตอนนี้ได้?
เจ้าจะสามารถไปที่แห่งใดเพื่อรับแบบฝึ กหัดที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้กบั เจ้าด้วยพระองค์เองได้? ถึงตอนนั้น
พระเจ้าจะไม่ตรัสหรื อประทานพระสุรเสียงของพระองค์ดว้ ยพระองค์เอง
ทั้งหมดที่พวกเจ้าจะมีความสามารถที่จะทาได้คือการอ่านสิ่งต่างๆ ที่กาลังมีการพูดถึงในวันนี้ —
ถึงตอนนั้นแล้วความเข้าใจจะมาถึงง่ายๆ ได้อย่างไร?
ชีวิตในอนาคตจะสามารถดีไปกว่าที่เป็ นในวันนี้ได้อย่างไร? ถึงจุดนั้น
เจ้าจะไม่ทนทุกข์กบั การตายทั้งเป็ นในขณะที่เจ้าร่ าไห้คร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้าหรื อ?
ตอนนี้กาลังมีการประทานพระพรให้แก่เจ้า แต่เจ้าไม่รู้ว่าจะชื่นชมกับพระพรได้อย่างไร
เจ้ากาลังใช้ชีวิตอยู่ในความผาสุก แต่เจ้ายังคงไม่ตระหนักรู ้ นี่พสิ ูจน์ว่าเจ้าถูกกาหนดให้ทนทุกข์!
วันนี้ผคู้ นบางคนต้านทาน บางคนกบฏ บางคนก็ทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราเพียงแค่ทาเพิกเฉยต่อเจ้า
แต่อย่าคิดว่าเราไม่ตระหนักรูถ้ ึงสิ่งที่พวกเจ้ากาลังทาอยู่ เราไม่เข้าใจแก่นแท้ของพวกเจ้าหรื อ?
เหตุใดจึงเอาแต่ขดั แย้งกับเรา?
เจ้าไม่เชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะไล่ตามเสาะหาชีวิตและพระพรเพื่อประโยชน์ของเจ้าเองหรื อ?
ที่เจ้ามีความเชื่อนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองหรือ? ในชัว่ ขณะปัจจุบนั นี้
เรากาลังปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยโดยการพูดเท่านั้น
และทันทีที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนี้มาถึงบทอวสาน บทอวสานของเจ้าก็จะเห็นได้ชดั เจน
เราต้องบอกเจ้าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 30
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในวันนี้มีจุดมุง่ หมายเพื่อทาให้เห็นได้ชดั เจนว่าบทอวสานของมนุษย์จะเป็ นอะไร
เหตุใดเราถึงพูดว่าการตีสอนและการพิพากษาในวันนี้คือการตัดสินต่อหน้ามหาบัลลังก์ใหญ่สีขาวในยุคสุดท้าย?
เจ้ามองไม่เห็นการนี้หรือ? เหตุใดพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจึงเป็ นพระราชกิจช่วงระยะสุดท้าย?
พระราชกิจนี้ไม่ใช่เพื่อสาแดงว่ามนุษย์แต่ละประเภทจะพบกับบทอวสานรู ปแบบใดหรอกหรื อ?
พระราชกิจนี้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนได้รับการตีสอนและการพิพากษาในระหว่างช่วงเวลาที่พระราชกิจแห่งการพิชิต
ชัยดาเนินไป เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขา
แล้วจากนั้นก็ได้รับการจาแนกตามประเภทของพวกเขาหรื อ? แทนที่จะกล่าวว่านี่เป็ นการพิชติ มวลมนุษย์
อาจจะเป็ นการดีกว่าที่จะกล่าวว่านี่กาลังแสดงให้เห็นว่าบุคคลแต่ละประเภทจะมีบทอวสานแบบใด
นี่เป็ นเรื่ องของการพิพากษาบาปของผูค้ น และจากนั้นจึงเปิ ดเผยประเภทต่างๆ ของผูค้ น
ดังนั้นจึงเป็ นการตัดสินว่าพวกเขาชัว่ ร้ายหรื อชอบธรรม หลังจากพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
พระราชกิจแห่งการประทานรางวัลสาหรับความดีและการลงโทษสาหรับความชัว่ ก็จะมาถึง
ผูค้ นที่เชื่อฟังอย่างครบบริ บรู ณ์—ซึ่งหมายถึงผูท้ ี่ถูกพิชิตอย่างถ้วนทัว่ —
จะได้รับการจัดให้อยู่ในขั้นตอนถัดไปในการเผยแพร่ พระราชกิจของพระเจ้าไปยังทัว่ ทั้งจักรวาล
ผูท้ ี่ไม่ถูกพิชิตจะถูกจัดให้อยู่ในความมืดและจะพบกับหายนะ
ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ จะได้รับการจาแนกตามประเภท พวกคนทาชัว่ จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความชัว่ ร้าย
จะอยู่โดยไม่มีแสงอาทิตย์อกี เลย และผูช้ อบธรรมจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มความดี
ได้รับความสว่างและใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างตลอดกาล บทอวสานสาหรับทุกสรรพสิ่งมาใกล้แล้ว
บทอวสานของมนุษย์ได้รับการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนกับตาของมนุษย์
และทุกสรรพสิ่งจะได้รับการจาแนกตามประเภท เช่นนั้นแล้ว
ผูค้ นจะสามารถหลีกหนีจากความระทมของการที่แต่ละคนได้รับการจาแนกตามประเภทได้อย่างไร?
บทอวสานที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละประเภทได้รับการเปิ ดเผยเมื่อบทอวสานของทุกสรรพสิ่งมาใกล้แล้ว
และมีการดาเนินการนี้ในระหว่างพระราชกิจแห่งการพิชิตทัว่ ทั้งจักรวาล
(รวมถึงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยทั้งหมด ซึ่งเริ่ มต้นด้วยพระราชกิจในปัจจุบนั )
การเปิ ดเผยบทอวสานของมวลมนุษย์ท้งั ปวงดาเนินการหน้าบัลลังก์พิพากษา
ในระหว่างช่วงเวลาที่การตีสอนดาเนินไป
และในระหว่างช่วงเวลาที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของยุคสุดท้ายดาเนินไป
การจาแนกผูค้ นโดยสอดคล้องกับประเภทไม่ใช่การคืนผูค้ นกลับไปยังประเภทดั้งเดิมของพวกเขา
เพราะมีมนุษย์เพียงประเภทเดียวเท่านั้นในเวลาที่มนุษย์ได้รับการสร้างขึ้น ณ เวลาแห่งการทรงสร้าง

การแบ่งแยกเดียวที่มีคือระหว่างชายและหญิง ไม่มผี คู้ นหลายประเภทแตกต่างกันไปมากนัก
มนุษย์หลายประเภทที่แตกต่างกันเกิดขึ้นก็หลังจากผ่านช่วงเวลาที่มีการเสื่อมทรามไปหลายพันปี แล้วเท่านั้น
โดยที่บางประเภทอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของพวกมารสกปรกโสมม
บางประเภทอยู่ภายใต้แดนครอบครองของพวกมารชัว่ ร้าย และบางประเภท ผูท้ ี่ไล่ตามเสาะหาหนทางแห่งชีวิต
ก็อยู่ภายใต้อานาจครอบครองขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ประเภทหลายประเภทค่อยๆ
เกิดขึ้นท่ามกลางผูค้ นโดยหนทางนี้เท่านั้น
และเพราะเช่นนั้นเท่านั้นผูค้ นจึงแยกออกเป็ นประเภทหลายประเภทภายในครอบครัวขนาดใหญ่ของมนุษย์
ผูค้ นทั้งหมดต่างมามี “บิดา” ที่แตกต่างกัน
ไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ภายใต้อานาจครอบครองขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์อย่างสมบูรณ์
เพราะมนุษย์เป็ นกบฏจนเกินไป การพิพากษาอันชอบธรรมเผยตัวตนที่แท้จริ งของบุคคลแต่ละประเภท
ไม่เหลืออะไรที่ซ่อนอยู่ ทุกคนแสดงใบหน้าที่แท้จริ งของตนในความสว่าง ณ จุดนี้
มนุษย์ไม่ได้เป็ นอย่างที่เขาเป็ นมาแต่ด้งั เดิมอีกต่อไป
สภาพเหมือนแต่ด้งั เดิมของบรรพบุรุษของเขาได้อนั ตรธานหายไปนานแล้ว
เพราะพงศ์พนั ธุ์มากมายนับไม่ถว้ นของอาดัมและเอวาได้ถูกซาตานครอบครองนานแล้ว
ไม่มีวนั ได้รู้จกั สวรรค์พระอาทิตย์อีก และเพราะผูค้ นได้ถูกเติมเต็มด้วยพิษทุกรู ปแบบของซาตาน
ดังนั้นผูค้ นจึงมีบ้นั ปลายที่เหมาะสมของพวกเขา ที่มากกว่านั้น
พวกเขาได้รับการจาแนกตามประเภทบนพื้นฐานของพิษที่แตกต่าง
ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับการแบ่งชนิดตามขอบข่ายที่พวกเขาถูกพิชิตในวันนี้
บทอวสานของมนุษย์ไม่ใช่บางสิ่งที่ได้รับการลิขิตไว้ล่วงหน้านับตั้งแต่การทรงสร้างโลก
นั่นเป็ นเพราะว่าเมื่อเริ่ มต้นมีมนุษย์เพียงประเภทเดียวที่เรี ยกรวมกันว่า “มวลมนุษย์”
และมนุษย์ไม่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามในตอนแรก
และผูค้ นทั้งหมดต่างใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้าและไม่มีความมืดบังเกิดกับพวกเขา
แต่หลังจากที่มนุษย์ถกู ซาตานทาให้เสื่อมทราม
ผูค้ นทุกชนิดและทุกประเภทแพร่ กระจายไปทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก—
ผูค้ นทุกชนิดและทุกประเภทที่มาจากครอบครัวที่เรี ยกรวมกันว่า “มวลมนุษย์” ที่ประกอบด้วยชายและหญิง
พวกเขาทั้งหมดต่างมีบรรพบุรุษของพวกเขาเป็ นผูน้ าให้พวกเขาไถลห่างจากบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของพวกเขา
—มวลมนุษย์ที่ประกอบด้วยชายและหญิง (นัน่ คือ อาดัมและเอวาแต่ด้งั เดิม
ซึ่งเป็ นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของพวกเขา) ณ ขณะนั้น
คนอิสราเอลเป็ นผูค้ นเพียงพวกเดียวที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลกทีไ่ ด้รับการทรงนาโดยพระยาห์เวห์

จากนั้นผูค้ นชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอิสราเอลทั้งหมด (หมายถึงจากเผ่าพันธุ์ครอบครัวแต่ด้งั เดิม)
ก็สูญเสียการทรงนาของพระยาห์เวห์ ผูค้ นยุคแรกๆ
ที่ไม่รู้เท่าทันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกมนุษย์เหล่านี้ทาตามบรรพบุรุษของพวกเขาตามลาดับเพื่อใช้ชี
วิตอยู่ในดินแดนที่พวกเขาอ้างสิทธิ ซึ่งได้ดาเนินอยู่มาจนถึงปัจจุบนั นี้
ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงไม่รู้เท่าทันว่าพวกเขาไถลห่างจากพระยาห์เวห์ได้อย่างไร
และพวกเขาได้ถูกทาให้เสื่อมทรามจนถึงวันนี้จากพวกมารสกปรกโสมมและมารชัว่ ร้ายทุกรูปแบบอย่างไร
ผูท้ ี่เคยถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างล้าลึกและถูกวางยาพิษมาจนถึงตอนนี้ —
ผูท้ ี่ในท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถได้รับการช่วยกูไ้ ด้—
จะไม่มีตวั เลือกอื่นใดนอกเหนือจากการทาตามบรรพบุรุษของพวกเขา
มารสกปรกโสมมที่ทาให้พวกเขาเสื่อมทราม
ผูท้ ี่ในท้ายที่สุดแล้วสามารถได้รับการช่วยให้รอดจะไปยังบั้นปลายที่เหมาะสมของมวลมนุษย์
ซึ่งหมายถึงการไปยังบทอวสานทีส่ งวนไว้สาหรับผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดและผูท้ ี่ถูกพิชิต
จะมีการทาทุกสิ่งทุกอย่างเพือ่ ช่วยผูท้ ี่สามารถช่วยให้รอดได้ท้งั หมดให้รอด—
แต่สาหรับผูท้ ี่ไม่มีความรู ้สึกและไม่สามารถรักษาได้น้นั
ตัวเลือกเดียวของพวกเขาจะเป็ นการติดตามบรรพบุรุษของพวกเขาลงในบาดาลลึกแห่งการตีสอน
จงอย่าคิดว่าบทอวสานของเจ้าได้รับการลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อเริ่มต้นและเพิ่งจะได้รับการเปิ ดเผยในตอนนี้เท่า
นั้น หากเจ้าคิดเช่นนั้น
เช่นนั้นแล้วเจ้าลืมไปแล้วหรื อว่าไม่ได้มีการสร้างประเภทมนุษย์เยีย่ งซาตานแยกต่างหากในช่วงระหว่างการทรง
สร้างมวลมนุษย์ครั้งแรก?
เจ้าได้ลืมไปแล้วหรื อว่ามีการสร้างมวลมนุษย์เพียงหนึ่งประเภทซึ่งประกอบด้วยอาดัมและเอวา
(หมายถึงมีการสร้างเพียงชายและหญิง)? หากเจ้าได้เคยเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของซาตานมาก่อนในตอนเริ่ มต้น
นี่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อพระยาห์เวห์ทรงสร้างมนุษย์
พระองค์ทรงรวมกลุ่มมนุษย์เยี่ยงซาตานไว้ในการทรงสร้างของพระองค์หรื อ?
พระองค์จะทรงสามารถกระทาบางสิ่งบางอย่างเช่นนั้นไปได้หรื อ?
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อประโยชน์ของคาพยานของพระองค์
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อประโยชน์ของพระสิริของพระองค์
เหตุใดพระองค์จึงจะทรงสร้างประเภทของลูกหลานของซาตานอย่างตั้งพระทัยเพื่อให้ลกู หลานเหล่านั้นต้านทา
นพระองค์อย่างจงใจเล่า? พระยาห์เวห์จะทรงสามารถกระทาสิ่งเช่นนั้นไปได้อย่างไร? หากพระองค์ทรงกระทา
ใครเล่าจะพูดได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ชอบธรรม?

ในตอนนี้ที่เราพูดว่าพวกเจ้าบางคนจะไปกับซาตานในท้ายที่สุดนั้น
นั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะไปกับซาตานตั้งแต่เริ่ มต้น
แต่หมายความว่าเจ้าได้จมดิ่งลงไปอย่างมากจนถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงพยายามที่ช่วยเจ้าให้รอดแล้ว
แต่เจ้าก็ยงั คงล้มเหลวที่จะได้รับความรอดนั้นอยู่ดี
ไม่มีตวั เลือกใดนอกเหนือจากจาแนกประเภทเจ้าให้อยู่กบั ซาตาน
นี่เป็ นเพียงเพราะว่าเจ้านั้นเกินกว่าที่จะช่วยให้รอดได้
ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงไม่ชอบธรรมต่อเจ้าและทรงกาหนดชะตากรรมของเจ้าเป็ นร่ างทรงของซาตานอย่างตั้ง
พระทัย และจากนั้นจึงจาแนกประเภทเจ้าให้อยู่กบั ซาตานและมีพระประสงค์ให้เจ้าทนทุกข์อย่างจงพระทัย
นั่นไม่ใช่ความจริงภายในเกีย่ วกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย หากนั่นคือสิ่งที่เจ้าเชื่อ
เช่นนั้นแล้วความเข้าใจของเจ้าก็มีดา้ นเดียวอย่างยิง่ !
ช่วงระยะสุดท้ายของการพิชิตชัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยผูค้ นให้รอด และเพื่อเปิ ดเผยบทอวสานของพวกเขาด้วย
การพิชิตชัยเป็ นไปเพื่อเผยความเสื่อมของผูค้ นโดยผ่านทางการพิพากษา
ด้วยการนั้นจึงเป็ นการทาให้พวกเขากลับใจ ลุกขึ้น และไล่ตามเสาะหาชีวิตและเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์
การพิชิตชัยเป็ นไปเพื่อปลุกหัวใจของผูค้ นที่มึนชาและปัญญาทึบ
และเพื่อแสดงให้เห็นความเป็ นกบฏภายในของพวกเขาโดยผ่านทางการพิพากษา อย่างไรก็ตาม
หากผูค้ นยังคงไร้ความสามารถที่จะกลับใจได้
ยังคงไร้ความสามารถที่จะไล่ตามเสาะหาเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์
และไร้ความสามารถที่จะขับไล่ความเสื่อมทรามเหล่านี้ได้ เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็เกินกว่าจะช่วยให้รอดได้
และจะถูกซาตานสวาปาม เช่นนั้นคือนัยสาคัญของการพิชิตชัยของพระเจ้า นั่นคือ เพื่อช่วยผูค้ นให้รอด
และเพื่อแสดงบทอวสานของพวกเขาด้วยเช่นกัน บทอวสานที่ดี บทอวสานที่ไม่ดี—
ทั้งหมดต่างได้รับการเปิ ดเผยโดยพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
การที่ผคู้ นจะได้รับการช่วยให้รอดหรือถูกสาปแช่งนั้นต่างได้รับการเปิ ดเผยในระหว่างพระราชกิจแห่งการพิชิต
ชัย
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 31
ยุคสุดท้ายคือตอนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้รับการจาแนกตามประเภทโดยผ่านทางการพิชิต
การพิชิตคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย กล่าวคือ การพิพากษาบาปของแต่ละบุคคลคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย
มิฉะนั้นแล้ว ผูค้ นจะสามารถได้รับการจาแนกตามประเภทได้อย่างไร?
พระราชกิจการจาแนกตามประเภทที่ดาเนินการท่ามกลางพวกเจ้าคือจุดเริ่ มต้นของพระราชกิจดังกล่าวในทัว่ ทั้งจั
กรวาล หลังจากนี้
บรรดาแผ่นดินและกลุม่ ชนทั้งหมดเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยด้วยเช่นกัน
นี่หมายความว่าทุกบุคคลในการทรงสร้างจะได้รับการจาแนกตามประเภท
และมาอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาเพื่อรับการพิพากษา
ไม่มีผใู้ ดและสิ่งใดที่สามารถหลีกหนีการทนทุกข์กบั การตีสอนและการพิพากษานี้ได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดหรื อสิ่งใดที่ไม่ได้รับการจาแนกตามประเภท ทุกบุคคลจะได้รับการจาแนก
เพราะบทอวสานของทุกสรรพสิ่งใกล้มาถึง และทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้มาถึงบทสรุ ปแล้ว
มนุษย์จะสามารถหลีกหนีจากวันสุดท้ายที่มนุษย์จะดารงอยู่ได้อย่างไร? และด้วยเหตุน้ี
การกระทาไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าจะสามารถดาเนินต่อไปได้อีกนานเพียงใด?
พวกเจ้ามองไม่เห็นหรื อว่าวันสุดท้ายของพวกเจ้าจวนจะเกิดขึ้นแล้ว?
บรรดาผูท้ ี่เคารพพระเจ้าและถวิลหาให้พระองค์ทรงปรากฏจะมองไม่เห็นวันแห่งการปรากฏของความชอบธรร
มของพระเจ้าไปได้อย่างไร? พวกเขาจะไม่ได้รับบาเหน็จรางวัลสุดท้ายสาหรับความดีไปได้อย่างไร?
เจ้าเป็ นผูท้ ี่ทาดี หรื อเจ้าเป็ นผูท้ ี่ทาชัว่ ? เจ้าเป็ นผูท้ ี่ยอมรับการพิพากษาที่ชอบธรรม และจากนั้นก็เชื่อฟัง
หรื อเจ้าเป็ นผูท้ ี่ยอมรับการพิพากษาที่ชอบธรรมและจากนั้นก็ถูกสาปแช่ง?
เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างเบื้องหน้าบัลลังก์พิพากษาในความสว่าง
หรื อเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตายท่ามกลางความมืด?
ตัวเจ้าเองไม่ได้เป็ นผูท้ ี่รู้อย่างชัดเจนที่สุดหรือว่าบทอวสานของเจ้าจะเป็ นบทอวสานที่มีบาเหน็จรางวัลหรื อบทอ
วสานที่มีการลงโทษ?
เจ้าไม่ได้เป็ นผูท้ ี่รู้อย่างชัดเจนที่สุดและเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่สุดหรื อว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม? เช่นนั้นแล้ว
การประพฤติของเจ้าและหัวใจของเจ้าเป็ นแบบใดกัน? ขณะที่เราพิชิตเจ้าในวันนี้
เจ้าต้องการให้เราพูดออกมาให้เจ้าฟังจริ งๆ หรื อว่าพฤติกรรมของเจ้านั้นดีหรือชัว่ ?
เจ้าได้เสียสละเพื่อเรามากเพียงใด? เจ้านมัสการเราอย่างลึกซึ้งเพียงใด?
ตัวเจ้าเองไม่ได้รู้อย่างชัดเจนที่สุดหรื อว่าเจ้าประพฤติต่อเราอย่างไร?
เจ้าควรรู ้ดีกว่าทุกคนว่าบทอวสานที่เจ้าจะพบในท้ายที่สุดจะเป็ นอะไร! เราจะบอกเจ้าด้วยความจริ งว่า

เราเพียงสร้างมวลมนุษย์ข้นึ มาเท่านั้น และเราสร้างเจ้าขึ้น แต่เราไม่ได้ส่งพวกเจ้าให้ซาตาน
อีกทั้งเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทาให้พวกเจ้ากบฏหรื อต้านทานเราและดังนั้นจึงถูกเราลงโทษ
หายนะและความทุกข์ร้อนทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเพราะหัวใจของพวกเจ้าแข็งกระด้างเกินไปและการประพฤติ
ของพวกเจ้าชัว่ ช้าเกินไปหรื อ? เช่นนั้นแล้ว
บทอวสานที่พวกเจ้าจะพบไม่ได้กาหนดด้วยตัวพวกเจ้าเองหรอกหรื อ? ในหัวใจของพวกเจ้า
พวกเจ้าไม่ได้รู้ดีกว่าใครๆ หรือว่าเจ้าจะมีจุดจบอย่างไร?
เหตุผลที่เราพิชิตผูค้ นคือเพื่อเปิ ดเผยพวกเขาและเปิ ดเผยสิ่งที่ดีกว่าเพื่อนาความรอดมาให้เจ้า
ไม่ใช่เพื่อทาให้เจ้าทาชัว่ อีกทั้งไม่ใช่เพื่อตั้งใจทาให้เจ้าเดินเข้าสู่นรกแห่งการทาลายล้าง เมื่อเวลานั้นมาถึง
ความทุกข์ปริ มาณมหาศาลทั้งหมดของเจ้า การร่ าไห้คร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้า—
ทั้งหมดจะไม่ได้เป็ นเพราะบาปของเจ้าหรื อ? ดังนั้น
ความดีของเจ้าเองหรื อความชัว่ ของเจ้าเองไม่ได้เป็ นการพิพากษาที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าหรื อ?
มันไม่ใช่ขอ้ พิสูจน์ที่ดีที่สุดหรื อว่าบทอวสานของเจ้าจะเป็ นอย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในระหว่างยุคสุดท้าย พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์เป็ นหลัก
พระองค์ตรัสจากมุมมองของพระวิญญาณ จากมุมมองของมนุษย์ และจากมุมมองบุคคลที่สาม
พระองค์ตรัสด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยทรงใช้วิธีหนึ่งสาหรับช่วงเวลาหนึ่ง
และพระองค์ทรงใช้วิธีการตรัสเพื่อเปลี่ยนมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และขจัดฉายาของพระเจ้าที่คลุมเครื อออก
จากหัวใจของมนุษย์ นี่คือพระราชกิจหลักที่พระเจ้าทรงทา
เนื่องจากมนุษย์เชื่อว่าพระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อรักษาคนป่ วย เพื่อไล่ผี เพื่อทาปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ
และเพื่อประทานพระพรด้านวัตถุแก่มนุษย์ พระเจ้าจึงทรงดาเนินพระราชกิจช่วงระยะนี้ —
พระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษา—เพื่อที่จะขจัดสิ่งต่างๆ
เช่นนั้นออกไปจากมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์อาจจะได้รู้จกั ความเป็ นจริงและความเป็ นปกติของพระเจ้า
และเพื่อที่พระฉายาของพระเยซูอาจจะถูกขจัดออกจากหัวใจของเขาและถูกแทนที่ดว้ ยพระฉายาใหม่ของพระเจ้า
ทันทีที่พระฉายาของพระเจ้าภายในมนุษย์กลายเป็ นเก่า เช่นนั้นแล้วพระฉายานั้นก็กลายเป็ นรู ปเคารพรู ปหนึ่ง
เมื่อพระเยซูได้เสด็จมาและได้ทรงดาเนินพระราชกิจช่วงระยะนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นตัวแทนของความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์บางอย่าง ได้ตรัสพระวจนะบางคา
และได้ทรงถูกตรึงกางเขนในท้ายที่สุด พระองค์ได้ทรงเป็ นตัวแทนส่วนหนึ่งของพระเจ้า
พระองค์ไม่ทรงสามารถเป็ นตัวแทนของทั้งหมดที่เป็ นพระเจ้าได้
แต่พระองค์กลับได้ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้าในการทรงทาพระราชกิจส่วนหนึ่งของพระเจ้าแทน
นั่นเป็ นเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินและทรงมหัศจรรย์เหลือเกิน และพระองค์ไม่สามารถหยัง่ ลึกได้
และเพราะพระเจ้าทรงทาเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์ในทุกยุค
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาในระหว่างยุคนี้โดยหลักแล้วเป็ นการจัดเตรียมพระวจนะสาหรับชีวิตของมนุษย์
การเปิ ดโปงอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของมนุษย์ และธาตุแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์
และการกาจัดสิ้นมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา ความนึกคิดเชิงศักดินา ความนึกคิดที่ลา้ สมัย
และความรู ้และวัฒนธรรมของมนุษย์
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดต้องได้รับการชาระให้สะอาดโดยผ่านทางการถูกเปิ ดโปงด้วยพระวจนะของพระเจ้า
ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ไม่ทรงใช้หมายสาคัญและการอัศจรรย์ พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อเปิ ดโปงมนุษย์
พิพากษามนุษย์ ตีสอนมนุษย์ และทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม เพื่อว่าในพระวจนะของพระเจ้า

มนุษย์จะได้มาเห็นพระปรี ชาญาณและความดีงามของพระเจ้า และมาเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า
และเพื่อว่ามนุษย์จะมองเห็นกิจการของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พระยาห์เวห์ได้ทรงนาทางโมเสสออกจากอียิปต์ดว้ ยพระวจนะของพระองค์
และได้ตรัสพระวจนะบางคาต่อชาวอิสราเอล ณ เวลานั้นกิจการส่วนหนึ่งของพระเจ้าได้ถูกทาให้ชดั เจน
แต่เพราะขีดความสามารถของมนุษย์มีจากัด และไม่มีอะไรจะสามารถทาให้ความรู ้ของเขาครบบริ บูรณ์ได้
พระเจ้าจึงยังตรัสและทรงพระราชกิจต่อไป ในยุคพระคุณมนุษย์ได้เห็นกิจการส่วนหนึ่งของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ ง
พระเยซูทรงสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ รักษาคนป่ วยและไล่ผี และถูกตรึ งกางเขนได้
หลังจากนั้นสามวันพระองค์ก็ได้ทรงคืนพระชนม์และทรงปรากฏในเนื้อหนังต่อหน้ามนุษย์
มนุษย์ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ามากไปกว่านี้ มนุษย์รู้มากเท่าที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เขาเห็น
และหากพระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงสิ่งใดแก่มนุษย์มากไปกว่านี้
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะเป็ นระดับของการจากัดขอบเขตที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าจึงยังทรงพระราชกิจต่อไป เพื่อที่ความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์อาจจะกลายเป็ นลึกซึ้งยิ่งขึ้น
และเพื่อที่มนุษย์อาจจะมารู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้าทีละเล็กทีละน้อย
ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพือ่ ทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าถูกเปิ ดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้า
และมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของเจ้าถูกแทนที่ดว้ ยความเป็ นจริงแห่งพระเจ้า
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายโดยหลักแล้วได้เสด็จมาเพื่อทาให้พระวจนะที่ว่า
“พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระวจนะเสด็จมาเป็ นมนุษย์ และพระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์” ลุล่วง
และหากเจ้าไม่มีความรู ้ถว้ นทัว่ ในเรื่ องนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถตั้งมัน่ ได้ ในระหว่างยุคสุดท้าย
พระเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ที่จะทาให้พระราชกิจช่วงระยะที่พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์สาเร็จลุล่วงเป็ นหลัก
และนี่คือส่วนหนึ่งของแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า ดังนั้นความรู ้ของพวกเจ้าต้องชัดเจน
ไม่ว่าวิธีใดที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์จากัดขอบเขตพระองค์
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาพระราชกิจนี้ในระหว่างยุคสุดท้าย
เช่นนั้นแล้วความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ก็จะไม่สามารถไปต่อได้เลย
เจ้าคงจะรู ้เพียงว่าพระเจ้าทรงสามารถถูกตรึ งกางเขนและทรงสามารถทาลายเมืองโสโดม
และว่าพระเยซูทรงสามารถฟื้ นคืนจากความตายและทรงปรากฏแก่เปโตรได้…แต่เจ้าคงจะไม่มีวนั พูดว่าพระวจ
นะของพระเจ้าสามารถทาให้ท้งั หมดสาเร็จลุล่วงได้ และสามารถพิชิตมนุษย์ได้
เจ้าสามารถพูดถึงความรู ้เช่นนี้ได้โดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
และยิ่งเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด

ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ก็จะกลายเป็ นถ้วนทัว่ มากขึ้นเท่านั้น เมื่อนั้นเท่านั้น
เจ้าจึงจะยุติการจากัดขอบเขตพระเจ้าไว้ภายในมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง
มนุษย์มารู ้จกั พระเจ้าโดยการได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์
ไม่มีวิธีที่ถูกต้องอื่นใดในการรู ้จกั พระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจ ผลลัพธ์ท้งั หลายสัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะ โดยผ่านทางพระวจนะ
มนุษย์จึงมาเข้าใจความล้าลึกมากมายและพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทาลงไปโดยผ่านทางชนรุ่ นต่างๆ ที่ผ่านไป
นั่นคือ มนุษย์ได้รับการให้ความรู ้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะ
มนุษย์มาเข้าใจความล้าลึกต่างๆ ที่ไม่เคยถูกคลี่คลายมาก่อนในชนรุ่นต่างๆ ที่ผ่านไป
ตลอดจนงานของผูเ้ ผยวจนะและอัครทูตทั้งหลายในกาลเวลาที่ผ่านไป และหลักการทั้งหลายที่พวกเขาใช้ทางาน
นั่นก็คือ โดยผ่านทางพระวจนะ มนุษย์จึงมาเข้าใจอุปนิสยั ของพระเจ้าพระองค์เอง
ตลอดจนความเป็ นกบฏและการต้านทานของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน และแล้วเขาจึงมารู ้จกั ธาตุแท้ของตัวเขาเอง
โดยผ่านทางขั้นตอนเหล่านี้ของพระราชกิจและโดยผ่านทางพระวจนะทั้งปวงที่ได้ตรัสไว้
มนุษย์จึงมารู ้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณ พระราชกิจที่เนื้อหนังซึ่งทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าทรงปฏิบตั ิ
และยิ่งไปกว่านั้นคือ พระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าตลอดหกพันปี น้นั ก็ได้รบั โดยผ่านทางพระว
จนะด้วยเช่นกัน
ความรู ้เกี่ยวกับมโนคติที่หลงผิดในอดีตของเจ้าและความสาเร็จของเจ้าในการกันพวกมันเก็บไว้ใช้น้ นั
มิได้บรรลุโดยผ่านทางพระวจนะหรอกหรื อ? ในช่วงระยะก่อนหน้านี้
พระเยซูทรงพระราชกิจหมายสาคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ
แต่ในช่วงระยะนี้ไม่มหี มายสาคัญและการอัศจรรย์เลย
ความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับเหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงเผยหมายสาคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ นั้น
มิได้สัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะด้วยเช่นกันหรอกหรื อ? ดังนั้น พระวจนะต่างๆ
ที่ตรัสในระยะนี้เหนือกว่างานซึ่งทาโดยอัครทูตและผูเ้ ผยวจนะทั้งหลายในชนรุ่ นต่างๆ ที่ผ่านไป
แม้แต่คาพยากรณ์ท้งั หลายที่บอกเล่าโดยผูเ้ ผยวจนะก็ไม่อาจสามารถสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์น้ี
ผูเ้ ผยวจนะทั้งหลายกล่าวเพียงคาพยากรณ์ต่างๆ พวกเขาพูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แต่ไม่ใช่พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาในเวลานั้น
ทั้งพวกเขายังไม่ได้กล่าวเพื่อนาทางมวลมนุษย์ในชีวิตของพวกเขา หรื อมอบความจริงต่างๆ ให้กบั มวลมนุษย์
หรื อเปิ ดเผยความล้าลึกต่อพวกเขา นับประสาอะไรที่จะมอบชีวิตให้ จากพระวจนะทั้งหลายที่ตรัสในช่วงระยะนี้
มีคาพยากรณ์กบั ความจริง แต่โดยหลักแล้ว พระวจนะเหล่านี้ทาหน้าที่มอบชีวิตให้มนุษย์ พระวจนะต่างๆ ณ
ปัจจุบนั นั้นไม่เหมือนกับคาพยากรณ์ท้งั หลายของเหล่าผูเ้ ผยวจนะ นี่เป็ นระยะของพระราชกิจเพื่อชีวิตของมนุษย์
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ในชีวิตมนุษย์ และหาใช่เพื่อประโยชน์ของการกล่าวคาพยากรณ์ไม่
ช่วงระยะแรกนั้นเป็ นพระราชกิจของพระยาห์เวห์ กล่าวคือ

พระราชกิจของพระองค์ก็เพือ่ ที่จะตระเตรี ยมเส้นทางสาหรับมนุษย์ในการนมัสการพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
เป็ นพระราชกิจแห่งการเริ่มที่จะหาสถานที่จุดกาเนิดของพระราชกิจบนแผ่นดินโลก ณ เวลานั้น
พระยาห์เวห์ได้ทรงสอนคนอิสราเอลให้รักษาวันสะบาโต ให้เกียรติบิดามารดา
และใช้ชีวิตด้วยกันและกันอย่างสันติ
นี่เป็ นเพราะผูค้ นของช่วงเวลานั้นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็ นมนุษย์
อีกทั้งยังไม่เข้าใจว่าจะใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกอย่างไร
จึงได้จาเป็ นสาหรับพระองค์ในช่วงระยะแรกที่จะต้องทรงนามวลมนุษย์ในการดาเนินชีวิตของพวกเขา
ทั้งหมดที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสแก่มวลมนุษย์หาได้เป็ นสิ่งที่พวกเขาได้รู้หรื อครองมาก่อนหน้านี้ไม่ ณ เวลานั้น
พระเจ้าได้ทรงให้เกิดมีผเู้ ผยวจนะขึ้นมากมายเพือ่ กล่าวคาพยากรณ์
และพวกเขาทั้งหมดก็ได้ทาเช่นนั้นกันภายใต้การทรงนาของพระยาห์เวห์
นี่เป็ นเพียงรายการหนึ่งในพระราชกิจของพระเจ้า ในช่วงระยะแรกนั้น พระเจ้ามิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงอบรมทุกเผ่าและชนชาติโดยผ่านทางผูเ้ ผยวจนะ
ตอนที่พระเยซูทรงพระราชกิจในกาลเวลาของพระองค์ พระองค์มไิ ด้ตรัสมากเท่ากับในปัจจุบนั
ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจแห่งพระวจนะในยุคสุดท้ายนั้นไม่เคยถูกปฏิบตั ิมาก่อนในยุคต่างๆ
และในชนรุ่ นต่างๆ ที่ผ่านไป แม้ว่าอิสยาห์ ดาเนียล และยอห์นได้กล่าวคาพยากรณ์ไว้มากมาย
แต่คาพยากรณ์ท้งั หลายของพวกเขาก็แตกต่างจากพระวจนะทั้งหลายที่ตรัสในตอนนี้อย่างสิน้ เชิง
สิ่งที่พวกเขาได้กล่าวเป็ นเพียงคาพยากรณ์ต่างๆ แต่พระวจนะทั้งหลายที่ตรัสในตอนนี้น้ นั ไม่ใช่
หากเราเปลี่ยนทั้งหมดที่เราพูดถึงตอนนี้เป็ นคาพยากรณ์ต่างๆ พวกเจ้าจะมีความสามารถเข้าใจได้หรื อไม่?
สมมุติว่าสิ่งที่เราได้พูดถึงไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่ องราวภายหลังจากที่เราได้จากไป แล้ว
เจ้าจะได้รับความเข้าใจได้อย่างไร?
พระราชกิจของพระวจนะไม่เคยถูกปฏิบตั ิในกาลเวลาของพระเยซูหรื อในยุคธรรมบัญญัติ
บางทีบางคนอาจจะพูดว่า
“พระยาห์เวห์ไม่ได้ตรัสพระวจนะในกาลเวลาแห่งพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยหรอกหรื อ?
นอกเหนือจากการรักษาอาการป่ วย การขับไล่ปีศาจ
และการทรงพระราชกิจหมายสาคัญและการอัศจรรย์ท้งั หลายแล้ว พระเยซูมิได้ตรัสพระวจนะต่างๆ
ในกาลเวลาที่พระองค์ได้กาลังทรงพระราชกิจอยู่หรอกหรื อ?”
วิธีที่พระวจนะได้ถูกตรัสออกมานั้นมีความแตกต่างกัน
อะไรคือสาระสาคัญของพระวจนะทั้งหลายที่พระยาห์เวห์ดารัสไว้?
พระองค์เพียงได้ทาการทรงนามวลมนุษย์ในการดาเนินชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลก

ซึ่งไม่ได้ไปแตะต้องเรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณในชีวิตเลย เหตุใดจึงได้ถูกกล่าวว่า ตอนที่พระยาห์เวห์ตรัสนั้น
ก็เพื่อที่จะอบรมประชากรของทุกแห่งหนทั้งหมด? คาว่า“อบรม”
หมายถึงทรงบอกอย่างชัดเจนและทรงบัญชาโดยตรง พระองค์มิได้ทรงจัดหาชีวิตให้กบั มนุษย์ ในทางกลับกัน
พระองค์เพียงทรงจับจูงมือมนุษย์และทรงสอนวิธีที่จะเคารพพระองค์ให้กบั มนุษย์โดยปราศจากอุปมาต่างๆ
มากเกินไป พระราชกิจที่พระยาห์เวห์ได้ทรงกระทานั้นมิได้เพื่อที่จะจัดการหรือบ่มวินัยมนุษย์
หรื อมอบการพิพากษาและการตีสอน มันเป็ นไปเพื่อทรงนาเขา
พระยาห์เวห์ได้ทรงบัญชาโมเสสให้บอกประชากรของพระองค์ให้เก็บมานาในถิ่นทุรกันดาร
ทุกเวลาเช้าก่อนดวงอาทิตย์ข้ นึ พวกเขาจะต้องเก็บมานา แค่เพียงพอรับประทานในวันนั้น
มานานั้นไม่สามารถเก็บข้ามวันได้ เนื่องจากมันจะกลายเป็ นขึ้นรา
พระองค์มไิ ด้ทรงอบรมสัง่ สอนผูค้ นหรื อตีแผ่ธรรมชาติของพวกเขา
อีกทั้งพระองค์ยงั ไม่ได้ทรงตีแผ่แนวคิดและความคิดต่างๆ ของพวกเขา
พระองค์มไิ ด้ทรงเปลี่ยนแปลงผูค้ นแต่ได้ทรงนาในการดาเนินชีวิตของพวกเขาเสียมากกว่า
ประชากรในกาลเวลานั้นเป็ นเหมือนเด็ก
ไม่เข้าใจสิ่งใดเลยและสามารถทาได้เพียงการเคลื่อนไหวเชิงกลพื้นฐานเท่านั้น และดังนั้น
พระยาห์เวห์จึงเพียงได้ทรงประกาศกฤษฎีกาธรรมบัญญัติต่างๆ เพื่อทรงนามวลชนเท่านั้น
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าตรัสพระวจนะของพระองค์และทรงพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับยุคที่แตกต่างกัน
และในยุคที่แตกต่างกัน พระองค์ตรัสพระวจนะที่แตกต่างกัน พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
หรื อทรงกระทาซ้ าพระราชกิจเดียวกัน หรื อทรงรู ้สึกอาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็ นอดีตไปแล้ว
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าองค์หนึ่งผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า และพระองค์ตรัสพระวจนะใหม่ๆ ทุกวัน
เจ้าควรปฏิบตั ิตามสิ่งซึ่งควรได้รับการปฏิบตั ิตามในวันนี้ นี่คอื ความรับผิดชอบและหน้าที่ของมนุษย์
เป็ นสิ่งสาคัญยิง่ ยวดที่การฝึ กฝนปฏิบตั ิน้ นั จะต้องมีศูนย์กลางอยู่รอบความสว่างและพระวจนะของพระเจ้าในปัจ
จุบนั พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และทรงสามารถตรัสออกมาจากมุมมองทั้งหลายอันแตกต่างออกไปเพื่อให้พระปรี ชาญาณและฤทธานุภาพไม่สิ้
นสุดของพระองค์น้ นั เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่สาคัญว่าพระองค์ตรัสออกมาจากมุมมองของพระวิญญาณ
หรื อของมนุษย์ หรื อของบุคคลที่สาม—พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเสมอ
และเจ้าไม่สามารถพูดได้ว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าด้วยเหตุจากมุมมองของมนุษย์ซ่งึ พระเจ้าทรงใช้ในการตรัสออ
กมา
ท่ามกลางผูค้ นบางคนได้มีมโนคติที่หลงผิดอุบตั ิข้ นึ โดยเป็ นผลมาจากมุมมองทั้งหลายอันแตกต่างกันซึ่งพระเจ้า
ทรงใช้ในการตรัสออกมา ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้า
และไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์ หากพระเจ้าได้ตรัสออกมาจากหนึ่งมุมมองเสมอ
มนุษย์จะไม่วางกฎเกณฑ์ท้งั หลายเกี่ยวกับพระเจ้าออกมาหรอกหรื อ?
พระเจ้าจะสามารถยอมให้มนุษย์ปฏิบตั ิในหนทางเช่นนั้นหรือ? ไม่ว่าพระเจ้าจะตรัสออกมาจากมุมมองด้านใด
พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายต่างๆ ในการทาเช่นนั้น
หากพระเจ้าจะต้องตรัสออกมาจากมุมมองของพระวิญญาณเสมอ
เจ้าจะสามารถเข้าเชื่อมความสัมพันธ์กบั พระองค์ได้หรื อ? ด้วยเหตุน้ี
บางครั้งพระองค์จงึ ตรัสในฐานะบุคคลที่สามเพื่อทรงจัดเตรียมพระวจนะของพระองค์ให้กบั เจ้าและทรงนาเจ้าเข้
าสู่ความเป็ นจริ ง ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงทานั้นเหมาะสม สรุ ปสั้นๆ
ทุกสิ่งล้วนทรงกระทาโดยพระเจ้าทั้งสิ้น และเจ้าไม่ควรสงสัยในการนี้ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
และด้วยเหตุน้ีจึงไม่สาคัญว่าพระองค์ตรัสออกมาจากมุมมองด้านใด พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าเสมอ
นี่คือความจริ งอันมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ประการหนึ่ง ไม่ว่าพระองค์ทรงพระราชกิจอย่างไร
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้า และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง!
เปโตรรักพระเจ้ามากยิง่ นักและเป็ นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งได้ดงั พระทัยของพระเจ้า
แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็ นพยานให้เขาในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรือพระคริสต์

ด้วยเหตุที่แก่นแท้ของสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มนั เป็ น และมันไม่มีวนั สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
แต่ทรงใช้วิธีการอันแตกต่างสารพันเพื่อทาให้พระราชกิจของพระองค์มีประสิทธิภาพและทาให้ความรู ้ของมนุษ
ย์เกี่ยวกับพระองค์ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ทุกๆ วิธีการในการทรงพระราชกิจของพระองค์ช่วยมนุษย์ให้รู้จกั พระองค์
และเป็ นไปเพื่อที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงใช้วิธีการใดในการทรงพระราชกิจ
แต่ละวิธีการเป็ นไปเพื่อที่จะสร้างมนุษย์และทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
แม้ว่าหนึ่งในวิธีการในการทรงพระราชกิจของพระองค์อาจยืนยงอยู่ได้เป็ นเวลานานมาก
นี่ก็เป็ นไปเพื่อที่จะกล่อมเกลาความเชื่อของมนุษย์ที่มีในพระองค์ ด้วยเหตุน้ี
จึงไม่ควรมีความสงสัยเคลือบแคลงในหัวใจของเจ้า
เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นขั้นตอนทั้งหลายของพระราชกิจของพระเจ้า และพวกเจ้าจะต้องเชื่อฟังขั้นตอนเหล่านี้
ตัดตอนมาจาก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อตรัสพระวจนะของพระองค์เป็ นหลัก
สิ่งที่เจ้าเข้าเชื่อมความสัมพันธ์ดว้ ยก็คือพระวจนะของพระเจ้า สิ่งที่เจ้าเห็นก็คือพระวจนะของพระเจ้า
สิ่งที่เจ้าได้ยินก็คือพระวจนะของพระเจ้า สิ่งที่เจ้าปฏิบตั ิตามก็คือพระวจนะของพระเจ้า
สิ่งที่เจ้าได้รับประสบการณ์ดว้ ยก็คือพระวจนะของพระเจ้า
และการจุติเป็ นมนุษย์น้ีของพระเจ้าก็ใช้พระวจนะเป็ นหลักในการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
พระองค์ไม่ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ทรงพระราชกิจซึ่งพระเยซูได้ทรงทาในอดีต แม้ว่าพระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระเจ้า
และทั้งสองทรงเป็ นเนื้อหนัง พันธกิจทั้งหลายของพระองค์ท้งั สองไม่ใช่อย่างเดียวกัน เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา
พระองค์ยงั ได้ทรงส่วนหนึ่งของพระราชกิจของพระเจ้าและได้ตรัสพระวจนะบางถ้อยคา—
แต่สิ่งใดกันแน่ที่เป็ นพระราชกิจหลักซึ่งพระองค์ได้ทรงสาเร็จลุล่วง?
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสาเร็จลุล่วงโดยหลักก็คือพระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขน
พระองค์ได้ทรงกลายเป็ นสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขนให้แล้วเสร็จแล
ะไถ่มนุษยชาติท้งั มวล
และที่พระองค์ได้ทรงทาหน้าที่ในฐานะเครื่ องบูชาลบล้างบาปอย่างหนึ่งนั้นก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งบาปของ
มนุษยชาติท้งั มวล นี่คอื พระราชกิจหลักซึ่งพระองค์ได้ทรงสาเร็จลุล่วง ท้ายที่สุด
พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมเส้นทางแห่งกางเขนเพื่อทรงนาบรรดาผูท้ ี่ได้มาในภายหลัง
ในตอนที่พระเยซูได้เสด็จมา ในเบื้องต้นก็เพื่อทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ให้แล้วเสร็จ
พระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชาติท้งั มวล และได้ทรงนาพาข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรสวรรค์มาสู่มนุษย์
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงให้กาเนิดเส้นทางสู่อาณาจักรสวรรค์ ผลก็คือ
ทุกคนที่ได้มาในภายหลังกล่าวว่า “เราควรเดินไปบนเส้นทางแห่งกางเขน
และพลีอุทิศตัวพวกเราเองเพื่อกางเขน” แน่นอนว่า ในตอนเริ่ มแรก
พระเยซูยงั ได้ทรงพระราชกิจอื่นบางอย่างและได้ตรัสพระวจนะบางถ้อยคาเช่นกันเพื่อทาให้มนุษย์กลับใจและส
ารภาพบาปของเขา แต่พนั ธกิจของพระองค์น้ นั ยังคงเป็ นการถูกตรึ งกางเขน
และช่วงเวลาสามปี ครึ่ งที่พระองค์ได้ทรงใช้ไปในการประกาศหนทางนั้น
ก็เป็ นไปเพื่อการตระเตรี ยมสาหรับการถูกตรึ งกางเขนซึ่งตามมาในภายหลัง
หลายครั้งคราวที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานก็ยงั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการถูกตรึ งกางเขนเช่นกัน
ชีวิตของมนุษย์ปกติคนหนึ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงดาเนินไปและช่วงเวลาสามสิบสามปี ครึ่งที่พระองค์ได้ทรงพระช
นม์ชีพอยู่บนแผ่นดินโลกนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการทรงพระราชกิจแห่งการถูกตรึงกางเขนให้แล้วเสร็จเป็

นหลัก
ปี ท้งั หลายนั้นก็เพื่อจะมอบความแข็งแกร่งให้แก่พระองค์ในการรับปฏิบตั ิพระราชกิจนี้ซ่งึ ผลที่ตามมาจากการนี้ก็
คือ พระเจ้าได้ทรงไว้วางพระทัยมอบพระราชกิจแห่งการถูกตรึงกางเขนให้แก่พระองค์
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงสาเร็จลุล่วงพระราชกิจใดวันนี้ ? ในวันนี้
พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยประการสาคัญแล้วก็เพื่อทรงพระราชกิจแห่ง
“พระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์” ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อทรงใช้พระวจนะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
และทรงทาให้มนุษย์ยอมรับการจัดการกับพระวจนะและกระบวนการถลุงพระวจนะ ในพระวจนะของพระองค์
พระองค์ทรงทาให้เจ้าได้รับการจัดเตรี ยมและได้รับชีวิต ในพระวจนะของพระองค์
เจ้าเห็นพระราชกิจและกิจการของพระองค์ พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อตีสอนและถลุงเจ้า และด้วยเหตุน้ี
หากเจ้าทนทุกข์จากความยากลาบาก มันก็เป็ นเพราะพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน ในวันนี้
พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจด้วยข้อเท็จจริ งทั้งหลาย แต่ดว้ ยพระวจนะ
เพียงภายหลังจากที่พระวจนะของพระองค์ได้มาถึงเจ้าแล้วเท่านั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงสามารถทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้าได้และทาให้เจ้าทนทุกข์จากความเจ็บปวดหรื อรู ้สึก
ถึงความหวานชื่น มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนาพาเจ้าไปสู่ความเป็ นจริ งได้
และมีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้ และดังนั้น
อย่างน้อยที่สุดเจ้าจะต้องเข้าใจการนี้ นัน่ คือ
พระราชกิจซึ่งปฏิบตั ิสาเร็จโดยพระเจ้าในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายโดยประการสาคัญแล้วคือ
การใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อทรงทาให้บุคคลทุกคนมีความเพียบพร้อมและเพื่อทรงนามนุษย์
พระราชกิจทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงปฏิบตั ิน้นั ทาโดยผ่านทางพระวจนะ
พระองค์ไม่ทรงใช้ขอ้ เท็จจริงทั้งหลายเพือ่ ตีสอนเจ้า มีบางเวลาที่ผคู้ นบางคนต้านทานพระเจ้า
พระเจ้าไม่ทรงทาให้เจ้าได้รับความไม่สบายใหญ่หลวง เนื้อหนังของเจ้าไม่ได้ถูกตีสอน
อีกทั้งเจ้าไม่ได้ทนทุกข์จากความยากลาบาก—แต่ทนั ทีที่พระวจนะของพระองค์มาถึงเจ้า และถลุงเจ้า
มันก็ทนไม่ไหวแล้วสาหรับเจ้า มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหรื อ? ในช่วงระหว่างเวลาของพวกคนปรนนิบตั ิ
พระเจ้าได้ตรัสว่าจะโยนมนุษย์เข้าไปในบาดาลลึก มนุษย์ได้มาถึงยังบาดาลลึกจริงๆ หรื อไม่?
แค่โดยผ่านทางการใช้พระวจนะเพื่อถลุงมนุษย์ มนุษย์ก็ได้เข้าสู่บาดาลลึกไปแล้ว และดังนั้น
ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงใช้พระวจนะเป็ นหลักเพื่อสาเร็จลุล่วงในทุกสิ่งและทาให้ทุกสิ่งชัดเจน
ด้วยพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเจ้าจึงสามารถเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ด้วยพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเจ้าจึงสามารถเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง

เมื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เสด็จมายังแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงพระราชกิจอื่นใดเว้นเสียแต่การตรัสถึงพระวจนะ—
ด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีความจาเป็ นสาหรับข้อเท็จจริ งทั้งหลาย พระวจนะทั้งหลายนั้นเพียงพอแล้ว
นั่นเป็ นเพราะพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจนี้เป็ นหลัก
เพื่อยอมให้มนุษย์ได้เห็นฤทธานุภาพของพระองค์และมไหศวรรย์ในพระวจนะของพระองค์
เพื่อยอมให้มนุษย์ได้เห็นในพระวจนะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงซ่อนเร้นพระองค์เองโดยถ่อมพระทัยอย่างไร
และเพื่อยอมให้มนุษย์ได้รู้จกั ความครบถ้วนบริ บูรณ์ในพระวจนะของพระองค์
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีและทั้งหมดที่พระองค์ทรงเป็ นนั้นอยู่ในพระวจนะของพระองค์
พระปรี ชาญาณและความมหัศจรรย์ของพระองค์น้นั อยู่ในพระวจนะของพระองค์
ในการนี้เจ้าถูกทาให้เห็นวิธีการมากมายซึ่งพระเจ้าทรงใช้ในการตรัสพระวจนะของพระองค์
ส่วนใหญ่ของพระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระหว่างเวลาที่ผ่านมานี้เป็ นการจัดเตรี ยม วิวรณ์
และการจัดการกับมนุษย์มาตลอด พระองค์ไม่ทรงสาปแช่งบุคคลคนหนึ่งสักน้อย
และแม้คราที่พระองค์ทรงทาเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงสาปแช่งพวกเขาโดยผ่านทางพระวจนะ และดังนั้น
ในยุคพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ี
จงอย่าพยายามที่จะมองให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาคนป่ วยและขับไล่บรรดาปี ศาจอีก
และจงหยุดมองหาหมายสาคัญทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา—ไม่มีประโยชน์ใดเลย!
หมายสาคัญทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถทาให้มนุษย์มคี วามเพียบพร้อมได้! หากจะพูดอย่างตรงๆ แล้ว: ในวันนี้
พระเจ้าพระองค์เององค์จริ งซึ่งอยู่ในเนื้อหนังมนุษย์ไม่ทรงกระทาการ พระองค์เพียงตรัสเท่านั้น นี่คือความจริง!
พระองค์ทรงใช้พระวจนะเพื่อทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม และทรงใช้พระวจนะเพื่อป้อนอาหารและน้ าให้เจ้า
พระองค์ยงั ทรงใช้พระวจนะเพื่อทรงพระราชกิจเช่นกัน
และพระองค์ทรงใช้พระวจนะแทนข้อเท็จจริ งทั้งหลายเพื่อทาให้เจ้ารู ้จกั ความเป็ นจริงของพระองค์
หากเจ้าสามารถล่วงรู ้ลกั ษณะนี้ของพระราชกิจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วมันก็ย่อมเป็ นการยากที่จะมีความคิดในเชิงลบ แทนที่จะจดจ่ออยู่กบั สิ่งทั้งหลายที่เป็ นลบ
เจ้าควรมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เป็ นบวกเท่านั้น—กล่าวคือ
ไม่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้รับการทาให้ลุล่วงหรื อไม่ก็ตาม
หรื อไม่ว่ามีการมาถึงของข้อเท็จจริ งทั้งหลายหรื อไม่ก็ตาม
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์ได้รับชีวิตจากพระวจนะของพระองค์
และนี่คือหมายสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาหมายสาคัญทั้งหมด และยิง่ ไปกว่านั้นก็คือ
มันคือข้อเท็จจริ งที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ประการหนึ่ง นี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดที่ใช้ในการทาความรู ้จกั พระเจ้า

และเป็ นหมายสาคัญหนึ่งซึ่งยิง่ ใหญ่กว่าบรรดาหมายสาคัญทั้งหลาย
มีเพียงพระวจนะเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมาจาก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 36
ทันทีที่ยุคอาณาจักรได้เริ่ มต้นขึ้น พระเจ้าได้ทรงเริ่ มปล่อยพระวจนะของพระองค์ ในภายภาคหน้า
พระวจนะเหล่านี้จะค่อยๆ ได้รับการทาให้ลุล่วง และ ณ เวลานั้น มนุษย์จะเติบโตเข้าสู่ชีวิต
การใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อเปิ ดโปงอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์น้ นั เป็ นจริงมากขึ้น และจาเป็ นมากขึ้น
และพระองค์ไม่ทรงใช้สิ่งใดเลยนอกจากพระวจนะในการทรงพระราชกิจของพระองค์เพื่อที่จะทาให้ความเชื่อข
องมนุษย์มีความเพียบพร้อม ด้วยเหตุที่วนั นี้คอื ยุคพระวจนะ และมันพึงจาเป็ นต้องมีความเชื่อ ปณิธาน
และความร่ วมมือจากมนุษย์
พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายคือการใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อรับใช้และจัดเตรี ย
มให้แก่มนุษย์
เพียงภายหลังจากที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงเสร็จสิ้นการตรัสพระวจนะของพระองค์แล้วเท่านั้น
พระวจนะจึงจะได้รับการทาให้ลุล่วง ในช่วงระหว่างเวลาซึ่งพระเจ้าตรัส
พระวจนะของพระองค์ไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง เพราะเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในช่วงระยะของเนื้อหนัง
พระวจนะของพระองค์ไม่สามารถได้รับการทาให้ลุล่วงได้ นี่เป็ นเช่นนั้นก็เพื่อที่
มนุษย์อาจได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นมนุษย์และไม่ใช่วิญญาณ
เพื่อที่มนุษย์อาจได้เห็นความเป็ นจริ งแห่งพระเจ้าด้วยตาของเขาเอง
ในวันที่พระราชกิจของพระองค์เสร็จสมบูรณ์
เมื่อพระวจนะทุกคาซึ่งควรถูกตรัสโดยพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ถูกตรัสออกมาแล้ว
พระวจนะของพระองค์จะเริ่ มได้รับการทาให้ลุล่วง ตอนนี้ไม่ใช่ยุคของการทาให้พระวจนะของพระเจ้าลุล่วง
เพราะพระองค์ยงั ตรัสพระวจนะของพระองค์ไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น
เมื่อเจ้าเห็นว่าพระเจ้ายังคงกาลังตรัสพระวจนะของพระองค์บนแผ่นดินโลก
จงอย่ามัวรอการทาให้พระวจนะของพระเจ้าลุล่วง เมื่อพระเจ้าหยุดตรัสพระวจนะของพระองค์
และเมื่อพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ถูกทาให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
นั่นจึงจะเป็ นเวลาที่พระวจนะของพระองค์เริ่ มได้รับการทาให้ลุล่วง
ในพระวจนะที่พระองค์ตรัสบนแผ่นดินโลกนั้น ในด้านหนึ่ง มีการจัดเตรียมชีวิต และในอีกด้านหนึ่ง
มีการเผยพระวจนะ—การเผยพระวจนะเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายซึ่งจะมา เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายซึ่งจะถูกทาให้เสร็จสิ้น
และเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายซึ่งยังไม่ได้ถูกทาให้สาเร็จลุล่วง
ในพระวจนะของพระเยซูก็เคยมีการเผยพระวจนะด้วยเช่นกัน ในด้านหนึ่ง พระองค์ได้ทรงจัดหาชีวิต
และในอีกด้านหนึ่ง พระองค์ได้ตรัสการเผยพระวจนะ มาวันนี้
ไม่มีการพูดเรื่ องการดาเนินการตามพระวจนะและข้อเท็จจริ งทั้งหลายในเวลาเดียวกัน

เพราะมีความแตกต่างมากเกินไประหว่างสิ่งซึ่งสามารถเห็นได้ดว้ ยตาของมนุษย์เองและสิ่งซึ่งถูกทาให้สาเร็จโด
ยพระเจ้า อาจกล่าวได้แค่เพียงว่าทันทีที่พระราชกิจของพระเจ้าได้ถูกทาให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
พระวจนะของพระองค์จะได้รับการทาให้ลุล่วง และข้อเท็จจริ งทั้งหลายจะมาภายหลังจากพระวจนะ
ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจแห่งพระวจนะบนแผ่นดินโลก
และในการปฏิบตั ิพนั ธกิจแห่งพระวจนะนั้น พระองค์เพียงแค่ตรัสพระวจนะเท่านั้น
และไม่ทรงใส่พระทัยในเรื่ องอืน่ ๆ ทันทีที่พระราชกิจของพระเจ้าเปลี่ยนแปลง
พระวจนะของพระองค์จะเริ่ มได้รับการทาให้ลุล่วง ในวันนี้
พระวจนะถูกใช้เพื่อทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมก่อนเป็ นอย่างแรก
เมื่อพระองค์ทรงได้รับพระสิริโดยตลอดทัว่ ทั้งจักรวาล พระราชกิจของพระองค์จะครบถ้วนบริ บูรณ์—
พระวจนะทั้งหมดซึ่งควรถูกตรัสจะได้ถูกตรัสออกมาแล้ว
และพระวจนะทั้งหมดจะได้กลายเป็ นข้อเท็จจริ งทั้งหลาย
พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายเพื่อทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจแห่งพระวจนะ
เพื่อที่มวลมนุษย์อาจได้รู้จกั พระองค์ และเพื่อที่มวลมนุษย์อาจได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และเห็นพระปรี ชาญาณของพระองค์และทั้งหมดของกิจการอันมหัศจรรย์ของพระองค์จากพระวจนะของพระอง
ค์ ในช่วงระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวงเป็ นหลัก
ในภายภาคหน้า พระวจนะของพระองค์ยงั จะมาถึงทุกๆ ศาสนา ภาคส่วน ชนชาติ และนิกายด้วยเช่นกัน
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิต
เพื่อทาให้มนุษย์ท้งั หมดเห็นว่าพระวจนะของพระองค์มีสิทธิอานาจและมหิทธิฤทธิ์ —และดังนั้นในวันนี้
พวกเจ้าจึงเผชิญหน้ากับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
พระวจนะซึ่งตรัสโดยพระเจ้าในยุคนี้แตกต่างไปจากพระวจนะซึ่งถูกตรัสในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
และพระวจนะเหล่านั้นก็แตกต่างไปจากพระวจนะซึ่งถูกตรัสในช่วงระหว่างยุคพระคุณเช่นกัน ในยุคพระคุณ
พระเจ้าไม่ได้ทรงพระราชกิจของพระวจนะ
แต่แค่ได้ทรงปรารภว่าพระองค์จะถูกตรึ งกางเขนเพื่อทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
พระคัมภีร์เพียงพรรณนาเหตุผลที่พระเยซูทรงต้องถูกตรึ งกางเขน
และความทุกข์ซ่ึงพระองค์ทรงต้องได้รับบนกางเขน และวิธีการที่มนุษย์ควรถูกตรึงกางเขนเพื่อพระเจ้าเท่านั้น
ในช่วงระหว่างยุคนั้น พระราชกิจทั้งหมดซึ่งปฏิบตั ิสาเร็จโดยพระเจ้านั้นไปรวมอยู่ที่การถูกตรึ งกางเขน
ในระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตรัสพระวจนะเพื่อพิชิตทุกคนผูซ้ ่ึงเชื่อในพระองค์
นี่คือ “พระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์” พระเจ้าได้เสด็จมาในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายเพื่อทรงพระราชกิจนี้
กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อสาเร็จลุล่วงนัยสาคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระองค์เพียงตรัสพระวจนะเท่านั้น และแทบจะไม่มีการมาถึงของข้อเท็จจริ งทั้งหลาย นี่คือแก่นแท้จริ งๆ
ของพระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ และเมื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตรัสพระวจนะของพระองค์
นี่เป็ นการทรงปรากฏของพระวจนะในมนุษย์ และเป็ นพระวจนะซึ่งกาลังทรงมาเป็ นมนุษย์
“ในปฐมกาลพระวาทะทรงดารงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กบั พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็ นพระเจ้า
และพระวาทะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” นี่ (พระราชกิจแห่งการทรงปรากฏของพระวจนะเป็ นมนุษย์)
คือพระราชกิจซึ่งพระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย
และเป็ นบทสุดท้ายของแผนการบริ หารจัดการทั้งสิ้นทั้งมวลของพระองค์
และดังนั้นพระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกและทรงสาแดงพระวจนะของพระองค์ในมนุษย์
สิ่งซึ่งถูกทาให้สาเร็จวันนี้ สิ่งซึ่งจะถูกทาให้สาเร็จในภายภาคหน้า สิ่งซึ่งจะถูกทาให้สาเร็จลุล่วงโดยพระเจ้า
บั้นปลายสุดท้ายของมนุษย์ บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการช่วยให้รอด พวกที่จะถูกทาลาย เป็ นต้น—
ทั้งหมดของพระราชกิจนี้ซ่งึ ควรถูกทาให้สัมฤทธิ์ผลในท้ายที่สุดได้ถูกระบุไว้แล้วทั้งหมดอย่างชัดเจน
และเป็ นไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะสาเร็จลุล่วงนัยสาคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
ประกาศกฤษฎีกาบริ หารและธรรมนูญซึ่งถูกบัญญัติข้ นึ ก่อนหน้านั้น พวกที่จะถูกทาลาย
บรรดาผูท้ ี่จะเข้าสู่การหยุดพัก—พระวจนะเหล่านี้ท้งั หมดจะต้องถูกทาให้ลุล่วง
นี่คือพระราชกิจซึ่งถูกทาให้สาเร็จลุล่วงเป็ นหลักโดยพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
พระองค์ทรงทาให้ผูค้ นเข้าใจว่าบรรดาผูท้ ี่ถูกกาหนดชะตาไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าเป็ นของทีแ่ ห่งใด
และพวกที่ไม่ได้ถูกกาหนดชะตาไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าเป็ นของที่แห่งใด
ประชากรและบรรดาบุตรของพระองค์จะถูกแยกประเภทอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นต่ออิสราเอล
จะเกิดอะไรขึ้นต่ออียิปต์—ในภายภาคหน้า ทุกๆ ถ้อยคาของพระวจนะเหล่านี้จะถูกทาให้สาเร็จลุล่วง
ก้าวย่างของพระราชกิจของพระเจ้ากาลังเร่งความเร็วขึ้น
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเป็ นวิถีทางที่จะเปิ ดเผยต่อมนุษย์ถึงสิ่งซึ่งจะต้องถูกทาให้เสร็จสิ้นในทุกยุค
สิ่งซึ่งจะต้องถูกทาให้เสร็จสิ้นโดยพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
และพันธกิจของพระองค์ซ่งึ จะต้องได้รับการปฏิบตั ิ
และพระวจนะเหล่านี้เป็ นไปทั้งหมดเพื่อที่จะสาเร็จลุล่วงนัยสาคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุ
ษย์
ตัดตอนมาจาก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์โดยตลอดทัว่ ทั้งจักรวาล
ทุกคนผูซ้ ่ึงเชื่อในพระองค์จะต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์ และกินและดื่มพระวจนะของพระองค์
ไม่มีผูใ้ ดสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าด้วยการมองเห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ซ่งึ พระเจ้าทรงแส
ดง ตลอดหลายยุคหลายสมัย พระเจ้าได้ทรงใช้พระวจนะมาโดยตลอดในการที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ด้วยเหตุน้ีพวกเจ้าจึงไม่ควรอุทิศความใส่ใจของเจ้าทั้งหมดไปกับหมายสาคัญและการอัศจรรย์
แต่ควรเพียรพยายามที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ในยุคธรรมบัญญัติแห่งภาคพันธสัญญาเดิม พระเจ้าได้ตรัสบางพระวจนะไว้ และในยุคพระคุณ
พระเยซูก็ได้ตรัสไว้หลายพระวจนะเช่นกัน ภายหลังจากที่พระเยซูได้ตรัสพระวจนะมากมายแล้ว
บรรดาอัครทูตและบรรดาสาวกภายหลังได้ทาให้ผคู้ นฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับพระบัญญัติท้งั หลายซึ่งออก
โดยพระเยซู และได้รับประสบการณ์โดยสอดคล้องกับพระวจนะและหลักธรรมทั้งหลายซึ่งพระเยซูได้ตรัสถึง
ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมเป็ นหลัก
พระองค์ไม่ทรงใช้หมายสาคัญและการอัศจรรย์เพื่อบีบคั้นมนุษย์ หรื อโน้มน้าวมนุษย์
การนี้ไม่สามารถทาให้ฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็ นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
หากพระเจ้าเพียงได้แสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์เท่านั้น
เช่นนั้นแล้วมันก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้ความเป็ นจริ งของพระเจ้าเป็ นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
และด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
พระเจ้าไม่ทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยหมายสาคัญและการอัศจรรย์
แต่ทรงใช้พระวจนะเพื่อให้น้ าและเลี้ยงดูมนุษย์ ซึ่งภายหลังจากนั้น
ความเชื่อฟังอันครบบริ บรู ณ์ของมนุษย์และความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าจึงสัมฤทธิ์ผล
นี่คือจุดมุ่งหมายของพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงปฏิบตั ิและพระวจนะซึ่งพระองค์ตรัส
พระเจ้าไม่ทรงใช้วิธีการแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์เพื่อทาให้มนุษย์มคี วามเพียบพร้อม—
พระองค์ทรงใช้พระวจนะ
และทรงใช้วิธีการอันแตกต่างหลากหลายของพระราชกิจในการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการถลุง การจัดการ การตัดแต่ง หรื อการจัดเตรียมพระวจนะ
พระเจ้าตรัสจากมุมมองอันแตกต่างหลากหลายเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
และเพื่อให้มนุษย์มีความรูม้ ากขึ้นเกี่ยวกับพระราชกิจ พระปรี ชาญาณ และความมหัศจรรย์ของพระเจ้า
เมื่อมนุษย์ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ณ เวลาซึ่งพระเจ้าทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคในยุคสุดท้าย
เมื่อนั้นเขาย่อมจะมีคุณสมบัติที่จะเฝ้ามองหมายสาคัญและการอัศจรรย์

เมื่อเจ้ามารู ้จกั พระเจ้าและสามารถเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงทาสิ่งใดก็ตาม
เจ้าจะไม่มีมโนคติที่หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับพระเจ้าอีกต่อไปเมื่อเจ้าเห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ ขณะนี้
เจ้าเสื่อมทรามและไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์—
เจ้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะเห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ในสภาวะนี้อย่างนั้นหรื อ?
ในเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ นั่นเป็ นเวลาที่พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์
และเป็ นเวลาเปลี่ยนยุคด้วยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่านั้น เป็ นเวลาที่ยุคสรุ ปปิ ดตัวลง
เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าถูกดาเนินการไปตามปกติ พระองค์ไม่ทรงแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์
การแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์น้ นั ง่ายมากสาหรับพระองค์
แต่นั่นไม่ใช่หลักการของพระราชกิจของพระเจ้า
อีกทั้งมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า
หากมนุษย์ได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ และหากร่ างกายฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้าจะต้องปรากฏแก่มนุษย์
ผูค้ นทั้งหมดจะไม่เชื่อในพระเจ้าหรอกหรือ?
เราได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าผูช้ นะกลุ่มหนึ่งถูกรับไว้จากทิศตะวันออก
ซึ่งเป็ นบรรดาผูช้ นะผูท้ ี่มาจากท่ามกลางความทุกข์ลาบากอันใหญ่หลวง พระวจนะเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร?
พระวจนะเหล่านี้หมายความว่า
ผูค้ นเหล่านี้ที่ได้ถูกรับไว้แล้วนั้นเพียงได้เชื่อฟังอย่างแท้จริงภายหลังจากที่กา้ วผ่านการพิพากษาและการตีสอน
และการจัดการและการตัดแต่ง และกระบวนการถลุงทุกประเภทแล้วเท่านั้น
การเชื่อของผูค้ นเหล่านี้ไม่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรม แต่เป็ นความจริ งแท้
พวกเขายังไม่ได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ใดๆ หรื อปาฏิหาริ ยใ์ ดๆ
พวกเขาไม่พูดเรื่ องความหมายตามตัวอักษรและหลักคาสอนอันลึกซึ้งหรื อความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกอันล้าลึก
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับมีความเป็ นจริ งและพระวจนะของพระเจ้าและความรู ้แท้จริ งเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของพระเจ้า
กลุ่มเช่นนั้นไม่ได้มีความสามารถมากกว่าในการที่จะทาให้ฤทธานุภาพของพระเจ้าเข้าใจได้ง่ายหรอกหรื อ?
พระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายคือพระราชกิจที่แท้จริ ง ในช่วงระหว่างยุคของพระเยซู
พระองค์ไม่ได้ทรงมาเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม แต่เพื่อไถ่มนุษย์
และดังนั้นพระองค์จงึ ได้ทรงแสดงปาฏิหาริยบ์ างอย่างเพื่อทาให้ผคู้ นติดตามพระองค์
ด้วยเหตุที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทาให้พระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขนแล้วเสร็จเป็ นหลัก
และการแสดงหมายสาคัญไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระราชกิจแห่งพันธกิจของพระองค์
หมายสาคัญและการอัศจรรย์เช่นนั้นเป็ นพระราชกิจซึ่งได้ทาไปเพื่อให้พระราชกิจของพระองค์เกิดประสิทธิภาพ

หมายสาคัญและการอัศจรรย์เป็ นพระราชกิจพิเศษ และไม่ได้เป็ นตัวแทนพระราชกิจของยุคสมัยทั้งยุค
ในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติแห่งภาคพันธสัญญาเดิม
พระเจ้ายังได้ทรงแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์บางอย่างเช่นกัน —
แต่พระราชกิจซึ่งพระเจ้าทรงปฏิบตั ิวนั นี้เป็ นพระราชกิจที่แท้จริ ง
และพระองค์คงจะไม่ทรงแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ในขณะนี้อย่างแน่นอน
หากพระองค์ได้ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
พระราชกิจที่แท้จริ งของพระองค์ก็คงจะถูกขัดจังหวะให้เกิดความสับสนไม่เป็ นระเบียบ
และพระองค์ก็คงจะไม่สามารถทรงพระราชกิจใดๆ ได้อีก
หากพระเจ้าได้ตรัสว่าจะใช้พระวจนะเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
แต่ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์เช่นกัน เช่นนั้นแล้วจะเป็ นไปได้หรื อไม่ว่า
มันทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า มนุษย์เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริง? ด้วยเหตุน้ี พระเจ้าไม่ทรงทาสิ่งทั้งหลายเช่นนั้น
มีศาสนามากเกินไปภายในมนุษย์
พระเจ้าได้เสด็จมาในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายเพื่อขับไล่มโนคติที่หลงผิดทางศาสนาและสิ่งทั้งหลายที่เกินธรรมชา
ติท้งั หมดภายในมนุษย์ออกไป และทาให้มนุษย์รู้จกั ความเป็ นจริ งของพระเจ้า
พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อถอดพระฉายาหนึ่งของพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็ นนามธรรมและเพ้อฝันออกไป—
พระฉายาหนึ่งของพระเจ้าองค์หนึ่ง ผูซ้ ่งึ อีกนัยหนึ่งไม่ได้ดารงอยู่เลย และดังนั้น
บัดนี้สิ่งเดียวซึ่งล้าค่าก็คือการที่เจ้ามีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นจริง! ความจริ งสาคัญกว่าทุกสิ่ง
เจ้ามีความจริ งมากเพียงใดกันในวันนี้ ?
ทุกอย่างที่แสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์คือพระเจ้าอย่างนั้นหรื อ?
บรรดาวิญญาณชัว่ ก็สามารถแสดงให้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ได้เช่นกัน
พวกมันทั้งหมดใช่พระเจ้าหรื อไม่? ในการเชื่อของเขาในพระเจ้า สิ่งซึ่งมนุษย์คน้ หาก็คอื ความจริ ง
และสิ่งซึ่งเขาไล่ตามเสาะหาก็คือชีวิต แทนที่จะเป็ นหมายสาคัญและการอัศจรรย์
นี่ควรเป็ นเป้าหมายของทุกคนผูซ้ ่งึ เชื่อในพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 38
ณ เวลานั้น พระราชกิจของพระเยซูคือพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง บาปต่างๆ
ของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้รับการอภัย ตราบเท่าที่เจ้าเชื่อในพระองค์ พระองค์จะทรงไถ่เจ้า
หากเจ้าเชื่อในพระองค์ เจ้าก็ไม่เป็ นคนบาปอีกต่อไป เจ้าได้รับการปลดเปลื้องจากบาปของเจ้า
นี่คือสิ่งที่เป็ นความหมายของการได้รับการช่วยให้รอด และการได้รับความเป็ นธรรมโดยความเชื่อ
แต่ถึงกระนั้นในบรรดาผูท้ ี่เชื่อ ก็ยงั คงมีสิ่งที่เป็ นกบฏและต่อต้านพระเจ้า และที่ยงั คงต้องค่อยๆ ลบออกไป
ความรอดมิได้หมายความว่ามนุษย์ตอ้ งได้รับการรับไว้โดยพระเยซูโดยสิ้นเชิง
แต่หมายความว่ามนุษย์จะไม่มีบาปอีกต่อไป หมายความว่าเขาได้รับการอภัยบาปของเขาแล้ว หากว่าเจ้าเชื่อ
เจ้าจะไม่มีวนั มีบาปอีก ณ เวลานั้น
พระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่บรรดาสาวกของพระองค์ไม่อาจจับใจความได้
และได้ตรัสมากมายหลายอย่างที่ผคู้ นไม่เข้าใจ นี่เป็ นเพราะ ณ เวลานั้น พระองค์มิได้ให้คาอธิบายใดๆ
ด้วยเหตุน้ีเอง หลายปี หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จจากไป มัทธิวได้ทาทะเบียนลาดับพงศ์ข้นึ เพื่อพระเยซู
และคนอื่นๆ ก็ได้ทางานมากมายที่มาจากเจตจานงของมนุษย์
พระเยซูมิได้เสด็จมาเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมและได้รับมนุษย์ แต่เพื่อทรงพระราชกิจช่วงระยะหนึ่ง
นั่นคือ การนามาซึ่งข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรสวรรค์
และการทาให้พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนครบบริ บูรณ์ และดังนั้น ทันทีที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน
พระราชกิจของพระองค์กไ็ ด้มาถึงบทอวสานที่ครบบริ บูรณ์ แต่ในช่วงระยะปัจจุบนั นี้ —
ที่เป็ นพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย—มีพระวจนะที่ตอ้ งตรัสออกไปมากขึ้น มีพระราชกิจที่ตอ้ งทามากขึ้น
และต้องมีกระบวนการต่างๆ มากมาย ดังนั้น ความล้าลึกต่างๆ
จากพระราชกิจของพระเยซูและพระยาห์เวห์ก็ตอ้ งได้รับการเปิ ดเผยด้วยเช่นกัน
เพื่อที่ผคู้ นทั้งปวงอาจจะได้มีความเข้าใจและความกระจ่างแจ้งในการเชื่อของพวกเขา
เพราะนี่คือพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย และยุคสุดท้ายคือบทอวสานของพระราชกิจของพระเจ้า
เป็ นเวลาแห่งการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจ
พระราชกิจช่วงระยะนี้จะชี้แจงธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์และการไถ่ของพระเยซูแก่เจ้า
และโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อที่เจ้าอาจจะได้เข้าใจพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลแห่งแผนการบริหารจัดการหกพันปี
ของพระเจ้า และซึ้งคุณค่ากับนัยสาคัญและเนื้อแท้ท้งั หมดของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี น้ี
และเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจทั้งหมดที่พระเยซูได้ทรงกระทาไปและพระวจนะทั้งหลายที่พระองค์ได้ตรั
สไป และปรับการเชื่อถือและการรักใคร่ บูชาในพระคัมภีร์แบบมืดบอดของเจ้าให้สมดุล
ทั้งหมดนี้จะเปิ ดโอกาสให้เจ้าเข้าใจอย่างถี่ถว้ น

เจ้าจะได้มาเข้าใจทั้งพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทาและพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้
เจ้าจะเข้าใจและมองเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับความจริง ชีวิต และหนทาง
ในพระราชกิจช่วงระยะที่พระเยซูทรงกระทานั้น
ทาไมพระเยซูจึงเสด็จจากไปโดยที่มิได้ทาการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจ?
เพราะพระราชกิจในช่วงระยะของพระเยซูน้ นั มิใช่พระราชกิจแห่งการสรุ ปปิ ดตัว
เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึ งบนกางเขน พระวจนะของพระองค์กไ็ ด้มาถึงบทอวสานด้วยเช่นกัน
หลังจากการตรึงกางเขนของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์ก็เสร็จสิ้นโดยครบบริ บูรณ์
ช่วงระยะปัจจุบนั แตกต่างออกไป กล่าวคือ
หลังจากที่พระวจนะได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสานและพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้รับการสรุ
ปปิ ดตัวแล้วเท่านั้น พระราชกิจของพระองค์จึงจะได้เสร็จสิ้นลง
ในระหว่างช่วงระยะของพระราชกิจของพระเยซูน้นั ยังมีพระวจนะอีกมากมายที่ยงั ไม่ได้ตรัสออกไป
หรื อที่ยงั ไม่ได้รับการบรรยายให้เห็นภาพอย่างครบถ้วน แต่ถงึ กระนั้น
พระเยซูก็มิได้ทรงใส่พระทัยว่าพระองค์ได้ตรัสหรื อมิได้ตรัสสิ่งใดไป
เพราะพันธกิจของพระองค์มิใช่พนั ธกิจเกี่ยวกับพระวจนะ และดังนั้น
หลังจากพระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน พระองค์จึงเสด็จจากไป
พระราชกิจในช่วงระยะนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการตรึงกางเขนเป็ นสาคัญ
และไม่เหมือนกับช่วงระยะปัจจุบนั
พระราชกิจช่วงระยะปัจจุบนั นี้โดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของความครบบริ บูรณ์ ของการทาให้ชดั เจน
และของการนาพระราชกิจทั้งหมดไปสู่การสรุ ปปิ ดตัว
หากพระวจนะทั้งหลายไม่ได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสานของมัน
ก็จะไม่มีหนทางในการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจนี้ เพราะในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจนั้น
พระราชกิจทั้งหมดจะถูกนาพาไปถึงบทอวสานและทาให้สาเร็จลุล่วงโดยการใช้พระวจนะ ณ เวลานั้น
พระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถจับความเข้าใจได้ พระองค์ได้เสด็จจากไปอย่างเงียบๆ
และวันนี้ยงั คงมีผูท้ ไี่ ม่เข้าใจพระวจนะของพระองค์อกี มากมายหลายคน
ผูท้ ี่ความเข้าใจของพวกเขาเป็ นความเข้าใจที่ผิดแต่ถึงกระนั้นพวกเขายังคงเชื่อว่ามันถูก และไม่รู้ว่าพวกเขาผิด
ในที่สุด ช่วงระยะปัจจุบนั นี้จะนาพาพระราชกิจของพระเจ้าไปถึงบทอวสานที่ครบบริ บูรณ์
และจะจัดเตรี ยมการสรุ ปปิ ดตัวของมัน ทุกคนจะได้มาเข้าใจและรู ้จกั แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายภายในตัวมนุษย์ เจตนาต่างๆ ของเขา ความเข้าใจผิดของเขา
มโนคติอนั หลงผิดของเขาเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู ทรรศนะของเขาเกี่ยวกับชนต่างชาติ

และความเบี่ยงเบนและความผิดพลาดอื่นๆ ของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขให้ถกู ต้อง
และมนุษย์จะเข้าใจเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด และพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทาทั้งหมด
และความจริ งทั้งหมดทั้งมวล เมือ่ การนั้นเกิดขึ้น พระราชกิจช่วงระยะนี้จะได้มาถึงบทอวสาน
พระราชกิจของพระยาห์เวห์คือการทรงสร้างโลก มันคือการเริ่ มต้น
พระราชกิจช่วงระยะนี้คือบทอวสานของพระราชกิจ และมันคือการสรุ ปปิ ดตัว เมื่อแรกเริ่ ม
พระราชกิจของพระเจ้าได้ดาเนินการท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรรจากอิสราเอล
และมันคือรุ่ งอรุ ณของศักราชใหม่ในสถานที่ที่บริ สุทธิ์ที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมด
พระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายดาเนินการในประเทศที่ไม่บริสุทธิ์มากที่สุดจากบรรดาประเทศทั้งหมด
เพื่อพิพากษาโลกและนาพายุคนี้ไปสู่บทอวสาน ในช่วงระยะแรกนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าได้ทาไปในสถานที่ที่สดใสที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมด
และช่วงระยะสุดท้ายดาเนินการขึ้นในสถานที่ที่มืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมด
และความมืดนี้จะถูกขับออกไป และความสว่างจะถูกนาออกมา และผูค้ นทั้งหมดจะได้รับการพิชิต
เมื่อผูค้ นจากสถานที่ที่ไม่บริ สุทธิ์ที่สุดและมืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมดนี้ได้รับการพิชิตแล้ว
และประชากรทั้งหมดทั้งมวลได้ยอมรับว่ามีพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง
และทุกบุคคลได้มีความมัน่ ใจอย่างเต็มที่ เช่นนั้นแล้ว
ข้อเท็จจริ งจะถูกนามาใช้เพื่อดาเนินการพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยโดยตลอดทัว่ ทั้งจักรวาล
พระราชกิจช่วงระยะนี้เป็ นสัญลักษณ์ กล่าวคือ ทันทีที่พระราชกิจของยุคนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการหกพันปี จะได้มาถึงบทอวสานอันครบบริ บูรณ์
ทันทีที่บรรดาผูท้ ี่อยู่ในสถานที่มืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมดได้รับการพิชิตแล้ว
ก็เป็ นที่แน่นอนว่ามันจะเป็ นเช่นนั้นในที่อื่นทุกแห่งด้วยเช่นกัน เช่นนี้เอง
มีเพียงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในประเทศจีนเท่านั้นที่นาการแสดงสัญลักษณ์อย่างมีความหมายมา
ประเทศจีนรวบรวมกาลังบังคับของความมืดทั้งหมดเอาไว้ในตัว
และผูค้ นของประเทศจีนเป็ นตัวแทนของทุกคนผูม้ ีเนื้อหนัง มีซาตาน และมีเลือดเนื้อ
ผูค้ นชาวจีนนี่เองที่เป็ นผูซ้ ่ึงได้ถูกพญานาคใหญ่สีแดงทาให้เสื่อมทรามมากที่สุด
ผูซ้ ่ึงมีการต่อต้านพระเจ้าที่หนักหน่วงที่สุด
ผูซ้ ่ึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาต่าช้าและไม่บริ สุทธิ์มากที่สุด
และดังนั้นพวกเขาจึงเป็ นแม่แบบของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เสื่อมทรามทั้งหมด
นี่มิใช่หมายความว่าประเทศอื่นๆ จะไม่มีปัญหาใดเลย
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ลว้ นเหมือนกันทั้งหมด

และถึงแม้ว่าผูค้ นของประเทศเหล่านี้อาจจะมีขีดความสามารถสูง แต่หากพวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
มันก็ตอ้ งเป็ นว่าพวกเขาต่อต้านพระองค์ เหตุใดชาวยิวจึงได้ต่อต้านและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า?
เหตุใดพวกฟาริ สีจึงได้ต่อต้านพระองค์ดว้ ยเช่นกัน? เหตุใดยูดาสจึงได้ทรยศพระเยซู? ณ เวลานั้น
สาวกจานวนมากไม่รู้จกั พระเยซู หลังจากพระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขนและได้ฟ้ื นขึ้นอีกครั้ง
เหตุใดผูค้ นจึงยังคงไม่เชื่อในพระองค์? การไม่เชื่อฟังของมนุษย์ไม่เป็ นเหมือนกันทั้งหมดหรอกหรื อ?
ผูค้ นของประเทศจีนเพียงถูกยกมาเป็ นตัวอย่างเท่านั้นนั่นเอง และเมื่อพวกเขาได้รับการพิชิต
พวกเขาจะกลายเป็ นแบบอย่างและตัวอย่าง และจะทาหน้าที่เป็ นบุคคลที่อา้ งอิงสาหรับคนอืน่ ๆ
เหตุใดเราจึงกล่าวอยู่เสมอว่าพวกเจ้าเป็ นผูช้ ่วยให้กบั แผนการบริ หารจัดการของเรา?
ในผูค้ นของประเทศจีนนัน่ เองที่เป็ นความเสื่อมทราม ความไม่บริ สุทธิ์ ความไม่ชอบธรรม การต่อต้าน
และการเป็ นกบฏได้ถูกสาแดงอย่างครบบริ บรู ณ์มากที่สุด และเปิ ดเผยอยู่ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งหมดของพวกเขา
ในด้านหนึ่ง พวกเขามีขีดความสามารถอ่อนด้อย และอีกด้านหนึ่ง
ชีวิตและกระบวนการทางความคิดของพวกเขาล้าหลัง และนิสัยใจคอ สภาพแวดล้อมทางสังคม
ครอบครัวที่ให้กาเนิดของพวกเขา—ทั้งหมดล้วนอ่อนด้อยและล้าหลังมากที่สุด
สถานะของพวกเขาก็ต่าต้อยด้วยเช่นกัน พระราชกิจในสถานที่น้ีเป็ นสัญลักษณ์
และหลังจากที่พระราชกิจทดสอบนี้ได้มีการดาเนินการด้วยความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมันแล้ว
พระราชกิจที่ตามมาของพระเจ้าจะเป็ นไปด้วยดีกว่านี้มาก หากพระราชกิจขั้นตอนนี้สามารถครบบริ บูรณ์ได้
เช่นนั้นแล้ว พระราชกิจที่ตามมาก็จะเป็ นที่ชดั เจน ทันทีที่พระราชกิจขั้นตอนนี้ได้สาเร็จลุล่วงไป
ก็จะสัมฤทธิ์ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างครบถ้วน
และพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลก็จะได้มาถึงบทอวสานอันครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 39
ยุคพระคุณเริ่ มต้นด้วยพระนามของพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ทรงเริ่ มที่จะเป็ นพยานต่อพระนามของพระเยซู
และไม่มีการกล่าวถึงพระนามของพระยาห์เวห์อีกต่อไป
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนินพระราชกิจใหม่น้ีภายใต้พระนามของพระเยซูเป็ นสาคัญแทน
คาพยานของบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ได้เป็ นพยานแด่พระเยซูคริสต์
และงานที่พวกเขาทาก็เป็ นไปเพื่อพระเยซูคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน
บทสรุ ปปิ ดตัวของยุคธรรมบัญญัติภาคพันธสัญญาเดิมหมายถึงว่าพระราชกิจที่ดาเนินการภายใต้พระนามของพร
ะยาห์เวห์เป็ นสาคัญได้มาถึงบทอวสาน ตั้งแต่น้ีเป็ นต้นไป พระนามของพระเจ้าไม่ใช่พระยาห์เวห์อีกต่อไป
แต่พระองค์ทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซูแทน และจาก ณ ที่น้ีไป
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจภายใต้พระนามของพระเยซูเป็ นสาคัญ ดังนั้น
ผูค้ นที่วนั นี้ยงั คงกินและดื่มพระวจนะของพระยาห์เวห์อยู่
และยังคงทาทุกสิ่งทุกอย่างตามพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ—
เจ้ากล้าปิ ดหูปิดตาไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้งั หลายกระนั้นหรื อ? เจ้ามิได้ติดอยู่ในอดีตหรอกหรื อ?
บัดนี้พวกเจ้ารู ้ว่ายุคสุดท้ายได้มาถึงแล้ว มันเป็ นไปได้หรื อว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมา
พระองค์จะยังคงได้รับการเรียกขานว่าพระเยซูอยู?่ พระยาห์เวห์ทรงได้บอกกับประชากรแห่งอิสราเอลว่า
พระเมสสิยาห์กาลังจะเสด็จมา และแม้กระนั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จมา
พระองค์ไม่ได้รับการเรี ยกขานว่าพระเมสสิยาห์ แต่เรียกว่าพระเยซู พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง
และว่าพระองค์จะเสด็จมาถึงเพราะพระองค์ได้ทรงออกเดินทางแล้ว เหล่านี้คือพระวจนะต่างๆ ของพระเยซู
แต่เจ้าเห็นหนทางที่พระเยซูทรงใช้ออกเดินทางหรื อไม่? พระเยซูทรงจากไปโดยประทับบนเมฆขาว
แต่เป็ นไปได้ไหมว่าพระองค์จะทรงกลับมาท่ามกลางมนุษย์โดยพระองค์เองบนเมฆขาว? หากเป็ นเช่นนั้น
พระองค์จะไม่ทรงยังคงได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซูอยู่หรอกหรื อ? เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง
ยุคก็จะเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น พระองค์ยงั คงจะทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซูอยู่ได้หรื อ?
หรื อว่าพระเจ้าทรงสามารถได้รับการเรี ยกขานได้โดยพระนามของพระเยซูเท่านั้น? ในยุคใหม่
พระองค์มิอาจจะทรงได้รับการเรี ยกขานโดยพระนามใหม่กระนั้นหรื อ?
ฉายาของบุคคลหนึ่งและชื่อเฉพาะหนึ่งสามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ได้กร
ะนั้นหรื อ? ในแต่ละยุค พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่และได้รับการเรี ยกขานโดยพระนามใหม่
พระองค์จะทรงกระทาพระราชกิจเดียวกันในยุคต่างๆ ได้อย่างไร?
พระองค์จะทรงเกาะติดอยู่กบั ความเก่าได้อย่างไร?

พระนามของพระเยซูถูกใช้เพื่อประโยชน์ของพระราชกิจแห่งการไถ่ ดังนั้น
พระองค์จะยังคงได้รับการเรียกขานโดยพระนามเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงกลับมาในยุคสุดท้ายกระนั้นหรื อ?
พระองค์จะยังคงทรงพระราชกิจแห่งการไถ่อยู่อกี หรื อ?
ทาไมจึงเป็ นไปได้ว่าพระยาห์เวห์กบั พระเยซูทรงเป็ นหนึ่ง
ทว่าทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการเรี ยกขานโดยพระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างกัน?
มันมิใช่เพราะยุคแห่งพระราชกิจของทั้งสองพระองค์น้นั แตกต่างกันหรอกหรื อ?
ชื่อเดียวสามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์ได้กระนั้นหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
พระเจ้าจึงต้องทรงได้รับการเรี ยกขานโดยพระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างกัน
และพระองค์ตอ้ งทรงใช้พระนามนั้นเพื่อเปลี่ยนยุคและเพื่อเป็ นตัวแทนยุคนั้น
เพราะไม่มีชื่อเดียวชื่อใดที่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าพระองค์เองได้อย่างเต็มเปี่ ยม
และแต่ละชื่อสามารถเพียงแค่เป็ นตัวแทนแง่มมุ ชัว่ คราวของพระอุปนิสัยของพระเจ้าในยุคทีก่ าหนดยุคหนึ่งเท่านั้
น ทั้งหมดที่จาเป็ นต้องทาก็คือเป็ นตัวแทนพระราชกิจของพระองค์ ดังนั้น
พระเจ้าทรงสามารถเลือกพระนามใดก็ตามที่เหมาะสมกับพระอุปนิสัยของพระองค์เพื่อเป็ นตัวแทนยุคทั้งยุคนั้น
ไม่ว่าจะเป็ นยุคของพระยาห์เวห์หรื อยุคของพระเยซูก็ตาม แต่ละยุคได้รับการแสดงแทนโดยพระนามหนึ่ง
เมื่อสิ้นสุดยุคพระคุณ ยุคสุดท้ายก็ได้มาถึง และพระเยซูได้เสด็จมาแล้ว
พระองค์ยงั คงจะทรงได้รับการเรี ยกว่าพระเยซูอยู่ได้อย่างไร?
พระองค์จะยังคงทรงถือเอารู ปสัณฐานของพระเยซูท่ามกลางมนุษย์อยู่ได้อย่างไร?
เจ้าลืมไปแล้วหรื อว่าพระเยซูมไิ ด้ทรงเป็ นมากไปกว่าฉายาของนาซาเร็ธอีกแล้ว?
เจ้าลืมไปแล้วหรื อว่าพระเยซูทรงเป็ นเพียงพระผูไ้ ถ่ของมวลมนุษย์เท่านั้น?
พระองค์จะทรงสามารถรับหน้าที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมในยุคสุดท้า
ยได้อย่างไร? พระเยซูได้ทรงจากไปโดยประทับบนเมฆขาว—นี่คือข้อเท็จจริ ง—
แต่พระองค์จะทรงกลับมาบนเมฆขาวท่ามกลางมนุษย์และยังคงได้รับการเรียกขานว่าพระเยซูอยู่ได้อย่างไร?
หากพระองค์เสด็จมาถึงบนเมฆขาวจริงๆ มนุษย์จะไม่สามารถตระหนักพระองค์ได้ได้อย่างไร?
ผูค้ นทัว่ โลกจะไม่ตระหนักพระองค์ได้หรอกหรือ? ในกรณีน้นั
พระเยซูจะมิใช่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวหรอกหรื อ? ในกรณีน้นั
พระฉายาของพระเจ้าคงจะเป็ นการปรากฏของชาวยิวคนหนึ่ง และยิ่งไปกว่านั้นคือคงจะเป็ นเหมือนเดิมตลอดไป
พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาถึงเพราะพระองค์ได้ทรงออกเดินทางแล้ว
แต่เจ้ารู ้ความหมายที่แท้จริ งของพระวจนะของพระองค์หรื อไม่?
เป็ นไปได้หรื อว่าพระองค์ทรงบอกกับพวกเจ้ากลุ่มนี้?

ทั้งหมดที่เจ้ารู ้ก็คือพระองค์จะเสด็จมาถึงเพราะพระองค์ได้ทรงออกเดินทางแล้ว โดยประทับบนเมฆขาว
แต่เจ้ารู ้โดยแน่ชดั หรื อไม่ว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงพระราชกิจของพระองค์อย่างไร?
หากเจ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างแท้จริ งแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพระวจนะทั้งหลายที่พระเยซูตรัสจะได้รับการอธิบายอย่างไร? พระองค์ตรัสว่า
เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาในยุคสุดท้าย พระองค์จะไม่ทรงรู ้พระองค์เอง ทูตสวรรค์ท้งั หลายจะไม่รู้
ผูส้ ื่อสารทั้งหลายในสวรรค์จะไม่รู้ และมนุษยชาติท้งั ปวงจะไม่รู้ มีเพียงพระบิดาเท่านั้นที่จะทรงรู ้ นั่นคือ
พระวิญญาณเท่านั้นพึงจะรู ้ แม้แต่บุตรมนุษย์พระองค์เองก็ไม่ทรงรู ้
กระนั้นแล้วเจ้าจะมีความสามารถมองเห็นและรู ้ได้หรื อ?
หากเจ้ามีความสามารถในการรู ้และการมองเห็นด้วยตาของเจ้าเอง
พระวจนะเหล่านี้จะมิได้ถูกตรัสออกไปโดยเปล่าประโยชน์หรอกหรือ? และพระเยซูได้ตรัสสิ่งใดไว้ ณ เวลานั้น?
“แต่เกี่ยวกับวันและเวลานั้น ไม่มมี นุษย์คนใดรู ้ ทูตสวรรค์ท้งั หลายแห่งฟ้าสวรรค์กไ็ ม่รู้ และพระบุตรก็ไม่รู้
มีแต่พระบิดาของเราเท่านั้น แต่ดงั เช่นที่ยุคของโนอาห์เป็ น
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็พงึ จะเป็ นดังนั้นด้วยเช่นกัน…เพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็จงเตรี ยมพร้อมไว้ดว้ ยเช่นกัน
กล่าวคือ เพราะในเวลาเช่นนั้นที่พวกเจ้าไม่คิดนัน่ เอง บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” เมื่อวันนั้นมาถึง
บุตรมนุษย์พระองค์เองจะไม่ทรงรู ้จกั มัน บุตรมนุษย์อา้ งอิงถึงการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
เป็ นบุคคลปกติและธรรมดาคนหนึ่ง แม้แต่บุตรมนุษย์พระองค์เองก็ไม่ทรงรู ้
ดังนั้นแล้วเจ้าจะสามารถรูไ้ ด้อย่างไร?
พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาถึงเพราะพระองค์ได้ทรงออกเดินทางแล้ว เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง
แม้แต่พระองค์ก็ไม่รู้พระองค์เอง ดังนั้นแล้วพระองค์จะสามารถแจ้งให้เจ้ารูล้ ่วงหน้าได้อย่างไร?
เจ้าจะมีความสามารถที่จะมองเห็นการเสด็จมาถึงของพระองค์กระนั้นหรือ? นั่นมิใช่เรื่ องตลกหรอกหรือ?
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 40
แต่ละเวลาที่พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์ เพศของพระองค์
พระฉายาของพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ พระองค์มิทรงกระทาซ้ าพระราชกิจของพระองค์
พระองค์คือพระเจ้าผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า เมื่อพระองค์เสด็จมาก่อนหน้านี้
พระองค์ทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซู
พระองค์จะยังคงสามารถได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซูในเวลานี้ที่พระองค์เสด็จมาอีกครั้งได้อย่างไร?
เมื่อพระองค์เสด็จมาก่อนหน้านี้ พระองค์ทรงเป็ นชาย พระองค์จะทรงสามารถเป็ นชายอีกครั้งในครั้งนี้ได้หรื อ?
พระราชกิจของพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาในระหว่างยุคพระคุณคือการถูกตอกตรึ งกับกางเขน
เมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง พระองค์จะยังคงสามารถไถ่มวลมนุษย์จากบาปได้หรื อ?
พระองค์จะทรงสามารถถูกตอกตรึ งกับกางเขนอีกครั้งได้หรื อ?
นั่นจะมิใช่การทาซ้ าพระราชกิจของพระองค์หรอกหรื อ?
เจ้าไม่รู้หรื อว่าพระเจ้าทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า? มีบรรดาผูท้ ี่กล่าวว่าพระเจ้าทรงมิอาจเปลี่ยนแปลงได้
การนั้นถูกต้อง แต่มนั หมายถึงการมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ของพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้า
การเปลี่ยนแปลงพระนามและพระราชกิจของพระองค์มิได้พิสูจน์ว่าเนื้อแท้ของพระองค์ได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระเจ้าจะยังทรงเป็ นพระเจ้าอยู่เสมอ และการนี้จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
หากเจ้ากล่าวว่าพระราชกิจของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงสามารถเสร็จสิ้นแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์ได้กระนั้นหรือ?
เจ้ารู ้เพียงแค่ว่าพระเจ้าไม่ทรงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไป
แต่เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า?
หากพระราชกิจของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไซร้
พระองค์จะทรงสามารถได้นาทางมวลมนุษย์มาตลอดหนทางจนถึงวันปัจจุบนั ได้กระนั้นหรือ?
หากพระเจ้ามิทรงสามารถเปลีย่ นแปลงได้แล้วไซร้
เหตุใดจึงเป็ นไปได้ว่าพระองค์ได้ทรงพระราชกิจของสองยุคแล้ว?
พระราชกิจของพระองค์ไม่เคยหยุดเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งเป็ นการกล่าวว่า
พระอุปนิสัยของพระองค์ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ทีละน้อย
และสิ่งที่ถูกเปิ ดเผยก็คือพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระองค์ ในปฐมกาล
พระอุปนิสัยของพระเจ้าได้ถูกซ่อนเร้นไว้จากมนุษย์
พระองค์ไม่เคยทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมนุษย์อย่างเปิ ดเผย
และมนุษย์ก็แค่ไม่เคยมีความรู ้เกี่ยวกับพระองค์

เนื่องจากการนี้พระองค์ทรงใช้พระราชกิจของพระองค์เพือ่ เปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมนุษย์ทีละน้อย
แต่การทรงพระราชกิจในหนทางนี้มิได้หมายความว่าพระอุปนิสัยของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุค
มันมิใช่กรณีที่ว่าพระอุปนิสยั ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงอยู่โดยสม่าเสมอเพราะน้ าพระทัยของพระองค์เปลี่ยนแปล
งอยู่เสมอ ในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เนื่องจากยุคต่างๆ ของพระราชกิจของพระองค์แตกต่างกัน
พระเจ้าทรงใช้พระอุปนิสยั โดยธรรมชาติของพระองค์ในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของมัน
และทรงเปิ ดเผยมันต่อมนุษย์ ทีละขั้นตอน เพื่อที่มนุษย์อาจจะมีความสามารถรู ้จกั พระองค์ได้
แต่การนี้มิได้พิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่ทรงมีพระอุปนิสยั เฉพาะโดยดั้งเดิม
หรื อว่าพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้เปลี่ยนไปทีละน้อยตามการผ่านไปของยุคทั้งหลายแต่อย่างใด—
การเข้าใจเช่นนั้นคงจะเป็ นการเข้าใจผิด
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้มนุษย์เห็นพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติและโดยเฉพาะของพระองค์—
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น—ตามการผ่านไปของยุคทั้งหลาย
พระราชกิจของยุคเดียวยุคหนึ่งไม่สามารถแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้ และดังนั้น คาว่า
“พระเจ้าทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า” อ้างอิงถึงพระราชกิจของพระองค์ และคาว่า
“พระเจ้ามิอาจเปลี่ยนแปลงได้” อ้างอิงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นโดยธรรมชาติ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
เจ้าไม่สามารถทาให้พระราชกิจที่ใช้เวลาหกพันปี ข้ นึ อยู่กบั จุดเดียวจุดหนึ่ง หรื อจากัดมันไว้กบั คาตายต่างๆ ได้
เช่นนั้นคือความโง่เขลาของมนุษย์ พระเจ้ามิใช่ทรงเรี ยบง่ายดังเช่นที่มนุษย์จนิ ตนาการ
และพระราชกิจของพระองค์ไม่สามารถประวิงอยู่ในยุคหนึ่งยุคใดได้ ดังตัวอย่างเช่น
พระยาห์เวห์ไม่สามารถยืนหยัดเป็ นพระนามของพระเจ้าได้ตลอดเวลา
พระเจ้าสามารถทรงพระราชกิจของพระองค์ภายใต้พระนามของพระเยซูดว้ ยเช่นกัน
นี่คือหมายสาคัญอย่างหนึ่งว่าพระราชกิจของพระเจ้ากาลังก้าวหน้าไปในทิศทางข้างหน้าอยู่เสมอ
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าอยู่เสมอ และพระองค์จะไม่มีวนั ทรงกลายเป็ นซาตาน ซาตานเป็ นซาตานอยู่เสมอ
และมันจะไม่มีวนั กลายเป็ นพระเจ้า พระปรี ชาญาณของพระเจ้า ความอัศจรรย์ของพระเจ้า
ความชอบธรรมของพระเจ้า และพระบารมีของพระเจ้าจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นจะไม่มีวนั เปลีย่ นแปลง อย่างไรก็ตาม
สาหรับพระราชกิจของพระองค์น้ นั มันกาลังก้าวหน้าไปในทิศทางข้างหน้าอยู่เสมอ
มีความลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้นอยู่เสมอ เพราะพระองค์ทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า
พระเจ้าทรงรับเอาพระนามใหม่ในทุกยุค พระองค์ทรงพระราชกิจใหม่ในทุกยุค
และในทุกยุคพระองค์ทรงอนุญาตให้สรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์มองเห็นน้ าพระทัยใหม่และพระอุปนิสัยให
ม่ของพระองค์ หากในยุคใหม่ผคู้ นไม่สามารถมองเห็นการแสดงถึงพระอุปนิสยั ใหม่ของพระเจ้า

พวกเขาจะมิใช่ตอกตรึ งพระองค์ไว้กบั กางเขนตลอดไปหรอกหรื อ? และโดยการทาเช่นนั้น
พวกเขาจะมิใช่กาหนดนิยามพระเจ้าหรอกหรือ? หากพระเจ้าเสด็จมาเป็ นมนุษย์ในฐานะเพศชายเท่านั้น
ผูค้ นคงจะกาหนดนิยามพระองค์ว่าทรงเป็ นชาย ทรงเป็ นพระเจ้าของผูช้ าย
และคงจะไม่มีวนั เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของผูห้ ญิง
เช่นนั้นแล้วผูช้ ายก็คงจะยึดถือว่าพระเจ้าทรงเป็ นเพศเดียวกันกับผูช้ าย ว่าพระเจ้าทรงเป็ นหัวหน้าของผูช้ าย—
แต่ถา้ เช่นนั้นแล้วของผูห้ ญิงเป็ นสิ่งใด? การนี้ไม่ยุติธรรม มันมิใช่การปฏิบตั ิแบบให้สิทธิพิเศษหรอกหรื อ?
หากเป็ นกรณีน้ีแล้วไซร้ พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงช่วยให้รอดคงจะเป็ นผูช้ ายเหมือนพระองค์
และคงจะไม่มีผูห้ ญิงได้รับการช่วยให้รอดสักคน เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์
พระองค์ทรงสร้างอาดัมและพระองค์ทรงสร้างเอวา พระองค์มิได้ทรงสร้างเพียงอาดัมเท่านั้น
แต่ทรงสร้างทั้งเพศชายและเพศหญิงในพระฉายาของพระองค์
พระเจ้ามิใช่ทรงเป็ นเพียงพระเจ้าของผูช้ ายเท่านั้น—พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของผูห้ ญิงด้วยเช่นกัน
พระเจ้าทรงเข้าสู่ช่วงระยะใหม่ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย
พระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ให้มากยิง่ ขึ้นไปอีก
และมันจะมิใช่ความสงสารและความรักในเวลาของพระเยซู
เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระราชกิจใหม่ในพระหัตถ์ พระราชกิจใหม่น้ีจะมาพร้อมกับพระอุปนิสัยใหม่ ดังนั้น
หากพระราชกิจนี้กระทาโดยพระวิญญาณ—หากพระเจ้ามิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และพระวิญญาณตรัสโดยตรงโดยผ่านทางฟ้าร้องแทน เพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่มีหนทางติดต่อกับพระองค์
มนุษย์ก็คงจะไม่สามารถรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์ได้?
หากมีเพียงพระวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นที่ทรงพระราชกิจนี้ เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงจะไม่มีหนทางที่จะได้มารู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้า
ผูค้ นสามารถมองดูพระอุปนิสัยของพระเจ้าด้วยตาของพวกเขาเองก็ตอ่ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เมื่อพระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
และพระองค์ทรงแสดงพระอุปนิสยั ทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์โดยผ่านทางเนื้อหนังเท่านั้น
พระเจ้าดารงพระชนม์ชีพอยู่ท่ามกลางมนุษย์ท้งั หลายจริงๆ และโดยแท้จริง พระองค์ทรงเป็ นสิ่งจับต้องได้
มนุษย์สามารถมีส่วนร่ วมกับพระอุปนิสยั ของพระองค์
มีส่วนร่ วมกับสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นได้อย่างแท้จริง
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถมารู ้จกั กับพระองค์ได้โดยแท้จริง ในเวลาเดียวกันนั้น
พระเจ้าได้ทรงทาให้พระราชกิจที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของผูช้ ายและพระเจ้าของผูห้ ญิง ” ครบบริ บูรณ์
และทรงทาให้ความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจในการเป็ นมนุษย์ของพระองค์สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยเช่นกัน
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พระราชกิจของพระเจ้าตลอดทัว่ ทั้งการบริ หารจัดการของพระองค์ท้งั หมดมีความชัดเจนอย่างเพียบพร้อม
กล่าวคือ ยุคพระคุณก็คือยุคพระคุณ และยุคสุดท้ายก็คือยุคสุดท้าย มีความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างแต่ละยุค
เพราะในแต่ละยุคนั้นพระเจ้าทรงพระราชกิจที่ใช้เป็ นตัวแทนของยุคนั้น
สาหรับพระราชกิจในยุคสุดท้ายที่จะทรงกระทานั้น ต้องมีการเผาไหม้ การพิพากษา การตีสอน พระพิโรธ
และการทาลายล้างเพื่อนาพายุคนั้นไปสู่บทอวสาน ยุคสุดท้ายหมายถึงยุคสุดท้าย ในระหว่างยุคสุดท้ายนี้
พระเจ้าจะไม่ทรงนาพายุคนี้ไปถึงบทอวสานหรอกหรื อ? เพื่อสิ้นสุดยุคนี้
พระเจ้าต้องทรงนาพาการตีสอนและการพิพากษามากับพระองค์
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่พระองค์จะทรงสามารถนายุคนี้ไปถึงบทอวสานได้
จุดประสงค์ของพระเยซูคือเพือ่ ที่ว่ามนุษย์อาจจะรอดชีวิตต่อไป มีชีวิตต่อไป
และเพื่อที่ว่าเขาอาจจะดารงอยู่ในหนทางที่ดีข้ นึ
พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปเพื่อที่ว่าเขาอาจจะยุติการเคลื่อนลงไปในความชัว่ ช้าของเขา
และไม่ใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตายและนรกอีกต่อไป และโดยการช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนคนตายและนรก
พระเยซูได้ทรงอนุญาตให้เขาใช้ชีวิตต่อไป บัดนี้ ยุคสุดท้ายได้มาถึงแล้ว
พระเจ้าจะทรงทาลายล้างมนุษย์และทาลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สิ้นซาก นัน่ ก็คือ
พระองค์จะทรงแปลงสภาพการกบฏของมวลมนุษย์ ด้วยเหตุผลนี้
มันจึงคงจะเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงจบยุคนี้หรื อนาพาแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์ไปสู่การ
บังเกิดผลด้วยความสงสารเห็นใจและพระอุปนิสัยที่แสดงถึงความรักในอดีต
ทุกยุคแสดงลักษณะความเป็ นตัวแทนพิเศษอย่างหนึ่งของพระอุปนิสยั พระเจ้า
และทุกยุคบรรจุดว้ ยพระราชกิจที่ควรต้องทรงกระทาโดยพระเจ้า ดังนั้น
พระราชกิจที่กระทาโดยพระเจ้าพระองค์เองในแต่ละยุคจึงบรรจุดว้ ยการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยที่แท้จริ งของ
พระองค์ และทั้งพระนามของพระองค์และพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาจึงเปลี่ยนไปพร้อมกับยุคนั้น—
ซึ่งล้วนเป็ นสิ่งใหม่ ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พระราชกิจแห่งการทรงนามวลมนุษย์กระทาไปภายใต้พระนามของพระยาห์เวห์
และพระราชกิจช่วงระยะแรกได้ริเริ่ มขึ้นบนแผ่นดินโลก ในช่วงระยะนี้
พระราชกิจประกอบไปด้วยการสร้างพระวิหารและแท่นบูชา
และการใช้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงนาประชากรแห่งอิสราเอลและเพื่อทรงพระราชกิจในท่ามกลางพวกเขา
โดยการทรงนาประชากรแห่งอิสราเอลนี้
พระองค์ได้ทรงเปิ ดตัวพื้นฐานหนึ่งสาหรับพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก จากพื้นฐานนี้

พระองค์ได้ทรงแผ่ขยายพระราชกิจของพระองค์ไปไกลโพ้นจากอิสราเอล ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ได้ทรงขยายพระราชกิจของพระองค์ออกไปโดยการเริ่ มต้นจากอิสราเอล
เพื่อที่คนรุ่ นต่อไปในภายหลังจะได้ค่อยๆ มารู ้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้า
และรู ้ว่าพระยาห์เวห์นั่นเองคือผูท้ ี่ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง
และรู ้ว่าพระยาห์เวห์นั่นเองคือผูท้ ี่ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
พระองค์ทรงเผยแพร่ พระราชกิจของพระองค์โดยผ่านทางประชากรแห่งอิสราเอลออกไปไกลโพ้นจากพวกเขา
แผ่นดินแห่งอิสราเอลคือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งแรกของพระราชกิจของพระยาห์เวห์บนแผ่นดินโลก
และเป็ นแผ่นดินแห่งอิสราเอลนี่เองที่พระเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลกเป็ นครั้งแรก
นั่นคือพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ ในช่วงระหว่างยุคพระคุณนั้น
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่งึ ได้ช่วยมนุษย์ให้รอด สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นคือพระคุณ ความรัก
ความสงสารเห็นใจ ความอดกลั้น ความอดทน ความถ่อมพระองค์ ความใส่พระทัย และความยอมผ่อนปรน
และพระราชกิจมากมายเหลือเกินที่พระองค์ได้ทรงกระทานั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการไถ่มนุษย์
พระอุปนิสัยของพระองค์คืออุปนิสัยของความสงสารและความรัก
และเพราะพระองค์ทรงมีความสงสารเห็นใจและมีความรัก
พระองค์จงึ ได้ตอ้ งทรงถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อมนุษย์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ดงั เช่นรักพระองค์เอง
รักมากจนถึงขนาดที่พระองค์มอบถวายพระองค์เองในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ในระหว่างยุคพระคุณนั้น พระนามของพระเจ้าคือพระเยซู กล่าวคือ
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่งึ ได้ช่วยมนุษย์ให้รอด
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูม้ ีความสงสารเห็นใจและมีความรัก พระเจ้าได้ทรงอยู่กบั มนุษย์
ความรักของพระองค์ ความสงสารของพระองค์
และความรอดของพระองค์ได้ไปพร้อมกับแต่ละบุคคลและทุกคน
มีเพียงโดยการยอมรับพระนามของพระเยซูและการทรงสถิตของพระองค์เท่านั้น
มนุษย์จึงจะสามารถได้รับสันติสุขและความชื่นบานยินดี ได้รับพระพรของพระองค์
พระคุณอันกว้างใหญ่และมากมายของพระองค์ และความรอดของพระองค์ได้
บรรดาผูท้ ี่ได้ติดตามพระองค์ลว้ นได้รับความรอดและได้รับการอภัยบาปของพวกเขา
โดยผ่านทางการตรึงกางเขนของพระเยซู ในระหว่างยุคพระคุณนั้น พระเยซูคอื พระนามของพระเจ้า
อีกนัยหนึ่งคือ พระราชกิจในยุคพระคุณนั้นได้ดาเนินการภายใต้พระนามของพระเยซูเป็ นหลัก
ในระหว่างยุคพระคุณนั้น พระเจ้าทรงได้รับการเรียกขานว่าพระเยซู

พระองค์ทรงรับหน้าที่ในช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจใหม่ที่นอกเหนือไปจากพันธสัญญาเดิม
และพระราชกิจของพระองค์ได้สิ้นสุดลงด้วยการตรึ งกางเขน
นี่คือความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระราชกิจของพระองค์ ดังนั้น ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พระยาห์เวห์คือพระนามของพระเจ้า และในยุคพระคุณนั้น พระนามของพระเยซูได้เป็ นตัวแทนพระเจ้า
ในระหว่างยุคสุดท้าย พระนามของพระองค์คือ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ —องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
ผูซ้ ่ึงทรงใช้ฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อนามนุษย์ พิชิตมนุษย์ และได้รับมนุษย์ไว้
และนายุคนี้ไปสู่การปิ ดตัวของมันในท้ายที่สุด ในทุกยุค ณ ทุกช่วงระยะของพระราชกิจของพระเจ้านั้น
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นที่ประจักษ์ชดั
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พระนามของพระเยซู—“พระเจ้าทรงอยู่กบั เรา”—
สามารถเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของมันได้อย่างไร?
มันสามารถบรรยายให้เห็นภาพพระเจ้าอย่างครบถ้วนได้อย่างไร?
หากมนุษย์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสามารถได้รับการเรียกขานว่าพระเยซูเท่านั้น
และมิอาจทรงมีพระนามอื่นใดเพราะพระเจ้าไม่ทรงสามารถเปลีย่ นพระอุปนิสัยของพระองค์ได้
ถ้อยคาเหล่านี้เป็ นการหมิน่ ประมาทอย่างแท้จริง! เจ้าเชื่อหรื อว่าพระนามพระเยซู ซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กบั เรา
เพียงพระนามเดียวนั้นสามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ได้?
พระเจ้าอาจทรงได้รับการเรี ยกขานโดยพระนามต่างๆ มากมาย แต่ท่ามกลางพระนามต่างๆ มากมายเหล่านี้
ไม่มีสักหนึ่งพระนามที่สามารถครอบคลุมทั้งหมดของพระเจ้าได้
ไม่มีสักหนึ่งพระนามที่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน และดังนั้น พระเจ้าจึงทรงมีพระนามต่างๆ
มากมาย แต่พระนามต่างๆ
มากมายเหล่านี้ไม่สามารถบรรยายให้เห็นภาพพระอุปนิสยั ของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน
เพราะพระอุปนิสัยของพระเจ้าทรงอุดมมากเสียจนเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะรู ้จกั พระองค์ได้
ไม่มีหนทางเลยสาหรับมนุษย์ที่จะครอบคลุมพระเจ้าอย่างครบถ้วนโดยใช้ภาษาของมวลมนุษย์
มวลมนุษย์มีแต่คาศัพท์ที่จากัดที่ใช้เพื่อครอบคลุมทุกอย่างที่พวกเขารู ้เกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้า ได้แก่
ทรงยิง่ ใหญ่ ทรงพระเกียรติ ทรงมหัศจรรย์ ทรงยากหยัง่ ถึง ทรงสูงสุด ทรงบริ สุทธิ์ ทรงชอบธรรม
ทรงพระปรี ชา และอื่นๆ ช่างมากมายหลายคานัก!
คาศัพท์ที่จากัดนี้ไม่สามารถที่จะพรรณนาถึงส่วนน้อยที่มนุษย์ได้เป็ นประจักษ์พยานเกีย่ วกับพระอุปนิสัยของพร
ะเจ้าได้ เมื่อเวลาผ่านไป คนอื่นๆ
มากมายได้เพิ่มคาทั้งหลายที่พวกเขาคิดว่าสามารถพรรณนาความศรัทธาแรงกล้าในหัวใจของพวกเขาได้ดีกว่า
ได้แก่ พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่ยงิ่ นัก! พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ยิ่งนัก! พระเจ้าทรงดีงามยิ่งนัก! วันนี้
คากล่าวของมนุษย์เช่นคาเหล่านี้ได้มาถึงยอดสูงสุดของพวกมันแล้ว กระนั้น
มนุษย์ยงั คงไม่สามารถแสดงออกแก่ตวั เขาเองได้อย่างชัดเจน และดังนั้น สาหรับมนุษย์แล้ว
พระเจ้าทรงมีพระนามต่างๆ มากมาย กระนั้น พระองค์มิได้ทรงมีหนึ่งพระนาม
และนี่เป็ นเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นช่างอุดมสมบูรณ์ยงิ่ นัก และภาษาของมนุษย์ช่างขัดสนยิ่งนัก
คาหรื อพระนามเฉพาะอย่างหนึ่งนั้นไม่สามารถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ไ
ด้ แล้วเจ้าคิดว่าพระนามของพระเจ้าสามารถคงที่ได้หรื อ? พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ยิ่งนักและทรงบริ สุทธิ์ยิ่งนัก
กระนั้นแล้วเจ้าจะไม่ยินยอมให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์ในยุคใหม่แต่ละยุคหรื อ? ดังนั้น

ในทุกยุคที่พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์เองโดยพระองค์เองนั้น
พระองค์ทรงใช้พระนามที่เหมาะกับยุคนั้นเพื่อที่จะครอบคลุมพระราชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทา
พระองค์ทรงใช้พระนามเฉพาะนี้ พระนามที่มีนัยสาคัญชัว่ คราว
เพื่อเป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระองค์ในยุคนั้น
นี่คือการที่พระเจ้าทรงใช้ภาษาของมวลมนุษย์เพือ่ แสดงพระอุปนิสัยของพระองค์เอง แม้กระนั้นก็ตาม
ผูค้ นมากมายที่ได้มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณและได้เห็นพระเจ้าด้วยตนเองมาแล้ว
ถึงอย่างไรก็ยงั รู ้สึกว่าพระนามเฉพาะพระนามหนึ่งนี้ไม่สามารถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บูร
ณ์ของพระองค์ได้—อนิจจา เช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้—ดังนั้นมนุษย์ก็จะไม่กล่าวถึงพระเจ้าโดยพระนามใดอีกต่อไป
นอกจากเรี ยกพระองค์ง่ายๆ ว่า “พระเจ้า” เท่านั้น มันเป็ นราวกับว่าหัวใจของมนุษย์เต็มเปี่ ยมด้วยความรัก
และยังรุ มเร้าไปด้วยความขัดแย้ง เพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าจะอธิบายถึงพระเจ้าอย่างไร
สิ่งพระเจ้าทรงเป็ นนั้นอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักจนกระทัง่ ไม่มีหนทางที่จะพรรณนาถึงได้ง่ายๆ
ไม่มีพระนามเดียวพระนามใดที่สามารถสรุ ปพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้
และไม่มีพระนามเดียวพระนามใดที่สามารถพรรณนาถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นได้
หากมีใครถามเราว่า “พระองค์ทรงใช้พระนามใดกันแน่?” เราจะบอกพวกเขา “พระเจ้าก็คือพระเจ้า!”
นั่นมิใช่พระนามที่ดีที่สุดสาหรับพระเจ้าหรอกหรือ?
มันมิใช่การครอบคลุมที่ดีที่สุดสาหรับพระอุปนิสยั ของพระเจ้าหรอกหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
เหตุใดพวกเจ้าจึงใช้ความพยายามอย่างมากเหลือเกินในการแสวงหาพระนามของพระเจ้า?
เหตุใดพวกเจ้าจึงต้องใช้สมองอย่างหนัก โดยไม่กินไม่นอน ทั้งหมดนั้นก็เพื่อประโยชน์ของชื่อชื่อหนึ่ง?
วันนั้นจะมาถึง เมื่อพระเจ้าจะไม่ได้รับการเรียกขานว่าพระยาห์เวห์ พระเยซู หรือพระเมสสิยาห์—
พระองค์จะทรงเป็ นเพียงพระผูส้ ร้าง ณ เวลานั้น พระนามต่างๆ
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงได้ใช้มาบนแผ่นดินโลกจะต้องมาถึงบทอวสาน
เพราะพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกจะได้มาถึงบทอวสานแล้ว
ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่มีพระนามทั้งหลายของพระองค์อีกแล้ว
เมื่อทุกสรรพสิ่งมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้าง
พระองค์จะทรงมีความจาเป็ นอะไรกับพระนามที่เหมาะสมอย่างสูงกระนั้นก็ยงั ไม่ครบบริ บรู ณ์? ขณะนี้
เจ้ายังคงกาลังแสวงหาพระนามของพระเจ้าอยู่ใช่ไหม?
เจ้ายังคงกล้าที่จะพูดว่าพระเจ้าทรงได้รับการเรียกขานว่าพระยาห์เวห์เท่านั้นหรื อ?
เจ้ายังคงกล้าที่จะพูดว่าพระเจ้าทรงสามารถได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซูได้เท่านั้นหรื อ?
เจ้ามีความสามารถที่จะรับบาปแห่งการหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าได้หรื อ?

เจ้าควรต้องรู ้ว่าโดยดั้งเดิมนั้นพระเจ้าไม่ทรงมีพระนาม พระองค์เพียงทรงใช้พระนามหนึ่ง หรื อสอง หรื อหลายๆ
พระนามก็เพราะพระองค์ทรงมีพระราชกิจที่ตอ้ งกระทาและทรงต้องจัดการกับมวลมนุษย์เท่านั้น
ไม่ว่าพระนามใดที่พระองค์ได้รับการเรี ยกขาน—
พระองค์มไิ ด้ทรงเลือกมันโดยอิสระด้วยพระองค์เองหรอกหรื อ? พระองค์จาเป็ นจะต้องให้เจ้า—
ซึ่งเป็ นหนึ่งในสรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์—มาตัดสินมันกระนั้นหรื อ?
พระนามที่พระเจ้าทรงใช้ในการได้รับการเรี ยกขานนั้นคือพระนามที่สอดคล้องกันกับสิ่งที่มนุษย์สามารถจับควา
มได้ สอดคล้องกับภาษาของมวลมนุษย์ แต่พระนามนี้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่สามารถหมายรวมถึงมนุษย์ได้
เจ้าสามารถพูดได้เพียงว่ามีพระเจ้าในสวรรค์ ว่าพระองค์ทรงได้รับการเรียกขานว่าพระเจ้า
ว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงมีฤทธานุภาพยิง่ ใหญ่ ผูท้ รงพระปรี ชาญาณยิ่งนัก ทรงเป็ นที่ยกย่องยิ่งนัก
ทรงน่าอัศจรรย์ยงิ่ นัก ทรงล้าลึกยิง่ นัก และทรงเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์ยงิ่ นักเท่านั้น
และหลังจากนั้นเจ้าก็ไม่สามารถพูดมากไปกว่านี้ได้อีก สิ่งเล็กๆ น้อยๆ นี้คือทั้งหมดที่เจ้าสามารถรู ้ได้
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เพียงแค่พระนามของพระเยซูจะสามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าพระองค์เองได้หรื อ?
เมื่อยุคสุดท้ายมาถึง แม้ว่าผูท้ ี่ทรงพระราชกิจยังคงเป็ นพระเจ้า แต่พระนามของพระองค์ตอ้ งเปลี่ยน
เพราะมันเป็ นยุคหนึ่งที่แตกต่างออกไป
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 43
เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ การนั้นอยู่ภายใต้การทรงชี้นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระองค์ทรงทาดังเช่นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงต้องประสงค์ไว้
และมิได้เป็ นไปตามยุคธรรมบัญญัติภาคพันธสัญญาเดิม หรื อตามพระราชกิจของพระยาห์เวห์
ถึงแม้ว่าพระราชกิจที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อกระทานั้นมิได้ทรงปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติท้งั หลายของพระยาห์เวห์ห
รื อพระบัญญัติท้งั หลายของพระยาห์เวห์ แต่ตน้ กาเนิดของทั้งสองพระองค์เป็ นอย่างหนึ่งและอย่างเดียวกัน
พระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทาได้เป็ นตัวแทนพระนามของพระเยซู และมันเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
ส่วนพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงกระทานั้น เป็ นตัวแทนพระยาห์เวห์ และเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติ
พระราชกิจของทั้งสองพระองค์คือพระราชกิจของพระวิญญาณหนึ่งเดียวในสองยุคที่แตกต่างกัน
พระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทาสามารถเป็ นตัวแทนยุคพระคุณได้เท่านั้น
และพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงกระทาสามารถเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติภาคพันธสัญญาเดิมได้เท่านั้น
พระยาห์เวห์เพียงทรงนาประชากรแห่งอิสราเอลและแห่งอียิปต์
และประชาชาติท้งั หมดนอกเหนือจากอิสราเอลเท่านั้น
พระราชกิจของพระเยซูในยุคพระคุณภาคพันธสัญญาใหม่น้ นั คือพระราชกิจของพระเจ้าภายใต้พระนามของพระ
เยซูขณะที่พระองค์ได้ทรงนายุคนั้น
หากเจ้าพูดว่าพระราชกิจของพระเยซูมพี ื้นฐานอยู่บนพระราชกิจของพระยาห์เวห์
ว่าพระองค์มิได้ทรงริ เริ่ มพระราชกิจใหม่ใด
และว่าทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทานั้นเป็ นไปตามพระวจนะของพระยาห์เวห์
เป็ นไปตามพระราชกิจของพระยาห์เวห์และคาเผยพระวจนะของอิสยาห์แล้วไซร้
พระเยซูก็คงจะมิได้ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์
หากพระองค์ได้ประกอบพระราชกิจในหนทางนี้มาแล้ว
พระองค์ก็คงจะทรงได้เป็ นอัครทูตหรือคนงานแห่งยุคธรรมบัญญัติ หากมันเป็ นดังเช่นที่เจ้าพูดแล้วไซร้
พระเยซูก็คงจะไม่ทรงสามารถเปิ ดตัวยุคหนึ่งได้ อีกทั้งพระองค์คงจะไม่ทรงสามารถกระทาพระราชกิจอื่นใดได้
ในหนทางเดียวกันนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตอ้ งทรงพระราชกิจของพระองค์โดยผ่านทางพระยาห์เวห์เป็ นหลัก
และนอกจากโดยผ่านทางพระยาห์เวห์แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็คงจะมิได้ทรงพระราชกิจใหม่ใดเลย
มันไม่ถูกต้องที่มนุษย์จะเข้าใจพระราชกิจของพระเยซูในหนทางนี้
หากมนุษย์เชื่อว่าพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระนานั้นได้ถูกกระทาไปตามพระวจนะของพระยาห์เวห์และคาเผย
พระวจนะของอิสยาห์แล้วไซร้ เช่นนั้นแล้ว พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
หรื อพระองค์ทรงเป็ นหนึ่งในบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลายกันแน่? ตามมุมมองนี้ ก็คงจะไม่มียุคพระคุณ

และพระเยซูก็คงจะมิใช่การจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
เพราะพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทาไม่สามารถเป็ นตัวแทนยุคพระคุณได้
และสามารถเพียงเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติภาคพันธสัญญาเดิมเท่านั้น
คงจะมียุคใหม่ก็เฉพาะเมื่อพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจใหม่ เพื่อเปิ ดตัวยุคใหม่
เพื่อทรงพระราชกิจที่กระทาในอิสราเอลก่อนหน้านั้นให้สาเร็จ
และเพื่อประกอบพระราชกิจที่ไม่สอดคล้องกับพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงเคยกระทาในอิสราเอล
หรื อกับกฎเกณฑ์เก่าๆ ของพระองค์ หรื อที่ตรงกับกฎระเบียบใดๆ
แต่เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจใหม่ที่พระองค์ควรจะต้องกระทามากกว่าเท่านั้น
พระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาเพื่อเปิ ดตัวยุคใหม่ และพระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาเพื่อนาพายุคนั้นไปถึงบทอวสาน
มนุษย์ไม่สามารถทางานแห่งการเริ่ มต้นยุคและการสรุ ปปิ ดตัวยุค
หากพระเยซูมิได้ทรงนาพาพระราชกิจของพระยาห์เวห์ไปถึงบทอวสานหลังจากที่พระองค์เสด็จมา เช่นนั้นแล้ว
นั่นคงจะเป็ นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่งและไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้ แน่นอนว่า
เพราะพระเยซูได้เสด็จมาและสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระยาห์เวห์ ได้ทรงสานต่อพระราชกิจของพระยาห์เวห์
และยิ่งไปกว่านั้น ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์เอง ซึ่งเป็ นพระราชกิจใหม่
จึงพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือยุคใหม่ และว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระราชกิจสองช่วงระยะที่แตกต่างกันอย่างชัดแจ้ง
ช่วงระยะหนึ่งได้ดาเนินการขึ้นในพระวิหาร และอีกช่วงระยะหนึ่งได้ดาเนินการนอกพระวิหาร
ช่วงระยะหนึ่งเป็ นไปเพื่อนาทางชีวิตมนุษย์ตามธรรมบัญญัติ
และอีกช่วงระยะหนึ่งเป็ นไปเพื่อมอบถวายเครื่ องบูชาลบล้างบาป
พระราชกิจสองช่วงระยะนี้แตกต่างกันอย่างโดดเด่น การนี้แบ่งแยกยุคใหม่ออกจากยุคเก่า
และมันถูกต้องที่สุดที่จะกล่าวว่าพวกมันเป็ นสองยุคที่แตกต่างกัน
ตาแหน่งแห่งหนของพระราชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่าง
และบริ บทของพระราชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่างกัน
และวัตถุประสงค์ของพระราชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่างกัน เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว
พวกมันก็สามารถแบ่งออกเป็ นสองยุคได้ กล่าวคือ พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิม อีกนัยหนึ่งคือ
ยุคใหม่และยุคเก่า เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา พระองค์มิได้เสด็จไปยังพระวิหาร
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ายุคของพระยาห์เวห์ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว
พระองค์มไิ ด้ทรงเข้าสู่พระวิหารเพราะพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในพระวิหารได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
และไม่จาเป็ นที่จะต้องกระทาอีกครั้ง และการทาอีกครั้งก็คงจะเป็ นการทามันซ้ าๆ

มีเพียงการออกไปจากพระวิหาร การเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่
และการเปิ ดตัวเส้นทางใหม่ภายนอกพระวิหารเท่านั้น
ที่พระองค์จะทรงสามารถนาพาพระราชกิจของพระเจ้าไปสู่ จุดสุดยอดของมันได้
หากพระองค์มไิ ด้เสด็จออกไปจากพระวิหารเพือ่ ทรงพระราชกิจของพระองค์
พระราชกิจของพระเจ้าก็คงจะคัง่ ค้างอยู่บนรากฐานทั้งหลายของพระวิหาร
และคงจะไม่มีวนั ได้เป็ นการเปลีย่ นแปลงใหม่ใดๆ เลย และดังนั้น เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา
พระองค์มไิ ด้ทรงเข้าสู่พระวิหาร และมิได้ทรงพระราชกิจในพระวิหาร
พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์ภายนอกพระวิหาร และทรงนาทางสาวกทั้งหลาย
ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์โดยอิสระ
การที่พระเจ้าเสด็จออกจากพระวิหารเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์หมายความว่าพระเจ้าทรงมีแผนใหม่
พระราชกิจของพระองค์จะต้องมีการดาเนินการภายนอกพระวิหาร
และมันจะต้องเป็ นพระราชกิจใหม่ที่ไม่มีเงื่อนไขในลักษณะของการนามันไปปฏิบตั ิ ทันทีที่พระเยซูเสด็จมาถึง
พระองค์ได้ทรงนาพาพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในระหว่างยุคของพันธสัญญาเดิมไปถึงบทอวสาน
ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการเรี ยกขานโดยสองพระนามที่แตกต่างกัน
แต่นั่นคือพระวิญญาณเดียวกันที่ทาให้พระราชกิจทั้งสองช่วงระยะสาเร็จลุล่วงไป
และพระราชกิจที่ได้กระทาไปนั้นได้ดาเนินต่อเนื่องไป เมื่อพระนามแตกต่างกัน
และเนื้อหาของพระราชกิจแตกต่างกัน ยุคก็แตกต่างกัน เมื่อพระยาห์เวห์ได้เสด็จมา นั่นคือยุคของพระยาห์เวห์
และเมื่อพระเยซูได้เสด็จมา นั่นก็คือยุคของพระเยซู และดังนั้น ด้วยการเสด็จมาแต่ละครั้ง
พระเจ้าทรงได้รับการเรี ยกขานโดยพระนามหนึ่ง พระองค์ทรงแทนยุคหนึ่ง
และพระองค์ทรงเปิ ดตัวเส้นทางใหม่ และในเส้นทางใหม่แต่ละเส้นทางนั้น พระองค์ทรงรับเอาชื่อใหม่
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า
และแสดงให้เห็นว่าพระราชกิจของพระองค์ไม่มีวนั หยุดก้าวหน้าไปในทิศทางข้างหน้า
ประวัติศาสตร์กาลังเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอ และพระราชกิจของพระเจ้าก็กาลังเคลื่อนไปข้างหน้า
แผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์ตอ้ งก้าวหน้าไปในทิศทางข้างหน้าต่อไปเรื่ อยๆ
เพื่อให้มนั ไปถึงบทอวสานของมัน แต่ละวันพระองค์ตอ้ งทรงพระราชกิจใหม่
แต่ละปี พระองค์ตอ้ งทรงพระราชกิจใหม่ พระองค์ตอ้ งทรงเปิ ดตัวเส้นทางใหม่ๆ เปิ ดตัวศักราชใหม่ๆ
เริ่ มต้นพระราชกิจที่ใหม่และยิง่ ใหญ่ข้ นึ และทรงนาพระนามใหม่ๆ และพระราชกิจใหม่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 44
“พระยาห์เวห์” คือชื่อที่เราใช้ในช่วงระหว่างงานของเราในอิสราเอล และมันหมายถึงพระเจ้าของคนอิสราเอล
(ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร) ที่ทรงสามารถเวทนามนุษย์ สาปแช่งมนุษย์ และนาทางชีวิตของมนุษย์
พระเจ้าผูท้ รงครองมหาฤทธานุภาพและทรงเปี่ ยมไปด้วยพระปรี ชาญาณ “พระเยซู” คือ อิมมานูเอล
ซึ่งหมายถึงเครื่ องบูชาลบล้างบาปอันเปี่ ยมไปด้วยความรัก เปี่ ยมไปด้วยความสงสาร และซึ่งไถ่บาปให้มนุษย์
พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคพระคุณ และพระองค์ทรงเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
และสามารถเป็ นตัวแทนได้เพียงหนึ่งส่วนของพระราชกิจของแผนการบริ หารจัดการเท่านั้น กล่าวคือ
พระยาห์เวห์เท่านั้นที่ทรงเป็ นพระเจ้าของประชากรแห่งอิสราเอลผูไ้ ด้รับการเลือกสรร พระเจ้าของอับราฮัม
พระเจ้าของอิสอัค พระเจ้าของยาโคบ พระเจ้าของโมเสส
และพระเจ้าของประชาชนทั้งหมดของประเทศอิสราเอล และดังนั้น ในยุคปัจจุบนั คนอิสราเอลทุกคน
นอกเหนือจากผูค้ นชาวยิว จึงนมัสการพระยาห์เวห์
พวกเขาทาเครื่ องถวายแด่พระองค์บนแท่นบูชาและรับใช้พระองค์ในวิหารโดยสวมเสื้อคลุมของพวกปุโรหิตทั้ง
หลาย สิ่งที่พวกเขาหวังก็คือการทรงปรากฏใหม่ของพระยาห์เวห์ พระเยซูเท่านั้นคือพระผูไ้ ถ่ของมวลมนุษย์
และพระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปที่ได้ไถ่มวลมนุษย์ให้พน้ จากบาป กล่าวคือ
พระนามของพระเยซูมาจากยุคพระคุณและได้มาดารงอยู่เพราะพระราชกิจแห่งการไถ่ในยุคพระคุณ
พระนามของพระเยซูได้มาดารงอยู่เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นของยุคพระคุณได้เกิดใหม่และได้รับการช่วยให้รอด
และเป็ นพระนามเฉพาะสาหรับการไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง ด้วยเหตุน้ี
พระนามของพระเยซูจงึ เป็ นตัวแทนพระราชกิจแห่งการไถ่ และบ่งแสดงถึงยุคพระคุณ
พระนามพระยาห์เวห์เป็ นชื่อเฉพาะสาหรับประชาชนอิสราเอลที่ได้ใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติ
ในแต่ละยุคและแต่ละช่วงระยะในงานของเรา ชื่อของเรานั้นใช่ว่าไม่มีพื้นฐานที่มา
แต่ถือครองนัยสาคัญเชิงตัวแทน: แต่ละชื่อเป็ นตัวแทนหนึ่งยุค “พระยาห์เวห์” ทรงเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติ
และเป็ นพระนามซึ่งแสดงการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผูซ้ ่ึงได้รับการนมัสการโดยประชาชนอิสราเอล
“พระเยซู” ทรงเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
และเป็ นพระนามของพระเจ้าของทุกคนที่ได้รับการไถ่ในช่วงระหว่างยุคพระคุณ
หากมนุษย์ยงั คงถวิลหาการเสด็จมาถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
และยังคงคาดหวังว่าพระองค์จะเสด็จมาถึงในพระฉายาที่พระองค์ทรงใช้ในแคว้นยูเดีย
เช่นนั้นแล้วแผนการบริ หารจัดการสาหรับหกพันปี ท้งั หมดทั้งสิ้นก็คงจะหยุดลงไปแล้วในยุคแห่งการไถ่
และคงไม่อาจคืบหน้าไปได้มากกว่านั้น ยิง่ ไปกว่านั้น ยุคสุดท้ายจะไม่มีวนั มาถึง
และยุคนั้นจะไม่มีวนั ถูกนาพาไปถึงบทอวสาน

นี่เป็ นเพราะพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงดารงอยู่เพื่อการไถ่และความรอดของมวลมนุ ษย์เท่านั้น
เราได้ใช้ชื่อพระเยซูเพียงเพื่อประโยชน์ของคนบาปทั้งหมดในยุคพระคุณเท่านั้น
แต่มนั ไม่ใช่ชื่อซึ่งเราจะใช้เพื่อนาพามวลมนุษย์ท้งั ปวงไปสู่บทอวสาน แม้ว่าพระยาห์เวห์ พระเยซู
และพระเมสสิยาห์ลว้ นแล้วแต่เป็ นตัวแทนวิญญาณของเราทั้งสิ้น
ชื่อเหล่านี้ก็แค่แสดงถึงยุคที่แตกต่างกันของแผนการบริ การจัดการของเราเท่านั้น
และไม่ได้เป็ นตัวแทนเราในความครบถ้วนทั้งมวลของเรา ชื่อต่างๆ
ซึ่งผูค้ นบนแผ่นดินโลกใช้เรียกขานเราไม่สามารถแสดงชัดถึงอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของเราและทุกอย่างที่เราเ
ป็ นได้ ชื่อเหล่านั้นเป็ นเพียงชื่อต่างๆ ซึ่งผูค้ นใช้เรี ยกขานเราระหว่างยุคที่ต่างกันเท่านั้น และดังนั้น
เมื่อยุคสุดท้าย—ยุคแห่งวันสุดท้าย—มาถึง ชื่อของเราก็จะเปลี่ยนอีกครั้ง เราจะไม่ถูกเรียกว่าพระยาห์เวห์
หรื อพระเยซู นับประสาอะไรที่จะเรี ยกว่าพระเมสสิยาห์—
เราจะถูกเรี ยกว่าพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผทู้ รงฤทธานุภาพพระองค์เอง
และภายใต้ชื่อนี้เราจะนายุคทั้งยุคไปสู่บทอวสาน ครั้งหนึ่งเราเคยเป็ นทีร่ ู ้จกั ในนามพระยาห์เวห์
เรายังเคยถูกเรี ยกว่าพระเมสสิยาห์เช่นกัน
และครั้งหนึ่งผูค้ นเรี ยกเราว่าพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยความรักและความเคารพยกย่อง อย่างไรก็ดี ณ วันนี้
เราไม่ใช่พระยาห์เวห์หรื อพระเยซูซ่งึ ผูค้ นได้รู้จกั ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกต่อไป
เราคือพระเจ้าผูท้ ี่ได้กลับมาในยุคสุดท้าย พระเจ้าผูท้ ี่จะนาพายุคนี้ไปสู่บทอวสาน
เราคือพระเจ้าเองซึ่งลุกขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก สมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสยั ครบถ้วนทั้งมวลของเรา
และเต็มเปี่ ยมไปด้วยสิทธิอานาจ เกียรติ และสิริ ผูค้ นไม่เคยเข้ามาร่ วมสัมพันธ์กบั เรา ไม่เคยได้รู้จกั เรา
และไม่รู้เท่าทันในอุปนิสยั ของเราตลอดเวลา ตั้งแต่การสร้างโลกจนกระทัง่ วันนี้
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวที่เคยเห็นเรา
นี่คือพระเจ้าผูท้ ี่ทรงปรากฏต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ายแต่ได้ทรงถูกซ่อนไว้ท่ามกลางมนุษย์
พระองค์ทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ทรงเที่ยงแท้และทรงเป็ นจริ ง
ดุจดวงสุรียท์ ี่แผดเผาและเปลวเพลิงที่ลกุ โชน ทรงถูกเติมด้วยฤทธานุภาพและทรงปริ่ มล้นด้วยสิทธิอานาจ
ไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกพิพากษาโดยวจนะของเรา
และไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกชาระให้บริ สุทธิ์ผ่านการแผดเผาของไฟ ในท้ายที่สุด
ชนชาติท้งั มวลจะได้รับการอวยพรเพราะวจนะของเรา และจะถูกทุบจนแหลกเป็ นชิ้นๆ
เพราะวจนะของเราเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นทั้งหมดในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายจะเห็นว่าเราคือพระผูช้ ่วยให้รอดที่ได้กลับมา
และเห็นว่าเราคือพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่ึงพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวง

และทุกคนจะเห็นว่าครั้งหนึ่งเราคือเครื่องบูชาลบล้างบาปสาหรับมนุษย์
แต่เห็นว่าในยุคสุดท้ายเรายังได้กลายเป็ นเปลวเพลิงแห่งสุริยนั ซึ่งเผาผลาญทุกสรรพสิ่งให้เป็ นจุณด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับองค์ตะวันแห่งความชอบธรรมซึ่งเปิ ดเผยทุกสรรพสิ่ง นี่คืองานของเราในยุคสุดท้าย
เราใช้ชื่อนี้และครองอุปนิสัยนี้เพือ่ ที่ผคู้ นทั้งหมดจะได้เห็นว่าเราคือพระเจ้าที่ชอบธรรม ดวงสุรียท์ ี่แผดเผา
เปลวเพลิงที่ลุกโชน และเพื่อที่ทุกคนจะได้นมัสการเรา พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
และเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริ งของเรา เราไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น
และเราไม่ใช่เพียงพระผูไ้ ถ่ เราคือพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวลทัว่ ทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและห้วงทะเล
ตัดตอนมาจาก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน ‘เมฆขาว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากพระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จมาถึงในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายและยังคงถูกเรี ยกว่าพระเยซู
และทรงถือกาเนิดอีกครั้งในแคว้นยูเดียและทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ที่นนั่
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะพิสูจน์ว่าเราแค่สร้างประชาชนอิสราเอลขึ้นมาเท่านั้นและแค่ไถ่ประชาชนอิสราเอลเท่านั้น
และพิสูจน์ว่าเราไม่มีอะไรเกีย่ วข้องกับประชาชาติท้งั หลาย นี่จะไม่ยอ้ นแย้งกับถ้อยคาของเราว่า
“เราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ ี่ได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง” หรอกหรื อ?
เราได้ทิ้งแคว้นยูเดียมาและทางานของเราท่ามกลางประชาชาติท้งั หลายเพราะเราไม่ใช่แค่พระเจ้าของประชาชนอิ
สราเอลเท่านั้น แต่เป็ นพระเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวล
เราปรากฏท่ามกลางประชาชาติท้งั หลายในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายเพราะเราไม่ใช่แค่พระยาห์เวห์
พระเจ้าของประชาชนอิสราเอลเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น
เพราะเราคือพระผูส้ ร้างของบรรดาผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของเราทั้งหมดท่ามกลางประชาชาติท้งั หลาย
เราไม่เพียงแค่ได้สร้างอิสราเอล อียิปต์ และเลบานอนเท่านั้น
แต่ยงั ได้สร้างประชาชาติท้งั หลายนอกเหนือไปจากอิสราเอลเช่นกัน เพราะเหตุน้ี
เราจึงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ่งทรงสร้างทั้งมวล เราเพียงแต่ใช้อิสราเอลเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับงานของเรา
ใช้แคว้นยูเดียและแคว้นกาลิลีเป็ นฐานที่มนั่ สาหรับงานแห่งการไถ่ของเรา
และบัดนี้เราใช้ประชาชาติท้งั หลายเป็ นฐานซึ่งเราจะนาพายุคทั้งยุคไปสู่บทอวสาน
เราได้ทางานสองช่วงระยะในอิสราเอล (งานสองช่วงระยะนี้คือยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ)
และเราได้ดาเนินงานอีกสองช่วงระยะเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้น (ยุคพระคุณและยุคแห่งราชอาณาจักร)
ไปทัว่ แผ่นดินทั้งหลายนอกเหนืออิสราเอล ท่ามกลางประชาชาติท้งั หลาย เราจะทางานแห่งการพิชิตชัย
และดังนั้นจะสรุ ปปิ ดตัวยุคนี้ หากมนุษย์เรี ยกเราว่าพระเยซูคริ สต์ตลอดเวลา
แต่ไม่รู้ว่าเราได้เริ่ มต้นยุคใหม่แล้วในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายและได้เริ่ มลงมือดาเนินการงานใหม่แล้ว
และหากมนุษย์ยงั คงหมกมุ่นรอคอยการมาถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอยู่ต่อไป
เช่นนั้นแล้วเราจะเรี ยกผูค้ นเยี่ยงคนพวกนี้ว่าผูท้ ี่ไม่เชื่อในเรา พวกเขาคือผูค้ นที่ไม่รู้จกั เรา
และการเชื่อในเราของพวกเขาก็เป็ นเท็จ
ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถเป็ นพยานการเสด็จมาถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดจากสวรรค์ได้อย่างไรเล่า?
สิ่งที่พวกเขารอคอยนั้นไม่ใช่การมาถึงของเรา แต่เป็ นการมาถึงของกษัตริ ยข์ องพวกยิว
พวกเขาไม่ได้โหยหาให้เราทาลายล้างโลกเก่าอันไม่บริ สุทธิ์น้ี
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับถวิลหาการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ซึ่งในนั้น พวกเขาจะได้รับการไถ่
พวกเขาตั้งตาคอยที่จะให้พระเยซูทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจากแผ่นดินที่มีมลทินและไม่ชอบธรรมแห่งนี้อีกครั้ง

หนึ่ง ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถกลายเป็ นคนที่ทางานของเราให้เสร็จสมบูรณ์ในยุคสุดท้ายได้อย่างไร?
ความอยากได้อยากมีท้งั หลายของมนุษย์ไม่สามารถทาให้ความปรารถนาของเราลุล่วงหรือทาให้งานของเราสาเร็
จลุล่วงได้ เพราะมนุษย์ก็แค่เลื่อมใสหรื อทะนุถนอมงานที่เราได้ทาก่อนหน้านั้นเท่านั้น
และไม่รู้เลยว่าเราคือพระเจ้าเองผูท้ ี่ใหม่เสมอและไม่เคยเก่าเลย มนุษย์รู้เพียงแค่ว่าเราคือพระยาห์เวห์
และพระเยซู และไม่เฉลียวใจเลยว่าเราคือองค์หนึ่งเดียวสุดท้ายที่จะนามวลมนุษย์ไปสู่บทอวสาน
ทั้งหมดที่มนุษย์โหยหาและรู ้จกั นั้นมาจากมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง
และเป็ นแค่สิ่งซึ่งพวกเขาสามารถเห็นได้ดว้ ยตาของพวกเขาเองเท่านั้น มันไม่อยู่ในแนวเดียวกับงานที่เราทา
แต่ไม่กลมกลืนไปกับมัน หากงานของเราถูกดาเนินการปฏิบตั ิไปตามแนวความคิดของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วเมื่อไรมันจะจบสิ้น เมื่อใดเล่า มวลมนุษย์จึงจะเข้าสู่การหยุดพัก? และเราจะสามารถเข้าสู่วนั ที่เจ็ด
วันสะบาโต ได้อย่างไร? เราทางานตามแผนการของเราและตามจุดประสงค์ของเรา—ไม่ใช่ตามเจตนาของมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน ‘เมฆขาว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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คาสรรเสริ ญได้มาสู่ศิโยน และสถานที่ประทับของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้น
พระนามบริ สุทธิ์อนั รุ่ งโรจน์ซ่ึงได้รับการถวายสาธุการโดยบรรดาผูค้ นทัง้ ปวงแพร่ ไปทัว่ โอ
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! พระเศียรแห่งจักรวาล พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้าย—
พระองค์ทรงเป็ นองค์ตะวันอันทรงแสงที่ข้ นึ บนภูเขาศิโยน
ซึ่งตั้งตระหง่านเหนือจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบารมีและความโอ่อ่าตระการ…
ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! พวกข้าพระองค์รอ้ งเรียกไปยังพระองค์ดว้ ยความยินดีปรี ดา
พวกข้าพระองค์เต้นราและขับร้อง พระองค์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ของพวกข้าพระองค์อย่างแท้จริง
ทรงเป็ นกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่แห่งจักรวาล!
พระองค์ได้ทรงจัดกลุ่มของผูช้ นะขึ้นและทาให้แผนการจัดการบริ หารของพระเจ้าลุล่วง
ผูค้ นทั้งปวงจะหลัง่ ไหลมายังภูเขาแห่งนี้ ผูค้ นทั้งปวงจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระบัลลังก์!
พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์น้ นั แต่ผเู้ ดียว พระองค์ทรงสมควรแก่พระสิริและพระเกียรติ ขอพระสิริ
คาสรรเสริ ญ และสิทธิอานาจทั้งปวงจงมีแด่พระบัลลังก์! ฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิตไหลออกจากพระบัลลังก์
ให้น้ าและหล่อเลี้ยงมวลชนซึ่งเป็ นประชากรของพระเจ้า ชีวิตเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ความสว่างใหม่และวิวรณ์ใหม่ติดตามพวกเราไป ให้ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆ
เกี่ยวกับพระเจ้าแก่เราอยู่เนืองนิตย์ ท่ามกลางประสบการณ์มากหลาย
พวกเรามาถึงความมัน่ ใจที่ครบบริ บรู ณ์เกี่ยวกับพระเจ้า พระวจนะของพระองค์ได้รับการสาแดงอยู่เนืองนิตย์
พระวจนะของพระองค์ได้รับการสาแดงภายในผูค้ นที่ถูกต้องเหล่านั้น
พวกเราช่างได้รับการอวยพรมากมายเสียจริง! ทั้งการพบพระเจ้าแบบเผชิญกันในแต่ละวัน
การพูดคุยกับพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และการให้อานาจอธิปไตยของพระเจ้าเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
ขอให้พวกเราจงใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้าอย่างรอบคอบ
หัวใจของพวกเราพักผ่อนอย่างสงบเงียบในพระเจ้า และด้วยเหตุน้ีเอง
พวกเราจึงได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในที่ซ่งึ พวกเราได้รับความสว่างของพระองค์
ทุกวันในชีวิตของพวกเรา ในการกระทาของพวกเรา ในคาพูดของพวกเรา
ในความคิดของพวกเราและในแนวคิดของพวกเรา พวกเราใช้ชีวิตภายในพระวจนะของพระเจ้า
พวกเรามีความสามารถที่จะแยกแยะได้ตลอดเวลา พระวจนะของพระเจ้าทรงนาเส้นด้ายทะลุผ่านรู เข็ม สิ่งต่างๆ
สิ่งแล้วสิง่ เล่าที่ซ่อนเร้นภายในตัวพวกเราได้เข้ามาสู่ความสว่างอย่างไม่ได้คาดหมาย
การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่อนุญาตให้ล่าช้า ความคิดและแนวคิดของพวกเราถูกแผ่วางโดยพระเจ้า
พวกเรากาลังใช้ชีวิตต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระคริ สต์ทุกชัว่ ขณะ ที่ซ่ึงพวกเราก้าวผ่านการพิพากษา

ทุกส่วนภายในร่ างกายของพวกเรายังคงถูกจับจองโดยซาตาน ในวันนี้ เพือ่ ที่จะฟื้ นฟูอานาจอธิปไตยของพระเจ้า
วิหารของพระองค์ตอ้ งได้รับการชาระให้สะอาด การที่จะให้พระเจ้าทรงครองอย่างครบบริ บรู ณ์น้ นั
พวกเราต้องมีส่วนร่ วมกับการต่อสู้ดิ้นรนที่เป็ นเรื่ องของความเป็ นความตาย
เมื่อตัวตนเก่าของพวกเราได้ถกู ตรึ งกางเขนแล้วเท่านั้น
ชีวิตที่ทรงคืนพระชนม์ของพระคริ สต์จึงสามารถปกครองสูงสุดได้
ในตอนนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิการในทุกๆ
มุมของพวกเราเพื่อทาการสู้รบสาหรับการเรี ยกคืนของพวกเรา! ตราบเท่าที่พวกเราพร้อมที่จะปฏิเสธตัวเอง
และเต็มใจร่ วมมือกับพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงมอบความกระจ่างแก่พวกเรา
และชาระพวกเราให้บริ สุทธิ์จากภายในตลอดเวลาอย่างแน่นอน
และเรี ยกคืนสิ่งที่ซาตานได้จบั จองกลับมาใหม่อีกครั้ง
เพื่อที่พวกเราอาจกลายเป็ นครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
จงอย่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์—จงใช้ชีวิตทุกชัว่ ขณะภายในพระวจนะของพระเจ้า
จงเสริ มสร้างร่ วมกับเหล่าธรรมิกชน จงได้รับการนาไปสู่ราชอาณาจักร และจงเข้าสู่พระสิริร่วมกับพระเจ้า
จาก “บทที่ 1” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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คริ สตจักรฟี ลาเดลเฟี ยได้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นมา ซึ่งก็เป็ นไปเนื่องจากพระคุณและความปรานีของพระเจ้าทั้งสิ้น
ความรักแด่พระเจ้าเกิดขึ้นในหัวใจของเหล่าธรรมมิกชนจานวนนับหมื่นแสนผูไ้ ม่หวัน่ ไหวในการเดินทางไกลท
างจิตวิญญาณของตน พวกเขายึดแน่นอยู่กบั การเชื่อของตนว่า พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเศียรแห่งจักรวาลผูท้ รงบัญชาทุกสรรพสิ่ง
การนี้ได้รับการยืนยันโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มันคงมัน่ ไม่ขยับเคลื่อนพอกันกับขุนเขา!
และจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง!
โอ้ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! วันนี้พระองค์นั่นเองคือผูซ้ ่ึงได้ทรงเปิ ดดวงตาฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเรา
อันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนตาบอดมองเห็น ให้คนง่อยเดินได้ และให้คนเป็ นโรคเรื้ อนรักษาหายได้
พระองค์นั่นเองคือผูซ้ ่งึ ได้ทรงเปิ ดช่องหน้าต่างสู่สวรรค์
เปิ ดโอกาสให้พวกเราได้ล่วงรู ้ความล้าลึกของอาณาจักรฝ่ ายจิตวิญญาณ
การได้รับการแทรกซึมโดยพระวจนะอันบริ สุทธิ์ของพระองค์
และได้รับการช่วยให้รอดจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเราซึ่งได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม—
เช่นนั้นคือพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่อย่างมิอาจประมาณได้ของพระองค์
และคือความปรานีอนั ยิง่ ใหญ่อย่างมิอาจประมาณได้ของพระองค์ พวกเราคือเหล่าพยานของพระองค์!
นานแล้วที่พระองค์ได้ทรงซ่อนเร้นอยู่อย่างถ่อมพระทัยและเงียบกริ บ
พระองค์ได้ทรงก้าวผ่านการคืนพระชนม์จากความตาย ความทุกข์แห่งการตรึ งกางเขน
ความชื่นบานยินดีกบั ความโศกเศร้าทั้งหลายของชีวิตมนุษย์ และการข่มเหงกับความทุกข์ยาก
พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์ และลิม้ รสชาติความเจ็บปวดของพิภพมนุษย์
และพระองค์ได้ทรงถูกทอดทิง้ โดยยุคนั้น พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์คือพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์ได้ทรงช่วยพวกเราให้รอดจากกองมูล ทรงค้าจุนพวกเราด้วยพระหัตถ์ขา้ งขวาของพระองค์
และทรงให้พระคุณของพระองค์แก่พวกเราอย่างไม่อ้นั เพือ่ ประโยชน์แห่งน้ าพระทัยของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงหลอมรวมพระชนม์ชีพของพระองค์เข้ามาเป็ นพวกเราโดยทุ่มเทความเจ็บปวดทั้งหมดที่มี
ราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายด้วยพระโลหิต พระเสโท
และน้ าพระเนตรของพระองค์น้นั ได้ตกผลึกไปบนเหล่าวิสุทธิชน
พวกเราคือผลผลิตของ[ก]ความพยายามอันอุตสาหะของพระองค์ พวกเราคือราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายไป
โอ้ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! เพราะความรักมัน่ คงกับความปรานีของพระองค์
ความชอบธรรมกับพระบารมีของพระองค์

ความบริ สุทธิ์และความถ่อมพระทัยของพระองค์นั่นเองที่ผคู้ นทั้งมวลจะกราบไหว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์
และนมัสการพระองค์จนชัว่ นิรันดร
วันนี้ พระองค์ได้ทรงทาให้คริ สตจักรทั้งมวลครบบริ บรู ณ์—คริ สตจักรแห่งฟี ลาเดลเฟี ย—
และเช่นนั้นจึงเป็ นการทาให้แผนการบริ หารจัดการ 6,000 ปี ของพระองค์ลุล่วงไป
เหล่าธรรมิกชนสามารถนบนอบตนเองเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้อย่างถ่อมใจ
ได้รับการเชื่อมโยงในจิตวิญญาณ และกาลังติดตามไปด้วยความรัก ร่ วมกันไปยังแหล่งกาเนิดแห่งน้ าพุ
น้ าแห่งชีวิตซึ่งมีชีวิตนั้นดาเนินไปโดยไม่หยุดยั้ง
ทาการซักล้างและชาระล้างโคลนตมและน้ าโสโครกทั้งหมดในคริ สตจักรออกไป
และชาระพระวิหารของพระองค์ให้บริ สุทธิ์อีกครั้ง พวกเราได้มารู ้จกั พระเจ้าเที่ยงแท้ผทู้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ได้เดินอยู่ภายในพระวจนะของพระองค์ ได้ระลึกรู ้ถงึ หน้าที่รับผิดชอบและหน้าที่ของพวกเราเอง
และได้ทาทุกอย่างที่พวกเราทาได้เพื่อสละตัวเองให้เป็ นประโยชน์ต่อคริ สตจักร
ด้วยการนิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์อยู่เสมอ พวกเราต้องใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการที่น้ าพระทัยของพระองค์จะถูกขัดขวางในตัวพวกเรา
ท่ามกลางธรรมิกชนทั้งหลายนั้นมีความรักซึ่งกันและกัน
และความแข็งแกร่ งของบางคนจะทดแทนให้กบั การล้มเหลวของคนอื่นๆ
พวกเขามีความสามารถที่จะเดินไปในจิตวิญญาณได้ตลอดเวลา
โดยได้รับการให้ความรู ้แจ้งและการให้ความกระจ่างโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกเขานาความจริ งมาฝึ กฝนปฏิบตั ิทนั ทีที่เข้าใจความจริ งนั้น พวกเขาก้าวทันความสว่างใหม่
และติดตามก้าวพระบาทของพระเจ้า
จงร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขัน การปล่อยให้พระองค์เข้าควบคุมก็คือการเดินไปกับพระองค์ แนวความคิด
มโนคติที่หลงผิด
ความคิดเห็นและความยุ่งเหยิงทางโลกวิสัยทั้งปวงของพวกเราอันตรธานไปเป็ นอากาศธาตุบางเบาเสมือนควัน
พวกเราปล่อยให้พระเจ้าทรงครองราชย์สูงสุดในจิตวิญญาณของพวกเรา เดินไปกับพระองค์
และดังนั้นจึงได้รับอุตรภาพ อันเป็ นการเอาชนะโลก และจิตวิญญาณของพวกเราก็ย่อมโบยบินอย่างเป็ นอิสระ
และบรรลุการปลดปล่อย นี่คือบทอวสานเมื่อพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงกลายเป็ นองค์กษัตริ ย์
พวกเราสามารถที่จะไม่เต้นราและขับร้องเพื่อเป็ นการสรรเสริ ญ ถวายคาสรรเสริ ญของพวกเรา
ถวายบทเพลงสรรเสริ ญใหม่ๆ ได้อย่างไรเล่า?

แท้จริ งแล้วมีหนทางมากมายที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า ได้แก่ การเรี ยกขานพระนามของพระองค์
การเข้าใกล้ชิดพระองค์ การคิดถึงพระองค์ การอ่านบทอธิษฐาน การเข้าร่ วมในสามัคคีธรรม
การใคร่ ครวญและไตร่ ตรอง การอธิษฐาน และบทเพลงแห่งการสรรเสริ ญ
ในการสรรเสริ ญประเภทเหล่านี้มีความชื่นชมยินดี และมีการเจิมตั้ง มีพลังอานาจอยู่ในการสรรเสริ ญ
และก็มีภาระด้วยเช่นกัน ในการสรรเสริ ญมีความเชื่อ และมีความเข้าใจเชิงลึกใหม่
จงร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขัน ประสานงานในการปรนนิบตั ิและกลายเป็ นหนึ่งเดียว
ทาให้เจตนารมณ์ท้งั หลายของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ลุล่วงไป เร่งรุ ดที่จะกลายเป็ นกายจิตวิญญาณอันบริ สุทธิ์
เหยียบย่าซาตาน และทาให้ชะตากรรมซาตานมาถึงบทอวสาน
คริ สตจักรฟิ ลาเดลเฟี ยได้ถูกรับขึ้นไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วและได้รับการสาแดงอยู่ในพระสิริของ
พระองค์
จาก “บทที่ 2” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ตัวบทต้นฉบับไม่มีวลี “ผลผลิตของ”

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 48
กษัตริ ยผ์ ทู้ รงมีชยั ชนะประทับอยู่ที่ราชบัลลังก์อนั รุ่ งโรจน์ของพระองค์
พระองค์ได้ทรงทาการไถ่ได้สาเร็จและนาทางประชากรของพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในพระสิริ
พระองค์ทรงถือจักรวาลในพระหัตถ์ของพระองค์
และด้วยพระปรี ชาญาณและมหิทธิฤทธิ์แห่งพระเจ้าของพระองค์
พระองค์ได้ทรงสร้างและทาให้ศิโยนแข็งแกร่งแล้ว ด้วยพระบารมีของพระองค์
พระองค์ทรงพิพากษาโลกที่เต็มไปด้วยบาป พระองค์ได้ทรงทาการตัดสินประชาชาติท้งั หมดและกลุ่มชนทั้งปวง
แผ่นดินโลกและทะเลและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งหมดในสิ่งเหล่านั้น
รวมถึงพวกที่มนึ เมากับเหล้าองุ่นของความสาส่อน พระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขาอย่างแน่นอน
และพระองค์จะทรงพระพิโรธต่อพวกเขาอย่างแน่นอน
และในที่น้ นั จะมีการสาแดงถึงพระบารมีของพระเจ้าผูท้ ี่การพิพากษาของพระองค์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและนาส่ง
โดยไม่มีการล่าช้า ไฟแห่งพระพิโรธจะเผาผลาญอาชญากรรมอันชัว่ ร้ายของพวกเขาให้สิ้นอย่างแน่นอน
และหายนะจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเขาในไม่ช้า
พวกเขาจะไม่รู้ถึงหนทางใดที่จะหนีรอดไปได้และจะไม่มีที่ใดที่จะหลบซ่อน
พวกเขาจะร่ าไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน และพวกเขาจะนาการทาลายล้างมาสู่ตวั ของพวกเขาเอง
บุตรทั้งหลายผูม้ ีชยั ชนะผูท้ ี่เป็ นที่รักของพระเจ้าจะได้อยู่ในศิโยนอย่างแน่นอน และจะไม่มีวนั ออกห่างจากที่นนั่
กลุ่มชนจานวนมหาศาลจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างใกล้ชิด
พวกเขาจะใส่ใจการกระทาของพระองค์อย่างพิถีพิถนั และเสียงการสรรเสริ ญของพวกเขาจะไม่มีวนั สิ้นสุด
พระเจ้าเที่ยงแท้องค์หนึ่งเดียวได้ทรงปรากฏแล้ว! พวกเราจะมีความแน่ใจภายในจิตวิญญาณเกี่ยวกับพระองค์
และจะติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด พวกเราจะรี บมุง่ ไปข้างหน้าด้วยแรงของเราทั้งหมดและจะไม่ลงั เลอีกต่อไป
บทอวสานของโลกกาลังเปิ ดเผยคลี่คลายต่อหน้าพวกเรา ชีวิตของคริสตจักรที่ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนผูค้ น
กิจธุระทั้งหลาย และสิ่งทัง้ หลายที่ลอ้ มรอบตัวพวกเราขณะนี้ถงึ ขั้นกาลังทาให้การฝึ กฝนของพวกเราเข้มข้น
ขอให้พวกเรารี บเร่งนาหัวใจที่รักโลกยิง่ นักของพวกเรากลับมาเถิด!
ขอให้พวกเรารี บเร่งนาวิสัยทัศน์ที่ถูกบดบังของพวกเรากลับมาเถิด!
ขอให้พวกเรายังคงเดินต่อไปตามจังหวะของพวกเรา เพื่อที่พวกเราจะได้ไม่กา้ วล้าอาณาเขต
ขอให้พวกเราหุบปากของพวกเราเพือ่ ที่พวกเราจะได้เดินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
และไม่แข่งขันเพื่อการได้และเสียของพวกเราเองอีกต่อไป โอ! จงปล่อยสิ่งนั้นไปเถิด—
ความชื่นชอบอันละโมบของพวกเจ้าสาหรับโลกฆราวาสและความอุดมด้วยโภคทรัพย์! โอ!
จงปลดปล่อยตัวพวกเจ้าให้เป็ นอิสระจากสิ่งนั้น—

ความผูกพันอันยึดติดของพวกเจ้าต่อบรรดาสามีและบรรดาบุตรสาวและบรรดาบุตรชาย! โอ!
จงหันหลังให้กบั สิ่งเหล่านั้น—ทัศนคติและอคติท้งั หลายของเจ้า! โอ! จงตื่นขึ้นเถิด เวลานั้นสั้นนัก!
จงมองขึ้นไป มองขึ้นไป จากภายในจิตวิญญาณและยอมให้พระเจ้าทรงควบคุม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
จงอย่าได้กลายเป็ นภรรยาอีกคนหนึ่งของโลท มันช่างน่าเวทนาที่จะถูกทิ้งไป! ช่างน่าเวทนาโดยแท้! โอ!
จงตื่นขึ้นเถิด!
จาก “บทที่ 3” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ภูเขาและแม่น้ าทั้งหลายเปลี่ยนแปลง ห้วงน้ าไหลไปตามครรลองของพวกมัน
และชีวิตของมนุษย์กไ็ ม่สู้ทนอย่างแผ่นดินโลกและท้องฟ้า
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นคือชีวิตอันนิรันดร์และฟื้ นคืน ซึ่งดาเนินต่อไปรุ่นแล้วรุ่ นเล่าตลอดกาล!
ทุกสรรพสิ่งและเหตุการณ์ท้งั ปวงล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และซาตานก็อยู่ใต้พระบาทของพระองค์
วันนี้ โดยการคัดสรรที่กาหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้าของพระเจ้านั่นเอง
พระองค์จงึ ทรงช่วยพวกเราให้พน้ จากการฉวยจับของซาตาน พระองค์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ของพวกเราอย่างแท้จริง
ชีวิตอันฟื้ นคืนนิรันดร์ของพระคริ สต์ได้ถูกใช้ทางานขึ้นในตัวพวกเราอย่างแท้จริ ง
ซึ่งลิขิตชะตาให้พวกเราเชื่อมโยงกับพระชนม์ชีพของพระเจ้า
เพื่อที่พวกเราอาจจะมีความสามารถที่จะได้พบกับพระองค์แบบเผชิญหน้ากัน กินพระองค์ ดื่มพระองค์
และชื่นชมพระองค์จริงๆ นี่เป็ นของประทานอันไม่เห็นแก่พระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงทาขึ้น
โดยทรงจ่ายราคาด้วยพระโลหิตแห่งพระทัยของพระองค์
ฤดูกาลต่างๆ มาและไป เคลื่อนผ่านลมและน้ าค้างแข็ง พบกับความทุกข์ การข่มเหง
และความทุกข์ลาบากของชีวิตมามากเหลือเกิน
พบกับการปฏิเสธและการใส่ความให้ร้ายของโลกมามากเหลือเกิน
พบกับข้อกล่าวหาเท็จจากรัฐบาลมามากเหลือเกิน
แต่ถึงกระนั้นทั้งความเชื่อของพระเจ้าและความแน่วแน่ของพระองค์กไ็ ม่ถูกลดทอนลงแม้แต่น้อย
พระองค์ทรงพักวางชีวิตของพระองค์เอง โดยได้ทรงอุทศิ ทุ่มเทอย่างสุดหัวใจแด่น้ าพระทัยของพระเจ้า
และแด่การบริ หารจัดการและแผนของพระเจ้า เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นอาจได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วง
สาหรับมวลชนทั้งหมดแห่งประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงทุ่มเทจนสุดความพยายาม
ทรงป้อนอาหารและให้น้ าพวกเขาอย่างระมัดระวัง
ไม่สาคัญว่าพวกเราจะมืดมนเพียงใดหรื อลาบากยากเย็นเพียงใด
พวกเราต้องนบนอบเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์เท่านั้น
และชีวิตที่ฟ้ื นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเดิมของพวกเรา…สาหรับบุตรหัวปี ท้งั หมดเ
หล่านี้ พระองค์ทรงตรากตราอย่างไม่ทรงรู ้จกั เหน็ดเหนื่อย โดยทรงงดเว้นอาหารและการหยุดพัก จะกี่วนั กี่คืน
ผ่านความร้อนอันแผดเผาและความหนาวอันเยือกแข็งเพียงใด
พระองค์ก็เฝ้าทอดพระเนตรอย่างสุดพระทัยอยู่ในศิโยน

โลก บ้าน งาน และทั้งหมดถูกงดเว้นโดยสิน้ เชิง อย่างเปรมปรี ด์ ิ อย่างเต็มใจ
และความชื่นชมยินดีทางโลกทั้งหลายไม่เกีย่ วข้องอันใดกับพระองค์…พระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์บด
ขยี้เข้าใส่พวกเรา เปิ ดโปงสิ่งทั้งหลายที่ซ่อนลึกอยู่ในหัวใจของพวกเรา พวกเราจะไม่สามารถเชื่อมัน่ ได้อย่างไร?
ทุกประโยคที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์อาจกลายเป็ นจริ งในตัวพวกเราเมื่อใดก็ได้ สิ่งใดก็ตามที่พวกเราทา
ไม่ว่าจะในการทรงสถิตของพระองค์หรื อซ่อนเร้นจากพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงทราบ
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่เข้าพระทัย ทั้งหมดจะได้รับการเปิ ดเผยเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างแท้จริ ง
แม้จะมีแผนและการจัดการเตรี ยมการทั้งหลายของพวกเราเองอยู่ก็ตาม
ขณะนั่งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ รูส้ ึกถึงความชื่นบานภายในจิตวิญญาณของพวกเรา สบายใจและสงบ
ทว่ารู ้สึกว่างเปล่าอยู่เสมอและเป็ นหนี้บุญคุณต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง กล่าวคือ
นี่เป็ นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งมิอาจจินตนาการได้และเป็ นไปไม่ได้ที่จะสัมฤทธิ์ผล
พระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ทรงเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว!
นั่นเป็ นข้อพิสูจน์อนั ไม่อาจโต้เถียง! พวกเราที่เป็ นของกลุ่มนี้ได้รับการอวยพรอย่างสุดจะพรรณนาได้!
หากไม่ใช่เพราะพระคุณและพระปรานีของพระเจ้า
พวกเราย่อมจะทาได้เพียงไปสู่ความพินาศและติดตามซาตาน
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นที่สามารถช่วยพวกเราให้รอดได้!
อา! พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริง!
เป็ นพระองค์ที่ได้ทรงเปิ ดดวงตาฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเรา
ช่วยให้พวกเรามองเห็นความล้าลึกทั้งหลายของโลกฝ่ ายจิตวิญญาณ
ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของราชอาณาจักรนั้นไร้พรมแดน
พวกเราจงระวังระไวในขณะที่พวกเรารอคอย วันนั้นคงไม่ไกลเกินไป
เปลวไฟแห่งสงครามหมุนวนไปรอบๆ ควันปื นใหญ่คลุง้ อยู่เต็มอากาศ สภาพอากาศอุ่นขึ้น ภูมิอากาศแปรเปลี่ยน
ภัยพิบตั ิจะแพร่ กระจาย และผูค้ นทาได้แค่ตายเท่านั้น โดยไร้ความหวังของการรอดชีวิต
อา! พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง! พระองค์ทรงเป็ นป้อมปราการอันแน่นหนาของพวกเรา
พระองค์ทรงเป็ นที่หลบภัยของพวกเรา พวกเราพากันเบียดซุกอยู่ใต้ปีกของพระองค์
และหายนะไม่สามารถเข้าถึงพวกเราได้ เช่นนี้เองคือการปกป้องและการเอาพระทัยใส่ของพระเจ้าของพระองค์
พวกเราทุกคนเร่ งเสียงของพวกเราให้ดงั ขึ้นในบทเพลง พวกเราขับร้องเพือ่ การสรรเสริ ญ
และเสียงแห่งการสรรเสริ ญของพวกเราก้องกังวานไปทัว่ ศิโยน! พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์

พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงได้ทรงตระเตรี ยมบั้นปลายอันรุ่ งโรจน์ไว้ให้พวกเรา จงระวังระไว—โอ้ จงเฝ้าดู!
ถึงตอนนี้ โมงยามก็ยงั มิสายเกินไป
จาก “บทที่ 5” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์—องค์กษัตริยแ์ ห่งราชอาณาจักร—ทรงได้รับการเป็ นพยาน
ขอบเขตแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าได้เปิ ดเผยคลี่คลายด้วยความครบถ้วนไปทัว่ ทั้งจักรวาล
ไม่เพียงแต่การทรงปรากฏของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับการเป็ นพยานในประเทศจีน
แต่พระนามของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ยงั ได้รับการเป็ นพยานในชนชาติท้งั มวลและในทุกสถานที่
พวกเขาทั้งหมดล้วนกาลังร้องเรี ยกพระนามอันบริ สุทธิ์น้ี
กาลังพยายามที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในทุกวิถีทางที่เป็ นไปได้
กาลังจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์และกาลังรับใช้พระองค์ดว้ ยการร่ วมมือกันในคริ สต
จักร นี่คือหนทางอันน่าอัศจรรย์ซ่งึ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ
ภาษาของชนชาติต่างๆ ทั้งหลายนั้นแตกต่างจากกัน แต่มีพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
พระวิญญาณนี้รวมประสานคริสตจักรทั้งหลายทัว่ ทั้งจักรวาลเข้าด้วยกันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าอ
ย่างแท้จริ ง โดยไม่มีความแตกต่างแม้แต่น้อย นี่คือบางสิ่งที่อยู่เหนือความสงสัย
บัดนี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเรี ยกร้องไปยังพวกเขา และพระสุรเสียงของพระองค์ปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้น
นี่คือพระสุรเสียงแห่งความปรานีของพระเจ้า
พวกเขาทั้งหมดร้องเรี ยกพระนามอันบริ สุทธิ์ของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ !
พวกเขาให้การสรรเสริ ญและพวกเขาร้องเพลงด้วย ไม่มีทางที่จะมีการออกนอกลูน่ อกทางใดๆ
ในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้เลย
ผูค้ นเหล่านี้ใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าตามเส้นทางที่ถูกต้อง พวกเขาไม่เปลี่ยนใจเลย—
การอัศจรรย์มากมายจึงได้เกิดขึ้น
นี่เป็ นบางสิ่งทีผ่ คู้ นพบว่ายากจะจินตนาการและเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะคาดเดาถึง
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือองค์กษัตริ ยแ์ ห่งชีวิตในจักรวาล!
พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์อนั รุ่งโรจน์และทรงพิพากษาโลก ทรงครองอานาจเหนือทั้งหมด
และทรงปกครองชนชาติท้งั มวล กลุ่มชนทั้งปวงคุกเข่าต่อพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์
เข้าใกล้ชิดพระองค์และสื่อสารกับพระองค์ ไม่ว่าเจ้าจะได้เชื่อในพระเจ้ามานานเท่าใดก็ตาม
ไม่ว่าสถานะของเจ้าจะสูงเท่าใดก็ตาม หรื อความอาวุโสของเจ้าจะมากเท่าใดก็ตาม
หากเจ้าต่อต้านพระเจ้าในหัวใจของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ตอ้ งถูกพิพากษาและต้องให้ตวั เจ้าเองหมอบราบเฉพาะพระพักตร์พระองค์
ส่งเสียงแห่งคาวิงวอนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดออกมา นี่เป็ นการเก็บเกี่ยวผลของการกระทาของเจ้าเองโดยแท้

เสียงคร่ าครวญนี้คือเสียงของการถูกทรมานในบึงไฟและกามะถัน
และมันเป็ นเสียงร้องของการถูกสัง่ สอนด้วยคทาเหล็กของพระเจ้า
นี่เป็ นการพิพากษาต่อหน้าพระที่นงั่ ของพระคริ สต์
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 8” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การทรงปรากฏของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในคริ สตจักรทั้งหมด มันคือพระวิญญาณที่ตรัส
พระองค์ทรงเป็ นไฟทีไ่ หม้เผาผลาญ ทรงพระบารมีและกาลังทรงพิพากษา พระองค์ทรงเป็ นบุตรมนุษย์
ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาท และทรงคาดแถบทองคาที่พระอุระ
พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะ พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟ
พระบาทของพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์ ประหนึ่งหลอมบริ สุทธิ์แล้วในเตาไฟ
และพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงของห้วงน้ ามากหลาย
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง และมีดาบสองคมที่คมกริ บอยู่ในพระโอษฐ์
และพระพักตร์ของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้า
มีพยานได้เห็นบุตรมนุษย์ และพระเจ้าได้ทรงสาแดงพระองค์เองอย่างเปิ ดเผย
พระสิริของพระเจ้าเปล่งรัศมีออกไป ฉายแสงอย่างแรงกล้าเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่กาลังแผดเผา!
พระพักตร์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์เปล่งแสงด้วยความสว่างอันสุกใส
ดวงตาของผูใ้ ดจะกล้าจ้องมองพระองค์ดว้ ยความต้านทานเล่า? ความต้านทานนาไปสู่ความตาย!
ไม่มีการแสดงความปรานีให้เห็นแม้แต่นอ้ ยที่สุดสาหรับสิ่งใดก็ตามที่เจ้าคิดอยู่ในหัวใจของเจ้า
สาหรับถ้อยคาใดที่เจ้าพูดหรื อสิ่งใดๆ ที่เจ้าทา
พวกเจ้าทั้งหมดจะได้เข้าใจและจะได้เห็นว่าสิ่งใดคือสิ่งที่พวกเจ้าได้รับมา—
ซึ่งไม่มสี ิ่งใดเว้นแต่การพิพากษาของเราเท่านั้น!
เราจะสามารถทนมันได้หรื อเมื่อพวกเจ้าไม่ได้ใช้ความพยายามในการกินและดื่มถ้อยคาของเรา
และกลับแทรกแซงตามอาเภอใจและทาลายการสร้างของเรา? เราจะไม่ปฏิบตั ิต่อบุคคลประเภทนี้อย่างอ่อนโยน!
หากความประพฤติของเจ้าเสื่อมไปอย่างรุนแรงมากขึ้น เจ้าจะถูกเผาไหม้ในเปลวไฟ!
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงสาแดงในร่ างทางจิตวิญญาณ
โดยปราศจากเนื้อหนังหรื อเลือดแม้เพียงส่วนน้อยที่สุดที่เชื่อมต่อจากศีรษะจรดปลายเท้า
พระองค์ทรงอยู่เหนือล้าสากลพิภพ ประทับอยู่ที่บลั ลังก์อนั รุ่ งโรจน์ในสวรรค์ช้นั ที่สาม
ทรงบริ หารสรรพสิ่งทั้งปวง! จักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ในมือของเรา หากเราพูดสั่งมัน มันจะเป็ นตามนั้น
หากเรากาหนดมัน มันก็จะเป็ นไปตามนั้น ซาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรา มันอยู่ในบาดาลลึก!
เมื่อเสียงของเราได้เปล่งออกไป ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไปและจะไม่มีอีกต่อไป!
สรรพสิง่ ทั้งปวงจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ นี่คือความจริงอันมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ที่ถูกต้องอย่างแน่นอน
เราได้พิชิตโลกแล้ว รวมทั้งมารร้ายทั้งปวงด้วย เรากาลังนัง่ คุยกับพวกเจ้าอยู่ ณ ที่น้ี และทุกคนที่มีหูควรจะฟังไว้
และทุกคนที่กาลังมีชีวิตอยู่ควรยอมรับไว้

วันเวลาจะมาถึงบทอวสาน สรรพสิ่งในโลกนี้จะมาถึงความว่างเปล่า และทุกสรรพสิ่งจะได้เกิดเป็ นสิ่งใหม่
จงจาเรื่ องนี้ไว้! จงอย่าลืม! จะไม่สามารถมีความคลุมเครื อได้! ฟ้าและดินจะล่วงไป
แต่บรรดาถ้อยคาของเราจะไม่สูญหายไปเลย! ขอให้เราเตือนสติพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า จงอย่าวิ่งโดยสูญเปล่า!
จงตื่นขึ้นเถิด! จงกลับใจ และความรอดอยู่ใกล้! เราได้ปรากฏท่ามกลางพวกเจ้าแล้ว
และเสียงของเราได้เปล่งขึ้นแล้ว เสียงของเราได้เปล่งขึ้นต่อหน้าพวกเจ้า มันเผชิญกับเจ้าทุกวัน
แบบต่อหน้าและแต่ละวันมันจะสดและใหม่ เจ้ามองเห็นเรา และเรามองเห็นเจ้า เรากล่าวแก่เจ้าอยู่เป็ นนิตย์
และเราอยู่กบั เจ้าแบบต่อหน้า แต่กระนั้นก็ตาม เจ้าปฏิเสธเราและไม่รู้จกั เรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา
แต่พวกเจ้ายังคงลังเลใจอยู่! เจ้าลังเลใจ! จิตใจของเจ้าด้านชา เจ้าถูกซาตานทาให้ตาบอด
และเจ้าไม่สามารถมองเห็นใบหน้าอันรุ่ งโรจน์ของเราได้—เจ้าช่างน่าสมเพช! ช่างน่าสมเพชยิ่งนัก!
พระวิญญาณทั้งเจ็ดที่อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของเราได้ถูกส่งไปยังทุกมุมโลกและเราจะส่งผูส้ ื่อสารของเราไปเพื่อพูด
กับคริ สตจักรทั้งหลาย เราชอบธรรมและสัตย์ซื่อ เราคือพระเจ้าผูต้ รวจดูส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจของมนุษย์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัสกับคริ สตจักรทั้งหลาย และมันคือถ้อยคาของเราที่ออกมาจากภายในบุตรของเรา
คนเหล่านั้นทั้งหมดที่มีหูก็ควรฟังไว้เถิด! คนเหล่านั้นทั้งหมดที่กาลังมีชีวิตอยู่ควรยอมรับไว้!
จงเพียงแค่กนิ และดื่มถ้อยคาเหล่านั้นและอย่าสงสัย
คนเหล่านั้นทั้งหมดผูน้ บนอบและใส่ใจถ้อยคาของเราจะได้รับพระพรต่างๆ ที่ยงิ่ ใหญ่!
คนเหล่านั้นทั้งหมดที่แสวงหาใบหน้าของเราด้วยความจริงจังจริงใจจะมีความสว่างใหม่ ความรู ้แจ้งใหม่
และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆ อย่างแน่นอน ทั้งหมดจะสดและใหม่ ถ้อยคาของเราจะปรากฏแก่เจ้าทุกเวลา
แล้วมันจะเปิ ดดวงตาแห่งจิตวิญญาณของเจ้า
เพื่อที่เจ้าจะสามารถมองเห็นบรรดาสิ่งลึกลับทุกอย่างของอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณและจะมองเห็นว่าราชอาณาจักร
อยู่ท่ามกลางมนุษย์ จงเข้าไปสู่ที่ล้ภี ยั และพระคุณและพระพรทั้งหมดจะมาถึงเจ้า
การกันดารอาหารและภัยพิบตั ิจะไม่สามารถมาแตะต้องเจ้าได้ และบรรดาหมาป่ า งูพิษ เสือ
และเสือดาวจะไม่สามารถทาอันตรายเจ้าได้ เจ้าจะไปกับเรา เดินไปกับเรา และเข้าไปสู่สง่าราศีร่วมกับเรา!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 15” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธ์! พระกายที่รุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏขี้นในที่แจ้ง
พระกายฝ่ ายจิตวิญญาณอันบริ สุทธิ์ลุกขึ้น และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงครบบริ บูรณ์ในพระองค์เอง!
ทั้งโลกและเนื้อหนังได้เปลี่ยนแปลงไป
และการจาแลงพระกายของพระองค์บนภูเขาคือสภาวะบุคคลของพระเจ้า
พระองค์ทรงมีมงกุฎทองคาอยู่บนพระเศียรของพระองค์ ฉลองพระองค์ของพระองค์เป็ นสีขาวบริ สุทธิ์
ทรงคาดแถบทองคาที่พระอุระ และสรรพสิ่งในโลกนี้เป็ นแท่นรองพระบาทของพระองค์
พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟ พระองค์ทรงถือดาบสองคมที่คมกริ บในพระโอษฐ์ของพระองค์
และพระองค์ทรงมีดาวเจ็ดดวงในพระหัตถ์ขวาของพระองค์
หนทางสู่ราชอาณาจักรนั้นส่องสว่างอย่างไร้เขตแดน พระสิริของพระองค์บงั เกิดขึ้นและส่องสว่าง ภูเขาต่างๆ
พากันชื่นชมยินดีและห้วงน้ าทั้งหลายพากันหัวเราะ และดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ
ทั้งหมดโคจรอยู่ในการจัดการเตรี ยมการอย่างเป็ นระเบียบของพวกมัน ซึ่งกาลังต้อนรับพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้
ผูท้ รงเอกลักษณ์
ผูซ้ ่ึงชัยชนะของพระองค์กลับไปประกาศถึงความครบบริ บรู ณ์ของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์
ทุกสิ่งกระโดดและเต้นราด้วยความชื่นชมยินดี! จงเปล่งเสียงแสดงความยินดี!
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ประทับบนบัลลังก์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์ ! จงร้องเพลงเถิด!
ธงแห่งชัยชนะขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ชูข้ นึ สูงเหนือภูเขาศิโยนที่สง่างามและเปี่ ยมบารมี!
ชนชาติท้งั มวลกาลังเปล่งเสียงร้องแสดงความยินดี กลุ่มชนทั้งปวงกาลังร้องเพลง
ภูเขาศิโยนกาลังหัวเราะอย่างเปรมปรี ด์ ิ และพระสิริของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว!
เราไม่เคยฝันว่าเราจะได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า แต่แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้ว
ได้อยู่กบั พระองค์แบบต่อหน้าทุกวัน เราวางแผ่หัวใจของเราต่อพระองค์
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่มอย่างมากมาย ชีวิต ถ้อยคา การกระทา ความนึกคิด
แนวความคิดต่างๆ—ความสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าให้ความกระจ่างแก่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด
พระองค์ทรงนาทุกย่างก้าวตลอดวิถีทาง และการพิพากษาของพระองค์เกิดขึ้นโดยทันทีต่อหัวใจที่เป็ นกบฏ
การกิน การอยู่ร่วมกันและการใช้ชีวิตร่ วมกันกับพระเจ้า การอยู่ร่วมกันกับพระองค์ การดาเนินร่ วมกัน
การเปรมปรี ด์ ริ ่ วมกัน การได้รับพระสิริและพระพรร่ วมกัน การแบ่งปันความเป็ นกษัตริยก์ บั พระองค์
และการดารงอยูร่ ่ วมกันในราชอาณาจักร—โอ ช่างเป็ นความหรรษายินดีโดยแท้! โอ มันช่างอ่อนหวานเสียจริ ง!
เราได้อยู่กบั พระองค์แบบต่อหน้าทุกวัน ได้พูดกับพระองค์ทุกวันและคุยกันเป็ นเนืองนิตย์
และได้รับความรู ้แจ้งใหม่และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆ ทุกวัน ดวงตาฝ่ ายวิญญาณของพวกเราเปิ ดขึ้น

และพวกเรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง บรรดาความลึกลับทั้งหมดของจิตวิญญาณได้ถูกเปิ ดเผยแก่พวกเรา
ชีวิตบริ สุทธิ์น้ นั ไร้ความกังวลอย่างแท้จริ ง จงวิ่งไปอย่างรวดเร็วและอย่าหยุด จงมุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง—
มีชีวิตที่น่าอัศจรรย์กว่าอยู่เบื้องหน้า จงอย่ารู ้สึกพึงพอใจกับเพียงรสหวาน
จงแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าสู่พระเจ้า พระองค์ทรงครอบคลุมทั้งหมดและทรงโอบอ้อมอารี
ทรงมีสรรพสิ่งทุกชนิดที่พวกเราขาดแคลน จงร่ วมมือกันอย่างมัน่ ใจและเข้าสู่พระองค์
และจะไม่มีสิ่งใดเป็ นเหมือนเดิมอีกเลย ชีวิตของพวกเราจะหลุดพ้น และจะไม่มีบุคคล เรื่ อง
หรื อสิ่งใดที่จะสามารถก่อกวนเราได้
การหลุดพ้น! การหลุดพ้น! การหลุดพ้นที่แท้จริ ง! ชีวิตที่หลุดพ้นของพระเจ้าอยู่ภายใน
และสรรพสิ่งทั้งหมดได้กลายเป็ นผ่อนคลายอย่างแท้จริง! พวกเราหลุดพ้นโลกนี้และสิ่งต่างๆ ทางโลก
โดยไม่รู้สึกถึงการผูกพันกับบรรดาสามีหรื อบุตรหลาน
พวกเราหลุดพ้นการควบคุมของความเจ็บป่ วยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซาตานไม่กล้ารบกวนเรา
เราหลุดพ้นความวิบตั ิท้งั หมดอย่างสิ้นเชิง นี่จะเป็ นการยอมให้พระเจ้าได้รับเอาความเป็ นกษัตริ ย!์
พวกเราเหยียบย่าซาตานให้สยบอยู่ใต้ฝ่าเท้า จงยืนหยัดเป็ นพยานให้แก่คริ สตจักร
และเปิ ดโปงหน้าตาอันอัปลักษณ์ของซาตานอย่างถ้วนทัว่ การก่อสร้างคริ สตจักรอยู่ในพระคริ สต์
และพระกายอันรุ่งโรจน์ได้เกิดขึ้นแล้ว—นี่คือการใช้ชีวิตในความปลาบปลื้มยินดี!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 15” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดาผูท้ รงเป็ นนิรนั ดร์ เจ้าชายแห่งสันติราช พระเจ้าของพวกเราคือกษัตริ ย!์
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงย่างพระบาทบนภูเขามะกอกเทศ ช่างงดงามยิง่ นัก! จงฟัง!
พวกเราเหล่าคนยามเปล่งสุ้มเสียงของพวกเราให้ดงั ด้วยเสียงของพวกเรา พวกเราร้องเพลงด้วยกัน
เพราะพระเจ้าได้เสด็จกลับมาสู่ศิโยน พวกเรามองเห็นความอ้างว้างของนครเยรู ซาเลมด้วยตาของพวกเราเอง
จงโห่รอ้ งเป็ นเสียงอันเริ งร่ าและร้องเพลงโดยพร้อมเพรี ยงกัน
เพราะพระเจ้าได้ทรงนาการปลอบโยนมาสู่พวกเรา และได้ทรงไถ่นครเยรู ซาเลมแล้ว
พระเจ้าได้ทรงเผยพระพาหาอันบริ สุทธิ์ของพระองค์แก่สายตาของชนชาติท้งั ปวง
พระเจ้าในรู ปบุคคลจริ งได้ทรงปรากฏแล้ว!
สุดปลายของแผ่นดินโลกทั้งปวงได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของพวกเราแล้ว
โอ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! วิญญาณทั้งเจ็ดได้ถูกส่งตรงจากพระบัลลังก์ของพระองค์สู่คริสตจักรทุกแห่ง
เพื่อเผยความล้าลึกทั้งปวงของพระองค์ ขณะประทับบนพระบัลลังก์แห่งพระสิริของพระองค์
พระองค์ได้ทรงบริ หารจัดการราชอาณาจักรของพระองค์
และได้ทรงทาให้มนั ตั้งมัน่ และมัน่ คงด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม
และพระองค์ได้ทรงบาราบชนชาติท้งั ปวงเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ โอ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ !
พระองค์ได้ทรงคลายสายคาดเอวของกษัตริยท์ ้งั หลาย!
พระองค์ได้ทรงทาให้ประตูท้งั หลายของนครเปิ ดกว้างเฉพาะพระพักตร์พระองค์ โดยไม่มีวนั ปิ ด
เนื่องจากความสว่างของพระองค์ได้มาถึงแล้ว
และสง่าราศีของพระองค์ลอยขึ้นและฉายความสุกใสของมันออกมา ความมืดปกคลุมแผ่นดินโลก
และความมืดทึบอยู่เหนือกลุ่มชนทั้งหลาย โอ พระเจ้า! อย่างไรก็ตาม
พระองค์ได้ทรงปรากฏและทรงฉายความสว่างของพระองค์แก่พวกเรา
และพระสิริของพระองค์จะถูกพบเห็นบนตัวพวกเรา ชนชาติท้งั ปวงจะมาสู่ความสว่างของพระองค์
และกษัตริ ยท์ ้งั หลายจะมาสู่รัศมีของพระองค์ พระองค์ทรงช้อนพระเนตรของพระองค์ข้ นึ
และทอดพระเนตรไปรอบๆ กล่าวคือ บุตรทั้งหลายของพระองค์ชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระองค์
และพวกเขามาจากที่ไกล ธิดาทั้งหลายของพระองค์ถูกอุม้ ในวงแขน โอ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ !
ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้กุมพวกเราไว้
เป็ นพระองค์ที่ทรงนาทางพวกเราไปข้างหน้าบนถนนสู่ราชอาณาจักรของพระองค์
และเป็ นพระวจนะบริ สุทธิ์ของพระองค์ที่ซึมซาบผ่านพวกเรา

โอ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! พวกเราถวายคาขอบคุณ และพวกเราสรรเสริ ญพระองค์!
ขอให้พวกเราได้เคารพนับถือพระองค์ เป็ นพยานแด่พระองค์ ยกย่องพระองค์ และร้องเพลงแด่พระองค์
ด้วยหัวใจที่จริ งใจ สงบ และไม่แบ่งแยก ขอให้พวกเรามีเพียงจิตใจเดียว และถูกสร้างด้วยกัน
และขอพระองค์ทรงทาให้พวกเราเป็ นผูท้ ี่ติดตามพระหทัยของพระองค์ในเร็ววัน
เพื่อที่พระองค์จะทรงใช้ประโยชน์
ขอให้น้ าพระทัยของพระองค์ได้รับการดาเนินการโดยปราศจากอุปสรรคบนแผ่นดินโลก!
จาก “บทที่ 25” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็ นพระเจ้าแท้จริ งผูท้ รงครบถ้วนบริ บูรณ์ ทรงสัมฤทธิ์ทุกสิ่ง
ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิ้น! พระองค์ไม่เพียงทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวง ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ด ทรงมีพระเนตรทั้งเจ็ด
ทรงแกะตราผนึกทั้งเจ็ด และทรงเปิ ดหนังสือม้วนทั้งเจ็ดเท่านั้น แต่ที่มากยิ่งกว่านั้นคือ
พระองค์ทรงบริ หารภัยพิบตั ิท้งั เจ็ดและชามทั้งเจ็ดใบ และทรงเปิ ดเผยเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ด
พระองค์ทรงเป่ าแตรทั้งเจ็ดนานมาแล้วด้วยเช่นกัน!
ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและทาให้ครบบริ บูรณ์ควรสรรเสริ ญพระองค์ ถวายพระสิริแด่พระองค์
และยกย่องพระบัลลังก์ของพระองค์ โอ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง
พระองค์ได้ทรงทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จลุล่วง และเมื่อมีพระองค์ ทั้งหมดก็ครบบริ บูรณ์ สว่างไสว
ถูกปลดปล่อย เป็ นอิสระ แข็งแรง และเต็มไปด้วยพลังอานาจ! ไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้นหรื อปกปิ ดไว้เลย
เมื่อมีพระองค์ความล้าลึกทั้งหมดถูกเปิ ดเผย ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ได้ทรงพิพากษาศัตรู จานวนมากมายของพระองค์ พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระบารมีของพระองค์
ทรงสาแดงไฟที่เดือดดาลของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงออกซึ่งพระพิโรธของพระองค์ และที่มากกว่านั้นคือ
พระองค์ทรงแสดงพระสิริอนั ไม่สิ้นสุดเต็มที่ เป็ นนิรันดร์กาล แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของพระองค์!
กลุ่มชนทั้งปวงควรตืน่ ขึ้นมาแซ่ซอ้ งและร้องเพลงโดยไม่สงวนท่าที เชิดชูพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
ผูท้ รงจริงแท้อย่างบริ บูรณ์ ผูท้ รงพระชนม์ท้งั สิ้น ผูท้ รงโอบอ้อมอารี ผูท้ รงเปี่ ยมสง่าราศีและแท้จริ งพระองค์น้ี
ผูท้ รงมาจากนิรันดร์กาลสู่นิรนั ดร์กาล พระบัลลังก์ของพระองค์ควรได้รับการยกย่องอย่างเนืองนิตย์
พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้รับการสรรเสริ ญและได้รับพระเกียรติ นี่คือเจตจานงชัว่ นิรันดร์—
ของพระเจ้า—ของเรา และเป็ นพระพรอันไร้ขีดจากัดที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยและประทานแก่พวกเรา!
ใครในท่ามกลางพวกเราที่ไม่ได้สืบทอดพระพร? การที่จะสืบทอดพระพรของพระเจ้า
คนเราต้องยกย่องพระนามอันบริ สุทธิ์ของพระองค์และมาอยู่ลอ้ มรอบพระบัลลังก์ของพระองค์ในการนมัสการ
บรรดาผูท้ ี่ไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ดว้ ยสิ่งจูงใจอื่นและด้วยเจตนาอื่นจะถูกทาให้หลอมละลายโดยไฟที่เดื
อดดาลของพระองค์ วันนี้คือวันที่พวกศัตรู ของพระองค์จะถูกพิพากษา
และก็เป็ นวันนี้ดว้ ยเช่นกันที่พวกเขาจะพินาศ ยิ่งไปกว่านั้น นัน่ ยังเป็ นวันที่เรา
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะถูกเปิ ดเผย และวันที่เราจะได้รับสง่าราศีและเกียรติ โอ กลุ่มชนทัง้ ปวง!
จงลุกขึ้นโดยเร็วเพื่อเชิดชูและต้อนรับพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผซู้ ่งึ ทรงส่งความเมตตามายังพวกเรา
ทรงปฏิบตั ิความรอดและประทานพระพรแก่พวกเรา
ทรงทาให้บรรดาบุตรของพระองค์ครบบริ บรู ณ์และสัมฤทธิ์ราชอาณาจักรของพระองค์อย่างประสบความสาเร็จ
นับจากโบราณกาลจนถึงนิรันดร์กาล! นี่คอื กิจการอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า!

นี่คือการลิขิตไว้ล่วงหน้าและการจัดการเตรี ยมการชัว่ นิรันดร์ของพระเจ้า—
ที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเราให้รอด ทาให้พวกเราครบบริ บูรณ์
และนาพาพวกเราให้เข้าสู่สง่าราศีดว้ ยพระองค์เอง
พวกที่ไม่ลุกขึ้นและไม่เป็ นพยานคือพวกบรรพชนของคนตาบอดและกษัตริ ยแ์ ห่งความไม่รู้เท่าทัน
พวกเขาจะกลายเป็ นไม่รู้เท่าทันไปชัว่ นิรันดร์ กลายเป็ นคนโง่ไปตลอดกาล เป็ นคนตายชัว่ นิรันดร์ผตู้ าบอด
วิญญาณของพวกเราควรจะตื่นรู ้ก็เพราะเหตุผลนี้ ! ผูค้ นทั้งปวงควรลุกขึ้น! จงแซ่ซ้อง สรรเสริ ญ
เชิดชูอย่างไม่รู้สิ้นสุดแด่องค์กษัตริ ยผ์ เู้ ปี่ ยมพระสิริ พระบิดาแห่งความปรานี พระบุตรแห่งการไถ่
พระวิญญาณทั้งเจ็ดผูท้ รงไพบูลย์
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผทู้ รงนาพาไฟเดือดดาลอันเปี่ ยมบารมีและการพิพากษาอันชอบธรรมและผูท้ รงพอเพียง
ทรงไพบูลย์ ทรงมหิทธิฤทธิ์ และทรงบริ บูรณ์อย่างที่สุด
พระบัลลังก์ของพระองค์จะได้รับการยกย่องไปตลอดกาล!
บรรดาผูค้ นทั้งปวงควรได้เห็นว่านี่คือพระปรี ชาญาณของพระเจ้า
เป็ นเส้นทางที่น่าอัศจรรย์สู่ความรอดและการสัมฤทธิ์น้ าพระทัยอันทรงพระเกียรติของพระองค์
หากเราไม่ลุกขึ้นและเป็ นพยาน เช่นนั้นแล้ว ทันทีที่ชวั่ ขณะนี้ได้ผ่านไป ก็จะไม่มีการกลับไปอีก
ไม่ว่าเราจะได้รับพระพรหรื อโชคร้ายหรื อไม่
ก็จะได้รับการตัดสินในระหว่างช่วงระยะปัจจุบนั นี้ของการเดินทางของเรา โดยมีพื้นฐานอยูบ่ นสิ่งที่พวกเราทา
สิ่งที่พวกเราคิด และสิ่งที่พวกเรากาลังใช้ชีวิตตามอยู่ในขณะนี้ พวกเจ้าควรจะกระทาการอย่างไรเล่า?
จงเป็ นพยานและยกย่องพระเจ้าไปตลอดกาล ยกย่องพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้าย—
พระเจ้าที่แท้จริ งผูท้ รงเอกลักษณ์ชวั่ นิรันดร์!
นับจากนี้ไป เจ้าควรมองเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกที่ไม่เป็ นพยานให้กบั พระเจ้า—
พวกที่ไม่เป็ นพยานให้กบั พระเจ้าที่แท้จริ งผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์น้ี
รวมถึงพวกที่เก็บงาความสงสัยเกี่ยวกับพระองค์ไว้—พวกเขาทั้งหมดล้วนเจ็บป่ วยและตายแล้ว
และเป็ นพวกที่เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า! พระวจนะของพระเจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วจากสมัยโบราณว่า
ใครไม่รวบรวมไว้กบั เราก็ทาให้กระจัดกระจาย และใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเรา
นี่คือความจริ งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ซ่ึงถูกสลักไว้ในศิลา!
พวกที่ไม่เป็ นพยานให้กบั พระเจ้าก็เป็ นข้ารับใช้ของซาตาน ผูค้ นเยี่ยงนั้นได้มารบกวนและหลอกลวงลูกๆ
ของพระเจ้า และขัดจังหวะการบริ หารจัดการของพระองค์ พวกเขาต้องถูกดาบฟาดฟัน!
คนเหล่านั้นทั้งหมดที่แสดงเจตนาดีต่อพวกข้ารับใช้ของซาตาน ก็แสวงหาการทาลายล้างให้กบั พวกเขาเอง
เจ้าควรรับฟังและเชื่อถ้อยดารัสของพระวิญญาณของพระเจ้า เดินบนเส้นทางของพระวิญญาณของพระเจ้า

และดารงชีวิตตามพระวจนะของพระวิญญาณของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
เจ้าควรยกย่องพระบัลลังก์ของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ไปชัว่ กัลปาวสาน!
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าแห่งพระวิญญาณทั้งเจ็ด!
พระเจ้าผูท้ รงมีพระเนตรทั้งเจ็ดและดาวทั้งเจ็ดก็คือพระองค์ดว้ ย พระองค์ทรงแกะตราทั้งเจ็ดดวง
และหนังสือม้วนทั้งเล่มได้ถกู คลี่ออกโดยพระองค์! พระองค์ทรงเป่ าแตรทั้งเจ็ด
และทรงคว้าชามทั้งเจ็ดและภัยพิบตั ิท้งั เจ็ดไว้ในพระหัตถ์ เพื่อปลดปล่อยตามน้ าพระทัยของพระองค์ โอ
เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดที่ได้ถูกปิ ดผนึกไว้ตลอดเวลา! เวลาของการเปิ ดเผยพวกมันได้มาถึงแล้ว!
พระองค์ผจู้ ะทรงทาให้เกิดเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้ทรงปรากฏต่อหน้าต่อตาของพวกเราแล้ว!
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ! เมื่อมีพระองค์ท้งั หมดก็ได้รับการปลดปล่อยและเป็ นอิสระ
ไม่มีความลาบากยากเย็นเลย และทัง้ หมดไหลริ นอย่างราบรื่น!
ไม่มีสิ่งใดกล้าขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อพระองค์ และทั้งหมดล้วนนบนอบเฉพาะพระพักตร์พระองค์
ผูใ้ ดที่ไม่นบนอบจะเสียชีวิต!
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผูท้ รงมีพระเนตรทั้งเจ็ด! ทั้งหมดล้วนชัดเจนอย่างสมบูรณ์
ทั้งหมดล้วนส่องสว่างและไม่ถูกปกปิ ด และทั้งหมดถูกเปิ ดเผยและแผ่วาง เมื่อมีพระองค์ท้งั หมดก็ชดั เจนมาก
และไม่ใช่เพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงเป็ นเช่นนี้ ทว่าบรรดาบุตรของพระองค์ก็เป็ นแบบนี้ดว้ ย
ไม่มีผูใ้ ด ไม่มีวตั ถุใด
และไม่มีเรื่ องราวใดที่สามารถถูกปกปิ ดไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์และบรรดาบุตรของพระองค์ได้!
ดาวทั้งเจ็ดดวงของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ส่องสว่าง! คริ สตจักรได้ถูกทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์
พระองค์ทรงตั้งผูส้ ื่อสารของคริ สตจักรและทัว่ ทั้งคริ สตจักรอยู่ภายในการจัดเตรี ยมของพระองค์
พระองค์ทรงแกะตราทั้งเจ็ดดวงและพระองค์ทรงนาพาแผนการบริหารจัดการและน้ าพระทัยของพระองค์ให้คร
บบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์เอง หนังสือม้วนเป็ นภาษาทางจิตวิญญาณที่ลึกลับของการบริ หารจัดการของพระองค์
และได้ถูกคลี่ออกและเปิ ดเผยโดยพระองค์!
ผูค้ นทั้งหมดควรฟังเสียงกึกก้องของแตรทั้งเจ็ดของพระองค์ เมื่อมีพระองค์ท้งั หมดก็ถูกทาให้เป็ นที่รู้จกั
ไม่มีวนั ถูกซ่อนเร้นอีกแล้ว และไม่มีความโศกเศร้าอีกต่อไป ทั้งหมดถูกเปิ ดเผย และทั้งหมดเป็ นชัยชนะ!
แตรทั้งเจ็ดของพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือแตรชัยชนะอันรุ่ งโรจน์เปิ ดออก!
พวกมันยังเป็ นแตรที่พิพากษาศัตรู ของพระองค์อีกด้วย! ในท่ามกลางชัยชนะของพระองค์
เขาของพระองค์กาลังได้รับการยกย่อง! พระองค์ทรงปกครองอยู่เหนือทัว่ ทั้งจักรวาล!

พระองค์ได้ทรงตระเตรียมชามทั้งเจ็ดแห่งภัยพิบตั ิ ศัตรู ของพระองค์ตกเป็ นเป้า
และภัยพิบตั ิเหล่านั้นถูกปล่อยลงในกระแสน้ าเชี่ยวสุดขั้ว
และพวกศัตรู เหล่านั้นจะถูกเผาผลาญในเปลวไฟจากไฟอันเดือดดาลของพระองค์
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงแสดงมหิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอานาจของพระองค์
และพวกศัตรู ของพระองค์ท้งั หมดก็พนิ าศสิ้นไป
เสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายทั้งเจ็ดต้องไม่ถูกผนึกตราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์อกี ต่อไป
พวกมันทั้งหมดถูกเปิ ดเผยแล้ว! พวกมันทั้งหมดถูกเปิ ดเผยแล้ว!
พระองค์ทรงสังหารพวกศัตรู ของพระองค์จนตายด้วยเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ด
จัดตั้งแผ่นดินโลกให้มนั่ คงและทาให้มนั ทาการปรนนิบตั ิต่อพระองค์
โดยไม่มีวนั ถูกแผ่วางอย่างเปล่าประโยชน์อีก!
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผทู้ รงชอบธรรม! พวกเราถวายสาธุการพระองค์ไปตลอดกาล!
พระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริ ญอันไม่สิ้นสุด และการโห่รอ้ งและการยกย่องชัว่ นิรนั ดร์!
เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ดของพระองค์ไม่ใช่แค่ถูกใช้เพื่อการพิพากษาของพระองค์
แต่ถูกใช้เพื่อพระสิริและสิทธิอานาจของพระองค์มากกว่า เพื่อทาให้ทุกสรรพสิ่งครบบริ บูรณ์!
กลุ่มชนทั้งหมดเฉลิมฉลองต่อหน้าพระบัลลังก์ ถวายสาธุการและยกย่องพระเจ้าพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้าย! เสียงของพวกทาให้ท้งั จักรวาลสัน่ สะเทือนเหมือนเสียงฟ้าร้อง!
ทุกสรรพสิ่งดารงอยู่เพราะพระองค์และเกิดขึ้นเพราะพระองค์อย่างแน่นอน ผูใ้ ดเล่ากล้าที่จะไม่ถวายสง่าราศี
เกียรติ สิทธิอานาจ ปัญญา ความบริ สุทธิ์ ชัยชนะ และวิวรณ์แด่พระองค์อย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์?
นี่คือความสาเร็จลุล่วงแห่งน้ าพระทัยของพระองค์
และเป็ นความครบบริ บูรณ์สุดท้ายแห่งการสร้างการบริ หารจัดการของพระองค์!
จาก “บทที่ 34” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 55
เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังออกมาจากพระบัลลังก์ เขย่าจักรวาล พลิกสวรรค์และแผ่นดินโลก
และส่งเสียงดังก้องโดยตลอดท้องฟ้า! เสียงนั้นเสียดหู และผูค้ นไม่สามารถหลีกหนีมนั ไปได้
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่สามารถซ่อนตัวจากมัน ฟ้าร้องและฟ้าแลบระเบิดตัวออก และในชัว่ อึดใจ
สวรรค์กบั แผ่นดินโลกก็เปลี่ยนสภาพ และผูค้ นก็จวนเจียนจะพบกับความตาย จากนั้น
ทัว่ ทั้งจักรวาลก็ถูกพายุฝนอันทรงพลังหุ้มห่อด้วยความเร็วชัว่ ฟ้าแลบแปลบปลาบ พลางร่ วงหล่นจากสวรรค์!
ที่มุมไกลสุดของแผ่นดินโลก
พายุฝนนั้นชาระล้างคนทั้งปวงอย่างถ้วนทัว่ จากหัวจรดปลายเท้าเหมือนการอาบน้ าฝักบัว
ไม่ยอมให้เหลือคราบใด ไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนเร้นจากมัน อีกทั้งไม่มีบุคคลใดสามารถถูกกักขังจากมัน
เสียงฟ้าร้องกัมปนาทแวววามด้วยแสงเย็นเหมือนแสงฟ้าแลบแปลบปลาบ
และทาให้มนุษย์สั่นเทาด้วยความเกรงกลัว! ดาบแหลมสองคมบดขยี้พวกบุตรแห่งการกบฏ
และศัตรู ก็เผชิญหน้ากับมหันตภัยโดยไร้ที่ใดให้ซ่อนตัว
พวกเขากลายเป็ นมึนงงอยู่ในสายลมและสายฝนที่พรัง่ พรู และซวนเซจากลมที่พดั กระพือนั้น
พวกเขาพลันล้มตายลงสู่สายน้ าที่ไหลหลัง่ และถูกพัดพาไป มีแต่ความตายเท่านั้น
และไม่มีหนทางที่พวกเขาจะรอดชีวิต เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดอุบตั ิจากเรา
และถ่ายทอดเจตนาของเราซึ่งหมายให้บดขยี้พวกบุตรคนโตของอียิปต์
เพื่อลงโทษพวกคนชัว่ ร้ายและเพื่อชาระคริสตจักรทั้งหลายของเราให้สะอาด
เพื่อที่คนทั้งปวงอาจมีความชอบพอซึ่งกันและกัน กระทาการอย่างสัตย์ซื่อต่อตัวพวกเขาเอง
และเป็ นหัวใจดวงเดียวกันกับเรา และเพื่อที่คริ สตจักรทั้งปวงในระบบจักรวาล
จะสามารถก่อร่ างสร้างขึ้นเป็ นหนึ่งเดียวกัน นี่คือจุดประสงค์ของเรา
ฟ้าร้องส่งเสียง และเสียงโอดครวญทั้งหลายก็ดงั ขึ้นเป็ นระลอกตามทางที่เสียงฟ้าร้องวิ่งผ่าน
บางคนถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับใหลของพวกเขา และด้วยความตระหนกเป็ นอย่างมาก
พวกเขาสารวจค้นลึกลงไปในดวงจิตของพวกเขา และกรู กนั กลับไปเบื้องหน้าพระบัลลังก์
พวกเขายุติการใช้เล่ห์เหลี่ยมที่ลุกลามและการกระทาที่อุกอาจของพวกเขา
ไม่สายเกินไปที่ผคู้ นเช่นนั้นจะถูกปลุกให้ตื่น เราเฝ้าดูจากบัลลังก์ เรามองลึกเข้าไปในหัวใจของปวงมนุษย์
เราช่วยบรรดาผูท้ ี่พึงปรารถนาเราอย่างจริ งจังจริ งใจและอย่างเร่ าร้อนให้รอด และเราสงสารพวกเขา
บรรดาผูท้ ี่รักเราอยู่ในหัวใจของพวกเขายิง่ กว่าสิ่งอืน่ ทั้งปวง
บรรดาผูท้ ี่เข้าใจเจตจานงของเราและติดตามเราไปจนถึงปลายสุดของเส้นทาง
เราจะช่วยให้รอดไปจนชัว่ นิรันดร์กาล มือของเราจะประคองพวกเขาอย่างปลอดภัย

เพื่อที่พวกเขาจะไม่เผชิญกับฉากเหตุการณ์น้ี และจะไม่พบพานอันตราย บางคน
เมื่อพวกเขาเห็นภาพฟ้าแลบแปลบปลาบนี้
ก็มีความทุกข์ระทมในหัวใจของพวกเขาที่ไม่อาจแสดงออกมาได้และรู ้สึกเสียใจอย่างสุดขั้ว
หากพวกเขายืนกรานที่จะประพฤติในหนทางนี้ ก็ย่อมจะสายเกินไปสาหรับพวกเขา โอ
ทั้งหมดทั้งมวลและทุกสิ่งทุกอย่าง! ทั้งหมดจะแล้วเสร็จ นี่คือหนึ่งในวิถีทางแห่งความรอดของเราเช่นกัน
เราช่วยบรรดาผูท้ ี่รักเราให้รอด และซัดโทษพวกคนชัว่ ร้าย
เราทาให้ราชอาณาจักรของเราคงที่และมัน่ คงบนแผ่นดินโลก และให้ชนชาติท้งั ปวงกับกลุ่มชนทั้งมวล
ทั้งหมดในจักรวาลและ ณ สุดปลายพิภพ รู ้ว่าเราคือบารมี เราคือเพลิงที่ลุกโชน
เราคือพระเจ้าผูส้ ารวจค้นหัวใจส่วนลึกสุดของมนุษย์ทุกคน นับแต่เวลานี้เป็ นต้นไป
การพิพากษาของมหาบัลลังก์สีขาวย่อมเผยแก่หมู่ชนและแก่กลุ่มชนทั้งปวงอย่างเปิ ดเผย
โดยประกาศว่าการพิพากษาได้เริ่ มขึ้นแล้ว! ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคนทั้งปวงที่คาพูดไม่ได้มาจากหัวใจ
พวกที่สงสัยและไม่กล้ามัน่ ใจ พวกที่ทิ้งเวลาให้สูญเปล่าซึ่งเข้าใจความปรารถนาของเรา
แต่ไม่เต็มใจนาความปรารถนาทั้งหลายนั้นไปปฏิบตั ิ—พวกเขาทั้งหมดจะต้องถูกพิพากษา
พวกเจ้าต้องใส่ใจที่จะตรวจดูเจตนาและเหตุจูงใจทั้งหลายของพวกเจ้าเอง
และเข้าประจาตาแหน่งแห่งที่อนั ถูกต้องเหมาะสมของเจ้า จงปฏิบตั ิวจนะของเราอย่างจริ งจังจริ งใจ
จงเห็นคุณค่าของประสบการณ์ชีวิตของเจ้า และจงอย่ากระทาการด้วยความกุลีกุจออันผิวเผิน
แต่จงทาให้ชีวิตของเจ้าเติบโตเต็มที่ เป็ นผูใ้ หญ่ มัน่ คง และเปี่ ยมประสบการณ์—
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีหัวใจตรงกันกับเรา
จงปฏิเสธที่จะให้โอกาสใดๆ
ในการใช้สิ่งทั้งหลายเพื่อความได้เปรียบแก่พวกขี้ขา้ ของซาตานและพวกวิญญาณชัว่
ที่ทาลายและทาให้สิ่งที่เราก่อร่ างสร้างขึ้นหยุดชะงัก พวกมันต้องถูกจากัดอย่างรุ นแรงและถูกควบคุม
พวกมันสามารถถูกจัดการเฉพาะตามวิถีทางแห่งดาบคมเท่านั้น
พวกที่เลวที่สุดจะต้องถูกถอนรากถอนโคนทันทีเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
และคริ สตจักรจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ปราศจากสภาวะผิดรู ปทั้งปวง และจะสมบูรณ์แข็งแรง
เปี่ ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาและพละกาลัง หลังฟ้าแลบแปลบปลาบ เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงก็ดงั ลัน่ เจ้าต้องไม่แชเชือน
และเจ้าต้องไม่ยอมแพ้ แต่จงทาอย่างสุดกาลังความสามารถของเจ้าเพื่อตามให้ทนั
และเจ้าจะสามารถมองเห็นสิ่งที่มอื ของเราทาอย่างแน่นอน สิ่งที่เราหมายจะได้ไว้ สิ่งที่เราหมายจะละทิ้ง
สิ่งที่เราหมายจะทาให้มีความเพียบพร้อม สิ่งที่เราหมายจะถอนรากถอนโคน สิ่งที่เราหมายจะซัดโทษ—
ทั้งหมดนี้จะคลี่คลายให้เห็นต่อหน้าต่อตาพวกเจ้า โดยยอมให้พวกเจ้าเห็นฤทธานุภาพสูงสุดของเราอย่างชัดเจน

จากบัลลังก์สู่จกั รวาลและสุดปลายพิภพ เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังสะท้อนกึกก้อง
ผูค้ นกลุ่มใหญ่จะได้รับการช่วยให้รอดและจะนบนอบเบื้องหน้าบัลลังก์ของเรา ภายหลังความสว่างนี้ของชีวิต
ผูค้ นก็แสวงหาหนทางที่จะมีชีวิตรอดและอดไม่ได้ที่จะมาหาเราเพื่อคุกเข่านมัสการ
และเพื่อร้องเรียกนามของพระเจ้าเที่ยงแท้ผเู้ ปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์
และเปล่งคาอ้อนวอนทั้งหลายของพวกเขาจากปากของพวกเขา แต่พวกที่ตา้ นทานเรา
พวกที่ทาหัวใจของพวกเขาให้แข็งกระด้าง เสียงฟ้าร้องย่อมส่งเสียงดังก้องอยู่ในหูของพวกเขา
และพวกเขาต้องพินาศอย่างไม่ตอ้ งสงสัย นี่เท่านั้นคือบทอวสานที่รอคอยพวกเขาอยู่
บรรดาบุตรผูเ้ ป็ นที่รักและมีชยั ของเราจะพานักอยู่ในศิโยน และกลุ่มชนทั้งปวงจะมองเห็นสิ่งที่พวกเขาจะได้มา
และสง่าราศีที่ยงิ่ ใหญ่มโหฬารจะปรากฏเบื้องหน้าพวกเจ้า แท้จริ งแล้วนี่คือพระพรอันยิง่ ใหญ่
และเป็ นความหวานที่ยากจะเล่าขาน
เสียงดังเปรี้ ยงของฟ้าร้องทั้งเจ็ดที่ลนั่ ออกมาคือความรอดของบรรดาผูท้ รี่ ักเรา
ผูพ้ ึงปรารถนาเราด้วยหัวใจอันแท้จริ ง
บรรดาผูท้ ี่เป็ นของเราและผูท้ ี่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้เลือกสรรไว้แล้วทั้งหมด
ล้วนสามารถมาภายใต้นามของเรา พวกเขาสามารถได้ยินเสียงของเราซึ่งก็คือการที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเขา
บรรดาผูท้ ี่อยู่ ณ สุดปลายพิภพ จงมองเห็นว่าเราชอบธรรม เราสัตย์ซื่อ เราคือความรักมัน่ คง
เราคือความเมตตาสงสาร เราคือบารมี เราคือเพลิงที่ลกุ โชน และท้ายที่สุดแล้ว เราคือการพิพากษาที่ไร้ปรานี
ทั้งหมดในโลกจงมองเห็นว่าเราคือพระเจ้าพระองค์เองผูเ้ ป็ นจริงและครบบริ บูรณ์
มนุษย์ท้งั ปวงล้วนเชื่อมัน่ อย่างสุดใจและไม่มีผใู้ ดกล้าต้านทานเราอีก
ทั้งไม่มีผใู้ ดบังอาจพิพากษาเราหรือใส่ร้ายป้ายสีเราอีก หาไม่แล้ว คาสาปแช่งทั้งหลายย่อมมาถึงพวกเขาในบัดดล
และความวิบตั ิท้งั หลายย่อมบังเกิดแก่พวกเขา พวกเขาทาได้เพียงร่ าไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเท่านั้น
หลังจากที่ได้นามาซึ่งการทาลายล้างของตัวพวกเขาเอง
กลุ่มชนทั้งปวงจงรู ้ไว้ จงรู ้กนั ทัว่ ทั้งจักรวาลและ ณ สุดปลายพิภพ ในทุกครัวเรื อนและโดยผูค้ นทั้งปวงว่า
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว ทุกคนจะทรุ ดลงไปคุกเข่าและนมัสการเราคนแล้วคนเล่า
และแม้กระทัง่ เด็กๆ ที่เพิ่งได้เรี ยนรู ้ที่จะพูด ก็จะร้องเรี ยก “พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์”!
พวกเจ้าหน้าที่ที่กุมอานาจจะเห็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงปรากฏเบื้องหน้าพวกเขาด้วยดวงตาของพวกเขาเองเช่นกัน
และพวกเขาจะหมอบราบนมัสการเช่นกัน พลางขอร้องพระปรานีและการทรงอภัย
แต่นี่ย่อมสายเกินไปอย่างแท้จริ ง เพราะเวลาแห่งมรณกรรมของพวกเขาได้มาถึงแล้ว
พวกเขาทาได้เพียงจบสิ้นและถูกตัดสินให้ไปสู่นรกขุมลึกอันมิอาจหยัง่ ถึงได้ เราจะนาทั้งยุคไปสู่บทอวสาน

และเสริ มกาลังราชอาณาจักรของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก
ชนชาติและกลุ่มชนทั้งปวงจะนบนอบเบื้องหน้าเราไปตลอดนิรันด์กาล!
จาก “บทที่ 35” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 56
พระเจ้าเที่ยงแท้ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ องค์กษัตริยผ์ ทู้ รงเถลิงบัลลังก์ ทรงปกครองทั้งจักรวาล
ทรงเผชิญหน้าประชาชาติท้งั มวลและปวงประชาทั้งผอง
และทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์สาดฉายไปด้วยพระสิริของพระเจ้า
สิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาลและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจักต้องประจักษ์ บรรดาขุนเขา แม่น้ า ทะเลสาบ
แผ่นดิน มหาสมุทร
และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้เปิ ดม่านของพวกมันออกในความสว่างแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้าเที่ยงแท้
และพวกเขาจะได้รับการรื้ อฟื้ น ราวกับตื่นขึ้นมาจากความฝัน
ราวกับพวกเขาเป็ นบรรดาหน่อพันธุ์ที่กาลังฝ่ าพ้นขึ้นมาเหนือพื้นดิน!
อา! พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวทรงปรากฏอยู่เบื้องพิภพแล้ว ผูใ้ ดหรื อที่กล้าดีเข้าหาพระองค์ดว้ ยการต้านทาน?
ทุกคนสั่นเทาด้วยความเกรงกลัว ทุกคนต่างเชื่อมัน่ อย่างเป็ นที่สุด และทุกคนขอร้องต่อการยกโทษซ้ าแล้วซ้ าเล่า
ผูค้ นทั้งปวงทรุ ดลงคุกเข่าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และทุกปากล้วนนมัสการพระองค์!
บรรดาทวีปและมหาสมุทร ขุนเขา แม่น้ าทั้งหลาย—ทุกสรรพสิ่งต่างสรรเสริ ญพระองค์อย่างมิรู้จบ!
ฤดูใบไม้ผลิมาพร้อมสายลมละมุนอันอบอุน่ นามาซึ่งสายฝนโปรยปรายของฤดู เช่นเดียวกับผูค้ นทั้งปวง
กระแสแห่งสายธารทั้งหลายต่างไหลริ นด้วยความระทมใจและความชื่นบานยินดี
เป็ นการหลัง่ น้ าตาแห่งการเป็ นหนี้และการตาหนิตวั เอง แม่น้ า ทะเลสาบ
ฟองคลืน่ ซัดฝัง่ และระลอกคลืน่ ใต้น้ าทั้งหลายล้วนกาลังขับร้อง สดุดีพระนามอันบริ สุทธิ์แห่งพระเจ้าเที่ยงแท้!
เสียงสรรเสริ ญกังวานออกมาด้วยความกระจ่างแจ้งยิ่งนัก!
สิ่งเก่าแก่ท้งั หลายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม—แต่ละสิ่งและทุกๆ
สิ่งในสิ่งเก่าแก่เหล่านั้นจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลง
และจะได้เข้าสู่อาณาจักรหนึ่งซึ่งใหม่อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์…
นี่คือแตรอันบริ สุทธิ์ และมันได้เริ่ มส่งเสียงแล้ว! จงฟังเสียงแตรเถิด เสียงนัน่ ช่างเสนาะนัก เป็ นดารัสแห่งบัลลังก์
ประกาศแสดงมายังทุกชนชาติและผูค้ น ว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้ว ว่าบทอวสานสุดท้ายได้มาถึงแล้ว
แผนการบริ หารจัดการของเราเสร็จสิน้ แล้ว ราชอาณาจักรของเราได้ปรากฏอย่างเปิ ดเผยบนแผ่นดินโลกแล้ว
อาณาจักรทั้งหลายของโลกได้กลายมาเป็ นราชอาณาจักรของเรา ผูซ้ ่งึ เป็ นพระเจ้า
แตรทั้งเจ็ดของเราส่งเสียงจากบัลลังก์ และสิ่งอันแสนอัศจรรย์ท้งั หลายก็จะบังเกิดขึ้น!
ผูค้ นตรงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเร่งรี บมาอย่างพร้อมเพรียงกันจากทุกทิศทางด้วยกาลังแห่งหิมะถล่มและพลัง
แห่งสายฟ้าฟาด…

เรามองด้วยความชื่นบานยินดีไปยังประชากรของเรา
ผูซ้ ่ึงได้ยินเสียงเราและมาชุมนุมกันจากทุกชนชาติและทุกแผ่นดิน บรรดาผูค้ นทั้งผอง
ซึ่งรักษาพระเจ้าเที่ยงแท้ไว้ติดปากพวกเขามาโดยตลอด
สรรเสริ ญและกระโดดโลดเต้นอย่างไม่รู้จบด้วยความชื่นบานยินดี พวกเขาเป็ นพยานให้แก่โลก
และเสียงการเป็ นพยานของพวกเขาต่อพระเจ้าเที่ยงแท้น้นั เสมือนเป็ นเสียงสนั่นก้องของห้วงน้ ามากหลาย
ผูค้ นทั้งปวงจะเนืองแน่นกันเข้ามาในราชอาณาจักรของเรา
แตรทั้งเจ็ดของเราส่งเสียงปลุกพวกผูห้ ลับใหล! จงลุกขึ้นมาโดยเร็ว มันยังไม่สายเกินไป จงมองชีวิตของเจ้าเถิด!
จงเปิ ดตาของเจ้าและดูว่าบัดนี้มนั คือโมงยามใด มีอะไรอยู่ ณ ที่น้นั ให้แสวงหา? มีอะไรอยู่ ณ
ที่น้ นั ให้ขบคิดหรื อ? และมีอะไรอยู่ ณ ที่น้ นั ให้เกาะติดหรื อ?
เจ้าไม่เคยพิจารณาความแตกต่างของคุณค่าระหว่างการได้รับชีวิตของเรากับการได้รับทุกสิ่งที่เจ้ารักและเกาะติดเ
ลยหรอกหรื อ? จงอย่าเอาแต่ใจหรื อเล่นซนอีกต่อไป จงอย่าพลาดโอกาสนี้ เวลานี้จะไม่มาอีกแล้ว!
จงลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้ ฝึ กฝนปฏิบตั ิการใช้จิตวิญญาณของเจ้า จงใช้เครื่ องมือสารพัดเพือ่ มองให้ทะลุปรุ โปร่ ง
และสกัดขวางทุกแผนร้ายและเพทุบายของซาตาน และมีชยั เหนือซาตาน
เพื่อที่ประสบการณ์ชีวิตของเจ้าจะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเจ้าอาจใช้ชีวิตตามอุปนิสัยของเรา
เพื่อที่ชีวิตของเจ้าอาจกลายเป็ นผูใ้ หญ่และช่าชองประสบการณ์ และเจ้าอาจติดตามย่างก้าวของเราเสมอ
จงอย่าหวาดหวัน่ จงอย่าอ่อนแอ จงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ ทีละก้าว ตรงไปจนสุดปลายถนน!
เมื่อแตรทั้งเจ็ดส่งเสียงอีกครั้ง มันจะเป็ นการเรี ยกสู่การพิพากษา การพิพากษาพวกบุตรแห่งการกบฏ
การพิพากษาประชาชาติท้งั มวลและปวงประชาทั้งผอง และแต่ละชนชาติจะยอมจานนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
โฉมพระพักตร์อนั เปี่ ยมสง่าราศีของพระเจ้าจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าประชาชาติท้งั มวลและปวงประชาทั้งผองอย่า
งแน่นอน ทุกคนจะเชื่อมัน่ อย่างอย่างถึงที่สุด และโห่ร้องไม่รู้จบแด่พระเจ้าเที่ยงแท้
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะทรงเปี่ ยมสง่าราศีกว่าเดิม
และบรรดาบุตรของเราก็จะร่ วมแบ่งปันสง่าราศรี และร่ วมแบ่งปันความเป็ นกษัตริ ยก์ บั เรา
ทาการพิพากษาประชาชาติท้งั มวลและปวงประชาทั้งผอง ลงโทษคนชัว่
มีความปรานีต่อบรรดาผูท้ ี่เป็ นของเราและช่วยพวกเขาให้รอด
และทาให้ราชอาณาจักรแข็งแกร่ งและมีเสถียรภาพ โดยผ่านทางเสียงแตรทั้งเจ็ด
ผูค้ นมากมายมหาศาลจะได้รับการช่วยให้รอด หวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าเรา
เพื่อคุกเข่าและนมัสการด้วยการสรรเสริ ญอันเป็ นนิตย์!

เมื่อแตรทั้งเจ็ดส่งเสียงอีกครั้งหนึ่ง มันจะเป็ นตอนจบแห่งยุค
เป็ นเสียงแผดของแตรแห่งชัยชนะเหนือซาตานผูเ้ ป็ นมาร
เป็ นการคารวะที่ป่าวประกาศการเริ่ มต้นดารงชีวิตอย่างเปิ ดเผยในราชอาณาจักรบนแผ่นดินโลก!
ช่างเป็ นเสียงอันสูงส่งเลิศลอย เสียงนี้กงั วานสะท้อนไปรอบบัลลังก์
เสียงแผดนี้ของแตรสั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
อันเป็ นหมายสาคัญแห่งชัยชนะของแผนการบริ หารจัดการของเรา อันเป็ นคาพิพากษาต่อซาตาน
มันตัดสินโทษให้ท้งั พิภพอันเก่าแก่น้ไี ปสู่ความตาย ให้หวนคืนสู่บาดาลลึก! เสียงแผดนี้ของแตรมีนัยสาคัญว่า
ประตูกาแพงแห่งพระคุณกาลังจะปิ ดลงแล้ว ว่าชีวิตของราชอาณาจักรจะเริ่ มต้นบนแผ่นดินโลก
ซึ่งเป็ นการถูกต้องและเหมาะสม พระเจ้าทรงช่วยบรรดาผูท้ ี่รักพระองค์ให้รอด
ครั้นพวกเขากลับไปยังราชอาณาจักรของพระองค์แล้ว
ผูค้ นบนแผ่นดินโลกจะเผชิญหน้ากับการกันดารอาหารและโรคระบาด
และชามทั้งเจ็ดกับภัยพิบตั ิท้งั เจ็ดของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างต่อเนื่องตามกัน ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป
แต่วจนะของเราจะต้องไม่!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 36” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 57
พระคริ สต์ของยุคสุดท้ายทรงนามาซึ่งชีวิต และทรงนามาซึ่งหนทางแห่งความจริงที่ยนื นานและสถาพร
ความจริ งนี้คือเส้นทางที่มนุษย์ได้รับชีวิต
และเป็ นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะได้รู้จกั พระเจ้าและได้รับการรับรองจากพระเจ้า
หากเจ้าไม่แสวงหาหนทางแห่งชีวิตที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ายทรงจัดเตรี ยมให้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีทางได้รับการรับรองจากพระเยซู
และจะไม่มีทางมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ประตูของอาณาจักรแห่งสวรรค์
เพราะเจ้านั้นเป็ นทั้งหุ่นเชิดและนักโทษของประวัติศาสตร์ บรรดาพวกที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบต่างๆ
โดยตัวอักษร และถูกพันธนาการโดยประวัติศาสตร์จะไม่มีทางได้รับชีวิตหรื อได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์
นี่เป็ นเพราะทั้งหมดที่พวกเขามีน้ นั คือน้ าขุ่นซึ่งได้ถูกเก็บกักมาเป็ นเวลาหลายพันปี แทนที่จะเป็ นน้ าแห่งชีวิตซึ่งไ
หลมาจากพระบัลลังก์ พวกที่ไม่ได้รับการจัดหาน้ าแห่งชีวิตมาให้จะยังคงเป็ นซากศพ ของเล่นของซาตาน
และบุตรแห่งนรกไปตลอดกาล เช่นนั้นแล้ว พวกเขาจะเห็นพระเจ้าได้อย่างไร?
หากเจ้าเพียงแค่พยายามยึดติดกับอดีต เพียงแค่พยายามเก็บรักษาสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็ นอยู่โดยการอยู่นิ่งเฉย
และไม่พยายามเปลี่ยนสถานภาพปัจจุบนั และละทิ้งประวัติศาสตร์ไปเสีย
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่ต่อต้านพระเจ้าตลอดเวลาหรอกหรื อ?
ขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้านั้นมากมายมหาศาลและมีฤทธานุภาพ
ดัง่ คลื่นที่ถาโถมและฟ้าที่ร้องคารามต่อเนื่อง—กระนั้นเจ้าก็นั่งรอคอยการทาลายล้างอย่างนิ่งเฉย
เกาะติดอยู่กบั ความโง่เขลาของเจ้าและไม่ทาอะไรเลย อย่างนี้แล้ว
เจ้าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นใครสักคนที่ติดตามย่างพระบาทของพระเมษโปดกได้อย่างไร?
เจ้าจะสามารถแก้ต่างกับพระเจ้าที่เจ้ายึดติดนั้นเป็ นพระเจ้าที่ทรงมีความใหม่และไม่เคยเก่าอยู่เสมอได้อย่างไร?
และถ้อยคาจากบรรดาหนังสือที่เก่าจนเหลืองคร่ าของเจ้าจะสามารถหอบหิ้วเจ้าข้ามเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างไร?
ถ้อยคาเหล่านั้นจะสามารถนาทางเจ้าในการแสวงหาขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร?
และถ้อยคาเหล่านั้นจะสามารถพาเจ้าขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อย่างไร?
สิ่งที่เจ้าถือไว้ในมือของเจ้านั้นคือตัวอักษรที่สามารถให้ได้เพียงแต่การปลอบใจชัว่ คราว
ไม่ใช่ความจริ งที่สามารถให้ชีวิตได้ คัมภีร์ที่เจ้าอ่านสามารถประเทืองปลายลิน้ ของเจ้าได้เท่านั้น
และไม่ใช่ถอ้ ยคาแห่งปัญญาที่สามารถช่วยให้เจ้ารู ้จกั ชีวิตมนุษย์ได้
นับประสาอะไรกับเส้นทางทีส่ ามารถนาทางเจ้าไปสู่ความเพียบพร้อม
ความคลาดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็ นสาเหตุให้เจ้าได้พิจารณาไตร่ ตรองหรอกหรื อ?
มันไม่ได้ทาให้เจ้าตระหนักถึงความล้าลึกต่างๆ ที่บรรจุอยู่ภายในหรอกหรื อ?

เจ้าสามารถนาส่งตัวเจ้าเองสู่สวรรค์เพือ่ พบพระเจ้าด้วยตัวของเจ้าเองได้หรื อ?
หากปราศจากการเสด็จมาของพระเจ้า
เจ้าจะสามารถพาตัวเจ้าเองเข้าไปในสวรรค์เพื่อชื่นชมกับความสุขในครอบครัวกับพระเจ้าได้หรื อ?
เจ้ายังคงฝันกลางวันอยู่ในขณะนี้หรือไม่? เช่นนั้นแล้ว
เราแนะนาให้เจ้าหยุดฝันแล้วมองดูว่าใครที่กาลังทางานอยู่ในขณะนี้ —
ดูว่าใครที่กาลังดาเนินการงานในการช่วยมนุษย์ให้รอดระหว่างยุคสุดท้ายอยู่ในขณะนี้ หากเจ้าไม่ทา
เจ้าก็จะไม่มีวนั ได้รับความจริ ง และจะไม่มีวนั ได้รับชีวิต
พวกที่ปรารถนาได้รับชีวิตโดยที่ไม่พ่งึ พาความจริ งที่ตรัสโดยพระคริ สต์คอื เป็ นผูค้ นที่ไร้สาระน่าขันที่สุดบนแผ่
นดินโลก และพวกที่ไม่ยอมรับหนทางแห่งชีวิตซึ่งนาพามาโดยพระคริ สต์เป็ นคนที่หลงอยู่ในความเพ้อฝัน
และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าพวกที่ไม่ยอมรับพระคริสต์ของยุคสุดท้ายจะถูกพระเจ้าทรงดูหมิ่นไปตลอดกาล
พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูของมนุษย์ไปสู่ราชอาณาจักรระหว่างยุคสุดท้าย
และไม่มีใครที่สามารถอ้อมเลี่ยงพระองค์ได้
อาจไม่มีใครเลยที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเว้นแต่จะผ่านทางพระคริ สต์ เจ้าเชื่อในพระเจ้า
และดังนั้นเจ้าต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังหนทางของพระองค์
เจ้าไม่สามารถคิดถึงเพียงแค่การได้รับพระพรเท่านั้นในขณะที่ไม่สามารถได้รับความจริ งและไม่สามารถยอมรับ
การจัดเตรี ยมชีวิตได้
พระคริ สต์เสด็จมาระหว่างยุคสุดท้ายเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงอาจได้รับการจัดเตรี ยมชีวิตไว้ใ
ห้ พระราชกิจของพระองค์น้ นั เป็ นไปเพื่อการสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่าและการเข้าสู่ยุคใหม่
และพระราชกิจของพระองค์คือเส้นทางที่จาต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้าสู่ยุคใหม่
หากเจ้าไม่สามารถรับรู ้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกล่าวโทษ หมิน่ ประมาท
หรื อกระทัง่ ถึงกับข่มเหงพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผาไหม้ไปชัว่ นิรนั ดร์และจะไม่มีวนั เข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้
เพราะพระคริ สต์พระองค์น้ีทรงเป็ นการแสดงออกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยพระองค์เอง
ทรงเป็ นการแสดงออกของพระเจ้า
ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้าได้ทรงมอบความไว้วางพระทัยให้ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโล
ก และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าหากเจ้าไม่สามารถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชดั ในตัวของมันเองต่อทุกคน
เรายังบอกเจ้าอีกว่าหากเจ้าต่อต้านพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย หากเจ้าเหยียดหยันพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่องแทนเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้น
นับจากวันนี้ไปเจ้าจะไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
ต่อให้เจ้าพยายามไถ่บาปให้แก่ตวั เจ้าเองก็ตาม เจ้าจะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าอีกแล้ว
เพราะสิ่งที่เจ้าต่อต้านนั้นไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่เจ้าเหยียดหยันนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อ่อนแอบางอย่าง
แต่เป็ นพระคริ สต์ เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าผลสืบเนื่องของเรื่ องนี้จะเป็ นอย่างไร? เจ้าจะไม่ได้ทาความผิดพลาดเล็กๆ
แต่จะได้ก่ออาชญากรรมอันชัว่ ร้าย
และดังนั้นเราจึงแนะนาทุกคนไม่ให้แสดงอาการแยกเขี้ยวข่มขู่เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริ ง
หรื อทาการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ระมัดระวัง เพราะความจริ งเท่านั้นที่สามารถนาชีวิตมาสู่เจ้าได้
และไม่มีอะไรเว้นแต่ความจริงที่สามารถเปิ ดโอกาสให้เจ้าเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าอีกครั้ง
ตัดตอนมาจาก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 58
การที่ความล้าลึกของเราถูกเผยออกมาและสาแดงอย่างเปิ ดเผย และไม่ได้ถูกซ่อนเร้นอีกต่อไปนั้น
เป็ นเพราะพระคุณและความปรานีของเราทั้งสิน้ ที่มากกว่านั้นก็คือ การที่วจนะของเราปรากฏท่ามกลางผูค้ น
และไม่ถูกปกปิ ดอีกต่อไป ก็เป็ นเพราะพระคุณและความปรานีของเราด้วยเช่นกัน
เรารักทุกคนที่สละตนเองเพื่อเราอย่างจริงใจ และอุทิศตนเองแก่เรา เราเกลียดชังทุกคนที่เกิดจากเรา
ทว่ากลับไม่รู้จกั เรา และถึงกับต่อต้านเรา เราจะไม่ละทิง้ ใครก็ตามที่อยู่เพื่อเราอย่างจริ งใจ
ตรงกันข้ามเราจะเพิ่มพรแก่คนผูน้ ้ นั เป็ นทวีคูณ
เราจะลงโทษพวกที่อกตัญญูและฝ่ าฝื นความใจดีมีเมตตาของเราเป็ นทวีคูณ และเราจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆ
ในราชอาณาจักรของเราไม่มีความคดโกงหรื อความหลอกลวง และไม่มีความเจนโลก
นั่นคือไม่มกี ลิ่นอายแห่งความตาย ตรงกันข้าม ทุกสิ่งคือความถูกต้องและความชอบธรรม
ทุกสิ่งคือความบริ สุทธิ์และความเปิ ดเผย โดยไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้นหรื อปกปิ ด ทุกสิ่งล้วนสดชื่น
ทุกสิ่งคือความชื่นชมยินดี และทุกสิ่งคือความเจริ ญใจ ใครก็ตามที่มีกลิ่นคนตาย
ไม่มีทางสามารถคงอยู่ในราชอาณาจักรของเราได้ และจะถูกปกครองด้วยคทาเหล็กของเราแทน
นับตั้งแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบนั
ความล้าลึกอันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งปวงได้รับการเผยอย่างครบถ้วนแก่พวกเจ้า—กลุ่มคนที่เราได้รับไว้ในยุคสุดท้าย
เจ้าไม่รู้สึกว่าได้รับพรหรอกหรื อ? ที่มากกว่านั้นก็คือ วันที่ทุกสิ่งถูกเผยอย่างเปิ ดเผย
คือวันที่พวกเจ้ามีส่วนในการครองราชย์ของเรา
กลุ่มคนที่ครองราชย์ในฐานะกษัตริ ยอ์ ย่างแท้จริงนั้น ขึ้นอยูก่ บั การลิขิตไว้ล่วงหน้าและการคัดสรรของเรา
และไม่มีเจตจานงของมนุษย์อยู่ในนั้นอย่างแน่นอน ใครก็ตามที่กล้ามีส่วนร่ วมในการนี้ ต้องถูกมือของเราโบยตี
และผูค้ นเช่นนั้นจะเป็ นเป้าแห่งไฟอันเดือดดาลของเรา นี่คืออีกด้านหนึ่งแห่งความชอบธรรมและบารมีของเรา
เราได้พูดไว้ว่า เราปกครองสรรพสิ่ง เราคือพระเจ้าผูท้ รงปัญญา ผูก้ ุมสิทธิอานาจเต็ม และเราไม่กรุ ณาต่อผูใ้ ด
เรานั้นใจแข็งอย่างยิง่ ยวด ไร้ซ่งึ ความรู ้สึกส่วนตัวโดยสมบูรณ์ เราปฏิบตั ิต่อทุกคน (ไม่ว่าเขาจะพูดจาดีอย่างไร
เราก็จะไม่ปล่อยเขาไป) ด้วยความชอบธรรม ความถูกต้อง และบารมีของเรา
ขณะเดียวกันก็ทาให้ทุกคนมองเห็นความอัศจรรย์แห่งกิจการของเราดีข้ นึ
รวมทั้งความหมายแห่งกิจการของเราด้วย เราได้ลงโทษพวกวิญญาณชัว่ ทีละตน
สาหรับการกระทาทุกชนิดที่พวกเขาทาผิดไว้ ทิ้งพวกเขาแต่ละตนลงในบาดาลลึก
งานนี้เราได้ทาจนแล้วเสร็จก่อนที่กาลเวลาจะเริ่ มต้น ปล่อยให้พวกเขาไร้ตาแหน่ง
ปล่อยให้พวกเขาไร้สถานที่ที่จะทาการงานของพวกเขา ไม่มีใครในประชากรที่เราเลือกสรร—
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการลิขิตไว้ล่วงหน้าและคัดสรรไว้โดยเรา—จะสามารถถูกพวกวิญญาณชัว่ ครอบงาได้

และกลับจะบริ สุทธิ์อยู่เสมอแทน ส่วนพวกที่เราไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าและคัดสรรไว้
เราจะส่งตัวพวกเขาให้ไปอยู่ในมือซาตาน และไม่ยอมให้พวกเขาหลงเหลืออยู่อีกต่อไป
ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราเกีย่ วข้องกับความชอบธรรมของเราและบารมีของเราในทุกๆ ด้าน
เราจะไม่ปล่อยพวกที่ถูกซาตานทางานไปเลยแม้แต่คนเดียว
แต่จะทิ้งพวกเขาพร้อมร่ างกายของพวกเขาลงไปในแดนคนตาย เพราะเราเกลียดชังซาตาน
เราจะไม่มีทางผ่อนผันให้มนั ง่ายๆ แต่จะทาลายมันให้สนิ้ ไม่ให้มนั มีโอกาสแม้แต่น้อยที่จะทางานของมัน
พวกที่ซาตานได้ทาให้เสื่อมทรามถึงระดับหนึ่งแล้ว (นัน่ คือพวกที่เป็ นเป้าแห่งความวิบตั ิ)
ล้วนอยู่ภายใต้การจัดการเตรี ยมการอันชาญฉลาดของมือเราเอง
จงอย่าคิดว่านี่ได้เกิดขึ้นด้วยเป็ นผลแห่งความดุดนั ของซาตาน จงรู ้ว่าเราคือพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
ผูป้ กครองจักรวาลและสรรพสิ่ง! สาหรับเรา ไม่มีปัญหาใดเลยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
และยิ่งไม่มีสิ่งใดที่ไม่สามารถทาให้สาเร็จลุล่วง หรื อวาจาใดที่ไม่สามารถเปล่งออกมาได้
เหล่ามนุษย์ตอ้ งไม่ทาตัวเสมือนเป็ นที่ปรึ กษาของเรา
จงระวังการถูกโบยตีดว้ ยมือของเราและถูกทิ้งลงสู่แดนคนตาย เราขอบอกเจ้าในเรื่ องนี้ !
พวกที่ร่วมมือในเชิงรุ กกับเราในวันนี้ คือพวกที่หลักแหลมที่สุด และพวกเขาจะหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
และหนีพน้ ความเจ็บปวดแห่งการพิพากษา ทั้งหมดเหล่านี้คือการจัดการเตรี ยมการของเรา
ลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยเรา จงอย่าปรารภโดยขาดดุลพินิจ และจงอย่าคุยโวด้วยคิดว่าเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน
ทั้งหมดนี้ไม่ได้ผ่านการลิขิตไว้ล่วงหน้าของเราหรอกหรื อ? เจ้าผูห้ มายจะเป็ นที่ปรึ กษาของเรา
ช่างไม่รู้จกั ละอายเสียเลย! เจ้าไม่รู้วุฒิภาวะของตนเอง มันช่างเล็กน้อยอย่างน่าสมเพช! ถึงขนาดนั้น
เจ้าก็ยงั คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่ องใหญ่อะไร และไม่รู้จกั ตัวเอง ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเจ้าทาหูทวนลมต่อวจนะของเรา
ทาให้ความเพียรพยายามของเราต้องสูญเปล่า
และไม่ตระหนักเลยว่าวจนะเหล่านั้นคือการสาแดงพระคุณและความปรานีของเรา ตรงกันข้าม
พวกเจ้ากลับพยายามแสดงความฉลาดของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเจ้าจาเรื่ องนี้ได้หรื อไม่?
ผูค้ นที่คิดว่าพวกเขาหลักแหลมนักหนา ต้องได้รับการตีสอนแบบใดหรื อ?
ไม่แยแสและไม่สัตย์ซื่อต่อวจนะของเรา ทั้งไม่สลักวจนะเหล่านั้นไว้ในหัวใจของพวกเจ้า
พวกเจ้าใช้เราเป็ นข้ออ้างไปทาการนี้การนั้น เจ้าพวกคนทาชัว่ !
เมื่อใดหรื อพวกเจ้าจึงจะสามารถคานึงถึงหัวใจของเราได้อย่างสุดใจ? พวกเจ้าไม่คานึงถึงหัวใจของเราเลย
ฉะนั้นการเรี ยกพวกเจ้าว่า “เจ้าพวกคนทาชัว่ ” จึงมิใช่การปฏิบตั ิไม่ดีต่อพวกเจ้า
มันกลับเข้ากันกับพวกเจ้าอย่างเหมาะเจาะทีเดียว!

วันนี้เรากาลังแสดงสิ่งทั้งหลายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกซ่อนเร้น แก่พวกเจ้าทีละคน
พญานาคใหญ่สีแดงถูกทิ้งลงสู่บาดาลลึก และถูกทาลายจนถึงที่สุด
เพราะการเก็บมันไว้คงจะไม่เป็ นประโยชน์อนั ใดเลย
นี่หมายความว่ามันไม่สามารถทางานปรนนิบตั ิให้แก่พระคริ สต์ได้ ต่อจากนี้ สรรพสิ่งสีแดงจะไม่มีอยู่อีกต่อไป
พวกมันต้องค่อยๆ อ่อนเปลี้ยจนสูญสลาย เราทาในสิ่งที่เราพูด นี่ คือการทางานของเราให้เสร็จบริ บูรณ์
ขจัดมโนคติที่หลงผิดอย่างมนุษย์ออกไปเสีย ทุกสิ่งที่เราได้พูดไว้ เราได้ทาแล้ว ใครก็ตามทีพ่ ยายามจะฉลาด
ก็แค่กาลังนาการทาลายล้างและการเหยียดหยามมาสู่ตนเอง และไม่ตอ้ งการที่จะมีชีวิตอยู่ก็เท่านั้นเอง
ดังนั้นเราจะทาให้เจ้าสมดังใจ และจะไม่เก็บผูค้ นแบบนี้เอาไว้เป็ นอันขาด ต่อจากนี้
ประชากรจะมีความดีเลิศเพิ่มขึ้น ขณะที่คนทั้งปวงที่ไม่ร่วมมือกับเราในเชิงรุ กจะถูกกวาดทิ้งไปสู่ความไร้ตวั ตน
พวกที่เราได้เห็นชอบแล้ว คือพวกที่เราจะทาให้มีความเพียบพร้อม และเราจะไม่ทิ้งไปแม้แต่คนเดียว
ไม่มีความย้อนแย้งเลยในสิ่งที่เราพูด พวกที่ไม่ร่วมมือกับเราในเชิงรุ ก จะทนทุกข์กบั การตีสอนมากขึ้น
กระนั้นในที่สุดเราก็จะช่วยพวกเขาให้รอดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี
ถึงเวลานั้นขอบข่ายของชีวิตพวกเขาจะค่อนข้างแตกต่างออกไป เจ้าต้องการเป็ นคนแบบนั้นหรื อ?
จงลุกขึ้นและร่ วมมือกับเรา!
แน่นอนว่าเราจะไม่ปฏิบตั ิอย่างกระจอกงอกง่อยต่อใครก็ตามที่สละตนเองเพื่อเราอย่างจริ งใจ
สาหรับพวกที่อุทิศตนเพื่อเราด้วยความตั้งใจจริง เราจะมอบพรทั้งปวงของเราแก่เจ้า
จงถวายตัวเจ้าแก่เราอย่างหมดสิ้น! สิ่งที่เจ้ากิน สิ่งที่เจ้าสวมใส่ และอนาคตของเจ้า ล้วนอยู่ในมือของเราทั้งหมด
เราจะจัดการเตรี ยมการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อที่เจ้าจะสามารถมีความชื่นชมยินดีอนั ไม่รู้จบ
ซึ่งเจ้าจะไม่มีวนั ใช้หมด นี่เป็ นเพราะเราได้พูดไว้ว่า “สาหรับพวกที่สละเพื่อเราอย่างจริ งใจ
เราจะให้พรแก่เจ้าอย่างใหญ่หลวงอย่างแน่นอน” พรทั้งปวงจะมาสู่ทุกผูค้ นที่สละตัวเขาเพื่อเราอย่างจริงใจ
จาก “บทที่ 70” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มหาชนแซ่ซ้องเรา มหาชนสรรเสริ ญเรา ทุกปากทั้งปวงขนานพระนามพระเจ้าแท้จริ งเพียงหนึ่งเดียว
ผูค้ นทั้งผองแหงนจ้องมองกิจการของเรา ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพแห่งมวลมนุษย์
บุคคลของเรานั้นมัง่ มีและเอื้ออารี ใครเล่าจะไม่ปีติยินดีกบั การนี้? ใครเล่าจะไม่เริงระบาเพื่อความชื่นชมยินดี?
โอ้ ศิโยน! ชูธงประจาชัยของเจ้าเพื่อสมโภชเรา!
ขับร้องเพลงฉลองชัยแห่งชัยชนะของเจ้าเพื่อเผยแผ่นามศักดิ์สิทธิ์ของเรา! ทุกสิ่งสร้างกระทัง่ สุดปลาย พิภพ!
จงเร่ งชาระตัวเจ้าให้สะอาดเพื่อเจ้าอาจได้เป็ นเครื่ องบูชาแด่เรา! หมู่ดาราในท้องนภาเบื้องบน!
จงเร่ งกลับไปยังตาแหน่งแห่งหนของพวกเจ้าเพื่อแสดงฤทธานุภาพอันทรงอิทธิฤทธิ์ของเราในพื้นฟ้า!
เราสดับซาบซึ้งในน้ าเสียงทั้งหลายของผูค้ นบนแผ่นดินโลก
ผูห้ ลัง่ ริ นความรักและความเคารพตราบอสงไขยของพวกเขาให้แก่เรามาในบทเพลง! ในวันนี้
เมื่อทุกสิ่งสร้างกลับคืนสู่ชีวิต เราจึงลงมายังพิภพแห่งมวลมนุษย์ ณ ช่วงเวลานี้ ณ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
มวลบุปผาระดมผลิดอกบานสะพรัง่ อย่างโกลาหล มวลหมู่สกุณาขับขานพร้อมเพรี ยงประดุจเสียงเดียว
สรรพสิ่งล้วนระริ กรัวด้วยความชื่นชมยินดี! ในเสียงประโคมคารวะแห่งราชอาณาจักร
อาณาจักรซาตานพลันโค่นสลาย มีอนั บรรลัยไปในเสียงก้องกัมปนาทของเพลงเฉลิมราชอาณาจักร
ไม่มีวนั ผงาดขึ้นมาได้อีกเลย!
ใครเล่าบนแผ่นดินโลกกล้าลุกขึ้นมาต้านทาน? ขณะที่เราลงมายังแผ่นดินโลก เรานามาซึ่งการเผาผลาญ
นามาซึ่งความพิโรธ นามาซึ่งทุกเภทแห่งมหันตภัย อาณาจักรทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลก ณ
บัดนี้คืออาณาจักรของเรา! สูงขึ้นไปในนภดล หมู่เมฆอวนระคนและวนป่ วนเป็ นมวนคลื่น
เบื้องล่างนภดลนั้นเล่า ทะเลสาบและลาน้ าพากันถัง่ โถมกระเพื่อมพล่านเป็ นท่วงทานองปลุกเร้าอย่างเริงร่ ายินดี
เหล่าสัตว์ซ่ึงกาลังพักผ่อนทะยานพรวดออกจากคูหาของพวกมัน
และเราปลุกผูค้ นทั้งผองให้ตื่นจากความหลับใหล วันซึ่งผูค้ นมหาศาลเฝ้ารอคอยได้มาถึงแล้วในที่สุด!
พวกเขาถวายบทเพลงอันไพเราะที่สุดทั้งหลายให้กบั เรา!
ณ ช่วงเวลาอันสวยงามนี้ ณ เวลาอันสุขสันต์เบิกบานนี้
คาสรรเสริ ญกังวานขึ้นทุกแห่งหน ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและแผ่นดินโลกเบื้องล่าง
ใครเล่าจะไม่รู้สึกตื่นเต้นไปกับการนี้?
หัวใจของใครกันที่จะไม่สว่างไสว? ใครเล่าจะไม่พิลาปร่ าไห้ไปกับฉากนี้?
ผืนนภาหาใช่ทอ้ งฟ้าเดิม บัดนี้มนั เป็ นห้วงเวหาแห่งราชอาณาจักร

แผ่นดินโลกหาใช่พิภพพสุธาที่เคยเป็ น บัดนี้มนั คือผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์
หลังพิรุณรุ นแรงเคลือ่ นผ่านไป พิภพเดิมอันโสมมก็ถูกทาให้ใหม่อย่างถ้วนทัว่ บริ บูรณ์
ภูผาทั้งหลายกาลังเปลี่ยนแปลง…ธารน้ าทั้งหลายก็กาลังเปลี่ยนไป…
ผูค้ นกาลังเปลีย่ นแปลงเช่นกัน…ทุกสรรพสิ่งกาลังเปลี่ยนไป…
อ้า พวกเจ้าภูผาเงียบงันทั้งหลาย! จงลุกขึ้นและเริงระบาเพื่อเรา!
อ้า พวกเจ้าธารน้ าสงบนิ่งทั้งหลาย! จงไหลต่อไปอย่างอิสระ!
พวกเจ้าเหล่ามนุษย์ที่กาลังฝันถึงความฝันทั้งหลาย! จงปลุกใจตัวพวกเจ้าเองแล้วออกไล่ล่า!
เรามาถึงแล้ว…เราคือพระราชา…
มวลมนุษยชาติจะเห็นหน้าเราด้วยตาของพวกเขาเอง จะได้ยนิ เสียงเราด้วยหูของพวกเขาเอง
จะใช้ชีวิตแห่งอาณาจักรเพื่อพวกเขาเอง…
ช่างหวานเสียจริง…ช่างไพเราะยิง่ นัก…
ลืมไม่ลง…เป็ นไปไม่ได้ที่จะลืม…
ในการเผาผลาญของความพิโรธแห่งเรา พญานาคใหญ่สีแดงดิน้ ทุรน
ในการพิพากษาอันเปี่ ยมบารมีของเรา เหล่ามารเผยแสดงรู ปทรงแท้จริงของพวกมัน
ด้วยถ้อยคาอันขรึ มเข้มของเรา ผูค้ นล้วนรู ้สึกละอายล้าลึก และไม่มีที่ใดให้ซ่อนเร้นกาบังตน
พวกเขาหวนราพึงถึงอดีต ว่าพวกเขาได้เยาะเย้ยและหัวเราะเยาะเราไว้อย่างไร
ไม่เคยมีแม้สักครั้งที่พวกเขาไม่ได้โอ้อวดตัวเอง ไม่เคยมีแม้สกั ครั้งที่พวกเขาไม่ได้ทา้ ทายเรา
วันนี้ ใครเล่าที่ไม่ร่ าไห้? ใครเล่าที่ไม่รู้สึกสานึกผิด?
ทัว่ ทั้งสากลพิภพเต็มไปด้วยการร่ าไห้…
เต็มไปด้วยเสียงแห่งความยินดี…เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ…

ความชื่นบานอันหาใดเปรี ยบปาน…ความชื่นบานอันปราศจากอันใดเทียมทัน…
พิรุณหอบเล็กตกเปาะแปะ…เกล็ดหิมะหนาหนักเผยิบผยาบ…
ภายในผูค้ น ความโศกเศร้า และความชื่นบานผสมปนเป…บ้างก็หัวเราะ…
บ้างก็ซบสะอื้น…และบ้างก็รื่นเริ ง…
ราวกับว่าทุกคนได้ลืมไปแล้ว…ว่านี่คือฤดูใบไม้ผลิอนั อุดมไปด้วยพิรุณและหมู่เมฆา
ฤดูร้อนหนึ่งแห่งมวลบุปผาที่กาลังระดมผลิดอกบานสะพรั่ง และฤดูใบไม้ร่วงแห่งการเก็บเกีย่ วอันมัง่ คัง่
หรื อฤดูหนาวซึ่งเย็นยะเยือกดัง่ น้ าค้างแข็งและน้ าแข็ง ช่างไม่มีใครรู ้เลย…
ในท้องนภาหมู่เมฆากาลังลอยละล่องไป บนพสุธามหาสมุทรทั้งหลายป่ วนปั่น
บรรดาบุตรต่างโบกมือ…ผูค้ นขยับเขยือ้ นเท้าในการเริงระบา…
บรรดาทูตสวรรค์กาลังทางาน…บรรดาทูตสวรรค์กาลังเลี้ยงดู…
ผูค้ นบนแผ่นดินโลกทุกคนล้วนเร่ งร้อนลุกลน และทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกล้วนทบเท่าทวีคูณ
จาก “เพลงเฉลิมราชอาณาจักร” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ทุกบุคคลในมวลมนุษย์ควรยอมรับการได้รับการพินิจพิเคราะห์จากวิญญาณของเรา ควรตรวจสอบทุกๆ
คาพูดและทุกๆ การกระทาของพวกเขาอย่างใกล้ชิด และยิง่ ไปกว่านั้น ควรมองดูกิจการอันน่าอัศจรรย์ของเรา
พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไร ณ เวลาที่ราชอาณาจักรมาถึงบนแผ่นดินโลก?
เมื่อบุตรและผูค้ นของเราหลัง่ ไหลมายังบัลลังก์ของเรา
เราเริ่ มการพิพากษาหน้ามหาบัลลังก์สีขาวอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ นี่จึงกล่าวได้ว่า
เมื่อเราเริ่ มต้นงานของเราบนแผ่นดินโลกในสภาวะบุคคล และเมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษาใกล้ถึงบทอวสาน
เราเริ่ มต้นส่งคาพูดของเราตรงไปยังทัว่ ทั้งจักรวาล และปลดปล่อยเสียงของวิญญาณของเราต่อทัว่ ทั้งจักรวาล
เราจะล้างผูค้ นและสิ่งต่างๆ
ทั้งมวลท่ามกลางทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกให้สะอาดโดยผ่านทางวจนะของเรา
เพื่อที่แผ่นดินจะไม่โสมมและวิปริ ตผิดศีลธรรมอีกต่อไป แต่เป็ นราชอาณาจักรที่บริ สุทธิ์แทน
เราจะเริ่ มทุกสรรพสิ่งใหม่ เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะได้รับการจัดเตรียมเพื่อการใช้งานของเรา
เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่มีลมปราณของทางโลกอีกต่อไป และจะไม่เปรอะเปื้ อนไปด้วยรสดินอีกต่อไป
บนแผ่นดินโลก มนุษย์ได้ควานหาเป้าหมายและต้นกาเนิดของวจนะของเรา และได้สงั เกตกิจการของเรา กระนั้น
กลับไม่มีผูใ้ ดเคยรู ้ตน้ กาเนิดของวจนะของเราอย่างแท้จริง
และไม่มีผใู้ ดเคยได้มองเห็นความน่าอัศจรรย์ในกิจการของเราอย่างแท้จริง มีเพียงวันนี้เท่านั้น
วันที่เรามาอยู่ท่ามกลางมนุษย์และกล่าววจนะของเราด้วยตัวเอง ที่มนุษย์มีความรู ้เล็กน้อยเกีย่ วกับเรา นาพื้นที่ที่
“เรา” จับจองในความคิดของพวกเขาออกไป
และสร้างพื้นที่สาหรับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งในความมีสติรู้ตวั ของพวกเขาแทน
มนุษย์มีมโนคติที่หลงผิดและเต็มไปด้วยความอยากรู ้อยากเห็น ใครจะไม่อยากเห็นพระเจ้าบ้าง?
ใครจะไม่ปรารถนาได้พบปะกับพระเจ้าบ้าง? กระนั้น
สิ่งเดียวที่จบั จองพืน้ ที่ที่แน่ชดั ในหัวใจของมนุษย์คือพระเจ้าองค์ที่มนุษย์รู้สึกว่าคลุมเครื อและเป็ นนามธรรม
ใครจะตระหนักถึงเรื่ องนี้หากเราไม่บอกพวกเขาตรงๆ?
ใครจะเชื่ออย่างแท้จริ งด้วยความมัน่ ใจและไม่มีแม้กระทัง่ ความสงสัยเพียงสักเสี้ยวว่าเราดารงอยู่อย่างแท้จริง?
มีความแตกต่างอย่างมากมายระหว่าง “เรา” ในหัวใจของมนุษย์กบั “เรา” ในความเป็ นจริง
และไม่มีผใู้ ดสามารถพูดเปรียบเทียบระหว่าง “เรา” ทั้งสองได้ หากเราไม่ได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์
มนุษย์คงจะไม่มีวนั รู ้จกั เรา และถึงแม้ว่าเขาได้มารู ้จกั เราแล้ว
ความรู ้เช่นนั้นจะยังคงไม่เป็ นมโนคติที่หลงผิดหรื อ? ในแต่ละวันเราเดินท่ามกลางกระแสที่ไม่หยุดนิ่งของผูค้ น

และในแต่ละวันเราปฏิบตั ิงานภายในทุกๆ บุคคล เมื่อมนุษย์มองเห็นเราอย่างแท้จริง
เขาจะสามารถรู ้จกั เราในวจนะของเรา และจะจับความเข้าใจกับวิถีทางที่เราใช้พูดตลอดจนเจตนารมณ์ของเรา
เมื่อราชอาณาจักรมาถึงบนแผ่นดินโลกอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง สิ่งใดบ้างจะไม่เงียบสงบ?
ท่ามกลางผูค้ นทั้งหมด ใครบ้างที่ไม่กลัว? เราเดินไปทุกที่ทวั่ ทั้งสากลพิภพ
และเราเป็ นผูจ้ ดั การเตรี ยมการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง ณ ขณะนี้ ใครบ้างไม่รู้ว่ากิจการของเราน่าอัศจรรย์?
มือของเราค้าจุนทุกสรรพสิ่ง กระนั้นเราก็อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งด้วย วันนี้
การจุติเป็ นมนุษย์ของเราและการสถิตด้วยตัวเองของเราท่ามกลางมนุษย์ไม่ได้เป็ นความหมายที่แท้จริ งของความ
ถ่อมใจและความลี้ลบั ของเราหรอกหรื อ? ภายนอกนั้น ผูค้ นมากมายชมชอบเราว่าดี และสรรเสริ ญเราว่างดงาม
แต่ผใู้ ดบ้างที่รู้จกั เราอย่างแท้จริง? วันนี้ เหตุใดเราจึงขอให้พวกเจ้ารู ้จกั เรา?
จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่การทาให้พญานาคใหญ่สีแดงอับอายหรื อ?
เราไม่ปรารถนาที่จะบังคับมนุษย์ให้สรรเสริ ญเรา แต่ปรารถนาที่จะทาให้เขารู ้จกั เรา
ซึ่งเขาจะมารักเราโดยผ่านทางการนั้น และดังนั้นจึงสรรเสริ ญเรา
การสรรเสริ ญเช่นนั้นเองที่ควรค่าแก่ชื่อเรี ยกของมัน และไม่ใช่การพูดที่ว่างเปล่า
มีเพียงการสรรเสริ ญเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถมาถึงบัลลังก์ของเราและเหาะขึ้นไปบนผืนฟ้าทั้งหลายได้
เพราะมนุษย์ได้เคยถูกซาตานทดลองและทาให้เสื่อมทราม
เพราะเขาได้เคยถูกควบคุมจากมโนคติที่หลงผิดและความคิด
เราจึงได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวงด้วยตัวเอง เพื่อตีแผ่มโนคติที่หลงผิดทั้งหมดของมนุษย์
และเพื่อทาลายความคิดของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ผลก็คือ มนุษย์ไม่เดินขบวนไปมาต่อหน้าเราอีกต่อไป
และไม่รับใช้เราโดยใช้มโนคติที่หลงผิดของเขาเองอีกต่อไป และดังนั้น “เรา”
ในมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์จึงถูกขจัดไปอย่างสมบูรณ์ เมื่อราชอาณาจักรมาถึง
สิ่งแรกที่เราทาคือการเริ่ มต้นพระราชกิจช่วงระยะนี้ และเราทาเช่นนั้นท่ามกลางผูค้ นของเรา
ในฐานะผูค้ นของเราที่เกิดในประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดง
แน่นอนว่าพิษของพญานาคใหญ่สีแดงที่อยู่ภายในตัวเจ้าไม่ใช่แค่เล็กน้อยหรื อส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น
งานของเราในช่วงระยะนี้จึงมุง่ เน้นที่พวกเจ้าเป็ นหลัก
และนี่คือแง่มุมหนึ่งของนัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของเราในประเทศจีน
ผูค้ นส่วนใหญ่ไร้ความสามารถที่จะจับความเข้าใจได้แม้กระทัง่ เศษเสี้ยวของวจนะที่เราพูด
และเมื่อพวกเขาจับความเข้าใจได้ ความเข้าใจของพวกเขาก็พร่ ามัวและสับสนวุ่นวาย
นี่คือจุดเปลี่ยนในวิธีการที่เราใช้พูด
หากผูค้ นทั้งหมดมีความสามารถที่จะอ่านวจนะของเราและเข้าใจความหมายของวจนะของเราได้

เช่นนั้นแล้วใครท่ามกลางมนุษย์จะสามารถได้รับการช่วยให้รอดและไม่ถกู ขับไล่ลงไปในแดนคนตาย?
เมื่อมนุษย์รู้จกั เราและเชื่อฟังเรา นัน่ จะเป็ นเวลาที่เราหยุดพัก
และนั่นแหละจะเป็ นเวลาที่มนุษย์มีความสามารถที่จะจับความเข้าใจความหมายของคาพูดของเราได้ วันนี้
วุฒิภาวะของพวกเจ้าเล็กน้อยจนเกินไป—มันเล็กน้อยจนเกือบน่าเวทนา
ไม่ควรค่าแม้กระทัง่ จะได้รับการยกขึ้น—แล้วนับประสาอะไรกับการพูดถึงความรู ้ที่พวกเจ้ามีเกี่ยวกับเรา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 11” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ซึ่งเป็ นชัว่ ขณะเดียวกับที่เราเริ่ มเปล่งวจนะของเราด้วยเช่นกัน—เมื่อฟ้าแลบ
ทั้งสวรรค์ช้นั สูงสุดจะส่องสว่าง และการแปลงสภาพเกิดขึ้นในดวงดาวทั้งหมด
เผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั หมดทั้งมวลเสมือนว่ามันได้ผ่านการคัดแยก ภายใต้ประกายของลาแสงจากทิศตะวันออกนี้
มวลมนุษย์ท้งั หมดได้รับการเปิ ดเผยออกมาในรู ปสัณฐานดั้งเดิมของตน พวกเขาตาพร่ า ไม่แน่ใจว่าจะทาอะไร
และยิ่งไม่แน่ใจเข้าไปอีกว่าจะปกปิ ดลักษณะสาคัญอันน่าเกลียดของพวกเขาอย่างไร
พวกเขาเป็ นเหมือนกับสัตว์ที่หนีจากความสว่างของเราและหลบภัยในถ้าในภูเขาด้วยเช่นกัน—กระนั้น
ก็ไม่มีพวกเขาคนใดสามารถได้รับการลบล้างจากภายในความสว่างของเราได้ มนุษย์ท้งั หมดรู ้สึกพิศวง
ทั้งหมดกาลังรอ ทั้งหมดกาลังเฝ้าดู ด้วยการกาเนิดขึ้นของความสว่างของเรา
ทั้งหมดจะชื่นบานในวันที่พวกเขาเกิด และในทานองเดียวกัน ทั้งหมดจะสาปแช่งวันที่พวกเขาเกิด
อารมณ์ที่ขดั แย้งกันนั้นเป็ นไปไม่ได้ที่จะแสดงชัด น้ าตาจากการลงโทษตัวเองก่อเกิดแม่น้ า
และถูกพัดพาไปในกระแสน้ าเชี่ยวกราก และหายไปโดยทันทีอย่างไม่เหลือร่ องรอย
วันของเราเข้าใกล้มนุษยชาติท้งั หมดอีกครั้ง ปลุกเร้าเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้ง
และให้จุดเริ่ มต้นใหม่อีกครั้งกับมนุษยชาติ หัวใจของเราเต้น และภูเขากระโดดอย่างชื่นบานยินดี
ห้วงน้ าเต้นราด้วยความชื่นบานยินดี และคลื่นซัดสาดหน้าผาหิน
ทั้งหมดเป็ นไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจของเรา เป็ นเรื่ องยากที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราออกมา
เราต้องการให้ทุกสรรพสิ่งที่มีมลทินเผาไหม้เป็ นเถ้าธุลีภายใต้สายตาอันจับจ้องของเรา
เราต้องการทาให้บุตรทั้งหมดทีไ่ ม่เชื่อฟังหายตัวไปจากต่อหน้าต่อตาเรา และไม่ออ้ ยอิ่งปรากฏตัวอยู่อีกต่อไป
เราไม่เพียงแต่ได้สร้างจุดเริ่ มต้นใหม่ในสถานที่อาศัยของพญานาคใหญ่สีแดงเท่านั้น
เรายังได้เริ่ มต้นงานใหม่ในจักรวาลด้วย อีกไม่นาน
ราชอาณาจักรของแผ่นดินโลกจะกลายเป็ นราชอาณาจักรของเรา อีกไม่นาน
ราชอาณาจักรของแผ่นดินโลกจะไม่ดารงอยู่ตลอดกาลเพราะราชอาณาจักรของเรา
เพราะเราได้สัมฤทธิ์ชยั ชนะแล้ว เพราะเราได้กลับมาอย่างฉลองชัยแล้ว พญานาคใหญ่สีแดงได้ใช้ทุกๆ
วิถีทางที่คิดฝันได้เพื่อทาให้แผนของเราหยุดชะงัก ด้วยหวังว่าจะลบงานของเราบนแผ่นดินโลก
แต่เราจะท้อใจมากขึ้นทุกทีจากกลอุบายหลอกลวงของมันไปได้หรื อ?
เราจะรู ้สึกหวาดผวาจนสูญเสียความมัน่ ใจเพราะการข่มขู่ของมันได้หรื อ? ไม่เคยมีสิ่งใดๆ
สักสิ่งเดียวในสวรรค์หรื อบนแผ่นดินโลกที่เราไม่เคยถือไว้ในฝ่ ามือของเรา
การนี้เป็ นจริงสาหรับพญานาคใหญ่สีแดง

ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ทาหน้าที่เป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นสาหรับเรามากขึ้นเท่าใด?
มันไม่ใช่เป้าหมายที่จะถูกจัดการในมือของเราด้วยเช่นกันหรื อ?
ในช่วงระหว่างการจุติเป็ นมนุษย์ของเราในโลกมนุษย์ มวลมนุษย์ได้มาถึงวันนี้โดยไม่รู้ตวั ภายใต้การนาของเรา
และได้มารู ้จกั เราโดยไม่รู้ตวั แต่สาหรับวิธีการเดินบนเส้นทางที่อยู่ขา้ งหน้านั้น ไม่มีใครเฉลียวใจเลย
ไม่มีใครตระหนักรู ้เลย—และยิง่ ไม่มผี ใู้ ดรู ้เลยว่าเส้นทางนั้นจะนาพวกเขาไปทิศทางใด
ใครสักคนจะมีความสามารถที่จะเดินบนเส้นทางนั้นไปจนถึงทีส่ ุดได้
ก็ดว้ ยองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ที่ทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่เท่านั้น
ใครสักคนจะมีความสามารถข้ามธรณีประตูที่นาไปสู่ราชอาณาจักรของเราได้
ก็โดยได้รับการนาโดยฟ้าแลบในทิศตะวันออกเท่านั้น ท่ามกลางพวกมนุษย์ ไม่เคยมีผใู้ ดเคยเห็นใบหน้าของเรา
ไม่เคยมีผูใ้ ดเคยเห็นฟ้าแลบในทิศตะวันออก
แล้วจะเคยมีผทู้ ี่เคยได้ยินถ้อยคาจากบัลลังก์ของเราน้อยลงไปอีกเท่าใด? อันที่จริ งแล้ว นับตั้งแต่โบราณกาล
ไม่เคยมีมนุษย์คนใดที่ได้มาติดต่อโดยตรงกับตัวตนของเรา ตอนนี้ที่เราได้มาสู่โลก
มีเพียงวันนี้เท่านั้นที่มนุษย์มีโอกาสจะเห็นเรา แต่แม้กระทัง่ ตอนนี้ มนุษย์ยงั คงไม่รู้จกั เรา
เช่นเดียวกับที่พวกเขาเพียงมองใบหน้าของเราและแค่ได้ยินเสียงของเรา แต่กลับไม่เข้าใจความหมายของเรา
มนุษย์ท้งั หมดเป็ นเช่นนี้
พวกเจ้าที่เป็ นหนึ่งในผูค้ นของเราไม่รูส้ ึกภาคภูมอิ ย่างลึกซึ้งเมื่อเห็นใบหน้าของเราหรื อ?
และพวกเจ้าไม่รู้สึกถึงความอับอายน่าสังเวชเพราะพวกเจ้าไม่รู้จกั เราหรอกหรื อ?
เราเดินท่ามกลางมนุษย์และเราใช้ชีวิตท่ามกลางมนุษย์ เพราะเราได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์และเราได้มาสู่โลกมนุษย์
จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่แค่การทาให้มนุษยชาติมองดูเนื้อหนังของเรา แต่ที่สาคัญกว่านั้น
คือการทาให้มนุษยชาติรู้จกั เรา สิ่งที่มากกว่านั้นคือ
เราจะตัดสินบาปของมนุษยชาติโดยผ่านทางเนื้อหนังที่เราจุติมาเป็ นมนุษย์
เราจะการาบพญานาคใหญ่สีแดงและทาลายล้างที่หลบซ่อนของมันโดยผ่านทางเนื้อหนังที่เราจุติมาเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 12” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 62
ผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาลเฉลิมฉลองการมาถึงแห่งวันของเรา
และทูตสวรรค์ท้งั หลายเดินท่ามกลางประชากรของเราทั้งปวง เมือ่ ซาตานทาให้เกิดปัญหา
ทูตสวรรค์ท้งั หลายก็ช่วยประชากรของเราอยู่เสมอเนื่องจากการปรนนิบตั ิในสวรรค์ของพวกเขา
พวกเขาไม่ถูกมารหลอกลวงเนื่องจากความอ่อนแอแบบมนุษย์แต่เพราะการจูโ่ จมจากกาลังบังคับของความมืด
จึงมุมานะมากยิง่ ขึ้นเพื่อรับประสบการณ์กบั ชีวิตของมนุษย์โดยผ่านทางหมอกนั้น
ประชากรทั้งหมดของเรานบนอบอยู่ภายใต้นามของเรา และไม่เคยมีใครลุกขึ้นต่อต้านเราอย่างเปิ ดเผย
เนื่องจากการตรากตราของทูตสวรรค์ท้งั หลาย มนุษย์จึงยอมรับนามของเรา
และทั้งหมดท่ามกลางกระแสแห่งงานของเรา โลกกาลังล่มจม! บาบิโลนกาลังเป็ นอัมพาต! โอ้ โลกศาสนา!
เป็ นไปได้อย่างไรที่มนั ไม่ถูกทาลายโดยสิทธิอานาจของเราบนแผ่นดินโลก?
ผูใ้ ดยังกล้าที่จะไม่เชื่อฟังและต่อต้านเรา? บรรดาอาลักษณ์กระนั้นหรื อ?
เจ้าหน้าที่ทางศาสนาทุกคนกระนั้นหรือ? บรรดาผูป้ กครองและผูม้ ีอานาจบนแผ่นดินโลกกระนั้นหรื อ?
เหล่าทูตสวรรค์กระนั้นหรื อ? ผูใ้ ดเล่าที่ไม่เฉลิมฉลองความเพียบพร้อมและความครบถ้วนของกายเรา?
ท่ามกลางกลุ่มชนทั้งปวง ผูใ้ ดเล่าที่ไม่ร้องเพลงสรรเสริ ญของเราโดยไม่หยุดหย่อน
ผูใ้ ดเล่าที่ไม่มีความสุขอย่างไม่สิ้นสุด? เราใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินแห่งถ้าของพญานาคใหญ่สีแดง
ถึงกระนั้นนี่กไ็ ม่ทาให้เราสั่นเทาด้วยความกลัวหรื อวิง่ หนี เพราะผูค้ นทั้งหมดของมันได้เริ่ มเกลียดมันแล้ว
ไม่เคยมีสิ่งใดได้ทา “หน้าที่” ของมันต่อหน้าพญานาคนั้นเพื่อประโยชน์แห่งพญานาคนั้น แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
สิ่งทั้งปวงกระทาตามที่พวกมันเห็นว่าเหมาะ และแต่ละสิ่งไปตามทางของมันเอง
ประเทศทั้งหลายบนแผ่นดินโลกจะไม่สามารถพินาศไปได้อย่างไร?
ประเทศทั้งหลายบนแผ่นดินโลกจะไม่สามารถล่มจมไปได้อย่างไร?
ประชากรของเราจะไม่สามารถร้องยินดีได้อย่างไร?
พวกเขาจะไม่สามารถร้องเพลงด้วยความชื่นบานยินดีได้อย่างไร? นี่คืองานของมนุษย์ใช่หรือไม่?
มันคือการกระทาจากมือของมนุษย์ใช่หรื อไม่? เราได้มอบรากเหง้าแห่งการดารงอยูข่ องเขาให้แก่มนุษย์
และได้จดั เตรี ยมสิ่งทั้งหลายทางวัตถุให้แก่เขา
ถึงกระนั้นเขายังไม่พงึ พอใจกับรู ปการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ของเขาและขอเข้าสู่ราชอาณาจักรของเรา
แต่เขาจะสามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรของเราอย่างง่ายดายเช่นนั้นได้อย่างไร โดยไม่มีการจ่ายราคา
โดยไม่เต็มใจที่จะถวายการเฝ้าเดี่ยวที่ไม่เห็นแก่ตวั ของเขา? แทนที่จะบีบเค้นสิ่งใดจากมนุษย์
เราทาข้อพึงประสงค์ต่อเขา เพื่อที่ราชอาณาจักรของเราบนแผ่นดินโลกอาจจะเต็มไปด้วยสง่าราศี
เราได้นาทางมนุษย์เข้าสู่ยุคปัจจุบนั เขาดารงอยู่ในสภาพเงื่อนไขนี้

และเขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการนาแห่งความสว่างของเรา หากการไม่เป็ นดังนั้น
ผูใ้ ดเล่าท่ามกลางผูค้ นบนแผ่นดินโลกจะรู ้ถงึ ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้?
ผูใ้ ดเล่าจะเข้าใจเจตจานงของเรา? เราเพิ่มการจัดเตรียมของเราเข้ากับข้อพึงประสงค์ท้งั หลายต่อมนุษย์
การนี้ไม่ตรงกันกับกฎแห่งธรรมชาติหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 22” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในราชอาณาจักรนั้น สิ่งต่างๆ นับหมื่นแสนของการทรงสร้างเริ่ มฟื้ นคืนชีวิตและได้รับพลังชีวิตคืนมา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของแผ่นดินโลก
อาณาเขตระหว่างแผ่นดินหนึ่งกับอีกแผ่นดินก็เริ่ มขยับเขยือ้ นเช่นกัน เราได้เผยวจนะไปแล้วว่า
เมื่อแผ่นดินถูกแบ่งจากแผ่นดิน และแผ่นดินรวมกันเป็ นหนึ่งกับอีกแผ่นดิน
นี่จะเป็ นเวลาที่เราจะกระหน่าชนชาติต่างๆ ทั้งหมดให้แหลกเป็ นชิ้นๆ ณ เวลานี้
เราจะเริ่ มต้นใหม่ในทุกการทรงสร้างและการแบ่งกั้นสัดส่วนทั้งจักรวาล
ด้วยการนั้นจึงจะเป็ นการทาให้จกั รวาลเกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และแปลงรู ปสิ่งเก่าๆ ให้เป็ นสิ่งใหม่—
นี่คือแผนการของเรา และเหล่านี้คืองานของเรา
เมื่อประชาชาติและผูค้ นทั้งหมดของโลกกลับคืนมายังหน้าบัลลังก์ของเรา
ถึงตอนนั้นเราจึงจะนาเอาความเอื้ออารี แห่งสวรรค์มาทั้งหมดและมอบให้กบั โลกมนุษย์
เพื่อที่พิภพนั้นจะได้ปริ่ มล้นไปด้วยความเอื้ออารี อนั หาใดเทียบเคียงเพราะเรา แต่ตราบที่พิภพเก่ายังคงมีอยู่ต่อไป
เราจะทุ่มความเดือดดาลของเราไปที่ชนชาติต่างๆ ของมัน
แถลงการณ์ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราอย่างเปิ ดเผยให้ทวั่ ทั้งจักรวาล
และนาการตีสอนมาให้ทุกข์แก่ผใู้ ดก็ตามที่ฝ่าฝื นมัน
เมื่อเราหันหน้าพูดกับจักรวาล มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ยินเสียงเรา และในทันใดนั้นเอง
ก็มองเห็นงานทั้งหมดที่เราได้ทาลงไปทัว่ ทั้งจักรวาล พวกที่ต้งั ตนต่อต้านเจตจานงแห่งเรา กล่าวคือ
ผูท้ ี่ต่อต้านเราด้วยความประพฤติของมนุษย์ จะต้องตกอยูภ่ ายใต้การตีสอนของเรา
เราจะนาเอามวลหมู่ดารามหาศาลในสวรรค์ช้นั ฟ้ามาและทาให้พวกมันใหม่
และดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ก็จะถูกทาให้ใหม่เพราะเรา—
ผืนฟ้าทั้งหลายจะไม่เป็ นเหมือนดังที่พวกมันเคยเป็ นอีกต่อไป และสิ่งต่างๆ
นับหมื่นแสนบนแผ่นดินโลกจะถูกทาใหม่ ทั้งหมดจะกลายเป็ นครบบริ บูรณ์โดยผ่านทางวจนะของเรา
ประชาชาติท้งั หลายภายในจักรวาลจะถูกแบ่งกั้นสัดส่วนใหม่และแทนที่ดว้ ยราชอาณาจักรของเรา
เพื่อที่ประชาชาติบนแผ่นดินโลกจะหายลับไปตลอดกาล
และทั้งหมดจะกลายเป็ นราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งนมัสการเรา
ประชาชาติท้งั มวลแห่งแผ่นดินโลกจะถูกทาลายและยุติการดารงอยู่ พวกมนุษย์ภายในจักรวาล
บรรดาพวกที่เป็ นของมารทั้งหมดจะถูกทาลายจนสิน้ ซาก
และพวกที่บูชาซาตานทั้งหมดจะคว่าคะมาลงโดยไฟของเราที่กาลังเผาผลาญ—นั่นก็คือ
ยกเว้นบรรดาผูท้ ี่อยู่ในกระแสตอนนี้ ทั้งหมดจะกลายเป็ นเถ้าถ่าน เมื่อเราตีสอนกลุ่มชนทั้งหลาย

บรรดาผูท้ ี่อยู่ในโลกศาสนาจะคืนสู่อาณาจักรของเรา ถูกงานของเราพิชิตในขอบข่ายที่ต่างกันไป
เนื่องเพราะพวกเขาจะได้เห็นการลงมาจุติขององค์หนึ่งเดียวผูบ้ ริ สุทธิ์โดยการขี่เมฆขาวแล้ว
ผูค้ นทั้งหมดจะถูกแยกจากกันตามประเภทของพวกเขา
และจะได้รับการตีสอนที่สมน้ าสมเนื้อกับการกระทาของพวกเขา ผูค้ นทั้งหมดที่ได้ยืนต้านเราจะมีอนั พินาศ
นั่นคือ สาหรับบรรดาผูท้ ี่ความประพฤติของพวกเขาบนแผ่นดินโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา
พวกเขาจะดารงอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไปภายใต้การปกครองของบุตรทั้งหลายของเราและประชากรของเรา
ทั้งนี้ก็เพราะวิธีการที่พวกเขาได้พน้ ผิดด้วยตัวพวกเขาเอง
เราจะเปิ ดเผยตัวเราต่อกลุ่มชนนับหมื่นแสนและชนชาตินับหมื่นแสน และด้วยเสียงของเราเอง
เราจะส่งเสียงก้องไปบนแผ่นดินโลก
ป่ าวประกาศถึงการเสร็จสิ้นงานอันยิ่งใหญ่ของเราเพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะได้เห็นด้วยตาของพวกเขาเอง
เนื่องจากเสียงของเรามีความเข้มลึก เราจึงสังเกตเห็นสภาวะของจักรวาลไปด้วยเช่นกัน
โดยผ่านทางวจนะของเรา สิ่งต่างๆ แห่งการทรงสร้างนับหมืน่ แสนถูกทาให้ใหม่ท้งั หมด
ฟ้าสวรรค์เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับแผ่นดินโลก มนุษยชาติถูกเปิ ดโปงในรู ปทรงดั้งเดิมของมัน
และแต่ละบุคคลถูกแยกออกตามประเภทของพวกเขาอย่างช้าๆ
และพบว่าพวกเขากลับคืนสู่ออ้ มอกของครอบครัวตัวเองโดยไม่รู้ตวั นี่จะทาให้เรายินดีอย่างใหญ่หลวง
เราเป็ นอิสระจากการขัดขวางและงานอันยิ่งใหญ่ของเราก็สาเร็จลุล่วงลงโดยไม่อาจล่วงรู ้ได้ และสิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างนับหมื่นแสนก็ถูกแปลงสภาพไป เมื่อตอนที่เราได้สร้างโลกขึ้นมา
เราวางรู ปแบบทุกสรรพสิ่งไปตามประเภทของพวกมัน
วางทุกสรรพสิ่งที่มรี ู ปทรงไว้ในประเภทเดียวกันกับพวกมัน
เมื่อปลายทางของแผนการบริหารจัดการของเราขยับใกล้เข้ามา
เราจะคืนสภาวะเดิมของการสร้างกลับสู่ สภาพเดิม เราจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่วิถีที่มนั เคยเป็ นอยู่ด้งั เดิม
โดยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลุม่ ลึก เพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนสู่ออ้ มอกของแผนการของเรา
เวลานั้นได้มาถึงแล้ว! ช่วงระยะสุดท้ายของแผนการของเรากาลังใกล้จะสาเร็จลุล่วงแล้ว อา
โลกเก่าที่ช่างไม่สะอาด! เจ้าจะตกอยู่ภายใต้วจนะของเราอย่างแน่นอน!
เจ้าจะถูกแผนการของเราลดทอนลงไปเป็ นสิ่งทีไ่ ม่ใช่อะไรเลยอย่างแน่นอน! อา สิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างนับหมื่นนับแสน! พวกเจ้าทั้งหมดจะได้รับชีวิตใหม่ภายในวจนะของเรา—
พวกเจ้าจะมีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่งทรงอธิปไตยของพวกเจ้า อา โลกใหม่ที่บริ สุทธิ์และไร้มลทิน!
พวกเจ้าจะฟื้ นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ภายในพระสิริของเราอย่างแน่นอน! อา ภูเขาศิโยน!
จะไม่เงียบงันต่อไปอีกแล้ว—เราได้กลับมาอย่างมีชยั แล้ว! จากท่ามกลางการทรงสร้าง

เราพินิจพิเคราะห์ท้งั แผ่นดินโลก บนแผ่นดินโลก มวลมนุษย์ได้เริ่ มชีวิตใหม่และได้มาซึ่งความหวังใหม่ อา
ประชากรของเรา! เหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงไม่สามารถคืนชีวิตกลับมาได้ภายในความสว่างของเรา?
เหตุใดหรื อพวกเจ้าจึงไม่สามารถกระโดดโลดเต้นเพื่อความชื่นบานภายใต้การนาของเรา?
แผ่นดินทั้งหลายกาลังพากันร้องตะโกนด้วยความยินดีปรี ดา
ห้วงน้ าทั้งหลายต่างพากันเสียงแหบแห้งด้วยการสรวลเสเฮฮาอย่างรื่ นเริงยินดี! อา อิสราเอลคืนชีพ!
ไฉนเจ้าจึงไม่รู้สึกภาคภูมิใจเพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าของเรา? ผูใ้ ดกันเล่าที่ได้ร่ าไห้?
ผูใ้ ดกันเล่าที่ได้พิลาปคร่ าครวญ? อิสราเอลประเทศเก่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป
และอิสราเอลของวันนี้ได้ผงาดลุกขึ้นแล้ว ตั้งตรงและตระหง่านค้าอยู่ในพิภพนี้
และได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในหัวใจของมนุษยชาติท้งั มวล
อิสราเอลของวันนี้จะบรรลุแหล่งกาเนิดแห่งการดารงอยู่โดยผ่านทางประชากรของเราอย่างแน่นอน! อา
อียิปต์ที่น่าเกลียดชัง! แน่นอนเลยว่า เจ้าไม่ได้ยงั คงยืนต้านเราอยู่ ใช่หรื อไม่?
เจ้าสามารถฉวยประโยชน์จากความปรานีของเราและพยายามที่จะหนีการตีสอนของเราได้อย่างไรกัน?
เจ้าไม่ดารงอยูภ่ ายในการตีสอนของเราได้อย่างไรกัน? แน่นอนว่า บรรดาผูท้ ี่เรารักทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ชวั่ นิรันดร
และพวกที่ยืนต้านเราทั้งหมดก็จะถูกเราตีสอนไปชัว่ นิรันดรอย่างแน่นอน เพราะเราเป็ นพระเจ้าที่หวงแหน
และจะไม่ละเว้นพวกมนุษย์ไว้เลยแม้แต่น้อยสาหรับทั้งหมดที่พวกเขาได้ทาลงไป
เราจะเฝ้าดูหมดทั้งแผ่นดินโลก และในการปรากฏทางทิศตะวันออกของโลกพร้อมกับความชอบธรรม บารมี
ความพิโรธ และการตีสอนนั้น เราจะเปิ ดเผยตัวเราต่อชุมนุมของมนุษยชาติอนั มากมายเหลือคณนา!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 26” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อเหล่าทูตสวรรค์เล่นดนตรี เพื่อสรรเสริ ญเรา การนี้ก็อดไม่ได้ที่จะกระตุน้ ความเห็นใจของเราต่อมนุษย์
หัวใจของเราเต็มไปด้วยความเศร้าใจในทันที
และก็เป็ นไปไม่ได้ที่จะปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็ นอิสระจากอารมณ์อนั เจ็บปวดนี้
ในความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าของการถูกแยกจาก แล้วจากนั้นก็ถกู พามาอยู่ร่วมกันอีกครั้งกับมนุษย์
พวกเราไร้ความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนอารมณ์ความรู ้สึกได้
เมื่อถูกแยกจากกันในสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินโลกเบื้องล่าง
ย่อมมีน้อยครั้งที่มนุษย์และเราสามารถพบกันได้
ผูใ้ ดสามารถหลุดพ้นจากความคิดถึงถวิลหาที่มีต่อความรูส้ ึกแต่ก่อนได้? ผูใ้ ดสามารถหยุดราลึกถึงอดีตได้?
ผูใ้ ดจะไม่หวังความต่อเนื่องของความรู ้สึกนึกคิดแห่งอดีต? ผูใ้ ดจะไม่ร่ าร้องหาการกลับมาของเรา?
ผูใ้ ดจะไม่ถวิลหาการที่เราอยูร่ ่ วมกันอีกครั้งกับมนุษย์? หัวใจของเราเป็ นทุกข์อย่างลึกซึ้ง
และจิตวิญญาณของมนุษย์ก็กงั วลอย่างลึกซึ้ง แม้ว่าจะเหมือนกันในจิตวิญญาณ
พวกเราก็ไม่สามารถอยู่ดว้ ยกันบ่อยๆ และพวกเราก็ไม่สามารถพบหน้ากันบ่อยๆ
ดังนั้นชีวิตของมวลมนุษย์ท้งั ปวงจึงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและขาดแคลนกาลังวังชา
อันเป็ นเพราะมนุษย์ได้โหยหาเราเสมอ เป็ นราวกับว่ามนุษย์ได้เป็ นวัตถุที่ถูกตีตกลงมาจากสวรรค์
พวกเขาร้องเรียกชื่อของเราบนแผ่นดินโลก เงยหน้าของพวกเขาขึ้นเขม้นมองมาที่เราจากพื้นดิน—
แต่พวกเขาจะสามารถหลีกหนีจากปากของหมาป่ าที่หิวจัดจนออกล่าเหยือ่ ได้อย่างไร?
พวกเขาจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระจากภัยคุกคามของมันและการทดลองต่างๆ ของมันได้อย่างไร?
มนุษย์จะไม่สามารถพลีอุทิศตัวพวกเขาเองเพราะความเชื่อฟังต่อการจัดการเตรี ยมการแห่งแผนการของเราได้อย่
างไร? เมื่อพวกเขาวอนขอด้วยเสียงอันดัง เราก็หันหน้าของเราหนีไปจากพวกเขา
เราไม่สามารถทนมองได้อีกต่อไป แต่เราจะไม่สามารถได้ยินเสียงร้องไห้น้ าตานองของพวกเขาได้อย่างไร?
เราจะแก้ไขความไม่เป็ นธรรมของโลกมนุษย์ เราจะทางานของเราด้วยมือของเราเองทัว่ ทั้งโลก
โดยห้ามซาตานทาร้ายประชากรของเราอีก ห้ามศัตรู ทาสิ่งใดตามอาเภอใจพวกเขาอีก
เราจะกลายเป็ นกษัตริ ยบ์ นแผ่นดินโลกและย้ายบัลลังก์ของเราไปที่นนั่
ทาให้ศตั รู ของเราทัง้ หมดล้มลงกับพื้นดินและสารภาพความผิดของพวกเขาเบื้องหน้าเรา ในความเศร้าใจของเรา
ความโกรธถูกผสมผสานเข้าไป เราจะเหยียบย่าทั้งจักรวาลให้แบนราบ โดยไม่ละเว้นผูใ้ ด
และบดขยี้ความหวาดกลัวเข้าใส่หัวใจของศัตรู ของเรา เราจะทาให้ท้งั แผ่นดินโลกย่อยยับเป็ นซากปรักหักพัง
และทาให้ศตั รู ของเราตกลงไปในซากปรักหักพังนั้น
เพื่อที่จากนี้ไปพวกเขาจะไม่อาจทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามอีกต่อไป แผนการของเราถูกกาหนดลงตัวแล้ว

และไม่มีผูใ้ ดต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นใคร
เมื่อเราท่องไปเหนือจักรวาลในงานพิธีอนั เอิกเกริ กและเปี่ ยมบารมี มนุษย์ท้งั ปวงจะถูกทาให้ใหม่
และทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการฟื้ นฟู มนุษย์จะไม่ร่ าไห้อกี ต่อไป จะไม่ร้องเรียกเราให้ช่วยเหลืออีกต่อไป
เมื่อนั้นหัวใจของเราจะชื่นบาน และผูค้ นจะกลับมาเฉลิมฉลองให้กบั เรา ทั้งจักรวาล จากเบื้องบนจรดเบื้องล่าง
จะรื่ นเริ งด้วยความยินดีปรี ดา…
วันนี้ ท่ามกลางประชาชาติของโลก เรากาลังทางานที่เราได้ต้งั ใจที่จะทาให้สาเร็จลุล่วง
เราเคลื่อนไปมาท่ามกลางมวลมนุษย์ ทางานทั้งหมดภายในแผนการของเรา
และมนุษย์ท้งั ปวงกาลังทาให้นานาประชาชาติแตกแยกกันโดยสอดคล้องกับเจตจานงของเรา
ผูค้ นบนแผ่นดินโลกจับจ้องความสนใจของพวกเขาไว้ที่บ้นั ปลายของพวกเขาเอง
เพราะอันที่จริ งแล้ววันนั้นกาลังใกล้เข้ามาและเหล่าทูตสวรรค์ก็กาลังเป่ าแตรของพวกเขา
จะไม่มีความล่าช้าอีกต่อไป และครั้นแล้วสิ่งทรงสร้างทั้งหมดก็จะเริ่ มเต้นราด้วยความยินดีปรี ดา
ผูใ้ ดสามารถเลื่อนวันของเราออกไปตามเจตจานงของพวกเขาได้? มนุษย์เดินดินหรื อ?
หรื อดาวทั้งหลายบนท้องฟ้า? หรื อเหล่าทูตสวรรค์?
เมือ่ เราเปล่งถ้อยคาเพื่อริ เริ่ มความรอดของประชากรแห่งอิสราเอล วันของเราก็กดดันมวลมนุษย์ท้งั ปวง
มนุษย์ทุกคนยาเกรงการกลับมาของอิสราเอล เมือ่ อิสราเอลกลับมา นั่นจะเป็ นวันแห่งสง่าราศีของเรา
และดังนั้นจะเป็ นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลีย่ นแปลงและกลายเป็ นได้รับการสร้างขึ้นใหม่เช่นกัน
ขณะที่การพิพากษาอันชอบธรรมเข้ามาใกล้ท้งั จักรวาลอย่างจวนตัว มนุษย์ท้งั ปวงก็ยงิ่ ขลาดและเกรงกลัว
เพราะในโลกมนุษย์ ความชอบธรรมนั้นไม่เป็ นทีร่ ู ้จกั เมื่อดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมปรากฏ
ทางตะวันออกจะได้รับความกระจ่าง
และจากนั้นจะเป็ นทีของทางตะวันออกที่จะให้ความกระจ่างนั้นแก่ท้งั จักรวาลต่อไป โดยเข้าถึงทุกคน
หากมนุษย์สามารถดาเนินการตามความชอบธรรมของเราจนเสร็จสิ้นได้จริงๆ จะมีอะไรให้ตอ้ งยาเกรงเล่า?
ประชากรของเราทั้งหมดรอการมาถึงแห่งวันของเรา พวกเขาทั้งหมดถวิลหาการมาแห่งวันของเรา
พวกเขารอให้เราลงทัณฑ์อนั สาสมแก่มวลมนุษย์ท้งั ปวงและจัดการเตรี ยมการบั้นปลายของมวลมนุษย์ในบทบา
ทของเราที่เป็ นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม ราชอาณาจักรของเรากาลังเป็ นรู ปเป็ นร่ างเหนือทั้งจักรวาล
และบัลลังก์ของเรามีอิทธิพลใหญ่หลวงในหัวใจของผูค้ นหลายร้อยล้านคน
ด้วยความช่วยเหลือของเหล่าทูตสวรรค์ ความสาเร็จลุล่วงอันยิง่ ใหญ่ของเราจะถูกนาไปสู่การบรรลุผลในไม่ช้า
บรรดาบุตรของเราและคนของเราทั้งหมดรอคอยการกลับมาของเราอย่างใจจดใจจ่อ
ถวิลหาให้เราอยู่ร่วมกับพวกเขาอีกครั้ง ไม่มีวนั ถูกแยกจากกันอีก
ประชากรมากหลายแห่งราชอาณาจักรของเราจะไม่สามารถวิ่งรี่ เข้าหากันในการเฉลิมฉลองอันชื่นบานยินดีอนั เ

ป็ นเพราะเรามาอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างไร?
นี่จะสามารถเป็ นการอยูร่ ่ วมกันอีกครั้งที่ไม่จาเป็ นต้องจ่ายราคาอันใดไหม?
เราย่อมมีเกียรติในสายตาของมนุษย์ท้งั หมด เราย่อมได้รับการกล่าวประกาศในคาพูดของทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อเรากลับมา เราจะพิชิตกองกาลังศัตรู ท้งั หมด ถึงเวลาแล้ว! เราจะเริ่ มงานของเรา
เราจะครองราชย์ในฐานะกษัตริ ยท์ ่ามกลางมนุษย์! เราพร้อมแล้วที่จะกลับมา! และเรากาลังจะออกเดินทาง!
นี่คือสิ่งที่ทุกคนกาลังหวัง เป็ นสิ่งที่พวกเขาปรารถนา เราจะปล่อยให้มนุษย์ท้งั มวลเห็นการมาถึงแห่งวันของเรา
และพวกเขาทั้งหมดจะยินดีตอ้ นรับการมาแห่งวันของเราด้วยความชื่นบานยินดี!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 27” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในวันที่ทุกสรรพสิ่งได้รับการคืนชีพ เราก็ได้มาท่ามกลางมนุษย์
และเราได้ใช้กลางวันและกลางคืนอันน่าอัศจรรย์กบั เขา ณ
จุดนี้เท่านั้นที่มนุษย์สานึกรับรูถ้ ึงความสามารถเข้าหาได้ของเราเล็กน้อย
และขณะที่ปฏิสัมพันธ์ของเขากับเรากลายเป็ นบ่อยขึ้น เขาก็มองเห็นสิ่งที่เรามีและเป็ นบ้าง—ผลก็คือ
เขาได้รับความรู ้บา้ งเกี่ยวกับเรา ท่ามกลางผูค้ นทั้งหมด เราเงยศีรษะของเราและเฝ้าดู
และพวกเขาทั้งหมดก็มองเห็นเรา แม้กระนั้นเมื่อความวิบตั ิบงั เกิดแก่โลก
พวกเขาก็ยิ่งกระวนกระวายใจโดยทันที และฉายาของเราก็อนั ตรธานไปจากหัวใจของพวกเขา
เมื่อได้ตื่นตระหนกเนื่องจากการมาถึงของความวิบตั ิ พวกเขาไม่คานึงถึงการเตือนสติของเราเลย
หลายปี แล้วที่เราได้ผ่านไปท่ามกลางมนุษย์ ถึงกระนั้นเขายังคงไม่ได้ตระหนักรู ้เสมอมา และไม่เคยได้รู้จกั เรา
วันนี้เราบอกการนี้กบั เขาด้วยปากของเราเอง และเราทาให้ผคู้ นทั้งหมดมาเบื้องหน้าเราเพื่อรับบางสิ่งจากเรา
แต่พวกเขาก็ยงั คงเว้นระยะห่างของพวกเขาจากเรา และดังนั้น พวกเขาจึงไม่รู้จกั เรา
เมื่อก้าวย่างของเราย่าไปทัว่ จักรวาลและไปถึงที่สุดแผ่นดินโลก มนุษย์จะเริ่ มทบทวนตัวเขาเอง
และผูค้ นทั้งหมดจะมาหาเราและกราบไหว้เบื้องหน้าเราและนมัสการเรา นี่จะเป็ นวันแห่งการถวายเกียรติของเรา
วันแห่งการกลับมาของเรา และวันแห่งการออกเดินทางของเราอีกด้วย
บัดนี้เราได้เริ่ มงานของเราท่ามกลางมวลมนุษย์ท้งั ปวงแล้ว
ได้ริเริ่ มดาเนินการบทอวสานของแผนการบริ หารจัดการของเราทัว่ จักรวาลทั้งปวงอย่างเป็ นกิจจะลักษณะแล้ว
จากชัว่ ขณะนี้เป็ นต้นไป ผูใ้ ดที่ไม่ระมัดระวังมีแนวโน้มที่จะถูกจุ่มลงท่ามกลางการตีสอนที่ไร้ปรานี
และนี่จะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ นี่ไม่ใช่เพราะเราไร้หัวใจ
แต่กลับเป็ นขั้นตอนหนึ่งของแผนการบริ หารจัดการของเราเสียมากกว่า
ทั้งหมดต้องดาเนินไปโดยสอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆ ของแผนการของเรา
และไม่มีผูใ้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ ได้ เมื่อเราเริ่มงานของเราอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
ผูค้ นทั้งหมดก็ขยับเช่นที่เราขยับ จนกระทัง่ ผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาลยึดครองตัวพวกเขาเองในจังหวะร่ วมกับเรา โดยมี
“ความยินดีปรี ดา” ทัว่ จักรวาล และมนุษย์ถกู กระตุน้ ไปข้างหน้าโดยเรา ด้วยเหตุน้ี
พญานาคใหญ่สีแดงเองถูกเราหวดเข้าสู่สภาวะแห่งความบ้าคลัง่ และความงุนงงที่สุด และมันรับใช้งานของเรา
และแม้จะไม่เต็มใจ มันก็ไร้ความสามารถที่จะทาตามความอยากมีอยากได้ของมันเองได้
แต่ถูกทิ้งให้ไม่มีทางเลือกนอกจากนบนอบต่อการควบคุมของเรา ในแผนการของเราทั้งหมด
พญานาคใหญ่สีแดงคือตัวประกอบเสริ มความเด่นของเรา ศัตรู ของเราและผูป้ รนนิบตั ิของเราอีกด้วย
เมื่อเป็ นเช่นนั้น เราจึงไม่เคยได้ผ่อนคลาย “ข้อพึงประสงค์” ของเราต่อมัน เพราะฉะนั้น

ช่วงระยะสุดท้ายของงานแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของเราจึงเสร็จสิ้นลงในบ้านของมัน ในหนทางนี้
พญานาคใหญ่สีแดงจะมีความสามารถมากขึ้นที่จะทาการปรนนิบตั ิเราได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งเราจะพิชิตมันและทาให้แผนการของเราครบบริ บูรณ์โดยผ่านทางนี้ ในขณะที่เราทางาน
ทูตสวรรค์ท้งั หมดก็ริเริ่ มการสู้รบชี้ขาดกับเราและตัดสินใจแน่วแน่ที่จะทาให้ความปรารถนาของเราในช่วงระยะ
สุดท้ายลุล่วง เพื่อที่ผคู้ นบนแผ่นดินโลกจะถวายตัวเบื้องหน้าเราเหมือนเหล่าทูตสวรรค์
และไม่มีความอยากต่อต้านเรา และไม่ทาสิ่งใดที่กบฏต่อเรา เหล่านี้คือพลวัตของงานของเราทัว่ ทั้งจักรวาล
จุดประสงค์และนัยสาคัญของการมาถึงของเราท่ามกลางมนุษย์คือการช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอด
การนามวลมนุษย์ท้งั ปวงกลับสู่ครอบครัวของเรา การทาให้สวรรค์กบั แผ่นดินโลกอยูร่ ่ วมกันอีกครั้ง
และการทาให้มนุษย์ถ่ายทอด “สัญญาณ” ระหว่างสวรรค์กบั แผ่นดินโลก
เพราะเช่นนี้คือหน้าที่ที่มีมาแต่กาเนิดของมนุษย์ ณ เวลาที่เราได้สร้างมวลมนุษย์
เราได้ทาทุกสรรพสิ่งให้พร้อมสาหรับมวลมนุษย์ และต่อมา
เราได้อนุญาตให้มวลมนุษย์รับความมัง่ คัง่ ที่เราได้ให้แก่เขาโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของเรา ด้วยเหตุน้นั
เราจึงพูดว่าที่มวลมนุษย์ทง้ ั ปวงได้มาถึงวันนี้น้ นั อยู่ภายใต้การนาของเรา และนี่คือแผนการของเราทั้งหมด
ท่ามกลางมวลมนุษย์ท้งั ปวง
ผูค้ นจานวนมากเหลือคณานับดารงอยู่ภายใต้การคุม้ ครองปกป้องของความรักของเรา
และผูค้ นจานวนมากเหลือคณานับมีชีวิตภายใต้การตีสอนของความเกลียดชังของเรา
แม้ว่าผูค้ นทั้งหมดจะอธิษฐานต่อเรา
แต่พวกเขาก็ยงั คงไร้ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ของพวกเขาได้
ทันทีที่พวกเขาได้สูญเสียความหวังไป
พวกเขาก็จะสามารถเพียงแค่ปล่อยให้ธรรมชาติเป็ นไปตามครรลองของมันและหยุดการไม่เชื่อฟังเรา
เพราะนี่คือทั้งหมดที่มนุษย์สามารถทาให้สาเร็จลุล่วงได้ เมื่อพูดถึงสภาวะของชีวิตของมนุษย์
มนุษย์ยงั ไม่ได้พบเจอชีวิตที่เป็ นจริ ง เขายังคงไม่ได้มองเห็นทะลุไปถึงความไม่เป็ นธรรม
ความโดดเดี่ยวอ้างว้างและสภาพเงื่อนไขอันทุกข์ระทมของโลก—และดังนั้น
หากไม่ได้เป็ นเพราะการปรากฏของความวิบตั ิ ผูค้ นส่วนใหญ่ก็คงจะยังคงโอบกอดพระแม่ธรรมชาติ
และคงจะยังคงจดจ่อตัวพวกเขาเองอยู่ในรสชาติท้งั หลายของ “ชีวิต” นี่ไม่ใช่ความเป็ นจริ งของโลกหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่เสียงแห่งความรอดที่เราพูดออกไปแก่มนุษย์หรอกหรือ?
เหตุใดจึงไม่มีผูใ้ ดท่ามกลางมวลมนุษย์ได้เคยรักเราอย่างแท้จริงเลย?
เหตุใดมนุษย์จึงรักเราเฉพาะเวลาที่อยู่ท่ามกลางการตีสอนและการทดสอบเท่านั้น
แต่กลับไม่มีผูใ้ ดรักเราในขณะที่อยู่ภายใต้การคุม้ ครองปกป้ องของเรา?

เราได้มอบการตีสอนของเราแก่มวลมนุษย์หลายครั้ง พวกเขามองดูที่มนั หนึ่งครั้ง แต่จากนั้น พวกเขาก็ละเลยมัน
และพวกเขาไม่ศึกษาและใคร่ ครวญมัน ณ เวลานี้ และดังนั้น
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์จึงเป็ นการพิพากษาที่ไร้ปรานี นี่เป็ นเพียงหนึ่งในวิธีการทางานของเรา
แต่มนั ก็ยงั คงเป็ นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์และทาให้เขารักเรา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 29” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 66
เราครอบครองในราชอาณาจักร และที่มากกว่านั้น เราครอบครองทัว่ จักรวาลทั้งปวง
เราเป็ นทั้งกษัตริ ยแ์ ห่งราชอาณาจักรและเป็ นองค์หัวหน้าแห่งจักรวาล จากเวลานี้เป็ นต้นไป
เราจะรวบรวมพวกที่ไม่ใช่ผทู้ ี่ได้รับการเลือกสรรทั้งหมดและจะเริ่ มงานของเราท่ามกลางคนต่างชาติ
และเราจะประกาศแสดงประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราไปทัว่ ทั้งจักรวาล
เพื่อที่เราอาจได้ริเริ่ มงานของเราในขั้นตอนถัดไปให้สาเร็จ
เราจะใช้การตีสอนเพื่อเผยแผ่งานของเราท่ามกลางคนต่างชาติ กล่าวคือ
เราจะใช้กาลังบังคับกับพวกที่เป็ นคนต่างชาติท้งั หมด โดยธรรมชาติแล้ว
งานนี้จะถูกดาเนินการในเวลาเดียวกันกับงานของเราท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรร
เมือ่ คนของเราปกครองและใช้อานาจบนแผ่นดินโลก
นั่นก็จะเป็ นวันที่ผคู้ นทั้งหมดบนแผ่นดินโลกได้รับการพิชิตด้วยเช่นกัน และที่มากกว่านั้น
จะเป็ นเวลาที่เราหยุดพัก—และเมื่อนั้นเท่านั้น เราจะปรากฏแก่บรรดาผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้ว
เราปรากฏแก่ราชอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ และซ่อนเร้นตัวเราเองจากแผ่นดินแห่งความโสมม
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้วและได้กลายเป็ นเชื่อฟังเบื้องหน้าเราทั้งหมดมีความสามารถที่จะมองเห็นใบหน้าข
องเราด้วยดวงตาของพวกเขาเอง และมีความสามารถที่จะได้ยินเสียงของเราด้วยหูของพวกเขาเอง
นี่คือพรของบรรดาผูท้ ี่เกิดในระหว่างยุคสุดท้าย นี่คือพรที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้า
และนี่ไม่สามารปรับเปลี่ยนได้โดยมนุษย์ผใู้ ด วันนี้เราทางานในหนทางนี้เพือ่ ประโยชน์แห่งงานของอนาคต
งานของเราทั้งหมดมีความสัมพันธ์กนั ในงานทั้งหมดมีการเรี ยกและการขานรับ กล่าวคือ
ไม่เคยมีข้นั ตอนใดได้หยุดชัว่ คราวโดยฉับพลัน
และไม่เคยมีข้นั ตอนใดได้ถูกดาเนินการโดยอิสระจากขั้นตอนอื่นใด นี่ไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ?
งานในอดีตไม่ใช่รากฐานของงานในวันนี้หรอกหรื อ? คาพูดในอดีตไม่ใช่ตวั ตั้งต้นของคาพูดในวันนี้หรอกหรื อ?
ขั้นตอนในอดีตไม่ใช่ที่มาของขั้นตอนของวันนี้หรอกหรือ? เมื่อเราเปิ ดหนังสือม้วนอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
นั่นคือเวลาที่ผคู้ นทัว่ ทั้งจักรวาลถูกตีสอน เวลาที่ผคู้ นทัว่ โลกอยู่ภายใต้การทดสอบ
และมันเป็ นจุดสาคัญสูงสุดของงานของเรา ผูค้ นทั้งหมดใช้ชีวิตในแผ่นดินที่ปราศจากความสว่าง
และผูค้ นทั้งหมดมีชีวิตท่ามกลางการคุกคามที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
นั่นเป็ นชีวิตที่มนุษย์ไม่เคยได้มีประสบการณ์มาก่อนตั้งแต่เวลาแห่งของการทรงสร้างจนกระทัง่ ปัจจุบนั
และไม่มีผใู้ ดตลอดยุคทั้งหลายได้เคย “ชื่นชม” ชีวิตประเภทนี้เลย และดังนั้น
เราจึงพูดว่าเราได้ทางานที่ไม่เคยถูกทามาก่อน นี่คือสถานการณ์ที่แท้จริ ง และนี่คอื ความหมายชั้นใน
เพราะวันของเราเข้ามาใกล้มวลมนุษย์ท้งั ปวง เพราะมันไม่ได้ปรากฏอยู่ห่างไกล

แต่อยู่ต่อหน้าต่อตาของมนุษย์โดยตรง ผูใ้ ดเล่าจะไม่สามารถเกรงกลัวเนื่องจากการนั้น?
และผูใ้ ดเล่าจะไม่สามารถปี ติยินดีกบั การนี้? ในท้ายที่สุด เมืองบาบิโลนทีโ่ สมมก็ได้มาถึงบทอวสานของมันแล้ว
มนุษย์ได้พบกับโลกใหม่เอี่ยมอีกครั้ง และสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่แล้ว
เมื่อเราปรากฏแก่ประชาชาติและกลุ่มคนทั้งปวง เมฆสีขาวหมุนวนในท้องฟ้าและห่อหุ้มเรา ดังนั้น
นกบนแผ่นดินโลกก็ร้องเพลงและเต้นราด้วยความชื่นบานยินดีเพือ่ เราด้วยเช่นกัน
โดยสร้างความโดดเด่นให้กบั บรรยากาศบนแผ่นดินโลก และด้วยเหตุน้นั
ทาให้ทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกมีชีวิตขึ้น ไม่ “ล่องลอยลงต่าอย่างช้าๆ” อีกต่อไป
แต่กลับมีชีวิตท่ามกลางบรรยากาศแห่งกาลังวังชาแทน เมื่อเราอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ
มนุษย์ล่วงรู ้ใบหน้าและดวงตาของเราโดยรางๆ และ ณ เวลานี้ เขารูส้ ึกเกรงกลัวเล็กน้อย ในอดีต
เขาได้ยินบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเราในตานาน และผลก็คือ
เขาเพียงแค่เชื่อครึ่ งหนึ่งและคลางแคลงใจอีกครึ่งหนึ่งต่อเราเท่านั้น เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ใด
หรื อใบหน้าของเราใหญ่เพียงใดกันแน่—ใบหน้าของเรากว้างพอกับทะเล
หรื อไร้เขตคัน่ พอกับทุ่งหญ้าเขียวสดไหม? ไม่มีผใู้ ดรูส้ ิ่งเหล่านี้
เป็ นเพียงเมื่อมนุษย์มองเห็นใบหน้าของเราในหมู่เมฆในวันนี้เท่านั้น
มนุษย์จึงรู ้สึกว่าตัวของเราแห่งตานานนั้นเป็ นจริ ง และดังนั้น
เขาจึงกลายเป็ นมีแนวโน้มที่จะรู ้สึกดีข้ นึ เล็กน้อยต่อเรา และมันก็เป็ นเพียงเพราะกิจการของเรานั่นเอง
การเลื่อมใสของเขาต่อเราจึงกลายเป็ นยิ่งใหญ่ข้นึ เล็กน้อย แต่มนุษย์ยงั คงไม่รู้จกั เรา
และเขาเพียงแค่มองเห็นส่วนหนึ่งของเราในหมู่เมฆ หลังจากนั้น
เรายืดแขนของเราออกไปและแสดงแขนของเราให้มนุษย์เห็น มนุษย์ประหลาดใจ
และปิ ดปากของเขาด้วยมือของเขา เกรงกลัวอยูล่ ึกๆ ที่จะถูกมือของเราบดขยี้ลงไป และดังนั้น
เขาจึงเพิ่มความเคารพเล็กน้อยลงในการเลื่อมใสของเขา
มนุษย์ตรึงดวงตาของเขาไว้กบั ทุกการเคลื่อนไหวของเรา
กลัวอย่างลุ่มลึกว่าเขาจะถูกเราบดขยี้จนคว่าลงไปเมื่อเขากาลังไม่ให้ความสนใจ—ถึงกระนั้น
เราก็ไม่ถูกจากัดเพราะถูกมนุษย์เฝ้าดู และเราก็ทางานในมือของเราต่อไป
มันเป็ นเพียงว่าในกิจการทั้งหมดที่เราทานั้น มนุษย์มีความโปรดปรานต่อเราอยู่บา้ ง และด้วยเหตุน้ นั จึงค่อยๆ
มาเบื้องหน้าเราเพื่อคบหาสมาคมกับเรา เมื่อเราได้รับการเปิ ดเผยแก่มนุษย์ในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของเรา
มนุษย์จะมองเห็นใบหน้าของเรา และหลังจากนั้นเป็ นต้นไป
เราจะไม่ซ่อนเร้นหรื อบดบังตัวเราเองจากมนุษย์อีกต่อไป ทัว่ ทั้งจักรวาล
เราจะปรากฏอย่างเปิ ดเผยต่อผูค้ นทั้งหมด

และบรรดาผูท้ ี่มีเนื้อหนังและโลหิตทั้งหมดจะมองดูกิจการของเราทั้งหมด
บรรดาผูท้ ี่มีจิตวิญญาณทั้งหมดจะอาศัยอยู่ในสันติสุขในนิเวศของเราอย่างแน่นอน
และแน่ใจได้เลยว่าจะชื่นชมพรอันน่าอัศจรรย์ร่วมกันกับเรา
บรรดาผูท้ ี่เราดูแลทั้งหมดจะหลีกหนีการตีสอนอย่างแน่นอนและจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดของจิตวิญญาณและ
ความเจ็บปวดรวดร้าวของเนื้อหนังอย่างแน่นอน
เราจะปรากฏอย่างเปิ ดเผยต่อกลุ่มชนทั้งหมดและปกครองและใช้อานาจ
เพื่อที่กลิ่นของซากศพจะไม่แผ่ไปทัว่ จักรวาลอีกต่อไป แต่สุคนธรสอันสดชื่นของเราจะกระจายไปทัว่ โลก
เพราะวันของเรากาลังใกล้เข้ามา มนุษย์กาลังตืน่ ขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกอยู่ในระเบียบ
และวันเวลาแห่งการอยูร่ อดของแผ่นดินโลกจะไม่มอี ีกแล้ว เพราะเราได้มาถึงแล้ว!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 29” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราจะเติมสวรรค์ช้นั สูงสุดด้วยการสาแดงของการกระทาของเรา
และทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกหมอบลงภายใต้พลังอานาจของเรา
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการดาเนินการตามแผนของเราสาหรับ “ความสามัคคีทวั่ โลก”
และนาความปรารถนาเดียวนี้ของเราสู่การบรรลุผล เพื่อที่มนุษยชาติจะไม่ “ร่ อนเร่ ไปทัว่ ”
บนพื้นผิวของแผ่นดินโลกอีกต่อไป แต่คน้ หาบั้นปลายที่เหมาะสมโดยไม่ชกั ช้า
เราคานึงถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ในทุกหนทาง
ทาให้เป็ นไปเพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะมาดารงชีวิตในแผ่นดินแห่งสันติสุขและความสุขในไม่ช้า
เพื่อที่วนั เวลาแห่งชีวิตของพวกเขาจะไม่เศร้าและอ้างว้างอีกต่อไป
และเพื่อที่แผนของเราจะไม่ลม้ เหลวบนแผ่นดินโลก เพราะมนุษย์ดารงอยู่ที่นั่น
เราจะสร้างประเทศของเราบนแผ่นดินโลก เนื่องจากส่วนหนึ่งของการสาแดงสง่าราศีของเราอยู่บนแผ่นดินโลก
ในสวรรค์เบื้องบน เราจะตั้งเมืองของเราอย่างถูกต้องและจึงทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ท้งั เบื้องบนและเบื้องล่าง
เราจะทาให้ท้งั หมดที่ดารงอยู่เหนือและใต้สวรรค์เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกจะถูกนามาอยูร่ ่ วมกันกับทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์ นี่คือแผนของเรา
เป็ นสิ่งที่เราจะทาให้สาเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย—จงอย่าให้ผูใ้ ดแทรกแซงส่วนนี้ของงานของเรา!
การเผยแพร่งานของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติเป็ นส่วนสุดท้ายของงานของเราบนแผ่นดินโลก
ไม่มีผใู้ ดสามารถหยัง่ ลึกงานที่เราจะทาได้ และด้วยเหตุน้ี ผูค้ นจึงงงงวยมาก
และเพราะเรายุ่งอยูก่ บั งานของเราบนแผ่นดินโลก ผูค้ นจึงถือโอกาสเหมาะนี้เพื่อ “เล่นสนุกไปทัว่ ”
เพื่อกันพวกเขาไม่ให้ไร้ระเบียบวินัยจนเกินไป
ก่อนอื่นเราได้วางพวกเขาไว้ภายใต้การตีสอนของเราเพื่อสู้ทนกับการบ่มวินัยของบึงไฟ
นี่เป็ นขั้นตอนเดียวในงานของเรา
และเราจะใช้อิทธิฤทธิ์ของบึงไฟเพื่อทาให้ข้นั ตอนนี้ของงานของเราสาเร็จลุล่วง
มิฉะนั้นแล้วคงจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะดาเนินงานของเราจนเสร็จสิ้น
เราจะให้พวกมนุษย์ทวั่ ทั้งจักรวาลนบนอบเบื้องหน้าบัลลังก์ของเรา แบ่งแยกพวกเขาออกเป็ นหมวดหมู่ต่างๆ
โดยสอดคล้องกับการพิพากษาของเรา จาแนกพวกเขาโดยสอดคล้องกับหมวดหมู่เหล่านี้
และก็จดั เรี ยงพวกเขาเข้าสู่ครอบครัวของพวกเขาอีกด้วย เพื่อที่มนุษยชาติท้ งั มวลจะยุติการไม่เชื่อฟังเรา
โดยตกลงสู่การจัดการเตรียมการที่เป็ นระเบียบและเรี ยบร้อยโดยสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่เราได้ให้ชื่อไว้แทน—
จงอย่าให้ผใู้ ดเพ่นพ่านไปทัว่ โดยส่งเดช! ทัว่ ทั้งจักรวาล เราได้หล่อหลอมงานใหม่ ทัว่ ทั้งจักรวาล

มนุษยชาติท้งั มวลงุนงงและตกตะลึงโดยการปรากฏอย่างฉับพลันของเรา
เส้นขอบฟ้าของพวกเขาขยายกว้างขึ้นอย่างมากจากการปรากฏของเราในที่โล่งแจ้ง วันนี้ไม่เป็ นเช่นนั้นหรือ?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 43” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เรากาลังเผยแผ่งานของเราท่ามกลางประชาชาติ สง่าราศีของเราส่องแสงวาบตลอดทัว่ ทั้งจักรวาล
เจตจานงของเราจาแลงร่ างอยู่ภายในผูค้ นที่ดวงดาว-ดวงดาว-จุดจุดซึ่งล้วนถูกกากับทิศทางด้วยมือของเราและลงมือทากิจทั้งหลายที่เราได้มอบหมาย จากจุดนี้ไป
เราได้เข้าสู่ยุคใหม่แล้ว และนาพวกมนุษย์ท้งั หมดเข้าสู่อีกโลกหนึ่ง เมื่อเราได้กลับไปยัง “ถิน่ ฐาน” ของเรา
กระนั้นเรายังได้เริ่ มอีกส่วนของงานในแผนการดั้งเดิมของเรา เพื่อที่มนุษย์จะได้มารู ้จกั เราอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
เราคานึงถึงจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลและเห็นว่า[ก]มันเป็ นเวลาที่เหมาะสมสาหรับงานของเรา
ดังนั้นเราจึงเร่งรี บไปมาทางานใหม่ของเรากับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม นี่คือยุคใหม่
และเราได้นามาซึ่งงานใหม่เพื่อรับเอาผูค้ นใหม่ๆ เข้าสู่ยุคใหม่ให้มากขึ้น
และเพื่อทิ้งขว้างพวกที่เราจะต้องกาจัดให้มากขึ้น ในชาติของพญานาคใหญ่สีแดง
เราได้ดาเนินงานระยะหนึ่งที่ยากหยัง่ ถึงสาหรับมนุษย์ ทาให้พวกเขาโอนเอนไปมาในสายลม
ซึ่งภายหลังจากนั้นหลายคนล่องลอยห่างออกไปอย่างเงียบเชียบด้วยการพัดพาของสายลม แท้จริ งแล้ว นี่คือ
“ลานนวดข้าว” ที่เรากาลังจะปัดกวาดให้เกลี้ยง มันคือสิ่งที่เราโหยหาและมันยังเป็ นแผนการของเราเช่นกัน
ด้วยเหตุที่คนเลวมากมายได้คืบคลานเข้ามาในขณะที่เราทางาน แต่เราไม่รีบที่จะขับไล่พวกเขาออกไป
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เราจะทาให้พวกเขากระจัดกระจายไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
เพียงภายหลังจากนั้นเท่านั้นเราจึงจะเป็ นน้ าพุแห่งชีวิต
โดยเปิ ดโอกาสให้บรรดาผูท้ ี่รักเราอย่างแท้จริงได้รับผลของต้นมะเดื่อและกลิ่นหอมของดอกลิลลี่จากเรา
ในดินแดนที่ซ่งึ ซาตานพักแรม ดินแดนแห่งธุลี ไม่มีทองคาบริ สุทธิ์คงเหลืออยู่ มีเพียงทราย และดังนั้นแล้ว
เมื่อได้ประสบกับรู ปการณ์แวดล้อมเหล่านี้ เราจึงทางานช่วงระยะดังกล่าว เจ้าควรรู ้ว่าสิ่งที่เราได้รับไว้น้ นั
เป็ นทองคาถลุงบริ สุทธิ์ ไม่ใช่ทราย คนเลวสามารถคงอยู่ในบ้านของเราได้อย่างไร?
เราสามารถยอมให้บรรดาสุนัขจิง้ จอกเป็ นปรสิตในสรวงสวรรค์ของเราได้อย่างไร?
เราใช้ทุกวิธีที่พอจะนึกได้เพื่อขับไล่สิ่งเหล่านี้ออกไป ก่อนที่เจตจานงของเราจะถูกเปิ ดเผย
ไม่มีใครตระหนักรู ้สิ่งที่เรากาลังจะทา โดยใช้โอกาสนี้ เราขับไล่บรรดาคนเลวเหล่านั้นออกไป
และพวกเขาก็ถูกบีบบังคับให้ออกไปพ้นหน้าเรา นี่คือสิ่งที่เราทากับคนเลว
แต่ยงั คงจะมีวนั หนึ่งสาหรับพวกเขาที่จะทางานปรนนิบตั ิเรา
ความอยากของพวกมนุษย์ที่จะได้รับพระพรนั้นแรงกล้ามากเกินไป
ดังนั้นเราจึงหมุนตัวของเรากลับและแสดงโฉมหน้าอันเปี่ ยมสง่าราศีของเราต่อชนต่างชาติท้งั หลาย
เพื่อที่พวกมนุษย์ท้งั หมดจะได้ดารงชีวิตในโลกของพวกเขาเองและตัดสินตัวเอง
ในขณะที่เราเดินหน้ากล่าววจนะที่เราควรกล่าว และจัดหาสิ่งที่พวกมนุษย์จาเป็ นต้องมีให้แก่พวกเขา

เมื่อพวกมนุษย์สานึกได้ เราจะได้เผยแผ่งานของเราไปนานแล้ว
เช่นนั้นแล้วเราจึงจะแสดงออกถึงเจตจานงของเราต่อพวกมนุษย์ และเริ่ มงานส่วนทีส่ องของเรากับพวกมนุษย์
ปล่อยให้พวกมนุษย์ท้งั หมดได้ติดตามเราอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประสานงานกับงานของเรา
และปล่อยให้พวกมนุษย์ได้ทาทุกสิ่งที่พวกเขามีความสามารถทาได้เพือ่ ร่ วมดาเนินงานที่เราต้องทาไปจนเสร็จสิ้
น
ตัดตอนมาจาก “เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยพระวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาล”
ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อความต้นฉบับไม่มีวลี “เห็นว่า”

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 69
ไม่มีใครมีความเชื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นสง่าราศีของเรา และเราก็ไม่บงั คับพวกเขา
แต่ตรงกันข้ามกลับเอาสง่าราศีของเราออกจากท่ามกลางมวลมนุษย์และนามันไปยังพิภพอื่น
เมื่อพวกมนุษย์กลับใจอีกครั้ง
เราจึงจะใช้สง่าราศีของเราและแสดงมันต่อบรรดาผูท้ ี่มีความเชื่อในจานวนที่มากขึ้นไปอีก
นี่คือหลักการซึ่งเราใช้ในการทางาน ด้วยเหตุที่มีวาระที่สง่าราศีของเราจะไปจากคานาอัน
และยังมีวาระที่สง่าราศีของเราจะไปจากผูท้ ี่ถูกเลือกสรรเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น
มีวาระที่สง่าราศีของเราจะไปจากทั้งแผ่นดินโลก ทาให้มนั มืดมัวลงและทาให้มนั ดิง่ ลงสู่ความมืดมิด
แม้แต่แผ่นดินคานาอันก็จะไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์ พวกมนุษย์ท้งั หมดจะสูญเสียความเชื่อของพวกเขา
แต่ไม่มีใครสามารถทนได้ที่จะทิ้งกลิ่นหอมของแผ่นดินคานาอันไป
จนเมื่อเราผ่านเข้าไปในสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่แล้วเท่านั้น
เราจึงจะใช้สง่าราศีอีกส่วนหนึ่งของเราและเปิ ดเผยมันครั้งแรกในแผ่นดินคานาอัน
ทาให้แสงริ บหรี่ ฉายส่องออกไปในทั้งแผ่นดินโลกซึ่งจมอยู่ในความมืดมิดของค่าคืน
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท้งั แผ่นดินโลกได้มาสู่ความสว่าง
ให้พวกมนุษย์ท้งั ปวงทัว่ แผ่นดินโลกได้มารับความแข็งแกร่งจากพลังอานาจแห่งความสว่าง
เปิ ดโอกาสให้สง่าราศีของเราเพิ่มขึ้นและปรากฏขึ้นต่อทุกชนชาติอีกครั้ง
ให้มนุษยชาติตระหนักว่าเราได้มายังโลกมนุษย์นานมาแล้วและได้นาสง่าราศีของเราจากอิสราเอลมายังทิศตะวัน
ออกนานมาแล้ว ด้วยเหตุที่สง่าราศีของเราฉายส่องมาจากทิศตะวันออก
ที่ซ่ึงสง่าราศีน้นั ได้ถูกนาพาจากยุคพระคุณมาจนถึงวันนี้
แต่เป็ นอิสราเอลนั่นเองที่เราได้จากมาและจากที่นั่นเองที่เราได้มาถึงในทิศตะวันออก
จนเมื่อความสว่างแห่งทิศตะวันออกค่อยๆ แปรเป็ นสีขาวแล้วเท่านั้น
ความมืดทัว่ ทั้งแผ่นดินโลกจึงจะเริ่ มแปรเป็ นความสว่าง
และเมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จึงจะค้นพบว่าเราได้ไปจากอิสราเอลนานมาแล้วและกาลังลุกขึ้นใหม่ในทิศตะวันออก
เมื่อได้ลงไปในอิสราเอลครั้งหนึ่งแล้วและต่อมาภายหลังได้ออกจากอิสราเอลไป
เราไม่สามารถถือกาเนิดในอิสราเอลได้อีกครั้ง เนื่องเพราะงานของเรานาทางทัง้ ปวงในจักรวาล
และที่มากไปกว่านั้นคือ ฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบตรงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
ด้วยเหตุผลนี้เราจึงได้ลงมาในทิศตะวันออกและได้นาพาคานาอันมาสู่ประชาชนแห่งทิศตะวันออก
เราปรารถนาที่จะนาพาผูค้ นจากทัว่ ทั้งแผ่นดินโลกมาสู่แผ่นดินคานาอัน
และดังนั้นเราจึงเปล่งถ้อยคาออกไปในแผ่นดินคานาอันต่อไปเพื่อควบคุมทั้งจักรวาล ณ เวลานี้

ไม่มีความสว่างในแผ่นดินโลกทั้งหมดนอกเหนือไปจากคานาอัน
และพวกมนุษย์ท้งั หมดก็ตกอยู่ในอันตรายจากความหิวและความหนาวเย็น
เราได้มอบสง่าราศีของเราแก่อิสราเอลแล้วจากนั้นก็เอาสง่าราศีน้ นั ออกไป
และภายหลังจากนั้นเราได้นาพาคนอิสราเอลไปยังทิศตะวันออก และนาพามนุษยชาติท้งั มวลไปยังทิศตะวันออก
เราได้นาพาพวกเขาทั้งหมดไปยังความสว่างเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ร่วมกับความสว่างอีกครั้ง
และเชื่อมสัมพันธ์กบั ความสว่าง และไม่ตอ้ งค้นคว้าหาความสว่างอีกต่อไป
เราจะปล่อยให้ผคู้ นทั้งหมดที่กาลังค้นคว้าได้เห็นความสว่างอีกครั้งและได้เห็นสง่าราศีที่เราได้มีในอิสราเอล
เราจะปล่อยให้พวกเขาได้เห็นว่าเราได้ลงมาบนเมฆขาวเข้าสู่ท่ามกลางมวลมนุษย์นานมาแล้ว
จะปล่อยให้พวกเขาได้เห็นหมู่เมฆสีขาวนับไม่ถว้ นและผลไม้เป็ นพวงอันอุดม และที่มากไปกว่านั้นคือ
จะปล่อยให้พวกเขาได้เห็นพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
เราจะปล่อยให้พวกเขาเฝ้ามององค์เจ้านายแห่งพวกยิว พระเมสสิยาห์ซ่งึ เป็ นที่ถวิลหารอคอย
และการปรากฏอันครบถ้วนของเราผูท้ ี่ได้ถูกพวกกษัตริ ยข์ ่มเหงตลอดทัว่ ทั้งยุคต่างๆ
เราจะทางานกับทั้งจักรวาลและเราจะปฏิบตั ิงานอันยิง่ ใหญ่
เป็ นการเปิ ดเผยสง่าราศีของเราทั้งหมดและกิจการของเราทั้งหมดต่อมนุษย์ในยุคสุดท้าย
เราจะแสดงโฉมหน้าอันเปี่ ยมสง่าราศีของเราในความครบถ้วนต่อบรรดาผูท้ ไี่ ด้รอคอยเรามานานหลายปี แล้ว
ต่อบรรดาผูท้ ี่ได้ถวิลหาให้เราลงมาบนเมฆขาว ต่ออิสราเอลที่ได้ถวิลหาให้เราปรากฏอีกครั้งหนึ่ง
และต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงที่ข่มเหงเรา
เพื่อที่ท้งั หมดจะได้รู้ว่าเราได้เอาสง่าราศีของเราไปและได้นาพาสง่าราศีน้ นั ไปยังทิศตะวันออกนานมาแล้ว
เพื่อที่สง่าราศีน้ นั จะได้ไม่อยู่ในแคว้นยูเดียอีกต่อไป ด้วยเหตุที่ยุคสุดท้ายนั้นได้มาถึงแล้ว!
ตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลเรากาลังทางานของเรา และในทิศตะวันออก
เสียงกระแทกสนั่นราวฟ้าร้องดังขึ้นอย่างไม่รู้จบ ทาให้ชนชาติท้ งั ปวงและคณะนิกายทั้งหมดสั่นสะเทือน
เป็ นเสียงของเรานัน่ เองที่ได้นาทางพวกมนุษย์ท้งั หมดเข้ามาสู่ปัจจุบนั
เราจะทาให้พวกมนุษย์ท้งั หมดถูกพิชิตโดยเสียงของเรา ตกลงสู่กระแสนี้ และนบนอบต่อหน้าเรา
ด้วยเหตุที่เราได้เรี ยกคืนสง่าราศีของเราจากแผ่นดินโลกทั้งหมดและได้ให้สง่าราศีน้ นั ปรากฏขึ้นใหม่ในทิศตะวัน
ออกนานมาแล้ว ใครบ้างไม่ถวิลหาที่จะได้เห็นสง่าราศีของเรา?
ใครบ้างไม่รอคอยการกลับมาของเราอย่างกระวนกระวายใจ? ใครบ้างไม่กระหายการปรากฏอีกครั้งของเรา?
ใครบ้างไม่คะนึงหาความดีงามของเรา? ใครบ้างจะไม่มาหาความสว่าง?
ใครบ้างจะไม่เฝ้ามองความมัง่ คัง่ ของคานาอัน? ใครบ้างไม่ถวิลหาการกลับมาของพระผูไ้ ถ่?
ใครบ้างไม่ชื่นชมองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ผยู้ งิ่ ใหญ่? เสียงของเราจะแผ่ไปทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก

เมื่อเผชิญหน้ากับประชากรที่เราเลือกสรร เราปรารถนาที่จะกล่าววจนะแก่พวกเขาเพิ่มเติมอีก
เรากล่าววจนะของเราต่อทั้งจักรวาลและต่อมวลมนุษย์
ราวกับเสียงฟ้าร้องอันเปี่ ยมพละกาลังที่ทาให้ภูเขาและแม่น้ าสั่นสะเทือน
ดังนั้นวจนะในปากของเราจึงได้กลายเป็ นขุมทรัพย์ของมนุษย์ และพวกมนุษย์ท้งั หมดก็ทะนุถนอมวจนะของเรา
ฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศตะวันออกตลอดทางไปจนถึงทิศตะวันตก
วจนะของเราเป็ นวจนะที่มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะละทิง้ ไป และในเวลาเดียวกันก็พบว่าวจนะเหล่านั้นยากหยัง่ ถึง
แต่ก็ชื่นบานในถ้อยคาเหล่านั้นอย่างหาใดปาน
พวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนเปรมปรี ด์ แิ ละเต็มไปด้วยความชื่นบานยินดี
เฉลิมฉลองการมาของเราราวกับว่าทารกคนหนึ่งเพิง่ จะได้ถือกาเนิ ด โดยเสียงของเรา
เราจะนาพาพวกมนุษย์ท้งั หมดมาอยู่ต่อหน้าเรา นับจากนั้นเป็ นต้นไป
เราจะเข้าสู่เผ่าพันธุ์ของพวกมนุษย์อย่างเป็ นทางการเพื่อที่พวกเขาจะได้มานมัสการเรา
ด้วยสง่าราศีที่เราแผ่รัศมีและวจนะในปากของเรา
เราจะทาเช่นนั้นจนพวกมนุษย์ท้งั หมดมาอยู่ตอ่ หน้าเราและเห็นว่าฟ้าแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศตะวันออก
และว่าเรายังได้ลงมาสู่ “ภูเขามะกอกเทศ” แห่งทิศตะวันออกเช่นกัน
พวกเขาจะเห็นว่าเราได้อยู่บนแผ่นดินโลกนานมาแล้ว ไม่ใช่ในฐานะบุตรของพวกยิวอีกต่อไป
แต่ในฐานะฟ้าแลบแห่งทิศตะวันออก ด้วยเหตุที่เราได้คนื ชีพมานานแล้ว และได้ไปจากท่ามกลางมวลมนุษย์แล้ว
และจากนั้นได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยสง่าราศีท่ามกลางพวกมนุษย์
เราคือพระองค์ผทู้ รงได้รับการนมัสการมาหลายยุคสมัยนับไม่ถว้ นก่อนปัจจุบนั นี้แล้ว
และเรายังเป็ นทารกที่ถูกคนอิสราเอลละทิ้งมาหลายยุคสมัยนับไม่ถว้ นก่อนปัจจุบนั นี้แล้วเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านั้น
เราคือพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่งึ เปี่ ยมพระสิริแห่งยุคปัจจุบนั !
ให้ท้งั หมดนั้นจงมาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของเราและเห็นโฉมหน้าอันเปี่ ยมสง่าราศีของเรา ได้ยนิ เสียงของเรา
และเฝ้ามองกิจการของเรา นี่คือเจตจานงครบถ้วนบริ บูรณ์ของเรา
มันคือจุดสิ้นสุดและจุดสุดยอดของแผนการของเรา รวมทั้งจุดประสงค์ของการบริ หารจัดการของเรา
ให้ทุกชนชาตินมัสการเรา ทุกภาษายอมรับเรา มนุษย์ทุกคนมอบความเชื่อของเขาในตัวเรา
และผูค้ นทุกคนอยูภ่ ายใต้การกะเกณฑ์โดยเรา!
ตัดตอนมาจาก “เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยพระวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาล”
ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เป็ นเวลาหลายสหัสวรรษ มนุษย์ได้ถวิลหาที่จะสามารถเป็ นพยานการเสด็จมาถึงของพระผูช้ ว่ ยให้รอด
มนุษย์ได้ถวิลหาที่จะมองดูพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดประทับเมฆขาวขณะที่พระองค์เสด็จลงมาในสภาวะบุคคล
ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ร่ าร้องและโหยหาในพระองค์มาเป็ นเวลาหลายพันปี
มนุษย์ยงั ถวิลให้พระผูช้ ่วยให้รอดทรงกลับมาและทรงอยูร่ ่ วมกับพวกเขาอีกครั้ง นัน่ คือ
ถวิลให้พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ผูซ้ ่ึงได้ทรงแยกไปจากผูค้ นเป็ นเวลาหลายพันปี เสด็ จกลับมา
และดาเนินพระราชกิจในการไถ่บาปที่พระองค์ได้ทรงกระทาท่ามกลางชาวยิวอีกครั้ง
ทรงมีความสงสารและมีความรักต่อมนุษย์ ทรงให้อภัยบาปของมนุษย์และทรงแบกรับบาปของมนุษย์
และแม้กระทัง่ ทรงแบกรับการล่วงละเมิดทั้งหมดของมนุษย์ และทรงช่วยมนุษย์ให้พน้ จากบาป
สิ่งที่มนุษย์ถวิลหาคือการที่พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเป็ นเช่นเมื่อก่อน—พระผูช้ ่วยให้รอดผูค้ วรค่าที่จะรัก
ทรงพระทัยดีมีเมตตา และทรงน่าเคารพ ผูท้ ี่ไม่เคยพิโรธต่อมนุษย์ และผูท้ ี่ไม่เคยทรงตาหนิมนุษย์
แต่เป็ นผูท้ ี่ทรงยกโทษและทรงรับบาปทั้งหมดของมนุษย์เอาไว้
และผูท้ ี่จะแม้กระทัง่ สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อมนุษย์เช่นก่อนหน้านี้ ตั้งแต่พระเยซูได้เสด็จจากไป
บรรดาสาวกที่ได้ติดตามพระองค์ รวมทั้งเหล่าวิสุทธิชนทั้งหมดผูไ้ ด้รับการช่วยให้รอดในพระนามของพระองค์
ที่ได้ร่ าร้องหาพระองค์และรอคอยพระองค์แทบขาดใจตลอดมา
ทุกคนที่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริ สต์ในช่วงระหว่างยุคพระคุณได้ถวิลหาวันอันปราโมท
ย์ในวาระสิ้นสุดนั้น เมื่อพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดเสด็จลงมาบนเมฆขาวเพื่อทรงปรากฏต่อหน้าผูค้ นทั้งหมด
แน่นอนว่า
นี่ยงั เป็ นความปรารถนาร่ วมของทุกคนที่ยอมรับพระนามของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในวันนี้เช่นกัน
ทุกคนในจักรวาลที่รู้จกั ความรอดของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดได้โหยหาแทบขาดใจตลอดมาให้พระเยซูคริ สต์เ
สด็จมาถึงโดยฉับพลันเพื่อทรงปฏิบตั ิสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในขณะที่ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกให้ลุล่วง:
“เราจะมาถึงเฉกเช่นที่เราได้จากไป” มนุษย์เชื่อว่า หลังการถูกตรึงกางเขนและการคืนพระชนม์
พระเยซูได้เสด็จกลับไปสู่สวรรค์บนเมฆขาวเพื่อทรงเข้าประจาที่ของพระองค์ ณ พระหัตถ์ขวาขององค์ผสู้ ูงสุด
ในลักษณะเดียวกัน พระเยซูจะเสด็จลงมาอีกครั้งบนเมฆขาว
(เมฆนี้อา้ งถึงเมฆที่พระเยซูประทับตอนที่พระองค์ได้เสด็จกลับสู่สวรรค์)
ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่เฝ้าโหยหาพระองค์แทบขาดใจตลอดมาเป็ นเวลาหลายพันปี
และพระองค์จะทรงมีพระฉายาและทรงสวมใส่เสื้อผ้าของชาวยิว หลังการทรงปรากฏต่อมนุษย์
พระองค์จะประทานอาหารแก่พวกเขา และทรงทาให้น้ าแห่งชีวิตไหลพุง่ ออกมาสาหรับพวกเขา
และจะทรงใช้ชีวิตท่ามกลางพวกเขา ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระคุณและทรงเปี่ ยมไปด้วยความรัก

ที่มีชีวิตชีวาและเป็ นจริ ง มโนคติที่หลงผิดเช่นนี้ท้งั หมดคือสิ่งที่ผคู้ นเชื่อกัน
กระนั้นพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดก็ไม่ได้ทรงกระทาสิ่งนี้
พระองค์ได้ทรงกระทาตรงกันข้ามกับสิ่งที่มนุษย์คิดไปเอง
พระองค์ไม่ได้เสด็จมาถึงท่ามกลางพวกที่ได้โหยหาการเสด็จกลับมาของพระองค์
และพระองค์ไม่ได้ทรงปรากฏต่อผูค้ นทั้งหมดในขณะที่ประทับบนเมฆขาว พระองค์ได้เสด็จมาถึงแล้ว
แต่มนุษย์ไม่รู้จกั พระองค์ และยังคงไม่รู้เท่าทันเกี่ยวกับพระองค์ มนุษย์แค่กาลังรอคอยพระองค์อย่างไร้จุดหมาย
ไม่ตระหนักรู ้ว่าพระองค์ได้เสด็จลงมาบน “เมฆขาว” แล้ว (เมฆซึ่งเป็ นพระวิญญาณของพระองค์
พระวจนะของพระองค์ พระอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของพระองค์ และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น)
และบัดนี้ทรงสถิตท่ามกลางกลุ่มผูช้ นะทั้งหลายที่พระองค์จะทรงทาให้เป็ นในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
มนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้: ทั้งที่พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดผูบ้ ริ สุทธิ์ทรงมีความเอ็นดูและความรักทั้งมวลให้แก่มนุษย์
พระองค์ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจใน “วิหาร”
เหล่านั้นซึ่งเป็ นที่อยู่ของความโสมมและเหล่าวิญญาณที่ไม่บริ สุทธิ์ได้อย่างไร?
แม้ว่ามนุษย์เฝ้ารอคอยการมาถึงของพระองค์ตลอดมา
พระองค์ทรงสามารถปรากฏต่อพวกที่กินเนื้อหนังของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม ดื่มเลือดของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม
และสวมใส่เสื้อผ้าของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม ผูซ้ ่ึงเชื่อในพระองค์แต่ไม่รู้จกั พระองค์
และผูท้ ี่บีบคั้นพระองค์อยู่ตลอดเวลาได้อย่างไร
มนุษย์รู้แต่เพียงว่าพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเปี่ ยมไปด้วยความรักและท่วมท้นไปด้วยความสงสาร
และรู ้ว่าพระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาป ทรงเต็มไปด้วยการไถ่ อย่างไรก็ดี
มนุษย์ไม่รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เอง ผูท้ รงปริ่ มล้นด้วยความชอบธรรม พระบารมี พระพิโรธ
และการพิพากษา ทรงมีสิทธิอานาจ และเปี่ ยมไปด้วยพระเกียรติ ดังนั้น
แม้ว่ามนุษย์จะโหยหาและกระหายการเสด็จกลับมาของพระผูไ้ ถ่อย่างใจจดใจจ่อ
และแม้การอธิษฐานของพวกเขาจะขับเคลื่อนฟ้า
พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดก็ไม่ทรงปรากฏแก่บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์แต่ไม่รู้จกั พระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน ‘เมฆขาว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แผนการบริ หารจัดการนานหกพันปี ของพระเจ้ากาลังจะสิ้นสุดลง
และประตูแห่งราชอาณาจักรได้ถูกเปิ ดออกแล้วให้กบั ทุกคนที่แสวงหาการทรงปรากฏของพระองค์
พี่น้องชายหญิงที่รัก พวกเจ้ากาลังรออะไรอยู?่ อะไรคือสิ่งที่เจ้าแสวงหา?
เจ้ากาลังรอให้พระเจ้าทรงปรากฏใช่ไหม? เจ้ากาลังค้นหารอยพระบาทของพระองค์ใช่ไหม?
เราโหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้ายิง่ นัก! และมันก็ยากยิ่งนักที่จะพบรอยพระบาทของพระเจ้า! ในยุคเช่นนี้
ในโลกเช่นนี้ เราต้องทาอะไรเพือ่ ให้ได้ประจักษ์วนั ที่พระเจ้าทรงปรากฏ?
เราต้องทาอะไรเพื่อก้าวให้ทนั ตามก้าวพระบาทของพระเจ้า?
ทุกคนที่กาลังรอให้พระเจ้าทรงปรากฏต้องเผชิญกับบรรดาคาถามประเภทนี้
พวกเจ้าทั้งหมดได้พิจารณาคาถามเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง—แต่มผี ลลัพธ์เช่นไรหรื อ? พระเจ้าทรงปรากฏที่ใด?
รอยพระบาทของพระเจ้าอยู่ที่ใด? พวกเจ้ามีคาตอบหรื อไม่? ผูค้ นมากมายอาจจะตอบกลับดังนี้:
“พระเจ้าทรงปรากฏท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์และรอยพระบาทของพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางหมู่เรา
มันเรี ยบง่ายเช่นนั้นเอง!” ไม่ว่าใครก็สามารถให้คาตอบเป็ นสูตรตายตัวได้
แต่พวกเจ้าเข้าใจหรื อไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่หมายถึงการทรงปรากฏของพระเจ้าหรื อรอยพระบาทของพระองค์?
การทรงปรากฏของพระเจ้าหมายถึงการทรงมาถึงของพระองค์บนโลกเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยพระ
องค์เอง ด้วยพระอัตลักษณ์และพระอุปนิสยั ของพระองค์เอง และในวิธีที่เป็ นมาโดยกาเนิดในพระองค์
พระองค์เสด็จลงมาท่ามกลางมวลมนุษย์เพื่อทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของการเริ่ มต้นยุคหนึ่งและสิ้นสุดยุคหนึ่ง
การทรงปรากฏเช่นนี้ไม่ใช่รูปแบบของพิธีการ มันไม่ใช่เครื่ องหมาย รู ปภาพ การอัศจรรย์
หรื อนิมิตยิง่ ใหญ่อะไรสักอย่าง และยิ่งมีโอกาสน้อยกว่านั้นที่มนั จะเป็ นกระบวนการทางศาสนา
มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่เป็ นจริงและแท้จริ งที่ไม่ว่าใครก็สามารถสัมผัสและมองเห็นได้
การทรงปรากฏแบบนี้ไม่ได้เป็ นไปเพื่อการเสแสร้งทา หรื อเพื่อการงานระยะสั้นอะไรสักอย่าง
หากแต่มนั เป็ นไปเพื่อการงานระยะหนึ่งในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
การทรงปรากฏของพระเจ้ามีความหมายเสมอและมีความสัมพันธ์กบั แผนการบริ หารจัดการของพระองค์เสมอ
สิ่งที่เรี ยกว่า “การทรงปรากฏ” ในที่นี่น้ นั แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก “การทรงปรากฏ”
ในแบบที่พระเจ้าทรงใช้แนะนา นาทาง และให้ความรู ้แจ้งแก่มนุษย์
พระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ระยะหนึ่ งในแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์
พระราชกิจนี้แตกต่างจากพระราชกิจของยุคอืน่ ใด มันเป็ นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้
และมนุษย์ไม่เคยมีประสบการณ์กบั มันมาก่อน มันคือพระราชกิจที่เริ่ มต้นยุคใหม่และสิ้นสุดยุคเก่า

และมันเป็ นรู ปแบบใหม่และดีข้ นึ ของพระราชกิจเพื่อความรอดของมวลมนุษย์ ยิง่ กว่านั้น
มันยังเป็ นพระราชกิจที่นาพามวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ นี่คือความหมายของการทรงปรากฏของพระเจ้า
เมื่อพวกเจ้าได้เข้าใจความหมายของการทรงปรากฏของพระเจ้าแล้ว
พวกเจ้าควรแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้าอย่างไร? คาถามนี้ไม่ยากที่จะอธิ บาย กล่าวคือ
ที่ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงปรากฏ ที่น้ นั เจ้าจะพบก้าวพระบาทของพระองค์ คาอธิบายเช่นนี้ฟังดูตรงไปตรงมา
แต่ไม่ใช่เรื่ องง่ายในทางปฏิบตั ิ เพราะว่าผูค้ นมากมายไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงปรากฏที่ใด
นับประสาอะไรที่จะรู ้ว่าที่ใดที่พระองค์เต็มใจ หรื อที่ใดที่พระองค์ควรทรงปรากฏ
บางคนเชื่อด้วยอารมณ์หุนหันว่าที่ใดก็ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ ที่น้ นั พระเจ้าทรงปรากฏ
หรื อมิฉะนั้นพวกเขาก็เชื่อว่าที่ใดก็ตามที่มีร่างฝ่ ายวิญญาณ ที่น้ นั พระเจ้าทรงปรากฏ
หรื อมิฉะนั้นพวกเขาก็เชื่อว่าที่ใดที่มีผคู้ นที่มีชื่อเสียงสูงส่ง ที่น้ นั พระเจ้าทรงปรากฏ
ในชัว่ ขณะนี้ให้เราลืมไปก่อนว่าการเชื่อเช่นนี้ถูกหรือผิด เพื่ออธิบายคาถามเช่นนี้
พวกเราต้องมีเป้าหมายที่ชดั เจนเสียก่อน กล่าวคือ พวกเรากาลังค้นหารอยพระบาทของพระเจ้า
พวกเราไม่ได้กาลังแสวงหาร่ างฝ่ ายวิญญาณ และยิง่ ไม่ได้กาลังไล่ตามเสาะหาร่ างผูม้ ีชื่อเสียง
พวกเรากาลังไล่เสาะหาตามรอยพระบาทของพระเจ้า ด้วยเหตุผลนี้
เนื่องจากว่าพวกเรากาลังตามหารอยพระบาทของพระเจ้า มันจึงจาเป็ นที่พวกเราต้องค้นหาน้าพระทัยของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้า ถ้อยดารัสของพระองค์—เพราะที่ใดก็ตามที่มีพระวจนะใหม่ๆ ที่พระเจ้าตรัส
พระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่ที่นนั่ และที่ใดที่มีกา้ วพระบาทของพระเจ้า กิจการต่างๆ ของพระเจ้าอยู่ที่นั่น
ที่ใดก็ตามที่มีการทรงแสดงออกของพระเจ้า ที่นนั่ พระเจ้าทรงปรากฏ และที่ใดที่พระเจ้าทรงปรากฏ
ที่นั่นความจริ ง หนทาง และชีวิตดารงอยู่ ในการค้นหารอยพระบาทของพระเจ้า พวกเจ้าได้ละเลยคาว่า
“พระเจ้าคือความจริ ง หนทาง และชีวิต” และดังนั้น
ผูค้ นมากมายแม้ในเวลาที่พวกเขาได้รับความจริ งไม่เชื่อว่าพวกเขาได้พบรอยพระบาทของพระเจ้าแล้ว
และพวกเขายิ่งไม่ยอมรับการทรงปรากฏของพระเจ้า เป็ นความผิดพลาดร้ายแรงยิ่งนัก!
การทรงปรากฏของพระเจ้าไม่สามารถลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
และพระเจ้ายิ่งไม่ทรงสามารถจะปรากฏโดยคาขอของมนุษย์
พระเจ้าทรงทาการเลือกและทรงทาแผนการของพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์
ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมีวตั ถุประสงค์ของพระองค์เองและวิธีการของพระองค์เอง
ไม่ว่าพระองค์จะทรงพระราชกิจใด
พระองค์ไม่ทรงมีความจาเป็ นต้องทรงหารื อกับมนุษย์หรือทรงหาคาแนะนาของเขา
นับประสาอะไรที่จะทรงต้องแจ้งให้ทุกๆ คนรู ้ถึงพระราชกิจของพระองค์ นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้า

ซึ่งยิง่ ไปกว่านั้นควรได้รับการยอมรับจากทุกคน
หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะประจักษ์ในการทรงปรากฏของพระเจ้า ตามก้าวพระบาทของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องเดินออกห่างจากมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเสียก่อน
เจ้าต้องไม่เรี ยกร้องให้พระเจ้าทรงทาสิ่งนี้หรื อสิ่งนั้น
นับประสาอะไรที่เจ้าจะควรวางพระองค์ไว้ในขอบเขตของเจ้าเองและจากัดพระองค์ไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเ
จ้าเอง แต่เจ้ากลับควรถามว่าพวกเจ้าจะแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้าอย่างไร
เจ้าจะยอมรับการทรงปรากฏของพระเจ้าอย่างไร และเจ้าจะยอมจานนต่อพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างไร
กล่าวคือ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรทา เนื่องจากมนุษย์ไม่ใช่ความจริ ง และไม่ได้ครอบครองความจริ ง
เขาจึงควรแสวงหา ยอมรับ และเชื่อฟัง
ตัดตอนมาจาก “การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นามาซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 72
ไม่ว่าเจ้าจะเป็ นคนอเมริ กนั คนอังกฤษ หรื อสัญชาติอื่นใด เจ้าควรก้าวออกนอกขอบเขตของสัญชาติของเจ้าเอง
ก้าวข้ามตัวของเจ้าเอง และชมพระราชกิจของพระเจ้าจากมุมมองของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างขึ้น
ด้วยวิธีน้ีเจ้าจะไม่วางข้อจากัดบนรอยพระบาทของพระเจ้า
นี่เป็ นเพราะว่าทุกวันนี้ผคู้ นมากมายมีความคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงปรากฏในประเทศหนึ่งประเทศใด
โดยเฉพาะหรื อท่ามกลางผูค้ นบางกลุ่ม นัยสาคัญของพระราชกิจของพระเจ้านั้นลึกซึ้งยิ่งนัก
และการทรงปรากฏของพระเจ้ามีความสาคัญยิ่งนัก!
มโนคติที่หลงผิดและความคิดของมนุษย์จะสามารถหยัง่ วัดสองสิ่งนั้นได้อย่างไร และดังนั้นเราจึงบอกว่า
เจ้าควรตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดเรื่ องสัญชาติและชาติพนั ธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า
เช่นนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะไม่ถูกจากัดด้วยมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง
เช่นนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะมีคุณสมบัติที่จะต้อนรับการทรงปรากฏของพระเจ้า มิฉะนั้น
เจ้าจะยังคงอยู่ในความมืดมิดนิรนั ดร์ และไม่มีวนั ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั มวล
พระองค์ไม่ทรงถือว่าพระองค์เป็ นสมบัติส่วนตัวของประเทศหรื อผูค้ นใดๆ
แต่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ทรงวางแผนไว้ โดยไร้ขอ้ จากัด ทั้งในรู ปแบบ ประเทศ
หรื อผูค้ นใดๆ บางทีเจ้าอาจไม่เคยจินตนาการถึงรู ปแบบนี้ หรื อบางที
ทัศนคติของเจ้าที่มีต่อรู ปแบบนี้เป็ นไปในทางปฏิเสธ หรื อบางที
ประชาชาติที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์และผูค้ นที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์อาจบังเอิญถูกเลือกปฏิบตั ิโดย
ทุกคน และบังเอิญเป็ นผูค้ นที่ลา้ หลังที่สุดบนแผ่นดินโลก ถึงอย่างนั้น พระเจ้าทรงมีพระปรีชาญาณของพระองค์
ด้วยมหิทธานุภาพของพระองค์ และโดยอาศัยความจริ งของพระองค์และพระอุปนิสัยของพระองค์
พระองค์ได้ทรงรับไว้อย่างแท้จริ งซึ่งผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจิตใจตรงกันกับพระองค์
และผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะทาให้ครบบริ บูรณ์—กลุ่มคนภายใต้การปกครองของพระองค์
ผูซ้ ่ึงได้ทนฝ่ าการทดสอบและความทุกข์ลาบากทุกรู ปแบบและการข่มเหงทุกรู ปแบบ
สามารถติดตามพระองค์จนถึงที่สุดท้ายปลายทาง จุดมุ่งหมายของการทรงปรากฏของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นอิสระจากข้อจากัดของรู ปแบบหรื อประชาชาติใดๆ
คือการทาให้พระองค์ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่พระองค์ได้ทรงวางแ
ผนไว้ นี่เป็ นเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในแคว้นยูเดีย กล่าวคือ
จุดมุ่งหมายของพระองค์คือการบรรลุพระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขนเพื่อไถ่บาปให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั มวล
แม้กระนั้น ชาวยิวเชื่อว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงทาเช่นนี้

และพวกเขาคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงสามารถเป็ นเนื้อหนังและทรงอยู่ในรู ปร่ างขององค์พระเยซูเจ้
า “เป็ นไปไม่ได้” ของพวกเขากลายเป็ นพื้นฐานให้พวกเขาประณามและต่อต้านพระเจ้า
และในที่สุดก็นาไปสู่การทาลายล้างประเทศอิสราเอล วันนี้ผคู้ นมากมายได้กระทาความผิดที่คล้ายกัน
พวกเขาป่ าวประกาศด้วยพละกาลังทั้งหมดของพวกเขาถึงการทรงปรากฏของพระเจ้าที่กาลังใกล้เข้ามา
แต่ในเวลาเดียวกันก็ประณามการทรงปรากฏของพระองค์ “เป็ นไปไม่ได้”
ของพวกเขาจากัดการทรงปรากฏของพระเจ้าภายในขอบเขตของจินตนาการของพวกเขาอีกครั้ง
และดังนั้นเราจึงได้เห็นผูค้ นมากมายระเบิดหัวเราะอย่างป่ าเถื่อนและแหบห้าวหลังจากที่ได้มาพบกับพระวจนะข
องพระเจ้า แต่เสียงหัวเราะนี้แตกต่างจากการประณามและการดูหมิน่ ของชาวยิวเพียงใดหรื อไม่?
พวกเจ้าไม่เคารพยาเกรงเมื่ออยู่ต่อหน้าความจริ ง และยิ่งไม่มีความรู ้สึกโหยหาเลย?
ทั้งหมดที่เจ้าทาคือศึกษาโดยไร้ความพิถีพิถนั และรอคอยด้วยความไม่แยแสสะเพร่ า
เจ้าจะสามารถได้อะไรจากการศึกษาและการรอคอยเช่นนี้?
เจ้าคิดว่าเจ้าจะได้รับคาแนะนาส่วนตัวจากพระเจ้าหรื อ? หากเจ้าไม่สามารถเข้าใจถ้อยดารัสของพระเจ้าแล้ว
เจ้าจะมีคุณสมบัติในทางใดที่จะประจักษ์ในการทรงปรากฏของพระเจ้า? ที่ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงปรากฏ
ความจริ งก็จะถูกแสดงที่นนั่ และพระสุรเสียงของพระเจ้าก็จะอยู่ที่นั่น
เฉพาะบรรดาผูท้ ี่สามารถยอมรับความจริ งเท่านั้นจะสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า
และเฉพาะผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นมีคุณสมบัติที่จะประจักษ์ในการทรงปรากฏของพระเจ้า
จงปลดปล่อยมโนคติที่หลงผิดของเจ้า! จงเงียบเสียงตัวเจ้าเองและนาถ้อยคาเหล่านี้มาอ่านอย่างระมัดระวัง
หากเจ้าโหยหาความจริ ง
พระเจ้าจะทรงให้ความรู ้แจ้งกับเจ้าและเจ้าจะเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์และพระวจนะของพระองค์
จงปลดปล่อยความเห็นของพวกเจ้าเกี่ยวกับ “เป็ นไปไม่ได้”! ยิง่ ผูค้ นเชื่อว่าบางสิ่งเป็ นไปไม่ได้มากเท่าใด
มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น เพราะพระปรี ชาญาณของพระเจ้าทะยานสูงกว่าฟ้าสวรรค์
พระราชดาริ ของพระเจ้าอยู่สูงกว่าความคิดของมนุษย์
และพระราชกิจของพระเจ้าอยู่เหนือขอบเขตของความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ยิ่งบางสิ่งเป็ นไปไม่ได้มากขึ้นเท่าใด มันก็ยิ่งมีความจริงที่สามารถค้นหาได้มากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งบางสิ่งอยู่เลยมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์มากเท่าใด
มันยิ่งบรรจุน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น นี่เป็ นเพราะ ไม่ว่าพระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระองค์ที่ใด
พระเจ้าก็ยงั คงเป็ นพระเจ้า
และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุของสถานที่หรื อลักษณะของการทรงปรากฏของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้ายังคงเหมือนเดิมไม่ว่ารอยพระบาทของพระองค์จะอยู่ที่ใด

และไม่ว่ารอยพระบาทของพระเจ้าจะอยู่ที่ใด พระองค์ก็เป็ นพระเจ้าของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูเจ้าไม่เพียงทรงเป็ นพระเจ้าของชาวอิสราเอลเท่านั้น
แต่เป็ นพระเจ้าของผูค้ นทั้งหมดในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กาอีกด้วย และยิง่ ไปกว่านั้นอีก
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียวในจักรวาลทั้งมวล
ดังนั้นให้เราแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าและค้นพบการทรงปรากฏของพระองค์ในถ้อยดารัสของพระองค์
และก้าวตามให้ทนั ก้าวพระบาทของพระองค์! พระเจ้าทรงเป็ นความจริ ง หนทาง และชีวิต
พระวจนะของพระองค์และการทรงปรากฏของพระองค์ทรงดารงอยู่ในเวลาเดียวกัน
และพระอุปนิสัยและรอยพระบาทของพระองค์เปิ ดกว้างต่อมวลมนุษย์ตลอดเวลา พี่นอ้ งชายหญิงที่รัก
เราหวังว่าพวกเจ้าสามารถเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าในคาพูดเหล่านี้
เริ่ มติดตามก้าวพระบาทของพระองค์ในขณะที่เจ้าก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคใหม่
และเข้าสู่สวรรค์และโลกใหม่ที่สวยงามซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรี ยมไว้สาหรับบรรดาผูท้ ี่กาลังรอคอยการทรงปรากฏ
ของพระองค์!
ตัดตอนมาจาก “การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นามาซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 73
พระเจ้าทรงนิ่งเงียบและไม่เคยทรงปรากฏต่อพวกเรา กระนั้นพระราชกิจของพระองค์ก็ไม่เคยหยุด
พระองค์สารวจโลกทั้งใบและบัญชาการทุกสรรพสิ่งและมองดูถอ้ ยคาและความประพฤติท้งั หมดของมนุษย์
พระองค์ดาเนินการบริ หารจัดการของพระองค์ดว้ ยขั้นตอนที่ได้ไตร่ ตรองตัดสินไว้และโดยสอดคล้องกับแผนข
องพระองค์ อย่างเงียบเชียบและไร้ผลกระทบรุ นแรง แต่ฝีพระบาทของพระองค์ขยับก้าวหน้า ก้าวแล้วก้าวเล่า
เข้าใกล้มนุษยชาติมากขึ้นทุกที
และพระที่นั่งเพื่อการพิพากษาของพระองค์ถูกนามาใช้ในจักรวาลด้วยความเร็วแห่งสายฟ้า
ซึ่งตามมาด้วยพระบัลลังก์ของพระองค์ที่เคลื่อนลงสู่กลางหมู่พวกเราโดยทันใด
ช่างเป็ นฉากอันเปี่ ยมพระบารมีอะไรเช่นนี้ ช่างเป็ นเวทีเงียบอันภูมิฐานและเคร่งขรึ มอะไรเช่นนี้!
ดุจดัง่ นกพิราบและประหนึ่งสิงโตคาราม พระวิญญาณเสด็จมาท่ามกลางพวกเรา
พระองค์ทรงเป็ นพระปรี ชาญาณ พระองค์ทรงเป็ นความชอบธรรมและพระบารมี และพระองค์เสด็จอย่างลับๆ
มาท่ามกลางพวกเรา ทรงกวัดแกว่งสิทธิอานาจและเปี่ ยมด้วยความรักและความเมตตา
ไม่มีใครตระหนักรู ้ถงึ การเสด็จมาถึงของพระองค์ ไม่มีใครต้อนรับการเสด็จมาถึงของพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น
ไม่มีใครรู ้ถงึ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์กาลังจะทรงทา ชีวิตของมนุษย์ดาเนินต่อไปเหมือนเมือ่ ก่อน
หัวใจของเขาไม่แตกต่าง และวันเวลาก็ผนั ผ่านไปตามปกติ พระเจ้าทรงดาเนินพระชนม์ชีพท่ามกลางพวกเรา
มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเหมือนกับมนุษย์คนอืน่ ๆ
ในฐานะของหนึ่งในผูต้ ิดตามที่ไม่มีความสาคัญที่สุดและผูเ้ ชื่อธรรมดาคนหนึ่ง
พระองค์ทรงมีสิ่งเสาะแสวงของพระองค์เอง เป้าหมายของพระองค์เอง และยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์ทรงมีเทวสภาพที่ไม่มมี นุษย์ธรรมดาผูใ้ ดมี
ไม่มีใครสังเกตเห็นการดารงอยู่ของเทวสภาพของพระองค์และไม่มีใครล่วงรู ้ถงึ ความแตกต่างระหว่างเนื้อแท้ขอ
งพระองค์กบั ธาตุแท้ของมนุษย์ พวกเรามีชีวิตร่ วมกับพระองค์ อย่างไร้ขอ้ จากัดและปราศจากความกลัว
เพราะในสายตาของพวกเรา พระองค์เป็ นเพียงผูเ้ ชื่อที่ไม่มีความสาคัญอะไรเลย
พระองค์ทรงเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเราและความคิดและความคิดเห็นของพวกเราทั้งหมดถูกตีแผ่เฉพา
ะพระพักตร์พระองค์ ไม่มีใครสนใจการทรงดารงอยู่ของพระองค์ ไม่มีใครจินตนาการใดๆ
เกี่ยวกับพระราชภารกิจของพระองค์ และยิง่ ไปกว่านั้น
ไม่มีใครมีความสงสัยแม้แต่นอ้ ยเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์
ทั้งหมดที่พวกเราทาคือดาเนินการไล่ตามเสาะหาของพวกเราต่อไปราวกับว่าพระองค์ไม่ทรงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกั
บพวกเรา…

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงแสดงพระวจนะบทตอนหนึ่ง “โดยผ่านทาง” พระองค์โดยบังเอิญ
และแม้ว่านั่นจะให้ความรู ้สึกไม่คาดฝันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
พวกเราก็ยงั ระลึกได้ว่านัน่ เป็ นถ้อยดารัสที่มาจากพระเจ้าและยอมรับมันจากพระเจ้าโดยไม่ลงั เล
นั่นเป็ นเพราะไม่ว่าใครเป็ นผูแ้ สดงพระวจนะเหล่านี้ ตราบเท่าที่พระวจนะเหล่านั้นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกเราก็ควรยอมรับและไม่อาจปฏิเสธได้ ถ้อยดารัสถัดไปอาจผ่านมาทางข้าฯ หรื อทางเจ้าหรื อทางคนอืน่
ไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตามทั้งหมดล้วนเป็ นพระคุณของพระเจ้า แต่ไม่สาคัญว่าจะเป็ นใคร
พวกเราไม่อาจนมัสการบุคคลผูน้ ้ี เพราะไม่ว่าอะไรก็ตาม บุคคลผูน้ ้ีไม่สามารถเป็ นพระเจ้าไปได้
อีกทั้งไม่มีทางแม้แต่น้อยที่พวกเราจะเลือกบุคคลธรรมดาเช่นนี้ให้เป็ นพระเจ้าของพวกเรา
พระเจ้าของพวกเราทรงยิง่ ใหญ่และควรค่าแก่การให้เกียรติอย่างยิ่ง
บุคคลที่ไร้ความสาคัญเช่นนี้จะสามารถยืนอยู่ในที่ของพระองค์ได้อย่างไรกัน? ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเรากาลังรอให้พระเจ้าเสด็จมาและทรงนาพวกเรากลับสู่ อาณาจักรสวรรค์
ดังนั้นใครบางคนที่ไร้ความสาคัญเช่นนั้นจะมีความสามารถมากพอสาหรับภารกิจที่สาคัญและยากลาบากเช่นนี้ไ
ด้อย่างไรกัน? หากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จมาอีกครั้ง ต้องเป็ นบนก้อนเมฆสีขาว
เพื่อที่มวลชนทั้งหมดอาจจะได้เห็น นัน่ จะช่างงามสง่ายิ่งนัก!
เป็ นไปได้อย่างไรกันที่พระองค์ทรงสามารถซ่อนพระองค์ได้อย่างแนบเนียนท่ามกลางผูค้ นธรรมดาสามัญกลุ่มห
นึ่ง?
และกระนั้น ก็บุคคลธรรมดาสามัญผูซ้ ่ึงซ่อนตัวท่ามกลางผูค้ นผูน้ ้ีนี่เอง
ที่กาลังทางานใหม่เพื่อช่วยพวกเราให้รอด พระองค์ไม่ทรงเสนอคาอธิบายใดๆ ให้พวกเรา
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงบอกพวกเราว่าเหตุใดพระองค์จึงเสด็จมา
แต่เพียงแค่ทรงพระราชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยจะทาตามขั้นตอนที่ได้ทรงไตร่ ตรองตัดสินไว้แล้วและโดยสอดค
ล้องกับแผนของพระองค์ พระวจนะและถ้อยดารัสของพระองค์กลายเป็ นเพิ่มความถี่ข้ นึ เรื่ อยๆ
จากการปลอบประโลม การเตือนสติ การเตือนความจา และการตักเตือน จนถึงการตาหนิและการบ่มวินัย
จากน้ าเสียงที่สุภาพและอ่อนโยน จนถึงถ้อยคาที่รุนแรงและเปี่ ยมบารมี—
ทั้งหมดนี้คือการมอบความปรานีให้แก่มนุษย์และปลูกฝังความกลัวในตัวเขา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสจี้ไปโดนความลับทั้งหลายซึ่งซ่อนลึกภายในพวกเรา
พระวจนะของพระองค์ทิ่มแทงหัวใจของพวกเรา ทิ่มแทงจิตวิญญาณของพวกเรา
และทิ้งให้พวกเราเต็มไปด้วยความละอายอันสุดจะทน จนแทบจะไม่รู้ว่าจะซ่อนตัวพวกเราเองที่ใด
พวกเราเริ่ มสงสัยว่าพระเจ้าในหัวใจของบุคคลผูน้ ้ีทรงรักพวกเราอย่างแท้จริ งหรื อไม่และจริงๆ
แล้วพระองค์กาลังทรงคิดจะทาอะไร บางที

พวกเราเพียงสามารถได้รับความปลาบปลื้มยินดีภายหลังสู้ทนความทุกข์เหล่านี้แล้วเท่านั้นหรื อ?
ในหัวของพวกเรา
พวกเรากาลังคานวณ…เกีย่ วกับบั้นปลายที่จะมาถึงและเกี่ยวกับโชคชะตาในอนาคตของพวกเรา ถึงกระนั้นก็ตาม
เช่นเดียวกับเมื่อก่อน
ไม่มีใครในพวกเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ก็เพื่อที่จะทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกเรา
แม้ว่าพระองค์จะทรงร่ วมทางมากับพวกเราเป็ นเวลานานเช่นนี้แล้ว
ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ตรัสหลายต่อหลายถ้อยคากับพวกเราไปแล้วแบบซึ่งหน้า
แต่พวกเราก็ยงั คงไม่เต็มใจที่จะยอมรับคนธรรมดาสามัญเช่นนี้ให้เป็ นพระเจ้าแห่งอนาคตของพวกเรา
และพวกเรายิ่งไม่เต็มใจที่จะวางใจมอบการควบคุมอนาคตของพวกเราและโชคชะตาของพวกเราให้กบั บุคคลที่ไ
ร้ความสาคัญผูน้ ้ี พวกเราชื่นชมกับสิ่งหล่อเลี้ยงอันไม่รู้จบแห่งน้ าเพื่อชีวิต และโดยผ่านทางพระองค์
พวกเรามีชีวิตเผชิญหน้ากันกับพระเจ้า
แต่พวกเราเพียงแค่รูส้ ึกขอบคุณสาหรับพระคุณขององค์พระเยซูเจ้าในสวรรค์เท่านั้น
และไม่เคยให้ความใส่ใจต่อความรู ้สึกของบุคคลธรรมดาสามัญผูม้ ีเทวสภาพผูน้ ้ี แม้กระนั้น เช่นเดียวกับเมื่อก่อน
พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์โดยซ่อนพระองค์อยู่ในเนื้อหนังอย่างถ่อมพระทัย
ให้การแสดงออกซ่อนอยู่ภายในสุดของพระทัยของพระองค์ ราวกับไม่ทรงรู ้สึกยินดียนิ ร้ายใดๆ
ต่อการที่มนุษยชาติปฏิเสธพระองค์
ราวกับทรงให้อภัยชัว่ นิรนั ดร์ต่อความไร้เดียงสาและความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์
และทรงยอมผ่อนปรนตลอดกาลต่อท่าทีอนั ไร้ซ่งึ ความเคารพของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์
มนุษย์ซ่งึ ไร้ความสาคัญผูน้ ้ีได้นาพวกเราเข้าสู่ข้นั ตอนแล้วขั้นตอนเล่าในพระราชกิจของพระเจ้าโดยที่พวกเราไม่
รู ้แม้แต่น้อย พวกเราก้าวผ่านการทดสอบมากมายนับไม่ถว้ น แบกรับการสัง่ สอนเหลือคณานับ
และถูกทดสอบโดยความตาย พวกเราเรียนรูถ้ ึงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมและเปี่ ยมบารมีของพระเจ้า
ชื่นชมไปกับความรักและความปรานีของพระองค์อีกด้วย
ได้มาซาบซึ้งในฤทธานุภาพและพระปรี ชาญาณอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
เป็ นพยานต่อความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า
และมองดูความพึงปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด
ในถ้อยคาของบุคคลธรรมดาสามัญผูน้ ้ี พวกเราได้รู้ถึงพระอุปนิสยั และเนื้อแท้ของพระเจ้า
ได้เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า ได้รู้จกั ธรรมชาติและธาตุแท้ของมนุษย์
และได้เห็นหนทางสู่ความรอดและความเพียบพร้อม พระวจนะของพระองค์ทาให้พวกเรา “ตาย”
และพระวจนะเหล่านี้ทาให้พวกเราได้ “เกิดใหม่” พระวจนะของพระองค์นาพาความสบายมาให้พวกเรา

แต่ก็ทงิ้ ให้พวกเราสลายอับปางไปกับความรู ้สึกผิดและความรูส้ ึกเป็ นหนี้
พระวจนะของพระองค์นาพาความชื่นบานและสวัสดิภาพมาให้พวกเรา
แต่ก็มีความเจ็บปวดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดติดมาด้วย
บางครั้งพวกเราเป็ นเหมือนลูกแกะที่กาลังจะถูกเชือดในพระหัตถ์ของพระองค์
บางครั้งพวกเราเป็ นเหมือนแก้วตาดวงใจของพระองค์และชื่นชมกับความรักอันอ่อนโยนของพระองค์
บางครั้งพวกเราเป็ นเหมือนศัตรู ของพระองค์
และภายใต้การจับจ้องของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนเป็ นเถ้าถ่านด้วยพระพิโรธของพระองค์
พวกเราเป็ นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ได้รับการทรงช่วยให้รอดโดยพระองค์
พวกเราเป็ นหนอนแมลงในสายพระเนตรของพระองค์
และพวกเราเป็ นลูกแกะหลงทางที่พระองค์ต้งั พระทัยตามหาทั้งกลางวันและกลางคืน
พระองค์ทรงมีความปรานีต่อพวกเรา พระองค์ทรงดูแคลนพวกเรา พระองค์ทรงยกพวกเราขึ้น
พระองค์ทรงปลอบโยนและเตือนสติพวกเรา พระองค์ทรงนาทางพวกเรา พระองค์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่พวกเรา
พระองค์ทรงสัง่ สอนและบ่มวินัยพวกเรา และพระองค์ถงึ กับสาปแช่งพวกเรา ทั้งกลางคืนและกลางวัน
พระองค์ไม่เคยทรงหยุดกังวลเกี่ยวกับพวกเราและทรงคุม้ ครองปกป้องและดูแลพวกเรา ทั้งกลางคืนและกลางวัน
ไม่เคยทรงห่างจากข้างกายพวกเรา
แต่ทรงหลัง่ พระโลหิตจากพระหทัยของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเราและจ่ายทุกราคาเพื่อพวกเรา
ภายในถ้อยคาของมนุษย์ตวั เล็กๆ และธรรมดาสามัญผูน้ ้ี
พวกเราได้ชื่นชมในความบริ บูรณ์ของพระเจ้าและมองดูบ้นั ปลายที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้พวกเรา
แต่กระนั้นก็ตาม
ความทะนงตัวยังคงก่อกวนให้เกิดความยุง่ ยากภายในหัวใจของพวกเราและพวกเราก็ยงั คงไม่เต็มใจอย่างจริงจังที่
จะยอมรับบุคคลเช่นนี้ในฐานะพระเจ้าของพวกเรา แม้ว่าพระองค์ได้ประทานมานาให้พวกเรามากมาย
สิ่งที่ให้ความชื่นชมมากมาย แต่เหล่านี้ไม่มสี ิ่งใดสามารถแทนที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในหัวใจพวกเราได้
พวกเราเพียงให้เกียรติอตั ลักษณ์และสถานภาพพิเศษของบุคคลผูน้ ้ีดว้ ยความฝื นใจอย่างยิง่ ยวดเท่านั้น
ตราบเท่าที่พระองค์ไม่เปิ ดพระโอษฐ์เพื่อขอให้พวกเรารับรู ้ว่าพระองค์คือพระเจ้า
พวกเราจะไม่มีวนั ตัดสินใจด้วยตนเองที่จะยอมรับพระองค์ในฐานะพระเจ้าที่จะทรงมาถึงในไม่ช้า
แต่ก็ได้ทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกเรามานานมากแล้ว
พระเจ้าทรงเปล่งถ้อยดารัสของพระองค์ต่อไป โดยใช้วิธีการและมุมมองต่างๆ นานา
เพื่อเตือนสอนพวกเราเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราควรทา
ในขณะเดียวกันก็ทรงเก็บพระสุรเสียงไว้แต่ภายในพระหทัยของพระองค์ พระวจนะของพระองค์นาพาพลังชีวิต

แสดงให้พวกเราเห็นหนทางที่พวกเราควรเดิน และทาให้พวกเราสามารถเข้าใจว่าอะไรคือความจริ ง
พวกเราเริ่ มถูกดึงดูดด้วยพระวจนะของพระองค์
พวกเราเริ่ มจดจ่อกับพระกระแสเสียงและลักษณะที่พระองค์ตรัส และในจิตใต้สานึก
พวกเราเริ่ มให้ความสนใจในความรู ้สึกที่อยูภ่ ายในที่สุดของบุคคลซึ่งแสนจะธรรมดาผูน้ ้ี
พระหทัยของพระองค์แทบกลัน่ ออกมาเป็ นโลหิตในการทรงพระราชกิจแทนพวกเรา
บรรทมไม่สนิทและเสวยไม่ได้เพื่อพวกเรา ทรงกันแสงเพื่อพวกเรา ทรงทอดถอนพระหทัยเพื่อพวกเรา
ทรงพระประชวรเทวษเพื่อพวกเรา
ทรงทนทุกข์กบั การเหยียดหยามเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายและความรอดของพวกเรา
และความด้านชาและความเป็ นกบฏของพวกเราริ นพระอัสสุชลและพระโลหิตจากพระหทัยของพระองค์
การเป็ นและการมีในแบบนี้ไม่ได้เป็ นของบุคคลธรรมดาทัว่ ไป
และไม่สามารถถูกครอบครองหรื อบรรลุได้โดยมนุษย์ผเู้ สื่อมทรามคนใด
พระองค์แสดงให้เห็นถึงความยอมผ่อนปรนและความอดทนที่ไม่มีบุคคลธรรมดาสามัญคนใดจะมีได้
และความรักของพระองค์ไม่ใช่บางสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างใดๆ จะมีได้
ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่จะสามารถรู ้ความคิดทั้งหมดของพวกเรา
หรื อมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและบริ บูรณ์ในธรรมชาติและธาตุแท้ของพวกเรา
หรื อตัดสินความเป็ นกบฏและความเสื่อมทรามของมนุษยชาติ
หรื อตรัสกับพวกเราและทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกเราเช่นนี้ในนามของพระเจ้าในสวรรค์
ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่ทรงมีสิทธิอานาจ พระปรี ชาญาณ และพระเกียรติภูมิของพระเจ้า
พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นถูกนามาแสดงไว้อย่างบริ บูรณ์ในพระองค์
ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่สามารถบอกทางให้พวกเราและนาพาแสงสว่างมาให้พวกเรา
ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่สามารถเปิ ดเผยความล้าลึกทั้งหลายที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเปิ ดเผยตั้งแต่การทรงสร้างจว
บจนวันนี้
ไม่มีใครนอกจากพระองค์ที่สามารถช่วยพวกเราให้รอดจากพันธนาการของซาตานและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามข
องตัวพวกเราเอง พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้า
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระหทัยส่วนในสุดของพระเจ้า คาเตือนสติของพระเจ้า
และพระวจนะแห่งการพิพากษาของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง พระองค์ได้ทรงเริ่ มยุคใหม่ ยุคสมัยใหม่
และทรงนามาซึ่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแห่งใหม่และพระราชกิจใหม่
และพระองค์ได้ทรงนาพาความหวังมาให้พวกเรา
ยุติชีวิตที่พวกเราได้ดาเนินมาในความคลุมเครื อและทรงทาให้ความเป็ นตัวตนทั้งหมดของพวกเราได้มองดูเส้นท

างสู่ความรอดอย่างแจ่มชัดเต็มตา
พระองค์ได้ทรงพิชิตความเป็ นตัวตนทั้งหมดของพวกเราและทรงได้หัวใจของพวกเราไป
นับแต่ชวั่ ขณะนั้นเป็ นต้นมาจิตใจของพวกเราก็กลายเป็ นรูส้ ึกตัวขึ้นมาและจิตวิญญาณของพวกเราก็ดูเหมือนจะ
ฟื้ นคืนมา บุคคลธรรมดาไร้ความสาคัญผูน้ ้ีที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเราและถูกพวกเราปฏิเสธมาเนิ่นนาน—
นี่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้าผูซ้ ่งึ อยู่ในความคิดของพวกเราตลอดเวลา ทั้งในยามตืน่ หรื อยามฝัน
และคือผูท้ ี่พวกเราถวิลหาทั้งกลางคืนและกลางวันหรอกหรื อ? เป็ นพระองค์นนั่ เอง! เป็ นพระองค์นั่นเองจริงๆ!
พระองค์คือพระเจ้าของพวกเรา! พระองค์คือความจริง หนทางและชีวิต!
พระองค์ได้ทรงทาให้พวกเราสามารถมีชีวิตอีกครั้งและเห็นความสว่าง และหยุดหัวใจพวกเราไม่ให้ร่อนเร่ เฉไฉ
พวกเราได้กลับสู่พระนิเวศของพระเจ้า พวกเราได้กลับสู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์
พวกเราได้เผชิญหน้ากันกับพระองค์ พวกเราได้เป็ นพยานโฉมพระพักตร์ของพระองค์
และพวกเราได้เห็นถนนที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้า ในเวลานี้หัวใจของพวกเราถูกพระองค์ทรงพิชิตโดยครบบริ บูรณ์
พวกเราไม่สงสัยอีกต่อไปว่าพระองค์เป็ นใคร
ไม่ต่อต้านพระราชกิจของพระองค์และพระวจนะของพระองค์อีกต่อไป
และพวกเราหมอบศิโรราบเฉพาะพระพักตร์พระองค์
พวกเราไม่ปรารถนาสิ่งใดมากไปกว่าการติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเรา
และได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระองค์
และตอบแทนพระคุณของพระองค์และตอบแทนความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเรา
และเชื่อฟังการเรี ยบเรียงจัดวางและการจัดการเตรี ยมการของพระองค์ และร่ วมมือกับพระราชกิจของพระองค์
และทาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราสามารถทาได้เพื่อทาสิ่งที่พระองค์วางพระทัยมอบหมายให้พวกเราจนเสร็จสิ้นคร
บถ้วน
ตัดตอนมาจาก “มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 74
พระเจ้าและมนุษย์ไม่สามารถถูกกล่าวถึงในลักษณะเท่าเทียมกันได้
แก่นแท้ของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์น้นั ยากหยัง่ ถึงที่สุดและไม่สามารถจับความเข้าใจได้มากที่สุด
สาหรับมนุษย์
หากพระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจของพระองค์และตรัสพระวจนะของพระองค์ในโลกของมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองแ
ล้วไซร้ มนุษย์ก็จะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ และดังนั้น
แม้แต่พวกผูท้ ี่ได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของพวกเขาให้กบั พระเจ้าก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้รบั การเห็นชอบจากพ
ระองค์ หากพระเจ้าทรงไม่ได้เริ่ มทรงพระราชกิจ เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ามนุษย์จะทาได้ดีเพียงใด
ทั้งหมดก็จะไร้ประโยชน์
เพราะพระดาริ ของพระเจ้าจะสูงส่งกว่าความคิดของมนุษย์เสมอและพระปรี ชาญาณของพระเจ้าก็อยู่เหนือการจับ
ความเข้าใจของมนุษย์ และดังนั้น เราบอกว่าพวกที่อา้ งว่า “เข้าใจถ่องแท้”
เกี่ยวกับพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์น้นั เป็ นพวกโง่ท่มึ กลุ่มหนึ่ง พวกเขาทั้งหมดอวดดีและไม่รู้เท่าทัน
มนุษย์ไม่ควรนิยามพระราชกิจของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ไม่สามารถนิยามพระราชกิจของพระเจ้าได้
ในสายพระเนตรของพระเจ้า มนุษย์ไร้ความสาคัญพอกันกับมดตัวหนึ่ง
ดังนั้นมนุษย์จะสามารถหยัง่ ลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร? พวกที่ชอบพูดปาวๆ ว่า
“พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจเช่นนี้หรื อเช่นนั้น” หรื อ “พระเจ้าทรงเป็ นอย่างนี้หรื ออย่างนั้น”—
พวกเขาไม่ได้กาลังพูดด้วยความโอหังหรอกหรื อ?
เราทุกคนควรรู ้ว่ามนุษย์ซ่งึ อยู่ในสภาวะเนื้อหนังได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม ธรรมชาติจริ งๆ
ของมวลมนุษย์คือการต่อต้านพระเจ้า
มวลมนุษย์ไม่สามารถเทียบเสมอพระเจ้าได้และมวลมนุษย์ยิ่งหวังได้น้อยกว่าที่จะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในพระราช
กิจของพระเจ้า สาหรับวิธีที่พระเจ้าทรงนามนุษย์ นี่คือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
เป็ นการเหมาะสมแล้วที่มนุษย์ควรนบนอบ โดยปราศจากการเอ่ยอ้างทรรศนะอย่างนี้อย่างนั้น
เพราะมนุษย์เป็ นเพียงผงคลีดิน ในเมื่อพวกเรามีเจตนาที่จะแสวงหาพระเจ้า
พวกเราจึงไม่ควรวางมโนคติที่หลงผิดของพวกเราทับซ้อนลงบนพระราชกิจของพระองค์เพือ่ การพิจารณาของพ
ระเจ้า
และพวกเรายิ่งไม่ควรที่จะใช้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราจนถึงที่สุดเพื่อจงใจต่อต้านพระราชกิจของพระเ
จ้า นั่นจะไม่ทาให้พวกเราเป็ นศัตรู ของพระคริ สต์หรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไรกัน?
เนื่องจากพวกเราเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งและเนื่องจากพวกเราปรารถนาที่จะทาให้พระองค์ทรงสมดังพระทัยแล

ะมองเห็นพระองค์ พวกเราก็ควรแสวงหาหนทางแห่งความจริ ง และควรมองหาหนทางที่จะเข้ากันได้กบั พระเจ้า
พวกเราไม่ควรยืนหยัดต่อต้านพระองค์อย่างดื้อดึง
การกระทาเหล่านี้จะสามารถนามาซึ่งประโยชน์ดีงามอันใดหรื อ?
วันนี้พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจใหม่
เจ้าอาจไม่มีความสามารถที่จะยอมรับวจนะเหล่านี้และวจนะเหล่านี้อาจดูแปลกสาหรับเจ้า
แต่เราจะแนะนาให้เจ้าไม่ตีแผ่ความเป็ นธรรมชาติของเจ้า
เพราะมีเพียงผูค้ นที่หิวและกระหายอย่างแท้จริ งต่อความชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถได้
รับความจริ ง
และมีเพียงผูค้ นที่มีใจศรัทธาอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถได้รับการให้ความรู ้แจ้งและการทรงนาจากพระองค์
ผลลัพธ์ท้งั หลายนั้นได้มาจากการแสวงหาความจริงด้วยความสงบเปี่ ยมสติสัมปชัญญะ
มิใช่ดว้ ยการวิวาทและการโต้เถียง เมื่อเราพูดว่า “วันนี้พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจใหม่แล้ว”
เรากาลังอ้างอิงถึงเรื่ องของการทรงกลับสู่เนื้อหนังของพระเจ้า บางทีวจนะเหล่านี้ไม่ได้ทาให้เจ้ารู ้สึกอะไร
บางทีเจ้าอาจดูหมิน่ วจนะเหล่านี้ หรื อแม้แต่บางทีวจนะเหล่านี้เป็ นที่สนใจของเจ้าอย่างยิง่ ไม่ว่าในกรณีใด
เราหวังว่าบรรดาผูท้ ี่โหยหาอย่างแท้จริ งให้พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์จะสามารถเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริ งนี้และ
พินิจพิเคราะห์มนั อย่างรอบคอบ แทนที่จะด่วนสรุ ปต่างๆ นานาเกี่ยวกับมัน นั่นคือสิ่งที่บุคคลซึ่งมีปัญญาควรทา
มันไม่ยากที่จะสืบค้นเข้าไปในสิ่งเช่นนี้ แต่มนั จาเป็ นที่พวกเราแต่ละคนต้องรู ้ความจริ งข้อนี้ กล่าวคือ
พระองค์ผซู้ ่ึงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองแก่นแท้ของพระเจ้า
และพระองค์ผูซ้ ่งึ เป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองการแสดงออกของพระเจ้า
ในเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงก่อเกิดพระราชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทา
และในเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และจะทรงสามารถนาความจริงสู่มนุษย์ ประทานชีวิตให้เขาและชี้หนทางให้เขา
เนื้อหนังทีไ่ ม่มีแก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่ถือว่าเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อย่างแน่นอน
ในเรื่ องนี้ไม่มีขอ้ สงสัยแต่อย่างใด
หากมนุษย์ต้งั ใจจะสืบค้นลงไปว่านัน่ คือเนื้อหนังจากการทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าหรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเขาต้องยืนยันเรื่ องนี้จากพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกและพระวจนะที่พระองค์ตรัส
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่จะยืนยันว่าเป็ นเนื้อหนังจากการทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าหรื อไม่
และเป็ นหนทางที่แท้จริ งหรือไม่น้นั คนเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น
ในการกาหนดว่านัน่ เป็ นเนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์
(พระราชกิจของพระองค์ ถ้อยดารัสของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์และแง่มมุ อื่นๆ มากมาย)

มากกว่ารู ปปรากฏภายนอก หากมนุษย์พินิจพิเคราะห์เพียงแค่พระรู ปปรากฏภายนอกของพระองค์
และส่งผลให้มองข้ามแก่นแท้ของพระองค์ นี่ก็แสดงว่ามนุษย์มืดบอดและไม่รู้เท่าทัน
รู ปปรากฏภายนอกไม่สามารถกาหนดแก่นแท้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น
พระราชกิจของพระเจ้าไม่มีวนั สามารถสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
พระรู ปปรากฏภายนอกของพระเยซูไม่ได้ขดั กับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์หรอกหรื อ?
โฉมพระพักตร์และเครื่ องทรงของพระองค์ไม่สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์แท้จริ งของพระองค์ได้ห
รอกหรื อ?
พวกฟาริ สียุคแรกสุดไม่ได้ต่อต้านพระเยซูอย่างจริ งจังก็เพราะพวกเขาแค่มองที่พระรู ปปรากฏภายนอกของพระ
องค์เท่านั้น และหาได้ใส่ใจพระวจนะในพระโอษฐ์ของพระองค์หรอกหรื อ?
เรามีความหวังว่าพี่น้องชายหญิงทุกคนที่แสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้าจะไม่ซ้ ารอยโศกนาฏกรรมแห่งปร
ะวัติศาสตร์ เจ้าต้องไม่กลายเป็ นพวกฟาริ สีแห่งยุคปัจจุบนั และตอกตรึงพระเจ้ากับกางเขนอีกครั้ง
เจ้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีตอ้ นรับการทรงกลับมาของพระเจ้า
และเจ้าควรมีจิตใจที่แจ่มชัดเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็ นใครบางคนซึ่งนบนอบต่อความจริ ง
นี่เป็ นความรับผิดชอบของทุกคนที่กาลังรอให้พระเยซูทรงกลับมาโดยการขี่มาบนก้อนเมฆ
พวกเราควรขยี้ตาฝ่ ายวิญญาณของพวกเราเพื่อทาให้เห็นได้ชดั เจนและไม่กลายเป็ นจมปลักอยู่ในคาพูดทั้งหลายแ
ห่งความเพ้อฝันเกินจริง
พวกเราควรคิดถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและมองตรงแง่มุมของพระเจ้าที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ ง อย่าหลงระเริ งหรื อปล่อยตัวเองให้หลุดหลงไปในฝันกลางวัน
ที่ตลอดเวลาเฝ้าถวิลหาวันที่องค์พระเยซูเจ้าทรงขี่บนก้อนเมฆเสด็จลงมาโดยฉับพลันท่ามกลางพวกเจ้าและรับตั
วพวกเจ้าที่ไม่เคยได้รู้จกั หรื อได้เห็นพระองค์และไม่รู้วิธีทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
เป็ นการดีกว่าที่จะคิดถึงเรื่ องราวที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่านี้!
ตัดตอนมาจาก คานาของ พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 75
พวกเจ้าปรารถนาที่จะรู ้ตน้ ตอว่าทาไมพวกฟาริ สีจงึ ต่อต้านพระเยซูหรือไม่?
พวกเจ้าปรารถนาที่จะรู ้ธาตุแท้ของพวกฟาริ สีหรื อไม่? พวกเขาเต็มไปด้วยความเพ้อฝันเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์
ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาเชื่อเพียงว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ทว่าไม่ได้แสวงหาความจริงของชีวิต
และดังนั้น แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขาก็ยงั คงรอคอยพระเมสสิยาห์
เพราะพวกเขาไม่มีความรู ้เกี่ยวกับหนทางแห่งชีวิต และไม่รู้ว่าหนทางแห่งความจริงคืออะไร พวกเจ้าพูดว่า
ผูค้ นที่โง่เขลา ดื้อรั้น และไม่รู้เท่าทันเช่นนั้นได้รับพระพรของพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกเขาจะสามารถมองเห็นพระเมสสิ ยาห์ได้อย่างไร?
พวกเขาต่อต้านพระเยซูเพราะพวกเขาไม่รู้ทิศทางของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพราะพวกเขาไม่รู้หนทางแห่งความจริงที่พระเยซูตรัส และยิง่ ไปกว่านั้น เพราะพวกเขาไม่เข้าใจพระเมสสิยาห์
และเนื่องจากพวกเขาไม่เคยพบเห็นพระเมสสิยาห์และไม่เคยได้ร่วมเคียงกับพระเมสสิยาห์
พวกเขาทาผิดพลาดที่ยึดติดอย่างสูญเปล่ากับพระนามของพระเมสสิยาห์
ในขณะที่ต่อต้านเนื้อแท้ของพระเมสสิยาห์ในทุกวิถีทางที่เป็ นไปได้ โดยธาตุแท้แล้ว พวกฟาริ สีเหล่านี้ด้อื รั้น
โอหัง และไม่เชื่อฟังความจริง หลักการของความเชื่อที่พวกเขามีในพระเจ้าคือ
ไม่สาคัญว่าการประกาศของพระองค์จะลุ่มลึกเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าสิทธิอานาจของพระองค์จะสูงส่งเพียงใดก็ตาม
พระองค์ทรงไม่ใช่พระคริ สต์หากพระองค์ไม่ได้รับการขนานพระนามว่าพระเมสสิยาห์
ทรรศนะเหล่านี้ไม่ได้โง่เขลาและไร้สาระน่าขันหรอกหรื อ? เราจะถามพวกเจ้าต่อไปอีกว่า
ด้วยความที่พวกเจ้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเยซูเลยแม้แต่น้อย
พวกเจ้าจะไม่ทาผิดพลาดอย่างพวกฟาริสีในช่วงยุคเริ่ มแรกได้อย่างง่ายดายสุดขีดหรอกหรื อ?
เจ้ามีความสามารถที่จะหยัง่ รู ้หนทางแห่งความจริงได้หรื อไม่?
เจ้ามีความสามารถที่จะรับประกันได้อย่างแท้จริงหรือไม่ว่าเจ้าจะไม่ต่อต้านพระคริสต์?
เจ้ามีความสามารถที่จะติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้หรื อไม่?
หากเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าจะต่อต้านพระคริ สต์หรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเราพูดเลยว่าเจ้าก็กาลังใช้ชีวิตหมิ่นเหม่ใกล้ความตายแล้ว
ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเมสสิยาห์ต่างสามารถที่จะต่อต้านพระเยซู ปฏิเสธพระเยซู ใส่ร้ายป้ายสีพระองค์
ผูค้ นที่ไม่เข้าใจพระเยซูลว้ นสามารถที่จะปฏิเสธพระองค์และประณามพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาสามารถมองเห็นการทรงกลับมาของพระเยซูว่าเป็ นการหลอกลวงของซาตาน
และผูค้ นเป็ นจานวนมากยิง่ ขึ้นจะพากันกล่าวโทษพระเยซูผทู้ ี่ได้ทรงกลับสู่เนื้อหนัง
ทั้งหมดนี้ไม่ทาให้พวกเจ้ารู ้สึกกลัวหรื อ? พวกเจ้าจะเผชิญกับการหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์

ความย่อยยับของพระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ซ่ึงมีตอ่ คริ สตจักรทั้งหลาย
และการบอกปัดทุกสิ่งที่พระเยซูทรงแสดงออก เจ้าจะสามารถได้รับสิ่งใดจากพระเยซูหรื อ
หากพวกเจ้ามึนงงสับสนถึงเพียงนี้?
พวกเจ้าจะสามารถเข้าใจพระราชกิจของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงกลับมาสู่เนื้อหนังบนเมฆขาวได้อย่างไร
หากพวกเจ้าปฏิเสธอย่างหัวดื้อไม่ยอมที่จะตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเจ้า? เราขอบอกพวกเจ้าถึงสิ่งนี้ว่า
ผูค้ นที่ไม่ได้รับความจริ ง แต่ยงั รอการเสด็จมาถึงของพระเยซูบนเมฆขาวอย่างหูหนวกตาบอด
จะหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างแน่นอน และพวกเขาคือหมวดหมู่ที่จะถูกทาลาย
พวกเจ้าเพียงปรารถนาพระคุณของพระเยซู และเพียงต้องการชืน่ ชมอาณาจักรอันผาสุกแห่งสวรรค์
ทว่าพวกเจ้าไม่เคยเชื่อฟังพระวจนะที่พระเยซูตรัส
และไม่เคยได้รับความจริงที่พระเยซูทรงแสดงเมื่อพระองค์ทรงกลับมาสู่เนื้อหนัง
พวกเจ้าจะยกสิ่งใดขึ้นมาแลกกับข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซูทรงกลับมาบนเมฆขาว?
สิ่งนั้นก็คือความจริงใจที่พวกเจ้าทาบาปซ้ าๆ
แล้วก็พูดคาสารภาพบาปของพวกเจ้าซ้ าแล้วซ้ าอีกอยู่ในนั้นใช่หรื อไม่?
พวกเจ้าจะถวายสิ่งใดเพื่อพลีอุทิศให้แก่พระเยซูผทู้ รงกลับมาบนเมฆขาว?
สิ่งนั้นก็คือช่วงเวลางานหลายปี ที่พวกเจ้าใช้ยกย่องตัวเองใช่หรื อไม่?
พวกเจ้าจะยกสิ่งใดขึ้นมาทาให้พระเยซูผทู้ รงกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจพวกเจ้า?
สิ่งนั้นคือธรรมชาติอนั โอหังของพวกเจ้าที่ไม่เชื่อฟังความจริงใดเลยใช่หรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 76
ความจงรักภักดีของพวกเจ้าเป็ นแค่เพียงคาพูดเท่านั้น
ความรู ้ของพวกเจ้าเป็ นแค่ในเชิงภูมิปัญญาและในทางมโนทัศน์เท่านั้น
การลงแรงของพวกเจ้าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการได้รับพระพรของสวรรค์ ดังนั้นแล้ว
ความเชื่อของพวกเจ้าต้องเป็ นแบบใดหรื อ? แม้กระทัง่ วันนี้ พวกเจ้ายังคงทาหูหนวกไม่รับทุกๆ
พระวจนะแห่งความจริ ง พวกเจ้าไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น พวกเจ้าไม่รู้สิ่งที่พระคริ สต์ทรงเป็ น
พวกเจ้าไม่รู้ว่าจะเคารพพระยาห์เวห์อย่างไร พวกเจ้าไม่รู้ว่าจะเข้าสู่พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างไร
และพวกเจ้าไม่รู้ว่าจะแยกความต่างระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองกับการหลอกลวงของมนุษย์อย่าง
ไร เจ้ารู ้เพียงการกล่าวโทษพระวจนะแห่งความจริงใดๆ
ก็ตามที่พระเจ้าทรงแสดงซึ่งไม่สอดคล้องกับความคิดของเจ้าเอง ความถ่อมตัวของเจ้าอยู่ที่ใด?
ความเชื่อฟังของเจ้าอยู่ที่ใด? ความจงรักภักดีของเจ้าอยู่ที่ใด? ความอยากที่จะแสวงหาความจริ งของเจ้าอยู่ที่ใด?
ความเคารพพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ใด? เราบอกพวกเจ้าเลยว่า พวกที่เชื่อในพระเจ้าเนื่องจากหมายสาคัญทั้งหลาย
เป็ นหมวดหมู่ที่จะถูกทาลายอย่างแน่นอน
พวกที่ไม่สามารถรับพระวจนะของพระเยซูผทู้ รงกลับมาสู่เนื้อหนังได้น้นั คือผูส้ ืบสันดานของนรก
คือพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้าทูตสวรรค์ คือหมวดหมู่ที่จะต้องอยูภ่ ายใต้การทาลายล้างชัว่ นิรนั ดร์กาลอย่างแน่นอน
ผูค้ นมากมายอาจไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราพูด
แต่เรายังต้องการบอกทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็ นวิสุทธิชนผูต้ ิดตามพระเยซูว่า
เมื่อพวกเจ้ามองเห็นพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์บนเมฆขาวด้วยตาของพวกเจ้าเองแล้ว
นี่จะเป็ นการทรงปรากฏต่อสาธารณะของดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
บางทีนั่นอาจเป็ นเวลาแห่งความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงสาหรับเจ้า
ทว่าเจ้าควรรู ้ว่าเวลาที่เจ้าเป็ นพยานว่าพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์ยงั เป็ นเวลาที่เจ้าจะลงสู่นรกเพื่อรับการลงโท
ษด้วยเช่นกัน นัน่ จะเป็ นเวลาที่แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน
และนั่นจะเป็ นเวลาที่พระเจ้าทรงปูนบาเหน็จรางวัลแก่คนดีและลงโทษคนชัว่
เพราะการพิพากษาของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงก่อนที่มนุษย์จะมองเห็นหมายสาคัญทั้งหลาย
ในเวลาที่มีเพียงการแสดงออกของความจริงเท่านั้น บรรดาผูท้ ี่ยอมรับความจริ งและไม่แสวงหาหมายสาคัญ
และดังนั้นจึงได้รับการชาระให้บริสุทธิ์แล้ว จะได้หวนคืนมาอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้า
และเข้าสู่ออ้ มกอดของพระผูส้ ร้าง มีเพียงบรรดาผูท้ ี่ยืนกรานในการเชื่อว่า
“พระเยซูผไู้ ม่ได้ประทับมาบนเมฆขาวทรงเป็ นพระคริ สต์เทียมเท็จ”
เท่านั้นที่จะต้องอยู่ภายใต้การลงโทษชัว่ นิรนั ดร์กาล

เพราะพวกเขาเชื่อในพระเยซูผทู้ รงจัดแสดงหมายสาคัญเท่านั้น
แต่ไม่ยอมรับพระเยซูผทู้ รงป่ าวประกาศการพิพากษาที่รุนแรงและปลดปล่อยหนทางที่แท้จริงของชีวิต
และดังนั้น จึงเป็ นได้เพียงว่าพระเยซูทรงจัดการกับพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆขาวอย่างเปิ ดเผย
พวกเขาดื้อรั้นเกินไป มัน่ ใจในตัวเองเกินไป โอหังเกินไป
พวกคนเสื่อมเช่นนั้นจะสามารถได้รับการปูนบาเหน็จรางวัลจากพระเยซูได้อย่างไร?
การทรงกลับมาของพระเยซูเป็ นความรอดที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับบรรดาผูท้ ี่สามารถยอมรับความจริ งได้
แต่สาหรับพวกที่ไร้ความสามารถที่จะยอมรับความจริ งได้แล้ว นี่เองคือหมายสาคัญหนึ่งแห่งการกล่าวโทษ
พวกเจ้าควรเลือกเส้นทางของพวกเจ้าเอง และไม่ควรหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์และปฏิเสธความจริ ง
เจ้าไม่ควรเป็ นคนที่ไม่รู้เท่าทันและโอหัง
แต่เป็ นคนที่เชื่อฟังการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์และถวิลหาและแสวงหาความจริง
พวกเจ้าจะได้รับประโยชน์ดว้ ยวิธีน้ีเท่านั้น
เราแนะนาให้พวกเจ้าก้าวย่างบนเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง จงอย่าด่วนสรุ ป
ยิ่งไปกว่านั้น อย่าทาตัวตามสบายและไร้ความคิดในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า พวกเจ้าควรรูว้ ่าอย่างน้อยที่สุด
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าควรถ่อมใจและมีความเคารพ
พวกที่เคยได้ยินความจริงทว่ากลับเชิดใส่ความจริ งนั้นเป็ นผูท้ ี่โง่เขลาและไม่รู้เท่าทัน
พวกที่เคยได้ยินความจริงทว่ายังด่วนสรุ ปหรื อกล่าวโทษความจริงนั้นโดยประมาทเป็ นผูท้ ี่เต็มไปด้วยความโอหัง
ไม่มีผูใ้ ดเลยที่เชื่อในพระเยซูจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะสาปแช่งหรื อกล่าวโทษผูอ้ นื่ ได้
พวกเจ้าทั้งหมดควรเป็ นคนที่มีสานึกรับรู ้และผูท้ ี่ยอมรับความจริง บางที
เมื่อได้ยินหนทางแห่งความจริงและได้อ่านพระวจนะแห่งชีวิตแล้ว เจ้าเชื่อว่ามีเพียงหนึ่งใน 10,000
ของพระวจนะเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความเชื่อมัน่ อันแรงกล้าของเจ้าและพระคัมภีร์
เช่นนั้นแล้วเจ้าควรแสวงหาในพระวจนะลาดับที่ 10,000 ของพระวจนะเหล่านี้ต่อไป
เรายังขอแนะนาให้เจ้าถ่อมใจ อย่ามัน่ ใจเกินไป และอย่ายกย่องตัวเองให้สูงส่งจนเกินไป
ด้วยหัวใจของเจ้าซึ่งขาดแคลนความเคารพที่มีแด่พระเจ้าเช่นนั้น เจ้าจะได้รับความสว่างที่ยงิ่ ใหญ่กว่า
หากเจ้าตรวจดูอย่างถี่ถว้ นและไตร่ ตรองพระวจนะเหล่านี้ซ้ าๆ
เจ้าจะเข้าใจว่าพระวจนะเหล่านี้เป็ นความจริ งหรื อไม่ และพระวจนะเหล่านี้คือชีวิตหรื อไม่
บางทีหลังจากที่ได้อ่านเพียงไม่กี่ประโยค คนบางคนจะกล่าวโทษพระวจนะเหล่านี้อย่างหูหนวกตาบอด
และพูดว่า “นี่ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าความรู ้แจ้งบางส่วนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์” หรื อ
“นี่คือพระคริ สต์เทียมเท็จที่เสด็จมาเพื่อหลอกลวงผูค้ น”
พวกที่พูดอะไรเช่นนั้นเป็ นผูท้ ี่ตาบอดด้วยความไม่รู้เท่าทัน!

เจ้าเข้าใจพระราชกิจและพระปรี ชาญาณของพระเจ้าน้อยเกินไป
และเราแนะนาให้เจ้าเริ่ มใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตน้ เลย!
พวกเจ้าต้องไม่หูหนวกตาบอดกล่าวโทษพระวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะการทรงปรากฏของพระคริสต์เทีย
มเท็จในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
และพวกเจ้าต้องไม่เป็ นคนที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพราะพวกเจ้ากลัวการหลอกลวง
นั่นจะไม่เป็ นความน่าเวทนาอย่างยิง่ หรอกหรื อ? หลังจากการตรวจดูมากมาย
หากเจ้ายังคงเชื่อว่าพระวจนะเหล่านี้ไม่ใช่ความจริ ง ไม่ใช่หนทาง และไม่ใช่การแสดงออกของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะได้รับการลงโทษในท้ายที่สุด และเจ้าจะปราศจากพระพร
หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความจริ งที่ถูกกล่าวอย่างราบเรี ยบยิง่ นักและชัดเจนยิง่ นักดังกล่าวได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าไม่ได้ไม่เหมาะสมสาหรับความรอดของพระเจ้าหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ใช่ผทู้ ี่ไม่ได้รับพระพรเพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าหรื อ? จงตรองดูเถิด!
อย่าหุนหันพลันแล่นและใจเร็ว และอย่าทาเหมือนว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นเกม
จงขบคิดเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายของเจ้า เพื่อประโยชน์ของความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเจ้า
เพื่อประโยชน์ของชีวิตของเจ้า และอย่าเล่นกับตัวเจ้าเอง เจ้าสามารถยอมรับพระวจนะเหล่านี้ได้หรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “ในเวลาที่เจ้า ได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

3. การพิพากษาในยุคสุดท้าย
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ก่อนที่มนุษย์จะได้รับการไถ่ พิษมากมายของซาตานซึ่งได้ถูกปลูกฝังไว้ภายในตัวเขาแล้ว
และภายหลังหลายพันปี ของการถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
เขามีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งต้านทานพระเจ้าก่อตัวขึ้นมาภายในตัวเขา ดังนั้น เมื่อมนุษย์ได้รบั การไถ่
ก็ย่อมไม่ใช่อะไรที่มากไปกว่ากรณีของการไถ่ที่มนุษย์ถูกซื้อมาด้วยราคาแพง
แต่ธรรมชาติซ่ึงเป็ นพิษภายในตัวเขาหาได้ถูกกาจัดให้หมดสิ้นไม่
มนุษย์ซ่งึ มีมลทินมากขนาดนั้นจะต้องก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลงก่อนที่จะกลายมามีคุณค่าต่อการรับใช้พระเจ้า
ด้วยวิถีทางแห่งพระราชกิจการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
มนุษย์จึงจะมารู ้จกั ธาตุแท้อนั โสมมและเสื่อมทรามภายในตัวเขาเองอย่างครบถ้วน
และเขาจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริ บูรณ์และกลับกลายเป็ นสะอาดได้
เฉพาะด้วยหนทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงสามารถกลายเป็ นมีค่าพอที่จะกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้าได้
พระราชกิจทั้งหมดที่ทรงกระทาในวันนี้น้ นั ก็เพื่อที่มนุษย์จะสามารถได้รับการทาให้สะอาดหรื อได้รับการเปลี่ย
นแปลง นัน่ คือ มนุษย์สามารถชาระล้างความเสื่อมทรามและได้รับการทาให้บริ สุทธิ์ได้
โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะ ตลอดจนโดยผ่านทางกระบวนการถลุง
แทนที่จะถือว่าช่วงระยะนี้ของพระราชกิจเป็ นช่วงระยะของความรอด
น่าจะกล่าวว่านี่คือพระราชกิจแห่งการทาให้บริสุทธิ์เสียมากกว่า ในความจริ ง
ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของการพิชิตชัยตลอดจนช่วงระยะที่สองในพระราชกิจแห่งความรอด
โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะนี่เอง มนุษย์จงึ มาถึงการได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
และโดยผ่านทางการใช้พระวจนะถลุง พิพากษา และเปิ ดเผยนี่เอง ความไม่บริ สุทธิ์ มโนคติที่หลงผิด เหตุจูงใจ
และความทะเยอทะยานของปัจเจกบุคคลภายในหัวใจมนุษย์จึงถูกเผยอย่างสมบูรณ์
สาหรับทุกสิ่งที่มวลมนุษย์อาจได้รับการไถ่และการยกโทษในบาปของเขาไปแล้วนั้น
พิจารณาได้เพียงว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงจดจาการล่วงละเมิดของมนุษย์และไม่ได้ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์โดยสอดคล้อ
งกับการล่วงละเมิดของเขา อย่างไรก็ตาม
ในเมื่อมนุษย์ผมู้ ีชีวิตอยู่ในร่ างกายที่เป็ นเนื้อหนังยังไม่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจากบาป
เขาก็ย่อมสามารถทาบาปต่อไปได้เท่านั้นเอง
อันเป็ นการเปิ ดเผยอุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเขาอย่างไม่รู้จบ นี่คือชีวิตที่มนุษย์ดาเนินอยู่
วัฏจักรอันไม่รู้จบของการทาบาปและการได้รับการยกโทษ
บาปส่วนใหญ่ของมวลมนุษย์ตอนกลางวันก็เพื่อที่จะสารภาพในตอนค่าเท่านั้นเอง เมื่อเป็ นแบบนี้
แม้ว่าเครื่ องบูชาลบล้างบาปนั้นมีประสิทธิภาพต่อมนุษย์ตลอดกาล

แต่มนั ก็จะไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปได้ พระราชกิจแห่งความรอดเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
เนื่องจากมนุษย์ยงั คงมีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามอยู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อผูค้ นได้ตระหนักว่า
พวกเขาเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ พวกเขาก็แสดงคาพูดปริ บ่นออกมา ยุติการไล่ตามเสาะหาชีวิต
และกลับกลายไปในทางลบอย่างถึงที่สุด นี่ไม่ได้แสดงว่า
มนุษยชาติยงั คงไม่สามารถนบนอบอย่างสุดใจภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้าหรอกหรื อ?
นี่มิใช่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานของพวกเขาชัดๆ เลยหรอกหรือ? เมื่อเจ้าไม่ได้กาลังอยู่ภายใต้การตีสอน
มือของเจ้าชูสูงเหนือผูอ้ ื่นทั้งหมด แม้แต่พระหัตถ์ของพระเยซู และเจ้าก็ร้องออกมาด้วยเสียงอันดังว่า
“จงเป็ นบุตรที่รักของพระเจ้า! จงเป็ นคนสนิทของพระเจ้า! พวกเราจะยอมตายเสียดีกว่าที่จะกราบไหว้ซาตาน!
จงขบถต่อซาดานดึกดาบรรพ์! จงขบถต่อพญานาคใหญ่สีแดง!
ขอให้พญานาคใหญ่สีแดงจงตกต่าจากอานาจอย่างน่าอนาถ! ขอพระเจ้าทรงทาให้พวกเราครบบริ บูรณ์!”
เสียงร้องของพวกเจ้าดังกว่าผูอ้ ื่นทั้งหมด แต่แล้วก็มาถึงเวลาแห่งการตีสอน
และเป็ นอีกครั้งที่อุปนิสัยเสื่อมทรามของมนุษยชาติถูกเปิ ดเผย แล้วเสียงร้องของพวกเขาก็หยุดลง
และปณิธานของพวกเขาก็ลม้ เหลว นี่คือความเสื่อมทรามของมนุษย์ที่กาลังดิง่ ลงลึกกว่าบาป
มันเป็ นบางสิ่งที่ปลูกฝังโดยซาตานและหยัง่ รากลึกอยูภ่ ายในมนุษย์
ไม่ง่ายสาหรับมนุษย์ที่จะกลับกลายเป็ นตระหนักรู ้บาปทั้งหลายของเขาเอง
เขาไม่มีหนทางที่จะตระหนักได้ถงึ ธรรมชาติอนั หยัง่ รากลึกของตัวเขาเอง
และเขาต้องพึ่งพาการพิพากษาโดยพระวจนะ เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี เฉพาะเมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่านั้น
มนุษย์จึงจะสามารถค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้เป็ นต้นไป
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อกล่าวถึงคาว่า “การพิพากษา”
เจ้ามีแนวโน้มที่จะนึกถึงพระวจนะที่พระยาห์เวห์ตรัสกับสถานที่ท้งั หมดและพระวจนะแห่งการตาหนิดุว่าที่พระ
เยซูตรัสกับพวกฟาริ สี แม้จะมีความรุ นแรงเช่นนั้น พระวจนะเหล่านี้ไม่ใช่การพิพากษามนุษย์ของพระเจ้า
แต่เป็ นเพียงพระวจนะที่พระเจ้าตรัสภายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน กล่าวคือในบริ บททีแ่ ตกต่างกัน
พระวจนะเหล่านี้ไม่เหมือนพระวจนะที่พระคริสต์ตรัสเมื่อพระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ในยุคสุดท้าย
ในยุคสุดท้ายนั้น พระคริสต์ทรงใช้ความจริงหลากหลายเพือ่ สั่งสอนมนุษย์ เพื่อตีแผ่แก่นแท้ของมนุษย์
และเพื่อชาแหละคาพูดและความประพฤติของมนุษย์ พระวจนะเหล่านี้ประกอบด้วยความจริ งนานัปการ อาทิ
หน้าที่ของมนุษย์ มนุษย์ควรเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร มนุษย์ควรจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างไร
มนุษย์ควรจะดารงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ธรรมดาอย่างไร รวมไปถึงพระปรี ชาญาณและพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
และอื่นๆ พระวจนะเหล่านี้ลว้ นชี้นาไปที่แก่นแท้ของมนุษย์และอุปนิสยั เสื่อมทรามของเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่
พระวจนะซึ่งตีแผ่ให้เห็นว่ามนุษย์เหยียดหยันพระเจ้าอย่างไรนั้น
ได้ถูกตรัสโดยพาดพิงถึงวิธีที่มนุษย์เป็ นร่ างทรงของซาตานและกองกาลังฝ่ ายศัตรู ผตู้ ่อต้านพระเจ้า
ในการทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์
พระเจ้าไม่เพียงทรงทาให้ธรรมชาติของมนุษย์ชดั เจนขึ้นอย่างเรี ยบง่ายด้วยพระวจนะไม่กี่คา
พระองค์ยงั ทรงทาการตีแผ่ จัดการ และตัดแต่งเป็ นช่วงเวลายาวนาน วิธีการตีแผ่ การจัดการ
และการตัดแต่งเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนได้ดว้ ยถ้อยคาธรรมดาสามัญ
แต่ดว้ ยความจริ งที่มนุษย์ได้สูญเสียไปจนหมดสิ้น เพียงวิธีการเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถเรี ยกว่าการพิพากษา
โดยผ่านการพิพากษาแบบนี้เท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถถูกสยบและโน้มน้าวจนหมดใจให้ยอมหมอบราบต่อพระเ
จ้า และยิ่งกว่านั้น ยังได้รับความรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้า
สิ่งที่พระราชกิจแห่งการพิพากษาทาให้เกิดขึ้นคือความเข้าใจของมนุษย์ต่อพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้า
และความจริ งเกี่ยวกับความเป็ นกบฏของเขาเอง
พระราชกิจแห่งการพิพากษาช่วยให้มนุษย์ได้รับความเข้าใจอย่างมากในน้ าพระทัยของพระเจ้า
ในจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า และในบรรดาความล้าลึกที่ไม่สามารถเข้าใจได้สาหรับเขา
มันยังช่วยให้มนุษย์ตระหนักรูถ้ ึงธาตุแท้อนั เสื่อมทรามและรากเหง้าของความเสื่อมทรามของเขา
รวมทั้งค้นพบความน่าเกลียดของมนุษย์ ผลกระทบเหล่านี้ลว้ นเป็ นผลจากพระราชกิจแห่งการพิพากษา
เพราะสาระสาคัญของพระราชกิจนี้อนั ที่จริงแล้วคือพระราชกิจที่เปิ ดแผ่ความจริ ง หนทาง
และชีวิตของพระเจ้าออกมาต่อผูค้ นทั้งหมดที่มีความเชื่อในพระองค์
พระราชกิจนี้คือพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่พระเจ้าทรงทา หากเจ้าไม่ถือว่าความจริ งเหล่านี้มีความสาคัญ

หากเจ้าไม่คิดถึงเรื่ องอื่นใดนอกจากวิธีการหลีกเลี่ยงพวกมันหรื อจะหาทางออกใหม่ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกมันอย่างไร เช่นนั้นแล้วเราบอกว่าเจ้าเป็ นคนบาปที่น่าเวทนา หากเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า
แต่ไม่แสวงหาความจริ งหรื อน้ าพระทัยของพระเจ้า อีกทั้งไม่รักหนทางซึ่งนาพาเจ้าเข้าสนิทกับพระเจ้ายิ่งขึ้น
เช่นนั้นแล้ว เราบอกว่าเจ้าเป็ นผูห้ นึ่งที่กาลังพยายามเลี่ยงหนีการพิพากษา
และว่าเจ้าเป็ นหุ่นเชิดและคนทรยศที่หลบหนีจากมหาบัลลังก์สีขาว
พระเจ้าจะไม่ทรงผ่อนผันแก่เหล่ากบฏที่หลบหนีจากใต้พระเนตรของพระองค์
พวกมนุษย์เช่นนั้นจะยิ่งได้รับการลงโทษทีร่ ุ นแรงมากกว่า
บรรดาผูท้ ี่มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อรับการพิพากษา และยิ่งกว่านั้นคือ ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์แล้ว
จะมีชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจ้าตลอดกาล แน่นอนว่านี่คอื บางสิ่งที่เป็ นของอนาคต
ตัดตอนมาจาก “พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์
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พระราชกิจแห่งการพิพากษาคือพระราชกิจของพระเจ้าเอง ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้ว
พระเจ้าจึงต้องทรงพระราชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เอง มนุษย์ไม่สามารถทาแทนพระองค์ได้
เนื่องจากการพิพากษาคือการใช้ความจริ งเพื่อครอบครองมนุษยชาติ
จึงไม่มคี าถามเลยว่าพระเจ้าจะยังคงทรงปรากฏในภาพลักษณ์ที่เป็ นมนุษย์เพื่อทรงปฏิบตั ิพระราชกิจนี้ท่ามกลาง
มนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในยุคสุดท้าย
พระคริ สต์จะทรงใช้ความจริงเพื่อสัง่ สอนผูค้ นทัว่ โลกและทาให้ความจริ งทั้งหมดเป็ นที่รู้จกั ของพวกเขา
นี่คือพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้า
ผูค้ นมากมายมีความรูส้ ึกไม่ดีเกี่ยวกับการทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้า
เพราะผูค้ นพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกลายเป็ นเนื้อหนังเพือ่ ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษา
อย่างไรก็ตาม เราต้องบอกเจ้าว่า
บ่อยครั้งที่พระราชกิจของพระเจ้าไปไกลเกินความคาดหมายทั้งหลายของมนุษย์และเป็ นเรื่ องยากที่จิตใจของมนุ
ษย์จะยอมรับ เพราะผูค้ นเป็ นเพียงหนอนแมลงบนแผ่นดิน
ในขณะที่พระเจ้าทรงเป็ นหนึ่งเดียวสูงสุดผูเ้ ติมเต็มจักรวาล
จิตใจของมนุษย์เปรียบเสมือนบ่อน้ าเน่าซึ่งแพร่ พนั ธุ์หนอนแมลงเท่านั้น
ในขณะที่แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจซึ่งชี้นาโดยพระดาริ ของพระเจ้าคือสิ่งซึ่งกลัน่ กรองจากพระปรี ชาญาณข
องพระเจ้า ผูค้ นพยายามชิงดีชงิ เด่นกับพระเจ้าตลอดเวลา ซึ่งเราบอกเลยว่ามันชัดเจนอยู่ในตัวเองว่า
ใครจะพลาดท่าเสียทีไปในที่สุด เราขอเตือนพวกเจ้าทุกคนว่า อย่าคิดว่าตนเองมีค่ายิง่ กว่าทองคา หากคนอื่นๆ
สามารถยอมรับการพิพากษาของพระเจ้า เหตุใดกันเจ้าถึงไม่สามารถ? เจ้ายืนสูงกว่าคนอืน่ ๆ มากแค่ไหน?
หากคนอื่นๆ สามารถยอมศิโรราบต่อความจริ ง เหตุใดเจ้าจึงไม่สามารถเช่นกัน?
พระราชกิจของพระเจ้ามีแรงเหวี่ยงที่หยุดไม่ได้
พระองค์จะไม่ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาซ้ าอีกครั้งเพียงเพราะเจ้าได้ทรงทา “ส่วนของเจ้า”
และเจ้าจะถูกพิชิตด้วยความสลดใจที่ปล่อยให้โอกาสดีเช่นนี้หลุดลอยไป หากเจ้าไม่เชื่อถ้อยคาของเรา
เช่นนั้นแล้ว จงแค่รอให้มหาบัลลังก์สีขาวบนท้องฟ้าแสดงการพิพากษาต่อเจ้าเถิด!
เจ้าต้องรู ้ว่าคนอิสราเอลทั้งหมดผลักไสและปฏิเสธพระเยซู แต่กระนั้น
ข้อเท็จจริ งเรื่ องการไถ่บาปมวลมนุษย์ของพระเยซูยงั คงแพร่ กระจายสู่ทุกปลายขอบของจักรวาล
นี่ไม่ใช่ความเป็ นจริ งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เมื่อนานมาแล้วหรอกหรื อ?
หากเจ้ายังคงกาลังรอให้พระเยซูพาเจ้าขึ้นสู่สวรรค์ เช่นนั้นแล้วเราก็บอกได้เลยว่าเจ้าคือตอไม้ที่ตายแล้ว[ก]
พระเยซูจะไม่ทรงยอมรับผูเ้ ชื่อจอมปลอมเช่นเจ้า ผูท้ ี่ไม่จงรักภักดีต่อความจริงและแสวงหาเพียงพระพรเท่านั้น

ในทางตรงกันข้าม
พระองค์จะทรงแสดงความไร้เมตตาในการโยนเจ้าลงไปในบึงไฟเพื่อถูกเผาไหม้เป็ นเวลานับหมื่นๆ ปี
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บัดนี้เจ้าเข้าใจหรื อไม่ว่าอะไรคือการพิพากษาและอะไรคือความจริง? หากเจ้าเข้าใจแล้ว
เราขอเตือนให้เจ้ายอมหมอบราบอย่างเชื่อฟังต่อการถูกพิพากษา ไม่เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะไม่มีวนั ได้โอกาสได้รับการชมเชยจากพระเจ้าหรื อถูกพระองค์ทรงนาเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์
พวกผูท้ ี่ยอมรับเพียงการพิพากษาเท่านั้น แต่ไม่สามารถชาระให้บริ สุทธิ์ได้
กล่าวคือพวกผูท้ ี่หลบหนีไปกลางพระราชกิจแห่งการพิพากษา จะถูกรังเกียจและปฏิเสธโดยพระเจ้าตลอดกาล
บาปนานาของพวกเขานั้นมากมายและน่าสลดใจยิง่ กว่าของพวกฟาริ สี
เพราะพวกเขาได้ทรยศพระเจ้าและเป็ นพวกกบฏต่อพระเจ้า
ผูค้ นเช่นนี้ซ่งึ ไม่คู่ควรแม้แต่จะทาการปรนนิบตั ิจะได้รับการลงโทษทีร่ ุ นแรงกว่ า ยิง่ ไปกว่านั้นก็คือ
เป็ นการลงโทษที่ยาวนานตลอดกาล พระเจ้าจะไม่ทรงละเว้นคนทรยศใดๆ
ที่ครั้งหนึ่งเคยแสดงความจงรักภักดีอย่างชัดแจ้งด้วยคาพูดแต่แล้วก็ทรยศพระองค์
ผูค้ นเช่นนี้จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงสาสมผ่านการลงโทษจิตวิญญาณ ดวงจิต และร่ างกาย
นี่ไม่ใช่การเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าอย่างแม่นยาหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าในการพิพากษามนุษย์และเปิ ดโปงเขาหรอกหรื อ?
พระเจ้าทรงส่งทุกคนที่กระทาสิ่งชัว่ ร้ายทุกชนิดในช่วงเวลาแห่งการพิพากษาไปยังสถานที่ที่ยุบยับไปด้วยวิญญา
ณชัว่ ร้ายและปล่อยให้วิญญาณชัว่ ร้ายเหล่านี้ทาลายร่ างกายอันเต็มไปด้วยเนื้อหนังของพวกเขาตามที่พวกมันปรา
รถนา และร่ างกายของผูค้ นเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นของซากศพ นั่นคือบทลงโทษที่เหมาะสมของพวกเขา
พระเจ้าทรงจารึ กบาปทั้งหมดทุกครั้งของเหล่าผูเ้ ชื่อจอมปลอม
สาวกจอมปลอมและคนงานจอมปลอมลงในสมุดบันทึกของพวกเขา และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
พระองค์ทรงโยนพวกเขาทิง้ ท่ามกลางวิญญาณที่ไม่สะอาด
ปล่อยให้วิญญาณที่ไม่สะอาดเหล่านี้สร้างมลทินให้ทวั่ ร่ างกายของพวกเขาตามอาเภอใจ
เพื่อที่พวกเขาจะไม่มีวนั ได้เกิดใหม่และไม่มีวนั ได้เห็นความสว่างอีกเลย
บรรดาผูเ้ สแสร้งที่ทางานรับใช้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่สามารถจงรักภักดีต่อไปได้จนถึงปลายทางถูกพระเจ้านับร
วมกับคนชัว่
เพื่อที่พวกเขาจะเดินตามคาแนะนาของคนชัว่ และกลายเป็ นส่วนหนึ่งของฝูงชนโกลาหลไร้ระเบียบของพวกนั้น
ในที่สุด พระเจ้าจะทาลายล้างพวกเขา
พระเจ้าทรงทอดทิ้งและไม่ใส่พระทัยรับรู ้ถึงพวกผูท้ ี่ไม่เคยจงรักภักดีต่อพระคริสต์หรื อไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดจาก
พละกาลังของพวกเขา และเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยุค พระองค์จะทรงทาลายล้างพวกเขาทั้งหมด
พวกเขาจะไม่ดารงอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป และยิง่ ไม่ได้รับเส้นทางเดินเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้า

บรรดาพวกที่ไม่เคยจริงใจกับพระเจ้า แต่ถูกสถานการณ์บงั คับให้ติดต่อกับพระองค์อย่างขอไปทีน้ นั
ถูกนับรวมกับบรรดาผูท้ รี่ ับใช้ผคู้ นของพระองค์ มีผคู้ นเช่นนี้เพียงจานวนเล็กน้อยเท่านั้นที่จะอยู่รอด
ขณะที่ส่วนใหญ่จะต้องพินาศพร้อมกับพวกที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติแม้แต่จะทาการปรนนิบตั ิดว้ ยซ้า ในท้ายที่สุด
พระเจ้าจะทรงนาสู่ราชอาณาจักรของพระองค์ซ่งึ บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่มีจิตใจเช่นเดียวกับพระเจ้า
ผูค้ นและบุตรของพระเจ้า และผูท้ ี่พระเจ้าทรงกาหนดไว้ล่วงหน้าให้เป็ นปุโรหิต
พวกเขาจะเป็ นสิ่งกลัน่ กรองจากพระราชกิจของพระเจ้า สาหรับพวกที่ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ
ที่พระเจ้ากาหนด พวกเขาจะถูกนับรวมกับบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ—
และพวกเจ้าสามารถจินตนาการได้อย่างแน่นอนว่าบทอวสานของพวกเขาจะเป็ นเช่นไร
เราได้บอกพวกเจ้าทั้งหมดที่เราควรบอกแล้ว ถนนที่พวกเจ้าเลือกเป็ นตัวเลือกของพวกเจ้าเพียงลาพัง
สิ่งที่พวกเจ้าควรเข้าใจคือสิ่งนี้: พระราชกิจของพระเจ้าไม่เคยรอผูใ้ ดที่ไม่สามารถก้าวทันพระองค์
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าไม่แสดงความเมตตาต่อมนุษย์ผใู้ ด
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พระเจ้าไม่ทรงกระทาซ้ าพระราชกิจในยุคใด เนื่องจากยุคสุดท้ายได้มาถึงแล้ว
พระองค์จะทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาในยุคสุดท้ายและจะทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสยั ทั้งหมดทั้งมวลที่เ
ป็ นของพระองค์ในยุคสุดท้าย ในการกล่าวถึงยุคสุดท้าย การนี้หมายถึงยุคที่แยกต่างหากยุคหนึ่ง
ซึ่งเป็ นยุคที่พระเยซูตรัสว่าพวกเจ้าจะเผชิญกับความวิบตั ิ และเผชิญกับแผ่นดินไหว การกันดารอาหาร
และภัยพิบตั ิท้งั หลายอย่างแน่นอน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่านี่คือยุคใหม่ และไม่ใช่ยุคพระคุณแบบเก่าอีกต่อไป
หากแม้นว่าเป็ นเช่นที่ผคู้ นกล่าวว่า พระเจ้าทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดไป
พระอุปนิสัยของพระองค์คือทรงมีความสงสารและความรักอยู่เสมอ
ว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์เสมือนพระองค์เอง
และพระองค์ทรงมอบความรอดให้มนุษย์ทุกคนและไม่มีวนั ทรงเกลียดชังมนุษย์
พระราชกิจของพระองค์จะสามารถมาถึงบทอวสานได้บา้ งไหม?
เมื่อพระเยซูเสด็จมาและทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน โดยทรงพลีอุทิศพระองค์เองเพื่อคนบาปทั้งหมด
และถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาบนแท่นบูชา พระองค์ได้ทรงทาให้พระราชกิจแห่งการไถ่ครบบริ บูรณ์แล้ว
และได้ทรงนาพายุคพระคุณมาถึงบทอวสานแล้ว ดังนั้น
จะมีประโยชน์อะไรในการทาซ้ าพระราชกิจของยุคนั้นในยุคสุดท้าย?
การทาสิ่งเดียวกันนั้นจะไม่เป็ นการปฏิเสธพระราชกิจของพระเยซูหรอกหรื อ?
หากพระเจ้ามิได้ทรงพระราชกิจแห่งการตรึ งกางเขนเมื่อพระองค์เสด็จมาในช่วงระยะนี้
แต่ยงั คงมีความรักและความสงสารอยู่
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงมีความสามารถที่จะนาพายุคนั้นไปถึงบทอวสานได้กระนั้นหรื อ?
พระเจ้าซึ่งมีความรักและความสงสารจะมีความสามารถนาพายุคนั้นไปถึงบทอวสานกระนั้นหรื อ?
ในพระราชกิจสุดท้ายแห่งการสรุ ปปิ ดตัวยุคนั้น พระอุปนิสัยของพระเจ้าคือหนึ่งในการตีสอนและการพิพากษา
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเปิ ดเผยทั้งหมดที่ไม่ชอบธรรม เพื่อพิพากษาผูค้ นทั้งหมดอย่างเปิ ดเผย
และเพื่อทาให้บรรดาผูท้ ี่รักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริงใจได้รับความเพียบพร้อม
มีเพียงพระอุปนิสัยเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถนาพายุคนั้นไปถึงบทอวสานได้ ยุคสุดท้ายได้มาถึงแล้ว
ทุกสรรพสิง่ ในการทรงสร้างจะถูกแยกไปตามประเภทของพวกมัน และถูกแบ่งออกเป็ นจาพวกต่างๆ
ตามธรรมชาติของพวกมัน นี่คือชัว่ ขณะที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยบทอวสานของมนุษยชาติและบั้นปลายของพวกเขา
หากผูค้ นมิได้กา้ วผ่านการตีสอนและการพิพากษาแล้วไซร้
ก็จะไม่มีหนทางที่จะตีแผ่ความไม่เชื่อฟังและความไม่ชอบธรรมของพวกเขา
มีเพียงโดยผ่านทางการตีสอนและการพิพากษาเท่านั้นที่จะสามารถเปิ ดเผยบทอวสานของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งป

วงได้ มนุษย์จะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเฉพาะเมื่อเขาได้รับการตีสอนและการพิพากษาเท่านั้น
คนชัว่ จะถูกนาไปอยู่กบั คนชัว่ คนดีอยู่กบั คนดี และมนุษยชาติท้งั ปวงจะถูกแยกออกไปตามประเภทของพวกเขา
บทอวสานของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงจะได้รับการเปิ ดเผยโดยผ่านทางการตีสอนและการพิพากษา
เพื่อที่คนชัว่ อาจจะได้รับการลงโทษและคนดีได้รับบาเหน็จรางวัล
และผูค้ นทั้งปวงกลับกลายมาอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของพระเจ้า
พระราชกิจทั้งหมดนี้จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางการตีสอนและการพิพากษาที่ชอบธรรม
เนื่องจากความเสื่อมทรามของมนุษย์ได้มาถึงจุดสูงสุดของมัน
และความไม่เชื่อฟังของพวกเขากลับกลายเป็ นร้ายแรงอย่างเหลือเกิน
จึงมีเพียงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้า
พระอุปนิสัยซึ่งประกอบด้วยการตีสอนและการพิพากษาเป็ นหลัก และถูกเปิ ดเผยในระหว่างยุคสุดท้ายเท่านั้น
ทีส่ ามารถแปลงสภาพและทาให้มนุษย์ครบบริ บรู ณ์อย่างเต็มเปี่ ยมได้
มีเพียงพระอุปนิสัยนี้เท่านั้นที่สามารถเปิ ดโปงคนชัว่
และด้วยเหตุน้ีจึงลงโทษพวกไม่ชอบธรรมทั้งหมดอย่างรุ นแรง ดังนั้น
พระอุปนิสัยเช่นนี้ซึมซับไปด้วยนัยสาคัญของยุคนั้น
และการเปิ ดเผยและการแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ถูกทาให้สาแดงชัดแจ้งเพื่อประโยชน์ของพระรา
ชกิจของยุคใหม่แต่ละยุค
มิใช่ว่าพระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสยั ของพระองค์โดยตามความชอบพระทัยเองและโดยไม่มีนัยสาคัญ
หากแม้นว่าในการเปิ ดเผยบทอวสานของมนุษย์ในระหว่างยุคสุดท้ายนั้น
พระเจ้ายังคงจะประทานความสงสารและความรักอันไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์และยังคงมีความรักต่อเขาอยู่ต่อไป
โดยไม่ทรงนามนุษย์ไปสู่การพิพากษาที่ชอบธรรม แต่ตรงกันข้ามกลับทรงแสดงให้เขาเห็นการยอมผ่อนปรน
ความอดทน และการให้อภัย และยกโทษให้มนุษย์ไม่ว่าบาปของเขาจะมหันต์เพียงใด
โดยไม่มีการพิพากษาอันชอบธรรมแม้แต่นิดเดียว กล่าวคือ เช่นนั้นแล้ว
เมื่อใดเล่าที่การบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้าจะได้มาถึงการปิ ดตัวเสียที?
เมื่อใดที่พระอุปนิสัยเช่นนี้จะสามารถนาทางผูค้ นไปสู่บ้นั ปลายที่เหมาะสมของมวลมนุษย์?
ดูตวั อย่างของผูพ้ ิพากษาคนหนึ่งที่มีความรักอยู่เสมอ ผูพ้ พิ ากษาที่มีใบหน้าดูใจดีและมีหัวใจอ่อนโยน
เขารักผูค้ นโดยไม่คานึงถึงอาชญากรรมที่พวกเขาอาจได้กระทามา
และเขามีความรักและความอดกลั้นกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาอาจจะเป็ นใคร ในกรณีน้ นั
เมื่อใดเขาจึงจะสามารถไปถึงการตัดสินที่ยุติธรรมได้เสียที? ในระหว่างยุคสุดท้าย
มีเพียงการพิพากษาอันชอบธรรมเท่านั้นที่สามารถแยกมนุษย์ไปตามประเภทของพวกเขาและนาพามนุษย์ไปสู่อ

าณาจักรใหม่ได้ ในหนทางนี้
ทัว่ ทั้งยุคนั้นถูกนาพาไปถึงบทอวสานโดยผ่านทางพระอุปนิสยั อันชอบธรรมในการพิพากษาและการตีสอนของ
พระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 82
พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นพระราชกิจที่มีนัยสาคัญสูงสุด ซึ่งกล่าวถึงในแง่ของพระราชกิจ
และองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจในท้ายที่สุดก็คือพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ และมิใช่พระวิญญาณ
บางคนเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะเสด็จมายังแผ่นดินโลกและทรงปรากฏต่อมนุษย์ในบางเวลาที่ไม่มีใครรู ้
ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดโดยพระองค์เอง
โดยทรงทดสอบพวกเขาทีละคนโดยไม่มีผูใ้ ดถูกปล่อยไว้เลย
บรรดาผูท้ ี่คิดในหนทางนี้ไม่รู้จกั พระราชกิจแห่งการจุติมาเป็ นมนุษย์ในช่วงระยะนี้
พระเจ้าไม่ทรงพิพากษามนุษย์ทีละคน และพระองค์ไม่ทรงทดสอบมนุษย์ทีละคน
การทาดังนั้นคงจะไม่ใช่พระราชกิจแห่งการพิพากษา
ความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรื อ?
เนื้อแท้ของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรือ?
สิ่งที่ได้รับการพิพากษาคือเนื้อแท้ที่เสื่อมทรามของมวลมนุษย์ เนื้อแท้ของมนุษย์ที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
และบาปต่างๆ ทั้งหมดของมนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงพิพากษาความผิดหยุมหยิมและไม่มีนัยสาคัญของมนุษย์
พระราชกิจแห่งการพิพากษาคือตัวแทน และมิใช่ดาเนินการเพื่อบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ
ตรงกันข้าม มันคือพระราชกิจที่ผคู้ นกลุ่มหนึ่งได้รับการพิพากษาเพื่อเป็ นสิ่งแทนการพิพากษามวลมนุษย์ท้งั ปวง
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงใช้พระราชกิจของพระองค์เพือ่ เป็ นสิ่งแทนพระราชกิจแห่งมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยการทร
งดาเนินพระราชกิจของพระองค์กบั ผูค้ นกลุ่มหนึ่งโดยพระองค์เอง ซึ่งหลังจากนั้นมันจะค่อยๆ
แผ่ออกไปทีละน้อย นี่คือลักษณะของพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยเช่นกัน
พระเจ้ามิได้ทรงพิพากษาบุคคลเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อผูค้ นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่แทนที่จะเป็ นนั้น ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมวลมนุษย์ท้งั หมดแทน—ตัวอย่างเช่น
การต่อต้านพระเจ้าของมนุษย์ หรื อการไม่เคารพต่อพระองค์ของมนุษย์
หรื อการรบกวนพระราชกิจของพระเจ้าของมนุษย์ เป็ นต้น
สิ่งที่ได้รับการพิพากษาคือเนื้อแท้แห่งการต่อต้านพระเจ้าของมวลมนุษย์
และพระราชกิจนี้คือพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย
พระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ที่มนุษย์ได้เป็ นประจักษ์พยานคือพระราชกิจแห่งการพิ
พากษาต่อหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สีขาวในระหว่างยุคสุดท้าย ซึ่งมนุษย์ได้คิดฝันในระหว่างอดีตกาล
พระราชกิจที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์กาลังทรงกระทาอยู่ปัจจุบนั นี้คือการพิพากษาต่อหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สี
ขาวอย่างแน่นอน
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ในวันนี้คอื พระเจ้าผูซ้ ่งึ ทรงพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดในระหว่างยุคสุดท้าย

เนื้อหนังนี้และพระราชกิจของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
และพระอุปนิสัยของพระองค์คือความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ถึงแม้ว่าขอบเขตของพระราชกิจของพระองค์จะถูกจากัด และมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล
แต่เนื้อแท้ของพระราชกิจแห่งการพิพากษาคือการพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดโดยตรง—
มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของประชากรที่ได้รับการเลือกสรรของประเทศจีน
อีกทั้งมิใช่เพื่อประโยชน์ของผูค้ นจานวนน้อยกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังนี้
ถึงแม้ว่าขอบเขตของพระราชกิจนี้มิได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล
แต่มนั เป็ นสิ่งแทนพระราชกิจแห่งจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล
และหลังจากพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจภายในขอบเขตของพระราชกิจแห่งเนื้อหนังของพระองค์
พระองค์จะทรงขยายพระราชกิจนี้ไปถึงจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลโดยทันที
ในหนทางเดียวกันกับที่ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูได้ถูกเผยแผ่ไปตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลหลังจากการคืนพระชนม์แ
ละการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์
ไม่ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อพระราชกิจของเนื้อหนังหรื อไม่ก็ตาม
มันคือพระราชกิจที่ดาเนินการอยู่ภายในขอบเขตที่จากัด
แต่เป็ นพระราชกิจซึ่งเป็ นสิ่งแทนพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวล ในระหว่างยุคสุดท้ายนั้น
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์โดยการทรงปรากฏในพระอัตลักษณ์ซ่ึงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และพระเจ้าในเนื้อหนังคือพระเจ้าผูท้ รงพิพากษามนุษย์ต่อหน้าบัลลังใหญ่สีขาว
ไม่ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณหรื อเนื้อหนังหรือไม่ก็ตาม
พระองค์ผูท้ รงพระราชกิจแห่งการพิพากษาก็ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพิพากษามวลมนุษย์ในระหว่างยุคสุดท้าย
การนี้ถูกกาหนดโดยขึ้นอยู่กบั พระราชกิจของพระองค์
และมันมิได้ถูกกาหนดไปตามการทรงปรากฏภายนอกของพระองค์หรื อปัจจัยอืน่ ๆ ที่หลากหลาย
ถึงแม้มนุษย์จะเก็บงามโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายเกี่ยวกับพระวจนะเหล่านี้ไว้
แต่ไม่มีสักคนที่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพิพากษาและการพิชิตชัยมวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้าซึ่ง
จุติมาเป็ นมนุษย์ได้ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดถึงมันอย่างไร แต่ในที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริ งทั้งหลายก็คือข้อเท็จจริ ง
ไม่มีสักคนที่สามารถกล่าวได้ว่า “พระราชกิจนั้นดาเนินการโดยพระเจ้า แต่เนื้อหนังนั้นไม่ใช่พระเจ้า”
การนี้เป็ นเรื่ องไร้เหตุผล เพราะพระราชกิจนี้ไม่มีใครสักคนสามารถกระทาได้เว้นแต่พระเจ้าในเนื้อหนัง
ในเมื่อพระราชกิจนี้ได้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว
ภายหลังจากพระราชกิจนี้ก็จะไม่ปรากฏพระราชกิจแห่งการพิพากษามนุษย์ของพระเจ้าเป็ นครั้งที่สอง
พระเจ้าในการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจทั้งหมดแห่งการบริ หารจัดการ

ทั้งหมดทั้งมวลไปแล้ว และจะไม่มีช่วงระยะที่สี่ของพระราชกิจของพระเจ้า
เนื่องจากผูท้ ี่ได้รับการพิพากษาคือมนุษย์ มนุษย์ผซู้ ่งึ มีเนื้อหนังและถูกทาให้เสื่อมทรามไป
และมันไม่ใช่วิญญาณของซาตานที่ได้รับการพิพากษาโดยตรง
เพราะฉะนั้นพระราชกิจแห่งการพิพากษาจึงมิได้ดาเนินการในโลกฝ่ ายวิญญาณ แต่ดาเนินการท่ามกลางมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ไม่มีผูใ้ ดเหมาะสมและมีคุณสมบัติเหมาะสาหรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาความเสื่อมทรามของเนื้อหนังมนุษ
ย์มากไปกว่าพระเจ้าในเนื้อหนัง หากการพิพากษาดาเนินการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ยิ่งไปกว่านั้น พระราชกิจเช่นนั้นคงจะยากสาหรับมนุษย์ที่จะยอมรับ
เพราะพระวิญญาณไม่สามารถที่จะมาพบกันซึ่งหน้ากับมนุษย์ได้ และเนื่องจากการนี้
ประสิทธิผลทั้งหลายก็คงจะไม่ส่งผลในทันที
นับประสาอะไรที่มนุษย์จะสามารถมองเห็นพระอุปนิสัยอันมิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้าอย่างชัดเจนขึ้น
ซาตานสามารถได้รับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงก็เฉพาะเมื่อพระเจ้าในเนื้อหนังทรงพิพากษาความเสื่อมทรามของ
มวลมนุษย์เท่านั้น โดยการทรงเป็ นอย่างเดียวกับมนุษย์ที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงสามารถพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้โดยตรง
นี่คือเครื่ องหมายของความบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภายในของพระองค์
และของความพิเศษเหนือธรรมดาของพระองค์ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีคุณสมบัติเหมาะสม
และทรงอยู่ในตาแหน่งที่จะพิพากษามนุษย์ เพราะพระองค์ทรงถือครองความจริ งและความชอบธรรม
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสามารถพิพากษามนุษย์ได้
พวกที่ไม่มีความจริ งและความชอบธรรมย่อมไม่เหมาะที่จะพิพากษาผูอ้ นื่
หากพระราชกิจนี้กระทาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะมิใช่หมายถึงชัยชนะเหนือซาตาน
พระวิญญาณทรงเป็ นที่ยกย่องโดยเนื้อแท้ภายในมากกว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตายทั้งหลาย
และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภายใน และทรงมีชยั ชนะเหนือเนื้อหนัง
หากพระวิญญาณทรงพระราชกิจนี้โดยตรง
พระองค์คงจะไม่ทรงสามารถพิพากษาความไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมนุษย์ได้
และอาจจะไม่ทรงสามารถเผยความไม่ชอบธรรมทั้งหมดของมนุษย์ได้
เนื่องจากพระราชกิจแห่งการพิพากษายังถูกดาเนินการโดยผ่านทางมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์เกี่ยวกั
บพระเจ้าด้วยเช่นกัน และมนุษย์ไม่เคยได้มีมโนคติอนั หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับพระวิญญาณ และดังนั้น
พระวิญญาณจึงไม่ทรงสามารถที่จะเผยความไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้ดีกว่า
นับประสาอะไรที่จะทรงสามารถเปิ ดเผยความไม่ชอบธรรมเช่นนั้นอย่างครบถ้วน
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงเป็ นศัตรู ของบรรดาผูท้ ไี่ ม่รู้จกั พระองค์ท้งั หมด
พระองค์ทรงเปิ ดเผยความไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมวลมนุษย์โดยผ่านทางการพิพากษามโนคติอนั หลงผิดทั้งหลาย
และการต่อต้านพระองค์ของมนุษย์
ประสิทธิผลทั้งหลายของพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นที่ประจักษ์ชดั มากกว่าประสิทธิผลทั้งหลายขอ

งพระราชกิจของพระวิญญาณ และดังนั้น
การพิพากษามวลมนุษย์ท้งั ปวงจึงมิได้ถูกดาเนินการโดยพระวิญญาณโดยตรง
แต่เป็ นพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงเป็ นที่มองเห็นได้และสัมผัสได้โดยมนุษย์
และพระเจ้าในเนื้อหนังทรงสามารถพิชิตมนุษย์ได้โดยครบบริ บูรณ์ ในสัมพันธภาพเช่นนี้กบั พระเจ้าในเนื้อหนัง
มนุษย์จึงก้าวหน้าจากการต่อต้านไปสู่การเชื่อฟัง จากการข่มเหงไปสู่การยอมรับ
จากมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายไปสู่ความรู ้ และจากการปฏิเสธไปสู่ความรัก—
เหล่านี้คือประสิทธิผลทั้งหลายจากพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
มนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านทางการยอมรับการพิพากษาของพระองค์เท่านั้น มนุษย์ค่อยๆ
มารู ้จกั พระองค์ทีละน้อยโดยผ่านทางพระวจนะทั้งหลายจากพระโอษฐ์ของพระองค์เท่านั้น
มนุษย์ได้รับการพิชิตโดยพระองค์ในระหว่างการที่เขาต่อต้านพระองค์
และเขาได้รับสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตจากพระองค์ในระหว่างการยอมรับการตีสอนของพระองค์
พระราชกิจทั้งหมดนี้คือพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง
และมิใช่พระราชกิจของพระเจ้าในพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระวิญญาณ
พระราชกิจที่กระทาโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์คือพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และพระราชกิจที่ล้าลึกมากที่สุด
และตอนที่สาคัญยิ่งจากพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้านั้นก็คือสองช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการจุติเป็
นมนุษย์
ความเสื่อมทรามอันล้าลึกของมนุษย์เป็ นอุปสรรคที่ยงิ่ ใหญ่ต่อพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุตมิ าเป็ นมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชกิจที่ดาเนินการกับผูค้ นในยุคสุดท้ายเป็ นพระราชกิจที่ยากลาบากอย่างยิง่ ยวด
และสภาพแวดล้อมไม่อานวย และขีดความสามารถของบุคคลทุกประเภทก็ต่ามาก กระนั้น
ในบทอวสานของพระราชกิจนี้ มันจะยังคงสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยไม่มีขอ้ บกพร่ องแต่อย่างใดเลย นี่คือประสิทธิผลของพระราชกิจของเนื้อหนัง
และประสิทธิผลนี้น่าจูงใจมากกว่าประสิทธิผลของพระราชกิจของพระวิญญาณ
พระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้าจะได้รับการสรุ ปปิ ดตัวในเนื้อหนัง
และพวกมันต้องได้รับการสรุ ปปิ ดตัวโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
พระราชกิจที่สาคัญมากที่สุดและวิกฤติมากที่สุดกระทาขึ้นในเนื้อหนัง
และความรอดของมนุษย์ตอ้ งได้รับการดาเนินการโดยพระเจ้าในเนื้อหนังโดยพระองค์เอง
ถึงแม้ว่ามวลมนุษย์ท้งั หมดจะรู ้สึกว่าพระเจ้าในเนื้อหนังนั้นดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์
แต่แท้ที่จริ งแล้วเนื้อหนังนี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมและการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ท้งั หมด

ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
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วันนี้ พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเจ้า ตีสอนพวกเจ้า และกล่าวโทษพวกเจ้า
แต่เจ้าต้องรู ้ว่าประเด็นของการกล่าวโทษพวกเจ้าคือ เพื่อให้เจ้ารู ้จกั ตัวเอง พระองค์ทรงกล่าวโทษ สาปแช่ง
พิพากษา และตีสอน ก็เพื่อที่เจ้าอาจจะรู ้จกั ตัวเจ้าเอง เพื่อที่อุปนิสัยของเจ้าอาจจะเปลี่ยนแปลง
และที่ยิ่งไปมากกว่านั้นก็คอื เพื่อที่เจ้าอาจจะรู ้คุณค่าของเจ้าเอง
และมองเห็นว่าการกระทาทั้งหมดของพระเจ้านั้นชอบธรรมและเป็ นไปโดยสอดคล้องกับพระอุปนิสัยของพระอ
งค์และข้อพึงประสงค์ท้งั หลายแห่งพระราชกิจของพระองค์
มองเห็นว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจโดยสอดคล้องกับแผนการของพระองค์เพือ่ ความรอดของมนุษย์
และมองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูช้ อบธรรม ผูซ้ ่ึงทรงรัก ทรงช่วยให้รอด ทรงพิพากษา
และทรงตีสอนมนุษย์ หากเจ้ารู ้เพียงว่าเจ้ามีสถานะอันต่าต้อย รู ้เพียงว่าเจ้าเสื่อมทรามและไม่เชื่อฟัง
แต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเผยชัดถึงความรอดของพระองค์โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอนที่พ
ระองค์ทรงกระทาในตัวเจ้าในวันนี้ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะไม่มีหนทางใดเลยที่จะได้รับประสบการณ์
นับประสาอะไรที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้
พระเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อประหัตประหารหรื อทาลายล้าง แต่เพื่อพิพากษา สาปแช่ง ตีสอน และช่วยให้รอด
จนกว่าแผนการบริ หารจัดการ 6,000 ปี ของพระองค์จะมาถึงจุดปิ ดตัว—
ก่อนที่พระองค์จะทรงเปิ ดเผยบทอวสานของมนุษย์แต่ละหมวดหมู่—
พระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของความรอด
จุดประสงค์โดยล้วนของพระราชกิจก็คือการทาให้ผูท้ รี่ ักพระองค์มีความครบบริ บรู ณ์—อย่างถ้วนทัว่ เช่นนั้น—
และเพื่อนาพาพวกเขาเข้ามาอยู่ในความนบนอบภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงช่วยผูค้ นให้รอดอย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดนั้นทรงกระทาโดยการทาให้พวกเขาหลุดรอดจากธรรมชาติเยี่ยงซาตานแบบเดิมของพวกเขา นั่นคือ
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดโดยการทาให้พวกเขาแสวงหาชีวิต หากพวกเขาไม่ทาเช่นนั้น
พวกเขาจะไม่มีหนทางที่จะยอมรับความรอดของพระเจ้าเลย ความรอดคือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
และการแสวงหาชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งลงมือกระทาเพื่อที่จะยอมรับความรอด ในสายตาของมนุษย์
ความรอดคือความรักของพระเจ้า และความรักของพระเจ้าไม่อาจเป็ นการตีสอน การพิพากษา
และการสาปแช่งไปได้ ความรอดต้องบรรจุไปด้วยความรัก ความเมตตาสงสาร และที่มากกว่านั้นก็คือ
คาปลอบใจทั้งหลาย รวมทั้งพระพรอันไร้ขอบเขตที่พระเจ้าประทานให้
ผูค้ นเชื่อว่าตอนที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดนั้น
พระองค์ทรงกระทาเช่นนั้นโดยการขับเคลื่อนพวกเขาด้วยพระพรทั้งหลายและพระคุณของพระองค์

เพื่อให้พวกเขาสามารถมอบหัวใจของพวกเขาให้กบั พระเจ้าได้ ดังจะกล่าวได้ว่า
การที่พระองค์ทรงสัมผัสมนุษย์คือการที่พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอด
ความรอดชนิดนี้กระทาโดยการตั้งข้อตกลงประการหนึ่งขึ้นมา
มนุษย์จะยอมนบนอบเฉพาะพระนามของพระเจ้าและเพียรพยายามที่จะทาให้ดีเพื่อพระองค์และนาพระสิริมาสู่พ
ระองค์ก็ต่อเมื่อพระเจ้าประทานให้พวกเขาเป็ นร้อยเท่าเท่านั้นนี่
ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ต่อมวลมนุษย์
พระเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลกก็เพื่อช่วยมวลมนุษย์ซ่ึงเสื่อมทรามให้รอด
ไม่มีการโป้ปดมดเท็จอยู่ในการนี้เลย หากมี
พระองค์ก็คงไม่ได้เสด็จมาทรงพระราชกิจด้วยพระองค์เองอย่างแน่นอน ในอดีตนั้น
วิถีทางแห่งความรอดของพระองค์เกี่ยวข้องกับการแสดงความรักและความเมตตาสงสารอย่างถึงที่สุด
จนถึงขั้นที่พระองค์ประทานทั้งหมดของพระองค์ให้แก่ซาตานเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับมวลมนุษย์ท้งั หมดทั้ง
มวล ปัจจุบนั นี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็ นเหมือนอดีต กล่าวคือ ความรอดที่ประทานให้แก่พวกเจ้าในวันนี้เกิดขึ้น ณ
ช่วงเวลาแห่งยุคสุดท้าย ในช่วงระหว่างที่มีการจาแนกชั้นแต่ละบุคคลไปตามประเภท ทั้งนี้
วิถีทางแห่งความรอดของพวกเจ้าไม่ใช่ความรักหรื อความเมตตาสงสาร แต่เป็ นการตีสอนและการพิพากษา
เพื่อที่มนุษย์อาจสามารถได้รับการช่วยให้รอดอย่างทัว่ ถึงยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ นั ทั้งหมดที่พวกเจ้าได้รับคือการตีสอน
การพิพากษา และการเฆี่ยนตีอย่างไร้ปรานี แต่จงรู ้สิ่งนี้ไว้ว่า
ในการเฆี่ยนตีอนั ไร้หัวใจนี้ไม่มีการลงโทษเลยแม้แต่น้อย
โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าคาพูดของเราอาจจะกร้าวกระด้างเพียงใด
สิ่งที่ตกมาถึงพวกเจ้าเป็ นเพียงแค่คาพูดไม่กคี่ าที่อาจจะดูเหมือนไร้หัวใจอย่างถึงที่สุดสาหรับพวกเจ้า
และไม่สาคัญว่าเราอาจจะมีความโมโหมากเพียงใด สิ่งที่พรัง่ พรู ลงมาบนพวกเจ้าก็ยงั คงเป็ นวจนะแห่งการสอน
และเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทาร้ายพวกเจ้าหรื อทาให้พวกเจ้าถึงแก่ความตาย
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งหรอกหรื อ? จงรูไ้ ว้ว่าทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการพิพากษาอันชอบธรรม
หรื อกระบวนการถลุงและการตีสอนอันไร้หัวใจ ทุกอย่างเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอด
โดยไม่ตอ้ งคานึงว่า วันนี้ แต่ละคนได้รับการจาแนกชั้นไปตามประเภทหรือไม่
หรื อหมวดหมู่ของมนุษย์ได้รับการตีแผ่หรื อไม่
จุดประสงค์ของพระวจนะทั้งปวงและพระราชกิจของพระเจ้าคือเพื่อช่วยบรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งให้รอ
ด การพิพากษาอันชอบธรรมถูกนามาใช้ชาระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์
และกระบวนการถลุงอันไร้หัวใจกระทาขึ้นเพื่อชาระพวกเขาให้สะอาด
ทั้งพระวจนะหรื อการสั่งสอนอันกร้าวกระด้างต่างกระทาเพื่อการชาระให้บริ สุทธิ์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ง

ความรอด ด้วยเหตุน้ นั วิธีการแห่งความรอดของวันนี้จึงไม่เหมือนกับของอดีต วันนี้
พวกเจ้าได้รับการนาพาความรอดมาให้โดยผ่านทางการพิพากษาอันชอบธรรม
และนี่เป็ นเครื่ องมือที่ดีสาหรับการจาแนกชั้นพวกเจ้าแต่ละคนไปตามประเภท ที่มากกว่านั้นก็คือ
การตีสอนอันโหดเหี้ยมยังทาหน้าที่เสมือนความรอดอันสูงสุดของพวกเจ้า—
และพวกเจ้ามีสิ่งใดจะพูดในขณะเผชิญหน้ากับการตีสอนและการพิพากษาดังกล่าวเล่า?
พวกเจ้าไม่ได้ชื่นชมความรอดตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบมาโดยตลอดหรอกหรื อ?
พวกเจ้าได้มองเห็นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และตระหนักถึงฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดและพระปรี ชาญาณของพระองค์ นอกจากนี้
พวกเจ้ายังได้รับประสบการณ์กบั การเฆีย่ นตีและการบ่มวินยั ซ้ าแล้วซ้ าเล่ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม
พวกเจ้าไม่ได้รับพระคุณอันสูงสุดด้วยหรอกหรื อ?
พระพรทั้งหลายของพวกเจ้าไม่มากกว่าของผูค้ นอืน่ ใดกระนั้นหรื อ?
พระคุณทั้งหลายของพวกเจ้าโอบเอื้อยิง่ กว่าสง่าราศีและความมัง่ คัง่ ที่โซโลมอนได้ชื่นชมเสียอีก!
จงตรองดูเถิดว่า หากเจตนาของเราในการมาคือเพื่อที่จะกล่าวโทษและลงโทษพวกเจ้าแทนการช่วยเจ้าให้รอด
วันเวลาของพวกเจ้าจะสามารถยืนยาวมาได้นานขนาดนั้นหรื อ?
สิ่งดารงอยู่ซ่งึ เป็ นเนื้อและเลือดที่เต็มไปด้วยบาปอย่างพวกเจ้าจะสามารถมีชีวิตรอดมาได้จนถึงวันนี้หรื อ?
หากเป้าหมายของเราเป็ นเพียงการลงโทษพวกเจ้า แล้วเหตุใดเล่า
เราจึงได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์และเริ่ มลงมือดาเนินการประกอบการอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้น?
การลงโทษพวกเจ้าซึ่งเป็ นแค่พวกมนุษย์ธรรมดานั้น มิใช่ว่ากระทาได้โดยง่ายดาย
ด้วยการเปล่งวจนะคาเดียวหรอกหรื อ?
เรายังจาเป็ นจะต้องทาลายพวกเจ้าหลังจากที่กล่าวโทษพวกเจ้าอย่างมีจุดประสงค์กระนั้นหรือ?
พวกเจ้ายังคงไม่เชื่อวจนะเหล่านี้ของเราหรื อ?
เราจะสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้เพียงโดยผ่านทางความรักและความเมตตาสงสารหรื อ?
หรื อเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะการตรึ งกางเขนเท่านั้นในการช่วยมนุษย์ให้รอด?
อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรามิได้เอื้ออานวยมากกว่าหรอกหรื อในการที่จะทาให้มนุษย์เชื่อฟังอย่างครบบริ บูรณ์
? อุปนิสัยอันชอบธรรมของเราไม่มีความสามารถในการช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างทัว่ ถึงได้มากกว่าหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก
“เจ้าควรละวางพระพรเกี่ยวกับสถานะลงและทาความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในการนาพาความรอดมาสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 85
แม้วจนะของเราอาจเข้มงวด แต่ท้งั หมดนั้นพูดไปเพือ่ ความรอดของมนุษย์
เพราะเราเพียงกาลังกล่าววจนะเท่านั้น และไม่ได้กาลังลงโทษเนื้อหนังของมนุษย์
วจนะเหล่านี้เป็ นเหตุให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ในความสว่าง รู ้ว่าความสว่างนั้นมีอยู่ รู ้ว่าความสว่างนั้นล้าค่า
และยิ่งไปกว่านั้น รู ้ว่าวจนะเหล่านี้มีประโยชน์สาหรับพวกเขาอย่างไร ตลอดจนรู ้ว่าพระเจ้าคือความรอด
แม้เราได้เปล่งวจนะไปแล้วมากมายเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา
แต่สิ่งที่วจนะเหล่านั้นเป็ นตัวแทนก็ยงั ไม่ได้ถูกปฏิบตั ิต่อพวกเจ้าเป็ นการกระทา
เราได้มาเพื่อทางานของเราและเพื่อกล่าววจนะของเรา และแม้ว่าวจนะของเราอาจเคร่งครัด
แต่ก็พูดเพื่อการพิพากษาความเสื่อมทรามของพวกเจ้าและความกบฏของพวกเจ้า
จุดประสงค์ของการที่เรากระทาการนี้กย็ งั คงเป็ นไปเพื่อการช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตาน
เรากาลังใช้วจนะของเราช่วยมนุษย์ให้รอด จุดประสงค์ของเราไม่ใช่เพื่อทาอันตรายมนุษย์ดว้ ยวจนะของเรา
วจนะของเราเข้มงวดก็เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ท้งั หลายในงานของเรา
มนุษย์สามารถมารู ้จกั ตัวเองและหลุดรอดจากอุปนิสยั อันกบฏของพวกเขาได้ก็โดยผ่านทางงานดังกล่าวเท่านั้น
นัยสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระราชกิจแห่งพระวจนะก็คือการเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นนาความจริ งมาปฏิบตั ิหลังจาก
ที่ได้เข้าใจแล้ว สัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขา
และได้รับความรู ้เกี่ยวกับตัวพวกเขาเองและเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
การสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์สามารถทาให้เป็ นไปได้กโ็ ดยการปฏิบตั ิพระราชกิจในหนทางของการกล่า
วพระวจนะเท่านั้นและมีเพียงพระวจนะเท่านั้นที่สามารถอธิบายความจริงได้
การปฏิบตั ิพระราชกิจในหนทางนี้คอื วิถีทางที่ดีที่สุดในการพิชิตมนุษย์
นอกเหนือจากถ้อยดารัสของพระวจนะแล้ว
ไม่มีวิธีการอื่นเลยทีส่ ามารถให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริ งและเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าแก่ผคู้ นได้ชดั เจ
นไปกว่านี้ ด้วยเหตุน้ นั ในพระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายของพระองค์
พระเจ้าจึงตรัสต่อมนุษย์เพื่อไขความจริ งและความล้าลึกทั้งหมดที่พวกเขายังไม่เข้าใจให้แก่พวกเขา
อันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พวกเขาสามารถได้รับหนทางที่แท้จริ งและชีวิตจากพระเจ้า
และด้วยการนั้นจึงเป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์
จุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้าต่อมนุษย์คอื เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
และพระราชกิจนั้นกระทาลงไปเพื่อนาความรอดมาให้พวกเขา เพราะฉะนั้น
ในระหว่างช่วงเวลาแห่งความรอดของมนุษย์ของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงพระราชกิจในการลงโทษพวกเขา
ขณะที่กาลังทรงนาพาความรอดมาสู่มนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงลงโทษความชัว่ หรื อปูนบาเหน็จความดี

และพระองค์ไม่ทรงเปิ ดเผยบั้นปลายของผูค้ นสารพัดประเภท
แต่พระองค์กลับจะทรงพระราชกิจเพื่อการลงโทษความชัว่ หรือปูนบาเหน็จความดีเฉพาะหลังจากที่พระราชกิจร
ะยะสุดท้ายของพระองค์เสร็จสมบูรณ์
และพระองค์จึงจะทรงเปิ ดเผยบทอวสานของผูค้ นต่างชนิดทั้งหมดเฉพาะเมื่อถึงเวลานั้นเท่านั้น
พวกที่ถูกลงโทษจะเป็ นพวกที่ไม่สามารถช่วยให้รอดได้จริงๆ
ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดจะเป็ นผูท้ ี่ได้มาซึ่งความรอดของพระเจ้าในระหว่างช่วงเวลาแห่งความ
รอดของมนุษย์ของพระองค์ ในขณะที่กาลังมีการปฏิบตั ิพระราชกิจเพื่อความรอดของพระเจ้า
บุคคลทุกคนซึ่งสามารถช่วยให้รอดได้จะได้รับการช่วยให้รอดมากเท่าที่จะมากได้และจะไม่มีใครถูกทิ้งขว้าง
เพราะจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้าก็คือการช่วยมนุษย์ให้รอด
ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่สามารถสัมฤทธิ์การเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยของตนเองในระหว่างช่วงเวลาแห่งความรอดของมนุ
ษย์ของพระเจ้า—รวมทั้งผูค้ นทั้งหมดที่ไม่สามารถนบนอบต่อพระเจ้าได้อย่างครบบริ บูรณ์—
จะกลายเป็ นวัตถุสาหรับการลงโทษ พระราชกิจในระยะนี้ —พระราชกิจแห่งพระวจนะ—
จะไขหนทางและความล้าลึกทั้งปวงที่ผคู้ นไม่เข้าใจให้กบั พวกเขา
เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าและข้อพึงประสงค์ท้งั หลายที่พระเจ้ามีตอ่ พวกเขา
และเพื่อให้พวกเขาสามารถมีความพร้อมพื้นฐานในการที่จะนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิและสัมฤทธิ์การเ
ปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขา พระเจ้าทรงใช้เพียงพระวจนะในการทรงพระราชกิจของพระองค์
และมิทรงลงโทษผูค้ นที่เป็ นกบฏเล็กน้อย นี่เป็ นเพราะว่าตอนนี้คือเวลาของพระราชกิจแห่งความรอด
หากผูใ้ ดก็ตามซึ่งปฏิบตั ิอย่างเป็ นกบฏได้ถูกลงโทษ
เช่นนั้นก็จะไม่มีผใู้ ดมีโอกาสเหมาะที่จะได้รับการช่วยให้รอดเลย
ทุกคนคงจะถูกลงโทษและตกลงไปสู่แดนคนตาย
จุดประสงค์ของพระวจนะที่ทรงพิพากษามนุษย์คือเพื่อเปิ ดโอกาสให้พวกเขารู ้จกั ตัวเองและนบนอบต่อพระเจ้า
ไม่ใช่เพื่อลงโทษพวกเขาด้วยการพิพากษาดังกล่าว ในระหว่างช่วงเวลาของพระราชกิจของพระวจนะ
ผูค้ นมากมายจะเปิ ดโปงความเป็ นกบฏและการเยาะเย้ยท้าทายของพวกเขาออกมา
รวมทั้งการไม่เชื่อฟังที่พวกเขามีต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ก็คอื
พระองค์จะไม่ลงโทษผูค้ นเหล่านี้ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์กลับจะทรงปัดทิ้งเฉพาะผูท้ ี่เสื่อมทรามจนถึงแก่นกลางและผูท้ ี่ไม่สามารถช่วยให้รอดได้เท่านั้น
พระองค์จะประทานเนื้อหนังของพวกเขาให้แก่ซาตาน และในไม่กี่กรณี จะทรงสิ้นสุดเนื้อหนังของพวกเขา
บรรดาผูท้ ี่เหลืออยู่จะยังคงติดตามและได้รับประสบการณ์การถูกจัดการและตัดแต่งต่อไป หากขณะกาลังติดตาม
ผูค้ นเหล่านี้ยงั คงไม่สามารถยอมรับการถูกจัดการและตัดแต่งได้ และเสื่อมสภาพลงไปทุกที

เช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมจะสูญเสียโอกาสสาหรับความรอดของพวกเขา
แต่ละบุคคลที่ได้นบนอบต่อการพิชิตด้วยพระวจนะจะมีโอกาสเหมาะเกินพอที่จะได้รับความรอด
ความรอดของพระเจ้าสาหรับผูค้ นเหล่านี้แต่ละคนจะเป็ นการให้ความกรุ ณาอันสูงสุดของพระองค์
กล่าวได้อีกนัยว่า พวกเขาจะมองเห็นการยอมผ่อนปรนอย่างถึงที่สุด
ตราบเท่าที่ผคู้ นหันหลังกลับจากเส้นทางที่ผิด และตราบเท่าที่พวกเขาสามารถกลับใจได้
พระเจ้าจะประทานโอกาสให้พวกเขาได้รับความรอดของพระองค์ เมื่อพวกมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าในครั้งแรก
พระองค์ไม่ทรงพึงปรารถนาที่จะทาให้พวกเขาถึงแก่ความตาย
แต่พระองค์กลับทรงทาทั้งหมดที่พระองค์ทรงสามารถทาได้เพื่อช่วยพวกเขาให้รอด
หากใครบางคนไม่มีห้องว่างให้กบั ความรอดเลยจริ งๆ เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะปัดพวกเขาทิ้งไป
เหตุผลที่พระเจ้าทรงลงโทษผูค้ นบางคนช้า
ก็เป็ นเพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยทุกคนที่สามารถช่วยให้รอดได้ พระองค์ทรงพิพากษา
ทรงให้ความรู ้แจ้ง และทรงนาผูค้ นด้วยพระวจนะเท่านั้น และไม่ใช้ไม้เรี ยวเพือ่ ทาให้พวกเขาถึงแก่ความตาย
การนาพระวจนะมาใช้เพื่อนาพาความรอดมาสู่มนุษย์คือจุดประสงค์และนัยสาคัญของช่วงระยะสุดท้ายของพระ
ราชกิจ
ตัดตอนมาจาก
“เจ้าควรละวางพระพรเกี่ยวกับสถานะลงและทาความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในการนาพาความรอดมาสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงกระทาพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอน เพื่อที่มนุษย์อาจได้รับความรูเ้ กี่ยวกับพระองค์
และเพื่อประโยชน์ของคาพยานของพระองค์
หากปราศจากการพิพากษาของพระองค์ต่ออุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์แล้ว
มนุษย์คงไม่อาจสามารถรู ้จกั พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ ซึ่ง ไม่ยินยอมให้มีการทาให้ขุ่นเคืองใดๆ
อีกทั้งมนุษย์คงจะไม่สามารถเปลี่ยนความรู ้เก่าๆ ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าให้กลายเป็ นความรู ้ใหม่ได้
เพื่อประโยชน์ของคาพยานของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของการบริ หารจัดการของพระองค์
พระองค์ทรงทาให้ความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์เป็ นสิ่งที่รู้กนั โดยทัว่ ไป
ดังนั้นจึงทาให้มนุษย์สามารถมาถึงจุดที่มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า ได้รับการเปลีย่ นสภาพในอุปนิสัยของเขา
และเป็ นคาพยานที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้าโดยผ่านทางการทรงปรากฏต่อสาธารณะของพระองค์ได้
การเปลี่ยนสภาพของอุปนิสัยของมนุษย์ได้รับการทาให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางพระราชกิจหลากหลายประเภทที่
แตกต่างกันของพระเจ้า หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขาเช่นนั้นแล้ว
มนุษย์คงจะไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าและติดตามพระทัยของพระเจ้าได้
การเปลี่ยนสภาพของอุปนิสัยของมนุษย์เป็ นเครื่องแสดงว่ามนุษย์ได้ทาให้ตวั เขาเองเป็ นอิสระจากพันธนาการขอ
งซาตานและจากอิทธิพลของความมืด และได้กลายเป็ นแบบอย่างและอุทาหรณ์ของพระราชกิจของพระเจ้า
พยานของพระเจ้า และผูท้ ี่ติดตามพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริง ในวันนี้
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมากระทาพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์สัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับพระองค์ การเชื่อฟังต่อพระองค์
คาพยานต่อพระองค์ เพื่อให้รู้จกั พระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงและปกติของพระองค์
เพื่อให้เชื่อฟังพระวจนะและพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ซ่ึงไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และเพื่อเป็ นคาพยานต่อพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
รวมทั้งกิจการทั้งหมดที่พระองค์ทรงสาเร็จลุล่วงเพื่อพิชิตมนุษย์
บรรดาผูท้ ี่เป็ นคาพยานต่อพระเจ้าต้องมีความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้า
คาพยานประเภทนี้เท่านั้นที่ถูกต้องแม่นยาและเป็ นจริ ง
และคาพยานประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถทาให้ซาตานอับอายได้
พระเจ้าทรงใช้บรรดาผูท้ ี่ได้มารู ้จกั พระองค์โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอน การจัดการ
และการตัดแต่งของพระองค์ เพื่อเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระองค์ทรงใช้พวกที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามให้เป็ นคาพยานต่อพระองค์ และเช่นเดียวกัน
พระองค์จงึ ทรงใช้บรรดาผูท้ ี่อุปนิสยั ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

และผูท้ ี่ได้รับพระพรของพระองค์จากการเปลีย่ นแปลงนั้น เพื่อเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องให้มนุษย์สรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยปากของเขา
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องได้รับการสรรเสริ ญและคาพยานจากผูค้ นจาพวกของซาตาน
ผูซ้ ่ึงยังไม่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระองค์
เฉพาะบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคาพยานต่อพระองค์
และเฉพาะบรรดาผูท้ ี่ได้มีการเปลี่ยนสภาพในอุปนิสัยของพวกเขาเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระเจ้าจะไม่ทรงยินยอมด้วยความตั้งพระทัยให้มนุษย์นาความอับอายมาสู่พระนามของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมของพระเจ้าถูกทาให้สาเร็จลุล่วงได้โดยวิถีทางใด?
มันสาเร็จลุล่วงได้โดยวิถีทางของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้าส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วยความชอบธรรม พระพิโรธ พระบารมี การพิพากษา
และการสาปแช่ง
และส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยวิถีทางของการพิพากษาของพระองค์
ผูค้ นบางคนไม่เข้าใจ
และถามว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงมีความสามารถทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมได้โดยผ่านทางการพิพากษาและ
การสาปแช่งเท่านั้น พวกเขากล่าวว่า “หากพระเจ้าทรงประสงค์จะสาปแช่งมนุษย์ มนุษย์จะไม่ตายหรอกหรือ?
หากพระเจ้าทรงประสงค์จะพิพากษามนุษย์ มนุษย์จะไม่ถูกกล่าวโทษหรอกหรือ?
เช่นนั้นแล้วเหตุใดเขายังคงสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้อีกเล่า?”
เช่นนี้คือคาพูดของผูค้ นที่ไม่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงสาปแช่งคือความไม่เชื่อฟังของมนุษย์
และสิ่งที่พระองค์ทรงพิพากษาคือบาปทั้งหลายของมนุษย์
ถึงแม้ว่าพระองค์ตรัสอย่างเกรี้ยวกราดและอย่างไม่ปรานี พระองค์ก็ทรงเปิ ดเผยทั้งหมดที่อยูภ่ ายในมนุษย์
โดยการเปิ ดเผยโดยผ่านทางพระวจนะที่เข้มขรึ มเหล่านี้ซ่ึงเป็ นแก่นแท้ภายในมนุษย์
ทว่าโดยผ่านทางการพิพากษาดังกล่าวนั้น
พระองค์ก็ทรงมอบความรูอ้ นั ลึกซึ้งเกี่ยวกับแก่นแท้ของเนื้อหนังให้แก่มนุษย์
และเช่นนั้นเองมนุษย์จงึ นบนอบเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
เนื้อหนังของมนุษย์เป็ นเนื้อหนังที่มีบาปและมีซาตาน เนื้อหนังนั้นไม่เชื่อฟัง
และมันเป็ นวัตถุแห่งการตีสอนของพระเจ้า ดังนั้น เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์รู้จกั ตัวเขาเอง
พระวจนะแห่งการพิพากษาของพระเจ้าจึงต้องเกิดขึ้นกับเขา และต้องใช้กระบวนการถลุงทุกประเภท
เมื่อนั้นเท่านั้นพระราชกิจของพระเจ้าจึงสามารถมีประสิทธิผลได้
จากพระวจนะที่พระเจ้าตรัสไว้ สามารถเห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงกล่าวโทษเนื้อหนังของมนุษย์แล้ว ถ้าเช่นนั้น
พระวจนะเหล่านี้ไม่ใช่พระวจนะแห่งการสาปแช่งกระนั้นหรือ?
พระวจนะที่พระเจ้าตรัสไว้เปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริ งของมนุษย์
และเขาถูกพิพากษาโดยผ่านทางการเปิ ดเผยดังกล่าวนี้เอง
และเมื่อเขาเห็นว่าเขาไร้ความสามารถที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
เขารู ้สึกเศร้าโศกเสียใจอยู่ภายใน เขารู ้สึกว่าเขาเป็ นหนี้บุญคุณต่อพระเจ้าเหลือเกิน
และไม่อาจจะบรรลุน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ มีบางเวลาที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงบ่มวินัยเจ้าจากภายใน

และการบ่มวินัยนี้มาจากการพิพากษาของพระเจ้า
มีบางเวลาที่พระเจ้าทรงตาหนิเจ้าและซ่อนพระพักตร์ ของพระองค์จากเจ้า
เมื่อพระองค์ไม่ทรงให้ความสนใจเจ้าและไม่ทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้า
นั่นเป็ นเป็ นการตีสอนเจ้าเพื่อที่จะถลุงเจ้าอย่างเงียบๆ
พระราชกิจของพระเจ้าในมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเป็ นไปเพื่อที่จะทาให้พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ชดั เจ
น ในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เป็ นคาพยานใดให้แก่พระเจ้า?
มนุษย์เป็ นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงชอบธรรม ว่าพระอุปนิสยั ของพระองค์คือความชอบธรรม
พระพิโรธ การตีสอน และการพิพากษา มนุษย์เป็ นพยานให้แก่พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
พระเจ้าทรงใช้การพิพากษาของพระองค์เพื่อทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม พระองค์ทรงรักมนุษย์
และทรงช่วยมนุษย์ให้รอด—แต่มีอยูม่ ากเพียงใดภายในความรักของพระองค์? มีการพิพากษา พระบารมี
พระพิโรธ และการสาปแช่ง ถึงแม้ว่าพระเจ้าเคยสาปแช่งมนุษย์ในอดีต
พระองค์ก็มไิ ด้ทรงโยนมนุษย์ลงไปในบาดาลลึกอย่างสิ้นเชิง
หากแต่ได้ทรงใช้วิธีน้ นั เพื่อถลุงความเชื่อของมนุษย์ พระองค์มิได้ทรงทาให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย
หากแต่ได้ทรงกระทาการเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม แก่นแท้ของเนื้อหนังเป็ นสิ่งที่เป็ นของซาตาน—
พระเจ้าได้ตรัสไว้ได้ถูกต้องโดยแท้—
หากแต่ขอ้ เท็จจริ งที่พระเจ้าทรงดาเนินการมิได้ครบบริ บรู ณ์ตามพระวจนะของพระองค์
พระองค์ทรงสาปแช่งเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้รักพระองค์ และเพื่อที่เจ้าจะได้รู้จกั แก่นแท้ของเนื้อหนัง
พระองค์ทรงตีสอนเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้ตื่นรู ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เจ้ารู ้จกั ความขาดตกบกพร่ องภายในตัวเจ้า
และให้รู้ถึงความไม่คู่ควรอย่างที่สุดของมนุษย์ ดังนั้น คาสาปแช่งของพระเจ้า การพิพากษาของพระองค์
และพระบารมีกบั พระพิโรธของพระองค์—สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดล้วนเป็ นไปเพือ่ ทาให้มนุษย์มคี วามเพียบพร้อม
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกระทาในวันนี้
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมที่พระองค์ทรงทาให้ชดั เจนภายในตัวพวกเจ้า—
ทั้งหมดนั้นเป็ นไปเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม เช่นนั้นเองคือความรักของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “เจ้าสามารถรู้จกั ความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กบั การทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 88
ในมโนคติอนั หลงผิดแบบดั้งเดิมของมนุษย์น้ นั เขาเชื่อว่าความรักของพระเจ้าคือพระคุณ ความปรานี
และพระกรุ ณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อความอ่อนแอของมนุษย์
ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้คือความรักของพระเจ้าด้วยเช่นกัน ทว่าพวกมันเป็ นข้างเดียวเกินไป
และไม่ใช่วิถีทางขั้นพื้นฐานที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ผูค้ นบางคนเริ่ มที่จะเชื่อในพระเจ้าเพราะโรคภัยไข้เจ็บ โรคภัยไข้เจ็บนี้คือพระคุณของพระเจ้าที่ให้แก่เจ้า
หากปราศจากมันแล้ว เจ้าก็คงจะไม่เชื่อในพระเจ้า และหากเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คงจะไม่ได้มาไกลถึงเพียงนี้—และด้วยเหตุน้ีเอง แม้แต่พระคุณนี้ก็เป็ นความรักของพระเจ้า
ในยุคแห่งการเชื่อในพระเยซู ผูค้ นได้ทาหลายอย่างที่พระเจ้าไม่ทรงรัก เพราะพวกเขาไม่เข้าใจความจริ ง
แต่ทว่าพระเจ้าทรงมีความรักและความปรานี และพระองค์ได้ทรงนามนุษย์มาไกลถึงเพียงนี้
และถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พระเจ้าก็ยงั คงทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ติดตามพระองค์
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงนาทางมนุษย์มาจนถึงวันนี้ นี่มิใช่ความรักของพระเจ้าหรอกหรื อ?
สิ่งที่ถูกสาแดงในพระอุปนิสัยของพระเจ้าคือความรักของพระเจ้า—การนี้ถูกต้องทีส่ ุด!
เมื่อการสร้างคริ สตจักรได้มาถึงจุดสูงสุดของมันแล้ว พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจในขั้นตอนของคนปรนนิบตั ิ
และโยนมนุษย์ลงไปในบาดาลลึก พระวจนะในยุคของคนปรนนิบตั ิลว้ นเป็ นคาสาปแช่งทั้งหมด ได้แก่
คาสาปแช่งเนื้อหนังของเจ้า คาสาปแช่งอุปนิสยั เยี่ยงซาตานที่เสื่อมทรามของเจ้า
และคาสาปแช่งสิ่งทั้งหลายเกีย่ วกับเจ้าที่ไม่ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาในขั้นตอนนั้นถูกสาแดงออกมาในฐานะพระบารมี
ทันทีหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงดาเนินขั้นตอนพระราชกิจแห่งการตีสอน และการทดสอบแห่งความตายก็มาถึง
ในพระราชกิจเช่นนั้น มนุษย์ได้เห็นพระพิโรธ พระบารมี การพิพากษา และการตีสอนของพระเจ้า
แต่ทว่าเขายังได้เห็นพระสิริของพระเจ้า ความรักของพระองค์ และความปรานีของพระองค์อีกด้วย
ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทา และทั้งหมดที่ได้ถูกสาแดงออกมาเป็ นพระอุปนิสยั ของพระองค์
ล้วนเป็ นความรักต่อมนุษย์ของพระเจ้า
และทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทาล้วนมีความสามารถที่จะทาให้ความจาเป็ นของมนุษย์ลุล่วงได้
พระองค์ทรงทาไปเพื่อที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
และพระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมเพือ่ มนุษย์ตามวุฒิภาวะของเขา หากพระเจ้ามิได้ทรงทาการนี้
มนุษย์ก็คงจะไม่สามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
และคงจะไม่มีหนทางที่จะรู ้จกั พระพักตร์แท้จริ งของพระเจ้าได้
จากเวลาที่มนุษย์ได้เริ่ มเชื่อในพระเจ้าเป็ นครั้งแรกจนกระทัง่ ถึงวันนี้

พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมให้แก่มนุษย์โดยสอดคล้องกับวุฒิภาวะของมนุษย์ทีละน้อย
เพื่อที่มนุษย์จะได้มารู ้จกั พระองค์ทีละน้อยภายใน
ด้วยการได้มาถึงวันนี้เท่านั้นมนุษย์จงึ ระลึกได้ว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นน่าอัศจรรย์เพียงใด
ขั้นตอนของพระราชกิจแห่งคนปรนนิบตั ิคือการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระราชกิจแห่งการสาปแช่งตั้งแต่เวลาแ
ห่งการทรงสร้างจนถึงวันนี้ มนุษย์ถูกสาปแช่งให้ลงไปสู่บาดาลลึก หากพระเจ้ามิได้ทรงทาเช่นนั้น
วันนี้มนุษย์ก็คงจะไม่มคี วามรู ้แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้า
มีเพียงโดยผ่านทางการสาปแช่งของพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์จึงจะเผชิญกับพระอุปนิสยั ของพระองค์อย่างเป็ นทางก
าร มนุษย์ถกู เปิ ดเผยโดยผ่านทางบททดสอบของพวกคนปรนนิบตั ิ
เขามองเห็นว่าความจงรักภักดีของเขาเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่าวุฒิภาวะของเขาต่าเกินไป
ว่าเขาไม่มีความสามารถในการทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
และว่าคาอ้างของเขาเกี่ยวกับการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยตลอดเวลานั้นมิใช่สิ่งใดที่มากไปกว่าคาพูด
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงสาปแช่งมนุษย์ในขั้นตอนของพระราชกิจแห่งคนปรนนิบตั ิ เมื่อมองย้อนกลับไป ณ ตอนนี้
ขั้นตอนนั้นของพระราชกิจของพระเจ้าช่างน่าอัศจรรย์ กล่าวคือ
พระราชกิจขั้นตอนนั้นได้นามาซึ่งจุดเปลี่ยนอันยิง่ ใหญ่สาหรับมนุษย์
และได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอุปนิสัยชีวิตของเขา ก่อนหน้าเวลาแห่งคนปรนนิบตั ิน้ นั
มนุษย์ไม่มีความเข้าใจใดเลยเกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหาชีวิต ไม่เข้าใจว่าการเชื่อในพระเจ้าหมายถึงสิ่งใด
หรื อไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระปรี ชาญาณแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
และเขาไม่เข้าใจว่าพระราชกิจของพระเจ้าสามารถทดสอบมนุษย์ได้
จากเวลาแห่งคนปรนนิบตั ิตลอดมาจนถึงวันนี้ มนุษย์มองเห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เพียงใด—
มันเป็ นสิ่งที่มนุษย์มิอาจหยัง่ รู ้ได้—
มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะคิดฝันได้ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจโดยการใช้สมองของเขาได้อย่างไร
และเขายังมองเห็นว่าวุฒิภาวะของเขาต่าเพียงใดและเห็นว่าเขานั้นไม่เชื่อฟั งมากเกินไป
เมื่อพระเจ้าทรงสาปแช่งมนุษย์ ก็เป็ นไปเพื่อให้สัมฤทธิ์ประสิทธิผล
และพระองค์มิได้ทรงทาให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย แม้ว่าพระองค์ได้ทรงสาปแช่งมนุษย์
พระองค์ก็ทรงทาเช่นนั้นโดยผ่านทางพระวจนะ
และคาสาปแช่งทั้งหลายของพระองค์มิได้บงั เกิดกับมนุษย์อย่างแท้จริง
เพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสาปแช่งคือความไม่เชื่อฟังของมนุษย์ และดังนั้น
พระวจนะแห่งการสาปแช่งของพระองค์จงึ ได้ถูกตรัสไปเพื่อที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมด้วยเช่นกัน
ไม่ว่าพระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์หรื อทรงสาปแช่งเขา ทั้งสองสิ่งนั้นทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม กล่าวคือ

ทั้งสองถูกกระทาไปเพื่อที่จะทาให้สิ่งที่ไม่บริ สุทธิ์ภายในมนุษย์มีความเพียบพร้อม
มนุษย์ได้รับการถลุงโดยผ่านทางวิถีทางนี้
และเป็ นวิธีซ่ึงทาให้สิ่งที่ขาดหายไปภายในมนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางพระวจนะและพระราชกิจของ
พระองค์ พระราชกิจของพระเจ้าทุกขั้นตอน—ไม่ว่าจะเป็ นพระวจนะที่เกรี้ ยวกราด หรื อการพิพากษา
หรื อการตีสอน—ทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม และถูกต้องเหมาะสมอย่างแน่นอน
ตลอดยุคทั้งหลายพระเจ้ามิเคยได้ทรงพระราชกิจเหมือนเช่นนี้เลย วันนี้
พระองค์ทรงพระราชกิจภายในตัวพวกเจ้า เพื่อที่พวกเจ้าจะซึ้งคุณค่าในพระปรี ชาญาณของพระองค์
ถึงแม้ว่าพวกเจ้าได้ทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดบางอย่างภายในตัวพวกเจ้า
แต่หัวใจของพวกเจ้ารู ้สึกมัน่ คงและอยูอ่ ย่างสงบ
มันเป็ นพรของพวกเจ้าที่มีความสามารถชื่นชมกับพระราชกิจช่วงระยะนี้ของพระเจ้าได้
ไม่ว่าสิ่งที่พวกเจ้ามีความสามารถที่จะได้รับในอนาคตจะเป็ นอะไร
แต่ท้งั หมดที่พวกเจ้ามองเห็นจากพระราชกิจของพระเจ้าในตัวพวกเจ้าวันนี้คอื ความรัก
หากมนุษย์ไม่ได้รับประสบการณ์กบั การพิพากษาและกระบวนการถลุงของพระเจ้า
การกระทาทั้งหลายและความเร่ าร้อนของเขาก็จะคงอยู่ในระดับผิวเผินตลอดเวลา
และอุปนิสัยของเขาก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งนี้นับว่าเป็ นการได้ถูกพระเจ้ารับไว้กระนั้นหรื อ?
วันนี้ ถึงแม้ว่าภายในมนุษย์ยงั คงโอหังและทะนงตนอยู่มาก
แต่อุปนิสัยของมนุษย์ก็มนั่ คงมากกว่าแต่ก่อนมากนัก
การจัดการกับเจ้าของพระเจ้ากระทาไปเพื่อที่จะช่วยเจ้าให้รอด และถึงแม้ว่าเจ้าอาจจะรู ้สึกถึงความเจ็บปวดบ้าง
ณ เวลานั้น แต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอุปนิสยั ของเจ้าจะมาถึง ณ เวลานั้น
เจ้าจะมองกลับไปและเห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าชาญฉลาดเพียงใด และ ณ เวลานั้น
เจ้าจะมีความสามารถที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง วันนี้
มีผูค้ นบางคนซึ่งกล่าวว่าพวกเขาเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่นั่นไม่เหมือนจริ งมาก แท้ทจี่ ริ งแล้ว
พวกเขากาลังพูดความเท็จ
เพราะในปัจจุบนั พวกเขายังไม่เข้าใจว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าคือเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดหรื อเพื่อสาปแช่งมนุษย์กั
นแน่ อาจเป็ นได้ว่าเจ้าไม่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน ณ ตอนนี้
แต่วนั นั้นจะมาถึงเมื่อเจ้ามองเห็นว่าวันแห่งการถวายเกียรติของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว
และเจ้าจะมองเห็นว่าการรักพระเจ้ามีความหมายมากเพียงใด เพื่อที่เจ้าจะมารู ้จกั ชีวิตมนุษย์
และเนื้อหนังของเจ้าจะดารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการรักพระเจ้า เพื่อที่วิญญาณของเจ้าจะได้เป็ นอิสระ

ชีวิตของเจ้าจะเต็มเปี่ ยมไปด้วยความชื่นบานยินดี และเจ้าจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและจับตามองที่พระองค์ ณ
เวลานั้น เจ้าจะรู ้อย่างแท้จริงว่าพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้มีคุณค่าเพียงใด
ตัดตอนมาจาก “เจ้าสามารถรู้จกั ความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กบั การทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แท้จริ งแล้ว พระราชกิจที่กาลังทรงทาอยู่ตอนนี้คือการทาให้ผคู้ นละทิ้งซาตาน บรรพบุรุษเก่าแก่ของพวกเขา
การพิพากษาทั้งมวลโดยพระวจนะมุ่งที่จะเปิ ดโปงอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของมนุษยชาติ
และทาให้ผคู้ นสามารถเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตได้ การพิพากษาซ้ าๆ เหล่านี้แทงหัวใจของผูค้ น
การพิพากษาแต่ละครั้งเกีย่ วข้องโดยตรงกับชะตากรรมของพวกเขา
และถูกหมายให้สร้างบาดแผลแก่หัวใจของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถปล่อยมือจากสิ่งต่างๆ
เหล่านั้นทั้งหมด และโดยวิธีน้ นั ก็มารู ้จกั ชีวิต รู ้จกั โลกที่โสมมนี้
รู ้จกั พระปรี ชาญาณและความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า
และรู ้จกั มวลมนุษย์ที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอีกด้วย
ยิ่งมนุษย์ได้รับการตีสอนและการพิพากษาประเภทนี้มากขึ้นเท่าใด
หัวใจของมนุษย์ก็ยงิ่ สามารถได้รับบาดเจ็บได้มากขึ้นเท่านั้น
และวิญญาณของเขาก็ยิ่งสามารถถูกปลุกได้มากขึ้นเท่านั้น
การปลุกวิญญาณของผูค้ นที่ถูกทาให้เสื่อมทรามสุดขีดและถูกหลอกลวงอย่างลึกล้ามากที่สุดเหล่านี้คือเป้าหมาย
ของการพิพากษาประเภทนี้ มนุษย์ไม่มีวิญญาณ นัน่ คือวิญญาณของเขาได้ตายไปนานแล้ว
และเขาหารู ้ไม่ว่ามีสวรรค์ หารูไ้ ม่ว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่ง
และหารู ้ไม่อย่างแน่นอนว่าเขากาลังดิ้นรนอยู่ในห้วงเหวแห่งความตาย
เขาอาจจะสามารถรู ้ได้อย่างไรกันว่าเขากาลังมีชีวิตอยู่ในนรกชัว่ นี้บนแผ่นดินโลก?
เขาอาจจะสามารถรู ้ได้อย่างไรกันว่าศพเน่าเหม็นของเขานี้ได้ตกลงไปในแดนคนตายโดยผ่านทางการทาให้เสื่อม
ทรามของซาตาน?
เขาอาจจะสามารถรู ้ได้อย่างไรกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกได้ถูกมวลมนุษย์ทาให้ย่อยยับจนเกินกว่าจะซ่
อมได้นานแล้ว? และเขาอาจจะสามารถรู ้ได้อย่างไรกันว่าพระผูส้ ร้างได้เสด็จมาที่แผ่นดินโลกในวันนี้
และกาลังทรงค้นหากลุ่มผูค้ นเสื่อมทรามที่พระองค์ทรงสามารถช่วยให้รอดได้?
แม้หลังจากมนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงและการพิพากษาที่เป็ นไปได้ทุกครั้ง
แต่ความรู ้สึกตัวที่ทึมทึบของเขาก็ยงั คงแทบไม่ขยับ และจริ งๆ แล้ว แทบจะไม่ตอบสนอง
มนุษยชาติช่างเสื่อมนัก! และแม้ว่าการพิพากษาประเภทนี้จะเป็ นเหมือนลูกเห็บโหดร้ายที่ตกลงมาจากฟ้า
แต่ก็เป็ นประโยชน์ใหญ่หลวงที่สุดต่อมนุษย์
หากไม่เป็ นเพราะการพิพากษาผูค้ นเยีย่ งนี้ก็คงจะไม่มผี ลลัพธ์และคงจะเป็ นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่จะช่วยผูค้ นใ
ห้รอดจากห้วงเหวแห่งความระทมทุกข์
หากไม่เป็ นเพราะพระราชกิจนี้ก็คงจะยากยิง่ ที่ผคู้ นจะโผล่ออกจากแดนคนตาย

เพราะหัวใจของพวกเขาได้ตายไปนานแล้ว และวิญญาณของพวกเขาได้ถูกซาตานเหยียบย่านานมาแล้ว
การช่วยพวกเจ้าที่ได้จมลงสู่กน้ บึ้งที่ลึกที่สุดของความเสื่อมให้รอดพึงต้องร้องเรียกพวกเจ้าอย่างแข็งขัน
เมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะเป็ นไปได้ที่จะปลุกหัวใจที่เย็นจนแข็งของพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในสถานที่ที่ลา้ หลังและโสโครกมากที่สุดจากสถานที่ท้งั หมด
และในหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าทรงสามารถแสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสยั ที่บริ สุทธิ์และชอบธรรมทั้งหมดทั้งมว
ลของพระองค์ได้อย่างชัดเจน แล้วพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์แสดงให้เห็นโดยผ่านทางสิ่งใด?
สิ่งนี้แสดงให้เห็นเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาบาปของมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงพิพากษาซาตาน
เมื่อพระองค์ทรงชิงชังบาป และเมื่อพระองค์ทรงรังเกียจศัตรู ที่ต่อต้านและกบฏต่อพระองค์
วจนะที่เรากล่าวในวันนี้ก็เพื่อพิพากษาบาปของมนุษย์ เพื่อพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมนุษย์
เพื่อสาปแช่งการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ การโกงและการหลอกลวงของมนุษย์
คาพูดและความประพฤติของมนุษย์—
ทั้งหมดที่ไม่ลงรอยกับน้ าพระทัยของพระเจ้าจะต้องอยู่ภายใต้การพิพากษา
และการไม่เชื่อฟังของมนุษย์จะต้องถูกตราหน้าว่าเป็ นบาป
พระวจนะของพระองค์เป็ นไปตามหลักการแห่งการพิพากษา
พระองค์ทรงใช้การพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมนุษย์ การสาปแช่งการเป็ นกบฏของมนุษย์
และการตีแผ่ใบหน้าอันน่าเกลียดของมนุษย์เพือ่ ให้สาแดงพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์เอง
ความบริ สุทธิ์เป็ นสิ่งแสดงแทนอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์ และอันที่จริงแล้ว
ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าแท้จริ งแล้วคือพระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระองค์
อุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเจ้าเป็ นบริ บทของถ้อยคาวันนี้ —เราใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้เพื่อพูดและพิพากษา
และเพื่อดาเนินงานแห่งการพิชิตชัย การนี้เพียงอย่างเดียวที่เป็ นพระราชกิจอันแท้จริง
และการนี้เพียงอย่างเดียวที่ทาให้ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าสาดแสง
หากไม่มีร่องรอยของอุปนิสัยที่เสื่อมทรามในตัวเจ้า เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาเจ้า
อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงแสดงให้เจ้าเห็นพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์
เนื่องจากเจ้ามีอุปนิสัยที่เสื่อมทราม พระเจ้าจะไม่ทรงลงโทษเจ้า
และโดยผ่านทางการนี้นี่เองความบริ สุทธิ์ของพระองค์จะแสดงให้เห็น
หากพระเจ้าจะทรงเห็นว่าความโสโครกและการเป็ นกบฏของมนุษย์น้ นั มากจนเกินไป
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวหรื อพิพากษาเจ้า อีกทั้งไม่ได้ทรงตีสอนเจ้าเนื่องจากความไม่ชอบธรรมของเจ้า
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า เพราะพระองค์คงจะไม่ทรงมีความเกลียดชังบาป
พระองค์คงจะทรงโสโครกเทียบเท่ามนุษย์ วันนี้ เป็ นเพราะความโสโครกของเจ้า เราจึงพิพากษาเจ้า
และเป็ นเพราะความเสื่อมทรามและการเป็ นกบฏของเจ้า เราจึงตีสอนเจ้า
เราไม่ได้กาลังโอ้อวดฤทธานุภาพของเรากับพวกเจ้าหรือจงใจกดขี่พวกเจ้า

เราทาสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเจ้าผูท้ ี่เกิดในแผ่นดินแห่งความโสโครกนี้เปราะเปื้ อนอย่างรุ นแรงยิ่งนักจากสิ่งโสโคร
ก พวกเจ้าเพียงสูญเสียความสัตย์สุจริ ตและสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้าไป
และพวกเจ้าได้กลายเป็ นดัง่ สุกรที่เกิดในมุมที่สกปรกที่สุดของโลก
และดังนั้นเป็ นเพราะการนี้นนั่ เองพวกเจ้าจึงถูกพิพากษา และเราจึงปล่อยความโกรธของเราต่อพวกเจ้า
แน่นอนว่าเป็ นเพราะการพิพากษานี้นี่เองพวกเจ้าจึงสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูช้ อบธรรม
และว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์
แน่นอนว่าเป็ นเพราะความบริ สุทธิ์ของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์นี่เอง
พระองค์จงึ ทรงพิพากษาพวกเจ้าและทรงปล่อยพระพิโรธของพระองค์ต่อพวกเจ้า
เพราะพระองค์ทรงสามารถเปิ ดเผยพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็นการเป็ นกบฏของม
นุษย์
และเพราะพระองค์ทรงสามารถเปิ ดเผยความบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็น ความโสโครกของมนุษย์
นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง ผูท้ รงบริ สุทธิ์และไร้ที่ติ
ทว่ายังดารงพระชนม์ชีพในแผ่นดินแห่งความโสโครก หากบุคคลหนึ่งเกลือกกลิ้งในโคลนตมกับผูอ้ ื่น
และไม่มีสิ่งใดบริ สุทธิ์เกี่ยวกับเขา และเขาไม่มีอุปนิสยั ที่ชอบธรรม เช่นนั้นแล้ว
เขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะพิพากษาความชัว่ ช้าของมนุษย์ อีกทั้งเขาไม่เหมาะที่จะดาเนินการพิพากษามนุษย์
หากบุคคลหนึ่งจะพิพากษาอีกคนหนึ่ง นัน่ จะไม่เหมือนกับว่าพวกเขากาลังตบหน้าตัวเองหรอกหรื อ?
ผูค้ นที่โสโครกทัดเทียมกับอีกคนหนึ่งจะสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพิพากษาบรรดาผูท้ ี่เหมือนกับพวก
เขาได้อย่างไร? พระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงบริ สุทธิ์เท่านั้นที่สามารถพิพากษามวลมนุษย์ที่โสโครกทั้งหมดได้
มนุษย์จะสามารถพิพากษาบาปของมนุษย์ได้อย่างไรกัน? มนุษย์จะสามารถเห็นบาปของมนุษย์ได้อย่างไรกัน
และมนุษย์จะสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะกล่าวโทษบาปเหล่านี้ได้อย่างไรกัน?
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะพิพากษาบาปของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงสามารถเป็ นพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงชอบธรรมได้อย่างไรกัน?
เมื่อมีการเปิ ดเผยอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของผูค้ น พระเจ้าตรัสเพื่อพิพากษาผูค้ น
และเมื่อนั้นเท่านั้นผูค้ นจึงจะเห็นว่าพระองค์ทรงบริ สุทธิ์
ขณะพระองค์ทรงพิพากษาและตีสอนมนุษย์เพราะบาปของเขา ในขณะเดียวกันก็ตีแผ่บาปของมนุษย์
ไม่มีใครหรือสิ่งใดสามารถหลีกหนีการพิพากษานี้ได้ ทั้งหมดที่โสโครกนั้นถูกพิพากษาโดยพระองค์
และด้วยเหตุน้ีเท่านั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพระอุปนิสยั ของพระองค์น้ นั ชอบธรรม หากมิใช่เช่นนั้นแล้ว
จะสามารถกล่าวได้อย่างไรว่าพวกเจ้าเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นทั้งในนามและข้อเท็จจริ ง?

ตัดตอนมาจาก “ผลจากขั้นตอนที่สองของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 91
มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพระราชกิจที่ได้ทาในอิสราเอลและพระราชกิจของวันนี้
พระยาห์เวห์ทรงนาชีวิตของคนอิสราเอล และไม่มีการตีสอนและการพิพากษามากนัก
เพราะในเวลานั้นผูค้ นเข้าใจโลกน้อยเกินไปและมีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามอยู่บา้ ง ตอนนั้น
คนอิสราเอลเชื่อฟังพระยาห์เวห์โดยไม่มีขอ้ กังขา เมื่อพระองค์ตรัสบอกให้พวกเขาสร้างแท่นบูชา
พวกเขาก็สร้างแท่นบูชาขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อพระองค์ตรัสบอกให้พวกเขาสวมเสื้อคลุมของปุโรหิต
พวกเขาก็เชื่อฟัง ในสมัยนั้น พระยาห์เวห์ทรงเป็ นเหมือนคนเลี้ยงแกะที่เฝ้าฝูงแกะ
โดยมีแกะเดินตามการนาทางของคนเลี้ยงแกะและกินหญ้าในทุ่งหญ้า พระยาห์เวห์ทรงนาชีวติ ของพวกเขา
นาทางพวกเขาในวิธีที่พวกเขากิน แต่งกาย พักพิง และเดินทาง
นั่นไม่ใช่เวลาที่จะทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นเป็ นที่กระจ่าง เพราะมนุษย์ในสมัยนั้นเป็ นเด็กแรกเกิด
มีเพียงไม่กี่คนที่เป็ นกบฏและเป็ นปรปักษ์ ไม่มีความโสโครกมากนักท่ามกลางมวลมนุษย์
และดังนั้นผูค้ นจึงไม่สามารถทาตนเป็ นตัวประกอบเสริมความเด่นต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้
โดยผ่านทางผูค้ นที่มาจากแผ่นดินแห่งความโสโครกนั่นเอง ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าจึงแสดงให้เห็น วันนี้
พระองค์ทรงใช้ความโสโครกที่แสดงในผูค้ นเหล่านี้ของแผ่นดินแห่งความโสโครก และพระองค์ทรงพิพากษา
และสิ่งที่พระองค์ทรงได้รับการเปิ ดเผยท่ามกลางการพิพากษาก็เป็ นด้วยเหตุน้ี เหตุใดพระองค์จึงทรงพิพากษา?
พระองค์ทรงสามารถตรัสพระวจนะแห่งการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงดูหมิ่นบาป
พระองค์จะกริ้ วถึงเพียงนั้นได้อย่างไรหากพระองค์ไม่ได้ทรงชิงชังการเป็ นกบฏของมวลมนุษย์?
หากไม่มีความเดียดฉันท์ภายในพระองค์ ไม่มีความน่าสะอิดสะเอียน
หากพระองค์ไม่ใส่พระทัยต่อการเป็ นกบฏของผูค้ น
เช่นนั้นแล้วนั่นก็จะพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงโสโครกเท่ากันกับมนุษย์
การที่พระองค์ทรงสามารถพิพากษาและตีสอนมนุษย์ได้ก็เพราะพระองค์ทรงเกลียดชังความโสโครก
และสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดชังนั้นไม่มีอยู่ในพระองค์
หากมีการต่อต้านและความเป็ นกบฏอยู่ในพระองค์เช่นกัน
พระองค์คงจะไม่ทรงดูหมิ่นพวกที่เป็ นปรปักษ์และเป็ นกบฏ
หากพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายจะกาลังดาเนินไปในอิสราเอล ก็คงจะไม่มีความหมายใดๆ ในพระราชกิจนั้น
เหตุใดพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายจึงกาลังได้รับการทรงงานในประเทศจีน
สถานที่ที่มืดมิดที่สุดและล้าหลังมากที่สุดจากทั้งหมด?
นั่นก็เพื่อแสดงความบริ สุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ กล่าวโดยย่อคือ ยิง่ สถานที่มืดมิดมากขึ้นเพียงใด
ก็ยิ่งแสดงความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าได้ชดั เจนมากขึ้นเท่านั้น อันที่จริ งแล้ว

ทั้งหมดนี้ทาไปเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระเจ้า มีเพียงในวันนี้เท่านั้น
ที่พวกเจ้าตระหนักได้ว่าพระเจ้าได้เสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์เพื่อมายืนท่ามกลางพวกเจ้า
ซึ่งแสดงออกมาโดยสิ่งโสโครกและความเป็ นกบฏของพวกเจ้า และตอนนี้เท่านั้นที่พวกเจ้ารูจ้ กั พระเจ้า
นี่ไม่ใช่การยกย่องทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดหรอกหรื อ? อันที่จริงแล้ว
พวกเจ้าเป็ นกลุ่มผูค้ นในประเทศจีนทีไ่ ด้รับการเลือกสรร
และเพราะเจ้าได้รับการเลือกสรรและได้ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้าเรื่ อยมา
และเพราะเจ้าไม่เหมาะสมที่จะชื่นชมพระคุณที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น
นี่จึงเป็ นข้อพิสูจน์ว่าทั้งหมดนี้คอื การยกย่องในระดับสูงสุดของพวกเจ้า พระเจ้าได้ทรงปรากฏต่อพวกเจ้า
และได้ทรงแสดงให้พวกเจ้าเห็นถึงพระอุปนิสยั ที่บริ สุทธิ์ท้งั หมดทั้งมวลของพระองค์
และพระองค์ได้ทรงมอบการนั้นทั้งหมดแก่พวกเจ้า
และได้ทรงทาให้พวกเจ้าชื่นชมไปกับพระพรทั้งหมดที่พวกเจ้าอาจสามารถชื่นชมได้
ไม่เพียงแต่เจ้าจะได้ลิ้มรสพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น
เจ้ายังได้ลิ้มรสความรอดของพระเจ้า การไถ่ของพระเจ้า และความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดไร้ขีดจากัดของพระเจ้า
พวกเจ้าที่โสโครกที่สุดจากทั้งหมด ได้ชื่นชมพระคุณที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้น—เจ้าไม่ได้รับพระพรหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่การที่พระเจ้าทรงยกเจ้าขึ้นมาหรอกหรื อ? ผูค้ นอย่างพวกเจ้ามีสถานะต่าที่สุดจากทั้งหมด
เจ้าไม่คู่ควรกับการชื่นชมพระพรอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
แต่กระนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงสร้างข้อยกเว้นด้วยการยกเจ้าขึ้น เจ้าไม่รู้สึกละอายใจหรื อ?
หากเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะละอายใจต่อตัวเจ้าเองในท้ายทีส่ ุด
และเจ้าจะลงโทษตัวเจ้าเอง วันนี้ เจ้าไม่ถูกบ่มวินัย อีกทั้งเจ้าไม่ถูกลงโทษ เนื้อหนังของเจ้าปลอดภัยดี—
แต่ทา้ ยที่สุดแล้ว วจนะเหล่านี้จะทาให้เจ้าอับอาย จนถึงวันนี้ เรายังไม่ได้ตสี อนผูใ้ ดอย่างเปิ ดเผย
วจนะของเราอาจรุ นแรง แต่เราจะกระทาตนต่อผูค้ นอย่างไร? เราชูใจพวกเขา และเตือนสติพวกเขา
และเตือนความจาพวกเขา เราทาการนี้โดยไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากเพื่อช่วยพวกเจ้าให้รอด
พวกเจ้าไม่เข้าใจเจตจานงของเราจริงๆ หรื อ? พวกเจ้าควรเข้าใจสิ่งที่เรากล่าว และได้รับแรงดลใจจากสิ่งนั้น
มีเพียงตอนนี้เท่านั้นที่มีผคู้ นมากมายที่เข้าใจ
การนี้ไม่ใช่พระพรของการเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นหรอกหรื อ?
การเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นไม่ใช่สิ่งที่ได้รับพระพรมากที่สุดหรอกหรื อ? ท้ายที่สุด
เมื่อเจ้าไปเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐ พวกเจ้าจะกล่าวการนี้
“พวกเราคือตัวประกอบเสริ มความเด่นที่เป็ นแบบฉบับเฉพาะ” พวกเขาจะถามเจ้าว่า
“การที่ท่านเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นที่เป็ นแบบฉบับเฉพาะหมายความว่าอะไร?” และเจ้าจะกล่าวว่า

“พวกเราคือตัวประกอบเสริ มความเด่นของพระราชกิจของพระเจ้า และของฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
พระอุปนิสัยที่ชอบธรรมทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้านั้นได้รับการนามาสู่ความสว่างโดยความเป็ นกบฏของพวกเ
รา พวกเราเป็ นวัตถุที่ใช้ปรนนิบตั ิของพระราชกิจยุคสุดท้ายของพระเจ้า
พวกเราเป็ นรยางค์ของพระราชกิจของพระองค์ และยังเป็ นเครื่ องมือของพระราชกิจด้วยเช่นกัน”
เมื่อพวกเขาได้ยินการนั้น พวกเขาจะรู ้สึกประหลาดใจ จากนั้น เจ้าจะกล่าวว่า
“พวกเราเป็ นชิน้ งานตัวอย่างและแบบอย่างสาหรับความสาเร็จในพระราชกิจของทั้งจักรวาลของพระเจ้า
และสาหรับการพิชิตชัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง ไม่ว่าพวกเราจะบริ สุทธิ์หรื อโสโครก
กล่าวโดยย่อแล้ว พวกเราก็ยงั คงได้รับพระพรมากกว่าพวกเจ้า เพราะพวกเราได้เห็นพระเจ้าแล้ว
และฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าถูกแสดงให้เห็นโดยผ่านทางโอกาสของการที่พระองค์ทรงพิชิตพวกเรา
เป็ นเพียงเพราะพวกเราโสโครกและเสื่อมทรามนั่นเอง
จึงทาให้พระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์ได้เริ่ มต้นขึ้น
พวกเจ้ามีความสามารถในการเป็ นพยานเช่นนั้นถึงพระราชกิจยุคสุดท้ายของพระเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม! นี่ไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากการยกย่องของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรา!
แม้ว่าพวกเราอาจจะไม่โอหัง แต่พวกเราสามารถสรรเสริ ญพระเจ้าได้อย่างภาคภูมิใจ
เพราะไม่มีใครสามารถสืบทอดสัญญาที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ และไม่มีใครสามารถชื่นชมพระพรอันยิง่ ใหญ่เช่นนี้ได้
พวกเรารู ้สึกซาบซึ้งในบุญคุณยิง่ นักที่พวกเราซึ่งเป็ นผูท้ ี่โสโครกสามารถทางานในฐานะตัวประกอบเสริ มความเ
ด่นในช่วงระหว่างการบริ หารจัดการของพระเจ้าได้” และเมื่อพวกเขาถามว่า
“ชิ้นงานตัวอย่างและแบบอย่างคืออะไร” เจ้าก็กล่าวว่า “พวกเราเป็ นมวลมนุษย์ที่เป็ นกบฏและโสโครกมากที่สุด
พวกเราได้ถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างลึกซึ้งโดยซาตาน และพวกเราเป็ นเนื้อหนังที่ลา้ หลังและต่าต้อยมากที่สุด
พวกเราคือตัวอย่างชั้นเอกของพวกที่เคยถูกซาตานใช้ วันนี้
พวกเราได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็ นลาดับแรกท่ามกลางมวลมนุษย์ที่จะถูกพิชิต
และพวกเราได้มองเห็นพระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระเจ้าและได้สืบทอดพระสัญญาของพระองค์
พวกเรากาลังได้รับการใช้เพื่อพิชิตผูค้ นมากขึ้น
ดังนั้นพวกเราจึงเป็ นชิ้นงานตัวอย่างและแบบอย่างของบรรดาผูท้ ี่ถูกพิชิตท่ามกลางมวลมนุษย์”
ไม่มีคาพยานใดที่ดีไปกว่าพระวจนะเหล่านี้ และนี่คอื ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ผลจากขั้นตอนที่สองของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 92
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยที่กระทากับผูค้ นเช่นพวกเจ้ามีนัยสาคัญอย่างลึกซึ้งที่สุด นัน่ คือ ในแง่หนึ่ง
จุดประสงค์ของพระราชกิจนี้คือการทาให้กลุ่มคนมีความเพียบพร้อม กล่าวคือ
การทาให้พวกเขามีความเพียบพร้อม การที่พวกเขาอาจกลายเป็ นกลุ่มผูช้ นะ—
เป็ นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้รับการทาให้ครบบริ บรู ณ์ ซึ่งหมายถึงผลแรก ในอีกแง่หนึ่ง
จุดประสงค์ของพระราชกิจนี้คือการปล่อยให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้ชื่นชมกับความรักของพระเจ้า
ได้รับความรอดที่ครบถ้วนและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า
การปล่อยให้มนุษย์ได้ชื่นชมกับไม่เพียงแต่ความปรานีและความเมตตาเท่านั้น
แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือการตีสอนและการพิพากษาด้วย ตั้งแต่การทรงสร้างโลกจนถึงปัจจุบนั นี้
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงได้ปฏิบตั ิในพระราชกิจของพระองค์คือความรัก โดยปราศจากความเกลียดชังใดๆ
ต่อมนุษย์ แม้แต่การตีสอนและการพิพากษาที่เจ้าได้เห็นก็เป็ นความรักเช่นกัน
ความรักที่แท้จริ งกว่าและเป็ นจริ งกว่า ความรักทีน่ าทางให้ผูค้ นมาอยู่บนเส้นทางของชีวิตมนุษย์ที่ถูกต้อง
ในอีกแง่หนึ่ง จุดประสงค์ของพระราชกิจนี้คือการเป็ นคาพยานต่อหน้าซาตาน และในอีกแง่หนึ่ง
จุดประสงค์ของพระราชกิจนี้คือการวางรากฐานเพือ่ เผยแพร่ พระราชกิจของพระกิตติคุณในอนาคต
พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้นั เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ในการนาทางผูค้ นไปสู่เส้นทางชีวิตมนุษย์ที่
ถูกต้อง เพื่อที่พวกเขาอาจใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ที่ปกติ เพราะผูค้ นไม่รู้วิธีใช้ชีวิต และหากปราศจากการทรงนานี้
เจ้าจะใช้ชีวิตที่ว่างเปล่าเท่านั้น ชีวิตของเจ้าจะปราศจากคุณค่าหรื อความหมาย
และเจ้าจะไม่สามารถเป็ นบุคคลที่ปกติได้เลย นี่คือนัยสาคัญที่ลึกซึ้งที่สุดของการพิชิตมนุษย์
พวกเจ้าทั้งหมดเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ เมื่อมีการดาเนินพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในพวกเจ้าแล้ว
ก็จะเป็ นความรอดที่ยิ่งใหญ่ พวกเจ้าทั้งหมดใช้ชีวิตในแผ่นดินแห่งบาปและความตัณหาจัด
และพวกเจ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยบาปและตัณหา
วันนี้พวกเจ้าไม่ใช่แค่มีความสามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าได้เท่านั้น แต่ที่สาคัญกว่าคือ
พวกเจ้ายังได้รับการตีสอนและการพิพากษา พวกเจ้าได้รับความรอดที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ
พวกเจ้าได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าแล้ว ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ
พระองค์ทรงแสดงความรักต่อพวกเจ้าอย่างแท้จริ ง พระองค์ไม่ทรงมีเจตนารมณ์ร้าย
พระองค์ทรงพิพากษาพวกเจ้าเนื่องจากบาปของพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าจะตรวจดูตวั พวกเจ้าเองและได้รับความรอดที่ยิ่งใหญ่น้ี
ทั้งหมดนี้กระทาเพื่อจุดประสงค์ในการทาให้มนุษย์ครบบริ บรู ณ์ ตั้งแต่เริ่ มต้นถึงสิ้นสุด
พระเจ้าทรงได้ปฏิบตั ิอย่างสุดพระปรี ชาสามารถเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

และทรงไม่มีความพึงปรารถนาที่จะทาลายมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์โดยสิ้นเชิงเลย
วันนี้ พระองค์ได้เสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเพื่อทรงพระราชกิจ
แล้วความรอดเช่นนั้นไม่ยิ่งใหญ่ข้นึ ไปอีกหรื อ? หากพระองค์ทรงเกลียดชังพวกเจ้า
พระองค์จะทรงยังคงปฏิบตั ิพระราชกิจที่ใหญ่โตเช่นนั้นเพือ่ ทรงนาพวกเจ้าด้วยพระองค์เองหรื อ?
พระองค์ควรทรงทนทุกข์เช่นนั้นด้วยเหตุใด? พระเจ้าไม่ได้ทรงเกลียดชังพวกเจ้า หรื อมีเจตนารมณ์ร้ายใดๆ
ต่อพวกเจ้า พวกเจ้าควรรู ้ว่าความรักของพระเจ้าคือความรักที่แท้จริ งที่สุด
พระองค์ทรงต้องช่วยผูค้ นโดยผ่านทางการพิพากษาเพียงเพราะว่าผูค้ นไม่เชื่อฟัง หากไม่ใช่เพราะสิ่งนี้แล้ว
การช่วยมนุษย์ให้รอดก็จะไม่อาจเป็ นไปได้ เพราะพวกเจ้าไม่รู้วิธีใช้ชีวิต และไม่แม้แต่จะตระหนักรู ้วิธีใช้ชีวิต
และเพราะพวกเจ้าใช้ชีวิตในแผ่นดินแห่งบาปและความตัณหาจัดนี้
และเป็ นมารที่ตณ
ั หาจัดและสกปรกโสมมด้วยตัวเจ้าเอง
พระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้พวกเจ้ากลับกลายมาเป็ นผิดคุณธรรมยิ่งขึ้นไปอีก
พระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะมองเห็นพวกเจ้าใช้ชีวิตในแผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้เหมือนอย่างที่เจ้าทาอยู่ในตอนนี้
และถูกซาตานเหยียบย่าตามใจชอบ และพระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้เจ้าตกลงไปสู่แดนคนตาย
พระองค์ทรงเพียงต้องประสงค์ที่จะได้รับผูค้ นกลุ่มนี้ และช่วยพวกเจ้าให้รอดอย่างถ้วนทัว่
นี่คือจุดประสงค์สาคัญของการปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในพวกเจ้า—
พระราชกิจนี้เพียงเป็ นไปเพื่อความรอด
หากเจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทีไ่ ด้กระทากับเจ้านั้นคือความรักและความรอด
หากเจ้าคิดว่ามันเป็ นเพียงแค่วิธีการหนึ่ง เป็ นวิธีทรมานมนุษย์ และเป็ นบางสิ่งที่ไม่ควรค่า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ต่างไปกับการกลับไปที่โลกของเจ้าเพื่อทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดและความยากลาบาก!
หากเจ้าเต็มใจที่จะอยู่ในกระแสนี้และชื่นชมกับการพิพากษานี้และความรอดอันยิง่ ใหญ่น้ี
ชื่นชมกับพระพรทั้งหมดเหล่านี้ พระพรทีไ่ ม่สามารถหาได้จากที่ใดในโลกของมนุษย์ และชื่นชมกับความรักนี้
เช่นนั้นแล้วก็จงทาตัวให้ดี นั่นคือ อยู่ในกระแสนี้ต่อไปเพื่อยอมรับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
เพื่อที่เจ้าจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม วันนี้
เจ้าอาจทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดและกระบวนการถลุงเล็กน้อยเนื่องจากการพิพากษาของพระเจ้า
แต่การทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดนี้มีคุณค่าและมีความหมาย
แม้ว่าผูค้ นได้รับการถลุงและได้รับการสัมผัสกับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าอย่างไร้ปรานี —
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการลงโทษพวกเขาเพราะบาปของพวกเขา เพื่อลงโทษเนื้อหนังของพวกเขา—
แต่ก็ไม่มีสิ่งใดในพระราชกิจนี้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกล่าวโทษเนื้อหนังของพวกเขาจนถึงกับถูกทาลายไป
การเผยที่รุนแรงโดยพระวจนะทั้งหมดเป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ในการนาทางพวกเจ้าสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

พวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจนี้มากมายด้วยตัวพวกเจ้าเอง
และเป็ นที่ชดั เจนว่าพระราชกิจนี้ไม่ได้นาทางพวกเจ้าไปสู่เส้นทางที่ชวั่ ร้าย!
ทั้งหมดเป็ นไปเพื่อทาให้พวกเจ้าใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และทั้งหมดสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเจ้า
ทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้ามีพื้นฐานมาจากความต้องการของเจ้า ตามความอ่อนแอของเจ้า
และตามวุฒิภาวะจริ งๆ ของเจ้า และไม่มีการวางภาระที่ไม่อาจทนรับได้ใดๆ แก่พวกเจ้า
เจ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนในวันนี้ และเจ้ารู ้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เป็ นธรรมกับเจ้า
และที่จริ งแล้วเจ้าเชื่ออยู่เสมอว่าเหตุผลที่เราตีสอน พิพากษา และตาหนิเจ้าทุกวันนั้นเป็ นเพราะเราเกลียดชังเจ้า
แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เจ้าทนทุกข์จะเป็ นการตีสอนและการพิพากษา ที่จริ งแล้วนี่ก็คือความรักสาหรับเจ้า
และเป็ นการคุม้ ครองปกป้องที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
หากเจ้าไม่สามารถจับใจความความหมายที่ลึกซึ้งกว่าของพระราชกิจนี้ได้
ก็จะเป็ นไปไม่ได้ที่เจ้าจะได้รับประสบการณ์ต่อไป ความรอดนี้ควรนาความชูใจมาให้แก่เจ้า
จงอย่าปฏิเสธที่จะกลับมามีสติคิดได้ เมื่อได้มาไกลถึงเพียงนี้แล้ว
นัยสาคัญของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยควรเป็ นที่ชดั เจนสาหรับเจ้า และเจ้าไม่ควรมีความคิดเห็นใดๆ
เกี่ยวกับพระราชกิจนี้เป็ นอย่างอื่นอีกต่อไป!
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 93
บรรดาผูซ้ ่งึ มีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ในระหว่างพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าช่วงระ
หว่างยุคสุดท้าย—กล่าวคือ ในระหว่างพระราชกิจแห่งการชาระให้บริ สุทธิ์ข้นั สุดท้ายนั้น—
จะเป็ นบรรดาผูซ้ ่ึงจะเข้าสู่การหยุดพักขั้นสุดท้ายเคียงข้างพระเจ้า เช่นนี้เอง
บรรดาผูซ้ ่งึ เข้าสู่การหยุดพักทั้งหมดนั้นจะหลุดพ้นจากอิทธิพลของซาตาน
และจะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าหลังจากได้กา้ วผ่านพระราชกิจแห่งการชาระให้บริ สุทธิ์ข้นั สุดท้ายของพระอง
ค์แล้ว พวกมนุษย์เหล่านี้ ผูซ้ ่งึ ในที่สุดจะได้ถูกรับไว้โดยพระเจ้านั้น จะเข้าสู่การหยุดพักขั้นสุดท้าย
จุดประสงค์สาคัญของพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าคือเพื่อชาระมนุษยชาติให้บริ สุทธิ์
และเพื่อตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับการหยุดพักขั้นสูงสุด หากไม่มีการชาระให้สะอาดดังกล่าว
ก็คงจะไม่มีมนุษย์คนใดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแตกต่างกันตามประเภท หรือเข้าสู่ การหยุดพักได้
พระราชกิจนี้เป็ นเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่การหยุดพัก
เฉพาะพระราชกิจแห่งการชาระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะชาระพวกมนุษย์ให้สะอาดจากความไม่ชอบธ
รรมของพวกเขา
และเฉพาะพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์เท่านั้นที่จะนาส่วนประกอบของมนุษยชาติที่
ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นไปสู่ความสว่าง ด้วยวิธีน้ นั
จึงเป็ นการแยกบรรดาผูท้ ี่สามารถถูกช่วยให้รอดออกจากบรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถถูกช่วยให้รอดได้
และแยกบรรดาผูท้ ี่จะคงเหลืออยู่ออกจากบรรดาผูท้ ี่จะไม่คงเหลืออยู่ได้ เมื่อพระราชกิจนี้สิ้นสุดลง
บรรดาผูค้ นที่ได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่จะถูกชาระให้สะอาดทั้งหมดและเข้าสู่สภาวะที่สูงขึ้นของมนุษยชาติ
ซึ่งพวกเขาจะได้ชื่นชมกับชีวิตมนุษย์ที่มีชวั่ ขณะอันน่าอัศจรรย์มากยิง่ ขึ้นบนแผ่นดินโลก กล่าวคือ
พวกเขาจะเริ่ มวันแห่งการหยุดพักแบบมนุษย์ของพวกเขา และดารงอยูร่ ่ วมกันกับพระเจ้า
หลังจากที่บรรดาผูไ้ ม่ได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่ได้ถูกตีสอนและถูกพิพากษาแล้ว
ตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขาจะถูกตีแผ่ออกมาโดยถ้วนทัว่ ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดจะถูกทาลาย
และไม่ได้รับอนุญาตให้รอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป เช่นเดียวกับซาตาน
มนุษยชาติแห่งอนาคตจะไม่รวมเข้ากับผูค้ นประเภทนี้คนใดเลยอีกต่อไป
ผูค้ นเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งการหยุดพักขัน้ สูงสุด
อีกทั้งไม่เหมาะสมที่จะร่ วมในวันแห่งการหยุดพักที่พระเจ้าและมนุษยชาติจะร่ วมแบ่งปันกัน
ด้วยเพราะพวกเขาเป็ นเป้าหมายแห่งการลงโทษและเป็ นผูค้ นไม่ชอบธรรมที่ชวั่ ร้าย
พวกเขาเคยได้รับการไถ่มาครั้งหนึ่ง และพวกเขายังได้ถกู พิพากษาและถูกตีสอนด้วย
ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทาการปรนนิบตั ิพระเจ้าด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันสุดท้ายมาถึง

พวกเขาจะยังคงถูกกาจัดและถูกทาลายเนื่องจากความชัว่ ร้ายของพวกเขา
และเป็ นผลมาจากการไม่เชื่อฟังและการไม่สามารถได้รับการไถ่ของพวกเขา
พวกเขาจะไม่มีวนั ได้มาอยู่ในโลกแห่งอนาคตอีกครั้ง
และจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเผ่าพันธุ์มนุษย์แห่งอนาคตอีกต่อไป
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นวิญญาณของคนตายหรื อเป็ นผูค้ นที่ยงั คงมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนั ง
คนทาชัว่ ทั้งหมดและพวกที่ไม่ได้ถูกช่วยให้รอดทั้งหมดจะถูกทาลายทันทีที่ผบู้ ริ สุทธิ์ในท่ามกลางมนุษยชาติเข้า
สู่การหยุดพัก สาหรับวิญญาณและพวกมนุษย์ที่ทาชัว่ เหล่านี้
หรื อวิญญาณของผูค้ นที่ชอบธรรมและบรรดาผูท้ ี่ทาความชอบธรรม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในยุคใด
พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ทาชัว่ จะถูกทาลายในที่สุด และพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ชอบธรรมจะรอดชีวิต
การที่บุคคลหรื อวิญญาณจะได้รับความรอดหรื อไม่น้นั
ไม่ได้ถูกตัดสินบนพื้นฐานของพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายโดยสิน้ เชิง ตรงกันข้าม
มันจะถูกกาหนดโดยการที่พวกเขาได้ตา้ นทานหรือไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าหรื อไม่ต่างหาก ผูค้ นในยุคก่อนหน้านี้
ผูซ้ ่ึงกระทาชัว่ และไม่สามารถได้รับความรอดได้ จะเป็ นเป้าหมายสาหรับการลงโทษโดยไม่มีขอ้ สงสัย
และพวกที่อยู่ในยุคปัจจุบนั
ผูซ้ ่ึงกระทาความชัว่ และไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดก็จะเป็ นเป้าหมายสาหรับการลงโทษอย่างแน่นอนด้วยเ
ช่นกัน พวกมนุษย์จะถูกแบ่งกลุ่มไปตามความดีและความชัว่ ไม่ใช่ตามยุคสมัยที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่
เมื่อถูกแบ่งกลุ่มดังนี้แล้ว พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษหรื อได้รับบาเหน็จรางวัลในทันที
แต่ทว่าพระเจ้าจะทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการลงโทษคนชัว่ และให้บาเหน็จรางวัลคนดีก็ตอ่ เมื่อหลังจากที่พระ
องค์ได้ทรงเสร็จสิ้นการดาเนินพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้ายของพระองค์แล้วเท่านั้น อันที่จริง
พระองค์ทรงแยกมนุษย์ออกเป็ นคนดีและคนชัว่ มาตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ท่ามก
ลางพวกเขาแล้ว
พระองค์เพียงแค่จะให้บาเหน็จรางวัลคนชอบธรรมและลงโทษคนชัว่ เฉพาะหลังจากที่พระราชกิจของพระองค์ไ
ด้มาถึงบทอวสานแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกเป็ นกลุ่มๆ
เมื่อพระราชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์แล้วจากนั้นก็เริ่ มภารกิจแห่งการลงโทษคนชัว่ และให้รางวัลคนดีในทัน
ที
จุดประสงค์ท้งั หมดทั้งมวลเบื้องหลังพระราชกิจขั้นสูงสุดแห่งการลงโทษคนชัว่ และการให้บาเหน็จรางวัลคนดีข
องพระเจ้านั้นคือการชาระพวกมนุษย์ท้งั หมดให้บริ สุทธิ์อย่างถ้วนทัว่
เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงนามนุษยชาติที่บริ สุทธิ์สะอาดเข้าสู่การหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์ได้
พระราชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์น้ีมคี วามสาคัญยิ่งยวดมากที่สุด

ซึ่งเป็ นช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์ท้งั หมด
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาลายคนชัว่ แต่กลับทรงยอมให้พวกเขาคงเหลืออยู่ เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ทุกคนก็จะยังคงไร้ความสามารถที่จะเข้าสู่การหยุดพักได้
และพระเจ้าก็จะไม่ทรงมีความสามารถที่จะนามนุษยชาติท้งั หมดเข้าสู่อาณาจักรที่ดีกว่าได้
พระราชกิจดังกล่าวก็คงจะไม่ครบบริ บูรณ์ เมื่อพระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้นลง
มนุษยชาติท้งั หมดจะบริ สุทธิ์อย่างถ้วนบริ บูรณ์
ด้วยหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงสามารถดารงพระชนม์ชีพอยู่ในการหยุดพักได้อย่างมีสนั ติสุข
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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รอยเท้าของเราย่าไปทัว่ จักรวาลและไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลก
ตาของเรากาลังตรวจสอบทุกบุคคลอยู่เนืองนิตย์ และที่มากกว่านั้น เราตรวจดูจกั รวาลโดยรวม
อันที่จริ งแล้ววจนะของเรากาลังทางานอยู่ในทุกมุมของจักรวาล ใครก็ตามที่กล้าไม่ทาการปรนนิบตั ิเรา
ใครก็ตามที่กล้าไม่จงรักภักดีต่อเรา ใครก็ตามที่กล้าทาการตัดสินนามของเรา
และใครก็ตามที่กล้าด่าว่าและใส่ร้ายป้ายสีบรรดาบุตรของเรา—
คนเหล่านั้นที่สามารถทาสิ่งเช่นนั้นได้อย่างแท้จริ งต้องก้าวผ่านการพิพากษาอันรุนแรง
การพิพากษาของเราจะเกิดขึ้นในความครบถ้วนของการนั้น ซึ่งหมายความว่าตอนนี้คือยุคสมัยแห่งการพิพากษา
และโดยผ่านทางการเฝ้าสังเกตอันพิถีพถิ นั เจ้าจะพบว่าการพิพากษาของเราแผ่ขยายไปตลอดทัว่ ทั้งสากลพิภพ
แน่นอนว่า บ้านของเราจะไม่ได้รับการยกเว้น การพิพากษาจะมายังพวกที่มีความคิด คาพูด
หรื อการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับเจตจานงของเรา จงเข้าใจการนี้ไว้!
การพิพากษาของเรามุ่งตรงไปยังสากลพิภพทัว่ ทั้งหมด
ไม่ใช่เพียงตรงไปยังผูค้ นหรื อสิ่งทั้งหลายหนึ่งกลุ่มเท่านั้น เจ้าได้มาตระหนักในการนี้หรื อยัง?
หากลึกลงไปแล้วเจ้ามีความขัดแย้งในความคิดของเจ้าเกี่ยวกับเรา
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้รับการพิพากษาทันทีอยู่ภายใน
การพิพากษาของเรามาในทุกรู ปทรงและรู ปสัณฐาน จงรู ้การนี้ไว้!
เราคือพระเจ้าผูท้ รงปัญญาและทรงเอกลักษณ์แห่งสากลพิภพ! ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือฤทธานุภาพของเรา
การพิพากษาของเราทั้งหมดได้ถูกเปิ ดเผยต่อพวกเจ้าแล้ว กล่าวคือ
หากเจ้ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับเราในความคิดของเจ้า เราจะให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้า เป็ นการตักเตือน หากเจ้าไม่ฟัง
เราจะทอดทิ้งเจ้าทันที (ในการนี้เราไม่ได้กาลังอ้างอิงถึงการกังขาในนามของเรา
แต่อา้ งอิงถึงพฤติกรรมภายนอกที่เกีย่ วโยงกับความยินดีในตัณหา)
หากความคิดของเจ้าที่มีต่อเรานั้นเยาะเย้ยท้าทาย หากเจ้าพร่ าบ่นกับเรา
หากเจ้ายอมรับแนวคิดของซาตานอย่างซ้ าๆ และหากเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามความรู ้สึกของชีวิต
เช่นนั้นแล้วจิตวิญญาณของเจ้าก็จะอยู่ในความมืดและเนื้อหนังของเจ้าก็จะทนทุกข์กบั ความเจ็บปวด
เจ้าต้องอยู่ใกล้กบั เรามากขึ้น
เจ้าไม่อาจสามารถฟื้ นฟูสภาพเงื่อนไขปกติของเจ้าได้เพียงในหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น
และชีวิตของเจ้าจะรั้งอยู่ขา้ งหลังมากอย่างเห็นได้ชดั ส่วนพวกที่เหลวแหลกในวาทะ
เราจะบ่มวินัยปากและลิ้นของเจ้า และทาให้ลิ้นของเจ้าตกอยู่ภายใต้การถูกจัดการ
พวกที่เหลวแหลกอย่างปล่อยตัวปล่อยใจในความประพฤติ เราจะตักเตือนเจ้าในจิตวิญญาณของเจ้า

และเราจะตีสอนพวกที่ไม่ฟังอย่างรุ นแรง พวกที่ตดั สินและเยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิ ดเผย
ซึ่งก็คือพวกที่แสดงการไม่เชื่อฟังในคาพูดหรื อความประพฤติ เราจะกาจัดและทอดทิ้งพวกเขาอย่างที่สุด
โดยทาให้พวกเขาพินาศและสูญเสียพรอันสูงสุด เหล่านี้คือพวกผูท้ ี่จะถูกกาจัดหลังจากที่ได้ถูกเลือกแล้ว
พวกที่ไม่รู้เท่าทัน ซึ่งก็คอื พวกที่มีนิมิตไม่ชดั เจน เราจะยังให้ความรู ้แจ้งแก่พวกเขาและช่วยพวกเขาให้รอด
อย่างไรก็ตาม
พวกที่เข้าใจความจริ งทว่าไม่ปฏิบตั ิตามความจริ งนั้นจะได้รับการจัดการโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดงั ที่กล่าวมา
แล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะไม่รู้เท่าทันหรื อไม่ก็ตาม ในเรื่ องของคนเหล่านั้นที่มีเจตนาร้ายตั้งแต่เริ่มต้น
เราจะทาให้พวกเขาไร้ความสามารถที่จะจับความเข้าใจความเป็ นจริ งได้ไปตลอดกาล และในที่สุด
พวกเขาจะค่อยๆ ถูกกาจัดทีละคน ไม่แม้แต่คนเดียวที่จะคงอยู่
แม้ว่าตอนนี้พวกเขายังคงอยู่โดยการจัดการเตรี ยมการของเรา (เพราะเราไม่ทาสิ่งทั้งหลายอย่างเร่ งรี บ
แต่อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย)
การพิพากษาของเราได้รับการเปิ ดเผยแล้วอย่างครบบริ บูรณ์
การนั้นจัดการแก้ไขผูค้ นหลากหลายที่ตอ้ งเข้าประจาที่อนั ถูกต้องเหมาะสมของพวกเขาทั้งหมด
เราจะจัดการและพิพากษาผูค้ นโดยสอดคล้องกับว่าพวกเขาได้ละเมิดกฎเกณฑ์ใด
ในเรื่ องของพวกที่ไม่ได้อยู่ในนามนี้และไม่ยอมรับพระคริ สต์แห่งยุคสุดท้าย
มีเพียงกฎเกณฑ์เดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้ นั่นคือ เราจะรับเอาจิตวิญญาณ ดวงจิต
และร่ างกายของผูใ้ ดก็ตามที่เยาะเย้ยท้าทายเราและโยนพวกเขาเข้าสู่แดนคนตายทันที
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่เยาะเย้ยท้าทายเรา
เราจะคอยให้พวกเจ้าเป็ นผูใ้ หญ่ก่อนที่จะดาเนินการพิพากษาครั้งที่สองจนเสร็จสิ้น
วจนะของเราอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระจ่างเต็มที่ และไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้น
เราหวังเพียงว่าพวกเจ้าจะสามารถเก็บวจนะเหล่านี้ไว้ในใจได้ตลอดเวลาเท่านั้น!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 67” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ยุคสุดท้ายคือตอนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้รับการจาแนกตามประเภทโดยผ่านทางการพิชิต
การพิชิตคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย กล่าวคือ การพิพากษาบาปของแต่ละบุคคลคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย
มิฉะนั้นแล้ว ผูค้ นจะสามารถได้รับการจาแนกตามประเภทได้อย่างไร?
พระราชกิจการจาแนกตามประเภทที่ดาเนินการท่ามกลางพวกเจ้าคือจุดเริ่ มต้นของพระราชกิจดังกล่าวในทัว่ ทั้งจั
กรวาล หลังจากนี้
บรรดาแผ่นดินและกลุม่ ชนทั้งหมดเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยด้วยเช่นกัน
นี่หมายความว่าทุกบุคคลในการทรงสร้างจะได้รับการจาแนกตามประเภท
และมาอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาเพื่อรับการพิพากษา
ไม่มีผใู้ ดและสิ่งใดที่สามารถหลีกหนีการทนทุกข์กบั การตีสอนและการพิพากษานี้ได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดหรื อสิ่งใดที่ไม่ได้รับการจาแนกตามประเภท ทุกบุคคลจะได้รับการจาแนก
เพราะบทอวสานของทุกสรรพสิ่งใกล้มาถึง และทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้มาถึงบทสรุ ปแล้ว
มนุษย์จะสามารถหลีกหนีจากวันสุดท้ายที่มนุษย์จะดารงอยู่ได้อย่างไร? และด้วยเหตุน้ี
การกระทาไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าจะสามารถดาเนินต่อไปได้อีกนานเพียงใด?
พวกเจ้ามองไม่เห็นหรื อว่าวันสุดท้ายของพวกเจ้าจวนจะเกิดขึ้นแล้ว?
บรรดาผูท้ ี่เคารพพระเจ้าและถวิลหาให้พระองค์ทรงปรากฏจะมองไม่เห็นวันแห่งการปรากฏของความชอบธรร
มของพระเจ้าไปได้อย่างไร? พวกเขาจะไม่ได้รับบาเหน็จรางวัลสุดท้ายสาหรับความดีไปได้อย่างไร?
เจ้าเป็ นผูท้ ี่ทาดี หรื อเจ้าเป็ นผูท้ ี่ทาชัว่ ? เจ้าเป็ นผูท้ ี่ยอมรับการพิพากษาที่ชอบธรรม และจากนั้นก็เชื่อฟัง
หรื อเจ้าเป็ นผูท้ ี่ยอมรับการพิพากษาที่ชอบธรรมและจากนั้นก็ถูกสาปแช่ง?
เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างเบื้องหน้าบัลลังก์พิพากษาในความสว่าง
หรื อเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตายท่ามกลางความมืด?
ตัวเจ้าเองไม่ได้เป็ นผูท้ ี่รู้อย่างชัดเจนที่สุดหรือว่าบทอวสานของเจ้าจะเป็ นบทอวสานที่มีบาเหน็จรางวัลหรื อบทอ
วสานที่มีการลงโทษ?
เจ้าไม่ได้เป็ นผูท้ ี่รู้อย่างชัดเจนที่สุดและเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่สุดหรื อว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม? เช่นนั้นแล้ว
การประพฤติของเจ้าและหัวใจของเจ้าเป็ นแบบใดกัน? ขณะที่เราพิชิตเจ้าในวันนี้
เจ้าต้องการให้เราพูดออกมาให้เจ้าฟังจริ งๆ หรื อว่าพฤติกรรมของเจ้านั้นดีหรือชัว่ ?
เจ้าได้เสียสละเพื่อเรามากเพียงใด? เจ้านมัสการเราอย่างลึกซึ้งเพียงใด?
ตัวเจ้าเองไม่ได้รู้อย่างชัดเจนที่สุดหรื อว่าเจ้าประพฤติต่อเราอย่างไร?
เจ้าควรรู ้ดีกว่าทุกคนว่าบทอวสานที่เจ้าจะพบในท้ายที่สุดจะเป็ นอะไร! เราจะบอกเจ้าด้วยความจริ งว่า

เราเพียงสร้างมวลมนุษย์ข้นึ มาเท่านั้น และเราสร้างเจ้าขึ้น แต่เราไม่ได้ส่งพวกเจ้าให้ซาตาน
อีกทั้งเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทาให้พวกเจ้ากบฏหรื อต้านทานเราและดังนั้นจึงถูกเราลงโทษ
หายนะและความทุกข์ร้อนทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเพราะหัวใจของพวกเจ้าแข็งกระด้างเกินไปและการประพฤติ
ของพวกเจ้าชัว่ ช้าเกินไปหรื อ? เช่นนั้นแล้ว
บทอวสานที่พวกเจ้าจะพบไม่ได้กาหนดด้วยตัวพวกเจ้าเองหรอกหรื อ? ในหัวใจของพวกเจ้า
พวกเจ้าไม่ได้รู้ดีกว่าใครๆ หรือว่าเจ้าจะมีจุดจบอย่างไร?
เหตุผลที่เราพิชิตผูค้ นคือเพื่อเปิ ดเผยพวกเขาและเปิ ดเผยสิ่งที่ดีกว่าเพื่อนาความรอดมาให้เจ้า
ไม่ใช่เพื่อทาให้เจ้าทาชัว่ อีกทั้งไม่ใช่เพื่อตั้งใจทาให้เจ้าเดินเข้าสู่นรกแห่งการทาลายล้าง เมื่อเวลานั้นมาถึง
ความทุกข์ปริ มาณมหาศาลทั้งหมดของเจ้า การร่ าไห้คร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้า—
ทั้งหมดจะไม่ได้เป็ นเพราะบาปของเจ้าหรื อ? ดังนั้น
ความดีของเจ้าเองหรื อความชัว่ ของเจ้าเองไม่ได้เป็ นการพิพากษาที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าหรื อ?
มันไม่ใช่ขอ้ พิสูจน์ที่ดีที่สุดหรื อว่าบทอวสานของเจ้าจะเป็ นอย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับ พระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 96
เสียงอย่างฟ้าร้องบังเกิดดังลัน่ เขย่าทัว่ ทั้งจักรวาล
เสียงนั้นดังสนัน่ หวัน่ ไหวจนผูค้ นไม่สามารถหลบเลี่ยงออกนอกทางได้ทนั บางคนจึงถูกคร่ าชีวิต
บางคนถูกทาลาย และบางคนถูกพิพากษา เป็ นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมดาอย่างแท้จริง
ซึ่งไม่มผี ใู้ ดเคยเห็นสิ่งที่เหมือนอย่างนี้มาก่อน จงฟังอย่างตั้งใจให้ดีว่า เสียงฟ้าร้องกัมปนาทมีเสียงร่ าไห้ร่วมด้วย
และเสียงนี้มาจากแดนคนตาย มันมาจากนรก เป็ นเสียงอันขืน่ ขมของพวกบุตรแห่งการกบฏที่ได้ถูกเราพิ พากษา
พวกที่ไม่ฟังสิ่งที่เรากล่าวและพวกที่ไม่นาวจนะของเราไปปฏิบตั ิ
ได้ถูกพิพากษาอย่างรุนแรงและได้รับการสาปแช่งจากความโกรธเคืองของเรา
เสียงของเราคือการพิพากษาและความโกรธเคือง
เราไม่ปฏิบตั ิอย่างอ่อนโยนต่อผูใ้ ดและไม่แสดงความปรานีต่อผูใ้ ด เพราะเราคือพระเจ้าพระองค์เองผูช้ อบธรรม
และเราถูกครอบงาด้วยความโกรธเคือง เราถูกครอบงาด้วยการเผาไหม้ การชาระให้สะอาด และการทาลายล้าง
ภายในเรานั้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นหรื อใช้อารมณ์ แต่ในทางตรงกันข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปิ ดเผย ชอบธรรม
และไม่ลาเอียง เนื่องจากบรรดาบุตรหัวปี ของเราอยู่กบั เราบนบัลลังก์เรี ยบร้อยแล้ว
โดยปกครองชนชาติท้งั ปวงกับกลุ่มชนทั้งหมด บัดนี้สิ่งต่างๆ
กับผูค้ นที่ไม่เที่ยงธรรมและไม่ชอบธรรมเหล่านั้นกาลังเริ่ มถูกพิพากษา เราจะไต่สวนพวกเขาทีละคน
โดยไม่พลาดสิ่งใดและเผยพวกเขาอย่างครบบริ บูรณ์
เนื่องจากการพิพากษาของเราได้เผยอย่างเต็มที่และเปิ ดกว้างอย่างเต็มที่ และเราไม่ได้ปิดบังสิ่งใดไว้เลย
เราจึงจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สอดคล้องกับเจตจานงของเราทิ้ง
และให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพินาศอยู่ในบาดาลลึกจนชัว่ นิรนั ดร์
ที่นั่นเราจะอนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างเผาไหม้ไปตลอดกาล นี่คือความชอบธรรมของเรา
และนี่คือความเที่ยงตรงของเรา ไม่มีผใู้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ได้
และทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การบัญชาของเรา
ผูค้ นส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อถ้อยคาของเรา โดยคิดว่าวจนะเป็ นเพียงคาพูดและว่าข้อเท็จจริ งย่อมเป็ นข้อเท็จจริ ง
พวกเขาช่างมืดบอด! พวกเขาไม่รู้หรื อว่าเราคือพระเจ้าพระองค์เองผูส้ ัตย์ซื่อ?
วจนะกับข้อเท็จจริ งของเราเกิดขึ้นพร้อมกัน การนี้ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นอย่างแท้จริงหรอกหรื อ?
ผูค้ นเพียงไม่จบั ใจความวจนะของเราเท่านั้น
และเฉพาะบรรดาผูท้ ี่ได้รับความรู ้แจ้งแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง นี่เป็ นข้อเท็จจริ ง
ทันทีที่ผคู้ นมองเห็นวจนะของเรา พวกเขาก็กลายเป็ นขวัญผวาสุดขีดและวิ่งลนลานไปทัว่ เพือ่ ซ่อนตัว
การนี้เป็ นเช่นนี้มากยิง่ ขึ้นไปอีกเมื่อการพิพากษาของเรามาถึง เมื่อเราได้สร้างทุกสรรพสิ่ง เมือ่ เราทาลายโลก

และเมื่อเราทาให้บรรดาบุตรหัวปี ครบบริ บูรณ์—
ทุกสรรพสิ่งเหล่านี้ย่อมสาเร็จลุล่วงโดยวจนะเพียงคาเดียวจากปากของเรา
นี่เป็ นเพราะวจนะของเราเองนั้นคือสิทธิอานาจ มันคือการพิพากษา
อาจกล่าวได้ว่าสภาวะบุคคลที่เราเป็ นก็คือการพิพากษาและบารมี นี่คือข้อเท็จจริ งที่มิอาจปรับเปลี่ยนได้
นี่คือแง่มุมหนึ่งแห่งประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา เป็ นเพียงทางหนึ่งในการที่เราพิพากษาผูค้ นเท่านั้น
ในสายตาของเรา ทุกสิ่งทุกอย่าง—รวมถึงผูค้ นทั้งปวง เรื่องทั้งปวง และสิ่งทั้งปวง—
อยู่ในมือเราและอยู่ภายใต้การพิพากษาของเรา
ไม่มีผใู้ ดและสิ่งใดกล้าที่จะประพฤติอย่างคะนองหรื ออย่างดื้อรั้นเอาแต่ใจ
และทั้งหมดต้องสาเร็จลุล่วงโดยสอดคล้องกับวจนะที่เราเอ่ย จากภายในมโนคติอนั หลงผิดอย่างมนุษย์
ทุกคนเชื่อในคาพูดของสภาวะบุคคลที่เราเป็ น เมื่อวิญญาณของเราส่งเสียง ทุกคนกลับแคลงใจ
ผูค้ นไม่มีความรู ้แม้แต่น้อยเกีย่ วกับฤทธานุภาพไม่สนิ้ สุดของเรา และพวกเขาถึงขั้นทาการใส่ความเราต่างๆ
เราบอกเจ้าไว้บดั นี้ว่า ผูใ้ ดก็ตามที่สงสัยวจนะของเรา และผูใ้ ดก็ตามที่สบประมาทวจนะของเรา
คนเหล่านี้คือผูท้ ี่จะถูกทาลาย พวกเขาเป็ นบุตรถาวรของความพินาศ
จากนี้สามารถเห็นได้ว่ามีไม่กี่คนที่เป็ นบุตรหัวปี เพราะนี่คือวิธีที่เราทางาน ดังที่เราได้กล่าวมาก่อนหน้าแล้ว
เราสาเร็จลุล่วงในทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีการขยับสักนิ้วมือหนึ่ง เราใช้เพียงวจนะของเรา
เช่นนั้นแล้วนี่จึงเป็ นที่ที่ฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของเราตั้งอยู่ ในวจนะของเรา
ไม่มีผใู้ ดสามารถค้นพบแหล่งกาเนิดและจุดประสงค์ของสิ่งที่เรากล่าว ผูค้ นไม่สามารถสัมฤทธิ์การนี้ได้
และพวกเขาสามารถเพียงกระทาการในขณะที่ติดตามการนาทางของเรา
และทาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็ นไปตามเจตจานงของเราโดยสอดคล้องกับความชอบธรรมของเรา
ทาให้ครอบครัวของเรามีความชอบธรรมและสันติสุข มีชีวิตตลอดกาล และแน่วแน่และไม่สั่นคลอนชัว่ นิรันดร์
การพิพากษาของเรามาถึงทุกคน ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรามีผลถึงทุกคน
และวจนะของเรากับสภาวะบุคคลของเราได้รับการเผยต่อทุกคน นี่เป็ นเวลาแห่งงานอันยิ่งใหญ่ของวิญญาณเรา
(ณ เวลานี้ บรรดาผูท้ ี่จะได้รับพรและพวกที่จะทนทุกข์กบั โชคร้ายถูกแยกความต่างออกจากกัน)
ทันทีที่วจนะของเราเปล่งออกไป เราก็ได้แยกความต่างของบรรดาผูท้ ี่จะได้รับพร
รวมทั้งพวกที่จะทนทุกข์กบั โชคร้าย ทั้งหมดนี้ยอ่ มชัดเจนยิ่ง และเราสามารถเห็นทั้งหมดในปราดเดียว
(เรากาลังกล่าวดังนี้เกีย่ วกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเรา
ดังนั้นวจนะเหล่านี้ย่อมไม่ขดั แย้งกับการลิขิตไว้ล่วงหน้าและการคัดสรรของเรา)
เราท่องไปรอบภูเขาและแม่น้ าสายต่างๆ และท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง ทัว่ พื้นที่ท้งั หลายของจักรวาล
โดยสังเกตการณ์และชาระทุกที่ให้สะอาดเพื่อที่ว่าที่ต้งั อันมีมลทินเหล่านั้นกับแผ่นดินลามกเสเพลเหล่านั้นทั้งห

มดจะไม่มีอยู่อีกต่อไปและถูกเผาผลาญไปสู่การไม่มีสิ่งใดอันเป็ นผลจากวจนะของเรา สาหรับเราแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายดาย หากบัดนี้เป็ นเวลาที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าสาหรับการทาลายล้างโลก
เราย่อมจะสามารถกลืนโลกให้หายไปด้วยการเปล่งถ้อยคาคาเดียว อย่างไรก็ตาม บัดนี้ไม่ใช่เวลานั้น
ทั้งหมดทั้งปวงจะต้องพร้อมก่อนที่เราจะทางานนี้เพื่อให้แผนของเราไม่ถูกรบกวนและการบริ หารจัดการของเรา
ไม่ถูกขัดจังหวะ เรารู ้วิธีทาการนี้อย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือเรามีปัญญาของเรา
และเรามีการจัดการเตรี ยมการของเราเอง ผูค้ นต้องไม่ขยับสักนิว้ มือหนึ่ง
จงรอบคอบระมัดระวังที่จะไม่ถูกสังหารด้วยมือของเรา
การนี้ได้เกี่ยวพันกับประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราเรียบร้อยแล้ว จากการนี้
คนผูห้ นึ่งจะสามารถมองเห็นความเกรี้ยวกราดแห่งประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราได้
รวมทั้งหลักการเบื้องหลังประกาศเหล่านั้น ซึ่งมีสองด้านในตัว กล่าวคือในด้านหนึ่ง
เราประหารคนทั้งปวงทีไ่ ม่อยู่ในแนวเดียวกับเจตจานงของเราและที่ล่วงละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา
อีกด้านหนึ่ง ในความโกรธเคืองของเรา เราสาปแช่งคนทั้งปวงที่ล่วงละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา
สองแง่มุมนี้จาเป็ นอย่างยิง่ ยวด และเป็ นหลักการบริ หารเบื้องหลังประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา
ทุกคนได้รับการจัดการอย่างสอดคล้องกับสองหลักการนี้โดยปราศจากอารมณ์
ไม่ว่าบุคคลหนึ่งอาจจงรักภักดีเพียงใดก็ตาม การนี้เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นความชอบธรรมของเรา
บารมีของเรา และความโกรธเคืองของเรา ซึ่งจะเผาผลาญทุกสรรพสิ่งทางแผ่นดินโลก ทุกสรรพสิ่งฝ่ ายโลก
และทุกสรรพสิ่งที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับเจตจานงของเรา
ภายในวจนะของเราคือความล้าลึกทั้งหลายที่ยงั คงซ่อนเร้น
และภายในวจนะของเราก็มีความล้าลึกทั้งหลายที่ได้ถูกเผยไปแล้วเช่นกัน ด้วยเหตุน้นั
ในความสอดคล้องกับมโนคติอนั หลงผิดแบบมนุษย์และในความรู ้สึกนึกคิดแบบมนุษย์
วจนะของเราจึงไม่อาจจับใจความได้ตลอดกาล และหัวใจของเราก็ไม่อาจหยัง่ ลึกได้ตลอดกาล
นั่นคือเราต้องขับพวกมนุษย์ออกจากมโนคติอนั หลงผิดและการคิดของพวกเขา
นี่เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุดในแผนการบริ หารจัดการของเรา
เราต้องทาการนี้ดว้ ยวิธีน้ีเพือ่ ให้ได้รับบรรดาบุตรหัวปี ของเราไว้ และเพื่อสาเร็จลุล่วงสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการจะทา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 103” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 97
ศิโยน! จงชื่นบาน! ศิโยน! จงขับร้องออกมา! เราได้หวนคืนด้วยความมีชยั เราได้หวนคืนอย่างได้รับชัยชนะ!
กลุ่มชนทั้งผอง! จงรี บเข้าแถวเป็ นลาดับเถิด! ทุกสรรพสิง่ แห่งการทรงสร้าง! บัดนี้จงมาหยุดเถิด
เพราะภาวะบุคคลของเราเผชิญหน้ากับทั้งจักรวาลและปรากฏในทิศตะวันออกของโลก!
ใครเล่ากล้าที่จะไม่คุกเข่าในการนมัสการ? ใครเล่ากล้าที่จะไม่เรี ยกเราว่าพระเจ้าเที่ยงแท้?
ใครเล่ากล้าที่จะไม่มองด้วยความเคารพ? ใครเล่ากล้าที่จะไม่ให้การสรรเสริ ญ? ใครเล่ากล้าที่จะไม่ชื่นบาน?
ประชากรของเราจะได้ยนิ เสียงของเรา และบุตรทั้งหลายของเราจะรอดชีวิตในราชอาณาจักรของเรา! ภูเขา แม่น้ า
และทุกสรรพสิ่งจะเปล่งเสียงไชโยอย่างมิรู้จบสิ้น และกระโดดโลดเต้นโดยไม่หยุดหย่อน ณ เวลานี้
ไม่มีผใู้ ดเลยจะกล้าถอยกลับ และไม่มีผใู้ ดเลยที่กล้าลุกขึ้นเพื่อต้านทาน นี่คือกิจการอันน่าอัศจรรย์ของเรา
และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า นั่นคือฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของเรา!
เราจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคารพเราในหัวใจของมัน และนอกเหนือจากการนี้อกี ก็คือ
เราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างสรรเสริ ญเรา! นี่คือจุดมุ่งหมายท้ายที่สุดของแผนการบริ หารจัดการแห่งหกพันปี ของเรา
และมันคือสิ่งที่เราได้ลิขิตไว้แล้ว
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวหรื อวัตถุสักสิ่งเดียวหรื อเหตุการณ์สกั เหตุการณ์เดียวกล้าที่จะลุกขึ้นเพื่อต้านทานเราหรื อต่
อต้านเรา ประชากรทั้งหมดของเราจะหลัง่ ไหลไปยังภูเขาของเรา (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พิภพที่เราจะสร้างในภายหลัง) และพวกเขาจะนบนอบต่อหน้าเรา เพราะเรามีบารมีและการพิพากษา
และเราถือสิทธิอานาจ (การนี้อา้ งอิงถึงตอนที่เราอยู่ในร่ างกาย เรายังมีสิทธิอานาจในเนื้อหนังด้วยเช่นกัน
แต่เพราะข้อจากัดทั้งหลายของเวลาและพืน้ ที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามได้เมื่ออยู่ในเนื้อหนัง
จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าเราได้มาซึ่งสง่าราศีอนั ครบบริ บูรณ์แล้ว ถึงแม้ว่าเราได้รับบุตรหัวปี ท้งั หลายในเนื้อหนัง
ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเราได้รับสง่าราศีแล้ว
เป็ นเพียงเมื่อเราหวนคืนสู่ศิโยนและเปลี่ยนรู ปลักษณ์ของเราแล้วเท่านั้น
จึงจะสามารถกล่าวได้ว่าเราถือสิทธิอานาจ—นัน่ คือ กล่าวได้ว่าเราได้มาซึ่งสง่าราศีแล้ว)
ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยากสาหรับเรา โดยวจนะจากปากของเรา ทั้งหมดจะถูกทาลาย และโดยวจนะจากปากของเรา
ทั้งหมดจะมาดารงอยู่และได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์
เช่นนั้นคือฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของเราและเช่นนั้นคือสิทธิอานาจของเรา
เพราะเราเต็มไปด้วยฤทธานุภาพและเต็มอิ่มไปด้วยสิทธิอานาจ ไม่มีบุคคลใดจะสามารถกล้าเป็ นอุปสรรคต่อเรา
เราได้มีชยั เหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว และเราได้ชยั ชนะเหนือบุตรทั้งปวงแห่งการกบฏแล้ว
เรากาลังนาพาบุตรหัวปี ท้งั หลายของเราหวนคืนสู่ศิโยนพร้อมกับเรา เราไม่ได้กาลังหวนคืนสู่ศิโยนเพียงลาพัง

ดังนั้น ทั้งหมดจะได้เห็นบุตรหัวปี ท้งั หลายของเรา และด้วยเหตุน้ นั จะได้พฒั นาหัวใจแห่งความเคารพเพื่อเรา
นี่คือจุดมุ่งหมายของเราในการได้มาซึ่งบุตรหัวปี ท้งั หลาย และการนี้ได้เป็ นแผนของเรามานับตั้งแต่การสร้างโลก
เมื่อทั้งหมดพร้อมแล้ว นั่นจะเป็ นวันแห่งการหวนคืนสู่ศโิ ยนของเรา
และวันนี้จะเป็ นวันที่กลุ่มชนทั้งมวลฉลองราลึก เมื่อเราหวนคืนสู่ศิโยน ทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกจะเงียบงัน
และทั้งหมดบนแผ่นดินโลกจะอยู่ในสันติสุข เมื่อเราหวนคืนสู่ศิโยน
ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับสู่รูปลักษณ์ด้งั เดิมของมัน จากนั้น เราจะเริ่ มงานของเราในศิโยน
เราจะลงโทษคนเลวและให้บาเหน็จคนดี และเราจะนาพาความชอบธรรมของเรามาบังคับใช้
และเราจะดาเนินการพิพากษาของเราให้เสร็จสิ้น เราจะใช้วจนะของเราเพื่อสาเร็จลุล่วงทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยทาให้ผคู้ นทั้งหมดและทุกสรรพสิ่งได้รับประสบการณ์กบั มือที่ตีสอนของเรา
และเราจะทาให้ผคู้ นทั้งหมดได้เห็นสง่าราศีอนั เต็มเปี่ ยมของเรา ปรี ชาญาณอันเต็มเปี่ ยมของเรา
และความอารี อนั เต็มเปี่ ยมของเรา ไม่มีบุคคลใดจะกล้าลุกขึ้นในการพิพากษา เพราะในเรานั้น
ทุกสรรพสิ่งสาเร็จลุล่วงแล้ว และในที่น้ี ให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นความทรงเกียรติอนั เต็มเปี่ ยมของเรา
และลิม้ รสชาติชยั ชนะอันเต็มเปี่ ยมของเรา เพราะในเรานั้นทุกสรรพสิง่ ได้รับการสาแดงแล้ว จากการนี้
เป็ นไปได้ที่จะเห็นฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของเราและสิทธิอานาจของเรา ไม่มีผูใ้ ดจะกล้าทาให้เราขุ่นเคือง
และไม่มีผใู้ ดที่จะกล้าเป็ นอุปสรรคต่อเรา ในเรานั้น ทั้งหมดได้รับการทาให้เปิ ดกว้าง
ใครเล่าจะกล้าซ่อนเร้นสิ่งใดไว้? เรามัน่ ใจว่าจะไม่แสดงให้บุคคลนั้นได้เห็นความปรานี!
พวกตัวเคราะห์ร้ายเช่นนั้นต้องรับการลงโทษอันรุ นแรงของเราไว้
และเดนมนุษย์เช่นนั้นต้องได้รับการชาระล้างจากสายตาของเรา
เราจะปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็กและเราจะใช้สิทธิอานาจของเราเพื่อพิพากษาพวกเขา
โดยไม่มีความปรานีแม้แต่น้อย และโดยไม่ถนอมความรูส้ ึกของพวกเขาเลย เพราะเราคือพระเจ้าพระองค์เอง
ผูท้ ี่ปราศจากอารมณ์และเปี่ ยมบารมีและไม่สามารถถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ ทั้งหมดควรเข้าใจและเห็นการนี้
มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการที่พวกเขาจะมาถูกเราการาบและถูกทาให้ย่อยยับลงไป “โดยไม่มีสาเหตุหรื อเหตุผล”
เพราะคทาของเราจะการาบทุกคนที่ทาให้เราขุ่นเคือง
เราไม่ใส่ใจว่าพวกเขารู ้จกั ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราหรื อไม่ นัน่ จะไม่มีความสาคัญเลยสาหรับเรา
เนื่องจากตัวตนของเราไม่ทนยอมรับการถูกทาให้ขุ่นเคืองโดยใครก็ตาม นี่คือเหตุผลที่กล่าวกันว่าเราคือสิงโต
ใครก็ตามที่เราสัมผัส เราจะการาบ นั่นคือเหตุผลที่กล่าวกันว่า
ตอนนี้ถือเป็ นการหมิ่นประมาทหากจะพูดว่าเราคือพระเจ้าแห่งความเมตตาสงสารและความรักมัน่ คง
ในแก่นแท้แล้ว เราไม่ใช่แกะ แต่เป็ นสิงโต ไม่มีใครเลยกล้าที่จะทาให้เราขุ่นเคือง ใครก็ตามที่ทาให้เราขุ่นเคือง
เราจะลงโทษด้วยความตาย ทันทีและโดยปราศจากความปรานี

นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของเรา ดังนั้น ในยุคสุ ดท้ายผูค้ นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งจะล่าถอยไป
และนี่จะเป็ นการลาบากยากเย็นสาหรับผูค้ นที่จะทน แต่สาหรับส่วนของเรา เราผ่อนคลายและมีความสุข
และเราไม่เห็นว่าการนี้เป็ นกิจที่ลาบากยากเย็นแต่อย่างใดเลย เช่นนั้นเองที่เป็ นอุปนิสยั ของเรา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 120” ของ ถ้อยดารั สของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 98
ในราชอาณาจักรนั้น สิ่งต่างๆ นับหมื่นแสนของการทรงสร้างเริ่ มฟื้ นคืนชีวิตและได้รับพลังชีวิตคืนมา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของแผ่นดินโลก
อาณาเขตระหว่างแผ่นดินหนึ่งกับอีกแผ่นดินก็เริ่ มขยับเขยือ้ นเช่นกัน เราได้เผยวจนะไปแล้วว่า
เมื่อแผ่นดินถูกแบ่งจากแผ่นดิน และแผ่นดินรวมกันเป็ นหนึ่งกับอีกแผ่นดิน
นี่จะเป็ นเวลาที่เราจะกระหน่าชนชาติต่างๆ ทั้งหมดให้แหลกเป็ นชิ้นๆ ณ เวลานี้
เราจะเริ่ มต้นใหม่ในทุกการทรงสร้างและการแบ่งกั้นสัดส่วนทั้งจักรวาล
ด้วยการนั้นจึงจะเป็ นการทาให้จกั รวาลเกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และแปลงรู ปสิ่งเก่าๆ ให้เป็ นสิ่งใหม่—
นี่คือแผนการของเรา และเหล่านี้คืองานของเรา
เมื่อประชาชาติและผูค้ นทั้งหมดของโลกกลับคืนมายังหน้าบัลลังก์ของเรา
ถึงตอนนั้นเราจึงจะนาเอาความเอื้ออารี แห่งสวรรค์มาทั้งหมดและมอบให้กบั โลกมนุษย์
เพื่อที่พิภพนั้นจะได้ปริ่ มล้นไปด้วยความเอื้ออารี อนั หาใดเทียบเคียงเพราะเรา แต่ตราบที่พิภพเก่ายังคงมีอยู่ต่อไป
เราจะทุ่มความเดือดดาลของเราไปที่ชนชาติต่างๆ ของมัน
แถลงการณ์ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราอย่างเปิ ดเผยให้ทวั่ ทั้งจักรวาล
และนาการตีสอนมาให้ทุกข์แก่ผใู้ ดก็ตามที่ฝ่าฝื นมัน
เมื่อเราหันหน้าพูดกับจักรวาล มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ยินเสียงเรา และในทันใดนั้นเอง
ก็มองเห็นงานทั้งหมดที่เราได้ทาลงไปทัว่ ทั้งจักรวาล พวกที่ต้งั ตนต่อต้านเจตจานงแห่งเรา กล่าวคือ
ผูท้ ี่ต่อต้านเราด้วยความประพฤติของมนุษย์ จะต้องตกอยูภ่ ายใต้การตีสอนของเรา
เราจะนาเอามวลหมู่ดารามหาศาลในสวรรค์ช้นั ฟ้ามาและทาให้พวกมันใหม่
และดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ก็จะถูกทาให้ใหม่เพราะเรา—
ผืนฟ้าทั้งหลายจะไม่เป็ นเหมือนดังที่พวกมันเคยเป็ นอีกต่อไป และสิ่งต่างๆ
นับหมื่นแสนบนแผ่นดินโลกจะถูกทาใหม่ ทั้งหมดจะกลายเป็ นครบบริ บูรณ์โดยผ่านทางวจนะของเรา
ประชาชาติท้งั หลายภายในจักรวาลจะถูกแบ่งกั้นสัดส่วนใหม่และแทนที่ดว้ ยราชอาณาจักรของเรา
เพื่อที่ประชาชาติบนแผ่นดินโลกจะหายลับไปตลอดกาล
และทั้งหมดจะกลายเป็ นราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งนมัสการเรา
ประชาชาติท้งั มวลแห่งแผ่นดินโลกจะถูกทาลายและยุติการดารงอยู่ พวกมนุษย์ภายในจักรวาล
บรรดาพวกที่เป็ นของมารทั้งหมดจะถูกทาลายจนสิน้ ซาก
และพวกที่บูชาซาตานทั้งหมดจะคว่าคะมาลงโดยไฟของเราที่กาลังเผาผลาญ—นั่นก็คือ
ยกเว้นบรรดาผูท้ ี่อยู่ในกระแสตอนนี้ ทั้งหมดจะกลายเป็ นเถ้าถ่าน เมื่อเราตีสอนกลุ่มชนทั้งหลาย

บรรดาผูท้ ี่อยู่ในโลกศาสนาจะคืนสู่อาณาจักรของเรา ถูกงานของเราพิชิตในขอบข่ายที่ต่างกันไป
เนื่องเพราะพวกเขาจะได้เห็นการลงมาจุติขององค์หนึ่งเดียวผูบ้ ริ สุทธิ์โดยการขี่เมฆขาวแล้ว
ผูค้ นทั้งหมดจะถูกแยกจากกันตามประเภทของพวกเขา
และจะได้รับการตีสอนที่สมน้ าสมเนื้อกับการกระทาของพวกเขา ผูค้ นทั้งหมดที่ได้ยืนต้านเราจะมีอนั พินาศ
นั่นคือ สาหรับบรรดาผูท้ ี่ความประพฤติของพวกเขาบนแผ่นดินโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา
พวกเขาจะดารงอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไปภายใต้การปกครองของบุตรทั้งหลายของเราและประชากรของเรา
ทั้งนี้ก็เพราะวิธีการที่พวกเขาได้พน้ ผิดด้วยตัวพวกเขาเอง
เราจะเปิ ดเผยตัวเราต่อกลุ่มชนนับหมื่นแสนและชนชาตินับหมื่นแสน และด้วยเสียงของเราเอง
เราจะส่งเสียงก้องไปบนแผ่นดินโลก
ป่ าวประกาศถึงการเสร็จสิ้นงานอันยิ่งใหญ่ของเราเพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะได้เห็นด้วยตาของพวกเขาเอง
เนื่องจากเสียงของเรามีความเข้มลึก เราจึงสังเกตเห็นสภาวะของจักรวาลไปด้วยเช่นกัน
โดยผ่านทางวจนะของเรา สิ่งต่างๆ แห่งการทรงสร้างนับหมืน่ แสนถูกทาให้ใหม่ท้งั หมด
ฟ้าสวรรค์เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับแผ่นดินโลก มนุษยชาติถูกเปิ ดโปงในรู ปทรงดั้งเดิมของมัน
และแต่ละบุคคลถูกแยกออกตามประเภทของพวกเขาอย่างช้าๆ
และพบว่าพวกเขากลับคืนสู่ออ้ มอกของครอบครัวตัวเองโดยไม่รู้ตวั นี่จะทาให้เรายินดีอย่างใหญ่หลวง
เราเป็ นอิสระจากการขัดขวางและงานอันยิ่งใหญ่ของเราก็สาเร็ จลุล่วงลงโดยไม่อาจล่วงรู ้ได้ และสิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างนับหมื่นแสนก็ถูกแปลงสภาพไป เมื่อตอนที่เราได้สร้างโลกขึ้นมา
เราวางรู ปแบบทุกสรรพสิ่งไปตามประเภทของพวกมัน
วางทุกสรรพสิ่งที่มรี ู ปทรงไว้ในประเภทเดียวกันกับพวกมัน
เมื่อปลายทางของแผนการบริหารจัดการของเราขยับใกล้เข้ามา
เราจะคืนสภาวะเดิมของการสร้างกลับสู่สภาพเดิม เราจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่วิถีที่มนั เคยเป็ นอยู่ด้งั เดิม
โดยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างลุม่ ลึก เพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนสู่ออ้ มอกของแผนการของเรา
เวลานั้นได้มาถึงแล้ว! ช่วงระยะสุดท้ายของแผนการของเรากาลังใกล้จะสาเร็จลุล่วงแล้ว อา
โลกเก่าที่ช่างไม่สะอาด! เจ้าจะตกอยู่ภายใต้วจนะของเราอย่างแน่นอน!
เจ้าจะถูกแผนการของเราลดทอนลงไปเป็ นสิ่งทีไ่ ม่ใช่อะไรเลยอย่างแน่นอน! อา สิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างนับหมื่นนับแสน! พวกเจ้าทั้งหมดจะได้รับชีวิตใหม่ภายในวจนะของเรา—
พวกเจ้าจะมีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่งทรงอธิปไตยของพวกเจ้า อา โลกใหม่ที่บริ สุทธิ์และไร้มลทิน!
พวกเจ้าจะฟื้ นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ภายในพระสิริของเราอย่างแน่นอน! อา ภูเขาศิโยน!
จะไม่เงียบงันต่อไปอีกแล้ว—เราได้กลับมาอย่างมีชยั แล้ว! จากท่ามกลางการทรงสร้าง

เราพินิจพิเคราะห์ท้งั แผ่นดินโลก บนแผ่นดินโลก มวลมนุษย์ได้เริ่ มชีวิตใหม่และได้มาซึ่งความหวังใหม่ อา
ประชากรของเรา! เหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงไม่สามารถคืนชีวิตกลับมาได้ภายในความสว่างของเรา?
เหตุใดหรื อพวกเจ้าจึงไม่สามารถกระโดดโลดเต้นเพื่อความชื่นบานภายใต้การนาของเรา?
แผ่นดินทั้งหลายกาลังพากันร้องตะโกนด้วยความยินดีปรี ดา
ห้วงน้ าทั้งหลายต่างพากันเสียงแหบแห้งด้วยการสรวลเสเฮฮาอย่างรื่ นเริงยินดี! อา อิสราเอลคืนชีพ!
ไฉนเจ้าจึงไม่รู้สึกภาคภูมิใจเพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าของเรา? ผูใ้ ดกันเล่าที่ได้ร่ าไห้?
ผูใ้ ดกันเล่าที่ได้พิลาปคร่ าครวญ? อิสราเอลประเทศเก่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป
และอิสราเอลของวันนี้ได้ผงาดลุกขึ้นแล้ว ตั้งตรงและตระหง่านค้าอยู่ในพิภพนี้
และได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในหัวใจของมนุษยชาติท้งั มวล
อิสราเอลของวันนี้จะบรรลุแหล่งกาเนิดแห่งการดารงอยู่โดยผ่านทางประชากรของเราอย่างแน่นอน! อา
อียิปต์ที่น่าเกลียดชัง! แน่นอนเลยว่า เจ้าไม่ได้ยงั คงยืนต้านเราอยู่ ใช่หรื อไม่?
เจ้าสามารถฉวยประโยชน์จากความปรานีของเราและพยายามที่จะหนีการตีสอนของเราได้อย่างไรกัน?
เจ้าไม่ดารงอยูภ่ ายในการตีสอนของเราได้อย่างไรกัน? แน่นอนว่า บรรดาผูท้ ี่เรารักทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ชวั่ นิรันดร
และพวกที่ยืนต้านเราทั้งหมดก็จะถูกเราตีสอนไปชัว่ นิรันดรอย่างแน่นอน เพราะเราเป็ นพระเจ้าที่หวงแหน
และจะไม่ละเว้นพวกมนุษย์ไว้เลยแม้แต่น้อยสาหรับทั้งหมดที่พวกเขาได้ทาลงไป
เราจะเฝ้าดูหมดทั้งแผ่นดินโลก และในการปรากฏทางทิศตะวันออกของโลกพร้อมกับความชอบธรรม บารมี
ความพิโรธ และการตีสอนนั้น เราจะเปิ ดเผยตัวเราต่อชุมนุมของมนุษยชาติอนั มากมายเหลือคณนา!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 26” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

4. การจุติเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 99
“การจุติเป็ นมนุษย์” คือการทรงปรากฏของพระเจ้าในเนื้อหนัง
พระเจ้าทรงพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของเนื้อหนัง ดังนั้น
เพื่อที่พระเจ้าจะทรงจุติเป็ นมนุษย์ได้น้ นั ประการแรกพระองค์ทรงต้องเป็ นเนื้อหนังก่อน นัน่ คือ
เนื้อหนังที่มสี ภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ นี่คือข้อกาหนดเบื้องต้นที่สาคัญที่สุด อันที่จริงแล้ว
ความหมายโดยนัยของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าก็คือว่า
พระเจ้าทรงพระชนม์ชีพและทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง
คือว่าพระเจ้าในแก่นสารที่แท้จริ งของพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ทรงกลายเป็ นมนุษย์
พระชนม์ชีพซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์และพระราชกิจของพระองค์สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองช่วงระยะ
ช่วงระยะแรกคือพระชนม์ชีพที่พระองค์ทรงดาเนินก่อนปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในครอบครัวมนุษย์ธรรมดา ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติอย่างที่สุด
โดยทรงเชื่อฟังจรรยาที่ปกติและกฎแห่งชีวิตมนุษย์ และทรงมีความต้องการตามปกติของมนุษย์ (อาหาร เสื้อผ้า
การนอนหลับ ที่พกั อาศัย) ความอ่อนแอตามปกติของมนุษย์ และอารมณ์ตามปกติของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ในระหว่างช่วงระยะแรกนี้
พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ไม่เป็ นของพระเจ้าและเป็ นปกติอย่างบริ บูรณ์
และทรงกระทากิจกรรมตามปกติท้งั หมดของมนุษย์
ช่วงระยะที่สองคือพระชนม์ชีพที่พระองค์ทรงดาเนินหลังจากเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ยงั คงทรงอยู่อาศัยในสภาวะความเป็ นมนุษย์ธรรมดาและมีเปลือกมนุษย์ที่ปกติ
ไม่แสดงถึงสัญญาณภายนอกของความเกินธรรมชาติ
แต่พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพเพื่อประโยชน์ของพันธกิจของพระองค์โดยสิ้นเชิง และในระหว่างเวลานี้
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์มีอยู่เพื่อสนับสนุนพระราชกิจปกติของเทวสภาพของพระองค์เท่านั้น
เพราะพอถึงเวลานั้น
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์ได้พฒั นาเต็มที่ถึงจุดที่สามารถปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ได้ ดังนั้น
ช่วงระยะที่สองของพระชนม์ชีพของพระองค์คอื การปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปก
ติของพระองค์
ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่เป็ นพระชนม์ชีพที่มีท้งั สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติและเทวสภาพที่ครบบริ บูรณ์
เหตุผลที่ว่าทาไมพระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ธรรมดาอย่างบริ บูรณ์ในระหว่างช่
วงระยะแรกของพระชนม์ชีพของพระองค์น้ นั เป็ นเพราะว่า
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ยงั ไม่สามารถรักษาทั้งหมดของพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้า

ยังไม่พฒั นาเต็มที่
พระองค์ทรงสามารถเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจที่พระองค์ควรต้องทรงกระทาหลังจากที่สภาวะความเป็ นมนุษย์ของ
พระองค์เติบโตพัฒนาเต็มที่แล้วเท่านั้น เนื่องจากพระองค์ ในฐานะเนื้อหนัง ต้องทรงเติบโตและพัฒนาเต็มที่
ช่วงระยะแรกของพระชนม์ชีพของพระองค์จึงเป็ นช่วงระยะแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ—
ในขณะที่ในช่วงระยะที่สอง
เนื่องจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์มีความสามารถที่จะดาเนินพระราชกิจของพระองค์และปฏิบตั ิพนั
ธกิจของพระองค์
พระชนม์ชีพที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงดาเนินในช่วงระหว่างพันธกิจของพระองค์จึงเป็ นพระชนม์ชีพ ที่มี
ทั้งสภาวะความเป็ นมนุษย์และเทวสภาพที่ครบบริ บูรณ์ หากนับจากช่วงเวลาแห่งการประสูตขิ องพระองค์
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์อย่างจริ งจัง
และทาการแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ที่เกินธรรมชาติ
เช่นนั้นแล้วพระองค์คงจะไม่ทรงมีแก่นสารที่มีตวั ตน ดังนั้น
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์จึงปรากฏเพื่อประโยชน์ของแก่นสารที่มีตวั ตนของพระองค์
หากไร้ซ่งึ สภาวะความเป็ นมนุษย์แล้วก็ไม่อาจมีเนื้อหนังได้ และผูท้ ี่ไร้ซ่ึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ก็มิใช่มนุษย์
ในวิถีทางนี้
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเนื้อหนังของพระเจ้าจึงเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นเนื้อแท้ของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมา
การจะกล่าวว่า “เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าทั้งหมด
และทรงไม่ได้เป็ นมนุษย์เลย” นั้นเป็ นการหมิน่ ประมาท เพราะคากล่าวนี้เพียงแค่ไม่มีอยู่
และฝ่ าฝื นหลักการของการจุติเป็ นมนุษย์ แม้หลังจากที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์แล้ว
พระองค์ยงั คงทรงดาเนินพระชนม์ชีพในเทวสภาพของพระองค์ร่วมกับเปลือกนอกของมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงพ
ระราชกิจของพระองค์ เป็ นเพียงแค่ว่า ณ ขณะนั้น
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ทาหน้าที่เพียงหนึ่งเดียวในการทาให้เทวสภาพของพระองค์สามารถกระทา
พระราชกิจในเนื้อหนังที่ปกติได้ ดังนั้น
ผูก้ ระทาพระราชกิจคือเทวสภาพที่อาศัยอยู่ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
เทวสภาพของพระองค์คือผูท้ ี่ทรงพระราชกิจ มิใช่สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ถึงกระนั้นเทวสภาพนี้ยงั คงซ่อนอยู่ภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ โดยแก่นสารแล้ว
พระราชกิจของพระองค์ได้รับการดาเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยเทวสภาพที่ครบบริ บูรณ์ของพระองค์
มิใช่โดยสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ แต่ผทู้ ี่กระทาพระราชกิจนี้คือเนื้อหนังของพระองค์
เราอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ และทรงเป็ นพระเจ้าด้วย

เพราะพระเจ้าทรงกลายเป็ นพระเจ้าที่ทรงดาเนินพระชนม์ในเนื้อหนังที่มีเปลือกของมนุษย์และแก่นสารของมนุ
ษย์ แต่ยงั มีแก่นสารของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เพราะพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ที่มีแก่นสารของพระเจ้า
พระองค์จงึ ทรงอยู่เหนือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งปวง เหนื อมนุษย์คนใดๆ
ที่สามารถกระทาพระราชกิจของพระเจ้าได้ และดังนั้นแล้ว
ท่ามกลางทุกคนที่มีเปลือกมนุษย์เช่นเดียวกับของพระองค์ ท่ามกลางทุกคนที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์แล้ว
มีเพียงพระองค์ที่ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์—ผูค้ นอืน่ ๆ
ทั้งหมดต่างเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้น แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีสภาวะความเป็ นมนุษย์
แต่มนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นไม่มีสิ่งใดนอกจากสภาวะความเป็ นมนุษย์
ในขณะที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั แตกต่างออกไป นั่นคือ ในเนื้อหนังของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงมีเพียงแค่สภาวะความเป็ นมนุษย์เท่านั้น แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือ
พระองค์ทรงมีเทวสภาพด้วยเช่นกัน
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์สามารถมองเห็นได้ในการปรากฏภายนอกของเนื้อหนังของพระองค์และใน
พระชนม์ชีพแต่ละวันของพระองค์ แต่เทวสภาพของพระองค์น้ นั ล่วงรู ้ได้ยาก
เนื่องจากเทวสภาพของพระองค์แสดงออกเมื่อพระองค์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์เท่านั้น
และไม่ได้เกินธรรมชาติเหมือนดังที่ผคู้ นจินตนาการไว้ว่าจะเป็ น จึงเป็ นการยากยิง่ ที่ผคู้ นจะมองเห็น
แม้กระทัง่ วันนี้
ผูค้ นมีความลาบากยากเย็นอย่างที่สุดที่จะหยัง่ ลึกถึงแก่นสารที่แท้จริ งของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แม้หลังจากที่เราได้กล่าวถึงมันอย่างยืดยาวเช่นนั้นแล้ว
เราคาดหวังว่ามันก็จะยังคงเป็ นความล้าลึกสาหรับพวกเจ้าส่วนใหญ่ อันที่จริง ประเด็นนี้น้นั ง่ายมาก กล่าวคือ
เนื่องจากพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
แก่นสารของพระองค์จึงเป็ นการรวมกันระหว่างสภาวะความเป็ นมนุษย์และเทวสภาพ
การรวมกันนี้เรี ยกว่าพระเจ้าพระองค์เอง พระเจ้าพระองค์เองบนแผ่นดินโลก
ตัดตอนมาจาก “แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 100
พระชนม์ชีพที่พระเยซูทรงดาเนินบนโลกคือชีวิตที่ปกติของเนื้อหนัง
พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเนื้อหนังของพระองค์
สิทธิอานาจของพระองค์—ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์และตรัสพระวจนะของพระองค์
หรื อการรักษาคนป่ วยและขับไล่ปีศาจ การทาสิ่งทั้งหลายที่เหนือปกติเช่นนั้น—
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้สาแดงด้วยตัวมันเอง จนกระทัง่ พระองค์ทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์
พระชนม์ชีพของพระองค์กอ่ นพระชันษายี่สิบเก้าปี ก่อนพระองค์จะทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
คือหลักฐานเพียงพอว่าพระองค์ทรงเป็ นเพียงกายที่มีเนื้อหนังที่ปกติ เพราะการนี้
และเพราะพระองค์ยงั มิได้ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
ผูค้ นจึงมองไม่เห็นสิ่งใดที่เป็ นพระเจ้าในพระองค์ มองไม่เห็นสิ่งใดที่มากกว่ามนุษย์ที่ปกติ มนุษย์ธรรมดา—
เช่นเดียวกับในเวลานั้นที่บางคนเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ
ผูค้ นเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นบุตรของมนุษย์ธรรมดา
พวกเขาไม่มีทางที่จะบอกว่าพระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
แม้เมื่อพระองค์ทรงกระทาการอัศจรรย์มากมายในระหว่างการปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
ผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่มีเปลือกนอกของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
ทั้งสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ต่างดารงอยู่เพื่อทาให้นัยสาคัญของกา
รจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่หนึ่งลุล่วง เพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าเสด็จมาเป็ นเนื้อหนังทั้งหมด
ว่าพระองค์ทรงกลายเป็ นมนุษย์ที่ธรรมดาอย่างที่สุด
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์ก่อนที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์เป็ นสิ่งพิสูจน์ว่าพ
ระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังธรรมดา
และการที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจหลังจากนั้นยังพิสูจน์อีกด้วยว่าพระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังธรรมดา
เพราะพระองค์ทรงกระทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์ รักษาคนป่ วย
และขับไล่ปีศาจในเนื้อหนังด้วยสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เหตุผลที่พระองค์ทรงสามารถแสดงการอัศจรรย์คือ เนื้อหนังของพระองค์มีสิทธิอานาจของพระเจ้า
คือเนื้อหนังที่ปกคลุมพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์ทรงมีสิทธิอานาจนี้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้า
และไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ใช่เนื้อหนัง
การรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจคือพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงกระทาในพันธกิจของพระองค์
มันเป็ นการแสดงออกของเทวสภาพของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์

และไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงแสดงหมายสาคัญอะไร
พระองค์ยงั คงทรงดาเนินพระชนม์ชีพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ และยังคงเป็ นเนื้อหนังที่ปกติ
พระองค์ทรงอยูอ่ าศัยภายในเนื้อหนังที่ปกติจนถึงจุดที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์หลังจากสิ้นพระชนม์บนกาง
เขน การประทานพระคุณ การรักษาคนป่ วย และการขับไล่ปีศาจ ทั้งหมดเป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์
ทั้งหมดคือพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาในเนื้อหนังที่ปกติของพระองค์ ก่อนที่พระองค์ทรงขึ้นบนกางเขน
พระองค์ไม่เคยทรงแยกห่างจากเนื้อหนังมนุษย์ที่ปกติของพระองค์ ไม่ว่าพระองค์กาลังทรงทาสิ่งใดอยู่ก็ตาม
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง และปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าเอง
แต่เพราะพระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า พระองค์เสวยและทรงฉลองพระองค์
ทรงมีความต้องการของมนุษย์ที่ปกติ ทรงมีเหตุผลของมนุษย์ที่ปกติ และจิตใจของมนุษย์ที่ปกติ
ทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
ซึ่งพิสูจน์ว่าเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าคือเนื้อหนังที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ทปี่ กติ
และไม่ได้เกินธรรมชาติ
พระราชกิจของพระองค์คือการปฏิบตั ิพระราชกิจของการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้าให้ครบบริ บูรณ์
เพื่อทาให้พนั ธกิจที่การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกควรต้องกระทาให้ลุล่วง
นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่หนึ่งคือ มนุษย์ที่ปกติธรรมดากระทาพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
นั่นคือ พระเจ้าทรงประกอบพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์
และเช่นนั้นจึงการาบซาตาน การจุติเป็ นมนุษย์หมายความว่า พระวิญญาณของพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นั่นคือ พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระราชกิจที่เนื้อหนังกระทาคือพระราชกิจของพระวิญญาณ
ซึ่งทาให้เป็ นจริ งในเนื้อหนัง แสดงออกโดยเนื้อหนัง
ไม่มีผใู้ ดเว้นแต่เนื้อหนังของพระเจ้าที่สามารถทาให้พนั ธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ลุล่วง นั่นคือ
มีเพียงเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติน้ีเท่านั้น—และไม่มีผูอ้ ื่นใด—
ที่สามารถแสดงออกถึงพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าได้ หากในระหว่างการเสด็จมาครั้งแรก
พระเจ้าไม่ได้ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติก่อนพระชันษายี่สิบเก้าปี —
หากพระองค์ทรงสามารถแสดงการอัศจรรย์ได้ทนั ทีที่พระองค์ประสูติ
หากพระองค์ทรงสามารถพูดภาษาของสวรรค์ได้ทนั ทีที่พระองค์ทรงเรี ยนรู ้ที่จะพูด
หากพระองค์ทรงสามารถเข้าใจเรื่ องราวทางโลกทั้งหมด
วินิจฉัยความคิดและเจตนาของทุกคนในชัว่ ขณะที่พระองค์ทรงย่างพระบาทครั้งแรกบนโลก—
บุคคลเช่นนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็ นมนุษย์ที่ปกติ และเนื้อหนังเช่นนั้นไม่อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นเนื้อหนังของมนุษย์
หากเป็ นเช่นนี้กบั พระคริ สต์

เช่นนั้นแล้วความหมายและแก่นสารของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าก็คงจะสูญสิ้นไป
การที่พระองค์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าซึ่ งจุติเป็ นมนุษย์ในเนื้อหนัง
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์ทรงก้าวผ่านกระบวนการเติบโตของมนุษย์ที่ปกติยงั แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นเนื้อ
หนังที่ปกติ ยิง่ ไปกว่านั้น
พระราชกิจของพระองค์เป็ นหลักฐานเพียงพอว่าพระองค์ทรงเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
พระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เนื่องจากความจาเป็ นของพระราชกิจของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระราชกิจช่วงระยะนี้ตอ้ งดาเนินการเสร็จสิ้นในเนื้อหนัง ต้องกระทาในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
นี่คือข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” และสาหรับ
“การทรงปรากฏของพระวจนะในเนื้อหนัง”
และเป็ นเรื่ องจริงที่อยู่เบื้องหลังการจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้า
ผูค้ นอาจเชื่อว่าพระเยซูทรงแสดงการอัศจรรย์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
ว่าพระองค์ไม่แสดงสัญญาณสภาวะความเป็ นมนุษย์จนกระทัง่ พระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกสิ้นสุด
ว่าพระองค์ไม่ทรงมีความต้องการของมนุษย์ที่ปกติหรื อความอ่อนแอหรืออารมณ์ของมนุษย์
ทรงไม่จาเป็ นต้องมีสิ่งจาเป็ นพืน้ ฐานของชีวิตหรื อมีความคิดของมนุษย์ที่ปกติ
พวกเขาจินตนาการว่าพระองค์ทรงมีเพียงพระทัยที่เกินมนุษย์ สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เหนือกว่า
พวกเขาเชื่อว่าเนื่องจากพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
พระองค์จงึ ไม่ควรทรงมีพระดาริ และทรงดาเนินพระชนม์ชีพเยีย่ งมนุษย์ที่ปกติ
ว่ามีเพียงบุคคลที่ปกติและมนุษย์ที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถคิดความคิดของมนุษย์ที่ปกติ
และใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ปกติ ทั้งหมดนี้คือแนวคิดของมนุษย์และมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์
และมโนคติอนั หลงผิดเหล่านี้ขดั แย้งกับเจตนาดั้งเดิมของพระราชกิจของพระเจ้า
การคิดของมนุษย์ที่ปกติสนับสนุนเหตุผลของมนุษย์ที่ปกติและสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ปกติของเนื้อหนัง
และการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ปกติของเนื้อหนังทาให้ชีวิตที่ปกติของเนื้อหนังทั้งหมดเกิดขึ้นได้
พระเจ้าทรงสามารถทาให้จุดประสงค์ของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ลุล่วงได้ดว้ ยการทรงพระราชกิจในเนื้อ
หนังดังกล่าวเท่านั้น
หากพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงมีเพียงเปลือกนอกของเนื้อหนังแต่ไม่ได้มีพระดาริ แบบมนุษย์ที่ปกติแล้ว
เช่นนั้นแล้วเนื้อหนังนี้จะไม่มีเหตุผลของมนุษย์ นับประสาอะไรที่จะมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง
เนื้อหนังเช่นนี้ที่ปราศจากสภาวะความเป็ นมนุษย์จะสามารถทาให้พนั ธกิจที่พระ

เจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ควรต้องทรงปฏิบตั ิให้ลุล่วงได้อย่างไร? จิตใจที่ปกติสนับสนุนทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์
หากปราศจากจิตใจที่ปกติแล้ว ผูน้ ้ นั ก็จะไม่ใช่มนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ผูท้ ี่ไม่ได้คิดความคิดที่ปกติมีความป่ วยทางจิต
และพระคริ สต์ที่ไม่ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์แต่ทรงมีเพียงเทวสภาพเท่านั้น
จะไม่สามารถพูดได้ว่าทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า ดังนั้นแล้ว
เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าจะไม่สามารถมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติได้อย่างไร?
การกล่าวว่าพระคริ สต์ทรงไม่มสี ภาวะความเป็ นมนุษย์จะไม่เป็ นการหมิ่นประมาทหรอกหรือ?
กิจกรรมทั้งหมดที่มนุษย์ทานั้นอาศัยการปฏิบตั ิหน้าที่ของจิตใจของมนุษย์ที่ปกติ หากปราศจากสิ่งนี้แล้ว
มนุษย์จะประพฤติตวั อย่างวิปลาส พวกเขาจะถึงขั้นไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างขาวกับดา ดีกบั ชัว่
และพวกเขาจะไม่มีจริ ยธรรมของมนุษย์และหลักการเกีย่ วกับคุณความดี ในทานองเดียวกัน
หากพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้ทรงมีพระดาริ อย่างมนุษย์ที่ปกติ
เช่นนั้นแล้วพระองค์คงจะไม่ได้ทรงเป็ นเนื้อหนังที่แท้จริ ง เนื้อหนังที่ปกติ
เนื้อหนังทีไ่ ม่มีความคิดเช่นนั้นจะไม่สามารถรับพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าได้
พระองค์จะไม่ทรงสามารถทากิจกรรมทั้งหลายของเนื้อหนังปกติ
นับประสาอะไรที่จะดาเนินพระชนม์ชีพร่ วมกับมนุษย์บนโลก และดังนั้นแล้ว
นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า แก่นสารจริงๆ ของการเสด็จมาในเนื้อหนังของพระเจ้า
ก็จะสูญเสียไป
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์มีอยู่เพื่อรักษาพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าที่ปกติในเนื้อ
หนัง
การคิดของมนุษย์ที่ปกติของพระองค์สนับสนุนสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์และกิจกรรมที่มีตวั ต
นที่ปกติท้งั หมดของพระองค์
เราอาจกล่าวได้ว่าการคิดของมนุษย์ที่ปกติของพระองค์มีอยู่เพือ่ สนับสนุนพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าในเนื้ อ
หนัง หากเนื้อหนังนี้ไม่ได้มีจิตใจของมนุษย์ที่ปกติ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจในเนื้อหนังได้
และสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทาในเนื้อหนังคงไม่มีวนั สาเร็จลุล่วงได้
แม้ว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงมีพระทัยของมนุษย์ที่ปกติ
แต่พระราชกิจของพระองค์ก็มไิ ด้ถูกปลอมปนด้วยความคิดของมนุษย์
พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ปกติ
ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นคือการมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจ ไม่ใช่โดยการใช้ความคิดของมนุษย์ที่ปกติ

ไม่สาคัญว่าความคิดเกี่ยวกับเนื้อหนังของพระเจ้าจะสูงส่งอย่างไร
พระราชกิจของพระองค์กไ็ ม่มีมลทินจากตรรกะหรื อความคิด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ก่อเกิดขึ้นด้วยจิตใจของเนื้อหนังของพระองค์
แต่เป็ นการแสดงออกโดยตรงของพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์คือพันธกิจที่พระองค์ทรงต้องทาให้ลุล่วง
และไม่มีพระราชกิจใดที่ก่อเกิดขึ้นด้วยพระมัตถลุงค์ของพระองค์ ตัวอย่างเช่น การรักษาคนป่ วย การขับไล่ปีศาจ
และการตรึ งกางเขนไม่ใช่ผลิตผลของจิตใจของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยมนุษย์คนใดที่มีจิตใจของมนุษย์ ในทานองเดียวกัน
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในวันนี้คือพันธกิจที่ตอ้ งกระทาโดยพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ไม่ใช่พระราชกิจของความต้องการของมนุษย์
พระราชกิจนี้คือพระราชกิจที่เทวสภาพของพระองค์ควรทรงปฏิบตั ิ
เป็ นพระราชกิจที่ไม่มีมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใดสามารถกระทาได้ ดังนั้น
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงต้องมีพระทัยของมนุษย์ที่ปกติ ทรงต้องมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เนื่องจากพระองค์ทรงต้องกระทาพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ปกติ
นี่คือแก่นสารของพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ แก่นสารที่แท้จริ งของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 101
ก่อนที่พระเยซูทรงประกอบพระราชกิจ
พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์เท่านั้น
ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ไม่มีใครพบว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ผูค้ นเพียงรู ้จกั พระองค์ในฐานะมนุษย์ธรรมดาอย่างบริ บูรณ์
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติธรรมดาอย่างที่สุดของพระองค์คือหลักฐานว่าพระเจ้าทรงจุติเป็ นมนุษย์ในเนื้อหนั
ง และว่ายุคพระคุณคือยุคแห่งพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ไม่ใช่ยุคแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณ
มันคือหลักฐานว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้เป็ นจริ งอย่างบริ บูรณ์ในเนื้อหนัง
ว่าในยุคแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
เนื้อหนังของพระองค์จะทรงประกอบพระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณ
พระคริ สต์ที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติทรงเป็ นเนื้อหนังที่พระวิญญาณทรงได้เป็ นจริ งขึ้น
และทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ ประสาทสัมผัสที่ปกติ และความคิดของมนุษย์ “การได้เป็ นจริง”
หมายถึงพระเจ้าทรงกลายเป็ นมนุษย์ พระวิญญาณทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ กล่าวอย่างง่ายๆ ยิง่ กว่านั้นคือ
นั่นคือเวลาที่พระเจ้าพระองค์เองทรงประทับในเนื้อหนังที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และทรงแสดงออกถึงพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าของพระองค์โดยผ่านทางเนื้อหนังนี้ —
นี่คือความหมายของการได้เป็ นจริ ง หรื อจุติเป็ นมนุษย์ ในระหว่างการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระองค์
เป็ นสิ่งจาเป็ นที่พระเจ้าต้องทรงรักษาคนป่ วยและขับไล่ปีศาจ เพราะพระราชกิจของพระองค์คือการไถ่
พระองค์ตอ้ งทรงเมตตาและให้อภัยเพื่อไถ่เผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั หมด
พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิก่อนที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนคือการรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจ
ซึ่งเป็ นเครื่ องแสดงถึงความรอดของพระองค์สาหรับมนุษย์จากบาปและความโสมม เพราะยุคนั้นคือยุคพระคุณ
จึงมีความจาเป็ นที่พระองค์ทรงต้องทรงรักษาคนป่ วย
และด้วยการนั้นจึงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ซ่งึ เป็ นสิ่งแสดงถึงพระคุณในยุคนั้น—
เพราะประเด็นสาคัญของยุคพระคุณนั้นเกี่ยวกับการประทานพระคุณ ซึ่งมีสัญลักษณ์คือสันติสุข
ความชื่นบานยินดี และพระพรที่เป็ นวัตถุ ทัง้ หมดคือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อที่ผคู้ นมีในพระเยซู กล่าวคือ
การรักษาคนป่ วย การขับไล่ปีศาจ
และการประทานพระคุณคือความสามารถที่เป็ นสัญชาตญาณของเนื้อหนังของพระเยซูในยุคพระคุณ
สิ่งเหล่านี้คือพระราชกิจที่พระวิญญาณทรงทาให้ได้เป็ นจริงขึ้นในเนื้อหนัง
แต่ในขณะที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกิจดังกล่าว พระองค์ก็กาลังทรงดาเนินพระชนม์ชีพในเนื้อหนัง

และไม่ได้ทรงอยู่เหนือเนื้อหนังนั้น ไม่ว่าพระองค์ทรงกระทาการรักษาใดก็ตาม
พระองค์ยงั คงทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ พระองค์ยงั คงทรงดาเนินพระชนม์ชีพของมนุษย์ที่ปกติ
เหตุผลที่เราพูดว่าเนื้อหนังได้กระทาพระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณในช่วงระหว่างยุคแห่งการจุติเป็ นมนุษ
ย์ของพระเจ้านั้น เป็ นเพราะไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจใด พระองค์ก็ทรงปฏิบตั ิในเนื้อหนัง
แต่เพราะพระราชกิจของพระองค์ ผูค้ นจึงไม่พิจารณาว่าเนื้อหนังของพระองค์มีแก่นสารที่มตี วั ตนอย่างบริ บูรณ์
เพราะเนื้อหนังนี้สามารถกระทาการอัศจรรย์
และในบางช่วงเวลาที่พิเศษสามารถทาสิ่งทั้งหลายที่อยู่เหนือเนื้อหนังนั้น
แน่นอนว่าปรากฏการณ์ท้งั หมดเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์ เช่น
การที่พระองค์ทรงถูกทดลองเป็ นเวลาสี่สิบวัน
หรื อการที่พระองค์ทรงได้รับการเปลี่ยนแปลงพระกายบนภูเขาสูง ดังนั้นกับพระเยซู
ความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าจึงไม่ได้ครบบริ บรู ณ์ แต่ได้รับการทาให้ลุล่วงเพียงบางส่วนเท่านั้น
พระชนม์ชีพที่พระองค์ทรงดาเนินในเนื้อหนังก่อนเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์น้นั เป็ นปกติอย่างที่สุดในทุกด้
าน หลังจากที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจแล้ว
พระองค์ทรงรักษาไว้เพียงเปลือกนอกของเนื้อหนังของพระองค์เท่านั้น
เพราะพระราชกิจของพระองค์คือการแสดงออกของเทวสภาพ
พระราชกิจนี้จึงเกินกว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ปกติของเนื้อหนัง ไม่ว่าจะอย่างไร
เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าก็แตกต่างจากมนุษย์ที่มีเนื้อและเลือด
แน่นอนว่าในพระชนม์ชีพในแต่ละวันของพระองค์ พระองค์ทรงต้องการอาหาร เสื้อผ้า การนอนหลับ
และที่พกั อาศัย พระองค์ทรงต้องมีสิ่งจาเป็ นที่ปกติท้งั หมด และทรงมีประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่ปกติ
และทรงมีพระดาริ อย่างมนุษย์ที่ปกติ ผูค้ นยังคงถือว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เว้นแต่ว่าพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั เกินธรรมชาติ ที่จริ งแล้ว ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใด
พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติธรรมดา
และตราบเท่าที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกิจของพระองค์น้ นั ประสาทสัมผัสของพระองค์เป็ นปกติอย่างยิ่ง
พระดาริ ของพระองค์สว่างเป็ นพิเศษ และเป็ นเช่นนั้นมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่ปกติคนไหนๆ
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงจาเป็ นต้องมีพระดาริ และประสาทสัมผัสเช่นนั้น
เพราะพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าจาเป็ นต้องได้รับการแสดงออกโดยเนื้อหนังที่มีประสาทสัมผัสที่ปกติมากอย่
างยิ่ง และมีความคิดสว่างอย่างมาก—
เนื้อหนังของพระองค์จะสามารถแสดงออกถึงพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าได้ในหนทางนี้เท่านั้น
ตลอดระยะเวลาสามสิบสามปี ครึ่ งที่พระเยซูทรงดาเนินพระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลก

พระองค์ทรงรักษาสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์
แต่เนื่องจากพระราชกิจของพระองค์ในช่วงระหว่างพันธกิจสามปี ครึ่ งของพระองค์
ผูค้ นจึงคิดว่าพระองค์ทรงมีความเหนือธรรมชาติอย่างมาก
ว่าพระองค์ทรงเกินธรรมชาติมากกว่าก่อนหน้านั้นมาก ในความเป็ นจริงแล้ว
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระเยซูยงั คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังจากที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นพัน
ธกิจของพระองค์ สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เป็ นเหมือนเดิมโดยตลอด
แต่เนื่องจากความแตกต่างก่อนและหลังจากที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์
จึงเกิดมุมมองที่แตกต่างกันสองมุมมองเกี่ยวกับเนื้อหนังของพระองค์ ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะคิดสิ่งใด
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ยงั คงทรงรักษาสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติด้งั เดิมของพระองค์ตลอดเวลา
เพราะนับตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงจุติเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงดาเนินพระชนม์ชีพในเนื้อหนัง
เนื้อหนังที่มสี ภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเนื้อหนังของพระองค์ไม่อาจถูกลบไปได้
ไม่ว่าพระองค์กาลังทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์หรื อไม่ก็ตาม
เพราะสภาวะความเป็ นมนุษย์คือแก่นสารพืน้ ฐานของเนื้อหนัง ก่อนที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
เนื้อหนังของพระองค์ยงั คงปกติอย่างบริ บูรณ์และทากิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ธรรมดา
พระองค์ไม่ได้ทรงปรากฏพระองค์เกินธรรมชาติแม้แต่น้อย และไม่ได้ทรงแสดงหมายสาคัญมหัศจรรย์ใดๆ ณ
เวลานั้นพระองค์ทรงเป็ นเพียงมนุษย์ธรรมดาสามัญมากที่นมัสการพระเจ้า
แม้ว่าการไขว่คว้าของพระองค์จะมีความซื่อสัตย์มากกว่า จริ งใจมากกว่าของผูใ้ ดก็ตาม
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติอย่างที่สุดของพระองค์ได้รับการสาแดงตัวเองด้วยวิธีเช่นนี้
เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจใดๆ เลยก่อนที่จะทรงยอมรับพระราชกิจของพระองค์
จึงไม่มีผูใ้ ดตระหนักรู ้ถงึ พระอัตลักษณ์ของพระองค์
ไม่มีผใู้ ดสามารถบอกได้ว่าเนื้อหนังของพระองค์แตกต่างจากผูอ้ นื่ ทั้งหมด
เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงสาแดงการอัศจรรย์แม้สักหนึ่งอย่าง
ไม่ได้ทรงกระทาพระราชกิจของพระเจ้าเองแม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม
หลังจากที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ทรงรักษาเปลือกนอกของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และยังคงทรงดาเนินพระชนม์ชีพด้วยเหตุผลของมนุษย์ที่ปกติ
แต่เนื่องจากพระองค์ได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง ยอมรับพันธกิจของพระคริ สต์
และปฏิบตั ิพระราชกิจที่ผไู้ ม่เป็ นอมตะ นั่นคือ มนุษย์ที่มีเนื้อและเลือด ไม่สามารถทาได้

ผูค้ นจึงทึกทักพระองค์ไม่ได้ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ และไม่ได้เป็ นเนื้อหนังที่ปกติอย่างบริ บูรณ์
แต่เป็ นเนื้อหนังที่ไม่ครบบริ บูรณ์ เนื่องจากพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทา
ผูค้ นจึงพูดว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าในเนื้อหนังที่ไม่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
ความเข้าใจเช่นนั้นไม่ถูกต้อง เพราะผูค้ นไม่ได้เข้าใจนัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ความเข้าใจผิดนี้เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริ งที่ว่าพระราชกิจที่พระเจ้าทรงแสดงออกในเนื้อหนังคือพระราชกิจที่เป็ นขอ
งพระเจ้าที่แสดงในเนื้อหนังที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ พระเจ้าทรงอยู่ในเนื้อหนัง
พระองค์ทรงอยูอ่ าศัยภายในเนื้อหนัง
และพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ทาให้ความเป็ นปกติของสภาวะความเป็ นม
นุษย์ของพระองค์ไม่กระจ่าง ด้วยเหตุผลนี้ ผูค้ นจึงเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์
แต่ทรงมีเพียงเทวสภาพเท่านั้น
ตัดตอนมาจาก “แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 102
พระเจ้าในการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของการจุติเป็ นมนุษย์จนครบบริ บู
รณ์
พระองค์ทรงเพียงแต่ปฏิบตั ิพระราชกิจในขั้นตอนแรกที่พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิในเนื้อหนังให้ครบบริ บูร
ณ์เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้พระราชกิจของการจุติเป็ นมนุษย์ลุล่วง พระเจ้าได้ทรงกลับมายังเนื้อหนังอีกครั้ง
และทรงดาเนินพระชนม์ชีพตามความเป็ นปกติท้งั หมดและความเป็ นจริ งทั้งหมดของเนื้อหนัง นัน่ คือ
ทาให้พระวจนะของพระเจ้าได้รับการสาแดงในเนื้อหนังที่ปกติธรรมดาทั้งหมด และด้วยการนั้น
จึงทาให้พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาไม่เสร็จสิ้นในเนื้อหนังได้สรุ ปปิ ดตัวลง โดยแก่นสารแล้ว
เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองเป็ นเหมือนกับเนื้อหนังแรก แต่เป็ นจริงมากยิง่ กว่า
เป็ นปกติมากยิ่งกว่าเนื้อหนังแรก ดังนั้นแล้ว
ความทุกข์ที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองสู้ทนจึงมากกว่าของเนื้อหนังครั้งที่หนึ่ง
แต่ความทุกข์น้ีเป็ นผลจากพันธกิจของพระองค์ของในเนื้อหนัง
ซึ่งไม่เหมือนกับความทุกข์ของมนุษย์ที่ถูกทาให้เสื่อมทราม
นอกจากนี้ยงั เกิดจากความเป็ นปกติและความเป็ นจริ งของเนื้อหนังของพระองค์ดว้ ย
เพราะพระองค์ทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในเนื้อหนังที่ปกติและเป็ นจริงอย่างที่สุด
เนื้อหนังนี้จึงต้องสู้ทนความยากลาบากมากมาย ยิ่งเนื้อหนังนี้เป็ นปกติและเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด
พระองค์ก็จะยิง่ ทรงทนทุกข์ในการปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ยงิ่ ขึ้นเท่านั้น
พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการแสดงออกในเนื้อหนังสามัญอย่างยิง่ เนื้อหนังที่ไม่ได้เกินธรรมชาติเลย
เนื่องจากเนื้อหนังของพระองค์ปกติและยังต้องรับภาระพระราชกิจในการช่วยมนุษย์ให้รอดเช่นกัน
พระองค์จงึ ทรงทนทุกข์ในระดับที่มากยิ่งกว่าที่เนื้อหนังที่เกินธรรมชาติจะเป็ น—
และความทุกข์ท้งั หมดนี้เกิดขึ้นจากความเป็ นจริ งและความเป็ นปกติของเนื้อหนังนี้
คนเราสามารถมองเห็นแก่นสารของเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ได้จากความทุกข์ที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
สองครั้งได้กา้ วผ่านขณะที่ปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ท้งั หลาย ยิง่ เนื้อหนังเป็ นปกติมากขึ้นเท่าใด
ความยากลาบากที่พระองค์ตอ้ งทรงสู้ทนขณะที่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจก็ยงิ่ มากขึ้นเท่านั้น
ยิง่ เนื้อหนังที่ดาเนินพระราชกิจเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด มโนคติอนั หลงผิดของผูค้ นก็ยงิ่ รุ นแรงมากขึ้นเท่านั้น
และภยันตรายก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะบังเกิดกับพระองค์มากขึ้นเท่านั้น แต่กระนั้น ยิง่ เนื้อหนังเป็ นจริ งมากขึ้นเท่าใด
และยิ่งเนื้อหนังมีความต้องการและประสาทสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ที่ปกติมากขึ้นเท่าใด
พระองค์กย็ ิ่งจะทรงมีความสามารถในการรับพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังมากขึ้นเท่านั้น
เนื้อหนังของพระเยซูคือเนื้อหนังที่ถูกตรึงกางเขน

เนื้อหนังของพระองค์ที่พระองค์ทรงละวางในฐานะเครื่ องบูชาลบล้างบาป
พระองค์ทรงเอาชนะซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขนได้อย่างบริ บูรณ์ดว้ ยการใช้เนื้อหนังที่มีสภาวะควา
มเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และพระเจ้าในการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจแห่งการพิชติ ชัยและเอาชนะซา
ตานในฐานะเนื้อหนังที่ครบบริ บูรณ์
เนื้อหนังที่ปกติและเป็ นจริงอย่างบริ บูรณ์เท่านั้นที่สามารถกระทาพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยทั้งหมดทั้งมวลและ
เป็ นคาพยานที่ทรงพลัง กล่าวคือ
การพิชิตชัยของมนุษย์ได้รับการทาให้เกิดประสิทธิผลโดยผ่านทางความเป็ นจริงและความเป็ นปกติของพระเจ้าใ
นเนื้อหนัง ไม่ใช่โดยผ่านทางการอัศจรรย์เกินธรรมชาติและวิวรณ์
พันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ีคอื การพูด และด้วยการนั้นจึงพิชิตและทาให้มนุษย์เพียบพร้อม
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระราชกิจของพระวิญญาณที่ได้เป็ นจริ งในเนื้อหนัง นัน่ คือหน้าที่ของเนื้อหนัง คือการพูด
และด้วยการนั้นจึงพิชิต เผย ทาให้เพียบพร้อม และกาจัดมนุษย์อย่างบริ บรู ณ์ และดังนั้นแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังจึงจะสาเร็จลุล่วงอย่างครบถ้วนในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
พระราชกิจแห่งการไถ่ในครั้งแรกเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์
เนื้อหนังที่กระทาพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ท้งั หมดให้ครบบริ บูรณ์
ในด้านเพศ การจุติครั้งหนึ่งเป็ นชายและอีกครั้งหนึ่งเป็ นหญิง
ดังนั้นจึงทาให้นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าครบบริ บูรณ์
และขจัดมโนคติที่หลงผิดที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระเจ้า กล่าวคือ พระเจ้าทรงสามารถบังเกิดเป็ นได้ท้งั ชายและหญิง
และโดยแก่นสารแล้ว พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ นั ไร้เพศ พระองค์ทรงสร้างทั้งชายและหญิง
และสาหรับพระองค์แล้วไม่มีการแบ่งแยกของเพศ ในพระราชกิจในช่วงระยะนี้
พระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์เพื่อให้พระราชกิจสัมฤทธิ์ผลลัพธ์โดยการใช้พระวจนะ
ยิ่งไปกว่านั้น
เหตุผลสาหรับการนี้เป็ นเพราะพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ในครั้งนี้ไม่ใช่การรักษาคนป่ วยและขับ
ไล่ปีศาจ แต่เป็ นการพิชิตมนุษย์โดยการพูด
กล่าวได้ว่าความสามารถโดยกาเนิดที่เนื้อหนังของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์น้ีมีคือการพูดพระวจนะและพิชิตม
นุษย์ ไม่ใช่การรักษาคนป่ วยและขับไล่ปีศาจ
พระราชกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติไม่ใช่การแสดงการอัศจรรย์
ไม่ใช่การรักษาคนป่ วยและขับไล่ปีศาจ แต่เป็ นการพูด และดังนั้น สาหรับผูค้ นแล้ว
เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองจึงดูเป็ นปกติมากกว่าครั้งแรก

ผูค้ นมองเห็นว่าการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าไม่ใช่เรื่ องโกหก
แต่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์องค์น้ีทรงแตกต่างจากพระเยซูผทู้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ต่างเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ท้งั สองพระองค์กไ็ ม่ได้ทรงเป็ นสิ่งเดียวกันไปทั้งหมด พระเยซูทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ธรรมดา แต่พระองค์ทรงมีหมายสาคัญและการอัศจรรย์มากมายเสริมเพิ่มเติมด้วย
ในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ี ตาของมนุษย์จะมองไม่เห็นหมายสาคัญหรื อการอัศจรรย์
ไม่เห็นทั้งการรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจ ไม่เห็นทั้งการเดินบนทะเล
ไม่เห็นทั้งการอดอาหารนานสี่สิบวัน…พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจเดียวกันกับที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิ
ไม่ใช่เพราะว่าโดยแก่นสารแล้วเนื้อหนังของพระองค์แตกต่างจากเนื้อหนังของพระเยซู
แต่เป็ นเพราะว่าการรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจไม่ใช่พนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงทาลายพระราชกิจของพระองค์เอง และไม่รบกวนพระราชกิจของพระองค์เอง
เนื่องจากพระองค์ทรงพิชิตมนุษย์โดยผ่านทางพระวจนะที่แท้จริ งของพระองค์
จึงไม่มีความจาเป็ นต้องทาให้การอัศจรรย์อยู่เหนือพระองค์
และดังนั้นช่วงระยะนี้จึงเป็ นไปเพื่อทาพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ให้ครบบริ บูรณ์
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่เจ้ามองเห็นในวันนี้เป็ นเนื้อหนังทั้งหมด
และไม่มีสิ่งใดเลยที่เกินธรรมชาติเกี่ยวกับพระองค์ พระองค์ประชวรเหมือนกับผูอ้ ื่น
ทรงต้องการอาหารและเสื้อผ้าเช่นเดียวกับผูอ้ ื่น พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังทั้งหมดทั้งสิ้น หากในครั้งนี้
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ที่เกินธรรมชาติ
หากพระองค์ทรงรักษาคนป่ วย ขับไล่ปีศาจ หรื อสามารถฆ่าด้วยคาพูดคาเดียวได้
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะดาเนินการอย่างไร?
พระราชกิจนี้จะสามารถแพร่ กระจายในหมู่ประชาชาติได้อย่างไร?
การรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจคือพระราชกิจของยุคพระคุณ เป็ นขั้นตอนแรกในพระราชกิจแห่งการไถ่
และในตอนนี้ที่พระเจ้าทรงได้ช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขนแล้ว
พระองค์จะไม่ทรงประกอบพระราชกิจนั้นอีกต่อไป หากในระหว่างยุคสุดท้าย “พระเจ้า”
ทรงเป็ นเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงปรากฏ ผูท้ รี่ ักษาคนป่ วย ขับไล่ปีศาจ และถูกตรึ งกางเขนเพื่อมนุษย์แล้ว
“พระเจ้า” องค์น้ ันแม้ว่าจะเหมือนกับคาอธิบายถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์และมนุษย์ยอมรับได้ง่าย
แต่ในแก่นสารแล้วจะไม่ใช่เนื้อหนังที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงจุติมา หากแต่เป็ นวิญญาณชัว่ ร้าย
เพราะหลักการของพระราชกิจของพระเจ้าคือทรงไม่มีวนั ทาสิ่งที่พระองค์ทรงได้ทาจนครบบริ บูรณ์แล้วซ้ า
และดังนั้น พระราชกิจของการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าจึงแตกต่างจากครั้งแรก ในยุคสุดท้าย

พระเจ้าทรงทาให้พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเป็ นจริ งขึ้นในเนื้อหนังที่ปกติธรรมดา
พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาคนป่ วย จะไม่ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อมนุษย์ แต่เพียงตรัสพระวจนะในเนื้ อหนัง
และทรงพิชิตมนุษย์ในเนื้อหนังเท่านั้น เนื้อหนังดังกล่าวเท่านั้นที่เป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
เนื้อหนังดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าให้ครบบริ บูรณ์ในเนื้อหนังได้
ตัดตอนมาจาก “แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงประทับ ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 103
ไม่ว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กาลังทรงสู้ทนต่อความยากลาบากหรือทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในช่วงร
ะยะนี้ พระองค์ทรงกระทาเช่นนั้นเพื่อทาให้ความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ครบบริ บูรณ์
เพราะนี่คือการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ายของพระเจ้า พระเจ้าทรงสามารถจุติเป็ นมนุษย์ได้เพียงสองครั้งเท่านั้น
ไม่อาจมีครั้งที่สามได้ การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกเป็ นชาย ครั้งที่สองเป็ นหญิง
และดังนั้นพระฉายาของเนื้อหนังของพระเจ้าจึงครบบริ บูรณ์ในจิตใจของมนุษย์ ยิง่ ไปกว่านั้น
การจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งยังได้ทาให้พระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้าลุล่วงอีกด้วย ในครั้งแรก
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติเพื่อทาให้ความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ครบบ
ริ บูรณ์ ในครั้งนี้พระองค์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติเช่นกัน
แต่ความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้แตกต่างออกไป กล่าวคือ
การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้มีความหมายลึกซึ้งขึ้น และพระราชกิจของพระองค์มนี ัยสาคัญอย่างสุดซึ้งยิง่ กว่า
เหตุผลที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งคือเพื่อทาให้ความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ครบบริ บูรณ์
เมื่อพระเจ้าทรงสิ้นสุดช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์ท้งั หมดแล้ว
ความหมายทั้งหมดของการจุติเป็ นมนุษย์ นั่นคือ พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง จะครบบริ บูรณ์
และจะไม่มีพระราชกิจเพิ่มเติมใดๆ ที่ตอ้ งกระทาในเนื้อหนัง ซึ่งกล่าวได้ว่า
นับจากนี้ไปพระเจ้าจะไม่เสด็จมาในเนื้อหนังเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์อีก
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและทาให้มวลมนุษย์เพียบพ
ร้อมเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มิใช่เรื่ องปกติเลยที่พระเจ้าจะเสด็จมาในเนื้อหนัง
ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ของพระราชกิจ โดยการเสด็จมาในเนื้อหนังเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจนั้น
พระองค์ทรงแสดงให้ซาตานเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นเนื้อหนัง บุคคลที่ปกติ บุคคลที่ธรรมดา—แต่กระนั้น
พระองค์ทรงสามารถปกครองโลกอย่างมีชยั ทรงสามารถการาบซาตาน ไถ่มวลมนุษย์ พิชิตมวลมนุษย์!
เป้าหมายของงานของซาตานคือการทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทราม
ในขณะที่เป้าหมายของพระราชกิจของพระเจ้าคือการช่วยเหลือมวลมนุษย์
ซาตานทาให้มนุษย์ตกหลุมพรางในบาดาลลึก ในขณะที่พระเจ้าทรงช่วยกูม้ นุษย์จากบาดาลลึกนั้น
ซาตานทาให้มนุษย์ท้งั มวลบูชามัน
ในขณะที่พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์ท้งั มวลอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง
พระราชกิจทั้งหมดนี้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางการจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้า โดยแก่นสารแล้ว
เนื้อหนังของพระองค์คอื การรวมกันระหว่างสภาวะความเป็ นมนุษย์และเทวสภาพ

และมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ ดังนั้น หากปราศจากเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าจะไม่ทรงสามารถทาให้ผลลัพธ์ของการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดสัมฤทธิ์ได้
และหากปราศจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเนื้อหนังของพระองค์แล้ว
พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังจะไม่สามารถทาให้ผลลัพธ์เหล่านี้สัมฤทธิ์ได้
แก่นสารของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าคือพระองค์ทรงต้องมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เพราะหากมิฉะนั้นแล้วจะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าในการจุติมาเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เหตุใดเราจึงพูดว่าความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้ครบบริ บรู ณ์ในพระราชกิจของพระเยซู?
นัน่ เป็ นเพราะพระวจนะไม่ได้กลายมาเป็ นเนื้อหนังทั้งหมด
สิ่งที่พระเยซูทรงทาเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกิจในเนื้ อหนังของพระเจ้า
พระองค์ทรงปฏิบตั ิเพียงพระราชกิจแห่งการไถ่
และไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการได้รับมนุษย์อย่างบริ บูรณ์ ด้วยเหตุผลนี้
พระเจ้าจึงทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้าย พระราชกิจช่วงระยะนี้ยงั เสร็จสิ้นในเนื้อหนังที่ธรรมดา
กระทาโดยมนุษย์ที่ปกติอย่างที่สุด มนุษย์ที่สภาวะความเป็ นมนุษย์ไม่ได้เหนือธรรมชาติแม้แต่น้อย
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้าได้ทรงกลายเป็ นมนุษย์อย่างบริ บูรณ์
พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่มีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า มนุษย์ที่บริ บูรณ์ เนื้อหนังที่บริ บูรณ์ ผูท้ ี่กาลังปฏิบตั ิพระราชกิจ
ตาของมนุษย์มองเห็นกายที่มีเนื้อหนังที่ไม่ได้เหนือธรรมชาติเลย ผูท้ ี่ธรรมดายิ่งที่สามารถพูดภาษาของสวรรค์
ผูท้ ี่ไม่แสดงหมายสาคัญมหัศจรรย์ใดๆ ไม่แสดงการอัศจรรย์ใดๆ
นับประสาอะไรที่จะเผยความจริ งภายในเกีย่ วกับศาสนาในหอประชุมที่ยิ่งใหญ่ สาหรับผูค้ นแล้ว
พระราชกิจของเนื้อหนังซึ่งพระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองดูไม่เหมือนกับของครั้งแรกเอาเสียเลย
ไม่เหมือนมากจนเนื้อหนังทั้งสองครั้งดูไม่มีสิ่งใดร่ วมกันเลย
และไม่มีสิ่งใดในพระราชกิจครั้งที่หนึ่งที่สามารถพบได้ในครั้งนี้
แม้ว่าพระราชกิจของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งทีส่ องจะแตกต่างจากครั้งแรก
นั่นก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าแหล่งกาเนิดของทั้งสองครั้งไม่ได้เป็ นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน
แหล่งกาเนิดของทั้งสองครั้งจะเป็ นสิ่งเดียวกันหรือไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ธรรมชาติของพระราชกิจที่เนื้อหนังทั้งสองไ
ด้กระทา ไม่ใช่ข้ นึ อยู่กบั เปลือกนอกของเนื้อหนังนั้น ในระหว่างพระราชกิจสามช่วงระยะของพระองค์
พระเจ้าทรงจุติเป็ นมนุษย์สองครั้ง
และในทั้งสองครั้งพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็เปิ ดฉากยุคใหม่และนาพระราชกิจใหม่เข้ามา
การจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งนั้นเสริ มซึ่งกันและกัน
เป็ นไปไม่ได้เลยที่ตามนุษย์จะบอกได้ว่าเนื้อหนังทั้งสองมาจากแหล่งกาเนิดเดียวกันจริ งๆ
ไม่ตอ้ งบอกก็รู้ว่านี่อยู่เหนือความสามารถของตามนุษย์หรือจิตใจมนุษย์
แต่ในแก่นสารของเนื้อหนังทั้งสองแล้วเป็ นสิ่งเดียวกัน
เพราะพระราชกิจของเนื้อหนังทั้งสองมีจุดเริ่ มต้นจากพระวิญญาณเดียวกัน
เนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งจะเกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดเดียวกันหรื อไม่น้ นั ไม่สามารถตัดสิ
นได้โดยยุคและสถานที่ที่เนื้อหนังทั้งสองเกิดขึ้นหรือปัจจัยดังกล่าวอืน่ ๆ

แต่ตดั สินได้โดยพระราชกิจที่เป็ นของพระเจ้าที่เนื้อหนังทั้งสองได้แสดงออก
เนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองไม่ได้กระทาพระราชกิจใดๆ ที่พระเยซูทรงได้กระทา
เพราะพระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้ยึดติดอยู่กบั แบบแผน แต่เปิ ดเส้นทางใหม่ๆ ในแต่ละครั้ง
เนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองไม่ได้มีจุดมุง่ หมายเพื่อจะทาให้ความประทับใจที่จิตใจของผูค้ น
มีเกี่ยวกับเนื้อหนังครั้งแรกลึกซึ้งหรื อแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น แต่เพื่อเสริ มและทาให้ความประทับใจนั้นเพียบพร้อม
เพื่อทาให้ความรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้าลึกซึ้งขึ้น เพื่อทาลายกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวใจของผูค้ น
และเพื่อขจัดภาพเกี่ยวกับพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องในหัวใจของพวกเขา
สามารถกล่าวได้ว่าไม่มีช่วงระยะแต่ละระยะใดของพระราชกิจของพระเจ้าเองที่สามารถให้ความรู ้เกี่ยวกับพระเ
จ้าอย่างบริ บูรณ์แก่มนุษย์ แต่ละช่วงระยะให้ความรู ้เพียงส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ท้งั หมด
แม้ว่าพระเจ้าทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ท้งั หมด
แต่เพราะศักยภาพในการทาความเข้าใจที่จากัดของมนุษย์ ความรู ้ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าจึงยังคงไม่บริ บูรณ์
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะสื่อสารถึงทั้งหมดทั้งปวงของพระอุปนิสัยของพระเจ้าโดยใช้ภาษาของมนุษย์ ยิง่ ไปกว่านั้น
ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์จะสามารถแสดงออกถึงพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร?
พระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังภายใต้การบังตาด้วยสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์
และคนเราสามารถรู ้จกั พระองค์ได้จากการแสดงออกถึงเทวสภาพของพระองค์เท่านั้น
ไม่ใช่จากเปลือกร่ างกายของพระองค์
พระเจ้าเสด็จมาในเนื้อหนังเพือ่ ให้มนุษย์สามารถรู ้จกั พระองค์ได้โดยวิถีทางแห่งพระราชกิจทั้งหลายของพระอง
ค์ และไม่มีช่วงระยะสองช่วงใดๆ ของพระราชกิจของพระองค์ที่เหมือนกัน
มนุษย์สามารถมีความรู ้ที่ครบถ้วนเกีย่ วกับพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังได้ในหนทางนี้เท่านั้น
ซึ่งไม่ได้ถูกจากัดขอบเขตอยู่ในด้านเหลีย่ มมุมหนึ่งเดียว
แม้ว่าพระราชกิจของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์สองครั้งจะแตกต่างกัน
แต่แก่นสารของเนื้อหนังและแหล่งกาเนิดของพระราชกิจของเนื้อหนังทั้งสองนั้นเหมือนกัน
เป็ นเพียงแค่ว่าเนื้อหนังทั้งสองมีอยู่เพื่อกระทาพระราชกิจที่แตกต่างสองช่วงระยะ
และเกิดขึ้นในยุคที่แตกต่างกันสองยุค ไม่ว่าอะไรก็ตาม
เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ามีแก่นสารเดียวกันและจุดกาเนิดเดียวกัน —
นี่คือความจริ งที่ไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธได้
ตัดตอนมาจาก “แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เรี ยกว่าพระคริ สต์
และพระคริ สต์คือเนื้อหนังมนุษย์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงจุติมา
เนื้อหนังมนุษย์น้ีไม่เหมือนกับมนุษย์คนใดที่มีเนื้อหนัง ความแตกต่างนี้เป็ นเพราะว่า
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นเนื้อและเลือด พระองค์ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญาณ
พระองค์ทรงมีท้งั สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ และเทวสภาพที่ครบบริ บรู ณ์
ไม่มีมนุษย์คนใดครอบครองเทวสภาพของพระองค์
สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ช่วยในการทากิจกรรมตามปกติท้งั หมดของพระองค์ในเนื้อหนัง
ในขณะที่เทวสภาพของพระองค์ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
ไม่ว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์หรื อเทวสภาพของพระองค์ ต่างก็นบนอบต่อน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์
เนื้อแท้ของพระคริ สต์คือพระวิญญาณ นั่นก็คือ เทวสภาพ ดังนั้นแล้ว
เนื้อแท้ของพระองค์จึงเป็ นเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง เนื้อแท้น้ีจะไม่ขดั ขวางพระราชกิจของพระองค์เอง
และคงไม่อาจเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงกระทาสิ่งใดๆ ที่ทาลายพระราชกิจของพระองค์เอง
อีกทั้งพระองค์คงจะไม่ทรงเปล่งพระวจนะใดๆ ที่ขดั ต่อน้ าพระทัยของพระองค์เอง ดังนั้น
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะไม่มีวนั ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจใดๆ
ที่ขดั ขวางการบริ หารจัดการของพระองค์เองอย่างแน่นอน นี่คือสิ่งที่ผคู้ นทั้งมวลควรเข้าใจ
แก่นสารของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการบริ หารจัดการของพระเจ้าเอง ในทานองเดียวกัน
พระราชกิจของพระคริ สต์ก็เป็ นการช่วยมนุษย์ให้รอดเช่นกัน
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของน้ าพระทัยของพระเจ้า เนื่องจากพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงตระหนักถึงเนื้อแท้ของพระองค์ภายในเนื้อหนังของพระองค์จนถึงขั้นที่เนื้อหนังของพระองค์เพียง
พอที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ ดังนั้น
พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณของพระเจ้าจึงถูกแทนที่ดว้ ยพระราชกิจของพระคริ สต์ในระหว่างช่วงเวลาแ
ห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์
และแกนกลางของพระราชกิจทั้งหมดตลอดช่วงเวลาแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์คือพระราชกิจของพระคริสต์
พระราชกิจนี้ไม่สามารถนามาผสมผสานกับพระราชกิจจากยุคอื่นใดได้
และเนื่องจากพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์จงึ ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในพระอัตลักษณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
เนื่องจากพระองค์เสด็จมาในเนื้อหนัง

พระองค์จงึ ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงปฏิบตั ิให้เสร็จสิ้นในเนื้อหนังนั้น
ไม่ว่าจะเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้าหรื อพระคริ สต์ต่างก็เป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
และพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงปฏิบตั ิ และดาเนินพันธกิจที่พระองค์ควรทรงดาเนิน
ตัดตอนมาจาก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เนื้อแท้ของพระเจ้าเองจริ งๆ นั้นใช้สิทธิอานาจ
แต่พระองค์ทรงสามารถนบนอบต่อสิทธิอานาจที่มาจากพระองค์ได้อย่างเต็มเปี่ ยม
ไม่ว่าจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อพระราชกิจของเนื้อหนังต่างก็ไม่ขดั แย้งซึ่งกันและกัน
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเป็ นสิทธิอานาจเหนือสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งมวล
เนื้อหนังที่มีเนื้อแท้ของพระเจ้าก็มีสิทธิอานาจเช่นกัน
หากแต่พระเจ้าในเนื้อหนังทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจทั้งหมดที่เชื่อฟังน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์
ซึ่งมิอาจบรรลุหรื อก่อเกิดขึ้นได้โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นสิทธิอานาจ
แต่เนื้อหนังของพระองค์สามารถนบนอบต่อสิทธิอานาจของพระองค์ได้ นี่คือความหมายโดยนัยเมื่อกล่าวว่า
“พระคริสต์ทรงเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา”
พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณและทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งความรอดได้เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสาม
ารถกลายมาเป็ นมนุษย์ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พระเจ้าพระองค์เองทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เอง
พระองค์ไม่ทรงขัดขวางหรื อแทรกแซง นับประสาอะไรที่พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่ขดั แย้งตัวมันเอง
เนื่องเพราะเนื้อแท้ของพระราชกิจที่พระวิญญาณทรงปฏิบตั ิและที่เนื้อหนังปฏิบตั ิน้ นั เป็ นเฉกเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็ นพระวิญญาณหรื อเนื้อหนัง
ทั้งสองต่างก็ปฏิบตั ิพระราชกิจเพื่อทาให้น้ าพระทัยหนึ่งเดียวลุล่วงและเพื่อบริ หารจัดการพระราชกิจเดียวกัน
แม้ว่าพระวิญญาณและเนื้อหนังมีคุณสมบัติสองอย่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
แต่เนื้อแท้ของทั้งสองนั้นเหมือนกัน ทั้งสองต่างมีเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง
และพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง พระเจ้าพระองค์เองไม่ทรงมีองค์ประกอบของความไม่เชื่อฟัง
เนื้อแท้ของพระองค์ดงี าม พระองค์ทรงเป็ นการแสดงออกถึงความงดงามและความดีงามทั้งหมด
รวมทั้งความรักทั้งหมดด้วย แม้ในเนื้อหนัง พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิสิ่งใดที่เป็ นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระบิดา
แม้จะต้องเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ก็จะยังเต็มพระทัยที่จะทาเช่นนั้นอย่างสุดพระทัย
และพระองค์จะไม่ตดั สินพระทัยเลือกสิ่งอืน่
พระเจ้าไม่ทรงมีองค์ประกอบของความคิดว่าพระองค์เองชอบธรรมเสมอหรือความคิดว่าพระองค์เองสาคัญ
หรื อองค์ประกอบของความโอหังและความอวดดี พระองค์ไม่ทรงมีองค์ประกอบของความคดโกง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามาจากซาตาน
ซาตานคือแหล่งกาเนิดของความน่าเกลียดและความชัว่ ช้าทั้งหมด
เหตุผลที่มนุษย์มีคุณสมบัติที่คล้ายกับคุณสมบัติท้งั หลายของซาตานนั้นเป็ นเพราะว่ามนุษย์ได้ถูกทาให้เสื่อมทรา
มและถูกแปรรู ปโดยซาตานมาแล้ว พระคริ สต์ไม่ได้ทรงถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม ดังนั้น

พระองค์จงึ ทรงมีเฉพาะพระลักษณะของพระเจ้าเท่านั้น และไม่มีคุณลักษณะใดๆ ของซาตานเลย
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจจะยากเข็ญหรื อเนื้อหนังจะอ่อนแอเพียงใด
พระเจ้าในขณะที่พระองค์ยงั ดารงพระชนม์ชีพในเนื้อหนังนั้นจะไม่มีวนั ทรงทาสิ่งใดก็ตามทีข่ ดั ขวางต่อพระราช
กิจของพระเจ้าพระองค์เอง นับประสาอะไรที่จะทรงละทิ้งน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาอย่างไม่เชื่อฟัง
พระองค์ทรงยินดีที่จะทนทุกข์จากความเจ็บปวดของเนื้อหนังมากกว่าที่จะทรยศต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิ
ดา เช่นเดียวกับที่พระเยซูตรัสในการอธิษฐานว่า “โอพระบิดาของข้าพระองค์
ถ้าเป็ นได้ขอให้ถว้ ยนี้เลือ่ นพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี
อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์”
ผูค้ นตัดสินใจเลือกโดยตนเอง แต่พระคริสต์ไม่ทรงทาเช่นนั้น
แม้ว่าพระองค์ทรงมีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง
แต่พระองค์ยงั คงแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา
และทาให้สิ่งที่พระเจ้าพระบิดาได้วางพระทัยมอบหมายให้พระองค์ลุล่วงจากในมุมมองของเนื้อหนัง
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้ สิ่งซึ่งมาจากซาตานไม่สามารถมีเนื้อแท้ของพระเจ้า
และสามารถมีได้เพียงเนื้อแท้ที่ไม่เชื่อฟังและต้านทานพระเจ้าเท่านั้น
มันไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยมได้ นับประสาอะไรที่จะเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มใจ
มนุษย์ท้งั มวล นอกเหนือจากพระคริ สต์ อาจทาสิ่งที่ตา้ นทานพระเจ้า
และไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่สามารถปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระเจ้าวางพระทัยมอบหมายได้โดยตรง
ไม่มีผูใ้ ดสามารถถือว่าการบริ หารจัดการของพระเจ้าเป็ นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิของพวกเขาเองได้
เนื้อแท้ของพระคริ สต์คือการนบนอบต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา
การไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือคุณลักษณะของซาตาน คุณสมบัติสองอย่างเหล่านี้เข้ากันไม่ได้
และผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติของซาตานก็มอิ าจเรี ยกได้ว่าพระคริ สต์
เหตุผลที่มนุษย์ไม่สามารถปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าแทนพระองค์ได้เป็ นเพราะมนุษย์ไม่มีเนื้อแท้ใดๆ
ของพระเจ้า
มนุษย์ทางานเพื่อพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในอนาคตของมนุษย์
แต่พระคริ สต์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจเพื่อปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา
ตัดตอนมาจาก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์น้ นั ควบคุมด้วยเทวสภาพของพระองค์ แม้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
แต่สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่เหมือนกับของมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเสียทัง้ หมด
พระองค์ทรงมีลกั ษณะนิสัยของพระองค์เองที่หาที่เสมอเหมือนไม่ได้
และสิ่งนี้ก็ควบคุมด้วยเทวสภาพของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เทวสภาพของพระองค์ไม่มีจุดอ่อน
จุดอ่อนของพระคริ สต์อา้ งอิงถึงจุดอ่อนของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
จุดอ่อนนี้จากัดเทวสภาพของพระองค์ในระดับหนึ่ง แต่ขอ้ จากัดดังกล่าวอยู่ภายในวงเขตและเวลาหนึ่งๆ
และไม่ได้ไร้เขตคัน่ เมื่อถึงเวลาที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจของเทวสภาพของพระองค์น้นั
พระราชกิจได้รับการดาเนินการโดยไม่คานึงถึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ได้รับการชี้นาโดยเทวสภาพของพระองค์โดยทั้งหมด
นอกเหนือจากชีวิตตามปกติของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์แล้ว การกระทาอื่นๆ
ทั้งหมดของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้ นั ได้รับอิทธิพล ได้รับผลกระทบ
และได้รับการชี้นาโดยเทวสภาพของพระองค์ แม้ว่าพระคริ สต์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์
แต่มนั ก็ไม่ได้ขดั ขวางพระราชกิจของเทวสภาพของพระองค์
และแน่นอนว่านี่เป็ นเพราะสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ได้รับการชี้นาโดยเทวสภาพของพระองค์
แม้ว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่พฒั นาเต็มที่ในด้านวิธีการที่จะปฏิบตั ิตวั กับผูอ้ ื่น
แต่มนั ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพระราชกิจตามปกติของเทวสภาพของพระองค์
เมื่อเรากล่าวว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ยงั ไม่ถูกทาให้เสื่อมทรามนั้น
เราหมายถึงว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์สามารถได้รับการบัญชาโดยตรงจากเทวสภาพของพระองค์
และพระองค์ทรงมีสานึกที่สูงกว่าของมนุษย์ธรรมดาทัว่ ไป
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการชี้นาโดยเทวสภาพในพระราชกิจของพระองค์
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์มีความสามารถมากที่สุดที่จะแสดงออกถึงพระราชกิจของเทวสภาพ
และมีความสามารถมากที่สุดที่จะนบนอบต่อพระราชกิจดังกล่าว
ขณะที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในเนื้อหนัง
พระองค์ไม่เคยทรงลืมหน้าที่ที่มนุษย์ในเนื้อหนังควรต้องทาให้ลุล่วง
พระองค์สามารถนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง พระองค์ทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้า
และพระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง
เป็ นเพียงแค่ว่าพระองค์เสด็จมายังโลกและทรงกลายมาเป็ นสิ่งทรงสร้าง ซึ่งมีเปลือกภายนอกของสิ่งทรงสร้าง
และในตอนนี้ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่พระองค์ไม่เคยทรงมีมาก่อน

พระองค์ทรงสามารถนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ นี่คือการดารงอยู่ของพระเจ้าพระองค์เอง
และมนุษย์ไม่อาจเลียนแบบได้ พระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เอง
การที่พระองค์ทรงนมัสการพระเจ้านั้นมาจากมุมมองของเนื้อหนัง ดังนั้น พระวจนะว่า
“พระคริสต์ทรงนมัสการพระเจ้าในสวรรค์” จึงไม่ผิด
สิ่งที่พระองค์ทรงขอจากมนุษย์คือการทรงดารงอยู่ของพระองค์เองอย่างแน่แท้
พระองค์ทรงได้สัมฤทธิ์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงขอจากมนุษย์ก่อนที่จะทรงขอสิ่งเหล่านั้นจากพวกเขาแล้ว
พระองค์จะไม่มีวนั ทรงเรี ยกร้องจากผูใ้ ดในขณะที่พระองค์เองทรงเป็ นอิสระจากสิ่งเหล่านั้น
เพราะทั้งหมดนี้ประกอบเป็ นการทรงดารงอยู่ของพระองค์
ไม่ว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์อย่างไร
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิในลักษณะที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงขอสิ่งใดจากมนุษย์
จะไม่มีการเรี ยกร้องใดที่เกินกว่าสิ่งที่มนุษย์สามารถบรรลุได้
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั คือสิ่งที่เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการบริ หารจัดการของพระองค์ เทวสภาพของพระคริสต์อยู่เหนือมนุ ษย์ท้งั มวล
ดังนั้น พระองค์จงึ ทรงเป็ นสิทธิอานาจสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งปวง
สิทธิอานาจนี้คือเทวสภาพของพระองค์ นั่นคือ อุปนิสยั และการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าพระองค์เอง
ซึ่งเป็ นสิ่งที่กาหนดพิจารณาพระอัตลักษณ์ของพระองค์ ดังนั้นแล้ว
ไม่สาคัญว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะเป็ นปกติอย่างไร
ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่าพระองค์ทรงมีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะตรัสจากจุดยืนใด
และไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างไรก็ตาม
ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
มนุษย์ที่โง่เขลาและรู ้เท่าไม่ถึงการณ์มกั เห็นว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติของพระคริสต์น้ นั เป็ นตาหนิ
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงแสดงและเผยการดารงอยู่ของเทวสภาพของพระองค์อย่างไร
มนุษย์ก็ไม่สามารถยอมรับว่าพระองค์คือพระคริ สต์ได้
และยิ่งพระคริ สต์ทรงแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟังและความถ่อมใจของพระองค์มากขึ้นเพียงใด
มนุษย์ที่โง่เขลาก็ยงิ่ คานึงถึงพระคริ สต์ว่าไม่สาคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น
มีแม้กระทัง่ พวกผูท้ ี่ทาท่าทีกีดกันและดูหมิ่นต่อพระองค์ แต่ยงั วางพวก “ผูย้ ิ่งใหญ่”
ที่มีภาพลักษณ์สูงส่งไว้บนโต๊ะเพื่อนมัสการ
การต้านทานและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของมนุษย์มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า

เนื้อแท้ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ นั นบนอบต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
รวมทั้งจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติของพระคริ สต์
นี่คือแหล่งกาเนิดของการต้านทานและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของมนุษย์
หากพระคริ สต์ไม่ทรงมีลกั ษณะท่าทางของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
หรื อไม่ทรงแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาจากมุมมองของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
แต่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์เหนือปกติแทน เช่นนั้นแล้วก็คงไม่น่าจะมีความไม่เชื่อฟังในหมูม่ นุษย์
เหตุผลที่มนุษย์เต็มใจอยู่เสมอที่จะเชื่อในพระเจ้าในสวรรค์ที่มิอาจมองเห็นได้น้ นั เป็ นเพราะพระเจ้าในสวรรค์ไม่
ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างแม้เพียงอย่างเดียว ดังนั้น
มนุษย์จึงคานึงถึงพระองค์ดว้ ยความเคารพนับถืออย่างมากที่สุดอยู่เสมอ แต่มีท่าทีดูหมิ่นต่อพระคริ สต์
ตัดตอนมาจาก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้ว่าพระคริ สต์บนแผ่นดินโลกทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจในพระนามของพระเจ้าพระองค์เองได้
แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาด้วยเจตนารมณ์ที่จะแสดงพระฉายาของพระองค์ในเนื้อหนังต่อมนุษย์ท้งั มวล
พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้มนุษย์ท้งั มวลมองเห็นพระองค์
พระองค์เสด็จมาเพื่อทาให้มนุษย์สามารถได้รับการนาโดยพระหัตถ์ของพระองค์ได้
และเช่นนั้นมนุษย์จึงเข้าสู่ยุคใหม่ได้
การปฏิบตั ิหน้าที่ของเนื้อหนังของพระคริ สต์น้นั เป็ นไปเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง นั่นคือ
เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง
และไม่ใช่เพื่อทาให้มนุษย์สามารถเข้าใจเนื้อแท้ของเนื้อหนังของพระองค์ได้อย่างเต็มเปี่ ยม
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงพระราชกิจอย่างไร
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิที่อยู่เหนือกว่าสิ่งที่เนื้อหนังสามารถบรรลุได้
ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงพระราชกิจอย่างไร
พระองค์ทรงพระราชกิจนั้นในเนื้อหนังที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติ
และไม่ได้ทรงเผยโฉมพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้าต่อมนุษย์อย่างเต็มเปี่ ยม นอกจากนี้
พระราชกิจในเนื้อหนังของพระองค์ไม่มีวนั ที่จะเกินธรรมชาติหรื อประมาณค่าไม่ได้อย่างทีม่ นุษย์คิดฝัน
ถึงแม้ว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นตัวแทนพระเจ้าพระองค์เองในเนื้อหนัง
และทรงปฏิบตั ิในสภาวะบุคคลในพระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองควรทรงปฏิบตั ิ
แต่พระองค์มิได้ทรงปฏิเสธการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าในสวรรค์
อีกทั้งพระองค์มิได้ทรงกล่าวประกาศกิจการของพระองค์เองอย่างร้อนรุ่ม ตรงกันข้าม
พระองค์ยงั คงทรงซ่อนอย่างถ่อมพระทัยอยู่ภายในเนื้อหนังของพระองค์ นอกเหนือจากพระคริ สต์แล้ว
บรรดาผูท้ ี่อา้ งอย่างเทียมเท็จว่าเป็ นพระคริ สต์น้ นั ไม่มีคุณสมบัติของพระองค์ เมื่อนามาวางเปรี ยบเทียบข้างๆ
อุปนิสัยที่โอหังและยกย่องตนเองของพวกพระคริ สต์เทียมเท็จแล้ว
ก็เป็ นที่ชดั เจนขึ้นมาว่าเนื้อหนังลักษณะเช่นใดที่เป็ นพระคริ สต์อย่างแท้จริง ยิง่ พวกเขาเทียมเท็จมากขึ้นเท่าใด
พวกพระคริ สต์เทียมเท็จเช่นนั้นก็ยิ่งคุยโตถึงตนเองมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็ยงิ่ มีความสามารถที่จะทาการแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์เพือ่ หลอกลวงมนุษย์มากขึ้นเท่านั้
น พระคริ สต์เทียมเท็จไม่มีคณ
ุ สมบัติของพระเจ้า พระคริ สต์ไม่ทรงมีมลทินจากองค์ประกอบใดๆ
ที่เป็ นของพระคริสต์เทียมเท็จ
พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของเนื้อหนังให้ครบบริ บูรณ์เท่านั้น
ไม่ใช่เพียงเพื่อทาให้มนุษย์สามารถมองเห็นพระองค์ได้

แต่พระองค์ทรงปล่อยให้พระราชกิจของพระองค์ยืนยันพระอัตลักษณ์ของพระองค์
และทรงปล่อยให้สิ่งที่พระองค์ทรงเผยพิสูจน์เนื้อแท้ของพระองค์แทน เนื้อแท้ของพระองค์มิได้ไร้มูลฐาน
พระอัตลักษณ์ของพระองค์ไม่ได้ถูกเกาะกุมไว้ดว้ ยพระหัตถ์ของพระองค์
แต่ถูกกาหนดพิจารณาโดยพระราชกิจของพระองค์และเนื้อแท้ของพระองค์
แม้ว่าพระองค์จะทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เองและทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอ
งได้ แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ยงั คงทรงเป็ นเนื้อหนัง ไม่เหมือนกับพระวิญญาณ
พระองค์มไิ ด้ทรงเป็ นพระเจ้าที่มีคุณสมบัติของพระวิญญาณ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่มีเปลือกของเนื้อหนัง
ดังนั้น ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงเป็ นปกติเพียงใด และไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงอ่อนแอเพียงใด
และไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาอย่างไร
เทวสภาพของพระองค์ก็มิอาจปฏิเสธได้
ภายในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้มีเพียงแค่สภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติและความอ่อนแอของสภาวะค
วามเป็ นมนุษย์เท่านั้น แต่ยงั มีความมหัศจรรย์และความมิอาจหยัง่ ลึกของเทวสภาพของพระองค์
อีกทั้งกิจการทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนัง ดังนั้น
ทั้งสภาวะความเป็ นมนุษย์และเทวสภาพต่างก็มีอยูภ่ ายในพระคริ สต์ ทั้งตามความเป็ นจริงและในการปฏิบตั ิ
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ว่างเปล่าหรื อเกินธรรมชาติเลยแม้แต่น้อย
พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลกโดยมีจุดประสงค์หลักคือการปฏิบตั ิพระราชกิจ
มีความจาเป็ นที่ตอ้ งทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจบนแผ่นดินโลก มิเช่นนั้นแล้ว
ไม่ว่าเทวสภาพของพระองค์จะมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม
ก็มิสามารถนาการปฏิบตั ิพระราชกิจแต่ด้งั เดิมของฤทธานุภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
แม้ว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะมีความสาคัญอย่างยิง่ แต่นั่นก็มิใช่เนื้อแท้ของพระองค์
เนื้อแท้ของพระองค์คือเทวสภาพ ดังนั้น
ชัว่ ขณะที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นดาเนินพันธกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกจึงเป็ นชัว่ ขณะที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นแส
ดงการดารงอยู่ของเทวสภาพของพระองค์
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์มีอยู่เพียงเพื่อช่วยค้าจุนชีวิตตามปกติของเนื้อหนังของพระองค์เพื่อให้เทวส
ภาพของพระองค์สามารถปฏิบตั ิพระราชกิจได้ตามปกติในเนื้อหนังเท่านั้น
ทั้งหมดทั้งปวงที่ช้ นี าพระราชกิจของพระองค์คือเทวสภาพ
เมื่อพระองค์ทรงทาให้พระราชกิจของพระองค์ครบบริ บรู ณ์
พระองค์จะได้ทรงทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงแล้ว
สิ่งที่มนุษย์ควรต้องรู ้คือทั้งหมดทั้งมวลของพระราชกิจของพระองค์

และพระองค์ทรงทาให้มนุษย์สามารถรู ้จกั พระองค์ได้โดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์นั่นเอง
ตลอดครรลองแห่งพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงค่อนข้างแสดงถึงการดารงอยู่ของเทวสภาพของพระองค์อย่างเต็มที่
ซึ่งมิใช่อุปนิสยั ที่มีมลทินจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ หรื อที่มีมลทินจากความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์
เมื่อถึงเวลาที่พนั ธกิจทั้งหมดของพระองค์ได้มาถึงจุดสิ้นสุด
พระองค์จะได้ทรงแสดงถึงอุปนิสัยที่พระองค์ควรต้องทรงแสดงอย่างสมบูรณ์แบบและเต็มที่แล้ว
พระราชกิจของพระองค์ไม่ได้รับการนาทางจากการชี้แนะของมนุษย์คนใด
การแสดงออกของอุปนิสัยของพระองค์ยงั ค่อนข้างเป็ นอิสระ
และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจหรือผ่านการประมวลผลโดยความคิดอีกด้วย
แต่เผยออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสัมฤทธิ์ได้
แม้ว่าสิ่งที่ลอ้ มรอบจะรุนแรงหรื อสภาวะจะไม่เอื้ออานวย
พระองค์ก็ทรงสามารถแสดงออกถึงอุปนิสัยของพระองค์ในเวลาที่เหมาะสมได้
ผูท้ ี่เป็ นพระคริ สต์แสดงออกถึงการดารงอยู่ของพระคริ สต์
ในขณะที่ผทู้ ี่ไม่ใช่พระคริ สต์ไม่มีอุปนิสยั ของพระคริสต์ ดัง นั้น
ต่อให้ทุกผูค้ นจะต้านทานพระองค์หรื อมีมโนคติอนั หลงผิดเกี่ยวกับพระองค์
ก็ไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธตามพื้นฐานของมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์ได้ว่า
พระอุปนิสัยที่พระคริ สต์ทรงแสดงออกนั้นคือพระอุปนิสัยของพระเจ้า
บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่แสวงหาพระคริ สต์ดว้ ยหัวใจที่แท้จริ งหรื อแสวงหาพระเจ้าอย่างตั้งใจจะยอมรับว่าพ
ระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่มีพื้นฐานจากการแสดงออกของเทวสภาพของพระองค์
พวกเขาจะไม่มีวนั ปฏิเสธพระคริ สต์โดยอิงถึงแง่มุมใดๆ
ของพระองค์ที่ไม่สอดคล้องกับมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เป็ นพื้นฐาน แม้ว่ามนุษย์จะโง่เขลายิ่ง
แต่มนุษย์ทุกคนรู ้อย่างแน่ชดั ว่าสิ่งใดคือความตั้งใจของมนุษย์และสิ่งใดที่มาจากพระเจ้า
มันเป็ นเพียงแค่ว่าผูค้ นมากมายจงใจต้านทานพระคริสต์เนื่องจากเจตนาของพวกเขาเอง หากไม่ใช่เพราะการนี้
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่มมี นุษย์คนหนึ่งคนใดที่จะมีเหตุผลในการปฏิเสธการมีอยู่ของพระคริสต์
เพราะเทวสภาพที่พระคริ สต์ทรงแสดงออกนั้นปรากฏอยู่จริง
และพระราชกิจของพระองค์สามารถพบเห็นเป็ นพยานได้ดว้ ยตาเปล่า
ตัดตอนมาจาก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจและการทรงแสดงออกของพระคริ สต์กาหนดพิจารณาเนื้อแท้ของพระองค์
พระองค์ทรงสามารถปฏิบตั ิสงิ่ ที่พระองค์ได้รับการวางพระทัยมอบหมายให้ครบบริ บูรณ์ได้ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
พระองค์ทรงสามารถนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
และทรงแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาด้วยพระทัยที่แท้จริง
ทั้งหมดนี้ต่างกาหนดพิจารณาโดยเนื้อแท้ของพระองค์ และดังนั้น
การวิวรณ์ตามธรรมชาติของพระองค์ก็กาหนดพิจารณาโดยเนื้อแท้ของพระองค์เช่นเดียวกัน
เหตุผลที่เราเรี ยกสิ่งนี้ว่า “การวิวรณ์ตามธรรมชาติ” ของพระองค์น้ นั
เป็ นเพราะว่าการทรงแสดงออกของพระองค์ไม่ใช่การเลียนแบบ หรื อผลจากการให้การศึกษาโดยมนุษย์
หรื อผลจากการอบรมสัง่ สอนเป็ นเวลาหลายปี โดยมนุษย์ พระองค์มไิ ด้ทรงเรี ยนรู ้หรื อนามันมาประดับพระองค์
หากแต่การทรงแสดงออกของพระองค์น้นั เป็ นสิ่งที่มีอยูโ่ ดยธรรมชาติภายในพระองค์
มนุษย์อาจปฏิเสธพระราชกิจของพระองค์การทรงแสดงออกของพระองค์ สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และทั้งชีวิตของสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติของพระองค์
แต่ไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธได้ว่าพระองค์ทรงนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
ไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธได้ว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทาให้น้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ลุล่วง
และไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธได้ถงึ ความจริ งใจในการที่พระองค์แสวงหาพระเจ้าพระบิดา
แม้ว่าพระฉายาของพระองค์ไม่ได้เป็ นที่น่าถูกใจสาหรับประสาทสัมผัส
การปาฐกถาของพระองค์ไม่ได้มีบรรยากาศพิเศษเกินปกติ
และพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ทาให้โลกสัน่ ไหวหรือสวรรค์สั่นคลอนอย่างที่มนุษย์จินตนาการ
แต่พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง
ผูท้ รงทาให้น้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ลุล่วงด้วยพระทัยที่แท้จริง
ทรงนบนอบต่อพระบิดาแห่งสวรรค์อย่างบริ บูรณ์ และทรงมีความเชื่อฟังจนสิ้นพระชนม์
นี่เป็ นเพราะว่าเนื้อแท้ของพระองค์คือเนื้อแท้ของพระคริ สต์ ความจริงนี้ยากที่จะเชื่อสาหรับมนุษย์
แต่มนั คือข้อเท็จจริ ง เมื่อพันธกิจของพระคริ สต์ได้รับการทาให้ลุล่วงอย่างบริ บูรณ์แล้ว
มนุษย์จะสามารถมองเห็นจากพระราชกิจของพระองค์ว่า
พระอุปนิสัยของพระองค์และการทรงดารงอยู่ของพระองค์แสดงถึงพระอุปนิสัยและการทรงดารงอยู่ของพระเจ้
าในสวรรค์ ในเวลานั้น ผลรวมของพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์สามารถยืนยันได้ว่า
พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังที่พระวจนะกลายเป็ นอย่างแท้จริ ง
และไม่เหมือนกับเนื้อหนังของมนุษย์ที่มีเนื้อและเลือด

ทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกมีนัยสาคัญที่เป็ นตัวแทนของแต่ละขั้นตอนนั้น
แต่มนุษย์ที่ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจที่แท้จริ งในแต่ละขั้นตอนไม่สามารถจับความเข้าใจนัยสาคัญของพ
ระราชกิจของพระองค์ได้
ซึ่งเป็ นเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพระราชกิจหลายขั้นตอนมีการดาเนินการโดยพระเจ้าในการจุติเป็ นมนุษย์
ครั้งที่สองของพระองค์
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่เคยเพียงได้ยินหรื อได้เห็นพระวจนะของพระคริ สต์เท่านั้นแต่ไม่เคยมองเห็นพระองค์
ไม่มีมโนคติอนั หลงผิดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์
พวกที่เคยเห็นพระคริสต์และเคยได้ฟังพระวจนะของพระองค์
รวมทั้งเคยได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์
พบว่าเป็ นการยากที่จะยอมรับพระราชกิจของพระองค์
นี่ไม่ได้เป็ นเพราะการทรงปรากฏและสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติของพระคริสต์ไม่เป็ นไปตามที่มนุษย์ชื่นช
อบหรอกหรื อ?
พวกที่ยอมรับพระราชกิจของพระองค์หลังจากที่พระคริสต์ได้ทรงจากไปจะไม่มีความยากลาบากเช่นนั้น
เพราะพวกเขาเพียงยอมรับพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น
และไม่ได้สัมผัสกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติของพระคริสต์
มนุษย์ไม่สามารถละทิง้ มโนคติอนั หลงผิดที่ตนมีเกี่ยวกับพระเจ้า
และพินิจพิเคราะห์พระองค์อย่างเอาจริ งเอาจังแทน
นี่เป็ นเพราะข้อเท็จจริ งว่ามนุษย์มุ่งเน้นแต่กบั การทรงปรากฏของพระองค์เท่านั้น
และไม่สามารถระลึกได้ถึงเนื้อแท้ของพระองค์โดยมีพนื้ ฐานอยู่บนพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์
หากมนุษย์ปิดตาให้กบั การทรงปรากฏของพระคริ สต์
หรื อหลีกเลี่ยงการหารื อเกี่ยวกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์ และพูดถึงเฉพาะเทวสภาพของพระองค์
ผูซ้ ่ึงพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถบรรลุได้เท่านั้น
เช่นนั้นแล้วมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์จะลดลงไปครึ่ งหนึ่ง
จนถึงระดับที่ความลาบากยากเย็นของมนุษย์ท้งั หมดจะได้รับการแก้ไขเสียด้วยซ้ า
ตัดตอนมาจาก “เนื้อแท้ของพระคริ สต์คือการเชื่อฟังน้ าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระองค์ผซู้ ่ึงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองแก่นแท้ของพระเจ้า
และพระองค์ผูซ้ ่งึ เป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองการแสดงออกของพระเจ้า
ในเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงก่อเกิดพระราชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทา
และในเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และจะทรงสามารถนาความจริงสู่มนุษย์ ประทานชีวิตให้เขาและชี้หนทางให้เขา
เนื้อหนังทีไ่ ม่มีแก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่ถือว่าเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อย่างแน่นอน
ในเรื่ องนี้ไม่มีขอ้ สงสัยแต่อย่างใด
หากมนุษย์ต้งั ใจจะสืบค้นลงไปว่านัน่ คือเนื้อหนังจากการทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าหรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเขาต้องยืนยันเรื่ องนี้จากพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกและพระวจนะที่พระองค์ตรัส
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การที่จะยืนยันว่าเป็ นเนื้อหนังจากการทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าหรื อไม่
และเป็ นหนทางที่แท้จริ งหรือไม่น้นั คนเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น
ในการกาหนดว่านัน่ เป็ นเนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์
(พระราชกิจของพระองค์ ถ้อยดารัสของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์และแง่มมุ อื่นๆ มากมาย)
มากกว่ารู ปปรากฏภายนอก หากมนุษย์พินิจพิเคราะห์เพียงแค่พระรู ปปรากฏภายนอกของพระองค์
และส่งผลให้มองข้ามแก่นแท้ของพระองค์ นี่ก็แสดงว่ามนุษย์มืดบอดและไม่รู้เท่าทัน
รู ปปรากฏภายนอกไม่สามารถกาหนดแก่นแท้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น
พระราชกิจของพระเจ้าไม่มีวนั สามารถสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
พระรู ปปรากฏภายนอกของพระเยซูไม่ได้ขดั กับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์หรอกหรื อ?
โฉมพระพักตร์และเครื่ องทรงของพระองค์ไม่สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์แท้จริ งของพระองค์ได้ห
รอกหรื อ?
พวกฟาริ สียุคแรกสุดไม่ได้ต่อต้านพระเยซูอย่างจริ งจังก็เพราะพวกเขาแค่มองที่พระรู ปปรากฏภายนอกของพระ
องค์เท่านั้น และหาได้ใส่ใจพระวจนะในพระโอษฐ์ของพระองค์หรอกหรื อ?
เรามีความหวังว่าพี่น้องชายหญิงทุกคนที่แสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้าจะไม่ซ้ ารอยโศกนาฏกรรมแห่งปร
ะวัติศาสตร์ เจ้าต้องไม่กลายเป็ นพวกฟาริ สีแห่งยุคปัจจุบนั และตอกตรึงพระเจ้ากับกางเขนอีกครั้ง
เจ้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธีตอ้ นรับการทรงกลับมาของพระเจ้า
และเจ้าควรมีจิตใจที่แจ่มชัดเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็ นใครบางคนซึ่งนบนอบต่อความจริ ง
นี่เป็ นความรับผิดชอบของทุกคนที่กาลังรอให้พระเยซูทรงกลับมาโดยการขี่มาบนก้อนเมฆ
พวกเราควรขยี้ตาฝ่ ายวิญญาณของพวกเราเพื่อทาให้เห็นได้ชดั เจนและไม่กลายเป็ นจมปลักอยู่ในคาพูดทั้งหลายแ

ห่งความเพ้อฝันเกินจริง
พวกเราควรคิดถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและมองตรงแง่มุมของพระเจ้าที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ ง อย่าหลงระเริ งหรื อปล่อยตัวเองให้หลุดหลงไปในฝันกลางวัน
ที่ตลอดเวลาเฝ้าถวิลหาวันที่องค์พระเยซูเจ้าทรงขี่บนก้อนเมฆเสด็จลงมาโดยฉับพลันท่ามกลางพวกเจ้าและรับตั
วพวกเจ้าที่ไม่เคยได้รู้จกั หรื อได้เห็นพระองค์และไม่รู้วิธีทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
เป็ นการดีกว่าที่จะคิดถึงเรื่ องราวที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่านี้!
ตัดตอนมาจาก คานาของ พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ทรงสาแดงพระองค์เองต่อผูค้ นส่วนหนึ่งซึ่งติดตามพระองค์ในช่วงเวลานี้ที่พระอ
งค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์เป็ นการส่วนตัวเท่านั้น และไม่ได้ทรงสาแดงต่อสิง่ ทรงสร้างทั้งหมด
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพือ่ เสร็จสิ้นช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์
และหาใช่เพื่อประโยชน์แห่งการแสดงให้เห็นพระฉายาของพระองค์ตอ่ มนุษย์ไม่ อย่างไรก็ตาม
พระราชกิจของพระองค์จาต้องถูกดาเนินการจนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เอง เมื่อเป็ นดังนั้น
พระองค์จงึ จาเป็ นต้องทรงทาเช่นนั้นในเนื้อหนัง ครั้นพระราชกิจนี้สรุ ปปิ ดตัวลง
พระองค์จะทรงไปจากโลกมนุษย์ พระองค์ไม่ทรงสามารถคงอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ได้เป็ นเวลานาน
เนื่องจากทรงเกรงว่าจะเป็ นการขวางทางพระราชกิจที่กาลังจะมา
สิ่งที่พระองค์ทรงสาแดงต่อมวลชนนั้นเป็ นเพียงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์และกิจการทั้งหมดของ
พระองค์เท่านั้น และหาใช่พระฉายาของตอนที่พระองค์ทรงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์สองคราวไม่
เนื่องจากพระฉายาของพระเจ้าสามารถแสดงโดยผ่านทางพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้เท่านั้น
และไม่สามารถถูกแทนที่ดว้ ยพระฉายาของมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมาเป็ นได้
พระฉายาในเนื้อหนังของพระองค์ถูกแสดงต่อผูค้ นจานวนจากัดเท่านั้น
เฉพาะต่อบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่ทาไมพระราชกิจซึ่งกาลังถูกดาเนินการให้เสร็จสิ้นอยู่ในขณะนี้จึงถูกทาอย่างลับๆ ยิ่งนัก
ในทานองเดียวกัน
พระเยซูได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวเท่านั้นเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงพระราชกิจของพระองค์
และไม่เคยทรงแสดงพระองค์เองต่อชนชาติอื่นใดอย่างเปิ ดเผยเลย เมื่อเป็ นเช่นนั้น
ทันทีที่พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์แล้ว
พระองค์จงึ ได้ทรงไปจากโลกมนุษย์โดยพลันและมิได้ทรงพานักอยู่ นั่นคือ ต่อมาภายหลัง พระฉายาของมนุษย์น้ี
ที่ได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์น้ นั หาใช่พระองค์ไม่
แต่เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ผซู้ ่ึงได้ทรงดาเนินพระราชกิจโดยตรง
ทันทีที่พระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้แล้วเสร็จอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
พระองค์จะทรงไปจากโลกมนุษย์
และจะไม่มีวนั ทรงพระราชกิจใดที่คล้ายคลึงกับที่พระองค์ได้ทรงทาไปเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังอีก
หลังจากนี้ พระราชกิจทั้งหมดได้ถูกปฏิบตั ิโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยตรง ในระหว่างช่วงเวลานี้
ยากที่มนุษย์จะมีความสามารถมองเห็นพระฉายาของพระวรกายที่เป็ นเนื้อหนังของพระองค์ กล่าวคือ
พระองค์มไิ ด้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์เลย แต่ยงั คงทรงซ่อนเร้นตลอดกาล

เวลาสาหรับพระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้นั มีจากัด พระราชกิจนี้ถูกดาเนินไปในยุค
ในช่วงเวลา ในชนชาติที่เฉพาะเจาะจง และท่ามกลางผูค้ นที่เฉพาะเจาะจง
พระราชกิจนี้เป็ นเพียงตัวแทนของพระราชกิจในระหว่างช่วงเวลาแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าเท่านั้น
และเฉพาะยุคนั้นเท่านั้น นั่นคือ มันเป็ นตัวแทนพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในยุคเฉพาะยุคหนึ่ง
และไม่ใช่ความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจของพระองค์ ดังนั้น
พระฉายาของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดมาเป็ นมนุษย์จะไม่ถูกแสดงต่อผูค้ นทั้งหมด
สิ่งที่ถูกแสดงต่อมวลชนคือความชอบธรรมของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระองค์ในความครบถ้วนบริ บูรณ์
มากกว่าที่จะเป็ นพระฉายาของพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงบังเกิดมาเป็ นมนุษย์สองคราว
มันไม่ใช่สักพระฉายาเดียวที่ถูกแสดงต่อมนุษย์ ทั้งยังไม่ใช่พระฉายาทั้งสองที่ผนึกผสานกัน ดังนั้น
จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เนื้อหนังซึ่งทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าควรไปจากแผ่นดินโลกทันทีที่พระราชกิจซึ่งพระอง
ค์ทรงจาเป็ นต้องทานั้นเสร็จบริ บูรณ์
เนื่องจากพระองค์ทรงมาเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงพึงกระทาเท่านั้น
และหาใช่เพื่อทรงแสดงพระฉายาของพระองค์ต่อผูค้ นไม่
แม้ว่านัยสาคัญแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ได้ลลุ ่วงไปแล้วโดยพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองคราว
แต่พระองค์ก็ยงั คงจะไม่ทรงสาแดงพระองค์เองอย่างเปิ ดเผยต่อชนชาติใดที่ไม่เคยได้เห็นพระองค์มาก่อน
พระเยซูจะไม่มีวนั ทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวในฐานะองค์ตะวันแห่งความชอบธรรมอีกแล้ว
ทั้งยังจะไม่เสด็จขึ้นไปยังภูเขามะกอกเทศและทรงปรากฏต่อผูค้ นทั้งหมด กล่าวคือ
ทั้งหมดที่พวกยิวได้เห็นกันไปนั้นเป็ นรู ปภาพของพระเยซูในช่วงระหว่างกาลสมัยของพระองค์ในยูเดีย
นี่เป็ นเพราะพระราชกิจของพระเยซูในการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้ นั ได้จบลงไปเมื่อสองพันปี ที่แล้ว
พระองค์จะไม่ทรงกลับไปที่ยูเดียในรู ปลักษณ์ของคนยิว
นับประสาอะไรที่จะทรงแสดงพระองค์เองในรู ปลักษณ์ของคนยิวต่อชนต่างชาติใดๆ
เพราะพระฉายาของพระเยซูที่ทรงบังเกิดเป็ นเนื้อหนังนั้นเป็ นแค่รูปลักษณ์ของคนยิว
และไม่ใช่พระฉายาของบุตรมนุษย์ที่ยอห์นได้เห็น
แม้ว่าพระเยซูได้ทรงสัญญาต่อเหล่าผูต้ ิดตามของพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จมาอีก
แต่พระองค์จะไม่ทรงแสดงพระองค์เองในรู ปลักษณ์ของคนยิวอย่างเรี ยบง่ายต่อบรรดาผูท้ ี่อยู่ในชนต่างชาติท้งั ห
มด พวกเจ้าจึงพึงรู ้เถิดว่าพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นไปเพือ่ เปิ ดยุคหนึ่งขึ้นมา
พระราชกิจนี้จากัดอยู่ภายในเวลาไม่กี่ปี
และพระองค์จึงไม่ทรงสามารถที่จะทาให้พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณของพระเจ้าเสร็จสิ้นได้
ในทานองเดียวกัน

พระฉายาของพระเยซูที่เป็ นคนยิวก็สามารถเป็ นตัวแทนได้เพียงพระฉายาของพระเจ้าในขณะที่พระองค์ได้ทรงง
านอยู่ในยูเดียเท่านั้น และพระองค์ได้ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขนเท่านั้น
ในระหว่างช่วงเวลาที่พระเยซูได้ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
พระองค์ไม่ได้ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการนาพายุคไปสู่บทอวสานหรือสู่การทาลายล้า งมวลมนุษย์
ดังนั้น หลังจากที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงกางเขนและได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์ไปแล้ว
พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และทรงปกปิ ดพระองค์เองจากมนุษย์ตลอดกาล จากนั้นมา
บรรดาผูเ้ ชื่อที่สัตย์ซื่อจากชนต่างชาติท้งั หลายจึงไร้ความสามารถที่จะมองเห็นการสาแดงขององค์พระเยซูเจ้าได้
มีก็แต่เพียงรู ปภาพของพระองค์ที่พวกเขาได้ป้ายไว้บนผนังเท่านั้น
รู ปภาพนี้เป็ นแค่รูปภาพที่มนุษย์วาดขึ้นเท่านั้น
และหาใช่พระฉายาที่พระเจ้าพระองค์เองได้ทรงแสดงต่อมนุษย์ไม่
พระเจ้าจะไม่ทรงแสดงพระองค์เองอย่างเปิ ดเผยต่อมวลชนในพระฉายาของตอนที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุ
ษย์สองคราว
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาท่ามกลางมวลมนุษย์น้ นั ก็คอื การอนุญาตให้พวกเขาได้เข้าใจพระอุปนิสัยของพ
ระองค์ ทั้งหมดนี้ถูกแสดงออกต่อมนุษย์โดยวิถีทางของพระราชกิจของยุคต่างๆ ที่แตกต่างกัน
กล่าวคือมันถูกทาให้สาเร็จลุล่วงโดยผ่านทางพระอุปนิสัยที่พระองค์ได้ทรงทาให้เป็ นที่รู้กนั ไปแล้ว
และโดยผ่านทางพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิไปแล้ว มากกว่าจะโดยผ่านทางการสาแดงของพระเยซู
นี่กล่าวได้ว่า พระฉายาของพระเจ้าไม่ได้ถูกทาให้เป็ นที่รู้จกั ต่อมนุษย์โดยผ่านทางพระฉายาที่ทรงจุติเป็ นมนุษย์
แต่กลับโดยผ่านทางพระราชกิจที่ถูกดาเนินการจนเสร็จสิ้นโดยพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ผซู้ ่ึงมีท้งั พระฉายาแล
ะพระรู ปสัณฐาน
และพระฉายาของพระองค์จึงได้ถูกแสดงและพระอุปนิสยั ของพระองค์จึงได้ถูกทาให้เป็ นทีร่ ู ้กนั โดยผ่านทางพร
ะราชกิจของพระองค์นี่เอง นี่คือนัยสาคัญของพระราชกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทาในเนื้อหนัง
ทันทีที่พระราชกิจของการจุติเป็ นมนุษย์สองคราวของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน
พระองค์จะทรงเริ่ มแสดงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ไปทัว่ ชนต่างชาติท้งั หลาย
เป็ นการอนุญาตให้มวลชนได้เห็นพระฉายาของพระองค์ พระองค์จะทรงสาแดงพระอุปนิสยั ของพระองค์
และทรงทาให้บทอวสานของมนุษย์ในหมวดหมู่ที่ต่างกันมีความชัดเจนโดยวิถีทางนี้
ด้วยประการฉะนี้จึงเป็ นการนาพายุคเดิมไปสู่บทอวสานอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
เหตุผลที่ทาไมพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังจึงไม่ยืดขยายไปทัว่ พื้นที่อนั ไพศาล
(เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้ทรงพระราชกิจในยูเดียเท่านั้น และวันนี้ เราทางานท่ามกลางพวกเจ้าเท่านั้น)
ก็เพราะพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมีอาณาเขตและมีขีดจากัด พระองค์แค่กาลังทรงดาเนินช่วงเวลาสั้นๆ

แห่งพระราชกิจในรู ปลักษณ์ของมนุษย์ปกติและธรรมดาสามัญคนหนึ่งเท่านั้น
พระองค์หาได้กาลังใช้เนื้อหนังที่ทรงจุติเป็ นมนุษย์น้ีเพื่อทรงพระราชกิจแห่งกัลปาวสานหรือพระราชกิจแห่งกา
รทรงปรากฏต่อประชาชนของชนต่างชาติท้งั หลายไม่
พระราชกิจในเนื้อหนังนั้นสามารถเพียงถูกจากัดอยู่ในวงเขตเท่านั้น (ดังเช่น
การทรงพระราชกิจแค่ในยูเดียเท่านั้น หรื อเพียงท่ามกลางพวกเจ้าเท่านั้น) และต่อจากนั้น
โดยวิถีทางของพระราชกิจที่ดาเนินเสร็จสิ้นไปภายในอาณาเขตเหล่านี้ วงเขตของมันจึงสามารถแผ่ขยายได้
แน่นอนว่า พระราชกิจแห่งการแผ่ขยายนั้นจะถูกดาเนินการโดยตรงโดยพระวิญญาณของพระองค์
แล้วก็จะไม่ได้เป็ นพระราชกิจของเนื้อหนังที่ทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์อีกต่อไป
เพราะพระราชกิจในเนื้อหนังมีอาณาเขตและไม่ได้ยืดขยายออกไปยังทุกมุมของจักรวาล—
มันไม่สามารถสาเร็จลุล่วงการนี้ได้ โดยผ่านทางพระราชกิจในเนื้อหนัง
พระวิญญาณของพระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจซึ่งกาลังจะตามมาให้เสร็จสิ้น
ดังนั้นพระราชกิจที่ทาในเนื้อหนังนั้นเป็ นลักษณะของการเปิ ดตัวซึ่งถูกดาเนินจนเสร็จสิ้นภายในอาณาเขตหนึ่งโ
ดยเฉพาะ กล่าวคือ หลังจากนี้ พระวิญญาณของพระองค์นี่เองที่ทรงดาเนินพระราชกิจนี้ต่อ
และพระองค์ทรงทายิ่งไปกว่านั้นมากเหลือเกินในวงเขตที่ถูกขยายออกไป
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 112
พระราชกิจที่พระเจ้าเสด็จมาทาบนแผ่นดินโลกนี้ก็เพียงเพื่อทรงนายุคนั้น เพื่อทรงเปิ ดยุคใหม่ข้ นึ มา
และนาพายุคเก่าไปสู่บทอวสาน
พระองค์มไิ ด้ทรงมาเพื่อทรงดาเนินชีวิตไปตามครรลองของชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลก
มิได้ทรงมาเพื่อผ่านประสบการณ์ความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าของชีวิตแห่งโลกมนุษย์เพื่อตัวพระองค์เอ
ง หรื อเพื่อทรงทาให้บุคคลเฉพาะหนึ่งคนมีความเพียบพร้อมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
หรื อเพื่อทรงเฝ้ามองดูบุคคลเฉพาะหนึ่งคนด้วยพระองค์เองในขณะที่เขาเติบโต นี่ไม่ใช่พระราชกิจของพระองค์
พระราชกิจของพระองค์น้ นั เป็ นเพียงเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ยุคหนึ่งและนาพายุคเก่าไปสู่บทอวสาน นั่นก็คือ
พระองค์จะทรงเริ่ มต้นยุคใหม่ในสภาวะบุคคล จะทรงนาพาอีกยุคไปสู่บทอวสานในสภาวะบุคคล
และจะทาให้ซาตานพ่ายแพ้โดยการดาเนินพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นในสภาวะบุคคล
แต่ละคราวที่พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะบุคคล
มันเป็ นราวกับว่าพระองค์กาลังทรงวางหนึ่งพระบาทลงบนสนามรบ ก่อนอื่น
ก่อนอื่นพระองค์ทรงการาบโลกนี้ลงและมีชยั เหนือซาตานในขณะที่ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
พระองค์ทรงครองพระสิริท้งั มวลและทรงเปิ ดฉากความครบถ้วนบริ บูรณ์พระราชกิจของช่วงสองพันปี น้นั
อันเป็ นการทาเพื่อให้ผคู้ นทั้งหมดบนแผ่นดินโลกมีเส้นทางที่ถูกต้องที่จะเหยียบย่าไปและมีชีวิตแห่งสันติสุขแล
ะความชื่นบานยินดีต่อการมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าไม่ทรงสามารถใช้ชีวิตอยู่กบั มนุษย์บนแผ่นดินโลกได้นานนัก เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า
และจะว่าไปแล้วก็ไม่ทรงเหมือนกับมนุษย์เลย
พระองค์ไม่ทรงสามารถใช้ชีวิตตลอดชัว่ ชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญ นั่นก็คอื
พระองค์ไม่ทรงสามารถพักอาศัยบนแผ่นดินโลกในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรพิเศษเลย
เนื่องเพราะพระองค์ทรงมีเพียงส่วนน้อยที่สุดของสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติของบุคคลปกติคนหนึ่งเท่านั้น
ในการที่จะยังชีพชีวิตมนุษย์ของพระองค์ กล่าวได้อีกอย่างว่า พระเจ้าจะทรงสร้างครอบครัว มีอาชีพการงาน
และฟูมฟักบุตรหลานบนแผ่นดินโลกได้อย่างไรกัน? นี่จะมิใช่ความเสื่อมเสียต่อพระองค์หรอกหรื อ?
การที่พระองค์ทรงได้รับการทาให้มีคุณสมบัติของสภาวะมนุษย์ตามปกติน้ นั ก็เพียงเพือ่ จุดประสงค์แห่งการดาเนิ
นพระราชกิจในลักษณะที่ปกติธรรมดาเท่านั้น
หาใช่เพื่อทาให้พระองค์มีความทรงสามารถที่จะมีครอบครัวและอาชีพการงานเฉกเช่นที่มนุษย์ปกติคนหนึ่งจะพึ
งทาได้ไม่ สานึกรับรู ้อนั ปกติของพระองค์ ความนึกคิดจิตใจที่เป็ นปกติ
และการรับประทานอาหารกับการนุง่ ห่มตามปกติของเนื้อหนังของพระองค์น้นั พอเพียงที่จะพิสูจน์ว่า
พระองค์มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ ไม่มีความจาเป็ นใดๆ

เลยที่พระองค์จะต้องมีครอบครัวหรื อมีหน้าที่การงานเพือ่ เป็ นการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงได้รบั การประดับประดา
ด้วยสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ นี่คงจะไม่จาเป็ นโดยสิ้นเชิง!
การเสด็จมายังแผ่นดินโลกของพระเจ้าก็คือการที่พระวจนะทรงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ กล่าวคือ
พระองค์เพียงทรงอนุญาตให้มนุษย์ได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์และมองเห็นพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเ
อง นั่นก็คือ เป็ นการอนุญาตให้มนุษย์มองเห็นพระราชกิจของพระองค์ที่ถูกดาเนินเสร็จสิ้นไปโดยเนื้อหนัง
เจตนารมณ์ของพระองค์น้ นั หาใช่เพื่อให้ผคู้ นปฏิบตั ิต่อเนื้อหนังของพระองค์ในแบบเฉพาะไม่
แต่เพียงเพื่อให้มนุษย์มีความเชื่อฟังจนถึงจุดสุดท้าย นั่นก็คอื
เชื่อฟังทุกพระวจนะที่ทรงปล่อยออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
และนบนอบต่อพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ
พระองค์ก็แค่กาลังทรงพระราชกิจอยู่ในเนื้อหนังเท่านั้นเอง
พระองค์หาได้กาลังทรงเจตนาร้องขอให้มนุษย์ยกย่องความยิ่งใหญ่หรื อความบริ สุทธิ์แห่งเนื้อหนังของพระองค์
ไม่ แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับกาลังทรงแสดงให้มนุษย์เห็นถึงพระปรี ชาญาณแห่งพระราชกิจของพระองค์และสิทธิอานาจทั้งหมดที่ทรงแ
กว่งไกว ดังนั้น แม้ว่าพระองค์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่โดดเด่น
พระองค์กลับมิได้ทรงประกาศแสดงออกมาเลย
และเพียงทรงมุ่งเน้นอยู่กบั พระราชกิจที่พระองค์ทรงพึงกระทาเท่านั้น
พวกเจ้าควรรู ้ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์แล้วและยังไม่ได้ทรงประกาศต่อสาธารณะหรื อให้คาพ
ยานต่อสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับเพียงแค่ดาเนินพระราชกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทาจนเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบ
ง่ายเท่านั้นเอง ดังนั้น
ทั้งหมดที่พวกเจ้าสามารถมองเห็นได้จากพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นในเชิงเทวสภาพ
กล่าวคือ
นี่เป็ นเพราะพระองค์ไม่เคยทรงกล่าวประกาศว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นในสภาวะมนุษย์น้นั เป็ นไปเพื่อให้มนุษย์
ทาตามอย่าง มีเพียงเมือ่ มนุษย์นาทางผูค้ นเท่านั้นพระองค์จงึ ตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นในสภาวะมนุษย์
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รับความเลื่อมใสและความนบนอบจากพวกเขา
และด้วยการนั้นจึงได้บรรลุสภาวะความเป็ นผูน้ าของผูอ้ นื่ ในทางกลับกัน
พระเจ้าทรงพิชิตมนุษย์โดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์โดยลาพัง (นั่นก็คือ
พระราชกิจที่มนุษย์ไม่อาจบรรลุได้)
จึงเป็ นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะทรงได้รับความเลื่อมใสจากมนุษย์หรื อทรงทาให้มนุษย์รักบูชาพระองค์

ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาก็คือทรงค่อยๆ
ปลูกฝังความรู ้สึกเคารพต่อพระองค์หรื อสานึกรับรู ้แห่งความยากหยัง่ ถึงได้ของพระองค์เข้าไปในมนุษย์
พระเจ้าไม่ทรงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาให้มนุษย์ประทับใจ
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงจาเป็ นต้องมีก็คือเจ้าต้องเคารพพระองค์ทนั ทีที่ได้เป็ นพยานต่อพระอุปนิสัยของพระองค์ไ
ปแล้ว พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั เป็ นของพระองค์เอง มนุษย์ไม่สามารถทาแทนพระองค์ได้
อีกทั้งมนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้
เฉพาะพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถทรงพระราชกิจของพระองค์เอง
และนามาซึ่งยุคใหม่ที่จะนาทางมนุษย์ไปสู่ชีวิตใหม่ๆ ได้
พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั ก็เพื่อทาให้มนุษย์สามารถมาเข้าสู่การครองชีวิตใหม่และเข้าสู่ยุคใหม่
พระราชกิจส่วนที่เหลือถูกส่งมอบให้กบั บรรดาผูท้ ี่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
ผูซ้ ่ึงได้รับความเลื่อมใสจากผูอ้ นื่ ดังนั้น ในยุคพระคุณ
พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจสองพันปี ภายในเวลาเพียงสามปี ครึ่ งของเวลาสามสิบสามปี ของพระองค์ในเ
นื้อหนัง เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้น
พระองค์ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของสองพันปี หรื อของทั้งยุคภายในช่วงชีวิตที่ส้ นั ที่สุดเป็ นเวลาไม่กี่ปีเสมอ
พระองค์ไม่ทรงทาให้ล่าช้า และพระองค์ไม่ทรงหยุดชะงัก
พระองค์ทรงแค่บีบอัดพระราชกิจของหลายปี เพื่อที่จะให้มนั เสร็จลงภายในเวลาสั้นๆ ไม่กี่ปีเท่านั้นเอง
นี่เป็ นเพราะว่า
พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิอยู่ในสภาวะบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการเปิ ดตัวทางออกใหม่และ
นาทางไปสู่ยุคใหม่ท้งั หมดทั้งสิ้น
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 113
เมื่อพระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อมีส่วนร่ วมในการสร้างหรื อขบวนการใดๆ แต่เพื่อทาพันธกิจของพระองค์ให้ลุล่วง
แต่ละครั้งที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
มันเป็ นไปเพียงเพื่อทาให้พระราชกิจช่วงระยะหนึ่งสาเร็จลุล่วงและเพื่อเปิ ดตัวยุคใหม่
บัดนี้ยุคแห่งราชอาณาจักรได้มาถึงแล้ว เช่นเดียวกับที่การฝึ กฝนเพื่อราชอาณาจักรได้มาถึง
พระราชกิจช่วงระยะนี้ไม่ใช่งานของมนุษย์
และนั่นไม่ใช่เพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจในมนุษย์ให้ถงึ ระดับใดโดยเฉพาะ
แต่เป็ นเพียงเพื่อทาให้ส่วนหนึ่งของพระราชกิจของพระเจ้าครบบริ บูร ณ์เท่านั้น
สิ่งที่พระองค์ทรงทาไม่ใช่งานของมนุษย์
สิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ระดับที่แน่นอนระดับหนึ่งในการปฏิบตั ิพระราชกิจในมนุษย์ก่อนที่จะจากแผ่นดิ
นโลกไป
นั่นเป็ นไปเพื่อทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงและทาพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงต้องทาให้แล้วเสร็จ
ซึ่งก็คือการทาการจัดการเตรี ยมการที่เหมาะสมเพื่อพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และด้วยการนั้นจึงได้รับการถวายพระเกียรติ
พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั ไม่เหมือนกันกับงานของผูค้ นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งาน
เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
พระองค์สนพระทัยเกีย่ วกับเรื่ องการทาพันธกิจของพระองค์ให้ลุล่วงเท่านั้น
สาหรับเรื่ องอื่นทั้งหมดทีไ่ ม่เกี่ยวพันกับพันธกิจของพระองค์น้ นั พระองค์แทบจะไม่ได้ทรงเข้าไปมีส่วนร่ วมเลย
แม้กระทัง่ ในขอบข่ายของการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
พระองค์เพียงแค่ทรงดาเนินพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงต้องทาเท่านั้น
และอย่างน้อยที่สุดพระองค์ทรงเป็ นห่วงงานที่มนุษย์ควรจะทา
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทานั้นเป็ นพระราชกิจที่เกี่ยวกับยุคที่พระองค์ประทับอยู่และกับพันธกิจที่พระองค์ควร
ทรงจะทาให้ลุล่วงเท่านั้น ราวกับว่าเรื่ องอื่นทั้งหมดนั้นอยูน่ อกเหนือขอบเขตอานาจของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงเตรียมพระองค์เองให้พรักพร้อมด้วยความรู ้พื้นฐานที่มากขึ้นเกี่ยวกับการดารงชีวิตเหมือนผูห้ นึ่ง
ท่ามกลางมวลมนุษย์ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมมากขึ้น
อีกทั้งไม่ทรงเตรี ยมพระองค์เองให้พร้อมด้วยสิ่งอืน่ ใดที่มนุษย์เข้าใจ
ทั้งหมดที่มนุษย์ควรจะครอบครองนั้นไม่ทาให้พระองค์ทรงกังวลเลย
และพระองค์แค่ทรงพระราชกิจที่เป็ นหน้าที่ของพระองค์เท่านั้น และดังนั้น ตามที่มนุษย์มองเห็น

พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงขาดตกบกพร่ องในมากมายหลายสิ่งจนพระองค์ไม่แม้กระทัง่ ให้ความใส่พระทัยใ
นหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ควรจะมี และพระองค์ไม่ทรงมีความเข้าใจเรื่ องทั้งหลายดังกล่าว
สิ่งทั้งหลายเช่นความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับชีวิต
ตลอดจนหลักการที่ควบคุมดูแลการประพฤติส่วนตัวและการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นนั้นปรากฏว่าไม่มีความสัมพัน
ธ์อนั ใดกับพระองค์เลย
แต่เจ้าแค่ไม่สามารถสานึกรับรูถ้ ึงเบาะแสของความผิดปกติแม้แต่นิดเดียวจากพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เพียงแต่รักษาพระชนม์ชีพของพระองค์ให้คงอยู่ในฐานะบุคคลปกติคนหนึ่ง
และการมีเหตุผลตามปกติของพระมัตถลุงค์ของพระองค์เท่านั้น
โดยให้พระองค์ทรงมีความสามารถในการหยัง่ รูร้ ะหว่างถูกและผิดได้ อย่างไรก็ตาม
พระองค์ไม่ทรงได้รับการเตรียมให้พรักพร้อมด้วยสิ่งอื่นใด ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็ นสิ่งที่มนุษย์ (สิ่งมีชีวิตทรงสร้าง)
เท่านั้นควรจะมี พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อทาพันธกิจของพระองค์เองให้ลุล่วงเท่านั้น
พระราชกิจของพระองค์ได้รับการชี้นาไปที่ยุคหนึ่งทั้งยุค ไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรื อสถานที่หนึ่งที่ใด
แต่ที่ทวั่ ทั้งจักรวาล
นี่คือทิศทางของพระราชกิจของพระองค์และหลักการที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ
ไม่มีผูใ้ ดสามารถปรับเปลี่ยนการนี้ได้ และมนุษย์ไม่มีทางที่จะกลายมาเป็ นเกีย่ วข้องในการนี้
แต่ละครั้งที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงนาพาพระราชกิจของยุคนั้นมากับพระองค์
และไม่ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินพระชนม์ชีพอยู่เคียงข้างมนุษย์เป็ นเวลายี่สิบ สามสิบ สี่สิบ
หรื อแม้กระทัง่ เจ็ดสิบ หรือแปดสิบปี
เพื่อที่ว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจและได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในตัวพระองค์ดีข้ นึ
ไม่มีความจาเป็ นสาหรับการนั้น!
การทาดังนั้นคงจะไม่มีทางที่จะทาให้ความรู ้ที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระเจ้าลึกซึ้งขึ้น
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันคงจะเพียงแค่เพิ่มให้กบั มโนคติที่หลงผิดของเขา
และทาให้มโนคติที่หลงผิดและความคิดของเขากลายเป็ นซากดึกดาบรรพ์ไปเท่านั้น
ดังนั้นมันจึงจาเป็ นที่พวกเจ้าทั้งหมดจะเข้าใจอย่างแน่ชดั ว่าพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์คือสิ่งใด
แน่ใจหรื อไม่ว่าพวกเจ้าไม่สามารถล้มเหลวที่จะได้มีความเข้าใจคาพูดที่เราพูดกับพวกเจ้าว่า
“ที่เรามานั้นไม่ใช่เพื่อได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตของมนุษย์ปกติคนหนึ่ง”? พวกเจ้าลืมไปแล้วหรื อกับคาพูดที่ว่า
“พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกไม่ใช่เพื่อดาเนินพระชนม์ชีพแบบมนุษย์ปกติ”?
พวกเจ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า อีกทั้งพวกเจ้าไม่รู้ความหมายของ

“พระเจ้าจะทรงสามารถมายังแผ่นดินโลกด้วยเจตนารมณ์ที่จะได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
ได้อย่างไร?” พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพียงเพื่อทาพระราชกิจของพระองค์ให้ครบบริบูรณ์เท่ านั้น
และดังนั้นพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกนั้นจึงมีระยะเวลาอันสั้น
พระองค์ไม่ได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกด้วยเจตนารมณ์ที่จะทาให้พระวิญญาณของพระเจ้าบ่มเพาะร่ างกายฝ่ ายเนื้อ
หนังของพระองค์ให้เป็ นมนุษย์ช้นั เลิศผูซ้ ่งึ จะนาทางคริ สตจักร เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก
นั่นคือพระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
มนุษย์ไม่รู้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์และบังคับกาหนดคุณลักษณะสิ่งทั้งหลายให้พระองค์
แต่พวกเจ้าทั้งหมดควรตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็ น “พระวจนะที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ไม่ใช่ร่างกายฝ่ ายเนื้อหนังที่ได้รับการบ่มเพาะโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อเข้ารับบทบาทของพระเจ้าชัว่ ขณ
ะหนึ่ง พระเจ้าพระองค์เองไม่ได้ทรงเป็ นผลผลิตของการเพาะปลูก แต่เป็ นพระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และวันนี้ พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์อย่างเป็ นทางการท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหมด
พวกเจ้าทั้งหมดรู ้และยอมรับว่าการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าคือความจริ งที่เป็ นข้อเท็จจริ ง
แต่ถึงกระนั้นพวกเจ้ายังคงกระทาการราวกับว่าเจ้าเข้าใจสิ่งนั้น
จากพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไปจนถึงนัยสาคัญและเนื้อแท้แห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์
พวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะจับความเข้าใจการเหล่านี้แม้แต่น้อย
และเพียงแต่ติดตามผูอ้ ื่นในการท่องพระวจนะทั้งหลายจากความจาอย่างฉะฉาน
เจ้าเชื่อว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงเป็ นอย่างที่เจ้าจินตนาการหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อนาทางยุคและทาให้งานใหม่เริ่ มดาเนินไปเท่านั้น
เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับพวกเจ้าที่ตอ้ งเข้าใจประเด็นนี้ การนี้แตกต่างอย่างมากจากหน้าที่การงานของมนุษย์
และสองอย่างนี้ไม่สามารถดาเนินไปในเวลาเดียวกันได้
มนุษย์จาเป็ นต้องได้รับการบ่มเพาะและการทาให้มีความเพียบพร้อมผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานก่อนที่เขาจะสามาร
ถถูกใช้ให้ดาเนินงานได้
และสภาวะความเป็ นมนุษย์ประเภทที่เป็ นที่ตอ้ งการนั้นคือประเภทที่มีอนั ดับสูงเป็ นพิเศษ
มนุษย์ไม่เพียงแค่ตอ้ งมีความสามารถที่จะค้าชูสานึกรับรู ้ถึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติเท่านั้น
แต่เขาต้องเข้าใจหลักการและกฎเกณฑ์เพิ่มเติมอีกมากมายที่ควบคุมดูแลการประพฤติของเขาที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น
และยิ่งไปกว่านั้น
เขาต้องมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเกีย่ วกับความรู ้ดา้ นสติปัญญาและตามหลักจริ ยธรรมของมนุษย์
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับการเตรียมให้พรักพร้อม อย่างไรก็ตาม
การนี้ไม่เป็ นเช่นนั้นสาหรับพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เพราะพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้เป็ นตัวแทนของมนุษย์ อีกทั้งไม่ใช่งานของมนุษย์ ตรงกันข้าม
นั่นเป็ นการแสดงออกโดยตรงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และเป็ นการดาเนินงานพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงทาโดยตรง (โดยธรรมชาติแล้วนั้น
พระราชกิจของพระองค์ได้รับการดาเนินการในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่อย่างไม่ต้งั ใจหรื อไร้แบบแผน
และนั่นเริ่ มต้นขึ้นเมื่อถึงเวลาที่จะทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วง)
พระองค์ไม่ทรงเข้าไปมีส่วนร่ วมในชีวิตของมนุษย์หรืองานของมนุษย์ กล่าวคือ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้นั ไม่ได้รับการเตรี ยมให้พรักพร้อมด้วยสิ่งใดๆ เหล่านี้
(ถึงแม้ว่าการนี้ไม่ได้กระทบต่อพระราชกิจของพระองค์)
พระองค์เพียงแต่ทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงเมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะทรงทาดังนั้น
ไม่ว่าพระองค์ทรงมีสถานะใดก็ตาม พระองค์แค่ทรงทะยานไปข้างหน้ากับพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทา
ไม่ว่ามนุษย์จะรู ้สิ่งใดเกี่ยวกับพระองค์ และไม่ว่าความคิดเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์จะเป็ นอย่างไร
พระราชกิจของพระองค์กไ็ ม่ได้รับผลกระทบโดยสิน้ เชิง ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อพระเยซูได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ ไม่มีผูเ้ คยรู ้อย่างแน่ชดั ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด
แต่พระองค์แค่ทรงทะยานไปข้างหน้าในพระราชกิจของพระองค์
ไม่มีสิ่งใดจากการนี้ที่ได้ขดั ขวางพระองค์ในการดาเนินพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทา ดังนั้น
พระองค์มไิ ด้ทรงสารภาพหรื อประกาศถึงพระอัตลักษณ์ของพระองค์เองเป็ นอันดับแรก

และแค่ทรงทาให้มนุษย์ติดตามพระองค์เท่านั้น โดยธรรมชาติแล้วนี่ไม่ใช่แค่การถ่อมพระทัยของพระเจ้า
แต่ยงั เป็ นหนทางที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงสามารถเพียงทรงพระราชกิจในหนทางนี้เท่านั้น
เพราะมนุษย์ไม่มีทางที่จะจาพระองค์ได้ดว้ ยตาเปล่า และต่อให้มนุษย์จาพระองค์ได้
เขาก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะช่วยในพระราชกิจของพระองค์ได้ ยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์มไิ ด้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์มารู ้จกั เนื้อหนังของพระองค์
การนั้นเป็ นไปเพือ่ ดาเนินพระราชกิจของพระองค์และทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วง ด้วยเหตุผลนี้
พระองค์ไม่ได้ทรงให้ความสาคัญกับการทาให้พระอัตลักษณ์ของพระองค์เป็ นที่เปิ ดเผย
เมื่อพระองค์ได้ทรงทาให้พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ควรจะทรงทาครบบริ บรู ณ์แล้วนั้น
พระอัตลักษณ์และสถานะทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์กไ็ ด้กลายเป็ นที่ชดั เจนต่อมนุษย์โดยธรรมชาติ
พระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั ทรงนิ่งเงียบและไม่เคยทรงทาการประกาศใดๆ
พระองค์ไม่ใส่พระทัยทั้งกับมนุษย์และกับวิธีที่มนุษย์กาลังเข้ากันได้ในการติดตามพระองค์
แต่แค่ทรงทะยานไปข้างหน้าในการทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงและการดาเนินพระราชกิจที่พระองค์ควรจะ
ทรงทา ไม่มีผใู้ ดมีความสามารถที่จะยืนในหนทางแห่งพระราชกิจของพระองค์ได้
เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์
นั่นก็จะได้รับการสรุ ปปิ ดตัวและนาพาไปถึงบทอวสานอย่างไม่มีพลาด
และไม่มีผูใ้ ดมีความสามารถที่จะบอกบทเป็ นอย่างอืน่ ได้
มีเพียงหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจากมนุษย์เมื่อพระราชกิจของพระองค์ได้ครบบริ บูรณ์แล้วเท่านั้นมนุษย์จงึ จ
ะเข้าใจพระราชกิจที่พระองค์ทรงทา แม้ว่ายังคงไม่ชดั เจนทั้งสิ้นก็ตาม
และมนุษย์จะต้องใช้เวลายาวนานในการเข้าใจเจตนารมณ์ซ่งึ พระองค์ทรงมีในการดาเนินพระราชกิจของพระอง
ค์ครั้งแรกอย่างเต็มที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระราชกิจในยุคของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ นั ถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน
ส่วนหนึ่งประกอบด้วยพระราชกิจที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าพระองค์เองทา
และพระวจนะที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าพระองค์เองพูด
ทันทีที่พนั ธกิจของเนื้อหนังของพระองค์ถกู ทาให้ลุล่วงโดยครบบริ บูรณ์แล้วนั้น
อีกส่วนหนึ่งของพระราชกิจยังคงจะต้องได้รับการดาเนินการโดยบรรดาผูท้ ี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้งาน
เป็ นเวลานี้นี่เองที่มนุษย์ควรจะทาให้หน้าที่การงานของเขาลุล่วง เพราะพระเจ้าได้ทรงเปิ ดหนทางไว้แล้ว
และจาเป็ นที่มนุษย์จะต้องเดินด้วยตัวเขาเอง กล่าวคือ
พระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์ทรงดาเนินการพระราชกิจส่วนหนึ่ง

และต่อมาพระวิญญาณบริ สุทธิ์และบรรดาผูท้ ี่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานจะทาให้งานนี้สาเร็จ ดังนั้น
มนุษย์ควรรู ้ว่าพระราชกิจที่จะได้รับการดาเนินการโดยพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นหลักในช่วงระยะนี้จะ
นามาซึ่งสิ่งใด และเขาต้องเข้าใจอย่างแน่ชดั ว่านัยสาคัญของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์คือสิ่งใด
และพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทาคือสิ่งใด
และต้องไม่ทาการเรียกร้องต่อพระเจ้าตามการเรียกร้องที่ทาขึ้นต่อมนุษย์ ในที่น้ีมีความผิดพลาดของมนุษย์
มโนคติที่หลงผิดของเขา และที่มากกว่านั้นคือ การไม่เชื่อฟังของเขา
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ไม่ใช่ดว้ ยเจตนารมณ์ที่จะเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้รู้จกั เนื้อหนังของพระองค์
หรื อเพื่อเปิ ดโอกาสให้มนุษย์แยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั เนื้อหนัง
ของมนุษย์ อีกทั้งพระเจ้าไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อฝึ กฝนพลังอานาจแห่งการหยัง่ รู ้ของมนุษย์
และนับประสาอะไรที่พระองค์จะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยเจตนารมณ์ที่จะเปิ ดโอกาสให้มนุษย์นมัสการเนื้อหนั
งที่จุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ีจึงได้รับการถวายพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่
ไม่มีสิ่งใดจากสิ่งเหล่านี้ที่เป็ นเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าในการบังเกิดเป็ นมนุษย์
อีกทั้งพระเจ้าไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่จะกล่าวโทษมนุษย์ อีกทั้งไม่ได้ทรงจงใจที่จะเปิ ดเผยมนุษย์
อีกทั้งไม่ได้จะทาสิ่งทั้งหลายให้ลาบากยากเย็นสาหรับเขา
ไม่มีสิ่งใดจากสิ่งเหล่านี้ที่เป็ นเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้า ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นั่นเป็ นรู ปแบบหนึ่งของงานที่ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งงานทีย่ ิ่งใหญ่ข้ นึ ของพระองค์และการบริ หารจัดการที่ยงิ่ ใหญ่ข้นึ ของพระองค์ที่พร
ะองค์ทรงกระทาการดังที่พระองค์ทรงทา และไม่ใช่ดว้ ยเหตุผลทั้งหลายที่มนุษย์จนิ ตนาการ
พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกดังที่พระราชกิจของพระองค์พงึ ประสงค์เท่านั้น และดังที่จาเป็ นเท่านั้น
พระองค์มไิ ด้เสด็จมายังแผ่นดินโลกด้วยเจตนารมณ์ที่จะมองไปโดยรอบเท่านั้น
แต่เพื่อดาเนินงานที่พระองค์ควรจะทรงทา
เหตุใดอีกเล่าที่พระองค์จะทรงเข้ารับภาระหนักเช่นนั้นและรับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นเพือ่ ดาเนินการพระรา
ชกิจนี้? พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ก็ต่อเมื่อพระองค์ตอ้ งทรงบังเกิดเท่านั้น
และพร้อมด้วยนัยสาคัญที่เป็ นเอกลักษณ์เสมอ
หากเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์แห่งการเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้มองดูพระองค์
และเพื่อขยายขอบเขตสายตาของพวกเขาให้กว้างขึ้น เช่นนั้นแล้ว
พระองค์คงจะไม่มีวนั ทรงมาอยู่ท่ามกลางผูค้ นอย่างง่ายๆ เช่นนั้นอย่างแน่นอนที่สุด
พระองค์เสด็จมาสู่แผ่นดินโลกเพื่อประโยชน์แห่งการบริ หารจัดการของพระองค์และพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ ขอ
งพระองค์ และเพื่อที่พระองค์อาจจะทรงได้รับมวลมนุษย์มากยิง่ ขึ้น พระองค์เสด็จมาเพื่อเป็ นตัวแทนของยุค
พระองค์เสด็จมาเพื่อทาให้ซาตานพ่ายแพ้
และพระองค์ทรงสวมใส่พระองค์เองในเนื้อหนังเพื่อที่จะทาให้ซาตานพ่ายแพ้ ยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงนาเผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั หมดทั้งมวลในการดารงชีวิตของพวกเขา
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของพระองค์ และนั่นเกีย่ วข้องกับพระราชกิจแห่งทั้งจักรวาล
หากพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์แค่เพื่อเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้มารู ้จกั เนื้อหนังของพระองค์และเพื่อเปิ ดตาของ

มนุษย์ เช่นนั้นแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ จะไม่ทรงเดินทางไปยังทุกชนชาติเล่า?
การนี้จะไม่เป็ นเรื่ องที่ง่ายมากเกินไปหรอกหรื อ? แต่พระองค์ก็มิได้ทรงทาเช่นนั้น
กลับทรงเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งหลักและเริ่ มต้นพระราชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทาแทน
แค่เนื้อหนังนี้เท่านั้นที่มีนยั สาคัญอย่างมาก พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของยุคหนึ่งทั้งยุค
และยังทรงดาเนินงานของยุคหนึ่งทั้งยุคให้เสร็จสิ้นอีกด้วย
พระองค์ท้งั ทรงนาพายุคก่อนหน้าไปสู่บทอวสานและนามาซึ่งยุคใหม่
ทั้งหมดนี้เป็ นเรื่ องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และทั้งหมดนี้คือนัยสาคัญของงานช่วงระยะหนึ่งทีพ่ ระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อดาเนินการ
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 116
การช่วยมนุษย์ให้รอดของพระเจ้าไม่ได้ทาโดยการใช้วิธีการของพระวิญญาณและพระอัตลักษณ์ของพระวิญญา
ณโดยตรง เพราะพระวิญญาณของพระองค์น้ นั ไม่ทรงสามารถทั้งถูกสัมผัสและมองเห็นได้โดยมนุษย์
ทั้งมนุษย์ยงั ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เช่นกัน
หากพระองค์ได้ทรงพยายามที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดในลักษณะของพระวิญญาณโดยตรง
มนุษย์ก็คงจะไร้ความสามารถที่จะได้รับความรอดของพระองค์ได้
หากพระเจ้ามิได้ทรงสวมรู ปสัณฐานภายนอกของมนุษย์ที่ถูกสร้าง
ก็คงจะปราศจากหนทางที่มนุษย์จะได้รับความรอดนี้ เนื่ องเพราะมนุษย์น้นั ปราศจากหนทางที่จะเข้าหาพระองค์
มากพอๆ กับที่ไม่มีใครเลยเคยมีความสามารถที่จะเข้าไปใกล้เมฆของพระยาห์เวห์
โดยการบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้างเท่านั้น นั่นก็คือ
โดยการบรรจุพระวจนะของพระองค์เข้าไปในร่ างกายของมนุษย์ที่พระองค์กาลังจะทรงบังเกิดมาเป็ นเท่านั้น
พระองค์จงึ จะทรงสามารถนาพระวจนะของพระองค์มาดาเนินการในตัวทุกคนที่ติดตามพระองค์ได้ดว้ ยพระองค์
เองโดยเฉพาะ เมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมองเห็นและได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้นคือ
เข้าสู่การครองพระวจนะของพระองค์ได้ดว้ ยตัวเองโดยเฉพาะ
และโดยวิถีทางนี้จงึ มาได้รับการช่วยให้รอดอย่างครบถ้วน หากพระเจ้ามิได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์
ไม่มีใครเลยที่มีเลือดเนื้อจะมีความสามารถได้รับความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้
ทั้งยังจะไม่มีเลยสักคนทีไ่ ด้รับการช่วยให้รอด
หากพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจโดยตรงในท่ามกลางมวลมนุษย์
มนุษยชาติท้งั มวลก็คงจะถูกบดขยี้จนคว่าลงไป หรื อไม่เช่นนั้น
พวกเขาก็คงจะถูกซาตานจับไปเป็ นเชลยอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีหนทางที่จะมาสัมผัสกับพระเจ้าเลย
การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกนั้นก็เพื่อไถ่มนุษย์จากบาป เพื่อไถ่เขาโดยวิถีทางของพระวรกายเนื้อหนังของพระเยซู
นั่นก็คือ พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขน
แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานยังคงตกค้างอยู่ในตัวมนุษย์
การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนั้นมิใช่เพื่อทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปอีกต่อไป
แต่เพื่อช่วยบรรดาผูท้ ี่ได้รับการไถ่จากบาปให้รอดอย่างครบถ้วนเสียมากกว่า
การนี้ทาไปก็เพื่อที่บรรดาผูท้ ไี่ ด้รับการยกโทษไปแล้วอาจได้รับการช่วยให้พน้ จากบาปของพวกเขา
และได้รับการทาให้สะอาดอย่างครบถ้วน
และหลุดพ้นจากอิทธิพลแห่งความมืดของซาตานและคืนสู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้าโดยการบรรลุถงึ อุปนิสยั
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงในหนทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถได้รับการทาให้สะอาดบริ สุทธิ์อย่างครบถ้วน

ภายหลังจากที่ยุคธรรมบัญญัติได้สิ้นสุดลงและกาลังเริ่ มต้นด้วยยุคพระคุณ
พระเจ้าได้ทรงเริ่ มพระราชกิจแห่งความรอดซึ่งดาเนินต่อมาจนถึงยุคสุดท้ายที่พระองค์จะทรงชาระมวลมนุษย์ให้
บริ สุทธิ์อย่างครบบริ บรู ณ์ในการพิพากษาและการตีสอนเผ่าพันธุ์มนุษย์สาหรับความเป็ นกบฏของพวกเขา
เมื่อนั้นเท่านั้นพระเจ้าจึงจะทรงสรุ ปพระราชกิจแห่งความรอดของพระองค์และเข้าสู่การพักผ่อน ดังนั้น
ในสามระยะของพระราชกิจ
มีเพียงสองระยะเท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อดาเนินพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์โดย
พระองค์เอง นั่นเป็ นเพราะว่า
มีเพียงหนึ่งในสามช่วงระยะของพระราชกิจเท่านั้นที่ทรงนามนุษย์ในการดาเนินชีวิตของพวกเขา
ในขณะที่อีกสองนั้นประกอบด้วยพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอด
ด้วยการบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่านั้นพระเจ้าจึงจะสามารถดารงพระชนม์ชีพเคียงข้างไปกับมนุษย์
รับประสบการณ์ความทุกข์ของโลกนี้ และดารงพระชนม์ชีพในพระวรกายเนื้อหนังปกติได้
เพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงสามารถจัดหาให้กบั มนุษย์ในหนทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่พวกเขาจาเป็
นต้องมีในฐานะสิ่งมีชีวิตซึ่งทรงสร้าง
โดยผ่านทางการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้านี่เองมนุษย์จงึ ได้รับการช่วยให้รอดจากพระเจ้าอย่างครบถ้วน
และไม่ใช่โดยตรงจากสวรรค์ในคาตอบของคาอธิษฐานของเขา เนื่องจากสาหรับมนุษย์ที่เป็ นเนื้อหนัง
เขาไม่มีหนทางที่จะมองเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าได้ นับประสาอะไรที่จะเข้าหาพระวิญญาณของพระองค์
ทั้งหมดที่มนุษย์สามารถมาติดต่อได้คือเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์
และเพียงด้วยวิถีทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจหนทางทั้งหมดและความจริ งทั้งหม
ดและได้รับความรอดอย่างครบถ้วน
การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนี้จะเพียงพอสาหรับการชะล้างบาปทั้งหลายจากมนุษย์
และทาให้เขาบริ สุทธิ์อย่างครบถ้วน ด้วยเหตุน้ี
พระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าในเนื้อหนังก็จะปิ ดตัวลงและนัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าจึ
งได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ดว้ ยการทรงจุติครั้งที่สองนี่เอง
นับแต่น้ นั มาพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังจึงจะได้มาถึงปลายทางอย่างบริ บูรณ์
ภายหลังการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง
พระองค์จะไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งที่สามเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
เพราะการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์จะได้มาถึงปลายทางแล้ว
การจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ายจะได้รับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้อย่างครบถ้วน

และมนุษยชาติในยุคสุดท้ายทั้งหมดจะถูกแบ่งชนชั้นไปตามประเภท
พระองค์จะไม่ทรงพระราชกิจแห่งความรอดและจะไม่ทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังเพื่อทรงพระราชกิจใดอีกต่อไป
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 117
มนุษย์ได้สัมฤทธิ์สิ่งใดไปแล้วในตอนนี้—วุฒิภาวะ ณ ปัจจุบนั ของเขา ความรู ้ ความรัก ความจงรักภักดี
ความเชื่อฟัง และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก—
เหล่านี้คือผลลัพธ์ที่ได้บรรลุโดยผ่านทางการพิพากษาของพระวจนะ
การที่เจ้ามีความสามารถที่จะมีความจงรักภักดีและยังคงยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็บรรลุโดยผ่านทางพระวจนะ
ตอนนี้ มนุษย์สามารถมองเห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าที่จุติเป็ นมนุษย์น้นั พิเศษจริงๆ
และมีมากมายในนั้นที่มนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้ และนัน่ ก็คือ ความล้าลึกและการอัศจรรย์ท้งั หลายนัน่ เอง
ดังนั้น หลายคนจึงได้นบนอบแล้ว บางคนไม่เคยนบนอบต่อมนุษย์คนใดเลยนับแต่วนั ที่พวกเขาถือกาเนิดมา
กระนั้นเมื่อพวกเขามองเห็นพระวจนะต่างๆ ของพระเจ้าในทุกวันนี้
พวกเขาก็นบนอบอย่างสุดใจโดยมิได้สังเกตเลยว่าพวกเขาได้ทาเช่นนั้นลงไป
และพวกเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะทาการพินิจพิเคราะห์หรื อกล่าวอะไรอื่นใด
มนุษยชาติได้ตกมาอยูภ่ ายใต้พระวจนะและหมอบราบภายใต้การพิพากษาของพระวจนะ
หากพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสกับมนุษย์โดยตรง มวลมนุษย์ท้งั ปวงก็คงจะนบนอบต่อพระสุรเสียง
ตกต่าลงโดยปราศจากพระวจนะต่างๆ แห่งวิวรณ์
ไม่ต่างอะไรกับที่เปาโลล้มลงกับพืน้ ในความสว่างระหว่างการเดินทางไปสู่ดามัสกัส
หากพระเจ้าได้ทรงสานต่อพระราชกิจในหนทางนี้
มนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะมารู ้จกั ความเสื่อมทรามของตัวเขาเองโดยผ่านทางการพิพากษาของพร
ะวจนะและบรรลุความรอดโดยการนั้น
โดยผ่านทางการบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่านั้นพระเจ้าจึงทรงสามารถนาส่งพระวจนะต่างๆ
ของพระองค์เข้าไปในหูของมนุษย์ทุกผูท้ ุกคนได้ดว้ ยพระองค์เองโดยเฉพาะ
เพื่อที่ทุกคนซึ่งมีหูอาจได้ยินพระวจนะทั้งหลายของพระองค์และรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยพระวจนะ
ของพระองค์เอาไว้ นี่เท่านั้นที่เป็ นผลลัพธ์ซ่งึ สัมฤทธิ์โดยพระวจนะของพระองค์
แทนที่จะเป็ นการที่พระวิญญาณทรงเกิดสาแดงออกมาให้มนุษย์หวาดผวาจนต้องนบนอบ
เพียงผ่านพระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแต่ทว่ามีความพิเศษนี้เท่านั้น
อุปนิสัยเดิมของมนุษย์ซ่ึงซ่อนเร้นลึกอยู่ภายในมาหลายปี จึงจะสามารถถูกตีแผ่ออกมาอย่างเต็มที่
เพื่อที่มนุษย์อาจจามันได้และเปลี่ยนแปลงมันเสีย
สิ่งเหล่านี้คือพระราชกิจทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตของพระเจ้าที่จุติเป็ นมนุษย์
ด้วยการตรัสและการทาการพิพากษาในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอยู่ในนั้น
พระองค์จงึ ทรงสัมฤทธิ์ผลลัพธ์แห่งการพิพากษาที่กระทากับมนุษย์โดยพระวจนะ

นี่คือสิทธิอานาจของพระเจ้าที่จุติเป็ นมนุษย์และนัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
มันถูกทาไปก็เพื่อทาให้สิทธิอานาจของพระเจ้าที่จุติเป็ นมนุษย์เป็ นที่รู้จกั
ทาให้ผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์โดยพระราชกิจของพระวจนะเป็ นที่รู้จกั และทาให้เป็ นที่รู้กนั ว่า
พระวิญญาณได้มาอยู่ในเนื้อหนังแล้ว
และแสดงให้เห็นสิทธิอานาจของพระองค์โดยผ่านทางการตัดสินมนุษย์โดยพระวจนะ
แม้ว่าเนื้อหนังของพระองค์เป็ นรู ปสัณฐานภายนอกของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติและธรรมดา
แต่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่พระวจนะทั้งหลายของพระองค์สัมฤทธิ์นี่เองที่แสดงให้มนุษย์เห็นว่า
พระองค์ทรงเต็มไปด้วยสิทธิอานาจ เห็นว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เอง และเห็นว่าพระวจนะต่างๆ
ของพระองค์คือการแสดงออกของพระเจ้าพระองค์เอง โดยวิถีทางนี้ มนุษยชาติท้งั มวลได้ถกู แสดงให้เห็นว่า
พระองค์คือพระเจ้าพระองค์เอง ว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองผูซ้ ่งึ ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ว่าพระองค์มิอาจทรงถูกทาให้ขุ่นเคืองโดยผูใ้ ดเลย
และว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือการพิพากษาโดยพระวจนะของพระองค์ได้
และไม่มีกาลังบังคับใดเลยของความมืดที่สามารถมีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิอานาจของพระองค์
มนุษย์นบนอบต่อพระองค์จนหมดสิ้นก็เพราะพระองค์คือพระวจนะที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เพราะสิทธิอานาจของพระองค์ และเพราะการพิพากษาด้วยพระวจนะของพระองค์
พระราชกิจที่เนื้อหนังของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์นามาก็คือสิทธิอานาจที่พระองค์ทรงครอง
เหตุผลที่ทาไมพระองค์จงึ ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ก็เพราะมนุษย์สามารถครองสิทธิอานาจได้
และพระองค์ก็สามารถที่จะดาเนินพระราชกิจในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งท่ามกลางมวลมนุษย์ไปจนสาเร็จ
ได้ ในหนทางดังกล่าวซึ่งมองเห็นได้และจับต้องได้สาหรับมนุษย์
พระราชกิจนี้มีความเป็ นจริ งมากมายกว่าพระราชกิจที่กระทาโดยตรงโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผูซ้ ่ึงทรงครอง
สิทธิอานาจทั้งมวล และผลลัพธ์ของมันก็เห็นได้ชดั แจ้งเช่นกัน
นี่เป็ นเพราะเนื้อหนังที่จุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้านั้นสามารถพูดและทางานในหนทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งได้
รู ปสัณฐานภายนอกของเนื้อหนังของพระองค์มไิ ด้กุมสิทธิอานาจใดเลย และสามารถเข้าหาได้โดยมนุษย์
เมื่อเทียบกับการที่เนื้อแท้ของพระองค์น้นั ถือครองสิทธิอานาจอยู่จริง
แต่สิทธิอานาจของพระองค์ก็หาได้มีผูใ้ ดสามารถมองเห็นได้เลย เมื่อพระองค์ตรัสและทรงพระราชกิจต่างๆ
มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะตรวจพบการดารงอยู่ของสิทธิอานาจของพระองค์ได้
นี่อานวยให้พระองค์ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจได้ในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
พระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งทั้งหมดนี้สามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ได้
แม้ว่าไม่มีมนุษย์ใดเลยที่สามารถตระหนักว่าพระองค์ทรงกุมสิทธิอานาจ

หรื อมองเห็นว่าพระองค์มิอาจทรงถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ หรื อมองเห็นพระพิโรธของพระองค์
แต่พระองค์ก็ทรงสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ต้งั ใจไว้ของพระวจนะทั้งหลายของพระองค์โดยผ่านทางสิทธิอานาจของพระ
องค์ซ่งึ ถูกปิ ดคลุมไว้ โดยผ่านทางพระพิโรธของพระองค์ที่ถูกซ่อนเร้นไว้
และโดยผ่านทางพระวจนะทั้งหลายที่พระองค์ตรัสอย่างเปิ ดเผย กล่าวได้อีกอย่างว่า
มนุษย์ถูกโน้มน้าวให้เชื่อมัน่ อย่างถึงที่สุดโดยผ่านทางกระแสพระสุรเสียงของพระองค์
ความเข้มขรึ มของพระวาทะ และพระปรี ชาญาณทั้งมวลของพระวจนะทั้งหลายของพระองค์ ในหนทางนี้
มนุษย์จึงนบนอบต่อพระวจนะของพระเจ้าที่จุติเป็ นมนุษย์ผซู้ ่งึ ดูเหมือนไม่มีสิทธิอานาจเลย
อันเป็ นการทาให้จุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นลุล่วงด้วยการนี้นี่เอง
นี่คืออีกด้านของนัยสาคัญแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ นัน่ ก็คือ เพื่อที่จะตรัสอย่างเป็ นจริ งมากขึ้น
และเอื้ออานวยให้ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะทั้งหลายของพระองค์มีผลต่อมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์อาจเป็ นพยานต่อฤทธานุภาพแห่งพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้น
หากพระราชกิจนี้ไม่ได้ถูกทาโดยวิถีทางของการจุติเป็ นมนุษย์ ก็คงจะไม่สัมฤทธิ์ผลลัพธ์แม้เพียงน้อยนิด
และคงจะไม่สามารถช่วยคนบาปทั้งหลายให้รอดได้อย่างครบถ้วน หากพระเจ้ามิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์คงจะยังเป็ นพระวิญญาณผูซ้ ่ึงมนุษย์ท้งั ไม่สามารถมองเห็นได้และไม่สามารถจับต้องได้
ด้วยความที่มนุษย์เป็ นสิ่งทรงสร้างที่มีเนื้อหนัง เขากับพระเจ้าเป็ นของสองโลกที่แตกต่างกัน
และมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ากันไม่ได้กบั มนุษย์ผซู้ ่งึ มีเนื้อหนัง
และจึงเป็ นธรรมดาที่ไม่มีทางที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองได้เลย
ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องที่มนุษย์น้นั ไม่สามารถกลายไปเป็ นพระวิญญาณ กับการที่เป็ นเช่นนี้
พระวิญญาณของพระเจ้าจึงต้องทรงกลายเป็ นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างเพือ่ ที่จะทรงพระราชกิจดั้งเดิมของพระองค์
พระเจ้าทรงสามารถทั้งเสด็จขึ้นไปยังสถานที่ซ่ึงสูงที่สุดและถ่อมพระองค์เองกลายเป็ นมนุษย์ที่ทรงสร้าง
ทรงพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์และดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางพวกเขา
แต่มนุษย์ไม่สามารถขึ้นไปยังสถานที่ซ่งึ สูงที่สุดและกลายเป็ นวิญญาณ
และยิ่งน้อยนักที่เขาจะสามารถลงไปยังสถานที่ซ่งึ ต่าที่สุดได้
นี่คือเหตุผลที่เหตุใดพระเจ้าจึงต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่จะดาเนินพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็จ
ในทานองเดียวกัน ในช่วงระหว่างการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรก
มีเพียงเนื้อหนังซึ่งเป็ นพระเจ้าที่จุติเป็ นมนุษย์เท่านั้นที่ได้สามารถไถ่มนุษย์โดยผ่านทางการตรึ งกางเขนของพระ
องค์
ในขณะที่เมื่อเทียบไปแล้วก็คงจะไม่มีทางที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะถูกตรึ งกางเขนในฐานะเครื่ องบูชาลบล้าง
บาปสาหรับมนุษย์

พระเจ้าได้ทรงสามารถบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยตรงเพือ่ ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปสาหรับมนุ ษย์
แต่มนุษย์ไม่ได้สามารถขึ้นสู่สวรรค์โดยตรงเพือ่ รับเอาเครื่ องบูชาลบล้างบาปที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้สาหรั
บเขา ด้วยความที่เป็ นเช่นนี้
ทั้งหมดที่เป็ นไปได้ก็คงจะเป็ นการขอให้พระเจ้าทรงเสด็จกลับไปกลับมาสักสองสามครั้งระหว่างสวรรค์และแผ่
นดินโลก ไม่ใช่ให้มนุษย์ข้นึ ไปยังสวรรค์เพื่อรับความรอดนี้ เพราะมนุษย์ได้ตกต่าลงไปแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น
มนุษย์ยอ่ มไม่สามารถขึ้นสู่สวรรค์ได้เป็ นธรรมดา นับประสาอะไรที่จะได้รับเครื่ องบูชาลบล้างบาป
ดังนั้นจึงได้จาเป็ นสาหรับพระเยซูที่จะเสด็จมาท่ามกลางมวลมนุษย์และทรงพระราชกิจด้วยพระองค์เองซึ่งไม่อา
จถูกทาให้สาเร็จลุล่วงได้โดยมนุษย์เป็ นธรรมดา ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
มันเป็ นความจาเป็ นอย่างสิ้นเชิงจริงๆ
หากช่วงระยะใดอาจสามารถถูกดาเนินไปจนสาเร็จได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรงแล้วไซร้
พระองค์ก็คงจะมิได้มาน้อมรับความไร้ศกั ดิ์ศรี ของการที่ได้จุติเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพราะเป้าหมายแห่งพระราชกิจของพระองค์มิใช่วิญญาณของซาตาน
หรื อสิ่งทีไ่ ม่มีตวั ตนใดๆ แต่คือมนุษย์ ผูซ้ ่งึ มีเนื้อหนังและได้ถกู ซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้ว
แน่นอนว่าเป็ นเพราะเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกทาให้เสื่อมทรามไปแล้ว
พระเจ้าจึงได้ทรงทาให้มนุษย์ที่มีเนื้อหนังเป็ นเป้าหมายแห่งพระราชกิจของพระองค์ ยิง่ ไปกว่านั้น
เนื่องจากมนุษย์คือเป้าหมายของความเสื่อมทราม
พระเจ้าจึงได้ทรงทาให้มนุษย์เป็ นเป้าหมายเพียงอย่างเดียวแห่งพระราชกิจของพระองค์โดยตลอดทุกช่วงระยะข
องพระราชกิจแห่งความรอดของพระองค์ มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตาย มีเลือดเนื้อ
และพระเจ้าคือองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ในหนทางนี้
พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
เพื่อที่ว่าพระราชกิจของพระองค์อาจจะบรรลุประสิทธิผลได้ดียงิ่ ขึ้น
พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์อย่างแน่นอนเพราะมนุษย์มีเนื้อหนัง
และไม่สามารถเอาชนะบาปหรื อปลดเปลื้องตัวเขาเองจากเนื้อหนังได้
แม้ว่าเนื้อแท้และพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์จะแตกต่างไปอย่างยิง่ จากเนื้อแท้และอัตลักษณ์ขอ
งมนุษย์ กระนั้นการทรงปรากฏของพระองค์น้ นั ก็เหมือนกันกับการปรากฏของมนุษย์
พระองค์ทรงมีการปรากฏของบุคคลปกติคนหนึ่ง และดารงพระชนม์ชีพแบบบุคคลปกติคนหนึ่ง
และบรรดาผูท้ ี่มองเห็นพระองค์ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างกับบุคคลปกติได้
การทรงปรากฏตามปกติและสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติน้ีเพียงพอสาหรับพระองค์ที่จะทรงพระราชกิจเยี่ยงพระ
เจ้าของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
เนื้อหนังของพระองค์เปิ ดโอกาสให้พระองค์ได้ทรงพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
และช่วยพระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ และยิง่ ไปกว่านั้น
สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์น้ นั ช่วยพระองค์ดาเนินพระราชกิจแห่งความรอดท่ามกลางมนุษย์
ถึงแม้ว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์จะก่อให้เกิดความสับสนอลหม่านมากมายท่ามกลางมนุษย์
แต่ความสับสนอลหม่านเช่นนั้นก็หาได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลตามปกติของพระราชกิจของพระองค์ไม่
กล่าวสั้นๆ ก็คือ พระราชกิจแห่งเนื้อหนังปกติของพระองค์น้นั มีประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์
แม้ว่าผูค้ นส่วนใหญ่จะไม่ยอมสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์
แต่พระราชกิจของพระองค์ก็ยงั คงสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ได้
และผลลัพธ์เหล่านี้สัมฤทธิ์ได้เนื่องจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ ไม่ตอ้ งสงสัยเกี่ยวกับการนี้เลย
จากพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง มนุษย์ได้รับสิ่งต่างๆ

มากกว่ามโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายที่มีอยู่ท่ามกลางมนุษย์เกี่ยวกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์สิบเ
ท่าหรื อหลายสิบเท่า
และมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายเช่นนั้นในท้ายที่สุดแล้วจะต้องถูกพระราชกิจของพระองค์กลืนกินไปทั้งหมด
และประสิทธิผลที่ได้สัมฤทธิ์ ขึ้นโดยพระราชกิจของพระองค์ หรื ออีกนัยหนึ่งก็คอื
ความรู ้ที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระองค์น้ นั มีน้ าหนักเกินกว่ามโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เกีย่ วกับพระองค์อย่างมาก
ไม่มีหนทางใดที่จะจินตนาการหรื อประเมินพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาในเนื้อหนัง
เพราะเนื้อหนังของพระองค์น้ ันไม่เหมือนกับเนื้อหนังของมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใด
ถึงแม้ว่าเปลือกภายนอกจะเหมือนกัน แต่เนื้อแท้ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
เนื้อหนังของพระองค์ทาให้เกิดมโนคติอนั หลงผิดต่างๆ มากมายเกี่ยวกับพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์ กระนั้น
เนื้อหนังของพระองค์กย็ งั สามารถเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้ความรู ้มาอย่างมากมายด้วยเช่นกัน
และสามารถกระทัง่ พิชิตบุคคลใดก็ตามที่มีเปลือกภายนอกที่คล้ายคลึงกัน
เนื่องจากพระองค์มิใช่ทรงเป็ นแค่มนุษย์ แต่ทรงเป็ นพระเจ้าที่มีเปลือกภายนอกของมนุษย์
และจึงไม่มีผใู้ ดเลยที่สามารถหยัง่ ถึงและเข้าใจพระองค์ได้โดยครบบริ บรู ณ์
พระเจ้าซึ่งไม่ทรงปรากฏแก่ตาและมิอาจจับต้องได้ทรงเป็ นที่รักและเป็ นที่ตอ้ นรับของทุกคน
หากพระเจ้าทรงเป็ นแค่พระวิญญาณที่ไม่ปรากฏแก่ตาต่อมนุษย์
มันก็จะง่ายเหลือเกินสาหรับมนุษย์ที่จะเชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นสามารถให้อิสระอย่างเต็มที่แก่จินตนาการของพวกเขา
สามารถเลือกฉายาใดก็ตามที่พวกเขาชอบให้เป็ นพระฉายาของพระเจ้าเพื่อให้ตวั พวกเขาเองพอใจและทาให้ตวั พ
วกเขาเองรู ้สึกมีความสุข ในหนทางนี้
ผูค้ นอาจทาสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าของพวกเขาเองชอบและประสงค์ให้พวกเขาทามากที่สุด
โดยไม่มศี ีลธรรมจรรยาใดๆ ที่ยงิ่ ไปกว่านั้นคือ
ผูค้ นเชื่อว่าไม่มีผูใ้ ดสักคนที่รักภักดีและเปี่ ยมศรัทธามากไปกว่าที่พวกเขามีต่อพระเจ้า และเชื่อว่าคนอื่นๆ
ทั้งหมดนั้นเป็ นบรรดาสุนัขต่างชาติและไม่รักภักดีต่อพระเจ้า สามารถกล่าวได้ว่า
นี่คือสิ่งที่แสวงหากันโดยบรรดาผูท้ ี่ความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาคลุมเครื อและตั้งอยู่บนคาสอน
สิ่งที่พวกเขาแสวงหาล้วนเหมือนกันอย่างมาก โดยมีความคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย
นั่นก็คือเพียงแค่ว่าพระฉายาต่างๆ ของพระเจ้าในจินตนาการทั้งหลายของพวกเขานั้นแตกต่างกัน
แต่ทว่าเนื้อแท้ของพระฉายาเหล่านั้นเป็ นอย่างเดียวกันโดยแท้จริง
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เหตุผลประการเดียวที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ได้ทรงบังเกิดมาเป็ นมนุษย์ก็คือเนื่องจากความจาเป็ นของมนุษย์
ที่เสื่อมทราม เป็ นเพราะความจาเป็ นของมนุษย์นนั่ เอง ไม่ใช่ของพระเจ้า
และการพลีอุทิศและความทุกข์ท้งั หมดของพระองค์น้นั ล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
และมิใช่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้าพระองค์เอง ไม่มีขอ้ ดีและข้อเสียหรื อรางวัลตอบแทนใดๆ เลยสาหรับพระเจ้า
พระองค์จะไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลในอนาคตบางอย่าง แต่พืชผลนั้นเองที่เป็ นหนี้ตอ่ พระองค์มาแต่เดิม
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาและทรงพลีอุทิศให้แก่มวลมนุษย์น้ นั มิใช่เพื่อที่พระองค์จะทรงได้รางวัลตอบแทนที่ยงิ่
ใหญ่ต่างๆ แต่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ลว้ นๆ
แม้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังจะเกี่ยวข้องกับความลาบากยากเย็นอันมิอาจจินตนาการได้มากมาย
แต่ประสิทธิผลทั้งหลายที่มนั จะสัมฤทธิ์ในท้ายที่สุดนั้นมากเกินกว่าประสิทธิผลทั้งหลายของพระราชกิจที่พระวิ
ญญาณทรงกระทาโดยตรงมากนัก พระราชกิจแห่งเนื้อหนังพ่วงเอาความยากลาบากมากมาย
และเนื้อหนังไม่สามารถมีอตั ลักษณ์ที่ยงิ่ ใหญ่แบบเดียวกับพระวิญญาณได้
พระองค์ไม่ทรงสามารถดาเนินกิจการทั้งหลายที่เหนือธรรมชาติแบบเดียวกับพระวิญญาณได้
นับประสาอะไรที่พระองค์จะทรงสามารถมีสิทธิอานาจแบบเดียวกับพระวิญญาณได้ กระนั้น
เนื้อแท้ของพระราชกิจที่กระทาโดยเนื้อหนังที่ไม่โดดเด่นนี้กลับเหนือกว่าเนื้อ แท้ของพระราชกิจที่พระวิญญาณ
ทรงกระทาโดยตรงมากนัก และพระองค์เองในเนื้อหนังนี้ก็ทรงตอบสนองความจาเป็ นต่างๆ
ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง สาหรับบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการช่วยให้รอดนั้น
คุณค่าการใช้งานของพระวิญญาณด้อยกว่าคุณค่าการใช้งานของเนื้อหนังมากนัก กล่าวคือ
พระราชกิจของพระวิญญาณสามารถครอบคลุมทัว่ ทั้งจักรวาล ตลอดทั้งภูเขา แม่น้ า ทะเลสาบ
และมหาสมุทรทั้งหมด กระนั้น
พระราชกิจของเนื้อหนังสัมพันธ์กบั ทุกคนที่พระองค์เสด็จมาติดต่อสัมผัสอย่างมีประสิทธิผลมากกว่า
ยิ่งไปกว่านั้น
เนื้อหนังของพระเจ้าที่มีรูปทรงอันสัมผัสได้สามารถได้รับความเข้าใจและไว้วางใจจากมนุษย์ได้ดีกว่า
และสามารถทาให้มนุษย์มีความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้าได้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีก
และสามารถทาให้มนุษย์เกิดความประทับใจล้าลึกยิง่ ขึ้นกับกิจการจริงทั้งหลายของพระเจ้าได้
พระราชกิจของพระวิญญาณถูกปกคลุมอยู่ในความล้าลึก มันยากที่จะหยัง่ ลึกได้สาหรับสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตาย
และยิ่งยากมากขึ้นไปอีกสาหรับพวกเขาที่จะมองเห็น
และดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเพียงพึ่งพาจินตนาการทั้งหลายอันไม่มีแก่นสารของพวกเขาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
พระราชกิจของเนื้อหนังเป็ นปกติ และมีพื้นฐานอยู่บนความเป็ นจริ ง และมีสติปัญญาอันอุดม

และเป็ นข้อเท็จจริ งที่สามารถมองเห็นได้โดยตาเนื้อของมนุษย์
มนุษย์สามารถรับประสบการณ์กบั พระปรี ชาญาณแห่งพระราชกิจของพระเจ้าด้วยตนเอง
และไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้จินตนาการอันอุดมสมบูรณ์ของเขา
นี่คือความแน่นอนและคุณค่าที่แท้จริ งของพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้ อหนัง
พระวิญญาณสามารถเพียงแค่ทาสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์มอิ าจมองเห็นได้และยากสาหรับเขาที่จะจินตนาการ
ตัวอย่างเช่น ความรู ้แจ้งของพระวิญญาณ การทรงขับเคลื่อนของพระวิญญาณ การทรงนาของพระวิญญาณ
แต่สาหรับมนุษย์ผมู้ ีความรู ้สึกนึกคิด การเหล่านี้มไิ ด้จดั เตรี ยมความหมายที่ชดั เจนใดๆ
พวกมันเพียงจัดเตรี ยมการขับเคลื่อน หรื อความหมายกว้างๆ เท่านั้น และไม่สามารถให้คาแนะนาด้วยถ้อยคาได้
อย่างไรก็ตาม พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังแตกต่างกันอย่างยิง่ กล่าวคือ
มันเกี่ยวข้องกับการทรงนาที่ถูกต้องด้วยพระวจนะ มันมีพระประสงค์ที่ชดั เจน
และมีเป้าหมายที่พึงประสงค์ท้งั หลายที่ชดั เจน และดังนั้น มนุษย์ไม่จาเป็ นต้องควานไปทัว่
หรื อใช้จินตนาการของเขา นับประสาอะไรที่จาเป็ นต้องทาการคาดเดาต่างๆ
นี่คือความชัดเจนของพระราชกิจในเนื้อหนัง
และความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ของมันจากพระราชกิจของพระวิญญาณ
พระราชกิจของพระวิญญาณเหมาะสมเพียงสาหรับขอบเขตที่จากัดขอบเขตหนึ่งเท่านั้นและไม่สามารถแทนที่พร
ะราชกิจของเนื้อหนังได้ พระราชกิจของเนื้อหนังให้มนุษย์มีเป้าหมายทั้งหลายที่แน่นอนและจาเป็ นกว่า
และความรู ้ที่จริ งและมีคุณค่ากว่าพระราชกิจของพระวิญญาณมากนัก
พระราชกิจที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุดต่อมนุษย์ที่เสื่อมทรามคือพระราชกิจที่จดั เตรี ยมพระวจนะที่ถูกต้องทั้งหลาย
เป้าหมายที่ชดั เจนทั้งหลายเพื่อไล่ตามเสาะหา และที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้
มีเพียงพระราชกิจที่เป็ นจริ งและการทรงนาที่ถูกกาลเทศะเท่านั้นที่เหมาะกับรสนิยมของมนุษย์
และมีเพียงพระราชกิจจริ งเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากอุปนิสัยที่เสื่อมทรามและตา่ ช้าของเขาได้
การนี้สามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เท่านั้น
มีเพียงพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากอุปนิสัยที่เสื่อมทรามและต่าช้าก่อนหน้า
นั้นของเขาได้ ถึงแม้พระวิญญาณจะเป็ นเนื้อแท้ในธรรมชาติของพระเจ้า
แต่พระราชกิจดังเช่นการนี้สามารถกระทาได้โดยเนื้อหนังของพระองค์เท่านั้น
หากพระวิญญาณได้ทรงพระราชกิจเพียงฝ่ ายเดียว เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่พระราชกิจของพระองค์จะมีประสิทธิผล—นี่คอื ความจริ งที่ชดั แจ้ง
แม้ว่าผูค้ นส่วนใหญ่ได้กลายมาเป็ นศัตรู ท้งั หลายของพระเจ้าเนื่องจากเนื้อหนังนี้
แต่เมื่อพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์

บรรดาผูท้ ี่ต่อต้านพระองค์จะไม่เพียงเลิกเป็ นศัตรู ของพระองค์เท่านั้น แต่ตรงกันข้าม
จะกลายเป็ นประจักษ์พยานทั้งหลายของพระองค์
พวกเขาจะกลายเป็ นประจักษ์พยานทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงพิชิต
ประจักษ์พยานทั้งหลายที่เข้ากันได้กบั พระองค์และมิอาจแยกกันได้จากพระองค์
พระองค์จะทรงทาให้มนุษย์รู้จกั ความสาคัญของพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังต่อมนุษย์
และมนุษย์จะรู ้จกั ความสาคัญของเนื้อหนังนี้ต่อความหมายแห่งการดารงอยู่ของมนุษย์
จะรู ้จกั คุณค่าที่แท้จริ งของพระองค์ต่อการเจริ ญเติบโตของชีวิต และยิง่ ไปกว่านั้น
จะรู ้ว่าเนื้อหนังนี้จะกลายเป็ นน้ าพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถทนแยกกับมันได้
แม้ว่าเนื้อหนังของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์จะห่างไกลจากการจับคู่กบั พระอัตลักษณ์และฐานะของพระเจ้า
และสาหรับมนุษย์แล้วดูเหมือนว่าจะเป็ นสิ่งซึ่งเข้ากันไม่ได้กบั สถานะจริงของพระองค์
แต่เนื้อหนังนี้ผซู้ ่งึ ไม่มีพระฉายาที่แท้จริ งของพระเจ้า หรื อพระอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระเจ้า
สามารถทรงพระราชกิจที่พระวิญญาณของพระเจ้าไม่สามารถทาได้โดยตรง
เช่นนั้นคือนัยสาคัญและคุณค่าที่แท้จริ งของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
และนัยสาคัญและคุณค่านี้นี่เองที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นคุณค่าและยอมรับได้
แม้ว่ามวลมนุษย์ท้งั ปวงจะยกย่องพระวิญญาณของพระเจ้าและดูแคลนเนื้อหนังของพระเจ้า
ไม่ว่าพวกเขาจะมีทรรศนะหรือคิดอย่างไร
นัยสาคัญและคุณค่าจริ งของเนื้อหนังก็มากเกินกว่านัยสาคัญและคุณค่าของพระวิญญาณมากนัก แน่นอนว่า
การนี้เกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามเท่านั้น
สาหรับทุกคนที่แสวงหาความจริงและถวิลหารอคอยการทรงปรากฏของพระเจ้า
พระราชกิจของพระวิญญาณสามารถเพียงจัดเตรียมการขับเคลื่อนหรื อการดลใจ
และสานึกรับรู ้ถงึ ความน่าอัศจรรย์ว่ามันมิอาจอธิบายได้และมิอาจจินตนาการได้ และสานึกรับรู ้ว่ามันยิง่ ใหญ่
สูงส่ง และน่าเลื่อมใส กระนั้นทุกคนก็ยงั มิอาจบรรลุถงึ ได้และมิอาจได้รับมาได้ดว้ ยเช่นกัน
มนุษย์และพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถเพียงมองดูกนั และกันจากที่ห่างไกล
ราวกับว่ามีระยะห่างกว้างใหญ่ระหว่างพวกเขา และพวกเขาไม่สามารถมีวนั ที่จะเหมือนกันได้
ราวกับว่ามนุษย์และพระเจ้าถูกแยกออกจากกันโดยขีดคัน่ ที่ไม่ประจักษ์แก่ตา ในความเป็ นจริ งแล้ว
นี่คือภาพมายาที่พระวิญญาณทรงมอบให้แก่มนุษย์
ซึ่งเป็ นเพราะพระวิญญาณและมนุษย์ไม่ใช่ประเภทเดียวกันและจะไม่มีวนั อยู่ร่วมกันในโลกเดียวกัน
และเพราะพระวิญญาณไม่ทรงมีสิ่งใดๆ ของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จงึ ไม่มีความจาเป็ นต้องมีพระวิญญาณ
เพราะพระวิญญาณไม่สามารถทรงพระราชกิจที่มนุษย์จาเป็ นมากที่สุดได้โดยตรง

พระราชกิจของเนื้อหนังมอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อไล่ตามเสาะหา มอบพระวจนะที่ชดั เจน
และมอบสานึกรับรู ้ว่าพระองค์ทรงเป็ นจริงและเป็ นปกติ
ว่าพระองค์ทรงถ่อมพระทัยและทรงธรรมดาให้แก่มนุษย์ ถึงแม้ว่ามนุษย์อาจจะยาเกรงพระองค์
แต่สาหรับผูค้ นส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงง่ายที่จะมีสัมพันธ์ดว้ ย กล่าวคือ
มนุษย์สามารถมองพระพักตร์ของพระองค์ และได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
และเขาไม่จาเป็ นต้องมองพระองค์จากที่ห่างไกล เนื้อหนังนี้ให้ความรู ้สึกสามารถเข้าถึงได้แก่มนุษย์
ไม่ทรงห่างไกล หรื อมิอาจหยัง่ ลึกได้ แต่เป็ นที่ประจักษ์แก่ตาและสัมผัสได้
เพราะเนื้อหนังนี้ทรงอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 120
สาหรับบรรดาผูค้ นทั้งหมดที่ดารงชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนั้น
การเปลี่ยนอุปนิสัยของพวกเขาจาเป็ นต้องมีเป้าหมายต่างๆ เพื่อไล่ตามเสาะหา
และการรู ้จกั พระเจ้าจาเป็ นต้องมีการเป็ นประจักษ์พยานถึงกิจการจริ งทั้งหลายและพระพักตร์จริ งของพระเจ้า
ทั้งสองนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าเท่านั้น
และทั้งสองนั้นสามารถบรรลุถงึ ได้โดยเนื้อหนังที่ปกติและจริงเท่านั้น
นี่คือเหตุผลว่าทาไมการจุติเป็ นมนุษย์จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น
และทาไมจึงเป็ นที่ตอ้ งการของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามทุกคน ในเมื่อผูค้ นจาเป็ นต้องรู ้จกั พระเจ้า
ฉายาทั้งหลายของบรรดาพระเจ้าที่คลุมเครื อและเหนือธรรมชาติตอ้ งถูกขับไล่ออกไปจากหัวใจของพวกเขา
และในเมื่อพวกเขาจาเป็ นต้องกาจัดอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเขาออกไป
พวกเขาก็ตอ้ งรู ้จกั อุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเขาเสียก่อน
หากมนุษย์เพียงแค่ทางานเพือ่ ขับไล่ฉายาทั้งหลายของบรรดาพระเจ้าที่คลุมเครื อออกไปจากหัวใจของผูค้ นเท่านั้
น เช่นนั้นแล้ว เขาจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่ถูกต้องเหมาะสมได้
ฉายาทั้งหลายของบรรดาพระเจ้าที่คลุมเครื อในหัวใจของผูค้ นนั้นไม่สามารถถูกเปิ ดโปง ถูกกาจัดออกไป
หรื อถูกไล่ออกไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยพระวจนะต่างๆ เพียงอย่างเดียว ท้ายที่สุดแล้วในการทาเช่นนี้
มันคงจะยังคงเป็ นไปไม่ได้ที่จะขับไล่สิ่งที่หยัง่ รากลึกเหล่านี้ไปจากผูค้ น
มีเพียงการแทนที่สิ่งคลุมเครื อและเหนือธรรมชาติเหล่านี้ดว้ ยพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งและพระฉายาที่แท้จริ งข
องพระเจ้า และการทาให้ผคู้ นค่อยๆ รู ้จกั สิ่งเหล่านั้นเท่านั้น จึงจะสามารถสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลที่เหมาะสมได้
มนุษย์ระลึกได้ว่าพระเจ้าผูท้ ี่เขาแสวงหาในอดีตกาลนั้นคลุมเครือและเหนือธรรมชาติ
สิ่งที่ทาให้สามารถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ได้น้นั ไม่ใช่การทรงนาโดยตรงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นับประสาอะไรที่จะใช่คาสอนทั้งหลายของบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่คือพระเจ้าซึ่งจุตมิ าเป็ นมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ถูกวางแผ่ออกเมื่อพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงพระราชกิจของพระองค์
อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
เพราะความเป็ นปกติและความเป็ นจริ งของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์คอื สิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้าที่คลุมเครื อ
และเหนือธรรมชาติในจินตนาการของมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมทั้งหลายของมนุษย์สามารถถูกเผยออกมาได้ก็เฉพาะเมื่อถูกเทียบเคียงกับพระเจ้าซึ่งจุติ
มาเป็ นมนุษย์เท่านั้น หากไม่มีการเปรียบเทียบกับพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ก็คงจะไม่สามารถถูกเผยออกมาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
หากไม่มีความเป็ นจริ งมาเป็ นเครื่องตีพ่าย สิ่งคลุมเครื อทั้งหลายก็คงไม่สามารถถูกเผยออกมาได้

ไม่มีผใู้ ดสามารถใช้พระวจนะทั้งหลายเพื่อทาพระราชกิจนี้ได้
และไม่มีผใู้ ดสามารถแสดงชัดถึงพระราชกิจนี้โดยใช้พระวจนะทั้งหลายได้
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่สามารถทรงพระราชกิจของพระองค์เองได้
และไม่มีผูใ้ ดอื่นที่สามารถทาพระราชกิจนี้ในนามของพระองค์ได้ ไม่สาคัญว่าภาษาของมนุษย์จะอุดมเพียงใด
เขาไม่สามารถที่จะแสดงชัดถึงความเป็ นจริงและความเป็ นปกติของพระเจ้าได้
หากพระเจ้าทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์โดยพระองค์เองและทรงแสดงพระฉายาของพระองค์และสิ่งทรงเป็
นของพระองค์ออกมาโดยครบบริ บูรณ์
มนุษย์ก็สามารถเพียงแค่รู้จกั พระองค์อย่างสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้นเท่านั้น
และสามารถเพียงแค่มองเห็นพระองค์ได้ชดั เจนขึ้นเท่านั้น
ไม่มีมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใดสามารถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ได้ แน่นอนว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ดว้ ยเช่นกัน
พระเจ้าทรงสามารถช่วยมนุษย์ที่เสื่อมทรามให้รอดจากอิทธิพลของซาตานได้
แต่พระราชกิจนี้ไม่สามารถสาเร็จลุล่วงโดยตรงได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ตรงกันข้าม
มันสามารถกระทาได้โดยเนื้อหนังที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวม
โดยเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าเท่านั้น เนื้อหนังนี้คอื มนุษย์และคือพระเจ้าด้วยเช่นกัน
คือมนุษย์ที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติและพระเจ้าซึ่งทรงมีเทวสภาพเต็มเปี่ ยมด้วยเช่นกัน และดังนั้น
ถึงแม้ว่าเนื้อหนังนี้จะไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้า และแตกต่างอย่างยิ่งจากพระวิญญาณ
แต่เนื้อหนังนี้ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ผทู้ รงช่วยมนุษย์ให้รอด
ผูซ้ ่ึงทรงเป็ นพระวิญญาณและเป็ นเนื้อหนังด้วยเช่นกัน ไม่สาคัญว่าพระองค์จะได้รับการเรียกขานว่าอะไร
ท้ายที่สุดแล้วเนื้อหนังนั้นก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองผูซ้ ่ึงทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
เนื่องจากพระวิญญาณของพระเจ้าไม่อาจทรงแยกกันได้จากเนื้อหนัง
และพระราชกิจของเนื้อหนังก็เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
มันเป็ นเพียงแค่ว่าพระราชกิจนี้ไม่กระทาขึ้นโดยใช้พระอัตลักษณ์ของพระวิญญาณ
แต่กระทาขึ้นโดยใช้อตั ลักษณ์ของเนื้อหนัง
พระราชกิจที่จาเป็ นต้องกระทาโดยพระวิญญาณโดยตรงนั้นไม่จาเป็ นต้องมีการจุติเป็ นมนุษย์
และพระราชกิจที่จาเป็ นต้องให้เนื้อหนังทานั้นไม่สามารถกระทาได้โดยพระวิญญาณโดยตรง
และสามารถกระทาได้โดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เท่านั้น นี่คอื สิ่งที่จาเป็ นสาหรับพระราชกิจนี้
และคือสิ่งที่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องการ ในพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้านั้น
มีเพียงช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นที่พระวิญญาณทรงดาเนินการโดยตรง

และสองช่วงระยะที่เหลือนั้นดาเนินการโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ และไม่ใช่โดยพระวิญญาณโดยตรง
พระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติที่พระวิญญาณทรงกระทานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปนิสัยอันเสื่อมทราม
ของมนุษย์ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับความรู ้ของมนุษย์ในเรื่ องพระเจ้าด้วย อย่างไรก็ตาม
พระราชกิจของเนื้อหนังของพระเจ้าในยุคพระคุณและยุคแห่งราชอาณาจักรนั้น
เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์และความรู ้ของเขาในเรื่ องพระเจ้า
และเป็ นตอนที่สาคัญและวิกฤติของพระราชกิจแห่งความรอด เพราะฉะนั้น
มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจึงจาเป็ นต้องมีความรอดของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า
และจาเป็ นต้องมีพระราชกิจโดยตรงของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า
มวลมนุษย์จาเป็ นต้องมีพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มาเลี้ยงดูเขา สนับสนุนเขา ให้น้ าเขา ให้อาหารเขา
พิพากษาและตีสอนเขา
และเขาจาเป็ นต้องมีพระคุณมากขึ้นและการไถ่ที่ยิ่งใหญ่ข้นึ จากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
มีเพียงพระเจ้าในเนื้อหนังเท่านั้นที่สามารถเป็ นคนสนิทของมนุษย์ เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูมนุษย์
เป็ นความช่วยเหลือในปัจจุบนั นี้ของมนุษย์
และทั้งหมดนี้เป็ นความจาเป็ นของการจุติเป็ นมนุษย์ท้งั ในวันนี้และในอดีตกาล
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อ มทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มนุษย์ได้ถกู ซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้วและเป็ นสิ่งที่สูงที่สุดจากสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งหมดของพระเจ้า
ดังนั้นมนุษย์จงึ จาเป็ นต้องมีความรอดของพระเจ้า เป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าคือมนุษย์ ไม่ใช่ซาตาน
และสิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยให้รอดนั้นคือเนื้อหนังของมนุษย์ และจิตใจของมนุษย์ และไม่ใช่มาร
ซาตานคือเป้าหมายแห่งการทาลายล้างของพระเจ้า มนุษย์คอื เป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้า
และเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถกู ซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้ว ดังนั้น
สิ่งแรกที่ตอ้ งได้รับการช่วยให้รอดก็คือเนื้อหนังของมนุษย์
เนื้อหนังของมนุษย์ถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างล้าลึกมากที่สุด
และมันได้กลายไปเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ต่อต้านพระเจ้า
มากเสียจนกระทัง่ ว่ามันถึงกับต่อต้านและปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย
เนื้อหนังที่เสื่อมทรามของมนุษย์น้ีด้อื ด้านมากเกินไปเท่านั้น
และไม่มีสิ่งใดที่จดั การหรือเปลี่ยนแปลงได้ยากไปกว่าอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์
ซาตานเข้ามาในเนื้อหนังของมนุษย์เพือ่ ก่อการรบกวนต่างๆ
และมันใช้เนื้อหนังของมนุษย์เพื่อรบกวนพระราชกิจของพระเจ้า และขัดขวางแผนของพระเจ้า
และด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ ได้กลายเป็ นซาตาน และได้กลายเป็ นศัตรู ของพระเจ้า
เพื่อการที่มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดนั้น เขาต้องได้รับการพิชิตเสียก่อน
เป็ นเพราะการนี้นี่เองที่พระเจ้าทรงรับความท้าทายและเสด็จมาเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ต้งั พระทั
ยที่จะทา และเพื่อทาการสู้รบกับซาตาน จุดมุ่งหมายของพระองค์คือความรอดของมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ถูกทาให้เสื่อมทราม และคือการเอาชนะและการทาลายล้างซาตาน ซึ่งกบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงเอาชนะซาตานโดยผ่านทางพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมนุษย์ของพระองค์
ขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้นพระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามให้รอด ด้วยเหตุน้ีเอง
มันจึงเป็ นพระราชกิจที่สัมฤทธิ์ผลสองจุดมุ่งหมายในคราวเดียว พระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง
และตรัสในเนื้อหนัง และทรงเข้ารับพระราชกิจทั้งหมดในเนื้อหนังเพื่อที่จะทรงมีส่วนร่ วมกับมนุษย์ได้ดีข้ นึ
และพิชิตมนุษย์ได้ดีข้ นึ ครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั
พระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้ายจะได้รับการสรุ ปปิ ดตัวในเนื้อหนัง
พระองค์จะทรงจัดระดับมนุษย์ท้งั มวลไปตามประเภท
ทรงสรุ ปปิ ดตัวการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
และสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนังอีกด้วย
หลังจากที่พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์บนแผ่นดินโลกมาถึงบทอวสาน

พระองค์จะทรงมีชยั ชนะอย่างครบบริ บูรณ์ โดยการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังนั้น
พระเจ้าจะทรงได้พิชิตมวลมนุษย์แล้วอย่างเต็มเปี่ ยม และได้รับมวลมนุษย์ไว้แล้วอย่างเต็มเปี่ ยม
การนี้มิได้หมายความว่าการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์จะได้มาถึงบทอวสานแล้วหรอกหรื อ?
เมื่อพระเจ้าทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
ขณะที่พระองค์ได้ทรงเอาชนะซาตานและได้ทรงมีชยั ชนะอย่างเต็มเปี่ ยมแล้วนั้น
ซาตานจะไม่มีโอกาสทาให้มนุษย์เสื่อมทรามอีกต่อไป
พระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้าคือการไถ่และการให้อภัยบาปทั้งหลายของมนุษย์ บัดนี้
มันคือพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและการได้รับมวลมนุษย์ไว้อย่างเต็มเปี่ ยม เพื่อที่ซาตานจะไม่มีหนทางใดๆ
ที่จะทางานของมันอีกต่อไป และจะพ่ายแพ้แล้วอย่างสิ้นเชิง และพระเจ้าจะทรงมีชยั ชนะแล้วอย่างครบบริ บรู ณ์
นี่คือพระราชกิจของเนื้อหนัง และเป็ นพระราชกิจที่กระทาโดยพระเจ้าพระองค์เอง
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจขั้นแรกเริ่ มของพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้ากระทาโดยพระวิญญาณโดยตรง
และไม่ใช่โดยเนื้อหนัง อย่างไรก็ตาม
พระราชกิจขั้นสุดท้ายของพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้านั้นกระทาโดยพระเจ้าซึ่ งจุตมิ าเป็ นมนุษย์
และไม่ใช่โดยพระวิญญาณโดยตรง
พระราชกิจแห่งการไถ่ในช่วงระยะระหว่างกลางก็กระทาโดยพระเจ้าในเนื้อหนังเช่นกัน
พระราชกิจการบริ หารจัดการโดยตลอดทัว่ ทั้งหมดนั้น
พระราชกิจที่สาคัญมากที่สุดคือการช่วยมนุษย์ให้รอดจากอิทธิพลของซาตาน
พระราชกิจสาคัญคือการพิชิตชัยที่ครบบริ บูรณ์ต่อมนุษย์ที่เสื่อมทราม
จึงเป็ นการฟื้ นฟูความเคารพดั้งเดิมต่อพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ที่ได้รับการพิชิต
และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เขาสัมฤทธิ์ผลชีวิตปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ชีวิตปกติของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
พระราชกิจนี้สาคัญยิ่ง และมันเป็ นแกนของพระราชกิจการบริ หารจัดการ
ในสามช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการไถ่น้ นั
ช่วงระยะที่หนึ่งของพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติอยู่ห่างไกลจากแกนของพระราชกิจการบริ หารจัดการ
มันได้มีการทรงปรากฏของพระราชกิจแห่งความรอดเพียงน้อยนิดเท่านั้น
และไม่ใช่การเริ่ มต้นของพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตาน
พระราชกิจช่วงระยะแรกกระทาโดยพระวิญญาณโดยตรงเพราะภายใต้ธรรมบัญญัติน้ นั
มนุษย์รู้จกั เพียงการปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติเท่านั้น และมนุษย์ไม่ได้มีความจริ งมากขึ้น
และเพราะพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุปนิสัยของมนุษย์
นับประสาอะไรที่มนั จะเกี่ยวข้องกับพระราชกิจเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากแดนครอบครองของซาตา
น ด้วยเหตุน้ี พระวิญญาณของพระเจ้าจึงได้ทรงทาให้พระราชกิจช่วงระยะที่เรี ยบง่ายอย่างยิง่ นี้ครบบริ บูรณ์
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์
พระราชกิจช่วงระยะแรกนี้มีความสัมพันธ์เล็กน้อยกับแกนของการบริ หารจัดการ
และมันไม่ได้มีความเกี่ยวพันที่ยิ่งใหญ่กบั พระราชกิจที่เป็ นกิจจะลักษณะแห่งความรอดของมนุษย์
และมันจึงไม่มีความจาเป็ นที่พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์โดยพระองค์เอง
พระราชกิจที่กระทาโดยพระวิญญาณนั้นแสดงเป็ นนัยและมิอาจหยัง่ ลึกได้
และมันน่ากลัวอย่างลึกซึ้งและไม่อาจเข้าถึงได้สาหรับมนุษย์
พระวิญญาณไม่ทรงเหมาะที่จะทรงพระราชกิจแห่งความรอดโดยตรง
และไม่ทรงเหมาะที่จะจัดเตรี ยมชีวิตให้มนุษย์โดยตรง

ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับมนุษย์ก็คือการแปลงรู ปพระราชกิจของพระวิญญาณมาเป็ นแนวทางที่ใกล้ชิดกับมนุษย์
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสาหรับมนุษย์ก็คือการที่พระเจ้าทรงกลายมาเป็ นบุคคลปกติธรรมดาเพื่อทรงพระราชกิจของ
พระองค์
การนี้จาเป็ นที่พระเจ้าต้องทรงจุติเป็ นมนุษย์เพือ่ รับตาแหน่งของพระวิญญาณในพระราชกิจของพระองค์
และเพื่อมนุษย์แล้ว ไม่มหี นทางที่เหมาะสมอีกแล้วสาหรับพระเจ้าที่จะทรงพระราชกิจ
ท่ามกลางพระราชกิจสามช่วงระยะเหล่านี้น้ นั สองช่วงระยะดาเนินการโดยเนื้อหนัง
และสองช่วงระยะเหล่านี้เป็ นระยะสาคัญของพระราชกิจการบริ หารจัดการ
การจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งนี้เป็ นสิ่งเสริ มความสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ าย
และทั้งสองครั้งนั้นก็เสริ มความสมบูรณ์ซ่งึ กันและกันอย่างเพียบพร้อม
ช่วงระยะแรกของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าได้วางรากฐานสาหรับช่วงระยะที่สอง และสามารถกล่าวได้ว่า
การจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งของพระเจ้านั้นก่อให้เกิดความครบถ้วนหนึ่งเดียว และไม่ได้เป็ นสิ่งที่ขดั แย้งกันเอง
พระราชกิจสองช่วงระยะเหล่านี้ของพระเจ้าดาเนินการโดยพระเจ้าในพระอัตลักษณ์ซ่ึงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระ
องค์เพราะทั้งสองช่วงระยะนี้มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อพระราชกิจการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวล
มันเกือบจะกล่าวได้ว่า หากไม่มีพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งของพระเจ้าแล้ว
พระราชกิจการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะหยุดชะงักไปแล้ว
และพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดก็คงจะไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากการพูดลอยๆ
การที่พระราชกิจนี้จะมีความสาคัญหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ความจาเป็ นของมวลมนุษย์
ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นจริงเกี่ยวกับความชัว่ ช้าของมวลมนุษย์
และขึ้นอยู่กบั ความรุ นแรงในการไม่เชื่อฟังของซาตานและการรบกวนของมันต่อพระราชกิจ
ผูท้ ี่เหมาะสมดีพอสาหรับภารกิจนี้ได้รับการยืนยันตามธรรมชาติของพระราชกิจที่ปฏิบตั ิโดยคนงาน
และความสาคัญของพระราชกิจ เมื่อกล่าวถึงความสาคัญของพระราชกิจนี้
ในแง่ของวิธีการทรงพระราชกิจแบบใดที่จะนามาใช้—
พระราชกิจที่กระทาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง
หรื อพระราชกิจที่กระทาโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ หรื อพระราชกิจที่กระทาโดยผ่านทางมนุษย์—
สิ่งแรกที่จะถูกตัดทิ้งไปคือพระราชกิจที่กระทาโดยผ่านทางมนุษย์ และตามธรรมชาติของพระราชกิจ
และธรรมชาติของพระราชกิจของพระวิญญาณเปรี ยบเทียบกับพระราชกิจของเนื้อหนังนั้น
ในท้ายที่สุดจะถูกตัดสินว่า
พระราชกิจที่กระทาโดยเนื้อหนังนั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าพระราชกิจที่กระทาโดยพระวิญญาณโดย

ตรง และว่ามันให้ขอ้ ได้เปรียบต่างๆ มากกว่า
นี่คือความคิดของพระเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงตัดสินว่าพระราชกิจนั้นต้องกระทาโดยพระวิญญาณหรื อโดยเนื้
อหนังกันแน่ มีนยั สาคัญอย่างหนึ่งและพื้นฐานหนึ่งกับพระราชกิจแต่ละช่วงระยะ
แต่ละช่วงระยะนั้นมิใช่การจินตนาการต่างๆ ที่ไร้เหตุผล
และแต่ละช่วงระยะนั้นมิได้ดาเนินการไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ มีปัญญาเฉพาะอย่างหนึ่งกับแต่ละช่วงระยะ
เช่นนั้นคือความจริงเบื้องหลังพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนการของพระเจ้าในพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจะมีมากยิ่งขึ้นอีกขณะที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์กาลังทรง
พระราชกิจโดยพระองค์เองท่ามกลางมนุษย์ ดังนั้น
พระปรี ชาญาณของพระเจ้าและความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งการทรงเป็ นของพระองค์จงึ สะท้อนอยู่ในทุกการกระ
ทา ความคิด และแนวคิดในพระราชกิจของพระองค์
นี่คือการทรงเป็ นของพระเจ้าที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
ความคิดและแนวคิดที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เป็ นเรื่ องยากสาหรับมนุษย์ที่จะจินตนาการ
และยากสาหรับมนุษย์ที่จะเชื่อ และยิ่งไปกว่านั้น ยากสาหรับมนุษย์ที่จะรู ้
งานที่มนุษย์ทานั้นทาไปตามหลักการทัว่ ไป ซึ่งสาหรับมนุษย์แล้วเป็ นทีน่ ่าพึงพอใจอย่างสูง ถึงกระนั้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระราชกิจของพระเจ้าแล้ว ก็มีความแตกต่างกันมากเกินไปเท่านั้น
ถึงแม้ว่ากิจการทั้งหลายของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้าจะเป็ นพระราชกิจที่มีขนาดใหญ่โตอลั
งการ
แต่เบื้องหลังของกิจการและพระราชกิจเหล่านั้นคือบรรดาแผนการและการจัดการเตรี ยมการทั้งหลายที่ประณีตแ
ละถูกต้องแม่นยาที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้
พระราชกิจแต่ละช่วงระยะของพระองค์มิใช่เพียงปฏิบตั ิไปตามหลักการเท่านั้น
แต่ทว่าแต่ละช่วงระยะนั้นยังบรรจุสิ่งต่างๆ มากมายที่ไม่สามารถแสดงชัดเป็ นภาษาของมนุษย์ได้
และเหล่านี้คือสิ่งต่างๆ ที่ไม่ปรากฏแก่ตาต่อมนุษย์
ไม่ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
แต่ละพระราชกิจนั้นก็บรรจุไปด้วยแผนการต่างๆ แห่งพระราชกิจของพระองค์
พระองค์มไิ ด้ทรงพระราชกิจอย่างไร้เหตุผล และพระองค์มิได้ทรงพระราชกิจที่ไม่มนี ัยสาคัญ
เมื่อพระวิญญาณทรงพระราชกิจโดยตรง มันเป็ นไปด้วยเป้าหมายทั้งหลายของพระองค์
และเมื่อพระองค์ทรงกลายมาเป็ นมนุษย์ (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อพระองค์ทรงแปลงรู ปเปลือกนอกของพระองค์) เพื่อทรงพระราชกิจ
มันก็เป็ นไปด้วยจุดประสงค์ของพระองค์ที่มากยิ่งขึ้นอีก

ทาไมพระองค์จงึ จะไม่ทรงพร้อมที่จะเปลี่ยนพระอัตลักษณ์ของพระองค์อกี เล่า?
ทาไมพระองค์จงึ จะไม่ทรงพร้อมที่จะกลายมาเป็ นบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ึงถือว่าต่าต้อยและถูกข่มเหงอีกเล่า?
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
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พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นพระราชกิจที่มีนัยสาคัญสูงสุด ซึ่งกล่าวถึงในแง่ของพระราชกิจ
และองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจในท้ายที่สุดก็คือพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ และมิใช่พระวิญญาณ
บางคนเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะเสด็จมายังแผ่นดินโลกและทรงปรากฏต่อมนุษย์ในบางเวลาที่ไม่มีใครรู ้
ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดโดยพระองค์เอง
โดยทรงทดสอบพวกเขาทีละคนโดยไม่มีผูใ้ ดถูกปล่อยไว้เลย
บรรดาผูท้ ี่คิดในหนทางนี้ไม่รู้จกั พระราชกิจแห่งการจุติมาเป็ นมนุษย์ในช่วงระยะนี้
พระเจ้าไม่ทรงพิพากษามนุษย์ทีละคน และพระองค์ไม่ทรงทดสอบมนุษย์ทีละคน
การทาดังนั้นคงจะไม่ใช่พระราชกิจแห่งการพิพากษา
ความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรื อ?
เนื้อแท้ของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรือ?
สิ่งที่ได้รับการพิพากษาคือเนื้อแท้ที่เสื่อมทรามของมวลมนุษย์ เนื้อแท้ของมนุษย์ที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
และบาปต่างๆ ทั้งหมดของมนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงพิพากษาความผิดหยุมหยิมและไม่มีนัยสาคัญของมนุษย์
พระราชกิจแห่งการพิพากษาคือตัวแทน และมิใช่ดาเนินการเพื่อบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ
ตรงกันข้าม มันคือพระราชกิจที่ผคู้ นกลุ่มหนึ่งได้รับการพิพากษาเพื่อเป็ นสิ่งแทนการพิพากษามวลมนุษย์ท้งั ปวง
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงใช้พระราชกิจของพระองค์เพือ่ เป็ นสิ่งแทนพระราชกิจแห่งมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยการดาเ
นินพระราชกิจของพระองค์กบั ผูค้ นกลุ่มหนึ่งโดยพระองค์เอง ซึ่งหลังจากนั้นมันจะค่อยๆ แผ่ออกไปทีละน้อย
นี่คอื ลักษณะของพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยเช่นกัน
พระเจ้ามิได้ทรงพิพากษาบุคคลเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อผูค้ นเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่แทนที่จะเป็ นนั้น ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมวลมนุษย์ท้งั หมดแทน—ตัวอย่างเช่น
การต่อต้านพระเจ้าของมนุษย์ หรื อการไม่เคารพต่อพระองค์ของมนุษย์
หรื อการรบกวนพระราชกิจของพระเจ้าของมนุษย์ เป็ นต้น
สิ่งที่ได้รับการพิพากษาคือเนื้อแท้แห่งการต่อต้านพระเจ้าของมวลมนุษย์
และพระราชกิจนี้คือพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย
พระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ที่มนุษย์ได้เป็ นประจักษ์พยานคือพระราชกิจแห่งการพิ
พากษาต่อหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สีขาวในระหว่างยุคสุดท้าย ซึ่งมนุษย์ได้คิดฝันในระหว่างอดีตกาล
พระราชกิจที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์กาลังทรงกระทาอยู่ปัจจุบนั นี้คือการพิพากษาต่อหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สี
ขาวอย่างแน่นอน
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ในวันนี้คอื พระเจ้าผูซ้ ่งึ ทรงพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดในระหว่างยุคสุดท้าย

เนื้อหนังนี้และพระราชกิจของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
และพระอุปนิสัยของพระองค์คือความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ถึงแม้ว่าขอบเขตของพระราชกิจของพระองค์จะถูกจากัด และมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล
แต่เนื้อแท้ของพระราชกิจแห่งการพิพากษาคือการพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดโดยตรง—
มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของประชากรที่ได้รับการเลือกสรรของประเทศจีน
อีกทั้งมิใช่เพื่อประโยชน์ของผูค้ นจานวนน้อยกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ในระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังนี้
ถึงแม้ว่าขอบเขตของพระราชกิจนี้มิได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล
แต่มนั เป็ นสิ่งแทนพระราชกิจแห่งจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล
และหลังจากพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจภายในขอบเขตของพระราชกิจแห่งเนื้อหนังของพระองค์
พระองค์จะทรงขยายพระราชกิจนี้ไปถึงจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลโดยทันที
ในหนทางเดียวกันกับที่ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูได้ถูกเผยแผ่ไปตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลหลังจากการคืนพระชนม์แ
ละการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์
ไม่ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อพระราชกิจของเนื้อหนังหรื อไม่ก็ตาม
มันคือพระราชกิจที่ดาเนินการอยู่ภายในขอบเขตที่จากัด
แต่เป็ นพระราชกิจซึ่งเป็ นสิ่งแทนพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวล ในระหว่างยุคสุดท้ายนั้น
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์โดยการทรงปรากฏในพระอัตลักษณ์ซ่ึงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และพระเจ้าในเนื้อหนังคือพระเจ้าผูท้ รงพิพากษามนุษย์ต่อหน้าบัลลังก์ใหญ่สีขาว
ไม่ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณหรื อเนื้อหนังหรือไม่ก็ตาม
พระองค์ผูท้ รงพระราชกิจแห่งการพิพากษาก็ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพิพากษามวลมนุษย์ในระหว่างยุคสุดท้าย
การนี้ถูกกาหนดโดยขึ้นอยู่กบั พระราชกิจของพระองค์
และมันมิได้ถูกกาหนดไปตามการทรงปรากฏภายนอกของพระองค์หรื อปัจจัยอืน่ ๆ ที่หลากหลาย
ถึงแม้มนุษย์จะเก็บงามโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายเกี่ยวกับพระวจนะเหล่านี้ไว้
แต่ไม่มีสักคนที่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพิพากษาและการพิชิตชัยมวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้าซึ่ง
จุติมาเป็ นมนุษย์ได้ ไม่ว่ามนุษย์จะคิดถึงมันอย่างไร แต่ในที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริ งทั้งหลายก็คือข้อเท็จจริ ง
ไม่มีสักคนที่สามารถกล่าวได้ว่า “พระราชกิจนั้นดาเนินการโดยพระเจ้า แต่เนื้อหนังนั้นไม่ใช่พระเจ้า”
การนี้เป็ นเรื่ องไร้เหตุผล เพราะพระราชกิจนี้ไม่มีใครสักคนสามารถกระทาได้เว้นแต่พระเจ้าในเนื้อหนัง
ในเมื่อพระราชกิจนี้ได้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว
ภายหลังจากพระราชกิจนี้ก็จะไม่ปรากฏพระราชกิจแห่งการพิพากษามนุษย์ของพระเจ้าเป็ นครั้งที่สอง
พระเจ้าในการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจทั้งหมดแห่งการบริ หารจัดการ

ทั้งหมดทั้งมวลไปแล้ว และจะไม่มีช่วงระยะที่สี่ของพระราชกิจของพระเจ้า
เนื่องจากผูท้ ี่ได้รับการพิพากษาคือมนุษย์ มนุษย์ผซู้ ่งึ มีเนื้อหนังและถูกทาให้เสื่อมทรามไป
และมันไม่ใช่วิญญาณของซาตานที่ได้รับการพิพากษาโดยตรง
เพราะฉะนั้นพระราชกิจแห่งการพิพากษาจึงมิได้ดาเนินการในโลกฝ่ ายวิญญาณ แต่ดาเนินการท่ามกลางมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
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ไม่มีผูใ้ ดเหมาะสมและมีคุณสมบัติเหมาะสาหรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาความเสื่อมทรามของเนื้อหนังมนุษ
ย์มากไปกว่าพระเจ้าในเนื้อหนัง หากการพิพากษาดาเนินการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ยิ่งไปกว่านั้น พระราชกิจเช่นนั้นคงจะยากสาหรับมนุษย์ที่จะยอมรับ
เพราะพระวิญญาณไม่สามารถที่จะมาพบกันซึ่งหน้ากับมนุษย์ได้ และเนื่องจากการนี้
ประสิทธิผลทั้งหลายก็คงจะไม่ส่งผลในทันที
นับประสาอะไรที่มนุษย์จะสามารถมองเห็นพระอุปนิสัยอันมิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้าอย่างชัดเจนขึ้น
ซาตานสามารถได้รับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงก็เฉพาะเมื่อพระเจ้าในเนื้อหนังทรงพิพากษาความเสื่อมทรามของ
มวลมนุษย์เท่านั้น โดยการทรงเป็ นอย่างเดียวกับมนุษย์ที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงสามารถพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้โดยตรง
นี่คือเครื่ องหมายของความบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภายในของพระองค์
และของความพิเศษเหนือธรรมดาของพระองค์ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีคุณสมบัติเหมาะสม
และทรงอยู่ในตาแหน่งที่จะพิพากษามนุษย์ เพราะพระองค์ทรงถือครองความจริ งและความชอบธรรม
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสามารถพิพากษามนุษย์ได้
พวกที่ไม่มีความจริ งและความชอบธรรมย่อมไม่เหมาะที่จะพิพากษาผูอ้ นื่
หากพระราชกิจนี้กระทาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะมิใช่หมายถึงชัยชนะเหนือซาตาน
พระวิญญาณทรงเป็ นที่ยกย่องโดยเนื้อแท้ภายในมากกว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตายทั้งหลาย
และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภายใน และทรงมีชยั ชนะเหนือเนื้อหนัง
หากพระวิญญาณทรงพระราชกิจนี้โดยตรง
พระองค์คงจะไม่ทรงสามารถพิพากษาความไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมนุษย์ได้
และอาจจะไม่ทรงสามารถเผยความไม่ชอบธรรมทั้งหมดของมนุษย์ได้
เนื่องจากพระราชกิจแห่งการพิพากษายังถูกดาเนินการโดยผ่านทางมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์เกี่ยวกั
บพระเจ้าด้วยเช่นกัน และมนุษย์ไม่เคยได้มีมโนคติอนั หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับพระวิญญาณ และดังนั้น
พระวิญญาณจึงไม่ทรงสามารถที่จะเผยความไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้ดีกว่า
นับประสาอะไรที่จะทรงสามารถเปิ ดเผยความไม่ชอบธรรมเช่นนั้นอย่างครบถ้วน
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงเป็ นศัตรู ของบรรดาผูท้ ไี่ ม่รู้จกั พระองค์ท้งั หมด
พระองค์ทรงเปิ ดเผยความไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมวลมนุษย์โดยผ่านทางการพิพากษามโนคติอนั หลงผิดทั้งหลาย
และการต่อต้านพระองค์ของมนุษย์
ประสิทธิผลทั้งหลายของพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นที่ประจักษ์ชดั มากกว่าประสิทธิผลทั้งหลายขอ

งพระราชกิจของพระวิญญาณ และดังนั้น
การพิพากษามวลมนุษย์ท้งั ปวงจึงมิได้ถูกดาเนินการโดยพระวิญญาณโดยตรง
แต่เป็ นพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงเป็ นที่มองเห็นได้และสัมผัสได้โดยมนุษย์
และพระเจ้าในเนื้อหนังทรงสามารถพิชิตมนุษย์ได้โดยครบบริ บูรณ์ ในสัมพันธภาพเช่ นนี้กบั พระเจ้าในเนื้อหนัง
มนุษย์จึงก้าวหน้าจากการต่อต้านไปสู่การเชื่อฟัง จากการข่มเหงไปสู่การยอมรับ
จากมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายไปสู่ความรู ้ และจากการปฏิเสธไปสู่ความรัก—
เหล่านี้คือประสิทธิผลทั้งหลายจากพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
มนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านทางการยอมรับการพิพากษาของพระองค์เท่านั้น มนุษย์ค่อยๆ
มารู ้จกั พระองค์ทีละน้อยโดยผ่านทางพระวจนะทั้งหลายจากพระโอษฐ์ของพระองค์เท่านั้น
มนุษย์ได้รับการพิชิตโดยพระองค์ในระหว่างการที่เขาต่อต้านพระองค์
และเขาได้รับสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตจากพระองค์ในระหว่างการยอมรับการตีสอนของพระองค์
พระราชกิจทั้งหมดนี้คือพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง
และมิใช่พระราชกิจของพระเจ้าในพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระวิญญาณ
พระราชกิจที่กระทาโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์คือพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และพระราชกิจที่ล้าลึกมากที่สุด
และตอนที่สาคัญยิ่งจากพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้านั้นก็คือสองช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการจุติเป็
นมนุษย์
ความเสื่อมทรามอันล้าลึกของมนุษย์เป็ นอุปสรรคที่ยงิ่ ใหญ่ต่อพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุตมิ าเป็ นมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชกิจที่ดาเนินการกับผูค้ นในยุคสุดท้ายเป็ นพระราชกิจที่ยากลาบากอย่างยิง่ ยวด
และสภาพแวดล้อมไม่อานวย และขีดความสามารถของบุคคลทุกประเภทก็ต่ามาก กระนั้น
ในบทอวสานของพระราชกิจนี้ มันจะยังคงสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่ถูกต้องเหมาะสม
โดยไม่มีขอ้ บกพร่ องแต่อย่างใดเลย นี่คือประสิทธิผลของพระราชกิจของเนื้ อหนัง
และประสิทธิผลนี้น่าจูงใจมากกว่าประสิทธิผลของพระราชกิจของพระวิญญาณ
พระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้าจะได้รับการสรุ ปปิ ดตัวในเนื้อหนัง
และพวกมันต้องได้รับการสรุ ปปิ ดตัวโดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
พระราชกิจที่สาคัญมากที่สุดและวิกฤติมากที่สุดกระทาขึ้นในเนื้ อหนัง
และความรอดของมนุษย์ตอ้ งได้รับการดาเนินการโดยพระเจ้าในเนื้อหนังโดยพระองค์เอง
ถึงแม้ว่ามวลมนุษย์ท้งั หมดจะรู ้สึกว่าพระเจ้าในเนื้อหนังนั้นดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์
แต่แท้ที่จริ งแล้วเนื้อหนังนี้เกี่ยวข้องกับชะตากรรมและการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ท้ งั หมด

ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 125
พระราชกิจทุกช่วงระยะของพระเจ้าได้รับการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ท้งั ปวงและมุ่งตรงมาที่มว
ลมนุษย์ทง้ ั หมด ถึงแม้ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
แต่มนั ยังคงมุ่งตรงมาที่มวลมนุษย์ท้งั ปวง พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของสรรพสิ่งมีชีวิตทรงสร้างและมิได้ทรงสร้างทั้งปวง
ถึงแม้พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังจะอยู่ภายในขอบเขตที่จากัด
และเป้าหมายของพระราชกิจนี้ก็ถูกจากัดด้วยเช่นกัน
แต่ละครั้งที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์น้นั
พระองค์ทรงเลือกสรรเป้าหมายของพระราชกิจของพระองค์ที่เป็ นตัวแทนอย่างดียงิ่
และพระองค์มิใช่ทรงคัดเลือกกลุ่มผูค้ นที่เรี ยบง่ายและไม่โดดเด่นเพื่อใช้ในการทรงพระราชกิจ
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทรงเลือกผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการเป็ นตัวแทนสาหรับพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมาเป็ นเ
ป้าหมายของพระราชกิจของพระองค์แทน
ประชากรกลุ่มนี้ได้รับการเลือกสรรเพราะขอบเขตของพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมีจากัด
และได้รับการตระเตรี ยมเป็ นพิเศษเพื่อเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และได้รับการเลือกสรรเป็ นพิเศษเพื่อพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
การคัดเลือกเป้าหมายทั้งหลายของพระราชกิจของพระองค์มิใช่จะไม่มีพนื้ ฐาน แต่กระทาไปตามหลักการ
กล่าวคือ เป้าหมายของพระราชกิจนั้นต้องมีประโยชน์ตอ่ พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง
และต้องสามารถเป็ นตัวแทนมวลมนุษย์ท้งั หมดได้ ตัวอย่างเช่น
ชาวยิวสามารถเป็ นตัวแทนของมวลมนุษย์ท้งั หมดในการรับการไถ่ส่วนพระองค์ของพระเยซู
และชาวจีนสามารถเป็ นตัวแทนของมวลมนุษย์ท้งั หมดในการรับการพิชิตชัยส่วนพระองค์ของพระเจ้าซึ่งจุติมาเ
ป็ นมนุษย์ มีพนื้ ฐานเพื่อการเป็ นตัวแทนมวลมนุษย์ท้งั หมดของชาวยิว
และมีพื้นฐานเพื่อการเป็ นตัวแทนมวลมนุษย์ท้งั หมดของผูค้ นชาวจีนด้วยเช่นกันในการรับการพิชิตชัยส่วนพระ
องค์ของพระเจ้า
ไม่มีสิ่งใดเผยนัยสาคัญของการไถ่มากไปกว่าพระราชกิจแห่งการไถ่ที่ทรงกระทาท่ามกลางชาวยิว
และไม่มีสิ่งใดเผยความครบถ้วนและความสาเร็จของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมากไปกว่าพระราชกิจแห่งการ
พิชิตชัยที่กาลังทรงกระทาท่ามกลางผูค้ นชาวจีน
พระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ปรากฏขึ้นเพื่อมุง่ หมายไปยังผูค้ นกลุ่มเล็กๆ
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางกลุ่มเล็กๆ

กลุ่มนี้คือพระราชกิจแห่งจักรวาลทั้งหมดทั้งมวล และพระวจนะของพระองค์มงุ่ ตรงไปยังมวลมนุษย์ท้งั หมด
หลังจากที่พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมาถึงบทอวสาน
บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์จะได้เริ่มต้นเผยแผ่พระราชกิจที่พระองค์ทรงได้กระทามาท่ามกลางพวกเขา
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังก็คือว่า
พระองค์ทรงสามารถทิง้ พระวจนะและคาแนะนาที่เที่ยงตรงทั้งหลาย
และพระประสงค์เฉพาะของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ไว้ให้แก่บรรดาผูซ้ ่ึงติดตามพระองค์ เพื่อที่ภายหลังจากนั้น
ผูต้ ิดตามทั้งหลายของพระองค์จะสามารถถ่ายทอดพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนัง
และพระประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ให้แก่บรรดาผูท้ ี่ยอมรับหนทางนี้ได้อย่างเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นและเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น
มีเพียงพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังท่ามกลางมนุษย์เท่านั้นที่ทาให้ขอ้ เท็จจริงแห่งการที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วม
และทรงใช้ชีวิตด้วยกันกับมนุษย์สาเร็จลุล่วงได้อย่างแท้จริ ง
มีเพียงพระราชกิจนี้เท่านั้นที่ทาให้ความอยากของมนุษย์ที่จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า
เป็ นประจักษ์พยานพระราชกิจของพระเจ้า และได้ยินพระวจนะส่วนพระองค์ของพระเจ้าลุล่วงไปได้
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงนาพายุคนี้ไปถึงบทอวสานเฉพาะเมื่อพระปฤษฎางค์ของพระยาห์เวห์ได้ปรากฏต่
อมวลมนุษย์แล้วเท่านั้น
และพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคแห่งความเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้าที่คลุมเครื อด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ายนั้นจะนาพามวลมนุษย์ท้งั ปวงมาสู่ยุคหนึ่งที่เป็ นความจริง
มากกว่า สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่า และสวยงามกว่า
พระองค์ไม่เพียงแค่ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติและคาสอนเท่านั้น แต่ที่สาคัญไปกว่านั้นคือ
พระองค์ทรงเผยให้มวลมนุษย์ได้เห็นพระเจ้าผูซ้ ่ึงจริงแท้และปกติ ผูซ้ ่ึงชอบธรรมและบริ สุทธิ์
ผูท้ รงปลดปล่อยพระราชกิจแห่งแผนการบริ หารจัดการ
และผูท้ รงสาธิตให้เห็นสิ่งลึกลับทั้งหลายและบั้นปลายของมวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ทรงสร้างมวลมนุษย์และทรงนาพาแผนการบริหารจัดการมาสู่บทอวสาน
และผูซ้ ่ึงได้ทรงซ่อนอยู่เป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว
พระองค์ทรงนาพายุคแห่งความคลุมเครื อมาสู่บทอวสานอันบริ บูรณ์
พระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดปรารถนาที่จะแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าแต่ไม่สามารถทาได้
พระองค์ทรงจบสิ้นยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดได้รับใช้ซาตาน
และพระองค์ทรงนามวลมนุษย์ท้งั หมดตลอดเส้นทางไปสู่ศกั ราชใหม่โดยครบบริ บูรณ์
ทั้งหมดนี้คือบทอวสานของพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังซึ่งมาแทนที่พระวิญญาณของพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจในเนื้อหนังของพระองค์น้นั
บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์จะไม่แสวงหาและควานหาบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ดูเหมือนทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่อีกต่อไป
และพวกเขาจะเลิกคาดเดาน้ าพระทัยของพระเจ้าที่คลุมเครื อ
เมื่อพระเจ้าทรงเผยแผ่พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังนั้น
บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์จะถ่ายทอดพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทาในเนื้อหนังให้กบั ทุกๆ
ศาสนาและคณะนิกายทั้งหมด
และพวกเขาจะสื่อสารพระวจนะทั้งหมดของพระองค์ไปถึงหูของมวลมนุษย์ท้งั หมด
ทุกอย่างที่บรรดาผูไ้ ด้รับข่าวประเสริ ฐของพระองค์ได้ยินนั้นจะเป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวพระราชกิจของพระองค์
จะเป็ นสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์ได้เห็นและได้ยินมาด้วยตนเอง และจะเป็ นข้อเท็จจริ งและไม่ใช่เรื่องเล่าขาน
ข้อเท็จจริ งเหล่านี้คือหลักฐานทีพ่ ระองค์ทรงใช้เผยแผ่พระราชกิจ
และพวกมันยังเป็ นเครื่ องมือทั้งหลายที่พระองค์ทรงใช้ในการเผยแผ่พระราชกิจด้วยเช่นกัน
หากไม่มีการดารงอยู่ของข้อเท็จจริงทั้งหลายแล้ว
ข่าวประเสริ ฐของพระองค์ก็คงจะไม่เผยแผ่ไปทัว่ ทุกประเทศและทุกสถานที่
หากไม่มีขอ้ เท็จจริ งแต่มีเพียงการจินตนาการทั้งหลายของมนุษย์เท่านั้น
พระองค์ก็คงจะไม่มีวนั สามารถทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลได้
พระวิญญาณเป็ นที่เข้าใจยากสาหรับมนุษย์ และไม่ปรากฏแก่ตาสาหรับมนุษย์
และพระราชกิจของพระวิญญาณก็ไม่ทรงสามารถที่จะทิ้งหลักฐานหรื อข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมใดๆ
เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าไว้ให้แก่มนุษย์ได้ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์อนั แท้จริ งของพระเจ้า
เขาจะเชื่ออยู่เสมอในพระเจ้าที่คลุมเครื อซึ่งไม่มีอยู่ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า
และมนุษย์จะไม่ได้ยนิ พระวจนะที่พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองตลอดไป อย่างไรก็ตาม
การจินตนาการทั้งหลายของมนุษย์น้ นั คือความว่างเปล่า และไม่สามารถแทนพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้า
พระอุปนิสัยภายในเนื้อแท้ของพระเจ้า และพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้
ไม่สามารถได้รับการแสดงบทบาทโดยมนุษย์ได้
พระเจ้าที่ไม่ทรงปรากฏแก่ตาในฟ้าสวรรค์และพระราชกิจของพระองค์สามารถได้รับการนาพามาสู่แผ่น ดินโลก
ได้โดยพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ผทู้ รงพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเท่านั้น
นี่คือหนทางที่ดีเลิศที่สุดสาหรับพระเจ้าที่จะทรงปรากฏต่อมนุษย์
ที่มนุษย์จะมองเห็นพระเจ้าและมารู ้จกั พระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้า
และมันไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้โดยพระเจ้าซึ่งไม่จุติมาเป็ นมนุษย์
การที่ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์มาจนถึงช่วงระยะนี้แล้วนั้น

พระราชกิจของพระเจ้าได้สัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่เหมาะสมที่สุดแล้ว และได้เป็ นความสาเร็จที่ครบบริ บูรณ์แล้ว
พระราชกิจส่วนพระองค์ของพระเจ้าในเนื้อหนังได้ทาให้พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพ
ระองค์ครบบริ บรู ณ์ไปแล้วร้อยละเก้าสิบ
เนื้อหนังนี้ได้จดั เตรี ยมการเริ่ มต้นที่ดีข้นึ ให้แก่พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์
และการสรุ ปย่อสาหรับพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ และได้ประกาศใช้พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์
และได้ทาการเติมเต็มที่ครบถ้วนครั้งสุดท้ายให้แก่พระราชกิจทั้งหมดนี้ ต่อแต่น้ีไป
จะไม่มีพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์อีกพระองค์เพื่อทรงพระราชกิจของพระเจ้าช่วงระยะที่สี่
และจะไม่มีวนั มีพระราชกิจที่น่าอัศจรรย์ใดๆ แห่งการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สามของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระเจ้าในมนุษย์เป็ นสิ่งแทนพระราชกิจของพระองค์แห่งยุคนั้นทั้งยุค
และมันมิได้เป็ นสิ่งแทนช่วงเวลาเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง ดังเช่นที่งานของมนุษย์เป็ น และดังนั้น
บทอวสานของพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ายของพระองค์มิได้หมายความว่าพระราชกิจของพระ
องค์ได้มาถึงบทอวสานอันบริ บูรณ์แล้ว เพราะพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นสิ่งแทนยุคนั้นทั้งยุค
และมิใช่เป็ นสิ่งแทนช่วงเวลาที่ซ่ึงพระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเท่านั้น
มันเป็ นเพียงว่าพระองค์ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์ในยุคนั้นทั้งยุคในระหว่างเวลาที่พระองค์ทรงเป็ นม
นุษย์ ซึ่งหลังจากนั้นมันจะเผยแผ่ไปยังสถานที่ท้งั หมด
หลังจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงนั้น
พระองค์จะทรงมอบหมายพระราชกิจในอนาคตของพระองค์ให้แก่บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ ในหนทางนี้
พระราชกิจของพระองค์ในยุคทั้งยุคนั้นจะดาเนินการไปอย่างไม่ขาดตอน
พระราชกิจของยุคแห่งการบังเกิดเป็ นมนุษย์ท้งั ยุคนั้นจะถือว่าครบบริ บรู ณ์ก็เฉพาะทันทีที่มนั ได้เผยแผ่ไปตลอด
ทัว่ ทั้งจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลเท่านั้น พระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เริ่ มต้นศักราชใหม่
และบรรดาผูท้ ี่สานต่อพระราชกิจของพระองค์คือบรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงใช้งาน
พระราชกิจที่กระทาโดยมนุษย์ลว้ นอยู่ภายในพันธกิจของพระเจ้าในเนื้ อหนังทั้งสิ้น
และมันไม่สามารถที่จะไปไกลเกินขอบเขตนี้ได้
หากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มิได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
มนุษย์ก็คงจะไม่สามารถนาพายุคเก่าไปสู่บทอวสานได้ และคงจะไม่สามารถนาเข้าไปในศักราชใหม่ได้
งานที่มนุษย์กระทาอยู่ภายในระยะหน้าที่ของเขาที่ความสามารถของมนุษย์จะทาได้เท่านั้น
และมันมิได้เป็ นสิ่งแทนพระราชกิจของพระเจ้า
มีเพียงพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถมาและทาพระราชกิจที่พระองค์ควรต้องทาให้ครบบริ บูรณ์ได้
และนอกเหนือจากพระองค์แล้วก็ไม่มผี ใู้ ดสักคนที่สามารถทาพระราชกิจนี้ในนามของพระองค์ได้
แน่นอนว่าสิ่งที่เราพูดถึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์น้ีทรงดาเนินขั้นตอนหนึ่งของพระราชกิจที่ไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายข
องมนุษย์เป็ นครั้งแรก
ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงพระราชกิจที่ไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์มากยิง่ ขึ้น
จุดมุ่งหมายของพระราชกิจนี้คอื การพิชิตชัยมนุษย์ ในแง่หนึ่ง
การจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ามิได้ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์
นอกจากที่พระองค์ทรงพระราชกิจที่ไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์มากยิ่งขึ้น และดังนั้น

มนุษย์จึงพัฒนาทรรศนะต่างๆ ที่ล่อแหลมมากยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับพระองค์
พระองค์เพียงแค่ทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยท่ามกลางมนุษย์ที่มีมโนคติอนั หลงผิดมากมายเหลือคณา
ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิกบั พระองค์อย่างไร ทันทีที่พระองค์ได้ทรงทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงไปแล้ว
ผูค้ นทั้งหมดจะได้กลายมาเป็ นผูอ้ ยูภ่ ายใต้อานาจครอบครองของพระองค์แล้ว
ข้อเท็จจริ งของพระราชกิจนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนอยู่ท่ามกลางผูค้ นชาวจีนเท่านั้น
แต่มนั ยังเป็ นสิ่งแทนวิธีที่มวลมนุษย์ท้งั หลายจะได้รับการพิชิตด้วยเช่นกัน
ประสิทธิผลที่สัมฤทธิ์ต่อผูค้ นเหล่านี้คือเครื่ องแสดงถึงประสิทธิผลที่จะสัมฤทธิ์ต่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
และประสิทธิผลของพระราชกิจที่พระองค์ทรงทาในอนาคตจะมากยิง่ ขึ้นไปกว่าแม้กระทัง่ ประสิทธิผลต่อผูค้ นเ
หล่านี้ พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังมิได้เกี่ยวข้องกับการประโคมที่ยงิ่ ใหญ่
และมันมิได้สวมมาลัยในความพร่ ามัว มันเป็ นจริ งและจริงแท้ และมันเป็ นพระราชกิจซึ่งหนึ่งกับหนึ่งเท่ากับสอง
มันมิได้ซ่อนเร้นจากผูใ้ ด และมันมิได้หลอกลวงผูใ้ ด สิ่งที่ผคู้ นเห็นเป็ นสิ่งต่างๆ ที่จริ งและแท้
และสิ่งที่มนุษย์ได้รับคือความจริงและความรู ้ที่จริง เมื่อพระราชกิจนี้จบลง
มนุษย์จะมีความรู ้ใหม่เกี่ยวกับพระองค์
และบรรดาผูท้ ี่ไล่ตามเสาะหาอย่างแท้จริงจะไม่มีมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายใดๆ เกี่ยวกับพระองค์อีกต่อไป
นี่ไม่ใช่แค่ประสิทธิผลของพระราชกิจของพระองค์ต่อผูค้ นชาวจีนเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นสิ่งแทนประสิทธิผลของพระราชกิจของพระองค์ในการพิชิตมวลมนุษย์ท้งั หมดด้วยเช่นกัน
เพราะไม่มีสิ่งใดมีประโยชน์ต่อพระราชกิจแห่งการพิชิตมวลมนุษย์ท้งั หมดมากไปกว่าเนื้อหนังนี้
และพระราชกิจของเนื้อหนังนี้ และทุกสิ่งทุกอย่างของเนื้อหนังนี้
พวกมันมีประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์วนั นี้ และมีประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์ในอนาคต
เนื้อหนังนี้จะพิชิตมวลมนุษย์ท้งั หมดและจะได้รับมวลมนุษย์ท้งั หมด
ไม่มีพระราชกิจที่ดีกว่าอีกแล้วที่มวลมนุษย์ท้งั หมดจะได้มองเห็นพระเจ้า และเชื่อฟังพระเจ้า และรู ้จกั พระเจ้า
พระราชกิจที่มนุษย์กระทาเพียงแต่เป็ นสิ่งแทนขอบเขตที่จากัดเท่านั้น
และเมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ไม่ตรัสกับบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่ง
แต่ตรัสกับมวลมนุษย์ท้งั หมด และคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ยอมรับพระวจนะของพระองค์
บทอวสานที่พระองค์ทรงประกาศคือบทอวสานของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
ไม่ใช่เพียงบทอวสานของบุคคลเฉพาะคนใดคนหนึ่ง พระองค์มิทรงให้การปฏิบตั ิเป็ นพิเศษแก่ผใู้ ด
และพระองค์ไม่ทรงทาให้ผใู้ ดตกเป็ นเหยือ่ และพระองค์ทรงพระราชกิจเพื่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
และตรัสกับมวลมนุษย์ท้งั หมด
พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์น้ีจึงได้ทรงแบ่งชั้นมวลมนุษย์ท้งั หมดไปตามประเภทแล้ว

ได้ทรงพิพากษามวลมนุษย์ท้งั หมดไปแล้ว
และได้ทรงจัดการเตรียมการบั้นปลายที่เหมาะสมสาหรับมวลมนุษย์ท้งั หมดไว้แล้ว
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงพระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว
พระองค์ได้ทรงแก้ไขพระราชกิจของจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลไปแล้ว
พระองค์ไม่ทรงสามารถรอจนกระทัง่ พระราชกิจของพระองค์ได้เผยแผ่ไปท่ามกลางมวลมนุษย์ท้งั หมดก่อนทรง
ทาการเอ่ยพระวาทะและการจัดการเตรี ยมการทั้งหลายของพระองค์ทีละขั้นตอน
นั่นจะไม่เป็ นการช้าเกินไปหรอกหรือ?
บัดนี้พระองค์มีความสามารถอย่างเต็มเปี่ ยมที่จะทาให้พระราชกิจในอนาคตครบบริ บูรณ์ล่วงหน้า
เพราะองค์หนึ่งเดียวผูก้ าลังทรงพระราชกิจคือพระเจ้าในเนื้อหนัง
พระองค์กาลังทรงพระราชกิจอันไร้ขีดจากัดภายในขอบเขตที่จากัด
และภายหลังจากนั้นพระองค์จะทรงทาให้มนุษย์ปฏิบตั ิหน้าที่ที่มนุษย์ควรต้องปฏิบตั ิ
นี่คือหลักการของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงสามารถดารงพระชนม์ชีพอยู่กบั มนุษย์เป็ นเวลาหนึ่งเท่านั้น
และไม่ทรงสามารถอยูร่ ่ วมกับมนุษย์ไปจนกระทัง่ พระราชกิจของทั้งศักราชนี้จะได้รับการสรุ ปปิ ดตัว
เป็ นเพราะพระองค์คือพระเจ้านั่นเองพระองค์จึงตรัสคาดการณ์พระราชกิจในอนาคตของพระองค์ไว้ล่วงหน้า
หลังจากนี้ไป พระองค์จะทรงแบ่งชั้นมวลมนุษย์ท้งั หมดไปตามประเภทโดยพระวจนะทั้งหลายของพระองค์
มวลมนุษย์จะเข้าสู่พระราชกิจแบบเป็ นขั้นตอนของพระองค์ไปตามพระวจนะทั้งหลายของพระองค์
ไม่มีผใู้ ดเลยจะหนีรอด และทั้งหมดต้องปฏิบตั ิไปตามนี้ ดังนั้น ในอนาคต
ยุคจะต้องได้รับการทรงนาโดยพระวจนะทั้งหลายของพระองค์ และมิใช่ได้รับการทรงนาโดยพระวิญญาณ
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 127
เนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้ว และมันได้ถูกทาให้มืดบอดอย่างลึกที่สุด
และได้รับอันตรายอย่างลึกซึ้ง
เหตุผลที่เป็ นรากฐานสาคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงพระราชกิจในเนื้อหนังโดยพระองค์เองนั้นเป็ นเพราะเป้าหมายแห่
งความรอดของพระองค์คือมนุษย์ ผูม้ ีเนื้อหนัง
และเพราะซาตานยังใช้เนื้อหนังของมนุษย์มารบกวนพระราชกิจของพระเจ้าอีกด้วย
การสู้รบกับซาตานนั้นแท้ที่จริ งแล้วคือพระราชกิจแห่งการพิชิตมนุษย์ และในเวลาเดียวกันนั้น
มนุษย์กย็ งั เป็ นเป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าอีกด้วย ในหนทางนี้
พระราชกิจของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์จงึ จาเป็ นที่สุด ซาตานได้ทาให้เนื้อหนังของมนุษย์เสื่อมทราม
และมนุษย์ได้กลายเป็ นรู ปจาแลงของซาตาน และได้กลายเป็ นเป้าหมายที่ตอ้ งถูกพระเจ้าทาให้พ่ายแพ้
ในหนทางนี้ พระราชกิจแห่งการทาการสู้รบกับซาตานและการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดจึงเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก
และพระเจ้าต้องทรงกลายเป็ นมนุษย์เพื่อที่จะทาการสู้รบกับซาตาน
นี่คือพระราชกิจแห่งความสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งขั้นสูงสุด เมื่อพระเจ้ากาลังทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง
แท้ที่จริ งแล้วพระองค์กาลังทรงทาการสูร้ บกับซาตานในเนื้อหนัง เมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง
พระองค์กาลังทรงพระราชกิจของพระองค์ในดินแดนฝ่ ายวิญญาณ
และพระองค์ทรงทาให้พระราชกิจของพระองค์ท้งั หมดในดินแดนฝ่ ายวิญญาณเป็ นจริ งบนแผ่นดินโลก
ผูท้ ี่ได้รับการพิชิตคือมนุษย์ มนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ และผูท้ ี่ถูกทาให้พ่ายแพ้คือรู ปจาแลงของซาตาน
(แน่นอนว่า นี่ก็คือมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน) ที่อยู่ในความเป็ นปฏิปักษ์กบั พระองค์
และผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดในท้ายที่สุดแล้วนั้นก็คือมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ในหนทางนี้
พระเจ้าจึงจาเป็ นมากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะต้องทรงกลายมาเป็ นมนุษย์ที่มีเปลือกภายนอกของสิ่งทรงสร้างหนึ่ง
เพื่อที่พระองค์จะทรงสามารถทาการสูร้ บจริ งกับซาตานได้ เพื่อพิชิตมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์
และมีเปลือกภายนอกแบบเดียวกันกับพระองค์
และเพื่อช่วยมนุษย์ที่มีเปลือกภายนอกเหมือนพระองค์และได้ถูกซาตานทาให้ได้รับอันตรายไปแล้วนั้นให้รอด
ศัตรู ของพระองค์คือมนุษย์ เป้าหมายแห่งการพิชิตชัยของพระองค์คอื มนุษย์
และเป้าหมายแห่งความรอดของพระองค์คือมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น
ดังนั้นพระองค์จงึ ต้องทรงกลายเป็ นมนุษย์ และในหนทางนี้ พระราชกิจของพระองค์จงึ กลายเป็ นง่ายขึ้นมาก
พระองค์ทรงสามารถเอาชนะซาตานและพิชิตมวลมนุษย์ และยิง่ ไปกว่านั้น
ทรงสามารถช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้ ถึงแม้ว่าเนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและจริ ง แต่พระองค์มใิ ช่เนื้อหนัง ทัว่ ไป
กล่าวคือ พระองค์มิใช่เนื้อหนังที่เป็ นแค่เพียงมนุษย์เท่านั้น แต่เป็ นเนื้อหนังที่เป็ นทั้งมนุษย์และพระเจ้า

นี่คือความแตกต่างระหว่างพระองค์กบั มนุษย์ และมันคือเครื่ องหมายแห่งพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า
มีเพียงเนื้อหนังดังเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถทาพระราชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทาได้
และทาให้พนั ธกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังสาเร็จลุล่วงได้
และทาให้พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ครบบริ บูรณ์อย่างเต็มเปี่ ยมได้ หากมันมิได้เป็ นดังนี้แล้ว
พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ก็คงจะเป็ นความว่างเปล่าและมีขอ้ บกพร่องอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงสามารถทาการสู้รบกับวิญญาณของซาตานและทาให้เกิดชัยชนะได้ แต่ธรรมชาติเก่าๆ
ของมนุษย์ที่ถูกทาให้เสื่อมทรามไปแล้วก็ไม่มีวนั สามารถได้รับการแก้ไขได้
และพวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและต่อต้านพระองค์ก็ไม่มีวนั สามารถกลายมาเป็ นผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้อานาจครอบครองข
องพระองค์ได้อย่างแท้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ไม่มีวนั ทรงสามารถพิชิตมวลมนุษย์ได้
และไม่มีวนั ทรงสามารถได้รับมวลมนุษย์ท้งั หมดไว้ได้ หากพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถได้รับการแก้ไข
เช่นนั้นแล้ว การบริ หารจัดการของพระองค์ก็จะไม่มีวนั ได้รับการนาพาไปสู่ บทอวสาน
และมวลมนุษย์ท้งั หมดก็จะไม่สามารถเข้าสู่การหยุดพักได้
หากพระเจ้าไม่ทรงสามารถเข้าสู่การหยุดพักกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์ได้ เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะไม่มีวนั มีบทอวสานแก่พระราชกิจการบริ หารจัดการเช่นนั้น
และผลที่สุดก็คือพระสิริของพระเจ้าจะสาบสูญไป ถึงแม้ว่าเนื้อหนังของพระองค์จะไม่มีสิทธิอานาจ
แต่พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาจะได้สัมฤทธิ์ประสิทธิผลของมันมาแล้ว
นี่คือทิศทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพระราชกิจของพระองค์
ไม่ว่าเนื้อหนังของพระองค์จะมีสิทธิอานาจหรื อไม่ก็ตาม
ตราบเท่าที่พระองค์ทรงมีความสามารถในการกระทาพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง ไม่ว่าเนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและธรรมดาเพียงใดก็ตาม
พระองค์กย็ งั คงทรงสามารถกระทาพระราชกิจที่พระองค์ควรต้องทรงกระทาได้
เพราะเนื้อหนังนี้คือพระเจ้าและไม่ใช่เป็ นเพียงแค่มนุษย์
เหตุผลที่เนื้อหนังนี้สามารถทางานที่มนุษย์ไม่สามารถทาได้คือเพราะเนื้อแท้ภายในของพระองค์ไม่เหมือนกับเนื้
อแท้ภายในของมนุษย์คนใด
และเหตุผลที่พระองค์ทรงสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดคือเพราะพระอัตลักษณ์ของพระองค์แตกต่างไปจากอัตลักษ
ณ์ของมนุษย์คนใด เนื้อหนังนี้มีความสาคัญต่อมนุษย์ยงิ่ นักเพราะพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงสามารถกระทาพระราชกิจที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาที่มีเนื้อหนังคนใดสามารถกระทาได้
และเพราะพระองค์ทรงสามารถช่วยมนุษย์ที่เสื่อมทรามผูใ้ ช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์บนแผ่นดิน โลกให้รอดได้

แม้ว่าพระองค์ทรงเป็ นเหมือนกันกับมนุษย์
แต่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ก็ทรงมีความสาคัญต่อมวลมนุษย์มากกว่าบุคคลที่มีคุณค่าคนใด
เพราะพระองค์ทรงสามารถกระทาพระราชกิจที่พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ทรงสามารถกระทาได้
ทรงสามารถมากกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าในการเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าพระองค์เอง
และทรงสามารถมากกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าในการได้รับมวลมนุษย์อย่างครบถ้วน เนื่องจากผลอันนี้
ถึงแม้เนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและธรรมดา
แต่คุณความดีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์และนัยสาคัญของพระองค์ต่อการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ก็ทาให้พระอง
ค์ทรงมีค่าอย่างสูง และคุณค่าและนัยสาคัญที่แท้จริ งของเนื้อหนังนี้มิอาจประเมินได้กบั มนุษย์คนใด
ถึงแม้ว่าเนื้อหนังนี้จะไม่สามารถทาลายซาตานได้โดยตรง
แต่พระองค์ทรงสามารถใช้พระราชกิจของพระองค์เพื่อพิชิตมวลมนุษย์และเอาชนะซาตาน
และทาให้ซาตานนบนอบต่ออานาจครอบครองของพระองค์อย่างเต็มเปี่ ยมได้
เป็ นเพราะพระเจ้าทรงจุติเป็ นมนุษย์นี่เองทีพ่ ระองค์ทรงสามารถเอาชนะซาตานและทรงสามารถช่วยมวลมนุษย์ใ
ห้รอดได้ พระองค์มิได้ทรงทาลายซาตานโดยตรง แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทรงกลายมาเป็ นเนื้อหนังเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตมวลมนุษย์ที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้ว
ในหนทางนี้
พระองค์ทรงสามารถเป็ นคาพยานต่อพระองค์เองท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ได้ดีกว่า
และพระองค์ทรงสามารถช่วยมนุษย์ที่ถูกทาให้เสื่อมทรามให้รอดได้ดีกว่า
การเอาชนะซาตานของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นคาพยานที่ยงิ่ ใหญ่กว่า
และเป็ นที่น่าจูงใจมากกว่าการทาลายซาตานโดยตรงโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
พระเจ้าในเนื้อหนังทรงสามารถช่วยมนุษย์ให้รู้จกั พระผูส้ ร้างได้ดีกว่า
และทรงสามารถเป็ นคาพยานต่อพระองค์เองท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ได้ดีกว่า
ตัดตอนมาจาก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์
เพื่อเปิ ดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์และยอมให้มนุษย์มองเห็นพระองค์โดยพระองค์เอง นี่คือเรื่องเล็กกระนั้นหรือ?
มันไม่ใช่เรี ยบง่ายเลยจริงๆ! มันมิใช่ดงั ที่มนุษย์จินตนาการว่าพระเจ้าได้เสด็จมาแล้ว
ดังนั้นมนุษย์จงึ อาจจะมองดูพระองค์
เพื่อที่มนุษย์อาจเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีจริงและไม่คลุมเครื อหรื อกลวงเป็ นโพรง
และว่าพระเจ้าทรงสูงส่งแต่ทรงถ่อมพระทัยด้วย มันจะเรี ยบง่ายเช่นนั้นได้หรื อ?
ที่แท้จริ งแล้วมันเป็ นเพราะซาตานได้ทาให้เนื้อหนังของมนุษย์เสื่อมทราม
และมนุษย์คือผูซ้ ่ึงพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะช่วยให้รอด
ซึ่งพระองค์ตอ้ งทรงยอมรับเนื้อหนังเพื่อทาการสูร้ บกับซาตานและเพื่อเป็ นผูเ้ ลี้ยงมนุษย์โดยพระองค์เอง
นี่เท่านั้นที่เป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์
การทรงจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้ามีข้ นึ เพื่อทาให้ซาตานปราชัย และเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดได้ดีข้ นึ ด้วย
นั่นเป็ นเพราะผูท้ ี่สามารถกระทาการสู้รบกับซาตานได้คือพระเจ้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้า
หรื อเป็ นเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ กล่าวสั้นๆ ได้ว่า
บรรดาทูตสวรรค์ไม่สามารถเป็ นผูท้ ี่กาลังทาการสูร้ บกับซาตานได้
นับประสาอะไรที่มนุษย์ผซู้ ่งึ ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามจะสามารถเป็ นได้
บรรดาทูตสวรรค์ไร้พลังอานาจที่จะต่อสู้ในการสู้รบนี้ และมนุษย์ก็ยงิ่ ไร้สมรรถภาพกว่านั้นเสียอีก
เมื่อเป็ นเช่นนี้ หากพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงพระราชกิจกับชีวิตของมนุษย์
หากพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ตอ้ งทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยพระองค์เอง—นั่นคือ
พระองค์ตอ้ งทรงยอมรับเนื้อหนังเข้าไว้โดยพระองค์เอง และด้วยอัตลักษณ์ในธรรมชาติของพระองค์
กับพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงกระทา จึงเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์และช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เอง
หากมิเป็ นเช่นนั้น หากว่าเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้าหรื อมนุษย์ที่ทรงพระราชกิจนี้ เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะไม่มีวนั ได้สิ่งใดมาจากการสูร้ บนี้ และมันคงจะไม่มีวนั จบสิ้นลง
มีเพียงเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อไปทาสงครามกับซาตานท่ามกลางมนุษย์เท่านั้น
มนุษย์จึงจะมีโอกาสแห่งความรอด ยิง่ ไปกว่านั้น
เมื่อนั้นเท่านั้นที่ซาตานจะอับอายและจากไปโดยปราศจากโอกาสอันใดที่จะหาประโยชน์ใส่ตวั
หรื อแผนการอันใดที่จะลงมือดาเนินการ
พระราชกิจที่พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงกระทาไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยพระวิญญาณของพระเจ้า

และมันคงจะเป็ นไปไม่ได้มากยิ่งขึ้นเสียอีกสาหรับมนุษย์ที่มีเนื้อหนังที่จะทาการนั้นในนามของพระเจ้า
เนื่องจากพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทานั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชีวิตมนุษย์
และเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเสื่อมทรามของมนุษย์ หากว่ามนุษย์จะมีส่วนร่ วมในการสูร้ บนี้
เขาก็คงจะเพียงแค่เผ่นหนีไปในความระส่าระสายอันเปี่ ยมวิบตั ิเท่านั้น
และก็คงจะแค่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเสื่อมทรามของเขาได้เลย
เขาคงจะไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดจากกางเขน หรือพิชิตมวลมนุษย์ที่กบฏทั้งปวงได้
แต่คงจะสามารถทาได้แค่เพียงงานเก่าเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้ไปเกินพ้นหลักการทั้งหลาย
หรื อไม่กง็ านที่ไม่เกีย่ วข้องกับการทาให้ซาตานปราชัยเท่านั้น แล้วไยต้องเป็ นกังวลเล่า?
อะไรหรื อคือนัยสาคัญของพระราชกิจที่ไม่สามารถได้มวลมนุษย์ มา
แล้วนับประสาอะไรกับการทาให้ซาตานปราชัย? และเช่นนี้เอง
การสู้รบกับซาตานจึงสามารถดาเนินการเสร็จสิน้ ได้โดยพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้น
และมันคงแค่เป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์ที่จะทาการนั้น หน้าที่ของมนุษย์คือเชื่อฟังและติดตาม
เพราะมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะทางานซึ่งคล้ายคลึงกับการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกได้
และยิ่งไปกว่านั้น เขาไม่สามารถที่จะดาเนินงานแห่งการสู้รบกับซาตานจนเสร็จสิ้นได้
มนุษย์สามารถเพียงแค่ทาให้พระผูส้ ร้างพึงพอพระทัยภายใต้สภาวะผูน้ าของพระเจ้าพระองค์เอง
โดยผ่านทางการที่ซาตานได้รับความปราชัย นี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่มนุษย์สามารถทาได้ และดังนั้น
ทุกครั้งที่การสูร้ บครั้งใหม่เริ่ มขึ้น ซึ่งกล่าวได้ว่า ทุกครั้งที่พระราชกิจแห่งยุคใหม่เริ่มต้นขึ้น
พระเจ้าพระองค์เองทรงกระทาพระราชกิจนี้โดยพระองค์เอง
โดยผ่านทางนี้ซ่งึ พระองค์ทรงนาทางไปทัว่ ทั้งยุคและทรงเปิ ดเส้นทางใหม่สาหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
อรุ ณรุ่งของยุคใหม่แต่ละยุคคือการเริ่ มต้นใหม่ในการสูร้ บกับซาตาน
โดยผ่านทางนี้ซ่งึ มนุษย์จะเข้าสู่อาณาจักรที่สวยงามกว่า ใหม่กว่า
และยุคใหม่ที่พระเจ้าพระองค์เองทรงนาทางโดยพระองค์เอง มนุษย์คอื เจ้านายของสรรพสิ่งทั้งปวง
แต่บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกรับไว้จะกลายเป็ นดอกผลแห่งการสูร้ บทั้งหมดกับซาตาน
ซาตานคือผูท้ าให้สรรพสิ่งทั้งปวงเสื่อมทราม มันคือผูไ้ ด้รับความปราชัย ณ บทอวสานของการสู้รบทั้งหมด
และคือผูเ้ ดียวที่จะถูกลงโทษภายหลังจากการสู้รบเหล่านี้ ท่ามกลางพระเจ้า มนุษย์ และซาตาน
มีเพียงซาตานเท่านั้นที่เป็ นผูซ้ ่ึงจะถูกรังเกียจและถูกปฏิเสธ ในขณะเดียวกัน
พวกที่ถูกซาตานได้ไปและพระเจ้ามิได้ทรงนากลับมา
ก็จะกลายเป็ นบรรดาผูซ้ ่งึ จะได้รับการลงโทษในนามของซาตาน ท่ามกลางทั้งสามนี้
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สรรพสิ่งทั้งปวงควรจะต้องนมัสการ ในขณะเดียวกัน

บรรดาผูท้ ี่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแต่พระเจ้าได้ทรงนากลับมา และเป็ นผูท้ ี่ติดตามทางแห่งพระเจ้า
จะกลายเป็ นบรรดาผูท้ ี่จะได้รับพระสัญญาของพระเจ้าและจะพิพากษาพวกมารร้ายแทนพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงมีชยั ชนะอย่างแน่นอน และซาตานจะปราชัยอย่างแน่นอน
แต่ท่ามกลางมนุษย์มีบรรดาผูท้ ี่จะชนะและพวกที่จะแพ้ บรรดาผูท้ ี่ชนะจะอยู่กบั เหล่าผูช้ นะ
และพวกที่แพ้จะอยู่กบั บรรดาผูแ้ พ้ นี่คือการจาแนกชั้นแต่ละคนไปตามประเภท
นี่คือบทอวสานขั้นสุดท้ายของพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้า
มันคือจุดมุ่งหมายของพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าด้วยเช่นกัน และมันจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
แก่นสาคัญของพระราชกิจหลักแห่งแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้ามุ่งเน้นที่ความรอดของมนุษย์
และพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วก็เพื่อประโยชน์แห่งแก่นสาคัญนี้
เพื่อประโยชน์แห่งพระราชกิจนี้ และเพื่อทาให้ซาตานปราชัย
ครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ก็เพื่อที่จะทาให้ซาตานปราชัยด้วยเช่นกัน นัน่ คือ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยพระองค์เอง
และทรงถูกตอกตรึงกับกางเขนโดยพระองค์เองเพื่อที่จะทาให้พระราชกิจแห่งการสู้รบครั้งแรกครบบริ บูรณ์
ซึ่งเป็ นพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ ในทานองเดียวกันนั้น
พระเจ้าก็ทรงพระราชกิจในช่วงระยะนี้โดยพระองค์เองเช่นกัน
ซึ่งได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์
เพื่อตรัสพระวจนะของพระองค์โดยพระองค์เองและยอมให้มนุษย์มองเห็นพระองค์
แน่นอนว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระองค์จะต้องทรงพระราชกิจอื่นบางอย่างระหว่างทางด้วยเช่นกัน
แต่เหตุผลหลักที่พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้นโดยพระองค์เองนั้นก็เพื่อที่จะทรงทาให้ซา
ตานปราชัย เพื่อทรงพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวง และเพื่อให้ได้ผคู้ นเหล่านี้มา ดังนั้น
พระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าจึงมิใช่เรี ยบง่ายเลยจริ งๆ
หากพระประสงค์ของพระองค์เป็ นเพียงเพื่อแสดงให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าถ่อมพระทัยและทรงซ่อนเร้นเท่านั้น
และเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นจริ ง หากมันเป็ นไปเพียงเพื่อประโยชน์แห่งการทรงพระราชกิจนี้เท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะไม่จาเป็ นต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ถึงแม้ว่าพระเจ้ามิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ก็ทรงสามารถเปิ ดเผยความถ่อมพระทัยและความซ่อนเร้นของพระองค์
ความยิ่งใหญ่และความบริ สุทธิ์ของพระองค์ต่อมนุษย์โดยตรงได้
แต่สิ่งทั้งหลายเช่นนั้นมิได้มีสิ่งใดเกีย่ วข้องกับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์
สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดหรื อทาให้เขาครบบริ บูรณ์ได้
นับประสาอะไรที่พวกมันจะสามารถเอาชนะซาตานได้

หากการเอาชนะซาตานเพียงแค่เกีย่ วข้องกับพระวิญญาณที่ทรงทาการสู้รบกับวิญญาณหนึ่งเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจดังกล่าวคงจะมีคุณค่าที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งน้อยลงไปอีก
มันคงจะไม่สามารถทาให้ได้มนุษย์มาและคงจะทาให้โชคชะตาและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของมนุ
ษย์ย่อยยับไป เช่นนี้เอง พระราชกิจของพระเจ้าวันนี้จงึ มีนยั สาคัญลุ่มลึก
มันมิใช่เป็ นเพียงเพื่อที่มนุษย์อาจมองเห็นพระองค์ หรื อเพื่อที่มนุษย์อาจลืมตาเสียที
หรื อเพื่อที่จะจัดเตรี ยมให้เขามีสานึกรับรู ้เล็กน้อยถึงความรู ้สึกว่าได้รับการขับเคลื่อนและได้รับการหนุนใจเท่านั้
น พระราชกิจเช่นนั้นไม่มีนยั สาคัญอันใด หากเจ้าสามารถพูดถึงความรู ้ประเภทนี้เท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าไม่รู้จกั นัยสาคัญที่แท้จริ งแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 129
พระราชกิจแต่ละช่วงระยะที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิมีนัยสาคัญในทางปฏิบตั ิของมันเอง ย้อนกลับไป
เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ทรงเป็ นชาย และเมื่อพระเจ้าเสด็จมาครั้งนี้ พระองค์ทรงเป็ นหญิง จากสิ่งนี้
เจ้าสามารถมองเห็นได้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทั้งชายและหญิงเพื่อพระราชกิจของพระองค์
และกับพระองค์แล้วนั้น ไม่มีความแตกต่างกันในด้านเพศ เมื่อพระวิญญาณของพระองค์เสด็จมา
พระองค์ทรงสามารถใช้มนุษย์ใดๆ ก็ได้ตามที่พระองค์พอพระทัย
และมนุษย์ผนู้ ้ นั สามารถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
ไม่ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิงก็สามารถแสดงถึงพระเจ้าได้ตราบเท่าที่มนุษย์ผนู้ ้ นั เป็ นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมา
หากพระเยซูทรงปรากฏเป็ นผูห้ ญิงเมื่อพระองค์เสด็จมา กล่าวคือ
หากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิสนธิในครรภ์เป็ นทารกหญิง และไม่ใช่เด็กชาย
พระราชกิจในช่วงระยะนั้นจะยังเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท้งั หมดเหมือนเช่นเดิม หากเป็ นกรณีน้ ัน
พระราชกิจในช่วงระยะปัจจุบนั ก็จะต้องทาให้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยชายแทน
แต่พระราชกิจก็จะยังเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท้งั หมดเหมือนเช่นเดิม
พระราชกิจที่ทรงกระทาในทั้งสองช่วงระยะมีนยั สาคัญเท่าๆ กัน ทั้งสองระยะจะไม่มีการกระทาซ้ า
และทั้งสองระยะไม่มีความขัดแย้งกัน ณ ขณะนั้น ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
พระเยซูทรงได้รับการเรี ยกขานว่าเป็ นพระบุตรพระองค์เดียว และ “พระบุตร” แสดงนัยถึงเพศชาย
เหตุใดจึงไม่มีการกล่าวถึงพระบุตรพระองค์เดียวนั้นในระยะปัจจุบนั นี้?
นั่นเป็ นเพราะข้อพึงประสงค์ของพระราชกิจทาให้จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศของพระเยซู
กับพระเจ้าแล้ว เพศไม่มีความแตกต่าง พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ตามที่ทรงปรารถนา
และในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์น้นั พระองค์ไม่ทรงอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดใด แต่ทรงเป็ นอิสระอย่างยิง่
แต่พระราชกิจทุกช่วงระยะมีนัยสาคัญในทางปฏิบตั ิของมันเอง พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครั้ง
และเป็ นที่ชดั แจ้งอยู่ในตัวว่า การจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายนั้นคือครั้งสุดท้าย
พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อประกาศกิจการของพระองค์ท้งั หมด
หากในช่วงระยะนี้พระองค์ไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจด้วยพระองค์เองเพื่อให้มนุษย์ได้เป็ นพ
ยาน มนุษย์ก็คงจะยึดติดกับมโนคติที่หลงผิดที่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูช้ ายเท่านั้น ไม่ใช่ผหู้ ญิง ก่อนนี้
มนุษย์ท้งั หมดเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็ นได้เพียงผูช้ ายเท่านั้น และผูห้ ญิงไม่สามารถได้รับการเรียกขานว่าพระเจ้าได้
เพราะมนุษย์ท้งั หมดเห็นว่าผูช้ ายมีอานาจเหนือกว่าผูห้ ญิง
พวกเขาเชื่อว่าไม่มีผหู้ ญิงคนใดที่สามารถรับสิทธิอานาจได้ มีเพียงผูช้ ายเท่านั้น ที่ยงิ่ ไปกว่านั้น
พวกเขายังถึงกับกล่าวว่าผูช้ ายเป็ นผูน้ าของผูห้ ญิง

และว่าผูห้ ญิงต้องเชื่อฟังผูช้ ายและไม่สามารถเหนือกว่าผูช้ ายได้ ในอดีต
เมือ่ มีการกล่าวว่าผูช้ ายเป็ นผูน้ าของผูห้ ญิง คากล่าวนี้ถูกชี้นาไปยังอาดัมและเอวา ผูซ้ ่งึ ถูกงูลอ่ ลวงไปแล้ว —
หาใช่ชายและหญิงตามที่ได้รับการทรงสร้างโดยพระยาห์เวห์ในตอนแรกไม่
แน่นอนว่าผูห้ ญิงต้องเชื่อฟังและรักสามีของเธอ และสามีตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะหาเลี้ยงและสนับสนุนครอบครัวของเขา
สิ่งเหล่านี้คือธรรมบัญญัติและประกาศกฤษฎีกาที่พระยาห์เวห์ทรงกาหนดขึ้นและที่มนุษย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามในชีวิต
ของพวกเขาบนแผ่นดินโลก พระยาห์เวห์ตรัสต่อผูห้ ญิงว่า “เจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้า
และเขาจะปกครองตัวเจ้า” พระองค์ตรัสเช่นนั้นเพียงเพือ่ ให้มนุษย์ (นั่นคือ ทั้งชายและหญิง)
อาจใช้ชีวิตปกติภายใต้อานาจครอบครองของพระยาห์เวห์ได้
และเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์สามารถมีโครงสร้างและไม่ออกนอกระเบียบอันดีงามเหมาะสมของพวกเขา ดังนั้น
พระยาห์เวห์ทรงสร้างกฎที่เหมาะสมว่าชายและหญิงควรปฏิบตั ิอย่างไร
แม้ว่านี่จะเป็ นเพียงในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหมดที่ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก
และไม่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาก็ตาม
พระเจ้าจะทรงเป็ นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างของพระองค์ได้อย่างไร?
พระวจนะของพระองค์ได้รับการชี้นาไปสู่มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเท่านั้น
เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตปกติตามที่พระองค์ได้ทรงตั้งกฎต่างๆ ไว้สาหรับชายและหญิง ในตอนเริ่ มต้น
เมื่อพระยาห์เวห์ทรงสร้างมนุษย์ข้นึ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ มาสองแบบ ทั้งชายและหญิง
และดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกระหว่างชายและหญิงในมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมาเป็ น
พระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินเรื่ องการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ตามพระวจนะที่พระองค์ตรัสต่ออาดัมและเอวา
สองครั้งที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั
ทั้งสิ้นล้วนได้รับการกาหนดให้สอดคล้องกับพระดาริ ของพระองค์ ณ
เวลาที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ เป็ นครั้งแรก นั่นคือ
พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในการจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งของพระองค์เสร็จสิ้นโดยมีพื้นฐานจากชายและหญิง
ก่อนที่พวกเขาจะเสื่อมทราม หากมนุษย์นาพระวจนะที่พระยาห์เวห์ตรัสต่ออาดัมและเอวา ผูท้ ี่ถูกงูล่อลวง
และเอามาใช้กบั พระราชกิจในการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ไม่ใช่ว่าพระเยซูจะต้องทรงรักพระชายาของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ควรที่จะทรงรักด้วยเช่นกันหรอกหรื อ
? เช่นนี้แล้ว พระเจ้าจะยังทรงเป็ นพระเจ้าอยู่หรื อ? และเมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
พระองค์จะยังทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสมบูรณ์ได้หรื อ?
หากการที่มนุษย์ซ่งึ พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นหญิงนั้นเป็ นสิ่งผิด
เช่นนั้นแล้วการที่พระเจ้าทรงสร้างผูห้ ญิงขึ้นมานั้นจะไม่เป็ นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สุดเช่นกันหรอกหรื อ

? หากผูค้ นยังเชื่อว่าการที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นหญิงนั้นเป็ นสิ่งผิด ถ้าเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าพระเยซู
ผูม้ ิได้เสกสมรสและด้วยเหตุน้ นั จึงไม่สามารถรักพระชายาของพระองค์ได้ จะเป็ นความผิดพลาดพอๆ
กับการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งปัจจุบนั หรื อไม่?
เพราะเจ้านาพระวจนะที่พระยาห์เวห์ตรัสต่อเอวามาใช้วดั ความจริ งของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในยุคปัจจุบั
น
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ตอ้ งใช้พระวจนะที่พระยาห์เวห์ตรัสต่ออาดัมมาตัดสินองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ใน
ยุคพระคุณด้วย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันหรอกหรื อ?
เพราะเจ้าประเมินองค์พระเยซูเจ้าโดยดูจากชายที่ยงั ไม่ถูกงูลอ่ ลวง เช่นนั้น
เจ้าก็ย่อมไม่อาจตัดสินความจริงของการจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้โดยดูจากหญิงที่ถูกงูลอ่ ลวงไปแล้วได้
นี่ย่อมไม่ยุติธรรม! การประเมินพระเจ้าในลักษณะนี้พิสูจน์ว่าเจ้าขาดความมีเหตุผล
เมื่อพระยาห์เวห์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครั้ง
เพศของมนุษย์ของพระองค์เกี่ยวข้องกับชายและหญิงที่ยงั ไม่ถกู งูล่อลวง
พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครั้งโดยเป็ นไปตามชายและหญิงที่ยงั ไม่ถูกงูล่อลวง
อย่าคิดว่าความเป็ นชายของพระเยซูเป็ นเหมือนกับความเป็ นชายของอาดัมที่ถูกงูลอ่ ลวง
ทั้งสองสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง พระองค์และอาดัมเป็ นชายที่มีธรรมชาติแตกต่างกัน
คงไม่ใช่อย่างแน่นอนที่ความเป็ นชายของพระเยซูเป็ นสิ่งพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูน้ าของผูห้ ญิงทั้งหมด
แต่ไม่ใช่ของผูช้ ายทั้งหมดกระนั้นหรื อ? พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวทั้งหมด
(รวมถึงทั้งชายและหญิง) หรอกหรื อ? พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง ทรงไม่ใช่แค่ผนู้ าของผูห้ ญิง
แต่ทรงเป็ นหัวหน้าของผูช้ ายด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของทุกสรรพสิ่งที่สร้างขึ้น
และผูน้ าของสรรพสิ่งทรงสร้าง
เจ้าสามารถกาหนดว่าความเป็ นชายของพระเยซูคือสัญลักษณ์ของการเป็ นผูน้ าของผูห้ ญิงได้อย่างไร?
นี่ไม่ใช่การหมิ่นประมาทหรอกหรือ? พระเยซูทรงเป็ นชายคนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกทาให้เสื่อมทราม
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระองค์จะทรงเป็ นชายอย่างอาดัมซึ่งถูกทาให้เสื่อมทรามได้อย่างไร?
พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์ที่พระวิญญาณอันพิสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้าทรงจุติมา
เจ้าจะสามารถกล่าวได้อย่างไรว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่มีคุณสมบัติความเป็ นชายในแบบของอาดัม?
ในกรณีน้นั ไม่ใช่ว่าพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าเป็ นสิ่งผิดไปแล้วหรอกหรื อ?
พระยาห์เวห์จะทรงสามารถรวมความเป็ นชายของอาดัมผูถ้ ูกงูล่อลวงไว้ภายในพระเยซูได้กระนั้นหรื อ?
ไม่ใช่ว่าการจุติเป็ นมนุษย์ในยุคปัจจุบนั เป็ นอีกตัวอย่างของพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งทรงจุตเิ ป็ นมนุษย์

ผูม้ ีเพศแตกต่างจากพระเยซูแต่มีลกั ษณะตามธรรมชาติเหมือนพระองค์หรอกหรื อ?
เจ้ายังคงกล้ากล่าวว่าพระเจ้าที่ทรงจุติเป็ นมนุษย์ไม่สามารถเป็ นหญิงได้
เพราะผูห้ ญิงคือคนแรกที่ถูกงูล่อลวงกระนั้นหรื อ? เจ้ายังคงกล้ากล่าวว่า เพราะผูห้ ญิงเป็ นมลทินที่สุด
และเป็ นแหล่งกาเนิดของความเสื่อมทรามของมนุษย์
จึงเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงสามารถบังเกิดเป็ นมนุษย์ผหู้ ญิงหรือ? เจ้ากล้ายืนกรานหรื อไม่ที่จะกล่าวว่า
“ผูห้ ญิงจะต้องเชื่อฟังผูช้ ายเสมอไป และอาจไม่มีวนั ที่จะสาแดงหรื อเป็ นตัวแทนโดยตรงของพระเจ้าได้”?
เจ้าไม่เข้าใจในอดีต แต่ตอนนี้เจ้าสามารถหมิ่นประมาทพระราชกิจของพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นต่อไปได้อย่างนั้นหรื อ? หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจน
เจ้าควรระวังคาพูดของเจ้าจะดีที่สุด เพื่อไม่ให้ความโง่เขลาและความไม่รู้เท่าทันของเจ้าถูกเปิ ดเผย
และเพื่อไม่ให้ความอัปลักษณ์ของเจ้าถูกตีแผ่ออกมา จงอย่าคิดว่าเจ้าเข้าใจทุกสิ่ง
เราบอกเจ้าว่าทั้งหมดที่เจ้าเคยเห็นและเคยได้รับประสบการณ์มาแล้วนั้นไม่พอเพียงที่จะทาให้เจ้าเข้าใจแม้เพียงห
นึ่งในพันของแผนการบริ หารจัดการของเรา ถ้าเช่นนั้น เหตุใดเจ้าจึงทาตัวหยิ่งผยองนัก?
พรสวรรค์อนั เล็กน้อยและความรู ้อนั น้อยนิดที่เจ้ามีน้ นั ไม่พอเพียงที่จะให้พระเยซูทรงใช้แม้เพียงหนึ่งวินาทีในพ
ระราชกิจของพระองค์! จริ งๆ แล้วเจ้ามีประสบการณ์มากเท่าใดกัน?
สิ่งที่เจ้าเคยเห็นและทั้งหมดที่เจ้าเคยได้ยนิ มาในช่วงชีวิตของเจ้า
และสิ่งที่เจ้าเคยจินตนาการถึงนั้นน้อยกว่างานที่เราทาในชัว่ ขณะเดียวเสียอีก!
เจ้าอย่าจับผิดและมองหาความผิดพลาดจะดีที่สุด เจ้าสามารถโอหังได้เท่าที่เจ้าต้องการ
แต่เจ้าไม่ได้เป็ นสิ่งใดมากไปกว่าสิ่งทรงสร้างซึ่งไม่แม้แต่จะเทียบเท่าได้กบั มดสักตัว!
ทั้งหมดที่เจ้ามีในพุงเจ้านั้นน้อยกว่าสิ่งที่อยู่ในพุงของมดตัวหนึ่ง!
จงอย่าคิดว่านี่ทาให้เจ้ามีสิทธิทาท่าทางอย่างลาพองและคุยโตได้เพียงเพราะเจ้าเคยได้รับประสบการณ์และวัยวุฒิ
มาบ้างแล้ว ประสบการณ์และวัยวุฒิของเจ้าไม่ใช่ผลิตผลของคาพูดที่เราได้เอ่ยออกไปหรอกหรื อ?
เจ้าเชื่อหรื อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นสิ่งแลกเปลี่ยนจากแรงงานและการตรากตรางานหนักของเจ้าเองไหม? วันนี้
เจ้ามองเห็นว่าเราได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์ และด้วยเหตุน้ีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงมีความคิดรวบยอดต่างๆ
มากจนเกินไปในตัวเจ้าและมีมโนคติอนั หลงผิดมาจากตรงนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
หากไม่ใช่เพราะการจุติเป็ นมนุษย์ของเรา ต่อให้เจ้าจะมีพรสวรรค์พิเศษก็ตาม
เจ้าก็จะไม่มีมโนทัศน์มากมายขนาดนี้ และไม่ใช่เพราะมโนทัศน์เหล่านี้หรอกหรื อ
มโนคติอนั หลงผิดของเจ้าจึงเกิดขึ้น? หากพระเยซูไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในครั้งแรก
เจ้าจะรู ้แม้แต่เรื่ องของการจุติเป็ นมนุษย์หรื อ?
ไม่ใช่เป็ นเพราะการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกได้ให้ความรู ้แก่เจ้ามาแล้วหรื อ

เจ้าจึงมีความอวดดีที่พยายามจะตัดสินการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนี้? เหตุใดเจ้าจึงกาลังนาหัวข้อนี้มาศึกษา
แทนการเป็ นผูต้ ิดตามที่เชื่อฟัง?
เมื่อเจ้าได้เข้าสู่กระแสนี้และมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์
พระองค์จะทรงยอมให้เจ้าค้นคว้าพระองค์หรอกหรื อ? เจ้าสามารถค้นคว้าประวัติครอบครัวของเจ้าเองได้
แต่หากเจ้าพยายามค้นคว้า “ประวัติครอบครัว” ของพระเจ้า
พระเจ้าในวันนี้จะทรงยอมให้เจ้าทาการศึกษาเช่นนั้นหรื อ? พวกเจ้าไม่ได้ตาบอดหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ได้นาการเหยียดหยามมาสู่ตวั เจ้าเองหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “การจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทาให้นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 130
พระเยซูและเรามาจากวิญญาณหนึ่งเดียว แม้เราไม่มคี วามเกี่ยวข้องกันในเนื้อหนังมนุษย์ของเรา
แต่วิญญาณของเราเป็ นหนึ่งเดียว แม้เนื้อหาของสิ่งที่เราทาและงานที่เราดาเนินจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
แต่เราก็มีแก่นแท้ที่เหมือนกัน เนื้อหนังมนุษย์ของเรามีรูปร่ างแตกต่างกัน
แต่นี่เป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและข้อพึงประสงค์ที่ต่างกันออกไปในงานของเรา
พันธกิจของเราไม่เหมือนกัน
ดังนั้นงานที่เราทาให้เกิดขึ้นและอุปนิสยั ที่เราเปิ ดเผยต่อมนุษย์จึงแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมสิ่งที่มนุษย์มองเห็นและเข้าใจในวันนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีต
นั่นเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงแตกต่างกันในเพศและรู ปสัณฐานของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สอง
และที่พระองค์ท้งั สองจะไม่ได้ทรงกาเนิดในครอบครัวเดียวกัน และยิง่ ไม่ได้ทรงกาเนิดในช่วงเวลาเดียวกัน
แต่กระนั้น พระวิญญาณของพระองค์ท้งั สองก็เป็ นหนึ่งเดียว
แม้เนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไม่ได้ร่วมสายโลหิตกันและไม่มีความเป็ นญาติมิตรในลักษณะใดต่อกันท
างกายภาพ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพระองค์ท้งั สองทรงเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาในสองช่วงเวลาที่ต่างกัน
เป็ นความจริ งที่มิอาจหักล้างได้ว่าพระองค์ท้งั สองเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมา
แม้ว่าพระองค์ท้งั สองไม่ได้ทรงเป็ นสายเลือดเดียวกันและไม่ได้ทรงร่ วมใช้ภาษามนุษย์เดียวกันก็ตาม
(พระองค์หนึ่งเป็ นชายซึ่งตรัสภาษาของพวกยิว และอีกพระองค์เป็ นหญิงซึ่งตรัสภาษาจีนเท่านั้น)
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ พระองค์ท้งั สองจึงทรงใช้ชีวิตคนละประเทศ
เพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจตามที่มีความเหมาะสมกับแต่ละพระองค์ และในช่วงเวลาที่แตกต่างด้วยเช่นกัน
แม้พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญาณเดียวกันที่มีแก่นแท้เดียวกัน
แต่เปลือกนอกของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองก็ไม่มีความคล้ายกันโดยสิ้นเชิง
ทั้งหมดที่พระองค์ท้งั สองทรงมีเหมือนกันคือสภาวะความเป็ นมนุษย์
แต่สาหรับรู ปลักษณ์ภายนอกของเนื้อหนังมนุษย์และรู ปการณ์แวดล้อมในการประสูติของพระองค์ท้งั สองแล้ว
พระองค์ท้งั สองไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อพระราชกิจเฉพาะของทั้งสองพระองค์
หรื อความรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ท้งั สอง เพราะในการวิเคราะห์ข้นั สุดท้ายแล้ว
พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญาณเดียวกันและไม่มีใครสามารถแยกพระองค์ท้งั สองออกจากกันได้
ถึงแม้ว่าพระองค์ท้งั สองไม่ทรงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
แต่การดารงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพระองค์ท้งั สองอยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยพระวิญญาณของพระองค์
ซึ่งทรงจัดสรรพระราชกิจที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันให้แก่พระองค์ท้งั สอง

และจัดสรรเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไปยังสายเลือดที่ต่างกัน
พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ไม่ใช่พระบิดาของพระวิญญาณของพระเยซู
และพระวิญญาณของพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระวิญญาณของพระยาห์เวห์
พระวิญญาณเหล่านี้เป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวกัน ในทานองเดียวกัน
พระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ในวันนี้กบั พระเยซูน้นั มิได้ทรงมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกัน
แต่พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นหนึ่งเดียวกัน นี่เป็ นเพราะพระวิญญาณของพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกัน
พระเจ้าทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งความปรานีและความรักมัน่ คง
รวมทั้งพระราชกิจการพิพากษาอันชอบธรรมและการตีสอนมนุษย์ และพระราชกิจการสาปแช่งมนุษย์
และในท้ายที่สุด พระองค์จงึ ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจในการทาลายโลกและการลงโทษคนชัว่ ได้
พระองค์ไม่ได้ทรงทาทั้งหมดนี้ดว้ ยพระองค์เองหรอกหรือ?
นี่ไม่ใช่ฤทธานุภาพไม่สนิ้ สุดของพระเจ้าหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “การจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทาให้นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงยิง่ ใหญ่ที่สุดตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลและในอาณาจักรเบื้องบน
พระองค์จะทรงสามารถอธิบายถึงพระองค์เองอย่างครบถ้วนโดยใช้ฉายาของมนุษย์ได้กระนั้นหรื อ?
พระเจ้าทรงสวมพระองค์เองในเนื้อหนังนี้เพื่อที่จะทรงพระราชกิจช่วงระยะหนึ่งของพระองค์
ไม่มีนัยสาคัญเฉพาะแต่อย่างใดต่อฉายาของเนื้อหนังนี้ มันไม่มีความสัมพันธ์ใดกับการผ่านไปของยุคทั้งหลาย
อีกทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับพระอุปนิสัยของพระเจ้า
เหตุใดพระเยซูจึงมิได้ทรงอนุญาตให้พระฉายาของพระองค์คงเหลืออยู่?
เหตุใดพระองค์มิได้ทรงปล่อยให้มนุษย์วาดพระฉายาของพระองค์เพือ่ ที่มนั จะได้ถูกส่งต่อไปยังชนรุ่นต่อไป?
เหตุใดพระองค์มิได้ทรงอนุญาตให้ผูค้ นยอมรับว่าพระฉายาของพระองค์คอื พระฉายาของพระเจ้า?
ถึงแม้ว่าฉายาของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้า
แต่มนั จะเป็ นไปได้หรื อที่การปรากฏของมนุษย์จะเป็ นตัวแสดงแทนพระฉายาอันเป็ นที่ยกย่องของพระเจ้า?
เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์เพียงเสด็จลงจากสวรรค์มาเป็ นมนุษย์ที่เฉพาะเจาะจงคนหนึ่ง
คือพระวิญญาณของพระองค์นนั่ เองที่เสด็จลงมาเป็ นมนุษย์
ซึ่งพระองค์ทรงใช้ผ่านทางเพื่อทรงพระราชกิจของพระวิญญาณ
คือพระวิญญาณนั่นเองที่มีการแสดงออกเป็ นมนุษย์
และคือพระวิญญาณนั่นเองที่ทรงพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
พระราชกิจที่ทรงทาในเนื้อหนังนั้นเป็ นตัวแทนพระวิญญาณได้อย่างครบถ้วน
และเนื้อหนังนั้นก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจ
แต่นั่นมิได้หมายความว่าฉายาของเนื้อหนังนั้นจะเป็ นสิ่งแทนที่พระฉายาที่แท้จริ งของพระเจ้าพระองค์เอง
นี่มิใช่จุดประสงค์หรื อนัยสาคัญของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อให้พระวิญญาณได้พบสถานที่ที่จะพักอาศัยที่เหมาะกับการทรงพระราชกิ
จของพระองค์เท่านั้น เพื่อสัมฤทธิ์ผลพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังได้ดีข้ นึ
เพื่อให้ผคู้ นสามารถมองเห็นกิจการทั้งหลายของพระองค์ เข้าใจพระอุปนิสยั ของพระองค์
ได้ยินพระวจนะของพระองค์ และรู ้จกั ความอัศจรรย์ของพระราชกิจของพระองค์
พระนามของพระองค์เป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระองค์
พระราชกิจของพระองค์เป็ นตัวแทนพระอัตลักษณ์ของพระองค์
แต่พระองค์ไม่เคยตรัสไว้ว่าการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระองค์เป็ นตัวแทนพระฉายาของพระองค์
นั่นเป็ นเพียงมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เท่านั้น และดังนั้น
แง่มุมที่สาคัญยิ่งของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าก็คือพระนามของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์

พระอุปนิสัยของพระองค์ และเพศสภาพของพระองค์
เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเป็ นตัวแทนการบริ หารจัดการของพระองค์ในยุคนี้
การทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่มีความสัมพันธ์แต่อย่างใดกับการบริ หารจัดการของพระองค์
โดยเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์ ณ เวลานั้นเท่านั้น
กระนั้นก็เป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์จะไม่ทรงมีการปรากฏที่เฉพาะเจาะจง
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงเลือกครอบครัวที่เหมาะสมเพื่อกาหนดการทรงปรากฏของพระองค์
หากการทรงปรากฏของพระเจ้าจะต้องมีนัยสาคัญแบบตัวแทน
เช่นนั้นแล้วพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่มีคุณลักษณะทางใบหน้าคล้ายกับใบหน้าของพระองค์ก็คงจะเป็ นตัวแทนพระ
เจ้าด้วยเช่นกัน นั่นจะไม่เป็ นการเข้าใจผิดอย่างมหันต์หรอกหรื อ?
มนุษย์ได้วาดพระฉายาลักษณ์ของพระเยซูข้นึ มาเพื่อที่มนุษย์จะได้นมัสการพระองค์ ณ เวลานั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์มิได้ทรงให้คาแนะนาพิเศษแต่อย่างใด และดังนั้น
มนุษย์จึงได้ส่งต่อพระฉายาลักษณ์ที่จินตนาการไว้น้ นั มาจนกระทัง่ ถึงวันนี้ ในความจริ งนั้น
ตามเจตนารมณ์เดิมของพระเจ้า มนุษย์ไม่ควรได้ทาการนั้น
มันเป็ นเพียงความกระตือรื อร้นของมนุษย์ที่เป็ นเหตุให้พระฉายาลักษณ์ของพระเยซูยงั คงมีอยู่จนกระทัง่ วันนี้
พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ
และมนุษย์จะไม่มีวนั สามารถครอบคลุมสิ่งที่พระฉายาของพระองค์เป็ นในการวิเคราะห์ข้นั สุดท้ายได้
พระอุปนิสัยของพระองค์เท่านั้นทีส่ ามารถเป็ นตัวแทนพระฉายาของพระองค์ได้
ส่วนการทรงปรากฏของพระนาสิกของพระองค์ พระโอษฐ์ของพระองค์ พระเนตรของพระองค์
และพระเกศาของพระองค์ เหล่านี้น้ นั อยู่นอกเหนือความสามารถของเจ้าที่จะครอบคลุมได้
เมื่อวิวรณ์ได้มาถึงยอห์น เขาได้เห็นพระฉายาของบุตรมนุษย์ กล่าวคือ
ที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์น้นั คือดาบสองคม พระเนตรของพระองค์เป็ นเหมือนเปลวไฟ
พระเศียรและพระเกศาของพระองค์เป็ นสีขาวเหมือนขนแกะ
พระบาทของพระองค์เป็ นเหมือนทองสัมฤทธิ์ขดั เงา และมีขอบสีทองรอบพระอุระของพระองค์
ถึงแม้ว่าถ้อยคาของเขาแจ่มชัดอย่างยิง่
แต่พระฉายาของพระเจ้าที่เขาพรรณนาไว้น้นั มิใช่ฉายาของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง
สิ่งที่เขาได้เห็นเป็ นเพียงนิมิตหนึ่งเท่านั้น และมิใช่ฉายาของบุคคลจากโลกทางวัตถุ ยอห์นได้มองเห็นนิมิต
แต่เขามิได้ประจักษ์กบั การทรงปรากฏที่แท้จริ งของพระเจ้า ฉายาของเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ที่เป็ นฉายาของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งนั้น
ไม่สามารถที่จะเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมันได้

เมื่อพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงทาเช่นนั้นในพระฉายาของพระองค์เอง
และได้ทรงสร้างเพศชายและเพศหญิง ณ เวลานั้น
พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงสร้างเพศชายและเพศหญิงในพระฉายาของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าฉายาของมนุษย์จะคล้ายคลึงกับพระฉายาของพระเจ้า
แต่การนี้ไม่สามารถตีความอนุมานเป็ นการหมายความว่าการปรากฏของมนุษย์น้นั เป็ นพระฉายาของพระเจ้า
และเจ้าไม่สามารถใช้ภาษาของมวลมนุษย์เพื่อแสดงตัวอย่างที่ชดั เจนอย่างครบถ้วนถึงพระฉายาของพระเจ้าได้
เพราะพระเจ้าทรงเป็ นที่ยกย่องยิง่ นัก ทรงยิ่งใหญ่ยงิ่ นัก ทรงน่าอัศจรรย์และยากหยัง่ ถึงได้ยงิ่ นัก!
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในคราวนี้ พระเจ้าเสด็จมาทรงพระราชกิจไม่ใช่ในกายจิตวิญญาณ แต่ในกายที่ธรรมดาสามัญมาก ยิ่งไปกว่านั้น
กายนี้ไม่เพียงแต่เป็ นพระวรกายในการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นพระวรกายที่พระเจ้าทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังด้วยเช่นกัน เป็ นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งธรรมดาสามัญมาก
เจ้าไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดที่ทาให้พระองค์โดดเด่นออกมาจากผูอ้ นื่
แต่เจ้าสามารถได้รับความจริ งซึ่งไม่เคยได้ยนิ มาก่อนจากพระองค์ได้
เนื้อหนังซึ่งไร้นยั สาคัญนี้คือสิ่งที่พระวจนะแห่งความจริ งทั้งหมดจากพระเจ้าจาแลงร่ างขึ้นมาดาเนินพระราชกิจ
ของพระเจ้าในยุคสุดท้าย และแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระเจ้าให้มนุษย์เข้าใจ
เจ้าไม่อยากอย่างใหญ่หลวงที่จะมองเห็นพระเจ้าในสวรรค์หรอกหรื อ?
เจ้าไม่อยากอย่างใหญ่หลวงที่จะเข้าใจพระเจ้าในสวรรค์หรอกหรื อ?
เจ้าไม่อยากอย่างใหญ่หลวงที่จะมองเห็นบั้นปลายของมวลมนุษย์หรอกหรื อ?
พระองค์จะทรงบอกความลับเหล่านี้ท้งั หมดแก่เจ้า—ความลับที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสามารถบอกเจ้าได้
และพระองค์จะทรงบอกกับเจ้าเช่นกันถึงความจริงที่เจ้านั้นไม่เข้าใจ
พระองค์ทรงเป็ นประตูของเจ้าที่จะเข้าไปสู่ราชอาณาจักร และเป็ นผูน้ าเจ้าเข้าไปสู่ยุคใหม่
มนุษย์ที่ธรรมดาสามัญเช่นนั้นถือครองความล้าลึกอันมิอาจหยัง่ ลึกได้อยู่มากมาย
กิจการของพระองค์อาจมิอาจพิเคราะห์ได้สาหรับเจ้า
แต่เป้าหมายโดยครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั เพียงพอที่จะเปิ ดโอกาสให้เจ้ามองเห็
นว่าพระองค์มิใช่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอย่างที่ผคู้ นเชื่อ
เพราะพระองค์เป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระเจ้าและความใส่ใจที่พระเจ้าทรงแสดงต่อมวลมนุษย์ในยุคสุดท้าย
แม้เจ้าจะไม่สามารถได้ยินพระวจนะของพระองค์ที่ดูเหมือนจะสั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
หรื อมองเห็นพระเนตรของพระองค์ประหนึ่งเปลวเพลิงอันลุกโชน
และแม้เจ้าไม่สามารถรู ้สึกถึงความมีวินัยแห่งคทาเหล็กของพระองค์ แต่ถึงกระนั้น
เจ้าก็สามารถได้ยินจากพระวจนะของพระองค์ว่าพระเจ้าทรงพิโรธ
และรู ้ว่าพระเจ้ากาลังทรงแสดงความเมตตาสงสารต่อมวลมนุษย์
เจ้าสามารถมองเห็นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าและพระปรี ชาญาณของพระองค์ และยิง่ ไปกว่านั้น
ตระหนักถึงความกังวลห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ท้งั ปวง พระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายคือ
การเปิ ดโอกาสให้มนุษย์มองเห็นพระเจ้าในสวรรค์ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และทาให้มนุษย์สามารถรู ้จกั เชื่อฟัง เคารพ และรักพระเจ้า
นี่เป็ นเหตุผลว่าเหตุใดพระองค์จงึ ได้ทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังเป็ นครั้งที่สอง

แม้ว่าสิ่งที่มนุษย์เห็นในวันนี้คือพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งเหมือนกับมนุษย์
พระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งทรงมีหนึ่งพระนาสิกและสองพระเนตร และพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่น
ในตอนท้าย พระเจ้าจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่า หากมนุษย์คนนี้มิได้ดารงอยู่
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงมหาศาล หากมนุษย์คนนี้มิได้ดารงอยู่
ฟ้าสวรรค์จะสลัวลง แผ่นดินโลกจะดิ่งพรวดลงสู่ความอลหม่าน
และมวลมนุษย์ท้งั ปวงจะดารงชีวิตท่ามกลางการกันดารอาหารและภัยพิบตั ิท้งั หลาย
พระองค์จะทรงแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่า
หากพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเจ้าให้รอดในยุคสุดท้าย
พระเจ้าก็คงจะได้ทรงทาลายมวลมนุษย์ท้งั ปวงในนรกไปเสียนานแล้ว หากไม่มีมนุษย์ผนู้ ้ีอยู่
พวกเจ้าก็จะเป็ นพวกคนบาปตัวฉกาจไปตลอดกาล และเจ้าจะกลายเป็ นซากศพชัว่ นิรันดร พวกเจ้าควรรู ้ว่า
หากเนื้อหนังนี้มิได้ดารงอยู่ เช่นนั้นแล้ว มวลมนุษย์ท้งั ปวงคงจะเผชิญหน้ากับหายนะที่มิอาจหลบหลีกได้เลย
และคงจะพบว่าเป็ นไปไม่ได้ที่จะหลีกหนีการลงโทษอันรุนแรงเสียยิง่ กว่าซึ่งพระเจ้าทรงตวงแบ่งให้กบั มวลมนุ
ษย์ในยุคสุดท้าย หากเนื้อหนังธรรมดาสามัญนี้ไม่ถือกาเนิดขึ้น
เจ้าทั้งหมดก็คงจะอยู่ในสภาวะที่พวกเจ้าร้องขอต่อชีวิตโดยที่ไม่มีความสามารถที่จะดารงชีวติ ได้
และอธิษฐานขอความตายโดยที่ไม่สามารถตายได้ หากเนื้อหนังนี้มิได้ดารงอยู่
พวกเจ้าจะไม่สามารถได้รับความจริงและมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าในวันนี้ได้
แต่เจ้ากลับจะถูกพระเจ้าลงโทษเพราะบาปอันหนักหนาสาหัสของเจ้าแทน พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่า
หากมิใช่เพราะพระเจ้าทรงกลับคืนสู่ เนื้อหนัง ก็คงจะไม่มผี ใู้ ดเลยที่มีโอกาสได้รับความรอด
และหากมิใช่เพราะการมาของเนื้อหนังนี้ พระเจ้าก็คงจะวางบทอวสานให้กบั ยุคเก่าไปเสียนานแล้ว?
ด้วยความที่เป็ นเช่นนี้ พวกเจ้ายังสามารถปฏิเสธการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าได้อยู่อีกหรื อ?
เพราะพวกเจ้าสามารถได้รับประโยชน์มากมายเหลือเกินจากมนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้ี
เหตุใดพวกเจ้าจึงจะไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปรมปรี ด์ เิ ล่า?
ตัดตอนมาจาก “เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระเจ้าคือบางสิ่งที่เจ้าไม่สามารถจับใจความได้
หากเจ้าไม่สามารถจับความเข้าใจได้อย่างเต็มที่ว่าตัวเลือกของเจ้านั้นถูกต้องหรื อไม่
ทั้งยังไม่สามารถรู ้ได้ว่าพระราชกิจของพระองค์สามารถประสบผลสาเร็จได้หรื อไม่ แล้วเหตุใดหรื อ
เจ้าจึงไม่ลองเสี่ยงโชคของเจ้าและดูว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้อี าจช่วยเหลือเจ้าได้อย่างใหญ่หลวงหรื อไม่
และดูว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่จริ งๆ หรื อไม่? อย่างไรก็ตาม เราต้องบอกเจ้าว่า
ในกาลของโนอาห์ พวกมนุษย์ได้กินและดื่ม
สมรสกันและยอมพ่ายแพ้แก่ชีวิตสมรสจนถึงขอบข่ายที่พระเจ้าไม่ทรงสามารถทนรู ้เห็นเป็ นพยานได้
พระองค์จงึ ส่งน้ าท่วมใหญ่มาทาลายมวลมนุษย์ และไว้ชีวิตเพียงครอบครัวแปดคนของโนอาห์
กับนกและสัตว์ป่าทุกชนิด อย่างไรก็ตาม ในยุคสุดท้าย
ผูท้ ี่พระเจ้าทรงไว้ชีวิตคือทุกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์จนถึงบทอวสาน
แม้ท้งั สองยุคจะเป็ นกาลสมัยที่มีความเสื่อมทรามอันใหญ่หลวงจนพระองค์ไม่ทรงสามารถทนรู ้เห็นเป็ นพยานไ
ด้
และมวลมนุษย์ในทั้งสองยุคกลับกลายเป็ นเสื่อมทรามจนถึงกับปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวก
เขา พระเจ้าก็ได้ทรงทาลายเพียงผูค้ นในกาลสมัยของโนอาห์
มวลมนุษย์ในทั้งสองยุคทาให้พระเจ้าทรงทุกข์โศกอย่างใหญ่หลวง
ทว่าพระเจ้าก็ยงั คงทรงอดทนกับพวกมนุษย์ในยุคสุดท้ายจนกระทัง่ ถึงบัดนี้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้เล่า?
พวกเจ้าไม่เคยแปลกใจเลยหรื อว่าเป็ นเพราะเหตุใด? หากพวกเจ้าไม่รู้จริงๆ เช่นนั้นก็จงให้เราบอกแก่พวกเจ้าเถิด
เหตุผลที่พระเจ้าสามารถประทานพระคุณให้แก่ผคู้ นในยุคสุดท้ายนั้น
ไม่ใช่เพราะพวกเขาเสื่อมทรามน้อยกว่าผูค้ นในกาลสมัยของโนอาห์
หรื อพวกเขาได้แสดงการกลับใจใหม่ต่อพระเจ้าแล้ว
และนับประสาอะไรที่จะเป็ นเพราะวิทยาการในยุคสุดท้ายก้าวหน้าเสียจนพระเจ้าไม่สามารถตัดใจทาลายพวกเข
าได้ แต่กลับเป็ นเพราะพระเจ้าทรงมีพระราชกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิในกลุ่มผูค้ นในยุคสุดท้าย
และพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงพระราชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เองในการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และนอกจากนี้
พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงเลือกสรรคนส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้ให้กลายเป็ นวัตถุแห่งความรอดของพระองค์
และเป็ นดอกผลของแผนการบริ หารจัดการของพระองค์ และนาพาผูค้ นเหล่านี้ไปสู่ยุคถัดไป ดังนั้น
ราคาที่พระเจ้าทรงจ่ายไปทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม
ต่างเป็ นไปเพื่อการตระเตรียมสาหรับพระราชกิจซึ่งเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติมาเป็ นจะปฏิบตั ิในยุคสุดท้ายทั้งสิ้

น ข้อเท็จจริ งที่ว่าพวกเจ้าได้มาถึงวันนี้น้นั ก็เป็ นเพราะเนื้อหนังนี้
พวกเจ้ามีโอกาสที่จะรอดชีวิตก็เพราะพระเจ้าทรงดารงชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนี่เอง
โชควาสนาทั้งหมดนี้ได้มาก็เพราะมนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้ี แต่ไม่เพียงเท่านี้ ในท้ายที่สุด
ทุกชนชาติจะนมัสการมนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้ี ทั้งยังขอบคุณและเชื่อฟังมนุษย์ที่ไร้นัยสาคัญผูน้ ้ี เพราะความจริ ง
ชีวิต และหนทางที่พระองค์ทรงนามานี่เองที่ได้ช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอด
ได้บรรเทาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า ได้ลดระยะห่างระหว่างมนุษย์และพระเจ้า
และเปิ ดการเชื่อมโยงระหว่างพระดาริ ของพระเจ้าและมนุษย์
เป็ นพระองค์เช่นกันที่ทรงได้รับพระสิริซ่ึงยิ่งใหญ่กว่าสาหรับพระเจ้า
มนุษย์ธรรมดาสามัญเช่นนี้ไม่ควรค่าแก่ความไว้วางใจและความชื่นชมบูชาของเจ้าหรอกหรือ?
เนื้อหนังซึ่งธรรมดาสามัญเช่นนั้นไม่เหมาะที่จะได้รับการเรี ยกขานว่าพระคริ สต์หรอกหรือ?
มนุษย์ธรรมดาสามัญเช่นนั้นไม่สามารถกลายเป็ นการแสดงออกของพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์หรอกหรื อ?
มนุษย์ผซู้ ่ึงได้ไว้ชีวิตมวลมนุษย์จากความวิบตั ิเช่นนั้นไม่สมควรแก่ความรักของพวกเจ้าและความอยากของเจ้าที่
จะยึดพระองค์ไว้ให้มนั่ หรอกหรื อ? หากพวกเจ้าปฏิเสธความจริ งซึ่งแสดงจากพระโอษฐ์ของพระองค์
และรังเกียจการดารงอยู่ของพระองค์ท่ามกลางพวกเจ้า แล้วสิ่งใดเล่าที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าในบทอวสาน?
พระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าในยุคสุดท้ายกระทาผ่านมนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้ี
พระองค์จะทรงมอบทุกสิ่งแก่เจ้า และสิ่งทีย่ ิ่งไปกว่านั้นก็คือ
พระองค์จะทรงสามารถตัดสินทุกสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้า
มนุษย์เช่นนั้นสามารถเป็ นอย่างที่พวกเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็ นได้หรื อไม่?
มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเรี ยบง่ายธรรมดาจนไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึง
ความจริ งของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวใจพวกเจ้าอย่างถึงที่สุดกระนั้นหรื อ?
การเป็ นพยานต่อการกิจการของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวใจพวกเจ้าอย่างที่สุดหรอกหรื อ?
หรื อว่าเส้นทางที่พระองค์ทรงนาทางเจ้านั้นไม่ควรค่าให้พวกเจ้าเดินไป? เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกอย่างแล้ว
สิ่งใดหรื อที่เป็ นเหตุให้พวกเจ้าชิงชังพระองค์ และเหวี่ยงพระองค์ทงิ้ ไปและรักษาระยะห่างจากพระองค์
มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูแ้ สดงความจริ ง มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมความจริ ง
และมนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูใ้ ห้เส้นทางให้พวกเจ้าติดตาม
อาจเป็ นได้หรื อไม่ว่าพวกเจ้ายังคงไม่สามารถค้นพบร่ องรอยของพระราชกิจของพระเจ้าภายในความจริ งเหล่า นี้?
หากปราศจากพระราชกิจของพระเยซูแล้วไซร้ มวลมนุษย์ย่อมจะไม่สามารถได้ลงมาจากกางเขน
แต่หากปราศจากการจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้
บรรดาผูท้ ี่ลงมาจากกางเขนย่อมจะไม่มีวนั สามารถได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้าหรื อเข้าสู่ยคุ ใหม่ได้เลย

หากปราศจากการมาของมนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้ี
พวกเจ้าก็คงจะไม่มีวนั ได้มโี อกาสที่จะมองเห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้า
ทั้งยังไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะมองเห็น
เนื่องเพราะพวกเจ้าทั้งหมดล้วนเป็ นวัตถุที่ควรถูกทาลายสิ้นเมื่อนานมาแล้ว
เนื่องจากการมาถึงของการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้า
พระเจ้าได้ทรงยกโทษให้พวกเจ้าและแสดงความปรานีต่อพวกเจ้า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
คาพูดที่เราต้องทิ้งไว้กบั พวกเจ้าในตอนท้ายก็ยงั คงเป็ นคาพูดเหล่านี้ที่ว่า มนุษย์ธรรมดาสามัญผูน้ ้ี
ผูซ้ ่ึงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั มีความสาคัญยิ่งชีวิตต่อพวกเจ้า
นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วท่ามกลางมวลมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เจ้าควรรู ้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงบ้าง? พระวิญญาณ องค์บุคคล และพระวจนะ
ประกอบขึ้นเป็ นพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เอง
และนี่คือความหมายที่แท้จริ งของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เอง หากเพียงเจ้ารู ้จกั องค์บุคคลเท่านั้น—
หากเจ้ารู ้จกั กิจวัตรและบุคลิกภาพของพระองค์—แต่ไม่รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณ
หรื อสิ่งที่พระวิญญาณทรงทาในเนื้อหนัง และหากเจ้าเพียงแค่ให้ความสนใจต่อพระวิญญาณ และพระวจนะ
และเพียงแค่อธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณเท่านั้น
แต่ไม่รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง เช่นนั้นแล้ว
กระนั้นนี่กพ็ ิสูจน์ได้ว่า เจ้าไม่รู้จกั พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งประกอบด้วยการรู ้และการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระอ
งค์ และการจับความเข้าใจกฎเกณฑ์และหลักการของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และวิธีที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง มันยังประกอบด้วยการรู ้ดว้ ยเช่นกันว่า
ทุกการกระทาของพระเจ้าในเนื้อหนังนั้นถูกควบคุมโดยพระวิญญาณ และรู ้ว่าพระวจนะที่พระองค์ตรัสคือ
การแสดงออกโดยตรงของพระวิญญาณ ด้วยเหตุน้ี การที่จะรู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงนั้น
การรู ้ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจอย่างไรในสภาวะความเป็ นมนุษย์และในเทวสภาพเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง
ในทางกลับกัน เรื่ องนี้เกีย่ วข้องกับการแสดงออกของพระวิญญาณ ซึ่งผูค้ นทั้งหมดมีส่วนร่ วมด้วย
การแสดงออกทั้งหลายของพระวิญญาณคือแง่มุมใดบ้าง?
บางครั้งพระเจ้าทรงพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์ และบางครั้งในเทวสภาพ—แต่ในทั้งสองกรณี
พระวิญญาณทรงเป็ นผูบ้ ญั ชาการ ไม่ว่าวิญญาณอะไรก็ตามที่อยู่ภายในผูค้ น
ดังนี้คือการแสดงออกภายนอกของพวกเขา พระวิญญาณทรงพระราชกิจตามปกติ
แต่มีการชี้นาของพระองค์สองส่วนโดยพระวิญญาณ กล่าวคือ ส่วนหนึ่งคือพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์
และอีกส่วนหนึ่งคือพระราชกิจโดยผ่านทางเทวสภาพ เจ้าควรรู ้เรื่ องนี้อย่างชัดเจน
พระราชกิจของพระวิญญาณผันแปรไปตามรู ปการณ์แวดล้อม กล่าวคือ
เมื่อพระราชกิจแบบมนุษย์ของพระองค์เป็ นที่พึงประสงค์ พระวิญญาณก็จะทรงชี้นาพระราชกิจแบบมนุษย์น้ี
และเมื่อพระราชกิจแบบพระเจ้าของพระองค์เป็ นที่พึงประสงค์
เทวสภาพก็จะปรากฏโดยทันทีเพื่อดาเนินการพระราชกิจนั้น
เพราะพระเจ้าทรงพระราชกิจในเนื้อหนังและทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงพระราชกิจทั้งในสภาวะความเป็ นมนุษย์และในเทวสภาพ
พระราชกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ได้รับการทรงชี้นาโดยพระวิญญาณ

และทาไปเพื่อสนองความต้องการทางเนื้อหนังของผูค้ น
เพื่ออานวยความสะดวกต่อการมีส่วนร่ วมของพวกเขากับพระองค์
เพื่อยอมให้พวกเขาเห็นความเป็ นจริงและสภาพปกติของพระเจ้า และเพื่อยอมให้พวกเขาเห็นว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์และสถิตท่ามกลางมนุษย์ ดาเนินพระชนม์ชีพร่ วมกันกับมนุษย์
และทรงมีส่วนร่ วมกับมนุษย์
พระราชกิจของพระองค์ในเทวสภาพทาไปเพื่อจัดเตรี ยมเพื่อชีวิตของผูค้ นและเพื่อนาผูค้ นในทุกอย่างจากด้านบ
วก โดยการเปลี่ยนอุปนิสยั ของผูค้ น
และการยอมให้พวกเขาได้เห็นการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวิญญาณโดยแท้จริ ง ในใจความสาคัญนั้น
การเติบโตในชีวิตมนุษย์สัมฤทธิ์ผลโดยตรงผ่านทางพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าในเทวสภาพ
เฉพาะเมื่อผูค้ นยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในเทวสภาพเท่านั้น
พวกเขาจึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของพวกเขา
และเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถอิ่มเอมในวิญญาณของพวกเขาได้ ที่เพิ่มเข้าไปในการนี้ก็คือ
เฉพาะเมื่อมีพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์เท่านั้น—การทรงเลี้ยงดู การสนับสนุน
และการจัดเตรี ยมของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์—
จึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างเต็มเปี่ ยม
พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงพระองค์เองที่ถูกพูดถึงในวันนี้ทรงพระราชกิจทั้งในสภาวะความเป็ นมนุษย์และในเทว
สภาพ พระราชกิจและชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาของพระองค์
และพระราชกิจแบบพระเจ้าโดยสมบูรณ์ของพระองค์สัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางการทรงปรากฏของพระเจ้าผูท้ รงภ
าคชีวิตจริ ง สภาวะความเป็ นมนุษย์และเทวสภาพของพระองค์รวมกันเป็ นหนึ่ง
และพระราชกิจของทั้งคู่กส็ าเร็จลุล่วงโดยผ่านทางพระวจนะ ไม่ว่าจะในสภาวะความเป็ นมนุษย์หรือเทวสภาพ
พระองค์ดารัสพระวจนะ เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์
พระองค์ตรัสภาษาของสภาวะความเป็ นมนุษย์ เพื่อที่ผคู้ นอาจจะมีส่วนร่ วมและเข้าใจได้
พระวจนะของพระองค์ตรัสโดยเรี ยบง่าย และง่ายต่อการเข้าใจ
จนพระวจนะเหล่านั้นสามารถถูกจัดเตรี ยมให้ผคู้ นทั้งหมดได้
โดยไม่คานึงถึงว่าผูค้ นเหล่านี้จะมีความรู ้หรื อมีการศึกษาต่าหรื อไม่ก็ตาม
พวกเขาทุกคนสามารถรับพระวจนะของพระเจ้าไว้ได้
พระราชกิจของพระเจ้าในเทวสภาพก็ดาเนินการโดยผ่านทางพระวจนะเช่นกัน
แต่มนั เต็มเปี่ ยมไปด้วยการจัดเตรี ยม มันเต็มเปี่ ยมไปด้วยชีวิต มันไร้การเจือปนโดยแนวคิดทั้งหลายของมนุษย์
มันไม่เกี่ยวพันกับการเลือกชอบของมนุษย์ และมันไม่มีขีดจากัดแบบมนุษย์

มันอยู่นอกพันธนาการทั้งหลายของสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติใดๆ มันดาเนินการในเนื้อหนัง
แต่มนั เป็ นการแสดงออกโดยตรงของพระวิญญาณ
หากผูค้ นยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าแค่ในสภาวะความเป็ นมนุษย์เท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจะจากัดเขตตัวพวกเขาเองกับวงเขตที่แน่นอนวงเขตหนึ่ง และดังนั้นก็จะพึงประสงค์ให้มีการจัดการ
การตัดแต่ง และความมีวินัยตลอดกาลเพื่อให้มีแม้กระทัง่ ความเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยในตัวพวกเขา
ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระราชกิจหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาก็จะพึ่งวิถีเก่าๆ ของพวกเขาเสมอ
มีเพียงโดยผ่านทางพระราชกิจของเทวสภาพเท่านั้น
ที่โรคและข้อบกพร่ องเหล่านี้จะสามารถได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องได้
และเมื่อนั้นเท่านั้นผูค้ นจึงจะสามารถได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ได้
แทนที่จะคงทนกับการจัดการและการตัดแต่ง สิ่งที่พึงประสงค์คือการจัดเตรี ยมเชิงบวก
การใช้พระวจนะเพื่อชดเชยข้อบกพร่ องทั้งหมด การใช้พระวจนะเพื่อเผยให้เห็นทุกสภาพของผูค้ น
การใช้พระวจนะเพื่อชี้นาชีวิตของพวกเขา ทุกถ้อยคาของพวกเขา ทุกการกระทาของพวกเขา
เพื่อเปิ ดเผยเจตนาและแรงจูงใจของพวกเขา นี่คือพระราชกิจที่แท้จริ งของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง ด้วยเหตุน้ี
ในท่าทีของเจ้าต่อพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งนั้น
เจ้าควรนบนอบเบื้องหน้าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ทนั ที รับรู ้และยอมรับพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น
เจ้าควรยอมรับและเชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะแบบพระเจ้าของพระองค์
การทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า หมายความว่า
พระราชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระวิญญาณของพระเจ้าดาเนินการไปโดยผ่านทางสภาวะความเป็ นมนุษ
ย์ปกติของพระองค์ และโดยผ่านทางการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงชี้นาพระราชกิจแบบมนุษย์ของพระองค์และทรงดาเนินพระราชกิจของเทวสภาพใ
นเนื้อหนังทันที
และในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั เจ้าสามารถมองเห็นทั้งพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
และพระราชกิจแบบพระเจ้าโดยสมบูรณ์ของพระองค์
นี่คือนัยสาคัญอันจริงแท้ของการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิ
หากเจ้าสามารถมองเห็นเรื่ องนี้ได้อย่างชัดเจน เจ้าจะสามารถเชื่อมต่อส่วนที่แตกต่างทั้งหมดของพระเจ้าได้
เจ้าจะเลิกเพิ่มความสาคัญอันเกินควรต่อพระราชกิจของพระองค์ในเทวสภาพ
และเจ้าจะเลิกมองพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ดว้ ยความเมินเฉยอันเกินควร
และเจ้าจะไม่ไปจนสุดขีด หรื อใช้ทางอ้อมใดๆ ทั้งหมดนี้ ความหมายของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งคือ
พระราชกิจของสภาวะความเป็ นมนุษย์และของเทวสภาพของพระองค์ ดังที่ได้รับการชี้นาโดยพระวิญญาณนั้น

ได้แสดงออกโดยผ่านทางเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อทีผ่ คู้ นจะสามารถเห็นได้ว่า
พระองค์ทรงมีชีวิตชีวาและเหมือนจริ ง เป็ นจริงและแท้จริ ง
พระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์มีระยะการเปลี่ยนผ่าน
โดยการทาให้สภาวะความเป็ นมนุษย์เพียบพร้อมนั้น
พระองค์ทรงทาให้สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์สามารถรับการชี้นาของพระวิญญาณได้
ซึ่งหลังจากนั้นสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ก็สามารถจัดเตรี ยมและเลี้ยงดูคริ สตจักรได้
นี่คือการแสดงออกอย่างหนึ่งของพระราชกิจปกติของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
หากเจ้าสามารถมองเห็นหลักการของพระราชกิจของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์ได้อย่างชัดเจน
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ไม่น่าจะเก็บงามโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระราชกิจของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พระวิญญาณของพระเจ้าไม่สามารถผิดได้ พระองค์ทรงถูกต้องและไร้ขอ้ ผิดพลาด
พระองค์ไม่ทรงทาสิ่งใดอย่างไม่ถูกต้อง พระราชกิจแบบพระเจ้าคือการแสดงออกโดยตรงของน้ าพระทัยพระเจ้า
โดยไม่มีการแทรกแซงของสภาวะความเป็ นมนุษย์ มันไม่ได้กา้ วผ่านความเพียบพร้อม
แต่มาจากพระวิญญาณโดยตรง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริ งที่ว่า
พระองค์สามารถทรงพระราชกิจในเทวสภาพได้เนื่องจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์
มันไม่ได้เป็ นเรื่องเหนือธรรมชาติเลยแม้แต่นอ้ ย และดูเหมือนว่าถูกดาเนินการโดยบุคคลปกติ
พระเจ้าเสด็จจากสวรรค์มายังแผ่นดินโลกโดยหลักแล้วเพื่อแสดงออกถึงพระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านทางเนื้อ
หนัง เพื่อทรงงานของพระวิญญาณของพระเจ้าให้ครบบริ บูรณ์โดยวิถีทางแห่งเนื้อหนัง
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษ ย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 135
วันนี้ ความรู ้ของผูค้ นเรื่ องพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งยังคงเป็ นด้านเดียวเกินไป
และความเข้าใจของพวกเขาในเรื่ องนัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ก็ยงั คงขาดแคลนเกินไป
ด้วยเนื้อหนังของพระเจ้า
ผูค้ นมองเห็นโดยผ่านทางพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าประกอบด้วยสิ่งทั้ง
หลายมากมายเหลือเกิน ว่าพระองค์ช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกิน กระนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
คาพยานของพระเจ้าท้ายที่สุดก็มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า กล่าวคือ สิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทาในเนื้อหนัง
หลักการใดที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ สิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทาในสภาวะความเป็ นมนุษย์
และสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทาในเทวสภาพ ผูค้ นต้องมีความรู ้เรื่ องนี้ วันนี้เจ้าสามารถนมัสการบุคคลนี้ได้
ในขณะที่โดยแก่นสารแล้ว เจ้ากาลังนมัสการพระวิญญาณ
และนั่นเป็ นสิ่งทีน่ ้อยที่สุดที่ผูค้ นควรสัมฤทธิ์ในความรู ้ของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ กล่าวคือ
การรู ้จกั แก่นสารของพระวิญญาณโดยผ่านทางเนื้อหนัง
การรู ้จกั พระราชกิจแบบพระเจ้าของพระวิญญาณในเนื้อหนัง และพระราชกิจแบบมนุษย์ในเนื้อหนัง
การยอมรับพระวจนะและดารัสทั้งหมดของพระวิญญาณในเนื้ อหนัง
และการมองเห็นวิธีที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงชี้นาเนื้อหนังและทรงแสดงให้เห็นฤทธิ์เดชของพระองค์ในเนื้
อหนัง กล่าวได้ว่า มนุษย์จะได้มารู ้จกั พระวิญญาณในฟ้าสวรรค์โดยผ่านทางเนื้อหนัง
การทรงปรากฏของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงพระองค์เองท่ามกลางมนุษย์ได้ขบั ไล่พระเจ้าที่คลุมเครื อในมโนค
ติที่หลงผิดของผูค้ นไป
การนมัสการพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เองของผูค้ นได้เพิ่มการเชื่อฟังของพวกเขาทีม่ ีต่อพระเจ้า
และมนุษย์ได้รับวิวรณ์และได้รับการเลี้ยงดู
และสัมฤทธิ์ความเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของชีวิตมนุษย์โดยผ่านทางพระราชกิจแบบพระเจ้าของพระวิญญาณข
องพระเจ้าในเนื้อหนัง และพระราชกิจแบบมนุษย์ของพระองค์ในเนื้อหนัง
นี่คือความหมายที่แท้จริ งของการมาถึงของพระวิญญาณในเนื้อหนัง ซึ่งจุดประสงค์พื้นฐานก็คือ
การที่ผคู้ นอาจจะมีส่วนร่ วมกับพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า และมาถึงซึ่งความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้าได้
ในใจความสาคัญ ผูค้ นควรมีท่าทีใดต่อพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง? เจ้ารูส้ ิ่งใดบ้างเกีย่ วกับการจุติเป็ นมนุษย์
เกี่ยวกับการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ เกี่ยวกับการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
เกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริง? หัวข้อหลักๆ ของการหารื อของวันนี้คือเรื่ องใด?
การจุติเป็ นมนุษย์ การเสด็จมาเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ
และการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็ นประเด็นที่จะต้องเข้าใจ พวกเจ้าต้องค่อยๆ

มาเข้าใจประเด็นเหล่านี้และมีความรู ้เรื่ องเหล่านี้อย่างชัดเจน
บนพื้นฐานของวุฒิภาวะของพวกเจ้าและบนพื้นฐานของยุคสมัยนั้น
กระบวนการที่ผคู้ นใช้ในการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าเป็ นแบบเดียวกันกับกระบวนการที่พ
วกเขาใช้ในการรู ้จกั การทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะของพระเจ้า
ยิ่งผูค้ นได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งได้รู้จกั พระวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ผูค้ นจับความเข้าใจหลักการทั้งหลายของพระราชกิจของพระวิญญาณ
และได้มารู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เองโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเ
จ้า ในความเป็ นจริ งนั้น เมือ่ พระเจ้าทรงทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อมและทรงได้รับพวกเขา
พระองค์กาลังทรงยอมให้พวกเขารู ้จกั กิจการทั้งหลายของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
พระองค์กาลังทรงใช้พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งเพื่อแสดงให้ผูค้ นเห็นถึงนัยสาคัญที่แท้จริ งของกา
รจุติเป็ นมนุษย์ เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงปรากฏขึ้นเบื้องหน้ามนุษย์โดยแท้จริงแล้ว
เมื่อผูค้ นได้รับการรับไว้และได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าแล้ว
การแสดงออกของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งก็ได้ทรงพิชิตพวกเขาแล้ว
พระวจนะของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงได้เปลี่ยนพวกเขา
และทรงพระราชกิจให้ชีวิตของพระองค์เองเข้าไปในพวกเขา โดยการเติมเต็มพวกเขาด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
(ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
หรื อสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นในเทวสภาพของพระองค์ก็ตาม)
การเติมเต็มพวกเขาด้วยเนื้อแท้ของพระวจนะของพระองค์
และการทาให้ผคู้ นดารงชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงได้รับผูค้ นไว้น้นั
โดยพื้นฐานแล้วพระองค์ทรงทาเช่นนี้ดว้ ยการใช้พระวจนะและถ้อยดารัสของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งเป็ นวิธีจั
ดการกับความขาดตกบกพร่ องของผูค้ น และเพื่อพิพากษาและเปิ ดเผยอุปนิสัยกบฏของพวกเขา
โดยการทาให้พวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ
และการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าได้เสด็จมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ สิ่งสาคัญที่สุดของทั้งหมดก็คือ
พระราชกิจที่กระทาไปโดยพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งคือพระราชกิจแห่งการช่วยทุกคนให้รอดจากอิทธิพลของซ
าตาน การพาพวกเขาออกจากดินแดนแห่งความโสมม และการขับไล่อุปนิสยั อันเสื่อมทรามของพวกเขา
นัยสาคัญที่ลึกซึ้งที่สุดของการได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งก็คือ
การสามารถใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติดว้ ยพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงเป็ นตัวอย่างที่ดี

และเป็ นแบบอย่างที่สามารถปฏิบตั ิตามพระวจนะและข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งโดย
ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือการเบี่ยงเบนแม้แต่น้อย การปฏิบตั ิในหนทางใดก็ตามที่พระองค์ตรัส
และการสามารถสัมฤทธิ์สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงขอ ด้วยวิธีน้ี เจ้าจะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
เมื่อเจ้าได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า เจ้าไม่เพียงครอบครองพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
ที่สาคัญสุดคือ เจ้าสามารถใช้ชีวิตตามข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งได้
การมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะมีชีวิต ประเด็นสาคัญคือ
การที่เจ้าจะสามารถกระทาตามข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงที่มีต่อเจ้าได้หรื อไม่
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าจะสามารถได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าได้หรื อไม่
เหล่านี้คือความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงในเนื้อหนัง กล่าวได้ว่า
พระเจ้าทรงได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งด้วยการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์โดยแท้จริงและโดยจริ งแท้
และการมีชีวิตชีวาและเหมือนจริ ง การถูกผูค้ นมองเห็น
การทรงพระราชกิจของพระวิญญาณในเนื้อหนังโดยแท้จริง
และด้วยการกระทาตนเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับผูค้ นในเนื้อหนัง การเสด็จมาถึงของพระเจ้าในเนื้อหนังนี้
โดยพื้นฐานแล้วหมายที่จะทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นความประพฤติที่แท้จริงของพระเจ้า
เพื่อให้รูปสัณฐานทางเนื้อหนังแก่พระวิญญาณที่ไร้รูปร่ าง และเพื่อยอมให้ผูค้ นได้เห็นและสัมผัสพระองค์
ในหนทางนี้ พวกที่พระองค์ทรงทาให้ครบบริ บรู ณ์จะดารงชีวิตไปตามพระองค์ จะได้รับการรับไว้โดยพระองค์
และจะสมดังพระทัยของพระองค์ หากพระเจ้าเพียงตรัสในสวรรค์เท่านั้น
และไม่ได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกโดยแท้จริ ง เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นก็คงจะยังไม่สามารถรู ้จกั พระเจ้าได้
พวกเขาคงจะเพียงแค่สามารถประกาศกิจการทั้งหลายของพระเจ้าโดยใช้ทฤษฎีที่ว่างเปล่า
และคงจะไม่มีพระวจนะของพระเจ้ามาเป็ นความเป็ นจริ ง พระเจ้าได้เสด็จมาบนแผ่นดินโลก
โดยพื้นฐานแล้วก็เพื่อกระทาตนเป็ นตัวอย่างที่ดี และเป็ นแบบอย่างให้พวกที่พระองค์จะทรงรับไว้
มีเพียงด้วยเหตุน้ีเท่านั้นผูค้ นจึงจะสามารถรู ้จกั พระเจ้า สัมผัสพระเจ้า และมองเห็นพระองค์ได้โดยแท้จริ ง
และเมื่อนั้นเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน
เมื่อพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งแรกนั้น ผูค้ นก็ไม่เชื่อในพระองค์หรื อรู ้จกั พระองค์
และพวกเขาได้ตรึ งพระเยซูที่กางเขน จากนั้น เมื่อพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งที่สอง
ผูค้ นยังคงไม่เชื่อในพระองค์ นับประสาอะไรที่จะรู ้จกั พระองค์
และพวกเขาตรึ งพระคริสต์ที่กางเขนนั้นอีกครั้งหนึ่ง มนุษย์ไม่เป็ นศัตรู ของพระเจ้าหรื อ?
หากมนุษย์ไม่รู้จกั พระองค์ มนุษย์จะเป็ นคนสนิทของพระเจ้าอย่างไรได้?
เขาจะมีคุณสมบัติที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าอย่างไรได้? คากล่าวอ้างต่างๆ ของมนุษย์เกี่ยวกับการรักพระเจ้า
การรับใช้พระเจ้า และการถวายพระเกียรติพระเจ้าจะไม่เป็ นคาโกหกที่เต็มไปด้วยเล่ห์ลวงทั้งหมดหรอกหรื อ?
หากเจ้าอุทิศชีวิตของเจ้าให้แก่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่ไม่สมจริ งและไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
เจ้าจะไม่ตรากตราอย่างสูญเปล่าหรอกหรื อ?
เจ้าจะเป็ นคนสนิทของพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่รู้แม้กระทัง่ ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด?
การไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นไม่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรมหรอกหรื อ? มันไม่เต็มไปด้วยเล่หล์ วงหรอกหรื อ?
คนผูห้ นึ่งจะสามารถเป็ นคนสนิทของพระเจ้าได้อย่างไร?
นัยสาคัญที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของการเป็ นคนสนิทของพระเจ้าคืออะไร?
เจ้าสามารถเป็ นคนสนิทคนหนึ่งของพระวิญญาณของพระเจ้าได้หรือไม่?
เจ้าสามารถมองเห็นได้หรื อไม่ว่าพระวิญญาณทรงยิง่ ใหญ่และทรงเป็ นที่ยกย่องเพียงใด?
การเป็ นคนสนิทของพระเจ้าองค์หนึ่งที่ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ที่ไม่อาจจับต้องได้—
นั่นไม่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรมหรอกหรื อ?
นัยสาคัญที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของการไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นคืออะไร?
มันไม่ใช่คามุสาอันหลอกลวงทั้งหมดหรื อ? สิ่งที่เจ้าไล่ตามเสาะหาคือการกลายเป็ นคนสนิทของพระเจ้า
กระนั้นอันที่จริ ง เจ้าเป็ นสุนัขบนตักของซาตาน เพราะว่าเจ้าไม่รู้จกั พระเจ้า และเจ้าไล่ตามเสาะหา
“พระเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่ง” ผูไ้ ม่มีอยู่จริง ซึ่งไม่ปรากฏแก่ตา ไม่อาจจับต้องได้
และเป็ นผลผลิตของมโนคติที่อนั หลงผิดต่างๆ ของเจ้าเอง หากจะกล่าวอย่างคลุมเครื อแล้ว “พระเจ้า”
เช่นนั้นคือซาตาน และหากกล่าวอย่างสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง มันก็คอื ตัวเจ้านัน่ เอง
เจ้าพยายามที่จะเป็ นคนสนิทของตัวเจ้าเอง
กระนั้นก็ยงั กล่าวว่าเจ้าไล่ตามเสาะหาเพื่อจะกลายเป็ นคนสนิทของพระเจ้า—
นั่นไม่เป็ นการหมิ่นประมาทหรอกหรื อ? คุณค่าของการไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นคืออะไร?
หากพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ เช่นนั้นแล้ว

เนื้อแท้ของพระเจ้าก็เป็ นเพียงพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ไม่ทรงปรากฏแก่ตา ไม่อาจจับต้องได้
ซึ่งไร้รูปทรงและไร้สณ
ั ฐาน ประเภทที่ไม่ใช่วตั ถุ ไม่อาจเข้าหาได้และไม่เป็ นที่จบั ใจความได้ต่อมนุษย์
มนุษย์จะสามารถเป็ นคนสนิทของพระวิญญาณซึ่งไร้ร่าง น่าอัศจรรย์ ไม่อาจหยัง่ ถึงเช่นนี้อย่างไรได้?
นี่ไม่เป็ นเรื่ องตลกหรอกหรื อ? การยกเหตุผลแบบไร้สาระเช่นนั้นใช้ไม่ได้และไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
พวกมนุษย์ที่เป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างนั้น โดยธรรมชาติแล้วเป็ นประเภทที่แตกต่างจากพระวิญญาณของพระเจ้า
ดังนั้นทั้งสองจะเป็ นคนสนิทกันอย่างไรได้? หากพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้รับการทาให้เป็ นจริ งในเนื้อหนัง
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และถ่อมพระองค์ลงโดยการกลายเป็ นสิ่งทรงสร้าง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ที่ถูกสร้างก็จะทั้งไร้คุณสมบัติและไม่สามารถที่จะเป็ นคนสนิทของพระองค์ได้
และนอกเหนือจากบรรดาผูเ้ ชื่อในทางพระเจ้าผูซ้ ่งึ อาจมีโอกาสได้เป็ นคนสนิทของพระเจ้าหลังจากที่ดวงจิตของ
พวกเขาได้เข้าสู่สวรรค์แล้วนั้น คนส่วนใหญ่คงจะไม่สามารถกลายเป็ นคนสนิทของพระวิญญาณของพระเจ้าได้
และหากผูค้ นปรารถนาที่จะกลายเป็ นคนสนิทของพระเจ้าในสวรรค์ภายใต้การทรงนาของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็
นมนุษย์ พวกเขาจะไม่เป็ นอมนุษย์ซ่ึงโง่เขลาอย่างน่าอึ้งหรอกหรือ? ผูค้ นเพียงไล่ตามเสาะหา “ความสัตย์ซื่อ”
ต่อพระเจ้าผูซ้ ่ึงไม่ทรงปรากฏแก่ตาองค์หนึ่ง
และไม่ให้ความสนใจแม้สักนิดเดียวต่อพระเจ้าผูซ้ ่ึงสามารถถูกมองเห็นได้
เพราะว่ามันง่ายเหลือเกินที่จะไล่ตามเสาะหาพระเจ้าผูซ้ ่ึงไม่ทรงปรากฏแก่ตาองค์หนึ่ง
ผูค้ นอาจทาแบบนี้ดว้ ยวิธีใดก็ตามที่พวกเขาชอบ
แต่การไล่ตามเสาะหาพระเจ้าผูซ้ ่ึงสามารถถูกมองเห็นได้องค์น้นั ไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก
บุคคลที่แสวงหาพระเจ้าที่คลุมเครื อไม่สามารถที่จะได้พระเจ้ามาอย่างแน่นอนทีส่ ุด เพราะสิ่งต่างๆ
ที่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรมล้วนเป็ นสิ่งที่มนุษย์จนิ ตนาการขึ้น และมนุษย์ไม่สามารถได้รบั มาได้
หากพระเจ้าที่ได้เสด็จมาท่ามกลางพวกเจ้าเป็ นพระเจ้าที่สูงส่งและเป็ นที่ยกย่ององค์หนึ่งผูท้ ี่พวกเจ้าไม่อาจเข้าถึง
ได้ เช่นนั้นแล้ว พวกเจ้าจะจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์ได้อย่างไร?
และเจ้าจะรู ้จกั และเข้าใจพระองค์ได้อย่างไร? หากพระองค์กระทาแต่พระราชกิจของพระองค์
และไม่ทรงมีการติดต่อสัมพันธ์แบบปกติกบั มนุษย์เลย
หรื อไม่ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติเลยและที่มนุษย์ซ่งึ ต้องตายมิอาจเข้าหาได้ เช่นนั้นแล้ว
ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ทรงพระราชกิจมากมายเพื่อพวกเจ้า แต่พวกเจ้าไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กบั พระองค์เลย
และไม่สามารถที่จะมองเห็นพระองค์ได้ พวกเจ้าจะรู ้จกั พระองค์ได้อย่างไร?
หากไม่เป็ นเพราะเนื้อหนังนี้ที่ครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติแล้ว มนุษย์ก็คงไม่มีหนทางที่จะรู ้จกั พระเจ้า
มันเป็ นเพราะการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์จึงมีคุณสมบัติที่จะเป็ นคนสนิทของพระเจ้าในเนื้อหนัง
ได้ ผูค้ นกลายเป็ นคนสนิทของพระเจ้าก็เพราะว่าพวกเขามาติดต่อสัมพันธ์กบั พระองค์

เพราะว่าพวกเขาดาเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์และให้พระองค์ร่วมสมาคมด้วย และจึงมารูจ้ กั พระองค์ทีละน้อย
หากไม่ใช่ดว้ ยเหตุน้ี การไล่ตามเสาะหาของมนุษย์จะไม่สูญเปล่าหรอกหรือ? กล่าวคือ
ไม่ใช่เป็ นเพราะพระราชกิจของพระเจ้าเสียทั้งหมดที่มนุษย์สามารถที่จะเป็ นคนสนิทของพระเจ้าได้
แต่เป็ นเพราะความเป็ นจริ งและความเป็ นปกติของพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
เป็ นเพราะพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์นนั่ เองผูค้ นจึงมีโอกาสที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
และมีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้
นี่ไม่ใช่ความจริ งที่เป็ นจริงและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากที่สุดหรอกหรื อ? บัดนี้
เจ้ายังปรารถนาที่จะเป็ นคนสนิทของพระเจ้าในสวรรค์อยู่อีกหรื อ?
เมื่อพระเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลงจนถึงจุดหนึ่งเท่านั้น อีกนัยหนึ่งคือ เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่านั้น
มนุษย์จึงสามารถเป็ นคนสนิทและคนไว้ใจของพระองค์ พระเจ้าทรงมีพระวิญญาณ กล่าวคือ
ผูค้ นมีคุณสมบัติที่จะเป็ นคนสนิทของพระวิญญาณองค์น้ีอย่างไร ผูท้ รงเป็ นที่ยกย่องและไม่อาจหยัง่ ถึงได้ยงิ่ นัก?
เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาในเนื้อหนัง
และกลายเป็ นสิ่งทรงสร้างหนึ่งซึ่งมีลกั ษณะภายนอกแบบเดียวกันกับมนุษย์เท่านั้น
ผูค้ นจึงจะสามารถเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์และได้รับการรับไว้โดยพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง
พระองค์ตรัสและทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง ทรงมีส่วนร่ วมในความชื่นบานยินดี ความเศร้าโศก
และความทุกข์ลาบากทั้งหลายของมนุษยชาติ ดารงพระชนม์ชีพอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษยชาติ
ทรงปกป้องมนุษยชาติ และทรงนาพวกเขา
และโดยผ่านทางการนี้พระองค์ทรงชาระผูค้ นให้สะอาดและทรงอนุญาตให้พวกเขาได้รับความรอดของพระองค์
และพระพรของพระองค์ได้ เมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้แล้ว ผูค้ นจึงเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
และเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงสามารถเป็ นคนสนิททั้งหลายของพระเจ้าได้ สิ่งนี้เท่านั้นที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
หากพระเจ้าไม่ทรงปรากฏแก่ตาและไม่อาจจับต้องได้แก่ผคู้ น เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจะสามารถเป็ นคนสนิทของพระองค์ได้อย่างไร? นี่ไม่ใช่คาสอนที่ว่างเปล่าหรอกหรือ?
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์เพียงภายในเทวสภาพเท่านั้น
ซึ่งเป็ นสิง่ ที่พระวิญญาณแห่งสวรรค์ได้ไว้วางพระทัยในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ เมื่อพระองค์เสด็จมา
พระองค์เพียงตรัสไปทัว่ ดินแดนเท่านั้น
เพื่อแสดงความคิดผ่านถ้อยดารัสของพระองค์โดยวิธีการอันแตกต่างกันและจากมุมมองอันแตกต่างกัน
พระองค์ทรงถือว่าการหล่อเลี้ยงมนุษย์และการสอนมนุษย์เป็ นเป้าหมายและหลักการในการทรงพระราชกิจของ
พระองค์เป็ นสาคัญ และไม่สนพระทัยในสิ่งทั้งหลาย เช่น
การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรื อรายละเอียดทั้งหลายในชีวิตของผูค้ น
พันธกิจหลักของพระองค์คือการตรัสเพื่อพระวิญญาณ กล่าวคือ
เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นมนุษย์โดยจับต้องได้
พระองค์ทรงเพียงจัดเตรี ยมชีวิตของมนุษย์และทรงปลดปล่อยความจริ งเท่านั้น
พระองค์ไม่ทรงนาพระองค์เองไปเกี่ยวข้องในงานของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ไม่ทรงมีส่วนในงานของมนุษยชาติ พวกมนุษย์ไม่สามารถทางานของพระเจ้าได้
และพระเจ้าไม่ทรงมีส่วนในงานของมนุษย์
ในช่วงหลายปี นับตั้งแต่พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกใบนี้เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ได้ทรงพระราชกิจนั้นโดยผ่านทางผูค้ นเสมอมา อย่างไรก็ดี
ผูค้ นเหล่านี้ไม่สามารถได้รับการพิจารณาว่าเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้—
เป็ นเพียงบรรดาผูซ้ ่งึ พระเจ้าทรงใช้งานเท่านั้น ในขณะเดียวกัน
พระเจ้าของวันนี้สามารถตรัสโดยตรงจากมุมมองของเทวสภาพ
ทรงส่งพระสุรเสียงของพระวิญญาณออกไปให้ได้ยนิ และทรงพระราชกิจในนามของพระวิญญาณ
ในทานองเดียวกันนี้ บรรดาผูซ้ ่งึ พระเจ้าได้ทรงใช้งานมาตลอดหลายยุคหลายสมัยนั้น
เป็ นตัวอย่างทั้งหลายของพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งทรงพระราชกิจภายในร่ างกายซึ่งมีเนื้อหนัง—
ดังนั้นทาไมจึงไม่สามารถเรี ยกพวกเขาว่าพระเจ้าได้?
แต่พระเจ้าของวันนี้ยงั ทรงเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งทรงพระราชกิจโดยตรงในเนื้อหนังเช่นกัน
และพระเยซูก็ทรงเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งทรงพระราชกิจในเนื้อหนังด้วยเช่นกัน
ทั้งสองพระองค์น้ นั เรียกว่าพระเจ้า ดังนั้นแล้วอะไรคือความแตกต่าง?
ผูค้ นซึ่งพระเจ้าทรงใช้งานมาตลอดหลายยุคหลายสมัยทั้งหมดนั้น
มีความสามารถในการใช้ความคิดและเหตุผลปกติ
พวกเขาทั้งหมดได้เข้าใจหลักการทั้งหลายของการประพฤติของมนุษย์

พวกเขาได้มีแนวความคิดทั้งหลายของมนุษย์ปกติ และได้มีสรรพสิ่งทั้งมวลซึ่งผูค้ นปกติควรมี
พวกเขาส่วนใหญ่ได้มีพรสวรรค์พิเศษและปัญญาโดยกาเนิด ในการทรงพระราชกิจกับผูค้ นเหล่านี้
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ท้งั หลายของพวกเขา
ซึ่งเป็ นของขวัญซึ่งประทานโดยพระเจ้าของพวกเขา
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทาให้พรสวรรค์ท้งั หลายของพวกเขามีผล
ทรงใช้จุดแข็งทั้งหลายของพวกเขาในการปรนนิบตั ิพระเจ้า
กระนั้นก็ตามเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นปราศจากแนวคิดหรือความคิด ไม่เจือปนไปด้วยเจตนาของมนุษย์
และกระทัง่ ขาดพร่ องสิ่งซึ่งมนุษย์ปกติมี กล่าวคือ
พระองค์ไม่แม้กระทัง่ ทรงคุน้ เคยกับหลักการทั้งหลายในการประพฤติของมนุษย์
เมื่อพระเจ้าของวันนี้เสด็จมายังแผ่นดินโลกก็เป็ นอย่างนี้นี่เอง
พระราชกิจของพระองค์และพระวจนะทั้งหลายของพระองค์ไม่ถูกเจือปนไปด้วยเจตนาทั้งหลายของมนุษย์หรื อ
ความคิดของมนุษย์
แต่พระราชกิจและพระวจนะทั้งหลายของพระองค์เป็ นการสาแดงเจตนารมณ์โดยตรงของพระวิญญาณ
และพระองค์ทรงพระราชกิจโดยตรงในนามของพระเจ้า นี่หมายความว่าพระวิญญาณตรัสโดยตรง กล่าวคือ
เทวสภาพทรงพระราชกิจโดยตรง โดยไม่มีการผสมกับเจตนาของมนุษย์แม้แต่เล็กน้อย อีกนัยหนึ่ง
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทาให้เทวสภาพเป็ นรู ปร่ างขึ้นโดยตรง
ปราศจากความคิดหรื อแนวคิดทั้งหลายของมนุษย์
และไม่มีความเข้าใจในหลักการทั้งหลายของการประพฤติของมนุษย์
หากมีเพียงเทวสภาพเท่านั้นที่ทรงพระราชกิจ (ซึ่งหมายความว่า
หากมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงพระราชกิจ)
ก็คงจะไม่มีทางที่พระราชกิจของพระเจ้าจะได้รับการดาเนินการบนแผ่นดินโลก
ดังนั้นเมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก
พระองค์จะต้องทรงมีผคู้ นจานวนเล็กน้อยซึ่งพระองค์ทรงใช้งานเพื่อทางานภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์ร่วมกั
บพระราชกิจซึ่งพระเจ้าทรงปฏิบตั ิในเทวสภาพ อีกนัยหนึ่ง
พระองค์ทรงใช้งานของมนุษย์เพื่อค้าจุนพระราชกิจแบบพระเจ้าของพระองค์ หากไม่แล้ว
คงจะไม่มีทางที่มนุษย์จะมีส่วนร่ วมโดยตรงกับพระราชกิจของพระเจ้า
เรื่ องราวเกี่ยวกับพระเยซูและบรรดาสาวกของพระองค์ก็เป็ นอย่างนี้นี่เอง ช่วงระหว่างเวลาของพระองค์บนโลก
พระเยซูได้ทรงยกเลิกธรรมบัญญัติเก่าๆ ไปและได้ทรงสถาปนาพระบัญญัติใหม่ๆ ขึ้น
พระองค์ยงั ได้ตรัสพระวจนะมากมายเช่นกัน พระราชกิจทั้งหมดนี้ได้ถูกปฏิบตั ิเสร็จสิ้นในเทวสภาพ คนอื่นๆ

เช่น เปโตร เปาโล และยอห์น
ทั้งหมดล้วนแต่ได้วางงานที่ตามมาภายหลังของพวกเขาไว้บนรากฐานของพระวจนะทั้งหลายของพระเยซู
กล่าวคือ พระเจ้าได้ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์ในยุคนั้น โดยทรงนาทางเข้าสู่การเริ่ มต้นของยุคพระคุณ
นั่นคือ พระองค์ได้ทรงนาทางเข้าสู่ยุคใหม่ โดยทรงยกเลิกยุคเก่า และยังได้ทรงทาให้พระวจนะที่ว่า
“พระเจ้าทรงเป็ นเบื้องต้นและเบื้องปลาย” ให้ลุล่วงเช่นกัน อีกนัยหนึ่งคือ
มนุษย์จะต้องปฏิบตั ิงานของมนุษย์บนรากฐานของพระราชกิจของพระเจ้า
ทันทีที่พระเยซูได้ตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงจาเป็ นต้องตรัสทั้งหมดและได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์บน
แผ่นดินโลกแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงจากมนุษย์ไป หลังจากนี้ ผูค้ นทั้งหมด ในการทางาน
ก็ได้ทาเช่นนั้นตามหลักการที่แสดงไว้ในพระวจนะของพระองค์
และได้ปฏิบตั ิตามความจริ งทั้งหลายซึ่งพระองค์ได้ตรัสถึง ผูค้ นเหล่านั้นทั้งหมดได้ทางานเพือ่ พระเยซู
หากเป็ นพระเยซูที่ทรงพระราชกิจเพียงลาพัง ไม่สาคัญว่าพระองค์ได้ตรัสพระวจนะมากมายเท่าใด
ผูค้ นก็คงจะไม่ได้มีวิถีทางทั้งหลายในการมีส่วนร่ วมกับพระวจนะของพระองค์เลย
เพราะพระองค์กาลังทรงพระราชกิจในเทวสภาพและสามารถตรัสได้เพียงพระวจนะแห่งเทวสภาพเท่านั้น
และพระองค์คงไม่ทรงสามารถอธิบายสิ่งทั้งหลายจนถึงขั้นที่ผคู้ นปกติสามารถเข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้
และดังนั้นพระองค์จงึ ต้องทรงให้บรรดาอัครทูตและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะผูซ้ ่ึงได้ตามพระองค์มาเสริ มพระราช
กิจของพระองค์ นี่คือหลักการว่าด้วยวิธีที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงพระราชกิจของพระองค์—
โดยการใช้เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เพื่อตรัสและเพื่อทรงพระราชกิจเพื่อที่จะทาให้พระราชกิจแห่งเทวสภาพเ
สร็จสมบูรณ์ และจากนั้นจึงใช้ผคู้ นที่สมดังพระทัยของพระเจ้าไม่กี่คน หรื อบางทีอาจมากกว่านั้น
เพื่อเสริ มพระราชกิจของพระองค์ นัน่ คือ
พระเจ้าทรงใช้ผคู้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์เพื่อทรงพระราชกิจแห่งการเป็ นผูเ้ ลี้ยงและการให้น้ าในสภาวะค
วามเป็ นมนุษย์ เพื่อที่ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรอาจเข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งความจริง
หากเมื่อพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระเจ้าเพียงได้ทรงพระราชกิจแห่งเทวสภาพเท่านั้น
และไม่มีผคู้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มาทางานร่ วมกับพระองค์ เมื่อนั้น
มนุษย์ก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้าใจน้ าพระทัยพระเจ้าหรื อมีส่วนร่ วมกับพระเจ้าได้
พระเจ้าจะต้องทรงใช้ผคู้ นปกติผทู้ ี่สมดังพระทัยของพระองค์เพื่อทาให้พระราชกิจนี้ให้ครบบริ บูรณ์
เพื่อเฝ้าดูและเป็ นผูเ้ ลี้ยงคริ สตจักรทั้งหลายเพื่อที่จะได้สัมฤทธิผลถึงระดับที่กระบวนการทางความคิดความเข้าใจ
ทั้งหลายของมนุษย์ นั่นคือสมองของเขา สามารถที่จะจินตนาการได้ อีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงใช้ผคู้ นจานวนเล็กน้อยผูท้ ี่สมดังพระทัยของพระองค์เพื่อ “แปล”
พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิภายในเทวสภาพของพระองค์ เพือ่ ที่มนั จะสามารถเปิ ดกว้างได้—

เพื่อแปลงภาษาของพระเจ้าให้เป็ นภาษาของมนุษย์ เพื่อที่ผคู้ นจะสามารถจับใจความและเข้าใจมันได้
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาเช่นนั้น คงจะไม่มีใครเข้าใจภาษาแบบพระเจ้าของพระเจ้าได้
เพราะผูค้ นที่สมดังพระทัยของพระเจ้านั้นที่จริงแล้วเป็ นคนส่วนน้อย
และความสามารถของมนุษย์ในการจับใจความนั้นอ่อนด้อย
นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกวิธีการนี้เท่านั้นเมื่อทรงพระราชกิจในเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
หากมีเพียงพระราชกิจแบบพระเจ้าเท่านั้น คงจะไม่มีทางที่มนุษย์จะรู ้หรื อมีส่วนร่ วมกับพระเจ้า
เพราะมนุษย์ไม่เข้าใจภาษาของพระเจ้า
มนุษย์สามารถเข้าใจภาษานี้ได้เฉพาะโดยผ่านทางตัวแทนของผูค้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์
ผูซ้ ่ึงชี้แจงพระวจนะของพระองค์ให้ชดั เจนเท่านั้น อย่างไรก็ดี
หากมีเพียงผูค้ นเช่นนั้นเท่านั้นที่ทางานภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์
นั่นคงจะเพียงรักษาชีวิตปกติของมนุษย์ได้เท่านั้น มันคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของมนุษย์ได้
พระราชกิจของพระเจ้าคงจะไม่มีจุดเริ่ มต้นใหม่ คงจะมีเพียงเพลงเก่าเดิมๆ คาพูดซ้ าซากเก่าๆ แบบเดิมเท่านั้น
โดยผ่านทางตัวแทนของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่านั้น
ผูซ้ ่ึงพูดทั้งหมดที่จาเป็ นจะต้องพูดและทาทั้งหมดที่จาเป็ นจะต้องทาในระหว่างช่วงเวลาการจุติเป็ นมนุษย์ของพร
ะองค์ ซึ่งภายหลังจากนั้นผูค้ นทางานและได้รับประสบการณ์ตามพระวจนะของพระองค์
ด้วยเหตุน้ีเท่านั้นอุปนิสยั ในชีวิตของพวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้
และด้วยเหตุน้ีเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถไหลไปตามกาลเวลาได้
เขาผูท้ ี่ทางานภายในเทวสภาพเป็ นตัวแทนพระเจ้า
ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่ทางานภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์คือประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน กล่าวคือ
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์สามารถทรงพระราชกิจแห่งเทวสภาพได้
ในขณะที่ประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งานไม่สามารถทาได้ เมื่อแรกเริ่ มของแต่ละยุค
พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสเป็ นการส่วนพระองค์และทรงเริ่ มต้นยุคใหม่เพื่อทรงนามนุษย์เข้าสู่การเริ่ มต้นใหม่
เมื่อพระองค์ได้ตรัสเสร็จสิ้นแล้ว
นี่จึงมีความหมายว่าพระราชกิจของพระเจ้าภายในเทวสภาพของพระองค์ถูกทาสาเร็จแล้ว หลังจากนั้น
ผูค้ นทั้งหมดจึงติดตามการนาของผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้งานเพื่อเข้าสู่ประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา
โดยทานองเดียวกัน
นี่ยงั เป็ นช่วงระยะซึ่งพระเจ้าทรงใช้ในการนามนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่และทรงใช้ในการมอบจุดเริ่ มต้นใหม่แก่ผคู้ นเช่
นกัน—ณ เวลานี้เป็ นเวลาที่พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังสรุ ปปิ ดตัว

ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั ประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 138
พระเจ้าไม่ได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทาให้สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์มีความเพียบพร้อม
อีกทั้งไม่ใช่เพื่อทรงพระราชกิจของสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
พระองค์เสด็จมาเพียงเพื่อทรงพระราชกิจของเทวสภาพในสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติเท่านั้น
สิ่งที่พระเจ้าตรัสจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติไม่ใช่อย่างที่ผคู้ นจินตนาการ มนุษย์ให้นิยาม
“สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ” ว่าเป็ นการมีภรรยา หรื อสามี และบรรดาบุตรและธิดา
ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์ว่าเราเป็ นบุคคลปกติคนหนึ่ง อย่างไรก็ดี พระเจ้าไม่ทรงมองเรื่ องนั้นอย่างนี้
พระองค์ทรงมองสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติว่าเป็ นการมีความคิดทั้งหลายของมนุษย์ปกติ ชีวิตของมนุษย์ปกติ
และการถือกาเนิดจากผูค้ นปกติ แต่ความเป็ นปกติของพระองค์ไม่รวมถึงการมีภรรยา หรื อสามี และลูกๆ
ในลักษณะที่มนุษย์พูดเกี่ยวกับความเป็ นปกติ นั่นคือ สาหรับมนุษย์แล้ว
สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติซ่งึ พระเจ้าตรัสถึงก็คือสิ่งที่มนุษย์จะพิจารณาว่าเป็ นการไม่มีอยูข่ องสภาวะความเป็ น
มนุษย์ แทบจะไร้อารมณ์ และดูเหมือนว่าจะไร้ซ่งึ ความต้องการทางเนื้อหนัง ดัง่ เช่นพระเยซู
ผูซ้ ่ึงทรงมีเพียงลักษณะภายนอกของบุคคลปกติคนหนึ่งและทรงได้รับรู ปลักษณ์ของบุคคลปกติคนหนึ่งเท่านั้น
แต่ในแก่นแท้แล้วไม่ได้ทรงมีท้งั หมดที่บุคคลปกติคนหนึ่งควรมีโดยสิ้นเชิง
จากการนี้อาจมองได้ว่าเนื้อแท้ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ครอบคลุมความครบถ้วนบริ บูรณ์ของสภาวะคว
ามเป็ นมนุษย์ปกติ แต่ครอบคลุมเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งทั้งหลายซึ่งผูค้ นควรมี
เพื่อที่จะสนับสนุนกิจวัตรของชีวิตมนุษย์ปกติและคงไว้ซ่งึ อานาจแห่งเหตุผลของมนุษย์ปกติเท่านั้น
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เกีย่ วข้องกับสิ่งที่มนุษย์พิจารณาว่าเป็ นสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ควรมี อย่างไรก็ดี มีบรรดาผูท้ ี่ยงั คงยืนยันว่า
อาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงมีภรรยา
มีบรรดาบุตรและธิดา มีครอบครัวเท่านั้น พวกเขากล่าวว่า หากปราศจากสิ่งเหล่านี้
พระองค์กไ็ ม่ได้ทรงเป็ นบุคคลปกติคนหนึ่ง ถ้าเช่นนั้นแล้วเราขอถามเจ้าว่า “พระเจ้าทรงมีภรรยาสักคนหรื อไม่?
เป็ นไปได้หรื อไม่ที่พระเจ้าจะทรงมีสามีสักคน? พระเจ้าสามารถมีบุตรได้หรือไม่?”
เหล่านี้ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ถูกต้องหรอกหรื อ?
กระนั้นก็ตามพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ทรงสามารถถือกาเนิดจากรอยแยกระหว่างก้อนหินหรื อทรงร่ วงหล่น
จากฟ้าได้ พระองค์ทรงสามารถเพียงถือกาเนิดในครอบครัวของมนุษย์ปกติเท่านั้น
นั่นคือเหตุผลที่ทาไมพระองค์ทรงมีบิดามารดาและบรรดาพีน่ ้องหญิง
เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ควรมี
นั่นเป็ นกรณีที่ได้เกิดขึ้นกับพระเยซู พระเยซูทรงมีพระบิดาและพระมารดา บรรดาพี่นอ้ งหญิงชาย

และทุกสิ่งนี้เป็ นปกติ แต่หากพระองค์ได้ทรงมีภรรยาและบรรดาบุตรและธิดาแล้ว
สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ก็ย่อมจะไม่ได้เป็ นสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติซ่ึงพระเจ้าได้ต้งั พระทัย
ไว้ที่จะให้พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงมี หากเป็ นกรณีเช่นนี้
พระองค์คงจะไม่ได้สามารถทรงพระราชกิจในนามของเทวสภาพได้
มันเป็ นเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมีภรรยาหรื อลูกๆ
แต่ก็ยงั ได้ทรงถือกาเนิดจากผูค้ นปกติในครอบครัวปกตินั่นเอง
พระองค์จงึ ได้สามารถทรงพระราชกิจของเทวสภาพได้ เพื่อชี้แจงการนี้ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
สิ่งที่พระเจ้าทรงพิจารณาว่าเป็ นบุคคลปกติคนหนึ่งก็คือบุคคลคนหนึ่งที่ถอื กาเนิดในครอบครัวปกติ
บุคคลเช่นนั้นเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานของพระเจ้า ในทางกลับกัน หากบุคคลคนนั้นมีภรรยา
ลูกๆ หรื อสามี บุคคลคนนั้นจะไม่สามารถทางานของพระเจ้าได้
เพราะพวกเขาจะมีเพียงสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติซ่ึงมนุษย์จาเป็ นต้องมีเท่านั้น
แต่ไม่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติซ่งึ พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องมี สิ่งซึ่งได้รับการเห็นสมควรโดยพระเจ้า
และสิ่งซึ่งผูค้ นเข้าใจนั้น มักแตกต่างกันอย่างมหาศาล ห่างกันเป็ นโยชน์
ในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระเจ้ามีหลายอย่างที่ขดั แย้งกับและแตกต่างจากมโนคติที่หลงผิดของผูค้ นเป็
นอันมาก
เราอาจพูดได้ว่าช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระเจ้าโดยทั้งหมดทั้งมวลประกอบด้วยเทวสภาพซึ่งทรงพระรา
ชกิจโดยลงมือเอง โดยมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เล่นบทบาทให้การสนับสนุน
เพราะพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยพระองค์เอง
แทนที่จะยอมให้มนุษย์ลงมือทาด้วยตัวเอง พระองค์ทรงจุติเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองมาอยูใ่ นร่ างมนุษย์
(ในบุคคลปกติที่ไม่ครบถ้วนบริ บูรณ์คนหนึ่ง) เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงใช้การจุติเป็ นมนุษย์น้ีเพื่อนาเสนอยุคใหม่แก่มวลมนุษย์
เพื่อบอกเล่ามวลมนุษย์ถงึ ขั้นตอนถัดไปในพระราชกิจของพระองค์
และเพื่อขอให้ผคู้ นปฏิบตั ิตามเส้นทางที่ได้อธิบายไว้ในพระวจนะของพระองค์
ด้วยเหตุน้ีพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังจึงได้สรุ ปปิ ดตัวลง พระองค์กาลังจะทรงจากมวลมนุษย์ไป
ไม่ทรงสถิตในเนื้อหนังของสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติอีกต่อไป
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับทรงผละไปจากมนุษย์เพื่อดาเนินการต่อไปกับพระราชกิจของพระองค์อีกส่วนหนึ่ง
ครั้นแล้ว โดยทรงใช้ผคู้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์
พระองค์จงึ ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกต่อไปท่ามกลางผูค้ นกลุ่มนี้
แต่ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขา

ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั ประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่สามารถสถิตอยู่กบั มนุษย์ได้ตลอดไปเพราะพระเจ้าทรงมีพระราชกิจอื่นอีกมากมา
ยที่ตอ้ งทรงทา พระองค์ไม่ทรงสามารถผูกติดอยู่กบั เนื้อหนังได้
พระองค์ตอ้ งทรงสลัดเนื้อหนังออกไปเพื่อทรงทาพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทา
แม้ว่าพระองค์ทรงพระราชกิจนั้นในภาพลักษณ์ของเนื้อหนัง เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงรอจนกระทัง่ พระองค์ได้ทรงเข้าถึงรู ปสัณฐานซึ่งบุคคลปกติคนหนึ่งควรได้รับไว้ก่อนจะเสียชีวิ
ตและจากมวลมนุษย์ไป ไม่สาคัญว่าเนื้อหนังของพระองค์น้นั แก่เพียงใด เมื่อพระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้น
พระองค์เสด็จจากมนุษย์ไป ไม่มสี ิ่งที่เรียกว่าอายุสาหรับพระองค์
พระองค์ไม่ทรงนับวันของพระองค์ตามช่วงชีวิตของมนุษย์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ทรงสิ้นสุดพระชนม์ชีพของพระองค์ในเนื้อหนังตามขั้นตอนทั้งหลายของพระราชกิจของพระองค์
อาจมีบรรดาผูซ้ ่งึ รู ้สึกว่าพระเจ้า ในการทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั จะต้องทรงชราภาพจนถึงจุดหนึ่ง
จะต้องทรงเจริ ญพระชนม์เป็ นผูใ้ หญ่ ทรงเข้าถึงวัยชรา และทรงจากไปเมื่อร่ างกายนั้นล้มเหลวเท่านั้น
นี่คือจินตนาการของมนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจอย่างนั้น
พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรต้องทรงทาเท่านั้น
และไม่ใช่เพื่อดารงพระชนม์ชีพของมนุษย์ปกติคนหนึ่งซึ่งถือกาเนิดจากพ่อแม่ เติบโตขึ้น สร้างครอบครัว
และเริ่ มต้นอาชีพการงาน มีและเลี้ยงดูลกู ๆ หรื อได้รับประสบการณ์กบั การมีข้นึ มีลงของชีวติ —
ซึ่งเป็ นกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ปกติคนหนึ่ง เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก
นี่คือพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งสวมใส่เนื้อหนัง โดยทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
แต่พระเจ้าไม่ดารงพระชนม์ชีพของบุคคลปกติคนหนึ่ง
พระองค์เพียงเสด็จมาเพื่อสาเร็จลุล่วงส่วนหนึ่งในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์เท่านั้น
หลังจากนั้นพระองค์จะทรงจากมวลมนุษย์ไป เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ทรงทาให้สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของเนื้อหนังมีความเพียบพร้อม
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น ณ เวลาที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดล่วงหน้าไว้แล้วนั้น
เทวสภาพจะเสด็จไปทรงพระราชกิจโดยตรง ครั้นแล้ว
ภายหลังจากที่ทรงทาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจาเป็ นต้องทาและทรงทาให้พนั ธกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์อย่างเต็
มที่แล้วนั้น พระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในช่วงระยะนี้ก็เสร็จสิ้นลง ซึ่ง ณ
จุดนี้ของพระชนม์ชีพของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็จะจบสิ้นลงเช่นกัน
ไม่ว่าพระกายาฝ่ ายเนื้อหนังของพระองค์ได้มีชีวิตอยู่เกินช่วงชีวิตหรื อไม่ก็ตาม กล่าวคือ
ไม่ว่าร่ างกายฝ่ ายเนื้อหนังเข้าถึงช่วงระยะของชีวิตช่วงใดก็ตาม

ไม่ว่ามันจะมีชีวิตบนแผ่นดินโลกนานเพียงใดก็ตาม ทุกสิ่งนั้นกาหนดตัดสินโดยพระราชกิจของพระวิญญาณ
มันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์พิจารณาว่าเป็ นสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ ดูตวั อย่างของพระเยซู
พระองค์ได้ทรงพระชนม์ในเนื้อหนังเป็ นเวลาสามสิบสามปี ครึ่ ง ในด้านช่วงชีวิตของร่ างกายมนุษย์น้นั
พระองค์ไม่ควรได้สิ้นพระชนม์ ณ พระชันษานั้น และพระองค์ไม่ควรได้ทรงจากไป
แต่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณของพระเจ้า เมื่อพระราชกิจของพระองค์กาลังถูกทาให้เสร็จสิ้น ณ
เวลานั้นร่ างกายนั้นถูกนาเอาไปแล้ว โดยหายไปพร้อมกับพระวิญญาณ
นี่คือหลักการซึ่งพระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง และดังนั้น หากพูดกันอย่างเคร่ งครัดแล้ว
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้มีความสาคัญเป็ นอันดับแรก เพือ่ เป็ นการพูดย้า
พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลกไม่ใช่เพื่อมาดารงพระชนม์ของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง
พระองค์ไม่ทรงกาหนดชีวิตมนุษย์ปกติชีวิตหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงเริ่ มทรงพระราชกิจ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ตราบเท่าที่พระองค์ทรงถือกาเนิดในครอบครัวของมนุษย์ปกติ พระองค์สามารถทรงพระราชกิจของพระเจ้าได้
พระราชกิจซึ่งไม่ด่างพร้อยโดยเจตนาของมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่ของเนื้อหนัง
ซึ่งแน่นอนว่าไม่รับเอาแนวทางทั้งหลายของสังคมหรื อเกี่ยวข้องกับความคิด
หรื อมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ และยิง่ ไปกว่านั้น
ซึ่งไม่เกีย่ วข้องกับปรัชญาทั้งหลายในการดารงชีวิตของมนุษย์
นี่คือพระราชกิจซึ่งพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ต้งั พระทัยที่จะทา
และมันยังเป็ นนัยสาคัญที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจช่วงระยะหนึ่งที่จาเป็ นต้องทาให้เสร็จสิ้นในเนื้อหนังเป็ นสาคัญ
โดยไม่ได้กา้ วผ่านกระบวนการเล็กๆ น้อยๆ อืน่ ๆ
และในส่วนของประสบการณ์ท้งั หลายของมนุษย์ปกติคนหนึ่งนั้น พระองค์ไม่ทรงมีประสบการณ์เหล่านั้น
พระราชกิจที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าจาเป็ นต้องทาไม่รวมถึงประสบการณ์ท้งั หลายของมนุษย์ป
กติ
ดังนั้นพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ก็เพือ่ ประโยชน์ของการสาเร็จลุล่วงพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงจาเป็ นต้องสา
เร็จลุล่วงในเนื้อหนัง ส่วนที่เหลือไม่มีสิ่งใดเกีย่ วข้องกับพระองค์ พระองค์ไม่ทรงต้องผ่านกระบวนการเล็กๆ
น้อยๆ อันมากมายยิง่ นัก ทันทีที่พระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้น
นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ก็สิ้นสุดลงเช่นกัน
การทาให้ช่วงระยะนี้เสร็จสิ้นหมายความว่าพระราชกิจที่พระองค์ทรงจาเป็ นต้องทาในเนื้อหนังได้สรุ ปปิ ดตัวแล้
ว และพันธกิจของเนื้อหนังของพระองค์ก็ครบบริ บูรณ์
แต่พระองค์ไม่สามารถทรงพระราชกิจต่อไปในเนื้อหนังได้อย่างไม่มีกาหนด

พระองค์ตอ้ งทรงย้ายไปยังสถานที่อีกแห่งเพื่อทรงพระราชกิจ สถานที่ซ่งึ อยู่นอกเหนือเนื้อหนัง
ด้วยเหตุน้ีเท่านั้นพระราชกิจของพระองค์จึงสามารถถูกปฏิบตั ิได้อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
และก้าวหน้าไปสู่ประสิทธิผลที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ พระเจ้าทรงพระราชกิจตามแผนการดั้งเดิมของพระองค์
พระราชกิจใดที่พระองค์ทรงจาเป็ นต้องทาและพระราชกิจใดที่พระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวไปแล้วนั้น
พระองค์ทรงรูอ้ ย่างชัดเจนเหมือนรู ้จกั ฝ่ าพระหัตถ์ของพระองค์
พระเจ้าทรงนาบุคคลทุกคนให้เดินไปบนเส้นทางซึ่งพระองค์ได้ทรงกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ไม่มีใครสามารถหลบหนีจากการนี้ไปได้
มีเพียงบรรดาผูซ้ ่งึ ติดตามการทรงนาของพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่การหยุดพักได้
มันอาจเป็ นได้ว่า ในพระราชกิจช่วงต่อมา จะไม่ใช่พระเจ้าที่ตรัสในเนื้อหนังเพื่อทรงนามนุษย์
แต่เป็ นพระวิญญาณหนึ่งซึ่งมีรูปสัณฐานอันจับต้องได้ที่ทรงชี้นาชีวิตของมนุษย์
เมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จงึ จะสามารถสัมผัสพระเจ้าได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เฝ้ามองพระเจ้า
และเข้าสู่ความเป็ นจริ งซึ่งพระเจ้าทรงพึงประสงค์ได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อที่จะได้กลายเป็ นมีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิ
นี่คือพระราชกิจที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะสาเร็จลุล่วง และคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางแผนการไว้นานมาแล้ว
จากการนี้ พวกเจ้าทั้งหมดควรจะมองเห็นเส้นทางที่พวกเจ้าควรใช้!
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผูท้ รงจุติเ ป็ นมนุษย์กบั ประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าซึ่งทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้รับการเรี ยกขานพระนามว่าพระคริ สต์
และดังนั้นแล้วพระคริ สต์ที่สามารถประทานความจริ งแก่ผคู้ นได้จึงมีพระนามเรียกขานว่าพระเจ้า
ไม่มีอะไรที่เกินเลยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพราะพระองค์ทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้า
และทรงครองพระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระปรี ชาญาณในพระราชกิจของพระองค์
ที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยมนุษย์ บรรดาพวกที่เรียกตัวเองว่าพระคริ สต์
ทว่ากลับไม่สามารถทางานของพระเจ้าได้น้นั เป็ นพวกฉ้อฉล
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นแค่การสาแดงของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเท่านั้น
แต่ยงั ทรงเป็ นเนื้อหนังพิเศษเฉพาะที่ทรงได้รับการดูแลรับผิดชอบโดยพระเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงดาเนินการ
และทาให้พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์เสร็จสิ้น เนื้อหนังนี้ไม่สามารถแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
แต่เป็ นเนื้อหนังที่สามารถแบกรับพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกได้อย่างเพียงพอ
และสามารถแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้า และเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้เป็ นอย่างดี
และสามารถจัดเตรี ยมชีวิตให้แก่มนุษย์ได้ ไม่ช้าก็เร็ว พวกที่แสร้งแสดงตนเป็ นพระคริ สต์จะพินาศกันทั้งหมด
เพราะแม้พวกเขาจะอ้างว่าเป็ นพระคริ สต์ พวกเขาก็ไม่ได้ครองเนื้อแท้ของพระคริสต์เลย
และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าความจริ งแท้แห่งพระคริ สต์ไม่สามารถนิยามได้โดยมนุษย์
แต่พระเจ้าจะเป็ นผูต้ อบและตัดสินด้วยพระองค์เอง อย่างนี้แล้ว
หากเจ้าปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางแห่งชีวิตอย่างแท้จริง เจ้าต้องรับรู ้เสียก่อนว่า
ด้วยการเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกนั่นเองที่พระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งการประทานหนทางแห่งชีวิตแก่มนุษย์
และเจ้าจาต้องรับรู ้ว่า
เป็ นช่วงระหว่างยุคสุดท้ายนั่นเองที่พระองค์เสด็จมาสู่แผ่นดินโลกเพื่อประทานหนทางแห่งชีวิตแก่มนุษย์
นี่ไม่ใช่อดีต มันกาลังเกิดขึ้น ณ วันนี้
พระคริ สต์ของยุคสุดท้ายทรงนามาซึ่งชีวิต และทรงนามาซึ่งหนทางแห่งความจริงที่ยนื นานและสถาพร
ความจริ งนี้คือเส้นทางที่มนุษย์ได้รับชีวิต
และเป็ นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะได้รู้จกั พระเจ้าและได้รับการรับรองจากพระเจ้า
หากเจ้าไม่แสวงหาหนทางแห่งชีวิตที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ายทรงจัดเตรี ยมให้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีทางได้รับการรับรองจากพระเยซู
และจะไม่มีทางมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ประตูของอาณาจักรแห่งสวรรค์
เพราะเจ้านั้นเป็ นทั้งหุ่นเชิดและนักโทษของประวัติศาสตร์ บรรดาพวกที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบต่างๆ
โดยตัวอักษร และถูกพันธนาการโดยประวัติศาสตร์จะไม่มีทางได้รับชีวิตหรื อได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์

นี่เป็ นเพราะทั้งหมดที่พวกเขามีน้ นั คือน้ าขุ่นซึ่งได้ถูกเก็บกักมาเป็ นเวลาหลายพันปี แทนที่จะเป็ นน้ าแห่งชีวิตซึ่งไ
หลมาจากพระบัลลังก์ พวกที่ไม่ได้รับการจัดหาน้ าแห่งชีวิตมาให้จะยังคงเป็ นซากศพ ของเล่นของซาตาน
และบุตรแห่งนรกไปตลอดกาล เช่นนั้นแล้ว พวกเขาจะเห็นพระเจ้าได้อย่างไร?
หากเจ้าเพียงแค่พยายามยึดติดกับอดีต เพียงแค่พยายามเก็บรักษาสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็ นอยู่โดยการอยู่นิ่งเฉย
และไม่พยายามเปลี่ยนสถานภาพปัจจุบนั และละทิ้งประวัติศาสตร์ไปเสีย
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่ต่อต้านพระเจ้าตลอดเวลาหรอกหรื อ?
ขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้านั้นมากมายมหาศาลและมีฤทธานุภาพ
ดัง่ คลื่นที่ถาโถมและฟ้าที่ร้องคารามต่อเนื่อง—กระนั้นเจ้าก็นั่งรอคอยการทาลายล้างอย่างนิ่งเฉย
เกาะติดอยู่กบั ความโง่เขลาของเจ้าและไม่ทาอะไรเลย อย่างนี้แล้ว
เจ้าจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นใครสักคนที่ติดตามย่างพระบาทของพระเมษโปดกได้อย่างไร?
เจ้าจะสามารถแก้ต่างกับพระเจ้าที่เจ้ายึดติดนั้นเป็ นพระเจ้าที่ทรงมีความใหม่และไม่เคยเก่าอยู่เสมอได้อย่างไร?
และถ้อยคาจากบรรดาหนังสือที่เก่าจนเหลืองคร่ าของเจ้าจะสามารถหอบหิ้วเจ้าข้ามเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างไร?
ถ้อยคาเหล่านั้นจะสามารถนาทางเจ้าในการแสวงหาขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร?
และถ้อยคาเหล่านั้นจะสามารถพาเจ้าขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อย่างไร?
สิ่งที่เจ้าถือไว้ในมือของเจ้านั้นคือตัวอักษรที่สามารถให้ได้เพียงแต่การปลอบใจชัว่ คราว
ไม่ใช่ความจริ งที่สามารถให้ชีวิตได้ คัมภีร์ที่เจ้าอ่านสามารถประเทืองปลายลิน้ ของเจ้าได้เท่านั้น
และไม่ใช่ถอ้ ยคาแห่งปัญญาที่สามารถช่วยให้เจ้ารู ้จกั ชีวิตมนุษย์ได้
นับประสาอะไรกับเส้นทางทีส่ ามารถนาทางเจ้าไปสู่ความเพียบพร้อม
ความคลาดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็ นสาเหตุให้เจ้าได้พิจารณาไตร่ ตรองหรอกหรื อ?
มันไม่ได้ทาให้เจ้าตระหนักถึงความล้าลึกต่างๆ ที่บรรจุอยู่ภายในหรอกหรื อ?
เจ้าสามารถนาส่งตัวเจ้าเองสู่สวรรค์เพือ่ พบพระเจ้าด้วยตัวของเจ้าเองได้หรื อ?
หากปราศจากการเสด็จมาของพระเจ้า
เจ้าจะสามารถพาตัวเจ้าเองเข้าไปในสวรรค์เพื่อชื่นชมกับความสุขในครอบครัวกับพระเจ้าได้หรื อ?
เจ้ายังคงฝันกลางวันอยู่ในขณะนี้หรือไม่? เช่นนั้นแล้ว
เราแนะนาให้เจ้าหยุดฝันแล้วมองดูว่าใครที่กาลังทางานอยู่ในขณะนี้ —
ดูว่าใครที่กาลังดาเนินการงานในการช่วยมนุษย์ให้รอดระหว่างยุคสุดท้ายอยู่ในขณะนี้ หากเจ้าไม่ทา
เจ้าก็จะไม่มีวนั ได้รับความจริ ง และจะไม่มีวนั ได้รับชีวิต
พวกที่ปรารถนาได้รับชีวิตโดยที่ไม่พ่งึ พาความจริ งที่ตรัสโดยพระคริ สต์คอื เป็ นผูค้ นที่ไร้สาระน่าขันที่สุดบนแผ่
นดินโลก และพวกที่ไม่ยอมรับหนทางแห่งชีวิตซึ่งนาพามาโดยพระคริ สต์เป็ นคนที่หลงอยู่ในความเพ้อฝัน

และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าพวกที่ไม่ยอมรับพระคริสต์ของยุคสุดท้ายจะถูกพระเจ้าทรงดูหมิ่นไปตลอดกาล
พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูของมนุษย์ไปสู่ราชอาณาจักรระหว่างยุคสุดท้าย
และไม่มีใครที่สามารถอ้อมเลี่ยงพระองค์ได้
อาจไม่มีใครเลยที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเว้นแต่จะผ่านทางพระคริ สต์ เจ้าเชื่อในพระเจ้า
และดังนั้นเจ้าต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังหนทางของพระองค์
เจ้าไม่สามารถคิดถึงเพียงแค่การได้รับพระพรเท่านั้นในขณะที่ไม่สามารถได้รับความจริ งและไม่สามารถยอมรับ
การจัดเตรี ยมชีวิตได้
พระคริ สต์เสด็จมาระหว่างยุคสุดท้ายเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงอาจได้รับการจัดเตรี ยมชีวิตไว้ใ
ห้ พระราชกิจของพระองค์น้ นั เป็ นไปเพื่อการสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่าและการเข้าสู่ยุคใหม่
และพระราชกิจของพระองค์คือเส้นทางที่จาต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้าสู่ยุคใหม่
หากเจ้าไม่สามารถรับรู ้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกล่าวโทษ หมิน่ ประมาท
หรื อกระทัง่ ถึงกับข่มเหงพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผาไหม้ไปชัว่ นิรนั ดร์และจะไม่มีวนั เข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้
เพราะพระคริ สต์พระองค์น้ีทรงเป็ นการแสดงออกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยพระองค์เอง
ทรงเป็ นการแสดงออกของพระเจ้า
ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้าได้มอบความไว้วางพระทัยให้ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าหากเจ้าไม่สามารถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชดั ในตัวของมันเองต่อทุกคน
เรายังบอกเจ้าอีกว่าหากเจ้าต่อต้านพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย หากเจ้าเหยียดหยันพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย
จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่องแทนเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้น
นับจากวันนี้ไปเจ้าจะไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
ต่อให้เจ้าพยายามไถ่บาปให้แก่ตวั เจ้าเองก็ตาม เจ้าจะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าอีกแล้ว
เพราะสิ่งที่เจ้าต่อต้านนั้นไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่เจ้าเหยียดหยันนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อ่อนแอบางอย่าง
แต่เป็ นพระคริ สต์ เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าผลสืบเนื่องของเรื่ องนี้จะเป็ นอย่างไร? เจ้าจะไม่ได้ทาความผิดพลาดเล็กๆ
แต่จะได้ก่ออาชญากรรมอันชัว่ ร้าย
และดังนั้นเราจึงแนะนาทุกคนไม่ให้แสดงอาการแยกเขี้ยวข่มขู่เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริ ง
หรื อทาการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ระมัดระวัง เพราะความจริ งเท่านั้นที่สามารถนาชีวิตมาสู่เจ้าได้
และไม่มีอะไรเว้นแต่ความจริงที่สามารถเปิ ดโอกาสให้เจ้าเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้าอีกครั้ง

ตัดตอนมาจาก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

5. การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า

การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า 1

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 141
การรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในยุคสมัยนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว
คือการรู ้ว่าสิง่ ใดคือพันธกิจหลักในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และสิ่งใดที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทรงทาบนแผ่นดินโลก
ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไว้ในวจนะของเราว่าพระเจ้าได้เสด็จมาที่แผ่นดินโลก (ในระหว่างยุคสุดท้าย)
เพื่อทรงวางแบบอย่างที่ดีเยี่ยมก่อนจะเสด็จจากไป พระเจ้าทรงวางแบบอย่างที่ดีเยี่ยมนี้อย่างไร?
พระองค์ทรงทาเช่นนั้นโดยการตรัสพระวจนะ และโดยการทรงพระราชกิจและการตรัสทัว่ ทั้งแผ่นดิน
นี่คือพระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้าย
พระองค์เพียงตรัสเพื่อทาให้แผ่นดินโลกเป็ นโลกแห่งพระวจนะ
เพื่อให้ทุกบุคคลได้รับการจัดเตรี ยมและได้รับความรู ้แจ้งโดยพระวจนะของพระองค์
และเพื่อให้วิญญาณของมนุษย์ถกู ปลุกให้ตื่นและเขาได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตต่างๆ
ในระหว่างยุคสุดท้ายพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมาที่แผ่นดินโลกเพื่อที่จะตรัสพระวจนะเป็ นหลัก
เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ได้ทรงเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรสวรรค์
และพระองค์ได้ทรงทาให้พระราชกิจแห่งการไถ่ที่มีการตรึ งกางเขนสาเร็จลุล่วง
พระองค์ได้ทรงนาบทอวสานมาสู่ยุคธรรมบัญญัติ และได้ทรงล้มล้างทุกสิ่งที่เก่า
การเสด็จมาถึงของพระเยซูได้อวสานยุคธรรมบัญญัติและได้นามาซึ่งยุคพระคุณ
การเสด็จมาถึงของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย ได้นาบทอวสานมาสู่ยุคพระคุณ
พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อตรัสพระวจนะของพระองค์ เพื่อทรงใช้พระวจนะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
เพื่อประทานความกระจ่างและความรู ้แจ้งแก่มนุษย์
และเพื่อทรงขจัดพื้นที่ของพระเจ้าที่คลุมเครื อภายในหัวใจของมนุษย์เป็ นหลัก
นี่ไม่ใช่ช่วงระยะของพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงทาเมื่อพระองค์ได้เสด็จมา เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา
พระองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริ ยม์ ากมาย พระองค์ได้ทรงรักษาคนป่ วยและได้ทรงไล่ผี
และพระองค์ได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ที่มีการตรึงกางเขน ผลสืบเนื่องก็คือ ในมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
พวกเขาเชื่อว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าควรจะทรงเป็ น เพราะเมื่อพระเยซูได้เสด็จมา
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจแห่งการขจัดฉายาของพระเจ้าที่คลุมเครื อไปจากหัวใจของมนุษย์
เมื่อพระองค์ได้เสด็จมา พระองค์ได้ทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ได้ทรงรักษาคนป่ วยและได้ทรงไล่ผี
และพระองค์ได้ทรงเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรสวรรค์ ในแง่หนึ่ง
การทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้ายขจัดพื้นทีซ่ ่ึงพระเจ้าที่คลุมเครื อถือครองในมโนคติอนั หล
งผิดของมนุษย์ เพื่อที่จะไม่ให้มีฉายาของพระเจ้าที่คลุมเครื อในหัวใจของมนุษย์อีกต่อไป

พระองค์ทรงทาให้มนุษย์รู้จกั ความเป็ นจริงของพระเจ้า
และทรงขจัดพื้นที่ของพระเจ้าที่คลุมเครื อในหัวใจของมนุษย์โดยผ่านทางพระวจนะจริ งแท้และพระราชกิจจริ งแ
ท้ของพระองค์ การเคลื่อนไหวของพระองค์ทวั่ แผ่นดินต่างๆ
ทั้งหมดและพระราชกิจที่เป็ นจริ งและปกติเป็ นพิเศษที่พระองค์ทรงทาท่ามกลางมนุษย์ ในอีกแง่หนึ่ง
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะที่ตรัสโดยเนื้อหนังของพระองค์ทาให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์
และทาให้ทุกสรรพสิ่งสาเร็จลุล่วง นี่คือพระราชกิจที่พระเจ้าจะทรงทาให้สาเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย
สิ่งที่พวกเจ้าต้องรู:้
1. พระราชกิจของพระเจ้าไม่เหนือธรรมชาติ
และพวกเจ้าไม่ควรจะเก็บงามโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
2. พวกเจ้าต้องเข้าใจพระราชกิจหลักที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมาเพื่อทรงทาในครั้งนี้
พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทรงรักษาคนป่ วยหรื อไล่ผี หรื อทาปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ
และพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทรงเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐแห่งการกลับใจหรื อเพื่อประทานการไถ่แก่มนุษย์
นั่นเป็ นเพราะพระเยซูได้ทรงทาพระราชกิจนี้ไปแล้ว และพระเจ้าก็ไม่ทรงทาพระราชกิจเดียวกันซ้ า
วันนี้พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อทรงนาบทอวสานมาสู่ยุคพระคุณและเลิกล้มวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ทั้งหมดของยุคพระคุณ
หลักๆ แล้ว พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงได้เสด็จมาเพื่อทรงแสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นจริง เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา
พระองค์ได้ตรัสไม่กี่คา พระองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ ได้ทรงทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และได้ทรงรักษาคนป่ วยและไล่ผีเป็ นหลัก ไม่อย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสคาพยากรณ์เพื่อที่จะโน้มน้าวผูค้ นให้เชื่อ
และทาให้พวกเขาเห็นว่าจริ งๆ แล้วพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า และเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงไร้อคติ
ในท้ายที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงทาให้พระราชกิจแห่งการตรึ งกางเขนนั้นครบบริ บรู ณ์
พระเจ้าของวันนี้ไม่ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ และพระองค์กไ็ ม่ทรงรักษาคนป่ วยและไล่ผี
เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทา ได้เป็ นตัวแทนของส่วนหนึ่งของพระเจ้า
แต่ครั้งนี้พระเจ้าได้เสด็จมาทาช่วงระยะของพระราชกิจที่ถึงกาหนด
เพราะพระเจ้าไม่ทรงทาพระราชกิจเดียวกันซ้ า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ใหม่เสมอและทรงไม่มีวนั เก่า
และดังนั้น ทั้งหมดที่เจ้าเห็นในวันนี้คือพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายได้เสด็จมาเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์
เพื่อที่จะทรงอธิบายทั้งหมดที่จาเป็ นต่อชีวิตของมนุษย์ เพื่อที่จะทรงชี้ให้เห็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าสู่
เพื่อที่จะทรงแสดงให้มนุษย์เห็นกิจการของพระเจ้า และเพื่อที่จะทรงแสดงให้มนุษย์เห็นพระปรี ชาญาณ
ฤทธานุภาพสูงสุดและความมหัศจรรย์ของพระเจ้าเป็ นหลัก โดยผ่านทางวิธีมากมายที่พระเจ้าทรงใช้ตรัส
มนุษย์ก็มองเห็นความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้า ขนาดอันมหึมาของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
ความถ่อมพระทัยและความลี้ลบั ของพระเจ้า มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าทรงสูงสุด
แต่ก็เห็นว่าพระองค์ถ่อมพระทัยและทรงลี้ลบั และทรงสามารถกลายเป็ นน้อยที่สุดของทั้งหมดได้
พระวจนะของพระองค์บางคาตรัสโดยตรงจากมุมมองของพระวิญญาณ
บางคาตรัสโดยตรงจากมุมมองของมนุษย์ และบางคาจากมุมมองบุคคลที่สาม
ในการนี้จะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะของพระราชกิจของพระเจ้าผันแปรอย่างมาก
และโดยผ่านทางพระวจนะนั่นเองที่พระองค์ทรงอนุญาตให้มนุษย์เห็นการนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้ายทั้งปกติและเป็ นจริ ง
และดังนั้นกลุ่มคนในยุคสุดท้ายจึงอยู่ภายใต้การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทดสอบทั้งหมด
ผูค้ นทั้งหมดได้เข้าสู่ท่ามกลางการทดสอบต่างๆ เช่นนี้ก็เพราะความเป็ นปกติและความเป็ นจริ งของพระเจ้า
การที่มนุษย์ได้ลงไปสู่การทดสอบของพระเจ้าก็เป็ นเพราะความเป็ นปกติและความเป็ นจริ งของพระเจ้า
ในระหว่างยุคพระเยซู ไม่ได้มีมโนคติที่หลงผิดหรื อการทดสอบ
ผูค้ นได้ติดตามพระองค์เพราะพระราชกิจส่วนใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงทาสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และพวกเขาก็ไม่ได้มีมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระองค์เลย การทดสอบต่างๆ
ของวันนี้น้ นั ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์ได้เคยเผชิญหน้ามา
และเมื่อมีการกล่าวว่าผูค้ นเหล่านี้ได้ออกมาจากความทุกข์ลาบากยิ่งใหญ่แล้ว
นี่ก็คือความทุกข์ลาบากที่ถูกอ้างอิงถึงนั่นเอง วันนี้พระเจ้าตรัสเพื่อทาให้เกิดความเชื่อ ความรัก
การยอมรับความทุกข์ และการเชื่อฟังในผูค้ นเหล่านี้
พระวจนะที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายได้ตรัสนั้นได้รับการตรัสโดยสอดคล้องกับธาตุแท้แห่งธร
รมชาติของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าสู่ในวันนี้
พระวจนะของพระองค์ท้งั เป็ นจริ งและปกติ กล่าวคือ พระองค์ไม่ตรัสถึงวันพรุ่ งนี้
และพระองค์ไม่ทรงมองย้อนกลับไปที่วนั วาน พระองค์เพียงตรัสถึงสิ่งที่ควรจะได้รับการเข้าสู่
ได้รับการนาไปปฏิบตั ิ และได้รับการเข้าใจในวันนี้เท่านั้น
หากในระหว่างยุคปัจจุบนั มีบุคคลผูห้ นึ่งโผล่ออกมาซึ่งสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ ไล่ผี

รักษาคนป่ วย และทาปาฏิหาริ ยม์ ากมาย และหากบุคคลผูน้ ้ีอา้ งว่าพวกเขาคือพระเยซูผไู้ ด้เสด็จมา
เช่นนั้นแล้วนี่จะเป็ นสิ่งเทียมเท็จที่ทาขึ้นโดยพวกวิญญาณชัว่ ที่เลียนแบบพระเยซู จงจดจาการนี้ไว้!
พระเจ้าไม่ทรงทาพระราชกิจเดียวกันซ้ า ช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเยซูได้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว
และพระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงดาเนินพระราชกิจช่วงระยะนั้นอีกครั้ง
พระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่น
พันธสัญญาเดิมได้บอกล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
และผลลัพธ์ของคาพยากรณ์น้ีคือการเสด็จมาของพระเยซู เมื่อการนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว
ก็น่าจะผิดที่จะมีพระเมสสิยาห์อีกองค์เสด็จมาอีกครั้ง พระเยซูได้เสด็จมาแล้วครั้งหนึ่ง
และมันน่าจะผิดหากพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งในครานี้ มีชื่อเดียวสาหรับทุกยุค
และแต่ละชื่อประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญของยุคนั้น ในมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พระเจ้าต้องทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์เสมอ ต้องทรงรักษาคนป่ วยและไล่ผีเสมอ
และต้องทรงเป็ นดุจดัง่ พระเยซูเสมอ กระนั้นในครานี้ พระเจ้าไม่ทรงเป็ นเหมือนเช่นนั้นเลย
หากในระหว่างยุคสุดท้าย พระเจ้ายังคงทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และยังคงทรงไล่ผีและรักษาคนป่ วย—หากพระองค์ทรงทาอย่างเดียวกันกับพระเยซู—
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็คงจะกาลังทรงทาพระราชกิจเดียวกันซ้ า
และพระราชกิจของพระเยซูก็จะไม่มีนยั สาคัญหรื อคุณค่า
ดังนั้นในทุกยุคพระเจ้าจึงทรงดาเนินพระราชกิจช่วงระยะเดียวจนแล้วเสร็จ
ทันทีที่แต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์ได้ดาเนินการครบบริ บรู ณ์แล้ว
ในไม่ช้าก็ถูกเลียนแบบโดยพวกวิญญาณชัว่ และหลังจากซาตานเริ่ มตามหลังพระเจ้าไปติดๆ
พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีการที่ต่างออกไป
ทันทีที่พระเจ้าได้ทรงเสร็จสิน้ ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์ ก็จะถูกเลียนแบบโดยพวกวิญญาณชัว่
พวกเจ้าต้องชัดเจนเกี่ยวกับการนี้ เหตุใดพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้จึงแตกต่างจากพระราชกิจของพระเยซู?
เหตุใดพระเจ้าในวันนี้จึงไม่ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ ไม่ทรงไล่ผี และไม่ทรงรักษาคนป่ วย?
หากพระราชกิจของพระเยซูเป็ นเหมือนกับพระราชกิจที่ทรงทาในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พระองค์จะทรงสามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าแห่งยุคพระคุณได้หรื อ?
พระองค์จะทรงสามารถทาให้พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนนั้นครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
หากเช่นเดียวกับในยุคธรรมบัญญัติ พระเยซูได้ทรงเข้าไปในพระวิหารและได้ทรงรักษาวันสะบาโต
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงถูกข่มเหงโดยผูใ้ ด และผูค้ นทั้งปวงก็จะอ้าแขนรับ หากการณ์เป็ นเช่นนั้น
พระองค์จะทรงสามารถถูกตรึ งกางเขนได้หรื อ?

พระองค์จะทรงสามารถทาให้พระราชกิจแห่งการไถ่ครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
อะไรจะเป็ นประเด็นหากพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์เฉก
เช่นที่พระเยซูได้ทรงทา?
เฉพาะในกรณีที่พระเจ้าทรงทาอีกส่วนหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์ในระหว่างยุคสุดท้าย
อันเป็ นยุคที่เป็ นตัวแทนของส่วนหนึ่งของแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
มนุษย์จึงจะสามารถได้รับความรู ้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า และเมื่อนั้นเท่านั้น
แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าจึงจะสามารถครบบริ บรู ณ์ได้
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในระหว่างยุคสุดท้าย พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์เป็ นหลัก
พระองค์ตรัสจากมุมมองของพระวิญญาณ จากมุมมองของมนุษย์ และจากมุมมองบุคคลที่สาม
พระองค์ตรัสด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยทรงใช้วิธีหนึ่งสาหรับช่วงเวลาหนึ่ง
และพระองค์ทรงใช้วิธีการตรัสเพื่อเปลี่ยนมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และขจัดฉายาของพระเจ้าที่คลุมเครื อออก
จากหัวใจของมนุษย์ นี่คือพระราชกิจหลักที่พระเจ้าทรงทา
เนื่องจากมนุษย์เชื่อว่าพระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อรักษาคนป่ วย เพื่อไล่ผี เพื่อทาปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ
และเพื่อประทานพระพรด้านวัตถุแก่มนุษย์ พระเจ้าจึงทรงดาเนินพระราชกิจช่วงระยะนี้ —
พระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษา—เพื่อที่จะขจัดสิ่งต่างๆ
เช่นนั้นออกไปจากมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์อาจจะได้รู้จกั ความเป็ นจริงและความเป็ นปกติของพระเจ้า
และเพื่อที่พระฉายาของพระเยซูอาจจะถูกขจัดออกจากหัวใจของเขาและถูกแทนที่ดว้ ยพระฉายาใหม่ของพระเจ้า
ทันทีที่พระฉายาของพระเจ้าภายในมนุษย์กลายเป็ นเก่า เช่นนั้นแล้วพระฉายานั้นก็กลายเป็ นรู ปเคารพรู ปหนึ่ง
เมื่อพระเยซูได้เสด็จมาและได้ทรงดาเนินพระราชกิจช่วงระยะนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นตัวแทนของความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์บางอย่าง ได้ตรัสพระวจนะบางคา
และได้ทรงถูกตรึงกางเขนในท้ายที่สุด พระองค์ได้ทรงเป็ นตัวแทนส่วนหนึ่งของพระเจ้า
พระองค์ไม่ทรงสามารถเป็ นตัวแทนของทั้งหมดที่เป็ นพระเจ้าได้
แต่พระองค์กลับได้ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้าในการทรงทาพระราชกิจส่วนหนึ่งของพระเจ้าแทน
นั่นเป็ นเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินและทรงมหัศจรรย์เหลือเกิน และพระองค์ไม่สามารถหยัง่ ลึกได้
และเพราะพระเจ้าทรงทาเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์ในทุกยุค
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาในระหว่างยุคนี้โดยหลักแล้วเป็ นการจัดเตรียมพระวจนะสาหรับชีวิตของมนุษย์
การเปิ ดโปงอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของมนุษย์ และธาตุแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์
และการกาจัดสิ้นมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา ความนึกคิดเชิงศักดินา ความนึกคิดที่ลา้ สมัย
และความรู ้และวัฒนธรรมของมนุษย์
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดต้องได้รับการชาระให้สะอาดโดยผ่านทางการถูกเปิ ดโปงด้วยพระวจนะของพระเจ้า
ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ไม่ทรงใช้หมายสาคัญและการอัศจรรย์ พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อเปิ ดโปงมนุษย์
พิพากษามนุษย์ ตีสอนมนุษย์ และทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม เพื่อว่าในพระวจนะของพระเจ้า

มนุษย์จะได้มาเห็นพระปรี ชาญาณและความดีงามของพระเจ้า และมาเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า
และเพื่อว่ามนุษย์จะมองเห็นกิจการของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พระยาห์เวห์ได้ทรงนาทางโมเสสออกจากอียิปต์ดว้ ยพระวจนะของพระองค์
และได้ตรัสพระวจนะบางคาต่อชาวอิสราเอล ณ เวลานั้นกิจการส่วนหนึ่งของพระเจ้าได้ถูกทาให้ชดั เจน
แต่เพราะขีดความสามารถของมนุษย์มีจากัด และไม่มีอะไรจะสามารถทาให้ความรู ้ของเขาครบบริ บูรณ์ได้
พระเจ้าจึงยังตรัสและทรงพระราชกิจต่อไป ในยุคพระคุณมนุษย์ได้เห็นกิจการส่วนหนึ่งของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
พระเยซูทรงสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ รักษาคนป่ วยและไล่ผี และถูกตรึ งกางเขนได้
หลังจากนั้นสามวันพระองค์ก็ได้ทรงคืนพระชนม์และทรงปรากฏในเนื้อหนังต่อหน้ามนุษย์
มนุษย์ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ามากไปกว่านี้ มนุษย์รู้มากเท่าที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เขาเห็น
และหากพระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงสิ่งใดแก่มนุษย์มากไปกว่านี้
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะเป็ นระดับของการจากัดขอบเขตที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าจึงยังทรงพระราชกิจต่อไป เพื่อที่ความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์อาจจะกลายเป็ นลึกซึ้งยิ่งขึ้น
และเพื่อที่มนุษย์อาจจะมารู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้าทีละเล็กทีละน้อย
ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพือ่ ทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าถูกเปิ ดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้า
และมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของเจ้าถูกแทนที่ดว้ ยความเป็ นจริงแห่งพระเจ้า
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายโดยหลักแล้วได้เสด็จมาเพื่อทาให้พระวจนะที่ว่า
“พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระวจนะเสด็จมาเป็ นมนุษย์ และพระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์” ลุล่วง
และหากเจ้าไม่มีความรู ้ถว้ นทัว่ ในเรื่ องนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถตั้งมัน่ ได้ ในระหว่างยุคสุ ดท้าย
พระเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ที่จะทาให้พระราชกิจช่วงระยะที่พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์สาเร็จลุล่วงเป็ นหลัก
และนี่คือส่วนหนึ่งของแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า ดังนั้นความรู ้ของพวกเจ้าต้องชัดเจน
ไม่ว่าวิธีใดที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์จากัดขอบเขตพระองค์
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาพระราชกิจนี้ในระหว่างยุคสุดท้าย
เช่นนั้นแล้วความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ก็จะไม่สามารถไปต่อได้เลย
เจ้าคงจะรู ้เพียงว่าพระเจ้าทรงสามารถถูกตรึ งกางเขนและทรงสามารถทาลายเมืองโสโดม
และว่าพระเยซูทรงสามารถฟื้ นคืนจากความตายและทรงปรากฏแก่เปโตรได้…แต่เจ้าคงจะไม่มีวนั พูดว่าพระวจ
นะของพระเจ้าสามารถทาให้ท้งั หมดสาเร็จลุล่วงได้ และสามารถพิชิตมนุษย์ได้
เจ้าสามารถพูดถึงความรู ้เช่นนี้ได้โดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
และยิ่งเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด

ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ก็จะกลายเป็ นถ้วนทัว่ มากขึ้นเท่านั้น เมื่อนั้นเท่านั้น
เจ้าจึงจะยุติการจากัดขอบเขตพระเจ้าไว้ภายในมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง
มนุษย์มารู ้จกั พระเจ้าโดยการได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์
ไม่มีวิธีที่ถูกต้องอื่นใดในการรู ้จกั พระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วันนี้มนั ควรจะชัดเจนกับพวกเจ้าทั้งหมดว่า ในยุคสุดท้าย โดยหลักแล้ว ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
“พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” นัน่ เองที่พระเจ้าทรงทาให้สาเร็จลุล่วง
พระองค์ทรงทาให้มนุษย์รู้จกั พระองค์และเข้าร่ วมกับพระองค์
และเห็นกิจการจริ งแท้ของพระองค์โดยผ่านทางพระราชกิจจริงแท้ของพระองค์บนแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงทาให้มนุษย์เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ได้
และว่ามีหลายครั้งเช่นกันที่พระองค์ไม่ทรงสามารถทาเช่นนั้นได้ นี่ข้นึ อยู่กบั ยุค
จากการนี้เจ้าจะสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ทรงไร้ความสามารถที่จะแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
แต่กลับทรงเปลี่ยนวิธีทาพระราชกิจของพระองค์แทน
โดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่ตอ้ งทาและโดยสอดคล้องกับยุค ในช่วงระยะปัจจุบนั ของพระราชกิจ
พระองค์ไม่ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
การที่พระองค์ได้ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ไปบ้างในยุคพระเยซูน้นั เป็ นเพราะพระราชกิจของพระ
องค์ในยุคนั้นแตกต่างไป พระเจ้าไม่ทรงทาพระราชกิจนั้นในวันนี้
และผูค้ นบางคนเชื่อว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ได้ ไม่อย่างนั้น
พวกเขาก็คิดว่าหากพระองค์ไม่ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงเป็ นพระเจ้า
นั่นไม่ใช่ความคิดที่ผิดหรอกหรื อ? พระเจ้าทรงสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ได้
แต่พระองค์กาลังทรงพระราชกิจในยุคที่แตกต่างกัน และดังนั้นพระองค์จงึ ไม่ทรงทาพระราชกิจเช่นนั้น
เนื่องจากนี่คือยุคที่แตกต่างกัน และเพราะนี่เป็ นช่วงระยะที่แตกต่างในพระราชกิจของพระเจ้า
กิจการที่พระเจ้าได้ทรงทาให้ชดั เจนจึงแตกต่างเช่นกัน
ความเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อในหมายสาคัญและการอัศจรรย์หรื อความเชื่อในปาฏิหาริ ย์
แต่เป็ นความเชื่อในพระราชกิจที่เป็ นจริ งของพระองค์ในระหว่างยุคใหม่
มนุษย์มารู ้จกั พระเจ้าโดยผ่านทางลักษณะที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ
และความรู ้น้ีก่อให้เกิดการเชื่อในพระเจ้าขึ้นในมนุษย์ กล่าวคือ ความเชื่อในพระราชกิจและกิจการของพระเจ้า
ในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ พระเจ้าตรัสเป็ นหลัก จงอย่ารอดูหมายสาคัญและการอัศจรรย์ เจ้าจะไม่เห็นเลย!
นี่เป็ นเพราะเจ้าไม่ได้เกิดในระหว่างยุคพระคุณ หากเจ้าได้เกิดในระหว่างยุคพระคุณ
เจ้าก็คงจะสามารถได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ แต่เจ้าได้เกิดในระหว่างยุคสุดท้าย
และดังนั้นเจ้าจึงสามารถเห็นความเป็ นจริงและความเป็ นปกติของพระเจ้าเท่านั้น
จงอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นพระเยซูผทู้ รงเหนือธรรมชาติในระหว่างยุคสุดท้าย
เจ้าสามารถเห็นเพียงพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่ทรงภาคชีวิตจริ ง ซึ่งไม่ทรงแตกต่างจากคนปกติใดๆ เท่านั้น

ในแต่ละยุค พระเจ้าทรงทาให้กิจการที่แตกต่างกันมีความชัดเจน ในแต่ละยุค
พระองค์ทรงทาให้ส่วนหนึ่งของกิจการของพระเจ้าชัดเจน
และพระราชกิจของแต่ละยุคเป็ นตัวแทนของส่วนหนึ่งจากพระอุปนิสัยของพระเจ้าและส่วนหนึ่งจากกิจการของ
พระเจ้า กิจการที่พระองค์ทรงทาให้ชดั เจน ผันแปรไปตามยุคที่พระองค์ทรงพระราชกิจ
แต่กิจการทั้งหมดให้ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
ความเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริ งยิ่งขึ้นและติดดินมากขึ้นแก่มนุษย์
มนุษย์เชื่อในพระเจ้าเพราะกิจการทั้งหมดของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงมหัศจรรย์เหลือเกิน
ทรงยิง่ ใหญ่เหลือเกิน เพราะพระองค์ทรงเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์และไม่สามารถหยัง่ ลึกได้
หากเจ้าเชื่อในพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสามารถทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และทรงสามารถรักษาคนป่ วยและไล่ผีได้ เช่นนั้นแล้วทัศนะของเจ้าก็ผิด และผูค้ นบางคนจะพูดกับเจ้าว่า
“พวกวิญญาณชัว่ ก็สามารถทาสิ่งต่างๆ เช่นนั้นได้เช่นกันไม่ใช่หรื อ?”
นี่ไม่ได้ประกอบกันเป็ นการเอาพระฉายาของพระเจ้าไปสับสนกับภาพลักษณ์ของซาตานหรอกหรื อ?
วันนี้ความเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้าเป็ นเพราะกิจการมากมายของพระองค์และพระราชกิจจานวนมากที่พระองค์
ทรงกระทา และวิธีมากมายที่พระองค์ตรัส
พระเจ้าทรงใช้ถอ้ ยดารัสของพระองค์พิชิตมนุษย์และทาให้เขามีความเพียบพร้อม
มนุษย์เชื่อในพระเจ้าเพราะกิจการมากมายของพระองค์
ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงสามารถแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์
ผูค้ นเพียงทาความรู ้จกั พระเจ้าด้วยการเป็ นประจักษ์พยานถึงกิจการของพระองค์เท่านั้น
โดยการรู ้จกั กิจการจริงแท้ของพระเจ้า วิธีที่พระองค์ทรงพระราชกิจ วิธีการอันชาญฉลาดใดๆ ที่พระองค์ทรงใช้
วิธีที่พระองค์ตรัส และวิธีที่พระองค์ทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมเท่านั้น—โดยการรู ้จกั แง่มุมต่างๆ
เหล่านี้เท่านั้น—เจ้าจึงจะสามารถจับใจความความเป็ นจริ งของพระเจ้าและเข้าใจพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้
โดยรู ้ว่าพระองค์โปรดสิ่งใด พระองค์ทรงชังสิ่งใด และรู ้วิธีที่พระองค์ทรงพระราชกิจกับมนุษย์
โดยการเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าโปรดและไม่โปรด เจ้าก็จะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็ นบวกและลบได้
และโดยผ่านทางความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าจึงมีความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้า กล่าวสั้นๆ คือ
เจ้าต้องได้รับความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
และเจ้าต้องแก้ไขทัศนะของเจ้าเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้าให้ถูกต้อง
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ไม่ว่าเจ้าจะไล่ตามเสาะหาอย่างไร เจ้าก็ตอ้ งเข้าใจพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาวันนี้เหนือสิ่งอื่นใด
และเจ้าต้องรู ้จกั นัยสาคัญของพระราชกิจนี้
เจ้าต้องเข้าใจและรู ้ว่าพระเจ้าทรงนาพาพระราชกิจใดมาเมื่อพระองค์เสด็จมาในยุคสุดท้าย
พระองค์ทรงนาพาพระอุปนิสยั ใดมา และสิ่งใดจะถูกทาให้ครบบริ บูรณ์ในมนุษย์
หากเจ้าไม่รู้จกั หรื อเข้าใจพระราชกิจที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อกระทาในเนื้อหนัง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์ได้อย่างไร และเจ้าจะกลายเป็ นคนสนิทของพระองค์ได้อย่างไร?
อันที่จริ ง การเป็ นคนสนิทของพระเจ้าไม่ใช่เรื่ องซับซ้อน แต่มนั ก็ไม่ใช่เรื่ องง่าย
หากผูค้ นสามารถเข้าใจมันอย่างถีถ่ ว้ นและนามันไปปฏิบตั ิได้ เช่นนั้นแล้ว มันก็จะกลายเป็ นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนเลย
หากผูค้ นไม่อาจเข้าใจมันได้อย่างถีถ่ ว้ นได้ เช่นนั้นแล้ว มันก็กลายเป็ นยากกว่าเดิมมาก และยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขาจะกลายเป็ นมีแนวโน้มที่จะทาให้การไล่ตามเสาะหาของพวกเขานาพวกเขาไปสู่ความคลุมเครื อ
หากว่าในการไล่ตามเสาะหาพระเจ้านั้น ผูค้ นไม่มีตาแหน่งของตนเองที่จะยืนหยัด
และไม่รู้ว่าตนต้องยึดมัน่ กับความจริงใด เช่นนั้นแล้ว นี่ก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีรากฐาน
และดังนั้นมันจึงกลายเป็ นยากสาหรับพวกเขาที่จะตั้งมัน่ วันนี้มีคนมากมายเหลือเกินทีไ่ ม่เข้าใจความจริ ง
ที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความดีและความชัว่ หรื อบอกได้ว่าสิ่งใดที่จะรักหรื อเกลียด
ผูค้ นเช่นนั้นแทบจะตั้งมัน่ ไม่ได้เลย กุญแจสู่การเชื่อในพระเจ้าคือการสามารถที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้
ที่จะใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
ที่จะรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เมื่อพระองค์เสด็จมาในเนื้อหนังและหลักการทีพ่ ระองค์ทรงใช้ตรัส
จงอย่าติดตามผองชนทั้งหลาย เจ้าต้องมีหลักการต่างๆ ในสิ่งที่เจ้าควรเข้าสู่ และเจ้าต้องยึดหลักการเหล่านั้นไว้
การยึดมัน่ สิ่งเหล่านั้นภายในตัวเจ้าซึ่งถูกนามาโดยความรู ้แจ้งของพระเจ้า ย่อมจะเป็ นประโยชน์แก่เจ้า
หากเจ้าไม่ยึดมัน่ วันนี้เจ้าก็จะเฉไปทางหนึ่ง พรุ่งนี้เจ้าก็จะเฉไปอีกทาง
และเจ้าจะไม่มีวนั ได้รับสิ่งใดที่เป็ นจริงเลย การเป็ นเยีย่ งนี้ไม่เป็ นประโยชน์อนั ใดต่อชีวิตของเจ้าเองเลย
บรรดาผูท้ ี่ไม่เข้าใจความจริ งมักจะติดตามผูอ้ นื่ อยู่เสมอ กล่าวคือ
หากผูค้ นกล่าวว่านี่เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อนั้น
เจ้าเองก็จะกล่าวว่ามันเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยเช่นกัน
หากผูค้ นกล่าวว่ามันเป็ นงานของวิญญาณชัว่ เมื่อนั้น เจ้าเองก็จะเริ่ มกังขา
หรื อกล่าวว่ามันเป็ นงานของวิญญาณชัว่ เช่นกัน เจ้ามักจะพูดตามคาพูดของคนอื่นๆ
แบบนกแก้วนกขุนทองอยู่เสมอ และไม่สามารถที่จะแยกแยะสิ่งใดด้วยตัวเองได้เลย
และเจ้าไม่สามารถคิดด้วยตัวเองได้ นี่คือใครบางคนที่ไม่มีจุดยืน ที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้—

บุคคลเช่นนั้นเป็ นคนเข็ญใจผูไ้ ร้ค่า! เจ้าพูดตามคาพูดของคนอื่นๆ อยู่เสมอ กล่าวคือ
วันนี้มีการกล่าวว่านี่เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่มีความเป็ นไปได้ที่ว่าสักวันหนึ่งใครบางคนจะกล่าวว่านั่นไม่ใช่พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และกล่าวว่าอันที่จริ งแล้วมันไม่ใช่สิ่งใดนอกจากความประพฤติของมนุษย์เท่านั้น—
กระนั้นเจ้าก็ไม่สามารถหยัง่ รู ้สิ่งนี้ได้ และเมื่อเจ้าเป็ นประจักษ์พยานว่าคนอืน่ กล่าวสิ่งนี้ เจ้าก็จะกล่าวสิ่งเดียวกัน
แท้ที่จริ งแล้วมันเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่เจ้ากล่าวว่ามันเป็ นงานของมนุษย์
เจ้าไม่ได้กลายเป็ นหนึ่งในบรรดาผูท้ ี่หมิ่นประมาทพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไปแล้วหรอกหรือ?
ในการนี้ เจ้าไม่ได้ต่อต้านพระเจ้าเพราะเจ้าไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้หรอกหรื อ?
บางทีสักวันหนึ่งคนโง่บางคนจะปรากฏขึ้น ผูซ้ ่งึ กล่าวว่า “นี่เป็ นงานของวิญญาณชัว่ ”
และเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคาเหล่านี้เจ้าก็จะจนปัญญา และเจ้าจะถูกจองจาด้วยคาพูดของคนอื่นอีกครั้งหนึ่ง
ทุกครั้งที่ใครบางคนก่อให้เกิดการรบกวน เจ้าก็ไม่สามารถยืนหยัดต่อจุดยืนของเจ้าได้
และทั้งหมดนี้เป็ นเพราะเจ้าไม่ถือครองความจริง
การเชื่อในพระเจ้าและการพยายามที่จะรู ้จกั พระเจ้าไม่ใช่เรื่ องง่าย
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุถงึ ได้เพียงโดยการมาชุมนุมกันและการฟังคาเทศนา
และเจ้าไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้โดยแรงปรารถนาเพียงอย่างเดียว
เจ้าต้องรับประสบการณ์ และรู ้จกั และมีหลักการในการกระทาทั้งหลายของเจ้า
และได้มาซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อเจ้าได้กา้ วผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาแล้ว
เจ้าก็จะสามารถวินิจฉัยหลายสิ่งได้—เจ้าจะสามารถแยกแยะระหว่างความดีและความชัว่ ได้
ระหว่างความชอบธรรมและความเลว ระหว่างสิ่งที่เป็ นของเนื้อหนังและเลือดและสิ่งที่เป็ นของความจริ ง
เจ้าควรสามารถที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดได้ และในการทาเช่นนั้น
ไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมจะเป็ นเช่นไร เจ้าก็จะไม่มีวนั หลงทางเลย นี่เท่านั้นเป็ นวุฒิภาวะที่แท้จริ งของเจ้า
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 146
การรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าไม่ใช่เรื่ องง่าย เจ้าควรมีมาตรฐานต่างๆ
และวัตถุประสงค์หนึ่งในการไล่ตามเสาะหาของเจ้า เจ้าควรรู ้จกั วิธีที่จะแสวงหาหนทางที่แท้จริ ง
วิธีที่จะวัดได้ว่านั่นเป็ นหนทางที่แท้จริ งหรื อไม่ และนั่นเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าหรื อไม่
หลักการพื้นฐานที่สุดในการแสวงหาหนทางที่แท้จริงคืออะไร?
เจ้าต้องมองไปที่ว่ามีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในหนทางนี้หรื อไม่
ว่าวจนะเหล่านี้เป็ นการแสดงออกถึงความจริงหรือไม่ ผูใ้ ดได้รับการเป็ นพยานให้
และมันสามารถนาสิ่งใดมาให้เจ้าได้
การแยกแยะระหว่างหนทางที่แท้จริ งและหนทางที่เป็ นเท็จนั้นจาเป็ นต้องใช้ความรู ้พนื้ ฐานหลายแง่มุม
ซึ่งสิ่งที่เป็ นรากฐานที่สุดของมันก็คือการบอกได้ว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มีอยู่ในนั้นหรื อไม่
เพราะเนื้อแท้ของการเชื่อของผูค้ นในพระเจ้าคือการเชื่อในพระวิญญาณของพระเจ้า
และแม้กระทัง่ การเชื่อของพวกเขาในพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ก็เป็ นเพราะว่าเนื้อหนังนี้เป็ นร่ างจาแลงของพ
ระวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าการเชื่อดังกล่าวยังคงเป็ นการเชื่อในพระวิญญาณ
มีความแตกต่างหลายประการระหว่างพระวิญญาณและเนื้อหนัง แต่เพราะว่าเนื้อหนังนี้มาจากพระวิญญาณ
และเป็ นพระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีเอง สิ่งที่มนุษย์เชื่อจึงยังคงเป็ นเนื้อแท้ภายในของพระเจ้า
ดังนั้นในการแยกแยะว่ามันเป็ นหนทางที่แท้จริงหรื อไม่
เหนือสิ่งอืน่ ใดเจ้าต้องมองไปที่ว่ามันมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่
ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าต้องมองไปที่ว่ามีความจริ งอยู่ในหนทางนั้นหรือไม่
ความจริ งนั้นเป็ นอุปนิสัยชีวิตของความเป็ นมนุษย์ปกติ นั่นคือ
สิ่งที่ถูกเรี ยกร้องจากมนุษย์เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างเขาในปฐมกาล
กล่าวคือสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของมัน (ซึ่งรวมถึงสานึกรับรูแ้ บบมนุษย์
ความเข้าใจเชิงลึก สติปัญญา และความรู ้พื้นฐานของการเป็ นมนุษย์) นั่นคือ
เจ้าจาเป็ นต้องมองไปที่ว่าหนทางนี้สามารถนาผูค้ นไปสู่ชีวิตแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติได้หรื อไม่
ว่าความจริ งที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็ นที่พงึ ประสงค์ตามความเป็ นจริงแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติหรื อไม่
ว่าความจริ งนี้สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและเป็ นจริ งหรื อไม่ และว่ามันเหมาะสมแก่เวลามากที่สุดหรื อไม่
หากมีความจริ งอยู่ เช่นนั้นแล้ว มันก็สามารถนาผูค้ นไปสู่ประสบการณ์ต่างๆ ที่ปกติและเป็ นจริ ง ยิง่ ไปกว่านั้น
ผูค้ นก็จะกลายเป็ นปกติมากขึ้นทุกที สานึกรับรู ้แบบมนุษย์ของพวกเขาก็จะกลายเป็ นครบบริบูรณ์มากขึ้นทุกที
ชีวิตของพวกเขาในเนื้อหนังและชีวิตฝ่ ายวิญญาณก็กลายเป็ นมีระเบียบมากขึ้นทุกที และอารมณ์ต่างๆ
ของพวกเขาจะกลายเป็ นปกติมากขึ้นทุกที นี่คือหลักการข้อที่สอง มีหลักการอีกข้อหนึ่ง

ซึ่งก็คือว่าผูค้ นมีความรู ้ที่เพิ่มขึ้นในเรื่ องพระเจ้าหรื อไม่
และว่าการได้รับประสบการณ์กบั งานและความจริ งดังกล่าวสามารถบันดาลใจให้เกิดความรักต่อพระเจ้าในตัวพ
วกเขาและนาพวกเขาให้เข้าใกล้พระเจ้าได้มากขึ้นทุกทีหรื อไม่ ในการนี้
ก็สามารถวัดได้ว่าหนทางนี้เป็ นหนทางที่แท้จริงหรื อไม่
ที่เป็ นรากฐานมากที่สุดก็คือว่าหนทางนี้สมจริงมากกว่าที่จะเหนือธรรมชาติหรื อไม่
และว่ามันสามารถจัดเตรี ยมเพื่อชีวิตของมนุษย์ได้หรือไม่ หากมันสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้
ก็จะได้ขอ้ สรุ ปว่าหนทางนี้คอื หนทางที่แท้จริง เรากล่าววจนะเหล่านี้มิใช่เพื่อทาให้พวกเจ้ายอมรับหนทางอืน่ ๆ
ในประสบการณ์ต่างๆ ในอนาคตของพวกเจ้า
และไม่ใช่เป็ นการทานายว่าจะมีงานของยุคใหม่อีกยุคหนึ่งในอนาคต
เรากล่าววจนะเหล่านี้เพื่อที่พวกเจ้าจะได้แน่ใจว่าหนทางแห่ งวันนี้เป็ นหนทางที่แท้จริง
เพื่อที่พวกเจ้าจะไม่เพียงแน่ใจแค่บางส่วนในความเชื่อของพวกเจ้าในงานแห่งวันนี้และไม่สามารถที่จะได้รับควา
มเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมัน มีคนมากมายด้วยซ้ าที่ถงึ แม้จะแน่ใจแล้ว แต่ยงั คงติดตามอยู่ในความสับสน
ความแน่ใจดังกล่าวไม่มีหลักการอยู่เลย และผูค้ นเช่นนั้นต้องถูกกาจัดทิ้งไม่ช้าก็เร็ว
แม้แต่คนเหล่านั้นที่ไฟแรงเป็ นพิเศษในการติดตามของพวกเขาก็ยงั แน่ใจสามส่วนและไม่แน่ใจห้าส่วน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีรากฐาน
เพราะขีดความสามารถของพวกเจ้านั้นต่าเกินไปและรากฐานของพวกเจ้าตื้นเกินไป
พวกเจ้าจึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะความแตกต่างเลย
พระเจ้าไม่ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ซ้ า พระองค์ไม่ทรงกระทาพระราชกิจที่ไม่สมจริ ง
พระองค์ไม่กาหนดข้อพึงประสงค์ที่มากเกินไปจากมนุษย์
และพระองค์ไม่ทรงกระทาพระราชกิจที่อยู่เหนือสานึกรับรู ้ของมนุษย์
พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทาอยู่ภายในวงเขตแห่งสานึกรับรู ้ปกติของมนุษย์
และไม่เกินสานึกรับรู ้แห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
และพระราชกิจของพระองค์ดาเนินไปตามข้อพึงประสงค์ต่างๆ ที่ปกติของมนุษย์
หากมันเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูค้ นก็จะกลายเป็ นปกติมากขึ้นทุกที
และสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาก็จะกลายเป็ นปกติมากขึ้นทุกที
ผูค้ นได้ความรู ้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปนิสยั ของพวกเขา และเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์
และพวกเขายังได้รับการถวิลหาความจริ งที่มากขึ้นทุกทีอีกด้วย กล่าวคือ ชีวิตของมนุษย์เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
และอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ก็กลายเป็ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นเรื่ อยๆ—
ซึ่งทั้งหมดนี้คือความหมายของการที่พระเจ้าทรงกลายเป็ นชีวิตของมนุษย์

หากหนทางหนึ่งไม่สามารถที่จะเปิ ดเผยบรรดาสิ่งที่เป็ นแก่นแท้ของมนุษย์ได้
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์ได้ และยิง่ ไปกว่านั้น
ไม่สามารถที่จะนาผูค้ นไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรื อให้ความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้าแก่พวกเขาได้
และแม้กระทัง่ ทาให้ความเป็ นมนุษย์ของพวกเขากลายเป็ นต่าต้อยลงทุกทีและทาให้สานึกรับรู ้ของพวกเขาผิดปก
ติมากขึ้นทุกที เช่นนั้นแล้ว หนทางนี้ก็ตอ้ งไม่ใช่หนทางที่แท้จริง และมันอาจเป็ นงานของวิญญาณชัว่
หรื อเป็ นหนทางเก่า กล่าวโดยสรุ ปคือ มันไม่สามารถเป็ นพระราชกิจในปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
พวกเจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามาตลอดหลายปี น้ี กระนั้นพวกเจ้าก็ไม่ระแคะระคายถึงหลักการต่างๆ
ในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างหนทางที่แท้จริงและหนทางที่เป็ นเท็จ
หรื อในการแสวงหาหนทางที่แท้จริ ง ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้ดว้ ยซ้ า
พวกเขาแค่ไปในที่ซ่ึงคนส่วนใหญ่ไปกัน และพูดตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูด
ใครบางคนที่แสวงหาหนทางที่แท้จริ งนี้เป็ นอย่างไรเล่า?
และผูค้ นเช่นนั้นจะสามารถพบหนทางที่แท้จริ งได้อย่างไร?
หากพวกเจ้าจับใจความหลักการที่เป็ นกุญแจสาคัญต่างๆ เหล่านี้ เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
พวกเจ้าก็จะไม่ถูกหลอกลวง วันนี้ มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ผคู้ นต้องสามารถแยกแยะความแตกต่างได้
นี่เป็ นสิ่งที่สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติควรครอง และนี่ คอื สิ่งทีผ่ คู้ นต้องครองในประสบการณ์ของตน
หากแม้ในวันนี้ ผูค้ นยังคงไม่แยกแยะสิ่งใดเลยในกระบวนการแห่งการติดตาม
และหากสานึกรับรู ้แบบมนุษย์ของพวกเขายังคงไม่เติบโต เช่นนั้นแล้วผูค้ นก็โง่เขลาเกินไป
และการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาก็เป็ นการเข้าใจผิดและเบี่ยงเบน
ไม่มกี ารแยกแยะความแตกต่างแม้แต่น้อยในการไล่ตามเสาะหาของเจ้าวันนี้
และในขณะที่มนั เป็ นความจริ งตามที่เจ้ากล่าวว่าเจ้าได้พบหนทางที่แท้จริ งแล้ว
เจ้าได้รับมันมาแล้วอย่างนั้นหรื อ? เจ้าสามารถที่จะแยกแยะสิ่งใดได้แล้วหรื อ?
เนื้อแท้ของหนทางที่แท้จริ งนั้นคือสิ่งใด? ในหนทางที่แท้จริ งนั้น เจ้ายังไม่ได้รับหนทางที่แท้จริ งเลย
เจ้ายังไม่ได้มาซึ่งสิ่งใดของความจริงเลย กล่าวคือ เจ้ายังไม่สัมฤทธิ์ผลสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากเจ้า
และด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดเลยในความเสื่อมทรามของเจ้า
หากเจ้ายังไล่ตามเสาะหาในหนทางนี้อยู่ต่อไป เจ้าก็จะถูกกาจัดทิ้งในที่สุด เมื่อได้ติดตามมาจนถึงวันนี้แล้ว
เจ้าควรแน่ใจว่าหนทางที่เจ้าได้ใช้เดินนั้นเป็ นหนทางที่ถูกต้อง และไม่ควรมีขอ้ กังขาเพิ่มเติมอีก
ผูค้ นมากมายไม่แน่ใจอยู่เสมอและหยุดไล่ตามเสาะหาความจริ งเพราะเรื่ องเล็กๆ บางเรื่ อง
ผูค้ นเช่นนั้นคือบรรดาผูท้ ี่ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาเป็ นบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าในความสับสน

ผูค้ นที่ไม่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าย่อมไม่สามารถที่จะเป็ นคนสนิทของพระองค์ได้
หรื อที่จะเป็ นคาพยานต่อพระองค์ได้
เราขอแนะนาบรรดาผูท้ ี่เพียงแต่แสวงหาพระพรทั้งหลายและเพียงแต่ไล่ตามเสาะหาสิ่งที่คลุมเครื อและเป็ นนามธ
รรมเท่านั้นให้ไล่ตามเสาะหาความจริ งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อที่ชีวิตของพวกเขาจะได้มีความหมาย
พวกเจ้าจงอย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปเลย!
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความครบถ้วนทั้งมวลของพระราชกิจซึ่งดาเนินไปจนเสร็จสิ้นตลอดหกพันปี น้ นั
ได้เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในขณะที่ยุคสมัยที่แตกต่างกันได้ผ่านมาและผ่านไป
การแปรผันในพระราชกิจนี้ได้มีพื้นฐานอยู่บนสถานการณ์โดยรวมของโลก
และอยู่บนแนวโน้มทางพัฒนาการของมนุษยชาติในลักษณะองค์รวม
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไปโดยสอดคล้องกันเท่านั้น
ทั้งหมดหาได้ถูกวางแผนการไว้นับแต่ปฐมกาลแห่งการทรงสร้างไม่
ก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้นมาหรื อไม่นานนักหลังจากนั้น
พระยาห์เวห์ยงั มิได้ทรงวางแผนการช่วงระยะแรกแห่งพระราชกิจ ซึ่งเป็ นช่วงระยะแห่งธรรมบัญญัติ
ช่วงระยะที่สองแห่งพระราชกิจ ซึ่งเป็ นช่วงระยะแห่งพระคุณ หรื อ ช่วงระยะที่สามแห่งพระราชกิจ
ซึ่งเป็ นช่วงระยะแห่งการพิชิตชัย ซึ่งในนั้นพระองค์จะทรงเริ่ มต้นด้วยพงศ์พนั ธุ์บางส่วนของโมอับ
และพิชิตทั้งจักรวาลโดยผ่านทางการนี้ หลังการสร้างโลก พระองค์มิได้เคยตรัสพระวจนะเหล่านี้เลย
ทั้งพระองค์ยงั มิได้เคยตรัสตามหลังโมอับเช่นกัน ว่ากันจริ งๆ แล้วก็คือ ก่อนมาถึงโลท
พระองค์มไิ ด้เคยดารัสพระวจนะเหล่านี้เลย พระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้านั้นทาไปอย่างเป็ นธรรมชาติ
นี่คือวิธีที่แท้จริ งที่พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการทั้งหกพันปี ของพระองค์ได้พฒั นาขึ้นมา
ก่อนการสร้างโลกพระองค์มิได้ทรงเขียนแผนการเช่นนั้นในรู ปแบบของบางสิ่ง อย่างเช่น
“แผนภูมิสรุ ปพัฒนาการของมนุษยชาติ” เอาไว้แล้วแต่ประการใดเลย ในพระราชกิจของพระเจ้า
พระองค์ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นออกมาตรงๆ
พระองค์มไิ ด้ทรงพยายามใช้พระดาริ ตริ ตรองของพระองค์เพื่อที่จะสร้างสูตรแผนการขึ้นมา แน่นอนอยู่แล้วว่า
มีผูเ้ ผยพระวจนะไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้กล่าวคาเผยพระวจนะไปอย่างมากมาย แต่ก็ยงั คงกล่าวไม่ได้อยู่ดีว่า
พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นหนึ่งในการวางแผนการอันแน่ชดั เสมอ
คาเผยพระวจนะเหล่านั้นได้รับการสร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับพระราชกิจของพระเจ้า ณ เวลานั้น
พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาเป็ นพระราชกิจที่จริ งแท้ที่สุด
พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจนั้นไปโดยสอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละยุคสมัย
และทรงใช้วิธีที่สิ่งทั้งหลายเปลีย่ นแปลงไปเป็ นพื้นฐานสาหรับพระราชกิจนั้น สาหรับพระองค์แล้ว
การดาเนินพระราชกิจไปจนเสร็จสิ้นนั้นคล้ายคลึงกับการบริ หารยาเพือ่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ในขณะที่กาลังทรงพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ทรงสังเกต
และทรงสานต่อพระราชกิจของพระองค์ไปตามการสังเกตการณ์ของพระองค์
ในทุกช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์

พระเจ้าทรงปรี ชาสามารถในการแสดงพระปรี ชาญาณและพระปรี ชาสามารถอันล้นพ้นของพระองค์ออกมา
พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระปรี ชาญาณและสิทธิอานาจอันอุดมของพระองค์โดยสอดคล้องกับพระราชกิจของยุคเฉ
พาะใดๆ และทรงอนุญาตให้ผคู้ นเหล่านั้นทั้งหมดที่พระองค์ทรงนาพากลับมาในช่วงระหว่างยุคนั้น
ได้มองเห็นพระอุปนิสยั ทั้งสิ้นของพระองค์
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมสาหรับความต้องการที่จาเป็ นของผูค้ นโดยสอดคล้องกับพระราชกิจซึ่ง จาเป็ นต้องถูกทาใ
นแต่ละยุค โดยการทรงพระราชกิจใดก็ตามที่พระองค์ควรทรงกระทา
พระองค์ทรงจัดหาสิ่งที่ตอ้ งการจาเป็ นให้กบั ผูค้ น
โดยมีพื้นฐานอยู่บนระดับที่ซาตานได้ทาให้พวกเขาเสื่อมทรามไป
เหมือนกับวิธีที่พระองค์ได้ทรงทาไปในตอนที่พระยาห์เวห์ได้ทรงเริ่ มสร้างอาดัมกับเอวา
เพื่อที่จะทาให้พวกเขาสามารถสาแดงพระเจ้าบนแผ่นดินโลกได้
และเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถเป็ นพยานของพระเจ้าท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้าง อย่างไรก็ตาม
เอวาได้ทาบาปหลังจากการถูกงูทดลอง และอาดัมก็ได้ทาแบบเดียวกัน ตอนอยู่ในสวนนั้น
พวกเขาทั้งคู่ได้กินผลของต้นไม้แห่งการรูถ้ ึงความดีและความชัว่ ด้วยเหตุน้ นั
พระยาห์เวห์จึงได้มีพระราชกิจเพิ่มเติมที่จะปฏิบตั ิต่อพวกเขา เมื่อเห็นความเปลือยเปล่าของพวกเขา
พระองค์ได้ทรงปิ ดบังร่ างกายของพวกเขาด้วยเสื้อผ้าที่ทาจากหนังสัตว์ หลังจากนั้น พระองค์ได้ตรัสแก่อาดัมว่า
“เพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคาพูดของภรรยา และกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้น
แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้า…จนเจ้ากลับไปเป็ นดิน เพราะเจ้าถูกนามาจากดิน และเพราะเจ้าเป็ นผงคลีดิน
และเจ้าจะกลับเป็ นผงคลีดินดังเดิม” พระองค์ได้ตรัสแก่หญิงนั้นว่า “เราจะเพิ่มความทุกข์ลาบากมากขึ้นแก่เจ้า
และเมื่อเจ้ามีครรภ์ เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด ถึงกระนั้น เจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้า
และเขาจะปกครองตัวเจ้า” แล้วจากนั้นมาพระองค์ก็ได้ทรงเนรเทศพวกเขาออกจากสวนเอเดน
และได้ทรงทาให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายนอกสวนนั้น
ดัง่ ที่มนุษย์สมัยใหม่ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกตอนนี้นั่นเอง
ตอนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้นึ มาในตอนเริ่ มแรกสุดนั้น
ไม่ใช่แผนการของพระองค์ที่จะทรงยอมให้มนุษย์ถูกทดลองโดยงูหลังจากที่ถูกสร้างขึ้น
แล้วจากนั้นก็สาปแช่งมนุษย์กบั งู อันที่จริ งแล้ว พระองค์มิได้ทรงมีแผนการเช่นนั้น
ก็แค่หนทางที่สิ่งทั้งหลายได้พฒั นาขึ้นมานัน่ เอง
ที่ได้ให้พระราชกิจใหม่แก่พระองค์ที่จะทรงทาท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์
หลังจากพระยาห์เวห์ได้ดาเนินพระราชกิจนี้ไปจนเสร็จสิ้นท่ามกลางอาดัมกับเอวาที่อยู่บนแผ่นดินโลก
มนุษยชาติได้พฒั นาต่อมาอีกหลายพันปี จนกระทัง่

“พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าความชัว่ ร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน
และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็ นเรื่ องชัว่ ร้ายตลอดเวลา
พระยาห์เวห์เสียพระทัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนัก…แต่โนอาห์เป็ นที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระยาห์เวห์” ณ เวลานี้ พระยาห์เวห์ได้ทรงมีพระราชกิจใหม่มากขึ้นที่จะทา
เนื่องเพราะมนุษยชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นนั้นได้เติบโตไปเป็ นบาปหนาเกินไปภายหลังจากที่ถูกทดลองโด
ยงู เมื่อรู ปการณ์แวดล้อมเป็ นเช่นนี้ ท่ามกลางมนุษยชาติท้งั มวลนั้น
พระยาห์เวห์ได้ทรงคัดสรรครอบครัวของโนอาห์ให้ได้รับการละเว้น
แล้วจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในการทาลายล้างโลกด้วยน้ าท่วมไปจนเสร็จสิ้น
มนุษยชาติได้พฒั นาต่อมาในลักษณะนี้จนถึงทุกวันนี้ โดยเติบโตเสื่อมทรามลงทุกที
และเมื่อถึงเวลาที่พฒั นาการของมนุษย์ไปถึงจุดยอดของมัน มันก็จะหมายถึงบทอวสานของมนุษยชาติ
จากแรกเริ่ มที่สุดขึ้นไปจนกระทัง่ ถึงบทอวสานของโลก
ความจริ งภายในของพระราชกิจของพระองค์ได้เป็ นไปในหนทางนี้ตลอดมาและจะเป็ นตลอดไป
ก็เหมือนกับวิธีที่ผคู้ นจะถูกจาแนกชนชั้นไปตามประเภทของพวกเขา มันห่างไกลนักจากกรณีที่ว่า
ในตอนแรกเริ่มที่สุด ทุกๆ บุคคลถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วให้เป็ นของหมวดหมู่เฉพาะ ในทางกลับกัน
ทุกคนค่อยๆ ถูกจาแนกหมวดหมูภ่ ายหลังจากการก้าวผ่านกระบวนการแห่งพัฒนาการแล้วเท่านั้น
ในตอนสุดท้าย ใครก็ตามที่ไม่สามารถได้รับการนาความรอดอันครบบริ บูรณ์มาให้จะถูกส่งคืนสู่ “บรรพบุรุษ”
ของพวกเขา
ไม่มีพระราชกิจใดเลยของพระเจ้าในหมู่มนุษยชาติที่ได้ถูกตระเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วในตอนสร้างโลก
ในทางกลับกัน พัฒนาการของสิ่งต่างๆ
นั่นเองที่ได้อานวยให้พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในหมู่มนุษยชาติไปทีละขั้นตอน
และในลักษณะที่สอดรับกับความเป็ นจริงและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่า ตัวอย่างเช่น
พระยาห์เวห์พระเจ้ามิได้ทรงสร้างงูเพื่อให้มาทดลองหญิงผูน้ ้ นั นั่นหาใช่แผนการเฉพาะเจาะจงของพระองค์ไม่
ทั้งยังมิใช่บางสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเจตนาลิขิตไว้ล่วงหน้า คนเราอาจกล่าวได้ว่า
นี่เป็ นการอุบตั ิข้ นึ ที่มิได้คาดหมาย ด้วยเหตุน้ นั
จึงเป็ นเพราะการนี้นี่เองที่พระยาห์เวห์ได้ทรงขับไล่อาดัมกับเอวาออกจากสวนเอเดนและได้ทรงปฏิญญาที่จะไม่
สร้างมนุษย์ข้ นึ มาอีก อย่างไรก็ดี ผูค้ นเพียงค้นพบพระปรี ชาญาณของพระเจ้าก็จากรากฐานนี้เท่านั้น
มันเป็ นอย่างที่เราได้พูดไปตอนต้นนั่นเองว่า “เรานาสติปัญญาของเรามาใช้บนพื้นฐานของแผนร้ายของซาตาน”
ไม่สาคัญว่ามนุษยชาติจะเติบโตเสื่อมทรามไปอย่างไร หรื องูทดลองพวกเขาอย่างไร
พระยาห์เวห์ยงั คงทรงมีพระปรี ชาญาณของพระองค์ เมื่อเป็ นดังนั้น

พระองค์ได้ทรงทาพระราชกิจใหม่ตลอดมานับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้างโลก
และไม่มีข้นั ตอนใดเลยของพระราชกิจนี้ที่เคยถูกทาซ้ า ซาตานได้นาแผนร้ายมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มนุษยชาติได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอยู่เป็ นนิตย์
และพระยาห์เวห์พระเจ้าก็ได้ดาเนินพระราชกิจอันเปี่ ยมพระปรี ชาญาณของพระองค์ไปจนเสร็จสิ้นโดยไม่หยุดยั้
ง พระองค์มิเคยทรงล้มเหลว ทั้งยังมิเคยหยุดทรงพระราชกิจ ตลอดมานับตั้งแต่โลกได้ถูกสร้างขึ้นมา
หลังจากที่พวกมนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
พระองค์ยงั ทรงพระราชกิจอยู่ในหมู่พวกเขาต่อไปเพื่อที่จะมอบความปราชัยให้แก่ซาตาน
ศัตรู ซ่ึงเป็ นที่มาของความเสื่อมทรามของพวกเขา การสู้รบนี้ได้เดือดดาลขึ้นตั้งแต่ครั้งปฐมกาล
และจะดาเนินต่อไปจนถึงบทอวสานของโลก ในการทรงพระราชกิจนี้ท้งั หมด
พระยาห์เวห์พระเจ้าไม่เพียงได้ทรงอนุญาตให้พวกมนุษย์ที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามได้รับความรอดอันยิ่งใ
หญ่ของพระองค์เท่านั้น แต่ยงั ได้ทรงอนุญาตให้พวกเขามองเห็นพระปรี ชาญาณ พระมหิทธิฤทธิ์
และสิทธิอานาจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น ในตอนสุดท้าย
พระองค์จะทรงยอมให้พวกเขามองเห็นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์—
การลงโทษคนเลวและการให้บาเหน็จรางวัลแก่คนดี
พระองค์ได้ทรงสูร้ บกับซาตานมาจนถึงทุกวันนี้และและมิได้เคยทรงปราชัยเลย
นี่ก็เป็ นเพราะพระองค์คือพระเจ้าผูท้ รงปรี ชาญาณ
และพระองค์ทรงนาพระปรี ชาญาณของพระองค์มาใช้บนพื้นฐานของแผนร้ายทั้งหลายของซาตาน เพราะฉะนั้น
พระเจ้ามิใช่เพียงทรงทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในฟ้าสวรรค์น้นั นบนอบต่อสิทธิอานาจของพระองค์เท่านั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกวางอยู่ใต้ที่รองพระบาทของพระองค์ และข้อที่สาคัญ
พระองค์ทรงทาให้คนเลวที่รุกรานและคุกคามมนุษยชาติตกมาอยู่ภายในการตีสอนของพระองค์
ผลลัพธ์ของพระราชกิจนี้ท้งั หมดเป็ นผลสาเร็จได้ก็เพราะพระปรี ชาญาณของพระองค์
พระองค์มิเคยทรงเปิ ดเผยพระปรี ชาญาณของพระองค์มาก่อนการดารงอยูข่ องมนุษยชาติเลย
เนื่องจากพระองค์มิได้มศี ตั รู ในฟ้าสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรื อแห่งหนใดในทั้งจักรวาลเลย
และไม่มีกาลังบังคับมืดที่คอยรุ กรานสิ่งใดท่ามกลางธรรมชาติ หลังจากหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ทรยศพระองค์
พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษยชาติข้ นึ มาบนแผ่นดินโลก
และเป็ นเพราะมนุษยชาตินี่เองที่พระองค์จงึ ได้ทรงเริ่ มสงครามที่ยาวนานนับพันปี ของพระองค์อย่างเป็ นกิจจะลั
กษณะกับซาตาน หัวหน้าทูตสวรรค์องค์น้นั —สงครามหนึ่งซึ่งยิง่ เร่ าร้อนมากขึ้นตามทุกช่วงระยะที่สืบทอดมา
พระมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชาญาณของพระองค์มีปรากฏอยู่ในแต่ละช่วงระยะเหล่านี้
ถึงตอนนั้นเท่านั้นเองที่ทุกสิ่งทุกอย่างในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็ นพยานให้กบั พระปรีชาญาณ

พระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า และให้กบั ความเป็ นจริ งของพระเจ้าโดยเฉพาะ
พระองค์ยงั คงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ต่อไปให้เสร็จสิ้นในลักษณะที่สอดรับกับความเป็ นจริ งในแบบเดีย
วกันนี้จนมาถึงวันนี้ นอกจากนี้แล้ว ขณะที่พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้น
พระองค์ยงั ทรงเปิ ดเผยพระปรี ชาญาณและพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ไปด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเจ้ามองเห็นความจริงภายในของแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจ
มองเห็นว่าจะอธิบายพระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าอย่างไรให้แม่นยา และที่มากกว่านั้นคือ
มองเห็นคาอธิบายอันเด็ดขาดเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ องค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ถูกทาไปอย่างเป็ นธรรมชาติเสมอ
พระองค์ทรงสามารถวางแผนการพระราชกิจของพระองค์ ณ เวลาใดก็ได้และดาเนินไปให้เสร็จสิ้น ณ
เวลาใดก็ได้ เหตุใดหรื อเราจึงพูดเสมอว่า พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ ันสอดรับกับความเป็ นจริ ง
และพูดว่ามันใหม่อยู่เสมอ ไม่เคยเก่าเลย และสดใหม่จนถึงระดับสูงสุดเสมอ?
พระราชกิจของพระองค์หาได้ถูกวางแผนการไว้เป็ นที่เรียบร้อยในตอนที่โลกได้ถูกสร้างขึ้นไม่
นั่นไม่ใช่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง!
ทุกขั้นตอนของพระราชกิจบรรลุผลที่เหมาะสมสาหรับกาลสมัยเฉพาะของมัน และขั้นตอนต่างๆ
มิได้แทรกแซงกันและกันเลย หลายครั้งหลายหน
แผนการที่เจ้าอาจมีอยู่ในใจนั้นไม่เข้าคู่กนั เอาเสียเลยกับพระราชกิจล่าสุดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระราชกิจของพระองค์มไิ ด้เรี ยบง่ายเหมือนกับการใช้เหตุผลของมนุษย์
และมิได้ซับซ้อนเหมือนกับการจินตนาการของมนุษย์—มันประกอบด้วยการจัดหาให้กบั ผูค้ น ณ
เวลาใดและแห่งหนใดก็ตามโดยสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นในปัจจุบนั ของพวกเขา
ไม่มีใครเลยที่เข้าใจเกี่ยวกับธาตุแท้ของพวกมนุษย์ดีกว่าพระองค์
และด้วยเหตุผลนี้อย่างแน่ชดั นี่เองที่ทาให้ไม่มีอะไรเลยจะสามารถเข้ากันได้กบั ความต้องการจาเป็ นที่เป็ นจริ งขอ
งผูค้ นได้ดีเท่ากับพระราชกิจของพระองค์ เพราะฉะนั้นจากมุมมองของมนุษย์แล้ว
ดูเหมือนว่าพระราชกิจของพระองค์ได้ถูกวางแผนการไว้ล่วงหน้ามาหลายพันปี แล้ว
ขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าในตอนนี้
พลางกาลังทรงงานและกาลังตรัสไปตามที่พระองค์ทรงเฝ้าทอดพระเนตรสภาวะที่พวกเจ้าเป็ นอยู่ไปพร้อมกันนั้
น พระองค์ทรงมีพระวจนะที่เหมาะสมพอดิบพอดีที่จะตรัสยามที่เผชิญกับสภาวะทุกๆ ชนิด
เป็ นการตรัสพระวจนะที่ผคู้ นจาเป็ นต้องมีอยู่พอดี จงดูตวั อย่างจากขั้นตอนแรกของพระราชกิจของพระองค์
นั่นคือ กาลสมัยแห่งการตีสอน หลังจากการนั้น
ผูค้ นได้จดั แสดงพฤติกรรมทุกลักษณะออกมาและปฏิบตั ิตนอย่างเป็ นกบฏในแบบเฉพาะ
สารพัดสภาวะในเชิงบวกได้ผุดออกมา เช่นเดียวกับสภาวะในเชิงลบเฉพาะบางอย่าง
พวกเขาได้มาถึงจุดหนึ่งในความเป็ นลบของพวกเขา และได้แสดงขีดจากัดต่าสุ ดที่พวกเขาจะตกต่าลงไป
พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด ด้วยเหตุน้ นั
จึงทรงรี บฉวยโอกาสนาพวกมันมาใช้ประโยชน์เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีข้ นึ อย่างมากมายจากพระราชกิจของพ
ระองค์ นัน่ ก็คือ พระองค์ทรงพระราชกิจซึ่งเป็ นการค้าชูท่ามกลางผูค้ น โดยขึ้นอยู่กบั สภาวะปัจจุบนั ใดๆ
ก็ตามของพวกเขาที่กาลังเป็ นอยู่ ณ เวลาใดนั้น

พระองค์ทรงดาเนินทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้นไปตามสภาวะที่แท้จริ งของผูค้ น
สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงรู ้จกั พวกมันได้อย่างไร?
พระเจ้าทรงดาเนินขั้นตอนต่อไปของพระราชกิจซึ่งควรถูกกระทาจนเสร็จสิ้น ไม่ว่าที่ใดและเวลาใด
โดยสอดคล้องกับสภาวะของผูค้ น ไม่มีทางเลยที่พระราชกิจนี้ได้ถกู วางแผนการไว้ก่อนหน้าเป็ นเวลาหลายพันปี
นั่นมันเป็ นมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์!
พระองค์ทรงพระราชกิจในขณะที่พระองค์ทรงสังเกตผลของพระราชกิจของพระองค์
และพระราชกิจของพระองค์ก็ลึกลงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ ในแต่ละครั้ง
หลังจากการสังเกตผลของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงนาขั้นตอนต่อไปของพระราชกิจของพระองค์มาดาเนินการ พระองค์ทรงใช้สิ่งต่างๆ
มากมายในการเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
และในการทาให้พระราชกิจใหม่ของพระองค์มองเห็นได้สาหรับผูค้ นเมื่อเวลาผ่านไป
การทรงพระราชกิจในลักษณะนี้สามารถจัดเตรี ยมเพื่อความต้องการจาเป็ นของผูค้ นได้
ก็เพราะพระเจ้าทรงรู ้จกั ผูค้ นทั้งหมดดีเกินไปนัน่ เอง
นี่คือวิธีที่พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นจากสวรรค์ ในทานองเดียวกัน
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงพระราชกิจของพระองค์ในหนทางเดียวกัน
โดยทาการจัดการเตรี ยมการไปตามรู ปการณ์แวดล้อมจริงและทรงพระราชกิจในหมู่มนุษย์
ไม่มีพระราชกิจใดเลยของพระองค์ที่ได้ถูกจัดการเตรี ยมการไว้ก่อนโลกได้ถกู สร้าง
ทั้งมันยังไม่ได้ถูกวางแผนการอย่างละเอียดลออเอาไว้ก่อนหน้า สองพันปี หลังจากที่โลกได้ถูกสร้างขึ้น
พระยาห์เวห์ได้ทรงเห็นว่ามนุษยชาติได้กลายเป็ นเสื่อมทรามมากเหลือเกินจนพระองค์ได้ทรงใช้ปากของผูเ้ ผยพ
ระวจนะอิสยาห์เพื่อทานายล่วงหน้าว่า หลังจากที่ยุคธรรมบัญญัติได้จบลง
พระยาห์เวห์จะทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในเรื่ องการไถ่บาปมนุษยชาติจนเสร็จสิน้ ในยุคพระคุณ
แน่อยู่แล้วว่า นี่คือแผนการของพระยาห์เวห์
แต่ว่าแผนการนี้ก็ได้ถกู สร้างขึ้นไปตามรู ปการณ์แวดล้อมที่พระองค์ได้กาลังทรงสังเกตอยู่ ณ เวลานั้นเช่นกัน
แน่นอนว่า พระองค์มิได้ทรงดาริถึงมันในทันทีหลังจากที่ได้มีการสร้างอาดัม
อิสยาห์เพียงแต่ได้เปล่งเสียงแสดงคาเผยพระวจนะเท่านั้น
แต่พระยาห์เวห์มิได้ทรงทาการตระเตรี ยมล่วงหน้าสาหรับพระราชกิจนี้ในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
ในทางกลับกัน พระองค์ได้ทรงเริ่มทาการนั้นในตอนเริ่ มต้นของยุคพระคุณ
เมื่อทูตได้ปรากฏในความฝันของโยเซฟเพื่อที่จะให้ความรู ้แจ้งแก่เขาด้วยข่าวที่ว่าพระเจ้าจะทรงบังเกิดเป็ นมนุษ
ย์ และเพียงตอนนั้นเองที่พระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ได้เริ่ มขึ้น

พระเจ้าหาได้ทรงตระเตรี ยมสาหรับพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ในทันทีหลังจากการสร้างโลก
ดังที่ผคู้ นจินตนาการไม่
มันได้ถูกตัดสินใจไปบนพื้นฐานของระดับที่มนุษยชาติได้พฒั นาไปถึงและสถานะของสงครามที่พระองค์มีกบั ซ
าตานเท่านั้นเอง
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ องค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระวิญญาณของพระองค์เสด็จลงมาบนมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมใส่พระองค์เองเข้ากับร่ างทางกาย
พระองค์เสด็จมาทรงพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก มิใช่เพื่อนาพาขั้นตอนต่างๆ
อันมีขีดจากัดเฉพาะมากับพระองค์ดว้ ย พระราชกิจของพระองค์น้นั ไร้ขีดจากัดโดยสิ้นเชิง
พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทาในเนื้อหนังยังคงถูกกาหนดพิจารณาโดยผลลัพธ์ท้งั หลายของพระราชกิ
จของพระองค์ และพระองค์ทรงใช้สิ่งต่างๆ
ดังกล่าวกาหนดพิจารณาความยาวของระยะเวลาที่พระองค์จะทรงพระราชกิจในขณะทรงอยูใ่ นเนื้อหนัง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเปิ ดเผยแต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์ออกมาโดยตรง
โดยตรวจดูพระราชกิจของพระองค์ขณะที่พระองค์ดาเนินร่ วมไป
พระราชกิจนี้มิได้เป็ นอะไรที่เหนือธรรมชาติจนทาให้ขีดจากัดของการจินตนาการของมนุษย์เหยียดยาวออกไป
นี่ก็เหมือนกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในการทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง นั่นคือ
พระองค์ได้ทรงวางแผนการและทรงพระราชกิจไปอย่างเป็ นธรรมชาติ
พระองค์ได้ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด และมีเวลาเช้ากับเวลาเย็นขึ้นมา—การนี้ได้ใช้เวลาไปหนึ่งวัน
ในวันที่สอง พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าขึ้น และนัน่ ก็ใช้เวลาไปหนึ่งวันเช่นกัน
แล้วพระองค์กไ็ ด้ทรงสร้างแผ่นดินโลก ทะเล และสิ่งทรงสร้างทั้งหลายทั้งหมดที่เป็ นพลเมืองของมัน
ซึ่งก็ยงั พึงต้องการเวลาอีกหนึ่งวัน การนี้ดาเนินต่อไปจนกระทัง่ ถึงวันที่หก
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และปล่อยให้เขาบริ หารจัดการสรรพสิ่งทั้งหมดบนแผ่นดินโลก แล้วพอวันที่เจ็ด
เมื่อพระองค์ได้ทรงแล้วเสร็จการสร้างทุกสรรพสิ่ง พระองค์จงึ ได้ทรงพักผ่อน
พระเจ้าได้ทรงอวยพรให้กบั วันที่เจ็ดและตั้งให้มนั เป็ นวันศักดิ์สิทธิ์วนั หนึ่ง
พระองค์ได้ทรงตัดสินพระทัยสถาปนาวันศักดิ์สิทธิ์น้ภี ายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเรียบร้อยแ
ล้ว หาใช่ก่อนการทรงสร้างพวกมันไม่ พระราชกิจนี้กไ็ ด้ถูกดาเนินไปจนเสร็จสิ้นอย่างเป็ นธรรมชาติเช่นกัน
ก่อนการทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง พระองค์มิได้ตดั สินพระทัยที่จะสร้างโลกในหกวัน
และจากนั้นก็ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด การเช่นนั้นไม่ได้เป็ นไปในแนวเดียวกับข้อเท็จจริ งแต่อย่างใดเลย
พระองค์มไิ ด้ทรงมีส่วนตัดสินพระทัยอะไรแบบนั้นเลย ทั้งยังหาได้วางแผนการเกี่ยวกับมันไว้ไม่
ไม่มีทางเลยที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งจะถูกทาให้เสร็จสิ้นในวันที่หกและว่าพระองค์จะท
รงหยุดพักในวันที่เจ็ด ในทางกลับกัน พระองค์ได้ทรงสร้างไปตามสิ่งที่ดูเหมือนจะดีสาหรับพระองค์ ณ เวลานั้น
ทันทีที่พระองค์ได้แล้วเสร็จการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เป็ นวันที่หกแล้ว
หากมันเป็ นวันที่ห้าในตอนที่พระองค์แล้วเสร็จการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง

เช่นนั้นพระองค์ก็คงจะทรงตั้งวันที่หกเป็ นวันศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริงนั้น
พระองค์ได้ทรงแล้วเสร็จการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่หก
และฉะนั้นวันที่เจ็ดจึงกลายมาเป็ นวันศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงถูกส่งผ่านต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น
พระราชกิจปัจจุบนั ของพระองค์จึงกาลังถูกดาเนินการให้เสร็จสิ้นในลักษณะเดียวกันนี้เอง
พระองค์ตรัสและจัดเตรี ยมเพื่อความต้องการจาเป็ นของพวกเจ้าโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ของพวกเจ้า
นั่นก็คือ พระวิญญาณตรัสและทรงพระราชกิจไปตามรู ปการณ์แวดล้อมต่างๆ ของผูค้ น
พระองค์คอยเฝ้าทอดพระเนตรโดยรวมทั้งหมดและทรงพระราชกิจ ณ เวลาใดและสถานที่ใดก็ได้ สิ่งที่เราทา พูด
วางให้แก่พวกเจ้า และมอบให้กบั พวกเจ้านั้นก็คือสิ่งที่พวกเจ้าจาเป็ นต้องมี ทั้งนี้โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ด้วยประการฉะนั้น จึงไม่มีงานใดเลยของเราที่แยกจากความเป็ นจริ ง ทั้งหมดเป็ นความจริ ง
เพราะพวกเจ้าทั้งหมดรู ้ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้าคอยเฝ้าทอดพระเนตรโดยรวมทั้งหมด”
หากการนี้ท้งั หมดล้วนได้ถูกตัดสินใจไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาแล้ว มันจะไม่สาเร็จรู ปเกินไปหน่อยหรื อ?
ราวกับเจ้าคิดว่าพระเจ้าได้ทรงกะคานวณแผนการสาหรับทั้งหกพันปี
และจากนั้นก็ได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าให้มนุษยชาติเป็ นกบฏ ต้านทาน คดโกง และหลอกลวง
และครองความเสื่อมทรามของเนื้อหนัง ครองอุปนิสยั เยี่ยงซาตาน และตัณหาของตา
การตามใจตัวเองมากเกินไปของปัจเจกบุคคล ไม่มีอะไรเลยในนั้นที่ได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า
แต่ในทางกลับกัน ทั้งหมดล้วนได้เกิดขึ้นโดยเป็ นผลลัพธ์มาจากการทาให้เสื่อมทรามของซาตาน
บางคนอาจพูดว่า “ซาตานไม่ได้อยู่ในกามือของพระเจ้าด้วยหรอกหรื อ? พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วว่า
ซาตานจะทาให้มนุษย์เสื่อมทรามในลักษณะนี้ และหลังจากนั้น
พระเจ้าก็ได้ทรงดาเนิ นพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ไปจนเสร็จสิ้น” อันที่จริงแล้ว
พระเจ้าคงจะได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าให้ซาตานทาให้มนุษยชาติเสื่อมทรามอย่างนั้นหรือ?
พระเจ้าก็เพียงแค่ทรงใจจดใจจ่อเกินไปที่จะเปิ ดโอกาสให้มนุษยชาติมีชีวิตอย่างปกติ ดังนั้น
จริ งหรือที่พระองค์ก็คงจะทรงแทรกแซงชีวิตของพวกเขา? หากเป็ นเช่นนั้น
การทาให้ซาตานปราชัยและการช่วยมนุษยชาติให้รอดจะไม่เป็ นความพยายามที่ไร้ผลหรอกหรื อ?
ความเป็ นกบฏของมนุษยชาติได้ถูกลิขิตไว้แล้วล่วงหน้าได้อย่างไรกันเล่า?
มันเป็ นบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการแทรกแซงของซาตาน
ดังนั้นมันได้ถูกลิขิตไว้แล้วล่วงหน้าโดยพระเจ้าได้อย่างไรกัน?
ซาตานในกามือของพระเจ้าที่พวกเจ้าคิดไปเองนั้นแตกต่างจากซาตานในกามือของพระเจ้าที่เราพูดถึง
ตามคากล่าวของพวกเจ้าที่ว่า “พระเจ้านั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ และซาตานนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์”
ซาตานคงไม่เคยสามารถทรยศพระองค์ได้เลย เจ้าไม่ได้พูดว่า พระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์หรอกหรื อ?

ความรู ้ของพวกเจ้าเป็ นรู ปธรรมเกินไป และไม่เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริงเลย
มนุษย์ช่างไม่เคยสามารถหยัง่ ลึกพระดาริ ของพระเจ้า
ทั้งยังไม่เคยสามารถจับใจความในพระปรี ชาญาณของพระองค์ได้เลย! พระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์
นี่มิใช่ความเท็จแต่อย่างใดเลย
หัวหน้าทูตสวรรค์องค์น้นั ได้ทรยศพระเจ้าก็เพราะพระเจ้าได้ทรงให้มนั ร่ วมแบ่งปันสิทธิอานาจในตอนเริ่ มแรก
แน่อยู่แล้วว่า นี่เป็ นเหตุการณ์อนั ไม่คาดฝัน เหมือนกับตอนที่เอวาได้จานนต่อการทดลองของงูไม่มีผิด
อย่างไรก็ตาม ไม่สาคัญว่าซาตานดาเนินการทรยศของมันไปจนเสร็จสิ้นอย่างไร
มันก็ยงั คงหาได้มีมหิทธิฤทธิ์เท่ากับพระเจ้าไม่ ดังที่พวกเจ้าได้พูดไป ซาตานก็แค่พอมีฤทธิ์
ไม่สาคัญว่ามันจะทาอะไร สิทธิอานาจของพระเจ้าก็จะทาให้มนั ปราชัยลงเสมอ
นี่คือความหมายที่แท้จริ งเบื้องหลังคากล่าวที่ว่า “พระเจ้านั้นทรงมหิทธิฤทธิ์
และซาตานนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์” เพราะฉะนั้น
สงครามกับซาตานต้องถูกดาเนินไปทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น
พระเจ้าทรงวางแผนการพระราชกิจของพระองค์โดยตอบสนองต่อกลโกงทั้งหลายของซาตาน—นั่นก็คือ
พระองค์ทรงนาพาความรอดมาสู่มนุษยชาติ
และทรงเปิ ดเผยพระมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชาญาณของพระองค์ในลักษณะอันเหมาะสมกับยุคที่กาลังเป็ นอยู่
ในทานองเดียวกัน พระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้ายก็มิได้ถูกลิขิตล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนยุคพระคุณ
การลิขิตล่วงหน้าต่างๆ มิได้ถูกทาในลักษณะเรี ยงลาดับแบบนี้ กล่าวคือ อันดับแรก
การทาให้อุปนิสัยภายนอกของมนุษย์เปลี่ยนแปลง อันดับสอง
การเกณฑ์ให้มนุษย์มาอยู่ภายใต้การตีสอนและการทดสอบของพระองค์ อันดับสาม
การทาให้มนุษย์กา้ วผ่านบททดสอบแห่งความตาย อันดับสี่
การให้มนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั เวลาแห่งการรักพระเจ้าและแสดงปณิธานของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้าง
อันดับห้า การอนุญาตให้มนุษย์มองเห็นน้ าพระทัยของพระเจ้าและรู ้จกั พระองค์อย่างครบบริบูรณ์ และสุดท้าย
การทาให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์ พระองค์มิได้ทรงวางแผนการในสิ่งเหล่านี้ในช่วงระหว่างยุคพระคุณเลย
ในทางกลับกัน พระองค์ได้ทรงเริ่มวางแผนการเหล่านี้ในยุคปัจจุบนั ซาตานกาลังทางาน พระเจ้าก็เช่นกัน
ซาตานแสดงอุปนิสยั เสื่อมทรามทั้งหลายของมัน ในขณะที่พระเจ้ากาลังตรัสอย่างตรงไปตรงมา
และเปิ ดเผยสิ่งต่างๆ ซึ่งมีสาระสาคัญ นี่คือพระราชกิจที่กาลังทาอยู่ในวันนี้
และมีหลักการทางานเดียวกับหลักการที่ถูกใช้นานมาแล้วภายหลังการสร้างโลก
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ องค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 150
อันดับแรกพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมกับเอวา และพระองค์ได้ทรงสร้างงูข้ นึ มาด้วยเช่นกัน
ในบรรดาสรรพสิง่ ทั้งมวล งูตวั นี้มีพิษทีส่ ุด ตัวของมันบรรจุไปด้วยน้ าพิษ
ซึ่งซาตานได้ใช้เพื่อฉวยประโยชน์จากมัน นี่คืองูทไี่ ด้พยายามทดลองเอวาให้ทาบาป
อาดัมได้ทาบาปหลังจากที่เอวาได้ทาลงไป
และแล้วพวกเขาทั้งสองก็สามารถที่จะแยกความต่างระหว่างดีและชัว่ ได้
หากพระยาห์เวห์ได้ทรงทราบว่างูจะพยายามทดลองเอวา และทราบว่าเอวาจะทดลองอาดัม เช่นนั้นแล้ว
เหตุใดพระองค์จึงมิได้ทรงวางพวกเขาทั้งหมดไว้ในสวนเล่า? หากพระองค์ทรงสามารถคาดทานายสิ่งเหล่านี้ได้
เช่นนั้นแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ ได้ทรงสร้างงูข้ นึ มาตัวหนึ่งและวางมันลงในสวนเอเดนเล่า? เหตุใดหรื อ
สวนเอเดนจึงมีผลของต้นไม้แห่งการรูถ้ ึงความดีและความชัว่ ?
พระองค์มไิ ด้ทรงหมายที่จะให้พวกเขากินผลไม้น้ นั หรอกหรือ? เมื่อตอนที่พระยาห์เวห์เสด็จมา
ทั้งอาดัมและเอวา ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับพระองค์
และถึงตอนนั้นเท่านั้นเองที่พระยาห์เวห์ได้ทรงทราบว่าพวกเขาได้กินผลของต้นไม้แห่งการรู ้ถึงความดีและควา
มชัว่ เข้าไปแล้ว และตกเป็ นเหยื่อเล่ห์เหลี่ยมของงู ในตอนสุดท้าย พระองค์จึงได้ทรงสาปแช่งงู
และพระองค์ทรงสาปแช่งอาดัมกับเอวาเช่นเดียวกัน ตอนที่พวกเขาทั้งสองกินผลของต้นไม้
พระยาห์เวห์หาได้ทรงตระหนักรู ้เลยไม่ว่าพวกเขากาลังทาอะไรกันอยู่
มนุษยชาติได้กลายเป็ นเสื่อมทรามจนถึงจุดของการเป็ นคนชัว่ และสาส่อนทางเพศ
ไปไกลมากถึงขนาดที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเก็บงาอยู่ในหัวใจของพวกเขานั้นชัว่ และไม่ชอบธรรม
มันล้วนแต่โสมมไปทั้งหมด เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ทรงเสียพระทัยกับการที่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติข้ นึ มา
หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในการทาลายล้างโลกด้วยน้ าท่วมจนเสร็จสิ้น
ซึ่งโนอาห์กบั บุตรทั้งหลายของเขาได้รอดชีวิต
บางสรรพสิ่งนั้นมิได้กา้ วล้าและเหนือธรรมชาติเท่ากับที่ผคู้ นอาจจินตนาการ บ้างก็ถามว่า
“ในเมื่อพระเจ้าได้ทรงทราบแล้วว่าหัวหน้าทูตสวรรค์จะทรยศพระองค์
เหตุใดพระองค์จึงได้ทรงสร้างมันขึ้นมาเล่า?” เหล่านี้คือข้อเท็จจริ ง นัน่ คือ ก่อนที่แผ่นดินโลกจะได้มาดารงอยู่
หัวหน้าทูตสวรรค์เป็ นทูตสวรรค์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของฟ้าสวรรค์
มันมีอานาจปกครองเหนือทูตสวรรค์ท้งั ปวงในฟ้าสวรรค์ นี่เป็ นสิ ทธิอานาจที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้มนั
ด้วยการยกเว้นของพระเจ้า มันจึงยิง่ ใหญ่ที่สุดในบรรดาทูตสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ ในเวลาต่อมา
หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษยชาติข้ นึ เบื้องล่างบนแผ่นดินโลก
หัวหน้าทูตสวรรค์ได้ดาเนินการหักหลังซึ่งยิง่ ใหญ่ข้ นึ ไปอีกต่อพระเจ้าจนสาเร็จ

เราพูดว่ามันได้ทรยศพระเจ้าก็เพราะมันต้องการที่จะบริ หารจัดการมนุษยชาติและอยู่เหนือลา้ สิทธิอานาจของพร
ะเจ้า หัวหน้าทูตสวรรค์นี่เองที่ได้ทดลองเอวาให้ทาบาป
และที่มนั ทาเช่นนั้นก็เพราะมันปรารถนาที่จะสถาปนาอาณาจักรของมันบนแผ่นดินโลกและทาให้พวกมนุษย์หัน
หลังให้กบั พระเจ้าและเชื่อฟังหัวหน้าทูตสวรรค์แทน หัวหน้าทูตสวรรค์เห็นว่า
หลายสิ่งเหลือเกินที่จะสามารถเชื่อฟังมันได้—พวกทูตสวรรค์สามารถ
เช่นเดียวกับที่ผคู้ นบนแผ่นดินโลกก็สามารถ นกและสัตว์ร้าย ต้นไม้ ป่ า ภูเขา แม่น้ า
และทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกนั้นอยู่ใต้การดูแลของพวกมนุษย์—นัน่ ก็คือ อาดัมกับเอวา—
ในขณะที่อาดัมกับเอวาเชื่อฟังหัวหน้าทูตสวรรค์
เพราะฉะนั้นหัวหน้าทูตสวรรค์จงึ ได้อยากที่จะอยู่เหนือล้าสิทธิอานาจของพระเจ้าและทรยศพระเจ้า หลังจากนั้น
มันได้นาทูตสวรรค์มากมายในการกบฏต่อพระเจ้า ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ นวิญญาณที่ไม่สะอาดสารพัดชนิด
พัฒนาการของมนุษยชาติจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีเหตุมาจากการทาให้เสื่อมทรามของหัวหน้าทูตสวรรค์หรอกหรื อ
?
พวกมนุษย์เป็ นอย่างที่พวกเขาเป็ นในวันนี้ก็เพราะหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ทรยศพระเจ้าและทาให้มนุษยชาติเสื่อมท
ราม พระราชกิจแบบทีละขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็ นรู ปธรรมและเรี ยบง่ายใกล้เคียงกับที่ผคู้ นอาจจินตนาการเลย
ซาตานได้ดาเนินการทรยศของมันจนสาเร็จด้วยเหตุผลหนึ่ง
ทว่าผูค้ นก็หาได้สามารถจับใจความข้อเท็จจริ งอันเรี ยบง่ายเช่นนั้นได้ไม่
เหตุใดเล่าที่พระเจ้าผูไ้ ด้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งจึงได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมาด้วยเช่
นกัน? ในเมื่อพระเจ้าทรงดูหมิ่นซาตานมากมายยิ่งนัก และซาตานคือศัตรู ของพระองค์
เหตุใดเล่าพระองค์จึงได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมา?
การทรงสร้างซาตานไม่ใช่เป็ นการที่พระองค์กาลังทรงสร้างศัตรู หรอกหรื อ? อันที่จริ งแล้ว
พระเจ้ามิได้ทรงสร้างศัตรู ข้ นึ มา ในทางกลับกัน พระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์
และต่อมาทูตสวรรค์องค์น้ นั ได้ทรยศพระองค์
สถานะของมันได้เติบโตยิง่ ใหญ่เหลือเกินจนถึงขั้นที่มนั ได้ปรารถนาจะทรยศพระเจ้า
คนเราอาจสามารถกล่าวได้ว่านี่เป็ นความบังเอิญ แต่ว่านี่ก็เป็ นความหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหนึ่ง
มันคล้ายคลึงกับการที่บุคคลหนึ่งจะตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่การเป็ นผูใ้ หญ่ได้ไปถึงจุดเฉพาะจุดหนึ่ง
สิ่งทั้งหลายก็แค่ได้พฒั นาการมาจนถึงช่วงระยะนั้นเท่านั้นเอง พวกโง่สิ้นคิดบางคนกล่าวว่า
“ในเมื่อซาตานเป็ นศัตรู ของพระองค์ เหตุใดพระองค์จึงทรงสร้างมันขึ้นมา?
พระองค์ไม่ทรงทราบหรอกหรือว่าหัวหน้าทูตสวรรค์จะทรยศพระองค์?
พระองค์ไม่ได้ทรงสามารถเขม้นมองจากชัว่ กัลปาวสานสู่ชวั่ กัลปาวสานหรอกหรือ?

พระองค์มไิ ด้ทรงทราบธรรมชาติของหัวหน้าทูตสวรรค์หรอกหรือ?
ในเมื่อพระองค์ทรงทราบชัดเจนว่ามันจะทรยศพระองค์
เหตุใดพระองค์จึงได้ทาให้มนั กลายเป็ นหัวหน้าทูตสรรค์เล่า? มันไม่ได้แค่ทรยศพระองค์เท่านั้น
มันยังได้นาทูตสวรรค์องค์อื่นๆ มากมายเหลือเกินมากับมัน
และมันก็ได้ลงมายังโลกของพวกมนุษย์เพื่อที่จะทาให้มนุษยชาติเสื่อมทราม ทว่ากระทัง่ ทุกวันนี้
พระองค์กย็ งั ไม่ทรงสามารถเสร็จสิ้นแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์ได้เลย”
คาพูดเหล่านั้นถูกต้องหรื อ? เมื่อเจ้าคิดไปในหนทางนี้ เจ้าไม่ได้กาลังแกว่งเท้าหาเสี้ยนหรอกหรื อ? มีคนอื่นๆ
ที่พูดว่า “หากซาตานไม่ได้ทาให้มนุษยชาติเสื่อมทรามมาถึงปัจจุบนั นี้
พระเจ้าก็คงจะไม่ได้ทรงนาพาความรอดมาสู่มนุษยชาติอย่างนี้ เมื่อเป็ นดังนั้น
พระปรี ชาญาณและพระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าคงจะไม่สามารถมองเห็นได้ นัน่ คือ
พระปรี ชาญาณของพระองค์จะได้รับการเปิ ดเผยที่แห่งหนใดหรื อ? เพราะฉะนั้น
พระเจ้าได้ทรงสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หนึ่งขึ้นมาเพื่อซาตาน
เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงสามารถเปิ ดเผยพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ได้ภายหลัง—หาไม่แล้ว
มนุษย์จะสามารถค้นพบพระปรี ชาญาณของพระเจ้าได้อย่างไรกัน?
หากมนุษย์มิได้ตา้ นทานพระเจ้าหรื อกบฏต่อพระองค์ มันก็คงจะไม่จาเป็ นที่การกระทาต่างๆ
ของพระองค์จะต้องถูกเปิ ดเผย หากสิ่งทรงสร้างทั้งปวงจะนมัสการพระองค์และนบนอบต่อพระองค์อยู่แล้ว
พระเจ้าก็คงไม่ทรงมีพระราชกิจให้ทา” นี่ยงิ่ ห่างไกลความเป็ นจริ งเข้าไปใหญ่
เพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่โสมมเกีย่ วกับพระเจ้า ดังนั้น พระองค์จึงไม่ทรงสามารถสร้างความโสมมได้
พระองค์ทรงเปิ ดเผยการกระทาต่างๆ ของพระองค์ในตอนนี้เพียงเพื่อที่จะทาให้ศตั รู ของพระองค์ปราชัย
เพื่อที่จะช่วยพวกมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้รอด
และเพื่อที่จะมอบความปราชัยให้ปีศาจทั้งหลายและซาตานซึ่งเกลียดชัง ทรยศ และต้านทานพระเจ้า
และซึ่งอยูภ่ ายใต้อานาจครอบครองของพระองค์และเป็ นของพระองค์ในตอนแรกเริ่มสุด
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะมอบความปราชัยให้ปีศาจเหล่านี้
และเปิ ดเผยพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ต่อทุกสรรพสิ่งในการทาเช่นนั้น
มนุษยชาติและทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกในตอนนี้น้นั อยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานและอยู่ภายใต้แ
ดนครอบครองของคนเลว พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะเปิ ดเผยการกระทาต่างๆ ของพระองค์ต่อทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ผคู้ นอาจรู ้จกั พระองค์
และด้วยประการฉะนี้จึงเป็ นการทาให้ซาตานปราชัยและการาบพวกศัตรู ของพระองค์อย่างถ้วนหน้ากัน
ความครบถ้วนทั้งหมดของพระราชกิจนี้สาเร็จลุล่วงโดยผ่านทางการเปิ ดเผยการกระทาต่างๆ ของพระองค์

สิ่งทรงสร้างทั้งปวงของพระองค์น้ นั อยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะเปิ ดเผยพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์แก่พวกมัน
อันเป็ นการทาให้ซาตานปราชัยด้วยประการฉะนี้เอง หากไม่มซี าตาน
พระองค์ก็คงจะไม่ทรงจาเป็ นต้องเปิ ดเผยกิจการของพระองค์ หากไม่ใช่เพราะการคุกคามของซาตาน
พระเจ้าคงจะไม่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติข้ นึ มา และนาทางพวกเขามาใช้ชีวิตอยู่ในสวนเอเดน
ก่อนการทรยศของซาตาน
เหตุใดเล่าพระเจ้าจึงไม่เคยทรงเปิ ดเผยกิจการของพระองค์ต่อพวกทูตสวรรค์หรื อต่อหัวหน้าทูตสวรรค์เลย?
หากในปฐมกาล พวกทูตสวรรค์ท้งั หมดและหัวหน้าทูตสวรรค์ได้รู้จกั พระเจ้าและได้นบนอบต่อพระองค์
เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็คงจะไม่ได้ทรงดาเนินการกระทาต่างๆ ที่ไร้ความหมายเกี่ยวกับพระราชกิจไปจนเสร็จสิ้น
เพราะการดารงอยู่ของซาตานและพวกปี ศาจ
พวกมนุษย์จงึ ได้ตา้ นทานพระเจ้าและเต็มปริ่ มไปด้วยอุปนิสัยซึ่งเป็ นกบฏเช่นกัน เพราะฉะนั้น
พระเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะเปิ ดเผยการกระทาของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะทาสงครามกับซาตาน
พระองค์จงึ ต้องทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์เองและการกระทาทั้งหมดของพระองค์ในการที่จะมอบความปร
าชัยให้กบั มัน ในหนทางนี้
พระราชกิจแห่งความรอดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิท่ามกลางพวกมนุษย์จะอานวยให้พวกเขามองเห็นพระปรี ชาญา
ณและพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ พระราชกิจที่พระเจ้ากาลังทรงปฏิบตั ิอยู่ทุกวันนี้น้ นั เปี่ ยมความหมาย
และไม่มีทางที่จะคล้ายคลึงกับพระราชกิจที่บางผูค้ นพูดพาดพิงถึงว่า
“พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิไม่ยอ้ นแย้งกันหรอกหรื อ?
การสืบทอดพระราชกิจนี้มิใช่เป็ นแค่แบบฝึ กหัดหนึ่งในการสร้างปัญหาให้ตวั พระองค์เองหรอกหรื อ?
พระองค์ได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมา แล้วจากนั้นก็ปล่อยให้มนั ทรยศและต้านทานพระองค์
พระองค์ได้ทรงสร้างพวกมนุษย์ข้นึ มา แล้วจากนั้นก็ส่งมอบพวกเขาให้กบั ซาตาน
ปล่อยให้อาดัมกับเอวาถูกทดลอง เพราะพระองค์ได้ทรงทาทั้งหมดนี้ ลงไปอย่างมีจุดประสงค์
เหตุใดพระองค์จึงยังคงทรงรังเกียจมนุษยชาติอยู่เล่า? เหตุใดพระองค์จึงทรงเกลียดซาตาน?
พระองค์มไิ ด้ทรงทาสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดเองหรอกหรือ? มีอะไรตรงนั้นให้พระองค์เกลียดชังหรื อ?”
ผูค้ นสิ้นคิดจานวนไม่นอ้ ยเลยทีเดียวที่พูดอะไรแบบนี้ พวกเขาปรารถนาที่จะรักพระเจ้า แต่ลึกลงไป
พวกเขาพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้า ช่างย้อนแย้งอะไรเช่นนี้! เจ้าไม่เข้าใจความจริ ง
เจ้ามีความคิดที่เหนือธรรมชาติมากเกินไป และเจ้าถึงกับกล่าวอ้างว่าพระเจ้าได้ทรงทาผิดพลาด—
เจ้าช่างสิ้นคิดอะไรเช่นนั้น! เจ้านั่นเองที่กาลังทาเป็ นเล่นกับความจริ ง

มันไม่ใช่กรณีที่พระเจ้าได้ทรงทาผิดพลาดเลยสักนิด! ผูค้ นบางคนถึงขั้นพร่ าบ่นซ้ าแล้วซ้ าเล่าว่า
“เป็ นพระองค์นั่นเองที่ได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมา และพระองค์ก็ทรงโยนซาตานทิ้งลงมาท่ามกลางมนุษย์
และทรงส่งมอบพวกเขาให้กบั มัน ครั้นมนุษย์ได้ครองอุปนิสัยเยีย่ งซาตาน พระองค์ก็มิได้ทรงยกโทษให้พวกเขา
ในทางตรงข้าม พระองค์ได้ทรงเกลียดชังพวกเขาจนถึงระดับหนึ่งเลย ในตอนแรก
พระองค์ได้ทรงรักเขาถึงระดับหนึ่ง แต่ตอนนี้ พระองค์ทรงรังเกียจพวกเขา
พระองค์นั่นเองทีไ่ ด้ทรงเกลียดชังมนุษยชาติ ทว่าพระองก็คือผูซ้ ่งึ ได้ทรงรักมนุษยชาติเช่นกัน
กาลังเกิดอะไรขึ้นตรงนี้กนั แน่? นี่ไม่ใช่การย้อนแย้งหรอกหรื อ?” ไม่ว่าพวกเจ้ามองมันอย่างไร
นี่ก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสวรรค์
นี่คือลักษณะที่หัวหน้าทูตสวรรค์ได้ทรยศพระเจ้าและมนุษยชาติได้ถูกทาให้เสื่อมทราม
และนี่คือวิธีที่พวกมนุษย์ดาเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าพวกเจ้าจะใช้วลีกบั มันอย่างไร
นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิน้ อย่างไรก็ตาม พวกเจ้าจักต้องเข้าใจว่า
พระประสงค์ท้งั องค์รวมเบื้องหลังพระราชกิจนี้ที่พระเจ้ากาลังทรงกระทาอยู่ในวันนี้ก็คือ
เพื่อที่จะช่วยพวกเจ้าให้รอด และเพื่อที่จะมอบความปราชัยให้กบั ซาตาน
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ องค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงใช้การบริ หารจัดการพวกมนุษย์ของพระองค์ในการทาให้ซาตานปราชัย
ซาตานนาพาชะตากรรมของผูค้ นไปสู่จุดจบ
และทาให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักโดยการทาให้พวกเขาเสื่อมทราม ในทางกลับกัน
พระราชกิจของพระเจ้าคือความรอดของมนุษยชาติ ขั้นตอนใดของพระราชกิจของพระเจ้าหรื อ
ที่ไม่ได้ต้งั ใจจะช่วยมนุษยชาติให้รอด? ขั้นตอนใดหรื อ ที่ไม่ได้ต้งั ใจจะชาระผูค้ นให้สะอาด
และทาให้พวกเขาประพฤติตนอย่างชอบธรรม
และใช้ชีวิตในภาพลักษณ์ของคนทั้งหลายที่สามารถได้รับความรัก? อย่างไรก็ตาม ซาตานไม่ได้ทาสิ่งนี้
มันทาให้มนุษยชาติเสื่อมทราม
มันดาเนินงานของมันในการทาให้มนุษยชาติเสื่อมทรามจนสาเร็จอย่างต่อเนื่องไปทัว่ ทั้งจักรวาล แน่อยู่แล้วว่า
พระเจ้าก็ทรงพระราชกิจของพระองค์เอง โดยมิได้ใส่พระทัยกับซาตานแต่อย่างใด
ไม่สาคัญว่าซาตานจะมีสิทธิอานาจมมากเพียงใด พระเจ้าก็ยงั คงทรงเป็ นผูท้ ี่ให้สิทธิอานาจนั้นแก่มนั อยู่ดี
พระเจ้าไม่ได้ทรงให้สิทธิอานาจทั้งหมดของพระองค์แก่มนั จริงๆ แต่อย่างใด และดังนั้น
ไม่สาคัญว่าซาตานจะทาอะไร มันไม่เคยสามารถอยู่เหนือล้าพระเจ้าได้เลย
และมันจะอยู่ในกามือของพระเจ้าเสมอ พระเจ้ามิได้ทรงเปิ ดเผยการกระทาใดของพระองค์ในขณะอยู่ในสวรรค์
พระองค์ก็แค่ได้ทรงให้สิทธิอานาจในสัดส่วนเล็กๆ
แก่ซาตานและได้ทรงอนุญาตให้มนั ทาการควบคุมเหนือทูตสวรรค์องค์อื่นๆ เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น
ไม่สาคัญว่าซาตานจะทาอะไร มันก็ไม่สามารถอยู่เหนือล้าสิทธิอานาจของพระเจ้าได้
เพราะสิทธิอานาจที่พระเจ้าได้ทรงยอมอนุมตั ิให้มนั แต่เดิมนั้นมีขีดจากัด ในขณะที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ
ซาตานทาให้เกิดการหยุดชะงัก ในยุคสุดท้าย การทาให้เกิดการหยุดชะงักของมันจะแล้วเสร็จ ในทานองเดียวกัน
พระราชกิจของพระเจ้าก็จะแล้วเสร็จเช่นกัน
และบรรดามนุษย์ประเภทที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้ครบบริ บูรณ์ก็จะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์
พระเจ้าทรงชี้นาผูค้ นไปในทางที่เป็ นบวก พระชนม์ชีพของพระองค์คือน้ าแห่งชีวิต อันประมาณค่ามิได้
และไร้พรมแดน ซาตานได้ทาให้มนุษย์เสื่อมทรามจนถึงระดับหนึ่ง ในตอนสุดท้าย
น้ าแห่งชีวิตก็จะทาให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์
และมันจะเป็ นไปไม่ได้ที่ซาตานจะแทรกแซงและทางานของมันจนสาเร็จ
ด้วยเหตุน้ นั พระเจ้าจึงจะทรงสามารถได้รับประชากรของพระองค์โดยครบบริ บูรณ์ กระทัง่ บัดนี้
ซาตานก็ยงั คงปฏิเสธที่จะยอมรับการนี้ มันยังคงต่อสู้ชิงดีกบั พระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
แต่พระองค์ก็หาได้ใส่พระทัยกับมันไม่ พระเจ้าได้ตรัสว่า

“เราจะมีชยั ชนะเหนือกาลังบังคับมืดทั้งหมดของซาตานและเหนืออิทธิพลมืดทั้งปวง”
นี่คือพระราชกิจซึ่งต้องถูกทาในเนื้อหนัง ณ ตอนนี้
และมันยังเป็ นสิ่งที่ทาให้การทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์มีนยั สาคัญด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ
เป็ นการทาให้ช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการมอบความปราชัยให้กบั ซาตานในยุคสุดท้ายนั้นครบบริ บูรณ์
และเป็ นการกวาดล้างทุกสรรพสิ่งที่เป็ นของซาตานออกไป
ชัยชนะของพระเจ้าเหนือซาตานนั้นมิอาจหลีกเลีย่ งได้! อันที่จริ ง ซาตานได้ลม้ เหลวไปนานแล้ว
เมื่อข่าวประเสริ ฐได้เริ่ มเผยแผ่ไปทัว่ แผ่นดินของพญานาคใหญ่สีแดง—นั่นก็คอื
เมื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์และพระราชกิจนี้ได้เริ่มเคลื่อนไหว—
ซาตานได้รับความปราชัยอย่างถึงที่สุด
เพราะพระประสงค์ที่แท้จริงที่สุดของการจุติเป็ นมนุษย์ก็คือเพื่อที่จะการาบซาตาน
ทันทีที่ซาตานมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้ง
และได้เริ่ มดาเนินพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้น ซึ่งไม่มีกาลังบังคับใดเลยจะสามารถหยุดยั้งได้
เพราะฉะนั้น มันจึงกลายเป็ นอึ้งตะลึงงันไปในทันทีที่พระราชกิจเข้ามาในสายตา และไม่กล้าที่จะก่อการร้ายใดๆ
อีกต่อไป ในตอนแรก ซาตานคิดว่า มันได้มีทนุ สนับสนุนติดตัวเป็ นสติปัญญาอันล้นเหลือ
และมันจึงได้ขดั จังหวะและคุกคามพระราชกิจของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้คาดฝันว่า
พระเจ้าจะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้ง หรื อคาดฝันว่าในพระราชกิจของพระองค์น้ นั
พระเจ้าจะได้ทรงใช้การเป็ นกบฏของซาตานทาหน้าที่เป็ นวิวรณ์และการพิพากษาสาหรับมนุษยชาติ
อันเป็ นการพิชิตพวกมนุษย์และมอบความปราชัยให้กบั ซาตานด้วยประการฉะนี้เอง
พระเจ้าทรงพระปรี ชาญาณกว่าซาตาน และพระราชกิจของพระองค์น้ นั เกินล้ากว่ามันไปไกล เพราะฉะนั้น
ก็อย่างที่เราได้แถลงไว้กอ่ นหน้านี้ว่า
“งานที่เราทานั้นได้ถูกดาเนินไปจนเสร็จสิน้ โดยตอบสนองต่อกลโกงของซาตาน ในตอนสุดท้าย
เราจะเปิ ดเผยมหิทธิฤทธิ์ของเราและความไร้พลังอานาจของซาตาน”
พระเจ้าจะทรงพระราชกิจของพระองค์ในแถวหน้า ในขณะที่ซาตานลากหางตามมาข้างหลัง
จนกระทัง่ ในตอนสุดท้าย มันจะถูกทาลายลงในที่สุด—มันจะไม่รู้กระทัง่ ว่าใครที่ตีมนั !
มันจะแค่ตระหนักถึงความจริงในทันทีที่มนั ได้ถูกทุบตีและบดขยี้ไปแล้ว และแล้วภายในตอนนั้นเอง
มันก็จะได้ถูกเผาไหม้เป็ นจุณในบึงไฟไปเรี ยบร้อยแล้ว ถึงตอนนั้น มันจะไม่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงหรอกหรื อ?
เพราะถึงตอนนั้น ซาตานจะไม่มีกลอุบายมากกว่านี้ออกมาใช้อีกแล้ว!
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรรู้วา่ องค์รวมแห่งมนุษยชาติได้พฒั นามาจนถึงปัจจุบนั อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์เป็ นสิ่งที่มิอาจแยกจากมนุษย์ได้
ด้วยเหตุที่มนุษย์เป็ นวัตถุประสงค์ของพระราชกิจนี้
และเป็ นสิ่งทรงสร้างเพียงอย่างเดียวของพระเจ้าที่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้
ชีวิตของมนุษย์และกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ก็เป็ นสิ่งที่มิอาจแยกจากพระเจ้าได้
และถูกพระหัตถ์ของพระเจ้าควบคุมไว้ท้งั หมด
และอาจถึงกับกล่าวได้ว่าไม่มีบุคคลใดสามารถดารงอยู่โดยเป็ นอิสระจากพระเจ้า
ไม่มีใครสามารถปฏิเสธการนี้เพราะนี่คือข้อเท็จจริ ง
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกระทานั้นเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ และมุง่ ต่อต้านกลอุบายของซาตาน
ทั้งหมดที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีลว้ นมาจากพระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น
มนุษย์จึงไร้ความสามารถที่จะแยกจากพระเจ้าได้ ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าไม่เคยได้ทรงมีเจตนารมณ์ใดๆ
ที่จะแยกจากมนุษย์ พระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทานั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และพระดาริ ของพระองค์เมตตาเสมอ เช่นนั้นแล้ว สาหรับมนุษย์
ทั้งพระราชกิจของพระเจ้าและพระดาริ ของพระเจ้า (นั่นคือ น้ าพระทัยของพระเจ้า) ต่างเป็ น “นิมิต”
ที่มนุษย์ควรรู ้ นิมิตทั้งหลายเช่นนั้นยังเป็ นการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และพระราชกิจที่มนุษย์ไม่สามารถกระทาได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน
ข้อพึงประสงค์ท้งั หลายที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ในช่วงระหว่างพระราชกิจของพระองค์ย่อมเรี ยกว่า
“การปฏิบตั ิ” ของมนุษย์ นิมิตทั้งหลายคือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
หรื อนิมิตก็คือน้ าพระทัยที่พระองค์ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์หรื อจุดมุ่งหมายและนัยสาคัญต่างๆ
ของพระราชกิจของพระองค์ สามารถกล่าวได้อีกว่านิมิตเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจัดการ
ด้วยเหตุที่การบริ หารจัดการนี้เป็ นพระราชกิจของพระเจ้าและชี้นาไปที่มนุษย์
ซึ่งหมายความว่าเป็ นพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาท่ามกลางมนุษย์
พระราชกิจนี้จึงเป็ นหลักฐานและเส้นทางที่มนุษย์ใช้ผ่านเข้ามารู ้จกั พระเจ้า
และพระราชกิจนี้ย่อมมีความสาคัญสูงสุดสาหรับมนุษย์
หากผูค้ นให้ความสนใจเพียงหลักข้อเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้าหรื อให้ความสนใจในรายละเอียดที่ไม่สาคัญ
อย่างแท้จริงแทนที่จะให้ความสนใจในความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะไม่รู้จกั พระเจ้าเลย และยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาย่อมจะไม่ทาให้พระเจ้าสมดังพระทัย
พระราชกิจของพระเจ้าที่เป็ นประโยชน์อย่างมากมายยิง่ ต่อความรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเรี ยกว่านิมิต
นิมิตเหล่านี้คือพระราชกิจของพระเจ้า น้ าพระทัยของพระเจ้า

และจุดมุ่งหมายกับนัยสาคัญของพระราชกิจของพระเจ้า ทั้งหมดนั้นเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
การปฏิบตั ิอา้ งอิงถึงสิ่งที่มนุษย์ควรกระทา เป็ นสิ่งซึ่งสิ่งทรงสร้างทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้าควรกระทา
และยังเป็ นหน้าที่ของมนุษย์อีกด้วย สิ่งที่มนุษย์ควรต้องทาไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ได้เข้าใจมาตั้งแต่เริ่ มต้น
แต่เป็ นข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ในช่วงระหว่างพระราชกิจของพระองค์
ในขณะที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ ข้อพึงประสงค์เหล่านี้ก็ค่อยๆ กลายเป็ นลุ่มลึกมากขึ้นและยกสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ มนุษย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติ และในช่วงระหว่างยุคพระคุณ
มนุษย์ตอ้ งแบกกางเขน ยุคแห่งราชอาณาจักรนั้นแตกต่างออกไป กล่าวคือ
ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์น้นั สูงกว่าข้อพึงประสงค์ท้งั หลายในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
เมื่อนิมิตได้รับการยกสูงขึ้น ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ก็กลายเป็ นสูงขึ้นทุกที
และกลายเป็ นชัดเจนขึ้นและเป็ นจริ งยิง่ ขึ้นทุกที ในทานองเดียวกัน นิ มิตก็กลายเป็ นจริงยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ด้วยเช่นกัน
นิมิตที่เป็ นจริ งมากมายเหล่านี้ไม่ได้เอื้อต่อการเชื่อฟังพระเจ้าของมนุษย์เท่านั้น แต่นอกจากนั้น
ยังเอื้อต่อความรู ้ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าด้วย
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อเปรี ยบเทียบกับยุคต่างๆ ก่อนหน้านี้
พระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักรสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่า
ชี้นาไปที่เนื้อแท้ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขามากกว่า
และผูค้ นทั้งหมดที่ติดตามพระองค์มีความสามารถมากขึ้นที่จะกล่าวคาพยานต่อพระเจ้าพระองค์เอง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในช่วงระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักร ขณะที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ
พระองค์ทรงแสดงพระองค์เองให้มนุษย์เห็นมากยิง่ กว่ายุคใดในอดีต
ซึ่งหมายความว่านิมิตทั้งหลายที่มนุษย์ควรรู ้น้ ันสูงกว่าในยุคใดๆ ก่อนหน้านี้
เพราะพระราชกิจของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์ได้เข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยเป็ นที่รู้จกั มาก่อน
นิมิตที่มนุษย์รู้ในช่วงระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักรจึงสูงที่สุดโดยตลอดพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการทั้งหม
ด พระราชกิจของพระเจ้าได้เข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยเป็ นที่รู้จกั มาก่อน และดังนั้น
นิมิตที่มนุษย์จะรูย้ ่อมกลายเป็ นสูงสุดในบรรดานิมิตทั้งหมด
และการปฏิบตั ิของมนุษย์อนั เป็ นผลที่เกิดขึ้นก็ย่อมสูงกว่าในยุคใดก่อนหน้านี้เช่นกัน
เพราะการปฏิบตั ิของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดคล้องกับนิมิต
และความเพียบพร้อมของนิมิตก็แสดงถึงความเพียบพร้อมของข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์อีกด้วย
ทันทีที่การบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้าหยุดลง การปฏิบตั ิของมนุษย์ก็ยุติเช่นกัน
และหากปราศจากพระราชกิจของพระเจ้า
มนุษย์ก็จะไม่มีตวั เลือกอื่นใดนอกจากการทาตามหลักข้อเชื่อของยุคอดีตทั้งหลาย หรื อถ้าไม่ทาเช่นนั้น
เขาก็จะไม่มีที่ใดให้หันไปหาเลย เมื่อปราศจากนิมิตใหม่ๆ มนุษย์ก็จะไม่มีการปฏิบตั ิใหม่ๆ
เมื่อปราศจากนิมิตที่ครบบริ บูรณ์ มนุษย์ก็จะไม่มีการปฏิบตั ิที่เพียบพร้อม เมื่อปราศจากนิมิตที่สูงขึ้น
มนุษย์ยอ่ มจะไม่มีการปฏิบตั ิที่สูงขึ้น การปฏิบตั ิของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามย่างพระบาทของพระเจ้า
และในทานองเดียวกัน ความรู ้และประสบการณ์ของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชกิจของพระเจ้าเช่นกัน
ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถเพียงใดก็ตาม เขาก็ยงั คงไม่สามารถแยกจากพระเจ้าได้
และหากพระเจ้าทรงหยุดกระทาพระราชกิจแม้เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง มนุษย์ก็จะตายด้วยพระพิโรธของพระองค์ทนั ที
มนุษย์ไม่มีสิ่งใดให้อวดตัว เพราะไม่ว่าวันนี้ความรู ้ของมนุษย์จะสูงเพียงใด
ไม่ว่าประสบการณ์ของเขาจะลุ่มลึกขนาดไหน เขาก็ไม่สามารถแยกจากพระราชกิจของพระเจ้าได้—
เพราะการปฏิบตั ิของมนุษย์และสิ่งที่เขาควรแสวงหาในการเชื่อในพระเจ้าของเขานั้นไม่สามารถแยกจากนิมิตได้
ในทุกพระราชกิจของพระเจ้าที่เกิดขึ้น มีนิมิตต่างๆ ที่มนุษย์ควรรู ้ และตามหลังนิมิตเหล่านี้
ข้อพึงประสงค์ที่เหมาะเจาะสาหรับมนุษย์จึงเกิดขึ้น เมื่อปราศจากนิมิตเหล่านี้เป็ นรากฐานแล้ว

มนุษย์จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้เลย อีกทั้งมนุษย์จะไม่สามารถติดตามพระเจ้าอย่างไม่หวัน่ ไหวได้
หากมนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้าหรื อเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่มนุษย์ทาก็สูญเปล่าและไม่สามารถได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้า
ไม่ว่ามนุษย์จะมีของประทานมากมายเพียงใดก็ตาม
เขายังคงไม่สามารถแยกจากพระราชกิจของพระเจ้าและการทรงนาของพระเจ้า
ไม่ว่าการกระทาของมนุษย์จะดีเพียงใดหรื อไม่ว่าจะมีการกระทามากมายเพียงใดที่มนุษย์ลงมือทาก็ตาม
การกระทาเหล่านั้นก็ยงั คงไม่สามารถแทนที่พระราชกิจของพระเจ้าได้ และดังนั้น ไม่ว่าในกรณีใด
การปฏิบตั ิของมนุษย์ย่อมไม่สามารถแยกจากนิมิตได้ พวกที่ไม่ยอมรับนิมิตใหม่จึงไม่มีการปฏิบตั ิใหม่
การปฏิบตั ิของเขาไม่มีความสัมพันธ์อนั ใดกับความจริ ง
เพราะพวกเขาปฏิบตั ิตามหลักข้อเชื่อและทาตามกฎที่ตายไปแล้ว พวกเขาไม่มีนิมิตใหม่ๆ เลย
และผลที่ตามมาคือพวกเขาย่อมไม่ได้นาสิ่งใดจากยุคใหม่ไปปฏิบตั ิ พวกเขาได้สูญเสียนิมิต
และในการทาเช่นนั้น พวกเขาก็ได้สูญเสียพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไปด้วย
และพวกเขาได้สูญเสียความจริ ง พวกที่ปราศจากความจริงก็คือลูกหลานของความไร้สาระน่าขัน
พวกเขาเป็ นร่ างทรงของซาตาน ไม่ว่าคนบางคนจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็ตาม
พวกเขาย่อมไม่สามารถปราศจากนิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
และไม่สามารถสูญสิ้นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ ทันทีที่คนเราสูญเสียนิมิต
คนเราก็ย่อมตกลงสู่แดนคนตายและใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดทันที
ผูค้ นที่ปราศจากนิมิตคือพวกที่ติดตามพระเจ้าอย่างโง่เขลา
พวกเขาคือพวกที่ปราศจากพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพวกเขากาลังใช้ชีวิตอยู่ในนรก
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง แต่กลับแขวนพระนามของพระเจ้าไว้เหมือนกับแผ่นป้ายโฆษณา
พวกที่ไม่รู้จกั พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
พวกที่ไม่รู้พระราชกิจสามระยะในการบริหารจัดการที่ครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้า—พวกเขาย่อมไม่รูน้ ิมิต
และดังนั้นจึงปราศจากความจริ ง แล้วพวกที่ไร้ความจริงไม่ใช่คนทาชัว่ ทั้งหมดหรอกหรือ?
บรรดาผูท้ ี่เต็มใจจะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ บรรดาผูท้ ี่เต็มใจจะแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
และบรรดาผูท้ ี่ร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแท้จริ งคือผูค้ นที่นิมิตย่อมทาหน้าที่เป็ นรากฐานให้
พวกเขาได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าเพราะพวกเขาร่ วมมือกับพระเจ้า
และย่อมเป็ นความร่ วมมือนี้ที่มนุษย์ควรนาไปปฏิบตั ิ
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์
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ในนิมิตประกอบด้วยเส้นทางให้ปฏิบตั ิมากมาย
ภายในนิมิตยังประกอบด้วยข้อเรี ยกร้องต่อมนุษย์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
เช่นเดียวกับพระราชกิจของพระเจ้าที่มนุษย์ควรรู ้ ในอดีต
ในช่วงระหว่างการชุมนุมพิเศษหรื อการชุมนุมใหญ่ที่จดั ขึ้นตามสถานที่ต่างๆ
มีการพูดถึงเส้นทางการปฏิบตั ิเพียงแง่มุมเดียวเท่านั้น
วิธีปฏิบตั ิเช่นนั้นคือสิ่งที่ตอ้ งนามาปฏิบตั ิในช่วงระหว่างยุคพระคุณ และแทบจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าเลย เพราะนิมิตของยุคพระคุณเป็ นเพียงนิมิตเกี่ยวกับการตรึ งกางเขนของพระเยซู
และย่อมไม่มีนิมิตทั้งหลายที่ยงิ่ ใหญ่กว่า
มนุษย์ไม่ได้ควรต้องรู ้มากไปกว่าพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์โดยผ่านทางการตรึงกางเขนของพระองค์
และดังนั้น ย่อมไม่มนี ิมิตอื่นใดในช่วงระหว่างยุคพระคุณให้มนุษย์ล่วงรู ้ ในหนทางนี้
มนุษย์จึงเพียงมีความรู ้อนั จากัดเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น
และนอกเหนือจากความรู ้เกี่ยวกับความรักและความกรุ ณาของพระเยซูแล้ว
ก็มีเพียงสิ่งที่เรี ยบง่ายและน่าสงสารไม่กี่อย่างให้มนุษย์นาไปปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นสิ่งที่แตกต่างจากวันนี้อย่างมาก
ในอดีต ไม่ว่าสมัชชาของมนุษย์จะจัดขึ้นในรู ปแบบใดก็ตาม
มนุษย์ก็ไม่ได้สามารถพูดถึงความรู ้ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
นับประสาอะไรที่ใครบางคนจะมีความสามารถที่จะพูดได้อย่างชัดเจนว่าเส้นทางการปฏิบตั ิใดเป็ นเส้นทางที่เหม
าะสมที่สุดเพื่อให้มนุษย์เข้าสู่ มนุษย์เพียงเพิ่มรายละเอียดง่ายๆ
ไม่กี่อย่างลงในรากฐานของการอดกลั้นและความอดทน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในเนื้อแท้ของการปฏิบตั ิของเขาเลย เพราะภายในยุคเดียวกันนั้น
พระเจ้าไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจใดที่ใหม่กว่า
และข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ก็มีเพียงการอดกลั้นและความอดทน หรื อการแบกกางเขนเท่านั้น
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีนิมิตใดที่สูงกว่าการตรึงกางเขนของพระเยซูอกี ในอดีต
ไม่มีการกล่าวถึงนิมิตอืน่ เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงทาพระราชกิจมากมายนัก
และเพราะพระองค์ทรงมีเพียงข้อเรียกร้องอันจากัดต่อมนุษย์เท่านั้น ในหนทางนี้
ไม่ว่ามนุษย์ได้ทาสิ่งใดลงไปก็ตาม เขาก็ไม่สามารถล่วงละเมิดเขตแดนเหล่านี้
เขตแดนที่มีเพียงสิ่งที่เรี ยบง่ายและตื้นเขินไม่กี่อย่างให้มนุษย์นาไปปฏิบตั ิ วันนี้เราพูดถึงนิมติ อื่นหลายอย่าง
เพราะวันนี้มีพระราชกิจที่ได้ทรงกระทามากขึ้น พระราชกิจที่เกินจากยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณไปหลายเท่า
ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ก็สูงกว่าในยุคอดีตหลายเท่าเช่นกัน

หากมนุษย์ไม่สามารถรูพ้ ระราชกิจดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน เช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจนั้นก็จะไม่มนี ัยสาคัญที่ยงิ่ ใหญ่ใดๆ
สามารถพูดได้ว่ามนุษย์จะมีความลาบากยากเย็นในการรู ้จกั พระราชกิจดังกล่าวอย่างครบถ้วนหากเขาไม่อุทิศควา
มพยายามทั้งชีวิตให้กบั พระราชกิจนั้น ในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
การพูดถึงเพียงเส้นทางการปฏิบตั ิจะทาให้การพิชิตชัยมนุษย์เป็ นไปไม่ได้
เพียงการพูดถึงนิมิตโดยปราศจากข้อพึงประสงค์ใดๆ
ต่อมนุษย์ก็จะทาให้การพิชิตชัยมนุษย์เป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
หากไม่มีการพูดถึงสิ่งใดนอกเหนือจากเส้นทางการปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะโบยตีจุดอ่อนของมนุษย์หรื อขจัดมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ดว้ ยที่จะพิชิตมนุษย์อย่างครบบริ บูรณ์ นิมิตคือเครื่ องมือหลักของการพิชิตชัยมนุษย์
ถึงกระนั้น หากไม่มีเส้นทางการปฏิบตั ินอกเหนือจากนิมิต เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีหนทางให้ติดตาม
และเขาจะยิ่งไม่มีวิถีทางเข้าสู่ใดๆ สิ่งนี้ได้เป็ นหลักการของพระราชกิจของพระเจ้ามาตั้งแต่เริ่ มต้นจนอวสาน
กล่าวคือ ในนิมิตมีสิ่งที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ และมีนิมิตที่นอกเหนือจากการปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
ระดับการเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตของมนุษย์และอุปนิสัยของเขาย่อมเป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงในนิมิต
หากมนุษย์อาศัยเพียงความพยายามของตนเองเท่านั้น
เช่นนั้นแล้วก็จะเป็ นไปไม่ได้ที่เขาจะสัมฤทธิ์ระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ใดๆ
นิมิตพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าพระองค์เองและการบริ หารจัดการของพระเจ้า
การปฏิบตั ิอา้ งอิงถึงเส้นทางการปฏิบตั ิของมนุษย์ และถึงวิธีการดารงอยู่ของมนุษย์
ในการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้า
ความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตกับการปฏิบตั ิคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ หากนิมติ ถูกลบออกไป
หรื อหากนิมิตได้รับการพูดถึงโดยปราศจากการสนทนาถึงการปฏิบตั ิ หรื อหากมีเพียงนิมิต
แล้วการปฏิบตั ิของมนุษย์ได้ถูกกาจัดไป เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆ
ดังกล่าวก็ไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นการบริ หารจัดการของพระเจ้า
ยิ่งไม่อาจกล่าวได้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการทรงกระทาเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ ในหนทางนี้
ไม่เพียงแต่หน้าที่ของมนุษย์จะถูกลบออกไปเท่านั้น
แต่ย่อมจะเป็ นการปฏิเสธจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน หากนับตั้งแต่เริ่ มต้นจนอวสาน
มนุษย์พงึ ต้องปฏิบตั ิเท่านั้นโดยพระราชกิจของพระเจ้าไม่มีความเกี่ยวข้องด้วย และนอกจากนี้
หากมนุษย์ไม่พึงต้องรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระราชกิจดังกล่าวก็จะยิ่งเรียกไม่ได้แม้กระทัง่ ว่าเป็ นการบริหารจัดการของพระเจ้า

หากมนุษย์ไม่ได้รู้จกั พระเจ้าและไม่ได้รู้เท่าทันน้ าพระทัยของพระเจ้า
และได้ดาเนินการปฏิบตั ิของตนจนเสร็จสิ้นอย่างมืดบอดในหนทางที่คลุมเครื อและเป็ นนามธรรม
เช่นนั้นแล้วเขาย่อมจะไม่มีวนั กลายเป็ นสิ่งทรงสร้างที่มีคุณสมบัติอย่างครบถ้วน และดังนั้น
ทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากมีเพียงพระราชกิจของพระเจ้า กล่าวคือ
หากมีเพียงนิมิตและหากไม่มีความร่ วมมือหรื อการปฏิบตั ิของมนุษย์ เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆ
ดังกล่าวก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็ นการบริ หารจัดการของพระเจ้า
หากมีเพียงการปฏิบตั ิและการเข้าสู่ของมนุษย์ เช่นนั้นแล้วไม่ว่าเส้นทางที่มนุษย์ได้เข้าสู่จะสูงเพียงใด
นี่ก็ย่อมจะกลายเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เช่นเดียวกัน การเข้าสู่ของมนุษย์ตอ้ งค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้องกับพระราชกิจและนิมิต
การเข้าสู่ของมนุษย์ยอ่ มไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความคิดชัว่ แล่น
หลักการปฏิบตั ิของมนุษย์ไม่ได้เป็ นอิสระและไม่ใช่ไม่มีขอ้ จากัด แต่ได้รับการกาหนดอยู่ในบางเขตแดน
หลักการเช่นนั้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างสอดคล้องกับนิ มิตของพระราชกิจ ดังนั้น ในท้ายที่สุดแล้ว
การบริ หารจัดการของพระเจ้าย่อมขึ้นอยู่กบั พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการได้เกิดขึ้นเพราะมวลมนุษย์เท่านั้น
ซึ่งหมายความว่าพระราชกิจได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการดารงอยู่ของมวลมนุษย์
ไม่มีการบริ หารจัดการก่อนที่จะมีมวลมนุษย์
หรื อในปฐมกาลเมื่อฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งได้รับการทรงสร้าง
หากในพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าไม่มีการปฏิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ กล่าวคือ
หากพระเจ้าไม่ทรงมีขอ้ พึงประสงค์ที่เหมาะเจาะสาหรับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทราม
(หากในพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทา ไม่มีเส้นทางที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิของมนุษย์)
เช่นนั้นแล้วพระราชกิจนี้กไ็ ม่อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการบริ หารจัดการของพระเจ้า
หากความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้าได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การบอกมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามว่าจ
ะเริ่ มการปฏิบตั ิของพวกเขาอย่างไร และพระเจ้าไม่ได้ทรงดาเนินแผนการใดๆ ของพระองค์เอง
และไม่ได้ทรงแสดงเสี้ยวหนึ่งแห่งฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดหรื อพระปรี ชาญาณของพระองค์ออกมา เช่นนั้นแล้ว
ไม่ว่าข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีตอ่ มนุษย์จะสูงเพียงใด
ไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงพระชนม์ชีพท่ามกลางมนุษย์เป็ นเวลานานเท่าใด
มนุษย์ยอ่ มจะไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าเลย หากเป็ นเช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจประเภทนี้ก็จะควรค่าแม้กระทัง่ ต่อการเรี ยกว่าการบริ หารจัดการของพระเจ้าน้อยลงไปอีก
กล่าวอย่างง่ายๆ คือ พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าคือพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทา
และพระราชกิจทั้งหมดได้รับการดาเนินการจนเสร็จสิ้นภายใต้การทรงนาของพระเจ้าโดยบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าได้ท
รงรับไว้ พระราชกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปความได้ว่าเป็ นการบริ หารจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระราชกิจของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์และท่ามกลางความร่ วมมือกับพระองค์ของบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์
รวมเรี ยกว่าการบริหารจัดการ ในที่น้ี พระราชกิจของพระเจ้าเรี ยกว่านิมิต
และความร่ วมมือของมนุษย์เรียกว่าการปฏิบตั ิ ยิ่งพระราชกิจของพระเจ้าสูงขึ้นเท่าใด (นั่นคือ
ยิ่งนิมิตสูงขึ้นเท่าใด) พระอุปนิสัยของพระเจ้าก็ยงิ่ ได้รับการทาให้ชดั แจ้งแก่มนุษย์มากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งพระราชกิจของพระเจ้าขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มากขึ้นเท่าใด
การปฏิบตั ิและความร่ วมมือของมนุษย์ก็ยงิ่ กลายเป็ นสูงขึ้นเท่านั้น ยิง่ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์สูงขึ้นเท่าใด
พระราชกิจของพระเจ้าก็ยิ่งขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจากผลนั้นเอง
บททดสอบทั้งหลายของมนุษย์และมาตรฐานต่างๆ ที่เขาพึงต้องไปให้ถึงก็กลายเป็ นสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
เมื่อพระราชกิจนี้สรุ ปปิ ดตัว นิมิตทั้งหมดย่อมจะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว
และสิ่งที่มนุษย์พึงต้องนามาปฏิบตั ิย่อมจะได้ไปถึงจุดสูงสุดของความเพียบพร้อมแล้ว

นี่จะเป็ นเวลาที่แต่ละคนได้รับการจาแนกตามประเภทด้วย
เพราะสิ่งที่มนุษย์พึงต้องรูย้ ่อมจะได้รับการแสดงให้มนุษย์เห็น ดังนั้น เมื่อนิมิตไปถึงจุดสูงสุดของมัน
พระราชกิจก็จะเข้าใกล้บทอวสานของมันอย่างสอดคล้องกัน
และการปฏิบตั ิของมนุษย์ก็จะได้ไปถึงจุดสูงสุดของมันเช่นเดียวกัน
การปฏิบตั ิของมนุษย์อยู่บนพื้นฐานของพระราชกิจของพระเจ้า
และการบริ หารจัดการของพระเจ้าย่อมได้รับการแสดงออกอย่างครบถ้วนก็เพราะการปฏิบตั แิ ละความร่ วมมือขอ
งมนุษย์เท่านั้น
มนุษย์คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของพระราชกิจของพระเจ้าและเป็ นวัตถุประสงค์ของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดกา
รทั้งหมดของพระเจ้า และยังเป็ นผลิตผลของการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าด้วย
หากพระเจ้าทรงพระราชกิจเพียงลาพังโดยปราศจากความร่ วมมือของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดสามารถทาหน้าที่เป็ นการตกผลึกของพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
และเช่นนั้นแล้วการบริ หารจัดการของพระเจ้าย่อมจะไม่มีนยั สาคัญใดๆ แม้แต่น้อย
นอกเหนือจากพระราชกิจของพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าจะทรงสามารถสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายของการบริ หารจัดการของพระองค์
และสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายในการใช้พระราชกิจนี้ท้งั หมดเพื่อทาให้ซาตานพ่ายแพ้ไปอย่างสมบูรณ์
ก็โดยการที่พระเจ้าทรงเลือกวัตถุประสงค์ที่เหมาะเจาะเพื่อแสดงพระราชกิจของพระองค์ออกมาและเพื่อพิสูจน์ถึ
งฤทธานุภาพสูงสุดและปัญญาของพระราชกิจเท่านั้น ดังนั้น
มนุษย์จึงเป็ นส่วนที่ขาดไม่ได้ในพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทาให้การบริ หารจัดการของพระเจ้าเกิดผลและสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายสูงสุดของ
มัน นอกเหนือจากมนุษย์ ไม่มีรูปแบบชีวิตอื่นใดที่สามารถรับบทบาทเช่นนั้นได้
หากมนุษย์จะกลายเป็ นการตกผลึกที่แท้จริ งของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
การไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามย่อมต้องถูกขจัดไปให้หมดสิ้น
การนี้พงึ ต้องให้มนุษย์ได้รับวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับยุคที่แตกต่างกัน
และพึงต้องให้พระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นในท่ามกลางมนุษย์ ในท้ายที่สุดแล้ว
เฉพาะในหนทางนี้เท่านั้นจึงจะมีการรับไว้ซ่งึ ผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่เป็ นการตกผลึกของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัด
การของพระเจ้า
พระราชกิจของพระเจ้าในท่ามกลางมนุษย์ไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าพระองค์เองโดยผ่านทางพระราชกิ
จของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในการที่จะทาให้สัมฤทธิ์คาพยานได้น้ นั
คาพยานดังกล่าวต้องมีมนุษย์ที่มีชีวิตที่เหมาะสมสาหรับพระราชกิจของพระองค์ดว้ ย อันดับแรก

พระเจ้าจะทรงพระราชกิจกับผูค้ นเหล่านี้ก่อน
จากนั้นพระราชกิจของพระองค์จะได้รับการแสดงออกผ่านผูค้ นเหล่านี้ และดังนั้น
คาพยานแห่งน้ าพระทัยของพระองค์จึงจะได้รับการกล่าวท่ามกลางสิ่งทรงสร้างทั้งหลาย และในการนี้
พระเจ้าจะได้ทรงสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายแห่งพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจเพียงลาพังในการทาให้ซาตานพ่ายแพ้
เพราะพระองค์ไม่ทรงสามารถตรัสคาพยานโดยตรงให้พระองค์เองท่ามกลางทุกสรรพสิ่งทรงสร้าง
หากพระองค์ทรงทาเช่นนั้น ก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่ออย่างถึงที่สุด ดังนั้น
พระเจ้าจึงต้องทรงพระราชกิจกับมนุษย์เพื่อพิชิตเขา
และเมื่อนั้นเท่านั้นที่พระองค์จะทรงมีความสามารถที่จะได้รับคาพยานท่ามกลางทุกสรรพสิ่งทรงสร้าง
หากมีเพียงพระเจ้าที่ทรงพระราชกิจโดยปราศจากความร่ วมมือของมนุษย์
หรื อหากมนุษย์ไม่พงึ ต้องให้ความร่ วมมือแล้ว มนุษย์ก็จะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะรู ้พระอุปนิสัยของพระเจ้า
และจะไม่ตระหนักรู ้ถงึ น้ าพระทัยของพระเจ้าตลอดไป เช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าก็ย่อมไม่สามารถเรี ยกว่าพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า
หากมนุษย์จะเพียงเพียรพยายาม และแสวงหาและทางานอย่างหนักด้วยตัวเองเท่านั้น
โดยไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว มนุษย์กย็ ่อมจะกาลังเล่นตลกคะนองอยู่
หากปราศจากพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว สิ่งที่มนุษย์ทาย่อมเป็ นการกระทาของซาตาน
เขาย่อมเป็ นกบฏและเป็ นคนทาชัว่ ซาตานได้รับการแสดงออกในทุกสิ่งที่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามกระทา
และไม่มีสิ่งใดที่เข้ากันได้กบั พระเจ้า และทั้งหมดที่มนุษย์ทาย่อมเป็ นการสาแดงซาตาน
ในทั้งหมดที่ได้รับการพูดถึงนั้น ไม่มีสิ่งใดที่ไม่นับรวมนิมิตกับการปฏิบตั ิเข้าไว้ดว้ ย
มนุษย์พบวิธีปฏิบตั ิและเส้นทางแห่งการเชื่อฟังบนรากฐานของนิมิต
เพื่อที่เขาอาจละวางมโนคติที่หลงผิดของเขาลงและได้รับสิ่งเหล่านั้นที่เขายังไม่ได้มีในอดีต
พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์ร่วมมือกับพระองค์
ให้มนุษย์นบนอบต่อข้อพึงประสงค์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์
และมนุษย์ก็ขอมองเห็นพระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองทรงกระทา
ขอได้รับประสบการณ์กบั ฤทธานุภาพอันเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า และขอรู ้พระอุปนิสัยของพระเจ้า
สรุ ปความแล้ว สิ่งเหล่านี้คอื การบริ หารจัดการของพระเจ้า
ความปรองดองกับมนุษย์ของพระเจ้าคือการบริ หารจัดการ และนี่คือการบริ หารจัดการที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิมิตโดยหลักแล้วอ้างอิงถึงพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิควรได้รับการปฏิบตั ิโดยมนุษย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับพระเจ้าเลย
พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการทรงทาให้ครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้าพระองค์เอง
และการปฏิบตั ิของมนุษย์ย่อมได้รับการทาให้สัมฤทธิ์ผลโดยมนุษย์เอง
สิ่งที่พระเจ้าพระองค์เองควรทรงทาย่อมไม่จาเป็ นต้องให้มนุษย์ทา
และสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบตั ิก็ไม่สัมพันธ์กบั พระเจ้า พระราชกิจของพระเจ้าคือพันธกิจของพระองค์เอง
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับมนุษย์ พระราชกิจนี้ไม่จาเป็ นต้องให้มนุษย์ทา และยิ่งไปกว่านั้น
มนุษย์จะไม่สามารถทาพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาได้
สิ่งที่มนุษย์พึงต้องปฏิบตั ิย่อมต้องให้มนุษย์ทาให้สาเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็ นการพลีอุทิศชีวิตของเขา
หรื อการส่งตัวเขาให้กบั ซาตานเพื่อยืนหยัดในคาพยาน—
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดต้องได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วงโดยมนุษย์
พระเจ้าพระองค์เองทรงกระทาพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ควรต้องทรงกระทาจนครบบริบูรณ์
และสิ่งที่มนุษย์ควรทาย่อมได้รับการแสดงให้มนุษย์เห็น และงานที่เหลือจากนั้นก็ย่อมเป็ นงานให้มนุษย์ทา
พระเจ้าไม่ทรงกระทาพระราชกิจเพิ่มเติม
พระองค์ทรงกระทาเพียงพระราชกิจที่อยู่ภายในพันธกิจของพระองค์และทรงแสดงให้มนุษย์เห็นหนทางเท่านั้น
และทรงกระทาพระราชกิจแห่งการเปิ ดทางเท่านั้น และไม่ได้ทรงกระทาพระราชกิจของการปูทาง
นี่เป็ นสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจ การนาความจริ งมาปฏิบตั ิหมายถึงการนาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตั ิ
และทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของมนุษย์ คือสิ่งที่มนุษย์ควรกระทา และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับพระเจ้า
หากมนุษย์เรียกร้องให้พระเจ้าทรงทนทุกข์กบั ความทรมานและการถลุงในความจริ ง
ในหนทางเดียวกันกับมนุษย์ เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็กาลังไม่เชื่อฟัง
พระราชกิจของพระเจ้าคือการปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
และหน้าที่ของมนุษย์คือการเชื่อฟังการทรงนาทั้งหมดของพระเจ้าโดยไม่มีการต้านทานใดๆ
มนุษย์จาเป็ นต้องสาเร็จลุล่วงในสิ่งที่เขาต้องบรรลุ
ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงพระราชกิจหรื อทรงพระชนม์ชีพในลักษณะใดก็ตาม
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงสามารถกาหนดข้อพึงประสงค์ต่างๆ ให้กบั มนุษย์ กล่าวคือ
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองที่เหมาะที่จะกาหนดข้อพึงประสงค์ต่างๆ ให้กบั มนุษย์
มนุษย์ไม่ควรมีตวั เลือกและไม่ควรทาสิ่งใดนอกจากนบนอบและปฏิบตั ิอย่างสุดใจ นี่คอื สานึกรับรู ้ที่มนุษย์ควรมี
ทันทีที่พระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองควรจะทรงกระทาได้รับการทรงกระทาให้ครบบริ บรู ณ์

มนุษย์พงึ ต้องได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจนั้นอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน หากในท้ายที่สุด
เมื่อการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้าได้รับการทรงทาให้ครบบริ บูรณ์แล้วมนุษย์ยงั ไม่ได้ทาสิ่งที่พระเจ้าทร
งพึงประสงค์ เมื่อนั้นมนุษย์ก็ควรถูกลงโทษ หากมนุษย์ไม่ทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าลุล่วง เช่นนั้นแล้ว
นี่ย่อมเป็ นเพราะความไม่เชื่อฟังของมนุษย์
มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงถี่ถว้ นมากพอในพระราชกิจของพระองค์
พวกที่ไม่สามารถนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิ พวกที่ไม่สามารถทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าลุล่วง
และพวกที่ไม่สามารถถวายความจงรักภักดีและทาหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่วงย่อมจะถูกลงโทษทั้งหมด วันนี้
สิ่งที่พวกเจ้าพึงต้องสัมฤทธิ์ผลไม่ใช่ขอ้ เรี ยกร้องเพิ่มเติม แต่เป็ นหน้าที่ของมนุษย์
และเป็ นสิ่งที่ผคู้ นทั้งหมดควรกระทา
หากพวกเจ้าไม่สามารถทาได้แม้กระทัง่ หน้าที่ของพวกเจ้าหรือไม่สามารถทามันได้ดี เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้าไม่ได้กาลังนาความยากลาบากมาสู่ตวั พวกเจ้าเองหรอกหรื อ?
พวกเจ้าไม่ได้กาลังเสี่ยงกับความตายอยู่หรื อ?
พวกเจ้าจะยังคงสามารถคาดหวังที่จะมีอนาคตและความสาเร็จที่มองว่าน่าจะเป็ นไปได้ได้อย่างไร?
พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการทรงกระทาเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
และความร่ วมมือของมนุษย์กไ็ ด้รับการถวายเพือ่ ประโยชน์ของการบริ หารจัดการของพระเจ้า
หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงกระทาทุกสิ่งที่พระองค์ควรทรงกระทาแล้ว
มนุษย์พงึ ต้องทุ่มเทในการปฏิบตั ิของเขาและร่ วมมือกับพระเจ้า ในพระราชกิจของพระเจ้า
มนุษย์ควรทุ่มเทจนสุดความพยายาม ควรมอบถวายความจงรักภักดีของเขา
และไม่ควรปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมโนคติที่หลงผิดมากมาย หรื อนัง่ นิ่งเฉยและรอความตาย
พระเจ้าทรงสามารถเสียสละพระองค์เองเพื่อมนุษย์
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถถวายความจงรักภักดีของเขาแด่พระเจ้าเล่า?
พระเจ้าทรงเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันกับมนุษย์
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถถวายความร่ วมมือสักเล็กน้อยบ้างเล่า? พระเจ้าทรงพระราชกิจเพื่อมวลมนุษย์
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถทาหน้าที่บางอย่างของตนเพื่อประโยชน์แห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าเล่า?
พระราชกิจของพระเจ้าได้มาไกลถึงขนาดนี้ แม้กระนั้น พวกเจ้าก็ยงั เพียงมองเห็นแต่ไม่ลงมือทา
พวกเจ้าได้ยินแต่ไม่ขยับตัว ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่เป้าหมายของความพินาศหรอกหรื อ?
พระเจ้าได้ทรงอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์แก่มนุษย์
แล้วเหตุใดวันนี้มนุษย์จงึ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างจริ งจังจริ งใจบ้าง? สาหรับพระเจ้า
พระราชกิจของพระองค์คือลาดับความสาคัญแรกของพระองค์

และพระราชกิจในการบริ หารจัดการของพระองค์ย่อมมีความสาคัญที่สุด สาหรับมนุษย์
การนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิและทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าลุล่วงคือลาดับความสาคัญแรกของเ
ขา พวกเจ้าทั้งหมดควรเข้าใจสิ่งนี้ พระวจนะที่ตรัสกับพวกเจ้าได้มาถึงแกนหลักของแก่นแท้ของพวกเจ้า
และพระราชกิจของพระเจ้าได้เข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยเป็ นที่รู้จกั มาก่อน
ผูค้ นมากมายยังคงไม่เข้าใจความจริ งหรื อความเทียมเท็จของหนทางนี้
พวกเขายังคงกาลังรอดูและไม่ได้กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา แทนที่จะทาเช่นนั้น
พวกเขากลับตรวจดูทุกพระวจนะและทุกการกระทาของพระเจ้า พวกเขามุ่งเน้นที่ของเสวยและฉลองพระองค์
และมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาก็กลายเป็ นหนักหนาขึ้นทุกที
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้กาลังทาเรื่ องไม่เป็ นเรื่ องให้เป็ นเรื่ องใหญ่อยู่หรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนั้นจะสามารถเป็ นผูท้ ี่แสวงหาพระเจ้าได้อย่างไร?
และพวกเขาจะสามารถเป็ นผูท้ ี่มีเจตนานบนอบต่อพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกเขาเอาความจงรักภักดีและหน้าที่ของพวกเขาไปเก็บไว้ลึกๆ ในจิตใจ
และกลับจดจ่ออยู่กบั สถานที่ประทับต่างๆ ของพระเจ้าแทน พวกเขาช่างน่าโมโหเหลือทน!
หากมนุษย์ได้เข้าใจทั้งหมดที่พวกเขาควรต้องเข้าใจ และได้นาไปปฏิบตั ิซ่ึงทั้งหมดที่เขาควรต้องนาไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าย่อมจะประทานพระพรของพระองค์แก่มนุษย์อย่างแน่นอน
เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์จากมนุษย์คือหน้าที่ของมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ควรทา
หากมนุษย์ไม่สามารถจับใจความเกี่ยวกับสิ่งที่เขาควรต้องเข้าใจและไม่สามารถนาสิ่งที่เขาควรนาไปปฏิบตั ิไปป
ฏิบตั ิได้ เช่นนั้นแล้วมนุษย์ย่อมจะถูกลงโทษ พวกที่ไม่ร่วมมือกับพระเจ้าย่อมเป็ นปฏิปักษ์กบั พระเจ้า
พวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่ย่อมต่อต้านพระราชกิจนั้น
ถึงแม้ว่าผูค้ นเช่นนั้นจะไม่ได้ทาสิ่งใดที่เป็ นการต่อต้านพระราชกิจอย่างชัดเจนก็ตาม
ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่นาความจริ งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ไปปฏิบตั ิคือผูค้ นที่จงใจต่อต้านและไม่เชื่อฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า ถึงแม้ว่าผูค้ นเช่นนั้นจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษในพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ตาม
ผูค้ นที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและไม่นบนอบต่อพระเจ้าย่อมเป็ นกบฏ และพวกเขาย่อมต่อต้านพระเจ้า
ผูค้ นที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนคือพวกที่ไม่ร่วมมือกับพระเจ้า
และผูค้ นที่ไม่ร่วมมือกับพระเจ้าก็คือพวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าไปถึงจุดหนึ่ง และการบริ หารจัดการของพระองค์ไปถึงจุดหนึ่ง
บรรดาผูท้ ี่ทาให้พระองค์สมดังพระทัยทั้งหมดย่อมจะสามารถทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระองค์ลุล่วงได้
พระเจ้าทรงกาหนดข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานของพระองค์เอง
และอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่มนุษย์สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ ในขณะที่ตรัสเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของพระองค์
พระองค์ยงั ทรงชี้หนทางแก่มนุษย์และประทานเส้นทางของการเอาชีวิตรอดแก่มนุษย์ดว้ ย
ทั้งการบริ หารจัดการของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์ต่างอยู่ในพระราชกิจช่วงระยะเดียวกัน
และได้รับการดาเนินการพร้อมกัน
การพูดถึงการบริ หารจัดการของพระเจ้าสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของมนุษย์
และการพูดถึงสิ่งที่มนุษย์ควรกระทากับการพูดถึงการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั ของมนุษย์ก็สมั พันธ์กบั พระราชกิ
จของพระเจ้า ไม่มีเวลาใดที่สองสิ่งนี้อาจแยกจากกัน
การปฏิบตั ิของมนุษย์กาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
นั่นเป็ นเพราะว่าข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ก็กาลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
และเพราะพระราชกิจของพระเจ้ากาลังเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอยู่เสมอ
หากการปฏิบตั ิของมนุษย์ยงั คงติดอยู่ในหลักข้อเชื่อ
นี่ย่อมพิสูจน์ว่าเขานั้นสูญสิ้นพระราชกิจและการทรงนาของพระเจ้า
หากการปฏิบตั ิของมนุษย์ไม่มีวนั เปลีย่ นแปลงหรื อไปให้ลึกขึ้น เช่นนั้นแล้ว
นี่ย่อมพิสูจน์ว่าการปฏิบตั ิของมนุษย์ได้รับการดาเนินการตามเจตจานงของมนุษย์ และไม่ใช่การปฏิบตั ิความจริ ง
หากมนุษย์ไม่มีเส้นทางที่จะก้าวย่าง เช่นนั้นแล้ว เขาก็ได้ตกลงไปในมือของซาตานเรี ยบร้อยแล้ว
และถูกซาตานควบคุม ซึ่งหมายความว่าเขาย่อมถูกพวกวิญญาณชัว่ ควบคุม
หากการปฏิบตั ิของมนุษย์ไม่ไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่นนั้นแล้ว พระราชกิจของพระเจ้าก็จะไม่พฒั นา
และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพระราชกิจของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว การเข้าสู่ของมนุษย์ก็จะหยุดลง
นี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยตลอดพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้า
หากมนุษย์จะยึดปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์เสมอ เช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าก็คงจะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้
และจะยิ่งเป็ นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ที่จะนาทั้งยุคไปให้ถงึ บทอวสาน
หากมนุษย์ได้ยึดมัน่ ในกางเขนและได้ปฏิบตั ิความอดทนและความถ่อมใจอยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วก็จะเป็ นไปไม่ได้ที่พระราชกิจของพระเจ้าจะก้าวหน้าต่อไป
ช่วงเวลาหกพันปี ของการบริ หารจัดการไม่สามารถได้รับการนาไปถึงบทอวสานท่ามกลางผูค้ นที่เพียงปฏิบัติตาม

ธรรมบัญญัติหรื อเพียงยึดมัน่ ในกางเขนและปฏิบตั ิความอดทนกับความถ่อมใจเท่านั้น แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้ากลับได้รับการสรุ ปปิ ดตัวท่ามกลางผูค้ นของยุคสุด
ท้ายคือ บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้า บรรดาผูท้ ี่ได้รับการฟื้ นฟูจากเงื้อมมือของซาตาน
และบรรดาผูท้ ี่ได้ปลดเปลื้องตัวพวกเขาเองอย่างสมบูรณ์จากอิทธิพลของซาตาน
นี่คือทิศทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แห่งพระราชกิจของพระเจ้า
เหตุใดจึงมีการพูดว่าการปฏิบตั ิของพวกที่อยู่ในคริสตจักรทางศาสนานั้นล้าหลัง?
นั่นเป็ นเพราะสิ่งที่พวกเขานาไปปฏิบตั ิน้ นั ถูกตัดขาดจากพระราชกิจของวันนี้ ในยุคพระคุณ
สิ่งที่พวกเขาได้นาไปปฏิบตั ิน้ นั ถูกต้อง
แต่เมื่อยุคนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและพระราชกิจของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไป
การปฏิบตั ิของพวกเขาก็ได้กลายเป็ นล้าหลังไปเรื่อยๆ
การปฏิบตั ิเช่นนั้นได้ถูกพระราชกิจใหม่และความสว่างใหม่ทงิ้ ไว้ขา้ งหลัง
พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้กา้ วหน้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากรากฐานดั้งเดิมของมันไปหลายขั้นตอนแล้ว
แม้กระนั้นผูค้ นเหล่านั้นก็ยงั คงติดอยู่ในช่วงระยะดั้งเดิมของพระราชกิจของพระเจ้า
และยังคงมัน่ คงต่อการปฏิบตั ิแบบเก่าและความสว่างเก่า
พระราชกิจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงเวลาสามปี หรือห้าปี ดังนั้น
การแปลงสภาพทีย่ ิ่งใหญ่กว่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแม้กระทัง่ ตลอดครรลองกว่า 2,000 ปี เชียวหรื อ?
หากมนุษย์ไม่มีความสว่างใหม่หรื อวิธีปฏิบตั ิใหม่
ก็หมายความว่าเขายังตามไม่ทนั พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นี่คือข้อบกพร่ องของมนุษย์
การดารงอยู่ของพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าเป็ นสิ่งทีไ่ ม่สามารถปฏิเสธได้
เพราะวันนี้พวกที่เคยมีพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์มาก่อนหน้านี้ยงั คงปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิที่ลา้ หลังอยู่
พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังเคลือ่ นไปข้างหน้าเสมอ
และทุกผูค้ นที่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ควรกาลังก้าวหน้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นและย่อมกาลังเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่ควรหยุดที่ช่วงระยะหนึ่งใด
เฉพาะพวกที่ไม่รู้พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้นที่จะยังคงอยู่ท่ามกลางพระราชกิจดั้งเดิมของพระอ
งค์และย่อมจะไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เฉพาะพวกที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นที่จะไม่สามารถได้รับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
หากการปฏิบตั ิของมนุษย์ตามไม่ทนั พระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วการปฏิบตั ิของมนุษย์ก็จะถูกแยกออกจากพระราชกิจของวันนี้อย่างแน่นอน
และไม่สามารถเข้ากันได้กบั พระราชกิจของวันนี้อย่างแน่นอน

ผูค้ นที่ลา้ หลังเช่นนี้ไม่สามารถสาเร็จลุล่วงในน้ าพระทัยของพระเจ้าได้เลย
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะกลายเป็ นผูค้ นที่ในท้ายที่สุดแล้วจะยืนหยัดในคาพยานต่อพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าย่อมไม่สามารถสรุ ปปิ ดตัวท่ามกลางกลุ่มคนเช่นนั้
นได้ สาหรับพวกที่ครั้งหนึ่งเคยยึดถือธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์และพวกที่ครั้งหนึ่งเคยทนทุกข์เพื่อกางเขน
หากพวกเขาไม่สามารถยอมรับช่วงระยะของพระราชกิจในยุคสุดท้าย
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่พวกเขาได้ทามาก็จะสูญเปล่าและไร้ประโยชน์
การแสดงออกที่ชดั เจนที่สุดถึงพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังโอบล้อมที่นี่และตอนนี้
ไม่ใช่กาลังยึดติดกับอดีต
พวกที่ยงั ตามไม่ทนั พระราชกิจของวันนี้และพวกที่ได้กลายเป็ นแยกจากการปฏิบตั ิของวันนี้คือพวกที่ต่อต้านแล
ะไม่ยอมรับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูค้ นดังกล่าวเยาะเย้ยท้าทายพระราชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพวกเขายึดมัน่ ในความสว่างของอดีต
ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาไม่รูพ้ ระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เหตุใดจึงมีการพูดทั้งหมดนี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบตั ิของมนุษย์
ถึงความแตกต่างในการปฏิบตั ิระหว่างอดีตกับปัจจุบนั ถึงวิธีดาเนินการปฏิบตั ิในช่วงระหว่างยุคก่อนหน้านี้
และถึงวิธีทาการปฏิบตั ิในวันนี้? การแบ่งแยกดังกล่าวในการปฏิบตั ิของมนุษย์ได้รับการพูดถึงเสมอ
เพราะพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการปฏิบตั ิของมนุษย์จึงพึงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากมนุษย์ยงั คงติดอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
นี่ก็พิสูจน์ว่าเขาไม่สามารถตามทันพระราชกิจใหม่และความสว่างใหม่ของพระเจ้า
มันย่อมไม่ได้พิสูจน์ว่าแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง
พวกที่อยู่นอกกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์คิดเสมอว่าพวกเขาถูกต้อง แต่อนั ที่จริงแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าในตัวพวกเขาได้หยุดไปนานแล้ว
และพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็หายไปจากพวกเขา
พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการส่งผ่านไปยังผูค้ นอีกกลุม่ หนึ่งนานแล้ว
เป็ นกลุ่มคนซึ่งพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะทรงทาพระราชกิจใหม่ของพระองค์ให้ครบบริบูรณ์กบั พวกเขา
เพราะพวกที่อยู่ในศาสนาย่อมไม่สามารถยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าได้
และยึดมัน่ เพียงในพระราชกิจเก่าของอดีต ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงละทิ้งผูค้ นเหล่านี้
และทรงพระราชกิจใหม่ของพระองค์กบั ผูค้ นที่ยอมรับพระราชกิจใหม่น้ี
ผูค้ นเหล่านี้คือผูท้ ี่ถวายความร่ วมมือในพระราชกิจใหม่ของพระองค์
และการบริ หารจัดการของพระองค์จะสามารถสาเร็จลุล่วงได้ในหนทางนี้เท่านั้น

การบริ หารจัดการของพระเจ้ากาลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ
และการปฏิบตั ิของมนุษย์กก็ าลังเคลื่อนสูงขึ้นอยู่เสมอ พระเจ้ากาลังทรงพระราชกิจอยู่เสมอ
และมนุษย์ย่อมขัดสนอยู่เสมอ จนกระทัง่ ทั้งพระเจ้ากับมนุษย์ไปถึงจุดสูงสุดของตน
และพระเจ้ากับมนุษย์สัมฤทธิ์ความปรองดองอันครบบริ บูรณ์
นี่คือการแสดงออกถึงความสาเร็จลุล่วงของพระราชกิจของพระเจ้า
และเป็ นผลสุดท้ายแห่งการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระเจ้ายังมีขอ้ พึงประสงค์ต่อมนุษย์ที่สอดคล้องกับช่วงระยะนั้นๆ
ด้วยเช่นกัน
ผูค้ นทั้งหมดที่อยู่ภายในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ถูกครองโดยการทรงสถิตและการบ่มวินัยของพระวิญ
ญาณบริ สุทธิ์ และพวกที่ไม่อยู่ภายในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมอยู่ภายใต้คาสัง่ ของซาตาน
และปราศจากพระราชกิจใดๆ แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูค้ นที่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือบรรดาผูท้ ี่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
กับผูท้ ี่ร่วมมือในพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า หากบรรดาผูท้ ี่อยูภ่ ายในกระแสนี้ไม่สามารถร่วมมือ
และไร้ความสามารถที่จะนาความจริ งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ในช่วงระหว่างยุคนี้ไปปฏิบตั ิได้ เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะถูกบ่มวินัย และในกรณีที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาก็จะถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงละทิ้ง
บรรดาผูท้ ี่ยอมรับพระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมจะใช้ชีวิตภายในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุ ท
ธิ์ และพวกเขาจะได้รับการดูแลและการคุม้ ครองปกป้องของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บรรดาผูท้ ี่เต็มใจที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิย่อมได้รับการประทานความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพวกที่ไม่เต็มใจจะนาความจริ งไปปฏิบตั ิย่อมถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงบ่มวินัย
และอาจแม้กระทัง่ ถูกลงโทษ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็ตาม
พระเจ้าจะทรงรับผิดชอบทุกผูค้ นที่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระองค์เพื่อประโยชน์แห่งพระนามของพระองค์
ภายใต้เงื่อนไขว่าพวกเขานั้นอยู่ภายในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บรรดาผูท้ ี่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์และเต็มใจที่จะนาพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิจะได้รับ
พระพรของพระองค์
ส่วนพวกที่ไม่เชื่อฟังพระองค์และไม่นาพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิย่อมจะได้รับการลงโทษของพระองค์
ผูค้ นที่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือบรรดาผูท้ ี่ยอมรับพระราชกิจใหม่
และเนื่องจากพวกเขาได้ยอมรับพระราชกิจใหม่แล้ว พวกเขาจึงควรร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างเหมาะสม
และไม่ควรปฏิบตั ิตนเป็ นกบฏที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
นี่คือข้อพึงประสงค์เพียงข้อเดียวที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ สาหรับผูค้ นที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่
การย่อมไม่เป็ นดังนั้น กล่าวคือ พวกเขาอยูน่ อกกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และการบ่มวินัยกับการตาหนิของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมไม่ได้ใช้กบั พวกเขา ตลอดทั้งวัน
ผูค้ นเหล่านี้ใช้ชีวิตภายในเนื้อหนัง พวกเขาใช้ชีวิตภายในจิตใจของพวกเขา
และทั้งหมดที่พวกเขาทาก็สอดคล้องกับหลักข้อเชื่อที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และการค้นคว้าวิจยั ของสมองของ
พวกเขาเอง นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์พึงประสงค์

และยิ่งไม่ใช่การร่ วมมือกับพระเจ้าเข้าไปใหญ่
พวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าจึงสูญสิ้นการทรงสถิตของพระเจ้า และนอกจากนั้น
พวกเขาย่อมปราศจากพระพรและการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้า
คาพูดและการกระทาส่วนใหญ่ของพวกเขาจึงยึดมัน่ อยู่กบั ข้อพึงประสงค์ในอดีตของพระราชกิจแห่งพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์ สิ่งเหล่านั้นคือหลักข้อเชื่อ ไม่ใช่ความจริ ง
หลักข้อเชื่อและระเบียบข้อบังคับเช่นนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าการชุมนุมกันของผูค้ นเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใดนอกจาก
ศาสนา พวกเขาไม่ใช่ผทู้ ี่ได้รับการเลือกสรรหรือเป้าหมายของพระราชกิจของพระเจ้า
สมัชชาของผูค้ นทั้งหมดท่ามกลางพวกเขาสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นการประชุมใหญ่ของศาสนา
และย่อมไม่สามารถเรี ยกว่าคริสตจักร นี่คือข้อเท็จจริ งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
พวกเขาไม่มีพระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่งที่พวกเขาทาดูเหมือนชวนให้นึกถึงศาสนา
สิ่งที่พวกเขาทาในชีวิตดูเหมือนเต็มแน่นไปด้วยศาสนา
พวกเขาไม่มีการทรงสถิตและพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับการบ่มวินัยหรื อความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูค้ นเหล่านี้ท้งั หมดล้วนเป็ นซากศพที่ไร้ชีวิต และเป็ นหนอนแมลงวันที่ไร้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
พวกเขาไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการกบฏและการต่อต้านของมนุษย์ ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการทาชัว่ ทั้งหมดของมนุษย์
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะรู ้พระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าและน้ าพระทัยในปัจจุบนั ของพระเจ้า
พวกเขาทั้งหมดเป็ นผูค้ นต่าช้าที่ไม่รู้เท่าทัน และพวกเขาเป็ นคนทรามที่ไม่สมควรจะเรี ยกว่าผูเ้ ชื่อ!
ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาทาส่งผลถึงการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และมันยิ่งไม่สามารถทาให้แผนการของพระเจ้าด้อยคุณค่าลงได้
คาพูดและการกระทาของพวกเขาน่าขยะแขยงเกินไป น่าสมเพชเกินไป และไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงเลย
สิ่งที่กระทาโดยพวกทีไ่ ม่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระราชกิจใหม่แห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะเหตุน้ี ไม่ว่าพวกเขาจะทาสิ่งใดก็ตาม
พวกเขาย่อมปราศจากวินัยแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และนอกจากนั้นย่อมปราศจากความรู ้แจ้งแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพราะพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความรักให้กบั ความจริง
และเป็ นผูท้ ี่ได้ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงรังเกียจและปฏิเสธ พวกเขาถูกเรี ยกว่าคนทาชัว่
เพราะพวกเขาเดินในเนื้อหนังและทาสิ่งใดๆ ก็ตามที่ทาให้พวกเขาพอใจภายใต้แผ่นป้ายโฆษณาถึงพระเจ้า
ขณะที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ พวกเขาก็จงใจเป็ นศัตรู กบั พระองค์ และวิ่งไปคนละทิศทางกับพระองค์
ความล้มเหลวของมนุษย์ในการร่ วมมือกับพระเจ้าจึงเป็ นกบฏอย่างสูงสุดในตัวมันเอง ดังนั้น

ผูค้ นเหล่านั้นที่จงใจวิ่งในทางตรงข้ามกับพระเจ้าจะไม่ได้รับการลงทัณฑ์ทยี่ ุติธรรมของพวกเขาโดยเฉพาะหรอก
หรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 159
พวกเจ้าต้องทาความรู ้จกั กับนิมิตต่างๆ
แห่งพระราชกิจของพระเจ้าและจับความเข้าใจทิศทางทัว่ ไปของพระราชกิจของพระองค์ นี่คือการเข้าสู่เชิงบวก
เมื่อเจ้าเข้าใจถ่องแท้ในความจริ งของนิมิตอย่างถูกต้องแล้ว การเข้าสู่ของเจ้าก็จะมัน่ คง
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เจ้าก็จะยังคงแน่วแน่ในหัวใจของเจ้า
ชัดเจนเกี่ยวกับนิมิต และมีเป้าหมายสาหรับการเข้าสู่ของเจ้าและการไล่ตามเสาะหาของเจ้า ในวิถีทางนี้
ประสบการณ์และความรู ้ท้งั หมดภายในตัวเจ้าจะเติบโตลึกล้ายิ่งขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้น
ทันทีที่เจ้าได้จบั ความเข้าใจภาพรวมที่ใหญ่ข้ นึ ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว เจ้าจะไม่ประสบทุกข์กบั การสูญเสียใดๆ
ในชีวิต อีกทั้งเจ้าจะไม่หลงเจิ่นอีกด้วย หากเจ้าไม่ได้มาทาความรู ้จกั ขั้นตอนเหล่านี้ของพระราชกิจ
เจ้าก็จะประสบทุกข์กบั การสูญเสียในแต่ละขั้นตอน
และเจ้าจะต้องใช้เวลามากกว่าสองสามวันในการแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้กลับดีข้ นึ
อีกทั้งเจ้าจะไม่สามารถมุ่งมัน่ ในร่ องครรลองที่ถูกต้องแม้กระทัง่ ในสองสัปดาห์อีกด้วย
นี่จะไม่ทาให้เกิดความล่าช้าหรอกหรื อ?
มีมากมายในหนทางของการเข้าสู่และการปฏิบตั ิเชิงบวกที่พวกเจ้าต้องเข้าใจถ่องแท้ สาหรับนิมิตต่างๆ
แห่งพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าต้องจับความเข้าใจประเด็นต่อไปนี้ :
นัยสาคัญของพระราชกิจแห่งการทรงพิชิตของพระองค์
เส้นทางในอนาคตสู่การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
สิ่งที่ตอ้ งสัมฤทธิ์โดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบและความทุกข์ลาบาก
นัยสาคัญของการพิพากษาและการตีสอน หลักธรรมเบื้องหลังพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และหลักธรรมเบื้องหลังความเพียบพร้อมและการทรงพิชิต เหล่านี้ลว้ นเป็ นของความจริงแห่งนิมิต
ส่วนที่เหลือคือ สามช่วงระยะของพระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งราชอาณาจักร
ตลอดจนคาพยานในอนาคต เหล่านี้ยงั เป็ นความจริงแห่งนิมิตอีกด้วย
และเป็ นสิ่งที่เป็ นรากฐานสาคัญที่สุดและสาคัญยิ่งยวดที่สุด ในปัจจุบนั
มีมากมายยิ่งนักที่พวกเจ้าควรเข้าสู่และปฏิบตั ิ และบัดนี้ ก็ได้ถูกทาให้มีหลายระดับชั้นและมีรายละเอียดมากขึ้น
หากเจ้าไม่มีความรู ้ในความจริ งเหล่านี้ นี่ก็พสิ ูจน์ว่าเจ้ายังไม่ได้สัมฤทธิ์การเข้าสู่ โดยมากแล้ว
ความรู ้ของผูค้ นเกี่ยวกับความจริงนั้นตื้นเกินไป
พวกเขาไร้ความสามารถที่จะนาความจริ งพื้นฐานบางอย่างไปปฏิบตั ิได้ และไม่รู้วิธีรับมือแม้แต่เรื่ องที่ไม่สาคัญ
เหตุผลที่ผคู้ นไร้ความสามารถที่จะปฏิบตั ิความจริ งได้ก็เพราะอุปนิสยั ของพวกเขาเป็ นกบฏ
และเพราะความรู ้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระราชกิจของวันนี้น้ นั ตื้นเขินและเป็ นด้านเดียวเกินไป ดังนั้น

จึงไม่ใช่งานง่ายที่ผคู้ นจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม เจ้าเป็ นกบฏมากเกินไป
และเจ้าเก็บรักษาตัวตนดั้งเดิมของเจ้าไว้มากเกินไป เจ้าไร้ความสามารถที่จะยืนอยู่ขา้ งความจริ งได้
และเจ้าไร้ความสามารถที่จะปฏิบตั ิแม้แต่ความจริ งที่ชดั แจ้งในตัวเองที่สุด
ผูค้ นเช่นนี้ไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดและเป็ นพวกผูท้ ี่ไม่ได้ถกู พิชิต
หากการเข้าสู่ของเจ้าไม่มีท้งั รายละเอียดและวัตถุประสงค์ การเติบโตก็จะมาถึงเจ้าช้า
หากไม่มีความเป็ นจริ งแม้แต่นอ้ ยในการเข้าสู่ของเจ้า เช่นนั้นแล้วการไล่ตามเสาะหาของเจ้าก็จะสูญเปล่า
หากเจ้าไม่ตระหนักรู ้ถงึ เนื้อแท้ของความจริ ง เจ้าก็จะยังคงไม่เปลีย่ นแปลง
การเติบโตในชีวิตของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขานั้นสัมฤทธิ์ได้โดยการเข้าสู่ความเป็ นจริ ง
และยิ่งไปกว่านั้น โดยผ่านทางการเข้าสู่ประสบการณ์ที่มีรายละเอียด
หากเจ้าได้รับประสบการณ์ที่มีรายละเอียดมากมายระหว่างการเข้าสู่ของเจ้า
และเจ้ามีความรู ้และการเข้าสู่ที่แท้จริ งมากมายแล้ว อุปนิสัยของเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าในปัจจุบนั หากเจ้ายังไม่ชดั เจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิแล้ว
อย่างน้อยที่สุดเจ้าต้องชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า หากไม่เป็ นเช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะไม่สามารถทาการเข้าสู่ได้ การเข้าสู่เป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อเจ้ามีความรู ้เกีย่ วกับความจริ งเท่านั้น
เฉพาะในกรณีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าในประสบการณ์ของเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงจะได้รับความเข้าใจที่ลึกล้ายิ่งขึ้นเกี่ยวกับความจริงและการเข้าสู่ที่ลึกล้ายิง่ ขึ้นด้วย
พวกเจ้าต้องมาทาความรู ้จกั กับพระราชกิจของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในปฐมกาล หลังการทรงสร้างมวลมนุษย์ เป็ นคนอิสราเอลที่ทาหน้าที่เป็ นพื้นฐานของพระราชกิจของพระเจ้า
ประเทศอิสราเอลทั้งหมดเป็ นฐานของพระราชกิจของพระยาห์เวห์บนแผ่นดินโลก
พระราชกิจของพระยาห์เวห์คือการนาทางและเป็ นผูเ้ ลี้ยงแก่มนุษย์โดยตรงด้วยการกาหนดธรรมบัญญัติ
เพื่อให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตที่ปกติและนมัสการพระยาห์เวห์ในลักษณะที่ปกติบนแผ่นดินโลก
พระเจ้าในยุคธรรมบัญญัติไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้โดยมนุษย์
เพราะทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาคือการทรงนาผูค้ นพวกแรกสุดที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
โดยการสัง่ สอนและเป็ นผูเ้ ลี้ยงแก่พวกเขา พระวจนะของพระองค์จึงไม่ได้บรรจุอะไรไว้นอกจากธรรมบัญญัติ
กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของความประพฤติมนุษย์ และไม่ได้ให้ความจริ งของชีวิตแก่พวกเขา
คนอิสราเอลภายใต้การนาของพระองค์ไม่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างถลาลึก
พระราชกิจแห่งธรรมบัญญัติของพระองค์เป็ นเพียงช่วงระยะแรกสุดในพระราชกิจแห่งความรอด
จุดเริ่ มต้นอย่างแท้จริงของพระราชกิจแห่งความรอด
และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอย่างแท้จริ งกับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยชีวิตของมนุษย์
ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นในช่วงเริ่ มต้นของพระราชกิจแห่งความรอดที่พระองค์จะทรงยอมรับสภาพเนื้อหนังสา
หรับพระราชกิจของพระองค์ในประเทศอิสราเอล นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงต้องการสื่อกลาง—
เครื่ องมือสักชิ้น—ที่จะใช้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กบั มนุษย์ ดังนั้น
ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทรงสร้างจึงมีผทู้ ี่พูดและทางานในพระนามของพระยาห์เวห์ลุกขึ้นมา
ซึ่งเป็ นวิธีที่บรรดาบุตรมนุษย์และผูเ้ ผยพระวจนะได้มาทางานท่ามกลางมนุษย์
บรรดาบุตรมนุษย์ทางานท่ามกลางมนุษย์ในพระนามของพระยาห์เวห์ การถูกพระยาห์เวห์ทรงเรียกว่า
“บุตรมนุษย์” นั้นหมายความว่าผูค้ นเช่นนี้ได้กาหนดธรรมบัญญัติในพระนามของพระยาห์เวห์
พวกเขาเป็ นปุโรหิตท่ามกลางผูค้ นของประเทศอิสราเอลอีกด้วย
ปุโรหิตที่พระยาห์เวห์ทรงคอยปกป้องและคุม้ ครอง
และซึ่งพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ทรงพระราชกิจในพวกเขา พวกเขาเป็ นผูน้ าท่ามกลางผูค้ น
และรับใช้พระยาห์เวห์โดยตรง ในทางกลับกัน
ผูเ้ ผยพระวจนะได้อุทิศตนเพื่อการพูดในพระนามของพระยาห์เวห์ต่อผูค้ นของทุกแผ่นดินและชนเผ่า
พวกเขาทานายพระราชกิจของพระยาห์เวห์อีกด้วย ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นบุตรมนุษย์หรือผูเ้ ผยพระวจนะ
ทั้งหมดได้รับการยกขึ้นโดยพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ดว้ ยพระองค์เองและมีพระราชกิจของพระยาห์เวห์ใน
พวกเขา ท่ามกลางผูค้ น พวกเขาคือผูท้ ี่เป็ นตัวแทนโดยตรงของพระยาห์เวห์
พวกเขาทางานของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาได้รับยกขึ้นโดยพระยาห์เวห์

และไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็ นเนื้อหนังที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์พระองค์เองทรงจุติมาเป็ น ดังนั้น
แม้ว่าพวกเขาจะพูดและทางานคล้ายคลึงกันในพระนามของพระเจ้า
บุตรมนุษย์และผูเ้ ผยพระวจนะเหล่านั้นในยุคธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่เนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
พระราชกิจของพระเจ้าในยุคพระคุณและช่วงระยะสุดท้ายนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
เพราะพระราชกิจแห่งความรอดและการพิพากษาของมนุษย์น้ นั พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์พระองค์เองทรงทาทั้ง
คู่ และดังนั้น
จึงไม่มีความจาเป็ นอย่างใดเลยที่จะยกผูเ้ ผยพระวจนะและบุตรมนุษย์ข้ นึ อีกครั้งเพือ่ ทางานในพระนามของพระอ
งค์ ในสายตามนุษย์ ไม่มีความแตกต่างที่สาคัญระหว่างเนื้อแท้และวิธีการทางานของพวกเขา และด้วยเหตุผลนี้
ผูค้ นจึงสับสนเป็ นนิตย์ระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั งานของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะและ
บุตรมนุษย์
การทรงปรากฏของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนกับการปรากฏของผูเ้ ผยพระวจนะและบุ
ตรมนุษย์ และพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ยงิ่ ปกติกว่าและเป็ นจริ งกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ ดังนั้น
มนุษย์จึงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างพวกเขาได้
มนุษย์มงุ่ เน้นไปยังสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดโดยไม่ตระหนักรู ้อย่างสิ้นเชิงว่า แม้ว่าทั้งสองเหมือนกันในการดารงอยู่
การทางานและการพูด แต่ก็มีความแตกต่างที่สาคัญระหว่างพวกเขา
เนื่องจากความสามารถของมนุษย์ในการแยกแยะสิ่งต่างๆ อ่อนด้อยเกินไป
เขาจึงไร้ความสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างปัญหาง่ายๆ ยิง่ สิ่งที่ซับซ้อนมากๆ ยิ่งไม่ได้เลย
เมื่อผูเ้ ผยพระวจนะและบรรดาผูค้ นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ได้พูดและได้ทางาน
นี่คือการปฏิบตั ิหน้าที่ของมนุษย์ มันคือการรับใช้ภารกิจของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
และมันเป็ นบางสิ่งที่มนุษย์ควรจะทา อย่างไรก็ตาม
พระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็คือการดาเนินการพันธกิจของพระองค์
แม้ว่ารู ปสัณฐานภายนอกของพระองค์เป็ นเหมือนสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
แต่พระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพระองค์แต่เป็ นพันธกิจของพระองค์ คาว่า “หน้าที่”
ถูกนามาใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง ในขณะที่ “พันธกิจ”
ถูกนามาใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ มีความแตกต่างที่สาคัญระหว่างทั้งสอง
ซึ่งทั้งสองไม่สามารถเปลี่ยนที่กนั ได้ งานของมนุษย์เป็ นเพียงการทาหน้าที่ของเขา
ในขณะที่พระราชกิจของพระเจ้าคือการบริ หารจัดการและการดาเนินการพันธกิจของพระองค์ ดังนั้น
แม้ว่าอัครทูตหลายท่านได้ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ใช้และผูเ้ ผยพระวจนะหลายท่านก็เต็มเปี่ ยมด้วยพระองค์
งานและคาพูดของพวกเขาเป็ นเพียงการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง

คาพยากรณ์ของพวกเขาอาจเกินเลยวิถีชีวิตที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ตรัสถึง
และสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาอาจอยู่เหนือกว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่พวกเขาก็ยงั คงทาหน้าที่ของพวกเขา และไม่ได้กาลังดาเนินการพันธกิจให้ลุล่วง
หน้าที่ของมนุษย์อา้ งถึงภารกิจของมนุษย์ เป็ นสิ่งที่มนุษย์สามารถบรรลุได้ อย่างไรก็ตาม
พันธกิจที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงดาเนินการนั้นเกีย่ วข้องกับการบริ หารจัดการของพระองค์
และนี่ไม่สามารถบรรลุได้โดยมนุษย์ ไม่ว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะตรัส ทรงพระราชกิจ
หรื อทรงสาแดงการมหัศจรรย์ พระองค์กาลังทรงพระราชกิจยิง่ ใหญ่ท่ามกลางการบริหารจัดการของพระองค์
และพระราชกิจเช่นนี้มนุษย์ไม่สามารถทาแทนพระองค์ได้
งานของมนุษย์เป็ นเพียงการทาหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่ งมีชีวิตทรงสร้างในช่วงระยะใดช่วงระยะหนึ่งของพระรา
ชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้า หากไม่มีการบริ หารจัดการของพระเจ้า กล่าวคือ
หากพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตอ้ งสูญหายไป หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างก็จะสูญหายไป
พระราชกิจของพระเจ้าในการดาเนินการพันธกิจของพระองค์คือการบริหารจัดการมนุษย์
ในขณะที่การปฏิบตั ิหน้าที่ของมนุษย์คือการทาให้ภาระผูกพันของเขาเองลุล่วงเพื่อสนองตอบข้อเรี ยกร้องของพ
ระผูส้ ร้าง และไม่มีทางสามารถถือได้ว่าเป็ นการดาเนินการพันธกิจของผูใ้ ด
สาหรับแก่นแท้โดยธรรมชาติของพระเจ้า—สาหรับพระวิญญาณของพระองค์—
พระราชกิจของพระเจ้าคือการบริ หารจัดการของพระองค์
แต่สาหรับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่ทรงสวมรู ปสัญฐานภายนอกของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
พระราชกิจของพระองค์คือการดาเนินการพันธกิจของพระองค์ พระราชกิจใดๆ
ก็ตามที่พระองค์ทรงทาก็คือการดาเนินการพันธกิจของพระองค์
ทั้งหมดที่มนุษย์สามารถทาได้คือทาให้ดีที่สุดภายในขอบเขตการบริ หารจัดการของพระเจ้าและภายใต้การทรง
นาของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในยุคพระคุณ พระเยซูได้ตรัสไว้หลายคาและทรงพระราชกิจมากมาย พระองค์ทรงแตกต่างจากอิสยาห์อย่างไร?
พระองค์ทรงแตกต่างจากดาเนียลอย่างไร? พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรื อไม่?
ทาไมจึงพูดว่าพระองค์คือพระคริ สต์? อะไรคือความแตกต่างระหว่างพวกเขา?
พวกเขาล้วนเป็ นบุรุษทุกคนที่กล่าวคาพูด และคาพูดของพวกเขาก็ปรากฏต่อมนุษย์เหมือนกันไม่มากก็นอ้ ย
พวกเขาทั้งหมดกล่าวคาพูดและทางาน ผูเ้ ผยพระวจนะในภาคพันธสัญญาเดิมได้กล่าวคาพยากรณ์
และในทานองเดียวกัน พระเยซูก็ทรงสามารถทาเช่นนั้นได้ ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้?
ความแตกต่างในที่นี่อยู่บนพื้นฐานของลักษณะของงาน เพื่อแยกแยะในเรื่ องนี้
เจ้าต้องไม่พิจารณาธรรมชาติของเนื้อหนัง
อีกทั้งเจ้าไม่ควรพิจารณาความลึกหรื อความผิวเผินของคาพูดของพวกเขา
เจ้าต้องพิจารณางานของพวกเขาและผลทีง่ านของพวกเขาสัมฤทธิ์ในมนุษย์ก่อนเสมอ
คาพยากรณ์ที่ผเู้ ผยพระวจนะได้กล่าวไว้ในเวลานั้นไม่ได้จดั หาชีวิตของมนุษย์ และการดลใจที่พวกเขา เช่น
อิสยาห์และดาเนียล ได้รับนั้นเป็ นเพียงคาพยากรณ์ และไม่ใช่วิถีชีวิต
หากไม่ใช่เพื่อการเปิ ดเผยโดยตรงของพระยาห์เวห์ ก็คงไม่มีใครสามารถทางานนั้นได้
ซึ่งเป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์ พระเยซูก็ได้ตรัสพระวจนะหลายคาเช่นกัน
แต่คาพูดเช่นนี้เป็ นวิถีชีวิตซึ่งมนุษย์สามารถหาเส้นทางไปสู่การปฏิบตั ิจากมันได้ นั่นก็คือการกล่าวว่า
ประการแรก พระองค์ทรงสามารถจัดหาชีวิตของมนุษย์ได้เพราะพระเยซูทรงเป็ นชีวิต ประการที่สอง
พระองค์ทรงสามารถย้อนกลับการเบี่ยงเบนของมนุษย์ได้ ประการที่สาม
พระราชกิจของพระองค์ทรงสามารถทาต่อจากพระราชกิจของพระยาห์เวห์เพื่อดาเนินการยุคต่อได้ ประการที่สี่
พระองค์ทรงสามารถจับความเข้าใจในสิ่งจาเป็ นภายในมนุษย์และเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์ขาดพร่ อง ประการที่ห้า
พระองค์ทรงสามารถนามาซึ่งยุคใหม่และสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่า
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงถูกเรียกว่าพระเจ้าและพระคริ สต์ พระองค์ไม่เพียงทรงแตกต่างจากอิสยาห์เท่านั้น
แต่ทรงแตกต่างจากผูเ้ ผยพระวจนะท่านอื่นๆ ทั้งหมดอีกด้วย
ลองดูอิสยาห์เป็ นตัวเปรี ยบเทียบสาหรับงานของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ ประการแรก
เขาไม่สามารถจัดหาชีวิตของมนุษย์ ประการที่สอง เขาไม่สามารถนามาซึ่งยุคใหม่
เขาทางานภายใต้การนาของพระยาห์เวห์และไม่ใช่เพื่อการนามาซึ่งยุคใหม่ ประการที่สาม
คาพูดที่เขากล่าวนั้นอยู่เหนือเขา เขาได้รับการเปิ ดเผยโดยตรงจากพระวิญญาณของพระเจ้า และคนอื่นๆ
จะไม่เข้าใจ แม้จะได้ฟังคาพูดเหล่านั้น
เพียงแค่ไม่กสี่ ิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าคาพูดของเขาไม่ได้เป็ นมากกว่าคาพยากรณ์

ไม่ได้เป็ นมากกว่าแง่มุมหนึ่งของงานที่ถูกทาแทนที่ของพระยาห์เวห์ อย่างไรก็ตาม
เขาไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระยาห์เวห์ได้อย่างสมบูรณ์ เขาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระยาห์เวห์
เป็ นเครื่ องมือในพระราชกิจของพระยาห์เวห์
เขาเพียงแค่กาลังทางานในยุคธรรมบัญญัติและภายในขอบเขตของพระราชกิจของพระยาห์เวห์
เขาไม่ได้ทางานเกินเลยยุคธรรมบัญญัติ ในทางตรงกันข้าม พระราชกิจของพระเยซูแตกต่างออกไป
พระองค์ทรงอยู่เหนือขอบเขตของพระราชกิจของพระยาห์เวห์
พระองค์ทรงพระราชกิจเสมือนพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และก้าวผ่านการตรึ งกางเขนเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมด
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ได้ทรงดาเนินการพระราชกิจใหม่นอกพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงทา
นี่คือการนามาซึ่งยุคใหม่ นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงสามารถตรัสถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้
พระราชกิจของพระองค์เป็ นพระราชกิจภายในการบริ หารจัดการของพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ท้งั หมด
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจในมนุษย์เพียงไม่กี่คน
อีกทั้งพระราชกิจของพระองค์ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อนาทางมนุษย์จานวนจากัด
ในส่วนของวิธีที่พระเจ้าทรงจุติเป็ นมนุษย์ วิธีที่พระวิญญาณทรงมอบวิวรณ์ในเวลานั้น
และวิธีที่พระวิญญาณทรงเคลื่อนลงสถิตบนบุรุษหนึ่งเพื่อทรงพระราชกิจ—
เหล่านี้เป็ นเรื่ องที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้
มันเป็ นไปไม่ได้อย่างที่สุดที่ความจริงเหล่านี้จะทาหน้าที่เป็ นบทพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ผูท้ รงจุติเป็ นม
นุษย์ ดังนั้น ความแตกต่างสามารถทาขึ้นได้ท่ามกลางพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้น
ซึ่งเป็ นรู ปธรรมสาหรับมนุษย์ นี่เท่านั้นที่เป็ นจริ ง
นี่เป็ นเพราะเรื่ องของพระวิญญาณนั้นไม่สามารถมองเห็นได้สาหรับเจ้าและมีพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงรู ้จั
กอย่างชัดเจน และแม้แต่เนื้อหนังในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงรูไ้ ม่ท้งั หมด
เจ้าสามารถเพียงแค่ตรวจสอบยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหรื อไม่จากพระราชกิจทีพ่ ระองค์ได้ทรงทาไป
แล้ว จากพระราชกิจของพระองค์ จะเห็นได้ว่า ประการแรก พระองค์ทรงสามารถเปิ ดฉากยุคใหม่ ประการที่สอง
พระองค์ทรงสามารถจัดหาชีวิตของมนุษย์และแสดงให้มนุษย์เห็นหนทางที่จะติดตามไป
นี่เพียงพอที่จะยืนยันว่าพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เอง อย่างน้อยที่สุด
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาก็สามารถเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่
และจากพระราชกิจเช่นนี้ จะเห็นได้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ภายในพระองค์
เมื่อพระราชกิจที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทาโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อนามาซึ่งยุคใหม่ นาพระราชกิจใหม่
และเปิ ดฉากอาณาจักรใหม่ เหล่านี้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่าพระองค์คอื พระเจ้าพระองค์เอง ดังนั้น
นี่จึงทาให้พระองค์ทรงแตกต่างจากอิสยาห์ ดาเนียล และผูเ้ ผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ท่านอืน่ ๆ อิสยาห์ ดาเนียล

และท่านอื่นๆ ล้วนอยู่ในกลุ่มคนที่มีการศึกษาและมีวฒั นธรรมสูงส่ง
พวกเขาเป็ นกลุ่มคนพิเศษภายใต้การนาของพระยาห์เวห์
เนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็มีความรูส้ ูงและไม่ขาดสานึกรับรู ้เช่นกัน
แต่สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เป็ นปกติโดยเฉพาะ พระองค์ทรงเป็ นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง
และตาเปล่าไม่สามารถหยัง่ รู ้สภาวะความเป็ นมนุษย์พิเศษใดๆ
เกี่ยวกับพระองค์หรื อสืบหาสิ่งใดในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ที่ไม่เหมือนกับสภาวะความเป็ นมนุษย์
ของคนอืน่ ๆ พระองค์ไม่ได้ทรงเหนือธรรมชาติหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะใดๆ และพระองค์ไม่ทรงมีการศึกษาสูง
ความรู ้ หรื อทฤษฎีใดๆ ชีวิตที่พระองค์ตรัสถึงและเส้นทางที่พระองค์ทรงใช้ไม่ได้ได้มาโดยผ่านทางทฤษฎี
โดยผ่านทางความรู ้ โดยผ่านทางประสบการณ์ชีวิต หรื อโดยผ่านทางการเลี้ยงดูโดยครอบครัว แต่ตรงกันข้าม
พวกนั้นเป็ นพระราชกิจโดยตรงของพระวิญญาณ ซึ่งเป็ นงานของเนื้อหนังที่ทรงจุติ
เป็ นเพราะมนุษย์มีมโนคติที่หลงผิดใหญ่หลวงเกีย่ วกับพระเจ้า
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพราะมโนคติเหล่านี้สร้างขึ้นจากองค์ประกอบที่คลุมเครือและเหนือธรรมชาติมากเกินไป
จนกระทัง่ ในสายตาของมนุษย์ พระเจ้าปกติองค์หนึ่งพร้อมความอ่อนแอของมนุษย์
ซึ่งไม่สามารถสร้างหมายสาคัญและการอัศจรรย์ ย่อมไม่ใช่พระเจ้าอย่างแน่นอน
เหล่านี้ไม่ใช่มโนคติที่ผิดพลาดของมนุษย์หรอกหรือ?
หากเนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้เป็ นคนธรรมดา เช่นนั้นแล้ว
จะสามารถกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้อย่างไร?
การมีสภาพเนื้อหนังคือการเป็ นมนุษย์ธรรมดาสามัญคนหนึ่ง หากพระองค์ทรงเคยเป็ นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าแล้ว
เช่นนั้นแล้วพระองค์คงจะทรงไม่ได้รับสภาพเนื้อหนัง เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นของฝ่ ายเนื้อหนัง
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงจาเป็ นต้องมีเนื้อหนังปกติ
นี่เป็ นเพียงการทาให้นัยสาคัญของการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครบถ้วนบริ บูรณ์ อย่างไรก็ตาม
นี่ไม่ใช่กรณีของบรรดาผูเ้ ผยวจนะและบุตรมนุษย์ พวกเขาเป็ นคนที่มีพรสวรรค์ซ่งึ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้
ในสายตาของมนุษย์ สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขานั้นยิง่ ใหญ่เป็ นพิเศษ
และพวกเขาแสดงการกระทาหลายอย่างที่เหนือกว่าความเป็ นมนุษย์ธรรมดา ด้วยเหตุผลนี้
มนุษย์จึงถือว่าพวกเขาเป็ นพระเจ้า บัดนี้ พวกเจ้าทั้งหมดต้องเข้าใจการนี้อย่างชัดเจน
เพราะมันเป็ นประเด็นที่สับสนได้ง่ายที่สุดของมนุษย์ทุกคนในยุคที่ผ่านไป นอกจากนี้
การทรงจุติเป็ นมนุษย์เป็ นสิ่งที่ล้าลึกที่สุดของทุกสรรพสิ่ง
และพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เป็ นสิ่งทีย่ อมรับได้ยากที่สุดสาหรับมนุษย์
สิ่งที่เรากล่าวช่วยชักนาไปสู่การทาให้ภารกิจของพวกเจ้าและความเข้าใจของพวกเจ้าเกี่ยวกับความล้าลึกของการ

ทรงจุติเป็ นมนุษย์ลุล่วง ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของพระเจ้า กับนิมิต
ความเข้าใจของพวกเจ้าเกี่ยวกับการนี้จะมีประโยชน์มากขึ้นต่อการได้รับความรู ้เกี่ยวกับนิมติ
ซึ่งก็คือพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้านั่นเอง ด้วยวิธีน้ี
พวกเจ้าจะได้รับความเข้าใจมากมายเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผคู้ นหลากหลายประเภทควรปฏิบตั ิอีกด้วย
แม้ว่าคาพูดเหล่านี้จะไม่แสดงอย่างตรงไปตรงมาให้พวกเจ้าเห็นหนทาง
แต่ก็ยงั คงช่วยพวกเจ้าได้มากสาหรับการเข้าสู่ของพวกเจ้า เพราะชีวิตปัจจุบนั ของพวกเจ้ายังขาดนิมิตอยู่ม าก
และนี่จะกลายเป็ นอุปสรรคสาคัญที่กีดกันการเข้าสู่ของพวกเจ้า
หากพวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะเข้าใจประเด็นเหล่านี้ได้แล้ว
เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการเข้าสู่ของพวกเจ้า
และการไล่ตามเสาะหาเช่นนี้จะสามารถช่วยให้เจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าลุล่วงอย่างดีที่สุดได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นบางคนจะถามว่า
“อะไรเล่าคือความแตกต่างระหว่างพระราชกิจที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงทากับงานของบรรดาผูเ้ ผยพร
ะวจนะและอัครทูตแห่งอดีตกาล? ดาวิดก็ถูกเรียกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยเช่นกัน
และพระเยซูก็ทรงถูกเรี ยกเช่นนั้นเช่นกัน แม้ว่างานที่พวกเขาได้ทานั้นแตกต่าง
แต่พวกเขาก็ถูกเรี ยกด้วยชื่อเดียวกัน จงบอกเรา ทาไมอัตลักษณ์ของพวกเขาจึงไม่เหมือนกัน?
สิ่งที่ยอห์นได้รู้เห็นคือนิมิตหนึ่ง เป็ นนิมิตที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์เช่นกัน
และเขาสามารถพูดพระวจนะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ต้งั พระทัยจะตรัส
ทาไมอัตลักษณ์ของยอห์นจึงแตกต่างจากพระอัตลักษณ์ของพระเยซูเล่า?”
พระวจนะที่พระเยซูตรัสสามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่
และพระวจนะเหล่านั้นเป็ นตัวแทนของพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเต็มที่ สิ่งที่ยอห์นได้เห็นคือนิมิตหนึ่ง
และเขาไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างครบบริ บูรณ์ ทาไมในเมื่อยอห์น
เปโตรและเปาโลได้พูดคาพูดมากมาย เหมือนที่พระเยซูได้ตรัส
แต่พวกเขากลับไม่ได้มีอตั ลักษณ์เดียวกันกับพระเยซูเล่า? หลักๆ แล้วเป็ นเพราะงานที่พวกเขาได้ทานั้นแตกต่าง
พระเยซูทรงเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า
และทรงเป็ นพระวิญญาณแห่งพระเจ้าที่ทรงพระราชกิจโดยตรง พระองค์ทรงพระราชกิจของยุคใหม่
เป็ นพระราชกิจที่ไม่เคยมีใครได้ทามาก่อน พระองค์ทรงเปิ ดทางใหม่ พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระยาห์เวห์
และพระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์เอง แต่ในส่วนของเปโตร เปาโล และดาวิดนั้น
ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเรี ยกว่าอะไรก็ตาม
พวกเขาก็เป็ นเพียงตัวแทนของอัตลักษณ์ของสิ่งทรงสร้างสิ่งหนึ่งของพระเจ้าเท่านั้น
และถูกพระเยซูหรือพระยาห์เวห์ทรงส่งมา ดังนั้นไม่สาคัญว่าพวกเขาจะได้ทางานมากเพียงใด
ไม่สาคัญว่าการอัศจรรย์ที่พวกเขาได้ปฏิบตั ิจะยิ่งใหญ่เพียงใด
พวกเขาก็ยงั คงเป็ นแค่สรรพสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าได้ พวกเขาได้ทางานในพระนามของพระเจ้า
หรื อได้ทางานหลังจากที่ได้ถูกพระเจ้าทรงส่งมา
นอกจากนี้พวกเขาได้ทางานในยุคที่พระเยซูหรื อพระยาห์เวห์ได้ทรงเริ่ มต้น และพวกเขาไม่ได้ทางานอื่นเลย
จะว่าไปแล้ว พวกเขาเป็ นเพียงสรรพสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิม
ผูเ้ ผยพระวจนะหลายท่านได้กล่าวคาทานายต่างๆ หรื อได้เขียนหนังสือแห่งการเผยพระวจนะต่างๆ
ไม่มีใครได้พูดว่าพวกเขาเป็ นพระเจ้า แต่ทนั ทีที่พระเยซูเริ่ มทรงพระราชกิจ

พระวิญญาณแห่งพระเจ้าก็ทรงเป็ นคาพยานต่อพระองค์ในฐานะพระเจ้า ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น? ณ จุดนี้
เจ้าคงจะรู ้แล้ว! ก่อนหน้านั้น บรรดาอัครทูตและผูเ้ ผยพระวจนะได้เขียนสารอันหลากหลาย
และได้ทาการเผยพระวจนะมากมาย ต่อมาผูค้ นได้เลือกสารการเผยพระวจนะบางส่วนเพื่อใส่ไว้ในพระคัมภีร์
และบางส่วนก็ได้สูญหายไป เนื่องจากมีผคู้ นพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้พูดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทาไมบางส่วนจึงได้รับการพิจารณาว่าดี และบางส่วนได้รับการพิจารณาว่าไม่ดี? และทาไมบางส่วนจึงถูกเลือก
และส่วนอื่นๆ จึงไม่ถูกเลือก? หากคาพูดเหล่านั้นเป็ นพระวจนะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ตรัสจริ งๆ
จะจาเป็ นหรื อไม่ที่ผคู้ นต้องเลือกคาพูดเหล่านั้น?
ทาไมเรื่ องราวของพระวจนะที่พระเยซูได้ตรัสและพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาจึงแตกต่างกันในแต่ละเล่มขอ
งข่าวประเสริ ฐทั้งสี่เล่ม? นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของพวกที่บนั ทึกเรื่ องราวเหล่านั้นหรอกหรื อ?
ผูค้ นบางคนจะถามว่า “ในเมื่อบรรดาสารที่เขียนขึ้นโดยเปาโลและผูป้ ระพันธ์ท่านอื่นๆ แห่งพันธสัญญาใหม่
และงานที่พวกเขาได้ทา บางส่วนเป็ นผลมาจากความตั้งใจของมนุษย์
และถูกปลอมปนโดยมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ เช่นนั้นแล้ว
ไม่มีมลทินของมนุษย์ดารงอยู่ในพระวจนะที่พระองค์ (พระเจ้า) ตรัสในวันนี้หรอกหรือ?
พระวจนะเหล่านั้นไม่มีมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ปนอยู่ดว้ ยจริงๆ หรื อ?”
พระราชกิจช่วงระยะนี้ซ่งึ พระเจ้าได้ทรงทาไปแล้วนั้น
แตกต่างอย่างสิน้ เชิงจากงานที่เปาโลและอัครทูตและผูเ้ ผยพระวจนะมากมายได้ทา
ความแตกต่างไม่ได้มีเพียงในอัตลักษณ์เท่านั้น แต่โดยหลักแล้ว มีความแตกต่างในงานที่ดาเนินการ
หลังจากเปาโลถูกบดขยี้และล้มลงเฉพาะพระพักตร์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เขาถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์นาให้ทางาน และเขาได้กลายเป็ นผูห้ นึ่งที่ได้ถูกส่งไป
ดังนั้นเขาจึงได้เขียนสารไปที่คริ สตจักรต่างๆ และสารเหล่านี้ท้งั หมดก็ได้ติดตามคาสอนต่างๆ ของพระเยซู
เปาโลถูกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงส่งไปทางานในพระนามขององค์พระเยซู เจ้า
แต่เมื่อพระเจ้าพระองค์เองได้เสด็จมา พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจในพระนามใด
และไม่ได้ทรงเป็ นตัวแทนของผูใ้ ดนอกจากพระวิญญาณของพระเจ้าในพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์โดยตรง นั่นคือ
พระองค์ไม่ได้ทรงถูกมนุษย์ทาให้มีความเพียบพร้อม
และพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ถูกดาเนินการตามคาสอนของมนุษย์คนใด ในพระราชกิจช่วงระยะนี้
พระเจ้าไม่ได้ทรงนาโดยการตรัสถึงประสบการณ์ส่วนพระองค์ของพระองค์
แต่กลับดาเนินการพระราชกิจของพระองค์โดยตรง โดยสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงมีแทน ยกตัวอย่างเช่น
การทดสอบของบรรดาคนปรนนิบตั ิ เวลาแห่งการตีสอน การทดสอบแห่งความตาย

เวลาแห่งการรักพระเจ้า…นี่คือพระราชกิจทั้งหมดที่ไม่เคยทรงทามาก่อน
และเป็ นพระราชกิจที่เป็ นของยุคปัจจุบนั แทนที่จะเป็ นประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์
ในคาพูดที่เราได้พูดไปแล้ว อันไหนเล่าที่เป็ นประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์?
พระวจนะเหล่านั้นทั้งหมดไม่ได้มาจากพระวิญญาณโดยตรงหรอกหรือ
และพระวจนะเหล่านั้นไม่ได้ถูกพระวิญญาณทรงทาให้ปรากฏหรอกหรื อ?
มันเป็ นเพียงว่าขีดความสามารถของเจ้านั้นต่าเสียจนเจ้าไร้ความสามารถที่จะมองทะลุเข้าไปถึงความจริ งได้!
วิถีชีวิตซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่เราพูดถึงนั้นคือการนาทางเส้นทาง และไม่เคยถูกผูใ้ ดพูดถึงมาก่อน
อีกทั้งไม่เคยมีผใู้ ดได้เคยมีประสบการณ์กบั เส้นทางนี้ หรื อรู ้จกั ความเป็ นจริ งนี้
ก่อนที่เราจะได้เปล่งคาพูดเหล่านี้ออกมา ไม่เคยมีใครได้พูดคาพูดเหล่านี้
ไม่เคยมีใครได้พูดถึงประสบการณ์เช่นนี้ อีกทั้งพวกเขาก็ไม่เคยได้พูดรายละเอียดเช่นนี้ และนอกจากนั้น
ไม่เคยมีผใู้ ดได้ช้ ใี ห้เห็นสภาวะเช่นนี้เพื่อเปิ ดเผยสิ่งเหล่านี้ ไม่เคยมีใครได้นาไปบนเส้นทางที่เรานาไปในวันนี้
และหากมันถูกนาโดยมนุษย์ เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะไม่ใช่ทางใหม่ทางหนึ่ง ดูเปาโลและเปโตรเป็ นตัวอย่าง
พวกเขาไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเอง ก่อนที่พระเยซูทรงนาเส้นทาง
เป็ นเพียงหลังจากพระเยซูทรงนาเส้นทางเท่านั้นพวกเขาจึงได้มีประสบการณ์กบั พระวจนะทีพ่ ระเยซูตรัส
และเส้นทางที่พระองค์ทรงนา จากการนี้พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมาย และพวกเขาก็เขียนสารต่างๆ
และดังนั้น ประสบการณ์ของมนุษย์จงึ ไม่เหมือนกับพระราชกิจของพระเจ้า
และพระราชกิจของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกับความรู ้ที่มโนคติที่หลงผิดและประสบการณ์ของมนุษย์ได้บรรยายไว้
เราได้พูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่า วันนี้เรากาลังนาเส้นทางใหม่ และกาลังทางานใหม่
และงานและวาทะของเราแตกต่างจากงานและคาพูดของยอห์นและผูเ้ ผยพระวจนะท่านอื่นๆ ทั้งหมด
ไม่เคยเลยที่เราได้รับประสบการณ์ก่อนแล้วจึงพูดถึงประสบการณ์เหล่านั้นกับพวกเจ้า—
นั่นไม่จริงเลยแม้แต่น้อย หากเป็ นเช่นนั้นจริง นั่นจะไม่ได้หน่วงเหนี่ยวพวกเจ้านานมาแล้วหรอกหรื อ?
ในอดีตความรู ้ที่หลายคนพูดถึงก็ได้รับการยกย่องเช่นกัน
แต่คาพูดทั้งหมดของพวกเขาถูกพูดออกมาบนพืน้ ฐานของคาพูดของเหล่าผูท้ ี่เรี ยกกันว่าบุคคลสาคัญฝ่ ายจิตวิญญ
าณ คาพูดเหล่านั้นไม่ได้นาทาง แต่มาจากประสบการณ์ของพวกเขา มาจากสิ่งที่พวกเขาได้เห็น
และจากความรู ้ของพวกเขา บางคนได้มีมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา
และบางคนประกอบด้วยประสบการณ์ที่พวกเขาได้สรุ ปรวมไว้
วันนี้ลกั ษณะงานของเราแตกต่างจากของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง เราไม่ได้มีประสบการณ์กบั การถูกผูอ้ นื่ นา
อีกทั้งเราก็ไม่ได้ยอมรับการถูกผูอ้ ื่นทาให้มีความเพียบพร้อม นอกจากนั้น
ทั้งหมดที่เราได้พูดและสามัคคีธรรมแล้วนั้นไม่เหมือนกับของผูอ้ นื่ ใด และไม่เคยมีผอู้ ื่นใดได้พูด

วันนี้โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเจ้าเป็ นใคร งานของเจ้าก็ดาเนินการไปบนพื้นฐานของคาพูดที่เราพูด
หากปราศจากวาทะและงานเหล่านี้ ใครจะสามารถมีประสบการณ์กบั สิ่งเหล่านี้
(การทดสอบของบรรดาคนปรนนิบตั ิ เวลาแห่งการตีสอน…) ได้เล่า
และใครจะสามารถพูดถึงความรู ้เช่นนี้ได้เล่า? เจ้าไม่สามารถเห็นการนี้จริงๆ หรื อ?
โดยไม่คานึงถึงขั้นตอนของงาน ทันทีที่คาพูดของเราถูกพูด
พวกเจ้าก็จะเริ่ มต้นการสามัคคีธรรมโดยสอดคล้องกับคาพูดของเรา และทางานโดยสอดคล้องกับคาพูดของเรา
และมันก็ไม่ใช่หนทางที่พวกเจ้าคนใดคนหนึ่งได้นึกถึง
เมื่อได้มาไกลจนถึงตอนนี้เจ้าไม่สามารถเห็นคาถามที่ชดั เจนและเรี ยบง่ายเช่นนี้หรอกหรื อ?
มันไม่ใช่หนทางที่บางคนได้คิดขึ้นมา อีกทั้งก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของทางของบุคคลสาคัญฝ่ ายวิญญาณคนใด
มันเป็ นเส้นทางใหม่เส้นทางหนึ่ง
และแม้แต่พระวจนะที่พระเยซูได้เคยตรัสไว้มากมายก็ไม่ได้ใช้กบั เส้นทางนั้นอีกต่อไป
สิ่งที่เราพูดคืองานเปิ ดยุคใหม่ยุคหนึ่ง และเป็ นงานที่ยืนโดยลาพัง งานที่เราทา และคาพูดที่เราพูด
ล้วนใหม่ท้งั หมด นี่ไม่ใช่งานใหม่ของวันนี้หรอกหรื อ? พระราชกิจของพระเยซูก็เป็ นเช่นนี้ ดว้ ยเช่นกัน
พระราชกิจของพระองค์ก็แตกต่างจากงานของผูค้ นในพระวิหารเช่นกัน
และก็เช่นเดียวกันที่พระราชกิจของพระองค์แตกต่างจากงานของพวกฟาริ สี และไม่ได้มีความคล้ายคลึงใดๆ
กับงานที่ผคู้ นแห่งประเทศอิสราเอลทั้งหมดได้ทา หลังจากรู ้เห็นพระราชกิจนั้นแล้ว
ผูค้ นไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า “พระราชกิจนั้นถูกพระเจ้าทรงทาจริงๆ หรื อ?”
พระเยซูไม่ได้ทรงยึดถือธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อสอนมนุษย์
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ตรัสนั้นใหม่และแตกต่างจากสิ่งที่เหล่าวิสุทธิชนและผูเ้ ผยพระวจนะโบราณแห่งพันธสัญญ
าเดิมได้พูดไว้ และด้วยเหตุน้ี ผูค้ นจึงยังคงไม่แน่ใจ นี่คือสิ่งที่ทาให้มนุษย์ยากต่อการรับมือเหลือเกิน
ก่อนที่จะยอมรับพระราชกิจขั้นตอนใหม่น้ี เส้นทางที่พวกเจ้าส่วนใหญ่ได้เดินไป
คือการฝึ กฝนปฏิบตั ิและเข้าสู่รากฐานของเส้นทางของบุคคลสาคัญฝ่ ายวิญญาณเหล่านั้น แต่ในวันนี้
งานที่เราทาแตกต่างอย่างมาก และดังนั้นพวกเจ้าจึงไร้ความสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่ามันถูกต้องหรื อไม่
เราไม่ใส่ใจว่าเส้นทางอะไรที่เจ้าได้เดินไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งเราไม่สนใจว่าเจ้าได้กิน “อาหาร” ของใคร
หรื อใครคือผูท้ ี่เจ้าได้ถือว่าเป็ น “บิดา” ของเจ้า ในเมื่อเราได้มาและได้นางานใหม่มาเพื่อนาทางมนุษย์
ทั้งหมดที่ติดตามเราต้องปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูด ไม่สาคัญว่า “ครอบครัว”
ที่เจ้ามาจากนั้นจะมีอานาจมากเพียงใด เจ้าต้องติดตามเรา
เจ้าต้องไม่ปฏิบตั ิตวั โดยสอดคล้องกับวิธีปฏิบตั ิแต่ก่อนของเจ้า “บิดาอุปถัมภ์” ของเจ้าควรลงจากตาแหน่ง
และเจ้าควรมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเพื่อแสวงหาส่วนแบ่งอันยุติธรรมของเจ้า

ทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าอยู่ในมือของเรา
และเจ้าไม่ควรอุทิศการเชื่ออย่างมืดบอดมากเกินไปแก่บิดาอุปถัมภ์ของเจ้า
เขาไม่สามารถควบคุมเจ้าได้อย่างครบบริ บูรณ์ พระราชกิจของวันนี้ยืนอยูโ่ ดยลาพัง
ทั้งหมดที่เราพูดในวันนี้เห็นได้ชดั ว่าไม่ได้ต้งั อยู่บนพื้นฐานจากอดีต มันเป็ นการเริ่ มต้นใหม่
และหากเจ้าพูดว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นผูท้ ี่ตาบอดจนเกินกว่าจะช่วยให้รอด!
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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อิสยาห์ เอเสเคียล โมเสส ดาวิด อับราฮัม
และดาเนียลคือผูน้ าหรื อผูเ้ ผยพระวจนะท่ามกลางประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแห่งประเทศอิสราเอล
ทาไมพวกเขาจึงไม่ได้ถูกเรี ยกว่าพระเจ้า? ทาไมพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงไม่ได้ทรงเป็ นคาพยานต่อพวกเขา?
ทาไมพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงเป็ นคาพยานต่อพระเยซูทนั ทีที่พระองค์เริ่ มพระราชกิจของพระองค์
และเริ่ มตรัสพระวจนะของพระองค์? และทาไมพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ได้ทรงเป็ นคาพยานต่อคนอื่นๆ?
พวกเขาเหล่ามนุษย์ที่มีเนื้อหนังทั้งหมดได้ถูกเรียกว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาถูกเรี ยกว่าอะไร งานของพวกเขาเป็ นตัวแทนของความเป็ นอยู่และเนื้อแท้ของพวกเขา
และความเป็ นอยู่และเนื้อแท้ของพวกเขาเป็ นตัวแทนของอัตลักษณ์ของพวกเขา
เนื้อแท้ของพวกเขาไม่เกีย่ วข้องกับชื่อต่างๆ ของพวกเขา
สิ่งที่พวกเขาแสดงออกและวิถีการดาเนินชีวิตของพวกเขาคือตัวแทนของเนื้อแท้ของพวกเขา
ในพันธสัญญาเดิมนั้น ไม่มสี ิ่งใดผิดปกติในการถูกเรียกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และบุคคลผูห้ นึ่งอาจถูกเรี ยกด้วยชื่อใดก็ตาม
แต่เนื้อแท้และอัตลักษณ์ที่มีมาแต่เกิดของเขานั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ท่ามกลางพระคริ สต์เทียมเท็จ
ผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จ และคนหลอกลวงเหล่านั้น ไม่มีพวกที่ถูกเรี ยกว่า “พระเจ้า” อยู่ดว้ ยหรอกหรื อ?
และทาไมพวกเขาจึงไม่ใช่พระเจ้า? เพราะพวกเขาไม่สามารถทาพระราชกิจของพระเจ้าได้
ในส่วนลึกพวกเขาเป็ นมนุษย์ คนหลอกลวงผูค้ น ไม่ใช่พระเจ้า
และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า
ดาวิดไม่ได้ถูกเรี ยกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าท่ามกลางชนเผ่าทั้งสิบสองชนเผ่าด้วยหรอกหรื อ?
พระเยซูก็ทรงถูกเรียกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นกัน
ทาไมพระเยซูเพียงผูเ้ ดียวจึงถูกเรี ยกว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์?
เยเรมียไ์ ม่ได้เป็ นที่รู้จกั ในฐานะบุตรมนุษย์ดว้ ยหรอกหรื อ?
และพระเยซูไม่ได้เป็ นทีร่ ู ้จกั ในฐานะบุตรมนุษย์หรอกหรื อ?
ทาไมพระเยซูถูกตรึงกางเขนในพระนามของพระเจ้า? ไม่ใช่เพราะเนื้อแท้ของพระองค์แตกต่างหรอกหรื อ?
ไม่ใช่เพราะพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาแตกต่างหรอกหรื อ? ชื่อนั้นสาคัญหรื อไม่?
แม้ว่าพระเยซูได้ทรงถูกเรี ยกว่าบุตรมนุษย์เช่นกัน แต่พระองค์ได้ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้า
พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อรับฤทธานุภาพ และทาให้พระราชกิจแห่งการไถ่สาเร็จลุล่วง
นี่พิสูจน์ว่าพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระเยซูแตกต่างจากผูอ้ ื่นที่ถูกเรี ยกว่าบุตรมนุษย์เช่นกัน ในวันนี้
ผูใ้ ดท่ามกลางพวกเจ้ากล้าพูดว่าคาพูดทั้งหมดที่ถูกพูดโดยพวกที่ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้มาจากพระวิญญ

าณบริ สุทธิ์? ผูใ้ ดเล่ากล้าพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้? หากเจ้าพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้จริ ง
เช่นนั้นแล้วทาไมหนังสือแห่งการเผยพระวจนะของเอสราจึงถูกละทิ้ง
และทาไมสิ่งเดียวกันจึงถูกกระทากับบรรดาหนังสือของวิสุทธิชนและผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบราณเหล่านั้น?
หากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทาไมพวกเจ้าจึงกล้าทาการเลือกตามอาเภอใจเช่นนี้?
เจ้ามีคุณสมบัติที่จะเลือกพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
หลายเรื่ องราวจากประเทศอิสราเอลก็ถกู ละทิ้งเช่นกัน
และหากเจ้าเชื่อว่าข้อเขียนแห่งอดีตเหล่านี้ท้งั หมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทาไมหนังสือบางเล่มจึงถูกละทิ้ง? หากหนังสือทั้งหมดนัน่ มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ก็ควรได้รับการเก็บรักษาไว้ และส่งไปให้พี่น้องชายหญิงของคริสตจักรได้อ่าน
หนังสือเหล่านั้นไม่ควรถูกเลือกหรื อละทิง้ โดยความตั้งใจของมนุษย์ มันผิดที่จะทาเช่นนั้น
การพูดว่าประสบการณ์ของเปาโลและยอห์นถูกผสมกับความเข้าใจเชิงลึกส่วนตัวของพวกเขาไม่ได้หมายความว่
าประสบการณ์และความรู ้ของพวกเขามาจากซาตาน แต่เป็ นเพียงว่าพวกเขามีสิ่งต่างๆ
ที่มาจากประสบการณ์และความเข้าใจเชิงลึกส่วนตัวของพวกเขา
ความรู ้ของพวกเขาสอดคล้องกับภูมิหลังของประสบการณ์จริงแท้ของพวกเขา ณ เวลานั้น
และใครเล่าจะสามารถบอกได้อย่างมัน่ ใจว่าทั้งหมดนัน่ มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
หากข่าวประเสริ ฐทั้งสี่ลว้ นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้วทาไมมัทธิว มาระโก ลูกา
และยอห์นแต่ละคนจึงพูดถึงบางสิ่งที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซู? หากเจ้าไม่เชื่อเรื่ องนี้
เช่นนั้นแล้วจงดูที่เรื่ องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการที่เปโตรได้ปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสามครั้งอย่างไร
กล่าวคือ การปฏิเสธทั้งหมดแตกต่างกัน และแต่ละครั้งก็มีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง หลายคนที่ไม่รู้เท่าทันพูดว่า
“พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงเป็ นมนุษย์เช่นกัน
ดังนั้นพระวจนะที่พระองค์ตรัสนั้นสามารถมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
หากคาพูดของเปาโลและยอห์นถูกผสมกับความตั้งใจของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระวจนะที่พระองค์ตรัสนั้นก็ไม่ได้ถูกผสมกับความตั้งใจของมนุษย์จริงๆ หรื อ?”
ผูค้ นที่พูดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ตาบอดและไม่รู้เท่าทัน! จงอ่านข่าวประเสริ ฐทั้งสี่อย่างละเอียดถี่ถว้ น
จงอ่านสิ่งที่ข่าวประเสริ ฐทั้งสี่ได้บนั ทึกไว้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พระเยซูได้ทรงทา
และพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ แต่ละเรื่ องราวแตกต่างกันอย่างแน่นอนมาก
และแต่ละเรื่ องราวก็มีมุมมองของตัวเอง
หากสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยผูเ้ ขียนหนังสือเหล่านี้ท้งั หมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์

เช่นนั้นแล้วทั้งหมดก็ควรจะเหมือนกันและสอดคล้องกัน เช่นนั้นแล้วทาไมจึงมีความแตกต่าง?
มนุษย์ไม่โง่อย่างที่สุดหรอกหรื อ ที่ไร้ความสามารถที่จะมองเห็นเรื่ องนี้?
หากเจ้าถูกขอให้เป็ นคาพยานต่อพระเจ้า เจ้าจะสามารถให้คาพยานแบบใด?
วิธีรู้จกั พระเจ้าเช่นนี้สามารถเป็ นคาพยานต่อพระองค์ได้หรื อไม่? หากคนอืน่ ถามเจ้าว่า “หากบันทึกต่างๆ
ของยอห์นและลูกาถูกผสมกับความตั้งใจของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระวจนะที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้ตรัสไม่ได้ถูกผสมกับความตั้งใจของมนุษย์หรอกหรื อ?”
เจ้าจะสามารถให้คาตอบที่ชดั เจนได้หรื อไม่? หลังจากลูกาและมัทธิวได้ยินพระวจนะของพระเยซู
และได้เห็นพระราชกิจของพระเยซู พวกเขาก็พูดถึงความรู ้ของพวกเขาเอง
ในลักษณะของการราลึกถึงอดีตโดยให้รายละเอียดของข้อเท็จจริ งบางข้อของพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงทา
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าความรู ้ของพวกเขาได้ถูกเปิ ดเผยอย่างครบบริ บรู ณ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
นอกพระคัมภีร์มีบุคคลสาคัญฝ่ ายจิตวิญญาณมากมายที่มีความรู ้สูงกว่าพวกเขา
ดังนั้นทาไมคาพูดของพวกเขาจึงไม่ได้ถูกคนรุ่นต่อๆ มารับไว้เล่า?
คาพูดของพวกเขาไม่ได้ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้เช่นกันหรอกหรื อ? จงรู ้ไว้ว่าในพระราชกิจแห่งวันนี้
เราไม่ได้พูดถึงความเข้าใจเชิงลึกของตัวเราเองโดยตั้งอยู่บนรากฐานของพระราชกิจของพระเยซู
อีกทั้งเราไม่ได้กาลังพูดถึงความรู ้ของเราเองกับภูมิหลังของพระราชกิจของพระเยซู
พระเยซูได้ทรงพระราชกิจอะไร ณ เวลานั้น? และงานอะไรที่เรากาลังทาในวันนี้?
สิ่งที่เราทาและพูดไม่เคยมีมาก่อน เส้นทางที่เราเดินในวันนี้ไม่เคยถูกก้าวย่างมาก่อน
เส้นทางนี้ไม่เคยถูกผูค้ นแห่งยุคต่างๆ และรุ่ นต่างๆ แห่งอดีตกาลเดิน วันนี้มนั ได้ถูกเปิ ดตัวแล้ว
และนี่ไม่ใช่พระราชกิจของพระวิญญาณหรอกหรือ? แม้ว่าจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูน้ าแห่งอดีตทั้งหมดก็ยงั คงดาเนินการงานของพวกเขาบนรากฐานของพระราชกิจอื่นๆ
อย่างไรก็ตามพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองนั้นแตกต่าง
ช่วงระยะของพระราชกิจของพระเยซูน้นั เหมือนกัน กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงเปิ ดหนทางใหม่
เมื่อพระองค์ได้เสด็จมา พระองค์ได้ทรงประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์
และได้ตรัสว่ามนุษย์ควรกลับใจและสารภาพบาป
หลังจากที่พระเยซูได้ทรงทาพระราชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์แล้ว เปโตรกับเปาโลและคนอื่นๆ
ก็เริ่ มดาเนินการพระราชกิจของพระเยซูต่อไป หลังจากที่พระเยซูได้ทรงถูกตอกตรึงกางเขน
และได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พวกเขาก็ถูกพระวิญญาณส่งไปเผยแพร่ หนทางแห่งกางเขน
แม้ว่าคาพูดของเปาโลได้รับการยกย่อง
แต่คาพูดเหล่านี้ก็ยงั ตั้งอยู่บนรากฐานที่ถูกจัดวางไว้โดยสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ อาทิ ความอดทน ความรัก

ความทุกข์ การปกศีรษะ การรับบัพติศมา หรื อคาสอนอื่นๆ ที่ตอ้ งติดตาม
ทั้งหมดนี้ถูกพูดบนรากฐานของพระวจนะของพระเยซู พวกเขาไม่สามารถเปิ ดทางใหม่ได้
เพราะพวกเขาคือมนุษย์ท้งั หมดที่พระเจ้าทรงใช้
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พระวาทะและพระราชกิจของพระเยซู ณ เวลานั้นไม่ได้ยึดถือตามคาสอน
และพระองค์ไม่ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับพระราชกิจแห่งธรรมบัญญัติของพันธสั
ญญาเดิม พระราชกิจนั้นถูกดาเนินการโดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่ควรทรงทาในยุคพระคุณ
พระองค์ได้ทรงตรากตราโดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงก่อเกิด
โดยสอดคล้องกับแผนการของพระองค์เอง และโดยสอดคล้องกับพันธกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ได้ทรงทาสอดคล้องกับธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม
และพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจเพื่อทาให้คาพูดของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะลุลว่ ง
พระราชกิจของพระเจ้าแต่ละช่วงระยะนั้นไม่ได้ถูกดาเนินการอย่างชัดแจ้งเพื่อที่จะทาให้คาทานายต่างๆ
ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบราณลุล่วง
และพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อปฏิบตั ิตามคาสอนหรื อจงใจทาให้คาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณเป็ นจริง
กระนั้นการกระทาของพระองค์กไ็ ม่ได้ทาให้คาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณหยุดชะงัก
และไม่ได้รบกวนพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาไปแล้วก่อนหน้านี้
จุดที่โดดเด่นของพระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่การปฏิบตั ิตามคาสอนใดๆ
และเป็ นการทรงพระราชกิจที่พระองค์เองควรทรงทาแทน พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรื อผูท้ านาย
แต่เป็ นผูก้ ระทาที่จริ งๆ แล้วเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงที่จะทา
และพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ของพระองค์และดาเนินพระราชกิจใหม่ของพระองค์
แน่นอนว่าเมื่อพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
พระองค์กไ็ ด้ทรงทาให้คาพูดมากมายที่ผเู้ ผยพระวจนะโบราณได้พูดไว้ในพันธสัญญาเดิมลุล่วงอีกด้วย
เช่นเดียวกันพระราชกิจของวันนี้กไ็ ด้ทาให้คาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณในพันธสัญญาเดิมลุล่วง
มันเป็ นเพียงว่าเราไม่ได้ชู “ปูมที่เก่าจนเหลือง” ก็เท่านั้นเอง เพราะยังมีงานอีกมากที่เราต้องทา
มีคาพูดอีกมากที่เราต้องพูดกับพวกเจ้า
และงานนี้และคาพูดเหล่านี้มีความสาคัญมากกว่าการอธิบายบทตอนต่างๆ จากพระคัมภีร์ยิ่งนัก
เพราะงานเช่นนั้นไม่ได้มนี ัยสาคัญหรือคุณค่ายิง่ ใหญ่สาหรับพวกเจ้า และไม่สามารถช่วยพวกเจ้าได้
หรื อเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าได้ เราตั้งใจที่จะทางานใหม่
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งการทาให้บทตอนใดจากพระคัมภีร์ลุล่วง
หากพระเจ้าได้เสด็จมาบนแผ่นดินโลกเพียงเพื่อทาให้คาพูดของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณแห่งพระคัมภีร์ลลุ ่วง
เช่นนั้นแล้วใครเล่าจะยิ่งใหญ่กว่ากัน พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อผูเ้ ผยพระวจนะโบราณเหล่านั้น?

จะว่าไปแล้ว ผูเ้ ผยพระวจนะดูแลรับผิดชอบพระเจ้า หรื อว่าพระเจ้าทรงดูแลรับผิดชอบผูเ้ ผยพระวจนะ?
เจ้าจะอธิบายคาพูดเหล่านี้อย่างไรเล่า?
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พระราชกิจของพระเจ้าทุกขั้นตอนติดตามกระแสหนึ่งเดียวกัน
และดังนั้นในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้านั้น แต่ละขั้นตอนจึงมีขน้ ั ตอนต่อไปตามมาติดๆ
ตั้งแต่การสร้างแผ่นดินโลกเรื่ อยมาจนถึงวันนี้ หากไม่มีใครปูทางให้ เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่มใี ครตามหลังมา
ในเมื่อมีพวกที่ตามหลังมา จึงมีพวกที่ปูทางให้ ด้วยวิธีน้ีพระราชกิจจึงได้รับการสืบทอดลงไปทีละขั้นตอน
ขั้นตอนหนึ่งติดตามขั้นตอนอื่น และหากไม่มผี ใู้ ดเปิ ดทางให้ ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะเริ่ มต้นพระราชกิจ
และพระเจ้าก็คงจะไม่ทรงมีวิถีทางที่จะนาพระราชกิจของพระองค์ไปข้างหน้า
ไม่มีข้นั ตอนใดที่ขดั แย้งกับขั้นตอนอื่น และแต่ละขั้นตอนตามหลังขั้นตอนอืน่ ตามลาดับเพื่อก่อเกิดเป็ นกระแส
นี่คือทั้งหมดที่พระวิญญาณองค์เดียวกันได้ทรงทา
แต่โดยไม่คานึงถึงว่าใครบางคนจะเปิ ดทางหรื อดาเนินการงานของผูอ้ นื่ ต่อหรื อไม่
นี่ไม่ได้กาหนดอัตลักษณ์ของพวกเขา การนี้ไม่ถูกต้องหรอกหรื อ? ยอห์นได้เปิ ดทาง
และพระเยซูได้ทรงดาเนินการพระราชกิจของพระองค์ต่อไป
ดังนั้นการนี้พิสูจน์ว่าพระอัตลักษณ์ของพระเยซูต่ากว่าของยอห์นหรื อไม่?
พระยาห์เวห์ได้ทรงดาเนินการพระราชกิจของพระองค์ก่อนพระเยซู
ดังนั้นเจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระยาห์เวห์ทรงยิง่ ใหญ่กว่าพระเยซู?
ไม่ว่าพวกเขาได้ปูทางหรื อได้ดาเนินการงานของผูอ้ นื่ ต่อหรื อไม่ก็ไม่สาคัญ
สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเนื้อแท้ของงานของพวกเขา และอัตลักษณ์ที่เนื้อแท้น้ นั เป็ นตัวแทน
การนี้ไม่ถูกต้องหรอกหรือ? ในเมื่อพระเจ้าได้ต้ งั พระทัยที่จะทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์
พระองค์จงึ ต้องทรงยกระดับพวกที่สามารถทางานแห่งการปูทางได้ เมื่อยอห์นเพิ่งเริ่ มเทศนา เขาได้พูดว่า
“จงเตรี ยมมรรคา แห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงทาหนทาง ของพระองค์ให้ตรงไป” “จงกลับใจใหม่
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” เขาได้พูดเช่นนั้นตั้งแต่เริ่ มแรก และทาไมเขาจึงสามารถพูดคาเหล่านี้ได้เล่า?
ในแง่ของลาดับที่คาเหล่านี้ถูกพูด เป็ นยอห์นที่ได้พูดข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ครั้งแรก
และพระเยซูได้ทรงเป็ นผูท้ ี่ตรัสหลังจากนั้น ตามมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์น้นั เป็ นยอห์นที่ได้เปิ ดเส้นทางใหม่
และดังนั้นจึงแน่นอนว่ายอห์นยิ่งใหญ่กว่าพระเยซู แต่ยอห์นไม่ได้พูดว่าเขาเป็ นพระคริ สต์
และพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็ นคาพยานต่อเขาในฐานะพระบุตรสุดรักของพระเจ้า
แต่เพียงได้ทรงใช้ให้เขาเปิ ดทางและตระเตรี ยมทางสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาได้ปูทางให้พระเยซู
แต่เขาไม่สามารถทางานในพระนามของพระเยซูได้
งานของมนุษย์ท้งั หมดได้รับการบารุงรักษาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อีกด้วย

ในยุคแห่งพันธสัญญาเดิม พระยาห์เวห์ทรงเป็ นผูน้ าทาง
และพระราชกิจของพระยาห์เวห์เป็ นตัวแทนของยุคแห่งพันธสัญญาเดิมทั้งยุค
และพระราชกิจทั้งหมดที่ทรงทาในประเทศอิสราเอล โมเสสได้เชิดชูพระราชกิจนี้บนแผ่นดินโลกเท่านั้น
และความอุตสาหะของเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็ นความร่ วมมือที่มนุษย์ได้จดั หาให้ ณ เวลานั้น
เป็ นพระยาห์เวห์ที่ได้ตรัสเรียกโมเสส และพระองค์ได้ทรงชูโมเสสขึ้นท่ามกลางประชากรแห่งประเทศอิสราเอล
และได้ทรงทาให้เขานาพวกเขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและต่อไปยังคานาอัน นี่ไม่ใช่งานของโมเสสเอง
แต่เป็ นพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ได้ทรงกากับ และดังนั้นโมเสสจึงไม่สามารถถูกเรี ยกว่าพระเจ้าได้
โมเสสยังได้เขียนธรรมบัญญัติไว้ดว้ ย แต่พระยาห์เวห์ได้ทรงเป็ นผูท้ ี่บญั ญัติธรรมบัญญัติน้ีดว้ ยพระองค์ เอง
เป็ นเพียงว่าพระองค์ได้ทรงให้โมเสสเป็ นผูแ้ สดงธรรมบัญญัติน้ นั พระเยซูกไ็ ด้ทรงกาหนดพระบัญญัติเช่นกัน
และพระองค์ได้ทรงยกเลิกธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม และได้ทรงบัญญัติพระบัญญัติสาหรับยุคใหม่
ทาไมพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง? เพราะมีความแตกต่างอยูอ่ ย่างหนึ่ง ณ เวลานั้น
งานที่โมเสสได้ทาไม่ได้เป็ นตัวแทนของยุค อีกทั้งไม่ได้เปิ ดทางใหม่
เขาได้รับการชี้นาไปข้างหน้าโดยพระยาห์เวห์ และเป็ นเพียงผูห้ นึ่งซึ่งพระเจ้าทรงใช้ เมื่อพระเยซูเสด็จมา
ยอห์นได้ดาเนินการงานขั้นตอนหนึ่งของการปูทางและได้เริ่ มเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐแห่งแผ่นดินสวรรค์แล้ว
(พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงเริ่ มต้นการนี้) เมื่อพระเยซูเสด็จมา
พระองค์ได้ทรงทาพระราชกิจของพระองค์เองโดยตรง
แต่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพระราชกิจของพระองค์กบั งานของโมเสส
อิสยาห์ก็ได้กล่าวคาเผยพระวจนะมากมายด้วย แต่ทาไมเขาจึงไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เอง?
พระเยซูไม่ได้ตรัสคาเผยพระวจนะมากมาย กระนั้นทาไมพระองค์จงึ ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง?
ไม่มีใครกล้าที่จะพูดว่าพระราชกิจของพระเยซู ณ เวลานั้นทั้งหมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าทั้งหมดนัน่ มาจากความตั้งใจของมนุษย์
หรื อว่าเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองทั้งสิ้น มนุษย์ไม่ได้มีวิธีที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เช่นนี้
อาจพูดได้ว่าอิสยาห์ได้ทางานเช่นนี้ และได้พูดคาเผยพระวจนะเช่นนี้
และทั้งหมดนั่นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ งานและคาพูดเหล่านั้นไม่ได้มาจากอิสยาห์เองโดยตรง
แต่เป็ นวิวรณ์ต่างๆ จากพระยาห์เวห์ พระเยซูไม่ได้ทรงทาพระราชกิจจานวนมากมาย
และไม่ได้ตรัสคาพูดมากมาย อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ตรัสคาเผยพระวจนะมากมาย สาหรับมนุษย์แล้ว
การเทศนาของพระองค์ดูเหมือนจะไม่ได้รับการยกย่องเป็ นพิเศษ แต่พระองค์ก็ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
และนี่เป็ นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจอธิบายได้ ไม่เคยมีใครเชื่อในยอห์น หรื ออิสยาห์ หรือดาวิด
อีกทั้งไม่เคยมีใครเรี ยกพวกเขาว่าพระเจ้า หรื อดาวิดพระเจ้าหรื อยอห์นพระเจ้า ไม่เคยมีใครพูดเช่นนี้

และมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเคยถูกเรียกว่าพระคริ สต์
การจาแนกประเภทนี้ถูกทาขึ้นโดยสอดคล้องกับคาพยานของพระเจ้า พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงดาเนินการ
และพันธกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิ ในส่วนของมหาบุรุษแห่งพระคัมภีร์ —อับราฮัม ดาวิด โยชูวา ดาเนียล
อิสยาห์ ยอห์น และพระเยซู—โดยผ่านทางงานที่พวกเขาได้ทา
เจ้าสามารถบอกได้ว่าใครทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง และผูค้ นชนิดใดเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
และผูค้ นชนิดใดเป็ นอัครทูต ผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ และผูท้ ี่ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
ได้รับการแยกแยะความแตกต่างและได้รับการกาหนดโดยเนื้อแท้และชนิดของงานที่พวกเขาได้ทา
หากเจ้าไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ เช่นนั้นแล้วนี่ก็พสิ ูจน์ว่าเจ้าไม่รู้ว่าการเชื่อในพระเจ้าหมายถึงอะไร
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ตรัสหลายคาเหลือเกิน และได้ทรงพระราชกิจมากเหลือเกิน
โดยเฉพาะการที่พระองค์ทรงสาธิตการอัศจรรย์มากมาย ในทานองเดียวกัน ยอห์นก็ได้ทางานมากมาย
และได้พูดมากมายหลายคาเช่นกัน และโมเสสก็ได้ทาเช่นเดียวกัน ทาไมพวกเขาจึงไม่ถูกเรี ยกว่าพระเจ้าเล่า?
พระเจ้าทรงสร้างอาดัมโดยตรง ทาไมเขาจึงไม่ถูกเรียกว่าพระเจ้า แทนที่จะถูกเรี ยกว่าสิ่งทรงสร้างเท่านั้น?
หากมีใครบางคนพูดกับเจ้าว่า “วันนี้พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจมากมายเหลือเกิน
และได้ตรัสคาพูดมากมายเหลือเกิน พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
ในเมื่อโมเสสได้พูดคาพูดมากมายเหลือเกิน เขาก็ตอ้ งเป็ นพระเจ้าพระองค์เองเช่นกัน!”
เจ้าก็ควรถามพวกเขากลับไปว่า “ณ เวลานั้น เหตุใดพระเจ้าทรงเป็ นคาพยานต่อพระเยซู และไม่ใช่ยอห์น
ในฐานะพระเจ้าพระองค์เอง? ยอห์นไม่ได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเยซูหรอกหรื อ? สิ่งใดยิ่งใหญ่กว่ากัน
งานของจอห์นหรื อพระราชกิจของพระเยซู? กับมนุษย์แล้ว
งานของยอห์นดูเหมือนจะยิง่ ใหญ่กว่าพระราชกิจของพระเยซู
แต่ทาไมพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงทรงเป็ นคาพยานต่อพระเยซู และไม่ใช่ยอห์นเล่า?”
สิ่งเดียวกันนี้กาลังเกิดขึ้นในวันนี้! ณ เวลานั้น เมื่อโมเสสนาประชาชนแห่งประเทศอิสราเอล
พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับเขาจากท่ามกลางหมู่เมฆ โมเสสไม่ได้พูดโดยตรง
แต่ได้รับการทรงนาโดยตรงโดยพระยาห์เวห์แทน นี่คืองานของอิสราเอลแห่งพันธสัญญาเดิม
ภายในโมเสสไม่มีพระวิญญาณ หรื อสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น เขาไม่สามารถทางานนั้นได้
และดังนั้นจึงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างงานที่เขาได้ทากับพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงทา
และนั่นเป็ นเพราะงานที่พวกเขาได้ทาแตกต่างกัน! การที่จะมีใครบางคนถูกใช้โดยพระเจ้า
หรื อเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ เป็ นอัครทูต หรื อพระเจ้าพระองค์เองหรื อไม่น้ นั
สามารถหยัง่ รู ้ได้ดว้ ยธรรมชาติของงานของเขา และสิ่งนี้จะทาให้ความแคลงใจของเจ้าสิ้นสุดลง
ในพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่ามีเพียงพระเมษโปดกเท่านั้นที่ทรงสามารถเปิ ดตราทั้งเจ็ดดวงได้

ตลอดหลายยุคที่ผ่านมามีผอู้ ธิบายคัมภีร์มากมายท่ามกลางบรรดาบุคคลสาคัญยิง่ ใหญ่เหล่านั้น
และดังนั้นเจ้าจึงสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพวกเขาทั้งหมดเป็ นพระเมษโปดก?
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าคาอธิบายของพวกเขาทั้งหมดมาจากพระเจ้า? พวกเขาเป็ นเพียงผูอ้ ธิบาย
พวกเขาไม่มีอตั ลักษณ์ของพระเมษโปดก พวกเขาจะสามารถมีคุณค่าพอที่จะเปิ ดตราทั้งเจ็ดดวงได้อย่างไร?
เป็ นความจริ งที่ว่า “มีเพียงพระเมษโปดกเท่านั้นที่ทรงสามารถเปิ ดตราทั้งเจ็ดดวงได้”
แต่พระองค์ไม่เพียงเสด็จมาเพื่อเปิ ดตราเจ็ดดวงเท่านั้น ไม่มีความจาเป็ นต่อพระราชกิจนี้
ถึงอย่างไรก็ตอ้ งถูกดาเนินการอยู่แล้ว พระองค์ทรงชัดเจนอย่างที่สุดเกีย่ วกับพระราชกิจของพระองค์เอง
จาเป็ นหรื อไม่ที่พระองค์จะใช้เวลามากมายในการตีความคัมภีร์? “ยุคแห่งพระเมษโปดกตีความคัมภีร์”
ต้องถูกเพิ่มเข้าไปในหกพันปี แห่งพระราชกิจหรื อไม่? พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจใหม่
แต่พระองค์ก็ทรงจัดเตรี ยมวิวรณ์เกี่ยวกับพระราชกิจแห่งอดีตกาลให้ดว้ ย
ทาให้ผูค้ นเข้าใจความจริ งของหกพันปี แห่งพระราชกิจ
ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องอธิบายบทตอนมากมายเกินไปจากพระคัมภีร์
เป็ นพระราชกิจของวันนี้นนั่ เองที่เป็ นกุญแจ นั่นเป็ นสิ่งสาคัญ
เจ้าควรรู ้ว่าพระเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อแกะตราทั้งเจ็ดดวงโดยเฉพาะ แต่เพื่อทรงพระราชกิจแห่งความรอด
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู
ยอห์นไม่สามารถทาพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทาหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น
ถึงแม้ว่ายอห์นจะเป็ นผูเ้ บิกทางขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาก็ไร้ความสามารถที่จะเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้
เขาเป็ นแค่เพียงมนุษย์ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งาน หลังจากพระเยซูได้ทรงรับบัพติศมา
พระวิญญาณบริ สุทธิ์เสด็จลงมาอยู่กบั พระองค์เหมือนนกพิราบ พระองค์จงึ ได้ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์
กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระคริ สต์
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงเข้ารับพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า เพราะพระองค์ได้เสด็จมาจากพระเจ้านั่นเอง
ไม่สาคัญว่าความเชื่อของพระองค์จะเคยเป็ นอย่างไรก่อนหน้านี้ —มันอาจจะเคยอ่อนแอมาหลายครั้ง
หรื อแข็งแกร่ งในหลายครั้ง—
ทั้งหมดนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ปกติที่พระองค์ได้ทรงดารงอยู่กอ่ นการปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
หลังจากที่พระองค์ทรงได้รับบัพติศมา (นั่นก็คือ ได้รับการเจิม)
ฤทธานุภาพและพระสิริของพระเจ้าก็อยู่กบั พระองค์โดยทันที
และดังนั้นพระองค์จงึ ได้ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ทรงสามารถทาหมายสาคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ ทรงแสดงปาฏิหาริ ย์
และพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพและสิทธิอานาจ
เพราะพระองค์กาลังทรงพระราชกิจในนามของพระเจ้าพระองค์เองโดยตรง
พระองค์กาลังทรงพระราชกิจของพระวิญญาณแทนพระองค์
และกาลังทรงแสดงให้เห็นถึงพระสุรเสียงของพระวิญญาณ เพราะฉะนั้น
พระองค์จงึ ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง การนี้ไม่สามารถโต้แย้งได้
ยอห์นเป็ นใครบางคนที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งาน เขาไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้
อีกทั้งเป็ นไปไม่ได้สาหรับเขาที่จะเป็ นตัวแทนของพระเจ้า หากเขาเคยปรารถนาที่จะทาเช่นนั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็คงจะไม่ทรงอนุญาตให้ทาเช่นนั้น
เพราะเขาไร้ความสามารถที่จะทางานที่พระเจ้าพระองค์เองได้ต้งั พระทัยที่จะทาให้สาเร็จลุล่วงได้
บางทีในตัวเขาอาจจะมีสิ่งที่เป็ นเจตจานงของมนุษย์อยู่มาก หรื อบางสิ่งบางอย่างที่เบี่ยงเบน
ไม่มีรูปการณ์แวดล้อมใดที่เขาจะสามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าโดยตรงได้
ข้อผิดพลาดและการทาผิดของเขาเป็ นตัวแทนของตัวเขาเองเท่านั้น
แต่งานของเขาเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถึงกระนั้น
เจ้าก็ไม่สามารถพูดได้ว่าทั้งหมดของเขาเป็ นตัวแทนของพระเจ้า

ความเบี่ยงเบนและการทาผิดของเขาสามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้ดว้ ยกระนั้นหรื อ?
การที่จะผิดพลาดในการเป็ นตัวแทนของมนุษย์น้ นั เป็ นเรื่ องปกติ
แต่หากใครคนหนึ่งเบี่ยงเบนในการเป็ นตัวแทนของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
นั่นจะไม่เป็ นการทาให้พระเจ้าเสื่อมเสียพระเกียรติหรอกหรื อ?
นั่นจะไม่เป็ นการหมิน่ ประมาทต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ?
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์ยืนแทนที่ของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย
ต่อให้เขาจะได้รับการยกย่องจากผูอ้ นื่ หากเขาไม่ใช่พระเจ้า เขาคงจะไร้ความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้ในที่สุด
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์เป็ นตัวแทนของพระเจ้าตามที่มนุษย์พอใจ! ตัวอย่างเช่น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์นั่นเองที่ทรงเป็ นพยานแก่ยอห์น
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์อีกเช่นกันนั่นเองที่ทรงเปิ ดเผยว่าเขาเป็ นผูท้ ี่ปูทางให้แก่พระเยซู
แต่พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทากับเขานั้นมีการวัดเป็ นอย่างดี
ทั้งหมดที่ถูกขอจากยอห์นก็คือให้เป็ นผูป้ ูทางให้แก่พระเยซู ให้ตระเตรียมหนทางให้แก่พระองค์
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์เพียงแค่ทรงยกชูงานของเขาในการปูทางและได้ทรงอนุญาตให้เขาเพียงแค่ทางานเช่นนั้นเท่
านั้น—เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานอื่น ยอห์นเป็ นตัวแทนของเอลียาห์
และเขาเป็ นตัวแทนของผูเ้ ผยพระวจนะคนหนึ่งผูไ้ ด้ปูทาง พระวิญญาณบริ สุทธ์ได้ทรงยกชูเขาในการนี้
ตราบเท่าที่งานของเขาคือการปูทาง พระวิญญาณบริ สุทธ์ก็ทรงยกชูเขา อย่างไรก็ตาม
หากเขาได้ทาการกล่าวอ้างว่าเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
และได้พูดว่าเขามาเพื่อทาพระราชกิจแห่งการไถ่ให้เสร็จสิ้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็คงจะต้องทรงบ่มวินัยเขา
ไม่สาคัญว่างานของยอห์นจะยิ่งใหญ่เพียงใด และถึงแม้ว่ามันจะได้รับการยกชูโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
งานของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอาณาเขต สมมติว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงยกชูงานของเขาจริ ง
อานาจที่ได้มอบให้กบั เขา ณ เวลานั้นก็ถูกจากัดอยู่ที่การปูทางของเขา เขาไม่สามารถทางานอื่นใดได้เลย
เพราะเขาเป็ นเพียงยอห์นผูท้ ี่ได้ปูทางเท่านั้น และไม่ใช่พระเยซู เพราะฉะนั้น
คาพยานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงเป็ นกุญแจสาคัญ
แต่งานที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงอนุญาตให้มนุษย์ทานั้นมีความสาคัญยิ่งยวดมากยิ่งกว่าเสียอีก
ยอห์นยังไม่ได้รับประจักษ์พยานที่กงั วานก้อง ณ เวลานั้นหรอกหรื อ?
งานของเขาไม่ได้ยงิ่ ใหญ่เช่นกันหรอกหรือ? แต่งานที่เขาทาไม่สามารถเหนือกว่าพระราชกิจของพระเยซูได้
เพราะเขาไม่ได้เป็ นมากไปกว่ามนุษย์คนหนึ่งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งาน
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าโดยตรงได้ และดังนั้นเอง งานที่เขาทาจึงถูกจากัด

หลังจากที่เขาได้ทางานแห่งการปูทางเสร็จสิน้ แล้ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ไม่ได้ทรงยกชูคาพยานของเขาอีกต่อไป ไม่มีงานใหม่ตามหลังเขามา
และเขาได้จากไปขณะที่พระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้เริ่ มต้นขึ้น
มีบางคนผูถ้ ูกครอบงาโดยวิญญาณชัว่ และส่งเสียงร้องอย่างระเบ็งเซ็งแซ่ว่า “เราคือพระเจ้า!” กระนั้น
ในที่สุดพวกเขาก็ถูกเปิ ดเผย เพราะพวกเขาผิดในสิ่งที่พวกเขาเป็ นตัวแทน พวกเขาเป็ นตัวแทนซาตาน
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ใส่พระทัยพวกเขา เจ้าจะยกย่องตัวเจ้าเองอย่างสูงเพียงใดก็ตาม
หรื อเจ้าจะส่งเสียงร้องอย่างแข็งกร้าวเพียงใดก็ตาม
เจ้าก็ยงั คงเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งและเป็ นผูท้ ี่เป็ นของซาตาน เราไม่มีวนั ส่งเสียงร้องว่า “เราคือพระเจ้า
เราเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้า!” แต่งานที่เราทาคือพระราชกิจของพระเจ้า เราจาเป็ นต้องตะโกนหรื อ?
ไม่มีความจาเป็ นต้องมีการยกย่อง พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
และไม่ทรงจาเป็ นต้องให้มนุษย์มอบสถานะแก่พระองค์หรื อให้สมญาที่ให้เกียรติแก่พระองค์ กล่าวคือ
พระราชกิจของพระองค์เป็ นตัวแทนของพระอัตลักษณ์และสถานะของพระองค์
ก่อนหน้าการบัพติศมาของพระองค์ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองหรื อไม่?
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าหรอกหรื อ?
แน่ใจหรื อไม่ว่าไม่สามารถกล่าวได้ว่า
หลังจากการได้รับประจักษ์พยานแล้วเท่านั้นพระองค์จึงทรงกลายเป็ นพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้า?
ไม่ได้มีบุรุษหนึ่งที่มีนามว่าเยซูอยูน่ านแล้วก่อนที่พระองค์จะได้ทรงเริ่ มพระราชกิจของพระองค์หรอกหรื อ?
เจ้าไร้ความสามารถที่จะนาพาเส้นทางใหม่ๆ ออกมาหรื อเป็ นตัวแทนพระวิญญาณได้
เจ้าไม่สามารถแสดงออกถึงพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อพระวจนะที่พระองค์ตรัส
เจ้าไร้ความสามารถที่จะทาพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้
และเจ้าก็ไร้ความสามารถที่จะทาพระราชกิจของพระวิญญาณได้ พระปรี ชาญาณ การอัศจรรย์
และความยากหยัง่ ถึงได้ของพระเจ้า และความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระอุปนิสัยที่พระเจ้าทรงใช้ตีสอนมนุษย์—
เหล่านี้ท้งั หมดล้วนเกินความสามารถของเจ้าที่จะแสดงออก
ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามกล่าวอ้างว่าเป็ นพระเจ้า
เจ้าคงจะมีเพียงชื่อเท่านั้นและไม่มีสิ่งใดจากเนื้อแท้น้ีเลย พระเจ้าพระองค์เองได้เสด็จมาแล้ว
แต่ไม่มีผใู้ ดจาพระองค์ได้ กระนั้นพระองค์ยงั ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ต่อไป
และทรงทาเช่นนั้นในการเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณ ไม่ว่าเจ้าจะเรี ยกพระองค์ว่ามนุษย์หรื อพระเจ้า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรือพระคริสต์ หรื อเรียกพระองค์ว่าพี่นอ้ งหญิง นั่นก็ไม่สาคัญ
แต่พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาคือพระราชกิจของพระวิญญาณและเป็ นตัวแทนของพระราชกิจของพระเจ้าพระ

องค์เอง พระองค์ไม่ใส่พระทัยกับพระนามที่มนุษย์ใช้เรี ยกพระองค์
พระนามนั้นสามารถกาหนดพระราชกิจของพระองค์ได้หรื อไม่? ไม่ว่าเจ้าจะเรี ยกพระองค์ว่าอย่างไร
เท่าที่พระเจ้าทรงเกี่ยวข้องนั้น พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระวิญญาณของพระเจ้า
พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณและได้รับความเห็นชอบโดยพระวิญญาณ
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะกรุ ยทางให้แก่ยุคใหม่ หรื อนาพายุคเก่าไปถึงบทอวสาน หรือนามาซึ่งยุคใหม่
หรื อทางานใหม่ได้ เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถเรียกเจ้าว่าพระเจ้าได้!
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 167
แม้กระทัง่ มนุษย์ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานก็ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์เองได้
นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงการกล่าวว่ามนุษย์เช่นนั้นไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้เท่านั้น
แต่ยงั เป็ นการกล่าวว่างานที่เขาทาก็ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าโดยตรงได้เช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ประสบการณ์แบบมนุษย์ไม่สามารถถูกนามาวางไว้ภายในการบริ หารจัดการของพระเจ้าโดยตรงได้
และมันไม่สามารถเป็ นตัวแทนของการบริ หารจัดการของพระเจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองทรงทาล้วนเป็ นพระราชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทาในแผนการบริ หารจั
ดการของพระองค์เองทั้งสิ้น และมันเป็ นเรื่ องของการบริ หารจัดการที่ยงิ่ ใหญ่
งานที่มนุษย์ทาประกอบด้วยการจัดหาประสบการณ์แบบปัจเจกบุคคลของพวกเขา
มันประกอบด้วยการค้นหาเส้นทางใหม่แห่งประสบการณ์ทนี่ อกเหนือจากเส้นทางที่ถูกเหยียบย่าโดยพวกที่ได้ไ
ปก่อนหน้านั้น
และเส้นทางแห่งการนาพี่น้องชายหญิงของพวกเขาขณะที่อยูภ่ ายใต้การทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
สิ่งที่ผคู้ นเหล่านี้จดั หาคือประสบการณ์แบบปัจเจกบุคคลของพวกเขาหรืองานเขียนฝ่ ายวิญญาณของผูค้ นฝ่ ายวิญ
ญาณ ถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้จะถูกใช้งานโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่งานที่พวกเขาทาก็ไม่เกี่ยวพันกับพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่แห่งการบริ หารจัดการในแผนหกพันปี
พวกเขาเป็ นแค่บรรดาผูท้ ี่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงยกชูข้ นึ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อนาทางผูค้ นในกระแส
แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
จนกระทัง่ หน้าที่การงานที่พวกเขาสามารถปฏิบตั ิได้จะสิ้นสุดลงหรื อจนกว่าชีวิตของพวกเขาจะมาถึงบทอวสาน
งานที่พวกเขาทาเป็ นเพียงเพื่อตระเตรี ยมเส้นทางที่เหมาะสมไว้สาหรับพระเจ้าพระองค์เอง
หรื อเพื่อสานต่อแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งจากการบริ หารจัดการของพระเจ้าพระองค์เองบนแผ่นดินโลก
ในตัวของพวกเขา ผูค้ นเหล่านี้ไร้ความสามารถที่จะทางานที่ยงิ่ ใหญ่กว่าแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์ได้
อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถเปิ ดหนทางใหม่ออกไปได้
นับประสาอะไรที่พวกเขาคนใดจะสามารถนาพาพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าจากยุคก่อนหน้านั้นไปสู่บทสรุ
ปได้ เพราะฉะนั้น
งานที่พวกเขาทาจึงเป็ นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งที่ปฏิบตั ิหน้าที่การงานของเขาเท่านั้น
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ได้
นี่เป็ นเพราะงานที่พวกเขาทาไม่เหมือนกับพระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองทรงทา
งานแห่งการนามาซึ่งยุคใหม่ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์สามารถทาแทนพระเจ้าได้
งานนี้ไม่มีผูใ้ ดสามารถทาได้นอกจากพระเจ้าพระองค์เอง

งานทั้งหมดที่มนุษย์ทานั้นประกอบด้วยการปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
และทาไปเมื่อเขาได้รับการขับเคลื่อนหรื อได้รับการให้ความรู ้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การนาที่ผคู้ นเหล่านี้จดั เตรียมประกอบด้วยการแสดงให้มนุษย์เห็นเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิในชีวิต ประจาวันและ
วิธีที่เขาควรกระทาการให้ลงรอยกับน้ าพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้น
งานของมนุษย์ไม่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของพระเจ้าอีกทั้งไม่เป็ นตัวแทนของพระราชกิจของพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์ ดังตัวอย่างหนึ่งคือ งานของวิทเนสลีและวอทช์แมนนี คือการนาทาง ไม่ว่าทางนั้นจะใหม่หรื อเก่า
งานนั้นก็ต้งั อยู่บนหลักแห่งการคงอยูภ่ ายในพระคัมภีร์
ไม่ว่างานนั้นจะเป็ นการฟื้ นฟูคริ สตจักรท้องถิน่ หรื อสร้างคริ สตจักรท้องถิ่น
งานของพวกเขาต้องเกี่ยวข้องกับการสถาปนาคริ สตจักรทั้งหลาย
งานที่พวกเขาทาได้ทาให้งานที่พระเยซูและอัครทูตทั้งหลายของพระองค์ทงิ้ ไว้โดยยังไม่เสร็จสิ้นหรื อไม่ได้พฒั
นาเพิ่มเติมในยุคพระคุณได้ดาเนินการต่อไป
สิ่งที่พวกเขาทาในงานของพวกเขาคือการฟื้ นฟูสิ่งที่พระเยซูได้ทรงขอจากชนรุ่นหลังที่จะมาภายหลังพระองค์ใน
พระราชกิจแรกเริ่ มของพระองค์ เช่น การคลุมศีรษะของพวกเขา การรับบัพติศมา การหักขนมปัง
หรื อการดื่มไวน์ อาจกล่าวได้ว่า งานของพวกเขาคือการปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์และการแสวงหาเส้นทางต่างๆ
ภายในพระคัมภีร์ พวกเขาไม่ได้ทาความรุ ดหน้าใหม่ๆ ประเภทใดเลย ดังนั้น
คนเราสามารถมองเห็นเพียงการค้นพบหนทางใหม่ๆ ภายในพระคัมภีร์เท่านั้นในงานของพวกเขา
ตลอดจนการปฏิบตั ิที่เป็ นจริ งที่ดีข้ นึ และมากขึ้น
แต่คนเราไม่สามารถพบน้ าพระทัยปัจจุบนั ของพระเจ้าในงานของพวกเขาได้
นับประสาอะไรที่จะพบพระราชกิจใหม่ที่พระเจ้าในยุคสุดท้ายทรงวางแผนที่จะทา
นี่เป็ นเพราะเส้นทางที่พวกเขาเดินนั้นยังคงเป็ นเส้นทางเก่า—ไม่มีการเริ่ มใหม่และไม่มีความรุ ดหน้า
พวกเขายังคงยึดมัน่ ต่อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตรึ งกางเขนพระเยซูต่อไป
ในการรักษาการปฏิบตั ิในการขอให้ผคู้ นกลับใจและสารภาพบาปของพวกเขา ในการยึดมัน่ กับคติพจน์ต่างๆ
ที่ว่าคนที่สู้ทนจนถึงบทอวสานจะได้รับการช่วยให้รอด และที่ว่าบุรุษเป็ นหัวหน้าของสตรี
และสตรี ตอ้ งเชื่อฟังสามีของเธอ
และให้ยึดมัน่ มากยิง่ ขึ้นไปอีกกับมโนคติที่หลงผิดตามประเพณีที่ว่าพี่น้องหญิงไม่สามารถเทศนาได้
แต่เชื่อฟังได้เท่านั้น หากความเป็ นผูน้ าในลักษณะนั้นได้รับการถือปฏิบตั ิต่อไป
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็คงจะไม่มีวนั ทรงสามารถดาเนินการพระราชกิจใหม่
ปลดปล่อยผูค้ นให้เป็ นอิสระจากคาสอน หรื อนาทางพวกเขาไปสู่อาณาจักรแห่งเสรี ภาพและความสวยงามได้
ดังนั้น พระราชกิจช่วงระยะนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงยุค ต้องได้รับการกระทาและตรัสโดยพระเจ้าพระองค์เอง

มิฉะนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทาเช่นนั้นแทนพระองค์ได้ จนถึงบัดนี้แล้ว
พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่นอกเหนือจากกระแสนี้ได้มาถึงจุดหยุดนิ่ง
และบรรดาผูท้ ี่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานก็ได้สูญเสียทิศทางของตน ดังนั้น
ในเมื่องานของผูค้ นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานนั้นไม่เหมือนกับพระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองทรงกระ
ทา อัตลักษณ์ของพวกเขาและกลุ่มคนที่พวกเขากระทาการแทนก็แตกต่างกันในทานองเดียวกันนั้น
นี่เป็ นเพราะพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงตั้งพระทัยที่จะทานั้นแตกต่างออกไป และในเรื่ องนี้
บรรดาผูท้ ี่ทางานเหมือนกันก็ได้รับอัตลักษณ์และสถานะที่แตกต่างกัน
ผูค้ นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้งานอาจทางานบางอย่างที่ใหม่ดว้ ยเช่นกัน
และอาจจะขจัดงานบางอย่างที่เคยทาในยุคก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกัน
แต่สิ่งที่พวกเขาทาไม่สามารถแสดงออกถึงพระอุปนิสัยและน้ าพระทัยของพระเจ้าในยุคใหม่ได้
พวกเขาทางานเพียงแค่เพือ่ ลบงานของยุคก่อนหน้านั้นทิง้ ไป
และไม่ใช่เพื่อทางานใหม่เพื่อจุดประสงค์แห่งการเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้าพระองค์เองโดยตรง
ด้วยเหตุน้ี ไม่สาคัญว่าพวกเขาลบล้างการปฏิบตั ิที่ลา้ สมัยไปมากเพียงใด หรื อพวกเขาแนะนาการปฏิบตั ิใหม่ๆ
มากเพียงใด พวกเขาก็ยงั คงเป็ นตัวแทนของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพระเจ้าพระองค์เองทรงดาเนินพระราชกิจ พระองค์ไม่ทรงประกาศการลบล้างการปฏิบตั ิต่างๆ
ของยุคเก่าอย่างเปิ ดเผยหรื อทรงประกาศการตั้งต้นยุคใหม่โดยตรง
พระองค์ทรงซื่อตรงและตรงไปตรงมาในพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงเฉียบขาดในการปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทา กล่าวคือ
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาให้เกิดขึ้นโดยตรง
ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ดงั ทีไ่ ด้ต้งั พระทัยไว้แต่เดิมโดยตรง
โดยทรงแสดงออกถึงสิ่งทรงเป็ นและพระอุปนิสัยของพระองค์ ตามที่มนุษย์มองเห็นนั้น
พระอุปนิสัยของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ล้วนแตกต่างไปจากพระอุปนิสัยและพระราชกิจของพระองค์ในยุคต่างๆ ในอดีต อย่างไรก็ตาม
จากมุมมองของพระเจ้าพระองค์เอง นี่เป็ นเพียงความต่อเนื่องและการพัฒนาเพิ่มเติมในพระราชกิจของพระองค์
เมื่อพระเจ้าพระองค์เองทรงพระราชกิจ
พระองค์ทรงแสดงพระวจนะของพระองค์ออกมาและทรงนาพาพระราชกิจใหม่มาโดยตรง ในทางตรงกันข้าม
เมื่อมนุษย์ทางาน มันเป็ นไปโดยผ่านทางการตรึ กตรองและการศึกษา
หรื อมันเป็ นการขยายความรู ้และความเป็ นระบบของการปฏิบตั ิที่ก่อตั้งขึ้นบนงานของผูอ้ ื่น กล่าวคือ
เนื้อแท้ของงานที่มนุษย์ทาคือการปฏิบตั ิตามระเบียบที่ต้งั ไว้และการ “เดินบนเส้นทางเก่าในรองเท้าคู่ใหม่”

นี่หมายความว่า แม้กระทัง่ เส้นทางที่ผคู้ นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานได้เดินไป
ก็ถูกสร้างขึ้นบนเส้นทางที่พระเจ้าพระองค์เองทรงเริ่ มไว้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาทุกๆ อย่างแล้ว
มนุษย์กย็ งั คงเป็ นมนุษย์ และพระเจ้าก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 168
ยอห์นเกิดมาด้วยพระสัญญา มากเท่ากับที่อิสอัคได้เกิดมากับอับราฮัม
เขาได้ปูทางไว้ให้พระเยซูและได้ทางานมากมาย แต่เขาไม่ใช่พระเจ้า ในทางตรงกันข้าม
เขาเป็ นหนึ่งในบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ เพราะเขาเพียงแค่ได้ปูทางไว้ให้พระเยซูเท่านั้น
งานของเขาก็ยิ่งใหญ่เช่นกัน
และมีเพียงหลังจากที่เขาได้ปูทางไว้แล้วเท่านั้นพระเยซูจึงได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์อย่างเป็ นทางกา
ร ในสาระสาคัญแล้ว เขาเพียงแค่ลงแรงเพื่อพระเยซู และงานที่เขาทาเป็ นการปรนนิบตั ิพระราชกิจของพระเยซู
หลังจากที่เขาได้เสร็จสิ้นการปูทางแล้ว พระเยซูก็ได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์ พระราชกิจที่ใหม่กว่า
เป็ นรู ปธรรมกว่า และมีรายละเอียดมากกว่า ยอห์นได้ทาเพียงส่วนแรกเริ่มของงานนั้นเท่านั้น
ส่วนที่ยิ่งใหญ่กว่าของงานใหม่น้ นั ทาโดยพระเยซู ยอห์นได้ทางานใหม่ดว้ ยเช่นกัน
แต่เขาไม่ใช่ผทู้ ี่นามาซึ่งยุคใหม่ ยอห์นเกิดมาโดยพระสัญญา และทูตสวรรค์ได้ต้งั ชื่อให้เขา ในเวลานั้น
บางคนต้องการที่จะตั้งชื่อเขาตามเศคาริ ยาห์พ่อของเขา แต่แม่ของเขาได้พูดออกมาว่า
“เด็กคนนี้ไม่สามารถถูกเรี ยกด้วยชื่อนั้น เขาควรถูกเรี ยกว่ายอห์น”
ทั้งหมดนี้เป็ นไปตามพระราชโองการของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเยซูก็ได้รับการตั้งพระนามตามพระราชโองการของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เช่นกัน
พระองค์ประสูติจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระองค์ทรงได้รับพระสัญญาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า พระคริ สต์ และบุตรมนุษย์ แต่งานของยอห์นก็ยงิ่ ใหญ่เช่นกัน
เหตุใดเขาจึงไม่ถูกเรี ยกว่าพระเจ้า? ที่จริ งแล้ว
ความแตกต่างระหว่างพระราชกิจที่พระเยซูทรงทากับงานที่ยอห์นทาคือสิ่งใด?
เหตุผลเดียวก็คือว่ายอห์นเป็ นผูท้ ี่ได้ปูทางให้แก่พระเยซูใช่หรื อไม่?
หรื อเพราะการนี้พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้ว? ถึงแม้ว่ายอห์นได้กล่าวไว้ดว้ ยว่า “จงกลับใจใหม่
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” และเขาได้ประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรสวรรค์เช่นกัน
แต่งานของเขาก็ไม่ได้พฒั นาเพิ่มเติมและเพียงแค่ประกอบขึ้นเป็ นการเริ่ มต้นเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม
พระเยซูได้ทรงนามาซึ่งยุคใหม่ ตลอดจนทรงนายุคเก่าไปสู่บทอวสาน
แต่พระองค์ยงั ทรงทาให้ธรรมบัญญัติแห่งภาคพันธสัญญาเดิมลุล่วงไปด้วยเช่นกัน
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทานั้นยิง่ ใหญ่กว่างานของยอห์น
และสิ่งที่มากกว่าคือพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง—
พระองค์ทรงทาให้พระราชกิจช่วงระยะนั้นสาเร็จลุล่วง สาหรับยอห์นนั้น เขาแค่ตระเตรี ยมทาง
ถึงแม้ว่างานของเขาจะยิ่งใหญ่ คาพูดของเขามีมากมาย และสาวกเหล่านั้นที่ติดตามเขาก็มีจานวนมาก

แต่งานของเขาก็ไม่ได้มากไปกว่าการนาพามนุษย์มาสู่จุดเริ่ มต้นใหม่ มนุษย์ไม่เคยได้รับชีวิต หนทาง
หรื อความจริ งที่ลึกซึ้งกว่าจากเขา อีกทั้งมนุษย์ไม่ได้รับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยผ่านทางเขา
ยอห์นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่ (เอลียาห์) ผูซ้ ่ึงได้เปิ ดพื้นฐานใหม่สาหรับพระราชกิจของพระเยซู
และได้ตระเตรี ยมผูไ้ ด้รับเลือก เขาเป็ นผูเ้ บิกทางของยุคพระคุณ เรื่ องต่างๆ
เช่นนั้นไม่สามารถหยัง่ รู ้ได้เพียงแค่โดยการสังเกตรู ปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์ปกติของพวกเขา
ทั้งหมดนี้เหมาะสมยิง่ กว่าเนื่องจากยอห์นได้ทางานที่สาคัญยิง่ ด้วยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่านั้น
เขาได้รับพระสัญญาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และงานของเขาได้รับการยกชูโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
คนเราสามารถแยกแยะระหว่างอัตลักษณ์เฉพาะของพวกเขาโดยผ่านทางงานที่พวกเขาทาเท่านั้น
เพราะไม่มีหนทางใดที่จะบอกถึงเนื้อแท้ของมนุษย์จากรู ปลักษณ์ภายนอกของเขา
อีกทั้งไม่มีหนทางใดสาหรับมนุษย์ที่จะสืบให้แน่ใจว่าคาพยานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือสิ่งใด
งานที่ยอห์นทากับพระราชกิจที่พระเยซูทรงทานั้นไม่เหมือนกันและมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน
จากการนี้นี่เองคนเราจึงอาจจะกาหนดได้ว่ายอห์นเป็ นพระเจ้าหรื อไม่ พระราชกิจของพระเยซูคือเพื่อริ เริ่ ม
เพื่อสานต่อ เพื่อสรุ ปปิ ดตัว และเพื่อนามาซึ่งการเกิดผล พระองค์ได้ทรงดาเนินการแต่ละขั้นตอนเหล่านี้
ในขณะที่งานของยอห์นไม่ได้มากไปกว่าการทาจุดเริ่ มต้น ในตอนเริ่ มต้น
พระเยซูได้ทรงเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐและได้ทรงประกาศหนทางแห่งการกลับใจ
และต่อมาได้ทรงดาเนินการต่อไปถึงการบัพติศมามนุษย์ รักษาคนป่ วย ขับไล่พวกมาร ในท้ายที่สุด
พระองค์ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์จากบาป และได้ทาให้พระราชกิจของพระองค์ครบบริ บรู ณ์ตลอดทั้งยุคนั้น
พระองค์ยงั ได้เสด็จไปทัว่ ทุกที่ดว้ ยเช่นกัน
โดยทรงประกาศต่อมนุษย์และทรงเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ ในด้านนี้
พระองค์กบั ยอห์นนั้นเหมือนกัน
ความแตกต่างอยู่ที่พระเยซูได้ทรงนามาซึ่งยุคใหม่และได้ทรงนาพายุคพระคุณมาสู่มนุษย์
พระวจนะที่มนุษย์ควรปฏิบตั ิและหนทางที่มนุษย์ควรติดตามในยุคพระคุณได้มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
และในท้ายที่สุด พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจแห่งการไถ่ ยอห์นไม่มีทางสามารถดาเนินการงานนี้ได้
และดังนั้น จึงเป็ นพระเยซูนั่นเองที่ได้ทรงทาพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
และเป็ นพระองค์นนั่ เองที่ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง และทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้าโดยตรง
มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์กล่าวว่า บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ได้เกิดมาด้วยพระสัญญา
ได้เกิดมาจากพระวิญญาณ ได้รับการยกชูโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และผูท้ ี่เปิ ดหนทางใหม่ๆ

ออกมานั้นคือพระเจ้า จากการให้เหตุผลดังนี้ ยอห์นก็คงจะเป็ นพระเจ้าด้วยเช่นกัน และโมเสส อับราฮัม
และดาวิด…พวกเขาทั้งหมดก็คงจะเป็ นพระเจ้าด้วยเช่นกัน การนี้ไม่ใช่เรื่ องตลกสมบูรณ์แบบหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 169
บางคนอาจประหลาดใจว่า “เหตุใดยุคนั้นต้องได้รับการนามาโดยพระเจ้าพระองค์เอง?
สิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งไม่สามารถทาแทนพระองค์ได้หรื อ?”
พวกเจ้าล้วนตระหนักรู ้ว่าพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อแสดงออกถึงจุดประสงค์แห่งการนามาซึ่งยุคใหม่
และแน่นอนว่า เมื่อพระองค์ทรงนามาซึ่งยุคใหม่
พระองค์จะได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคก่อนหน้านั้นไปในเวลาเดียวกันไปแล้ว พระเจ้าทรงเป็ นปฐมและอวสาน
คือพระองค์ดว้ ยพระองค์เองนั่นเองที่ทรงทาให้พระราชกิจของพระองค์เคลื่อนไหว
และดังนั้นก็ตอ้ งเป็ นพระองค์ดว้ ยพระองค์เองที่ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคก่อนหน้านั้น
นี่คือข้อพิสูจน์ถึงการทาให้ซาตานพ่ายแพ้ของพระองค์และถึงการพิชิตโลกของพระองค์
แต่ละครั้งที่พระองค์ดว้ ยพระองค์เองทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์ มันเป็ นการเริ่ มต้นการสู้รบครั้งใหม่
หากไม่มีการเริ่ มต้นงานใหม่ ก็คงจะไม่มีการสรุ ปปิ ดตัวของงานเก่าโดยธรรมชาติ
และเมื่อไม่มีการสรุ ปปิ ดตัวงานเก่า นี่ก็เป็ นข้อพิสูจน์ว่าการสู้รบกับซาตานยังไม่มาถึงบทอวสาน
มีเพียงเมื่อพระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาและทรงดาเนินพระราชกิจใหม่ท่ามกลางมนุษย์เท่านั้น
มนุษย์จึงสามารถหลุดพ้นจากแดนครอบครองของซาตานได้โดยสิ้นเชิง และได้รับชีวิตใหม่และการเริ่ มต้นใหม่
มิฉะนั้นมนุษย์จะต้องดารงชีวิตอยู่ในยุคเก่าไปตลอดกาลและดารงชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลเก่าๆ
ของซาตานไปตลอดกาล ด้วยทุกยุคที่พระเจ้าได้ทรงนานั้น มนุษย์ส่วนหนึ่งได้รับการปลดปล่อยเป็ นอิสระ
และด้วยเหตุน้ นั มนุษย์จึงรุ ดหน้าไปพร้อมกับพระราชกิจของพระเจ้าไปสู่ยุคใหม่
ชัยชนะของพระเจ้าหมายถึงชัยชนะสาหรับคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามพระองค์
หากเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ทรงสร้างได้รับหน้าที่ให้ทาการสรุ ปปิ ดตัวยุค
เช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็ นจากมุมมองของมนุษย์หรื อของซาตาน
การนี้คงจะไม่เป็ นมากไปกว่าการกระทาของการต่อต้านหรื อทรยศพระเจ้า
ไม่ใช่การกระทาแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า และงานของมนุษย์ก็คงจะกลายเป็ นเครื่ องมือสาหรับซาตาน
มีเพียงเมื่อมนุษย์เชื่อฟังและติดตามพระเจ้าในยุคที่พระเจ้าพระองค์เองทรงนามาเท่านั้นซาตานจึงจะเชื่อมัน่ อย่างเ
ต็มที่ เพราะนั่นคือหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง ดังนั้น
เรากล่าวว่าพวกเจ้าจาเป็ นแต่เพียงต้องติดตามและเชื่อฟังเท่านั้น และไม่มีการพึงประสงค์สงิ่ ใดจากพวกเจ้าอีก
นี่คือสิ่งที่เป็ นความหมายของการที่แต่ละคนรักษาหน้าที่ของเขาและแต่ละคนปฏิบตั ิหน้าที่การงานเฉพาะของเขา
พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์เอง และไม่มีความจาเป็ นสาหรับมนุษย์ที่ตอ้ งทาการนั้นแทนพระองค์
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีส่วนร่ วมในงานของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
มนุษย์ปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาเองและไม่มีส่วนร่ วมในพระราชกิจของพระเจ้า การนี้เท่านั้นคือการเชื่อฟัง

และการพิสูจน์ถงึ ความพ่ายแพ้ของซาตาน หลังจากที่พระเจ้าพระองค์เองได้ทรงเสร็จสิ้นการนามาซึ่งยุคใหม่
พระองค์กไ็ ม่เสด็จลงมาทรงพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองอีกต่อไป
เป็ นเพียงเมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จงึ จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็ นทางการเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาและดาเนินการพัน
ธกิจของเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง เหล่านี้คือหลักการที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ
ซึ่งไม่มผี ใู้ ดอาจล่วงละเมิดได้ มีเพียงการทรงพระราชกิจในหนทางนี้เท่านั้นที่สมเหตุสมผลและมีเหตุผล
พระราชกิจของพระเจ้าจะถูกกระทาโดยพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูท้ าให้พระราชกิจของพระองค์เคลือ่ นที่
และพระองค์นนั่ เองทรงเป็ นผูส้ รุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์
พระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูว้ างแผนพระราชกิจนั้น และพระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการพระราชกิจ
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูน้ าพาพระราชกิจไปสู่การเกิดผล ดังที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่า
“เราเป็ นปฐมกาลและอวสาน เราคือผูห้ ว่านและผูเ้ ก็บเกี่ยว”
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์น้นั กระทาโดยพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์ทรงเป็ นผูป้ กครองแผนการบริ หารจัดการหกพันปี
ไม่มีผูใ้ ดสามารถทาพระราชกิจของพระองค์แทนพระองค์ได้
และไม่มีผูใ้ ดสามารถนาพาพระราชกิจของพระองค์มาสู่การปิ ดตัวได้
เพราะพระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูถ้ ือครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อได้ทรงสร้างโลกแล้ว
พระองค์จะทรงนาทางทั้งโลกให้ดารงชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์
และพระองค์จะทรงสรุ ปปิ ดตัวทั้งยุคด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการนาพาแผนการทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ไปสู่การเกิดผล!
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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องค์รวมของพระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในครรลองของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี
มันไม่ได้ถูกเปิ ดเผยเฉพาะในยุคพระคุณเท่านั้น อีกทั้งไม่ใช่เฉพาะในยุคธรรมบัญญัติเท่านั้น
และยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ที่จะเป็ นเช่นนั้นในช่วงเวลาของยุคสุดท้ายนี้
พระราชกิจที่ได้ถูกดาเนินไปจนเสร็จสิ้นในยุคสุดท้ายเป็ นตัวแทนการพิพากษา ความพิโรธ และการตีสอน
พระราชกิจที่ถูกดาเนินการจนเสร็จสิ้นในยุคสุดท้ายไม่สามารถแทนที่พระราชกิจของยุคธรรมบัญญัติหรื อพระร
าชกิจของยุคพระคุณได้ อย่างไรก็ตาม
ช่วงระยะทั้งสามเชื่อมโยงกันและกันก่อร่ างขึ้นเป็ นความครบถ้วนหนึ่งเดียว
และทั้งหมดนั้นคือพระราชกิจของพระเจ้าหนึ่งเดียว
เป็ นธรรมดาที่การลงมือปฏิบตั ิพระราชกิจนี้ได้ถูกแยกออกเป็ นยุคต่างๆ
พระราชกิจที่ทรงทาในยุคสุดท้ายนาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่การปิ ดฉาก
ที่ทรงทาไปในยุคธรรมบัญญัติน้ นั คือพระราชกิจแห่งการเริ่ม
และที่ทรงทาในยุคพระคุณคือพระราชกิจแห่งการไถ่ สาหรับเรื่ องของนิมิตต่างๆ
ของพระราชกิจในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี น้ี
ไม่มีใครเลยที่มีความสามารถที่จะได้รับความเข้าใจหรื อความเข้าใจเชิงลึกได้
และนิมิตเหล่านี้ยงั คงค้างเป็ นปริ ศนาอยู่ ในยุคสุดท้าย
มีเพียงพระราชกิจแห่งพระวจนะเท่านั้นที่ถูกดาเนินการให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะนามาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร
แต่มนั ไม่ใช่เป็ นตัวแทนของยุคทั้งหมด ยุคสุดท้ายไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่ายุคสุดท้าย
และไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่ายุคแห่งราชอาณาจักร
และพวกมันไม่ได้เป็ นตัวแทนของยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ มันก็แค่ว่า
พระราชกิจทั้งหมดในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ถูกเปิ ดเผยต่อพวกเจ้าในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
นี่คือการเปิ ดผ้าคลุมแห่งความล้าลึก
ความล้าลึกประเภทนี้เป็ นบางสิ่งซึ่งไม่มีมนุษย์ใดเลยที่สามารถเปิ ดผ้าคลุมออกได้
ไม่สาคัญว่ามนุษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์มากมายแค่ไหน
มันก็ยงั คงไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าพระวจนะต่างๆ เพราะมนุษย์ไม่ได้เข้าใจสาระสาคัญของพระคัมภีร์เลย
ในการอ่านพระคัมภีร์น้ นั มนุษย์อาจเข้าใจความจริ งบางอย่าง อธิบายพระวจนะบางคา
หรื อนาบทตอนและบทต่างๆ ซึ่งมีชื่อเสียงไปอยู่ภายใต้การพินิจพิเคราะห์อนั หยุมหยิมของเขา
แต่เขาก็จะไม่มีวนั สามารถไขความหมายที่บรรจุอยู่ภายในพระวจนะเหล่านั้นออกมาได้
เพราะทั้งหมดที่มนุษย์มองเห็นคือพระวจนะที่ตายไปแล้ว

ไม่ใช่ฉากเหตุการณ์แห่งพระราชกิจของพระยาห์เวห์และของพระเยซู
และมนุษย์ไม่มีทางที่จะเปิ ดผ้าคลุมแห่งความล้าลึกของพระราชกิจนี้ออกได้
เพราะฉะนั้นความล้าลึกของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี น้ นั คือความล้าลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และถูกซ่อนเร้นอย่างลุ่มลึกที่สุด และยากหยัง่ ถึงทั้งสิ้นโดยมนุษย์
ไม่มีใครเลยที่สามารถจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้โดยตรง เว้นเสียแต่ว่า
พระเจ้าพระองค์เองทรงอธิบายและเปิ ดเผยมันต่อมนุษย์ มิฉะนั้นแล้ว
สิ่งเหล่านี้ก็จะคงค้างเป็ นปริ ศนาต่อมนุษย์ไปตลอดกาล คงค้างเป็ นความล้าลึกที่ถูกผนึกตราไว้ตลอดกาล
อย่าว่าแต่พวกที่อยู่ในโลกศาสนาเลย หากพวกเจ้าไม่ได้รับการบอกกล่าวในวันนี้แล้วไซร้
พวกเจ้าก็คงจะไม่มีวนั ได้จบั ความเข้าใจเช่นกัน
พระราชกิจหกพันปี น้ีล้าลึกกว่าคาพยากรณ์ท้งั หมดของเหล่าผูเ้ ผยวจนะ
มันเป็ นความล้าลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากการสร้างโลกมาจนถึงปัจจุบนั
และไม่มีใครเลยท่ามกลางเหล่าผูเ้ ผยวจนะตลอดทุกยุคที่เคยสามารถหยัง่ ลึกถึงมันได้
เพราะความล้าลึกนี้ถูกเปิ ดผ้าคลุมออกก็เฉพาะในยุคสุดท้ายเท่านั้นและไม่เคยได้ถูกเปิ ดเผยมาก่อนเลย
หากพวกเจ้าสามารถจับความเข้าใจความล้าลึกนี้ได้
และหากพวกเจ้ามีความสามารถที่จะได้รับมันในแบบครบถ้วนบริ บูรณ์ของมัน เช่นนั้นแล้ว
บุคคลทางศาสนาทั้งหมดย่อมจะถูกการาบโดยความล้าลึกนี้ นี่เท่านั้นที่เป็ นนิมิตอันยิ่งใหญ่ที่สุด
มันคือสิ่งที่มนุษย์ถวิลหาอย่างใจจดใจจ่อที่สุดที่จะจับความเข้าใจ
แต่ทว่ามันก็เป็ นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอย่างชัดเจนที่สุดเช่นกัน เมื่อตอนที่พวกเจ้าอยู่ในยุคพระคุณ
พวกเจ้าก็ไม่ได้รู้ว่าพระราชกิจที่พระเยซูทรงทาหรื อที่พระยาห์เวห์ทรงทานั้นเกี่ยวกับอะไร
ผูค้ นไม่ได้เข้าใจว่าเหตุใดพระยาห์เวห์จึงได้ทรงออกธรรมบัญญัติ
เหตุใดพระองค์จึงได้ทรงขอให้มวลชนรักษาธรรมบัญญัติ หรื อเหตุใดวิหารจึงได้จาเป็ นต้องถูกสร้าง
และยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ที่ผคู้ นได้เข้าใจว่าเหตุใดคนอิสราเอลจึงถูกนาทางจากอียิปต์เข้าไปสู่ถนิ่ ธุรกันดาร
แล้วก็ต่อไปยังคานาอัน จนกระทัง่ มาถึงทุกวันนี้นี่เองที่เรื่ องราวเหล่านี้ได้ถูกเปิ ดเผยออกมา
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เว้นแต่บรรดาผูท้ ี่ได้รับการชี้นาพิเศษและการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว
ไม่มีผูใ้ ดเลยที่มีความสามารถในการดารงชีวิตอยู่โดยไม่พ่งึ พาอาศัยใคร
เนื่องเพราะพวกเขานั้นพึงต้องมีการปรนนิบตั ิและการเลี้ยงของบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ ดังนั้น ในแต่ละยุค
พระเจ้าจึงทรงอุม้ ชูผคู้ นที่แตกต่างกันซึ่งสาละวนธุระยุ่งอยู่กบั การเป็ นผูเ้ ลี้ยงให้กบั คริ สตจักรทั้งหลายเพื่อประโย
ชน์แห่งพระราชกิจของพระองค์ กล่าวคือ
พระราชกิจของพระเจ้าต้องถูกทาโดยผ่านทางบรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงมองอย่างโปรดปรานและทรงเห็นชอบด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตอ้ งใช้ส่วนที่อยู่ภายในพวกเขาซึ่งควรค่าแก่การใช้เพื่อให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงพระร
าชกิจ
และพวกเขาได้รับการทาให้เหมาะแก่การที่พระเจ้าจะใช้ก็โดยผ่านทางการได้รับการทาให้มคี วามเพียบพร้อมโด
ยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เนื่องจากความสามารถในการเข้าใจของมนุษย์น้ นั ขาดพร่ องมากเกินไป
เขาจึงต้องได้รับการเลี้ยงโดยบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้
เหมือนกันกับการที่พระเจ้าทรงใช้โมเสสซึ่งเป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงพบมากมายในตัวเขาซึ่งเหมาะสมสาหรับการ
ใช้ในเวลานั้น และซึ่งเป็ นสิ่งที่พระองค์ได้ใช้ทรงพระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระยะนั้น ในช่วงระยะนี้
พระเจ้าทรงใช้มนุษย์พลางก็ทรงใช้ประโยชน์จากส่วนของเขาซึ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์สามารถใช้ทรงพระราชกิจ
ได้ไปด้วยเช่นกัน
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ท้งั ทรงชี้นาเขาและทาให้ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถใช้ได้น้ นั มีความเพียบพร้อมไปใน
เวลาเดียวกัน
งานซึ่งดาเนินการเสร็จสิ้นโดยผูเ้ ดียวที่พระเจ้าทรงใช้น้ นั ก็เพือ่ ร่ วมมือกับพระราชกิจของพระคริ สต์หรื อพระวิญ
ญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้าทรงอุม้ ชูมนุษย์ผนู้ ้ไี ว้ท่ามกลางมนุษย์
เขาอยู่ที่นั่นเพื่อนาทางเหล่าผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรทั้งปวง
และพระเจ้าทรงอุม้ ชูเขาก็เพื่อที่จะให้ปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งความร่ วมมือของมนุษย์
ด้วยการที่มีใครบางคนเช่นนี้ซ่งึ มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานแห่งความร่ วมมือของมนุษย์ได้
ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์และพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตอ้ งทรงปฏิบตั ิท่ามกลางมนุษย์จงึ
สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ในปริ มาณที่มากขึ้นโดยผ่านทางเขา อีกหนทางที่จะพูดถึงการนี้เป็ นดังนี้คือ
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการใช้มนุษย์ผนู้ ้ีก็เพื่อให้ทุกคนที่ติดตามพระเจ้าสามารถเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าไ
ด้ดีข้ นึ และสามารถบรรลุขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าได้มากขึ้น
เนื่องจากผูค้ นนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าหรื อน้ าพระทัยของพระเจ้าได้โดยตรง
พระเจ้าจึงได้ทรงอุม้ ชูใครบางคนที่ถูกใช้ในการดาเนินงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นขึ้นมา

บุคคลนี้ที่พระเจ้าทรงใช้สามารถบรรยายได้เช่นกันว่าเป็ นสื่อกลางที่พระเจ้าทรงนาผูค้ นโดยผ่านทางนี้ เป็ น
“ผูแ้ ปล” ที่สื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ด้วยเหตุน้ นั
มนุษย์ผนู้ ้ีจึงไม่เหมือนกับใครก็ตามในบรรดาผูท้ ี่ทางานในครัวเรื อนของพระเจ้าหรื อผูท้ ี่เป็ นอัครทูตของพระอง
ค์ สามารถกล่าวได้ว่าเขาเป็ นใครบางคนทีร่ ับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านั้น
แต่ในสาระสาคัญของงานของเขาและปูมหลังของการที่พระเจ้าทรงใช้เขานั้น เขาแตกต่างจากคนทางานคนอื่นๆ
และเหล่าอัครทูตอย่างมาก ในแง่ของสาระสาคัญของงานของเขาและปูมหลังของการใช้เขา
มนุษย์ที่พระเจ้าทรงใช้ได้รับการอุม้ ชูข้ นึ มาโดยพระองค์
พระเจ้าทรงตระเตรี ยมเขาไว้สาหรับพระราชกิจของพระเจ้า
และเขาก็ร่วมมือในพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง ไม่มีบุคคลใดสามารถมีวนั ทางานของเขาแทนเขาได้—
นี่เป็ นการร่ วมมือของมนุษย์อนั ขาดเสียมิได้เลยไปจนตลอดงานของพระเจ้า ในขณะเดียวกัน
งานที่ดาเนินการเสร็จสิ้นโดยคนทางานคนอืน่ ๆ
หรื อเหล่าอัครทูตนั้นเป็ นแต่เพียงการลาเลียงและการนาหลายแง่มุมของการจัดการเตรี ยมการสาหรับคริ สตจักรทั้
งหลายในแต่ละช่วงเวลามาลงมือปฏิบตั ิให้เกิดผล
หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นงานของการจัดเตรี ยมชีวิตแบบเรี ยบง่ายบางอย่างเพื่อที่จะธารงรักษาชีวิตคริ สตจักร
คนทางานและอัครทูตเหล่านี้ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า
นับประสาอะไรที่พวกเขาสามารถถูกเรี ยกได้ว่าเป็ นบรรดาผูท้ ี่ถูกใช้โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกเขาถูกคัดเลือกจากในหมู่คริ สตจักรทั้งหลายและหลังจากที่พวกเขาได้รับการฝึ กอบรมและบ่มเพาะเป็ นช่วงร
ะยะเวลาหนึ่งแล้ว บรรดาผูท้ ี่เหมาะสมก็ได้รับการเก็บรักษาไว้
ในขณะที่พวกที่ไม่เหมาะสมถูกส่งกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมา
เนื่องจากผูค้ นเหล่านี้ถูกคัดเลือกจากในหมู่คริ สตจักรทั้งหลาย
บางคนจึงแสดงตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขาออกมาหลังจากที่กลายเป็ นผูน้ า
และบางคนถึงขั้นทาสิ่งไม่ดีมากมายและจบลงด้วยการถูกกาจัดทิ้ง ในทางกลับกัน
มนุษย์ที่พระเจ้าทรงใช้น้ นั เป็ นใครบางคนที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้แล้ว
และเป็ นผูท้ ี่ครองขีดความสามารถเฉพาะอย่างหนึ่ง และมีสภาวะความเป็ นมนุษย์
เขาได้รับการตระเตรี ยมและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และได้รับการนาทางอย่างครบบริ บูรณ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมาถึงเรื่ องงานของเขา
เขาได้รับการทรงชี้นาและการบัญชาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ —ผลที่ได้จากการนี้ก็คือ
ไม่มีการเบี่ยงเบนใดเลยบนเส้นทางแห่งการนาทางผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร

เพราะพระเจ้าทรงรับผิดชอบต่อพระราชกิจของพระองค์เองอย่างแน่นอน
และพระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เองอยู่ตลอดเวลา
จาก “เกี่ยวกับการใช้มนุษย์ของพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 172
พระราชกิจในกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ไม่ว่าจะเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าเองหรื องานของผูค้ นที่กาลังได้รับการใช้งาน
ต่างก็เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เองคือพระวิญญาณ
ซึ่งสามารถเรี ยกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อพระวิญญาณซึ่งทรงแกร่งกล้าขึ้นเป็ นเจ็ดเท่า โดยรวมแล้ว
ทั้งหมดนั้นคือพระวิญญาณของพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะได้รับการเรี ยกด้วยพระนามอื่นๆ
ในยุคสมัยที่แตกต่างกันก็ตาม เนื้อแท้เหล่านั้นยังคงเป็ นหนึ่งเดียว ดังนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในขณะที่พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งใดที่น้อยไปกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ทรงพระราช
กิจ งานของผูค้ นที่ได้รับการใช้งานก็เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เช่นเดียวกัน
กระนั้นพระราชกิจของพระเจ้าก็เป็ นการแสดงออกอย่างครบบริ บูรณ์ถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ซึ่งแท้จริ งอย่างแน่นอน ในขณะที่งานของผูค้ นที่ได้รับการใช้งานได้รับการผสมผสานด้วยสิ่งต่างๆ
มากมายที่เป็ นของมนุษย์ และไม่ได้เป็ นการแสดงออกโดยตรงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อย่าว่าแต่เป็ นการแสดงออกอย่างครบบริ บูรณ์ของพระองค์เลย
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มีความหลากหลายและไม่ถูกจากัดด้วยสภาพเงื่อนไขใดๆ
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์แตกต่างออกไปในผูค้ นที่แตกต่าง พระราชกิจนี้สาแดงถึงแก่นแท้ที่แตกต่าง
และพระราชกิจนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัยและตามประเทศ
แน่นอนว่าถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในหลายวิธีที่แตกต่างกันและตามหลักการมากมาย
แต่ไม่ว่าพระราชกิจนั้นจะดาเนินการอย่างไรหรื อต่อผูค้ นประเภทใด แก่นแท้ของพระราชกิจนั้นก็แตกต่างเสมอ
พระราชกิจทั้งหมดที่ได้รับการทาต่อผูค้ นที่แตกต่างกันต่างก็มีหลักการของมัน
และทั้งหมดนั้นสามารถเป็ นตัวแทนของแก่นแท้ของวัตถุประสงค์ของพระราชกิจนั้น
นี่เป็ นเพราะว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ค่อนข้างมีวงเขตที่เฉพาะเจาะจงและค่อนข้างผ่านการไตร่ ตร
องรอบคอบ
พระราชกิจที่ได้รับการดาเนินการในเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับพระราชกิจที่ท
รงดาเนินการต่อผูค้ น
และพระราชกิจนั้นก็แตกต่างออกไปตามขีดความสามารถของบุคคลที่พระราชกิจนั้นดาเนินการด้วยเช่นกัน
พระราชกิจที่ได้รับการดาเนินการในเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ไม่ได้ดาเนินการต่อผูค้ น
และไม่ใช่อย่างเดียวกันกับพระราชกิจที่ได้รับการดาเนินการต่อผูค้ น กล่าวอย่างสั้นๆ คือ
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจจะได้รับการดาเนินการอย่างไร

พระราชกิจที่ปฏิบตั ิต่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไม่มีวนั เป็ นอย่างเดียวกัน
และหลักการที่พระองค์ทรงพระราชกิจก็แตกต่างกันตามสภาวะและธรรมชาติของผูค้ นที่แตกต่างกันที่พระองค์
ทรงพระราชกิจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจต่อผูค้ นที่แตกต่างกันตามเนื้อแท้โดยธรรมชาติของพวกเขา
และไม่ทรงเรียกร้องสิ่งที่เกินจากเนื้อแท้น้นั จากพวกเขา
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงพระราชกิจที่เกินจากขีดความสามารถโดยธรรมชาติของพวกเขาต่อพวกเขา ดังนั้น
พระราชกิจต่อมนุษย์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เปิ ดโอกาสให้ผคู้ นสามารถมองเห็นแก่นแท้ของวัตถุประสงค์ของ
พระราชกิจนั้น แก่นแท้โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง ขีดความสามารถโดยธรรมชาติของเขามีจากัด
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ผคู้ นหรื อทรงพระราชกิจต่อพวกเขาตามข้อจากัดของขีดความสามารถของพวกเขา
เพื่อที่ว่าพวกเขาอาจได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจต่อผูค้ นที่กาลังได้รับการใช้งาน
พรสวรรค์และขีดความสามารถโดยธรรมชาติของผูค้ นเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อย ไม่ได้ยบั ยั้งไว้
ขีดความสามารถโดยธรรมชาติของพวกเขาถูกนามาใช้ในการปรนนิบตั ิของพระราชกิจ
อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงใช้ส่วนต่างๆ
ของมนุษย์ที่สามารถนามาใช้ในพระราชกิจของพระองค์ได้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ในพระราชกิจนั้น
ในทางตรงกันข้าม
พระราชกิจที่ดาเนินการในเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์น้นั แสดงออกถึงพระราชกิจของพระวิญญาณโ
ดยตรง และไม่เจือปนด้วยความคิดและจิตใจของมนุษย์ ทั้งพรสวรรค์ของมนุษย์ ประสบการณ์ของมนุษย์
และสภาพเงื่อนไขภายในของมนุษย์ไม่สามารถบรรลุไปถึงพระราชกิจนั้นได้
พระราชกิจมากมายทั้งหมดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มีจุดหมายเพื่อให้ประโยชน์และเสริ มสร้างมนุษย์
อย่างไรก็ตาม ผูค้ นบางคนสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ในขณะที่คนอื่นๆ
ไม่มีสภาพเงื่อนไขสาหรับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ และแทบจะไม่สามารถช่วยให้รอดได้
และถึงแม้ว่าพวกเขาอาจเคยได้มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะถูกกาจัดไป
นี่จึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือการเสริมสร้างผูค้ น
แต่คนเราไม่สามารถกล่าวได้ว่าทุกคนที่ได้มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้รับการทาให้มีความเพียบ
พร้อมอย่างครบบริ บรู ณ์
เพราะเส้นทางที่ผคู้ นเดินตามในการไล่ตามเสาะหาของพวกเขานั้นไม่ใช่เส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเ
พียบพร้อม พวกเขามีได้เพียงพระราชกิจแต่เพียงฝ่ ายเดียวของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
ไม่ใช่การร่ วมมือที่เป็ นนามธรรมของมนุษย์หรื อการไล่ตามเสาะหาที่ถูกต้องของมนุษย์ ดังนั้น

พระราชกิจต่อผูค้ นเหล่านี้ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงมาเพื่อปรนนิบตั ิผทู้ ี่กาลังได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อ
ม ผูค้ นไม่สามารถมองเห็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้โดยตรง
อีกทั้งผูค้ นไม่สามารถสัมผัสพระราชกิจเหล่านี้ได้โดยตรงด้วยตัวเอง
พระราชกิจนี้สามารถแสดงออกได้โดยพวกที่ได้รับพรสวรรค์ของพระราชกิจเท่านั้น
ซึ่งหมายความว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้รับการจัดเตรี ยมให้กบั ผูต้ ิดตามโดยผ่านทางการแสดงอ
อกที่ผคู้ นทา
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พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วงและครบบริ บูรณ์โดยผ่านทางผูค้ นหลายชนิดแล
ะสภาพเงื่อนไขที่แตกต่างหลากหลาย
ถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์สามารถเป็ นตัวแทนของพระราชกิจของทั้งยุคสมัย
และสามารถเป็ นตัวแทนของการเข้าสู่ของผูค้ นในทั้งยุคสมัยได้
แต่พระราชกิจเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าสู่ของผูค้ นยังคงจาเป็ นต้องได้รับการดาเนินการโดยพวกมนุษย์ที่พระวิ
ญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งาน ไม่ใช่โดยพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ ดังนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าหรื อพันธกิจของพระเจ้าเองคือพระราชกิจของเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์
ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทาแทนพระองค์ได้
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้รับการดาเนินการครบบริ บูรณ์โดยผ่านทางผูค้ นหลายชนิดที่แตกต่าง
ไม่มีบุคคลใดแม้สักคนที่จะสามารถสัมฤทธิ์พระราชกิจอย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์ได้
และไม่มีบุคคลใดแม้สักคนที่จะสามารถแสดงออกถึงพระราชกิจอย่างครบบริ บูรณ์ได้
บรรดาผูท้ ี่นาคริ สตจักรก็ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างครบบริ บูรณ์ได้เช่
นกัน พวกเขาสามารถทางานการเป็ นผูน้ าได้เพียงบางอย่างเท่านั้น ดังนั้น
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงได้รับการแบ่งออกเป็ นสามส่วน กล่าวคือ พระราชกิจของพระเจ้าเอง
พระราชกิจที่ดาเนินการโดยผูค้ นที่ได้รับการใช้งาน
และพระราชกิจที่ดาเนินการต่อผูค้ นทั้งหมดในกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระราชกิจของพระเจ้าเองคือการนาทั้งยุคสมัย
ส่วนพระราชกิจที่ดาเนินการโดยบรรดาผูท้ ี่ได้รับการใช้งานคือการนาผูต้ ิดตามทั้งหมดของพระเจ้าโดยการได้รับ
การส่งหรื อได้รับพระบัญชาหลังจากที่พระเจ้าทรงทาพระราชกิจของพระองค์เอง
และเหล่านี้คือผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือกับพระราชกิจของพระเจ้า
พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนินการต่อผูท้ ี่อยู่ในกระแสคือการรักษาพระราชกิจทั้งหมดของพระอง
ค์เอง นั่นคือ การรักษาการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระองค์และคาพยานของพระองค์
ในขณะเดียวกันก็ทาให้ผูท้ ี่สามารถทาให้มีความเพียบพร้อมได้เพียบพร้อมไปพร้อมกัน โดยรวมแล้ว
สามส่วนนี้คือพระราชกิจที่ครบบริ บูรณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่หากปราศจากพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองแล้ว พระราชกิจการบริ หารจัดการจะหยุดนิ่งไปทั้งหมด
พระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองเกี่ยวพันกับงานของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และยังเป็ นสิ่งแทนพระราชกิจของทั้งยุคสมัยด้วยเช่นกัน
ซึ่งหมายความว่าพระราชกิจของพระเจ้าเองเป็ นสิ่งแทนทุกๆ

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและแนวโน้มของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในขณะที่งานของอัครทูตมาหลังจากพระราชกิจของพระเจ้าเองและติดตามพระราชกิจของพระเจ้าเอง
และไม่ได้นายุคสมัย อีกทั้งไม่ได้เป็ นสิ่งแทนแนวโน้มของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในทั้งยุคสมัย
พวกเขาเพียงทางานที่มนุษย์ควรทา ซึ่งไม่มอี ะไรเกี่ยวข้องกับพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการเลย
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาด้วยพระองค์เองคือโครงการที่อยู่ภายในพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการ
ส่วนงานของมนุษย์เป็ นเพียงหน้าที่ที่ผคู้ นที่ได้รับการใช้งานทาให้ลุล่วง
และไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการ
ถึงแม้ว่าจะมีขอ้ เท็จจริ งว่าทั้งสองต่างก็เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่ระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าเองและงานของมนุษย์กม็ ีความแตกต่างที่ชดั เจนและมีความสาคัญเนื่องจากคว
ามแตกต่างในอัตลักษณ์และการเป็ นตัวแทนของพระราชกิจนั้น ยิ่งไปกว่านั้น
ขอบเขตที่พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงกระทานั้นแตกต่างออกไปตามวัตถุที่มีอตั ลักษณ์ที่แตกต่าง
เหล่านี้คือหลักการและวงเขตของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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งานของมนุษย์เป็ นเครื่ องแสดงถึงประสบการณ์ของเขาและสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขา
สิ่งที่มนุษย์จดั เตรี ยมและงานที่เขาทาเป็ นตัวแทนเขา ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์
การใช้เหตุผลของมนุษย์ ตรรกะของมนุษย์ และจินตนาการอันอุดมของเขาทั้งหมดต่างรวมอยู่ในงานของเขา
ประสบการณ์ของมนุษย์มคี วามสามารถที่จะเป็ นเครื่ องแสดงถึงงานของเขาได้โดยเฉพาะ
และประสบการณ์ของบุคคลหนึ่งจะกลายเป็ นส่วนประกอบของงานของเขา
งานของมนุษย์สามารถแสดงออกถึงประสบการณ์ของเขา เมื่อผูค้ นบางคนได้รับประสบการณ์ในแง่ลบ
ภาษาส่วนใหญ่ในการสามัคคีธรรมของพวกเขาจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็ นลบ
หากประสบการณ์ของพวกเขาในช่วงเวลาหนึ่งเป็ นบวกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาครอบครองเส้นทางในแง่
มุมที่เป็ นบวก การสามัคคีธรรมของพวกเขาจะหนุนใจเป็ นอย่างยิง่
และผูค้ นสามารถได้รับการจัดเตรี ยมที่เป็ นบวกจากสิ่งเหล่านั้น
หากผูท้ างานคนหนึ่งกลับกลายเป็ นทางลบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
การสามัคคีธรรมของเขาจะมีองค์ประกอบที่เป็ นลบเสมอ การสามัคคีธรรมประเภทนี้น่าหดหู่ และคนอื่นๆ
จะกลายเป็ นหดหู่โดยไม่รู้ตวั หลังจากการสามัคคีธรรมของเขา
สภาวะของผูต้ ิดตามเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กบั สภาวะของผูน้ า ไม่ว่าผูท้ างานจะมีลกั ษณะอย่างไรภายใน
นั่นคือสิ่งที่เขาแสดงออก และพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มกั เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของมนุษย์
พระองค์ทรงพระราชกิจตามประสบการณ์ของผูค้ นและไม่ทรงบังคับพวกเขา
แต่ทรงทาข้อเรี ยกร้องขอจากผูค้ นตามช่วงระหว่างการได้รับประสบการณ์ตามปกติของพวกเขา
นี่จึงกล่าวได้ว่าการสามัคคีธรรมของมนุษย์น้นั แตกต่างจากพระวจนะของพระเจ้า
สิ่งที่ผคู้ นสามัคคีธรรมสื่อถึงความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและประสบการณ์ของพวกเขาแต่ละคน
โดยแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและประสบการณ์ของพวกเขาบนพื้นฐานของพระราชกิจของพระเจ้า
ความรับผิดชอบของพวกเขาคือการค้นหาหลังจากที่พระเจ้าทรงพระราชกิจหรื อตรัส
ว่าสิ่งใดในนั้นที่พวกเขาควรปฏิบตั ิหรื อเข้าสู่ และจากนั้นจึงส่งต่อสิ่งนั้นให้แก่ผตู้ ิดตาม ดังนั้น
งานของมนุษย์จึงเป็ นตัวแทนการเข้าสู่และการปฏิบตั ิของพวกเขา
แน่นอนว่างานเช่นนั้นผสมผสานไปด้วยบทเรี ยนและประสบการณ์ของมนุษย์หรื อความคิดบางประการของมนุ
ษย์ ไม่ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างไร ไม่ว่าต่อมนุษย์หรื อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ผทู้ างานจะแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาเป็ นเสมอ ถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงเป็ นผูท้ รงพระราชกิจ
แต่พระราชกิจนั้นมีรากฐานมาจากสิ่งที่มนุษย์เป็ นโดยธรรมชาติ
เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ทรงดาเนินพระราชกิจโดยปราศจากรากฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ

พระราชกิจไม่ได้เกิดขึ้นมาเองดื้อๆ
แต่กระทาขึ้นโดยสอดคล้องกับรู ปการณ์แวดล้อมจริงแท้และสภาพเงือ่ นไขที่เป็ นจริงเสมอ
ในหนทางนี้เท่านั้นอุปนิสยั ของมนุษย์จงึ สามารถได้รับการแปลงสภาพ และมโนคติที่หลงผิดเก่าๆ
ของเขาและความคิดเก่าๆ ของเขาจึงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือสิ่งที่เขาเห็น ได้รบั ประสบการณ์
และสามารถจินตนาการได้ และเป็ นสิ่งที่ความคิดของมนุษย์สามารถบรรลุได้
ถึงแม้ว่าจะเป็ นหลักทฤษฎีหรื อมโนคติที่หลงผิดก็ตาม
งานของมนุษย์ไม่สามารถเกินวงเขตของประสบการณ์ของมนุษย์ สิ่งที่มนุษย์มองเห็น
สิ่งที่มนุษย์สามารถจินตนาการหรือคิดฝันได้ ไม่ว่างานนั้นจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงแสดงออกคือสิ่งที่พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ น และสิ่งนี้มนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้—
นั่นคือ สิ่งนี้เกินที่ความคิดของมนุษย์จะเอื้อมถึง
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระราชกิจของพระองค์ในการนามวลมนุษย์ท้งั ปวง
และสิ่งนี้ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของประสบการณ์ของมนุษย์
แต่มีความเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของพระองค์เองแทน สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือประสบการณ์ของเขา
ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงออกคือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ซึ่งคือพระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระองค์ซ่งึ อยู่เกินเอื้อมสาหรับมนุษย์
ประสบการณ์ของมนุษย์คอื ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและความรู ้ของเขา
ซึ่งได้มาโดยมีพื้นฐานจากการแสดงออกของพระเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและความรู ้เช่นนั้นเรี ยกกันว่าสิ่งที่มนุษย์เป็ น
และพื้นฐานของการแสดงออกของพวกเขาคืออุปนิสยั โดยธรรมชาติและขีดความสามารถของมนุษย์—
นี่เป็ นเหตุผลที่สิ่งเหล่านั้นเรียกกันว่าสิ่งที่มนุษย์เป็ นเช่นเดียวกัน
มนุษย์มีความสามารถที่จะสามัคคีธรรมในสิ่งที่เขาได้รับประสบการณ์และมองเห็น
ไม่มีใครสามารถสามัคคีธรรมในสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้รับประสบการณ์ ยังไม่ได้มองเห็น
หรื อที่ความคิดของพวกเขาไม่สามารถเอื้อมถึงได้ สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่พวกเขาไม่มีอยู่ภายในตัวพวกเขา
หากสิ่งที่มนุษย์แสดงออกไม่ได้มาจากประสบการณ์ของเขา นั่นก็จะเป็ นจินตนาการหรื อหลักทฤษฎีของเขา
กล่าวอย่างง่ายๆ คือ ไม่มีความเป็ นจริงในคาพูดของเขา หากเจ้าไม่เคยได้มาสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ของสังคม
เจ้าคงจะไม่มีความสามารถที่จะสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสังคมได้อย่างชัดเจน
หากเจ้าไม่มีครอบครัว เจ้าคงจะไม่เข้าใจส่วนใหญ่ที่พวกเขาพูดหากคนอืน่ ๆ พูดถึงเรื่ องครอบครัว ดังนั้นแล้ว
สิ่งที่มนุษย์สามัคคีธรรมและงานที่เขาทาจึงเป็ นตัวแทนถึงสิ่งที่เขาเป็ นภายใน
หากมีใครบางคนได้สามัคคีธรรมเกีย่ วกับความเข้าใจที่เขามีเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

แต่เจ้าไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องนั้น เจ้าคงจะไม่กล้าปฏิเสธความรู ้ของเขา
แล้วนับประสาอะไรกับการที่เจ้าจะกล้ามัน่ ใจในเรื่ องนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่เป็ นเพราะว่าการสามัคคีธรรมของพวกเขาเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าไม่เคยได้รับประสบการณ์
บางสิ่งบางอย่างที่เจ้าไม่เคยรู ้จกั และจิตใจของเจ้าไม่อาจจินตนาการถึงสิ่งนั้นได้ จากความรูข้ องพวกเขา
ทั้งหมดที่เจ้าสามารถรับมาได้คือเส้นทางการก้าวผ่านการตีสอนและการพิพากษาในอนาคต
แต่เส้นทางนี้สามารถเป็ นได้เพียงหนึ่งในความรู ้เชิงหลักทฤษฎีเท่านั้น
สิ่งนั้นไม่สามารถเข้ามาแทนความเข้าใจของเจ้าเองได้ แล้วนับประสาอะไรกับประสบการณ์ของเจ้า
บางทีเจ้าคิดว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นค่อนข้างถูกต้อง แต่ในประสบการณ์ของเจ้าเองแล้ว
เจ้าพบว่าสิ่งนั้นไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งในหลายๆ วิธี
บางทีเจ้ารู ้สึกว่าสิ่งที่เจ้าได้ยินมานั้นมีบางส่วนที่ไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งโดยสิ้นเชิง
เจ้าเก็บงามโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับเรื่ องนั้นไว้ ณ ขณะนั้น และถึงแม้ว่าเจ้าจะยอมรับสิ่งนั้น
แต่เจ้าก็ยอมรับอย่างลังเลเท่านั้น แต่ในประสบการณ์ของเจ้าเองแล้ว
ความรู ้ที่เจ้าได้รับมโนคติที่หลงผิดกลายเป็ นวิธีการปฏิบตั ิของเจ้า และยิง่ เจ้าปฏิบตั ิมากเท่าใด
เจ้าก็ยิ่งเข้าใจคุณค่าและความหมายที่แท้จริ งของคาพูดที่เจ้าได้ยนิ มากขึ้นเท่านั้น
หลังจากที่ได้มีประสบการณ์ของเจ้าเองแล้ว
เมื่อนั้นเจ้าจะสามารถพูดถึงความรู ้ที่เจ้าควรมีเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าได้รับประสบการณ์ได้ นอกจากนี้
เจ้ายังสามารถจาแนกความแตกต่างระหว่างบรรดาผูท้ ี่มีความรู ้ที่เป็ นจริ งและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และพวกที่มีความรู ้ที่มีพื้นฐานมาจากหลักทฤษฎีและไร้ค่า ดังนั้น
การที่ความรู ้ที่เจ้าอ้างว่ามีจะสอดคล้องตามความจริงหรื อไม่น้ นั
โดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้ามีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเกี่ยวกับความรู ้น้นั หรือไม่
เมื่อมีความจริ งในประสบการณ์ของเจ้า ความรู ้ของเจ้าจะสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและมีค่า
โดยผ่านทางประสบการณ์ของเจ้า เจ้ายังสามารถรับการหยัง่ รู ้และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก
ทาให้ความรู ้ของเจ้าลึกซึ้ง
และเพิ่มพูนสติปัญญาและสามัญสานึกเกี่ยวกับวิธีการที่เจ้าควรประพฤติตวั ของเจ้าเองได้เช่นเดียวกัน
ความรู ้ที่แสดงออกโดยผูค้ นที่ไม่ได้ครอบครองความจริ งคือหลักทฤษฎี ไม่ว่ามันอาจจะจะสูงส่งเพียงใดก็ตาม
บุคคลชนิดนี้อาจมีปัญญาอย่างยิ่งเมือ่ พูดถึงเรื่ องเนื้อหนัง
แต่ไม่สามารถหาความแตกต่างเมื่อพูดถึงเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณก็เป็ นได้
นี่เป็ นเพราะว่าบุคคลเช่นนั้นไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการฝ่ ายจิตวิญญาณเอาเสียเลย
ผูค้ นเหล่านี้คือผูท้ ี่ไม่รู้แจ้งในกิจการฝ่ ายจิตวิญญาณและไม่เข้าใจเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณ

ไม่ว่าเจ้าจะแสดงออกถึงความรู ้แบบใดก็ตาม ตราบเท่าที่ความรู ้น้ นั เป็ นสิ่งที่เจ้าเป็ น
เช่นนั้นแล้วมันก็เป็ นประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้า ความรู ้จริงๆ ของเจ้า
สิ่งที่เสวนาโดยผูค้ นที่พูดถึงเพียงหลักทฤษฎี—ผูท้ ี่เป็ นผูค้ นที่ไม่ได้ครอบครองทั้งความจริ งหรื อความเป็ นจริ ง—
ยังสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นสิ่งที่พวกเขาเป็ น
เพราะพวกเขาได้มาถึงหลักทฤษฎีของพวกเขาโดยผ่านทางการใคร่ ครวญอย่างลึกซึ้งเท่านั้น
และมันเป็ นผลจากการตรึ กตรองอย่างลึกซึ้งของพวกเขา กระนั้นมันก็เป็ นเพียงหลักทฤษฎี
ไม่ได้เป็ นสิ่งใดมากไปกว่าจินตนาการ!
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 175
ประสบการณ์ท้งั หลายของผูค้ นทุกประเภทเป็ นตัวแทนสิ่งต่างๆ ภายในตัวพวกเขา
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่มีประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณจะไม่สามารถพูดถึงความรู ้เกีย่ วกับความจริ ง
อีกทั้งไม่สามารถแก้ไขความรู ้เกีย่ วกับสิ่งต่างๆ ที่หลากหลายฝ่ ายจิตวิญญาณได้
สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือสิ่งที่เขาเป็ นภายใน—นี่คอื สิ่งที่แน่นอน
หากคนเราปรารถนาที่จะมีความรู ้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ฝ่ ายจิตวิญญาณและความรู ้เกี่ยวกับความจริ ง
คนเราต้องมีประสบการณ์จริง หากเจ้าไม่สามารถพูดถึงสามัญสานึกในชีวิตมนุษย์ได้อย่างชัดเจน
เจ้าจะมีความสามารถที่จะพูดถึงสิ่งต่างๆ ฝ่ ายจิตวิญญาณได้น้อยลงไปมากเท่าใด? ผูท้ ี่สามารถนาคริ สตจักร
จัดหาชีวิตให้ผูค้ น และเป็ นอัครทูตให้กบั ผูค้ นต้องมีประสบการณ์จริง
พวกเขาต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ฝ่ ายจิตวิญญาณ
และมีความซึ้งคุณค่าและประสบการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจริง
มีเพียงผูค้ นเช่นนั้นเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นผูท้ างานหรื ออัครทูตที่นาคริ สตจักรได้ มิฉะนั้นแล้ว
พวกเขาจะสามารถติดตามในฐานะคนที่เล็กน้อยที่สุดได้เท่านั้น และไม่สามารถเป็ นผูน้ าได้
แล้วนับประสาอะไรกับการเป็ นอัครทูตที่มีความสามารถที่จะจัดหาชีวิตให้กบั ผูค้ นได้
นี่เป็ นเพราะว่าหน้าที่การทางานของอัครทูตนั้นไม่ใช่การรี บเร่ งหรื อการต่อสู้
แต่เป็ นการทางานการปรนนิบตั ิชีวิต และการนาผูอ้ ื่นในการแปลงสภาพอุปนิสัยของพวกเขา
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่การทางานนี้ได้รับการบัญชาให้แบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วง
เป็ นความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ผูใ้ ดก็ได้จะสามารถแบกรับ
งานประเภทนี้สามารถทาได้โดยผูท้ ี่มีสิ่งที่เป็ นชีวิตเท่านั้น นัน่ คือ ผูท้ ี่มีประสบการณ์ของความจริ ง
งานนี้ไม่สามารถดาเนินการได้โดยแค่ใครก็ตามที่สามารถประกาศตัดขาด ที่สามารถรี บเร่ง
หรื อที่เต็มใจจะสละตัวพวกเขาเอง ผูค้ นที่ไม่มีประสบการณ์ของความจริ งเลย
ผูท้ ี่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งหรือพิพากษาไร้ความสามารถที่จะทางานชนิดนี้ได้ ผูค้ นทีไ่ ม่มีประสบการณ์
ผูท้ ี่เป็ นผูค้ นที่ปราศจากความเป็ นจริง ไร้ความสามารถที่จะมองเห็นความเป็ นจริงได้อย่างชัดเจน
เพราะพวกเขาเองปราศจากการเป็ นอยู่ประเภทนี้ ดังนั้น
บุคคลชนิดนี้จึงไม่เพียงแต่ไร้ความสามารถที่จะทางานการเป็ นผูน้ าได้เท่านั้น
แต่หากพวกเขายังคงปราศจากความจริ งเป็ นเวลานานแล้ว
พวกเขาจะกลายเป็ นวัตถุประสงค์ของการทาลายด้วยเช่นกัน
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่เจ้าแสดงออกสามารถยืนหยัดเป็ นข้อพิสูจน์ถงึ ความยากลาบากที่เจ้าเคยได้รับประสบ
การณ์ในชีวิต สิ่งต่างๆ ที่เจ้าถูกตีสอน และประเด็นต่างๆ ที่เจ้าได้ถูกพิพากษา

และนี่ก็เป็ นจริ งสาหรับการทดสอบด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในจุดที่คนเราได้รับการถลุง ในจุดที่คนเราอ่อนแอ—
เหล่านี้คือด้านต่างๆ ที่คนเรามีประสบการณ์ ที่คนเรามีเส้นทาง ตัวอย่างเช่น
หากมีใครสักคนทนทุกข์กบั ความผิดหวังในการแต่งงาน พวกเขามักจะสามัคคีธรรมว่า “ขอบคุณพระเจ้า
สรรเสริ ญพระเจ้า ข้าพระองค์ตอ้ งทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้า และมอบถวายทั้งชีวิตของข้าพระองค์
และข้าพระองค์ตอ้ งวางการแต่งงานของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยตลอดทั้งหมด
ข้าพระองค์ยนิ ดีที่จะปฏิญาณทั้งชีวิตของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า” สิ่งต่างๆ
ทั้งหมดภายในมนุษย์สามารถแสดงให้เห็นสิ่งที่เขาเป็ นโดยผ่านทางการสามัคคีธรรม จังหวะการพูดของบุคคล
ไม่ว่าพวกเขาจะพูดเสียงดังหรื อเสียงค่อย—เรื่ องเช่นนั้นไม่ได้เป็ นเรื่ องของประสบการณ์
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนถึงสิ่งที่พวกเขามีและเป็ นได้
สิ่งเหล่านี้สามารถบอกได้เพียงว่าลักษณะนิสัยของบุคคลหนึ่งดีหรือแย่ ว่าธรรมชาติของพวกเขาดีหรื อแย่
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเทียบเท่าได้กบั ที่ว่าใครบางคนมีประสบการณ์หรื อไม่
ความสามารถในการแสดงตัวเองออกมาเมื่อพูด หรื อทักษะหรื อความเร็วในการพูดเป็ นแค่เรื่องของการปฏิบตั ิ
และไม่สามารถแทนที่ประสบการณ์ของคนเราได้ เมื่อเจ้าพูดถึงประสบการณ์แต่ละอย่างของเจ้า
เจ้าสามัคคีธรรมในสิ่งที่เจ้าพบว่ามีความสาคัญ และทุกสิ่งภายในเจ้า วาทะของเราแสดงถึงสิ่งที่เราเป็ น
แต่สิ่งที่เราพูดอยู่เกินเอื้อมสาหรับมนุษย์ สิ่งที่เราพูดไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์
และมันไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์สามารถมองเห็น และยังไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้
แต่คือสิ่งที่เราเป็ น ผูค้ นบางคนรับรู ้เพียงว่าสิ่งที่เราสามัคคีธรรมนั้นคือสิ่งที่เราได้รับประสบการณ์
แต่พวกเขาไม่รับรู ้ว่าสิ่งนั้นคือการแสดงออกของพระวิญญาณโดยตรง
แน่นอนว่าสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่เราเคยได้รับประสบการณ์มาแล้ว
เราคือผูท้ ี่ได้ทางานการบริ หารจัดการมาเป็ นเวลาหกพันปี
เราได้รับประสบการณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของการสร้างมวลมนุษย์มาจนถึงตอนนี้
แล้วเราจะไร้ความสามารถที่จะเสวนาถึงการนั้นได้อย่างไร? เมื่อพูดถึงเรื่ องของธรรมชาติของมนุษย์
เราได้มองเห็นอย่างชัดเจนแล้ว เราได้สังเกตเห็นมันมานมนานแล้ว
เราจะไร้ความสามารถที่จะพูดถึงมันอย่างชัดเจนได้อย่างไร? เป็ นเพราะเราได้เห็นแก่นแท้ของมนุษย์อย่างชัดเจน
เราจึงมีคุณสมบัติที่จะตีสอนมนุษย์และพิพากษาเขา เพราะมนุษย์ท้งั หมดมาจากเรา
แต่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม แน่นอนว่าเราก็มีคุณสมบัติที่จะประเมินงานที่เราได้ทาไปแล้วเช่นกัน
ถึงแม้ว่างานนี้จะไม่ได้ทาโดยเนื้อหนังของเรา แต่งานนี้เป็ นการแสดงออกโดยตรงของพระวิญญาณ
และนี่คือสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็ น ดังนั้น เราจึงมีคุณสมบัติที่จะแสดงถึงงานนี้และทางานที่เราควรต้องทา
สิ่งที่ผคู้ นพูดคือสิ่งที่พวกเขาได้รับประสบการณ์มา นั่นคือสิ่งที่พวกเขาได้มองเห็น

สิ่งที่จิตใจของเขาสามารถไปถึงได้ และสิ่งที่สานึ กรับรู ้ของพวกเขาสามารถสืบหาได้
นั่นคือสิ่งที่พวกเขาสามารถสามัคคีธรรมได้
พระวจนะที่ตรัสโดยเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์คือการแสดงออกของพระวิญญาณโดยตรง
และพระวจนะเหล่านั้นแสดงออกถึงพระราชกิจที่พระวิญญาณได้ทรงทา
ซึ่งเนื้อหนังไม่เคยได้รับประสบการณ์หรื อมองเห็น กระนั้นพระองค์ยงั ทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ด้วยเหตุที่เนื้อแท้ของเนื้อหนังนั้นคือพระวิญญาณ และพระองค์ทรงแสดงออกถึงพระราชกิจของพระวิญญาณ
นั่นคืองานที่พระวิญญาณได้ทรงกระทาไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะเกินเอื้อมสาหรับเนื้อหนังก็ตาม
หลังจากการจุติเป็ นมนุษย์ โดยผ่านทางการแสดงออกของเนื้อหนัง
พระองค์ทรงทาให้ผคู้ นสามารถรู ้จกั สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น
และทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นพระอุปนิสัยของพระเจ้าและพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาแล้ว
งานของมนุษย์ทาให้ผคู้ นมีความกระจ่างแจ้งมากยิง่ ขึ้นเกีย่ วกับสิ่งที่พวกเขาควรเข้าสู่ และสิ่งที่พวกเขาควรทาควา
มเข้าใจ งานนี้เกี่ยวพันกับการนาทางผูค้ นสู่การเข้าใจและการได้รับประสบการณ์กบั ความจริง
งานของมนุษย์คือการค้าชูผคู้ น
พระราชกิจของพระเจ้าคือการเปิ ดเส้นทางใหม่และยุคสมัยใหม่สาหรับมวลมนุษย์
และเพื่อเปิ ดเผยต่อผูค้ นถึงสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่รู้ ซึ่งทาให้พวกเขาสามารถรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์
พระราชกิจของพระเจ้าคือการนาทางมวลมนุษย์ทง้ ั ปวง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้รับการปฏิบตั ิเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผคู้ น
ทั้งหมดเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเสริมสร้างผูค้ น และไม่มีพระราชกิจใดที่ไม่ให้ผลประโยชน์ต่อผูค้ น
ไม่สาคัญว่าความจริ งจะลึกซึ้งหรื อตื้นเขิน
และไม่สาคัญว่าขีดความสามารถของผูท้ ี่ยอมรับความจริงจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
สิ่งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทานั้นให้ประโยชน์แก่ผคู้ นทั้งสิ้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็ นสิ่งใดก็ตาม
แต่พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่สามารถได้รับการดาเนินการโดยตรงได้
พระราชกิจต้องได้รับการแสดงออกผ่านผูค้ นที่ให้ความร่ วมมือกับพระองค์
ด้วยประการนี้เท่านั้นจึงจะสามารถได้รับผลลัพธ์ของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
แน่นอนว่าเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจโดยตรง พระราชกิจนั้นก็ไม่ถูกเจือปนแต่อย่างใด
แต่เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจโดยผ่านทางมนุษย์ พระราชกิจนั้นก็กลายเป็ นด่างพร้อยอย่างยิง่
และไม่ใช่พระราชกิจดั้งเดิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังเช่นนี้แล้ว
ความจริ งจึงเปลี่ยนแปลงไปในหลายระดับที่แตกต่างกัน
ผูต้ ิดตามไม่ได้รับเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่ได้รับการรวมกันระหว่างพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และประสบการณ์และความรู ้ของมนุษย์
สิ่งที่ผตู้ ิดตามได้รับซึ่งเป็ นส่วนของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั มีความถูกต้อง
ในขณะที่ประสบการณ์และความรู ้ของมนุษย์ที่พวกเขาได้รับแตกต่างกันออกไปเพราะผูท้ างานมีความแตกต่างกั
น
ผูท้ างานที่มีความรู ้แจ้งและการทรงนาทางของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะมีประสบการณ์ที่มีพนื้ ฐานจากความรู ้แจ้ง
และการทรงนาทางนี้ต่อไป ภายในประสบการณ์เหล่านี้คือจิตใจและประสบการณ์ของมนุษย์รวมกัน
ตลอดจนสิ่งที่เป็ นสภาวะความเป็ นมนุษย์ และหลังจากนั้น
พวกเขาจะได้รับความรู ้หรื อความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่พวกเขาควรมี
นี่คือวิธีการปฏิบตั ิของมนุษย์หลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั ความจริง
วิธีการปฏิบตั ิเช่นนี้ไม่ได้เหมือนกันเสมอไป เพราะผูค้ นได้รับประสบการณ์แตกต่างกัน และสิ่งต่างๆ
ที่ผคู้ นได้รับประสบการณ์ก็แตกต่างกัน ในหนทางนี้
ความรู ้แจ้งเดียวกันของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ส่งผลให้เกิดความรู ้และการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
เพราะผูท้ ี่ได้รับความรู ้แจ้งนั้นมีความแตกต่างกัน ผูค้ นบางคนทาผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างการปฏิบตั ิ
ในขณะที่อีกคนทาผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง และอีกคนไม่ได้ทาอะไรนอกไปจากทาผิดพลาด
นี่เป็ นเพราะว่าผูค้ นมีความสามารถในการทาความเข้าใจแตกต่างกัน

และยังเป็ นเพราะขีดความสามารถโดยธรรมชาติของพวกเขาก็แตกต่างกันด้วย
ผูค้ นบางคนมีความเข้าใจแบบหนึ่งหลังจากที่ได้ยนิ สารหนึ่ง
และผูค้ นบางคนมีความเข้าใจอีกแบบหนึ่งหลังจากที่ได้ยินความจริง ผูค้ นบางคนเบี่ยงเบนไปเล็กน้อย
ในขณะที่บางคนไม่เข้าใจความหมายที่เป็ นจริงของความจริงเลยแม้แต่น้อย ดังนั้น
การเข้าใจของคนเราบอกบทวิธีการที่คนเราจะนาทางผูอ้ ื่น นี่เป็ นความจริ งที่แน่ชดั
เพราะงานของคนเราเป็ นเพียงแค่การแสดงออกของสิ่งที่คนเราเป็ น
ผูค้ นที่ได้รับการนาทางโดยผูท้ ี่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจริงก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจ
ริ งเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีผูค้ นที่มีขอ้ ผิดพลาดในความเข้าใจของพวกเขา แต่พวกเขาก็มีจานวนน้อยนัก
และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีขอ้ ผิดพลาด หากคนเรามีขอ้ ผิดพลาดในความเข้าใจความจริ งของเขา
พวกที่ติดตามเขาผูน้ ้ นั จะผิดพลาดเช่นเดียวกันอย่างไม่ตอ้ งสงสัย และผูค้ นเหล่านี้จะผิดพลาดในทุกๆ
ความหมายของคานี้ โดยมากแล้ว ระดับที่ผตู้ ิดตามเข้าใจความจริ งจะขึ้นอยู่กบั ผูท้ างาน
แน่นอนว่าความจริงจากพระเจ้ามีความถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด และมันมีความแน่นอนอย่างแน่แท้
อย่างไรก็ตาม ผูท้ างานไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมด และไม่สามารถกล่าวได้ว่าเชื่อถือได้ไปทั้งหมด
หากผูท้ างานมีวิธีการที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอย่างยิง่ ในการนาความจริ งมาปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วผูต้ ิดตามก็จะมีวิธีการปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
หากผูท้ างานไม่มีวิธีการปฏิบตั ิตามความจริ งแต่มีเพียงหลักทฤษฎี เช่นนั้นแล้วผูต้ ิดตามก็จะไม่มีความเป็ นจริ ง
ขีดความสามารถและธรรมชาติของผูต้ ิดตามได้รับการกาหนดโดยการกาเนิด
และไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั ผูท้ างาน
แต่ขอบเขตที่ผตู้ ิดตามเข้าใจความจริ งและรู ้จกั พระเจ้านั้นขึ้นอยูก่ บั ผูท้ างาน
(เป็ นเช่นนี้แค่สาหรับผูค้ นบางคนเท่านั้น) ไม่ว่าผูท้ างานเป็ นอย่างไรก็ตาม ผูต้ ิดตามที่เขานาก็จะเป็ นเช่นนั้นด้วย
สิ่งที่ผทู้ างานแสดงออกคือสิ่งที่เป็ นเขาเอง โดยไม่มีการสงวนตัวใดๆ
สิ่งที่เขาเรี ยกร้องจากผูท้ ี่ติดตามเขาคือสิ่งที่เขาเองเต็มใจสัมฤทธิ์ผลหรื อมีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์ผลได้
ผูท้ างานส่วนใหญ่ใช้สิ่งที่พวกเขาทาเองเป็ นพื้นฐานในการเรียกร้องจากผูต้ ิดตามของพวกเขา
ถึงแม้ว่าจะมีผูต้ ิดตามของพวกเขาจานวนมากมายที่ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้เลย—
และสิ่งที่คนเราไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ก็กลายเป็ นอุปสรรคในการเข้าสู่ของคนเรา
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 177
มีการเบี่ยงเบนน้อยกว่ามากในงานของบรรดาผูท้ ี่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่ง การถูกจัดการ การพิพากษา
และการตีสอน และการแสดงออกของงานของพวกเขาก็มีความถูกต้องแม่นยามากกว่ามาก
บรรดาผูท้ ี่อาศัยความเป็ นธรรมชาติของตนในการทางานทาผิดพลาดค่อนข้างใหญ่หลวง
งานของผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแสดงออกถึงความเป็ นธรรมชาติของพวกเขาเองมากจนเ
กินไป ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ไม่ว่าขีดความสามารถของบุคคลจะดีเพียงใดก็ตาม พวกเขาต้องก้าวผ่านการตัดแต่ง การได้รบั การจัดการ
และการพิพากษาก่อนที่พวกเขาจะสามารถทาตามพระบัญชาของพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
หากพวกเขาไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาเช่นนั้น
งานของเขาก็ไม่อาจสอดคล้องกับหลักการของความจริ งได้ไม่ว่างานของเขาจะได้รับการดาเนินการมาดีเพียงใด
ก็ตาม และเป็ นผลผลิตจากความเป็ นธรรมชาติและความดีของมนุษย์เสมอ
งานของบรรดาผูท้ ี่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่ง การจัดการ
และการพิพากษามีความถูกต้องแม่นยามากกว่างานของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับการตัดแต่ง การจัดการและการพิพากษา
พวกที่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาไม่แสดงออกถึงสิ่งใดเลยนอกจากเนื้อหนังและความคิดของมนุษย์
ซึ่งผสมปนเปด้วยปัญญาของมนุษย์และพรสวรรค์ภายในตัวเป็ นอันมาก
นี่ไม่ใช่การแสดงออกที่ถูกต้องแม่นยาของมนุษย์เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ติดตามผูค้ นเช่นนี้ถกู นามาอยู่ต่อหน้าพวกเขาด้วยขีดความสามารถภายในตัวของพวกเขา
เพราะพวกเขาแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและประสบการณ์ของมนุษย์มากเกินไป
ซึ่งเกือบจะหลุดจากเจตนารมณ์แต่ด้งั เดิมของพระเจ้าและเบี่ยงเบนจากเจตนารมณ์น้ นั ไกลจนเกินไป
งานของบุคคลชนิดนี้จึงไม่สามารถนาผูค้ นมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
แต่กลับนาพวกเขามาอยู่ต่อหน้ามนุษย์แทน ดังนั้น
ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาและการตีสอนจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะดาเนินการตามพระบัญชาของพระราชกิจข
องพระเจ้าให้เสร็จสิ้น งานของผูท้ างานที่มีคุณสมบัติสามารถนาผูค้ นไปสู่หนทางที่ถูกต้อง
และให้พวกเขาได้รับการเข้าสู่ความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่กว่า งานของเขาสามารถนาผูค้ นมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
นอกจากนี้ งานที่เขาทาสามารถแตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล และไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ
ซึ่งทาให้ผูค้ นได้รับการหลุดพ้นและเสรี ภาพ และความสามารถที่จะค่อยๆ เติบโตในชีวิต
และที่จะมีการเข้าสู่ความจริ งที่ลุ่มลึกยิง่ ขึ้น
ส่วนงานของผูท้ างานที่ไม่มีคุณสมบัติน้ นั ไม่ถึงมาตรฐานที่ควรเป็ นอย่างมาก งานของเขานั้นโง่เขลา
เขาสามารถนาผูค้ นมาสู่กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้เท่านั้น

และสิ่งที่เขาเรี ยกร้องจากผูค้ นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล เขาไม่ได้ทางานตามความจาเป็ นจริ งๆ
ของผูค้ น ในงานชนิดนี้มีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากจนเกินไปและมีหลักทฤษฎีมากจนเกินไป
และงานนี้ไม่สามารถนาผูค้ นมาสู่ความเป็ นจริงได้
อีกทั้งไม่สามารถนาผูค้ นเข้าสู่การปฏิบตั ิปกติของการเติบโตในชีวิตได้
งานนี้สามารถทาได้แค่ให้ผคู้ นยึดติดกับกฎเกณฑ์ไร้ค่าไม่กี่ขอ้ เท่านั้น
การนาเช่นนั้นสามารถทาได้แค่นาทางผูค้ นให้หลงเจิ่นเท่านั้น เขานาทางเจ้าให้กลายเป็ นเหมือนเขา
เขาสามารถนาเจ้าไปสู่สิ่งที่เขามีและเป็ น ในการที่ผตู้ ิดตามจะหยัง่ รู ้ได้ว่าผูน้ ามีคุณสมบัติหรือไม่น้ นั
กุญแจสาคัญคือการดูที่เส้นทางที่พวกเขานาทางและผลลัพธ์ของการทางานของเขา
และมองเห็นว่าผูต้ ิดตามได้รับหลักการตามความจริ งหรื อไม่
และพวกเขาได้รับวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับการแปลงสภาพของพวกเขาหรือไม่
เจ้าควรจาแนกความแตกต่างระหว่างงานที่แตกต่างกันของผูค้ นชนิดที่แตกต่างกัน
เจ้าไม่ควรเป็ นผูต้ ิดตามที่โง่เขลา นี่ส่งผลกระทบต่อเรื่ องการเข้าสู่ของผูค้ น
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะจาแนกความแตกต่างว่าการเป็ นผูน้ าของบุคคลใดมีเส้นทางและของบุคคลใดไม่มี
เจ้าจะถูกหลอกลวงได้โดยง่าย ทั้งหมดนี้มผี ลโดยตรงต่อชีวิตของเจ้าเอง
มีความเป็ นธรรมชาติมากเกินไปในงานของผูค้ นที่ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
งานนั้นผสมผสานด้วยเจตจานงของมนุษย์มากจนเกินไป สิ่งที่พวกเขาเป็ นคือความเป็ นธรรมชาติ—
สิ่งที่มาพร้อมกับที่พวกเขาเกิด
นั่นไม่ใช่ชีวิตหลังจากที่ได้รับการจัดการแล้วหรื อความเป็ นจริ งหลังจากที่ได้รับการแปลงสภาพแล้ว
บุคคลเช่นนั้นจะสามารถสนับสนุนผูท้ ี่กาลังไล่ตามเสาะหาชีวิตได้อย่างไร?
ชีวิตที่มนุษย์คนนั้นมีโดยดั้งเดิมแล้วคือปัญญาหรื อพรสวรรค์ภายในตัวของเขา
ปัญญาหรื อพรสวรรค์ประเภทนี้ค่อนข้างไกลห่างจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องอย่างแท้จริ งจากมนุษย์
หากมนุษย์ไม่ได้ผ่านการทาให้มีความเพียบพร้อมและอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของเขาไม่ได้ผ่านการตัดแต่งและจัด
การ จะมีช่องว่างอันกว้างใหญ่ระหว่างสิ่งที่เขาแสดงออกและความจริ ง
สิ่งที่เขาแสดงออกจะผสมผสานด้วยสิ่งที่คลุมเครื อ เช่น จินตนาการและประสบการณ์ดา้ นเดียวของเขา
ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าเขาจะทางานอย่างไรก็ตาม
ผูค้ นจะรู ้สึกว่าไม่มีเป้าหมายโดยรวมและไม่มีความจริ งที่เหมาะสมสาหรับการเข้าสู่ของผูค้ นทั้งปวง
ในสิ่งที่เรียกร้องจากผูค้ นนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกินความสามารถของพวกเขา
เสมือนว่าพวกเขาเป็ นเป็ ดที่ถูกบังคับให้นั่งบนคอน นี่คอื งานจากเจตจานงของมนุษย์
อุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษย์ ความคิดของเขา และมโนคติที่หลงผิดของเขาแผ่ซ่านไปทุกส่วนในร่ างกายเขา

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมสัญชาตญาณที่จะปฏิบัติตามความจริ ง
อีกทั้งเขาไม่มีสัญชาตญาณที่จะเข้าใจความจริ งโดยตรง นอกจากนั้นยังมีอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของมนุษย์—
เมื่อบุคคลที่เป็ นธรรมชาติประเภทนี้ทางาน งานนั้นไม่ก่อให้เกิดการขัดจังหวะหรื อ?
แต่มนุษย์ที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วนั้นมีประสบการณ์ของความจริ งที่ผคู้ นควรเข้าใจ
และความรู ้เกี่ยวกับอุปนิสัยที่เสื่อมทรามทั้งหลายของพวกเขา
เพื่อที่สิ่งที่คลุมเครื อและไม่เป็ นจริ งในงานของเขาจะค่อยๆ ลดลงไป การมีสิ่งเจือปนของมนุษย์กลายเป็ นน้อยลง
และการทางานและการรับใช้ของเขาเข้ามาใกล้เคียงกับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น
งานของเขาได้เข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริง และมันยังได้กลายเป็ นเหมือนจริงด้วยเช่นกัน
ความคิดในจิตใจของมนุษย์สกัดกั้นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นพิเศษ
มนุษย์มีจินตนาการอันอุดมและตรรกะอันมีเหตุผล
และเขาได้มีประสบการณ์อนั ยาวนานในการจัดการกิจการต่างๆ
หากแง่มุมเหล่านี้ของมนุษย์ไม่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่งและการแก้ไข ทั้งหมดก็เป็ นอุปสรรคต่อพระราชกิจ ดังนั้น
งานของมนุษย์จึงไม่สามารถสัมฤทธิ์ความถูกต้องแม่นยาในระดับที่สูงที่สุดได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานของผูค้ นที่ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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งานของมนุษย์คงอยู่ภายในแนวข่ายหนึ่งและถูกจากัด บุคคลหนึ่งสามารถทาได้เพียงงานระยะเฉพาะใดๆ เท่านั้น
และไม่สามารถทางานของทั้งยุคสมัยได้—มิฉะนั้น เขาคงจะนาทางผูค้ นเข้าไปสู่ท่ามกลางกฎต่างๆ แล้ว
งานของมนุษย์สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กบั เวลาหรื อระยะที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งๆ เท่านั้น
นี่เป็ นเพราะว่าประสบการณ์ของมนุษย์มีวงเขตของมันเอง
คนเราไม่สามารถเปรี ยบเทียบงานของมนุษย์กบั พระราชกิจของพระเจ้าได้
วิธีการปฏิบตั ิของมนุษย์และความรู ้เกีย่ วกับความจริ งของเขาทั้งหมดใช้ได้กบั วงเขตที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งๆ
เจ้าไม่สามารถกล่าวว่าเส้นทางที่มนุษย์กา้ วย่างนั้นเป็ นน้ าพระทัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างครบบริ บูรณ์
เพราะมนุษย์สามารถได้รับความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
และไม่สามารถได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างครบบริ บูรณ์ได้
สิ่งที่มนุษย์สามารถรับประสบการณ์ได้ท้งั หมดอยูภ่ ายในวงเขตของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และไม่สามารถเกินจากแนวข่ายความคิดในจิตใจของมนุษย์ที่ปกติได้
คนเหล่านั้นทั้งหมดที่สามารถใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งของความจริ งที่ได้รับประสบการณ์ภายในแนวข่ายนี้
เมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั ความจริง
สิ่งนั้นเป็ นประสบการณ์ของชีวิตมนุษย์ที่ปกติที่ได้รับการประทานความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์เสมอ
นั่นไม่ใช่วิธีการรับประสบการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากชีวิตของมนุษย์ที่ปกติ
พวกเขาได้รับประสบการณ์กบั ความจริงที่ได้รับการประทานความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งอยู่บนรากฐานของการใช้ชีวิตมนุษย์ของพวกเขา ยิง่ ไปกว่านั้น ความจริ งนี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
และความลึกซึ้งของความจริ งนี้สัมพันธ์กบั สภาวะของบุคคลนั้นๆ
คนเราสามารถพูดได้เพียงว่าเส้นทางที่พวกเขาเดินคือชีวิตมนุษย์ที่ปกติของใครบางคนที่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
และอาจจะเรี ยกเส้นทางนั้นได้ว่าเส้นทางที่เดินโดยบุคคลที่ปกติที่ได้รับการประทานความรูแ้ จ้งจากพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ คนเราไม่สามารถพูดได้ว่าเส้นทางที่เขาเดินคือเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระดาเนิน
ในประสบการณ์ของมนุษย์ที่ปกติน้ นั เพราะผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหานั้นไม่เหมือนกัน
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงไม่เหมือนกันด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น
เพราะสภาพแวดล้อมที่ผคู้ นได้รับประสบการณ์และแนวข่ายของประสบการณ์ของพวกเขาไม่เหมือนกัน
และเพราะส่วนผสมของจิตใจและความคิดของพวกเขา
ประสบการณ์ของพวกเขาจึงผสมผสานในระดับที่แตกต่างกัน
บุคคลแต่ละคนเข้าใจความจริ งตามสภาพเงื่อนไขของพวกเขาที่แตกต่างกันและเป็ นปัจเจก
ความเข้าใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับความหมายจริ งๆ ของความจริงไม่ได้ครบบริ บูรณ์

และเป็ นเพียงหนึ่งหรื อหลายแง่มุมของความจริ งนั้นเท่านั้น
วงเขตของความจริงที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขของแต่ละบุคคล ในหนทางนี้
ความรู ้เกี่ยวกับความจริ งเรื่องเดียวกันตามที่แสดงออกโดยผูค้ นที่ต่างกันก็ไม่เหมือนกัน
นี่จึงกล่าวได้ว่าประสบการณ์ของมนุษย์มีขอ้ จากัดเสมอ
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้อย่างครบบริ บูรณ์
อีกทั้งงานของมนุษย์ไม่สามารถได้รับการล่วงรู ้ว่าเป็ นพระราชกิจของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าสิ่งที่มนุษย์แสดงออกจะสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดมากก็ตาม
และถึงแม้ว่าประสบการณ์ของมนุษย์จะใกล้เคียงกับพระราชกิจการทาให้มีความเพียบพร้อมที่พระวิญญาณบริ สุ
ทธิ์ทรงดาเนินการก็ตาม มนุษย์สามารถเป็ นได้เพียงผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
ผูท้ ี่กระทาการงานที่พระเจ้ามอบความไว้วางพระทัยให้แก่เขา
มนุษย์สามารถแสดงออกได้เพียงความรู ้ที่ได้รับการประทานความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์และความจริ งที่
ได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองเท่านั้น
มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติและไม่เป็ นไปตามสภาพเงื่อนไขที่จะเป็ นทางออกของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เขาไม่มีสิทธิ์จะพูดว่างานของเขาคือพระราชกิจของพระเจ้า มนุษย์มีหลักการทางานของมนุษย์
และมนุษย์ทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันและครอบครองสภาพเงื่อนไขที่หลากหลาย
งานของมนุษย์รวมถึงประสบการณ์ท้งั หมดของเขาภายใต้ความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประสบการณ์เหล่านี้สามารถเพียงเป็ นตัวแทนสิ่ งที่มนุษย์เป็ น
และไม่ได้เป็ นตัวแทนสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นหรื อน้ าพระทัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้น
จึงไม่สามารถพูดได้ว่าเส้นทางที่มนุษย์เดินเป็ นเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระดาเนิน
เพราะงานของมนุษย์ไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระราชกิจของพระเจ้า
และงานของมนุษย์และประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็ นน้ าพระทัยที่ครบบริ บรู ณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
งานของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเริ่ มกลายเป็ นกฎเกณฑ์
และวิธีการทางานของเขาถูกจากัดเขตที่วงเขตที่จากัดได้โดยง่าย
และไร้ความสามารถที่จะนาผูค้ นสู่หนทางที่อิสระได้ ผูต้ ิดตามส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภายในวงเขตที่จากัด
และวิธีได้รับประสบการณ์ของพวกเขาก็ถูกจากัดในวงเขตของมันด้วยเช่นกัน
ประสบการณ์ของมนุษย์ถูกจากัดอยู่เสมอ และวิธีการทางานของเขาก็ถูกจากัดเป็ นไม่กี่ชนิดเช่นเดียวกัน
และไม่สามารถเทียบได้กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
นี่เป็ นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้ว ประสบการณ์ของมนุษย์ถูกจากัด

ไม่ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์อย่างไรก็ตาม พระราชกิจนั้นก็ไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์
ไม่ว่าพระราชกิจนั้นได้รับการดาเนินการอย่างไรก็ตาม พระราชกิจนั้นก็ไม่ถูกจากัดด้วยวิธีการหนึ่งเดียวใดๆ
ไม่มีกฎเกณฑ์แต่อย่างใดเลยกับพระราชกิจของพระเจ้า—
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ได้รับการปลดปล่อยและเป็ นอิสระ
ไม่สาคัญว่ามนุษย์ใช้เวลาในการติดตามพระองค์มากเพียงใดก็ตาม เขาไม่สามารถกลัน่ กรองกฎใดๆ
ที่ควบคุมวิธีการทรงพระราชกิจของพระเจ้าได้ ถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระองค์จะมีหลักการ
แต่พระราชกิจก็ได้รับการดาเนินการในวิธีใหม่ๆ เสมอ และมีการพัฒนาใหม่ๆ เสมอ
และอยู่เกินเอื้อมสาหรับมนุษย์ ในช่วงเวลาหนึ่ง
พระเจ้าอาจทรงมีพระราชกิจที่ต่างกันหลายชนิดและการนาทางผูค้ นที่ต่างกันหลายวิธี
ซึ่งทาให้ผูค้ นมีการเข้าสู่และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ
เจ้าไม่สามารถหยัง่ รู ้กฎของพระราชกิจของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงพระราชกิจในวิธีใหม่ๆ เสมอ
และดังนั้นผูต้ ิดตามพระเจ้าจึงไม่กลายเป็ นถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ท้งั หลายเพราะเหตุน้นั เท่านั้น
พระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองหลีกเลี่ยงมโนคติที่หลงผิดของผูค้ นและตอบโต้มโนคติที่หลงผิดของพวกเขา
เสมอ
มีเพียงบรรดาผูท้ ี่ติดตามและไล่ตามเสาะหาพระองค์ดว้ ยหัวใจที่แท้จริ งเท่านั้นที่สามารถทาให้อุปนิสัยของพวกเ
ขาได้รับการแปลงสภาพและมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็ นอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ใดๆ
หรื อถูกจากัดด้วยมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาใดๆ
งานของมนุษย์เรี ยกร้องจากผูค้ นโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ของเขาเองและสิ่งที่เขาเองสามารถสัมฤทธิ์ผล
ได้ มาตรฐานของข้อพึงประสงค์เหล่านี้จากัดอยู่ภายในวงเขตเฉพาะหนึ่งๆ
และวิธีการปฏิบตั ิก็ยงั ถูกจากัดอย่างมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นผูต้ ิดตามจึงใช้ชีวิตภายในวงเขตที่จากัดนี้โดยไม่รู้ตวั
เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็กลายเป็ นกฎเกณฑ์และพิธีกรรม
หากงานของช่วงเวลาหนึ่งได้รับการนาทางโดยใครบางคนที่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการทาให้มีความเพียบพร้อมของพ
ระเจ้าโดยพระองค์เองและยังไม่ได้รับการพิพากษา
ผูต้ ิดตามของเขาทั้งหมดจะกลายเป็ นนักศาสนาและผูเ้ ชี่ยวชาญในการต้านทานพระเจ้า ดังนั้น
หากมีใครสักคนเป็ นผูน้ าที่มีคุณสมบัติ
บุคคลนั้นต้องได้กา้ วผ่านการพิพากษาและได้ยอมรับการทาให้มีความเพียบพร้อมมาแล้ว
พวกที่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาจะแสดงออกเพียงสิ่งที่คลุมเครื อและไม่เป็ นจริงเท่านั้น
ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป
พวกเขาจะนาทางผูค้ นเข้าไปในกฎเกณฑ์ที่คลุมเครื อและเกินธรรมชาติ

พระราชกิจที่พระเจ้าทรงดาเนินการไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหนังของมนุษย์
พระราชกิจของพระองค์ไม่ได้สอดคล้องกับความคิดของมนุษย์ แต่ตอบโต้มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ถูกทาให้ด่างพร้อยด้วยการแต้มสีสนั ของศาสนาที่คลุมเครือ
ผลลัพธ์ของพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้โดยใครบางคนทีย่ งั ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้
อมโดยพระองค์ ผลลัพธ์เหล่านี้เกินที่ความคิดของมนุษย์จะเอื้อมถึง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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งานในจิตใจของมนุษย์น้ นั ง่ายเกินไปที่มนุษย์จะสัมฤทธิ์ ตัวอย่างเช่น
ศิษยาภิบาลและผูน้ าในโลกศาสนาอาศัยความสามารถพิเศษและตาแหน่งของพวกเขาในการทางานของพวกเขา
ผูค้ นที่ติดตามพวกเขามาเป็ นเวลานานจะติดเชื้อความสามารถพิเศษของพวกเขา
และได้รับอิทธิพลจากบางส่วนของสิ่งที่พวกเขาเป็ น พวกเขามุ่งเน้นอยู่กบั ความสามารถพิเศษ ความสามารถ
และความรู ้ของผูค้ น
และพวกเขาให้ความสนใจกับสิ่งเหนือธรรมชาติและหลักทฤษฎีที่ลุ่มลึกและไม่เป็ นจริ งมากมาย
(แน่นอนว่าหลักทฤษฎีที่ลุ่มลึกเป็ นสิ่งที่ไม่อาจบรรลุได้)
พวกเขาไม่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของผูค้ น แต่มงุ่ เน้นไปที่การฝึ กผูค้ นให้เทศนาและทางาน
พัฒนาความรู ้ของผูค้ น และคาสอนทางศาสนามากล้นของพวกเขา
พวกเขาไม่มุ่งเน้นไปที่ว่าอุปนิสัยของผูค้ นเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด หรื อว่าผูค้ นเข้าใจความจริ งมากเพียงใด
พวกเขาไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกีย่ วกับเรื่ องเนื้อแท้ของผูค้ น
และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะพยายามที่จะรู ้ถึงสภาวะที่ปกติและไม่ปกติของผูค้ น
พวกเขาไม่ตอบโต้มโนคติที่หลงผิดของผูค้ น อีกทั้งพวกเขาไม่เผยมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะตัดแต่งผูค้ นเพื่อข้อบกพร่ องหรือความเสื่อมทรามของพวกเขา
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่ติดตามพวกเขาปรนนิบตั ิดว้ ยความสามารถพิเศษของพวกเขา
และทั้งหมดที่พวกเขาปลดปล่อยออกมาคือมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาและทฤษฎีทางเทววิทยา
ซึ่งไม่สมั พันธ์กบั ความเป็ นจริงและไร้ความสามารถที่จะให้ชีวิตกับผูค้ นได้โดยสิ้นเชิง อันทีจ่ ริ งแล้ว
เนื้อแท้ของงานของพวกเขาคือการบ่มพรสวรรค์
เลี้ยงดูผคู้ นที่ไม่มีสิ่งใดให้กลายเป็ นบัณฑิตทางศาสนาที่มีพรสวรรค์
ซึ่งในภายหลังก็ไปทางานและเป็ นผูน้ าต่อไป เจ้าสามารถหยัง่ รู ้กฎเกณฑ์ใดๆ
ในพระราชกิจเป็ นเวลาหกพันปี ของพระเจ้าได้หรือไม่? ในงานที่มนุษย์ทามีกฎเกณฑ์และข้อจากัดมากมาย
และสมองของมนุษย์ก็ดนั ทุรงั จนเกินไป
สิ่งที่มนุษย์แสดงออกจึงเป็ นความรู ้และการตระหนักที่อยู่ภายในวงเขตของประสบการณ์ของเขา
มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะแสดงออกถึงสิ่งอืน่ ใดนอกเหนือไปจากนี้
ประสบการณ์หรื อความรู ้ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความสามารถพิเศษหรื อสัญชาตญาณของเขา
สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะการทรงนาและการทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงโดยตรงของพระเจ้า
มนุษย์มีเพียงปฏิภาณที่จะยอมรับการเป็ นผูเ้ ลี้ยงนี้
และไม่มีปฏิภาณใดที่สามารถแสดงออกได้โดยตรงว่าเทวสภาพคืออะไร

มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะเป็ นแหล่งกาเนิด เขาสามารถเป็ นได้เพียงภาชนะที่รองรับน้ าจากแหล่งกาเนิดเท่านั้น
นี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ ปฏิภาณที่คนเราควรมีในฐานะมนุษย์
หากบุคคลหนึ่งสูญเสียปฏิภาณที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าและสูญเสียสัญชาตญาณของมนุษย์
บุคคลนั้นก็จะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปเช่นกัน และสูญเสียหน้าที่ของมนุษย์ที่ได้รับการทรงสร้างขึ้น
หากบุคคลหนึ่งไม่มีความรู ้หรือได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าหรื อพระราชกิจของพระองค์
บุคคลนั้นก็จะสูญเสียหน้าที่ของเขา ซึ่งเป็ นหน้าที่ที่เขาควรกระทาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
และสูญเสียความมีเกียรติของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
การแสดงออกว่าเทวสภาพคืออะไรเป็ นสัญชาตญาณของพระเจ้า
ไม่ว่าจะแสดงออกในเนื้อหนังโดยพระวิญญาณโดยตรงหรื อไม่ก็ตาม นี่คือพันธกิจของพระเจ้า
มนุษย์แสดงออกถึงประสบการณ์หรื อความรู ้ของเขาเอง (นั่นคือ แสดงออกถึงสิ่งที่เขาเป็ น)
ในช่วงระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าหรื อหลังจากนั้น นี่คอื สัญชาตญาณของมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์
และมันคือสิ่งที่มนุษย์ควรสัมฤทธิ์
ถึงแม้ว่าการแสดงออกของมนุษย์จะไปไม่ถงึ สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงออกเป็ นอย่างมาก
และถึงแม้ว่าการแสดงออกของมนุษย์จะถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์หลายประการ
แต่มนุษย์ตอ้ งทาให้หน้าที่ที่ตนควรทาให้ลุล่วงได้ และทาสิ่งที่เขาต้องทา
มนุษย์ควรทาทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สามารถทาได้เพื่อทาให้หน้าที่ของเขาลุล่วง
และเขาไม่ควรมีการสงวนตัวใดๆ แม้แต่น้อย
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าต้องรู ้วิธีที่จะบอกความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระเจ้ากับงานของมนุษย์
เจ้าสามารถมองเห็นสิง่ ใดในงานของมนุษย์? มีองค์ประกอบของประสบการณ์ของมนุษย์มากมายในงานของเขา
สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือสิ่งที่เขาเป็ น พระราชกิจของพระเจ้าเองก็แสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นเช่นเดียวกัน
แต่สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นก็แตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์เป็ น
สิ่งที่มนุษย์เป็ นนั้นเป็ นตัวแทนประสบการณ์และชีวิตของมนุษย์
(สิ่งที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์หรื อเผชิญในชีวิตของพวกเขา หรื อปรัชญาสาหรับการใช้ชีวิตที่เขามี)
และผูค้ นที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างก็แสดงออกถึงการเป็ นอยู่ที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าเจ้ามีประสบการณ์ของสังคมหรื อไม่และไม่ว่าเจ้าใช้ชีวิตจริ งๆ
ในครอบครัวของเจ้าและได้รับประสบการณ์ภายในนั้นอย่างไร สามารถมองเห็นได้ในสิ่งที่เจ้าแสดงออก
ในขณะที่เจ้าไม่สามารถมองเห็นว่าพระองค์ทรงมีประสบการณ์ทางสังคมหรื อไม่ในพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ ร
งจุติเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงตระหนักรู ้เป็ นอย่างดีถงึ แก่นแท้ของมนุษย์
และทรงสามารถเปิ ดเผยการปฏิบตั ิประเภทต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผูค้ นทุกประเภท
พระองค์ทรงพระปรี ชายิ่งกว่านั้นในการเปิ ดเผยอุปนิสัยที่เสื่อมทรามทั้งหลายและพฤติกรรมที่เป็ นกบฏของพวก
มนุษย์ พระองค์ไม่ดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางผูค้ นทางโลก
แต่พระองค์ทรงตระหนักรู ้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ธรรมดาและความเสื่อมทรามทั้งหมดของผูค้ นทางโลก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงจัดการกับโลก พระองค์ทรงรู ้กฎการจัดการโลก
เพราะพระองค์เข้าพระทัยธรรมชาติของมนุษย์อย่างครบถ้วน
พระองค์ทรงรู ้เกีย่ วกับพระราชกิจของพระวิญญาณที่ตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นและหูของมนุษย์ไม่สามาร
ถได้ยิน ทั้งในวันนี้และในอดีต
นี่รวมถึงสติปัญญาที่ไม่ใช่ปรัชญาสาหรับการใช้ชีวิตและการอัศจรรย์ที่ผคู้ นหยัง่ ลึกได้ยาก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งเปิ ดกว้างต่อผูค้ นและซ่อนเร้นจากผูค้ นด้วยเช่นกัน
สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่บุคคลเหนือปกติเป็ น
แต่เป็ นพระลักษณะโดยธรรมชาติของพระวิญญาณและสิ่งที่พระวิญญาณทรงเป็ น
พระองค์ไม่ได้ทรงพระดาเนินทัว่ โลก แต่ทรงรู ้ทุกสิ่งทุกอย่างเกีย่ วกับโลก พระองค์ทรงสัมผัสกับ
“พวกลิงคล้ายคน” ที่ไม่มีความรู ้หรื อความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก
แต่พระองค์ทรงแสดงพระวจนะที่สูงกว่าความรู ้และสูงกว่าเหล่ามนุษย์ที่ยิ่งใหญ่
พระองค์ดารงพระชนม์ชีพภายในกลุม่ ผูค้ นที่ท่มึ และด้านชา
ผูท้ ี่ปราศจากสภาวะความเป็ นมนุษย์และผูท้ ไี่ ม่เข้าใจธรรมเนียมและชีวิตของมนุษยชาติ

แต่พระองค์ทรงสามารถขอให้มวลมนุษย์ใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และในขณะเดียวกันก็ทรงเปิ ดเผยพื้นฐานและสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ต่าต้อยของมวลมนุษย์
ทั้งหมดนี้คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งสูงส่งกว่าสิ่งที่บุคคลที่มีเนื้อและเลือดคนใดเป็ น สาหรับพระองค์แล้ว
ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตทางสังคมที่ซับซ้อน ยุ่งยาก
และสกปรกเพื่อที่จะทรงพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทาและเปิ ดเผยถึงแก่นแท้ของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามอย่า
งถ้วนทัว่ ชีวิตทางสังคมที่สกปรกไม่เสริ มสร้างเนื้อหนังของพระองค์
พระราชกิจและพระวจนะของพระองค์เพียงเปิ ดเผยถึงความไม่เชื่อฟังของมนุษย์เท่านั้น
และไม่ได้จดั เตรี ยมประสบการณ์และบทเรี ยนเพื่อการจัดการโลกให้กบั มนุษย์
พระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องเจาะลึกด้านสังคมหรื อครอบครัวของมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงจัดหาชีวิตให้กบั มนุษย์
การตีแผ่และการพิพากษามนุษย์ไม่ใช่การแสดงออกถึงประสบการณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
นั่นคือการเปิ ดเผยของพระองค์ถึงความไม่ชอบธรรมของมนุษย์หลังจากที่ทรงได้รูถ้ ึงความไม่เชื่อฟังของมนุษย์ม
าเป็ นเวลานานและทรงชิงชังความเสื่อมทรามของมนุษย์
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาทั้งหมดมีความหมายเพื่อเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมนุษย์
และเพื่อแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น มีเพียงพระองค์ที่ทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจนี้ได้
พระราชกิจนี้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่บุคคลที่มีเนื้อและเลือดสามารถสัมฤทธิ์ได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาไม่ได้เป็ นตัวแทนถึงประสบการณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
ส่วนงานที่มนุษย์ทาเป็ นตัวแทนถึงประสบการณ์ของเขา ทุกคนพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา
พระเจ้าทรงสามารถแสดงออกถึงความจริงได้โดยตรง
ในขณะที่มนุษย์สามารถแสดงออกได้เพียงประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความจริ งที่เขาได้รบั ประสบการณ์มาแล้
วเท่านั้น พระราชกิจของพระเจ้าไม่มีกฎเกณฑ์และไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดด้านเวลาหรื อภูมิศาสตร์
พระองค์ทรงสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นได้ทุกที่ทุกเวลา
พระองค์ทรงพระราชกิจตามที่พระองค์มีพระประสงค์ งานของมนุษย์มีเงื่อนไขและบริ บท
หากปราศจากสิ่งเหล่านี้
เขาจะไร้ความสามารถที่จะทางานและไร้ความสามารถที่จะแสดงออกถึงความรู ้ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าหรื อประ
สบการณ์ที่เขามีเกี่ยวกับความจริ ง
ในการที่จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าเองหรื องานของมนุษย์น้นั
เจ้าเพียงต้องเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสอง
หากไม่มีพระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองทรงกระทาและมีเพียงงานของมนุษย์
เจ้าจะรู ้เพียงว่าคาสอนของมนุษย์น้นั สูงเกินความสามารถของบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด น้ าเสียงการพูดของพวกเขา
หลักการของพวกเขาในการรับมือกับสิ่งต่างๆ
และกิริยาอันมีประสบการณ์และมัน่ คงของพวกเขาในการทางานนั้นอยู่เกินเอื้อมสาหรับผูอ้ นื่
พวกเจ้าทุกคนต่างเลื่อมใสผูค้ นที่มีขีดความสามารถดีและความรู ้ที่สูงส่งเหล่านี้
แต่เจ้าไม่สามารถมองเห็นจากพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์อยู่สูง
เพียงใด แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พระองค์ทรงธรรมดา และเมื่อทรงพระราชกิจ พระองค์ทรงปกติและเป็ นจริ ง
กระนั้นยังทรงไม่อาจวัดได้โดยมนุษย์ธรรมดา ซึ่งดังนั้นจึงทาให้ผคู้ นรู ้สึกมีความเคารพประเภทหนึ่งต่อพระองค์
บางทีประสบการณ์ของบุคคลหนึ่งในการทางานของเขาล้าหน้าเป็ นพิเศษ
หรื อจินตนาการและการใช้เหตุผลของเขาล้าหน้าเป็ นพิเศษ และสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาก็ดีเป็ นพิเศษ
ลักษณะเช่นนั้นจะสามารถรับความเลื่อมใสของผูค้ นได้เท่านั้น
แต่ไม่สามารถปลุกเร้าความเกรงขามและเกรงกลัวของพวกเขาได้
ผูค้ นทั้งหมดต่างเลื่อมใสผูท้ ี่สามารถทางานได้ดี ผูท้ ี่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเป็ นพิเศษ
และผูท้ ี่สามารถปฏิบตั ิตามความจริ ง แต่ผคู้ นเช่นนั้นไม่มีวนั สามารถเอาความเกรงขามออกมาได้
มีเพียงความเลื่อมใสและความอิจฉาเท่านั้น
แต่ผคู้ นที่ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้เลื่อมใสพระเจ้า

พวกเขากลับรู ้สึกว่าพระราชกิจของพระองค์อยู่เกินเอื้อมของมนุษย์และยากที่มนุษย์จะหยัง่ ถึงได้
ว่าพระราชกิจของพระองค์สดชื่นและน่าพิศวง เมื่อผูค้ นได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
ความรู ้แรกที่เขามีเกี่ยวกับพระองค์คือพระองค์ทรงยากหยัง่ ถึง ทรงชาญฉลาด และทรงน่าพิศวง
และพวกเขาเคารพพระองค์และรูส้ ึกถึงความล้าลึกของพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาโดยไม่รู้ตวั
ซึ่งอยู่เกินจากความรู ้ความเข้าใจของจิตใจมนุษย์
ผูค้ นเพียงต้องการที่จะมีความสามารถทาได้ตามสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์
เพื่อทาให้สมดังพระองค์ทรงพึงปรารถนาเท่านั้น พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะเกินพระพักตร์พระองค์
เพราะพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทานั้นไปไกลเกินกว่าความคิดและจินตนาการของมนุษย์
และมนุษย์ไม่สามารถทาแทนพระองค์ได้ แม้กระทัง่ มนุษย์เองก็ไม่รู้ถงึ ความไม่เพียงพอของเขาเอง กระนั้น
พระเจ้าทรงสร้างเส้นทางใหม่และได้ทรงมานามนุษย์เข้าสู่โลกที่ใหม่กว่าและสวยงามกว่า
และด้วยเหตุน้ นั มวลมนุษย์จึงได้สร้างความก้าวหน้าใหม่ๆ และได้มีการเริ่ มต้นใหม่
สิ่งที่ผคู้ นรู ้สึกเพื่อพระเจ้าไม่ใช่ความเลื่อมใส หรื อไม่ใช่แค่ความเลื่อมใส
ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเขาคือความเกรงขามและความรัก
ความรู ้สึกของพวกเขาคือพระเจ้าทรงน่าพิศวงโดยแท้
พระองค์ทรงพระราชกิจที่มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะทาได้ และตรัสสิ่งต่างๆ
ที่มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะพูดได้
ผูค้ นที่ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้ามีความรู ้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้เสมอ
ผูค้ นที่มีประสบการณ์ลึกซึ้งเพียงพอจะสามารถเข้าใจความรักของพระเจ้า
พวกเขาสามารถรู ้สึกถึงความดีงามของพระองค์ ว่าพระราชกิจของพระองค์ช่างชาญฉลาด ช่างน่าพิศวง
และด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นพลังที่ไม่จากัดที่เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเขา
มันไม่ใช่ความกลัวหรื อความรักและความนับถือชัว่ ครั้งคราว
แต่เป็ นสานึกรับรู ้อย่างลึกซึ้งถึงความสงสารที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มนุษย์และการยอมผ่อนปรนให้กบั เขา
อย่างไรก็ตาม
ผูค้ นที่เคยได้รับประสบการณ์กบั การตีสอนและการพิพากษาของพระองค์สานึกรับรูถ้ ึงพระบารมีของพระองค์แ
ละสานึกรับรู ้ว่าพระองค์ไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั การทาให้ขุ่นเคืองใดๆ
แม้กระทัง่ ผูค้ นที่เคยได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์มากมายก็ไร้ความสามารถที่จะหยัง่ ลึกพระอ
งค์ได้
ทุกผูค้ นที่เคารพพระองค์อย่างแท้จริ งรู ้ว่าพระราชกิจของพระองค์ไม่สอดคล้องกับมโนคติทหี่ ลงผิดของผูค้ น
แต่ตรงกันข้ามกับมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเสมอ

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผคู้ นเลื่อมใสพระองค์ท้งั หมดหรือแสดงท่าทางแห่งการนบนอบต่อพระองค์
แต่พวกเขาควรสัมฤทธิ์ความเคารพที่แท้จริ งและการนบนอบที่แท้จริ ง ในพระราชกิจอันมากมายของพระองค์
ผูใ้ ดก็ตามที่มีประสบการณ์ที่แท้จริ งจะรู ้สึกเคารพพระองค์ ซึ่งสูงกว่าการเลื่อมใส
ผูค้ นได้มองเห็นพระอุปนิสัยของพระองค์เนื่องจากพระราชกิจการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์
และดังนั้นพวกเขาจึงเคารพพระองค์ในหัวใจของพวกเขา พระเจ้าควรทรงได้รับการเคารพและเชื่อฟัง
เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและพระอุปนิสยั ของพระองค์ไม่เหมือนกับของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
และอยู่เหนือกว่าของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง พระเจ้าทรงปรากฏด้วยพระองค์เองและทรงคงอยู่ชวั่ นิจนิรันดร์
และไม่ทรงใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้าง และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ควรค่าแก่การเคารพและการเชื่อฟัง
มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการนี้ ดังนั้น
ผูค้ นทั้งหมดที่ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์และรู ้จกั พระองค์อย่างแท้จริงจึงรู ้สึกถึงความเคาร
พต่อพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกที่ไม่ปลดปล่อยมโนคติที่หลงผิดที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระองค์—
พวกที่ไม่คานึงถึงพระองค์ว่าทรงเป็ นพระเจ้าเลย—ไม่มีความเคารพต่อพระองค์
และถึงแม้ว่าพวกเขาจะติดตามพระองค์ แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับพิชิต พวกเขาคือผูค้ นที่ไม่เชื่อฟั งโดยธรรมชาติ
ดังนั้น
สิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยว่าจะสัมฤทธิ์ผลโดยการทรงพระราชกิจเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหมดได้มีหัวใจแห่ง
การเคารพให้กบั พระผูส้ ร้าง นมัสการพระองค์ และนบนอบต่ออานาจครอบครองของพระองค์อย่างไม่มีเงือ่ นไข
นี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์มีจุดมุ่งหมายที่จะสัมฤทธิ์
หากผูค้ นที่เคยได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจดังกล่าวไม่เคารพพระเจ้าแม้แต่น้อย
และหากการไม่เชื่อฟังในอดีตของเขาไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงเลย เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะถูกกาจัดอย่างแน่นอน
หากท่าทีที่บุคคลหนึ่งมีต่อพระเจ้าเป็ นเพียงการเลื่อมใสพระองค์หรื อการแสดงความนับถือต่อพระองค์จากที่ไกล
ๆ และไม่ใช่การรักพระองค์เลยแม้แต่น้อย
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ที่บุคคลที่ปราศจากหัวใจที่รักพระเจ้าได้มาถึง
และบุคคลนั้นขาดเงื่อนไขที่จะได้รับการทาใหมีความเพียบพร้อม
หากพระราชกิจมากมายไร้ความสามารถที่จะได้รับความรักที่แท้จริ งของบุคคล
เช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ได้รับพระเจ้า และไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความจริ งอย่างจริ งแท้
บุคคลที่ไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้รักความจริงและดังนั้นจึงไม่สามารถได้รับพระเจ้า
แล้วจะนับประสาอะไรกับการได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้า
ผูค้ นเช่นนั้นไร้ความสามารถที่จะเคารพพระเจ้าได้
ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างไรก็ตาม

และไม่ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์กบั การพิพากษาอย่างไรก็ตาม
เหล่านี้คือผูค้ นที่มีธรรมชาติที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และผูท้ ี่มอี ุปนิสัยชัว่ ร้ายอย่างถึงทีส่ ุด
ทุกคนที่ไม่เคารพพระเจ้าจะต้องถูกกาจัด ต้องเป็ นเป้าหมายการลงโทษ
และต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับผูท้ ี่ทาความชัว่ และต้องทนทุกข์มากยิง่ กว่าผูท้ ี่ได้กระทาสิ่งทีไ่ ม่ชอบธรรม
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ที่จริ งแล้ว พระราชกิจของพระเจ้าแตกต่างไปจากงานของมนุษย์ และยิง่ ไปกว่านั้น
การแสดงออกทั้งหลายของพระองค์จะสามารถเป็ นอย่างเดียวกับการแสดงออกของพวกเขาได้อย่างไร?
พระเจ้าทรงมีพระอุปนิสัยเฉพาะของพระองค์เอง ในขณะที่มนุษย์มีหน้าที่ท้งั หลายที่พวกเขาควรที่จะทาให้ลุล่วง
พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นแสดงออกในพระราชกิจของพระองค์
ในขณะที่หน้าที่ของมนุษย์น้นั จาแลงรู ปอยู่ในประสบการณ์ท้งั หลายของมนุษย์และแสดงออกในการไล่ตามเสาะ
หาทั้งหลายของมนุษย์ ดังนั้นจึงกลายเป็ นที่ชดั เจนโดยผ่านทางพระราชกิจซึ่งได้รับการปฏิบตั ิเสร็จสิ้น
ว่าอะไรบางอย่างคือการแสดงออกของพระเจ้าหรื อการแสดงออกของมนุษย์
ไม่จาเป็ นที่จะต้องได้รับการอธิบายโดยพระเจ้าพระองค์เอง
อีกทั้งไม่จาเป็ นต้องพึงประสงค์ให้มนุษย์พยายามมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นพยาน ยิง่ ไปกว่านั้น
ไม่จาเป็ นที่พระเจ้าพระองค์เองจะต้องทรงหยุดยัง้ บุคคลใดๆ ทั้งหมดนี้มาในฐานะวิวรณ์ตามธรรมชาติ
นั่นไม่ได้ถูกบังคับและไม่ใช่อะไรบางอย่างที่มนุษย์สามารถแทรกแซงได้
หน้าที่ของมนุษย์สามารถรับรู ้ได้โดยผ่านทางประสบการณ์ของพวกเขา
และไม่ได้พึงประสงค์ให้ผูค้ นต้องทางานเกี่ยวกับประสบการณ์พิเศษใดๆ
แก่นแท้ท้งั หมดของมนุษย์สามารถถูกเปิ ดเผยได้ขณะที่พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ในขณะที่พระเจ้าทรงสามารถแสดงพระอุปนิสัยในเนื้อแท้ของพระองค์ในขณะที่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระ
องค์ หากนัน่ เป็ นงานของมนุษย์ นัน่ ก็ยอ่ มไม่สามารถถูกปกปิ ดได้มิด หากนัน่ เป็ นพระราชกิจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมเป็ นไปไม่ได้ยิ่งขึ้นไปอีกที่พระอุปนิสัยของพระเจ้าจะถูกปกปิ ดโดยใครก็ตาม
นับประสาอะไรที่จะถูกควบคุมโดยมนุษย์ ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นพระเจ้า
และงานและคาพูดของพวกเขาก็ไม่สามารถคิดได้ว่าศักดิ์สิทธิ์หรื อพิจารณาว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นมนุษย์เพราะพระองค์ได้ทรงสวมพระองค์เองในเนื้อหนัง
แต่พระราชกิจของพระองค์ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็ นงานของมนุษย์หรื อหน้าที่ของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น
ถ้อยดารัสของพระเจ้าและจดหมายทั้งหลายของเปาโลไม่สามารถนาไปเทียบเท่ากันได้
อีกทั้งการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าและคาพูดเกี่ยวกับการสั่งสอนของมนุษย์ก็ไม่สามารถนาไปพูดถึง
บนเงื่อนไขที่เท่ากันได้ ดังนั้น จึงมีหลักการต่างๆ ที่แยกแยะพระราชกิจของพระเจ้าจากงานของมนุษย์
เหล่านี้ได้รับการแยกแยะตามแก่นแท้ต่างๆ ของตัวเอง
ไม่ใช่ตามวงเขตของงานหรื อความมีประสิทธิภาพชัว่ คราวของงาน เกี่ยวกับหัวเรื่ องนี้
ผูค้ นส่วนใหญ่ทาข้อผิดพลาดเกีย่ วกับหลักการ นี่เป็ นเพราะมนุษย์ดูที่ภายนอก ซึ่งพวกเขาสามารถสัมฤทธิผลได้
ในขณะที่พระเจ้าทอดพระเนตรที่แก่นแท้ ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ดว้ ยตาเนื้อของมวลมนุษย์

หากเจ้าถือว่าพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าเป็ นหน้าที่ของมนุษย์ทวั่ ไป
และมองว่างานขนาดใหญ่ของมนุษย์เป็ นพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งทรงสวมใส่ในเนื้อหนัง
แทนที่จะเป็ นหน้าที่ซ่ึงมนุษย์ทาให้ลุล่วง เช่นนั้นแล้วเจ้าไม่เข้าใจผิดในหลักการหรอกหรื อ?
จดหมายทั้งหลายและอัตชีวประวัติท้งั หลายของมนุษย์สามารถเขียนขึ้นได้อย่างง่ายดาย
แต่เพียงบนรากฐานของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ดี
ถ้อยดารัสและพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถทาให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดายโดยมนุษย์หรื อทาให้สัมฤทธิผ
ลได้โดยสติปัญญาและการคิดมนุษย์
อีกทั้งผูค้ นไม่สามารถอธิบายถ้อยดารัสและพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างถ้วนทัว่ ภายหลังจากที่ได้สารวจสิ่งเห
ล่านั้นแล้ว หากเรื่ องเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ไม่กอ่ ให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ ในพวกเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็เป็ นที่ชดั เจนว่าความเชื่อของพวกเจ้านั้นไม่แท้จริงอย่างยิง่ หรือไม่ได้รับการถลุง
อาจกล่าวได้แค่เพียงว่าความเชื่อของพวกเจ้าเต็มไปด้วยความคลุมเครื อ และทั้งสับสนงุนงงและไร้ซ่ึงหลักการ
หากปราศจากความเข้าใจกระทัง่ ประเด็นปัญหาสาคัญทั้งหลายอันเป็ นพืน้ ฐานที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์แล้
ว ความเชื่อประเภทนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่ขาดพร่ องความสามารถในการเข้าใจอย่างสิ้นเชิงหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “เจ้ามีจุดยืนว่าด้วยจดหมาย 13 ฉบับอย่างไร?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 183
พระเยซูทรงอยู่บนแผ่นดินโลกเป็ นเวลาสามสิบสามปี ครึ่ง
พระองค์เสด็จมาเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจการตรึ งกางเขน และผ่านการตรึ งกางเขนนั้น
พระเจ้าทรงได้รับส่วนหนึ่งของพระสิริของพระองค์ เมื่อพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดในเนื้อหนัง
พระองค์สามารถถ่อมพระทัยและหลบซ่อน และทรงสามารถสู้ทนความทุกข์มหาศาลได้
แม้พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง พระองค์ยงั ทรงสู้ทนทุกการถูกเหยียดหยามและทุกการกล่าวคาหยาบช้า
และพระองค์ทรงสู้ทนความเจ็บปวดอันแสนสาหัสในการถูกตอกตรึงกับกางเขนเพือ่ ทาพระราชกิจแห่งการไถ่ใ
ห้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากพระราชกิจในช่วงระยะนี้ได้สรุ ปปิ ดตัวลงแล้ว
แม้ผคู้ นมองเห็นว่าพระเจ้าทรงได้รับพระสิริอนั ใหญ่หลวง
นี่ไม่ใช่ความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระสิริของพระองค์
แต่เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของพระสิริของพระองค์เท่านั้นที่พระองค์ทรงได้รับจากพระเยซู
ถึงแม้ว่าพระเยซูทรงสามารถสู้ทนทุกความยากลาบาก ถ่อมพระทัยและหลบซ่อนตัว ถูกตรึ งกางเขนเพื่อพระเจ้า
พระเจ้าก็ทรงได้รับพระสิริของพระองค์เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้น
และพระองค์ทรงได้รับพระสิริของพระองค์ในประเทศอิสราเอล พระเจ้ายังทรงมีพระสิริอยูอ่ ีกหนึ่งส่วน
นั่นก็คือ
การเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอย่างจริ ง จังและทาให้ผูค้ นกลุ่มหนึ่งมีความเพียบพร้อม
ในระหว่างช่วงระยะพระราชกิจของพระเยซู พระองค์ได้ทรงกระทาสิ่งเหนือธรรมชาติบางประการ
แต่พระราชกิจในช่วงระยะนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อทาการแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์แต่อย่างใด
โดยหลักแล้วเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงสามารถทนทุกข์และถูกตรึ งกางเขนเพื่อพระเจ้าได้
ว่าพระเยซูทรงสามารถทนทุกข์ความเจ็บปวดมหาศาลได้ก็เพราะพระองค์ทรงรักพระเจ้า
และว่าพระองค์ยงั คงเต็มพระทัยที่จะพลีอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อน้ าพระทัยของพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทอด
ทิ้งพระองค์ก็ตาม
หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นในประเทศอิสราเอลและพระเยซูทรงถูกตอก
ตรึ งกับกางเขนแล้ว พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ และพระเจ้าทรงแสดงคาพยานต่อหน้าซาตาน
พวกเจ้าทั้งไม่รู้อีกทัง้ ไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นเนื้อหนังอย่างไรในประเทศจีน ดังนั้น
พวกเจ้าจะสามารถมองเห็นว่าพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติอย่างไร?
เมื่อพระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมากมายในพวกเจ้าจนพวกเจ้ายืนหยัดมัน่ คง
เมื่อนั้นพระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระยะนี้จึงประสบความสาเร็จ และนี่คือส่วนหนึ่งของพระสิริของพระเจ้า
พวกเจ้ามองเห็นเพียงสิ่งนี้ และพวกเจ้ายังไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า

ยังไม่ได้มอบหัวใจของเจ้าให้พระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
พวกเจ้ายังไม่ได้มองเห็นพระสิริน้ีอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
เจ้ามองเห็นเพียงว่าพระเจ้าได้ทรงพิชิตหัวใจของพวกเจ้าแล้ว ว่าพวกเจ้าไม่มีวนั สามารถไปจากพระองค์ได้
และจะติดตามพระเจ้าไปจนถึงที่สุดและหัวใจของเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง และว่านี่คือพระสิริของพระเจ้า
เจ้ามองเห็นพระสิริของพระเจ้าในสิ่งใด? ในผลของพระราชกิจของพระองค์ในผูค้ น
ผูค้ นมองเห็นว่าพระเจ้าทรงดีงามยิง่ นัก พวกเขามีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และไม่เต็มใจที่จะไปจากพระองค์
และนี่คือพระสิริของพระเจ้า เมื่อความแข็งแกร่งของพีน่ ้องชายหญิงของคริ สตจักรทั้งหลายเกิดขึ้น
และพวกเขาสามารถรักพระเจ้าจากหัวใจของพวกเขา
มองเห็นฤทธานุภาพอันสูงสุดของพระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิ
ฤทธานุภาพอันหาใดเปรี ยบได้แห่งพระวจนะของพระองค์
เมื่อพวกเขามองเห็นว่าพระวจนะของพระองค์มีสิทธิอานาจ
และว่าพระองค์ทรงสามารถริ เริ่ มพระราชกิจของพระองค์ในเมืองร้างของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
และแม้ว่าผูค้ นกาลังอ่อนแอ แต่เมื่อหัวใจของพวกเขากราบไหว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และพวกเขาเต็มใจยอมรับพระวจนะของพระเจ้า และแม้ว่าพวกเขาอ่อนแอและไม่คู่ควร
แต่เมื่อพวกเขาสามารถมองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าช่างควรค่าต่อความรักและช่างคู่ควรแก่การทะนุถนอมข
องพวกเขา เช่นนั้นนี่คือพระสิริของพระเจ้า เมื่อถึงวันที่ผคู้ นได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และสามารถยอมจานนเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์
และฝากความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และชะตากรรมของพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงได้รับพระสิริส่วนที่สองอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
กล่าวได้ว่าเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิได้เสร็ จสิ้นอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์แล้ว
พระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะมาถึงบทอวสาน กล่าวคือ
เมื่อบรรดาผูท้ ี่ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้รับเลือกสรรโดยพระเจ้านั้นได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
พระเจ้าจะทรงได้รับพระเกียรติ
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้ทรงนาส่ วนที่สองของพระสิริของพระองค์ไปทางทิศตะวันออก
แล้วแต่พระสิริน้ีไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
พระเจ้าได้ทรงนาพระราชกิจของพระองค์มาทางทิศตะวันออกแล้ว พระองค์ได้เสด็จมาที่ทิศตะวันออกแล้ว
และนี่คือพระสิริของพระเจ้า วันนี้ ถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระองค์จะยังไม่แล้วเสร็จ
แต่เพราะพระเจ้าได้ตดั สินพระทัยที่จะทรงพระราชกิจแล้ว พระราชกิจนี้จะมีอนั สาเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน
พระเจ้าได้ตดั สินพระทัยว่าพระองค์จะทรงพระราชกิจในประเทศจีนให้เสร็จสิ้น

และพระองค์ทรงตั้งมัน่ ที่จะทาให้พวกเจ้าครบบริ บูรณ์ ดังนั้น พระองค์ไม่ประทานทางออกให้เจ้า—
พระองค์ได้ทรงพิชิตหัวใจของเจ้าแล้ว และเจ้าต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าเจ้าจะต้องการหรื อไม่ก็ตาม
และเมื่อพวกเจ้าได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าแล้ว พระเจ้าก็ทรงได้รับพระเกียรติ วันนี้
พระเจ้ายังไม่ได้รับพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ เพราะพวกเจ้ายังไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ถึงแม้ว่าหัวใจของพวกเจ้าได้กลับไปหาพระเจ้าแล้ว ยังคงมีความอ่อนแอมากมายในเนื้อหนังของเจ้า
เจ้าไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย เจ้าไร้ความสามารถที่จะใส่ใจในน้ าพระทัยของพระเจ้า
และเจ้ายังมีสิ่งต่างๆ ในด้านลบมากมายที่พวกเจ้าจาต้องกาจัดออกไปจากตัวของพวกเจ้า
และเจ้ายังต้องก้าวผ่านการทดสอบและกระบวนการถลุงอีกมากมาย
มีเพียงในหนทางนั้นเท่านั้นที่อุปนิสยั ชีวิตของเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
และเจ้าจะสามารถถูกพระเจ้ารับไว้ได้
ตัดตอนมาจาก “บทสนทนารวบรัดเกี่ยวกับ ‘อาณาจักรพันปี ได้มาถึงแล้ว’” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 184
ณ เวลานั้น พระราชกิจของพระเยซูคือพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง บาปต่างๆ
ของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้รับการอภัย ตราบเท่าที่เจ้าเชื่อในพระองค์ พระองค์จะทรงไถ่เจ้า
หากเจ้าเชื่อในพระองค์ เจ้าก็ไม่เป็ นคนบาปอีกต่อไป เจ้าได้รับการปลดเปลื้องจากบาปของเจ้า
นี่คือสิ่งที่เป็ นความหมายของการได้รับการช่วยให้รอด และการได้รับความเป็ นธรรมโดยความเชื่อ
แต่ถึงกระนั้นในบรรดาผูท้ ี่เชื่อ ก็ยงั คงมีสิ่งที่เป็ นกบฏและต่อต้านพระเจ้า และที่ยงั คงต้องค่อยๆ ลบออกไป
ความรอดมิได้หมายความว่ามนุษย์ตอ้ งได้รับการรับไว้โดยพระเยซูโดยสิ้นเชิง
แต่หมายความว่ามนุษย์จะไม่มีบาปอีกต่อไป หมายความว่าเขาได้รับการอภัยบาปของเขาแล้ว หากว่าเจ้าเชื่อ
เจ้าจะไม่มีวนั มีบาปอีก ณ เวลานั้น
พระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่บรรดาสาวกของพระองค์ไม่อาจจับใจความได้
และได้ตรัสมากมายหลายอย่างที่ผคู้ นไม่เข้าใจ นี่เป็ นเพราะ ณ เวลานั้น พระองค์มิได้ให้คาอธิบายใดๆ
ด้วยเหตุน้ีเอง หลายปี หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จจากไป มัทธิวได้ทาทะเบียนลาดับพงศ์ข้นึ เพื่อพระเยซู
และคนอื่นๆ ก็ได้ทางานมากมายที่มาจากเจตจานงของมนุษย์
พระเยซูมิได้เสด็จมาเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมและได้รับมนุษย์ แต่เพื่อทรงพระราชกิจช่วงระยะหนึ่ง
นั่นคือ การนามาซึ่งข่าวประเสริ ฐแห่งอาณาจักรสวรรค์
และการทาให้พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนครบบริ บูรณ์ และดังนั้น ทันทีที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน
พระราชกิจของพระองค์กไ็ ด้มาถึงบทอวสานที่ครบบริ บูรณ์ แต่ในช่วงระยะปัจจุบนั นี้ —
ที่เป็ นพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย—มีพระวจนะที่ตอ้ งตรัสออกไปมากขึ้น มีพระราชกิจที่ตอ้ งทามากขึ้น
และต้องมีกระบวนการต่างๆ มากมาย ดังนั้น ความล้าลึกต่างๆ
จากพระราชกิจของพระเยซูและพระยาห์เวห์ก็ตอ้ งได้รับการเปิ ดเผยด้วยเช่นกัน
เพื่อที่ผคู้ นทั้งปวงอาจจะได้มีความเข้าใจและความกระจ่างแจ้งในการเชื่อของพวกเขา
เพราะนี่คือพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย และยุคสุดท้ายคือบทอวสานของพระราชกิจของพระเจ้า
เป็ นเวลาแห่งการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจ
พระราชกิจช่วงระยะนี้จะชี้แจงธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์และการไถ่ของพระเยซูแก่เจ้า
และโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อที่เจ้าอาจจะได้เข้าใจพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลแห่งแผนการบริหารจัดการหกพันปี
ของพระเจ้า และซึ้งคุณค่ากับนัยสาคัญและเนื้อแท้ท้งั หมดของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี น้ี
และเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจทั้งหมดที่พระเยซูได้ทรงกระทาไปและพระวจนะทั้งหลายที่พระองค์ได้ตรั
สไป และปรับการเชื่อถือและการรักใคร่ บูชาในพระคัมภีร์แบบมืดบอดของเจ้าให้สมดุล
ทั้งหมดนี้จะเปิ ดโอกาสให้เจ้าเข้าใจอย่างถี่ถว้ น

เจ้าจะได้มาเข้าใจทั้งพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทาและพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้
เจ้าจะเข้าใจและมองเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับความจริง ชีวิต และหนทาง
ในพระราชกิจช่วงระยะที่พระเยซูทรงกระทานั้น
ทาไมพระเยซูจึงเสด็จจากไปโดยที่มิได้ทาการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจ?
เพราะพระราชกิจในช่วงระยะของพระเยซูน้ นั มิใช่พระราชกิจแห่งการสรุ ปปิ ดตัว
เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึ งบนกางเขน พระวจนะของพระองค์กไ็ ด้มาถึงบทอวสานด้วยเช่นกัน
หลังจากการตรึงกางเขนของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์ก็เสร็จสิ้นโดยครบบริ บูรณ์
ช่วงระยะปัจจุบนั แตกต่างออกไป กล่าวคือ
หลังจากที่พระวจนะได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสานและพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้รับการสรุ
ปปิ ดตัวแล้วเท่านั้น พระราชกิจของพระองค์จึงจะได้เสร็จสิ้ นลง
ในระหว่างช่วงระยะของพระราชกิจของพระเยซูน้นั ยังมีพระวจนะอีกมากมายที่ยงั ไม่ได้ตรัสออกไป
หรื อที่ยงั ไม่ได้รับการบรรยายให้เห็นภาพอย่างครบถ้วน แต่ถงึ กระนั้น
พระเยซูก็มิได้ทรงใส่พระทัยว่าพระองค์ได้ตรัสหรื อมิได้ตรัสสิ่งใดไป
เพราะพันธกิจของพระองค์มิใช่พนั ธกิจเกี่ยวกับพระวจนะ และดังนั้น
หลังจากพระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน พระองค์จึงเสด็จจากไป
พระราชกิจในช่วงระยะนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการตรึงกางเขนเป็ นสาคัญ
และไม่เหมือนกับช่วงระยะปัจจุบนั
พระราชกิจช่วงระยะปัจจุบนั นี้โดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของความครบบริ บูรณ์ ของการทาให้ชดั เจน
และของการนาพระราชกิจทั้งหมดไปสู่การสรุ ปปิ ดตัว
หากพระวจนะทั้งหลายไม่ได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสานของมัน
ก็จะไม่มีหนทางในการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจนี้ เพราะในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจนั้น
พระราชกิจทั้งหมดจะถูกนาพาไปถึงบทอวสานและทาให้สาเร็จลุล่วงโดยการใช้พระวจนะ ณ เวลานั้น
พระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถจับความเข้าใจได้ พระองค์ได้เสด็จจากไปอย่างเงียบๆ
และวันนี้ยงั คงมีผูท้ ไี่ ม่เข้าใจพระวจนะของพระองค์อกี มากมายหลายคน
ผูท้ ี่ความเข้าใจของพวกเขาเป็ นความเข้าใจที่ผิดแต่ถึงกระนั้นพวกเขายังคงเชื่อว่ามันถูก และไม่รู้ว่าพวกเขาผิด
ในที่สุด ช่วงระยะปัจจุบนั นี้จะนาพาพระราชกิจของพระเจ้าไปถึงบทอวสานที่ครบบริ บูรณ์
และจะจัดเตรี ยมการสรุ ปปิ ดตัวของมัน ทุกคนจะได้มาเข้าใจและรู ้จกั แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายภายในตัวมนุษย์ เจตนาต่างๆ ของเขา ความเข้าใจผิดของเขา
มโนคติอนั หลงผิดของเขาเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู ทรรศนะของเขาเกี่ยวกับชนต่างชาติ

และความเบี่ยงเบนและความผิดพลาดอื่นๆ ของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขให้ถกู ต้อง
และมนุษย์จะเข้าใจเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด และพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทาทั้งหมด
และความจริ งทั้งหมดทั้งมวล เมือ่ การนั้นเกิดขึ้น พระราชกิจช่วงระยะนี้จะได้มาถึงบทอวสาน
พระราชกิจของพระยาห์เวห์คือการทรงสร้างโลก มันคือการเริ่ มต้น
พระราชกิจช่วงระยะนี้คือบทอวสานของพระราชกิจ และมันคือการสรุ ปปิ ดตัว เมื่อแรกเริ่ ม
พระราชกิจของพระเจ้าได้ดาเนินการท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรรจากอิสราเอล
และมันคือรุ่ งอรุ ณของศักราชใหม่ในสถานที่ที่บริ สุทธิ์ที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมด
พระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายดาเนินการในประเทศที่ไม่บริสุทธิ์มากที่สุดจากบรรดาประเทศทั้งหมด
เพื่อพิพากษาโลกและนาพายุคนี้ไปสู่บทอวสาน ในช่วงระยะแรกนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าได้ทาไปในสถานที่ที่สดใสที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมด
และช่วงระยะสุดท้ายดาเนินการขึ้นในสถานที่ที่มืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมด
และความมืดนี้จะถูกขับออกไป และความสว่างจะถูกนาออกมา และผูค้ นทั้งหมดจะได้รับการพิชิต
เมื่อผูค้ นจากสถานที่ที่ไม่บริ สุทธิ์ที่สุดและมืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมดนี้ได้รับการพิชิตแล้ว
และประชากรทั้งหมดทั้งมวลได้ยอมรับว่ามีพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง
และทุกบุคคลได้มีความมัน่ ใจอย่างเต็มที่ เช่นนั้นแล้ว
ข้อเท็จจริ งจะถูกนามาใช้เพื่อดาเนินการพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยโดยตลอดทัว่ ทั้งจักรวาล
พระราชกิจช่วงระยะนี้เป็ นสัญลักษณ์ กล่าวคือ ทันทีที่พระราชกิจของยุคนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการหกพันปี จะได้มาถึงบทอวสานอันครบบริ บูรณ์
ทันทีที่บรรดาผูท้ ี่อยู่ในสถานที่มืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ท้งั หมดได้รับการพิชิตแล้ว
ก็เป็ นที่แน่นอนว่ามันจะเป็ นเช่นนั้นในที่อื่นทุกแห่งด้วยเช่นกัน เช่นนี้เอง
มีเพียงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในประเทศจีนเท่านั้นที่นาการแสดงสัญลักษณ์อย่างมีความหมายมา
ประเทศจีนรวบรวมกาลังบังคับของความมืดทั้งหมดเอาไว้ในตัว
และผูค้ นของประเทศจีนเป็ นตัวแทนของทุกคนผูม้ ีเนื้อหนัง มีซาตาน และมีเลือดเนื้อ
ผูค้ นชาวจีนนี่เองที่เป็ นผูซ้ ่ึงได้ถูกพญานาคใหญ่สีแดงทาให้เสื่อมทรามมากที่สุด
ผูซ้ ่ึงมีการต่อต้านพระเจ้าที่หนักหน่วงที่สุด
ผูซ้ ่ึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาต่าช้าและไม่บริ สุทธิ์มากที่สุด
และดังนั้นพวกเขาจึงเป็ นแม่แบบของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เสื่อมทรามทั้งหมด
นี่มิใช่หมายความว่าประเทศอื่นๆ จะไม่มีปัญหาใดเลย
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ลว้ นเหมือนกันทั้งหมด

และถึงแม้ว่าผูค้ นของประเทศเหล่านี้อาจจะมีขีดความสามารถสูง แต่หากพวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
มันก็ตอ้ งเป็ นว่าพวกเขาต่อต้านพระองค์ เหตุใดชาวยิวจึงได้ต่อต้านและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า?
เหตุใดพวกฟาริ สีจึงได้ต่อต้านพระองค์ดว้ ยเช่นกัน? เหตุใดยูดาสจึงได้ทรยศพระเยซู? ณ เวลานั้น
สาวกจานวนมากไม่รู้จกั พระเยซู หลังจากพระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขนและได้ฟ้ื นขึ้นอีกครั้ง
เหตุใดผูค้ นจึงยังคงไม่เชื่อในพระองค์? การไม่เชื่อฟังของมนุษย์ไม่เป็ นเหมือนกันทั้งหมดหรอกหรื อ?
ผูค้ นของประเทศจีนเพียงถูกยกมาเป็ นตัวอย่างเท่านั้นนั่นเอง และเมื่อพวกเขาได้รับการพิชิต
พวกเขาจะกลายเป็ นแบบอย่างและตัวอย่าง และจะทาหน้าที่เป็ นบุคคลที่อา้ งอิงสาหรับคนอืน่ ๆ
เหตุใดเราจึงกล่าวอยู่เสมอว่าพวกเจ้าเป็ นผูช้ ่วยให้กบั แผนการบริ หารจัดการของเรา?
ในผูค้ นของประเทศจีนนัน่ เองที่เป็ นความเสื่อมทราม ความไม่บริ สุทธิ์ ความไม่ชอบธรรม การต่อต้าน
และการเป็ นกบฏได้ถูกสาแดงอย่างครบบริ บรู ณ์มากที่สุด และเปิ ดเผยอยู่ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งหมดของพวกเขา
ในด้านหนึ่ง พวกเขามีขีดความสามารถอ่อนด้อย และอีกด้านหนึ่ง
ชีวิตและกระบวนการทางความคิดของพวกเขาล้าหลัง และนิสัยใจคอ สภาพแวดล้อมทางสังคม
ครอบครัวที่ให้กาเนิดของพวกเขา—ทั้งหมดล้วนอ่อนด้อยและล้าหลังมากที่สุด
สถานะของพวกเขาก็ต่าต้อยด้วยเช่นกัน พระราชกิจในสถานที่น้ีเป็ นสัญลักษณ์
และหลังจากที่พระราชกิจทดสอบนี้ได้มีการดาเนินการด้วยความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมันแล้ว
พระราชกิจที่ตามมาของพระเจ้าจะเป็ นไปด้วยดีกว่านี้มาก หากพระราชกิจขั้นตอนนี้สามารถครบบริ บูรณ์ได้
เช่นนั้นแล้ว พระราชกิจที่ตามมาก็จะเป็ นที่ชดั เจน ทันทีที่พระราชกิจขั้นตอนนี้ได้สาเร็จลุล่วงไป
ก็จะสัมฤทธิ์ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างครบถ้วน
และพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลก็จะได้มาถึงบทอวสานอันครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 185
การทรงพระราชกิจต่อพงศ์พนั ธุ์ของโมอับในตอนนี้คือการช่วยให้พวกที่ได้ตกลงสู่ความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้รอ
ด ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกสาปแช่ง แต่พระเจ้าเต็มพระทัยที่จะรับพระสิริจากพวกเขา
เพราะในตอนแรกนั้นพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็ นผูค้ นที่หัวใจของพวกเขาขาดพร่องพระเจ้า
มีเพียงการทาให้พวกที่ปราศจากพระเจ้าในหัวใจของพวกเขามาเชื่อฟังและรักพระองค์เท่านั้นที่จะเป็ นการพิชิตชั
ยที่แท้จริ ง และผลของพระราชกิจเช่นนั้นจะมีค่ามากที่สุดและโน้มน้าวให้เชื่อได้มากที่สุด
มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็ นการได้รับพระสิริ—นี่คอื พระสิริที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รบั ในยุคสุดท้าย
ถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้มีฐานะต่าต้อย
แต่การที่ตอนนี้พวกเขาสามารถได้รับความรอดที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นได้น้ นั คือการยกระดับโดยพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
พระราชกิจนี้มีความหมายอย่างยิง่ และพระองค์ทรงได้รับผูค้ นเหล่านี้โดยผ่านทางการพิพากษานี้
เจตนารมณ์ของพระองค์ไม่ใช่การลงโทษผูค้ นเหล่านี้ แต่เป็ นการช่วยพวกเขาให้รอด
หากในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายพระองค์ยงั คงทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในอิสราเอล
พระราชกิจนั้นจะไร้คณ
ุ ค่า แม้ว่านั่นจะก่อให้เกิดผล แต่พระราชกิจนั้นจะไม่มีคุณค่าหรื อนัยสาคัญที่ยิ่งใหญ่ใดๆ
และพระองค์จะไม่ทรงสามารถรับพระสิริท้งั หมดได้ พระองค์กาลังทรงพระราชกิจต่อพวกเจ้า
พวกที่ได้ตกลงสู่สถานที่ที่มืดมิดที่สุดจากทุกแห่งหน พวกที่ลา้ หลังมากที่สุด ผูค้ นเหล่านี้ไม่ยอมรับว่ ามีพระเจ้า
และไม่เคยรู ้ว่ามีพระเจ้า
สิ่งที่ทรงสร้างทั้งหลายเหล่านี้ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามจนพวกเขาลืมพระเจ้าไปแล้ว
พวกเขาถูกซาตานทาให้หูหนวกตาบอด และไม่รู้แต่อย่างใดเลยว่ามีพระเจ้าอยู่ในสวรรค์
ในหัวใจของพวกเจ้านั้น พวกเจ้าทั้งหมดนมัสการรู ปเคารพและนมัสการซาตาน—
เจ้าไม่ได้เป็ นพวกที่ต่าต้อยที่สุด ล้าหลังที่สุดในบรรดาผูค้ นหรอกหรื อ?
เจ้าเป็ นพวกที่ต่าต้อยที่สุดในบรรดาเนื้อหนัง ปราศจากอิสรภาพโดยส่วนตัวใดๆ
และเจ้าทนทุกข์กบั ความยากลาบากเช่นเดียวกัน พวกเจ้ายังเป็ นผูค้ นที่อยู่ในระดับที่ต่าที่สุดในสังคมนี้ดว้ ย
ปราศจากแม้กระทัง่ อิสรภาพในการเชื่อ นัยสาคัญของการทรงพระราชกิจต่อพวกเจ้าอยู่ในทีน่ ้ี
การทรงพระราชกิจต่อพวกเจ้าซึ่งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับในวันนี้ไม่ได้หมายที่จะเหยียดหยามพวกเจ้า
แต่เพื่อเผยนัยสาคัญของพระราชกิจนี้ สาหรับพวกเจ้าแล้ว พระราชกิจนี้เป็ นการยกระดับที่ยิ่งใหญ่
หากบุคคลหนึ่งมีเหตุผลและความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกแล้ว พวกเขาจะพูดว่า “ฉันเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ
ไม่ควรค่าอย่างแท้จริ งที่จะได้รับการยกระดับที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นในวันนี้จากพระเจ้า หรื อพระพรที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น
ในทุกสิ่งที่ฉันทาและพูด และตามสถานะและคุณค่าของฉันแล้วนั้น
ฉันไม่ควรค่าแก่พระพรที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจากพระเจ้าแต่อย่างใดเลย

คนอิสราเอลมีความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กบั พระเจ้า
และพระคุณที่พวกเขาได้ชื่นชมนั้นพระองค์ได้ประทานให้แก่พวกเขา
แต่สถานะของพวกเขาสูงกว่าของพวกเรามากนัก อับราฮัมอุทิศแด่พระยาห์เวห์ยิ่งนัก
และเปโตรอุทิศแด่พระเยซูยิ่งนัก—การอุทิศของพวกเขานั้นยิง่ ใหญ่กว่าของพวกเราเป็ นร้อยเท่า
จากการกระทาของพวกเรานั้น พวกเราไม่ควรค่าแก่การได้ชื่นชมพระคุณของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง”
การปรนนิบตั ิของผูค้ นเหล่านี้ในประเทศจีนไม่สามารถนามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เลย
นั่นเป็ นความยุง่ เหยิงอย่างบริ บูรณ์
การที่ตอนนี้เจ้าได้ชื่นชมพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายยิ่งนักนั้นเป็ นการยกระดับของพระเจ้าทั้งสิ้น!
พวกเจ้าเคยได้แสวงหาพระราชกิจของพระเจ้าเมื่อใด? พวกเจ้าเคยได้พลีอุทิศชีวิตของพวกเจ้าเพื่อพระเจ้าเมื่อใด?
พวกเจ้าเคยพร้อมที่จะละทิ้งครอบครัวของพวกเจ้า บิดามารดาของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้าเมื่อใด?
ไม่มีผใู้ ดในหมู่พวกเจ้าที่เคยได้จ่ายราคาที่ยิ่งใหญ่! หากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ได้ทรงนาเจ้าออกมา
จะมีพวกเจ้ากี่คนที่สามารถพลีอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างได้?
เจ้าได้ติดตามมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้ก็ภายใต้แรงกดดันและการข่มขู่เท่านั้น การอุทิศของพวกเจ้าอยู่ที่ใด?
การเชื่อฟังของพวกเจ้าอยู่ที่ใด? จากการกระทาของพวกเจ้า พวกเจ้าควรถูกทาลายเสียนานแล้ว—
พวกเจ้าทั้งหมดถูกกวาดล้างจนสิ้น อะไรที่ทาให้พวกเจ้ามีคุณสมบัติที่จะชื่นชมพระพรที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้น?
เจ้าไม่ควรค่าเลยแม้แต่น้อย! ผูใ้ ดบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่ได้สร้างวิถีของพวกเขาเอง?
ผูใ้ ดบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่ได้พบวิธีที่แท้จริ งด้วยตัวเอง? พวกเจ้าทั้งหมดเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายที่ข้ เี กียจ
ตะกละตะกลาม และแสวงหาความสบาย! พวกเจ้าคิดหรื อว่าพวกเจ้ายิ่งใหญ่? พวกเจ้ามีอะไรให้คุยโต?
แม้เมื่อเพิกเฉยต่อการที่พวกเจ้าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับแล้ว
ธรรมชาติของพวกเจ้าหรื อที่เกิดของพวกเจ้าเป็ นชนิดที่สูงที่สุดหรื อ?
แม้เมื่อเพิกเฉยต่อการที่พวกเจ้าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของเขาแล้ว
พวกเจ้าทั้งหมดไม่ได้เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับอย่างถ้วนทัว่ หรอกหรื อ?
ความจริ งของข้อเท็จจริ งทั้งหลายสามารถเปลีย่ นแปลงได้หรื อไม่?
การตีแผ่ธรรมชาติของพวกเจ้าในตอนนี้บิดเบือนความจริงของข้อเท็จจริ งทั้งหลายหรื อไม่?
จงมองดูที่ความเป็ นทาสของพวกเจ้า ชีวิตของพวกเจ้า และบุคลิกลักษณะของพวกเจ้า—
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าพวกเจ้าเป็ นพวกที่ต่าต้อยที่สุดของพวกที่ต่าต้อยท่ามกลางมวลมนุษย์?
พวกเจ้ามีอะไรให้คุยโต? จงมองดูฐานะของพวกเจ้าในสังคม พวกเจ้าไม่ได้อยู่ทรี่ ะดับต่าที่สุดในสังคมหรื อ?
พวกเจ้าคิดหรื อว่าเราพูดผิดไป? อับราฮัมได้มอบถวายอิสอัค—พวกเจ้าได้มอบถวายสิ่งใด?
โยบได้มอบถวายทุกสิ่งทุกอย่าง—พวกเจ้าได้มอบถวายสิ่งใด? ผูค้ นมากมายเหลือเกินได้ให้ชีวิตของพวกเขา

ได้วางศีรษะของพวกเขาลง และหลัง่ เลือดของพวกเขาเพื่อแสวงหาหนทางที่แท้จริ ง
พวกเจ้าเคยได้จ่ายราคานั้นหรื อไม่? เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว
พวกเจ้าไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะชื่นชมพระคุณที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นแต่อย่างใด
การพูดในวันนี้ว่าพวกเจ้าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับเป็ นการใส่ร้ายเจ้าหรื อ?
จงอย่าคานึงถึงตัวเจ้าเองอย่างสูงส่งเกินไป เจ้าไม่มีสิ่งใดให้คุยโต ความรอดที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้น
พระคุณที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ถูกมอบให้กบั เจ้าอย่างอิสระ พวกเจ้าไม่ได้พลีอุทศิ สิ่งใด
กระนั้นพวกเจ้าก็ได้ชื่นชมพระคุณอย่างอิสระ พวกเจ้าไม่รู้สึกละอายหรื อ?
หนทางที่แท้จริ งนี้คอื บางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้าแสวงหาและพบด้วยตัวพวกเจ้าเองหรื อ?
ไม่ใช่พระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อทีผ่ ลักดันให้พวกเจ้ายอมรับสิ่งนั้น? พวกเจ้าไม่เคยมีหวั ใจที่จะแสวงหา
แล้วนับประสาอะไรกับหัวใจที่แสวงหาและถวิลหาความจริง พวกเจ้าแค่นั่งลงและชื่นชมสิ่งนั้น
พวกเจ้าได้รับความจริ งนี้โดยไม่ได้สละความมานะพยายามเลยแม้แต่น้อย เจ้ามีสิทธิอะไรที่จะมาร้องทุกข์?
เจ้าคิดหรื อว่าเจ้ามีคุณค่าอย่างยิง่ ใหญ่ที่สุด?
เมื่อเทียบกับบรรดาผูท้ ี่ได้พลีอุทิศชีวิตของพวกเขาและหลัง่ เลือดของพวกเขาแล้ว พวกเจ้ามีอะไรให้ร้องทุกข์?
การทาลายพวกเจ้าในตอนนี้คงจะถูกต้องและเป็ นธรรมชาติ!
พวกเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเชื่อฟังและติดตาม พวกเจ้าไม่ควรค่าเลย!
ส่วนใหญ่จากพวกที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าถูกเรียกออกมา
แต่หากสภาพแวดล้อมของเจ้าไม่ได้ผลักดันเจ้าหรื อหากเจ้าไม่ได้ถูกเรี ยกแล้ว
พวกเจ้าก็จะไม่เต็มใจที่จะออกมาโดยสิ้นเชิง ผูใ้ ดเล่าเต็มใจที่จะรับการประกาศตัดขาดเช่นนั้นบ้าง?
ผูใ้ ดเล่าเต็มใจที่จะละทิ้งความยินดีของเนื้อหนังบ้าง?
พวกเจ้าทั้งหมดเป็ นผูค้ นที่ครื้นเครงอย่างละโมบในความสบายและแสวงหาชีวิตที่หรู หรา!
พวกเจ้าได้รับพระพรที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้น—พวกเจ้ามีอะไรที่จะพูดอีก? พวกเจ้ามีขอ้ ร้องทุกข์ใด?
พวกเจ้าได้รับอนุญาตให้ชื่นชมพระพรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดและพระคุณที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในสวรรค์แล้ว
และพระราชกิจที่ไม่เคยมีการทรงกระทามาก่อนบนแผ่นดินโลกได้รับการเผยต่อ พวกเจ้าในวันนี้
นี่ไม่ใช่พระพรหรอกหรื อ? พวกเจ้าถูกตีสอนเช่นนั้นในวันนี้เพราะพวกเจ้าต้านทานพระเจ้าและกบฏต่อพระองค์
เพราะการตีสอนนี้ พวกเจ้าจึงได้มองเห็นความปรานีและความรักของพระเจ้า
และยิ่งกว่านั้นพวกเจ้ายังคงได้มองเห็นความชอบธรรมและความบริ สุทธิ์ของพระองค์
เพราะการตีสอนนี้และเพราะความสกปรกโสมมของมวลมนุษย์
พวกเจ้าจึงได้มองเห็นฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
และพวกเจ้าได้มองเห็นความบริ สุทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ นี่ไม่ใช่ความจริ งที่หายากที่สุดหรอกหรือ?

นี่ไม่ใช่ชีวิตที่มีความหมายหรอกหรือ? พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทานั้นเต็มไปด้วยความหมาย! ดังนั้น
ยิ่งฐานะของพวกเจ้าต่าต้อยเท่าใด ก็ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นมากยิง่ ขึ้นเท่านั้นว่าพวกเจ้าได้รับการยกขึ้นสูงจากพระองค์
และยิ่งพิสูจน์ให้เห็นมากยิง่ ขึ้นเท่านั้นว่าพระราชกิจของพระองค์มีคณ
ุ ค่ายิ่งใหญ่ต่อพวกเจ้าในวันนี้
พระราชกิจนี้เป็ นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้เลย ซึ่งไม่สามารถรับได้จากที่อื่นใด! ตลอดหลายยุคสมัย
ไม่มีผใู้ ดได้ชื่นชมความรอดที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้น
ข้อเท็จจริ งที่ว่าฐานะของพวกเจ้านั้นต่าต้อยแสดงให้เห็นว่าความรอดของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด
และนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อมวลมนุษย์—พระองค์ทรงช่วยให้รอด พระองค์ไม่ทรงทาลาย
ตัดตอนมาจาก “นัยสาคัญของการช่วยพงศ์พนั ธุ์ของโมอับให้รอด” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นของโลก
และพระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อชื่นชมโลก
สถานที่ที่การทรงพระราชกิจจะเผยพระอุปนิสัยของพระองค์และมีความหมายมากที่สุดคือสถานที่ที่พระองค์ปร
ะสูติ ไม่ว่าแผ่นดินนั้นจะบริ สุทธิ์หรื อสกปรกโสมม และไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงพระราชกิจที่ใดก็ตาม
แต่พระองค์ก็ทรงบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
แม้ว่าทั้งหมดนั้นได้ถกู ซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้วก็ตาม กระนั้น ทุกสรรพสิ่งยังคงเป็ นของพระองค์
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์เสด็จมาแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทรงพระราชกิจที่นั่นเพื่อเผยความบริสุทธิ์ของพระองค์
พระองค์ทรงทาสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์
ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงสู้ทนการเหยียดหยามที่ยิ่งใหญ่เพื่อทรงพระราชกิจดังกล่าวเพือ่ ที่จะช่วยผูค้ นแห่งแ
ผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้ให้รอด การนี้ได้กระทาไปเพื่อเป็ นพยาน เพือ่ ประโยชน์ของมวลมนุษย์ท้งั หมด
สิ่งที่พระราชกิจดังกล่าวแสดงให้ผูค้ นเห็นคือความชอบธรรมของพระเจ้า
และสามารถแสดงถึงมไหศวรรย์ของพระเจ้าได้ดีข้ นึ
ความยิ่งใหญ่และความซื่อตรงของพระองค์ได้รับการสาแดงในความรอดของกลุ่มคนต่าต้อยที่ผอู้ ื่นดูถูก
การเกิดในแผ่นดินที่สกปรกโสมมไม่ได้พิสูจน์แต่อย่างใดเลยว่าพระองค์ทรงต่าต้อย
นั่นเพียงทาให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดสามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักที่แท้จริ งที่พร
ะองค์ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์เท่านั้น ยิง่ พระองค์ทรงทาเช่นนั้นมากขึ้นเท่าใด
ก็ยิ่งเผยความรักที่บริ สุทธิ์ของพระองค์
ความรักที่ไร้จุดบกพร่ องที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์ออกมามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์และชอบธรรม ถึงแม้ว่าพระองค์ประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมม
และถึงแม้ว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับบรรดาผูค้ นที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเช่นเดียวกับพระเยซู
ที่ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบาปในยุคพระคุณ แต่ทุกๆ
เศษเสี้ยวของพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของการมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดห
รอกหรื อ? ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถได้รับความรอดที่ยงิ่ ใหญ่หรอกหรื อ?
สองพันปี ก่อน พระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบาปเป็ นเวลาหลายปี นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการไถ่
วันนี้ พระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับกลุ่มคนที่สกปรกโสมมและต่าต้อย
นี่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของความรอด
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพวกมนุษย์อย่างพวกเจ้าหรอกหรื อ?

หากไม่ใช่เพื่อการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว
เหตุใดพระองค์จึงได้ดารงพระชนม์ชีพและทนทุกข์กบั คนบาปเป็ นเวลาหลายปี หลังจากที่ประสูติในรางหญ้าเล่า
? และหากไม่ใช่เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ เสด็จกลับมาหามนุษย์เป็ นครั้งที่สอง
ประสูติในแผ่นดินนี้ที่เหล่าปี ศาจรวมตัวกัน
และดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นเหล่านี้ที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างลึกซึ้ง?
พระเจ้ามิได้ทรงสัตย์ซื่อหรอกหรื อ? ส่วนใดในพระราชกิจของพระองค์ที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อมวลมนุษย์?
ส่วนใดไม่ได้เป็ นไปเพื่อลิขิตชีวิตของพวกเจ้า? พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ —สิ่งนี้มิอาจเปลี่ยนแปลงได้!
พระองค์ไม่ทรงเปรอะเปื้ อนไปด้วยความสกปรกโสมม
แม้ว่าพระองค์ได้เสด็จมายังแผ่นดินที่สกปรกโสมมก็ตาม
ทั้งหมดนี้สามารถมีความหมายได้เพียงอย่างเดียวว่าความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์น้ นั ไม่เห็นแก่พระอ
งค์เองอย่างที่สุด และความทุกข์และการดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงสู้ทนช่างยิง่ ใหญ่อย่างที่สุด!
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าการดูหมิน่ เหยียดหยามที่พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกเจ้าทั้งหมดและเพือ่ ลิขิตชีวิตของพวกเ
จ้านั้นใหญ่หลวงเพียงใด? แทนที่จะช่วยผูค้ นทีย่ ิ่งใหญ่หรือบุตรของครอบครัวทีร่ ่ ารวยและมีอานาจให้รอด
พระองค์ต้งั พระทัยที่จะช่วยพวกที่ต่าต้อยและโดนดูถูกแทน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบริ สุทธิ์ของพระองค์หรื อ?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความชอบธรรมของพระองค์หรื อ?
เพื่อประโยชน์ของการมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดแล้วนั้น
พระองค์ทรงยินดีที่จะประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทนทุกข์กบั ทุกๆ การดูหมิ่นเหยียดหยาม
พระเจ้าทรงแท้จริ งยิ่งนัก—พระองค์ไม่ทรงพระราชกิจที่เท็จ ทุกๆ
ช่วงระยะของพระราชกิจไม่ได้กระทาไปในวิธีที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเช่นนั้นหรอกหรื อ?
ถึงแม้ว่าผูค้ นทั้งหมดใส่ร้ายพระองค์และกล่าวว่าพระองค์ประทับนั่งร่ วมโต๊ะกับคนบาป
ถึงแม้ว่าผูค้ นทั้งหมดเย้ยหยันพระองค์และพูดว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับบุตรของความสกปรกโสมม
ว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นที่ต่าต้อยที่สุด
แต่พระองค์ยงั คงอุทิศพระองค์เองอย่างไม่เห็นแก่พระองค์เอง
และด้วยเหตุน้ีพระองค์จงึ ยังคงทรงถูกปฏิเสธท่ามกลางมวลมนุษย์
ความทุกข์ที่พระองค์ทรงสู้ทนไม่ได้ยงิ่ ใหญ่กว่าของพวกเจ้าหรอกหรื อ?
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาไม่ได้มากกว่าราคาที่พวกเจ้าได้จ่ายไปหรอกหรื อ?
พวกเจ้าเกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมม กระนั้นพวกเจ้าก็ได้รับความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
พวกเจ้าเกิดในแผ่นดินที่เหล่าปี ศาจรวมตัวกัน กระนั้นพวกเจ้าก็ได้รับการปกป้องทีย่ ิ่งใหญ่
พวกเจ้ามีตวั เลือกใดหรื อ? พวกเจ้ามีขอ้ ร้องทุกข์ใดหรือ?

ความทุกข์ที่พระเจ้าทรงสู้ทนไม่ได้ใหญ่หลวงกว่าความทุกข์ที่พวกเจ้าได้สู้ทนหรอกหรื อ?
พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลกและไม่เคยได้ทรงชื่นชมความปี ติยินดีของโลกมนุษย์เลย
พระองค์ทรงรังเกียจสิ่งเช่นนั้น
พระองค์ไม่ได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อให้มนุษย์ถวายสิ่งของทางวัตถุแด่พระองค์
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อชื่นชมอาหาร เสื้อผ้า และเครื่ องประดับของมนุษย์
พระองค์ไม่ใส่พระทัยกับสิ่งเหล่านี้ พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทนทุกข์เพื่อมนุษย์
ไม่ใช่เพื่อชื่นชมโชควาสนาทางโลก พระองค์เสด็จมาเพื่อทนทุกข์ เพื่อทรงพระราชกิจ
และเพื่อทาให้แผนการบริ หารจัดการของพระองค์ครบบริ บูรณ์ พระองค์ไม่ได้ทรงเลือกสถานที่ที่ดี
เพื่อดารงพระชนม์ชีพในสถานเอกอัครราชทูตหรื อโรงแรมที่สวยงาม
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงมีบริ วารมากมายที่คอยรับใช้พระองค์ จากสิ่งที่พวกเจ้าได้เห็นแล้ว
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจหรื อเพื่อความชื่นชมยินดี?
ตาของพวกเจ้ามองไม่เห็นหรือ? พระองค์ได้ประทานให้พวกเจ้ามากเพียงใดแล้ว?
หากพระองค์ประสูติในสถานที่ที่สะดวกสบายแล้ว พระองค์จะทรงสามารถได้รับพระสิ ริได้หรื อ?
พระองค์จะทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจได้หรื อ? การที่พระองค์ทรงทาเช่นนั้นจะมีนัยสาคัญใดๆ หรื อ?
พระองค์จะทรงสามารถพิชิตมวลมนุษย์อย่างครบบริ บรู ณ์หรือ?
พระองค์จะทรงสามารถช่วยกูผ้ คู้ นจากแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมได้หรือ?
ผูค้ นถามตามมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาว่า “ในเมื่อพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์
แล้วเหตุใดพระองค์จึงประสูติในสถานที่ที่สกปรกโสมมของพวกเราเล่า?
พระองค์ทรงเกลียดและทรงรังเกียจมนุษย์ที่สกปรกโสมมอย่างพวกเรา
พระองค์ทรงรังเกียจการต้านทานของพวกเราและการกบฏของพวกเรา
ดังนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงดารงพระชนม์ชีพอยูร่ ่ วมกับพวกเราเล่า?
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงอานาจสูงสุด พระองค์สามารถประสูติในที่ใดก็ได้
แล้วเหตุใดพระองค์จึงต้องประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้? พระองค์ทรงตีสอนและพิพากษาเราทุกวัน
และพระองค์ทรงรู ้อย่างชัดเจนว่าพวกเราเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ
ดังนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงยังคงดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางพวกเราเล่า?
เหตุใดพระองค์จึงประสูติในครอบครัวของพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ? เหตุใดพระองค์ทรงทาเช่นนั้น?”
ความคิดเช่นนั้นของพวกเจ้านั้นขาดเหตุผลโดยสิ้นเชิง!
มีเพียงพระราชกิจเช่นนั้นเท่านั้นที่ทาให้ผคู้ นสามารถมองเห็นความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ความถ่อมใจของพระองค์ และความซ่อนอยู่ของพระองค์ได้

พระองค์เต็มพระทัยที่จะพลีอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์
และพระองค์ทรงสู้ทนความทุกข์ท้งั หมดเพือ่ ประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงกระทาการเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ และยิง่ ไปกว่านั้น เพื่อพิชิตซาตาน
จนสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดอาจนบนอบภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์ได้
มีเพียงการนี้เท่านั้นที่เป็ นพระราชกิจที่มีค่าและเปี่ ยมความหมาย
ตัดตอนมาจาก “นัยสาคัญของการช่วยพงศ์พนั ธุ์ของโมอับให้รอด” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ณ เวลานั้น ที่พระเยซูได้ทรงพระราชกิจอยู่ในยูเดีย พระองค์ได้ทรงทาอย่างเปิ ดเผยยิง่ นัก แต่ ณ ตอนนี้
เราทางานและพูดอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าอย่างลับๆ ผูไ้ ม่เชื่อทั้งหลายหาได้ตระหนักรูไ้ ม่โดยสิน้ เชิง
งานของเราท่ามกลางพวกเจ้านั้นถูกปิ ดกั้นสาหรับพวกคนที่อยูภ่ ายนอก วจนะเหล่านี้
การตีสอนและการพิพากษาเหล่านี้เป็ นที่รู้กนั เฉพาะในหมู่พวกเจ้า และไม่มีใครอื่นอีกเลย
พระราชกิจนี้ท้งั หมดนี้ถูกดาเนินไปในท่ามกลางพวกเจ้าและได้รับการเปิ ดผ้าคลุมออกต่อพวกเจ้าเท่านั้น
ท่ามกลางผูไ้ ม่เชื่อนั้นไม่มีใครเลยที่รู้เรื่องนี้ เพราะมันยังไม่ถงึ เวลา
ผูค้ นเหล่านี้ในทีน่ ้ีใกล้จะได้รับการทาให้ครบบริ บรู ณ์แล้วหลังจากที่ได้สู้ทนการตีสอนมา
แต่พวกที่อยู่ภายนอกนั้นไม่รู้อะไรในการนี้เลย การนี้ซ่อนเร้นเกินไป! สาหรับพวกเขาแล้ว
การที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ แต่สาหรับบรรดาผูท้ ี่อยู่ในกระแสนี้
คนเราสามารถพูดได้เลยว่า พระองค์ทรงเปิ ดกว้าง แม้ว่า ในพระเจ้านั้น ทั้งหมดล้วนเปิ ดกว้าง
ทั้งหมดล้วนได้รับการเปิ ดเผย และทั้งหมดล้วนได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ
นี่ก็เป็ นจริ งเฉพาะกับบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์เท่านั้น เท่าที่พิจารณาถึงพวกที่เหลือ พวกผูไ้ ม่เชื่อ
ไม่มีอะไรเลยที่ถูกทาให้รู้ พระราชกิจที่กาลังถูกดาเนินอยู่ ณ
เวลานี้ท่ามกลางพวกเจ้าและในประเทศจีนนั้นถูกปิ ดบังอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้พวกเขารู ้
หากพวกเขากลายเป็ นไหวตัวรับรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจนี้ข้ นึ มาแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่พวกเขาคงจะทาก็คือ กล่าวโทษมันและเป็ นเหตุให้มนั ถูกข่มเหง
พวกเขาคงจะไม่เชื่อในพระราชกิจนี้ การทรงพระราชกิจในชนชาติแห่งพญานาคใหญ่สีแดง
สถานที่ซ่ึงล้าหลังที่สุดแห่งนี้ในบรรดาสถานที่ท้งั หลาย หาใช่ภารกิจอันง่ายดายเลย
หากพระราชกิจนี้จะต้องถูกทาไปอย่างเปิ ดเผย มันคงจะไม่มีทางดาเนินต่อไปได้
ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจย่อมเป็ นอันไม่สามารถถูกดาเนินไปในสถานที่แห่งนี้ได้เท่านั้นเอง
หากพระราชกิจนี้จะต้องถูกดาเนินไปอย่างเปิ ดเผย พวกเขาจะยอมปล่อยให้มนั เดินหน้าไปได้อย่างไร?
นี่จะไม่ทาให้พระราชกิจนี้ตกอยูภ่ ายใต้ความเสี่ยงที่ถึงขั้นใหญ่กว่านี้ข้ นึ ไปอีกหรื อ?
หากพระราชกิจนี้ไม่ได้ถูกปกปิ ด
แต่กลับถูกดาเนินไปอย่างเปิ ดเผยเช่นเดียวกับในกาลสมัยของพระเยซูตอนที่พระองค์ได้ทรงรักษาคนป่ วยและขั
บไล่ปีศาจออกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เช่นนั้นแล้วมันจะไม่ “ถูกจับเป็ นเชลย” โดยพวกมารไปนานแล้วหรอกหรื อ?
พวกเขาจะสามารถทนยอมรับการดารงอยู่ของพระเจ้าอย่างนั้นหรื อ? หากบัดนี้
เราต้องเข้าสู่ธรรมศาลาเพื่อประกาศและอบรมสั่งสอนมนุษย์ เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ถูกฟาดฟันออกเป็ นชิ้นๆ
ไปนานแล้วหรอกหรื อ? และหากเกิดเรื่ องแบบนี้ข้นึ จริง

งานของเราจะสามารถถูกดาเนิ นการต่อไปจนเสร็จสิ้นได้อย่างไร?
เหตุผลที่ไม่มีหมายสาคัญและการอัศจรรย์ใดเลยถูกสาแดงออกมาอย่างเปิ ดเผยนั้น
ก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการปกปิ ด ดังนั้น ผูไ้ ม่เชื่อทั้งหลายจึงไม่สามารถมองเห็น รู ้
หรื อค้นพบงานของเราได้
หากช่วงระยะนี้ของพระราชกิจต้องถูกทาในลักษณะเดียวกับพระราชกิจของพระเยซูในยุคพระคุณ
มันก็คงมิอาจมัน่ คงได้มากเท่าที่มนั กาลังเป็ นอยู่ ณ ขณะนี้ ดังนั้นการทรงพระราชกิจอย่างลับๆ
ในหนทางนี้จงึ มีประโยชน์ต่อพวกเจ้าและต่อพระราชกิจโดยรวม
เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกมาถึงบทอวสาน นั่นก็คือ เมื่อพระราชกิจลับนี้สรุปตัวลง ถึงตอนนั้น
ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจก็จะเผยตัวออกมาอย่างครึ กโครมโดยพลัน ทุกคนจะรู ้ว่า
มีผชู้ นะกลุ่มหนึ่งอยู่ในประเทศจีน ทุกคนจะรู ้ว่า พระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั อยู่ในประเทศจีน
และรู ้ว่าพระราชกิจของพระองค์ได้มาถึงบทอวสานแล้ว
ถึงตอนนั้นเท่านั้นมนุษย์จงึ จะเริ่ มตระหนักเกี่ยวกับมันเป็ นครั้งแรกว่า
เหตุใดหรื อที่ประเทศจีนจึงยังไม่แสดงความเสื่อมถอยหรื อทรุ ดฮวบลง? ผลปรากฏออกมาว่า
พระเจ้ากาลังทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนด้วยพระองค์เองและได้ทรงทาให้ผูค้ นกลุ่มหนึ่งมี
ความเพียบพร้อมจนกลายเป็ นผูช้ นะไปแล้วนี่เอง
ตัดตอนมาจาก “ความล้าลึกแห่งการทรงจุติเป็ นมนุษย์ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในฐานะผูเ้ ชื่อในพระเจ้า
พวกเจ้าแต่ละคนควรซาบซึ้งถึงวิธีที่เจ้าได้รับการยกย่องและการไถ่บาปอย่างถึงที่สุดโดยแท้จริ งด้วยการรับพระร
าชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย และพระราชกิจในแผนของพระองค์ซ่งึ พระองค์ทรงกระทาในเจ้า ณ วันนี้
พระเจ้าได้ทรงทาให้ผคู้ นกลุ่มนี้เป็ นจุดมุง่ เน้นเพียงจุดเดียวเท่านั้นในพระราชกิจของพระองค์อนั ครอบคลุมไปทั่
วทั้งจักรวาล พระองค์ได้ทรงพลีอุทิศพระโลหิตทั้งหมดในพระหทัยของพระองค์แก่พวกเจ้า
พระองค์ได้ทรงเรียกคืนพระราชกิจของพระวิญญาณทัว่ ทั้งจักรวาลและทรงมอบทั้งหมดนั้นให้แก่พวกเจ้า
นั่นคือเหตุผลที่เรากล่าวว่าพวกเจ้าเป็ นกลุ่มคนผูม้ ีวาสนา ยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์ยงั ได้ทรงย้ายพระสิริของพระองค์จากประเทศอิสราเอล จากประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรแล้ว
มาสู่พวกเจ้า และพระองค์จะทรงทาให้จุดประสงค์ในแผนของพระองค์สาแดงผ่านกลุ่มนี้อย่างครบถ้วน
เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจึงเป็ นผูท้ ี่จะได้รับมรดกของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านี้
พวกเจ้าคือทายาทแห่งพระสิริของพระเจ้า บางทีพวกเจ้าทุกคนอาจจาคาพูดเหล่านี้ได้ กล่าวคือ
“เพราะว่าความยากลาบากชัว่ คราวและเล็กน้อยของเรา จะทาให้เรามีศกั ดิ์ศรีนิรนั ดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ”
พวกเจ้าทุกคนเคยฟังคาพูดเหล่านี้มาก่อน แต่ไม่มีใครในพวกเจ้าที่เข้าใจความหมายที่แท้จริ งของคาพูดเหล่านี้เลย
วันนี้พวกเจ้าตระหนักรูอ้ ย่างลุ่มลึกในนัยสาคัญที่แท้จริ งของคาพูดเหล่านี้แล้ว
คาพูดเหล่านี้จะได้รับการทาให้ลุล่วงโดยพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้าย
และจะได้รับการทาให้ลุล่วงในบรรดาผูท้ ี่ถูกข่มเหงอย่างทารุณโหดร้ายโดยพญานาคใหญ่สีแดงในแผ่นดินที่มนั
นอนขดกายอยู่ พญานาคใหญ่สีแดงข่มเหงพระเจ้าและเป็ นศัตรู ของพระเจ้า และฉะนั้น ในแผ่นดินนี้
เหล่าผูเ้ ชื่อในพระเจ้าจึงตกอยู่ในการเหยียดหยามและการกดขี่
และผลที่ได้ก็คือคาพูดเหล่านี้จกั ได้รับการทาให้ลุล่วงในพวกเจ้า ในคนกลุ่มนี้นี่เอง
เนื่องเพราะพระราชกิจเริ่ มเปิ ดตัวบนแผ่นดินที่ต่อต้านพระเจ้า
พระราชกิจของพระเจ้าทั้งหมดจึงต้องเผชิญกับอุปสรรคมหาศาล
และการทาพระวจนะมากมายให้สาเร็จลุล่วงนั้นย่อมใช้เวลา ด้วยเหตุน้ นั
ผลแห่งพระวจนะของพระเจ้าประการหนึ่งก็คอื ผูค้ นได้รับการถลุง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของความทุกข์
เป็ นความลาบากยากเย็นมหาศาลสาหรับพระเจ้าที่จะทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในแผ่นดินแห่งพญานา
คใหญ่สีแดง—แต่พระเจ้าก็ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจช่วงระยะหนึ่งของพระองค์โดยผ่านความลาบากยากเย็นนี้เอง
อันเป็ นการสาแดงพระปรี ชาญาณของพระองค์และกิจการอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์
และทรงใช้โอกาสนี้ทาให้ผูค้ นกลุ่มนี้ครบบริ บูรณ์
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในการชาระให้บริ สุทธิ์และการพิชิตชัย

โดยผ่านทางความทุกข์ของผูค้ น โดยผ่านทางขีดความสามารถของพวกเขา
และโดยผ่านทางอุปนิสัยเยีย่ งซาตานทั้งหมดของผูค้ นในแผ่นดินโสมมนี้นี่เอง
เพื่อที่พระองค์อาจทรงได้รับพระสิริจากการนี้
และเพื่อที่พระองค์อาจได้รับบรรดาผูค้ นซึ่งจะเป็ นพยานแห่งกิจการของพระองค์
ดังนี้เองที่เป็ นนัยสาคัญทั้งหมดทั้งสิ้นของการพลีอุทิศทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงกระทาให้แก่ผคู้ นกลุ่มนี้
นั่นก็คือพระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยด้วยการทรงปฏิบตั ิพระราชกิจโดยผ่านทางพวกที่ต่อต้านพระอง
ค์นี่เอง และด้วยเหตุดงั นี้เท่านั้น ที่ฤทธานุภาพยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าจะสามารถได้รับการสาแดง กล่าวได้อีกนัยว่า
เฉพาะพวกคนในแผ่นดินที่ไม่สะอาดเท่านั้นที่ควรค่าแก่การสืบทอดมรดกพระสิริของพระเจ้า
และการนี้เท่านั้นที่สามารถขับเน้นให้ฤทธานุภาพยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าโดดเด่นขึ้นมาได้
นั่นคือเหตุผลที่เรากล่าวว่า พระสิริของพระเจ้าได้รับมาจากแผ่นดินที่ไม่สะอาด
และจากเหล่าคนที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่ไม่สะอาดนั่นเอง เช่นนี้เองคือน้ าพระทัยของพระเจ้า
ช่วงระยะในพระราชกิจของพระเยซูก็เป็ นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ
พระองค์จะทรงสามารถได้รับพระเกียรติในท่ามกลางพวกฟาริ สีซ่งึ ข่มเหงพระองค์เท่านั้น
หากไม่ใช่เพราะการข่มเหงของพวกฟาริ สีและการทรยศของยูดาส
พระเยซูย่อมจะไม่ทรงถูกเยาะเย้ยถากถางหรื อใส่ร้ายป้ายสี นับประสาอะไรที่จะทรงถูกตรึ งกางเขน
และด้วยเหตุน้ นั พระองค์ก็ย่อมไม่ทรงสามารถจะได้รับพระสิริ
แห่งหนที่พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์ในแต่ละยุค
และแห่งหนที่พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง ก็คือแห่งหนที่พระองค์ทรงได้รับพระสิริ
และแห่งหนที่พระองค์ทรงได้รับสิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยจะได้รับ นี่คือแผนแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
และนี่คือการบริ หารจัดการของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าเรียบง่ายดังที่มนุษย์จินตนาการหรือ?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในแผนหลายพันปี ของพระเจ้า มีสองส่วนของพระราชกิจที่ทรงทาในเนื้อหนัง กล่าวคือ
ส่วนแรกคือพระราชกิจแห่งการตรึ งกางเขน ซึ่งทาให้พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ
อีกส่วนหนึ่งคือพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและการทาให้มีความเพียบพร้อมในยุคสุดท้าย
ซึ่งทาให้พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ นี่คือการบริ หารจัดการของพระเจ้า ดังนั้น
จงอย่ามองพระราชกิจของพระเจ้า หรื อพระบัญชาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเจ้าเป็ นเรื่ องเรียบง่าย
พวกเจ้าทั้งหมดล้วนเป็ นผูส้ ืบทอดความไพศาลแห่งพระสิรินิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรี ยบของพระเจ้า
และเรื่ องนี้ได้ถูกลิขิตไว้เป็ นพิเศษแล้วโดยพระเจ้า จากพระสิริท้งั สองส่วน หนึ่งในนั้นสาแดงอยู่ในพวกเจ้า
กล่าวคือ ทั้งหมดทั้งสิ้นของหนึ่งส่วนแห่งพระสิริของพระเจ้าได้ถูกประทานแก่พวกเจ้าแล้ว
เพื่อให้มนั เป็ นมรดกของพวกเจ้า นี่คือการยกย่องของพระเจ้าที่ประทานแก่พวกเจ้า
และยังเป็ นแผนซึ่งพระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้านานมาแล้ว
ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงกระทาในแผ่นดินซึ่งพญานาคใหญ่สีแดงอาศัยอยู่
หากพระราชกิจนี้ถูกเคลื่อนไปยังที่อื่น มันคงเกิดผลมหาศาลไปนานแล้ว
และมนุษย์ก็คงจะพร้อมใจที่จะยอมรับมันไปแล้ว ยิง่ ไปกว่านั้น
งานนี้คงจะง่ายดายมากจนเกินกว่าที่คณะสงฆ์แห่งทิศตะวันตกผูเ้ ชื่อในพระเจ้าจะยอมรับได้
เนื่องจากมีช่วงระยะซึ่งเป็ นพระราชกิจของพระเยซูเป็ นตัวอย่างนามาก่อน
นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่อาจทรงสัมฤทธิ์ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจแห่งการได้รับพระสิริ อันหมายถึง
การได้รับการสนับสนุนโดยผูค้ นและการตระหนักรูโ้ ดยชาติท้งั หลายในที่อื่นใดเลย งานจึงไม่สามารถตั้งมัน่ ได้
นี่เองคือนัยสาคัญพิเศษยิ่งของงานช่วงระยะนี้ในแผ่นดินนี้
ไม่มีบุคคลใดสักคนในหมู่พวกเจ้าที่ได้รับการปกป้องโดยพระธรรมบัญญัติ—แทนที่จะเป็ นดังนั้น
พวกเจ้ากลับได้รับการลงโทษโดยพระธรรมบัญญัติ ที่เป็ นปัญหายิ่งกว่าก็คือผูค้ นไม่เข้าใจพวกเจ้า กล่าวคือ
ไม่ว่าจะเป็ นญาติของเจ้า บิดามารดาของเจ้า เพื่อนของเจ้า หรื อเพื่อนร่ วมงานของเจ้า ก็ไม่มีใครเข้าใจพวกเจ้าเลย
ครั้นพวกเจ้าถูก “ทอดทิง้ ” โดยพระเจ้า ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่พวกเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไป
แต่ต่อให้เป็ นเช่นนั้น ผูค้ นก็ไม่สามารถทนต่อการอยู่ห่างจากพระเจ้าได้
ซึ่งนี่ก็คอื นัยสาคัญแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้าที่มีต่อผูค้ น และเป็ นพระสิริของพระเจ้า
สิ่งที่พวกเจ้าได้รับมรดกตกทอดมาในวันนี้เหนือกว่าที่อคั รทูตและผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลายตลอดหลายยุคหลายส
มัยเคยได้รับ และยังยิง่ ใหญ่กว่าของโมเสสหรือเปโตรด้วยซ้ า
พระพรของพระเจ้าไม่สามารถได้มาภายในวันเดียวหรื อสองวัน แต่ตอ้ งได้มาด้วยการพลีอุทศิ อย่างใหญ่หลวง
กล่าวคือ พวกเจ้าจะต้องครองความรักซึ่งก้าวผ่านกระบวนการถลุงแล้ว พวกเจ้าต้องครองความเชื่ออันยิ่งใหญ่

และพวกเจ้าต้องมีความจริ งมากมายที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้พวกเจ้าไปถึง ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเจ้าต้องหันเข้าหาความยุติธรรมโดยไม่มีความขลาดกลัวหรื อคอยแต่เลี่ยงหนี
และต้องมีความรักในพระเจ้าอย่างคงที่และไม่ลดน้อยลง พวกเจ้าต้องมีความแน่วแน่
ความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในอุปนิสยั แห่งชีวิตของพวกเจ้า
ความเสื่อมทรามของพวกเจ้าจะต้องได้รับการบาบัด
พวกเจ้าจะต้องยอมรับการจัดวางเรี ยบเรี ยงของพระเจ้าโดยปราศจากการพร่ าบ่น
และพวกเจ้าจะต้องเชื่อฟังแม้ตอ้ งเผชิญกับความตาย นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าควรจะต้องบรรลุ
นี่คือจุดหมายสุดท้ายของพระราชกิจของพระเจ้า และเป็ นสิ่งที่พระเจ้าทรงขอจากผูค้ นกลุ่มนี้
ในเมื่อพระองค์ทรงให้แก่พวกเจ้า ดังนั้นพระองค์ก็จะทรงขอคืนจากพวกเจ้าอย่างแน่นอน
และแน่นอนว่าจะเป็ นข้อเรี ยกร้องจากพวกเจ้าที่สมน้ าสมเนื้อกัน เพราะฉะนั้น
พระราชกิจทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทาจึงมีเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงทาพระราชกิจที่เคร่ งครัดและพิถีพิถนั ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะการนี้นี่เอง
พวกเจ้าจึงควรเต็มตื้นไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า กล่าวโดยย่อได้ว่า
พระราชกิจทุกอย่างของพระเจ้าล้วนทรงกระทาไปเพื่อประโยชน์ของพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าอาจกลายเป็ นบุคคลที่ควรค่าแก่การรับมรดกของพระองค์
นี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งพระสิริของพระเจ้าเองแม้แต่น้อย แต่เพื่อความรอดของพวกเจ้า
และเพื่อสร้างความเพียบพร้อมแก่คนกลุ่มนี้ ผูซ้ ่ึงได้รับความทุกข์ร้อนอย่างล้าลึกในแผ่นดินที่ไม่สะอาดแห่งนี้
พวกเจ้าควรเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า และดังนั้น
เราขอเตือนสติผคู้ นทีร่ ู ้เท่าไม่ถึงการณ์มากมายซึ่งปราศจากความรู ้ความเข้าใจเชิง ลึกหรื อสานึกรับรู ้ กล่าวคือ
จงอย่าทดสอบพระเจ้า และไม่ตา้ นทานอีกต่อไป
พระเจ้าได้ทรงก้าวผ่านความทุกข์ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสู้ทนมาก่อน
และนานมาแล้วก็ได้ทรงสู้ทนการเหยียดหยามที่ยงิ่ หนักหนากว่าแทนมนุษย์มาแล้ว
อะไรอื่นหรื อที่เจ้าไม่สามารถปล่อยมือได้? อะไรหรื อที่อาจสาคัญยิง่ กว่าน้ าพระทัยของพระเจ้า?
อะไรหรื อที่อาจสูงส่งกว่าความรักของพระเจ้า?
การที่พระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในแผ่นดินที่ไม่สะอาดแห่งนี้ก็ยากพออยู่แล้ว หากซ้ าร้าย
มนุษย์ยงั ล่วงละเมิดโดยรูอ้ ยู่แก่ใจและโดยจงใจ งานของพระเจ้าย่อมต้องยืดเยื้อออกไป กล่าวสั้นๆ ก็คือ
นี่ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของใครเลย มันไม่เป็ นคุณแก่ใครสักคน พระเจ้าไม่ทรงมีพนั ธะผูกพันต่อกาลเวลา
พระราชกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์ย่อมสาคัญอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้น
พระองค์จงึ จะทรงจ่ายเพื่อพระราชกิจของพระองค์ไม่ว่าในราคาใด ไม่สาคัญว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด

นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้า กล่าวคือ พระองค์จะไม่ทรงหยุดพักจนกว่าพระราชกิจของพระองค์จะเสร็จสิ้น
พระราชกิจของพระองค์จะจบลงก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงได้มาซึ่งส่วนที่สองของพระสิริของพระองค์
หากพระเจ้าไม่ทรงเสร็จสิ้นส่วนที่สองของการได้มาซึ่งพระสิริของพระองค์ในจักรวาลทั้งมวล
วันของพระองค์จะไม่มีวนั มาถึง พระหัตถ์ของพระองค์จะไม่มีวนั ไปจากผูค้ นที่พระองค์ทรงเลือกสรรแล้ว
พระสิริของพระองค์จะไม่มีวนั เคลื่อนลงสู่ประเทศอิสราเอล
และแผนของพระองค์ก็จะไม่มีวนั ได้รับการสรุ ปปิ ดตัว พวกเจ้าควรสามารถมองเห็นน้ าพระทัยของพระเจ้า
และควรเห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้เรี ยบง่ายเหมือนกับการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่
ง นั่นเป็ นเพราะพระราชกิจของพระองค์ในวันนี้คือการแปลงสภาพผูค้ นซึ่งถูกทาให้เสื่อมทราม
ซึ่งมึนชาจนถึงระดับสูงสุด มันคือการชาระพวกที่ถูกสร้างขึ้นแต่ถูกแปรรู ปไปโดยซาตานให้บริ สุทธิ์
นี่ไม่ใช่การทรงสร้างอาดัมหรื อเอวา นับประสาอะไรที่จะเป็ นการทรงสร้างความสว่าง
หรื อการทรงสร้างพืชพรรณและสัตว์ท้งั ปวง
พระเจ้าทรงยังความบริ สุทธิ์ให้กบั สิ่งซึ่งถูกทาให้เสื่อมทรามโดยซาตาน
และจากนั้นจึงทรงรับสิ่งเหล่านั้นไว้เสมือนเป็ นสิ่งใหม่ สิ่งเหล่านั้นกลายเป็ นสิ่งที่เป็ นของพระองค์
และสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็ นพระสิริของพระองค์ การนี้ไม่ใช่อย่างที่มนุษย์จนิ ตนาการ
ไม่ได้เรี ยบง่ายอย่างการทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสิ่งในนั้น
หรื อพระราชกิจแห่งการสาปแช่งซาตานไปลงบาดาลลึก ในทางกลับกัน
นี่คือพระราชกิจแห่งการแปลงสภาพมนุษย์ การเปลี่ยนสิ่งทั้งหลายที่เป็ นลบ และที่ไม่ได้เป็ นของพระองค์
ให้เป็ นสิ่งที่เป็ นบวก และเป็ นของพระองค์ นี่คือความจริ งเบื้องหลังช่วงระยะนี้ของพระราชกิจแห่งพระเจ้า
พวกเจ้าต้องเข้าใจสิ่งนี้ และหลีกเลีย่ งการทาเรื่องทั้งหลายให้เรียบง่ายเกินไป
พระราชกิจของพระเจ้าไม่เหมือนงานธรรมดาสามัญใดๆ
ความน่าอัศจรรย์และปรี ชาญาณของพระราชกิจนั้นอยู่เหนือจิตมนุษย์
พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทาลายสรรพสิ่งเช่นกัน
แทนที่จะทรงทาเช่นนั้น พระองค์กลับทรงแปลงสภาพสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง
และทรงชาระสรรพสิ่งทั้งมวลซึ่งถูกทาให้ด่างพร้อยโดยซาตานให้บริสุทธิ์ และด้วยประการฉะนี้
พระเจ้าจึงทรงเข้าสู่การประกอบการยิง่ ใหญ่อนั เป็ นนัยสาคัญทั้งสิ้นทั้งมวลของพระราชกิจของพระเจ้า
พระราชกิจของพระเจ้าที่เจ้าเห็นในพระวจนะเหล่านี้เป็ นเรื่ องที่แสนจะเรี ยบง่ายจริ งๆ หรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าเรียบง่ายดังที่มนุษย์จินตนาการหรือ?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 190
ระยะเวลา 6,000 ปี ของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าถูกแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ ได้แก่
ยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งราชอาณาจักร
พระราชกิจสามช่วงระยะเหล่านี้ลว้ นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมวลมนุษย์ กล่าวคือ
พวกมันเป็ นไปเพื่อความรอดของมนุษย์ที่ได้ถกู ทาให้เสื่อมทรามอย่างรุนแรงโดยซาตาน อย่างไรก็ตาม
ในเวลาเดียวกันพวกมันก็เป็ นไปเพื่อที่พระเจ้าอาจทรงสูร้ บกับซาตานด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี
ดังเช่นที่พระราชกิจแห่งความรอดถูกแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะ ดังนั้น
การสู้รบกับซาตานจึงถูกแบ่งออกเป็ นสามช่วงระยะด้วยเช่นกัน
และสองแง่มุมเหล่านี้ของพระราชกิจของพระเจ้าจึงถูกกระทาขึ้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
การสู้รบกับซาตานเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมวลมนุษย์โดยแท้จริ ง
และเพราะพระราชกิจแห่งความรอดของมวลมนุษย์มิใช่บางสิ่งที่สามารถถูกทาให้ครบบริ บูรณ์อย่างประสบผล
สาเร็จได้ในช่วงระยะเดียว การสู้รบกับซาตานยังถูกแบ่งออกเป็ นระยะและเป็ นช่วงเวลาด้วยเช่นกัน
และมีการเปิ ดศึกกับซาตานโดยสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นของมนุษย์และขอบข่ายของความเสื่อมทราม
ของซาตานในตัวเขา บางที ในจินตนาการของมนุษย์ เขาอาจเชื่อว่าในการสู้รบนี้
พระเจ้าจะทรงใช้อาวุธกับซาตาน ในหนทางเดียวกับที่สองกองทัพจะต่อสู้กนั
นี่เป็ นแค่สิ่งที่ภูมิปัญญาของมนุษย์สามารถจินตนาการได้ มันเป็ นแนวคิดที่คลุมเครื อและไม่สมจริ งอย่างที่สุด
กระนั้นมันก็เป็ นสิ่งที่มนุษย์เชื่อ และเพราะเราพูด ณ ที่น้ีว่า
วิถีทางแห่งความรอดของมนุษย์คือโดยผ่านทางการสูร้ บกับซาตาน มนุษย์จินตนาการว่านี่คอื วิธีกระทาการสู้รบ
มีสามช่วงระยะในพระราชกิจแห่งความรอดของมนุษย์
ซึ่งกล่าวได้ว่าการสูร้ บกับซาตานได้ถูกแยกออกเป็ นสามช่วงระยะเพื่อที่จะทาให้ซาตานปราชัยอย่างเด็ดขาด
กระนั้น
ความจริ งด้านในของพระราชกิจทั้งหมดแห่งการสู้รบกับซาตานก็คอื ประสิทธิผลของมันนั้นสัมฤทธิ์ได้โดยผ่าน
ทางพระราชกิจหลายขั้นตอน ได้แก่ การประทานพระคุณให้แก่มนุษย์
การกลายเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปของมนุษย์ การยกโทษให้กบั บาปทั้งหลายของมนุษย์ การพิชิตชัยมนุษย์
และการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม ตามข้อเท็จจริ งแล้ว การสู้รบกับซาตานมิใช่การใช้อาวุธรบกับซาตาน
แต่คือความรอดของมนุษย์ การทรงพระราชกิจกับชีวิตมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์
เพื่อที่เขาอาจเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้ นี่คือวิธีที่ซาตานถูกทาให้ปราชัย
ซาตานปราชัยโดยผ่านทางการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษย์ เมื่อซาตานปราชัยแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมนุษย์ได้รับการช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์แล้ว เมื่อนั้น

ซาตานซึ่งถูกดูหมิน่ เหยียดหยามจะถูกพันธนาการเอาไว้โดยครบบริ บูรณ์ และในหนทางนี้
มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์ ด้วยเหตุน้ี
เนื้อแท้แห่งความรอดของมนุษย์ก็คือสงครามกับซาตาน
และสงครามนี้โดยพืน้ ฐานแล้วสะท้อนอยู่ในความรอดของมนุษย์ ช่วงระยะแห่งยุคสุดท้าย
ซึ่งเป็ นยุคที่มนุษย์จะถูกพิชิต คือช่วงระยะสุดท้ายในการสูร้ บกับซาตาน
และนั่นยังเป็ นพระราชกิจแห่งความรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จากแดนครอบครองของซาตานด้วยเช่นกัน
ความหมายภายในของการพิชิตชัยมนุษย์คือการกลับคืนของรู ปจาแลงของซาตาน—
มนุษย์ผถู้ กู ซาตานทาให้เสื่อมทราม—ไปสู่พระผูส้ ร้างภายหลังจากที่เขาได้ถูกทาการพิชิตชัย
ซึ่งโดยผ่านทางนี้ที่เขาจะละทิ้งซาตานและกลับคืนสู่พระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์ ในหนทางนี้
มนุษย์จะถูกช่วยให้รอดอย่างครบบริ บูรณ์ และดังนั้น
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจึงเป็ นพระราชกิจสุดท้ายในการสู้รบกับซาตาน
และเป็ นช่วงระยะขั้นสุดท้ายในการบริ หารจัดการของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปราชัยของซาตาน
หากปราศจากพระราชกิจนี้ ความรอดอันครบถ้วนของมนุษย์ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง
ความพ่ายแพ้เด็ดขาดของซาตานก็คงจะเป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
และมวลมนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั สามารถเข้าสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์ หรื อได้รับอิสระจากอิทธิพลของซาตานได้
ผลพวงที่ตามมาคือ
พระราชกิจแห่งความรอดของมนุษย์ยอ่ มไม่สามารถสรุ ปปิ ดตัวได้ก่อนที่การสู้รบกับซาตานจะสรุ ปปิ ดตัว
เพราะแก่นสาคัญของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้านั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของ
มนุษย์ มวลมนุษย์ในยุคแรกสุดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
แต่เนื่องจากการทดลองและการทาให้เสื่อมทรามของซาตาน
มนุษย์จึงถูกซาตานผูกมัดไว้และตกอยู่ในมือของมารร้าย ด้วยเหตุน้ี
ซาตานจึงได้กลายเป็ นวัตถุที่จะถูกทาให้ปราชัยในพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้า
เพราะซาตานถือครองมนุษย์
และเพราะมนุษย์คือต้นทุนที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทรงดาเนินการบริ หารจัดการทั้งหมดจนเสร็จสิ้น
หากมนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอด เช่นนั้นแล้ว เขาก็ตอ้ งถูกฉวยคว้ากลับมาจากมือของซาตาน ซึ่งกล่าวได้ว่า
มนุษย์ตอ้ งถูกนากลับมาหลังจากได้ถูกซาตานจับไปเป็ นเชลย ด้วยเหตุน้ี
ซาตานจะต้องถูกพิชิตโดยผ่านทางการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั เก่าของมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงซึ่งฟื้ นคืนสานึกรับรู ้ถงึ เหตุผลดั้งเดิมของมนุษย์ ในหนทางนี้ มนุษย์ ผูไ้ ด้ถูกจับไปเป็ นเชลย
จะสามารถถูกฉวยคว้ากลับมาจากมือของซาตานได้

หากมนุษย์ได้เป็ นอิสระจากอิทธิพลและพันธนาการของซาตาน เช่นนั้นแล้ว ซาตานก็จะอับอาย
มนุษย์จะถูกนากลับมาในท้ายที่สุด และซาตานก็จะปราชัย
และเพราะมนุษย์ได้เป็ นอิสระจากอิทธิพลมืดของซาตาน
มนุษย์จะกลายเป็ นของที่ริบมาได้จากการสู้รบทั้งหมดนี้
และซาตานจะกลายเป็ นวัตถุที่จะถูกลงโทษทันทีที่สงครามได้เสร็จสิ้นลง
หลังจากนั้นพระราชกิจแห่งความรอดทั้งหมดของมวลมนุษย์ก็จะได้ถูกทาให้ครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
หรื อหากใช้คาของเพื่อนร่ วมชาติจากฮ่องกงและไต้หวัน ก็คอื “ประเทศตอนใน”
เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน
ไม่มีผูใ้ ดในฟ้าสวรรค์หรื อบนแผ่นดินโลกที่ตระหนักรูถ้ ึงการนี้
เพราะนี่คือความหมายที่แท้จริ งของการเสด็จกลับมาภายใต้การทรงปกปิ ดของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงงานและดารงพระชนม์ชีพในเนื้อหนังมาเป็ นเวลานาน กระนั้นยังไม่มผี ใู้ ดตระหนักรู ้
กระทัง่ ถึงวันนี้ก็ไม่มีผใู้ ดระลึกได้ถึงเรื่องนี้ บางทีการนี้จะคงเป็ นปริ ศนาชัว่ นิรันดร์
การเสด็จมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในครั้งนี้เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นไปไม่ได้ที่มนุษย์อาจจะตระหนักรู ้ได้
ไม่สาคัญว่าผลกระทบแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณจะมีขนาดใหญ่เพียงใดและทรงฤทธิ์เดชเพียงใดก็ตาม
พระเจ้ายังคงไม่ทรงยินดียินร้ายเสมอ และไม่มีวนั ทรงเผยสิ่งใดก็ตามออกไป
คนเราสามารถพูดได้ว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์เป็ นเหมือนกับเสมือนว่ากาลังเกิดขึ้นในอาณาจักรสว
รรค์ ถึงแม้ว่าพระราชกิจนี้จะเป็ นที่ประจักษ์ชดั ต่อผูค้ นทั้งหมดที่มีดวงตาที่จะมองเห็น
แต่ก็ไม่มีผูใ้ ดระลึกถึงพระราชกิจนี้ได้ เมื่อพระเจ้าทรงงานช่วงระยะนี้ ของพระองค์แล้วเสร็จ
มนุษยชาติท้งั หมดจะแยกห่างจากท่าทีปกติของพวกเขา[1] และตื่นจากความฝันอันยาวนานของพวกเขา
เราจาได้ว่าพระเจ้าเคยตรัสครั้งหนึ่งว่า “การเสด็จมาเป็ นมนุษย์ในครั้งนี้เป็ นเหมือนกับการตกลงมาในถ้าเสือ”
ความหมายของการนี้คือ เพราะในพระราชกิจรอบนี้ของพระเจ้า พระเจ้าเสด็จมาเป็ นมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น
ประสูติในสถานที่อาศัยของพญานาคใหญ่สีแดง
พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างสุดขีดด้วยการเสด็จมายังแผ่นดินโลกครั้งนี้มากกว่าแต่ก่อนเสียอีก
สิ่งที่พระองค์ทรงเผชิญหน้าคือมีด ปื น ไม้กระบอง และไม้พลอง สิ่งที่พระองค์ทรงเผชิญหน้าคือการทดลอง
สิ่งที่พระองค์ทรงเผชิญหน้าคือฝูงชนที่สวมใส่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเจตนาอาฆาต
พระองค์ทรงเสี่ยงที่จะถูกฆ่าทุกชัว่ ขณะ พระเจ้าเสด็จมาโดยนาพระพิโรธมาพร้อมกับพระองค์ อย่างไรก็ตาม
พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อม กล่าวคือ
พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงทาส่วนที่สองของพระราชกิจของพระองค์
สิ่งซึ่งดาเนินต่อเนื่องไปหลังจากพระราชกิจแห่งการไถ่
เพื่อประโยชน์ของพระราชกิจในช่วงระยะนี้ของพระองค์
พระเจ้าทรงอุทิศความคิดและการใส่พระทัยอย่างถึงที่สุด และกาลังทรงใช้ทุกๆ วิถีทางที่คิดฝันได้
เพื่อหลีกเลี่ยงการจู่โจมของการทดลอง
โดยทรงปกปิ ดพระองค์เองอย่างถ่อมพระทัยและไม่เคยทรงโอ้อวดถึงพระอัตลักษณ์ของพระองค์เลย

ในการช่วยเหลือมนุษย์จากกางเขน พระเยซูทรงปฏิบตั ิเพียงพระราชกิจแห่งการไถ่จนครบบริ บูรณ์เท่านั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อม ดังนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าจึงได้รับการทรงทาเสร็จสิ้นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
และการทรงพระราชกิจแห่งการไถ่แล้วเสร็จเป็ นเพียงครึ่งหนึ่งของแผนการทั้งหมดของพระองค์
เมื่อยุคใหม่กาลังจะเริ่ มต้นและยุคเก่ากาลังจะถอยห่างไป
พระเจ้าพระบิดาทรงเริ่ มต้นไตร่ ตรองรอบคอบถึงส่วนที่สองของพระราชกิจของพระองค์
และดาเนินการเตรี ยมพร้อมเพื่อพระราชกิจนั้น
การจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ายนี้ไม่ได้รับการตรัสคาเผยพระวจนะอย่างชัดเจนในอดีต
ดังนั้นจึงเป็ นการวางรากฐานของความลับที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเสด็จมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในครั้งนี้
เมื่อรุ่ งอรุ ณมาถึง
พระเจ้าเสด็จมาถึงแผ่นดินโลกและทรงเริ่ มต้นพระชนม์ชีพของพระองค์ในเนื้อหนังโดยที่มนุษยชาติมากมายไม่
รู ้ตวั ผูค้ นไม่ตระหนักรู ้ถงึ การมาถึงของชัว่ ขณะนี้ อาจเป็ นว่าพวกเขาทั้งหมดกาลังหลับใหล
อาจเป็ นว่าผูค้ นมากมายที่ตื่นอย่างคุมเชิงกาลังรออยู่ และอาจเป็ นว่าผูค้ นมากมายกาลังอธิษฐานเงียบๆ
ต่อพระเจ้าในสวรรค์ กระนั้นท่ามกลางผูค้ นมากมายเหล่านี้ท้งั หมด
ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่รู้ว่าพระเจ้าได้เสด็จมาถึงแผ่นดินโลกแล้ว
พระเจ้าทรงพระราชกิจเช่นนี้เพือ่ ดาเนินงานของพระองค์จนเสร็จสิน้ อย่างราบรื่นยิง่ ขึ้น
และเพื่อสัมฤทธิ์ผลที่ดีกว่า และยังเพื่อป้องกันการทดลองที่มากยิง่ กว่าด้วย
เมื่อการเคลิ้มหลับในฤดูใบไม้ผลิของมนุษย์หยุดลง พระราชกิจของพระเจ้าจะได้เสร็จสิ้นไปนานแล้ว
และพระองค์จะเสด็จจากไป
โดยทรงนาพระชนม์ชีพแห่งการท่องเที่ยวไปและการพักแรมบนแผ่นดินโลกของพระองค์มาถึงจุดสิ้นสุด
เพราะพระราชกิจของพระเจ้าพึงประสงค์ให้พระเจ้าทรงปฏิบตั ิและตรัสในสภาวะบุคคลของพระองค์เอง
และเพราะไม่มีวิธีใดที่มนุษย์จะแทรกแซงได้
พระเจ้าจึงทรงสู้ทนความทุกข์อย่างที่สุดเพื่อเสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงพระราชกิจด้วยพระองค์เอง
มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะทางานแทนในพระราชกิจของพระเจ้าได้ ด้วยเหตุผลนี้
พระเจ้าจึงทรงกล้าเผชิญอันตรายหลายพันครั้งมากกว่าในช่วงระหว่างยุคพระคุณ
เพื่อเสด็จลงมายังแผ่นดินที่พญานาคใหญ่สีแดงอาศัยอยู่เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์เอง
โดยทรงสละพระดาริ และความใส่พระทัยทั้งหมดของพระองค์เพื่อไถ่ผคู้ นกลุ่มที่ยากจนนี้
ผูค้ นกลุ่มนี้ที่ติดอยู่ในกองมูล ถึงแม้ว่าไม่มีผูใ้ ดรู ้ถึงการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
แต่พระเจ้าไม่กงั วลพระทัยแต่อย่างใด เพราะการนี้เป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์เป็ นอย่างมาก

เมื่อพิจารณาว่าทุกคนช่างชัว่ ช้าและเลวอย่างถึงที่สุด
แล้วพวกเขาจะทนยอมรับการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าได้อย่างไร?
นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมพระเจ้าจึงเสด็จมาบนแผ่นดินโลกอย่างเงียบๆ เสมอ
ไม่สาคัญว่ามนุษย์ได้จมลงไปในความโหดร้ายที่เกินขอบเขตอย่างแย่ที่สุดหรื อไม่ พระเจ้าทรงไม่เก็บสิ่งใดๆ
เหล่านั้นมาใส่พระทัย แต่ทรงพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทาต่อไปเท่านั้น
เพื่อทาให้พระบัญชาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระบิดาแห่งสวรรค์ได้มอบความไว้วางพระทัยให้พระองค์ได้ลุล่วง
ผูใ้ ดท่ามกลางพวกเจ้าที่ระลึกถึงความน่ารักชื่นชมของพระเจ้าได้บา้ ง?
ผูใ้ ดแสดงให้เห็นถึงความเห็นใจต่อภาระของพระเจ้าพระบิดามากกว่าที่พระบุตรของพระองค์ทรงแสดงให้เห็น?
ผูใ้ ดสามารถเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา? พระวิญญาณของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์มกั กังวลพระทัย
และพระบุตรของพระองค์บนแผ่นดินโลกทรงอธิษฐานอยู่เนืองนิตย์เพื่อประโยชน์ของน้ าพระทัยของพระเจ้าพร
ะบิดา โดยกังวลพระทัยของพระองค์อย่างถึงที่สุด
มีผูใ้ ดบ้างที่รู้ถึงความรักที่พระเจ้าพระบิดาทรงมีให้กบั พระบุตรของพระองค์?
มีผูใ้ ดบ้างที่รู้ถึงพระทัยที่พระบุตรผูท้ รงเป็ นทีร่ ักทรงมีเพื่อคิดถึงพระเจ้าพระบิดา?
เมื่อแยกเป็ นสองระหว่างสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระองค์ท้งั สองจึงทรงจ้องตากันและกันจากที่ห่างไกลอยู่เนืองนิตย์ โดยทรงติดตามอีกฝ่ ายหนึ่งในพระวิญญาณ
โอ้มวลมนุษย์! เจ้าจะคานึงถึงพระทัยของพระเจ้าเมื่อใด? เจ้าจะเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าเมื่อใด?
พระบิดาและพระบุตรทรงพึ่งพากันและกันเสมอมา เช่นนั้นแล้ว เหตุใดพระองค์ท้งั สองจึงทรงแยกห่างกัน
โดยที่พระองค์หนึ่งประทับอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน และอีกพระองค์หนึ่งประทับอยู่ในแผ่นดินโลกเบื้องล่าง?
พระบิดาทรงรักพระบุตรของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระบุตรทรงรักพระบิดาของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
เหตุใดพระบิดาจึงต้องทรงรอด้วยความถวิลหาพระบุตรอย่างลึกซึ้งและเจ็บปวดเช่นนั้น?
พระองค์ท้งั สองอาจไม่ทรงแยกห่างกันนานนัก กระนั้น
ผูใ้ ดบ้างที่รู้ว่าพระบิดาทรงโหยหาด้วยความถวิลหาที่เจ็บปวดเป็ นเวลากี่วนั กี่คืนแล้ว
และพระองค์ทรงร่ าร้องถึงการเสด็จกลับของพระบุตรผูท้ รงเป็ นที่รักของพระองค์มาเป็ นเวลานานเท่าใดแล้ว?
พระองค์ทรงเฝ้าสังเกต พระองค์ประทับนั่งอย่างเงียบสงบ และพระองค์ทรงรอ
ในสิ่งที่พระองค์ทรงทานั้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการกลับมาอย่างรวดเร็วของพระบุตรผูท้ ร
งเป็ นที่รักของพระองค์ พระบุตรผูท้ รงร่ อนเร่ ไปจนสุดปลายพิภพ:
พระองค์ท้งั สองจะได้ประทับอยู่ร่วมกันอีกครั้งเมื่อใด? ถึงแม้ว่าเมื่อได้ประทับอยูร่ ่ วมกันอีกครั้งแล้ว
พระองค์ท้งั สองจะประทับอยูร่ ่ วมกันชัว่ กัลปาวสาน
พระองค์ทรงสามารถสู้ทนการแยกจากกันหลายพันวันและหลายพันคืน

โดยที่พระองค์หนึ่งประทับอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและอีกพระองค์ประทับอยู่บนแผ่นดินโลกเบื้องล่างได้อย่าง
ไร? หลายทศวรรษบนแผ่นดินโลกรู ้สึกเหมือนช่วงเวลาหลายพันปี ในสวรรค์
พระเจ้าพระบิดาจะไม่ทรงกังวลไปได้อย่างไร? เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั การเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์อย่างนับไม่ถว้ นเช่นเดียวกับที่มนุษย์ได้รับ
พระเจ้าทรงไร้เดียงสา
ดังนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงควรทรงได้รับการทาให้ตอ้ งสู้ทนความทุกข์เดียวกันกับมนุษย์?
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระเจ้าพระบิดาทรงร่ าร้องหาพระบุตรของพระองค์อย่างเร่งด่วนยิง่
แล้วใครสามารถเข้าใจพระทัยของพระเจ้าบ้าง? พระเจ้าประทานให้มนุษย์มากเกินไป
แล้วมนุษย์จะสามารถตอบแทนพระทัยของพระเจ้าอย่างเพียงพอได้อย่างไร? กระนั้น
มนุษย์ยงั ให้พระเจ้าเล็กน้อยเกินไป ด้วยเหตุน้ นั แล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงกังวลไปได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “แยกห่างจากท่าทีปกติของพวกเขา”
อ้างอิงถึงวิธีที่มโนคติที่หลงผิดและทรรศนะที่ผคู้ นมีเกี่ยวกับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไป
ทันทีที่พวกเขาได้มารู ้จกั พระเจ้าแล้ว
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แทบไม่มีผูใ้ ดท่ามกลางมนุษย์ที่เข้าใจความเร่ งด่วนในสภาวะจิตใจของพระเจ้า
เพราะขีดความสามารถของพวกมนุษย์น้ นั ต่าต้อยเกินไปและจิตวิญญาณของพวกเขาก็ค่อนข้างโง่ทึบ และดังนั้น
พวกเขาทั้งหมดจึงไม่ใส่ใจหรื อเอาใจใส่ใดๆ กับสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงทา ด้วยเหตุผลนี้
พระเจ้าจึงทรงกังวลเกี่ยวกับมนุษย์อยู่เนืองนิตย์
เสมือนว่าธรรมชาติอนั คล้ายสัตว์ของมนุษย์สามารถออกมาได้ทุกชัว่ ขณะ จากการนี้
คนเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าการเสด็จมาที่แผ่นดินโลกของพระเจ้านั้นมาพร้อมกับการท
ดลองที่ยงิ่ ใหญ่เหลือเกิน แต่เพื่อประโยชน์ของการทาให้ผูค้ นกลุ่มหนึ่งครบบริ บูรณ์
พระเจ้าผูท้ รงเปี่ ยมด้วยพระสิริอย่างเต็มที่จึงตรัสบอกมนุษย์ถงึ เจตนารมณ์ทุกประการของพระองค์
โดยไม่ทรงซ่อนสิ่งใดจากเขา พระองค์ตดั สินพระทัยแน่วแน่หนักแน่นที่จะทรงทาให้ผคู้ นกลุ่มนี้ครบบริ บูรณ์
และดังนั้นไม่ว่าจะมีความยากลาบากหรือการทดลองใดเกิดขึ้นก็ตาม
พระองค์ทรงมองข้ามและทรงเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นทั้งหมด
พระองค์เพียงทรงพระราชกิจของพระองค์เองอย่างเงียบๆ
โดยทรงเชื่ออย่างหนักแน่นว่าวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าได้ทรงมาครอบครองพระสิริของพระองค์แล้ว
มนุษย์จะรู ้จกั พระองค์ และทรงเชื่อว่าทันทีที่มนุษย์ได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้า
เขาจะเข้าใจพระทัยของพระเจ้าอย่างสุดใจ ขณะนี้อาจมีผคู้ นที่กาลังทดลองพระเจ้า หรื อเข้าใจพระเจ้าผิด
หรื อตาหนิพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่ทรงนาสิ่งใดๆ เหล่านี้มาใส่พระทัย เมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาสู่พระสิริ
ผูค้ นทั้งหมดจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทานั้นเป็ นไปเพื่อความสุขของมวลมนุษย์
และพวกเขาทั้งหมดจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทานั้นเป็ นไปเพื่อให้มนุษย์อาจมีชีวิตรอดได้ดีข้ นึ
พระเจ้าเสด็จมาโดยทรงนาการทดลองมาด้วย
และพระองค์ยงั เสด็จมาโดยทรงนาพระบารมีและพระพิโรธมาด้วย ในเวลาที่พระเจ้าทรงไปจากมนุษย์
พระองค์ทรงได้มาครอบครองพระสิริของพระองค์ไปนานแล้ว
และพระองค์เสด็จจากไปโดยเปี่ ยมไปด้วยพระสิริอย่างเต็มที่และด้วยความชื่นบานยินดีที่จะเสด็จกลับ
พระเจ้าผูท้ รงพระราชกิจบนโลกไม่นาสิ่งต่างๆ มาใส่พระทัยไม่สาคัญว่าผูค้ นจะปฏิเสธพระองค์อย่างไร
พระองค์ทรงทาพระราชกิจของพระองค์ต่อไปเท่านั้น การทรงสร้างโลกของพระเจ้าย้อนกลับไปหลายพันปี
พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อทรงพระราชกิจในปริ มาณทีไ่ ม่อาจวัดได้
และพระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั การปฏิเสธและการใส่ร้ายป้ายสีของโลกมนุษย์อย่างเต็มที่
ไม่มีผูใ้ ดต้อนรับการเสด็จมาถึงของพระเจ้า พระองค์ทรงได้รับการต้อนรับอย่างเย็นชา
ในครรลองแห่งการดาเนินไปด้วยความลาบากหลายพันปี เหล่านี้

การประพฤติของมนุษย์กไ็ ด้ทาให้พระเจ้าทรงเกิดบาดแผลอย่างรวดเร็วไปนานแล้ว
พระองค์ไม่ทรงให้ความใส่พระทัยกับความกบฏของผูค้ นอีกต่อไป
และได้ทรงสร้างอีกแผนหนึ่งเพื่อแปลงรู ปและชาระมนุษย์บริสุทธิ์แทน การเยาะเย้ย การใส่รา้ ยป้ายสี การข่มเหง
ความทุกข์ลาบาก ความทุกข์ของการตรึ งกางเขน การกีดกันจากมนุษย์ เป็ นต้น
ซึ่งพระเจ้าทรงได้ประสบตั้งแต่ที่เสด็จมาเป็ นมนุษย์ กล่าวคือ พระเจ้าทรงได้ลิ้มรสสิ่งเหล่านี้เพียงพอแล้ว
และสาหรับความยากลาบากของโลกมนุษย์น้ นั พระเจ้าผูไ้ ด้เสด็จมาเป็ นมนุษย์ก็ได้ทุกข์ทนกับสิ่งต่างๆ
ทั้งหมดเหล่านี้จนถึงขีดสุด
พระวิญญาณของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ทรงพบว่าภาพเช่นนั้นเป็ นสิ่งเหลือทนนานแล้ว
และทรงรอพระบุตรผูท้ รงเป็ นที่รักของพระองค์เสด็จกลับมาขณะที่พระองค์ทรงเอียงพระเศียรไปด้านหลังและปิ
ดพระเนตรของพระองค์ ทั้งหมดที่พระองค์ทรงปรารถนาก็คือมนุษยชาติท้งั หมดจะรับฟังและเชื่อฟัง
และสามารถหยุดกบฏต่อพระองค์ได้โดยที่รู้สึกถึงความอับอายอย่างถึงที่สุดเฉพาะพระพักตร์เนื้อหนังของพระอ
งค์ ทั้งหมดที่พระองค์ทรงปรารถนาก็คือมนุษยชาติจะสามารถเชื่อในการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าได้
พระองค์ทรงหยุดมีขอ้ เรี ยกร้องทีย่ ิ่งใหญ่ข้ นึ กับมนุษย์ไปนานแล้ว เพราะพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาที่สูงเกินไปแล้ว
แต่มนุษย์กลับกาลังหยุดพักสบายๆ[1] และไม่นางานของพระเจ้ามาใส่ใจเลยแม้แต่น้อย
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “หยุดพักสบายๆ” หมายความว่าผูค้ นไม่รู้สึกรู ้สากับพระราชกิจของพระเจ้าและไม่ถือว่าพระราชกิจนั้นสาคัญ

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 193
ในยุคพระคุณนั้น เมื่อพระเจ้ากลับสู่สวรรค์ช้นั ที่สาม
พระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้าได้เคลื่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมันแล้วอย่างแท้จริง
ทั้งหมดที่ยงั คงเหลือบนแผ่นดินโลกก็คือกางเขนที่พระเยซูทรงแบกไว้บนพระปฤษฎางค์ของพระองค์
ผ้าลินินเนื้อดีที่เคยห่อพระเยซูไว้ และมงกุฎหนามและเสื้อคลุมสีเลือดหมูที่พระเยซูทรงสวม
(เหล่านี้คือสิ่งที่คนยิวใช้เพื่อเยาะเย้ยพระองค์) กล่าวคือ
หลังจากที่พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนพระเยซูได้กอ่ ให้เกิดการสานึกรับรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่แล้วนั้น สิ่งต่างๆ
ก็คลี่คลายลงอีกครั้ง จากนั้นเป็ นต้นมา บรรดาสาวกของพระเยซูก็ได้เริ่ มดาเนินพระราชกิจของพระองค์
ทาการเป็ นผูเ้ ลี้ยงและให้น้ าในคริ สตจักรทุกแห่ง เนื้อหาของงานของพวกเขามีดงั ต่อไปนี้ กล่าวคือ
พวกเขาได้ขอให้ผคู้ นทั้งปวงกลับใจ สารภาพบาปของพวกเขา และรับบัพติศมา
และอัครทูตทั้งหมดได้ออกไปเผยแผ่เรื่ องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง เหตุการณ์ที่ไม่เลือนหายไป
เกี่ยวกับการตรึ งกางเขนพระเยซู และดังนั้น
จึงช่วยไม่ได้ที่ทุกคนจะเพียงแต่ทรุ ดลงกราบเฉพาะพระพักตร์ของพระเยซูเพื่อสารภาพบาปของพวกเขา
และยิ่งไปกว่านั้น บรรดาอัครทูตได้ไปทุกหนแห่งเพื่อถ่ายทอดพระวจนะที่พระเยซูได้ตรัสไว้
จากจุดนั้นก็ได้เริ่ มมีการสร้างคริ สตจักรขึ้นในยุคพระคุณ
สิ่งที่พระเยซูได้ทรงทาไว้ในระหว่างยุคนั้นยังเป็ นการพูดคุยเกีย่ วกับชีวิตของมนุษย์และน้ าพระทัยของพระบิดาบ
นสวรรค์ดว้ ยเช่นกัน
มีเพียงคาคมและการปฏิบตั ิมากมายเหล่านั้นเท่านั้นที่แตกต่างไปอย่างมากจากคาคมและการปฏิบตั ิของวันนี้
เนื่องจากเป็ นยุคที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในเนื้อแท้แล้วพวกมันยังเป็ นแบบเดียวกัน กล่าวคือ
ทั้งคาคมและการปฏิบตั ิเหล่านั้นคือพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในเนื้อหนัง
และเป็ นเช่นนั้นอย่างชัดเจนและแน่นอน
พระราชกิจและถ้อยดารัสประเภทนี้ได้ดาเนินต่อเนื่องมาตลอดเส้นทางจนถึงวันนี้ และดังนั้น
สิ่งจาพวกนี้ยงั คงมีร่วมกันท่ามกลางสถาบันทางศาสนาทั้งหลายในปัจจุบนั
และมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เมื่อพระราชกิจของพระเยซูได้รับการสรุ ปปิ ดตัว
และคริ สตจักรทั้งหลายได้มาอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้องของพระเยซูคริ สต์แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าก็ได้ทรงริ เริ่ มแผนของพระองค์สาหรับพระราชกิจของพระองค์ในอีกช่วงระยะหนึ่ง
ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเสด็จมาเป็ นมนุษย์ของพระองค์ในยุคสุดท้าย ดังที่มนุษย์มองเห็นนั้น
การตรึ งกางเขนของพระเจ้าได้สรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าไปแล้ว
ได้ไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงไปแล้ว และได้ทาให้พระองค์ได้ยึดกุญแจสู่แดนคนตายไว้แล้ว

ทุกคนคิดว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้สาเร็จลุล่วงอย่างครบถ้วนแล้ว ในความเป็ นจริง
จากมุมมองของพระเจ้าแล้วนั้น มีเพียงส่วนเล็กน้อยในพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่ได้สาเร็จลุล่วงไป
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทาไปคือการไถ่มวลมนุษย์ พระองค์ยงั ไม่ได้ทรงพิชิตมวลมนุษย์ดว้ ยซ้ า
นับประสาอะไรที่จะได้เปลี่ยนโฉมหน้าเยี่ยงซาตานของมนุษย์ นัน่ คือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสว่า
“ถึงแม้เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของเราจะได้กา้ วผ่านความเจ็บปวดของความตาย
นั่นไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของการจุติเป็ นมนุษย์ของเรา
พระเยซูคือบุตรผูเ้ ป็ นทีร่ ักของเราและได้ถูกตรึงที่กางเขนเพือ่ เรา
แต่พระองค์ไม่ได้สรุ ปปิ ดตัวงานของเราอย่างละเอียดถี่ถว้ น พระองค์เพียงแต่ได้ทาส่วนหนึ่งของงานนั้นเท่านั้น”
ด้วยเหตุน้ีเอง พระเจ้าได้ทรงริ เริ่ มแผนรอบที่สองเพือ่ สานต่อพระราชกิจแห่งการจุติเป็ นมนุษย์
เจตนารมณ์สูงสุดของพระเจ้าคือเพื่อทาให้ผคู้ นได้รับความเพียบพร้อมและเพื่อรับผูค้ นทั้งหมดที่รอดจากเงื้อมมือ
ของซาตานไว้ ซึ่งเป็ นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมอีกครั้งหนึ่งเพื่อกล้าเผชิญอันตรายแห่งการมาเป็ นมนุษย์
สิ่งที่เป็ นความหมายของ “การจุติเป็ นมนุษย์” อ้างอิงถึง องค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ไม่ได้ทรงนาสง่าราศีมา
(เพราะพระราชกิจของพระเจ้ายังไม่เสร็จสิ้น) แต่เป็ นผูท้ รงปรากฏในอัตลักษณ์ของพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รัก
และเป็ นพระคริ สต์ ผูซ้ ่งึ พระเจ้าพอพระทัยในพระองค์ นัน่ คือเหตุผลที่การนี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็ น
“การกล้าเผชิญอันตราย” เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์น้มี ีพลังอานาจอันน้อยนิด
และต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ [1]และฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ห่างกันคนละขั้วจากสิทธิอานาจของพ
ระบิดาในสวรรค์ พระองค์เพียงแต่ทรงทาให้พนั ธกิจแห่งเนื้อหนังลุล่วงเท่านั้น
โดยทาให้พระราชกิจของพระบิดาและพระบัญชาของพระองค์ครบบริ บูรณ์โดยไม่กลับกลายมาเกี่ยวข้องในพระ
ราชกิจอื่น และพระองค์เพียงแต่ทรงทาให้ส่วนหนึ่งของพระราชกิจครบบริ บูรณ์เท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงมีพระนามว่า “พระคริ สต์” ทันทีที่พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลก—
นั่นคือความหมายที่ฝงั อยู่ในพระนามนี้ เหตุผลที่มีการกล่าวว่า การเสด็จมานั้นจะมาถึงพร้อมกับการทดลอง
ก็เป็ นเพราะว่ามีเพียงพระราชกิจชิ้นเดียวเท่านั้นที่ได้รับการทาให้ครบบริ บรู ณ์ ยิง่ ไปกว่านั้น
เหตุผลที่พระเจ้าพระบิดาทรงเรี ยกพระองค์ว่า “พระคริ สต์” และ “พระบุตรผูเ้ ป็ น ที่รกั ” เท่านั้น
แต่มิได้ทรงมอบสง่าราศีท้งั หมดให้พระองค์ก็เป็ นเพราะว่าเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์จะมาทาพระราชกิจชิ้นห
นึ่งอย่างชัดเจน ไม่ใช่เพื่อเป็ นตัวแทนของพระบิดาในสวรรค์
แต่เพื่อทาพันธกิจของพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักให้ลุล่วงต่างหาก
เมื่อพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักทรงทาพระบัญชาทั้งหมดทั้งมวลที่พระองค์ได้รับไว้บนบ่าของพระองค์ให้ครบบริ บูรณ์
พระบิดาจึงจะทรงมอบสง่าราศีเต็มเปี่ ยมให้พระองค์ พร้อมด้วยพระอัตลักษณ์ของพระบิดา
คนเราสามารถกล่าวได้ว่า นี่คอื “รหัสแห่งสวรรค์”

เพราะองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์และพระบิดาในสวรรค์น้ นั ทรงสถิตในสองอาณาจักรที่แตกต่างกัน
ทั้งสองพระองค์เพียงแต่ทรงเพ่งมองกันในพระวิญญาณ พระบิดาทรงจับพระเนตรมองพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รัก
แต่พระบุตรไม่ทรงสามารถมองเห็นพระบิดาจากที่ไกลได้
เป็ นเพราะภาระหน้าที่ที่เนื้อหนังสามารถทาได้น้ นั เล็กน้อยเกินไป
และพระองค์ทรงสามารถมีโอกาสที่จะถูกฆ่าได้ทุกขณะนั่นเอง
คนเราจึงสามารถพูดได้ว่าการมาครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายอันใหญ่หลวงที่สุด
การนี้เป็ นประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงสละพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์เข้าปากเสืออีกครั้งหนึ่ง
ที่ซ่ึงพระชนม์ชีพของพระองค์อยู่ในอันตราย ทรงวางพระองค์ลงในที่ซ่งึ ซาตานรวมกาลังอยูม่ ากที่สุด
แม้แต่ในรู ปการณ์แวดล้อมที่เลวร้ายเหล่านี้
พระเจ้าก็ยงั คงทรงส่งมอบพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์ให้แก่ผคู้ นแห่งสถานที่ซ่งึ เต็มไปด้วยความโสโครกแ
ละความผิดศีลธรรม เพื่อให้พวกเขา “เลี้ยงดูพระองค์จนถึงวัยผูใ้ หญ่”
นี่เป็ นเพราะการทาเช่นนั้นคือหนทางเดียวที่จะทาให้พระราชกิจของพระเจ้าดูเหมือนเหมาะสมและเป็ นธรรมชาติ
และนั่นเป็ นหนทางเดียวที่จะทาให้ความปรารถนาทั้งหมดของพระเจ้าพระบิดาสาเร็จลุล่วง
และทาให้พระราชกิจส่วนสุดท้ายของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์ครบบริ บรู ณ์
พระเยซูมิได้ทรงทามากไปกว่าทาให้ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระเจ้าพระบิดาสาเร็จลุล่วงเท่านั้น
เนื่องจากอุปสรรคที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์กาหนดให้มีและความแตกต่างในพระราชกิจที่จะทาให้ครบบริ บู
รณ์ พระเยซูพระองค์เองจึงไม่ทรงรู ้ว่าจะมีการกลับมายังเนื้อหนังเป็ นครั้งที่สอง ดังนั้น
ไม่มีผูอ้ ธิบายพระคัมภีร์หรื อผูเ้ ผยพระวจนะคนใดกล้าที่จะเผยพระวจนะอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงจุติมาเป็ น
มนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้าย นั่นก็คือ
ว่าพระองค์จะเสด็จมาสู่เนื้อหนังอีกครั้งเพื่อทรงพระราชกิจส่วนที่สองของพระองค์ในเนื้อหนัง ดังนั้น
จึงไม่มีผูใ้ ดได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ทรงซ่อนเร้นพระองค์เองในเนื้อหนังนานมาแล้ว ไม่น่าประหลาดใจนัก
ในเมื่อหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเท่านั้นที่พระองค์ได้ทรงรับพระบัญชานี้
ดังนั้น จึงไม่มีคาเผยพระวจนะที่ชดั เจนเกี่ยวกับการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้า
และไม่สามารถประเมินค่าได้ต่อจิตใจมนุษย์ ในหนังสือการเผยพระวจนะทั้งหมดในพระคัมภีร์น้นั
ไม่มีพระวจนะที่กล่าวถึงการนี้อย่างชัดเจน แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาทรงพระราชกิจ
ได้มีการเผยพระวจนะที่ชดั เจนอยู่แล้วซึ่งได้กล่าวว่า หญิงพรหมจารี คนหนึ่งจะอยู่กับเด็ก
และจะให้กาเนิดบุตรคนหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าพระองค์ได้กอ่ เกิดขึ้นโดยผ่านทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แม้จะเป็ นเช่นนั้น พระเจ้ายังคงได้ตรัสว่าการนี้เกิดขึ้นโดยเสี่ยงกับความตาย
ดังนั้นแล้วมันจะเสี่ยงมากกว่าสักเพียงใดที่จะเป็ นกรณีในปัจจุบนั ?

ไม่น่าประหลาดใจเลยที่พระเจ้าตรัสว่าการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้เป็ นการเสี่ยงอันตรายอันใหญ่หลวงกว่าอันตรายที่เ
คยเกิดขึ้นในระหว่างยุคพระคุณหลายพันเท่า พระเจ้าได้เผยพระวจนะไว้ในหลายๆ แห่งว่า
พระองค์จะกาลังทรงได้รับเอากลุ่มบรรดาผูม้ ีชยั ชนะในแผ่นดินซีนิม
ในเมื่อมันเป็ นในทิศตะวันออกของโลกนี่เองที่บรรดาผูม้ ีชยั ชนะจะได้รับการรับไว้ ดังนั้น
สถานที่ซ่ึงพระเจ้าจะทรงเหยียบย่างในการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ก็ตอ้ งเป็ นดินแดนแห่งซีนิมโดยไ
ม่มีขอ้ สงสัย ซึ่งเป็ นจุดที่แน่ชดั ว่าเป็ นที่ซ่ึงมังกรใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่ ทีน่ ั่น
พระเจ้าจะทรงได้รับพงศ์พนั ธุ์ของพญานาคใหญ่สีแดง
เพื่อที่มนั จะได้ถูกทาให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบและได้รับความอับอาย พระเจ้ากาลังจะทรงปลุกผูค้ นเหล่านี้ให้ตื่น
โดยแบกรับความทุกข์อย่างหนัก เพื่อปลุกเร้าพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะตื่นอย่างเต็มที่
และเพื่อทาให้พวกเขาเดินออกจากหมอกและละทิ้งพญานาคใหญ่สีแดง พวกเขาจะตื่นจากความฝันของพวกเขา
จะระลึกได้ว่าพญานาคใหญ่สีแดงที่จริ งแล้วมันคืออะไร
จะกลายเป็ นสามารถมอบหัวใจทั้งดวงของพวกเขาให้แก่พระเจ้าได้ จะลุกขึ้นจากการกดขี่ของพลังมืด
จะยืนขึ้นในทิศตะวันออกของโลก และจะกลายเป็ นข้อพิสูจน์แห่งชัยชนะของพระเจ้า
ในหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงได้รับสง่าราศี
ด้วยเหตุผลนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงนาพระราชกิจที่เคยมาถึงบทอวสานในอิสราเอลมาสู่ดินแดนที่พญ
านาคใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่ และหลังจากที่ได้จากไปเกือบสองพันปี
ก็ได้มาสู่เนื้อหนังอีกครั้งเพือ่ สานต่อพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ
พระเจ้ากาลังทรงเปิ ดตัวพระราชกิจใหม่ในเนื้อหนังต่อตาเปล่าของมนุษย์ แต่ในทรรศนะของพระเจ้า
พระองค์กาลังทรงสานต่องานแห่งยุคพระคุณ แต่หลังจากช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่กี่พนั ปี แล้วเท่านั้น
และด้วยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่ต้งั และโครงการในพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้ว่าฉายาที่กายแห่งเนื้อหนังได้ใช้ในพระราชกิจของวันนี้จะปรากฏแตกต่างไปจากพระเยซูโดยสิ้นเชิง
แต่พวกพระองค์ก็ทรงกลายมาจากเนื้อแท้และรากเหง้าเดียวกัน
และพวกพระองค์ก็ทรงมาจากแหล่งกาเนิดเดียวกัน
พวกพระองค์อาจจะทรงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันในภายนอก
แต่ความจริ งด้านในของพระราชกิจของพวกพระองค์น้ นั ก็เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้ว
ยุคเหล่านั้นก็แตกต่างกันเหมือนเช่นกลางคืนและกลางวัน ดังนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าจะสามารถติดตามแบบแผนที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
หรื อช่วงระยะที่แตกต่างกันของพระราชกิจของพระองค์จะสามารถเข้าสู่หนทางของกันและกันได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (6)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “มีพลังอานาจอันน้อยนิด และต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ” บ่งบอกว่า
ความลาบากยากเย็นของเนื้อหนังนั้นมากเหลือเกิน และงานที่ทาก็ถูกจากัดมากเกินไป

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 194
มนุษย์ได้ใช้เวลาจนกระทัง่ ถึงวันนี้เพื่อที่จะตระหนักว่าสิ่งที่มนุษย์ขาดพร่ องนั้นไม่ใช่เพียงการจัดหาชีวิตฝ่ ายวิญ
ญาณและประสบการณ์ในการรู ้จกั พระเจ้าเท่านั้น แต่—สิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ มากขึ้นไปอีกก็คอื —
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอุปนิสยั ของเขา
เนื่องจากความรู ้ไม่เท่าทันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของเผ่าพันธุ์ของเขาเอง
ผลก็คือว่ามนุษย์ไม่รูส้ ิ่งใดเลยเกีย่ วกับพระราชกิจของพระเจ้า
พวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนหวังว่ามนุษย์จะสามารถได้รับการผูกติดอยู่กบั พระเจ้าลึกลงไปภายในหัวใจของเขา
แต่เพราะเนื้อหนังของมนุษย์น้นั เสื่อมทรามมากเหลือเกิน ทั้งมึนชาและปัญญาทึบ
นี่จึงได้เป็ นเหตุให้เขาไม่รูส้ ิ่งใดเลยเกี่ยวกับพระเจ้า ในการเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์ในวันนี้
จุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งอืน่ ใดนอกจากเพื่อแปลงสภาพความคิดและจิตวิญญาณของผูค้ น
ตลอดจนพระฉายาของพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาที่พวกเขาได้มีมาเป็ นเวลาหลายล้านปี แล้ว
พระองค์จะทรงใช้โอกาสเหมาะนี้เพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม กล่าวคือ
พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผคู้ นมารู ้จกั พระองค์และวิถีทางของพวกเขามีต่อพระองค์ดว้ ยความรู ้ของมนุษย์
โดยทาให้มนุษย์สามารถทาการเริ่ มต้นใหม่ที่มีชยั ในการมารู ้จกั พระเจ้า
และดังนั้นจึงสัมฤทธิ์ผลในการเริ่ มใหม่และการแปลงสภาพของจิตวิญญาณมนุษย์
การจัดการและการบ่มวินัยนั้นคือวิถีทาง ในขณะที่การพิชิตชัยและการเริ่ มใหม่คอื เป้าหมาย
การขจัดความคิดเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ได้ยึดถือเกีย่ วกับพระเจ้าที่คลุมเครื อนั้นเป็ นเจตนารมณ์ของพระเจ้าตลอ
ดกาล และในระยะหลังมานี้การนี้ยงั ได้กลายเป็ นเรื่ องเร่งด่วนสาหรับพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ผูค้ นทั้งหมดควรจะใช้ทรรศนะที่ยาวไกลในการพิจารณาสถานการณ์น้ี
จงเปลี่ยนแปลงวิธีซ่งึ แต่ละบุคคลได้รับประสบการณ์เพื่อที่เจตนารมณ์อนั เร่งด่วนนี้ของพระเจ้าอาจจะไปถึงการ
บรรลุผลในไม่ช้า
และเพื่อที่ช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกอาจได้รับการนาไปสู่ความครบบริ บูรณ์อ
ย่างเพียบพร้อม จงมอบความจงรักภักดีแด่พระเจ้าที่จาเป็ นที่พวกเจ้าจะต้องมอบให้พระองค์
และให้การชูใจแด่พระทัยของพระเจ้าเป็ นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางพี่น้องชายหญิง
ไม่ควรจะมีผูใ้ ดปัดความรับผิดชอบนี้ หรื อเพียงแสร้งทาไปอย่างพอเป็ นพิธี
พระเจ้าเสด็จมาในเนื้อหนังครั้งนี้เพื่อตอบรับคาเชิญ
และโดยเป็ นการตอบรับอย่างตรงจุดต่อสภาพเงื่อนไขของมนุษย์ กล่าวคือ
พระองค์เสด็จมาเพื่อจัดหาสิ่งที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีให้แก่มนุษย์
ไม่สาคัญว่าขีดความสามารถหรื อการอบรมของมนุษย์จะเป็ นอย่างไร กล่าวโดยสรุ ป

พระองค์จะทรงทาให้เขาสามารถเห็นพระวจนะของพระเจ้าได้ และจากพระวจนะของพระองค์
เขาสามารถเห็นการดารงอยู่และการสาแดงของพระเจ้าและยอมรับการที่พระเจ้าทรงทาให้เขามีความเพียบพร้อม
โดยเปลี่ยนแปลงความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เพื่อที่โฉมพระพักตร์ด้งั เดิมของพระเจ้าจะหยัง่ รากอย่า
งมัน่ คงในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ นี่คือความปรารถนาบนแผ่นดินโลกเพียงประการเดียวของพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาแต่กาเนิดจะยิ่งใหญ่เพียงใด หรือแก่นแท้ของมนุษย์จะต่าต้อยเพียงใด
หรื อพฤติกรรมในอดีตของมนุษย์จริงๆ แล้วจะเหมือนสิ่งใดก็ตาม พระเจ้าไม่ทรงคานึงถึงสิ่งเหล่านี้
พระองค์เพียงทรงหวังให้มนุษย์ทาพระฉายาของพระเจ้าที่เขามีในหัวใจภายในของเขาขึ้นใหม่อย่างครบบริ บูรณ์
และมารู ้จกั แก่นแท้ของมวลมนุษย์
และด้วยผลจากการนั้นจึงมาถึงการแปลงสภาพของทัศนะเชิงอุดมการณ์ของมนุษย์
และมีความสามารถที่จะถวิลหารอคอยพระเจ้าจากส่วนลึกและปลุกความผูกพันชัว่ นิรันดร์ตอ่ พระองค์ กล่าวคือ
นี่คือข้อเรี ยกร้องหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงขอจากมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้พูดไปหลายครั้งเหลือเกินว่างานของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนั้นกระทาไปเพื่อปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณของแต่
ละบุคคล เพื่อเปลี่ยนแปลงดวงจิตของแต่ละบุคคล
จนถึงขนาดที่หัวใจของพวกเขาที่ได้ทนทุกข์กบั ความชอกช้ าใหญ่หลวงมาแล้ว ได้รับการฟื้ นฟู
ด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นการช่วยกูด้ วงจิตของพวกเขาที่ได้ถูกความชัว่ ทาร้ายมาอย่างล้าลึกเหลือเกิน
มันเป็ นไปเพื่อที่จะปลุกจิตวิญญาณของผูค้ นให้ตื่น เพือ่ ละลายหัวใจที่เย็นชาของพวกเขา
และเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้ฟ้ื นคืนกาลังขึ้นใหม่ นี่คือน้ าพระทัยที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของพระเจ้า
จงพักการพูดคุยถึงเรื่ องที่ว่าชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์น้นั สูงส่งหรื อลุ่มลึกเพียงใดไว้ก่อน
เมื่อหัวใจของผูค้ นได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้ว
เมื่อพวกเขาได้ถูกปลุกเร้าจากความฝันของพวกเขาและรู ้ดีเต็มที่ถึงอันตรายที่พญานาคใหญ่สีแดงได้กอปรขึ้น
งานพันธกิจของพระเจ้าก็จะได้ครบบริ บูรณ์
วันที่งานของพระเจ้าแล้วเสร็จยังเป็ นวันที่มนุษย์เริ่ มต้นบนเส้นทางที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าอย่างเป็ นทาง
การด้วย ณ เวลานั้น พันธกิจของพระเจ้าจะได้มาถึงบทอวสาน กล่าวคือ
งานของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์จะได้แล้วเสร็จโดยครบบริ บูรณ์
และมนุษย์จะเริ่ มต้นปฏิบตั ิหน้าที่ที่เขาควรจะปฏิบตั ิอย่างเป็ นทางการ—เขาจะปฏิบตั ิกลุ่มงานของเขา
เหล่านี้คือขั้นตอนต่างๆ แห่งงานของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ีเอง
เจ้าควรจะควานหาเส้นทางของพวกเจ้าเพื่อเข้าสู่รากฐานแห่งการรู ้จกั สิ่งเหล่านี้
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเจ้าควรจะเข้าใจ
การเข้าสู่ของมนุษย์จะปรับปรุงดีข้ นึ ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้เกิดขึ้นลึกๆ ภายในหัวใจของเขาเท่านั้น
เพราะงานของพระเจ้าคือความรอดที่ครบบริ บรู ณ์ของมนุษย์—มนุษย์ผซู้ ่งึ ได้รับการไถ่
ผูซ้ ่ึงยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แรงกดดันของความมืด และผูซ้ ่งึ ไม่เคยปลุกเร้าตัวเขาเอง—
จากสถานที่รวมตัวของปี ศาจทั้งหลายแห่งนี้
มันเป็ นไปเพื่อที่มนุษย์อาจจะได้รับการปลดปล่อยเป็ นอิสระจากหลายสหัสวรรษแห่งบาปและเป็ นที่รักของพระเ
จ้า บดขยี้พญานาคใหญ่สีแดงจนคว่าลงไปโดยสิ้นเชิง สถาปนาราชอาณาจักรของพระเจ้า
และนาพาการหยุดพักมาสู่หัวใจของพระเจ้าเร็วขึ้น
มันเป็ นไปเพื่อระบายความเกลียดชังที่อดั แน่นอกของพวกเจ้าโดยไม่มีการสงวนไว้
เพื่อกาจัดเชื้อราเหล่านั้นให้หมดสิ้น
เพื่อเปิ ดโอกาสให้พวกเจ้าผละจากชีวิตนี้ที่ไม่แตกต่างไปจากชีวิตของวัวหรื อม้า เพื่อจะไม่เป็ นทาสอีกต่อไป
เพื่อจะไม่ถูกพญานาคใหญ่สีแดงเหยียบย่าหรื อออกคาสั่งตามใจชอบอีกต่อไป

พวกเจ้าจะไม่เป็ นส่วนหนึ่งของชนชาติที่ลม้ เหลวนี้อีกต่อไป จะไม่เป็ นของพญานาคใหญ่สีแดงที่ชวั่ ร้ายอีกต่อไป
และเจ้าจะไม่ตกเป็ นทาสของมันอีกต่อไป รังของปี ศาจจะถูกพระเจ้าทรงฉีกเป็ นชิ้นๆ อย่างแน่นอน
และพวกเจ้าจะยืนเคียงข้างพระเจ้า—พวกเจ้าเป็ นของพระเจ้า และไม่ใช่เป็ นของจักรวรรดิแห่งทาสนี้
พระเจ้าทรงเกลียดสังคมมืดนี้เข้ากระดูกดามานานแล้ว พระองค์ทรงขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
กระตือรื อร้นที่จะฝังพระบาทของพระองค์ลงบนงูแก่ชวั่ ร้ายทีร่ ้ายกาจตัวนี้
เพื่อให้มนั ไม่อาจมีวนั ลุกขึ้นมาได้อกี และจะไม่มีวนั ทารุ ณมนุษย์อีก
พระองค์จะไม่ทรงให้การกระทาในอดีตของมันมีขอ้ อ้าง
พระองค์จะไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั การหลอกลวงมนุษย์ของมัน
และพระองค์จะทรงชาระแค้นสาหรับบาปทุกประการของมันตลอดยุคทั้งหลาย
พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยหัวโจกของความชัว่ ทั้งหมดนี้ [1]หลุดรอดไปได้แม้แต่นิดเดียว
พระองค์จะทรงทาลายมันอย่างถึงที่สุด
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (8)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “หัวโจกของความชัว่ ทั้งหมด” หมายถึง มารแก่ วลีน้ีแสดงออกถึงความไม่ชอบสุดขีด
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พระเจ้าได้ทรงสู้ทนกับค่าคืนที่ไม่ได้หลับมากมายหลายคืนเพื่อประโยชน์แห่งงานของมวลมนุษย์
จากที่สูงถึงส่วนลึกต่าสุด
พระองค์ได้เสด็จลงสู่นรกที่มีชีวิตซึ่งมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่เพื่อผ่านวันเวลาของพระองค์ไปกับมนุษย์
พระองค์ไม่เคยได้ทรงพร่ าบ่นถึงความโกโรโกโสท่ามกลางมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยได้ทรงตาหนิมนุษย์สาหรับการไม่เชื่อฟังของเขา
แต่ทรงสู้ทนความอัปยศอดสูอนั ยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่พระองค์ทรงดาเนินงานของพระองค์ดว้ ยพระองค์เองจนเสร็
จสิ้น พระเจ้าจะทรงสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของนรกได้อย่างไร?
พระองค์จะทรงสามารถใช้ชีวิตของพระองค์ในนรกได้อย่างไร? แต่เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั หมดจะสามารถพบกับการหยุดพักได้เร็วขึ้น
พระองค์ได้ทรงสู้ทนความอัปยศอดสูและทรงทนทุกข์กบั ความไม่ยุติธรรมเพื่อเสด็จมายังแผ่นดินโลก
และได้เสด็จเข้าสู่ “นรก” กับ “แดนคนตาย” เข้าสู่ถ้าเสือ ด้วยพระองค์เอง เพือ่ ช่วยมนุษย์ให้รอด
มนุษย์มีคุณสมบัติที่จะต่อต้านพระเจ้าอย่างไร? เขามีเหตุผลใดที่จะพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้า?
เขาสามารถกล้าที่จะเพ่งมองพระเจ้าได้อย่างไร?
พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้เสด็จมายังแผ่นดินแห่งความชัว่ ช้าที่โสโครกที่สุดแห่งนี้
และไม่เคยได้ทรงระบายความคับข้องพระทัยของพระองค์หรื อพร่ าบ่นเกี่ยวกับมนุษย์
แต่กลับทรงยอมรับการย่ายีท้งั หลาย[1] และการกดขี่ของมนุษย์อย่างเงียบๆ แทน
พระองค์ไม่เคยทรงตอบโต้ขอ้ เรียกร้องที่ไร้เหตุผลของมนุษย์
พระองค์ไม่เคยทรงทาการเรี ยกร้องมากเกินไปกับมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยทรงกาหนดข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลให้กบั มนุษย์
พระองค์เพียงทรงพระราชกิจทั้งหมดที่มนุษย์พึงต้องใช้โดยไม่ทรงพร่ าบ่น ได้แก่ การสอน การให้ความรู ้แจ้ง
การตาหนิ กระบวนการถลุงวาจา การเตือนจา การเตือนสติ การปลอบโยน การพิพากษา และการเปิ ดเผย
ขั้นตอนใดของพระองค์หรื อที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อชีวิตของมนุษย์?
ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงลบความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และชะตากรรมของมนุษย์ออกไป
แต่ข้นั ตอนใดที่พระเจ้าได้ทรงดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งชะตากรรมของมนุ
ษย์หรื อ? ขั้นตอนใดหรื อที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการอยูร่ อดของมนุษย์?
ขั้นตอนใดหรื อทีไ่ ม่ได้เป็ นไปเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจากความทุกข์น้ี
และจากการกดขี่ของพลังมืดที่ดาเหมือนกลางคืน? ขั้นตอนใดหรื อที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์?
ผูใ้ ดสามารถเข้าใจพระทัยของพระเจ้าได้ ซึ่งเป็ นเสมือนหัวใจของแม่ที่รักใคร่ ?

ผูใ้ ดสามารถจับใจความพระทัยที่แรงกล้าของพระเจ้าได้?
พระทัยที่เต็มไปด้วยความรู ้สึกและความคาดหวังที่รอ้ นแรงของพระเจ้าได้รับการตอบแทนด้วยหัวใจที่เย็นชา
ด้วยสายตาที่ไม่แยแสและแข็งกระด้าง และด้วยการตาหนิติเตียนและดูถูกดูแคลนซ้ าๆ ของมนุษย์
สิ่งเหล่านั้นได้รับการตอบแทนด้วยข้อคิดเห็นที่เชือดเฉือน และการประชดประชัน และการดูแคลน
สิ่งเหล่านั้นได้รับการตอบแทนด้วยการเยาะเย้ยถากถางของมนุษย์ ด้วยการเหยียบย่าและการปฏิเสธของเขา
ด้วยการจับใจความผิดๆ ของเขา และการร้องครวญคราง และความเหินห่าง และการหลีกเลีย่ ง
และไม่ใช่โดยสิ่งใดเลยนอกจากการหลอกลวง การโจมตี และความขมขื่น
คาพูดที่อบอุ่นได้พบกับคิ้วที่ดุดนั และการเยาะเย้ยท้าทายที่เยือกเย็นจากนิ้วชี้ที่ส่ายไปมานับพัน
พระเจ้าทรงทาได้แต่เพียงสู้ทน ก้มพระเศียร ปรนนิบตั ิผคู้ นเหมือนกับวัวตัวผูท้ ี่เต็มใจ[2]
หลายวันหลายคืนเหลือเกิน หลายครั้งยิ่งนักที่พระองค์ได้ทรงเผชิญหน้ากับดวงดาว
หลายครั้งยิ่งนักที่พระองค์ได้ทรงออกเดินทางไปเมื่อรุ่งอรุ ณและเสด็จกลับมาเมื่อย่าค่า
และทรงนอนพลิกกายไปมา
ทรงสู้ทนความเจ็บปวดรวดร้าวที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดแห่งการจากพระบิดาของพระองค์มานับพันเท่า
ทรงสู้ทนการโจมตีและการทาให้สยบยอมของมนุษย์ และการจัดการกับการตัดแต่งของมนุษย์
ความถ่อมพระทัยและการซ่อนอยู่ของพระเจ้าได้รับการตอบแทนด้วยอคติิ[3]ของมนุษย์
ด้วยทัศนะที่ไม่เป็ นธรรมและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมของมนุษย์
และหนทางอันไร้สุ้มเสียงที่พระเจ้าทรงพระราชกิจในความลึกลับ ความอดกลั้นของพระองค์
การยอมผ่อนปรนของพระองค์ได้รับการตอบแทนด้วยการจับจ้องอันละโมบของมนุษย์
มนุษย์พยายามที่จะกระทืบพระเจ้าให้สิ้นพระชนม์ โดยไม่มีความรู ้สึกสานึกผิด
และพยายามที่จะเหยียบย่าพระเจ้าให้จมพื้นดิน ท่าทีของมนุษย์ในการปฏิบตั ิของเขาต่อพระเจ้าคือท่าทีแห่ง
“ความฉลาดที่หาได้ยาก” และพระเจ้าผูซ้ ่งึ ถูกมนุษย์รงั แกและดูถูก ถูกขยี้จนแบนอยู่ใต้เท้าของผูค้ นนับหมื่น
ในขณะที่มนุษย์เองยืนบนที่สูง ราวกับว่าเขาจะเป็ นราชาแห่งเนินเขา
ราวกับว่าเขาต้องการที่จะใช้พลังอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด[4]
เพื่อเป็ นศูนย์กลางที่มีแต่คนห้อมล้อมจากเบื้องหลังหน้าจอ
เพื่อทาให้พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ ากับที่มีมโนธรรมและปฏิบตั ิตามกฎอยู่หลังฉาก
ผูซ้ ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้สู้ตอบหรื อก่อให้เกิดความยากลาบาก พระเจ้าต้องทรงเล่นบทของจักรพรรดิองค์สุดท้าย
พระองค์ตอ้ งทรงเป็ นหุ่นเชิด[5] ที่ปราศจากอิสรภาพทั้งปวง
ความประพฤติของมนุษย์เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้ ดังนั้น
เขามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกร้องการนี้หรื อการนั้นจากพระเจ้า?

เขามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะยืน่ ข้อเสนอแนะแก่พระเจ้า?
เขามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกร้องให้พระเจ้าเห็นพระทัยความอ่อนแอของเขา?
เขาเหมาะสมอย่างไรที่จะได้รับพระปรานีของพระเจ้า?
เขาเหมาะสมอย่างไรที่จะได้รับความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า?
เขาเหมาะสมอย่างไรที่จะได้รับการอภัยของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า? จิตสานึกของเขาอยู่ที่ใด?
เขาได้ทาให้พระทัยของพระเจ้าแตกสลายนานมาแล้ว เขาได้ทงิ้ ให้พระทัยของพระเจ้าแหลกเป็ นชิน้ ๆ
มานานแล้ว พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์ดว้ ยความแจ่มใสและมีชีวิตชีวา
โดยทรงหวังว่ามนุษย์คงจะโอบอ้อมอารี ต่อพระองค์ แม้กระทัง่ เป็ นเพียงด้วยความอบอุน่ เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
ถึงกระนั้น พระทัยของพระเจ้าก็ใช้เวลานานกว่าจะได้รับการชูใจโดยมนุษย์
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงได้รับมาคือการโจมตีดว้ ยการขว้างก้อนหิมะ[6]และการทรมาน
หัวใจของมนุษย์น้ นั โลภเกินไป ความอยากของเขายิ่งใหญ่เกินไป เขาไม่มีวนั สามารถอิ่มเอมได้
เขาประสงค์ร้ายและบ้าบิ่นอยู่เสมอ เขาไม่เคยเปิ ดโอกาสให้พระเจ้ามีอิสรภาพหรื อสิทธิ์ในพระดารัสอันใด
และทาให้พระเจ้าไม่ทรงมีทางเลือกนอกจากต้องนบนอบต่อความอัปยศอดสู
และอนุญาตให้มนุษย์บงการพระองค์อย่างไรก็ได้ตามที่เขาปรารถนา
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (9)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “การย่ายีท้งั หลาย” ใช้เพื่อเปิ ดโปงการไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์
2. “ได้พบกับคิ้วที่ดุดนั และการเยาะเย้ยท้าทายที่เยือกเย็นจากนิ้วชี้ที่ส่ายไปมานับพัน ก้มศีรษะ
ปรนนิบตั ิผคู้ นเหมือนกับวัวตัวผูท้ ี่เต็มใจ” เดิมทีเป็ นประโยคเดี่ยว
แต่ในที่น้ีถูกแยกออกเป็ นสองประโยคเพื่อทาให้สิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น ประโยคแรกอ้างอิงถึงการกระทาของมนุษย์
ในขณะที่ประโยคที่สองบ่งบอกถึงความทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงก้าวผ่าน
และว่าพระเจ้านั้นถ่อมพระทัยและทรงซ่อนเร้น
3. “อคติ” อ้างถึงพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังของผูค้ น
4. “ใช้พลังอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” อ้างถึงพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังของผูค้ น พวกเขาชูตวั เองขึ้นสูง
ใส่โซ่ตรวนผูอ้ ื่น ทาให้คนเหล่านั้นติดตามพวกเขาและทนทุกข์เพื่อพวกเขา
พวกเขาคือกองกาลังที่ไม่เป็ นมิตรกับพระเจ้า
5. “หุ่นเชิด” ใช้เพื่อเยาะเย้ยถากถางพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้า

6. “ขว้างก้อนหิมะ” ใช้เพื่อเน้นให้เห็นพฤติกรรมที่ต่าช้าของผูค้ น
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การจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าได้ส่งคลื่นกระแทกไปทัว่ ทุกศาสนาและทุกวงการ
ได้ทาให้ระเบียบดั้งเดิมของแวดวงศาสนาทั้งหลาย “ถูกโยนเข้าสู่ความสับสนวุ่นวาย”
และได้เขย่าหัวใจของคนเหล่านั้นทั้งหมดที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้า ผูใ้ ดเล่าไม่ชนื่ ชมบูชา?
ผูใ้ ดไม่ถวิลหาที่จะเห็นพระเจ้า? พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
แต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยงั ไม่เคยได้ตระหนักถึงการนั้น วันนี้ พระเจ้าพระองค์เองได้ทรงปรากฏแล้ว
และได้ทรงแสดงพระอัตลักษณ์ของพระองค์ออกไปให้หมู่ชนได้เห็น—
การนี้จะไม่สามารถนาความปี ติยินดีมาสู่หัวใจของมนุษย์ได้อย่างไร?
ครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ทรงร่ วมแบ่งปันความชื่นชมยินดีและความเศร้ากับมนุษย์
และวันนี้พระองค์ก็ได้ทรงอยูร่ ่ วมกันกับมวลมนุษย์อกี ครั้งแล้ว
และทรงแบ่งปันเรื่องเล่าแห่งกาลเวลาที่ผ่านไปกับเขา หลังจากที่พระองค์ได้ทรงพระดาเนินออกจากยูเดีย
ผูค้ นก็ไม่สามารถหาร่ องรอยของพระองค์พบ พวกเขาโหยหาที่จะได้พบกับพระเจ้าอีกครั้ง
โดยแทบไม่รู้เลยว่าวันนี้พวกเขาได้พบกับพระองค์อีกครั้งและได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์อีกครั้งแล้ว
การนี้จะไม่สามารถกระตุน้ ความคิดเกี่ยวกับวันวานได้อย่างไร? วันนี้เมื่อสองพันปี ที่แล้ว ซีโมนบุตรโยนาห์
พงศ์พนั ธุ์ของคนยิว ได้เห็นพระเยซู พระผูช้ ่วยให้รอด ได้รับประทานร่ วมโต๊ะเดียวกับพระองค์
และหลังจากติดตามพระองค์มาเป็ นเวลาหลายปี กร็ ู ้สึกถึงการรักใคร่ เอ็นดูที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อพระองค์ กล่าวคือ
เขารักพระองค์จากก้นบึ้งหัวใจของเขา เขารักองค์พระเยซูเจ้าอย่างล้าลึก คนยิวไม่รู้เลยว่าทารกผมทองผูน้ ้ี
ซึ่งถือกาเนิดในรางหญ้าที่หนาวเหน็บ เป็ นพระฉายาแรกแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าอย่างไร
พวกเขาทั้งหมดคิดว่าพระองค์ก็เป็ นแบบเดียวกับพวกเขา ไม่มผี ใู้ ดคิดว่าพระองค์ทรงแตกต่างไปแต่อย่างใด—
ผูค้ นจะสามารถระลึกได้ถึงพระเยซูที่ธรรมดาและสามัญนี้ได้อย่างไร?
คนยิวคิดว่าพระองค์เป็ นบุตรคนยิวคนหนึ่งในเวลานั้น ไม่มีผใู้ ดเฝ้ามองพระองค์ในฐานะพระเจ้าผูท้ รงดีงาม
และผูค้ นไม่ทาสิ่งใดนอกจากทาการเรี ยกร้องจากพระองค์อย่างหูหนวกตาบอด
โดยขอให้พระองค์ประทานความมัง่ คัง่ และพระคุณมากมาย และสันติสุข และความชื่นชมยินดีแก่พวกเขา
พวกเขารู ้แต่เพียงว่า พระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนผูห้ นึ่งจะสามารถปรารถนาได้เหมือนกับเศรษฐีผหู้ นึ่ง
ถึงกระนั้นผูค้ นก็ไม่เคยได้ปฏิบตั ิต่อพระองค์ในฐานะคนผูห้ นึ่งซึ่งเป็ นที่รัก ผูค้ นในเวลานั้นไม่ได้รักพระองค์
และมีแต่ประท้วงพระองค์เท่านั้น และทาการเรียกร้องที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลต่อพระองค์
พระองค์ไม่เคยทรงต้านทาน แต่ได้ประทานพระคุณแก่มนุษย์อยู่เนืองนิตย์ ถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่รู้จกั พระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงทาสิ่งใดนอกจากประทานความอบอุ่น ความรัก และความปรานีแก่มนุษย์อย่างเงียบๆ
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงให้วิธีการปฏิบตั ิใหม่ๆ แก่มนุษย์

โดยทรงนาทางมนุษย์ออกจากพันธนาการของธรรมบัญญัติ มนุษย์ไม่ได้รักพระองค์
เขาเพียงแต่อิจฉาพระองค์และระลึกได้ถึงความสามารถพิเศษของพระองค์เท่านั้น
มวลมนุษย์ที่ตาบอดจะสามารถรูไ้ ด้อย่างไรว่าพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดผูท้ รงดีงามได้ทรงทนทุกข์กบั ความอัปย
ศอดสูที่ยิ่งใหญ่เพียงใดเมื่อพระองค์เสด็จมาอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์? ไม่มผี ใู้ ดพิจารณาถึงทุกข์โศกของพระองค์
ไม่มีผูใ้ ดรู ้ถงึ ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระเจ้าพระบิดา
และไม่มีผูใ้ ดสามารถรูถ้ ึงความรูส้ ึกโดดเดี่ยวของพระองค์
ถึงแม้ว่านางมารี ยจ์ ะเป็ นมารดาผูใ้ ห้กาเนิดของพระองค์
แต่นางจะสามารถรู ้ถงึ พระดาริ ในพระทัยขององค์พระเยซูเจ้าผูท้ รงปรานีได้อย่างไร?
ผูใ้ ดเล่าที่รู้ถึงความทุกข์อนั ไม่อาจบรรยายได้ที่บุตรมนุษย์ได้ทรงสู้ทน? หลังจากได้ร้องขอจากพระองค์แล้ว
ผูค้ นในเวลานั้นได้วางพระองค์ไว้ในซอกหลืบแห่งความรู ้สึกนึกคิดของพวกเขาและทิ้งพระองค์ไว้ขา้ งนอกอย่าง
เย็นชา พระองค์จงึ ทรงระหกระเหินไปตามท้องถนน วันแล้ววันเล่า ปี แล้วปี เล่า
ทรงเลื่อนลอยไปเป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ พระองค์ได้ดารงพระชนม์มาเป็ นเวลาสามสิบสามปี ที่ยากลาบาก
เป็ นหลายปี ที่ท้งั ยาวนานและสั้นกระชับ เมื่อผูค้ นจาเป็ นต้องมีพระองค์
พวกเขาได้เชิญพระองค์เข้ามาในบ้านของพวกเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
พยายามที่จะทาข้อเรี ยกร้องต่อพระองค์—
และหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการในส่วนของพระองค์ให้แก่พวกเขา
พวกเขาก็ผลักไสพระองค์ออกนอกประตูทนั ที ผูค้ นได้กนิ สิ่งที่ถูกจัดเตรี ยมให้จากพระโอษฐ์ของพระองค์
พวกเขาดื่มโลหิตของพระองค์ และพวกเขาชื่นชมพระคุณที่พระองค์ได้ประทานแก่พวกเขา
แต่กระนั้นพวกเขาก็ต่อต้านพระองค์ดว้ ย เพราะพวกเขาไม่เคยได้รู้ว่าผูใ้ ดได้มอบชีวิตของพวกเขาแก่พวกเขา
ในท้ายที่สุด พวกเขาได้ตรึ งพระองค์กบั กางเขน ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยงั ไม่ทรงส่งเสียงใดๆ แม้กระทัง่ วันนี้
พระองค์กย็ งั คงนิ่งเงียบ ผูค้ นกินเนื้อหนังของพระองค์ พวกเขาดื่มพระโลหิตของพระองค์
พวกเขากินอาหารที่พระองค์ทรงทาเพื่อพวกเขา และพวกเขาเดินบนหนทางที่พระองค์ได้ทรงเปิ ดให้แก่พวกเขา
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยงั คงเจตนาที่จะปฏิเสธพระองค์
แท้ที่จริ งแล้วพวกเขาปฏิบตั ิต่อพระเจ้าผูซ้ ่ึงได้ประทานชีวิตแก่พวกเขาเสมือนเป็ นศัตรู
และกลับปฏิบตั ิต่อพวกที่เป็ นทาสเช่นเดียวกับพวกเขาเสมือนเป็ นพระบิดาแห่งสวรรค์แทน ในการนี้
พวกเขาไม่ได้จงใจต่อต้านพระองค์หรอกหรือ? พระเยซูได้มาสิ้นพระชนม์บนกางเขนได้อย่างไร?
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่? พระองค์ไม่ได้ทรงถูกทรยศโดยยูดาส ผูท้ ี่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดและได้กินพระองค์
ดื่มพระองค์ และชื่นชมพระองค์หรอกหรื อ?
ยูดาสไม่ได้ทรยศพระเยซูเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นอืน่ ใดมากไปกว่าอาจารย์ปกติผไู้ ม่สาคัญคนหนึ่งหรอก

หรื อ? หากผูค้ นได้เห็นจริ งๆ ว่าพระเยซูทรงเหนือธรรมดาและเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูม้ าจากสวรรค์
พวกเขาจะสามารถตรึ งพระองค์ที่กางเขนทั้งเป็ น
เป็ นเวลายี่สิบสี่ชวั่ โมงจนกระทัง่ พระองค์ไม่ทรงมีลมปราณเหลืออยู่ในร่ างของพระองค์ได้อย่างไร?
ผูใ้ ดจะสามารถรู ้จกั พระเจ้าได้? ผูค้ นไม่ทาสิ่งใดนอกจากชื่นชมพระเจ้าด้วยความโลภที่ไม่รูจ้ กั พอ
แต่พวกเขาไม่เคยได้รู้จกั พระองค์ พวกเขาได้รับมอบหนึ่งนิ้วและได้เอาไปหนึ่งไมล์ และพวกเขาได้ทาให้
“พระเยซู” เชื่อฟังคาบัญชาของพวกเขา เชื่อฟังคาสั่งของพวกเขาโดยสิ้นเชิง
ผูใ้ ดเล่าเคยแสดงสิ่งใดที่เป็ นหนทางแห่งความปรานีต่อบุตรมนุษย์ผนู้ ้ี
ผูซ้ ่ึงไม่มีที่ใดให้วางพระเศียรของพระองค์?
ผูใ้ ดเล่าเคยคิดถึงการร่ วมแรงกาลังกับพระองค์เพือ่ ทาให้พระบัญชาของพระเจ้าพระบิดาสาเร็จลุล่วง?
ผูใ้ ดเล่าเคยนึกถึงพระองค์? ผูใ้ ดเล่าเคยพิจารณาถึงความลาบากยากเย็นของพระองค์?
มนุษย์บิดกระชากพระองค์ไปมาโดยไม่มีความรักแม้แต่น้อย
มนุษย์ไม่รู้ว่าความสว่างและชีวิตของเขามาจากที่ใดและไม่ได้ทาสิ่งใดนอกจากวางแผนอย่างลับๆ
ว่าจะตรึ งกางเขน “พระเยซู” แห่งสองพันปี ที่แล้ว ผูซ้ ่ึงได้รับประสบการณ์กบั ความเจ็บปวดท่ามกลางมนุษย์
อีกครั้งอย่างไร “พระเยซู” ทรงบันดาลความเกลียดชังเช่นนั้นจริงๆ หรื อ?
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทาไปถูกลืมเลือนไปนานแล้วหรื อ?
ความเกลียดชังที่บรรจบรวมกันมาเป็ นเวลาหลายพันปี จะถูกปล่อยออกมาในที่สุด
เจ้าซึ่งเป็ นจาพวกเดียวกับคนยิว! “พระเยซู” เคยได้เป็ นศัตรูกบั พวกเจ้าเมื่อใดกัน
จนพวกเจ้าควรจะเกลียดชังพระองค์มากถึงเพียงนี้? พระองค์ได้ทรงทามากมายยิ่งนัก
และได้ตรัสมากมายยิง่ นัก—ไม่มีสิ่งใดในการนั้นที่เป็ นประโยชน์ต่อพวกเจ้าเลยหรื อ?
พระองค์ได้ประทานชีวิตของพระองค์แก่พวกเจ้าโดยไม่ทรงถามหาสิ่งใดตอบแทน
พระองค์ได้ประทานทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์แก่พวกเจ้าแล้ว—
พวกเจ้ายังคงต้องการที่จะกินพระองค์ท้งั เป็ นจริงๆ หรื อ?
พระองค์ได้ทรงให้ท้งั หมดของพระองค์แก่พวกเจ้าโดยไม่ทรงลังเล โดยไม่เคยทรงชื่นชมความรุ่ งโรจน์ทางโลก
ความอบอุ่นท่ามกลางมนุษย์ ความรักท่ามกลางมนุษย์ หรื อพระพรทั้งหมดท่ามกลางมนุษย์เลย
ผูค้ นนั้นใจร้ายกับพระองค์ยงิ่ นัก พระองค์ไม่เคยได้ทรงชื่นชมความมัง่ คัง่ ทั้งหมดบนแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงอุทิศความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระหทัยที่จริ งใจและเต็มไปด้วยความรูส้ ึกของพระองค์ให้แก่มนุษ
ย์ พระองค์ได้ทรงอุทิศความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์แก่มวลมนุษย์แล้ว—
และผูใ้ ดเคยให้ความอบอุ่นแก่พระองค์บา้ ง? ผูใ้ ดเคยให้การชูใจแก่พระองค์บา้ ง?
มนุษย์ได้สุมความกดดันทั้งหมดไว้บนพระองค์ เขาได้ส่งมอบโชคร้ายทั้งหมดให้แก่พระองค์

เขาได้ยดั เยียดประสบการณ์ที่อาภัพอับโชคที่สุดท่ามกลางมนุษย์ให้พระองค์
เขาติเตียนพระองค์สาหรับความอยุติธรรมทั้งหมด และพระองค์ได้ยอมรับมันไปโดยปริ ยาย
พระองค์เคยได้ทรงทักท้วงผูใ้ ดหรื อไม่? พระองค์เคยได้ทรงถามหาการชดเชยเล็กๆ น้อยๆ จากผูใ้ ดไหม?
ผูใ้ ดเคยได้แสดงความเห็นอกเห็นใจใดๆ ต่อพระองค์บา้ ง? ในฐานะมนุษย์ปกติ
ผูใ้ ดในหมู่พวกเจ้าที่ไม่เคยมีวยั เด็กที่ช่างเพ้อฝันบ้าง? ผูใ้ ดบ้างไม่เคยมีวยั หนุ่มสาวอันเต็มไปด้วยสีสัน?
ผูใ้ ดบ้างไม่เคยมีความอบอุน่ จากผูค้ นอันเป็ นที่รัก? ผูใ้ ดบ้างไม่มีความรักของญาติพี่น้องและมิตรสหาย?
ผูใ้ ดบ้างไม่มีความนับถือจากผูอ้ ื่น? ผูใ้ ดบ้างไม่มีครอบครัวที่อบอุน่ ?
ผูใ้ ดบ้างไม่มีความชูใจจากเพื่อนสนิทของพวกเขา? และพระองค์เคยได้ทรงชื่นชมสิ่งใดแบบนี้หรื อไม่?
ผูใ้ ดเคยได้ให้ความอบอุ่นสักเล็กน้อยกับพระองค์บา้ ง? ผูใ้ ดเคยได้ให้เศษเสี้ยวของการชูใจแก่พระองค์บา้ ง?
ผูใ้ ดเคยแสดงศีลธรรมจรรยาแบบมนุษย์สักเล็กน้อยกับพระองค์บา้ ง? ผูใ้ ดเคยยอมผ่อนปรนกับพระองค์บา้ ง?
ผูใ้ ดเคยอยู่กบั พระองค์ในช่วงระหว่างเวลาที่ลาบากยากเย็นบ้าง?
ผูใ้ ดเคยได้ผ่านชีวิตที่ยากลาบากกับพระองค์บา้ ง? มนุษย์ไม่เคยผ่อนคลายข้อพึงประสงค์ของเขาที่มีต่อพระองค์
เขาแค่ทาการเรี ยกร้องต่อพระองค์โดยไม่มีความกระดากใจใดๆ ราวกับว่าเมื่อได้เสด็จมายังโลกมนุษย์แล้ว
พระองค์ก็จาต้องทรงเป็ นวัวหรื อม้าของมนุษย์ เป็ นนักโทษของเขา
และจาต้องประทานทั้งหมดของพระองค์แก่มนุษย์ หาไม่แล้ว มนุษย์จะไม่มีวนั ยกโทษให้พระองค์
จะไม่มีวนั เบามือกับพระองค์ จะไม่มีวนั เรี ยกพระองค์ว่าพระเจ้า และจะไม่มีวนั เลื่อมใสและเคารพพระองค์
มนุษย์น้นั มีท่าทีที่รุนแรงเกินไปต่อพระเจ้า ราวกับว่าเขาเตรี ยมที่จะทรมานพระเจ้าจนสิ้นพระชนม์
มีเพียงหลังจากนั้นเท่านั้นที่เขาจะผ่อนคลายข้อพึงประสงค์ของเขาที่มีต่อพระเจ้า
มิฉะนั้นมนุษย์จะไม่มีวนั ลดมาตรฐานแห่งข้อพึงประสงค์ของเขาที่มีต่อพระเจ้าลงเลย
มนุษย์เช่นนี้จะไม่ถูกพระเจ้าทรงดูหมิน่ ได้อย่างไร? นี่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมแห่งวันนี้หรอกหรื อ?
จิตสานึกของมนุษย์อนั ตรธานไปหมดสิ้นแล้ว เขาเอาแต่พูดว่าเขาจะตอบแทนความรักของพระเจ้า
แต่เขากลับแยกส่วนพระเจ้าและทรมานพระองค์จนสิ้นพระชนม์ นี่ไม่ใช่ “สูตรลับ” ในความเชื่อพระเจ้าของเขา
ที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษของเขาหรอกหรื อ? ไม่มีที่ใดที่จะไม่พบ “คนยิว”
และวันนี้พวกเขายังคงทางานเดียวกันนั้น พวกเขายังคงดาเนินงานเดียวกันนั้นในการต่อต้านพระเจ้าให้เสร็จสิ้น
แต่กระนั้นก็ยงั เชื่อว่าพวกเขากาลังเชิดชูพระเจ้าไว้สูง สายตาของมนุษย์เองจะสามารถรู ้จกั พระเจ้าได้อย่างไร?
มนุษย์ผซู้ ่ึงใช้ชีวิตในเนื้อหนังจะสามารถปฏิบตั ิต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ ผูเ้ สด็จมาจากพระวิญญาณ
เสมือนเป็ นพระเจ้าได้อย่างไร? ผูใ้ ดบ้างท่ามกลางมนุษย์ที่จะสามารถรู ้จักพระองค์?
ความจริ งอยู่ที่ใดท่ามกลางมนุษย์? ความชอบธรรมที่แท้จริงอยู่ที่ใด?
ผูใ้ ดบ้างสามารถรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้า? ผูใ้ ดสามารถแข่งขันกับพระเจ้าในสวรรค์ได้?

ไม่ตอ้ งประหลาดใจเลยว่า เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์ ไม่มีผใู้ ดรู ้จกั พระเจ้าเลย
และพระองค์ได้ทรงถูกปฏิเสธ มนุษย์สามารถทนยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าได้อย่างไร?
เขาจะสามารถยอมให้ความสว่างขับความมืดของโลกนี้ออกไปได้อย่างไร?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเฝ้าเดี่ยวอันมีเกียรติของมนุษย์หรอกหรื อ? นี่ไม่ใช่การเข้าสู่ที่เที่ยงตรงของมนุษย์หรอกหรื อ?
และพระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่การเข้าสู่ของมนุษย์หรอกหรื อ?
เราปรารถนาให้พวกเจ้าผนวกพระราชกิจของพระเจ้าเข้ากับการเข้าสู่ของมนุษย์
และสถาปนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า
และปฏิบตั ิหน้าที่ที่มนุษย์ควรที่จะปฏิบตั ิให้ดีสุดความสามารถของพวกเจ้า ในหนทางนี้
พระราชกิจของพระเจ้าจะมาถึงบทอวสานหลังจากนั้น ซึ่งสรุ ปปิ ดตัวด้วยการถวายพระเกียรติแด่พระองค์!
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (10)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วันนี้เราทางานในประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในประเทศจีนเพื่อเผยอุปนิสยั ที่เป็ นกบฏของพวกเขาทั้งหมด
และเปิ ดโปงความน่าเกลียดของพวกเขา และการนี้ให้บริ บทสาหรับการพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องพูด
หลังจากนั้น เมื่อเราดาเนินขั้นตอนต่อไปของพระราชกิจการพิชิตทัว่ ทั้งจักรวาลจนเสร็จสิ้นแล้ว
เราจะใช้การพิพากษาที่เรามีให้กบั พวกเจ้าเพื่อพิพากษาความไม่ชอบธรรมของทุกคนในทัว่ ทั้งจักรวาล
เพราะผูค้ นอย่างพวกเจ้าเป็ นตัวแทนของความเป็ นกบฏท่ามกลางมวลมนุษย์
พวกที่ไม่สามารถยกระดับขึ้นมาได้จะกลายเป็ นเพียงตัวประกอบเสริ มความเด่นและวัตถุเพื่อการปรนนิบตั ิ
ในขณะที่ผทู้ ี่สามารถยกระดับขึ้นมาได้จะถูกนาไปใช้
เหตุใดเราจึงพูดว่าพวกที่ไม่สามารถยกระดับขึ้นมาได้จะทาหน้าที่เป็ นได้เพียงตัวประกอบเสริ มความเด่นเท่านั้น?
นั่นเป็ นเพราะคาพูดและงานของเราในปัจจุบนั ทั้งหมดมีเป้าหมายที่ภูมิหลังของพวกเจ้า
และเพราะพวกเจ้าได้กลายเป็ นตัวแทนและบุคคลตัวอย่างของความเป็ นกบฏท่ามกลางมนุษย์
หลังจากนั้นเราจะนาคาพูดเหล่านี้ที่พิชิตพวกเจ้าไปยังชนต่างชาติท้งั หลายและใช้คาพูดเหล่านี้เพื่อพิชิตผูค้ นที่นนั่
แต่เจ้าจะยังไม่ได้รับคาพูดเหล่านั้น นั่นไม่ได้ทาให้เจ้าเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นหรื อ?
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมวลมนุษย์ท้งั ปวง การกระทาที่เป็ นกบฏของมนุษย์
และรู ปลักษณ์และใบหน้าที่น่าเกลียดของมนุษย์—
ทั้งหมดนี้ได้รับการบันทึกไว้ในวันนี้ในวจนะที่ใช้เพื่อพิชิตพวกเจ้า
จากนั้นเราจะใช้วจนะเหล่านี้เพื่อพิชิตผูค้ นจากทุกชนชาติและทุกนิกาย เพราะพวกเจ้าเป็ นต้นแบบ
เป็ นตัวอย่างที่มีมาก่อน อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เริ่ มต้นการเดินทางเพื่อจงใจทอดทิ้งพวกเจ้า
หากเจ้าล้มเหลวที่จะทาให้ดีในการไล่ตามเสาะหาของเจ้า และดังนั้นเจ้าจึงพิสูจน์ว่าเป็ นผูท้ ไี่ ม่สามารถรักษาได้
เจ้าจะไม่เป็ นเพียงวัตถุเพื่อการปรนนิบตั ิและตัวประกอบเสริ มความเด่นหรือ?
เราเคยพูดว่าเราใช้สติปัญญาของเราโดยมีพื้นฐานอยู่บนกลอุบายของซาตาน เหตุใดเราจึงพูดเช่นนั้น?
นั่นไม่ใช่ความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรากาลังพูดและกาลังทาในตอนนี้หรือ?
หากเจ้าไม่สามารถยกระดับขึ้นมาได้ หากเจ้าไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแต่กลับถูกลงโทษแทน
เจ้าจะไม่กลายเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นหรื อ? บางทีเจ้าอาจได้ทนทุกข์มากมายในช่วงเวลาของเจ้าแล้ว
แต่เจ้ายังคงไม่เข้าใจสิง่ ใดเลย เจ้าไม่รู้เท่าทันในทุกสิง่ ที่เกี่ยวกับชีวิต
ถึงแม้ว่าเจ้าจะได้รับการตีสอนและพิพากษาแล้ว แต่เจ้าก็ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย และลึกๆ
ลงไปภายในนั้น เจ้ายังไม่ได้รับชีวิต เมื่อถึงเวลาที่จะทดสอบงานของเจ้า
เจ้าจะได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบที่ดุเดือดดัง่ ไฟและแม้กระทัง่ ความทุกข์ลาบากที่มากยิ่งกว่า
ไฟนี้จะเปลี่ยนการดารงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเจ้าให้กลายเป็ นขี้เถ้า ในฐานะใครบางคนที่ไม่ได้ครอบครองชีวิต

ใครบางคนที่ปราศจากทองคาบริ สุทธิ์ภายในแม้สักเสี้ยว ใครบางคนที่ยงั คงติดอยู่กบั อุปนิสยั เก่าๆ อันเสื่อมทราม
และใครบางคนที่ไม่สามารถแม้กระทัง่ ทางานที่ดีได้กบั การเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่น
เจ้าจะไม่ถูกกาจัดไปได้อย่างไร?
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยมีประโยชน์อนั ใดสาหรับใครบางคนที่มีค่าน้อยกว่าเงินหนึ่งเพนนี
ใครบางคนที่ไม่ได้ครอบครองชีวิต? เมื่อเวลานั้นมาถึง
วันของพวกเจ้าจะยากลาบากกว่าวันเหล่านั้นของโนอาห์และโสโดม!
ถึงตอนนั้นการอธิษฐานของเจ้าจะไม่ให้ประโยชน์ใดกับเจ้า
เจ้าจะสามารถกลับมาภายหลังและเริ่ มต้นกลับใจใหม่อีกครั้งได้อย่างไรเมื่อพระราชกิจแห่งความรอดได้สิ้นไปแ
ล้ว? ทันทีที่พระราชกิจแห่งความรอดทั้งหมดได้รับการดาเนินการเสร็จสิ้นก็จะไม่มีพระราชกิจนั้นอีก
สิ่งที่จะมีคือการเริ่ มต้นพระราชกิจการลงโทษผูท้ ี่ชวั่ ร้าย เจ้าต้านทาน เจ้ากบฏ และเจ้าทาสิ่งต่างๆ ที่เจ้ารู ้ว่าชัว่ ร้าย
เจ้าไม่ได้เป็ นเป้าหมายของการลงโทษทีร่ ุ นแรงหรือ? เรากาลังพูดสิ่งนี้ออกมาให้เจ้าฟังในวันนี้
หากเจ้าเลือกที่จะไม่ฟัง เช่นนั้นแล้วเมื่อความวิบตั ิบงั เกิดกับเจ้าในภายหลัง
จะไม่สายเกินไปหรือหากเจ้าเริ่ มรู ้สึกเสียใจและเริ่ มเชื่อในตอนนั้นเท่านั้น? เรากาลังให้โอกาสเจ้ากลับใจในวันนี้
แต่เจ้าไม่เต็มใจที่จะทาเช่นนั้น เจ้าต้องการที่จะรอไปนานเท่าใด? จนกว่าจะถึงวันแห่งการตีสอนหรื อ?
เราไม่ได้จดจาการล่วงละเมิดที่ผ่านมาของเจ้าในวันนี้ เราให้อภัยเจ้าซ้ าแล้วซ้ าเล่า
เบนสายตาจากด้านที่เป็ นลบของเจ้าเพื่อมองแค่ดา้ นที่เป็ นบวกของเจ้า
เพราะคาพูดและงานในปัจจุบนั ของเราทั้งหมดมีจุดมุง่ หมายเพื่อช่วยเจ้าให้รอด และเราไม่มีเจตนาร้ายใดๆ ต่อเจ้า
แต่เจ้ายังปฏิเสธที่จะเข้าสู่ เจ้าไม่สามารถแยกแยะความดีออกจากความเลว
และไม่รู้ว่าจะซึ้งคุณค่ากับความใจดีมีเมตตาอย่างไร
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ใช่แค่รอการมาถึงของการลงโทษและการลงทัณฑ์อนั สาสมที่ชอบธรรมหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อโมเสสทุบก้อนหิน และน้ าที่พระยาห์เวห์ประทานได้ผุดออกมา มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อดาวิดได้เล่นพิณตั้งเพื่อสรรเสริ ญเรา พระยาห์เวห์—ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยความชื่นบานยินดีของเขา—
มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขาซึ่งเติมภูเขาทั้งหลายและความมัง่ คัง่ มากมายเกินบรรยาย
และร่ างกายของเขาได้กลายเป็ นถูกปกคลุมไปด้วยฝี ที่เจ็บปวด มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อเขาสามารถได้ยินเสียงของเรา พระยาห์เวห์ และเห็นสง่าราศีของเรา พระยาห์เวห์
มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา การที่เปโตรสามารถติดตามพระเยซูคริ สต์ได้ก็เป็ นเพราะความเชื่อของเขา
การที่เขาสามารถถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อเห็นแก่เราและมอบคาพยานอันรุ่ งโรจน์ก็เป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เช่นกัน เมื่อยอห์นได้เห็นฉายาอันรุ่ งโรจน์ของบุตรมนุษย์ มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อเขาได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้าย มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขามากขึ้นไปอีก
สาเหตุที่ทาไมชนต่างชาติท้งั หลายดังที่เรี ยกขานกันนั้นได้รับวิวรณ์ของเรา
และได้มารู ้ว่าเราได้กลับมาในเนื้อหนังแล้วเพื่อทางานของเราท่ามกลางมนุษย์
ก็เป็ นเพราะความเชื่อของพวกเขาเช่นกัน
ทุกคนที่ถูกทาร้ายโดยถ้อยคาเกรี้ยวกราดของเราและกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคาเหล่านั้น
และได้รับการช่วยให้รอด—พวกเขาไม่ได้ทาเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรื อ?
ผูค้ นได้รับมากมายเพราะความเชื่อของพวกเขา และนั่นไม่ใช่พระพรเสมอไป
พวกเขาอาจไม่ได้รับความสุขและความชื่นบานยินดีแบบที่ดาวิดรู ้สึก
หรื อมีน้ าที่พระยาห์เวห์ประทานให้เหมือนกับที่โมเสสได้รับ ตัวอย่างเช่น
โยบได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์เพราะความเชื่อของเขา แต่เขายังทนทุกข์กบั ความวิบตั ิดว้ ยเช่นกัน
ไม่ว่าพวกเจ้าจะได้รับพระพรหรือทนทุกข์กบั ความวิบตั ิ ทั้งสองต่างก็เป็ นเหตุการณ์ที่ผ่านการอวยพระพรทั้งนั้น
หากปราศจากความเชื่อ เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะรับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนี้
แล้วนับประสาอะไรกับการจะได้มองเห็นกิจการของพระยาห์เวห์ที่แสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาเจ้าในวันนี้
เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะมองเห็น แล้วนับประสาอะไรกับการที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะได้รับ
สิ่งทาลายเหล่านี้ หายนะเหล่านี้ และการพิพากษาทัง้ หมด—หากสิ่งเหล่านี้ไม่บงั เกิดแก่เจ้า
เจ้าจะมีความสามารถมองเห็นกิจการของพระยาห์เวห์ในวันนี้ได้หรื อ? ในวันนี้
สิ่งที่ทาให้เจ้าสามารถถูกพิชิตได้คือความเชื่อ
และสิ่งที่ทาให้เจ้าสามารถเชื่อในทุกกิจการของพระยาห์เวห์ได้คือการถูกพิชิต
เจ้าได้รับการตีสอนและการพิพากษาเช่นนั้นได้เพราะความเชื่อเท่านั้น

เจ้าถูกพิชิตและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางการตีสอนและการพิพากษานี้
หากปราศจากการตีสอนและการพิพากษาแบบที่เจ้ากาลังได้รับในวันนี้ ความเชื่อของเจ้าจะสูญเปล่า
เพราะเจ้าจะไม่รู้จกั พระเจ้า ไม่สาคัญว่าเจ้าได้เชื่อในพระองค์มากเพียงใดก็ตาม
ความเชื่อของเจ้าจะยังคงเป็ นเพียงแค่การแสดงออกอย่างว่างเปล่าที่ไม่มีพื้นฐานอยู่ในความเป็ นจริ ง
ความเชื่อของเจ้าจะกลายเป็ นจริ งและเชื่อถือได้
และหัวใจของเจ้าจะหันหาพระเจ้าหลังจากที่เจ้าได้รับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนี้เท่านั้น
ซึ่งเป็ นพระราชกิจที่ทาให้เจ้าเชื่อฟั งอย่างครบบริ บูรณ์
ถึงแม้เจ้าจะทนทุกข์กบั การพิพากษาและการสาปแช่งเป็ นอันมากเพราะคาว่า “ความเชื่อ” นี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
เจ้ามีความเชื่อที่แท้จริ งและเจ้าได้รับสิ่งที่แท้จริ งที่สุด เป็ นจริ งที่สุด และล้าค่าที่สุด
นี่เป็ นเพราะว่าเจ้ามองเห็นบั้นปลายสุดท้ายของสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้าในระหว่างที่การพิพากษาดาเนิ
นไปเท่านั้น เจ้ามองเห็นว่าพระผูส้ ร้างควรต้องได้รับความรักในการพิพากษานี้
เจ้ามองเห็นพระพาหาของพระเจ้าในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเช่นนั้น
เจ้ามาเข้าใจชีวิตมนุษย์อย่างครบถ้วนในการพิชิตชัยนี้
เจ้าได้รับเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์และมาเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของ “มนุษย์” ในการพิชิตชัยนี้
เจ้ามองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์และโฉมพระพักตร์อนั งดงามและเปี่ ยมด้วยสง่าร
าศีในการพิชิตชัยนี้เท่านั้น เจ้าเรียนรู ้จุดกาเนิดของมนุษย์และเข้าใจ “ประวัติศาสตร์ที่เป็ นอมตะ”
ของมวลมนุษย์ท้งั ปวงในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนี้เท่านั้น
เจ้ามาจับใจความบรรพบุรุษของมวลมนุษย์และต้นกาเนิดของความเสื่อมทรามของมนุษย์ได้ในการพิชิตชัยนี้
เจ้าได้รับความชื่นบานยินดีและความสบาย ตลอดจนการตีสอนอันไม่รู้จบ การคุมวินัย
และคาพูดตาหนิจากพระผูส้ ร้างต่อมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างในการพิชิตชัยนี้ เจ้าได้รับพระพร
ตลอดจนหายนะที่มนุษย์สมควรได้รับในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนี้…ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็ นเพราะความเชื่ออันเ
ล็กน้อยของเจ้าหรื อ? แล้วความเชื่อของเจ้าไม่เพิ่มขึ้นหลังจากที่เจ้าได้รับสิ่งเหล่านี้หรื อ?
เจ้าไม่ได้ได้รับมาแล้วมากมายหรือ?
เจ้าไม่เพียงแต่ได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้าและได้มองเห็นพระปรี ชาญาณของพระเจ้าเท่านั้น
แต่เจ้ายังได้รับประสบการณ์กบั แต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยตัวเจ้าเองด้วย
บางทีเจ้าคงจะพูดว่าหากเจ้าไม่มีความเชื่อ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คงจะไม่ได้ทนทุกข์กบั การตีสอนแบบนี้หรื อการพิพากษาแบบนี้
แต่เจ้าควรรู ้ว่าหากปราศจากความเชื่อ
เจ้าไม่เพียงแต่จะไม่สามารถได้รับการตีสอนแบบนี้หรื อการเอาใจใส่แบบนี้จากองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น

แต่เจ้าจะยังสูญเสียโอกาสที่จะได้พบกับพระผูส้ ร้างไปตลอดกาลด้วย เจ้าจะไม่มีวนั รู ้จกั ต้นกาเนิดของมวลมนุษย์
และไม่มีวนั ได้จบั ใจความนัยสาคัญของชีวิตมนุษย์ได้ ถึงแม้ว่าร่ างกายของเจ้าตายไปและดวงจิตของเจ้าจากไป
เจ้าก็จะยังคงไม่เข้าใจกิจการทั้งหมดของพระผูส้ ร้าง
นับประสาอะไรที่เจ้าจะรู ้ว่าพระผูส้ ร้างทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้นบนแผ่นดินโลกหลังจากที่พระอ
งค์ทรงสร้างมวลมนุษย์ข้ นึ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนี้
เจ้าเต็มใจที่จะตกลงไปในความมืดอย่างไม่รู้เท่าทันในลักษณะนี้ และทนทุกข์กบั การลงโทษชัว่ นิรันดร์หรื อไม่?
หากเจ้าแยกตัวเจ้าเองออกจากการตีสอนและการพิพากษาของวันนี้ สิ่งที่เจ้าจะได้พบคืออะไร?
เจ้าคิดหรื อว่าทันทีที่แยกจากการพิพากษาของปัจจุบนั นี้แล้ว
เจ้าจะมีความสามารถที่จะหลีกหนีจากชีวิตที่ลาบากยากเย็นนี้ได้? เป็ นเรื่ องไม่จริงหรื อที่หากเจ้าออกจาก
“สถานที่น้”ี สิ่งที่เจ้าจะได้เผชิญคือความทรมานที่เจ็บปวดหรื อการข่มเหงอย่างโหดร้ายจากมาร?
เจ้าอาจเผชิญกับวันและคืนที่ไม่อาจทานทนได้หรื อไม่?
เจ้าคิดหรื อว่าแค่เพราะเจ้าหลีกหนีจากการพิพากษานี้ในวันนี้
เจ้าจะสามารถเลี่ยงหนีจากการทรมานในอนาคตนั้นได้ตลอดไป? อะไรจะเกิดกับเจ้า?
สิ่งที่เจ้าหวังไว้จะสามารถเป็ นแชงกรี ล่าได้จริงๆ หรื อ?
เจ้าคิดหรื อว่าเจ้าสามารถหลีกหนีจากการตีสอนชัว่ นิรนั ดร์ในอนาคตได้ดว้ ยเพียงการวิง่ หนีจากความเป็ นจริ งเหมื
อนอย่างที่เจ้าทาอยู่ตอนนี้? หลังจากวันนี้
เจ้าจะมีวนั ที่จะมีความสามารถพบเจอโอกาสเหมาะแบบนี้และพระพรแบบนี้ได้อีกหรือไม่?
เจ้าจะมีความสามารถค้นพบสิ่งเหล่านั้นเมื่อความวิบตั ิบงั เกิดแก่เจ้าได้หรื อ?
เจ้าจะมีความสามารถพบเจอสิ่งเหล่านั้นเมื่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงเข้าสู่การหยุดพักได้หรื อ?
ชีวิตที่มีความสุขของเจ้าในปัจจุบนั และครอบครัวเล็กๆ ที่ปรองดองของเจ้า—
สิ่งเหล่านั้นสามารถแทนที่บ้นั ปลายชัว่ นิรันดร์ในอนาคตของเจ้าได้หรื อ? หากเจ้ามีความเชื่อที่แท้จริ ง
และหากเจ้าได้รับมามากมายเพราะความเชื่อของเจ้า เช่นนั้นแล้วทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เจ้า—สิ่งมีชีวิตทรงสร้าง—
ควรได้รับ และยังเป็ นสิ่งที่เจ้าควรมีต้งั แต่เริ่ มต้นด้วย
ไม่มีอะไรเป็ นประโยชน์กบั ความเชื่อและชีวิตของเจ้ามากไปกว่าการพิชิตชัยเช่นนั้น
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 200
วันนี้ เจ้าควรตระหนักรู ้วิธีการที่จะได้รับการพิชิต
และวิธีการที่ผคู้ นประพฤติตวั หลังจากที่พวกเขาได้รับการพิชิตแล้ว เจ้าอาจพูดว่าเจ้าได้รับการพิชิตมาแล้ว
แต่เจ้าสามารถเชื่อฟังจนกระทัง่ หมดลมหายใจได้หรื อไม่?
เจ้าต้องสามารถติดตามไปจนถึงที่สุดไม่ว่าจะมีความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ใดๆ หรื อไม่ก็ตาม
และเจ้าต้องไม่สูญเสียความเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าสภาพแวดล้อมเป็ นอย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว
เจ้าต้องสัมฤทธิ์คาพยานสองแง่มุม นั่นคือ คาพยานของโยบ—การเชื่อฟังจนกระทัง่ หมดลมหายใจ
และคาพยานของเปโตร—การรักพระเจ้าอย่างถึงที่สุด ในด้านหนึ่ง เจ้าต้องเป็ นเหมือนโยบ กล่าวคือ
เขาได้สูญเสียสิ่งครอบครองทางวัตถุทุกอย่างไป และถูกรุมเร้าด้วยความเจ็บปวดของเนื้อหนัง ถึงกระนั้น
เขาก็ยงั ไม่ละทิ้งพระนามของพระยาห์เวห์ นี่คือคาพยานของโยบ เปโตรสามารถรักพระเจ้าจนหมดลมหายใจ
เมื่อเขาถูกตรึ งกางเขนและเผชิญหน้ากับความตาย เขายังคงรักพระเจ้า
เขาไม่คิดถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขาเองหรื อไล่ตามเสาะหาความหวังที่สวยงามหรื อความคิด
ที่ฟุ้งเฟ้อ และเขาพยายามที่จะรักพระเจ้าและเชื่อฟังการจัดการเตรี ยมการทั้งหมดของพระเจ้าเพียงเท่านั้น
เช่นนั้นคือมาตรฐานที่เจ้าต้องสัมฤทธิ์ก่อนที่เจ้าจะสามารถได้รับการพิจารณาว่าได้กล่าวคาพยานแล้ว
ก่อนที่เจ้าจะกลายเป็ นใครบางคนที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหลังจากที่ได้รับการพิชิตแล้ว วันนี้
หากผูค้ นรู ้จกั เนื้อแท้และสถานะของตัวพวกเขาเองจริ งๆ
พวกเขาจะยังคงแสวงหาความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และความหวังอยู่หรือ? สิ่งที่เจ้าควรรู ้คือสิ่งนี้:
เราต้องติดตามพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าทรงทาให้เราเพียบพร้อมหรื อไม่ก็ตาม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทาในตอนนี้เป็ นสิ่งที่ดีและทรงทาเพื่อประโยชน์ของเรา
และเพื่อให้อุปนิสัยของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้
และพวกเราสามารถกาจัดอิทธิพลของซาตานออกจากตัวของพวกเรา
เพื่อให้พวกเราสามารถเกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมแต่กระนั้นก็กาจัดความไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวของ
พวกเราเอง สลัดทิง้ ความสกปรกโสมมและอิทธิพลของซาตาน เพื่อทิ้งมันไว้เบื้องหลัง
แน่นอนว่านี่คอื สิ่งที่พงึ ประสงค์จากเจ้า แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว นี่เป็ นแค่การพิชิตชัย
ซึ่งกระทาเพื่อให้ผคู้ นมีการตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเชื่อฟังและสามารถนบนอบต่อการเรียบเรี ยงจัดวางทั้งหมดของ
พระเจ้าได้ สิ่งทั้งหลายจะสาเร็จลุล่วงได้ในหนทางนี้ วันนี้ ผูค้ นส่วนใหญ่ได้รับการพิชิตแล้ว
แต่ภายในตัวพวกเขายังคงมีสิ่งที่เป็ นกบฏและไม่เชื่อฟังอยู่มากมาย
วุฒิภาวะที่แท้จริ งของผูค้ นยังคงเล็กน้อยเกินไป
และพวกเขาสามารถกลายเป็ นเต็มไปด้วยพลังเท่านั้นหากมีความหวังและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้

เมื่อขาดพร่ องความหวังและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ พวกเขาก็กลายเป็ นคิดลบ
และคิดเกี่ยวกับการทอดทิ้งพระเจ้าด้วยซ้ า ยิง่ ไปกว่านั้น
ผูค้ นไม่มีความพึงปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่จะพยายามใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
นี่เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น เราจึงต้องพูดถึงการพิชิตชัย อันที่จริ งแล้ว
การทาให้มีความเพียบพร้อมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับการพิชิตชัย กล่าวคือ ในขณะที่เจ้าได้รับการพิชิต
ผลแรกของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมก็สัมฤทธิ์เช่นเดียวกัน
ในที่ที่มีความแตกต่างระหว่างการได้รับการพิชิตและการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
นั่นจะเป็ นไปตามระดับการเปลี่ยนแปลงในผูค้ น
การได้รับการพิชิตเป็ นขั้นตอนแรกของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างครบบริ บรู ณ์แล้ว
อีกทั้งไม่ได้พิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์แล้ว
หลังจากที่ผคู้ นได้รับการพิชิตแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอุปนิสยั ของพวกเขา
แต่การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นยังขาดพร่ องซึ่งการเปลี่ยนแปลงในผูค้ นที่ได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบบ
ริ บูรณ์แล้วอยู่มาก วันนี้ สิ่งที่ได้รับการดาเนินการคือพระราชกิจแรกเริ่ มในการทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อม—
การพิชิตพวกเขา—และหากเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์การได้รับการพิชิตได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีวิถีทางที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างคร
บบริ บูรณ์ได้ เจ้าจะได้รับเพียงพระวจนะแห่งการตีสอนและการพิพากษาไม่กี่คา
แต่พระวจนะเหล่านั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจของเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์ได้ ดังนั้น
พวกเจ้าจะเป็ นหนึ่งในพวกที่ถูกกาจัด
นั่นจะไม่แตกต่างไปจากการมองดูอาหารอันฟุ่มเฟื อยบนโต๊ะแต่ไม่ได้รับประทานมันเลย
นั่นไม่ใช่ฉากเหตุการณ์ที่น่าสลดสาหรับเจ้าหรื อ? ดังนั้นแล้ว เจ้าจึงต้องแสวงหาการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
ไม่ว่าจะเป็ นการได้รับการพิชิตหรื อการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ทั้งสองต่างเกี่ยวข้องกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าหรื อไม่ และว่าเจ้าเชื่อฟังหรื อไม่
และการนี้กาหนดพิจารณาว่าเจ้าจะสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าหรื อไม่ จงรู ้ว่า “การได้รับการพิชิต”
และ “การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม”
นั้นมีพื้นฐานอยู่บนขอบข่ายของการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อฟังเท่านั้น
รวมทั้งบนพืน้ ฐานที่ว่าความรักพระเจ้าของเจ้านั้นบริ สุทธิ์เพียงใด สิ่งที่พงึ ประสงค์ในวันนี้คอื
การที่เจ้าสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างครบบริ บรู ณ์ แต่ในตอนเริ่ มต้นเจ้าต้องได้รับการพิชิต—
เจ้าต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าอย่างเพียงพอ ต้องมีความเชื่อที่จะติดตาม

และเป็ นบุคคลผูซ้ ่ึงแสวงหาการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้า
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะกลายเป็ นใครบางคนที่พยายามที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พวกเจ้าควรเข้าใจว่าในครรลองของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม เจ้าจะได้รับการพิชิต
และในครรลองของการได้รับการพิชิต เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม วันนี้
เจ้าสามารถพยายามที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรื อแสวงหาการเปลีย่ นแปลงในสภาวะความเป็ นมนุ
ษย์ภายนอกของเจ้าและการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้า
แต่สิ่งที่มีความสาคัญเป็ นหลักคือการที่เจ้าสามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาในวันนี้มีความหมายแ
ละมีประโยชน์ กล่าวคือ
สิ่งนี้ทาให้เจ้าที่เกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมสามารถหลีกหนีจากความสกปรกโสมมและสลัดมันทิ้งไ
ปได้ สิ่งนี้ทาให้เจ้าสามารถเอาชนะอิทธิพลของซาตาน และทิ้งอิทธิพลมืดของซาตานไว้เบื้องหลัง
โดยการจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะได้รับการคุม้ ครองปกป้องในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมนี้
ในท้ายที่สุดแล้ว เจ้าจะได้รับการขอให้กล่าวคาพยานใด?
เจ้าเกิดในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมมแต่สามารถกลายเป็ นบริ สุทธิ์ได้
ไม่มีวนั มีมลทินจากความสกปรกโสมมอีก
เพื่อใช้ชีวิตภายใต้แดนครอบครองของซาตานแต่พรากตัวเจ้าเองไปจากอิทธิพลของซาตาน
เพื่อไม่ถูกซาตานครอบครองและรังควาน และเพื่อใช้ชีวิตในพระหัตถ์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
นี่คือคาพยานและข้อพิสูจน์ถงึ ชัยชนะในการต่อสู้กบั ซาตาน เจ้าสามารถละทิ้งซาตานได้
เจ้าไม่เผยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานในสิ่งที่เจ้าใช้ชีวิตตามอีกต่อไป
แต่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์บรรลุเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์แทน กล่าวคือ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ สานึกรับรู ้ปกติ ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกปกติ
การตัดสินใจแน่วแน่ปกติที่จะรักพระเจ้า และความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
เช่นนั้นคือคาพยานที่กล่าวโดยสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า เจ้าพูดว่า
“พวกเราเกิดในดินแดนแห่งความสกปรกโสมม แต่เพราะการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้า
เพราะการเป็ นผูน้ าของพระองค์ และเพราะพระองค์ทรงได้พิชิตพวกเรา
พวกเราจึงได้กาจัดอิทธิพลของซาตานออกไปจากตัวพวกเราเอง
สิ่งที่พวกเราสามารถเชื่อฟังในวันนี้ก็เป็ นผลของการได้รับการพิชิตจากพระเจ้าเช่นเดียวกัน
และนั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกเราดีงาม หรื อเพราะว่าพวกเรารักพระเจ้าโดยธรรมชาติ
เป็ นเพราะพระเจ้าทรงเลือกพวกเราและทรงกาหนดพวกเราไว้ล่วงหน้านั่นเอง พวกเราจึงได้รับการพิชิตในวันนี้
สามารถกล่าวคาพยานต่อพระองค์ได้ และสามารถรับใช้พระองค์ได้ ดังนั้น

เป็ นเพราะพระองค์ทรงเลือกพวกเราและทรงคุม้ ครองปกป้องพวกเราเช่นเดียวกันนั่นเอง
พวกเราจึงได้รับการช่วยให้รอดและปล่อยจากแดนครอบครองของซาตาน
และสามารถทิ้งความสกปรกโสมมไว้เบื้องหลังและได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ในชาติของพญานาคใหญ่สีแดงนั้
น”
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 201
พระราชกิจของยุคสุดท้ายแหกกฎทั้งหมด และไม่ว่าเจ้าจะถูกสาปแช่งหรื อถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม
ตราบเท่าที่เจ้าช่วยงานของเราและเป็ นประโยชน์กบั งานการพิชิตชัยในวันนี้
และไม่ว่าเจ้าจะเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับหรือเป็ นลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดงหรื อไม่กต็ าม
ตราบเท่าที่เจ้าสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าในพระราชกิจช่วงระยะนี้และทาให้ดีที่สุดที่เจ้
าสามารถทาได้ เช่นนั้นแล้วผลที่เหมาะสมก็จะสัมฤทธิ์ เจ้าคือลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดง
และเจ้าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ โดยสรุ ปคือ ผูค้ นทั้งหมดที่มีเลือดเนื้อคือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
และได้รับการสร้างขึ้นโดยพระผูส้ ร้าง เจ้าคือสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า เจ้าไม่ควรมีทางเลือกใดๆ
และนี่คือหน้าที่ของเจ้า แน่นอนว่าพระราชกิจของพระผูส้ ร้างในวันนี้ได้รับการชี้นาไปที่ท้งั จักรวาล
ไม่ว่าเจ้าจะสืบพงศ์พนั ธุ์มาจากผูใ้ ดก็ตาม เหนื อสิ่งอืน่ ใดแล้ว เจ้าคือหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
พวกเจ้า—พงศ์พนั ธุ์ของโมอับ—เป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
มีความแตกต่างเดียวคือเจ้ามีคุณค่าต่ากว่า
เพราะวันนี้พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการทรงดาเนินการท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดและมุ่งหมายไ
ปที่ท้งั จักรวาล พระผูส้ ร้างทรงมีอิสระที่จะเลือกบุคคลใดๆ เรื่ องใดๆ หรื อสิ่งใดๆ
เพื่อทาพระราชกิจของพระองค์กไ็ ด้ พระองค์ไม่ใส่พระทัยว่าเจ้าเคยสืบพงศ์พนั ธุ์มาจากผูใ้ ด
ตราบเท่าที่เจ้าเป็ นหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์
และตราบเท่าที่เจ้าเป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์—พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและคาพยาน—
พระองค์จะทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในตัวเจ้าจนเสร็จสิ้นโดยไม่มีความลังเลใดๆ เลย
นี่ทาให้มโนคติที่หลงผิดตามจารี ตประเพณีของผูค้ นแตกเป็ นเสี่ยงๆ
ซึ่งเป็ นมโนคติที่หลงผิดว่าพระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงพระราชกิจท่ามกลางคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
พวกที่เคยได้ถูกสาปและต่าต้อย สาหรับพวกที่เคยถูกสาปแช่งนั้น
คนรุ่ นหลังในอนาคตทั้งหมดที่มาจากพวกเขาจะถูกสาปแช่งตลอดไปด้วยเช่นกัน
โดยไม่มโี อกาสที่จะมีความรอดใดๆ เลย
พระเจ้าจะไม่มีวนั เสด็จลงมาปฏิบตั ิพระราชกิจในแผ่นดินของประชาชาติ
และจะไม่มีวนั ย่างพระบาทในแผ่นดินแห่งความสกปรกโสมม เพราะพระองค์ทรงบริ สุทธิ์
มโนคติที่หลงผิดทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกทาลายเป็ นเสี่ยงๆ แล้วด้วยพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย
จงรู ้ไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
พระองค์ทรงถืออานาจครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
และไม่ใช่ทรงเป็ นแค่พระเจ้าของผูค้ นอิสราเอลเท่านั้น ดังนั้น

พระราชกิจในประเทศจีนนี้จงึ มีนัยสาคัญอย่างที่สุด
แล้วพระราชกิจนี้จะไม่เผยแพร่ ไปท่ามกลางชนชาติท้งั มวลหรอกหรื อ?
คาพยานที่ยิ่งใหญ่ของอนาคตจะไม่จากัดอยู่แค่ประเทศจีน หากพระเจ้าทรงพิชิตแค่พวกเจ้าเท่านั้น
จะสามารถทาให้พวกปี ศาจเชื่อได้หรื อ?
พวกมันไม่เข้าใจการได้รับการพิชิตหรื อฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงจะได้รับการพิชิตก็ต่อเมื่อประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรทัว่ ทั้งจักรวาลมองเห็
นผลสูงสุดของพระราชกิจนี้แล้วเท่านั้น ไม่มีผใู้ ดล้าหลังหรือเสื่อมทรามไปมากกว่าพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ
นี่จะเป็ นคาพยานของการพิชิตชัยได้ก็เพียงหากผูค้ นเหล่านี้สามารถได้รับการพิชิตเท่านั้น—
พวกเขาผูท้ ี่เสื่อมทรามมากที่สุด ผูท้ ี่ไม่ยอมรับพระเจ้าหรื อเชื่อว่ามีพระเจ้า
ได้รับการพิชิตและยอมรับพระเจ้าในปากของพวกเขา สรรเสริ ญพระองค์ และสามารถรักพระองค์ได้
ถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะไม่ใช่เปโตร แต่พวกเจ้าก็ใช้ชีวิตตามอย่างภาพลักษณ์ของเปโตร
พวกเจ้าสามารถครอบครองคาพยานของเปโตร และของโยบ และนี่คือคาพยานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ในท้ายที่สุดแล้ว
เจ้าจะพูดว่า “พวกเราไม่ใช่คนอิสราเอล แต่เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับที่ถูกละทิ้ง
พวกเราไม่ใช่เปโตรผูม้ ีขีดความสามารถที่พวกเราไม่สามารถมีได้ และไม่ใช่โยบ
และพวกเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้กบั การตัดสินใจแน่วแน่ของเปโตรที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้าและทุ่มเทอุทิศ
ตัวเขาเองให้กบั พระเจ้าด้วยซ้ า และพวกเราช่างล้าหลังยิ่งนัก และดังนั้น
พวกเราจึงไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะชื่นชมพระพรของพระเจ้า พระเจ้ายังคงได้ทรงยกพวกเราขึ้นในวันนี้
ดังนั้นพวกเราต้องทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และถึงแม้ว่าพวกเราจะมีขีดความสามารถหรื อคุณสมบัติไม่เพียงพอ
แต่พวกเราก็เต็มใจที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย—พวกเรามีการตัดสินใจแน่วแน่น้ี
พวกเราคือพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ และพวกเราถูกสาปแช่ง นี่ได้รับการประกาศกฤษฎีกาจากพระเจ้า
และพวกเราไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงมันได้
แต่การใช้ชีวิตของพวกเราและความรู ้ของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้
และพวกเราปลงใจที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย” เมื่อเจ้ามีการตัดสินใจแน่วแน่น้ีแล้ว
นั่นจะพิสูจน์ว่าเจ้าได้เป็ นพยานถึงการได้รับการพิชิตแล้ว
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เหนือสิ่งอืน่ ใด ผลลัพธ์ที่เจตนาของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยคือ เพื่อให้เนื้อหนังของมนุษย์ไม่กบฏอีกต่อไป
นัน่ คือ เพื่อให้จิตใจของมนุษย์ได้รับความรู ้ใหม่ๆ เกีย่ วกับพระเจ้า
เพื่อให้หัวใจของมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้าอย่างหมดจด และเพื่อให้มนุษย์ทะเยอทะยานที่จะอยู่เพื่อพระเจ้า
ผูค้ นยังไม่นับว่าถูกพิชิตเมื่ออารมณ์หรือเนื้อหนังของพวกเขาเปลี่ยนแปลง เมื่อความคิดของมนุษย์
ความมีสติรู้ตวั ของมนุษย์ และสานึกรับรู ้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
เมื่อท่าทีทางใจทั้งหมดของเจ้าเปลี่ยนแปลง—นั่นจะเป็ นเวลาที่เจ้าได้ถูกพระเจ้าพิชิตแล้ว
เมื่อเจ้าได้ตกลงใจที่จะเชื่อฟังและนาวิธีการคิดแบบใหม่มาใช้แล้ว
เมื่อเจ้าไม่นามโนคติอนั หลงผิดหรื อเจตนาของเจ้าเองมาอยู่ที่พระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าอีกต่อไป
และเมื่อสมองของเจ้าสามารถคิดได้อย่างเป็ นปกติ—กล่าวคือ
เมื่อเจ้าสามารถใช้ความพยายามทาเพื่อพระเจ้าด้วยทั้งหมดทั้งหัวใจของเจ้า—เมื่อนั้น
เจ้าจะเป็ นบุคคลประเภทที่ถูกพิชิตอย่างครบถ้วนแล้ว ในศาสนา
ผูค้ นมากมายทนทุกข์อย่างมากมายตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา: พวกเขาอยู่เหนือร่ างกายของพวกเขาเอง
และแบกทุกข์ของตน พวกเขายังแม้แต่ทนทุกข์และสู้ทนต่อไปเมื่ออยู่บนปากเหวแห่งความตาย!
บางคนยังคงกาลังอดอาหารในตอนเช้าของวันที่พวกเขาตาย ทั้งชีวิตของพวกเขา
พวกเขาปฏิเสธไม่ให้ตวั เองได้รับอาหารและเสื้อผ้าดีๆ และมุ่งเน้นที่ความทุกข์เท่านั้น
พวกเขาสามารถอยู่เหนือร่ างกายของพวกเขาได้และละทิ้งเนื้อหนังของพวกเขา
จิตใจที่พวกเขามีให้กบั การสู้ทนความทุกข์ช่างน่ายกย่อง แต่ความคิดของพวกเขา มโนคติอนั หลงผิดของพวกเขา
ทัศนคติทางใจของพวกเขา และโดยแท้จริ งแล้ว ธรรมชาติเก่าๆ ของพวกเขา ยังไม่ได้ถกู จัดการเลยแม้แต่น้อย
พวกเขาขาดพร่ องความรู ้ที่แท้จริงใดๆ เกี่ยวกับตัวพวกเขาเอง
ภาพในใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้าเป็ นภาพแบบดั้งเดิมที่มีพระเจ้าที่คลุมเครื อเป็ นนามธรรม
ความแน่วแน่ที่จะทนทุกข์ของพวกเขามาจากความกระตือรื อร้นและธรรมชาติที่เป็ นบวกของพวกเขา
แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเจ้า แต่พวกเขาก็ท้งั ไม่เข้าใจพระองค์หรื อรู ้น้ าพระทัยของพระองค์
พวกเขาเพียงทางานและทนทุกข์อย่างหูหนวกตาบอดเพื่อพระเจ้าเท่านั้น พวกเขาไม่ให้คุณค่าใดๆ
กับการปฏิบตั ิดว้ ยการหยัง่ รู ้เลย
ใส่ใจวิธีการทาให้แน่ใจว่าการรับใช้ของพวกเขาทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วงจริ งๆ เพียงเล็กน้อย
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะตระหนักรู ้วิธีการสัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
พระเจ้าที่พวกเขารับใช้ไม่ใช่พระเจ้าในพระฉายาดั้งเดิมของพระองค์ แต่เป็ นพระเจ้าที่ห่อหุ้มอยู่ในตานาน
ผลิตผลจากจินตนาการของพวกเขาเอง พระเจ้าที่พวกเขาเพียงแค่เคยได้ยินหรื อพบในงานเขียนเท่านั้น

แล้วพวกเขาก็ใช้จินตนาการอันกว้างไกลและความเคร่ งศาสนาของพวกเขาในการทนทุกข์เพื่อพระเจ้า
และปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์จะปฏิบตั ิ การรับใช้ของพวกเขาคลาดเคลื่อนเกินไป
จนกระทัง่ ไม่มพี วกเขาคนใดที่มีความสามารถที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
ในทางปฏิบตั ิเลย ไม่ว่าพวกเขาจะยินดีทนทุกข์อย่างไรก็ตาม
มุมมองแต่เดิมของพวกเขาเกี่ยวกับการรับใช้และภาพในใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะพวกเขายังไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษา การตีสอน กระบวนการถลุง
และการทาให้มีความเพียบพร้อมจากพระเจ้า อีกทั้งไม่มีใครคนใดเคยนาพวกเขาโดยใช้ความจริ ง
ต่อให้พวกเขาเชื่อในพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ก็ไม่มีพวกเขาคนใดที่เคยพบเห็นพระผูช้ ่วยให้รอด
พวกเขาเพียงรู ้จกั พระองค์โดยผ่านทางตานานและคาบอกเล่าเท่านั้น ดังนั้น
การรับใช้ของพวกเขารวมกันแล้วไม่มากกว่าการปิ ดตารับใช้ไปอย่างไร้แบบแผน
ราวกับคนตาบอดที่รับใช้พ่อของเขาเอง ถึงที่สุดแล้ว การรับใช้เช่นนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลสิ่งใดได้บา้ ง?
และผูใ้ ดจะเห็นชอบกับการรับใช้เช่นนั้น? การรับใช้ของพวกเขายังคงเหมือนเดิมตลอดมาตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุด
พวกเขาได้รับเพียงบทเรียนที่มนุษย์สร้างขึ้น
และอิงการรับใช้ของพวกเขาบนความเป็ นธรรมชาติของพวกเขาและความชอบของพวกเขาเองเท่านั้น
สิ่งนี้จะสามารถให้รางวัลใด? แม้กระทัง่ เปโตร ผูซ้ ่งึ ได้มองเห็นพระเยซู
ก็ยงั ไม่รู้วิธีการรับใช้ตามน้ าพระทัยของพระเจ้า เขาเพียงมารู ้ถงึ การนี้ในท้ายที่สุดในวัยชราของเขา
นี่บอกอะไรเกี่ยวกับผูค้ นตาบอดที่ยงั ไม่ได้รับประสบการณ์กบั การได้รับการจัดการหรื อการได้รับการตัดแต่งแม้
แต่น้อย และผูท้ ี่ไม่เคยมีผใู้ ดนาพวกเขา?
การรับใช้ของผูค้ นมากมายในหมู่พวกเจ้าในวันนี้ไม่เหมือนกับของผูค้ นที่ตาบอดเหล่านี้หรื อ?
ผูค้ นทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้รับการพิพากษา ยังไม่ได้รับการตัดแต่งและการจัดการ และผูท้ ยี่ งั ไม่เปลี่ยนแปลง—
พวกเขาทั้งหมดไม่ได้ถูกพิชิตอย่างไม่ครบบริ บูรณ์หรื อ? ผูค้ นเช่นนั้นมีประโยชน์อนั ใดกัน?
หากความคิดของเจ้า ความรู ้ที่เจ้ามีเกี่ยวกับชีวิต
และความรู ้ที่เจ้ามีเกี่ยวกับพระเจ้าไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ใดๆ และเจ้าไม่ได้รับสิ่งใดอย่างแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะไม่มีวนั สัมฤทธิ์สิ่งใดที่ยอดเยี่ยมในการรับใช้ของเจ้า!
หากปราศจากนิมิตและความรู ้ใหม่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าจะไม่สามารถถูกพิชิตได้
แล้ววิธีการติดตามพระเจ้าของเจ้าก็จะเหมือนกับผูท้ ี่ทนทุกข์และอดอาหาร นั่นคือ มีคุณค่าเพียงน้อยนิด!
เป็ นที่แน่แท้ว่าสิ่งที่พวกเขาทามีคาพยานเพียงน้อยนิด เราจึงพูดว่าการรับใช้ของพวกเขาไร้ประโยชน์!
พวกเขาใช้ชีวิตของพวกเขาไปกับการทนทุกข์และการนั่งอยู่ในคุก พวกเขาอดกลั้น รักใคร่ เสมอมา
และพวกเขาแบกกางเขนเสมอมา พวกเขาถูกเยาะเย้ยถากถางและถูกปฏิเสธจากโลก

พวกเขาได้รับประสบการณ์กบั ความยากลาบากทุกอย่าง และถึงแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อฟังจนถึงที่สิ้นสุด
แต่พวกเขาก็ยงั คงไม่ถูกพิชิต และไม่สามารถเสนอคาพยานใดๆ ต่อการถูกพิชิตได้ พวกเขาได้ทนทุกข์มากมาย
แต่ภายใน พวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้าเลย ความคิดเก่าๆ มโนคติอนั หลงผิดเก่าๆ การปฏิบตั ิทางศาสนา
ความรู ้ที่มนุษย์สร้างขึ้น และแนวความคิดในแบบมนุษย์ของพวกเขา ไม่มสี ิ่งใดเลยที่เคยได้รบั การจัดการ
ไม่มีเค้าของความรู ้ใหม่ๆ ในตัวพวกเขาเลยแม้แต่น้อย
ความรู ้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าไม่มีแม้สักเสี้ยวที่แท้จริงหรื อถูกต้องแม่นยา
พวกเขาเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าผิด นี่คือการรับใช้พระเจ้าหรื อ?
ไม่ว่าความรู ้ที่เจ้ามีเกี่ยวกับพระเจ้าในอดีตจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
หากความรู ้น้ นั ยังคงเหมือนเดิมในวันนี้และเจ้ายังคงใช้มโนคติอนั หลงผิดและแนวคิดของเจ้าเองเป็ นพื้นฐานควา
มรู ้ที่เจ้ามีเกี่ยวกับพระเจ้าต่อไป ไม่ว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิสิ่งใดก็ตาม กล่าวคือ หากเจ้ายังไม่มคี วามรู ้ใหม่ๆ
ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้า และหากเจ้ายังล้มเหลวที่จะรู ้จกั พระฉายาและพระอุปนิสัยที่แท้จริ งของพระเจ้า
หากความรู ้ที่เจ้ามีเกี่ยวกับพระเจ้ายังคงถูกนาด้วยความคิดตามระบบศักดินาและที่เป็ นไสยศาสตร์
และยังคงเกิดขึ้นจากจินตนาการและมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์อยู่ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ยงั ไม่ได้ถูกพิชิต
เรากล่าวถ้อยคาทั้งหมดเหล่านี้ตอ่ เจ้าในวันนี้ เพื่อที่เจ้าอาจรู ้
เพื่อที่ความรู ้น้ีอาจนาทางเจ้าสู่ความรู ้ใหม่กว่าที่ถูกต้องแม่นยา
และเรายังกล่าวถ้อยคาเหล่านี้เพื่อกาจัดมโนคติอนั หลงผิดเก่าๆ และวิธีการรู ้เก่าๆ ในตัวเจ้า
เพื่อที่เจ้าอาจมีความรู ้ใหม่ๆ ได้ หากเจ้ากินและดื่มวจนะของเราจริ งๆ
เช่นนั้นแล้วความรู ้ของเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างมาก
ตราบเท่าที่เจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าด้วยหัวใจแห่งความเชื่อฟัง
เช่นนั้นแล้วมุมมองของเจ้าก็จะพลิกกลับ ตราบเท่าที่เจ้าสามารถยอมรับการตีสอนซ้ าๆ ได้ วิธีการคิดเก่าๆ
ของเจ้าก็จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ตราบเท่าที่วิธีการคิดเก่าๆ ของเจ้าถูกแทนที่อย่างถ้วนทัว่ ด้วยวิธีการคิดใหม่ๆ
การปฏิบตั ิของเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดคล้องเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี การรับใช้ของเจ้าจะตรงเป้ายิ่งขึ้นเรื่ อยๆ
และสามารถทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วงได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
หากเจ้ามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้า ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
และมโนคติอนั หลงผิดมากมายที่เจ้ามีเกี่ยวกับพระเจ้า เช่นนั้นแล้วความเป็ นธรรมชาติของเจ้าจะค่อยๆ ลดลง
สิ่งนี้และเป็ นเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็ นผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงพิชิตผูค้ น
มันคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูค้ น หากในความเชื่อที่เจ้ามีในพระเจ้า
ทั้งหมดที่เจ้ารู ้คือการอยู่เหนือร่ างกายของเจ้าและการสู้ทนและการทนทุกข์ และเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดหรื อถูก
หรื อยิง่ ไม่รู้เข้าไปใหญ่ว่าทาไปเพื่อใคร แล้วการปฏิบตั ิเช่นนั้นจะสามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหมายความว่าอะไร? การถูกพิชิตหมายความว่าอะไร?
ผูค้ นต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ใดจึงจะถูกพิชิต?
และพวกเขาต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ใดจึงจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม?
การพิชิตและการทาให้เพียบพร้อมต่างเป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ของการทาให้มนุษย์ครบบริ บรู ณ์
เพื่อให้มนุษย์ผนู้ ้ นั อาจกลับคืนสู่สภาพเหมือนดั้งเดิมของเขา
และเป็ นอิสระจากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานของเขาและอิทธิพลของซาตาน
การพิชิตนี้มาถึงในช่วงต้นของกระบวนการปฏิบตั ิพระราชกิจในมนุษย์ อันที่จริงแล้ว
การพิชิตคือขั้นตอนแรกของพระราชกิจ ส่วนการทาให้มีความเพียบพร้อมคือขั้นตอนทีส่ อง
และเป็ นพระราชกิจที่สรุ ปปิ ดตัว มนุษย์ทุกคนต้องก้าวผ่านกระบวนการถูกพิชิต หากไม่เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจะไม่มีวิธีการที่จะรู ้จกั พระเจ้า อีกทั้งพวกเขาจะไม่ตระหนักรู ้ว่ามีพระเจ้า
ซึ่งกล่าวได้ว่าจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะยอมรับพระเจ้า และหากบุคคลหนึ่งไม่ยอมรับพระเจ้า
ก็จะเป็ นไปไม่ได้เช่นกันที่พวกเขาจะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้า
เนื่องจากพวกเขาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์สาหรับการทาให้ครบบริ บูรณ์น้ี หากเจ้าไม่แม้แต่จะยอมรับพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถรู ้จกั พระองค์ได้อย่างไร? เจ้าจะสามารถไล่ตามเสาะหาพระองค์ได้อย่างไร?
เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะเป็ นพยานต่อพระองค์ได้เช่นกัน
แล้วนับประสาอะไรกับการที่เจ้าจะมีความเชื่อเพื่อทาให้พระองค์ทรงสมดังพระทัย ดังนั้นแล้ว
สาหรับผูใ้ ดก็ตามที่ตอ้ งการได้รับการทาให้ครบบริ บรู ณ์
ขั้นตอนแรกคือจะต้องก้าวผ่านพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเสียก่อน นี่คือเงือ่ นไขแรก
แต่ท้งั การพิชิตและการทาให้มีความเพียบพร้อมต่างเป็ นไปเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจในผูค้ นและเพื่อเปลี่ยนแปลงพ
วกเขา และแต่ละส่วนเป็ นส่วนหนึ่งของพระราชกิจในการบริ หารจัดการมนุษย์
ทั้งสองขั้นตอนพึงต้องมีเพื่อทาให้คนบางคนครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่อาจละเลยทั้งสองขั้นตอนได้
เป็ นความจริ งที่ว่า “การถูกพิชิต” นั้นฟังดูไม่ดีมากนัก แต่ในความเป็ นจริงแล้ว
กระบวนการพิชิตคนบางคนคือกระบวนการแห่งการเปลีย่ นแปลงพวกเขา ทันทีที่เจ้าถูกพิชิตแล้ว
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าอาจไม่ถูกกาจัดไปทั้งหมด แต่เจ้าจะได้รู้จกั มัน
โดยผ่านทางพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย เจ้าจะได้มารู ้จกั สภาวะความเป็ นมนุษย์อนั ต่าต้อยของเจ้า
รวมทั้งความไม่เชื่อฟังอันมากมายของเจ้าเอง
ถึงแม้ว่าเจ้าจะไร้ความสามารถที่จะละทิ้งหรื อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ภายในช่วงเวลาสั้นๆ
ของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยได้ แต่เจ้าจะได้มารู ้จกั สิ่งเหล่านี้

และนี่จะวางรากฐานของการทาให้มีความเพียบพร้อมของเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว
ทั้งการพิชิตและการทาให้มีความเพียบพร้อมต่างกระทาเพื่อเปลี่ยนแปลงผูค้ น
เพื่อกาจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานออกไปจากพวกเขา
เพื่อให้พวกเขาสามารถมอบตัวของพวกเขาเองให้แก่พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์
การถูกพิชิตเป็ นเพียงขั้นตอนแรกในการเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยของผูค้ น
และเป็ นขั้นตอนแรกในการที่ผคู้ นจะมอบตัวของพวกเขาเองให้แก่พระเจ้าทั้งหมด
และเป็ นขั้นตอนที่ต่ากว่าขั้นตอนการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
อุปนิสัยในชีวิตของผูท้ ี่ถูกพิชิตเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าอุปนิสยั ของผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมมาก
การถูกพิชิตและการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมมีแนวคิดที่แตกต่างกัน
เพราะเป็ นพระราชกิจในระยะที่แตกต่างกัน
และเพราะพระราชกิจทั้งสองนี้มีความคาดหวังจากผูค้ นในระดับที่แตกต่างกัน
การพิชิตมีความคาดหวังจากผูค้ นในระดับที่ต่ากว่า
ในขณะที่การทาให้มีความเพียบพร้อมมีความคาดหวังจากผูค้ นในระดับที่สูงกว่า
ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมคือผูท้ ี่ชอบธรรม ผูท้ ี่ได้รับการทาให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์
พวกเขาคือการตกผลึกของพระราชกิจในการบริ หารจัดการมนุษย์ หรื อผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่พวกมนุษย์ที่เพียบพร้อม แต่พวกเขาก็เป็ นผูท้ ี่พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
ในขณะเดียวกัน ผูท้ ี่ถูกพิชิตยอมรับการดารงอยู่ของพระเจ้าในพระวจนะเท่านั้น
พวกเขายอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ ว่าพระวจนะได้ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
และว่าพระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอน
พวกเขายังยอมรับว่าการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
การเฆี่ยนตีและกระบวนการถลุงของพระองค์ท้งั หมดต่างเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
พวกเขาเพียงเพิ่งจะเริ่ มต้นมีสภาพเหมือนมนุษย์อยู่บา้ งเท่านั้น
พวกเขามีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตอยู่บา้ ง แต่ชีวิตยังคงเป็ นสิ่งที่พร่ ามัวสาหรับพวกเขา กล่าวคือ
พวกเขาเพียงเพิ่งเริ่ มต้นมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ นัน่ คือผลของการถูกพิชิต
เมื่อผูค้ นย่างเท้าบนเส้นทางสู่การทาให้มีความเพียบพร้อม การเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั เก่าๆ
ของพวกเขาจะกลายเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ นอกจากนั้น ชีวิตของพวกเขาจะเติบโตต่อไป และพวกเขาจะค่อยๆ
เข้าสู่ความจริ งอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
พวกเขามีความสามารถที่จะเกลียดโลกและผูค้ นทั้งมวลที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
พวกเขาเกลียดตัวพวกเขาเองเป็ นพิเศษ แต่มากยิง่ ไปกว่านั้นคือ พวกเขารู ้จกั ตัวพวกเขาเองอย่างชัดเจน

พวกเขาเต็มใจที่จะใช้ชีวิตตามความจริ ง และพวกเขาทาให้การไล่ตามเสาะหาความจริ งเป็ นเป้าหมายของพวกเขา
พวกเขาไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตภายในความคิดที่สร้างขึ้นด้วยสมองของพวกเขาเอง
และพวกเขารู ้สึกเกลียดความคิดว่าตนเองเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ เกลียดความหยิง่ ผยอง และความทะนงตัวของมนุษย์
พวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่สมควรเป็ นอย่างดียงิ่ จัดการสิ่งต่างๆ ด้วยการหยัง่ รู ้และสติปัญญา
และจงรักภักดีและเชื่อฟังพระเจ้า หากพวกเขาได้รับประสบการณ์การตีสอนและการพิพากษา
ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่กลายเป็ นนิ่งเฉยหรื ออ่อนแอเท่านั้น
แต่พวกเขายังสานึกขอบคุณสาหรับการตีสอนและการพิพากษานี้จากพระเจ้าอีกด้วย
พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยไร้การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
ว่าสิ่งนี้คมุ้ ครองปกป้องพวกเขา
พวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาความเชื่อเกี่ยวกับสันติสุขและความชื่นบานยินดีและเกี่ยวกับการแสวงหาขนมปังเพื่อส
นองความหิว อีกทั้งพวกเขายังไม่ไล่ตามเสาะหาความชื่นชมยินดีทางเนื้อหนังชัว่ ขณะเดียว
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม หลังจากที่ผคู้ นถูกพิชิตแล้ว
พวกเขายอมรับว่ามีพระเจ้า
แต่มีขอ้ จากัดในสิ่งที่ได้รับการสาแดงในตัวพวกเขาเมื่อพวกเขายอมรับการดารงอยู่ของพระเจ้า จริ งๆ
แล้วพระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์หมายถึงอะไร? การจุติเป็ นมนุษย์หมายถึงอะไร?
พระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงได้ปฏิบตั ิสิ่งใด?
เป้าหมายและนัยสาคัญของพระราชกิจของพระองค์คืออะไร?
หลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์มากมายแล้ว
หลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั กิจการของพระองค์ในเนื้อหนังแล้ว เจ้าได้รับสิ่งใดมาบ้าง?
เจ้าจะถูกพิชิตหลังจากที่เข้าใจทั้งหมดนี้แล้วเท่านั้น หากเจ้าเพียงพูดว่าเจ้ายอมรับว่ามีพระเจ้า
แต่ไม่ละทิง้ สิ่งที่เจ้าควรต้องละทิง้ และล้มเหลวที่จะยอมละทิง้ ความชื่นชมยินดีทางเนื้อหนังที่เจ้าควรยอมละทิง้
แต่กลับอยากได้ความสะดวกสบายของเนื้อหนังเหมือนที่เจ้าเคยมีมาตลอดแทน
และหากเจ้าไร้ความสามารถที่จะปล่อยอคติใดๆ ที่มีต่อพี่น้องชายหญิงทั้งหมด และไม่ยอมจ่ายราคาใดๆ
ในการปฏิบตั ิง่ายๆ มากมาย เช่นนั้นแล้วนี่ก็พสิ ูจน์ว่าเจ้ายังไม่ถูกพิชิต ในกรณีน้ นั
แม้ว่าสิ่งที่เจ้าเข้าใจจะมีมากมาย แต่ท้งั หมดก็ไม่มีความหมายใดเลย
ผูท้ ี่ถูกพิชิตคือผูท้ ี่เคยได้สัมฤทธิ์ผลในการเปลี่ยนแปลงเริ่ มแรกและการเข้าสู่เริ่ มแรกมาบ้างแล้ว
การได้รับประสบการณ์กบั การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าทาให้ผคู้ นมีความรู ้เริ่ มแรกเกี่ยวกับพระเจ้า
และความเข้าใจเริ่ มแรกเกี่ยวกับความจริ ง เจ้าอาจไม่สามารถเข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริงที่ลึกซึ้งกว่า
ละเอียดยิ่งกว่าได้อย่างครบถ้วน แต่ในชีวิตจริ งของเจ้า

เจ้ามีความสามารถที่จะนาความจริ งที่เป็ นพื้นฐานมากมายมาปฏิบตั ิได้ เช่น
ความจริ งที่เกี่ยวข้องกับความชื่นชมยินดีทางเนื้อหนังของเจ้า หรื อสถานะส่วนตัวของเจ้า
ทั้งหมดนี้คือผลที่สัมฤทธิ์ข้ นึ ในผูค้ นในระหว่างกระบวนการถูกพิชิต
การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยยังสามารถมองเห็นได้ในผูท้ ี่ถูกพิชิต ตัวอย่างเช่น วิธีที่พวกเขาแต่งกายและแสดงตัวเอง
และวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิต—สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท้งั หมด
มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้าเปลี่ยนแปลง
พวกเขามีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของสิ่งที่พวกเขาไล่ตามเสาะหา
และพวกเขามีความทะเยอทะยานที่สูงขึ้น ในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
มีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันเกิดขึ้นในอุปนิสยั ในชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นกัน
มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้นื เขิน เป็ นขั้นต้น
และด้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั และเป้าหมายของการไล่ตามเสาะหาของผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพีย
บพร้อมแล้วเป็ นอย่างมาก หากในระหว่างการถูกพิชิต อุปนิสัยของบุคคลหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย
และพวกเขาไม่ได้รับความจริ งใดๆ เลย เช่นนั้นแล้ว บุคคลผูน้ ้ีก็ไร้ค่าและไร้ประโยชน์อย่างบริ บูรณ์!
ผูท้ ี่ยงั ไม่ถูกพิชิตไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้! หากบุคคลพยายามที่จะถูกพิชิตเท่านั้น
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ได้
ต่อให้อุปนิสัยของพวกเขาจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องบางอย่างในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งการ
พิชิตชัยก็ตาม พวกเขาจะยังสูญเสียความจริ งเริ่ มแรกที่พวกเขาได้รับไปแล้วด้วย
ปริ มาณการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยในบรรดาผูท้ ี่ถูกพิชิตและบรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้เพียบพร้อมมีความแตกต่
างกันเป็ นอย่างมาก แต่การถูกพิชิตเป็ นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลง การถูกพิชิตเป็ นรากฐาน
การขาดการเปลี่ยนแปลงเริ่ มแรกคือข้อพิสูจน์ว่าบุคคลไม่ได้รู้จกั พระเจ้าจริ งๆ แต่อย่างใด
เพราะความรู ้น้ีมาจากการพิพากษา และการพิพากษาดังกล่าวเป็ นส่วนที่สาคัญของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
เมื่อเป็ นเช่นนั้น ทุกคนที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมจึงต้องถูกพิชิตก่อนเป็ นอันดับแรก
หากไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่มีทางที่พวกเขาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมไปได้
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในวันนี้ เราเตือนสอนพวกเจ้าเช่นนี้ก็เพือ่ ประโยชน์แห่งความอยูร่ อดของพวกเจ้าเอง
เพื่อให้งานของเราก้าวหน้าไปอย่างราบรื่ น
และเพื่อที่งานปฐมฤกษ์ของเราทัว่ ทั้งจักรวาลจะได้รับการดาเนินการอย่างเหมาะสมและมีความเพียบพร้อมยิง่ ขึ้
น เพื่อเปิ ดเผยวจนะ สิทธิอานาจ บารมี และการพิพากษาของเราต่อประชาชนของทุกประเทศและทุกชาติ
งานที่เราทาท่ามกลางพวกเจ้าคือการเริ่ มต้นของงานของเราทัว่ ทั้งจักรวาล แม้ว่าบัดนี้คือเวลาของยุคสุดท้ายแล้ว
แต่จงรู ้เอาไว้ว่า “ยุคสุดท้าย” เป็ นเพียงชื่อหนึ่งของยุคหนึ่ง เฉกเช่นเดียวกับยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
ชื่อนั้นอ้างอิงถึงยุคหนึ่ง และบ่งบอกถึงยุคหนึ่งทั้งยุค แทนที่จะเป็ นไม่กี่ปีหรื อไม่กี่เดือนสุดท้าย กระนั้นก็ตาม
ยุคสุดท้ายไม่เหมือนอย่างยิ่งกับยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ
งานแห่งยุคสุดท้ายนั้นไม่ได้ดาเนินการในประเทศอิสราเอล แต่ดาเนินการท่ามกลางประชาชาติ
เป็ นการพิชิตชัยผูค้ นจากทุกชนชาติและทุกเผ่าพันธุ์นอกประเทศอิสราเอลเบื้องหน้าบัลลังก์ของเรา
เพื่อที่ว่าสง่าราศีของเราทัว่ ทั้งจักรวาลจะสามารถเติมเต็มจักรวาลและพืน้ ฟ้าได้
มันเป็ นเช่นนั้นเพื่อที่เราจะสามารถได้รับสง่าราศีที่ยงิ่ ใหญ่กว่า
เพื่อที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงบนแผ่นดินโลกจะสามารถส่งต่อสง่าราศีของเราไปยังทุกชนชาติ
จากรุ่ นสู่รุ่นตลอดไป
และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกจะสามารถมองเห็นสง่าราศีท้งั หมดที่เราได้รับ
มาบนแผ่นดินโลก งานที่ดาเนินการในระหว่างยุคสุดท้ายคืองานแห่งการพิชิตชัย
ไม่ใช่การนาทางชีวิตของผูค้ นทั้งหมดบนแผ่นดินโลก
แต่เป็ นบทสรุ ปปิ ดตัวของชีวิตแห่งความทุกข์ที่ยาวนานหลายพันปี และไม่รู้จบของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลก
ผลที่ตามมาก็คือ พระราชกิจในยุคสุดท้ายจึงไม่สามารถเหมือนกับพระราชกิจหลายพันปี ในประเทศอิสราเอล
และไม่สามารถเหมือนกับพระราชกิจเพียงหลายปี ในแคว้นยูเดีย
ซึ่งได้ดาเนินต่อไปเป็ นเวลาสองพันปี จนกระทัง่ ถึงการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้า
ผูค้ นในยุคสุดท้ายเผชิญกับการทรงปรากฏอีกครั้งของพระผูไ้ ถ่ในเนื้อหนังเท่านั้น
และพวกเขาได้รับพระราชกิจและพระวจนะส่วนพระองค์ของพระเจ้า
เวลาจะไม่นานถึงสองพันปี ก่อนที่ยุคสุดท้ายจะมาถึงบทอวสาน ยุคสุดท้ายจะสั้น
เหมือนกับเวลาที่พระเยซูทรงดาเนินพระราชกิจแห่งยุคพระคุณในแคว้นยูเดีย
นี่เป็ นเพราะยุคสุดท้ายเป็ นบทสรุ ปปิ ดตัวของทั้งยุค
ยุคสุดท้ายนั้นเป็ นความครบบริ บูรณ์และการอวสานของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้า
และยุคสุดท้ายสรุ ปปิ ดตัวการเดินทางชัว่ ชีวิตแห่งความทุกข์ของมวลมนุษย์

ยุคสุดท้ายนั้นไม่ได้นาพามวลมนุษย์ท้งั ปวงมาสู่ยุคใหม่หรื อยอมให้ชีวิตของมวลมนุษย์ดาเนินต่อไป
นั่นจะไม่มีนยั สาคัญเลยต่อแผนการบริ หารจัดการของเรา หรื อต่อการดารงอยู่ของมนุษย์
หากมวลมนุษย์ดาเนินต่อไปเช่นนี้ เช่นนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาก็จะถูกมารกัดกินไปจนหมด
และวิญญาณเหล่านั้นที่เป็ นของเราก็จะถูกทาลายด้วยมือของมันในที่สุด งานของเราใช้เวลานานแค่หกพันปี
และเราได้สัญญาว่าการควบคุมมวลมนุษย์ท้งั ปวงของมารร้ายก็จะใช้เวลาไม่เกินหกพันปี เช่นกัน ดังนั้น
บัดนี้หมดเวลาแล้ว เราจะไม่ดาเนินการต่อหรือหน่วงเหนี่ยวอีกต่อไป นั่นคือ ในระหว่างยุคสุดท้าย
เราจะพิชิตซาตาน เราจะเอาสง่าราศีของเราทั้งหมดคืนมา
และเราจะเรี ยกคืนวิญญาณทั้งหมดที่เป็ นของเราบนแผ่นดินโลก
เพื่อที่วิญญาณที่ทุกข์ยากเหล่านี้อาจหนีพน้ จากทะเลแห่งความทุกข์ได้
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นการสรุ ปปิ ดตัวงานทั้งหมดของเราบนแผ่นดินโลก นับจากวันนี้เป็ นต้นไป
เราจะไม่มีวนั บังเกิดเป็ นมนุษย์บนแผ่นดินโลกอีก
และวิญญาณแห่งการควบคุมทั้งหมดของเราจะไม่มีวนั ทางานบนแผ่นดินโลกอีก
เราจะทาเพียงสิ่งเดียวบนแผ่นดินโลก นัน่ คือ เราจะสร้างมวลมนุษย์ข้ นึ ใหม่
เป็ นมวลมนุษย์ที่บริ สุทธิ์และเป็ นเมืองที่สัตย์ซื่อของเราบนแผ่นดินโลก
แต่จงรู ้ไว้ว่าเราจะไม่ทาลายล้างโลกทั้งหมด อีกทั้งเราจะไม่ทาลายล้างมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เราจะเก็บหนึ่งในสามที่เหลืออยู่น้ นั เอาไว้—หนึ่งในสามที่รักเราและได้ถกู เราพิชิตอย่างถ้วนทัว่ แล้ว
และเราจะทาให้หนึ่งในสามนี้เกิดผลและทวีคูณบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่คนอิสราเอลได้ทาภายใต้ธรรมบัญ
ญัติ โดยบารุ งเลี้ยงพวกเขาด้วยแกะและฝูงปศุสัตว์ใช้งานมากมาย และความมัง่ คัง่ ทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก
มวลมนุษย์น้ีจะคงอยู่กบั เราตลอดไป แต่จะไม่ใช่มวลมนุษย์ที่โสโครกอย่างน่าเสียดายของวันนี้
แต่เป็ นมวลมนุษย์ที่เป็ นชุมนุมชนของบรรดาผูท้ ี่เราได้รับไว้แล้วทั้งหมด
มวลมนุษย์เช่นนี้จะไม่ถูกซาตานทาให้เสียหาย รบกวน หรือล้อมกรอบ
และจะเป็ นมวลมนุษย์หนึ่งเดียวที่ดารงอยู่บนแผ่นดินโลกหลังจากที่เราได้ชยั ชนะเหนือซาตานแล้ว
เป็ นมวลมนุษย์ที่เราได้พิชิตในวันนี้ และได้รับคาสัญญาของเราแล้ว และดังนั้น
มวลมนุษย์ที่ได้รับการพิชิตแล้วในระหว่างยุคสุดท้ายนั้นก็คือมวลมนุษย์ที่จะได้รับการละเว้นและจะได้รับพรนิรั
นดร์กาลของเราอีกด้วย มันจะเป็ นหลักฐานเดียวแห่ งชัยชนะของเราเหนือซาตาน
และเป็ นของที่ริบมาหนึ่งเดียวจากการสู้รบของเรากับซาตาน
ของที่ริบมาจากสงครามเหล่านี้ได้รับการช่วยให้รอดจากแดนครอบครองของซาตานโดยเรา
และเป็ นการตกผลึกและผลหนึ่งเดียวของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของเรา
พวกเขามาจากทุกชาติและทุกนิกาย จากทุกสถานที่และทุกประเทศทัว่ ทั้งจักรวาล

พวกเขามีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน มีภาษา ขนบธรรมเนียม และสีผิวที่แตกต่างกัน
และพวกเขาก็กระจายอยู่ทวั่ ทุกชาติและทุกนิกายของโลก และแม้กระทัง่ ทุกมุมของโลก
ในที่สุดพวกเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างมวลมนุษย์ที่ครบบริ บูรณ์
เป็ นชุมนุมชนของมนุษย์ที่กาลังบังคับของซาตานไม่สามารถเข้าถึงได้
พวกที่อยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ที่ไม่ได้รับการช่วยให้รอดและการพิชิตโดยเรา จะจมเงียบไปในความลึกแห่งทะเล
และจะถูกเผาไหม้ดว้ ยไฟที่เผาผลาญของเราไปตลอดชัว่ กัลปาวสาน เราจะทาลายล้างมวลมนุษย์เก่าๆ
ที่โสโครกอย่างยิ่งนี้ เช่นเดียวกับที่เราได้ทาลายล้างบรรดาบุตรหัวปี และฝูงปศุสัตว์ของประเทศอียิปต์
โดยให้เหลืออยู่เพียงคนอิสราเอลเท่านั้น ผูซ้ ่ึงกินเนื้อลูกแกะ ดื่มเลือดลูกแกะ และป้ายขื่อประตูดว้ ยเลือดลูกแกะ
ผูค้ นที่ได้ถูกเราพิชิตแล้วและอยู่ในครอบครัวของเราไม่ได้เป็ นผูค้ นที่ กินเนื้อพระเมษโปดกซึ่งก็คือเรา
และดื่มพระโลหิตของพระเมษโปดกซึ่งก็คือเรา และได้รับการไถ่บาปโดยเราและนมัสการเราด้วยหรอกหรือ?
ผูค้ นเช่นนี้ไม่ได้มาพร้อมกับสง่าราศีของเราตลอดหรอกหรื อ?
บรรดาพวกที่อยู่โดยปราศจากเนื้อพระเมษโปดกซึ่งก็คือ เรานั้น
ไม่ได้จมลงอย่างเงียบเชียบไปในความลึกแห่งท้องทะเลแล้วหรอกหรื อ? ในวันนี้พวกเจ้าต่อต้านเรา
และในวันนี้วจนะของเราเป็ นเหมือนกับบรรดาพระวจนะที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสไว้กบั บรรดาบุตรชายและหลาน
ชายแห่งประเทศอิสราเอล
กระนั้นความกระด้างในส่วนลึกของหัวใจพวกเจ้ากาลังทาให้ความโกรธของเราเพิ่มพูนขึ้น
ซึ่งนาความทุกข์มาสู่เนื้อหนังของพวกเจ้ามากขึ้น นาการพิพากษามาสู่บาปทั้งหลายของพวกเจ้ามากขึ้น
และนาความโกรธมาสู่ความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้ามากขึ้น
ใครเล่าจะสามารถได้รับการละเว้นในวันแห่งความโกรธของเราได้ ในเมือ่ พวกเจ้าปฏิบตั ิต่อเราเช่นนี้ในวันนี้?
ความไม่ชอบธรรมของผูใ้ ดเล่าที่จะสามารถหลีกหนีตาแห่งการตีสอนของเราได้?
บาปของผูใ้ ดเล่าที่จะสามารถหลบหลีกมือของเรา องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้?
การเยาะเย้ยท้าทายของผูใ้ ดเล่าที่จะสามารถหลีกหนีคาพิพากษาของเรา องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้? เรา
พระยาห์เวห์ พูดเช่นนี้ต่อพวกเจ้า พงศ์พนั ธุ์ของครอบครัวคนต่างชาติ
และวจนะที่เราพูดกับพวกเจ้าล้าเลิศกว่าถ้อยดารัสทั้งหมดของยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
แต่พวกเจ้ากระด้างกว่าผูค้ นของประเทศอียิปต์ท้งั หมด
พวกเจ้าไม่กกั เก็บความโกรธของเราในขณะที่เราทางานของเราอย่างสงบเงียบหรอกหรื อ?
พวกเจ้าจะสามารถหนีพน้ โดยไม่ได้รับอันตรายจากวันของเรา องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ได้อย่างไรเล่า?
ตัดตอนมาจาก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าควรอุทิศตนทั้งสิ้นแก่งานของเรา พวกเจ้าควรทางานที่ให้ประโยชน์ต่อเรา
เราเต็มใจอธิบายทุกอย่างที่พวกเจ้าไม่เข้าใจเพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถได้รับทั้งหมดทุกสิง่ ที่ยงั ขาดพร่ องอยู่จากเรา
ได้ แม้ว่าความบกพร่ องของพวกเจ้านั้นมากล้นเกินคณานับ เราก็ยงั เต็มใจที่จะทางานที่ควรทากับพวกเจ้าต่อไป
และมอบความปรานีสุดท้ายของเราเพื่อทีพ่ วกเจ้าอาจจะได้รับผลประโยชน์จากเรา
และได้รับเกียรติยศที่ขาดหายไปในตัวพวกเจ้า และเป็ นสิ่งที่โลกไม่เคยได้เห็น เราได้ทางานมาหลายปี
ถึงกระนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดรู ้จกั เราเลย
เราปรารถนาจะบอกสิ่งลี้ลบั หลายอย่างแก่พวกเจ้าซึ่งเราไม่เคยบอกใครอื่นมาก่อนเลย
ท่ามกลางมนุษย์น้ นั เราเคยเป็ นวิญญาณที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
วิญญาณที่พวกเขาไม่อาจเกี่ยวข้องได้เลย ด้วยเพราะงานสามช่วงระยะบนแผ่นดินโลกนี้ (การสร้างโลก
การไถ่และการทาลายล้าง) เราจึงปรากฏท่ามกลางพวกเขาในเวลาต่างๆ กัน (อย่างไม่เปิ ดเผย)
เพื่อทางานของเราท่ามกลางพวกเขา ครั้งแรกที่เราได้มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์คอื ในระหว่างยุคแห่งการไถ่
แน่นอนว่า เราเข้ามาในครอบครัวชาวยิวครอบครัวหนึ่ง ดังนั้น
คนพวกแรกที่ได้เห็นพระเจ้าเสด็จมาในแผ่นดินโลกก็คือพวกยิว
เหตุผลที่เราได้ทางานนี้ดว้ ยตัวเองก็เพราะว่าเราต้องประสงค์ที่จะใช้เนื้ อหนังที่มาจุติของเราเป็ นเครื่ องบูชาไถ่บา
ปในงานแห่งการไถ่ของเรา ดังนั้น คนพวกแรกที่จะได้เห็นเราจึงเป็ นพวกยิวในยุคพระคุณ
นัน่ เป็ นครั้งแรกที่เราได้ทางานในเนื้อหนัง ในยุคแห่งอาณาจักรนั้น
งานของเราคือการพิชิตและการทาให้มีความเพียบพร้อม
ดังนั้นเราจึงทางานการเป็ นผูเ้ ลี้ยงของเราในเนื้อหนังอีกครั้ง นี่เป็ นครั้งที่สองของเราในการทางานในเนื้อหนัง
ในสองช่วงระยะสุดท้ายของงาน
สิ่งที่ผคู้ นเกีย่ วข้องด้วยไม่ใช่พระวิญญาณที่มองไม่เห็นหรื อจับต้องไม่ได้อีกต่อไป
แต่เป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็ นพระวิญญาณที่ได้เป็ นจริ งขึ้นมาในเนื้อหนัง ดังนั้นในสายตาของมนุษย์
เราจึงกลายเป็ นมนุษย์อีกครั้งโดยปราศจากรู ปร่ างหน้าตาและความรู ้สึกเช่นพระเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้น
พระเจ้าที่ผคู้ นมองเห็นไม่เพียงแต่เป็ นเพศชายเท่านั้น แต่เป็ นเพศหญิงด้วยเช่นกัน
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าทึ่งและเป็ นปริศนาที่สุด ครั้งแล้วครั้งเล่าที่งานพิเศษสุดของเราได้พงั ทลายการเชื่อเก่าๆ
ที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานหลายต่อหลายปี ลงไป ผูค้ นพากันตกตะลึง! พระเจ้าไม่ได้เป็ นแค่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระวิญญาณ พระวิญญาณที่ทรงทวีอานุภาพขึ้นเป็ นเจ็ดเท่า หรื อพระวิญญาณผูท้ รงครอบคลุมทั้งหมด
แต่เป็ นมนุษย์ผหู้ นึ่งเช่นกัน—มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง มนุษย์ธรรมดาที่ไม่เหมือนใคร
พระองค์ไม่เพียงเป็ นเพศชาย แต่เป็ นเพศหญิงด้วยเช่นกัน

สองพระองค์เหมือนกันตรงที่ท้งั สองพระองค์ทรงกาเนิดมาเป็ นมนุษย์
และต่างกันตรงที่หนึ่งนั้นทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์และอีกหนึ่งนั้นทรงถือกาเนิดมาเป็ นมนุษย์
แต่กระนั้นก็ก่อเกิดมาจากพระวิญญาณโดยตรง
สองพระองค์เหมือนกันตรงที่ท้งั สองทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าเพื่อดาเนินพระราชกิจของพระเจ้าพระบิดา
และต่างกันตรงที่หนึ่งนั้นทรงปฏิบตั ิพระราชกิจการไถ่ ขณะที่อีกหนึ่งนั้นทรงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
ทั้งสองพระองค์ต่างเป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดา ทว่าหนึ่งนั้นเป็ นผูไ้ ถ่
ซึ่งเปี่ ยมด้วยความรักมัน่ คงและความปรานี
ส่วนอีกหนึ่งนั้นคือพระเจ้าแห่งความชอบธรรมซึ่งเปี่ ยมด้วยความพิโรธและการพิพากษา
หนึ่งนั้นคือจอมทัพผูท้ รงเปิ ดตัวพระราชกิจแห่งการไถ่
ขณะที่อีกหนึ่งนั้นคือพระเจ้าผูช้ อบธรรมซึ่งทาให้พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสาเร็จลุล่วง หนึ่งนั้นคือปฐมกาล
อีกหนึ่งนั้นคือบทอวสาน หนึ่งนั้นเป็ นเนื้อหนังที่ไร้บาป
ขณะที่อีกหนึ่งนั้นคือเนื้อหนังซึ่งเสร็จสิ้นพระราชกิจแห่งการไถ่ สืบสานพระราชกิจนั้นต่อไปและไม่เคยมีบาป
ทั้งสองพระองค์เป็ นพระวิญญาณเดียวกัน แต่สถิตในมนุษย์ที่แตกต่างกันและทรงถือกาเนิดในสถานที่ต่างกัน
และอยู่ต่างช่วงเวลากันหลายพันปี อย่างไรก็ตาม พระราชกิจทั้งมวลของทั้งสองพระองค์ต่างเสริ มกันและกัน
ไม่เคยขัดแย้งกัน และสามารถพูดถึงได้ในคราวเดียวกัน ทั้งสองพระองค์ลว้ นเป็ นคน แต่คนหนึ่งเป็ นเด็กชาย
อีกคนเป็ นทารกเพศหญิง ในช่วงหลายปี ดงั กล่าว
สิ่งที่ผคู้ นได้เห็นนั้นไม่ใช่เพียงพระวิญญาณและไม่ใช่เพียงมนุษย์เพศชายผูห้ นึ่ง
แต่ยงั มีหลายสิ่งหลายอย่างทีไ่ ม่ตรงกับมโนคติที่หลงผิดใดๆ ของมนุษย์อีกด้วย เมื่อเป็ นดังนั้น
มนุษย์จึงไม่มีวนั หยัง่ ถึงเราได้อย่างครบถ้วน พวกเขาเฝ้าแต่เชื่อครึ่ งและไม่เชื่อครึ่ งในตัวเรา—
เป็ นทานองว่าเรามีอยู่จริ ง แต่ก็เป็ นภาพมายาในฝันเช่นกัน —นัน่ คือเหตุผลว่าเหตุใด กระทัง่ ทุกวันนี้
ผูค้ นยังคงไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น
พวกเจ้าสามารถสรุ ปความเป็ นเราได้ดว้ ยประโยคเรียบง่ายประโยคเดียวจริงๆ หรื อไม่ ? พวกเจ้ากล้าพูดจริ งๆ
หรื อว่า “พระเยซูไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้า และพระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเยซู”?
พวกเจ้ากล้าพอที่จะพูดได้จริ งๆ หรื อว่า “พระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระวิญญาณ
และพระวิญญาณไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้า”? พวกเจ้าพูดได้ง่ายๆ เลยหรื อว่า
“พระเจ้าเป็ นแค่มนุษย์ที่สวมสภาพเนื้อหนัง”? พวกเจ้ากล้าที่จะยืนกรานจริงๆ หรือว่า
“พระฉายาของพระเยซูคือพระฉายาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”?
พวกเจ้าสามารถใช้คารมโวหารของตัวเองมาอธิบายพระฉายาและพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนจริ ง
ๆ หรื อ? พวกเจ้ากล้าจริงๆ หรื อที่จะพูดว่า

“พระเจ้าทรงสร้างเฉพาะผูช้ ายเท่านั้นตามลักษณะพระฉายาของพระองค์ ไม่ทรงสร้างผูห้ ญิง”?
หากเจ้ากล่าวเช่นนี้ ก็คงจะไม่มีเพศหญิงอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เราคัดสรรแล้ว
ยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องที่ผหู้ ญิงจะเป็ นหนึ่งในจาพวกของมนุษยชาติ บัดนี้ เจ้ารู ้อย่างแท้จริ งหรือไม่
ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น? พระเจ้าทรงเป็ นมนุษย์ใช่หรื อไม่? พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณใช่หรื อไม่?
พระเจ้าทรงเป็ นผูช้ ายจริงๆ หรื อ? เฉพาะพระเยซูเท่านั้นหรื อที่สามารถทาให้งานที่เราจะต้องทานั้นเสร็จสิ้น?
หากพวกเจ้าเลือกเพียงหนึ่งข้อจากข้างต้นเพื่อสรุ ปแก่นแท้ของเรา
พวกเจ้าก็เป็ นผูเ้ ชื่อผูจ้ งรักภักดีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าทันเสียเหลือเกิน
หากว่าเราได้ทางานในฐานะผูม้ าจุติเป็ นเป็ นมนุษย์ในเนื้อหนังไปครั้งหนึ่ง
และแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเจ้าจะจากัดขอบเขตเราไหม?
เจ้าสามารถเข้าใจเราอย่างถ้วนทัว่ ได้โดยการมองเพียงแวบเดียวจริงๆ หรื อ?
พวกเจ้าสามารถสรุ ปความเป็ นเราได้อย่างสมบูรณ์จากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับการเปิ ดเผยในระหว่างช่วงชีวิตที่ผ่านมา
จริ งๆ หรื อไม่? หากเราทางานแบบเดียวกันในทั้งสองครั้งของการจุติเป็ นมนุษย์ของเรา
พวกเจ้าจะล่วงรู ้เกี่ยวกับเราได้อย่างไร? พวกเจ้าจะทิ้งให้เราถูกตอกตรึ งกางเขนไปตลอดกาลอย่างนั้นหรื อ?
พระเจ้าอาจทรงเรี ยบง่ายอย่างที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของสองยุคก่อนหน้านี้ทรงดาเนินการเสร็จสิ้นในประเทศอิสราเอล
และอีกช่วงระยะหนึ่งทรงดาเนินการในแคว้นยูเดีย กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว
ทั้งสองช่วงระยะของพระราชกิจนี้หาได้พน้ ไปจากประเทศอิสราเอลไม่
และแต่ละช่วงระยะได้ปฏิบตั ิกบั ประชากรที่ทรงเลือกสรรเป็ นอันดับแรก
ผลลัพธ์ก็คือคนอิสราเอลเชื่อว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น
เพราะพระเยซูทรงพระราชกิจในแคว้นยูเดียที่ซ่งึ พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการถูกตรึ งกางเขน
พวกยิวจึงมองว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ของประชาชนชาวยิว
พวกเขาคิดว่าพระองค์ทรงเป็ นกษัตริยข์ องพวกยิวแต่ผเู้ ดียวไม่ใช่ของชนชาติอื่นใด
คิดว่าพระองค์ทรงไม่ใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงไถ่บาปคนอังกฤษ
หรื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงไถ่บาปคนอเมริ กนั แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงไถ่บาปคนอิสราเอล
และเป็ นพวกยิวนั่นเองที่พระองค์ได้ทรงไถ่บาปในประเทศอิสราเอล อันที่จริงแล้ว
พระเจ้าทรงเป็ นองค์เจ้านายของทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงพระองค์ไม่เพียงทรงเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลหรื อขอ
งพวกยิวเท่านั้น พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง
ทั้งสองช่วงระยะก่อนหน้านี้ของพระราชกิจของพระองค์เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลซึ่งได้สร้างมโนคติที่หลงผิด
บางอย่างไว้ในผูค้ น พวกเขาเชื่อว่าพระยาห์เวห์ทรงพระราชกิจของพระองค์ในประเทศอิสราเอล
เชื่อว่าพระเยซูพระองค์เองทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้นในแคว้นยูเดีย และยิ่งไปกว่านั้น
เชื่อว่าพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจ—และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
พระราชกิจนี้ไม่ได้แผ่ขยายไปพ้นประเทศอิสราเอล พระเจ้าไม่ได้ทรงพระราชกิจในคนอียิปต์หรื อคนอินเดีย
พระองค์ทรงพระราชกิจในคนอิสราเอลเท่านั้น ดังนั้น
ผูค้ นจึงก่อมโนคติที่หลงผิดสารพัดและวาดขอบพระราชกิจของพระเจ้าขึ้นภายในขอบเขตหนึ่ง
พวกเขากล่าวว่าเมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจ
พระองค์ทรงต้องทาเช่นนั้นท่ามกลางประชากรที่ทรงเลือกสรรและทาในประเทศอิสราเอล
นอกจากคนอิสราเอลแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงพระราชกิจต่อผูอ้ นื่ เลย
และไม่มีขอบเขตที่กว้างใหญ่กว่านี้อีกแล้วในพระราชกิจของพระองค์
พวกเขาเข้มงวดเป็ นพิเศษเมื่อมาถึงเรื่ องการจัดให้พระเจ้าผูท้ รงปรากฏในรู ปมนุษย์ไม่แตกแถวและไม่อนุญาตให้
พระองค์ขยับออกนอกเขตแดนของประเทศอิสราเอล
เหล่านี้ไม่ได้เป็ นแค่มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เท่านั้นหรอกหรื อ?

พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ทุกชั้นและแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงสร้างสิ่งทรงสร้างทั้งปวงขึ้นมา
ดังนั้นพระองค์จะทรงจากัดพระราชกิจของพระองค์ไว้กบั ประเทศอิสราเอลเท่านั้นได้อย่างไร?
หากเป็ นเช่นนั้นแล้ว การที่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมาจะเป็ นประโยชน์อนั ใดเล่า?
พระองค์ทรงสร้างทั้งพิภพและพระองค์ทรงดาเนินแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์จนเสร็จสิ้นไม่เพี
ยงในประเทศอิสราเอล แต่กบั ทุกๆ คนในจักรวาล ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในประเทศจีน สหรัฐอเมริ กา
สหราชอาณาจักรหรื อรัสเซีย ทุกคนเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอาดัม พวกเขาล้วนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
ไม่มีแม้สักคนในพวกเขาสามารถหลบหนีออกนอกเขตแดนของการทรงสร้างได้และไม่มีแม้สักคนในพวกเขาส
ามารถแยกตัวเองออกจากป้ายฉลาก “พงศ์พนั ธุ์ของอาดัม” ได้ พวกเขาล้วนเป็ นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
พวกเขาล้วนเป็ นเลือดเนื้อเชื้อไขของอาดัม และพวกเขาก็เป็ นพงศ์พนั ธุ์อนั เสื่อมทรามของอาดัมและเอวา
ไม่ใช่มีแต่คนอิสราเอลเท่านั้นที่เป็ นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า แต่ทุกชนชาติก็เป็ น
เพียงแต่ว่าบางคนได้ถูกสาปแช่งและบางคนได้รับการอวยพร มีมากมายหลายสิ่งที่น่าพอใจเกี่ยวกับคนอิสราเอล
พระเจ้าทรงพระราชกิจต่อพวกเขาในตอนเริ่ มต้นเพราะพวกเขาเสื่อมทรามน้อยที่สุด
คนจีนนั้นไม่มีสิ่งใดเปรี ยบเทียบกับพวกเขาได้เลย พวกเขาด้อยกว่ามาก ดังนั้น ในตอนแรกเริ่ ม
พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจท่ามกลางประชาชนอิสราเอลและช่วงระยะที่สองของพระราชกิจของพระองค์น้นั ได้ท
รงดาเนินการในแคว้นยูเดียเท่านั้น—ซึ่งได้นาไปสู่มโนคติที่หลงผิดและกฎเกณฑ์มากมายท่ามกลางมนุษย์
โดยข้อเท็จจริ งแล้ว หากพระเจ้าทรงต้องทาตามมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พระองค์ก็จะทรงเป็ นเพียงพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น และดังนั้น
จะไม่ทรงสามารถแผ่ขยายพระราชกิจของพระองค์ไปยังชนต่างชาติ
เพราะพระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้นและไม่ทรงเป็ นพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง
คาเผยพระวจนะทั้งหลายกล่าวไว้แล้วว่า พระนามของพระยาห์เวห์จะได้รับการขยายความไปในหมู่ชนต่างชาติ
กล่าวไว้ว่าจะแพร่ กระจายไปยังชนต่างชาติ เหตุใดจึงได้เผยพระวจนะไว้เช่นนี้เล่า?
หากพระเจ้าทรงเป็ นเพียงพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น
พระองค์ก็จะทรงพระราชกิจในประเทศอิสราเอลเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์จะไม่ทรงแพร่กระจายพระราชกิจนี้ และพระองค์จะไม่ทรงกล่าวคาเผยพระวจนะเช่นนี้
ในเมื่อพระองค์ทรงกล่าวคาเผยพระวจนะนี้ไว้แล้ว
พระองค์ก็จะทรงแผ่ขยายพระราชกิจของพระองค์ไปท่ามกลางชนต่างชาติ
ท่ามกลางทุกชนชาติและทุกแผ่นดินอย่างแน่นอน ในเมื่อพระองค์ทรงกล่าวไว้เช่นนี้ พระองค์ก็จาต้องทรงปฏิบตั ิ
นี่คือแผนการของพระองค์เพราะพระองค์คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรร
พสิ่ง และเป็ นพระเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

ไม่ว่าพระองค์จะทรงพระราชกิจท่ามกลางคนอิสราเอลหรื อทัว่ แคว้นยูเดียทั้งหมด
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาก็คือพระราชกิจของทั้งจักรวาลและพระราชกิจของมนุษยชาติท้งั มวล
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาในวันนี้ในชนชาติแห่งพญานาคใหญ่สีแดง—ในชนต่างชาติ—
ยังคงเป็ นพระราชกิจของมนุษยชาติท้งั มวล
ประเทศอิสราเอลสามารถเป็ นฐานสาหรับพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ ในทานองเดียวกัน
ประเทศจีนก็สามารถเป็ นฐานสาหรับพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนต่างชาติได้เช่นกัน
บัดนี้พระองค์ยงั ไม่ได้ทรงลุล่วงในคาเผยพระวจนะที่ว่า
“พระนามของพระยาห์เวห์จะได้รับการขยายให้ยิ่งใหญ่ท่ามกลางชนต่างชาติ” ไปแล้วหรอกหรื อ?
ขั้นตอนแรกของพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนต่างชาติท้งั หลายก็คือพระราชกิจนี้เอง
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาในชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง
ที่พระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรู ปมนุษย์ควรทรงพระราชกิจในแผ่นดินนี้และทรงพระราชกิจท่ามกลางผูค้ นที่ถกู สา
ปแช่งเหล่านี้น้ นั ไม่ลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง
เหล่านี้คือผูค้ นที่ต่าต้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมด
พวกเขาไม่มีค่าเลยและพวกเขาถูกพระยาห์เวห์ทอดทิ้งไปในตอนแรกเริ่ ม ผูค้ นสามารถถูกผูค้ นอื่นทอดทิ้งได้
แต่ถา้ พวกเขาถูกพระเจ้าทอดทิ้งแล้วไซร้ ก็จะไม่มีใครสิ้นไร้สถานะไปกว่านี้แล้ว จะไม่มีใครที่มีค่าต่ากว่านี้แล้ว
สาหรับสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
การถูกครอบงาโดยซาตานหรื อถูกทอดทิง้ โดยผูค้ นนั้นเป็ นบางสิ่งที่รู้สึกเจ็บปวดมาก—
แต่สาหรับสิ่งทรงสร้างที่ถูกพระผูส้ ร้างทอดทิ้ง มันหมายความว่าพวกเขาไม่อาจมีสถานะต่ากว่านี้ได้แล้ว
พงศ์พนั ธุ์ของโมอับถูกสาปแช่ง และพวกเขาได้ถือกาเนิดขึ้นในประเทศล้าหลังนี้
ที่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเป็ นประเทศของผูค้ นที่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของความมืดทั้งหมด
พงศ์พนั ธุ์ของโมอับมีสถานะต่าที่สุด เพราะผูค้ นเหล่านี้มีสถานะต่าที่สุดตลอดมา
พระราชกิจที่ทรงทาต่อพวกเขาจึงสามารถพังทลายมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ให้สิ้นไปได้อย่างดีที่สุด
และยังเป็ นประโยชน์มากที่สุดต่อแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้าทั้งหมดอีกด้วย
การทรงพระราชกิจเช่นนี้ท่ามกลางผูค้ นเหล่านี้เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการพังทลายมโนคติที่หลงผิ ดของมนุษย์
และพระเจ้าทรงเปิ ดตัวยุคสมัยก็ดว้ ยการนี้ กล่าวคือ พระองค์ทรงพังทลายมโนคติที่หลงผิดทั้งหมดของมนุษย์
ด้วยการนี้ พระองค์ทรงสิ้นสุดพระราชกิจของยุคพระคุณทั้งหมด ก็ดว้ ยการนี้
พระราชกิจแรกของพระองค์ได้ทรงดาเนินการไปในแคว้นยูเดีย ภายในเขตแดนของประเทศอิสราเอล
ท่ามกลางชนต่างชาติท้งั หลายนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจใด ๆ เพื่อเปิ ดยุคสมัยใหม่
ช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจไม่เพียงทรงดาเนินการท่ามกลางคนต่างชาติเท่านั้น

แต่ยงั ยิง่ มากไปถึงท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ถูกสาปแช่ง
ประเด็นเดียวนี้คือหลักฐานที่สามารถสร้างความอัปยศให้แก่ซาตานได้อย่างมากที่สุด และดังนั้น พระเจ้าจึงทรง
“กลายเป็ น” พระเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงในจักรวาล องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่ง
วัตถุแห่งการนมัสการสาหรับทุกสิ่งที่มีชีวิต
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 207
วันนี้ มีพวกที่ยงั คงไม่เข้าใจว่าอะไรคือพระราชกิจใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงเริ่ มทา ท่ามกลางชนต่างชาติ
พระเจ้าได้ทรงนามาซึ่งการเริ่ มต้นใหม่ พระองค์ได้เริ่ มยุคสมัยใหม่และริ เริ่ มพระราชกิจใหม่—
และพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจนี้กบั พงศ์พนั ธุ์ของโมอับ
นี่ไม่ใช่พระราชกิจใหม่ที่สุดของพระองค์หรอกหรื อ?
ไม่มีใครเลยสักคนทัว่ ทั้งประวัติศาสตร์ได้เคยมีประสบการณ์กบั พระราชกิจนี้มาก่อน
ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้เลยด้วยซ้ า และนับประสาอะไรที่จะได้ซาบซึ้งกับมัน พระปรี ชาญาณของพระเจ้า
การอัศจรรย์ของพระเจ้า ความไม่อาจหยัง่ ถึงได้ของพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
และความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า ล้วนถูกสาแดงให้ปรากฏผ่านช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ
พระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย นี่ไม่ใช่พระราชกิจใหม่
พระราชกิจซึ่งพังทลายมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์หรอกหรื อ? มีพวกที่คิดดังนี้:
“ในเมื่อพระเจ้าทรงสาปแช่งโมอับและได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะละทิ้งพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ แล้วในตอนนี้
พระองค์จะสามารถช่วยพวกเขาให้รอดได้อย่างไร?”
เหล่านี้คือพวกคนต่างชาติที่ถูกพระเจ้าทรงสาปแช่งและขับออกจากประเทศอิสราเอล
คนอิสราเอลเรี ยกพวกเขาว่า “สุนัขต่างชาติ” ในมุมมองของทุกคน พวกเขาไม่เพียงเป็ นสุนัขต่างชาติเท่านั้น
แต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือ ยังเป็ นบุตรแห่งการทาลายล้าง ซึ่งกล่าวได้ว่า พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
พวกเขาอาจเกิดมาภายในเขตแดนของประเทศอิสราเอล แต่พวกเขาไม่ได้เป็ นของประชาชนอิสราเอล
และถูกขับไล่ไปยังชนต่างชาติ พวกเขาต่าต้อยที่สุดในบรรดาผูค้ นทั้งหมด
แท้จริ งแล้วมันเป็ นเพราะพวกเขาต่าต้อยที่สุดท่ามกลางมนุษยชาติที่พระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ใ
นการเปิ ดตัวยุคใหม่ท่ามกลางพวกเขา เนื่องจากพวกเขาเป็ นตัวแทนของมนุษยชาติที่เสื่อมทราม
พระราชกิจของพระเจ้านั้นมีการคัดสรรและตั้งเป้าเอาไว้
พระราชกิจที่พระองค์ทรงทาในผูค้ นเหล่านี้ในวันนี้ก็เป็ นพระราชกิจที่ทรงปฏิบตั ิต่อสรรพสิ่งทรงสร้างเช่นกัน
โนอาห์เป็ นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า เช่นเดียวกับพงศ์พนั ธุ์ของเขา
ผูใ้ ดในพิภพที่มีเนื้อและเลือดคือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า
พระราชกิจของพระเจ้าชี้ตรงไปที่สรรพสิง่ ทรงสร้างทัง้ หมด
ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั ว่าใครบางคนถูกสาปแช่งหลังจากที่พวกเขาถูกทรงสร้างขึ้นหรื อไม่
พระราชกิจการบริ หารจัดการของพระองค์น้ นั ชี้ตรงไปที่สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งหมด
ไม่ใช่ผคู้ นที่ทรงเลือกสรรซึ่งยังไม่ถูกสาปแช่ง
เนื่องจากพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้นท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างข

องพระองค์ พระองค์ยอ่ มจะทรงดาเนินการจนสาเร็จบริ บรู ณ์อย่างแน่นอน
และพระองค์จะทรงพระราชกิจท่ามกลางผูค้ นเหล่านั้นซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสลายธรรมเนียมปฏิบตั ิท้งั หมดลงเมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจท่ามกลางผูค้ น
สาหรับพระองค์แล้ว คาว่า “ถูกสาปแช่ง” “ถูกตีสอน” และ “ได้รับการอวยพร” นั้นไร้ความหมาย! พวกยิวนั้นก็ดี
เช่นเดียวกับประชาชนอิสราเอลที่ทรงเลือกสรร พวกเขาเป็ นคนที่มีขีดความสามารถดีและความเป็ นมนุษย์ที่ดี
ในช่วงเริ่ มต้นนั้น พระยาห์เวห์ได้เปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางพวกเขา
และทรงพระราชกิจแรกสุดของพระองค์—
แต่การปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยพวกเขาในวันนี้ย่อมไร้ความหมาย
พวกเขาอาจเป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งทรงสร้างด้วยเช่นกัน และอาจมีหลายสิ่งที่เป็ นบวกเกี่ยวกับพวกเขา
แต่การดาเนินการช่วงระยะนี้ของพระราชกิจท่ามกลางพวกเขาย่อมไร้ความหมาย
พระเจ้าจะไม่ทรงสามารถพิชิตผูค้ นและจะไม่ทรงสามารถโน้มน้าวใจสรรพสิ่งทรงสร้างได้ท้งั หมด
ซึ่งแท้จริ งแล้วคือเหตุผลของการสับเปลี่ยนพระราชกิจของพระองค์มายังผูค้ นเหล่านี้ในประเทศของพญานาคให
ญ่สีแดง ที่มีนัยสาคัญยิง่ ใหญ่ที่สุดในที่น้ีคือการที่พระองค์ทรงเปิ ดตัวยุคสมัย
การที่พระองค์ทรงพังทลายกฎเกณฑ์ท้งั หมดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ท้งั หมด
และการที่พระองค์ทรงสิ้นสุดพระราชกิจของยุคพระคุณทั้งหมด
หากพระราชกิจปัจจุบนั ของพระองค์ถูกดาเนินการเสร็จสิ้นท่ามกลางคนอิสราเอล
เมื่อถึงเวลาที่แผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์ปิดตัวลง
ทุกคนก็จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น
เชื่อว่าคนอิสราเอลเท่านั้นที่เป็ นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
เชื่อว่าชาวอิสราเอลเท่านั้นที่สมควรได้รับพระพรและพระสัญญาของพระเจ้าเป็ นมรดก
การจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายในชนต่างชาติของประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดงทาให้
พระราชกิจของพระเจ้าในฐานะพระเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงนั้นสาเร็จลุล่วงลง
พระองค์ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระองค์ครบถ้วนทั้งหมดและพระองค์ก็จบพระราชกิจส่
วนกลางของพระองค์ในชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง
หัวใจสาคัญของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนี้คือความรอดของมนุษย์—กล่าวคือ
การทาให้สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงนมัสการพระผูส้ ร้าง ดังนั้น
จึงมีความหมายยิง่ ใหญ่ต่อแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจ
พระเจ้าไม่ทรงทาสิ่งใดที่ปราศจากความหมายหรื อคุณค่า ในด้านหนึ่งนั้น
ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจนามาซึ่งยุคสมัยใหม่และยุติสองยุคสมัยก่อนหน้า ในอีกด้านหนึ่งนั้น

มันพังทลายมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ท้งั หมดและหนทางอันเก่าแก่ท้งั หมดของความเชื่อและความรู ้ของมนุษ
ย์ พระราชกิจของสองยุคก่อนหน้านี้ได้ดาเนินการไปตามมโนคติที่หลงผิดต่างๆ นานาของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
ช่วงระยะนี้ขจัดมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ออกไปจนหมดสิ้น ส่งผลให้พิชิตมนุษยชาติได้อย่างถึงทีส่ ุด
พระเจ้าจะทรงพิชิตผูค้ นทั้งหมดทัว่ จักรวาล
ด้วยการพิชิตพงศ์พนั ธุ์ของโมอับผ่านพระราชกิจที่ทรงดาเนินการท่ามกลางพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ
นี่คือนัยสาคัญลึกสุดของช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์
และเป็ นแง่มุมที่มีค่าที่สุดของช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระองค์
ต่อให้ตอนนี้เจ้ารู ้แล้วว่าสถานะของตัวเจ้านั้นต่าต้อยและเจ้ามีค่าต่า
เจ้าจะยังคงรู ้สึกว่าเจ้าได้พบกับสิ่งที่น่าชื่นบานที่สุด: เจ้าได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่เป็ นมรดก
ได้รับพระสัญญาอันยิง่ ใหญ่ และเจ้าสามารถช่วยให้พระราชกิจยิง่ ใหญ่ของพระเจ้านี้สาเร็จลุล่วงไปได้
เจ้าได้เห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้า
เจ้ารู ้จกั พระอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพระเจ้าและเจ้าทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
สองช่วงระยะก่อนหน้าของพระราชกิจของพระเจ้าทรงดาเนินการในประเทศอิสราเอล
หากช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้ายดาเนินการไปจนเสร็จสิ้นท่ามกลางคนอิสราเอลอีกเช่น
กันแล้วไซร้
ไม่เพียงแต่สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงจะเชื่อว่ามีเพียงคนอิสราเอลเท่านั้นที่เป็ นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
แต่แผนการบริ หารจัดการทั้งสิ้นของพระเจ้าจะพลาดจากการบรรลุผลที่ทรงพึงปรารถนา
ในระหว่างช่วงเวลาที่สองช่วงระยะของพระราชกิจของพระองค์ได้ทรงดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในประเทศอิสราเ
อล ไม่มีท้งั พระราชกิจใหม่—และพระราชกิจใดๆ แห่งการเปิ ดตัวยุคสมัยใหม่—
ได้ทรงดาเนินการเสร็จสิ้นไปท่ามกลางชนต่างชาติ ช่วงระยะในวันนี้ของพระราชกิจ—
พระราชกิจแห่งการเปิ ดตัวยุคสมัยใหม่—ทรงดาเนินการท่ามกลางชนต่างชาติก่อน และยิง่ ไปกว่านั้น
ทรงดาเนินการเริ่ มแรก ท่ามกลางพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ ดังนั้นจึงเป็ นการเปิ ดตัวทั้งยุคสมัย
พระเจ้าได้ทรงพังทลายความรู ้ใดๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
โดยไม่ทรงยอมให้หลงเหลืออยู่แม้แต่นอ้ ย ในพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระองค์
พระองค์ได้ทรงพังทลายมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ บรรดาวิถีอนั เก่าแก่แห่งความรู ้ของมนุษย์ก่อนหน้านี้
พระองค์ทรงให้ผูค้ นมองเห็นว่ากับพระเจ้าแล้ว ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีอะไรเก่าแก่เกี่ยวกับพระเจ้า
มองเห็นว่าพระราชกิจที่พระองค์ทรงทานั้นล้วนมีเสรีภาพทั้งสิ้น
ล้วนเป็ นอิสระทั้งสิ้นและมองเห็นว่าพระองค์ทรงถูกต้องในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทา
เจ้าต้องนบนอบอย่างสุดใจต่อพระราชกิจใดก็ตามที่พระองค์ทรงทาท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้าง

พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทามีความหมายและทรงดาเนินการเสร็จสิน้ โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยและพ
ระปรี ชาญาณของพระองค์เอง และไม่ได้เป็ นไปตามตัวเลือกและมโนคติที่หลงผิด ทั้งหลายของมนุษย์
หากมีบางสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ย่อมทรงทา
และถ้ามีบางสิ่งไม่เป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ก็ย่อมทรงไม่ทา ไม่ว่ามันจะดีเพียงใด!
พระองค์ทรงพระราชกิจและทรงคัดสรรผูร้ ับและที่ต้งั ของพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับความหมาย
และจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ในอดีตในยามที่พระองค์ทรงพระราชกิจ และพระองค์ไม่ทรงทาตามสูตรเก่าๆ
อีกด้วย แต่พระองค์กลับทรงวางแผนพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับนัยสาคัญของพระราชกิจแทน
ในท้ายที่สุด พระองค์จะบรรลุประสิทธิผลอันแท้จริ งและเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ในวันนี้
พระราชกิจนี้จะไม่เกิดประสิทธิผลในตัวเจ้าเลย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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อุปสรรคต่อพระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด? ผูใ้ ดเคยรู ้หรือไม่?
ด้วยผูค้ นที่ถูกขังอยู่ในสีสันแห่งความเชื่อเหนือธรรมชาติที่ฝังลึก
ผูใ้ ดจะสามารถรู ้จกั พระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้าได้? ด้วยความรู ้ทางวัฒนธรรมที่ลา้ หลัง
แสนตื้นเขินและไร้สาระเหลือเกินนี้ พวกเขาจะสามารถเข้าใจถ้อยคาที่พระเจ้าตรัสอย่างเต็มที่ได้อย่างไร?
แม้กระทัง่ เมื่อพวกเขาได้รับการตรัสด้วยแบบซึ่งหน้าและได้รับการบารุ งเลี้ยง ปากต่อปาก
พวกเขาจะสามารถเข้าใจได้อย่างไร? บางครั้งมันเป็ นราวกับว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้รับความสนใจไยดี
กล่าวคือ ผูค้ นไม่มีปฏิกริ ิ ยาแม้แต่น้อย พวกเขาสั่นหัวและไม่เข้าใจสิ่งใด การนี้จะไม่น่ากังวลได้อย่างไร?
“ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและความรู ้ทางวัฒนธรรมแบบโบราณที่ห่างไกล[1]”
นี้ได้เลี้ยงดูกลุ่มคนที่ไร้ค่าเช่นนี้มา วัฒนธรรมโบราณ—มรดกล้าค่านี้—คือกองขยะ!
มันได้กลายเป็ นความอับอายนิรนั ดร์กาลมานานแล้ว และไม่มีค่าคู่ควรแก่การกล่าวถึง!
มันได้สอนเล่ห์เหลี่ยมและกลวิธีต่างๆ ในการต่อต้านพระเจ้าให้แก่ผคู้ น และ
“การนาที่อ่อนโยนและมีระเบียบ”[2] ของการศึกษาแห่งชาติได้ทาให้ผคู้ นไม่เชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยซ้ า
พระราชกิจแต่ละส่วนของพระเจ้าลาบากยากเย็นอย่างสุดขีด
และทุกขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้เป็ นที่กลัดกลุม้ ของพระองค์
พระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกช่างยากลาบากนัก! ขั้นตอนต่างๆ
แห่งพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเกีย่ วข้องกับความยากลาบากใหญ่หลวง กล่าวคือ
สาหรับความอ่อนแอของมนุษย์ ความขาดตกบกพร่ อง ความไม่รู้จกั โต ความไม่รู้เท่าทัน
และทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์น้ นั พระเจ้าทรงทาการวางแผนที่รัดกุมและการพิจารณาที่รอบคอบ
มนุษย์น้นั เหมือนกับเสือกระดาษที่คนคนหนึ่งไม่กล้าแหย่หรื อยัว่ ยุ เพียงสัมผัสเบาที่สุดเขาจะกัดตอบ
หรื อไม่ก็จะล้มลงและหลงทาง และมันเป็ นราวกับว่าเมื่อเสียสมาธิแม้แต่นิดเดียว เขาก็จะกลับสู่สภาพเดิม
หรื อไม่ก็เพิกเฉยต่อพระเจ้า
หรื อวิ่งไปหาบิดามารดาที่สกปรกและตะกละตะกลามของเขาเพื่อเกลือกกลั้วอยู่ในสิ่งต่างๆ
ที่ไม่บริ สุทธิ์แห่งร่ างกายของพวกเขา ช่างเป็ นอุปสรรคขัดขวางที่ใหญ่หลวงอะไรเช่นนี้!
ในทุกขั้นตอนที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแห่งงานของพระองค์ พระเจ้าทรงตกอยูภ่ ายใต้การทดลอง
และพระเจ้าทรงเสี่ยงอันตรายใหญ่หลวงในเกือบทุกขั้นตอน พระวจนะของพระองค์จริงใจและซื่อสัตย์
และปราศจากการมุ่งร้าย แต่ทว่าผูใ้ ดเล่าเต็มใจที่จะยอมรับพระวจนะเหล่านั้น?
ผูใ้ ดเล่าเต็มใจที่จะนบนอบอย่างสุดใจ? มันทาให้พระทัยของพระเจ้าแตกสลาย
พระองค์ทรงตรากตราทั้งวันทั้งคืนเพื่อมนุษย์ พระองค์ทรงถูกรุ มเร้าด้วยความวิตกกังวนต่อชีวิตมนุษย์

และพระองค์เห็นพระทัยความอ่อนแอของมนุษย์
พระองค์ได้ทรงสู้ทนความคดเคี้ยวและความพลิกผันในแต่ละขั้นตอนแห่งพระราชกิจของพระองค์
อันเป็ นเพราะพระวจนะทุกคาที่พระองค์ตรัส พระองค์ทรงอยู่ในสถานการณ์หนีเสือปะจระเข้
และทรงคิดถึงความอ่อนแอ การไม่เชื่อฟัง ความไม่รู้จกั โตและเปราะบางของมนุษย์…ตลอดเวลาครั้งแล้วครั้งเล่า
ผูใ้ ดเคยรู ้การนี้? พระองค์ทรงสามารถปรับทุกข์กบั ผูใ้ ดได้บา้ ง? ผูใ้ ดจะมีความสามารถที่จะเข้าใจได้?
ตลอดมานั้นพระองค์ทรงเกลียดบาปของมนุษย์ และการขาดพร่ องความกล้า และการไร้ความเข้มแข็งของมนุษย์
และตลอดมานั้นพระองค์ทรงกังวลกับความเปราะบางของมนุษย์
และทรงใคร่ ครวญถึงเส้นทางที่ทอดอยู่ขา้ งหน้ามนุษย์
ขณะที่พระองค์ทรงเฝ้าสังเกตคาพูดและความประพฤติของมนุษย์น้นั พระองค์ทรงเต็มไปด้วยปรานี
และความกริ้ วเสมอ และภาพของสิ่งเหล่านี้ก็นาความเจ็บปวดมาสู่พระทัยของพระองค์เสมอ ในที่สุด
บรรดาผูท้ ี่บริ สุทธิ์ใจนั้นก็ได้มึนชามากยิง่ ขึ้น เหตุใดพระเจ้าต้องทรงทาให้สิ่งต่างๆ
ลาบากยากเย็นสาหรับพวกเขาอยู่เสมอ? มนุษย์ที่ออ่ นแอสูญสิ้นความเพียรพยายามโดยสิ้นเชิง
เหตุใดพระเจ้าจึงควรมีความกริ้ วอันคงที่เช่นนั้นต่อเขาอยู่เสมอ?
มนุษย์ที่อ่อนแอและไร้พลังอานาจไม่มีกาลังวังชาอีกต่อไปแม้แต่น้อย
เหตุใดพระเจ้าจึงควรทรงต่อว่าเขาเรื่ องการไม่เชื่อฟังของเขาอยู่เสมอ?
ผูใ้ ดสามารถทนทานการข่มขู่ของพระเจ้าในสวรรค์ได้? ไม่ว่าอย่างไร มนุษย์ก็บอบบาง
และอยู่ในสภาวะที่เป็ นทุกข์ยิ่ง พระเจ้าได้ทรงผลักความกริ้ วของพระองค์ลึกลงไปในพระทัยของพระองค์
เพื่อที่มนุษย์อาจจะทบทวนตัวเองอย่างช้าๆ ถึงกระนั้นมนุษย์ ผูซ้ ่งึ อยู่ในความลาบากใหญ่หลวง
ก็ไม่มีความซึ้งคุณค่าในน้ าพระทัยของพระเจ้าแม้แต่น้อย
มนุษย์ได้ถกู เหยียบย่าอยู่ใต้เท้าของกษัตริ ยแ์ ก่ของพวกมาร แต่ทว่าเขาไม่ตระหนักรู ้โดยสิ้นเชิง
เขาตั้งตัวต่อต้านพระเจ้าอยู่เสมอ หรือมิฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ร้อนรู ้หนาวกับพระเจ้า
พระเจ้าได้ตรัสพระวจนะมากมายยิ่งนัก แต่ทว่าผูใ้ ดเคยได้พิจารณาพระวจนะเหล่านั้นอย่างจริ งจัง?
มนุษย์ไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ถึงกระนั้นเขายังคงเย็นใจอยู่ และไม่มีการโหยหา
และไม่เคยได้รู้อย่างแท้จริงถึงธาตุแท้ของพญามารแก่ตนนั้น ผูค้ นใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตาย ในนรก
แต่เชื่อว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในวังแห่งพื้นทะเล พวกเขาถูกพญานาคใหญ่สีแดงข่มเหง
แต่กระนั้นก็คิดว่าตัวพวกเขาเองเป็ นที่ “โปรดปราน”[3] ของประเทศ พวกเขาถูกมารเยาะเย้ยถากถาง
แต่ยงั คิดว่าพวกมันชื่นชมสุดยอดงานศิลป์ แห่งเนื้อหนัง
พวกเขาช่างเป็ นพวกวายร้ายต่าต้อยที่สกปรกอะไรเช่นนี้! มนุษย์ได้พบกับโชคร้าย แต่เขาไม่รู้ตวั
และในสังคมมืดนี้เขาทนทุกข์กบั เคราะห์ร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า[4] แต่ทว่าเขาไม่เคยตื่นขึ้นมาเข้าใจการนี้

เมื่อใดเขาจะทาให้ตวั เขาเองเป็ นอิสระจากความเมตตาสงสารตนเองและอุปนิสยั เยี่ยงทาสของเขา?
เหตุใดเขาจึงไม่แยแสพระทัยของพระเจ้าเช่นนี้? เขาเห็นดีเห็นงามอย่างเงียบๆ
กับการกดขี่และความยากลาบากนี้กระนั้นหรื อ?
เขาไม่ปรารถนาวันที่เขาสามารถเปลี่ยนความมืดเป็ นความสว่างได้หรอกหรื อ?
เขาไม่ปรารถนาที่จะเยียวยาความไม่ยุติธรรมให้เป็ นความชอบธรรมและความจริ งอีกครั้งหนึ่งหรอกหรื อ?
เขาเต็มใจที่จะเฝ้าดูและไม่ทาสิ่งใดขณะที่ผคู้ นละทิง้ ความจริงและบิดเบือนข้อเท็จจริ งกระนั้นหรื อ?
เขาเป็ นสุขที่จะสู้ทนการทารุ ณนี้ต่อไปกระนั้นหรื อ? เขาเต็มใจที่จะเป็ นทาสกระนั้นหรือ?
เขาเต็มใจที่จะพินาศด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าไปพร้อมกันกับทาสทั้งหลายแห่งรัฐที่ลม้ เหลวนี้กระนั้นหรื อ?
ไหนเล่าความแน่วแน่ของเจ้า? ไหนเล่าความทะเยอทะยานของเจ้า? ไหนเล่าศักดิ์ศรี ของเจ้า?
ไหนเล่าความซื่อสัตย์สุจริ ตของเจ้า? ไหนเล่าอิสรภาพของเจ้า?
เจ้าเต็มใจที่จะสละทั้งชีวิตของเจ้า[5]เพื่อพญานาคใหญ่สีแดง ราชาแห่งพวกมารกระนั้นหรื อ?
เจ้าเป็ นสุขที่จะปล่อยให้มนั ทรมานเจ้าจนตายกระนั้นหรื อ? ผิวของทะเลที่ลึกนั้นวุ่นวายและมืด
ในขณะที่คนทัว่ ไปซึ่งทนทุกข์กบั ความทุกข์รอ้ นเช่นนั้นร้องต่อสวรรค์และพร่ าบ่นต่อแผ่นดินโลก
เมื่อใดเล่ามนุษย์จะมีความสามารถที่จะเชิดหน้าของเขาได้? มนุษย์น้ นั ผอมแห้งและแรงน้อย
เขาจะสามารถต่อกรกับมารที่ดุร้ายและเผด็จการนี้ได้อย่างไร?
เหตุใดเขาไม่มอบชีวิตของเขาให้แก่พระเจ้าทันทีที่เขาสามารถทาได้? เหตุใดเขายังคงหวัน่ ไหว?
เมื่อใดเขาจะสามารถทาให้พระราชกิจของพระเจ้าแล้วเสร็จได้? เมื่อถูกรังแกและกดขี่อย่างไร้จุดหมายดังนี้
ในท้ายที่สุดทั้งชีวิตของเขาจะถูกใช้ไปโดยสูญเปล่า เหตุใดเขาจึงรี บเร่งที่จะมาถึงเช่นนั้น
และเร่ งรุ ดที่จะจากไปเช่นนั้น? เหตุใดเขาจึงไม่เก็บรักษาบางสิ่งบางอย่างที่ล้าค่าไว้เพื่อถวายพระเจ้า?
เขาได้ลืมหลายสหัสวรรษแห่งความเกลียดชังไปแล้วหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (8)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “ที่ห่างไกล” ใช้อย่างเย้ยหยัน
2. “การนาที่อ่อนโยนและมีระเบียบ” ใช้อย่างเย้ยหยัน
3. “โปรดปราน” ใช้เพื่อเย้ยหยันผูค้ นที่ดูเหมือนท่อนไม้แล้วยังไม่รู้ตวั
4. “ทนทุกข์กบั เคราะห์ร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า” บ่งบอกว่า ผูค้ นเกิดในแผ่นดินแห่งพญานาคใหญ่สีแดง
และพวกเขาไร้ความสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาได้

5. “สละทั้งชีวิตของเจ้า” มีความหมายในทางสบประมาท
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เส้นทางของวันนี้ไม่ง่ายที่จะเดินไป อาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้น และตลอดหลายยุคที่ผ่านไป
มันหายากอย่างสุดขีด อย่างไรก็ตาม
ใครจะไปคิดว่าเนื้อหนังของมนุษย์เพียงอย่างเดียวจะเพียงพอที่จะทาลายเขา?
งานของวันนี้มีความล้าค่ามากเท่ากับฝนในฤดูใบไม้ผลิ
และมีคุณค่ามากเท่ากับความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม
หากมนุษย์ไม่รู้จุดประสงค์ของพระราชกิจปัจจุบนั ของพระองค์หรื อเข้าใจแก่นแท้ของมวลมนุษย์แล้ว
จะพูดถึงความล้าค่าและความมีคุณค่าของมันได้อย่างไร? เนื้อหนังไม่ได้เป็ นของตัวพวกมนุษย์เอง
ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปั้นปลายของมันจริงๆ แล้วอยู่ที่ใด อย่างไรก็ตาม
เจ้าควรรู ้ดีว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างจะทรงคืนมวลมนุษย์ซ่ึงถูกทรงสร้างขึ้นมา
กลับสู่ตาแหน่งดั้งเดิมของพวกเขา และฟื้ นฟูรูปลักษณ์ด้งั เดิมของพวกเขาจากเวลาที่พวกเขาถูกสร้างขึ้น
พระองค์จะทรงเอาลมหายใจที่พระองค์ทรงระบายลมปราณเข้าสู่มนุษย์กลับคืนอย่างครบบริบูรณ์
ยึดคืนกระดูกและเนื้อหนังของเขา และส่งทั้งหมดคืนให้กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง
พระองค์จะทรงแปลงสภาพและสร้างมนุษยชาติข้ นึ ใหม่อย่างครบบริ บูรณ์
และเก็บคืนจากมนุษย์ซ่งึ มรดกทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าที่ไม่ได้เป็ นของมนุษยชาติ แต่เป็ นของพระเจ้า
และไม่มีวนั มอบให้กบั มวลมนุษย์อีกเลย นี่เป็ นเพราะว่าไม่มีอะไรจากสิ่งเหล่านั้นที่เป็ นของมวลมนุษย์ต้งั แต่แรก
พระองค์จะทรงเอาพวกมันทั้งหมดกลับคืน—นี่ไม่ใช่การปล้นที่ไม่ยุติธรรม ตรงกันข้าม
มันเป็ นไปเพื่อฟื้ นฟูสวรรค์และแผ่นดินโลกให้กลับสู่สภาพดั้งเดิม
พร้อมกับแปลงสภาพและสร้างมนุษย์ข้ นึ ใหม่ดว้ ย นี่คือบั้นปลายที่สมเหตุสมผลสาหรับมนุษย์ แม้ว่าบางที
มันอาจจะไม่ใช่การจัดสรรใหม่ของเนื้อหนังหลังจากที่มนั ถูกตีสอน ดังที่ผคู้ นอาจจินตนาการไว้
พระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์โครงกระดูกของเนื้อหนังหลังจากที่มนั ถูกทาลาย
พระองค์ทรงต้องประสงค์องค์ประกอบดั้งเดิมในมนุษย์ที่เป็ นของพระเจ้าในปฐมกาล ดังนั้น
พระองค์จะไม่ทรงทาลายล้างมนุษยชาติหรื อกาจัดเนื้อหนังของมนุษย์อย่างครบบริ บูรณ์
เพราะเนื้อหนังของมนุษย์ไม่ได้เป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของเขา ตรงกันข้าม
มันเป็ นผูช้ ่วยของพระเจ้าที่บริ หารจัดการมนุษยชาติ พระองค์จะสามารถทาลายล้างเนื้อหนังของมนุษย์เพื่อ
“ความชื่นชมยินดี” ของพระองค์ได้อย่างไร? จนบัดนี้ เจ้าได้ปล่อยมืออย่างแท้จริ งจากเนื้อหนังของเจ้าทั้งหมด
ซึ่งไม่มีค่าแม้แต่สตางค์เดียวแล้วหรื อยัง?
หากเจ้าสามารถจับความเข้าใจถึงร้อยละสามสิบของพระราชกิจแห่ งยุคสุดท้าย
(เพียงแค่ร้อยละสามสิบนี้หมายถึงการจับความเข้าใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้

รวมทั้งพระราชกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้าในยุคสุดท้าย) เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ตอ้ ง “รับใช้” หรื อ “กตัญญู”
ต่อเนื้อหนังของเจ้าอีกต่อไป—เนื้อหนังที่ถูกทาให้เสื่อมทรามมานานหลายปี —เช่นที่เป็ นอยูใ่ นวันนี้
เจ้าควรจะเห็นชัดเจนว่าบัดนี้ มนุษย์ได้กา้ วหน้าเข้าสู่สภาวะที่ไม่เคยมีมาก่อน
และจะไม่หมุนไปข้างหน้าเหมือนวงล้อแห่งประวัติศาสตร์อีกต่อไป
เนื้อหนังขึ้นราของเจ้าถูกปกคลุมด้วยแมลงวันมานานแล้ว
ดังนั้นมันจะสามารถมีพลังในการหมุนกลับวงล้อแห่งประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าได้ทรงให้มนั สามารถดาเนินต่อมา
จนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร? มันสามารถทาให้นาฬิกาแห่งยุคสุดท้ายที่เงียบเสียงไปแล้วกลับมาเดินอีกครั้ง
และทาให้เข็มของมันขยับตามเข็มนาฬิกาได้อย่างไร? มันสามารถแปลงสภาพใหม่ให้โลก
ซึ่งดูเหมือนถูกปกคลุมอยู่ในหมอกหนาทึบได้อย่างไร?
เนื้อหนังของเจ้าสามารถชุบชีวิตบรรดาภูเขาและแม่น้ าได้หรื อไม่? เนื้อหนังของเจ้าซึ่งมีหน้าที่เพียงเล็กน้อย
สามารถฟื้ นฟูโลกของมนุษย์แบบที่เจ้าโหยหาได้หรื อไม่?
เจ้าสามารถให้การศึกษาแก่ลูกหลานของเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เป็ น “มนุษย์” ได้หรื อไม่? บัดนี้เจ้าเข้าใจหรื อยัง?
เนื้อหนังของเจ้านั้นจริ งๆ แล้วเป็ นของอะไรกันแน่? เจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าที่จะทรงช่วยมนุษย์ให้รอด
ทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม และแปลงสภาพมนุษย์น้ นั ไม่ใช่เพื่อที่จะมอบบ้านเกิดที่สวยงามแก่เจ้า
หรื อนาการพักผ่อนอย่างสงบมาสู่เนื้อหนังของมนุษย์
แต่เป็ นไปเพื่อเห็นแก่พระสิริของพระองค์และคาพยานของพระองค์
เพื่อความชื่นชมยินดีที่ดียิ่งขึ้นของมวลมนุษย์ในอนาคต และเพื่อที่ในไม่ช้า
พวกเขาจะมีความสามารถที่จะพักผ่อนได้ ถึงกระนั้น มันก็ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังของเจ้า
เพราะมนุษย์เป็ นเมืองหลวงของการบริ หารจัดการของพระเจ้า และเนื้อหนังของมนุษย์เป็ นเพียงผูช้ ่วย
(มนุษย์เป็ นวัตถุที่มีท้งั จิตวิญญาณและร่ างกาย ในขณะที่เนื้อหนังเป็ นเพียงสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ผพุ งั
นี่หมายความว่าเนื้อหนังเป็ นเครื่ องมือชิน้ หนึ่งเพื่อใช้ในแผนการบริ หารจัดการ) เจ้าควรรู ้ว่าความเพียบพร้อม
ความครบถ้วนบริ บูรณ์ และการได้มนุษย์มาของพระเจ้า
ไม่นาอะไรมานอกจากดาบและการเฆี่ยนตีบนเนื้อหนังของพวกเขา เช่นเดียวกับความทุกข์ที่ไม่รู้จบ กองเพลิง
การพิพากษาที่ไร้ความปรานี การตีสอน และการสาปแช่ง และบททดสอบอันไร้ขอบเขต
นั่นคือเบื้องลึกและความจริ งของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
สรรพสิ่งเหล่านี้ท้งั มวลถูกชี้นาไปที่เนื้อหนังของมนุษย์
และลูกศรแห่งความเป็ นศัตรู ท้งั หมดมุ่งเป้าไปที่เนื้อหนังของมนุษย์อย่างไร้ความปรานี
(เพราะมนุษย์รู้เท่าไม่ถงึ การณ์) ทั้งหมดนี้เป็ นไปเพื่อเห็นแก่พระสิริและคาพยานของพระองค์
และเพื่อการบริ หารจัดการของพระองค์

นี่เป็ นเพราะพระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น
แต่เพื่อแผนทั้งหมดทั้งมวลด้วย
ตลอดจนเพื่อทาให้น้ าพระทัยดั้งเดิมของพระองค์ลุล่วงเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสร้างมวลมนุษย์ข้ นึ มา ดังนั้น
บางทีร้อยละเก้าสิบของสิ่งที่มนุษย์ประสบนั้นเกี่ยวข้องกับความทุกข์และบททดสอบของไฟ
และน้อยมากที่จะมีวนั ที่แสนหวานและมีความสุขที่เนื้อหนังของมนุษย์โหยหา หรือไม่มีเลยด้วยซ้ า
นับประสาอะไรที่มนุษย์จะมีความสามารถที่จะชื่นชมกับช่วงเวลาแห่งความสุขในเนื้อหนัง
ใช้เวลาที่สวยงามกับพระเจ้าได้ เนื้อหนังนั้นโสโครก
ดังนั้นสิ่งที่เนื้อหนังของมนุษย์เห็นหรื อได้ชื่นชมนั้นไม่มีอะไรนอกจากการตีสอนของพระเจ้า
ซึ่งมนุษย์พบว่าไม่น่าโปรดปราน ราวกับว่ามันขาดสานึกรับรู ้ที่ปกติ
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าจะทรงสาแดงให้เห็นว่าพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
ซึ่งไม่ได้รับความโปรดปรานจากมนุษย์น้ นั ไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั การทาให้ขุ่นเคืองของมนุษย์
และเกลียดบรรดาศัตรู พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ดว้ ยวิถีทางใดๆ ที่จาเป็ น
ด้วยเหตุน้ นั จึงทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจแห่งการสูร้ บกับซาตานหกพันปี ของพระองค์—
พระราชกิจแห่งความรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง และการทาลายล้างซาตานแห่งอดีตกาล!
ตัดตอนมาจาก “จุดประสงค์ของการบริหารจัดการมวลมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ยุคสุดท้ายได้มาถึงแล้วและนานาประเทศทัว่ โลกตกอยู่ในความโกลาหล มีความอลหม่านทางการเมือง
มีการกันดารอาหาร โรคระบาด น้ าท่วม และภัยแล้งปรากฏอยู่ทุกหนแห่ง มีมหันตภัยในโลกของมนุษย์
ฟ้าได้ส่งความวิบตั ิลงมาด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือหมายสาคัญแห่งยุคสุดท้าย แต่สาหรับผูค้ นแล้ว
มันดูเหมือนโลกของความสนุกสนานและความงดงาม มันกาลังจะกลายเป็ นเช่นนั้นมากขึ้นไปอีก
หัวใจของผูค้ นทั้งหมดถูกดึงเข้าหามัน
และผูค้ นมากหลายติดกับดักและไม่สามารถสลัดตัวพวกเขาเองให้หลุดพ้นจากมันได้
และผูค้ นจานวนมากจะถูกพวกที่ยงุ่ เกี่ยวกับการใช้เล่ห์เหลี่ยมและเวทย์มนตร์คาถาล่อลวง
หากเจ้าไม่เพียรพยายามที่จะก้าวหน้า ไร้ซ่งึ อุดมคติ และไม่ยึดตัวเจ้าเองอยู่ในหนทางที่แท้จริง
เจ้าก็จะถูกคลื่นใต้น้ าแห่งบาปกวาดออกไป ประเทศจีนเป็ นประเทศที่ลา้ หลังที่สุดในบรรดาประเทศทั้งปวง
นี่เป็ นแผ่นดินที่พญานาคใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่
ประเทศนี้มีประชากรมากที่สุดซึ่งบูชาเทวรู ปและยุ่งกับเวทย์มนตร์คาถา มีวดั มากที่สุด
และประเทศนี้เป็ นสถานที่ซ่ึงพวกมารโสมมอาศัยอยู่ เจ้าถือกาเนิดมาจากมัน
เจ้าได้รับการศึกษาจากมันและแช่อยู่ในอิทธิพลของมัน เจ้าได้ถูกทาให้เสื่อมทรามและถูกทรมานโดยมัน
แต่หลังจากที่ถูกทาให้ตื่นขึ้นเจ้าก็ละทิ้งมันและได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์
นี่คือพระสิริแห่งพระเจ้า และนี่คือสาเหตุที่ช่วงระยะของงานช่วงนี้มีนยั สาคัญอย่างยิ่ง
พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น ได้ตรัสพระวจนะมากมาย
และพระองค์จะได้ทรงรับพวกเจ้าไว้อย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุด—
นี่เป็ นส่วนหนึ่งของพระราชกิจของการบริ หารจัดการของพระเจ้า และเจ้าคือ “ของทีร่ ิ บมาได้จากชัยชนะ”
ของการสูร้ บของพระเจ้ากับซาตาน
ยิ่งพวกเจ้าเข้าใจความจริ งมากขึ้นเท่าใดและยิ่งชีวิตแห่งคริ สตจักรของเจ้าดีข้ นึ เท่าใด
พญานาคใหญ่สีแดงก็จะยิ่งคุกเข่ายอมสยบมากขึ้นเท่านั้น เหล่านี้คือเรื่องของโลกฝ่ ายจิตวิญญาณ—
เรื่ องเหล่านี้คอื การสูร้ บของโลกฝ่ ายจิตวิญญาณ และเมื่อพระเจ้าทรงได้รับชัยชนะ
ซาตานก็จะอัปยศอดสูและล่มสลาย ช่วงระยะนี้แห่งพระราชกิจของพระเจ้ามีนัยสาคัญเหลือล้น
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นและช่วยผูค้ นกลุ่มนี้ให้รอดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์
เพื่อที่เจ้าจะได้หลีกหนีจากอิทธิพลของซาตาน ใช้ชีวิตในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ใช้ชีวิตในความสว่างของพระเจ้า
และมีผนู้ าและการทรงนาแห่งความสว่าง เช่นนั้นแล้วก็จะมีความหมายต่อชีวิตของเจ้า
สิ่งที่พวกเจ้ากินและสวมใส่แตกต่างไปจากผูไ้ ม่เชื่อทั้งหลาย
พวกเจ้าชื่นชมพระวจนะของพระเจ้าและใช้ชีวิตที่มีความหมาย—แล้วพวกเขาชื่นชมอะไรเล่า? พวกเขาชื่นชมกับ

“มรดกของบรรพบุรุษ” และ “จิตวิญญาณแห่งชาติ” ของพวกเขาเท่านั้น
พวกเขาไม่มีร่องรอยของความเป็ นมนุษย์แม้แต่นอ้ ย! เสื้อผ้า คาพูด
และการกระทาทั้งหลายของพวกเจ้าล้วนแล้วแต่ต่างไปจากของพวกเขาทั้งสิ้น ในท้ายที่สุด
พวกเจ้าจะหลีกหนีจากความโสมมได้อย่างสิ้นเชิง ไม่ติดบ่วงในการทดลองของซาตานอีกต่อไป
และได้รับการจัดหาประจาวันของพระเจ้า พวกเจ้าควรระมัดระวังอยู่เสมอ
แม้เจ้าจะใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่อนั โสมม
แต่เจ้าก็ไม่ด่างพร้อยไปด้วยความโสมมและสามารถใช้ชีวิตเคียงข้างพระเจ้า
ได้รับการปกป้องอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเจ้าจากท่ามกลางผูค้ นทั้งหมดบนแผ่นดินสีเหลืองแห่งนี้
เจ้าไม่ใช่ผคู้ นที่ได้รับพระพรมากที่สุดหรอกหรื อ? เจ้าคือสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง—
แน่นอนว่าเจ้าควรนมัสการพระเจ้าและไล่ตามเสาะหาชีวิตที่มีความหมาย
หากเจ้าไม่นมัสการพระเจ้าแต่ใช้ชีวิตภายในเนื้อหนังอันโสมมของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มิได้เป็ นเพียงแค่สัตว์เดียรัจฉานในเครื่ องแต่งกายของมนุษย์หรอกหรื อ? เนื่องจากเจ้าเป็ นมนุษย์
เจ้าควรสละตัวเจ้าเองเพื่อพระเจ้าและสู้ทนความทุกข์ทุกอย่าง!
เจ้าควรยินดีและแน่ใจยอมรับความทุกข์เล็กน้อยที่เจ้าต้องมีในวันนี้ และใช้ชีวิตที่มีความหมาย ดังเช่นโยบ
และเปโตร ในโลกนี้ มนุษย์สวมใส่เสื้อผ้าของปี ศาจ กินอาหารจากปี ศาจ
และทางานและรับใช้ภายใต้นิ้วหัวแม่มือของปี ศาจ กลายมาเป็ นถูกเหยียบย่าในความโสมมของมันอย่างสิ้นเชิง
หากเจ้าไม่จบั ความเข้าใจความหมายของชีวิตหรื อได้มาซึ่งวิถีทางที่แท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วจะมีนัยสาคัญอะไรในชีวิตของเจ้าเล่า? พวกเจ้าคือผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหาหนทางที่ถูกต้อง
คือบรรดาผูท้ ี่แสวงหาการปรับปรุ ง พวกเจ้าคือผูค้ นที่ลุกขึ้นในชนชาติแห่งพญานาคใหญ่สีแดง
บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเรียกขานว่ามีความชอบธรรม นั่นไม่ใช่ชีวิตที่มีความหมายมากที่สุดหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในวันนี้ งานที่เราทาในพวกเจ้านั้นหมายที่จะนาทางพวกเจ้าเข้าสู่ชีวิตแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
นัน่ เป็ นงานแห่งการเชิญนาเข้าสู่ยุคใหม่และแห่งการนาทางมวลมนุษย์เข้าสู่ชีวิตของยุคใหม่
งานนี้ได้รับการดาเนินการจนเสร็จสิ้นและพัฒนาไปท่ามกลางพวกเจ้าโดยตรงทีละขั้นตอน กล่าวคือ
เราสอนพวกเจ้าต่อหน้าต่อตา เรารับเจ้าไว้กบั มือ เราบอกพวกเจ้าในสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าไม่เข้าใจ
ประทานสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าขาดพร่ องให้แก่พวกเจ้า สามารถกล่าวได้ว่า สาหรับพวกเจ้าแล้ว
งานนี้ท้งั หมดคือการจัดเตรียมของพวกเจ้าสาหรับชีวิต
อันเป็ นนาทางพวกเจ้าเข้าสู่ชีวิตแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติดว้ ยเช่นกัน
นั่นหมายที่จะจัดเตรี ยมเสบียงอาหารสาหรับชีวิตของผูค้ นกลุ่มนี้ในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายเป็ นการเฉพาะเจาะจง
สาหรับเราแล้ว งานนี้ท้งั หมดหมายที่จะยุติยุคเก่าและเชิญนาเข้าสู่ยุคใหม่ สาหรับเรื่ องซาตาน
แน่นอนว่าเราได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์เพื่อที่จะทาให้มนั ปราชัย
งานที่เราทาท่ามกลางพวกเจ้าตอนนี้คอื เสบียงอาหารของพวกเจ้าสาหรับวันนี้และความรอดอันทันต่อเวลาของพ
วกเจ้า แต่ในช่วงระหว่างไม่กี่ปีส้ นั ๆ เหล่านี้ เราจะบอกความจริ งทั้งหมด หนทางแห่งชีวิตทั้งหมดทั้งมวล
และแม้กระทัง่ งานของอนาคตแก่พวกเจ้า
นี่จะเพียงพอแล้วที่จะทาให้พวกเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์กบั สิ่งทั้งหลายอย่างเป็ นปกติในอนาคต
วจนะทั้งหมดของเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือสิ่งที่เราได้ไว้วางใจมอบหมายให้พวกเจ้า
เราไม่ทาการเตือนสติอนื่ ใด วจนะทั้งหมดที่เราพูดกับเจ้าคือการเตือนสติพวกเจ้าของเรา
เพราะในวันนี้พวกเจ้าไม่มีประสบการณ์กบั วจนะจานวนมากที่เราพูด
และไม่เข้าใจความหมายภายในของวจนะเหล่านั้น สักวันหนึ่ง
ประสบการณ์ของพวกเจ้าย่อมจะมาสู่การเกิดผลเหมือนดัง่ ที่เราได้พูดถึงในวันนี้ไม่มีผิด
วจนะเหล่านี้คือนิมิตของพวกเจ้าในวันนี้ และวจนะเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเจ้าจะพึ่งพาอาศัยในอนาคต
วจนะเหล่านี้คือเสบียงอาหารสาหรับชีวิตในวันนี้และเป็ นการเตือนสติสาหรับอนาคต
และไม่มีการเตือนสติใดที่จะสามารถดีกว่านี้ได้แล้ว
นี่เป็ นเพราะเวลาที่เราต้องทางานบนแผ่นดินโลกไม่ยาวนานเท่ากับเวลาที่พวกเจ้าต้องได้รับประสบการณ์กบั วจ
นะของเรา เราเพียงกาลังทางานของเราให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่พวกเจ้ากาลังไล่ตามเสาะหาชีวิต
เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอันยาวไกลตลอดชีวิต
มีเพียงภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั สิ่งทั้งหลายมากมายแล้วเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถได้รับหนทางแห่งชีวิตอย่างครบบริ บูรณ์ได้
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะมองทะลุปรุโปร่งถึงความหมายภายในของวจนะที่เราพูดในวันนี้

เมื่อเจ้ามีวจนะของเราในมือของพวกเจ้า เมื่อเจ้าแต่ละคนได้รับบัญชาทั้งหมดของเรา
ทันทีที่เราได้บญั ชาทั้งหมดที่เราควรที่จะต้องบัญชาแก่เจ้า และเมื่องานแห่งวจนะได้มาถึงบทอวสาน
ไม่ว่าจะได้สัมฤทธิผลอันยิง่ ใหญ่เพียงใด
เมื่อนั้นการนาน้ าพระทัยของพระเจ้ามาดาเนินการก็จะได้สัมฤทธิผลแล้วด้วยเช่นกัน
การที่เจ้าต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจนถึงขอบข่ายเฉพาะหนึ่งนั้น ไม่ใช่เป็ นไปตามที่เจ้าจินตนาการ กล่าวคือ
พระเจ้าไม่ทรงกระทาการไปตามมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในยุคสุดท้าย
พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรที่จะทรงทาและเพื่อทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจแห่งพร
ะวจนะของพระองค์ พระองค์ได้ทรงมาในสภาวะบุคคลเพื่อทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์
โดยมีเป้าหมายที่จะทาให้บรรดาผูค้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม
นับจากเวลาแห่งการทรงสร้างจนถึงวันนี้
เป็ นเพียงในระหว่างยุคสุดท้ายเท่านั้นที่พระองค์ได้ทรงดาเนินการพระราชกิจประเภทนี้จนเสร็จสิ้น
เฉพาะในระหว่างยุคสุดท้ายเท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจในมาตราส่วนขนาดใหญ่เช่
นนี้ แม้ว่าพระองค์ทรงสู้ทนความยากลาบากที่ผคู้ นคงจะพบว่าลาบากยากเย็นที่จะสู้ทน
และแม้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผซู้ ่งึ ถึงกระนั้นก็ทรงมีความถ่อมพระทัยที่จะกลายเป็ นมนุษย์ธรรมด
าผูห้ นึ่ง แต่ไม่มีแง่มุมใดในพระราชกิจของพระองค์ได้ถูกทาให้ล่าช้า
และแผนการของพระองค์ก็ไม่ได้ตกเป็ นเหยื่อของความอลหม่านแม้แต่น้อย
พระองค์กาลังทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับแผนดั้งเดิมของพระองค์
หนึ่งในพระประสงค์แห่งการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้คือการพิชิตผูค้ น
อีกหนึ่งคือการทาให้ผูค้ นที่พระองค์ทรงรักมีความเพียบพร้อม
พระองค์ทรงพึงปรารถนาที่จะมองเห็นผูค้ นที่พระองค์ทรงทาให้มีความเพียบพร้อมด้วยพระเนตรของพระองค์เอ
ง
และพระองค์ทรงประสงค์ที่จะมองเห็นด้วยพระองค์เองว่าผูค้ นที่พระองค์ทรงทาให้มีความเพียบพร้อมเป็ นพยาน
ให้พระองค์อย่างไร ไม่ใช่ผคู้ นหนึ่งหรื อสองคนที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
แต่กลับเป็ นกลุ่มหนึ่งกลุ่มซึ่งประกอบด้วยผูค้ นเพียงไม่กี่คน ผูค้ นในกลุ่มนี้มาจากนานาประเทศของโลก
และจากหลากหลายเชื้อชาติของโลก
พระประสงค์ของการทรงพระราชกิจมากมายเหลือเกินนั้นก็คือการได้รับผูค้ นกลุ่มนี้
การได้รับพยานที่ผคู้ นกลุม่ นี้เป็ นเพื่อพระองค์ และการได้มาซึ่งพระสิริที่พระองค์อาจทรงได้มาจากพวกเขา
พระองค์ไม่ทรงพระราชกิจที่ไม่มีนยั สาคัญ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงพระราชกิจที่ไม่มีคุณค่า อาจกล่าวได้ว่า
ในการทรงพระราชกิจมากมายเหลือเกินนั้น
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือการทาให้บรรดาผูท้ พี่ ระองค์ทรงปรารถนาที่จะทาให้มีความเพียบพร้อมทั้งหมดมีควา
มเพียบพร้อม ในเวลาว่างใดที่พระองค์ทรงมีภายนอกการนี้ พระองค์จะทรงขับพวกที่ชวั่ ออกไป
จงรู ้ไว้ว่าพระองค์มิใช่ทรงพระราชกิจที่ยงิ่ ใหญ่น้ีเพราะพวกที่ชวั่ ในทางตรงกันข้าม
พระองค์ทรงให้ท้งั หมดทั้งมวลของพระองค์ก็เพราะผูค้ นจานวนน้อยนิดเหล่านั้นที่พระองค์จะทรงทาให้มีความเ

พียบพร้อม พระราชกิจที่พระองค์ทรงทา พระวจนะที่พระองค์ตรัส ความล้าลึกทั้งหลายที่พระองค์ทรงเปิ ดเผย
และการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ท้งั หมดก็ลว้ นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูค้ นจานวนน้อยนิดเหล่านั้
น พระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพราะพวกที่ชวั่
และนับประสาอะไรที่ผคู้ นชัว่ เหล่านั้นจะยุแหย่ให้เกิดพระพิโรธอันใหญ่หลวงในพระองค์
พระองค์ตรัสความจริ ง และตรัสถึงการเข้าสู่ก็เพราะบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพราะพวกเขา
และเป็ นเพราะพวกเขานั่นเองที่พระองค์ทรงมอบพระสัญญาและพระพรของพระองค์มาให้ ความจริ ง การเข้าสู่
และชีวิตในสภาวะความเป็ นมนุษย์ซ่ึงพระองค์ตรัสถึงนั้น ไม่ได้ถูกดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของพวกที่ชวั่
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการตรัสกับพวกที่ชวั่
โดยทรงปรารถนาที่จะประทานความจริ งทั้งหมดแก่บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแทน
ถึงกระนั้น พระราชกิจของพระองค์พงึ ประสงค์ว่า สาหรับชัว่ ขณะนี้
พวกที่ชวั่ ได้รับอนุญาตให้ชื่นชมความมัง่ คัง่ ของพระองค์บางส่วน พวกที่ไม่ดาเนินการความจริ งจนเสร็จสิ้น
พวกที่ไม่ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย และพวกที่ทาให้พระราชกิจของพระองค์หยุดชะงักนั้นล้วนชัว่ กันทั้งหมด
พวกเขาไม่สามารถถูกทาให้มีความเพียบพร้อมได้ และถูกพระเจ้าทรงเกลียดและปฏิเสธ ในทางกลับกัน
ผูค้ นที่นาความจริ งไปปฏิบตั ิและสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยและผูซ้ ่งึ สละทั้งตัวตนของพวกเขาในพระร
าชกิจของพระเจ้าคือผูค้ นที่พระเจ้าจะทรงทาให้มีความเพียบพร้อม
บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้ครบบริ บูรณ์ไม่ใช่ผอู้ ื่นนอกจากผูค้ นกลุม่ นี้
และพระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาก็เพื่อประโยชน์ของผูค้ นเหล่านี้
ความจริ งซึ่งพระองค์ตรัสถึงชี้ตรงไปยังผูค้ นซึ่งเต็มใจนาความจริงไปปฏิบตั ิ
พระองค์ไม่ตรัสกับผูค้ นที่ไม่นาความจริงไปปฏิบตั ิ
การเพิ่มขึ้นของความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและการเติบโตขึ้นของวิจารณญาณที่พระองค์ตรัสถึงมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ผู้
คนซึ่งสามารถดาเนินการความจริ งจนเสร็จสิ้นได้
เมื่อพระองค์ตรัสถึงบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ก็เป็ นผูค้ นเหล่านี้นั่นเองทีพ่ ระองค์กาลังตรัสถึง
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ช้ ตี รงไปยังผูค้ นที่เต็มใจจะฝึ กฝนปฏิบตั ิความจริงได้ สิ่งทั้งหลายเช่น
การครองปัญญาและสภาวะความเป็ นมนุษย์น้ นั ชี้ตรงไปยังผูค้ นที่เต็มใจจะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
พวกที่ไม่ดาเนินความจริงจนเสร็จสิ้นอาจได้ยนิ พระวจนะแห่งความจริ งมากมาย
แต่เพราะพวกเขาชัว่ เหลือเกินโดยธรรมชาติและไม่สนใจในความจริง
สิ่งที่พวกเขาเข้าใจจึงเป็ นเพียงคาสอนกับคาพูดและทฤษฎีที่ว่างเปล่า

โดยไม่มีคุณค่าแม้เพียงเล็กน้อยสาหรับการเข้าสู่ชีวิตของพวกเขา ไม่มีพวกเขาสักคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้า
พวกเขาทั้งหมดคือผูค้ นที่มองเห็นพระเจ้าแต่ไม่สามารถได้รับพระองค์
พวกเขาทั้งหมดล้วนถูกพระเจ้าทรงกล่าวโทษ
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูม้ ุ่งเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้นที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เป้าหมายหลักของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยคือการชาระมนุษยชาติให้สะอาดเพื่อที่มนุษย์จะสามารถครอบคร
องความจริ งได้ เพราะมนุษย์เข้าใจความจริ งน้อยเกินไป!
การทรงทาพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยกับผูค้ นเช่นนี้มีนยั สาคัญลึกซึ้งที่สุด
พวกเจ้าทั้งหมดได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความมืด และถูกทาร้ายอย่างลึกซึ้ง เช่นนั้นแล้ว
เป้าหมายของพระราชกิจนี้คอื ทาให้พวกเจ้าสามารถรู ้จกั ธรรมชาติมนุษย์
และโดยวิธีน้ นั จึงดาเนินชีวิตตามความจริ ง
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนั้นเป็ นบางสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหมดควรจะยอมรับ
หากพระราชกิจของช่วงระยะนี้เกี่ยวข้องกับการทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อมเท่านั้น
เช่นนั้นแล้วก็จะสามารถทาได้ในบริ เตน หรื ออเมริ กา หรื ออิสราเอล
จะสามารถทาได้กบั ผูค้ นของประเทศใดก็ได้ แต่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนั้นเลือกปฏิบตั ิ
ขั้นตอนแรกของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเป็ นแบบระยะสั้น
ยิ่งไปกว่านั้นจะถูกใช้เพื่อเหยียดหยามซาตานและพิชิตเอกภพทั้งปวง นี่คือพระราชกิจชั้นต้นของการพิชิตชัย
คนเราสามารถพูดได้ว่าสิ่งทรงสร้างใดที่เชื่อในพระเจ้าจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
เพราะการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมจะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้หลังจากการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเท่านั้น
แต่การถูกพิชิตนั้นแตกต่าง ตัวอย่างและแบบอย่างสาหรับการพิชิตชัยต้องเป็ นอันที่ลา้ หลังไกลที่สุด
อาศัยอยู่ในความมืดที่มิดที่สุด พวกมันต้องลดค่าต่าลงที่สุด ไม่เต็มใจยอมรับพระเจ้ามากที่สุด
และไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้ามากที่สุด นี่เป็ นบุคคลประเภทที่สามารถเป็ นพยานต่อการถูกพิชิตได้อย่างแน่นอน
เป้าหมายหลักของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยคือการเอาชนะซาตาน
ในขณะที่เป้าหมายหลักของการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมคือการได้รับผูค้ น
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยนี้ได้รับการดาเนินการที่นี่ กับผูค้ นอย่างพวกเจ้า
ก็เพื่อทาให้ผคู้ นสามารถมีคาพยานได้หลังจากถูกพิชิตแล้วนัน่ เอง
จุดมุ่งหมายคือการให้ผคู้ นเป็ นคาพยานหลังจากถูกพิชิต
ผูค้ นที่ถูกพิชิตแล้วเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายแห่งการเหยียดหยามซาตาน
ดังนั้นอะไรคือวิธีการหลักแห่งการพิชิตชัย? การตีสอน การพิพากษา การเปล่งคาสาปแช่ง และการเปิ ดเผย—
โดยใช้อุปนิสัยอันชอบธรรมพิชิตผูค้ นเพื่อที่พวกเขาจะได้เชื่ออย่างเต็มที่เพราะพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพร
ะเจ้า การใช้ความเป็ นจริ งและสิทธิอานาจของพระวจนะเพื่อพิชิตผูค้ นและโน้มน้าวพวกเขาอย่างเต็มที่ —
นี่คือความหมายของการถูกพิชิต
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วนั้นไม่เพียงแค่สามารถสัมฤทธิ์การเชื่อฟังหลังจากได้ถูกพิชิตแ

ล้วเท่านั้น แต่พวกเขายังสามารถมีความรู ้เรื่ องพระราชกิจแห่งการพิพากษา เปลี่ยนอุปนิสัยของพวกเขา
และมารู ้จกั พระเจ้าได้อีกด้วย พวกเขามีประสบการณ์กบั เส้นทางแห่งการรักพระเจ้า
และกลายเป็ นถูกเติมเต็มด้วยความจริ ง พวกเขาเรียนรู ้วิธีที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
กลายเป็ นสามารถทนทุกข์เพื่อพระเจ้าได้ และมีความตั้งใจของตัวเอง
ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วคือบรรดาผูท้ ี่มีความเข้าใจที่จริ งแท้ในความจริ งเนื่องจากได้รับประส
บการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าแล้ว ผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้วคือบรรดาผูท้ ี่รู้เรื่ องความจริง
แต่ไม่ได้ยอมรับความหมายที่เป็ นจริ งของความจริง หลังจากได้รับการพิชิตแล้ว พวกเขาเชื่อฟัง
แต่การเชื่อฟังของพวกเขาคือผลลัพธ์ท้งั หมดของการพิพากษาที่พวกเขาได้รับ
พวกเขาไม่มีความเข้าใจอย่างสิ้นเชิงในความหมายที่เป็ นจริงของความจริ งมากมาย
พวกเขายอมรับความจริ งด้วยวาจา แต่พวกเขาไม่ได้เข้าสู่ความจริ ง พวกเขาจับใจความความจริ ง
แต่พวกเขายังไม่ได้รับประสบการณ์กบั ความจริง
พระราชกิจที่กาลังทรงทากับบรรดาผูท้ ี่กาลังได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
รวมถึงการตีสอนและการพิพากษา พร้อมกับการจัดเตรี ยมชีวิต
บุคคลที่เห็นคุณค่าของการเข้าสู่ความจริงคือบุคคลที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ความแตกต่างระหว่างบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมกับบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการพิชิตตั้งอยู่ที่ว่าพ
วกเขาเข้าสู่ความจริ งหรื อไม่ ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วคือบรรดาผูท้ ี่จบั ใจความความจริ ง
ได้เข้าสู่ความจริ ง และกาลังดาเนินชีวิตตามความจริ ง
ผูค้ นที่ไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้คอื พวกที่ไม่จบั ใจความความจริ ง และไม่เข้าสู่ความจริ ง
นั่นคือพวกที่ไม่ได้กาลังดาเนินชีวิตตามความจริ ง หากผูค้ นเช่นนี้สามารถเชื่อฟังได้อย่างครบบริ บูรณ์ในตอนนี้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ได้รับการพิชิต หากผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้วไม่แสวงหาความจริง—หากพวกเขาติดตาม
แต่ไม่ดาเนินชีวิตตามความจริ ง หากพวกเขามองเห็นและได้ยนิ ความจริ ง
แต่ไม่เห็นคุณค่าของการดาเนินชีวิตตามความจริ ง—เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
ผูค้ นที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมปฏิบตั ิความจริ งโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าตามเส้
นทางสู่ความเพียบพร้อม โดยผ่านทางการนี้ พวกเขาทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
และพวกเขาก็ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ผูใ้ ดที่ติดตามไปจนถึงบทอวสานก่อนที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะสรุ ปปิ ดตัวก็คือผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้ว
แต่จะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
“ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว”

อ้างอิงถึงบรรดาผูท้ ี่สามารถไล่ตามเสาะหาความจริ งและได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าได้หลังจากพระราชกิจแห่งก
ารพิชิตชัยสิ้นสุดลง
อ้างอิงถึงบรรดาผูท้ ี่ยืนหยัดในความยากลาบากและดาเนินชีวิตตามความจริ งหลังจากพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
สิ้นสุดลง
สิ่งที่แยกแยะการได้รับการพิชิตจากการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมคือความแตกต่างในขั้นตอนต่างๆ
ของพระราชกิจ และความแตกต่างในระดับที่ผคู้ นเข้าใจและเข้าสู่ความจริ ง
พวกที่ไม่ได้ดาเนินไปบนเส้นทางสู่ความเพียบพร้อมทั้งหมด ซึ่งหมายถึงพวกที่ไม่ได้ครอบครองความจริ ง
จะยังคงถูกกาจัดในท้ายทีส่ ุด
บรรดาผูท้ ี่ครอบครองความจริงและที่ดาเนินชีวิตตามความจริ งเท่านั้นจะสามารถได้รับการรับไว้อย่างครบบริ บรู
ณ์โดยพระเจ้าได้ นั่นคือ บรรดาผูท้ ี่ดาเนินชีวิตตามฉายาของเปโตรคือผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
ในขณะที่คนอื่นๆ ทั้งหมดเป็ นผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้ว
พระราชกิจที่กาลังทรงทากับบรรดาผูท้ ี่กาลังได้รับการพิชิตทั้งหมดประกอบด้วยการวางคาสาปแช่ง การตีสอน
และการแสดงพระพิโรธ และสิ่งที่มาสู่พวกเขาคือความชอบธรรมและคาสาปแช่ง
การทาพระราชกิจกับบุคคลเช่นนี้คือการเปิ ดเผยโดยไร้พิธีรีตองหรื อความสุภาพ—
เพื่อเปิ ดโปงอุปนิสยั อันเสื่อมทรามภายในพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้ระลึกถึงมันด้วยตนเอง
และเชื่อมัน่ อย่างเต็มที่ ทันทีที่มนุษย์กลายเป็ นเชื่อฟังอย่างครบบริ บูรณ์แล้ว
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยก็สิ้นสุดลง แม้ว่าผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงไม่พยายามเข้าใจความจริ ง
แต่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยก็จะได้สิ้นสุดลงแล้ว
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมอย่างไร? พระอุปนิสัยของพระเจ้าคืออะไร?
มีอะไรอยูภ่ ายในพระอุปนิสยั ของพระองค์? เพื่อชี้แจงสิง่ ทั้งหมดเหล่านี้ให้ชดั เจน:
คนเราเรี ยกมันว่าการเผยแพร่ พระนามของพระเจ้า คนเราเรี ยกมันว่าการเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
และคนเราเรี ยกมันว่าการยกย่องพระเจ้า ในท้ายที่สุดแล้ว
มนุษย์จะกลายเป็ นได้รับการแปลงสภาพในอุปนิสัยชีวิตของเขา ตามรากฐานของการรู ้จกั พระเจ้า
ยิ่งมนุษย์กา้ วผ่านการได้รับการจัดการและการได้รับการถลุงมากขึ้นเท่าใด เขาจะยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้ามีมากมายมากขึ้นเท่าใด
มนุษย์จะยิง่ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมมากขึ้นเท่านั้น วันนี้ ในประสบการณ์ของมนุษย์
ทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าโต้กลับมโนคติที่หลงผิดของเขา
และทั้งหมดอยู่เหนือปัญญาของมนุษย์และอยู่นอกความคาดหวังของเขา
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จาเป็ นต้องมี
และการนี้ไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ในทุกแง่มมุ
พระเจ้าดารัสพระวจนะของพระองค์ในเวลาที่เจ้าอ่อนแอ
ในหนทางนี้เท่านั้นพระองค์จึงจะทรงสามารถจัดหาชีวิตของเจ้าได้
พระองค์ทรงทาให้เจ้ายอมรับการจัดการของพระเจ้าโดยการโต้กลับมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
ในหนทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถกาจัดความเสื่อมทรามของเจ้าออกจากตัวเจ้าเองได้ ในวันนี้
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงพระราชกิจภายในสภาวะของเทวสภาพในแง่มุมหนึ่ง แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง
พระองค์ทรงพระราชกิจในสภาวะของความเป็ นมนุษย์ปกติ เมื่อเจ้าหยุดที่จะสามารถปฏิเสธพระราชกิจใดๆ
ของพระเจ้า
เมื่อเจ้าสามารถนบนอบได้ไม่ว่าพระองค์จะตรัสหรื อทรงกระทาสิ่งใดภายในสภาวะของความเป็ นมนุษย์ปกติ
เมื่อเจ้าสามารถนบนอบและเข้าใจได้ไม่ว่าพระองค์ทรงสาแดงความปกติประเภทใด
และเมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์จริ ง เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถมัน่ ใจได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะหยุดสร้างมโนคติที่หลงผิด
และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถติดตามพระองค์จนถึงบทอวสานได้
มีพระปรี ชาญาณอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้า
และพระองค์ทรงทราบว่ามนุษย์สามารถยืนหยัดในคาพยานต่อพระองค์ได้อย่างไร
พระองค์ทรงทราบว่าจุดอ่อนสาคัญของมนุษย์อยู่ที่ใด
และพระวจนะที่พระองค์ตรัสสามารถบดขยี้เจ้าได้ที่จุดอ่อนสาคัญของเจ้า

แต่พระองค์ยงั ทรงใช้พระวจนะอันเปี่ ยมบารมีและรอบรู ้ของพระองค์เพื่อทาให้เจ้ายืนหยัดในคาพยานต่อพระอง
ค์ดว้ ยเช่นกัน เช่นนั้นคือกิจการอันอัศจรรย์ของพระเจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาเป็ นสิ่งที่ปัญญาของมนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้
ความเสื่อมทรามประเภทใดที่มนุษย์ซ่งึ เป็ นสิ่งดารงอยู่ของเนื้อหนังมี
และสิ่งใดที่ประกอบเป็ นแก่นสารของมนุษย์—ทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการเผยผ่านการพิพากษาของพระเจ้า
ซึ่งทิง้ ให้มนุษย์ไม่มีที่ให้ซ่อนจากความอับอายของเขาเอง
พระเจ้าทรงกระทาพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอน เพื่อที่มนุษย์อาจได้รับความรูเ้ กี่ยวกับพระองค์
และเพื่อประโยชน์ของคาพยานของพระองค์
หากปราศจากการพิพากษาของพระองค์ต่ออุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์แล้ว
มนุษย์คงไม่อาจสามารถรู ้จกั พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ ซึ่งไม่ยินยอมให้มีการทาให้ขุ่นเคืองใดๆ
อีกทั้งมนุษย์คงจะไม่สามารถเปลี่ยนความรู ้เก่าๆ ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าให้กลายเป็ นความรู ้ใหม่ได้
เพื่อประโยชน์ของคาพยานของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของการบริ หารจัดการของพระองค์
พระองค์ทรงทาให้ความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์เป็ นสิง่ ที่รู้กนั โดยทัว่ ไป
ดังนั้นจึงทาให้มนุษย์สามารถมาถึงจุดที่มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า ได้รับการเปลีย่ นสภาพในอุปนิสัยของเขา
และเป็ นคาพยานที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้าโดยผ่านทางการทรงปรากฏต่อสาธารณะของพระองค์ได้
การเปลี่ยนสภาพของอุปนิสัยของมนุษย์ได้รับการทาให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางพระราชกิจหลากหลายประเภทที่
แตกต่างกันของพระเจ้า หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขาเช่นนั้นแล้ว
มนุษย์คงจะไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าและติดตามพระทัยของพระเจ้าได้
การเปลี่ยนสภาพของอุปนิสัยของมนุษย์เป็ นเครื่องแสดงว่ามนุษย์ได้ทาให้ตวั เขาเองเป็ นอิสระจากพันธนาการขอ
งซาตานและจากอิทธิพลของความมืด และได้กลายเป็ นแบบอย่างและอุทาหรณ์ของพระราชกิจของพระเจ้า
พยานของพระเจ้า และผูท้ ี่ติดตามพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริง ในวันนี้
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมากระทาพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์สัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับพระองค์ การเชื่อฟังต่อพระองค์
คาพยานต่อพระองค์ เพื่อให้รู้จกั พระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงและปกติของพระองค์
เพื่อให้เชื่อฟังพระวจนะและพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ซ่ึงไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และเพื่อเป็ นคาพยานต่อพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
รวมทั้งกิจการทั้งหมดที่พระองค์ทรงสาเร็จลุล่วงเพื่อพิชิตมนุษย์
บรรดาผูท้ ี่เป็ นคาพยานต่อพระเจ้าต้องมีความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้า
คาพยานประเภทนี้เท่านั้นที่ถูกต้องแม่นยาและเป็ นจริ ง

และคาพยานประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถทาให้ซาตานอับอายได้
พระเจ้าทรงใช้บรรดาผูท้ ี่ได้มารู ้จกั พระองค์โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอน การจัดการ
และการตัดแต่งของพระองค์ เพื่อเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระองค์ทรงใช้พวกที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามให้เป็ นคาพยานต่อพระองค์ และเช่นเดียวกัน
พระองค์จงึ ทรงใช้บรรดาผูท้ ี่อุปนิสยั ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
และผูท้ ี่ได้รับพระพรของพระองค์จากการเปลีย่ นแปลงนั้น เพื่อเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องให้มนุษย์สรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยปากของเขา
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องได้รับการสรรเสริ ญและคาพยานจากผูค้ นจาพวกของซาตาน
ผูซ้ ่ึงยังไม่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระองค์
เฉพาะบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคาพยานต่อพระองค์
และเฉพาะบรรดาผูท้ ี่ได้มีการเปลี่ยนสภาพในอุปนิสัยของพวกเขาเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระเจ้าจะไม่ทรงยินยอมด้วยความตั้งพระทัยให้มนุษย์นาความอับอายมาสู่พระนามของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ลองระลึกถึงฉากเหตุการณ์หนึ่งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คราที่พระเจ้าทรงก่อให้เกิดการทาลายล้างเมืองโสโดม
และลองนึกถึงการที่ภรรยาของโลทกลายไปเป็ นเสาเกลือได้อย่างไรเช่นกัน
ลองราลึกย้อนไปว่าประชาชนของเมืองนีนะเวห์
ได้กลับใจจากบาปของพวกเขาด้วยการใส่ชุดผ้ากระสอบและเข้าไปอยู่ในกองเถ้าอย่างไร
และลองระลึกย้อนไปว่า อะไรที่ตามมาหลังจากที่ชาวยิวได้ตอกตรึงพระเยซูเข้ากับกางเขนเมื่อ 2,000 ปี ที่ผ่านมา
พวกยิวได้ถูกขับออกจากประเทศอิสราเอล และหลบหนีไปยังประเทศต่างๆ ทัว่ โลก มีมากมายที่ถูกฆ่า
และชนชาติยิวทั้งชาติก็ตกอยู่ภายใต้การทาลายล้างในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
พวกนั้นได้ตอกตรึ งพระเจ้าเข้ากับกางเขน—กระทาผิดในบาปที่ชวั่ ช้ารุ นแรงที่สุด—
และยัว่ ยุพระอุปนิสยั ของพระเจ้า พวกเขาจาต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขาทา
และจาต้องแบกรับผลสืบเนื่องทั้งหมดที่มาจากการกระทาของพวกเขา พวกนั้นกล่าวโทษพระเจ้า ปฏิเสธพระเจ้า
และดังนั้น พวกเขาจึงมีเพียงชะตากรรมเดียว นั่นคือ ถูกลงโทษโดยพระเจ้า นี่คือผลสืบเนื่องอันขมขื่นที่ตามมา
และเป็ นความวิบตั ิที่ผปู้ กครองทั้งหลายของพวกเขานาพามาสู่ประเทศและชนชาติของพวกเขาเอง
มาวันนี้ พระเจ้าทรงกลับมาสู่โลกเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ จุดแรกที่พระองค์ทรงเริ่ มงานก็คอื
แหล่งชุมนุมใหญ่ของบรรดาผูป้ กครองจอมเผด็จการ นัน่ คือ ประเทศจีน
ป้อมปราการอันเด็ดเดี่ยวแข็งขันในความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริ ง
พระเจ้าทรงได้ผคู้ นมากลุ่มหนึ่งด้วยพระปรี ชาญาณและฤทธานุภาพของพระองค์ ในระหว่างช่วงเวลานี้
พระองค์ทรงถูกตามล่าโดยพรรครัฐบาลของจีนในทุกวิถีทาง และตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
โดยไม่มีสถานที่ให้พระศิระของพระองค์ทรงเอนพัก ไม่สามารถหาที่พานักกาบังกาย ทั้งที่เป็ นเช่นนั้น
พระเจ้ายังคงทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงเจตนาที่จะทาต่อไป
พระองค์ดารัสพระสุรเสียงของพระองค์และเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐ
ไม่มีสักคนที่สามารถหยัง่ ลึกในพระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง ในประเทศจีน
ประเทศหนึ่งซึ่งถือพระเจ้าเป็ นศัตรู พระเจ้ากลับไม่เคยหยุดทรงพระราชกิจของพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับมีประชาชนจานวนมากขึ้นที่ยอมรับพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์
อันเนื่องมาจากการที่พระเจ้าทรงทาทุกอย่างที่พระองค์จะสามารถทาได้เพื่อช่วยสมาชิกของมวลมนุษย์ทุกคนให้
รอด พวกเราเชื่อใจว่า
ไม่มีประเทศหรื อพลังอานาจใดสามารถมาขวางทางในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะสัมฤทธิ์ผล
คนเหล่านั้นที่ขดั ขวางพระราชกิจของพระเจ้า ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า
และก่อกวนและทาให้แผนการของพระเจ้าเสียไป จะต้องถูกพระเจ้าทรงลงโทษในท้ายที่สุด

เขาผูซ้ ่ึงเยาะเย้ยท้าทายพระราชกิจของพระเจ้าจะต้องถูกส่งไปลงนรก
ประเทศใดที่เยาะเย้ยท้าทายพระราชกิจของพระเจ้าจะต้องถูกทาลาย
ชนชาติใดก็ตามที่ลุกขึ้นมาเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระราชกิจของพระเจ้าจะต้องถูกกวาดล้างออกไปจากแผ่นดินโลกแล
ะถึงกาลดับสูญ เราขอรบเร้าประชาชนของทุกชนชาติของทุกประเทศ และแม้แต่วงการต่างๆ
ทุกวงการให้สดับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ให้เฝ้ามองพระราชกิจของพระเจ้า
และให้ใส่ใจในชะตากรรมของมวลมนุษย์ เพือ่ ทาให้พระเจ้าทรงมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ทรงมีเกียรติที่สุด
ทรงเป็ นสิ่งสักการะสูงสุดและสิ่งสักการะเดียวเท่านั้นท่ามกลางมวลมนุษย์
และเพื่อช่วยให้มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีชีวิตอยู่ภายใต้พระพรของพระเจ้า
เช่นเดียวกับพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมที่มีชีวิตอยู่ภายใต้พระสัญญาของพระยาห์เวห์
และเช่นเดียวกับที่อาดัมและเอวา ผูท้ ี่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาก่อน ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนเอเดน
พระราชกิจของพระเจ้าถัง่ โถมรุ ดหน้าไปราวลูกคลื่นอันทรงอิทธิฤทธิ์ ไม่มีใครสามารถยับยัง้ พระองค์ได้
และไม่มีใครสามารถชะลอรั้งการเดินทัพของพระองค์ มีเพียงผูค้ นที่รับฟังพระวจนะของพระองค์อย่างตั้งใจ
และผูท้ ี่แสวงหาและกระหายในพระองค์เท่านั้น
ที่สามารถติดตามย่างพระบาทของพระองค์และได้รับพระสัญญาจากพระองค์
พวกคนที่ไม่ทาเช่นนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้ความวิบตั ิอนั ท่วมท้น และการลงโทษอันสมควรแล้ว
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้านั้นเริ่ มต้นที่การสร้างโลก
และมนุษย์อยู่ที่ใจกลางของพระราชกิจนี้ กล่าวได้ว่า
การทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวลของพระเจ้านั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์
เนื่องจากพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์น้ นั ครอบคลุมระยะเวลาหลายพันปี
และไม่ได้เสร็จลงในช่วงแค่ไม่กี่นาทีหรื อวินาที หรื อภายในพริ บตา หรื อภายในหนึ่งหรื อสองปี
พระองค์ทรงจาเป็ นต้องสร้างสิ่งต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับความอยู่รอดของมวลมนุษย์ให้มากขึ้น อาทิ ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ และสิ่งทรงสร้างซึ่งมีชีวิตทุกชนิด อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย
นี่คือจุดเริ่ มต้นของการบริ หารจัดการของพระเจ้า
หลังจากนั้น พระเจ้าได้ทรงส่งมอบมวลมนุษย์ให้กบั ซาตาน
และมนุษย์ได้มีชีวิตอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตาน ซึ่งค่อยๆ นาไปสู่พระราชกิจยุคแรกของพระเจ้า
นั่นก็คือ เรื่ องราวของยุคธรรมบัญญัติ…หลายพันปี ผ่านไปในระหว่างช่วงยุคธรรมบัญญัติ
มนุษยชาติได้กลายมาคุน้ ชินกับการทรงนาในยุคธรรมบัญญัติและมองข้ามอย่างไม่เห็นคุณค่าเสมือนเป็ นของตาย
มนุษย์ค่อยๆ ละทิ้งความใส่ใจในพระเจ้า และเมื่อเป็ นเช่นนั้น ในขณะที่กาลังปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติ
พวกเขาก็นมัสการพวกรู ปเคารพ และกระทาความชัว่ ต่างๆ ไปด้วย
พวกเขาปราศจากการปกป้องจากพระยาห์เวห์ และเอาแต่ใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่หน้าแท่นบูชาในวิหารเท่านั้น
โดยข้อเท็จจริ งนั้น พระราชกิจของพระเจ้าได้ไปจากพวกเขานานแล้ว
และแม้ว่าคนอิสราเอลยังคงยึดติดอยู่กบั ธรรมบัญญัติ และกล่าวพระนามของพระยาห์เวห์
และถึงขั้นเชื่ออย่างภาคภูมิใจว่า มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็ นประชากรของพระยาห์เวห์
และเป็ นผูท้ ี่พระยาห์เวห์ทรงเลือกสรร พระสิริแห่งพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาไปแล้วอย่างเงียบเชียบ…
เมื่อพระเจ้าปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ทรงไปจากสถานที่หนึ่งอย่างเงียบเชียบและค่อยๆ
เริ่ มดาเนินการพระราชกิจใหม่ที่พระองค์ทรงเริ่มในอีกสถานที่หนึ่งอย่างแผ่วเบาเสมอ
นี่ดูเหลือเชื่อต่อผูค้ นที่ตกตะลึงจนตัวชา ผูค้ นซึ่งหวงแหนความล้าค่าต่อสิ่งเก่าๆ และมองสิ่งใหม่ๆ
ที่ไม่คนุ้ เคยด้วยความเป็ นปรปักษ์ หรื อมองเป็ นสิง่ ที่น่าราคาญเสมอ และดังนั้น ไม่ว่าจะเป็ นพระราชกิจใหม่ใดๆ
ที่พระเจ้าทรงกระทา นับจากจุดเริ่ มต้นไปจนถึงที่สุด ในบรรดาสรรพสิ่งทั้งมวล
มนุษย์คือสิ่งสุดท้ายที่รู้เกีย่ วกับสิ่งนั้น
ดังเช่นที่เคยเป็ นตลอดมา หลังจากพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติ
พระเจ้าได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ของพระองค์ในช่วงระยะที่สอง นั่นคือ การทรงรับเนื้อหนัง—

การทรงจุติมาเป็ นมนุษย์เป็ นเวลาสิบหรื อยี่สิบปี —
และการตรัสและการทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางเหล่าผู้เชื่อ แต่กระนั้นอย่างไม่มีขอ้ ยกเว้น
ก็ไม่มีใครสักคนเลยจริงๆ ที่รู้
และมีเพียงผูค้ นจานวนเล็กน้อยที่รับรู ้ว่าพระองค์คอื พระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ภายหลังจากที่องค์พระเยซูเจ้า
ได้ถูกตอกตรึงกับกางเขนและทรงคืนพระชนม์กลับมา…ทันทีที่ช่วงระยะที่สองของพระราชกิจของพระเจ้าเสร็จ
สิ้น—หลังการตรึ งกางเขน—พระราชกิจของพระเจ้าในการกูค้ ืนมนุษย์จากบาป
(ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็ นการกูค้ ืนมนุษย์มาจากเงื้อมมือของซาตาน) ก็ได้สาเร็จลุล่วงลง และฉะนั้น
จากชัว่ ขณะเวลานั้นเป็ นต้นมา มวลมนุษย์เพียงจาต้องยอมรับองค์พระเยซูเจ้าในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด
และบาปทั้งหลายของพวกเขาก็จะได้รับการยกโทษ กล่าวพอเป็ นพิธีได้ว่า
บาปทั้งหลายของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งขวางกั้นการสัมฤทธิ์ผลในความรอดและในการมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเ
จ้าอีกต่อไป และจะไม่ใช่อานาจอิทธิพลที่ซาตานใช้กล่าวหามนุษย์อีกต่อไป นัน่ เป็ นเพราะว่า
พระเจ้าพระองค์เองนั้นได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอันแท้จริ ง
ได้ทรงกลายเป็ นสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและตัวอย่างประสบการณ์ของเนื้อหนังที่บาป
และพระเจ้าพระองค์เองคือเครื่ องบูชาลบล้างบาป ด้วยวิธีน้ี มนุษย์จงึ ลงมาจากกางเขน
และได้รับการไถ่และช่วยให้รอดผ่านทางเนื้อหนังมนุษย์ของพระเจ้า—สภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปนี้
และฉะนั้น หลังจากที่ถูกซาตานจองจาเอาไว้
มนุษย์ก็ได้ขยับเข้าไปใกล้การยอมรับความรอดของพระองค์เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าขึ้นอีกก้าวหนึ่ง
แน่นอนว่า
พระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระยะนี้ล้าลึกกว่าและพัฒนาไปมากกว่าการบริ หารจัดการของพระเจ้าในช่วงระหว่
างยุคธรรมบัญญัติ
ที่กล่าวมานั้นคือการบริ หารจัดการของพระเจ้าในอันที่จะส่งมอบมวลมนุษย์ให้กบั ซาตาน—
มวลมนุษย์ที่ไม่รู้ถงึ สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น สิ่งที่ผทู้ รงสร้างทรงเป็ น วิธีที่จะนมัสการพระเจ้า
หรื อเหตุผลที่จาเป็ นจะต้องนบนอบต่อพระเจ้า—และเปิ ดโอกาสให้ซาตานทาให้เขาเสื่อมทราม
พระเจ้าจึงทรงกูค้ นื มนุษย์จากเงื้อมมือของซาตานทีละขั้นทีละตอน
จนกว่ามนุษย์จะนมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจและปฏิเสธซาตาน นี่คือการบริ หารจัดการของพระเจ้า
นี่อาจฟังเหมือนเป็ นนิทานปรัมปรา และอาจดูน่างุนงงสงสัย ผูค้ นรู ้สึกเหมือนว่า นี่ คือเรื่ องราวปรัมปรา
เพราะพวกเขาไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์มากมายเพียงใดตลอดหลายพันปี ที่ผ่านมา
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะรู ้ว่า มีเรื่ องราวมากมายเพียงใดที่ได้อุบตั ิข้ นึ ในจักรวาลและภาคพื้น
และยิ่งไปกว่านั้น

นั่นเป็ นเพราะพวกเขาไม่สามารถซึ้งคุณค่าโลกอันชวนหวาดกลัวกว่าและน่าตกตะลึงกว่าซึ่งดารงอยู่เหนือโลกวั
ตถุ แต่สายตามนุษย์ของพวกเขาทาให้พวกเขามองไม่เห็นเท่านั้นเอง มนุษย์รู้สึกเหมือนไม่สามารถเข้าใจมันได้
ก็เพราะมนุษย์ไม่เข้าใจนัยสาคัญแห่งความรอดของมนุษยชาติของพระเจ้า
หรื อนัยสาคัญของพระราชกิจแห่ งการบริหารจัดการของพระองค์ และไม่เข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้ว
พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์เป็ นอย่างไร
ใช่การไม่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับเอวาและอาดัมหรื อไม่? ไม่ใช่!
จุดประสงค์ของการบริ หารจัดการของพระเจ้าก็เพื่อที่จะได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่ งนมัสการพระเจ้าและนบนอบต่อ
พระองค์ แม้ผคู้ นเหล่านี้ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้ว พวกเขาก็ไม่ได้มองซาตานเป็ นบิดาอีกต่อไปแล้ว
พวกเขาระลึกรู ้ได้ถงึ ใบหน้าอันน่าขยะแขยงของซาตานและปฏิเสธใบหน้านั้น
และพวกเขามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อที่จะยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์
พวกเขามารู ้ว่าสิ่งใดที่อปั ลักษณ์และสิ่งนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งซึ่งบริ สุทธิ์อย่างไร
และมาระลึกรู ้ถึงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความชัว่ ของซาตาน มนุษยชาติเช่นนี้จะไม่ทางานให้ซาตาน
หรื อนมัสการซาตาน หรือจัดแท่นบูชาซาตานอีกต่อไป
นี่เป็ นเพราะพวกเขาคือกลุ่มของผูค้ นทีไ่ ด้รับการรับไว้จากพระเจ้าอย่างแท้จริง
นี่คือนัยสาคัญของพระราชกิจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า
ในช่วงระหว่างพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้าครั้งนี้
มนุษย์คือเป้าหมายของทั้งความเสื่อมทรามของซาตานและความรอดของพระเจ้า
และมนุษย์คือผลผลิตที่พระเจ้ากับซาตานกาลังต่อสู้เพื่อช่วงชิง
ในขณะที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
พระองค์กาลังทรงกูม้ นุษย์คืนมาจากเงื้อมมือซาตานอย่างช้าๆ และดังนั้น
มนุษย์จึงเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ ตลอดเวลา…
และแล้วก็มาถึงยุคอาณาจักรซึ่งเป็ นพระราชกิจในช่วงระยะที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้น
และกระนั้นก็ยากที่สุดที่มนุษย์จะยอมรับได้ดว้ ยเช่นกัน นี่เป็ นเพราะว่า ยิ่งมนุษย์ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร
ไม้เรี ยวของพระองค์ก็เคลื่อนเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นเท่านั้น
และพระพักตร์ของพระเจ้าก็จะเปิ ดเผยสู่มนุษย์อย่างชัดเจนขึ้นเท่านั้น ภายหลังการไถ่มวลมนุษย์
มนุษย์กลับสู่ครอบครัวของพระเจ้าอย่างเป็ นทางการ มนุษย์เคยคิดว่าตอนนี้คือเวลาแห่งความชื่นชมยินดี
กระนั้นพวกเขาก็ยงั ต้องอยูภ่ ายใต้การโจมตีซ่งึ ๆ หน้าอย่างเต็มที่จากพระเจ้าอยู่ดี
ในแบบที่ไม่มีใครเคยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลย เมื่อผลออกมา
นี่คือการบัพติศมาที่ประชากรของพระเจ้าจาต้อง “ชื่นชม” ภายใต้การปฏิบตั ิเช่นนี้

ผูค้ นไม่มีทางเลือกใดนอกจากหยุดและคิดคานึงกับตนเอง “ข้าพเจ้าเป็ นลูกแกะซึ่งหลงฝูงมานานหลายปี
ที่พระเจ้าทรงใช้จ่ายมากมายเพื่อที่จะซื้อคืนมา แล้วเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปฏิบตั ิกบั ข้าพเจ้าแบบนี้?
นี่เป็ นวิธีที่พระเจ้าจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้า และเปิ ดเผยข้าพเจ้าอย่างนั้นหรื อ…?” หลังจากหลายปี ผ่านไป
มนุษย์ได้กลายเป็ นมีสภาพตรากตราหยาบกร้าน
จากการผ่านประสบการณ์ความยากลาบากของการถลุงและตีสอน แม้มนุษย์จะสูญเสีย “เกียรติ” และ
“จินตนาการฝันหวาน” ไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านไป โดยที่เขาไม่ทนั รู ้ตวั
เขาได้มาเข้าใจหลักธรรมแห่งการประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์
ได้มาซึ้งคุณค่าในหลายปี แห่งการอุทิศของพระเจ้าเพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอด
มนุษย์เริ่ มเกลียดความกักขฬะของตัวเขาเองอย่างช้าๆ เขาเริ่ มเกลียดความดุร้ายของเขา
ความเข้าใจผิดทั้งหมดที่มีต่อพระเจ้า และการที่เขาเรี ยกร้องจากพระเจ้าอย่างไร้เหตุผล นาฬิกาไม่อาจเดินย้อนได้
เหตุการณ์ในอดีตกลายเป็ นความทรงจาที่น่าเสียใจของมนุษย์
พระวจนะและความรักจากพระเจ้ากลายเป็ นพลังขับเคลื่อนในชีวิตใหม่ของมนุษย์
บาดแผลของมนุษย์สมานขึ้นวันต่อวัน พละกาลังของเขาคืนกลับมา และเขาลุกขึ้นยืน
และมองขึ้นไปยังพระพักตร์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์…เพียงเพื่อที่จะค้นพบว่า
พระองค์ทรงอยู่ขา้ งกายข้าพเจ้าเสมอ และพบว่า
รอยแย้มสรวลของพระองค์และโฉมพระพักตร์อนั งดงามของพระองค์น้ นั ยังคงชวนหวัน่ ไหวยิ่งนัก
พระหทัยของพระองค์ยงั คงยึดมัน่ ในความห่วงใยที่มีต่อมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา
และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั คงอบอุ่นและทรงฤทธานุภาพเฉกเช่นที่เป็ นมาในคราเริ่มต้น ราวกับว่า
มนุษย์ได้คนื สู่สวนเอเดน กระนั้นครานี้ มนุษย์หาได้ฟังเสียงยัว่ ยุของพญานาคอีกต่อไปไม่
และไม่หันหนีไปจากพระพักตร์ของพระยาห์เวห์อีกต่อไป มนุษย์คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
มองขึ้นไปยังพระพักตร์ที่ยมิ้ แย้มของพระเจ้า และถวายการพลีอุทิศอันมีค่าสูงสุดแด่พระองค์—โอ้!
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์!
ความรักและความสงสารเห็นใจของพระเจ้าแผ่ซ่านไปทัว่ ทุกรายละเอียดทั้งหมดของพระราชกิจแห่งการบริ หาร
จัดการของพระองค์ และโดยไม่สนใจว่า ผูค้ นจะสามารถเข้าใจเจตนารมณ์อนั ดีของพระเจ้าหรื อไม่
พระองค์ยงั คงทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์ทรงเริ่ มไว้ให้สาเร็จลุล่วงโดยไม่ทรงรู ้สึกเหน็ดเหนื่อย
โดยไม่คานึงเจาะจงว่ามีผูค้ นมากมายเพียงใดที่เข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของพระเจ้า
ความช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่างๆ ที่พระราชกิจของพระเจ้านาพามาสู่มนุษย์น้ นั
ทว่าทุกคนสามารถซึ้งคุณค่าได้ บางที ในวันนี้ เจ้าอาจไม่รู้สึกถึงความรักใดๆ
หรื อชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ แต่ตราบที่เจ้าไม่ทอดทิ้งพระเจ้า

และไม่เลิกล้มความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ ง
จะต้องมีสักวันที่พระเจ้าทรงเผยรอยแย้มสรวลกับเจ้า
เนื่องด้วยจุดมุง่ หมายแห่งพระราชกิจการบริหารจัดการของพระเจ้านั้นเป็ นไปเพื่อกูค้ ืนผูค้ นซึ่งอยูภ่ ายใต้แดนครอ
บครองของซาตาน ไม่ใช่เพื่อทอดทิง้ ผูค้ นที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามและต่อต้านพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นทุกคนจาเป็ นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานของเราบนโลก นัน่ คือ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในท้ายที่สุด
และระดับที่เราต้องสัมฤทธิ์ผลในงานนี้กอ่ นที่งานจะสามารถครบบริ บูรณ์ได้
หากว่าหลังจากที่เดินมากับเราจนถึงวันนี้ ผูค้ นยังไม่เข้าใจว่างานของเราเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาไม่ได้เดินมากับเราอย่างเปล่าประโยชน์หรอกหรือ? หากผูค้ นติดตามเรา พวกเขาควรรู ้เจตจานงของเรา
เราได้ทางานบนแผ่นดินโลกมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว และจนถึงวันนี้
เรายังคงดาเนินการงานของเราเช่นนี้ต่อไป ถึงแม้ว่างานของเราจะมีโครงการมากมาย
จุดประสงค์ของงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราเต็มเปี่ ยมไปด้วยคาพิพากษาและการตีสอนต่อมนุษย์
ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เราทายังคงเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการช่วยเขาให้รอด
และเพื่อประโยชน์แห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐของเราให้ดียิ่งขึ้นและขยายงานของเราออกไปให้ไกลยิ่งขึ้นท่ามก
ลางประชาชาติท้งั ปวงเมื่อมนุษย์ได้รับการทาให้ครบบริ บรู ณ์แล้ว ดังนั้นวันนี้
ในยามที่ผคู้ นจานวนมากจมลึกอยู่ในความท้อใจมานานแล้ว เรายังคงทางานของเราต่อไป
เราทางานที่เราต้องทาเพื่อพิพากษาและตีสอนมนุษย์ต่อไป
ถึงแม้จะมีขอ้ เท็จจริ งว่ามนุษย์เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราพูด และเขาไม่มีความพึงปรารถนาที่จะสนใจงานของเรา
เราก็ยงั คงดาเนินการตามหน้าที่ของเราอยู่ เนื่องจากจุดประสงค์ของงานของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง
และแผนดั้งเดิมของเราจะไม่หยุดชะงัก
หน้าที่ของการพิพากษาของเราคือการทาให้มนุษย์สามารถเชื่อฟังเรายิง่ ขึ้น
และหน้าที่ของการตีสอนของเราคือการช่วยให้มนุษย์สามารถรับการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แม้ว่าสิ่งที่เราทาจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการบริ หารจัดการของเราก็ตาม
แต่เราไม่เคยทาสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ต่อมนุษย์ เนื่องจากเราพึงปรารถนาที่จะทาให้ประชาชาติต่างๆ
ทั้งหมดนอกเหนือไปจากอิสราเอลเชื่อฟังดังเช่นผูค้ นแห่งอิสราเอล ทาให้พวกเขาเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง
ซึ่งเราคงจะมีหลักที่มนั่ คงในแผ่นดินที่อยู่นอกอิสราเอล นี่คือการบริ หารจัดการของเรา
มันคืองานที่เรากาลังทาให้สาเร็จลุล่วงท่ามกลางประชาชาติท้งั หลาย แม้กระทัง่ บัดนี้
ผูค้ นจานวนมากก็ยงั คงไม่เข้าใจการบริ หารจัดการของเรา เพราะว่าพวกเขาไม่มีความสนใจในเรื่ องต่างๆ
ดังกล่าว และใส่ใจเฉพาะอนาคตและบั้นปลายของตนเองเท่านั้น ไม่ว่าเราจะกล่าวอะไรก็ตาม
พวกเขายังคงไม่แยแสต่องานที่เราทา แต่กลับมุ่งเน้นอยู่กบั บั้นปลายในวันพรุ่ งนี้ของตนเพียงอย่างเดียว
หากเรื่ องต่างๆ ดาเนินไปอย่างนี้ งานของเราจะสามารถแผ่ขยายไปได้อย่างไร?
ข่าวประเสริ ฐของเราจะได้รับการเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งโลกได้อย่างไร? จงรูไ้ ว้เถิดว่าเมื่องานของเราเผยแผ่ออกไป
เราจะทาให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไป และโจมตีพวกเจ้าเหมือนดังที่พระยาห์เวห์ได้โจมตีแต่ละเผ่าของอิสราเอล

ทั้งหมดนี้จะถูกทาลงไปเพื่อที่ข่าวประเสริ ฐของเราจะสามารถเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งโลกได้
เพื่อที่ข่าวประเสริ ฐจะสามารถไปถึงประชาชาติท้งั หลาย
เพื่อที่นามของเราจะได้รับการสรรเสริ ญโดยบรรดาผูใ้ หญ่และเด็กๆ เช่นเดียวกัน
และนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราจะได้เป็ นที่ยกย่องในปากของผูค้ นจากทุกเผ่าและทุกชาติ มันเป็ นไปเพื่อที่ว่า
ในยุคสุดท้ายนี้ นามของเราจะได้รับการสรรเสริ ญท่ามกลางประชาชาติท้งั หลาย
เพื่อที่ประชาชาติท้งั หลายจะได้เห็นกิจการทั้งหลายของเราและพวกเขาจะเรี ยกเราว่าองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์เนื่องจ
ากกิจการทั้งหลายของเรา และเพื่อที่วจนะของเราจะได้บงั เกิดขึ้นในอีกไม่นาน
เราจะทาให้ผคู้ นทั้งปวงรู ้ว่าเราไม่ได้เป็ นเพียงพระเจ้าของผูค้ นแห่งอิสราเอลเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นพระเจ้าของประชาชาติในบรรดาชาติท้งั หมดอีกด้วย แม้แต่บรรดาชาติที่เราได้สาปแช่ง
เราจะปล่อยให้ผคู้ นทั้งหมดได้เห็นว่าเราคือพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง นี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา
จุดประสงค์ของแผนงานของเราสาหรับยุคสุดท้าย และงานเดียวที่จะต้องทาให้ลุล่วงในยุคสุดท้าย
ตัดตอนมาจาก “งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
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ในระหว่างยุคสุดท้ายเท่านั้นที่งานซึ่งเราได้บริ หารจัดการมาเป็ นเวลาหลายพันปี จะถูกเปิ ดเผยแก่มนุษย์อย่างครบ
ถ้วนบริ บูรณ์ เฉพาะบัดนี้เท่านั้นที่เราได้เผยความล้าลึกเต็มเปี่ ยมของการบริ หารจัดการของเราแก่มนุษย์
และมนุษย์ได้เรียนรู ้จุดประสงค์ของงานของเรา และยิ่งไปกว่านั้น ได้มาเข้าใจความล้าลึกทั้งมวลของเรา
เราได้บอกมนุษย์แล้วถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นบั้นปลายของสิ่งที่เขาให้ความเป็ นห่วง
เราได้เปิ ดเผยให้มนุษย์รู้ความล้าลึกทั้งมวลของเราแล้ว ความล้าลึกที่ถูกซ่อนไว้เป็ นเวลาเกินกว่า 5,900 ปี
พระยาห์เวห์คือใคร? พระเมสสิยาห์คือใคร? พระเยซูคอื ใคร? พวกเจ้าควรรู ้ท้งั หมดนี้
งานของเราเปลี่ยนไปตามนามเหล่านี้ พวกเจ้าเข้าใจเรื่ องนั้นหรื อยัง?
นามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราควรจะได้รับการประกาศอย่างไร?
นามของเราควรจะได้รับการเผยแผ่ไปยังชาติใดชาติหนึ่งที่เรี ยกขานเราด้วยนามใดนามหนึ่งของเราอย่างไร?
งานของเรากาลังแผ่ขยายออกไป และเราจะเผยแผ่ความเต็มเปี่ ยมแห่งงานนั้นไปยังบรรดาชาติท้งั หลายทั้งปวง
เนื่องจากงานของเราได้ถูกดาเนินการในตัวพวกเจ้า
เราจะโจมตีพวกเจ้าดังเช่นที่พระยาห์เวห์ได้ทรงโจมตีบรรดาคนเลี้ยงแกะของวงศ์ดาวิดในอิสราเอล
ทาให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปท่ามกลางทุกชาติ เนื่องจากในยุคสุดท้าย
เราจะบดขยี้ชาติท้งั หมดให้แหลกละเอียดและทาให้ผคู้ นในชาติเหล่านั้นกระเจิดกระเจิงไปอีกครั้ง
เมื่อเรากลับมาอีกครั้ง ชาติท้งั หลายจะได้ถูกแบ่งแยกไปตามอาณาเขตที่กาหนดขึ้นโดยไฟทีล่ ุกไหม้ของเราแล้ว
ณ เวลานั้น เราจะสาแดงตัวเราเองต่อมนุษยชาติอีกครั้งดังดวงอาทิตย์ที่แผดเผา
แสดงตัวเราเองอย่างเปิ ดเผยต่อพวกเขาในฉายาขององค์บริ สุทธิ์ซ่งึ พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน
เดินอยู่ท่ามกลางบรรดาชาติที่หลากหลาย เหมือนดังที่ครั้งหนึ่งเรา พระยาห์เวห์ ได้เคยเดินท่ามกลางเผ่าคนยิว
จากนั้นไป เราจะนาทางมนุษยชาติในชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลก
ที่นั่นเองพวกเขาจะได้เห็นพระสิริของเราอย่างแน่นอน
และพวกเขายังจะได้เห็นเสาเมฆในอากาศที่จะนาทางพวกเขาในชีวิตอย่างแน่นอนอีกด้วย
เนื่องจากเราจะปรากฏตัวของเราในสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มนุษย์จะเห็นวันแห่งความชอบธรรมของเรา
และการสาแดงอันมีสง่าราศีของเราอีกด้วย
นัน่ จะเกิดขึ้นเมื่อเราปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและนาบุตรมากมายของเราไปสู่สง่าราศี
ทุกหนแห่งบนแผ่นดินโลก บรรดามนุษย์จะยอมกราบไหว้
และพลับพลาของเราจะถูกตั้งขึ้นอย่างมัน่ คงท่ามกลางมนุษยชาติ บนศิลาของงานที่เราดาเนินการวันนี้
ผูค้ นจะรับใช้เราด้วยเช่นกันในวิหาร เราจะทุบแท่นบูชา
ที่ปกคลุมไปด้วยสิ่งโสโครกและน่ารังเกียจนั้นจนแตกเป็ นชิ้นๆ และสร้างขึ้นใหม่

ลูกแกะและลูกวัวแรกเกิดจะถูกนาไปกองรวมกันบนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
เราจะทลายวิหารของวันนี้และสร้างวิหารใหม่ วิหารที่ต้งั อยู่ขณะนี้ ที่เต็มไปด้วยผูค้ นที่น่าชิงชัง จะทรุ ดฮวบลง
และวิหารที่เราสร้างจะเต็มไปด้วยบรรดาผูร้ ับใช้ที่จงรักภักดีต่อเรา
พวกเขาจะยืนขึ้นอีกครั้งและรับใช้เราเพื่อประโยชน์แห่งสง่าราศีของวิหารของเรา
พวกเจ้าจะได้เห็นวันที่เราได้รับสง่าราศีอนั ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน
และเจ้ายังจะได้เห็นวันที่เราทลายวิหารนั้นและสร้างวิหารใหม่ข้ นึ อย่างแน่นอนอีกด้วย
พวกเจ้ายังจะได้เห็นวันซึ่งพลับพลาของเราเข้ามาในโลกมนุษย์อย่างแน่นอนอีกด้วย ขณะที่เราทุบวิหาร
เราจึงจะนาพลับพลาของเรามาสู่โลกมนุษย์ได้ ขณะเดียวกับที่พวกเขาจะได้เห็นการลงมาของเรา
หลังจากที่เราบดขยี้ชาติท้งั หมดแล้ว เราจะรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกันใหม่ ตั้งแต่น้ นั มา
เราจะสร้างวิหารของเราและตั้งแท่นบูชาของเรา เพื่อที่ทุกคนอาจถวายเครื่ องบูชาแก่เรา รับใช้เราในวิหารของเรา
และอุทิศตนอย่างสัตย์ซื่อต่องานของเราในประชาชาติท้ งั หลาย พวกเขาจะเป็ นอย่างเช่นคนอิสราเอลในปัจจุบนั นี้
แต่งกายด้วยเสื้อและมงกุฎอย่างปุโรหิต ด้วยสง่าราศีของเรา พระยาห์เวห์ ซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา
และบารมีของเราที่วนเวียนอยู่เหนือพวกเขาและคงอยู่กบั พวกเขา
งานของเราในประชาชาติท้งั หลายจะได้รับการดาเนินการไปในทางเดียวกันอีกด้วย
งานของเราในอิสราเอลเคยเป็ นเช่นไร งานของเราในประชาชาติท้งั หลายก็จะเป็ นเช่นนั้นด้วย
เพราะว่าเราจะแผ่ขยายงานของเราในอิสราเอลและเผยแพร่งานนั้นไปยังประชาชาติท้งั หลาย
ตัดตอนมาจาก “งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บัดนี้เป็ นเวลาที่วิญญาณของเราจะได้ปฏิบตั ิงานอันยิง่ ใหญ่
และเป็ นเวลาที่เราจะได้เริ่ มต้นงานของเราท่ามกลางประชาชาติท้งั หลาย ที่มากไปกว่านั้น
นี่เป็ นเวลาที่เราจะได้จาแนกแยกแยะสรรพสิ่งสร้างทั้งปวง วางแต่ละสิ่งให้อยู่ในหมวดหมู่ทสี่ อดคล้องกัน
เพื่อที่งานของเราจะได้ดาเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดังนั้นแล้ว
สิ่งที่เราขอจากพวกเจ้าก็ยงั คงเป็ นว่า ให้เจ้ามอบถวายการดารงอยู่ท้งั หมดของเจ้าให้แก่งานทั้งปวงของเรา
และยิ่งไปกว่านั้น ให้เจ้าหยัง่ รู ้และมัน่ ใจในงานทั้งหมดที่เราได้ทาในตัวเจ้าให้ชดั เจน
และวางกาลังทั้งหมดของเจ้าในงานของเราเพื่อที่งานนั้นจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องเข้าใจ
จงหยุดจากการต่อสู้กนั ท่ามกลางตัวพวกเจ้าเอง การมองหาหนทางกลับหลัง
หรื อการแสวงหาความชูใจฝ่ ายเนื้อหนัง ซึ่งจะทาให้งานของเราล่าช้าออกไป
และทาให้อนาคตที่วิเศษสุดของเจ้าล่าช้าออกไป แทนที่จะปกป้องเจ้า การทาเช่นนั้นจะนาการทาลายล้างมาสู่เจ้า
นี่จะไม่ใช่ความโง่เขลาของเจ้าดอกหรื อ? สิ่งซึ่งเจ้าชื่นชมอย่างละโมบในวันนี้คือสิ่งที่กาลังทาลายอนาคตของเจ้า
ในขณะที่ความเจ็บปวดที่เจ้าทนทุกข์ในวันนี้คือสิ่งที่กาลังปกป้องเจ้า เจ้าจะต้องตระหนักรู ้สิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็ นเหยื่อของการทดลองทั้งหลายซึ่งเจ้าจะออกแรงอย่างมากเพือ่ สลัดตัวเจ้าเองให้หลุดพ้น
และเพื่อเลี่ยงหนีการเดินหลงเข้าไปในหมอกหนาและการที่ไม่สามารถพบแสงอาทิตย์ได้
เมื่อหมอกหนาจางหายไป เจ้าจะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการพิพากษาของวันที่ใหญ่ยิ่ง เมื่อถึงเวลานั้น
วันของเราจะเข้ามาใกล้มวลมนุษย์ เจ้าจะหลีกหนีการพิพากษาของเราได้อย่างไร?
เจ้าจะสู้ทนความร้อนที่แผดเผาของแสงอาทิตย์ได้อย่างไร? เมือ่ เราให้ความไพบูลย์แก่มนุษย์
เขาไม่ได้ทะนุถนอมมันไว้ในอกของเขา แต่กลับขว้างมันทิ้งไปในที่ที่ไม่มีใครจะสังเกตเห็น
เมื่อวันของเราลงมายังมนุษย์ เขาจะไม่สามารถค้นพบความไพบูลย์ของเรา
หรื อพบวจนะแห่งความจริงที่ขมขื่นยิ่งกว่าที่เราได้กล่าวแก่เขานานมาแล้วได้อีกต่อไป
เขาจะร้องไห้และคร่ าครวญ เพราะว่าเขาได้สูญเสียความเจิดจ้าของความสว่างไปและได้ตกลงสู่ความมืด
สิ่งที่พวกเจ้าเห็นในวันนี้เป็ นเพียงดาบคมกริ บจากปากของเราเท่านั้น
เจ้ายังไม่ได้เห็นไม้เท้าในมือของเราหรือเปลวไฟซึ่งเราใช้เผามนุษย์
และนัน่ คือเหตุผลที่ว่าทาไมพวกเจ้าจึงยังคงหยิง่ ผยองและไม่ยบั ยัง้ ชัง่ ใจต่อหน้าเรา
นั่นคือเหตุผลที่ว่าทาไมเจ้าจึงยังคงต่อสู้กบั เราในบ้านของเรา
โต้แย้งด้วยลิ้นมนุษย์ของเจ้าในสิ่งที่เราได้กล่าวด้วยปากของเรา มนุษย์ไม่เกรงกลัวเรา
และอย่างไรก็ตามเขาก็แสดงความเป็ นปรปักษ์กบั เราอย่างต่อเนื่องแม้กระทัง่ วันนี้
เขายังคงไม่มีความเกรงกลัวใดๆ พวกเจ้ามีลิ้นและฟันแห่งความอธรรมในปากของพวกเจ้า

คาพูดและความประพฤติท้งั หลายของพวกเจ้าก็เหมือนคาพูดและความประพฤติของงูที่ได้ลอ่ ลวงเอวาไปสู่บาป
พวกเจ้าเรี ยกร้องการตอบแทนชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน จากกันและกัน
และพวกเจ้าดิ้นรนต่อสู้ต่อหน้าเราเพื่อแย่งชิงตาแหน่ง ชื่อเสียง และผลกาไรสาหรับพวกเจ้าเอง
ทว่าพวกเจ้ากลับไม่รู้ว่าเรากาลังเฝ้าดูคาพูดและความประพฤติท้งั หลายของพวกเจ้าอยูอ่ ย่างลับๆ
เราได้ฟังก้นบึ้งหัวใจของพวกเจ้าแล้ว ก่อนที่พวกเจ้าจะได้มาอยู่ต่อหน้าเราเสียด้วยซ้ า
มนุษย์ปรารถนาที่จะหลีกหนีให้พน้ มือของเราและหลบหลีกการสังเกตของสายตาของเราเสมอมา
แต่เราไม่เคยเลี่ยงไปจากคาพูดหรื อความประพฤติท้งั หลายของเขาเลย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เรากลับยอมให้คาพูดและความประพฤติเหล่านั้นเข้าสู่สายตาของเราอย่างมีจุดประสงค์
ซึ่งเราอาจตีสอนความไม่ชอบธรรมของมนุษย์และดาเนินการพิพากษากับการกบฏของเขา ดังนั้น
คาพูดและความประพฤติที่เป็ นความลับทั้งหลายของมนุษย์จงึ ยังคงอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของเราเสมอ
และการพิพากษาของเราก็ไม่เคยจากมนุษย์ไป เพราะว่าการกบฏของเขานั้นมากเกินไป
งานของเราคือการเผาและชาระล้างคาพูดและพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ที่ถูกเอ่ยและกระทาลงไปต่อหน้าวิญ
ญาณของเรา ดังนิีิ้[ก] เมื่อเราออกไปจากแผ่นดินโลก ผูค้ นจะยังคงรักษาความจงรักภักดีของตนต่อเราไว้
และจะยังคงรับใช้เราเฉกเช่นที่บรรดาผูร้ ับใช้ที่บริ สุทธิ์ของเราทาในงานของเรา
ซึ่งเปิ ดโอกาสให้งานของเราบนแผ่นดินโลกดาเนินต่อไปจนถึงวันที่งานนั้นครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมาจาก “งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าได้เห็นพระราชกิจใดที่พระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงในผูค้ นกลุ่มนี้หรื อไม่ ครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสไว้ว่า
แม้แต่ในอาณาจักรพันปี ผูค้ นยังคงต้องติดตามถ้อยดารัสของพระองค์ต่อไป และในอนาคต
ถ้อยดารัสของพระเจ้าจะยังนาชีวิตของมนุษย์โดยตรงในแผ่นดินอันดีงามแห่งคานาอัน
ขณะโมเสสอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าได้ทรงอบรมสั่งสอนและตรัสกับเขาโดยตรง พระเจ้าทรงส่งอาหาร น้ า
และมานาจากสวรรค์ให้ผคู้ นได้ชื่นชม และวันนี้กย็ งั เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าทรงส่งสิ่งต่างๆ
สาหรับกินและดื่มให้ผูค้ นได้ชื่นชมด้วยพระองค์เอง
และพระองค์ทรงส่งคาสาปแช่งเพื่อตีสอนผูค้ นด้วยพระองค์เอง และดังนั้น
พระเจ้าจึงดาเนินทุกขั้นตอนในพระราชกิจของพระองค์จนเสร็ จสิ้นด้วยพระองค์เอง วันนี้
ผูค้ นแสวงหาการบังเกิดของความจริ ง พวกเขาแสวงหาหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และมีความเป็ นไปได้ที่ผคู้ นดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเหวี่ยงทิง้ ไป
เพราะพระราชกิจของพระเจ้ากาลังกลายเป็ นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้นทุกที
ไม่มีใครรู ้ว่าพระเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ พวกเขายังไม่ตระหนักรู ้เช่นกันว่า
พระเจ้าได้ทรงส่งอาหารและยาบารุงลงมาจากสวรรค์ แต่กระนั้น พระเจ้าก็ทรงมีอยู่จริ งๆ
และภาพฉากอันน่าตื่นเต้นของอาณาจักรพันปี ในจินตนาการของผูค้ นก็ยงั เป็ นถ้อยดารัสส่วนพระองค์ของพระเจ้
าด้วยเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริง และเช่นนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่า การครองราชย์ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
การครองราชย์ร่วมกับพระเจ้าบนแผ่นดินโลกอ้างอิงถึงเนื้อหนัง
เนื่องจากสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อหนังนั้นไม่ได้ดารงอยู่บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นบรรดาผูค้ นทั้งหมดที่มุ่งเน้นการไปยังสวรรค์ช้นั ที่สามจึงทาเช่นนั้นไปโดยเปล่าประโยชน์
สักวันหนึ่ง เมื่อทั้งจักรวาลกลับคืนสู่พระเจ้า
ศูนย์กลางของพระราชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวาลจะปฏิบตั ิตามถ้อยดารัสของพระองค์ ไม่ว่าจะ ณ
แห่งหนตาบลใด บางคนจะใช้โทรศัพท์ บางคนจะขึ้นเครื่องบิน บางคนจะขึ้นเรื อข้ามทะเล
และบางคนจะใช้เลเซอร์เพื่อรับถ้อยดารัสของพระเจ้า ทุกคนจะนิยมบูชาและเปี่ ยมด้วยความโหยหา
พวกเขาทุกคนจะมาใกล้ชิดกับพระเจ้า และรวมตัวกันเข้าหาพระเจ้า และทุกคนจะนมัสการพระเจ้า
และทั้งหมดนี้จะเป็ นกิจการของพระเจ้า จงจดจาสิ่งนี้ไว้!
พระเจ้าจะไม่เริ่ มต้นใหม่อีกครั้งในที่อนื่ ใดอย่างแน่นอน พระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งนี้ที่ว่า
พระองค์จะทาให้ผคู้ นทั้งหมดทัว่ ทั้งจักรวาลมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์และนมัสการพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
และพระราชกิจของพระองค์ในที่อนื่ ๆ จะยุติลง และผูค้ นจะถูกบีบให้ตอ้ งแสวงหาหนทางทีแ่ ท้จริ ง
เหมือนดัง่ โยเซฟ: ทุกคนมาหาเขาเพื่ออาหาร และกราบไหว้เขาเพราะเขามีสิ่งต่างๆ ให้กิน

เพื่อหลีกเลี่ยงกันดารอาหาร ผูค้ นจะถูกบีบให้แสวงหาหนทางที่แท้จริ ง
ชุมชนทางศาสนาทั้งหมดจะประสบทุกข์จากกันดารอาหารที่รุนแรง
และมีเพียงพระเจ้าของวันนี้เท่านั้นที่เป็ นน้ าพุของน้ าแห่งชีวิต
ซึ่งมีน้ าพุที่ไหลริ นตลอดเวลาจัดเตรี ยมไว้สาหรับความชื่นชมยินดีของมนุษย์
และผูค้ นจะมาและพึ่งพาอาศัยพระองค์
นั่นจะเป็ นเวลาที่กิจการของพระเจ้าได้รับการเปิ ดเผยและพระเจ้าทรงได้รับพระสิริ
ผูค้ นทั้งหมดทัว่ จักรวาลจะนมัสการ “มนุษย์” ธรรมดาผูน้ ้ี นี่จะไม่ใช่วนั แห่งพระสิริของพระเจ้าหรอกหรื อ
สักวันหนึ่ง ศิษยาภิบาลสูงอายุจะส่งโทรเลขมากมายออกไปเพื่อเสาะหาน้ าจากน้ าพุของน้ าแห่งชีวิต
พวกเขาจะอยู่ในวัยชรา แต่พวกเขาจะยังมานมัสการบุคคลผูน้ ้ี ผูท้ ี่พวกเขาเคยดูหมิ่น
พวกเขาจะยอมรับพระองค์ออกมาจากปากของพวกเขาเอง
และจะเชื่อมัน่ วางใจในพระองค์ดว้ ยหัวใจของพวกเขาเอง นี่ไม่ใช่หมายสาคัญและการอัศจรรย์หรอกหรื อ?
ยามที่ท้งั ราชอาณาจักรชื่นบาน จะเป็ นวันแห่งพระสิริของพระเจ้า
และใครก็ตามที่มาหาพวกเจ้าและได้รับข่าวดีจากพระเจ้าก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า
และประเทศและประชาชนที่ทาเช่นนั้นจะได้รับการอวยพรและได้รับการดูแลโดยพระเจ้า ดังนั้น
ทิศทางในอนาคตจะเป็ นดังนี้: ผูท้ ี่ได้รับถ้อยดารัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะมีเส้นทางให้เดินบนแผ่นดินโลก
และต่อให้พวกเขาเป็ นนักธุรกิจ หรื อนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักการศึกษา หรื อนักอุตสาหกรรม
บรรดาผูท้ ี่ปราศจากพระวจนะของพระเจ้าจะมีช่วงเวลาที่ยากลาบากในการจะก้าวเดินแม้เพียงหนึ่งก้าว
และจะถูกบีบให้ตอ้ งแสวงหาหนทางที่แท้จริง นี่คือความหมายของ “ด้วยความจริ ง เจ้าจะเดินไปทัว่ ทั้งโลก
เมื่อปราศจากความจริ ง เจ้าจะไม่ได้ไปที่ใดเลย” ดังนั้น ข้อเท็จจริ งก็คอื : พระเจ้าจะทรงใช้หนทาง
(ซึ่งหมายถึงพระวจนะทั้งหมดของพระองค์) เพื่อบัญชาทั้งจักรวาลและปกครองและพิชิตมวลมนุษย์
ผูค้ นต่างหวังเสมอว่า จะมีการแปรผันครั้งใหญ่ในวิถีทางที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ กล่าวโดยง่ายก็คือ
พระเจ้าทรงควบคุมผูค้ นผ่านพระวจนะ และเจ้าต้องทาในสิ่งที่พระเจ้าตรัส ไม่ว่าเจ้าจะปรารถนาหรื อไม่ก็ตาม
นี่คือข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งเป็ นความจริง และทุกคนต้องเชื่อฟังทาตาม และดังนั้นเช่นกัน
มันจึงเป็ นสิ่งที่ตอ้ งดาเนินต่อไปโดยไม่อาจหยุดยั้งและเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ กัน
ตัดตอนมาจาก “อาณาจักรพันปี ได้มาถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวจนะของพระเจ้าจะเผยแผ่ไปตามบ้านเรื อนต่างๆมากมายเกินคณานับ
พระวจนะเหล่านี้จะกลายเป็ นที่รู้กนั สาหรับทุกคน
และมีเพียงยามนั้นเท่านั้นเองที่พระราชกิจของพระองค์จะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาล ซึ่งกล่าวได้ว่า
หากพระราชกิจของพระเจ้าจะต้องเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวาลแล้ว เช่นนั้น พระวจนะของพระองค์ก็จะต้องเผยแผ่
ในวันแห่งพระสิริของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะแสดงฤทธานุภาพและสิทธิอานาจ
พระวจนะของพระองค์ทุกคานับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงวันนี้จะสาเร็จลุล่วงและถึงครามาบังเกิด โดยการนี้
พระสิริจะมาสู่พระเจ้าบนแผ่นดินโลก ซึ่งกล่าวได้ว่า พระวจนะของพระองค์จะครองราชย์บนแผ่นดินโลก
ทุกคนที่เลวจะถูกตีสอนด้วยพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
ทุกคนที่ชอบธรรมจะได้รับการอวยพรจากพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
และทั้งหมดจะได้รับการสถาปนาและทาให้ครบบริ บูรณ์ดว้ ยพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงสาแดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ใด ทั้งหมดจะสาเร็จลุล่วงด้วยพระวจนะของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์จะสร้างข้อเท็จจริ ง ทุกคนบนโลกจะเฉลิมฉลองพระวจนะของพระเจ้า
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเด็ก เพศชาย เพศหญิง คนแก่ หรื อคนหนุ่มสาว
ทุกคนจะนบนอบอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
ซึ่งทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นพระวจนะของพระองค์ได้บนแผ่นดินโลกอย่างเจิดจ้าจับตาและประหนึ่งมีชีวิต
นี่คือความหมายของการที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ โดยเบื้องต้นแล้ว
พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกก็เพื่อสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งที่ว่า “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ซึ่งกล่าวได้ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อที่อาจจะได้ปล่อยพระวจนะของพระองค์ออกทางเนื้อหนัง
(ไม่เหมือนกับในช่วงเวลาของโมเสสในพันธสัญญาเดิม
คราที่พระสุรเสียงของพระเจ้าปล่อยออกมาจากท้องฟ้าโดยตรง) หลังจากนั้น
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์ก็จะถูกทาให้ลุล่วงในช่วงระหว่างยุคอาณาจักรพันปี
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์จะกลายเป็ นข้อเท็จจริ งที่มองเห็นได้ต่อหน้าต่อตามนุษย์
และผูค้ นจะเห็นพระวจนะทั้งหมดของพระองค์โดยใช้ดวงตาของตัวเองโดยปราศจากความไม่เสมอภาคกันแม้แ
ต่น้อย นี่คือความหมายสูงสุดของการจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า ซึ่งกล่าวได้ว่า
พระราชกิจของพระวิญญาณสาเร็จลุล่วง โดยผ่านทางเนื้อหนังและผ่านทางพระวจนะ
นี่คือความหมายที่แท้จริ งของ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” การทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น-ที่สามารถตรัสถึงน้ าพระทัยของพระวิญญาณ
และมีเพียงพระเจ้าผูท้ รงปรากฏเป็ นมนุษย์เท่านั้น-ที่สามารถตรัสในพระนามของพระวิญญาณ

พระวจนะของพระเจ้ามีความเรี ยบง่ายต่อการทาความเข้าใจในพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ และคนอื่นๆ
ทุกคนได้รับการทรงนาโดยพระวจนะเหล่านั้น โดยไม่มีใครได้รับการยกเว้น
พวกเขาทั้งหมดดารงอยู่ภายในวงเขตนี้
ผูค้ นสามารถกลายมาเป็ นตระหนักรู ้ได้ก็เพียงจากถ้อยดารัสเหล่านี้เท่านั้น
บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้รับในหนทางนี้ย่อมกาลังฝันกลางวันหากพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถรับถ้อยดารัสจากสวรรค์
ได้ สิ่งดังกล่าวคือสิทธิอานาจที่สาธิตให้เห็นในเนื้อหนังที่ทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นเหตุให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ดว้ ยความเชื่อมัน่ ทั้งมวล
แม้แต่ผเู้ ชี่ยวชาญที่น่าเคารพยกย่องที่สุดและศิษยาภิบาลที่เคร่งศาสนาก็ยงั ไม่สามารถกล่าวคาเหล่านี้ได้
พวกเขาทั้งหมดต้องนบนอบภายใต้พระวจนะของพระเจ้า และไม่มีผใู้ ดจะสามารถทาการเริ่มต้นใหม่ได้
พระเจ้าจะทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตจักรวาล
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิสิ่งนี้โดยเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ใช้ถอ้ ยดารัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพิชิตผูค้ นทั้งหมดในทั้งจักรวาล
เพียงเช่นนี้เท่านั้นที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ และเช่นนี้เท่านั้น
ที่เป็ นการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ สาหรับมนุษย์
บางทีอาจปรากฏให้เห็นเสมือนว่าพระเจ้ามิได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอะไรมากมายนัก
แต่พระเจ้าแค่ตอ้ งทรงดารัสพระวจนะของพระองค์เท่านั้น
และพระวจนะของพระองค์จะเป็ นที่เชื่อมัน่ และเป็ นที่เกรงขามโดยทัว่ กัน เมื่อปราศจากข้อเท็จจริ ง
ผูค้ นโห่ร้องและกรี ดร้อง เมื่อมีพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาพลันเงียบกริ บ
พระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริงนี้เป็ นแน่เพราะ นี่คือแผนการของพระเจ้าที่ได้ทรงสถาปนาไว้นานแล้ว
การสาเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งของการมาถึงของพระวจนะบนแผ่นดินโลก อันที่จริง
ไม่มีความจาเป็ นที่เราต้องอธิบายว่า—การมาถึงของอาณาจักรพันปี บนแผ่นดินโลก
ก็คือการมาถึงของพระวจนะของพระเจ้าบนโลก การเคลื่อนลงมาจากสวรรค์ของกรุ งเยรู ซาเลมใหม่
คือการมาถึงของพระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่จะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ เพือ่ ร่ วมเคียงไปกับทุกการกระทาของมนุษย์
และความคิดทั้งหมดที่อยู่ภายในสุดของมนุษย์ นี่ยงั เป็ นข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งพระเจ้าจะทรงทาให้สาเร็จลุล่วง
นี่คือความงดงามของอาณาจักรพันปี นี่คอื แผนการที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้:
พระวจนะของพระองค์จะปรากฏบนแผ่นดินโลกเป็ นเวลาหลายพันปี
และพระวจนะของพระองค์จะสาแดงกิจการทั้งหมดของพระองค์
และทาให้พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์บนแผ่นดินโลกเสร็จสิ้น และหลังจากนั้น
ช่วงระยะนี้ของมวลมนุษย์ก็จะเป็ นอันมาถึงบทอวสาน
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เมื่อซีนิมได้เป็ นจริงขึ้นบนแผ่นดินโลก—เมื่อราชอาณาจักรนั้นได้เป็ นจริ งขึ้น—
จะไม่มีสงครามบนแผ่นดินโลกอีก จะไม่มีวนั มีการกันดารอาหาร ภัยพิบตั ิ และแผ่นดินไหวอีก
ผูค้ นจะหยุดผลิตอาวุธ ทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ในสันติสุขและเสถียรภาพ และจะมีการซื้อขายตามปกติระหว่างผูค้ น
และการซื้อขายตามปกติระหว่างประเทศ แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีการเปรียบเทียบใดกับการนี้
ทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์อยู่ความอลหม่าน และการโค่นอานาจค่อยๆ เริ่ มเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ
ภายหลังจากมีถอ้ ยดารัสของพระเจ้า ผูค้ นก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง และทุกประเทศกาลังแตกแยกออกเป็ นส่วนๆ
จากภายในอย่างช้าๆ รากฐานที่มนั่ คงแห่งบาบิโลนเริ่ มสั่นสะเทือน เหมือนปราสาทบนพืน้ ทราย
และขณะที่น้ าพระทัยของพระเจ้าแปรผัน ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ก็เกิดขึ้นในโลกโดยไม่มีผใู้ ดสังเกต
และหมายสาคัญทุกรู ปแบบปรากฏขึ้นทุกเวลา โดยแสดงให้ผคู้ นเห็นว่ายุคสุดท้ายของโลกได้มาถึงแล้ว!
นี่คือแผนของพระเจ้า เหล่านี้คือขั้นตอนทั้งหลายที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ
และแต่ละประเทศจะแตกแยกออกเป็ นชิ้นๆ อย่างแน่นอน โสโดมเก่าจะถูกทาลายล้างเป็ นครั้งที่สอง
และด้วยเหตุน้ีพระเจ้าจึงตรัสว่า “โลกกาลังล่มจม! บาบิโลนกาลังเป็ นอัมพาต!”
ไม่มีผูใ้ ดเว้นแต่พระเจ้าพระองค์เองที่ทรงสามารถเข้าใจการนี้ได้โดยครบบริ บูรณ์ ในที่สุดแล้ว
มีขีดจากัดต่อการตระหนักรู ้ของผูค้ น ตัวอย่างเช่น
รัฐมนตรี กระทรวงกิจการภายในทั้งหลายอาจจะรู ้ว่ารู ปการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ไม่มนั่ คงและวุ่นวาย
แต่พวกเขาไม่สามารถกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นได้ พวกเขาทาได้เพียงแล่นไปตามกระแส
โดยหวังอยู่ในหัวใจถึงวันที่พวกเขาสามารถเงยหน้าขึ้นสูงได้
ถึงวันที่จะมาถึงเมื่อดวงอาทิตย์ข้ นึ ในทิศตะวันออกอีกครั้ง ฉายแสงไปทัว่ แผ่นดิน
และย้อนกลับสภาวะแห่งธุระการงานที่น่าเวทนา อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ค่อยรู ้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์ข้ นึ ครั้งที่สอง
การขึ้นของมันไม่ได้หมายถึงการฟื้ นคืนกฎระเบียบเก่าๆ—มันคือการฟื้ นตัว การเปลี่ยนแปลงที่ทวั่ ถึง
เช่นนั้นคือแผนของพระเจ้าสาหรับทั้งจักรวาล พระองค์จะทรงนามาซึ่งโลกใหม่ แต่เหนือสิ่งใดทั้งหมด
พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ ใหม่ก่อน
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 22 และ 23” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในโลกนี้ แผ่นดินไหวเป็ นการเริ่ มต้นของความวิบตั ิ แรกทีเดียว เราทาให้โลก—ซึ่งก็คือแผ่นดินโลกนัน่ เอง—
เปลี่ยนแปลง และภายหลังจึงเกิดภัยพิบตั ิและการกันดารอาหาร นี่คือแผนของเรา และเหล่านี้คือขั้นตอนของเรา
และเราจะระดมพลทุกสิ่งทุกอย่างมารับใช้เราเพื่อทาให้แผนการบริ หารจัดการของเราเสร็จครบบริ บูรณ์
ด้วยประการฉะนั้น ทัว่ ทั้งสากลพิภพจะถูกทาลาย ไม่มีแม้แต่การแทรกแซงโดยตรงของเรา
เมื่อเราได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์ครั้งแรกและถูกตอกตรึ งกับกางเขน แผ่นดินโลกสั่นสะเทือนอย่างมโหฬาร
และมันก็จะเป็ นเหมือนกันเมื่อบทอวสานมาถึง แผ่นดินไหวจะเริ่ มต้น ณ
ชัว่ ขณะเดียวกันกับที่เราเข้าสู่อาณาจักรฝ่ ายจิตวิญญาณจากสภาพเนื้อหนัง ด้วยเหตุน้ี
บรรดาบุตรหัวปี จะไม่ทนทุกข์จากความวิบตั ิอย่างแน่นอน
ขณะที่พวกที่ไม่ใช่บุตรหัวปี จะถูกทิ้งไว้ให้ทนทุกข์ท่ามกลางความวิบตั ิท้งั หลาย ดังนั้น จากมุมมองของมนุษย์
ทุกคนเต็มใจที่จะเป็ นบุตรหัวปี ในความสังหรณ์ใจของผูค้ นแล้ว
นี่ไม่ใช่เพื่อความชื่นชมยินดีจากพระพรทั้งหลาย แต่เพื่อหลีกหนีความทุกข์จากความวิบตั ิ
นี่คือกลอุบายของพญานาคใหญ่สีแดง อย่างไรก็ตาม เราจะไม่มีวนั ปล่อยให้มนั หนีพน้ ไปได้
เราจะเป็ นเหตุให้มนั ทนทุกข์กบั การลงโทษอันรุ นแรงของเราแล้วให้ยืนขึ้นและให้การปรนนิบตั ิเรา
(การนี้อา้ งอิงถึงการทาให้บรรดาบุตรของเราและประชากรของเรามีความครบบริ บูรณ์)
เป็ นเหตุให้มนั ถูกแผนร้ายของมันเองเล่นเล่ห์เพทุบายไปตลอดกาล
ให้มนั ยอมรับการพิพากษาของเราไปตลอดกาล และถูกเราเผาผลาญไปตลอดกาล
นี่คือความหมายแท้จริ งของการให้พวกคนปรนนิบตั ิสรรเสริ ญเรา (นัน่ คือ
การใช้พวกเขาเปิ ดเผยฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของเรา)
เราจะไม่ปล่อยให้พญานาคใหญ่สีแดงแอบเข้ามาในราชอาณาจักรของเราได้
อีกทั้งเราจะไม่ให้มนั ได้รับสิทธิที่จะสรรเสริ ญเรา! (เพราะมันไม่คู่ควร มันจะไม่มีวนั คู่ควรเลย!)
เราจะทาให้พญานาคใหญ่สีแดงให้การปรนนิบตั ิเราไปชัว่ กัลปวสานเท่านั้น!
เราจะอนุญาตให้มนั หมอบราบตัวเองต่อหน้าเราเท่านั้น (พวกที่ถูกทาลายนั้นยังดีกว่าพวกที่อยู่ในความพินาศ
การทาลายล้างเป็ นเพียงรู ปแบบชัว่ คราวหนึ่งของการลงโทษที่รุนแรงเท่านั้น
ในขณะที่ผคู้ นที่ตกอยู่ในความพินาศจะทนทุกข์กบั การลงโทษทีร่ ุ นแรงไปชัว่ นิรนั ดร์ ด้วยเหตุผลนี้เอง
เราจึงใช้คาว่า “หมอบราบ” เพราะผูค้ นเหล่านี้แอบเข้ามาในบ้านของเราและชื่นชมกับพระคุณของเราเป็ นอันมาก
และครองความรู ้บางอย่างเกีย่ วกับเรา เราจึงใช้การลงโทษทีร่ ุ นแรง ส่วนพวกที่อยู่นอกบ้านของเรา
เจ้าอาจสามารถกล่าวได้ว่า พวกไม่รู้เท่าทันจะไม่ทนทุกข์) ในมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
พวกเขาคิดว่าผูค้ นที่ถูกทาลายนั้น แย่ยิ่งกว่าพวกที่ตกอยู่ในความพินาศ แต่ในทางตรงกันข้าม

พวกหลังต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงไปตลอดกาล
และพวกที่ถูกทาลายก็จะกลับสู่ความไม่มีอะไรไปชัว่ กัลปาวสานทั้งมวล
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 108” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อการกล่าวทักทายราชอาณาจักรดังขึ้น—ซึ่งเป็ นตอนที่เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวานขึ้นด้วย—
เสียงนี้สนั่ สะเทือนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เขย่าสวรรค์ช้นั สูงสุด
และทาให้ความรู ้สึกลึกในใจของมนุษย์ทุกคนสั่นไหว
เพลงสรรเสริ ญราชอาณาจักรดังกังวานขึ้นอย่างเป็ นพิธีการในแผ่นดินแห่งพญานาคใหญ่สีแดง
เป็ นการพิสูจน์ว่าเราได้ทาลายชนชาติน้นั และได้สถาปนาราชอาณาจักรของเราแล้ว ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือ
ราชอาณาจักรของเราได้รับการสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินโลก ณ ชัว่ ขณะนี้
เราเริ่ มส่งทูตสวรรค์ของเราออกไปยังทุกๆ ชนชาติในโลกเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็ นผูเ้ ลี้ยงแก่บรรดาบุตรของเรา
ผูค้ นของเรา นี่ก็เพื่อให้เป็ นไปตามข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของงานขั้นตอนต่อไปของเราด้วย อย่างไรก็ตาม
เราไปยังที่ที่พญานาคใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่ และแข่งขันกับมันด้วยตัวเอง
ทันทีที่มนุษย์ท้งั หมดมารู ้จกั เราในเนื้อหนังและสามารถเห็นกิจการของเราในเนื้อหนัง
ถ้าของพญานาคใหญ่สีแดงก็จะกลายเป็ นขี้เถ้าและหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ในฐานะประชากรในราชอาณาจักรของเรา ในเมื่อเจ้าเกลียดพญานาคใหญ่สีแดงเข้ากระดูกดา
เจ้าก็ตอ้ งทาให้หัวใจของเราพึงพอใจด้วยการกระทาของเจ้า และนาความละอายมาสู่พญานาคด้วยวิธีน้ี
พวกเจ้าสานึกรับรู ้อย่างแท้จริ งหรื อไม่ว่าพญานาคใหญ่สีแดงนั้นน่ารังเกียจ?
เจ้ารู ้สึกอย่างแท้จริงหรือไม่ว่ามันเป็ นศัตรู ของกษัตริยแ์ ห่งราชอาณาจักร?
พวกเจ้ามีความเชื่อจริ งอย่างแท้จริงหรื อไม่ว่าเจ้าสามารถเป็ นคาพยานทีน่ ่าอัศจรรย์ให้เราได้?
พวกเจ้ามีความมัน่ ใจอย่างแท้จริงหรื อไม่ว่าพวกเจ้าสามารถเอาชนะพญานาคใหญ่สีแดงได้?
นี่คือสิ่งที่เราขอจากพวกเจ้า ทั้งหมดที่เราต้องการคือให้พวกเจ้าสามารถไปถึงขั้นตอนนี้ได้
พวกเจ้าจะสามารถทาตามนี้ได้หรื อไม่? เจ้ามีความเชื่อว่าเจ้าสามารถสัมฤทธิ์ผลเรื่ องนี้ได้หรือไม่?
มนุษย์สามารถทาอะไรได้กนั แน่? เราทาด้วยตัวเองไม่ดีกว่าหรือ?
ทาไมเราถึงบอกว่าเราลงไปด้วยตัวเองในสถานที่ที่มีการเข้าร่ วมการสู้รบ?
สิ่งที่เราต้องประสงค์คือความเชื่อของพวกเจ้า ไม่ใช่ความประพฤติของพวกเจ้า
มนุษย์ทุกคนไม่สามารถยอมรับวจนะของเราแบบตรงไปตรงมาได้
และกลับเพียงแค่เหลือบมองวจนะเหล่านั้นด้วยหางตาไปแทน
การนี้ได้ช่วยให้เจ้าสัมฤทธิ์เป้าหมายของเจ้าแล้วหรื อไม่? เจ้าได้มารู ้จกั เราด้วยวิธีน้ีแล้วหรือไม่?
ด้วยความสัตย์จริ ง ในบรรดามนุษย์บนแผ่นดินโลก ไม่มีแม้สักคนที่สามารถมองหน้าเราตรงๆ ได้
และไม่มีแม้สักคนที่สามารถรับความหมายที่บริ สุทธิ์และไร้สิ่งปลอมปนของวจนะของเราได้ ดังนั้น
เราจึงเริ่ มดาเนินการโครงการทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนแผ่นดินโลก

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของเราและสถาปนาฉายาที่แท้จริ งของตัวเราเองในหัวใจของผูค้ น ด้วยวิธีน้ี
เราจะนายุคที่มโนคติที่หลงผิดมีอานาจเหนือผูค้ นไปถึงบทอวสาน
วันนี้ เราไม่เพียงกาลังลงมายังชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดงเท่านั้น
แต่เรายังกาลังหันไปเผชิญหน้ากับทัว่ ทั้งจักรวาลอีกด้วย ทาให้สวรรค์ช้นั สูงสุดทั้งหมดทั้งมวลสั่นไหว
มีสถานที่ใดสักแห่งไหมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การพิพากษาของเรา?
มีสถานที่สักแห่งไหมที่ไม่ดารงอยูภ่ ายใต้ความหายนะที่เรากระหน่าลงไป? ทุกที่ที่เราไป เราได้กระจาย
“เมล็ดพันธุ์แห่งความวิบตั ิ” ทุกประเภทไว้แล้ว นี่เป็ นหนึ่งในวิธีท้งั หลายที่เราทางาน
และเป็ นการกระทาแห่งความรอดสาหรับมนุษย์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
และสิ่งที่เรายื่นให้พวกเขายังคงเป็ นความรักอย่างหนึ่ง
เราปรารถนาที่จะอนุญาตให้ผคู้ นจานวนมากขึ้นอีกทาความรู ้จกั เราและสามารถเห็นเรา และด้วยวิธีน้ี
มาเคารพพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งพวกเขาไม่สามารถมองเห็นมานานหลายปี แล้ว แต่ผซู้ ่ึง ณ บัดนี้ เป็ นจริ งแล้ว
เราได้สร้างโลกด้วยเหตุผลอะไรหรื อ? ทาไมหลังจากมนุษย์ได้กลายเป็ นเสื่อมทราม
เราจึงไม่ได้ทาลายล้างพวกเขาอย่างสิ้นเชิง?
เผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั หมดใช้ชีวิตท่ามกลางความวิบตั ิดว้ ยเหตุผลอะไรเล่า?
อะไรคือจุดประสงค์ของเราในการรับสภาพมนุษย์? เมื่อเรากาลังปฏิบตั ิงานของเรา
มนุษย์ไม่เพียงเรี ยนรู ้เฉพาะรสชาติของความขมขื่นเท่านั้น แต่ยงั เรี ยนรู ้รสชาติของความหวานอีกด้วย
จากผูค้ นทั้งหมดในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่ได้ดารงชีวิตอยูภ่ ายในพระคุณของเรา?
หากเราไม่ได้มอบพระพรด้านวัตถุให้กบั มนุษย์แล้ว ใครเล่าในโลกจะสามารถชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ได้?
เป็ นไปได้หรื อไม่ว่าการยอมให้พวกเจ้าเข้าประจาที่ของเจ้าในฐานะคนของเราคือพระพร?
หากเจ้าไม่ได้เป็ นคนของเรา แต่กลับเป็ นคนปรนนิบตั ิ พวกเจ้าจะไม่ดารงอยู่ภายในพระพรของเราเช่นนั้นหรื อ?
ไม่มีแม้สักคนท่ามกลางพวกเจ้าที่สามารถหยัง่ ถึงต้นกาเนิดของวจนะของเราได้ มนุษย์น้ นั —
แทนที่จะหวงแหนความล้าค่าของตาแหน่งที่เราได้ประทานให้พวกเขา พวกเขามากมายหลายคน
บ่มเพาะความไม่พอใจในหัวใจของพวกเขาเพราะตาแหน่ง “คนปรนนิบตั ”ิ
และอีกมากมายหลายคนแพร่ พนั ธุ์ความรักต่อเราในหัวใจของพวกเขาเพราะตาแหน่ง “คนของเรา”
ไม่ควรมีใครพยายามหลอกเรา ดวงตาของเรามองเห็นทุกอย่าง! ใครเล่าท่ามกลางพวกเจ้าที่รบั ด้วยความเต็มใจ
ใครเล่าท่ามกลางพวกเจ้าที่ให้ความเชื่อฟังอย่างครบบริ บูรณ์? หากการกล่าวทักทายราชอาณาจักรไม่ได้ดงั ขึ้น
พวกเจ้าจะสามารถนบนอบอย่างแท้จริงจนถึงปลายทางหรื อไม่? สิ่งที่มนุษย์สามารถทาและคิดได้
และพวกเขาสามารถไปได้ไกลแค่ไหน—สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดเราได้กาหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้านานมาแล้ว
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 10” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งว่าการก่อสร้างราชอาณาจักรได้เริ่ มขึ้นแล้วอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
แต่การกล่าวทักทายราชอาณาจักรก็ยงั ไม่ได้ดงั ขึ้นอย่างเป็ นกิจจะลักษณะเลย
บัดนี้มนั เป็ นเพียงคาเผยพระวจนะของสิ่งที่จะมา เมื่อผูค้ นทั้งหมดได้รับการทาให้ครบบริ บรู ณ์
และทุกชาติในโลกได้กลายมาเป็ นราชอาณาจักรของพระคริ สต์
เช่นนั้นแล้วก็จะถึงเวลาที่เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวานขึ้น วันปัจจุบนั เป็ นก้าวย่างเข้าหาช่วงระยะนั้น
พลังได้ถูกปลดปล่อยเข้าหาวันนั้นแล้ว นี่คือแผนการของพระเจ้า และในอนาคตอันใกล้
แผนการนี้จะถูกทาให้เป็ นจริง อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ทรงสาเร็จทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงดารัสไว้ ดังนั้น
จึงเป็ นที่ชดั เจนว่าชาติท้งั หลายในโลกป็ นเพียงปราสาทในผืนทรายที่สั่นไหวเมื่อกระแสน้ าสูงใกล้เข้ามา:
วันสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว และพญานาคใหญ่สีแดงจะล้มคว่าลงใต้พระวจนะของพระเจ้า
เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการของพระองค์ดาเนินไปอย่างเป็ นผลสาเร็จ บรรดาทูตแห่งสวรรค์ได้ลงมาบนแผ่นดินโลก
ทาอย่างเต็มที่เพื่อให้พระเจ้าพึงพอใจ
พระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ได้เสด็จไปยังสนามแห่งการสูร้ บเพื่อทาสงครามกับศัตรู
ที่ใดก็ตามที่การจุติเป็ นมนุษย์ปรากฏขึ้นคือสถานที่ที่ศตั รู ถูกทาลายจนสิ้นซาก
ประเทศจีนจะเป็ นชาติแรกที่ถูกทาลายล้าง ซึ่งจะถูกทาให้ย่อยยับโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า
พระเจ้าจะไม่ทรงผ่อนปรนให้ที่นนั่ อย่างเด็ดขาด ข้อพิสูจน์ของการล่มสลายลงเรื่ อยๆ
ของพญานาคใหญ่สีแดงสามารถมองเห็นได้ในการโตเต็มวัยวุฒิอย่างต่อเนื่องของผูค้ น
เรื่ องนี้เด่นชัดและมองเห็นได้สาหรับใครก็ตาม
การโตเต็มวัยวุฒิของผูค้ นเป็ นหมายสาคัญอย่างหนึ่งของการตายของศัตรู นี่คือคาอธิบายเล็กๆ น้อยๆ
ของสิ่งที่เป็ นความหมายของ “แข่งขันกับมัน”
ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงเตือนความจาผูค้ นในหลายโอกาสให้ถวายคาพยานที่สวยงามแด่พระองค์เพื่อยกเลิกสถา
นภาพที่ยึดถือโดยมโนคติที่หลงผิด ซึ่งเป็ นความอัปลักษณ์ของพญานาคใหญ่สีแดง ในหัวใจของมนุษย์
พระเจ้าทรงใช้การเตือนความจาเช่นนั้นเพือ่ ทาให้ความเชื่อของผูค้ นมีชีวิตชีวาขึ้น และในการทาเช่นนั้น
ทรงสัมฤทธิ์ผลในการบรรลุพระราชกิจของพระองค์ นี่เป็ นเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า
“มนุษย์สามารถทาอะไรได้กนั แน่? แต่เราทาด้วยตัวเองไม่ดีกว่าหรื อ?” พวกมนุษย์ทง้ ั หมดเป็ นเยี่ยงนี้
พวกเขาไม่เพียงไม่สามารถ แต่พวกเขายังท้อใจและผิดหวังได้ง่ายอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี
พวกเขาจึงไม่สามารถรู ้จกั พระเจ้า พระเจ้าไม่เพียงทรงฟื้ นฟูความเชื่อของมนุษยชาติเท่านั้น
พระองค์ยงั ทรงประสาทความแข็งแรงให้กบั ผูค้ นอย่างลับๆ และสม่าเสมออีกด้วย

ถัดไป พระเจ้าเริ่ มตรัสกับทั้งจักรวาล
พระเจ้าไม่เพียงได้ทรงเริ่ มพระราชกิจใหม่ของพระองค์ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ทรงเริ่ มทัว่ ทั้งจักรวาล
พระองค์ได้ทรงเริ่มทาพระราชกิจใหม่ของวันนี้ ในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ
เนื่องจากพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเปิ ดเผยกิจการของพระองค์ท้งั หมดไปทัว่ แผ่นดินโลก
เพื่อว่าพวกมนุษย์ท้งั หมดที่ได้ทรยศพระองค์จะมานบนอบอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์อีกครั้ง
การพิพากษาของพระเจ้าจะยังคงประกอบด้วยความกรุ ณาและความรักมัน่ คงของพระองค์อยู่
พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์ปัจจุบนั ทัว่ ทั้งแผ่นดินโลกเป็ นโอกาสในการทาให้มนุษย์รู้สึกตื่นตระหนก
กระตุน้ ให้พวกเขาแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะได้หลัง่ ไหลกลับไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ดังนั้น
พระเจ้าจึงตรัสว่า “นี่เป็ นวิธีหนึ่งในวิธีท้งั หลายที่เราทางาน
และเป็ นการกระทาแห่งความรอดสาหรับมนุษย์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย
และสิ่งที่เรายื่นให้พวกเขายังคงเป็ นความรักอย่างหนึ่ง”
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 10” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราใช้สิทธิอานาจของเราบนแผ่นดินโลก เปิ ดเผยคลี่คลายงานของเราในความถ้วนทัว่
ทั้งหมดที่อยู่ภายในงานของเราถูกสะท้อนบนโฉมหน้าของแผ่นดินโลก กล่าวคือ
มวลมนุษย์บนแผ่นดินโลกไม่เคยสามารถจับความเข้าใจความเคลื่อนไหวของเราในสวรรค์ได้เลย
อีกทั้งไม่สามารถใคร่ ครวญถึงวงโคจรและแนววิถีของวิญญาณของเราได้อย่างละเอียดถี่ถว้ น
มนุษย์ส่วนมากจับความเข้าใจแค่เรื่ องเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ภายนอกจิตวิญญาณเท่านั้น
ไร้ความสามารถที่จะจับใจความได้ถึงสภาวะที่แท้จริ งของจิตวิญญาณ
ข้อเรี ยกร้องที่เรากาหนดให้แก่มนุษยชาติไม่ได้ส่งออกมาจากตัวตนที่คลุมเครื อของเราที่อยู่ในสวรรค์
หรื อจากตัวตนที่ไม่สามารถวัดได้ที่เราเป็ นบนแผ่นดินโลก
เราทาข้อเรี ยกร้องที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับวุฒิภาวะของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
เราไม่เคยทาให้ผใู้ ดตกอยู่ในความลาบากยากเย็น อีกทั้งเราไม่เคยขอให้ใครต้อง “เค้นเลือดของเขาออกมา”
เพื่อความยินดีของเรา—ข้อเรี ยกร้องของเราควรจะสามารถถูกจากัดตามสภาพเงื่อนไขเช่นนั้นเท่านั้นหรื อไม่?
จากสรรพสิ่งที่ทรงสร้างบนแผ่นดินโลกนับหมื่นแสน
สิ่งที่ทรงสร้างใดเล่าที่ไม่นบนอบต่ออุปนิสัยแห่งวจนะในปากของเรา?
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างเหล่านี้สิ่งใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าเรา
ที่ไม่ได้ถูกเผาจนเป็ นเถ้าถ่านอย่างสิ้นเชิงโดยวจนะของเราและโดยไฟเผาไหม้ของเรา?
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างเหล่านี้สิ่งใดที่กล้า “เดินวางมาด” ด้วยความเปรมปรี ด์ ทิ ี่ลาพองใจต่อหน้าเรา?
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างสิ่งใดที่ไม่กราบไหว้ต่อหน้าเรา?
เราคือพระเจ้าที่เพียงบังคับความเงียบเชียบให้แก่สิ่งทรงสร้างหรื อไม่? จากบรรดาสิ่งต่างๆ
ในสิ่งทรงสร้างนับหมืน่ แสน เราเลือกคนเหล่านั้นที่สนองเจตนารมณ์ของเรา
จากมนุษย์นับหมืน่ แสนของมวลมนุษย์ เราเลือกคนเหล่านั้นที่ใส่ใจในหัวใจของเรา
เราเลือกดวงดาวที่ดีที่สุดจากดวงดาวทั้งหมดทั้งมวล ด้วยผลจากการนั้น
จึงได้เพิ่มลาแสงริ บหรี่ ของความสว่างให้กบั ราชอาณาจักรของเรา เราดาเนินไปบนแผ่นดินโลก
กระจายสุคนธรสของเราไปทุกหนทุกแห่ง และในทุกๆ แห่ง เราทิ้งรู ปสัณฐานของเราไว้ขา้ งหลัง
แต่ละแห่งจะมีเสียงดังก้องด้วยเสียงของเรา ผูค้ นทุกแห่งอ้อยอิง่ อยู่กบั ทัศนียภาพอันงดงามของเมื่อวานนี้
ด้วยว่ามนุษยชาติท้งั มวลกาลังจดจาอดีต…
มนุษยชาติท้งั มวลถวิลหาที่จะได้เห็นใบหน้าของเรา แต่เมื่อเราลงมาในสภาวะบุคคลบนแผ่นดินโลก
พวกเขาทั้งหมดเกลียดชังการมาถึงของเรา และพวกเขาขับไล่การมาถึงของความสว่าง
ราวกับว่าเราคือศัตรู ของมนุษย์ในสวรรค์ มนุษย์ทกั ทายเราด้วยแสงของฝ่ ายตั้งรับในดวงตาของเขา

และยังคงตืน่ ตัวอยู่ตลอดเวลา กลัวอยู่ลึกๆ ว่าเราอาจมีแผนอืน่ ๆ สาหรับเขา
เพราะมนุษย์คานึงถึงเราว่าเป็ นเพื่อนที่ไม่รู้จกั คุน้ เคยผูห้ นึ่ง
พวกเขารู ้สึกราวกับว่าเราเก็บงาเจตนาที่จะฆ่าพวกเขาตามอาเภอใจ ในสายตาของมนุษย์
เราคือศัตรู ที่เป็ นอันตรายถึงตายผูห้ นึ่ง เมื่อได้ลิ้มรสความอบอุน่ ของเราในท่ามกลางหายนะแล้ว แม้กระนั้น
มนุษย์ยงั คงไม่ตระหนักรู ้ถงึ ความรักของเรา และยังคงแน่วแน่ที่จะขจัดเราออกไปและเยาะเย้ยท้าทายเรา
ไม่มีทางเลยที่เราจะใช้ประโยชน์จากสภาพเงื่อนไขของเขาเพื่อลงมือกระทาการต่อต้านเขา
เรากลับโอบกอดมนุษย์ไว้ในความอบอุน่ ของการสวมกอด เติมปากของเขาให้เต็มไปด้วยความหวาน
และให้ทอ้ งของเขาอิ่มหนาด้วยอาหารจาเป็ น
แต่เมื่อความเดือดดาลอันเต็มไปด้วยความโกรธของเราทาให้ภูเขาและแม่น้ าทั้งหลายสั่นสะเทือน
เราจะไม่มอบรู ปแบบต่างๆ ของการช่วยเหลือเหล่านี้ให้กบั เขาอีกต่อไป เพราะความขี้ขลาดของมนุษย์ ในเวลานี้
เราจะโกรธมากขึ้น จะไม่ยอมให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงได้โอกาสกลับใจและ
ทอดทิ้งความหวังทั้งหมดของเราต่อมนุษย์เสีย
เราจะตวงการลงทัณฑ์อนั สาสมตามที่เขาสมควรได้รับอย่างเต็มที่มาก ในเวลานี้
เสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบจะส่องแสงวาบและคารามกึกก้อง ดุจคลื่นในมหาสมุทรที่โหมกระหน่าด้วยโทสะ
เช่นเดียวกับภูเขานับหมื่นนับพันลูกที่พงั ทลายลงมา เพราะการเป็ นกบฏของเขา
มนุษย์จึงถูกทาให้ลม้ ลงโดยเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบ และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างอื่นๆ
จะถูกทาลายล้างในการกระหน่าเล่นงานของเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบ
และทั้งจักรวาลจะลงมาสู่ความอลหม่านอย่างฉับพลันทันที
และสิ่งทรงสร้างจะไร้ความสามารถที่จะฟื้ นฟูลมหายใจของชีวิตดั้งเดิมได้
กลุ่มมนุษย์จานวนนับหมื่นแสนจะไม่สามารถหลีกหนีเสียงคารามกึกก้องของฟ้าร้องได้
ในท่ามกลางแสงวาบของฟ้าแลบ มนุษย์กลุ่มใหญ่กลุ่มแล้วกลุ่มเล่า ล้มลงสู่กระแสน้ าที่ไหลมาโดยฉับพลัน
ถูกพัดพาไปโดยกระแสน้ าเชี่ยวกรากที่ตกลงมาจากภูเขา ทันใดนั้นเอง โลกของ “พวกมนุษย์”
ก็มาบรรจบกันในสถานที่ซ่ึงเป็ น “บั้นปลาย” ของมนุษย์ ซากศพมากมายไหลลงสู่ผิวน้ าของมหาสมุทร
มนุษยชาติท้งั มวลไปห่างไกลจากเราเพราะความพิโรธของเรา
ด้วยว่ามนุษย์ได้กระทาบาปต่อแก่นแท้แห่งวิญญาณของเรา และการกบฏของเขาทาให้เราขุน่ เคือง
แต่ในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีน้ า มนุษย์คนอื่นๆ
ยังคงชื่นชมคาสัญญาที่เราได้มอบให้กบั พวกเขาท่ามกลางเสียงหัวเราะและเสียงเพลง
เมื่อผูค้ นทั้งหมดพากันนิ่งเงียบ เราก็ฉายแสงที่ส่องประกายแห่งความสว่างออกมาต่อหน้าต่อตาของพวกเขา
เพราะฉะนั้น มนุษย์จงึ ได้กลายเป็ นชัดเจนในจิตใจและกลายเป็ นสดใสในดวงตา

ไม่เต็มใจที่จะนิ่งเงียบอยู่เรื่ อยไปอีกต่อไป ด้วยเหตุน้ีเอง
ความรู ้สึกด้านจิตวิญญาณจึงถูกรวบรวมไว้ในหัวใจของพวกเขาทันที ขณะที่การนี้เกิดขึ้น
มนุษยชาติท้งั มวลได้รับการฟื้ นคืนชีพ โดยที่ละทิง้ ความคับข้องใจที่ไม่ได้พูดถึงของพวกเขา
มนุษย์ท้งั หมดเข้ามาต่อหน้าเรา เมื่อได้รับโอกาสรอดชีวิตอีกครั้งหนึ่งไปแล้วโดยผ่านทางวจนะที่เราประกาศ
นี่เป็ นเพราะมนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโฉมหน้าของแผ่นดินโลก ถึงกระนั้นก็ดี
ผูใ้ ดในท่ามกลางพวกเขาที่เคยมีเจตนาจะดารงชีวิตเพื่อประโยชน์ของเราบ้าง?
ผูใ้ ดในท่ามกลางพวกเขาที่เคยเปิ ดเผยถึงสิ่งต่างๆ
ที่แสนวิเศษในตัวเขาเองที่เขาถวายเพื่อความชื่นชมยินดีของเราบ้าง?
ผูใ้ ดในท่ามกลางพวกเขาที่เคยได้สืบหากลิน่ หอมยวนใจของเราบ้าง? มนุษย์ท้งั ปวงคือสิ่งต่างๆ
ที่หยาบกระด้างและไม่ได้รับการขัดเกลา กล่าวคือ ภายนอกพวกเขาดูเหมือนจะทาให้ตาพร่ า
แต่แก่นแท้ของพวกเขาไม่ได้รักเราอย่างจริงใจ ทั้งนี้เพราะ ในซอกหลืบลึกลงไปในหัวใจมนุษย์
ไม่เคยมีองค์ประกอบใดของเราเลย มนุษย์ขาดพร่ องเกินไป
นั่นคือเมื่อเปรียบเทียบเขากับเราก็ดูเหมือนว่าจะเปิ ดเผยถึงเหวใหญ่ซ่ึงกว้างใหญ่พอๆ
กับความกว้างใหญ่ที่อยู่ระหว่างสวรรค์กบั แผ่นดินโลก ถึงกระนั้น
เราก็ไม่ทาลายจุดที่อ่อนแอและเปราะบางของมนุษย์
อีกทั้งเราก็จะไม่เย้ยหยันเขาเพราะความขาดตกบกพร่ องทั้งหลายของเขา
มือของเราได้กระทาการบนแผ่นดินโลกมานับเป็ นพันๆ ปี และตลอดช่วงเวลาทั้งหมด
สายตาของเราคอยดูแลคุม้ กันมนุษยชาติท้งั มวล
ถึงกระนั้นเราก็ไม่เคยเอาชีวิตมนุษย์สักชีวิตเดียวมาเล่นอย่างไม่ต้งั ใจราวกับว่าเป็ นของเล่น
เราเฝ้าสังเกตความเจ็บปวดที่มนุษย์ได้รับไว้และเข้าใจถึงราคาที่เขาได้จ่าย ขณะที่เขายืนต่อหน้าเรา
เราไม่ปรารถนาที่จะทาให้มนุษย์แปลกใจเพื่อจะตีสอนเขา
อีกทั้งเราไม่ปรารถนาที่จะมอบสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์แก่เขาด้วยเช่นกัน แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น ตลอดเวลานี้
เราได้จดั เตรี ยมให้กบั มนุษย์และมอบให้แก่เขาเท่านั้น ดังนั้นเอง ทั้งหมดที่มนุษย์ชื่นชมก็คือพระคุณของเรา
มันคือความไพบูลย์ท้งั หมดที่มาจากมือของเรา เพราะเราอยู่บนแผ่นดินโลก
มนุษย์จึงไม่เคยได้ทนทุกข์กบั ความทรมานจากความหิวโหย ตรงกันข้าม เราปล่อยให้มนุษย์ได้รับสิ่งต่างๆ
จากมือของเราที่เขาอาจจะได้ชื่นชม และเราปล่อยให้มวลมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภายในพรของเรา
มวลมนุษย์ท้งั ปวงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การตีสอนของเราหรอกหรื อ?
เช่นเดียวกับที่มีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนลึกของภูเขา และมีความสมบูรณ์ของสิ่งต่างๆ
ให้ชื่นชมในห้วงน้ าทั้งหลาย

ผูค้ นที่ใช้ชีวิตภายในวจนะของเราในวันนี้ไม่มีอาหารให้ได้ขอบคุณและลิม้ รสมากขึ้นไปอีกหรอกหรื อ?
เราอยู่บนแผ่นดินโลก และมวลมนุษย์ชื่นชมพรของเราบนแผ่นดินโลก เมื่อเราทิ้งแผ่นดินโลกไว้ขา้ งหลัง
ซึ่งเป็ นเวลาที่งานของเรามาถึงซึ่งความครบบริ บูรณ์ของมันด้วยเช่นกัน
มนุษยชาติจะไม่ได้รับการผ่อนผันของเราอีกต่อไปเพราะความอ่อนแอของพวกเขา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 17” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าเกลียดชังพญานาคใหญ่สีแดงอย่างแท้จริ งไหม? พวกเจ้าเกลียดชังมันอย่างจริ งใจโดยแท้จริ งไหม?
เหตุใดเราจึงได้ถามพวกเจ้าหลายครั้งเหลือเกิน? เหตุใดเราจึงถามคาถามนี้กบั พวกเจ้าต่อไป ซ้ าแล้วซ้ าเล่า?
มีรูปลักษณ์อะไรของพญานาคใหญ่สีแดงในหัวใจของพวกเจ้า? มันได้ถูกลบออกไปแล้วจริ งหรื อ?
พวกเจ้าไม่คานึงถึงมันว่าเป็ นบิดาของพวกเจ้าอย่างแท้จริงหรอกหรื อ?
ผูค้ นทั้งหมดควรล่วงรู ้เจตนารมณ์ของเราในคาถามต่างๆ ของเรา มันไม่ใช่เพื่อยัว่ ยุความโกรธของผูค้ น
อีกทั้งไม่ใช่เพื่อยุยงให้เกิดการกบฏท่ามกลางมนุษย์ อีกทั้งไม่ใช่เพื่อที่มนุษย์อาจพบเจอทางออกของเขาเอง
แต่เป็ นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูค้ นทั้งหมดปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของพญานาคใหญ่สีแดง
ถึงกระนั้นก็ไม่ควรมีผใู้ ดกระวนกระวายใจ ทั้งหมดย่อมจะสาเร็จลุล่วงโดยวจนะของเรา
ไม่มีมนุษย์คนใดอาจมีส่วนร่ วม และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทางานที่เราจะดาเนินการ
เราจะเช็ดอากาศของแผ่นดินทั้งหมดจนสะอาดและกาจัดร่ องรอยทั้งหมดของพวกมารบนแผ่นดินโลก
เราได้เริ่ มต้นแล้ว และเราจะตั้งต้นขั้นตอนแรกของงานแห่งการตีสอนของเราในที่อาศัยของพญานาคใหญ่สีแดง
ด้วยเหตุน้ นั จะเห็นได้ว่าการตีสอนของเราได้บงั เกิดแก่ทวั่ ทั้งจักรวาล
และจะเห็นได้ว่าพญานาคใหญ่สีแดงกับพวกวิญญาณที่มีมลทินทุกประเภทจะไม่มีพลังอานาจที่จะหลีกหนีจากก
ารตีสอนของเรา เพราะเราเฝ้ามองแผ่นดินทั้งหมด เมื่องานของเราบนแผ่นดินโลกเสร็จสิ้น นัน่ คือ
เมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษามาถึงบทอวสาน เราจะตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
ผูค้ นของเราจะได้เห็นการที่เราตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงด้วยความชอบธรรมอย่างแน่นอน
พวกเขาจะริ นการสรรเสริ ญออกมาเพราะความชอบธรรมของเราอย่างแน่นอน
และจะถวายสาธุการนามอันบริ สุทธิ์ของเราตลอดกาลอย่างแน่นอนเพราะความชอบธรรมของเรา ด้วยเหตุน้ี
พวกเจ้าย่อมจะปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเจ้าอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
และย่อมจะสรรเสริ ญเราอย่างเป็ นกิจจะลักษณะทัว่ ทั้งแผ่นดินต่างๆ ตลอดชัว่ กาลนาน!
เมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษาไปถึงขีดสุดของมัน เราจะไม่เร่งรี บที่จะสรุ ปปิ ดงานของเรา
แต่จะผสมกลมกลืนหลักฐานของยุคสมัยแห่งการตีสอนลงไปด้วย
และเปิ ดโอกาสให้คนของเราทั้งหมดเห็นหลักฐานนี้ ในการนี้ยอ่ มจะเกิดดอกผลมากขึ้น
หลักฐานนี้เป็ นวิถีทางที่เราใช้ตีสอนพญานาคใหญ่สีแดง
และเราจะทาให้คนของเราเห็นมันด้วยตาของพวกเขาเอง เพือ่ ที่พวกเขาจะได้รู้จกั อุปนิสยั ของเรามากขึ้น
เวลาที่คนของเราชื่นชมเราคือตอนที่พญานาคใหญ่สีแดงถูกตีสอน
การทาให้ผูค้ นของพญานาคใหญ่สีแดงลุกฮือและก่อกบฏต่อมันเป็ นแผนการของเรา

และนี่คือวิธีการที่เราใช้เพื่อทาให้คนของเรามีความเพียบพร้อม
และเป็ นโอกาสอันยิ่งใหญ่สาหรับคนของเราทั้งหมดที่จะเติบโตในชีวิต
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 28” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อดวงจันทร์ที่เจิดจ้าปรากฏขึ้น ค่าคืนอันเงียบสงบก็พงั ทลายโดยพลัน แม้ว่าดวงจันทร์จะขาดเป็ นริ้ ว
แต่มนุษย์ก็ร่าเริงดี และนัง่ อย่างเปี่ ยมสันติสุขใต้แสงจันทร์ ดื่มด่าฉากอันสวยงามเคียงข้างแสงจันทร์
มนุษย์ไม่สามารถบรรยายอารมณ์ของเขาได้ มันเป็ นราวกับว่าเขาปรารถนาที่จะโยนความคิดต่างๆ
ของเขากลับสู่อดีต ราวกับว่าเขาปรารถนาที่จะมองไปข้างหน้าสู่อนาคต ราวกับว่าเขากาลังชืน่ ชมปัจจุบนั
รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา และท่ามกลางอากาศน่าสบายมีกลิ่นอันสดชื่นแทรกซึมอยู่
ขณะที่สายลมอ่อนๆ เริ่ มพัดโชย มนุษย์ก็ได้กลิ่นสุคนธรสอันหอมหวน และดูเหมือนว่ามันจะทาให้เขามึนเมา
ไร้ความสามารถที่จะปลุกเร้าตัวเขาเอง นี่เองคือเวลาที่เราได้มาท่ามกลางมนุษย์ดว้ ยตัวเราเอง
และมนุษย์มีสานึกรับรู ้เพิ่มสูงขึ้นต่อกลิ่นหอมเข้มข้นนั้น และด้วยเหตุน้ นั
มนุษย์ท้งั ปวงจึงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสุคนธรสอันหอมหวนนี้ เรามีสันติสุขกับมนุษย์
มนุษย์มีชีวิตในความปรองดองกับเรา เขาจะไม่เบี่ยงเบนอีกต่อไปในความคานึงที่เขามีถงึ เรา
เราจะไม่ตดั แต่งความขาดตกบกพร่ องต่างๆ ของมนุษย์อกี ต่อไป
จะไม่มีสีหน้าเป็ นทุกข์บนใบหน้าของมนุษย์อีกต่อไป และความตายจะไม่คุกคามมวลมนุษย์ท้งั ปวงอีกต่อไป
วันนี้เราก้าวหน้าไปพร้อมกับมนุษย์สู่ยคุ แห่งการตีสอน ไปข้างหน้าเคียงข้างกันกับเขา เรากาลังทางานของเรา
กล่าวคือ เราฟาดคทาของเราลงไปท่ามกลางมนุษย์และมันก็ตกลงบนสิ่งที่เป็ นกบฏภายในมนุษย์
ในสายตาของมนุษย์ คทาของเราดูเหมือนจะมีพลังอานาจพิเศษ กล่าวคือ
มันเข้าตีพวกที่เป็ นศัตรู ของเราทั้งหมดและไม่ละเว้นพวกเขาง่ายๆ ท่ามกลางพวกที่ต่อต้านเราทั้งหมด
คทาทาหน้าที่ที่มีมาแต่กาเนิดของมัน
บรรดาผูท้ ี่อยู่ในมือของเราทั้งหมดย่อมปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเรา
และพวกเขาไม่เคยได้เยาะเย้ยท้าทายความปรารถนาของเราหรื อเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ของพวกเขา
ผลลัพธ์คือห้วงน้ าจะคาราม ภูเขาจะพังทลาย แม่น้ าใหญ่จะแยกสลาย
มนุษย์จะโน้มเอียงเข้าหาการเปลีย่ นแปลงตลอดไป ดวงอาทิตย์จะสลัว ดวงจันทร์จะมืดมัว
มนุษย์จะไม่มีวนั แห่งการมีชีวิตอยู่ในสันติสุขอีกต่อไป จะไม่มีเวลาแห่งความสงบเงียบบนแผ่นดินอีกต่อไป
ฟ้าสวรรค์จะไม่มีทางสงบและนิ่งเงียบอีก และย่อมจะไม่สู้ทนอีกต่อไป
ทุกสรรพสิง่ จะได้รับการสร้างขึ้นใหม่และจะฟื้ นฟูรูปลักษณ์ดง้ ั เดิมของพวกเขา
ครอบครัวทั้งหมดบนแผ่นดินโลกจะถูกแยกจากกัน
และประชาชาติท้งั หมดบนแผ่นดินโลกจะถูกฉีกออกเป็ นชิ้นๆ
วันแห่งการอยู่ร่วมกันอีกครั้งระหว่างสามีกบั ภรรยาจะหมดไป มารดากับบุตรจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปแล้ว
จะไม่มีการบรรจบพบกันของบิดากับบุตรี อีก ทั้งหมดที่เคยมีบนแผ่นดินโลกจะถูกเราทุบแตกละเอียด

เราไม่ให้โอกาสผูค้ นปลดปล่อยอารมณ์ของพวกเขา
เพราะเราปราศจากอารมณ์และได้รู้สึกรังเกียจอารมณ์ของผูค้ นในระดับสุดขั้ว เป็ นเพราะอารมณ์ระหว่างผูค้ น
เราจึงได้ถูกโยนไปไว้ขา้ งหนึ่ง และด้วยเหตุน้นั เราจึงได้กลายเป็ น “คนอื่น” ในสายตาของพวกเขา
เป็ นเพราะอารมณ์ระหว่างผูค้ น เราจึงได้ถูกลืม เป็ นเพราะอารมณ์ของมนุษย์ เขาจึงฉวยโอกาสที่จะเรี ยนรู ้
“มโนธรรม” ของเขา เป็ นเพราะอารมณ์ของมนุษย์ เขาจึงเหนื่อยล้ากับการตีสอนของเราเสมอ
เป็ นเพราะอารมณ์ของมนุษย์ เขาจึงเรี ยกเราว่าใจร้ายและไม่ยุติธรรม
และพูดว่าเราไม่ใส่ใจความรู ้สึกของมนุษย์ในการที่เราจัดการสิ่งต่างๆ เราก็มีญาติบนแผ่นดินโลกด้วยหรือ?
ใครได้เคยทางานหามรุ่ งหามค่าเหมือนกับเรา โดยไม่คิดถึงอาหารหรือการหลับนอน
เพื่อประโยชน์แห่งแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของเรา? มนุษย์จะสามารถเทียบกับพระเจ้าได้อย่างไร?
มนุษย์จะเข้ากันได้กบั พระเจ้าได้อย่างไร?
พระเจ้าผูท้ รงสร้างจะสามารถเป็ นประเภทเดียวกันกับมนุษย์ผถู้ ูกสร้างได้อย่างไร?
เราจะสามารถใช้ชีวิตและกระทาการพร้อมกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกเสมอได้อย่างไร?
ผูใ้ ดเล่าจะมีความสามารถรู ้สึกกังวลสนใจในหัวใจของเรา? คาอธิษฐานของมนุษย์หรื อ?
ครั้งหนึ่งเราเคยตกลงที่จะร่ วมกับมนุษย์และเดินไปด้วยกันกับเขา—และใช่
จวบจนวันนี้มนุษย์ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ความเอาใจใส่และการคุม้ ครองปกป้องของเรา
แต่จะมีสักวันไหมที่มนุษย์สามารถแยกตัวเขาเองจากความเอาใจใส่ของเรา?
แม้ว่ามนุษย์ไม่เคยได้สร้างภาระให้กบั ตัวเขาเองด้วยการกังวลสนใจในหัวใจของเรา
แต่ผใู้ ดเล่าจะสามารถมีชีวิตในแผ่นดินที่ไร้ความสว่างได้?
เป็ นเพียงเพราะพรของเราเท่านั้นมนุษย์จึงได้มีชีวิตมาจนกระทัง่ วันนี้
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 28” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ประเทศทั้งหลายอยู่ในความวุ่นวายอย่างยิง่ เพราะคทาของพระเจ้าได้เริ่ มเล่นบทบาทของมันบนแผ่นดินโลก
พระราชกิจของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้ในสภาวะของแผ่นดินโลก เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “ห้วงน้ าจะคาราม
ภูเขาจะพังทลาย แม่น้ าใหญ่จะแยกสลาย” นี่เป็ นงานแรกเริ่มของคทาบนแผ่นดินโลก ด้วยผลลัพธ์คือ
“ครอบครัวทั้งหมดบนแผ่นดินโลกจะถูกแยกจากกัน
และประชาชาติท้งั หมดบนแผ่นดินโลกจะถูกฉีกออกเป็ นชิ้นๆ
วันแห่งการอยู่ร่วมกันอีกครั้งระหว่างสามีกบั ภรรยาจะหมดไป มารดากับบุตรจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปแล้ว
จะไม่มีการบรรจบพบกันของบิดากับบุตรี อีก ทั้งหมดที่เคยมีบนแผ่นดินโลกจะถูกเราทุบแตกละเอียด”
เช่นนี้จะเป็ นสภาวะทัว่ ไปของครอบครัวทั้งหลายบนแผ่นดินโลก โดยธรรมชาติแล้ว
นั่นย่อมไม่สามารถเป็ นสภาวะของพวกเขาทั้งหมด แต่เป็ นสภาวะของพวกเขาส่วนใหญ่ ในทางด้านหนึ่ง
นั่นกาลังอ้างอิงถึงรู ปการณ์แวดล้อมที่ผคู้ นของกระแสนี้จะมีประสบการณ์ดว้ ยในอนาคต นัน่ บอกล่วงหน้าว่า
เมื่อพวกเขาได้กา้ วผ่านการตีสอนแห่งพระวจนะและผูไ้ ม่เชื่อได้อยู่ภายใต้มหันตภัยแล้ว
ก็จะไม่มีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวท่ามกลางผูค้ นบนแผ่นดินโลกอีกต่อไป
พวกเขาทั้งหมดจะเป็ นผูค้ นของซีนิม และทั้งหมดจะซื่อสัตย์ในราชอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ นั
วันแห่งการอยู่ร่วมกันอีกครั้งระหว่างสามีกบั ภรรยาจะหมดไป มารดากับบุตรจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปแล้ว
จะไม่มีการบรรจบพบกันของบิดากับบุตรี อีก และดังนั้น ครอบครัวของผูค้ นบนแผ่นดินโลกจะถูกแยกจากกัน
ฉีกเป็ นชิ้นๆ และนี่จะเป็ นพระราชกิจสุดท้ายที่พระเจ้าทรงทาในมนุษย์
และเพราะพระเจ้าจะทรงเผยแผ่พระราชกิจนี้ ไปทัว่ เอกภพ พระองค์ยอ่ มทรงใช้โอกาสนี้ทาให้คาว่า “อารมณ์”
ชัดเจนสาหรับผูค้ น ด้วยเหตุน้นั
จึงเปิ ดโอกาสให้พวกเขาเห็นว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าคือการฉีกครอบครัวของผูค้ นทั้งหมดให้ขาดจากกัน
และแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใช้การตีสอนเพื่อแก้ปัญหา “ความขัดแย้งในครอบครัว”
ทั้งหมดท่ามกลางมวลมนุษย์ ไม่เช่นนั้นแล้ว
คงจะไม่มีทางที่จะปิ ดตัวส่วนสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
ส่วนสุดท้ายของพระวจนะของพระเจ้าตีแผ่ความอ่อนแอที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของมวลมนุษย์—
พวกเขาทั้งหมดมีชีวิตอยู่ภายในอารมณ์—และดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงหลีกเลี่ยงพวกเขาแม้เพียงคนเดียว
และทรงเปิ ดโปงความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เหตุใดจึงยากที่ผคู้ นจะแยกตัวเองออกจากอารมณ์?
การทาเช่นนั้นล้าเลิศกว่ามาตรฐานทั้งหลายแห่งมโนธรรมหรื อ?
มโนธรรมสามารถทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็จลุล่วงได้หรื อ?

อารมณ์สามารถช่วยให้ผคู้ นผ่านความทุกข์ยากได้หรือ? ในสายพระเนตรของพระเจ้า
อารมณ์เป็ นศัตรู ของพระองค์—นี่ไม่ได้ถกู แถลงไว้อย่างชัดเจนในพระวจนะของพระเจ้าหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 28” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดมีพระอุปนิสยั บางส่วนของพระองค์อยู่ในนั้น
พระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่สามารถแสดงออกในพระวจนะได้อย่างครบถ้วน
ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่าในพระองค์น้ นั มีความมัง่ คัง่ มากเพียงใด ไม่ว่าจะอย่างไรแล้ว
สิ่งที่ผคู้ นมองเห็นและสัมผัสได้ก็มีจากัด เช่นเดียวกับความสามารถของผูค้ น
ถึงแม้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีความชัดเจน ผูค้ นก็ไร้ความสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างครบถ้วน
จงนาพระวจนะเหล่านี้มาเป็ นตัวอย่าง: “ในแสงสว่างวาบของฟ้าแลบ สัตว์ทุกตัวถูกเผยรู ปร่ างที่แท้จริ งของมัน
ดังนั้น เมื่อได้รับความกระจ่างด้วยความสว่างของเรา
มนุษย์ก็ได้รับความสะอาดบริ สุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยครอบครองกลับคืนมาอีกครั้งเช่นกัน โอ้ โลกเก่าๆ
อันเสื่อมทราม! ในที่สุด มันได้ลม้ คว่าลงไปในน้ าโสโครก และด้วยการจมลงไปอยู่ใต้พนื้ ผิว
จึงได้ละลายไปเป็ นโคลนตม!” พระวจนะทั้งหมดของพระเจ้ามีการทรงเป็ นของพระองค์อยูใ่ นนั้น
และแม้ว่าผูค้ นทุกคนจะตระหนักรู ้ถงึ พระวจนะเหล่านี้ แต่ไม่เคยมีใครได้รู้ความหมายของพระวจนะเลย
ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว ทุกคนที่ตา้ นทานพระองค์ลว้ นเป็ นศัตรู ของพระองค์ กล่าวคือ
พวกที่เป็ นของวิญญาณชัว่ ก็คือสัตว์ท้งั หลายนัน่ เอง จากการนี้
คนเราสามารถสังเกตเห็นสภาวะที่แท้จริ งของคริ สตจักรได้
มนุษย์ท้งั ปวงได้รับความกระจ่างโดยพระวจนะของพระเจ้า และในความสว่างนี้
พวกเขาตรวจสอบตนเองโดยมิได้อยู่ภายใต้การสั่งสอนหรื อการตีสอนหรือการถอดถอนของผูอ้ ื่นโดยตรง
โดยมิได้อยู่ภายใต้วิธีการทาสิ่งทั้งหลายแบบมนุษย์คนอื่นๆ และโดยไม่ได้มีผอู้ ื่นมาบ่งชี้สิ่งทั้งหลายแต่อย่างใด
จาก “มุมมองแบบจุลทรรศน์” พวกเขามองเห็นอย่างชัดเจนมากจริ งๆ
แล้วว่ามีอาการป่ วยมากเพียงใดภายในของพวกเขา ในพระวจนะของพระเจ้านั้น
วิญญาณทุกประเภทถูกแบ่งกลุ่มและถูกเผยออกมาในรู ปลักษณ์ด้งั เดิมของมัน
วิญญาณของทูตสวรรค์ท้งั หลายมีความกระจ่างและความรู ้แจ้งมากกว่า ดังนั้น พระวจนะของพระเจ้าจึงมีว่า
“มนุษย์ก็ได้รับความสะอาดบริ สุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยครอบครองกลับคืนมาอีกครั้ง”
พระวจนะเหล่านี้ข้ นึ อยูก่ บั ผลลัพธ์ข้นั สุดท้ายที่พระเจ้าทรงสัมฤทธิ์ แน่นอนว่า สาหรับชัว่ ขณะนี้
ผลลัพธ์น้ียงั ไม่อาจสัมฤทธิ์ได้อย่างครบถ้วน—มันเป็ นเพียงการชิมลาง
ซึ่งจะสามารถมองเห็นน้ าพระทัยพระเจ้าได้โดยผ่านทางสิ่งนี้
พระวจนะเหล่านี้เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผูค้ นจานวนมากจะแหลกสลายภายในพระวจนะของพระเจ้า
และจะถูกทาให้พ่ายแพ้ในกระบวนการที่ค่อยเป็ นค่อยไปแห่งการทาให้ผคู้ นทั้งปวงสะอาดบริ สุทธิ์ ในที่น้ี คาว่า
“[มัน] จึงได้ละลายไปเป็ นโคลนตม!” ไม่ได้ขดั แย้งกับการที่พระเจ้ากาลังทรงทาลายโลกด้วยไฟ และ “ฟ้าแลบ”

อ้างอิงถึงพระพิโรธของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงปล่อยพระพิโรธอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ออกมา
จะส่งผลลัพธ์ให้ท้งั โลกได้รับประสบการณ์กบั ความวิบตั ิทุกชนิด เช่น ภูเขาไฟระเบิด
เมื่อยืนอยู่บนที่สูงขึ้นในท้องฟ้า จะสามารถมองเห็นว่าบนแผ่นดินโลกนั้น
ความหายนะทุกรู ปแบบเข้าใกล้มวลมนุษย์ท้งั ปวงมากขึ้นทุกวัน เมื่อมองลงมาจากบนที่สูง
แผ่นดินโลกแสดงให้เห็นฉากต่างๆ อันหลากหลาย เช่น ฉากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหว
ไฟเหลวพวยพุง่ แบบไม่มีการบอกกล่าว ลาวาไหลไปอย่างอิสระ ภูเขาทั้งหลายขยับเขยือ้ น
และแสงเย็นส่องระยิบระยับไปทัว่ ทัว่ ทั้งโลกได้จมลงสู่เปลวเพลิง
นี่คือฉากเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์
และนั่นคือเวลาแห่งการพิพากษาของพระองค์
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่มีเลือดเนื้อจะไร้ความสามารถที่จะหลีกหนีไปได้ ด้วยเหตุน้ี
จึงไม่จาเป็ นต้องใช้สงครามระหว่างประเทศทั้งหลายและความขัดแย้งระหว่างผูค้ นเพื่อที่จะทาลายทั้งโลก
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น โลกกลับจะ “ชื่นชมตัวมันเองอย่างมีจิตสานึก” ภายในเปลแห่งการตีสอนของพระเจ้า
ไม่มีสักคนที่จะสามารถหลีกหนีได้ ทุกๆ คนต้องประสบพบผ่านความทุกข์ยากสาหัสนี้ทีละคน หลังจากนั้น
ทัว่ ทั้งจักรวาลจะส่งประกายด้วยรัศมีอนั พิสุทธิ์อีกครั้ง และมวลมนุษย์ท้งั ปวงจะเริ่ มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
และพระเจ้าจะทรงอยู่ในการหยุดพักเหนือจักรวาล และแต่ละวันจะทรงอานวยพระพรแก่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
ฟ้าสวรรค์จะไม่อา้ งว้างอย่างเหลือทน แต่จะฟื้ นคืนพลังที่มนั ไม่เคยมีนับตั้งแต่การทรงสร้างโลก และการมาของ
“วันที่หก” จะเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเริ่ มต้นพระชนม์ชีพใหม่ ทั้งพระเจ้าและมวลมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพัก
และจักรวาลจะไม่ขุ่นมัวหรื อโสโครกอีกต่อไป แต่จะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ นี่คอื เหตุผลทีพ่ ระเจ้าได้ตรัสว่า
“แผ่นดินโลกจะเลิกหยุดนิ่งไม่ไหวติงและเงียบสงัดเป็ นตายอีกต่อไป
สวรรค์จะไม่อา้ งว้างและเศร้าโศกอีกต่อไป”
ในราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่เคยมีความไม่ชอบธรรมหรื ออารมณ์แบบมนุษย์ หรื ออุปนิสยั เสื่อมทรามใดๆ
ของมวลมนุษย์ เพราะการรบกวนของซาตานไม่มอี ยู่ที่นนั่ “ประชากร”
ทั้งหมดล้วนสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า และชีวิตในสวรรค์คือชีวิตที่เต็มเปี่ ยมด้วยความชื่นบานยินดี
บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดในสวรรค์จะมีพระปรี ชาญาณและพระเกียรติของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 18” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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อาจกล่าวได้ว่าถ้อยดารัสของวันนี้ท้งั หมดเป็ นการพยากรณ์เรื่ องอนาคตทั้งหลาย
ถ้อยดารัสเหล่านี้เป็ นวิธีที่พระเจ้าทรงทาการจัดการเตรี ยมการสาหรับขัน้ ตอนถัดไปของพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าทรงเกือบจะได้เสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์ในผูค้ นแห่งคริ สตจักร
และหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงปรากฏเบื้องหน้าผูค้ นทั้งหมดด้วยความเดือดดาล ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า
“เราจะทาให้ผูค้ นบนแผ่นดินโลกยอมรับรู ้ถึงการกระทาของเรา และกิจการของเราจะได้รับการพิสูจน์เบื้องหน้า
‘บัลลังก์พิพากษา’ เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นอาจได้รับการยอมรับรู ้ท่ามกลางผูค้ นทัว่ แผ่นดินโลก
ซึ่งทั้งหมดจะยอมจานน” เจ้าได้เห็นสิ่งใดในพระวจนะเหล่านี้ไหม?
ในนี้คือบทสรุ ปความของส่วนถัดไปของพระราชกิจของพระเจ้า
ก่อนอื่นพระเจ้าจะทาให้สุนัขเฝ้ายามทั้งหมดที่ใช้พลังอานาจทางการเมือง
ปักใจเชื่ออย่างจริ งใจและพระองค์จะทาให้พวกมันก้าวถอยหลังจากเวทีแห่งประวัติศาสตร์ดว้ ยความสมัครใจขอ
งพวกมันเอง ไม่มีวนั ต่อสู้เพื่อสถานะอีก และไม่มีวนั มีส่วนร่ วมในกลอุบายและแผนร้ายอีก
พระราชกิจนี้ตอ้ งดาเนินการให้เสร็จสิ้นผ่านทางพระเจ้า โดยการยกระดับความวิบตั ิต่างๆ นานาบนแผ่นดินโลก
แต่มนั ไม่ใช่กรณีว่าพระเจ้าจะทรงปรากฏเลย ณ เวลานี้
ประเทศของพญานาคใหญ่สีแดงจะยังคงเป็ นแผ่นดินแห่งความโสมม
และดังนั้นพระเจ้าจึงจะไม่ทรงปรากฏพระองค์ แต่จะเพียงแค่ทรงออกมาในรู ปของการตีสอนเท่านั้น
เช่นนั้นคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งไม่มีผใู้ ดสามารถหลีกหนีได้ ในระหว่างเวลานี้
พวกที่อาศัยอยู่ในประเทศของพญานาคใหญ่สีแดงทั้งหมดจะทนทุกข์กบั หายนะ
ซึ่งโดยธรรมดาแล้วจะรวมถึงราชอาณาจักรบนแผ่นดินโลก (คริ สตจักร) ด้วย
นี่เป็ นเวลาแน่แท้ที่ขอ้ เท็จจริ งจะปรากฏออกมา และดังนั้นผูค้ นทั้งหมดจึงผ่านประสบการณ์กบั มัน
และไม่มีผูใ้ ดสามารถหลีกหนีได้ พระเจ้าได้ทรงลิขิตการนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว
มันเป็ นเพราะขั้นตอนนี้ของพระราชกิจอย่างแน่นอนที่พระเจ้าตรัสว่า
“บัดนี้เป็ นเวลาที่จะดาเนินการแผนการอันใหญ่หลวงให้เสร็จสิ้น”
เพราะในอนาคตจะไม่มีคริ สตจักรบนแผ่นดินโลก และสืบเนื่องจากการมาถึงของมหันตภัย
ผูค้ นจึงจะเพียงแค่สามารถคิดเกีย่ วกับสิ่งที่อยูข่ า้ งหน้าพวกเขา และจะเพิกเฉยต่อสิ่งอื่นทุกสิง่
และมันจะลาบากยากเย็นสาหรับพวกเขาที่จะชื่นชมพระเจ้าท่ามกลางมหันตภัย ด้วยเหตุน้ นั
ผูค้ นจึงถูกขอให้รักพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งหมดของพวกเขาในระหว่างเวลาที่น่าอัศจรรย์น้ี
เพื่อให้พวกเขาไม่พลาดโอกาส เมื่อข้อเท็จจริ งนี้ผ่านพ้น
พระเจ้าจะได้ทรงทาให้พญานาคใหญ่สีแดงพ่ายแพ้อย่างถึงที่สุดแล้ว

และด้วยเหตุน้ นั งานแห่งคาพยานของประชากรของพระเจ้าก็จะมาถึงบทอวสาน หลังจากนั้น
พระเจ้าก็จะทรงตั้งต้นขั้นตอนถัดไปของพระราชกิจ โดยทาลายประเทศของพญานาคใหญ่สีแดง
และในท้ายที่สุดก็ตอกตรึ งผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวาลแบบห้อยหัวลงบนกางเขน
ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงทาลายล้างมวลมนุษย์ท้งั ปวง—
เหล่านี้คือขั้นตอนในอนาคตของพระราชกิจของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ นั
พวกเจ้าควรพยายามทาดีที่สุดของพวกเจ้าเพื่อรักพระเจ้าในสภาพแวดล้อมที่เปี่ ยมสันติสุขนี้
ในอนาคตเจ้าจะไม่มีโอกาสเหมาะที่จะรักพระเจ้าอีกแล้ว
เนื่องจากผูค้ นมีเพียงแค่โอกาสเหมาะที่จะรักพระเจ้าในเนื้อหนังเท่านั้น เมื่อพวกเขาดารงชีวติ ในอีกโลกหนึ่ง
จะไม่มีผใู้ ดพูดถึงการรักพระเจ้า นี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างหรื อ?
และดังนั้นพวกเจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรในระหว่างวันเวลาแห่งชีวิตของพวกเจ้า? เจ้าเคยได้นึกถึงการนี้ไหม?
เจ้ากาลังรอคอยจนกระทัง่ หลังจากที่เจ้าตายจึงจะรักพระเจ้าหรื อ? นี่ไม่ใช่การพูดที่ไร้สาระหรื อ? วันนี้
เหตุใดเจ้าจึงไม่ไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้า?
การรักพระเจ้าขณะที่ยงั คงไม่ว่างสามารถเป็ นความรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้าได้หรื อ?
สาเหตุที่มีการพูดว่าขั้นตอนนี้ของพระราชกิจของพระเจ้าจะมาถึงบทอวสานในไม่ช้าเป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงมี
คาพยานต่อหน้าซาตานแล้ว ด้วยเหตุน้ นั จึงไม่มีความจาเป็ นที่มนุษย์ตอ้ งทาสิ่งใด
มนุษย์เพียงแค่ถูกขอให้ไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้าในหลายปี ที่เขามีชีวิต—นี่คือกุญแจ
เพราะข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าไม่สูง และยิ่งไปกว่านั้น
เพราะมีความวิตกกังวลที่เผาผลาญอยู่ในพระทัยของพระองค์
พระองค์จงึ ได้ทรงเปิ ดเผยบทสรุ ปความของขั้นตอนถัดไปของพระราชกิจก่อนที่ข้นั ตอนนี้ของพระราชกิจจะได้เ
สร็จสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีเวลามากเพียงใด
หากพระเจ้าไม่ทรงกระวนกระวายในพระทัยของพระองค์ พระองค์จะตรัสพระวจนะเหล่านี้แต่เนิ่นๆ
เช่นนี้หรื อ? เป็ นเพราะเวลามีน้อยนั่นเองที่พระเจ้าทรงพระราชกิจในหนทางนี้
มีการหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถรักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของพวกเจ้า ด้วยสุดจิตใจของพวกเจ้า
และด้วยพละกาลังทั้งหมดของพวกเจ้า ในแบบเดียวกันกับที่พวกเจ้าทะนุถนอมชีวิตของพวกเจ้าเอง
นี่ไม่ใช่ชีวิตที่มีความหมายที่สุดหรื อ? เจ้าจะสามารถพบเจอความหมายของชีวิตได้จากที่อื่นใดอีก?
เจ้าไม่ใช่กาลังตาบอดเหลือเกินหรื อ? เจ้าเต็มใจที่จะรักพระเจ้าหรื อไม่?
พระเจ้าทรงควรค่าต่อความรักของมนุษย์ไหม? ผูค้ นควรค่าต่อความรักบูชาของมนุษย์หรื อไม่?
ดังนั้นเจ้าควรทาสิ่งใด? จงรักพระเจ้าอย่างกล้าหาญ โดยไม่อิดออด
และมองให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงทาสิ่งใดกับเจ้า จงมองเห็นว่าพระองค์จะทรงสังหารเจ้าหรือไม่ โดยสรุ ปแล้ว

ภารกิจแห่งการรักพระเจ้าสาคัญมากกว่าการคัดลอกและการเขียนบันทึกสิ่งทั้งหลายเพื่อพระเจ้า
เจ้าควรให้ตาแหน่งแรกแก่สิ่งซึ่งสาคัญที่สุด เพื่อที่ชีวิตของเจ้าอาจมีคุณค่ามากขึ้นและเต็มไปด้วยความสุข
และจากนั้นเจ้าควรรอคอย “การตัดสินโทษ” ของพระเจ้าสาหรับเจ้า
เรากังขาว่าแผนการของเจ้าจะรวมถึงการรักของพระเจ้าหรื อไม่
เราปรารถนาให้แผนการของทุกคนกลายเป็ นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงทาให้ครบบริ บูรณ์
และให้แผนการเหล่านั้นทั้งหมดกลายเป็ นจริ ง
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 42” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

6. พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
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เราชอบธรรม เราไว้วางใจได้ และเราคือพระเจ้าผูต้ รวจดูหัวใจด้านในสุดของมนุษย์!
เราจะเผยให้เห็นทันทีว่าผูใ้ ดเที่ยงแท้และผูใ้ ดเทียมเท็จ จงอย่าตระหนก
ทุกสรรพสิ่งทางานสอดคล้องกับเวลาของเรา ผูใ้ ดต้องการเราอย่างจริ งใจ และใครไม่ตอ้ งการ—
เราจะบอกพวกเจ้า ทีละคน พวกเจ้าเพียงแต่ดูแลเรื่ องการกินให้หมด ดื่มให้หมด
และเข้ามาใกล้ชิดเราเมื่อเจ้าเข้ามาอยู่ต่อหน้าเรา และเราจะทางานของเราด้วยตัวเราเอง
จงอย่าวิตกเกินไปกับการให้เกิดผลลัพธ์อนั รวดเร็ว
งานของเราไม่ใช่บางสิ่งที่สามารถทาให้สาเร็จลุล่วงได้ในทันที ภายในงานนั้นมีข้นั ตอนต่างๆ
ของเราและสติปัญญาของเรา และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทาไมสติปัญญาของเราจึงสามารถเผยให้เห็นได้
เราจะให้พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่กระทาโดยมือของเรา—คือการลงโทษคนชัว่ และมอบบาเหน็จรางวัลแก่คนดี
แน่นอนที่สุดว่าเราไม่โปรดปรานใครคนใด เจ้าผูซ้ ่งึ รักเราอย่างจริ งใจ เราก็จะรักเจ้าอย่างจริงใจ
และสาหรับพวกที่ไม่รักเราอย่างจริงใจ ความโกรธของเราจะเกิดกับพวกเขาเรื่ อยไป
เพื่อที่พวกเขาอาจจะจดจาไปจนชัว่ กัลปาวสานว่าเราคือพระเจ้าเที่ยงแท้
พระเจ้าผูต้ รวจดูหัวใจด้านในสุดของมนุษย์ จงอย่ากระทาการวิธีหนึ่งต่อหน้าผูอ้ นื่
แต่กระทาการอีกวิธีหนึ่งลับหลังพวกเขา เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทาอย่างชัดเจน
และแม้ว่าเจ้าอาจจะหลอกผูอ้ ื่นได้ แต่เจ้าไม่สามารถหลอกเราได้ เราเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจน
เป็ นไปไม่ได้สาหรับเจ้าที่จะปกปิ ดสิ่งใด ทุกสิ่งล้วนอยูภ่ ายในมือของเรา
อย่าคิดว่าตัวเจ้าเองเฉลียวฉลาดมากนักที่ทาการคานวณเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้าออกมาเพื่อความได้เปรี ยบของเจ้า
เราบอกเจ้าว่า ไม่ว่ามนุษย์อาจจะคิดวางแผนการมากมายเพียงใดก็ตาม
ไม่ว่าแผนเหล่านั้นจะเป็ นจานวนพันหรือเป็ นจานวนหมืน่
ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถหนีรอดจากฝ่ ามือของเราได้ สรรพสิ่งและวัตถุท้งั หมดถูกควบคุมโดยมือของเรา
นับประสาอะไรกับคนๆ เดียว! จงอย่าพยายามหลบเลีย่ งเราหรื อหลบซ่อน จงอย่าพยายามฉอเลาะหรื อปกปิ ด
เป็ นไปได้หรื อที่เจ้ายังคงไม่เห็นว่าใบหน้าอันรุ่งโรจน์ของเรา ความโกรธของเราและการพิพากษาของเรา
ได้รับการเผยต่อสาธารณะแล้ว? ใครก็ตามที่ไม่ตอ้ งการเราอย่างจริ งใจ
เราก็จะพิพากษาพวกเขาทันทีและโดยไม่มีความปรานี ความสงสารของเราได้มาถึงจุดสิน้ สุดแล้ว
ไม่มีเหลืออีกแล้ว จงอย่าเป็ นพวกคนหน้าซื่อใจคดอีกต่อไป และหยุดวิถีทางต่างๆ
อันป่ าเถื่อนและบุ่มบ่ามของเจ้าเสีย
บุตรของเราเอ๋ ย จงระมัดระวัง จงใช้เวลาอยู่ต่อหน้าเราให้มากยิ่งกว่าเดิม และเราจะควบคุมดูแลเจ้า
จงอย่าเกรงกลัว จงนาดาบสองคมที่คมกริ บของเราออกมาและ—โดยสอดคล้องกับเจตจานงของเรา—

จงต่อสู้กบั ซาตานจนถึงที่สุด เราจะคุม้ ครองปกป้องเจ้า จงอย่ากังวล กล่าวคือ
ทุกสรรพสิ่งที่ปกปิ ดไว้จะถูกเปิ ดและเผยออกมา เราคือดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างออกไป
ให้ความกระจ่างต่อความมืดทั้งหมดอย่างไร้ความปรานี การพิพากษาทั้งหมดทั้งสิ้นของเราได้ลงมาถึงแล้ว
คริ สตจักรคือสนามรบ พวกเจ้าทั้งหมดควรเตรี ยมตัวพวกเจ้าเองให้พร้อม
และอุทิศการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งปวงของเจ้าให้กบั การสูร้ บอันเด็ดเดี่ยวครั้งสุดท้าย
เราจะคุม้ ครองปกป้องเจ้าอย่างแน่นอน เพื่อที่เจ้าอาจจะได้ต่อสู้โดยมีชยั ชนะเพื่อเราอย่างเต็มที่
จงรอบคอบ—ปัจจุบนั หัวใจของผูค้ นนั้นหลอกลวงและคาดเดาไม่ได้
และพวกเขาไม่มีหนทางที่จะได้รับความไว้วางใจของผูค้ นอื่นๆ เลย มีแต่เราเท่านั้นที่ทาเพื่อพวกเจ้าอย่างบริ บูรณ์
ไม่มีความหลอกลวงในเรา แค่เพียงพึ่งพาเรา!
บรรดาบุตรของเราจะได้รับชัยชนะในการสูร้ บอันเด็ดเดี่ยวครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน
และซาตานจะต้องออกมาเพื่อต่อสู้ดนิ้ รนแบบถึงเป็ นถึงตายอย่างแน่นอนที่สุด จงอย่าได้มีความเกรงกลัว!
เราคือพลังของเจ้า และเราคือทุกสิ่งของเจ้า จงอย่าคิดถึงสิ่งต่างๆ วกไปวนมา
เจ้าไม่สามารถใส่ใจต่อความคิดมากมายถึงเพียงนั้นได้ เราได้กล่าวมาก่อนแล้วว่า
เราจะไม่ดึงพวกเจ้าไปตามเส้นทางอีกต่อไป เพราะเวลากระชั้นเกินไป เราไม่มีเวลามากกว่านี้อีกแล้วที่จะหูเจ้า
และคอยเตือนพวกเจ้าทุกหนทุกแห่ง—มันเป็ นไปไม่ได้! เจ้าเพิ่งเสร็จสิ้นการตระเตรี ยมของเจ้าเพื่อการสู้รบ
เรารับผิดชอบตัวเจ้าเต็มที่ ทุกสรรพสิ่งอยู่ภายในมือของเรา นี่คือการสู้รบแบบถึงเป็ นถึงตาย
และไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งจะต้องพินาศแน่นอน แต่เจ้าต้องเข้าใจชัดเจนในการนี้ว่า
เราคือผูช้ นะตลอดกาลและไม่เคยแพ้ และซาตานจะพินาศอย่างแน่นอน นี่คือวิธีการเข้าประชิดของเรา
งานของเรา เจตจานงของเรา และแผนการของเรา!
มันเสร็จสิ้นแล้ว! เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด! จงอย่าขี้ขลาดหรื อกลัว เรากับเจ้า และเจ้ากับเรา
จะเป็ นกษัตริ ยไ์ ปชัว่ กาลนาน! คาพูดของเรา เมื่อได้กล่าวไปแล้วนั้น จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์ต่างๆ
จะเกิดกับพวกเจ้าในไม่ช้า จงเฝ้าระวัง! เจ้าควรใคร่ ครวญทุกบรรทัดให้ดี
จงอย่าทาให้คาพูดของเราคลุมเครื ออีกต่อไป เจ้าต้องชัดเจนกับคาพูดเหล่านี้! เจ้าต้องจาไว้—
จงใช้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทาได้ในการอยู่ต่อหน้าเรา!
จาก “บทที่ 44” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้เริ่ มดาเนินการเพือ่ ลงโทษพวกที่กระทาชัว่ และพวกที่ใช้อานาจ ตลอดจนผูท้ ี่ข่มเหงปวงบุตรของพระเจ้า
จากนี้ไปหัตถ์แห่งประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราจะอยู่บนพวกที่โต้แย้งเราอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดไป
จงรู ้ไว้! นี่คือการเริ่ มต้นแห่งการพิพากษาของเรา และจะไม่มีการแสดงความปรานีแก่ผใู้ ด
จะไม่มีผูใ้ ดได้รับการยกเว้น เพราะเราคือพระเจ้าที่ปราศจากอคติซ่ึงปฏิบตั ิความชอบธรรม
และจะเป็ นการดีที่พวกเจ้าทั้งมวลจะตระหนักในข้อนี้เอาไว้
ไม่ใช่ว่าเราปรารถนาจะลงโทษบรรดาผูท้ ี่กระทาชัว่
แต่นี่คือผลตอบแทนที่พวกเขาได้นามาสู่ตวั พวกเขาเองด้วยการทาชัว่ ของพวกเขาเอง เราไม่ได้เร่ งจะลงโทษใคร
และเราก็มิได้ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ดอย่างไม่เที่ยงธรรม—เรานั้นชอบธรรมต่อทุกคน
เรารักบุตรทั้งหลายของเราอย่างแน่นอน และเราเกลียดชังคนชัว่ เหล่านั้นที่ทา้ ทายเราอย่างแน่นอน
ข้อนี้คือหลักการเบื้องหลังการกระทาทั้งหลายของเรา
พวกเจ้าทุกคนควรมีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในเรื่ องประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราไว้บา้ ง หากพวกเจ้าไม่มี
พวกเจ้าก็ย่อมจะไม่มีความยาเกรงสักนิด และจะกระทาการโดยประมาทต่อหน้าเรา
อีกทั้งพวกเจ้าจะไม่รู้ว่าอะไรที่เราต้องการสัมฤทธิ์ผล อะไรที่เราต้องการทาให้สาเร็จลุล่วง
อะไรที่เราต้องการได้รับไว้ หรื อบุคคลประเภทใดที่ราชอาณาจักรของเราต้องประสงค์
ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา คือ
1. ไม่สาคัญว่าเจ้าจะเป็ นใคร หากในหัวใจของเจ้าโต้แย้งเรา เจ้าย่อมจะได้รับการพิพากษา
2. บรรดาผูท้ ี่เราได้เลือกสรรทั้งหลาย จะได้รับการบ่มวินยั สาหรับการคิดที่ไม่ถูกต้องใดๆ โดยทันที
3. เราจะจัดรวมพวกที่ไม่เชื่อในเราไว้ขา้ งหนึ่ง
เราจะอนุญาตให้พวกเขาพูดและกระทาการโดยประมาทจนถึงที่สิ้นสุด
คือเมื่อเราจะลงโทษพวกเขาโดยครบถ้วนและจาแนกประเภทพวกเขา
4. เราจะดูแลและคุม้ ครองบรรดาผูท้ ี่เชื่อในเราตลอดเวลา
ตลอดเวลานั้นเราจะจัดหาชีวิตให้พวกเขาด้วยหนทางแห่งความรอด ผูค้ นเหล่านี้จะมีความรักของเรา
และพวกเขาจะไม่ลม้ หรื อหลงทางอย่างแน่นอน จุดอ่อนใดๆ ที่พวกเขามีจะอยู่เพียงชัว่ คราวเท่านั้น
และเราจะไม่จดจาจุดอ่อนเหล่านั้นของพวกเขาอย่างแน่นอน

5. พวกที่ดูเหมือนจะเชื่อ แต่ไม่ได้เชื่อจริ งๆ—ผูท้ ี่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ไม่แสวงหาพระคริ สต์
กระนั้นก็ไม่ได้ตา้ นทานด้วย—คนเหล่านี้คือผูค้ นชนิดที่น่าสงสารมากที่สุด
และเราจะทาให้พวกเขามองเห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านทางกิจการทั้งหลายของเรา
เราจะช่วยผูค้ นเช่นนั้นให้รอดและนาพวกเขากลับคืนมาโดยหนทางแห่งการกระทาทั้งหลายของเรา
6. บรรดาบุตรหัวปี คนแรกที่ยอมรับชื่อของเรา จะได้รับพร! เราจะประสาทพรต่างๆ ที่ดีที่สุดแก่พวกเจ้า
เปิ ดโอกาสให้พวกเจ้าชื่นชมยินดีกบั พรเหล่านั้นอย่างเต็มหัวใจอย่างแน่นอน ไม่มผี ใู้ ดจะกล้าขัดขวางการนี้
ทั้งหมดทั้งปวงนี้จะได้รับการตระเตรียมเอาไว้เพื่อพวกเจ้า เพราะนี่คือประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 56” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูไ้ ด้รับการอวยพรคือผูท้ ี่ได้อ่านวจนะของเราและเชื่อว่าวจนะเหล่านั้นจะได้รับการทาให้ลุลว่ ง
เราจะไม่กระทาไม่ดีต่อพวกเจ้าเลย เราจะทาให้สิ่งที่พวกเจ้าเชื่อนั้นได้ลุล่วงไปในตัวเจ้า
นี่คือคาอวยพรของเราที่มีต่อเจ้า วจนะของเราบดขยี้ตรงไปที่จุดซึ่งความลับซ่อนเร้นอยู่ ในคนทุกคน
ทุกคนต่างมีบาดแผลฉกรรจ์ และเราเป็ นแพทย์ฝีมือดีผทู้ าการรักษาพวกเขา ขอเพียงเข้ามาหาเราเท่านั้นเอง
เหตุใดเราจึงกล่าวว่า ในอนาคตจะไม่มีความโศกเศร้าและน้ าตาอีกแล้ว? นั่นก็เพราะเหตุผลนี้คือ ในเรานั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จลุล่วงแล้ว แต่ในเหล่ามนุษย์ ทุกสรรพสิ่งเสื่อมทราม ว่างเปล่า
และเต็มไปด้วยความหลอกลวงต่อเหล่ามนุษย์ ในการอยู่ดว้ ยกันกับเรา เจ้าย่อมได้รับทุกสรรพสิ่งอย่างแน่นอน
และชัดเจนว่า เจ้าย่อมสามารถทั้งได้เห็นและได้ชื่นชมกับพระพรทั้งหมดที่เจ้าไม่อาจเคยจินตนาการมาก่อน
บรรดาพวกที่ไม่มาอยู่ต่อหน้าเรานั้นเป็ นกบฏต่อเราอย่างไม่ตอ้ งสงสัย และเป็ นพวกที่ตา้ นทานเราอย่างแน่แท้
แน่นอนว่า เราจะไม่ปล่อยพวกเขาไปโดยง่าย เราจะตีสอนผูค้ นเช่นนั้นอย่างรุนแรง จงจาการนี้ไว้!
ยิ่งผูค้ นมาอยู่ต่อหน้าเรามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งจะได้รับมากขึ้นเท่านั้น—แม้ว่าจะเป็ นแค่พระคุณก็ตาม
ภายหลัง พวกเขาก็จะรับพระพรที่ยงิ่ จะยิ่งใหญ่กว่านั้นด้วยซ้ า
นับตั้งแต่การสร้างโลก เราได้เริ่ มคัดสรรและลิขิตคนกลุ่มนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว—ซึ่งก็คือพวกเจ้าในวันนี้นนั่ เอง
นิสัยใจคอ ขีดความสามารถ รู ปร่ างหน้าตา และวุฒิภาวะของเจ้า ครอบครัวที่เจ้าถือกาเนิดมา หน้าที่การงาน
การสมรสของเจ้า—ตัวเจ้าในความครบถ้วนทั้งหมดของเจ้า กระทัง่ รวมถึงสีผม สีผิว และเวลาเกิดของเจ้า—
ล้วนได้รับการจัดการเตรี ยมการด้วยมือของเรา แม้แต่สิ่งทัง้ หลายที่เจ้าทาและผูค้ นที่เจ้าพบในแต่ละวัน
เราก็ได้จดั การเตรี ยมการไปกับมือ มิพกั ต้องเอ่ยถึงความจริ งที่ว่า การนาเจ้าเข้ามาหาเราในวันนี้
แท้จริ งแล้วก็เกิดจากการจัดการเตรี ยมการของเรา อย่ากระโจนเข้าไปสู่ความไม่เป็ นระเบียบ
เจ้าควรจะเดินหน้าไปอย่างมีสติใจเย็น สิ่งที่เราอนุญาตให้เจ้าชื่นชมในวันนี้เป็ นส่วนแบ่งที่เจ้าพึงได้รับ
และเป็ นสิ่งที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้านับแต่ครั้งสร้างโลกแล้ว เหล่ามนุษย์ท้งั มวลนั้นช่างสุดขั้วมากนัก กล่าวคือ
พวกเขานั้นทั้งหัวแข็งจนเกินไป หรื อไม่กไ็ ร้ยางอายอย่างที่สุด
พวกเขาไม่สามารถทาสิ่งทั้งหลายให้สอดคล้องกับแผนและการจัดการเตรี ยมการของเราได้เลย
จงอย่าทาเช่นนี้อีกต่อไปเลย ในเรานั้น ทุกสิ่งได้รับการปลดปล่อยเป็ นอิสระ จงอย่าผูกมัดตัวเอง
เพราะจะเกิดความสูญเสียความเคารพต่อชีวิตของเจ้าไป จงจดจาการนี้ไว้!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 74” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราคือพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เอง และที่มากยิ่งกว่าคือ
เราเป็ นสภาวะบุคคลองค์หนึ่งและองค์เดียวของพระเจ้า ที่มากไปกว่านั้นด้วยซ้ าก็คือ เรา
ที่มีเนื้อหนังอันครบถ้วนบริ บูรณ์น้ี เป็ นการสาแดงที่ครบบริ บูรณ์ถงึ พระเจ้า ผูใ้ ดก็ตามที่กล้าไม่เคารพเรา
ผูใ้ ดก็ตามที่กล้าแสดงออกถึงการต้านทานในสายตาของพวกเขา
และผูใ้ ดก็ตามที่กล้ากล่าวคาเยาะเย้ยท้าทายต่อเราจะต้องตายจากคาสาปแช่งและความโกรธกริ้ วของเราอย่างแน่
นอน (จะมีการสาปแช่งเพราะความโกรธกริ้ วของเรา) ยิ่งไปกว่านั้น
ผูใ้ ดก็ตามที่กล้าไม่จงรักภักดีหรื ออกตัญญูต่อเรา และผูใ้ ดก็ตามที่กล้าพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเรา
ก็จะตายอย่างแน่นอนจากความเกลียดชังของเรา ความชอบธรรม
บารมีและการพิพากษาของเราจะสู้ทนไปตลอดกาล ในคราแรก เรารักใคร่ และเปี่ ยมปรานี
แต่นี่ไม่ใช่อุปนิสัยแห่งเทวสภาพที่ครบบริ บูรณ์ของเรา ความชอบธรรม
บารมีและการพิพากษาแค่ประกอบกันเป็ นอุปนิ สัยของเรา พระเจ้าพระองค์เองที่ครบบริ บูรณ์
ในช่วงระหว่างยุคพระคุณ เรารักใคร่ และเปี่ ยมปรานี เนื่องจากงานที่เราต้องทาให้แล้วเสร็จ
เราจึงครองความเมตตาและความปรานี อย่างไรก็ตาม ภายหลังนั้น ก็ไม่มคี วามจาเป็ นสาหรับสิ่งต่างๆ
เช่นนั้นอีกต่อไป (และนับจากนั้นมาก็ยงั ไม่มีความจาเป็ นอีกเลย) ทั้งหมดเป็ นความชอบธรรม
บารมีและการพิพากษา
และนี่คืออุปนิสัยที่ครบบริ บูรณ์แห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของเราควบคู่กนั กับเทวสภาพอันครบบริ บูรณ์ข
องเรา
พวกที่ไม่รู้จกั เราจะพินาศในบาดาลลึก แต่ทว่าบรรดาผูท้ ี่มนั่ ใจเกี่ยวกับเราจะมีชีวิตไปตลอดกาล
จะได้รับความเอาใจใส่และคุม้ ครองปกป้องภายในความรักของเรา ชัว่ ขณะที่เราเปล่งถ้อยคาออกไปคาเดียว
ทัว่ ทั้งจักรวาลและสุดปลายแผ่นดินโลกก็สนั่ ไหว
ผูใ้ ดเล่าที่สามารถได้ยินวจนะของเราและไม่สนั่ ไหวด้วยความยาเกรงได้?
ผูใ้ ดเล่าที่สามารถอดกลั้นจากความรูส้ ึกท่วมท้นด้วยความเคารพต่อเราได้?
และผูใ้ ดเล่าที่ไม่สามารถรู ้ถงึ ความชอบธรรมและบารมีของเราจากกิจการทั้งหลายของเราได้!
และผูใ้ ดที่ไม่สามารถมองเห็นมหิทธิฤทธิ์และปรี ชาญาณของเราภายในกิจการทั้งหลายของเราได้!
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่ให้ความสนใจจะตายอย่างแน่นอน
นี่เป็ นเพราะพวกที่ไม่ให้ความสนใจคือบรรดาผูค้ นที่ตา้ นทานเราและไม่รู้จกั เรา
พวกเขาคือหัวหน้าทูตสวรรค์และหยาบโลนมากที่สุด จงตรวจดูตวั พวกเจ้าเอง ผูใ้ ดก็ตามที่หยาบโลน

คิดว่าตนเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ ทะนงตนและโอหัง ก็จะเป็ นเป้าหมายแห่งความเกลียดชังของเราอย่างแน่นอน
และจะต้องพินาศ!
บัดนี้เราขอประกาศกฤษฎีกาบริ หารแห่งราชอาณาจักรของเรา กล่าวคือ สรรพสิ่งอยูภ่ ายในการพิพากษาของเรา
สรรพสิ่งอยู่ภายในความชอบธรรมของเรา สรรพสิ่งอยูภ่ ายในบารมีของเรา
และเราปฏิบตั ิความชอบธรรมของเราต่อสิ่งทั้งปวง บรรดาผูท้ ี่พูดว่าพวกเขาเชื่อในเรา
แต่ลึกลงไปกลับย้อนแย้งเรา หรือพวกที่หัวใจของพวกเขาได้ทอดทิง้ เรา จะถูกขับไล่ออกไป—
แต่ท้งั หมดจะเป็ นไปในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง ผูค้ นที่พูดถึงเราอย่างเหน็บแนม แต่ก็ทาด้วยวิธีที่คนอื่นๆ
ไม่สังเกตเห็น จะตายโดยทันที (พวกเขาจะพินาศในวิญญาณ ร่ างกายและจิตใจ)
พวกที่บีบคั้นหรื อเย็นชาต่อผูเ้ ป็ นทีร่ ักของเราจะถูกพิพากษาทันทีโดยความโกรธกริ้ วของเรา
นี่หมายความว่าผูค้ นที่อิจฉาริ ษยาบรรดาผูท้ ี่เรารัก และผูค้ นที่คิดว่าเราไม่ชอบธรรม
จะถูกส่งมอบให้รับการพิพากษาโดยผูเ้ ป็ นที่รักของเรา ทุกคนที่ประพฤติดี เรียบง่าย และซื่อสัตย์
(รวมไปถึงบรรดาผูท้ ี่ขาดปัญญา) และผูท้ ี่ปฏิบตั ิต่อเราด้วยความจริ งใจที่มุ่งมัน่
ทั้งหมดจะยังคงอยู่ในราชอาณาจักรของเรา บรรดาผูท้ ี่ยงั ไม่กา้ วผ่านการฝึ กฝน—
หมายถึงผูค้ นที่ซื่อสัตย์เหล่านั้นผูซ้ ่ึงขาดปัญญาและความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก—
จะมีพลังอานาจในราชอาณาจักรของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะถูกจัดการและถูกทาลาย
การที่พวกเขายังไม่ได้กา้ วผ่านการฝึ กฝนก็ไม่ใช่ท้งั หมด ตรงกันข้าม
เราจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นมหิทธิฤทธิ์และปรี ชาญาณของเรา โดยผ่านทางสิ่งต่างๆ เหล่านี้นี่เอง
เราจะขับไล่พวกที่ยงั คงสงสัยเราออกไปทั้งหมด เราไม่ตอ้ งประสงค์พวกเขาสักคนเลย
(เรารังเกียจผูค้ นที่ยงั คงสงสัยเราในเวลาเช่นนี้)
เราจะแสดงให้ผคู้ นที่ซื่อสัตย์เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของการกระทาของเราด้วยหนทางแห่งกิจการทั้งหลายที่เรา
ทาทัว่ ทั้งจักรวาล ครั้นแล้วจึงทาให้ปัญญา ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและวิจารณญาณของพวกเขาเติบโต
เราจะทาให้ผูค้ นที่หลอกลวงถูกทาลายในทันทีทนั ใดอันเป็ นผลมาจากกิจการอันน่าอัศจรรย์ท้งั หลายของเรา
บรรดาบุตรหัวปี ท้งั หมดที่ยอมรับนามของเราก่อน (หมายถึงบรรดาผูค้ นที่ซื่อสัตย์ บริ สุทธิ์และไม่มีมลทิน)
จะเป็ นกลุ่มแรกที่บรรลุถงึ การเข้าสู่ราชอาณาจักรและได้ปกครองเหนือชนชาติท้งั ปวงและกลุ่มคนทั้งมวลเคียงข้
างเรา ได้ครองราชย์ในฐานะกษัตริ ยใ์ นราชอาณาจักรและพิพากษาชนชาติท้งั ปวงและกลุ่มชนทั้งหมด
(การนี้อา้ งอิงถึงบรรดาบุตรหัวปี ท้งั หมดในราชอาณาจักรและไม่มผี อู้ ื่น)
บรรดาผูท้ ี่อยู่ท่ามกลางชนชาติท้งั ปวงและกลุ่มชนทั้งหมดที่ถูกพิพากษา และผูท้ ี่ได้กลับใจ
จะได้เข้าสู่ราชอาณาจักรของเราและกลายเป็ นประชากรของเรา
ขณะที่พวกที่ด้อื รั้นและไม่กลับใจจะถูกโยนลงไปในบาดาลลึก (ให้พินาศตลอดกาล)

การพิพากษาในราชอาณาจักรจะเป็ นการสุดท้าย และนั่นจะเป็ นการที่เราจะชาระโลกให้สะอาดโดยถ้วนทัว่
จากนั้นก็จะไม่มีความอยุติธรรม ความโศกเศร้า น้ าตาหรื อการคร่ าครวญอีกต่อไป และที่มากยิ่งกว่านั้นคือ
จะไม่มีโลกอีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็ นการสาแดงถึงพระคริ สต์
และทั้งหมดจะเป็ นราชอาณาจักรของพระคริ สต์ ช่างเป็ นสง่าราศียิ่งนัก! ช่างเป็ นสง่าราศียงิ่ นัก!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 79” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บัดนี้เราขอประกาศใช้ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรากับพวกเจ้า (มีผลตั้งแต่วนั ที่มีการประกาศใช้
โดยการกาหนดให้มีการตีสอนแตกต่างกันไปแก่ผคู้ นที่แตกต่างกัน)
เรารักษาสัญญาของเรา และทุกสิ่งอยู่ในมือของเรา กล่าวคือ ไม่ว่าผูใ้ ดก็ตามที่กงั ขาจะต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอน
ไม่มีที่ว่างสาหรับการพิจารณาใดๆ พวกเขาจะถูกกาจัดในทันที ทั้งนี้ก็เพื่อขจัดความเกลียดชังในใจของเรา
(นับแต่บดั นี้เป็ นต้นไป เป็ นที่ยืนยันแล้วว่า ผูใ้ ดก็ตามที่ถูกฆ่าต้องไม่ใช่สมาชิกของอาณาจักรของเรา
และต้องเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของซาตาน)
ในฐานะบุตรหัวปี เจ้าควรรักษาตาแหน่งของเจ้าเอง และทาหน้าที่ของตัวเจ้าเองให้ลลุ ่วงเป็ นอย่างดี
และต้องไม่สอดรู ้สอดเห็น เจ้าควรมอบถวายตัวเจ้าเองเพือ่ แผนการบริ หารจัดการของเรา และทุกแห่งหนที่เจ้าไป
เจ้าควรเป็ นพยานที่ดีต่อเรา และถวายเกียรตินามของเรา จงอย่ากระทาพฤติกรรมทีน่ ่าอับอายทั้งหลาย
จงเป็ นตัวอย่างให้แก่บรรดาบุตรของเราและประชากรของเราทั้งหมด จงอย่าเสื่อมศีลธรรมแม้เพียงชัว่ ขณะ
กล่าวคือ เจ้าต้องปรากฏต่อหน้าทุกคนโดยมีอตั ลักษณ์ของบุตรหัวปี เสมอ และจงอย่าประจบประแจง
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เจ้าควรก้าวไปข้างหน้าด้วยใบหน้าที่เชิดสูง เรากาลังขอให้พวกเจ้าถวายเกียรตินามของเรา
ไม่ใช่ทาให้เสื่อมเสียนามของเรา บรรดาผูท้ ี่เป็ นบุตรหัวปี แต่ละคนมีหน้าที่แต่ละอย่างของตนเอง
และไม่สามารถทาทุกสิ่งได้ นี่คือความรับผิดชอบที่เรามอบให้แก่พวกเจ้า และมันต้องไม่มีการหลบเลี่ยง
เจ้าต้องทุ่มเทอุทิศตนเองอย่างเต็มหัวใจ และด้วยจิตใจทั้งหมดของเจ้าและความแข็งแกร่ งทั้งหมดของเจ้า
เพื่อปฏิบตั ิสิ่งที่เราได้มอบหมายให้แก่พวกเจ้าให้ลุล่วงไป
นับจากวันนี้ไป ทัว่ ทั้งสากลพิภพ หน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรทั้งหมดของเรา และประชากรทั้งหมดของเรา
จะถูกมอบหมายให้แก่บรรดาบุตรหัวปี ของเราเพื่อทาให้ลุล่วง
และเราจะตีสอนผูใ้ ดก็ตามที่ไม่สามารถทุ่มเทอุทิศหัวใจและจิตใจทั้งดวงของพวกเขาเพื่อทาให้มนั ลุล่วงได้
นี่คือความชอบธรรมของเรา เราจะไม่ละเว้นหรื อผ่อนปรนแม้แต่กบั บุตรหัวปี ของเรา
หากมีผูใ้ ดท่ามกลางบุตรของเรา หรื อท่ามกลางประชากรของเรา
ที่เยาะเย้ยและดูหมิ่นหนึ่งในบรรดาบุตรหัวปี ของเรา เราจะลงโทษพวกเขาอย่างรุ นแรง
ด้วยบุตรหัวปี ของเราเป็ นตัวแทนของตัวเราเอง สิ่งที่คนผูห้ นึ่งปฏิบตั ิต่อพวกเขา พวกเขาก็ปฏิบตั ิต่อเราเช่นกัน
นี่คือเรื่ องที่ร้ายแรงที่สุดในประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา
เราจะอนุญาตให้บุตรหัวปี ของเราบริ หารความชอบธรรมของเราตามความปรารถนาของพวกเขาต่อบรรดาบุตรข
องเราและประชากรของเราผูซ้ ่งึ ละเมิดประกาศกฤษฎีกานี้

เราจะค่อยๆ ทอดทิง้ ผูใ้ ดก็ตามที่นับถือเราอย่างฉาบฉวย และจดจ่อเพียงกับอาหาร เสื้อผ้า
และการนอนหลับของเรา ใส่ใจเพียงเรื่ องภายนอกต่างๆ ของเรา และไม่พิจารณาถึงภาระของเรา
และไม่ให้ความสนใจที่จะทาหน้าที่ของพวกเขาเองให้ลุล่วงอย่างถูกต้องเหมาะสม
การนี้มุ่งตรงไปยังทุกคนที่มีหู
ผูใ้ ดก็ตามที่เสร็จสิ้นการทางานปรนนิบตั ิให้เราต้องถอนตัวออกไปอย่างเชื่อฟังโดยปราศจากความวุ่นวาย
จงระวัง มิเช่นนั้นเราจะคัดเจ้าออก (นี่คือประกาศกฤษฎีกาเพิ่มเติม)
นับจากนี้บุตรหัวปี ของเราจะยกคทาเหล็กขึ้น
และเริ่ มใช้สิทธิอานาจของเราเพื่อปกครองชนชาติและปวงชนทั้งมวล
เดินไปท่ามกลางชนชาติและปวงชนทั้งมวล และดาเนินการการพิพากษา ความชอบธรรม และบารมีของเรา
ท่ามกลางชนชาติและปวงชนทั้งมวล บรรดาบุตรของเราและประชากรของเราจะต้องยาเกรงเรา สรรเสริ ญเรา
ทาให้เราชื่นใจ และถวายเกียรติเราโดยไม่ย่นย่อ เพราะว่าแผนการบริ หารจัดการของเราได้รบั การทาให้ลุล่วง
และบรรดาบุตรหัวปี ของเราสามารถปกครองร่ วมกับเราได้
นี่คอื ส่วนหนึ่งของประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา หลังจากนี้
เราจะบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับประกาศกฤษฎีกาบริ หารเหล่านั้นเมื่องานคืบหน้า จากประกาศกฤษฎีกาบริ หารข้างต้น
พวกเจ้าจะเห็นย่างก้าวที่เราใช้ในการทางานของเรา รวมไปถึงขั้นตอนที่งานของเราได้ไปถึงแล้ว
นี่จะเป็ นการยืนยัน
เราได้พิพากษาซาตานแล้ว เพราะความประสงค์ของเราไม่ถูกยับยั้ง
และเพราะบรรดาบุตรหัวปี ของเราได้รับการถวายเกียรติร่วมกับเรา
เราได้ใช้ความชอบธรรมและบารมีของเราต่อโลกและสรรพสิ่งที่เป็ นของซาตานแล้ว เราจะไม่ทาอะไร
หรื อให้ความสนใจกับซาตานเลย (เพราะมันไม่คู่ควรแม้กระทัง่ จะได้สนทนากับเรา)
เราเพียงแค่ทาในสิ่งที่เราต้องการทาต่อไป งานของเราดาเนินไปอย่างราบรื่น ทีละขั้นตอน
และความประสงค์ของเราก็ไม่ถูกยับยั้งทัว่ ทั้งโลก สิ่งนี้ได้ทาให้ซาตานอับอายในระดับหนึ่ง
และมันได้ถูกทาลายลงแล้วโดยสมบูรณ์ แต่สิ่งนี้ในตัวของมันเองยังไม่ได้ทาให้ความประสงค์ของเราลุล่วงไป
เรายังได้อนุญาตให้บรรดาบุตรหัวปี ของเราใช้ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราต่อพวกเขาอีกด้วย ในด้านหนึ่ง
สิ่งที่เราให้ซาตานได้เห็นคือความโกรธเกรี้ ยวที่เรามีต่อมัน ในอีกด้านหนึ่ง เราให้เจ้าได้เห็นความรุ่ งโรจน์ของเรา
(จงดูบรรดาบุตรหัวปี ของเราที่เป็ นพยานที่ชดั เจนที่สุดต่อความอับอายของซาตาน) เราไม่ลงโทษมันด้วยตัวเอง
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เราให้บรรดาบุตรหัวปี ของเราใช้ความชอบธรรมและบารมีของเรา
เพราะว่าซาตานเคยเหยียดหยามบุตรทั้งหลายของเรา ข่มเหงบุตรทั้งหลายของเรา และกดขี่บตุ รทั้งหลายของเรา

วันนี้ หลังจากที่การปรนนิบตั ิของมันสิ้นสุดลง
เราจะอนุญาตให้บรรดาบุตรหัวปี ที่เป็ นผูใ้ หญ่แล้วของเราคัดมันออกไป ซาตานไร้กาลังต่อการล่มสลายแล้ว
ความเป็ นอัมพาตของชนชาติท้งั มวลในโลกนี้คอื คาพยานที่ดีที่สุด การที่ผคู้ นกาลังต่อสู้และประเทศต่างๆ
ทาสงคราม คือการสาแดงที่ชดั เจนถึงการล่มสลายของราชอาณาจักรของซาตาน
เหตุผลที่เราไม่ได้แสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ในอดีตก็คือเพื่อนาความอับอายมาให้กบั ซาตาน
และถวายเกียรตินามของเรา ทีละขั้นตอน เมื่อซาตานถูกปราบโดยบริ บูรณ์แล้ว
เราจะเริ่ มแสดงฤทธานุภาพของเรา กล่าวคือ สิ่งที่เราพูดจะเป็ นขึ้นมา และสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ
ที่ไม่สอดคล้องกับมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์จะถูกทาให้ลุล่วงไป (เหล่านี้หมายถึงพรที่จะมาในไม่ช้า)
เพราะว่าเราคือพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง และเราไม่มีกฎ
และเพราะว่าเราพูดตามการเปลี่ยนแปลงในแผนการบริ หารจัดการของเรา
สิ่งที่เราได้พูดในอดีตจึงไม่จาเป็ นต้องเหมาะสมในปัจจุบนั จงอย่ายึดติดกับมโนคติอนั หลงผิดของเจ้าเอง!
เราไม่ใช่พระเจ้าผูซ้ ่ึงปฏิบตั ิตามกฎ กับเรา ทุกสิ่งเป็ นอิสระ เหนือกว่า และได้รับการปลดปล่อยโดยบริ บรู ณ์
บางทีสิ่งที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้อาจล้าสมัยในวันนี้ หรื อบางทีมนั อาจจะถูกทอดทิ้งไปในวันนี้ (อย่างไรก็ตาม
ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรานั้น เมื่อถูกประกาศใช้ไปแล้ว จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง) เหล่านี้คือขั้นตอนต่างๆ
ในแผนการบริ หารจัดการของเรา จงอย่ายึดติดกับกฎข้อบังคับต่างๆ ทุกๆ วันจะมีความสว่างใหม่
และมีการเปิ ดเผยใหม่ๆ และนั่นคือแผนของเรา ทุกวันความสว่างของเราจะเปิ ดเผยในตัวเจ้า
และเสียงของเราจะถูกปลดปล่อยไปยังสากลพิภพ เจ้าเข้าใจหรื อไม่? นี่คือหน้าที่ของเจ้า
ความรับผิดชอบที่เราได้มอบหมายให้กบั เจ้า เจ้าต้องไม่เฉยเมยกับมันแม้เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง
เราจะใช้งานผูค้ นที่เรารับรองจนถึงบทอวสาน และการนี้จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
เพราะว่าเราคือพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ เรารู ้ว่าบุคคลประเภทใดควรทาสิ่งใด
รวมทั้งบุคคลประเภทใดสามารถทาสิ่งใดได้ นี่คืออานาจเหนือทุกสิ่งของเรา
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 88” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์
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ทุกประโยคที่เราเปล่งออกไปมีสิทธิอานาจและการพิพากษา และไม่มผี ใู้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงวจนะของเราได้
ทันทีที่วจนะของเราถูกส่งออกไป สิง่ ทั้งหลายถูกทาให้สาเร็จลุล่วงโดยสอดคล้องกับวจนะของเราอย่างแน่นอน
นี่คืออุปนิสยั ของเรา
วจนะของเราคือสิทธิอานาจและใครก็ตามที่แก้ไขวจนะเหล่านี้ก็ทาให้การตีสอนของเราขุน่ เคือง
และเราต้องบดขยี้พวกเขาจนคว่าลงไป
ในกรณีที่รุนแรงพวกเขานาพาความล่มสลายมาสู่ชีวิตของพวกเขาเองและพวกเขาก็ไปสู่แดนคนตาย
หรื อไปสู่บาดาลลึก นี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่เราใช้จดั การกับมวลมนุษย์ และมนุษย์ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนมันได้—
นี่คือประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา จงจาการนี้ไว้!
ไม่มีผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้ทาให้ประกาศกฤษฎีกาของเราขุ่นเคือง
สิ่งทั้งหลายต้องกระทาให้สอดคล้องกับเจตจานงของเรา! ในอดีต
เราเมตตาพวกเจ้ามากเกินไปและเจ้าเผชิญกับวจนะของเราเท่านั้น
วจนะที่เรากล่าวเกี่ยวกับการบดขยี้ผคู้ นจนคว่าลงไปยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่นับจากวันนี้ไป ความวิบตั ิท้งั หมด
(ความวิบตั ิเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา)
จะมาถึงทีละอย่างทีละอย่างเพื่อลงโทษพวกคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับเจตจานงของเรา
ต้องมีการกาเนิดขึ้นของข้อเท็จจริ งทั้งหลาย—
หาไม่แล้วผูค้ นก็คงจะไม่สามารถมองเห็นความโกรธกริ้ วของเราแต่ก็คงจะพาตัวเองให้กระทาชัว่ ครั้งแล้วครั้งเล่า
นี่คือขั้นตอนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการของเรา และเป็ นวิธีที่เราใช้กระทาขั้นตอนถัดไปของงานของเรา
เรากล่าวการนี้ต่อพวกเจ้าล่วงหน้าเพื่อที่ว่าพวกเจ้าจะสามารถหลีกเลี่ยงการทาให้ขุ่นเคืองและการทนทุกข์กบั ควา
มพินาศไปตลอดกาล นั่นกล่าวได้ว่า นับจากวันนี้เป็ นต้นไป
เราจะทาให้ผคู้ นทั้งปวงยกเว้นบรรดาบุตรหัวปี ของเราอยู่ในที่ที่เหมาะสมของพวกเขาโดยสอดคล้องกับเจตจานง
ของเรา และเราจะตีสอนพวกเขาทีละคน เราจะไม่ปล่อยให้แม้กระทัง่ พวกเขาคนหนึ่งคนใดรอดไปได้
เพียงแค่พวกเจ้ากล้ากระทาชัว่ อีกครั้ง! เพียงแค่พวกเจ้ากล้าเป็ นกบฏอีกครั้ง!
เราได้กล่าวมาก่อนแล้วว่าเราชอบธรรมต่อคนทั้งปวง ว่าเราไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของอารมณ์ความรู ้สึก
และการนี้ทาหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุปนิสัยของเราต้องไม่ถูกทาให้ขนุ่ เคือง นี่คือสภาวะบุคคลของเรา
ไม่มีผูใ้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงการนี้ได้
ผูค้ นทั้งปวงได้ยินวจนะของเราและผูค้ นทั้งปวงเห็นโฉมหน้าอันเปี่ ยมสง่าราศีของเรา
ผูค้ นทั้งปวงต้องเชื่อฟังเราอย่างสมบูรณ์และอย่างแน่นอน—นี่คือประกาศกฤษฎีการบริ หารของเรา
ผูค้ นทั้งปวงทัว่ ทั้งจักรวาลและที่สุดปลายแผ่นดินโลกควรสรรเสริ ญและถวายเกียรติแด่เรา

ด้วยว่าเราคือพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ เพราะเราเป็ นสภาวะบุคคลของพระเจ้า
ไม่มีผูใ้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงวจนะและดารัสของเรา วาทะและท่าทางของเราได้
ด้วยว่าเหล่านี้เป็ นเรื่ องสาหรับเราเพียงผูเ้ ดียว
และเหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่เราได้ครองจากช่วงเวลาโบราณกาลที่สุด และจะดารงอยูไ่ ปตลอดกาล
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 100” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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งานที่ได้วางแผนไว้ของเรายังคงรุ กไปข้างหน้าต่อโดยปราศจากการหยุดแม้สักชัว่ ขณะ
เมื่อได้กา้ วเข้าสู่ยุคแห่งราชอาณาจักรแล้ว
และเมื่อได้นาพาพวกเจ้าเข้าสู่ราชอาณาจักรของเราในฐานะประชากรของเราแล้ว เราจะมีขอ้ เรี ยกร้องอื่นๆ
ที่จะเรี ยกจากพวกเจ้า กล่าวคือ เราจะเริ่ มต้นเผยแพร่ ธรรมนูญซึ่งเราจะใช้ในการปกครองยุคนี้ต่อพวกเจ้า นั่นคือ
เนื่องจากเจ้านั้นได้ชื่อว่าเป็ นประชากรของเรา เจ้าควรมีความสามารถที่จะถวายพระเกียรตินามของเรา กล่าวคือ
ยืนหยัดเป็ นคาพยานในท่ามกลางการทดสอบ หากใครก็ตามพยายามที่จะป้อยอเราและปกปิ ดความจริ งจากเรา
หรื อดาเนินการตกลงต่างๆ อันเสียชื่อเสียงลับหลังเรา
ผูค้ นเยี่ยงนี้จะถูกไล่ออกไปและถูกย้ายออกจากบ้านของเราเพื่อรอให้เราจัดการกับพวกเขา โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ผูท้ ี่ไม่สัตย์ซื่อและอกตัญญูต่อเราในอดีต และผูท้ ี่ลุกขึ้นมาอีกครั้งวันนี้เพื่อตัดสินเราอย่างเปิ ดเผย—
พวกเขาจะถูกขับไล่ออกจากบ้านของเราเช่นกัน พวกที่เป็ นประชากรของเราจะต้องคิดพิจารณาภาระต่างๆ
ของเราอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนพยายามที่จะรู ้จกั วจนะของเรา มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่เราจะทาให้รู้แจ้ง
และพวกเขาจะใช้ชีวิตภายใต้การนาและความรู ้แจ้งของเราอย่างแน่นอน จะไม่มีวนั เผชิญกับการตีสอน
พวกที่จดจ่อกับการวางแผนสาหรับอนาคตของพวกเขาเอง ก็ลม้ เหลวในการคิดพิจารณาภาระต่างๆ ของเรา—
กล่าวคือ พวกที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายด้วยการกระทาต่างๆ ของพวกเขาเพื่อทาให้เราพึงพอใจ
แต่ตรงกันข้ามกลับเป็ นผูท้ ี่มองหาของให้ทาน—
เราปฏิเสธที่จะใช้สรรพสิ่งทรงสร้างเหมือนขอทานเหล่านี้อย่างสิ้นเชิง เพราะตั้งแต่เวลาที่พวกเขาถือกาเนิด
พวกเขาไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความหมายของการคิดพิจารณาภาระต่างๆ ของเรา
พวกเขาคือผูค้ นซึ่งขาดสานึกรับรู ้ที่ปกติ ผูค้ นดังกล่าวกาลังทนทุกข์จาก “ภาวะทุพโภชนาการ” ของสมอง
และจาเป็ นต้องกลับบ้านไปเพื่อรับ “การบารุ งเลี้ยง” บางอย่าง ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีประโยชน์ต่อเรา
ท่ามกลางประชากรของเรา สิ่งที่จะพึงประสงค์จากทุกคนก็คือ
การคานึงถึงการรู ้จกั เราในฐานะหน้าที่ซ่งึ เป็ นภาระผูกพันอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าใจทะลุปรุ โปร่ งจนถึงปลายทาง
เช่น การกิน การแต่งตัว และการนอน บางสิ่งที่คนผูห้ นึ่งไม่มีวนั ลืมแม้สักชัว่ ขณะ เพื่อที่ในท้ายที่สุด
การรู ้จกั เรานั้นจะกลายเป็ นคุน้ เคยเหมือนกับการกิน—บางอย่างที่เจ้าทาโดยที่ไม่ตอ้ งพยายาม
ด้วยมือที่ผ่านการฝึ กฝนปฏิบตั ิ ในส่วนของวจนะที่เราพูด ทุกๆ
วจนะจะต้องรับไว้ดว้ ยความเชื่อจนถึงที่สุดและซึมซับอย่างเต็มที่ ไม่สามารถมีการทาอะไรครึ่ งๆ กลางๆ
อย่างพอเป็ นพิธีได้ ผูใ้ ดที่ไม่ให้ความสนใจต่อวจนะของเราจะถือว่าต้านทานเราโดยตรง
ผูใ้ ดที่ไม่กินวจนะของเรา หรื อไม่พยายามที่จะรู ้จกั วจนะเหล่านั้น จะถือว่าไม่ให้ความสนใจต่อเรา
และจะถูกกวาดออกนอกประตูบา้ นของเราโดยตรง นี่เป็ นเพราะ อย่างที่เราได้พูดแล้วในอดีต

สิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใช่จานวนที่มากมายของผูค้ น แต่เป็ นความดีเลิศ จากผูค้ นหนึ่งร้อยคน
หากเพียงคนเดียวมีความสามารถที่จะรู ้จกั เราได้โดยผ่านทางวจนะของเรา เช่นนั้นแล้วเราก็ยอ่ มจะขว้างคนอื่นๆ
ทั้งหมดทิ้งอย่างเต็มใจเพื่อมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู ้แจ้งและการให้ความกระจ่างแก่คนคน เดียวผูน้ ้ี
จากการนี้เจ้าสามารถเห็นได้ว่า ไม่จาเป็ นต้องเป็ นจริงว่า
จานวนคนที่มากกว่าเพียงอย่างเดียวนั้นสามารถสาแดงเราให้ประจักษ์และใช้ชีวิตตามแบบอย่างเราได้
สิ่งที่เราต้องการคือข้าวสาลี (แม้ว่าเมล็ดอาจไม่เต็มก็ตาม) และไม่ใช่ขา้ วละมาน
(แม้ในคราที่เมล็ดนั้นเต็มพอที่จะมองดูดว้ ยความชื่นชอบได้) ในส่วนของพวกที่ไม่ให้การคานึงถึงที่จะแสวงหา
แต่กลับเป็ นผูท้ ี่ประพฤติตวั ในลักษณะเกียจคร้าน พวกเขาควรจากไปโดยสมัครใจ
เราไม่ปรารถนาที่จะเห็นพวกเขาอีกต่อไป ด้วยเกรงว่าพวกเขายังคงนาความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อของเราต่อไป
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 5” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในเมื่อเจ้าอยู่ท่ามกลางผูค้ นในครอบครัวของเรา และในเมื่อเจ้าสัตย์ซื่อในราชอาณาจักรของเรา
เจ้าต้องยึดมัน่ ต่อมาตรฐานของข้อพึงประสงค์ของเราในทุกสิง่ ที่เจ้าทา
เราไม่ได้ขอให้เจ้าเป็ นอะไรมากไปกว่าก้อนเมฆที่ล่องลอย แต่ให้เจ้าเป็ นหิมะที่เปล่งประกาย
และครอบครองแก่นแท้ของมัน และยิง่ กว่านั้น คุณค่าของมันด้วย เพราะเรามาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เราจึงไม่เหมือนดอกบัวซึ่งมีเพียงชื่อและไม่มีแก่นแท้
เนื่องจากมันมาจากโคลนตมและไม่ใช่จากดินแดนศักดิ์สิทธิ์
เวลาที่สวรรค์ใหม่เคลื่อนลงสถิตบนแผ่นดินโลกและโลกใหม่แผ่ขยายไปทัว่ ท้องฟ้าแน่นอนว่าก็เป็ นเวลาที่เรากา
ลังทางานอย่างเป็ นกิจจะลักษณะท่ามกลางมนุษย์อีกด้วย ใครเล่าท่ามกลางมนุษยชาติที่รู้จกั เรา?
ใครเล่าได้เห็นชัว่ ขณะของการมาถึงของเรา? ใครเล่าได้เห็นว่าเราไม่เพียงมีชื่อเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น
ยังครองแก่นแท้อีกด้วย? เรากวาดก้อนเมฆสีขาวออกไปด้วยมือของเราและเฝ้าสังเกตท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด
ไม่มีอะไรในอวกาศที่ไม่ถูกจัดการเตรี ยมการด้วยมือของเรา และภายใต้มือของเรา
ไม่มีใครไม่มสี ่วนช่วยด้วยความพยายามเล็กน้อยของเขาหรื อเธอให้กบั ความสาเร็จลุล่วงของกิจการเปี่ ยมมหิทธิฤ
ทธิ์ของเรา เราไม่ได้ทาการเรียกร้องอย่างหนักหน่วงจากผูค้ นบนแผ่นดินโลก
เนื่องจากเราได้เป็ นพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิตลอดมาและเพราะเราเป็ นองค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ที่ได้สร้างมนุษย์และ
รู ้จกั พวกเขาดี ผูค้ นทั้งหมดอยู่เบื้องหน้าพระเนตรแห่งองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
แม้แต่พวกที่อยู่ในมุมที่ห่างไกลที่สุดของแผ่นดินโลกจะสามารถหลีกเลี่ยงการพินิจพิเคราะห์โดยวิญญาณของเรา
ได้อย่างไร? แม้ว่าผูค้ น “รู ้จกั ” วิญญาณของเรา แต่พวกเขายังคงทาให้วิญญาณของเราขุ่นเคือง
วจนะของเราแผ่วางใบหน้าที่น่าเกลียดของผูค้ นทั้งหมด รวมถึงความคิดที่อยู่ขา้ งในสุดของพวกเขา
และทาให้ท้งั หมดบนแผ่นดินโลกถูกทาให้ชดั เจนโดยความสว่างของเราและล้มลงท่ามกลางการพินิจพิเคราะห์ข
องเรา อย่างไรก็ตาม แม้จะล้มลง แต่หัวใจของพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะไถลห่างไปไกลจากเรา
ในบรรดาวัตถุแห่งการทรงสร้าง ใครเล่าไม่ได้มารักเราอันเป็ นผลจากกิจการของเรา?
ใครเล่าไม่โหยหาเราอันเป็ นผลจากวจนะของเรา?
มีใครบ้างไหมที่ไม่ก่อเกิดความรู ้สึกของความผูกพันอันเป็ นผลจากความรักของเรา?
เป็ นเพียงเพราะการทาให้เสื่อมทรามของซาตานเท่านั้นนัน่ เอง
มนุษย์จึงไร้ความสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะที่เราพึงประสงค์
แม้แต่มาตรฐานต่าที่สุดที่เราพึงประสงค์กส็ ร้างความคลางแคลงใจในผูค้ น โดยไม่ตอ้ งพูดถึงวันนี้ —
ในยุคสมัยนี้ที่ซาตานวิ่งพล่านและเป็ นเผด็จการอย่างบ้าคลัง่ —
หรื อเวลาที่มนุษย์ถกู เหยียบย่าโดยซาตานอย่างหนักเสียจนร่ างกายของพวกเขาถูกปกคลุมไปทัว่ ด้วยสิ่งโสโครก

เมื่อใดเล่าที่ความล้มเหลวของมนุษย์ในการดูแลหัวใจของเราอันเป็ นผลจากความชัว่ ช้าของพวกเขาไม่ได้ทาให้เร
าตรอมใจ? เป็ นไปได้ไหมว่าเราสงสารซาตาน? เป็ นไปได้ไหมว่าเราเข้าใจผิดในความรักของเรา?
เมื่อผูค้ นไม่เชื่อฟังเรา หัวใจของเราก็ร่ าไห้อย่างลับๆ เมื่อพวกเขาต้านทานเรา เราก็ตสี อนพวกเขา
เมื่อพวกเขาถูกเราช่วยให้รอดและฟื้ นคืนชีพจากความตาย เราก็บารุ งเลี้ยงพวกเขาด้วยความเอาใจใส่สูงสุด
เมือ่ พวกเขานบนอบต่อเรา
หัวใจของเราก็จะสงบและเราก็สานึกรับรู ้ทนั ทีถงึ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฟ้าสวรรค์และในทุกสรรพสิ่ง
เมื่อมนุษย์สรรเสริ ญเรา เราจะสามารถไม่ชื่นชมมันได้อย่างไร? เมื่อพวกเขารู ้เห็นเราและได้รบั การรับไว้โดยเรา
เราจะสามารถไม่รู้สึกมีเกียรติได้อย่างไร? เป็ นไปได้ไหมว่า
ไม่ว่ามนุษย์จะปฏิบตั ิตนและประพฤติตวั อย่างไรก็ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การปกครองและการจัดหาของเรา?
เมื่อเราไม่ได้ให้การชี้ทาง ผูค้ นก็จะอยู่เฉยและเฉื่อยชา นอกจากนี้ เมือ่ ลับหลังเรา
พวกเขาเข้าร่ วมในกิจกรรมสกปรกที่ “น่ายกย่อง” เหล่านั้น
เจ้าคิดหรื อไม่ว่าเนื้อหนังซึ่งเราใช้สวมใส่กบั ตัวเราเองนั้น ไม่รู้อะไรเกีย่ วกับการกระทาของเจ้า
พฤติกรรมของเจ้า และคาพูดของเจ้า? หลายปี แล้วที่เราได้สู้ทนลมและฝน
และเราก็ยงั ได้รับประสบการณ์ความขมขื่นของโลกมนุษย์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม
จากการพิจารณาไตร่ ตรองใกล้ชิดขึ้น
ไม่มคี วามทุกข์ในปริ มาณใดสามารถทาให้มนุษย์ที่มีเนื้อหนังสูญเสียความหวังในเรา
และนับประสาอะไรที่ความหวานใดจะสามารถทาให้มนุษย์แห่งเนื้อหนังกลายเป็ นเย็นชา ท้อใจ
หรื อเมินเฉยต่อเรา
จริ งหรือที่ความรักของพวกเขาต่อเรานั้นจากัดอยู่ที่การขาดความทุกข์หรื อไม่ก็การขาดความหวาน?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 9” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วันนี้ เพราะเราได้นาทางพวกเจ้ามาถึงจุดนี้แล้ว
เราจึงได้มีการจัดการเตรี ยมการที่เหมาะสมและมีจุดมุ่งหมายของเราเอง
หากเราจะบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านั้นในวันนี้
พวกเจ้าจะมีความสามารถที่จะรู ้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงหรือไม่?
เราคุน้ เคยกับความคิดของจิตใจมนุษย์และความปรารถนาของหัวใจมนุษย์เป็ นอย่างดี นัน่ คือ
ใครบ้างไม่เคยมองหาทางออกเพื่อตัวพวกเขาเอง?
ใครบ้างไม่เคยคิดถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของพวกเขาเอง? กระนั้น
ถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีปัญญาที่มากมายและน่าพิศวง
แต่ใครบ้างจะมีความสามารถทานายได้ว่าปัจจุบนั จะกลายมาเป็ นอย่างที่มนั เป็ นหลังจากที่ผ่านยุคต่างๆ?
นี่คือผลของความพยายามส่วนตัวของพวกเจ้าเองจริงๆ หรื อ?
นี่คือค่าตอบแทนสาหรับความอุตสาหะอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อยของเจ้าหรือ?
นี่คือภาพอันงดงามที่จิตใจของเจ้าจินตนาการขึ้นหรื อ? หากเราไม่ได้นามวลมนุษย์ท้งั ปวง
ใครจะมีความสามารถแยกตัวพวกเขาเองออกจากการจัดการเตรียมการของเราและค้นพบทางออกอืน่ ได้?
การจินตนาการและความปรารถนาของมนุษย์คอื สิ่งทีน่ าเขามาจนถึงวันนี้หรื อ?
ผูค้ นมากมายใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยที่ความปรารถนาของพวกเขาไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง
นี่เป็ นเพราะข้อผิดพลาดในการคิดของพวกเขาจริ งๆ หรื อ?
ชีวิตของผูค้ นมากมายเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจที่ไม่ได้คาดคิด
นี่เป็ นเพราะพวกเขาคาดหวังน้อยเกินไปจริงๆ หรื อ? จากมวลมนุษย์ท้งั หมด
ใครบ้างที่ไม่ได้รับการใส่พระทัยในสายพระเนตรขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์?
ใครบ้างไม่ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางการทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์?
ชีวิตและความตายของมนุษย์เกิดขึ้นโดยตัวเลือกของพวกเขาเองกระนั้นหรื อ?
มนุษย์ควบคุมชะตากรรมของเขาเองหรื อ? ผูค้ นมากมายร้องเรี ยกหาความตาย
กระนั้นความตายก็อยู่ไกลจากพวกเขา ผูค้ นมากมายต้องการที่จะเป็ นผูท้ ี่แข็งแกร่ งในชีวิตและกลัวความตาย
กระนั้นวันแห่งความตายของพวกเขาก็ใกล้มาถึง
และผลักพวกเขาสู่หุบเหวแห่งความตายโดยที่พวกเขาไม่รู้ตวั เลย
ผูค้ นมากมายมองไปบนผืนฟ้าทั้งหลายและหายใจออกยาวๆ ผูค้ นมากมายร้องสะอึกสะอื้นคร่ าครวญเสียงดัง
ผูค้ นมากมายตกลงท่ามกลางการทดสอบ และผูค้ นมากมายกลายเป็ นนักโทษของการทดลอง
ถึงแม้ว่าเราไม่ปรากฏในสภาวะบุคคลเพื่อให้มนุษย์สามารถมองเห็นเราได้อย่างชัดเจน

แต่ผคู้ นมากมายก็ยาเกรงการเห็นใบหน้าของเรา กลัวอยูล่ ึกๆ ว่าเราจะบดขยี้พวกเขาจนคว่าลงไป
ว่าเราจะดับชีพพวกเขา มนุษย์รู้จกั เราอย่างแท้จริง หรือพวกเขาไม่รู้จกั เรากันแน่?
ไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอน ไม่ใช่เช่นนั้นหรือ? พวกเจ้ายาเกรงทั้งเราและการตีสอนของเรา
กระนั้นพวกเจ้ายังยืนต่อต้านเราอย่างเปิ ดเผยและตัดสินเรา ไม่ได้เป็ นกรณีน้ นั หรอกหรื อ?
การที่มนุษย์ไม่เคยรู ้จกั เรานั้นเป็ นเพราะเขาไม่เคยเห็นใบหน้าของเราหรื อได้ยินเสียงของเรา ดังนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายในหัวใจของมนุษย์ มีใครบ้างที่ในหัวใจของพวกเขามีเราอย่างไม่พร่ ามัวและเลือ นราง?
มีใครบ้างที่ในหัวใจของพวกเขามีเราอย่างชัดเจนอย่างสมบูรณ์?
เราไม่ปรารถนาให้บรรดาผูท้ ี่เป็ นผูค้ นของเราเห็นเราอย่างคลุมเครือและขุ่นมัวเช่นกัน และดังนั้น
เราจึงเริ่ มงานใหม่ที่ยิ่งใหญ่งานนี้
เรามาอยู่ท่ามกลางมนุษย์อย่างเงียบๆ และเราจากไปอย่างนุ่มนวล มีใครเคยเห็นเราหรื อไม่?
พระอาทิตย์สามารถมองเห็นเราได้เพราะไฟที่แผดเผาของมันหรื อ?
พระจันทร์สามารถมองเห็นเราได้เพราะความกระจ่างแวววาวของมันหรือ?
กลุ่มดาวสามารถมองเห็นเราได้เพราะที่ที่พวกมันอยู่บนท้องฟ้าหรื อ? เมื่อเรามา มนุษย์ไม่รู้
และทุกสรรพสิ่งยังคงไม่รู้เท่าทัน และเมื่อเราจากไป มนุษย์ก็ยงั คงไม่ตระหนักรู ้
ใครสามารถกล่าวคาพยานต่อเราได้บา้ ง?
คาพยานนั้นจะสามารถเป็ นคาสรรเสริ ญของผูค้ นบนแผ่นดินโลกได้หรื อ? ดอกลิลลี่ที่บานอยู่ในป่ าหรื อ?
นกที่บินอยู่บนฟ้าหรื อ? สิงโตที่คารามในภูเขาหรือ? ไม่มีใครสามารถเป็ นพยานต่อเราได้อย่างครบถ้วน!
ไม่มีใครสามารถทางานที่เราจะทาได้! ถึงแม้ว่าพวกเขาได้ทางานนี้ งานนั้นจะให้ผลใด?
แต่ละวันเราสังเกตทุกการกระทาของผูค้ นมากมาย และแต่ละวันเราค้นหาหัวใจและจิตใจของผูค้ นมากมาย
ไม่เคยมีผูใ้ ดเลยที่หลีกหนีการพิพากษาของเรา
และไม่เคยมีผูใ้ ดเลยที่ปลดตัวเองออกจากความเป็ นจริ งของการพิพากษาของเรา
เรายืนเหนือผืนฟ้าทั้งหลายและมองไปไกลๆ นัน่ คือ ผูค้ นนับไม่ถว้ นถูกเราการาบ กระนั้น
ผูค้ นเหลือคณานับก็ใช้ชีวิตท่ามกลางความปรานีและความเมตตาของเราด้วยเช่นกัน
พวกเจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเช่นนั้นหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 11” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บนแผ่นดินโลก เราคือพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงพระองค์เอง ผูท้ รงอยู่ในหัวใจของมนุษย์ท้งั หลาย บนสวรรค์
เราคือองค์เจ้านายแห่งสรรพสิง่ ทรงสร้างทั้งปวง เราได้ข้ นึ ภูเขาทั้งหลาย และเดินลุยข้ามแม่น้าทั้งหลาย
และเราได้ลอยล่องเข้าออกในท่ามกลางมนุษย์
ใครเล่ากล้าต่อต้านพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เองอย่างเปิ ดเผย?
ใครเล่ากล้าแยกตัวออกจากอานาจอธิปไตยแห่งองค์ผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์?
ใครเล่ากล้ายืนยันว่าเรานั้นอยู่บนสวรรค์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย? ที่มากกว่านั้น
ใครเล่ากล้ายืนยันว่าเรานั้นอยู่บนโลกอย่างไม่อาจโต้แย้งได้?
ไม่มีผใู้ ดท่ามกลางมนุษย์ท้งั ปวงสามารถบรรยายให้เห็นภาพถึงทุกรายละเอียดของสถานที่ท้งั หลายที่เราพักอาศัย
จะเป็ นไปได้ไหมว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่บนสวรรค์ เราก็คือพระเจ้าผูท้ รงอยู่เหนือธรรมชาติพระองค์เอง
และว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่บนแผ่นดินโลก เราก็คือพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงพระองค์เอง?
แน่นอนว่าการที่เราเป็ นพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เองหรื อไม่น้ นั
ย่อมไม่สามารถกาหนดได้โดยการเป็ นองค์ปกครองสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงของเรา
หรื อโดยข้อเท็จจริ งที่ว่าเรามีประสบการณ์กบั ความทุกข์ต่างๆ ของโลกมนุษย์ จริ งไหม? หากเป็ นกรณีเช่นนั้น
เช่นนั้นแล้ว มนุษย์ท้งั หลายจะไม่รู้เท่าทันเกินที่จะมีความหวังได้หรอกหรือ? เราอยู่บนสวรรค์
แต่เราก็อยู่บนแผ่นดินโลกด้วย เราอยู่ท่ามกลางวัตถุแห่งการทรงสร้างจานวนเหลือคณานับ
และอยู่ท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายด้วย มนุษย์ท้งั หลายสามารถสัมผัสเราได้ทุกวัน ที่มากไปกว่านั้น
พวกเขายังสามารถมองเห็นเราได้ทุกวัน ในความคิดเห็นของมนุษย์ เราดูเหมือนบางครั้งก็ล้ลี บั
และบางครั้งก็มองเห็นได้ เราดูเหมือนดารงอยู่จริ ง แม้กระนั้นเราก็ดูเหมือนไม่มอี ยู่ดว้ ยเช่นกัน ภายในตัวเรา
มีความล้าลึกทั้งหลายซึ่งยากหยัง่ ถึงสาหรับมนุษย์
เป็ นประหนึ่งว่ามนุษย์ท้งั ปวงกาลังเพ่งดูเราโดยผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ เพื่อที่จะค้นพบความล้าลึกต่างๆ
ในตัวเรามากขึ้นด้วยซ้ า
โดยหวังว่าด้วยผลจากการนั้นจะปัดเป่ าความรู ้สึกไม่สบายใจในหัวใจของพวกเขาออกไป อย่างไรก็ตาม
แม้มนุษย์จะถึงขนาดใช้รังสีเอ็กซ์ แต่พวกเขาจะสามารถเปิ ดเผยความลับใดๆ ที่เราครองอยู่ออกมาได้อย่างไร?
ในชัว่ ขณะที่ประชากรของเราได้รับเกียรติเคียงข้างเรา อันเป็ นผลมาจากงานของเรา
ที่อยู่ของพญานาคใหญ่สีแดงจะถูกขุดพบ โคลนและดินทั้งหมดจะถูกกวาดทิ้งจนสะอาด
และน้ าเน่าเสียทั้งมวลที่สะสมมาตลอดเวลามากมายหลายปี สุดที่จะนับได้
จะเหือดแห้งไปในไฟที่เผาไหม้ของเราเพื่อที่จะไม่มีอยู่อีกต่อไป ครั้นแล้ว
พญานาคใหญ่สีแดงก็จะพินาศไปในบึงไฟและกามะถัน

พวกเจ้าเต็มใจอย่างแท้จริ งที่จะคงอยูภ่ ายใต้การดูแลที่รกั ใคร่ ของเราเพื่อไม่ให้ถูกพญานาคคว้าเอาตัวไปไหม?
พวกเจ้าเกลียดชังเล่ห์กระเท่ห์อนั ลวงหลอกของมันอย่างแท้จริงไหม?
ผูใ้ ดสามารถเป็ นพยานที่แข็งแกร่งและทรงพลังเพือ่ เรา?
ผูใ้ ดสามารถยกความแข็งแกร่งทั้งหมดของพวกเขาเป็ นของถวาย เพื่อประโยชน์แห่งนามของเรา
เพื่อประโยชน์แห่งวิญญาณของเรา และเพื่อประโยชน์แห่งแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของเรา?
ในวันนี้ เมื่อราชอาณาจักรอยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็ นเวลาที่เราได้มาถึงในท่ามกลางมนุษย์ในสภาวะบุคคล
หากการนี้ไม่เป็ นดังนั้นแล้ว
มีผูใ้ ดบ้างที่จะสามารถมุ่งหน้าเข้าสู่สนามรบในนามของเราโดยปราศจากความกังวลใจ?
มนุษย์ท้งั ปวงกาลังเพียรพยายามด้วยกาลังทั้งหมดของพวกเขา
ทุ่มเทจนสุดความพยายามในการพลีอุทิศตัวพวกเขาเองเพื่อเรา เพื่อที่ราชอาณาจักรอาจเป็ นรูปเป็ นร่ างขึ้น
เพื่อที่หัวใจของเราอาจพอใจ และยิ่งไปกว่านั้น เพื่อทีย่ ุคของเราอาจมาถึง
เพื่อที่ว่าอาจถึงเวลาที่เป้าหมายเหลือคณานับแห่งการทรงสร้างย่อมเกิดใหม่และและอุดมยิง่ ขึ้นไป
เพื่อที่มนุษย์ท้งั หลายอาจได้รับการช่วยกูจ้ ากทะเลแห่งความทุกข์ของพวกเขา เพื่อที่วนั พรุ่งอาจมาถึง
และเพื่อที่วนั พรุ่ งอาจมหัศจรรย์ และผลิบานและฟูเฟื่ อง และที่มากกว่านั้น
เพื่อที่ความชื่นชมยินดีแห่งอนาคตอาจเกิดขึ้น
นี่ไม่ใช่หมายสาคัญอย่างหนึ่งว่าชัยชนะเป็ นของเราเรียบร้อยแล้วหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่เครื่ องหมายของการทาให้แผนของเราครบบริ บูรณ์หรอกหรือ?
ยิง่ ผูค้ นดารงอยู่ในยุคสุดท้ายมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิง่ รู ้สึกถึงความว่างเปล่าของโลกมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาจะยิ่งมีความกล้าในการใช้ชีวิตน้อยลงเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี
ผูค้ นนับไม่ถว้ นจึงได้เสียชีวิตในความผิดหวัง ส่วนคนอืน่ ๆ
อีกนับไม่ถว้ นก็ได้ผิดหวังในการสืบเสาะแสวงหาของพวกเขา และคนอืน่ ๆ
อีกนับไม่ถว้ นย่อมทนทุกข์ดว้ ยตัวพวกเขาเองในการถูกมือของซาตานบงการ
เราได้ช่วยกูผ้ คู้ นมากมายเหลือเกินและได้สนับสนุนพวกเขามากมายเหลือเกิน
และบ่อยครั้งเหลือเกินเมื่อมนุษย์ท้งั หลายได้สูญเสียความสว่าง เราก็ได้ยา้ ยพวกเขากลับไปในที่แห่งความสว่าง
เพื่อที่พวกเขาอาจรู ้จกั เราภายในความสว่างนั้นและชื่นชมเราท่ามกลางความสุข
เป็ นเพราะการมาแห่งความสว่างของเรา
ความรักใคร่ บูชาจึงยิ่งเติบโตในหัวใจของประชากรที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักรของเรา
ด้วยเหตุที่เราเป็ นพระเจ้าองค์หนึ่งสาหรับให้มนุษย์ท้งั หลายรัก—
พระเจ้าองค์หนึ่งที่มนุษย์เกาะติดด้วยความผูกพันรักใคร่ —

และพวกเขาก็เต็มไปด้วยความประทับใจอันยืนยงในรู ปสัณฐานของเรา แม้กระนั้นก็ตาม
เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว
ไม่มีผูใ้ ดเข้าใจว่านี่เป็ นการทรงพระราชกิจของพระวิญญาณหรื อเป็ นหน้าที่การงานอย่างหนึ่งของเนื้อหนังกันแน่
ผูค้ นคงจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพียงแค่จะมีประสบการณ์อย่างละเอียดกับสิ่งนี้สิ่งเดียว
ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจมนุษย์ท้งั หลาย พวกเขาไม่เคยได้ดูหมิน่ เรา ตรงกันข้าม
พวกเขากลับเกาะติดอยู่กบั เราในส่วนลึกของจิตวิญญาณของพวกเขา
ปัญญาของเราเพิ่มพูนความเลื่อมใสของพวกเขา
การอัศจรรย์ที่เราทาคือความน่าตื่นตาตื่นใจในสายตาของพวกเขา
และวจนะของเราก็ทาให้จิตใจของพวกเขางงงวย แม้กระนั้นพวกเขาก็ยงั ทะนุถนอมวจนะเหล่านั้นอย่างสุดซึ้ง
ความเป็ นจริ งของเราทาให้มนุษย์ท้งั หลายพูดไม่ออก อึ้งตะลึงงัน และรูส้ ึกงุนงงสงสัย
และถึงกระนั้นพวกเขาก็ยงั เต็มใจที่จะยอมรับมัน
นี่ไม่ใช่ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ท้งั หลายตามที่พวกเขาเป็ นอย่างแท้จริง โดยเที่ยงตรงหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 15” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 242
1. มนุษย์ไม่ควรขยายตัวเองให้ยงิ่ ใหญ่และไม่ควรยกย่องตัวเอง เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า
2. ทาทุกอย่างที่เป็ นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระเจ้า
และไม่ทาอะไรเลยที่อาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์แห่งพระราชกิจของพระเจ้า ป้องกันพระนามของพระเจ้า
คาพยานของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้า
3. เงิน วัตถุสิ่งของที่จบั ต้องได้
และทรัพย์สมบัติท้งั หมดในครัวเรื อนของพระเจ้าเป็ นของถวายซึ่งมนุษย์ควรเป็ นผูถ้ วาย
ไม่มีใครเลยนอกจากปุโรหิตและพระเจ้าที่อาจชื่นชมของถวายเหล่านี้
ด้วยเหตุที่ของถวายของมนุษย์น้ นั มีไว้เพื่อความชื่นชมยินดีของพระเจ้า
พระเจ้าเพียงแค่ทรงแบ่งปันของถวายเหล่านี้กบั ปุโรหิต
ไม่มีใครอื่นอีกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีสิทธิที่จะชื่นชมส่วนใดของของถวายเหล่านี้ ของถวายของมนุษย์
(รวมถึงเงินและสิ่งของทั้งหลายที่จบั ต้องได้ซ่งึ สามารถชืน่ ชมได้) ทั้งหมดถูกถวายแด่พระเจ้า ไม่ใช่ให้แก่มนุษย์
และดังนั้นสิ่งของเหล่านี้จึงไม่ควรได้รับการชื่นชมโดยมนุษย์ หากมนุษย์หมายจะชื่นชมสิ่งของเหล่านี้
เช่นนั้นเขาก็ย่อมจะกาลังลักขโมยของถวาย ใครก็ตามที่ทาการนี้ยอ่ มเป็ นยูดาสคนหนึ่งนัน่ เอง ด้วยเหตุที่
นอกเหนือไปจากการเป็ นผูห้ ักหลังแล้ว ยูดาสยังได้ถอื วิสาสะหยิบฉวยสิ่งที่ถูกใส่ไว้ในถุงเงินไปอีกด้วย
4. มนุษย์มีอุปนิสัยอันเสื่อมทราม และยิง่ ไปกว่านั้น ยังถูกครอบงาด้วยอารมณ์
เมื่อเป็ นเช่นนั้นจึงห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้สมาชิกสองคนซึ่งเป็ นเพศตรงกันข้ามทางานร่ วมกันโดยไม่มีผอู้ ื่นอยู่ด้
วยเมื่อรับใช้พระเจ้า ใครก็ตามที่ถูกพบว่าทาเช่นนั้นจะถูกขับไล่ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
5. จงอย่าทาการตัดสินพระเจ้า และจงอย่าหารื อเรื่องราวทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างเรื่ อยเปื่ อย
จงทาอย่างที่มนุษย์ควรจะทา และจงพูดอย่างที่มนุษย์ควรจะพูด และจงอย่าล้าเส้นขีดจากัดทั้งหลาย
หรื อล่วงละเมิดอาณาเขตทั้งหลาย จงระวังลิ้นของเจ้าเองและใส่ใจที่ซ่งึ เจ้าย่างก้าวลงไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการทาสิ่งใดก็ตามที่ทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคือง
6. จงทาสิ่งซึ่งมนุษย์ควรจะทา และจงดาเนินภาระผูกพันของเจ้าให้เสร็จสิ้น
และจงทาให้ความรับผิดชอบของเจ้าลุล่วงไป และจงยึดมัน่ ในหน้าที่ของเจ้า ในเมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า
เจ้าก็ควรสร้างส่วนร่ วมสนับสนุนของเจ้าในพระราชกิจของพระเจ้า หากเจ้าไม่ทา
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมไม่เหมาะที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และไม่เหมาะที่จะดารงชีวิตอยู่ในครัวเรื อนของพระเจ้า

7. ในงานและเรื่ องราวทั้งหลายของคริ สตจักร นอกเหนือไปจากการเชื่อฟังพระเจ้าแล้ว
จงปฏิบตั ิตามคาแนะนาทั้งหลายของมนุษย์ผซู้ ่งึ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานในทุกสิ่ง
แม้แต่การละเมิดเพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจยอมรับได้ จงเด็ดขาดในการปฏิบตั ิตามของเจ้า
และจงอย่าวิเคราะห์ว่าถูกหรื อผิด สิ่งที่ถูกหรื อผิดไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้า
เจ้าต้องให้ตวั เจ้าเองกังวลอยูก่ บั การเชื่อฟังโดยรวมทั้งหมดเท่านั้น
8. ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าควรเชื่อฟังพระเจ้าและนมัสการพระองค์ จงอย่ายกย่องหรื อนิยมบูชาบุคคลใด
จงอย่าวางพระเจ้าเป็ นลาดับแรก ผูค้ นที่เจ้าเคารพนับถือเป็ นลาดับที่สอง และตัวเจ้าเองเป็ นลาดับที่สาม
ไม่มีบุคคลใดที่ควรมีความสาคัญในใจเจ้า และเจ้าไม่ควรพิจารณาผูค้ น—
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาผูท้ ี่เจ้าเคารพ—ว่าเสมอกับพระเจ้าหรื อเทียบเท่าพระองค์
นี่เป็ นเรื่ องที่มิอาจทนยอมรับได้สาหรับพระเจ้า
9. จงเก็บความคิดทั้งหลายของเจ้าไว้ทงี่ านของคริ สตจักร
จงวางความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเนื้อหนังของเจ้าเองไว้ก่อน จงเฉียบขาดเกี่ยวกับเรื่ องครอบครัว
จงอุทิศตัวเจ้าเองต่อพระราชกิจของพระเจ้าโดยสุดหัวใจ
และจงวางพระราชกิจของพระเจ้าเป็ นลาดับแรกและชีวิตของเจ้าเองเป็ นลาดับที่สอง
นี่คือความถูกต้องตามทานองคลองธรรมของวิสุทธิชนคนหนึ่ง
10. ญาติผทู้ ี่ไม่มีความเชื่อ (ลูกหลานของเจ้า สามีหรื อภรรยาของเจ้า
บรรดาพี่น้องหญิงของเจ้าหรื อบิดามารดาของเจ้า เป็ นต้น) ไม่ควรถูกบังคับให้เข้าสู่คริ สตจักร
ครัวเรื อนของพระเจ้าไม่ขาดแคลนสมาชิก
และไม่มีความจาเป็ นเลยที่จะต้องชดเชยจานวนสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าด้วยผูค้ นทีไ่ ม่มีประโยชน์
ทุกคนที่ไม่เชื่ออย่างเปรมปรี ด์ ติ อ้ งไม่ถูกนาทางเข้าสู่คริ สตจักร ประกาศกฤษฎีกานี้มงุ่ ตรงไปที่ผคู้ นทั้งหมด
พวกเจ้าควรตรวจตรา สอดส่อง และเตือนความจากันและกันถึงเรื่ องนี้ ไม่มีใครที่อาจฝ่ าฝื นมันได้
แม้แต่ในยามที่ญาติผูซ้ ่ึงไม่มีความเชื่อเข้าสู่คริสตจักรอย่างอิดออด
พวกเขาก็ตอ้ งไม่ได้รับแจกพวกหนังสือและไม่ได้รับการตั้งชื่อให้ใหม่
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในครัวเรื อนของพระเจ้า
และการเข้าสู่คริ สตจักรของพวกเขาต้องถูกหยุดยัง้ ด้วยวิถีทางใดก็ตามที่จาเป็ น
หากการบุกรุ กของปี ศาจทั้งหลายนาพาปัญหารุ มเร้ามาสู่คริ สตจักร
เช่นนั้นแล้วตัวเจ้าเองก็ย่อมจะถูกขับไล่ออกไปหรื อข้อห้ามทั้งหลายก็จะถูกนามาวางใช้กบั เจ้า สรุ ปสั้นๆ ก็คือ
ทุกคนมีความรับผิดชอบในเรื่ องนี้ กระนั้นเจ้าก็ไม่ควรบุ่มบ่าม และไม่ควรใช้มนั เพื่อชาระความแค้นส่วนตัว

จาก “ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคแห่งราชอาณาจักรต้องเชื่อฟัง” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 243
ผูค้ นต้องยึดมัน่ กับหน้าที่ต่างๆ มากมายที่พวกเขาควรจะปฏิบตั ิ นี่คือสิ่งที่ผคู้ นควรจะยึดมัน่
และนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องดาเนินการ
จงปล่อยให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทาสิ่งที่ตอ้ งทาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มนุษย์ไม่สามารถเล่นบทตอนใดในนั้นได้ มนุษย์ควรจะยึดมัน่ กับสิ่งที่ควรจะทาโดยมนุษย์
ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มันมิใช่สิ่งใดนอกจากสิ่งที่ควรจะทาโดยมนุษย์
และควรจะยึดมัน่ ในฐานะพระบัญญัติ ให้เหมือนการยึดมัน่ กับธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิม
ถึงแม้ว่าบัดนี้มิใช่ยุคธรรมบัญญัติ แต่ยงั คงมีพระวจนะต่างๆ มากมายที่ควรจะยึดมัน่
ซึ่งเป็ นประเภทเดียวกันกับพระวจนะทั้งหลายที่ได้ตรัสไว้ในยุคธรรมบัญญัติ
พระวจนะเหล่านี้มิได้ถูกนามาดาเนินการเพียงโดยการพึ่งพากับสัมผัสจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
แต่ตรงกันข้าม พระวจนะเหล่านี้เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ควรจะยึดมัน่ ตัวอย่างเช่น
เจ้าจะต้องไม่ตดั สินพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
เจ้าจะต้องไม่ต่อต้านมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้าทรงเป็ นพยานให้ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้น
เจ้าจะต้องรักษาตาแหน่งของเจ้าและจะต้องไม่เหลวไหล เจ้าควรจะพอประมาณในวาทะ
และคาพูดทั้งหลายกับการกระทาทั้งหลายของเจ้านั้นต้องติดตามการจัดการเตรี ยมการของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเป็
นพยานให้ เจ้าควรจะเคารพคาพยานของพระเจ้า
เจ้าจะต้องไม่เพิกเฉยกับพระราชกิจของพระเจ้าและพระวจนะทั้งหลายจากพระโอษฐ์ของพระองค์
เจ้าจะต้องไม่เอาอย่างพระกระแสเสียงและจุดมุ่งหมายในถ้อยดารัสของพระเจ้า โดยภายนอกนั้น
เจ้าจะต้องไม่กระทาสิ่งใดๆ ที่ต่อต้านอย่างชัดแจ้งต่อมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้าทรงเป็ นพยานให้ และอื่นๆ
เหล่านี้คือสิ่งที่แต่ละคนควรจะยึดมัน่ ในแต่ละยุคนั้น พระเจ้าทรงกาหนดกฎต่างๆ
มากมายที่คล้ายคลึงกันกับธรรมบัญญัติท้งั หลายและเป็ นสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งยึดมัน่
พระองค์ทรงจากัดอุปนิสยั ของมนุษย์และสืบหาความจริ งใจของเขาโดยผ่านทางการนี้
จงพิจารณาพระวจนะเหล่านี้จากยุคพันธสัญญาเดิมเป็ นตัวอย่าง ความว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า”
พระวจนะเหล่านี้ไม่ใช้กบั วันนี้ ณ เวลานั้น
พระวจนะเหล่านี้เพียงแต่จากัดอุปนิสัยภายนอกบางอย่างของมนุษย์เท่านั้น
มันได้ถูกนามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริ งใจของการเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์
และเป็ นเครื่ องหมายของบรรดาผูท้ ี่ได้เชื่อในพระเจ้า ถึงแม้ว่าบัดนี้เป็ นยุคแห่งราชอาณาจักร
ก็ยงั คงมีกฎมากมายที่มนุษย์ตอ้ งยึดมัน่ กฎต่างๆ ของอดีตจะไม่นามาใช้ และวันนี้มีการปฏิบตั ิต่างๆ

มากมายที่เหมาะสมกว่าเพื่อให้มนุษย์นามาดาเนินการ และเป็ นการปฏิบตั ิที่จาเป็ น
การปฏิบตั ิเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และต้องกระทาโดยมนุษย์
ในยุคพระคุณ การปฏิบตั ิต่างๆ
มากมายของยุคธรรมบัญญัติได้ถูกทิ้งไปเพราะธรรมบัญญัติเหล่านี้ไม่มีประสิทธิผลโดยเฉพาะสาหรับพระราชกิ
จในเวลานั้น หลังจากการปฏิบตั ิเหล่านี้ถูกทิ้งไปแล้วนั้น การปฏิบตั ิต่างๆ
ที่เหมาะสมสาหรับยุคนั้นได้ถูกกาหนดออกมามากมาย และซึ่งได้กลายมาเป็ นกฎต่างๆ มากมายของวันนี้
เมื่อพระเจ้าของวันนี้เสด็จมา กฎเหล่านี้ได้ถูกละเว้นไป และไม่จาเป็ นที่จะต้องยึดมัน่ กับพวกมันอีกต่อไป
และการปฏิบตั ิต่างๆ ที่เหมาะสมสาหรับพระราชกิจของวันนี้ ได้ถูกกาหนดออกมามากมาย วันนี้
การปฏิบตั ิเหล่านี้ไม่ใช่กฎ แต่กลับมีเจตนาที่จะให้สัมฤทธิ์ประสิทธิผลต่างๆ แทน
การปฏิบตั ิเหล่านั้นเหมาะสมสาหรับวันนี้—บางทีพรุ่ งนี้ การปฏิบตั ิเหล่านั้นอาจจะกลายเป็ นกฎก็ได้
โดยรวมแล้ว เจ้าควรจะยึดมัน่ กับสิ่งที่เกิดผลกับพระราชกิจของวันนี้ จงอย่าใส่ใจกับพรุ่งนี้ กล่าวคือ
สิ่งที่ทาวันนี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของวันนี้ บางทีเมื่อพรุ่งนี้มาถึง อาจจะมีการปฏิบตั ิต่างๆ
ที่ดีกว่าซึ่งเจ้าจาเป็ นจะต้องดาเนินการ—แต่จงอย่าให้ความสนใจกับการนั้นมากเกินไปนัก ในทางตรงกันข้าม
จงยึดมัน่ กับสิ่งซึ่งควรจะยึดมัน่ วันนี้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการต่อต้านพระเจ้า วันนี้
ไม่มีสิ่งใดสาคัญยิง่ ยวดสาหรับมนุษย์ที่จะยึดมัน่ มากไปกว่าการติดตาม กล่าวคือ
เจ้าต้องไม่พยายามที่จะโอ้โลมพระเจ้าที่ทรงยืนอยู่ต่อหน้าต่อตาเจ้า หรื อปกปิ ดสิ่งใดๆ จากพระองค์
เจ้าจะต้องไม่เปล่งถ้อยคาความโสโครกหรื อการพูดคุยยโสโอหังเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าซึ่งอยู่ต่อหน้าเจ้า
เจ้าจะต้องไม่หลอกลวงพระเจ้าซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเจ้าโดยคาพูดที่หวานปานน้ าผึ้งและวาทะสวยงามเพื่อที่จะได้รั
บความไว้วางพระทัยของพระองค์ เจ้าจะต้องไม่กระทาอย่างขาดความเคารพเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เจ้าจะต้องเชื่อฟังทุกอย่างที่ตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และจะต้องไม่ตา้ นทาน ต่อต้าน
หรื อโต้แย้งพระวจนะทั้งหลายของพระองค์
เจ้าจะต้องไม่ตีความตามที่เจ้าเห็นว่าเหมาะกับพระวจนะทั้งหลายที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
เจ้าควรจะระวังลิ้นของเจ้าเพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้มนั เป็ นเหตุให้เจ้าตกเป็ นเหยื่อของแผนหลอกลวงของคนชัว่
เจ้าควรจะระวังย่างก้าวของเจ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดอาณาเขตที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้สาหรับเจ้า
หากเจ้าล่วงละเมิด นี่จะเป็ นเหตุให้เจ้ายืนในตาแหน่งของพระเจ้าและพูดคาพูดที่หยิ่งผยองและอวดดี
และด้วยเหตุน้ีเจ้าจะกลายเป็ นที่เกลียดชังโดยพระเจ้า
เจ้าจะต้องไม่เผยแพร่ พระวจนะทั้งหลายที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอย่างประมาท มิฉะนั้นคนอืน่ ๆ
จะเยาะเย้ยเจ้า และพวกมารจะทาให้เจ้าดูโง่ เจ้าจะต้องเชื่อฟังพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าแห่งวันนี้
แม้ว่าเจ้าไม่เข้าใจมัน เจ้าก็จะต้องไม่ตดั สินมัน ทั้งหมดที่เจ้าสามารถทาได้คือแสวงหาและสามัคคีธรรม

บุคคลใดจะล่วงละเมิดสถานที่ด้งั เดิมของพระเจ้าไม่ได้
เจ้าไม่สามารถทาสิ่งใดได้มากไปกว่ารับใช้พระเจ้าของวันนี้จากตาแหน่งของมนุษย์
เจ้าไม่สามารถสอนพระเจ้าของวันนี้จากตาแหน่งของมนุษย์ได้—การทาเช่นนั้นคือการหลงผิด
ไม่อาจมีผูใ้ ดสามารถยืนในที่ของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเป็ นพยานให้ได้ ในคาพูด การกระทา
และความคิดด้านในสุดของเจ้านั้น เจ้ายืนอยู่ในตาแหน่งของมนุษย์ นี่คอื สิ่งที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตาม
มันคือความรับผิดชอบของมนุษย์ และไม่อาจมีผูใ้ ดปรับเปลี่ยนมันได้
การพยายามทาแบบนั้นจะเป็ นการฝ่ าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หาร ทุกคนควรจะจดจาการนี้ไว้
ตัดตอนมาจาก “พระบัญญัติแห่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มีหลายสิ่งที่เราหวังให้พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ กระนั้นก็ตามไม่ใช่การกระทาทั้งหมดของพวกเจ้า
ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเจ้า ที่จะสามารถทาให้ลุล่วงในสิ่งที่เราขอได้
ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพูดตามตรงและอธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจถึงเจตจานงของเรา
เนื่องจากการหยัง่ รู ้ของพวกเจ้านั้นไม่ดีพอและความซึ้งคุณค่าของพวกเจ้าก็ไม่ดีพอในทานองเดียวกัน
พวกเจ้าแทบจะไม่รู้เท่าทันถึงอุปนิสัยและเนื้อแท้ของเราอย่างสิ้นเชิง—
และด้วยเหตุน้ีมนั จึงเป็ นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องแจ้งให้พวกเจ้ารู ้เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านั้น
ไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจมากเพียงใดก่อนหน้านี้ ไม่ว่าเจ้าปรารถนาที่จะเข้าใจปัญหาเหล่านี้หรื อไม่ก็ตาม
เรายังคงจะต้องอธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจเรื่ องเหล่านั้นอย่างละเอียด
ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แปลกโดยสิ้นเชิงสาหรับพวกเจ้า กระนั้นพวกเจ้าก็ยงั ขาดความเข้าใจ
ขาดความคุน้ เคยอย่างมาก กับความหมายที่มอี ยู่ภายในปัญหาเหล่านั้น
พวกเจ้าหลายคนมีเพียงความเข้าใจอันเลือนรางบางอย่างเท่านั้น
และความเข้าใจบางส่วนและไม่ครบถ้วนบริ บูรณ์ในเรื่ องนั้น เพื่อที่จะช่วยเจ้าให้ปฏิบตั ิความจริ งได้ดีข้ นึ —
ปฏิบตั ิวจนะของเราได้ดีข้ นึ —เราคิดว่าเหล่านี้คือปัญหาต่างๆ
ที่พวกเจ้าจะต้องตระหนักรู ้เป็ นสิ่งสาคัญที่สุดอย่างแรก หากไม่แล้ว ความเชื่อของพวกเจ้าจะยังคงคลุมเครื อ
แบบหน้าซื่อใจคด และเต็มไปด้วยเครื่ องประกอบของศาสนา หากเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับเจ้าที่จะทางานที่เจ้าควรทาเพื่อพระองค์
หากเจ้าไม่รู้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับเจ้าที่จะมีความเคารพและความยาเกรงต่อพระองค์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น จะมีเพียงความฉาบฉวยและความกลับกลอกอย่างเลินเล่อเท่านั้น และยิ่งไปกว่านั้นคือ
การหมิ่นประมาทซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
แม้ว่าการทาความเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้าเป็ นสิ่งสาคัญอย่างแท้จริ ง
และการรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้าก็ไม่สามารถมองข้ามไปได้
แต่ไม่เคยมีใครตรวจดูหรือเจาะลึกเข้าไปในปัญหาเหล่านี้อย่างถี่ถว้ น
เห็นได้ชดั แจ้งว่าพวกเจ้าได้เมินเฉยต่อประกาศกฤษฎีกาบริ หารที่เราได้บญั ญัติข้ นึ ทั้งหมด
หากพวกเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะมีแนวโน้มอย่างมากที่จะทาให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระองค์
การทาให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระองค์ก็เท่ากับการยัว่ ยุพระพิโรธของพระเจ้าพระองค์เอง
ซึ่งเป็ นกรณีที่ผลลัพธ์สุดท้ายของการกระทาต่างๆ ของเจ้าจะเป็ นการละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หาร บัดนี้

เจ้าควรตระหนักว่า เมื่อเจ้ารู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้า เจ้าก็จะสามารถเข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์ได้เช่นกัน —
และเมื่อเจ้าเข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์ เจ้าก็จะได้เข้าใจประกาศกฤษฎีกาบริ หารแล้วเช่นกัน
ไม่จาเป็ นต้องพูดว่า มีสิ่งใดมากมายอยูภ่ ายในประกาศกฤษฎีกาบริ หารที่เกี่ยวข้องกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า
แต่พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่ได้ถูกแสดงออกมาทั้งหมดภายในประกาศกฤษฎีกาบริหารเหล่านั้น ดังนั้น
เจ้าจะต้องขยับไปอีกหนึ่งก้าวเพื่อพัฒนาความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีค วามสาคัญมาก” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระอุปนิสัยของพระเจ้าเป็ นหัวข้อซึ่งดูเหมือนว่าเป็ นนามธรรมมากต่อทุกคน และยิ่งไปกว่านั้นคือ
เป็ นหัวข้อซึ่งไม่ง่ายสาหรับใครก็ตามที่จะยอมรับ
ด้วยเหตุที่พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่เหมือนกับบุคลิกลักษณะของมนุษย์
พระเจ้าทรงมีอารมณ์ของพระองค์เองในเรื่ องความชื่นบานยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุขเช่นกัน
แต่อารมณ์เหล่านี้แตกต่างจากอารมณ์ของมนุษย์
พระเจ้าทรงเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและพระองค์ทรงมีสิ่งที่พระองค์ทรงมี
ทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงแสดงออกและเปิ ดเผยเป็ นการแสดงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของพระองค์และของพระอัตลักษ
ณ์ของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและสิ่งที่พระองค์ทรงมี
เช่นเดียวกับเนื้อแท้และพระอัตลักษณ์ของพระองค์ เป็ นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถถูกแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
พระอุปนิสัยของพระองค์ครอบคลุมถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ การปลอบใจมวลมนุษย์
ความเกลียดชังมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้นคือ ความเข้าใจถ้วนทัว่ ในมวลมนุษย์ อย่างไรก็ดี
บุคลิกลักษณะของมนุษย์อาจมีลกั ษณะมองโลกในแง่ดี มีชีวิตชีวา หรื อปราศจากความรู ้สึก
พระอุปนิสัยของพระเจ้าคือพระอุปนิ สยั ของผูป้ กครองแห่งสรรพสิ่งต่างๆ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
เป็ นพระอุปนิสัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการสร้างทั้งปวง พระอุปนิสัยของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติ
ฤทธานุภาพ ความสูงศักดิ์ ความยิ่งใหญ่ และเหนือสิ่งอืน่ ใด ความยิ่งใหญ่สูงสุด
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่งสิทธิอานาจ สัญลักษณ์แห่งทุกสิ่งซึ่งชอบธรรม
สัญลักษณ์แห่งทุกสิ่งซึ่งสวยงามและดีงาม
ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระองค์ผซู้ ่งึ ไม่สามารถถูก[ก]พิชิตหรื อถูกรุ กรานได้โดยความมืดแ
ละกองกาลังศัตรู ใดๆ รวมทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพระองค์ผซู้ ่ึงไม่สามารถถูกทาให้ขุ่นเคืองได้
(อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั การถูกทาให้ขุ่นเคือง)[ข] โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่งฤทธานุภาพสูงสุด
ไม่มีบุคคลหรื อเหล่าบุคคลใดสามารถหรื ออาจรบกวนพระราชกิจของพระองค์หรือพระอุปนิสัยของพระองค์ได้
แต่บุคลิกภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งใดที่มากไปกว่าแค่สัญลักษณ์หนึ่งของความเหนือกว่าสัตว์เดียรัจฉานเล็กน้อยข
องมนุษย์เท่านั้นเอง ในตัวมนุษย์และจากตัวเขาเองนั้นไม่มีสิทธิอานาจ ไม่มีอสิ รภาพในการปกครองตนเอง
และไม่มีความสามารถที่จะอยู่เหนือตนเอง
แต่ในธาตุแท้ของเขานั้นเป็ นผูห้ นึ่งที่หดหัวอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูค้ น เหตุการณ์ต่างๆ และสิ่งต่างๆ
ทุกลักษณะ
ความชื่นบานยินดีของพระเจ้านั้นเป็ นเพราะการดารงอยู่และการปรากฏของความชอบธรรมและความสว่าง

เนื่องจากการทาลายล้างความมืดและความชัว่ พระองค์ทรงยินดีในการนาความสว่างและชีวิตที่ดีมาสู่มวลมนุษย์
ความชื่นบานยินดีของพระองค์เป็ นความชื่นบานยินดีอนั ชอบธรรม
เป็ นสัญลักษณ์ของการดารงอยู่ของทุกสิ่งที่เป็ นด้านบวก และยิ่งไปกว่านั้นคือ เป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นมงคล
พระพิโรธของพระเจ้านั้นเป็ นเพราะอันตรายซึ่งการมีอยู่และการแทรกแซงความอยุติธรรมนามาสู่มวลมนุษย์ขอ
งพระองค์ เป็ นเพราะการมีอยู่ของความชัว่ และความมืด เป็ นเพราะการมีอยู่ของสิ่งต่างๆ ซึ่งขับเคลื่อนความจริ ง
และยิ่งไปกว่านั้นคือ เป็ นเพราะการมีอยู่ของสิ่งต่างๆ ซึ่งต่อต้านสิ่งที่ดีและสวยงาม
พระพิโรธของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าทุกสรรพสิ่งที่เป็ นด้านลบไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ความเศร้าของพระองค์น้ นั เป็ นเพราะมวลมนุษย์
เนื่องจากผูท้ ี่พระองค์ทรงมีความหวังแต่เขาเป็ นผูท้ ี่ตกสู่ความมืด
เพราะพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์น้ นั ไม่เป็ นผลตามที่พระองค์ทรงคาดหวัง
และเป็ นเพราะมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักไม่สามารถใช้ชีวิตในความสว่างได้ท้งั หมด
พระองค์ทรงรูส้ ึกเศร้ากับมวลมนุษย์ผบู้ ริ สุทธิ์ กับมนุษย์ผซู้ ื่อสัตย์แต่ไม่รู้เท่าทัน
และกับมนุษย์ผทู้ ี่ดีแต่ขาดมุมมองต่างๆ ของเขาเอง
ความเศร้าของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความดีงามของพระองค์และของความปรานีของพระองค์
เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความสวยงามและความใจดีมีเมตตา แน่นอนว่า
ความสุขของพระองค์มาจากการพิชิตบรรดาศัตรู ของพระองค์และการได้รับความจริ งใจของมนุษย์
มากกว่านี้ก็คือ มันเกิดขึ้นจากการการขับไล่และการทาลายล้างกองกาลังศัตรู ท้งั หมด
และเพราะมวลมนุษย์ได้รับชีวิตที่ดีและสันติสุข ความสุขของพระเจ้าไม่เหมือนกับความชื่นบานยินดีของมนุษย์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันกลับเป็ นความรู ้สึกของการเก็บรวบรวมผลไม้ที่ดี
เป็ นความรู ้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าความชื่นบานยินดีเสียอีก
ความสุขของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมวลมนุษย์ที่หลุดพ้นจากความทุกข์นับจากเวลานี้ไป
และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมวลมนุษย์ที่เข้าสู่โลกของความสว่าง ในทางกลับกัน อารมณ์ต่างๆ
ของมนุษยชาติลว้ นแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเขาเอง ไม่ใช่เพื่อความชอบธรรม ความสว่าง
หรื อสิ่งทีส่ วยงาม และที่น้อยที่สุดก็คือเพื่อพระคุณที่สวรรค์ได้ประทานลงมา อารมณ์ต่างๆ
ของมนุษยชาติมีลกั ษณะที่เห็นแก่ตวั และเป็ นของโลกแห่งความมืด
อารมณ์เหล่านั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อเห็นแก่น้ าพระทัย นับประสาอะไรที่จะเห็นแก่แผนการของพระเจ้า
และดังนั้นมนุษย์และพระเจ้าจึงไม่มีวนั ที่จะสามารถถูกพูดถึงในขณะเดียวกันได้
พระเจ้าทรงสูงสุดตลอดกาลและทรงเกียรติเสมอ ในขณะที่มนุษย์น้ นั ต่าช้าตลอดกาล ไร้ค่าตลอดกาล

นี่เป็ นเพราะพระเจ้ากาลังทรงพลีอุทิศและทรงอุทิศพระองค์เองต่อมวลมนุษย์ตลอดกาล อย่างไรก็ดี
มนุษย์น้นั รับเอาและเพียรพยายามเพื่อตัวเขาเองเท่านั้นตลอดกาล
พระเจ้ากาลังทรงรับความเจ็บปวดเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์ตลอดกาล
กระนั้นมนุษย์กลับไม่เคยมีส่วนร่ วมในอะไรเลยเพื่อประโยชน์ของความสว่างหรื อเพื่อความชอบธรรม
ต่อให้มนุษย์พยายามชัว่ ขณะหนึ่ง แต่กอ็ ่อนแอมากกระทัง่ มนุษย์ไม่สามารถทนการโจมตีแม้สักครั้งได้
ด้วยเหตุที่ความพยายามของมนุษย์มกั จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเขาเองเสมอและไม่ใช่เพื่อผูอ้ ื่น
มนุษย์เห็นแก่ตวั เสมอ ในขณะที่พระเจ้าทรงไม่เห็นแก่พระองค์เองตลอดกาล
พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของทุกอย่างซึ่งยุติธรรม ดีงาม และสวยงาม
ในขณะที่มนุษย์คือผูท้ ี่สืบทอดและสาแดงความน่าเกลียดและความชัว่ ทุกอย่าง
พระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ของความชอบธรรมและความงามของพระองค์
ทว่ามนุษย์กลับมีความสามารถอย่างสมบูรณ์แบบในการที่จะทรยศต่อความชอบธรรมและไถลห่างไปจากพระเจ้
าในเวลาใดก็ตามและในสถานการณ์ใดก็ตาม
ตัดตอนมาจาก “การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสาคัญมาก” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อความเดิมคือ “มันเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการไม่สามารถถูก”
ข. ข้อความเดิมคือ “รวมทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการไร้ความสามารถที่จะถูกทาให้ขุ่นเคืองได้
(และการไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั การถูกทาให้ขุ่นเคือง)”
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ทุกประโยคที่เราได้พูดไปมีพระอุปนิสยั ของพระเจ้าอยู่ภายในนั้น
พวกเจ้าน่าจะทาได้ดีในการใคร่ ครวญวจนะของเราอย่างระมัดระวัง
และพวกเจ้าจะได้ประโยชน์อย่างมากจากวจนะของเราอย่างแน่นอน
เนื้อแท้ของพระเจ้านั้นยากที่จะจับความเข้าใจ
แต่เราไว้วางใจว่าพวกเจ้าทุกคนมีแนวคิดอยู่บา้ งเป็ นอย่างน้อยเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เราหวังว่าพวกเจ้าจะแสดงให้เราเห็นและทาให้มากขึ้นในสิ่งซึ่งไม่เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้า
เมื่อนั้นเราจึงจะมัน่ ใจ ตัวอย่างเช่น รักษาพระเจ้าไว้ในหัวใจของเจ้าตลอดเวลา เมื่อเจ้ากระทาการใด
จงทาเช่นนั้นตามพระวจนะของพระองค์ จงแสวงหาเจตนารมณ์ของพระองค์ในทุกสรรพสิ่ง
และจงละเว้นจากการทาสิ่งซึ่งแสดงการไม่เคารพและลบหลูพ่ ระเจ้า
ที่เจ้าควรทาให้น้อยลงกว่านั้นอีกก็คือการคิดไว้ในใจเฉยๆ
ว่าจะนาพระเจ้ามาเติมเต็มที่ว่างในหัวใจของเจ้าในอนาคต หากเจ้าทาเช่นนี้
เจ้าจะได้ทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคืองแล้ว และเช่นกัน
สมมติว่าเจ้าไม่เคยเอ่ยคาพูดหมิ่นประมาทหรือแสดงคาบ่นว่าพระเจ้าตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้า และอีกเช่นกัน
สมมติว่าเจ้าสามารถปฏิบตั ิทุกอย่างที่พระองค์ทรงได้มอบความไว้วางพระทัยให้เจ้าทาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และยังสามารถนบนอบต่อพระวจนะของพระองค์ท้งั หมดตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้า
เจ้าก็ย่อมจะได้หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารแล้ว ตัวอย่างเช่น หากเจ้าได้เคยพูดว่า
“ทาไมฉันจึงไม่คิดว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า?”
“ฉันคิดว่าพระวจนะเหล่านี้ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าความรู ้แจ้งบางอย่างเกีย่ วกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์”
“ในความเห็นของฉัน สิ่งที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิไม่จาเป็ นว่าจะถูกต้องไปเสียทุกอย่าง”
“สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าไม่ได้อยู่เหนือกว่าของฉัน” “พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้น่าเชื่อถือจริ งๆ”
หรื อคาพูดอันเป็ นการแสดงการตัดสิ นเช่นนั้นอื่นๆ
เช่นนั้นแล้วเราจะเตือนสติให้เจ้าสารภาพและกลับใจในบาปของเจ้าให้บ่อยขึ้น มิฉะนั้นแล้ว
เจ้าจะไม่มีวนั มีโอกาสที่จะได้รับการยกโทษ ด้วยเหตุที่เจ้าไม่ได้ทาให้มนุษย์คนหนึ่งขุ่นเคือง
แต่ทาให้พระเจ้าพระองค์เองทรงขุ่นเคือง เจ้าอาจเชื่อว่าเจ้ากาลังตัดสิ นมนุษย์คนหนึ่ง
แต่พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ทรงพิจารณามันแบบนั้น
การที่เจ้าไม่เคารพเนื้อหนังของพระองค์ก็เท่ากับการไม่เคารพพระองค์ เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
เจ้าไม่ได้ทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคืองแล้วหรอกหรื อ?
เจ้าจะต้องจาไว้ว่าทุกอย่างที่ได้รับการปฏิบตั ิโดยพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทาไปเพื่อที่จะปกปักรักษาพระราช

กิจของพระองค์ในเนื้อหนังและเพื่อที่จะให้พระราชกิจของพระองค์น้ นั ได้รับการปฏิบตั ิอย่างดี
หากเจ้าละเลยเรื่ องนี้
เช่นนั้นแล้วเราพูดว่าเจ้าคือใครบางคนผูท้ ี่จะไม่มีวนั สามารถประสบความสาเร็จในการเชื่อในพระเจ้าได้เลย
ด้วยเหตุที่เจ้าได้ยวั่ ยุพระพิโรธของพระเจ้า
และดังนั้นพระองค์จะทรงใช้การลงทัณฑ์อนั เหมาะสมเพื่อสอนบทเรี ยนแก่เจ้า
การได้มารู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้าไม่ใช่เรื่ องที่ไม่สาคัญ เจ้าจะต้องเข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์ ด้วยวิธีน้ี
เจ้าจะได้มารู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้าทีละน้อยๆ และโดยทีไ่ ม่รู้ตวั เมื่อเจ้าได้เข้าสู่ความรู ้น้ีแล้ว
เจ้าจะพบว่าตัวเจ้าเองกาลังก้าวเข้าสู่สภาวะที่สูงกว่าและสวยงามกว่า ในท้ายที่สุด
เจ้าจะได้มารู ้สึกละอายใจต่อดวงจิตอันน่าขยะแขยงของเจ้า และยิ่งไปกว่านั้นคือ
จะรู ้สึกว่าไม่มีที่ใดที่จะหลบซ่อนให้พน้ จากความละอายใจของเจ้าได้ ในเวลานั้น
ความประพฤติของเจ้าที่จะทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคืองจะมีน้อยลงและน้อยลง
หัวใจของเจ้าจะใกล้ชิดพระทัยของพระเจ้าเข้าไปเรื่ อยๆ และความรักที่มีให้กบั พระองค์จะค่อยๆ
เติบโตขึ้นในหัวใจของเจ้า นี่เป็ นสัญญาณของมวลมนุษย์ที่เข้าสู่สภาวะอันสวยงาม แต่จนกระทัง่ บัดนี้
พวกเจ้าก็ยงั ไม่ได้บรรลุสิ่งนี้ ในขณะที่พวกเจ้าทุกคนทาอะไรๆ อย่างเร่งรี บเพื่อเห็นแก่ชะตาลิขิตของพวกเจ้าเอง
ใครล่ะที่มีความสนใจใดๆ ในการพยายามที่จะรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้า? หากสิ่งนี้ยงั คงดาเนินต่อไป
พวกเจ้าจะล่วงละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารโดยที่ไม่รู้ตวั
ด้วยเหตุที่พวกเจ้าเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้าน้อยเกินไป
ดังนั้นสิ่งที่พวกเจ้าทาตอนนี้ไม่ใช่การวางรากฐานให้กบั การที่พวกเจ้าจะทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคืองห
รอกหรื อ? การที่เราขอให้พวกเจ้าเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้านั้น ไม่ได้ไม่ลงรอยกันกับงานของเรา
ด้วยเหตุที่หากพวกเจ้าล่วงละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารบ่อยๆ
ใครล่ะในท่ามกลางพวกเจ้าที่จะหลีกหนีการลงโทษไปได้?
เช่นนั้นแล้วงานของเราจะไม่เปล่าประโยชน์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นหรอกหรื อ? ดังนั้น
นอกเหนือไปจากการพินิจพิเคราะห์ความประพฤติของพวกเจ้าเองแล้ว
เราจึงยังคงขอให้พวกเจ้าระมัดระวังในก้าวย่างที่พวกเจ้าเดิน นี่เป็ นข้อเรียกร้องที่สูงขึ้นซึ่งเราขอจากพวกเจ้า
และเราหวังว่าพวกเจ้าทุกคนจะพิจารณามันอย่างระมัดระวังและจะใส่ใจมันอย่างจริ งจังจริ งใจ
หากวันหนึ่งมาถึงเมื่อการกระทาต่างๆ ของพวกเจ้ายัว่ ยุเราจนเดือดดาลอย่างรุนแรง
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็ย่อมจะต้องพิจารณาผลสืบเนื่องแต่เพียงลาพัง
และจะไม่มีใครอื่นอีกที่รับการลงโทษแทนที่เจ้า
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ผูค้ นพากันพูดว่า พระเจ้าคือพระเจ้าผูช้ อบธรรม และพูดว่า ตราบเท่าที่มนุษย์ติดตามพระองค์ไปจนสุดปลายทาง
แน่นอนว่าพระองค์จะทรงเป็ นธรรมต่อมนุษย์ เพราะพระองค์ทรงชอบธรรมที่สุด
หากมนุษย์ติดตามพระองค์ไปจนสุดทาง พระองค์จะสามารถทอดทิ้งมนุษย์ได้เช่นไรเล่า?
เราเป็ นธรรมต่อมนุษย์ทุกคน และพิพากษามนุษย์ทุกคนด้วยอุปนิสัยอันชอบธรรมของเรา
ทว่ามีสภาพเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อข้อพึงประสงค์ที่เราทาต่อมนุษย์
และสิ่งที่เราพึงประสงค์จะต้องถูกทาให้สาเร็จลุล่วงโดยมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าพวกเขาเป็ นใคร
เราไม่ใส่ใจว่าเจ้าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างไร หรื อเจ้ามีคุณสมบัติเช่นนั้นมานานเท่าใดแล้ว
เราใส่ใจเพียงว่าเจ้าเดินไปในหนทางของเรา และไม่ว่าเจ้ารักและกระหายต่อความจริงหรื อไม่
หากเจ้าขาดความจริ ง และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับนาความอับอายมาสู่นามของเรา
และไม่ปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกับหนทางของเรา แค่ทาตามโดยปราศจากความใส่ใจหรื อความห่วงใย
เช่นนั้นแล้ว ณ เวลานั้น เราจะบดขยี้เจ้าและลงโทษเจ้าสาหรับความชัว่ ของเจ้า
และเจ้าจะต้องพูดอะไรอีกเล่าเมื่อถึงตอนนั้น? เจ้าจะสามารถพูดว่า พระเจ้าไม่ทรงชอบธรรมอย่างนั้นหรื อ?
ในวันนี้หากเจ้าปฏิบตั ิตามวจนะที่เราได้พูดไป เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็คือบุคคลประเภทที่เราเห็นชอบ เจ้าพูดว่า
เจ้าเป็ นทุกข์เสมอขณะกาลังติดตามพระเจ้า พูดว่าเจ้าได้ติดตามพระองค์ผ่านร้อนผ่านหนาว
และได้ใช้เวลาที่ดีและที่เลวร้ายร่ วมกับพระองค์ แต่เจ้าไม่ได้ดาเนินชีวิตตามพระวจนะที่พระเจ้าตรัสไว้
เจ้าปรารถนาเพียงสาละวนวุ่นวายเพื่อพระเจ้าและสละตัวเจ้าเองเพื่อพระเจ้าในแต่ละวัน
และไม่เคยคิดที่จะดาเนินชีวิตที่มีความหมาย เจ้ายังพูดด้วยว่า “ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม ข้าพระองค์ได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ สาละวนวุ่นวายเพื่อพระองค์
และอุทิศตัวข้าพระองค์เพื่อพระองค์ และข้าพระองค์ได้ทางานหนักทั้งที่ไม่ได้รับการให้ความสาคัญอันใด
พระองค์จะทรงจาข้าพระองค์ได้อย่างแน่นอน” เป็ นความจริงที่พระเจ้านั้นทรงชอบธรรม
ทว่าความชอบธรรมนี้ไม่ได้ด่างพร้อยด้วยราคีอนั ใด กล่าวคือ มันไม่มีเจตจานงของมนุษย์อยูใ่ นนั้นเลย
และมันไม่ได้ถูกทาให้ด่างพร้อยโดยเนื้อหนัง หรื อโดยการแลกเปลีย่ นของมนุษย์
ผูท้ ี่เป็ นกบฏและต่อต้านทั้งหมด ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามหนทางของพระองค์จะถูกลงโทษ ไม่มีใครเลยที่ได้รับการอภัย
และไม่มีใครเลยที่ได้รับการยกเว้น! ผูค้ นบางคนพูดว่า “ในวันนี้ ข้าพระองค์สาละวนวุ่นวายเพื่อพระองค์
เมือ่ บทอวสานมาถึง พระองค์จะทรงสามารถมอบพระพรให้ขา้ พระองค์สักเล็กน้อยได้หรื อไม่?”
ดังนั้นเราจึงถามเจ้าว่า “เจ้าได้ปฏิบตั ิตามวจนะของเราแล้วหรื อยัง?”
ความชอบธรรมที่เจ้าพูดถึงนั้นมีพื้นฐานอยู่บนการทาการแลกเปลี่ยน
เจ้าเพียงแต่คิดว่าเราชอบธรรมและเป็ นธรรมต่อมนุษย์ทุกคน

และคิดว่าบรรดาผูซ้ ่ึงติดตามเราทั้งหมดไปจนสุดทางนั้นจะต้องได้รับการช่วยให้รอดและได้รับพรของเราอย่างแ
น่นอน วจนะของเราที่ว่า
“บรรดาผูซ้ ่งึ ติดตามเราทั้งหมดไปจนสุดทางนั้นจะต้องได้รับการช่วยให้รอดอย่างแน่นอน”
มีความหมายแฝงเร้นอยู่ กล่าวคือ
บรรดาผูค้ นที่ติดตามเราไปจนสุดทางนั้นคือผูท้ ี่จะได้รับการรับไว้โดยเราอย่างครบถ้วน
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่แสวงหาความจริงและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม หลังจากที่ถูกเราพิชิตแล้ว
สภาพเงื่อนไขใดหรือที่เจ้าได้สัมฤทธิ์? เจ้าเพียงสัมฤทธิ์การติดตามเราไปจนสุดทาง ว่าแต่อย่างอื่นเล่า?
เจ้าได้ปฏิบตั ิตามวจนะของเราหรื อไม่? เจ้าได้สาเร็จลุล่วงหนึ่งในข้อพึงประสงค์ท้งั ห้าของเรา
กระนั้นเจ้าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้อีกสี่ขอ้ ที่เหลือนั้นสาเร็จลุล่วง เจ้าก็แค่ได้พบเส้นทางซึ่งธรรมดาที่สุด
ง่ายดายที่สุด และได้ไล่ตามเสาะหามันไปด้วยท่าทีของการที่แค่หวังว่าจะโชคดี กับบุคคลเช่นเจ้า
อุปนิสัยอันชอบธรรมของเราก็คือหนึ่งในการตีสอนและการพิพากษา
มันคือหนึ่งในการลงทัณฑ์อนั สาสมซึ่งชอบธรรม
และมันคือการลงโทษอันชอบธรรมสาหรับพวกคนทาชัว่ ทุกคน นั่นก็คอื
บรรดาพวกที่ไม่เดินในหนทางของเราทั้งหมดจะถูกลงโทษอย่างแน่นอน
ต่อให้พวกเขาติดตามมาจนสุดทางก็ตาม นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า
เมื่ออุปนิสัยอันชอบธรรมนี้ถูกแสดงออกมาในการลงโทษมนุษย์ มนุษย์จะอึ้งตะลึงงัน และรูส้ ึกเสียใจว่า
ในขณะที่กาลังติดตามพระเจ้า เขาไม่ได้เดินในทางของพระองค์ “ณ เวลานั้น
ข้าพระองค์เพียงทนทุกข์ในขณะที่กาลังติดตามพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้เดินในทางแห่งพระเจ้า มีขอ้ แก้ตวั อะไรหรื อ?
ไม่มีตวั เลือกอื่นนอกจากการถูกตีสอนเท่านั้น!” กระนั้นในจิตใจเขากาลังคิดว่า “ไม่ว่าอย่างไร
ข้าพระองค์ก็ได้ติดตามพระองค์มาจนสุดทาง ดังนั้นต่อให้พระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์
การตีสอนก็ไม่น่าจะรุ นแรงจนเกินไป และหลังจากการบีบบังคับให้รับการตีสอนนี้แล้ว
พระองค์จะยังคงทรงต้องประสงค์ในตัวข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงชอบธรรม
และจะไม่ปฏิบตั ิต่อข้าพระองค์ในหนทางนั้นตลอดกาล จะว่าไปแล้ว
ข้าพระองค์ก็ไม่เหมือนกับบรรดาพวกที่จะถูกลบทิ้ง กล่าวคือ
บรรดาพวกที่จะถูกลบทิ้งจะได้รับการตีสอนอย่างหนัก ในขณะที่การตีสอนของข้าพระองค์จะเบากว่า”
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมไม่ได้เป็ นเหมือนที่เจ้ากล่าว
มันไม่ใช่กรณีที่บรรดาพวกที่เก่งในการสารภาพบาปของพวกเขาจะถูกจัดการฐานกรุณา
ความชอบธรรมนั้นบริ สุทธิ์ และเป็ นพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั การทาให้ขุ่นเคืองโดยมนุษย์
และทุกสิ่งที่โสมมและไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนเป็ นเป้าแห่งความขยะแขยงของพระเจ้า

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นไม่ใช่ธรรมบัญญัติ แต่เป็ นประกาศกฤษฎีกาบริ หาร
มันคือประกาศกฤษฎีกาบริ หารภายในราชอาณาจักร
และประกาศกฤษฎีกาบริ หารนี้คือการลงโทษอันชอบธรรมสาหรับผูใ้ ดก็ตามที่ไม่ครองความจริ งและไม่ได้มกี าร
เปลี่ยนแปลง และไม่มีช่องว่างสาหรับความรอดเลย
เนื่องจากเมื่อมนุษย์แต่ละคนได้ถกู จาแนกชั้นไปตามประเภท
มนุษย์ที่ดีจะได้รับบาเหน็จและมนุษย์ชวั่ จะถูกลงโทษ มันคือตอนที่บ้นั ปลายของมนุษย์จะถูกระบุชดั ออกมา
มันคือเวลาที่พระราชกิจแห่งความรอดจะมาถึงบทอวสาน หลังจากนั้น
พระราชกิจแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่ถูกกระทาอีกต่อไป
และการลงทัณฑ์อนั สาสมจะถูกนามาสู่ทุกคนในพวกที่ทาชัว่
ตัดตอนมาจาก “ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 248
เราคือไฟที่เผาผลาญหมดและเราไม่ทนยอมรับการทาให้ขุ่นเคือง เพราะพวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนถูกเราสร้างขึ้น
ไม่ว่าเราจะพูดหรื อทาสิ่งใด พวกเขาต้องเชื่อฟัง และพวกเขาไม่อาจก่อการกบฏได้
ผูค้ นไม่มีสิทธิที่จะก้าวก่ายในงานของเรา
และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ว่าสิ่งใดถูกต้องหรือผิดในงานของเราและใ
นวจนะของเรา เราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง
และสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายควรสัมฤทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึงประสงค์ดว้ ยหัวใจแห่งการเคารพที่มีให้เรา
พวกเขาไม่ควรพยายามที่จะชี้แจงเหตุผลกับเรา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเขาไม่ควรต้านทาน
เราปกครองคนของเราด้วยสิทธิอานาจของเรา
และพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของเราควรนบนอบต่อสิทธิอานาจของเรา
แม้ว่าวันนี้พวกเจ้าจะใจกล้าและอวดดีต่อหน้าเรา
แม้ว่าพวกเจ้าจะไม่เชื่อฟังวจนะซึ่งเราใช้สอนพวกเจ้าและไม่รู้จกั ยาเกรง
เราเพียงเผชิญกับความเป็ นกบฏของพวกเจ้าด้วยความยอมผ่อนปรน
เราจะไม่สูญเสียการควบคุมอารมณ์ของเราและส่งผลกระทบต่องานของเราเพราะบรรดาหนอนแมลงตัวเล็กๆ
ที่ไร้ความสาคัญได้กวนฝุ่นผงในกองมูลสัตว์ข้ นึ มา
เราทนยอมรับการดารงอยู่อย่างต่อเนื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกลียดชังและสิ่งทั้งหมดที่เราชิงชังเพื่อประโยชน์
ของน้ าพระทัยพระบิดาของเรา และเราจะทาเช่นนั้นจนกว่าถ้อยคาของเราจะครบบริ บูรณ์
จนกว่าจะถึงชัว่ ขณะสุดท้ายจริ งๆ ของเรา จงอย่ากังวล! เราไม่สามารถจมสู่ระดับเดียวกับหนอนแมลงไร้ชื่อได้
และเราจะไม่เปรี ยบเทียบระดับความเชี่ยวชาญของเรากับเจ้า เราเกลียดเจ้า แต่เราสามารถสู้ทนได้
เจ้าไม่เชื่อฟังเรา แต่เจ้าไม่สามารถหลบหนีวนั ที่เราจะตีสอนเจ้าได้
ซึ่งพระบิดาของเราได้ทรงให้พระสัญญากับเราไว้
หนอนแมลงที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถเปรียบเทียบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างได้หรื อ?
ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะกลับคืนสู่บา้ นของ “บิดา” ของเจ้า
และเราจะกลับคืนไปอยู่เคียงข้างพระบิดาของเรา เราจะถึงพร้อมด้วยความรักอันอ่อนโยนของพระองค์
และเจ้าจะถูกติดตามโดยการเหยียบย่าของบิดาของเจ้า เราจะมีพระสิริของพระบิดาของเรา
และเจ้าจะมีความน่าละอายของพ่อของเจ้า เราจะใช้การตีสอนที่เราได้ร้ งั ไว้นานแล้วให้ถงึ พร้อมเจ้า
และเจ้าจะเผชิญกับการตีสอนของเรากับเนื้อหนังอันเหม็นหืนของเจ้าที่ได้ถูกทาให้เสื่อมทรามมาเป็ นเวลาหลาย
หมื่นปี เราจะได้สรุ ปปิ ดตัวงานแห่งถ้อยคาของเราในตัวเจ้าแล้ว โดยถึงพร้อมด้วยความยอมผ่อนปรน
และเจ้าจะเริ่ มต้นการปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ในการทนทุกข์กบั ความวิบตั ิจากวจนะของเราให้สาเร็จลุล่วง

เราจะชื่นบานเป็ นอย่างยิง่ และทางานในอิสราเอล เจ้าจะร่ าไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้า
ดารงอยู่และตายลงในโคลน
เราจะได้รับรู ปทรงดั้งเดิมของเรากลับคืนมาและจะไม่คงอยู่ในความโสมมกับเจ้าอีกต่อไป
ในขณะที่เจ้าจะได้รับความน่าเกลียดดั้งเดิมของเจ้ากลับคืนมาและยังคงมุดไปรอบๆ ต่อไปในกองมูลสัตว์
เมื่องานและวจนะของเราเสร็จสิ้นแล้ว มันจะเป็ นวันแห่งความชื่นบานยินดีสาหรับเรา
เมื่อการต้านทานและการเป็ นกบฏของเจ้าจบสิ้นแล้ว มันจะเป็ นวันแห่งการร่ าไห้สาหรับเจ้า
เราจะไม่เห็นอกเห็นใจเจ้า และเจ้าจะไม่มีวนั ได้เห็นเราอีกเลย เราจะไม่เข้าร่ วมในการสนทนากับเจ้าอีกต่อไป
และเจ้าจะไม่มีวนั ได้เผชิญหน้าเราอีกเลย เราจะเกลียดชังการเป็ นกบฏของเจ้า
และเจ้าจะคิดถึงความน่ารักชื่นชมของเรา เราจะตีเจ้า และเจ้าจะคะนึงหาเรา เราจะไปจากเจ้าอย่างยินดี
และเจ้าจะตระหนักรู ้ถึงหนี้ที่เจ้ามีต่อเรา เราจะไม่มีวนั ได้เห็นเจ้าอีกเลย
แต่เจ้าจะหวังที่จะได้พบกับเราอยู่ตลอดเวลา เราจะเกลียดชังเจ้าเพราะเจ้าต้านทานเราในปัจจุบนั นี้
และเจ้าจะคิดถึงเราเพราะเราตีสอนเจ้าในปัจจุบนั นี้ เราจะไม่เต็มใจที่จะดาเนินชีวิตเคียงข้างเจ้า
แต่เจ้าจะโหยหาถึงมันอย่างขมขื่นและร่ าไห้ไปชัว่ กัลปาวสาน
เพราะเจ้าจะเสียใจกับทั้งหมดที่เจ้าได้ทากับเราลงไป เจ้าจะรู ้สึกผิดไปกับการเป็ นกบฏและการต้านทานของเจ้า
เจ้าจะกระทัง่ นอนคว่าหน้าไปกับพื้นด้วยความเสียใจและล้มลงต่อหน้าเราและสาบานว่าจะไม่มีวนั ไม่เชื่อฟังเราอี
กเลย อย่างไรก็ตาม ในหัวใจของเจ้า เจ้าจะรักเราเท่านั้น กระนั้นเจ้าก็จะไม่มีวนั สามารถได้ยนิ เสียงของเรา
เราจะทาให้เจ้าละอายใจในตัวเจ้าเอง
ตัดตอนมาจาก “เมือ่ ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าได้ทาลงไป” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความปรานีของเรานั้นแสดงออกต่อบรรดาผูท้ ี่รักเราและปฏิเสธตัวพวกเขาเอง ในขณะเดียวกัน
การลงโทษทีไ่ ด้ไปเยือนคนเลว ก็เป็ นข้อพิสูจน์ถึงอุปนิสัยที่ชอบธรรมของเราอย่างชัดเจน และยิง่ ไปกว่านั้นคือ
พิสูจน์คาพยานแห่งความพิโรธของเรา เมื่อความวิบตั ิมาเยือน
ทุกคนที่ต่อต้านเราจะวิปโยคร่ าไห้ในขณะที่พวกเขาตกเป็ นเหยื่อผูเ้ คราะห์ร้ายของการกันดารอาหารและภัยพิบตั ิ
บรรดาผูท้ ี่ได้กระทาความเลวในทุกลักษณะ เว้นแต่ผทู้ ี่ได้ติดตามเรามาเป็ นเวลาหลายปี
จะไม่มีทางหลบพ้นการชาระชดใช้ให้กบั บาปของตน พวกเขาอีกเช่นกัน ที่จะดิ่งพรวดลงสู่ความวิบตั ิ
ในแบบที่นานๆ ครั้งจะได้เห็นกันในตลอดระยะเวลาหลายล้านปี
และพวกเขาจะดารงชีวิตอยู่ในสภาวะแห่งความอกสัน่ ขวัญผวาและหวาดกลัวตลอดเวลา
และบรรดาผูต้ ิดตามของเราทั้งหลายที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อเราจะชื่นบานและปรบมือให้กบั อิทธิฤทธิ์ของเ
รา พวกเขาจะผ่านประสบการณ์กบั ความพอใจอันเกินพรรณนา
และดารงชีวิตท่ามกลางความชื่นบานยินดีอย่างที่เราไม่เคยมอบให้มวลมนุษย์
เพราะเราถนอมความล้าค่าของความประพฤติที่ดีงามของมนุษย์และชิงชังความประพฤติชวั่ ของพวกเขา
ตั้งแต่เมื่อเราเริ่ มต้นนาทางมวลมนุษย์
เรามุ่งหวังอย่างใจจดใจจ่อมาตลอดว่าจะได้รับผูค้ นสักกลุ่มที่มีจิตใจเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน
บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้มีจิตใจเดียวกับเรานั้น เราก็ไม่เคยลืม เราเกลียดพวกเขาในหัวใจของเราเสมอ
รอคอยโอกาสที่จะนาพาการลงทัณฑ์อนั สาสมมาสู่พวกเขา อันเป็ นสิ่งซึ่งเราจะเพลิดเพลินทีไ่ ด้เห็น
บัดนี้วนั ของเราได้มาถึงแล้วในที่สุด และเราไม่จาเป็ นต้องรออีกต่อไปแล้ว!
งานขั้นสุดท้ายของเราไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์แห่งการลงโทษมนุษย์เท่านั้น
แต่เพื่อการจัดการเตรี ยมการในเรื่ องบั้นปลายของมนุษย์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
มันเป็ นไปเพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอาจรับรู ้กิจการและการกระทาของเรา
เราต้องการให้แต่ละบุคคลได้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างที่เราได้ทามานั้นถูกต้อง
และได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทามานั้นเป็ นการแสดงออกของอุปนิสยั ของเรา
ที่ให้กาเนิดมวลมนุษย์น้นั ไม่ใช่การกระทาของมนุษย์ นับประสาอะไรที่จะเป็ นการกระทาของธรรมชาติ
แต่เป็ นเรา ผูบ้ ารุ งเลี้ยงทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในการสร้าง หากปราศจากการดารงอยู่ของเรา
มวลมนุษย์ย่อมมีแต่จะพินาศและทุกข์ทนจากการหวดเฆีย่ นแห่งหายนะเท่านั้น
ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้เห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อนั สวยงาม หรื อโลกอันเขียวขจีอีกเลย
มวลมนุษย์จะเผชิญเพียงค่าคืนอันเยือกเย็นและหุบเขาแห่งเงามรณะซึ่งไม่ลดละปรานี
เราคือความรอดเดียวเท่านั้นของมวลมนุษย์ เราคือความหวังเดียวเท่านั้นของมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้นคือ

เราก็คือพระองค์ผซู้ ่งึ เป็ นที่พ่งึ แห่งการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง หากไม่มีเรา—
มวลมนุษย์จะหยุดนิ่งลงในทันที หากไม่มีเรา—
มวลมนุษย์จะทุกข์ทนจากมหันตภัยและถูกบรรดาผีสางทุกลักษณะเหยียบย่าอยู่ใต้ฝ่าเท้า
กระนั้นก็ยงั ไม่มีใครใส่ใจเรา เราได้ทางานที่ไม่มีใครอื่นทาได้
และหวังเพียงแค่ว่ามนุษย์จะสามารถชดใช้คืนเราด้วยความประพฤติที่ดงี ามบ้าง
แม้จะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถชดใช้คืนเราได้ เราก็จะยังคงยุติการเดินทางไกลของเราในโลกมนุษย์ลง
และเริ่ มต้นขั้นตอนถัดไปของงานของเราที่กาลังคลี่คลายออกมา
เนื่องจากการเร่งรุ ดไปมาของเราทั้งหมดท่ามกลางมนุษย์ในช่วงหลายปี มานี้ให้ดอกผลดี และเราก็ยินดีมาก
สิ่งที่เราสนใจไม่ใช่จานวนผูค้ น แต่เป็ นความประพฤติที่ดีงามของพวกเขาเสียมากกว่า ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม
เราหวังว่าพวกเจ้าจะตระเตรี ยมความประพฤติที่ดีงามให้พอเพียงสาหรับบั้นปลายของตัวเจ้าเอง
เมื่อนั้นเราจึงจะพึงพอใจ มิฉะนั้นแล้ว
ไม่มีใครเลยในบรรดาพวกเจ้าที่จะสามารถหนีรอดความวิบตั ิที่จะตกมาถึงเจ้าได้
ความวิบตั ิน้ นั มีจุดกาเนิดอยู่กบั เราและแน่นอนว่าถูกจัดวางเรียบเรี ยงโดยเรา
หากพวกเจ้าไม่สามารถปรากฏว่าดีงามได้ในสายตาของเรา
เช่นนั้นพวกเจ้าก็จะไม่อาจหนีรอดความทุกข์จากความวิบตั ิไปได้
ในท่ามกลางความทุกข์ลาบากความประพฤติและการกระทาโดยเจตนาทั้งหลายของพวกเจ้าไม่ได้ถูกพิจารณาว่า
สมควรไปเสียทั้งหมด เนื่องจากความเชื่อและความรักของพวกเจ้านั้นกลวงเป็ นโพรง
และเจ้าเพียงแค่แสดงให้เห็นว่า ตัวตนของพวกเจ้าขี้ขลาดหรื อไม่ก็ทรหดเท่านั้นเอง ในเรื่องนี้
เราจะพิพากษาสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่เท่านั้น
ความกังวลสนใจของเรายังคงเป็ นเรื่ องของหนทางที่พวกเจ้าแต่ละคนปฏิบตั ิและแสดงตัวตนของเขาออกมา
อันเป็ นพื้นฐานที่เราจะใช้กาหนดพิจารณาบทอวสานของพวกเจ้า อย่างไรก็ตาม เราจาต้องพูดเรื่ องนี้ ให้ชดั เจนว่า
กับบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้แสดงให้เราเห็นความจงรักภักดีแม้แต่น้อยในระหว่างช่วงเวลาของความทุกข์ลาบาก
เราจะไม่ปรานีอีกต่อไป เพราะความปรานีของเราขยายเวลามาเพียงถึงตอนนี้เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น
เราไม่มีความชอบให้กบั ใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเคยทรยศเรา
นับประสาอะไรที่เราจะชอบที่จะเชื่อมสัมพันธ์กบั บรรดาผูท้ ี่ขายผลประโยชน์ของผองเพื่อนของตน
นี่คืออุปนิสยั ของเรา ไม่ว่าบุคคลคนนั้นอาจเป็ นใครก็ตาม เราจาต้องบอกเรื่ องนี้กบั พวกเจ้าว่า
ใครก็ตามที่ทาให้เราเสียใจจะไม่ได้รับความเมตตาผ่อนผันจากเราเป็ นครั้งที่สอง
และใครก็ตามที่ได้สัตย์ซื่อต่อเราตลอดมาจะยังคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดกาล
ตัดตอนมาจาก “ตระเตรียมความประพฤติที่ดีงามให้พอเพียงสาหรับบั้นปลายของเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นของโลก
และพระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อชื่นชมโลก
สถานที่ที่การทรงพระราชกิจจะเผยพระอุปนิสัยของพระองค์และมีความหมายมากที่สุดคือสถานที่ที่พระองค์ปร
ะสูติ ไม่ว่าแผ่นดินนั้นจะบริ สุทธิ์หรื อสกปรกโสมม และไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงพระราชกิจที่ใดก็ตาม
แต่พระองค์ก็ทรงบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
แม้ว่าทั้งหมดนั้นได้ถกู ซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้วก็ตาม กระนั้น ทุกสรรพสิ่งยังคงเป็ นของพระองค์
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์เสด็จมาแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทรงพระราชกิจที่นั่นเพื่อเผยความบริ สุทธิ์ของพระองค์
พระองค์ทรงทาสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์
ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงสู้ทนการเหยียดหยามที่ยิ่งใหญ่เพื่อทรงพระราชกิจดังกล่าวเพือ่ ที่จะช่วยผูค้ นแห่งแ
ผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้ให้รอด การนี้ได้กระทาไปเพื่อเป็ นพยาน เพือ่ ประโยชน์ของมวลมนุษ ย์ท้งั หมด
สิ่งที่พระราชกิจดังกล่าวแสดงให้ผคู้ นเห็นคือความชอบธรรมของพระเจ้า
และสามารถแสดงถึงมไหศวรรย์ของพระเจ้าได้ดีข้ นึ
ความยิ่งใหญ่และความซื่อตรงของพระองค์ได้รับการสาแดงในความรอดของกลุ่มคนต่าต้อยที่ผอู้ ื่นดูถูก
การเกิดในแผ่นดินที่สกปรกโสมมไม่ได้พิสูจน์แต่อย่างใดเลยว่าพระองค์ทรงต่าต้อย
นั่นเพียงทาให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดสามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักที่แท้จริ งที่พร
ะองค์ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์เท่านั้น ยิง่ พระองค์ทรงทาเช่นนั้นมากขึ้นเท่าใด
ก็ยิ่งเผยความรักที่บริ สุทธิ์ของพระองค์
ความรักที่ไร้จุดบกพร่ องที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์ออกมามากยิ่งขึ้นเท่านั้น
พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์และชอบธรรม ถึงแม้ว่าพระองค์ประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมม
และถึงแม้ว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับบรรดาผูค้ นที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเช่นเดียวกับพระเยซู
ที่ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบาปในยุคพระคุณ แต่ทุกๆ
เศษเสี้ยวของพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของการมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดห
รอกหรื อ? ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถได้รับความรอดที่ยงิ่ ใหญ่หรอกหรื อ?
สองพันปี ก่อน พระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบาปเป็ นเวลาหลายปี นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการไถ่
วันนี้ พระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับกลุ่มคนที่สกปรกโสมมและต่าต้อย
นี่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของความรอด
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพวกมนุษย์อย่างพวกเจ้าหรอกหรื อ?

หากไม่ใช่เพื่อการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว
เหตุใดพระองค์จึงได้ดารงพระชนม์ชีพและทนทุกข์กบั คนบาปเป็ นเวลาหลายปี หลังจากที่ประสูติในรางหญ้าเล่า
? และหากไม่ใช่เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ เสด็จกลับมาหามนุษย์เป็ นครั้งที่สอง
ประสูติในแผ่นดินนี้ที่เหล่าปี ศาจรวมตัวกัน
และดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นเหล่านี้ที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างลึกซึ้ง?
พระเจ้ามิได้ทรงสัตย์ซื่อหรอกหรื อ? ส่วนใดในพระราชกิจของพระองค์ที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อมวลมนุษย์?
ส่วนใดไม่ได้เป็ นไปเพื่อลิขิตชีวิตของพวกเจ้า? พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ —สิ่งนี้มิอาจเปลี่ยนแปลงได้!
พระองค์ไม่ทรงเปรอะเปื้ อนไปด้วยความสกปรกโสมม
แม้ว่าพระองค์ได้เสด็จมายังแผ่นดินที่สกปรกโสมมก็ตาม
ทั้งหมดนี้สามารถมีความหมายได้เพียงอย่างเดียวว่าความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์น้ นั ไม่เห็นแก่พระอ
งค์เองอย่างที่สุด และความทุกข์และการดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ทรงสู้ทนช่างยิง่ ใหญ่อย่างที่สุด!
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าการดูหมิน่ เหยียดหยามที่พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกเจ้าทั้งหมดและเพือ่ ลิขิตชีวิตของพวกเ
จ้านั้นใหญ่หลวงเพียงใด? แทนที่จะช่วยผูค้ นทีย่ ิ่งใหญ่หรือบุตรของครอบครัวทีร่ ่ ารวยและมีอานาจให้รอด
พระองค์ต้งั พระทัยที่จะช่วยพวกที่ต่าต้อยและโดนดูถูกแทน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบริ สุทธิ์ของพระองค์หรื อ?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความชอบธรรมของพระองค์หรื อ?
เพื่อประโยชน์ของการมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดแล้วนั้น
พระองค์ทรงยินดีที่จะประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทนทุกข์กบั ทุกๆ การดูหมิ่นเหยียดหยาม
พระเจ้าทรงแท้จริ งยิ่งนัก—พระองค์ไม่ทรงพระราชกิจที่เท็จ ทุกๆ
ช่วงระยะของพระราชกิจไม่ได้กระทาไปในวิธีที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเช่นนั้นหรอกหรื อ?
ถึงแม้ว่าผูค้ นทั้งหมดใส่ร้ายพระองค์และกล่าวว่าพระองค์ประทับนั่งร่ วมโต๊ะกับคนบาป
ถึงแม้ว่าผูค้ นทั้งหมดเย้ยหยันพระองค์และพูดว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับบุตรของความสกปรกโสมม
ว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นที่ต่าต้อยที่สุด
แต่พระองค์ยงั คงทรงอุทศิ พระองค์เองอย่างไม่เห็นแก่พระองค์เอง
และด้วยเหตุน้ีพระองค์จงึ ยังคงทรงถูกปฏิเสธท่ามกลางมวลมนุษย์
ความทุกข์ที่พระองค์ทรงสู้ทนไม่ได้ยงิ่ ใหญ่กว่าของพวกเจ้าหรอกหรื อ?
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาไม่ได้มากกว่าราคาที่พวกเจ้าได้จ่ายไปหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “นัยสาคัญของการช่วยพงศ์พนั ธุ์ของโมอับให้รอด” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ถ่อมพระทัยพระองค์เองจนถึงระดับที่พระองค์ทรงพระราชกิจอยู่ในผูค้ นทีโ่ สมมและเสื่อมทรามเหล่า
นี้ และทรงทาให้ผูค้ นกลุ่มนี้มีความเพียบพร้อม
พระเจ้าไม่เพียงแค่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ดารงชีวิตและกินอยู่ท่ามกลางผูค้ น เพื่อเป็ นผูเ้ ลี้ยงให้กบั ผูค้ น
และเพื่อจัดเตรี ยมสิ่งที่ผคู้ นจาเป็ นต้องมี
ที่สาคัญกว่านั้นคือพระองค์ทรงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์แห่งความรอดและการพิชิตชัยของพระองค์กบั ผูค้ นที่เสื่อ
มทรามจนมิอาจทนได้เหล่านี้
พระองค์ได้ทรงมาที่หัวใจของพญานาคใหญ่สีแดงเพื่อช่วยผูค้ นที่เสื่อมทรามที่สุดเหล่านี้ให้รอด
เพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอาจถูกเปลีย่ นแปลงและทาให้ใหม่ได้
ความยากลาบากมหึมาที่พระเจ้าทรงสู้ทนไม่ใช่เพียงแค่ความยากลาบากที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงสู้ทนเท่
านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันคือการที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทนทุกข์กบั การดูหมิ่นเหยียดหยามอันสุดขั้ว—
พระองค์ถ่อมพระทัยและทรงซ่อนเร้นพระองค์เองมากเสียจนพระองค์ทรงกลายเป็ นบุคคลธรรมดาสามัญผูห้ นึ่ง
พระเจ้าได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์และได้ทรงรู ปทรงของเนื้อหนังเพื่อให้ผคู้ นมองเห็นว่าพระองค์ทรงมีชีวิตมนุษย์ที่เป็
นปกติและมีความต้องการที่จาเป็ นทั้งหลายของมนุษย์ปกติ
นี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าถ่อมพระทัยพระองค์เองลงในขอบข่ายที่ใหญ่ยิ่ง
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงได้รับการทาให้เป็ นจริงในเนื้อหนัง
พระวิญญาณของพระองค์ทรงสูงส่งและยิง่ ใหญ่ยงิ่ นัก แต่ทว่าพระองค์กลับยังทรงรู ปทรงของมนุษย์ทวั่ ไป
มนุษย์ที่ละเลยมองข้ามได้คนหนึ่ง เพื่อที่จะทรงพระราชกิจของพระวิญญาณของพระองค์ ขีดความสามารถ
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก สานึกรับรู ้ สภาวะความเป็ นมนุษย์
และชีวิตของพวกเจ้าแต่ละคนแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าไม่ควรค่าจริงๆ
ที่จะยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในประเภทนี้ พวกเจ้าไม่ควรค่าจริงๆ
ที่จะปล่อยให้พระเจ้าสู้ทนความยากลาบากเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหลือเกิน
พระองค์ทรงสูงสุดเหลือเกิน และผูค้ นก็ต่าต้อยเหลือเกิน ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยงั คงทรงพระราชกิจกับพวกเขา
พระองค์ไม่เพียงแค่ได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์เพือ่ ทรงจัดเตรียมให้ผูค้ น เพือ่ ตรัสกับผูค้ น
แต่พระองค์ยงั ถึงกับทรงใช้ชีวิตร่ วมกับผูค้ น พระเจ้าถ่อมพระทัยเหลือเกิน ทรงควรค่าที่จะรักเหลือเกิน
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูม้ ุ่งเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้นที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงสู้ทนกับค่าคืนที่ไม่ได้หลับมากมายหลายคืนเพื่อประโยชน์แห่งงานของมวลมนุษย์
จากที่สูงถึงส่วนลึกต่าสุด
พระองค์ได้เสด็จลงสู่นรกที่มีชีวิตซึ่งมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่เพื่อผ่านวันเวลาของพระองค์ไปกับมนุษย์
พระองค์ไม่เคยได้ทรงพร่ าบ่นถึงความโกโรโกโสท่ามกลางมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยได้ทรงตาหนิมนุษย์สาหรับการไม่เชื่อฟังของเขา
แต่ทรงสู้ทนความอัปยศอดสูอนั ยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่พระองค์ทรงดาเนินงานของพระองค์ดว้ ยพระองค์เองจนเสร็
จสิ้น พระเจ้าจะทรงสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของนรกได้อย่างไร?
พระองค์จะทรงสามารถใช้ชีวิตของพระองค์ในนรกได้อย่างไร? แต่เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั หมดจะสามารถพบกับการหยุดพักได้เร็วขึ้น
พระองค์ได้ทรงสู้ทนความอัปยศอดสูและทรงทนทุกข์กบั ความไม่ยุติธรรมเพือ่ เสด็จมายังแผ่นดินโลก
และได้เสด็จเข้าสู่ “นรก” กับ “แดนคนตาย” เข้าสู่ถ้าเสือ ด้วยพระองค์เอง เพือ่ ช่วยมนุษย์ให้รอด
มนุษย์มีคุณสมบัติที่จะต่อต้านพระเจ้าอย่างไร? เขามีเหตุผลใดที่จะพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้า?
เขาสามารถกล้าที่จะเพ่งมองพระเจ้าได้อย่างไร?
พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้เสด็จมายังแผ่นดินแห่งความชัว่ ช้าที่โสโครกที่สุดแห่งนี้
และไม่เคยได้ทรงระบายความคับข้องพระทัยของพระองค์หรื อพร่ าบ่นเกี่ยวกับมนุษย์
แต่กลับทรงยอมรับการย่ายีท้งั หลาย[1] และการกดขี่ของมนุษย์อย่างเงียบๆ แทน
พระองค์ไม่เคยทรงตอบโต้ขอ้ เรียกร้องที่ไร้เหตุผลของมนุษย์
พระองค์ไม่เคยทรงทาการเรี ยกร้องมากเกินไปกับมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยทรงกาหนดข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลให้กบั มนุษย์
พระองค์เพียงทรงพระราชกิจทั้งหมดที่มนุษย์พึงต้องใช้โดยไม่ทรงพร่ าบ่น ได้แก่ การสอน การให้ความรู ้แจ้ง
การตาหนิ กระบวนการถลุงวาจา การเตือนจา การเตือนสติ การปลอบโยน การพิพากษา และการเปิ ดเผย
ขั้นตอนใดของพระองค์หรื อที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อชีวิตของมนุษย์?
ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงลบความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และชะตากรรมของมนุษย์ออกไป
แต่ข้นั ตอนใดที่พระเจ้าได้ทรงดาเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งชะตากรรมของมนุ
ษย์หรื อ? ขั้นตอนใดหรื อที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ งการอยูร่ อดของมนุษย์?
ขั้นตอนใดหรื อทีไ่ ม่ได้เป็ นไปเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจากความทุกข์น้ี
และจากการกดขี่ของพลังมืดที่ดาเหมือนกลางคืน? ขั้นตอนใดหรื อที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์?
ผูใ้ ดสามารถเข้าใจพระทัยของพระเจ้าได้ ซึ่งเป็ นเสมือนหัวใจของแม่ที่รักใคร่ ?

ผูใ้ ดสามารถจับใจความพระทัยที่แรงกล้าของพระเจ้าได้?
พระทัยที่เต็มไปด้วยความรู ้สึกและความคาดหวังที่รอ้ นแรงของพระเจ้าได้รับการตอบแทนด้วยหัวใจที่เย็นชา
ด้วยสายตาที่ไม่แยแสและแข็งกระด้าง และด้วยการตาหนิติเตียนและดูถูกดูแคลนซ้ าๆ ของมนุษย์
สิ่งเหล่านั้นได้รับการตอบแทนด้วยข้อคิดเห็นที่เชือดเฉือน และการประชดประชัน และการดูแคลน
สิ่งเหล่านั้นได้รับการตอบแทนด้วยการเยาะเย้ยถากถางของมนุษย์ ด้วยการเหยียบย่าและการปฏิเสธของเขา
ด้วยการจับใจความผิดๆ ของเขา และการร้องครวญคราง และความเหินห่าง และการหลีกเลีย่ ง
และไม่ใช่โดยสิ่งใดเลยนอกจากการหลอกลวง การโจมตี และความขมขื่น
คาพูดที่อบอุ่นได้พบกับคิ้วที่ดุดนั และการเยาะเย้ยท้าทายที่เยือกเย็นจากนิ้วชี้ที่ส่ายไปมานับพัน
พระเจ้าทรงทาได้แต่เพียงสู้ทน ก้มพระเศียร ปรนนิบตั ิผคู้ นเหมือนกับวัวตัวผูท้ ี่เต็มใจ [2]
หลายวันหลายคืนเหลือเกิน หลายครั้งยิ่งนักที่พระองค์ได้ทรงเผชิญหน้ากับดวงดาว
หลายครั้งยิ่งนักที่พระองค์ได้ทรงออกเดินทางไปเมื่อรุ่งอรุ ณและเสด็จกลับมาเมื่อย่าค่า
และทรงนอนพลิกกายไปมา
ทรงสู้ทนความเจ็บปวดรวดร้าวที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดแห่งการจากพระบิดาของพระองค์มานับพันเท่า
ทรงสู้ทนการโจมตีและการทาให้สยบยอมของมนุษย์ และการจัดการกับการตัดแต่งของมนุษย์
ความถ่อมพระทัยและการซ่อนอยู่ของพระเจ้าได้รับการตอบแทนด้วยอคติิ[3]ของมนุษย์
ด้วยทัศนะที่ไม่เป็ นธรรมและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมของมนุษย์
และหนทางอันไร้สุ้มเสียงที่พระเจ้าทรงพระราชกิจในความลึกลับ ความอดกลั้นของพระองค์
การยอมผ่อนปรนของพระองค์ได้รับการตอบแทนด้วยการจับจ้องอันละโมบของมนุษย์
มนุษย์พยายามที่จะกระทืบพระเจ้าให้สิ้นพระชนม์ โดยไม่มีความรู ้สึกสานึกผิด
และพยายามที่จะเหยียบย่าพระเจ้าให้จมพื้นดิน ท่าทีของมนุษย์ในการปฏิบตั ิของเขาต่อพระเจ้าคือท่ าทีแห่ง
“ความฉลาดที่หาได้ยาก” และพระเจ้าผูซ้ ่งึ ถูกมนุษย์รงั แกและดูถูก ถูกขยี้จนแบนอยู่ใต้เท้าของผูค้ นนับหมื่น
ในขณะที่มนุษย์เองยืนบนที่สูง ราวกับว่าเขาจะเป็ นราชาแห่งเนินเขา
ราวกับว่าเขาต้องการที่จะใช้พลังอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด[4]
เพื่อเป็ นศูนย์กลางที่มีแต่คนห้อมล้อมจากเบื้องหลังหน้าจอ
เพื่อทาให้พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ ากับที่มีมโนธรรมและปฏิบตั ิตามกฎอยู่หลังฉาก
ผูซ้ ่ึงไม่ได้รับอนุญาตให้สู้ตอบหรื อก่อให้เกิดความยากลาบาก พระเจ้าต้องทรงเล่นบทของจักรพรรดิองค์สุดท้าย
พระองค์ตอ้ งทรงเป็ นหุ่นเชิด[5] ที่ปราศจากอิสรภาพทั้งปวง
ความประพฤติของมนุษย์เป็ นสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้ ดังนั้น
เขามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกร้องการนี้หรื อการนั้นจากพระเจ้า?

เขามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะยืน่ ข้อเสนอแนะแก่พระเจ้า?
เขามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเรียกร้องให้พระเจ้าเห็นพระทัยความอ่อนแอของเขา?
เขาเหมาะสมอย่างไรที่จะได้รับพระปรานีของพระเจ้า?
เขาเหมาะสมอย่างไรที่จะได้รับความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า?
เขาเหมาะสมอย่างไรที่จะได้รับการอภัยของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า? จิตสานึกของเขาอยู่ที่ใด?
เขาได้ทาให้พระทัยของพระเจ้าแตกสลายนานมาแล้ว เขาได้ทงิ้ ให้พระทัยของพระเจ้าแหลกเป็ นชิน้ ๆ
มานานแล้ว พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์ดว้ ยความแจ่มใสและมีชีวิตชีวา
โดยทรงหวังว่ามนุษย์คงจะโอบอ้อมอารี ต่อพระองค์ แม้กระทัง่ เป็ นเพียงด้วยความอบอุน่ เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
ถึงกระนั้น พระทัยของพระเจ้าก็ใช้เวลานานกว่าจะได้รับการชูใจโดยมนุษย์
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงได้รับมาคือการโจมตีดว้ ยการขว้างก้อนหิมะ[6]และการทรมาน
หัวใจของมนุษย์น้ นั โลภเกินไป ความอยากของเขายิ่งใหญ่เกินไป เขาไม่มีวนั สามารถอิ่มเอมได้
เขาประสงค์ร้ายและบ้าบิ่นอยู่เสมอ เขาไม่เคยเปิ ดโอกาสให้พระเจ้ามีอิสรภาพหรื อสิทธิ์ในพระดารัสอันใด
และทาให้พระเจ้าไม่ทรงมีทางเลือกนอกจากต้องนบนอบต่อความอัปยศอดสู
และอนุญาตให้มนุษย์บงการพระองค์อย่างไรก็ได้ตามที่เขาปรารถนา
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (9)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “การย่ายีท้งั หลาย” ใช้เพื่อเปิ ดโปงการไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์
2. “ได้พบกับคิ้วที่ดุดนั และการเยาะเย้ยท้าทายที่เยือกเย็นจากนิ้วชี้ที่ส่ายไปมานับพัน ก้มศีรษะ
ปรนนิบตั ิผคู้ นเหมือนกับวัวตัวผูท้ ี่เต็มใจ” เดิมทีเป็ นประโยคเดี่ยว
แต่ในที่น้ีถูกแยกออกเป็ นสองประโยคเพื่อทาให้สิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น ประโยคแรกอ้างอิงถึงการกระทาของมนุษย์
ในขณะที่ประโยคที่สองบ่งบอกถึงความทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงก้าวผ่าน
และว่าพระเจ้านั้นถ่อมพระทัยและทรงซ่อนเร้น
3. “อคติ” อ้างถึงพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังของผูค้ น
4. “ใช้พลังอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด” อ้างถึงพฤติกรรมที่ไม่เชื่อฟังของผูค้ น พวกเขาชูตวั เองขึ้นสูง
ใส่โซ่ตรวนผูอ้ ื่น ทาให้คนเหล่านั้นติดตามพวกเขาและทนทุกข์เพื่อพวกเขา
พวกเขาคือกองกาลังที่ไม่เป็ นมิตรกับพระเจ้า
5. “หุ่นเชิด” ใช้เพื่อเยาะเย้ยถากถางพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้า

6. “ขว้างก้อนหิมะ” ใช้เพื่อเน้นให้เห็นพฤติกรรมที่ต่าช้าของผูค้ น
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ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง และไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทาว่างเปล่า
และพระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนั้นทัง้ หมดด้วยพระองค์เอง
พระเจ้าทรงจ่ายราคาของประสบการณ์ของพระองค์เองเกี่ยวกับความทุกข์โดยแลกกับบั้นปลายของมนุษยชาติ
นี่ไม่ใช่พระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงหรอกหรื อ?
บิดามารดาอาจจ่ายราคาที่จริ งจังจริงใจเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของพวกเขา
และนี่เป็ นตัวแทนของความจริงใจของพวกเขา ในการทรงทาการนี้
แน่นอนว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงจริ งใจและสัตย์ซื่อที่สุดต่อมวลมนุษย์ เนื้อแท้ของพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อ
พระองค์ทรงทาสิ่งที่พระองค์ตรัส และสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทานั้นสัมฤทธิ์ผล
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทาเพื่อพวกมนุษย์น้ นั จริงใจ พระองค์ไม่เพียงมีพระดารัส
เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงจ่ายราคา พระองค์ทรงจ่ายราคาอย่างแท้จริง
เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงยอมรับความทุกข์ของมนุษยชาติและทนทุกข์แทนพวกเขา
พระองค์เสด็จมาเพื่อใช้ชีวิตท่ามกลางพวกเขาอย่างแท้จริ ง
โดยทรงรู ้สึกและได้รับประสบการณ์กบั ความทุกข์น้ีดว้ ยพระองค์เอง หลังจากนั้น
ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลจะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทานั้นถูกต้องและชอบธรรม
ว่าทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทานั้นเป็ นไปได้จริ ง กล่าวคือ นี่คือหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทรงพลัง นอกจากนี้
มวลมนุษย์จะมีบ้นั ปลายที่สวยงามในอนาคต และคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ยงั คงอยู่จะสรรเสริ ญพระเจ้า
พวกเขาจะกล่าวสรรเสริ ญว่ากิจการของพระเจ้าจริ งๆ แล้วกระทาไปจากความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชาติ
พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์อย่างถ่อมพระทัย ในฐานะบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง
พระองค์มไิ ด้แค่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจบางอย่าง ตรัสพระวจนะบางคา แล้วเสด็จจากไป ในทางกลับกัน
พระองค์เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์และทรงรับประสบการณ์กบั ความเจ็บปวดของโลกอย่างแท้จริ ง
ต่อเมื่อพระองค์ทรงเสร็จสิ้นการรับประสบการณ์กบั ความเจ็บปวดนี้เท่านั้นพระองค์จึงจะเสด็จจากไป
นี่คือวิธีที่พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นจริ งและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ทุกคนที่ยงั คงอยู่จะสรรเสริ ญพระองค์เนื่องจากการนี้
และพวกเขาจะมองเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์และความใจดีมีเมตตาของพระองค์
เนื้อแท้ของพระเจ้าเกี่ยวกับความงามและความดีสามารถเห็นได้ในนัยสาคัญแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ใ
นเนื้อหนัง สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงทานั้นจริ งใจ สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตรัสนั้นจริงจังจริ งใจและสัตย์ซื่อ
ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทา พระองค์ทรงทาการนั้นอย่างแท้จริง และเมื่อทรงจ่ายราคา

พระองค์ทรงจ่ายราคาการนั้นอย่างแท้จริง พระองค์ไม่เพียงทรงถ้อยดารัสเท่านั้น
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงชอบธรรม พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงสัตย์ซื่อ
ตัดตอนมาจาก “แง่มุมที่สองของนัยสาคัญแห่งการจุติเป็ นมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้
นี่เป็ นเพราะว่าชีวิตสามารถมาจากพระเจ้าได้เพียงเท่านั้น กล่าวคือ
พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงครอบครองเนื้อแท้แห่งชีวิต
และพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงมีหนทางแห่งชีวิต และดังนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิต
และน้ าพุของน้ าแห่งชีวิตที่ไหลอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างโลก
พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจมากมายเกี่ยวกับพลังแห่งชีวิต
ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจมากมายซึ่งนาชีวิตมาสู่มนุษย์ และได้ทรงจ่ายราคาแพงเพื่อที่มนุษย์อาจได้รับชีวิต
นี่เป็ นเพราะว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นชีวิตนิรันดร์
และพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นหนทางซึ่งมนุษย์ได้รับการฟื้ นคืนชีพ
พระเจ้าไม่ทรงเคยห่างหายไปจากหัวใจของมนุษย์ และพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ตลอดเวลา
พระองค์ทรงเป็ นแรงขับเคลื่อนสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์ รากฐานของการดารงอยู่ของมนุษย์
และแหล่งสะสมอันอุดมสาหรับการดารงอยู่ของมนุษย์หลังกาเนิด พระองค์ทรงทาให้มนุษย์เกิดใหม่
และทรงทาให้เขาสามารถใช้ชีวิตไปตามทุกบทบาทของเขาได้อย่างมุ่งมัน่ ไม่ทอ้ ถอย
เนื่องเพราะพระฤทธานุภาพของพระองค์และพลังชีวิตอันมิอาจดับมอดของพระองค์
มนุษย์ได้ใช้ชีวิตมารุ่ นแล้วรุ่ นเล่า
ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพลังแห่งชีวิตของพระเจ้าได้เป็ นหลักค้าจุนสาคัญแห่งการดารงอยูข่ องมนุษย์
และเป็ นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาซึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่เคยจ่ายมาก่อน
พลังชีวิตของพระเจ้าสามารถพิชิตพลังอานาจใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังมากล้นเกินกว่าพลังอานาจใดๆ
ชีวิตของพระองค์เป็ นนิรนั ดร์ พระฤทธานุภาพของพระองค์น้ นั พิเศษกว่าความธรรมดาสามัญ
และพลังชีวิตของพระองค์กไ็ ม่สามารถถูกเอาชนะได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดหรื อกองกาลังศัตรู ใด
พลังชีวิตของพระเจ้านั้นดารงอยู่และแผ่รัศมีเฉิดฉายไม่ว่าจะเป็ นเวลาใดหรื อสถานที่ใด
สวรรค์และแผ่นดินโลกอาจผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันมากมายใหญ่หลวง
แต่ชีวิตของพระเจ้านั้นเป็ นเช่นเดิมตลอดกาล ทุกสรรพสิ่งอาจล้มหายตายจาก
แต่ชีวิตของพระเจ้าจะยังคงอยู่ตามเดิม
เพราะพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่งและรากฐานของการดารงอยู่ของสิ่งเหล่านั้น
ชีวิตของมนุษย์มกี าเนิดที่มาจากพระเจ้า การมีอยู่ของสวรรค์ก็เพราะพระเจ้า
และการมีอยู่ของแผ่นดินโลกก็มีตน้ กาเนิดมาจากพลังอานาจของชีวิตของพระเจ้า
ไม่มีวตั ถุใดที่ครอบครองพลังชีวิตสามารถอยู่เหนืออานาจอธิปไตยของพระเจ้า

และไม่มีสิ่งใดที่มีเรี่ยวแรงสามารถหลบหลีกจากอานาจครอบครองของพระเจ้า เช่นนี้แล้ว
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นใคร ทุกคนจาต้องหมอบราบภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้า
ทุกคนจาต้องใช้ชีวิตภายใต้การบัญชาของพระเจ้า และไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้
ตัดตอนมาจาก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 255
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์อย่างแท้จริ ง
และหากเจ้ามีความกระหายในการค้นหาชีวิตเช่นนั้นของเจ้า เช่นนั้นแล้วจงตอบคาถามนี้เสียก่อน:
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ แห่งหนใดในวันนี้? บางทีเจ้าน่าจะตอบว่า “แน่นอนว่า
พระเจ้าดารงพระชนม์ชีพอยู่ในสวรรค์—พระองค์ไม่น่าที่จะดารงพระชนม์ชีพอยู่ในบ้านของเจ้า ใช่หรื อไม่?”
บางทีเจ้าอาจพูดว่าพระเจ้าดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางทุกสรรพสิ่งอย่างเห็นได้ชดั
หรื อไม่ก็เจ้าอาจพูดว่าพระเจ้าดารงพระชนม์ชีพในหัวใจของแต่ละคน
หรื อพูดว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในโลกฝ่ ายวิญญาณ เราไม่ปฏิเสธเรื่ องใดๆ นี้เลย
แต่เราต้องชี้แจงปัญหานี้ให้ชดั เจน
มันไม่ถูกต้องทั้งหมดหากจะกล่าวว่าพระเจ้าดารงพระชนม์ชีพในหัวใจของมนุษย์
แต่มนั ก็ไม่ผิดไปทั้งหมดเช่นกัน นัน่ เป็ นเพราะ ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า
มีพวกที่การเชื่อของตนนั้นเป็ นการเชื่อที่แท้จริง และพวกที่การเชื่อของตนนั้นเป็ นการเชื่อที่เป็ นเท็จ
มีพวกที่พระเจ้าทรงรับรองและพวกที่พระเจ้าไม่ทรงรับรอง
มีพวกที่ทาให้พระองค์พอพระทัยและพวกที่พระองค์ทรงรังเกียจ
และมีพวกที่พระองค์ทรงทาให้มีความเพียบพร้อมและพวกที่พระองค์ทรงกาจัด
และดังนั้นเราจึงพูดว่าพระเจ้าดารงพระชนม์ชีพในหัวใจของผูค้ นไม่กี่คน
และผูค้ นเหล่านี้ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคือพวกที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง พวกที่พระเจ้าทรงรับรอง
พวกที่ทาให้พระเจ้าพอพระทัย และพวกที่พระเจ้าทรงทาให้มีความเพียบพร้อม
พวกเขาคือผูท้ ี่ได้รับการทรงนาโดยพระเจ้า เนื่องจากพวกเขาได้รับการทรงนาโดยพระเจ้า
พวกเขาจึงเป็ นผูค้ นที่ได้ยินและได้เห็นหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าแล้ว
พวกที่การเชื่อในพระเจ้าของตนนั้นเป็ นความเชื่อที่เทียมเท็จ พวกที่ไม่ได้รับการรับรองจากพระเจ้า
พวกที่พระเจ้าทรงรังเกียจ พวกที่ถูกกาจัดโดยพระเจ้า—พวกเขามีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธโดยพระเจ้า
มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่โดยปราศจากหนทางแห่งชีวิต
และมีแนวโน้มที่จะยังคงไม่รู้เท่าทันเลยว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ แห่งหนใด ในทางตรงกันข้าม
บรรดาผูท้ ี่มีพระเจ้าดารงพระชนม์ชีพอยู่ในหัวใจของตนรู ้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ ณ แห่งหนใด
พวกเขาคือผูค้ นที่พระเจ้าประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ และพวกเขาคือผูท้ ี่ติดตามพระเจ้า
บัดนี้เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ ณ แห่งหนใด?
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท้งั ในหัวใจของมนุษย์และเคียงข้างมนุษย์
พระองค์ไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในโลกฝ่ ายวิญญาณเพียงเท่านั้น และอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวล

แต่ยิ่งไปกว่านั้นยังทรงอยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งมนุษย์น้ นั ดารงอยู่
และดังนั้นการมาถึงของยุคสุดท้ายจึงได้นาขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าเข้าสู่ดินแดนใหม่
พระเจ้าทรงครองอานาจอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
และพระองค์ทรงเป็ นหลักสาคัญของมนุษย์ในหัวใจของเขา และยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ทรงดารงอยู่ท่ามกลางมนุษย์
วิธีน้ีเท่านั้นที่จะทาให้พระองค์ทรงสามารถนาพาหนทางแห่งชีวิตมาสู่มวลมนุษย์
และนาพามนุษย์เข้าสู่หนทางแห่งชีวิตได้ พระเจ้าได้เสด็จมาสู่แผ่นดินโลก
และดารงพระชนม์ชีพอยู่ท่ามกลางมนุษย์ เพื่อที่มนุษย์อาจได้รับหนทางแห่งชีวิต และเพื่อที่มนุษย์อาจดารงอยู่
ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงบัญชาทุกสรรพสิ่งในจักรวาลด้วยเช่นกัน
เพื่อที่พวกเขาอาจร่ วมมือในการบริหารจัดการของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ และดังนั้น
หากเจ้าเพียงรับรู ้คาสอนว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์และในหัวใจของมนุษย์เท่านั้น
แต่กลับไม่รับรู ้ความจริงของการดารงอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีทางได้รับชีวิต
และจะไม่มีวนั ได้รับหนทางแห่งความจริง
พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นชีวิต และความจริ ง และพระชนม์ชีพของพระองค์และความจริ งก็ดารงอยูร่ ่ วมกัน
พวกที่ไม่สามารถได้รับความจริ งจะไม่มีทางได้รับชีวิต หากปราศจากการทรงนา การสนับสนุน
และการจัดเตรี ยมความจริ ง เจ้าจะได้รับเพียงตัวอักษร คาสอน และเหนือสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด ความตายเท่านั้น
พระชนม์ชีพของพระเจ้าเป็ นปัจจุบนั ตลอดกาล และความจริ งและพระชนม์ชีพของพระองค์น้ นั ดารงอยู่ร่วมกัน
หากเจ้าไม่สามารถค้นพบแหล่งกาเนิดความจริ ง เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่ได้รับการบารุ งเลี้ยงของชีวิต
หากเจ้าไม่สามารถได้รับการจัดเตรียมชีวิต เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีความจริ งอย่างแน่นอน และดังนั้น
นอกเหนือจากจินตนาการและมโนคติอนั หลงผิดต่างๆ แล้ว
ร่ างกายทั้งร่ างของเจ้าจะไม่เป็ นอะไรเลยนอกจากเนื้อหนังของเจ้า—เนื้อหนังที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าของเจ้า
จงรู ้ไว้ว่าคาพูดในหนังสือนั้นไม่นับว่าเป็ นชีวิต
บรรดาบันทึกประวัติศาสตร์ไม่สามารถได้รับเกียรติประหนึ่งเป็ นความจริงได้ และกฎระเบียบต่างๆ
ในอดีตไม่สามารถใช้เป็ นการเล่าเรื่องราวของพระวจนะที่ตรัสโดยพระเจ้าในปัจจุบนั
มีเพียงสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาสู่แผ่นดินโลกและดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางมนุษย์เ
ท่านั้นที่คือความจริ ง น้ าพระทัยของพระเจ้า และวิธีปฏิบตั ิพระราชกิจในปัจจุบนั ของพระองค์
หากเจ้านาบันทึกพระวจนะที่ตรัสโดยพระเจ้าระหว่างยุคต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มาประยุกต์ใช้
นั่นก็จะทาให้เจ้าเป็ นนักโบราณคดีคนหนึ่ง
และวิธีที่ดีที่สุดในการบรรยายเกี่ยวกับตัวเจ้าก็คือในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านมรดกทางประวัติศาสตร์คนหนึ่ง

นั่นเป็ นเพราะเจ้าเชื่อในร่ องรอยต่างๆ ของพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเสมอ
เชื่อเพียงเงาของพระเจ้าที่ทิ้งไว้จากครั้งที่พระองค์ได้ทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์ก่อนหน้านั้นเท่านั้น
และเชื่อเพียงหนทางที่พระเจ้าได้ประทานแก่บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ในช่วงเวลาอดีตเท่านั้น
เจ้าไม่เชื่อในการชี้นาของพระราชกิจของพระเจ้า ณ วันนี้
ไม่เชื่อในโฉมพระพักตร์อนั เปี่ ยมสง่าราศีของพระเจ้าในวันนี้
และไม่เชื่อในหนทางแห่งความจริ งที่พระเจ้าทรงแสดงในปัจจุบนั
และดังนั้นเจ้าจึงเป็ นผูฝ้ ันกลางวันคนหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย
ผูซ้ ่ึงห่างจากการติดต่อสัมผัสกับความเป็ นจริ งโดยสิ้นเชิง
หากบัดนี้เจ้ายังคงยึดติดอยู่กบั ถ้อยคาที่ไม่สามารถนาพาชีวิตมาสู่มนุษย์ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นตอไม้ที่ตายแล้วไร้สิ้นซึ่งความหวังตอหนึ่ง[ก] เพราะเจ้านั้นจารี ตนิยมเกินไป ดื้อรั้นเกินไป
ปิ ดกั้นต่อเหตุผลมากเกินไป!
ตัดตอนมาจาก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ตอไม้ที่ตายแล้ว: สานวนจีน หมายถึง “เกินกว่าที่จะช่วยได้”
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พระเจ้าพระองค์เองทรงครองความจริ ง และพระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของความจริ ง
ทุกสิ่งด้านบวกและทุกความจริ งมาจากพระเจ้า
พระองค์ทรงสามารถตัดสินเกี่ยวกับความถูกและความผิดของทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุการณ์
พระองค์ทรงสามารถตัดสินสรรพสิ่งที่ได้เกิดขึ้น สรรพสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้
และสรรพสิ่งในอนาคตที่มนุษย์ยงั ไม่รู้
พระองค์ทรงเป็ นผูพ้ พิ ากษาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถตัดสินความถูกและความผิดของทุกสรรพสิ่ง
และนี่หมายความว่าความถูกและความผิดของทุกสรรพสิ่งสามารถได้รับการพิพากษาโดยพระองค์เท่านั้น
พระองค์ทรงทราบกฎเกณฑ์ของทุกสรรพสิ่ง นี่คือรู ปจาแลงของความจริ ง
ซึ่งหมายความว่าพระองค์เองทรงครองแก่นแท้ของความจริ ง
หากมนุษย์ได้เข้าใจความจริงและได้สัมฤทธิ์ความเพียบพร้อมแล้วไซร้
เขาจะมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับรู ปจาแลงของความจริงเล่า? เมื่อมนุษย์ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เขาย่อมมีดุลยพินิจที่ถูกต้องแม่นยาเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทาในขณะนี้และสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงพึงปร
ะสงค์ และเขาย่อมมีหนทางที่ถกู ต้องแม่นยาที่จะปฏิบตั ิ มนุษย์ย่อมเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าและรู ้ถูกรู ้ผิดด้วย
ถึงกระนั้นก็มีบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้
สิ่งทั้งหลายที่เขาสามารถรู ้เฉพาะหลังจากที่พระเจ้าตรัสบอกเขาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น—
มนุษย์สามารถรู ้สิ่งที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั สิ่งที่พระเจ้ายังไม่ตรัสบอกเขาได้หรื อ? (เขาไม่สามารถ)
มนุษย์ไม่อาจให้คาทานายได้ ที่มากกว่านั้นก็คอื ต่อให้มนุษย์ได้มาซึ่งความจริ งจากพระเจ้า
และมีความเป็ นจริ งความจริ งและรู ้แก่นแท้ของความจริ งมากมาย
และมีความสามารถที่จะแยกแยะถูกผิดได้แล้วไซร้
เขาจะมีความสามารถที่จะควบคุมและปกครองทุกสรรพสิ่งได้หรื อไม่? (ไม่) นั่นคือความแตกต่าง
สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายสามารถเพียงได้มาซึ่งความจริ งจากแหล่งกาเนิดของความจริ งเรื่ อยไปเท่านั้น
พวกเขาสามารถได้มาซึ่งความจริ งจากมนุษย์หรื อ? มนุษย์สามารถจัดหาความจริ งหรื อ?
มนุษย์สามารถจัดเตรี ยมเพื่อมนุษย์หรื อ? มนุษย์ไม่สามารถ และนั่นคือความแตกต่าง เจ้าสามารถเพียงรับไว้
ไม่ใช่จดั เตรี ยม—เจ้าสามารถได้รับการเรี ยกว่ารู ปจาแลงของความจริงหรื อ?
สิ่งใดคือแก่นแท้แห่งรู ปจาแลงของความจริงกันแน่? มันคือแหล่งกาเนิดที่จดั เตรียมความจริง
แหล่งกาเนิดของการกากับดูแลและอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
และเป็ นมาตรฐานกับกฎเกณฑ์ที่ใช้พิพากษาทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุการณ์อีกด้วย นี่คือรู ปจาแลงของความจริง

ตัดตอนมาจาก “สาหรับเหล่าผูน้ าและคนทางาน การเลือกสรรเส้นทางคือความสาคัญสูงสุด (10)” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ในการแสดงออกซึ่งความจริ งของพระองค์ พระเจ้าทรงแสดงออกซึ่งพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระองค์
การแสดงออกของพระองค์เกีย่ วกับความจริ งไม่ได้มีพนื้ ฐานอยู่บนบทสรุ ปของมวลมนุษย์เกีย่ วกับสิ่งหลากหลา
ยที่เป็ นบวกและถ้อยแถลงทั้งหลายที่มวลมนุษย์ระลึกรู ้ พระวจนะของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง พระวจนะคือรากฐานและธรรมบัญญัติที่มวลมนุษย์ควรใช้ในการดารงอยู่
และสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าหลักความเชื่อซึ่งถือกาเนิดพร้อมกับมนุษย์ก็ถูกพระเจ้าตรัสกล่าวโทษ
สิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระองค์
และนับประสาอะไรที่จะเป็ นต้นกาเนิดหรื อพืน้ ฐานแห่งถ้อยดารัสของพระองค์
พระเจ้าทรงแสดงออกซึ่งพระอุปนิสัยของพระองค์และแก่นแท้ของพระองค์โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
พระวจนะทั้งหมดที่การแสดงออกของพระเจ้าได้ทาให้เกิดขึ้นคือความจริง
เพราะพระองค์ทรงมีแก่นแท้ของพระเจ้า และพระองค์คือความเป็ นจริงของสิ่งที่เป็ นบวกทั้งปวง
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ งไม่เคยแปรเปลี่ยน
ไม่สาคัญว่ามวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามนี้จดั วางพระวจนะหรื อนิยามพระวจนะเช่นไร
หรื อมีทรรศนะต่อพระวจนะหรื อเข้าใจพระวจนะเช่นไร
ไม่สาคัญว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ถูกกล่าวมากมายเพียงใด
และไม่สาคัญว่ามวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามใจบาปนี้กล่าวโทษพระวจนะมากมายเพียงใด
ถึงขั้นที่จะไม่เผยแพร่ พระวจนะ
และแม้แต่ถึงจุดที่พระวจนะพบกับการเหยียดหยามของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทราม—
แม้แต่ในรู ปการณ์แวดล้อมเหล่านี้ก็ยงั คงมีขอ้ เท็จจริ งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ
สิ่งที่เรี ยกว่าวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีที่มวลมนุษย์ให้คุณค่า แม้เมื่อคานึงถึงเหตุผลตามที่แจงไว้ขา้ งต้น
ก็ไม่อาจกลายเป็ นสิ่งที่เป็ นบวก และไม่อาจกลายเป็ นความจริง การนี้ไม่อาจแปรเปลี่ยนได้
วัฒนธรรมทางด้านธรรมเนียมประเพณีและหนทางแห่งการดารงอยู่ของมวลมนุษย์น้ นั จะไม่กลายเป็ นความจริ งเ
นื่องแต่การเปลี่ยนแปลงหรื อเส้นทางของกาลเวลา
และพระวจนะของพระเจ้าก็จะไม่กลายเป็ นคาพูดของมนุษย์เนื่องแต่การกล่าวโทษหรื อความหลงลืมของมวลมนุ
ษย์เช่นกัน แก่นแท้น้ีจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง ความจริ งย่อมเป็ นความจริงเสมอ มีขอ้ เท็จจริงอันใดในเรื่ องนี้?
ภาษิตเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งถูกสรุ ปความโดยมวลมนุษย์ลว้ นถือกาเนิดในซาตาน—
เป็ นจินตนาการและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ ถึงขัน้ เกิดขึ้นจากความเลือดร้อนของมนุษย์
และไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็ นบวกเลย ในอีกด้านหนึ่ง
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นการแสดงออกของแก่นแท้และสถานภาพของพระเจ้า

พระองค์ทรงแสดงออกซึ่งพระวจนะเหล่านี้เพือ่ เหตุผลอันใดหรื อ? เหตุใดเราจึงกล่าวว่าพระวจนะคือความจริ ง?
เหตุผลก็คือว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือธรรมบัญญัติ หลักธรรม รากเหง้า แก่นแท้ ความเป็ นจริ ง
และความล้าลึกทั้งปวงของทุกสรรพสิ่ง และสิ่งเหล่านี้ถูกกุมไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
และพระเจ้าทรงทราบหลักธรรม ความเป็ นจริง ข้อเท็จจริง และความล้าลึกทั้งปวงเพียงองค์เดียว
พระองค์ทรงทราบอย่างแท้จริ งถึงต้นกาเนิดของสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่เป็ นรากเหง้าของสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น
เฉพาะนิยามของทุกสรรพสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่ถูกต้องแม่นยาที่สุด
และข้อพึงประสงค์ท้งั หลายสาหรับมวลมนุษย์ภายในพระวจนะของพระเจ้า
คือมาตรฐานเดียวเท่านั้นสาหรับมวลมนุษย์—เกณฑ์กาหนดเดียวเท่านั้นที่มวลมนุษย์ควรใช้ในการดารงอยู่
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยสิ่งที่เป็ นความจริง” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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นับแต่ชวั่ ขณะที่เจ้าเข้ามาในโลกนี้พร้อมกับเสียงร้องจ้า เจ้าก็เริ่ มทาหน้าที่ของตนให้ลุล่วง
เจ้าได้เริ่ มการเดินทางของชีวิตของเจ้า
โดยแสดงไปตามบทบาทของเจ้าในแผนการของพระเจ้าและในการทรงลิขิตของพระองค์
ไม่ว่าเจ้าจะมีภูมิหลังอย่างไร และการเดินทางข้างหน้าของเจ้าจะเป็ นอย่างไร
ก็ไม่มีใครสามารถหลีกหนีการจัดวางเรี ยบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการของฟ้าได้
และไม่มีใครควบคุมชะตาลิขิตของตนเองได้
เพราะมีเพียงพระองค์ผูท้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งเท่านั้นที่ทรงสามารถทางานเช่นนั้นได้
นับตั้งแต่วนั ที่มนุษย์ได้มาสู่การดารงอยู่ พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจเช่นนี้มาตลอด บริ หารจัดการจักรวาล
กากับกฎเกณฑ์แห่งการเปลี่ยนแปลงสาหรับทุกสรรพสิ่งและวิถีโคจรของทุกสรรพสิ่งเหล่านั้น
เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—มนุษย์ได้รับการบารุ งเลี้ยงอย่างเงียบเชียบและไม่รู้ตวั
ด้วยความอ่อนหวานและหยาดฝน ตลอดจนหยดน้ าค้างจากพระเจ้า เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—
มนุษย์อยู่ภายใต้การจัดวางเรี ยบเรียงของพระหัตถ์พระเจ้าโดยไม่รู้ตวั
หัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ถูกกุมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
ทุกอย่างในชีวิตของเขาอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่ว่าเจ้าจะเชื่อเรื่ องนี้หรื อไม่ก็ตาม
ไม่ว่าสิ่งใดและทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าที่มีชีวิตอยู่หรื อตายแล้วก็ตาม จะเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง
สร้างขึ้นมาใหม่และปลาสนาการไปตาม พระดาริ ของพระเจ้า
นี่คือหนทางที่พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือทุกสรรพสิ่ง
ยามราตรี คืบคลานเข้ามาอย่างเงียบเชียบ มนุษย์หาได้ไหวตัวรับรู ้ไม่
เพราะหัวใจของมนุษย์ไม่สามารถล่วงรู ้ได้ว่าราตรี คืบคลานมาอย่างไรและมาเมื่อไร
ครั้นพอราตรี เคลื่อนตัวเงียบเชียบจากไป มนุษย์จงึ อ้าแขนต้อนรับแสงอรุ ณ ทว่าที่มนุษย์ยงิ่ รู น้ ้อยลงไปกว่าก็คือ
แสงนั้นมาถึงตัง้ แต่เมื่อใด และมันขับไล่ความมืดของราตรี ออกไปอย่างไร และที่ยงิ่ น้อยลงไปใหญ่
ก็คือการตระหนักรู ้
การหมุนเวียนปรับเปลี่ยนของวันและคืนเหล่านี้นาพามนุษย์จากช่วงเวลาหนึ่งสู่อีกช่วงเวลาหนึ่ง
จากบริ บทเชิงประวัติศาสตร์บริ บทหนึ่งสู่บริ บทถัดไป
ขณะเดียวกันก็เป็ นการให้ความมัน่ ใจว่าพระราชกิจของพระเจ้าในทุกช่วงเวลาและแผนการของพระองค์สาหรับ
ทุกยุคยังคงถูกดาเนินการไปจนเสร็จสิ้น มนุษย์ได้เดินผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันกับพระเจ้า
แต่กระนั้นเขาไม่รู้หรอกว่า พระเจ้าทรงปกครองชะตากรรมของทุกสรรพสิ่งและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล
ทั้งยังไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงจัดวางเรี ยบเรียงและกากับทุกสรรพสิ่งอย่างไร

สิ่งนี้ได้คลาดแคล้วไปจากมนุษย์ต้งั แต่ครั้งโบราณกาลจวบจนปัจจุบนั สาหรับเหตุผลนั้น
ไม่ใช่เป็ นเพราะกิจการทั้งหลายของพระเจ้านั้นซ่อนเร้นเกินไป
และไม่ใช่เป็ นเพราะแผนการของพระเจ้ายังไม่ถูกทาให้เป็ นจริง
แต่เป็ นเพราะหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์น้ นั อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเกินไป
จนถึงจุดที่มนุษย์ยงั คงอยู่ภายใต้การรับใช้ซาตานแม้ในขณะที่เขาติดตามพระเจ้าอยู่ —และยังคงไม่รู้ตวั
ไม่มีใครแสวงหาย่างพระบาทของพระเจ้าและการทรงปรากฏของพระองค์อย่างจริ งจัง
และไม่มีใครเต็มใจที่จะอยู่ในการดูแลและการปกปักรักษาของพระเจ้า
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นพวกเขากลับปรารถนาที่จะพึ่งพาการกร่ อนทาลายของซาตาน ตัวมารร้าย
เพื่อจะปรับตัวให้เข้ากับพิภพนี้ และเพื่อให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของการดารงอยู่ที่มวลมนุษย์ผเู้ ลวร้ายพากันติดตาม ณ
จุดนี้ หัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ได้กลายเป็ นเครื่ องบรรณาการแด่ซาตาน
และกลายเป็ นของกินของซาตานไปแล้ว ยิง่ ไปกว่านั้น
หัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ได้กลายเป็ นที่พกั อาศัยของซาตานและเป็ นสนามเด็กเล่นอันเหมาะเจาะของมัน
นั่นทาให้ มนุษย์สูญเสียความเข้าใจของเขาที่มีต่อหลักการแห่งการเป็ นมนุษย์
รวมถึงคุณค่าและความหมายของการดารงอยู่เยี่ยงมนุษย์ไปโดยไม่รู้ตวั
ธรรมบัญญัติของพระเจ้าและพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ค่อยๆ เลือนหายไปในหัวใจของมนุษย์
เขาจึงเลิกแสวงหาหรื อใส่ใจฟังเสียงของพระเจ้า เมื่อเวลาผ่านไป
มนุษย์ไม่เข้าใจอีกต่อไปแล้วว่าทาไมพระเจ้าจึงทรงสร้างพวกเขาขึ้นมา
ทั้งยังไม่เข้าใจพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า รวมถึงทุกสิ่งที่มาจากพระองค์
มนุษย์เริ่ มปฏิเสธธรรมบัญญัติและกฤษฎีกาของพระเจ้า
และหัวใจและจิตวิญญาณของเขาจึงตายด้าน…พระเจ้าได้สูญเสียมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาแต่เดิม
และมนุษย์ก็ได้สูญเสียรากกาเนิดของเขาไป นี่คือโทมนัสของเผ่าพันธุ์มนุษย์น้ี โดยข้อเท็จจริ งนั้น
ตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงบัดนี้ พระเจ้าได้จดั เวทีแสดงละครโศกนาฏกรรมสาหรับมนุษย์ไว้เรื่องหนึ่ง
เป็ นเรื่ องซึ่งมนุษย์เป็ นทั้งนักแสดงนาและเหยื่อ และไม่มีใครตอบได้ว่าผูก้ ากับละครโศกนาฏกรรมนี้คือใคร
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พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้และทรงนาพามนุษย์ซ่งึ เป็ นสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ประทานชีวิตให้เข้ามาในโลก ต่อมา
มนุษย์ก็มามีพอ่ แม่และญาติพี่น้อง และไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ตัง้ แต่ครั้งแรกที่มนุษย์เปิ ดตามองโลกแห่งวัตถุ
เขาก็ได้ถูกลิขิตชะตาไว้แล้วให้ดารงอยูภ่ ายในการทรงลิขิตของพระเจ้า
ลมปราณจากพระเจ้าสนับสนุนสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดทุกชีวิต ตลอดช่วงวัยเจริ ญเติบโตไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
ในช่วงระหว่างกระบวนการนี้ ไม่มีใครรูส้ ึกว่ามนุษย์กาลังเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของพระเจ้า
พวกเขากลับเชื่อว่ามนุษย์กาลังเติบโตภายใต้การดูแลอันเปี่ ยมรักของบิดามารดาของเขา
และสัญชาตญาณชีวิตของเขานั่นเองที่กากับการเติบโตของเขา
นี่เป็ นเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้ว่าผูใ้ ดประทานชีวิตให้เขา หรื อรู ้ว่าตัวเขามาจากไหน
นับประสาอะไรที่จะรู ้หนทางที่สัญชาตญาณชีวิตสร้างปาฏิหาริ ย์
เขารู ้เพียงว่าอาหารคือพื้นฐานที่ช่วยให้ชีวิตดาเนิ นต่อไป
ความพากเพียรบากบัน่ คือแหล่งกาเนิดแห่งการดารงอยู่ของเขา
และความเชื่อต่างๆในจิตใจของเขาคือทุนที่เขาต้องอาศัยพึ่งพาเพื่อความอยู่รอด
เกี่ยวกับพระคุณและการจัดเตรี ยมของพระเจ้านั้น มนุษย์คือไม่รับรู ้อนั ใดเลยอย่างถึงทีส่ ุด
และดังนั้นพวกเขาจึงใช้ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ไปอย่างสูญเปล่า…ไม่มีแม้แต่คนเดียวในมนุษยชาติน้ีที่พระเจ้า
ทรงดูแลทั้งวันคืน จะคิดขึ้นมาได้เองว่าจะนมัสการพระองค์
พระเจ้ายังทรงพระราชกิจต่อไปกับมนุษย์ผซู้ ่ึงพระองค์ไม่เคยตั้งความคาดหวัง
ก็เพียงเท่าที่พระองค์ทรงวางแผนการไว้เท่านั้น พระเจ้าทรงทาเช่นนั้นด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่ง
มนุษย์จะตื่นขึ้นจากฝันของเขาและพลันตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
รวมถึงราคาที่พระเจ้าทรงจ่ายเพื่อทั้งสิ้นทั้งมวลที่พระองค์ได้ประทานให้เขา
และความกังวลร้อนใจขณะที่พระเจ้าทรงรอคอยให้มนุษย์หันกลับมาหาพระองค์
ไม่มีใครเคยมองลึกลงไปในความลับทั้งหลายที่กาลังปกครองต้นกาเนิดและการดารงสืบมาของชีวิตมนุษย์
มีเพียงพระเจ้าผูเ้ ข้าพระทัยทุกสิ่งทั้งหมดนี้เท่านั้นที่ทรงสู้ทนต่อความเจ็บปวดและการโบยตีที่มนุษย์ผซู้ ่งึ ได้รับทุ
กอย่างจากพระเจ้าแต่กลับไม่รู้สึกสานึกขอบคุณได้มอบให้แก่พระองค์
มนุษย์มองข้ามทุกสิง่ ทุกอย่างที่ชีวิตนามาให้เสมือนเป็ นของตาย และในทานองเดียวกัน นี่ก็
“เป็ นไปตามครรลอง” ที่พระเจ้าทรงถูกทรยศโดยมนุษย์ ถูกลืมเลือนโดยมนุษย์และถูกบังคับขู่เข็ญโดยมนุษย์
เป็ นไปได้หรื อที่แผนการของพระเจ้าจะสาคัญขนาดนั้นจริงๆ? เป็ นไปได้หรื อที่มนุษย์
สิ่งมีชีวิตนี้ซ่งึ มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า จะสาคัญปานนั้นจริ งๆ?
แน่นอนว่าแผนการของพระเจ้านั้นสาคัญจริ งๆ? อย่างไรก็ดี

สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างโดยพระหัตถ์ของพระเจ้านี้ดารงอยู่ก็เพื่อประโยชน์แห่งแผนการของพระองค์ เพราะฉะนั้น
พระเจ้าจะทรงปล่อยให้แผนการของพระองค์สูญเปล่าไปกับความเกลียดชังที่มีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์น้ไี ม่ได้
ทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่แผนการของพระองค์และลมปราณที่พระองค์ได้ทรงระบายออกไปพระเจ้าจึงทรงสู้ทนต่อควา
มทรมานทั้งมวล ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนังของมนุษย์แต่เพื่อชีวิตของมนุษย์ พระองค์ทรงทาเช่นนั้น
มิใช่เพื่อจะได้เนื้อหนังของมนุษย์กลับคืนมา แต่เพื่อจะได้ชีวิตที่พระองค์ทรงระบายลมปราณให้กลับคืนมา
นี่คือแผนการของพระองค์
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ทุกคนที่เข้ามาในพิภพนี้ตอ้ งผ่านชีวิตและความตาย
และพวกเขาส่วนใหญ่ได้ผ่านวัฏจักรแห่งความตายและการเกิดใหม่แล้ว ผูค้ นที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้จะตายในไม่ช้า
และคนที่ตายแล้วจะกลับมาในอีกไม่นาน
ทั้งหมดนี้คือครรลองแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดการเตรี ยมการสาหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละราย
กระนั้นครรลองและวัฏจักรนี้คือความจริงที่ตรงชัดว่า พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์มองเห็นว่า
ชีวิตที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์น้ นั ไร้ขีดจากัด ไม่ผูกติดกับลักษณะทางกายภาพ เวลาหรื อพืน้ ที่
นั่นแลที่เป็ นความล้าลึกของชีวิตซึ่งถูกประทานมาให้มนุษย์โดยพระเจ้า และเป็ นข้อพิสูจน์วา่ ชีวิตมาจากพระองค์
แม้หลายคนอาจไม่เชื่อว่าชีวิตมาจากพระเจ้า มนุษย์ก็ชื่นชมทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระองค์หรือปฏิเสธการดารงอยู่ของพระองค์ก็ตาม
หากว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าเกิดเปลี่ยนพระทัยขึ้นมาอย่างกะทันหัน
และปรารถนาจะทวงคืนทุกอย่างที่ดารงอยู่ในโลก และเอาชีวิตที่พระองค์ทรงมอบให้กลับคืนไป เมื่อนั้น
ทั้งหมดก็จะไม่มีเหลืออยูอ่ ีกต่อไป พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของพระองค์จดั หาให้กบั ทุกสรรพสิ่ง
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
นาพาทุกสิ่งมาสู่ระบบระเบียบที่ดีโดยอาศัยอานาจตามพระอิทธิฤทธิ์และสิทธิอานาจของพระองค์
นี่คือความจริ งที่ไม่มีใครเลยสามารถคิดได้เองและจับใจความได้
และความจริ งที่ไม่อาจจับใจความได้เหล่านี้ก็คือ
การสาแดงที่แท้จริ งและภาคพันธสัญญาแห่งพลังชีวิตของพระเจ้า บัดนี้ เราขอบอกความลับบางอย่างแก่เจ้าว่า
ความยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของพระเจ้าและพลังอานาจแห่งชีวิตของพระองค์น้ นั เกินหยัง่ ถึงได้โดยสิ่งทรงสร้างใด
มันเป็ นเช่นนั้นในตอนนี้ เช่นเดียวกับที่มนั เคยเป็ นในอดีต และมันก็จะเป็ นเช่นนั้นในกาลข้างหน้าที่จะมาถึง
ความลับข้อที่สองที่เราจะบอกคือ แหล่งกาเนิดแห่งชีวิตนั้นมาจากพระเจ้า
สาหรับบรรดาสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดทั้งสิ้น
ไม่ว่าพวกมันอาจอยู่ในรู ปแบบและโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามที
ไม่ว่าเจ้าจะเป็ นสิ่งมีชีวิตประเภทใดก็ตามที เจ้าก็ไม่อาจทวนย้อนวิถีโคจรของชีวิตที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้ได้
ไม่ว่าในกรณีใด ทั้งหมดที่เราปรารถนาก็เพือ่ ให้มนุษย์เข้าใจว่า หากปราศจากการดูแล
การปกปักรักษาและการจัดเตรี ยมของพระเจ้าแล้วไซร้
มนุษย์จะไม่สามารถได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจะได้รับเลย
ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างขยันขันแข็งสักแค่ไหนหรือต่อสู้ดิ้นรนอย่างทุลกั ทุเลเท่าไร
หากไร้สิ่งจัดหาเพื่อชีวิตจากพระเจ้า

มนุษย์จะสูญเสียสานึกแห่งคุณค่าของการมีชีวิตและสานึกแห่งความหมายของชีวิต
พระเจ้าจะทรงยอมให้มนุษย์ซ่งึ ทิ้งขว้างคุณค่าแห่งชีวิตของพระองค์อย่างไม่ใส่ใจนาพามีความสุขเสรี ไร้กงั วลปา
นนั้นได้เช่นไร? ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนนี้ว่า จงอย่าลืมว่าพระเจ้าคือแหล่งกาเนิดแห่งชีวิตของเจ้า
หากมนุษย์ไม่ทะนุถนอมทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้
มิเพียงแต่พระเจ้าจะทรงนาทุกสิ่งที่ทรงมอบให้แต่แรกกลับคืนไปเท่านั้น
แต่พระองค์จะทรงบีบบังคับเอาราคาทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้เพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าเสมือนเป็ นการชดใช้จา
กมนุษย์อีกด้วย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิ ตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยพระดาริ แห่งองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
และภายใต้พระเนตรของพระองค์ สิง่ ทั้งหลายที่มนุษยชาติไม่เคยได้ยนิ มาก่อนได้มาถึงอย่างฉับพลันทันใด
แต่ทว่าสิ่งทั้งหลายที่มนุษยชาติได้ครอบครองมาเนิ่นนานพลันหลุดมือไปอย่างไม่ทนั รู ้ตวั
ไม่มีใครสามารถหยัง่ ลึกได้ว่าองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์สถิตอยู่ ณ แห่งหนใด
นับประสาอะไรที่จะมีใครสามารถสานึกรับรู ้ความเหนือธรรมชาติและความยิ่งใหญ่แห่งพลังชีวิตขององค์ผทู้ รง
มหิทธิฤทธิ์ พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติตรงที่พระองค์ทรงล่วงรู ้ในสิ่งที่มนุษย์มิอาจรู ้ได้
พระองค์ทรงยิง่ ใหญ่ตรงที่พระองค์คอื หนึ่งเดียวที่ถูกมนุษยชาติทอดทิ้ง
แต่พระองค์กลับยังคงทรงคอยช่วยพวกเขาให้รอด พระองค์ทรงรู ้ถึงความหมายของชีวิตและความตาย
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงรู ้ว่า
กฎเกณฑ์ใดเหมาะที่จะใช้ปกครองการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงเป็ นผูท้ รงสร้างขึ้นมา
พระองค์คือรากฐานแห่งการดารงอยู่ของมนุษย์ และพระองค์คือพระผูไ้ ถ่ที่ช่วยชุบชีวิตมนุษย์ให้ฟ้ื นคืนมาอีกครั้ง
พระองค์ทรงถ่วงหัวใจที่มีความสุขด้วยความทุกข์และทรงชูใจที่ทุกข์ให้เปี่ ยมสุข
ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ต่องานของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ต่อแผนของพระองค์นนั่ เอง
มนุษยชาติซ่ึงได้ไถลห่างไปจากการจัดเตรี ยมชีวิตตามแนวทางขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์น้ นั
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อจุดประสงค์ของการดารงอยู่ แต่กระนั้นกลับรู ้ที่จะหวาดกลัวต่อความตาย
พวกเขาขาดการช่วยเหลือหรื อสนับสนุน แต่กย็ งั คงสองจิตสองใจที่จะยอมปิ ดเปลือกตาลง
และได้ทาใจที่จะใช้ชีวิตอย่างต่าทรามในโลกนี้
เหมือนกระสอบบรรจุเนื้อหนังที่ปราศจากสานึกรับรู ้แห่งดวงวิญญาณที่เป็ นของตนเอง เจ้าดาเนินชีวิตอยู่แบบนี้
อย่างปราศจากความหวัง ปราศจากจุดมุ่งหมาย มนุษย์คนอืน่ ๆ ก็เช่นกัน
มีเพียงองค์บริ สุทธิ์ในตานานเท่านั้นที่จะช่วยผูค้ นซึ่งกาลังครวญครางอยู่ท่ามกลางความทุกข์ของตน
ผูร้ อการมาถึงของพระองค์แทบขาดใจได้ จนถึงตอนนี้ การเชื่อนั้นก็ยงั ไม่เป็ นที่ตระหนักในหมู่คนที่ไร้สติ
กระนั้นผูค้ นก็ยงั โหยหาสิ่งนั้นอยู่ดี องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงมีพระเมตตาปรานีต่อผูค้ นเหล่านี้ที่ทุกข์อย่างล้าลึก
ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเอือมระอากับผูค้ นที่ไร้สติเหล่านี้
เนื่องจากพระองค์ตอ้ งทรงรอคอยคาตอบจากมนุษย์นานเกินไป พระองค์ทรงเฝ้าปรารถนาทีจ่ ะแสวงหา
แสวงหาหัวใจของเจ้าและจิตวิญญาณของเจ้า เพื่อนาน้ าและอาหารมามอบให้เจ้า เพื่อปลุกเจ้าให้ตื่นขึ้นมา
เพื่อที่เจ้าจะไม่ตอ้ งกระหายและหิวโหยอีกต่อไป
ยามที่เจ้ารู ้สึกอ่อนล้าท้อใจและยามที่เจ้าเริ่ มรู ้สึกถึงความหนาวเหน็บอ้างว้างบางอย่างในโลกใบนี้
จงอย่าหลงทาง จงอย่าร่ าไห้ พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผเู้ ฝ้าดู จะทรงโอบกอดการมาถึงของเจ้าไม่ว่า ณ

เวลาใดก็ตาม พระองค์จะทรงเฝ้าจับตาดูอยู่ขา้ งกายเจ้า รอคอยให้เจ้าหันหลังกลับมา
พระองค์กาลังทรงรอคอยวันที่เจ้าพลันฟื้ นความทรงจาขึ้นมา กล่าวคือ ยามที่เจ้าได้ตระหนักว่า
ตัวเจ้านั้นมาจากพระเจ้า ได้ตระหนักว่า ณ เวลาหนึ่ง เจ้าได้หลงทางไป ณ เวลาหนึ่ง
เจ้าได้สูญเสียสติไปในระหว่างเส้นทาง และ ณ เวลาหนึ่ง เจ้าได้ “บิดา” มาหนึ่งคน ยิ่งไปกว่านั้นคือ
ยามที่เจ้าตระหนักว่า องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงติดตามเฝ้าดูเจ้าตลอดมา
ทรงรอคอยปักหลักอยู่ตรงนั้นเป็ นเวลานานแสนนานเพื่อการกลับมาของเจ้า
พระองค์ทรงเฝ้ารอดูดว้ ยความถวิลหาสุดพระทัย รอคอยการตอบสนองที่ไม่มีแม้คาตอบสักคา
การรอคอยอย่างมัน่ คงของพระองค์น้ นั เลอค่าเหนือกว่าจะประมาณได้
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของหัวใจมนุษย์และจิตวิญญาณของมนุษย์ บางที
การรอคอยอย่างมัน่ คงของพระองค์น้ นั อาจไม่มีจุดสิ้นสุด และบางทีอาจมาถึงจุดสิ้นสุดของมันแล้ว
แต่ตวั เจ้านั้นก็ควรรู ้ว่า หัวใจของเจ้าและจิตวิญญาณของเจ้านั้นอยู่ที่ไหนในเวลานี้
ตัดตอนมาจาก “การทอดถอนพระทัยขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในฐานะสมาชิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ และคริ สตชนผูเ้ ปี่ ยมศรัทธา
พวกเราทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบและภาระผูกพัน
ที่จะต้องถวายร่ างกายและจิตใจเพื่อเติมเต็มพระบัญชาของพระเจ้าให้สาเร็จบริ บูรณ์
ด้วยเหตุที่การเป็ นอยู่ของพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนมาจากพระเจ้า
และดารงอยู่ได้ก็ดว้ ยอานาจอธิปไตยของพระเจ้า
หากร่ างกายและจิตใจของเรามิได้มีไว้เพื่อพระบัญชาของพระเจ้าและไม่ได้เป็ นไปเพื่อเหตุอนั ชอบธรรมของมวล
มนุษย์แล้วไซร้ ดวงวิญญาณของพวกเราจะไม่มีค่าพอต่อผูค้ นซึ่งได้ยอมพลีชีพเพื่อพระบัญชาของพระเจ้าเลย
และยิ่งไม่มีค่าพอต่อพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่งไว้ให้กบั พวกเรา
พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้ข้ นึ มา พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์น้ี ข้นึ มา และยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ทรงเป็ นสถาปนิกแห่งวัฒนธรรมกรี กโบราณและอารยธรรมมนุษย์
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงปลอบประโลมมวลมนุษย์น้ี
และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงดูแลเอาใจใส่มวลมนุษย์น้ีท้งั คืนและวัน
พัฒนาการและความก้าวหน้าของมนุษย์น้ นั ไม่สามารถแยกออกจากอานาจอธิปไตยของพระเจ้าได้
และประวัติศาสตร์และอนาคตของมวลมนุษย์เองก็หาได้พน้ ไปจากการออกแบบของพระเจ้า
หากเจ้าเป็ นคริ สตชนแท้คนหนึ่ง เจ้าย่อมจะเชื่ออย่างแน่นอนว่า
ความรุ่ งเรื องและความตกต่าของประเทศใดหรือชนชาติใดก็ตามอุบตั ิข้ นึ ตามการออกแบบของพระเจ้า
พระเจ้าแต่เพียงลาพังเท่านั้นที่ทรงรู ้ชะตากรรมของประเทศหรื อชาติน้นั
และพระเจ้าเพียงลาพังเท่านั้นที่ทรงควบคุมครรลองของมวลมนุษย์น้ี
หากมวลมนุษย์ปรารถนาจะมีชะตากรรมที่ดี หากประเทศหนึ่งปรารถนาจะมีชะตากรรมที่ดี
มนุษย์ก็จะต้องกราบไหว้พระเจ้าเพื่อนมัสการ กลับใจ และสารภาพต่อพระพักตร์ของพระเจ้า
หรื อหากไม่เช่นนั้น
ชะตากรรมและปลายทางของมนุษย์ก็จะต้องเป็ นมหันตภัยอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย
เมื่อมองย้อนกลับไปช่วงเวลาที่โนอาห์สร้างนาวา มวลมนุษย์กาลังเสื่อมทรามอย่างถลาลึก
ผูค้ นได้หลุดหลงออกไปจากพระพรของพระเจ้า ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระเจ้าอีกต่อไป
และได้สูญเสียพระสัญญาของพระเจ้า พวกเขามีชีวิตอยู่ในความมืดมิด ปราศจากแสงแห่งพระเจ้า
จากนั้นพวกเขาก็กลับกลายไปมีลกั ษณะที่วิปริ ตผิดศีลธรรม
ปล่อยปละละเลยตนเองให้กบั ความชัว่ ช้าน่าขยะแขยง

ผูค้ นเช่นนั้นไม่สามารถได้รับพระสัญญาของพระเจ้าอีกต่อไป
พวกเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะได้เป็ นพยานพระพักตร์ของพระเจ้า หรื อได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า
ด้วยเหตุที่พวกเขาทอดทิ้งพระเจ้า โยนทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้พวกเขาทิ้งไป และลืมการทรงสอนต่างๆ
ของพระเจ้า หัวใจของพวกเขาไถลห่างไปจากพระเจ้าไกลขึ้นและไกลขึ้น และด้วยความที่เป็ นเช่นนั้น
พวกเขาจึงกลับกลายไปเป็ นเลวร้ายไร้ศีลธรรมจนเลยพ้นไปจากความมีเหตุผลและมนุษยธรรมทั้งมวล
และกลายเป็ นชัว่ ร้ายเยี่ยงมารมากขึ้นทุกที จากนั้นเอง พวกเขาได้เดินเข้าใกล้ความตายมากขึ้นเรื่ อยๆ
และตกไปอยู่ภายใต้พระพิโรธและการลงโทษของพระเจ้า
มีเพียงโนอาห์ที่นมัสการพระเจ้าและหลบเลี่ยงมารร้าย
และดังนั้นเขาจึงสามารถได้ยนิ พระสุรเสียงของพระเจ้าและได้ยินคาแนะนาของพระองค์
เขาได้สร้างนาวาขึ้นตามคาแนะนาแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และที่นั่นเองที่สิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตในทุกลักษณะได้มาชุมนุมกัน และด้วยวิธีน้ี เมื่อทุกอย่างถูกเตรี ยมพร้อม
พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยการทาลายล้างลงมาบนโลก มีเพียงโนอาห์กบั สมาชิกคนอืน่ ๆ
ของครอบครัวเขาอีกเจ็ดคนที่รอดชีวิตจากการทาลายล้างครั้งนั้น
ซึ่งก็เป็ นเพราะโนอาห์ได้นมัสการพระยาห์เวห์และหลบเลี่ยงความชัว่ นัน่ เอง
ตอนนี้ลองมามองที่ยุคปั จจุบนั เหล่ามนุษย์ผชู้ อบธรรมเช่นเดียวกับโนอาห์
ผูซ้ ่ึงสามารถนมัสการพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ นั้น ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว กระนั้น
พระเจ้าก็ยงั ทรงเปี่ ยมพระคุณต่อมวลมนุษย์น้ี และยังทรงอภัยบาปให้กบั พวกเขาในช่วงระหว่างยุคสมัยสุดท้ายนี้
พระเจ้าทรงแสวงหาบรรดาผูท้ ี่ถวิลหาให้พระองค์ทรงปรากฏ
พระองค์ทรงแสวงหาบรรดาผูท้ ี่สามารถได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ ผูท้ ี่ยงั ไม่ลืมพระบัญชาของพระองค์
และมอบถวายหัวใจและร่ างกายของพวกเขาแด่พระองค์
พระองค์ทรงแสวงหาบรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังดุจทารกทั้งหลายเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และไม่ตอ่ ต้านพระองค์
หากเจ้ายอมอุทิศตัวเจ้าให้กบั พระเจ้าโดยไม่ถูกยับยั้งจากพลังอานาจหรื อกาลังบังคับใดๆ
พระเจ้าก็จะทรงมองดูพวกเจ้าด้วยความโปรดปราน และจะประทานพระพรของพระองค์ให้กบั เจ้า
หากเจ้าอยู่ในสถานะอันสูงส่ง มีภาพลักษณ์อนั ทรงเกียรติ ครองความรูอ้ นั อุดม
เป็ นเจ้าของสินทรัพย์ลน้ เหลือและได้รับการสนับสนุนจากผูค้ นมากมาย กระนั้น
สิ่งเหล่านี้กไ็ ม่ได้ป้องกันเจ้าจากการมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อยอมรับการทรงเรี ยกของพระองค์และยอม
รับพระบัญชาของพระองค์ และทาในสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้เจ้าทา
เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งที่เจ้าทาก็จะเป็ นมูลเหตุอนั เปี่ ยมความหมายที่สุดบนแผ่นดินโลก
และเป็ นหน้าที่รับผิดชอบอันชอบธรรมที่สุดของมวลมนุษย์

หากเจ้าปฏิเสธการทรงเรี ยกของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของสถานภาพและเป้าหมายของตัวเจ้าเอง
ทั้งหมดที่เจ้าทาก็จะถูกสาปแช่ง และอาจถึงขั้นถูกดูหมิ่นโดยพระเจ้า บางที เจ้าอาจเป็ นประธานาธิบดี
นักวิทยาศาสตร์ ศิษยาภิบาล หรือผูส้ ูงอายุคนหนึ่ง แต่ไม่สาคัญว่าอานาจในตาแหน่งของเจ้าจะสูงส่งเพียงใด
หากเจ้าพึ่งพาความรู ้ของเจ้าและความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ของเจ้า เมื่อนั้น
เจ้าก็จะเป็ นผูท้ ี่ลม้ เหลวเสมอ และจะสูญสิ้นพระพรจากพระเจ้าเสมอ
เนื่องเพราะพระเจ้าไม่ทรงยอมรับสิ่งใดทั้งสิน้ ที่เจ้าทา
และพระองค์ไม่ทรงยอมรับว่าหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าเป็ นสิ่งที่ชอบธรรม หรื อยอมรับว่า
เจ้ากาลังทางานเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ พระองค์จะตรัสว่า
ทุกสิ่งที่เจ้าทานั้นทาไปเพื่อใช้ความรู ้และความแข็งแกร่งของมวลมนุษย์เพื่อพรากมนุษย์ไปจากการปกป้องของพ
ระเจ้า และเพื่อที่จะปฏิเสธพระพรของพระเจ้า พระองค์จะตรัสว่า เจ้ากาลังนาทางมวลมนุษย์ไปสู่ความมืดมิด
ไปสู่ความตาย และไปสู่จุดเริ่ มต้นของการดารงอยูอ่ ย่างปราศจากขีดจากัด
ในจุดที่มนุษย์ได้สูญเสียพระเจ้าและพระพรของพระองค์ไปแล้ว
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เป็ นเพราะการประดิษฐ์คิดค้นทางศาสตร์สงั คมต่างๆ ของมวลมนุษย์
จิตใจของมนุษย์ได้กลับกลายเป็ นถูกจับจองด้วยวิชาและความรู ้
จากนั้นวิชาและความรู ้ก็ได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาหรับการปกครองมวลมนุษย์
และไม่มีพื้นที่พอเพียงสาหรับมนุษย์ที่จะนมัสการพระเจ้าอีกต่อไป
และไม่มีสภาพเงือ่ นไขที่เอื้ออานวยต่อการนมัสการพระเจ้าอีกแล้ว
ฐานะของพระเจ้าได้จมต่าลงทุกทีในหัวใจของมนุษย์ เมื่อปราศจากพระเจ้าในหัวใจเขา
โลกภายในของมนุษย์ย่อมมืดมน สิ้นหวัง และว่างเปล่า ภายหลังต่อมาบรรดานักสังคมศาสตร์ นักประวัติศาสตร์
และนักการเมืองมากมายได้ออกมาเปิ ดตัว แสดงทฤษฎีทางศาสตร์สังคมต่างๆ ทฤษฎีแห่งวิวฒั นาการมนุษย์
และทฤษฎีอื่นๆ สารพัดซึ่งขัดแย้งกับความจริ งที่ว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ มา
ทรงเติมหัวใจและจิตใจให้แก่มวลมนุษย์ และเช่นนี้เอง ผูค้ นซึ่งเชื่อว่า
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจึงกลับกลายน้อยลงตลอดเวลา
และบรรดาผูท้ ี่เชื่อในทฤษฎีวิวฒั นาการกลับมีจานวนมากขึ้นตลอดเวลา ผูค้ นปฏิบตั ิต่อบันทึกต่างๆ
เกี่ยวกับงานของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ในระหว่างยุคแห่งพันธสัญญาเดิมราวกับเป็ นนิทานปรัมปรา
และตานานมากขึ้นทุกที ในหัวใจของพวกเขา
ผูค้ นกลับกลายเป็ นไม่แยแสต่อความทรงเกียรติและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ต่อหลักความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่และทรงอานาจครอบครองเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล
ความอยู่รอดของมวลมนุษย์และชะตากรรมของประเทศต่างๆ และชนชาติต่างๆ
ไม่มีความสาคัญกับพวกเขาอีกต่อไป
และมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกอันกลวงเป็ นโพรงที่กงั วลใส่ใจเพียงเรื่ องการกิน การดื่ม
และการวิ่งไล่ตามความหรรษายินดี…มีผคู้ นน้อยนิดที่คิดได้เองในการที่จะเสาะแสวงว่า
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิงานของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด หรื อมองดูว่า
พระองค์ทรงจัดการเตรียมการและเป็ นประธานเหนือบั้นปลายของมนุษย์อย่างไร และเช่นนี้เอง
อารยธรรมของมนุษย์จงึ กลายเป็ นว่าสามารถสอดรับกับความปรารถนาของมนุษย์ได้น้อยลงทุกที
โดยที่มนุษย์มิได้รู้ตวั เลย และมิหนาซ้ ายังมีผูค้ นมากมายที่รู้สึกว่า
พวกเขามีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกแบบนี้น้อยกว่าบรรดาผูท้ ี่ตายจากไปแล้วเสียอีก
แม้แต่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่เคยมีอารยธรรมสูงส่งก็ยงั ออกมาแสดงความคับข้องใจดังกล่าว
ด้วยความที่ปราศจากการทรงนาของพระเจ้า ไม่สาคัญว่าบรรดานักปกครองและนักสังคมศาสตร์
จะขบคิดกันจนสมองแทบแตกอย่างไร ในอันที่จะรักษาอารยธรรมของมนุษย์เอาไว้ ก็เป็ นการไร้ประโยชน์

ไม่มีใครสามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของมนุษย์ได้ เนื่องเพราะไม่มีใครสามารถเป็ นชีวิตของมนุษย์ได้
และไม่มีทฤษฎีเชิงสังคมข้อไหนที่สามารถปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความว่างเปล่าที่เขากาลังทนทรมาน ทั้งวิชา
ความรู ้ อิสรภาพ ประชาธิปไตย ความสบาย ความสะดวก
เหล่านี้ลว้ นนาการปลอบประโลมมาสู่มนุษย์ได้เพียงชัว่ คราว ต่อให้มสี ิ่งเหล่านี้
มนุษย์ก็จะยังคงมีบาปและจะยังคร่ าครวญถึงความไม่เป็ นธรรมของสังคมอยูอ่ ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถยับยั้งความอยากและความต้องการของมนุษย์ในการที่จะสารวจค้นคว้าได้
นี่เป็ นเพราะมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า และการสารวจค้นคว้าและอุทิศทุ่มเทอย่างไร้สติของมนุษย์
ทาได้แค่เพียงนาไปสู่ความเศร้าหมองที่มากขึ้นเท่านั้น
และทาได้เพียงเป็ นต้นเหตุให้มนุษย์ดารงอยู่ในสภาวะแห่งความหวาดกลัวตลอดเวลาเท่านั้น
โดยไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับอนาคตของมวลมนุษย์อย่างไร
หรื อจะเผชิญหน้ากับเส้นทางที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอย่างไร
มนุษย์จะถึงขั้นกลายเป็ นหวาดกลัวต่อวิชาและความรู ้ และยิ่งจะหวาดกลัวความรูส้ ึกว่างเปล่า ในโลกใบนี้
เจ้าไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของมนุษยชาติได้โดยเด็ดขาด โดยไม่ตอ้ งคานึงว่า
เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเสรี หรื อในประเทศที่ปราศจากสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าเจ้าจะเป็ นผูป้ กครองหรื อผูถ้ ูกปกครอง
เจ้าก็ไม่สามารถหลีกหนีความต้องการที่จะค้นคว้าเปิ ดเผยชะตากรรม ความล้าลึก
และบั้นปลายของมวลมนุษย์ได้
นับประสาอะไรกับการที่เจ้าจะสามารถหลีกหนีไปได้จากสานึกอันว้าวุ่นสับสนแห่งความว่างเปล่า
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นปกติในหมู่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
ได้ถูกนักสังคมศาสตร์เรี ยกว่าปรากฏการณ์ทางสังคม แต่กระนั้น
ก็ยงั ไม่มีมนุษย์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนใดสามารถออกมาแสดงตนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะอย่างไรท้ายที่สุดแล้ว
มนุษย์ก็คือมนุษย์ และไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถมาแทนที่ตาแหน่งและชีวิตของพระเจ้าได้
มวลมนุษย์ไม่เพียงพึงต้องมีสงั คมที่ยุติธรรมซึ่งทุกคนถูกบารุงบาเรออย่างดี และมีอิสรภาพและความเสมอภาค
สิ่งที่มวลมนุษย์จาเป็ นต้องมีคือ ความรอดของพระเจ้าและการจัดเตรี ยมชีวิตของพระองค์ที่มใี ห้แก่พวกเขา
มีเพียงยามที่มนุษย์ได้รับการจัดเตรี ยมชีวิตของพระเจ้าและความรอดของพระองค์แล้วเท่านั้น
ที่ความต้องการที่จาเป็ นต่างๆ ความโหยหาที่จะค้นคว้าเปิ ดเผย
และความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณของมนุษย์จะสามารถได้รับการแก้ไข
หากประชาชนของประเทศหนึ่งหรื อชนชาติหนึ่ง
ไม่สามารถได้รับความรอดและความเอาใจใส่ของพระเจ้าแล้วไซร้

ประเทศหรื อชนชาติดงั กล่าวก็จะต้องย่าเท้าไปบนถนนสู่ความพินาศย่อยยับ ตรงสู่ความมืดมิด
และจะถูกทาลายล้างโดยพระเจ้า
บางที ณ ปัจจุบนั นี้ ประเทศของเจ้าอาจกาลังรุ่งเรื อง
แต่หากเจ้าปล่อยให้ประชาชนของเจ้าหันเหไกลห่างไปจากพระเจ้า เมื่อนั้น ประเทศของเจ้าอาจพบว่า
ตัวเองได้สูญเสียพระพรของพระเจ้าไปมากขึ้นทุกที
อารยธรรมของประเทศของเจ้าจะถูกเหยียบย่าทาลายอยู่ใต้ฝ่าเท้ามากขึ้นเรื่ อยๆ และในไม่ช้า
ผูค้ นก็จะลุกขึ้นต่อต้านพระเจ้า และสาปแช่งฟ้า และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
ชะตากรรมของประเทศนั้นก็จะพินาศย่อยยับ โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตวั
พระเจ้าจะทรงเพิ่มจานวนประเทศที่มีอานาจเพื่อไปจัดการกับบรรดาประเทศซึ่งพระเจ้าสาปแช่ง
และอาจทรงถึงขั้นกวาดล้างพวกนั้นออกไปจากแผ่นดินโลกเลยก็เป็ นได้
ความรุ่ งเรื องและความล่มสลายของประเทศหรื อชนชาติหนึ่งนั้น กล่าวได้จริ งๆ ว่า
ขึ้นอยู่กบั การที่ผปู้ กครองทั้งหลายนมัสการพระเจ้าหรื อไม่
และพวกเขานาประชาชนของพวกเขาให้เข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าหรื อไม่
และยังไม่เพียงเท่านั้น ในยุคสมัยสุดท้ายนี้
ด้วยเหตุที่ผคู้ นซึ่งแสวงหาและนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริ งนั้นหายากมากขึ้นทุกที
พระเจ้าจึงประทานความโปรดปรานพิเศษให้แก่ประเทศต่างๆ ที่มีศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนาประจาชาติ
พระองค์ทรงรวบรวมประเทศเหล่านั้นเข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อสร้างรู ปแบบของค่ายอันชอบธรรมโดยสัมพันธ์กนั ของ
โลกขึ้นมา ในขณะที่บรรดาประเทศที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง และพวกที่ไม่นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้
กลับกลายเป็ นปฏิปักษ์กบั ค่ายอันชอบธรรมนี้ ด้วยวิธีน้ี
พระเจ้าไม่เพียงมีสถานที่สาหรับทรงสถิตอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์เพือ่ ดาเนินการพระราชกิจของพระองค์
แต่ยงั ทรงได้รับประเทศต่างๆ ที่สามารถนาสิทธิอานาจอันชอบธรรมไปลงมือปฏิบตั ิได้
ช่วยให้บทลงโทษและข้อจากัดต่างๆ ถูกนามาบังคับใช้ในประเทศเหล่านั้นที่ต่อต้านพระองค์ กระนั้น
ทั้งที่เป็ นเช่นนี้ ก็ยงั คงไม่มีประชาชนเดินหน้าเข้ามานมัสการพระเจ้าเพิ่มอีก
เนื่องเพราะมนุษย์ได้หนั เหห่างจากพระองค์จนไกลเกินไปแล้ว และมนุษย์ได้ลืมเลือนพระเจ้าไปนานเกินไป
ที่ยงั หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินโลก มีเพียงประเทศต่างๆ ที่นาความชอบธรรมมาปฏิบตั ิใช้
และต่อต้านความไม่ชอบธรรม แต่นี่ก็ยงั ห่างไกลความปรารถนาของพระเจ้า
ด้วยความที่ไม่มีผูป้ กครองของประเทศไหนที่จะอนุญาตให้พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือประชาชนของพวกเขา
และไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะรวบรวมผูค้ นของตนเข้าด้วยกันเพือ่ มานมัสการพระเจ้า
พระเจ้าทรงสูญเสียสถานที่อนั เป็ นสิทธิของพระองค์ในหัวใจของทุกประเทศ ชนชาติ พรรครัฐบาล

และแม้แต่ในหัวใจของบุคคลทุกคน แม้ว่าอานาจควบคุมอันชอบธรรมต่างๆ ยังมีอยู่บนโลกนี้
แต่การปกครองซึ่งพระเจ้าไม่ทรงมีที่สถิตอยู่ในหัวใจของมนุษย์น้นั ช่างเปราะบาง
เมื่อปราศจากพระพรของพระเจ้า เวทีการเมืองก็จะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย
และกลับกลายเป็ นอ่อนไหวต่อการถูกโจมตี สาหรับมวลมนุษย์แล้ว
ความเป็ นอยู่ที่ปราศจากพระพรของพระเจ้านั้น เป็ นเสมือนความเป็ นอยู่ที่ปราศจากดวงอาทิตย์ ไม่ตอ้ งคานึงว่า
บรรดาผูป้ กครองทั้งหลายทางานเพื่อประชาชนของตัวเองกันอย่างใส่ใจแข็งขันเช่นไร
ไม่ตอ้ งคานึงว่ามนุษยชาติได้จดั ให้มีการประชุมหารื อกันอย่างชอบธรรมกี่ครั้ง
ไม่มีอะไรสักอย่างในนี้ที่จะมาเปลี่ยนวิถีของการเกิดเหตุการณ์ หรื อมาปรับเปลี่ยนชะตากรรมของมวลมนุษย์
มนุษย์เชื่อว่า ในประเทศหนึ่งซึ่งมีประชาชนที่มีอาหารกิน มีเครื่องนุ่งห่มสวมใส่
โดยมีพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ดว้ ยกันอย่างสันติสุขนั้น เป็ นประเทศที่ดี
และเป็ นประเทศที่มีสภาวะผูน้ าที่ดีประเทศหนึ่ง แต่พระเจ้ามิได้ทรงดาริ เช่นนั้น พระองค์เชื่อว่า
ประเทศหนึ่งซึ่งไม่มีใครนมัสการพระองค์เลยนั้น คือประเทศที่พระองค์จะต้องทาลายล้างให้สิ้นซาก
วิธีคิดของมนุษย์น้ นั ขัดแย้งกับวิธีคิดของพระเจ้ามากเกินไป ดังนั้น
หากผูน้ าของประเทศหนึ่ งไม่นมัสการการพระเจ้า เมื่อนั้น
ชะตากรรมของประเทศนี้ก็จะเป็ นชะตากรรมที่น่าเวทนา และประเทศนั้นก็จะไร้แล้วซึ่งจุดหมายปลายทาง
พระเจ้าไม่ได้มีส่วนในทางการเมืองของมนุษย์
กระนั้นชะตากรรมของประเทศหรือชนชาติหนึ่งก็ยงั ถูกควบคุมโดยพระเจ้า
พระเจ้าทรงควบคุมโลกนี้และจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น
ชะตากรรมของมนุษย์และแผนการของพระเจ้าเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น และไม่มีมนุษย์ ประเทศ
หรื อชนชาติใดที่ได้รับการยกเว้นจากอธิปไตยของพระเจ้า หากมนุษย์ปรารถนาจะรู ้ชะตากรรมของเขา
เขาจะต้องมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าจะทรงทาให้ผูค้ นที่ติดตามและนมัสการพระองค์มคี วามเจริ ญรุ่ งเรื อง
และจะทรงนาความเสื่อมและการสาบสูญไปสู่ผคู้ นที่ต่อต้านและปฏิเสธพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 264
ในความกว้างใหญ่ของจักรวาลและพื้นฟ้า สรรพสิ่งทรงสร้างเกินคณานับดารงชีวิตอยู่และสืบพันธุ์
ปฏิบตั ิตามกฎวัฏจักรแห่งชีวิต และยึดมัน่ อยู่กบั กฎเกณฑ์เดียวซึ่งคงที่
พวกที่ตายไปนาเอาเรื่ องราวของการดาเนินชีวิตติดตัวไปด้วย
และผูท้ ี่กาลังดารงชีวิตอยูก่ ็สร้างประวัติอนั น่าเวทนาซ้ าแบบเดียวกับพวกที่ดบั สูญไปแล้ว และดังนั้น
มวลมนุษย์จงึ อดไม่ได้ที่จะถามตัวเขาเองว่า พวกเรามีชีวิตไปทาไม? และทาไมพวกเราจึงต้องตาย?
ใครบัญชาโลกนี้? และใครสร้างมวลมนุษย์น้ีข้ นึ มา? มวลมนุษย์ถูกสร้างโดยแม่ธรณีจริ งหรื อ?
มวลมนุษย์เป็ นผูค้ วบคุมชะตากรรมของตัวเขาเองจริ งหรื อ?…เหล่านี้คือคาถามต่างๆ
ที่มนุษย์ได้ต้งั คาถามตลอดมาไม่เคยหยุดเป็ นเวลาหลายพันปี โชคร้ายก็คือ
ยิ่งมนุษย์กลายเป็ นยา้ คิดอยู่กบั คาถามเหล่านี้มากเท่าไร
เขาก็ยิ่งเกิดความกระหายในวิทยาศาสตร์ข้ นึ มามากตามกันเท่านั้น
วิทยาศาสตร์ให้ความพึงพอใจเพียงรวบรัดและความชื่นชมยินดีเพียงชัว่ คราวของเนื้อหนัง
แต่ไม่พอเพียงเลยแม้แต่น้อยที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจากความอ้างว้างเดียวดาย ความเหงา
และแค่พอจะปกปิ ดความสะพรึ งกลัวและความท้อแท้สิ้นหวังลึกๆ ภายในวิญญาณของเขาเท่านั้น
มนุษยชาติแค่ใช้ความรู ้เชิงวิทยาศาสตร์ที่เขาสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าและเข้าใจได้ดว้ ยสมองเพือ่ ทาให้หัว
ใจของเขาหมดความรู ้สึก
กระนั้นความรู ้เชิงวิทยาศาสตร์ดงั กล่าวก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดมนุษยชาติจากการสารวจความล้าลึกทั้งหลาย
มนุษยชาติแค่ไม่รู้ว่าใครคือผูค้ รองอธิปไตยเหนือจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง
นับประสาอะไรกับเรื่ องการเริ่ มต้นและอนาคตของมนุษยชาติน้อยเข้าไปอีก
มนุษยชาติก็แค่มีชีวิตท่ามกลางกฎนี้อย่างจายอม ไม่มีใครเลยที่สามารถหลีกหนีได้
และไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ เนื่องเพราะท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งมวลและในฟ้าสวรรค์น้นั
มีเพียงองค์หนึ่งเดียวตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรนั ดร์กาลผูซ้ ่ึงทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ มนุษย์ไม่เคยได้มองเห็น องค์หนึ่งเดียวที่มนุษย์ไม่เคยได้รู้จกั
เป็ นผูซ้ ่ึงมนุษย์ไม่เคยเชื่อในการดารงอยู่ของพระองค์—กระนั้น
พระองค์ก็ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ เป่ าลมหายใจเข้าไปในบรรพบุรุ ษของมนุษยชาติ และให้ชีวิตแก่มนุษยชาติ
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูจ้ ดั เตรี ยมและบารุ งเลี้ยงมนุษยชาติ ให้โอกาสเขาได้ดารงอยู่
และพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนามนุษยชาติมาจนถึงปัจจุบนั ยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์ผนู้ ้ีเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นที่เป็ นองค์หนึ่งเดียวซึ่งมนุษยชาติพ่งึ พาเพื่อความอยู่รอด
พระองค์ทรงครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล และปกครองสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาล

พระองค์ทรงบัญชาฤดูกาลทั้งสี่ และเป็ นพระองค์ที่ทรงก่อให้เกิดสายลม น้ าค้างแข็ง หิมะ และสายฝน
พระองค์ทรงนาพาแสงแดดมาสู่มนุษยชาติ และนามาซึ่งราตรี กาล
เป็ นพระองค์ที่ทรงวางแผนผังฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก จัดเตรี ยมเทือกเขา ทะเลสาบ และแม่น้ า
และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้นให้กบั มนุษย์ กิจการของพระองค์น้ นั ปรากฏพร้อมทุกแห่งหน
ฤทธานุภาพของพระองค์น้ นั ปรากฏพร้อมทุกแห่งหน พระปรี ชาญาณของพระองค์น้ นั ปรากฏพร้อมทุกแห่งหน
และสิทธิอานาจของพระองค์น้ นั ปรากฏพร้อมทุกแห่งหน
ธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์แต่ละประการเหล่านี้คือรู ปจาแลงของกิจการของพระองค์
และแต่ละประการเผยพระปรี ชาญาณและสิทธิอานาจของพระองค์
ใครกันเล่าที่ตวั พวกเขาสามารถจะได้รับการยกเว้นจากอธิปไตยของพระองค์?
และใครกันเล่าที่สามารถปลดตัวพวกเขาเองออกจากการออกแบบของพระองค์?
ทุกสรรพสิ่งดารงอยูภ่ ายใต้การเขม้นมองของพระองค์ และยิง่ ไปกว่านั้น
ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระองค์
กิจการของพระองค์และฤทธานุภาพของพระองค์ไม่ได้ทิ้งทางเลือกไว้ให้กบั มนุษย์
นอกเหนือจากให้รับรู ้ขอ้ เท็จจริ งที่ว่า พระองค์ทรงดารงอยู่จริงและครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระองค์สามารถบัญชาจักรวาลได้
นับประสาอะไรกับการจัดเตรี ยมให้กบั มนุษยชาติน้ีอย่างไม่สิ้นสุด
ไม่ว่าเจ้าสามารถระลึกรู ้ถงึ กิจการของพระเจ้าได้หรื อไม่ และไม่ว่าเจ้าเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าหรื อไม่
ไม่มีขอ้ กังขาใดว่า ชะตากรรมของเจ้านั้นถูกกาหนดโดยพระเจ้า และไม่มีขอ้ กังขาเลยว่า
พระเจ้าจะทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งเสมอ
การดารงอยู่และสิทธิอานาจของพระองค์น้ นั ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั การที่มนุษย์ระลึกรู ้ได้และจับใจความได้หรื อไม่
มีเพียงพระองค์ที่รูอ้ ดีต ปัจจุบนั และอนาคตของมนุษย์
และมีเพียงพระองค์ที่สามารถกาหนดชะตากรรมของมนุษยชาติ
ไม่ว่าเจ้าจะสามารถยอมรับข้อเท็จจริ งนี้ได้หรือไม่ อีกไม่นานนัก
มนุษยชาติก็จะเป็ นพยานรู ้เห็นสิ่งทั้งหมดนี้ดว้ ยตาของพวกเขาเอง
และนี่คือข้อเท็จจริ งที่พระเจ้าจะทรงนามาปฏิบตั ิในอีกไม่ช้านาน
มนุษยชาติมีชีวิตอยู่และตายไปภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้า
มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อการบริ หารจัดการของพระเจ้า และเมื่อเขาปิ ดตาลงเป็ นครั้งสุดท้าย
พวกเขาก็ปิดตาเพื่อการบริ หารจัดการนี้ดว้ ยเช่นกัน มนุษย์มาและไป กลับไปกลับมา ซ้ าแล้วซ้ าเล่า
ทั้งหมดนั้นเป็ นส่วนของอธิปไตยของพระเจ้าและการออกแบบของพระองค์โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

การบริ หารจัดการของพระเจ้านั้นไม่เคยหยุดยั้ง มีความก้าวหน้าอยู่เป็ นนิตย์
พระองค์จะทรงทาให้มนุษยชาติตระหนักรู ้ถึงการดารงอยู่ของพระองค์ ไว้วางใจในอธิปไตยของพระองค์
มองดูกิจการต่างๆ ของพระองค์ และกลับคืนสู่ราชอาณาจักรของพระองค์ นี่คอื แผนการของพระองค์
และพระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงบริ หารจัดการมาตลอดเวลาหลายพันปี
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

7. ความล้าลึกเกี่ยวกับพระคัมภีร์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 265
เป็ นเวลาหลายปี มาแล้ว วิถีทางดั้งเดิมของผูค้ นเกี่ยวกับการเชื่อนั้น (ที่เป็ นของศาสนาคริสต์
หนึ่งในสามศาสนาใหญ่ของโลก) คือการอ่านพระคัมภีร์
การแยกจากพระคัมภีร์ไม่ใช่การเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
การแยกจากพระคัมภีร์คือความนอกคอกและความนอกรี ต และถึงแม้ว่าผูค้ นจะอ่านหนังสืออื่นๆ
แต่รากฐานของหนังสือเหล่านั้นก็ตอ้ งเป็ นคาอธิบายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ กล่าวคือ หากเจ้าเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ตอ้ งอ่านพระคัมภีร์ และภายนอกพระคัมภีร์
เจ้าต้องไม่นมัสการหนังสือเล่มใดที่ไม่เกีย่ วข้องกับพระคัมภีร์ หากเจ้าทา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังทรยศพระเจ้า
นับตั้งแต่เวลาที่มีพระคัมภีร์เป็ นต้นมา การเชื่อของผูค้ นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือการเชื่อในพระคัมภีร์
แทนที่จะพูดว่าผูค้ นเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็เป็ นการดีกว่าที่จะพูดว่าพวกเขาเชื่อในพระคัมภีร์
แทนที่จะพูดว่าพวกเขาได้เริ่ มต้นอ่านพระคัมภีร์ ก็เป็ นการดีกว่าที่จะพูดว่าพวกเขาได้เริ่ มต้นเชื่อในพระคัมภีร์
และแทนที่จะพูดว่าพวกเขาได้กลับไปอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ก็คงเป็ นการดีกว่าที่จะพูดว่าพวกเขาได้กลับไปอยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์ ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นนมัสการพระคัมภีร์เสมือนว่าพระคัมภีร์คือพระเจ้า เสมือนว่าพระคัมภีร์คอื โลหิตแห่งชีวิตของพวกเขา
และการสูญเสียพระคัมภีร์ก็คงจะเหมือนกับการสูญเสียชีวิตของพวกเขา
ผูค้ นมองว่าพระคัมภีร์สูงส่งเท่ากับพระเจ้า และมีแม้กระทัง่ ผูท้ ี่มองว่าพระคัมภีร์สูงส่งกว่าพระเจ้า
หากผูค้ นปราศจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หากพวกเขาไม่สามารถรู ้สึกถึงพระเจ้า
พวกเขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้—แต่ทนั ทีที่พวกเขาสูญเสียพระคัมภีร์
หรื อสูญเสียบทและคาคมที่ข้ นึ ชื่อจากพระคัมภีร์ ก็เสมือนกับว่าพวกเขาได้สูญเสียชีวิตของพวกเขาไปแล้ว
และดังนั้น ทันทีที่ผคู้ นเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พวกเขาก็เริ่ มต้นอ่านพระคัมภีร์ และท่องจาพระคัมภีร์
และยิ่งพวกเขามีความสามารถที่จะท่องจาพระคัมภีร์ได้มากเท่าใด
นี่ก็ยิ่งพิสูจน์ว่าพวกเขารักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
บรรดาผูท้ ี่ได้อ่านพระคัมภีร์และสามารถพูดถึงพระคัมภีร์แก่ผอู้ นื่ ได้น้นั ล้วนเป็ นบรรดาพี่นอ้ งชายหญิงที่ดี
ตลอดหลายปี ที่ผ่านมานี้
ความเชื่อและความจงรักภักดีของผูค้ นต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถูกวัดไปตามขอบข่ายความเข้าใจพระคัมภีร์ของพวกเ
ขา ผูค้ นส่วนใหญ่เพียงแค่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงควรเชื่อในพระเจ้า
อีกทั้งไม่เข้าใจว่าจะเชื่อในพระเจ้าอย่างไร
และพวกเขาไม่ทาสิ่งใดนอกจากสารวจค้นเบาะแสเพื่อถอดรหัสบทอ่านทั้งหลายของพระคัมภีร์อย่างมืดบอด
ผูค้ นไม่เคยไล่ตามเสาะหาทิศทางของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เลย ตลอดเวลาที่ผา่ นมา

พวกเขาไม่ได้ทาสิ่งใดนอกจากศึกษาและเจาะลึกพระคัมภีร์อย่างสุดชีวิต
และไม่มีผูใ้ ดเคยพบพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ใหม่กว่าภายนอกพระคัมภีร์
ไม่มีผใู้ ดเคยแยกจากพระคัมภีร์ อีกทั้งไม่มผี ใู้ ดเคยกล้าที่จะทาเช่นนั้น
ผูค้ นได้ศึกษาพระคัมภีร์ตลอดหลายปี ที่ผ่านมานี้ พวกเขาคิดคาอธิบายมากมาย
และใช้ความพยายามอย่างมากมาย พวกเขายังมีความคิดเห็นที่แตกต่างมากมายเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ซึ่งพวกเขาโต้เถียงกันอย่างไม่จบไม่สนิ้
จนถึงขนาดที่มีการก่อตั้งนิกายที่แตกต่างกันมากกว่าสองพันนิกายในวันนี้
พวกเขาทุกคนต้องการหาคาอธิบายพิเศษบางอย่างหรือความล้าลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระคัมภีร์
พวกเขาต้องการท่องสารวจพระคัมภีร์ และหาความเป็ นมาของพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในอิสราเอล
หรื อความเป็ นมาของพระราชกิจของพระเยซูในยูเดีย หรือความล้าลึกเพิ่มเติมที่ไม่มีใครคนอื่นรู ้ในพระคัมภีร์
การเข้าหาพระคัมภีร์ของผูค้ นเป็ นการเข้าหาที่มีความหลงใหลและความเชื่อ
และไม่มีใครสามารถเข้าใจเรื่ องราวภายในหรือเนื้อแท้ของพระคัมภีร์ได้ชดั เจนอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ ดังนั้น
ในวันนี้ผคู้ นจึงยังคงมีสานึกรับรู ้ถงึ ความน่าอัศจรรย์เกินกว่าจะพรรณนาได้เมื่อพูดถึงพระคัมภีร์
และพวกเขาหลงใหลพระคัมภีร์มากยิง่ ขึ้นไปอีก และมีความเชื่อในพระคัมภีร์มากยิง่ ขึ้นไปอีก วันนี้
ทุกคนต้องการที่จะหาคาเผยพระวจนะต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกิจในยุคสุดท้ายในพระคัมภีร์
พวกเขาต้องการค้นพบว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจใดในระหว่างยุคสุดท้าย
และมีหมายสาคัญใดบ้างสาหรับยุคสุดท้าย ด้วยวิธีน้ี
การนมัสการพระคัมภีร์ของพวกเขาจึงกลายเป็ นแรงกล้ายิ่งขึ้น และยิ่งใกล้ถึงยุคสุดท้ายมากเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งให้ความเชื่อถือกับคาเผยพระวจนะทั้งหลายในพระคัมภีร์อย่างมืดบอดมากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คาเผยพระวจนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับยุคสุดท้าย ด้วยความเชื่อในพระคัมภีร์อย่างมืดบอดเช่นนั้น
ด้วยความไว้วางใจในพระคัมภีร์เช่นนั้น
พวกเขาจึงไม่มีความอยากที่จะแสวงหาพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของผูค้ นนั้น
พวกเขาคิดว่ามีเพียงพระคัมภีร์เท่านั้นที่สามารถนาพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มาได้
พวกเขาสามารถพบรอยพระบาทของพระเจ้าได้ในพระคัมภีร์เท่านั้น
ความล้าลึกทั้งหลายของพระราชกิจของพระเจ้าถูกซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้น มีเพียงพระคัมภีร์เท่านั้น—
ไม่ใช่ในหนังสือหรือผูค้ นอืน่ ๆ—
ที่สามารถอธิบายให้ชดั เจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าและความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจของพระองค์
ได้ พระคัมภีร์สามารถนาพระราชกิจแห่งสวรรค์มาสู่แผ่นดินโลกได้

และพระคัมภีร์สามารถทาได้ท้งั เริ่ มต้นและสรุ ปปิ ดตัวยุคทั้งหลาย ด้วยมโนคติที่หลงผิดเหล่านี้
ผูค้ นจึงไม่มีแนวโน้มที่จะสารวจค้นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้น
ไม่ว่าพระคัมภีร์จะเป็ นการช่วยเหลือผูค้ นในอดีตมากเพียงใดก็ตาม
แต่พระคัมภีร์ได้กลายเป็ นอุปสรรคต่อพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้า หากปราศจากพระคัมภีร์
ผูค้ นจะสามารถค้นหารอยพระบาทของพระเจ้าที่อื่นได้ แต่ในวันนี้
รอยพระบาทของพระองค์อยู่ในพระคัมภีร์มาตลอด
และการขยายพระราชกิจล่าสุดของพระองค์ออกไปได้กลายเป็ นเรื่ องยากขึ้นเป็ นสองเท่า
และเป็ นการต่อสู้ดิ้นรนที่ยากลาบาก ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะบทและคาคมที่ข้ นึ ชื่อจากพระคัมภีร์
รวมทั้งคาเผยพระวจนะต่างๆ จากพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ได้กลายเป็ นรู ปเคารพในจิตใจของผูค้ น
ได้กลายเป็ นปริ ศนาในสมองของพวกเขา
และพวกเขาเพียงแค่ไม่สามารถเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทรงพระราชกิจภายนอกพระคัมภีร์ได้
พวกเขาไม่สามารถเชื่อว่าผูค้ นสามารถพบพระเจ้าภายนอกพระคัมภีร์ ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะเชื่อได้ว่าพระเจ้าทรงสามารถแยกทางจากพระคัมภีร์ในระหว่างพระราชกิจขั้นสุด
ท้ายและเริ่ มต้นใหม่ได้ นี่เป็ นสิ่งที่ผคู้ นคิดไม่ถงึ พวกเขาไม่สามารถเชื่อสิ่งนี้ได้
อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งนี้ได้
พระคัมภีร์ได้กลายเป็ นอุปสรรคที่ยงิ่ ใหญ่ต่อการที่ผคู้ นจะยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
และเป็ นความลาบากยากเย็นต่อการที่พระเจ้าจะทรงขยายพระราชกิจใหม่น้ีให้กว้างไกล
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ พันธสัญญาเดิมก็ได้ถูกเขียนขึ้น
และเป็ นเวลานั้นนัน่ เองที่ผคู้ นเริ่มอ่านพระคัมภีร์ หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จมา
พระองค์ได้ทรงพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ และบรรดาอัครทูตของพระองค์ได้เขียนพันธสัญญาใหม่ข้ นึ
ด้วยเหตุน้ีพนั ธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์จึงได้ถูกเขียนขึ้น และแม้กระทัง่ จนถึงทุกวันนี้
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าทั้งหมดก็ได้อ่านพระคัมภีร์มาตลอด พระคัมภีร์คือหนังสือประวัติศาสตร์
แน่นอนว่าพระคัมภีร์ยงั บรรจุไว้ดว้ ยการพยากรณ์ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ
และการพยากรณ์ดงั กล่าวไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด พระคัมภีร์ประกอบด้วยหลายส่วน—
ไม่ได้มีแค่คาเผยพระวจนะเท่านั้น หรื อแค่พระราชกิจของพระยาห์เวห์เท่านั้น
และไม่ได้มีแค่หมวดจดหมายฝากของเปาโลเท่านั้น เจ้าต้องรู ้ว่าพระคัมภีร์ประกอบด้วยกี่ส่วน
พันธสัญญาเดิมมีหนังสือปฐมกาล
อพยพ…และยังมีหนังสือการเผยพระวจนะที่บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะได้เขียนขึ้นอีกด้วย ในท้ายที่สุด
พันธสัญญาเดิมจบลงด้วยหนังสือมาลาคี
หนังสือเล่มนี้บนั ทึกพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติซ่ึงนาโดยพระยาห์เวห์
จากหนังสือปฐมกาลจนถึงหนังสือมาลาคีเป็ นบันทึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพระราชกิจทั้งหมดแห่งยุคธรรมบัญญั
ติ กล่าวคือ
พันธสัญญาเดิมบันทึกทุกสิ่งที่ผคู้ นที่ได้รับการทรงนาโดยพระยาห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติได้รับประสบการณ์มา
ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมนั้น
บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะจานวนมากที่พระยาห์เวห์ทรงให้มีข้ นึ ได้พูดคาเผยพระวจนะเพื่อพระองค์
พวกเขาได้ให้คาแนะนากับชนเผ่าและชนชาติต่างๆ และพยากรณ์พระราชกิจที่พระยาห์เวห์จะทรงปฏิบตั ิ
ผูค้ นที่พระองค์ทรงให้มีข้ นึ เหล่านี้ท้งั หมดได้รับมอบพระวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะจากพระยาห์เวห์ นั่นคือ
พวกเขามีความสามารถที่จะมองเห็นนิมิตต่างๆ จากพระยาห์เวห์และได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์
และดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการดลใจจากพระองค์และได้เขียนคาเผยพระวจนะขึ้น
งานที่พวกเขาทาคือการแสดงออกถึงพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์
คือแสดงออกถึงการเผยพระวจนะของพระยาห์เวห์ และพระราชกิจของพระยาห์เวห์ ณ
เวลานั้นเป็ นเพียงการนาผูค้ นโดยใช้พระวิญญาณ พระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และผูค้ นไม่ได้มองเห็นสิ่งใดจากพระพักตร์ของพระองค์เลย ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงให้มผี เู้ ผยพระวจนะมากมายเพื่อทาพระราชกิจของพระองค์
และทรงประทานพระดารัสที่พวกเขาได้ส่งต่อไปยังทุกชนเผ่าและทุกวงศ์ตระกูลของอิสราเอล

งานของพวกเขาคือการพูดคาเผยพระวจนะ
และพวกเขาบางคนได้เขียนคาสอนที่พระยาห์เวห์ทรงมีให้กบั พวกเขาเพื่อแสดงต่อผูอ้ นื่
พระยาห์เวห์ทรงให้มผี คู้ นเหล่านี้ข้นึ เพื่อพูดคาเผยพระวจนะ
เพื่อพยากรณ์พระราชกิจของอนาคตหรื อพระราชกิจที่ยงั ต้องทาในระหว่างเวลานั้น
เพื่อให้ผคู้ นสามารถมองเห็นความอัศจรรย์และพระปรี ชาญาณของพระยาห์เวห์
หนังสือคาเผยพระวจนะเหล่านี้แตกต่างอย่างยิ่งจากหนังสือเล่มอื่นๆ ในพระคัมภีร์
หนังสือเหล่านี้คือถ้อยคาทั้งหลายที่พูดหรื อเขียนขึ้นโดยบรรดาผูท้ ี่เคยได้รับพระวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะ
—โดยบรรดาผูท้ ี่เคยได้รับนิมิตต่างๆ หรื อพระสุรเสียงจากพระยาห์เวห์
นอกเหนือจากหนังสือเกีย่ วกับคาเผยพระวจนะเหล่านี้แล้ว
สิ่งอื่นทุกอย่างในพันธสัญญาเดิมประกอบด้วยบันทึกต่างๆ
ที่ผคู้ นได้บนั ทึกหลังจากที่พระยาห์เวห์ได้ทรงเสร็จสิน้ พระราชกิจของพระองค์แล้ว
หนังสือเหล่านี้ไม่สามารถแทนที่การพยากรณ์ที่พูดโดยบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะที่พระยาห์เวห์ทรงให้มีข้ นึ เช่น
หนังสือปฐมกาลและอพยพไม่สามารถถูกนาไปเปรี ยบเทียบกับหนังสืออิสยาห์และหนังสือดาเนียลได้
คาเผยพระวจนะต่างๆ ถูกพูดขึ้นก่อนที่จะมีการดาเนินพระราชกิจ ในขณะที่หนังสืออืน่ ๆ
เขียนขึ้นหลังจากที่พระราชกิจได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผคู้ นสามารถทาได้
บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในเวลานั้นได้รับแรงบันดาลใจจากพระยาห์เวห์และได้พูดคาเผยพระวจนะบางประการ
พวกเขาได้พูดคามากมาย และพวกเขาได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มากมายของยุคพระคุณ
ตลอดจนการทาลายล้างของโลกในยุคสุดท้าย—ซึ่งเป็ นพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงวางแผนที่จะทา
หนังสือทั้งหมดที่เหลือต่างบันทึกพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงปฏิบตั ิในอิสราเอล ดังนั้น เมื่อเจ้าอ่านพระคัมภีร์
เจ้ากาลังอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงปฏิบตั ิในอิสราเอลเป็ นหลัก โดยพืน้ ฐานแล้ว
พันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร์บนั ทึกพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในการทรงนาอิสราเอล
การที่พระองค์ทรงใช้โมเสสเพื่อนาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์
ผูท้ าให้พวกเขาหลุดพ้นจากพันธนาการของฟาโรห์ และนาพวกเขาออกสู่ถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาเข้าสู่คานาอันและทุกสิ่งหลังจากนี้คือชีวิตของพวกเขาในคานาอัน นอกเหนือจากนี้
ทั้งหมดประกอบด้วยบันทึกเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ทวั่ ทั้งอิสราเอล
ทุกสิ่งที่บนั ทึกในพันธสัญญาเดิมคือพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในอิสราเอล
คือพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงปฏิบตั ิในแผ่นดินที่พระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมและเอวาขึ้น
นับตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นนาทางผูค้ นบนแผ่นดินโลกอย่างเป็ นทางการหลังจากโนอาห์
ทั้งหมดที่บนั ทึกอยู่ในพันธสัญญาเดิมคือพระราชกิจเกี่ยวกับอิสราเอล

แล้วเหตุใดจึงไม่มีการบันทึกพระราชกิจใดนอกเหนือจากในอิสราเอล?
เพราะแผ่นดินอิสราเอลคือเปลของมวลมนุษย์ ในปฐมกาลนั้น ไม่มีประเทศอืน่ ใดนอกเหนือจากอิสราเอล
และพระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงพระราชกิจในที่อนื่ ใด ด้วยวิธีน้ี
สิ่งที่ถูกบันทึกในพันธสัญญาเดิมแห่งพระคัมภีร์จึงเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าในอิสราเอลในเวลานั้นทั้งหมด
คาพูดที่กล่าวโดยบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ โดยอิสยาห์ ดาเนียล เยเรมีย์
และเอเสเคียล…คาพูดทั้งหลายของพวกเขาพยากรณ์พระราชกิจอื่นๆ ของพระองค์บนแผ่นดินโลก
คาพูดเหล่านั้นพยากรณ์พระราชกิจของพระยาห์เวห์พระเจ้าพระองค์เอง ทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้า
การบันทึกเหล่านี้คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และนอกเหนือจากหนังสือเหล่านี้ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะแล้ว สิ่งอื่นๆ
ทั้งหมดคือบันทึกประสบการณ์ท้งั หลายของผูค้ นเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ ณ เวลานั้น
พระราชกิจแห่งการทรงสร้างเกิดขึ้นก่อนที่จะมีมวลมนุษย์
แต่หนังสือปฐมกาลมาหลังจากที่มีมวลมนุษย์แล้วเท่านั้น
ซึ่งเป็ นหนังสือที่โมเสสเขียนขึ้นในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ เป็ นเหมือนกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเจ้าในวันนี้ กล่าวคือ หลังจากที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
พวกเจ้าก็เขียนมันลงไปเพื่อแสดงให้ผคู้ นในอนาคตเห็น และสาหรับผูค้ นในอนาคตนั้น
สิ่งที่เจ้าได้บนั ทึกไว้คือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผ่านไปแล้ว—
บันทึกเหล่านั้นไม่ได้เป็ นสิ่งใดที่มากไปกว่าประวัติศาสตร์ สิ่งต่างๆ
ที่บนั ทึกในพันธสัญญาเดิมคือพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในอิสราเอล
และสิ่งที่บนั ทึกในพันธสัญญาใหม่คือพระราชกิจของพระเยซูในระหว่างยุคพระคุณ
พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เก็บข้อมูลพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิในสองยุคที่แตกต่างกัน
พันธสัญญาเดิมเก็บข้อมูลพระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
และดังนั้นพันธสัญญาเดิมจึงเป็ นหนังสือระวัติศาสตร์
ในขณะที่พนั ธสัญญาใหม่คือผลิตผลของพระราชกิจในยุคพระคุณ เมื่อพระราชกิจใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น
พันธสัญญาใหม่ก็จะกลายเป็ นล้าสมัยเช่นเดียวกัน—และดังนั้น
พันธสัญญาใหม่ก็จะเป็ นหนังสือประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน
แน่นอนว่าพันธสัญญาใหม่ไม่ได้เป็ นระบบเท่ากับพันธสัญญาเดิม อีกทั้งไม่ได้บนั ทึกสิ่งต่างๆ มากเท่า
พระวจนะมากมายทั้งหมดที่พระยาห์เวห์ตรัสถูกบันทึกอยู่ในพันธสัญญาเดิมแห่งพระคัมภีร์
ในขณะที่พระวจนะของพระเยซูได้รับการบันทึกเพียงบางส่วนเท่านั้นในหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่ม
แน่นอนว่าพระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายเช่นกัน แต่ไม่ได้มกี ารบันทึกอย่างละเอียด

ในพันธสัญญาใหม่มีเรื่ องราวที่ได้รับการบันทึกน้อยกว่าเนื่องจากพระราชกิจที่พระเยซูทรงได้ปฏิบตั ิมากเท่าใด
ปริ มาณของพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิในช่วงเวลาสามปี ครึ่งบนแผ่นดินโลกและงานของบรรดาอัครทูตนั้
นน้อยกว่าพระราชกิจของพระยาห์เวห์มากนัก และดังนั้น
ในพันธสัญญาใหม่จึงมีหนังสือน้อยกว่าพันธสัญญาเดิม
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระคัมภีร์เป็ นหนังสือประเภทใด? พันธสัญญาเดิมคือพระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
พันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร์บนั ทึกพระราชกิจทั้งหมดของพระยาห์เวห์ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติและพระรา
ชกิจการแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมบันทึกพระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงปฏิบตั ิ
และในท้ายที่สุดแล้วเรื่ องราวเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์สิ้นสุดลงด้วยหนังสือมาลาคี
พันธสัญญาเดิมบันทึกพระราชกิจสองประการที่พระเจ้าทรงได้ปฏิบตั ิ อันได้แก่
ประการหนึ่งคือพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง และอีกประการหนึ่งคือการประกาศใช้ธรรมบัญญัติ
พระราชกิจทั้งสองประการนี้คอื พระราชกิจที่พระยาห์เวห์ทรงได้ปฏิบตั ิ
ยุคธรรมบัญญัติเป็ นตัวแทนพระราชกิจภายใต้พระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้า
คือความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจที่ดาเนินการภายใต้พระนามของพระยาห์เวห์เป็ นหลัก ดังนั้น
พันธสัญญาเดิมจึงบันทึกพระราชกิจของพระยาห์เวห์ และพันธสัญญาใหม่บนั ทึกพระราชกิจของพระเยซู
ซึ่งเป็ นพระราชกิจที่ได้รับการดาเนินการภายใต้พระนามของพระเยซูเป็ นหลัก
นัยสาคัญของพระนามของพระเยซูและพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิถูกบันทึกในพันธสัญญาใหม่เป็ นส่ว
นใหญ่ ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติตามพันธสัญญาเดิม
พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างพระวิหารและแท่นบูชาในอิสราเอล
พระองค์ได้ทรงนาชีวิตชาวอิสราเอลบนแผ่นดินโลก
ซึ่งเป็ นการพิสูจน์ว่าพวกเขาคือประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร
ผูค้ นกลุ่มแรกที่พระองค์ได้ทรงคัดเลือกบนแผ่นดินโลกและผูซ้ ่ึงเป็ นที่ถกู พระทัยของพระองค์
กลุ่มแรกที่พระองค์ได้ทรงนาทางด้วยพระองค์เอง
สิบสองชนเผ่าของอิสราเอลคือคนกลุ่มแรกที่ได้รับเลือกของพระยาห์เวห์
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงพระราชกิจในพวกเขาเสมอจนกระทัง่ พระราชกิจของพระยาห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติไ
ด้รับการสรุ ปปิ ดตัว พระราชกิจช่วงระยะที่สองคือพระราชกิจของยุคพระคุณตามพันธสัญญาใหม่
และพระราชกิจนี้ได้รับการดาเนินการท่ามกลางผูค้ นชาวยิว ท่ามกลางหนึ่งในสิบสองชนเผ่าของอิสราเอล
วงเขตของพระราชกิจนี้เล็กลงเนื่องจากพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระเยซูได้ทรงพระราชกิจทัว่ ทั้งดินแดนยูเดียเท่านั้น และได้ทรงพระราชกิจเพียงสามปี ครึ่งเท่านั้น ดังนั้น
สิ่งที่บนั ทึกในพันธสัญญาใหม่จึงไม่สามารถเกินกว่าปริ มาณพระราชกิจที่บนั ทึกในพันธสัญญาเดิมได้
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากเจ้าปรารถนาที่จะพบเห็นพระราชกิจของยุคธรรมบัญญัติ
และพบเห็นว่าชาวอิสราเอลติดตามหนทางของพระยาห์เวห์อย่างไร เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ตอ้ งอ่านพันธสัญญาเดิม
หากเจ้าปรารถนาที่จะเข้าใจพระราชกิจของยุคพระคุณ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ตอ้ งอ่านพันธสัญญาใหม่
แต่เจ้าจะพบเห็นพระราชกิจของยุคสุดท้ายได้อย่างไร? เจ้าต้องยอมรับการเป็ นผูท้ รงนาของพระเจ้าในวันนี้
และเข้าสู่พระราชกิจของวันนี้ เพราะนี่คือพระราชกิจใหม่ และไม่เคยมีผูใ้ ดได้บนั ทึกถึงมันในพระคัมภีร์มาก่อน
วันนี้ พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงคัดเลือกผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรรคนอื่นๆ ในประเทศจีน
พระเจ้าทรงพระราชกิจในผูค้ นเหล่านี้ พระองค์ทรงดาเนินการต่อไปจากพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และทรงดาเนินการต่อไปจากพระราชกิจของยุคพระคุณ พระราชกิจในวันนี้คือเส้นทางที่มนุษย์ไม่เคยเดิน
และเป็ นหนทางที่ไม่มีใครเคยพบเห็น การนี้คอื พระราชกิจที่ไม่เคยมีการทามาก่อน—
การนี้คือพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ดังนั้น
พระราชกิจที่ไม่เคยมีการทามาก่อนจึงไม่ใช่ประวัติศาสตร์ เพราะตอนนี้คอื ตอนนี้ และยังไม่ได้กลายเป็ นอดีต
ผูค้ นไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า ใหม่กว่าบนแผ่นดินโลก และนอกอิสราเอลแล้ว
ไม่รู้ว่าพระราชกิจได้ไปไกลเกินวงเขตของอิสราเอลแล้ว และเกินจากการพยากรณ์ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ
ไม่รู้ว่าพระราชกิจนี้คือพระราชกิจใหม่และน่าพิศวงที่อยูน่ อกเหนือคาเผยพระวจนะทั้งหลาย
และคือพระราชกิจที่ใหม่กว่านอกเหนืออิสราเอล และคือพระราชกิจที่ผูค้ นทั้งไม่สามารถรับรู ้หรื อจินตนาการได้
พระคัมภีร์จะมีบนั ทึกที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระราชกิจเช่นนั้นได้อย่างไร? ใครจะสามารถบันทึกทุกๆ
เสี้ยวส่วนของพระราชกิจของวันนี้ไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการละเว้นได้? ใครจะสามารถบันทึกพระราชกิจนี้
ที่ทรงฤทธิ์กว่า มีสติปัญญากว่า ที่ทา้ ทายระเบียบแบบแผนในหนังสือเก่าผุพงั เล่มนั้นได้?
พระราชกิจของวันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ และดังนั้น หากเจ้าปรารถนาที่จะเดินบนเส้นทางใหม่ของวันนี้
เช่นนั้นแล้ว เจ้าต้องแยกจากพระคัมภีร์ เจ้าต้องไปไกลกว่าหนังสือต่างๆ
เกี่ยวกับคาเผยพระวจนะหรื อประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์
เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะเดินบนเส้นทางใหม่ได้อย่างเหมาะสม
และเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่อาณาจักรใหม่และพระราชกิจใหม่
เจ้าต้องเข้าใจว่าเหตุใดวันนี้จึงมีการขอให้เจ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ เหตุใดจึงมีพระราชกิจอืน่ ที่แยกจากพระคัมภีร์
เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ทรงมองหาการปฏิบตั ิที่ใหม่กว่า ละเอียดมากกว่าในพระคัมภีร์
และเหตุใดจึงมีพระราชกิจที่ทรงฤทธิ์กว่าภายนอกนอกพระคัมภีร์แทน นี่คือทั้งหมดที่พวกเจ้าควรเข้าใจ
เจ้าต้องรู ้ความแตกต่างระหว่างพระราชกิจเก่าและพระราชกิจใหม่ และถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่อ่านพระคัมภีร์
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะชาแหละพระคัมภีร์ได้ หากไม่แล้ว เจ้าก็จะยังคงนมัสการพระคัมภีร์

และจะเป็ นการยากที่เจ้าจะเข้าสู่พระราชกิจใหม่และก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
เหตุใดจึงศึกษาหนทางนั้นที่ต่าและล้าสมัย ในเมือ่ มีหนทางที่สูงกว่า?
เหตุใดจึงใช้ชีวิตท่ามกลางบันทึกประวัติศาสตร์เก่าๆ ในเมื่อมีถอ้ ยดารัสต่างๆ ที่ใหม่กว่า
และพระราชกิจที่ใหม่กว่า? ถ้อยดารัสใหม่ๆ สามารถจัดเตรี ยมให้เจ้าได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือพระราชกิจใหม่
บันทึกเก่าๆ ไม่สามารถทาให้เจ้าอิ่มอกอิ่มใจ หรื อตอบสนองความจาเป็ นในปัจจุบนั ของเจ้าได้
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นคือประวัติศาสตร์ และไม่ใช่พระราชกิจของที่นี่และตอนนี้
หนทางที่สูงที่สุดคือพระราชกิจที่ใหม่ที่สุด และด้วยพระราชกิจใหม่น้ี ไม่ว่าหนทางของอดีตจะสูงเพียงใดก็ตาม
หนทางนั้นก็ยงั คงเป็ นประวัติศาสตร์ของภาพสะท้อนของผูค้ น
และไม่ว่าหนทางนั้นจะมีคุณค่าในฐานะสิ่งอ้างอิงอย่างไรก็ตาม หนทางนั้นก็ยงั คงเป็ นหนทางเก่า
หนทางเก่าเป็ นประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะได้รับการบันทึกใน “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” ก็ตาม
หนทางเก่าก็คือประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีบนั ทึกถึงหนทางนี้ใน “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” ก็ตาม
หนทางใหม่ก็คือหนทางของที่นี่และตอนนี้ หนทางนี้สามารถช่วยเจ้าให้รอดได้
และหนทางนี้สามารถเปลีย่ นแปลงเจ้าได้ เพราะนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระคัมภีร์คือหนังสือประวัติศาสตร์ และหากเจ้าได้กินและดื่มพันธสัญญาเดิมในระหว่างยุคพระคุณแล้ว —
หากเจ้าได้นาสิ่งที่เป็ นข้อพึงประสงค์ในเวลาของพันธสัญญาเดิมในระหว่างยุคพระคุณมาปฏิบตั ิแล้ว—
พระเยซูก็คงจะทรงละทิ้งเจ้าและกล่าวโทษเจ้า
หากเจ้าได้นาพันธสัญญาเดิมมาประยุกต์ใช้กบั พระราชกิจของพระเยซู เจ้าคงจะได้เป็ นพวกฟาริ สี
หากวันนี้เจ้านาพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มารวมกันเพื่อกินและดื่มและปฏิบตั ิ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าในวันนี้จะกล่าวโทษเจ้า เจ้าจะไล่ตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้ไม่ทนั แล้ว!
หากเจ้ากินและดื่มพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะอยู่นอกกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์! ในระหว่างเวลาของพระเยซู
พระเยซูทรงนาทางคนยิวและบรรดาผูค้ นที่ติดตามพระองค์ตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในพระองค์
ในเวลานั้น พระองค์ไม่ได้ทรงนาพระคัมภีร์มาเป็ นพื้นฐานของสิ่งที่พระองค์ทรงกระทา
แต่พระองค์ตรัสไปตามพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงใส่พระทัยกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงสารวจค้นเส้นทางเพื่อนาทางผูต้ ิดตามของพระองค์ในพระคัมภีร์
นับตั้งแต่เวลาที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นพระราชกิจ พระองค์ทรงเผยแพร่ หนทางแห่งการกลับใจ—
ซึ่งเป็ นคาที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงไว้ในคาเผยพระวจนะทั้งหลายของพันธสัญญาเดิมโดยสิ้นเชิง
พระองค์ไม่เพียงแต่ไม่ทรงปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์เท่านั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงนาเส้นทางใหม่และทรงพระราชกิจใหม่ดว้ ย
พระองค์ไม่เคยทรงอ้างอิงถึงพระคัมภีร์เมื่อพระองค์ทรงเทศนาเลย ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติน้ นั
ไม่เคยมีผูใ้ ดมีความสามารถที่จะกระทาการอัศจรรย์ของพระองค์ในการรักษาคนป่ วยและการขับไล่พวกมารได้
ดังนั้น พระราชกิจของพระองค์ คาสอนของพระองค์
และสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระวจนะของพระองค์จึงเกินกว่ามนุษย์คนใดในยุคธรรมบัญญัติเช่นเดียวกั
น พระเยซูเพียงทรงพระราชกิจที่ใหม่กว่าของพระองค์
และถึงแม้ว่าผูค้ นมากมายกล่าวโทษพระองค์โดยใช้พระคัมภีร์—
และแม้กระทัง่ ใช้พนั ธสัญญาเดิมเพื่อตรึ งกางเขนพระองค์—พระราชกิจของพระองค์ก็เหนือกว่าพันธสัญญาเดิม
หากนี่ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นแล้ว เหตุใดผูค้ นจึงตอกตรึงพระองค์กบั กางเขน?
นั่นไม่ได้เป็ นเพราะในพันธสัญญาเดิมไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใดที่เกี่ยวกับคาสอนคนและการขับไล่พวกมารของพระอ
งค์หรอกหรื อ? พระราชกิจของพระองค์ได้รับการปฏิบตั ิเพื่อนาเส้นทางใหม่ ไม่ใช่เพื่อตั้งใจมีเรื่ องกับพระคัมภีร์
หรื อเพื่อตั้งใจไม่ใช้พนั ธสัญญาเดิมอีกต่อไป พระองค์เพียงเสด็จมาเพื่อดาเนินพันธกิจของพระองค์
เพื่อนาพระราชกิจใหม่มายังผูท้ ี่โหยหาและแสวงหาพระองค์

พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่ออธิบายพันธสัญญาเดิมหรื อยกชูพระราชกิจของพันธสัญญาเดิม
พระราชกิจของพระองค์ไม่ได้เป็ นไปเพื่อให้ยุคธรรมบัญญัติพฒั นาต่อไปได้
เพราะพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้พิจารณาถึงว่าพระราชกิจมีพระคัมภีร์เป็ นพื้นฐานหรื อไม่
พระเยซูเพียงเสด็จมาเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์ควรต้องทรงกระทา ดังนั้น
พระองค์จงึ ไม่ได้ทรงอธิบายคาเผยพระวจนะทั้งหลายของพันธสัญญาเดิม
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจตามพระวจนะของยุคธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม
พระองค์ทรงเพิกเฉยต่อสิ่งที่พนั ธสัญญาเดิมกล่าวไว้
พระองค์ไม่ทรงใส่พระทัยว่าพันธสัญญาเดิมจะเห็นชอบกับพระราชกิจของพระองค์หรื อไม่
และไม่ทรงใส่พระทัยว่าผูอ้ ื่นจะรู ้เกีย่ วกับพระราชกิจของพระองค์หรื อไม่
หรื อพวกเขาจะกล่าวโทษพระราชกิจของพระองค์อย่างไร
พระองค์เพียงทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรต้องทาต่อไป
ถึงแม้ว่าผูค้ นมากมายจะใช้การพยากรณ์ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมมากล่าวโทษพระองค์ก็ตาม
สาหรับผูค้ นแล้ว มันปรากฏเสมือนว่าพระราชกิจของพระองค์ไม่มีพื้นฐาน
และมีหลายส่วนของพระราชกิจที่ขดั แย้งกับบันทึกของพันธสัญญาเดิม
นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดของมนุษย์หรอกหรื อ? จาเป็ นต้องนาคาสอนมาใช้กบั พระราชกิจของพระเจ้าหรื อ?
และพระเจ้าต้องทรงพระราชกิจตามการพยากรณ์ของผูเ้ ผยพระวจนะหรื อ? ในที่สุดแล้ว สิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน
พระเจ้าหรื อพระคัมภีร์? เหตุใดพระเจ้าต้องทรงพระราชกิจตามพระคัมภีร์?
เป็ นไปได้หรื อที่พระเจ้าจะไม่ทรงมีสิทธิ์ทาเกินกว่าพระคัมภีร์?
พระเจ้าทรงไม่สามารถแยกจากพระคัมภีร์และปฏิบตั ิพระราชกิจอื่นหรื อ?
เหตุใดพระเยซูและสาวกทั้งหลายของพระองค์จงึ ไม่รักษาวันสะบาโตต่อไป?
หากพระองค์ทรงรักษาวันสะบาโตต่อไปและปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิม
เหตุใดเล่าพระเยซูจึงไม่รักษาวันสะบาโตต่อไปหลังจากที่พระองค์เสด็จมา แต่ทรงล้างพระบาท
เอาผ้าคลุมพระเศียร หักขนมปัง และดื่มเหล้าองุ่น?
ทั้งหมดนี้มิใช่ไม่มีอยู่ในพระบัญญัติของพันธสัญญาเดิมหรอกหรือ? หากพระเยซูทรงให้เกียรติพนั ธสัญญาเดิม
เหตุใดพระองค์จึงทรงยุติความเกี่ยวข้องกับคาสอนเหล่านี้? เจ้าควรรู ้ว่าอันใดที่มาก่อน พระเจ้าหรื อพระคัมภีร์!
พระองค์ทรงเป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต
แล้วพระองค์จะไม่ทรงสามารถเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระคัมภีร์ดว้ ยหรอกหรื อ?
พระราชกิจที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิในระหว่างเวลาของพันธสัญญาใหม่ได้เริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ นั่นคือ
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจตามพระราชกิจของพันธสัญญาเดิม

อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงนาพระวจนะทั้งหลายที่พระยาห์เวห์แห่งพันธสัญญาเดิมตรัสไว้มาปฏิบตั ิ
พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์เอง และพระองค์ทรงพระราชกิจที่ใหม่กว่า
และพระราชกิจที่สูงส่งกว่าธรรมบัญญัติ ดังนั้น พระองค์จึงตรัสไว้ว่า
“อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคาของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มเลิก
แต่มาทาให้สมบูรณ์ทุกประการ” ดังนั้น จากสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิสาเร็จลุล่วงไปนั้น
คาสอนมากมายได้ถกู ล้มเลิกไป ในวันสะบาโตเมื่อพระองค์ทรงนาบรรดาสาวกผ่านทางทุ่งนา
พวกสาวกของพระองค์เด็ดรวงข้าวแล้วกิน พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาวันสะบาโตและได้ตรัสว่า
“บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต” ในเวลานั้น ตามกฎของคนอิสราเอล
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่รักษาวันสะบาโตจะถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตาย อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้เสด็จเข้าสู่พระวิหาร
อีกทั้งยังไม่ทรงรักษาวันสะบาโต
และพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้ปฏิบตั ิโดยพระยาห์เวห์ในระหว่างเวลาของพันธสัญญาเดิม ดังนั้น
พระราชกิจที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิจึงมากเกินกว่าธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิม
พระราชกิจของพระองค์สูงส่งกว่าพันธสัญญาเดิม และไม่เป็ นไปตามพันธสัญญาเดิม ในระหว่างยุคพระคุณ
พระเยซูไม่ได้ทรงพระราชกิจตามธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิม
และได้ทรงยุติความเกี่ยวข้องกับคาสอนเหล่านั้นไปแล้ว
แต่คนอิสราเอลได้เกาะติดอยู่กบั พระคัมภีร์อย่างบ้าระห่าและได้กล่าวโทษพระเยซู—
การนี้ไม่ใช่การปฏิเสธพระราชกิจของพระเยซูหรอกหรื อ? วันนี้
โลกศาสนาก็เกาะติดอยู่กบั พระคัมภีร์อย่างบ้าระห่าด้วยเช่นกัน และผูค้ นบางคนพูดว่า
“พระคัมภีร์คือหนังสือศักดิ์สิทธิ์ และต้องอ่านพระคัมภีร์” บางคนพูดว่า
“พระราชกิจของพระเจ้าต้องได้รับการยกชูข้นึ สูงตลอดไป
พันธสัญญาเดิมคือพันธสัญญาของพระเจ้ากับคนอิสราเอล และไม่สามารถงดได้
และวันสะบาโตต้องได้รับการรักษาไว้เสมอ!” พวกเขาไม่ได้ไร้สาระหรอกหรื อ?
เหตุใดพระเยซูจึงไม่ทรงรักษาวันสะบาโต? พระองค์ทรงทาบาปหรื อ?
ผูใ้ ดสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถ้วนทัว่ ? ไม่ว่าผูค้ นจะอ่านพระคัมภีร์อย่างไรก็ตาม
เป็ นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะรู ้พระราชกิจของพระเจ้าโดยใช้พลังการจับใจความของพวกเขา
พวกเขาไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับความรู ้ที่บริ สุทธิ์เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น
แต่มโนคติที่หลงผิดของพวกเขาจะชัว่ ร้ายยิง่ ขึ้นไปอีกจนพวกเขาจะเริ่ มต้นต่อต้านพระเจ้า
หากไม่ใช่เพราะการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในวันนี้ ผูค้ นก็คงจะล่มจมไปด้วยมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง
และพวกเขาก็คงจะตายท่ามกลางการตีสอนของพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 270
พระคัมภีร์ยงั ได้รับการเรียกว่าพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ดว้ ยเช่นกัน พวกเจ้ารู ้หรือไม่ว่า “พันธสัญญา”
หมายถึงอะไร? “พันธสัญญา” ในพันธสัญญาเดิม
มาจากพันธสัญญาของพระยาห์เวห์กบั ผูค้ นอิสราเอลเมือ่ พระองค์ทรงประหารคนอียิปต์และทรงช่วยเหลือคนอิส
ราเอลจากฟาโรห์ แน่นอนว่าหลักฐานของพันธสัญญานี้คือเลือดลูกแกะที่ทาบนวงกบประตู
ซึ่งพระเจ้าทรงได้สร้างพันธสัญญากับมนุษย์โดยผ่านทางวงกบประตูน้ีที่มีการกล่าวว่าผูค้ นทั้งหมดที่มีเลือดลูกแ
กะที่ดา้ นบนและด้านข้างวงกบประตูคือคนอิสราเอล พวกเขาคือประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
และพระยาห์เวห์จะทรงละเว้นไม่ทาร้ายพวกเขาทั้งหมด
(เพราะขณะนั้นพระยาห์เวห์กาลังจะทรงประหารลูกหัวปี ท้งั หมดในดินแดนอียิปต์และลูกแกะและลูกวัวควายตัว
แรก) พันธสัญญานี้มีความหมายสองระดับ
ไม่มีคนผูใ้ ดหรื อสัตว์ตวั ใดในดินแดนอียิปต์ที่จะได้รับการช่วยให้รอดพ้นโดยพระยาห์เวห์
พระองค์จะทรงประหารลูกหัวปี ของพวกเขาทุกคน อีกทั้งลูกแกะและลูกวัวควายตัวแรก ดังนั้น
ในหนังสือการเผยพระวจนะหลายเล่มจึงมีการพยากรณ์ว่าคนอียิปต์จะได้รับการตีสอนอย่างรุ นแรงเนื่องจากพัน
ธสัญญาของพระยาห์เวห์ นี่คือความหมายระดับแรกของพันธสัญญา
พระยาห์เวห์ทรงประหารลูกหัวปี ในดินแดนอียิปต์และลูกสัตว์ตวั แรกทุกตัว
และพระองค์ทรงละเว้นไม่ทาร้ายคนอิสราเอลทั้งหมด
ซึ่งหมายความว่าทุกผูค้ นที่อยู่ในดินแดนอิสราเอลได้รับการทะนุถนอมจากพระยาห์เวห์
และทั้งหมดจะได้รับการละเว้นไม่ถูกทาร้าย พระองค์ทรงปรารถนาที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจระยะยาวในพวกเขา
และทรงสร้างพันธสัญญากับพวกเขาโดยใช้เลือดลูกแกะ จากนั้นเป็ นต้นมา
พระยาห์เวห์จะไม่ทรงประหารคนอิสราเอล
และตรัสว่าพวกเขาจะเป็ นประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรตลอดไป
พระองค์จะทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ตลอดยุคธรรมบัญญัติท่ามกลางสิบสองชนเผ่าของอิสราเอ
ล พระองค์จะทรงเผยธรรมบัญญัติท้งั หมดของพระองค์ต่อคนอิสราเอล
และเลือกสรรผูเ้ ผยพระวจนะและผูพ้ ิพากษาในท่ามกลางพวกเขา
และพวกเขาจะอยู่ที่ศูนย์กลางของพระราชกิจของพระองค์ พระยาห์เวห์ทรงทาพันธสัญญากับพวกเขาว่า
หากยุคไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจท่ามกลางผูท้ ี่พระองค์เลือกสรรเท่านั้น
พันธสัญญาของพระยาห์เวห์เป็ นสิ่งที่มิอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาขึ้นด้วยโลหิต
และทาขึ้นกับผูค้ นที่พระองค์ทรงเลือก ทีส่ าคัญยิ่งกว่านั้น
พระองค์ทรงได้เลือกสรรวงเขตและเป้าหมายที่เหมาะสมเพื่อใช้เริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์สาหรับทั้งยุค

และดังนั้น ผูค้ นจึงมองเห็นพันธสัญญาว่ามีความสาคัญเป็ นพิเศษ นี่คือความหมายระดับที่สองของพันธสัญญา
หนังสือเล่มอื่นๆ
ทั้งหมดในพันธสัญญาเดิมบันทึกพระราชกิจของพระเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอลหลังจากการสร้างพันธสัญญา
ยกเว้นหนังสือปฐมกาลที่เป็ นเรื่ องราวก่อนการสร้างพันธสัญญา แน่นอนว่ามีบนั ทึกถึงคนต่างชาติเป็ นครั้งคราว
แต่โดยรวมแล้ว พันธสัญญาเดิมบันทึกพระราชกิจของพระเจ้าในอิสราเอล
เนื่องเพราะพันธสัญญาที่พระยาห์เวห์ทรงมีกบั คนอิสราเอล
หนังสือที่เขียนในระหว่างยุคธรรมบัญญัติจึงเรี ยกว่าพันธสัญญาเดิม
ชื่อนี้ได้รับการตั้งขึ้นตามพันธสัญญาที่พระยาห์เวห์ทรงมีกบั คนอิสราเอล
พันธสัญญาใหม่ได้รับการตั้งชื่อตามพระโลหิตที่พระเยซูทรงหลัง่ บนกางเขน
และพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมีกบั ที่บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ พันธสัญญาของพระเยซูเป็ นดังนี้
ผูค้ นต้องเชื่อในพระองค์เท่านั้นเพื่อให้บาปของพวกเขาได้รับการให้อภัยเนื่องเพราะพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่
ง และดังนั้นพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอดและเกิดใหม่โดยผ่านทางพระองค์ และจะไม่เป็ นคนบาปอีกต่อไป
ผูค้ นต้องเชื่อในพระองค์เท่านั้นจึงจะได้รับพระคุณของพระองค์ และจะไม่ทนทุกข์ในนรกหลังจากที่พวกเขาตาย
หนังสือทุกเล่มที่เขียนขึ้นในระหว่างยุคพระคุณมาหลังจากพันธสัญญานี้
และทุกเล่มบันทึกพระราชกิจและถ้อยดารัสที่ประกอบอยู่ในนั้น
หนังสือเหล่านี้ไม่ไปไกลเกินกว่าความรอดของการตรึ งกางเขนขององค์พระเยซูเจ้าหรื อพันธสัญญานั้น
หนังสือเหล่านี้ทุกเล่มเขียนขึ้นโดยพี่น้องในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ คยได้รับประสบการณ์ ดังนั้น
หนังสือเหล่านี้จึงได้รับการตั้งชื่อหลังจากพันธสัญญา นัน่ คือ หนังสือเหล่านี้เรี ยกว่าพันธสัญญาใหม่
พันธสัญญาทั้งสองนี้รวมถึงยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณเท่านั้น และไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ กับยุคสุดท้าย
ดังนั้น พระคัมภีร์จงึ ไม่มีประโยชน์ที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับประชากรของยุคสุดท้ายในวันนี้ อย่างมากที่สุด
พระคัมภีร์จะทาหน้าที่เป็ นเอกสารอ้างอิงชัว่ คราว แต่โดยพื้นฐานแล้วพระคัมภีร์มีคุณค่าสาหรับการใช้งานน้อย
แต่ถึงกระนั้น ผูค้ นในศาสนายังคงทะนุถนอมความล้าค่าของพระคัมภีร์มากที่สุด พวกเขาไม่รู้พระคัมภีร์
พวกเขารู ้เพียงว่าจะอธิบายพระคัมภีร์อย่างไร และโดยพืน้ ฐานแล้ว
พวกเขาไม่ตระหนักรู ้เกีย่ วกับจุดกาเนิดของพระคัมภีร์ ท่าทีที่พวกเขามีต่อพระคัมภีร์คือ
ทุกสิ่งในพระคัมภีร์คือสิ่งที่ถูกต้อง พระคัมภีร์ไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อความไม่ถูกต้องแม่นยา
เพราะพวกเขาตกลงใจก่อนเป็ นอันดับแรกว่าพระคัมภีร์มีความถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด
พวกเขาจึงศึกษาและตรวจดูพระคัมภีร์ดว้ ยความสนใจอย่างยิ่ง
ช่วงระยะของพระราชกิจในวันนี้ไม่ได้มีการพยากรณ์มาก่อนในพระคัมภีร์
ไม่เคยมีการกล่าวถึงพระราชกิจการพิชิตชัยในสถานที่ที่มืดมิดที่สุดจากทุกแห่งหนเลย

เพราะพระราชกิจนี้คือพระราชกิจล่าสุด เนื่องเพราะยุคของพระราชกิจมีความแตกต่าง
แม้กระทัง่ พระเยซูพระองค์เองก็ไม่ทรงตระหนักรู ้ว่าจะมีการดาเนินพระราชกิจช่วงระยะนี้ในช่วงระหว่างยุคสุด
ท้าย—และดังนั้น
ผูค้ นในยุคสุดท้ายจะสามารถพบพระราชกิจช่วงระยะนี้ในพระคัมภีร์จากการตรวจดูพระคัมภีร์ไปได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้เป็ นบันทึกพระวจนะที่พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองเสมอไป
พระคัมภีร์เพียงบันทึกพระราชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้าของพระเจ้าเท่านั้น
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นบันทึกการพยากรณ์ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ
และส่วนหนึ่งเป็ นประสบการณ์และความรู ้ที่เขียนขึ้นโดยผูค้ นที่พระเจ้าทรงใช้งานตลอดทั้งยุคสมัย
ประสบการณ์ของมนุษย์เจือปนไปด้วยความคิดเห็นและความรู ้ของมนุษย์ และนี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในหนังสือหลายเล่มของพระคัมภีร์มีมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ อคติของมนุษย์
และการจับใจความอันไร้สาระของมนุษย์
แน่นอนว่าข้อความส่วนใหญ่เป็ นผลจากความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และข้อความเหล่านี้เป็ นความเข้าใจที่ถูกต้อง—
แต่ก็ยงั ไม่สามารถพูดได้ว่าข้อความเหล่านี้เป็ นการแสดงออกถึงความจริ งอย่างถูกต้องแม่นยาทั้งหมด
ทรรศนะของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเกีย่ วกับสิ่งต่างๆ
ไม่ได้เป็ นสิ่งใดมากไปกว่าความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ส่วนตัว หรื อความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การพยากรณ์ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะนั้นพระเจ้าเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาด้วยพระองค์เอง นัน่ คือ
การเผยพระวจนะของผูค้ นเช่นอิสยาห์ ดาเนียล เอสรา เยเรมีย์
และเอเสเคียลมาจากคาแนะนาโดยตรงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูค้ นเหล่านี้คอื ผูม้ องเห็น
ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะ
และท่านทั้งหมดเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิม ในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
ผูค้ นที่ได้รับการดลใจจากพระยาห์เวห์เหล่านี้พูดการเผยพระวจนะมากมายซึ่งได้รับคาแนะนาโดยตรงจากพระย
าห์เวห์ แล้วเหตุใดพระยาห์เวห์จึงทรงพระราชกิจในท่านทั้งหลายเหล่านั้น?
เพราะผูค้ นอิสราเอลคือประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
และงานของผูเ้ ผยพระวจนะต้องดาเนินการในหมู่ประชากรเหล่านั้น
นั่นคือเหตุผลที่ผเู้ ผยพระวจนะเหล่านั้นสามารถได้รับวิวรณ์เช่นนั้น อันที่จริ ง
ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงวิวรณ์แก่ท่านด้วยตัวท่านเอง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัสพระวจนะผ่านปากของพวกท่าน
เพื่อให้ผคู้ นในอนาคตสามารถจับใจความสิ่งเหล่านั้นได้
และมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้า ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จริ งๆ
และไม่ได้มาจากมนุษย์ และเพื่อให้พวกเขาได้รับการยืนยันถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในช่วงระหว่างยุคพระคุณ พระเยซูทรงปฏิบตั ิพระราชกิจทั้งหมดนี้แทนผูเ้ ผยพระวจนะด้วยพระองค์เอง

ดังนั้นผูค้ นจึงไม่พูดการเผยพระวจนะอีกต่อไป ดังนั้นพระเยซูทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรื อไม่?
แน่นอนว่าพระเยซูทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะท่านหนึ่ง
แต่พระองค์ยงั มีความสามารถที่จะทรงงานของบรรดาอัครทูตได้ดว้ ย—
พระองค์ท้งั สามารถตรัสการเผยพระวจนะและเทศนาและสอนผูค้ นทัว่ แผ่นดิน กระนั้น
พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิและพระอัตลักษณ์ที่พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
พระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั มวล เพือ่ ไถ่มนุษย์จากบาป พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ และอัครทูต
แต่ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ ผูเ้ ผยพระวจนะอาจพูดการเผยพระวจนะ
แต่ไม่สามารถพูดได้ว่าผูเ้ ผยพระวจนะเช่นนั้นคือพระคริ สต์ ณ เวลานั้น
พระเยซูได้ตรัสการเผยพระวจนะมากมาย และดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะและดังนั้นจึงไม่ใช่พระคริ สต์
นั่นเป็ นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์เองในการดาเนินพระราชกิจช่วงระยะหนึ่งให้เสร็
จสิ้น และพระอัตลักษณ์ของพระองค์แตกต่างจากอัตลักษณ์ของอิสยาห์ นั่นคือ
พระองค์เสด็จมาเพื่อทาพระราชกิจแห่งการไถ่ให้ครบบริ บูรณ์
และพระองค์ยงั ได้ทรงจัดเตรี ยมเพือ่ ชีวิตของมนุษย์ และพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาสู่พระองค์โดยตรง
ในพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาไม่มีการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าหรื อคาแนะนาจากพระยาห์เวห์
แต่พระวิญญาณทรงพระราชกิจโดยตรง—ซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงไม่เหมือนกับผูเ้ ผยพระวจนะ
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาคือพระราชกิจแห่งการไถ่ พระราชกิจที่สองนั้นคือการตรัสการเผยพระวจนะ
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ เป็ นอัครทูต แต่ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ ในขณะเดียวกัน
ผูพ้ ยากรณ์สามารถเพียงพูดการเผยพระวจนะเท่านั้น
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระวิญญาณของพระเจ้าในการทรงพระราชกิจอื่นใดได้
เนื่องเพราะพระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดทามาก่อน
และได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีพระองค์จงึ ทรงแตกต่างจากผูค้ นเช่นอิสยาห์
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วันนี้ ผูค้ นเชื่อว่าพระคัมภีร์คือพระเจ้า และพระเจ้าคือพระคัมภีร์ ดังนั้น
พวกเขาจึงเชื่อเช่นกันว่าข้อความทั้งหมดในพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระเจ้าตรัส
และว่าข้อความทั้งหมดนั้นพระเจ้าเป็ นผูต้ รัส บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าคิดแม้กระทัง่ ว่า
ถึงแม้ว่าหนังสือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ท้งั หมดหกสิบหกเล่มได้รับการเขียนขึ้นโดยผูค้ น
แต่หนังสือทุกเล่มได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็ นบันทึกถ้อยดารัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์
นี่คือการจับใจความที่ผิดพลาดของมนุษย์ และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งอย่างครบบริ บูรณ์ อันที่จริ งแล้ว
นอกเหนือจากหนังสือการเผยพระวจนะแล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ของพันธสัญญาเดิมคือบันทึกทางประวัติศาสตร์
จดหมายฝากบางส่วนของพันธสัญญาใหม่มาจากประสบการณ์ของผูค้ น
และบางส่วนมาจากความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตัวอย่างเช่น
จดหมายฝากของเปาโลเกิดขึ้นจากงานของมนุษย์
จดหมายฝากเหล่านั้นทั้งหมดเป็ นผลจากความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และทั้งหมดได้รับการเขียนขึ้นเพื่อคริ สตจักร
และเป็ นคาพูดเตือนสติและหนุนใจสาหรับพีน่ ้องชายหญิงของคริ สตจักร
คาพูดเหล่านั้นไม่ใช่พระวจนะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัส—เปาโลไม่อาจพูดในนามของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
อีกทั้งท่านก็ไม่ใช่ผเู้ ผยพระวจนะเช่นกัน แล้วนับประสาอะไรกับการที่ท่านจะมองเห็นนิมิตที่ยอห์นได้พบเห็น
จดหมายฝากของท่านเขียนขึ้นเพือ่ คริ สตจักรเอเฟซัส ฟิ ลาเดลเฟี ย กาลาเทีย และคริ สตจักรอืน่ ๆ และด้วยเหตุน้ี
จดหมายฝากของเปาโลแห่งพันธสัญญาใหม่จึงเป็ นจดหมายฝากที่เปาโลเขียนขึ้นเพื่อคริสตจักร
และไม่ใช่การดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อีกทั้งไม่ใช่ถอ้ ยดารัสโดยตรงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
จดหมายฝากเหล่านี้เป็ นเพียงคาพูดเตือนสติ ความชูใจ และการหนุนใจ
ซึ่งท่านเขียนขึ้นเพื่อคริ สตจักรในช่วงระหว่างที่งานของท่านดาเนินไป ดังนั้น
จดหมายฝากเหล่านี้จึงเป็ นบันทึกเกีย่ วกับงานของเปาโลส่วนใหญ่ในขณะนั้นด้วยเช่นกัน
บันทึกเหล่านี้เขียนขึ้นเพือ่ ทุกคนที่เป็ นพี่นอ้ งชายหญิงทุกคนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เพื่อให้พี่น้องชายหญิงของคริ สตจักรทั้งหลายในเวลานั้นจะได้ติดตามคาแนะนาของท่านและปฏิบตั ิตามหนทาง
แห่งการกลับใจขององค์พระเยซูเจ้า เปาโลไม่ได้พูดแต่อย่างใดว่าคริสตจักรทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็ นคริ สตจักรในเวลานั้นหรื อคริ สตจักรในอนาคต ต้องกินและดื่มสิ่งต่างๆ ที่ท่านเขียนขึ้น
อีกทั้งท่านไม่ได้พูดว่าคาพูดทั้งหมดของท่านมาจากพระเจ้า ตามรู ปการณ์แวดล้อมต่างๆ
ของคริ สตจักรในเวลานั้น ท่านเพียงเข้าสนิทกับพี่น้องชายหญิง และเตือนสติพวกเขาเหล่านั้น
และบันดาลใจให้เกิดการเชื่อในพวกเขา

และท่านเพียงเทศนาหรื อเตือนจาผูค้ นให้ระลึกถึงและเตือนสติพวกเขาเท่านั้น
คาพูดของท่านมีพนื้ ฐานมาจากภาระของท่านเอง และท่านสนับสนุนผูค้ นโดยผ่านทางคาพูดเหล่านี้
ท่านทางานของอัครทูตคนหนึ่งของคริ สตจักรในเวลานั้น ท่านเป็ นคนงานที่องค์พระเยซูเจ้าทรงใช้งาน
และด้วยเหตุน้ีท่านต้องรับหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อคริ สตจักร และต้องรับภาระงานของคริสตจักร
ท่านต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสภาวะของพีน่ ้องชายหญิง—และเพราะเหตุน้ี
ท่านจึงได้เขียนจดหมายฝากให้กบั พี่นอ้ งชายหญิงทุกคนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทุกสิ่งที่ท่านพูดซึ่งเป็ นสิ่งที่เสริ มสร้างและเป็ นบวกสาหรับผูค้ นเป็ นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่นั่นไม่ได้เป็ นตัวแทนของถ้อยดารัสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และสิ่งที่ท่านพูดไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้
การที่ผคู้ นปฏิบตั ิต่อบันทึกประสบการณ์ของมนุษย์และจดหมายฝากของมนุษย์เสมือนเป็ นพระวจนะที่พระวิญ
ญาณบริ สุทธิ์ตรัสต่อคริ สตจักรทั้งหลายคือความเข้าใจที่ผิดมหันต์และเป็ นการหมิ่นประมาทอย่างยิง่ !
ซึ่งข้อนี้เป็ นจริ งโดยเฉพาะเมื่อเป็ นเรื่ องของจดหมายฝากที่เปาโลเขียนให้กบั คริ สตจักรทั้งหลาย
เพราะจดหมายฝากของท่านได้รับการเขียนขึ้นเพื่อพี่น้องชายหญิงตามรู ปการณ์แวดล้อมต่างๆ
และสถานการณ์ของคริ สตจักรแต่ละแห่งในเวลานั้น
และเป็ นไปเพื่อเตือนสติพี่น้องชายหญิงในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับพระคุณขององค์พระเยซูเจ้าได้
จดหมายฝากของท่านเป็ นไปเพื่อปลุกเร้าพี่นอ้ งชายหญิงในเวลานั้น สามารถกล่าวได้ว่านี่คือภาระของท่านเอง
และยังเป็ นภาระที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงประทานให้กบั ท่านด้วย อย่างไรเสีย
ท่านก็เป็ นอัครทูตผูน้ าคริสตจักรในเวลานั้น
ผูเ้ ขียนจดหมายฝากให้กบั คริ สตจักรทั้งหลายและเตือนสติพวกเขา—นั่นคือความรับผิดชอบของท่าน
อัตลักษณ์ของท่านเป็ นแค่อตั ลักษณ์ของอัครทูตที่ทางานเท่านั้น
และท่านเป็ นเพียงอัครทูตคนหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงส่งมาเท่านั้น ท่านไม่ใช่ผเู้ ผยพระวจนะ อีกทั้งไม่ใช่ผพู้ ยากรณ์
สาหรับท่านแล้ว งานของท่านเองและชีวิตของพี่น้องชายหญิงเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญสูงสุด ด้วยเหตุน้ี
ท่านจึงไม่สามารถพูดในนามของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
คาพูดของท่านไม่ใช่พระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นับประสาอะไรที่จะสามารถพูดได้ว่าคาพูดเหล่านั้นเป็ นพระวจนะของพระเจ้า
เพราะเปาโลไม่ได้เป็ นอื่นใดมากไปกว่าสิ่งทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
และแน่นอนว่าท่านไม่ใช่การจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
อัตลักษณ์ของท่านไม่ได้เหมือนกับพระอัตลักษณ์ของพระเยซู

พระวจนะของพระเยซูคือพระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวจนะของพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้า
เพราะพระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระอัตลักษณ์ของพระคริ สต์—พระบุตรของพระเจ้า
เปาโลจะสามารถเทียบเท่ากับพระองค์ได้อย่างไร?
หากผูค้ นเห็นว่าจดหมายฝากหรื อคาพูดเช่นของเปาโลเป็ นถ้อยดารัสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และนมัสการคาพูดเหล่านั้นเป็ นพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็สามารถพูดได้เพียงว่าพวกเขาช่างขาดการพิจารณาจนเกินไปเท่านั้น หากพูดอย่างกระด้างขึ้น
นี่ไม่ได้เป็ นเพียงแค่การหมิ่นประมาทหรอกหรื อ? มนุษย์จะสามารถพูดในนามของพระเจ้าได้อย่างไร?
แล้วผูค้ นจะสามารถกราบไหว้ต่อหน้าบันทึกของจดหมายฝากของท่าน
และคาพูดที่ท่านพูดเสมือนเป็ นหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรื อหนังสือจากสวรรค์ได้อย่างไร?
มนุษย์คนหนึ่งสามารถเปล่งพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไม่ตอ้ งคิดมากหรื อ?
มนุษย์จะสามารถพูดในนามของพระเจ้าได้อย่างไร? ดังนั้นแล้ว เจ้าจะพูดว่าอย่างไร—
จดหมายฝากที่ท่านเขียนเพื่อคริ สตจักรไม่สามารถด่างพร้อยไปด้วยแนวคิดของท่านเองได้อย่างนั้นหรื อ?
สิ่งเหล่านั้นจะไม่ด่างพร้อยไปด้วยแนวคิดของมนุษย์ได้อย่างไร?
ท่านได้เขียนจดหมายฝากสาหรับคริ สตจักรโดยมีพื้นฐานอยู่ที่ประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน
และความรู ้ของท่านเอง ตัวอย่างเช่น เปาโลได้เขียนจดหมายฝากถึงคริ สตจักรกาลาเทีย
ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นบางประการ และเปโตรได้เขียนจดหมายฝากอีกฉบับซึ่งมีอีกทรรศนะหนึ่ง
ความคิดเห็นใดที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์? ไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอน ด้วยเหตุน้ี
จึงสามารถพูดได้เพียงว่าท่านทั้งสองแบกภาระสาหรับคริสตจักรเท่านั้น
แต่จดหมายของพวกท่านเป็ นตัวแทนของวุฒิภาวะของพวกท่าน
จดหมายของท่านเป็ นตัวแทนของการจัดเตรี ยมและการสนับสนุนเพื่อพีน่ ้องชายหญิง
และภาระของพวกท่านต่อคริ สตจักรทั้งหลาย
และจดหมายของพวกท่านเป็ นตัวแทนของงานของมนุษย์เท่านั้น—
จดหมายเหล่านั้นไม่ได้เป็ นของพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยสิ้นเชิง
หากเจ้าพูดว่าจดหมายฝากของท่านเป็ นพระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไร้สาระ
และเจ้ากาลังกระทาการหมิ่นประมาท! จดหมายฝากของเปาโลและจดหมายฝากอื่นๆ
ของพันธสัญญาใหม่เทียบเท่ากับชีวประวัติของบุคคลสาคัญด้านจิตวิญญาณเมื่อไม่นานมานี้ นั่นคือ
จดหมายเหล่านั้นอยูร่ ะดับเดียวกับหนังสือของวอทช์แมน นี หรื อประสบการณ์ของลอว์เรนซ์ เป็ นต้น
เป็ นเพียงแค่ว่าหนังสือของบุคคลสาคัญด้านจิตวิญญาณเมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้รับการรวบรวมลงในพันธสัญญาใ
หม่ แต่เนื้อแท้ของผูค้ นเหล่านี้น้นั เหมือนกัน นั่นคือ

ผูค้ นเหล่านี้คือผูท้ ี่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานในช่วงระหว่างช่วงเวลาหนึ่งๆ
และผูค้ นเหล่านี้ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้โดยตรง
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระกิตติคุณมัทธิวในพันธสัญญาใหม่บนั ทึกลาดับพงศ์ของพระเยซู ในตอนแรก
หนังสือเล่มนี้ระบุว่าพระเยซูทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมและของดาวิด และบุตรของโยเซฟ
ต่อมาหนังสือเล่มนี้ระบุว่าพระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และประสูติจากหญิงพรหมจารี —
ซึ่งจะหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟหรือพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมและของดาวิด
อย่างไรก็ตาม ลาดับพงศ์ยืนกรานที่จะเชื่อมโยงพระเยซูเข้ากับโยเซฟ
ต่อมาลาดับพงศ์เริ่ มบันทึกกระบวนการที่พระเยซูประสูติ
โดยหนังสือเล่มนี้ระบุว่าพระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ว่าพระองค์ประสูติจากหญิงพรหมจารี และไม่ใช่บุตรของโยเซฟ
แต่ในลาดับพงศ์มีการเขียนอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ
และเพราะลาดับพงศ์น้ีได้รับการเขียนขึ้นเพื่อพระเยซู ลาดับพงศ์น้ีจงึ บันทึกข้อมูลของสี่สิบสองชัว่ คน
เมื่อไปถึงชัว่ คนรุ่นของโยเซฟ หนังสือระบุอย่างเร่งรี บว่าโยเซฟเป็ นสามีของมารี ย์
ซึ่งเป็ นคาพูดที่ระบุเพื่อพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม นี่ไม่ใช่ความขัดแย้งในตัวเองหรื อ?
ลาดับพงศ์บนั ทึกต้นตระกูลของโยเซฟอย่างชัดเจน ลาดับพงศ์น้ีเป็ นลาดับพงศ์ของโยเซฟอย่างชัดเจน
แต่มทั ธิวยืนกรานว่านี่คือลาดับพงศ์ของพระเยซู
นี่ไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการปฏิสนธิในครรภ์ของพระเยซูโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ?
ดังนั้นแล้ว ลาดับพงศ์ที่มทั ธิวเขียนขึ้นไม่ได้เป็ นแนวคิดของมนุษย์หรอกหรือ? มันช่างไร้สาระ!
นี่คือวิธีที่เจ้าจะสามารถรู ้ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ท้งั หมด
อาจมีบางคนที่คิดว่าพระเจ้าทรงต้องมีลาดับพงศ์บนโลก
เพราะเหตุน้ นั พวกเขาจึงกาหนดให้พระเยซูเป็ นชัว่ คนรุ่ นที่สี่สิบสองของอับราฮัม นั่นช่างไร้สาระเสียจริ ง!
หลังจากที่เสด็จมาบนแผ่นดินโลก พระเจ้าจะทรงสามารถมีลาดับพงศ์ได้อย่างไร?
หากเจ้าพูดว่าพระเจ้าทรงมีลาดับพงศ์
เจ้าไม่ได้จดั อันดับพระองค์อยู่ท่ามกลางสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้าหรอกหรื อ?
เพราะพระเจ้าไม่ได้เสด็จมาจากแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ่งทรงสร้าง
และถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีเนื้อหนัง พระองค์ก็ไม่ได้ทรงมีแก่นแท้เหมือนกันกับมนุษย์
เจ้าจะสามารถจัดอันดับพระเจ้าว่าอยู่ในประเภทเดียวกันกับสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าได้อย่างไร?
อับราฮัมไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้า ท่านทรงเป็ นเป้าหมายของพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในเวลานั้น

ท่านเป็ นเพียงผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อและได้รับการรับรองจากพระยาห์เวห์เท่านั้น และท่านเป็ นหนึ่งในผูค้ นอิสราเอล
ท่านจะสามารถเป็ นต้นตระกูลของพระเยซูได้อย่างไร?
ใครเป็ นผูเ้ ขียนลาดับพงศ์ของพระเยซู? พระเยซูทรงเขียนลาดับพงศ์ดว้ ยพระองค์เองหรื อ?
พระองค์ตรัสแก่พวกเขาด้วยพระองค์เองว่า “จงเขียนลาดับพงศ์ของเรา” หรือ?
มัทธิวเป็ นผูบ้ นั ทึกลาดับพงศ์หลังจากที่พระเยซูทรงถูกตอกตรึ งกับกางเขน
ในเวลานั้นพระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่สาวกของพระองค์ไม่สามารถจะจับใจความได้
และไม่ได้ทรงให้คาอธิบายใดๆ หลังจากที่พระองค์เสด็จจากไปแล้ว
บรรดาสาวกของพระองค์เริ่ มต้นเทศนาและทางานทุกที่ และเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจช่วงระยะนั้น
พวกท่านได้เริ่ มเขียนจดหมายฝากและหนังสือพระกิตติคุณ
หนังสือพระกิตติคุณของพันธสัญญาใหม่ได้รับการบันทึกยี่สิบถึงสามสิ บปี หลังจากที่พระเยซูทรงถูกตรึ งกางเขน
แล้ว ก่อนหน้านั้น ผูค้ นอิสราเอลอ่านเพียงพันธสัญญาเดิมเท่านั้น กล่าวคือ
ผูค้ นอ่านพันธสัญญาเดิมในช่วงต้นของยุคพระคุณ
พันธสัญญาใหม่เพิง่ จะปรากฏในช่วงระหว่างยุคพระคุณเท่านั้น
พันธสัญญาใหม่ไม่ได้มีอยู่เมื่อพระเยซูทรงพระราชกิจ
ผูค้ นบันทึกพระราชกิจของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
หนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่มมีข้นึ ก็ในเวลานั้นเท่านั้น
ซึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากจดหมายฝากของเปาโลและเปโตร ตลอดจนหนังสือวิวรณ์
พันธสัญญาใหม่แห่งพระคัมภีร์มีข้ นึ กว่าสามร้อยปี หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
ซึ่งเป็ นเวลาที่คนยุคต่อมาได้ตรวจทานบันทึกของพวกเขาอย่างเลือกเฟ้นระมัดระวัง
พันธสัญญาใหม่มีข้ นึ หลังจากที่พระราชกิจนี้ได้ครบบริ บรู ณ์แล้วเท่านั้น พันธสัญญาใหม่ไม่ได้มีมาก่อนหน้านั้น
พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจทั้งหมดนั้น และเปาโลกับอัครทูตท่านอื่นๆ
ได้เขียนจดหมายฝากมากมายหลายเล่มถึงคริสตจักรทั้งหลายในพืน้ ที่ต่างๆ
ผูค้ นหลังจากพวกท่านได้รวมจดหมายฝากของพวกท่านเข้าไว้ดว้ ยกันและได้ผนวกนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยอห์นไ
ด้บนั ทึกไว้บนเกาะปัทมอส ซึ่งในนั้นได้มีการเผยพระวจนะถึงพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย
ผูค้ นได้ทาลาดับเหตุการณ์น้ี ซึ่งแตกต่างไปจากถ้อยดารัสของวันนี้
สิ่งที่ได้รับการบันทึกในวันนี้เป็ นไปตามขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งที่ผคู้ นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้คือพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาด้วยพระองค์เอง
และพระวจนะที่พระองค์ทรงดารัสด้วยพระองค์เอง เจ้า—มวลมนุษย์—ไม่จาเป็ นต้องเข้าแทรกแซง
พระวจนะที่มาจากพระวิญญาณโดยตรงได้รับการจัดการเตรียมการอย่างเป็ นขั้นตอน

และแตกต่างจากการจัดการเตรี ยมการบันทึกของมนุษย์
สิ่งที่พวกเขาบันทึกนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็ นไปตามระดับการศึกษาของพวกเขาและขีดความสามารถของมนุษ
ย์ สิ่งที่พวกเขาบันทึกคือประสบการณ์ของมนุษย์ และแต่ละคนมีวิถีทางในการบันทึกและรับรู ้ของตนเอง
และแต่ละบันทึกมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ี หากเจ้านมัสการพระคัมภีร์เป็ นพระเจ้า
เจ้าก็ไม่รู้เท่าทันและโง่เขลาอย่างยิง่ ! เหตุใดเจ้าจึงไม่แสวงหาพระราชกิจของพระเจ้าของวันนี้?
มีเพียงพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ พระคัมภีร์ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้
ผูค้ นสามารถอ่านพระคัมภีร์เป็ นเวลาหลายพันปี แต่ยงั คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวพวกเขาเลยแม้แต่น้อย
และหากเจ้านมัสการพระคัมภีร์ เจ้าจะไม่มีวนั ได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 274
ผูค้ นมากมายเชื่อว่าความเข้าใจและความสามารถที่จะตีความพระคัมภีร์เป็ นสิ่งเดียวกันกับการพบหนทางที่แท้จริ
ง—แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว อะไรๆ ก็ง่ายดายเช่นนั้นจริ งๆ หรื อ? ไม่มีใครรู ้ความเป็ นจริ งของพระคัมภีร์
ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็ นสิ่งใดมากไปกว่าบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
และพันธสัญญาของพระราชกิจสองช่วงระยะของพระเจ้า และว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ความเข้าใจใดๆ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของพระราชกิจของพระเจ้าแก่เจ้า
ทุกคนที่ได้อ่านพระคัมภีร์รู้ว่าพระคัมภีร์บนั ทึกพระราชกิจสองช่วงระยะของพระเจ้าในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญ
ญัติและยุคพระคุณ
พันธสัญญาเดิมบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและพระราชกิจของพระยาห์เวห์นับตั้งแต่เวลาแห่ง
การทรงสร้างจนกระทัง่ จุดสิ้นสุดของยุคธรรมบัญญัติ
พันธสัญญาใหม่บนั ทึกพระราชกิจของพระเยซูบนแผ่นดินโลก ซึ่งอยู่ในหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่ม
ตลอดจนงานของเปาโล—เหล่านี้ไม่ใช่บนั ทึกประวัติศาสตร์หรือ? การยกสิ่งต่างๆ
ในอดีตมากล่าวถึงในวันนี้ทาให้สิ่งเหล่านั้นเป็ นประวัติศาสตร์
และไม่สาคัญว่าสิ่งเหล่านั้นอาจเที่ยงแท้หรื อเป็ นจริงเพียงใดก็ตาม สิ่งเหล่านั้นยังคงเป็ นประวัติศาสตร์ —
และประวัติศาสตร์ไม่สามารถกล่าวถึงปัจจุบนั ได้ เพราะพระเจ้าไม่ทรงย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์!
และดังนั้น หากเจ้าเพียงเข้าใจพระคัมภีร์เท่านั้น
แต่ไม่เข้าใจพระราชกิจที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะปฏิบตั ิในวันนี้เลย
และหากเจ้าเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่แสวงหาพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่เข้าใจความหมายของการแสวงหาพระเจ้า
หากเจ้าอ่านพระคัมภีร์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอิสราเอล
เพื่อค้นคว้าประวัติศาสตร์การทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งหมดของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า แต่วนั นี้ เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้าและไล่ตามเสาะหาชีวิต
เนื่องจากเจ้าไล่ตามเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
และไม่ไล่ตามเสาะหาไปตามตัวอักษรและคาสอนที่ตายไปแล้วหรื อความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เจ้าต้องแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าในวันนี้
และเจ้าต้องมองหาทิศทางของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หากเจ้าเป็ นนักโบราณคดี
เจ้าจะสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้—แต่เจ้าไม่ใช่ เจ้าเป็ นหนึ่งในบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า
และเจ้าควรจะแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าของวันนี้อย่างดีที่สุด
อย่างมากที่สุดเจ้าจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเล็กน้อยจากการอ่านพระคัมภีร์

เจ้าจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชีวิตของอับราฮัม ดาวิด และโมเสส
เจ้าจะพบว่าท่านทั้งหลายนั้นเคารพพระยาห์เวห์อย่างไร พระยาห์เวห์ทรงเผาพวกผูต้ ่อต้านพระองค์อย่างไร
และพระองค์ตรัสต่อผูค้ นในยุคนั้นอย่างไร เจ้าจะพบเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าในอดีตเท่านั้น
บันทึกของพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับว่าผูค้ นอิสราเอลในยุคแรกๆ เคารพพระเจ้าอย่างไร
และใช้ชีวิตภายใต้การทรงนาทางของพระยาห์เวห์อย่างไร
เพราะคนอิสราเอลคือประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
ในพันธสัญญาเดิมเจ้าจึงสามารถมองเห็นความจงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์ของผูค้ นทั้งหมดในอิสราเอล
ว่าบรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังพระยาห์เวห์ได้รับการใส่พระทัยและได้รับพระพรจากพระองค์อย่างไร
เจ้าสามารถเรี ยนรู ้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจในอิสราเอล พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความปรานีและความรัก
อีกทั้งทรงยังกอปรด้วยเพลิงที่เผาผลาญ และว่าคนอิสราเอลทั้งหมด ตั้งแต่คนต่าต้อยไปจนถึงคนที่มีอานาจ
ต่างก็เคารพพระยาห์เวห์ และดังนั้นทั้งประเทศจึงได้รับพระพรจากพระเจ้า
เช่นนั้นคือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่บนั ทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 275
พระคัมภีร์คือบันทึกประวัติศาสตร์พระราชกิจของพระเจ้าในอิสราเอล
และบันทึกการพยากรณ์มากมายของผูเ้ ผยพระวจนะยุคโบราณ
ตลอดจนถ้อยดารัสบางส่วนของพระยาห์เวห์ในพระราชกิจของพระองค์ ณ ขณะนั้น
ดังนั้นผูค้ นจึงมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็ นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ (เพราะพระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่)
แน่นอนว่าทั้งหมดนี้คือผลของความเคารพที่พวกเขามีให้กบั พระยาห์เวห์
และการรักบูชาที่พวกเขามีให้กบั พระเจ้า
ผูค้ นอ้างอิงหนังสือเล่มนี้ในลักษณะนี้เพียงเพราะการทรงสร้างของพระเจ้าช่างน่าเคารพและน่ารักบูชาสาหรับผู้
ทรงสร้างของพวกเขาเท่านั้น และยังมีแม้กระทัง่ ผูท้ ี่เรี ยกหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือจากสวรรค์ อันที่จริ งแล้ว
พระคัมภีร์เป็ นแค่บนั ทึกของมนุษย์ พระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ดว้ ยพระองค์เอง
อีกทั้งพระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงเป็ นผูน้ าการสร้างหนังสือเล่มนี้ดว้ ยพระองค์เอง กล่าวคือ
ผูเ้ ขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นมนุษย์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเพียงชื่อที่เต็มไปด้วยความนับถือที่มนุษย์เป็ นผูต้ ้ งั ขึ้นเท่านั้น
พระยาห์เวห์และพระเยซูไม่ได้ทรงตัดสินพระทัยเลือกชื่อนี้หลังจากที่พวกพระองค์ทรงหารือกัน
ชื่อนี้ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าแนวคิดของมนุษย์ เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นโดยพระยาห์เวห์
นับประสาอะไรที่จะได้เขียนขึ้นโดยพระเยซู แต่เป็ นการบรรยายทีผ่ เู้ ผยพระวจนะ อัครทูต
และผูม้ องเห็นในยุคโบราณมากมายให้ไว้ ซึ่งได้รับการรวบรวมเป็ นหนังสือข้อเขียนโบราณโดยชนรุ่นหลัง
ซึ่งสาหรับผูค้ นแล้ว หนังสือเล่มนี้ดูเหมือนว่าเป็ นหนังสือศักดิ์สิทธิ์อย่างยิง่
เป็ นหนังสือที่พวกเขาเชื่อว่าบรรจุความล้าลึกที่ยากหยัง่ ถึงและลุ่มลึกมากมายที่กาลังรอให้ชนยุคอนาคตไขออกม
า ดังนั้น ผูค้ นจึงมีแนวโน้มมากยิ่งไปอีกที่จะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็ นหนังสือจากสวรรค์
เมื่อรวมหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่มและหนังสือวิวรณ์เข้าไป
ท่าทีที่ผคู้ นมีต่อพระคัมภีร์ก็แตกต่างจากหนังสือเล่มอืน่ เป็ นอย่างยิง่ และดังนั้นจึงไม่มีผใู้ ดกล้าที่จะชาแหละ
“หนังสือจากสวรรค์” เล่มนี้ เพราะหนังสือเล่มนี้ “ศักดิ์สิทธิ์” เกินไป
ทันทีที่ผคู้ นอ่านพระคัมภีร์
เหตุใดพวกเขาจึงมีความสามารถที่จะพบเจอเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อปฏิบตั ิในเส้นทางนั้นได้?
เหตุใดพวกเขาจึงมีความสามารถที่จะได้รับสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเข้าใจไปมากมาย? วันนี้
เรากาลังชาแหละพระคัมภีร์ในลักษณะนี้ และนี่ไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดชังพระคัมภีร์
หรื อเราปฏิเสธคุณค่าเพื่อการอ้างอิงของพระคัมภีร์
เรากาลังอธิบายและชี้แจงคุณค่าโดยธรรมชาติและต้นกาเนิดของพระคัมภีร์กบั เจ้า

เพื่อหยุดไม่ให้เจ้าถูกคุมอยู่ในความมืดต่อไป เพราะผูค้ นมีทรรศนะมากมายอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระคัมภีร์
และทรรศนะเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ถกู ต้อง
การอ่านพระคัมภีร์ในลักษณะนี้จงึ ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาควรได้รับเท่านั้น
แต่ที่สาคัญกว่านั้น ยังขัดขวางงานที่เราตั้งใจจะทาด้วย มันแทรกแซงงานของอนาคตอย่างยิง่
และให้แต่ขอ้ เสียเปรี ยบ ไม่มีขอ้ ได้เปรี ยบเลย ดังนั้น
สิ่งที่เรากาลังสอนเจ้าจึงเป็ นเนื้อแท้และเรื่ องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของพระคัมภีร์เท่านั้น
เราไม่ได้กาลังขอให้เจ้าอย่าอ่านพระคัมภีร์ หรื อให้เจ้าเที่ยวไปประกาศว่าพระคัมภีร์ไร้ซ่ึงคุณค่า
แค่ให้เจ้ามีความรู ้และทรรศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคัมภีร์เท่านั้น จงอย่าคิดข้างเดียวจนเกินไป!
ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะเป็ นหนังสือประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้น
แต่พระคัมภีร์กย็ งั บันทึกหลักธรรมมากมายในการรับใช้พระเจ้าของเหล่าวิสุทธิชนและผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบร
าณ ตลอดจนประสบการณ์ของอัครทูตเมื่อไม่นานมานี้ในการรับใช้พระเจ้า—
ผูค้ นเหล่านี้ได้มองเห็นและรู ้สิ่งทั้งหมดนี้จริ งๆ
และสิ่งเหล่านี้สามารถทาหน้าที่เป็ นการอ้างอิงสาหรับผูค้ นในยุคนี้ในการไล่ตามเสาะหาหนทางที่แท้จริ ง ดังนั้น
ในการอ่านพระคัมภีร์ ผูค้ นยังสามารถได้รับวิถีชีวิตมากมายที่ไม่สามารถพบได้ในหนังสือเล่มอื่น
วิถีเหล่านี้คือวิถีชีวิตของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ผเู้ ผยพระวจนะและอัครทูตในยุคอดีตหลายยุคได้
รับประสบการณ์ และพระวจนะมากมายมีความล้าค่าและสามารถให้สิ่งที่ผูค้ นต้องการได้ ดังนั้น
ผูค้ นทั้งหมดจึงชอบอ่านพระคัมภีร์ เพราะมีมากมายเหลือเกินที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระคัมภีร์
ทรรศนะของผูค้ นต่อพระคัมภีร์จึงไม่เหมือนกับทรรศนะของพวกเขาต่อข้อเขียนของบุคคลสาคัญด้านจิตวิญญา
ณที่ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์คือบันทึกและการรวบรวมประสบการณ์และความรู ้ของผูค้ นที่ได้รับใช้พระยาห์เวห์และพระเยซูในยุ
คเก่าและยุคใหม่ ดังนั้น ชนยุคหลังจึงสามารถได้รับความรู ้แจ้ง ความกระจ่าง
และเส้นทางให้ปฏิบตั ิมากมายจากพระคัมภีร์
เหตุผลว่าทาไมพระคัมภีร์จงึ สูงส่งกว่าข้อเขียนของบุคคลสาคัญด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คนใดๆ
นั้นเป็ นเพราะว่าข้อเขียนทั้งหมดของพวกเขาล้วนดึงมาจากพระคัมภีร์
ประสบการณ์ของพวกเขาล้วนมาจากพระคัมภีร์ และพวกเขาล้วนอธิบายพระคัมภีร์ และดังนั้น
แม้ว่าผูค้ นจะสามารถได้รับการจัดเตรียมจากหนังสือของบุคคลสาคัญด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่คนใดๆ
แต่พวกเขาก็ยงั คงนมัสการพระคัมภีร์ เพราะพระคัมภีร์ดูสูงส่งและลึกซึ้งอย่างยิ่งสาหรับพวกเขา!
ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะรวบรวมหนังสือพระวจนะแห่งชีวิตบางเล่มเข้าด้วยกัน เช่น
จดหมายฝากของเปาโลและจดหมายฝากของเปโตร

และถึงแม้ว่าผูค้ นจะสามารถได้รับการจัดเตรี ยมและช่วยเหลือจากหนังสือเหล่านี้ แต่หนังสื อเหล่านี้ยงั คงล้าสมัย
หนังสือเหล่านี้ยงั คงเป็ นของยุคเก่า และไม่สาคัญว่าหนังสือเหล่านี้จะดีเพียงใดก็ตาม
หนังสือเหล่านี้มีความเหมาะสมสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ชวั่ นิรันดร์
เพราะพระราชกิจของพระเจ้ากาลังพัฒนาอยู่เสมอ และไม่สามารถหยุดลงอย่างง่ายๆ
ในช่วงเวลาของเปาโลและเปโตร หรื อยังคงอยู่ในยุคพระคุณที่พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนเสมอไปได้ ดังนั้นแล้ว
หนังสือเหล่านี้จึงเหมาะสมสาหรับยุคพระคุณเท่านั้น ไม่ใช่สาหรับยุคแห่งราชอาณาจักรในยุคสุดท้าย
หนังสือเหล่านี้สามารถจัดเตรียมสาหรับบรรดาผูเ้ ชื่อในยุคพระคุณ ไม่ใช่เหล่าวิสุทธิชนในยุคแห่งราชอาณาจักร
และไม่สาคัญว่าหนังสือเหล่านี้จะดีเพียงใดก็ตาม หนังสือเหล่านี้ก็ยงั คงคร่ าครึ พน้ สมัย
เป็ นอย่างเดียวกันกับพระราชกิจการทรงสร้างของพระยาห์เวห์หรื อพระราชกิจของพระองค์ในอิสราเอล นั่นคือ
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจนี้จะเคยยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม พระราชกิจนี้ก็จะยังคงกลายเป็ นล้าสมัย
และเวลาที่พระราชกิจนั้นผ่านไปก็จะยังคงมาถึง พระราชกิจของพระเจ้าก็เป็ นอย่างเดียวกัน นั่นคือ
พระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่เวลาที่พระราชกิจนั้นสิ้นสุดลงจะมาถึง
พระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปท่ามกลางพระราชกิจการทรงสร้าง
อีกทั้งไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปท่ามกลางพระราชกิจการตรึ งกางเขน
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจการตรึงกางเขนจะโน้มน้าวให้เชื่อมากเพียงใดก็ตาม
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจนั้นจะมีประสิทธิผลในการทาให้ซาตานพ่ายแพ้เพียงใดก็ตาม จะว่าไปแล้ว
พระราชกิจก็ยงั คงเป็ นพระราชกิจ และจะว่าไปแล้ว ยุคสมัยก็ยงั คงเป็ นยุคสมัย
พระราชกิจไม่สามารถคงอยู่บนรากฐานเดียวกันได้ตลอดไป และเวลาก็ไม่สามารถไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงได้
เพราะมีการทรงสร้าง และต้องมียุคสุดท้าย นี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้! ดังนั้น
พระวจนะแห่งชีวิตในพันธสัญญาใหม่—จดหมายฝากของอัครทูตและหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่ม—
วันนี้ได้กลายเป็ นหนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือเหล่านี้ได้กลายเป็ นกาลานุกรมเก่า แล้วกาลานุกรมเก่าๆ
จะสามารถพาผูค้ นเข้าไปสู่ยุคใหม่ได้อย่างไร?
ไม่สาคัญว่ากาลานุกรมเหล่านี้จะมีความสามารถในการให้ชีวิตกับผูค้ นได้เพียงใดก็ตาม
ไม่สาคัญว่าหนังสือเหล่านี้จะสามารถนาทางผูค้ นไปยังกางเขนได้เท่าใดก็ตาม หนังสือเหล่านี้ไม่ได้ลา้ สมัยหรื อ?
หนังสือเหล่านี้ไม่ได้สูญสิ้นคุณค่าหรื อ? ดังนั้น เราจึงพูดว่าเจ้าไม่ควรเชื่อกาลานุกรมเหล่านี้แบบไม่ลืมหูลืมตา
หนังสือเหล่านี้เก่าเกินไป หนังสือเหล่านี้ไม่สามารถนาพาเจ้าเข้าไปในพระราชกิจใหม่
และหนังสือเหล่านี้สามารถเพียงเป็ นภาระให้เจ้าได้เท่านั้น
ไม่เพียงแต่หนังสือเหล่านี้จะไม่สามารถนาพาเจ้าเข้าไปในพระราชกิจใหม่และเข้าไปในการเข้าสู่ใหม่เท่านั้น

แต่หนังสือเหล่านี้ยงั พาเจ้าเข้าไปในคริ สตจักรของศาสนาเก่า—และหากเป็ นกรณีเช่นนั้น
เจ้าจะไม่ถอยหลังในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้าหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในวันนี้
ผูใ้ ดท่ามกลางพวกเจ้ากล้าพูดว่าคาพูดทั้งหมดที่ถูกพูดโดยพวกที่ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้มาจากพระวิญญ
าณบริ สุทธิ์? ผูใ้ ดเล่ากล้าพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้? หากเจ้าพูดสิ่งต่างๆ เช่นนี้จริ ง
เช่นนั้นแล้วทาไมหนังสือแห่งการเผยพระวจนะของเอสราจึงถูกละทิ้ง
และทาไมสิ่งเดียวกันจึงถูกกระทากับบรรดาหนังสือของวิสุทธิชนและผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบราณเหล่านั้น?
หากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทาไมพวกเจ้าจึงกล้าทาการเลือกตามอาเภอใจเช่นนี้?
เจ้ามีคุณสมบัติที่จะเลือกพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
หลายเรื่ องราวจากประเทศอิสราเอลก็ถกู ละทิ้งเช่นกัน
และหากเจ้าเชื่อว่าข้อเขียนแห่งอดีตเหล่านี้ท้งั หมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทาไมหนังสือบางเล่มจึงถูกละทิ้ง? หากหนังสือทั้งหมดนัน่ มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ก็ควรได้รับการเก็บรักษาไว้ และส่งไปให้พี่น้องชายหญิงของคริสตจักรได้อ่าน
หนังสือเหล่านั้นไม่ควรถูกเลือกหรื อละทิ้งโดยความตั้งใจของมนุษย์ มันผิดที่จะทาเช่นนั้น
การพูดว่าประสบการณ์ของเปาโลและยอห์นถูกผสมกับความเข้าใจเชิงลึกส่วนตัวของพวกเขาไม่ได้หมายความว่
าประสบการณ์และความรู ้ของพวกเขามาจากซาตาน แต่เป็ นเพียงว่าพวกเขามีสิ่งต่างๆ
ที่มาจากประสบการณ์และความเข้าใจเชิงลึกส่วนตัวของพวกเขา
ความรู ้ของพวกเขาสอดคล้องกับภูมิหลังของประสบการณ์จริงแท้ของพวกเขา ณ เวลานั้น
และใครเล่าจะสามารถบอกได้อย่างมัน่ ใจว่าทั้งหมดนัน่ มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
หากข่าวประเสริ ฐทั้งสี่ลว้ นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้วทาไมมัทธิว มาระโก ลูกา
และยอห์นแต่ละคนจึงพูดถึงบางสิ่งที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซู? หากเจ้าไม่เชื่อเรื่ องนี้
เช่นนั้นแล้วจงดูที่เรื่ องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการที่เปโตรได้ปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสามครั้งอย่างไร
กล่าวคือ การปฏิเสธทั้งหมดแตกต่างกัน และแต่ละครั้งก็มีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง หลายคนที่ไม่รู้เท่าทันพูดว่า
“พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงเป็ นมนุษย์เช่นกัน
ดังนั้นพระวจนะที่พระองค์ตรัสนั้นสามารถมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
หากคาพูดของเปาโลและยอห์นถูกผสมกับความตั้งใจของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระวจนะที่พระองค์ตรัสนั้นก็ไม่ได้ถูกผสมกับความตั้งใจของมนุษย์จริงๆ หรื อ?”
ผูค้ นที่พูดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ตาบอดและไม่รู้เท่าทัน! จงอ่านข่าวประเสริ ฐทั้งสี่อย่างละเอียดถี่ถว้ น
จงอ่านสิ่งที่ข่าวประเสริ ฐทั้งสี่ได้บนั ทึกไว้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พระเยซูได้ทรงทา

และพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ แต่ละเรื่ องราวแตกต่างกันอย่างแน่นอนมาก
และแต่ละเรื่ องราวก็มีมุมมองของตัวเอง
หากสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยผูเ้ ขียนหนังสือเหล่านี้ท้งั หมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดก็ควรจะเหมือนกันและสอดคล้องกัน เช่นนั้นแล้วทาไมจึงมีความแตกต่าง?
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวาทะและพระราชกิจของพระเยซู ณ เวลานั้นไม่ได้ยึดถือตามคาสอน
และพระองค์ไม่ได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับพระราชกิจแห่งธรรมบัญญัติของพันธสั
ญญาเดิม พระราชกิจนั้นถูกดาเนินการโดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่ควรทรงทาในยุคพระคุณ
พระองค์ได้ทรงตรากตราโดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงก่อเกิด
โดยสอดคล้องกับแผนการของพระองค์เอง และโดยสอดคล้องกับพันธกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ได้ทรงทาสอดคล้องกับธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม
และพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจเพื่อทาให้คาพูดของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะลุลว่ ง
พระราชกิจของพระเจ้าแต่ละช่วงระยะนั้นไม่ได้ถูกดาเนินการอย่างชัดแจ้งเพื่อที่จะทาให้คาทานายต่างๆ
ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบราณลุล่วง
และพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อปฏิบตั ิตามคาสอนหรื อจงใจทาให้คาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณเป็ นจริง
กระนั้นการกระทาของพระองค์กไ็ ม่ได้ทาให้คาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณหยุดชะงัก
และไม่ได้รบกวนพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาไปแล้วก่อนหน้านี้
จุดที่โดดเด่นของพระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่การปฏิบตั ิตามคาสอนใดๆ
และเป็ นการทรงพระราชกิจที่พระองค์เองควรทรงทาแทน พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรื อผูท้ านาย
แต่เป็ นผูก้ ระทาที่จริ งๆ แล้วเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรทรงที่จะทา
และพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ของพระองค์และดาเนินพระราชกิจใหม่ของพระองค์
แน่นอนว่าเมื่อพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์
พระองค์กไ็ ด้ทรงทาให้คาพูดมากมายที่ผเู้ ผยพระวจนะโบราณได้พูดไว้ในพันธสัญญาเดิมลุล่วงอีกด้วย
เช่นเดียวกันพระราชกิจของวันนี้กไ็ ด้ทาให้คาทานายของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณในพันธสัญญาเดิมลุล่วง
มันเป็ นเพียงว่าเราไม่ได้ชู “ปูมที่เก่าจนเหลือง” ก็เท่านั้นเอง เพราะยังมีงานอีกมากที่เราต้องทา
มีคาพูดอีกมากที่เราต้องพูดกับพวกเจ้า
และงานนี้และคาพูดเหล่านี้มีความสาคัญมากกว่าการอธิบายบทตอนต่างๆ จากพระคัมภีร์ยิ่งนัก
เพราะงานเช่นนั้นไม่ได้มนี ัยสาคัญหรือคุณค่ายิง่ ใหญ่สาหรับพวกเจ้า และไม่สามารถช่วยพวกเจ้าได้
หรื อเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าได้ เราตั้งใจที่จะทางานใหม่
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งการทาให้บทตอนใดจากพระคัมภีร์ลุล่วง
หากพระเจ้าได้เสด็จมาบนแผ่นดินโลกเพียงเพื่อทาให้คาพูดของผูเ้ ผยพระวจนะโบราณแห่งพระคัมภีร์ลลุ ่วง
เช่นนั้นแล้วใครเล่าจะยิ่งใหญ่กว่ากัน พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อผูเ้ ผยพระวจนะโบราณเหล่านั้น?

จะว่าไปแล้ว ผูเ้ ผยพระวจนะดูแลรับผิดชอบพระเจ้า หรื อว่าพระเจ้าทรงดูแลรับผิดชอบผูเ้ ผยพระวจนะ?
เจ้าจะอธิบายคาพูดเหล่านี้อย่างไรเล่า?
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 278
พวกยิวทุกคนอ่านภาคพันธสัญญาเดิมและรู ้เรื่ องการเผยพระวจนะของอิสยาห์ว่าทารกเพศชายคนหนึ่งจะถือกาเ
นิดในรางหญ้า เช่นนั้นแล้ว ทั้งๆ ที่ตระหนักรู ้ถึงการเผยพระวจนะนี้อยู่แก่ใจ
เหตุใดพวกเขาจึงยังคงข่มเหงพระเยซู?
ไม่ใช่เพราะธรรมชาติอนั เป็ นกบฏและความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของพวกเขาในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หรอกหรื อ? ในเวลานั้น
พวกฟาริ สีเชื่อว่าพระราชกิจของพระเยซูแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาได้รู้มาเกี่ยวกับทารกเพศชายซึ่งได้ถกู กล่าวคาเ
ผยพระวจนะไว้
และผูค้ นในวันนี้ก็ปฏิเสธพระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์
ธาตุแท้ในความเป็ นกบฏของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้เป็ นเหมือนกันหรอกหรื อ?
เจ้าสามารถยอมรับพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยที่ปราศจากคาถามได้หรื อไม่?
หากเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ย่อมเป็ นกระแสที่ถูกต้อง
และเจ้าควรยอมรับมันโดยปราศจากความหวาดหวัน่ เคลือบแคลงใดๆ เจ้าไม่ควรเลือกเฟ้นว่าจะยอมรับสิ่งใด
หากเจ้าได้รับ “ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก” จากพระเจ้า และใช้ความระมัดระวังต่อพระองค์ให้มากขึ้น
เช่นนั้นแล้ว การนี้จะไม่มีเหตุผลกระนั้นหรื อ? เจ้าไม่จาเป็ นต้องมองหาการพิสูจน์ยนื ยันเพิ่มเติมจากพระคัมภีร์
หากนั่นคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้าก็ย่อมต้องยอมรับสิ่งนั้น
ด้วยเหตุที่เจ้าเชื่อในพระเจ้าเพื่อติดตามพระเจ้า และเจ้าไม่ควรเจาะลึกพระองค์
เจ้าไม่ควรแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมเกีย่ วกับเราเพื่อพิสูจน์ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้า
แต่เจ้าควรสามารถหยัง่ รู ้ได้ว่าเราเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหรื อไม่—นี่คือสิ่งสาคัญยิ่งยวดที่สุด
ต่อให้เจ้าพบข้อพิสูจน์ซ่ึงไม่อาจหักล้างได้อย่างมากภายในพระคัมภีร์
มันก็ไม่สามารถนาพาเจ้ามาอยู่ต่อหน้าเราได้อย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์
เจ้าเพียงแค่ใช้ชีวิตภายในขอบเขตของพระคัมภีร์ และไม่ใช่ต่อหน้าเรา พระคัมภีร์ไม่สามารถช่วยให้เจ้ารู ้จกั เรา
ทั้งยังไม่สามารถทาให้ความรักของเจ้าที่มีให้เราลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
แม้พระคัมภีร์ได้กล่าวคาเผยพระวจนะไว้ว่าทารกเพศชายคนหนึ่งจะถือกาเนิดขึ้น
ไม่มีใครสามารถหยัง่ ลึกได้ว่าคาเผยพระวจนะนั้นจะเกิดขึ้นกับใคร
ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่ได้รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่ได้ทาให้พวกฟาริสียืนต้านพระเยซู
บางคนรู ้ว่างานของเราเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
แต่กระนั้นพวกเขากลับยังคงเชื่ออยู่ต่อไปว่าพระเยซูและเราเป็ นสองสิ่งที่แยกจากกันอย่างสิ้นเชิง
เป็ นสิ่งดารงอยู่ซ่งึ ไม่อาจลงรอยในกันและกัน ในเวลานั้น

พระเยซูเพียงแค่ทรงให้คาเทศนาชุดหนึ่งในยุคพระคุณแก่บรรดาสาวกของพระองค์ในหัวข้อทั้งหลาย อาทิ
จะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไร จะชุมนุมกันอย่างไร จะวิงวอนในการอธิษฐานอย่างไร จะปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่ นอย่างไร เป็ นต้น
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงดาเนินการเป็ นพระราชกิจของยุคพระคุณ และพระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้เพียงแค่ว่า
บรรดาสาวกและบรรดาผูท้ ี่ได้ติดตามพระองค์ควรจะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไร
พระองค์เพียงแค่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคพระคุณเท่านั้น และไม่ใช่พระราชกิจใดของยุคสุดท้ายเลย
เมื่อพระยาห์เวห์ได้ทรงกาหนดธรรมบัญญัติของภาคพันธสัญญาเดิมในยุคธรรมบัญญัติ
เช่นนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคพระคุณเล่า?
เหตุใดพระองค์จึงไม่ได้ทรงทาให้พระราชกิจของยุคพระคุณเป็ นที่เข้าใจชัดเจนล่วงหน้าเล่า?
นี่จะไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้ยอมรับมันแล้วหรอกหรื อ?
พระองค์เพียงแค่ได้ตรัสคาเผยพระวจนะว่าทารกเพศชายคนหนึ่งจะถือกาเนิดและมามีฤทธานุภาพ
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงดาเนินการพระราชกิจของยุคพระคุณล่วงหน้า
พระราชกิจของพระเจ้าในแต่ละยุคมีเขตคัน่ ที่ชดั เจน พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคปั จจุบนั เท่านั้น
และไม่เคยทรงดาเนินช่วงระยะถัดไปของพระราชกิจล่วงหน้า
ด้วยเหตุน้ีเท่านั้นพระราชกิจซึ่งเป็ นตัวแทนของพระองค์ในแต่ละยุคจึงจะสามารถถูกเน้นให้เห็นชัดได้
พระเยซูได้ตรัสถึงเพียงหมายสาคัญทั้งหลายของยุคสุดท้าย ถึงวิธีที่จะอดทนและวิธีที่จะได้รับการช่วยให้รอด
ถึงวิธีที่จะกลับใจและสารภาพ และถึงวิธีที่จะแบกรับกางเขนและสู้ทนความทุกข์เท่านั้น
พระองค์ไม่เคยได้ตรัสถึงวิธีที่มนุษย์ในยุคสุดท้ายควรสัมฤทธิ์การเข้าสู่
อีกทั้งไม่เคยได้ตรัสถึงวิธีที่เขาควรพยายามทาเพื่อให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้น
มันไม่ไร้สาระน่าขันหรอกหรื อที่จะค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อหาพระราชกิจของพระเจ้าของยุคสุดท้าย?
อะไรหรื อที่เจ้าสามารถมองเห็นได้โดยแค่เพียงยึดกุมพระคัมภีร์เอาไว้?
ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ห้อรรถาธิบายพระคัมภีร์หรื อนักบวช
ใครเล่าที่จะสามารถได้เห็นพระราชกิจของวันนี้ได้ล่วงหน้า?
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์ผทู้ ี่ได้จากัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?” ใน
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พระคัมภีร์ได้เป็ นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว ยิง่ ไปกว่านั้น
ผูค้ นยังปฏิบตั ิต่อพระคัมภีร์เหมือนกับพระเจ้าจนถึงขอบเขตที่พระคัมภีร์ได้มาแทนที่พระเจ้าในยุคสุดท้าย
ซึ่งทาให้พระเจ้าทรงรังเกียจ ดังนั้น เมื่อมีเวลา
พระเจ้าจึงทรงรู ้สึกจาเป็ นต้องชี้แจงเรื่ องราวเบื้องลึกเบื้องหลังและต้นกาเนิดของพระคัมภีร์
หากพระองค์ไม่ทรงกระทาเช่นนี้แล้ว พระคัมภีร์คงจะแทนที่พระเจ้าในหัวใจของผูค้ นต่อไป
และผูค้ นคงจะใช้พระวจนะในพระคัมภีร์เพื่อวัดและกล่าวโทษกิจการของพระเจ้า โดยการอธิบายถึงแก่นแท้
การจัดโครงสร้าง และข้อตาหนิของพระคัมภีร์น้นั
พระเจ้าไม่ได้กาลังทรงปฏิเสธการดารงอยู่ของพระคัมภีร์แต่อย่างใด
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้กาลังทรงกล่าวโทษพระคัมภีร์
แต่พระองค์กาลังทรงให้การพรรณนาที่เหมาะสมเข้าทีที่ฟ้ื นฟูภาพลักษณ์แต่ด้งั เดิมของพระคัมภีร์
กล่าวถึงความเข้าใจผิดที่ผคู้ นมีต่อพระคัมภีร์ และให้พวกเขามีทรรศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคัมภีร์
เพื่อที่พวกเขาจะไม่นมัสการพระคัมภีร์อกี ต่อไป และไม่หลงทางอีกต่อไป กล่าวคือ
เพื่อที่พวกเขาจะไม่เข้าใจผิดว่าความเชื่อในพระคัมภีร์แบบไม่ลืมหูลืมตาของพวกเขาเป็ นความเชื่อในพระเจ้าแล
ะการนมัสการพระเจ้า
กลัวแม้กระทัง่ การเผชิญหน้ากับภูมิหลังและความล้มเหลวที่แท้จริ งของพระคัมภีร์อีกต่อไป
เมื่อผูค้ นมีความเข้าใจที่ไม่มีสิ่งเจือปนเกีย่ วกับพระคัมภีร์
พวกเขาก็สามารถปัดความเข้าใจนั้นทิ้งไปโดยไม่มีความเสียดาย
และยอมรับพระวจนะใหม่ของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ นี่คือเป้าหมายของพระเจ้าในหลายบทเหล่านี้
ความจริ งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะบอกผูค้ นในที่น้ีคือ
ไม่มีทฤษฎีหรื อข้อเท็จจริ งใดที่สามารถมาแทนที่พระราชกิจของพระเจ้าและพระวจนะของวันนี้ได้
และว่าไม่มีสิ่งใดสามารถมายืนเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้
หากผูค้ นไม่สามารถหลีกหนีจากกับดักของพระคัมภีร์ได้
พวกเขาจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
หากพวกเขาปรารถนาที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
อันดับแรกพวกเขาต้องชาระหัวใจของพวกเขาให้สะอาดจากสิ่งใดก็ตามที่อาจแทนที่พระองค์
เมื่อนั้นพวกเขาจะเป็ นที่น่าพึงพอพระทัยสาหรับพระเจ้า ถึงแม้ว่าในที่น้พี ระเจ้าทรงอธิบายเกีย่ วพระคัมภีร์เท่านั้น
อย่าลืมว่ามีสิ่งที่ผิดพลาดอื่นๆ มากมายที่ผคู้ นนมัสการอย่างจริงแท้นอกเหนือจากพระคัมภีร์ดว้ ย
สิ่งเดียวที่พวกเขาไม่นมัสการคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

พระเจ้าแค่ทรงใช้พระคัมภีร์เป็ นตัวอย่างเพือ่ ทรงเตือนผูค้ นว่าอย่าเดินผิดทาง
และอย่าทาจนสุดขั้วอีกครั้งและตกเป็ นเหยื่อของความงุนงงสับสนในขณะที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าและยอมรับพ
ระวจนะของพระองค์
ตัดตอนมาจาก บทนาของพระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดาเนินไปในคริสตจักรทั้งหลาย ใน
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เราได้ทางานไปมากมายท่ามกลางมนุษย์ ซึ่งในระหว่างเวลานั้นเราได้แสดงวจนะไปมากมายด้วยเช่นกัน
วจนะเหล่านี้ลว้ นเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมนุษย์และแสดงออกเพือ่ ที่มนุษย์อาจกลายเป็ นเข้ากันได้กบั เร
า อย่างไรก็ตาม เราได้รับผูค้ นมาเพียงไม่กี่คนบนแผ่นดินโลกที่เข้ากันได้กบั เรา
และดังนั้นเราจึงกล่าวเลยว่ามนุษย์ไม่ได้มองเห็นคุณค่าวจนะของเรา—
มันเป็ นเพราะมนุษย์ไม่สามารถเข้ากันได้กบั เรา ในหนทางนี้
งานที่เราทาจึงไม่ได้เป็ นเพียงเพือ่ ให้มนุษย์สามารถนมัสการเราได้
ที่สาคัญกว่านั้นคือเป็ นไปเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้ากันได้กบั เรา
มนุษย์ได้ถกู ทาให้เสื่อมทรามและมีชีวิตในกับดักของซาตาน ผูค้ นทั้งหมดมีชีวิตในเนื้อหนัง
มีชีวิตในความอยากได้อยากมีที่เห็นแก่ตวั และไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในหมู่พวกเขาที่เข้ากันได้กบั เรา
มีพวกที่บอกว่าพวกเขาเข้ากันได้กบั เรา แต่ผคู้ นเช่นนี้ท้งั หมดนมัสการรู ปเคารพที่คลุมเครื อ
แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่านามของเราบริสุทธิ์ แต่พวกเขาก็ย่าไปในเส้นทางที่ไปตรงกันข้ามกับเรา
และคาพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยความโอหังและความมัน่ ใจในตนเอง นี่เป็ นเพราะว่าโดยรากลึกแล้ว
พวกเขาทั้งหมดต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กบั เรา ทุกวันพวกเขาแสวงหาร่องรอยต่างๆ
ของเราในพระคัมภีร์และใช้การสุ่มค้นหาบทตอนที่ “เหมาะสม”
ซึ่งพวกเขาอ่านอย่างไม่รู้จบและท่องจาเหมือนคัมภีร์ท้งั หลาย
พวกเขาไม่รู้วิธีที่จะเข้ากันได้กบั เราหรื ออะไรคือความหมายของการต่อต้านเรา
พวกเขาแค่อ่านคัมภีร์ท้งั หลายไปอย่างมืดบอด ภายในพระคัมภีร์น้นั
พวกเขากักขังพระเจ้าผูค้ ลุมเครือซึ่ งพวกเขาไม่เคยเห็นและไม่สามารถมองเห็นได้
และนามันออกไปชมดูในเวลาว่างของพวกเขา
พวกเขาเชื่อในการดารงอยู่ของเราภายในขอบเขตของพระคัมภีร์เท่านั้นและพวกเขาถือว่าเราเทียบเท่าพระคัมภีร์
กล่าวคือไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีเราและไม่มีเราไม่มพี ระคัมภีร์
พวกเขาไม่ใส่ใจต่อการดารงอยู่หรื อการกระทาของเรา
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับอุทิศการให้ความสนใจอย่างที่สุดและเป็ นพิเศษให้กบั ทุกๆ คาในคัมภีร์
ผูค้ นอีกมากมายกว่านั้นถึงกับเชื่อว่าเราไม่ควรทาสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาจะทา
เว้นแต่จะถูกบอกไว้ล่วงหน้าโดยคัมภีร์ พวกเขาให้ความสาคัญกับคัมภีร์มากเกินไป
อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเห็นความสาคัญของวจนะและการแสดงออกต่างๆ
มากเกินไปจนถึงขอบข่ายที่พวกเขาจะใช้ขอ้ พระคัมภีร์จากพระคัมภีร์มาวัดทุกคาที่เราพูดและเพื่อกล่าวโทษเรา
สิ่งที่พวกเขาแสวงหาไม่ใช่หนทางแห่งการเข้ากันได้กบั เราหรื อหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั ความจริ ง

แต่เป็ นหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั วจนะของพระคัมภีร์และพวกเขาเชื่อว่าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่
ใช่งานของเราโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พงศ์พนั ธุ์ผเู้ คร่ งครัดต่อหน้าที่ของพวกฟาริสีหรอกหรื อ?
พวกฟาริ สีชาวยิวใช้ธรรมบัญญัติของโมเสสกล่าวโทษพระเยซู
พวกเขาไม่ได้แสวงหาความเข้ากันได้กบั พระเยซูในเวลานั้น
แต่ทาตามธรรมบัญญัติอย่างขยันขันแข็งตามตัวอักษร จนถึงขอบข่ายที่—
หลังจากได้ต้งั ข้อหาพระองค์ว่าไม่ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและไม่ใช่พระเมสสิยาห์—
พวกเขาก็ได้ตอกตรึ งพระเยซูผไู้ ร้ความผิดเข้ากับกางเขนในท้ายที่สุด อะไรหรื อคือแก่นแท้ของพวกเขา?
มิใช่การที่พวกเขาไม่ได้แสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั ความจริงหรอกหรื อ? พวกเขาหมกมุ่นกับทุกๆ
คาในคัมภีร์ในขณะที่ไม่ใส่ใจทั้งต่อเจตจานงของเราและต่อขั้นตอนและวิธีการทางานของเรา
พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่แสวงหาความจริง แต่เป็ นผูค้ นที่เกาะติดอย่างตายตัวอยู่กบั วจนะ
พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่เชื่อในพระเจ้า แต่เป็ นผูค้ นที่เชื่อในพระคัมภีร์ โดยแก่นแท้แล้ว
พวกเขาคือสุนัขเฝ้าพระคัมภีร์ เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์นานาของพระคัมภีร์
เพื่อค้าจุนความทรงเกียรติของพระคัมภีร์และเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของพระคัมภีร์
พวกเขาถึงกับตอกตรึงพระเยซูผทู้ รงเปี่ ยมปรานีไว้กบั กางเขน
พวกเขาทาสิ่งนี้ก็แค่เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันพระคัมภีร์เท่านั้นและเพื่อประโยชน์แห่งการธารงสถานะของ
ทุกๆ คาในพระคัมภีร์ไว้ในหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นพวกเขาจึงพอใจที่จะเลือกละทิ้งอนาคตของพวกเขาและเครื่ องบูชาลบล้างบาปเพื่อกล่าวโทษพระเยซูผไู้ ม่
ทรงปฏิบตั ิตามคาสอนของคัมภีร์จนถึงแก่ความตาย พวกเขาทั้งหมดไม่ได้เป็ นขี้ขา้ ของทุกๆ
คาในคัมภีร์หรอกหรือ?
แล้วผูค้ นในทุกวันนี้เล่า? พระคริ สต์ได้เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยความจริ ง
แต่พวกเขากลับเลือกขับไล่พระองค์ออกไปจากพิภพนี้
เพื่อที่พวกเขาอาจได้รับการเข้าสู่สวรรค์และได้รับพระคุณ
พวกเขากลับเลือกปฏิเสธการมาของความจริงอย่างสิ้นเชิงเพือ่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของพระคัมภีร์
และพวกเขากลับเลือกตอกตรึ งพระคริ สต์ผทู้ รงกลับคืนสู่เนื้อหนังไว้กบั กางเขนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในการดารง
อยู่นิรนั ดร์กาลของพระคัมภีร์
มนุษย์สามารถได้รับความรอดของเราได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของเขาช่างมุง่ ร้ายและธรรมชาติของเขาเป็ นปรปัก
ษ์ต่อเรายิ่งนัก เรามีชีวิตท่ามกลางมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ถึงการดารงอยู่ของเรา
ครั้นเราฉายความสว่างของเราไปบนมนุษย์ เขาก็ยงั คงไม่รู้เท่าทันเลยแม้แต่น้อยถึงการดารงอยู่ของเรา
ครั้นเราปลดปล่อยความพิโรธของเราใส่มนุษย์

เขาก็ปฏิเสธการดารงอยู่ของเราด้วยความกร้าวแกร่ งที่มากขึ้นไปอีก
มนุษย์คน้ คว้าความเข้ากันได้กบั วจนะและความเข้ากันได้กบั พระคัมภีร์
แต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมาอยู่เบื้องหน้าเราเพือ่ แสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั ความจริ ง
มนุษย์มองขึ้นมาหาเราในสวรรค์และอุทิศความกังวลสนใจเป็ นพิเศษให้กบั การดารงอยู่ของเราในสวรรค์
แต่ไม่มีใครเลยที่เป็ นห่วงเราในเนื้อหนัง
เพราะเราที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์น้ นั มีนัยสาคัญน้อยเกินไปแค่น้ นั เอง
พวกที่แสวงหาความเข้ากันได้กบั วจนะในพระคัมภีร์เท่านั้นและผูท้ ี่แสวงหาความเข้ากันได้กบั พระเจ้าที่คลุมเครื
อเท่านั้นเป็ นภาพที่น่าสังเวชต่อสายตาเรานัก
นั่นเป็ นเพราะว่าสิ่งที่พวกเขานมัสการนั้นคือวจนะที่ตายแล้วกับพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งสามารถมอบสมบัติล้าค่าเกิน
บรรยายให้พวกเขาได้
สิ่งที่พวกเขานมัสการคือพระเจ้าองค์หนึ่งที่จะวางพระองค์เองไว้ในการควบคุมของมนุษย์—
พระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งไม่มีตวั ตน เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถได้รับอะไรจากเราเล่า?
มนุษย์น้นั ต้อยต่าเกินไปจริ งๆ สาหรับวจนะ พวกที่ต่อต้านเรา ผูท้ ี่เรี ยกร้องอย่างไร้ขีดจากัดจากเรา
ผูท้ ี่ไม่มีความรักในความจริง ผูท้ ี่กบฏต่อเรา—พวกเขาจะสามารถเข้ากันได้กบั เราได้อย่างไรกัน?
พวกที่ต่อต้านเราคือพวกที่เข้ากันไม่ได้กบั เรา นี่ก็เป็ นกรณีเดียวกันกับในหมู่พวกที่ไม่รกั ความจริ ง
พวกที่กบฏต่อเรานั้นยิง่ ต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กบั เราเสียยิง่ กว่า
เราส่งพวกที่เข้ากันไม่ได้กบั เราทั้งหมดไปสู่มือของมารร้ายและเรายกพวกเขาให้กบั ความเสื่อมทรามของมารร้าย
ให้พวกเขามีอิสระเต็มที่ในการเปิ ดเผยความมุง่ ร้ายของพวกเขาและท้ายที่สุด
ก็ส่งมอบพวกเขาให้มารร้ายได้สวาปาม เราไม่ใส่ใจว่ามีคนมากเท่าใดนมัสการเรา
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราไม่ใส่ใจว่ามีคนมากเท่าใดที่เชื่อในเรา
ทั้งหมดที่น่าเป็ นห่วงสาหรับเราคือมีคนมากเท่าใดที่เข้ากันได้กบั เรา
นั่นเป็ นเพราะทุกคนที่เข้ากันไม่ได้กบั เราเป็ นพวกมารร้ายที่ทรยศเรา
พวกเขาเป็ นศัตรู ของเราและเราจะไม่วางบรรดาศัตรู ของเรา “ขึ้นแท่น” ในบ้านของเรา
บรรดาผูท้ ี่เข้ากันได้กบั เราจะรับใช้เราไปตลอดกาลในบ้านของเราและพวกที่ต่อต้านเราจะต้องทนทุกข์ไปตลอด
กาลกับการลงโทษของเรา
พวกที่ใส่ใจเพียงวจนะของพระคัมภีร์เท่านั้นและไม่กงั วลต่อทั้งความจริ งและการแสวงหารอยเท้าของเรา—
พวกเขาต่อต้านเราเพราะพวกเขาจากัดเราตามพระคัมภีร์
กักขังเราไว้ภายในพระคัมภีร์และดังนั้นจึงเป็ นการหมิน่ ประมาทเราจนถึงขีดสุด
ผูค้ นเช่นนี้สามารถมาอยู่เบื้องหน้าเราได้อย่างไร?

พวกเขาไม่ให้ความใส่ใจต่อกิจการของเราหรื อเจตจานงของเราหรื อความจริง
แต่กลับหมกมุ่นอยู่กบั วจนะทั้งหลายแทน—วจนะที่ทาให้ตาย ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถเข้ากันกับเราได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั พระคริสต์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

8. การเปิ ดโปงมโนคติอันหลงผิดทางศาสนา

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 281
พระเจ้าและมนุษย์ไม่สามารถถูกกล่าวถึงในลักษณะเท่าเทียมกันได้
แก่นแท้ของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์น้นั ยากหยัง่ ถึงที่สุดและไม่สามารถจับความเข้าใจได้มากที่สุด
สาหรับมนุษย์
หากพระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจของพระองค์และตรัสพระวจนะของพระองค์ในโลกของมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองแ
ล้วไซร้ มนุษย์ก็จะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ และดังนั้น
แม้แต่พวกผูท้ ี่ได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของพวกเขาให้กบั พระเจ้าก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้รบั การเห็นชอบจากพ
ระองค์ หากพระเจ้าทรงไม่ได้เริ่ มทรงพระราชกิจ เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ามนุษย์จะทาได้ดีเพียงใด
ทั้งหมดก็จะไร้ประโยชน์
เพราะพระดาริ ของพระเจ้าจะสูงส่งกว่าความคิดของมนุษย์เสมอและพระปรี ชาญาณของพระเจ้าก็อยู่เหนือการจับ
ความเข้าใจของมนุษย์ และดังนั้น เราบอกว่าพวกที่อา้ งว่า “เข้าใจถ่องแท้”
เกี่ยวกับพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์น้นั เป็ นพวกโง่ท่มึ กลุ่มหนึ่ง พวกเขาทั้งหมดอวดดีและไม่รู้เท่าทัน
มนุษย์ไม่ควรนิยามพระราชกิจของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ไม่สามารถนิยามพระราชกิจของพระเจ้าได้
ในสายพระเนตรของพระเจ้า มนุษย์ไร้ความสาคัญพอกันกับมดตัวหนึ่ง
ดังนั้นมนุษย์จะสามารถหยัง่ ลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร? พวกที่ชอบพูดปาวๆ ว่า
“พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจเช่นนี้หรื อเช่นนั้น” หรื อ “พระเจ้าทรงเป็ นอย่างนี้หรื ออย่างนั้น”—
พวกเขาไม่ได้กาลังพูดด้วยความโอหังหรอกหรื อ?
เราทุกคนควรรู ้ว่ามนุษย์ซ่งึ อยู่ในสภาวะเนื้อหนังได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม ธรรมชาติจริ งๆ
ของมวลมนุษย์คือการต่อต้านพระเจ้า
มวลมนุษย์ไม่สามารถเทียบเสมอพระเจ้าได้และมวลมนุษย์ยิ่งหวังได้น้อยกว่าที่จะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในพระราช
กิจของพระเจ้า สาหรับวิธีที่พระเจ้าทรงนามนุษย์ นี่คือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
เป็ นการเหมาะสมแล้วที่มนุษย์ควรนบนอบ โดยปราศจากการเอ่ยอ้างทรรศนะอย่างนี้อย่างนั้น
เพราะมนุษย์เป็ นเพียงผงคลีดิน ในเมื่อพวกเรามีเจตนาที่จะแสวงหาพระเจ้า
พวกเราจึงไม่ควรวางมโนคติที่หลงผิดของพวกเราทับซ้อนลงบนพระราชกิจของพระองค์เพือ่ การพิจารณาของพ
ระเจ้า
และพวกเรายิ่งไม่ควรที่จะใช้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราจนถึงที่สุดเพื่อจงใจต่อต้านพระราชกิจของพระเ
จ้า นั่นจะไม่ทาให้พวกเราเป็ นศัตรู ของพระคริ สต์หรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไรกัน?
เนื่องจากพวกเราเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งและเนื่องจากพวกเราปรารถนาที่จะทาให้พระองค์ทรงสมดังพระทัยแล

ะมองเห็นพระองค์ พวกเราก็ควรแสวงหาหนทางแห่งความจริ ง และควรมองหาหนทางที่จะเข้ากันได้กบั พระเจ้า
พวกเราไม่ควรยืนหยัดต่อต้านพระองค์อย่างดื้อดึง
การกระทาเหล่านี้จะสามารถนามาซึ่งประโยชน์ดีงามอันใดหรื อ?
วันนี้พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจใหม่
เจ้าอาจไม่มีความสามารถที่จะยอมรับวจนะเหล่านี้และวจนะเหล่านี้อาจดูแปลกสาหรับเจ้า
แต่เราจะแนะนาให้เจ้าไม่ตีแผ่ความเป็ นธรรมชาติของเจ้า
เพราะมีเพียงผูค้ นที่หิวและกระหายอย่างแท้จริ งต่อความชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถได้
รับความจริ ง
และมีเพียงผูค้ นที่มีใจศรัทธาอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถได้รับการให้ความรู ้แจ้งและการทรงนาจากพระองค์
ผลลัพธ์ท้งั หลายนั้นได้มาจากการแสวงหาความจริงด้วยความสงบเปี่ ยมสติสัมปชัญญะ
มิใช่ดว้ ยการวิวาทและการโต้เถียง เมื่อเราพูดว่า “วันนี้พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจใหม่แล้ว”
เรากาลังอ้างอิงถึงเรื่ องของการทรงกลับสู่เนื้อหนังของพระเจ้า บางทีวจนะเหล่านี้ไม่ได้ทาให้เจ้ารู ้สึกอะไร
บางทีเจ้าอาจดูหมิน่ วจนะเหล่านี้ หรื อแม้แต่บางทีวจนะเหล่านี้เป็ นที่สนใจของเจ้าอย่างยิง่ ไม่ว่าในกรณีใด
เราหวังว่าบรรดาผูท้ ี่โหยหาอย่างแท้จริ งให้พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์จะสามารถเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริ งนี้และ
พินิจพิเคราะห์มนั อย่างรอบคอบ แทนที่จะด่วนสรุ ปต่างๆ นานาเกี่ยวกับมัน นั่นคือสิ่งที่บุคคลซึ่งมีปัญญาควรทา
ตัดตอนมาจาก คานาของ พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในการที่เชื่อในพระเจ้า คนเราควรรู ้จกั พระเจ้าอย่างไร?
คนเราควรมารู ้จกั พระเจ้าโดยมีพื้นฐานอยู่บนพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้
โดยปราศจากการเบี่ยงเบนหรือเหตุผลวิบตั ิ และก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด คนเราควรรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า
นี่เป็ นรากฐานของการรู ้จกั พระเจ้า
เหตุผลวิบตั ิสารพัดเหล่านั้นทั้งหมดที่ขาดพร่ องความเข้าใจอันผุดผ่องในพระวจนะของพระเจ้าคือมโนคติที่หลง
ผิดทางศาสนา สิ่งเหล่านั้นเป็ นการเข้าใจที่เบี่ยงเบนและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด
ทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่าบุคคลสาคัญทางศาสนาก็คือ
การนาเอาพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็ นที่เข้าใจในอดีตมาใช้และการวัดพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้กบั พระวจ
นะเหล่านั้นในอดีต หากว่าในขณะที่กาลังรับใช้พระเจ้าแห่งวันนี้
เจ้าเกาะติดกับสิ่งทั้งหลายที่ถูกเปิ ดเผยโดยความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในอดีตแล้วไซร้
การปรนนิบตั ิของเจ้าก็ย่อมจะก่อให้เกิดการหยุดชะงัก และการปฏิบตั ิของเจ้าก็จะล้าสมัย
โดยไม่เป็ นอะไรที่มากไปกว่าพิธีการทางศาสนา
หากเจ้าเชื่อว่าคนเหล่านั้นที่รับใช้พระเจ้าต้องดูภายนอกเป็ นคนถ่อมใจและอดทน ท่ามกลางคุณสมบัติอื่นๆ
และหากเจ้านาความรู ้ประเภทนี้ไปปฏิบตั ิวนั นี้แล้วไซร้ ความรู ้เช่นนั้นย่อมเป็ นมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา
การปฏิบตั ิเช่นนั้นก็กลายเป็ นการแสดงอันหน้าซื่อใจคดไปเสียแล้ว วลีที่ว่า “มโนคติที่หลงผิดทางศาสนา”
หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่หมดสมัยและเลิกใช้ไปแล้ว
(ซึ่งรวมถึงการเข้าใจพระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กอ่ นหน้านี้และความสว่างที่ถูกเปิ ดเผยโดยตรงโดยพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์) และหากสิ่งเหล่านั้นถูกนามาปฏิบตั ิวนั นี้แล้วไซร้
สิ่งเหล่านั้นย่อมทาให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักและไม่นาประโยชน์อนั ใดมาสู่มนุษย์เลย
หากผูค้ นไม่สามารถที่จะชาระล้างสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็ นของมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาออกจากตัวพวกเขาเองแล้ว
ไซร้ สิ่งเหล่านี้ยอ่ มจะกลายเป็ นสิ่งขัดขวางอันใหญ่หลวงต่อการปรนนิบตั ิของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้า
ผูค้ นที่มีมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาไม่มีทางตามทันย่างก้าวแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ —
พวกเขาล้าหลังไปหนึ่งก้าว แล้วจากนั้นก็สองก้าว
นี่เป็ นเพราะว่ามโนคติที่หลงผิดทางศาสนาเหล่านี้ทาให้มนุษย์กลายเป็ นคนที่ถือตัวว่าชอบธรรมเสมอและโอหัง
อย่างเกินปกติธรรมดา พระเจ้าไม่ทรงรู ้สึกอาลัยอาวรณ์สาหรับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้และได้ทรงทาไปในอดีต
หากบางสิ่งบางอย่างคร่ าครึ พระองค์ยอ่ มทรงกาจัดมันทิ้งไปเสีย
เจ้าไม่สามารถปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของเจ้าได้อย่างแท้จริงกระนั้นหรื อ?
หากเจ้าเกาะติดอยู่กบั พระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอดีต

นี่พิสูจน์ว่าเจ้ารู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้ากระนั้นหรื อ?
หากวันนี้เจ้าไม่สามารถที่จะยอมรับความสว่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และกลับเกาะติดอยู่กบั ความสว่างของอดีตแทน
นี่สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเจ้าติดตามย่างพระบาทของพระเจ้า?
เจ้ายังคงสามารถที่จะปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาได้อยู่หรื อ? หากเป็ นกรณีเช่นนั้นแล้วไซร้
เจ้าก็ย่อมจะกลายเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งต่อต้านพระเจ้า
หากผูค้ นสามารถปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาได้
พวกเขาจะไม่ใช้ความรู ้สึกนึกคิดของตนมาประเมินวัดพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้
และกลับจะเชื่อฟังโดยตรงแทน แม้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้สาแดงชัดว่าไม่เหมือนกับพระราชกิจของอดีต
เจ้าก็ยงั ไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากทรรศนะของอดีตและเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้โดยตรงได้
หากเจ้าสามารถที่จะเข้าใจว่า เจ้าต้องให้ความสาคัญโดดเด่นต่อพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้
ไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจอย่างไรในอดีต เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจึงจะเป็ นใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ได้ปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของตนแล้ว ผูซ้ ่งึ เชื่อฟังพระเจ้า
และผูซ้ ่ึงสามารถเชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าและติดตามย่างพระบาทของพระองค์ ได้ ในการนี้
เจ้าจะเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริง เจ้าไม่วิเคราะห์หรื อพินิจพิเคราะห์พระราชกิจของพระเจ้า
นั่นก็คือราวกับว่า
พระเจ้าได้ทรงลืมพระราชกิจก่อนหน้านี้ของพระองค์ไปแล้วและเจ้าเองก็ได้ลืมสิ่งนั้นไปแล้วเช่นกันนั่นเอง
ปัจจุบนั ก็คือปัจจุบนั และอดีตก็คืออดีต
และเนื่องจากวันนี้พระเจ้าได้ทรงละวางสิ่งที่พระองค์เคยทาในอดีตไปแล้ว เจ้าก็ไม่ควรจมปลักอยู่กบั มัน
มีเพียงบุคคลเช่นนี้เท่านั้นเป็ นผูท้ ี่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์และได้ปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดทางศาส
นาของตนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เพราะมีพฒั นาการใหม่ๆ อยู่เสมอในพระราชกิจของพระเจ้า
มีพระราชกิจที่กลายเป็ นล้าสมัยและเก่าในขณะที่พระราชกิจใหม่เกิดขึ้น พระราชกิจต่างชนิดเหล่านี้
เก่าและใหม่ก็ไม่คา้ นแย้งกัน แต่เสริ มกัน แต่ละขั้นตอนเป็ นส่วนที่ต่อมาจากขั้นตอนล่าสุด
เพราะมีพระราชกิจใหม่ สิ่งเก่าๆ จึงต้องถูกกาจัดทิ้งไปอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น
การปฏิบตั ิบางอย่างที่กาหนดให้มีมาช้านานและภาษิตทั้งหลายที่ติดเป็ นนิสัยของมนุษย์
ควบคู่ไปกับประสบการณ์และการสอนในหลายปี ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดลักษณะและรู ปแบบของมโนคติที่หลง
ผิดทั้งหมดในจิตใจของมนุษย์
หนาซ้ าการที่พระเจ้ายังมิได้ทรงเปิ ดเผยพระพักตร์ที่แท้จริ งและพระอุปนิสัยประจาตัวของพระองค์ต่อมนุษย์อย่า
งเต็มที่ ร่ วมไปกับการแพร่กระจายของทฤษฎีด้งั เดิมจากสมัยโบราณมาตลอดหลายปี
ก็ยงั เป็ นการเอื้ออานวยมากขึ้นต่อการก่อเกิดมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้นของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า
ตลอดครรลองแห่งความเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้า
อิทธิพลของมโนคติที่หลงผิดอันหลากหลายได้นาไปสู่การก่อรู ปและวิวฒั นาการอันต่อเนื่องของความเข้าใจตาม
มโนคติที่หลงผิดทุกรู ปแบบเกี่ยวกับพระเจ้าในผูค้ น
ซึ่งได้เป็ นสาเหตุให้ผูค้ นทางศาสนาจานวนมากที่รับใช้พระเจ้ากลายเป็ นศัตรู ของพระองค์ไป
ดังนั้นยิ่งมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของผูค้ นรุ นแรงมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยงิ่ ต่อต้านพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็ยิ่งเป็ นศัตรู ของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น พระราชกิจของพระเจ้านั้นใหม่เสมอและไม่เคยเก่าเลย
สิ่งนั้นไม่เคยก่อรู ปเป็ นคาสอน แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับกาลังเปลี่ยนแปลงและถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องในขอบเขตที่ไม่มากก็น้อย
การทรงพระราชกิจในหนทางนี้เป็ นการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยประจาตัวของพระเจ้าเอง
นั่นยังเป็ นหลักการประจาตัวแห่งพระราชกิจของพระเจ้าด้วย
และเป็ นหนึ่งในวิถีทางที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสาเร็จลุล่วงการบริ หารจัดการของพระองค์
หากพระเจ้ามิได้ทรงกระทาพระราชกิจในหนทางนี้
มนุษย์ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงหรื อสามารถที่จะรู ้จกั พระเจ้าได้ และซาตานก็คงจะไม่มีอนั ปราชัยลงไป ดังนั้น
ในพระราชกิจของพระองค์ จึงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูเหมือนเอาแน่นอนไม่ได้
แต่อนั ที่จริ งแล้วเกิดขึ้นเป็ นช่วงๆ อย่างไรก็ตาม วิธีที่มนุษย์เชื่อในพระเจ้าช่างแตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียว
เขาเกาะติดอยู่กบั คาสอนและระบบทั้งหลายที่เก่าแก่และคุน้ เคย และยิ่งสิ่งเหล่านั้นเก่าแก่มากขึ้นเท่าใด
สิ่งเหล่านั้นก็ยงิ่ โอชะสาหรับเขามากขึ้นเท่านั้น ความรู ้สึกนึกคิดทีโ่ ง่เขลาของมนุษย์
ความรู ้สึกนึกคิดที่หัวแข็งราวกับหินนั้น จะสามารถยอมรับพระราชกิจและพระวจนะใหม่ๆ

ซึ่งแทบมิอาจหยัง่ ถึงได้เลยของพระเจ้าได้อย่างไร? มนุษย์ชิงชังพระเจ้าผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่เคยเก่าเลย
เขาชอบแต่เพียงพระเจ้าองค์ที่เก่าผูท้ รงพระทนต์ยาว พระเกศาขาว และติดอยู่กบั ที่ ดังนั้น
ด้วยความที่พระเจ้าและมนุษย์ต่างก็มีสิ่งที่ตนเองชอบ มนุษย์จงึ ได้กลายเป็ นศัตรู ของพระเจ้า
ความค้านแย้งกันเหล่านี้ยงั คงมีอยู่มากมายกระทัง่ ในทุกวันนี้
ในช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจใหม่มาโดยตลอดเกือบหกพันปี แล้ว เช่นนั้นแล้ว พวกเขาจึงเกินเยียวยา
บางทีมนั คงจะเป็ นเพราะความดื้อรั้นของมนุษย์
หรื อความมิอาจล่วงละเมิดได้แห่งกฤษฎีกาบริหารของพระเจ้าโดยมนุษย์คนใดก็ตาม—
แต่นักบวชและสตรี เหล่านั้นเกาะติดนิ่งอยู่กบั หนังสือและหนังสือพิมพ์เก่าคร่ าขึ้นรา
ขณะที่พระเจ้าทรงไปต่อกับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการที่ยงั ไม่เสร็จสิ้นของพระองค์ราวกับว่าพระองค์ไม่
ทรงมีผูใ้ ดอยู่เคียงข้างพระองค์เลย แม้ว่าความค้านแย้งกันเหล่านี้สร้างความเป็ นศัตรูระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
และถึงขั้นหาข้อยุตไิ ม่ได้ พระเจ้าก็หาได้ใส่พระทัยสิ่งเหล่านั้นไม่
ราวกับว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นและไม่ได้อยู่ตรงนั้นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
มนุษย์ยงั คงเกาะติดกับความเชื่อและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของตน และไม่เคยปล่อยมือจากสิ่งเหล่านั้นเลย
ถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งก็ปรากฏชัดในตัวมันเองก็คือ แม้ว่ามนุษย์ไม่เบี่ยงเบนไปจากจุดยืนของตน
แต่พระบาทของพระเจ้าก็กาลังเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
และพระองค์กาลังทรงเปลีย่ นแปลงจุดยืนของพระองค์อยู่เสมอตามสภาพแวดล้อม ในท้ายที่สุด
มนุษย์คือผูท้ ี่จะปราชัยโดยปราศจากการต่อสู้ ขณะเดียวกัน
พระเจ้าทรงเป็ นศัตรู ทยี่ ิ่งใหญ่ที่สุดของปัจจามิตรที่พ่ายแพ้ท้ งั หมดของพระองค์
ทั้งยังทรงเป็ นผูช้ นะเลิศของมวลมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ที่พ่ายแพ้และที่มิได้พ่ายแพ้ก็เหมือนกัน
ใครเล่าจะสามารถแข่งขันกับพระเจ้าและมีชยั ชนะได้?
มโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์น้ นั ดูเหมือนมาจากพระเจ้าก็เพราะว่ามโนคติที่หลงผิดเหล่านั้นหลายเรื่ องได้
ถือกาเนิดขึ้นเป็ นผลตามหลังพระราชกิจของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ไม่ทรงยกโทษให้มนุษย์เพราะการนี้
และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ก็ไม่ทรงเทคาสรรเสริ ญให้กบั มนุษย์สาหรับการผลิตผลงานรุ่นแล้วรุ่ นเล่า
“เพื่อพระเจ้า” ภายหลังจากพระราชกิจของพระองค์ที่อยู่นอกเหนือจากพระราชกิจของพระองค์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ทรงรูส้ ึกขยะแขยงอย่างที่สุดกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และความเชื่อทั้งหลายที่เก่าแก่
เคร่ งครัดศรัทธา
และไม่ทรงมีแม้กระทัง่ ความสนพระทัยที่จะรับรู ้วนั ที่ซ่งึ มโนคติที่หลงผิดเหล่านี้ได้อุบตั ิข้ นึ เป็ นครั้งแรกเสียด้วย
ซ้ า พระองค์ไม่ทรงยอมรับเลยว่ามโนคติที่หลงผิดเหล่านี้เป็ นเหตุมาจากพระราชกิจของพระองค์

เนื่องจากมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ถูกแพร่ กระจายไปโดยมนุษย์
แหล่งที่มาของสิ่งเหล่านั้นคือความคิดทั้งหลายและจิตใจของมนุษย์—ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นซาตาน
เจตนารมณ์ของพระเจ้าที่มีเสมอมาก็เพื่อที่จะให้พระราชกิจของพระองค์ใหม่และมีชีวิต ไม่ใช่เก่าและตายไปแล้ว
และสิ่งที่พระองค์ทรงให้มนุษย์ยึดมัน่ ไว้น้ นั ก็แตกต่างกันไปตามยุคและช่วงเวลา
และมิใช่คงอยู่ชวั่ นิรนั ดร์กาลและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
นี่เป็ นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าองค์หนึ่ง ผูท้ รงทาให้มนุษย์มีชีวิตและเป็ นคนใหม่
แทนที่จะเป็ นมารผูท้ าให้มนุษย์ตายและเป็ นคนเก่า พวกเจ้ายังไม่เข้าใจการนี้อยู่อีกหรื อ?
เจ้ามีมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายเกี่ยวกับพระเจ้าและไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าเจ้ามีจิตใ
จที่ปิดกั้น ไม่ใช่เพราะมีสานึกรับรูน้ ้อยเกินไปภายในพระราชกิจของพระเจ้า
อีกทั้งไม่ใช่เพราะว่าพระราชกิจของพระเจ้าผิดแผกไปจากความปรารถนาทั้งหลายของมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น
ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงหละหลวมอยู่เสมอในหน้าที่ท้งั หลายของพระองค์
เจ้าไม่สามารถปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของเจ้าได้เพราะเจ้าย่อหย่อนเกินไปในความเชื่อฟัง
และเพราะเจ้าไม่มีสภาพเสมือนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างเลยสักนิด นั่นก็คือ
ไม่ใช่เพราะพระเจ้ากาลังทรงทาให้สิ่งทั้งหลายลาบากยากเย็นสาหรับเจ้า
เจ้าได้เป็ นต้นเหตุของทั้งหมดนี้และมันไม่มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเลย นัน่ ก็คือ
ความทุกข์และเคราะห์ร้ายทั้งมวลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ พระดาริ ท้งั หลายของพระเจ้านั้นดีงามเสมอ กล่าวคือ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะเป็ นเหตุให้เจ้าผลิตมโนคติที่หลงผิดทั้งหลาย
แต่ทรงปรารถนาให้เจ้าเปลี่ยนแปลงและได้รับการเริ่ มใหม่เมื่อยุคทั้งหลายเคลือ่ นผ่านไป
ทว่าเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใดดีสาหรับเจ้า และพินิจพิเคราะห์หรื อไม่ก็วิเคราะห์อยู่เสมอ
มิใช่ว่าพระเจ้ากาลังทรงทาสิ่งทั้งหลายให้ลาบากยากเย็นสาหรับเจ้า แต่เป็ นที่ว่าเจ้าไม่มีความเคารพต่อพระเจ้าเลย
และความไม่เชื่อฟังของเจ้านั้นใหญ่หลวงเกินไป สิ่งมีชีวิตทรงสร้างขนาดเล็กจิ๋ว
ซึ่งกล้านาเอาบางส่วนที่ไม่สลักสาคัญของสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้ก่อนหน้านี้ไป
แล้วก็หันกลับมาและใช้สิ่งนั้นเพื่อโจมตีพระเจ้า—นี่มิใช่ความไม่เชื่อฟังของมนุษย์หรอกหรือ?
มันยุติธรรมแล้วที่จะกล่าวว่า
เหล่ามนุษย์ไม่มีคณ
ุ สมบัติอย่างสิ้นเชิงที่จะแสดงทรรศนะทั้งหลายของตนออกมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะมีคุณสมบัติที่จะโอ้อวดภาษาที่สวยหรู แต่เน่าเหม็นไร้ค่าของพวกเขาไปทัว่ ตาม
ที่พวกเขาปรารถนา—โดยไม่กล่าวถึงมโนคติที่หลงผิดขึ้นราเหล่านั้นเลย
มิใช่ว่าพวกเขายิ่งไร้ค่าขึ้นไปอีกหรอกหรื อ?

ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 284
พระราชกิจของพระเจ้ากาลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ
และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
วิธีการซึ่งพระองค์ทรงใช้ในการปฏิบตั ิพระราชกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งหมายความว่าบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าก็กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
ยิ่งพระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจมากขึ้นเท่าใด
ความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าก็ยิ่งละเอียดถี่ถว้ นมากขึ้นเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายซึ่งสอดคล้องกันก็เกิดขึ้นในอุปนิสัยของมนุษย์โดยเป็ นผลตามมาจากพระราชกิจของพ
ระเจ้าเช่นกัน อย่างไรก็ดี นัน่ เป็ นเพราะว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จนบรรดาผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และบรรดาผูค้ นสิ้นคิดซึ่งไม่รู้จกั ความจริ งเริ่ มต่อต้านพ
ระเจ้า พระราชกิจของพระเจ้าไม่เคยสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เลย
ด้วยเหตุที่พระราชกิจของพระองค์น้นั ใหม่เสมอและไม่เคยเก่า
และพระองค์ไม่เคยทรงปฏิบตั ิพระราชกิจเดิมซ้ าเลย
แต่กลับทรงทะยานไปข้างหน้าด้วยพระราชกิจใหม่ซ่ึงไม่เคยถูกทามาก่อน
เนื่องจากพระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ซ้ า
และมนุษย์ตดั สินพระราชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้าอยู่เป็ นนิจศีลจากพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิไปในอดีต
มันได้กลายเป็ นยากเหลือเกินสาหรับพระเจ้าที่จะทรงดาเนินการแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของยุ คใหม่
มนุษย์มีความลาบากยากเย็นมากมายเกินไป! เขามีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยมมากเกินไป!
ไม่มีใครรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า แต่กระนั้นทุกคนกลับจากัดเขตพระราชกิจนั้น เมื่อเขาละทิ้งพระเจ้า
มนุษย์สูญเสียชีวิต ความจริง และพระพรของพระเจ้า แต่กระนั้นเขาก็ไม่ยอมรับชีวิตและความจริ ง
นับประสาอะไรที่เขาจะยอมรับพระพรที่ยงิ่ ใหญ่กว่าซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่มวลมนุษย์
พวกมนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะได้รับพระเจ้า
แต่กระนั้นกลับไม่สามารถยอมผ่อนปรนต่อการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในพระราชกิจของพระเจ้าได้
พวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าเชื่อว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นไม่มีวนั เปลีย่ นแปลง
เชื่อว่ามันจะยังคงหยุดนิ่งตลอดกาล ในการเชื่อของพวกเขา
ทั้งหมดที่จาเป็ นเพื่อที่จะได้รับความรอดชัว่ นิรันดร์จากพระเจ้าคือการปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติ
และตราบเท่าที่พวกเขากลับใจและสารภาพบาปของพวกเขา น้ าพระทัยของพระเจ้าจะเป็ นที่พึงพอใจเสมอ
พวกเขามีความคิดเห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถเป็ นได้เพียงพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัติและพระเจ้าผูท้ รงถูกตรึงบ
นกางเขนเพื่อมนุษย์เท่านั้น

มันเป็ นความคิดเห็นของพวกเขาอีกเช่นกันว่าพระเจ้าไม่ควรทรงและไม่ทรงสามารถกระทาเกินกว่าพระคัมภีร์ไ
ด้ ความคิดเห็นเหล่านี้นี่เองที่ได้ตีตรวนจองจาพวกเขาอย่างแน่นหนาเข้ากับธรรมบัญญัติยุคเก่า
และตอกตรึ งพวกเขาเข้ากับกฎเกณฑ์ท้งั หลายที่ตายไปแล้ว มีผคู้ นมากกว่านี้ดว้ ยซ้ าที่เชื่อว่า
ไม่ว่าพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าจะเป็ นอะไรก็ตาม มันต้องได้รับการยืนยันโดยการเผยพระวจนะ
และเชื่อว่าในแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจดังกล่าว บรรดาทุกคนที่ติดตามพระองค์ดว้ ยหัวใจ “ที่แท้จริ ง”
ก็จะต้องได้รับการเผยให้เห็นวิวรณ์เช่นกัน หากไม่เช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจดังกล่าวก็คงไม่สามารถเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าไปได้
มันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วสาหรับมนุษย์ที่จะได้มารู ้จกั พระเจ้า
เมื่อรวมเข้ากับหัวใจที่ไร้สาระของมนุษย์และธรรมชาติอนั เป็ นกบฏของเขาในความคิดว่าตนเองสาคัญเหนือผูอ้ นื่
และความทะนงตนแล้ว ก็ยิ่งกลายเป็ นยากขึ้นไปอีกสาหรับเขาที่จะยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
มนุษย์น้นั ทั้งไม่พิจารณาพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างถี่ถว้ นและไม่ยอมรับมันด้วยความถ่อมใจ
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เขากลับนาท่าทีของการดูหมิ่นมาใช้ขณะที่เขารอคอยวิวรณ์และการทรงนาจากพระเจ้า
นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของพวกที่เป็ นกบฏต่อและต่อต้านพระเจ้าหรอกหรื อ?
ผูค้ นดังกล่าวสามารถได้รับการรับรองจากพระเจ้าได้อย่างไร?
พระเยซูได้ตรัสว่าพระราชกิจของพระยาห์เวห์ได้หมดสมัยไปในยุคพระคุณ เหมือนดัง่ เราที่พูดวันนี้
ว่าพระราชกิจของพระเยซูก็หมดสมัยไปแล้วเช่นกัน หากมีเพียงยุคธรรมบัญญัติเท่านั้นและไม่มียุคพระคุณ
เช่นนั้นแล้วพระเยซูก็คงจะไม่ได้ทรงถูกตอกตรึงบนกางเขนและคงจะมิได้ทรงไถ่มวลมนุษย์ท้ งั มวล
หากมีเพียงยุคธรรมบัญญัติเท่านั้น มวลมนุษย์จะสามารถมาไกลได้ถึงทุกวันนี้หรือ?
ประวัติศาสตร์เคลื่อนไปข้างหน้า และกฎธรรมชาติแห่งพระราชกิจของพระเจ้านั้น
หาใช่ประวัติศาสตร์หรอกหรือ?
นี่ไม่ใช่เป็ นการบรรยายภาพของการบริ หารจัดการมนุษย์ของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวาลหรอกหรื อ?
ประวัติศาสตร์เคลื่อนไปข้างหน้า และพระราชกิจของพระเจ้าก็เคลื่อนไปข้างหน้าเช่นกัน
น้ าพระทัยของพระเจ้ากาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
พระองค์ไม่อาจทรงคงไว้ที่พระราชกิจเพียงระยะเดียวได้เป็ นเวลาถึงหกพันปี ด้วยเหตุดงั ที่ทกุ คนรู ้
พระเจ้าทรงใหม่เสมอและไม่เคยทรงเก่าเลย
และคงเป็ นไปไม่ได้ที่พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจเช่นการถูกตรึงบนกางเขนต่อไป
ถูกตอกตรึ งบนกางเขนหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง ต่อไปเรื่ อยๆ…มันคงจะไร้สาระน่าขันที่จะคิดดังนั้น
พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจเดิมต่อไปเรื่ อยๆ
พระราชกิจของพระองค์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและใหม่เสมอ มากมายเท่ากับที่เรากล่าวถ้อยคาใหม่ๆ

กับพวกเจ้าและทางานใหม่ทุกวัน นี่คืองานที่เราทา และกุญแจสาคัญก็คือคาว่า “ใหม่” และ “มหัศจรรย์”
“พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง และพระเจ้าจะทรงเป็ นพระเจ้าเสมอ”: คากล่าวนี้ เป็ นจริงโดยแท้
แก่นแท้ของพระเจ้าไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเสมอ
และพระองค์ไม่มีวนั ที่จะทรงกลายเป็ นซาตานไปได้
แต่นี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าพระราชกิจของพระองค์น้ นั เกิดขึ้นตลอดเวลาและไม่มีวนั ปรวนแปรเช่นเดียวกับแก่นแท้ของ
พระองค์ เจ้าประกาศแถลงว่าพระเจ้าไม่ทรงมีวนั เปลี่ยนแปลง ว่าแต่ว่าเช่นนั้นแล้ว
เจ้าสามารถอธิบายได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงใหม่เสมอและไม่เคยทรงเก่าเลยอย่างไร?
พระราชกิจของพระเจ้าเผยแพร่ ไปอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และน้ าพระทัยของพระองค์จะทรงถูกสาแดงและถูกทาให้เป็ นที่รู้จกั ต่อมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า อุปนิสยั ของเขาเปลี่ยนแปลงโดยไม่หยุดหย่อน
เช่นเดียวกับความรู ้ของเขา เช่นนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นมาจากทางไหนกัน?
มันไม่ได้มาจากพระราชกิจของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรอกหรื อ?
หากอุปนิสัยของมนุษย์สามารถเปลีย่ นแปลงได้แล้ว
เหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถยอมให้งานของเราและถ้อยคาของเราเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยเล่า?
เราจะต้องตกอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดทั้งหลายของมนุษย์ดว้ ยหรื อ? ในการนี้
เจ้าไม่ได้กาลังใช้ขอ้ โต้แย้งแกมบังคับและตรรกะที่ผิดประหลาดอยู่หรอกหรือ?
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์ผทู้ ี่ได้จากัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 285
พวกยิวทุกคนอ่านภาคพันธสัญญาเดิมและรู ้เรื่ องการเผยพระวจนะของอิสยาห์ว่าทารกเพศชายคนหนึ่งจะถือกาเ
นิดในรางหญ้า เช่นนั้นแล้ว ทั้งๆ ที่ตระหนักรู ้ถึงการเผยพระวจนะนี้อยู่แก่ใจ
เหตุใดพวกเขาจึงยังคงข่มเหงพระเยซู?
ไม่ใช่เพราะธรรมชาติอนั เป็ นกบฏและความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของพวกเขาในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หรอกหรื อ? ในเวลานั้น
พวกฟาริ สีเชื่อว่าพระราชกิจของพระเยซูแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาได้รู้มาเกี่ยวกับทารกเพศชายซึ่งได้ถกู กล่าวคาเ
ผยพระวจนะไว้
และผูค้ นในวันนี้ก็ปฏิเสธพระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์
ธาตุแท้ในความเป็ นกบฏของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้เป็ นเหมือนกันหรอกหรื อ?
เจ้าสามารถยอมรับพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยที่ปราศจากคาถามได้หรื อไม่?
หากเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ย่อมเป็ นกระแสที่ถูกต้อง
และเจ้าควรยอมรับมันโดยปราศจากความหวาดหวัน่ เคลือบแคลงใดๆ เจ้าไม่ควรเลือกเฟ้นว่าจะยอมรับสิ่งใด
หากเจ้าได้รับ “ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก” จากพระเจ้า และใช้ความระมัดระวังต่อพระองค์ให้มากขึ้น
เช่นนั้นแล้ว การนี้จะไม่มีเหตุผลกระนั้นหรื อ? เจ้าไม่จาเป็ นต้องมองหาการพิสูจน์ยนื ยันเพิ่มเติมจากพระคัมภีร์
หากนั่นคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้าก็ย่อมต้องยอมรับสิ่ งนั้น
ด้วยเหตุที่เจ้าเชื่อในพระเจ้าเพื่อติดตามพระเจ้า และเจ้าไม่ควรเจาะลึกพระองค์
เจ้าไม่ควรแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมเกีย่ วกับเราเพื่อพิสูจน์ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้า
แต่เจ้าควรสามารถหยัง่ รู ้ได้ว่าเราเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหรื อไม่—นี่คือสิ่งสาคัญยิ่งยวดที่สุด
ต่อให้เจ้าพบข้อพิสูจน์ซ่ึงไม่อาจหักล้างได้อย่างมากภายในพระคัมภีร์
มันก็ไม่สามารถนาพาเจ้ามาอยู่ต่อหน้าเราได้อย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์
เจ้าเพียงแค่ใช้ชีวิตภายในขอบเขตของพระคัมภีร์ และไม่ใช่ต่อหน้าเรา พระคัมภีร์ไม่สามารถช่วยให้เจ้ารู ้จกั เรา
ทั้งยังไม่สามารถทาให้ความรักของเจ้าที่มีให้เราลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
แม้พระคัมภีร์ได้กล่าวคาเผยพระวจนะไว้ว่าทารกเพศชายคนหนึ่งจะถือกาเนิดขึ้น
ไม่มีใครสามารถหยัง่ ลึกได้ว่าคาเผยพระวจนะนั้นจะเกิดขึ้นกับใคร
ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่ได้รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่ได้ทาให้พวกฟาริสียืนต้านพระเยซู
บางคนรู ้ว่างานของเราเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
แต่กระนั้นพวกเขากลับยังคงเชื่ออยู่ต่อไปว่าพระเยซูและเราเป็ นสองสิ่งที่แยกจากกันอย่างสิ้นเชิง
เป็ นสิ่งดารงอยู่ซ่งึ ไม่อาจลงรอยในกันและกัน ในเวลานั้น

พระเยซูเพียงแค่ทรงให้คาเทศนาชุดหนึ่งในยุคพระคุณแก่บรรดาสาวกของพระองค์ในหัวข้อทั้งหลาย อาทิ
จะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไร จะชุมนุมกันอย่างไร จะวิงวอนในการอธิษฐานอย่างไร จะปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างไร เป็ นต้น
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงดาเนินการเป็ นพระราชกิจของยุคพระคุณ และพระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้เพียงแค่ว่า
บรรดาสาวกและบรรดาผูท้ ี่ได้ติดตามพระองค์ควรจะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไร
พระองค์เพียงแค่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคพระคุณเท่านั้น และไม่ใช่พระราชกิจใดของยุคสุดท้ายเลย
เมื่อพระยาห์เวห์ได้ทรงกาหนดธรรมบัญญัติของภาคพันธสัญญาเดิมในยุคธรรมบัญญัติ
เช่นนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคพระคุณเล่า?
เหตุใดพระองค์จึงไม่ได้ทรงทาให้พระราชกิจของยุคพระคุณเป็ นที่เข้าใจชัดเจนล่วงหน้าเล่า?
นี่จะไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้ยอมรับมันแล้วหรอกหรื อ?
พระองค์เพียงแค่ได้ตรัสคาเผยพระวจนะว่าทารกเพศชายคนหนึ่งจะถือกาเนิดและมามีฤทธานุภาพ
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงดาเนินการพระราชกิจของยุคพระคุณล่วงหน้า
พระราชกิจของพระเจ้าในแต่ละยุคมีเขตคัน่ ที่ชดั เจน พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของยุคปัจจุบนั เท่านั้น
และไม่เคยทรงดาเนินช่วงระยะถัดไปของพระราชกิจล่วงหน้า
ด้วยเหตุน้ีเท่านั้นพระราชกิจซึ่งเป็ นตัวแทนของพระองค์ในแต่ละยุคจึงจะสามารถถูกเน้นให้เห็นชัดได้
พระเยซูได้ตรัสถึงเพียงหมายสาคัญทั้งหลายของยุคสุดท้าย ถึงวิธีที่จะอดทนและวิธีที่จะได้รับการช่วยให้รอด
ถึงวิธีที่จะกลับใจและสารภาพ และถึงวิธีที่จะแบกรับกางเขนและสู้ทนความทุกข์เท่านั้น
พระองค์ไม่เคยได้ตรัสถึงวิธีที่มนุษย์ในยุคสุดท้ายควรสัมฤทธิ์การเข้าสู่
อีกทั้งไม่เคยได้ตรัสถึงวิธีที่เขาควรพยายามทาเพื่อให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้น
มันไม่ไร้สาระน่าขันหรอกหรื อที่จะค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อหาพระราชกิจของพระเจ้าของยุคสุดท้าย?
อะไรหรื อที่เจ้าสามารถมองเห็นได้โดยแค่เพียงยึดกุมพระคัมภีร์เอาไว้?
ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ห้อรรถาธิบายพระคัมภีร์หรื อนักบวช
ใครเล่าที่จะสามารถได้เห็นพระราชกิจของวันนี้ได้ล่วงหน้า?
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์ผทู้ ี่ได้จากัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าปรารถนาที่จะรู ้ตน้ ตอว่าทาไมพวกฟาริ สีจงึ ต่อต้านพระเยซูหรือไม่?
พวกเจ้าปรารถนาที่จะรู ้ธาตุแท้ของพวกฟาริ สีหรื อไม่? พวกเขาเต็มไปด้วยความเพ้อฝันเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์
ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาเชื่อเพียงว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ทว่าไม่ได้แสวงหาความจริงของชีวิต
และดังนั้น แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขาก็ยงั คงรอคอยพระเมสสิยาห์
เพราะพวกเขาไม่มีความรู ้เกี่ยวกับหนทางแห่งชีวิต และไม่รู้ว่าหนทางแห่งความจริงคืออะไร พวกเจ้าพูดว่า
ผูค้ นที่โง่เขลา ดื้อรั้น และไม่รู้เท่าทันเช่นนั้นได้รับพระพรของพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกเขาจะสามารถมองเห็นพระเมสสิยาห์ได้อย่างไร?
พวกเขาต่อต้านพระเยซูเพราะพวกเขาไม่รู้ทิศทางของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพราะพวกเขาไม่รู้หนทางแห่งความจริงที่พระเยซูตรัส และยิง่ ไปกว่านั้น เพราะพวกเขาไม่เข้าใจพระเมสสิยาห์
และเนื่องจากพวกเขาไม่เคยพบเห็นพระเมสสิยาห์และไม่เคยได้ร่วมเคียงกับพระเมสสิยาห์
พวกเขาทาผิดพลาดที่ยึดติดอย่างสูญเปล่ากับพระนามของพระเมสสิยาห์
ในขณะที่ต่อต้านเนื้อแท้ของพระเมสสิยาห์ในทุกวิถีทางที่เป็ นไปได้ โดยธาตุแท้แล้ว พวกฟาริ สีเหล่านี้ด้อื รั้น
โอหัง และไม่เชื่อฟังความจริง หลักการของความเชื่อที่พวกเขามีในพระเจ้าคือ
ไม่สาคัญว่าการประกาศของพระองค์จะลุ่มลึกเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าสิทธิอานาจของพระองค์จะสูงส่งเพียงใดก็ตาม
พระองค์ทรงไม่ใช่พระคริ สต์หากพระองค์ไม่ได้รับการขนานพระนามว่าพระเมสสิยาห์
ทรรศนะเหล่านี้ไม่ได้โง่เขลาและไร้สาระน่าขันหรอกหรื อ? เราจะถามพวกเจ้าต่อไปอีกว่า
ด้วยความที่พวกเจ้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเยซูเลยแม้แต่น้อย
พวกเจ้าจะไม่ทาผิดพลาดอย่างพวกฟาริสีในช่วงยุคเริ่ มแรกได้อย่างง่ายดายสุดขีดหรอกหรื อ?
เจ้ามีความสามารถที่จะหยัง่ รู ้หนทางแห่งความจริงได้หรื อไม่?
เจ้ามีความสามารถที่จะรับประกันได้อย่างแท้จริงหรือไม่ว่าเจ้าจะไม่ต่อต้านพระคริสต์?
เจ้ามีความสามารถที่จะติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้หรื อไม่?
หากเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าจะต่อต้านพระคริ สต์หรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเราพูดเลยว่าเจ้าก็กาลังใช้ชีวิตหมิ่นเหม่ใกล้ความตายแล้ว
ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเมสสิยาห์ต่างสามารถที่จะต่อต้านพระเยซู ปฏิเสธพระเยซู ใส่ร้ายป้ายสีพระองค์
ผูค้ นที่ไม่เข้าใจพระเยซูลว้ นสามารถที่จะปฏิเสธพระองค์และประณามพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาสามารถมองเห็นการทรงกลับมาของพระเยซูว่าเป็ นการหลอกลวงของซาตาน
และผูค้ นเป็ นจานวนมากยิง่ ขึ้นจะพากันกล่าวโทษพระเยซูผทู้ ี่ได้ทรงกลับสู่เนื้อหนัง
ทั้งหมดนี้ไม่ทาให้พวกเจ้ารู ้สึกกลัวหรื อ? พวกเจ้าจะเผชิญกับการหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์

ความย่อยยับของพระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ซ่ึงมีตอ่ คริ สตจักรทั้งหลาย
และการบอกปัดทุกสิ่งที่พระเยซูทรงแสดงออก เจ้าจะสามารถได้รับสิ่งใดจากพระเยซูหรื อ
หากพวกเจ้ามึนงงสับสนถึงเพียงนี้?
พวกเจ้าจะสามารถเข้าใจพระราชกิจของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงกลับมาสู่เนื้อหนังบนเมฆขาวได้อย่างไร
หากพวกเจ้าปฏิเสธอย่างหัวดื้อไม่ยอมที่จะตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเจ้า? เราขอบอกพวกเจ้าถึงสิ่งนี้ว่า
ผูค้ นที่ไม่ได้รับความจริ ง แต่ยงั รอการเสด็จมาถึงของพระเยซูบนเมฆขาวอย่างหูหนวกตาบอด
จะหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างแน่นอน และพวกเขาคือหมวดหมู่ที่จะถูกทาลาย
พวกเจ้าเพียงปรารถนาพระคุณของพระเยซู และเพียงต้องการชืน่ ชมอาณาจักรอันผาสุกแห่งสวรรค์
ทว่าพวกเจ้าไม่เคยเชื่อฟังพระวจนะที่พระเยซูตรัส
และไม่เคยได้รับความจริงที่พระเยซูทรงแสดงเมื่อพระองค์ทรงกลับมาสู่เนื้อหนัง
พวกเจ้าจะยกสิ่งใดขึ้นมาแลกกับข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซูทรงกลับมาบนเมฆขาว?
สิ่งนั้นก็คือความจริงใจที่พวกเจ้าทาบาปซ้ าๆ
แล้วก็พูดคาสารภาพบาปของพวกเจ้าซ้ าแล้วซ้ าอีกอยู่ในนั้นใช่หรื อไม่?
พวกเจ้าจะถวายสิ่งใดเพื่อพลีอุทิศให้แก่พระเยซูผทู้ รงกลับมาบนเมฆขาว?
สิ่งนั้นก็คือช่วงเวลางานหลายปี ที่พวกเจ้าใช้ยกย่องตัวเองใช่หรื อไม่?
พวกเจ้าจะยกสิ่งใดขึ้นมาทาให้พระเยซูผทู้ รงกลับมาไว้เนื้อเชื่อใจพวกเจ้า?
สิ่งนั้นคือธรรมชาติอนั โอหังของพวกเจ้าที่ไม่เชื่อฟังความจริงใดเลยใช่หรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความจงรักภักดีของพวกเจ้าเป็ นแค่เพียงคาพูดเท่านั้น
ความรู ้ของพวกเจ้าเป็ นแค่ในเชิงภูมิปัญญาและในทางมโนทัศน์เท่านั้น
การลงแรงของพวกเจ้าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการได้รับพระพรของสวรรค์ ดังนั้นแล้ว
ความเชื่อของพวกเจ้าต้องเป็ นแบบใดหรื อ? แม้กระทัง่ วันนี้ พวกเจ้ายังคงทาหูหนวกไม่รับทุกๆ
พระวจนะแห่งความจริ ง พวกเจ้าไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น พวกเจ้าไม่รู้สิ่งที่พระคริ สต์ทรงเป็ น
พวกเจ้าไม่รู้ว่าจะเคารพพระยาห์เวห์อย่างไร พวกเจ้าไม่รู้ว่าจะเข้าสู่พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างไร
และพวกเจ้าไม่รู้ว่าจะแยกความต่างระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองกับการหลอกลวงของมนุษย์อย่าง
ไร เจ้ารู ้เพียงการกล่าวโทษพระวจนะแห่งความจริงใดๆ
ก็ตามที่พระเจ้าทรงแสดงซึ่งไม่สอดคล้องกับความคิดของเจ้าเอง ความถ่อมตัวของเจ้าอยู่ที่ใด?
ความเชื่อฟังของเจ้าอยู่ที่ใด? ความจงรักภักดีของเจ้าอยู่ที่ใด? ความอยากที่จะแสวงหาความจริ งของเจ้าอยู่ที่ใด?
ความเคารพพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ใด? เราบอกพวกเจ้าเลยว่า พวกที่เชื่อในพระเจ้าเนื่องจากหมายสาคัญทั้งหลาย
เป็ นหมวดหมู่ที่จะถูกทาลายอย่างแน่นอน
พวกที่ไม่สามารถรับพระวจนะของพระเยซูผทู้ รงกลับมาสู่เนื้อหนังได้น้นั คือผูส้ ืบสันดานของนรก
คือพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้าทูตสวรรค์ คือหมวดหมู่ที่จะต้องอยูภ่ ายใต้การทาลายล้างชัว่ นิรนั ดร์กาลอย่างแน่นอน
ผูค้ นมากมายอาจไม่ใส่ใจในสิ่งที่เราพูด
แต่เรายังต้องการบอกทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็ นวิสุทธิชนผูต้ ิดตามพระเยซูว่า
เมื่อพวกเจ้ามองเห็นพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์บนเมฆขาวด้วยตาของพวกเจ้าเองแล้ว
นี่จะเป็ นการทรงปรากฏต่อสาธารณะของดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
บางทีนั่นอาจเป็ นเวลาแห่งความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงสาหรับเจ้า
ทว่าเจ้าควรรู ้ว่าเวลาที่เจ้าเป็ นพยานว่าพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์ยงั เป็ นเวลาที่เจ้าจะลงสู่นรกเพื่อรับการลงโท
ษด้วยเช่นกัน นัน่ จะเป็ นเวลาที่แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน
และนั่นจะเป็ นเวลาที่พระเจ้าทรงปูนบาเหน็จรางวัลแก่คนดีและลงโทษคนชัว่
เพราะการพิพากษาของพระเจ้าจะสิ้นสุดลงก่อนที่มนุษย์จะมองเห็นหมายสาคัญทั้งหลาย
ในเวลาที่มีเพียงการแสดงออกของความจริงเท่านั้น บรรดาผูท้ ี่ยอมรับความจริ งและไม่แสวงหาหมายสาคัญ
และดังนั้นจึงได้รับการชาระให้บริสุทธิ์แล้ว จะได้หวนคืนมาอยู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้า
และเข้าสู่ออ้ มกอดของพระผูส้ ร้าง มีเพียงบรรดาผูท้ ี่ยืนกรานในการเชื่อว่า
“พระเยซูผไู้ ม่ได้ประทับมาบนเมฆขาวทรงเป็ นพระคริ สต์เทียมเท็จ”
เท่านั้นที่จะต้องอยู่ภายใต้การลงโทษชัว่ นิรนั ดร์กาล

เพราะพวกเขาเชื่อในพระเยซูผทู้ รงจัดแสดงหมายสาคัญเท่านั้น
แต่ไม่ยอมรับพระเยซูผทู้ รงป่ าวประกาศการพิพากษาที่รุนแรงและปลดปล่อยหนทางที่แท้จริงของชีวิต
และดังนั้น จึงเป็ นได้เพียงว่าพระเยซูทรงจัดการกับพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆขาวอย่างเปิ ดเผย
พวกเขาดื้อรั้นเกินไป มัน่ ใจในตัวเองเกินไป โอหังเกินไป
พวกคนเสื่อมเช่นนั้นจะสามารถได้รับการปูนบาเหน็จรางวัลจากพระเยซูได้อย่างไร?
การทรงกลับมาของพระเยซูเป็ นความรอดที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับบรรดาผูท้ ี่สามารถยอมรับความจริ งได้
แต่สาหรับพวกที่ไร้ความสามารถที่จะยอมรับความจริ งได้แล้ว นี่เองคือหมายสาคัญหนึ่งแห่งการกล่าวโทษ
พวกเจ้าควรเลือกเส้นทางของพวกเจ้าเอง และไม่ควรหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์และปฏิเสธความจริ ง
เจ้าไม่ควรเป็ นคนที่ไม่รู้เท่าทันและโอหัง
แต่เป็ นคนที่เชื่อฟังการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์และถวิลหาและแสวงหาความจริง
พวกเจ้าจะได้รับประโยชน์ดว้ ยวิธีน้ีเท่านั้น
เราแนะนาให้พวกเจ้าก้าวย่างบนเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง จงอย่าด่วนสรุ ป
ยิ่งไปกว่านั้น อย่าทาตัวตามสบายและไร้ความคิดในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า พวกเจ้าควรรู ว้ ่าอย่างน้อยที่สุด
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าควรถ่อมใจและมีความเคารพ
พวกที่เคยได้ยินความจริงทว่ากลับเชิดใส่ความจริ งนั้นเป็ นผูท้ ี่โง่เขลาและไม่รู้เท่าทัน
พวกที่เคยได้ยินความจริงทว่ายังด่วนสรุ ปหรื อกล่าวโทษความจริงนั้นโดยประมาทเป็ นผูท้ ี่เต็มไปด้วยความโอหัง
ไม่มีผูใ้ ดเลยที่เชื่อในพระเยซูจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะสาปแช่งหรื อกล่าวโทษผูอ้ นื่ ได้
พวกเจ้าทั้งหมดควรเป็ นคนที่มีสานึกรับรู ้และผูท้ ี่ยอมรับความจริง บางที
เมื่อได้ยินหนทางแห่งความจริงและได้อ่านพระวจนะแห่งชีวิตแล้ว เจ้าเชื่อว่ามีเพียงหนึ่งใน 10,000
ของพระวจนะเหล่านี้ที่สอดคล้องกับความเชื่อมัน่ อันแรงกล้าของเจ้าและพระคัมภีร์
เช่นนั้นแล้วเจ้าควรแสวงหาในพระวจนะลาดับที่ 10,000 ของพระวจนะเหล่านี้ต่อไป
เรายังขอแนะนาให้เจ้าถ่อมใจ อย่ามัน่ ใจเกินไป และอย่ายกย่องตัวเองให้สูงส่งจนเกินไป
ด้วยหัวใจของเจ้าซึ่งขาดแคลนความเคารพที่มีแด่พระเจ้าเช่นนั้น เจ้าจะได้รับความสว่างที่ยงิ่ ใหญ่กว่า
หากเจ้าตรวจดูอย่างถี่ถว้ นและไตร่ ตรองพระวจนะเหล่านี้ซ้ าๆ
เจ้าจะเข้าใจว่าพระวจนะเหล่านี้เป็ นความจริ งหรื อไม่ และพระวจนะเหล่านี้คือชีวิตหรื อไม่
บางทีหลังจากที่ได้อ่านเพียงไม่กี่ประโยค คนบางคนจะกล่าวโทษพระวจนะเหล่านี้อย่างหูหนวกตาบอด
และพูดว่า “นี่ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าความรู ้แจ้งบางส่วนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์” หรื อ
“นี่คือพระคริ สต์เทียมเท็จที่เสด็จมาเพื่อหลอกลวงผูค้ น”
พวกที่พูดอะไรเช่นนั้นเป็ นผูท้ ี่ตาบอดด้วยความไม่รู้เท่าทัน!

เจ้าเข้าใจพระราชกิจและพระปรี ชาญาณของพระเจ้าน้อยเกินไป
และเราแนะนาให้เจ้าเริ่ มใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตน้ เลย!
พวกเจ้าต้องไม่หูหนวกตาบอดกล่าวโทษพระวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะการทรงปรากฏของพระคริสต์เทีย
มเท็จในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย
และพวกเจ้าต้องไม่เป็ นคนที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพราะพวกเจ้ากลัวการหลอกลวง
นั่นจะไม่เป็ นความน่าเวทนาอย่างยิง่ หรอกหรื อ? หลังจากการตรวจดูมากมาย
หากเจ้ายังคงเชื่อว่าพระวจนะเหล่านี้ไม่ใช่ความจริ ง ไม่ใช่หนทาง และไม่ใช่การแสดงออกของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะได้รับการลงโทษในท้ายที่สุด และเจ้าจะปราศจากพระพร
หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความจริ งที่ถูกกล่าวอย่างราบเรี ยบยิง่ นักและชัดเจนยิง่ นักดังกล่าวได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าไม่ได้ไม่เหมาะสมสาหรับความรอดของพระเจ้าหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ใช่ผทู้ ี่ไม่ได้รับพระพรเพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าหรื อ? จงตรองดูเถิด!
อย่าหุนหันพลันแล่นและใจเร็ว และอย่าทาเหมือนว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นเกม
จงขบคิดเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายของเจ้า เพื่อประโยชน์ของความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเจ้า
เพื่อประโยชน์ของชีวิตของเจ้า และอย่าเล่นกับตัวเจ้าเอง เจ้าสามารถยอมรับพระวจนะเหล่านี้ได้หรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 288
ณ เวลานั้น พระราชกิจของพระเยซูส่วนหนึ่งสอดคล้องกันกับพันธสัญญาเดิม
รวมทั้งสอดคล้องกับธรรมบัญญัติของโมเสสและพระวจนะของพระยาห์เวห์ในระหว่างยุคธรรมบัญญัติดว้ ย
สิ่งต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ พระเยซูได้เคยทรงทาพระราชกิจส่วนหนึ่งของพระองค์
พระองค์ได้ทรงประกาศแก่ผคู้ นและสอนพวกเขาในธรรมศาลา และพระองค์ได้ทรงใช้คาพยากรณ์ต่างๆ
ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมเพื่อต่อว่าพวกฟาริ สีที่เป็ นปฏิปักษ์กบั พระองค์
และได้ทรงใช้พระวจนะต่างๆ
จากองค์คมั ภีร์เพือ่ เปิ ดเผยการไม่เชื่อฟังของพวกเขาและด้วยเหตุน้ นั จึงกล่าวโทษพวกเขา
เนื่องจากพวกเขาได้ดูหมิ่นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทาไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
พระราชกิจส่วนมากของพระเยซูมไิ ด้ทาไปตามธรรมบัญญัติต่างๆ ในองค์คมั ภีร์ และยิ่งไปกว่านั้น
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนนั้นสูงกว่าถ้อยคาของพวกเขาเอง
สูงยิง่ กว่าสิ่งที่บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะได้พยากรณ์ไว้ในองค์คมั ภีร์เสียอีก
พระราชกิจของพระเยซูน้นั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการไถ่มนุษย์และเพื่อการตรึงกางเขนเท่านั้น
และดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นใดสาหรับพระองค์ที่ตอ้ งตรัสพระวจนะให้มากกว่านี้เพื่อที่จะพิชิตมนุษย์คนใด
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนมนุษย์มีมากมายที่ดึงมาจากพระวจนะต่างๆ ในองค์คมั ภีร์
และถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระองค์มิได้มากเกินกว่าองค์คมั ภีร์
แต่พระองค์ยงั คงทรงมีความสามารถที่จะสาเร็จลุล่วงพระราชกิจแห่งการตรึ งกางเขนได้
พระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่พระราชกิจแห่งพระวจนะ
อีกทั้งไม่ใช่พระราชกิจที่ทาไปเพื่อประโยชน์ของการทรงพิชิตมวลมนุษย์
แต่เป็ นพระราชกิจที่ทาไปเพื่อไถ่มวลมนุษย์
พระองค์เพียงแต่ได้ทรงทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปสาหรับมวลมนุษย์เท่านั้น
และไม่ได้ทรงทาหน้าที่เป็ นแหล่งกาเนิดของพระวจนะสาหรับมวลมนุษย์
พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจแห่งชนต่างชาติ ซึ่งเป็ นพระราชกิจแห่งการทรงพิชิตมนุษย์
แต่เป็ นพระราชกิจแห่งการตรึงกางเขน พระราชกิจที่ถูกกระทาขึ้นท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่เชื่อว่ามีพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระองค์ได้ถูกดาเนินการไปบนรากฐานขององค์คมั ภีร์
และถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงใช้สิ่งที่บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะคนเก่าๆ
ได้เคยพยากรณ์เอาไว้เพื่อกล่าวโทษพวกฟาริ สีก็ตาม
นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทาให้พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนครบบริ บูรณ์
หากพระราชกิจของวันนี้ยงั คงได้รับการดาเนินการไปบนรากฐานของคาพยากรณ์ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะคนเ

ก่าๆ ในองค์คมั ภีร์ เช่นนั้นแล้ว มันก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะพิชิตพวกเจ้า
เพราะพันธสัญญาเดิมไม่มีบนั ทึกถึงการไม่เชื่อฟังและบาปของพวกเจ้าผูค้ นชาวจีน
และไม่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบาปของพวกเจ้า ดังนั้น หากพระราชกิจนี้ยงั คงเกาะกุมอยู่ในพระคัมภีร์
พวกเจ้าก็คงจะไม่มีวนั เกิดผล พระคัมภีร์บนั ทึกเพียงประวัติศาสตร์ที่จากัดของชาวอิสราเอลเท่านั้น
ซึ่งเป็ นประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถกาหนดได้ว่าพวกเจ้าเป็ นคนชัว่ หรื อคนดีหรื อไม่
หรื อไม่สามารถพิพากษาพวกเจ้าได้
ลองจินตนาการดูว่าเราจะพิพากษาพวกเจ้าไปตามประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล—
พวกเจ้ายังคงจะติดตามเราเช่นที่พวกเจ้าทาอยู่วนั นี้หรือไม่? พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพวกเจ้ายากเพียงใด?
หากไม่มีวจนะใดกล่าวออกไปในระหว่างช่วงระยะนี้ เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะครบบริ บูรณ์ เพราะเราไม่ได้มาเพื่อที่จะถูกตอกตรึ งกางเขน
เราจึงต้องกล่าววจนะที่แยกต่างหากจากพระคัมภีร์ เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับการพิชิต
พระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงทาไปนั้นเป็ นเพียงช่วงระยะหนึ่งที่สูงกว่าพันธสัญญาเดิม
มันถูกใช้เพื่อเริ่ มต้นยุคหนึ่ง และเพื่อนายุคนั้น ทาไมพระองค์จงึ ได้ตรัสว่า “เราไม่ได้มาล้มเลิกธรรมบัญญัติ
แต่มาทาให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ทุกประการ”? กระนั้น
ในพระราชกิจของพระองค์ยงั มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างไปจากธรรมบัญญัติและพระบัญญัติที่ชาวอิสราเอล
แห่งพันธสัญญาเดิมปฏิบตั ิและติดตามอยู่ เพราะพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อเชื่อฟังธรรมบัญญัติ
แต่มาเพื่อทาให้มนั ลุล่วง กระบวนการในการทาให้มนั ลุล่วงนั้นประกอบด้วยสิ่งต่างๆ
มากมายที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง กล่าวคือ พระราชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและเป็ นจริ งมากกว่า
และยิ่งไปกว่านั้น มันมีชีวิตมากกว่า และไม่ใช่การหลับหูหลับตายึดมัน่ กับกฎต่างๆ
ชาวอิสราเอลไม่ได้รกั ษาวันสะบาโตหรอกหรื อ? เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์ไม่ได้ทรงรักษาวันสะบาโต
เพราะพระองค์ได้ตรัสว่า บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต
และเมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนือวันสะบาโตได้เสด็จมาถึง พระองค์จะทรงกระทาเช่นที่พระองค์ทรงปรารถนา
พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทาให้ธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิมลุล่วงและเพื่อเปลีย่ นแปลงธรรมบัญญัติ
ทั้งหมดที่ทาวันนี้ลว้ นขึ้นอยู่กบั ปัจจุบนั
กระนั้นมันก็ยงั คงตั้งอยู่บนรากฐานแห่งพระราชกิจของพระยาห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติ
และมันไม่ล่วงละเมิดวงเขตนี้ ตัวอย่างเช่น การระวังลิน้ ของเจ้า และไม่ล่วงประเวณี —
สิ่งเหล่านี้มิใช่ธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิมหรอกหรื อ? วันนี้
สิ่งที่พึงประสงค์จากพวกเจ้ามิใช่เพียงจากัดอยู่กบั พระบัญญัติสิบประการเท่านั้น
แต่ประกอบด้วยพระบัญญัติและธรรมบัญญัติจากระดับที่สูงกว่าพระบัญญัติและธรรมบัญญัติที่เคยมีมาก่อน

กระนั้น การนี้มิได้หมายความว่าสิ่งที่เคยมีมาก่อนได้ถูกลบล้างไปแล้ว
เพราะพระราชกิจแต่ละช่วงระยะของพระเจ้าได้รับการดาเนินการไปตามรากฐานของช่วงระยะที่เคยมีมาก่อน
ส่วนสิ่งที่พระยาห์เวห์ได้ทรงแนะนาให้แก่อิสราเอล เช่น การพึงประสงค์ให้ผูค้ นมอบถวายเครื่ องบูชา
ให้เกียรติบิดามารดาของพวกเขา ไม่ให้นมัสการรู ปเคารพ ไม่ให้ทาร้ายหรื อสาปแช่งผูอ้ ื่น ไม่ให้ล่วงประเวณี
ไม่ให้สูบบุหรี่ หรื อดื่มสุรา และไม่ให้รับประทานซากสิ่งที่ตายแล้วหรื อดื่มเลือด—
นี่ไม่ได้ก่อรากฐานสาหรับการปฏิบตั ิของเจ้ากระทัง่ ถึงวันนี้หรอกหรื อ?
บนรากฐานของอดีตนี่เองที่พระราชกิจได้ดาเนินการมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้ ถึงแม้ว่าธรรมบัญญัติต่างๆ
ในอดีตจะไม่ถูกกล่าวถึงอีกต่อไปแล้ว แต่ขอ้ เรี ยกร้องใหม่ๆ ได้ถูกกาหนดขึ้นมาจากเจ้า ธรรมบัญญัติเหล่านี้
ซึ่งจะไม่ถูกลบล้างไปได้เลย กลับได้ถูกยกสถานะให้สูงขึ้นแทน
การกล่าวว่าธรรมบัญญัติเหล่านั้นถูกลบล้างไปแล้วหมายความว่ายุคก่อนหน้านั้นล้าสมัย
โดยที่มีพระบัญญัติบางประการที่เจ้าต้องให้เกียรติไปชัว่ กัลปาวสาน
พระบัญญัติท้งั หลายในอดีตได้ถูกนามาปฏิบตั ิแล้ว ได้กลายเป็ นความเป็ นอยู่ของมนุษย์แล้ว
และไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อพระบัญญัติต่างๆ เช่น “จงอย่าสูบบุหรี่ ” และ
“จงอย่าดื่มสุรา” และอืน่ ๆ พระบัญญัติใหม่ๆ ถูกกาหนดขึ้นตามความจาเป็ นของเจ้าในวันนี้ ตามวุฒิภาวะของเจ้า
และตามพระราชกิจของวันนี้ โดยอยู่บนรากฐานนี้ การประกาศพระบัญญัติต่างๆ
สาหรับยุคใหม่ไม่ได้หมายถึงการลบล้างพระบัญญัติต่างๆ ของยุคเก่า
แต่เป็ นการยกพระบัญญัติเหล่านั้นให้สูงขึ้นบนรากฐานนี้ เพื่อทาให้การกระทาของมนุษย์ครบบริ บูรณ์ยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับความเป็ นจริงยิง่ ขึ้น
หากวันนี้พวกเจ้าถูกพึงประสงค์ให้ติดตามพระบัญญัติและปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิมในหนทา
งเดียวกับชาวอิสราเอลเท่านั้น
และหากพวกเจ้าถูกพึงประสงค์ให้ถึงกับต้องท่องจาธรรมบัญญัติที่พระยาห์เวห์ได้ทรงกาหนดขึ้น
ก็คงจะไม่มีความเป็ นไปได้ที่พวกเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากพวกเจ้าเพียงแค่ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติที่จากัดไม่กี่ขอ้ เหล่านั้น หรื อท่องจาธรรมบัญญัติที่นับไม่ถว้ นเท่านั้น
ธรรมชาติเก่าๆ ของพวกเจ้าก็คงจะยังฝังตัวอยู่อย่างลึกซึ้ง และคงจะไม่มีหนทางที่จะถอนรากถอนโคนมัน
ด้วยเหตุน้ีเอง พวกเจ้าก็จะกลายเป็ นต่าทรามมากยิง่ ขึ้น และไม่มสี ักคนในพวกเจ้าที่จะมาเชื่อฟัง
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระบัญญัติง่ายๆ ไม่กี่ประการ
หรื อธรรมบัญญัติอนั นับไม่ถว้ นนั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้พวกเจ้ารู ้จกั กิจการทั้งหลายของพระยาห์เวห์ได้
พวกเจ้าไม่ใช่แบบเดียวกันกับชาวอิสราเอล กล่าวคือ
พวกเขามีความสามารถที่จะเป็ นประจักษ์พยานถึงกิจการทั้งหลายของพระยาห์เวห์และให้การเฝ้าเดี่ยวของพวกเ

ขาแด่พระองค์ผเู้ ดียวได้โดยการติดตามธรรมบัญญัติและการท่องจาพระบัญญัติท้งั หลาย
แต่พวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะสัมฤทธิ์การนี้ได้
และพระบัญญัติไม่กี่ประการของยุคพันธสัญญาเดิมก็ไม่เพียงแค่ไม่สามารถทาให้พวกเจ้าสละมอบหัวใจของพว
กเจ้าได้ หรื อไม่สามารถคุม้ ครองปกป้องพวกเจ้าได้เท่านั้น แต่กลับจะทาให้พวกเจ้าหละหลวม
และจะทาให้พวกเจ้าล้มลงไปสู่แดนคนตายแทน เนื่องจากงานของเราคืองานแห่งการพิชิตชัย
และมันมุ่งหมายไปที่การไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าและธรรมชาติเก่าๆ ของพวกเจ้า
พระวจนะที่มีเมตตาของพระยาห์เวห์และพระเยซูขาดไร้ซ่งึ พระวจนะที่รุนแรงแห่งการพิพากษาของวันนี้อยู่มาก
นัก หากไม่มีพระวจนะที่รุนแรงเช่นนั้น ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะพิชิตพวกเจ้า “ผูเ้ ชี่ยวชาญ”
ผูซ้ ่ึงไม่เชื่อฟังมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว
ธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิมได้สูญเสียอานาจของพวกมันที่มีต่อพวกเจ้ามานานแล้ว
และการพิพากษาของวันนี้ก็น่าเกรงขามกว่าธรรมบัญญัติเก่าๆ มากนัก
สิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดสาหรับพวกเจ้าก็คือการพิพากษา และไม่ใช่ขอ้ จากัดปลีกย่อยของธรรมบัญญัติ
เพราะพวกเจ้าไม่ใช่มวลมนุษย์ของเมื่อสมัยปฐมกาล แต่เป็ นมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว
สิ่งที่มนุษย์ตอ้ งสัมฤทธิ์ผลในตอนนี้สอดคล้องกันกับสภาวะจริงของมนุษย์ในวันนี้
เป็ นไปตามขีดความสามารถและวุฒิภาวะจริ งของมนุษย์ยุคปัจจุบนั
และมันไม่พึงประสงค์ให้เจ้าต้องปฏิบตั ิตามกฎทั้งหลาย
การนี้เป็ นไปเพื่อที่ว่าอาจจะมีการสัมฤทธิ์ผลการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติเก่าๆ ของเจ้าได้
และเพื่อที่เจ้าอาจจะละทิ้งมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของเจ้าไปเสีย
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ประวัติศาสตร์กาลังเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอ และพระราชกิจของพระเจ้าก็กาลังเคลื่อนไปข้างหน้า
แผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์ตอ้ งก้าวหน้าไปในทิศทางข้างหน้าต่อไปเรื่ อยๆ
เพื่อให้มนั ไปถึงบทอวสานของมัน แต่ละวันพระองค์ตอ้ งทรงพระราชกิจใหม่
แต่ละปี พระองค์ตอ้ งทรงพระราชกิจใหม่ พระองค์ตอ้ งทรงเปิ ดตัวเส้นทางใหม่ๆ เปิ ดตัวศักราชใหม่ๆ
เริ่ มต้นพระราชกิจที่ใหม่และยิง่ ใหญ่ข้ นึ และทรงนาพระนามใหม่ๆ และพระราชกิจใหม่มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้
พระวิญญาณของพระเจ้ากาลังทรงพระราชกิจใหม่อยู่ทุกชัว่ ขณะ ไม่เคยทรงเกาะติดอยู่กบั หนทางเก่าๆ
หรื อกฎเกณฑ์เก่าๆ และพระราชกิจของพระองค์ไม่เคยหยุด แต่กาลังจะผ่านไปกับแต่ละชัว่ ขณะที่กาลังผ่านไป
หากเจ้าพูดว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นนั้นแล้ว
เหตุใดพระยาห์เวห์จึงได้ทรงขอให้ปุโรหิตทั้งหลายรับใช้พระองค์ในพระวิหาร
แต่ทว่าพระเยซูมิได้ทรงเข้าสู่ พระวิหารถึงแม้ว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จมา
ผูค้ นได้พูดด้วยว่าพระองค์ทรงเป็ นปุโรหิตชั้นสูง และว่าพระองค์ทรงเป็ นวงศ์วานของดาวิด
และยังทรงเป็ นปุโรหิตชั้นสูง และกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ดว้ ยเช่นกัน?
และเหตุใดพระองค์มิได้ทรงมอบถวายเครื่องบูชาทั้งหลาย? การเข้าสู่พระวิหารหรื อการไม่เข้าสู่พระวิหารนั้น—
การนี้มิใช่ลว้ นแล้วแต่เป็ นพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองหรอกหรื อ? หากเป็ นดังเช่นทีม่ นุษย์จินตนาการ
ว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งในยุคสุดท้าย และยังคงได้รับการเรี ยกขานว่าพระเยซู และยังคงเสด็จมาบนเมฆขาว
เสด็จเคลื่อนลงมาท่ามกลางมนุษย์ในพระฉายาของพระเยซู เช่นนั้นแล้ว
นั่นจะไม่ใช่การทาซ้ าพระราชกิจของพระองค์หรอกหรื อ?
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสามารถเกาะติดอยู่กบั ความเก่าได้หรือ? ทั้งหมดที่มนุษย์เชื่อล้วนเป็ นมโนคติที่หลงผิด
และทั้งหมดที่มนุษย์เข้าใจล้วนเป็ นไปตามความหมายตามตัวอักษร และตามจินตนาการของเขาด้วยเช่นกัน
พวกมันไม่ลงรอยกันกับหลักการทั้งหลายในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ท้งั หลายของพระเจ้า พระเจ้าคงจะไม่ทรงพระราชกิจในหนทางนั้น
พระเจ้าไม่ทรงโง่เขลาและเบาปัญญาถึงเพียงนั้น และพระราชกิจของพระองค์มิใช่ง่ายขนาดที่เจ้าจินตนาการ
บนพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จินตนาการนั้น
พระเยซูจะเสด็จมาโดยประทับบนเมฆและเคลื่อนลงมาท่ามกลางพวกเจ้า พวกเจ้าจะมองเห็นพระองค์
โดยประทับบนเมฆ ผูซ้ ่งึ จะทรงบอกพวกเจ้าว่าพระองค์คือพระเยซู
พวกเจ้ายังจะมองเห็นรอยตะปูบนพระหัตถ์ของพระองค์ดว้ ย และจะรู ้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเยซู
และพระองค์จะทรงช่วยพวกเจ้าให้รอดอีกครั้ง และจะทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ของพวกเจ้า
พระองค์จะทรงช่วยพวกเจ้าให้รอด จะประทานชื่อใหม่ให้พวกเจ้า

และจะทรงมอบหินสีขาวก้อนหนึ่งให้พวกเจ้าแต่ละคน
หลังจากนั้นพวกเจ้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์และได้รับการรับเข้าไปในสวรรค์
การเชื่อทั้งหลายเช่นนี้มิใช่มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์หรอกหรือ?
พระเจ้าทรงพระราชกิจไปตามมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์
หรื อว่าพระองค์ทรงพระราชกิจที่แย้งกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์กนั แน่?
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์มิใช่ได้รับมาจากซาตานหรอกหรื อ?
ทั้งหมดของมนุษย์น้ นั มิใช่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามไปแล้วหรอกหรื อ?
หากพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์ไปตามมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงกลายเป็ นซาตานไปหรอกหรื อ?
พระองค์จะมิทรงเป็ นประเภทเดียวกันกับสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระองค์เองหรอกหรื อ?
ในเมื่อบัดนี้สิ่งทรงสร้างของพระองค์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามไปจนถึงขนาดที่มนุษย์ได้กลายเป็ นรู ปจาแลง
ของซาตานไปแล้ว หากพระเจ้าจะต้องทรงพระราชกิจให้สอดคล้องกันกับสิ่งทั้งหลายที่เป็ นของซาตาน
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะมิใช่ทรงอยูร่ ่ วมขบวนการกับซาตานหรอกหรื อ?
มนุษย์จะสามารถหยัง่ ลึกพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร? ดังนั้น
พระเจ้าจึงไม่มีวนั ที่จะทรงพระราชกิจไปตามมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์
และไม่มีวนั ที่จะทรงพระราชกิจไปในหนทางทั้งหลายที่เจ้าจินตนาการ
มีบรรดาผูท้ ี่กล่าวว่าพระเจ้าพระองค์เองได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมาถึงบนเมฆ
จริ งอยู่ว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้เช่นนั้นด้วยพระองค์เอง
แต่เจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถหยัง่ ลึกสิ่งล้าลึกทั้งหลายของพระเจ้าได้?
เจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้?
เจ้าแน่ใจโดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยเลยหรื อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งและให้ความกระจ่าง
แก่เจ้าแล้ว? แน่ใจหรื อว่าไม่ใช่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ได้ทรงแสดงให้เจ้าเห็นในลักษณะตรงๆ เช่นนั้น?
เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ใช่ไหมที่ได้แนะนาเจ้า
หรื อมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของเจ้าเองกันแน่ที่นาเจ้าให้คิดเช่นนี้? เจ้าได้พูดว่า
“เรื่ องนี้พระเจ้าได้ตรัสไว้โดยพระองค์เอง”
แต่พวกเราไม่สามารถใช้มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายและความรู ้สึกนึกคิดทั้งหลายของพวกเราเองมาประเมินพร
ะวจนะทั้งหลายของพระเจ้าได้ สาหรับถ้อยคาทั้งหลายที่อิสยาห์ได้พูดไว้น้ นั
เจ้าสามารถอธิบายถ้อยคาทั้งหลายของเขาด้วยความแน่ใจเต็มที่ได้หรื อไม่?
เจ้ากล้าที่จะอธิบายถ้อยคาทั้งหลายของเขาหรือไม่? ในเมื่อเจ้าไม่กล้าที่จะอธิบายถ้อยคาทั้งหลายของอิสยาห์

ทาไมเจ้าจึงกล้าที่จะอธิบายพระวจนะทั้งหลายของพระเยซูเล่า? ใครเป็ นที่ยกย่องมากกว่ากันเล่า
พระเยซูหรื ออิสยาห์? ในเมื่อคาตอบคือพระเยซู เหตุใดเจ้าจึงอธิบายพระวจนะทั้งหลายที่พระเยซูตรัสไว้เล่า?
พระเจ้าจะทรงบอกเจ้าล่วงหน้าถึงพระราชกิจของพระองค์กระนั้นหรื อ? ไม่มสี ิ่งทรงสร้างสักสิ่งเดียวที่สามารถรู ้
ไม่แม้แต่บรรดาผูส้ ื่อสารในสวรรค์ หรื อบุตรมนุษย์ ดังนั้นแล้วเจ้าจะสามารถรูไ้ ด้อย่างไร?
มนุษย์ขาดพร่องมากเกินไป สิ่งทีส่ าคัญยิ่งยวดสาหรับเจ้าในตอนนี้คอื การรู ้จกั สามช่วงระยะของพระราชกิจ
จากพระราชกิจของพระยาห์เวห์จนถึงพระราชกิจของพระเยซู
และจากพระราชกิจของพระเยซูจนถึงพระราชกิจช่วงระยะปัจจุบนั นี้
สามช่วงระยะเหล่านี้ครอบคลุมเรื่ องราวอันต่อเนื่องตลอดช่วงทั้งหมดของการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และเหล่านั้นล้วนเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณหนึ่งเดียว นับตั้งแต่การทรงสร้างโลก
พระเจ้าทรงพระราชกิจในการบริ หารจัดการมวลมนุษย์อยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงเป็ นปฐมกาลและบทอวสาน
พระองค์ทรงเป็ นองค์แรกและองค์สุดท้าย
และพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงเริ่ มต้นยุคหนึ่งและเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนายุคนั้นไปถึงบทอวสาน
พระราชกิจสามช่วงระยะ ในยุคทั้งหลายที่แตกต่างกันและในตาแหน่งแห่งหนทั้งหลายที่แตกต่างกันนั้น
คือพระราชกิจของพระวิญญาณหนึ่งเดียวอย่างไม่มีผิดพลาด
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่แยกช่วงระยะทั้งสามเหล่านี้ออกจากกันล้วนยืนอยู่ในทางตรงกันข้ามกับพระเจ้า บัดนี้
จาเป็ นที่เจ้าจะต้องเข้าใจว่าพระราชกิจทั้งหมดจากช่วงระยะแรกจนกระทัง่ ถึงวันนี้คือพระราชกิจของพระเจ้าองค์
หนึ่งเดียว พระราชกิจของพระวิญญาณหนึ่งเดียว ไม่มีขอ้ สงสัยใดๆ ในการนี้เลย
ตัดตอนมาจาก “นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 290
เนื่องจากมนุษย์เชื่อในพระเจ้า เขาจึงต้องติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
เขาควร “ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตาม”
มีเพียงผูค้ นเหล่านี้เท่านั้นที่เป็ นผูแ้ สวงหาหนทางที่แท้จริ ง
มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รูพ้ ระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูค้ นที่ติดตามความหมายตามตัวอักษรและหลักข้อเชื่อราวกับทาสคือพวกทีไ่ ด้เคยถูกพระราชกิจแห่งพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์กาจัด ในแต่ละยุค พระเจ้าจะทรงเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่
และในแต่ละยุคจะมีการเริ่ มต้นใหม่ท่ามกลางมนุษย์ หากมนุษย์เพียงยึดถือความจริงที่ว่า
“พระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้า” และ “พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์” ซึ่งก็คือความจริ งที่ใช้เฉพาะกับยุคนั้นๆ
ของพวกเขาเท่านั้น เช่นนั้นแล้วมนุษย์ย่อมจะไม่มีวนั ตามทันพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และจะไม่สามารถได้รับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ตลอดไปได้ ไม่ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจอย่างไร
มนุษย์ก็ติดตามโดยปราศจากความสงสัยแม้แต่น้อย และเขาย่อมติดตามอย่างใกล้ชิด ในหนทางนี้
มนุษย์จะถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงกาจัดได้อย่างไร? ไม่ว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใดก็ตาม
ตราบเท่าที่มนุษย์มนั่ ใจว่านั่นคือพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และให้ความร่ วมมือในพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยไม่มีความขุ่นข้องใจใดๆ
และพยายามทาให้ถึงข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเขาจะถูกลงโทษได้อย่างไร?
พระราชกิจของพระเจ้าไม่มีวนั ยุติ ย่างพระบาทของพระองค์ไม่มีวนั หยุดยัง้
และก่อนที่พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์จะครบบริ บูรณ์
พระองค์ได้ทรงยุ่งอยู่เสมอและไม่เคยทรงหยุด แต่มนุษย์น้ นั แตกต่างออกไป กล่าวคือ
หลังจากที่ได้รับเพียงส่วนเล็กน้อยของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เขาก็ปฏิบตั ิต่อพระราชกิจเสมือนว่าพระราชกิจจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้รับความรู ้เล็กน้อย
เขาก็ไม่ได้เดินหน้าเพื่อติดตามรอยพระบาทของพระราชกิจที่ใหม่กว่าของพระเจ้า
หลังจากที่ได้มองเห็นพระราชกิจของพระเจ้าเพียงเล็กน้อย
เขาก็กาหนดทันทีว่าพระเจ้าทรงเป็ นหุ่นไม้จาเพาะตัวหนึ่ง
และเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอยู่ในรู ปร่ างนี้ที่เขาเห็นตรงหน้าเขาเสมอ
เขาเชื่อว่าในอดีตมันเป็ นแบบนี้และจะเป็ นดังนี้เสมอในอนาคต หลังจากที่ได้รับความรู ้เพียงผิวเผินแล้ว
มนุษย์ก็ช่างภูมิอกภูมิใจจนเขาลืมตัวเอง
และเริ่ มประกาศอย่างมัวเมาถึงพระอุปนิสัยและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นซึ่งก็ไม่ได้มีอยู่เลย
และหลังจากที่ได้กลายเป็ นมัน่ ใจเกีย่ วกับช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว

ไม่ว่าบุคคลที่ประกาศพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็ตาม
มนุษย์ก็ไม่ยอมรับพระราชกิจนั้น เหล่านี้คือผูค้ นที่ไม่สามารถยอมรับพระราชกิจใหม่แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกเขาหัวโบราณเกินไปและไม่สามารถยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ ผูค้ นเช่นนั้นคือพวกที่เชื่อในพระเจ้า
แต่ก็ปฏิเสธพระเจ้าเช่นกัน มนุษย์เชื่อว่าคนอิสราเอลผิดที่ “เชื่อแต่ในพระยาห์เวห์และไม่เชื่อในพระเยซู”
ถึงกระนั้น ผูค้ นส่วนใหญ่ก็แสดงบทบาทที่พวกเขา “เชื่อแต่ในพระยาห์เวห์และปฏิเสธพระเยซู” และ
“ถวิลหาการทรงกลับมาของพระเมสสิยาห์ แต่ต่อต้านพระเมสสิยาห์ที่ทรงได้รับเรี ย กว่าพระเยซู” เช่นนั้นแล้ว
ไม่น่าแปลกใจที่ผคู้ นยังคงใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานหลังจากที่ยอมรับช่วงระยะหนึ่งของพระ
ราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์และยังคงไม่ได้รับพระพรของพระเจ้า
นี่ไม่ใช่ผลของการเป็ นกบฏของมนุษย์หรอกหรื อ? ชนคริ สเตียนทัว่ โลกที่ตามไม่ทนั พระราชกิจใหม่ของวันนี้
ทั้งหมดเกาะติดกับความหวังที่ว่าพวกเขาจะโชคดี
ทึกทักว่าพระเจ้าจะทรงทาให้ความปรารถนาแต่ละอย่างของพวกเขาลุล่วง ถึงกระนั้น
พวกเขาก็ไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าเหตุใดพระเจ้าจะทรงรับพวกเขาขึ้นไปบนสวรรค์ช้นั ที่สาม
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่มนั่ ใจว่าพระเยซูจะเสด็จมาทรงรับพวกเขาขึ้นไปบนเมฆขาวอย่างไร
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะพูดได้ดว้ ยความมัน่ ใจอย่างที่สุดว่าพระเยซูจะเสด็จมาบนเมฆขาวในวันที่พวกเขาจิน
ตนาการ พวกเขาทั้งหมดกระวนกระวายและทาอะไรไม่ถกู
ตัวพวกเขาเองไม่รู้แม้กระทัง่ ว่าพระเจ้าจะทรงรับพวกเขาแต่ละคนซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่หลากหลายไม่กี่หยิบมือ
ผูม้ าจากทุกๆ นิกายหรื อไม่ พระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาในตอนนี้ ในยุคปัจจุบนั น้ าพระทัยของพระเจ้า—
พวกเขาไม่จบั ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งใดๆ เหล่านี้
และพวกเขาไม่สามารถทาสิ่งใดนอกเหนือจากนับวันถอยหลังด้วยนิ้วมือของพวกเขา
มีเพียงบรรดาผูท้ ี่ติดตามย่างพระบาทของพระเมษโปดกจนถึงบทอวสานเท่านั้นที่สามารถได้รับพระพรสุดท้าย
ในทางตรงกันข้าม พวก “ผูค้ นที่ฉลาด” ผูไ้ ร้ความสามารถที่จะติดตามไปจนถึงบทอวสาน
แต่กลับเชื่อว่าพวกเขาได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ผูค้ นเหล่านี้ไม่สามารถเป็ นพยานต่อการทรงปรากฏของพระเจ้า
พวกเขาแต่ละคนเชื่อว่าพวกเขาคือบุคคลที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดบนแผ่นดินโลก
และพวกเขาตัดทอนการพัฒนาที่ต่อเนื่องของพระราชกิจของพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลแต่อย่างใด
และดูจะเชื่อด้วยความมัน่ ใจอย่างที่สุดว่าพระเจ้าจะทรงพาพวกเขาขึ้นสวรรค์ พวกเขาซึ่งเป็ นผูท้ ี่
“มีความจงรักภักดีอย่างถึงทีส่ ุดต่อพระเจ้า ติดตามพระเจ้า และปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า”
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมี “ความจงรักภักดีอย่างถึงที่สุด” ต่อพระวจนะที่พระเจ้าตรัส
แต่คาพูดและการกระทาของพวกเขายังคงน่าขยะแขยงเหลือเกิน
เพราะพวกเขาต่อต้านพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์และกระทาการหลอกลวงและความชัว่

พวกที่ไม่ติดตามไปจนถึงบทอวสาน พวกที่ตามไม่ทนั พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพวกที่ยึดติดในพระราชกิจเก่าๆ เท่านั้น
ย่อมไม่เพียงได้ลม้ เหลวในการสัมฤทธิ์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาย่อมได้กลายเป็ นพวกที่ต่อต้านพระเจ้า ได้กลายเป็ นพวกที่ถูกยุคใหม่ปฏิเสธ และพวกที่จะถูกลงโทษ
มีสิ่งใดที่น่าเวทนากว่าพวกเขาเล่า?
ผูค้ นมากมายยังเชื่อกระทัง่ ว่าผูค้ นทั้งหมดที่ปฏิเสธธรรมบัญญัติเก่าและยอมรับพระราชกิจใหม่น้ นั
ปราศจากมโนธรรม ในท้ายที่สุดแล้ว ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของผูค้ นเหล่านี้ทพี่ ูดถึงเพียง
“มโนธรรม” และไม่รู้จกั พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะถูกตัดทอนลงด้วยมโนธรรมของพวกเขาเอง
พระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้ยึดตามหลักข้อเชื่อ และถึงแม้ว่านั่นอาจเป็ นพระราชกิจของพระองค์เอง
แต่พระเจ้าไม่ทรงยึดติดในพระราชกิจนั้น สิ่งที่ควรถูกปฏิเสธย่อมถูกปฏิเสธ สิ่งที่ควรถูกกาจัดย่อมถูกกาจัด
ถึงกระนั้น
มนุษย์ก็วางตัวเขาเองเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าโดยการยึดมัน่ เพียงส่วนเล็กน้อยส่วนเดียวของพระราชกิจแห่งการบ
ริ หารจัดการของพระเจ้า นี่ไม่ใช่ความไร้สาระของมนุษย์หรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่ความไม่รู้เท่าทันของมนุษย์หรอกหรื อ?
ยิ่งผูค้ นขลาดกลัวและระมัดระวังเกินไปเพราะพวกเขากลัวที่จะไม่ได้รับพระพรของพระเจ้ามากเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งไม่สามารถได้รับพระพรทีย่ ิ่งใหญ่ข้ นึ ไป และยิ่งไม่สามารถได้รับพระพรสุดท้ายมากขึ้นเท่านั้น
ผูค้ นทั้งหมดที่ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติราวกับทาสต่างแสดงความจงรักภักดีอย่างถึงที่สุดต่อธรรมบัญญัติ
และยิ่งพวกเขาแสดงความจงรักภักดีเช่นนั้นต่อธรรมบัญญัติมากเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งเป็ นกบฏที่ต่อต้านพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เพราะขณะนี้คือยุคแห่งราชอาณาจักรและไม่ใช่ยุคธรรมบัญญัติ
และพระราชกิจของวันนี้กบั พระราชกิจของอดีตก็ไม่สามารถกล่าวถึงพร้อมกันได้
อีกทั้งพระราชกิจของอดีตย่อมไม่สามารถเปรียบเทียบได้กบั พระราชกิจของวันนี้
พระราชกิจของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และการปฏิบตั ิของมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน
มันไม่ใช่การยึดมัน่ ในธรรมบัญญัติหรื อการแบกกางเขน ดังนั้น
ความจงรักภักดีของผูค้ นต่อธรรมบัญญัติและกางเขนจึงจะไม่ได้รับความเห็นชอบของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วัตถุประสงค์ของการพิชิตเจ้าในวันนี้คือเพือ่ ให้เจ้ายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของเจ้า
และทรงยังเป็ นพระเจ้าของผูอ้ ื่นด้วย และที่สาคัญที่สุดคือ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของทุกคนที่รักพระองค์
และพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลและพระเจ้าของคนอียิปต์
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของคนอังกฤษและพระเจ้าของคนอเมริ กนั
พระองค์ทรงไม่ได้เป็ นแค่พระเจ้าของอาดัมและเอวา แต่ทรงเป็ นพระเจ้าของพงศ์พนั ธุ์ท้งั หมดของพวกเขาด้วย
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลก ทุกครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็ นคนอิสราเอลหรื อคนต่างชาติ ทั้งหมดต่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าหนึ่งองค์
พระองค์ทรงไม่เพียงแค่ปฏิบตั ิพระราชกิจในอิสราเอลเป็ นเวลาหลายพันปี และประสูติในยูเดียเท่านั้น
แต่วนั นี้พระองค์เสด็จลงมาในประเทศจีน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่พญานาคใหญ่สีแดงนอนขมวดม้วนอยู่
หากการประสูติในยูเดียทาให้พระองค์ทรงกลายเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิว
เช่นนั้นแล้วการเสด็จลงมาท่ามกลางพวกเจ้าทุกคนในวันนี้ไม่ทาให้พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้าทุกคนห
รื อ? พระองค์ทรงนาคนอิสราเอลและประสูติในยูเดีย และพระองค์ยงั ประสูติในดินแดนคนต่างชาติดว้ ยเช่นกัน
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ไม่ได้กระทาเพื่อทั้งมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นหรอกหรื อ?
พระองค์ทรงรักคนอิสราเอลร้อยเท่า และเกลียดคนต่างชาติพนั เท่าหรื อ?
นั่นไม่ใช่มโนคติอนั หลงผิดของเจ้าหรื อ? ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่เคยทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้า
แต่เพียงแค่ว่าพวกเจ้าไม่ยอมรับพระองค์ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่เต็มพระทัยที่จะเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้า
แต่เพียงแค่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธพระองค์
มีใครท่ามกลางสิ่งทรงสร้างที่ไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์บา้ ง?
เป้าหมายในการพิชิตพวกเจ้าในวันนี้ไม่ใช่การทาให้พวกเจ้ายอมรับว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็ นสิ่งอื่นใดนอกเหนือจ
ากพระเจ้าของพวกเจ้าหรื อ? หากพวกเจ้ายังคงยึดมัน่ ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น
และยังคงยึดมัน่ ว่าวงศ์วานของดาวิดในอิสราเอลคือที่มาของการประสูติของพระเจ้า
และไม่มีชนชาติอื่นใดนอกเหนือจากอิสราเอลที่มีคุณสมบัติที่จะ “สร้าง” พระเจ้า
และยิ่งไม่มีครอบครัวคนต่างชาติใดๆ ที่มีความสามารถที่จะได้รับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ดว้ ยตัวเอง—
หากเจ้ายังคงคิดเช่นนั้น นัน่ ไม่ได้ทาให้เจ้าเป็ นผูต้ ่อต้านที่หัวแข็งหรื อ? จงอย่ายึดติดกับอิสราเอลเสมอไป
พระเจ้าประทับอยู่ที่นี่ ท่ามกลางพวกเจ้าในวันนี้ อีกทั้งเจ้าไม่ควรคอยมองขึ้นไปบนสวรรค์
จงหยุดร่ าร้องหาพระเจ้าของเจ้าในสวรรค์! พระเจ้าได้เสด็จมาท่ามกลางพวกเจ้าแล้ว
แล้วพระองค์จะประทับอยู่ในสวรรค์ไปได้อย่างไร? เจ้ายังไม่ได้เชื่อในพระเจ้ามานานมากนัก
แต่เจ้ามีมโนคติอนั หลงผิดมากมายเกีย่ วกับพระองค์

จนถึงจุดที่เจ้ากล้าที่จะไม่หยุดคิดสักเสี้ยววินาทีว่าพระเจ้าของคนอิสราเอลจะทรงยอมลดเกียรติมาเพื่อประทานพ
ระคุณให้กบั พวกเจ้าด้วยการทรงสถิตของพระองค์ ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเจ้ายิ่งไม่กล้าที่จะคิดว่าพวกเจ้าจะสามารถมองเห็นพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เองไปได้อย่างไรเนื่องจากพว
กเจ้าช่างสกปรกโสมมเกินทน
พวกเจ้าไม่เคยคิดว่าพระเจ้าจะสามารถเสด็จลงมาในแผ่นดินของคนต่างชาติดว้ ยพระองค์เองไปได้อย่างไร
พระองค์ควรเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายหรื อภูเขามะกอกเทศ และปรากฏต่อคนอิสราเอล คนต่างชาติท้งั หมด
(นั่นคือ ผูค้ นนอกอิสราเอล) ไม่ใช่วตั ถุที่พระองค์ทรงเกลียดหรื อ?
พระองค์จะทรงสามารถปฏิบตั ิพระราชกิจท่ามกลางพวกเขาด้วยพระองค์เองไปได้อย่างไร?
ทั้งหมดนี้คือมโนคติอนั หลงผิดที่หยัง่ รากลึกซึ่งพวกเจ้าได้พฒั นาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปี
จุดประสงค์ของการพิชิตพวกเจ้าในวันนี้คอื เพื่อทลายมโนคติอนั หลงผิดเหล่านี้ของพวกเจ้าให้หมดไป ดังนั้น
พวกเจ้าจงแลดูการทรงปรากฏพระองค์เองของพระเจ้าท่ามกลางพวกเจ้า—
ไม่ใช่บนภูเขาซีนายหรื อภูเขามะกอกเทศ แต่ท่ามกลางผูค้ นที่พระองค์ทรงไม่เคยทรงนาทางมาก่อน
หลังจากที่พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจสองช่วงระยะในอิสราเอลแล้ว
คนอิสราเอลและคนต่างชาติท้งั หมดเฉกเช่นเดียวกันต่างมาเก็บงามโนคติอนั หลงผิดว่าแม้ว่าจะเป็ นจริ งที่พระเจ้า
ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง แต่พระองค์เต็มพระทัยที่จะเป็ นพระเจ้าของคนอิสราเอลเท่านั้น
ไม่ใช่พระเจ้าของคนต่างชาติ คนอิสราเอลมีความเชื่อดังนี้ว่า พระเจ้าทรงเป็ นเพียงพระเจ้าของเราเท่านั้น
ไม่ใช่พระเจ้าของพวกเจ้าคนต่างชาติ และเพราะพวกเจ้าไม่เคารพพระยาห์เวห์ ดังนั้นพระยาห์เวห์—
พระเจ้าของเรา—จึงทรงเกลียดพวกเจ้า ผูค้ นชาวยิวเหล่านั้นยังมีความเชื่อดังนี้ว่า
องค์พระเยซูเจ้าทรงรับภาพของเรา ผูค้ นชาวยิว และทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงถือเครื่ องหมายของผูค้ นชาวยิว
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจท่ามกลางพวกเรา พระฉายาของพระเจ้าและภาพของเราคล้ายกัน
ภาพของเราใกล้เคียงกับพระฉายาของพระเจ้า องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นกษัตริยข์ องพวกเราชาวยิว
คนต่างชาติไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับความรอดอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้น
องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปเพื่อพวกเราชาวยิว
คนอิสราเอลและผูค้ นชาวยิวเกิดมโนคติอนั หลงผิดทั้งหมดเหล่านี้โดยมีพื้นฐานมาจากพระราชกิจสองช่วงระยะเ
หล่านั้นเท่านั้น พวกเขากล่าวอ้างอย่างใช้อานาจว่าพระเจ้าทรงเป็ นของพวกเขาเอง
ไม่ยอมให้พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของคนต่างชาติเช่นกัน ดังนี้แล้ว
พระเจ้าจึงทรงกลายเป็ นพื้นที่ว่างในหัวใจของคนต่างชาติ
นี่เป็ นเพราะว่าทุกคนได้มาเชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะเป็ นพระเจ้าของคนต่างชาติ
และพระองค์พอพระทัยเพียงคนอิสราเอล—ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร—และผูค้ นชาวยิว

โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาวกที่ติดตามพระองค์เท่านั้น
เจ้าไม่รู้หรื อว่าพระราชกิจที่พระยาห์เวห์และพระเยซูทรงปฏิบตั ิเป็ นไปเพื่อการมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง?
ขณะนี้เจ้ายอมรับหรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้าทั้งหมดที่เกิดนอกอิสราเอล?
พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ ตรงนี้ ท่ามกลางพวกเจ้าในวันนี้หรื อ? นี่ไม่สามารถเป็ นความฝันไปได้ ใช่หรื อไม่?
พวกเจ้าไม่ยอมรับความเป็ นจริงนี้หรื อ? พวกเจ้ากล้าที่จะไม่เชื่อหรื อคิดเกีย่ วกับเรื่ องนี้
ไม่ว่าพวกเจ้าจะมองเห็นอะไรก็ตาม พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ ตรงนี้ ท่ามกลางพวกเจ้าหรือ?
พวกเจ้ายังคงกลัวที่จะเชื่อคาพูดเหล่านี้อยู่อีกหรื อ? ตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป
ผูค้ นที่ถูกพิชิตทั้งหมดและผูท้ ี่ปรารถนาจะเป็ นผูต้ ิดตามของพระเจ้าทั้งหมดไม่ได้เป็ นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือ
กสรรหรื อ? พวกเจ้าทุกคนที่เป็ นผูต้ ิดตามในวันนี้ไม่ใช่ประชากรที่ได้รับเลือกนอกอิสราเอลหรื อ?
สถานะของพวกเจ้าไม่เหมือนกับคนอิสราเอลหรื อ? ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าควรตระหนักหรื อ?
นี่ไม่ใช่เป้าหมายของพระราชกิจการพิชิตพวกเจ้าหรื อ? เนื่องจากพวกเจ้าสามารถมองเห็นพระเจ้า
พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้าตลอดไป ตั้งแต่เริ่ มต้นและต่อไปในอนาคต
พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเจ้า ตราบเท่าที่พวกเจ้าทุกคนเต็มใจที่จะติดตามพระองค์
และเป็ นสิ่งทรงสร้างที่จงรักภักดีและเชื่อฟังของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 292
โดยการวางมโนคติที่หลงผิดเก่าๆ ของเจ้าไว้กอ่ นเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถได้รับความรู ้ใหม่
กระนั้นความรู ้เก่าไม่จาเป็ นต้องเทียบเท่ากับมโนคติที่หลงผิดเก่าๆ “มโนคติที่หลงผิด” อ้างอิงถึงสิ่งต่างๆ
ที่มนุษย์จินตนาการขึ้นซึ่งขัดแย้งกับความเป็ นจริ ง หากความรู ้เก่าได้ลา้ สมัยไปแล้วในยุคเก่า
และยับยั้งมนุษย์จากการเข้าสู่งานใหม่ เช่นนั้นแล้วความรู ้เช่นนี้ก็เป็ นมโนคติที่หลงผิดเช่นกัน
หากมนุษย์มีความสามารถที่จะใช้วิธีเข้าหาที่ถูกต้องกับความรู ้เช่นนี้ และสามารถมารู ้จกั พระเจ้าจากแง่มุมต่างๆ
มากมาย โดยนาสิ่งเก่าและใหม่มารวมกัน เช่นนั้นแล้วความรู ้เก่าก็จะกลายเป็ นความช่วยเหลือแก่มนุษย์
และกลายเป็ นพื้นฐานที่มนุษย์ใช้เพื่อเข้าสู่ยุคใหม่
บทเรี ยนแห่งการรู ้จกั พระเจ้าพึงประสงค์ให้เจ้าเชี่ยวชาญหลักการมากมาย กล่าวคือ
วิธีเข้าสู่เส้นทางสู่การรู ้จกั พระเจ้า ความจริ งข้อใดบ้างที่เจ้าต้องเข้าใจเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้า
และวิธีกาจัดมโนคติที่หลงผิดและธรรมชาติเก่าของเจ้า เพื่อที่เจ้าจะได้นบนอบต่อการจัดการเตรี ยมการต่างๆ
ทั้งหมดของพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
หากเจ้าใช้หลักการเหล่านี้เป็ นรากฐานสาหรับการเข้าสู่บทเรียนแห่งการรู ้จกั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วความรู ้ของเจ้าก็จะกลายเป็ นลึกขึ้นและลึกขึ้น
หากเจ้ามีความรู ้ที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ—
กล่าวคือเกี่ยวกับแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้า—
และหากเจ้าสามารถเชื่อมโยงพระราชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้าของพระเจ้ากับช่วงระยะปัจจุบนั ได้อย่างเต็มที่
และเห็นว่าเป็ นพระราชกิจที่พระเจ้าองค์เดียวทรงกระทา
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีรากฐานที่แข็งแกร่งหาใดเสมอเหมือน พระเจ้าองค์เดียวทรงพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ
นี่เป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด และนี่เป็ นเส้นทางเดียวสู่การรู ้จกั พระเจ้า
มีแต่พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทาพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนั้นได้
และไม่มีมนุษย์ผใู้ ดจะสามารถทางานเช่นนี้ในพระนามของพระองค์ได้—
กล่าวคือมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทาพระราชกิจของพระองค์เองได้ต้งั แต่ปฐมกาลจน
ถึงวันนี้ แม้ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้าได้ดาเนิ นการในยุคและสถานที่ที่แตกต่างกัน
และแม้ว่าพระราชกิจของแต่ละช่วงระยะจะแตกต่างกัน
แต่ก็เป็ นพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงกระทา ในบรรดานิมิตทั้งหมด
นี่เป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควรรู ้จกั และหากมนุษย์สามารถเข้าใจได้อย่างครบบริ บรู ณ์
เช่นนั้นแล้วเขาก็จะมีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้ วันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ศาสนาและนิกายต่างๆ
กาลังเผชิญหน้าอยู่คือพวกเขาไม่รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

และไร้ความสามารถที่จะแยกความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และงานที่ไม่ได้เป็ นขอ
งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้—
เพราะเหตุน้ีพวกเขาจึงไม่สามารถบอกได้ว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ทรงกระทาโดยพระยาห์เวห์เช่นเดียวกันกับพ
ระราชกิจสองช่วงระยะท้ายสุดหรื อไม่ แม้ว่าผูค้ นติดตามพระเจ้า
แต่ส่วนใหญ่ก็ยงั คงไร้ความสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็ นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่
มนุษย์กงั วลว่าวิธีน้ีเป็ นวิธีที่พระเจ้าพระองค์เองทรงนาทางเป็ นการส่วนพระองค์หรือไม่
และการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้านั้นเป็ นข้อเท็จจริ งหรือไม่
และผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิธีแยกแยะสิ่งต่างๆ เช่นนี้
พวกที่ติดตามพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะกาหนดวิธีได้
และดังนั้นข่าวสารที่ถูกพูดจะมีผลบางส่วนท่ามกลางผูค้ นเหล่านี้เท่านั้น
และไม่สามารถที่จะมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ และดังนั้นนี่จึงส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ชีวิตของผูค้ นเช่นนี้
หากมนุษย์สามารถมองเห็นในพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงดาเนินการ ณ
เวลาที่ต่างกัน ในสถานที่ที่ต่างกัน และในผูค้ นที่ต่างกัน หากมนุษย์สามารถเห็นว่าถึงแม้ว่าพระราชกิจจะแตกต่าง
แต่ท้งั หมดก็ทรงกระทาโดยพระเจ้าองค์เดียว และว่าในเมื่อเป็ นพระราชกิจที่ทรงกระทาโดยพระเจ้าองค์เดียว
เช่นนั้นแล้วก็จะต้องถูกต้องและไร้ขอ้ ผิดพลาด และแม้ว่าจะขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ก็ไม่มีทางปฏิเสธว่าไม่ใช่พระราชกิจของพระเจ้าองค์เดียว—
หากมนุษย์สามารถพูดได้อย่างมัน่ ใจว่าเป็ นพระราชกิจของพระเจ้าองค์เดียว
เช่นนั้นแล้วมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ก็จะลดลงเป็ นเพียงเรื่ องหยุมหยิมเล็กน้อย ไม่ควรค่าที่จะเอ่ยถึง
เพราะนิมิตต่างๆ ของมนุษย์ไม่ชดั เจน และเพราะมนุษย์เพียงรู ้จกั พระยาห์เวห์ในฐานะพระเจ้า
และพระเยซูในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และสองจิตสองใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้
ผูค้ นมากมายยังคงอุทิศตนเพื่อพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
และถูกมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระราชกิจในวันนี้รุมเร้า ผูค้ นส่วนใหญ่มกั จะคลางแคลงใจเสมอ
และไม่ถือจริ งจังกับพระราชกิจในวันนี้ มนุษย์ไม่มีมโนคติที่หลงผิดต่อพระราชกิจสองช่วงระยะท้ายสุด
ซึ่งไม่ปรากฏแก่ตา นัน่ เป็ นเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจความเป็ นจริ งของพระราชกิจสองช่วงระยะท้ายสุด
และไม่ได้รู้เห็นสองช่วงระยะนั้นด้วยตัวเอง เป็ นเพราะช่วงระยะเหล่านี้ของพระราชกิจไม่สามารถมองเห็นได้
มนุษย์จึงจินตนาการตามที่เขาชอบ โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่เขาคิดขึ้น ไม่มีขอ้ เท็จจริงที่จะพิสูจน์จินตนาการเช่นนี้
และไม่มีใครที่จะทาการแก้ไข มนุษย์ปล่อยให้สัญชาตญาณตามธรรมชาติของเขาเป็ นอิสระจากการควบคุม
โยนความระมัดระวังทิ้งไปในสายลม และปล่อยให้จินตนาการโลดแล่นโดยอิสระ
เพราะไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดที่จะยืนยันความเป็ นจริงของจินตนาการต่างๆ ของเขา และดังนั้นจินตนาการต่างๆ

ของมนุษย์จึงกลายเป็ น “ข้อเท็จจริง” โดยไม่คานึงถึงว่ามีขอ้ พิสูจน์ใดหรื อไม่
ดังนั้นมนุษย์จงึ เชื่อในพระเจ้าที่เขาจินตนาการขึ้นมาเองในจิตใจของเขา
และไม่แสวงหาพระเจ้าแห่งความเป็ นจริง หากบุคคลผูห้ นึ่งมีการเชื่อหนึ่งอย่าง
เช่นนั้นแล้วท่ามกลางผูค้ นหนึ่งร้อยคนก็จะมีการเชื่อหนึ่งร้อยอย่าง
มนุษย์ถูกครอบงาโดยการเชื่อเช่นนี้เพราะเขาไม่ได้เห็นความเป็ นจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
เพราะเขาเพียงได้ยนิ ด้วยหูของเขา และไม่ได้มองดูดว้ ยตาของเขา มนุษย์ได้ยินตานานและเรื่องเล่า —
แต่ไม่บ่อยนักที่เขาได้ยนิ ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
ดังนั้นจึงเป็ นว่าผูค้ นที่ได้เป็ นผูเ้ ชื่อเพียงหนึ่งปี มาเชื่อในพระเจ้าโดยผ่านทางมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง
การนี้ก็เป็ นจริงเช่นกันสาหรับพวกที่ได้เชื่อในพระเจ้าตลอดชีวิตของพวกเขา
พวกที่ไม่สามารถเห็นข้อเท็จจริ งจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะหลบหนีจากความเชื่อหนึ่งซึ่งในนั้นพวกเขามีมโ
นคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์เชื่อว่าเขาได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของมโนคติที่หลงผิดเก่าๆ
ของเขา และได้เข้าสู่ดินแดนใหม่แล้ว
มนุษย์ไม่รู้หรอกหรื อว่าความรู ้ของพวกที่ไม่สามารถมองเห็นพระพักตร์แท้จริงของพระเจ้าได้น้ นั ไม่ใช่อะไรเลย
นอกจากมโนคติที่หลงผิดและคาเล่าขาน? มนุษย์คิดว่ามโนคติที่หลงผิดของเขาถูกต้อง และไร้ขอ้ ผิดพลาด
และเขาคิดว่ามโนคติที่หลงผิดเหล่านี้มาจากพระเจ้า วันนี้เมื่อมนุษย์รู้เห็นพระราชกิจของพระเจ้า
เขาก็ปล่อยให้มโนคติที่หลงผิดซึ่งได้พอกพูนขึ้นมานานหลายปี ออกมาเพ่นพ่าน จินตนาการและแนวคิดต่างๆ
แห่งอดีตได้กลายเป็ นการขัดขวางต่อพระราชกิจของช่วงระยะนี้
และมันกลายเป็ นเรื่ องยากสาหรับมนุษย์ที่จะปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดเช่นนี้ และหักล้างแนวคิดเช่นนี้
มโนคติที่หลงผิดต่อพระราชกิจทีละขั้นตอนนี้ของพวกที่ได้ติดตามพระเจ้าจนถึงวันนี้มากมายหลายคนได้กลายเ
ป็ นน่าสลดใจมากขึ้น และผูค้ นเหล่านี้ได้ค่อยๆ กลายเป็ นศัตรู ที่ด้อื รั้นของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แหล่งที่มาของความเกลียดชังนี้ต้งั อยู่ในมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์
มโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์ได้กลายเป็ นศัตรู ของพระราชกิจของวันนี้
พระราชกิจที่ขดั แย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
นี่ได้เกิดขึ้นเพราะข้อเท็จจริงไม่เปิ ดโอกาสให้มนุษย์ปลดปล่อยจินตนาการของเขาให้เป็ นอิสระ
และยิ่งกว่านั้นไม่สามารถถูกมนุษย์หักล้างได้อย่างง่ายดาย
และมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของมนุษย์ไม่ได้ยอมให้มีการดารงอยู่ของข้อเท็จจริ ง และยิ่งไปกว่านั้น
เพราะมนุษย์ไม่ได้นึกถึงความถูกต้องและความสัตย์จริงของข้อเท็จจริ ง
และเพียงแค่ปลดปล่อยให้มโนคติที่หลงผิดของเขาให้เป็ นอิสระและใช้จินตนาการของเขาเองด้วยใจเด็ดเดี่ยว
นี่สามารถกล่าวได้เพียงว่าเป็ นความผิดของมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์

และไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นความผิดของพระราชกิจของพระเจ้า
มนุษย์อาจจินตนาการสิ่งใดก็ตามที่เขาปรารถนา แต่เขาไม่อาจโต้แย้งช่วงระยะใดในพระราชกิจของพระเจ้า
หรื อส่วนเล็กน้อยส่วนใดได้โดยอิสระ ข้อเท็จจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้านั้นไม่อาจรุ กล้าได้โดยมนุษย์
เจ้าอาจปล่อยให้จินตนาการของเจ้าเป็ นอิสระไร้การควบคุม และอาจถึงกับรวบรวมเรื่ องราวดีๆ
เกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
แต่เจ้าไม่อาจหักล้างข้อเท็จจริ งแห่งแต่ละช่วงระยะของพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู
นี่เป็ นหลักการหนึ่ง และก็เป็ นประกาศกฤษฎีกาบริ หารอีกด้วย
และพวกเจ้าควรเข้าใจความสาคัญของประเด็นเหล่านี้
มนุษย์เชื่อว่าช่วงระยะนี้ของพระราชกิจเข้ากันไม่ได้กบั มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และเชื่อว่านี่ไม่ใช่กรณีของพระราชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้า ในจินตนาการของเขา
มนุษย์เชื่อว่าพระราชกิจของสองช่วงระยะก่อนหน้าไม่เหมือนกับพระราชกิจของวันนี้อย่างแน่นอน—
แต่เจ้าเคยได้พิจารณาหรื อไม่ว่าหลักการของพระราชกิจของพระเจ้านั้นเหมือนกันทั้งหมด
ว่าพระราชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเสมอ และว่าโดยไม่คานึงถึงยุค
จะมีผูค้ นจานวนล้นหลามที่ตา้ นทานและต่อต้านข้อเท็จจริ งแห่งพระราชกิจของพระองค์?
ทั้งหมดที่ตา้ นทานและต่อต้านพระราชกิจช่วงระยะนี้ได้ต่อต้านพระเจ้ามาแล้วในอดีตกาลอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
เพราะผูค้ นเช่นนี้จะเป็ นศัตรู ของพระเจ้าเสมอ
ผูค้ นที่รู้ขอ้ เท็จจริ งแห่งพระราชกิจของพระเจ้าจะเห็นว่าพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะเป็ นพระราชกิจของพระเจ้า
องค์เดียว และจะปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา เหล่านี้คอื ผูค้ นทีร่ ู ้จกั พระเจ้า
และผูค้ นเช่นนี้คือบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง
เมื่อการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ากาลังเข้าใกล้บทอวสาน
พระเจ้าจะทรงจาแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท
มนุษย์ได้รับการทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง
และในท้ายที่สุดพระองค์ทรงต้องคืนมนุษย์กลับสู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์อย่างครบบริ บูรณ์
นี่คือบทสรุ ปปิ ดตัวของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ ช่วงระยะของพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย
และสองช่วงระยะก่อนหน้าในอิสราเอลและยูเดียนั้นเป็ นแผนการแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าในจักรวาล
ทั้งหมดทั้งมวล ไม่มีใครสามารถปฏิเสธเรื่ องนี้ได้ และนี่คือข้อเท็จจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
แม้ว่าผูค้ นไม่ได้มีประสบการณ์หรือรู ้เห็นพระราชกิจนี้มากนัก แต่ขอ้ เท็จจริงก็ยงั คงเป็ นข้อเท็จจริ ง
และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถปฏิเสธได้
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าในทุกแผ่นดินแห่งจักรวาลทั้งหมดจะยอมรับพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

หากเจ้ารู ้จกั เพียงช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจเป็ นพิเศษ และไม่เข้าใจพระราชกิจอีกสองช่วงระยะ
ไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าในอดีตกาล
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไร้ความสามารถที่จะพูดความจริงทั้งมวลของแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้า
ได้ และความรู ้เรื่ องพระเจ้าของเจ้านั้นลาเอียง เพราะในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าไม่รู้จกั หรื อเข้าใจพระองค์
และดังนั้นเจ้าจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
โดยไม่คานึงถึงว่าความรู ้ปัจจุบนั ของเจ้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ลึกซึ้งหรือผิวเผิน ในท้ายที่สุดพวกเจ้าต้องมีความรู ้
และต้องเชื่ออย่างสิ้นเชิง
และผูค้ นทั้งหมดจะเห็นความครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้าและนบนอบภายใต้อานาจครอบครอ
งของพระเจ้า ในบทอวสานของพระราชกิจนี้ ทุกศาสนาจะกลายเป็ นหนึ่ง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะกลับสู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้าง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว และศาสนาที่ชวั่ ร้ายทั้งหมดจะสูญสลายไป
ไม่มีวนั ปรากฏอีกครั้ง
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 293
เพื่อจับความเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า ผลที่พระราชกิจของพระองค์ทรงสัมฤทธิ์ในมนุษย์
และสิ่งซึ่งเป็ นน้ าพระทัยอันแท้จริ งของพระองค์ที่ทรงมีให้สาหรับมนุษย์ กล่าวคือ
นี่คือสิ่งที่ทุกคนซึ่งติดตามพระเจ้าควรบรรลุไปให้ถงึ
ทุกวันนี้ความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าเป็ นเพียงสิ่งที่ผคู้ นทั้งมวลกาลังขาด
กิจการทั้งหลายที่พระเจ้าทรงพระราชกิจต่อผูค้ น พระราชกิจทั้งสิ้นทั้งมวลของพระเจ้า
และน้ าพระทัยอันแท้จริงซึ่งพระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์นับตั้งแต่การสร้างโลกถึงกาลปัจจุบนั —
เหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์ท้งั ไม่รู้และไม่ได้จบั ใจความ ความไม่เพียงพอนี้ไม่เพียงแต่จะพบได้ทวั่ ไปทั้งโลกศาสนา
แต่ยงั พบได้ในบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่เชื่อในพระเจ้าเช่นกัน เมื่อถึงวันนั้นที่เจ้ามองเห็นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เมื่อเจ้าซึ้งคุณค่าในพระปรี ชาญาณของพระองค์จริงๆ
เมื่อเจ้ามองเห็นกิจการทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปแล้ว
เมื่อเจ้าระลึกได้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นและทรงมี—เมื่อเจ้าได้มองเห็นพระทัยกว้างขวาง พระปรี ชาญาณ
การอัศจรรย์ และทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงพระราชกิจต่อผูค้ น—
ถึงตอนนั้นเจ้าก็จะได้สัมฤทธิ์ความสาเร็จในความเชื่อที่เจ้ามีในพระเจ้า
เมื่อมีการกล่าวว่าพระเจ้าทรงโอบอ้อมทั้งมวลและทรงพระทัยกว้างทั้งมวล
ในหนทางไหนกันแน่หรื อที่พระองค์ทรงโอบอ้อมทั้งมวล
และในหนทางไหนกันแน่หรื อที่พระองค์ทรงพระทัยกว้างทั้งมวล? หากเจ้าไม่เข้าใจการนี้
เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถถือได้ว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้า
เหตุใดหรื อเราจึงกล่าวว่าพวกที่อยู่ในโลกศาสนาไม่ใช่ผเู้ ชื่อในพระเจ้า
แต่เป็ นผูท้ ี่ทาความชัว่ ประเภทเดียวกับมาร? เมื่อเรากล่าวว่าพวกเขาเป็ นผูท้ ี่ทาความชัว่
นั่นเป็ นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าและไม่สามารถมองเห็นพระปรี ชาญาณของพระองค์
พระเจ้าไม่เคยทรงเปิ ดเผยพระราชกิจของพระองค์ต่อพวกเขา พวกเขาตาบอด
พวกเขาไม่สามารถมองเห็นกิจการทั้งหลายของพระเจ้า พวกเขาได้ถูกพระเจ้าทอดทิ้งแล้ว
และพวกเขาขาดการเอาพระทัยใส่และการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง
คงไม่ตอ้ งพูดถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกที่ปราศจากพระราชกิจของพระเจ้าต่างเป็ นผูท้ ี่ทาความชัว่ และเป็ นผูต้ ่อต้านพระเจ้าทั้งสิ้น
การต่อต้านพระเจ้าที่เรากล่าวถึงนั้น อ้างถึงพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้า
พวกที่ยอมรับพระเจ้าแค่ลมปากแต่ไม่ได้รู้จกั พระองค์ พวกที่ติดตามพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังพระองค์
และพวกที่เสเพลเฮฮาในพระคุณของพระเจ้าแต่ไม่สามารถยืนหยัดเป็ นพยานต่อพระองค์ได้

ครั้นปราศจากความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า
หรื อความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาในมนุษย์
เขาก็ไม่สามารถปฏิบตั ิโดยสอดคล้องไปกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่สามารถยืนหยัดเป็ นพยานต่อพระองค์ได้ เหตุผลที่มนุษย์ต่อต้านพระเจ้านั้น
ในแง่หนึ่งมาจากอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของเขา
และในอีกแง่หนึ่งมาจากความไม่รู้เท่าถึงการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าและความขาดพร่ องความเข้าใจหลักการที่พระเจ้า
ทรงใช้ในการทรงพระราชกิจและน้ าพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีให้กบั มนุษย์ สองแง่มุมนี้เมื่อรวมกันแล้ว
ก่อเกิดเป็ นประวัติการต่อต้านพระเจ้าของมนุษย์
บรรดาผูเ้ ชื่อซึ่งมาใหม่ต่อต้านพระเจ้าก็เพราะการต่อต้านเช่นนั้นมีอยูภ่ ายในธรรมชาติของพวกเขา
ในขณะที่การต่อต้านพระเจ้าของบรรดาผูท้ ี่อยู่ในความเชื่อมาหลายปี เป็ นผลลัพธ์มาจากความไม่รู้เท่าถึงการณ์เกี่
ยวกับพระองค์ เพิ่มเติมเข้าไปกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขา ในกาลก่อนที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
การวัดว่ามนุษย์ต่อต้านพระเจ้าหรื อไม่น้ นั มีพนื้ ฐานจากการที่เขารักษาพระราชกฤษฎีกาที่พระเจ้าในสวรรค์ทรง
กาหนดไว้หรื อไม่ ตัวอย่างเช่น ในยุคพระธรรมบัญญัติ
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่รักษาธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ถือว่าเป็ นผูท้ ี่ต่อต้านพระเจ้า
ผูใ้ ดก็ตามที่ขโมยของถวายต่อพระยาเวห์ หรื อผูใ้ ดก็ตามที่คดั ค้านผูซ้ ่ึงพระยาเวห์ทรงโปรดปราน
ถือว่าเป็ นผูท้ ี่ต่อต้านพระเจ้า และจะถูกหินขว้างจนตาย ผูใ้ ดก็ตามไม่เคารพบิดาและมารดาของเขา
และผูใ้ ดก็ตามที่โจมตีหรื อสาปแช่งผูอ้ นื่ ถือว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่รักษาธรรมบัญญัติ
และทุกคนที่ไม่รักษาธรรมบัญญัติของพระยาเวห์ถือว่าต่อต้านพระองค์
ในยุคพระคุณนั้นหาได้เป็ นเช่นนี้อีกต่อไปแล้ว เมื่อนั้นผูใ้ ดก็ตามที่ต่อต้านพระเยซูถือเป็ นผูท้ ี่ต่อต้านพระเจ้า
และผูใ้ ดก็ตามที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะที่พระเยซูทรงเปล่งถือว่าเป็ นผูท้ ี่ต่อต้านพระเจ้า ในเวลานี้
การต่อต้านพระเจ้ากลายเป็ นได้รับคานิยามไปในวิถีทางที่ท้งั เที่ยงตรงมากขึ้นและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้น
ในกาลที่พระเจ้ายังไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
การวัดว่ามนุษย์ต่อต้านพระเจ้าหรื อไม่น้ นั มีพนื้ ฐานจากการที่มนุษย์นมัสการและชื่นชมบูชาพระเจ้าผูไ้ ม่ทรงปรา
กฏแก่ตาบนสวรรค์หรือไม่ การต่อต้านพระเจ้าซึ่งมีการให้คานิยามในเวลานั้น
ไม่เป็ นไปในวิถีทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากนัก เพราะมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่รู้ว่าพระฉายาของพระเจ้าเป็ นอย่างไร หรื อพระองค์ทรงพระราชกิจและตรัสอย่างไร
มนุษย์ไม่มีมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าเลยไม่ว่าอะไรก็ตาม
และเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างคลุมเครื อเพราะพระเจ้ายังไม่เคยปรากฏต่อมนุษย์ ดังนั้น
ไม่สาคัญว่ามนุษย์ได้เชื่อในพระเจ้าในจินตนาการของเขาอย่างไรก็ตาม

พระเจ้าก็มิได้ทรงกล่าวโทษมนุษย์หรื อทรงเรียกร้องจากเขามากเกินไปนัก
เพราะมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าได้โดยสิ้นเชิง
ครั้นพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และเสด็จมาทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์
ทุกคนมองเห็นพระองค์และได้สดับรับฟังพระวจนะของพระองค์
และทั้งหมดมองเห็นกิจการที่พระเจ้าทรงพระราชกิจจากภายในพระวรกายมนุษย์ของพระองค์ ณ ขณะนั้นเอง
มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ทุกคนจึงปลาสนาการไป สาหรับผูท้ ี่เคยเห็นพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏเป็ นมนุษย์แล้วนั้น
พวกเขาจะไม่ถูกกล่าวโทษหากพวกเขาเต็มใจเชื่อฟังพระองค์
ในขณะที่พวกซึ่งยืนต้านพระองค์อย่างมีจุดประสงค์จะถูกถือว่าเป็ นผูต้ ่อต้านพระเจ้า
ผูค้ นดังกล่าวคือศัตรู ของพระคริ สต์ เป็ นศัตรู ที่ต้งั ใจยืนต้านพระเจ้า
พวกที่เก็บงามโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าเอาไว้
แต่ยงั คงพร้อมและเต็มใจจะเชื่อฟังพระองค์จะไม่ถูกกล่าวโทษ
พระเจ้าทรงกล่าวโทษมนุษย์ตามพืน้ ฐานของเจตนาและการกระทาของมนุษย์
ไม่ใช่เพราะความคิดและแนวคิดของเขา
หากพระองค์ทรงกล่าวโทษมนุษย์ตามพืน้ ฐานของความคิดและแนวคิดของเขา
เช่นนั้นแล้วจะไม่มีสักคนที่สามารถหนีพน้ จากพระหัตถ์อนั พิโรธของพระองค์ไปได้
พวกที่ต้งั ใจยืนต้านพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะถูกลงโทษสาหรับความไม่เชื่อฟังของพวกเขา
จากการพิจารณาผูค้ นเหล่านี้ที่ต้งั ใจยืนต้านพระเจ้า
การต่อต้านของพวกเขามีตน้ กาเนิดมาจากข้อเท็จจริ งว่าพวกเขาเก็บงามโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าเอาไว้
ซึ่งนาพวกเขาไปสู่การทาการกระทาทั้งหลายอันขัดขวางต่อพระราชกิจของพระเจ้าตามมา
ผูค้ นเหล่านี้เจตนาต้านทานและทาลายพระราชกิจของพระเจ้า พวกเขาไม่เพียงมีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้า
แต่พวกเขายังทากิจกรรมทั้งหลายอันขัดขวางต่อพระราชกิจของพระองค์อกี เช่นกัน
และด้วยเหตุผลนี้ผคู้ นประเภทนี้จะถูกกล่าวโทษ
บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้ต้งั ใจขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้าจะไม่ถูกกล่าวโทษว่าเป็ นเหล่าคนบาป
เพราะพวกเขาสามารถเชื่อฟังได้อย่างเต็มใจและไม่ทากิจกรรมทั้งหลายที่เป็ นสาเหตุของการขัดขวางและการรบ
กวน ผูค้ นเช่นนี้จะไม่ถูกกล่าวโทษ อย่างไรก็ตาม
เมื่อผูค้ นได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นเวลาหลายปี
หากพวกเขายังคงมีมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าต่อไป
และยังคงไร้ความสามารถที่จะรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และหากไม่ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์สักกี่ปี

พวกเขาก็ยงั คงเต็มไปด้วยมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าต่อไป
และยังคงไร้ความสามารถที่จะมารู ้จกั พระองค์ได้
เช่นนั้นแล้วต่อให้เขาไม่ทากิจกรรมทั้งหลายอันเป็ นการขัดขวาง
แต่หัวใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยมโนคติที่หลงผิดมากมายเกี่ยวกับพระเจ้า
และต่อให้มโนคติที่หลงผิดเหล่านี้ไม่ได้กลับกลายให้เห็นชัดขึ้นมาก็ตาม
ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีประโยชน์อนั ใดเลยต่อพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาไร้ความสามารถที่จะเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐเพือ่ พระเจ้า หรื อยืนหยัดเป็ นพยานต่อพระองค์ได้
ผูค้ นเช่นนี้ไม่เป็ นประโยชน์อะไรและเป็ นพวกโง่เง่าเบาปัญญา เพราะพวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาไร้ความสามารถทั้งสิ้นทั้งปวงในการละทิ้งมโนคติที่หลงผิดซึ่งพวกเขามีเกี่ยวกับพระองค์
เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงถูกกล่าวโทษ สามารถกล่าวได้ดงั นี้ นัน่ คือ
เป็ นปกติที่ผเู้ ชื่อซึ่งมาใหม่จะยึดถือมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าหรื อไม่รู้สิ่งใดเลยที่เกี่ยวกับพระองค์
แต่สาหรับผูซ้ ่ึงเชื่อในพระเจ้ามาหลายปี และได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์มามากมายแล้ว
คงจะไม่เป็ นการปกติที่บุคคลเช่นนั้นยังคงยึดถือมโนคติที่หลงผิดอยู่ต่อไป
และคงจะยิ่งปกติน้อยลงไปอีกหากบุคคลเช่นนี้ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าเลย เนื่องเพราะนี่ไม่ใช่สภาวะปกติ
พวกเขาจึงถูกกล่าวโทษ ผูค้ นที่ผิดปกติเหล่านี้ลว้ นเป็ นขยะทั้งหมด พวกเขาคือพวกที่ต่อต้านพระเจ้ามากที่สุด
และเป็ นผูท้ ี่ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
ผูค้ นเช่นนั้นทั้งหมดจะถูกกาจัดสิ้นในท้ายทีส่ ุด!
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่รู้จกั พระเจ้าคือผูค้ นที่ต่อต้านพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้าคือผูท้ ี่ต่อต้านพระองค์
และใครก็ตามที่ได้มาเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้าแล้ว
แต่ยงั ไม่พยายามทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยก็ยิ่งถือว่าเป็ นผูต้ ่อต้านพระเจ้าขึ้นไปอีก
มีบรรดาผูท้ ี่อ่านพระคัมภีร์ในคริ สตจักรอันอลังการและสวดท่องพระคัมภีร์ตลอดทั้งวัน
แต่กระนั้นก็ไม่มีใครสักคนท่ามกลางพวกเขาที่เข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า
ไม่มีใครสักคนท่ามกลางพวกเขาที่สามารถรู ้จกั พระเจ้า
นับประสาอะไรที่คนหนึ่งคนใดท่ามกลางพวกเขาจะสามารถปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
พวกเขาทั้งหมดเป็ นคนถ่อยไร้ค่า และแต่ละคนยืนค้าหัวสั่งสอนพระเจ้า
พวกเขาตั้งใจต่อต้านพระเจ้าแม้ขณะที่พวกเขาถือธงประจาของพระองค์ พวกเขาอ้างความเชื่อในพระเจ้า
แต่ยงั คงกินเนื้อหนังและดื่มโลหิตของมนุษย์ ผูค้ นเช่นนั้นทั้งหมดคือเหล่ามารที่กลืนกินดวงจิตของมนุษย์
เหล่าปี ศาจผูเ้ ป็ นหัวหน้าที่จงใจขวางทางผูท้ ี่พยายามก้าวลงบนเส้นทางที่ถูกต้อง
และคือเครื่ องสะดุดทั้งหลายที่คอยขัดแข้งขัดขาผูท้ ี่แสวงหาพระเจ้า พวกเขาอาจดูมี
“องค์ประกอบอันเพียบพร้อม” แต่ผตู้ ิดตามของพวกเขาจะรู ้ได้อย่างไรว่า
คนเหล่านั้นมิใช่สิ่งอื่นใดนอกเสียจากศัตรู ของพระคริสต์ที่นาผูค้ นให้ยืนต้านพระเจ้า?
ผูต้ ิดตามของพวกเขาจะรู ้ได้อย่างไรว่า พวกเขาคือมารที่มีชีวิตซึ่งทุ่มเทอุทิศเพื่อการกลืนกินดวงจิตของมนุษย์?
พวกที่ยกย่องตนเองสูงส่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าคือผูต้ ่าศักดิ์ที่สุดในหมูม่ นุษย์
ในขณะที่ผทู้ ี่ถ่อมใจตนเองคือผูท้ ี่ได้รับเกียรติที่สุด และพวกที่คิดว่าตนรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า
และยิ่งไปกว่านั้น
สามารถกล่าวประกาศพระราชกิจของพระเจ้าต่อผูอ้ ื่นอย่างเอิกเกริ กเกรี ยวกราวแม้ในขณะที่พวกเขามองตรงมายั
งพระองค์—พวกนี้คือผูท้ ี่รู้เท่าไม่ถงึ การณ์ที่สุดในหมู่มนุษย์ ผูค้ นเช่นนั้นปราศจากคาพยานของพระเจ้า โอหัง
และเต็มไปด้วยความทะนงตน บรรดาผูท้ ี่เชื่อว่าพวกเขามีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าน้อยเกินไป
ทั้งที่มีประสบการณ์จริงและมีความรู ้ที่สัมพันธ์กบั สถานการณ์จริ งเกีย่ วกับพระองค์น้ นั
คือผูท้ ี่พระองค์ทรงรักอย่างที่สุด มีเพียงผูค้ นเช่นนั้นเท่านั้นที่มีคาพยานอย่างแท้จริง
และสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้อย่างแท้จริง
พวกที่ไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าคือผูต้ ่อต้านพระเจ้า
พวกที่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าแต่ยงั ไม่ปฏิบตั ิไปตามความจริ งคือผูต้ ่อต้านพระเจ้า
พวกที่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าแต่ยงั คัดค้านแก่นสารในพระวจนะของพระเจ้าคือผูต้ ่อต้านพระเจ้า
พวกที่มีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้น

มีจิตใจที่จะทาการกบฏคือผูต้ ่อต้านพระเจ้า พวกที่ตดั สินพระเจ้าคือผูต้ ่อต้านพระเจ้า
และใครก็ตามที่ไร้ความสามารถที่จะรู ้จกั พระเจ้าหรื อเป็ นพยานต่อพระองค์คือผูต้ ่อต้านพระเจ้า
ดังนั้นเรารบเร้าพวกเจ้า นั่นคือ หากพวกเจ้ามีความเชื่อจริ งๆ ว่าเจ้าสามารถเดินบนเส้นทางนี้ได้
เช่นนั้นแล้วจงเดินตามเส้นทางนี้ต่อไป แต่หากพวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะละเว้นจากการต่อต้านพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าควรเดินออกห่างก่อนที่จะสายเกินไปย่อมเป็ นการดีที่สุด มิฉะนั้นแล้ว
โอกาสที่สิ่งทั้งหลายจะออกมาเลวร้ายสาหรับเจ้านั้นพุ่งสูงสุดขั้ว
เพราะธรรมชาติของพวกเจ้านั้นก็แค่เสื่อมทรามเกินไป
เจ้าไม่มีสักเสี้ยวกระผีกของความจงรักภักดีหรื อการเชื่อฟัง
หรื อหัวใจสักดวงที่กระหายความชอบธรรมและความจริ ง หรื อความรักเพือ่ พระเจ้า
อาจกล่าวได้ว่าสภาพการณ์ของพวกเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าคือความยุ่งเหยิงเต็มที
เจ้าไม่สามารถทาตามสิ่งที่เจ้าควรทาตาม และไร้ความสามารถที่จะพูดสิ่งที่ควรพูด สิ่งที่เจ้าควรนามาปฏิบตั ิ
เจ้าก็ลม้ เหลวที่จะนามาปฏิบตั ิ และหน้าที่การงานที่เจ้าควรทาให้ลุล่วง เจ้าก็ไร้ความสามารถที่จะทาจนลุล่วงได้
เจ้าไม่มีความจงรักภักดี มโนธรรม การเชื่อฟัง หรื อปณิธานที่เจ้าควรมี
เจ้าไม่ได้สู้ทนความทุกข์ที่เจ้าสมควรต้องสู้ทน และเจ้าไม่มีความเชื่อที่เจ้าควรมี ง่ายเลยทีเดียวก็คือ
พวกเจ้าไร้ซ่ึงคุณธรรมอันใดโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ พวกเจ้าไม่อบั อายหรอกหรื อในการที่จะใช้ชีวิตต่อไป?
ให้เราชักชวนพวกเจ้าว่าเจ้าควรปิ ดตาของเจ้าอยู่ในการพักผ่อนชัว่ นิรันดร์จะดีเสียกว่า
ด้วยผลจากการนั้นพระเจ้าจะได้ไม่ทรงกังวลในเรื่ องของพวกเจ้าและไม่ทรงทุกข์เพื่อประโยชน์ของพวกเจ้า
พวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า และก็ยงั ไม่รูน้ ้ าพระทัยของพระองค์ เจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และก็ยงั ไร้ความสามารถที่จะคงเส้นคงวาไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากมนุษย์ได้ เจ้าเชื่อในพระเจ้า
และก็ยงั ไม่รู้จกั พระองค์ และเจ้ามีชีวิตอยู่โดยปราศจากเป้าหมายที่จะเพียรพยายามดั้นด้นไป
ปราศจากคุณค่าใดๆ ปราศจากความหมายใดๆ เจ้าใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และยังไม่มีมโนธรรม
ความสัตย์สุจริ ต หรื อความน่าเชื่อถือเลยแม้ในระดับเบาบางที่สุด—
พวกเจ้ายังสามารถเรี ยกตัวเองว่ามนุษย์ได้อยู่หรือ? เจ้าเชื่อในพระเจ้าแต่หลอกลวงพระองค์ ที่มากไปกว่านั้น
เจ้าเอาเงินของพระเจ้าไปและกินของถวายที่มผี ทู้ าให้พระองค์ กระนั้นในท้ายที่สุดแล้ว
เจ้าก็ยงั คงล้มเหลวที่จะแสดงความคานึงแม้เพียงแผ่วบางที่สุดต่อความรู ้สึกของพระเจ้าหรื อมโนธรรมที่เลือนราง
ที่สุดต่อพระองค์ เจ้าไม่สามารถทาสาเร็จได้แม้แต่ขอ้ เรี ยกร้องอันสัพเพเหระที่สุดของพระเจ้า
พวกเจ้ายังคงสามารถเรี ยกตัวเองว่ามนุษย์ได้อยู่หรื อ? การกินอาหารที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เจ้า
และหายใจรับออกซิเจนที่พระองค์ประทานให้เจ้า และชื่นชมพระคุณของพระองค์ กระนั้นในท้ายที่สุดแล้ว
เจ้าก็ยงั ไม่มีความรู ้แม้เพียงแผ่วเผินที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าเลย ในทางกลับกัน

เจ้าได้กลายเป็ นผูไ้ ม่มีประโยชน์อนั ใดซึ่งต่อต้านพระเจ้า นั่นไม่ทาให้เจ้าเป็ นสัตว์ร้ายที่ต่ายิง่ กว่าสุนัขหรอกหรื อ?
ท่ามกลางบรรดาสัตว์ มีสัตว์ใดบ้างที่มงุ่ ร้ายไปกว่าพวกเจ้า?
ศิษยาภิบาลและผูส้ ูงอายุซ่งึ ยืนบนแท่นเทศน์สูงสอนผูอ้ ื่นคือผูต้ อ่ ต้านพระเจ้าและเป็ นพันธมิตรของซาตาน
พวกเจ้าที่ไม่ยืนอยู่บนแท่นเทศน์สูงสอนผูอ้ ื่นจะไม่เป็ นผูต้ ่อต้านพระเจ้ายิ่งกว่าหรอกหรื อ?
พวกเจ้าไม่ได้รวมหัวกันกับซาตานเสียยิง่ กว่าพวกเขาหรอกหรื อ?
บรรดาพวกที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า
ย่อมไม่รู้ว่าจะปฏิบตั ิตนอย่างไรให้สอดคล้องไปกับน้ าพระทัยของพระเจ้า แน่นอนว่า
เป็ นไปไม่ได้ที่ผซู้ ่งึ เข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์จะไม่รู้ว่าจะปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องไปกับน้ าพ
ระทัยของพระเจ้าอย่างไร พระราชกิจของพระองค์ไม่มีทางผิดพลาด
แต่การไล่ตามเสาะหาของมนุษย์ต่างหากที่มีขอ้ ติ บรรดาคนเสื่อมที่ต้งั ใจต่อต้านพระเจ้าเหล่านั้น
ไม่ยิ่งส่อลางร้ายและมุ่งร้ายกว่าศิษยาภิบาลและผูส้ ูงอายุเหล่านั้นหรอกหรื อ?
ผูค้ นมากมายเป็ นพวกที่ต่อต้านพระเจ้า
แต่ในหมู่พวกเขาก็ยงั มีวิธีการแตกต่างมากมายที่พวกเขาใช้ต่อต้านพระเจ้าอีกเช่นกัน
ดังที่มีผเู้ ชื่ออยู่ในทุกลักษณะ ดังนั้นผูท้ ี่ต่อต้านพระเจ้าก็มีอยู่ในทุกลักษณะด้วยเช่นกัน
และแต่ละลักษณะไม่มีความเหมือนกัน
ในบรรดาคนเหล่านั้นซึ่งล้มเหลวในการที่จะระลึกได้อย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า
ไม่มีใครสักคนที่สามารถรับการช่วยให้รอดได้ ไม่ว่ามนุษย์อาจเคยต่อต้านพระเจ้าอย่างไรไปแล้วในอดีต
เมื่อมนุษย์มาเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า
และทุ่มเทอุทิศความพยายามของเขาเพื่อทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย
พระเจ้าจะทรงลบล้างบาปก่อนหน้านี้ท้งั หมดของเขาจนสะอาด
ตราบเท่าที่มนุษย์แสวงหาความจริงและปฏิบตั ิไปตามความจริ ง พระเจ้าจะไม่ทรงจดจาสิ่งที่เขาได้เคยทา
ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าทรงตัดสินมนุษย์ตามพื้นฐานของการปฏิบตั ิไปตามความจริงของเขา
นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า ก่อนมนุษย์ได้เห็นพระเจ้าหรื อได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์
ไม่ว่ามนุษย์ปฏิบตั ิต่อพระเจ้าอย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ทรงจดจา อย่างไรก็ดี
ทันทีที่มนุษย์ได้เห็นพระเจ้าและได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์แล้ว
พระเจ้าจะทรงบันทึกความประพฤติและการกระทาทั้งหมดของมนุษย์ลงใน “บันทึกรายปี ”
เนื่องเพราะมนุษย์ได้เคยเห็นพระเจ้าและเคยใช้ชีวิตท่ามกลางพระราชกิจของพระองค์แล้ว
ครั้นมนุษย์ได้มองเห็นอย่างแท้จริงในสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
ครั้นเขาได้มองเห็นอานาจสูงสุดของพระองค์ และครั้นเขาได้มารู ้พระราชกิจของพระองค์อย่างแท้จริ ง

และยิ่งไปกว่านั้น เมือ่ อุปนิสยั เดิมของมนุษย์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อนั้นมนุษย์จะละทิ้งอุปนิสยั กบฏที่ต่อต้านพระเจ้าของตนไปแล้วอย่างสมบูรณ์
สามารถกล่าวได้ว่าทุกคนเคยต่อต้านพระเจ้าในบางเวลา และทุกคนเคยกบฏต่อพระเจ้าในบางเวลา อย่างไรก็ดี
หากเจ้าเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และจากจุดนี้ทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้าด้วยความจงรักภักดีของเจ้า ปฏิบตั ิไปตามความจริ งที่เจ้าควรทา
ปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าเช่นที่เจ้าควรทา และรักษากฎข้อบังคับทั้งหลายที่เจ้าควรทา
เช่นนั้นแล้วเจ้าคือผูท้ ี่เต็มใจละทิ้งความกบฏของเจ้าเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และเป็ นผูท้ ี่สามารถได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า
หากเจ้าปฏิเสธอย่างดื้อรั้นที่จะมองเห็นความผิดพลาดของเจ้าและไม่มีเจตนาที่จะกลับใจด้วยตัวเจ้าเอง
หากเจ้ายืนกรานในการกระทาอันกบฏของเจ้าและปราศจากเจตนาแม้เพียงน้อยที่สุดที่จะร่ วมมือกับพระเจ้าและก
ระทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย
เช่นนั้นแล้วคนที่กระด้างและเกินเยียวยาแก้ไขเช่นนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน
และจะไม่มีวนั เป็ นผูท้ ี่ได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าอย่างแน่นอน เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
เจ้าก็คือศัตรู ของพระเจ้าในวันนี้ และพรุ่ งนี้เจ้าจะเป็ นศัตรู ของพระเจ้าเช่นกัน และดังนั้น
เจ้าจะยังคงเป็ นศัตรู ของพระเจ้าในวันถัดไปอีกด้วย เจ้าจะเป็ นผูต้ ่อต้านพระเจ้าและศัตรู ของพระเจ้าไปตลอดกาล
ในกรณีเช่นนั้นแล้ว จะเป็ นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าจะประทานอภัยโทษให้เจ้า?
การต่อต้านพระเจ้านั้นอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ แต่มนุษย์ตอ้ งไม่จงใจแสวงหา “ความลับ”
ของการต่อต้านพระเจ้าเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเขานั้นเป็ นงานชิ้นที่ยากเกินกว่าจะทาสาเร็จได้
หากเป็ นกรณีน้นั เช่นนั้นแล้วเจ้าควรเดินจากไปก่อนที่จะสายเสียดีกว่า
เพื่อให้การตีสอนของเจ้าในอนาคตจะไม่กลายเป็ นรุนแรงมากไปกว่านี้
และเพื่อว่าธรรมชาติอนั ใจโหดของเจ้าจะไม่ปะทุออกมาและกลายเป็ นไม่สามารถควบคุมได้
จนกว่าร่ างกายทางเนื้อหนังของเจ้าจะถูกพระเจ้าสะบั้นลงในที่สุด เจ้าเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะรับพระพร
แต่หากในที่สุดมีเพียงโชคร้ายเกิดขึ้นกับเจ้า นั่นจะไม่ใช่ความอัปยศหรอกหรื อ? เรารบเร้าพวกเจ้า
เจ้าควรวางแผนอื่นอีกสักอย่างจะดีกว่า สิ่งใดที่เจ้าสามารถทาได้ก็คงจะดีกว่าการเชื่อในพระเจ้า
แน่นอนว่ามันคงมิได้มีเพียงเส้นทางนี้เส้นทางเดียว
เจ้าจะไม่มีชีวิตรอดต่อไปหรอกหรื อหากเจ้าไม่แสวงหาความจริง?
เหตุใดเจ้าจึงต้องหมางใจกับพระเจ้าในลักษณะเช่นนี้เล่า?
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่รู้จกั พระเจ้าคือผูค้ นที่ต่อต้านพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้ทางานไปมากมายท่ามกลางมนุษย์ ซึ่งในระหว่างเวลานั้นเราได้แสดงวจนะไปมากมายด้วยเช่นกัน
วจนะเหล่านี้ลว้ นเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมนุษย์และแสดงออกเพือ่ ที่มนุษย์อาจกลายเป็ นเข้ากันได้กบั เร
า อย่างไรก็ตาม เราได้รับผูค้ นมาเพียงไม่กี่คนบนแผ่นดินโลกที่เข้ากันได้กบั เรา
และดังนั้นเราจึงกล่าวเลยว่ามนุษย์ไม่ได้มองเห็นคุณค่าวจนะของเรา—
มันเป็ นเพราะมนุษย์ไม่สามารถเข้ากันได้กบั เรา ในหนทางนี้
งานที่เราทาจึงไม่ได้เป็ นเพียงเพือ่ ให้มนุษย์สามารถนมัสการเราได้
ที่สาคัญกว่านั้นคือเป็ นไปเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้ากันได้กบั เรา
มนุษย์ได้ถกู ทาให้เสื่อมทรามและมีชีวิตในกับดักของซาตาน ผูค้ นทั้งหมดมีชีวิตในเนื้อหนัง
มีชีวิตในความอยากได้อยากมีที่เห็นแก่ตวั และไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในหมู่พวกเขาที่เข้ากันได้กบั เรา
มีพวกที่บอกว่าพวกเขาเข้ากันได้กบั เรา แต่ผคู้ นเช่นนี้ท้งั หมดนมัสการรู ปเคารพที่คลุมเครื อ
แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่านามของเราบริสุทธิ์ แต่พวกเขาก็ย่าไปในเส้นทางที่ไปตรงกันข้ามกับเรา
และคาพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยความโอหังและความมัน่ ใจในตนเอง นี่เป็ นเพราะว่าโดยรากลึกแล้ว
พวกเขาทั้งหมดต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กบั เรา ทุกวันพวกเขาแสวงหาร่องรอยต่างๆ
ของเราในพระคัมภีร์และใช้การสุ่มค้นหาบทตอนที่ “เหมาะสม”
ซึ่งพวกเขาอ่านอย่างไม่รู้จบและท่องจาเหมือนคัมภีร์ท้งั หลาย
พวกเขาไม่รู้วิธีที่จะเข้ากันได้กบั เราหรื ออะไรคือความหมายของการต่อต้านเรา
พวกเขาแค่อ่านคัมภีร์ท้งั หลายไปอย่างมืดบอด ภายในพระคัมภีร์น้นั
พวกเขากักขังพระเจ้าผูค้ ลุมเครื อซึ่งพวกเขาไม่เคยเห็นและไม่สามารถมองเห็นได้
และนามันออกไปชมดูในเวลาว่างของพวกเขา
พวกเขาเชื่อในการดารงอยู่ของเราภายในขอบเขตของพระคัมภีร์เท่านั้นและพวกเขาถือว่าเราเทียบเท่าพระคัมภีร์
กล่าวคือไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีเราและไม่มีเราไม่มพี ระคัมภีร์
พวกเขาไม่ใส่ใจต่อการดารงอยู่หรื อการกระทาของเรา
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับอุทิศการให้ความสนใจอย่างที่สุดและเป็ นพิเศษให้กบั ทุกๆ คาในคัมภีร์
ผูค้ นอีกมากมายกว่านั้นถึงกับเชื่อว่าเราไม่ควรทาสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาจะทาเว้นแต่จะถูกบอกไว้ล่วงหน้าโด
ยคัมภีร์ พวกเขาให้ความสาคัญกับคัมภีร์มากเกินไป
อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเห็นความสาคัญของวจนะและการแสดงออกต่างๆ
มากเกินไปจนถึงขอบข่ายที่พวกเขาจะใช้ขอ้ พระคัมภีร์จากพระคัมภีร์มาวัดทุกคาที่เราพูดและเพื่อกล่าวโทษเรา
สิ่งที่พวกเขาแสวงหาไม่ใช่หนทางแห่งการเข้ากันได้กบั เราหรื อหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั ความจริ ง

แต่เป็ นหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั วจนะของพระคัมภีร์และพวกเขาเชื่อว่าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่
ใช่งานของเราโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พงศ์พนั ธุ์ผเู้ คร่ งครัดต่อหน้าที่ของพวกฟาริสีหรอกหรื อ?
พวกฟาริ สีชาวยิวใช้ธรรมบัญญัติของโมเสสกล่าวโทษพระเยซู
พวกเขาไม่ได้แสวงหาความเข้ากันได้กบั พระเยซูในเวลานั้น
แต่ทาตามธรรมบัญญัติอย่างขยันขันแข็งตามตัวอักษร จนถึงขอบข่ายที่—
หลังจากได้ต้งั ข้อหาพระองค์ว่าไม่ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและไม่ใช่พระเมสสิยาห์—
พวกเขาก็ได้ตอกตรึ งพระเยซูผไู้ ร้ความผิดเข้ากับกางเขนในท้ายที่สุด อะไรหรื อคือแก่นแท้ของพวกเขา?
มิใช่การที่พวกเขาไม่ได้แสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั ความจริงหรอกหรื อ? พวกเขาหมกมุ่นกับทุกๆ
คาในคัมภีร์ในขณะที่ไม่ใส่ใจทั้งต่อเจตจานงของเราและต่อขั้นตอนและวิธีการทางานของเรา
พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่แสวงหาความจริง แต่เป็ นผูค้ นที่เกาะติดอย่างตายตัวอยู่กบั วจนะ
พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่เชื่อในพระเจ้า แต่เป็ นผูค้ นที่เชื่อในพระคัมภีร์ โดยแก่นแท้แล้ว
พวกเขาคือสุนัขเฝ้าพระคัมภีร์ เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์นานาของพระคัมภีร์
เพื่อค้าจุนความทรงเกียรติของพระคัมภีร์และเพื่อปกป้ องเกียรติภูมิของพระคัมภีร์
พวกเขาถึงกับตอกตรึงพระเยซูผทู้ รงเปี่ ยมปรานีไว้กบั กางเขน
พวกเขาทาสิ่งนี้ก็แค่เพื่อประโยชน์แห่งการป้องกันพระคัมภีร์เท่านั้นและเพื่อประโยชน์แห่งการธารงสถานะของ
ทุกๆ คาในพระคัมภีร์ไว้ในหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นพวกเขาจึงพอใจที่จะเลือกละทิ้งอนาคตของพวกเขาและเครื่ องบูชาลบล้างบาปเพื่อกล่าวโทษพระเยซูผไู้ ม่
ทรงปฏิบตั ิตามคาสอนของคัมภีร์จนถึงแก่ความตาย พวกเขาทั้งหมดไม่ได้เป็ นขี้ขา้ ของทุกๆ
คาในคัมภีร์หรอกหรือ?
แล้วผูค้ นในทุกวันนี้เล่า? พระคริ สต์ได้เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยความจริ ง
แต่พวกเขากลับเลือกขับไล่พระองค์ออกไปจากพิภพนี้
เพื่อที่พวกเขาอาจได้รับการเข้าสู่สวรรค์และได้รับพระคุณ
พวกเขากลับเลือกปฏิเสธการมาของความจริงอย่างสิ้นเชิงเพือ่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของพระคัมภีร์
และพวกเขากลับเลือกตอกตรึ งพระคริ สต์ผทู้ รงกลับคืนสู่เนื้อหนังไว้กบั กางเขนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในการดารง
อยู่นิรนั ดร์กาลของพระคัมภีร์
มนุษย์สามารถได้รับความรอดของเราได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของเขาช่างมุง่ ร้ายและธรรมชาติของเขาเป็ นปรปัก
ษ์ต่อเรายิ่งนัก เรามีชีวิตท่ามกลางมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ถึงการดารงอยู่ของเรา
ครั้นเราฉายความสว่างของเราไปบนมนุษย์ เขาก็ยงั คงไม่รู้เท่าทันเลยแม้แต่น้อยถึงการดารงอยู่ของเรา
ครั้นเราปลดปล่อยความพิโรธของเราใส่มนุษย์

เขาก็ปฏิเสธการดารงอยู่ของเราด้วยความกร้าวแกร่ งที่มากขึ้นไปอีก
มนุษย์คน้ คว้าความเข้ากันได้กบั วจนะและความเข้ากันได้กบั พระคัมภีร์
แต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมาอยู่เบื้องหน้าเราเพือ่ แสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั ความจริ ง
มนุษย์มองขึ้นมาหาเราในสวรรค์และอุทิศความกังวลสนใจเป็ นพิเศษให้กบั การดารงอยู่ของเราในสวรรค์
แต่ไม่มีใครเลยที่เป็ นห่วงเราในเนื้อหนัง
เพราะเราที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์น้ นั มีนัยสาคัญน้อยเกินไปแค่น้ นั เอง
พวกที่แสวงหาความเข้ากันได้กบั วจนะในพระคัมภีร์เท่านั้นและผูท้ ี่แสวงหาความเข้ากันได้กบั พระเจ้าที่คลุมเครื
อเท่านั้นเป็ นภาพที่น่าสังเวชต่อสายตาเรานัก
นั่นเป็ นเพราะว่าสิ่งที่พวกเขานมัสการนั้นคือวจนะที่ตายแล้วกับพระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งสามารถมอบสมบัติล้าค่าเกิน
บรรยายให้พวกเขาได้
สิ่งที่พวกเขานมัสการคือพระเจ้าองค์หนึ่งที่จะวางพระองค์เองไว้ในการควบคุมของมนุษย์—
พระเจ้าองค์หนึ่งซึ่งไม่มีตวั ตน เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถได้รับอะไรจากเราเล่า?
มนุษย์น้นั ต้อยต่าเกินไปจริ งๆ สาหรับวจนะ พวกที่ต่อต้านเรา ผูท้ ี่เรี ยกร้องอย่างไร้ขีดจากัดจากเรา
ผูท้ ี่ไม่มีความรักในความจริง ผูท้ ี่กบฏต่อเรา—พวกเขาจะสามารถเข้ากันได้กบั เราได้อย่างไรกัน?
พวกที่ต่อต้านเราคือพวกที่เข้ากันไม่ได้กบั เรา นี่ก็เป็ นกรณีเดียวกันกับในหมู่พวกที่ไม่รกั ความจริ ง
พวกที่กบฏต่อเรานั้นยิง่ ต่อต้านเราและเข้ากันไม่ได้กบั เราเสียยิง่ กว่า
เราส่งพวกที่เข้ากันไม่ได้กบั เราทั้งหมดไปสู่มือของมารร้ายและเรายกพวกเขาให้กบั ความเสื่อมทรามของมารร้าย
ให้พวกเขามีอิสระเต็มที่ในการเปิ ดเผยความมุง่ ร้ายของพวกเขาและท้ายที่สุด
ก็ส่งมอบพวกเขาให้มารร้ายได้สวาปาม เราไม่ใส่ใจว่ามีคนมากเท่าใดนมัสการเรา
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราไม่ใส่ใจว่ามีคนมากเท่าใดที่เชื่อในเรา
ทั้งหมดที่น่าเป็ นห่วงสาหรับเราคือมีคนมากเท่าใดที่เข้ากันได้กบั เรา
นั่นเป็ นเพราะทุกคนที่เข้ากันไม่ได้กบั เราเป็ นพวกมารร้ายที่ทรยศเรา
พวกเขาเป็ นศัตรู ของเราและเราจะไม่วางบรรดาศัตรู ของเรา “ขึ้นแท่น” ในบ้านของเรา
บรรดาผูท้ ี่เข้ากันได้กบั เราจะรับใช้เราไปตลอดกาลในบ้านของเราและพวกที่ต่อต้านเราจะต้องทนทุกข์ไปตลอด
กาลกับการลงโทษของเรา
พวกที่ใส่ใจเพียงวจนะของพระคัมภีร์เท่านั้นและไม่กงั วลต่อทั้งความจริ งและการแสวงหารอยเท้าของเรา—
พวกเขาต่อต้านเราเพราะพวกเขาจากัดเราตามพระคัมภีร์
กักขังเราไว้ภายในพระคัมภีร์และดังนั้นจึงเป็ นการหมิน่ ประมาทเราจนถึงขีดสุด
ผูค้ นเช่นนี้สามารถมาอยู่เบื้องหน้าเราได้อย่างไร?

พวกเขาไม่ให้ความใส่ใจต่อกิจการของเราหรื อเจตจานงของเราหรื อความจริง
แต่กลับหมกมุ่นอยู่กบั วจนะทั้งหลายแทน—วจนะที่ทาให้ตาย ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถเข้ากันกับเราได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั พระคริสต์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หลังจากความจริ งเกีย่ วกับการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูได้มามีข้ นึ มนุษย์เชื่อกันเช่นนี้วา่
ในฟ้าสวรรค์น้ นั มิใช่มีเพียงพระบิดา แต่ยงั มีพระบุตรด้วย และมีแม้กระทัง่ พระวิญญาณ
นี่คือมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมที่มนุษย์ยึดถือ ว่ามีพระเจ้าดังเช่นที่กล่าวนี้อยู่ในฟ้าสวรรค์ กล่าวคือ
พระเจ้าตรี เอกภาพผูซ้ ่งึ ทรงเป็ นพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีมโนคติอนั หลงผิดเหล่านี้ นั่นคือ พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์หนึ่ง
แต่ทรงประกอบด้วยสามพระภาค
สิ่งที่พวกเหล่านั้นทั้งหมดยึดมัน่ กันอย่างหนักในมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมเข้าใจว่าเป็ นพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีเพียงสามพระภาคเป็ นหนึ่งเดียวเหล่านั้นเท่านั้นที่เป็ นทั้งหมดของพระเจ้า
หากปราศจากพระบิดาผูบ้ ริ สุทธิ์แล้ว พระเจ้าก็คงจะไม่ทรงครบสมบูรณ์ เช่นเดียวกันนั้น
พระเจ้าคงจะไม่ทรงครบสมบูรณ์ดว้ ยเช่นกันหากปราศจากพระบุตรหรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในมโนคติอนั หลงผิดของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่า
ทั้งพระบิดาแต่เพียงพระองค์เดียวหรื อพระบุตรแต่เพียงพระองค์เดียวไม่สามารถถือว่าเป็ นพระเจ้าได้
มีเพียงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยกันเท่านั้นที่สามารถถือว่าเป็ นพระเจ้าพระองค์เองได้
บัดนี้ ผูเ้ ชื่อทางศาสนาทั้งหมด และแม้กระทัง่ ผูต้ ิดตามแต่ละคนท่ามกลางพวกเจ้า ก็ยึดถือความเชื่อนี้ กระนั้น
สาหรับเรื่ องที่ว่าการเชื่อนี้จะถูกต้องหรือไม่น้นั ไม่มีใครสามารถอธิบายได้
เพราะพวกเจ้าอยู่ในหมอกแห่งความสับสนเกีย่ วกับเรื่ องต่างๆ ของพระเจ้าพระองค์เองอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่าเหล่านี้จะเป็ นมโนคติอนั หลงผิด พวกเจ้าก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิด
เพราะพวกเจ้าได้กลายเป็ นติดเชื้ออย่างหนักด้วยมโนคติอนั หลงผิดทางศาสนามากเกินไป
พวกเจ้ายอมรับมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมทางศาสนาเหล่านี้อย่างลึกซึ้งเกินไปแล้ว
และพิษนี้ได้ซึมลึกเกินไปภายในตัวพวกเจ้า ดังนั้น ในเรื่ องนี้ก็เช่นเดียวกัน
พวกเจ้าได้ยอมจานนกับอิทธิพลที่เป็ นอันตรายนี้ เพราะพระเจ้าตรี เอกภาพนั้นเพียงแค่ไม่มอี ยู่จริ ง กล่าวคือ
ตรี เอกานุภาพแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพียงแค่ไม่มีอยู่จริ ง
ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นเป็ นมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมของมนุษย์ และเป็ นการเชื่อผิดๆ ของมนุษย์
ตลอดหลายศตวรรษมานี้ มนุษย์เชื่อในตรี เอกานุภาพนี้มาตลอด
ซึ่งเกิดขึ้นโดยมโนคติอนั หลงผิดในใจของมนุษย์ มนุษย์กุเรื่ องขึ้นมา และมนุษย์ก็ไม่เคยเห็นมาก่อน
ตลอดหลายปี เหล่านี้ ได้มีคนสาคัญฝ่ ายวิญญาณมากมายหลายคนผูซ้ ่งึ ได้อธิบาย “ความหมายที่แท้จริ ง”
ของตรี เอกานุภาพ
แต่คาอธิบายเช่นนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าตรี เอกภาพว่าเป็ นสามพระองค์ในร่ างเดียวที่ต่างกันชัดเจนนั้นเป็ นคาอธิบาย

ที่คลุมเครื อและไม่ชดั เจน และผูค้ นล้วนฉงนสนเท่ห์กบั “โครงสร้าง” ของพระเจ้า
ไม่มีมนุษย์ผูย้ งิ่ ใหญ่คนใดเคยมีความสามารถในการให้คาอธิบายที่ละเอียดครบถ้วนเลย
คาอธิบายส่วนใหญ่ผ่านการรวบรวมในแง่ของการให้เหตุผลและทางทฤษฎี
แต่ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่มีความเข้าใจที่ชดั เจนอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความหมายของมัน
นี่เป็ นเพราะตรี เอกานุภาพอันยิง่ ใหญ่ที่มนุษย์ยึดถืออยู่ในหัวใจนั้นเพียงแค่ไม่มีอยู่จริ ง
เพราะไม่มีผูใ้ ดเคยเห็นรู ปทรงโฉมพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้าเลย
อีกทั้งไม่เคยมีผใู้ ดโชคดีพอที่จะได้ข้ นึ ไปเยี่ยมเยือนยังที่พานักของพระเจ้าเพื่อที่จะได้ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งของใด
บ้างปรากฏอยู่ในพระราชฐานที่พระเจ้าทรงประทับอยู่
เพื่อกาหนดพิจารณาว่าแท้ที่จริ งแล้วมีกี่หมืน่ หรื อกี่ร้อยล้านชัว่ คนที่อยู่ใน “พระนิเวศของพระเจ้า”
หรื อเพื่อเจาะลึกว่ามีกี่พระภาคที่ประกอบขึ้นเป็ นโครงสร้างในเนื้อแท้ของพระเจ้า
สิ่งที่จาเป็ นต้องได้รับการตรวจดูเป็ นหลักก็คอื การนี้ นั่นก็คือ ยุคของพระบิดาและพระบุตร
รวมถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การทรงปรากฏตามลาดับของแต่ละพระองค์ และโดยแน่แท้แล้วนั้น
การที่พวกพระองค์ทรงแยกจากกันเป็ นอย่างไร และการที่พวกพระองค์ทรงรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันเป็ นอย่างไร
น่าเสียดายที่ในหลายปี ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้
ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่สามารถกาหนดพิจารณาความจริ งของเรื่ องเหล่านี้ได้ พวกเขาทั้งหมดเพียงแค่คาดเดา
เพราะไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่ได้เคยขึ้นไปเยีย่ มเยือนยังฟ้าสวรรค์และกลับมาพร้อมกับ “รายงานการเจาะลึก”
สาหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวงเพื่อรายงานเกี่ยวกับความจริงของเรื่ องนี้แก่บรรดาผูเ้ ชื่อทางศาสนาทั้งหมดที่มีศรัทธาแ
รงกล้าและอุทิศตนที่กงั วลเกี่ยวกับตรี เอกานุภาพ
แน่นอนว่าไม่สามารถตาหนิมนุษย์ได้สาหรับการก่อให้เกิดมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายเช่นนี้
เพราะเหตุใดพระยาห์เวห์พระบิดาจึงมิได้ทรงให้พระเยซูพระบุตรร่ วมอยู่กบั พระองค์ดว้ ยเมือ่ ครั้งที่พระองค์ได้ท
รงสร้างมวลมนุษย์ข้นึ มา? หากในปฐมกาลนั้นทั้งหมดได้ดาเนินการไปโดยพระนามของพระยาห์เวห์
ก็คงจะเป็ นการดีกว่านี้ หากต้องมีการตาหนิ ก็ขอให้ตาหนิไปที่การพลาดพลั้งชัว่ ขณะของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ผูซ้ ่ึงมิได้ทรงเรียกพระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ในเวลาแห่งการทรงสร้าง
แต่กลับทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวมากกว่า
หากพวกพระองค์ได้ทรงพระราชกิจโดยพร้อมเพียงกันทั้งหมด เช่นนั้นแล้ว
พวกพระองค์จะไม่ทรงกลายเป็ นหนึ่งเดียวกันไปหรอกหรื อ? หากตั้งแต่การเริ่ มต้นจนถึงจบ
จะมีเพียงพระนามของพระยาห์เวห์เท่านั้น และไม่มีพระนามของพระเยซูจากยุคพระคุณ
หรื อหากในขณะนั้นพระองค์ยงั คงได้รับการเรี ยกขานว่าพระยาห์เวห์ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าจะไม่ทรงได้รับการละเว้นความทุกข์จากการแบ่งแยกนี้โดยมวลมนุษย์หรอกหรื อ? แน่นอนว่า

ไม่สามารถตาหนิพระยาห์เวห์สาหรับทั้งหมดนี้ได้ หากต้องมีการตาหนิ ก็ขอให้ตาหนิไปที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูซ้ ่ึงได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ต่อเนื่องมาเป็ นเวลาหลายพันปี โดยพระนามของพระยาห์เวห์
ของพระเยซู และแม้กระทัง่ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยสร้างความมึนงงและสับสนให้แก่มนุษย์จนถึงขั้นที่มนุษย์ไม่สามารถรูไ้ ด้อย่างแน่ชดั ว่าพระเจ้าคือพระองค์ใ
ด หากพระวิญญาณบริ สุทธิ์พระองค์เองได้ทรงพระราชกิจโดยปราศจากรู ปทรงหรื อพระฉายา และยิ่งไปกว่านั้น
โดยปราศจากพระนามดังเช่นพระเยซู และมนุษย์ไม่สามารถทั้งสัมผัสหรือมองเห็นพระองค์ได้
มีเพียงการได้ยินเสียงทั้งหลายของฟ้าร้องเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
พระราชกิจประเภทนี้จะไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ มวลมนุษย์มากกว่าหรอกหรื อ? ดังนั้น
บัดนี้จะสามารถทาอะไรได้เล่า?
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ได้สุมรวมกันจนสูงดังภูเขาและกว้างดังทะเล
ถึงขนาดที่พระเจ้าในยุคปัจจุบนั ก็ไม่ทรงสามารถทนทานกับมโนคติอนั หลงผิดเหล่านั้นได้อกี ต่อไปและอับจนห
นทางโดยสิ้นเชิง ในอดีตเมื่อครั้งที่มีเพียงพระยาห์เวห์ พระเยซู
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ระหว่างพวกพระองค์เท่านั้น มนุษย์ก็อบั จนหนทางที่จะรับมือได้อยู่แล้ว
และบัดนี้มีการเพิ่มเข้ามาขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
ผูซ้ ่ึงกล่าวกันไปอีกว่าทรงเป็ นพระภาคหนึ่งของพระเจ้าด้วยเช่นกัน ผูใ้ ดเล่าจะรู ้ว่าพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด
และในพระองค์ใดจากตรี เอกานุภาพที่พระองค์ได้ทรงผสมรวมอยู่ดว้ ยหรื อซ่อนเร้นอยูภ่ ายในมาเป็ นเวลากี่ปีแล้
ว? มนุษย์สามารถแบกรับการนี้ได้หรื อไม่?
พระเจ้าตรี เอกภาพแต่เพียงพระองค์เดียวก็ทาให้มนุษย์ตอ้ งใช้เวลาชัว่ ชีวิตเพื่ออธิบายแล้ว แต่บดั นี้มี
“พระเจ้าหนึ่งเดียวในสี่พระองค์” การนี้จะสามารถอธิบายได้อย่างไร? เจ้าสามารถอธิบายการนี้ได้หรื อไม่?
พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย! พวกเจ้าเชื่อในพระเจ้าเช่นนี้มาจนกระทัง่ ถึงวันนี้อย่างไร? เรานับถือพวกเจ้าจริ งๆ
พระเจ้าตรี เอกภาพก็หนักพออยู่แล้ว
พวกเจ้าสามารถมีความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนเช่นนั้นในพระเจ้าหนึ่งเดียวในสี่พระองค์น้ีต่อไปได้อย่างไร?
พวกเจ้าได้รับการเร่ งเร้าให้ออกไป แต่ทว่าพวกเจ้าปฏิเสธ ช่างเหลือเชื่อนัก! พวกเจ้าช่างน่าทึ่งจริ งๆ!
บุคคลหนึ่งสามารถไปไกลถึงขนาดที่เชื่อในพระเจ้าสี่พระภาคได้และไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่างแท้จริ
ง พวกเจ้าไม่คิดว่านี่เป็ นปาฏิหาริ ยห์ รอกหรื อ?
เราไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเจ้าสามารถทางานที่เป็ นปาฏิหาริ ยย์ งิ่ ใหญ่เช่นนั้นได้! เราขอบอกพวกเจ้าว่า
ในความจริ งนั้น พระเจ้าตรี เอกภาพไม่มีอยู่จริ งไม่ว่าที่ใดในจักรวาลนี้
พระเจ้าไม่ทรงมีพระบิดาและไม่ทรงมีพระบุตร
และนับประสาอะไรที่จะมีมโนทัศน์ว่าพระบิดาและพระบุตรทรงใช้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ร่วมกันเพื่อเป็ นเครื่ อง

มือ ทั้งหมดนี้เป็ นการเข้าใจผิดยิ่งใหญ่ที่สุดและเพียงแค่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้!
แต่ทว่าแม้กระทัง่ การเข้าใจผิดเช่นนั้นก็มีตน้ กาเนิดของมันและไม่ใช่จะปราศจากพื้นฐานโดยสิ้นเชิง
เพราะจิตใจของพวกเจ้ามิใช่เรี ยบง่ายเพียงนั้น และความคิดของพวกเจ้าก็มิใช่ปราศจากเหตุผล
ในทางตรงกันข้าม ทั้งความคิดและจิตใจของพวกเจ้านั้นเหมาะสมและชาญฉลาดมากทีเดียว
มากจนถึงขั้นทีไ่ ม่อาจมีสิ่งใดสามารถผ่านเข้าไปในพวกมันได้แม้กระทัง่ ซาตานตนใด
ความน่าเสียดายก็คือว่าความคิดเหล่านี้ลว้ นเป็ นการเข้าใจผิดและเพียงแค่ไม่มีอยู่จริ ง!
พวกเจ้าไม่ได้มองเห็นความจริ งที่แท้จริงเลย พวกเจ้าเพียงกาลังทาการคาดเดาและจินตนาการเท่านั้น
จากนั้นก็สร้างมันทั้งหมดขึ้นมาเป็ นเรื่ องราวหนึ่งเพื่อให้ได้รับความเชื่อใจของคนอื่นอย่างหลอกลวงและเพื่อให้
ได้รับอานาจเหนือบรรดาผูค้ นที่โง่เขลาที่สุดเหล่านั้นซึ่งไม่มีเชาว์น์ปัญญาและเหตุผล เพื่อที่พวกเขาจะเชื่อใน
“คาสอนที่เชี่ยวชาญ” อันยิ่งใหญ่และเป็ นที่เลื่องลือของพวกเจ้า การนี้เป็ นความจริงหรื อไม่?
นี่คือหนทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ควรได้รับหรื อไม่? ทั้งหมดนั้นช่างไร้สาระ! ไม่มีถอ้ ยคาที่เหมาะสมสักคาเดียว!
ตลอดหลายปี ที่ผ่านมานี้ พระเจ้าได้ทรงถูกพวกเจ้าแบ่งออกมาในลักษณะนี้ โดยถูกแบ่งให้บางลงเรื่อยๆ
ในแต่ละชัว่ คน จนถึงขนาดที่พระเจ้าหนึ่งเดียวได้ถูกแบ่งออกเป็ นพระเจ้าสามพระภาคอย่างเปิ ดเผย
และบัดนี้มนั เพียงเป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์ที่จะรวมพระเจ้าให้เป็ นหนึ่งเดียวอีกครั้ง
เพราะพวกเจ้าได้แบ่งพระองค์ออกอย่างละเอียดเกินไปแล้ว!
หากไม่ใช่เพราะงานฉับพลันของเราก่อนที่มนั จะสายเกินไป
ก็คงยากที่จะกล่าวว่าพวกเจ้าจะยังคงดาเนินในหนทางนี้อย่างโจ่งแจ้งต่อไปอีกนานเพียงใด!
ในการแบ่งพระเจ้าในลักษณะนี้ต่อไปนั้น พระองค์จะยังคงทรงสามารถเป็ นพระเจ้าของพวกเจ้าได้อย่างไร?
พวกเจ้าจะยังคงจาพระเจ้าได้อยู่หรื อไม่?
พวกเจ้าจะยังคงยอมรับพระองค์ว่าเป็ นบรรพบุรุษของพวกเจ้าและกลับมาหาพระองค์อยู่หรือไม่?
หากเรามาถึงล่าช้ากว่านี้สักนิด มันมีแนวโน้มที่พวกเจ้าคงจะได้ส่ง “พระบิดาและพระบุตร”
คือพระยาห์เวห์และพระเยซู กลับไปยังอิสราเอล
และอ้างว่าพวกเจ้าเป็ นพระภาคหนึ่งของพระเจ้าด้วยตัวพวกเจ้าเองไปเสียแล้ว โชคดีที่บดั นี้เป็ นยุคสุดท้าย
ในที่สุดวันนี้ที่เรารอคอยมานานได้มาถึงแล้ว
และมีเพียงหลังจากเราได้ดาเนินงานช่วงระยะนี้ดว้ ยมือของเราเองเท่านั้น
การแบ่งพระเจ้าพระองค์เองของพวกเจ้าจึงจะได้ยุติลง หากไม่ใช่เพราะการนี้
พวกเจ้าก็คงจะได้บานปลายออกไป
กระทัง่ วางซาตานทั้งหมดท่ามกลางพวกเจ้าไว้บนโต๊ะของพวกเจ้าเพื่อนมัสการไปแล้ว นี่คือชั้นเชิงของพวกเจ้า!
นี่คือวิธีการในการแบ่งพระเจ้าของพวกเจ้า! บัดนี้พวกเจ้าจะทาเช่นนี้ต่อไปหรื อไม่? เราขอถามพวกเจ้าว่า

มีพระเจ้ากี่องค์? พระเจ้าองค์ใดที่จะนาความรอดมาให้พวกเจ้า?
ที่พวกเจ้าอธิษฐานอยู่เสมอนั้นคืออธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง หรื อองค์ที่สาม?
องค์ใดในพวกพระองค์ที่พวกเจ้าเชื่ออยู่เสมอ? คือพระบิดาใช่หรื อไม่? หรื อว่าพระบุตร?
หรื อว่าคือพระวิญญาณ? จงบอกเรามาว่าเจ้าเชื่อในองค์ใด ถึงแม้ว่าด้วยทุกคาพูดเจ้าจะบอกว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้า
สิ่งที่พวกเจ้าเชื่ออย่างแท้จริงนั้นก็คือสมองของพวกเจ้าเอง! พวกเจ้าเพียงแค่ไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเจ้า!
และถึงกระนั้นในจิตใจของพวกเจ้าคือ “ตรี เอกานุภาพ” เช่นนั้นจานวนหนึ่ง! พวกเจ้าไม่ยอมรับหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากพระราชกิจสามช่วงระยะเหล่านี้ถูกประเมินสอดคล้องกับมโนทัศน์ของตรี เอกานุภาพ เช่นนั้นแล้ว
ก็ตอ้ งมีพระเจ้าสามพระภาคเนื่องจากพระราชกิจที่แต่ละพระองค์ทรงดาเนินการไม่เป็ นแบบเดียวกัน
หากคนใดท่ามกลางพวกเจ้ากล่าวว่าตรี เอกานุภาพมีอยู่จริง
เช่นนั้นแล้วก็จงอธิบายว่าแท้ที่จริ งแล้วพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระองค์น้ีคือสิ่งใดกันแน่
พระบิดาผูบ้ ริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งใด? พระบุตรทรงเป็ นสิ่งใด? พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งใด?
พระยาห์เวห์คือพระบิดาผูบ้ ริ สุทธิ์กระนั้นหรือ? พระเยซูคือพระบุตรกระนั้นหรื อ? เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งใด? พระบิดาไม่ทรงเป็ นพระวิญญาณหรอกหรื อ?
เนื้อแท้ของพระบุตรมิใช่พระวิญญาณด้วยหรอกหรือ?
พระราชกิจของพระเยซูมิใช่พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ? พระราชกิจของพระยาห์เวห์ ณ
เวลาที่ดาเนินการโดยพระวิญญาณมิใช่แบบเดียวกันกับของพระเยซูหรอกหรือ?
พระเจ้าทรงสามารถมีพระวิญญาณได้กี่ดวง? ตามคาอธิบายของเจ้านั้น ทั้งสามพระองค์ที่มีพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือหนึ่งเดียว หากการนี้เป็ นเช่นนี้ เช่นนั้นแล้ว ก็มีพระวิญญาณสามดวง
แต่การจะมีพระวิญญาณสามดวงหมายความว่ามีพระเจ้าสามพระองค์
การนี้หมายความว่าไม่มีพระเจ้าที่แท้จริ งหนึ่งเดียวใดๆ เลย
พระเจ้าประเภทนี้จะยังคงทรงมีเนื้อแท้ภายในของพระเจ้าได้อย่างไร?
หากเจ้ายอมรับว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงสามารถมีบุตรและเป็ นบิดาได้อย่างไร?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็ นเพียงมโนคติอนั หลงผิดของพวกเจ้าหรอกหรื อ? มีพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น
พระองค์เดียวเท่านั้นในพระเจ้าพระองค์น้ี และพระวิญญาณของพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น
ดังที่มีการเขียนลงในพระคัมภีร์ว่า “มีพระวิญญาณบริ สุทธิ์หนึ่งเดียวเท่านั้น และพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น”
ไม่ว่าพระบิดาและพระบุตรที่เจ้าพูดถึงนั้นจะมีอยู่จริ งหรื อไม่ก็ตาม
แต่สุดท้ายแล้วมีเพียงพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น และเนื้อแท้ของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่พวกเจ้าเชื่อนั้นคือเนื้อแท้ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ แต่พระองค์ทรงสามารถบังเกิดเป็ นมนุษย์และดารงพระชนม์ชพี ท่ามกลางมนุษย์ได้
รวมถึงทรงอยู่เหนือสรรพสิง่ พระวิญญาณของพระองค์ทรงครอบคลุมทัง้ หมดและทรงสถิตทัว่ ทุกหนแห่ง
พระองค์ทรงสามารถสถิตในเนื้อหนังและในจักรวาลและเหนือจักรวาลในเวลาเดียวกันได้
ในเมื่อผูค้ นทั้งหมดกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
ก็มีพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีผใู้ ดสามารถแบ่งแยกพระองค์ได้ตามใจชอบ!
พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวเท่านั้น และพระองค์หนึ่งเดียวเท่านั้น และนัน่ คือพระวิญญาณของพระเจ้า

หากการเป็ นดังเช่นที่เจ้ากล่าว คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว
พวกพระองค์จะไม่ทรงเป็ นพระเจ้าสามพระภาคหรอกหรื อ? พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งหนึ่ง
พระบุตรเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง และพระบิดาก็ยงั ทรงเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง
องค์ท้งั หลายของพวกพระองค์แตกต่างกันและเนื้อแท้ของพวกพระองค์ก็แตกต่างกัน เช่นนั้นแล้ว
แต่ละพระองค์จะทรงสามารถเป็ นพระภาคของพระเจ้าพระองค์เดียวได้อย่างไร?
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นพระวิญญาณ การนี้ง่ายสาหรับมนุษย์ที่จะเข้าใจ หากการนี้เป็ นดังนั้น เช่นนั้นแล้ว
พระบิดาก็ทรงเป็ นพระวิญญาณเช่นนั้นมากยิ่งกว่าเสียอีก
พระองค์ไม่เคยได้เสด็จลงมายังแผ่นดินโลกและไม่เคยได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงเป็ นพระยาห์เวห์พระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ และพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณด้วยอย่างแน่นอน
เช่นนั้นแล้ว สัมพันธภาพระหว่างพระองค์กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นอย่างไร?
มันคือสัมพันธภาพระหว่างพระบิดากับพระบุตรใช่หรื อไม่?
หรื อมันคือสัมพันธภาพระหว่างพระวิญญาณบริ สุทธิ์กบั พระวิญญาณของพระบิดา?
เนื้อแท้ของพระวิญญาณแต่ละดวงเป็ นแบบเดียวกันหรื อไม่?
หรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งของพระบิดา? การนี้จะสามารถอธิบายได้อย่างไร?
และเช่นนั้นแล้ว สัมพันธภาพระหว่างพระบุตรกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นอย่างไร?
มันคือสัมพันธภาพระหว่างพระวิญญาณทั้งสองหรื อสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กบั พระวิญญาณ?
ทั้งหมดเหล่านี้คือเรื่ องที่ไม่สามารถมีคาอธิบายได้! หากพวกพระองค์ลว้ นเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียว
เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สามารถมีการพูดถึงสามพระองค์ได้ เพราะพวกพระองค์ทรงมีพระวิญญาณดวงเดียว
หากพวกพระองค์ทรงเป็ นองค์ที่แตกต่างกันชัดเจน เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญาณของพวกพระองค์ก็คงจะมีพระกาลังที่ผนั แปร
และพวกพระองค์ก็คงจะไม่สามารถเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวดวงเดียวได้โดยง่าย มโนทัศน์เกี่ยวกับพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ีเหลวไหลที่สุด! การนี้แยกพระเจ้าและแบ่งพระองค์ออกเป็ นสามพระองค์
แต่ละพระองค์มีสถานะหนึ่งและพระวิญญาณ
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะยังคงทรงสามารถเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวและพระเจ้าหนึ่งเดียวได้อย่างไร?
จงบอกเรามา ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งภายในนั้นได้รับการทรงสร้างโดยพระบิดา พระบุตร
หรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์กนั แน่? บางคนกล่าวว่าพวกพระองค์ได้ทรงสร้างมันทั้งหมดมาด้วยกัน เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ใดที่ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์? เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระบุตร หรื อพระบิดากันแน่?
บางคนกล่าวว่าพระบุตรนัน่ เองคือผูท้ ี่ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์ เช่นนั้นแล้ว
พระบุตรในเนื้อแท้น้นั ทรงเป็ นพระองค์ใด?

พระองค์มิใช่ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญาณของพระเจ้าหรอกหรือ?
การจุติเป็ นมนุษย์เรียกพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ดว้ ยพระนามของพระบิดาจากมุมมองของมนุษย์ผถู้ ูกสร้าง
เจ้าไม่ตระหนักหรื อว่าพระเยซูประสูติโดยผ่านทางการตั้งครรภ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
ภายในพระองค์คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ว่าเจ้าจะกล่าวอย่างไรก็ตาม
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในฟ้าสวรรค์
เพราะพระองค์ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญาณของพระเจ้า แนวคิดเกี่ยวกับพระบุตรนี้ไม่จริงเลย
พระวิญญาณหนึ่งเดียวนัน่ เองที่เป็ นผูซ้ ่ึงดาเนินการพระราชกิจทั้งหมด พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้น
นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดาเนินการพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ใดคือพระวิญญาณของพระเจ้า?
มิใช่พระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ? มิใช่พระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรือที่ทรงพระราชกิจในพระเยซู?
หากพระราชกิจนั้นมิได้รับการดาเนินการโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว (นั่นคือ พระวิญญาณของพระเจ้า)
เช่นนั้นแล้ว พระราชกิจของพระองค์จะสามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์เองแล้วได้หรื อ?
เมื่อพระเยซูทรงเรี ยกพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ดว้ ยพระนามของพระบิดาในขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐาน
การนี้กระทาจากมุมมองของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น
เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสวมใส่เนื้อหนังที่ปกติและธรรมดาและทรงมีเครื่ องห่อหุ้มภายนอกเป็ นสิ่
งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งเท่านั้น ถึงแม้ว่าภายในพระองค์จะทรงเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้า
แต่การปรากฏภายนอกของพระองค์ยงั คงเป็ นการปรากฏของมนุษย์ปกติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ น “บุตรมนุษย์” ที่มนุษย์ท้งั หมดได้กล่าวถึง รวมถึงพระเยซูพระองค์เองได้ทรงตรัสถึง
เมื่อคานึงถึงว่าพระองค์ได้รับการเรี ยกขานว่าบุตรมนุษย์ พระองค์ทรงเป็ นบุคคลหนึ่ง (ไม่ว่าผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง
คนเราจะมีเปลือกภายนอกเป็ นมนุษย์ในทุกกรณี)
ที่ถือกาเนิดมาในครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งของผูค้ นธรรมดา เพราะฉะนั้น
การที่พระเยซูทรงเรี ยกพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ดว้ ยพระนามของพระบิดาก็เป็ นแบบเดียวกับวิธีที่พวกเจ้าเรี ยกพระอ
งค์ว่าพระบิดาในตอนแรก พระองค์ทรงทาเช่นนั้นจากมุมมองของมนุษย์ที่ถูกสร้าง
พวกเจ้ายังจาคาอธิษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสอนให้พวกเจ้าท่องจาได้หรือไม่?
“พระบิดาของพวกเราในฟ้าสวรรค์…”
พระองค์ได้ทรงขอให้มนุษย์ทุกคนเรี ยกพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ดว้ ยพระนามของพระบิดา
และในเมื่อพระองค์ได้ทรงเรี ยกพระองค์ว่าพระบิดาเช่นกัน
พระองค์ทรงทาเช่นนั้นจากมุมมองของผูห้ นึ่งที่ยนื อยู่ในฐานรากที่เท่าเทียมกับพวกเจ้าทั้งหมด
ในเมื่อพวกเจ้าได้เรี ยกพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ดว้ ยพระนามของพระบิดา
นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงมองพระองค์เองว่าอยู่บนรากฐานที่เท่าเทียมกับพวกเจ้า

และในฐานะมนุษย์คนหนึ่งบนแผ่นดินโลกที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรร (นัน่ คือ พระบุตรของพระเจ้า)
หากพวกเจ้าเรี ยกพระเจ้าว่าพระบิดา นี่ไม่ใช่เพราะพวกเจ้าเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งหรอกหรื อ?
ไม่ว่าสิทธิอานาจของพระเยซูบนแผ่นดินโลกจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ก่อนหน้าการตรึงกางเขนนั้น
พระองค์ทรงเป็ นเพียงบุตรมนุษย์ ที่ถูกปกครองโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (นั่นคือ พระเจ้า)
และเป็ นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายของแผ่นดินโลก
เพราะพระองค์ยงั มิได้ทรงทาให้พระราชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์ เพราะฉะนั้น
การที่พระองค์ทรงเรียกพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ว่าพระบิดาจึงเป็ นเพียงความถ่อมพระทัยและการเชื่อฟังของพระอง
ค์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การที่พระองค์ตรัสกับพระเจ้า (นั่นคือ พระวิญญาณในฟ้าสวรรค์)
ในลักษณะเช่นนั้นมิได้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระวิญญาณของพระเจ้าในฟ้าสวรรค์
ในทางตรงกันข้าม มันเป็ นเพียงว่ามุมมองของพระองค์น้นั แตกต่างไป
ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์ที่แตกต่างกัน การมีอยู่ขององค์ท้งั หลายที่แตกต่างกันชัดเจนนั้นเป็ นการเข้าใจผิด!
ก่อนหน้าการตรึ งกางเขนของพระองค์น้นั พระเยซูทรงเป็ นบุตรมนุษย์ที่ถูกพันธนาการโดยข้อจากัดต่างๆ
ของเนื้อหนัง และพระองค์มไิ ด้ทรงมีสิทธิอานาจของพระวิญญาณอย่างเต็มเปี่ ยม
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสามารถเพียงแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาจากมุมมองของสิ่งมีชีวิตทรงส
ร้างหนึ่งเท่านั้น นัน่ เป็ นดังที่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานสามครั้งในเกทเสมนีว่า
“อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์”
ก่อนที่พระองค์จะถูกวางบนกางเขน พระองค์ทรงเป็ นแต่เพียงกษัตริ ยข์ องชาวยิว พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์
บุตรมนุษย์ และไม่ใช่ร่างที่มีพระสิริ
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาจากจุดยืนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง บัดนี้
เจ้าไม่สามารถกล่าวได้ว่าทุกคนที่เรี ยกพระเจ้าว่าพระบิดาเป็ นพระบุตร หากการนี้เป็ นเช่นนั้นแล้วไซร้
พวกเจ้าจะไม่ได้กลายเป็ นพระบุตรกันทั้งหมดทันทีที่พระเยซูได้ทรงสอนคาอธิษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้พ
วกเจ้าหรอกหรื อ? หากพวกเจ้ายังคงไม่เชื่อ เช่นนั้นแล้วจงบอกเรามา พระองค์ใดคือผูท้ ี่พวกเจ้าเรี ยกว่าพระบิดา?
หากเจ้ากาลังอ้างถึงพระเยซู เช่นนั้นแล้ว พระองค์ใดคือพระบิดาของพระเยซูสาหรับพวกเจ้ากันเล่า?
หลังจากที่พระเยซูเสด็จจากไปแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับพระบิดาและพระบุตรนี้ก็ไม่มอี ีกแล้ว
แนวคิดนี้เหมาะสมเฉพาะกับหลายปี ที่พระเยซูทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่านั้น ภายใต้รูปการแวดล้อมอื่นๆ
ทั้งหมดนั้น
สัมพันธภาพนั้นคือสัมพันธภาพระหว่างองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งเมื่อพวกเ
จ้าเรี ยกพระเจ้าว่าพระบิดา ไม่มีช่วงเวลาที่แนวคิดเกี่ยวกับตรี เอกานุภาพแห่งพระบิดา พระบุตร

และพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ีสามารถยืนอยู่ได้ มันคือการเข้าใจผิดที่แทบจะไม่ได้พบเห็นตลอดหลายยุค
และมันไม่มีอยู่จริ ง!
ตัดตอนมาจาก “ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 298
นี่อาจทาให้ผูค้ นส่วนใหญ่นึกถึงพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือปฐมกาล ความว่า
“ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา” เมื่อคานึงถึงว่าพระเจ้าทรงตรัสว่า ให้ “เรา”
สร้างมนุษย์ตามฉายา “ของเรา” เช่นนั้นแล้ว “เรา” บ่งบอกถึงสองขึ้นไป เนื่องจากพระองค์ได้ทรงระบุว่า “เรา”
เช่นนั้นแล้วก็ไม่ใช่มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียว ในหนทางนี้
มนุษย์ได้เริ่ มคิดในความเป็ นนามธรรมขององค์ที่แตกต่างกันชัดเจน
และจากพระวจนะเหล่านี้ก็ได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ข้ นึ มา
เช่นนั้นแล้วพระบิดาทรงเป็ นเหมือนสิ่งใด? พระบุตรทรงเป็ นเหมือนสิ่งใด?
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นเหมือนสิ่งใด?
มันอาจสามารถเป็ นไปได้หรื อไม่ที่มวลมนุษย์ของวันนี้จะถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาขององค์หนึ่งเดียวที่เกิดจากก
ารรวมกันของสามองค์? เช่นนั้นแล้ว ฉายาของมนุษย์จะเป็ นเหมือนพระฉายาของพระบิดา พระบุตร
หรื อพระวิญญาณบริ สุทธิ์กนั เล่า? มนุษย์ถกู สร้างตามพระฉายาของพระองค์ใดของพระเจ้ากันเล่า?
แนวคิดนี้ของมนุษย์แค่ไม่ถูกต้องและไร้สาระสิ้นดี!
มันทาได้เพียงแค่แบ่งพระเจ้าหนึ่งเดียวออกเป็ นพระเจ้าหลายพระองค์เท่านั้น ณ
เวลาที่โมเสสได้เขียนหนังสือปฐมกาล เป็ นเวลาหลังจากที่มวลมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นภายหลังการทรงสร้างโลก
ในแรกเริ่ มนั้น เมื่อโลกได้เริ่ มต้นขึ้น โมเสสไม่ได้ดารงอยู่
และโมเสสไม่ได้เขียนพระคัมภีร์จนกระทัง่ หลังจากนั้นนานมาก ดังนั้น
เป็ นไปได้อย่างไรที่เขาอาจสามารถรู ้ว่าพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ได้ตรัสสิ่งใด?
เขาไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้ ในพันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร์
ไม่มีการกล่าวถึงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยมีเพียงการกล่าวถึงพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่านั้น คือพระยาห์เวห์
ที่ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในอิสราเอล
พระองค์ได้รับการเรียกขานโดยพระนามที่แตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุค
แต่นี่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแต่ละพระนามอ้างอิงถึงองค์ที่แตกต่างกัน หากการนี้เป็ นดังนั้น เช่นนั้นแล้ว
จะไม่มีองค์ที่นับไม่ถว้ นในพระเจ้าหรอกหรื อ? สิง่ ที่เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมคือพระราชกิจของพระยาห์เวห์
พระราชกิจช่วงระยะของพระเจ้าพระองค์เองสาหรับการเริ่ มต้นในยุคธรรมบัญญัติ มันคือพระราชกิจของพระเจ้า
และมันได้เป็ นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ และมันได้ยนื หยัดขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงบัญชา
ไม่มีสักครั้งที่พระยาห์เวห์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบิดาที่เสด็จมาเพื่อดาเนินพระราชกิจ
และพระองค์ไม่เคยเผยพระวจนะว่าพระบุตรเสด็จมาเพื่อไถ่มวลมนุษย์ เมื่อกล่าวถึงเวลาของพระเยซู

มีเพียงการกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่านั้น
มิใช่กล่าวว่าเป็ นพระบุตรผูซ้ ่ึงได้เสด็จมา
เพราะยุคทั้งหลายนั้นไม่เหมือนกันและพระราชกิจที่พระเจ้าพระองค์เองทรงกระทานั้นก็แตกต่างกันด้วย
พระองค์จงึ ทรงจาเป็ นต้องดาเนินพระราชกิจของพระองค์ภายในอาณาเขตที่แตกต่างกัน ในหนทางนี้
อัตลักษณ์ที่พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
มนุษย์เชื่อว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระบิดาของพระเยซู แต่การนี้มิได้เป็ นที่ยอมรับโดยแท้จริงจากพระเยซู
ผูซ้ ่ึงได้ตรัสว่า “เราไม่เคยถูกแยกแยะออกเป็ นพระบิดาและพระบุตร เราและพระบิดาในฟ้าสวรรค์เป็ นหนึ่งเดียว
พระบิดาทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระบิดา เมื่อมนุษย์มองเห็นพระบุตร
พวกเขากาลังมองเห็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์” เมื่อมีการกล่าวถึงทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะเป็ นพระบิดาหรื อพระบุตร
พวกพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียว มิได้ถกู แบ่งแยกออกเป็ นองค์ท้งั หลายที่แยกต่างหาก
ทันทีที่มนุษย์พยายามที่จะอธิบาย เรื่ องต่างๆ
ก็สลับซับซ้อนไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับองค์ท้งั หลายที่แตกต่างกันชัดเจน รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณ เมื่อมนุษย์กล่าวถึงองค์ท้งั หลายที่แยกต่างหาก
นี่มิใช่การทาให้พระเจ้าทรงเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นมาหรอกหรื อ?
มนุษย์ถงึ ขั้นจัดอันดับองค์ท้งั หลายให้เป็ นองค์ที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม
ทั้งหมดเหล่านี้เป็ นแต่เพียงการจินตนาการของมนุษย์เท่านั้น ไม่ควรค่าแก่การอ้างอิง
และไม่เป็ นความจริ งโดยสิ้นเชิง! หากเจ้าถามเขาว่า “มีพระเจ้ากี่องค์?” เขาก็คงจะกล่าวว่า
พระเจ้าคือตรี เอกานุภาพแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นคือ พระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
หากเจ้าถามอีกครั้งว่า “พระองค์ใดคือพระบิดา?” เขาก็คงจะกล่าวว่า
“พระบิดาคือพระวิญญาณของพระเจ้าในสวรรค์ พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ง
และทรงเป็ นองค์เจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์” “เช่นนั้นแล้วพระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระวิญญาณกระนั้นหรื อ?”
เขาก็คงจะกล่าวว่า “ใช่!” หากเจ้าถามเขาอีกว่า “พระองค์ใดคือพระบุตร?”
เขาก็คงจะกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรอย่างแน่นอน “เช่นนั้นแล้ว เรื่องราวของพระเยซูคืออะไร?
พระองค์เสด็จมาจากที่ไหน?” เขาก็คงจะกล่าวว่า
“พระเยซูประสูติจากนางมารียโ์ ดยผ่านทางการตั้งครรภ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์” เช่นนั้นแล้ว
เนื้อแท้ของพระองค์มิใช่พระวิญญาณด้วยหรอกหรื อ?
พระราชกิจของพระองค์มิใช่เป็ นตัวแทนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เช่นกันหรอกหรื อ?
พระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระวิญญาณ และเนื้อแท้ของพระเยซูก็เป็ นดังนั้นด้วยเช่นกัน บัดนี้ในยุคสุดท้าย
ไม่จาเป็ นต้องกล่าวเลยว่าพระวิญญาณนั่นเองที่ยงั คงทรงพระราชกิจอยู่

พวกพระองค์จะทรงสามารถเป็ นองค์ท้งั หลายที่แตกต่างกันได้อย่างไร?
มันมิใช่แค่เพียงพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงดาเนินพระราชกิจของพระวิญญาณจากมุมมองที่แตกต่างกันไปเท่
านั้นหรอกหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนั้น จึงไม่มีความแตกต่างระหว่างองค์ท้งั หลาย
พระเยซูได้ทรงสถิตในครรภ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
พระราชกิจของพระองค์คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างแน่นอน
ในช่วงระยะแรกของพระราชกิจที่ดาเนินการโดยพระยาห์เวห์น้นั พระองค์มิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
อีกทั้งมิได้ทรงปรากฏต่อมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จงึ ไม่เคยมองเห็นการทรงปรากฏของพระองค์
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่เพียงใดและสูงเพียงใด พระองค์ยงั คงทรงเป็ นพระวิญญาณ
พระเจ้าพระองค์เอง ผูซ้ ่งึ เป็ นพระองค์แรกที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ กล่าวคือ
พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้า เมื่อพระองค์ได้ตรัสกับมนุษย์จากท่ามกลางหมู่เมฆนั้น
พระองค์ทรงเป็ นเพียงพระวิญญาณ ไม่มีผูใ้ ดได้เป็ นประจักษ์พยานการทรงปรากฏของพระองค์
มีเพียงในยุคพระคุณเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์ในแคว้นยูเดีย
เท่านั้น มนุษย์จงึ ได้มองเห็นพระฉายาแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกในฐานะชาวยิวคนหนึ่ง
ความรู ้สึกของพระยาห์เวห์น้นั ไม่สามารถสานึกรับรู ้ได้ อย่างไรก็ตาม
พระองค์ได้ทรงสถิตในครรภ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นคือ
ได้ทรงสถิตในครรภ์โดยพระวิญญาณของพระยาห์เวห์พระองค์เอง
และพระเยซูยงั คงได้ประสูติมาเป็ นรู ปจาแลงของพระวิญญาณของพระเจ้า
สิ่งที่มนุษย์ได้มองเห็นครั้งแรกคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่เสด็จลงมายังพระเยซูเหมือนนกพิราบ
นั่นมิใช่พระวิญญาณของพระเยซูแต่เพียงพระองค์เดียว แต่เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ต่างหาก เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญาณของพระเยซูสามารถแยกออกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้กระนั้นหรื อ?
หากพระเยซูทรงเป็ นพระเยซู พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว
พวกพระองค์จะสามารถเป็ นหนึ่งเดียวได้อย่างไร?
พระราชกิจคงมิอาจได้รับการดาเนินการได้หากเป็ นเช่นดังนั้น พระวิญญาณภายในพระเยซู
พระวิญญาณในฟ้าสวรรค์ และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ลว้ นเป็ นหนึ่งเดียว
พระวิญญาณนั้นสามารถเรียกได้ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวิญญาณของพระเจ้า
พระวิญญาณที่เพิ่มกาลังขึ้นเจ็ดเท่า และพระวิญญาณผูท้ รงครอบคลุมทั้งหมด
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสามารถดาเนินพระราชกิจได้มากมาย
พระองค์ทรงสามารถสร้างโลกและทาลายมันโดยการให้น้ าท่วมแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงสามารถไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง และยิ่งไปกว่านั้น

พระองค์ทรงสามารถพิชิตและทาลายมวลมนุษย์ท้งั ปวงได้
พระราชกิจนี้ลว้ นได้รับการดาเนินการโดยพระเจ้าพระองค์เอง
และไม่สามารถได้รับการดาเนินการโดยองค์อื่นใดของพระเจ้าแทนพระองค์ได้
พระวิญญาณของพระองค์สามารถได้รับการเรียกขานโดยพระนามของพระยาห์เวห์และพระเยซู
รวมถึงองค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระคริ สต์
พระองค์ทรงสามารถกลายเป็ นบุตรมนุษย์ได้ดว้ ยเช่นกัน
พระองค์ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกด้วยเช่นกัน
พระองค์สถิตอยู่สูงเหนือจักรวาลทั้งหลายและท่ามกลางฝูงชน
พระองค์ทรงเป็ นองค์เจ้านายองค์เดียวแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก!
นับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้างจนกระทัง่ ถึงบัดนี้
พระราชกิจนี้ได้รับการดาเนินการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์เอง
ไม่ว่าจะเป็ นพระราชกิจในฟ้าสวรรค์หรื อในเนื้อหนัง ทั้งหมดล้วนดาเนินการโดยพระวิญญาณของพระองค์เอง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง ไม่ว่าในฟ้าสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก
ล้วนอยู่ในอุง้ พระหัตถ์อนั ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ ทั้งหมดนี้คือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง
และไม่มีผใู้ ดสามารถดาเนินการแทนพระองค์ได้ ในฟ้าสวรรค์น้ นั
พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณแต่ก็ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองด้วยเช่นกัน ท่ามกลางพวกมนุษย์น้นั
พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังแต่กย็ งั คงทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองอยู่
ถึงแม้ว่าพระองค์อาจได้รับการเรี ยกขานโดยหลายแสนพระนาม พระองค์ก็ยงั คงทรงเป็ นพระองค์เอง
และพระราชกิจทั้งหมดนั้นคือการแสดงออกโดยตรงของพระวิญญาณของพระองค์
การไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงโดยผ่านทางการตรึ งกางเขนของพระองค์น้นั เป็ นพระราชกิจโดยตรงของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และดังนั้นจึงเป็ นการประกาศต่อชนชาติท้งั มวลและแผ่นดินทั้งมวลในระหว่างยุคสุดท้ายด้วยเช่นกัน
ตลอดเวลานั้น พระเจ้าสามารถได้รับการเรียกขานว่าพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวและผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
พระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงครอบคลุมทั้งหมด องค์ท้งั หลายที่แตกต่างกันนั้นไม่มีอยู่จริง
นับประสาอะไรที่จะมีแนวคิดนี้เกี่ยวกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มีเพียงพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก!
ตัดตอนมาจาก “ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 299
แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้ายืดขยายเป็ นเวลาหกพันปี และถูกแบ่งออกเป็ นสามยุคตามความแตกต่างในพร
ะราชกิจของพระองค์ กล่าวคือ ยุคแรกคือยุคธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม ยุคที่สองคือยุคพระคุณ
และยุคที่สามคือยุคสุดท้าย—ยุคแห่งราชอาณาจักร ในแต่ละยุคนั้นเป็ นตัวแทนของพระอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
นี่เป็ นเพียงเพราะความแตกต่างในพระราชกิจเท่านั้น นั่นคือ ข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระราชกิจ
ช่วงระยะแรกของพระราชกิจในระหว่างยุคพระคุณนั้นได้รับการดาเนินการในอิสราเอล
และช่วงระยะที่สองที่ประกอบด้วยพระราชกิจแห่งการไถ่น้นั ได้รับการดาเนินการในแคว้นยูเดีย
สาหรับพระราชกิจแห่งการไถ่น้นั
พระเยซูได้ประสูตโิ ดยผ่านทางการตั้งครรภ์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์และทรงเป็ นพระบุตรพระองค์เดียว
ทั้งหมดนั้นเนื่องจากข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระราชกิจนี้ ในยุคสุดท้ายนั้น
พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะขยายพระราชกิจของพระองค์เข้าไปในชนชาติต่างชาติท้งั หลายและพิชิตผูค้ นที่นั่น
เพื่อที่พระนามของพระองค์จะได้ยิ่งใหญ่ในท่ามกลางพวกเขา
พระองค์ทรงปรารถนาที่จะนาทางมนุษย์ในการทาความเข้าใจและการเข้าสู่ความจริ งทั้งปวง
พระราชกิจทั้งหมดนี้ดาเนินการโดยพระวิญญาณหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าพระองค์อาจทรงทาเช่นนั้นจากจุดยืนต่างๆ
ที่แตกต่างกัน แต่ธรรมชาติและหลักการต่างๆ ของพระราชกิจนั้นยังคงเป็ นอย่างเดียวกันอยู่
ทันทีที่เจ้าสังเกตหลักการทั้งหลายและธรรมชาติของพระราชกิจที่พวกพระองค์ได้ทรงดาเนินการ
เมื่อนั้นเจ้าจะรู ้ว่าทั้งหมดนั้นดาเนินการโดยพระวิญญาณหนึ่งเดียว แม้กระนั้นบางคนอาจยังคงกล่าวว่า
“พระบิดาทรงเป็ นพระบิดา พระบุตรทรงเป็ นพระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และในที่สุด พวกพระองค์จะทรงประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเดียว” เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะทาให้พวกพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวอย่างไร?
พระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงสามารถประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเดียวได้อย่างไร?
หากโดยเนื้อแท้ภายในแล้วพวกพระองค์ทรงเป็ นสอง เช่นนั้นแล้ว
ไม่สาคัญว่าพวกพระองค์จะเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างไร
พวกพระองค์จะไม่ทรงยังคงเป็ นสองพระภาคอยู่หรอกหรื อ? เมื่อเจ้าพูดถึงการทาให้พวกพระองค์เป็ นหนึ่ง
นัน่ มิใช่เป็ นเพียงการเชื่อมสองพระภาคที่แยกต่างหากเพื่อทาให้รวมเป็ นหนึ่งเดียวหรอกหรือ?
แต่พวกพระองค์มิใช่ทรงเป็ นสองพระภาคก่อนที่จะถูกทาให้รวมเป็ นหนึ่งหรอกหรื อ?
แต่ละพระวิญญาณทรงมีเนื้อแท้ที่แตกต่างกันชัดเจน
และสองพระวิญญาณไม่สามารถประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเดียวได้
พระวิญญาณมิใช่วตั ถุที่เป็ นรู ปธรรมและไม่ทรงเป็ นเหมือนกับสิ่งอื่นใดในโลกทางวัตถุ ตามที่มนุษย์มองเห็นนั้น

พระบิดาทรงเป็ นพระวิญญาณหนึ่ง พระบุตรอีกหนึ่ง และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ยงั อีกหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญาณทั้งสามผสมกันเหมือนกับน้ าสามแก้วมารวมอยู่ในแก้วเดียว
เช่นนั้นแล้วนั่นมิใช่สามประกอบเป็ นหนึ่งหรอกหรื อ? นี่เป็ นคาอธิบายที่ผิดพลาดล้วนๆ!
นี่มิใช่การแบ่งแยกพระเจ้าหรอกหรือ? พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทั้งหมดนั้นจะทรงประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งได้อย่างไร?
พวกพระองค์มิใช่ทรงเป็ นสามพระภาคที่แต่ละพระภาคทรงมีธรรมชาติที่แตกต่างกันหรอกหรื อ?
ยังคงมีบรรดาผูท้ ี่กล่าวว่า
“พระเจ้ามิได้ทรงระบุไว้อย่างเปิ ดเผยว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์หรอกหรื อ?”
พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นทีร่ ักของพระเจ้า ผูซ้ ่ึงพระองค์ทรงโปรดปรานยิ่ง—
การนี้ได้ถูกตรัสไว้โดยพระเจ้าพระองค์เองอย่างแน่นอน นั่นคือการที่พระเจ้าทรงเป็ นพยานต่อพระองค์เอง
แต่เพียงจากมุมมองที่แตกต่างกัน
ที่เป็ นมุมมองของพระวิญญาณในฟ้าสวรรค์ที่ทรงเป็ นพยานต่อการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์เอง
พระเยซูทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ มิใช่พระบุตรของพระองค์ในสวรรค์ เจ้าเข้าใจหรื อไม่?
พระวจนะของพระเยซูที่ว่า “เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา”
บ่งบอกว่าพวกพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณหนึ่งเดียวมิใช่หรือ?
และนั่นมิใช่เป็ นเพราะการจุติเป็ นมนุษย์หรอกหรื อที่พวกพระองค์ได้ถูกแยกออกระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
โลก? ในความเป็ นจริ งแล้ว พวกพระองค์ยงั คงทรงเป็ นหนึ่ง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
นั่นเป็ นเพียงการที่พระเจ้าทรงเป็ นพยานต่อพระองค์เอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยุคต่างๆ
ข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระราชกิจ และช่วงระยะที่แตกต่างกันของแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
พระนามที่มนุษย์ใช้เรียกพระองค์จึงแตกต่างกันไปด้วย
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาดาเนินพระราชกิจช่วงระยะแรกนั้น
พระองค์สามารถได้รับการเรี ยกขานว่าพระยาห์เวห์ ผูท้ รงเลี้ยงดูชาวอิสราเอลเท่านั้น ในช่วงระยะที่สอง
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์สามารถได้รับการเรียกขานว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระคริสต์เท่านั้น แต่ ณ เวลานั้น
พระวิญญาณในฟ้าสวรรค์ทรงระบุแต่เพียงว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้าเท่านั้น
และมิได้ทรงกล่าวถึงการที่พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่อย่างใด
การนี้แค่ไม่เคยเกิดขึ้น พระเจ้าจะทรงมีบุตรเพียงพระองค์เดียวได้อย่างไร? เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าจะมิได้ทรงบังเกิดมาเป็ นมนุษย์แล้วหรอกหรื อ? เนื่องจากพระองค์ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระบุตรผูท้ รงเป็ นที่รักของพระเจ้า
และจากการนี้เองจึงเป็ นที่มาของสัมพันธภาพระหว่างพระบิดาและพระบุตร

เป็ นเพียงเพราะการแยกจากกันระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระเยซูได้ทรงอธิษฐานจากมุมมองของมนุษย์
ในเมื่อพระองค์ได้ทรงสวมใส่เนื้อหนังที่มสี ภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติเช่นนั้น
พระองค์จงึ ได้ตรัสจากมุมมองของเนื้อหนังว่า “เปลือกนอกของเราเป็ นเปลือกนอกของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง
เนื่องจากเราได้สวมเนื้อหนังในการมายังแผ่นดินโลกนี้ บัดนี้เราอยู่ห่างไกลแสนไกลจากฟ้าสวรรค์”
ด้วยเหตุผลนี้เอง พระองค์จึงทรงสามารถเพียงแค่อธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาจากมุมมองของมนุษย์เท่านั้น
นี่คือหน้าที่ของพระองค์
และนั่นคือหน้าที่ซ่งึ พระวิญญาณซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าทรงพึงมีอยู่กบั พระองค์
มิอาจได้กล่าวว่าพระองค์มไิ ด้ทรงเป็ นพระเจ้าเพียงเพราะพระองค์ได้ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาจากมุมมองของม
นุษย์ ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รกั ของพระเจ้า
แต่พระองค์ก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองอยู่
เพราะพระองค์ทรงเป็ นแต่เพียงการจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญาณ
และเนื้อแท้ของพระองค์ยงั คงทรงเป็ นพระวิญญาณอยู่
ผูค้ นฉงนใจว่าเหตุใดพระองค์จึงได้ทรงอธิษฐานหากพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
การนี้เป็ นเพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ พระเจ้าซึ่งดารงพระชนม์ชีพภายในเนื้อหนัง
และมิใช่พระวิญญาณในฟ้าสวรรค์ ดังเช่นที่มนุษย์มองเห็นนั้น พระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ลว้ นทรงเป็ นพระเจ้า
มีเพียงการที่ท้งั สามภาคนี้ประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเท่านั้นจึงจะสามารถถือว่าเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวได้
และในหนทางนี้ ฤทธานุภาพของพระองค์จงึ ยิง่ ใหญ่เป็ นพิเศษ ยังคงมีบรรดาผูซ้ ่ึงกล่าวว่า
ในหนทางนี้เท่านั้นที่พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณเพิ่มกาลังขึ้นเจ็ดเท่า
เมื่อพระบุตรได้ทรงอธิษฐานหลังจากการเสด็จมาถึงของพระองค์น้ นั
พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระวิญญาณนั่นเอง ในความเป็ นจริ ง
พระองค์กาลังทรงอธิษฐานจากมุมมองของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหนังไม่ใช่ท้งั หมด
พระองค์จงึ มิได้ทรงเป็ นทั้งหมด และทรงมีจุดอ่อนมากมายเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
และพระองค์ได้ทรงประสบปัญหามากมายขณะที่พระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาสามครั้งก่อนการตรึงกางเขนของพระองค์
รวมถึงหลายครั้งก่อนหน้านั้นอีกด้วย พระองค์ได้ทรงอธิษฐานท่ามกลางบรรดาสาวกของพระองค์
พระองค์ได้ทรงอธิษฐานตามลาพังบนภูเขา พระองค์ได้ทรงอธิษฐานขณะอยู่บนเรื อประมง
พระองค์ได้ทรงอธิษฐานท่ามกลางกลุ่มผูค้ นมากมาย พระองค์ได้ทรงอธิษฐานขณะกาลังทรงหักขนมปัง

และพระองค์ได้ทรงอธิษฐานขณะกาลังทรงอวยพระพรแก่ผอู้ ื่น เหตุใดพระองค์จึงได้ทรงทาเช่นนั้น?
พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระวิญญาณนั่นเอง พระองค์กาลังทรงอธิษฐานต่อพระวิญญาณ
ต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ จากมุมมองของมนุษย์ เพราะฉะนั้น
พระเยซูจึงได้ทรงกลายเป็ นพระบุตรในพระราชกิจช่วงระยะนั้นจากจุดยืนของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะนี้ พระองค์มไิ ด้ทรงอธิษฐาน เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้?
การนี้เป็ นเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดออกไปคือพระราชกิจแห่งพระวจนะ
และการพิพากษาและการตีสอนแห่งพระวจนะ พระองค์ไม่ทรงมีความจาเป็ นต่อคาอธิษฐาน
และพันธกิจของพระองค์คือการตรัส พระองค์ไม่ทรงถูกนาขึ้นไปบนกางเขน
และพระองค์ไม่ทรงถูกมนุษย์ทาให้หนั กลับไปหาบรรดาผูท้ ี่อยู่ในอานาจ
พระองค์เพียงทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ ในเวลาที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานนั้น
พระองค์ได้กาลังทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาเพื่อการเคลื่อนลงมาของอาณาจักรสวรรค์
เพื่อให้สาเร็จตามน้ าพระทัยของพระบิดา และเพื่อให้พระราชกิจนั้นมาถึง ในช่วงระยะนี้
อาณาจักรสวรรค์ได้เคลื่อนลงมาแล้ว ดังนั้น พระองค์ยงั คงทรงจาเป็ นต้องอธิษฐานอยู่กระนั้นหรื อ?
พระราชกิจของพระองค์คือการนายุคนี้ไปสู่บทอวสาน และจะไม่มยี ุคใหม่ใดๆ อีกแล้ว ดังนั้น
มีความจาเป็ นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อช่วงระยะต่อไปกระนั้นหรือ? เราเกรงว่าจะไม่มี!
มีความขัดแย้งต่างๆ มากมายในคาอธิบายของมนุษย์ แท้จริงแล้ว
ทั้งหมดเหล่านี้คือมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ หากไม่มีการพินิจพิจารณาเพิ่มเติม
พวกเจ้าทั้งหมดก็คงจะเชื่อว่ามโนคติอนั หลงผิดเหล่านั้นถูกต้อง
เจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเป็ นตรี เอกานุภาพนี้เป็ นแต่เพียงมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์?
ไม่มีความรู ้ใดของมนุษย์ที่ครบและถี่ถว้ น มีความไม่บริสุทธิ์อยู่เสมอ และมนุษย์ก็มีแนวคิดต่างๆ
มากมายด้วยเช่นกัน นี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งแค่ไม่สามารถอธิบายพระราชกิจของพระเจ้าได้
มีหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปในจิตใจของมนุษย์
ทั้งหมดล้วนมาจากตรรกะและความคิดที่ขดั แย้งกับความจริ ง
ตรรกะของเจ้าสามารถชาแหละพระราชกิจของพระเจ้าอย่างละเอียดถี่ถว้ นได้หรือไม่?
เจ้าสามารถได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในพระราชกิจทั้งหมดของพระยาห์เวห์หรือไม่?
เจ้าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคือผูท้ ี่สามารถมองทะลุมนั ทั้งหมดนั้นได้
หรื อว่าพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงสามารถมองเห็นตั้งแต่นิรนั ดร์กาลถึงนิรันดร์กาลกันเล่า?
เจ้านั่นหรื อคือผูท้ ี่สามารถมองเห็นตั้งแต่นิรันดร์กาลนานมาแล้วถึงนิรันดร์กาลที่จะมา
หรื อว่าคือพระเจ้าผูท้ ี่ทรงสามารถทาเช่นนั้นได้กนั เล่า? เจ้าจะพูดว่าอย่างไร?

เจ้าคู่ควรเพียงใดที่จะอธิบายพระเจ้า? คาอธิบายของเจ้าอยู่บนพื้นฐานของสิ่งใด? เจ้าคือพระเจ้ากระนั้นหรื อ?
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าพระองค์เอง เจ้าไม่ใช่ผทู้ ี่ได้ทาการนี้
ดังนั้น เหตุใดเจ้าจึงกาลังให้คาอธิบายต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องกันเล่า? บัดนี้
เจ้าจะเชื่อในพระเจ้าตรี เอกภาพต่อไปกระนั้นหรื อ? เจ้าไม่คิดว่าหนทางนี้เป็ นภาระหนักเกินไปหรอกหรื อ?
มันจะเป็ นการดีที่สุดสาหรับเจ้าที่จะเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ไม่ใช่สาม มันเป็ นการดีที่สุดที่จะเป็ นความสว่าง
เพราะพระภาระขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นคือความสว่าง
ตัดตอนมาจาก “ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ภายหลังจากหลายพันปี แห่งความเสื่อมทราม มนุษย์ดา้ นชาและปัญญาทึบ
เขาได้กลายเป็ นปี ศาจตนหนึ่งซึ่งต่อต้านพระเจ้า
จนถึงขนาดที่ความเป็ นกบฏของมนุษย์ตอ่ พระเจ้านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือทั้งหลาย ว่าด้วยประวัติศาสตร์
และกระทัง่ มนุษย์เองก็ไม่สามารถที่จะพรรณนาพฤติกรรมอันเป็ นกบฏของเขาได้อย่างครบถ้วน—
ด้วยเหตุที่มนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างล้าลึก
และได้ถูกซาตานนาพาให้ออกนอกลูน่ อกทางไปถึงขนาดที่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะหันไปทางใด แม้กระทัง่ วันนี้
มนุษย์ยงั คงทรยศพระเจ้า กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เห็นพระเจ้า เขาทรยศพระองค์ และเมื่อเขาไม่สามารถเห็นพระเจ้า
เขาก็ทรยศพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
มีแม้กระทัง่ พวกที่เมื่อได้เป็ นประจักษ์พยานในคาสาปแช่งของพระเจ้าและพระพิโรธของพระเจ้าแล้ว
ก็ยงั คงทรยศพระองค์ และดังนั้นเราจึงกล่าวว่าสานึกรับรู ้ของมนุษย์ได้สูญเสียหน้าที่ด้งั เดิมของมันไปแล้ว
และว่ามโนธรรมของมนุษย์ก็ได้สูญเสียหน้าที่ด้งั เดิมของมันไปแล้วด้วยเช่นกัน
มนุษย์ที่เราเฝ้ามองคือสัตว์เดียรัจฉานตัวหนึ่งในเครื่ องแต่งกายของมนุษย์ เขาเป็ นอสรพิษตัวหนึ่ง
และไม่สาคัญว่าเขาพยายามทาตัวให้ดูเหมือนน่าเวทนาต่อหน้าต่อตาของเราเพียงใด เราจะไม่มีวนั เมตตาต่อเขา
ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่มีการจับความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างขาวกับดา
ในความแตกต่างระหว่างความจริงกับสิ่งทีไ่ ม่ใช่ความจริ ง สานึกรับรู ้ของมนุษย์ดา้ นชายิง่ นัก
กระนั้นก็ตามเขายังคงปรารถนาที่จะได้รับพระพร สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาต่าศักดิ์ยิ่งนัก
กระนั้นก็ตามเขายังคงปรารถนาที่จะมีอธิปไตยของกษัตริย์ เขาจะสามารถเป็ นกษัตริยข์ องใครได้
ด้วยสานึกรับรู ้เช่นนั้น? เขาที่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์เช่นนั้นจะสามารถนัง่ บนบัลลังก์ได้อย่างไร?
มนุษย์ไม่มีความละอายใจจริ งๆ! เขาคือผูเ้ คราะห์ร้ายที่ทะนงตนคนหนึ่ง!
สาหรับบรรดาพวกเจ้าที่ปรารถนาจะได้รับพระพร
เราขอแนะนาให้เจ้าหากระจกเงาหนึ่งบานแล้วมองดูภาพสะท้อนอันน่าเกลียดของเจ้าเองเสียก่อน—
เจ้ามีสิ่งที่จาเป็ นในการเป็ นกษัตริยห์ รื อไม่? เจ้ามีหน้าตาเหมือนผูห้ นึ่งซึ่งสามารถได้รับพระพรหรื อไม่?
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าเลยแม้แต่นอ้ ยและเจ้ายังไม่ได้นาความจริงใดๆ มาปฏิบตั ิเลย
กระนั้นเจ้ายังคงปรารถนาที่จะมีวนั พรุ่งนี้ที่น่าอัศจรรย์อยูอ่ ีก เจ้ากาลังหลอกตัวเอง!
มนุษย์ซ่งึ เกิดมาในดินแดนอันโสมมเช่นนั้น ได้ถูกสังคมทาให้มวั หมองอย่างรุ นแรง
เขาได้รับอิทธิพลจากจริ ยธรรมแบบศักดินา และเขาได้รับการสอน ณ “สถาบันอุดมศึกษา” การคิดล้าหลัง
ศีลธรรมอันเสื่อมทราม มุมมองชีวิตแบบคับแคบ ปรัชญาเพื่อการดารงชีวิตที่น่ารังเกียจ
การดารงอยู่อนั ไร้ค่าอย่างที่สุด และรู ปแบบการใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมทั้งหลายอันต่าทราม—

สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดได้รุกล้าเข้าไปในหัวใจของมนุษย์อย่างรุ นแรง
และได้บ่อนทาลายและโจมตีมโนธรรมของเขาอย่างรุ นแรง ผลก็คือ
มนุษย์ยงิ่ อยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ และยิ่งต่อต้านพระองค์มากขึ้นเรื่ อยๆ
อุปนิสัยของมนุษย์กลายมาเป็ นชัว่ ช้ามากขึ้นในแต่ละวัน และไม่มสี ักคนหนึ่งที่จะเต็มใจยอมสละสิ่งใดๆ
เพื่อพระเจ้า ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน มนุษย์ไม่ทาอะไรเลยเว้นแต่ไล่ตามเสาะหาความยินดี
โดยยอมให้ตวั เขาเองจมอยู่กบั ความเสื่อมทรามของเนื้อหนังในดินแดนแห่งโคลน
แม้คราที่พวกเขาได้ยินความจริง พวกที่ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดก็ไม่ได้ครุ่ นคิดเรื่ องการนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
และพวกเขาก็ไม่มีแนวโน้มที่จะแสวงหาพระเจ้า ต่อให้พวกเขาได้เห็นการทรงปรากฏของพระองค์แล้วก็ตาม
มนุษย์คนหนึ่งที่ต่าทรามเช่นนั้นจะสามารถมีโอกาสแห่งความรอดได้อย่างไร?
มนุษย์คนหนึ่งที่เสื่อมโทรมเช่นนั้นจะสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในความสว่างได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือการเป็ นศัตรูกบั พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้ าประจาวัน บทตัดตอน 301
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ก่อเกิดขึ้นมาจากการที่เขาถูกซาตานวางยาพิษและทาให้ด่างพร้อย
จากอันตรายมหันต์ที่ซาตานได้ทาให้ก่อเกิดขึ้นกับการคิด ศีลธรรม ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก
และสานึกรับรู ้ของเขา
นั่นเป็ นเพราะสิ่งพื้นฐานทั้งหลายของมนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้วอย่างแน่นอน
และไม่เหมือนอย่างที่สุดกับวิธีการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาแต่ด้งั เดิมนัน่ เอง
มนุษย์จึงต่อต้านพระเจ้าและไม่เข้าใจความจริ ง ด้วยเหตุน้ี
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสัยของมนุษย์จงึ ควรเริ่ มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในการคิด
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก และสานึกรับรู ้ของเขา
ซึ่งจะเปลี่ยนความรู ้ของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและความรู ้ของเขาเกี่ยวกับความจริ ง
พวกที่เกิดมาในดินแดนที่เสื่อมทรามอย่างล้าลึกที่สุดในบรรดาดินแดนทั้งหมดนั้นไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่พระเจ้าทร
งเป็ น หรื อความหมายของการเชื่อในพระเจ้ายิง่ ขึ้นไปอีก ยิ่งผูค้ นเสื่อมทรามมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งรู ้จกั การทรงดารงอยู่ของพระเจ้าน้อยลงเท่านั้น
และสานึกรับรู ้และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของพวกเขาก็ยงิ่ แย่ลงเท่านั้น
แหล่งที่มาของการต่อต้านและการเป็ นกบฏต่อพระเจ้าของมนุษย์ก็คือความเสื่อมทรามของเขาโดยซาตาน
เพราะความเสื่อมทรามของซาตาน มโนธรรมของมนุษย์จึงได้ดา้ นชามากขึ้น เขาไม่มีศีลธรรม
ความคิดของเขาเสื่อม และเขามีทศั นะทางจิตใจที่ลา้ หลัง ก่อนที่เขาจะถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
มนุษย์ได้ติดตามพระเจ้าโดยธรรมชาติและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์หลังจากที่ได้ยนิ พระวจนะเหล่านั้น
เขามีสานึกรับรู ้และมโนธรรมที่ถูกต้องโดยธรรมชาติ และมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
ภายหลังจากที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม สานึกรับรู ้ มโนธรรม
และสภาวะความเป็ นมนุษย์ด้งั เดิมของมนุษย์ก็ทึบเขลาและถูกซาตานทาให้เสื่อมลง ด้วยเหตุน้ี
เขาจึงได้สูญเสียความเชื่อฟังและความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้า สานึกรับรู ้ของมนุษย์ได้กลายเป็ นผิดปกติวิสัย
อุปนิสัยของเขาได้กลายเป็ นเช่นเดียวกับอุปนิสัยของสัตว์ตวั หนึ่ง
และความเป็ นกบฏของเขาต่อพระเจ้าก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงยิง่ ขึ้นไปอีก
กระนั้นก็ตามมนุษย์ยงั คงไม่รู้และไม่ระลึกถึงการนี้ได้ และเพียงต่อต้านและเป็ นกบฏอย่างหูหนวกตาบอด
อุปนิสัยของมนุษย์ถูกเผยในการแสดงออกทั้งหลายของสานึกรับรู ้ ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก
และมโนธรรมของเขา เพราะสานึกรับรู ้และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของเขานั้นไม่น่าไว้ใจ
และมโนธรรมของเขาได้ทึบเขลายิง่ นัก ด้วยเหตุน้อี ุปนิสัยของเขาจึงเป็ นกบฏต่อพระเจ้า
หากสานึกรับรู ้และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นนั้นแล้ว

การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสัยของเขาก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้
เช่นเดียวกับการสอดคล้องกันกับน้ าพระทัยพระเจ้า หากสานึกรับรู ้ของมนุษย์ไม่น่าไว้ใจ
เขาก็ย่อมไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้และไม่เหมาะสาหรับการใช้งานโดยพระเจ้า “สานึกรับรู ้ที่ปกติ”
หมายถึงการเชื่อฟังและการสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า หมายถึงการโหยหาในพระเจ้า
หมายถึงการมีความสมบูรณ์ต่อพระเจ้า และหมายถึงการมีมโนธรรมต่อพระเจ้า
นั่นหมายถึงการเป็ นหัวใจและจิตใจหนึ่งเดียวต่อพระเจ้า และการไม่ต่อต้านพระเจ้าโดยจงใจ
การมีสานึกรับรู ้ที่ผิดปกติวิสัยไม่ได้เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากมนุษย์ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
เขาจึงได้คิดมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าขึ้นมา
และเขาไม่เคยมีความจงรักภักดีตอ่ พระเจ้าหรื อการโหยหาในพระองค์เลย
โดยยังไม่ได้พูดถึงมโนธรรมที่มีต่อพระเจ้าเลย มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าและตัดสินพระองค์โดยจงใจ
และยิ่งไปกว่านั้น ยังกล่าวคาผรุ สวาทใส่พระองค์ลบั หลังพระองค์ มนุษย์ตดั สินพระเจ้าลับหลังพระองค์
ด้วยความรู ้อนั ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า มนุษย์ไม่มีเจตนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
และเพียงสร้างข้อเรียกร้องและคาร้องขอแบบไม่ลืมหูลืมตาจากพระองค์ ผูค้ นเช่นนั้น—
ผูค้ นผูซ้ ่งึ มีสานึกรับรู ้อนั ผิดปกติวิสัย—
ไม่สามารถที่จะรู ้จกั พฤติกรรมของพวกเขาเองหรื อที่จะเสียใจในความเป็ นกบฏของพวกเขา
หากผูค้ นสามารถรู ้จกั ตัวเองได้ พวกเขาก็ย่อมได้รับเอาสานึกรับรู ้ของพวกเขากลับมาแล้วเล็กน้อย
ยิ่งผูค้ นผูซ้ ่งึ ไม่สามารถรู ้จกั ตัวเองมีความเป็ นกบฏต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งมีสานึกรับรู ้ที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้น
ตัดตอนมาจาก “การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือการเป็ นศัตรูกบั พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 302
การเปิ ดเผยถึงอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ไม่ได้มีแหล่งที่มาอยู่ในสิ่งใดมากไปกว่ามโนธรรมที่ทึบเขลาของ
มนุษย์ ธรรมชาติอนั มุ่งร้ายของเขา และสานึกรับรูอ้ นั ไม่น่าไว้ใจของเขา
หากมโนธรรมและสานึกรับรู ้ของมนุษย์สามารถกลายเป็ นปกติได้อีกครั้ง
เขาก็ย่อมจะกลายเป็ นใครบางคนซึ่งเหมาะสมสาหรับการใช้งานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เป็ นเพียงเพราะมโนธรรมของมนุษย์น้ นั มึนชามาตลอด และเพราะสานึกรับรู ้ของมนุษย์ ซึ่งไม่เคยถูกต้อง
กาลังทึบเขลายิ่งขึ้นเรื่ อยๆ จนมนุษย์กาลังเป็ นกบฏต่อพระเจ้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงขั้นที่ว่าเขากระทัง่ ได้ตรึ งพระเยซูบนกางเขนและไม่ยอมให้การจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ายของพระเจ้าเข้าสู่
พระนิเวศของพระองค์ และกล่าวโทษเนื้อหนังของพระเจ้า และมองเนื้อหนังของพระเจ้าว่าต่าต้อย
หากมนุษย์มีแต่เพียงสภาวะความเป็ นมนุษย์เล็กน้อย
เขาคงจะไม่โหดร้ายถึงเพียงนั้นในการปฏิบตั ิของเขาต่อเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
หากเขามีแต่เพียงสานึกรับรู ้เล็กน้อย
เขาคงจะไม่ชวั่ ช้าถึงเพียงนั้นในการปฏิบตั ิของเขาต่อเนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
หากเขามีแต่เพียงมโนธรรมเล็กน้อย เขาคงจะไม่ “ขอบคุณ” ต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในหนทางนี้
มนุษย์ใช้ชีวิตในยุคสมัยของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
กระนั้นเขายังไม่สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าสาหรับการทรงมอบโอกาสที่ดีเช่นนี้ให้เขา
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับสาปแช่งการเสด็จมาของพระเจ้า
หรื อเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริ งของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง
และดูเหมือนว่าจะต่อต้านข้อเท็จจริ งนั้นและเบื่อหน่ายกับข้อเท็จจริ งนั้น
ไม่ว่ามนุษย์จะปฏิบตั ิต่อการเสด็จมาของพระเจ้าอย่างไร สรุ ปสั้นๆ คือ
พระเจ้าได้ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์อย่างอดทนเสมอมา—
แม้ว่ามนุษย์ไม่เคยต้อนรับพระองค์เลยแม้แต่เล็กน้อย และทาการร้องขอจากพระองค์อย่างหูหนวกตาบอด
อุปนิสัยของมนุษย์ได้กลายเป็ นชัว่ ช้ายิ่งนัก สานึกรับรู ้ของเขาได้ทึบเขลายิ่งนัก
และมโนธรรมของเขาได้ถูกมารร้ายเหยียบย่าอย่างสิ้นเชิงและไม่ได้เป็ นมโนธรรมดั้งเดิมของมนุษย์มานานแล้ว
มนุษย์ไม่เพียงอกตัญญูต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่ประทานชีวิตและพระคุณมากมายเพียงนั้นให้แก่มวลมนุ
ษย์เท่านั้น แต่กระทัง่ ยังได้กลายเป็ นไม่พอใจต่อพระเจ้าที่ทรงมอบความจริงแก่เขา
นั่นเป็ นเพราะมนุษย์ไม่มีความสนใจในความจริงแม้แต้น้อย เขาจึงได้ไม่พอใจต่อพระเจ้า
ไม่เพียงแค่มนุษย์ไม่สามารถที่จะวางชีวิตของเขาลงเพื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่านั้น
แต่เขายังพยายามที่จะเค้นเอาความโปรดปรานทั้งหลายจากพระองค์

และอ้างเอาผลประโยชน์ยงิ่ ใหญ่กว่าสิ่งซึ่งมนุษย์ได้ถวายแด่พระเจ้านับเป็ นหลายสิบเท่าด้วยเช่นกัน
ผูค้ นที่มีมโนธรรมและสานึกรับรู ้เช่นนั้นคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องสาคัญยิง่ ใหญ่
และยังคงเชื่อว่าพวกเขาได้สละตัวพวกเขาเพื่อพระเจ้ามากมายยิ่งนักแล้ว
และว่าพระเจ้าได้ทรงมอบให้พวกเขาน้อยเกินไป มีผคู้ นผูซ้ ่งึ เมื่อได้ถวายน้ าหนึ่งถ้วยให้เราแล้ว
ก็ยื่นมือของพวกเขาออกมาและเรียกร้องให้เราจ่ายเป็ นนมสองถ้วยให้พวกเขา
หรื อเมื่อได้ถวายห้องให้เราเป็ นเวลาหนึ่งคืนแล้ว ก็เรี ยกร้องให้เราจ่ายค่าเช่าเป็ นเวลาหลายคืน
ด้วยสภาวะความเป็ นมนุษย์เช่นนั้นและมโนธรรมเช่นนั้น เจ้ายังคงสามารถปรารถนาที่จะได้รับชีวิตได้อย่างไร?
เจ้าช่างเป็ นเหล่าผูเ้ คราะห์ร้ายที่น่าเหยียดหยามเสียจริง!
สภาวะความเป็ นมนุษย์ประเภทนี้ในมนุษย์และมโนธรรมประเภทนี้ในมนุษย์คือสิ่งที่ทาให้พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ น
มนุษย์ตอ้ งทรงระหกระเหินไปทัว่ ดินแดน โดยไม่พบสถานที่พานักพักพิงเลย
บรรดาผูท้ ี่มีมโนธรรมและสภาวะความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริงควรนมัสการและรับใช้พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
โดยสุดหัวใจไม่ใช่เพราะพระองค์ได้ทรงพระราชกิจไปมากเพียงใดแล้ว
แต่ต่อให้พระองค์จะไม่ได้ตอ้ งทรงพระราชกิจเลยก็ตาม นี่คือสิ่งที่บรรดาผูม้ สี านึกรับรู ้อนั ถูกต้องควรถูกกระทา
และมันเป็ นหน้าที่ของมนุษย์
ผูค้ นส่วนใหญ่กระทัง่ พูดถึงสภาพเงื่อนไขทั้งหลายในการปรนนิบตั ิพระเจ้าของพวกเขา กล่าวคือ
พวกเขาไม่สนใจว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหรื อมนุษย์
และพวกเขาแค่พูดถึงสภาพเงื่อนไขทั้งหลายของพวกเขาเองเท่านั้น
และเพียงพยายามที่จะสนองความอยากได้อยากมีของพวกเขาเองเท่านั้น เมื่อพวกเจ้าทาอาหารให้เรา
เจ้าเรี ยกร้องค่าบริ การ เมื่อเจ้าดาเนินการให้เรา เจ้าถามหาค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
เมื่อเจ้าทางานให้เราเจ้าเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมของงาน
เมื่อเจ้าซักเสื้อผ้าของเราเจ้าเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมในการซักผ้า
เมื่อเจ้าจัดเตรี ยมให้กบั คริ สตจักรเจ้าเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการฟื้ นคืนสู่สภาพปกติ
เมื่อเจ้าพูดเจ้าเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมของนักพูด เมื่อเจ้าแจกหนังสือเจ้าเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมในการแจกจ่าย
และเมื่อเจ้าเขียนเจ้าเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมในการเขียน
พวกที่เราได้ติดต่อด้วยนั้นกระทัง่ เรียกร้องค่าชดใช้จากเรา
ในขณะที่พวกที่ได้ถูกส่งกลับบ้านเรี ยกร้องเงินชดเชยสาหรับความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นต่อชื่อของพวกเขา
พวกที่ไม่ได้แต่งงานเรี ยกร้องสินสมรส หรื อค่าชดเชยสาหรับวัยเยาว์ที่สูญเสียไปของพวกเขา
พวกที่ฆ่าไก่เรี ยกร้องค่าธรรมเนียมของคนฆ่าสัตว์ พวกที่ทอดอาหารเรี ยกร้องค่าธรรมเนียมในการทอด
และพวกที่ทาซุปเรี ยกร้องให้ชาระเงินเป็ นค่าซุปนั้นเช่นกัน…นี่คือสภาวะความเป็ นมนุษย์อนั สูงส่งและมีอานุภา

พของพวกเจ้า และเหล่านี้คือการกระทาทั้งหลายที่มโนธรรมอันอบอุน่ ของพวกเจ้าสั่งการ
สานึกรับรู ้ของพวกเจ้าอยู่ที่ไหน? สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้าอยู่ทไี่ หน? เราจะขอบอกพวกเจ้า!
หากพวกเจ้าดาเนินต่อไปเยี่ยงนี้ เราจะหยุดทางานท่ามกลางพวกเจ้า
เราจะไม่ทางานท่ามกลางฝูงสัตว์เดียรัจฉานในเครื่ องแต่งกายของมนุษย์
เราจะไม่ทนทุกข์ทรมานด้วยเหตุน้ีเพื่อกลุ่มผูค้ นเช่นนั้นผูซ้ ่ึงใบหน้าอันสวยงามของพวกเขาซ่อนเร้นหัวใจป่ าเถื่อ
นเอาไว้ เราจะไม่สู้ทนเพื่อฝูงสัตว์เช่นนั้นซึ่งไม่มีความเป็ นไปได้แห่งความรอดแม้แต่น้อย
วันที่เราหันหลังให้พวกเจ้าเป็ นวันที่พวกเจ้าตาย มันเป็ นวันที่ความมืดมิดจะมาถึงพวกเจ้า
และวันที่พวกเจ้าจะถูกความสว่างละทิ้งไป เราจะขอบอกพวกเจ้า!
เราจะไม่มวี นั เมตตากรุ ณาต่อกลุ่มเช่นกลุ่มของพวกเจ้า กลุ่มซึ่งอยู่ต่ากว่ากระทัง่ บรรดาสัตว์ท้งั หลาย!
ถ้อยคาและการกระทาทั้งหลายของเรามีขีดจากัด
และเราจะไม่ทางานอีกต่อไปกับสภาวะความเป็ นมนุษย์และมโนธรรมของพวกเจ้าอย่างที่สิ่งเหล่านั้นเป็ นอยู่
เพราะพวกเจ้าขาดมโนธรรมมากเกินไป พวกเจ้าได้ทาให้เราเจ็บปวดมามากเกินไปแล้ว
และพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของพวกเจ้าทาให้เรารู ้สึกรังเกียจมากเกินไป
ผูค้ นผูซ้ ่งึ ขาดพร่ องสภาวะความเป็ นมนุษย์และมโนธรรมถึงเพียงนั้น จะไม่มีวนั มีโอกาสได้รับความรอด
เราจะไม่มีวนั ช่วยผูค้ นซึ่งไร้หัวใจและอกตัญญูเช่นนั้นให้รอด เมื่อวันของเรามาถึง
เราจะกระหน่าเปลวเพลิงที่เผาไหม้มาตลอดชัว่ กัลปาวสานลงบนลูกหลานที่ไม่เชื่อฟังซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยยัว่ ยุควา
มพิโรธอันเกรี้ ยวกราดของเรา
เราจะกาหนดการลงโทษชัว่ นิรันดร์กาลของเราแก่บรรดาสัตว์เหล่านั้นซึ่งครั้งหนึ่งได้กล่าวคาผรุ สวาทใส่เราและ
ได้ละทิ้งเรา เราจะเผาบุตรทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยกินและใช้ชีวิตร่ วมกับเราแต่ไม่ได้เชื่อในเรา
ผูซ้ ่ึงได้ดูหมิน่ และได้ทรยศเรา ด้วยไฟแห่งความพิโรธของเราตลอดเวลา
เราจะทาให้ทุกคนที่ได้ยวั่ ยุความพิโรธของเราต้องได้รับการลงโทษจากเรา
เราจะกระหน่าความพิโรธของเราทั้งหมดทั้งมวลลงมายังบรรดาสัตว์เดียรัจฉานเหล่านั้นที่ครั้งหนึ่งได้ปรารถนา
ที่จะยืนเคียงข้างเราในฐานะผูเ้ ทียบเท่าเรา กระนั้นกลับไม่ได้นมัสการหรื อเชื่อฟังเรา
ไม้เรี ยวซึ่งเราใช้ตีมนุษย์จะตกลงบนบรรดาสัตว์เหล่านั้น
ผูซ้ ่ึงครั้งหนึ่งได้เคยชื่นชมการดูแลเอาใจใส่ของเราและครั้งหนึ่งได้ชื่นชมความล้าลึกทั้งหลายที่เราได้พูด
และผูซ้ ่ึงครั้งหนึ่งได้เคยพยายามที่จะรับเอาความชื่นชมทางวัตถุท้งั หลายจากเรา
เราจะไม่ให้อภัยบุคคลคนใดผูซ้ ่ึงพยายามแทนที่เรา
เราจะไม่ละเว้นผูใ้ ดสักคนในบรรดาผูท้ ี่พยายามแย่งชิงอาหารและเสื้อผ้าจากเรา สาหรับตอนนี้
พวกเจ้ายังคงเป็ นอิสระจากอันตรายและยังคงทาเกินเลยต่อไปในข้อเรียกร้องทั้งหลายที่พวกเจ้าขอจากเรา

เมื่อวันแห่งความพิโรธมาถึง พวกเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆ จากเราอีก ณ เวลานั้น เราจะยอมให้พวกเจ้าได้ “ชื่นชม”
ตัวพวกเจ้าเองจนพอใจเจ้า เราจะบังคับให้หน้าของพวกเจ้าคว่าลงดิน
และพวกเจ้าจะไม่มีวนั สามารถที่จะลุกขึ้นได้อีกครั้ง! ไม่ช้าก็เร็ว เรากาลังจะ “ชดใช้” หนี้กอ้ นนี้แก่พวกเจ้า—
และเราหวังว่าพวกเจ้าจะรอการมาถึงของวันนี้อย่างอดทน
ตัดตอนมาจาก “การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือการเป็ นศัตรูกบั พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มนุษย์พลาดที่จะได้รับพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงมีอารมณ์
หรื อเพราะพระเจ้าไม่เต็มพระทัยที่จะได้รับการรับไว้โดยมนุษย์ แต่เพราะมนุษย์ไม่ตอ้ งการที่จะได้รับพระเจ้า
และเพราะมนุษย์ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าโดยเร่งด่วน
ใครคนหนึ่งในบรรดาผูซ้ ่งึ แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงจะสามารถได้รับการสาปแช่งโดยพระเจ้าได้อย่างไร?
ใครคนหนึ่งที่มีสานึกรับรู ้ที่ถูกต้องและมโนธรรมอันอ่อนไหวจะสามารถได้รับการสาปแช่งโดยพระเจ้าได้อย่าง
ไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ นมัสการและรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริ งจะสามารถถูกผลาญด้วยไฟแห่งพระพิโรธของพระองค์ไ
ด้อย่างไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าจะสามารถถูกเสือกไสไล่ส่งออกจากพระนิเวศของพระเจ้าได้อย่างไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ไม่สามารถรักพระเจ้าได้เพียงพอจะสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในการลงโทษของพระเจ้าได้อย่างไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ยินดีที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าจะสามารถถูกทิ้งไว้โดยไม่เหลืออะไรเลยได้อย่างไร?
มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาพระเจ้า ไม่เต็มใจที่จะสละสิ่งครอบครองทั้งหลายของเขาเพื่อพระเจ้า
และไม่เต็มใจที่จะอุทิศความพยายามชัว่ ชีวิตแด่พระเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขากลับกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงไปไกลเกินไป
ว่าเรื่ องมากมายเกินไปเกี่ยวกับพระเจ้านั้นมีความขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ด้วยสภาวะความเป็ นมนุษย์เยีย่ งนี้ ต่อให้พวกเจ้าเหนียวแน่นในความพยายามของพวกเจ้า
พวกเจ้าก็ยงั คงจะไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าได้
นี่ยงั ไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริ งที่ว่าเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเลย
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าพวกเจ้าคือสินค้าชารุ ดของมวลมนุษย์?
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าไม่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ใดที่ต่าต้อยกว่าสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้าแล้ว?
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าผูอ้ ื่นเรียกพวกเจ้าเพื่อให้เกียรติพวกเจ้าว่าอย่างไร?
บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งเรี ยกพวกเจ้าว่าพ่อของหมาป่ า แม่ของหมาป่ า และบุตรของหมาป่ า
และหลานของหมาป่ า พวกเจ้าคือพงศ์พนั ธุ์ของหมาป่ า ผูค้ นของหมาป่ า
และพวกเจ้าควรรู ้จกั อัตลักษณ์ของพวกเจ้าเองและไม่ลืมมันเป็ นอันขาด
จงอย่าคิดว่าเจ้าเป็ นบุคคลที่มีบางอย่างเหนือกว่า กล่าวคือ
พวกเจ้าเป็ นกลุ่มอมนุษย์ที่ชวั่ ช้าที่สุดท่ามกลางมวลมนุษย์ พวกเจ้าไม่รูก้ ารนี้เลยหรื อ?
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าเราได้เสี่ยงมากเพียงใดโดยการทางานท่ามกลางพวกเจ้า?
หากสานึกรับรู ้ของพวกเจ้าไม่สามารถกลายมาเป็ นปกติได้อกี ครั้ง

และมโนธรรมของพวกเจ้าจะไม่สามารถทางานได้อย่างเป็ นปกติ พวกเจ้าก็ย่อมจะไม่มีวนั ปลดทิง้ ชื่อ “หมาป่ า”
ไปได้
เจ้าจะไม่มีวนั หลบหนีวนั แห่งการสาปแช่งไปได้และจะไม่มีวนั หลบหนีวนั แห่งการลงโทษของพวกเจ้าไปได้
พวกเจ้าเกิดมาต่าต้อย เป็ นสิ่งที่ไม่มีค่าใดๆ โดยธรรมชาติแล้วเจ้าคือหมาป่ าหิวโซฝูงหนึ่ง
เป็ นเศษซากและขยะกองหนึ่ง และไม่เหมือนกับพวกเจ้า
เราไม่ทางานกับพวกเจ้าเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานทั้งหลาย แต่เพราะความจาเป็ นของงาน
หากพวกเจ้ายังเป็ นกบฏต่อไปในหนทางนี้ เช่นนั้นแล้ว เราก็จะหยุดงานของเรา
และจะไม่มีวนั ทางานกับพวกเจ้าอีกครั้ง ในทางตรงกันข้าม
เราจะโอนย้ายงานของเราไปยังอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทาให้เราพอใจ และจะทิ้งพวกเจ้าในหนทางนี้ไปตลอดกาล
เพราะเราไม่เต็มใจที่จะเฝ้ามองพวกที่เป็ นศัตรู กบั เรา ดังนั้นแล้ว พวกเจ้าปรารถนาที่จะเข้ากันได้กบั เรา
หรื อเป็ นศัตรู กบั เรา?
ตัดตอนมาจาก “การมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือการเป็ นศัตรูกบั พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 304
มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะเห็นโฉมพระพักตร์แท้จริงของพระเยซูและทุกคนอยากอยูก่ บั พระองค์
เราไม่คิดว่าพี่น้องชายหรื อหญิงคนใดจะกล่าวว่าพวกเขาไม่ปรารถนาที่จะเห็นหรื ออยู่กบั พระเยซู
ก่อนที่พวกเจ้าจะได้เห็นพระเยซู—ก่อนที่พวกเจ้าจะได้เห็นพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์—
พวกเจ้าคงน่าจะฟุ้งซ่านอยู่กบั แนวคิดต่างๆ นานาทุกชนิด ตัวอย่างเช่นที่เกี่ยวกับการทรงปรากฏของพระเยซู
วิธีที่พระองค์ตรัส วิถีชีวิตของพระองค์ และอื่นๆ เป็ นต้น แต่ทนั ทีที่พวกเจ้าได้เห็นพระองค์จริ งๆ
แนวคิดของพวกเจ้าจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้? พวกเจ้าปรารถนาที่จะรู ้หรื อไม่?
การขบคิดของมนุษย์ไม่อาจมองข้ามได้ ซึ่งก็จริง—แต่ยงิ่ ไปกว่านั้น
เนื้อแท้ของพระคริ สต์ไม่ยอมให้มีการดัดแปลงแก้ไขโดยมนุษย์
พวกเจ้าคิดว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นอมตะหรื อนักปราชญ์
แต่ไม่มีใครเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ปกติที่ทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้า
เมื่อเป็ นเช่นนั้นผูค้ นมากมายที่โหยหาทั้งทิวาและราตรี ที่จะได้เห็นพระเจ้านั้น อันที่จริงแล้วเป็ นศัตรู ของพระเจ้า
และเข้ากันไม่ได้กบั พระองค์ นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดในส่วนของมนุษย์หรอกหรือ? แม้แต่ในขณะนี้
พวกเจ้าก็ยงั คงคิดว่าการเชื่อและความจงรักภักดีของพวกเจ้าเพียงพอแล้วที่จะทาให้เจ้าคู่ควรที่จะได้เห็นโฉมพระ
พักตร์ของพระคริ สต์ แต่เราขอเตือนสติให้พวกเจ้าตระเตรี ยมตัวเองให้พร้อมด้วยสิ่งต่างๆ
ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้น! เพราะในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ผูค้ นมากมายที่เข้ามาพบปะติดต่อกับพระคริ สต์ได้ลม้ เหลวหรื อจะล้มเหลว
พวกเขาทั้งหมดแสดงบทบาทของพวกฟาริ สี อะไรหรื อคือเหตุผลของความล้มเหลวของพวกเจ้า?
แน่นอนว่ามันเป็ นเพราะว่า ในมโนคติที่หลงผิดของพวกเจ้า พระเจ้าทรงสูงส่งและควรแก่การเลื่อมใส
แต่ความจริ งมิได้เป็ นดัง่ เช่นที่มนุษย์ปรารถนา พระคริ สต์ไม่เพียงไม่ทรงสูงส่ง แต่พระองค์ทรงเล็กเป็ นพิเศษ
พระองค์ไม่เพียงทรงเป็ นมนุษย์ แต่พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง
พระองค์ไม่เพียงทรงไม่สามารถเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์
แต่พระองค์ยงั ไม่ทรงสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระบนแผ่นดินโลก และเมื่อเป็ นเช่นนี้
ผูค้ นก็ปฏิบตั ิต่อพระองค์เหมือนกับที่พวกเขาจะทากับมนุษย์ธรรมดา
พวกเขาปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่างไม่มีพิธีรีตองเมื่อพวกเขาอยู่กบั พระองค์ และพูดจากับพระองค์อย่างไม่เอาใจใส่
และในระหว่างนั้นก็ยงั คงรอคอยการทรงมาถึงของ “พระคริ สต์เที่ยงแท้”
พวกเจ้าคิดเชื่อไปเองว่าพระคริ สต์ที่ทรงมาถึงแล้วเป็ นมนุษย์ธรรมดา
และพระวจนะของพระองค์เป็ นคาพูดของมนุษย์ธรรมดา ด้วยเหตุผลนี้ พวกเจ้าจึงไม่ได้รับสิ่งใดๆ
จากพระคริ สต์และกลับได้ตีแผ่ความอัปลักษณ์ของตัวเจ้าเองออกมาในที่แจ้งแทนอย่างหมดเปลือก

ก่อนที่จะพบปะติดต่อกับพระคริ สต์ เจ้าอาจเชื่อว่าอุปนิสัยของเจ้าได้รับการแปลงสภาพไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว
เชื่อว่าเจ้าเป็ นผูต้ ิดตามที่จงรักภักดีของพระคริ สต์
เชื่อว่าไม่มีใครมีค่าคู่ควรได้รับพระพรของพระคริ สต์มากกว่าเจ้า—และเชื่อว่า
เมื่อได้เดินทางไปบนถนนหลายสาย ทางานไปมากมายและผลิตดอกผลมากมายออกมา
เจ้าจะเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่ได้รับมงกุฎในท้ายที่สุดอย่างแน่นอน แม้กระนั้น มีความจริ งข้อหนึ่งที่เจ้าอาจยังไม่รู้
กล่าวคือ อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์
และความเป็ นกบฏและการต้านทานของเขาถูกเปิ ดโปงเมื่อเขาเห็นพระคริ สต์
และความเป็ นกบฏและการต้านทานที่ถูกเปิ ดโปงในเวลานี้น้ นั
ถูกเปิ ดโปงโดยเบ็ดเสร็จและอย่างหมดเปลือกยิ่งกว่าเวลาอื่นใด มันเป็ นเพราะพระคริสต์ทรงเป็ นบุตรมนุษย์—
บุตรมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความเป็ นมนุษย์ตามปกติ—มนุษย์จึงไม่ให้เกียรติและไม่เคารพพระองค์
มันเป็ นเพราะพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังซึ่งการเป็ นกบฏของมนุษย์ถูกค้นพบอย่างทะลุปรุ โปร่งและในราย
ละเอียดที่แจ่มชัดยิ่งนัก
ดังนั้นเราจึงบอกเลยว่าการเสด็จมาของพระคริ สต์ได้ขุดคุย้ ความเป็ นกบฏทั้งหมดของมวลมนุษย์และเผยให้เห็นธ
รรมชาติของมนุษยชาติอย่างเด่นชัด สิ่งนี้เรี ยกว่า “ล่อเสือลงจากภูเขา” และ “ล่อหมาป่ าออกจากถ้าของมัน”
เจ้ากล้าหรื อไม่ที่จะบังอาจพูดว่าเจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้า?
เจ้ากล้าหรื อไม่ที่จะบังอาจพูดว่าเจ้าแสดงความเชื่อฟังครบถ้วนต่อพระเจ้า?
เจ้ากล้าหรื อไม่ที่จะบังอาจพูดว่าเจ้าเป็ นกบฏ? บางคนจะพูดว่า:
“เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงจัดวางให้ขา้ พระองค์อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่
ข้าพระองค์มกั จะยอมตามเสมอโดยไม่ปริ บ่นสักคา และยิ่งไปกว่านั้น
ข้าพระองค์ไม่ฟุ้งซ่านในมโนคติอนั หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าเลย” บางคนจะพูดว่า:
“สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงมอบเป็ นภารกิจให้ขา้ พระองค์ทา
ข้าพระองค์จะทาให้ดีสุดความสามารถของข้าพระองค์ และจะไม่มีวนั ทาพลาด” ในกรณีน้นั
เราขอถามพวกเจ้าดังนี้: พวกเจ้าสามารถเข้ากันได้กบั พระคริ สต์เมื่อตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่เคียงข้างพระองค์หรื อไม่?
และเจ้าจะเข้ากันได้กบั พระองค์นานเท่าใด? หนึ่งวัน? สองวัน? หนึ่งชัว่ โมง? สองชัว่ โมง?
ความเชื่อของพวกเจ้าอาจจะน่าชมเชย แต่พวกเจ้าไม่ได้มีในเรื่ องของความมุมานะมากนัก
ทันทีที่เจ้ากาลังมีชีวิตอยู่กบั พระคริ สต์จริงๆ
ความมองตนเองเป็ นฝ่ ายถูกเสมอและความสาคัญตนของเจ้าจะถูกตีแผ่ผ่านคาพูดและการกระทาของเจ้าทีละเล็ก
ทีละน้อย และเช่นเดียวกัน ความอยากอันหยิง่ ยโสของเจ้า
กรอบความคิดที่ด้อื แพ่งและความไม่สมดังใจของเจ้าก็จะถูกเปิ ดเผยอย่างแน่นอนด้วยเช่นกัน ในที่สุด

ความโอหังของเจ้าจะยิ่งมากขึ้นเรื่ อยๆ กระทัง่ เจ้าไม่ลงรอยกับพระคริ สต์มากจนเข้ากันไม่ได้เสมือนน้ ากับไฟ
และเมื่อนั้น ธรรมชาติของเจ้าจะถูกตีแผ่อย่างหมดเปลือก ณ เวลานั้น
มโนคติที่หลงผิดของเจ้าจะไม่สามารถถูกปิ ดบังได้อกี ต่อไป
ปัญหากวนใจของเจ้าก็จะโผล่ออกมาอย่างแน่นอนเช่นกัน
และความเป็ นมนุษย์ต่าทรามของเจ้าก็จะถูกตีแผ่อย่างหมดเปลือก แต่ถงึ อย่างนั้นก็ตาม
เจ้ายังคงปฏิเสธที่จะรับรู ้ความเป็ นกบฏของเจ้าเอง แต่กลับเชื่อว่าพระคริสต์เช่นนี้ไม่ง่ายที่มนุษย์จะยอมรับ
ว่าพระองค์ทรงเข้มงวดเกินไปกับมนุษย์
และว่าเจ้าจะนบนอบอย่างสุดใจหากพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่พระทัยดีกว่านี้
พวกเจ้าเชื่อว่าการเป็ นกบฏของพวกเจ้านั้นสมเหตุสมผล
และพวกเจ้าเพียงแค่กบฏต่อพระองค์เมือ่ พระองค์ทรงผลักดันพวกเจ้ามากเกินไป
เจ้าไม่เคยพิจารณาเลยแม้สักครั้งว่าเจ้าไม่ได้มองพระคริ สต์ในฐานะพระเจ้า
ว่าเจ้าขาดความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ ตรงกันข้าม
เจ้ากลับยืนกรานหัวชนฝาให้พระคริ สต์ทรงพระราชกิจตามความปรารถนาของเจ้าเอง
และทันทีที่พระองค์ทรงทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขดั แย้งกับการคิดไปเองของเจ้า
เจ้าก็เชื่อว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็ นมนุษย์คนหนึ่ง
มีคนไม่มากนักท่ามกลางพวกเจ้าใช่หรื อไม่ทไี่ ด้ชิงดีชิงเด่นกับพระองค์ดว้ ยวิธีน้?ี จะว่าไปแล้ว
ใครหรื อที่พวกเจ้าเชื่อ? และพวกเจ้าแสวงหาด้วยวิธีใดกันหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พวกที่เข้ากันไม่ได้กบั พระคริสต์คือปรปักษ์ของพระเจ้าอย่างแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 305
พวกเจ้าปรารถนาที่จะเห็นพระคริ สต์อยู่เสมอ แต่เรารบเร้าให้พวกเจ้าอย่าวางท่านับถือตัวเองเสียสูงส่งขนาดนั้น
ผูใ้ ดก็อาจเห็นพระคริสต์ได้ แต่เราบอกเลยว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะเห็นพระคริ สต์
เพราะธรรมชาติของมนุษย์น้นั เปี่ ยมด้วยความชัว่ ความโอหังและความเป็ นกบฏ ณ ชัว่ ขณะที่เจ้าเห็นพระคริ สต์
ธรรมชาติของเจ้าจะทาลายเจ้าและกล่าวโทษเจ้าจนตาย การคบหาสมาคมของเจ้ากับพี่น้องชาย (หรื อหญิง)
อาจไม่แสดงอะไรเกี่ยวกับตัวเจ้ามากนัก แต่มนั ไม่เรี ยบง่ายนักเมื่อเจ้าคบหาสมาคมกับพระคริ สต์ ไม่ว่าเวลาใด
มโนคติที่หลงผิดของเจ้าอาจหยัง่ รากลึก ความโอหังของเจ้าเริ่ มงอกงาม
และความเป็ นกบฏของเจ้าผลิดอกออกผล ด้วยความเป็ นมนุษย์เยี่ยงนี้
เจ้าสามารถเหมาะสมที่จะคบหาสมาคมกับพระคริ สต์ได้อย่างไรเล่า?
เจ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะปฏิบตั ิต่อพระองค์ในฐานะพระเจ้าในทุกชัว่ ขณะของทุกวันอย่างนั้นหรือ?
เจ้าจะมีความนบนอบที่เป็ นจริ งต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงหรื อไม่?
พวกเจ้านมัสการพระเจ้าผูส้ ูงส่งในหัวใจพวกเจ้าในฐานะพระยาห์เวห์
ในขณะที่ถือว่าพระคริ สต์ที่มองเห็นได้คอื มนุษย์คนหนึ่ง
สานึกรับรู ้ของพวกเจ้าช่างต่าต้อยเกินไปและความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้านั้นช่างต่าทรามเกินไป!
พวกเจ้าไม่สามารถมองพระคริสต์ในฐานะพระเจ้าได้เสมอ มีเพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นเมื่อถูกใจเจ้า
เจ้าจึงจะคว้าเกาะกุมพระองค์ไว้และนมัสการพระองค์ในฐานะพระเจ้า
นี่คือเหตุผลที่เราบอกว่าพวกเจ้าไม่ใช่ผเู้ ชื่อของพระเจ้า แต่เป็ นกลุ่มผูส้ มรูร้ ่ วมคิดที่ต่อสู้กบั พระคริ สต์
แม้แต่คนที่แสดงความใจดีมีเมตตาต่อผูอ้ ื่นก็ยงั ได้รับการตอบแทน
แต่พระคริ สต์ผไู้ ด้ทรงพระราชกิจเช่นนี้ท่ามกลางพวกเจ้ากลับไม่ได้รับทั้งความรักของมนุษย์และค่าตอบแทนแล
ะการนบนอบของเขา นี่ไม่ใช่เรื่ องน่าปวดร้าวใจหรอกหรื อ?
อาจเป็ นไปได้ว่าตลอดหลายปี ที่เจ้ามีความเชื่อในพระเจ้า
เจ้าไม่เคยสาปแช่งใครหรื อกระทาความประพฤติเลวร้ายใดๆ แต่ในการคบหาสมาคมกับพระคริ สต์ของเจ้า
เจ้าไม่สามารถพูดความจริ ง กระทาการอย่างซื่อสัตย์ หรื อเชื่อฟังพระวจนะของพระคริสต์ ในกรณีเช่นนั้น
เราบอกเลยว่าเจ้าเป็ นบุคคลที่ชวั่ ร้ายและมุ่งร้ายที่สุดในโลก
เจ้าอาจมีอธั ยาศัยดีและอุทิศตนเป็ นพิเศษต่อบรรดาญาติ เพื่อน ภรรยา (หรื อสามี) บุตรชายหญิง
และบิดามารดาของเจ้า และไม่เคยเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น แต่หากเจ้าไม่สามารถเข้ากันได้กบั พระคริสต์
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างปรองดองกับพระองค์ได้แล้วไซร้
ต่อให้เจ้าสละทั้งหมดที่มีให้กบั เพื่อนบ้านของเจ้า
หรื อดูแลเอาใจใส่บิดามารดาและสมาชิกในครัวเรื อนของเจ้าอย่างพิถีพถิ นั เราก็จะบอกว่าเจ้ายังคงเลวร้าย

และยิ่งกว่านั้น ยังเต็มไปด้วยเพทุบายอันเจ้าเล่ห์
จงอย่าคิดว่าเจ้าเข้ากันได้กบั พระคริ สต์เพียงเพราะเจ้าไปกันได้กบั คนอืน่ หรื อทาความประพฤติดีมาบ้าง
เจ้าคิดว่าเจตนาเปี่ ยมกุศลของเจ้าสามารถหลอกรับพระพรแห่งฟ้าได้หรื อ?
เจ้าคิดว่าการทาความประพฤติดีเพียงเล็กน้อยเป็ นการทดแทนการเชื่อฟังของเจ้าหรื อ?
ไม่มีใครในพวกเจ้าที่สามารถยอมรับการถูกจัดการและตัดแต่ง
และเจ้าทุกคนพบว่ามันยากที่จะอ้าแขนรับความเป็ นมนุษย์ตามปกติของพระคริสต์
โดยไม่คานึงถึงว่าเจ้าป่ าวประกาศการเชื่อฟังพระเจ้าของเจ้าอยู่เป็ นนิจ
ความเชื่อในแบบที่พวกเจ้ามีน้ นั จะนาลงมาซึ่งผลการกระทาอันสาสมที่เหมาะสมกัน
จงหยุดตามใจตัวเองในภาพลวงตาเพ้อฝันและความปรารถนาที่จะเห็นพระคริ สต์เพราะพวกเจ้าวุฒิภาวะต่าเกินไ
ป ต่าเสียจนเจ้าไม่ควรค่าแม้แต่จะได้เห็นพระองค์
เมื่อเจ้าถูกกวาดล้างจากความเป็ นกบฏของเจ้าอย่างสิน้ เชิงและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองกับพระคริสต์ได้
แล้ว ณ ตอนนั้นพระเจ้าจะทรงปรากฏต่อเจ้าอย่างแน่นอน
หากเจ้าไปพบพระเจ้าโดยไม่ได้ผ่านการตัดแต่งหรื อพิพากษาแล้วไซร้
เจ้าจะต้องกลายเป็ นปรปักษ์ของพระเจ้าและถูกลิขิตให้ถูกทาลายอย่างแน่นอน
ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้าในตนเองอยู่แล้วเพราะมนุษย์ท้งั หมดได้ตกอยู่ภายใต้การทาให้เสื่อมทรา
มอย่างล้าลึกที่สุดของซาตานตลอดมา
หากมนุษย์พยายามคบหาสมาคมกับพระเจ้าจากท่ามกลางความเสื่อมทรามของเขาเอง
แน่นอนว่าจะไม่มีสิ่งดีใดๆ เกิดขึ้นจากการนี้ได้
การกระทาและคาพูดของเขาจะเปิ ดโปงความเสื่อมทรามของเขาในทุกแห่งหนอย่างแน่นอน
และในการคบหาสมาคมกับพระเจ้านั้น ความเป็ นกบฏของเขาจะถูกเปิ ดเผยในทุกๆ แง่มุม
มนุษย์มาต่อต้านพระคริ สต์ หลอกลวงพระคริ สต์ และละทิง้ พระคริ สต์โดยไม่รู้ตวั เลย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น
มนุษย์จะอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมเสียยิ่งกว่าเดิม และหากสิ่งนี้ดาเนินต่อไป
เขาก็จะกลายเป็ นเป้าหมายของการลงโทษ
บางคนอาจเชื่อว่าหากการคบหาสมาคมกับพระเจ้ามีอนั ตรายยิ่งนัก เช่นนั้นแล้ว
อาจเป็ นการฉลาดกว่าที่จะรักษาระยะห่างจากพระเจ้าเข้าไว้ ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถได้รับอะไรบ้างหรื อ?
พวกเขาจะสามารถจงรักภักดีตอ่ พระเจ้าได้หรื อ? แน่ใจได้เลยว่าการคบหาสมาคมกับพระเจ้านั้นยากมาก—
แต่นั่นเป็ นเพราะว่ามนุษย์ได้ถูกทาเสื่อมทราม ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะคบหาสมาคมกับเขาได้
จะเป็ นการดีที่สุดสาหรับพวกเจ้าที่จะมอบอุทิศความพยายามมากขึ้นให้กบั ความจริงของการรู ้จกั ตนเอง
เหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า?

เหตุใดกันอุปนิสัยของเจ้าจึงเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนสาหรับพระองค์?
เหตุใดวาทะของเจ้าปลุกเร้าความเกลียดของพระองค์? ทันทีที่เจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีสักเล็กน้อย
เจ้าก็ขบั ร้องสรรเสริ ญตนเอง
และเจ้าเรี ยกร้องบาเหน็จรางวัลสาหรับการมีส่วนร่ วมสนับสนุนเพียงน้อยนิดของเจ้า
เจ้าดูถูกผูอ้ ื่นเมื่อเจ้าแสดงความเชื่อฟังเพียงเล็กน้อยและกลายเป็ นเหยียดหยามพระเจ้าเมื่อได้สาเร็จลุล่วงในภารกิ
จยิบย่อยบางอย่าง ในการต้อนรับขับสู้พระเจ้า พวกเจ้าร้องขอเงินทอง ของขวัญ และคาชมเชย
เจ้ารู ้สึกใจแป้วที่จะต้องบริ จาคหนึ่งหรื อสองเหรี ยญ ครั้นเจ้าบริ จาคสิบเหรี ยญ
เจ้าปรารถนาพระพรและต้องการได้รับการปฏิบตั ิต่ออย่างโดดเด่น
ความเป็ นมนุษย์เช่นที่พวกเจ้ามีน้ นั ช่างระคายปากและแสลงหูยิ่งนัก
มีสิ่งใดบ้างไหมทีน่ ่ายกย่องในคาพูดและการกระทาของเจ้า? พวกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนและพวกที่ไม่ปฏิบตั ิ
พวกที่เป็ นผูน้ าและพวกที่ติดตาม พวกที่ตอ้ นรับขับสู้พระเจ้าและพวกที่ไม่ตอ้ นรับ
พวกที่บริ จาคและพวกที่ไม่บริ จาค พวกที่ประกาศและพวกที่รับพระวจนะ และอื่นๆ กล่าวคือ
มนุษย์เหล่านี้ทุกคนชมตัวเอง พวกเจ้าไม่คิดว่าสิ่งนี้น่าหัวเราะหรอกหรื อ? ทั้งที่รู้ดอี ยู่เต็มอกว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้า
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เจ้าก็ไม่สามารถเข้ากันได้กบั พระเจ้า
ทั้งที่รู้ดีอยู่เต็มอกว่าพวกเจ้าปราศจากคุณความดีอย่างสิ้นเชิง เจ้าก็ยงั ยืนกรานที่จะอวดตัวอยูด่ ี
พวกเจ้าไม่รู้สึกหรือว่า สานึกรับรูข้ องพวกเจ้าเสื่อมลงจนถึงจุดที่พวกเจ้าไม่มีการควบคุมตนเองอีกต่อไปแล้ว?
ด้วยสานึกรับรู ้เช่นนี้ เจ้ายังเหมาะที่จะคบหาสมาคมกับพระเจ้าได้อย่างไรเล่า?
พวกเจ้าไม่กลัวว่าตัวพวกเจ้าเองกาลังตกอยู่ในอันตรายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้หรอกหรือ?
อุปนิสัยของพวกเจ้าได้เสื่อมลงแล้วจนถึงจุดที่พวกเจ้าไม่สามารถเข้ากันได้กบั พระเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
ความเชื่อของพวกเจ้าไม่น่าหัวเราะหรอกหรื อ? ความเชื่อของพวกเจ้าไม่วิปริ ตหรอกหรือ?
เจ้าจะเข้าหาอนาคตของเจ้าอย่างไร? เจ้าจะเลือกเส้นทางที่จะใช้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “พวกที่เข้ากันไม่ได้กบั พระคริสต์คือปรปักษ์ของพระเจ้าอย่างแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 306
เราได้แสดงวจนะออกไปมากมายแล้วและได้แสดงเจตจานงและอุปนิสยั ของเราอีกด้วย แต่ถงึ กระนั้น
ผูค้ นก็ยงั คงไม่สามารถรู ้จกั เราและเชื่อในเรา หรื ออาจกล่าวได้ว่าผูค้ นยังคงไม่สามารถเชื่อฟังเรา
พวกที่มีชีวิตอยู่ภายในพระคัมภีร์ พวกที่มีชีวิตอยูภ่ ายในธรรมบัญญัติ พวกที่มีชีวิตอยู่บนกางเขน
พวกที่ดาเนินชีวิตตามคาสอน พวกที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางงานที่เราทาในวันนี้ —
ใครหรื อในหมู่พวกเขาที่เข้ากันได้กบั เรา? พวกเจ้าแค่คิดถึงการได้รับพรและบาเหน็จ
แต่ไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยว่าจะเข้ากับเราได้จริ งๆ อย่างไร หรื อจะกีดกันตัวเจ้าเองจากการต่อต้านเราได้อย่างไร
เราผิดหวังในพวกเจ้าเหลือเกิน เพราะเราได้ให้พวกเจ้าไปมากมาย แต่เราได้รับมาจากพวกเจ้าน้อยยิง่ นัก
เล่ห์ลวงของพวกเจ้า ความโอหังของพวกเจ้า ความโลภของพวกเจ้า ความอยากได้อยากมีอนั ฟุ้งเฟ้อของพวกเจ้า
การทรยศของพวกเจ้า การไม่เชื่อฟังของพวกเจ้า—อันใดเล่าในเหล่านี้สามารถหนีพน้ จากการสังเกตของเรา?
พวกเจ้าสะเพร่ ากับเรา พวกเจ้าหลอกเรา พวกเจ้าดูถูกเรา พวกเจ้าโอ้โลมเรา
พวกเจ้าบีบบังคับเราและขู่เข็ญเราให้พลีอุทิศ—
ความมุ่งร้ายเช่นนี้จะสามารถหลบหลีกการลงโทษของเราไปได้อย่างไร?
การทาชัว่ ทั้งหมดนี้เป็ นข้อพิสูจน์ว่าเจ้าเป็ นปฏิปักษ์ต่อเราและเป็ นข้อพิสูจน์ความเข้ากันไม่ได้ของพวกเจ้ากับเรา
พวกเจ้าแต่ละคนเชื่อว่าตัวพวกเจ้าเองเข้ากันได้กบั เราเหลือเกิน แต่หากเป็ นอย่างนั้นแล้วไซร้
หลักฐานที่แย้งไม่ข้ นึ เช่นนี้จะนาไปใช้กบั ใครเล่า?
พวกเจ้าเชื่อว่าตัวพวกเจ้าเองมีความจริ งใจและความจงรักภักดีจนถึงที่สุดต่อเรา
พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าใจดีเหลือเกิน มีความสงสารเห็นใจเหลือเกินและได้อุทิศให้กบั เรามากเหลือเกิน
พวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าได้ทามามากเกินพอแล้วเพื่อเรา
แต่พวกเจ้าเคยเทียบเคียงสิ่งนี้กบั บรรดาการกระทาของพวกเจ้าบ้างไหม? เราบอกเลยว่าพวกเจ้าโอหังมากเต็มที
โลภมากเต็มที สุกเอาเผากินมากเต็มที เล่ห์เหลี่ยมสารพัดที่เจ้าใช้หลอกเรานั้นแยบยลมากเต็มที
และเจ้ามีเจตนาที่น่าเหยียดหยามและวิธีการที่น่าเหยียดหยามมากมายเต็มที
ความจงรักภักดีของพวกเจ้าขาดแคลนเกินไป
ความตั้งใจจริ งของพวกเจ้าน้อยนิดเกินไปและมโนธรรมของพวกเจ้ายิ่งขาดพร่องเสียยิง่ กว่า
ในหัวใจของพวกเจ้ามีความมุ่งร้ายมากเกินไป และไม่มีใครเลยทีไ่ ด้รับการยกเว้นจากมัน แม้กระทัง่ เรา
พวกเจ้าปิ ดกั้นเราเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของเจ้าหรือสามีของเจ้าหรื อการเอาตัวรอดของเจ้า
แทนที่จะห่วงใยเรา เจ้าห่วงใยครอบครัวของพวกเจ้า ลูกหลานของพวกเจ้า สถานะของพวกเจ้า
อนาคตของพวกเจ้า และความปลาบปลื้มยินดีของพวกเจ้าเอง
เมื่อใดเล่าที่พวกเจ้าเคยนึกถึงเราในขณะที่พวกเจ้าพูดหรือทาอะไร? ในวันที่หนาวจัด

ความคิดของพวกเจ้าหันไปหาลูกหลาน สามี ภรรยาหรื อบิดามารดาของพวกเจ้า ในวันที่ร้อนระอุ
ก็ไม่มีที่ให้เราอยู่ในความคิดของพวกเจ้าเลยเช่นกัน เมื่อเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า
เจ้ากาลังนึกถึงผลประโยชน์ของตนเอง คิดถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลของเจ้าเอง
คิดถึงบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเจ้า เจ้าเคยได้ทาสิ่งใดที่เป็ นไปเพื่อเรา? คราใดหรื อที่เจ้าเคยนึกถึงเรา?
เมื่อใดหรื อที่เจ้าเคยอุทิศตนเองอย่างเต็มกาลังให้กบั เราและงานของเรา?
หลักฐานของความเข้ากันได้กบั เราของเจ้าอยู่ที่ใดหรื อ?
ความเป็ นจริ งแห่งความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อเราอยู่ที่ใด? ความเป็ นจริ งแห่งการเชื่อฟังเราของเจ้าอยู่ที่ใด?
คราใดหรื อที่พวกเจ้าไม่มีเจตนาที่จะได้รับพรของเรา? พวกเจ้าเล่นตลกและหลอกลวงเรา
พวกเจ้าล้อเล่นกับความจริ ง เจ้าปกปิ ดการดารงอยู่ของความจริ งและทรยศต่อเนื้อแท้ของความจริ ง
อะไรหรื อทีร่ อพวกเจ้าอยู่ในอนาคตจากการต่อต้านเราเช่นนี้?
พวกเจ้าเพียงแสวงหาความเข้ากันได้กบั พระเจ้าที่คลุมเครื อและเพียงแสวงหาความเชื่อที่คลุมเครื อ
แต่เจ้าไม่สามารถเข้ากันได้กบั พระคริ สต์
ความมุ่งร้ายของเจ้าจะไม่นามาซึ่งการลงทัณฑ์อนั สาสมแบบเดียวกันกับที่คนเลวสมควรได้รบั หรอกหรื อ?
ในเวลานั้นพวกเจ้าจะตระหนักว่าไม่มีใครที่เข้ากันไม่ได้กบั พระคริ สต์สามารถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธไปได้
และพวกเจ้าจะค้นพบว่าผลการกระทาอันสาสมที่จะทรงกระทาต่อพวกที่ต่อต้านพระคริ สต์น้ นั เป็ นแบบใด
เมือ่ วันนั้นมาถึง
ความฝันของพวกเจ้าที่จะได้รับพรสาหรับความเชื่อในพระเจ้าของพวกเจ้าและที่จะได้รับทางเข้าสู่สวรรค์น้ นั จะ
แตกกระจายไปทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มันจะไม่เป็ นเช่นนั้นสาหรับบรรดาผูท้ ี่เข้ากันได้กบั พระคริ สต์
แม้ว่าพวกเขาได้สูญเสียไปมาก แม้ว่าพวกเขาจะทนทุกข์กบั ความยากลาบากมากมาย
แต่พวกเขาจะได้รับมรดกทั้งหมดที่เรายกให้กบั มวลมนุษย์ ในท้ายที่สุด
พวกเจ้าจะเข้าใจว่าลาพังเราเท่านั้นที่เป็ นพระเจ้าผูช้ อบธรรม
และลาพังเราเท่านั้นสามารถพามวลมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันสวยงามของเขาได้
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กบั พระคริสต์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงมอบความไว้วางพระทัยในสิ่งต่างๆ มากมายกับพวกมนุษย์
และยังตรัสถึงการเข้าสู่ของพวกเขาในหนทางต่างๆ นับไม่ถว้ น แต่เพราะขีดความสามารถของผูค้ นต่าอย่างมาก
วจนะมากมายของพระเจ้าจึงไม่สามารถปักหลักได้ ขีดความสามารถที่ต่านี้มีเหตุผลที่หลากหลาย เช่น
ความเสื่อมทรามของความคิดและหลักศีลธรรมของมนุษย์ การขาดพร่ องการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม
ความเชื่อเหนือธรรมชาติของระบบศักดินาที่ได้ยึดหัวใจของมนุษย์อย่างร้ายแรง
รู ปแบบการใช้ชีวิตที่ต่าทรามและเสื่อมโทรมที่ทาให้ความป่ วยฝังแน่นในมุมที่ลึกที่สุดของหัวใจมนุษย์
การจับความเข้าใจอย่างผิวเผินเกี่ยวกับการมีความรู ้พนื้ ฐานทางวัฒนธรรม
โดยผูค้ นเกือบร้อยละเก้าสิบแปดที่ขาดการศึกษาในความรู ้พื้นฐานทางวัฒนธรรม และที่ยิ่งกว่านั้นคือ
มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการศึกษาทางวัฒนธรรมในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
โดยพื้นฐานแล้วผูค้ นจึงไม่มีแนวคิดว่าพระเจ้าหรื อพระวิญญาณหมายถึงอะไร
แต่มีเพียงภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่คลุมเครื อและไม่ชดั เจนซึ่งได้มาจากความเชื่อเหนือธรรมชาติของระบบศักดิน
าเท่านั้น อิทธิพลอันตรายที่ช่วงเวลาหลายพันปี ของ “จิตวิญญาณชาตินิยมอันสูงส่ง”
ได้ทิ้งไว้ลึกในหัวใจของมนุษย์ และการคิดแบบระบอบศักดินาที่ผคู้ นถูกผูกมัดและล่ามโซ่ไว้
โดยไม่มีเสรี ภาพเลยแม้แต่น้อย และไม่มีเจตจานงที่จะทะเยอทะยานหรื ออดทนนาน
ไม่มีความอยากที่จะสร้างความก้าวหน้า แต่กลับยังคงอยู่เฉยและถอยหลังแทน
โดยตั้งมัน่ อยู่ในวิธีการคิดของทาส เป็ นต้น—
ปัจจัยที่อยู่บนพื้นฐานความเป็ นจริงเหล่านี้ได้ให้รูปหล่อที่โสมมและน่าเกลียดที่ไม่อาจลบออกได้กบั ทัศนะที่เป็ น
อุดมการณ์ อุดมคติ หลักศีลธรรม และอุปนิสัยของมนุษยชาติ
ดูเหมือนว่าพวกมนุษย์กาลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกมืดแห่งการก่อการร้ายซึ่งไม่มผี ใู้ ดท่ามกลางพวกเขาที่พยายามที่จะ
อยู่เหนือมัน และไม่มีผูใ้ ดท่ามกลางพวกเขาคิดถึงการก้าวต่อไปสู่โลกตามอุดมคติ
แต่พวกเขากลับพอใจกับวาสนาในชีวิตของพวกเขา
เพื่อใช้วนั เวลาของพวกเขาไปกับการให้กาเนิดและเลี้ยงดูลูกหลาน ดิ้นรนต่อสู้ ตรากตรา ทางานบ้านของพวกเขา
ฝันถึงครอบครัวที่สะดวกสบายและมีความสุข และฝันถึงความรักใคร่ ในการสมรส ลูกหลานที่กตัญญู
ความชื่นบานยินดีในช่วงปี สนธยาของพวกเขาในขณะที่พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบ…เป็ นเวลาหลายสิบ หลายพัน
หลายหมื่นปี จนถึงตอนนี้ ผูค้ นได้สิ้นเปลืองเวลาของพวกเขาในหนทางนี้ตลอดมา
โดยไม่มผี ใู้ ดสร้างชีวิตที่เพียบพร้อม
เจตนาทั้งหมดอยู่ที่การสังหารกันและกันในโลกที่มืดมิดนี้บนการแข่งขันเพื่อชื่อเสียงและโชควาสนา
และการวางอุบายต่อต้านกันและกันเท่านั้น มีผใู้ ดเคยแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าบ้าง?

มีผูใ้ ดเคยใส่ใจกับพระราชกิจของพระเจ้าไหม?
ทุกส่วนของมนุษยชาติที่ติดพันด้วยอิทธิพลของความมืดได้กลายเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ม านานแล้ว
และดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่จะดาเนินพระราชกิจของพระเจ้า
และผูค้ นมีหัวใจที่ให้ความสนใจต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงได้มอบความไว้วางพระทัยให้กบั พวกเขาในวันนี้น้อยลงไป
อีก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราเชื่อว่าผูค้ นจะไม่ใส่ใจการที่เราเปล่งวจนะเหล่านี้
เพราะสิ่งที่เรากาลังพูดถึงคือประวัติศาสตร์ของช่วงเวลาหลายพันปี การพูดถึงประวัติศาสตร์หมายถึงข้อเท็จจริง
และยิ่งไปกว่านั้นคือเรื่ องอื้อฉาวที่เป็ นที่ชดั เจนสาหรับทุกคน
ดังนั้นแล้วการพูดสิ่งที่ตรงข้ามกับข้อเท็จจริงจะมีประโยชน์อนั ใด? แต่เราก็ยงั เชื่อว่าเมื่อได้เห็นพระวจนะเหล่านี้
ผูค้ นที่มีเหตุผลจะตื่นและเพียรพยายามเพื่อความก้าวหน้า
พระเจ้าทรงหวังว่าพวกมนุษย์จะสามารถใช้ชีวิตและทางานอย่างสันติสุขและพอใจ
ในขณะเดียวกันก็สามารถรักพระเจ้าด้วย
การที่มนุษยชาติท้งั หมดอาจเข้าสู่การหยุดพักนั้นเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
การเติมเต็มทั้งแผ่นดินด้วยพระสิริของพระเจ้าคือความพึงปรารถนาที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า
เป็ นความน่าอับอายที่มนุษย์ยงั คงจมอยู่ในความหลงลืมและไม่ตื่น
ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างเลวร้ายจนวันนี้พวกเขาไม่มสี ภาพเหมือนของพวกมนุษย์อีกต่อไป ดังนั้น
ความคิดของมนุษย์ หลักศีลธรรม และการศึกษาก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่สาคัญ
โดยการฝึ กสอนเกีย่ วกับการมีความรู ้พนื้ ฐานทางวัฒนธรรมก็ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่สอง
ยิ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ให้ดีข้นึ
และเปลี่ยนแปลงทัศนะทางจิตวิญญาณของพวกเขา
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 308
ในประสบการณ์ชีวิตของผูค้ นนั้น พวกเขามักคิดถึงตัวเองว่า
ฉันได้ยอมทิง้ ครอบครัวและงานของฉันเพื่อพระเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งใดให้ฉัน?
ฉันต้องเพิ่มมันขึ้นและยืนยันมัน—ฉันได้รับพระพรใดๆ หรื อยังในช่วงนี้?
ฉันได้ให้ไปมากมายในช่วงระหว่างเวลานี้ ฉันได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ทนทุกข์มากมาย—
พระเจ้าได้ทรงมอบพระสัญญาใดๆ เป็ นการตอบแทนแก่ฉันหรื อยัง? พระองค์ได้ทรงจดจาความประพฤติดีๆ
ของฉันหรือยัง? บทอวสานของฉันจะเป็ นอย่างไร?
ฉันสามารถได้รับพระพรของพระเจ้าได้หรื อไม่?…ทุกบุคคลทาการคิดคานวณเช่นนี้อย่างสม่าเสมอภายในหัวใจ
ของพวกเขา และพวกเขาทาการร้องขอจากพระเจ้าซึ่งเป็ นแรงจูงใจ ความทะเยอทะยาน
และความคิดแบบแลกเปลี่ยนของพวกเขา กล่าวคือ ในหัวใจของเขานั้น
มนุษย์กาลังทดสอบพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ คิดวางแผนเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
โต้แย้งเรื่องราวเพื่อบทอวสานแต่ละอย่างของพวกเขาเองกับพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
และพยายามที่จะคัดรายงานแถลงจากพระเจ้า
โดยดูว่าพระเจ้าทรงสามารถประทานสิ่งที่เขาต้องการให้แก่เขาหรื อไม่
ในเวลาเดียวกันกับที่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้านั้น มนุษย์ก็ไม่ปฏิบตั ิกบั พระเจ้าดังเช่นพระเจ้า
มนุษย์พยายามที่จะทาข้อตกลงกับพระเจ้าอยู่เสมอ ทาข้อเรี ยกร้องจากพระองค์อย่างไม่หยุดหย่อน
และแม้กระทัง่ กดดันพระองค์ในทุกขั้นตอน โดยหลังจากได้คืบแล้วก็พยายามที่จะเอาศอก
ในเวลาเดียวกันกับที่พยายามทาข้อตกลงกับพระเจ้า มนุษย์ก็ยงั โต้แย้งกับพระองค์ดว้ ย
และมีแม้กระทัง่ ผูค้ นที่มกั จะกลายเป็ นอ่อนแอ อยู่นิ่งเฉย และหย่อนยานในงานของพวกเขา
และเต็มไปด้วยการร้องทุกข์คร่ าครวญเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อการทดสอบตกมาถึงพวกเขาหรือพวกเขาพบว่าตัวเอง
อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง จากเวลาที่มนุษย์ได้เริ่ มเชื่อในพระเจ้านั้น
เขาได้พิจารณาว่าพระเจ้าทรงเป็ นความอุดมสมบูรณ์ เป็ นมีดพับสวิส
และเขาได้พิจารณาตัวเขาเองว่าเป็ นเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า
ราวกับว่าการพยายามได้รับพระพรและพระสัญญาจากพระเจ้านั้นเป็ นสิทธิ์และภาระผูกพันประจาตัวของเขา
ในขณะที่หน้าที่รับผิดชอบของพระเจ้าคือการคุม้ ครองปกป้องและดูแลมนุษย์ และการจัดเตรี ยมให้กบั เขา
เช่นนั้นเองคือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ “การเชื่อในพระเจ้า” ของพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เชื่อในพระเจ้า
และเช่นนั้นคือความเข้าใจส่วนลึกที่สุดของพวกเขาเกี่ยวกับมโนทัศน์แห่งการเชื่อในพระเจ้า
จากเนื้อแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์ไปจนถึงการไล่ตามเสาะหาในใจของเขา
ไม่มีสิ่งใดที่สัมพันธ์กบั ความยาเกรงพระเจ้าเลย

จุดมุ่งหมายของมนุษย์ในการเชื่อในพระเจ้าไม่สามารถเป็ นไปได้ที่จะมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้า
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มนุษย์ไม่เคยได้พิจารณาหรื อเข้าใจว่าการเชื่อในพระเจ้าจาเป็ นต้องมีการยาเกรงและการนมัสการพระเจ้า
เนื่องจากสภาพเงื่อนไขเช่นนั้น เนื้อแท้ของมนุษย์ก็ชดั แจ้ง เนื้อแท้น้ีคือสิ่งใด? มันก็คือหัวใจของมนุษย์น้นั มุ่งร้าย
เก็บงาการทรยศหักหลังและการหลอกลวง ไม่รักความยุติธรรมและความชอบธรรมและสิ่งที่เป็ นเชิงบวก
และมันน่าเหยียดหยามและโลภ หัวใจของมนุษย์ไม่สามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้มากขึ้น
เขาไม่ได้มอบมันให้แก่พระเจ้าเลย พระเจ้าไม่เคยทรงมองเห็นหัวใจที่แท้จริ งของมนุษย์
อีกทั้งพระองค์ไม่เคยได้รับการนมัสการโดยมนุษย์ ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงจ่ายราคาที่ยงิ่ ใหญ่เพียงใด
หรื อพระองค์ทรงพระราชกิจมากเพียงใด หรื อพระองค์ทรงจัดเตรียมให้มนุษย์มากเพียงใด
มนุษย์ยงั คงมืดบอดและไม่แยแสอย่างสิ้นเชิงต่อการนั้นทั้งหมด มนุษย์ไม่เคยได้มอบหัวใจของเขาแด่พระเจ้า
เขาเพียงต้องการที่จะเอาใจใส่หัวใจของเขาด้วยตัวเอง ที่จะทาการตัดสินใจของเขาเองเท่านั้น—
ซึ่งความนัยก็คือว่ามนุษย์ไม่ตอ้ งการที่จะติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
หรื อที่จะเชื่อฟังอธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่ตอ้ งการนมัสการพระเจ้าในฐานะพระเจ้า เช่นนั้นคือสภาวะของมนุษย์ในปัจจุบนั
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นมากมายไม่ตอ่ ต้านพระเจ้าและไม่ขดั ขวางพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพราะพวกเขาไม่รู้จกั พระรา
ชกิจอันหลากหลายและแตกต่างกันของพระเจ้า
และนอกจากนั้นเพราะพวกเขามีความรู ้และคาสอนแค่หางอึ่งที่จะใช้ประเมินพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุท
ธิ์มิใช่หรื อ? แม้ว่าประสบการณ์ต่างๆ ของผูค้ นเช่นนี้จะผิวเผิน แต่พวกเขาก็โอหังและหลงใหลในธรรมชาติ
และพวกเขาคานึงถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยการเหยียดหยาม
เพิกเฉยต่อการบ่มวินัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และยิ่งกว่านั้นใช้ขอ้ โต้แย้งเก่าๆ ไร้สาระของพวกเขาเพื่อ
“ยืนยัน” พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขายังเล่นละครตบตาอีกด้วย
และหลงเชื่อมัน่ อย่างเต็มเปี่ ยมในการเรี ยนรู ้และความคงแก่เรี ยนของตัวเอง
และหลงเชื่อมัน่ ว่าพวกเขามีความสามารถที่จะเดินทางข้ามโลกได้
ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พวกที่ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดูหมิน่ และทรงปฏิเสธหรอกหรื อ
และพวกเขาจะไม่ถูกยุคใหม่ขจัดสิ้นหรอกหรื อ?
พวกที่มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อต้านพระองค์อย่างเปิ ดเผย
ไม่ใช่ผคู้ นตัวเล็กที่ไม่รู้เท่าทันและได้รับข่าวสารน้อยเกินไป
ซึ่งเพียงกาลังพยายามอวดว่าพวกเขาหลักแหลมเพียงใดหรอกหรื อ? ด้วยความรู ้เรื่ องพระคัมภีร์เพียงน้อยนิด
พวกเขาพยายามนัง่ คร่ อม “สถาบันวิชาการ” ของโลก ด้วยคาสอนเพียงผิวเผินเพื่อใช้สอนผูค้ น
พวกเขาพยายามย้อนกลับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพยายามทาให้พระราชกิจหมุนรอบกระบวนการขบคิดของพวกเขาเอง
เพราะพวกเขามีสายตาสั้นพวกเขาจึงพยายามมองดู 6,000 ปี แห่งพระราชกิจของพระเจ้าด้วยการชาเลืองครั้งเดียว
ผูค้ นเหล่านี้ไม่มีสานึกรับรู ้ที่มีค่าคู่ควรต่อการกล่าวถึงแต่อย่างใด!
อันที่จริ งยิ่งผูค้ นมีความรู ้เรื่องพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งตัดสินพระราชกิจของพระองค์ช้าลงเท่านั้น
นอกจากนี้พวกเขาพูดถึงความรู ้เรื่ องพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้เพียงเล็กน้อย
แต่พวกเขาก็ไม่ได้หุนหันพลันแล่นในการตัดสินของพวกเขา ยิ่งผูค้ นรู ้เรื่ องพระเจ้าน้อยลงเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งโอหังและหลงตัวเองมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็ยงิ่ ประกาศการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าอย่างหยาบคายมากขึ้นเท่านั้น—กระนั้น
พวกเขาก็พูดถึงทฤษฎีเท่านั้น และไม่เสนอหลักฐานจริ งแท้ใดๆ ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีค่าอะไรเลย
พวกที่เห็นว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นเรื่ องเล่นนั้นเป็ นคนเหลาะแหละ!
พวกที่ไม่ระมัดระวังเมื่อพวกเขาเผชิญกับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ึงพูดมาก ด่วนตัดสิน
ผูซ้ ่ึงให้อสิ ระเต็มที่แก่สัญชาตญาณตามธรรมชาติของพวกเขาที่จะปฏิเสธความถูกต้องของพระราชกิจของพระวิ

ญญาณบริ สุทธิ์ และผูซ้ ่ึงดูแคลนและหมิ่นประมาทพระราชกิจด้วยเช่นกัน—
ผูค้ นที่ขาดความเคารพเช่นนี้ไม่ได้ขาดความรู ้เท่าทันต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ?
ยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่โอหังอย่างหนัก
ผูค้ นที่ทะนงตนและไม่สามารถควบคุมได้โดยสันดานหรอกหรื อ?
แม้ว่าสักวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อผูค้ นเช่นนี้ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเจ้าก็ยงั คงไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อพวกเขา พวกเขาไม่เพียงดูถูกพวกที่ทางานเพื่อพระเจ้าเท่านั้น
แต่พวกเขายังหมิ่นประมาทพระเจ้าพระองค์เองอีกด้วย ผูค้ นที่มุทะลุเช่นนี้จะไม่ได้รับการอภัย
ทั้งในยุคนี้และในยุคที่จะมา และพวกเขาจะต้องพินาศในนรกตลอดกาล!
ผูค้ นที่ขาดความเคารพและหลงระเริ งเช่นนี้กาลังเสแสร้งทาเป็ นเชื่อในพระเจ้า
และยิ่งผูค้ นเป็ นเยี่ยงนี้มากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะฝ่ าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
พวกคนโอหังเหล่านั้นผูซ้ ่งึ ปราศจากการควบคุมแต่กาเนิด และผูซ้ ่งึ ไม่เคยได้เชื่อฟังผูใ้ ด
ต่างก็ไม่เดินบนเส้นทางนี้ท้งั หมดหรอกหรื อ? พวกเขาไม่ต่อต้านพระเจ้าวันแล้ววันเล่า
พระเจ้าผูท้ รงใหม่เสมอและทรงไม่มีวนั เก่าหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จกั พระเจ้า” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณและประวัติศาสตร์ที่กินเวลาหลายพันปี ได้ปิดความคิดและมโนคติที่หลงผิดขอ
งมนุษย์และทัศนะทางจิตใจของเขาอย่างแน่นหนาจนทาให้สงิ่ เหล่านั้นมิอาจผ่านได้และมิอาจย่อยสลายในทางชี
วภาพไดิ้[1] ผูค้ นดารงชีวิตในวัฏจักรที่สิบแปดแห่งนรก ที่ซ่ึงไม่อาจมีวนั ได้พบเห็นความสว่าง
ราวกับว่าพวกเขาได้ถูกพระเจ้าทรงเนรเทศไปอยู่ในคุกใต้ดิน
ความคิดแบบศักดินาได้กดขี่ผคู้ นมากจนกระทัง่ พวกเขาแทบจะไม่สามารถหายใจได้และกาลังหายใจไม่ออก
พวกเขาไม่มีพละกาลังที่จะต้านทานเลยแม้สักน้อย
ทั้งหมดที่พวกเขาทาก็คือสู้ทนและสู้ทนในความเงียบ...ไม่เคยมีผใู้ ดเลยที่กล้าจะต่อสู้ดิ้นรนและยืนหยัดเพื่อความ
ชอบธรรมและความยุติธรรม ผูค้ นแค่ดารงชีวิตแย่กว่าชีวิตของสัตว์
ภายใต้ความเคราะห์ร้ายและการทารุ ณกรรมของจริยธรรมแบบศักดินา วันแล้ววันเล่า และปี แล้วปี เล่า
พวกเขาไม่เคยคิดที่จะแสวงหาจนพบพระเจ้าเพื่อชื่นชมความสุขในโลกมนุษย์
ราวกับว่าผูค้ นได้ถูกเฆีย่ นตีจนถึงจุดที่ซ่ึงพวกเขาเป็ นเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเหี่ยวเฉา
แห้งกรอบ และมีสีเหลืองน้ าตาล ผูค้ นได้สูญสิ้นความทรงจาของพวกเขานานมาแล้ว
พวกเขาดารงชีวิตโดยหมดหนทางในนรกซึ่งเรี ยกกันว่าโลกมนุษย์
โดยรอคอยการมาถึงของวันสุดท้ายเพื่อที่พวกเขาอาจพินาศไปด้วยกันกับนรกนี้
ราวกับว่าวันสุดท้ายที่พวกเขาโหยหานั้นคือวันที่มนุษย์จะชื่นชมสันติสุขอันสงบ
จริ ยธรรมแบบศักดินาทั้งหลายได้นาชีวิตของมนุษย์ไปสู่ “แดนคนตาย”
โดยทาให้พลังต้านทานของมนุษย์ออ่ นลงยิง่ ขึ้นไปอีก
การกดขี่ทุกชนิดผลักมนุษย์ให้ตกลงสู่แดนคนตายลึกลงไปอีกทีละขั้นๆ ห่างพระเจ้าออกไปทุกที
จนกระทัง่ วันนี้เขาได้กลายเป็ นคนแปลกหน้าสาหรับพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและเร่ งรี บที่จะหลีกเลี่ยงพระองค์เมื่อพว
กเขาพบกัน มนุษย์ไม่ใส่ใจพระองค์และทิ้งให้พระองค์ทรงยืนเพียงลาพังที่ดา้ นหนึ่ง
ราวกับว่ามนุษย์ไม่เคยรู ้จกั พระองค์ ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อน
ทว่าพระเจ้าก็กาลังทรงรอมนุษย์มาตลอดทั้งการเดินทางอันยาวนานของชีวิตมนุษย์
ไม่เคยทรงทุ่มพระพิโรธอันไม่สามารถระงับได้เข้าใส่เขา แค่ทรงรออย่างเงียบๆ โดยไม่มพี ระวจนะสักคา
เพื่อให้มนุษย์กลับใจและเริ่ มต้นใหม่
พระเจ้าได้เสด็จมาสู่โลกมนุษย์นานมาแล้วเพื่อแบ่งปันความทุกข์ของโลกมนุษย์ร่วมกับมนุษย์
ในช่วงเวลาหลายปี ที่พระองค์ได้ทรงพระชนม์ชีพร่ วมกับมนุษย์ ไม่มีผูใ้ ดที่ได้คน้ พบการดารงอยู่ของพระองค์
พระเจ้าเพียงทรงสู้ทนความทุกข์ระทมจากความเลวทรามในโลกมนุษย์อย่างเงียบๆ
ในขณะที่ทรงดาเนินการพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงนามาด้วยพระองค์เอง

พระองค์ทรงสู้ทนต่อไปเพื่อประโยชน์ของน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและเพื่อประโยชน์ของความจาเป็ นขอ
งมวลมนุษย์ โดยก้าวผ่านความทุกข์ที่มนุษย์ไม่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อน
ต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าได้ทรงรอคอยเขาอย่างเงียบๆ และต่อหน้ามนุษย์พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์เอง
เพื่อประโยชน์แห่งน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา และเพื่อประโยชน์ของความจาเป็ นของมวลมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณได้แอบขโมยมนุษย์ไปจากการทรงสถิตของพระเจ้า
และได้ส่งเขาไปยังกษัตริยข์ องพวกมารและลูกหลานของมัน
สี่ตาราและห้าคัมภีร์[ก]ได้นาความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ไปสู่อีกยุคแห่งการกบฏ
ทาให้เขาให้การยกย่องสรรเสริ ญแก่พวกที่ได้รวบรวมตารา/คัมภีร์ที่เป็ นเอกสารหลักฐานทั้งหลายมากยิ่งขึ้นไปอี
ก และผลก็คือทาให้มโนคติที่หลงผิดของเขาเกี่ยวกับพระเจ้ายิ่งแย่ลงไปอีก โดยที่มนุษย์ไม่รูต้ วั
กษัตริ ยข์ องพวกมารได้ขบั ไล่พระเจ้าจากหัวใจของเขาอย่างเลือดเย็นและจากนั้นจึงจับจองมันด้วยตัวมันเองด้วย
ความรื่ นเริ งยินดีแห่งการฉลองชัย นับตั้งแต่เวลานั้น
มนุษย์ได้กลายเป็ นมีวิญญาณอันน่าเกลียดและชัว่ ร้ายและมีโฉมหน้าของกษัตริยข์ องพวกมาร
ความเกลียดชังพระเจ้าได้เติมอกของเขาจนเต็ม
และความมุ่งร้ายอันอาฆาตแค้นของกษัตริยข์ องพวกมารก็ได้แผ่ไปภายในตัวมนุษย์วนั แล้ววัน เล่าจนกระทัง่ เขาไ
ด้ถูกกลืนกินอย่างเต็มที่
มนุษย์ไม่ได้มีอิสรภาพอีกต่อไปแม้แต่น้อยและไม่ได้มีหนทางที่จะหลุดพ้นเป็ นอิสระจากบางสิ่งที่มนุษย์ยึดมัน่ ข
องกษัตริยข์ องพวกมาร เขาไม่ได้มีทางเลือกนอกจากจะถูกจองจาคาที่
ยอมจานนและล้มลงในความนบนอบต่อหน้ามัน นานมาแล้ว
เมือ่ หัวใจและวิญญาณของมนุษย์ยงั คงอยู่ในวัยทารก
กษัตริ ยข์ องพวกมารได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ของเนื้อร้ายแห่งการเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงไว้ในนั้น
โดยสอนวิธีคิดที่ผิดให้แก่เขา เช่น “จงศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงตระหนักถึงนโยบายสี่ทนั สมัย
และไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่เป็ นพระเจ้าอยู่ในโลก” ไม่เพียงแค่น้นั มันยังตะโกนร้องในทุกๆ โอกาสว่า
“ขอให้พวกเราจงพึ่งพาแรงอันอุตสาหะของพวกเราเพื่อสร้างถิน่ ฐานอันสวยงาม”
โดยขอให้แต่ละบุคคลตระเตรี ยมตั้งแต่วยั เด็กเพื่อทาการปรนนิบตั ิอนั สัตย์ซื่อต่อประเทศของพวกเขา
มนุษย์ซ่งึ ไม่รู้ตวั ได้ถูกนาไปอยู่ต่อหน้ามัน โดยที่มนั แอบอ้างสิทธิ์ความเชื่อถือทั้งหมด
(หมายถึงความเชื่อถือที่เป็ นของพระเจ้าสาหรับการถือครองมวลมนุษย์ท้งั ปวงไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์)
ไว้กบั ตัวมันเองอย่างไม่ลงั เลใจ มันไม่เคยมีสานึกรับรู ้ความละอายใจใดเลย ยิ่งไปกว่านั้น
มันได้ฉวยเอาประชากรของพระเจ้าไปอย่างไร้ยางอายและได้ลากพวกเขากลับไปอยู่ในบ้านของมัน
ที่ซ่ึงมันได้กระโดดเหมือนกับหนูตวั หนึ่งที่อยู่บนโต๊ะและได้ให้มนุษย์บูชามันในฐานะพระเจ้า

ช่างเป็ นวายร้ายยิง่ นัก! มันร้องตะโกนสิ่งทั้งหลายที่น่าอัปยศและทาให้สะดุง้ ตกใจ อาทิ
“ไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่เป็ นพระเจ้าอยู่ในโลก ลมนั้นมาจากการเปลี่ยนสภาพต่างๆ ตามกฎธรรมชาติ
ฝนนั้นมาเมื่อไอน้ าที่พบกับอุณหภูมิเย็นกลัน่ ตัวกลายเป็ นหยดน้ าที่ตกลงสู่แผ่นดินโลก
แผ่นดินไหวคือการสั่นสะเทือนของผิวของแผ่นดินโลกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
ภัยแล้งก็เป็ นเพราะความแห้งในอากาศที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของนิวเคลียสบนผิวของดวงอาทิตย์
เหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในทั้งหมดนี้การกระทาของพระเจ้าอยู่ที่ใดกัน”?
มีแม้กระทัง่ พวกที่ตะโกนร้องคาแถลงดังเช่นต่อไปนี้ คาแถลงที่ไม่ควรได้รับการประกาศออกมา นั่นคือ
“มนุษย์มีวิวฒั นาการมาจากพวกลิงในสมัยโบราณ
และโลกทุกวันนี้ก็มาจากความต่อเนื่องของสังคมดึกดาบรรพ์ที่เริ่ มตั้งแต่ประมาณกัปกัลป์ มาแล้ว
การที่ประเทศหนึ่งจะเจริ ญรุ่งเรื องหรื อตกต่าหรือไม่น้นั อยู่ในมือของผูค้ นของประเทศนั้นอย่างสิ้นเชิง”
หลังฉากนั้น มันทาให้มนุษย์แขวนมันบนผนังหรื อวางมันบนโต๊ะเพื่อกราบไหว้และให้เครื่ องบูชาแก่มนั
ในเวลาเดียวกันกับที่มนั ร้องตะโกนออกมาว่า “ไม่มีพระเจ้า” มันก็ต้งั ตัวมันเองเป็ นพระเจ้า
โดยผลักพระเจ้าออกจากเขตแดนของแผ่นดินโลกด้วยความหยาบคายที่รวบรัด
ในขณะที่ยืนในที่ของพระเจ้าและเข้ารับบทบาทของกษัตริ ยข์ องพวกมาร ช่างไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง!
มันทาให้คนเราเกลียดมันเข้ากระดูกดา ดูเหมือนว่าพระเจ้ากับมันเป็ นศัตรู คู่สาบานกัน
และทั้งสองก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ มันออกอุบายเพื่อไล่พระเจ้าออกไปในขณะที่มนั เตร่ ไปโดยอิสระ
อยู่นอกเงื้อมมือของกฎหมาย[2] มันช่างเป็ นกษัตริยข์ องพวกมารอะไรเช่นนี้!
เราสามารถทนยอมรับการดารงอยู่ของมันได้อย่างไร?
มันจะไม่หยุดพักจนกว่ามันจะได้ทาให้พระราชกิจของพระเจ้ายุ่งเหยิงและทิ้งพระราชกิจนั้นทั้งหมดไว้ในความโ
กลาหลสิ้นเชิง[3] ราวกับว่ามันต้องการที่จะต่อต้านพระเจ้าไปจนถึงที่สุด จนกว่าปลาจะตายหรื อไม่ก็ตาข่ายขาด
โดยจงใจตั้งตัวมันเองต่อต้านพระเจ้าและกดดันใกล้เข้ามายิ่งขึ้นทุกที
ใบหน้าอันน่าขยะแขยงของมันที่ได้ถูกถอดหน้ากากออกอย่างสิ้นเชิงมานานแล้ว
บัดนี้มนั บอบช้ าและสะบักสะบอม[4]และอยู่ในสภาพเงื่อนไขที่น่าสงสาร
ทว่ามันก็ยงั คงจะไม่ลดละความเกลียดชังของมันที่มีต่อพระเจ้า
ราวกับว่าโดยการกลืนกินพระเจ้าอย่างเต็มปากเต็มคาเท่านั้นมันจึงจะมีความสามารถที่จะบรรเทาความเกลียดชัง
ที่ถูกกักขังไว้ในหัวใจของมันได้ พวกเราสามารถทนยอมรับมันได้อย่างไร ศัตรู ตวั นี้ของพระเจ้า!
การถอนรากถอนโคนและการกาจัดมันให้สิ้นซากเท่านั้นที่จะนาความปรารถนาของชีวิตของพวกเราไปสู่การเกิ
ดผลได้ มันสามารถได้รับการยอมให้อาละวาดแผลงฤทธิ์ต่อไปได้อย่างไร?
มันได้ทาให้มนุษย์เสื่อมทรามจนถึงระดับที่ว่ามนุษย์ไม่รู้จกั อาทิตย์สวรรค์

และได้กลายเป็ นไม่ตอบสนองและไร้ความรู ้สึก มนุษย์ได้สูญเสียเหตุผลของมนุษย์ปกติไปแล้ว
เหตุใดจึงไม่มอบถวายการเป็ นอยู่ท้งั หมดของพวกเราเพื่อทาลายมันและเผามันไหม้จนหมดเพื่อขจัดความกังวลทั้
งหมดเกี่ยวกับอนาคต
และเปิ ดโอกาสให้พระราชกิจของพระเจ้าได้ไปถึงความงดงามอันไม่เคยมีมาก่อนได้เร็วขึ้น?
บรรดาวายร้ายแก๊งนี้ได้มาสู่โลกของพวกมนุษย์และได้ลดทอนโลกมนุษย์ไปสู่ความสับสนอลหม่าน
พวกมันได้นามนุษยชาติท้งั ปวงไปสู่ขอบหน้าผา โดยวางแผนอย่างลับๆ
ที่จะผลักพวกเขาลงไปให้กระแทกแหลกเป็ นชิ้นๆ เพื่อที่ในเวลาต่อมาพวกมันอาจจะกลืนกินซากศพของพวกเขา
พวกมันหวังลมๆ แล้งๆ ที่จะทาลายแผนของพระเจ้าและเข้าสู่การแข่งขันกับพระองค์
โดยเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างในการโยนลูกเต๋ าครั้งเดียว[5] นัน่ ไม่ง่ายแต่ประการใดเลย!
ในที่สุดแล้วกางเขนได้ถกู ตระเตรี ยมไว้ให้แก่กษัตริ ยข์ องพวกมารแล้ว
ผูท้ ี่มีความผิดฐานก่ออาชญากรรมอันชัว่ ร้ายที่สุด พระเจ้าไม่ทรงเป็ นของกางเขน
พระองค์ได้ทรงโยนมันไปข้างๆ ให้แก่มารแล้ว
บัดนี้พระเจ้าได้ทรงผงาดขึ้นเป็ นผูม้ ีชยั ชนะมานานแล้วและไม่ทรงรูส้ ึกเศร้าโศกในเรื่ องความบาปทั้งหลายของม
วลมนุษย์อีกต่อไป แต่จะทรงนาความรอดมาสู่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “มิอาจย่อยสลายในทางชีวภาพ” ในที่น้ีมีเจตนาให้เป็ นถ้อยคาล้อเลียน
โดยหมายความว่าผูค้ นเข้มงวดในความรู ้ วัฒนธรรม และทัศนะทางจิตวิญญาณของพวกเขา
2. “เตร่ ไปโดยอิสระ อยูน่ อกเงื้อมมือของกฎหมาย” บ่งบอกว่ามารนั้นคลุม้ คลัง่ และวิ่งพล่าน
3. “ความโกลาหลสิ้นเชิง” อ้างอิงถึงวิธีที่พฤติกรรมรุนแรงของมารนั้นมิอาจที่จะทนเห็นได้
4. “บอบช้ าและสะบักสะบอม” อ้างอิงถึงใบหน้าอันน่าเกลียดของกษัตริ ยข์ องพวกมาร
5. “เดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างในการโยนลูกเต๋ าครั้งเดียว”
หมายความถึงการวางเงินทั้งหมดของใครคนหนึ่งในการเดิมพันครั้งเดียวด้วยความหวังว่าจะชนะในท้ายที่สุด
นี่คอื คาอุปมาสาหรับกลอุบายอันมุ่งร้ายและสามานย์ของมาร สานวนนี้ใช้กนั ในทางเย้ยหยัน
ก. สี่ตาราและห้าคัมภีร์เป็ นตาราที่เชื่อถือได้ของลัทธิขงจื๊อในประเทศจีน

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 311
จากที่สูงสุดถึงต่าสุดและตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงบทอวสาน
ซาตานได้ทาให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักและกระทาการในการต่อต้านพระองค์มาโดยตลอด
การพูดคุยเรื่ อง “มรดกทางวัฒนธรรมโบราณ” “ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณ” อันมีคุณค่า
“คาสอนของลัทธิเต๋ าและลัทธิขงจื๊อ” และ “คัมภีร์ของขงจือ๊ และพิธีกรรมแบบศักดินา”
ทั้งหมดนี้ได้นามนุษย์ไปสู่นรก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ล้ายุค ตลอดจนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และธุรกิจต่างๆ ที่พฒั นาขั้นอย่างสูงล้วนไม่อาจพบเห็นได้ที่ใด ในทางกลับกัน
ทั้งหมดที่มนั ทาคือการตอกย้าพิธีกรรมแบบศักดินาที่เผยแพร่โดย “บรรดาลิง”
จากยุคโบราณเพื่อที่จะจงใจทาให้หยุดชะงัก ต่อต้าน และรื้อพระราชกิจของพระเจ้า
มันไม่ได้เพียงทาให้มนุษย์ทุกข์ร้อนต่อเนื่องมาจนกระทัง่ วันนี้เท่านั้น
แต่มนั ถึงขั้นต้องการที่จะกลืน[1]มนุษย์ท้งั หมด
การส่งผ่านคาสอนด้านจริ ยธรรมและด้านศีลธรรมจากระบบศักดินาและการส่งต่อความรู ้เกีย่ วกับวัฒนธรรมโบร
าณได้ทาให้มนุษยชาติติดเชื้อมานานแล้ว โดยเปลี่ยนพวกเขาไปเป็ นพวกมารทั้งใหญ่และเล็ก
มีน้อยคนที่เป็ นบรรดาผูท้ ี่จะรับพระเจ้าอย่างยินดี น้อยคนที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์อย่างลิงโลด
โฉมหน้าของมนุษยชาติท้งั ปวงเต็มไปด้วยเจตนามุ่งสังหาร และในทุกสถานที่
ลมหายใจแห่งการเข่นฆ่าแผ่ซ่านไปในอากาศ พวกเขาพยายามขับไล่พระเจ้าออกไปจากแผ่นดินนี้
ด้วยมีดและดาบในมือ พวกเขาจัดการเตรี ยมการตัวพวกเขาเองในการก่อรู ปแบบการสู้รบเพือ่ “ทาลายล้าง”
พระเจ้า ทัว่ ทั้งแผ่นดินนี้ของมาร ที่ซ่งึ มนุษย์ถูกสอนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีพระเจ้า รู ปเคารพต่าง ๆ
นั้นแพร่ หลายไปทัว่ และอากาศข้างบนก็แผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นชวนคลืน่ เหียนจากกระดาษและธูปที่เผาไหม้
ที่หนาแน่นเสียจนหายใจไม่ออก มันเป็ นเหมือนกลิ่นเหม็นของโคลนที่ล่องลอยด้วยการบิดตัวของงูพษิ
มากเสียจนกระทัง่ คนเราไม่สามารถกลั้นการอาเจียนได้ นอกเหนือจากนี้แล้ว
ยังสามารถแว่วได้ยินเสียงของบรรดามารชัว่ ที่กาลังสวดคัมภีร์
เป็ นเสียงซึ่งดูเหมือนว่าจะมาจากที่ห่างไกลในนรก มากเสียจนกระทัง่ คนเราไม่สามารถกลั้นการสั่นเทาได้
ทุกที่ในแผ่นดินนี้เป็ นที่ต้งั รู ปเคารพทุกสีในสายรุ ้ง โดยเปลี่ยนแผ่นดินไปเป็ นโลกแห่งความปี ติยินดีทางโลกีย์
ในขณะที่กษัตริ ยข์ องพวกมารหัวเราะต่อเนื่องอย่างชัว่ ช้า
ราวกับว่าอุบายอันขี้ขลาดของมันได้ประสบความสาเร็จแล้ว ในขณะเดียวกัน มนุษย์ยงั คงไม่รับรู ้อย่างสิ้นเชิง
และเขาก็ไม่ได้ระแคะระคายเลยว่ามารนั้นได้ทาให้เขาเสื่อมทรามไปแล้วจนถึงจุดที่ว่าเขาได้กลายเป็ นไร้สานึกรั
บรู ้และคอตกในความพ่ายแพ้ มันปรารถนาที่จะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า
และทาให้พระองค์มีมลทินและลอบสังหารพระองค์อีกครั้งหนึ่งในคราวเดียว กล่าวคือ

มันตั้งใจที่จะฉีกทาลายและทาให้พระราชกิจของพระองค์หยุดชะงัก
มันสามารถยอมให้พระเจ้ามีพระสถานะเท่ากันได้อย่างไร? มันสามารถทนยอมรับพระเจ้า “ที่ทรงแทรกแซง”
งานของมันท่ามกลางพวกมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้อย่างไร?
มันสามารถยอมให้พระเจ้าทรงถอดหน้ากากโฉมหน้าอันน่าขยะแขยงของมันได้อย่างไร?
มันสามารถยอมให้พระเจ้าทรงวางงานของมันไว้ในความสับสนวุ่นวายได้อย่างไร?
มารตัวนี้ซ่ึงฉุนเฉียวด้วยความเดือดดาลสามารถยอมให้พระเจ้าทรงมีการควบคุมเหนือศาลแห่งจักรวรรดิของมัน
บนแผ่นดินโลกได้อย่างไร? มันสามารถเต็มใจกราบไหว้มหิทธิฤทธิ์อนั สูงกว่าของพระองค์ได้อย่างไร?
โฉมหน้าอันน่าขยะแขยงของมันได้ถูกเปิ ดเผยให้เห็นสิ่งที่มนั เป็ น
เพื่อที่คนเราจะได้ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรื อร้องไห้ดี และมันยากจริงๆ ที่จะพูดถึง
นี่ไม่ใช่แก่นแท้ของมันหรอกหรื อ? ด้วยวิญญาณอันน่าเกลียด มันยังคงเชื่อว่ามันนั้นสวยงามเหลือเชื่อ
บรรดาผูส้ มรูร้ ่ วมคิดในอาชญากรรมแก๊งนี้![2]
พวกมันลงมาสู่อาณาจักรมนุษย์เพื่อปล่อยใจดื่มด่าไปกับความยินดีต่างๆ และทาให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
โดยก่อกวนสิ่งต่างๆ มากจนกระทัง่ โลกกลายเป็ นสถานที่ที่แปรปรวนและไม่แน่นอน
และหัวใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความไม่สบายใจ
และพวกมันได้ลอ้ เล่นกับมนุษย์มากจนกระทัง่ การปรากฏของเขาได้กลายเป็ นการปรากฏของสัตว์ป่าที่โหดร้ายแ
ห่งท้องทุง่ น่าเกลียดที่สุด และร่องรอยสุดท้ายของมนุษย์ที่บริ สุทธิ์แบบดั้งเดิมก็ได้สูญหายไปจากมัน
ยิ่งไปกว่านั้น พวกมันถึงขั้นปรารถนาที่จะเข้าครองอานาจอธิปไตยบนแผ่นดินโลก
พวกมันยับยัง้ พระราชกิจของพระเจ้ามากจนกระทัง่ พระราชกิจนั้นแทบจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้สักห
นึ่งนิ้ว และพวกมันก็ปิดมนุษย์อย่างแน่นหนาดังกาแพงทองแดงและเหล็กกล้า
เมื่อได้กระทาบาปร้ายแรงมากมายยิง่ นักและทาให้เกิดความวิบตั ิมากมายยิ่งนักแล้ว
พวกเขายังคงคาดหวังบางสิ่งนอกเหนือจากการตีสอนอยูอ่ ีกหรื อ?
พวกมารและบรรดาวิญญาณชัว่ กาลังวิ่งพล่านไปบนแผ่นดินโลกตลอดมาชัว่ เวลาหนึ่ง
และได้ปิดผนึกทั้งน้ าพระทัยและความพยายามอุตสาหะของพระเจ้าอย่างแน่นหนาแล้วจนกระทัง่ สิ่งเหล่านั้นมิอ
าจผ่านเข้าไปได้ จริ งๆ แล้ว นี่คอื บาปมหันต์! พระเจ้าไม่ทรงสามารถรู ้สึกกระวนกระวายได้อย่างไร?
พระเจ้าไม่ทรงสามารถรู ้สึกพิโรธได้อย่างไร? พวกเขาได้ขดั ขวางและต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้าอย่างรุ นแรง
ช่างเป็ นกบฏเสียจริ ง! แม้กระทัง่ พวกมารเหล่านั้น ทั้งใหญ่และเล็ก
ก็ยงั ประพฤติตวั เหมือนพวกหมาไนที่อยู่แทบส้นเท้าของสิงโต และปฏิบตั ิตามกระแสชัว่
โดยออกอุบายให้เกิดการรบกวนขณะที่พวกมันดาเนินไป เมื่อได้รู้ความจริงแล้ว พวกเขาก็จงใจต่อต้านมัน
พวกบุตรแห่งการกบฏเหล่านี้! มาถึงบัดนี้ที่กษัตริ ยแ์ ห่งนรกของพวกมันได้ข้ นึ สู่บลั ลังก์แห่งกษัตริ ยแ์ ล้ว

เป็ นราวกับว่าพวกมันได้กลายเป็ นพอใจในตัวเองและชะล่าใจ โดยปฏิบตั ิต่อคนอื่นๆ
ทั้งหมดด้วยการเหยียดหยาม มีกี่คนท่ามกลางพวกเขาที่แสวงหาความจริงและปฏิบตั ิตามความชอบธรรม?
พวกเขาทั้งหมดคือสัตว์ร้าย ไม่ได้ดีไปกว่าสุกรและสุนัข อยู่กบั ตัวหัวหน้าของพวกแมลงวันที่ส่งกลิ่นเหม็น
แกว่งหัวไปมาในการชื่นชมตัวเองอย่างสบายใจ และก่อปัญหาทุกประเภท[3] ในท่ามกลางกองมูลสัตว์
พวกเขาเชื่อว่ากษัตริ ยแ์ ห่งนรกของพวกเขาคือกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ที่สุดในบรรดากษัตริ ยท์ ้งั ปวง
โดยรู ้เพียงน้อยนิดว่าพวกเขาเองนั้นไม่ได้เป็ นมากไปกว่าแมลงวันที่ส่งกลิ่นเหม็นทั้งหลาย แต่กระนั้น
พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากพละกาลังของสุกรและสุนัขที่พวกเขามีให้กบั บิดามารดาเพื่อใส่รา้ ยการทรงดารงอยู่ข
องพระเจ้า ในฐานะแมลงวันตัวจิ๋ว พวกมันเชื่อว่าพ่อแม่ของพวกมันใหญ่โตเท่าพวกวาฬมีฟัน[4]
พวกมันรู ้เพียงน้อยนิดว่า ในขณะที่พวกมันเองนั้นตัวเล็ก
พ่อแม่ของพวกมันก็เป็ นสุกรและสุนัขไม่สะอาดที่ใหญ่กว่าพวกมันหลายพันล้านเท่า
โดยไม่ตระหนักรู ้ถงึ ความต่าต้อยของพวกมันเอง
พวกมันพึ่งพากลิ่นเหม็นของการเน่าเปื่ อยที่สุกรและสุนัขเหล่านั้นคายออกมาเพื่อที่จะวิ่งพล่าน คิดลมๆ แล้งๆ
ว่าจะให้กาเนิดชนรุ่ นใหม่ในอนาคต ช่างไม่นึกละอายบ้างเลย! ด้วยปี กสีเขียวบนหลังของพวกมัน
(นี่อา้ งอิงถึงการกล่าวอ้างของพวกมันว่าเชื่อในพระเจ้า)
พวกมันหลงตัวเองและโอ้อวดความงามและความยัว่ ยวนของพวกมันเองทุกที่
ในขณะที่พวกมันแอบสลัดความไม่บริ สุทธิ์ท้งั หลายบนตัวของพวกมันเองเข้าใส่มนุษย์ ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกมันพอใจในตัวพวกมันเองเหลือเกิน
ราวกับว่าพวกมันสามารถใช้ปีกสีรุง้ หนึ่งคู่เพื่อปกปิ ดความไม่บริสุทธิ์ท้งั หลายของพวกมันเองได้
และด้วยวิถีทางเหล่านี้พวกมันนาการกดขี่ของพวกมันให้มผี ลต่อการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าเที่ยงแท้
(นี่อา้ งอิงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากในโลกศาสนา) มนุษย์จะรู ้ได้อย่างไรว่า
แม้จะสวยงามชวนให้หลงใหลอย่างที่ปีกของแมลงวันอาจจะเป็ น
เจ้าแมลงวันเองนั้นที่จริงแล้วไม่ได้เป็ นมากไปกว่าสิ่งทรงสร้างขนาดจิ๋ว
โดยมีทอ้ งที่เต็มไปด้วยความโสมมและร่ างกายที่ปกคลุมไปด้วยเชื้อโรค?
พวกเขาวิ่งพล่านไปทัว่ แผ่นดินบนพละกาลังของสุกรและสุนัขที่พวกเขามีให้กบั บิดามารดา
(นี่อา้ งอิงถึงวิธีซ่งึ เจ้าหน้าที่ทางศาสนาผูท้ ี่ข่มเหงพระเจ้าพึ่งพาการสนับสนุนอันแข็งแกร่ งจากรัฐบาลของชาติเพื่
อกบฏต่อพระเจ้าเที่ยงแท้และความจริ ง) ปล่อยตัวปล่อยใจไปในความป่ าเถื่อนของพวกเขา
เป็ นราวกับว่าบรรดาผีของพวกฟาริ สีชาวยิวได้กลับมายังชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดงพร้อมกันกับพระเจ้า
กลับไปสู่รังเดิมของพวกมัน พวกเขาได้เริ่ มการข่มเหงอีกรอบแล้ว
โดยยกระดับงานของพวกมันจากเมื่อหลายพันปี มาแล้ว

บรรดาคนต่าทรามกลุ่มนี้แน่นอนว่าจะพินาศบนแผ่นดินโลกในท้ายที่สุด! มันคงจะปรากฏว่า
หลังจากหลายสหัสวรรษแล้วนั้น
บรรดาจิตวิญญาณที่ไม่สะอาดได้กลายเป็ นเจ้าเล่ห์และมีเล่ห์เหลี่ยมมากยิง่ ขึ้นไปอีก
จิตวิญญาณเหล่านั้นกาลังคิดอยู่เนืองนิตย์ถึงวิธีต่างๆ ที่จะบ่อนทาลายพระราชกิจของพระเจ้าอย่างลับๆ
ด้วยเพทุบายและกลลวงมากมาย
พวกเขาปรารถนาที่จะทาให้โศกนาฏกรรมเมื่อหลายพันปี มาแล้วเกิดขึ้นอีกครั้งในถิ่นฐานของพวกเขา
โดยยัว่ ยุพระเจ้าจนเกือบถึงจุดที่ตอ้ งร้องตะโกนออกมา
พระองค์แทบจะไม่ทรงสามารถรั้งพระองค์เองจากการทรงกลับไปยังสวรรค์ช้นั ที่สามเพื่อทาลายล้างพวกเขาได้
สาหรับมนุษย์ที่จะรักพระเจ้า เขาต้องจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
รู ้จกั ความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าของพระองค์ และเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงชิงชัง
การทาเช่นนี้จะกระตุน้ การเข้าสู่ของมนุษย์มากยิง่ ขึ้นไปอีก ยิ่งการเข้าสู่ของมนุษย์รวดเร็วขึ้นเท่าใด
น้ าพระทัยของพระเจ้าก็จะยิ่งยิง่ สมดังพระทัยเร็วขึ้นเท่านั้น
ยิ่งมนุษย์มองทะลุถึงกษัตริ ยข์ องพวกมารได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่าใด และเขาก็ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เพื่อที่ความพึงปรารถนาของพระองค์อาจถูกนาไปสู่การเกิดผล
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “กลืน” หมายถึงพฤติกรรมชัว่ ช้าของกษัตริยข์ องพวกมาร ซึ่งช่วงชิงผูค้ นทั้งตัว
2. “บรรดาผูส้ มรู ้ร่วมคิดในอาชญากรรม” เป็ นประเภทเดียวกับ “กลุ่มอันธพาล”
3. “ก่อปัญหาทุกประเภท” อ้างอิงถึงวิธีที่ผคู้ นที่เหมือนปี ศาจทาตัวเกเร
โดยขัดขวางและต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้า
4. “พวกวาฬมีฟัน” ใช้กนั ในทางเย้ยหยัน
มันคือคาอุปมาสาหรับการที่แมลงวันนั้นมีขนาดเล็กมากเหลือเกินกระทัง่ สุกรและสุนัขก็ปรากฏว่าใหญ่เท่ากับวา
ฬสาหรับพวกมัน
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ที่นี่ได้เป็ นแผ่นดินแห่งความโสโครกมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว มันสกปรกเหลือทน ความทุกข์ระทมดาษดื่น
พวกผีวงิ่ อาละวาดไปทัว่ ทุกแห่งหน ลวงล่อและหลอกลวง ตัง้ ข้อกล่าวหาทั้งหลายที่ไม่มีมูล[1]
เหี้ยมโหดและชัว่ ช้า เหยียบย่าเมืองผีน้ีและทิ้งให้มนั กลาดเกลื่อนไปด้วยศพ
กลิ่นสาบสางของซากที่เสื่อมสลายปกคลุมแผ่นดินและตลบอบอวลในอากาศ และมันถูกพิทกั ษ์อย่างแน่นหนา[2]
ผูใ้ ดจะสามารถมองเห็นพิภพเหนือโพ้นฟ้าได้? มารมัดร่ างของมนุษย์ท้งั หมดอย่างแน่นหนา
มันควักดวงตาสองข้างของเขาออก และปิ ดผนึกริ มฝี ปากของเขาแน่น
ราชาแห่งพวกมารได้อาละวาดมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้วจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้เมือ่ มันยังคงเฝ้าดูเมืองผีน้อี ย่างใก
ล้ชิด ราวกับเป็ นวังของพวกปี ศาจที่ไม่อาจผ่านเข้าไปได้ ในขณะเดียวกัน สุนัขยามฝูงนี้ก็ถลึงตาจ้องเขม็ง
เกรงกลัวอยู่ลึกๆ ว่าพระเจ้าจะทรงจับพวกมันโดยไม่ทนั รู ้ตวั และกวาดล้างพวกมันไปทั้งหมด
ทิ้งให้พวกมันไม่มีสถานที่แห่งสันติสุขและความสุข
ผูค้ นแห่งเมืองผีเช่นเมืองนี้จะเคยสามารถมองเห็นพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกเขาเคยได้ชื่นชมความทรงค่าและความดีงามของพระเจ้าหรื อไม่?
พวกเขามีความซึ้งคุณค่าใดในเรื่ องราวของโลกมนุษย์?
พวกเขาคนใดสามารถเข้าใจน้ าพระทัยที่กระตือรื อร้นของพระเจ้าได้?
เช่นนั้นแล้วก็ไม่น่าฉงนนักที่พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ยงั คงซ่อนเร้นอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ
ในสังคมมืดเช่นสังคมแห่งนี้ ที่ซ่งึ พวกปี ศาจไร้ความปรานีและไร้มนุษยธรรม
ราชาแห่งพวกมารที่ฆ่าผูค้ นโดยไม่แสดงความรู ้สึกใดจะสามารถทนยอมรับการดารงอยู่ของพระเจ้าผูท้ รงดีงาม
ทรงเมตตาและยังทรงบริ สุทธิ์อีกด้วยได้อย่างไร?
มันจะสามารถปรบมือและแซ่ซ้องกับการเสด็จมาถึงของพระเจ้าได้อย่างไร? ขี้ขา้ พวกนี้!
พวกมันตอบแทนความเมตตาด้วยความเกลียดชัง พวกมันได้ดูถูกเหยียดหยามพระเจ้ามานานแล้ว
พวกมันล่วงเกินพระเจ้า พวกมันป่ าเถื่อนสุดขีด พวกมันไม่มีการคานึงถึงพระเจ้าแม้แต่น้อย
พวกมันจี้ปล้นและช่วงชิง พวกมันได้สูญเสียมโนธรรมทั้งหมด พวกมันต่อต้านมโนธรรมทั้งหมด
และพวกมันทดลองผูบ้ ริ สุทธิ์ใจให้เข้าสู่ความสิ้นสานึกรับรู ้ เหล่าบรรพบุรุษแต่โบราณกาลหรื อ?
บรรดาผูน้ าผูเ้ ป็ นทีร่ ักหรื อ? พวกเขาทั้งหมดต่อต้านพระเจ้า!
การก้าวก่ายของพวกเขาได้ทาให้ทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์อยู่ในสภาวะแห่งความมืดและความวุ่นวาย!
เสรี ภาพทางศาสนาหรื อ? สิทธิและผลประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองทั้งหลายหรื อ?
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็ นเพทุบายเพื่อปิ ดบังบาป! ผูใ้ ดได้น้อมรับพระราชกิจของพระเจ้า?
ผูใ้ ดได้สละชีวิตของพวกเขาหรื อได้หลัง่ เลือดเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า? รุ่ นแล้วรุ่นเล่า

จากบิดามารดาสู่ลูกหลาน มนุษย์ที่ตกเป็ นทาสได้ทาให้พระเจ้าตกเป็ นทาสอย่างกะทันหัน —
การนี้จะไม่ยวั่ ยุโทสะได้อย่างไร? หลายพันปี แห่งความเกลียดชังถูกทาให้เข้มข้นอยู่ภายในหัวใจ
หลายสหัสวรรษแห่งความเปี่ ยมบาปถูกจารึ กอยู่บนหัวใจ—การนี้จะไม่บนั ดาลความเกลียดได้อย่างไร?
จงล้างแค้นให้พระเจ้า ดับศัตรู ของพระองค์ให้สิ้น จงอย่ายอมให้มนั วิง่ อาละวาดอีกต่อไป
และจงอย่าอนุญาตให้มนั ก่อปัญหามากมายอย่างที่มนั ปรารถนาอีกต่อไป! บัดนี้ถึงเวลาแล้ว กล่าวคือ
มนุษย์ได้รวบรวมพละกาลังทั้งหมดของเขามานานแล้ว
เขาได้อุทิศความพยายามทั้งหมดของเขาและได้จ่ายทุกราคาเพื่อการนี้
เพื่อฉีกโฉมหน้าที่น่าขยะแยงของปี ศาจตนนี้ออก และเปิ ดโอกาสให้ผคู้ น ผูซ้ ่ึงถูกทาให้มืดบอด
และผูซ้ ่ึงได้สู้ทนความทุกข์และความยากลาบากมาแล้วทุกรู ปแบบ
ได้ลุกขึ้นจากความเจ็บปวดของพวกเขาและหันหลังของพวกเขาให้แก่มารชัว่ ที่แก่ชราตนนี้
เหตุใดจึงสร้างอุปสรรคที่ไม่อาจเจาะผ่านเข้าไปได้เช่นนั้นให้กบั พระราชกิจของพระเจ้า?
เหตุใดจึงใช้เพทุบายต่างๆ นานาเพื่อหลอกลวงคนของพระเจ้า?
ไหนเล่าอิสรภาพที่แท้จริ งและสิทธิ์กบั ผลประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมาย? ไหนเล่าความเป็ นธรรม?
ไหนเล่าความชูใจ? ไหนเล่าความอบอุน่ ? เหตุใดจึงใช้กลอุบายที่หลอกลวงเพื่อล่อหลอกประชากรของพระเจ้า?
เหตุใดจึงใช้กาลังบังคับเพื่อปราบปรามการเสด็จมาของพระเจ้า?
เหตุใดจึงไม่ยอมให้พระเจ้าทรงท่องไปอย่างอิสระบนแผ่นดินโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น?
เหตุใดจึงไล่ล่าพระเจ้าจนกระทัง่ พระองค์ไม่มีที่ใดให้พกั พระเศียร?
ไหนเล่าความอบอุ่นท่ามกลางมนุษย์ท้งั หลาย? ไหนเล่าการต้อนรับท่ามกลางผูค้ น?
เหตุใดจึงก่อให้เกิดการโหยหาที่ทอ้ แท้สิ้นหวังในพระเจ้าเช่นนั้น?
เหตุใดจึงทาให้พระเจ้าทรงร้องเรี ยกครั้งแล้วครั้งเล่า?
เหตุใดจึงบังคับให้พระเจ้าทรงกังวลถึงพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รกั ของพระองค์? ในสังคมมืดนี้
เหตุใดพวกสุนัขเฝ้าบ้านที่อยู่ในสภาพน่าสงสารของมันจึงไม่ยอมให้พระเจ้าเสด็จไปมาอย่างอิสระท่ามกลางโลก
ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น? เหตุใดมนุษย์จึงไม่เข้าใจ
มนุษย์ผซู้ ่ึงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดและความทุกข์?
พระเจ้าได้ทรงสู้ทนความทรมานใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์ของพวกเจ้า
พระองค์ได้ประทานพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รกั ของพระองค์ เลือดเนื้อของพระองค์
มาให้พวกเจ้าด้วยความเจ็บปวดใหญ่หลวง—ดังนั้น เหตุใดพวกเจ้ายังคงทาเป็ นไม่เห็น?
ในทัศนะอันครบถ้วนของทุกคน เจ้าไม่ยอมรับการทรงมาถึงของพระเจ้า และปฏิเสธมิตรไมตรี ของพระเจ้า
เหตุใดเจ้าจึงไร้จิตสานึกถึงเพียงนี้? พวกเจ้าเต็มใจที่จะสู้ทนความไม่เป็ นธรรมในสังคมมืดเช่นสังคมนี้หรื อ?

เหตุใด แทนที่จะเติมท้องของพวกเจ้าให้เต็มด้วยปฏิปักษ์นับหลายสหัสวรรษ พวกเจ้ากลับสวาปาม “มูล”
ของราชาแห่งมารเข้าไป?
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (8)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “ทาการกล่าวหาที่ไม่มีมูล” อ้างอิงถึงวิธีการที่มารใช้เพื่อทาอันตรายผูค้ น
2. “พิทกั ษ์อย่างแน่นหนา” บ่งบอกว่าวิธีการที่มารใช้ก่อความทุกข์ร้อนให้ผคู้ นนั้นชัว่ ช้าเป็ นพิเศษ
และควบคุมผูค้ นมากเสียจนพวกเขาไม่มีที่ให้ขยับ
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หากผูค้ นสามารถมองเห็นเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์
ตลอดจนจุดประสงค์ของการบริ หารจัดการมนุษยชาติของพระเจ้าได้ชดั เจนอย่างแท้จริงแล้ว
พวกเขาจะไม่ยึดถืออนาคตและชะตากรรมของแต่ละคนไว้เป็ นสมบัติในหัวใจของพวกเขา
จากนั้นพวกเขาจะไม่สนใจที่จะรับใช้บิดามารดาของพวกเขา ผูซ้ ่งึ แย่กว่าสุกรและสุนัขอีกต่อไป
อนาคตและชะตากรรมของมนุษย์น้ นั ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเรียกขานอย่างตรงๆ ในยุคปัจจุบนั ว่า “บิดามารดา”
ของเปโตรหรอกหรือ? พวกเขาเป็ นเหมือนเนื้อหนังและเลือดของมนุษย์เท่านั้น
บั้นปลายและอนาคตของเนื้อหนังจะเป็ นเช่นไรกันแน่? จะเป็ นการได้เห็นพระเจ้าในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่
หรื อเพื่อให้ดวงจิตได้พบกับพระเจ้าหลังความตาย?
เนื้อหนังจะจบลงพรุ่งนี้ในเตาหลอมขนาดใหญ่แห่งความทุกข์ลาบาก หรื อในกองเพลิงใช่หรือไม่?
คาถามเช่นนี้ไม่เกี่ยวข้องหรอกหรื อกับการที่เนื้อหนังของมนุษย์จะสู้ทนต่อโชคร้ายหรื อทนทุกข์กบั ข่าวใหญ่ที่สุ
ดที่ผใู้ ดก็ตามในกระแสปัจจุบนั ซึ่งมีสมองและมีความมีเหตุมีผลเป็ นกังวลกับมันมากที่สุด? (ในที่น้ี
การทนทุกข์อา้ งอิงถึงการได้รับพระพร หมายความว่าการทดสอบในอนาคตมีประโยชน์ต่อบั้นปลายของมนุษย์
โชคร้ายอ้างอิงถึงการไร้ความสามารถที่จะยืนหยัดมัน่ คงหรือการถูกหลอก
หรื อหมายความว่าคนเราจะพบกับสถานการณ์ที่โชคร้ายและเสียชีวิตของเราไปท่ามกลางความวิบตั ิ
และว่าไม่มีบ้นั ปลายที่เหมาะสมสาหรับดวงจิตของเรา) แม้ว่ามนุษย์จะมีเหตุผลที่ดี
บางทีสิ่งที่พวกเขาคิดอาจไม่สอดคล้องอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์กบั สิ่งที่ควรจะต้องใช้ร่วมกับเหตุผลของพวกเขา
นี่เป็ นเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดค่อนข้างสับสนและติดตามสิ่งต่างๆ อย่างมืดบอด
พวกเขาทั้งหมดควรจับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่พวกเขาควรเข้าสู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกเขาควรจาแนกให้ชดั เจนว่าอะไรที่ควรเข้าสู่ในระหว่างความทุกข์ลาบาก (กล่าวคือ
ในระหว่างกระบวนการถลุงในเตาเผา)
ตลอดจนสิ่งที่พวกเขาควรตระเตรี ยมให้พร้อมในระหว่างการทดสอบของไฟ จงอย่าเฝ้ารับใช้บิดามารดาของเจ้า
(หมายถึงเนื้อหนัง) ซึ่งเป็ นเหมือนสุกรและสุนัข และยังแย่ยิ่งกว่ามดและแมลง
อะไรคือประเด็นของการรับความเจ็บปวดรวดร้าวต่อสิ่งนั้น การคิดหนัก และการเค้นสมองของเจ้า?
เนื้อหนังไม่ได้เป็ นของเจ้า แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ผูซ้ ่ึงไม่เพียงทรงควบคุมเจ้า
แต่ยงั ทรงบัญชาซาตานอีกด้วย (นี่หมายความว่าเนื้อหนังนั้นแต่เดิมเป็ นของซาตาน
เพราะซาตานอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน จึงสามารถพูดได้ดว้ ยวิธีน้ีเท่านั้น
นี่เป็ นเพราะว่าการพูดแบบนั้นสามารถโน้มน้าวใจได้ดีกว่า
มันบอกเป็ นนัยว่ามนุษย์ไม่ได้อยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานอย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์

แต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า) เจ้ากาลังมีชีวิตอยู่ภายใต้การทรมานของเนื้อหนัง—
แต่เนื้อหนังเป็ นของเจ้าหรื อไม่? มันอยูภ่ ายใต้การควบคุมของเจ้าหรื อไม่?
ทาไมจึงต้องเค้นสมองของของพวกเจ้าเพื่อมัน?
ทาไม่จึงต้องออดอ้อนพระเจ้าอย่างหมกมุน่ เพื่อเห็นแก่เนื้อหนังเน่าเหม็นของเจ้า
ซึ่งถูกบรรดาวิญญาณโสโครกกล่าวโทษ สาปแช่ง และสร้างมลทินมานานแล้ว?
มีความจาเป็ นอะไรหรื อที่ตอ้ งยึดพรรคพวกของซาตานให้อยู่ใกล้กบั หัวใจของเจ้าเสมอ?
เจ้าไม่กงั วลหรอกหรื อว่าเนื้อหนังสามารถทาลายอนาคตจริ งๆ ของเจ้า
ความหวังอันแสนวิเศษของเจ้าและบั้นปลายที่แท้จริ งของชีวิตเจ้า?
ตัดตอนมาจาก “จุดประสงค์ของการบริหารจัดการมวลมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วันนี้ สิ่งที่พวกเจ้าได้มาเข้าใจแล้ว
สูงกว่าความเข้าใจของบุคคลใดตลอดทัว่ ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ของเจ้าในเรื่ องการทดสอบหรื อการเชื่อในพระเจ้า
ทั้งหมดนั้นสูงกว่าความรู ้ของผูเ้ ชื่อในพระเจ้าคนใด สิ่งต่างๆ
ที่พวกเจ้าเข้าใจคือสิ่งที่เจ้าได้มารู ้ก่อนที่พวกเจ้าจะก้าวผ่านการทดสอบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ
แต่วุฒิภาวะแท้จริ งของพวกเจ้านั้นเข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงกับสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่พวกเจ้ารู ้น้นั สูงกว่าสิ่งที่พวกเจ้านาไปปฏิบตั ิ แม้ว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าควรรักพระเจ้า
และไม่ควรเพียรพยายามเพื่อพระพรแต่ควรเพียรพยายามที่จะทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าเท่านั้น
สิ่งที่สาแดงในชีวิตของพวกเจ้านั้นห่างไกลสุดกู่จากสิ่งนี้ และด่างพร้อยอย่างมาก
ผูค้ นส่วนใหญ่เชื่อในพระเจ้าเพื่อความสันติสุขและผลประโยชน์อื่นๆ เจ้าไม่เชื่อในพระเจ้า
นอกเสียจากว่ามันจะเป็ นประโยชน์ต่อเจ้า และหากเจ้าไม่สามารถได้รับพระคุณของพระเจ้า
เจ้าจะตกอยู่ในความโกรธเคือง สิ่งที่เจ้าเคยพูดจะเป็ นวุฒิภาวะแท้จริ งของเจ้าได้อย่างไร?
เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในครอบครัวที่ไม่มีทางหลีกเลีย่ งได้ เช่น เด็กๆ เจ็บไข้ได้ป่วย
คนที่เรารักต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล พืชผลที่เก็บเกี่ยวไม่ได้ผลดี
และการถูกข่มเหงโดยบรรดาสมาชิกในครอบครัว แม้กระทัง่ เรื่ องราวที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
เรื่ องที่เกิดขึ้นประจาวันเหล่านี้กย็ งั มากเกินไปสาหรับเจ้า เมื่อสิ่งต่างๆ เช่นนี้เกิดขึ้น
เจ้าจะตกอยู่ในความตื่นตระหนก เจ้าไม่รู้ว่าจะต้องทาอะไร—และส่วนมากแล้ว เจ้าจะพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้า
เจ้าพร่ าบ่นว่าพระวจนะของพระเจ้าได้หลอกลวงเจ้า ว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้เย้ยหยันเจ้า
พวกเจ้าไม่มีความคิดเช่นนั้นหรอกหรื อ? เจ้าคิดว่าสิ่งต่างๆ เช่นนั้นนานๆ
ครั้งจึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเจ้าหรื อ? พวกเจ้าใช้เวลาทุกวันในการดาเนินชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆ
เช่นนั้น เจ้าไม่ได้ใช้ความคิดถึงความสาเร็จด้านความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า
และวิธีที่จะทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าแม้แต่น้อย วุฒิภาวะแท้จริ งของพวกเจ้าน้อยเกินไป
น้อยกว่ากระทัง่ วุฒิภาวะของไก่ตวั เล็กๆ ตัวหนึ่ง
เมื่อธุรกิจของครอบครัวของเจ้าสูญเสียเงินเจ้าก็พร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้า
เมื่อเจ้าพบว่าตัวเจ้าเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้าเจ้ายังคงพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้
า และเจ้าพร่ าบ่นแม้กระทัง่ เมื่อไก่ตวั หนึ่งของเจ้าตายหรื อวัวแก่ๆ ตัวหนึ่งในคอกล้มป่ วย
เจ้าพร่ าบ่นเมื่อถึงเวลาที่บุตรชายของเจ้าจะแต่งงานแต่ครอบครัวของเจ้ามีเงินไม่พอ
เจ้าต้องการปฏิบตั ิหน้าที่ของการเป็ นเจ้าภาพ แต่ไม่สามารถหาเงินมาทาหน้าที่น้ีได้ แล้วเจ้าก็พร่ าบ่นอีกเช่นกัน

เจ้าท่วมท้นไปด้วยการร้องทุกข์คร่ าครวญต่างๆ
และบางครั้งเจ้าไม่เข้าร่ วมการชุมนุมหรื อกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเพราะเรื่ องนี้
บางครั้งกลายเป็ นมีความคิดเชิงลบเป็ นระยะเวลานานมาก
ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นต่อเจ้าในวันนี้ที่มีความสัมพันธ์ใดๆ
ต่อความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้หรื อชะตากรรมของเจ้า สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ยงั คงจะเกิดขึ้นเช่นกันแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็ตาม
กระนั้นในวันนี้เจ้าก็โยนความรับผิดชอบสาหรับสิ่งทั้งหลาย เหล่านั้นไปให้พระเจ้า
และยืนกรานในการพูดว่าพระเจ้าได้กาจัดเจ้าแล้ว การเชื่อในพระเจ้าของเจ้าคืออะไร?
เจ้าได้มอบถวายชีวิตของเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรื อยัง? หากพวกเจ้าได้ทนทุกข์กบั การทดสอบอย่างเดียวกับโยบ
ไม่มีใครในท่ามกลางพวกเจ้าที่ติดตามพระเจ้าวันนี้จะมีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้ พวกเจ้าทั้งหมดคงจะล้มลง
และที่จริ งแล้วมีโลกแห่งความแตกต่างระหว่างพวกเจ้ากับโยบ วันนี้ หากทรัพย์สินของพวกเจ้าถูกยึดไปครึ่ งหนึ่ง
พวกเจ้าคงจะกล้าปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้า หากบุตรหรื อบุตรี ของพวกเจ้าถูกพรากไปจากพวกเจ้า
พวกเจ้าคงจะวิ่งไปตามถนนพลางร้องขอความเป็ นธรรม หากหนทางเดียวในการหาเลี้ยงชีพของเจ้ามาถึงทางตัน
เจ้าคงจะทดสอบและหารื อกับพระเจ้า เจ้าคงจะถามว่าทาไมเราจึงกล่าววจนะมากมายตั้งแต่ตน้ เพื่อทาให้เจ้ากลัว
ไม่มีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะไม่กล้าทาในเวลาเช่นนั้น
นี่แสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าไม่ได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่แท้จริ งใดๆ และไม่มีวุฒิภาวะที่แท้จริ ง ด้วยเหตุน้ี
การทดสอบในตัวพวกเจ้าจึงใหญ่เกินไป เพราะพวกเจ้ารู ้มากเกินไป
แต่สิ่งที่พวกเจ้าเข้าใจอย่างแท้จริ งไม่ใช่แม้แต่หนึ่งในพันของสิ่งที่พวกเจ้าตระหนักรู ้
จงอย่าหยุดที่เพียงความเข้าใจและความรู ้
เจ้าได้เห็นอย่างดีที่สุดแล้วว่าเจ้าสามารถนามาปฏิบตั ิอย่างแท้จริงได้มากเพียงใด
ได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไปมากเพียงใดโดยผ่านทางหยาดเหงื่อจากการทางา
นหนักของเจ้าเอง และเจ้าได้ตระหนักถึงความมุ่งมัน่ ของเจ้าเองในการปฏิบตั ิของเจ้ามากเพียงใด
เจ้าควรให้ความสาคัญกับวุฒิภาวะและการปฏิบตั ิของเจ้าอย่างจริ งจัง ในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้านั้น
เจ้าไม่ควรพยายามเพียงแค่ทาไปอย่างพอเป็ นพิธีสาหรับใครก็ตาม—
การที่เจ้าจะสามารถได้รับความจริ งและชีวิตในท้ายที่สุดหรื อไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั การไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (3)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ น มนุษย์
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บางคนประดับประดาตัวพวกเขาเองอย่างสวยงาม แต่ก็เพียงผิวเผิน กล่าวคือ
พี่น้องหญิงประดับประดาตัวพวกเขาเองอย่างงดงามน่ารักดัง่ ดอกไม้
และพี่น้องชายก็แต่งกายเหมือนเจ้าชายหรือชายหนุ่มเจ้าสาอางผูม้ งั่ คัง่ พวกเขาสนใจเฉพาะในสิ่งภายนอกเท่านั้น
เช่นสิ่งทั้งหลายที่พวกเขากินและสวมใส่ ภายในนั้น
พวกเขาอัตคัดและไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าแม้แต่เพียงเล็กน้อย ความหมายใดหรื อที่สามารถมีอยู่ในการนี้?
และแล้วก็มีบางคนที่แต่งกายเหมือนพวกขอทานยากจน—พวกเขาดูเหมือนทาสชาวเอเชียตะวันออกจริงๆ!
พวกเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เราขอจากพวกเจ้าจริ งๆ หรอกหรื อ? จงเข้าสนิทในหมู่พวกเจ้าว่า
อันที่จริ งแล้วพวกเจ้าได้รับสิ่งใด? พวกเจ้าได้เชื่อในพระเจ้าตลอดหลายปี มานี้
แต่กระนั้นนี่ก็คอื ทั้งหมดที่พวกเจ้าได้เก็บเกี่ยวไป—พวกเจ้าไม่ตะขิดตะขวงใจหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ละอายใจหรอกหรือ? เจ้าได้ไล่ตามเสาะหาเรื่ อยมาบนหนทางที่แท้จริงตลอดหลายปี มานี้
กระนั้นในวันนี้วุฒิภาวะของเจ้าก็ยงั คงต่ากว่าของนกกระจอกอยู่เลย! จงมองดูหมู่สาวน้อยท่ามกลางพวกเจ้า
ที่งดงามดัง่ รู ปภาพในเสื้อผ้าและเครื่ องสาอางของพวกเจ้า โดยเปรียบเทียบตัวพวกเจ้าซึ่งกันและกัน—
แล้วเจ้าเปรี ยบเทียบสิ่งใดเล่า? ความยินดีของเจ้าหรื อ? ข้อเรี ยกร้องของเจ้าหรือ?
พวกเจ้าคิดว่าเรามาเพื่อสรรหานางแบบหรื อไร? พวกเจ้าช่างไม่มีความละอายใจเอาเสียเลย!
ชีวิตของพวกเจ้าอยู่ที่ใด?
สิ่งที่พวกเจ้าไล่ตามเสาะหาไม่ใช่แค่ความอยากได้อยากมีอนั ฟุง้ เฟ้อของพวกเจ้าเองหรอกหรือ?
เจ้าคิดว่าเจ้าสวยมาก แต่แม้ว่าเจ้าอาจจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรู หราในทุกลักษณะ
ในความเป็ นจริ งแล้วเจ้าไม่ใช่หนอนแมลงดิน้ กระแด่วซึ่งเกิดมาในกองมูลสัตว์หรอกหรื อ? ในวันนี้
เจ้ามีวาสนาได้ชื่นชมพระพรจากสวรรค์เหล่านี้ไม่ใช่เพราะหน้าตาอันงดงามของเจ้า
แต่เพราะพระเจ้ากาลังทรงทาข้อยกเว้นโดยการอุม้ ชูเจ้า ยังคงไม่ชดั เจนสาหรับเจ้าอยูอ่ ีกหรื อว่าเจ้ามาจากไหน?
เมื่อพาดพิงถึงชีวิต เจ้าหุบปากของเจ้าและไม่พูดสิ่งใดเลย ใบ้เหมือนรู ปปั้น
กระนั้นเจ้าก็ยงั คงกล้าดีที่จะแต่งกายอาพรางตน! เจ้ายังคงเอนเอียงที่จะแต่งหน้าทาปากของเจ้า!
และจงดูพวกผูช้ ายเจ้าสาอางท่ามกลางพวกเจ้าสิ พวกมนุษย์เอาแต่ใจที่ใช้เวลาทั้งวันไปกับการเดินลอยชาย เกเร
ที่แสดงออกแบบทองไม่รู้ร้อนบนใบหน้าของพวกเขา นี่หรื อคือวิธีที่บุคคลหนึ่งควรประพฤติตน?
แต่ละคนท่ามกลางพวกเจ้า ไม่ว่าผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง อุทิศความเอาใจใส่ของเจ้าให้กบั สิ่งใดตลอดทั้งวัน?
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพวกเจ้าพึ่งพาอาศัยผูใ้ ดป้อนอาหารให้ตวั พวกเจ้า? จงมองดูเสื้อผ้าของเจ้า
จงมองดูสิ่งที่เจ้าได้เก็บเกี่ยวในมือของเจ้า จงลูบพุงของเจ้า—
สิ่งใดเล่าที่เจ้าได้กาไรจากราคาของโลหิตและหยาดเหงื่อที่เจ้าได้จ่ายไปตลอดหลายปี มานี้แห่งความเชื่อ?

เจ้ายังคงคิดว่าจะไปเที่ยวเล่น เจ้ายังคงคิดว่าจะเสริ มแต่งเนื้อหนังอันส่งกลิ่นเหม็นฉุนของเจ้า—
ช่างเป็ นการไล่ตามเสาะหาที่ไร้ค่าสิ้นดี! เจ้าได้รับการขอให้เป็ นบุคคลที่มีความเป็ นปกติ
ทว่าตอนนี้เจ้าก็แค่ไม่ปกติไปเสียอย่างนั้น เจ้าผิดปกติวิสัย
บุคคลเช่นนั้นสามารถอาจหาญมาอยู่เบื้องหน้าเราได้อย่างไร? ด้วยสภาวะความเป็ นมนุษย์เช่นนี้
การเดินอวดเสน่ห์ของเจ้าและการโอ้อวดเนื้อหนังของเจ้า การดารงชีวิตอยู่ภายในตัณหาของเนื้อหนังเสมอ—
เจ้าไม่ใช่พงศ์พนั ธุ์ของพวกปี ศาจโสมมและวิญญาณชัว่ หรอกหรื อ?
เราจะไม่อนุญาตให้ปีศาจโสมมตนหนึ่งเช่นนั้นยังคงดารงอยู่เป็ นเวลานานนักหรอก!
และจงอย่าสันนิษฐานว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าคิดสิ่งใดในหัวใจของเจ้า
เจ้าอาจจะเก็บตัณหาของเจ้าและเนื้อหนังของเจ้าไว้ภายใต้การควบคุมที่แน่นหนา
แต่เราจะไม่สามารถรู ้ความคิดที่เจ้าเก็บงาในหัวใจของเจ้าได้อย่างไร?
เราจะไม่สามารถรู ้ท้งั หมดที่ดวงตาของเจ้าปรารถนาได้อย่างไร?
พวกเจ้าสาวน้อยทั้งหลายไม่ได้ทาตัวพวกเจ้าเองให้งดงามเหลือเกินเพื่อที่จะเดินอวดเนื้อหนังของพวกเจ้าหรอกห
รื อ? พวกผูช้ ายมีประโยชน์อนั ใดต่อพวกเจ้าหรื อ?
พวกเขาสามารถช่วยพวกเจ้าให้รอดจากทะเลแห่งความทุกข์ร้อนได้จริงๆ หรื อ?
สาหรับเรื่ องพวกชายเจ้าสาอางท่ามกลางพวกเจ้า
พวกเจ้าทั้งหมดแต่งกายเพื่อทาให้ตวั พวกเจ้าดูเหมือนเป็ นสุภาพบุรุษและโดดเด่นแตกต่าง
แต่การนี้ไม่ใช่เล่ห์กระเท่ที่ออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจมาสู่รูปลักษณ์อนั โก้หรู ของพวกเจ้าหรอกหรื อ?
พวกเจ้ากาลังทาการนี้เพื่อผูใ้ ดเล่า? พวกผูห้ ญิงมีประโยชน์อนั ใดต่อพวกเจ้า?
พวกเขาไม่ใช่แหล่งกาเนิดของบาปของพวกเจ้าหรอกหรื อ? พวกเจ้าผูช้ ายและผูห้ ญิงทั้งหลาย
เราได้พูดกับพวกเจ้าไปมากมายหลายวจนะ กระนั้นพวกเจ้าก็ได้ทาตามวจนะเหล่านั้นไปเพียงแค่ไม่กี่คา
หูของพวกเจ้ายากที่จะได้ยิน ตาของพวกเจ้าได้พร่ ามัวขึ้น
และหัวใจของพวกเจ้าแข็งกระด้างจนถึงจุดที่ไม่มสี ิ่งใดเลยนอกจากตัณหาอยู่ในร่ างกายของพวกเจ้า
จนถึงขนาดที่พวกเจ้าติดบ่วงอยู่ในนั้น ไร้ความสามารถที่จะหลีกหนี
ผูใ้ ดเล่าต้องการไปที่ใดก็ตามใกล้พวกเจ้าหนอนแมลงทั้งหลาย
พวกเจ้าผูท้ ี่ดิ้นเร่ าอยู่ในความโสมมและสิ่งสกปรก?
จงอย่าลืมว่าพวกเจ้าไม่ใช่สิ่งใดมากไปกว่าพวกที่เราได้ฟูมฟักมาจากกองมูลสัตว์
ว่าแต่เดิมนั้นพวกเจ้าไม่ได้ครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
สิ่งที่เราขอจากพวกเจ้าก็คือสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติที่แต่เดิมนั้นพวกเจ้าไม่ได้ครอง
ไม่ใช่ให้พวกเจ้าเดินอวดตัณหาของพวกเจ้าหรื อให้อิสระอย่างเต็มที่แก่เนื้อหนังอันเหม็นหืนของพวกเจ้า

ซึ่งได้ถูกฝึ กฝนโดยมารเรื่ อยมาหลายปี เหลือเกิน เมื่อพวกเจ้าแต่งกายให้ตวั พวกเจ้าเองดังนั้น
พวกเจ้าไม่เกรงกลัวว่าพวกเจ้าจะกลับกลายเป็ นติดบ่วงลึกยิ่งขึ้นหรอกหรื อ?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าแต่เดิมนั้นพวกเจ้ามีบาป? พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่า
ร่ างกายของพวกเจ้าเต็มไปด้วยตัณหามากจนกระทัง่ ตัณหานั้นซึมออกจากเสื้อผ้าของพวกเจ้าเสียด้วยซ้ า
เป็ นการเปิ ดเผยให้เห็นสภาวะของพวกเจ้าว่าเป็ นปี ศาจน่าเกลียดและโสมมอย่างเหลือทน?
นั่นไม่ใช่กรณีที่พวกเจ้ารู ้การนี้อย่างชัดเจนกว่าผูใ้ ดหรอกหรือ? หัวใจของพวกเจ้า ตาของพวกเจ้า
ริ มฝี ปากของพวกเจ้า—สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดไม่ได้ถูกปี ศาจโสมมทาให้หม่นหมองหรอกหรื อ?
ส่วนเหล่านี้ของเจ้าไม่โสมมหรอกหรื อ? เจ้าคิดหรื อว่าตราบเท่าที่เจ้าไม่ทาอะไร
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ที่สุด?
เจ้าคิดหรื อว่าการแต่งกายในเสื้อผ้าอันสวยงามสามารถปกปิ ดดวงจิตอันโสโครกของพวกเจ้าได้?
นั่นจะไม่ได้ผล! เราแนะนาให้พวกเจ้ามองจากความเป็ นจริงมากกว่านี้ กล่าวคือ จงอย่าฉ้อโกงและจอมปลอม
และจงอย่าเดินอวดตัวพวกเจ้าเอง พวกเจ้าโอ้อวดตัณหาของพวกเจ้าใส่กนั และกัน
แต่ท้งั หมดที่พวกเจ้าจะได้รับเป็ นการกลับคืนก็คือความทุกข์ชวั่ นิรนั ดร์และการสัง่ สอนอันโหดเหี้ยม!
พวกเจ้ามีความต้องการที่จาเป็ นอันใดหรื อในการหลิ่วตาให้กนั และกันและปล่อยใจไปกับจินตนาการฝันหวาน?
การนี้เป็ นมาตรวัดความสัตย์สุจริ ตของพวกเจ้า ขอบข่ายของความเที่ยงธรรมของพวกเจ้าหรือไม่?
เราเกลียดพวกเหล่านั้นท่ามกลางพวกเจ้าที่เข้าร่ วมในเวชกรรมและเวทมนตร์ชวั่
เราเกลียดพวกผูช้ ายและผูห้ ญิงวัยหนุ่มสาวท่ามกลางพวกเจ้าที่รักเนื้อหนังของพวกเขาเอง
พวกเจ้าจงยับยั้งตัวพวกเจ้าเองจะดีเสียกว่า เพราะบัดนี้พวกเจ้าพึงต้องครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
และพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้โอ้อวดตัณหาของพวกเจ้า—
แต่ทว่าพวกเจ้าก็ยงั คงใช้ทุกโอกาสเหมาะที่พวกเจ้าสามารถทาได้
ด้วยเหตุที่เนื้อหนังของพวกเจ้านั้นมีลน้ เหลือเกินไป และตัณหาของพวกเจ้าก็ใหญ่หลวงเกินไป!
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 316
ตอนนี้
การที่การไล่ตามเสาะหาของพวกเจ้าจะมีประสิทธิภาพหรื อไม่น้นั ถูกประเมินวัดโดยสิง่ ที่พวกเจ้าครองในปัจจุบั
น นี่คือสิ่งที่ใช้ในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของพวกเจ้า กล่าวคือ
บทอวสานของพวกเจ้าได้รับการเปิ ดเผยในการพลีอุทิศที่พวกเจ้าได้ทาและสิ่งทั้งหลายที่พวกเจ้าได้ทา
บทอวสานของพวกเจ้าจะรู ้ได้ก็โดยการไล่ตามเสาะหาของพวกเจ้า ความเชื่อของพวกเจ้า และสิ่งที่พวกเจ้าได้ทา
ท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหมด มีหลายคนที่เกินกว่าจะได้รับความรอดไปแล้ว
ด้วยเหตุที่วนั นี้คือวันแห่งการเปิ ดเผยบทอวสานของผูค้ น และเราจะไม่สับสนปนเปในงานของเรา
เราจะไม่นาทางพวกที่เกินกว่าจะได้รับความรอดอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์เข้าสู่ยุคถัดไป
จะมีเวลาที่งานของเราแล้วเสร็จ
เราจะไม่ทางานกับบรรดาซากศพส่งกลิ่นเหม็นและไร้จิตวิญญาณเหล่านั้นที่ไม่สามารถได้รบั การช่วยให้รอดเลย
ตอนนี้คือยุคสุดท้ายแห่งความรอดของมนุษย์ และเราจะไม่ทางานที่ไร้ประโยชน์
จงอย่าท้วงติงฟ้าและแผ่นดินโลก—บทอวสานของโลกกาลังมา นัน่ มิอาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งทั้งหลายได้มาถึงจุดนี้
และไม่มีสิ่งใดที่เจ้าในฐานะมนุษย์สามารถทาเพื่อหยุดสิ่งเหล่านั้นได้
เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายดัง่ ที่เจ้าปรารถนาได้ เมื่อวานนี้
เจ้าไม่ได้จ่ายราคาเพื่อไล่ตามเสาะหาความจริ งและเจ้าไม่ได้จงรักภักดี วันนี้ เวลานั้นได้มาถึงแล้ว
เจ้าเกินกว่าจะได้รับความรอด และพรุ่ งนี้เจ้าจะถูกกาจัดทิ้ง และจะไม่มีการเอ้อระเหยสาหรับความรอดของเจ้า
ถึงแม้ว่าหัวใจของเราจะอ่อนโยนและเรากาลังทาอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยเจ้าให้รอด
หากเจ้าไม่เพียรพยายามในนามของเจ้าเองหรื อไม่คิดอะไรด้วยตัวเจ้าเอง การนี้มีอนั ใดหรื อทีเ่ กี่ยวข้องกับเรา?
พวกที่คิดถึงเพียงแค่เนื้อหนังของพวกเขาเท่านั้นและพวกที่ชื่นชมสิ่งชูใจ
พวกที่ดูเหมือนว่าเชื่อแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริง พวกที่เข้าร่ วมในเวชกรรมและเวทมนตร์ชวั่ พวกที่สาส่อน
กระเซอะกระเซิงและมอมแมม พวกที่ขโมยเครื่ องบูชาแด่พระยาห์เวห์และสิ่งทรงครองของพระองค์
พวกที่รักการติดสินบน พวกที่ฝันถึงการขึ้นสู่สวรรค์อย่างหาสาระไม่ได้ พวกที่โอหังและทะนงตน
พวกที่เพียรพยายามเพียงเพื่อชื่อเสียงและโชคลาภส่วนตัวเท่านั้น พวกที่กระจายคาพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่า
พวกที่หมิน่ ประมาทพระเจ้าพระองค์เอง
พวกที่ไม่ทาสิ่งใดเลยนอกจากทาการตัดสินต่อต้านและใส่ร้ายป้ายสีพระเจ้าพระองค์เอง
พวกที่จดั ตั้งหมู่คณะและแสวงหาความเป็ นอิสระ พวกทีย่ กย่องตัวพวกเขาเองเหนือพระเจ้า
พวกผูช้ ายและผูห้ ญิงวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน
และวัยชราหยิบหย่งเหลาะแหละเหล่านั้นที่ติดบ่วงอยู่ในความมักมากในกาม

พวกผูช้ ายและผูห้ ญิงเหล่านั้นที่ชื่นชมชื่อเสียงและโชคลาภส่วนตัวและไล่ตามเสาะหาสถานะส่วนตัวท่ามกลางค
นอื่น พวกผูค้ นที่ไม่กลับใจเหล่านั้นที่ติดกับดักอยู่ในบาป—
พวกเขาทั้งหมดไม่เกินกว่าจะได้รับความรอดหรอกหรื อ? ความมักมากในกาม บาปหนา เวชกรรมชัว่ เวทมนตร์
ความจ้วงจาบหยาบคาย คาพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่าล้วนแต่วิ่งพล่านอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
และความจริ งและพระวจนะแห่งชีวิตก็ถูกเหยียบย่าในท่ามกลางพวกเจ้า
และภาษาอันบริ สุทธิ์ก็ถูกทาให้มวั หมองท่ามกลางพวกเจ้า
พวกเจ้าคนต่างชาติท้งั หลายที่ลาพองไปด้วยความโสมมและความไม่เชื่อฟัง!
บทอวสานสุดท้ายของพวกเจ้าจะเป็ นอย่างไร? พวกที่รักเนื้อหนัง ผูท้ ี่กระทาเวทมนตร์เกี่ยวกับเนื้อหนัง
และผูท้ ี่ติดบ่วงอยู่ในบาปแบบมักมากในกามสามารถมีความกล้าบ้าบิ่นที่จะดารงชีวิตต่อไปได้อย่างไร!
เจ้าไม่รู้หรื อว่าผูค้ นเช่นพวกเจ้านั้นคือบรรดาหนอนแมลงที่เกินกว่าจะได้รับความรอด?
สิ่งใดเล่าทาให้เจ้ามีสิทธิเรี ยกร้องการนี้และการนั้น? จนถึงวันนี้
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในพวกทีไ่ ม่รักความจริงและรักเพียงเนื้อหนังเท่านั้น—
ผูค้ นเช่นนั้นจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้อย่างไร? พวกที่ไม่รักหนทางแห่งชีวิต
ผูท้ ี่ไม่ยกย่องพระเจ้าและเป็ นคาพยานต่อพระองค์ ผูท้ ี่วางอุบายเพือ่ ประโยชน์แห่งสถานะของพวกเขาเอง
ผูท้ ี่สรรเสริ ญตัวพวกเขาเอง—แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขาไม่ใช่ยงั คงเป็ นเหมือนเดิมหรอกหรื อ?
สิ่งใดหรื อคือคุณค่าในการช่วยพวกเขาให้รอด? การที่เจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อไม่น้นั
ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั ว่าความอาวุโสของเจ้านั้นมีมากน้อยเพียงใดหรื อว่าเจ้าได้ทางานมาแล้วจนถึงขณะนี้เป็ นเวลากี่ปีแ
ล้ว และนับประสาอะไรที่มนั จะขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าได้สร้างสมวิทยฐานะมามากน้อยเพียงใด แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
มันขึ้นอยูก่ บั ว่าการไล่ตามเสาะหาของเจ้าได้ให้ผลแล้วหรื อไม่
เจ้าควรที่จะรู ้ว่าบรรดาผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดคือ “ต้นไม้” ที่ให้ผล
ไม่ใช่ตน้ ไม้ที่มีใบไม้เขียวชอุ่มและดอกไม้อนั อุดมที่ยงั ไม่เคยออกผลเลย
ต่อให้เจ้าได้ใช้เวลาหลายปี ร่อนเร่ ไปตามท้องถนน นั่นสาคัญอะไรเล่า? คาพยานของเจ้าอยู่ทใี่ ด?
ความเคารพของเจ้าที่มีต่อพระเจ้านั้นน้อยกว่าความรักของเจ้าที่มีให้ตวั เจ้าเองและความอยากได้อยากมีอนั เต็มไป
ด้วยตัณหาของเจ้ายิง่ นัก—บุคคลประเภทนี้ไม่ใช่คนเสื่อมหรอกหรื อ?
พวกเขาจะสามารถเป็ นวัตถุตวั อย่างและแบบอย่างสาหรับความรอดได้อย่างไร?
ธรรมชาติของเจ้านั้นไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าเป็ นกบฏมากเกินไป เจ้านั้นเกินกว่าที่จะได้รับความรอด!
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ใช่พวกที่จะถูกกาจัดหรอกหรือ?
เวลาที่งานของเราแล้วเสร็จไม่ใช่เวลาแห่งการมาถึงของวันสุดท้ายของเจ้าหรอกหรื อ?
เราได้ทางานมากมายเหลือเกินและได้กล่าววจนะไปมากมายเหลือเกินท่ามกลางพวกเจ้า—

สิ่งเหล่านั้นมากมายเพียงใดได้เข้าหูของพวกเจ้าอย่างแท้จริง? สิ่งเหล่านั้นมากมายเพียงใดที่เจ้าได้เคยเชื่อฟัง?
เมื่องานของเราสิ้นสุด นั่นจะเป็ นเวลาที่เจ้าหยุดต่อต้านเรา เวลาที่เจ้าหยุดยืนต้านเรา ขณะที่เราทางาน
พวกเจ้าปฏิบตั ิตนต่อต้านเราอยู่เนืองนิตย์ พวกเจ้าไม่เคยปฏิบตั ิตามวจนะของเรา เราทางานของเรา และเจ้าก็ทา
“งาน” ของเจ้าเอง สร้างราชอาณาจักรน้อยของเจ้าเอง พวกเจ้าไม่ใช่สิ่งใดนอกจากฝูงสุนขั จิ้งจอกและสุ นัข
ทาทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็ นการต่อต้านเรา!
เจ้ากาลังพยายามอยู่เนืองนิตย์ที่จะนาพาพวกที่มอบความรักอันไม่แบ่งแยกของพวกเขาให้แก่เจ้าเข้ามาสู่ออ้ มกอด
ของเจ้า—ความเคารพของพวกเจ้าอยู่ที่ใด? ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทานั้นเต็มไปด้วยเล่ห์ลวง!
เจ้าไม่มีความเชื่อฟังหรื อความเคารพเลย
และทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทานั้นเต็มไปด้วยเล่หล์ วงและเป็ นการหมิน่ ประมาท!
ผูค้ นเช่นนั้นสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อ?
พวกมนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมในทางเพศและบ้าตัณหาต้องการที่จะดึงดูดหญิงโสเภณียวั่ สวาทเข้ามาหาพวกเขาเสมอเ
พื่อความชื่นชมยินดีของพวกเขาเอง เราจะไม่ช่วยพวกปี ศาจที่ไร้ศีลธรรมในทางเพศเช่นนั้นอย่างแน่นอน
เราเกลียดชังพวกเจ้าปี ศาจโสมม และความบ้าตัณหาและความยัว่ สวาทของพวกเจ้าจะผลักพวกเจ้าลงสู่นรก
พวกเจ้ามีสิ่งใดหรื อที่จะพูดเพื่อตัวพวกเจ้าเอง? พวกเจ้าปี ศาจโสมมและวิญญาณชัว่ นั้นช่างน่าอาเจียนนัก!
เจ้าช่างน่าขยะแขยงนัก! ขยะเช่นนั้นจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้อย่างไร?
พวกเขาที่ติดบ่วงในบาปยังคงสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อ? ในวันนี้ ความจริ งนี้ หนทางนี้
และชีวิตนี้ไม่ได้ดึงดูดใจพวกเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเจ้ากลับถูกดึงดูดใจโดยบาปหนา โดยเงินตรา
โดยจุดยืน ชื่อเสียง และผลกาไร โดยความชื่นชมยินดีของเนื้อหนัง
โดยความหล่อเหลาของพวกผูช้ ายและเสน่หข์ องพวกผูห้ ญิง
สิ่งใดหรื อที่ทาให้พวกเจ้ามีคุณสมบัติที่จะได้เข้าสู่ราชอาณาจักรของเรา?
ภาพลักษณ์ของพวกเจ้ายิง่ ใหญ่กว่าของพระเจ้าเสียด้วยซ้ า สถานะของพวกเจ้าสูงกว่าของพระเจ้าเสียด้วยซ้ า
คงไม่ตอ้ งพูดถึงเกียรติยศของพวกเจ้าท่ามกลางพวกมนุษย์—พวกเจ้าได้กลายเป็ นรู ปเคารพทีผ่ คู้ นเคารพบูชา
เจ้าไม่ได้กลายเป็ นหัวหน้าทูตสวรรค์แล้วหรอกหรื อ? เมื่อบทอวสานของผูค้ นถูกเปิ ดเผย
ซึ่งก็เป็ นเวลาที่พระราชกิจแห่งความรอดจะเข้าใกล้ตอนจบด้วยเช่นกัน
คนเหล่านั้นมากมายในท่ามกลางพวกเจ้าจะเป็ นซากศพที่เกินกว่าจะได้รับความรอดและจะต้องถูกกาจัดทิ้ง
ในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งความรอด เราใจดีและดีต่อผูค้ นทั้งหมด เมื่อพระราชกิจสรุ ปปิ ดตัวลง
บทอวสานของผูค้ นต่างชนิดกันจะถูกเปิ ดเผย และในเวลานั้น เราจะไม่ใจดีและไม่ดีอีกต่อไป
ด้วยเหตุที่บทอวสานของผูค้ นจะได้ถูกเปิ ดเผยแล้ว
และแต่ละคนจะได้ถูกแยกชั้นไปตามประเภทของพวกเขาแล้ว

และจะไม่มีประโยชน์เลยในการทางานแห่งความรอดอันใดอีก เพราะยุคแห่งความรอดจะได้ผ่านไปแล้ว
และเมื่อได้ผ่านไปแล้ว มันก็จะไม่หวนคืน
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มนุษย์ดาเนินชีวิตอยูภ่ ายใต้การปกคลุมของอิทธิพลแห่งความมืดมิดเสมอมา
ถูกพันธนาการด้วยอิทธิพลของซาตาน ไม่สามารถหลีกหนีไปได้
และอุปนิสัยของเขาหลังจากที่ได้ถูกซาตานแปรสภาพแล้วก็ยิ่งกลายเป็ นเสื่อมทรามลงเรื่ อยๆ
อาจพูดได้ว่ามนุษย์ได้ดาเนินชีวิตท่ามกลางอุปนิสยั อันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานเสมอมา
และไม่สามารถรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว หากมนุษย์ปรารถนาที่จะรักพระเจ้า
เขาจะต้องปลดเปลื้องความคิดว่าตนเองเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ ความรู ้สึกว่าตนสาคัญเหนือผูอ้ นื่ ความโอหัง
ความทะนงตน และอื่นๆ ในทานองนั้น—ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นอุปนิสัยของซาตาน หาไม่แล้ว
ความรักของมนุษย์ก็จะเป็ นความรักที่ไม่บริ สุทธิ์ เป็ นความรักเยี่ยงซาตาน
และเป็ นความรักซึ่งไม่สามารถได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิง
หากไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ไม่ได้รับการจัดการ ไม่ได้ถูกทาลาย ไม่ได้รับการตัดแต่ง
ไม่ได้ถูกคุมวินยั ไม่ได้ถกู ตีสอน และไม่ได้รับการถลุงจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยตรง
ก็จะไม่มีใครสามารถรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริ งเลย
หากเจ้ากล่าวว่าส่วนหนึ่งของอุปนิสยั ของเจ้าเป็ นตัวแทนพระเจ้า และดังนั้นแล้ว
เจ้าจึงสามารถรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นใครสักคนที่มีวาจาอันโอหัง
และเจ้าก็เป็ นมนุษย์ที่ประหลาด ผูค้ นเช่นนั้นก็คือหัวหน้าทูตสวรรค์นนั่ เอง!
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาแต่กาเนิดไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้โดยตรง
เขาจะต้องสลัดทิ้งธรรมชาติโดยกาเนิดผ่านการทาให้เพียบพร้อมของพระเจ้า และมีเพียงวิธีน้ นั เท่านั้น—
มีเพียงการใส่ใจต่อน้ าพระทัยพระเจ้า การทาให้เจตนารมณ์ของพระเจ้าลุล่วง และยิง่ ไปกว่านั้นคือ
การก้าวผ่านพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น—
การใช้ชีวิตของเขาจึงจะได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า
ไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังจะสามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้โดยตรง
นอกเสียจากว่าเขาจะเป็ นมนุษย์ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งาน อย่างไรก็ตาม แม้แต่กบั บุคคลเช่นนี้
ก็ยงั ไม่อาจกล่าวได้ว่า อุปนิสัยของเขาและการใช้ชีวิตของเขาเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้โดยสิ้นเชิง
อาจพูดได้แค่เพียงว่า การใช้ชีวิตของเขานั้นได้รับการชี้นาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อุปนิสัยของมนุษย์เช่นนั้นไม่อาจเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้
แม้ว่าอุปนิสัยของมนุษย์จะถูกกาหนดโดยพระเจ้า—เรื่ องนี้ไม่เป็ นที่สงสัยเลย
และอาจพิจารณาได้ว่าเป็ นเรื่ องที่เป็ นบวก—แต่ก็ได้ถูกซาตานแปรสภาพตลอดมา
และดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงของอุปนิสัยของมนุษย์ก็คืออุปนิสัยของซาตาน

บางคนกล่าวว่าพระอุปนิสยั ของพระเจ้าคือการทรงทาอะไรๆ อย่างตรงไปตรงมา
และกล่าวว่าอุปนิสัยเช่นนี้ก็สาแดงในพวกเขาเช่นกัน กล่าวว่าลักษณะนิสัยของพวกเขาก็เป็ นแบบนี้เช่นกัน
และเมื่อเป็ นอย่างนั้นแล้วพวกเขาจึงกล่าวว่าอุปนิสยั ของพวกเขาเป็ นตัวแทนพระเจ้า
ผูค้ นเช่นนี้เป็ นคนแบบไหนกัน? อุปนิสยั อันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้ดว้ ยหรื อ?
ไม่ว่าใครก็ตามที่ประกาศว่าอุปนิสัยของตนเป็ นตัวแทนพระเจ้าย่อมหมิ่นประมาทพระเจ้าและดูแคลนพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์! วิธีการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแสดงให้เห็นว่า
พระราชกิจของพระเจ้าบนโลกก็คือพระราชกิจของการพิชิตชัยเพียงประการเดียวเท่านั้น เมือ่ เป็ นเช่นนั้น
อุปนิสัยเยีย่ งซาตานหลายอย่างของมนุษย์จึงยังไม่ได้รับการชาระให้สะอาด
การใช้ชีวิตของเขายังคงเป็ นรู ปลักษณ์ของซาตานอยู่ นี่คอื สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็ นสิ่งที่ดี
และสิ่งนี้เป็ นตัวแทนความประพฤติต่างๆ ของเนื้อหนังมนุษย์ กล่าวให้ชดั เจนยิ่งขึ้นได้ว่า
นี่เป็ นตัวแทนซาตานและไม่อาจเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้อย่างแน่นอนที่สุด
แม้ว่าใครบางคนรักพระเจ้าแล้วจนถึงขนาดที่พวกเขาสามารถชื่นชมไปกับชีวิตดัง่ สวรรค์บนดินได้
สามารถกล่าวถ้อยความดังเช่น “โอ พระเจ้า! ข้าพระองค์ไม่อาจรักพระองค์ได้มากพอได้”
และได้เข้าถึงอาณาจักรสูงสุดแล้ว
ก็ยงั คงไม่อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตตามแบบอย่างพระเจ้าหรื อเป็ นตัวแทนพระเจ้า
เพราะเนื้อแท้ของมนุษย์น้นั ไม่เหมือนเนื้อแท้ของพระเจ้า
และมนุษย์ไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตตามแบบอย่างพระเจ้าได้ นับประสาอะไรกับการกลายเป็ นพระเจ้า
สิ่งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงชี้นามนุษย์ในการใช้ชีวิตนั้น
ก็เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงขอจากมนุษย์
การกระทาและความประพฤติท้งั หมดของซาตานนั้นถูกสาแดงอยู่ในมนุษย์ วันนี้
การกระทาและความประพฤติท้งั หมดของมนุษย์เป็ นการแสดงออกของซาตานและดังนั้นจึงไม่สามารถเป็ นตัวแ
ทนพระเจ้าได้ มนุษย์คอื รู ปจาแลงของซาตาน
และอุปนิสัยของมนุษย์ไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้าได้ บางคนนั้นมีลกั ษณะนิสัยที่ดี
พระเจ้าอาจทรงปฏิบตั ิพระราชกิจบางอย่างผ่านลักษณะนิสัยของผูค้ นเช่นนั้น
และงานที่พวกเขาทาได้รับการชี้นาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
กระนั้นอุปนิสัยของพวกเขาก็ไร้ความสามารถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการทรงพระราชกิจกับมันและการแผ่ขยายบน
สิ่งที่ดารงอยู่แล้วภายใน ไม่ว่าจะเป็ นบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะในยุคต่างๆ
ที่ผ่านมาแล้วหรื อบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้งาน ไม่มีใครสามารถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้โดยตรง

ผูค้ นได้มารักพระเจ้าเพียงภายใต้รูปการณ์แวดล้อมที่ถูกบีบบังคับเท่านั้น
และไม่มีสักคนเดียวที่เพียรพยายามที่จะให้ความร่ วมมือโดยความต้องการของตนเอง สิ่งต่างๆ
ที่เป็ นบวกคืออะไร? ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าโดยตรงนั้นเป็ นเรื่ องบวก อย่างไรก็ดี
อุปนิสัยของมนุษย์ได้ถูกซาตานแปรสภาพตลอดมา และไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้ มีเพียงความรัก
น้ าพระทัยที่จะทนทุกข์ ความชอบธรรม ความนบนอบ
และความถ่อมใจและความซ่อนอยู่ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่านั้น
ที่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้โดยตรง นี่เป็ นเพราะว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จมา
พระองค์ได้เสด็จมาโดยปราศจากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยบาปและได้เสด็จมาจากพระเจ้าโดยตรง
โดยที่ไม่ได้ถูกซาตานแปรสภาพ พระเยซูทรงอยู่ในสภาพเหมือนเนื้อหนังที่มีบาปเท่านั้น
และไม่ได้ทรงเป็ นตัวแทนบาป ดังนั้น การกระทา กิจการ และพระวจนะต่างๆ ของพระองค์
จนถึงช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะทรงทาให้พระราชกิจของพระองค์สาเร็จลุล่วงผ่านการตรึ งกางเขน
(รวมถึงชัว่ ขณะของการตรึ งกางเขนของพระองค์) ทั้งหมดนั้นล้วนเป็ นตัวแทนพระเจ้าโดยตรง
ตัวอย่างของพระเยซูน้ นั เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่า
ใครก็ตามที่มีธรรมชาติที่เต็มไปด้วยบาปไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้
และพิสูจน์ว่าบาปของมนุษย์เป็ นตัวแทนซาตาน กล่าวคือ บาปไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้
และพระเจ้าทรงไร้บาป แม้กระทัง่ พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิในมนุษย์
ก็สามารถพิจารณาได้เพียงแค่ว่า ได้รับการชี้นาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และไม่สามารถกล่าวได้ว่ากระทาโดยมนุษย์ในพระนามของพระเจ้า แต่ เท่าที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวพัน
ทั้งบาปของเขาและอุปนิสัยของเขาไม่ได้เป็ นตัวแทนพระเจ้า
โดยการมองดูพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงปฏิบตั ิกบั มนุษย์จากอดีตจนถึงยุคปัจจุบนั
คนเราจึงมองเห็นได้ว่ามนุษย์มีสิ่งซึ่งเขาใช้ดาเนินชีวิต
ทั้งหมดเป็ นเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงพระราชกิจกับเขา
มีน้อยคนเหลือเกินที่สามารถใช้ชีวิตตามความจริ งได้หลังจากที่ถูกจัดการและบ่มวินยั โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
กล่าวคือ พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้นที่เป็ นปัจจุบนั
ความร่ วมมือในภาคส่วนของมนุษย์น้ นั ไม่มีอยู่ บัดนี้เจ้าเข้าใจเรื่ องนี้ ชดั เจนแล้วใช่หรื อไม่? เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
เจ้าจะพยายามอย่างเต็มที่อย่างไรในการร่ วมมือกับพระองค์และปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงเมื่อพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ?
จาก “มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระเจ้าได้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การเชื่อในพระเจ้าของเจ้า การไล่ตามเสาะหาความจริงของเจ้า และแม้แต่หนทางที่เจ้าประพฤติปฏิบตั ิตน
ทั้งหมดนี้ควรมีพนื้ ฐานอยู่บนความเป็ นจริ ง กล่าวคือ ทุกสิ่งที่เจ้ากระทาควรสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และเจ้าไม่ควรไล่ตามเสาะหาสิ่งต่างๆ ที่ลวงตาและเพ้อฝัน ไม่มีคณ
ุ ค่าอันใดเลยต่อการประพฤติตนในหนทางนี้
และนอกจากนี้แล้ว ไม่มีความหมายต่อชีวิตเช่นนั้นด้วย
เพราะการไล่ตามเสาะหาและชีวิตของเจ้าถูกใช้ไปท่ามกลางสิ่งที่เป็ นเพียงความเทียมเท็จและเล่ห์ลวง
และเพราะเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่าและนัยสาคัญ
สิ่งเดียวที่เจ้าได้มาคือการใช้เหตุผลและคาสอนอันไร้สาระที่ไม่มีความจริง สิ่งต่างๆ
เช่นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เลยกับนัยสาคัญและคุณค่าแห่งการดารงอยู่ของเจ้า
และมีแต่จะนาเจ้าไปสู่อาณาจักรที่กลวงเป็ นโพรงเท่านั้น ในหนทางนี้
ทั้งชีวิตของเจ้าก็จะปราศจากคุณค่าหรื อความหมายใดๆ—และหากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิตที่มีความหมาย
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็อาจมีชีวิตได้ถึงหนึ่งร้อยปี และทั้งหมดนั้นจะสูญเปล่า
นั่นจะสามารถเรียกว่าเป็ นชีวิตมนุษย์ได้อย่างไร? อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่ชีวิตของสัตว์ตวั หนึ่งหรอกหรื อ?
ในทานองเดียวกัน หากพวกเจ้าพยายามที่จะติดตามเส้นทางแห่งการเชื่อในพระเจ้า
แต่ไม่พยายามที่จะไล่ตามเสาะหาพระเจ้าที่สามารถมองเห็นได้และกลับนมัสการพระเจ้าองค์หนึ่งที่ไม่ทรงปราก
ฏแก่ตาและไม่อาจจับต้องได้แทน เช่นนั้นแล้ว
การไล่ตามเสาะหาดังกล่าวไม่เปล่าประโยชน์มากยิง่ กว่าเสียอีกหรื อ? สุดท้ายแล้ว
การไล่ตามเสาะหาของเจ้าก็จะกลายเป็ นซากปรักหักพังกองหนึ่ง
การไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นเป็ นประโยชน์อนั ใดต่อเจ้าเล่า?
ปัญหาที่ใหญ่โตที่สุดกับมนุษย์ก็คือว่าเขารักแต่สิ่งต่างๆ ที่เขาไม่สามารถเห็นหรื อแตะต้องได้ สิ่งต่างๆ
ที่ล้าลึกและน่าอัศจรรย์อย่างสูงสุด และที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้และที่มนุษย์ซ่งึ ต้องตายมิอาจบรรลุได้
ยิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สมจริงมากขึ้นเท่าใด ผูค้ นก็ยิ่งวิเคราะห์พวกมันมากขึ้นเท่านั้น
และผูค้ นถึงขนาดไล่ตามเสาะหาพวกมันโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น และพยายามที่จะได้รบั พวกมันมา
ยิ่งพวกมันไม่สมจริ งมากขึ้นเท่าใด ผูค้ นก็ยงิ่ พินิจพิเคราะห์และวิเคราะห์พวกมันอย่างใกล้ชดิ มากขึ้นเท่านั้น
โดยถึงขัน้ รังสรรค์ความคิดต่างๆ แบบละเอียดยิบของพวกเขาเองเกี่ยวกับสิง่ เหล่านั้นด้วยซ้ า ในทางตรงกันข้าม
ยิ่งสิ่งต่างๆ สมจริงมากขึ้นเท่าใด ผูค้ นก็ยงิ่ ไม่แยแสต่อพวกมันมากขึ้นเท่านั้น
พวกเขาแค่มองสิ่งเหล่านั้นแบบดูถูก และถึงขั้นเหยียดหยามพวกมันด้วยซ้ า
นี่ไม่ใช่ท่าทีของพวกเจ้าที่มีต่องานที่สมจริ งที่เรากระทาวันนี้อย่างแน่นอนหรอกหรื อ?
ยิ่งสิ่งเหล่านั้นสมจริงมากขึ้นเท่าใด พวกเจ้าก็ยิ่งมีอคติต่อพวกมันมากขึ้นเท่านั้น

เจ้าไม่สละเวลาเลยที่จะตรวจดูพวกมัน แต่เพิกเฉยต่อพวกมันไปเสียอย่างนั้น
เจ้าดูหมิ่นข้อพึงประสงค์ที่สมจริงและมาตรฐานต่าเหล่านี้
และถึงขั้นเก็บงามโนคติที่หลงผิดหลายอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงเป็ นจริ งมากที่สุดพระองค์น้ี
และไม่สามารถที่จะยอมรับความเป็ นจริงและความเป็ นปกติของพระองค์ได้เลยจริงๆ ในหนทางนี้
พวกเจ้าไม่ใช่ยึดมัน่ กับการเชื่อที่คลุมเครื อหรอกหรือ?
พวกเจ้ามีความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในพระเจ้าที่คลุมเครื อแห่งอดีตกาล และไม่สนใจในพระเจ้าแท้จริ งแห่งวันนี้
นี่ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าแห่งวันวานและพระเจ้าแห่งวันนี้ทรงมาจากสองยุคสมัยที่แตกต่างกันหรอกหรื อ?
นั่นไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าแห่งวันวานทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงเป็ นที่ยกย่องแห่งฟ้าสวรรค์
ในขณะที่พระเจ้าแห่งวันนี้ทรงเป็ นมนุษย์ตวั เล็กจิ๋วบนแผ่นดินโลกด้วยหรอกหรื อ? นอกจากนี้
นั่นไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าที่มนุษย์นมัสการนั้นเป็ นองค์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมโนคติที่หลงผิดต่างๆ ของเขา
ในขณะที่พระเจ้าแห่งวันนี้ทรงเป็ นผูท้ ี่มีเนื้อหนังแท้จริ ง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินโลกหรอกหรื อ?
เมื่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั้น
นั่นไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าแห่งวันนี้ทรงเป็ นจริ งมากเกินไปจนมนุษย์ไม่ไล่ตามเสาะหาพระองค์หรอกหรื อ?
เพราะสิ่งที่พระเจ้าแห่งวันนี้ทรงขอจากผูค้ นแท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่ผคู้ นไม่เต็มใจที่จะกระทามากที่สุด
และเป็ นสิ่งที่ทาให้พวกเขารู ้สึกละอายใจ นี่ไม่ได้กาลังทาให้สิ่งต่างๆ ยากลาบากสาหรับผูค้ นหรอกหรื อ?
นี่ไม่ได้ตีแผ่แผลเป็ นของผูค้ นหรอกหรือ? ในหนทางนี้
พวกเขาเหล่านั้นจานวนมากที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความเป็ นจริ งจึงกลายเป็ นพวกศัตรู ของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นม
นุษย์ กลายเป็ นเหล่าศัตรู ของพระคริ สต์ นี่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงที่ปรากฏชัดหรอกหรือ? ในอดีตนั้น
เมื่อพระเจ้ายังไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ เจ้าอาจจะเป็ นคนสาคัญทางศาสนา
หรื อเป็ นผูเ้ ชื่อคนหนึ่งซึ่งนับถือพระเจ้า หลังจากพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว
ผูเ้ ชื่อที่นับถือพระเจ้าเช่นนั้นจานวนมากได้กลายเป็ นเหล่าศัตรู ของพระคริสต์ไปโดยไม่รู้ตวั
เจ้ารู ้หรื อไม่ว่ากาลังเกิดอะไรขึ้น ณ ที่น้ี? ในความเชื่อของเจ้าในพระเจ้า
เจ้าไม่จดจ่ออยู่กบั ความเป็ นจริ งหรือไล่ตามเสาะหาความจริ ง แต่กลับหมกมุน่ อยูก่ บั ความเทียมเท็จต่างๆ แทน—
นี่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดอันแจ่มชัดที่สุดของความเป็ นปฏิปักษ์ของเจ้าต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์หรอกหรื อ?
พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระคริ สต์
ดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์จะมิใช่เหล่าศัตรู ของพระคริสต์หรอกหรื
อ? ดังนั้น พระองค์ผทู้ ี่เจ้าเชื่อและรักอย่างแท้จริ งทรงเป็ นพระเจ้าในเนื้อหนังพระองค์น้ีใช่หรื อไม่?
ใช่พระเจ้าพระองค์น้ีจริงๆ หรื อไม่ที่ทรงพระชนม์ชีพอยู่ ทรงมีลมหายใจอยู่
ซึ่งเป็ นพระเจ้าพระองค์จริงมากที่สุดและเป็ นปกติอย่างเหนือธรรมดา?

แท้ที่จริ งแล้วอะไรคือวัตถุประสงค์ของการไล่ตามเสาะหาของเจ้ากันแน่? มันอยู่ในสวรรค์หรื อบนแผ่นดินโลก?
มันเป็ นมโนคติที่หลงผิดอย่างหนึ่งหรื อเป็ นความจริง? มันเป็ นพระเจ้าหรื อมันเป็ นบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติ?
อันที่จริ งแล้ว ความจริงเป็ นคาสุภาษิตของชีวิตที่เป็ นจริ งมากที่สุด
และเป็ นภาษิตซึ่งสูงส่งที่สุดในบรรดาภาษิตเช่นนั้นท่ามกลางมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เพราะว่ามันเป็ นข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงกาหนดต่อมนุษย์
และเป็ นพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุน้ี มันจึงถูกเรียกว่า “ภาษิตแห่งชีวิต”
มันไม่ใช่ภาษิตที่ถูกสรุ ปย่อจากบางสิ่ง และมันไม่ใช่คาคมอันโด่งดังจากบุคคลสาคัญ แทนทีจ่ ะเป็ นเช่นนั้น
มันเป็ นถ้อยดารัสถึงมวลมนุษย์จากองค์เจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง
มันไม่ใช่คาพูดบางคาที่มนุษย์สรุ ปขึ้นมา แต่เป็ นพระชนม์ชีพประจาพระองค์ของพระเจ้า
และดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่า “ที่สุดแห่งภาษิตชีวิตทั้งปวง”
การไล่ตามเสาะหาของผูค้ นในการนาความจริ งไปปฏิบตั ิคือการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา—กล่าวคือ
มันเป็ นการไล่ตามเสาะหาการสนองข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
แก่นแท้ของข้อพึงประสงค์น้ีเป็ นจริงมากที่สุดในบรรดาความจริ งทั้งมวล
แทนที่จะเป็ นคาสอนที่ว่างเปล่าที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสัมฤทธิ์ผลได้
หากการไล่ตามเสาะหาของเจ้าไม่ใช่สิ่งใดนอกจากคาสอนและไม่บรรจุความเป็ นจริงใดอยู่เลย
เจ้าไม่ได้กบฏต่อความจริ งหรอกหรื อ? เจ้าไม่ใช่ใครบางคนทีโ่ จมตีความจริ งหรอกหรือ?
บุคคลเช่นนั้นจะสามารถเป็ นใครบางคนที่พยายามที่จะรักพระเจ้าได้อย่างไร?
ผูค้ นที่ปราศจากความเป็ นจริ งคือบรรดาผูท้ ี่ทรยศความจริง และพวกเขาล้วนเป็ นกบฏโดยธรรมชาติกนั ทุกคน!
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 319
พวกเจ้าทุกคนปรารถนาที่จะได้รับบาเหน็จรางวัลเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและเป็ นที่โปรดปรานของพระเจ้า
ทุกคนหวังว่าจะได้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นเมื่อพวกเขาเริ่ มเชื่อในพระเจ้า
ด้วยเหตุที่ทุกคนหมกมุ่นอยูก่ บั การไล่ตามเสาะหาสิ่งต่างๆ ที่สูงกว่า และไม่มีใครต้องการที่จะล้าหลังผูอ้ ื่น
ผูค้ นก็เป็ นอย่างนี้นี่เอง
ด้วยเหตุผลนี้เลยทีเดียวที่ผคู้ นจานวนมากท่ามกลางพวกเจ้ากาลังพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะประจบประแจงพระเ
จ้าบนสวรรค์ แต่กระนั้นในความเป็ นจริง
ความจงรักภักดีและความมีน้ าใสใจจริงของพวกเจ้าต่อพระเจ้านั้นน้อยกว่าความจงรักภักดีและความมีน้ าใสใจจริ
งของเจ้าต่อตัวพวกเจ้าเองมากนัก ทาไมเราจึงพูดเรื่ องนี้?
เพราะเราไม่รับรู ้ความจงรักภักดีของพวกเจ้าต่อพระเจ้าเลย และยิ่งไปกว่านั้น
เพราะเราปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในหัวใจของพวกเจ้า กล่าวคือ พระเจ้าซึ่งพวกเจ้านมัสการ
พระเจ้าผูค้ ลุมเครื อซึ่งพวกเจ้าเลื่อมใส ไม่ได้ดารงอยู่เลย
เหตุผลที่เราสามารถพูดเรื่ องนี้ได้อย่างเด็ดขาดมากก็คือว่า พวกเจ้านั้นอยูไ่ กลเกินไปจากพระเจ้าที่แท้จริ ง
เหตุผลสาหรับความจงรักภักดีของพวกเจ้าก็คือรู ปเคารพภายในหัวใจของพวกเจ้า ในขณะเดียวกัน
สาหรับเราแล้ว พวกเจ้าแค่รับรู ้พระเจ้าผูซ้ ่งึ พวกเจ้าพิจารณาว่าไม่ยงิ่ ใหญ่และไม่เล็กด้วยถ้อยคาเท่านั้น
เมื่อเราพูดว่าพวกเจ้าอยู่ไกลจากพระเจ้า เราหมายความว่าพวกเจ้าอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าที่แท้จริ ง
ในขณะที่พระเจ้าซึ่งคลุมเครือดูเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อม เมื่อเราพูดว่า “ไม่ยงิ่ ใหญ่” มันเป็ นการอ้างอิงถึงว่า
พระเจ้าซึ่งพวกเจ้าเชื่อในวันนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็ นแค่บุคคลคนหนึ่งทีไ่ ม่มีความสามารถอันยิง่ ใหญ่
บุคคลคนหนึ่งทีไ่ ม่สูงส่งมาก ได้อย่างไร และเมื่อเราพูดว่า “ไม่เล็ก” นี่หมายถึงว่า
แม้ว่าบุคคลคนนี้ไม่สามารถเรี ยกลมและสั่งฝนได้
กระนั้นพระองค์ยงั ทรงสามารถเรี ยกพระวิญญาณของพระเจ้าให้ปฏิบตั ิพระราชกิจซึ่งสัน่ สะเทือนฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลกได้ ทิ้งให้ผคู้ นสับสนอย่างสิ้นเชิง จากภายนอก
พวกเจ้าทั้งหมดดูเหมือนว่าจะเชื่อฟังอย่างสูงต่อพระคริ สต์บนแผ่นดินโลกองค์น้ี กระนั้นในธาตุแท้แล้ว
พวกเจ้าไม่มีความเชื่อในพระองค์ อีกทั้งเจ้าก็ไม่ได้รักพระองค์ กล่าวคือ
หนึ่งเดียวที่พวกเจ้าเชื่ออย่างแท้จริงก็คือพระเจ้าซึ่งคลุมเครือจากความรู ้สึกของพวกเจ้าเอง
และหนึ่งเดียวที่พวกเจ้ารักอย่างแท้จริ งก็คือพระเจ้าซึ่งพวกเจ้าโหยหาทั้งวันทั้งคืน กระนั้นก็ไม่เคยได้เห็นตัวตน
ต่อพระคริ สต์องค์น้ี ความเชื่อของพวกเจ้านั้นมีแต่จะเป็ นเศษเล็กเศษน้อย และความรักของเจ้าไม่มีค่าอะไรเลย
ความเชื่อหมายถึงการเชื่อและการไว้วางใจ ความรักหมายถึง การรักบูชาและความเลื่อมใสในหัวใจของคนเรา
ไม่เคยแยกกัน กระนั้นความเชื่อและความรักของพวกเจ้าในพระคริ สต์ของวันนี้ก็ห่างไกลจากสิ่งนี้มาก

เมื่อพูดถึงความเชื่อ พวกเจ้ามีความเชื่อในพระองค์อย่างไร? เมื่อพูดถึงความรัก พวกเจ้ารักพระองค์แบบไหน?
พวกเจ้าไม่มีความเข้าใจในพระอุปนิสัยของพระองค์จริงๆ เจ้ายิ่งรู ้จกั เนื้อแท้ของพระองค์น้อยกว่านั้นอีก
ดังนั้นแล้วพวกเจ้ามีความเชื่อในพระองค์อย่างไร? ความเป็ นจริงของความเชื่อของพวกเจ้าในพระองค์อยู่ที่ไหน?
พวกเจ้ารักพระองค์อย่างไร? ความเป็ นจริ งของความรักของพวกเจ้าสาหรับพระองค์อยู่ที่ไหน?
ผูค้ นจานวนมากได้ติดตามเราโดยปราศจากความลังเลมาจนถึงวันนี้ ดังนั้น
พวกเจ้าก็ได้ทนทุกข์จากความเหนื่อยล้าอย่างมากในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาเช่นกัน
เราได้จบั ใจความลักษณะนิสัยโดยกาเนิดและนิสยั ของเจ้าแต่ละคนอย่างแจ่มแจ้ง การมีปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าทุกๆ
คนนั้นยากลาบากอย่างมากมายมหาศาล น่าเสียดายที่ แม้ว่าเราจะได้จบั ใจความมากมายเกี่ยวกับพวกเจ้า
แต่พวกเจ้าไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับเราเลย
ไม่แปลกใจเลยที่ผคู้ นพูดว่าพวกเจ้าหลงเชื่อว่าเล่ห์เพทุบายของใครบางคนเป็ นเรื่ องจริงในระหว่างชัว่ ขณะของค
วามสับสน ที่จริ งแล้ว พวกเจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับอุปนิสยั ของเรา
นับประสาอะไรกับการที่ว่าเจ้าจะสามารถหยัง่ รู ้ได้ว่าอะไรอยู่ในจิตใจเรา วันนี้ ความเข้าใจผิดต่างๆ
ของพวกเจ้าเกี่ยวกับเรานั้นกาลังเพิม่ ทวีข้ นึ และความเชื่อของพวกเจ้าในเรายังคงเป็ นความเชือ่ ที่สับสนอยู่
แทนที่จะพูดว่าพวกเจ้ามีความเชื่อในเรา
คงจะเหมาะกว่าหากจะพูดว่าพวกเจ้าทั้งหมดกาลังพยายามที่จะประจบประแจงเราและสอพลอเรา แรงจูงใจต่างๆ
ของพวกเจ้านั้นธรรมดามาก: ข้าพระองค์จะติดตามใครก็ตามที่สามารถให้บาเหน็จรางวัลกับข้าพระองค์ได้
และข้าพระองค์จะเชื่อใครก็ตามที่ยอมให้ขา้ พระองค์หลีกหนีความวิบตั ิอนั ใหญ่หลวงต่างๆ ได้
ไม่ว่าเขาจะเป็ นพระเจ้าหรื อพระเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดก็ตาม ไม่มีสงิ่ ใดเลยในเรื่องนี้ที่ทาให้เราเป็ นห่วง
มีผคู้ นเช่นนั้นจานวนมากท่ามกลางพวกเจ้า และสภาวะนี้รุนแรงมาก หากวันหนึ่ง
มีการทดสอบว่ามีผูค้ นกี่คนท่ามกลางพวกเจ้าที่มีความเชื่อในพระคริสต์เพราะความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อแท้
ของพระองค์ เช่นนั้นแล้วเราเกรงว่า ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในพวกเจ้าจะเป็ นที่น่าพึงพอใจสาหรับเรา
ดังนั้นมันคงจะไม่เสียหายหากเจ้าแต่ละคนจะพิจารณาคาถามนี้:
พระเจ้าที่พวกเจ้าเชื่อนั้นแตกต่างจากเราเป็ นอันมาก และเมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
อะไรเล่าคือแก่นสารของความเชื่อของพวกเจ้าในพระเจ้า?
ยิ่งพวกเจ้าเชื่อในผูท้ ี่เรียกกันว่าพระเจ้าของพวกเจ้ามากขึ้นเท่าใด พวกเจ้าก็จะยิ่งไถลห่างจากเรามากขึ้นเท่านั้น
เช่นนั้นแล้ว อะไรเล่าคือแก่นสารของประเด็นปัญหานี้?
เป็ นที่แน่นอนว่าไม่มพี วกเจ้าคนใดได้เคยพิจารณาคาถามเช่นนั้นมาก่อน
แต่ความร้ายแรงของมันได้ปรากฏต่อพวกเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้าได้คิดถึงผลสืบเนื่องของการเชื่อเยีย่ งนี้ต่อไปหรื อไม่?
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เรามีความพอใจในบรรดาผูท้ ี่ไม่ระแวงผูอ้ ื่น และเราชอบบรรดาผูท้ ี่ยอมรับความจริงอย่างไม่ลงั เล
เราแสดงความใส่ใจอย่างมากต่อผูค้ นสองประเภทนี้ ด้วยเหตุที่ในสายตาของเราพวกเขาเป็ นคนซื่อสัตย์
หากเจ้าเป็ นคนหลอกลวง เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ย่อมจะระมัดระวังและมีความระแวงต่อผูค้ นและเรื่ องต่างๆ
ทั้งหมดทั้งมวล และด้วยเหตุน้ีความเชื่อของเจ้าในเราจะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความระแวง
เราไม่มีวนั สามารถรับรู ้ความเชื่อเช่นนั้นได้ เมื่อขาดความเชื่อที่แท้จริ ง เจ้าก็ยิ่งไร้ซ่งึ ความรักที่แท้จริ งขึ้นไปอีก
และหากเจ้ามีแนวโน้มที่จะสงสัยในพระเจ้าและคาดเดาพระองค์ตามอาเภอใจ เช่นนั้นก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
เจ้าย่อมเป็ นผูท้ ี่หลอกลวงทีส่ ุดในบรรดาผูค้ นทั้งมวล เจ้าคาดเดาว่าพระเจ้าทรงสามารถเป็ นเช่นมนุษย์ได้หรื อไม่:
มีบาปซึ่งไม่สามารถอภัยให้ได้ มีลกั ษณะนิสัยที่ใจแคบ ไร้ซ่งึ ความเที่ยงธรรมและเหตุผล
ขาดสานึกรับรู ้แห่งความยุติธรรม หมกมุ่นในยุทธวิธีที่ชวั่ ร้าย ทรยศและเจ้าเล่ห์ พอใจในความชัว่ และความมืด
เป็ นต้น
เหตุผลที่ผคู้ นมีความคิดเช่นนั้นไม่ใช่เป็ นเพราะพวกเขาไร้ซ่งึ ความรู ้ในพระเจ้าแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรอกหรือ?
ความเชื่อเช่นนั้นไม่ต่างอะไรไปจากบาป!
มีกระทัง่ บางคนที่เชื่อว่าบรรดาผูท้ ี่ทาให้เราพอใจก็คือบรรดาผูท้ ี่ยกยอปอปั้นและเลียแข้งเลียขานั่นเอง
และเชื่อว่าบรรดาผูท้ ี่ขาดทักษะต่างๆ เช่นนั้นจะไม่ได้รับการต้อนรับในพระนิเวศของพระเจ้า
และจะสูญเสียที่ของพวกเขาที่นั่น นี่คือความรู ้เพียงอย่างเดียวที่พวกเจ้าได้รับเอาไว้ตลอดหลายปี ที่ผ่านมาหรื อ?
นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าได้รับไว้หรื อ? และความรู ้ของพวกเจ้าเกี่ยวกับเราไม่ได้หยุดที่ความเข้าใจผิดต่างๆ เหล่านี้
ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือการที่พวกเจ้าหมิ่นประมาทพระวิญญาณของพระเจ้าและกล่าวร้ายสวรรค์
นี่คือเหตุผลที่เราพูดว่า
ความเชื่อเช่นเดียวกับของพวกเจ้านั้นมีแต่จะทาให้พวกเจ้าไถลห่างจากเรามากขึ้นและอยู่ในสภาวะของการต่อต้า
นเรามากขึ้นเท่านั้น ตลอดหลายปี ของการทางาน พวกเจ้าได้เห็นความจริ งมากมาย
แต่พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าหูของเราได้ยนิ อะไร? มีกี่คนท่ามกลางพวกเจ้าที่เต็มใจที่จะยอมรับความจริ ง?
พวกเจ้าทั้งหมดเชื่อว่าเจ้าเต็มใจที่จะจ่ายตามราคาให้กบั ความจริ ง
แต่มีกี่คนในพวกเจ้าที่ได้ทนทุกข์อย่างแท้จริ งเพื่อความจริ ง?
ไม่มีอะไรเลยนอกจากความไม่ชอบธรรมในหัวใจของพวกเจ้า ซึ่งทาให้พวกเจ้าคิดว่าทุกคน
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นใครก็ตาม เป็ นคนที่หลอกลวงและคดโกงเท่ากัน—
ถึงขั้นที่เจ้าเชื่อกระทัง่ ว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อาจทรงดารงอยูโ่ ดยปราศจากหัวใจที่มีเมตตาหรื อความรักที่
มีความกรุ ณามากมาย เฉกเช่นบุคคลปกติ ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเจ้าเชื่อว่าลักษณะนิสัยซึ่งแสดงถึงความมีคุณธรรมสูงและธรรมชาติซ่ึงแสดงถึงความเมตตาและความกรุ ณา

มากมาย ดารงอยู่แค่ภายในพระเจ้าบนสวรรค์เท่านั้น พวกเจ้าเชื่อว่าวิสุทธิชนเช่นนี้ไม่ดารงอยู่จริ ง
เชื่อว่าความมืดและความชัว่ ปกครองแผ่นดินโลก
ในขณะที่พระเจ้าทรงเป็ นบางอย่างซึ่งผูค้ นให้ความไว้วางใจการถวิลหาสิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยงามของพวกเขา
เป็ นบุคคลในตานานคนหนึ่งซึ่งพวกเขาสรรค์สร้างขึ้น ในจิตใจของพวกเจ้า พระเจ้าบนสวรรค์น้ นั ทรงซื่อตรง
ชอบธรรม และยิ่งใหญ่มาก ทรงคู่ควรกับการนมัสการและความเลื่อมใส ในขณะเดียวกัน
พระเจ้าบนแผ่นดินโลกองค์น้ีทรงเป็ นแต่เพียงตัวแทน และเป็ นเครื่องมือของพระเจ้าบนสวรรค์
เจ้าเชื่อว่าพระเจ้าองค์น้ีไม่ทรงสามารถเทียบเท่ากับพระเจ้าบนสวรรค์ได้
นับประสาอะไรกับการถูกเอ่ยถึงในขณะเดียวกันกับพระองค์ เมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่และพระเกียรติของพระเจ้า
สิ่งเหล่านี้เป็ นของพระสิริของพระเจ้าบนสวรรค์ แต่เมื่อพูดถึงธรรมชาติและความเสื่อมทรามของมนุษย์
สิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะซึ่งพระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงเป็ นส่วนหนึ่ง พระเจ้าบนสวรรค์ทรงสูงส่งชัว่ นิรันดร์
ในขณะที่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงไม่สาคัญ อ่อนแอ และไร้ความสามารถตลอดกาล
พระเจ้าบนสวรรค์ไม่ทรงหมกมุ่นในอารมณ์ เพียงแค่ความชอบธรรมเท่านั้น
ในขณะที่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงมีแรงจูงใจอันเห็นแก่ตวั และทรงปราศจากความเที่ยงธรรมหรือเหตุผลใดๆ
พระเจ้าบนสวรรค์ไม่ทรงมีความคดโกงแม้แต่นอ้ ยและทรงสัตย์ซื่อตลอดกาล
ในขณะที่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงมีดา้ นที่ไม่ซื่อสัตย์เสมอ พระเจ้าบนสวรรค์ทรงรักมนุษย์อย่างสุดซึ้ง
ในขณะที่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงแสดงให้มนุษย์เห็นถึงการใส่ใจที่ไม่เพียงพอ กระทัง่ ละเลยเขาอย่างสิ้นเชิง
ความรู ้ที่ผิดนี้ได้ถูกเก็บไว้ภายในหัวใจของพวกเจ้ามานานและยังอาจถูกทาให้อยู่อย่างถาวรในอนาคตเช่นกัน
พวกเจ้าคานึงถึงกิจการทั้งหมดของพระคริ สต์จากจุดยืนของผูไ้ ม่ชอบธรรมและประเมินพระราชกิจของพระองค์
ทั้งหมด รวมทั้งพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระองค์ จากมุมมองของคนชัว่
พวกเจ้าได้ทาความผิดมหันต์และได้ทาสิ่งซึ่งไม่เคยถูกทามาก่อนโดยบรรดาผูท้ ี่มาก่อนหน้าเจ้า กล่าวคือ
พวกเจ้ารับใช้เพียงพระเจ้าผูส้ ูงส่งบนสวรรค์ผูซ้ ่งึ มีมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์
และไม่เคยเอาใจใส่พระเจ้าผูซ้ ่ึงเจ้าคานึงถึงว่าไม่สาคัญมากจนกระทัง่ พวกเจ้ามองไม่เห็นพระองค์
นี่ไม่ใช่บาปของพวกเจ้าหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่ตวั อย่างชั้นเยี่ยมของการกระทาผิดของพวกเจ้าต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้าหรอกหรื อ?
พวกเจ้านมัสการพระเจ้าบนสวรรค์
พวกเจ้ารักบูชาฉายาอันสูงส่งและเคารพยกย่องบรรดาผูท้ ี่โดดเด่นเพราะการมีคารมคมคายของพวกเขา
เจ้ายินดีถูกบัญชาโดยพระเจ้าผูซ้ ่ึงเติมเต็มความมัง่ คัง่ ร่ ารวยในมือเจ้า
และกระหายในพระเจ้าผูซ้ ่งึ สามารถเติมเต็มความอยากทุกอย่างของเจ้า
องค์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เจ้าไม่นมัสการคือพระเจ้าองค์น้ผี ซู้ ่ึงไม่ทรงสูงส่ง

สิ่งเดียวที่เจ้าเกลียดคือการสมาคมกับพระเจ้าองค์น้ผี ซู้ ่งึ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถคานึงถึงอย่างสูงส่ง
สิ่งเดียวที่เจ้าไม่เต็มใจทาคือการรับใช้พระเจ้าองค์น้ผี ซู้ ่งึ ไม่เคยทรงให้เจ้าแม้สักสตางค์แดงเดียว
และองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ไม่ทรงสามารถทาให้เจ้าโหยหาในพระองค์ได้ก็คอื พระเจ้าซึ่งไม่น่ารักองค์น้ี
พระเจ้าประเภทนี้ทรงไร้ความสามารถที่จะทาให้เจ้าเปิ ดโลกทัศน์ของเจ้าให้กว้างขึ้นได้
เพื่อที่จะได้รู้สึกราวกับว่าเจ้าได้พบขุมทรัพย์แล้ว นับประสาอะไรกับการทาสิ่งที่เจ้าปรารถนาให้ลุล่วง
เช่นนั้นแล้ว ทาไมเจ้าจึงติดตามพระองค์? เจ้าได้คิดถึงคาถามต่างๆ เยี่ยงนี้หรื อไม่? สิ่งที่เจ้าทา
ไม่ได้เพียงทาให้พระคริ สต์องค์น้ีทรงขุน่ เคืองเท่านั้น ที่สาคัญกว่านั้นคือ มันทาให้พระเจ้าบนสวรรค์ทรงขุน่ เคือง
เราคิดว่านี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของความเชื่อของพวกเจ้าในพระเจ้า!
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พวกเจ้าถวิลหาพระเจ้าให้ทรงปี ติยินดีในตัวเจ้า กระนั้นพวกเจ้ายังห่างไกลพระองค์ ปัญหาทีน่ ี่คืออะไร?
พวกเจ้ายอมรับเพียงพระวจนะของพระองค์ แต่ไม่ยอมรับการจัดการของพระองค์หรื อการตัดแต่งของพระองค์
นับประสาอะไรกับการที่เจ้าสามารถยอมรับการจัดการเตรี ยมการทุกอย่างของพระองค์
เพื่อมีความเชื่อที่ครบถ้วนบริ บูรณ์ในพระองค์ ถ้าเช่นนั้นแล้ว ปัญหาที่นี่คืออะไร? ในการวิเคราะห์ข้นั สุดท้าย
ความเชื่อของพวกเจ้าคือเปลือกไข่ว่างเปล่าชิ้นหนึ่ง เปลือกไข่ซ่ึงไม่มีวนั สามารถผลิตลูกไก่หนึ่งตัวได้
ด้วยเหตุที่ความเชื่อของพวกเจ้าไม่ได้นาความจริงมาสู่พวกเจ้าหรื อให้ชีวิตแก่เจ้า
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับได้ให้พวกเจ้าได้มีสานึกรับรู ้อนั ลวงตาในความค้าจุนและความหวัง
สานึกรับรู ้แห่งความค้าจุนและความหวังนี้เองที่เป็ นจุดมุ่งหมายของพวกเจ้าในการเชื่อพระเจ้า
ไม่ใช่ความจริ งและชีวิต ด้วยเหตุน้ีเราจึงพูดว่า
แนวทางปฏิบตั ิของความเชื่อของพวกเจ้าในพระเจ้าไม่ได้เป็ นอะไรนอกไปจากการพยายามที่จะประจบประแจง
พระเจ้า ผ่านทางการยอมรับใช้และความไร้ยางอาย และไม่มีทางสามารถถูกถือได้ว่าเป็ นความเชื่อที่แท้จริ ง
ลูกไก่ตวั หนึ่งจะสามารถเกิดมาจากความเชื่อเช่นนี้ได้อย่างไร? กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ความเชื่อเช่นนี้สามารถทาสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงได้หรื อ?
จุดประสงค์ของความเชื่อของพวกเจ้าในพระเจ้าคือการใช้พระองค์เพื่อสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายของพวกเจ้าเอง
นี่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งเพิ่มเติมของการทาให้ขุ่นเคืองของพวกเจ้าต่อพระอุปนิสยั ของพระเจ้าหรื อ?
พวกเจ้าเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าบนสวรรค์และปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
กระนั้นเราไม่ระลึกรู ้ถงึ ทรรศนะต่างๆ ของพวกเจ้า
เราชมเชยเพียงบรรดาผูค้ นที่อยู่กบั ความเป็ นจริงและรับใช้พระเจ้าบนแผ่นดินโลกเท่านั้น
แต่ไม่เคยชมเชยบรรดาผูท้ ี่ไม่เคยยอมรับรู ้ถึงพระคริ สต์ผซู้ ่ึงทรงดารงอยู่บนแผ่นดินโลก
ไม่สาคัญว่าผูค้ นเช่นนั้นจงรักภักดีต่อพระเจ้าบนสวรรค์เพียงใด
ในท้ายที่สุดพวกเขาจะหลีกหนีไม่พน้ มือของเราที่ลงโทษคนชัว่ ผูค้ นเหล่านี้เป็ นคนชัว่
พวกเขาเป็ นเหล่ามารร้ายผูซ้ ่งึ ต่อต้านพระเจ้าและไม่เคยยินดีที่จะเชื่อฟังพระคริ สต์ แน่นอนว่า
จานวนของพวกเขานั้นรวมถึงบรรดาผูท้ ี่ไม่รู้จกั และยิง่ ไปกว่านั้น ไม่ยอมรับรูถ้ ึงพระคริ สต์
เจ้าเชื่อว่าเจ้าสามารถปฏิบตั ิตวั ต่อพระคริ สต์อย่างที่เจ้าพอใจตราบเท่าที่เจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้าบนสวรรค์ได้หรื
อ? ผิด! ความไม่รู้เท่าทันของเจ้าในพระคริสต์คือความไม่รู้เท่าทันในพระเจ้าบนสวรรค์
ไม่สาคัญว่าเจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้าบนสวรรค์เพียงใด มันเป็ นเพียงการพูดลอยๆ และการเสแสร้งเท่านั้น
ด้วยเหตุที่พระเจ้าบนแผ่นดินโลกไม่เพียงทรงเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ในการได้รับความจริงและความรู ้อนั ลึกซึ้ง
มากขึ้นเท่านั้น แต่มากไปกว่านั้นก็คอื

ทรงเป็ นประโยชน์ในการกล่าวโทษมนุษย์และภายหลังต่อมาในการยึดถือข้อเท็จจริ งต่างๆ เพื่อลงโทษคนชัว่
เจ้าได้เข้าใจผลลัพธ์อนั เป็ นประโยชน์และอันเป็ นโทษในทีน่ ้ีหรื อยัง?
เจ้าได้รับประสบการณ์กบั ผลลัพธ์เหล่านั้นหรื อยัง?
เราปรารถนาให้พวกเจ้าได้เข้าใจความจริ งนี้ในวันหนึ่งในไม่ช้า: เพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้า
เจ้าจะต้องรู ้จกั ไม่เพียงพระเจ้าบนสวรรค์เท่านั้น แต่ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ พระเจ้าบนแผ่นดินโลก
จงอย่าสับสนไปกับเรื่ องสาคัญเร่ งด่วนต่างๆ ของเจ้าหรือยอมให้เรื่องรองมาแทนที่เรื่องหลัก
ด้วยวิธีน้ีเท่านั้นเจ้าจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พระเจ้าได้อย่างแท้จริง กลายเป็ นใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
และนาหัวใจของเจ้าเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น
หากเจ้าได้อยู่ในความเชื่อมาเป็ นเวลาหลายปี และได้สมาคมกับเรามานานแล้ว แต่ก็ยงั คงอยู่ห่างจากเรา
เช่นนั้นแล้วเราย่อมพูดว่า มันจะต้องเป็ นว่าเจ้ากระทาให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสยั ของพระเจ้าบ่อยๆ
และปลายทางของเจ้าจะพิจารณาได้ยากมาก
หากเวลาหลายปี ในการสมาคมกับเราไม่ได้เพียงล้มเหลวในการเปลี่ยนเจ้าให้เป็ นบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีสภาวะความ
เป็ นมนุษย์และความจริงเท่านั้น แต่ยงิ่ ไปกว่านั้นคือ ได้ฝงั หนทางอันชัว่ ร้ายของเจ้าแน่นอยู่ในธรรมชาติของเจ้า
และเจ้าไม่เพียงมีความโอหังเป็ นสองเท่าของก่อนหน้านี้เท่านั้น แต่ความเข้าใจผิดต่างๆ
ของเจ้าเกี่ยวกับเรายังได้ทวีคูณด้วยเช่นกัน ถึงขั้นที่ว่าเจ้ามาคานึงถึงเราว่าเป็ นผูช้ ่วยตัวน้อยของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเราก็ย่อมพูดว่าความทุกข์ร้อนของเจ้าไม่ได้อยู่เพียงแค่ผิว อีกต่อไปแล้ว
แต่กลับได้เจาะเข้าไปถึงกระดูกที่แท้จริ งของเจ้าแล้ว
ทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็เพื่อให้เจ้าได้รอที่จะจัดการเตรี ยมงานศพของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่จาเป็ นที่จะต้องอ้อนวอนเราให้เป็ นพระเจ้าของเจ้า
ด้วยเหตุที่เจ้าได้กระทาบาปอย่างหนึ่งซึ่งสมควรแก่ความตาย บาปอันไม่สามารถยกโทษให้ได้
ต่อให้เราอาจปรานีต่อเจ้า พระเจ้าบนสวรรค์จะทรงยืนกรานที่จะเอาชีวิตเจ้า
ด้วยเหตุที่การกระทาให้ขุ่นเคืองของพวกเจ้าต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นไม่ใช่ปัญหาธรรมดา
แต่เป็ นปัญหาซึ่งมีลกั ษณะร้ายแรงมาก เมื่อเวลานั้นมาถึง จงอย่าตาหนิเราที่ไม่ได้บอกเจ้าก่อนล่วงหน้า
ทุกอย่างจะกลับมาสู่จุดนี้: เมื่อเจ้าสมาคมกับพระคริ สต์—พระเจ้าบนแผ่นดินโลก—ในฐานะสามัญชนคนหนึ่ง
กล่าวคือ เมื่อเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าองค์น้ีไม่ใช่อะไรนอกจากบุคคลคนหนึ่ง เมื่อนั้นก็เป็ นเวลาที่เจ้าจะพินาศ
นี่คือการตักเตือนเพียงครั้งเดียวของเราต่อเจ้าทุกคน
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระเจ้าบนแผ่นดินโลก” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในมนุษย์มีเพียงถ้อยคาที่ไม่แน่นอนเกีย่ วกับความเชื่อ กระนั้นมนุษย์กย็ งั ไม่รู้ว่าความเชื่อประกอบขึ้นด้วยอะไร
นับประสาอะไรที่จะรู ้ว่าเหตุใดเขาจึงมีความเชื่อ มนุษย์เข้าใจน้อยเกินไป และมนุษย์เองขาดพร่ องมากเกินไป
ความเชื่อในเราของเขาเป็ นแต่เพียงเรื่ องไร้เหตุผลและไม่รู้เท่าทัน ถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าความเชือ่ คืออะไร
อีกทั้งไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจึงมีความเชื่อในเรา แต่เขายังคงเชื่อในเราอย่างหมกมุ่น
สิ่งที่เราขอจากมนุษย์ไม่ใช่เพียงให้เขาเรี ยกหาเราอย่างหมกมุ่นในหนทางนี้ หรื อให้เชื่อในเราแบบจับจด
เพราะงานที่เราทาคือทาเพื่อให้มนุษย์อาจจะมองเห็นเราได้ และรู ้จกั เรา
ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ประทับใจและมองมาที่เราในความสว่างแบบใหม่ ครั้งหนึ่ง
เราได้สาแดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์ท้งั หลายและได้ทาการอัศจรรย์ท้งั หลายมากมาย
และชาวพวกอิสราเอลในสมัยนั้นได้แสดงความเลื่อมใสอย่างมากต่อเราและเคารพความสามารถพิเศษของเราใน
การรักษาคนป่ วยและไล่ปีศาจอย่างยิ่ง ในสมัยนั้น
พวกยิวคิดว่าฤทธานุภาพแห่งการรักษาของเราเป็ นความเก่งกาจ พิเศษเหนือธรรมดา—
และเนื่องจากกิจการมากมายของเรา พวกเขาเคารพเราทุกคน
และรู ้สึกเลื่อมใสอย่างยิง่ ต่อฤทธานุภาพทั้งปวงของเรา ด้วยเหตุน้ี
ทุกคนที่ได้เห็นเราทาการอัศจรรย์ได้ติดตามเราอย่างใกล้ชิด
จนถึงขนาดที่มีคนหลายพันรายล้อมเราเพื่อดูเรารักษาคนป่ วย
เราได้สาแดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์มากมายหลายประการ
ทว่าผูค้ นเพียงมองว่าเราเป็ นแพทย์ที่เก่งกาจเท่านั้น ดังนั้น
เราจึงได้พูดถ้อยคาแห่งการสอนมากมายแก่ผคู้ นในสมัยนั้นด้วยเช่นกัน
ทว่าพวกเขาก็เพียงถือว่าเราเป็ นครู ที่เหนือกว่าศิษย์ของเขาเท่านั้น แม้แต่ปัจจุบนั
หลังจากที่พวกมนุษย์ได้เห็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับงานของเรา
พวกเขาก็ยงั คงแปลความหมายให้เป็ นว่าเราคือแพทย์ผยู้ ิ่งใหญ่ที่รักษาคนป่ วย และเป็ นครู ของคนที่ไม่รู้เท่าทัน
และพวกเขาได้นิยามเราว่าเป็ นองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าผูท้ รงเมตตา
บรรดาผูท้ ี่แปลความหมายคัมภีร์อาจมีทกั ษะเหนือกว่าทักษะของเราในการรักษา
หรื อแม้แต่อาจจะเป็ นศิษย์ที่ตอนนี้เก่งเกินกว่าครู ของพวกเขา ทว่าพวกมนุษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นนั้น
ซึ่งมีผรู้ ู ้จกั ชื่อของเขาไปทัว่ โลก ก็พิจารณาเราอย่างต่าต้อยว่าเป็ นแค่แพทย์คนหนึ่งเท่านั้น
กิจการของเรามีมากกว่าจานวนของเม็ดทรายบนชายหาด
และปัญญาของเราเหนือกว่าบุตรชายทั้งหมดของซาโลมอน
กระนั้นผูค้ นก็เพียงคิดว่าเราเป็ นแพทย์ที่ไม่มีความสาคัญและเป็ นครู ที่ไม่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมนุษย์เท่านั้น

ผูค้ นมากมายยิง่ นักเชื่อในเราเพียงเพื่อที่เราอาจจะได้รักษาพวกเขาเท่านั้น
ผูค้ นมากมายยิง่ นักเชื่อในเราเพียงเพื่อที่เราอาจจะได้ใช้ฤทธานุภาพของเราขับวิญญาณสกปรกออกจากร่ างของพ
วกเขาเท่านั้น
และผูค้ นมากมายยิง่ นักเชื่อในเราเพียงแค่ว่าพวกเขาอาจจะได้รับสันติสุขและความชื่นบานยินดีจากเรา
ผูค้ นมากมายยิง่ นักเชื่อในเราเพียงเพื่อเรี ยกร้องทรัพย์สมบัติทางวัตถุจากเราให้มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น
ผูค้ นมากมายยิง่ นักเชื่อในเราเพียงเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนี้อย่างสันติสุขและเพื่อที่จะอยู่อย่างปลอดภัยคลายกังวลในโ
ลกที่จะมาถึง ผูค้ นมากมายยิ่งนักเชื่อในเราเพื่อหลีกเลีย่ งความทุกข์จากนรกและเพื่อได้รับพรจากสวรรค์
ผูค้ นมากมายยิง่ นักเชื่อในเราเพียงเพื่อสิ่งชูใจชัว่ คราวเท่านั้น
แต่ไม่ได้พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดในโลกที่จะมาถึง
เมื่อเราได้ปล่อยความพิโรธต่อมนุษย์ของเราออกมาและได้ยึดเอาความชื่นบานยินดีและสันติสุขที่พวกเขาเคยมีไ
ป มนุษย์ก็กลับคลางแคลงใจ เมื่อเราได้ให้ความทุกข์จากนรกแก่มนุษย์และได้เอาพรจากสวรรค์กลับคืน
ความละอายของมนุษย์ก็เปลี่ยนเป็ นความโกรธ เมื่อมนุษย์ได้ขอให้เรารักษาเขา
แต่เราไม่ได้ให้ความสนใจและรู ้สึกชิงชังต่อเขา
มนุษย์ได้ออกห่างจากเราเพื่อแสวงหาวิธีการของยาและวิทยาคมอันชัว่ ร้ายแทน
เมื่อเราได้เอาทุกอย่างที่มนุษย์เรียกร้องจากเรากลับไป ทุกคนก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ด้วยเหตุน้ี
เราจึงบอกว่ามนุษย์มคี วามเชื่อในเราเพราะเราให้พระคุณมากเกินไป และมีมากเกินไปที่จะได้รับ
พวกยิวได้เชื่อในเราเนื่องจากพระคุณของเราและได้ติดตามเราไม่ว่าเราจะไปที่ใด
คนที่ไม่รู้เท่าทันที่มีความรู ้และประสบการณ์จากัดเหล่านี้พยายามเพียงแค่จะได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์
ที่เราสาแดงออกมาเท่านั้น
พวกเขาถือว่าเราเป็ นหัวหน้าวงศ์ของพวกยิวผูท้ ี่สามารถทาการอัศจรรย์อนั ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ และดังนั้น
เมื่อเราได้ขบั ไล่ปีศาจออกจากพวกมนุษย์ นั่นทาให้เกิดการสนทนากันมากในหมู่พวกเขา นัน่ คือ
พวกเขาได้พูดกันว่าเราคือเอลียาห์ ว่าเราคือโมเสส
ว่าเราคือผูเ้ ผยพระวจนะคนเก่าแก่ที่สุดในบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะทั้งปวง
ว่าเราคือแพทย์ผยู้ งิ่ ใหญ่ที่สุดในบรรดาแพทย์ท้งั ปวง นอกเหนือจากที่ตวั เราเองพูดว่า เราคือชีวิต คือวิถี
คือความจริ งแล้วนั้น ไม่มีใครสามารถรู ้จกั การเป็ นอยู่ของเราหรื อตัวตนของเราได้เลย
นอกเหนือจากที่ตวั เราเองพูดว่า ฟ้าสวรรค์คือสถานที่ซ่งึ พระบิดาของเราดารงพระชนม์แล้วนั้น
ไม่มีใครได้รู้เลยว่าเราคือบุตรของพระเจ้า และคือพระเจ้าพระองค์เองด้วย นอกเหนือจากที่ตวั เราเองพูดว่า
เราจะนาการไถ่มาให้แก่มวลมนุษย์ท้งั ปวงและไถ่มวลมนุษย์แล้วนั้น
ไม่มีใครได้รู้เลยว่าเราคือพระผูไ้ ถ่ของมวลมนุษย์

และพวกมนุษย์ได้รู้จกั เราว่าเป็ นคนใจบุญและมีความเมตตาเท่านั้น
และนอกเหนือจากที่ตวั เราเองสามารถอธิบายสิ่งทั้งปวงที่มีเกี่ยวกับเราแล้วนั้น ไม่มีใครได้รูจ้ กั เรา
และไม่มีใครได้เชื่อว่าเราคือบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ ด้วยเหตุน้ีคือความเชื่อของผูค้ นในตัวเรา
และวิธีที่พวกเขาพยายามจะหลอกลวงเรา
พวกเขาจะสามารถเป็ นพยานต่อเราได้อย่างไรในเมือ่ พวกเขามีทรรศนะเช่นนั้นกับเรา?
ตัดตอนมาจาก “เจ้ารูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับความเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 323
ผูค้ นเชื่อในพระเจ้ามานาน ถึงกระนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจว่าคาว่า “พระเจ้า” หมายถึงอะไร
และเพียงติดตามด้วยความว้าวุ่นสับสนเท่านั้น พวกเขาไม่รู้เลยว่าเหตุใดกันแน่ที่มนุษย์ควรเชื่อในพระเจ้า
หรื อว่าพระเจ้าทรงเป็ นอะไร หากผูค้ นรู ้เพียงที่จะเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระองค์เท่านั้น
แต่ไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น และหากพวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้าด้วยแล้วไซร้
เช่นนี้จะไม่นับเป็ นเรื่ องชวนขันขนานใหญ่หรอกหรื อ? แม้ว่าได้มาไกลถึงขนาดนี้แล้ว
ผูค้ นได้เคยเป็ นพยานถึงข้อความล้าลึกแห่งสวรรค์หลายอย่าง
ทั้งยังเคยได้ยนิ เรื่ องความรู ้อนั ลุ่มลึกที่มนุษย์ไม่เคยเข้าใจมาแล้วก็มาก
แต่พวกเขาก็รู้ไม่เท่าทันถึงความจริงพื้นฐานที่สุดหลายประการซึ่งมนุษย์ไม่เคยไตร่ ตรองมาก่อน
บางคนอาจกล่าวว่า “พวกเราเชื่อในพระเจ้ามาหลายปี เราจะไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นได้อย่างไร?
คาถามนี้ไม่ดูเบาพวกเราไปหน่อยหรื อ?” อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริงนั้น แม้ผคู้ นจะติดตามเราในวันนี้
พวกเขากลับไม่รู้อะไรเกีย่ วกับงานใดๆ ของเราในวันนี้เลย
ทั้งยังล้มเหลวในการจับความเข้าใจแม้แต่คาถามที่ชดั เจนและง่ายที่สุด ยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงคาถามต่างๆ
ที่ซับซ้อนมากๆ อย่างบรรดาคาถามที่เกี่ยวกับพระเจ้าเลย จงรู ้เถิดว่าบรรดาคาถามที่เจ้าไม่ใส่ใจ
ที่เจ้าไม่เคยระบุถึงนั้นคือคาถามที่สาคัญที่สุดซึ่งเจ้าต้องเข้าใจ นั่นเพราะว่าเจ้ารู ้จกั แต่การติดตามหมู่คนเท่านั้น
โดยไม่สนใจและไม่ใส่ใจว่าเจ้าควรจะเตรี ยมตนเองให้พร้อมในเรื่ องใดบ้าง
เจ้ารู ้อย่างแท้จริ งหรื อว่าเหตุใดเจ้าจึงควรมีความเชื่อในพระเจ้า? เจ้ารู ้จริ งๆ หรือในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น?
เจ้ารู ้อย่างแท้จริ งหรื อในสิ่งที่มนุษย์เป็ น? ในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งมีความเชื่อในพระเจ้า
หากเจ้าล้มเหลวที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เจ้าก็ไม่ได้หมดสิ้นศักดิ์ศรี ของผูเ้ ชื่อในพระเจ้าหรอกหรื อ?
งานของเราในวันนี้คือ การทาให้ผคู้ นเข้าใจแก่นแท้ของพวกเขา เข้าใจสิ่งทั้งสิ้นที่เราทา
และรู ้จกั พระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้า นี่เป็ นปฏิบตั ิการปิ ดท้ายของแผนการบริ หารจัดการของเรา
ช่วงระยะสุดท้ายของงานของเรา
นั่นคือเหตุผลว่าทาไมเราจึงบอกพวกเจ้าล่วงหน้าเรื่ องความล้าลึกทั้งสิ้นของชีวิต
เพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถยอมรับมันจากเราได้ เมื่อสิ่งนี้คืองานแห่งยุคสุดท้าย
เราจึงต้องบอกพวกเจ้าถึงความจริ งทัง้ สิ้นของชีวิตที่พวกเจ้าไม่เคยเปิ ดใจรับมาก่อน
แม้ว่าพวกเจ้าไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจหรื อทนรับสิ่งเหล่านี้ได้เนื่องจากการที่เพียงขาดตกบกพร่ องเกินไปแล
ะมีความพร้อมในตัวน้อยเกินไป เราจะสรุ ปปิ ดตัวงานของเรา
นั่นก็คือเราจะทางานที่เราควรทาให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
และจะบอกพวกเจ้าถึงเรื่ องทั้งหมดที่เราได้บญั ชาให้พวกเจ้าทา

เพื่อไม่ให้พวกเจ้าหลงเจิ่นและพลัดตกลงไปในกลอุบายของมารอีกเมือ่ ความมืดมิดเคลื่อนตัวลงมา
มีหลายหนทางที่พวกเจ้าไม่เข้าใจ หลายเรื่องที่พวกเจ้าไม่มีความรู ้เอาเสียเลย พวกเจ้าช่างไม่รูเ้ ท่าทันยิ่งนัก
เรารู ้อยู่เต็มเปี่ ยมถึงวุฒิภาวะของพวกเจ้าและข้อบกพร่ องต่างๆ ของพวกเจ้า เพราะฉะนั้น
แม้มีหลายถ้อยคาที่พวกเจ้าไม่สามารถเข้าใจ
เราก็ยงั เต็มใจจะบอกพวกเจ้าถึงความจริงทั้งหมดเหล่านี้ที่พวกเจ้าไม่เคยเปิ ดใจรับมาก่อน
นั่นเพราะเรากังวลอยู่ตลอดเวลาว่าด้วยวุฒิภาวะของพวกเจ้าในขณะนี้
พวกเจ้าจะสามารถยืนหยัดในคาพยานของเจ้าที่มีต่อเราได้หรื อไม่ หาใช่ว่าเราคิดว่าพวกเจ้ามีค่าเพียงเล็กน้อยไม่
พวกเจ้าทั้งหมดคือสัตว์ร้ายที่ยงั ต้องก้าวผ่านการฝึ กฝนอย่างเป็ นทางการของเรา
และเรามิอาจมองเห็นได้โดยสิ้นเชิงว่ามีเกียรติยศมากเพียงใดภายในพวกเจ้า
แม้ว่าเราได้สละพลังงานไปอย่างมากในการทางานกับพวกเจ้า
ดูเหมือนว่าองค์ประกอบที่เป็ นบวกในพวกเจ้านั้นจะไม่มีอยู่จริ งในทางปฏิบตั ิ
และองค์ประกอบที่เป็ นลบก็มีเพียงนับนิ้วได้และเป็ นได้แค่คาพยานที่ทาให้ซาตานละอายใจเท่านั้น
อย่างอืน่ แทบทุกอย่างในตัวพวกเจ้าคือพิษของซาตาน พวกเจ้ามองดูเราราวกับว่าพวกเจ้าอยู่เหนือความรอด
เมื่อเรื่ องราวต่างๆ ยืนยันเช่นนี้ เรามองดูการแสดงออกและอากัปกิริยานานาสารพันของพวกเจ้า
แล้วในที่สุดเราก็รู้วุฒิภาวะที่แท้จริ งของพวกเจ้า นี่คือเหตุผลว่าทาไมเราจึงวิตกกังวลในเรื่ องพวกเจ้าอยู่เสมอ
เมื่อถูกทิง้ ให้ใช้ชีวิตตามลาพังแบบนี้ มนุษย์จะดีข้ นึ กว่าวันนี้จริงๆ หรื อแค่พอๆ กับที่เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้ หนอ?
วุฒิภาวะดุจทารกของพวกเจ้าไม่ทาให้พวกเจ้ากระวนกระวายเลยหรอกหรือ?
พวกเจ้าจะสามารถเป็ นเหมือนคนอิสราเอลที่เราเลือกสรร—คนที่จงรักภักดีต่อเรา
และต่อเราเพียงผูเ้ ดียวตลอดเวลาได้จริ งๆ หรื อไม่?
สิ่งที่ถูกเปิ ดเผยในพวกเจ้านั้นหาใช่ความประพฤติผิดของเด็กๆ ที่ได้หลงเจิ่นไปจากพ่อแม่ไม่
แต่เป็ นความเดียรัจฉานที่ระเบิดออกมาจากสัตว์ที่แส้ของนายมันเฆี่ยนไม่ถงึ พวกเจ้าพึงรู ้จกั ธรรมชาติของตนเอง
อันเป็ นจุดอ่อนที่พวกเจ้ามีร่วมกัน มันคือความเจ็บป่ วยที่พวกเจ้าทุกคนรู ้จกั กันดี ดังนั้น
การเตือนสติเดียวที่เราจะมอบแก่พวกเจ้าในวันนี้ คือ
จงยืนหยัดในคาพยานที่เจ้ามีต่อเราไม่ว่าจะอยู่ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมใดๆ
จงอย่าให้ความเจ็บป่ วยเดิมกาเริ บขึ้นมาอีก การเป็ นคาพยานนั้นเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด—มันคือหัวใจแห่งงานของเรา
พวกเจ้าควรยอมรับวจนะของเราเช่นเดียวกับที่มารี ยย์ อมรับวิวรณ์ของพระยาห์เวห์ที่มาถึงเธอในความฝันโดยกา
รเชื่อและตามด้วยการเชื่อฟัง เพียงเช่นนี้เท่านั้นจึงมีคุณสมบัติของการเป็ นผูร้ ักษาพรหมจรรย์
เนื่องจากพวกเจ้าเป็ นผูท้ ี่ได้ยนิ วจนะของเรามากที่สุด จึงเป็ นผูท้ ี่ได้รับพรจากเรามากที่สุด
เราได้มอบสิ่งครองที่มีค่าทั้งหมดที่เรามีให้แก่พวกเจ้า เราได้มอบทุกสิ่งแก่พวกเจ้าไปแล้ว

ถึงกระนั้นพวกเจ้าช่างมีสถานภาพที่แตกต่างอย่างมหาศาลเหลือเกินกับคนอิสราเอล
พวกเจ้าช่างต่างกันคนละโลกเลยทีเดียว แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับพวกเขาแล้ว พวกเจ้าได้รับมากกว่าอย่างมากมาย
ในขณะที่พวกเขาเฝ้ารอคอยการปรากฏของเราอย่างแทบขาดใจ พวกเจ้ากลับผ่านวันอันน่ายินดีไปกับเรา
และแบ่งปันความไพบูลย์ของเรา ในเมื่อมีความแตกต่างกันมากเช่นนี้ เจ้ามีสิทธิ์อนั ใดหรื อทีจ่ ะพร่ าบ่นปาวๆ
และต่อล้อต่อเถียงกับเรา และเรียกร้องส่วนแบ่งในสิ่งที่เราครอง? พวกเจ้ายังได้รับไม่มากหรอกหรื อ?
เราให้พวกเจ้ามากมาย แต่สิ่งที่พวกเจ้าตอบแทนเรามีแต่ความโศกเศร้าร้าวใจและความวิตกกังวล
ความคับแค้นใจและความไม่พอใจที่มิอาจข่มได้เท่านั้นเอง พวกเจ้าช่างน่ารังเกียจเดียดฉันท์เหลือเกิน—
แต่ทว่าก็น่าสงสารอยู่เช่นกัน ดังนั้น
เราจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกล้ากลืนความคับแค้นใจทั้งหมดของเราเอาไว้และเปล่งเสียงแสดงความโต้แย้งข
องเราต่อเจ้าซ้ าแล้วซ้ าเล่า กว่าหลายพันปี ของงาน เราไม่เคยท้วงติงตัดพ้อต่อมวลมนุษย์ เพราะเราได้คน้ พบว่า
ตลอดพัฒนาการของมนุษยชาติน้ นั มีเพียง “กลลวง” ท่ามกลางพวกเจ้าเท่านั้นที่กลายมาเป็ นที่รู้จกั มากที่สุด
เสมือนมรดกล้าค่าที่ตกทอดมาสู่พวกเจ้าโดยบรรพบุรุษผูม้ ีชื่อเสียงในบรรพกาล
เราเกลียดชังพวกลูกผสมสุกรและสุนัขที่คล้ายมนุษย์เต็มที พวกเจ้าช่างไร้มโนธรรมอะไรเช่นนี้หนอ!
พวกเจ้าช่างมีบุคลิกลักษณะที่ต่าช้าเกินไป! หัวใจของพวกเจ้าช่างแข็งกระด้างเกินไป!
หากเราเอาวจนะเหล่านั้นและงานที่เราทาไปให้แก่คนอิสราเอล เราคงได้รับสง่าราศีไปเนิ่นนานแล้ว
ทว่าท่ามกลางพวกเจ้า เรื่ องนี้กลับมิอาจบรรลุถงึ ได้ ท่ามกลางพวกเจ้านั้น มีเพียงความเพิกเฉยอย่างโหดร้าย
มีเพียงท่าทียกั ไหล่อย่างไม่นาพาของพวกเจ้าและข้ออ้างมากมายของพวกเจ้า
พวกเจ้าช่างไร้ความรู ้สึกเกินไปและไร้ค่าอย่างถึงที่สุด!
ตัดตอนมาจาก “อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บัดนี้พวกเจ้าทุกคนควรเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของความเชื่อในพระเจ้า
ความหมายของความเชื่อในพระเจ้าซึ่งเราได้เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเข้าสู่ในเชิงบวกของพวกเจ้า
วันนี้แตกต่างออกไป: วันนี้เราต้องการวิเคราะห์เนื้อแท้ของความเชื่อในพระเจ้าของพวกเจ้า แน่นอนว่า
นี่เป็ นการชี้นาพวกเจ้าจากแง่มุมเชิงลบ หากเราไม่ได้ทาเช่นนั้น
พวกเจ้าก็คงไม่มีทางรู ้จกั ใบหน้าที่แท้จริ งของพวกเจ้าเอง
และคงจะอวดตัวในความเคร่ งครัดศรัทธาและความสัตย์ซื่อของเจ้าไปตลอดกาล
มันยุติธรรมที่จะพูดว่าหากเราไม่ได้เปิ ดโปงความน่าเกลียดในส่วนลึกของหัวใจของพวกเจ้าออกมา
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าแต่ละคนก็คงจะวางมงกุฎไว้บนหัวของเจ้าและเก็บความรุ่ งโรจน์ท้งั หมดไว้เพื่อตัวพวกเจ้าเอ
ง ธรรมชาติอนั โอหังและทะนงตนของพวกเจ้าขับดันพวกเจ้าให้ทรยศต่อมโนธรรมของเจ้าเอง
ให้ต่อต้านและเป็ นกบฏต่อพระคริ สต์ และเปิ ดเผยความอัปลักษณ์ของพวกเจ้าออกมา ด้วยเหตุน้ นั เจตนา
มโนคติที่หลงผิด ความอยากอันฟุ้งเฟ้อและดวงตาที่เต็มไปด้วยความโลภของพวกเจ้าจึ งถูกนามาเผยให้รู้ทวั่ กัน
และกระนั้นพวกเจ้าก็ยงั คงพูดพร่ าต่อไปเกี่ยวกับความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าที่มีมาตลอดชีวิตเพื่อพระราช
กิจของพระคริ สต์ และพร่ าพูดความจริงที่พระคริสต์ตรัสไว้นานมาแล้วซ้ าแล้วซ้ าเล่า นี่คือ “ความเชื่อ”
ของพวกเจ้า—“ความเชื่อที่ปราศจากราคี” ของพวกเจ้า เราได้ยึดมนุษย์ไว้กบั มาตรฐานที่เคร่งครัดมาโดยตลอด
หากความจงรักภักดีของเจ้ามาพร้อมกับเจตนาและสภาพเงื่อนไขนานาสารพัน
เช่นนั้นแล้วเราน่าจะอยูโ่ ดยปราศจากสิ่งที่เรี ยกว่าความจงรักภักดีของเจ้าจะดีเสียกว่า
เพราะเราชิงชังพวกที่หลอกลวงเราผ่านเจตนาทั้งหลายของพวกเขาและบีบคั้นเราด้วยสภาพเงื่อนไขนานาสารพัน
เราหวังเพียงให้มนุษย์น้ นั จงรักภักดีต่อเราอย่างบริ บูรณ์ และทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์—และเพื่อพิสูจน์—
คาๆเดียว นั่นก็คือความเชื่อ เราดูหมิ่นการใช้คาประจบสอพลอทั้งหลายของพวกเจ้าเพื่อพยายามทาให้เราชื่นบาน
เพราะเรานั้นปฏิบตั ิต่อพวกเจ้าด้วยความจริ งใจเสมอมา
และดังนั้นจึงหวังให้พวกเจ้าปฏิบตั ิต่อเราด้วยความเชื่อที่แท้จริ งเช่นเดียวกัน
เมื่อพูดถึงความเชื่อคนจานวนมากอาจคิดว่าพวกเขาติดตามพระเจ้าเพราะพวกเขามีความเชื่อ
และหากไม่เช่นนั้นแล้ว คงจะไม่สู้ทนต่อความทุกข์เช่นนั้น ดังนั้นเราจึงถามคาถามนี้กบั เจ้าว่า:
หากเจ้าเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้า เหตุใดเจ้าจึงไม่เคารพพระองค์ หากเจ้าเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้า
ทาไมจึงไม่มีความยาเกรงพระองค์แม้แต่นอ้ ยในหัวใจของเจ้า เจ้ายอมรับว่าพระคริ สต์คอื พระเจ้าที่จุติมาบังเกิด
เช่นนั้นแล้วทาไมเจ้าจึงถือว่าพระองค์น่าเหยียดหยาม เหตุใดเจ้าจึงปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่างไม่เคารพ
เหตุใดเจ้าจึงตัดสินพระองค์อย่างเปิ ดเผย เหตุใดเจ้าจึงคอยสอดแนมความเคลื่อนไหวของพระองค์เสมอ
เหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมนบนอบต่อการจัดการเตรี ยมการต่างๆ ของพระองค์

เหตุใดเจ้าจึงไม่ปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์
เหตุใดเจ้าจึงพยายามที่จะบีบคั้นพระองค์และปล้นเครื่องบูชาของพระองค์ไปจากพระองค์
เหตุใดเจ้าจึงพูดแทนพระคริ สต์
เหตุใดเจ้าจึงตัดสินว่าพระราชกิจของพระองค์และพระวจนะของพระองค์น้นั ถูกต้องหรื อไม่
เหตุใดเจ้าจึงกล้าหมิ่นประมาทพระองค์ลบั หลังพระองค์ สิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆ
คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็ นความเชื่อของเจ้าอย่างนั้นหรือ
ในวาจาและพฤติกรรมของพวกเจ้านั้นคือองค์ประกอบของความไม่เชื่อในพระคริ สต์ของพวกเจ้าที่ถูกเปิ ดเผยออ
กมา ความไม่เชื่อแผ่ซ่านไปทัว่ สิ่งจูงใจและวัตถุประสงค์ท้งั หลายของทั้งหมดที่พวกเจ้าทา
แม้แต่บุคลิกลักษณะของการเพ่งมองของเจ้าก็ยงั บรรจุไปด้วยความไม่เชื่อในพระคริ สต์ อาจกล่าวได้ว่าในทุกๆ
นาที พวกเจ้าแต่ละคนเก็บงาองค์ประกอบของความไม่เชื่อเอาไว้
นี่หมายความว่าในทุกชัว่ ขณะพวกเจ้าอยู่ในอันตรายจากการทรยศต่อพระคริ สต์
เพราะโลหิตที่แล่นไปทัว่ ร่ างกายของพวกเจ้านั้นซึมซ่านไปด้วยความไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่ารอยเท้าที่พวกเจ้าทิง้ ไว้บนเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้าไม่เป็ นจริ ง
ขณะที่พวกเจ้าเดินไปบนเส้นทางของความเชื่อในพระเจ้า เจ้าไม่ได้วางเท้าของเจ้าบนพื้นดินอย่างหนักแน่น—
เจ้าเพียงแค่ทาท่าไปอย่างนั้น
พวกเจ้าไม่เคยเชื่อในพระวจนะของพระคริ สต์อย่างสุดใจและไม่สามารถนาพระวจนะไปปฏิบตั ิได้ในทันที
นี่คือเหตุผลที่พวกเจ้าไม่มีความเชื่อในพระคริ สต์
การมีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระองค์เสมอเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้พวกเจ้าไม่มีความเชื่อในพระองค์
การเคลือบแคลงสงสัยตลอดกาลเกี่ยวกับพระราชกิจของพระคริ สต์
การปล่อยให้พระวจนะของพระคริ สต์เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
การแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระราชกิจอะไรก็ตามที่พระคริ สต์ทรงกระทาและการไม่สามารถเข้าใจพระราชกิจข
องพระองค์ได้อย่างถูกต้อง
การดิ้นรนที่จะกันเก็บมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอาไว้ไม่ว่าเจ้าจะได้รับการอธิบายใดก็ตาม เป็ นต้น
ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นองค์ประกอบของความไม่เชื่อที่ระคนอยู่ภายในใจของพวกเจ้า
แม้ว่าพวกเจ้าจะติดตามพระราชกิจของพระคริ สต์และไม่เคยล้าหลังเลยก็ตาม
แต่ก็มีความเป็ นกบฏเคล้าอยู่ในใจของพวกเจ้ามากเกินไป
ความเป็ นกบฏนี้เป็ นราคีอย่างหนึ่งในความเชื่อของเจ้าในพระเจ้า บางทีพวกเจ้าไม่ได้คิดว่านี่เป็ นกรณีปัญหา
แต่หากเจ้าไม่สามารถระลึกรู ้เจตนาของพวกเจ้าซึ่งมาจากภายในสิ่งนี้ได้
ถ้าอย่างนั้นแล้วเจ้าก็มีแนวโน้มที่จะไปอยู่ท่ามกลางพวกที่พนิ าศ

เพราะพระเจ้าทรงทาให้มีความเพียบพร้อมเฉพาะบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริ งเท่านั้น
ไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่เคลือบแคลงสงสัยในพระองค์
และที่น้อยที่สุดก็คือบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์อย่างอิดออดทั้งที่ไม่เคยเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “เจ้าเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นบางคนไม่ได้ชื่นบานในความจริ ง นับประสาอะไรกับคาพิพากษา แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับชื่นบานในอานาจและความมัง่ คัง่ ผูค้ นเช่นนั้นเรี ยกกันว่าผูแ้ สวงอานาจ
พวกเขาค้นหาเฉพาะบรรดานิกายในโลกที่มีอิทธิพล
และพวกเขาก็คน้ หาเฉพาะบรรดาศิษยาภิบาลและคณาจารย์ที่มาจากโรงเรียนสอนศาสนาทั้งหลาย
แม้ว่าพวกเขาจะได้ยอมรับหนทางแห่งความจริ งแล้ว พวกเขาก็เชื่อเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น
พวกเขาไม่สามารถให้หัวใจและจิตใจของพวกเขาได้ท้ งั หมด
ปากของพวกเขาพูดถึงการสละตัวพวกเขาเองเพื่อพระเจ้า
แต่สายตาของพวกเขากลับจดจ่ออยู่ที่บรรดาศิษยาภิบาลและคณาจารย์ผยู้ งิ่ ใหญ่
และพวกเขาก็ไม่ได้ชายตามองมาที่พระคริ สต์อีกเลย หัวใจของพวกเขาหมกมุน่ อยู่กบั ชื่อเสียง
ความมีโชคและความรุ่ งโรจน์ พวกเขาคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่บุคคลตัวเล็กๆ
เช่นนั้นจะสามารถพิชิตได้มากมายขนาดนั้น
เป็ นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจอย่างนั้นจะสามารถทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมได้
พวกเขาคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่พวกนอกสายตาเหล่านี้ท่ามกลางฝุ่นและกองขยะจะเป็ นผูท้ พี่ ระเจ้าทรงเลือกสรร
พวกเขาเชื่อว่าหากผูค้ นเช่นนั้นคือวัตถุแห่งความรอดของพระเจ้า
ถ้าอย่างนั้นแล้วสวรรค์และโลกก็คงจะกลับด้านกัน และผูค้ นทุกคนก็คงจะหัวเราะจนท้องแข็ง
พวกเขาเชื่อว่าหากพระเจ้าทรงเลือกสรรพวกนอกสายตานั้นเพือ่ ที่จะทาให้มีความเพียบพร้อม
ถ้าอย่างนั้นแล้วบรรดามนุษย์ที่ยงิ่ ใหญ่ท้งั หลายก็คงจะกลายเป็ นพระเจ้าไปเสียเอง
มุมมองของพวกเขานั้นด่างพร้อยไปด้วยการไม่เชื่อเกินกว่าที่กาลังไม่เชื่อ
พวกเขาเป็ นแค่สัตว์ป่าที่วิปริ ตผิดแปลก เพราะว่าพวกเขาเห็นคุณค่าเฉพาะสถานภาพเกียรติยศและอานาจเท่านั้น
และพวกเขาก็เคารพนับถือเฉพาะบรรดากลุ่มและนิกายใหญ่ๆ เท่านั้น
พวกเขาไม่ได้มีความนับถือสาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้รับการทรงนาโดยพระคริสต์แม้แต่น้อย
พวกเขาเป็ นแค่เหล่าคนทรยศที่หันหลังให้กบั พระคริ สต์ กับความจริง และกับชีวิต
สิ่งที่เจ้าเลื่อมใสนั้นไม่ใช่ความถ่อมใจของพระคริ สต์ แต่เป็ นบรรดาผูเ้ ลี้ยงเทียมเท็จที่มีจุดยืนอันโดดเด่นเหล่านั้น
เจ้าไม่ได้ชื่นชมบูชาความดีงามหรื อพระปรี ชาญาณของพระคริ สต์
แต่เป็ นพวกคนหลงระเริ งที่เกลือกกลิ้งในความโสมมของโลก
เจ้าหัวเราะให้กบั ความเจ็บปวดของพระคริ สต์ที่ไม่มีที่จะวางพระเศียรของพระองค์
แต่เจ้ากลับเลื่อมใสบรรดาซากศพเหล่านั้นที่ตามล่าหาของถวายและใช้ชีวิตอยู่กบั ความเสเพล
เจ้าไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์เคียงข้างพระคริ สต์

แต่เจ้ากลับเปรมปรี ด์ ทิ ี่จะโผเข้าสู่ออ้ มแขนของพวกต่อต้านพระคริ สต์ที่บา้ บิ่นสิ้นคิดเหล่านั้น
แม้พวกเขาจะจัดหาให้เจ้าเพียงแค่เนื้อหนังคาพูดและการควบคุม แม้ว่าบัดนี้หัวใจของเจ้ายังคงหันเข้าหาพวกเขา
เข้าหาความมีหน้ามีตาของพวกเขา เข้าหาสถานภาพของพวกเขา เข้าหาอิทธิพลของพวกเขา
และกระนั้นเจ้าก็ยงั คงสงวนท่าทีที่ทาให้เจ้าพบว่าพระราชกิจของพระคริ สต์น้ นั ยากที่จะกลืนลง
และเจ้าก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับพระราชกิจนั้น
นี่คือเหตุผลที่ทาไมเราจึงกล่าวว่าเจ้าขาดความเชื่อที่จะยอมรับพระคริ สต์
เหตุผลที่เจ้าได้ติดตามพระองค์มาจนถึงวันนี้ก็เพียงเพราะเจ้าไม่มีทางเลือกอื่น ภาพลักษณ์อนั สูงส่งเป็ นชุดๆ
ตั้งตระหง่านอยู่ในหัวใจของเจ้าตลอดกาล เจ้าไม่อาจลืมทั้งวาจาและความประพฤติทุกอย่างของพวกเขา
และคาพูดกับมือที่มีอิทธิพลของพวกเขาได้ ในหัวใจของพวกเจ้านั้น
พวกเขาคือผูย้ ิ่งใหญ่สูงสุดตลอดกาลและเหล่าวีรบุรุษตลอดกาล แต่นี่ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นสาหรับพระคริ สต์ในวันนี้
พระองค์ไม่มีนัยสาคัญตลอดกาลในหัวใจของเจ้า และไม่คู่ควรที่จะได้รับความเคารพตลอดกาล
เพราะพระองค์น้ นั ทรงมีความเป็ นธรรมดาเกินไปมาก ทรงมีอิทธิพลน้อยเกินไปมาก และห่างไกลจากคาว่าสูงส่ง
ไม่ว่าในกรณีใด เราพูดเลยว่า
ผูค้ นทุกคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของความจริ งคือพวกที่ไม่เชื่อและพวกที่หักหลังความจริ ง
พวกมนุษย์เช่นนั้นจะไม่มีวนั ได้รับการยอมรับจากพระคริ สต์
บัดนี้เจ้าได้ระบุหรื อยังว่ามีความไม่เชื่อมากเพียงใดอยู่ภายในตัวเจ้า และเจ้ามีการทรยศต่อพระคริ สต์มากเพียงใด
เราเคี่ยวเข็ญเจ้าดังนี้ว่า เนื่องจากเจ้าได้เลือกหนทางแห่งความจริงเช่นนั้นแล้ว
เจ้าจึงควรอุทิศตัวเจ้าเองโดยสุดหัวใจ จงอย่าลังเลหรื อไม่เต็มใจ
เจ้าควรเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็ นของโลกหรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
แต่เป็ นของผูค้ นทุกคนที่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริ ง ผูค้ นทุกคนที่นมัสการพระองค์
และผูค้ นทุกคนที่อุทิศตนและสัตย์ซื่อต่อพระองค์
ตัดตอนมาจาก “เจ้าเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในความเชื่อของพวกเขานั้น
ผูค้ นพยายามทาให้พระเจ้าประทานบั้นปลายที่เหมาะสมและพระคุณทั้งหมดที่พวกเขาจาเป็ นต้องมีให้แก่พวกเข
า ทาให้พระองค์เป็ นผูร้ ับใช้ของพวกเขา
ทาให้พระองค์ทรงธารงรักษาสัมพันธภาพอันสงบสุขเป็ นมิตรกับพวกเขา
เพื่อให้ไม่มีวนั มีความขัดแย้งอันใดเลยระหว่างพวกเขาไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม นั่นก็คือ
การเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาเรียกร้องให้พระองค์ทรงสัญญาที่จะสนองตอบข้อพึงประสงค์ท้งั หมดของพวกเขา
และประทานสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาอธิษฐานขอให้แก่พวกเขา
โดยเป็ นไปตามพระวจนะที่พวกเขาได้อ่านในพระคัมภีร์ว่า “เราจะรับฟังคาอธิษฐานทั้งหมดของพวกเจ้า”
พวกเขาคาดหวังให้พระเจ้าไม่ทรงพิพากษาหรื อจัดการผูใ้ ด เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเยซู
พระผูช้ ่วยให้รอดผูเ้ ปี่ ยมปรานีเสมอมา ผูซ้ ่ึงรักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ผูค้ นในทุกเวลาและทุกสถานที่
วิธีที่ผคู้ นเชื่อในพระเจ้าอยู่ตรงนี้ กล่าวคือ พวกเขาเพียงสร้างข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้าอย่างหน้าไม่อาย โดยเชื่อว่า
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นกบฏหรื อเชื่อฟังก็ตาม
พระองค์คงจะทรงแค่ปิดพระเนตรพระกรรณประทานทุกสิ่งให้พวกเขา พวกเขาก็แค่ “เก็บหนี้”
จากพระเจ้าเรื่ อยไป โดยเชื่อว่าพระองค์ทรงต้อง “ชดใช้คืน” ให้แก่พวกเขาโดยปราศจากการต้านทานอันใด—
และที่มากกว่านั้นก็คือ จ่ายเป็ นสองเท่า—พวกเขาคิดว่า ไม่ว่าพระเจ้าทรงได้รับสิ่งใดจากพวกเขาหรื อไม่ก็ตาม
พระองค์ทรงสามารถทาได้เพียงให้พวกเขาบงการเท่านั้น
และพระองค์ไม่ทรงสามารถจัดวางเรี ยบเรียงผูค้ นไปตามพระทัยได้
นับประสาอะไรที่จะทรงสามารถเปิ ดเผยพระปรี ชาญาณและพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ซ่งึ ซ่อนเร้น
อยู่นานปี ต่อผูค้ นยามใดก็ตามที่พระองค์ทรงต้องประสงค์และโดยปราศจากการอนุญาตของพวกเขา
พวกเขาก็เพียงสารภาพบาปของพวกเขาต่อพระเจ้า โดยเชื่อว่าพระเจ้าก็คงจะแค่ทรงอภัยบาปให้พวกเขา
และเชื่อว่าพระองค์คงจะไม่ทรงเบื่อหน่ายกับการทาเช่นนั้น และเชื่อว่าการนี้จะดาเนินต่อไปตลอดกาล
พวกเขาก็แค่ออกคาสั่งกับพระเจ้า โดยเชื่อว่าพระองค์ก็คงจะแค่ทรงเชื่อฟังพวกเขา
เพราะมีบนั ทึกอยู่ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้พวกมนุษย์รับใช้ แต่เพื่อรับใช้มนุษย์
และที่พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ก็เพือ่ เป็ นผูร้ ับใช้ของพวกเขา พวกเจ้าไม่ได้เชื่อในหนทางนี้เสมอมาหรอกหรื อ?
เมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าไม่สามารถได้รับบางสิ่งจากพระเจ้า เจ้าก็ปรารถนาที่จะวิ่งหนี เมือ่ เจ้าไม่เข้าใจบางสิ่ง
เจ้าก็เกิดคับแค้นใจยิ่งนัก และไปไกลถึงขั้นทุ่มคาผรุ สวาททุกชนิดใส่พระองค์
พวกเจ้าก็แค่จะไม่ยอมให้พระเจ้าพระองค์เองทรงแสดงพระปรี ชาญาณและการมหัศจรรย์ของพระองค์อย่างเต็ม
ที่ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเจ้ากลับแค่ตอ้ งการชื่นชมความสบายและความชูใจชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม จนถึงตอนนี้

ท่าทีของพวกเจ้าในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเจ้าก็แค่ประกอบด้วยทรรศนะเก่าแก่แบบเดิมเท่านั้น
หากพระเจ้าทรงแสดงให้พวกเจ้าเห็นแค่พระบารมีเพียงแผ่วบาง พวกเจ้าก็กลายเป็ นไม่มีความสุข
ตอนนี้พวกเจ้ามองเห็นหรื อไม่ว่าวุฒิภาวะของพวกเจ้าอยู่ที่ระดับใดกันแน่?
อย่าทึกทักว่าพวกเจ้าทั้งหมดจงรักภักดีต่อพระเจ้า เมื่อในข้อเท็จจริ งนั้น
ทรรศนะเก่าแก่ท้งั หลายของพวกเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อไม่มีสิ่งร้ายอันใดเลยตกมาถึงเจ้า
เจ้าก็เชื่อว่าทุกอย่างกาลังดาเนินไปอย่างราบรื่ น และความรักที่เจ้ามีแด่พระเจ้าก็ไปถึงจุดสูงส่งจุดหนึ่ง
เมือ่ มีบางสิ่งที่เล็กน้อยเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้าก็ร่วงหล่นลงไปในแดนคนตาย
นี่คือการจงรักภักดีต่อพระเจ้าอย่างนั้นหรือ?
ตัดตอนมาจาก
“เจ้าควรละวางพระพรเกี่ยวกับสถานะลงและทาความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในการนาพาความรอดมาสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในการแสวงหาของพวกเจ้านั้น พวกเจ้ามีมโนคติที่หลงผิด ความหวัง และอนาคตของแต่ละคนมากเกินไป
พระราชกิจปัจจุบนั เป็ นไปเพื่อที่จะจัดการกับความอยากของพวกเจ้าที่มีต่อสถานะและความอยากอันฟุง้ เฟ้อของ
พวกเจ้า ความหวัง สถานะ และมโนคติที่หลงผิดทั้งหมดเป็ นตัวแทนชั้นเยี่ยมของอุปนิสยั เยี่ยงซาตาน
เหตุผลที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจของผูค้ นนั้นเป็ นเพราะพิษของซาตานที่คอยกัดกร่ อนความคิดของผูค้ นอยู่ตลอดเ
วลาโดยทั้งสิ้น และผูค้ นมักจะไร้ความสามารถที่จะสลัดการทดลองเหล่านี้ของซาตานอยู่ตลอดเวลา
พวกเขากาลังใช้ชีวิตในท่ามกลางบาปแต่กระนั้นก็ยงั ไม่เชื่อว่ามันเป็ นบาป และพวกเขายังคงคิดว่า
“พวกเราเชื่อในพระเจ้า
ดังนั้นพระองค์ทรงต้องประทานพระพรกับพวกเราและทรงจัดการเตรี ยมการทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับพวกเราอย่าง
เหมาะสม พวกเราเชื่อในพระเจ้า ดังนั้นพวกเราต้องเหนือกว่าคนอืน่
และพวกเราต้องมีสถานะที่มากกว่าและอนาคตที่มากกว่าใครอืน่ เนื่องจากพวกเราเชื่อในพระเจ้า
พระองค์ทรงต้องมอบพระพรอันไร้ขีดจากัดแก่พวกเรา มิฉะนั้นแล้ว มันก็คงจะไม่ได้เรี ยกว่าการเชื่อในพระเจ้า”
เป็ นเวลาหลายปี มาแล้ว
ความคิดที่ผคู้ นได้พ่งึ พาเพื่อการอยู่รอดของพวกเขาได้กดั กร่ อนหัวใจของพวกเขาเรื่ อยมาจนถึงจุดที่ว่า
พวกเขาได้กลายเป็ นทรยศ ขี้ขลาด และน่ารังเกียจ ไม่เพียงแค่พวกเขาขาดพร่องพลังจิตและความแน่วแน่เท่านั้น
แต่พวกเขายังได้กลายเป็ นโลภมาก โอหัง และเอาแต่ใจตัวเองด้วยเช่นกัน พวกเขาขาดพร่ องความแน่วแน่ใดๆ
ซึ่งอยู่เหนือตนเองโดยสิ้นเชิง และยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขาไม่มีความกล้าหาญแม้แต่น้อยที่จะสลัดการควบคุมของอิทธิพลมืดเหล่านี้
ความคิดและชีวิตของผูค้ นนั้นเน่าเปื่ อยมากจนกระทัง่ มุมมองของพวกเขาต่อการเชื่อในพระเจ้ายังคงน่าขยะแขยง
อย่างไม่สามารถทนได้ และแม้กระทัง่ เมื่อผูค้ นพูดถึงมุมมองของพวกเขาต่อการเชื่อในพระเจ้า
ก็ไม่สามารถทนฟังได้อย่างแน่นอน ผูค้ นทั้งหมดล้วนขี้ขลาด ไร้ความสามารถ น่ารังเกียจ และบอบบาง
พวกเขาไม่รู้สึกถึงความขยะแขยงที่มีต่อกองกาลังของความมืด
และพวกเขาไม่รู้สึกถึงความรักที่มีต่อความสว่างและความจริง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับทาอย่างสุดความสามารถที่จะขับไล่สิ่งเหล่านั้น
ความคิดและมุมมองปัจจุบนั ของพวกเจ้าไม่ได้เป็ นเช่นนี้หรอกหรื อ? “ในเมื่อข้าพระองค์เชื่อในพระเจ้า
ข้าพระองค์ก็แค่ควรได้รับการหลัง่ พระพรและควรจะได้รับการทาให้มนั่ ใจว่าสถานะของข้าพระองค์จะไม่มีวนั
หลุดไป และว่ามันจะยังคงสูงกว่าสถานะของบรรดาผูป้ ราศจากความเชื่อ”
เจ้าไม่ได้เก็บงามุมมองประเภทนั้นภายในตัวพวกเจ้ามาเป็ นเวลาแค่หนึ่งหรื อสองปี เท่านั้น แต่เป็ นเวลาหลายปี
วิธีการคิดแบบแลกเปลี่ยนกันของพวกเจ้านั้นได้พฒั นามากเกินไป ถึงแม้ว่าพวกเจ้าได้มาถึงขั้นตอนนี้ในวันนี้

พวกเจ้ายังคงไม่ได้ปล่อยวางสถานะแต่ดนิ้ รนต่อสูอ้ ยู่ตลอดเวลาเพื่อสอบถามถึงมัน
และสังเกตการณ์มนั ในแต่ละวัน ด้วยความเกรงกลัวลึกๆ
ว่าวันหนึ่งสถานะของพวกเจ้าจะสูญหายไปและชื่อของพวกเจ้าจะย่อยยับ
ผูค้ นไม่เคยได้วางความอยากมีความสะดวกสบายของพวกเขาลงไว้ก่อน ดังนั้น
ขณะที่เราพิพากษาพวกเจ้าด้วยประการฉะนี้ในวันนี้ พวกเจ้าจะมีความเข้าใจระดับใดในที่สุด?
พวกเจ้าจะกล่าวว่า ถึงแม้ว่าสถานะของพวกเจ้านั้นไม่สูง
แต่อย่างไรก็ตามพวกเจ้าก็ได้ชื่นชมกับการยกให้สูงขึ้นของพระเจ้า
เพราะพวกเจ้ามีกาเนิดที่ต่าต้อยพวกเจ้าจึงไม่มีสถานะ
แต่พวกเจ้าได้รับสถานะเพราะพระเจ้าทรงยกพวกเจ้าให้สูงขึ้น—
นี่คือบางสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเจ้า วันนี้เจ้ามีความสามารถที่จะรับการฝึ กฝนของพระเจ้า
การตีสอนของพระองค์ และการพิพากษาของพระองค์ได้ดว้ ยตนเอง
นี่คือการยกให้สูงขึ้นของพระองค์มากกว่าเสียด้วยซ้ า
พวกเจ้ามีความสามารถที่จะรับการชาระให้บริ สุทธิ์และการแผดเผาของพระองค์ได้ดว้ ยตนเอง
นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ตลอดหลายยุคหลายสมัยไม่เคยมีสักคนหนึ่งที่ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์และการแผดเผาของพระองค์
และไม่มีสักคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะถูกทาให้มีความเพียบพร้อมได้โดยพระวจนะของพระองค์
บัดนี้พระเจ้ากาลังตรัสกับพวกเจ้าแบบเผชิญหน้ากัน ทรงชาระพวกเจ้าให้บริ สุทธิ์
ทรงเปิ ดเผยความเป็ นกบฏภายในของพวกเจ้า—นี่คือการยกให้สูงขึ้นของพระองค์อย่างแท้จริ ง
ผูค้ นมีความสามารถใด? กล่าวโดยสรุ ป ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นบุตรของดาวิดหรือพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ
ผูค้ นคือสิ่งมีชีวิตทรงสร้างผูซ้ ่ึงไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรค่าแก่การอวดตัว
ในเมื่อพวกเจ้าเป็ นสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้า พวกเจ้าต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งทรงสร้าง
ไม่มีขอ้ พึงประสงค์อนื่ จากพวกเจ้า นี่คือวิธีที่พวกเจ้าควรอธิษฐาน: “โอ พระเจ้า!
ไม่ว่าข้าพระองค์จะมีสถานะหรื อไม่ ตอนนี้ขา้ พระองค์เข้าใจตัวเองแล้ว หากสถานะของข้าพระองค์สูง
นั่นก็เป็ นเพราะการยกให้สูงขึ้นของพระองค์ และหากมันต่าต้อย นั่นก็เป็ นเพราะการลิขิตของพระองค์
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีท้งั ตัวเลือกใดๆ และการพร่ าบ่นใดๆ
พระองค์ได้ทรงลิขิตว่าข้าพระองค์จะถือกาเนิดในประเทศนี้และท่ามกลางผูค้ นนี้
และว่าทั้งหมดที่ขา้ พระองค์ควรทาก็คือการเชื่อฟังอย่างครบบริ บรู ณ์ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยูภ่ ายในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงลิขิต ข้าพระองค์ไม่ได้นึกถึงสถานะ จะว่าไปแล้ว
ข้าพระองค์เป็ นเพียงแค่สิ่งที่ทรงสร้างสิ่งหนึ่ง หากพระองค์ทรงวางข้าพระองค์ในบาดาลลึก

ในบึงไฟและกามะถัน ข้าพระองค์กไ็ ม่ใช่สิ่งใดนอกจากสิ่งที่ทรงสร้างสิ่งหนึ่ง หากพระองค์ทรงใช้ขา้ พระองค์
ข้าพระองค์ก็เป็ นสิ่งที่ทรงสร้างสิ่งหนึ่ง หากพระองค์ทรงทาให้ขา้ พระองค์มีความเพียบพร้อม
กระนั้นข้าพระองค์ก็ยงั เป็ นสิ่งที่ทรงสร้างสิ่งหนึ่ง หากพระองค์ไม่ได้ทรงทาให้ขา้ พระองค์มคี วามเพียบพร้อม
ข้าพระองค์จะยังคงรักพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ได้เป็ นมากไปกว่าสิ่งที่ทรงสร้างสิ่งหนึ่ง
ข้าพระองค์ไม่ได้เป็ นมากไปกว่าสิ่งที่ทรงสร้างขนาดจิ๋วสิ่งหนึ่งซึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างได้ทรงสร้
างขึ้น ก็แค่สิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งท่ามกลางพวกมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งมวล
เป็ นพระองค์นั่นเองที่ได้ทรงสร้างข้าพระองค์ข้นึ
และตอนนี้พระองค์ได้ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเพือ่ ทากับข้าพระองค์ตามที่พร
ะองค์จะทรงทา
ข้าพระองค์เต็มใจที่จะเป็ นเครื่ องมือของพระองค์และตัวประกอบเสริ มความเด่นของพระองค์เพราะทุกสิ่งทุกอย่า
งคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ ไม่มผี ใู้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้
ทุกสรรพสิ่งและเหตุการณ์ท้งั หมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์”
เมื่อเวลานั้นมาถึงที่เจ้าจะไม่นึกถึงสถานะอีกต่อไป เมื่อนั้นเจ้าจะเป็ นอิสระจากมัน
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถแสวงหาได้อย่างมัน่ ใจและอย่างกล้าหาญ
และเมื่อนั้นเท่านั้นหัวใจของเจ้าจึงจะกลายเป็ นอิสระจากข้อจากัดใดๆ
ทันทีที่ผคู้ นได้ถูกทาให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ เมื่อนั้นพวกเขาจะไม่มีความกังวลอีกต่อไป
อะไรคือความกังวลสาหรับพวกเจ้าส่วนใหญ่ในขณะนี้?
เจ้าถูกจากัดโดยสถานะอยู่เสมอและเป็ นกังวลเรื่องความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเจ้าเองอยู่เนืองนิตย์
เจ้าพลิกหน้าถ้อยดารัสของพระเจ้าอยู่เสมอ ปรารถนาที่จะอ่านคากล่าวที่เกี่ยวข้องกับบั้นปลายของมวลมนุษย์
และต้องการที่จะรู ้ว่าความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเจ้าคือสิ่งใดและบั้นปลายของเจ้าจะเป็ นอย่างไร
เจ้าสงสัยว่า “ข้ามีความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ใดๆ จริ งๆ หรื อไม่?
พระเจ้าได้ทรงเอาสิ่งเหล่านั้นไปแล้วหรื อ? พระเจ้าเพียงตรัสว่าข้าพระองค์เป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่น
เช่นนั้นแล้ว ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของข้าพระองค์คือสิ่งใด?”
มันยากที่พวกเจ้าจะวางความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และลิขิตชีวิตของพวกเจ้าลงไว้กอ่ น
บัดนี้พวกเจ้าเป็ นผูต้ ิดตาม และพวกเจ้าได้รับความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ
อย่างไรก็ตาม พวกเจ้ายังคงไม่ได้วางความอยากได้สถานะของพวกเจ้าลงไว้กอ่ น
เมื่อสถานะของเจ้าสูงเจ้าแสวงหาอย่างดี แต่เมื่อสถานะของเจ้าต่าต้อยเจ้าไม่แสวงหาอีกต่อไป
พระพรแห่งสถานะอยู่ในจิตใจของเจ้าเสมอ
เหตุใดจึงเป็ นว่าผูค้ นส่วนใหญ่ไม่สามารถเอาตัวพวกเขาเองออกจากการคิดลบได้?

คาตอบนั้นไม่ใช่เป็ นเพราะความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้อนั สิน้ หวังเสมอไปหรอกหรือ?
ทันทีที่ถอ้ ยดารัสของพระเจ้าได้ถูกเปล่งออกมาพวกเจ้าก็รีบเร่งที่จะได้เห็นว่าสถานะและอัตลักษณ์ของพวกเจ้าคื
อสิ่งใด พวกเจ้าให้ความสาคัญกับสถานะและอัตลักษณ์ และผลักไสนิมิตไปอยู่ลาดับที่สอง ในลาดับที่สามก็คือ
บางสิ่งบางอย่างที่เจ้าควรเข้าสู่ และในลาดับที่สี่ก็คือน้ าพระทัยปัจจุบนั ของพระเจ้า
ก่อนอื่นเจ้าดูที่ว่าชื่อเรี ยกที่พระเจ้าทรงมีสาหรับเจ้าว่า “ตัวประกอบเสริ มความเด่น”
นั้นได้เปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ เจ้าอ่านแล้วก็อ่าน และเมื่อเจ้าเห็นว่าชื่อเรี ยก “ตัวประกอบเสริ มความเด่น”
ได้ถูกลบออกไปแล้ว
เจ้าก็กลายเป็ นมีความสุขและขอบพระทัยพระเจ้าและสรรเสริ ญฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์อย่างมากมาย
แต่หากเจ้าเห็นว่าพวกเจ้ายังคงเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นอยู่
เจ้าก็กลายเป็ นอารมณ์เสียและแรงขับเคลื่อนในหัวใจของเจ้าก็ค่อยๆ สลายไปทันที
ยิ่งเจ้าแสวงหาในหนทางนี้มากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งจะเก็บเกี่ยวได้น้อยลงเท่านั้น
ยิ่งความอยากได้สถานะของบุคคลหนึ่งมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งจะต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจังมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็ยิ่งจะต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุงที่ยงิ่ ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ผูค้ นเช่นนั้นไร้ค่า!
พวกเขาต้องได้รับการจัดการและได้รับการพิพากษาอย่างพอเพียงเพื่อที่พวกเขาจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้อย่างถ้ว
นทัว่ หากพวกเจ้าไล่ตามเสาะหาหนทางนี้จนกระทัง่ ถึงที่สุด พวกเจ้าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดเลย
พวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิตไม่สามารถได้รับการแปลงสภาพ
และพวกที่ไม่ได้กระหายความจริงไม่สามารถได้รับความจริง
เจ้าไม่ได้มุ่งเน้นอยู่กบั การไล่ตามเสาะหาการแปลงสภาพและการเข้าสู่ส่วนบุคคล
แต่กลับมุ่งเน้นอยู่กบั ความอยากอันฟุ้งเฟ้อและสิ่งต่างๆ
ที่จากัดความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าและป้องกันเจ้าจากการเข้าใกล้พระองค์
สิ่งเหล่านั้นสามารถแปลงสภาพเจ้าได้หรือไม่? สิ่งเหล่านั้นสามารถนาพาเจ้าเข้าไปสู่ราชอาณาจักรได้หรื อไม่?
หากเป้าหมายในการไล่ตามเสาะหาของเจ้าไม่ใช่การแสวงหาความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็อาจหาประโยชน์จากโอกาสนี้และหวนคืนสู่โลกเพือ่ ทามันจนสาเร็จอีกด้วย
การเสียเวลาของเจ้าแบบนี้ไม่ควรค่าเลยจริงๆ—เหตุใดจึงทรมานตัวเจ้าเองเล่า?
มันไม่จริงหรอกหรื อที่เจ้าอาจชื่นชมสิ่งต่างๆ ทุกประเภทข้างนอกในโลกอันสวยงาม? เงินทอง ผูห้ ญิงสวย
สถานะ ความฟุ้งเฟ้อ ครอบครัว ลูกหลาน และอื่นๆ—
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของโลกไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่เจ้าอาจชื่นชมได้หรอกหรื อ?
จะมีประโยชน์อนั ใดที่จะเดินไปเดินมาตรงนี้โดยมองหาสถานที่ที่เจ้าสามารถมีความสุขได้?

บุตรมนุษย์ไม่ทรงมีที่ใดที่จะวางพระเศียรของพระองค์ ดังนั้นเจ้าจะสามารถมีสถานที่ที่สะดวกสบายได้อย่างไร?
พระองค์จะทรงสามารถสร้างสถานที่ที่สะดวกสบายอันสวยงามเพื่อเจ้าได้อย่างไร? นั่นเป็ นไปได้หรื อ?
นอกจากการพิพากษาของเรา วันนี้เจ้าสามารถเพียงรับคาสอนเกี่ยวกับความจริงเท่านั้น
เจ้าไม่สามารถได้รับสิ่งชูใจจากเราและเจ้าไม่สามารถได้รับชีวิตที่สุขสบายที่เจ้าถวิลหารอคอยทั้งวันทั้งคืน
เราจะไม่มอบความมัง่ คัง่ ของโลกให้แก่เจ้า หากเจ้าไล่ตามเสาะหาอย่างแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วเราก็เต็มใจที่จะมอบทางแห่งชีวิตในความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมันแก่เจ้า
ที่จะให้เจ้าเป็ นดัง่ ปลาที่ได้กลับไปอยู่ในน้ า หากเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาอย่างแท้จริ ง
เราจะเอามันทั้งหมดกลับคืน เราไม่เต็มใจที่จะมอบคาพูดจากปากของเราให้แก่พวกทีโ่ ลภอยากได้สิ่งชูใจ
ผูท้ ี่เป็ นดัง่ สุกรและสุนัข!
ตัดตอนมาจาก “เหตุใดเจ้าจึงไม่เต็มใจที่จะเป็ นตัวประกอบเสริมความเด่น?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 328
จงมองเข้าไปในตัวของพวกเจ้าเองเพือ่ ดูว่าเจ้าปฏิบตั ิความชอบธรรมในทุกสิ่งที่เจ้าทาหรื อไม่
และการกระทาทุกอย่างของเจ้าได้รับการเฝ้าดูจากพระเจ้าหรื อไม่
นี่คือหลักการซึ่งบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าใช้ในการปฏิบตั ิกิจธุระต่างๆ ของพวกเขา
เจ้าจะได้รับการเรี ยกขานว่ามีความชอบธรรมเพราะพวกเจ้าสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
และเพราะเจ้ายอมรับการดูแลและการปกป้องจากพระเจ้า ในสายพระเนตรของพระเจ้า ทุกคนที่ ยอมรับการดูแล
การปกป้อง และความเพียบพร้อมจากพระเจ้า และผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงรับไว้น้นั มีความชอบธรรม
และพระองค์ทรงถือว่าพวกเขาทั้งหมดมีค่า ยิง่ เจ้ายอมรับพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร
เจ้าก็จะยิ่งสามารถได้รับและเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น และดังนั้นแล้ว
เจ้าก็จะยิ่งสามารถใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและสนองต่อข้อพึงประสงค์ของพระองค์ได้มากขึ้นเท่านั้น
นี่คือพระบัญชาของพระเจ้าสาหรับพวกเจ้า และมันเป็ นสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหมดควรที่จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้
หากเจ้าใช้มโนคติอนั หลงผิดของเจ้าเองเพื่อวัดและจากัดเขตพระเจ้า
ราวกับว่าพระเจ้าทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง และหากเจ้าจากัดเขตพระเจ้า
ให้อยู่ภายในขอบเขตของพระคัมภีร์และจากัดวงพระองค์ไว้ภายในวงเขตงานที่จากัดอย่างสิ้นเชิง
เช่นนั้นแล้วนี่ก็พสิ ูจน์ว่าพวกเจ้าได้กล่าวโทษพระเจ้า
เพราะพวกยิวในยุคพันธสัญญาเดิมรับเอาพระเจ้าเป็ นรู ปเคารพในรู ปสัณฐานตายตัวที่พวกเขายึดถือไว้ในหัวใจข
องพวกเขา ราวกับว่าพระเจ้าทรงรับการเรี ยกขานได้ว่าพระเมสสิยาห์เท่านั้น
และพระองค์ที่ทรงได้รับการเรี ยกขานว่าพระเมสสิยาห์เท่านั้นที่อาจเป็ นพระเจ้าได้
และเพราะมนุษยชาติได้รับใช้และนมัสการพระเจ้าราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียว (ที่ไร้ชีวิต)
พวกเขาจึงได้ตอกตรึงพระเยซูในเวลานั้นไว้บนกางเขน ตัดสินโทษพระองค์ดว้ ยการประหารชีวิต—
พระเยซูผไู้ ร้ความผิดจึงได้รับโทษประหารด้วยเหตุดงั นี้ พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ต่อการกระทาผิดใดๆ
กระนั้นมนุษย์กย็ งั ปฏิเสธที่จะละเว้นไม่ทาร้ายพระองค์
และยืนกรานที่จะตัดสินโทษพระองค์ดว้ ยการประหารชีวิต และดังนั้นพระเยซูจึงทรงถูกตรึ งกางเขน
มนุษย์เชื่อเสมอว่าพระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลง และนิยามพระองค์บนพื้นฐานของหนังสือเล่มเดียว
นัน่ คือพระคัมภีร์ ประหนึ่งว่ามนุษย์มีความเข้าใจบริ บูรณ์ในการบริ หารจัดการของพระเจ้า
ประหนึ่งว่ามนุษย์กาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาไว้ในฝ่ ามือของเขา ผูค้ นนั้นไร้สาระอย่างที่สุด
โอหังอย่างที่สุด และพวกเขาทั้งหมดมีพรสวรรค์ในการพูดเกินจริง
ไม่ว่าความรู ้ในเรื่ องพระเจ้าของเจ้าจะมากมายเพียงใด เรายังคงพูดว่าเจ้าไม่รู้จกั พระเจ้า
พูดว่าเจ้าเป็ นใครบางคนที่ต่อต้านพระเจ้ามากที่สุด และพูดว่าเจ้าได้กล่าวโทษพระเจ้า

เพราะเจ้าไม่มีความสามารถอย่างทีส่ ุดในการเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าและเดินบนเส้นทางแห่งการถูกทาให้
มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า ทาไมพระเจ้าทรงไม่เคยพึงพอพระทัยกับการกระทาต่างๆ ของมนุษย์เล่า?
เพราะมนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้า เพราะเขามีมโนคติอนั หลงผิดมากเกินไป
และเพราะความรู ้ของเขาในเรื่ องพระเจ้าไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งแต่อย่างใดเลย
แต่กลับทวนซ้ าอรรถบทเดิมอย่างน่าเบื่อหน่ายโดยปราศจากความเปลี่ยนแปลง
และใช้วิธีเข้าหาแบบเดิมกับทุกสถานการณ์ และดังนั้น หลังจากที่ได้ทรงเสด็จมายังแผ่นดินโลกในวันนี้
พระเจ้าจึงทรงถูกมนุษย์ตอกตรึ งกับกางเขนอีกครั้ง มนุษยชาติช่างโหดร้าย! การรู ้เห็นเป็ นใจและเล่ห์เพทุบาย
การคว้ากระชากและฉกฉวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคนอื่น การแก่งแย่งชื่อเสียงและความมัง่ คัง่
การเข่นฆ่ากันและกัน—เมื่อไหร่ มนั จะสิ้นสุดเสียที? ถึงแม้ว่าจะมีพระวจนะนับหลายแสนคาที่พระเจ้าทรงตรัส
ไม่มีใครที่คิดได้สักคน ผูค้ นปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของครอบครัว ลูกชายและลูกสาวของตน เพื่ออาชีพการงาน
ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในภายภาคหน้า ตาแหน่งหน้าที่ ความเหลิงในลาภยศ และเงินทองของตน
เพื่ออาหาร เสื้อผ้า และเนื้อหนัง แต่มีใครสักคนหรื อไม่ที่มีการกระทาต่างๆ ซึ่งเป็ นไปเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ ง?
แม้แต่ในท่ามกลางผูท้ ี่ปฏิบตั ิเพื่อพระเจ้า ก็มีเพียงไม่กี่คนนักที่รู้จกั พระเจ้า
มีผูค้ นสักกี่คนที่ไม่ได้ปฏิบตั ิบนผลประโยชน์ของตนเอง? มีสกั กี่คนที่ไม่กดขี่หรื อกีดกันบุคคลอื่นๆ
เพื่อที่จะปกป้องตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง? และดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงถูกตัดสินประหารชีวิตโดยพลการเกินจะนับครั้งได้
และบรรดาผูพ้ ิพากษาป่ าเถื่อนจานวนนับไม่ถว้ นได้กล่าวโทษพระเจ้าและได้ตอกตรึ งพระองค์กบั กางเขนอีกครั้ง
จะมีสักกี่คนที่สามารถเรียกได้ว่าชอบธรรมเพราะการที่พวกเขาปฏิบตั ิเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง?
เป็ นการง่ายอย่างนั้นเชียวหรื อที่จะถูกทาให้มีความเพียบพร้อมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในฐานะวิสุทธิชนหรื อค
นชอบธรรม? มันเป็ นถ้อยแถลงที่แท้จริงว่า “ไม่มผี ชู้ อบธรรมบนแผ่นดินโลกนี้ ผูช้ อบธรรมไม่ได้อยู่ในโลกนี้”
เมื่อพวกเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า จงพิจารณาสิ่งที่พวกเจ้ากาลังสวมใส่
จงพิจารณาทุกถ้อยคาและการกระทาของพวกเจ้า ทุกความคิดและแนวคิดของพวกเจ้า
และแม้กระทัง่ บรรดาความฝันที่พวกเจ้าฝันอยู่ทุกวัน—
สิ่งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าเองทั้งสิ้น นี่ไม่ใช่รูปการณ์แวดล้อมที่แท้จริ งหรอกหรื อ?
“ความชอบธรรม” ไม่ได้หมายถึงการให้ทานแก่ผอู้ ื่น มันไม่ได้หมายถึงการรักเพือ่ นบ้านของเจ้าเสมือนตัวเจ้าเอง
และมันไม่ได้หมายถึงการละเว้นจากการทะเลาะเบาะแว้งและข้อโต้แย้งหรื อการจี้ปล้นและการลักขโมย
ความชอบธรรมหมายถึง การรับเอาพระบัญชาของพระเจ้าดุจหน้าที่ของเจ้า
และการเชื่อฟังการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรียมการของพระเจ้าเป็ นดุจการทรงเรี ยกซึ่งถูกส่งมาจากสวร
รค์ โดยไม่คานึงถึงเวลาหรื อสถานที่ เสมือนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกกระทาโดยองค์พระเยซูเจ้า

นี่คือความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้
โลทผูน้ ้ นั อาจถูกเรี ยกได้ว่าชอบธรรมก็เป็ นเพราะเขาได้ช่วยทูตสวรรค์สองตนที่พระเจ้าทรงส่งมาโดยไม่ได้พิจาร
ณาส่วนได้ส่วนเสียของเขาเอง อาจกล่าวได้เพียงแค่ว่าสิ่งที่เขาได้ทาในเวลานั้นอาจเรี ยกได้วา่ ชอบธรรม
แต่ไม่อาจเรี ยกเขาว่าเป็ นคนชอบธรรมได้ มันเป็ นเพียงเพราะว่าโลทได้เห็นพระเจ้าแล้ว
เขาจึงได้มอบลูกสาวสองคนของเขาเพื่อแลกกับทูตสวรรค์
แต่พฤติกรรมในอดีตของเขานั้นไม่ใช่ท้งั หมดที่เป็ นตัวแทนของความชอบธรรม และดังนั้นเราจึงกล่าวว่า
“ไม่มีผูช้ อบธรรมบนแผ่นดินโลกนี้” แม้กระทัง่ ในบรรดาผูท้ ี่อยู่ในกระแสแห่งการฟื้ นคืน
ก็ไม่มีใครที่สามารถเรี ยกได้ว่าชอบธรรม ไม่สาคัญว่าการกระทาต่างๆ ของเจ้าจะดีเพียงใด
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะดูเหมือนว่าถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าอีกทั้งไม่มีการชกต่อยและสาปแช่งผูอ้ ื่น
และไม่มีการจี้ปล้นและไม่ปล้นสะดมจากผูอ้ ื่น เจ้าก็ยงั คงไม่อาจถูกเรี ยกว่าชอบธรรมได้
เพราะนี่คือสิ่งที่บุคคลธรรมดาสามารถมีได้ สิ่งสาคัญในขณะนี้ก็คือว่าเจ้าไม่รู้จกั พระเจ้า อาจกล่าวได้เพียงแค่ว่า
ณ ปัจจุบนั นี้ เจ้ามีความเป็ นมนุษย์ที่ปกติอยู่เล็กน้อย
แต่ไม่มีองค์ประกอบของความชอบธรรมที่พระเจ้าได้ตรัสถึง
และดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดเลยที่เจ้าทาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้ารู ้จกั พระเจ้า
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ก่อนหน้านั้น คราที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ มนุษย์ได้ปฏิบตั ิตวั ในแบบที่เป็ นการหลอกลวงต่อพระเจ้า
วันนี้ พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์—ไม่มีใครรู ้ว่ามันผ่านมากี่ปีแล้ว—กระนั้นในการทาสิ่งต่างๆ
มนุษย์กย็ งั คงทาไปอย่างพอเป็ นพิธีและพยายามที่จะหลอกพระองค์
มิใช่ว่ามนุษย์มีความคิดล้าหลังมากเกินไปหรอกหรื อ? เป็ นเช่นเดียวกันกับยูดาส: ก่อนที่พระเยซูเสด็จมา
ยูดาสจะพูดเรื่ องโกหกเพื่อหลอกบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเขา และแม้กระทัง่ หลังจากที่พระเยซูเสด็จมาแล้ว
เขาก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง เขาไม่รู้จกั พระเยซูแม้แต่น้อย และในท้ายที่สุด เขาก็ทรยศพระเยซู
นี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จกั พระเจ้าหรอกหรื อ? หากวันนี้ พวกเจ้ายังคงไม่รู้จกั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วคงเป็ นไปได้ที่พวกเจ้าอาจกลายเป็ นยูดาสอีกคนหนึ่ง และที่กาลังตามมาหลังจากนี้ก็คือ
โศกนาฏกรรมของการตรึงกางเขนของพระเยซูในยุคพระคุณเมื่อสองพันปี ก่อนจะถูกเล่นซ้ าอีกครั้ง
พวกเจ้าไม่เชื่อเรื่ องนี้หรอกหรื อ? มันคือข้อเท็จจริ ง! ในปัจจุบนั
ผูค้ นส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน—เราอาจจะพูดเรื่ องนี้เร็วเกินไปสักหน่อย—
และผูค้ นดังกล่าวก็กาลังแสดงบทบาทของยูดาสอยู่ เราไม่ได้กาลังพูดเรื่ องไร้สาระ
แต่พูดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริ ง—และเจ้าไม่สามารถทาอะไรได้นอกจากเชื่อ
แม้ว่าผูค้ นจานวนมากจะทาการเสแสร้งแสดงความถ่อมใจ
แต่ในหัวใจของพวกเขาไม่มีอะไรนอกจากสระที่มีน้ าที่นิ่งไม่ขยับ คูน้ าที่มีน้ าเน่าเหม็น
ในขณะนี้มีผคู้ นเยี่ยงนี้มากเกินไปในคริสตจักร และพวกเจ้าก็คิดว่าเราไม่ตระหนักรู ้เรื่ องนี้โดยสิ้นเชิง วันนี้
วิญญาณของเราตัดสินใจแทนเรา และกล่าวคาพยานแทนเรา เจ้าคิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยหรื อ?
เจ้าคิดว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างนั้นหรื อเรื่ องความคิดคดภายในหัวใจของพวกเจ้า สิ่งต่างๆ
ที่เจ้าเก็บไว้ภายในหัวใจของเจ้า? มันง่ายอย่างนั้นเชียวหรื อที่จะเอาชนะพระเจ้า?
เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถปฏิบตั ิต่อพระองค์แบบไหนก็ได้ตามใจชอบของเจ้าอย่างนั้นหรื อ? ในอดีต
เราเป็ นกังวลด้วยเกรงว่าพวกเจ้าจะกลายเป็ นถูกบังคับ ดังนั้นเราจึงให้ความเป็ นอิสระแก่พวกเจ้าเรื่ อยมา
แต่มนุษยชาติก็ไร้ความสามารถที่จะบอกได้ว่าเราดีต่อพวกเขา และเมื่อเราให้หนึ่งคืบ พวกเขาก็เอาหนึ่งศอก
จงถามไปรอบๆ ท่ามกลางพวกเจ้าเอง: เราแทบไม่เคยจัดการกับใครเลย
และแทบไม่เคยตาหนิติเตียนใครเลยสักเล็กน้อย—
กระนั้นเราก็เข้าใจอย่างชัดเจนมากเกี่ยวกับแรงจูงใจและมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์
เจ้าคิดว่าพระเจ้าพระองค์เอง ผูท้ ี่พระเจ้าทรงกล่าวคาพยานให้ ทรงเป็ นผูโ้ ง่เขลากระนั้นหรื อ? ในกรณีน้ นั
เราพูดว่าเจ้าตามืดบอดเกินไป! เราจะไม่ตีแผ่เจ้า แต่พวกเรามาดูกนั ว่าเจ้าจะชัว่ ช้าได้เพียงใด
พวกเรามาดูกนั ว่าบรรดากุศโลบายเล็กๆ อันแยบยลของเจ้าจะสามารถช่วยเจ้าให้รอดได้หรือไม่

หรื อการพยายามอย่างเต็มความสามารถของเจ้าเพื่อที่จะรักพระเจ้านั้นจะสามารถช่วยเจ้าให้รอดได้หรื อไม่ วันนี้
เราจะไม่กล่าวโทษเจ้า
พวกเรามารอกันจนกระทัง่ ถึงเวลาของพระเจ้าเพื่อที่จะได้เห็นว่าพระองค์จะทรงลงทัณฑ์อนั สาสมแก่เจ้าอย่างไร
เราไม่มีเวลาสาหรับการคุยเล่นอย่างเปล่าประโยชน์กบั เจ้าในขณะนี้
และเราก็ไม่เต็มใจที่จะเลื่อนงานที่ยงิ่ ใหญ่กว่าของเราออกไปเพียงเพื่อเจ้าเท่านั้น
หนอนแมลงเยี่ยงเจ้าไม่คู่ควรกับเวลาที่พระเจ้าต้องใช้เพื่อจัดการกับเจ้า—ดังนั้น
พวกเรามาดูกนั ว่าเจ้าจะเหลวไหลได้เพียงใด ผูค้ นเยี่ยงนี้ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความรู ้เรื่ องพระเจ้าแม้แต่น้อย
และพวกเขาก็ไม่มีความรักให้กบั พระองค์แม้แต่น้อย
และพวกเขาก็ยงั คงเฝ้าปรารถนาให้พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาว่าชอบธรรม—การนี้ไม่ใช่เรื่ องตลกหรอกหรือ?
เนื่องจากผูค้ นที่ซื่อสัตย์จริ งๆ นั้นมีจานวนน้อย เราจึงจะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดเตรี ยมชีวิตให้แก่มนุษย์ต่อไปเท่านั้น
เราจะทาเพียงสิ่งที่เราควรทาให้เสร็จสิ้นจนเสร็จสิ้นในวันนี้เท่านั้น แต่ในอนาคต
เราจะนาการลงทัณฑ์อนั สาสมมาสู่แต่ละคนตามสิ่งที่พวกเขาได้ทาลงไป เราได้พูดทั้งหมดทีม่ ีให้พูดไปแล้ว
เพราะแน่นอนว่านี่คอื งานที่เราทา เราทาเพียงสิ่งที่เราควรทาเท่านั้น และไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ควรทา อย่างไรก็ตาม
เราหวังว่าพวกเจ้าจะใช้เวลามากขึ้นในการคิดทบทวนว่า: จริ งๆ
แล้วความรู ้ของเจ้าในเรื่ องพระเจ้ามีมากเพียงใดที่เป็ นจริ ง?
เจ้าคือใครบางคนที่ได้ตอกตรึงพระเจ้ากับกางเขนอีกครั้งหรื อไม่ ถ้อยคาสุดท้ายของเราคือสิ่งนี้:
ความวิบตั ิจงบังเกิดแก่พวกที่ตรึ งกางเขนพระเจ้า
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เมื่อเจ้าเดินบนเส้นทางของวันนี้ อะไรคือการไล่ตามเสาะหาประเภทที่เหมาะสมที่สุด?
ในการไล่ตามเสาะหาของเจ้า เจ้าควรมองว่าตัวเจ้าเองเป็ นบุคคลประเภทใด?
มันทาให้เจ้าต้องรู ้ว่าเจ้าควรเข้าหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเจ้าในวันนี้อย่างไร
ไม่ว่ามันจะเป็ นการทดสอบหรื อความยากลาบากทั้งหลาย หรือการตีสอนและการสาปแช่งอย่างไร้ความปรานี
เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดแล้ว เจ้าควรทบทวนสิ่งเหล่านี้อย่างพิถพี ิถนั ในทุกกรณี
เหตุใดเราจึงพูดเช่นนี้? เราพูดเช่นนี้เพราะว่าในที่สุดแล้ว
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเจ้าในวันนี้คือการทดสอบในช่วงเวลาสั้นๆ ที่อุบตั ิข้ นึ ซ้ าแล้วซ้ าอีก บางที
ตามความเห็นของเจ้าแล้วการทดสอบเหล่านี้ไม่ได้รบกวนต่อจิตวิญญาณเป็ นพิเศษ
และดังนั้นเจ้าจึงปล่อยให้สิ่งต่างๆ ล่องลอยไปตามครรลองธรรมชาติของพวกมัน
และไม่คานึงถึงว่าการทดสอบเหล่านั้นเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าในการไล่ตามเสาะหาความก้าวหน้า
เจ้าช่างไร้ความคิดนัก!
ไร้ความคิดมากเสียจนเจ้าคิดถึงทรัพย์สินที่มีค่านี้ราวกับว่ามันเป็ นเมฆที่ลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาเจ้า
และเจ้าไม่ทะนุถนอมความล้าค่าของการตีที่รุนแรงเหล่านี้ซ่งึ กระหน่าลงมาครั้งแล้วครั้งเล่า—การตีที่ส้ นั
และที่ดูเหมือนจะมีน้ าหนักน้อยนิดสาหรับเจ้า—แต่กลับพิจารณาการตีเหล่านั้นด้วยการวางเฉยที่เย็นชา
ไม่นาพาใส่ใจ และปฏิบตั ิต่อการตีเหล่านั้นแค่เป็ นเพียงการตีโดยบังเอิญเท่านั้น เจ้าช่างโอหังเหลือเกิน!
กับการโจมตีที่ดุดนั เหล่านี้ การโจมตีที่คล้ายคลึงกับพายุที่มาครั้งแล้วครั้งเล่า
เจ้าเพียงแสดงการมองข้ามแบบไร้มารยาทเท่านั้น บางครั้งเจ้าก็ไปไกลถึงขั้นยิ้มเยือกเย็นด้วยซ้ า
โดยเผยการแสดงความรู ้สึกที่ไม่แยแสโดยสิ้นเชิง—
เพราะเจ้าไม่เคยได้คิดกับตัวเจ้าเองเลยสักครั้งว่าเหตุใดเจ้าจึงต้องทนทุกข์กบั “โชคร้ายต่างๆ” เช่นนี้อยู่ร่ าไป
เป็ นไปได้หรื อว่าเราไม่ยุติธรรมกับมนุษย์อย่างโจ่งแจ้ง?
เราทาให้มนั เป็ นธุระของเราที่ตอ้ งจ้องจับผิดเจ้ากระนั้นหรื อ?
ถึงแม้ว่าปัญหาที่มีกบั เชาวน์ปัญญาของเจ้าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับที่เราได้พรรณนาไป
แต่เจ้าก็ได้แต่งแต้มภาพที่เพียบพร้อมของโลกภายในของเจ้ามานานแล้ว
โดยผ่านทางความสารวมภายนอกของเจ้า ไม่มีความจาเป็ นสาหรับเราแต่อย่างใดที่จะต้องบอกเจ้าว่า
สิ่งเดียวที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในส่วนลึกของหัวใจของเจ้าคือคาผรุสวาทที่ดิบเถื่อนและร่ องรอยอันเลือนรางของความเ
ศร้าใจที่คนอื่นแทบจะมองไม่เห็น เพราะเจ้ารู ้สึกว่าไม่ยุติธรรมเหลือเกินที่ได้ทนทุกข์กบั การทดสอบเช่นนี้
เจ้าจึงด่าทอ และเพราะการทดสอบต่างๆ ทาให้เจ้ารู ้สึกถึงความอ้างว้างของโลก เจ้าจึงเต็มไปด้วยความหดหู่ใจ
แทนที่จะมองว่าการตีซ้ าๆ เหล่านี้และการกระทาเพื่อบ่มวินัยเป็ นการคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุด

เจ้ากลับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นการสร้างปัญหาอย่างไร้สติของฟ้าสวรรค์ หรื อไม่ก็เป็ นการลงทัณฑ์ที่เหมาะกับเจ้า
เจ้าช่างรู ้เท่าไม่ถึงการณ์เหลือเกิน! เจ้ากักเก็บเวลาดีๆ ไว้ในความมืดอย่างไร้ความปรานี ครั้งแล้วครั้งเล่า
เจ้ามองดูการทดสอบและการกระทาเพื่อบ่มวินยั ที่น่าอัศจรรย์เป็ นดัง่ การโจมตีจากศัตรู ของเจ้า
เจ้าไม่รู้วิธีที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเจ้า และเจ้าเต็มใจที่จะพยายามทาตามนั้นน้อยลงด้วยซ้ า
เพราะเจ้าไม่เต็มใจที่จะได้รับสิ่งใดจากการตีสอนซ้ าๆ นี้ ซึ่งก็โหดร้ายด้วยสาหรับเจ้า
เจ้าไม่ได้ทาความพยายามใดๆ ที่จะสารวจค้นหรื อท่องสารวจ
และเพียงแค่ปล่อยตัวเองให้เป็ นไปตามชะตากรรมของเจ้า ไปที่ใดก็ตามที่มนั นาทางเจ้าไป
สิ่งที่สาหรับเจ้าแล้วดูเหมือนว่าเป็ นการกระทาเพื่อสั่งสอนที่โหดร้ายไม่ได้เปลีย่ นแปลงหัวใจของเจ้า
อีกทั้งการสัง่ สอนเหล่านั้นไม่ได้เข้ายึดครองหัวใจของเจ้า แต่กลับทิ่มแทงเจ้าที่หัวใจแทน เจ้าเห็นว่า
“การตีสอนที่โหดร้าย” นี้เป็ นแค่เพียงศัตรู ของเจ้าในชีวิตนี้เท่านั้น และดังนั้นเจ้าจึงไม่ได้รับอะไรเลย
เจ้าช่างมองตนเองเป็ นฝ่ ายถูกเสมอมากเหลือเกิน! เจ้าไม่ค่อยจะเชื่อว่าเจ้าทนทุกข์กบั การทดสอบต่างๆ
เช่นนี้ก็ดว้ ยเหตุแห่งความน่าเหยียดหยามของเจ้าเอง แต่เจ้ากลับถือว่าตัวเจ้าเองโชคร้าย
โดยพูดมากยิง่ ขึ้นไปอีกว่าเรามักจะจ้องจับผิดเจ้าอยู่เสมอแทน และบัดนี้ที่สิ่งทั้งหลายได้มาถึงยังทางผ่านนี้แล้ว
เจ้ามีความรู ้จริ งๆ มากเพียงใดเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดและทา?
จงอย่าคิดว่าเจ้าเป็ นอัจฉริ ยบุคคลแต่กาเนิดโดยธรรมชาติ ที่ต่ากว่าฟ้าสวรรค์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แต่สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไม่มีสิ้นสุด เจ้าห่างไกลจากการเป็ นคนฉลาดกว่าผูอ้ ื่นใด—
และอาจกล่าวได้ดว้ ยซ้ าว่ามันน่าชื่นชมเสียเหลือเกินที่เจ้าโง่กว่าผูค้ นบนแผ่นดินโลกผูท้ ี่มีเหตุผลคนใดๆ
มากเพียงใด เพราะเจ้าคิดถึงตัวเองอย่างสูงส่งเกินไป และไม่เคยได้มสี านึกรับรูถ้ ึงปมด้อยเลย
ราวกับว่าเจ้าสามารถมองทะลุการกระทาของเราลงไปถึงรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด
ในประเด็นที่เป็ นข้อเท็จจริ งนั้น เจ้าคือใครสักคนทีโ่ ดยพืน้ ฐานแล้วขาดพร่ องเหตุผล
เพราะเจ้าไม่รู้เลยสักนิดว่าเราตั้งใจที่จะทาอะไร
และเจ้าตระหนักรู ้น้อยยิ่งกว่าด้วยซ้ าว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ตอนนี้
และดังนั้นเราจึงพูดว่าเจ้าไม่แม้แต่จะเท่าเทียมกับชาวนาแก่ๆ ที่กาลังทางานหนักบนแผ่นดิน
ชาวนาที่ไม่ได้มีความล่วงรู ้แม้แต่นอ้ ยถึงชีวิตมนุษย์
แต่ก็ยงั มอบความไว้วางใจทั้งหมดของเขาไว้กบั พระพรแห่งฟ้าสวรรค์เมื่อเขาทาการเพาะปลูกบนแผ่นดิน
เจ้าไม่เจียดความคิดแม้เพียงวินาทีเดียวให้กบั ชีวิตของเจ้า เจ้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชื่อเสียง
และเจ้ายังคงมีความรู ้จกั ตัวเองใดๆ น้อยกว่า เจ้าช่าง “อยู่เหนือเรื่องทั้งหมด” เหลือเกิน!
ตัดตอนมาจาก “พวกที่ไม่เรียนรู้และยังคงไม่รู้เท่าทัน: พวกเขาไม่ใช่สัตว์เดียรัจฉานหรอกหรือ?” ใน
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สาหรับคาสอนที่เราได้มอบให้พวกเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่านั้น
พวกเจ้าได้ผลักไสมันไปไว้ที่ดา้ นหลังของจิตใจของเจ้ามานานแล้ว
กระทัง่ ถึงจุดที่ปฏิบตั ิต่อคาสอนเหล่านั้นเหมือนของเล่นไว้ฆ่าเวลาในชัว่ ขณะที่อยู่เฉยๆ ของพวกเจ้า
ทั้งหมดเหล่านี้พวกเจ้ามักจะคานึงถึงในแง่ที่เป็ น “ยันต์” ส่วนตัวของพวกเจ้าเองเสมอ เมื่อถูกซาตานกล่าวหา
เจ้าก็อธิษฐาน เมื่อมีความคิดเชิงลบ เจ้าก็ตกอยู่ในการหลับลึก เมื่อมีความสุข เจ้าก็วงิ่ วุ่นไปมาอย่างลาพอง
เมื่อเราดุด่าเจ้า เจ้าก็คานับและพินอบพิเทา และต่อมา ทันทีที่เจ้าไปจากเบื้องหน้าเรา
เจ้าก็หัวเราะด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น เจ้ารู ้สึกอยู่เหนือคนอื่นทั้งหมด
แต่เจ้าไม่เคยมองเห็นตัวเจ้าเองโอหังที่สุด และมีแต่สูงส่งยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ เท่านั้น อิ่มเอิบใจ
และหยิ่งผยองเกินคาบรรยาย บรรดา “สุภาพบุรุษหนุ่ม” “สาวน้อยวัยเยาว์” “ขุนนาง” และ “ท่านผูห้ ญิง”
ผูท้ ี่ไม่เรี ยนรู ้ และยังคงไม่รู้เท่าทัน จะคานึงถึงวจนะของเราว่าเป็ นสมบัติล้าค่าได้อย่างไร?
เราขอถามเจ้าอีกครั้งว่า เจ้าได้เรี ยนรู ้อะไรกันแน่จากวจนะของเราและงานของเราในเวลานานมากเช่นนี้?
ไม่ใช่ว่าเจ้าได้มีความชานาญมากยิ่งขึ้นแล้วในการหลอกลวงของเจ้าหรอกหรื อ?
หรื อมีความภูมิฐานมากยิ่งขึ้นในเนื้อหนังของเจ้า? หรื อมีความไม่เคารพมากยิ่งขึ้นในท่าทีของเจ้าต่อเรา?
เราบอกเจ้าตรงๆ ว่า เป็ นงานทั้งหมดนี้ที่เราได้ทาไปนี่เองที่ได้ทาให้เจ้า ผูเ้ คยมีความกล้าของหนูตวั หนึ่ง
ได้เกิดมีใจกล้ามากขึ้น ความกังวลใจที่เจ้ารู ้สึกต่อเราลดน้อยลงในแต่ละวันที่ผ่านไป เพราะเราเปี่ ยมปรานีเกินไป
และไม่เคยได้กาหนดใช้บทลงโทษกับเนื้อหนังของเจ้าโดยวิธีการที่รุนแรง บางที ขณะที่เจ้ามองเห็นมัน
เราอาจเพียงแค่กาลังพูดวจนะที่แข็งกร้าว—แต่มีบ่อยครั้งกว่ามากในกรณีที่เราแสดงให้เจ้าเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
และเราแทบไม่เคยติเตียนเจ้าต่อหน้าของเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้นเรากาลังให้อภัยต่อความอ่อนแอของเจ้าตลอดมา
และเป็ นเพราะสิ่งนี้ท้งั สิ้น เจ้าจึงปฏิบตั ิต่อเราเฉกเช่นงูที่ปฏิบตั ิต่อชาวนาผูใ้ จดี เราเลื่อมใสทักษะระดับสูงสุด
และความเฉียบแหลมในพลังการสังเกตการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยงิ่ นัก! เราขอบอกความจริงหนึ่งกับเจ้าว่า
วันนี้มนั สาคัญน้อยมากว่าเจ้ามีหัวใจแห่งความเคารพหรือไม่ เราทั้งไม่ร้อนใจและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการนั้น
แต่เราก็ตอ้ งบอกเจ้าเช่นนี้ดว้ ยว่า เจ้า “บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ” ผูน้ ้ี ผูไ้ ม่เรี ยนรู ้และยังคงไม่รู้เท่าทัน
ในท้ายที่สุดจะถูกทาให้พงั ครื นโดยความฉลาดเล็กน้อยแบบชื่นชมตัวเองของเจ้า—
เจ้าจะเป็ นผูท้ ี่ทนทุกข์และถูกตีสอน เราจะไม่โง่พอที่จะร่ วมทางกับเจ้าในขณะที่เจ้ายังทนทุกข์ต่อไปในนรก
เพราะเราไม่ใช่ประเภทเดียวกับเจ้า จงอย่าลืมว่าเจ้าเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างที่ได้ถกู สาปแช่งโดยเราแล้ว
แต่ก็ยงั ถูกสอนและช่วยให้รอดโดยเราด้วยเช่นกัน และไม่มีอะไรเลยในตัวเจ้าที่เราจะลังเลใจที่จะผละไป
ในเวลาใดก็ตามที่เราทางานของเรา เราไม่เคยถูกจากัดโดยบุคคล อุบตั ิการณ์ หรือวัตถุใดๆ
ท่าทีของเราและทรรศนะของเราที่ตรงข้ามกับมวลมนุษย์ยงั คงเหมือนเดิมตลอดมา

เราไม่ได้มีใจโน้มเอียงไปหาเจ้าโดยเฉพาะเจาะจงเพราะเจ้าเป็ นส่วนหนึ่งที่ยนื่ ออกมาของการบริ หารจัดการของเ
รา และห่างไกลจากการเป็ นสิ่งพิเศษกว่าที่สิ่งอืน่ ใดเป็ น นี่คือคาแนะนาของเราต่อเจ้า
เจ้าต้องจาไว้ตลอดเวลาว่าเจ้าไม่ใช่อะไรมากไปกว่าสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า!
ถึงแม้ว่าเจ้าอาจแบ่งปันการดารงอยู่ของเจ้าร่ วมกันกับเรา เจ้าควรรู ้จกั อัตลักษณ์ของเจ้าเอง
จงอย่าคิดถึงตัวเจ้าเองอย่างสูงส่งเกินไป ต่อให้เราไม่ดุว่าเจ้า หรื อจัดการกับเจ้า
แต่ทกั ทายเจ้าด้วยใบหน้าที่ยมิ้ แย้ม นี่ก็ไม่พอที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าเป็ นประเภทเดียวกันกับเรา เจ้า—
เจ้าควรรู ้ว่าตัวเจ้าเองเป็ นผูห้ นึ่งที่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง ไม่ใช่ความจริ งนั้นเอง!
เจ้าต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกับวจนะของเรา เจ้าไม่สามารถหลีกหนีการนี้ได้
เราเร่ งเร้าเจ้าในระหว่างเวลาที่มีค่านี้ เมื่อเจ้ามีโอกาสที่หายากนี้ให้พยายามและเรี ยนรู ้บางสิ่งบางอย่าง
จงอย่าหลอกเรา เราไม่จาเป็ นต้องให้เจ้าใช้คาเยินยอเพื่อพยายามและหลอกลวงเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเรา
นั่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราโดยทั้งสิ้น แต่เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองเสียมากกว่า!
ตัดตอนมาจาก “พวกที่ไม่เรียนรู้และยังคงไม่รู้เท่าทัน: พวกเขาไม่ใช่สัตว์เดียรัจฉานหรอกหรือ?” ใน
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ตอนนี้ แต่ละวันที่พวกเจ้าใช้ชีวิตผ่านไปนั้นมีความสาคัญยิง่ ยวด
และมีความสาคัญสูงสุดต่อบั้นปลายของพวกเจ้าและชะตากรรมของพวกเจ้า ดังนั้น
พวกเจ้าจะต้องทะนุถนอมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้ามีวนั นี้ และหวงแหนความล้าค่าของแต่ละนาทีที่ผ่านไป
เจ้าต้องใช้เวลามากที่สุดเท่าที่เจ้าสามารถทาได้เพื่อให้ตวั เจ้าได้รับประโยชน์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
เพื่อที่ว่าเจ้าจะได้ไม่ใช้ชีวิตนี้ไปโดยไร้ค่า พวกเจ้าอาจรู ้สึกสับสนว่าทาไมเราจึงกล่าววจนะเช่นนั้น ว่ากันตามตรง
เราไม่พอใจแม้แต่น้อยกับพฤติกรรมของพวกเจ้าไม่ว่าคนใดก็ตาม
เนื่องจากความหวังที่เราเคยมีในตัวพวกเจ้านั้นไม่ใช่อย่างที่พวกเจ้าเป็ นในปัจจุบนั ด้วยเหตุน้ี เราจึงพูดได้ว่า:
พวกเจ้าแต่ละคนอยู่บนขอบแห่งอันตราย
และเสียงร้องขอความช่วยเหลือในอดีตและความทะเยอทะยานอยากที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ งและแสวงหาค
วามสว่างในครั้งก่อนของพวกเจ้ากาลังใกล้จะถึงบทอวสานแล้ว
นี่คือการแสดงการตอบสนองรอบสุดท้ายของพวกเจ้า และเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยคาดหวัง
เราไม่ปรารถนาที่จะพูดตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริง เพราะว่าพวกเจ้าได้ทาให้เราผิดหวังเป็ นอย่างยิง่
บางทีพวกเจ้าคงไม่ปรารถนาที่จะยอมรับเรื่ องนี้โดยจานน ไม่ปรารถนาที่จะเผชิญหน้ากับความเป็ นจริ ง —
กระนั้น เราต้องถามเรื่ องนี้กบั พวกเจ้าอย่างจริงจังว่า ในช่วงหลายปี มานี้
หัวใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยอะไรกันแน่? หัวใจของพวกเจ้าจงรักภักดีต่อใคร?
จงอย่าพูดว่าคาถามเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไร้ที่มา และจงอย่าถามเราว่าทาไมเราจึงได้ถามถึงเรื่ องเหล่านั้น จงรู ้ไว้ว่า
เป็ นเพราะว่าเรารู ้จกั พวกเจ้าดีเกินไป ใส่ใจพวกเจ้ามากเกินไป
และได้ลงทุนหัวใจของเรามากเกินไปในความประพฤติและการกระทาทั้งหลายของพวกเจ้าที่เราได้เรี ยกร้องให้
พวกเจ้าอธิบายโดยไม่หยุดหย่อน และได้แบกรับความยากลาบากที่ขมขื่นยิง่ ขึ้น กระนั้น
พวกเจ้าก็ไม่ได้ตอบแทนเราด้วยสิ่งใดมากไปกว่าความไม่แยแสและการยอมจานนที่เกินทน
พวกเจ้าสะเพร่ าต่อเราเหลือคณา เป็ นไปได้หรือไม่ที่เราจะไม่รูส้ ิ่งใดในเรื่ องนี้เลย? หากนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเชื่อ
มันก็เป็ นการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งต่อไปอีกว่าพวกเจ้าไม่ได้ปฏิบตั ิต่อเราด้วยความมีน้ าใจอย่างแท้จริ ง และดังนั้น
เราจึงกล่าวว่า พวกเจ้ากาลังฝังหัวของพวกเจ้าไว้ในทราย
พวกเจ้าทั้งหมดฉลาดมากเสียจนไม่รู้แม้กระทัง่ ว่าพวกเจ้ากาลังทาอะไรกันอยู่—เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้าจะใช้อะไรเพื่อให้คาอธิบายแก่เราเล่า?
คาถามที่น่าเป็ นห่วงที่สุดสาหรับเราก็คือ แท้จริงแล้วหัวใจของพวกเจ้าจงรักภักดีต่อใคร เราหวังอีกด้วยว่า
พวกเจ้าแต่ละคนจะพยายามรวบรวมความคิด
และถามตัวของพวกเจ้าเองว่าพวกเจ้าจงรักภักดีต่อใครและพวกเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อใคร

บางทีพวกเจ้าคงไม่เคยให้การพิจารณาต่อคาถามเหล่านี้อย่างถี่ถว้ น ดังนั้น
จะเป็ นอย่างไรหากเราเปิ ดเผยคาตอบให้พวกเจ้ารู ้?
ใครก็ตามที่มีความทรงจาจะยอมรับข้อเท็จจริงนี้ที่ว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาเองและจงรักภักดีต่อตัวเขาเอง
เราไม่เชื่อว่าคาตอบของพวกเจ้านั้นถูกต้องทั้งหมด
เนื่องจากพวกเจ้าแต่ละคนนั้นดารงอยู่ในชีวิตของพวกเจ้าแต่ละคน
และแต่ละคนก็กาลังต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกข์ของพวกเจ้าเอง เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเจ้าจึงจงรักภักดีต่อผูค้ นที่พวกเจ้ารักและสิ่งต่างๆ ที่ทาให้พวกเจ้าพอใจ
พวกเจ้าไม่ได้จงรักภักดีต่อตัวพวกเจ้าเองโดยสิ้นเชิง เพราะพวกเจ้าแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากผูค้ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวัตถุสิ่งของทั้งหลายรอบๆ ตัวพวกเจ้า
พวกเจ้าจึงไม่ได้จงรักภักดีต่อตัวพวกเจ้าเองอย่างแท้จริง
เรากล่าววจนะเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อลงนามรับรองการจงรักภักดีต่อตัวพวกเจ้าเอง
แต่เพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงความจงรักภักดีของพวกเจ้าต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เนื่องจากตลอดช่วงระยะเวลายาวนานหลายปี น้นั เรายังไม่เคยได้รับความรักภักดีจากพวกเจ้าคนใดเลย
พวกเจ้าได้ติดตามเรามาตลอดช่วงหลายปี น้ี กระนั้นก็ยงั ไม่เคยมอบความจงรักภักดีให้เราแม้เพียงสักนิดเดียว
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเจ้ากลับวนเวียนอยู่กบั ผูค้ นที่พวกเจ้ารักและสิ่งต่างๆ ที่ทาให้พวกเจ้าพอใจ—
มากถึงขนาดที่ว่าตลอดเวลานั้น และไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดก็ตาม
เจ้าเก็บผูค้ นและสิ่งเหล่านั้นไว้ใกล้หัวใจเจ้าและไม่เคยทอดทิ้งผูค้ นและสิ่งเหล่านั้นเลย
เมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้ากลายเป็ นกระหายหรื อกระตือรื อร้นในสิ่งหนึ่งสิง่ ใดที่พวกเจ้ารัก
มันเกิดขึ้นในขณะที่พวกเจ้ากาลังติดตามเรา หรื อแม้แต่ในขณะที่พวกเจ้ากาลังฟังวจนะของเรา ดังนั้น
เราจึงบอกว่าพวกเจ้ากาลังใช้ความจงรักภักดีที่เราขอจากพวกเจ้า ไปจงรักภักดีและทะนุถนอม “สัตว์เลี้ยง”
ของพวกเจ้าแทน แม้ว่าพวกเจ้าอาจพลีอุทิศสิ่งหนึ่งหรื อสองสิ่งให้เรา
มันก็ไม่ได้เป็ นตัวแทนถึงทั้งหมดของพวกเจ้า และไม่ได้แสดงว่าเราคือผูท้ ี่พวกเจ้าจงรักภักดีอย่างแท้จริง
พวกเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ที่พวกเจ้าหลงใหล คนบางคนจงรักภักดีต่อบุตรชายและบุตรสาว
คนอื่นๆ จงรักภักดีต่อสามี ภรรยา ความร่ ารวย การงาน ผูบ้ งั คับบัญชา สถานภาพ หรื อผูห้ ญิง
พวกเจ้าไม่เคยรู ้สึกเหนื่อยล้าหรือราคาญใจกับสิ่งต่างๆ ที่พวกเจ้าจงรักภักดี แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเจ้ากลับกระหายมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเพื่อที่จะครอบครองสิ่งเหล่านี้ในปริ มาณที่มากขึ้น และคุณภาพที่สูงขึ้น
และพวกเจ้าก็ไม่เคยล้มเลิก เราและวจนะของเรามักจะถูกผลักไปอยู่หลังสิ่งต่างๆ ที่พวกเจ้ากระตือรื อร้น
และพวกเจ้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องจัดลาดับวจนะของเราไว้ทา้ ยสุด
มีแม้กระทัง่ ผูท้ ี่เว้นตาแหน่งสุดท้ายนี้ไว้เพื่อสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาจงรักภักดีซ่ึงพวกเขายังไม่คน้ พบ

ไม่เคยมีร่องรอยของเราในหัวใจของพวกเขาเลยแม้แต่น้อย พวกเจ้าอาจคิดว่าเราขอจากพวกเจ้ามากเกินไป
หรื อเรากล่าวหาพวกเจ้าอย่างผิดๆ—แต่พวกเจ้าเคยคิดสักครั้งหรื อไม่ถึงข้อเท็จจริ งที่ว่า
ในขณะที่พวกเจ้ากาลังใช้เวลาอย่างมีความสุขกับครอบครัวของพวกเจ้าอยู่น้ นั
พวกเจ้าไม่เคยจงรักภักดีต่อเราเลยแม้แต่สักครั้งเดียว? ในช่วงเวลาอย่างนี้
มันไม่ทาให้พวกเจ้าเจ็บปวดหรอกหรื อ? เมือ่ หัวใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยความชื่นบานยินดี
และได้รับบาเหน็จรางวัลสาหรับการลงแรงของพวกเจ้า
พวกเจ้าไม่รู้สึกท้อใจที่ไม่ได้จดั หาความจริงที่เพียงพอให้กบั ตัวพวกเจ้าเองหรอกหรื อ?
พวกเจ้าร่ าไห้ให้กบั การไม่ได้รับการรับรองจากเราเมื่อใด?
พวกเจ้าบีบเค้นสมองของพวกเจ้าและยอมรับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเพื่อบุตรชายและบุตรสาวของพวกเจ้
า กระนั้นพวกเจ้าก็ยงั คงไม่พึงพอใจ ยังคงเชื่อว่าพวกเจ้ายังไม่ได้ขยันหมัน่ เพียรแทนพวกเขา
ยังไม่ได้ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าสามารถทาได้เพื่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม กับเราแล้ว
พวกเจ้าจะสะเพร่ าและไม่ระมัดระวังอยู่เสมอ เราอยู่ในความทรงจาของพวกเจ้าเท่านั้น
แต่เราไม่ได้คงอยู่ในหัวใจของพวกเจ้า พวกเจ้าไม่รู้สึกถึงการอุทิศและความพยายามของเราตลอดไป
และพวกเจ้าก็ไม่เคยมีความขอบคุณกับสิ่งเหล่านั้นเลย เจ้าเพียงแค่พิจารณาไตร่ ตรองเป็ นเวลาสั้นๆ
และเชื่อว่าการทาเช่นนี้จะเพียงพอแล้ว “ความจงรักภักดี” เช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราโหยหามาแสนนาน
แต่เป็ นสิ่งซึ่งเราดูหมิ่นมาตลอด แต่กระนั้น ไม่ว่าเราจะพูดอะไร
พวกเจ้าก็ยงั คงยอมรับเพียงแค่หนึ่งหรื อสองเรื่ องเท่านั้น พวกเจ้าไม่สามารถยอมรับเรื่ องนี้ได้ท้งั หมด
เนื่องจากพวกเจ้าทุกคน “มัน่ ใจ” มาก และพวกเจ้าก็มกั จะเลือกเฟ้นว่าจะยอมรับอะไรจากวจนะที่เราได้กล่าวไว้
หากพวกเจ้ายังคงเป็ นอย่างนี้อยู่ในวันนี้
เรามีวิธีการบางอย่างสาหรับการจัดการกับความมัน่ ใจในตัวเองของพวกเจ้า—และที่มากกว่านั้นคือ
เราจะทาให้พวกเจ้ารับรู ้ว่าวจนะของเราทั้งหมดนั้นเป็ นจริ งแท้ และว่าไม่มีวจนะใดของเราทีบ่ ิดเบือนข้อเท็จจริ ง
ตัดตอนมาจาก “เจ้าจงรักภักดีต่อใคร?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 333
หากเราจะวางเงินจานวนหนึ่งตรงหน้าพวกเจ้าตอนนี้ และให้พวกเจ้ามีอิสระในการเลือก—
และหากเราไม่กล่าวโทษพวกเจ้าเนื่องจากตัวเลือกของพวกเจ้า—เมื่อนั้น
พวกเจ้าส่วนใหญ่คงจะเลือกเงินและละทิ้งความจริง
คนที่ดีกว่าในหมู่พวกเจ้าคงจะยอมละทิ้งเงินและเลือกความจริงอย่างลังเล
ในขณะที่ผทู้ ี่อยู่ระหว่างกลางคงจะหยิบฉวยเงินไว้ในมือข้างหนึ่งและความจริ งไว้ในมืออีกข้างหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
ธาตุแท้ของพวกเจ้าจะไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดหรอกหรื อ?
เมื่อต้องเลือกระหว่างความจริ งและสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าจงรักภักดี พวกเจ้าจะเลือกตัวเลือกนี้กนั ทุกคน
และทัศนคติของพวกเจ้าก็จะยังคงเป็ นเหมือนเดิม ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรื อ?
มีผูค้ นไม่มากนักในหมู่พวกเจ้าที่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างถูกและผิดมิใช่หรือ?
ในการแข่งกันระหว่างด้านบวกกับด้านลบ ดาและขาว
พวกเจ้าตระหนักรู ้อย่างแน่นอนถึงตัวเลือกที่พวกเจ้าได้เลือกระหว่างครอบครัวกับพระเจ้า ลูกๆ กับพระเจ้า
สันติสุขกับการแตกแยก ความร่ ารวยกับความยากจน สถานภาพกับความธรรมดาสามัญ
การได้รับการสนับสนุนกับการถูกทิง้ ขว้าง เป็ นต้น ระหว่างครอบครัวที่สงบสุขกับครอบครัวที่แตกแยก
พวกเจ้าได้เลือกอย่างแรก และเลือกเช่นนั้นโดยไม่ลงั เล ระหว่างความร่ ารวยและหน้าที่
พวกเจ้าได้เลือกอย่างแรกอีกครั้ง และยิง่ ขาดความตั้งใจที่จะกลับเข้าฝั่ง[ก]
ระหว่างความหรู หราฟุ่มเฟื อยกับความยากจน พวกเจ้าได้เลือกอย่างแรก เมื่อต้องเลือกระหว่างบุตรชาย บุตรสาว
ภรรยาและสามีของพวกเจ้า กับเรา พวกเจ้าได้เลือกอย่างแรก และระหว่างมโนคติอนั หลงผิดกับความจริ ง
พวกเจ้าได้เลือกอย่างแรกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้เผชิญกับการกระทาอันชัว่ ร้ายทั้งหลายในทุกรู ปแบบของพวกเจ้า
เราก็เพียงหมดความเชื่อในตัวพวกเจ้าแล้วเท่านั้น
เราเพียงประหลาดใจเท่านั้นที่หัวใจของพวกเจ้าต้านทานการทาให้อ่อนลงยิง่ นัก
ชัดเจนแล้วว่าหลายปี แห่งการมอบอุทิศและความพยายามนั้นไม่ได้นาพาอะไรมาให้เรามากไปกว่าการทอดทิ้งแ
ละความสิ้นหวังของพวกเจ้า แต่ความหวังของเราที่มีต่อพวกเจ้าเติบโตไปพร้อมกับแต่ละวันที่ผ่านไป
เนื่องจากวันของเราได้ถูกแผ่วางต่อหน้าทุกคนอย่างสมบูรณ์แล้ว กระนั้น
พวกเจ้าก็ยงั ยืนกรานที่จะแสวงหาสิง่ ที่มืดมนและชัว่ ร้ายทัง้ หลาย
และปฏิเสธที่จะคลายมือของเจ้าที่ยึดจับสิ่งเหล่านั้นไว้ เช่นนั้นแล้ว บทอวสานของพวกเจ้าจะเป็ นอย่างไร?
พวกเจ้าเคยให้การคิดคานึงถึงเรื่ องนี้อย่างรอบคอบหรื อไม่? หากพวกเจ้าถูกขอให้เลือกอีกครั้ง
แล้วจุดยืนของพวกเจ้าจะเป็ นอย่างไร? มันจะยังคงเป็ นอย่างแรกอยูอ่ ีกหรื อไม่?
พวกเจ้ายังจะนาความผิดหวังและความโศกเศร้าที่น่าเวทนามาสู่เราอยู่หรื อไม่?

หัวใจของพวกเจ้ายังจะมีความอบอุ่นอันน้อยนิดเพียงอย่างเดียวอยู่หรื อไม่?
พวกเจ้ายังจะไม่ตระหนักรู ้ว่าต้องทาอะไรเพือ่ ชูใจเราอยู่หรือไม่? ณ เวลานี้ พวกเจ้าจะเลือกอะไร?
เจ้าจะนบนอบต่อวจนะของเราหรื อจะเหนื่อยล้าต่อวจนะเหล่านั้น?
วันของเราได้ถูกแผ่วางต่อสายตาของพวกเจ้าแล้ว และสิ่งที่พวกเจ้าเผชิญคือชีวิตใหม่และจุดเริ่ มต้นใหม่
อย่างไรก็ตาม เราต้องบอกพวกเจ้าว่าจุดเริ่ มต้นนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นของงานใหม่ที่ผ่านมา
แต่เป็ นการสรุ ปปิ ดตัวของงานเก่า นั่นคือ นี่เป็ นฉากสุดท้าย
เราคิดว่าพวกเจ้าทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งใดที่ผิดปกติเกี่ยวกับจุดเริ่ มต้นนี้ อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งในไม่ช้า
พวกเจ้าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของจุดเริ่ มต้นนี้ ดังนั้น
เรามาเคลื่อนผ่านมันไปด้วยกันและต้อนรับฉากสุดท้ายที่จะมาถึงกันเถิด! อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ทาให้เรายังกังวลต่อไปเกีย่ วกับพวกเจ้าก็คือว่า เมื่อเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมและความยุติธรรม
พวกเจ้ามักจะเลือกอย่างแรกอยู่เสมอ แต่กระนั้น นัน่ เป็ นเรื่ องในอดีตของพวกเจ้าไปหมดแล้ว
เราก็หวังที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นอดีตของพวกเจ้าเช่นกัน
แม้ว่านี่จะเป็ นสิ่งที่ทาได้ลาบากยากเย็นอย่างมากก็ตาม ไม่ว่าอย่างไร เรามีวิธีที่ดียิ่งในการลืม นั่นก็คือ
จงปล่อยให้อนาคตมาแทนที่อดีต
และยอมให้เงาแห่งอดีตของพวกเจ้ามลายหายไปเพื่อแลกกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเจ้าในวันนี้
ด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องรบกวนพวกเจ้าให้ตดั สินใจเลือกอีกครั้ง นัน่ คือ จริงๆ แล้วพวกเจ้าจงรักภักดีต่อใครกันแน่?
ตัดตอนมาจาก “เจ้าจงรักภักดีต่อใคร?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. กลับเข้าฝั่ง: สุภาษิตจีน หมายถึง “กลับมาจากหนทางชัว่ ร้ายของเรา”
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เมื่อใดก็ตามที่พาดพิงถึงเรื่องของบั้นปลาย พวกเจ้าปฏิบตั ิต่อมันด้วยความจริ งจังเป็ นพิเศษ ยิง่ ไปกว่านั้น
มันเป็ นบางสิง่ ที่พวกเจ้าทุกคนล้วนมีความรู ้สึกอ่อนไหวด้วยเป็ นพิเศษ
ผูค้ นบางคนรอไม่ไหวที่จะโขกศีรษะของพวกเขากับพืน้
หมอบคารวะเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งบั้นปลายที่ดี
เรารู ้สึกได้อย่างเข้าใจในความกระหายร้อนรนของพวกเจ้าโดยไม่จาเป็ นต้องแสดงออกมาเป็ นคาพูดใด
มันไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่พวกเจ้าไม่ตอ้ งการให้เนื้อหนังของพวกเจ้าตกไปอยู่ในความวิบตั ิ
และที่เจ้าไม่ปรารถนายิ่งกว่านั้นก็คือการคล้อยเคลือ่ นลงไปสู่การลงโทษชัว่ นิรันดร์กาลในภายภาคหน้า
พวกเจ้าหวังเพียงเปิ ดโอกาสให้ตวั พวกเจ้าได้ดารงชีวิตอย่างเป็ นอิสระขึ้นอีกสักนิดและง่ายขึ้นอีกสักหน่อย
ฉะนี้พวกเจ้าจึงรู ้สึกอึดอัดปั่นป่ วนเป็ นพิเศษเมื่อใดก็ตามที่มีการพาดพิงถึงเรื่ องของบั้นปลาย โดยกลัวอยูล่ ึกๆ
ว่าหากเจ้าไม่ใส่ใจให้มากพอ เจ้าอาจทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง
และด้วยเหตุน้ นั จึงต้องรับการลงทัณฑ์อนั สาสมตามที่เจ้าสมควรได้รับ
พวกเจ้าไม่ลงั เลเลยที่จะยอมประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายของพวกเจ้า
และถึงขนาดที่พวกเจ้าหลายคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยลดเลี้ยวและกะล่อนเหลวไหลกลับกลายเป็ นสุภาพและจริ งใจเป็ น
พิเศษในบัดดล การปรากฏด้วยความจริงใจของพวกเจ้าทาให้ผคู้ นจับใจจนเข้ากระดูกดา แม้จะเป็ นเช่นนั้นก็ตาม
พวกเจ้าทุกคนต่างมีหัวใจอัน “ซื่อสัตย์”
และพวกเจ้าก็ได้เปิ ดเผยความลับในใจพวกเจ้ากับเราอย่างสม่าเสมอโดยไม่เก็บสิ่งใดไว้เบื้องหลังเลย
ไม่ว่าจะเป็ นข้อข้องใจ เล่ห์ลวง หรื อการอุทศิ ตน โดยรวมแล้ว พวกเจ้าได้ “สารภาพ”
สิ่งทั้งหลายอันมีสาระสาคัญที่นอนอยู่ภายในซอกมุมซึ่งลึกที่สุดของความเป็ นอยู่ของพวกเจ้าต่อเราอย่างซื่อสัตย์
ตรงไปตรงมายิง่ นัก แน่นอนว่าเราไม่เคยหาทางเลี่ยงอ้อมสิ่งเหล่านี้เลย
เพราะสิ่งเหล่านี้ลว้ นกลายเป็ นความคุน้ ชินเกินไปเสียแล้วสาหรับเรา
พวกเจ้าคงเลือกเข้าสู่ทะเลเพลิงเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายสุดท้ายของเจ้ามากกว่าจะเลือกเสียผมสักเส้นเพื่อให้ไ
ด้รับความเห็นชอบจากพระเจ้า ไม่ใช่ว่าเราเคร่ งครัดในหลักการกับพวกเจ้าจนเกินไป
หากแต่เป็ นเพราะพวกเจ้าขาดหัวใจแห่งการอุทิศตนจนเกินกว่าที่จะมาเผชิญหน้าโดยตรงกับทุกอย่างที่เราทา
พวกเจ้าอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เราเพิง่ เอ่ยไป ฉะนั้น ให้เราจัดเตรี ยมคาอธิบายอย่างง่ายให้แก่พวกเจ้าว่า
สิ่งที่พวกเจ้าต้องการหนักหนาไม่ใช่ความจริ งหรื อชีวิต
ทั้งยังไม่ใช่หลักการทั้งหลายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิของพวกเจ้า
นับประสาอะไรที่จะใช่งานอันอุตสาหะของเรา
หากแต่สิ่งที่พวกเจ้าต้องการนักหนาก็คือทุกสิ่งที่พวกเจ้าครองในเนื้อหนัง นั่นก็คอื ความอุดมด้วยโภคทรัพย์

สถานะ ครอบครัว ชีวิตสมรส และอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
พวกเจ้าไม่ได้ให้ความสาคัญกับงานและคาพูดของเราโดยสิ้นเชิง
ดังนั้นเราจึงสามารถสรุ ปรวบรวมความเชื่อของพวกเจ้าได้เป็ นคาหนึ่งคา นั่นก็คอื ขอไปที
พวกเจ้าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สัมฤทธิ์ในสิ่งทั้งหลายที่พวกเจ้าอุทิศตัวให้อย่างสมบูรณ์
แต่เราได้คน้ พบแล้วว่าพวกเจ้าจะไม่ทาแบบเดียวกันเพื่อประโยชน์ในเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า
ของพวกเจ้า พวกเจ้ากลับเพียงแค่อุทศิ ตัวมากกว่าคนอื่นและจริงจังแน่วแน่กว่าคนอืน่ เมื่อเทียบกัน
นี่คือเหตุที่เรากล่าวว่าคนที่ขาดหัวใจแห่งความจริ งใจสุดซึ้งคือคนที่ลม้ เหลวในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
จงคิดให้ถว้ นถี่เถิด—มีความล้มเหลวอยูม่ ากมายท่ามกลางพวกเจ้าหรือไม่?
พวกเจ้าควรที่จะรู ้ว่าความสาเร็จในเรื่ องการเชื่อในพระเจ้านั้น สัมฤทธิ์ได้ดว้ ยผลแห่งการกระทาของตัวผูค้ นเอง
เมื่อผูค้ นทาไม่สาเร็จ แต่กลับล้มเหลว นัน่ ก็เป็ นเพราะการกระทาของพวกเขาเองเช่นกัน
และไม่มีปัจจัยอื่นใดเลยที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
เราเชื่อว่าพวกเจ้าคงจะทาสิ่งใดก็ตามที่จาเป็ นเพื่อให้สัมฤทธิ์บางสิ่งซึ่งลาบากยากเย็นกว่าและพ่วงความทุกข์มาด้
วยยิง่ กว่าการที่เชื่อในพระเจ้า และเชื่อว่าพวกเจ้าคงจะปฏิบตั ิต่อสิ่งนั้นอย่างจริ งจังนัก
จริ งจังมากเสียจนพวกเจ้าคงจะไม่เต็มใจยอมผ่อนปรนในความผิดพลาดอันใดก็ตาม
เหล่านี้คือความพยายามอันไม่ยน่ ย่อหลายประเภทที่พวกเจ้าทั้งปวงนามาใส่ให้กบั ชีวิตของตัวเอง
พวกเจ้าถึงกับมีความสามารถที่จะหลอกลวงเนื้อหนังของเราได้ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมที่พวกเจ้าคงจะไม่หลอก
ลวงสมาชิกคนใดในครอบครัวของเจ้าเองเลย นี่คือพฤติกรรมอันสม่าเสมอของพวกเจ้า
และเป็ นหลักการในการดารงชีวิตของพวกเจ้า
พวกเจ้าไม่ได้ยงั คงกาลังฉายภาพโฉมหน้าอันจอมปลอมมาหลอกลวงเราเพื่อประโยชน์ในบั้นปลายของพวกเจ้า
เพื่อที่บ้นั ปลายของพวกเจ้าจะได้สวยงามเพียบพร้อมและเป็ นไปตามที่พวกเจ้าอยากได้อยากมีท้งั หมดหรอกหรื อ
? เราตระหนักรู ้ว่าการอุทิศตนของพวกเจ้าเป็ นไปแบบชัว่ คราว เช่นเดียวกับความจริ งใจของเจ้านั่นเอง
มิใช่หรอกหรื อที่ว่าความแน่วแน่ของพวกเจ้าและราคาที่พวกเจ้าจ่ายไปนั้น
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชัว่ ขณะปัจจุบนั เท่านั้น หาใช่เพื่ออนาคตไม่?
พวกเจ้าต้องการเพียงทุ่มเทความพยายามเฮือกสุดท้ายเพือ่ เพียรพยายามที่จะรักษาบั้นปลายอันสวยงามเอาไว้
ด้วยจุดมุ่งหมายในการต่อรองแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
พวกเจ้าไม่ได้พยายามครั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็ นหนี้ความจริงและยิง่ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งการชดใช้คืน
ให้แก่เราสาหรับราคาที่เราได้จ่ายไป กล่าวให้ส้นั ก็คือ
พวกเจ้าเต็มใจแค่นากุศโลบายอันฉลาดแยบยลมาใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเจ้าต้องการ
แต่จะไม่สู้รบแบบเปิ ดเผยเพื่อการนั้น นี่มิใช่ความปรารถนาจากใจจริงของพวกเจ้าหรอกหรือ?

พวกเจ้าต้องไม่อาพรางตัวเอง
และต้องไม่ทาให้สมองของพวกเจ้าวนเวียนอยูก่ บั เรื่ องของบั้นปลายจนถึงขนาดที่พวกเจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับ
ไม่จริ งหรอกหรื อว่าบทอวสานของพวกเจ้าจะได้ถูกกาหนดพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วในตอนสุดท้าย?
พวกเจ้าแต่ละคนควรทาหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ ด้วยหัวใจอันเปิ ดกว้างและซื่อสัตย์
และเต็มใจจะจ่ายราคาใดก็ตามที่จาเป็ น ดังที่พวกเจ้าได้พูดกันไว้ว่า เมื่อวันนั้นมาถึง
พระเจ้าจะไม่ทรงบกพร่ องต่อใครก็ตามที่ได้ทนทุกข์หรื อได้ยอมจ่ายราคาเพื่อพระองค์
ความเชื่อมัน่ เช่นนี้คือสิ่งที่ควรค่าแก่การยึดมัน่ ไว้ และถูกต้องแล้วที่พวกเจ้าไม่ควรจะลืมมันไป
ในหนทางนี้เท่านั้น เราจึงจะสามารถสบายใจได้ในเรื่ องเกี่ยวกับพวกเจ้า มิเช่นนั้น
พวกเจ้าก็จะเป็ นผูค้ นที่ทาให้เราไม่อาจสบายใจได้เลยตลอดกาล
และเจ้าจะกลายเป็ นวัตถุท้งั หลายที่เราไม่พิสมัยไปตลอดกาล
หากพวกเจ้าทุกคนสามารถทาตามมโนธรรมของตัวเองและทาเพื่อเราอย่างสุดความสามารถโดยไม่เหลือเผื่อแรงเ
ผื่อใจไปจากงานของเรา และอุทิศแรงกายแรงใจของเจ้าให้กบั งานข่าวประเสริ ฐของเราไปชัว่ ชีวิต เช่นนี้แล้ว
มีหรื อที่ใจของเราจะไม่ลงิ โลดบ่อยครั้งเพราะความชื่นบานในเรื่องของพวกเจ้า? เช่นนี้แล้ว
เราจึงจะสามารถโล่งใจในเรื่ องของพวกเจ้าได้อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ใช่หรื อไม่?
ช่างเป็ นความอดสูที่สิ่งที่พวกเจ้าทาได้น้ นั เป็ นเพียงเศษเสี้ยวอันน้อยนิดจนน่าเวทนาของสิ่งที่เราคาดหวัง
เมื่อเป็ นกรณีน้ี พวกเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงมาแสวงหาสิ่งที่พวกเจ้าหวังเอาจากเรา?
ตัดตอนมาจาก “ไปสู่บ้นั ปลาย” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บั้นปลายและชะตากรรมของพวกเจ้ามีความสาคัญยิง่ ต่อพวกเจ้า—เป็ นสิ่งที่สร้างความกังวลมหันต์
พวกเจ้าเชื่อว่า หากเจ้าไม่ทาสิ่งทั้งหลายด้วยความระมัดระวังยิง่ แล้ว
ย่อมจะหมายความว่าพวกเจ้าจบแล้วที่จะได้มีบ้นั ปลาย และเจ้าได้ทาลายชะตากรรมของตัวเจ้าเองไปแล้ว
แต่พวกเจ้าเคยเห็นหรื อไม่ว่า
ผูค้ นที่สละความพยายามเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายของพวกเขาแต่เพียงอย่างเดียวนั้น
เป็ นการตรากตราโดยเปล่าประโยชน์? ความพยายามเหล่านั้นไม่จริงแท้—
หากแต่เป็ นความจอมปลอมและเล่ห์ลวง หากเป็ นกรณีน้ีแล้ว
พวกที่ทางานเพียงเพือ่ เห็นแก่บ้นั ปลายของพวกเขานั้น
ย่อมอยู่บนธรณีประตูที่จะก้าวไปสู่ความปราชัยนัดสุดท้ายของพวกเขา
ด้วยว่าความล้มเหลวในความเชื่อในพระเจ้าของคนเรานั้นมีเหตุมาจากเล่ห์ลวง
เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ แล้วว่าเราไม่ชอบที่จะได้รับการยกยอหรื อป้อยอ
หรื อการปฏิบตั ิต่อเราด้วยความตื่นเต้นกุลีกุจอ
เราชอบคนซื่อสัตย์ที่เชิดหน้าเผชิญกับความจริ งของเราและความคาดหวังของเรา ที่ยิ่งมากไปกว่านั้นก็คือ
เราชอบเวลาที่ผคู้ นสามารถแสดงให้เห็นความอาทรและความคานึงถึงหัวใจของเราเป็ นที่สุด
และชอบเวลาที่พวกเขาสามารถถึงขั้นเลิกล้มทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อประโยชน์ของเรา
เฉพาะในหนทางนี้เท่านั้นหัวใจของเราจึงสามารถได้รับความชูใจ ณ ตอนนี้
เรื่ องเกี่ยวกับพวกเจ้าที่เราไม่ชอบนั้นมีมากเพียงใดกันเล่า? เรื่ องที่เราชอบเกี่ยวกับพวกเจ้าล่ะมีมากเพียงใด?
เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ไม่มีพวกเจ้าคนใดเลยได้ตระหนักถึงการสาแดงความอัปลักษณ์สารพัดทั้งหมดที่พวกเจ้าทุ่มอ
อกมาด้วยหวังประโยชน์ในบั้นปลายของพวกเจ้า?
ในหัวใจของเรา เราไม่ปรารถนาที่จะทาร้ายหัวใจดวงใดที่คิดบวกและใฝ่ สูง
และเรายิง่ ไม่ปรารถนาจะบัน่ ทอนแรงกายแรงใจของใครก็ตามที่กาลังทาหน้าที่ของตนโดยสัตย์ซื่อ กระนั้น
เราก็ตอ้ งย้าเตือนพวกเจ้าแต่ละคนถึงความไม่พอเพียงทั้งหลายของพวกเจ้าและดวงจิตอันโสมมที่นอนอยู่ในซอก
มุมที่ลึกที่สุดของหัวใจพวกเจ้า
เราทาเช่นนี้ดว้ ยหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถมอบถวายหัวใจที่แท้จริ งได้จนหมดเมื่ออยู่ต่อหน้าวจนะแห่งเรา
เพราะสิ่งที่เราเกลียดชังที่สุดนั้นคือเล่หล์ วงที่ผคู้ นมีต่อเรา เราหวังเพียงว่า ในช่วงระยะสุดท้ายแห่งงานของเรา
พวกเจ้าจะให้ผลงานที่ดีเด่นที่สุด และพวกเจ้าจะอุทิศตัวของพวกเจ้าโดยหมดทัง้ ดวงใจ
หาใช่เพียงครึ่งใจอีกต่อไปไม่ แน่นอนว่าเราเองก็หวังให้พวกเจ้าทุกคนสามารถมีบ้นั ปลายทีด่ ี
แต่แม้จะเป็ นเช่นนั้น เราก็ยงั มีขอ้ พึงประสงค์ของเรา นัน่ คือ

พวกเจ้าต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในการมอบถวายการอุทิศครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวเท่านั้นของเจ้าให้แก่เราจนหมด
สิ้น หากบางคนไม่มีการอุทิศตนครั้งเดียวนั้น เขาผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นสมบัติอนั ล้าค่าที่ซาตานครองอยู่อย่างแน่นอน
และเราจะไม่เก็บเขาไว้ใช้งานอีกต่อไป แต่จะส่งเขากลับบ้านไปให้พ่อแม่ของเขาดูแล
งานของเราคือความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่สาหรับพวกเจ้า
สิ่งที่เราหวังจะได้จากพวกเจ้าคือหัวใจที่ซื่อสัตย์และที่ใฝ่ สูง แต่จนบัดนี้แล้ว มือของเราก็ยงั ว่างเปล่าอยู่
จงตรองดูเถิด หากวันหนึ่งเรายังโศกสลดเป็ นนักหนาเกินกว่าวงเขตที่จะหาวาจามาบอกกล่าวแล้ว
ท่าทีของเราที่มีต่อพวกเจ้าจะเป็ นอย่างไร? ถึงตอนนั้น เราจะยังเป็ นมิตรต่อเจ้าเหมือนที่เราเป็ นในตอนนี้หรื อไม่?
ถึงตอนนั้นแล้ว ใจของเราจะยังสงบนิ่งได้เท่าตอนนี้หรื อไม่?
พวกเจ้าเข้าใจความรู ้สึกของบุคคลหนึ่งซึ่งได้ไถพรวนผืนนาไปอย่างอุตสาหะ
แต่ก็ยงั เก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้แม้สักเม็ดหรื อไม่?
พวกเจ้าเข้าใจหรื อไม่ว่าหัวใจของบุคคลหนึ่งจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดเมื่อเขาถูกจัดการด้วยการฟาดตบที่รุนแรง?
พวกเจ้าสามารถลิ้มรสชาติความขมขื่นของบุคคลหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปี่ ยมด้วยความหวัง
แต่ตอ้ งจากไปด้วยความร้าวฉานหรื อไม่?
พวกเจ้าเคยเห็นความโกรธเกรี้ยวที่ถูกปล่อยออกมาจากบุคคลหนึ่งซึ่งถูกยัว่ ยุอารมณ์หรื อไม่?
พวกเจ้าสามารถรู ้ถึงความกระหายร้อนรนต่อการล้างแค้นของบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับการปฏิบตั ดิ ว้ ยความเป็ นปฏิปั
กษ์และเล่ห์ลวงหรื อไม่? หากพวกเจ้าเข้าใจความรู ้สึกนึกคิดของผูค้ นเหล่านี้แล้ว
เราก็คิดว่าคงไม่ลาบากยากเย็นนักสาหรับพวกเจ้าที่จะจินตนาการถึงท่าทีที่พระเจ้าจะมีต่อพวกเจ้าในเวลาแห่งกา
รลงทัณฑ์อนั สาสมของพระองค์! สุดท้ายนี้
เราหวังให้พวกเจ้าทุกคนทุ่มความพยายามจริงจังเพื่อประโยชน์แห่งบั้นปลายของพวกเจ้าเอง แต่กระนั้น
เจ้าก็จงอย่านาวิถีทางที่เต็มไปด้วยเล่ห์ลวงมาใช้ในความพยายามนั้น มิฉะนั้นแล้ว
ใจของเราก็จะยังผิดหวังในตัวพวกเจ้าต่อไป และความผิดหวังเช่นนี้นาไปสู่สิ่งใดหรื อ?
พวกเจ้าไม่ได้กาลังหลอกตัวเองอยู่หรอกหรื อ?
พวกที่ขบคิดถึงบั้นปลายของตัวเองแต่ก็ยงั ทาให้มนั ล่มจมลงไปนั้น
เป็ นผูค้ นที่สามารถได้รับการช่วยให้รอดน้อยทีส่ ุด ต่อให้เขาจะกลายเป็ นฉุนเฉียวและบันดาลโทสะขึ้นมา
ใครเล่าจะใส่ใจเวทนาบุคคลเช่นนี้? สรุ ปโดยรวมแล้ว เรายังคงหวังให้พวกเจ้าได้มีบ้นั ปลายที่ดีและเหมาะสม
และยิ่งไปกว่านั้น เราหวังว่าจะไม่มีพวกเจ้าคนใดต้องตกไปอยู่ในความวิบตั ิ
ตัดตอนมาจาก “ไปสู่บ้นั ปลาย” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เจ้าพูดว่าเจ้ายอมรับพระเจ้าซึ่งทรงจุติมาเป็ นมนุษย์ และว่าเจ้ายอมรับการทรงปรากฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ
แต่เจ้ายังทาบางสิ่งบางอย่างลับหลังพระองค์ สิง่ ที่ขดั ต่อสิ่งที่พระองค์ทรงขอ
และเจ้าไม่มีความยาเกรงพระองค์ในหัวใจของเจ้า นี่คือการยอมรับพระเจ้าหรื อ? เจ้ายอมรับสิ่งที่พระองค์ตรัส
แต่เจ้าไม่ปฏิบตั ิสิ่งที่เจ้ามีความสามารถทาได้ อีกทั้งยังไม่ปฏิบตั ิตามพระมรรคาของพระองค์
นี่คือการยอมรับพระเจ้าหรื อ? และแม้ว่าเจ้าจะยอมรับพระองค์
กรอบความคิดของเจ้าเป็ นเพียงกรอบความคิดที่มีความระแวดระวังต่อพระองค์เท่านั้นและไม่มีความเคารพใดเล
ย หากเจ้าเคยเห็นและยอมรับพระราชกิจของพระองค์และรู ้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
แต่เจ้ายังคงเฉื่อยชาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็เป็ นบุคคลจาพวกที่ยงั คงไม่ถูกพิชิต
บรรดาผูท้ ี่ถูกพิชิตต้องทาทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทาได้
และแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสามารถที่จะเข้าสู่ความจริ งที่สูงขึ้นและความจริงเหล่านี้อาจอยู่เหนือพวกเขา
แต่ผคู้ นเหล่านั้นมีความเต็มใจในหัวใจที่จะบรรลุสิ่งนี้
สิ่งที่พวกเขามีความสามารถที่จะปฏิบตั ิได้มีเขตแดนและข้อจากัดเพราะว่ามีขอ้ จากัดในสิ่งทีพ่ วกเขาสามารถยอม
รับได้ อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดพวกเขาต้องทาทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทาได้
และหากเจ้าสามารถสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้นแล้ว นี่ก็คือผลทีไ่ ด้สัมฤทธิ์เนื่องจากพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
สมมติเจ้าพูดว่า “เพราะพระเจ้าทรงสามารถตรัสพระวจนะมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถทาได้
หากพระองค์ทรงไม่ใช่พระเจ้าแล้ว ใครเล่าจะเป็ นพระเจ้า?”
การคิดเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้ายอมรับพระเจ้า หากเจ้ายอมรับพระเจ้า
เจ้าต้องแสดงให้เห็นผ่านการกระทาจริ งๆ ของเจ้า หากเจ้าเป็ นผูน้ าคริ สตจักร
แต่เจ้าไม่ปฏิบตั ิตามความชอบธรรม หากเจ้ากระหายเงินและความมัง่ มี
และยักยอกเงินทุนของคริ สตจักรเข้ากระเป๋ าของเจ้าเอง นี่คอื การยอมรับว่ามีพระเจ้าหรื อไม่?
พระเจ้าทรงเป็ นผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ และพระองค์ทรงคู่ควรแก่ความเคารพ
เจ้าจะไม่มีความกลัวได้อย่างไรหากเจ้ายอมรับอย่างแท้จริงว่ามีพระเจ้า?
หากเจ้าสามารถกระทาสิ่งที่เลวทรามเช่นนั้นได้ เจ้ายอมรับพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่?
พระเจ้าทรงเป็ นสิ่งที่เจ้าเชื่อหรื อ? สิง่ ที่เจ้าเชื่อคือพระเจ้าที่คลุมเครื อ นัน่ เป็ นเหตุผลว่าทาไมเจ้าจึงไม่มีความกลัว!
บรรดาผูท้ ี่ยอมรับและรู ้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริงทั้งหมดต่างยาเกรงพระองค์
และกลัวที่จะทาสิ่งใดก็ตามที่ต่อต้านพระองค์หรื อสิ่งที่ขดั ต่อมโนธรรมของพวกเขา
พวกเขารู ้สึกกลัวอย่างยิง่ ที่จะทาสิ่งใดก็ตามที่พวกเขารู ้ว่าขัดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
สิ่งนี้เท่านั้นที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็ นการยอมรับการดารงอยู่ของพระเจ้า

เจ้าควรทาสิ่งใดเมื่อบิดามารดาของเจ้าพยายามที่จะหยุดไม่ให้เจ้าเชื่อในพระเจ้า?
เจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรเมื่อสามีผไู้ ม่เชื่อของเจ้าทาดีต่อเจ้า?
และเจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรเมื่อพี่นอ้ งชายหญิงเกลียดเจ้า? หากเจ้ายอมรับพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งในเรื่ องเหล่านี้
หากเจ้าล้มเหลวที่จะลงมือกระทาสิ่งที่จบั ต้องได้ แต่พูดเพียงว่าเจ้ายอมรับในการดารงอยู่ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นเพียงคนที่ดีแต่พูด! เจ้าพูดว่าเจ้าเชื่อในพระองค์ และยอมรับพระองค์
แต่เจ้ายอมรับพระองค์ในลักษณะเช่นใด? เจ้าเชื่อพระองค์ในลักษณะเช่นใด? เจ้ายาเกรงพระองค์หรื อไม่?
เจ้าเคารพพระองค์หรือไม่? เจ้ารักพระองค์ลึกซึ้งลงไปข้างในหรื อไม่? เมื่อเจ้าเศร้าหมองและไม่มีใครให้พ่งึ พิง
เจ้ามีสานึกรับรู ้ถงึ ความน่าชื่นชมของพระเจ้า แต่หลังจากนั้นเจ้าก็ลืมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
นี่ไม่ใช่การรักพระเจ้า อีกทั้งไม่ใช่การเชื่อในพระเจ้า! ในท้ายที่สุดแล้ว
พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์สัมฤทธิ์ผลในสิ่งใด? ทุกสภาวะทั้งหมดที่เราได้กล่าว เช่น
การรู ้สึกประทับใจในความสาคัญของตัวเจ้าเองเป็ นอย่างมาก การรู ้สึกว่าเจ้าเรี ยนรู ้และเข้าใจสิ่งใดๆ ได้รวดเร็ว
การควบคุมผูอ้ ื่น การดูถูกผูอ้ นื่ และการตัดสินผูค้ นจากลักษณะภายนอกของพวกเขา การรังแกผูท้ ี่ซื่อสัตย์
การอยากได้เงินของคริ สตจักร และอื่นๆ อีกมากมาย—
การพิชิตชัยของเจ้าจะได้รับการทาให้สาแดงขึ้นก็ต่อเมื่ออุปนิสัยอันเสื่อมทรามทั้งหมดเหล่านี้ถูกลบออกจากเจ้า
ไปบางส่วนแล้วเท่านั้น
ตัดตอนมาจาก “ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้ทางานและพูดในหนทางนี้ท่ามกลางพวกเจ้า เราได้สละกาลังและความพยายามไปมากมายยิ่ง
กระนั้นเมื่อใดเล่าที่พวกเจ้าได้ฟังสิ่งที่เราบอกพวกเจ้าอย่างชัดเจน? ที่ใดเล่าที่พวกเจ้าได้กราบไหว้เรา
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์? เหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิบตั ิต่อเราเยี่ยงนี้เล่า?
เหตุใดทุกสิ่งที่พวกเจ้าพูดและทาจึงยัว่ ยุความโกรธของเรา? เหตุใดหัวใจของพวกเจ้าจึงกระด้างนัก?
เราได้เคยคร่ าชีวิตพวกเจ้าบ้างหรื อไม่?
เหตุใดพวกเจ้าจึงไม่ทาสิ่งใดเลยนอกจากทาให้เราโศกเศร้าและกระวนกระวายใจ?
พวกเจ้ากาลังรอให้วนั แห่งความโกรธของเรา พระยาห์เวห์ เกิดขึ้นกับพวกเจ้าอยู่ใช่หรือไม่?
พวกเจ้ากาลังรอให้เราส่งความโกรธที่ถูกยัว่ ยุดว้ ยการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าอยู่ใช่หรื อไม่?
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทาไม่ใช่เพื่อพวกเจ้าหรอกหรือ? กระนั้นพวกเจ้าก็ยงั ได้ปฏิบตั ิต่อเรา พระยาห์เวห์
ในหนทางนี้อยู่เสมอ นั่นคือ ขโมยเครื่องสักการะของเรา
นาเครื่ องบูชาของแท่นบูชาของเรากลับไปยังถ้าหมาป่ าเพื่อเลี้ยงพวกลูกหมาป่ าและลูกๆ ของพวกลูกหมาป่ า
ผูค้ นต่างต่อสู้กนั เอง เผชิญหน้ากันและกันด้วยการจ้องมองที่โกรธเกรี้ ยว และด้วยดาบและหอก
โยนถ้อยคาของเรา องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ลงไปในห้องส้วมให้กลายเป็ นสกปรกเหมือนสิ่งปฏิกูล
ความสัตย์สุจริ ตของพวกเจ้าอยู่ที่ใดเล่า?
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้าได้กลายเป็ นความเหมือนสัตว์เดรัจฉาน!
หัวใจของพวกเจ้าได้กลายเป็ นหินมานานแล้ว
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าเวลาที่วนั แห่งความโกรธของเรามาถึงจะเป็ นเวลาที่เราพิพากษาความชัว่ ที่พวกเจ้ากระ
ทาต่อเรา องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ในวันนี้? พวกเจ้าคิดหรื อว่าโดยการหลอกเราในหนทางนี้
โดยการโยนถ้อยคาของเราลงไปในโคลนตมและไม่ฟังถ้อยคาของเรา—
พวกเจ้าคิดว่าโดยการปฏิบตั ิตวั เช่นนี้ลบั หลังเรา
พวกเจ้าจะสามารถหลีกหนีการจ้องมองที่โกรธเกรี้ยวของเราได้หรือ? พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าตาของเรา
พระยาห์เวห์ ได้มองเห็นพวกเจ้าแล้วคราที่พวกเจ้าขโมยเครื่ องสักการะของเรา
และละโมบในสิ่งครอบครองของเรา? พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าเมื่อพวกเจ้าได้ขโมยเครื่ องสักการะของเราไป
พวกเจ้าได้ทาเช่นนั้นเบื้องหน้าแท่นบูชาที่เครื่ องสักการะถูกถวาย?
พวกเจ้าสามารถเชื่อตัวเองว่าฉลาดพอที่จะหลอกลวงเราในหนทางนี้ได้อย่างไร?
ความโกรธของเราจะสามารถออกห่างจากบาปอันชัว่ ร้ายของพวกเจ้าได้อย่างไรเล่า?
ความเดือดดาลรุ นแรงของเราจะสามารถเมินเฉยต่อการทาชัว่ ของพวกเจ้าได้อย่างไรเล่า?
ความชัว่ ที่พวกเจ้ากระทาในวันนี้ไม่ได้เปิ ดทางออกให้กบั พวกเจ้า

แต่กกั เก็บการตีสอนไว้สาหรับวันพรุ่งนี้ของพวกเจ้า มันยัว่ ยุการตีสอนของเรา องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ต่อพวกเจ้า
การทาชัว่ และคาพูดชัว่ ของพวกเจ้าจะสามารถหนีพน้ จากการตีสอนของเราได้อย่างไรเล่า?
คาอธิษฐานของพวกเจ้าจะสามารถมาถึงหูของเราได้อย่างไรเล่า?
เราจะสามารถเปิ ดทางออกให้กบั ความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าได้อย่างไรเล่า?
เราจะสามารถปล่อยการทาชัว่ ของพวกเจ้าในการท้าทายเราไปเฉยๆ ได้อย่างไรเล่า?
เราจะสามารถไม่ตดั ลิน้ ของพวกเจ้าที่มีพิษเหมือนลิน้ ของงูได้อย่างไรเล่า?
พวกเจ้าไม่มาหาเราเพื่อประโยชน์แห่งความชอบธรรมของพวกเจ้า
แต่กลับกักเก็บความโกรธของเราอันเป็ นผลจากความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าไว้แทน
เราจะสามารถให้อภัยพวกเจ้าได้อย่างไรเล่า? ในสายตาของเรา องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
คาพูดและการกระทาของพวกเจ้าล้วนสกปรก สายตาของเรา องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
เห็นความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าเป็ นเหมือนการตีสอนที่ไม่หยุดหย่อน
การตีสอนและการพิพากษาอันชอบธรรมของเราจะสามารถออกห่างจากพวกเจ้าได้อย่างไรเล่า?
เพราะพวกเจ้าทาสิ่งนี้กบั เรา ทาให้เราโศกเศร้าและโกรธเกรี้ ยว
เราจะสามารถปล่อยให้พวกเจ้าหนีพน้ จากมือของเรา และออกห่างจากวันที่เรา พระยาห์เวห์
ตีสอนและสาปแช่งพวกเจ้าได้อย่างไรเล่า?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าคาพูดและถ้อยคาชัว่ ทั้งหมดของพวกเจ้าได้มาถึงหูของเราแล้ว?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้าได้ทาให้เสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์แห่งความชอบธรรมของเราแ
ปดเปื้ อนแล้ว? พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าได้ยวั่ ยุความโกรธเกรี้ ยวกราดของเราแล้ว?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าพวกเจ้าได้ปล่อยให้เราเดือดพล่านมานานแล้ว
และได้ทดสอบความอดทนของเรามานานแล้ว?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าพวกเจ้าได้ทาให้เนื้อหนังของเราเสียหาย กลายเป็ นผ้าขี้ริ้วไปแล้ว?
เราได้สู้ทนมาจนถึงบัดนี้ กระทัง่ เราปลดปล่อยความโกรธของเรา ไม่ยอมผ่อนปรนต่อพวกเจ้าอีกต่อไป
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าการทาชัว่ ของพวกเจ้าได้มาถึงตาของเราแล้ว
และเสียงร้องของเราก็ได้ไปถึงพระกรรณของพระบิดาของเราแล้ว?
พระองค์จะทรงสามารถยอมให้พวกเจ้าปฏิบตั ิต่อเราเยี่ยงนี้ได้อย่างไรเล่า?
มีงานใดบ้างที่เราทาในตัวพวกเจ้าที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพวกเจ้า?
กระนั้นใครบ้างท่ามกลางพวกเจ้าได้กลายเป็ นมีความรักมากขึ้นต่องานของเรา พระยาห์เวห์?
เราจะสามารถไม่สัตย์ซื่อต่อน้ าพระทัยของพระบิดาของเราเพราะเราอ่อนแอ
และเพราะความระทมที่เราได้ทนทุกข์ได้หรื อ? พวกเจ้าไม่เข้าใจหัวใจของเราหรอกหรื อ?

เราพูดกับพวกเจ้าเหมือนที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสกับพวกเจ้า เราไม่ได้ยอมทิง้ มากมายเช่นนี้เพื่อพวกเจ้าหรอกหรื อ?
แม้ว่าเราเต็มใจที่จะแบกรับความทุกข์ท้งั หมดนี้เพื่อประโยชน์แห่งพระราชกิจของพระบิดาของเรา
แต่พวกเจ้าจะเป็ นอิสระจากการตีสอนที่เรานามาสู่พวกเจ้า อันเป็ นผลจากความทุกข์ของเราได้อย่างไร?
พวกเจ้าไม่ได้ชื่นชมอย่างมากมายยิง่ นักจากเราหรอกหรื อ?
วันนี้พระบิดาของเราได้ประทานเรามาให้แก่พวกเจ้าแล้ว
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าพวกเจ้าชื่นชมมากยิ่งกว่าถ้อยคาอันโอบเอื้อของเรา?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าชีวิตของเราได้ถูกแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพวกเจ้าและสิ่งทั้งหลายทีพ่ วกเจ้าชื่นชม?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าพระบิดาของเราทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อทาการสู้รบกับซาตาน
และพระองค์ยงั ประทานชีวิตของเราให้แก่พวกเจ้า ทาให้พวกเจ้าได้รับเป็ นร้อยเท่า
และปล่อยให้พวกเจ้าหลีกเลี่ยงการทดลองมากมายยิง่ นักอีกด้วย?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าเป็ นเพราะงานของเราเท่านั้นพวกเจ้าจึงได้รับการยกเว้นจากการทดลองมากมาย
และจากการตีสอนรุ นแรงมากมาย?
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าเป็ นเพราะเราเท่านั้นพระบิดาของเราจึงทรงยินยอมให้พวกเจ้าชื่นชมตราบจนบัดนี้?
ในวันนี้พวกเจ้าจะยังคงกระด้างและไม่ยอมอ่อนข้อ
จนราวกับว่ามีติ่งเนื้อแข็งเติบโตขึ้นในหัวใจของพวกเจ้าได้อย่างไร?
ความชัว่ ที่พวกเจ้ากระทาในวันนี้จะสามารถหลีกหนีวนั แห่งความโกรธที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราไปจากแ
ผ่นดินโลกได้อย่างไร?
เราจะสามารถยินยอมให้พวกที่กระด้างและไม่ยอมอ่อนข้อยิ่งนักเหล่านั้นหลีกหนีความโกรธของพระยาห์เวห์ไ
ปได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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จงนึกย้อนกลับไปในอดีต นั่นคือ เมื่อใดกันเล่าที่สายตาจับจ้องของเราโกรธเกรี้ ยว
และเสียงของเราเข้มขรึ มต่อพวกเจ้า? เมือ่ ใดกันเล่าที่เราคิดเล็กคิดน้อยกับพวกเจ้า?
เมื่อใดกันเล่าที่เราได้ตาหนิพวกเจ้าอย่างไร้เหตุผล? เมื่อใดกันเล่าที่เราได้ตาหนิพวกเจ้าต่อหน้าพวกเจ้า?
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งงานของเราหรอกหรื อที่เราไปหาพระบิดาของเราเพื่อรักษาพวกเจ้าจากการทดลองทุกครั้
ง? เหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิบตั ิต่อเราเช่นนี้? เราได้เคยใช้สิทธิอานาจของเราเพื่อทาร้ายเนื้อหนังของพวกเจ้าหรื อไม่?
เหตุใดพวกเจ้าจึงตอบแทนเราเช่นนี้? หลังจากการเปลี่ยนท่าทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใส่เรา เจ้าก็ไม่ใช่ท้งั ดีหรื อร้าย
และแล้วเจ้าก็พยายามที่จะป้อยอเราและซ่อนเร้นสิ่งทั้งหลายจากเรา
และปากของเจ้าก็เต็มไปด้วยน้ าลายที่พวกคนไม่ชอบธรรมถ่มออกมา
พวกเจ้าคิดหรื อว่าลิ้นของพวกเจ้าสามารถโกงวิญญาณของเราได้?
พวกเจ้าคิดหรื อว่าลิ้นของพวกเจ้าสามารถหลีกหนีความโกรธของเราได้?
พวกเจ้าคิดหรื อว่าลิ้นของพวกเจ้าอาจตัดสินกิจการของเรา พระยาห์เวห์ ในแบบใดก็ตามที่พวกเขาปรารถนาได้?
เราเป็ นพระเจ้าที่มนุษย์ตดั สินกระนั้นหรื อ? เราจะสามารถยอมให้หนอนแมลงเล็กๆ
ตัวหนึ่งหมิ่นประมาทเราเช่นนี้ได้หรื อ?
เราจะสามารถวางลูกหลานที่ไม่เชื่อฟังเช่นนี้ไว้ท่ามกลางพระพรนิรันดร์ของเราได้อย่างไร?
คาพูดและการกระทาของพวกเจ้านั้นได้เปิ ดโปงและประณามพวกเจ้ามานานแล้ว
เมื่อเราได้ขยายฟ้าสวรรค์ออกไปและสร้างทุกสรรพสิ่ง
เราไม่ได้อนุญาตให้สิ่งที่ทรงสร้างใดเข้าร่ วมตามที่พวกเขาพึงพอใจ
และนับประสาอะไรที่เราจะยินยอมให้สิ่งใดขัดขวางงานของเราและการบริ หารจัดการของเรา
ในแบบใดก็ตามที่มนั ปรารถนา เราไม่ยอมผ่อนปรนต่อมนุษย์หรื อวัตถุใด
เราจะสามารถละเว้นพวกที่โหดร้ายและไร้เมตตาปรานีต่อเราได้อย่างไร?
เราจะสามารถให้อภัยพวกที่กบฏต่อถ้อยคาของเราได้อย่างไร?
เราจะสามารถละเว้นพวกที่ไม่เชื่อฟังเราได้อย่างไร? ลิขิตชีวิตของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในมือของเรา
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ หรอกหรื อ?
เราจะสามารถพิจารณาว่าความไม่ชอบธรรมและการไม่เชื่อฟังของเจ้านั้นบริสุทธิ์ได้อย่างไร?
บาปทั้งหลายของเจ้าจะสามารถทาให้ความบริ สุทธิ์ของเรามัวหมองได้อย่างไร?
เราไม่ได้ถูกทาให้มวั หมองโดยความไม่บริ สุทธิ์ของพวกคนอธรรม
อีกทั้งเราก็ไม่ได้ชื่นชมเครื่ องบูชาของพวกคนอธรรม หากเจ้าจงรักภักดีต่อเรา พระยาห์เวห์
เจ้าจะสามารถนาเอาเครื่ องสักการะที่แท่นบูชาของเราไปเป็ นของตนเองได้หรื อ?

เจ้าจะสามารถใช้ลนิ้ พิษของเจ้าเพื่อหมิ่นประมาทนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราได้หรื อ?
เจ้าจะสามารถกบฏต่อถ้อยคาของเราในหนทางนี้ได้หรื อ?
เจ้าจะสามารถปฏิบตั ิต่อสง่าราศีและนามศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการรับใช้ซาตานมารร้ายได้หรื อ?
ชีวิตของเราถูกจัดเตรี ยมมาเพื่อความชื่นชมยินดีของบรรดาผูท้ ี่บริ สุทธิ์
เราจะสามารถยินยอมให้เจ้าเล่นกับชีวิตของเราในแบบใดก็ตามที่เจ้าปรารถนา
และใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อความขัดแย้งท่ามกลางพวกเจ้าเองได้อย่างไร? พวกเจ้าจะสามารถไร้หัวใจ
และขาดแคลนหนทางแห่งความดี ในวิธีที่เจ้าเป็ นต่อเราได้อย่างไร?
เจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าเราได้เขียนการทาชัว่ ของพวกเจ้าในถ้อยคาแห่งชีวิตเหล่านี้ไว้แล้ว?
พวกเจ้าจะสามารถหลีกหนีวนั แห่งความโกรธเมื่อเราตีสอนประเทศอียิปต์ได้อย่างไร?
เราจะสามารถยินยอมให้พวกเจ้าต่อต้านและเยาะเย้ยท้าทายเราในหนทางนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไร?
เราขอบอกพวกเจ้าอย่างชัดเจนว่า เมื่อวันนั้นมาถึง
การตีสอนของพวกเจ้าจะเป็ นอย่างที่ไม่อาจทนได้ยงิ่ กว่าของประเทศอียิปต์เสียอีก!
พวกเจ้าจะสามารถหลีกหนีวนั แห่งความโกรธของเราได้อย่างไรเล่า? เราขอบอกพวกเจ้าอย่างแท้จริ งว่า
ความอดกลั้นของเราได้ถูกตระเตรียมไว้สาหรับการทาชัว่ ทั้งหลายของพวกเจ้า
และมีไว้เพื่อการตีสอนพวกเจ้าในวันนั้น พวกเจ้าไม่ใช่พวกที่จะต้องทนทุกข์ต่อการพิพากษาอันโกรธเกรี้ ยว
ทันทีที่เราได้ไปถึงจุดสิ้นสุดของความอดกลั้นของเราแล้วหรอกหรื อ? ทุกสรรพสิ่งไม่ได้อยู่ในมือของเรา
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ หรอกหรื อ? เราจะสามารถยินยอมให้พวกเจ้าไม่เชื่อฟังเราเช่นนี้
ภายใต้ฟ้าสวรรค์ได้อย่างไร? ชีวิตของพวกเจ้าจะยากมากเพราะพวกเจ้าได้พบกับพระเมสสิยาห์แล้ว
ซึ่งได้มีการกล่าวไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมา แต่ก็ยงั ไม่เคยเสด็จมา พวกเจ้าไม่ใช่ศตั รู ของพระองค์หรอกหรื อ?
พระเยซูได้ทรงเป็ นเพื่อนกับพวกเจ้าแล้ว แต่พวกเจ้าก็เป็ นศัตรู ของพระเมสสิยาห์ พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่า
ถึงแม้พวกเจ้าจะเป็ นเพื่อนกับพระเยซู
แต่การทาชัว่ ของพวกเจ้าก็ได้เติมเต็มภาชนะของพวกที่น่ารังเกียจเหล่านั้นแล้ว?
แม้ว่าพวกเจ้าใกล้ชิดกับพระยาห์เวห์มาก แต่พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่า
คาพูดชัว่ ของพวกเจ้าได้ไปถึงพระกรรณของพระยาห์เวห์และยัว่ ยุพระพิโรธของพระองค์แล้ว?
พระองค์จะทรงสามารถใกล้ชิดเจ้าได้อย่างไร และพระองค์จะไม่ทรงสามารถเผาภาชนะเหล่านั้นของเจ้า
ซึ่งถูกเติมเต็มด้วยการทาชัว่ ได้อย่างไร? พระองค์จะไม่ทรงสามารถเป็ นศัตรู ของเจ้าได้อย่างไรเล่า?
ตัดตอนมาจาก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตอนนี้เรากาลังมองเนื้อหนังที่ปล่อยตัวของเจ้าที่จะป้อยอเรา และเราเพียงแต่มีคาเตือนเล็กๆ น้อยๆ
ให้กบั เจ้าเท่านั้น กระนั้นก็ตามเราจะไม่ “รับใช้” เจ้าด้วยการตีสอน เจ้าควรจะรู ้ว่าเจ้ามีบทบาทใดในงานของเรา
และเช่นนั้นแล้วเราจึงจะพึงพอใจ ในเรื่ องทั้งหลายนอกเหนือจากการนี้ หากเจ้าต้านทานเราหรื อใช้เงินของเรา
หรื อกินของพลีอุทศิ ที่ให้แก่เรา พระยาห์เวห์ หรือหากหนอนแมลงทั้งหลายเช่นพวกเจ้ากัดกันเอง
หรื อหากสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเหมือนสุนัขเช่นเจ้าขัดแย้งหรือฝ่ าฝื นกันเอง—
เราไม่กงั วลกับการนั้นไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใด พวกเจ้าจาเป็ นต้องรู ้เพียงว่าเจ้าเป็ นสิ่งของชนิดใดเท่านั้น
และเราก็จะพึงพอใจ นอกเหนือจากทั้งหมดนี้แล้ว
หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะใช้อาวุธต่อกันหรื อสู้รบกันเองด้วยคาพูด นั่นก็ไม่เป็ นไร
เราไม่มีความประสงค์ที่จะก้าวก่ายในสิ่งทั้งหลายเช่นนั้น
และเราก็ไม่เกี่ยวข้องในเรื่ องราวของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย
ไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งหลายระหว่างพวกเจ้า
นั่นเป็ นเพราะว่าเราไม่ใช่หนึ่งในบรรดาพวกเจ้า
และดังนั้นจึงไม่มีส่วนร่ วมในเรื่องราวทั้งหลายที่อยู่ระหว่างพวกเจ้า
ตัวเราเองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างและไม่ได้เป็ นของโลกนี้
ดังนั้นเราจึงเกลียดชีวิตอันวุน่ วายของผูค้ นและสัมพันธภาพอันยุง่ เหยิงทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสมระหว่างพวกเขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เราเกลียดฝูงชนที่อกึ ทึกครึ กโครม อย่างไรก็ตาม
เรามีความรู ้อนั ลึกซึ้งเกี่ยวกับความไม่บริ สุทธิ์ท้งั หลายในหัวใจของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างแต่ละสิ่ง
และก่อนที่เราจะได้สร้างพวกเจ้านั้น เรารู ้อยู่แล้วถึงความไม่ชอบธรรมที่มีอยู่ลึกลงไปในหัวใจของมนุษย์
และเราได้รู้ถึงการหลอกลวงและความคดโกงทั้งหมดในหัวใจของมนุษย์ ดังนั้น
ต่อให้ไม่มีร่องรอยเลยเมื่อมนุษย์ทาสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
เราก็ยงั คงรู ้ว่าความไม่ชอบธรรมที่ถูกเก็บงาภายในหัวใจของพวกเจ้านั้นเหนือกว่าความอุดมของทุกสรรพสิ่งที่เร
าได้สร้างขึ้น พวกเจ้าทุกๆ คนได้ข้ นึ สู่จุดสูงสุดของมวลชน เจ้าได้ข้ นึ ไปเป็ นบรรพบุรุษของผองชน
พวกเจ้าทาตามอาเภอใจยิ่งนัก และพวกเจ้าคลุม้ คลัง่ ท่ามกลางบรรดาหนอนแมลงทั้งหมด
โดยแสวงหาสถานที่ที่สะดวกสบายและพยายามที่จะกลืนกินบรรดาหนอนแมลงที่เล็กกว่าเจ้า
พวกเจ้าเจตนาร้ายและมุ่งร้ายในหัวใจของพวกเจ้า แซงหน้าแม้กระทัง่ บรรดาผีที่ได้จมดิง่ สู่กน้ ทะเล
เจ้าอาศัยอยู่ในก้นมูลสัตว์
รบกวนบรรดาหนอนแมลงตั้งแต่ดา้ นบนสุดไปจนถึงด้านล่างสุดจนกระทัง่ พวกมันไม่มีสันติสุข
โดยต่อสู้กนั เองชัว่ ขณะหนึ่งครั้นแล้วจึงสงบลง พวกเจ้าไม่รู้จกั สถานที่ของพวกเจ้า

แต่พวกเจ้าก็ยงั คงสูร้ บกันเองในมูลสัตว์ พวกเจ้าจะสามารถได้รับสิ่งใดจากการต่อสู้ดนิ้ รนเช่นนั้น?
หากพวกเจ้ามีความเคารพให้กบั เราในหัวใจของพวกเจ้าอย่างแท้จริ ง
เจ้าจะสามารถสู้กนั เองลับหลังเราได้อย่างไร? ไม่สาคัญว่าสถานะของเจ้าจะสูงส่งเพียงใด
เจ้าไม่ได้ยงั คงเป็ นหนอนตัวเล็กๆ ที่ส่งกลิน่ เหม็นตัวหนึ่งในมูลสัตว์หรอกหรื อ?
เจ้าจะสามารถงอกปี กและกลายเป็ นนกพิราบในท้องฟ้าได้หรื อ? หนอนตัวเล็กๆ
ที่ส่งกลิ่นเหม็นเช่นพวกเจ้าทั้งหลายขโมยเครื่ องบูชาจากแท่นบูชาของเรา พระยาห์เวห์ ในการทาเช่นนั้น
เจ้าจะสามารถกูช้ ื่อเสียงที่พงั ทลายและล้มเหลวของเจ้าและกลายเป็ นประชากรที่ได้รับเลือกแห่งอิสราเอลได้หรื อ
? เจ้าเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายที่ไร้ยางอาย! ของพลีอุทิศเหล่านั้นบนแท่นบูชาได้รับการมอบถวายให้เราโดยผูค้ น
เป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกอันมีเมตตาจากบรรดาผูท้ ี่เคารพเรา
พวกมันอยู่ในการควบคุมของเราและมีไว้เพื่อการใช้งานของเรา
ดังนั้นแล้วเจ้าจะสามารถปล้นบรรดานกเขาตัวน้อยๆ ที่ผคู้ นได้ให้เราไปจากเราได้อย่างไร?
เจ้าไม่กลัวว่าจะกลายเป็ นยูดาสหรอกหรื อ? เจ้าไม่เกรงกลัวว่าแผ่นดินของเจ้าอาจกลายเป็ นทุ่งเลือดหรอกหรื อ?
เจ้ามันเป็ นสิ่งที่ไร้ยางอาย!
เจ้าคิดว่าบรรดานกเขาที่ผคู้ นได้มอบถวายนั้นเป็ นไปเพื่อบารุงเลี้ยงท้องของหนอนแมลงเช่นเจ้าหรื อ?
สิ่งที่เราได้ให้เจ้าไปคือสิ่งที่เราพอใจและเต็มใจที่จะให้เจ้า
สิ่งที่เราไม่ได้ให้เจ้าไปนั้นเราจะใช้เมื่อใดและอย่างไรก็ได้ เจ้าไม่อาจขโมยเครื่ องบูชาของเราได้ง่ายๆ
องค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ทรงงานคือเรา พระยาห์เวห์—องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง—
และผูค้ นถวายของพลีอุทิศก็เพราะเรา เจ้าคิดว่านี่เป็ นการชดใช้สาหรับการวิ่งวุ่นดาเนินงานที่เจ้าทาหรื อ?
เจ้าไร้ยางอายจริ งๆ! เจ้าวิ่งวุ่นดาเนินงานเพื่อใคร? ไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าเองหรอกหรื อ?
เหตุใดเจ้าจึงขโมยของพลีอุทิศของเรา? เหตุใดเจ้าจึงขโมยเงินจากถุงเงินของเรา? เจ้าไม่ใช่บตุ รของยูดาส
อิสคาริ โอท หรอกหรือ? ของพลีอุทศิ ที่ให้แก่เรา พระยาห์เวห์ เป็ นของที่ให้ปุโรหิตชื่นชม เจ้าเป็ นปุโรหิตหรื อ?
เจ้ากล้าที่จะกินของพลีอุทิศของเราอย่างกระหยิ่มใจ และกระทัง่ วางแผ่ของพลีอุทิศเหล่านั้นบนโต๊ะ
เจ้าไม่มีค่าอะไรเลย! เจ้ามันเป็ นผูเ้ คราะห์ร้ายทีไ่ ร้ค่า! ไฟของเรา ไฟแห่งพระยาห์เวห์ จะเผาผลาญเจ้า!
ตัดตอนมาจาก “เมือ่ ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชัว่ ทั้งหมดที่เจ้าได้ทาลงไป” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ศรัทธาของพวกเจ้านั้นสวยงามมาก เจ้าพูดว่าเจ้าเต็มใจที่จะสละเวลาทั้งชีวิตของเจ้าในนามแห่งงานของเรา
และพูดว่าเจ้ายินดีที่จะพลีอุทิศชีวิตของพวกเจ้าเพื่องานนั้น แต่อุปนิสยั ของพวกเจ้าไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปมากนัก
เจ้าเพียงพูดจาด้วยความโอหัง แม้ว่าในข้อเท็จจริ งแล้ว พฤติกรรมจริ งแท้ของเจ้าต่าช้ามาก
เป็ นราวกับว่าลิ้นและริ มฝี ปากของผูค้ นอยู่ในฟ้าสวรรค์ แต่ขาของพวกเขาอยู่ต่าเตี้ยบนแผ่นดินโลก และผลก็คอื
คาพูดและความประพฤติของพวกเขาและภาพลักษณ์ของพวกเขายังคงอยู่ในสภาพกะรุ่งกะริ่ งและย่อยยับ
ความมีหน้ามีตาของพวกเจ้าได้ถูกทาลายไปแล้ว กิริยามารยาทของพวกเจ้าต่าทราม วิธีพูดของเจ้าต่าช้า
และชีวิตของพวกเจ้าน่ารังเกียจ แม้แต่สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้าทั้งปวงก็ได้จมลงสู่ความต่าช้าถึงก้นบึ้ง
เจ้าใจแคบต่อผูอ้ ื่น และเจ้าต่อรองราคาทุกสิ่งเล็กสิ่งน้อย
เจ้าทะเลาะกันในเรื่ องความมีหน้ามีตาและสถานะของเจ้าเอง
จนถึงจุดที่เจ้าถึงกับเต็มใจที่จะลงไปสู่นรกและลงไปในบึงไฟ
คาพูดและความประพฤติปัจจุบนั ของพวกเจ้าก็เพียงพอให้เราตัดสินว่าพวกเจ้ามีบาป
ท่าทีของเจ้าต่องานของเราก็เพียงพอให้เรากาหนดพิจารณาว่าพวกเจ้าเป็ นคนไม่ชอบธรรม
และอุปนิสัยทั้งหมดของพวกเจ้าก็เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่าพวกเจ้าเป็ นดวงจิตสกปรกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะ
เอียน การสาแดงทั้งหลายของพวกเจ้า
และสิ่งที่พวกเจ้าเปิ ดเผยก็เพียงพอที่จะพูดว่าพวกเจ้าคือผูค้ นที่ได้ดื่มโลหิตจากจิตวิญญาณสกปรกจนเต็มอิ่ม
เมื่อการเข้าสู่ราชอาณาจักรได้รับการกล่าวถึง พวกเจ้าไม่เปิ ดเผยความรู ้สึกของพวกเจ้า
พวกเจ้าเชื่อหรื อไม่ว่าวิธีที่เจ้าเป็ นในตอนนี้เพียงพอแล้วที่จะให้เจ้าเดินผ่านประตูสู่อาณาจักรสวรรค์ของเรา?
พวกเจ้าเชื่อหรื อไม่ว่าพวกเจ้าสามารถได้รับการเข้าสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งงานและวจนะของเราได้โดยที่คาพูดแ
ละความประพฤติของพวกเจ้าเองไม่ได้ถูกเราทดสอบเสียก่อน? ใครเล่าจะสามารถตบตาเราได้?
พฤติกรรมและการสนทนาที่น่ารังเกียจและต่าช้าของพวกเจ้าจะหนีรอดจากสายตาของเราไปได้อย่างไร?
ชีวิตของพวกเจ้าได้ถูกเรากาหนดพิจารณาไว้แล้วให้เป็ นชีวิตแห่งการดื่มโลหิตและกินเนื้อหนังของจิตวิญญาณส
กปรกเหล่านั้น เพราะพวกเจ้าเลียนแบบพวกเขาต่อหน้าเราทุกวัน ต่อหน้าเราพฤติกรรมของเจ้าเลวเป็ นพิเศษ
ดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นว่าเจ้าน่าขยะแขยงได้อย่างไร?
คาพูดของเจ้าประกอบด้วยสิ่งไม่บริ สุทธิ์ของจิตวิญญาณสกปรก กล่าวคือ เจ้าป้อยอ ปกปิ ด
และประจบเฉกเช่นพวกที่เกี่ยวพันกับการใช้เวทมนตร์
และเฉกเช่นพวกที่คิดไม่ซื่อและดื่มโลหิตของคนไม่ชอบธรรม
การแสดงออกทั้งหมดของมนุษย์ไม่ชอบธรรมอย่างสุดขีด
ดังนั้นผูค้ นทั้งหมดจะสามารถได้รับการจัดวางในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่ึงคนชอบธรรมอยู่ได้อย่างไร?

เจ้าคิดหรื อว่าพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเจ้าสามารถยกเจ้าให้เป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับคนไม่ชอบธรรมเหล่านั้
น? ในที่สุดแล้ว ลิน้ ที่คล้ายงูของเจ้าจะทาลายเนื้อหนังนี้ของเจ้า
ที่นามาซึ่งการทาลายล้างและกระทาสิ่งน่าสะอิดสะเอียน
และมือเหล่านั้นของเจ้าที่ถูกปกคลุมด้วยโลหิตของจิตวิญญาณสกปรกก็จะดึงดวงจิตของเจ้าลงสู่นรกในที่สุดเช่น
กัน เช่นนั้นแล้ว เหตุใดเจ้าจึงไม่กระโจนใส่โอกาสนี้เพือ่ ชาระล้างมือที่ปกคลุมด้วยสิ่งสกปรกของเจ้าให้สะอาด?
และเหตุใดเจ้าจึงไม่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพือ่ ตัดลิน้ ของเจ้าที่พูดคาพูดที่ไม่ชอบธรรมไปเสีย?
จะเป็ นไปได้หรื อไม่ว่าเจ้าเต็มใจทนทุกข์ในเปลวเพลิงแห่งนรกเพือ่ ประโยชน์ของมือ ลิ้น และริ มฝี ปากของเจ้า?
เราเฝ้าดูแลหัวใจของทุกคนด้วยตาทั้งสองข้าง เพราะเป็ นเวลานานก่อนที่เราได้สร้างมวลมนุษย์
เราได้กุมหัวใจพวกเขาไว้ภายในมือของเรา นานมาแล้วเราได้เห็นทะลุหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นความคิดของพวกเขาจะสามารถรอดพ้นจากสายตาของเราได้อย่างไร?
มันจะไม่สามารถสายเกินไปสาหรับพวกเขาที่จะรอดพ้นจากการถูกเผาโดยวิญญาณของเราได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “พวกเจ้าทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่าช้าเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ริ มฝี ปากของเจ้าอ่อนโยนกว่านกพิราบ แต่หัวใจของเจ้าน่ากลัวยิง่ กว่างูแห่งกาลเก่า
ริ มฝี ปากของเจ้าสวยเทียบเท่าสาวชาวเลบานอนด้วยซ้ า ทว่าหัวใจของเจ้าไม่อ่อนโยนกว่าหัวใจของพวกเขา
และแน่นอนว่าไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับความงามของชาวคานาอันได้ หัวใจของเจ้าช่างทรยศนัก!
สิ่งทั้งหลายที่เราเกลียดเป็ นเพียงริ มฝี ปากของผูไ้ ม่ชอบธรรมและหัวใจของพวกเขา
และข้อพึงประสงค์ของเราต่อผูค้ นไม่สูงกว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากเหล่าวิสุทธิชนแม้แต่น้อย
เป็ นเพียงว่าเรารู ้สึกถึงความเดียดฉันท์อย่างมากต่อความประพฤติชวั่ ของผูไ้ ม่ชอบธรรม
และเราหวังว่าพวกเขาอาจจะสามารถปลดทิ้งความโสโครกของพวกเขา
และหนีพน้ จากสภาวะลาบากใจปัจจุบนั ของพวกเขาได้
เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถโดดเด่นจากผูไ้ ม่ชอบธรรมเหล่านั้น
และใช้ชีวิตและมีความบริ สุทธิ์ร่วมกับพวกที่ชอบธรรมได้ พวกเจ้าอยู่ในรู ปการณ์แวดล้อมเดียวกันกับเรา
กระนั้นพวกเจ้าก็ถูกปกคลุมด้วยความโสโครก
เจ้าไม่มีแม้แต่สภาพเหมือนดั้งเดิมที่เล็กที่สุดของมนุษย์ที่ทรงสร้างในปฐมกาล ยิง่ ไปกว่านั้น
เพราะทุกวันพวกเจ้าเลียนแบบสภาพเหมือนของจิตวิญญาณสกปรกเหล่านั้น ทาสิ่งที่พวกเขาทา
และพูดสิ่งที่พวกเขาพูด ทุกส่วนของพวกเจ้า—แม้แต่ลิ้นและริ มฝี ปากของพวกเจ้า—
จึงเปี ยกชุ่มด้วยน้ าเน่าของพวกเขา จนถึงจุดที่พวกเจ้าถูกปกคลุมด้วยคราบเช่นนี้จนทัว่
และไม่มีส่วนใดของเจ้าเลยสามารถนามาใช้กบั งานของเราได้ มันช่างเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน!
พวกเจ้าอาศัยอยู่ในโลกแห่งอาชาและฝูงปศุสัตว์เช่นนี้ แต่จริ งๆ แล้วพวกเจ้าไม่รูส้ ึกลาบากใจ
เจ้าเต็มไปด้วยความชื่นบานและใช้ชีวิตอย่างอิสระและง่ายดาย เจ้ากาลังว่ายน้ าวนไปมาในน้าเน่านั่น
กระนั้นเจ้าไม่ได้ตระหนักอย่างจริงแท้ว่าเจ้าได้ตกสู่สภาวะลาบากใจเช่นนี้แล้ว
ทุกวันเจ้าคบหาสมาคมกับจิตวิญญาณสกปรก และมีปฏิสัมพันธ์กบั “สิ่งปฏิกูล” ชีวิตของพวกเจ้าต่าช้าทีเดียว
กระนั้นพวกเจ้าก็ไม่ได้ตระหนักรู ้อย่างจริ งแท้ว่าเจ้าไม่มีอยู่จริ งในโลกมนุษย์อย่างแน่นอน
และว่าเจ้าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
เจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าชีวิตของเจ้าได้ถูกเหยียบย่าโดยจิตวิญญาณสกปรกเหล่านั้นมานานแล้ว
หรื อว่าบุคลิกลักษณะของเจ้าถูกทาให้มีมลทินโดยน้ าเน่ามานานแล้ว?
เจ้าคิดหรื อว่าเจ้ากาลังใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์บนดิน และว่าเจ้าอยู่ท่ามกลางความสุข?
เจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าเจ้าได้ใช้ชีวิตเคียงข้างจิตวิญญาณสกปรก
และว่าเจ้าได้อยู่ร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้ตระเตรี ยมไว้ให้เจ้า?
วิธีที่เจ้าใช้ชีวิตจะสามารถมีความหมายใดๆ ได้อย่างไร? ชีวิตของเจ้าจะสามารถมีคุณค่าใดๆ ได้อย่างไร?

เจ้าได้วิ่งวนไปมาเพื่อบิดามารดาของเจ้า บิดามารดาของจิตวิญญาณสกปรก กระนั้นเจ้าก็ไม่รูเ้ ลยจริ งๆ
ว่าพวกที่ล่อให้เจ้าติดกับนั้นคือบิดามารดาของจิตวิญญาณสกปรกที่ได้ให้กาเนิดเจ้าและได้เลี้ยงดูเจ้า
ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าไม่ตระหนักรู ้ว่าสิ่งโสโครกทั้งหมดของเจ้าจริ งๆ แล้วเป็ นพวกเขาที่ให้เจ้ามา
ทั้งหมดที่เจ้ารู ้คือว่าพวกเขาสามารถนาพา “ความชื่นชมยินดี” มาให้เจ้า พวกเขาไม่ตีสอนเจ้า
อีกทั้งพวกเขาไม่พิพากษาเจ้า และพวกเขาไม่ด่าทอเจ้าโดยเฉพาะ พวกเขาไม่เคยได้ระเบิดความโกรธใส่เจ้า
แต่ปฏิบตั ิต่อเจ้าด้วยการรักใคร่ เอ็นดูและความใจดีมีเมตตา คาพูดของพวกเขาบารุ งเลี้ยงหัวใจของเจ้า
และทาให้เจ้าหลงใหลเพื่อที่เจ้าจะได้กลายเป็ นเสียศูนย์ และโดยไม่ตระหนักถึงมัน
เจ้าจะถูกดูดเข้าไปและเต็มใจที่จะรับใช้พวกเขา กลายเป็ นหน้าร้านและบ่าวของพวกเขา
เจ้าไม่มีเรื่ องร้องทุกข์ใดๆ เลย แต่เต็มใจทางานเพื่อพวกเขาดัง่ สุนัข ดัง่ อาชา เจ้าถูกพวกเขาหลอกลวง
ด้วยเหตุผลนี้เจ้าจึงไม่มีปฏิกริ ิ ยาอย่างสิ้นเชิงต่องานที่เราทา
ไม่น่าแปลกใจที่เจ้าต้องการแอบลอดผ่านนิว้ มือของเราไปอย่างลับๆ เสมอ
และไม่น่าแปลกใจที่เจ้าต้องการใช้คาหวานเพื่อหลอกล่อรับเอาความโปรดปรานจากเราเสมอ
กลับกลายเป็ นว่าเจ้าได้มีแผนอื่น การจัดการเตรี ยมการอื่นอยู่แล้ว
เจ้าสามารถเห็นการกระทาของเราเล็กน้อยในฐานะองค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
แต่เจ้าไม่มีความรู ้แม้แต่น้อยเกี่ยวกับการพิพากษาและการตีสอนของเรา
เจ้าไม่รู้เลยว่าการตีสอนของเราได้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อใด เจ้าเพียงแต่รู้วิธีโกงเรา—
กระนั้นเจ้าไม่รู้ว่าเราจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการฝ่ าฝื นใดๆ จากมนุษย์
ในเมื่อเจ้าได้สร้างปณิธานไว้แล้วว่าจะรับใช้เรา เราก็จะไม่ปล่อยเจ้าไป เราเป็ นพระเจ้าที่เกลียดชังความชัว่
และเราเป็ นพระเจ้าที่หวงแหนมนุษยชาติ ในเมื่อเจ้าได้วางคาพูดของเจ้าไว้บนแท่นบูชาแล้ว
เราก็จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการที่เจ้าวิ่งจากไปต่อหน้าต่อตาเรา
อีกทั้งเราจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการที่เจ้ารับใช้เจ้านายสองคน
เจ้าได้คิดหรื อว่าเจ้าจะสามารถมีความรักครั้งที่สองได้หลังจากได้วางคาพูดของเจ้าไว้บนแท่นบูชาของเราและต่อ
หน้าต่อตาเราแล้ว? เราจะสามารถให้โอกาสแก่ผคู้ นเพื่อทาให้เราเป็ นเหมือนคนโง่ดว้ ยวิธีเช่นนี้ได้อย่างไร?
เจ้าได้คิดหรื อว่าเจ้าจะสามารถสร้างคาปฏิญญาและคาปฏิญาณอย่างลวกๆ กับเราด้วยลิ้นของเจ้าได้?
เจ้าจะสามารถสบถคาปฏิญาณข้างบัลลังก์ของเราได้อย่างไร บัลลังก์ของเราผูซ้ ่งึ อยู่สูงที่สุด?
เจ้าได้คิดหรื อว่าคาปฏิญาณของเจ้าได้ล่วงลับไปแล้ว? เราขอบอกพวกเจ้าว่า
แม้ว่าเนื้อหนังของพวกเจ้าอาจล่วงลับไป แต่คาปฏิญาณของพวกเจ้าไม่สามารถล่วงลับไปได้
ในท้ายที่สุดเราจะกล่าวโทษพวกเจ้าบนพื้นฐานของคาปฏิญาณของพวกเจ้า อย่างไรก็ตาม
พวกเจ้าเชื่อว่าเจ้าสามารถจัดการกับเราได้โดยการวางคาพูดของพวกเจ้าไว้เบื้องหน้าเรา

และเชื่อว่าหัวใจของพวกเจ้าสามารถรับใช้จิตวิญญาณสกปรกและจิตวิญญาณชัว่ ได้
ความโกรธของเราจะสามารถยอมผ่อนปรนต่อผูค้ นที่คล้ายสุนัข คล้ายสุกรเหล่านี้ที่โกงเราได้อย่างไร?
เราต้องดาเนินการตามประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเรา และแย่งชิงพวกที่ “เคร่งศาสนา”
หัวโบราณเหล่านั้นทั้งหมดที่มีศรัทธาในเรากลับจากมือของจิตวิญญาณสกปรก เพื่อที่พวกเขาอาจจะ
“คอยรับใช้” เราในรู ปแบบที่มีวินัย เป็ นโคของเรา เป็ นอาชาของเรา
และอยู่ภายใต้การจัดวางเรียบเรี ยงการสังหารหมู่ของเรา เราจะให้เจ้าหยิบความมุ่งมัน่ ก่อนหน้านี้ของเจ้า
และรับใช้เราอีกครั้ง เราจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อสิ่งทรงสร้างใดๆ ที่โกงเรา
เจ้าได้คิดหรื อว่าเจ้าจะสามารถเพียงแค่ทาการเรี ยกร้องและโกหกต่อหน้าเราอย่างหยาบโลนได้?
เจ้าได้คิดหรื อว่าเราไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นคาพูดและความประพฤติท้งั หลายของเจ้า?
คาพูดและความประพฤติท้งั หลายของเจ้าจะไม่ได้สามารถอยู่ในสายตาของเราได้อย่างไร?
เราจะสามารถเคยให้ผคู้ นหลอกลวงเราเช่นนั้นได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “พวกเจ้าทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่าช้าเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้อยู่ท่ามกลางพวกเจ้า คบหาสมาคมกับพวกเจ้ามาหลายฤดูใบไม้ผลิและหลายฤดูใบไม้ร่วง
เราได้ใช้ชีวิตท่ามกลางพวกเจ้ามานานแล้ว และได้ใช้ชีวิตกับพวกเจ้า
พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของพวกเจ้ามีมากน้อยเพียงใดที่ได้หลุดรอดไปต่อหน้าต่อตาเรา?
คาพูดที่จริ งใจเหล่านั้นของพวกเจ้ากาลังสะท้อนอยู่ในหูของเราตลอดเวลา
ความทะเยอทะยานนับหลายล้านอย่างของเจ้าถูกวางบนแท่นบูชาของเรา—มากจนเกินกว่าจะนับได้
อย่างไรก็ตาม สาหรับเรื่ องการทุ่มเทอุทิศของพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้ายอมสละ พวกเจ้าไม่ให้แม้เพียงกระผีกริ้น
พวกเจ้าไม่วางความจริ งใจแม้เพียงหยดเล็กจิ๋วบนแท่นบูชาของเรา
ดอกผลแห่งของการเชื่อของพวกเจ้าในเราอยู่ที่ใด? พวกเจ้าได้รับพระคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากเรา
และพวกเจ้าได้เห็นความล้าลึกทั้งหลายที่ไม่รู้จบจากสวรรค์
เราถึงกับได้แสดงให้พวกเจ้าเห็นเปลวเพลิงแห่งสวรรค์ แต่เราไม่ได้มีแก่ใจที่จะเผาพวกเจ้า
อย่างไรก็ตามพวกเจ้าได้ให้เรามากเพียงใดเพื่อเป็ นการตอบแทน? พวกเจ้าเต็มใจให้เรามากเพียงใด?
ด้วยอาหารที่เราได้ให้เจ้าในมือ เจ้าก็หันกลับและถวายอาหารนั้นให้เรา
และถึงกับออกมาพูดว่ามันเป็ นบางสิ่งที่เจ้าได้รับเพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อแห่งการทางานหนักของเจ้าเอง
และว่าเจ้ากาลังถวายทุกสิ่งที่เจ้าเป็ นเจ้าของให้กบั เรา เจ้าจะไม่สามารถรู ้ได้อย่างไรว่า “การมีส่วนร่ วมสนับสนุน”
ของเจ้าต่อเรานั้นเป็ นเพียงสิ่งทั้งหลายที่ได้ถูกขโมยไปจากแท่นบูชาของเรา? ยิง่ ไปกว่านั้น
บัดนี้เจ้ากาลังถวายสิ่งเหล่านั้นให้เรา เจ้าไม่ได้กาลังโกงเราอยู่หรอกหรื อ?
เจ้าจะไม่สามารถรู ้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราชื่นชมในวันนี้คือของถวายทั้งหมดบนแท่นบูชาของเรา
และไม่ใช่สิ่งที่เจ้าได้หามาจากการทางานหนักของเจ้าและจากนั้นก็มอบถวายให้เรา?
พวกเจ้ากล้าที่จะโกงเราด้วยวิธีน้ีจริงๆ ดังนั้นเราจะสามารถให้อภัยพวกเจ้าได้อย่างไร?
พวกเจ้าสามารถคาดหวังให้เราสู้ทนการนี้ต่อไปอีกได้อย่างไร? เราได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเจ้าแล้ว
เราได้เปิ ดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเจ้า จัดเตรี ยมสิ่งที่พวกเจ้าจาเป็ นต้องมี และเปิ ดตาของพวกเจ้า
กระนั้นพวกเจ้าก็โกงเราเช่นนี้ โดยเพิกเฉยต่อมโนธรรมของเจ้า
เราได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กบั พวกเจ้าอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อที่แม้ว่าพวกเจ้าจะทนทุกข์
แต่พวกเจ้าก็ยงั คงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นามาจากสวรรค์จากเรา แม้กระนั้นก็ตาม
พวกเจ้าก็ไม่มีความทุ่มเทอุทิศเลย และต่อให้เจ้าได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนน้อยนิด เจ้าก็พยายาม “ชาระบัญชี”
กับเราหลังจากนั้น การมีส่วนร่ วมสนับสนุนของเจ้าจะไม่เกิดผลใดๆ หรอกหรื อ?
สิ่งที่เจ้าได้มอบให้เราเป็ นเพียงทรายหนึ่งเม็ด กระนั้นสิ่งที่เจ้าได้ขอจากเราคือทองคาหนึ่งตัน
เจ้าไม่ได้แค่กาลังไร้เหตุผลหรอกหรื อ? เราทางานท่ามกลางพวกเจ้า

ไม่มีร่องรอยอย่างสิ้นเชิงของร้อยละสิบที่เราควรได้รับมา นับประสาอะไรกับการพลีอุทศิ เพิม่ เติมใดๆ
ยิ่งไปกว่านั้น ร้อยละสิบที่ได้รับส่วนร่ วมสนับสนุนจากบรรดาผูท้ ี่มีใจศรัทธานั้นได้ถูกพวกคนชัว่ ยึดไป
พวกเจ้าทั้งหมดไม่ได้กระจัดกระจายจากเราหรอกหรือ? พวกเจ้าทั้งหมดไม่ได้เป็ นปฏิปักษ์กบั เราหรอกหรื อ?
พวกเจ้าทั้งหมดไม่ได้กาลังพังแท่นบูชาของเราหรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถถูกมองว่าเป็ นสมบัติล้าค่าในสายตาของเราได้อย่างไร?
พวกเขาไม่ใช่สุกรและสุนัขที่เราเกลียดหรอกหรื อ?
เราจะสามารถอ้างถึงการทาชัว่ ของเจ้าว่าเป็ นสมบัติล้าค่าได้อย่างไร? จริ งๆ แล้วงานของเราทาเพื่อใครกัน?
จะเป็ นไปได้ไหมว่าจุดประสงค์ของงานของเราคือเพื่อบดขยี้พวกเจ้าทั้งหมดจนคว่าลงไปเพือ่ เปิ ดเผยสิทธิอานาจ
ของเรา? ชีวิตของพวกเจ้าทั้งหมดไม่ได้แขวนอยู่กบั วจนะคาเดียวจากเราหรอกหรื อ?
เหตุใดเราจึงกาลังใช้เพียงวจนะเพื่ออบรมพวกเจ้า
และไม่ได้เปลี่ยนวจนะให้เป็ นข้อเท็จจริ งเพื่อบดขยี้พวกเจ้าทันทีที่เราสามารถทาได้?
จุดประสงค์ของวจนะและงานของเราเป็ นเพียงเพื่อบดขยี้มวลมนุษย์จนคว่าลงไปหรอกหรือ?
เราเป็ นพระเจ้าที่ฆ่าคนบริ สุทธิ์อย่างไม่เลือกหน้าหรอกหรื อ?
บัดนี้มีพวกเจ้ากี่คนที่มาอยู่เบื้องหน้าเราพร้อมกับความเป็ นอยู่ท้งั ปวงของเจ้าเพื่อแสวงหาเส้นทางที่ถูกต้องของชี
วิตมนุษย์? เป็ นเพียงร่ างกายของพวกเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าเรา แต่หัวใจของเจ้ายังคงเป็ นอิสระ
และอยู่ห่างไกลจากเรามาก เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วงานของเราคืออะไร
จึงมีพวกเจ้าจานวนหนึ่งที่ปรารถนาจะออกห่างจากเรา และเว้นระยะห่างของพวกเจ้าจากเรา
โดยหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตในสวรรค์ที่ซ่งึ ไม่มกี ารตีสอนหรื อการพิพากษาแทน
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผคู้ นปรารถนาในหัวใจของพวกเขาหรอกหรื อ? แน่นอนว่าเราไม่ได้กาลังพยายามบีบเจ้าให้ยอม
เส้นทางใดก็ตามที่เจ้าใช้คือตัวเลือกของเจ้าเอง
เส้นทางของวันนี้เป็ นเส้นทางที่มีการพิพากษาและการด่าทอร่ วมทางไปด้วย
แต่พวกเจ้าทุกคนควรรู ้ว่าทั้งหมดที่เราได้ประทานแก่พวกเจ้า—ไม่ว่าจะเป็ นการพิพากษาหรือการตีสอน—
เป็ นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้พวกเจ้าได้
และเหล่านั้นคือทุกสรรพสิ่งที่พวกเจ้าต้องการอย่างเร่งด่วน
ตัดตอนมาจาก “พวกเจ้าทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่าช้าเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้ดาเนินการงานจานวนมากมายบนแผ่นดินโลก และเราได้เดินท่ามกลางมวลมนุษย์มาหลายปี แล้ว
กระนั้นผูค้ นไม่ค่อยมีความรู ้เกี่ยวกับฉายาของเราและอุปนิสยั ของเรา
และมีผคู้ นไม่กี่คนที่สามารถอธิบายงานที่เราทาได้อย่างละเอียดทัว่ ถึง มีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่ผคู้ นขาด
พวกเขามักจะขาดความเข้าใจในสิ่งที่เราทาเสมอ และหัวใจของพวกเขามักจะเฝ้าระวังอยู่เสมอ
ราวกับว่าพวกเขากลัวอยู่ลึกๆ ว่าเราจะเอาพวกเขาไปไว้ในสถานการณ์อื่น
และจากนั้นก็ไม่ให้ความใส่ใจต่อพวกเขาอีกเลย ด้วยเหตุน้ีท่าทีของผูค้ นต่อเราจึงเป็ นแต่อนุ่ ๆ
พร้อมด้วยความระมัดระวังในปริ มาณมากเสมอ นี่เป็ นเพราะผูค้ นได้มาถึงปัจจุบนั โดยไม่ได้เข้าใจงานที่เราทา
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเขางงงันกับวจนะที่เราพูดกับพวกเขา พวกเขาถือวจนะของเราไว้ในมือของพวกเขา
โดยไม่รู้ว่าพวกเขาควรจะผูกพันตัวเองกับความการเชื่อที่มนั่ คงแน่วแน่ในวจนะของเราหรือไม่
หรื อพวกเขาควรจะเลือกความไม่แน่ใจและลืมวจนะของเราเสียหรื อไม่
พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาควรจะนาวจนะของเราไปปฏิบตั ิหรื อไม่ หรือรอดูไปก่อน
ว่าพวกเขาควรจะโยนทุกอย่างทิ้งไปและติดตามอย่างกล้าหาญ
หรื อยังหยิบยืน่ มิตรภาพให้แก่โลกเหมือนก่อนต่อไปหรื อไม่ โลกภายในต่างๆ ของผูค้ นซับซ้อนเหลือเกิน
และพวกเขาก็เจ้าเล่ห์เหลือเกิน เพราะผูค้ นไม่สามารถมองเห็นวจนะของเราได้อย่างชัดเจนหรื ออย่างเต็มที่
พวกเขาหลายคนจึงมีเวลาที่ยากลาบากในการปฏิบตั ิวจนะของเราและมีความลาบากยากเย็นในการวางหัวใจของ
พวกเขาเบื้องหน้าเรา เราเข้าใจความลาบากยากเย็นต่างๆ ของพวกเจ้าอย่างลึกซึ้ง
จุดอ่อนมากมายไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้เมือ่ มีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง
และปัจจัยเชิงวัตถุประสงค์มากมายสร้างความลาบากยากเย็นต่างๆ ให้พวกเจ้า
พวกเจ้าเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเจ้า ใช้วนั เวลาของพวกเจ้าเพื่อทางานอย่างหนัก
และเดือนปี ก็ผ่านไปในความยากลาบาก มีความลาบากยากเย็นมากมายในการมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง —
เราไม่ปฏิเสธเรื่ องนี้
และแน่นอนว่าข้อพึงประสงค์ของเราต่อพวกเจ้าถูกกาหนดขึ้นให้สอดคล้องกับความลาบากยากเย็นของพวกเจ้า
ข้อพึงประสงค์ต่างๆ ในงานที่เราทาทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของวุฒิภาวะจริงของพวกเจ้า บางทีในอดีต
ข้อพึงประสงค์ที่ผคู้ นได้ทาไว้กบั พวกเจ้าในงานของพวกเขาได้ถูกผสมกับองค์ประกอบแห่งความล้นเหลือ
แต่พวกเจ้าควรจะรู ้ไว้ว่าเราไม่เคยได้มีขอ้ พึงประสงค์ที่มากเกินไปต่อพวกเจ้าในสิ่งที่เราพูดและทา
ข้อพึงประสงค์ท้งั หมดอยู่บนพืน้ ฐานแห่งธรรมชาติ เนื้อหนังของผูค้ น และสิ่งที่พวกเขาจาเป็ น พวกเจ้าควรจะรู ้
และเราสามารถบอกพวกเจ้าได้อย่างชัดเจนว่า เราไม่ต่อต้านวิธีคิดที่สมเหตุสมผลต่างๆ บางวิธีที่ผคู้ นมี
และเราไม่ต่อต้านธรรมชาติที่มีมาแต่กาเนิดของมวลมนุษย์

เป็ นเพียงเพราะผูค้ นไม่เข้าใจว่าอะไรคือมาตรฐานที่เราได้กาหนดไว้ให้พวกเขาจริ งๆ
อีกทั้งพวกเขาไม่เข้าใจความหมายดั้งเดิมของวจนะของเรา ว่าผูค้ นได้แคลงใจในวจนะของเราจนกระทัง่ บัดนี้
และผูค้ นน้อยกว่าครึ่ งด้วยซ้ าที่เชื่อวจนะของเรา ส่วนที่เหลือเป็ นพวกผูป้ ราศจากความเชื่อ
และยังมีมากกว่านั้นอีกที่เป็ นพวกที่ชอบฟังเรา “เล่าเรื่ อง” ที่มากกว่านั้น
มีมากมายหลายคนที่ชื่นชมปรากฏการณ์น้ี เราเตือนพวกเจ้าว่า
วจนะของเรามากมายได้ถูกเปิ ดกว้างต่อบรรดาผูท้ ี่เชื่อในเรา
และบรรดาผูท้ ี่ชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามของราชอาณาจักร แต่ถูกกักขังอยู่ที่ดา้ นนอกของประตูแห่งราชอาณาจักร
ได้ถูกเรากาจัดไปแล้ว พวกเจ้าไม่ได้เป็ นเพียงข้าวละมานที่เรารังเกียจและปฏิเสธหรอกหรือ?
พวกเจ้าจะสามารถเฝ้าดูเราจากไปและจากนั้นก็ตอ้ นรับการกลับมาของเราอย่างน่าชื่นบานได้อย่างไร?
เราบอกพวกเจ้าว่าหลังจากประชาชนชาวนีนะเวห์ได้ยินพระวจนะที่โกรธกริ้ วของพระยาห์เวห์
พวกเขาก็กลับใจในผ้ากระสอบและขี้เถ้าโดยทันที เป็ นเพราะพวกเขาได้เชื่อในพระวจนะของพระองค์
พวกเขาจึงได้เต็มไปด้วยความยาเกรงและความหวาดกลัว และดังนั้นจึงกลับใจในผ้ากระสอบและขี้เถ้า
สาหรับผูค้ นของวันนี้ แม้ว่าเจ้าจะเชื่อวจนะของเราเช่นกัน และยิ่งไปกว่านั้นอีก
เชื่อว่าพระยาห์เวห์ได้เสด็จมาท่ามกลางพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งในวันนี้
ท่าทีของพวกเจ้าก็ไม่ใช่สิ่งใดนอกจากความไม่เคารพยาเกรง
ราวกับว่าพวกเจ้าได้เพียงแค่กาลังสังเกตการณ์พระเยซูผซู้ ่งึ ได้ประสูติในแคว้นยูเดียเมื่อหลายพันปี ก่อน
และตอนนี้ได้เสด็จลงมาสถิตท่ามกลางพวกเจ้า
เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการเล่ห์ลวงที่ดารงอยู่ภายในหัวใจของพวกเจ้า
พวกเจ้าส่วนใหญ่ติดตามเราเพราะความอยากรู ้อยากเห็นและได้มาเพื่อแสวงหาเราให้พบจากความว่างเปล่า
เมื่อความปรารถนาที่สามของพวกเจ้าพังทลายลง—ความปรารถนาของพวกเจ้าเพื่อชีวิตที่สงบและมีความสุข—
เช่นนั้นแล้วความอยากรูอ้ ยากเห็นของพวกเจ้าก็สลายไปเช่นกัน
การเล่ห์ลวงที่ดารงอยู่ในหัวใจของพวกเจ้าแต่ละดวงถูกเปิ ดโปงโดยผ่านทางคาพูดและการกระทาของพวกเจ้า
กล่าวตามตรง พวกเจ้าเพียงแค่อยากรู ้อยากเห็นเกี่ยวกับเรา แต่ไม่กลัวเรา พวกเจ้าไม่ระวังปากของพวกเจ้า
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงว่าพวกเจ้าจะใช้สิ่งยึดเหนี่ยวในพฤติกรรมของพวกเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ามีความเชื่อประเภทใดกันแน่? เป็ นของแท้หรื อไม่?
พวกเจ้าเพียงแค่ใช้วจนะของเราเพื่อขจัดความกังวลของพวกเจ้า และบรรเทาความเบื่อหน่ายของพวกเจ้า
เพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในชีวิตของพวกเจ้า มีใครบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่ได้นาวจนะของเราไปปฏิบตั ิ?
ผูใ้ ดมีความเชื่อที่จริ งแท้?
พวกเจ้าตะโกนไม่หยุดหย่อนว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงเห็นลึกเข้าไปในหัวใจของผูค้ น

แต่พระเจ้าที่พวกเจ้าตะโกนหาในหัวใจของพวกเจ้าเข้ากันได้กบั เราอย่างไร? ในเมื่อพวกเจ้ากาลังตะโกนเยีย่ งนี้
เช่นนั้นแล้วทาไมพวกเจ้าจึงกระทาตัวแบบนั้น?
เป็ นไปได้ไหมว่านี่คือความรักที่พวกเจ้าต้องการใช้ตอบแทนเรา? ไม่มีการมอบอุทิศจานวนเล็กน้อยใดๆ
บนริ มฝี ปากของพวกเจ้า แต่การพลีอุทิศของพวกเจ้า และการประพฤติดีของพวกเจ้าอยู่ที่ใดเล่า?
หากไม่ได้เป็ นเพราะคาพูดของพวกเจ้ามาถึงหูของเรา เราจะสามารถเกลียดชังพวกเจ้ามากเหลือเกินได้อย่างไร?
หากพวกเจ้าได้เชื่อในเราอย่างแท้จริง พวกเจ้าจะสามารถตกอยู่ในสภาวะเศร้าหมองเช่นนี้ได้อย่างไร?
พวกเจ้ามีแววซึมเศร้าบนใบหน้าของพวกเจ้าราวกับว่าพวกเจ้าได้อยู่ในแดนคนตายกาลังถูกพิจารณาคดี
พวกเจ้าไม่มีกาลังวังชาแม้เพียงกระผีกริ้ น และเจ้าพูดอย่างแผ่วเบาเกี่ยวกับเสียงภายในของเจ้า
เจ้าถึงกับเต็มไปด้วยคาร้องทุกข์คร่ าครวญและคาด่าทอ นานมาแล้วพวกเจ้าได้สูญเสียความเชื่อในสิ่งที่เราทา
และแม้แต่ความเชื่อดั้งเดิมของพวกเจ้าก็ได้ปลาสนาการไป
ดังนั้นเจ้าจะสามารถติดตามไปจนถึงบทอวสานได้อย่างไร? ในเมื่อเป็ นดัง่ นี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “พระวจนะสาหรับผูเ้ ยาว์และผูส้ ูงวัย” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้ว่างานของเราช่วยได้อย่างมากสาหรับพวกเจ้า กระนั้นวจนะของเรามักจะไปไม่ถงึ พวกเจ้าเสมอ
และไม่มีผลใดๆ ในพวกเจ้า มันยากที่จะหาเป้าหมายเพื่อให้เราทาให้มีความเพียบพร้อม
และวันนี้เราแทบจะได้หมดหวังในตัวพวกเจ้าแล้ว เราได้สารวจค้นท่ามกลางพวกเจ้าเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
แต่มนั ก็ยากที่จะหาใครสักคนที่สามารถเป็ นคนรู ้ใจของเราได้
เรารู ้สึกราวกับว่าเราไม่มีความมัน่ ใจที่จะทางานในพวกเจ้าต่อไป และไม่มีความรักที่จะใช้เพื่อรักพวกเจ้าต่อไป
นี่เป็ นเพราะนานมาแล้วเราได้กลายเป็ นขยะแขยงกับ “ความสาเร็จลุล่วง” ของพวกเจ้า
ซึ่งเล็กจิ๋วและน่าเวทนาดัง่ ที่เป็ นอยู่
ดูเหมือนราวกับว่าเราไม่เคยได้พูดท่ามกลางพวกเจ้าและไม่เคยได้ทางานในพวกเจ้า
การสัมฤทธิ์ผลของพวกเจ้าน่าคลื่นเหียนเหลือเกิน
พวกเจ้ามักจะนาความล่มสลายและความน่าละอายมาสู่ตวั เองเสมอ และพวกเจ้าก็แทบจะไม่มีคุณค่าใดๆ
เราแทบจะไม่สามารถพบเจอความคล้ายคลึงมนุษย์ในพวกเจ้า อีกทั้งแทบไม่ได้กลิน่ ร่ องรอยของมนุษย์
กลิ่นสดใหม่ของพวกเจ้าอยู่ที่ใด? ราคาที่พวกเจ้าได้ชดใช้มานานหลายปี แล้วอยู่ที่ใด และผลลัพธ์อยู่ที่ใด?
พวกเจ้าไม่เคยได้พบบ้างเลยหรื อ? งานของเราบัดนี้มีการเริ่ มต้นใหม่ การเปิ ดตัวครั้งใหม่
เราจะดาเนินการตามแผนการมหึมา และเราต้องการทาให้งานที่ยิ่งใหญ่ข้นึ สาเร็จลุล่วง
กระนั้นพวกเจ้ายังคงกาลังเกลือกกลิ้งอยู่ในโคลนตมเหมือนก่อน มีชีวิตในน้ าที่สกปรกโสโครกแห่งอดีต
และได้ลม้ เหลวไปแล้วจริ งๆ ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากสภาวะลาบากใจดั้งเดิมของพวกเจ้า
เพราะฉะนั้นพวกเจ้ายังคงไม่ได้รับสิ่งใดจากวจนะของเรา
พวกเจ้ายังคงไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองจากสถานที่ด้งั เดิมแห่งโคลนตมและน้ าสกปรกโสโครกของพวกเจ้า
และพวกเจ้าแค่รู้จกั วจนะของเราเท่านั้น แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
พวกเจ้าไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งอิสรภาพของวจนะของเรา
ดังนั้นวจนะของเราจึงไม่เคยได้ถกู เปิ ดกว้างต่อพวกเจ้า
วจนะของเราเป็ นเหมือนหนังสือแห่งคาเผยพระวจนะที่ได้ถูกปิ ดผนึกมานานหลายพันปี
เราปรากฏต่อพวกเจ้าในชีวิตของพวกเจ้า แต่พวกเจ้าไม่ตระหนักรู ้เสมอ พวกเจ้าไม่แม้แต่จะระลึกถึงเรา
เกือบครึ่ งหนึ่งของวจนะที่เราพูดเป็ นเพื่อการพิพากษาของพวกเจ้า
และสัมฤทธิ์ผลเพียงครึ่ งหนึ่งของผลที่ควรจะสัมฤทธิ์ ซึ่งก็คือการปลูกฝังความกลัวลึกๆ ในพวกเจ้า
อีกครึ่ งหนึ่งที่เหลือประกอบด้วยวจนะที่จะสอนพวกเจ้าเกี่ยวกับชีวิตและวิธีประพฤติตวั ของพวกเจ้าเอง
อย่างไรก็ตามคงจะดูเหมือนว่าในความเห็นของพวกเจ้า วจนะเหล่านี้ไม่แม้แต่จะมีอยู่จริง
หรื อราวกับว่าพวกเจ้ากาลังฟังคาพูดของเด็กๆ คาพูดที่พวกเจ้าแอบยิ้มให้เสมอ แต่ไม่มีวนั ลงมือทาตามนั้น

พวกเจ้าไม่เคยได้เป็ นกังวลเกีย่ วกับสิ่งเหล่านี้เลย
โดยพื้นฐานแล้วมักจะเป็ นเพราะความอยากรู ้อยากเห็นเสมอที่ทาให้พวกเจ้าได้สังเกตการณ์การกระทาของเรา
และผลลัพธ์ก็คือบัดนี้พวกเจ้าได้ตกลงสู่ความมืดและไม่สามารถมองเห็นความสว่างได้
และดังนั้นพวกเจ้าจึงร้องไห้อย่างน่าสังเวชในความมืด สิ่งที่เราต้องการคือการเชื่อฟังของพวกเจ้า
การเชื่อฟังอย่างไม่มีขอ้ แม้ของพวกเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
เราพึงประสงค์ให้พวกเจ้าแน่ใจอย่างแท้จริงในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูด พวกเจ้าไม่ควรจะนาท่าทีเมินเฉยมาใช้
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเจ้าไม่ควรจะเลือกปฏิบตั ิต่อสิ่งต่างๆ ที่เราพูด
อีกทั้งไม่แยแสต่อวจนะของเราและงานของเรา อันเป็ นความเคยชินของพวกเจ้า
งานของเรากระทาท่ามกลางพวกเจ้า และเราได้ประทานวจนะของเรามากมายมหาศาลให้พวกเจ้า
แต่หากพวกเจ้าปฏิบตั ิต่อเราด้วยวิธีน้ี
เราก็จะสามารถเพียงแค่ให้สิ่งที่พวกเจ้าไม่ได้รับและไม่ได้นาไปปฏิบตั ิแก่ครอบครัวคนต่างชาติ
ใครเล่าท่ามกลางสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างไม่ได้ถูกเราถือไว้ในมือของเรา? คนส่วนใหญ่ท่ามกลางพวกเจ้าเป็ น
“ผูส้ ูงวัยที่สุกงอม” และพวกเจ้าไม่มพี ลังงานที่จะยอมรับงานประเภทที่เรามีน้ี พวกเจ้าเป็ นเหมือนนกหานเห้า[ก]
ซึ่งเพียงแค่ประคองตัวไปเรื่ อยๆ และพวกเจ้าไม่เคยได้ปฏิบตั ิต่อวจนะของเราอย่างจริงจัง
ผูค้ นหนุ่มสาวไร้สาระไม่มีประโยชน์และหลงระเริ งมากเกินไปอย่างสุดขั้ว
และคานึงถึงงานของเราน้อยยิง่ กว่านั้นเสียอีก
พวกเขาไม่มีความสนใจที่จะอิ่มอร่ อยกับอาหารรสเลิศในงานเลี้ยงรื่นเริ งของเรา พวกเขาเป็ นเหมือนนกตัวเล็กๆ
ที่ได้บินออกจากกรงของมันเพื่อออกไปผจญภัยในที่ห่างไกล
ผูค้ นหนุ่มสาวและสูงวัยประเภทเหล่านี้จะสามารถมีประโยชน์กบั เราได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “พระวจนะสาหรับผูเ้ ยาว์และผูส้ ูงวัย” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. เรื่ องราวของนกหานเห้านั้นเหมือนมากกับนิทานอีสปเกี่ยวกับมดกับตัก๊ แตน
นกหานเห้าชอบนอนหลับแทนที่จะสร้างรังในขณะที่อากาศอบอุน่
แม้จะมีการตักเตือนจากนกกางเขนเพือ่ นบ้านของเขา เมื่อถึงฤดูหนาวนกหานเห้าก็หนาวจนถึงแก่ความตาย
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แม้ว่าพวกเจ้าผูค้ นหนุ่มสาวทั้งหมดเป็ นเหมือนสิงโตอ่อนเยาว์
แต่พวกเจ้าไม่ค่อยมีหนทางที่แท้จริงในหัวใจของพวกเจ้า
ความอ่อนเยาว์ของพวกเจ้าไม่ทาให้พวกเจ้ามีสิทธิที่จะทางานของเรามากขึ้น
ในทางตรงกันข้ามเจ้ามักจะยัว่ ยุความขยะแขยงของเราต่อพวกเจ้าเสมอ แม้ว่าพวกเจ้ายังอ่อนเยาว์
แต่พวกเจ้าก็ขาดกาลังวังชาหรื อความทะเยอทะยาน
และพวกเจ้ามักจะไม่ยอมผูกมัดตัวเองเกีย่ วกับอนาคตของพวกเจ้าเสมอ ราวกับว่าพวกเจ้าไม่แยแสและครุ่ นคิด
อาจกล่าวได้ว่ากาลังวังชา อุดมคติต่างๆ
และทีท่าที่ใช้ซ่ึงควรพบเจอในผูค้ นหนุ่มสาวกลับไม่สามารถพบเจอได้ในตัวพวกเจ้าโดยสิ้นเชิง
เจ้าบุคคลอ่อนเยาว์ประเภทนี้ไม่มีทีท่าและไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะได้ระหว่างถูกและผิด
ความดีและความชัว่ ความงามและความอัปลักษณ์ มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะพบเจอองค์ประกอบใดๆ
ของพวกเจ้าที่สดอยู่ พวกเจ้าแทบจะล้าสมัยไปทั้งหมดแล้ว
และเจ้าบุคคลอ่อนเยาว์ประเภทนี้ก็ได้เรี ยนรู ้ที่จะติดตามฝูงชน เป็ นพวกไม่สมเหตุสมผลด้วยเช่นกัน
พวกเจ้าไม่มีวนั สามารถแยกแยะถูกจากผิดได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างจริ งและเท็จ
ไม่เคยเพียรพยายามเพื่อความเป็ นเลิศ อีกทั้งพวกเจ้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด
อะไรคือความจริงและอะไรคือความหน้าซื่อใจคด
มีกลิ่นเหม็นที่หนักกว่าและรุ นแรงกว่าของศาสนารอบตัวพวกเจ้ามากกว่าที่มีรอบตัวผูส้ ูงอายุ
พวกเจ้าถึงกับโอหังและไร้เหตุผล พวกเจ้าประชันขันแข่งและความชอบของเจ้าต่อการรุ กรานก็แข็งกร้าวมาก—
บุคคลอ่อนเยาว์ประเภทนี้จะสามารถครอบครองความจริงได้อย่างไร?
ใครบางคนที่ไม่สามารถมีทีท่าได้จะสามารถยืนหยัดเป็ นพยานได้อย่างไร?
ใครบางคนที่ไม่มีความสามารถที่จะบอกความแตกต่างระหว่างถูกและผิดจะสามารถถูกเรี ยกว่าบุคคลอ่อนเยาว์ไ
ด้อย่างไร? ใครบางคนที่ไม่มกี าลังวังชา เรี่ ยวแรง ความสด
ความสงบและความมัน่ คงของบุคคลอ่อนเยาว์จะสามารถถูกเรียกว่าผูต้ ิดตามของเราได้อย่างไร?
ใครบางคนที่ไม่มีความจริง ไม่มสี านึกรับรู ้ถึงความยุติธรรม แต่เป็ นผูท้ รี่ ักการเล่นและการต่อสู้
จะสามารถมีค่าคู่ควรต่อการเป็ นพยานของเราได้อย่างไร?
ตาที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและอคติต่อผูอ้ ื่นไม่ใช่สิ่งที่ผคู้ นอ่อนเยาว์ควรมี
และผูค้ นอ่อนเยาว์ไม่ควรดาเนินการกระทาซึ่งเป็ นการทาลายล้างและเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียน
พวกเขาไม่ควรปราศจากอุดมคติ ความทะเยอทะยานและความอยากอันกระตือรือร้นที่จะทาให้ตนเองดีข้ นึ
พวกเขาไม่ควรท้อแท้เกี่ยวกับความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้

และพวกเขาไม่ควรสูญเสียความหวังในชีวิตหรื อความมัน่ ใจในอนาคต
พวกเขาควรมีความเพียรพยายามที่จะดาเนินต่อไปตามหนทางแห่งความจริงที่บดั นี้พวกเขาได้เลือกแล้ว—
เพื่อตระหนักถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะสละทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อเรา
พวกเขาไม่ควรอยูโ่ ดยปราศจากความจริง
อีกทั้งพวกเขาไม่ควรซ่อนความหน้าซื่อใจคดและความไม่ชอบธรรม—พวกเขาควรตั้งมัน่ ในทีท่าที่เหมาะสม
พวกเขาไม่ควรล่องลอยตามไปเฉยๆ
แต่ควรมีวิญญาณที่กล้าที่จะทาการพลีอุทิศและดิ้นรนต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความจริง
ผูค้ นอ่อนเยาว์ควรมีความกล้าหาญที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ตอ่ การบีบคั้นโดยกาลังบังคับแห่งความมืดและที่จะแปลง
สภาพนัยสาคัญของการดารงอยู่ของพวกเขา ผูค้ นอ่อนเยาว์ไม่ควรยอมรับความทุกข์ยากด้วยความไม่เต็มใจ
แต่ควรเปิ ดกว้างและเปิ ดเผย ด้วยวิญญาณแห่งการให้อภัยสาหรับพี่นอ้ งชายหญิงของพวกเขา
แน่นอนเหล่านี้คือข้อพึงประสงค์ของเราต่อทุกคน และคาแนะนาของเราแก่ทุกคน แต่ยงิ่ ไปกว่านั้น
เหล่านี้เป็ นวจนะปลอบขวัญของเราสาหรับผูค้ นอ่อนเยาว์ท้งั หมด
พวกเจ้าควรปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับวจนะของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูค้ นอ่อนเยาว์ไม่ควรปราศจากความแน่วแน่ที่จะใช้การหยัง่ รู ้ในปัญหาต่างๆ
และที่จะแสวงหาความยุติธรรมและความจริ ง พวกเจ้าควรไล่ตามเสาะหาทุกสรรพสิ่งที่สวยงามและดีงาม
และพวกเจ้าควรได้รับความเป็ นจริ งของสิ่งที่เป็ นบวกทั้งหมด เจ้าควรมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของเจ้า
และเจ้าต้องไม่ใช้ชีวิตอย่างไม่เอาใจใส่ ผูค้ นมาที่แผ่นดินโลกและไม่บ่อยนักที่จะเผชิญกับเรา
และก็ไม่บ่อยเช่นกันที่จะมีโอกาสแสวงหาและได้รับความจริง
เหตุใดพวกเจ้าจึงจะไม่ให้ราคาสูงแก่เวลาที่สวยงามนี้ว่าเป็ นเส้นทางที่ถูกต้องที่ตอ้ งไล่ตามเสาะหาในชีวิตนี้?
และเหตุใดเจ้าจึงเมินเฉยเหลือเกินต่อความจริ งและความยุติธรรมเสมอ?
เหตุใดพวกเจ้าจึงกาลังเหยียบย่าและทาให้ตวั เองล่มสลายเสมอเพือ่ ความไม่ชอบธรรมและความสกปรกโสมมที่เ
ล่นกับผูค้ น?
และเหตุใดพวกเจ้าจึงทาตัวเหมือนผูค้ นสูงวัยเหล่านั้นที่มีส่วนร่ วมในสิ่งที่พวกผูไ้ ม่ชอบธรรมกระทา?
เหตุใดเจ้าจึงเลียนแบบวิถีเก่าๆ ของสิ่งเก่าๆ? ชีวิตของพวกเจ้าควรจะเต็มไปด้วยความยุติธรรม
ความจริ งและความบริ สุทธิ์ ชีวิตของพวกเจ้าไม่ควรต่าทรามยิง่ นักในวัยอ่อนเยาว์เช่นนี้
อันจะนาพวกเจ้าให้ตกลงสู่แดนคนตาย พวกเจ้าไม่รูส้ ึกว่านี่คงจะเป็ นโชคร้ายอย่างมหันต์หรอกหรื อ?
พวกเจ้าไม่รู้สึกว่านี่คงจะไม่ยุติธรรมอย่างมหันต์หรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระวจนะสาหรับผูเ้ ยาว์และผูส้ ูงวัย” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากพระราชกิจมากมายและพระวจนะมากมายไม่มีผลต่อเจ้าเลย เช่นนั้นแล้ว
เมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งเผยแพร่ พระราชกิจของพระเจ้า เจ้าก็ย่อมจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าได้ และจะอับอาย
และถูกเหยียดหยาม ณ เวลานั้น เจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้าติดค้างพระเจ้ามากมายเหลือเกิน
รู ้สึกว่าความรู ้ของเจ้าในเรื่ องของพระเจ้านั้นช่างผิวเผินเหลือเกิน
หากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้ในเรื่ องของพระเจ้าในวันนี้ ในขณะที่พระองค์กาลังทรงพระราชกิจอยู่แล้วไซร้
มันย่อมจะสายเกินไป ในท้ายที่สุดแล้ว เจ้าจะไม่มีความรู ้ใดให้พูดถึงเลย—เจ้าจะถูกทิ้งไว้กบั ความว่างเปล่า
ไม่เหลืออะไรเลย เจ้าจะใช้อะไรอธิบายเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้า? เจ้ากล้าดีที่จะพิจารณาตัดสินพระเจ้าหรื อ?
เจ้าควรทุ่มเททางานในการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเสียแต่บดั นี้ เพื่อที่ในท้ายทีส่ ุดแล้วเจ้าจะรู ้เหมือนกับเปโตร
ว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้านั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรกันแน่
และรู ้ว่าโดยปราศจากการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์แล้ว
มนุษย์ยอ่ มไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ และทาได้เพียงจมลงสู่ดินแดนอันโสมมนี้ลึกลงทุกที
ลงสู่ตะกอนตมลึกลงทุกทีเท่านั้น ผูค้ นได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม ได้ใช้เล่ห์กลใส่กนั
และได้ปฏิบตั ิต่อกันอย่างไม่คานึงถึงความรู ้สึก ได้เลิกยาเกรงพระเจ้า
การไม่เชื่อฟังของพวกเขานั้นใหญ่หลวงเกินไป มโนคติที่หลงผิดของพวกเขานั้นมากเกินไป
และทั้งหมดล้วนเป็ นของซาตาน อุปนิสยั เสื่อมทรามของมนุษย์น้นั จะไม่สามารถได้รับการชาระให้สะอาดได้
และเขาจะไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ โดยปราศจากการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
สิ่งที่พระราชกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงแสดงออกในเนื้อหนังนั้นก็คือสิ่งซึ่งแสดงออกโดยพระวิญญ
าณนั่นเอง และพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทานั้นก็ดาเนินไปโดยสอดคล้องกับสิ่งที่พระวิญญาณทรงกระทา
วันนี้ หากเจ้าไม่มีความรู ้ในเรื่ องของพระราชกิจนี้แล้วไซร้ เจ้าย่อมโง่เขลายิง่ นัก
และได้สูญเสียไปอย่างมากมายเหลือเกิน! หากเจ้ายังไม่ได้รับความรอดของพระเจ้าแล้วไซร้
ความเชื่อของเจ้าย่อมเป็ นความเชื่อทางศาสนา และเจ้าก็คือคริ สตชนผูเ้ ป็ นคนของศาสนา
เพราะเจ้ายึดติดกับคาสอนที่ตายไปแล้ว เจ้าจึงได้สูญเสียพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไป
ผูอ้ ื่นซึ่งไล่ตามเสาะหาความรักที่มีต่อพระเจ้านั้นสามารถได้มาซึ่งความจริงและชีวิต
ในขณะที่ความเชื่อของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้ากลับได้กลายเป็ นคนทาชัว่ เป็ นใครบางคนที่กระทาการอันสร้างความย่อยยับและจงเกลียดจงชัง กล่าวคือ
เจ้าได้กลายเป็ นตัวตลกในมุขตลกของซาตานและเป็ นเชลยของซาตานไปเสียแล้ว
พระเจ้ามิได้มีไว้เพื่อให้มนุษย์เชื่อ แต่มีไว้ให้เขารัก และให้เขาไล่ตามเสาะหาและนมัสการ
หากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาในวันนี้แล้วไซร้ สักวันเจ้าจะต้องพูดว่า “ย้อนกลับไปในตอนนั้น

เหตุใดฉันจึงไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างเหมาะสม ไม่ได้ทาให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัยอย่างเหมาะสม
ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของชีวิตฉัน?
ฉันเสียใจเหลือเกินที่ไม่สามารถนบนอบต่อพระเจ้าในเวลานั้น
และไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้ในเรื่ องพระวจนะของพระเจ้า ย้อนกลับไปในตอนนั้น
พระเจ้าได้ตรัสไว้มากมายนัก ฉันสามารถไม่เคยไล่ตามเสาะหาไปได้อย่างไรกัน? ฉันช่างโง่เง่านัก!”
เจ้าจะเกลียดชังตัวเจ้าเองในระดับหนึ่งทีเดียว วันนี้ เจ้าไม่เชื่อวจนะที่เรากล่าว และเจ้าไม่ใส่ใจกับมันเลย
เมื่อถึงวันที่พระราชกิจนี้เผยแพร่ ออกไป และเจ้ามองเห็นทั้งหมดทั้งสิ้ นของมัน เจ้าจะเสียใจ และ ณ เวลานั้น
เจ้าจะอึ้งตะลึงงัน พระพรทั้งหลายนั้นมีอยู่ ทว่าเจ้าไม่รู้ว่าจะชื่นชมพวกมันอย่างไร และความจริ งนั้นมีอยู่
ทว่าเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหามัน นี่เจ้าไม่ได้นาการเหยียดหยามมาสู่ตวั เองหรอกหรื อ? วันนี้
ถึงแม้ว่าขั้นตอนถัดไปแห่งพระราชกิจของพระเจ้ายังไม่ได้เริ่ มขึ้น
ก็ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ขอจากเจ้าและเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าถูกขอให้ใช้ดาเนินชีวติ
มีพระราชกิจมากมายเหลือเกิน และความจริงมากมายเหลือเกิน พวกมันไม่มีค่าคู่ควรที่เจ้าจะรู ้หรอกหรื อ?
การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะปลุกจิตวิญญาณของเจ้าให้ตื่นขึ้นมาหรื อ?
การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะทาให้เจ้าเกลียดชังตัวเจ้าเองหรือ?
เจ้าพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานพร้อมกับสันติสุขและความชื่นบาน
และสิ่งชูใจเล็กน้อยทางเนื้อหนังอย่างนั้นหรื อ? เจ้าไม่ได้ต่าต้อยที่สุดในบรรดาผูค้ นทั้งหมดหรอกหรื อ?
ไม่มีใครเลยที่โง่เขลาไปกว่าพวกที่ได้มองดูความรอดแต่ไม่ไล่ตามเสาะหาที่จะได้รับมัน กล่าวคือ
เหล่านี้เป็ นผูค้ นที่มูมมามไปกับเนื้อหนังจนเกินขนาดและชื่นชมซาตาน
เจ้าหวังว่าความเชื่อของเจ้าในพระเจ้าจะไม่พ่วงเอาความท้าทายหรื อความทุกข์ลาบากอันใด
หรื อความยากลาบากแม้เพียงน้อยนิดมาด้วย เจ้าไล่ตามเสาะหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งไร้ค่าเสมอ
และเจ้าไม่ให้คุณค่ากับชีวิต แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับให้ความคิดฟุ้งซ่านของตัวเจ้าเองมาก่อนความจริ ง
เจ้าช่างไร้ค่ายิ่งนัก! เจ้ามีชีวิตอยู่เหมือนสุกรตัวหนึ่ง—มีความแตกต่างอะไรเล่าระหว่างตัวเจ้า
และพวกสุกรกับพวกสุนัข? บรรดาพวกที่ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับรักเนื้อหนัง ไม่ใช่สัตว์ร้ายทั้งหมดหรอกหรื อ?
บรรดาพวกที่ตายไปแล้วโดยปราศจากจิตวิญญาณไม่ใช่ซากศพที่เดินได้หรอกหรื อ?
วจนะมากมายเพียงใดแล้วที่ได้กล่าวไปท่ามกลางพวกเจ้า?
งานที่ได้ถูกกระทาไปท่ามกลางพวกเจ้ามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างนั้นหรื อ?
เราได้จดั เตรี ยมไปมากเพียงใดแล้วท่ามกลางพวกเจ้า? แล้วเหตุใดเจ้ายังไม่ได้รับมัน?
เจ้ามีอะไรให้ตอ้ งร้องทุกข์หรื อ?

นี่ไม่ใช่กรณีที่เจ้าไม่ได้รับสิ่งใดเลยเพราะเจ้าหลงรักเนื้อหนังมากเกินไปหรอกหรื อ?
และนี่ไม่ใช่เพราะความคิดของเจ้านั้นฟุง้ ซ่านเกินไปหรอกหรื อ? นี่ไม่ใช่เพราะเจ้าโง่เง่าเกินไปหรอกหรื อ?
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะได้รับพระพรเหล่านี้
เจ้าสามารถติเตียนพระเจ้าเพราะการที่ไม่ทรงช่วยเจ้าให้รอดได้อย่างนั้นหรือ?
สิ่งที่เจ้าไล่ตามเสาะหาคือการที่จะสามารถได้รับสันติสุขภายหลังการเชื่อในพระเจ้า
เพื่อลูกหลานของเจ้าจะได้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสามีของเจ้าจะมีงานที่ดี
เพื่อบุตรชายของเจ้าจะได้เจอกับภรรยาที่ดี เพื่อบุตรสาวของเจ้าจะได้เจอกับสามีที่มีความประพฤติดีเหมาะสม
เพื่อม้าและโคของเจ้าจะไถพรวนแผ่นดินได้ดี เพื่อปี ที่มีสภาพอากาศที่ดีสาหรับพืชผลของเจ้า
นี่คือสิ่งที่เจ้าแสวงหา การไล่ตามเสาะหาของเจ้าก็เพียงที่จะมีชีวิตในความสุขสบาย
เพื่อที่จะไม่มีอุบตั ิภยั ตกมาถึงครอบครัวของเจ้า เพื่อที่สายลมจะโชยผ่านเจ้า
เพื่อที่ใบหน้าของเจ้าจะไม่สัมผัสกรวดทราย เพื่อที่พืชผลของครอบครัวเจ้าจะไม่ถูกน้ าท่วม
ไม่ได้รับผลกระทบจากความวิบตั ิอนั ใด เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า
เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในรังอันอุ่นสบาย คนขี้ขลาดอย่างเจ้าผูซ้ ่ึงไล่ตามเสาะหาเนื้อหนังเสมอนั้น—เจ้ามีหัวใจ
เจ้ามีจิตวิญญาณหรื อไม่? เจ้าไม่ใช่สัตว์ร้ายหรอกหรื อ? เราให้หนทางที่แท้จริงแก่เจ้าโดยไม่ได้ขออะไรกลับคืน
กระนั้นเจ้าก็ยงั ไม่ไล่ตามเสาะหา เจ้าเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าหรื อไม่? เรามอบชีวิตมนุษย์ที่แท้จริ งให้แก่เจ้า
กระนั้นเจ้าก็ยงั ไม่ไล่ตามเสาะหา เจ้าไม่ได้ต่างอะไรกับสุกรหรื อสุนัขตัวหนึ่งหรอกหรื อ?
พวกสุกรไม่เสาะหาชีวิตของมนุษย์ พวกมันไม่ไล่ตามเสาะหาการได้รับการชาระให้สะอาด
และพวกมันไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไร ในแต่ละวัน หลังจากที่พวกมันกินกันจนอิ่มแปล้ มันก็แค่หลับไป
เราได้ให้หนทางที่แท้จริ งแก่เจ้า กระนั้นเจ้าก็ไม่ได้รับมัน เจ้าเป็ นคนมือเปล่า
เจ้าเต็มใจที่จะดาเนินต่อไปในชีวิตนี้ ชีวิตของสุกรตัวหนึ่งหรื อไม่?
อะไรคือนัยสาคัญของผูค้ นเช่นนั้นที่กาลังมีชีวิตอยู?่ ชีวิตของเจ้าช่างน่าเหยียดหยามและต่าศักดิ์
เจ้ามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความโสมมและความเสเพล และเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาเป้าหมายใดเลย
ชีวิตของเจ้าไม่ได้ต่าศักดิ์ที่สุดในบรรดาทั้งหมดหรอกหรื อ? เจ้ากล้าดีที่จะพิจารณาตัดสินพระเจ้าหรื อ?
หากเจ้าได้รับประสบการณ์ในหนทางนี้ต่อไป ใช่ว่าเจ้าจะไม่ได้มาซึ่งสิ่งใดเลยหรอกหรือ?
หนทางที่แท้จริ งได้ถกู มอบให้เจ้าไปแล้ว
แต่การที่เจ้าจะสามารถรับไว้จนถึงที่สุดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั การไล่ตามเสาะหาส่วนบุคคลของตัวเจ้าเอง
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เนื้อหนังของพวกเจ้า ความอยากอันฟุง้ เฟ้อของพวกเจ้า ความโลภของพวกเจ้า
และตัณหาของพวกเจ้านั้นหยัง่ รากลึกในพวกเจ้า
สิ่งเหล่านี้กาลังควบคุมหัวใจของพวกเจ้าอยู่เป็ นนิตย์จนพวกเจ้าไม่มีกาลังที่จะปลดแอกแห่งความคิดเชิงศักดินาแ
ละเสื่อมเหล่านั้นทิ้งไป พวกเจ้าไม่โหยหาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบนั ของพวกเจ้า
หรื อที่จะหนีรอดจากอิทธิพลแห่งความมืด พวกเจ้าเพียงแค่ถูกพันธนาการโดยสิ่งเหล่านั้น
แม้ว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะรู ้ว่าชีวิตนี้เจ็บปวดเหลือเกิน และโลกนี้ของมนุษย์มืดมนเหลือเกิน
กระนั้นพวกเจ้าไม่มีสกั คนมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเจ้า
พวกเจ้าเพียงแค่ถวิลหาที่จะหนีรอดจากความเป็ นจริงต่างๆ ของชีวิตนี้ สัมฤทธิ์ความเหนือธรรมชาติของวิญญาณ
และมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ มีความสุข เป็ นดัง่ สวรรค์
พวกเจ้าไม่เต็มใจที่จะทนฝ่ าความยากลาบากเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตปัจจุบนั ของพวกเจ้า
และพวกเจ้าไม่เต็มใจที่จะค้นหาภายในการพิพากษาและการตีสอนนี้เพื่อชีวิตที่พวกเจ้าควรจะเข้าสู่ ตรงกันข้าม
พวกเจ้าฝันความฝันที่ไม่สมจริ งอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับโลกที่สวยงามเหนือกว่าเนื้อหนังใบนั้น
ชีวิตที่พวกเจ้าถวิลหาคือชีวิตที่พวกเจ้าสามารถได้มาอย่างไม่เปลืองแรงโดยไม่ตอ้ งทนทุกข์ตอ่ ความเจ็บปวดใดๆ
นั่นไม่สมจริ งโดยสิ้นเชิง! เพราะสิ่งที่พวกเจ้าหวังไม่ใช่การใช้เวลาทั้งชีวิตที่มีความหมายในเนื้อหนัง
และการได้รับความจริ งในครรลองแห่งเวลาทั้งชีวิต
นั่นคือการมีชีวิตเพื่อความจริงและการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม
นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าจะพิจารณาว่าเป็ นชีวิตที่ช่วงโชติ แวววาว
พวกเจ้ารู ้สึกว่านี่คงจะไม่ใช่ชีวิตที่มีเสน่ห์หรือมีความหมาย ในสายตาของพวกเจ้า
การมีชีวิตเช่นนี้คงจะรู ้สึกเหมือนความอยุติธรรมประการหนึ่ง! แม้ว่าพวกเจ้าจะยอมรับการตีสอนนี้ในวันนี้
แต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่พวกเจ้ากาลังไล่ตามเสาะหาไม่ใช่การได้รับความจริงหรื อการดาเนินชีวิตตามความจริ งในปัจจุบนั
แต่กลับเป็ นการสามารถเข้าสู่ชีวิตที่มีความสุขเหนือกว่าเนื้อหนังในภายหลังมากกว่า
พวกเจ้าไม่ได้กาลังแสวงหาความจริ ง และพวกเจ้าไม่ได้กาลังยืนหยัดเพือ่ ความจริ ง
และพวกเจ้าไม่ได้กาลังดารงอยู่เพื่อความจริ งอย่างแน่นอน พวกเจ้าไม่ได้กาลังไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ในวันนี้
แต่ความคิดของพวกเจ้ากลับถูกยึดครองโดยอนาคตและโดยสิ่งที่สกั วันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นแทน นั่นคือ
พวกเจ้าจับจ้องท้องฟ้าสีฟ้า หลัง่ น้ าตาอันขมขืน่ และคาดหวังว่าจะถูกพาไปที่สวรรค์สักวันหนึ่ง
พวกเจ้าไม่รู้หรอกหรื อว่าวิธีคิดของพวกเจ้าได้หลุดจากความเป็ นจริงไปแล้ว?
พวกเจ้าเอาแต่คิดว่าพระผูช้ ่วยให้รอดแห่งความเมตตาและความสงสารไม่สิ้นสุดจะเสด็จมาสักวันหนึ่งอย่างไม่ต้

องสงสัยเพื่อพาเจ้าไปกับพระองค์ เจ้าผูซ้ ่งึ ได้ทนฝ่ าความยากลาบากและความทุกข์ในโลกนี้
และคิดว่าพระองค์จะทรงชาระแค้นในนามของเจ้าผูซ้ ่ึงได้ถูกทาให้เป็ นเหยื่อและถูกบีบบังคับ
เจ้าไม่ได้เต็มไปด้วยบาปหรอกหรื อ? เจ้าเป็ นเพียงผูเ้ ดียวที่ได้ทนทุกข์ในโลกนี้กระนั้นหรื อ?
เจ้าได้ตกสู่แดนครอบครองของซาตานด้วยตัวเองและได้ทนทุกข์—
พระเจ้ายังคงทรงต้องการชาระแค้นแทนเจ้าจริงๆ หรื อไม่?
พวกที่ไร้ความสามารถที่จะทาให้สมดังข้อเรี ยกร้องของพระเจ้า—
พวกเขาไม่ใช่ศตั รู ของพระเจ้าทั้งหมดหรอกหรื อ? พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์—
พวกเขาไม่ใช่ศตั รู ของพระคริ สต์หรอกหรื อ? ความประพฤติดีของเจ้ามีค่าอะไร?
ความประพฤติดีเหล่านั้นสามารถแทนที่หัวใจที่นมัสการพระเจ้าได้หรือ?
เจ้าไม่สามารถรับพระพรของพระเจ้าได้โดยเพียงแค่ทาความประพฤติดีบางอย่าง
และพระเจ้าจะไม่ทรงชาระแค้นสิ่งร้ายๆ ที่เจ้าถูกกระทาเพียงเพราะเจ้าถูกทาให้เป็ นเหยื่อและถูกบีบบังคับ
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า แต่ไม่รู้จกั พระเจ้า แต่ทาความประพฤติดี—
พวกเขาทั้งหมดไม่ถูกตีสอนด้วยหรอกหรื อ? เจ้าเพียงแค่เชื่อในพระเจ้า
เพียงแค่ตอ้ งการให้พระเจ้าทรงแก้ไขและชาระแค้นต่อสิ่งร้ายๆ ที่เจ้าถูกกระทา
และเจ้าต้องการให้พระเจ้าทรงให้วนั ของเจ้าแก่เจ้า วันที่เจ้าสามารถยืนยืดอกได้ในที่สุด
แต่เจ้าปฏิเสธที่จะให้ความสนใจต่อความจริ ง และเจ้าไม่กระหายที่จะดาเนินชีวิตตามความจริ ง
นับประสาอะไรที่เจ้าจะสามารถหนีรอดจากชีวิตที่ยากลาบากและว่างเปล่านี้ได้
ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อหนังและชีวิตแห่งบาปของเจ้า
เจ้ากลับมองด้วยความคาดหวังไปที่พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงแก้ไขความคับข้องใจของเจ้าและแยกความมัวออ
กจากการดารงอยู่ของเจ้าแทน แต่นี่เป็ นไปได้หรื อ? หากเจ้าครอบครองความจริง
เจ้าก็จะสามารถติดตามพระเจ้าได้ หากเจ้ามีการดาเนินชีวิต
เจ้าก็สามารถเป็ นการสาแดงแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ หากเจ้ามีชีวิต
เจ้าก็จะสามารถสุขสาราญกับพระพรของพระเจ้าได้
บรรดาผูท้ ี่ครอบครองความจริงสามารถสุขสาราญกับพระพรของพระเจ้าได้
พระเจ้าทรงยืนยันการแก้ไขสาหรับบรรดาผูท้ ี่รักพระองค์อย่างสุดหัวใจ
และที่ทนฝ่ าความยากลาบากและความทุกข์
แต่ไม่สาหรับพวกที่รักตนเองเท่านั้นและที่ได้ตกเป็ นเหยือ่ ของการหลอกลวงของซาตาน
จะสามารถมีความดีในพวกที่ไม่รักความจริงได้อย่างไร?
จะสามารถมีความชอบธรรมในพวกที่รักเพียงแค่เนื้อหนังได้อย่างไร?

ทั้งความชอบธรรมและความดีไม่ได้ถูกพูดถึงเพียงแค่ในการอ้างอิงถึงความจริ งหรอกหรื อ?
ทั้งสองสิ่งนั้นไม่ได้ถูกสงวนไว้สาหรับบรรดาผูท้ ี่รกั พระเจ้าอย่างสุดหัวใจหรอกหรื อ?
พวกที่ไม่รักความจริงและที่เป็ นเพียงศพที่เน่าเหม็น—ผูค้ นเหล่านี้ท้งั หมดไม่ได้เก็บงาความชัว่ ไว้หรอกหรื อ?
พวกที่ไร้ความสามารถที่จะดาเนินชีวิตตามความจริ ง—พวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ศตั รู ของความจริ งหรอกหรื อ?
แล้วพวกเจ้าเล่า?
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 348
เป็ นหน้าที่ของเราที่จะจัดการมนุษย์มาตลอด ยิง่ ไปกว่านั้น
การพิชิตชัยมนุษย์คอื สิ่งที่เราได้กาหนดไว้เมื่อเราได้สร้างโลก
ผูค้ นอาจไม่รู้ว่าเราจะพิชิตมนุษย์อย่างครบบริ บูรณ์ในยุคสุดท้าย
หรื อไม่รู้ว่าการพิชิตชัยบรรดาผูท้ ี่เป็ นกบฏท่ามกลางมวลมนุษย์น้ นั เป็ นหลักฐานของการเอาชนะซาตานของเรา
แต่เมื่อศัตรู ของเราได้เข้าร่ วมสูร้ บกับเรา
เราก็ได้บอกมันแล้วว่าเราจะพิชิตพวกที่ซาตานได้จบั เป็ นเชลยและได้ทาให้เป็ นลูกหลานของมัน
ให้เป็ นผูร้ ับใช้ที่จงรักภักดีซ่ึงได้เฝ้าบ้านของมัน ความหมายดั้งเดิมของการพิชิตคือการทาให้พ่ายแพ้
การทาให้ได้รับความอัปยศอดสู ในภาษาของคนอิสราเอล มันหมายถึงการทาให้พ่ายแพ้ การทาลาย
และการทาให้ไม่สามารถต้านทานเราต่อไปอย่างที่สุด แต่ในวันนี้ เมื่อถูกนามาใช้ท่ามกลางเจ้า
ความหมายของมันคือการพิชิต
พวกเจ้าควรรู ้ว่าเจตนารมณ์ของเราตลอดมานั้นคือการทาลายและทาให้มารร้ายแห่งมนุษยชาติพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิ
ง เพื่อที่มนั จะไม่สามารถกบฏต่อเราได้อีกต่อไป
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงว่ามีลมหายใจที่จะขัดจังหวะหรื อรบกวนงานของเรา ด้วยเหตุน้ี ในแง่ของมนุษย์
ถ้อยคานี้จึงได้มามีความหมายว่าการพิชิตชัย ไม่ว่าความหมายโดยนัยต่างๆ ของคาศัพท์คานี้จะเป็ นอย่างไร
งานของเราก็คือการทาให้มวลมนุษย์พ่ายแพ้
เพราะในขณะที่มนั เป็ นจริ งที่มวลมนุษย์น้ นั เป็ นสิ่งเพิ่มเติมต่อการบริ หารจัดการของเรา
หากจะพูดให้แม่นยายิ่งขึ้นก็คือ มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอืน่ เลยนอกจากศัตรู ของเรา
มวลมนุษย์คือมารร้ายซึ่งต่อต้านและไม่เชื่อฟังเรา
มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากลูกหลานของมารร้ายที่ถูกเราสาปแช่ง
มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้าทูตสวรรค์ซ่ึงได้ทรยศเรา
มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากมรดกตกทอดของมารผูท้ ี่ถูกเราผลักไสนานมาแล้ว
ได้เป็ นศัตรู ที่ไม่สามารถปรองดองกันได้ของเรานับแต่น้นั มา
เพราะท้องฟ้าเหนือมวลมนุษย์ท้งั มวลนั้นขุ่นมัวและมืด ปราศจากร่องรอยของความชัดเจนแม้แต่เพียงเล็กน้อย
และโลกมนุษย์ก็ถลาเข้าสู่ความมืดมิด
จนผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์น้ นั ไม่สามารถเห็นแม้กระทัง่ มือของเขาที่ยืดจนสุดต่อหน้าของเขาหรื อเห็นดวงอา
ทิตย์เมื่อเขาผงกหัวขึ้น ถนนใต้ฝ่าเท้าของเขา ซึ่งเต็มไปด้วยโคลนและมีหลุมอยู่ทุกที่ คดเคี้ยวไปมา
ทั้งแผ่นดินเกลือ่ นไปด้วยซากศพ มุมมืดทั้งหลายเต็มไปด้วยซากคนตาย
และในมุมที่เยือกเย็นและอยู่ใต้เงาทั้งหลาย ปี ศาจหลายฝูงได้เข้าไปอยูอ่ าศัยแล้ว

และทุกแห่งในโลกของพวกมนุษย์บรรดาปี ศาจมาแล้วก็ไปเป็ นโขยง
ลูกหลานของเหล่าสัตว์เดียรัจฉานทุกรู ปแบบ ซึ่งปกคลุมไปด้วยความโสโครก ติดพันอยู่ในการสู้รบที่ดุเดือด
ซึ่งเสียงของมันนั้นก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อหัวใจ ในช่วงเวลาเช่นนั้น ในโลกเช่นนั้น
“สวรรค์ของโลกมนุษย์” เช่นนั้น คนเราไปที่ไหนเพือ่ ค้นหาความสุขทั้งหลายของชีวิต?
คนเราสามารถไปที่ไหนได้เพื่อค้นหาบั้นปลายของชีวิตของเขา? มวลมนุษย์
ซึ่งนานมาแล้วได้ถูกเหยียบย่าภายใต้ฝ่าเท้าของซาตาน ตั้งแต่แรกได้เป็ นผูแ้ สดงที่สวมใส่รูปลักษณ์ของซาตาน—
ยิ่งไปกว่านั้น มวลมนุษย์คือร่ างทรงของซาตาน
และทาหน้าที่เป็ นหลักฐานซึ่งเป็ นพยานให้แก่ซาตานอย่างกึกก้องและชัดเจน เผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นนั้น
กลุ่มคนชั้นต่าเสื่อมโทรมเช่นนั้น เชื้อสายเช่นนั้นของตระกูลมนุษย์ที่เสื่อมทรามนี้
สามารถเป็ นพยานต่อพระเจ้าได้อย่างไร? สง่าราศีของเรามาจากที่ใดเล่า?
คนเราสามารถเริ่ มพูดถึงคาพยานของเราได้ที่ใดเล่า?
เพราะศัตรู ซ่งึ ต่อต้านเราหลังจากได้ทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามแล้ว ได้ครอบครองมวลมนุษย์แล้ว—
มวลมนุษย์ซ่งึ เราได้สร้างขึ้นนานมาแล้วและซึ่งถูกเติมด้วยสง่าราศีของเราและการใช้ชีวิตของเรา—
และได้ทาให้พวกเขาแปดเปื้ อน มันได้ฉกฉวยสง่าราศีของเราไป
และทั้งหมดที่มนั ได้รดใส่มนุษย์กค็ ือพิษที่เจือปนอย่างมากมายด้วยความน่าเกลียดของซาตาน
และน้ าผลไม้จากผลของต้นไม้แห่งการรู ้ถงึ ความดีและความชัว่ ในปฐมกาล เราได้สร้างมวลมนุษย์ นัน่ คือ
เราได้สร้างบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ คืออาดัม เขาได้รับมอบทั้งรู ปสัณฐานและรู ปลักษณ์ ปริ่ มด้วยเรี่ ยวแรง
ปริ่ มด้วยพลังชีวิต และยิง่ ไปกว่านั้น ได้อยู่ดว้ ยกันกับสง่าราศีของเรา
นั่นเป็ นวันอันรุ่งโรจน์เมื่อเราได้สร้างมนุษย์ หลังจากนั้น เอวาก็ได้ถูกสร้างขึ้นจากร่ างกายของอาดัม
และเธอก็เป็ นบรรพบุรุษของมนุษย์เช่นกัน
และดังนั้นผูค้ นที่เราได้สร้างขึ้นจึงถูกเติมด้วยลมหายใจของเราและปริ่ มด้วยสง่าราศีของเรา แต่เดิมนั้น
อาดัมถือกาเนิดมาจากมือของเราและเป็ นตัวแทนของฉายาของเรา ด้วยเหตุน้ี ความหมายดั้งเดิมของ “อาดัม”
ก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่เราสร้าง ชุ่มฉ่าไปด้วยพลังชีวิตของเรา ชุ่มฉ่าไปด้วยสง่าราศีของเรา
มีรูปสัณฐานและภาพลักษณ์ มีวิญญาณและลมหายใจ เขาเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างขึ้นเพียงสิ่งเดียว
ซึ่งมีจิตวิญญาณ ที่มีความสามารถในการเป็ นตัวแทนเรา ในการแบกรับฉายาของเรา และได้รับลมหายใจของเรา
ในปฐมกาล เอวาเป็ นมนุษย์คนที่สองที่ได้รับมอบลมหายใจผูซ้ ่งึ เราได้กาหนดการสร้างไว้
ดังนั้นความหมายดั้งเดิมของ “เอวา” ก็คอื สิ่งมีชีวิตทรงสร้างผูท้ ี่จะดาเนินสง่าราศีของเราต่อไป
ถูกเติมด้วยพลังชีวิตของเราและยิ่งไปกว่านั้นคือได้รับมอบสง่าราศีของเรา เอวามาจากอาดัม
ดังนั้นเธอจึงมีฉายาของเราด้วยเช่นกัน เพราะเธอเป็ นมนุษย์คนที่สองที่ถูกสร้างขึ้นในฉายาของเรา

ความหมายดั้งเดิมของ “เอวา” ก็คือมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ มีจิตวิญญาณ เนื้อหนัง และกระดูก คาพยานที่สองของเรา
รวมทั้งฉายาที่สองของเราท่ามกลางมวลมนุษย์ พวกเขาคือบรรพบุรุษของมวลมนุษย์
เป็ นสมบัติอนั บริ สุทธิ์และล้าค่าของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตที่ได้รับมอบจิตวิญญาณตั้งแต่แรก อย่างไรก็ดี
มารร้ายได้เหยียบย่าและได้จบั ลูกหลานของบรรพบุรุษของมวลมนุษย์เป็ นเชลย
ผลักโลกมนุษย์จมดิง่ สู่ความมืดมิด
และทาให้มนั เป็ นไปเพื่อที่ว่าลูกหลานจะไม่เชื่อในการดารงอยู่ของเราอีกต่อไป
ที่น่าสะอิดสะเอียนมากยิง่ กว่าก็คือว่า แม้ในขณะที่มารร้ายทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามและเหยียบยา่ พวกเขา
มันกาลังกระชากสง่าราศีของเรา คาพยานของเรา พลังชีวิตที่เราได้ประทานให้พวกเขา
ลมหายใจและชีวิตที่เราได้เป่ าเข้าไปในพวกเขา สง่าราศีท้งั หมดของเราในโลกมนุษย์
และโลหิตของหัวใจทั้งหมดที่เราได้ใช้กบั มวลมนุษย์อย่างโหดร้าย มนุษยชาติไม่ได้อยู่ในความสว่างอีกต่อไป
ผูค้ นได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประทานให้พวกเขา และพวกเขาได้ละทิง้ สง่าราศีที่เราได้ให้ไว้
พวกเขาสามารถรับรู ้ว่าเราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของบรรดาสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งมวลได้อย่างไร?
พวกเขาสามารถเชื่อต่อไปในการดารงอยูข่ องเราในสวรรค์ได้อย่างไร? พวกเขาสามารถค้นพบการสาแดงต่างๆ
ของสง่าราศีของเราบนแผ่นดินโลกได้อย่างไร?
บรรดาหลานชายและหลานสาวเหล่านี้สามารถรับพระเจ้าซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเอง
ได้เคารพยาเกรงในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้ทรงสร้างพวกเขาได้อย่างไร?
บรรดาหลานชายและหลานสาวที่น่าสงสารเหล่านี้ได้ “มอบ” สง่าราศี ฉายา
และคาพยานซึ่งเราได้มอบแก่อาดัมและเอวา
รวมทั้งชีวิตซึ่งเราได้มอบแก่มวลมนุษย์และซึ่งพวกเขาพึ่งพาเพื่อที่จะดารงอยู่ ให้กบั มารร้ายอย่างมีน้ าใจ
และพวกเขาไม่ใส่ใจในการปรากฏของมารร้ายอย่างที่สุด และมอบสง่าราศีของเราทั้งหมดให้กบั มัน
นี่ไม่ใช่แหล่งที่มาที่แท้จริ งของชื่อ “คนชั้นต่า” หรอกหรือ? มวลมนุษย์เช่นนั้น บรรดาปี ศาจชัว่ ร้ายเช่นนั้น
บรรดาซากศพเดินได้เช่นนั้น บรรดาร่ างจาแลงของซาตานเช่นนั้น
เหล่าศัตรู เช่นนั้นของเราจะสามารถครอบครองสง่าราศีของเราได้อย่างไร?
เราจะกลับเข้าครอบครองสง่าราศีของเรา กลับเข้าครอบครองคาพยานของเราซึ่งมีอยู่ท่ามกลางพวกมนุษย์
และทุกอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นของเราและซึ่งเราได้มอบให้มวลมนุษย์นานมาแล้ว—
เราจะพิชิตมวลมนุษย์อย่างครบบริ บูรณ์ อย่างไรก็ดี
เจ้าควรรู ้ว่าพวกมนุษย์ที่เราได้สร้างนั้นเป็ นพวกคนบริ สุทธิ์ซ่งึ ได้รับฉายาของเราและสง่าราศีของเรา
พวกเขาไม่ได้เป็ นของซาตาน และพวกเขาไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การเหยียบย่าของมัน
แต่เป็ นเพียงการสาแดงอย่างหนึ่งของเรา ซึ่งปราศจากร่ องรอยของพิษของซาตานแม้แต่เพียงเล็กน้อย และดังนั้น

เราแจ้งต่อมนุษยชาติว่าเราต้องการเพียงสิ่งซึ่งถูกสร้างด้วยมือของเรา
บรรดาคนบริ สุทธิ์ที่เรารักและซึ่งไม่ได้เป็ นของแก่นแท้อื่นใด ยิง่ ไปกว่านั้น
เราจะมีความพอใจในตัวพวกเขาและพิจารณาพวกเขาว่าเป็ นสง่าราศีของเรา อย่างไรก็ดี
สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่มวลมนุษย์ซ่งึ ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้ว ซึ่งเป็ นของซาตานในวันนี้
และซึ่งไม่ใช่สรรพสิ่งทรงสร้างดั้งเดิมของเราอีกต่อไป
เพราะเราเจตนาที่จะกลับเข้าครอบครองสง่าราศีของเราซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์
เราจะพิชิตบรรดาผูร้ อดชีวิตท่ามกลางมวลมนุษย์อย่างครบบริ บรู ณ์
เพื่อเป็ นข้อพิสูจน์ถงึ สง่าราศีของเราในการทาให้ซาตานพ่ายแพ้
เราถือว่าคาพยานของเราเท่านั้นเป็ นการตกผลึกของตัวเราเอง เป็ นวัตถุแห่งความชื่นชมยินดีของเรา
นี่คือเจตจานงของเรา
ตัดตอนมาจาก “การเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงหมายถึงอะไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 349
ต้องใช้เวลาหลายหมื่นปี ของประวัติศาสตร์เพื่อให้มวลมนุษย์ไปถึงที่ที่ดารงอยู่ในวันนี้
กระนั้นมวลมนุษย์ที่เราได้สร้างขึ้นในปฐมกาลก็ได้จมดิง่ สู่ความเสื่อมโทรมมานานตั้งแต่น้นั
สภาวะความเป็ นมนุษย์ไม่ใช่สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เราอยากได้อีกต่อไป และด้วยเหตุน้ี ในสายตาของเรา
ผูค้ นไม่คู่ควรกับชื่อของมนุษยชาติอีกต่อไป แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับเป็ นคนชั้นต่าของมนุษยชาติซ่ึงซาตานได้จบั เป็ นเชลย
เป็ นซากศพเดินได้ที่เน่าเปื่ อยซึ่งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของซาตาน และเป็ นสิ่งที่ซาตานสวมใส่ให้กบั ตัวมัน
ผูค้ นไม่มีความไว้วางใจในการดารงอยู่ของเราอีกต่อไป อีกทั้งพวกเขาไม่ตอ้ นรับการมาของเรา
มวลมนุษย์เพียงแค่ตอบสนองต่อคาร้องขอต่างๆ ของเราอย่างไม่เต็มใจ
ยอมตามคาขอเหล่านั้นอย่างเป็ นการชัว่ คราว และไม่แบ่งปันความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าต่างๆ
ของชีวิตกับเราอย่างจริ งใจ เนื่องจากผูค้ นเห็นว่าเรานั้นไม่อาจจะหยัง่ รู ้ได้
พวกเขาจึงมอบรอยยิ้มที่ไม่เต็มใจให้เรา ท่าทีของพวกเขาเป็ นแบบที่พยายามเริ่ มมีสัมพันธภาพกับผูท้ ี่มีอานาจ
เพราะผูค้ นไม่มีความรู ้เรื่ องงานของเรา และยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงเจตจานงของเรา ณ ปัจจุบนั เราจะซื่อสัตย์กบั พวกเจ้า
กล่าวคือ เมื่อวันนั้นมาถึง ความทุกข์ของใครก็ตามที่นมัสการเราจะแบกรับง่ายกว่าของพวกเจ้า อันที่จริ งแล้ว
ระดับของความเชื่อในเราของเจ้าไม่เกินระดับของความเชื่อของโยบ—
แม้แต่ความเชื่อของพวกฟาริ สีชาวยิวยังเหนือกว่าความเชื่อของพวกเจ้า—และดังนั้น หากวันแห่งไฟลงมา
ความทุกข์ของพวกเจ้าจะรุ นแรงกว่าความทุกข์ของพวกฟาริ สีเมื่อถูกพระเยซูทรงว่ากล่าว
รุ นแรงกว่าความทุกข์ของผูน้ า 250 คนที่ได้ต่อต้านโมเสส
และรุ นแรงกว่าความทุกข์ของโสโดมภายใต้เปลวไฟที่แผดเผาของการทาลายล้างของมัน เมื่อโมเสสทุบก้อนหิน
และน้ าที่พระยาห์เวห์ประทานได้ผุดออกมา มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อดาวิดได้เล่นพิณตั้งเพื่อสรรเสริ ญเรา พระยาห์เวห์—ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยความชื่นบานยินดีของเขา—
มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขาซึ่งเติมภูเขาทั้งหลายและความมัง่ คัง่ มากมายเกินบรรยาย
และร่ างกายของเขาได้กลายเป็ นถูกปกคลุมไปด้วยฝี ที่เจ็บปวด มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมื่อเขาสามารถได้ยินเสียงของเรา พระยาห์เวห์ และเห็นสง่าราศีของเรา พระยาห์เวห์
มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา การที่เปโตรสามารถติดตามพระเยซูคริ สต์ได้ก็เป็ นเพราะความเชื่อของเขา
การที่เขาสามารถถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อเห็นแก่เราและมอบคาพยานอันรุ่ งโรจน์ก็เป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เช่นกัน เมื่อยอห์นได้เห็นฉายาอันรุ่ งโรจน์ของบุตรมนุษย์ มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขา
เมือ่ เขาได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้าย มันเป็ นเพราะความเชื่อของเขามากขึ้นไปอีก

สาเหตุที่ทาไมชนต่างชาติท้งั หลายดังที่เรี ยกขานกันนั้นได้รับวิวรณ์ของเรา
และได้มารู ้ว่าเราได้กลับมาในเนื้อหนังแล้วเพื่อทางานของเราท่ามกลางมนุษย์
ก็เป็ นเพราะความเชื่อของพวกเขาเช่นกัน
ทุกคนที่ถูกทาร้ายโดยถ้อยคาเกรี้ยวกราดของเราและกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคาเหล่านั้น
และได้รับการช่วยให้รอด—พวกเขาไม่ได้ทาเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรื อ?
พวกที่เชื่อในเราแต่ที่ยงั ไม่ได้ทนทุกข์กบั ความยากลาบาก
พวกเขาไม่ได้ถูกปฏิเสธจากโลกด้วยเช่นกันหรอกหรื อ? พวกที่ใช้ชีวิตนอกวจนะของเรา
หลบหนีความทุกข์แห่งการทดสอบ พวกเขาทั้งหมดไม่ใช่กาลังล่องลอยผ่านโลกหรอกหรือ?
พวกเขาเป็ นเหมือนกับใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่ปลิวสะบัดตรงนั้นตรงนี้ โดยไม่มีที่ให้หยุดพัก
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงถ้อยคาปลอบประโลมของเรา
แม้ว่าการตีสอนและกระบวนการถลุงของเราจะไม่ติดตามพวกเขาไป
พวกเขาไม่ใช่บรรดาขอทานที่เร่ ร่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เตร็ดเตร่ บนท้องถนนนอกราชอาณาจักรแห่งสวรรค์หรอกหรื อ? โลกคือที่หยุดพักของเจ้าจริ งๆ หรื อ?
โดยการหลีกเลีย่ งการตีสอนของเรา เจ้าสามารถบรรลุรอยยิม้ บางที่สุด ซึ่งแสดงความปลาบปลื้มจากโลกได้จริงๆ
หรื อ? เจ้าสามารถใช้ความชื่นชมยินดีชวั่ ขณะเดียวของเจ้าเพื่อปกปิ ดความว่างเปล่าในหัวใจของเจ้า
ความว่างเปล่าซึ่งไม่สามารถปกปิ ดได้ ได้จริงๆ หรื อ?
เจ้าอาจมีความสามารถหลอกทุกคนในครอบครัวของเจ้าได้ แต่เจ้าไม่มีวนั สามารถหลอกเราได้
เพราะความเชื่อของเจ้านั้นมีน้อยเกินไป จนถึงทุกวันนี้ เจ้าจึงยังคงไร้พลังอานาจที่จะค้นพบความปี ติยินดีใดๆ
ที่ชีวิตมีให้ เราเร่ งเร้าเจ้า กล่าวคือ
การใช้ครึ่ งชีวิตของเจ้าอย่างจริงใจเพื่อเห็นแก่เราดีกว่าการใช้ท้งั ชีวิตของเจ้าในเรื่ องธรรมดาสามัญและงานที่ทาใ
ห้ยุ่งและไม่มีประโยชน์สาหรับเนื้อหนัง สู้ทนความทุกข์ท้งั มวลที่มนุษย์คนหนึ่งแทบจะไม่สามารถทนได้
การหวงแหนความล้าค่าของตัวเจ้าเองมากมายยิง่ นักและหลบหนีจากการตีสอนของเราเป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ใด
เล่า? การซ่อนตัวเจ้าเองจากการตีสอนชัว่ ขณะของเราเพียงเพื่อเก็บเกี่ยวความน่าตะขิดตะขวงใจชัว่ นิรันดร์
การตีสอนชัว่ นิรนั ดร์ เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ใดเล่า? โดยข้อเท็จจริงแล้ว เราไม่บิดงอผูใ้ ดต่อเจตจานงของเรา
หากใครบางคนเต็มใจที่จะนบนอบต่อแผนการของเราทั้งหมดอย่างแท้จริง
เราก็จะไม่ปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างอ่อนด้อย แต่เราพึงประสงค์ให้ผคู้ นทั้งหมดเชื่อในเรา ดัง่ เช่นที่โยบได้เชื่อในเรา
พระยาห์เวห์ หากความเชื่อของพวกเจ้าเกินกว่าความเชื่อของโธมัส
เช่นนั้นแล้วความเชื่อของพวกเจ้าก็จะบรรลุคาชมเชยจากเรา
ในความจงรักภักดีของพวกเจ้านั้นเจ้าจะพบความสุขอันล้นพ้นของเรา และเจ้าจะพบสง่าราศีของเราในวันต่างๆ

ของพวกเจ้าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี ผูค้ นที่เชื่อในโลกและเชื่อในมารได้ทาให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง
ดัง่ เช่นมวลชนแห่งเมืองโสโดม
โดยมีเม็ดทรายที่ลมพัดพาในดวงตาของพวกเขาและเครื่ องบูชาจากมารในปากของพวกเขา
ผูซ้ ่ึงจิตใจที่ยุ่งเหยิงนานมาแล้วได้ถูกครอบครองโดยมารร้ายซึ่งได้ช่วงชิงโลกไปแล้ว ความคิดต่างๆ
ของพวกเขาเกือบจะตกเป็ นเชลยของมารแห่งยุคโบราณทั้งหมดทั้งสิ้น และดังนั้น
ความเชื่อของมวลมนุษย์จึงได้ลอยไปกับสายลม และพวกเขาไร้ความสามารถแม้แต่ที่จะสังเกตเห็นงานของเรา
ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถทาได้คือพยายามอย่างเสาะแสะที่จะปฏิบตั ิต่องานของเราอย่างพอเป็ นพิธี
หรื อวิเคราะห์งานของเราอย่างลวกๆ เพราะพวกเขาได้ถูกครอบครองโดยพิษของซาตานนานมาแล้ว
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เราจะพิชิตมวลมนุษย์เพราะผูค้ นถูกเราสร้าง และยิง่ ไปกว่านั้น
ได้ชื่นชมวัตถุอนั อุดมสมบูรณ์ท้งั หมดที่เป็ นสรรพสิง่ ทรงสร้างของเรา แต่ผคู้ นยังได้ปฏิเสธเราเช่นกัน
เราหายไปจากหัวใจของพวกเขา และพวกเขามองเราว่าเป็ นภาระบนการดารงอยู่ของพวกเขา จนถึงจุดที่
เมื่อได้เห็นเราอย่างแท้จริ งแล้ว พวกเขายังคงปฏิเสธเรา
และเค้นสมองของพวกเขาในการคิดหาทางที่เป็ นไปได้ทุกทางที่จะทาให้เราพ่ายแพ้
ผูค้ นไม่ยอมให้เราปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างจริ งจังหรื อทาการเรียกร้องที่เข้มงวดกับพวกเขา
อีกทั้งพวกเขาไม่อนุญาตให้เราพิพากษาหรื อตีสอนความไม่ชอบธรรมของพวกเขา
แทนที่จะพบว่าเรื่ องนี้น่าสนใจ พวกเขากลับพบว่ามันน่าราคาญ
และดังนั้นงานของเราก็คือการรับมวลมนุษย์ซ่งึ กิน ดื่ม และสนุกสนานมากกับเรา แต่ไม่รู้จกั เรา
และทาให้พวกเขาพ่ายแพ้ เราจะปลดอาวุธมนุษยชาติ และจากนั้น เราจะกลับไปยังสถานที่พกั อาศัยของเรา
โดยนาเหล่าทูตสวรรค์ของเรา โดยนาสง่าราศีของเราไปด้วย เพราะการกระทาต่างๆ
ของผูค้ นได้ทาให้หัวใจเราแตกสลายและทาให้งานของเราแตกเป็ นชิ้นๆ มานานแล้ว
เราจึงเจตนาที่จะกลับเข้าครอบครองสง่าราศีซ่ึงมารร้ายได้ฉวยเอาไปก่อนที่เราจะเดินจากไปอย่างมีความสุข
ยอมให้มวลมนุษย์ใช้ชีวิตของพวกเขาต่อไป “ดาเนินชีวิตและทางานด้วยความสงบสุขและความพอใจ” ต่อไป
“ดาเนินการเพาะปลูกบนไร่ นาของพวกเขาเอง” ต่อไป และเราจะไม่แทรกแซงชีวิตของพวกเขาอีกต่อไป
แต่บดั นี้เราตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะกลับเข้าครอบครองสง่าราศีจากมือของมารร้าย
นาสง่าราศีท้งั หมดทั้งมวลซึ่งเราได้ก่อขึ้นในตัวมนุษย์ ณ เวลาที่สร้างโลกกลับคืนมา
เราจะไม่มีวนั มอบสง่าราศีของเราให้แก่เผ่าพันธุ์มนุษย์บนแผ่นดินโลกอีกเลย
เพราะผูค้ นไม่ได้เพียงแค่ลม้ เหลวในการสงวนรักษาสง่าราศีของเราเท่านั้น
แต่พวกเขายังได้แลกเปลี่ยนให้เป็ นรู ปลักษณ์ของซาตานอีกด้วย ผูค้ นไม่หวงแหนความล้าค่าของการมาของเรา
อีกทั้งพวกเขาไม่ได้นิยมวันแห่งสง่าราศีของเรา พวกเขาไม่ยินดีที่จะได้รับการตีสอนของเรา
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะเต็มใจคืนสง่าราศีของเรามาให้เรา อีกทั้งพวกเขาไม่เต็มใจที่จะละทิ้งพิษของมารร้าย
มนุษยชาติยงั คงหลอกลวงเราด้วยวิธีเดิมๆ ต่อไป
ผูค้ นยังคงมีรอยยิม้ ที่สดใสและใบหน้าอันมีความสุขด้วยวิธีเดิมๆ
พวกเขาไม่ตระหนักรู ้ถงึ ความลึกของความมืดมัวซึ่งจะเคลื่อนลงมาสู่มวลมนุษย์หลังจากที่สง่าราศีของเราจากพว
กเขาไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเขาไม่ตระหนักรู ้ว่าเมื่อวันของเรามาที่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
มันจะยิ่งยากกับพวกเขามากกว่ากับผูค้ นในยุคของโนอาห์
เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าอิสราเอลได้กลายเป็ นมืดมนเพียงใดเมื่อสง่าราศีของเราได้จากไป

เพราะมนุษย์ลืมเมื่อถึงยามรุ่ งอรุ ณว่าการผ่านค่าคืนที่มืดสนิทไปให้ได้น้นั ยากเย็นเพียงใด
เมื่อดวงอาทิตย์กลับไปซ่อนตัวอีกครั้งและความมืดลงมาสู่มนุษย์
เขาจะคร่ าครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเขาในความมืดอีกครั้ง
พวกเจ้าลืมไปแล้วหรื อว่ามันลาบากยากเย็นเพียงใดที่ชาวอิสราเอลได้สู้ทนวันแห่งความทุกข์เหล่านั้น
เมื่อสง่าราศีของเราได้ไปจากประเทศอิสราเอล? บัดนี้เป็ นเวลาที่พวกเจ้าจะได้เห็นสง่าราศีของเรา
และยังเป็ นเวลาที่พวกเจ้าจะได้แบ่งปันวันแห่งสง่าราศีของเราร่ วมกันอีกด้วย
มนุษย์จะคร่ าครวญท่ามกลางความมืดเมื่อสง่าราศีของเราไปจากแผ่นดินทีโ่ สมม
บัดนี้เป็ นวันแห่งสง่าราศีเมื่อเราทางานของเรา และเป็ นวันที่เราละเว้นมวลมนุษย์จากความทุกข์
เพราะเราจะไม่แบ่งปันช่วงเวลาของความทรมานและความทุกข์ลาบากร่ วมกับพวกเขา
เราต้องประสงค์เพียงพิชิตมวลมนุษย์อย่างครบบริ บูรณ์
และทาให้มารร้ายของมนุษยชาติพ่ายแพ้อย่างครบบริ บูรณ์เท่านั้น
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เราได้แสวงหาผูค้ นมากมายบนโลกนี้เพื่อให้มาเป็ นผูต้ ิดตามของเรา ในหมู่ผตู้ ิดตามทั้งหมดเหล่านี้
มีผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นนักบวช ผูท้ ี่เป็ นผูน้ า ผูท้ ี่เป็ นบุตรของพระเจ้า ผูท้ ี่เป็ นประชากรของพระเจ้า
และผูท้ ี่ทางานปรนนิบตั ิ เราแบ่งพวกเขาออกบนพืน้ ฐานของความจงรักภักดีที่พวกเขาแสดงต่อเรา
เมื่อทั้งหมดถูกจาแนกออกตามประเภทแล้ว นั่นก็คือ เมื่อลักษณะของบุคคลแต่ละประเภทมีความชัดเจนขึ้น
เราจะกาหนดลาดับให้พวกเขาแต่ละคนในหมวดหมู่ที่ชอบธรรมของพวกเขา
และจัดแต่ละประเภทให้อยู่ในที่ทางที่เหมาะสมสาหรับพวกเขา
เพื่อให้สัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายการช่วยมนุษย์ให้รอดของเรา
เราเรี ยกผูท้ ี่เราปรารถนาช่วยให้มาที่บา้ นของเราเป็ นหมู่เหล่า
และจากนั้นทาให้พวกเขาทุกคนยอมรับงานแห่งยุคสุดท้ายของเรา ในเวลาเดียวกัน
เราจาแนกพวกเขาตามประเภท
จากนั้นจึงให้บาเหน็จรางวัลหรื อลงโทษพวกเขาแต่ละคนบนพื้นฐานการกระทาของพวกเขา
เช่นนั้นคือขั้นตอนที่ประกอบกันเป็ นงานของเรา
วันนี้ เราอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก และเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ผูค้ นได้รับประสบการณ์ในงานของเรา
และระวังระไวในถ้อยคาของเรา และควบคู่ไปกับสิ่งนี้
เราได้มอบความจริ งทั้งหมดให้แก่ผตู้ ิดตามแต่ละคนของเรา ว่าพวกเขาอาจได้รับชีวิตจากเรา
และเมื่อเป็ นเช่นนั้นก็จะได้มาซึ่งเส้นทางที่พวกเขาสามารถก้าวเดินไป เพราะเราคือพระเจ้า ผูม้ อบชีวิต
ในระหว่างช่วงเวลาหลายปี ในการทางานของเรา ผูค้ นได้รับสิ่งต่างๆ มามากมาย และละทิ้งสิ่งต่างๆ ไปมากมาย
กระนั้นเรายังคงกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อในเราอย่างแท้จริง
เพราะผูค้ นเพียงรับรู ้ว่าเราคือพระเจ้าด้วยปากของพวกเขา แต่พวกเขาไม่เห็นด้วยกับความจริงที่เรากล่าว
และยิ่งไปกว่านั้น ไม่ได้ปฏิบตั ิตามความจริ งที่เราขอจากพวกเขา
ซึ่งกล่าวได้ว่าผูค้ นรับรู ้เพียงการดารงอยู่ของพระเจ้า แต่ไม่ใช่การดารงอยู่ของความจริง
ผูค้ นรับรู ้เพียงการดารงอยู่ของพระเจ้า แต่ไม่ใช่การดารงอยู่ของชีวิต ผูค้ นรับรู ้เพียงพระนามของพระเจ้า
แต่ไม่ใช่เนื้อแท้ของพระองค์ เราดูหมิ่นพวกเขาตรงความกระตือรื อร้นของพวกเขา
ตรงที่พวกเขาใช้เพียงคาที่ฟังดูดีเพื่อหลอกลวงเรา ไม่มีพวกเขาคนใดที่นมัสการเราอย่างแท้จริ ง
คาพูดของพวกเจ้าประกอบไปด้วยการทดลองของอสรพิษ นอกจากนี้ คาพูดของพวกเจ้ายังทะนงตนเป็ นที่สุด
ช่างเป็ นคาประกาศจากอัครทูตสวรรค์โดยแท้ ที่ยงิ่ ไปกว่านั้นก็คอื
ความประพฤติของพวกเจ้ายังรุ่งริ่ งและฉีกขาดจนถึงขั้นเสื่อมเสีย
ความอยากได้อยากมีเกินขอบเขตและเจตนาอันละโมบของพวกเจ้าช่างเป็ นสิ่งแสลงหูนัก

พวกเจ้าทั้งหมดได้กลายเป็ นตัวมอดในบ้านของเรา วัตถุที่จะถูกละทิง้ ด้วยความเกลียด
ด้วยความที่ไม่มีพวกเจ้าคนใดรักความจริง แต่เจ้ากลับอยากได้รับพร อยากขึ้นสู่สวรรค์
อยากมองเห็นนิมิตอันงดงามของพระคริ สต์ที่กาลังทรงใช้ฤทธานุภาพของพระองค์บนแผ่นดินโลก
แต่พวกเจ้าเคยคิดหรื อไม่ว่า คนเช่นพวกเจ้า
คนที่ถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างถลาลึกและไม่รู้เอาเสียเลยว่าพระเจ้าคืออะไรนั้น
คู่ควรแก่การติดตามพระเจ้าได้อย่างไร? เจ้าจะขึ้นสู่สวรรค์ได้อย่างไร?
เจ้าคู่ควรแก่การได้มองเห็นทัศนียภาพที่งดงามเช่นนั้น—
ทัศนียภาพที่มีความงดงามตระการอันไม่เคยมีให้เห็นเป็ นแบบอย่างมาก่อนได้อย่างไร?
ปากของเจ้าเต็มไปด้วยคาพูดแห่งการหลอกลวงและความสกปรกโสมม
คาพูดแห่งการทรยศหักหลังและความโอหัง เจ้าไม่เคยกล่าวคาพูดแห่งความจริ งใจกับเรา ไม่มีคาพูดที่บริ สุทธิ์
ไม่มีคาพูดแห่งความนบนอบต่อเราตามประสบการณ์ที่ได้รับจากวจนะของเรา ในท้ายที่สุดแล้ว
ความเชื่อของพวกเจ้าหน้าตาเป็ นอย่างไร?
ในหัวใจของพวกเจ้าไม่มีสิ่งใดนอกจากความอยากได้อยากมีและเงินตรา
และในความคิดจิตใจของพวกเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากวัตถุสิ่งของ ทุกวัน
เจ้าคานวณว่าจะทาอย่างไรจึงจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากเรา ทุกวัน
เจ้านับว่าเจ้าได้รับความมัง่ คัง่ และวัตถุสิ่งของจากเรามากเพียงใด ทุกวัน
เจ้าเฝ้ารอให้มีพระพรที่มากยิง่ ขึ้นตลอดเวลาตกมาสู่พวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าอาจได้ชื่นชมในสิ่งที่พวกเจ้าอาจจะชื่นชมได้ในปริ มาณที่มากกว่าและด้วยมาตรฐานที่สูงกว่า
สิ่งที่อยู่ในความคิดของพวกเจ้าทุกชัว่ ขณะของเวลานั้นไม่ใช่เรา อีกทั้งไม่ใช่ความจริ งที่มาจากเรา
แต่เป็ นสามีหรื อภรรยาของพวกเจ้า บุตรชายและบุตรสาวของเจ้า และสิ่งต่างๆ ที่พวกเจ้ากินและสวมใส่แทน
เจ้าขบคิดว่าทาอย่างไรพวกเจ้าจะสามารถได้รับในปริ มาณที่มากยิ่งขึ้นตลอดเวลา
และได้รับความชื่นชมยินดีที่สูงส่งยิ่งขึ้นตลอดเวลา
แต่ต่อให้พวกเจ้าเติมท้องของพวกเจ้าจนเต็มถึงขั้นระเบิดออกมา เจ้ายังคงไม่ใช่ซากศพหรอกหรื อ?
ต่อให้ภายนอกเจ้าประดับประดาตัวพวกเจ้าเองด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามปานนั้น
พวกเจ้ายังคงไม่ใช่ซากศพเดินได้ที่ไร้ชีวิตหรอกหรื อ? พวกเจ้าหักโหมงานหนักเพือ่ ปากท้องของพวกเจ้า
จนกระทัง่ เส้นผมของเจ้าถูกแซมเป็ นริ้ วด้วยสีเทา
แต่กระนั้นก็ยงั ไม่มพี วกเจ้าคนใดที่พลีอุทิศเส้นผมแม้เพียงหนึ่งเส้นเพื่องานของเรา พวกเจ้าก็ยุ่งวุ่นวายอยู่เสมอ
สร้างภาระแก่ร่างกายเจ้าและบีบเค้นสมองของเจ้าให้ขบคิดเกินกาลัง เพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของเจ้าเอง
และเพื่อบุตรชายและบุตรสาวของเจ้า

แต่กระนั้นก็ยงั ไม่มพี วกเจ้าคนใดที่แสดงความกังวลหรื อเป็ นห่วงเจตจานงของเรา
แล้วพวกเจ้ายังคงหวังว่าจะได้รับสิ่งใดจากเราอีกหรื อ?
เราไม่เคยรี บเร่งเมื่อเราทางาน ไม่ว่าผูค้ นจะติดตามเราอย่างไร เราทางานของเราไปตามแต่ละขั้นตอน
ไปตามแผนการของเรา ดังนั้น แม้ว่าพวกเจ้าทุกคนจะกบฏต่อเรา เราก็ยงั คงทางานต่อไปโดยไม่หยุดยัง้
และเรายังคงกล่าววจนะที่เราต้องกล่าวต่อไป เราเรียกผูค้ นที่เราลิขิตไว้ล่วงหน้าให้มาที่บา้ นของเรา
เพื่อพวกเขาอาจพอจะอดทนรับฟังวจนะของเราได้ ผูค้ นเหล่านั้นทุกคนที่นบนอบต่อวจนะของเรา
คนที่โหยหาวจนะของเรา เรานามาต่อหน้าบัลลังก์ของเรา ทุกคนที่หนั หลังให้กบั วจนะของเรา คนที่ไม่เชื่อฟังเรา
และเยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิ ดเผย เราโยนไปไว้ดา้ นหนึ่งเพื่อรอรับการลงโทษขั้นสุดท้ายของพวกเขา
ผูค้ นทั้งผองล้วนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสื่อมทรามภายใต้ฝ่ามือมาร
ดังนั้นจึงมีคนไม่มากนักจากจานวนผูค้ นเหล่านั้นที่ติดตามเราซึ่งถวิลหาความจริง ซึ่งกล่าวได้ว่า
คนส่วนใหญ่ไม่ได้นมัสการเราอย่างแท้จริง พวกเขาไม่ได้นมัสการเราด้วยความจริง
แต่พยายามได้รับความไว้วางใจจากเราผ่านความเสื่อมทรามและการกบฏ ด้วยวิถีทางที่หลอกลวง
นี่คือเหตุผลที่ทาให้เรากล่าวว่า: ผูท้ ี่ถูกเรี ยกมีมากมาย แต่ผทู้ ี่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว
บรรดาผูถ้ ูกเรียกได้ถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างถลาลึก และทั้งหมดใช้ชีวิตในยุคเดียวกัน—
แต่พวกผูท้ ี่ถูกเลือกคือหนึ่งส่วนในหมู่พวกนั้น พวกเขาคือผูท้ ี่เชื่อและรับรู ้ความจริง และเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิความจริ ง
ผูค้ นเหล่านี้เป็ นเพียงส่วนเล็กมากจากทั้งหมดทั้งมวล และจากท่ามกลางผูค้ นเหล่านี้เอง
ที่เราจะได้รับเกียรติมากกว่า เมื่อประเมินจากวจนะเหล่านี้
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพวกเจ้าเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่ถกู เลือกหรื อไม่? บทอวสานของพวกเจ้าจะเป็ นอย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผทู้ ี่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 352
ดังที่เรากล่าวแล้ว บรรดาผูท้ ี่ติดตามเรามีมากมาย แต่ผทู้ ี่รกั เราอย่างแท้จริ งมีเพียงนิดเดียว บางที
บางคนอาจกล่าวว่า “เราจะจ่ายราคาแพงขนาดนั้นหรื อหากเราไม่ได้รักพระองค์?
เราจะติดตามมาจนถึงจุดนี้หรื อหากเราไม่ได้รักพระองค์?” เจ้ามีเหตุผลมากมายเป็ นแน่
และความรักของเจ้ายิ่งใหญ่มากเป็ นแน่ แต่แก่นแท้ของความรักที่เจ้ามีให้เราคืออะไร? “ความรัก”
ก็เป็ นดัง่ ชื่อของมันซึ่งอ้างอิงถึงอารมณ์ความรู ้สึกหนึ่งซึ่งบริ สุทธิ์และปราศจากมลทิน
ที่เจ้าใช้หัวใจของเจ้าเพื่อรัก เพื่อรู ้สึก และเพื่อไตร่ ตรอง ในความรักไม่มีเงื่อนไข ไม่มสี ิ่งกีดขวาง
และไม่มีระยะห่าง ในความรักไม่มีความสงสัย ไม่มีการหลอกลวง และไม่มีความเจ้าเล่ห์
ในความรักไม่มีการค้าขาย และไม่มีสิ่งใดไม่บริสุทธิ์ หากเจ้ารัก เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่หลอกลวง พร่ าบ่น ทรยศ
ก่อกบฏ เรี ยกร้องหรือแสวงหาที่จะได้รับบางสิ่งหรื อได้รับในบางปริ มาณที่เจาะจง หากเจ้ารัก
เจ้าก็จะมอบอุทิศตัวของเจ้าอย่างยินดี จะทนทุกข์ความยากลาบากอย่างยินดี เจ้าจะไปกันได้กบั เรา
เจ้าจะละทิ้งทุกอย่างที่เจ้ามีเพื่อเรา เจ้าจะยอมละทิ้งครอบครัวของเจ้า อนาคตของเจ้า วัยเยาว์ของเจ้า
และการสมรสของเจ้า หาไม่แล้ว ความรักของเจ้าจะไม่ใช่ความรักเลย แต่เป็ นการหลอกลวงและการทรยศ!
ความรักของเจ้าเป็ นแบบใด? มันคือรักแท้? หรือเทียมเท็จ? เจ้าได้ละทิ้งมากเพียงใด?
เจ้าได้มอบถวายให้มากเพียงใด? เราได้รับความรักจากเจ้ามากเพียงใด? เจ้ารู ้หรื อไม่?
หัวใจของพวกเจ้าเต็มไปด้วยความชัว่ ร้าย การทรยศ และความหลอกลวง—ดังนั้นแล้ว
ความรักของพวกเจ้ามากเท่าใดที่ไม่บริ สุทธิ์? พวกเจ้าคิดว่าเจ้าได้ยอมละทิ้งเพื่อเรามากพอแล้ว
พวกเจ้าคิดว่าความรักที่พวกเจ้ามีต่อเรานั้นมากพอแล้ว แต่ถา้ เช่นนั้น
เหตุใดคาพูดและการกระทาของพวกเจ้าจึงเป็ นกบฏและหลอกลวงอยู่เสมอ? พวกเจ้าติดตามเรา
แต่เจ้าไม่รับรู ้ถึงวจนะของเรา สิ่งนี้ถือเป็ นความรักหรื อ? พวกเจ้าติดตามเรา แต่กระนั้น พอถึงเวลา
เจ้าก็กาจัดเราให้พน้ ทาง สิ่งนี้ถือเป็ นความรักหรื อ? พวกเจ้าติดตามเรา แต่เจ้าไม่เชื่อใจเรา
สิ่งนี้ถอื เป็ นความรักหรือ? พวกเจ้าติดตามเรา แต่เจ้าไม่สามารถยอมรับการดารงอยู่ของเราได้
สิ่งนี้ถอื เป็ นความรักหรือ? พวกเจ้าติดตามเรา แต่พวกเจ้าไม่ปฏิบตั ิต่อเราอย่างเหมาะสมกับผูท้ ี่เราเป็ น
และเจ้าทาให้สิ่งต่างๆ ยากสาหรับเราในทุกครั้งที่เราพยายามทาบางสิ่ง สิ่งนี้ถือเป็ นความรักหรื อ?
พวกเจ้าติดตามเรา แต่เจ้าพยายามหลอกและโป้ปดเราในทุกเรื่ อง สิง่ นี้ถอื ว่าเป็ นความรักหรื อไม่?
พวกเจ้ารับใช้เรา แต่เจ้าไม่ได้เกรงกลัวเรา สิ่งนี้ถือเป็ นความรักหรื อ?
พวกเจ้าต่อต้านเราในทุกด้านและทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งหมดนี้ถือเป็ นความรักหรื อ? พวกเจ้าได้มอบอุทิศมามาก
นั่นคือความจริง แต่พวกเจ้าก็ยงั ไม่เคยปฏิบตั ิในสิ่ งที่เราพึงประสงค์จากพวกเจ้า
สิ่งนี้สามารถถือเป็ นความรักได้หรื อ?

จากการคิดพิจารณาอย่างถี่ถว้ นแสดงให้เห็นว่าภายในพวกเจ้าไม่มีเค้าของความรักต่อเราเลยแม้แต่น้อย
หลังจากช่วงเวลาการทางานหลายปี ของเราและวจนะมากมายที่เราได้จดั หาให้ พวกเจ้าได้รับไปจริ งๆ
มากเท่าใด? สิ่งนี้ไม่ควรค่าแก่การมองย้อนกลับไปพิจารณาอย่างถี่ถว้ นหรอกหรื อ? เราขอตักเตือนพวกเจ้า:
ผูค้ นที่เราเรี ยกไม่ใช่ผทู้ ี่ไม่เคยถูกทาให้เสื่อมทราม ตรงกันข้าม ผูท้ ี่เราเลือกคือผูท้ ี่รักเราอย่างแท้จริ ง ดังนั้น
พวกเจ้าต้องระมัดระวังคาพูดและความประพฤติของพวกเจ้า
และตรวจดูเจตนาและความคิดของพวกเจ้าเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ไม่ขา้ มเส้นนั้น เมื่อถึงเวลาแห่งยุคสุดท้าย
จงใช้ความพยายามสูงสุดที่เจ้ามีมอบถวายความรักของพวกเจ้าต่อหน้าเรา
มิฉะนั้นความพิโรธของเราจะไม่มีวนั ไปจากพวกเจ้า!
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผทู้ ี่ถูกเลือ กมีเพียงนิดเดียว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แต่ละวัน ความประพฤติและความคิดทั้งหลายของแต่ละบุคคลถูกมองดูโดยพระเนตรขององค์หนึ่งเดียว
และในเวลาเดียวกันก็อยู่ในการตระเตรี ยมเพือ่ พวกเขาเองในวันพรุ่งนี้
นี่คือเส้นทางที่ทุกคนที่มีชีวิตอยู่จะต้องก้าวเดิน นี่คือเส้นทางที่เราได้ลิขิตไว้ล่วงหน้าเพื่อทุกคน
และไม่มีใครสามารถหลบหนีมนั หรื อได้รับการยกเว้น วจนะที่เราได้พูดไปนั้นมากมายเกินคณานับ
และยิ่งไปกว่านั้น งานที่เราได้ทาก็ไม่มีมาตรวัด ทุกๆ
วันเราเฝ้าดูขณะที่แต่ละบุคคลดาเนินทุกสิ่งที่พวกเขาจะต้องทาไปตามธรรมชาติจนเสร็จสิ้นโดยสอดคล้องกับธร
รมชาติซ่ึงมีมาแต่กาเนิดของพวกเขาและสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของพวกเขา โดยที่ไม่รู้ตวั
หลายคนได้ตดั สินใจแน่วแน่ไปเรียบร้อยแล้วใน “ร่ องครรลองที่ถูกต้อง”
ซึ่งเราได้ปูไว้เพื่อให้เข้าใจผูค้ นต่างประเภทกันได้ง่ายขึ้น
เราได้วางผูค้ นต่างประเภทกันเหล่านี้ไว้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนานแล้ว
และในแต่ละสถานที่เฉพาะของพวกเขา แต่ละคนได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะซึ่งมีมาแต่กาเนิดของพวกเขา
ไม่มีใครที่จะผูกมัดพวกเขา ไม่มีใครที่จะล่อลวงพวกเขา
พวกเขาเป็ นอิสระโดยครบถ้วนบริ บูรณ์และสิ่งที่พวกเขาแสดงออกนั้นมาตามธรรมชาติ
สิ่งเดียวที่ควบคุมพวกเขาไว้คือ วจนะของเรา ด้วยเหตุน้ีบางคนจึงจาต้องฝื นอ่านวจนะของเราอย่างเสียไม่ได้
ไม่เคยนาวจนะของเราไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ ทาเช่นนั้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความตายเท่านั้น ในขณะเดียวกัน คนอื่นๆ
ก็พบว่าเป็ นการลาบากยากเย็นที่จะสู้ทนผ่านวันเวลาไปโดยที่ไม่มีวจนะของเราคอยนาและจัดหาให้พวกเขา
และดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือในวจนะของเราตลอดเวลาเป็ นธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไป
พวกเขาค้นพบความลับของชีวิตมนุษย์ บั้นปลายของมวลมนุษย์ และค่าของการเป็ นมนุษย์
มวลมนุษย์ก็เป็ นแค่อย่างนี้เองต่อหน้าวจนะของเรา
และเราก็แค่ยอมให้เรื่ องราวทั้งหลายดาเนินไปตามครรลองของพวกมัน
เราไม่ทางานอันใดที่บงั คับให้ผูค้ นทาวจนะของเราให้เป็ นรากฐานของการดารงอยู่ของพวกเขา
ดังนั้นพวกทีไ่ ม่เคยมีมโนธรรมและพวกที่การดารงอยู่ของเขาไม่เคยมีคณ
ุ ค่าอันใดจึงกล้าปัดทิ้งวจนะของเราและ
ทาตามที่พวกเขาปรารถนาหลังจากที่เฝ้าสังเกตการณ์อย่างนิ่งเงียบว่าสิ่งทั้งหลายดาเนินไปอย่างไร
พวกเขาเริ่ มที่จะเบื่อหน่ายต่อความจริ งและทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากเรา ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขายังเบื่อหน่ายต่อการอยู่ในบ้านของเรา เพื่อบั้นปลายของพวกเขา และเพื่อหลบหนีการลงโทษ
ผูค้ นเหล่านี้จึงอาศัยอยู่ภายในบ้านของเราชัว่ เวลาหนึ่ง ต่อให้พวกเขาจะกาลังให้การปรนนิบตั ิอยู่ก็ตาม
อย่างไรก็ดี เจตนาทั้งหลายและการกระทาทั้งหลายของพวกเขาไม่เคยเปลี่ยน
นี่ยิ่งเพิ่มความอยากได้ในพระพรของพวกเขา

และเพิ่มความอยากของพวกเขาที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรครั้งเดียวและคงอยู่ตลอดกาลหลังจากนั้นเป็ นต้นไป—
ถึงขั้นอยากที่จะเข้าสู่สวรรค์อนั เป็ นนิรนั ดร์เสียด้วยซ้ า ยิง่ พวกเขาโหยหาวันของเราให้มาถึงเร็วขึ้นเพียงใด
พวกเขาก็ยิ่งรูส้ ึกว่าความจริ งได้กลายเป็ นอุปสรรคกีดกั้น เครื่ องสะดุดในหนทางของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น
พวกเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะก้าวเท้าเข้าไปในราชอาณาจักรเพื่อชื่นชมพระพรของราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ตล
อดกาล—ทั้งหมดนี้ไม่มีความจาเป็ นต้องไล่ตามเสาะหาความจริ งหรื อยอมรับการพิพากษาและการตีสอน
และเหนือสิ่งอืน่ ใด ไม่มีความจาเป็ นต้องหมอบคลานภายในบ้านของเราและทาตามที่เราบัญชา
ผูค้ นเหล่านี้เข้าสู่บา้ นของเราไม่ใช่เพื่อสนองความอยากของพวกเขาที่จะแสวงหาความจริ ง
และไม่ใช่เพื่อร่ วมมือกับการบริ หารจัดการของเรา
จุดมุ่งหมายของพวกเขาก็คือแค่ได้อยู่ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้ถกู ทาลายในยุคที่กาลังจะมาถึง
ดังนั้นหัวใจของพวกเขาจึงไม่เคยรู ้ว่าความจริงคืออะไร หรื อจะยอมรับความจริ งได้อย่างไร
นี่คือเหตุผลที่ทาไมผูค้ นเช่นนี้ไม่เคยนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิหรื อตระหนักถึงความลึกของความเสื่อมทราม
ของพวกเขาเลย และกระนั้นกลับได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราในฐานะ “ผูร้ ับใช้ท้งั หลาย” มาโดยตลอด
พวกเขารอคอยการมาถึงของวันของเรา “อย่างอดทน”
และไม่เหน็ดเหนื่อยขณะที่พวกเขาถูกจับโยนไปมาโดยลักษณะงานของเรา
แต่ไม่ว่าความพยายามของพวกเขาจะมากมายใหญ่หลวงเพียงใดหรื อพวกเขายอมจ่ายที่ราคาเท่าใด
ไม่มีใครเคยเห็นพวกเขาทนทุกข์เพื่อความจริ งหรื อให้อะไรเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของเราเลย
ในหัวใจของพวกเขา พวกเขากาลังร้อนรนใจใคร่ เห็นวันที่เรายุติยุคเก่า และยิง่ ไปกว่านั้น
ไม่อาจรอที่จะค้นพบว่าฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด
สิ่งที่พวกเขาไม่เคยเร่งรี บที่จะทาคือการเปลี่ยนตัวเองและไล่ตามเสาะหาความจริ ง
พวกเขารักในสิ่งที่เราเบื่อหน่าย และเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรารัก พวกเขาถวิลหาสิ่งที่เราเกลียด
เกรงกลัวเพียงการสูญเสียสิ่งที่เราชิงชัง พวกเขาดารงชีวิตอยู่ในพิภพอันเลวร้ายนี้ ไม่เคยเกลียดมัน
และซ้ ายังกลัวอยู่ลึกๆ ว่าเราจะทาลายมัน ท่ามกลางเจตนาทั้งหลายของพวกเขาที่มีความขัดแย้งกัน
พวกเขารักพิภพนี้ที่เราชิงชัง แต่ยงั โหยหาเราให้ทาลายมันอย่างรี บเร่ งที่สุดเช่นกัน
เพื่อว่าพวกเขาอาจได้รับการละเว้นจากความทุกข์จากการทาลายล้างและถูกแปลงสภาพให้กลายเป็ นบรรดาเจ้าน
ายของยุคใหม่ ก่อนที่พวกเขาจะมีอนั ไถลห่างไปจากหนทางที่แท้จริ ง
นี่เป็ นเพราะพวกเขาไม่รักความจริงและเบื่อหน่ายต่อทุกสิ่งที่มาจากเรา พวกเขาอาจกลายเป็ น “ผูค้ นที่เชื่อฟัง”
เป็ นเวลาสั้นๆ เพื่อประโยชน์แห่งการไม่สูญเสียพระพรไป แต่ความวิตกกังวลของพวกเขาทีจ่ ะได้รับการอวยพร
และความเกรงกลัวความพินาศและการเข้าสู่บึงไฟที่กาลังลุกไหม้น้ นั ไม่มีวนั ถูกปิ ดบังไว้ได้
ขณะที่วนั ของเราใกล้เข้ามา ความอยากของพวกเขาก็แรงกล้าขึ้นอย่างไม่สั่นคลอน

และยิ่งความวิบตั ิใหญ่หลวงมากขึ้นเท่าใด มันจะยิ่งทาให้พวกเขาอับจนหนทางมากขึ้นเท่านั้น
โดยไม่รู้จะเริ่ มต้นตรงไหนที่จะทาให้เราชื่นบานและเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพระพรที่พวกเขาโหยหามานาน
ผูค้ นเช่นนี้ใจจดใจจ่อที่จะลงมือกระทาการรับใช้ในฐานะกองหน้าทันทีที่มือของเราเริ่ มงานของมัน
พวกเขาคิดเพียงการโถมประดังกันไปยังแนวหน้าของกองทหาร กลัวอยู่ลึกๆ ว่าเราจะไม่เห็นพวกเขา
พวกเขาทาและพูดสิ่งซึ่งพวกเขาคิดว่าถูกต้อง
ไม่เคยรู ้ว่าความประพฤติและการกระทาทั้งหลายของพวกเขาไม่เคยสัมพันธ์กบั ความจริ งเลย
และไม่เคยรู ้ว่าความประพฤติของพวกเขามีแต่จะขัดจังหวะและแทรกแซงแผนการของเรา
พวกเขาอาจได้ใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงแล้ว
และอาจมีความมีเจตจานงและเจตนาอันแท้จริ งที่จะสู้ทนความยากลาบาก
แต่ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาทาเกี่ยวข้องกับเราเลย เพราะเราไม่เคยเห็นว่าความประพฤติของพวกเขามาจากเจตนาที่ดี
นับประสาอะไรกับที่เราจะได้เห็นพวกเขาวางสิ่งใดก็ตามบนแท่นบูชาของเรา
เช่นนั้นคือความประพฤติซ่งึ พวกเขาได้ทาลงไปต่อหน้าเราในช่วงหลายปี มานี้
ตัดตอนมาจาก “พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติท้งั หลายของเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แรกเริ่ มเดิมที เราได้ปรารถนาที่จะจัดหาความจริ งให้แก่พวกเจ้ามากขึ้น
แต่เราจาเป็ นต้องยับยัง้ ตัวเองจากเรื่ องนี้เพราะท่าทีของพวกเจ้าที่มีต่อความจริงนั้นช่างเย็นชาและไม่แยแสมากเกิ
นไป เราไม่ปรารถนาให้ความพยายามของเราต้องสูญเปล่า
และเราไม่ปรารถนาที่จะได้เห็นผูค้ นซึ่งยึดถือวจนะของเราแต่ทว่ากลับทาในสิ่งซึ่งต้านทานเรา ให้ร้ายเรา
และหมิ่นประมาทเราในทุกด้าน เพราะท่าทีของพวกเจ้าและสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้า
เราจึงแค่จดั หาส่วนที่เล็กและสาคัญมากส่วนหนึ่งของวจนะของเรา ให้แก่พวกเจ้า
ซึ่งทาหน้าที่เป็ นงานด้านการทดสอบของเราท่ามกลางมวลมนุษย์เพือ่ พวกเจ้า
เพียงบัดนี้เท่านั้นที่เราได้ยืนยันว่าการตัดสินใจทั้งหลายและแผนการที่เราได้ทานั้นเหมาะกับความต้องการที่จาเป็
นทั้งหลายของพวกเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น ยืนยันว่าท่าทีของเราต่อมวลมนุษย์เป็ นท่าทีที่ถูกต้อง
พฤติกรรมของพวกเจ้าต่อหน้าเราในเวลาหลายปี น้ีได้ให้คาตอบที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่เรา
และคาถามสาหรับคาตอบนี้ก็คือว่า
“อะไรคือท่าทีของมนุษย์ต่อหน้าความจริงและเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเที่ยงแท้?”
ความพยายามทั้งหลายที่เราได้อุทิศให้แก่มนุษย์พิสูจน์เนื้อแท้ของความรักของเราสาหรับมนุษย์ และทุกๆ
การกระทาของมนุษย์ต่อหน้าเราก็พิสูจน์ธาตุแท้ของเขาในการเกลียดที่มีต่อความจริงและการต่อต้านที่มีต่อเรา
ตลอดเวลานั้น เราเป็ นห่วงทุกคนที่ติดตามเรา
ทว่าไม่มียามใดเลยที่บรรดาผูซ้ ่งึ ติดตามเราสามารถรับวจนะของเราได้
พวกเขาไม่สามารถแม้กระทัง่ ยอมรับการเสนอแนะทั้งหลายของเรา นี่คอื สิ่งที่ทาให้เราเศร้าใจมากที่สุด
ไม่เคยมีใครสามารถเข้าใจเราได้ และยิ่งไปกว่านั้น ไม่เคยมีใครสามารถยอมรับเราได้
แม้ว่าท่าทีของเรานั้นจริงใจ และวจนะของเรานั้นอ่อนโยนก็ตาม ทุกๆ
คนพยายามทางานที่เราได้ไว้วางใจมอบหมายให้พวกเขาตามแนวคิดของพวกเขาเอง
พวกเขาไม่แสวงหาเจตนาทั้งหลายของเรา
ไม่ตอ้ งไปพูดถึงเลยว่าพวกเขาจะถามว่าเราพึงประสงค์สิ่งใดจากพวกเขา
พวกเขายังคงกล่าวอ้างว่ารับใช้เราอย่างจงรักภักดี ในทุกขณะที่พวกเขาเป็ นกบฏต่อเรา
หลายคนเชื่อว่าความจริ งทั้งหลายที่พวกเขายอมรับไม่ได้หรื อที่พวกเขาไม่สามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิได้น้ นั ไม่ใช่ควา
มจริ ง ในผูค้ นเช่นนี้ ความจริงของเรากลายเป็ นอะไรบางอย่างซึ่งถูกปฏิเสธและถูกปัดทิ้ง ในเวลาเดียวกัน
ผูค้ นระลึกถึงเราในฐานะพระเจ้าในวจนะ ทั้งยังเชื่ออีกด้วยว่าเราเป็ นคนนอกผูซ้ ่งึ ไม่ใช่ความจริ ง ไม่ใช่หนทาง
หรื อชีวิต ไม่มีใครรู ้ความจริ งนี้ว่า วจนะของเราคือความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกาล
เราคือการจัดหาของชีวิตสาหรับมนุษย์และเป็ นผูน้ าทางเพียงคนเดียวเท่านั้นสาหรับมวลมนุษย์

ค่าและความหมายของวจนะของเราไม่ได้กาหนดพิจารณาจากการที่ว่า
วจนะเหล่านั้นเป็ นที่ระลึกรู ้หรื อยอมรับโดยมวลมนุษย์หรื อไม่ แต่พิจารณาจากสาระสาคัญของวจนะเหล่านั้นเอง
ต่อให้ไม่มีบุคคลสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกนี้ที่สามารถรับวจนะของเราได้
คุณค่าของวจนะของเราและความช่วยเหลือของวจนะเหล่านั้นต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่อาจประเมินค่าได้ไม่ว่ากับมนุษ
ย์คนใด ดังนั้น เมื่อเผชิญกับผูค้ นจานวนมากที่ปฏิเสธ เหยียดหยาม หรือเป็ นกบฏต่อวจนะของเราอย่างถึงที่สุด
จุดยืนของเราเป็ นเพียงเช่นนี้เท่านั้นคือ
ปล่อยให้เวลาและข้อเท็จจริ งทั้งหลายเป็ นพยานของเราและแสดงให้เห็นว่าวจนะของเราเป็ นความจริ ง
เป็ นหนทาง และเป็ นชีวิต ปล่อยให้เวลาและข้อเท็จจริ งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดที่เราได้พูดนั้นถูก
แสดงให้เห็นว่ามันคือสิ่งซึ่งมนุษย์ควรได้รับการจัดให้มี และยิง่ ไปกว่านั้นคือ สิ่งซึ่งมนุษย์ควรยอมรับ
เราจะยอมให้ทุกคนที่ติดตามเรารู ้ขอ้ เท็จจริ งนี้ว่า พวกที่ไม่สามารถยอมรับวจนะของเราได้อย่างครบถ้วน
พวกที่ไม่สามารถนาวจนะของเราไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ พวกที่ไม่สามารถค้นหาจุดประสงค์ในวจนะของเราได้
และพวกที่ไม่สามารถได้รับความรอดเพราะวจนะของเรา
คือพวกที่ได้ถูกกล่าวโทษโดยวจนะของเราและยิ่งไปกว่านั้นคือ ได้สูญเสียความรอดของเรา
และไม้เรี ยวของเราจะไม่มีวนั ห่างจากพวกเขาเลย
ตัดตอนมาจาก “พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติท้งั หลายของเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เป็ นเพราะการประดิษฐ์คิดค้นทางศาสตร์สงั คมต่างๆ ของมวลมนุษย์
จิตใจของมนุษย์ได้กลับกลายเป็ นถูกจับจองด้วยวิชาและความรู ้
จากนั้นวิชาและความรู ้ก็ได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาหรับการปกครองมวลมนุษย์
และไม่มีพื้นที่พอเพียงสาหรับมนุษย์ที่จะนมัสการพระเจ้าอีกต่อไป
และไม่มีสภาพเงือ่ นไขที่เอื้ออานวยต่อการนมัสการพระเจ้าอีกแล้ว
ฐานะของพระเจ้าได้จมต่าลงทุกทีในหัวใจของมนุษย์ เมื่อปราศจากพระเจ้าในหัวใจเขา
โลกภายในของมนุษย์ย่อมมืดมน สิ้นหวัง และว่างเปล่า ภายหลังต่อมาบรรดานักสังคมศาสตร์ นักประวัติศาสตร์
และนักการเมืองมากมายได้ออกมาเปิ ดตัว แสดงทฤษฎีทางศาสตร์สังคมต่างๆ ทฤษฎีแห่งวิวฒั นาการมนุษย์
และทฤษฎีอื่นๆ สารพัดซึ่งขัดแย้งกับความจริ งที่ว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ มา
ทรงเติมหัวใจและจิตใจให้แก่มวลมนุษย์ และเช่นนี้เอง ผูค้ นซึ่งเชื่อว่า
พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจึงกลับกลายน้อยลงตลอดเวลา
และบรรดาผูท้ ี่เชื่อในทฤษฎีวิวฒั นาการกลับมีจานวนมากขึ้นตลอดเวลา ผูค้ นปฏิบตั ิต่อบันทึกต่างๆ
เกี่ยวกับงานของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ในระหว่างยุคแห่งพันธสัญญาเดิมราวกับเป็ นนิทานปรัมปรา
และตานานมากขึ้นทุกที ในหัวใจของพวกเขา
ผูค้ นกลับกลายเป็ นไม่แยแสต่อความทรงเกียรติและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ต่อหลักความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่และทรงอานาจครอบครองเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล
ความอยู่รอดของมวลมนุษย์และชะตากรรมของประเทศต่างๆ และชนชาติต่างๆ
ไม่มีความสาคัญกับพวกเขาอีกต่อไป
และมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกอันกลวงเป็ นโพรงที่กงั วลใส่ใจเพียงเรื่ องการกิน การดื่ม
และการวิ่งไล่ตามความหรรษายินดี…มีผคู้ นน้อยนิดที่คิดได้เองในการที่จะเสาะแสวงว่า
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิงานของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด หรื อมองดูว่า
พระองค์ทรงจัดการเตรียมการและเป็ นประธานเหนือบั้นปลายของมนุษย์อย่างไร และเช่นนี้เอง
อารยธรรมของมนุษย์จงึ กลายเป็ นว่าสามารถสอดรับกับความปรารถนาของมนุษย์ได้น้อยลงทุกที
โดยที่มนุษย์มิได้รู้ตวั เลย และมิหนาซ้ ายังมีผคู้ นมากมายที่รู้สึกว่า
พวกเขามีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกแบบนี้น้อยกว่าบรรดาผูท้ ี่ตายจากไปแล้วเสียอีก
แม้แต่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่เคยมีอารยธรรมสูงส่งก็ยงั ออกมาแสดงความคับข้องใจดังกล่าว
ด้วยความที่ปราศจากการทรงนาของพระเจ้า ไม่สาคัญว่าบรรดานักปกครองและนักสังคมศาสตร์
จะขบคิดกันจนสมองแทบแตกอย่างไร ในอันที่จะรักษาอารยธรรมของมนุษย์เอาไว้ ก็เป็ นการไร้ประโยชน์

ไม่มีใครสามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของมนุษย์ได้ เนื่องเพราะไม่มีใครสามารถเป็ นชีวิตของมนุษย์ได้
และไม่มีทฤษฎีเชิงสังคมข้อไหนที่สามารถปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความว่างเปล่าที่เขากาลังทนทรมาน ทั้งวิชา
ความรู ้ อิสรภาพ ประชาธิปไตย ความสบาย ความสะดวก
เหล่านี้ลว้ นนาการปลอบประโลมมาสู่มนุษย์ได้เพียงชัว่ คราว ต่อให้มสี ิ่งเหล่านี้
มนุษย์ก็จะยังคงมีบาปและจะยังคร่ าครวญถึงความไม่เป็ นธรรมของสังคมอยูอ่ ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถยับยั้งความอยากและความต้องการของมนุษย์ในการที่จะสารวจค้นคว้าได้
นี่เป็ นเพราะมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า และการสารวจค้นคว้าและอุทิศทุ่มเทอย่างไร้สติของมนุษย์
ทาได้แค่เพียงนาไปสู่ความเศร้าหมองที่มากขึ้นเท่านั้น
และทาได้เพียงเป็ นต้นเหตุให้มนุษย์ดารงอยู่ในสภาวะแห่งความหวาดกลัวตลอดเวลาเท่านั้น
โดยไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับอนาคตของมวลมนุษย์อย่างไร
หรื อจะเผชิญหน้ากับเส้นทางที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอย่างไร
มนุษย์จะถึงขั้นกลายเป็ นหวาดกลัวต่อวิชาและความรู ้ และยิ่งจะหวาดกลัวความรูส้ ึกว่างเปล่า ในโลกใบนี้
เจ้าไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของมนุษยชาติได้โดยเด็ดขาด โดยไม่ตอ้ งคานึงว่า
เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเสรี หรื อในประเทศที่ปราศจากสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าเจ้าจะเป็ นผูป้ กครองหรื อผูถ้ ูกปกครอง
เจ้าก็ไม่สามารถหลีกหนีความต้องการที่จะค้นคว้าเปิ ดเผยชะตากรรม ความล้าลึก
และบั้นปลายของมวลมนุษย์ได้
นับประสาอะไรกับการที่เจ้าจะสามารถหลีกหนีไปได้จากสานึกอันว้าวุ่นสับสนแห่งความว่างเปล่า
ปรากฏการณ์ดงั กล่าว ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นปกติในหมู่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
ได้ถูกนักสังคมศาสตร์เรี ยกว่าปรากฏการณ์ทางสังคม แต่กระนั้น
ก็ยงั ไม่มีมนุษย์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนใดสามารถออกมาแสดงตนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าจะอย่างไรท้ายที่สุดแล้ว
มนุษย์ก็คือมนุษย์ และไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถมาแทนที่ตาแหน่งและชีวิตของพระเจ้าได้
มวลมนุษย์ไม่เพียงพึงต้องมีสงั คมที่ยุติธรรมซึ่งทุกคนถูกบารุงบาเรออย่างดี และมีอิสรภาพและความเสมอภาค
สิ่งที่มวลมนุษย์จาเป็ นต้องมีคือ ความรอดของพระเจ้าและการจัดเตรี ยมชีวิตของพระองค์ที่มใี ห้แก่พวกเขา
มีเพียงยามที่มนุษย์ได้รับการจัดเตรี ยมชีวิตของพระเจ้าและความรอดของพระองค์แล้วเท่านั้น
ที่ความต้องการที่จาเป็ นต่างๆ ความโหยหาที่จะค้นคว้าเปิ ดเผย
และความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณของมนุษย์จะสามารถได้รับการแก้ไข
หากประชาชนของประเทศหนึ่งหรื อชนชาติหนึ่ง
ไม่สามารถได้รับความรอดและความเอาใจใส่ของพระเจ้าแล้วไซร้

ประเทศหรื อชนชาติดงั กล่าวก็จะต้องย่าเท้าไปบนถนนสู่ความพินาศย่อยยับ ตรงสู่ความมืดมิด
และจะถูกทาลายล้างโดยพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มีความลับมากมายมหาศาลในหัวใจของเจ้าที่เจ้าหาเคยไหวตัวรับรู ้ไม่
ด้วยตัวเจ้านั้นดารงชีพอยู่ในโลกที่ไร้ซ่งึ ความสว่าง
หัวใจของเจ้าและจิตวิญญาณของเจ้าได้ถูกมารร้ายกระชากเอาไป ดวงตาของเจ้าถูกบดบังด้วยความมืดมิด
จนเจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ท้งั ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าและดวงดาราที่กระพริ บพรายยามราตรี
หูของเจ้านั้นเล่าก็อุดตันไปด้วยเล่ห์ลิ้นคาลวง
จนเจ้าไม่สามารถจะสาเหนียกทั้งพระสุรเสียงอันก้องกัมปนาทของพระยาห์เวห์
และเสียงธาราที่หลัง่ ริ นลงมาจากพระบัลลังก์ เจ้าสูญสิ้นแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นของเจ้าโดยชอบธรรม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ประทานแก่เจ้า เจ้าได้กา้ วเข้าสู่ทอ้ งทะเลแห่งความทุกข์ร้อนที่ไม่รู้จบ
ปราศจากพลังอานาจที่จะกูช้ ีวิตคืนมา ไร้ความหวังที่จะได้รอดชีวิตกลับมา
และสิ่งที่เจ้าพึงทาได้ก็คือการกระเสือกกระสนและเร่ งร้อนลุกลนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น
จากช่วงเวลานั้นเป็ นต้นมา เจ้าได้ถูกมารกาหนดชะตาให้เผชิญกับความทุกข์ร้อน
ห่างไกลจากพระพรขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ไกลเกินกว่าการจัดเตรี ยมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะเอื้อมถึง
ขณะล่องดิ่งไปบนถนนสายที่ไม่มีวนั ย้อนคืน
ต่อให้เสียงเพรี ยกร้องนับล้านก็แทบมิอาจปลุกเร้าหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้าให้ตื่นขึ้นมาได้
เจ้าหลับใหลล้าลึกอยู่ในอุง้ มือของมารร้ายที่ล่อลวงเจ้าเข้าไปสู่อาณาจักรไร้เขตคัน่ โดยปราศจากการชี้ทางหรื อป้า
ยบอกทาง นับแต่น้ีไป เจ้าได้สูญสิ้นแล้วซึ่งความบริสุทธิ์และความไร้เดียงสาของเจ้าที่มีมาแต่ด้งั เดิม
และเริ่ มที่จะหลบเลี่ยงการเอาพระทัยใส่ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
มารร้ายได้เข้าควบคุมบังคับทิศทางทุกเรื่ องราวภายในหัวใจของเจ้าและได้กลายเป็ นชีวิตของเจ้าไปแล้ว
เจ้าเลิกหวาดกลัวมัน หลีกเลี่ยงมัน หรื อกังขาในตัวมันอีกต่อไป แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้ากลับปฏิบตั ิต่อมันดุจเป็ นพระเจ้าในใจของเจ้า เจ้าเริ่ มเคารพมัน สักการะบูชามัน
และเจ้าทั้งสองก็กลายเป็ นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกเฉกเช่นร่ างกับเงา
ผูกมัดกันและกันในชีวิตเช่นเดียวกับในความตาย เจ้าไม่รู้เลยว่าเจ้ามาจากที่ไหน เจ้าเกิดมาทาไม
หรื อเหตุใดเจ้าจึงจะต้องตาย เจ้ามององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ราวกับคนแปลกหน้า
เจ้าไม่รู้แม้กระทัง่ ต้นกาเนิดของพระองค์ คงไม่ตอ้ งพูดเลยว่า เจ้าจะรู ้ในสิง่ ที่พระองค์ทรงทาให้กบั เจ้า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระองค์ได้กลายเป็ นสิ่งที่น่าชิงชังสาหรับเจ้าไปแล้ว
เจ้าทั้งไม่เชิดชูและรู ้ในคุณค่าของมัน
เจ้าเดินเคียงคู่ไปกับมารร้ายนับแต่วนั ที่เจ้าได้รับการทรงจัดเตรี ยมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
เจ้าได้สู้ทนหลายพันปี แห่งมรสุมและพายุพิโรธทั้งหลายไปกับเจ้ามารร้ายนัน่

และยืนหยัดเคียงข้างกับมันต่อต้านพระเจ้าผูเ้ ป็ นแหล่งกาเนิดแห่งชีวิตเจ้า เจ้าไม่รู้จกั การกลับใจเอาเสียเลย
คงไม่ตอ้ งพูดเลยว่า เจ้าได้มาถึงสุดขอบแห่งการพินาศแล้ว เจ้าลืมสิ้นแล้วว่า
มารร้ายได้ลอ่ ลวงเจ้าให้หลงผิดและประสบความทุกข์ร้อน เจ้าลืมต้นกาเนิดของตนจนหมดสิ้นแล้ว
ด้วยเหตุน้ีมารร้ายจึงสามารถสร้างความทุกข์ร้อนให้เจ้าได้ในทุกย่างก้าวบนเส้นทางจวบกระทัง่ ถึงปัจจุบนั
หัวใจของเจ้าและจิตวิญญาณของเจ้าถูกทาให้เสื่อมสลายและด้านชาไม่รู้สึกรูส้ า
เจ้าหยุดพร่ าบ่นเกี่ยวกับสิ่งไม่สบอารมณ์ท้งั หลายของโลกมนุษย์ เจ้าไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม
นับประสาอะไรที่เจ้าจะสนใจว่า องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะทรงดารงอยู่หรื อไม่ นี่ก็เป็ นเพราะ
นานมาแล้วที่ตวั เจ้าถือเอามารร้ายเป็ นบิดาที่แท้จริ งของเจ้าและไม่สามารถแยกตัวจากมันได้
นี่แหละความลับที่อยู่ภายในหัวใจของเจ้า
เมื่อรุ่ งอรุ ณมาเยือน ดาวอรุ ณเริ่ มส่องประกายอยู่ทางทิศตะวันออก
มันเป็ นดาวดวงที่ไม่เคยปรากฏอยู่ตรงนั้นมาก่อน
และมันก็ส่องประกายให้กบั ผืนฟ้าทีน่ ิ่งสงบเป็ นประกายระยิบระยับ
จุดประกายให้กบั หัวใจมนุษย์ที่ดบั แสงไปแล้ว มนุษย์ไม่เดียวดายอีกต่อไป
ต้องขอบคุณความสว่างที่ส่องกระจ่างให้กบั ตัวเจ้าและคนอื่นๆ เหมือนๆ กัน กระนั้น
ก็ยงั มีแต่ตวั เจ้าผูเ้ ดียวที่ก็ยงั หลับลึกอยู่ในราตรี อนั มืดมิด เจ้าไม่สดับสาเนียงใดๆ และมองไม่เห็นความสว่างใดๆ
เจ้าไม่ได้ไหวตัวรับรู ้การมาถึงของโลกและสวรรค์ใหม่ ยุคใหม่ เนื่องเพราะบิดาของเจ้าบอกกับเจ้าว่า “ลูกพ่อ
อย่าเพิ่งตื่น มันยังเช้าตรู่ อยู่เลย อากาศก็หนาวเย็น อย่าออกไปข้างนอกเลย จะได้ไม่โดนหอกดาบแทงตา”
เจ้าเชื่อใจเพียงคาตักเตือนท้วงติงของบิดาเจ้าเท่านั้นเพราะเจ้าเชื่อว่า มีแต่บิดาเจ้าเท่านั้นที่ถูกต้อง
เนื่องจากบิดาเจ้าแก่กว่าเจ้า และเขารักเจ้าอย่างสุดซึ้ง คาตักเตือนท้วงติงเหล่านั้นและความรักแบบนั้น
ทาให้เจ้าเลิกเชื่อถือตานานที่ว่า ในโลกนี้มีความสว่าง
คาตักเตือนท้วงติงและความรักเช่นนั้นทาให้เจ้าเลิกสนใจว่า ความสัตย์จริ งยังคงมีอยู่ในโลกใบนี้หรื อไม่
เจ้าไม่กล้าตั้งความหวังว่าจะได้รับการกอบกูช้ ีวิตคืนโดยองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์อีกต่อไป
เจ้าพึงใจแล้วกับสภาพการณ์ที่เป็ นอยู่ ณ ปัจจุบนั เจ้าไม่ต้งั ความหวังต่อการมาถึงของความสว่างอีกต่อไป
ไม่สอดส่องมองหาการมาขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ตามที่ถูกบอกเล่าไว้ในตานานอีกต่อไปแล้ว เท่าที่เจ้ารู ้
สิ่งสวยงามทั้งหลายไม่อาจฟื้ นคืนมาได้ มันไม่สามารถดารงอยู่ได้ ในสายตาของเจ้า วันพรุ่ งนี้ของมวลมนุษย์
อนาคตของมวลมนุษย์ จะหายวับไปอย่างไร้ร่องรอย เจ้าใช้พละกาลังทั้งหมดที่เจ้ามี
เกาะติดชายเสื้อผ้าของบิดาเจ้า สาราญเริ งร่ าที่ได้ฟันฝ่ าความยากลาบากไปด้วยกัน ด้วยหวาดกลัวว่า
จะสูญเสียเพื่อนร่ วมทางและทิศทางสาหรับการเดินทางอันไกลโพ้นของเจ้าไป
โลกมนุษย์อนั สลัวเลือนรางและกว้างใหญ่ไพศาลได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาหลายรู ปแบบที่ไม่ทอ้ ถอยและหาญกล้าใ

นการเติมบทบาททั้งหลายลงไปในโลกใบนี้ มันได้สร้าง “เหล่านักรบ” ผูไ้ ม่เกรงกริ่ งต่อความตาย
ที่มากไปกว่านั้นมันยังได้สร้างเหล่ามนุษย์ผดู้ า้ นชาและตายซากรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า
ผูซ้ ่ึงรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ในจุดประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมา
พระเนตรแห่งองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้สารวจตรวจดูสมาชิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกๆ
คนที่ประสบความทุกข์ทรมานอย่างล้าลึก สิ่งที่พระองค์ทรงสดับก็คอื
เสียงร้องร่ าคร่ าครวญของพวกที่กาลังทนทุกข์ทรมาน
สิ่งที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นก็คือความไร้ยางอายของพวกที่กาลังอยู่ในความทุกข์ร้อน
และสิ่งที่พระองค์ทรงรู ้สึกก็คือ
ความอับจนหนทางและความหวาดหวัน่ ของมนุษย์ซ่ึ งได้สูญเสียพระคุณแห่งความรอดไปแล้ว
มวลมนุษย์ปฏิเสธการเอาพระทัยใส่ของพระองค์โดยเลือกที่จะเดินไปตามเส้นทางของตนเอง
และพยายามเลี่ยงหนีการสอดส่องจากพระเนตรของพระองค์
ชอบที่จะลิ้มลองรสชาติขมขื่นแห่งห้วงทะเลลึกโดยมีศตั รู เป็ นผูร้ ่ วมวง ไปจนกว่าจะหมดสิ้นหยดสุดท้าย
ไม่มีมนุษยชาติคนใดสาเหนียกในถึงเสียงทอดถอนพระทัยขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์อีกต่อไป
ไม่มีอีกต่อไปแล้วที่องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะเต็มพระทัยที่จะยื่นพระหัตถ์ปลอบประโลมมนุษยชาติผโู้ ศกเศร้า
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระองค์ทรงได้มนุษย์กลับคืนมา และครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระองค์ทรงสูญเสียพวกเขาไปอีกครั้ง
ดังนั้น นี่จึงเป็ นงานที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิซ้ าแล้วซ้ าเล่า
จากช่วงเวลานั้นเองที่พระองค์ทรงเริ่ มเหน็ดเหนื่อยและรูส้ ึกอ่อนล้า ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงหยุดพระราชกิจที่ทรงกระทาอยู่
และทรงหยุดที่จะดาเนินไปกลางหมู่มวลมนุษย์…มนุษย์หาได้ไหวตัวรับรู ้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
หาได้ไหวตัวรับรู ้การเสด็จมาและเสด็จไป
ทั้งความโทมนัสและความหมองหม่นพระทัยขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์แต่อย่างใดเลย
ตัดตอนมาจาก “การทอดถอนพระทัยขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้การบริ หารจัดการของพระเจ้านั้นมีความลึกซึ้ง แต่ก็มิได้อยู่เหนือการจับใจความได้ของมนุษย์ นี่เป็ นเพราะว่า
พระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้าเชื่อมโยงกับการบริ หารจัดการของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ในการช่ว
ยมวลมนุษย์ให้รอด และเกี่ยวข้องกับชีวิต การดาเนินชีวิต และบั้นปลายของมวลมนุษย์ สามารถกล่าวได้ว่า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิท่ามกลางและบนมนุษย์น้ นั สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง และมีความหมายอย่างมาก
เป็ นสิ่งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้และผ่านประสบการณ์ได้ และไม่ใช่บางสิ่งที่เป็ นนามธรรมโดยสิ้นเชิง
หากมนุษย์ไม่มีความสามารถในการยอมรับพระราชกิจทั้งมวลที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิแล้วไซร้
อะไรเล่าคือนัยสาคัญแห่งพระราชกิจของพระองค์?
และการบริ หารจัดการดังกล่าวจะสามารถนาไปสู่ความรอดของมนุษย์ได้อย่างไร?
ผูต้ ิดตามพระเจ้ามากมายเพียงห่วงกับวิธีที่จะได้รับพระพร หรื อไม่ก็วิธีที่จะป้องกันยับยัง้ การเกิดความวิบตั ิ
ทันทีที่มีการเอ่ยถึงพระราชกิจและการบริ หารจัดการของพระเจ้า พวกเขาจะเงียบกริ บและหมดความสนใจไป
พวกเขาคิดว่า การเข้าใจหัวข้อต่างๆ ดังกล่าวที่น่าเหนื่อยหน่ายเช่นนั้นจะไม่ช่วยให้ชีวิตของพวกเขาเติบโต
หรื อให้ผลประโยชน์ใดๆ ผลสืบเนื่องตามมาก็คือ
แม้ว่าพวกเขาจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของพระเจ้ามาแล้ว พวกเขาก็ให้การใส่ใจเพียงน้อยนิด
พวกเขาไม่ได้มองว่าเป็ นบางสิ่งอันล้าค่าที่ควรยอมรับ
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะรับไว้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา
ผูค้ นเหล่านั้นมีเพียงจุดมุง่ หมายอันเรี ยบง่ายอยู่หนึ่งอย่างในการติดตามพระเจ้า และจุดมุ่งหมายนั้นก็คือ
เพื่อที่จะได้รับพระพร
ผูค้ นดังกล่าวไม่พยายามที่จะให้การใส่ใจกับสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดมุ่งหมายนี้
สาหรับพวกเขาแล้ว
ไม่มีเป้าหมายใดที่ถูกทานองคลองธรรมมากไปกว่าการเชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับพระพร—
นั่นคือคุณค่าแท้จริงของความเชื่อของพวกเขา หากบางสิ่งไม่มีส่วนช่วยให้จุดมุ่งหมายนี้สัมฤทธิ์
พวกเขาจะยังคงไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง นี่เป็ นกรณีของผูค้ นส่วนใหญ่ซ่ึงเชือ่ ในพระเจ้าทุกวันนี้
จุดมุ่งหมายและเจตนาของพวกเขาดูเหมือนถูกต้องตามทานองคลองธรรม เพราะในขณะที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้า
พวกเขาสละให้พระเจ้าทั้งหมด มอบอุทิศตนเองให้กบั พระเจ้า และปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาด้วยเช่นกัน
พวกเขายอมละทิ้งชีวิตวัยเยาว์ ละทิ้งครอบครัวและอาชีพการงาน
และถึงขั้นใช้เวลาหลายปี จากบ้านไปผูกพันตัวเองกับกิจธุระมากมาย เพื่อเห็นแก่เป้าหมายสูงสุดของพวกเขา
พวกเขาเปลี่ยนแปลงความสนใจต่างๆ ของตนเอง เปลี่ยนทัศนะของพวกเขาที่มีต่อชีวิต
และถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางที่พวกเขาแสวงหา

กระนั้นพวกเขาก็ยงั ไม่สามารถเปลี่ยนจุดมุง่ หมายของการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาได้
พวกเขาวุ่นสาละวนกับการบริ หารจัดการอุดมคติต่างๆ ของตัวพวกเขาเอง ไม่ว่าถนนเส้นนั้นจะยาวไกลเพียงใด
ไม่ว่าความยากลาบากและอุปสรรคต่างๆ จะมากมายเพียงใดตลอดเส้นทางนั้น
พวกเขายังคงยืนกรานและหาได้เกรงกลัวต่อความตายไม่
พลังอานาจอะไรกันที่ขบั ดันพวกเขาให้มอบอุทศิ ตัวเองต่อไปในหนทางนี้ ?
นี่คือมโนธรรมของพวกเขาอย่างนั้นหรื อ? นี่คือบุคลิกลักษณะอันยิ่งใหญ่และสง่างามของพวกเขาอย่างนั้นหรื อ?
นี่คือความตั้งใจแน่วแน่ของพวกเขาที่จะสู้รบกับกองกาลังของความชัว่ ไปจนถึงที่สุดเลยหรือ?
นี่คือความเชื่อของพวกเขาที่จะเป็ นพยานต่อพระเจ้าโดยปราศจากการแสวงบาเหน็จรางวัลหรื อ?
นี่คือความจงรักภักดีของพวกเขาในความเต็มใจที่จะยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อสัมฤทธิ์ในน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื
อ? หรื อว่านี่คอื จิตวิญญาณแห่งการอุทิศของพวกเขาที่จะละแล้วซึ่งความต้องการฟุง้ เฟ้อส่วนตัวอย่างนั้นหรื อ?
การที่บางคนซึ่งไม่เคยเข้าใจพระราชกิจแห่ งการบริ หารจัดการของพระเจ้าจะยังคงมอบให้อย่างมากมายนั้นเป็ นเ
รื่ องปาฏิหาริ ยช์ ดั ๆ! ณ ตอนนี้ พวกเราจงหยุดหารื อกันเถิดว่า ผูค้ นเหล่านี้ได้ให้มาแล้วเท่าไรแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไร
พฤติกรรมของพวกเขานั้นก็มีค่าควรแก่การวิเคราะห์ของพวกเราอย่างยิ่ง นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ต่างๆ
ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกเขาอย่างมากแล้ว พอจะสามารถมีเหตุผลอืน่ ใดไหมว่า
เหตุใดผูค้ นเหล่านี้ซ่งึ ไม่เคยเข้าใจพระเจ้าเลย จึงจะมอบให้พระองค์อย่างมากมาย?
พวกเราค้นพบปัญหาหนึ่งซึ่งไม่เคยถูกระบุมาก่อนหน้าอยู่ในการนี้ นั่นก็คือ
สัมพันธภาพของมนุษย์กบั พระเจ้านั้นเป็ นแค่สัมพันธภาพแห่งผลประโยชน์ของตนเองอย่างไม่มีอะไรปิ ดบัง
เป็ นสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ับกับผูใ้ ห้พร กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ คล้ายกับสัมพันธภาพระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
ลูกจ้างทางานเพียงเพื่อได้รับสินจ้างรางวัลทีน่ ายจ้างมอบให้ ไม่มีเสน่หาใดเลยในสัมพันธภาพเช่ นนี้
มีเพียงธุรกรรมแลกเปลีย่ นเท่านั้น ไม่มีการให้ความรัก หรื อการได้รับความรัก
มีเพียงการแบ่งปันและความปรานี ไม่มีความเข้าใจ
มีเพียงความขัดเคืองคับข้องที่ถูกเก็บกดเอาไว้และความหลอกลวงเท่านั้น ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนม
มีเพียงช่องว่างทางความนึกคิดทีไ่ ม่อาจก้าวข้ามไปได้เท่านั้น บัดนี้เมื่อสิ่งต่างๆ ได้มาถึงจุดนี้
ใครเล่าที่สามารถเดินย้อนเส้นทางนั้นกลับไปได้?
และมีคนมากแค่ไหนที่เข้าใจได้อย่างแท้จริ งว่าสัมพันธภาพนี้ได้กลับกลาย เป็ นจริงจังยิ่งแล้วอย่างไร? เราเชื่อว่า
เมื่อผูค้ นชุ่มแช่ตวั เองอยู่ในความชื่นบานยินดีแห่งการได้รับพระพร ไม่มีใครเลยที่จะสามารถจินตนาการได้ว่า
สัมพันธภาพกับพระเจ้าเช่นนั้นช่างน่าตะขิดตะขวงและไม่น่ามองเพียงไร
สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเกีย่ วกับความเชื่อในพระเจ้าของมวลมนุษย์ก็คือ
การที่มนุษย์ดาเนินการบริ หารจัดการของตัวเองท่ามกลางพระราชกิจของพระเจ้า

และกระนั้นก็ยงั ไม่มีความใส่ใจทั้งสิ้นต่อการบริ หารจัดการของพระเจ้า
ในเวลาเดียวกับที่กาลังพยายามที่จะนบนอบต่อพระเจ้าและนมัสการพระองค์น้ นั
ความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์อยู่ตรงที่วิธีที่มนุษย์กาลังก่อร่ างสร้างบั้นปลายในอุดมคติของเขาเองขึ้นมา
และวาดโครงร่ างว่าจะได้รับพระพรอันยิง่ ใหญ่ที่สุดและบั้นปลายที่ดีที่สุดอย่างไร
ต่อให้มีคนเข้าใจว่าพวกเขานั้นน่าสงสาร น่ารังเกียจ และน่าสมเพชอย่างไร
จะมีสักกี่คนเล่าที่จะสามารถละทิง้ อุดมคติและความหวังเหล่านั้นได้โดยไม่ลงั เล?
และใครเล่าที่จะสามารถยับยั้งย่างก้าวของพวกเขาเองและหยุดคิดถึงแต่ตวั เองเท่านั้นได้?
พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องมีบรรดาผูท้ ี่จะให้ความร่ วมมือกับพระองค์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะทาให้การบริ หารจัดการข
องพระองค์เสร็จสิ้น
พระองค์ทรงจาเป็ นต้องมีบรรดาผูท้ ี่จะนบนอบต่อพระองค์โดยการอุทิศจิตใจและร่ างกายทั้งหมดทั้งสิ้นของพวก
เขาให้กบั พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องมีผูค้ นซึ่งยื่นมือออกมาขอรับจากพระองค์ทุกวัน
นับประสาอะไรกับพวกที่ให้มาเล็กน้อยแล้วรอรับรางวัลตอบแทนยิ่งแล้วใหญ่
พระเจ้าทรงดูหมิ่นพวกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเพียงน้อยนิดแล้วก็หยุดพักอย่างพอใจในความสาเร็จของตัวเอง
พระองค์ทรงเกลียดชังพวกผูค้ นเลือดเย็นที่ไม่พอใจพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์
และพูดคุยแต่เรื่ องการไปสวรรค์และการได้รับพระพรเท่านั้น
พระองค์ยงิ่ ทรงมีความเกลียดต่อพวกซึ่งฉวยผลประโยชน์จากโอกาสที่พระราชกิจซึ่งพระองค์ทรงกระทาในการ
ช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนามาเสนอให้น้ นั อย่างมากมายกว่าด้วยซ้ า
นั่นเป็ นเพราะผูค้ นเหล่านี้ไม่เคยเลยที่จะใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะสัมฤทธิ์ผลและได้มาโดยผ่าน
ทางพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์
พวกเขาเพียงเป็ นห่วงกับวิธีที่พวกเขาจะสามารถได้รับพระพรโดยอาศัยโอกาสที่จดั เตรี ยมโดยพระราชกิจของพร
ะเจ้า พวกเขาไม่ใส่ใจเกี่ยวกับพระหทัยของพระเจ้า
ด้วยความที่หมกมุ่นเต็มที่อยู่กบั ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และชะตากรรมของพวกเขาเอง
พวกที่คบั แค้นใจในพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าและขาดแม้กระทัง่ ความสนใจอันแผ่วบางที่สุด
ในวิธีที่พระเจ้าทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และน้ าพระทัยของพระองค์น้ นั ก็แค่กาลังทาในสิ่งที่พวกเขาพอใจ
ในวิถีทางที่แยกออกจากพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น
พฤติกรรมของพวกเขานั้นไม่ได้รับการจดจาหรื อรับรองโดยพระเจ้า—ยิ่งไม่ตอ้ งพูดเลยว่า
พระเจ้าจะทรงมองอย่างโปรดปราน

ตัดตอนมาจาก “มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 358
อีกไม่นาน งานของเราก็จะเสร็จสิ้น และเวลาหลายปี ที่มีร่วมกันก็ได้กลายเป็ นความทรงจาซึ่งไม่สามารถทนได้
เราได้ทวนซ้ าคาพูดของเราอย่างไม่หยุดหย่อน และเปิ ดเผยงานใหม่ของเราอย่างแน่วแน่ แน่นอนว่า
คาแนะนาของเราเป็ นส่วนประกอบที่จาเป็ นของงานแต่ละชิ้นที่เราทา ปราศจากคาปรึ กษาของเราแล้ว
พวกเจ้าทั้งหมดคงเร่ ร่อนหลงทางและอาจถึงขั้นพบว่าตัวเองอับจนหนทางโดยสิ้นเชิง
งานของเราตอนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ในช่วงระยะสุดท้าย
เรายังคงปรารถนาจะทางานในการให้คาปรึ กษา นั่นคือเพือ่ มอบถ้อยคาแห่งคาแนะนาให้พวกเจ้าได้ยิน
เราหวังเพียงว่า พวกเจ้าจะสามารถที่จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดที่เราได้รับมาต้องเสียเปล่า
และที่มากไปกว่านั้น หวังว่าพวกเจ้าสามารถเข้าใจถึงการใส่ใจอันรอบคอบที่เราได้รับมา
และปฏิบตั ิต่อคาพูดของเราดัง่ รากฐานของวิธีการที่พวกเจ้าประพฤติตนในฐานะมนุษย์
ไม่ว่าคาพูดเหล่านั้นจะเป็ นคาพูดประเภทที่พวกเจ้าเต็มใจที่จะฟังหรื อไม่
ไม่ว่าพวกเจ้าจะสุขสาราญกับการยอมรับคาพูดเหล่านั้นหรื อสามารถเพียงยอมรับคาพูดเหล่านั้นด้วยความอึดอัด
เจ้าก็ตอ้ งปฏิบตั ิต่อคาพูดเหล่านั้นอย่างเคร่ งครัด มิเช่นนั้น
อุปนิสัยกับพฤติกรรมที่เรื่ อยเปื่ อยและไม่เอาใจใส่ของพวกเจ้าจะทาให้เราอารมณ์เสียอย่างจริ งจัง และแน่นอนว่า
ทาให้เรารังเกียจด้วย เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า พวกเจ้าทั้งหมดจะสามารถอ่านคาพูดของเราซ้ าแล้วซ้ าอีก—
เป็ นพันๆ ครั้ง—และหวังว่าพวกเจ้าอาจจะถึงขั้นได้มาจาคาพูดเหล่านั้นได้ข้ นึ ใจ
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่เจ้าจะสามารถไม่ลม้ เหลวต่อความคาดหวังหลายๆ อย่างของเราที่มีต่อพวกเจ้า
อย่างไรก็ดี ไม่มีพวกเจ้าคนใดเลยที่กาลังใช้ชีวิตเช่นนี้ในขณะนี้ ในทางกลับกัน
พวกเจ้าทั้งหมดล้วนหมกมุ่นอยู่ในชีวิตเสเพล ชีวิตแห่งการกินดื่มตามที่ใจของเจ้าต้องการ
และไม่มีสักคนจากพวกเจ้าที่ใช้คาพูดของเราเพื่อทาให้หัวใจและวิญญาณของเจ้ามีคุณค่ามากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้
เราจึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับโฉมหน้าที่แท้จริ งของมนุษยชาติ กล่าวคือ มนุษย์สามารถทรยศเราได้ทุกเวลา
และไม่มีใครเลยที่จะสามารถศรัทธาต่อคาพูดของเราอย่างสัมบูรณ์
“มนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามเสียจนเขาไม่มภี าพลักษณ์ของมนุษย์อกี ต่อไป”
ผูค้ นส่วนใหญ่ในเวลานี้จาวลีดงั กล่าวได้บางส่วน เราพูดการนี้เพราะว่า “การจาได้”
ที่เราอ้างถึงเป็ นเพียงแค่การรับรู ้แบบผิวเผินประเภทหนึ่งเท่านั้น ซึ่งตรงข้ามกับความรู ้ที่แท้จริ ง
เพราะไม่มีสักคนจากพวกเจ้าที่สามารถประเมินตัวเจ้าเองได้อย่างแม่นยาหรื อวิเคราะห์ตวั เจ้าเองได้อย่างละเอียด
ถี่ถว้ น พวกเจ้ายังคงกากวมเรื่ องคาพูดของเรา แต่ครั้งนี้
เรากาลังใช้ขอ้ เท็จจริ งทั้งหลายเพื่ออธิบายปัญหาสาหัสที่สุดที่มีอยูภ่ ายในตัวพวกเจ้า ปัญหานั้นคือการทรยศ
พวกเจ้าทั้งหมดล้วนคุน้ เคยกับคาว่า “การทรยศ”

เพราะผูค้ นส่วนใหญ่เคยทาบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นการทรยศต่อผูอ้ ื่น เช่น สามีทรยศภรรยาของเขา
ภรรยาทรยศสามีของเธอ บุตรชายทรยศบิดาของเขา บุตรสาวทรยศมารดาของเธอ ทาสทรยศนายของเขา
เพื่อนทรยศกันและกัน ญาติทรยศกันและกัน คนขายทรยศคนซื้อ และอื่นๆ
ตัวอย่างทั้งหมดนี้ประกอบด้วยแก่นสารของการทรยศ สรุ ปสั้นๆ ก็คือ
การทรยศเป็ นรู ปแบบหนึ่งของพฤติกรรมที่ผิดสัญญา ละเมิดหลักปฏิบตั ิทางศีลธรรม
หรื อกระทาการในทางตรงกันข้ามกับจริ ยธรรมของมนุษย์
เป็ นการพิสูจน์ความสูญเสียของสภาวะความเป็ นมนุษย์ พูดโดยรวมๆ
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้
เจ้าจะได้ทาอะไรบางอย่างที่ประกอบขึ้นเป็ นการทรยศต่อความจริ งแล้ว
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะจาได้หรื อไม่ว่าเคยทาบางอย่างเพื่อทรยศต่อบุคคลอืน่
หรื อว่าเจ้าเคยทรยศต่อผูอ้ ื่นมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ ในเมื่อเจ้าสามารถทรยศบิดามารดาหรื อเพื่อนๆ
ของเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็สามารถทรยศต่อผูอ้ ื่นได้ และยิ่งไปกว่านั้น เจ้าสามารถทรยศเราและกระทาสิ่งต่างๆ
ที่เรารังเกียจได้ พูดอีกอย่างก็คือ การทรยศมิใช่เพียงพฤติกรรมผิดศีลธรรมอย่างผิวเผิน
แต่เป็ นบางอย่างที่ขดั แย้งกับความจริ ง
แน่นอนว่านี่คอื แหล่งกาเนิดของการต้านทานและความไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์ที่มีต่อเรา
นี่คือสาเหตุที่เราได้สรุ ปมันไว้ในถ้อยแถลงต่อไปนี้: การทรยศเป็ นธรรมชาติของมนุษย์
และธรรมชาติน้ีคือศัตรู อนั ยิง่ ใหญ่ต่อการเห็นพ้องกับเราของแต่ละบุคคล
ตัดตอนมาจาก “ปัญหาที่รา้ ยแรงมาก: การทรยศ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พฤติกรรมที่ไม่สามารถเชื่อฟังเราอย่างสิ้นเชิงได้คือการทรยศ
พฤติกรรมที่ไม่สามารถรักภักดีต่อเราได้คอื การทรยศ
การฉ้อโกงเราและการใช้คาโกหกเพื่อหลอกลวงเราคือการทรยศ
การเก็บงามโนคติที่หลงผิดหลายอย่างและเผยแพร่มโนคติที่หลงผิดเหล่านั้นไปทุกหนแห่งคือการทรยศ
การที่ไม่สามารถค้าจุนคาพยานกับผลประโยชน์ของเราได้คอื การทรยศ
การถวายรอยยิ้มจอมปลอมให้ยามที่อยู่ไกลจากเราในหัวใจคือการทรยศ
เหล่านี้ท้งั หมดคือการกระทาของการทรยศที่พวกเจ้าสามารถทาได้มาโดยตลอด
และการกระทาเหล่านี้เป็ นสิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ ท่ามกลางพวกเจ้า
ไม่มีพวกเจ้าคนใดเลยที่อาจคิดว่าการนี้เป็ นปัญหา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราคิด
เราไม่สามารถปฏิบตั ิต่อการทรยศของบุคคลหนึ่งที่มีต่อเราเสมือนว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
และเราไม่สามารถทาเพิกเฉยไปได้อย่างแน่นอน เวลานี้ เมื่อเราทางานอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
พวกเจ้าประพฤติตวั ในหนทางนี้ —ถ้าวันนั้นมาถึง เมื่อไม่มีใครคอยดูแลพวกเจ้า
พวกเจ้าจะไม่เป็ นเหมือนบรรดาผูร้ ้ายที่ประกาศว่าตัวเองเป็ นกษัตริ ยห์ รอกหรื อ?
เมื่อการนั้นเกิดขึ้นและพวกเจ้าทาให้เกิดมหันตภัย ใครเล่าจะอยู่ตรงนั้นเพื่อขจัดปัญหาที่เจ้าก่อขึ้น?
พวกเจ้าคิดว่าการกระทาบางอย่างที่เป็ นการทรยศนั้นเป็ นเพียงเหตุการณ์บงั เอิญที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราว
มิใช่พฤติกรรมที่ฝงั แน่นของพวกเจ้า และไม่สมควรที่จะถูกถกเถียงด้วยความเข้มงวดเช่นนั้น
ในแบบที่กระทบต่อความทะนงของพวกเจ้า หากพวกเจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆ เช่นนั้นแล้วก็นับว่าเจ้าขาดสานึกรับรู ้
การคิดเช่นนั้นคือการเป็ นตัวอย่างและต้นแบบของการกบฏ ธรรมชาติของมนุษย์คือชีวิตของเขา
มันคือหลักการที่เขาพึ่งพาเพื่อมีชีวิตรอด และเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้
ธรรมชาติของการทรยศก็เป็ นอย่างเดียวกัน—หากเจ้าสามารถทาบางสิ่งเพื่อทรยศญาติหรื อเพื่อนได้
นั่นก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าและเป็ นธรรมชาติที่ติดตัวเจ้ามาตอนกาเนิด
นี่เป็ นอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ยกตัวอย่างเช่น
หากบุคคลหนึ่งสุขสาราญกับการขโมยจากผูอ้ ื่น เช่นนั้นแล้ว “ความสุขสาราญจากการขโมย”
นี้ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา แม้ว่าพวกเขาอาจจะขโมยเป็ นบางครั้งและไม่ขโมยเป็ นบางครั้งก็ตาม
ไม่ว่าพวกเขาจะขโมยหรื อไม่ ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าการขโมยของพวกเขาเป็ นแค่พฤติกรรมแบบหนึ่งเท่านั้น
แต่มนั พิสูจน์ว่าการขโมยของพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา—นั่นคือ ธรรมชาติของพวกเขา
บางคนจะถามว่า: เนื่องจากมันเป็ นธรรมชาติของพวกเขา เช่นนั้นแล้วเมื่อพวกเขาเห็นของสวยงาม
ทาไมบางครั้งจึงไม่ขโมยของเหล่านั้นเล่า? คาตอบนั้นง่ายมาก มีหลายเหตุผลที่พวกเขาไม่ขโมย

พวกเขาอาจไม่ขโมยบางอย่างเพราะมันใหญ่เกินไปที่จะฉวยเอามาภายใต้สายตาที่เฝ้ามองอย่างระมัดระวัง
หรื อเพราะว่าไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่จะกระทา หรื อเพราะว่าบางอย่างราคาแพงเกินไป
ได้รับการคุม้ กันแน่นหนาเกินไป หรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้สนใจมันเป็ นพิเศษ
หรื อมองไม่เห็นว่ามันอาจจะมีประโยชน์อะไรกับพวกเขา และอื่นๆ อีกมากมาย
เหตุผลเหล่านี้ท้งั หมดล้วนเป็ นไปได้ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ไม่ว่าพวกเขาจะขโมยบางอย่างหรื อไม่
ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าความคิดนี้มีอยู่เป็ นแค่แสงวาบชัว่ อึดใจเดียวและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน
มันเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพวกเขาที่ยากจะเปลี่ยนในทางที่ดีข้ นึ
บุคคลเช่นนั้นไม่พงึ พอใจกับการขโมยแค่หนเดียว
ความคิดเรื่ องการอ้างสิทธิ์ในสมบัติของผูอ้ นื่ เสมือนเป็ นของตัวเองเช่นนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาพบเจอสิ่
งของที่สวยงาม หรื อสถานการณ์ที่เหมาะสม
นี่คือเหตุผลที่เรากล่าวว่าจุดกาเนิดของความคิดนี้มิใช่บางสิ่งที่เพียงแค่รับเอาไว้เป็ นครั้งคราว
แต่อยู่ในธรรมชาติของบุคคลผูน้ ้ีเองต่างหาก
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ไม่ว่าใครก็สามารถใช้คาพูดกับการกระทาของพวกเขาเองเพือ่ แสดงให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเขาได้
แน่นอนว่าโฉมหน้าที่แท้จริ งนี้คอื ธรรมชาติของพวกเขา หากเจ้าเป็ นใครสักคนที่พูดอ้อมค้อมไปมา
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีธรรมชาติที่ออ้ มค้อม หากธรรมชาติของเจ้าคือความเจ้าเล่ห์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กระทาการในหนทางที่ไม่ซื่อ และเจ้าก็ทาให้คนอื่นๆ ถูกเจ้าหลอกได้อย่างง่ายมาก
หากธรรมชาติของเจ้านั้นมุง่ ร้าย คาพูดของเจ้าอาจรื่นหู น่าฟัง
แต่การกระทาของเจ้าไม่สามารถปกปิ ดเล่ห์กลอันมุง่ ร้ายต่างๆ ของเจ้าได้ หากธรรมชาติของเจ้านั้นเกียจคร้าน
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่เจ้าพูดก็หมายที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเพราะว่าความไม่ใส่ใจและความเกียจคร้านขอ
งเจ้า และการกระทาของเจ้าก็จะเชื่องช้าและพอเป็ นพิธี และค่อนข้างสันทัดเรื่ องการปกปิ ดความจริ ง
หากธรรมชาติของเจ้านั้นเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ เช่นนั้นแล้วคาพูดของเจ้าก็จะมีเหตุมีผล
และการกระทาของเจ้าก็จะสอดคล้องกับความจริ งได้อย่างดีดว้ ยเช่นกัน หากธรรมชาติของเจ้านั้นรักภักดี
เช่นนั้นแล้วคาพูดของเจ้าก็จริงใจอย่างแน่นอน และวิถีที่เจ้ากระทาก็มีเหตุผล
เป็ นอิสระจากสิ่งใดก็ตามที่อาจทาให้นายของเจ้าไม่สบายใจ
หากธรรมชาติของเจ้านั้นเต็มไปด้วยราคะหรื อละโมบอยากได้เงินทอง
เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าก็จะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่บ่อยๆ
และเจ้าก็จะกระทาสิ่งเบี่ยงเบนไร้ศลี ธรรมไปโดยไม่รู้ตวั ซึ่งผูค้ นจะไม่ลมื ง่ายๆ และซึ่งจะทาให้ผูค้ นรังเกียจ
อย่างที่เราเคยบอกไปแล้ว หากเจ้ามีธรรมชาติของการทรยศ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็แทบจะไม่สามารถทาให้ตวั เจ้าเองหลุดพ้นจากมันได้ อย่าวางใจในโชคว่า
หากเจ้าไม่เคยทาผิดต่อผูอ้ ื่น เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่มีธรรมชาติของการทรยศ หากนั่นคือสิ่งที่เจ้าคิด เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็น่ารังเกียจโดยแท้จริ ง คาพูดทั้งหมดของเรา ในแต่ละครั้งที่เราพูด มีเป้าหมายคือผูค้ นทั้งหมด
มิใช่แค่บุคคลคนเดียวหรื อบุคคลประเภทเดียว แค่เพียงเพราะเจ้าไม่เคยทรยศเราในเรื่ องหนึ่ง
ไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้าไม่สามารถทรยศเราในเรื่ องอืน่ ในการค้นหาความจริ ง
ผูค้ นบางคนสูญเสียความเชื่อมัน่ ของพวกเขาช่วงระหว่างความล้มเหลวในชีวิตสมรสของพวกเขา
ผูค้ นบางคนละทิง้ ภาระผูกพันของพวกเขาที่จะรักภักดีต่อเราช่วงระหว่างความล้มเหลวของครอบครัว
ผูค้ นบางคนทอดทิง้ เราเพื่อแสวงหาชัว่ ขณะของความสุ ขสาราญและความตื่นเต้น
ผูค้ นบางคนยอมตกลงไปในหุบเขาลึกดามืด
ดีกว่าจะมีชีวิตอยู่ในความสว่างและได้รับความปี ติยินดีแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูค้ นบางคนเพิกเฉยต่อคาแนะนาของเพือ่ นๆ
เพื่อประโยชน์ของการตอบสนองความทะยานอยากเพื่อความมัง่ คัง่ ของพวกเขา

และกระทัง่ ตอนนี้กไ็ ม่สามารถรับรู ้ความผิดพลาดของพวกเขาและเปลี่ยนครรลองของพวกเขาได้
ผูค้ นบางคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ชื่อของเราเพียงชัว่ คราวเท่านั้นเพือ่ ให้ได้รับการปกป้องจากเรา ในขณะที่คนอื่นๆ
สละอุทิศให้เราเพียงเล็กน้อยภายใต้การบีบบังคับ เพราะพวกเขายึดติดกับชีวิตและกลัวความตาย
การกระทาอันไร้ศีลธรรม และยิ่งกว่านั้นคือ การกระทาอันไร้เกียรติเหล่านี้และการกระทาอืน่ ๆ
ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ผคู้ นได้ใช้ในการทรยศเราลึกในหัวใจของพวกเขามาช้านานหรอกหรื อ? แน่นอน
เรารู ้ว่าผูค้ นไม่วางแผนล่วงหน้าที่จะทรยศเรา
การทรยศของพวกเขาคือการเปิ ดเผยธรรมชาติของพวกเขาออกมาโดยธรรมชาติ ไม่มีใครต้องการทรยศเรา
และไม่มีใครมีความสุขเพราะพวกเขาได้กระทาบางสิ่งเพื่อทรยศเรา ในทางกลับกัน
พวกเขากาลังสั่นเทาด้วยความกลัว มิใช่หรื อ? ดังนั้นแล้ว พวกเจ้ากาลังคิดเรื่ องวิธีที่จะไถ่พวกคนทรยศเหล่านี้
และวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบนั นี้อยู่กระนั้นหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ปัญหาที่รา้ ยแรงมาก: การทรยศ (1)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ธรรมชาติของมนุษย์ค่อนข้างแตกต่างจากเนื้อแท้ของเรา
เพราะธรรมชาติอนั เสื่อมทรามของมนุษย์กาเนิดขึ้นจากซาตานทั้งสิน้
ธรรมชาติของมนุษย์ถูกซาตานแปรสภาพและทาให้เสื่อมทรามมาตลอด นั่นคือ
มนุษย์ใช้ชีวิตภายใต้อิทธิพลของความชัว่ ร้ายและความอัปลักษณ์ของมัน
มนุษย์ไม่ได้เติบโตในโลกของความจริงหรื อสภาพแวดล้อมอันบริสุทธิ์
และมนุษย์ที่อาศัยในความสว่างยังคงมีน้อยกว่านั้น ดังนั้น
จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะมีใครมีความจริงภายในธรรมชาติของพวกเขาตั้งแต่ชวั่ ขณะของการถือกาเนิด
และใครก็ตามที่สามารถเกิดมาพร้อมแก่นแท้ที่เกรงกลัวและเชื่อฟังพระเจ้าก็ยิ่งน้อยกว่านั้นอีก ในทางกลับกัน
ผูค้ นมีธรรมชาติที่ตา้ นทานพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และไม่มีความรักให้กบั ความจริง
ธรรมชาติน้ีคือปัญหาที่เราต้องการจะหารื อ—การทรยศ
การทรยศคือแหล่งกาเนิดของการต้านทานพระเจ้าในแต่ละคน นี่คอื ปัญหาที่มีอยู่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้น
และไม่ใช่ในเรา บางคนจะถามว่า ในเมื่อมนุษย์ท้งั ปวงดาเนินชีวิตในแผ่นดินโลกนี้เหมือนอย่างพระคริ สต์
เหตุใดมนุษย์ท้งั ปวงจึงมีธรรมชาติที่ทรยศพระเจ้า แต่พระคริสต์ไม่ทรงมีเล่า?
นี่คือปัญหาที่ตอ้ งอธิบายให้ชดั เจนแก่พวกเจ้า
พื้นฐานของการดารงอยู่ของมวลมนุษย์คือการจุติเป็ นมนุษย์ใหม่ของวิญญาณซ้ าไปมา พูดอีกอย่างก็คือ
ทุกคนได้รับชีวิตแบบมนุษย์ในเนื้อหนังเมื่อวิญญาณของพวกเขากลับมาจุติเป็ นมนุษย์ใหม่
หลังจากร่ างกายของบุคคลหนึ่งถือกาเนิด
ชีวิตของร่ างนั้นก็ดาเนินไปจนกระทัง่ เนื้อหนังถึงขีดจากัดของมันในท้ายที่สุด ซึ่งเป็ นชัว่ ขณะสุดท้าย
เมื่อวิญญาณไปจากเปลือกของมัน กระบวนการนี้เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีก
โดยที่วิญญาณของบุคคลหนึ่งไปมาเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า และด้วยเหตุน้ี
การดารงอยู่ของมวลมนุษย์จึงได้รับการคงรักษาไว้ ชีวิตของเนื้อหนังก็คือชีวิตของวิญญาณมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
และวิญญาณของมนุษย์สนับสนุนการดารงอยู่ของเนื้อหนังของมนุษย์ กล่าวคือ
ชีวิตของแต่ละคนมาจากวิญญาณของพวกเขา และชีวิตไม่ใช่สิ่งประจาตัวของเนื้อหนัง ด้วยเหตุน้ี
ธรรมชาติของมนุษย์จึงมาจากวิญญาณ ไม่ใช่จากเนื้อหนัง
มีเพียงวิญญาณของแต่ละคนเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั การทดลอง ความทุกข์ร้อน
และความเสื่อมทรามของซาตานอย่างไร เนื้อหนังของมนุษย์มิอาจรูส้ ิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้น
มวลมนุษย์จงึ กลายเป็ นมืดมิดกว่าเดิมทุกที โสมมกว่าเดิมทุกที และชัว่ ร้ายกว่าเดิมทุกทีโดยไม่รู้ตวั
ขณะที่ระยะห่างระหว่างมนุษย์กบั ตัวเราขยายใหญ่ข้ นึ ทุกที และชีวิตกลายเป็ นมืดมิดกว่าเดิมสาหรับมวลมนุษย์

ซาตานยึดเหล่าวิญญาณของมวลมนุษย์ไว้ในกามือของมัน ดังนั้น เป็ นที่แน่นอนว่า
เนื้อหนังของมนุษย์กไ็ ด้ถูกซาตานครอบงา ไปแล้วเช่นกัน เนื้อหนังเช่นนั้นกับมวลมนุษย์เช่นนั้น
จะสามารถไม่ต่อต้านพระเจ้าได้อย่างไร? พวกเขาจะสามารถเข้ากันได้กบั พระองค์โดยกาเนิดได้อย่างไร?
เหตุผลที่เราได้โยนซาตานไปในกลางอากาศก็เพราะมันได้ทรยศเรา เช่นนั้นแล้ว
พวกมนุษย์จะสามารถเป็ นอิสระจากความเกี่ยวข้องของพวกเขาได้อย่างไร? นี่คือเหตุผลว่า
ทาไมการทรยศจึงเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ เราเชื่อว่าทันทีที่พวกเจ้าเข้าใจเหตุผลนี้แล้ว
พวกเจ้าก็ควรจะมีความเชื่อในเนื้อแท้ของพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน
เนื้อหนังที่พระวิญญาณของพระเจ้าสวมใส่น้นั คือเนื้อหนังของพระเจ้าเอง พระวิญญาณของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด
พระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรม ในทานองเดียวกัน เนื้อหนังของพระองค์กย็ ิ่งใหญ่ที่สุด
ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรมเช่นกัน
เนื้อหนังเช่นนั้นสามารถทาได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรมและให้คุณแก่มวลมนุษย์ สิ่งที่บริ สุทธิ์ รุ่ งโรจน์ และทรงฤทธิ์
พระองค์ไม่ทรงสามารถทาสิ่งใดที่ฝ่าฝื นความจริง ที่ฝ่าฝื นศีลธรรมและความยุติธรรม
และนับประสาอะไรที่พระองค์จะทรงสามารถทาสิ่งใดที่จะทรยศต่อพระวิญญาณของพระเจ้า
พระวิญญาณของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ และด้วยเหตุน้ี เนื้อหนังของพระองค์จึงมิอาจถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามได้
เนื้อหนังของพระองค์คอื เนื้อแท้ที่แตกต่างจากเนื้อหนังของมนุษย์ เพราะผูท้ ี่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามคือมนุษย์
มิใช่พระเจ้า ซาตานจึงไม่อาจสามารถทาให้เนื้อหนังของพระเจ้าเสื่อมทรามได้เลย ด้วยเหตุน้ี
แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งที่ว่ามนุษย์กบั พระคริ สต์พานักอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน ก็มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ถูกครอบครอง
ถูกใช้ และติดกับอยู่กบั ซาตาน ในทางกลับกัน
พระคริ สต์ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมทรามของซาตานชัว่ นิรันดร์
เพราะซาตานจะไม่มีวนั ที่จะสามารถขึ้นไปถึงสถานที่สูงที่สุดได้ และจะไม่มีวนั สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ วันนี้
พวกเจ้าทั้งหมดควรเข้าใจว่า ผูท้ ี่ทรยศเรา มีเพียงมวลมนุษย์ที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างที่เป็ นอยู่เท่านั้น
การทรยศจะไม่มีวนั ที่จะเป็ นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพระคริ สต์แม้แต่นอ้ ย
ตัดตอนมาจาก “ปัญหาที่รา้ ยแรงมาก: การทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิญญาณทั้งหมดที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามนั้นถูกจับเป็ นทาสอยู่ในแดนครอบครองของซาตาน
มีเพียงบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่ได้ถูกแยกไว้ ได้รับการช่วยให้รอดจากค่ายของซาตาน
และถูกนาพาเข้าไปสู่ราชอาณาจักรของวันนี้ ผูค้ นเหล่านี้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานอีกต่ อไป
ถึงกระนั้น ธรรมชาติของมนุษย์ก็ยงั คงฝังรากอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ กล่าวคือ
ถึงแม้วิญญาณของพวกเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดแล้ว
แต่ธรรมชาติของพวกเจ้าก็ยงั คงเป็ นเหมือนที่เคยเป็ นก่อนหน้านี้
และโอกาสที่พวกเจ้าจะทรยศเราก็ยงั คงมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่คือเหตุผลว่าทาไมงานของเราจึงกินเวลานานเหลือเกิน เพราะธรรมชาติของพวกเจ้านั้นดื้อด้าน บัดนี้
พวกเจ้าทั้งหมดกาลังก้าวผ่านความยากลาบากอย่างสุดความสามารถของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ของ
พวกเจ้าให้สาเร็จลุล่วง ถึงกระนั้น พวกเจ้าแต่ละคนก็ยงั สามารถทรยศเราและกลับสู่แดนครอบครองของซาตาน
กลับสู่ค่ายของมัน และกลับไปสู่ชีวิตเก่าของพวกเจ้าได้—นี่คอื ข้อเท็จจริ งที่มิอาจปฏิเสธได้ เวลานั้น
จะเป็ นไปไม่ได้ที่พวกเจ้าจะแสดงเศษเสี้ยวของสภาวะความเป็ นมนุษย์หรื อสภาพเหมือนมนุษย์
ดังเช่นที่เจ้าทาอยู่ตอนนี้ ในหลายๆ กรณีที่ร้ายแรง เจ้าจะถูกทาลาย และที่มากกว่านั้นคือ
ถูกชี้ชะตากรรมชัว่ นิรันดร์ ถูกลงโทษอย่างรุ นแรง ไม่มีวนั ได้จุติเป็ นมนุษย์ใหม่อกี
นี่คือปัญหาที่วางตรงหน้าพวกเจ้า เรากาลังเตือนพวกเจ้าในหนทางนี้ อันดับแรก เพื่อทีง่ านของเราจะไม่สูญเปล่า
และอันดับสอง เพื่อที่พวกเจ้าทั้งหมดจะได้ใช้ชีวิตในวันแห่งความสว่าง ในความจริง
การที่งานของเราจะสูญเปล่าหรื อไม่น้ นั ไม่ใช่ปัญหาสาคัญยิ่งยวด
สิ่งที่สาคัญยิ่งยวดคือการที่พวกเจ้าสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและอนาคตที่น่ามหัศจรรย์ต่างหาก
งานของเราคืองานแห่งการช่วยวิญญาณของผูค้ นให้รอด หากวิญญาณของเจ้าร่ วงลงไปอยู่ในมือของซาตาน
ร่ างกายของเจ้าจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสันติสุข หากเรากาลังปกป้องร่ างกายของเจ้า
วิญญาณของเจ้าก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของเราด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน หากเราเกลียดชังเจ้าจริ งๆ
ร่ างกายและวิญญาณของเจ้าจะตกสู่มือของซาตานโดยทันที
เช่นนั้นแล้วเจ้าสามารถจินตนาการสถานการณ์ของเจ้าได้หรื อไม่? หากวันหนึ่งถ้อยคาของเราไม่มีผลกับพวกเจ้า
เช่นนั้นเราก็จะส่งมอบพวกเจ้าทั้งหมดให้ซาตาน ซึ่งจะนาพวกเจ้าไปสู่การทรมานที่เจ็บปวดรุ นแรง
จนกว่าความโกรธของเราจะหมดไปโดยสิ้นเชิง หรื อเราจะลงโทษพวกเจ้าพวกมนุษย์ที่มิอาจไถ่ได้ดว้ ยตัวเราเอง
เพราะหัวใจของพวกเจ้าที่ทรยศเราจะไม่มีวนั เปลี่ยน
ตัดตอนมาจาก “ปัญหาที่รา้ ยแรงมาก: การทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตอนนี้พวกเจ้าทั้งหมดควรตรวจสอบตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่เจ้าทาได้
เพื่อดูว่าการทรยศต่อเราหลงเหลือภายในตัวพวกเจ้ามากเพียงใด เรากาลังรอคาตอบของพวกเจ้าอย่างหงุดหงิด
จงอย่าทาแบบพอเป็ นพิธีเวลาติดต่อกับเรา เราไม่เคยเล่นเกมกับผูค้ น หากเราพูดว่าเราจะทาบางสิ่งบางอย่าง
เช่นนั้นแล้วเราก็จะทาสิ่งนั้นอย่างแน่นอน
เราหวังว่าพวกเจ้าแต่ละคนจะเป็ นใครบางคนที่ถือถ้อยคาของเราเป็ นจริ งเป็ นจัง
และไม่คิดราวกับว่าถ้อยคาเหล่านั้นเป็ นนิยายวิทยาศาสตร์
สิ่งที่เราต้องการคือการกระทาที่เป็ นรู ปธรรมจากพวกเจ้า ไม่ใช่การจินตนาการต่างๆ ของพวกเจ้า ถัดจากนั้น
พวกเจ้าต้องตอบคาถามของเรา ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้: 1. หากเจ้าเป็ นคนปรนนิบตั ิที่แท้จริ ง
เจ้าสามารถทาการปรนนิบตั ิเราอย่างรักภักดี
โดยไม่มีส่วนประกอบของความหละหลวมหรื อความคิดด้านลบใดเลยได้หรื อไม่? 2.
หากเจ้าค้นพบว่าเราไม่เคยซึ้งคุณค่าเจ้าเลย
เจ้าจะยังคงสามารถอยู่และทาการปรนนิบตั ิเราไปตลอดชีวิตได้หรื อไม่? 3.
หากเรายังคงเย็นชาต่อเจ้ามากแม้ว่าเจ้าจะกาลังใช้ความพยายามมากมาย
เจ้าจะสามารถทางานให้เราต่อโดยไม่เป็ นที่รู้จกั ได้หรือไม่? 4. หากหลังจากเจ้าได้ใช้จ่ายเพื่อเราแล้ว
เราไม่พึงพอใจกับข้อเรี ยกร้องอันน้อยนิดของเจ้า เจ้าจะกลายเป็ นท้อแท้ใจและผิดหวังในตัวเรา
หรื อกระทัง่ กลายเป็ นโกรธแค้นและตะโกนด่าทอหรือไม่? 5. หากเจ้าจงรักภักดีอย่างมากมาโดยตลอด
มีความรักมากมายให้เรา กระนั้นเจ้าก็ยงั ทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจน
และการทอดทิ้งของเพื่อนๆ และญาติๆ ของเจ้า หรื อหากเจ้าทนฝ่ าโชคร้ายอื่นใดในชีวิต
ความจงรักภักดีและความรักของเจ้าที่มีต่อเราจะยังคงดาเนินต่อไปหรื อไม่? 6.
หากสิ่งที่เราได้ทาไม่ตรงกับสิ่งที่เจ้าได้จินตนาการไว้ในหัวใจของเจ้าเลยสักอย่าง
เจ้าจะเดินตามเส้นทางอนาคตของเจ้าอย่างไร? 7. หากเจ้าไม่ได้รับสิ่งใดเลยจากสิ่งต่างๆ ที่เจ้าหวังไว้ว่าจะได้รับ
เจ้าจะสามารถเป็ นผูต้ ิดตามของเราต่อไปได้หรื อไม่? 8.
หากเจ้าไม่เคยเข้าใจจุดประสงค์และนัยสาคัญของงานเราเลย
เจ้าจะสามารถเป็ นบุคคลที่เชื่อฟังผูท้ ี่ไม่ทาการตัดสินและสรุ ปเองโดยพลการได้หรื อไม่? 9.
เจ้าจะสามารถหวงแหนความล้าค่าของถ้อยคาทั้งหมดที่เราได้พูดไปและงานทั้งหมดที่เราได้ทาไปในขณะที่เราอ
ยู่ร่วมกันกับมวลมนุษย์ได้หรื อไม่? 10. เจ้าสามารถเป็ นผูต้ ิดตามที่รักภักดีของเรา
เต็มใจที่จะทนฝ่ าความทุกข์ชวั่ ชีวิตเพื่อเรา แม้ว่าเจ้าจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย ได้หรื อไม่? 11. เพื่อประโยชน์ของเรา
เจ้าสามารถยกเลิกการพิจารณา การวางแผน

หรื อการตระเตรียมสาหรับเส้นทางเพื่อการอยู่รอดในอนาคตของเจ้าได้หรื อไม่?
คาถามเหล่านี้เป็ นตัวแทนข้อพึงประสงค์สุดท้ายของเราที่มีต่อพวกเจ้า
และเราหวังว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะสามารถให้คาตอบเราได้
หากเจ้าได้ปฏิบตั ิสักหนึ่งหรื อสองอย่างที่คาถามพวกนี้ถามเจ้าให้สาเร็จลุล่วง
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องเพียรพยายามต่อไป หากเจ้าไม่สามารถทาข้อพึงประสงค์เหล่านี้ให้สาเร็จได้สักข้อเดียว
เจ้าก็เป็ นคนประเภทที่จะถูกโยนลงไปในนรกอย่างแน่นอน กับผูค้ นเช่นนั้น เราไม่จาเป็ นต้องพูดสิ่งใดอีก
เพราะพวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่สามารถเห็นพ้องกับเราได้อย่างแน่นอน
เราจะสามารถเก็บใครบางคนที่อาจทรยศเราภายใต้รูปการณ์แวดล้อมใดๆ ก็ได้ไว้ในบ้านของเราได้อย่างไร?
สาหรับพวกที่ยงั คงสามารถทรยศเราได้ในรู ปการณ์แวดล้อมส่วนใหญ่
เราจะสังเกตการณ์การปฏิบตั ิของพวกเขาก่อนทาการจัดการเตรียมการอย่างอืน่ อย่างไรก็ดี
ทุกคนที่สามารถทรยศเราได้ ไม่สาคัญว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆ เราจะไม่มีวนั ลืมเลย
เราจะจาพวกเขาในหัวใจของเรา และรอโอกาสที่จะตอบแทนความประพฤติชวั่ ของพวกเขา
ข้อพึงประสงค์ที่เราได้ยกมาคือปัญหาทั้งหมดที่พวกเจ้าต้องตรวจดูในตัวพวกเจ้าเอง
เราหวังว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะสามารถพิจารณาปัญหาเหล่านั้นได้อย่างจริ งจัง และไม่ติดต่อกับเราแบบพอเป็ นพิธี
ในอนาคตอันใกล้ เราจะตรวจคาตอบที่พวกเจ้าให้เรามาโดยเทียบกับข้อพึงประสงค์ของเรา เมื่อถึงเวลานั้น
เราจะไม่พึงประสงค์สิ่งใดจากพวกเจ้าอีก และจะไม่ให้คาตักเตือนที่จริงจังจริ งใจอีก
แต่เราจะใช้สิทธิอานาจของเราแทน บรรดาผูท้ ี่ควรได้รับการรักษาไว้ก็จะได้รับการรักษาไว้
บรรดาผูท้ ี่ควรได้รับบาเหน็จก็จะได้รับบาเหน็จ พวกที่ควรถูกยกให้ซาตานก็จะถูกยกให้ซาตาน
พวกที่ควรถูกลงโทษอย่างรุ นแรงก็จะถูกลงโทษอย่างรุ นแรง และพวกที่ควรพินาศจะถูกทาลาย ด้วยเหตุน้ี
จะไม่มีใครรบกวนเราในวันของเราอีกต่อไป เจ้าเชื่อถ้อยคาของเราหรือไม่?
เจ้าเชื่อในการลงทัณฑ์อนั สาสมหรื อไม่?
เจ้าเชื่อหรื อไม่ว่าเราจะลงโทษพวกคนชัว่ เหล่านั้นทั้งหมดที่หลอกหลวงและทรยศเรา?
เจ้าหวังให้วนั นั้นมาถึงเร็วขึ้นหรื อช้าลง? เจ้าเป็ นใครบางคนที่หวาดกลัวต่อการลงโทษ
หรื อเป็ นใครบางคนที่จะต้านทานเรา แม้ว่าพวกเขาต้องทนฝ่ าต่อการลงโทษก็ตาม? เมื่อวันนั้นมาถึง
เจ้าสามารถจินตนาการได้หรื อไม่ว่า เจ้าจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความรื่ นเริ งและเสียงหัวเราะ
หรื อว่าเจ้าจะร่ าไห้และขบฟัน? บทอวสานแบบใดที่เจ้าหวังว่าจะเจอ? เจ้าเคยพิจารณาอย่างจริ งจังหรื อไม่ว่า
เจ้าเชื่อในเราร้อยเปอร์เซ็นต์ หรื อสงสัยเราร้อยเปอร์เซ็นต์? เจ้าเคยพิจารณาอย่างถี่ถว้ นหรื อไม่ว่า
การกระทากับพฤติกรรมของเจ้าจะทาให้เจ้าพบกับผลที่ตามมาและบทอวสานแบบใด?
เจ้าหวังอย่างแท้จริงหรื อไม่ว่าถ้อยคาทั้งหมดของเราจะได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วงตามลาดับ

หรื อเจ้าหวาดกลัวว่าถ้อยคาของเราจะได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วงตามลาดับ?
หากเจ้าหวังให้เราจากไปโดยเร็วเพื่อที่จะทาให้ถอ้ ยคาของเราสาเร็จลุล่วง
เจ้าควรปฏิบตั ิอย่างไรกับถ้อยคาและการกระทาของเจ้าเอง? หากเจ้าไม่ได้หวังให้เราจากไป
และไม่ได้หวังให้ถอ้ ยคาของเราได้รับการทาให้สาเร็จลุล่วงในทันที เหตุใดเจ้าจึงเชื่อในเราทั้งหมด?
เจ้ารู ้อย่างแท้จริ งหรื อไม่ว่าเหตุใดเจ้าจึงกาลังติดตามเรา? หากเหตุผลของเจ้ามีเพียงแค่เปิ ดโลกของเจ้าให้กว้าง
ก็ไม่จาเป็ นที่เจ้าต้องสร้างปัญหาให้ตวั เจ้าเองอย่างนี้
หากมันเป็ นไปเพื่อให้ได้รับพรและเลี่ยงหนีความวิบตั ิที่กาลังมาถึง
เหตุใดเจ้าจึงไม่กงั วลเรื่ องการประพฤติของเจ้าเอง?
เหตุใดเจ้าไม่ถามตัวเจ้าเองว่าเจ้าสามารถทาให้สมดังสิ่งที่เราพึงประสงค์ได้หรื อไม่?
เหตุใดเจ้าไม่ถามตัวเองด้วยว่าเจ้ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับพรทั้งหลายที่จะมาถึงหรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “ปัญหาที่รา้ ยแรงมาก: การทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 364
ประชากรทั้งหมดของเราที่ปรนนิบตั ิอยู่เบื้องหน้าเรา ควรคิดย้อนกลับไปในอดีตว่า
ความรักของเจ้าที่มีให้เราได้ถูกความไม่บริ สุทธิ์ทาให้ด่างพร้อยไหม?
ความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อเราได้บริ สุทธิ์และสุดหัวใจไหม? ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับเรานั้นแท้จริ งไหม?
เราได้ครองพื้นที่ภายในหัวใจของพวกเจ้ามากเท่าใด? เราได้เติมเต็มหัวใจของเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ไหม?
วจนะของเราได้สาเร็จลุล่วงภายในตัวพวกเจ้ามากเท่าใด? จงอย่าคิดว่าเราโง่เขลา!
สิ่งเหล่านี้ชดั เจนอย่างสมบูรณ์แบบสาหรับเรา! วันนี้ ขณะที่เสียงแห่งความรอดของเราถูกเปล่งออกไป
ความรักของพวกเจ้าที่มีให้เรามีการเพิม่ ขึ้นบ้างไหม?
ส่วนหนึ่งของความจงรักภักดีของพวกเจ้าที่มีต่อเราได้กลายเป็ นบริ สุทธิ์หรือยัง?
ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับเราได้ลึกซึ้งขึ้นไหม?
การสรรเสริ ญที่ได้มีการถวายในอดีตได้วางรากฐานอันมัน่ คงแข็งแรงสาหรับความรู ้ของพวกเจ้าในวันนี้ไหม?
พวกเจ้าถูกวิญญาณของเราจับจองไว้มากเพียงใด? ฉายาของเราครองพืน้ ที่ภายในตัวพวกเจ้ามากเท่าใด?
ถ้อยคาของเราได้แทงใจดาภายในตัวพวกเจ้าหรื อยัง?
พวกเจ้ารู ้สึกอย่างแท้จริงหรื อว่าพวกเจ้าไม่มีที่ใดที่จะซ่อนความอับอายของพวกเจ้าได้?
พวกเจ้าเชื่ออย่างแท้จริ งหรื อว่าพวกเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นประชากรของเรา?
หากพวกเจ้าไม่รับรู ้ถงึ คาถามทั้งหลายข้างต้นอย่างสิ้นเชิง
เช่นนั้นแล้วนี่ก็แสดงว่าพวกเจ้ากาลังแสวงหาประโยชน์อยู่ในสถานการณ์ทยี่ ากจะเข้าใจอย่างทะลุปรุ โปร่ง
แสดงว่าพวกเจ้าเพียงอยู่ในที่น้ีเพื่อเพิม่ จานวนผูค้ น และ ณ เวลาที่เราได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
เจ้าจะถูกกาจัดและโยนลงไปในบาดาลลึกเป็ นครั้งที่สองอย่างแน่นอน เหล่านี้คอื วจนะอันเป็ นการเตือนของเรา
และผูใ้ ดที่คิดว่าวจนะเหล่านี้ไม่สาคัญย่อมจะถูกบดขยี้โดยการพิพากษาของเรา และย่อมจะพบกับความวิบตั ิ ณ
เวลาที่กาหนดไว้ นี่ไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรือ? เรายังคงจาเป็ นต้องจัดเตรี ยมตัวอย่างต่างๆ
เพื่อแสดงให้เห็นการนี้หรือ? เราต้องพูดอย่างชัดแจ้งยิง่ กว่านี้เพื่อจัดเตรียมแบบอย่างสาหรับพวกเจ้าหรื อ?
นับตั้งแต่ยุคแห่งการทรงสร้างจนกระทัง่ ถึงวันนี้ ผูค้ นจานวนมากไม่ได้เชื่อฟังวจนะของเรา
และด้วยเหตุน้ีจึงได้ถูกขับและถูกกาจัดไปจากกระแสแห่งการฟื้ นฟูของเรา ในท้ายที่สุด
ร่ างกายของพวกเขาย่อมพินาศและจิตวิญญาณของพวกเขาย่อมถูกโยนลงสู่แดนคนตาย
และแม้กระทัง่ วันนี้พวกเขาก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้การลงโทษอันหนักมหันต์
ผูค้ นจานวนมากได้ปฏิบตั ิตามวจนะของเรา
แต่พวกเขาได้กระทาการซึ่งขัดกับความรู ้แจ้งและความกระจ่างของเรา
และด้วยเหตุน้ีจึงได้ถูกเราเขี่ยตกลงไปภายใต้แดนครอบครองของซาตานและกลายเป็ นหนึ่งในพวกที่ต่อต้านเรา

(วันนี้พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ต่อต้านเราโดยตรง เชื่อฟังเพียงเปลือกแห่งวจนะของเรา
และไม่เชื่อฟังเนื้อแท้แห่งวจนะของเรา) มีหลายคนอีกเช่นกันทีไ่ ด้แค่ฟังวจนะที่เราพูดเมื่อวานนี้
พวกที่ได้ยึดมัน่ ใน “ขยะ” ของอดีตและไม่ได้หวงแหนความล้าค่าของ “พืชผล” ของยุคปัจจุบนั
ผูค้ นเหล่านี้ไม่ได้เพียงถูกจองจาโดยซาตาน
แต่ได้กลายเป็ นพวกคนบาปนิรนั ดร์และได้กลายเป็ นพวกศัตรู ของเรา และพวกเขาก็ต่อต้านเราโดยตรง
ผูค้ นเช่นนั้นย่อมเป็ นเป้าหมายของการพิพากษาของเรา ณ จุดสูงสุดแห่งความโกรธเคืองของเรา
และวันนี้พวกเขาก็ยงั คงมืดบอด ยังคงอยู่ภายในคุกมืดใต้ดิน (กล่าวคือ
ผูค้ นเช่นนั้นคือซากศพที่เน่าเปื่ อยและด้านชาที่ถูกซาตานควบคุม เพราะดวงตาของพวกเขาได้ถูกเราบังไว้
เราจึงกล่าวว่าพวกเขามืดบอด) คงจะดีที่จะจัดเตรี ยมตัวอย่างสาหรับการอ้างอิงของพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถเรี ยนรู ้จากมันได้ กล่าวคือ
เมื่อเอ่ยถึงเปาโล พวกเจ้าจะคิดถึงประวัติของเขา
และคิดถึงเรื่ องราวบางเรื่ องเกี่ยวกับเขาที่ไม่ถูกต้องแม่นยาและไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง
เขาถูกสอนโดยบิดามารดาของเขาตั้งแต่วยั เยาว์ และได้รับชีวิตของเรา
และเขามีขีดความสามารถที่เราพึงประสงค์ อันเป็ นผลจากการลิขิตไว้ล่วงหน้าของเรา เมื่ออายุได้ 19 ปี
เขาได้อ่านหนังสื อหลากหลายเกีย่ วกับชีวิต ด้วยเหตุน้ีเราจึงไม่จาเป็ นต้องลงรายละเอียดเกีย่ วกับวิธีการ
อันเป็ นเพราะขีดความสามารถของเขาและเพราะความรู ้แจ้งกับความกระจ่างของเรา
เขาไม่ได้เพียงสามารถพูดด้วยความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกบางอย่างเกี่ยวกับเรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณเท่านั้น
แต่ยงั ได้มีความสามารถจับความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราด้วยเช่นกัน แน่นอนว่า
การนี้ไม่ได้ตดั การผสมผสานกันของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกออกไป กระนั้นก็ตาม
ความไม่เพียบพร้อมอย่างเดียวของเขาก็คือว่า เพราะความสามารถพิเศษของเขา เขามักจะกะล่อนและอวดตัว
ผลก็คือเมื่อเราได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งแรก เขาได้ใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อเยาะเย้ยท้าทายเรา
อันเนื่องมาจากความไม่เชื่อฟังของเขา ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นได้เป็ นตัวแทนของหัวหน้าทูตสวรรค์โดยตรง
เขาเป็ นหนึ่งในพวกที่ไม่รู้จกั วจนะของเรา และพื้นที่ของเราในหัวใจของเขาได้อนั ตรธานไปเรี ยบร้อย
ผูค้ นเช่นนั้นต่อต้านเทวสภาพของเราโดยตรง และย่อมถูกเราบดขยี้จนคว่าลงไป
และย่อมได้แต่กราบไหว้และสารภาพบาปของพวกเขาในเบื้องปลาย ดังนั้น
ภายหลังจากที่เราได้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทั้งหลายของเขา—กล่าวคือ
ภายหลังจากที่เขาได้ทางานให้เราในช่วงเวลาหนึ่ง—เขาก็ได้ตกไปอยู่ในหนทางเก่าของเขาอีกครั้งหนึ่ง
และแม้ว่าเขาไม่ได้ไม่เชื่อฟังวจนะของเราโดยตรง เขาก็ไม่ได้เชื่อฟังการนาภายในและความรู ้แจ้งของเรา
และด้วยเหตุน้ี ทั้งหมดที่เขาได้ทาในอดีตจึงหาประโยชน์มิได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ

มงกุฎแห่งพระสิริที่เขาได้พูดถึง ได้กลายเป็ นคาพูดที่ว่างเปล่า เป็ นผลิตผลของจินตนาการของเขาเอง
เพราะแม้กระทัง่ วันนี้เขาก็ยงั คงตกอยูภ่ ายใต้การพิพากษาของเราภายในการจองจาแห่งพันธนาการของเรา
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ใครก็ตามที่ต่อต้านเรา (โดยไม่เพียงต่อต้านแค่ตวั ตนอันเป็ นเนื้อหนังของเรา
แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือต่อต้านวจนะของเราและวิญญาณของเรา—กล่าวคือ เทวสภาพของเรา)
ย่อมได้รับการพิพากษาของเราในเนื้อหนังของพวกเขา เมื่อวิญญาณของเราผละจากเจ้าไป
เจ้าย่อมตกฮวบลงไปข้างล่าง เคลื่อนลงสู่แดนคนตายโดยตรง
และแม้ว่าร่ างกายอันมีเนื้อหนังของเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก
เจ้าก็เป็ นเช่นใครบางคนที่ทนทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจ กล่าวคือ เจ้าได้สูญเสียเหตุผลของเจ้า
และรู ้สึกทันทีราวกับว่าเจ้านั้นเป็ นซากศพ จนถึงขั้นที่ว่าเจ้าขอร้องให้เราจบอายุเนื้อหนังของเจ้าโดยไม่รอช้า
พวกเจ้าส่วนใหญ่ที่มีจิตวิญญาณ ย่อมมีความซึ้งคุณค่าอันลึกซึ้งในรู ปการณ์แวดล้อมเหล่านี้
และเราไม่จาเป็ นต้องลงรายละเอียดมากไปกว่านี้ ในอดีต เมื่อเราได้ทางานในสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
ผูค้ นส่วนใหญ่ได้ตดั สินตัวพวกเขาเองไปแล้วโดยใช้ความโกรธเคืองและบารมีของเราเป็ นเครื่ องวัด
และได้รู้ไปแล้วเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญญาและอุปนิ สัยของเรา วันนี้ เราพูดและกระทาการโดยตรงในเทวสภาพ
และยังคงมีผคู้ นบางคนที่จะเห็นความโกรธและการพิพากษาของเราด้วยตาของพวกเขาเอง ยิง่ ไปกว่านั้น
งานหลักของส่วนที่สองของยุคสมัยแห่งการพิพากษาก็คือการทาให้ประชากรทั้งหมดของเรารู ้จกั กิจการของเราใ
นเนื้อหนังโดยตรง และทาให้พวกเจ้าทั้งหมดมองเห็นอุปนิสัยของเราโดยตรง ทว่าเพราะเราอยู่ในเนื้อหนัง
เราจึงคานึงถึงความอ่อนแอทั้งหลายของพวกเจ้า ความหวังของเราก็คือว่า พวกเจ้าย่อมไม่ปฏิบตั ิต่อจิตวิญญาณ
ดวงจิต และร่ างกายของพวกเจ้าเป็ นของเล่น และไม่มอบอุทิศสิ่งเหล่านั้นให้ซาตานโดยไม่คดิ
เป็ นการดีกว่าที่จะหวงแหนความล้าค่าของทั้งหมดที่เจ้ามี
และเป็ นการดีกว่าที่จะไม่ปฏิบตั ิต่อมันเหมือนเกมอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุที่สิ่งต่างๆ
เช่นนั้นสัมพันธ์กบั ชะตากรรมของพวกเจ้า
พวกเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของวจนะของเราอย่างแท้จริงไหม?
พวกเจ้าสามารถคานึงถึงความรู ้สึกที่แท้จริงของเราอย่างแท้จริ งไหม?
พวกเจ้าเต็มใจที่จะชื่นชมพรของเราบนแผ่นดินโลก พรที่เหมือนกับพรทั้งหลายบนสวรรค์ไหม?
พวกเจ้าเต็มใจที่จะหวงแหนความล้าค่าของความเข้าใจเกี่ยวกับเรา ความชื่นชมยินดีในวจนะของเรา
และความรู ้เกี่ยวกับเราในฐานะสิ่งที่มีค่าและมีความหมายมากที่สุดในชีวิตของพวกเจ้าไหม?
พวกเจ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะนบนอบต่อเราอย่างสุดใจ
โดยไม่มีความคิดถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของพวกเจ้าเองไหม?
พวกเจ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะยอมให้ตวั พวกเจ้าถูกเราทาให้ถึงแก่ความตาย

และถูกเรานาทางเหมือนแกะตัวหนึ่งไหม? มีใครบ้างไหมในท่ามกลางพวกเจ้าที่สามารถสัมฤทธิ์สิ่งต่างๆ
เช่นนั้นได้? เป็ นไปได้ไหมว่าทุกคนที่เรายอมรับและได้รับสัญญาทั้งหลายของเราคือบรรดาผูท้ ี่ได้รับพรของเรา?
พวกเจ้าได้เข้าใจสิ่งใดจากวจนะเหล่านี้บา้ งไหม? หากเราทดสอบพวกเจ้า
พวกเจ้าสามารถวางชะตากรรมของพวกเจ้าไว้ในมือของเราอย่างแท้จริง
และสามารถค้นหาเจตนารมณ์ของเราและล่วงรู ้หัวใจของเราในท่ามกลางการทดสอบเหล่านี้ไหม?
เราไม่ปรารถนาให้พวกเจ้ามีความสามารถที่จะพูดคาพูดที่จบั ใจมากมาย
หรื อบอกเล่าเรื่ องราวอันน่าตื่นเต้นมากมาย ตรงกันข้าม
เราขอให้พวกเจ้ามีความสามารถที่จะกล่าวคาพยานที่ดีต่อเรา
และขอให้เจ้าสามารถเข้าสู่ความเป็ นจริ งได้อย่างเต็มเปี่ ยมและอย่างลึกซึ้ง หากเราไม่ได้พูดโดยตรง
เจ้าจะสามารถละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเจ้าและยอมให้ตวั เจ้าถูกเราใช้ไหม?
นี่ไม่ใช่ความเป็ นจริ งที่เราพึงประสงค์หรอกหรื อ?
ใครเล่ามีความสามารถที่จะจับความเข้าใจในความหมายในวจนะของเรา?
ถึงกระนั้นเราก็ขอให้พวกเจ้าไม่ถกู ความขุ่นข้องใจถ่วงเอาไว้อีกต่อไป
ให้พวกเจ้ากระตือรื อร้นในการเข้าสู่ของพวกเจ้าและจับความเข้าใจในเนื้อแท้ของวจนะของเรา
นี่ย่อมจะป้องกันเจ้าจากการเข้าใจวจนะของเราผิด และจากการเข้าใจไม่ชดั เจนในเรื่ องของความหมายของเรา
และจากการฝ่ าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของเราด้วยเหตุเหล่านั้น
เราหวังว่าพวกเจ้าจะจับความเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราที่มีต่อพวกเจ้าในวจนะของเรา
จงอย่าคิดถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของพวกเจ้าเองอีกเลย
และจงกระทาการอย่างที่พวกเจ้าได้ปลงใจไว้ต่อหน้าเราว่า
จะนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรียงของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง บรรดาผูค้ นทั้งหมดที่ยืนอยู่ภายในบ้านของเรา
ควรทาให้มากเท่าที่พวกเขาจะสามารถทาได้
เจ้าควรถวายสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเจ้าเองให้กบั ส่วนสุ ดท้ายของงานของเราบนแผ่นดินโลก
เจ้าเต็มใจที่จะนาสิ่งต่างๆ เช่นนั้นไปปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งไหม?
จาก “บทที่ 4” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บนแผ่นดินโลก วิญญาณชัว่ ทุกรู ปแบบเดินเพ่นพ่านตลอดกาลเพื่อหาที่พกั ผ่อน
และกาลังค้นหาซากศพมนุษย์ที่สามารถบริโภคได้อย่างไม่รู้จบ คนของเรา!
เจ้าต้องยังคงอยู่ในการดูแลและการปกป้องของเรา จงอย่าเหลวไหลเป็ นอันขาด!
จงอย่าประพฤติตวั โดยไร้ความยั้งคิดเป็ นอันขาด! เจ้าควรมอบถวายความจงรักภักดีของเจ้าในบ้านของเรา
และด้วยความจงรักภักดีเท่านั้นที่เจ้าจะสามารถจัดให้มีการตีโต้กลับต่อเล่ห์เหลี่ยมของมารได้
ไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมจะเป็ นเช่นใด เจ้าไม่ควรประพฤติตวั เช่นที่เจ้าได้ทาในอดีต
คือทาสิ่งหนึ่งต่อหน้าเราและทาสิ่งอื่นลับหลังเรา หากเจ้าทาตัวแบบนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็อยู่ไกลออกไปจากการไถ่แล้ว เราไม่ได้เอ่ยวจนะเช่นนี้มากเกินพอไปแล้วหรื อ?
แน่นอนว่าเป็ นเพราะธรรมชาติเก่าของมนุษยชาติน้ นั ไม่สามารถแก้ไขได้ เราจึงต้องให้มีการเตือนจาแก่ผคู้ นซ้ าๆ
จงอย่าเบื่อ! ทั้งหมดที่เราพูดก็ประโยชน์ต่อการทาให้แน่ใจกับชะตาลิขิตของพวกเจ้า!
สถานที่ที่เน่าเหม็นและโสโครกเป็ นสิ่งที่ซาตานจาเป็ นต้องมีอย่างแน่นอน
ยิ่งเจ้าไม่อาจรับการไถ่อย่างสิ้นหวังมากขึ้นเท่าใดและยิง่ เจ้าเหลวไหลมากขึ้นเท่าใด
ทั้งยังปฏิเสธที่จะนบนอบต่อการยับยั้งชัง่ ใจ เช่นนั้นแล้ว
วิญญาณที่มีมลทินเหล่านั้นก็จะยิ่งกอบโกยโอกาสให้กบั ตัวพวกมันเองเพื่อแทรกซึมเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
หากเจ้าได้มาถึงจุดนี้แล้ว ความจงรักภักดีของพวกเจ้าก็จะไม่เป็ นอะไรเลยนอกจากคาพูดพล่อยๆ
ที่ปราศจากความเป็ นจริ งใดๆ แม้แต่น้อย และวิญญาณที่มีมลทินก็จะเขมือบปณิธานของพวกเจ้าลงไป
และแปลงสภาพให้เป็ นความไม่เชื่อฟังและแผนการร้ายเยีย่ งซาตานเพื่อใช้ในการทาให้งานของเราหยุดชะงัก
จากตรงนั้น เจ้าสามารถถูกเราเฆี่ยนตีได้ไม่ว่าเวลาใด ไม่มีใครเข้าใจถึงความรุ นแรงของสถานการณ์น้ี
ผูค้ นทั้งหมดเพียงแค่ทาหูทวนลมกับสิ่งที่พวกเขาได้ยนิ และไม่ระมัดระวังเลยแม้แต่น้อย
เราจาไม่ได้ว่าสิ่งใดถูกทาไปแล้วในอดีต เจ้ายังคงรออย่างจริงจังให้เราผ่อนปรนต่อเจ้าด้วยการ “ลืม”
อีกครั้งกระนั้นหรื อ? แม้ว่ามนุษย์ได้ต่อต้านเรา เราก็จะไม่ตาหนิพวกเขาด้วยเรื่ องนี้
เพราะพวกเขามีวุฒิภาวะน้อยเกินไป และดังนั้น เราจึงไม่ได้ต้งั ข้อเรี ยกร้องต่างๆ ที่สูงเกินไปกับพวกเขา
สิ่งที่เราพึงประสงค์ก็คอื พวกเขาไม่เหลวไหล และพวกเขานบนอบต่อความยับยัง้ ชัง่ ใจ
แน่นอนว่ามันไม่ได้เกินความสามารถของพวกเจ้าที่จะสนองตอบข้อกาหนดนี้ ใช่หรื อไม่?
ผูค้ นส่วนใหญ่กาลังรอให้เราเปิ ดเผยความล้าลึกต่างๆ มากขึ้นไปอีกเพื่อให้พวกเขาได้ชื่นชมด้วยตาของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจ้าได้มาเข้าใจความล้าลึกต่างๆ ทั้งหมดของสวรรค์แล้ว
เจ้าจะสามารถทาอะไรได้กนั แน่กบั ความรูน้ ้ นั ? มันจะเพิ่มความรักของเจ้าต่อเราหรื อไม่?
มันจะกระตุน้ ความรักของเจ้าต่อเราหรื อไม่? เราไม่ดูแคลนมนุษย์

อีกทั้งเราไม่กระทาการตัดสินพวกเขาอย่างเลินเล่อ หากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รูปการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นจริ งของมนุษย์
เราคงจะไม่มีวนั สวมมงกุฎที่มีตราเช่นนี้ให้พวกเขาง่ายๆ อย่างนี้หรอก จงคิดย้อนกลับไปในอดีต:
เราได้ใส่ร้ายป้ายสีพวกเจ้ากี่ครั้งกันเล่า? เราได้ดูแคลนพวกเจ้ากี่ครั้งกันเล่า?
เราได้เฝ้ามองพวกเจ้าโดยไม่คานึงถึงรู ปการณ์แวดล้อมจริ งๆ ของพวกเจ้ากี่ครั้งกันเล่า?
กี่ครั้งแล้วที่ดารัสของเราล้มเหลวที่จะเอาชนะพวกเจ้าได้อย่างสุดหัวใจ?
กี่ครั้งแล้วที่เราได้พูดโดยไม่เข้าถึงโสตประสาทส่วนลึกภายในตัวพวกเจ้า?
มีใครบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่ได้อ่านวจนะของเราโดยไม่กลัวและสัน่ เทา หวาดหวัน่ อยู่ลึกๆ
ว่าเราจะบดขยี้เจ้าลงไปในบาดาลลึก? ใครเล่าไม่สู้ทนการทดสอบจากวจนะของเรา?
ภายในดารัสของเรามีสิทธิอานาจพานักอยู่ แต่นี่ไม่ใช่เพื่อการกระทาการพิพากษาอันเลินเล่อต่อมนุษย์
ตรงกันข้าม เราใส่ใจต่อรู ปการณ์แวดล้อมจริ งๆ ของพวกเขา
เราสาแดงความหมายที่มีอยูโ่ ดยธรรมชาติในวจนะของเราต่อพวกเขาอย่างสม่าเสมอ ในความเป็ นจริ งแล้ว
มีผูใ้ ดบ้างที่สามารถระลึกรู ้ฤทธานุภาพสูงสุดของเราในวจนะของเราได้?
มีผูใ้ ดบ้างที่สามารถรับทองคาที่บริ สุทธิ์ที่สุดซึ่งวจนะของเราทามาจากมัน? เราได้กล่าววจนะไปแล้วกี่คากัน?
มีผใู้ ดได้หวงแหนความล้าค่าของวจนะเหล่านั้นหรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 10” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วันแล้ววันเล่าที่เรายืนสังเกตการณ์อยู่เหนือจักรวาล และเราซ่อนเร้นตัวเราอย่างถ่อมใจอยู่ในที่อาศัยของเรา
พลางรับประสบการณ์ชีวิตมนุษย์และทาการศึกษาทุกความประพฤติของมนุษยชาติอย่างใกล้ชิด
ไม่มีใครเลยได้เคยมอบถวายตัวพวกเขาให้กบั เราทั้งหมดอย่างแท้จริง ไม่มีใครเลยได้เคยไล่ตามเสาะหาความจริ ง
ไม่มีใครเลยได้เคยมีมโนธรรมต่อเรา หรื อได้ต้งั ปณิธานไว้ต่อหน้าเรา แล้วจากนั้นก็รักษาหน้าที่ของตัวเอง
ไม่มีใครเลยได้เคยยอมให้เราอาศัยอยู่ภายในพวกเขา
อีกทั้งยังไม่เคยเห็นคุณค่าของเราดังที่ผคู้ นพึงเห็นคุณค่าชีวิตของพวกเขาเอง
ไม่มีใครเลยได้เคยมองเห็นทั้งหมดที่เทวสภาพของเราเป็ นในความเป็ นจริ งซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ไม่มีใครเลยได้เคยเต็มใจที่จะติดต่อสัมพันธ์กบั พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งพระองค์เอง
เมื่อห้วงน้ ากลืนกินพวกมนุษย์เข้าไปพร้อมกันทั้งหมด เราช่วยให้พวกเขารอดจากห้วงน้ านิ่งเหล่านั้น
และให้โอกาสพวกเขาได้มีชีวิตใหม่ ยามผูค้ นสูญเสียความมัน่ ใจของพวกเขาในการที่จะมีชวี ิต
เราฉุดพวกเขาขึ้นมาจากขอบเหวแห่งความตาย มอบความกล้าหาญให้พวกเขาได้เดินต่อไป
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถใช้เราเป็ นรากฐานสาหรับการดารงอยู่ของพวกเขา ครั้นผูค้ นไม่เชื่อฟังเรา
เราก็ทาให้พวกเขารู ้จกั เราจากภายในความไม่เชื่อฟังของพวกเขา เมื่อมองจากธรรมชาติเดิมของมนุษยชาติ
และเมื่อมองจากความปรานี ของเรา แทนที่เราจะประหัตประหารพวกมนุษย์ให้ถงึ แก่ความตาย
เรากลับเปิ ดโอกาสให้พวกเขากลับใจและตั้งต้นใหม่แบบสดชื่น ในยามที่พวกเขาทนทุกข์กบั การกันดารอาหาร
แม้ว่าพวกเขามีเพียงลมหายใจสุดท้ายเหลืออยู่ในร่ างกายของพวกเขา เราก็ฉวยกระชากพวกเขามาจากความตาย
ป้องกันพวกเขาจากการตกเป็ นเหยือ่ เล่ห์เหลี่ยมของซาตาน หลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่ผคู้ นได้เห็นมือของเรา
หลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่พวกเขาได้เป็ นพยานแก่โฉมหน้าซึ่งใจดีมีเมตตาและใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเรา
และหลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่พวกเขาได้เห็นบารมีและความโกรธเคืองของเรา
แม้ว่าพวกมนุษย์ไม่ได้เคยรู ้จกั เราเลย
เราก็มิได้รีบฉวยประโยชน์จากความอ่อนแอของพวกเขามาเป็ นโอกาสในการจงใจยัว่ ยุ
การผ่านประสบการณ์ความยากลาบากของมนุษยชาติได้ทาให้เราสามารถเห็นใจในความอ่อนแอของมนุษย์
เพียงเพื่อเป็ นการตอบสนองต่อความไม่เชื่อฟังของผูค้ นและความเนรคุณเท่านั้นเองที่เราตวงแบ่งการตีสอนออกเ
ป็ นหลากหลายระดับ
เราปกปิ ดตัวเองเมื่อผูค้ นกาลังมีธุระยุง่ และเปิ ดเผยตัวเราในยามว่างของพวกเขา
ผูค้ นจินตนาการว่าเรารู ้ทุกสรรพสิง่
พวกเขาคานึงถึงเราในฐานะพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงโอนอ่อนต่อคาวิงวอนทั้งปวง เพราะฉะนั้น
ส่วนใหญ่จึงมาอยู่ต่อหน้าเราเพียงเพื่อที่จะแสวงหาการช่วยเหลือของพระเจ้าเท่านั้น

มิใช่เพราะความพึงปรารถนาอันใดที่จะรู ้จกั เรา เมื่ออยู่ท่ามกลางการรุมเร้าของโรคภัยไข้เจ็บ
ผูค้ นรี บมาออดอ้อนขอความช่วยเหลือจากเรา ในยามทุกข์ยาก
พวกเขาวางใจบอกเล่าความลาบากยากเย็นของพวกเขาต่อเราอย่างสุดกาลัง
เพื่อที่จะระบายความทุกข์ของพวกเขาทิ้งไปได้ดีข้ นึ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีมนุษย์สักคนที่ได้มีความสามารถที่จะรักเราไปด้วยได้ในขณะที่อยู่ในสภาวะที่รู้สึกชูใจ นั่นคือ
ไม่มีสักคนที่ได้พยายามหยิบยื่นน้ าใจในเวลาทั้งหลายแห่งสันติสุขและความสุข
เพื่อที่เราอาจมีส่วนร่ วมในความชื่นบานยินดีของพวกเขา เมื่อครอบครัวเล็กๆ ของพวกเขามีความสุขและอยู่ดี
ผูค้ นก็ได้ทิ้งเราหรื อปิ ดประตูใส่เราไปนับแต่ตอนนั้นแล้ว อันเป็ นการห้ามเราไม่ให้เข้าไป
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถชื่นชมกับความสุขของครอบครัวพวกเขาซึ่งได้รับมาจากการอวยพร
จิตใจมนุษย์น้ นั คับแคบเกินไป มันถึงขั้นคับแคบเกินกว่าจะถือครองพระเจ้าสักองค์ซ่งึ เปี่ ยมรัก
เปี่ ยมปรานีและเข้าหาได้อย่างเช่นเรา
หลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่เราได้ถูกมนุษย์ปฏิเสธในเวลาทั้งหลายแห่งเสียงหัวเราะอันชื่นบานของพวกเขา
หลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่พวกมนุษย์ได้พ่งึ พิงเราเป็ นไม้ค้ายันในยามที่พวกเขาสะดุดล้ม
หลายครั้งหลายคราเหลือเกินที่เราถูกผูค้ นซึ่งกาลังทนทุกข์กบั โรคภัยไข้เจ็บบีบให้รับบทบาทหมอ
พวกมนุษย์ช่างใจร้ายอะไรเช่นนี้! พวกเขาช่างไร้เหตุผลและปราศจากศีลธรรมอย่างถึงที่สุด
แม้แต่ความรู ้สึกทั้งหลายที่พวกมนุษย์ควรต้องมีอยู่กบั ตัว ก็ยงั ไม่อาจถูกรับรู ้ได้ในตัวพวกเขาด้วยซ้ า
พวกเขาแทบจะปราศจากร่ องรอยของความเป็ นมนุษย์โดยสิ้นเชิงแล้ว
จงใคร่ ครวญถึงอดีตและเปรี ยบเทียบมันกับปัจจุบนั ว่า
มีการเปลี่ยนแปลงอันใดกาลังเกิดขึ้นในตัวพวกเจ้าบ้างหรือไม่?
พวกเจ้าได้กาจัดบางสิ่งจากอดีตของพวกเจ้าไปบ้างหรื อไม่? หรื อว่าอดีตนั้นยังมิได้ถูกแทนทีเ่ ลย?
เราได้ท่องเดินทางไปตามเทือกเขาและลุ่มน้ า ผ่านประสบการณ์การขึ้นและลงของโลกแห่งพวกมนุษย์
ท่ามกลางพวกเขาที่เราได้ท่องตระเวนไป และท่ามกลางพวกเขาที่เราได้ใช้ชีวิตมาหลายปี
แม้กระนั้นก็ปรากฏว่าอุปนิสัยของมนุษยชาติได้เปลี่ยนไปนิดเดียว
และราวกับว่าธรรมชาติเดิมของผูค้ นได้หยัง่ รากและแตกหน่อภายในพวกเขาแล้ว
พวกเขาไม่เคยมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเดิมนั้นได้เลย
พวกเขาก็แค่ปรับปรุ งมันให้ดีข้นึ บ้างบนรากฐานดั้งเดิม ดังที่ผคู้ นพูดกัน แก่นแท้ไม่ได้เปลี่ยนไป
แต่รูปแบบนั้นได้เปลี่ยนไปมาก ผูค้ นทั้งหมดดูเหมือนกาลังพยายามหลอกเราและทาให้เราสายตาพร่ าพราง
จนพวกเขาอาจหลุดพ้นจากปัญหาและได้รับความซึ้งคุณค่าของเรา
เราทั้งไม่เลื่อมใสและไม่ให้ความสนใจต่อเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ แทนที่จะบันดาลโทสะ

เรากลับนาท่าทีของการมองแต่ไม่ใช่การเห็นมาใช้
เราวางแผนการที่จะยอมอนุญาตให้มนุษยชาติเถลไถลออกนอกลู่นอกทางไปได้ในระดับหนึ่ง
และหลังจากนั้นจึงจัดการกับมนุษยชาติท้งั ปวงด้วยกัน
ขณะที่พวกมนุษย์ลว้ นเป็ นพวกเคราะห์ร้ายไร้ค่าผูซ้ ่งึ ไม่รักตัวเอง และผูซ้ ่ึงไม่ทะนุถนอมตัวเองเอาเสียเลย
แล้วเหตุใดเล่า พวกเขาจึงถึงขั้นจาเป็ นต้องให้เราแสดงความปรานีและความรักอีกครั้ง? โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
พวกมนุษย์ท้งั ไม่รู้จกั ตัวเองและไม่รู้แค่ว่าพวกเขามีคุณค่ามากเพียงใด
พวกเขาจึงควรวางตัวเองบนตาชัง่ เพื่อชัง่ น้ าหนักเสีย พวกมนุษย์ไม่ใส่ใจเรา
ดังนั้นเราจึงไม่จริงจังกับพวกเขาเช่นกัน พวกเขาไม่ให้ความสนใจเรา
ดังนั้นเราก็ไม่จาเป็ นต้องทางานกับพวกเขาให้หนักขึ้นแต่อย่างใดเช่นกัน
นี่ไม่ใช่สิ่งดีที่สุดสาหรับทั้งสองพิภพหรอกหรื อ? นี่ไม่ได้พรรณนาถึงพวกเจ้า ประชากรของเราหรอกหรือ?
ใครกันในหมูพ่ วกเจ้าที่ได้ต้งั ปณิธานต่อหน้าเราและไม่ทงิ้ ขว้างปณิธานเหล่านั้นในภายหลัง?
ผูใ้ ดหรื อที่ได้ต้งั ปณิธานระยะยาวต่อหน้าเราแทนที่จะตั้งจิตของเจ้าไปที่สิ่งต่างๆ อยู่บ่อยๆ?
พวกมนุษย์ได้ต้งั ปณิธานทั้งหลายต่อหน้าเราในยามที่กาลังสบาย
แล้วจากนั้นก็ลบปณิธานเหล่านั้นทิง้ ไปในยามทุกข์ยาก
แล้วจากนั้นพวกเขาก็เก็บความแน่วแน่ของพวกเขาขึ้นมาใหม่และมาตั้งไว้ตรงหน้าเราในเวลาต่อมา
เราไม่น่านับถือถึงขนาดที่เราจะยอมรับของทิง้ แล้วนี้ที่มนุษยชาติได้เก็บขึ้นมาจากกองขยะเอาไว้อย่างสบายๆ
อย่างนั้นหรื อ? มีพวกมนุษย์ไม่กี่คนที่ยึดมัน่ ในปณิธานของพวกเขา ไม่กี่คนที่บริ สุทธิ์
และไม่กี่คนที่ถวายสิ่งทั้งหลายซึ่งล้าค่าที่สุดต่อพวกเขาในการพลีอุทิศให้กบั เรา
พวกเจ้าทั้งหมดไม่เหมือนกันหรอกหรื อ?
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะรักษาหน้าที่ของเจ้าเองในฐานะสมาชิกของประชากรของเราในราชอาณาจักรแล้วไ
ซร้ เจ้าก็จะถูกเรารังเกียจและปฏิเสธไปเลย!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 14” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 367
มนุษย์ท้งั ปวงเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่ขาดพร่ องการรู ้จกั ตนเอง
และพวกเขาจึงไร้ความสามารถที่จะรู ้จกั ตัวพวกเขาเอง แม้กระนั้นก็ตาม
พวกเขากลับรู ้จกั ผูอ้ ื่นทุกคนเหมือนกับรู ้จกั หลังมือของพวกเขา
ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีผ่ อู้ ื่นได้ทาและได้กล่าว ได้ถกู พวกเขา “ตรวจสอบ” ก่อนแล้ว
ตรงหน้าพวกเขานัน่ แหละ และได้รับการเห็นชอบจากพวกเขาก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะได้รับการลงมือทา
ผลที่ตามมาคือ มันเป็ นราวกับว่าพวกเขาได้ทาความรู ้จกั ผูอ้ ื่นทุกคนลึกเข้าไปจนถึงสภาวะจิตใจเลยทีเดียว
มนุษย์ท้งั ปวงก็เป็ นอย่างนี้ ถึงแม้ว่าพวกเขาได้เข้าสู่ยุคแห่งราชอาณาจักรในวันนี้แล้ว
แต่ธรรมชาติของพวกเขาก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง ต่อหน้าเรา พวกเขายังคงทาสิ่งที่เราทา แต่ลบั หลังเรา
พวกเขาก็เริ่ มทา “ธุระ” ที่พิเศษเฉพาะของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง เมื่อพวกเขามาเบื้องหน้าเรา
พวกเขาก็เป็ นเหมือนผูค้ นที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง สงบและไม่หวัน่ กลัวอย่างเห็นได้ชดั
พร้อมโฉมหน้ามนุษย์อนั สารวมและจังหวะชีพจรที่สม่าเสมอ
นี่มิใช่สิ่งที่ทาให้มนุษย์ท้งั หลายน่าเหยียดหยามยิ่งนักอย่างแน่นอนหรอกหรือ?
ผูค้ นมากมายเหลือเกินแสดงหน้าตาสองแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง—หน้าตาแบบหนึ่งขณะอยู่เบื้องหน้าเรา
และหน้าตาอีกแบบหนึ่งเมื่ออยูล่ บั หลังเรา
พวกเขามากมายเหลือเกินกระทาการเหมือนลูกแกะแรกเกิดเมื่ออยู่เบื้องหน้าเรา แต่พอลับหลังเรา
พวกเขาก็แปรสภาพไปเป็ นเสือดุดนั และต่อมาก็กระทาการเหมือนนกน้อยโผบินอย่างสนุกสนานไปรอบๆ
เนินเขา หลายคนเหลือเกินแสดงปณิธานต่อหน้าเรา หลายคนเหลือเกินมาเบื้องหน้าเรา
แสวงหาวจนะของเราด้วยความกระหายและความถวิลหา แต่พอลับหลังเรา
พวกเขากลับราคาญวจนะเหล่านั้นมากขึ้นทุกทีและประกาศตัดขาดจากวจนะเหล่านั้น
ราวกับว่าถ้อยคาทั้งหลายของเราเป็ นเครื่องถ่วงอย่างหนึ่ง หลายครั้งเหลือเกิน
เมื่อเห็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกศัตรู ของเราทาให้เสื่อมทราม เราก็ได้เลิกตั้งความหวังทั้งหลายของเรากับพวกมนุษย์
หลายครั้งเหลือเกินที่เมื่อเห็นมนุษย์ท้งั หลายมาเบื้องหน้าเรา ฟูมฟายแสวงหาการให้อภัย แม้กระนั้นก็ดี
เป็ นเพราะการขาดพร่ องความนับถือตนเองและการไม่สามารถแก้ไขได้อนั ดื้อดึงของพวกเขา
เราก็ได้ปิดตาของเราจากการกระทาของพวกเขาด้วยความโกรธ
แม้แต่ในยามที่หัวใจของพวกเขาจริงแท้และเจตนาของพวกเขาจริ งใจก็ตาม หลายครั้งเหลือเกิน
เราได้เห็นผูค้ นมัน่ ใจพอที่จะร่ วมมือกับเรา ผูซ้ ่ึงเมื่ออยู่เบื้องหน้าเรา ดูเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของเรา
ลิ้มรสความอบอุ่นของอ้อมกอดนั้น หลายครั้งเหลือเกิน พอได้เป็ นพยานของความบริ สุทธิ์ใจ ความมีชีวิตชีวา
และความน่ารักของประชากรที่ได้รับการเลือกสรรของเราแล้ว

เราจะไม่สามารถรับเอาความยินดีใหญ่หลวงอันเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?
มนุษย์ท้งั หลายไม่รู้วิธีชื่นชมพรที่ลิขิตไว้ล่วงหน้าของพวกเขาในมือของเรา
เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าอันที่จริ งแล้ว ทั้ง “พร” และ “ความทุกข์” มีความหมายว่าอะไร ด้วยเหตุน้ี
มนุษย์จึงหาได้จริ งใจในการแสวงหาเราของพวกเขาไม่ หากวันพรุ่ งไม่ได้มีอยู่ เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้าคนใดที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเรา จักบริ สุทธิ์ดุจดังหิมะที่ถูกพัดพา และไร้มลทินดุจดังหยก?
จะเป็ นไปได้ไหมที่ความรักของเจ้าที่มีต่อเราเป็ นเพียงบางอย่างที่สามารถถูกแลกเปลี่ยนเป็ นมื้ออาหารอันโอชะสั
กมื้อ ชุดสูทมีระดับสักชุด หรื อตาแหน่งสูงพร้อมรายได้งามๆ สักตาแหน่ง?
ความรักของเจ้าที่มีต่อเราสามารถถูกแลกเปลี่ยนเป็ นความรักที่ผอู้ ื่นมีต่อพวกเจ้าได้ไหม?
จะเป็ นไปได้อย่างแท้จริงไหมที่การก้าวผ่านบททดสอบต่างๆ
จะกระตุน้ ผูค้ นให้ทอดทิ้งความรักของพวกเขาที่มีต่อเรา?
ความทุกข์และความทุกข์ลาบากทั้งหลายจะทาให้พวกเขาพร่ าบ่นเกี่ยวกับการจัดการเตรี ยมการต่างๆ
ของเราไหม? ไม่มผี ใู้ ดเคยได้ซ้ งึ คุณค่าของดาบคมกล้าที่อยู่ในปากของเราอย่างแท้จริ งเลย กล่าวคือ
พวกเขารู ้จกั เพียงความหมายที่ผิวเผินของมันโดยปราศจากการจับความเข้าใจในสิ่งที่มนั พ่วงเอามาด้วย
หากมนุษย์ท้งั หลายมีความสามารถที่จะมองเห็นความคมของดาบของเราอย่างแท้จริง
พวกเขาก็คงจะวิ่งลนลานเหมือนหนูเข้ารู ของพวกมัน เป็ นเพราะความมึนชาของมนุษย์ท้งั หลาย
พวกเขาจึงไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับความหมายแท้จริงแห่งวจนะของเรา และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเบาะแสเลยว่า
ถ้อยคาทั้งหลายของเราน่ายาเกรงเพียงใด หรื อว่าพวกมันเปิ ดเผยธรรมชาติของมนุษย์มากเพียงใด
และความเสื่อมทรามของมนุษย์เองได้ถูกวจนะเหล่านั้นพิพากษาไปมากเพียงใดแล้ว ด้วยเหตุน้ี
ผูค้ นส่วนใหญ่จึงได้รับเอาท่าทีที่ไม่กระตือรื อร้นมาใช้อนั เป็ นผลลัพธ์ของแนวคิดครึ่งๆ กลางๆ
ของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เรากล่าว
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 15” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตลอดทัว่ ทั้งยุคต่างๆ หลายคนได้จากโลกนี้ไปด้วยความผิดหวัง และด้วยความลังเล
และหลายคนได้มาสู่โลกด้วยความหวังและความเชื่อ เราได้จดั การเตรียมการให้กบั หลายคนที่จะมา
และได้ส่งหลายคนออกไป ผูค้ นนับไม่ถว้ นได้ผ่านมือเราไป วิญญาณมากมายได้ถูกโยนเข้าไปในแดนคนตาย
หลายคนได้ดารงชีวิตในเนื้อหนัง และหลายคนได้ตายไปและเกิดใหม่บนแผ่นดินโลก
กระนั้นก็ตามไม่เคยมีใครเลยในบรรดาพวกเขาที่ได้มโี อกาสชื่นชมพรทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรในวันนี้
เราได้ให้มนุษย์มากมายเหลือเกิน กระนั้นเขากลับได้รับน้อยนิด
เพราะการจู่โจมของกาลังบังคับของซาตานได้ทิ้งให้เขาไร้ความสามารถที่จะชื่นชมความมัง่ คัง่ ทั้งหมดของเราได้
เขาได้เพียงแค่มีโชคดีที่จะพิจารณาความมัง่ คัง่ เหล่านั้น
แต่ไม่เคยได้มีความสามารถที่จะชื่นชมพวกมันได้อย่างเต็มเปี่ ยม
มนุษย์ไม่เคยค้นพบเรือนสมบัติในร่ างกายของเขาเพื่อรับความมัง่ คัง่ ทั้งหลายของสวรรค์
และดังนั้นเขาจึงได้สูญเสียพรที่เราได้มอบให้เขาไป
วิญญาณของมนุษย์ไม่ใช่ปฏิภาณแท้จริ งที่เชื่อมโยงเขากับวิญญาณของเราหรอกหรื อ?
เหตุใดมนุษย์จึงไม่เคยให้เรามีส่วนร่ วมกับวิญญาณของเขาเลย? เหตุใดเขาจึงเข้าใกล้เราในเนื้อหนัง
แต่กลับไม่สามารถที่จะทาเช่นนั้นในวิญญาณได้? โฉมหน้าที่แท้จริ งของเราคือโฉมหน้าของเนื้อหนังใช่หรื อไม่?
เหตุใดมนุษย์จึงไม่รู้จกั เนื้อแท้ของเรา? ไม่เคยมีร่องรอยใดๆ ของเราในวิญญาณของมนุษย์จริ งๆ หรื อ?
เราได้ปลาสนาการจากวิญญาณของมนุษย์โดยสิ้นเชิงแล้วหรื อ? หากมนุษย์ไม่เข้าสู่อาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ
เขาจะสามารถจับความเข้าใจเจตนารมณ์ของเราได้อย่างไร? ในสายตาของมนุษย์
มีสิ่งที่สามารถแทรกซึมอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณได้โดยตรงหรื อไม่?
มีหลายครั้งที่เราได้ร้องเรี ยกมนุษย์ดว้ ยวิญญาณของเรา กระนั้นมนุษย์ก็กระทาการราวกับว่าเขาได้ถูกเราแทง
คานึงถึงเราจากระยะไกล ด้วยความยาเกรงอย่างยิ่งว่าเราจะนาทางเขาไปสู่อกี โลกหนึ่ง
มีหลายครั้งที่เราได้สอบถามในวิญญาณของมนุษย์ กระนั้นเขายังคงไม่รับรู ้อย่างยิง่
กลัวอย่างล้าลึกว่าเราจะเข้าสู่บา้ นของเขาและฉวยโอกาสพรากทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดไปจากเขา ด้วยเหตุน้ี
เขาจึงปิ ดกั้นเราให้อยู่ขา้ งนอก ทิ้งเราไม่ให้เผชิญกับสิ่งใดเลยนอกจากประตูที่เยือกเย็นและปิ ดสนิท
มีหลายครั้งที่มนุษย์ได้ลม้ ลงและเราได้ช่วยเขาให้รอด กระนั้นภายหลังจากที่ตื่นขึ้นมนุษย์ก็ทงิ้ เราทันที
และโดยที่ไม่ได้รับการสัมผัสจากความรักของเรา ก็มองกราดเราอย่างระวังภัย
เราไม่เคยได้ทาให้หัวใจของมนุษย์อบอุน่ มนุษย์คือสัตว์เลือดเย็นที่ไร้อารมณ์ความรูส้ ึก
แม้ว่าเขาจะได้รับการทาให้อุ่นโดยอ้อมกอดของเรา แต่เขาก็ไม่เคยถูกขับเคลื่อนอย่างลึกซึ้งโดยอ้อมกอดนั้น
มนุษย์ก็เหมือนคนเถื่อนตามภูเขา เขาไม่เคยหวงแหนความล้าค่าการทะนุถนอมทั้งหมดของเราที่มีต่อมวลมนุษย์

เขาไม่เต็มใจที่จะเข้าหาเรา โดยเลือกที่จะอยู่อาศัยท่ามกลางภูเขามากกว่า
ที่ซ่ึงเขาสู้ทนภัยอันตรายจากบรรดาสัตว์ป่า—กระนั้นเขาก็ไม่เต็มใจที่จะหลบภัยในเรา
เราไม่บงั คับมนุษย์ผใู้ ดเลย เราเพียงทางานของเรา
วันนั้นจะมาถึงเมื่อมนุษย์ว่ายมายังข้างเราจากกลางมหาสมุทรอันทรงพลัง
เพื่อที่เขาอาจชื่นชมความมัง่ คัง่ ทั้งหมดบนแผ่นดินโลกและทิ้งความเสี่ยงที่จะถูกทะเลกลืนไว้ขา้ งหลัง
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 20” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นมากมายปรารถนาที่จะรักเราอย่างแท้จริ ง แต่เพราะหัวใจของพวกเขาไม่ใช่ของพวกเขาเอง
พวกเขาจึงไม่มีการควบคุมด้วยตัวพวกเขาเอง
ผูค้ นมากมายรักเราอย่างแท้จริ งขณะที่พวกเขาได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบที่เรามอบให้
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถจับความเข้าใจได้ว่าเราดารงอยู่อย่างแท้จริง
และเพียงแค่รักเราในความว่างเปล่าและไม่ใช่เพราะการดารงอยู่ที่แท้จริ งของเรา
ผูค้ นมากมายวางหัวใจของพวกเขาลงต่อหน้าเราแล้วก็ไม่ให้ความสนใจต่อหัวใจของพวกเขา
และด้วยเหตุน้ีหัวใจของพวกเขาจึงถูกซาตานคว้าไปเมื่อใดก็ตามที่มนั มีโอกาส แล้วพวกเขาก็จากเราไป
ผูค้ นมากหลายรักเราอย่างจริงแท้เมื่อเราจัดเตรี ยมวจนะให้
ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่ทะนุถนอมวจนะของเราในจิตวิญญาณของพวกเขา
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับใช้วจนะของเราเหมือนสมบัติสาธารณะอย่างไม่ต้งั ใจและโยนวจนะของเรากลับไปยัง
ที่เดิมเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู ้สึกอยากจะทา มนุษย์คน้ หาเราท่ามกลางความเจ็บปวด
และเขามองดูเราท่ามกลางการทดสอบ ในช่วงระหว่างเวลาแห่งสันติสุข เขาชื่นชมเรา เมื่อตกอยู่ในอันตราย
เขาก็ปฏิเสธเรา เมื่อเขาติดธุระ เขาก็ลืมเรา และเมื่อเขาว่าง เขาก็ปฏิบตั ิต่อเราอย่างพอเป็ นพิธี—
แต่ทว่ายังไม่เคยมีใครรักเราตลอดชัว่ ชีวิตของพวกเขาเลย เราปรารถนาให้มนุษย์จริ งจังจริ งใจต่อหน้าเรา
กล่าวคือ เราไม่ขอให้เขามอบสิ่งใดแก่เรา แต่ขอให้ผคู้ นทั้งปวงรับเราไว้อย่างจริ งจังเท่านั้น ว่าแทนที่จะป้อยอเรา
ก็ให้พวกเขาเปิ ดโอกาสให้เราได้นาความจริงใจของมนุษย์กลับมาแทน ความรู ้แจ้ง ความกระจ่าง
และราคาของความพยายามของเราแผ่ไปทัว่ ผูค้ นทั้งปวง
แต่ทว่าข้อเท็จจริ งที่แท้ของทุกการกระทาของมนุษย์ก็แผ่ไปทัว่ ผูค้ นทั้งปวงด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับการที่พวกเขาหลอกลวงเรา เป็ นราวกับว่าส่วนผสมต่างๆ
ของการหลอกลวงของมนุษย์ได้อยู่กบั เขามาตั้งแต่ในครรภ์
ราวกับว่าเขาได้ครอบครองทักษะการใช้เล่ห์เหลี่ยมพิเศษเหล่านี้มาตั้งแต่เกิด ยิง่ ไปกว่านั้น
เขาไม่เคยได้เปิ ดเผยแผนการอันเป็ นความลับ
ไม่เคยมีใครเห็นทะลุเข้าไปยังแหล่งกาเนิ ดของทักษะที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงเหล่านี้ ผลก็คือ
มนุษย์ใช้ชีวิตท่ามกลางการหลอกลวงโดยไม่ตระหนักถึงมัน และเป็ นราวกับว่าหากเขายกโทษให้ตวั เอง
ราวกับว่าเป็ นการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้ามากกว่าที่จะเป็ นการที่เขาจงใจหลอกลวงเรา
นี่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดของการที่มนุษย์หลอกลวงเราหรอกหรื อ? นี่ไม่ใช่กลอุบายอันเจ้าเล่ห์ของเขาหรอกหรื อ?
เราไม่เคยมึนงงสับสนกับคาประจบสอพลอและกลลวงของมนุษย์เลย
เพราะเราค้นพบแก่นแท้ของเขามานานแล้ว ผูใ้ ดจะรู ้บา้ งว่าความไม่บริสุทธิ์ในโลหิตของเขามีมากเพียงใด

และพิษของซาตานอยู่ภายในไขกระดูกของเขามากเพียงใด?
มนุษย์เติบโตคุน้ เคยกับมันมากยิง่ ขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไป จนกระทัง่ เขาไม่รูส้ ึกถึงอันตรายที่กระทาโดยซาตาน
และด้วยเหตุน้ีไม่มีความสนใจที่จะค้นหาให้พบถึง “ศิลปะของการดารงอยู่ทสี่ มบูรณ์แข็งแรง”
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 21” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง กระนั้นเขาก็ไม่ตระหนักรู ้ถงึ ความล้าค่าของความสว่าง
เขาไม่รู้เท่าทันถึงเนื้อแท้ของความสว่าง และแหล่งกาเนิดของความสว่าง และยิง่ ไปกว่านั้น
เขาไม่รู้เท่าทันว่าความสว่างนั้นเป็ นของผูใ้ ด เมื่อเราประสาทความสว่างนั้นท่ามกลางมวลมนุษย์
เราตรวจดูสภาพเงื่อนไขท่ามกลางมนุษย์โดยทันที กล่าวคือ เพราะความสว่าง
ผูค้ นทั้งปวงจึงกาลังเปลีย่ นแปลงและกาลังเติบโต และได้ออกจากความมืด เรามองไปยังทุกมุมของจักรวาล
และเห็นว่าภูเขาทั้งหลายถูกปกคลุมด้วยหมอก ว่าห้วงน้ าทั้งหลายได้เป็ นน้ าแข็งในความเย็น
และว่าผูค้ นมองไปทางทิศตะวันออกเพราะการมาถึงของความสว่าง
ว่าพวกเขาอาจจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ล้าค่ามากขึ้น—กระนั้น
มนุษย์กย็ งั คงไม่สามารถหยัง่ รู ้ทิศทางที่ชดั เจนภายในความพร่ ามัว เนื่องจากทั้งโลกถูกห่มคลุมด้วยหมอก
เมื่อเรามองจากท่ามกลางหมู่เมฆ จึงไม่เคยมีมนุษย์ที่คน้ พบการดารงอยู่ของเราเลย
มนุษย์กาลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่างบนแผ่นดินโลก ดูเหมือนว่าเขากาลังหาอาหาร
ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจที่จะรอคอยการมาถึงของเรา—กระนั้น เขาก็ไม่รู้จกั วันของเรา
และสามารถเพียงมองไปยังแสงริ บหรี่ ของความสว่างในทิศตะวันออกอยู่บ่อยๆ เท่านั้น ท่ามกลางกลุ่มชนทั้งปวง
เราแสวงหาบรรดาผูท้ ี่สอดคล้องกับหัวใจของเราเองอย่างแท้จริ ง เราเดินท่ามกลางกลุ่มชนทั้งปวง
และใช้ชีวิตท่ามกลางกลุ่มชนทั้งปวง แต่มนุษย์บนแผ่นดินโลกก็ปลอดภัยดี
และดังนั้นจึงไม่มีผูใ้ ดที่สอดคล้องกับหัวใจของเราเองอย่างแท้จริง
ผูค้ นไม่รู้ว่าจะเอาใจใส่เจตจานงของเราอย่างไร พวกเขาไม่สามารถมองเห็นการกระทาของเรา
และพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวภายในความสว่างและได้รับแสงจากความสว่างนั้น
ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเคยหวงแหนความล้าค่าวจนะของเรา
แต่เขาก็ไม่สามารถมองทะลุถงึ กลอุบายอันหลอกลวงของซาตานได้
เพราะวุฒิภาวะของมนุษย์น้ นั เล็กน้อยเกินไป เขาจึงไร้ความสามารถที่จะทาอย่างที่หัวใจของเขาปรารถนาได้
มนุษย์ไม่เคยได้รักเราอย่างจริ งใจ เมื่อเรายกย่องเขา เขารู ้สึกว่าตัวเขาเองไม่มีค่าคู่ควร
แต่นี่ไม่ได้ทาให้เขาพยายามที่จะทาให้เราพึงพอใจ เขาแค่ยึด “สถานะ”
ที่เราได้ให้เขาไว้ในมือของเขาและพินิจพิเคราะห์มนั ไม่อาจสานึกรับรู ้ได้ถงึ ความดีงามของเรา
เขากลับยืนกรานในการทาให้ตวั เองคัดคัง่ ไปกับพรทั้งหลายแห่งสถานะของเขา
นี่ไม่ใช่ความขาดตกบกพร่ องของมนุษย์หรอกหรื อ? เมื่อภูเขาเคลื่อนที่
ภูเขาเหล่านั้นจะสามารถหาทางอ้อมเพื่อประโยชน์แห่งสถานะของเจ้าได้หรื อไม่? เมื่อห้วงน้าไหล
ห้วงน้ าเหล่านั้นจะสามารถหยุดที่หน้าสถานะของมนุษย์ได้หรื อไม่?

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะสามารถย้อนกลับด้วยสถานะของมนุษย์ได้หรื อไม่?
ครั้งหนึ่งเราเคยเปี่ ยมปรานีต่อมนุษย์ ครั้งแล้วครั้งเล่า—
ถึงกระนั้นก็ไม่มผี ใู้ ดทะนุถนอมหรื อหวงแหนความล้าค่าของการนี้ พวกเขาแค่รับฟังมันเป็ นเรื่ องเล่า
หรื ออ่านมันเป็ นนิยาย วจนะของเราไม่สัมผัสถึงหัวใจของมนุษย์จริงๆ หรื อ? ถ้อยคาของเราไม่มีผลจริงๆ หรื อ?
จะเป็ นไปได้หรื อที่ไม่มีผูใ้ ดเชื่อในการดารงอยู่ของเรา? มนุษย์ไม่รักตัวเขาเอง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขากลับร่ วมกับซาตานเพื่อโจมตีเราแทน และใช้ซาตานเป็ น “สินทรัพย์” ที่ใช้เพื่อรับใช้เรา
เราจะเจาะทะลุกลอุบายที่หลอกลวงทั้งหมดของซาตาน
และหยุดผูค้ นบนแผ่นดินโลกไม่ให้ยอมรับการหลอกลวงของซาตาน
เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต่อต้านเราเนื่องจากการดารงอยู่ของมัน
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ในสายตาของเรา มนุษย์เป็ นผูป้ กครองทุกสรรพสิ่ง เราได้ให้สิทธิอานาจแก่เขาไปไม่ใช่นอ้ ย
โดยอนุญาตให้เขาบริ หารจัดการทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลก—หญ้าบนภูเขา สัตว์ที่อยู่ท่ามกลางป่ า
และปลาในน้ า แต่แทนที่จะมีความสุขเพราะการนี้ มนุษย์กลับถูกรุ มเร้าด้วยความวิตกกังวล
ทั้งชีวิตของเขาเป็ นชีวิตแห่งความระทมและการเร่ งรี บ ชีวิตแห่งความสนุกที่เพิ่มให้กบั ความว่างเปล่า
ตลอดชีวิตของเขาไม่มีการประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เลย
ไม่มีผูใ้ ดมีความสามารถที่จะแยกตัวเองออกมาจากชีวิตอันกลวงเปล่านี้ได้
ไม่มีผูใ้ ดได้เคยค้นพบชีวิตที่มีความหมาย และไม่มีผูใ้ ดเคยได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตจริ ง
แม้ว่าผูค้ นทุกวันนี้ลว้ นมีชีวิตอยู่ภายใต้ความสว่างอันโชติช่วงของเรา
พวกเขาก็ไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับชีวิตในสวรรค์เลย หากเราไม่ปรานีต่อมนุษย์และไม่ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นทั้งปวงก็ได้มาอยู่ในความสูญเปล่า ชีวิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกไร้ซ่ึงความหมาย
และพวกเขาก็จะจากไปอย่างสูญเปล่า โดยไม่มีสิ่งใดให้ภาคภูมิใจ ผูค้ นจากทุกศาสนา ทุกภาคส่วนของสังคม
ทุกชนชาติ และทุกนิกายล้วนรู ้จกั ความว่างเปล่าบนแผ่นดินโลก
และพวกเขาล้วนแสวงหาเราและรอคอยการกลับมาของเรา—ทว่าผูใ้ ดเล่าสามารถรู ้จกั เราเมื่อเรามาถึง?
เราได้สร้างทุกสรรพสิ่ง เราได้สร้างมวลมนุษย์ และวันนี้เราได้เคลื่อนลงมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ แต่กระนั้น
มนุษย์กโ็ ต้กลับเรา และแก้แค้นเรา งานที่เราทาให้มนุษย์ไม่มีประโยชน์ต่อเขาเลยหรื อ?
เราไม่สามารถทาให้มนุษย์พอใจได้จริ งๆ หรือ? เหตุใดมนุษย์จึงปฏิเสธเรา?
เหตุใดมนุษย์จึงเย็นชาและไม่แยแสเรา? เหตุใดแผ่นดินโลกจึงปกคลุมไปด้วยซากศพ?
นี่คือสภาพของโลกที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์จริ งๆ หรื อ? เพราะเหตุใดกัน
ที่เราได้ให้ความมัง่ คัง่ อันหาใดเปรี ยบมิได้แก่มนุษย์ กระนั้นพวกเขาก็ยื่นสองมืออันว่างเปล่ากลับมาให้เรา?
เหตุใดมนุษย์จึงไม่รักเราอย่างแท้จริง? เหตุใดพวกเขาจึงไม่เคยมาอยู่ต่อหน้าเราเลย?
วจนะของเราล้วนไม่เกิดประโยชน์อนั ใดทั้งสิ้นจริงๆ หรื อ?
วจนะของเราได้หายลับไปเหมือนความร้อนจากน้ าหรือ? เหตุใดมนุษย์จึงไม่เต็มใจที่จะร่ วมมือกับเรา?
การมาถึงของวันของเราเป็ นชัว่ ขณะแห่งความตายของมนุษย์จริงๆ หรื อ?
เราสามารถทาลายมนุษย์ในเวลาที่ราชอาณาจักรของเราได้รับการก่อเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นมาจริงๆ หรื อ? เหตุใด
ในช่วงระหว่างแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดของเรา จึงไม่เคยมีผใู้ ดจับความเข้าใจเจตนารมณ์ของเราเลย?
เหตุใด แทนที่จะทะนุถนอมวจนะที่ออกมาจากปากของเรา มนุษย์จงึ กลับเกลียดและปฏิเสธวจนะเหล่านั้น?
เราไม่กล่าวโทษผูใ้ ด
แต่เพียงแค่ทาให้ผคู้ นทั้งหมดกลับคืนสู่ความสงบและดาเนินงานที่มีการสะท้อนภาพตนเองเท่านั้น
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มนุษย์ได้มีประสบการณ์กบั ความอบอุ่นของเรา มนุษย์ได้ปรนนิบตั ิเราอย่างจริงจังจริ งใจ
และมนุษย์ได้นบนอบเบื้องหน้าเราอย่างจริ งจังจริงใจ โดยทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราในการสถิตของเรา
แม้กระนั้นนี่ก็ไม่อาจสัมฤทธิ์ได้โดยผูค้ นของวันนี้
พวกเขาไม่ทาสิ่งใดนอกจากร่ าไห้ในจิตวิญญาณของพวกเขาราวกับว่าพวกเขาได้ถูกหมาป่ าหิวโหยคว้าไป
และพวกเขาสามารถเพียงแค่มองมาที่เราอย่างหมดหนทาง ร้องเรี ยกเราไม่หยุด แต่ในท้ายที่สุด
พวกเขาก็ไร้ความสามารถที่จะหลีกหนีจากฐานะลาบากของพวกเขาได้
เราคิดย้อนกลับไปถึงวิธีที่ผคู้ นในอดีตได้ให้คาสัญญาในการสถิตของเรา
โดยสาบานต่อสวรรค์และแผ่นดินโลกในการสถิตของเราเพื่อตอบแทนความเมตตาของเราด้วยความรักใคร่ ของ
พวกเขา พวกเขาได้ร่ าไห้อย่างโศกเศร้าเบื้องหน้าเรา และเสียงร้องไห้ของพวกเขาชวนให้หัวใจสลาย
ยากที่จะทนรับ เพราะความแน่วแน่ของพวกเขา เราย่อมจะจัดเตรี ยมความช่วยเหลือให้แก่ผคู้ นบ่อยครั้ง
หลายครั้งนับไม่ถว้ น ผูค้ นได้มาเบื้องหน้าเราเพื่อนบนอบต่อเรา กิริยาดีงามของพวกเขายากที่จะลืม
หลายครั้งนับไม่ถว้ น พวกเขาได้รักเรา ไม่หวัน่ ไหวในความจงรักภักดีของพวกเขา
ไม่หวัน่ ไหวในความจริ งจังจริ งใจที่น่าเลื่อมใสของพวกเขา หลายครั้งนับไม่ถว้ น
พวกเขาได้รักเราจนถึงจุดที่ยอมพลีอุทิศชีวิตของพวกเขาเอง พวกเขาได้รักเรามากกว่าตัวของพวกเขาเอง—
และเมื่อเห็นความจริ งใจของพวกเขา เราก็ได้ยอมรับความรักของพวกเขาเอาไว้ หลายครั้งนับไม่ถว้ น
พวกเขาได้มอบถวายตัวพวกเขาเองในการสถิตของเรา
เพื่อประโยชน์แห่งเราโดยไม่แยแสการเผชิญหน้าความตาย
และเราได้คลายความกังวลไปจากคิ้วของพวกเขาและประเมินสีหน้าของพวกเขาอย่างรอบคอบ
มีหลายครั้งนับไม่ถว้ นที่เราได้รักพวกเขาเหมือนสมบัติล้าค่าที่เราทะนุถนอม
และมีหลายครั้งนับไม่ถว้ นที่เราได้เกลียดชังพวกเขาในฐานะศัตรู ของเราเอง ถึงกระนั้นก็ตาม
สิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรายังคงอยู่พน้ วิสัยการจับความเข้าใจของมนุษย์ เมื่อผูค้ นเศร้าใจ เรามาชูใจพวกเขา
และเมื่อพวกเขาอ่อนแอ เราก็มาช่วยพวกเขาไปตลอดทาง เมื่อพวกเขาหลงทาง เราบอกทิศทางแก่พวกเขา
เมื่อพวกเขาร่ าไห้ เราเช็ดน้ าตาของพวกเขา แต่เมื่อเราเศร้าใจ ผูใ้ ดจะสามารถชูใจเราด้วยหัวใจของพวกเขาได้?
เมื่อเรากังวลอย่างที่สุด ผูใ้ ดจะคานึงถึงความรูส้ ึกของเรา? เมื่อเราโศกเศร้า
ผูใ้ ดจะสามารถเยียวยาบาดแผลในหัวใจของเราได้? เมื่อเราจาเป็ นต้องมีใครสักคน ผูใ้ ดอาสาที่จะร่ วมมือกับเรา?
เป็ นไปได้ไหมว่าท่าทีแต่ก่อนของผูค้ นต่อเราบัดนี้สูญหายไป ไม่มีวนั กลับมา?
เหตุใดจึงไม่มีท่าทีน้ นั หลงเหลืออยู่ในความทรงจาของพวกเขาเลย? ผูค้ นได้ลืมสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดได้อย่างไร?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะมวลมนุษย์ถูกศัตรู ของเขาทาให้เสื่อมทรามหรอกหรื อ?

ตัดตอนมาจาก “บทที่ 27” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 373
พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์ข้นึ มา แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาสู่โลกมนุษย์
ผูค้ นกลับพยายามที่จะต้านทานพระองค์และขับพระองค์ออกจากดินแดนของพวกเขา
ราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นแค่เด็กกาพร้าบางคนที่ซัดเซพเนจรไปทัว่ โลก
หรื อเป็ นดัง่ มนุษย์โลกคนหนึ่งซึ่งไร้ประเทศ ไม่มีใครเลยที่รู้สึกผูกพันกับพระเจ้า
ไม่มีใครเลยที่รกั พระองค์อย่างแท้จริ ง และไม่มีใครเลยที่เคยต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เมื่อเห็นการเสด็จมาของพระเจ้า
หมูเ่ มฆก็เข้าปิ ดบังใบหน้าอันชื่นบานไว้ในเงาสลัวภายในพริ บตา ราวกับพายุเฉียบพลันกาลังจะมา
หรื อราวกับว่าพระเจ้าอาจทรงนาเอาความสุขของครอบครัวพวกเขาออกไป
และราวกับว่าพระเจ้ามิเคยได้ทรงอวยพรพวกมนุษย์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับเพียงเคยได้ทรงนาพาโชคร้ายมาสู่พวกเขาเท่านั้น เพราะฉะนั้นในจิตใจของพวกมนุษย์
พระเจ้าทรงมิใช่สิ่งดีมีประโยชน์แต่กลับเป็ นพระองค์เดียวที่ทรงสาปแช่งพวกเขาอยู่เสมอ เพราะเหตุน้ี
ผูค้ นจึงไม่ใส่ใจต่อพระองค์หรื อต้อนรับพระองค์ พวกเขาเย็นชาใส่พระองค์เสมอ
และมันได้เป็ นกรณีเช่นนี้ตลอดมา เพราะพวกมนุษย์เก็บงาสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจของพวกเขา พระเจ้าจึงตรัสว่า
มนุษยชาติน้ นั ช่างไร้เหตุผลและปราศจากศีลธรรม และตรัสว่า
แม้แต่ความรู ้สึกทั้งหลายที่พวกมนุษย์ควรต้องมีอยู่กบั ตัว ก็ยงั ไม่อาจถูกรับรู ้ได้ในตัวพวกเขาด้วยซ้ า
พวกมนุษย์ไม่แสดงให้เห็นการพิจารณาอันใดสาหรับความรูส้ ึกของพระเจ้า แต่กลับใช้สิ่งที่เรี ยกว่า
“ความชอบธรรม” มาจัดการกับพระเจ้าแทน พวกเขาเป็ นเช่นนี้มานานหลายปี และด้วยเหตุผลนี้
พระเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าอุปนิสัยของพวกเขานั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลย นี่ย่อมแสดงให้เห็นได้เป็ นอย่างดีว่า
พวกเขาไม่ได้มีสาระมากไปกว่าขนนกกามือเดียวเลย อาจกล่าวได้ว่า พวกมนุษย์เป็ นพวกเคราะห์ร้ายที่ไร้ค่า
เพราะพวกเขาไม่ถนอมความล้าค่าของตัวเอง หากพวกเขาไม่แม้แต่จะรักตนเอง แต่กลับเหยียบย่าตนเองแทน
เช่นนั้นแล้ว นี่มิแสดงให้เห็นความไร้ค่าของพวกเขาหรอกหรื อ?
มนุษย์ก็เปรียบเสมือนสตรี ซ่ึงปราศจากศีลธรรมคนหนึ่งที่เล่นเกมกับตัวเองและเต็มใจมอบตัวเองให้ผูอ้ ื่นล่วงละเ
มิด แม้ว่าเป็ นเช่นนั้น ผูค้ นก็ยงั คงมิได้ระลึกรู ้ว่าพวกเขานั้นต่าต้อยขนาดไหนกันแน่
พวกเขายินดีในการทางานเพื่อผูอ้ นื่ หรือในการพูดคุยกับผูอ้ นื่ ยอมให้ตวั เองอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูอ้ นื่
นี่มิใช่ความโสมมของมนุษยชาติอย่างแน่แท้หรอกหรือ?
แม้ว่าเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ามกลางมนุษยชาติ และไม่ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง
เราก็ได้รับความเข้าใจที่ชดั แจ้งมากเกี่ยวกับทุกการเคลื่อนไหว ทุกการกระทา ทุกคาพูด
และทุกความประพฤติที่มนุษย์ทา เราถึงขั้นสามารถเปิ ดโปงพวกมนุษย์จนถึงความอับอายทีล่ ึกสุดของพวกเขา

จนถึงจุดที่พวกเขาไม่กล้าที่จะเผยความเจ้าเล่ห์เพทุบายของพวกเขาเอง
หรื อเปิ ดทางให้กบั ตัณหาของพวกเขาอีกต่อไปเลย
พวกเขาไม่กล้าเปิ ดโปงสภาวะอันอัปลักษณ์ของพวกเขาอีกต่อไปเหมือนพวกหอยทากที่หดหัวเข้าไปในเปลือกข
องพวกมัน เพราะความที่พวกมนุษย์ไม่รู้จกั ตัวเอง
มลทินอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขาก็คือความเต็มใจที่จะขนเสน่ห์ของพวกเขามาเรียงเป็ นขบวนต่อหน้าผูอ้ ื่น
อันเป็ นการโอ้อวดโฉมหน้าอันอัปลักษณ์ของพวกเขา นี่คอื สิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจที่สุด
นี่เป็ นเพราะสัมพันธภาพระหว่างผูค้ นนั้นผิดปกติ และสัมพันธภาพที่ปกติระหว่างบุคคลนั้นขาดพร่ องไป
นับประสาอะไรกับสัมพันธภาพปกติระหว่างพวกเขากับพระเจ้า พระเจ้าได้ตรัสไปมากมายเหลือเกินแล้ว
และในการทาเช่นนั้น วัตถุประสงค์หลักของพระองค์ตลอดมาก็คือ เพื่อที่จะจับจองที่ในหัวใจผูค้ น
เพื่อให้พวกเขาสามารถกาจัดรู ปเคารพทั้งหมดที่ได้ใช้ที่นั่นเป็ นที่พกั อาศัยออกไป ทันทีหลังจากนั้น
พระเจ้าจึงสามารถกวัดแกว่งฤทธานุภาพเหนือมนุษยชาติท้งั ปวงและสัมฤทธิ์พระประสงค์แห่งการดารงอยู่ของพ
ระองค์บนแผ่นดินโลกได้
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 14” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

10. การเข้าสู่ชีวิต
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พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระเศียรแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง
ทรงใช้ฤทธานุภาพเยี่ยงราชาของพระองค์จากพระบัลลังก์ของพระองค์
พระองค์ทรงปกครองเหนือจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวง และพระองค์กาลังทรงนาพวกเราบนทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก
พวกเราจะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกชัว่ ขณะ และมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ในความนิ่งสงบ
ไม่มีวนั พลาดเลยแม้ชวั่ ขณะเดียว และพร้อมด้วยบทเรี ยนสาหรับพวกเราที่จะเรี ยนรู ้ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่าง
จากสภาพแวดล้อมรอบตัวผูค้ น กิจธุระทั้งหลาย และสิ่งทั้งหลาย
ล้วนดารงอยู่ดว้ ยการอนุญาตของพระบัลลังก์ของพระองค์ท้งั สิ้น
จงอย่าปล่อยให้ความคับข้องใจเกิดขึ้นในหัวใจของเจ้าด้วยประการใดๆ
หาไม่แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานพระคุณแก่เจ้า เมื่ออาการป่ วยบังเกิดขึ้น นี่คือความรักของพระเจ้า
และเจตนารมณ์ที่เมตตาของพระเจ้าจะถูกเก็บงาไว้ภายในอย่างแน่นอน
แม้ว่าร่ างกายของเจ้าอาจก้าวผ่านความทุกข์บา้ ง ก็จงอย่าสนุกสนานกับแนวคิดทั้งหลายจากซาตาน
จงสรรเสริ ญพระเจ้าในท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บ และชื่นชมพระเจ้าในท่ามกลางการสรรเสริ ญของเจ้า
จงอย่าใจเสียเมื่อเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บ จงหมัน่ แสวงหาครั้งแล้วครั้งเล่า และจงอย่ายอมแพ้
และพระเจ้าจะทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้าด้วยความสว่างของพระองค์ ความเชื่อของโยบเป็ นเช่นไร?
พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็ นแพทย์ผทู้ รงฤทธานุภาพโดยสมบูรณ์!
การพักพิงอยู่ในอาการป่ วยคือการเจ็บป่ วย แต่การพักพิงอยู่ในจิตวิญญาณคือการมีสุขภาพดี
ตราบเท่าที่เจ้ายังคงมีลมหายใจ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าตาย
พวกเรามีพระชนม์ชีพของพระคริสต์ที่ทรงคืนพระชนม์ภายในพวกเรา
พวกเราขาดพร่ องความเชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย กล่าวคือ
พวกเราปรารถนาว่าพระเจ้าจะทรงใส่ความเชื่อที่แท้จริ งไว้ภายในพวกเรา
พระวจนะของพระเจ้าช่างอ่อนหวานโดยแท้! พระวจนะของพระเจ้าเป็ น ยาที่ออกฤทธิ์แรง!
พระวจนะของพระเจ้าทาให้พวกปี ศาจและซาตานอับอาย!
การจับความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าให้การสนับสนุนแก่พวกเรา
พระวจนะของพระองค์กระทาการโดยเร็วเพื่อช่วยหัวใจของพวกเราให้รอด!
พระวจนะของพระองค์ขจัดทุกสรรพสิ่งออกไป และทาให้ทุกอย่างตั้งอยู่ในความสงบนิ่ง
ความเชื่อเป็ นเหมือนสะพานไม้ซงุ ท่อนเดียว กล่าวคือ
พวกที่ยึดติดอยู่กบั ชีวิตอย่างน่าสังเวชใจจะประสบความลาบากยากเย็นในการข้ามสะพานนั้นไป
แต่บรรดาผูท้ ี่พร้อมจะสละตัวพวกเขาเองจะสามารถผ่านไปได้ ด้วยเท้าที่มนั่ คงและปราศจากความกังวล

หากว่ามนุษย์เก็บงาความคิดที่ขลาดกลัวและเกรงกลัว นั่นก็เป็ นเพราะซาตานได้หลอกพวกเขา
ด้วยกลัวว่าพวกเราจะข้ามสะพานแห่งความเชื่อเพื่อเข้าสู่พระเจ้า
ซาตานกาลังพยายามทุกหนทางที่เป็ นไปได้เพือ่ ส่งความคิดของมันให้กบั พวกเรา
พวกเราควรอธิษฐานทุกชัว่ ขณะเพื่อให้พระเจ้าทรงมอบความกระจ่างแก่พวกเราด้วยความสว่างของพระองค์
ควรพึ่งพาพระเจ้าทุกชัว่ ขณะให้ทรงลบล้างพิษของซาตานจากภายในตัวพวกเรา
ควรปฏิบตั ิภายในจิตวิญญาณของพวกเราทุกชัว่ ขณะ ถึงวิธีที่จะเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า
และปล่อยให้พระเจ้าทรงมีอานาจครอบครองการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งปวงของพวกเรา
จาก “บทที่ 6” ของ ถ้อยดารัสของพระคริสต์ในปฐมกาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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อะไรคือสิ่งแรกที่ผคู้ นควรทาแต่ละครั้งที่พวกเขาเผชิญกับประเด็นปัญหาหนึ่งๆ? พวกเขาควรอธิษฐาน
การอธิษฐานมาเป็ นลาดับแรก การอธิษฐานสาธิตแสดงว่าเจ้าเคร่ งศรัทธา
ว่าเจ้าได้เริ่ มที่จะมีหัวใจที่ยาเกรงพระเจ้าแล้ว ว่าเจ้ารู ้ที่จะแสวงหาพระเจ้า
ว่าเจ้าได้มอบที่แห่งหนึ่งในหัวใจของเจ้าแด่พระองค์แล้ว ว่าเจ้าเป็ นคริ สตชนที่เคร่ งศรัทธาคนหนึ่ง
ผูเ้ ชื่อที่สูงวัยกว่าจานวนมากคุกเข่าลงเพื่ออธิษฐานในเวลาเดียวกันแต่ละวัน
บางครั้งก็เป็ นเวลานานจนกระทัง่ พวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีก
ขอให้พวกเราไม่พูดถึงว่าการนี้เป็ นพิธีกรรมหรื อไม่ หรื อว่าพวกเขาสามารถได้รับสิ่งใดจากการนั้นหรื อไม่
พวกเรามาพูดกันเพียงว่า บรรดาพีน่ ้องชายหญิงสูงวัยเหล่านี้เคร่งศรัทธาเป็ นพิเศษ
ดีกว่าและขะมักเขม้นกว่าพวกเจ้าคนหนุ่มสาวมาก สิ่งแรกที่จะต้องทาเมื่อเผชิญกับประเด็นปัญหาก็คืออธิษฐาน
การอธิษฐานไม่ใช่แค่การขยับขากรรไกรพูดไปเรื่อยอย่างไม่จริ งใจ การนั้นคงจะไม่แก้ไขปัญหาอันใดได้
เจ้าอาจอธิษฐานแปดหรื อสิบครั้งและไม่ได้รับสิ่งใดเลย แต่จงอย่าท้อแท้—เจ้าต้องยังคงอธิษฐาน
เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า ก่อนอื่นจงอธิษฐาน ก่อนอื่นจงบอกพระเจ้า จงให้พระเจ้าทรงเข้าควบคุม
จงปล่อยให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเจ้า จงปล่อยให้พระเจ้าทรงนาทางเจ้า และทรงแสดงหนทางแก่เจ้า
การนี้พิสูจน์ว่า เจ้าได้วางพระเจ้าไว้เป็ นอันดับแรก ว่าพระองค์ทรงอยู่ในหัวใจของเจ้า
หากเมื่อเข้าเผชิญกับประเด็นปัญหาหนึ่ง สิ่งแรกที่เจ้าทาก็คือรู ้สึกต้านทาน โมโหโทโส และบันดาลโทสะ—
หากก่อนสิ่งอื่นใด เจ้ากลายเป็ นคิดลบ—เช่นนั้นแล้ว
นี่ก็คือการสาแดงของการที่พระเจ้าไม่ทรงอยู่ในหัวใจของเจ้า ในชีวิตจริ ง
เจ้าต้องอธิษฐานเมื่อใดก็ตามที่สิ่งอันใดเกิดขึ้นกับเจ้า อันดับแรกสุด เจ้าต้องคุกเข่าแล้วอธิษฐาน—
การนี้สาคัญยิง่ ยวด การอธิษฐานสาธิตแสดงท่าทีของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าในการทรงสถิตของพระองค์
เจ้าคงจะไม่ทาการนั้นหากพระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ในหัวใจของเจ้า ผูค้ นบางคนพูดว่า
“ฉันอธิษฐานแต่พระเจ้ายังคงไม่ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่ฉัน!” เจ้าต้องไม่พูดเช่นนั้น ก่อนอื่น จงมองดูว่า
แรงจูงใจของเจ้าสาหรับการอธิษฐานนั้นถูกต้องหรื อไม่
หากเจ้าแสวงหาความจริ งอย่างแท้จริ งและอธิษฐานต่อพระเจ้าบ่อยครั้ง เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็อาจทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าในบางเรื่ องเป็ นอย่างดี เพื่อที่เจ้าอาจเข้าใจ—พูดสั้นๆ ก็คือ
พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้าเข้าใจ หากปราศจากความรู ้แจ้งของพระเจ้า
เจ้าย่อมไม่อาจสามารถเข้าใจได้ดว้ ยตัวของเจ้าเอง เจ้าขาดพร่ องปฏิภาณไหวพริ บ เจ้าไม่มสี มองสาหรับการนั้น
และการนี้ไม่อาจบรรลุได้โดยภูมิปัญญาของมนุษย์ เมื่อเจ้าเข้าใจ
ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นจากความรู ้สึกนึกคิดของเจ้าเองใช่หรือไม่?

หากเจ้าไม่ได้รับการทาให้รู้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีผใู้ ดที่เจ้าถามที่จะรู ้ว่า
อะไรคือความหมายของพระราชกิจของพระวิญญาณ หรื อว่าพระเจ้าหมายถึงอะไร
มีเพียงเมื่อพระเจ้าพระองค์เองทรงบอกความหมายนั้นแก่เจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะรู ้ และดังนั้น
สิ่งแรกที่ตอ้ งทาเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้าก็คืออธิษฐาน
การอธิษฐานพึงต้องมีการสืบสาวราวเรื่ องด้วยท่าทีของการแสวงหา และการแสดงความคิด ความคิดเห็น
และท่าทีท้งั หลายของเจ้า—นี่คือสิ่งที่การนั้นควรเกี่ยวข้อง เพียงแค่การทาแบบขอไปทีจะไม่มีผล ดังนั้น
จงอย่าติเตียนพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ไม่ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้า เราได้พบว่า
ในความเชื่อในพระเจ้าของผูค้ นบางคน พวกเขาเชื่อต่อไปเรื่อยๆ
แต่พระเจ้าแค่ทรงอยู่บนริ มฝี ปากของพวกเขาเท่านั้น พระเจ้าไม่ทรงอยู่ในหัวใจของพวกเขา
พวกเขาไม่ยอมรับพระราชกิจของพระวิญญาณ และพวกเขาไม่ยอมรับการอธิษฐานด้วยเช่นกัน
พวกเขาเพียงแค่อ่านพระวจนะของพระเจ้า และไม่มีอะไรอืน่ นอกเหนือจากนั้น
สามารถเรี ยกการนี้ว่าความเชื่อในพระเจ้าได้หรือ? พวกเขาเชื่อต่อไปเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ พระเจ้าทรงอันตรธานไปโดยสิ้นเชิงจากความเชื่อของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีพวกที่รับมือกับกิจการงานทัว่ ไปอยู่บ่อยครั้ง และรู ้สึกว่าพวกเขามีธุระยุง่ มาก
และไม่ได้อะไรเลยสาหรับความพยายามทั้งหมดของพวกเขา
นี่เป็ นกรณีของผูค้ นที่ไม่เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องในความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
การใช้หนทางที่ถูกต้องไม่ใช่งานหนักหรอกหรื อ?
พวกเขาล้มเหลวที่จะใช้หนทางนี้แม้กระทัง่ หลังจากที่เข้าใจคาสอนมากแล้ว และโน้มเอียงทีจ่ ะใช้เส้นทางขาลง
ดังนั้น เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับพวกเจ้า พวกเจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐานและการแสวงหา—
การนี้เป็ นอย่างน้อยที่สุดที่พวกเจ้าควรทา
การเรี ยนรู ้วิธีแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าและเจตนารมณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือกุญแจสาคัญ
หากผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะได้รับประสบการณ์กบั ความจริงและปฏิบตั ิความจริ งไปตามนั้น
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาย่อมจะไม่ได้รับอะไรเลย และความเชื่อของพวกเขาย่อมจะนับอะไรไม่ได้เลย
ตัดตอนมาจาก “จงมองทะลุปรุโปร่งถึงทุกสรรพสิ่งโดยผ่านทางสายตาแห่งความจริง” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ไม่ว่าคนเราเข้าใจความจริ งมากเพียงใด คนเราได้ลุล่วงหน้าที่ไปแล้วมากเท่าใด
คนเราได้รับประสบการณ์ไปมากเพียงใดในขณะที่ลุล่วงหน้าที่เหล่านั้น
วุฒิภาวะของคนเรายิง่ ใหญ่หรื อเล็กน้อยเพียงใด หรือคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมจาพวกใด
สิ่งที่คนเราจะขาดเสียไม่ได้ก็คือว่า คนเราต้องเชิดชูบูชาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราทา
นี่คือปัญญาจาพวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหตุใดเราจึงกล่าวว่านี่คือปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด?
ต่อให้คนเราได้มาเข้าใจความจริ งมากมายแล้ว การนั้นจะใช้ได้หรือหากคนเราไม่พ่งึ พาพระเจ้า? ผูค้ นบางคน
หลังจากได้เชื่อในพระเจ้ามายาวนานขึ้นเล็กน้อยแล้ว ก็ได้มาเข้าใจความจริ งบางอย่าง
และได้กา้ วผ่านบททดสอบสองสามอย่าง พวกเขาอาจได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมาเล็กน้อย
แต่พวกเขาไม่รู้จกั ที่จะพึ่งพาพระเจ้า อีกทั้งพวกเขาไม่เข้าใจว่าจะเชิดชูบูชาและพึ่งพาพระองค์อย่างไร
ผูค้ นเช่นนั้นครองปัญญาหรื อไม่? พวกเขาเป็ นผูค้ นที่โง่เขลามากที่สุด
และเป็ นจาพวกที่คิดว่าตัวพวกเขาเองหลักแหลม พวกเขาไม่ยาเกรงพระเจ้าและไม่หลบเลี่ยงความชัว่
ผูค้ นบางคนกล่าวว่า “ฉันเข้าใจความจริ งหลายอย่างและครองความจริงความเป็ นจริง
ไม่เป็ นไรเลยหากจะแค่ทาสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่มีหลักการ ฉันจงรักภักดีต่อพระเจ้า
และฉันรู ้ว่าจะเข้าใกล้ชิดพระองค์อย่างไร ไม่เพียงพอหรือที่ฉันพึ่งพาความจริง?” “การพึ่งพาความจริ ง” ก็ได้ผลดี
ซึ่งเป็ นการพูดเชิงคาสอน อย่างไรก็ตาม
มีหลายครั้งและหลายสถานการณ์ซ่งึ ผูค้ นไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรหรื อความจริงหลักธรรมคืออะไรในที่น้นั
บรรดาเหล่านั้นทั้งหมดที่มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งรู ้จกั การนี้ ตัวอย่างเช่น
เมื่อเจ้าเผชิญประเด็นปัญหาบางอย่าง เจ้าอาจจะไม่รู้ว่า ความจริ งที่เกี่ยวพันกับประเด็นปัญหานี้
ควรได้รับการปฏิบตั ิหรื อนามาประยุกต์ใช้อย่างไร เจ้าควรทาอย่างไรในเวลาที่เหมือนกับเวลาเหล่านี้?
ไม่สาคัญว่าประสบการณ์ที่เจ้ามีจะสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากเพียงใด
เจ้าไม่สามารถอยู่ในการครองความจริงในทุกสถานการณ์ได้ ไม่สาคัญว่าเจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามากี่ปี
เจ้าได้รับประสบการณ์กบั สิ่งทั้งหลายมามากเท่าใด และเจ้าได้รับประสบการณ์กบั การตัดแต่ง การจัดการ
หรื อการบ่มวินยั มามากเพียงใด เป็ นแหล่งกาเนิดของความจริงหรื อไม่? ผูค้ นบางคนกล่าวว่า
“ฉันรู ้จกั ถ้อยดารัสและบทตอนที่รู้จกั กันดีเหล่านั้นในหนังสือ ‘พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์’ ขึ้นใจ
ฉันไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาพระเจ้าหรื อเชิดชูบูชาพระองค์ เมื่อถึงเวลา
ฉันก็จะทาได้ดีอยู่แล้วโดยการพึ่งพาพระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้า” พระวจนะที่เจ้าได้จดจาไว้น้ นั คงที่
แต่ทว่าสภาพแวดล้อมที่เจ้าเผชิญ—ตลอดจนสภาวะทั้งหลายของเจ้านั้น—เปลี่ยนแปลงเสมอ
การมีการจับความเข้าใจพระวจนะตามตัวอักษรและการพูดคุยเกีย่ วกับคาสอนฝ่ ายจิตวิญญาณมากมาย

ไม่เทียบเท่ากับการเข้าใจความจริ ง
นับประสาอะไรที่การนั้นจะเทียบเท่ากับการจับใจความน้ าพระทัยของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ ด้วยเหตุน้ี
จึงมีบทเรี ยนที่สาคัญอย่างยิง่ บทหนึ่งให้เรี ยนรู ้ในที่น้ี: นั่นก็คือว่า
ผูค้ นจาเป็ นที่จะต้องเชิดชูบูชาพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และว่าโดยการทาเช่นนั้น
พวกเขาสามารถสัมฤทธิ์การพึ่งพาพระเจ้าได้ โดยการพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้น พวกเขาจึงจะมีเส้นทางให้ติดตาม
มิฉะนั้น เจ้าสามารถทาบางสิ่งอย่างถูกต้องและโดยคล้อยตามความจริงหลักธรรม แต่หากเจ้าไม่พ่งึ พาพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว การกระทาของเจ้าก็เป็ นแต่เพียงความประพฤติของมนุษย์
และการกระทาเหล่านั้นก็จะไม่จาเป็ นว่าทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
เนื่องจากผูค้ นมีความเข้าใจที่ต้นื เขินเกี่ยวกับความจริ ง
พวกเขาจึงมีแววว่าจะติดตามกฎเกณฑ์และเกาะติดกับตัวอักษรและคาสอนอย่างดันทุรงั
โดยใช้ความจริ งแบบเดียวกันนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่หลากหลาย
เป็ นไปได้ว่าพวกเขาอาจทาเรื่ องมากมายให้เสร็จสิ้นโดยคล้อยตามความจริงหลักธรรมโดยทัว่ ไป
แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นการทรงนาของพระเจ้าได้ในการนี้
อีกทั้งไม่สามารถมองเห็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ ในที่น้ี มีปัญหาร้ายแรงอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คอื ว่า
ผูค้ นทาสิ่งทั้งหลายมากมายโดยอาศัยประสบการณ์ของพวกเขาและกฎเกณฑ์ที่พวกเขาได้เข้าใจ
และการจินตนาการแบบมนุษย์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาแทบจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนัก
ซึ่งได้มาโดยผ่านทางการเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างชัดเจนโดยการเชิดชูบูชาพระองค์และอธิษฐานต่อพระ
องค์ และจากนั้นก็พ่งึ พาพระราชกิจและการทรงนาของพระองค์ ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงกล่าวว่า
ปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเชิดชูบูชาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ในทุกสรรพสิ่ง
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูเ้ ชื่อต้องเริ่มต้นโดยการมองกระแสนิยมชั่วของโลกให้ทะลุปรุโปร่ง” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 377
ความจริ งก็คือชีวิตของพระเจ้าพระองค์เอง ความจริงเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระองค์ แก่นแท้ของพระองค์
และทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์ หากเจ้ากล่าวว่า การมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยหมายถึงการครองความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมสามารถเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้าได้อย่างนั้นหรื อ?
เจ้าอาจมีประสบการณ์หรื อความสว่างที่เกี่ยวข้องกับด้านหรื อแง่มุมเฉพาะบางอย่างของความจริ งหนึ่งอยู่บา้ ง
แต่เจ้าไม่สามารถใช้ประสบการณ์หรื อความสว่างนั้นจัดหาให้กบั ผูอ้ ื่นได้ตลอดกาล
ดังนั้นความสว่างที่เจ้าได้รับจึงไม่ใช่ความจริง มันเป็ นแค่จุดเฉพาะหนึ่งที่ผคู้ นสามารถไปถึงได้เท่านั้นเอง
มันก็แค่เป็ นประสบการณ์อนั ถูกต้องเหมาะสมและความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งบุคคลหนึ่งควรครอง นั่นคือ
ประสบการณ์และความรู ้ตามจริ งบางอย่างเกี่ยวกับความจริ ง ความสว่างนี้ ความรู ้แจ้ง
และความเข้าใจเชิงประสบการณ์ไม่มีวนั สามารถใช้แทนความจริงได้
ต่อให้ผคู้ นทั้งหมดได้รับประสบการณ์กบั ความจริงนี้อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
และนาความเข้าใจเชิงประสบการณ์ท้งั ปวงของพวกเขามาลงขันกัน
นั่นก็ยงั คงจะไม่มคี วามสามารถที่จะมาแทนที่ความจริ งหนึ่งเดียวนั้นได้อยู่ดี ดังที่ได้ถูกกล่าวไว้ในอดีตว่า
“เราจึงสรุ ปการนี้ท้งั หมดด้วยคติพจน์สาหรับพิภพมนุษย์ว่า ท่ามกลางพวกมนุษย์ ไม่มผี ใู้ ดที่รักเรา”
นี่คือถ้อยแถลงหนึ่งของความจริง มันคือแก่นแท้ที่แท้จริ งของชีวิต นี่คือสิ่งทั้งหลายซึ่งลุ่มลึกที่สุด
นี่คือการแสดงออกของพระเจ้าพระองค์เอง เจ้าสามารถได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้ ได้เรื่ อยไป
และหากเจ้าได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลาสามปี เจ้าก็จะมีความเข้าใจผิวเผินเกี่ยวกับสิ่งนี้
หากเจ้าได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลาเจ็ดหรื อแปดปี เจ้าก็จะยิ่งได้รับความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนี้ —
แต่ความเข้าใจอันใดก็ตามที่เจ้าได้รับจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะใช้แทนถ้อยแถลงหนึ่งเดียวนั้นของความจริง
ได้ อีกบุคคลหนึ่งอาจจะได้รับความเข้าใจน้อยนิดภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลาสองปี
แล้วจากนั้นก็ได้รับความเข้าใจที่ลุ่มลึกขึ้นสักเล็กน้อยหลังจากได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลาสิ บปี
และแล้วก็ได้รับความเข้าใจคืบหน้าไปบ้างภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้ชวั่ ชีวิต—
แต่หากเจ้ากับอีกบุคคลหนึ่งผสานความเข้าใจอันใดที่เจ้าทั้งคู่ได้รับมาเข้าด้วยกัน ต่อให้ถงึ ตอนนั้นแล้ว—
ไม่สาคัญว่าเจ้าทั้งคู่ครองความเข้าใจมากเพียงใด ประสบการณ์มากเพียงใด
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกมากมายเพียงใด ความสว่างมากเพียงใด หรื อตัวอย่างมากมายเพียงใด—
ทั้งหมดนั้นยังคงไม่สามารถใช้แทนถ้อยแถลงหนึ่งเดียวนั้นของความจริ งได้อยู่ดี
เราตั้งใจให้สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรคือ? เราหมายความว่า ชีวิตของมนุษย์จะเป็ นชีวิตของมนุษย์เสมอ
และไม่สาคัญว่าความเข้าใจของเจ้ามากเท่าไรที่อาจจะสอดคล้องกับความจริ ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระเจ้า และกับข้อพึงประสงค์ของพระองค์

มันก็จะไม่มีวนั ที่จะมีความสามารถในการเป็ นสิ่งที่ใช้แทนความจริงได้ การกล่าวว่า
ผูค้ นได้รับความจริงแล้วหมายความว่า พวกเขาครองความเป็ นจริงอยู่บา้ ง
ว่าพวกเขาได้รับความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับความจริง
ว่าพวกเขาได้บรรลุการเข้าสู่ซ่งึ เป็ นจริงบางอย่างกับพระวจนะของพระเจ้า
ว่าพวกเขาได้มีประสบการณ์ที่เป็ นจริ งบางอย่างกับพระวจนะของพระเจ้า
และว่าพวกเขาอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้องในความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
แค่ถอ้ ยแถลงหนึ่งเดียวจากพระเจ้าก็มากพอแล้วสาหรับบุคคลหนึ่งที่จะได้รับประสบการณ์ไปชัว่ ทั้งชีวิตหนึ่ง
ต่อให้ผคู้ นต้องได้รับประสบการณ์กบั ถ้อยแถลงนี้เป็ นเวลาหลายชัว่ ชีวิตหรื อแม้กระทัง่ หลายพันปี
พวกเขาก็ยงั คงจะไม่มีความสามารถที่จะได้รับประสบการณ์กบั ความจริ งเพียงแค่หนึ่งเดียวอย่างทัว่ ถึงและครบบ
ริ บูรณ์ได้ หากผูค้ นเพียงได้เข้าใจพระวจนะอันผิวเผินไม่กี่คา กระนั้นพวกเขาก็ยงั กล่าวอ้างว่าได้รับความจริ งแล้ว
นั่นจะไม่ใช่ความเหลวไหลแบบถึงที่สุดและครบบริ บรู ณ์หรอกหรื อ?…
เมื่อผูค้ นเข้าใจความจริ ง และดารงชีวิตอยู่กบั ความจริ งดัง่ เป็ นชีวิตของพวกเขา การนี้อา้ งอิงถึงชีวิตแบบใดหรื อ?
นี่อา้ งอิงถึงความสามารถของพวกเขาในการที่จะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นพื้นฐานของวิธีที่พวกเขาดารงชีวิต
นั่นหมายถึง พวกเขามีความรู ้จริงเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
และมีความเข้าใจจริ งแท้ประการหนึ่งเกี่ยวกับความจริง เมื่อผูค้ นครองชีวิตใหม่น้ีภายในตัวพวกเขา
หนทางที่พวกเขาดารงชีวิตย่อมถูกก่อตั้งขึ้นบนรากฐานแห่งพระวจนะความจริ งของพระเจ้า
และพวกเขาก็กาลังดารงชีวิตอยูภ่ ายในอาณาจักรแห่งความจริง
ชีวิตของผูค้ นนั้นสาคัญอยู่ตรงที่การมารู ้จกั และได้รับประสบการณ์กบั ความจริ ง
และมีการนี้เป็ นรากฐานของชีวิต ไม่เกินเลยไปกว่าวงเขตนั้น
นี่เองคือชีวิตที่กาลังถูกอ้างอิงถึงเมื่อพูดถึงการได้รับความจริ งชีวิต
สาหรับการที่เจ้าดารงชีวิตด้วยการมีความจริงเป็ นดัง่ ชีวิตเจ้านั้น ไม่ใช่กรณีที่ชีวิตแห่งความจริ งอยู่ขา้ งในตัวเจ้า
อีกทั้งยังไม่ใช่กรณีที่ว่า หากเจ้าครองความจริ งเป็ นดัง่ ชีวิตของเจ้า เจ้าย่อมกลายเป็ นความจริง
และชีวิตภายในของเจ้ากลายเป็ นชีวิตแห่งความจริง นับประสาอะไรที่จะสามารถพูดได้ว่า เจ้าคือความจริ งชีวิต
ในท้ายที่สุดแล้ว ชีวิตของเจ้าก็ยงั คงเป็ นชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง นั่นก็แค่ว่า
มนุษย์คนหนึ่งสามารถดารงชีวิตไปได้โดยพระวจนะของพระเจ้า ครองความรู ้เกี่ยวกับความจริ ง
และเข้าใจความจริ งจนถึงระดับเบื้องลึกเบื้องหลัง ความเข้าใจนี้ไม่สามารถถูกพรากไปจากเจ้าได้
เจ้าได้รับประสบการณ์และเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วน โดยรู ้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ช่างดีงามและล้าค่า
และเจ้าก็มายอมรับสิ่งเหล่านี้เป็ นดัง่ พื้นฐานของชีวิตเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าดารงชีวิตอยู่ในการพึ่งพาสิ่งเหล่านี้
และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงการนั้นได้ กล่าวคือ เช่นนั้นแล้ว นี่เองคือชีวิตของเจ้า นั่นก็คือ

ชีวิตของเจ้าบรรจุเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้น—ความเข้าใจ ประสบการณ์
และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความจริ ง—และไม่สาคัญว่าเจ้าทาสิ่งใด
เจ้าก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็ นพื้นฐานของหนทางในการดารงชีวิตของเจ้า
และเจ้าจะไม่ไปเกินกว่าวงเขตนี้หรื อผ่านเขตแดนเหล่านี้ไป นี่เองคือจาพวกของชีวิตที่เจ้ามีโดยแน่แท้
วัตถุประสงค์สูงสุดแห่งพระราชกิจของพระเจ้านั้น ก็เพื่อให้ผคู้ นมีชีวิตประเภทนี้นี่เอง
ไม่สาคัญว่าผูค้ นเข้าใจความจริ งดีเพียงใด แก่นแท้ของพวกเขาก็ยงั คงเป็ นแก่นแท้ของมนุษยชาติ
และไม่อาจเปรี ยบเทียบได้กบั แก่นแท้ของพระเจ้าแต่อย่างใดเลย
เนื่องเพราะประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับความจริ งนั้นกาลังดาเนินไป
จึงเป็ นไปไม่ได้สาหรับพวกเขาที่จะใช้ชีวิตไปตามความจริ งโดยครบบริ บูรณ์
พวกเขาเพียงสามารถใช้ชีวิตไปตามเศษเสี้ยวอันจากัดสุดขั้วของความจริ งที่สามารถบรรลุได้โดยมนุษย์เท่านั้น
เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจะสามารถแปรไปเป็ นพระเจ้าได้เช่นไรเล่า?…หากเจ้ามีประสบการณ์นิดหน่อยกับพระวจนะของพระเจ้
า และกาลังดารงชีวิตไปตามความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับความจริ ง เช่นนั้นแล้ว
พระวจนะของพระเจ้าย่อมกลายเป็ นชีวิตของเจ้า อย่างไรก็ดี เจ้าก็ยงั คงไม่สามารถกล่าวได้ว่า
ความจริ งเป็ นชีวิตของเจ้า หรื อว่าสิ่งที่เจ้ากาลังแสดงออกนั้นเป็ นความจริ ง หากเช่นนี้คือข้อคิดเห็นของเจ้า
เช่นนั้นเจ้าก็ผิดเสียแล้ว หากเจ้ามีประสบการณ์กบั แง่มุมหนึ่งของความจริ งอยู่บา้ ง
สิ่งนี้สามารถเป็ นตัวแทนของความจริ งด้วยตัวมันเองได้หรื อไม่? มันไม่สามารถเป็ นได้โดยสิ้นเชิง
เจ้าสามารถอธิบายความจริ งได้อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่? เจ้าสามารถค้นพบพระอุปนิสัยของพระเจ้า
และแก่นแท้ของพระองค์จากความจริ งได้หรื อไม่? เจ้าไม่สามารถ
ทุกคนมีประสบการณ์กบั เพียงหนึ่งแง่มมุ และวงเขตของความจริงเท่านั้น
เจ้าไม่สามารถไปสัมผัสทุกแง่มุมนับหมืน่ แสนของความจริงได้โดยการได้รับประสบการณ์กบั ความจริ งภายในว
งเขตอันจากัดของเจ้า ผูค้ นสามารถใช้ชีวิตตามความหมายดั้งเดิมของความจริ งได้หรื อไม่?
ประสบการณ์เสี้ยวเล็กๆ ของเจ้านับรวมได้เป็ นจานวนมากเพียงใด? ทรายสักหนึ่งเม็ดบนชายหาด
น้ าหยดเดียวเพียงลาพังในมหาสมุทร เพราะฉะนั้น ไม่สาคัญว่า
ความรู ้น้ นั และความรู ้สึกเหล่านั้นที่เจ้าได้รับจากประสบการณ์ของเจ้าอาจจะล้าค่าเพียงใด
พวกมันก็ยงั ไม่สามารถนับเป็ นความจริงได้อยู่ดี
แหล่งกาเนิดของความจริ งและความหมายของความจริงครอบคลุมด้านที่กว้างเป็ นอย่างมาก
ไม่มีสิ่งใดสามารถย้อนแย้งกับการนั้นได้ ผูค้ นบางคนพูดว่า
“ความรู ้ของฉันเกี่ยวกับประสบการณ์จะไม่มีวนั ย้อนแย้งใช่หรื อไม่?” แน่นอนว่าไม่ใช่

ความเข้าใจที่แท้จริ งซึ่งมาจากประสบการณ์ของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าสอดคล้องกับความจริ ง —
ความเข้าใจที่แท้จริ งจะสามารถย้อนแย้งได้อย่างไร?
ความจริ งสามารถเป็ นชีวิตของเจ้าได้ในสภาพแวดล้อมใดก็ตาม ความจริ งสามารถให้เส้นทางแก่เจ้า
และความจริ งสามารถเปิ ดโอกาสให้เจ้ามีชีวิตรอด อย่างไรก็ตาม
สิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นมีและความสว่างที่พวกเขาได้มานั้น
เพียงเหมาะสมกับตัวพวกเขาเองหรื อผูอ้ นื่ บางคนภายในวงเขตเฉพาะเท่านั้น
แต่จะไม่เหมาะสมภายในวงเขตที่ต่างออกไป ไม่สาคัญว่าประสบการณ์ของบุคคลหนึ่งลุ่มลึกเพียงใด
ประสบการณ์น้ นั ก็ยงั คงมีขีดจากัดอยู่มาก และประสบการณ์ของเขาย่อมจะไม่มีวนั ไปถึงวงเขตของความจริ ง
ความสว่างของบุคคลหนึ่งและความเข้าใจของบุคคลหนึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกับความจริ งได้เลย
ตัดตอนมาจาก “เจ้ารู้หรือไม่ว่าตามความเป็ นจริงแล้วความจริงคือสิ่งใด?” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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หากเจ้าต้องการนาความจริงไปปฏิบตั ิ และหากเจ้าต้องการเข้าใจความจริ ง
เช่นนั้นแล้วก่อนอื่นเจ้าต้องเข้าใจแก่นแท้ของความลาบากยากเย็นที่เจ้าเผชิญหน้า
และสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบตัวเจ้า สิ่งใดเป็ นปัญหากับประเด็นเหล่านี้
รวมทั้งด้านใดของความจริ งที่สิ่งเหล่านี้เกีย่ วข้องด้วย เจ้าต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้ และหลังจากนั้น
เจ้าต้องแสวงหาความจริ งบนพื้นฐานของความลาบากยากเย็นตามจริ งของเจ้า ด้วยหนทางนั้น ขณะที่เจ้าค่อยๆ
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น
เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้า
รวมทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทา และผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ในตัวเจ้า
บางทีเจ้าอาจไม่เคยรู ้สึกว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเจ้าเชื่อมโยงกับความเชื่อในพระเจ้าและความจริง
และเพียงแค่พูดกับตัวเจ้าเองว่า “ฉันมีหนทางของฉันเองในการจัดการกับสิ่งนี้
ฉันไม่จาเป็ นต้องมีความจริงหรื อพระวจนะของพระเจ้า เมื่อฉันเข้าร่ วมการชุมนุม
หรื อเมื่อฉันอ่านพระวจนะของพระเจ้า หรื อเมื่อฉันปฏิบตั ิหน้าที่ของฉัน
ฉันจะตรวจตัวฉันเองกับความจริ งและกับพระวจนะของพระเจ้า”
หากสิ่งประจาวันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า—สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับครอบครัว งาน การแต่งงาน
และอนาคตของเจ้า—หากเจ้ารู ้สึกว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความจริง
และเจ้าแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยใช้วิธีการของมนุษย์ หากนี่เป็ นหนทางที่เจ้าได้รับประสบการณ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีวนั ได้รับความจริง
เจ้าจะไม่มีวนั เข้าใจว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาสิ่งใดกันแน่ในตัวเจ้า
หรื อผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ การไล่ตามเสาะหาความจริ งเป็ นกระบวนการที่ยาวนาน
มีดา้ นที่เรี ยบง่ายในกระบวนการนั้น และก็มีดา้ นที่ซับซ้อนอีกด้วย พูดอย่างเรี ยบง่ายก็คือ
พวกเราควรแสวงหาความจริง
และปฏิบตั ิและได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเรา
ทันทีที่เจ้าเริ่ มทาการนี้ เจ้าก็จะมองเห็นมากขึ้นเรื่ อยๆ
ว่าเจ้าควรได้รับและไล่ตามเสาะหาความจริ งมากเพียงใดในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า
และว่าความจริ งนั้นเป็ นจริงเหลือเกิน และความจริงคือชีวิต
ไม่จริ งเลยที่ว่าเฉพาะบรรดาผูท้ ี่รับใช้พระเจ้าและผูน้ าคริ สตจักรเท่านั้นที่พงึ ต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างโดยสอดคล้อง
กับความจริ ง ขณะที่ผตู้ ิดตามธรรมดาไม่พงึ ต้องทา
หากเป็ นเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีนยั สาคัญอันยิง่ ใหญ่ในพระวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงออกมา

ตอนนี้พวกเจ้ามีเส้นทางที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ งหรื อไม่?
อะไรคือสิ่งแรกที่ตอ้ งจัดการแก้ไขขณะไล่ตามเสาะหาความจริ ง? ก่อนอื่นใดทั้งหมด
เจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นในการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า และในการฟังการสามัคคีธรรม
เมื่อเจ้าเผชิญประเด็นปัญหา จงอธิษฐานและแสวงหามากขึ้น
เมื่อพวกเจ้าได้จดั หาให้ตวั พวกเจ้าเองมีความจริ งเพิ่มขึ้นแล้ว และได้สัมฤทธิ์การเข้าสู่ชีวิตแล้ว
และครองวุฒิภาวะ พวกเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะทาบางสิ่งที่เป็ นจริ ง รับภาระทางานเล็กน้อย
และด้วยผลจากการนั้น จะมีความสามารถที่จะก้าวผ่านบททดสอบและการทดลองบางอย่างได้สาเร็จ ณ เวลานั้น
พวกเจ้าจะรู ้สึกว่าพวกเจ้าได้เข้าใจและได้รับความจริ งบ้างแล้วจริ งๆ
และเจ้าจะสานึกรับรู ้ว่าพระวจนะที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็ นสิ่งที่ผคู้ นจาเป็ นต้องมี รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับ
และนี่ก็เป็ นเพียงความจริงเดียวในโลกที่สามารถให้ชีวิตแก่ผคู้ นได้
ตัดตอนมาจาก “ความสาคัญของการไล่ตามเสาะหาความจริง และเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริง” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ผูค้ นมากมายได้พูดการนี้ไว้ก่อนหน้านี้ ที่ว่า “ฉันเข้าใจความจริ งทั้งหมด
เป็ นแค่ว่าฉันไม่สามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิได้”
ประโยคนี้เปิ ดเผยปัญหารากเหง้าซึ่งก็เป็ นปัญหาภายในธรรมชาติของผูค้ นเช่นกัน
หากธรรมชาติของใครคนหนึ่งรังเกียจความจริ ง พวกเขาจะไม่มีวนั นาความจริงไปปฏิบตั ิ
แน่นอนที่สุดว่าพวกที่รงั เกียจความจริงจะเก็บงาความอยากอันฟุ้งเฟ้อเอาไว้ในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
มีเจตนาของพวกเขาเองปรากฏอยู่เสมอโดยไม่สาคัญว่าพวกเขาทาสิ่งใด ตัวอย่างเช่น
บางคนที่ได้ทนทุกข์จากการข่มเหงและไม่สามารถกลับบ้านได้ ย่อมโหยหาดังนี้ว่า
“ฉันไม่สามารถไปบ้านได้ตอนนี้ แต่วนั หนึ่ง พระเจ้าจะทรงมอบบ้านที่ดีกว่าให้ฉัน
พระองค์จะทรงทาให้ฉันไม่ทนทุกข์โดยสูญเปล่า” หรื อไม่พวกเขาก็คิดว่า
“พระเจ้าจะทรงมอบอาหารที่จะกินให้ฉันไม่สาคัญว่าฉันจะดารงชีวิตอยู่ที่ไหน
พระเจ้าจะไม่ทรงนาทางฉันไปสู่ทางตัน หากพระองค์ได้ทรงทาลงไป พระองค์ก็คงจะได้ทาผิดพลาดไปแล้ว”
ผูค้ นไม่มีความคิดเหล่านี้อยู่ภายในตัวพวกเขาหรอกหรื อ? มีบางคนที่คิดว่า
“ฉันสละตัวฉันเองมากมายเหลือเกินเพื่อพระเจ้า ดังนั้น
พระองค์จงึ ไม่ควรทรงวางฉันไว้ในมือของทางการที่ปกครองอยู่
ฉันได้ทอดทิ้งไปมากมายและฉันไล่ตามเสาะหาความจริ งอย่างจริ งใจตั้งใจ ดังนั้น
การที่พระเจ้าจะทรงอวยพรฉันจึงเป็ นการถูกต้องเท่านั้นเอง
พวกเราตั้งตารอคอยกันเหลือเกินให้วนั ของพระเจ้ามาถึง ดังนั้น วันของพระเจ้าจึงควรมาถึงในไม่ช้า
และพระองค์ก็ควรทรงทาให้ความปรารถนาของพวกเรามาเป็ นจริ ง”
ผูค้ นสร้างข้อเรียกร้องอันฟุ้งเฟ้อจากพระเจ้าอยู่ภายในตัวพวกเขาเสมอ และพวกเขาก็คิดว่า พวกเราได้ทาการนี้
ดังนั้น การที่พระเจ้าจะทรงทาเช่นนั้นเช่นนี้จงึ เป็ นการถูกต้องเท่านั้นเอง
พวกเราได้สร้างความสัมฤทธิ์ผลบางอย่าง ดังนั้น พระเจ้าจึงควรทรงมอบบาเหน็จแก่พวกเราบ้าง
และให้พระพรหรื อสิ่งอืน่ แก่พวกเราบ้าง ยังมีผคู้ นบางคนด้วยเช่นกันที่
เมื่อพวกเขาเห็นผูอ้ ื่นทิง้ ครอบครัวของพวกเขาไปและสละตัวพวกเขาเองเพือ่ พระเจ้าในหนทางแบบผ่อนคลายตา
มสบาย ก็รู้สึกต่าต้อยและคิดว่า “ผูอ้ ื่นได้ทงิ้ บ้านของพวกเขาไปนานมากแล้ว
พวกเขาสามารถเอาชนะการนั้นได้อย่างไร? เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเอาชนะการนั้นได้เลย?
เหตุใดฉันจึงไม่สามารถมีวนั ปล่อยมือจากครอบครัวของฉันและลูกหลานของฉันไปได้เลย?
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงใจดีต่อผูอ้ นื่ เหล่านั้น แต่ไม่กบั ฉัน?
เหตุใดพระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงไม่ประทานพระคุณมาให้ฉัน? เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ทรงอยู่กบั ฉัน?”

นี่คือสภาวะใดกัน? ผูค้ นช่างไม่สมเหตุสมผลยิง่ นัก พวกเขาไม่นาความจริ งไปปฏิบตั ิ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาพร่ าบ่นร้องทุกข์เกี่ยวกับพระเจ้า
พวกเขาไม่มีความพยายามที่มาจากตัวของพวกเขาเองหรื อสิ่งใดที่พวกเขาควรสัมฤทธิ์ดว้ ยตัวเองเลย
พวกเขาได้เลิกล้มตัวเลือกทั้งหลายที่พวกเขาควรสร้างด้วยตัวเองและเส้นทางที่พวกเขาควรเดิน
พวกเขาเรี ยกร้องเสมอให้พระเจ้าทรงทาการนี้การนั้น
และต้องการให้พระเจ้าทรงใจดีต่อพวกเขาอย่างหูหนวกตาบอด ทรงให้พระคุณแก่พวกเขา ทรงนาพวกเขา
และทรงมอบความชื่นชมยินดีให้พวกเขาอย่างหูหนวกตาบอด พวกเขาคิดว่า “ฉันได้ทิ้งบ้านของฉันมา
ฉันได้ทอดทิ้งไปมากมายเหลือเกิน ฉันปฏิบตั ิหน้าที่ของฉัน และฉันได้ทนทุกข์มากมายเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงควรทรงให้พระคุณแก่ฉัน ทาให้ฉันไม่คิดถึงบ้าน
มอบปณิธานให้ฉันในการที่จะทอดทิ้งครอบครัวของฉัน และทาให้ฉันเข้มแข็งขึ้น เหตุใดฉันจึงอ่อนแอยิง่ นัก?
เหตุใดผูอ้ ื่นจึงเข้มแข็งยิ่งนัก? พระเจ้าควรทรงทาให้ฉันเข้มแข็ง” “ผูค้ นอื่นสามารถกลับบ้านได้
เหตุใดฉันจึงถูกข่มเหงและไร้ความสามารถที่จะกลับบ้าน? พระเจ้าไม่ทรงแสดงพระคุณต่อฉันเลย”
สิ่งที่ผคู้ นเหล่านี้พูดช่างไม่สมเหตุสมผลโดยสิ้นเชิง และนับประสาอะไรที่สิ่งนั้นจะมีความจริ งอันใด
ข้อร้องทุกข์ของผูค้ นเกิดขึ้นมาอย่างไรหรื อ?
สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ถกู เปิ ดเผยจากภายในตัวมนุษย์และสิ่งเหล่านั้นเป็ นตัวแทนของธรรมชาติมนุษย์โดยครบถ้วน
บริ บูรณ์ หากมนุษย์ไม่ขบั สิ่งเหล่านี้ภายในตัวเขาออก เช่นนั้นแล้ว ไม่สาคัญว่าวุฒิภาวะของเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะเข้าใจความจริ งมากเพียงใด เจ้าจะไม่มีวนั มีความแน่ใจอันใดเลยว่า
เจ้าจะมีความสามารถที่จะยังคงยืนยงอยู่ได้ จะเป็ นไปได้ที่เจ้าจะหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรยศพระองค์
และทอดทิ้งหนทางที่แท้จริ งได้ในทุกที่และทุกเวลา นี่คือบางสิ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายมาก
ตอนนี้พวกเจ้ามองเห็นอย่างชัดเจนเลยใช่หรื อไม่?
ผูค้ นต้องเข้าใจและเชี่ยวชาญสิ่งที่ธรรมชาติของพวกเขาสามารถเปิ ดเผยได้ทุกเวลา
พวกเขาต้องเข้าหาปัญหานี้อย่างมีมโนธรรม บรรดาผูม้ ีความเข้าใจซึ่งค่อนข้างดีเกี่ยวกับความจริ งนั้น
บางเวลาก็รู้สึกตัวถึงการนี้เล็กน้อย เมื่อพวกเขาค้นพบปัญหา
พวกเขาจึงสามารถทาการทบทวนและการพินิจภายในอันลึกซึ้งได้ อย่างไรก็ตาม
บางครั้งพวกเขาก็ไม่ตระหนักรู ้ปัญหานั้น ดังนั้น จึงไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาสามารถทาได้เลย เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจึงสามารถเพียงรอให้พระเจ้าทรงทาการเผยแก่พวกเขาหรื อทรงเปิ ดเผยข้อเท็จจริงแก่พวกเขาเท่านั้น
บางเวลาผูค้ นที่ไม่มีความคิดก็ตระหนักรู ้สิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาก็ทาตัวตามสบาย โดยพูดว่า
“ผูค้ นทั้งหมดก็เป็ นอย่างนี้ ดังนั้น การนั้นจึงไม่มีความหมายอะไรเลย พระเจ้าจะทรงยกโทษฉัน
พระองค์จะไม่ทรงจดจา การนี้เป็ นปกติ” สิ่งที่ผคู้ นควรเลือกและสิ่งที่พวกเขาควรทานั้น

พวกเขาไม่ทาและไม่สัมฤทธิ์เลย พวกเขาล้วนแต่สับสนมึนงง เฉื่อยชาอย่างรุ นแรง
และพวกเขาไม่เป็ นตัวของตัวเองอย่างมาก ถึงขั้นปล่อยใจไปกับการคิดอันเตลิดเปิ ดเปิ ง
“หากวันหนึ่งพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงพวกเราอย่างถึงทีส่ ุด พวกเราก็จะไม่เฉื่อยชาอีกแล้ว เช่นนั้นแล้ว
พวกเราย่อมสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พระเจ้าจะไม่ทรงจาเป็ นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับพวกเรามากมายนัก” ตอนนี้เจ้าต้องมองเห็นอย่างชัดเจน
เจ้าควรทาการเลือกของเจ้าเองเกี่ยวกับเส้นทางที่เจ้ากาลังจะเดิน
ตัวเลือกที่แต่ละบุคคลทาการเลือกนั้นสาคัญยิ่งยวด เจ้าสามารถสืบหาการนั้นได้
แล้วเจ้าเข้มแข็งเพียงใดเล่าเมื่อมาถึงเรื่ องของการรู ้จกั ยับยัง้ ชัง่ ใจ?
เจ้าเข้มแข็งเพียงใดเล่าเมื่อมาถึงเรื่ องของการละทิ้งตัวเจ้าเอง?
นี่เป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นสู่การปฏิบตั ิความจริ งและเป็ นองค์ประกอบซึ่งเป็ นกุญแจสาคัญ
เมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับเรื่ องหนึ่ง
หากเป็ นสถานการณ์ซ่งึ เจ้าตระหนักรู ้ถึงวิธีที่จะทาเรื่ องนั้นในสถานการณ์น้ีโดยคล้อยตามความจริ ง
มีเพียงเมื่อเจ้าชัดเจนเกี่ยวกับว่าเจ้าควรทาการเลือกใดและเจ้าควรนาสิ่งใดไปสู่การปฏิบตั ิเท่านั้น
เจ้าจึงจะรู ้วิธีดาเนินหน้าไป หากเจ้าสามารถสืบหาได้ว่าสิ่งใดถูกต้องและผิดในสภาวะของเจ้าเอง
แต่กระนั้นกลับไม่สามารถชัดเจนเกี่ยวกับการนั้นได้โดยครบถ้วนบริ บูรณ์
และแค่ดาเนินต่อไปในหนทางอันสับสนมึนงงของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าย่อมจะไม่มีวนั สร้างความคืบหน้าอันใดหรื อได้รับประสบการณ์กบั การพัฒนาฝ่ าฟันอันยิง่ ใหญ่เลย
หากเจ้าไม่จริ งจังเกีย่ วกับการเข้าไปสู่ชีวิต เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็แค่กาลังหน่วงเหนี่ยวตัวเจ้าเองอยู่เท่านั้น
และการนี้ย่อมสามารถพิสูจน์ได้เพียงว่าเจ้าไม่รักความจริงเท่านั้นเอง
ตัดตอนมาจาก “มีเพียงโดยการเข้าใจสภาวะของตัวเจ้าเองเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถเริ่มเข้าสู่ร่องครรลองทีถ่ ูกต้องได้” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 380
บรรดาผูท้ ี่มีความสามารถในการนาความจริงมาปฏิบตั ิ
ย่อมสามารถยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าได้เมื่อทาสิง่ ทั้งหลาย
เมื่อเจ้ายอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้า หัวใจของเจ้าก็จะได้รับการแก้ไขให้เข้าใจถูกต้อง
หากเจ้าเพียงทาสิ่งทั้งหลายเพื่อให้ผอู้ ื่นมองเห็นอยู่ตลอดเวลา และไม่ยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว พระเจ้ายังคงทรงอยู่ในหัวใจของเจ้ากระนั้นหรือ? ผูค้ นเยี่ยงนี้ไม่มีความเคารพให้กบั พระเจ้า
จงอย่าทาสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าเองเสมอ
และจงอย่าพิจารณาผลประโยชน์ท้งั หลายของตัวเจ้าเองเป็ นนิตย์ จงอย่าพิจารณาสถานะ เกียรติยศ
หรื อความมีหน้ามีตาของตัวเจ้าเอง จงอย่าพิจารณาถึงผลประโยชน์ของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
อันดับแรกเจ้าต้องพิจารณาผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้า
และทาให้ผลประโยชน์เหล่านั้นมีความสาคัญเป็ นที่หนึ่ง
เจ้าควรมีความคานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าและเริ่ มโดยการใคร่ ครวญว่าเจ้าได้มีราคีในการทาหน้าที่ของเจ้าให้
ลุล่วงหรื อไม่ ว่าเจ้าได้ทาจนถึงที่สุดของเจ้าที่จะจงรักภักดีต่อพระเจ้า
ทาดีที่สุดของเจ้าที่จะลุล่วงความรับผิดชอบของเจ้า และให้ท้งั หมดของเจ้าไปแล้วหรื อยัง
ตลอดจนว่าเจ้าได้ให้ความคิดโดยหมดทั้งหัวใจต่อหน้าที่ของเจ้าและงานในพระนิเวศของพระเจ้าหรื อไม่
เจ้าต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ จงคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองนิจ
และจะง่ายยิ่งขึ้นสาหรับเจ้าที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าให้ได้ดี หากเจ้ามีขีดความสามารถต่า
ประสบการณ์ของเจ้าตื้นเขิน หรื อเจ้าไม่ชานาญในงานสายอาชีพของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
ก็อาจมีขอ้ ผิดพลาดหรื อความขาดตกบกพร่ องบางอย่างในงานของเจ้า และผลลัพธ์อาจไม่ดีมาก—
แต่เจ้าจะได้ทุ่มความพยายามของเจ้าอย่างดีที่สุดแล้ว
เมื่อเจ้าไม่ได้กาลังคิดถึงความพึงปรารถนาอันเห็นแก่ตวั ของเจ้าเอง
หรื อไม่ได้กาลังพิจารณาผลประโยชน์ของเจ้าเองในสิ่งทั้งหลายที่เจ้าทา
และกาลังพิจารณางานในพระนิเวศของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ คานึงถึงผลประโยชน์ของการนั้น
และปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าให้ดีแทน เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็ย่อมจะสะสมเพิม่ พูนความประพฤติดีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ผูค้ นที่ปฏิบตั ิความประพฤติดีเหล่านี้ คือผูท้ ี่ครองความจริ งความเป็ นจริ ง เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาจึงได้เป็ นคาพยาน หากเจ้าดารงชีวิตไปตามเนื้อหนังอยู่เสมอ
โดยตอบสนองความพึงปรารถนาอันเห็นแก่ตวั ของเจ้าเองอยู่เป็ นนิตย์ เช่นนั้นแล้ว
ผูค้ นเช่นนั้นย่อมไม่ครองความจริ งความเป็ นจริ ง นี่คอื เครื่ องหมายของการนาพาการลดเกียรติมาสู่พระเจ้า

เจ้าพูดว่า “ฉันยังไม่ได้ทาอะไรเลย ฉันได้นาความอับอายมาสู่พระเจ้าอย่างไร?” ในความคิดและแนวคิดของเจ้า
ในเจตนา เป้าหมาย และสิ่งจูงใจเบื้องหลังการกระทาของเจ้า และในผลสืบเนื่องของสิ่งที่เจ้าได้ทาไป—
ในทุกหนทางที่เจ้ากาลังทาให้ซาตานพึงพอใจ โดยการเป็ นสิ่งที่น่าขันของมัน และการปล่อยให้มนั เอาเปรี ยบเจ้า
เจ้าแทบจะไม่ครองคาพยานซึ่งเจ้าควรครองในฐานะคริสตชนคนหนึ่งเลย
เจ้าลดเกียรติพระนามของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และเจ้าไม่ครองคาพยานอันจริงแท้
พระเจ้าจะทรงจดจาสิ่งทั้งหลายที่เจ้าได้ทาไปหรื อไม่? สุดท้ายแล้ว
พระเจ้าจะทรงลงความเห็นใดเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าและหน้าที่ที่เจ้าได้ปฏิบตั ิไป?
บางสิ่งที่จาเป็ นต้องมาจากการนั้น ไม่ใช่ถอ้ ยแถลงบางจาพวกหรอกหรื อ? ในพระคัมภีร์ องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า
“เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจานวนมากร้องแก่เราว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขบั ผีออกในพระนามของพระองค์
และได้ทาการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรื อ?’ เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า
‘เราไม่เคยรู ้จกั พวกเจ้าเลย เจ้าผูท้ าความชัว่ จงไปเสียให้พน้ หน้าเรา’” เหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสเช่นนี้?
เหตุใดบรรดาผูท้ ี่รักษาคนป่ วยและขับมารออกในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ผูซ้ ่ึงเดินทางประกาศในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงกลายเป็ นคนทาชัว่ ? ใครคือคนทาชัว่ เหล่านี้?
พวกเขาคือพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรื อไม่? พวกเขาทั้งหมดเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระเจ้า
พวกเขายังเลิกล้มสิ่งทั้งหลายเพื่อพระเจ้า สละตัวพวกเขาเองเพื่อพระเจ้า
และปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา
พวกเขาขาดพร่ องการเฝ้าเดี่ยวและคาพยาน ดังนั้นแล้ว การนั้นจึงได้กลายเป็ นการทาชัว่
นี่คือสาเหตุที่องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เจ้าผูท้ าความชัว่ จงไปเสียให้พน้ หน้าเรา”
สิ่งใดคือมาตรฐานซึ่งใช้ตดั สินความประพฤติของบุคคลว่าดีหรื อชัว่ ? มันขึ้นอยู่กบั ว่า ในความคิด การแสดงออก
และการกระทาทั้งหลายของเจ้านั้น
เจ้าครองคาพยานแห่งการนาความจริ งไปปฏิบตั ิและการใช้ชีวิตไปตามความจริ งความเป็ นจริ งหรือไม่
หากเจ้าไม่มีความเป็ นจริ งนี้หรื อไม่ได้ใช้ชีวิตไปตามนี้ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็เป็ นคนทาชัว่ อย่างไม่ตอ้ งกังขาเลย
พระเจ้าทรงมองคนทาชัว่ อย่างไรหรือ? ความคิดและการปฏิบตั ิตนภายนอกของเจ้าไม่ได้เป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
อีกทั้งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทาให้ซาตานอดสูหรื อทาให้ซาตานปราชัย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
สิ่งเหล่านั้นทาให้พระเจ้าทรงอดสู และพรุ นไปด้วยริ้ วรอยที่เป็ นเหตุให้พระเจ้าทรงอดสู
เจ้าไม่ได้กาลังให้คาพยานเพื่อพระเจ้า ไม่ได้กาลังสละตัวเจ้าเองให้พระเจ้า
อีกทั้งเจ้าไม่ได้กาลังลุล่วงความรับผิดชอบและภาระผูกพันของเจ้าที่มีต่อพระเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้ากลับกาลังกระทาเพื่อประโยชน์ของเจ้าเอง สิ่งใดหรื อคือความหมายโดยนัยของ “เพื่อประโยชน์ของเจ้าเอง”?

เพื่อซาตาน เพราะฉะนั้น ในตอนสุดท้าย พระเจ้าจะตรัสว่า “เจ้าผูท้ าความชัว่ จงไปเสียให้พน้ หน้าเรา”
ในสายพระเนตรของพระเจ้า เจ้ายังไม่ได้ทาความประพฤติดี แต่ในทางกลับกัน
พฤติกรรมของเจ้าได้แปรสภาพไปเป็ นชัว่ เจ้าจะไม่ได้รับบาเหน็จและพระเจ้าจะไม่ทรงจดจาเจ้า
นี่ไม่เป็ นการสูญเปล่าอย่างสิ้นเชิงหรอกหรื อ? สาหรับเจ้าแต่ละคนที่กาลังลุล่วงหน้าที่ ไม่สาคัญว่า
เจ้าเข้าใจความจริ งอย่างลุ่มลึกเพียงใด หากเจ้าปรารถนาที่จะเข้าสู่ความจริ งความเป็ นจริ ง เช่นนั้นแล้ว
หนทางที่เรี ยบง่ายที่สุดที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิก็คือ
การคิดถึงผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา
และปล่อยมือจากความอยากได้อยากมีอนั เห็นแก่ตวั ของพวกเจ้า ความตั้งใจแบบปัจเจกบุคคลของเจ้า
สิ่งจูงใจทั้งหลาย เกียรติยศชื่อเสียง และสถานะ วางผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้าไว้อนั ดับแรก—
นี่คือน้อยที่สุดแล้วที่เจ้าควรทา หากบุคคลหนึ่งซึ่งกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาไม่สามารถทาได้มากแม้เพียงเท่านี้
เช่นนั้นแล้ว เขาสามารถถูกพูดถึงได้เช่นไรว่า กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาอยู่? นี่ไม่ใช่การปฏิบตั ิหน้าที่ของคนเรา
ก่อนอื่นเจ้าควรคานึงถึงผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้า คานึงถึงผลประโยชน์ของพระเจ้าเอง
และคานึงถึงพระราชกิจของพระองค์ และวางความคานึงถึงเหล่านี้ไว้เป็ นอันดับแรกสุดก่อนสิ่งใด
เฉพาะหลังจากนั้นเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถคิดเกี่ยวกับเสถียรภาพของสถานะของเจ้า หรือวิธีที่ผอู้ ื่นมองเจ้าได้
พวกเจ้าไม่รู้สึกหรอกหรื อว่า มันง่ายขึ้นนิดหนึ่งเมื่อเจ้าแบ่งมันออกเป็ นขั้นตอนเหล่านี้
และทาการประนีประนอมบ้าง? หากเจ้าทาการนี้ไปสักพัก
เจ้าก็จะมารู ้สึกว่าการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยนั้นไม่ลาบากยากเย็น นอกจากนี้
หากเจ้าสามารถลุล่วงความรับผิดชอบทั้งหลายของเจ้า ปฏิบตั ิภาระผูกพันและหน้าที่ของเจ้า
พักวางความอยากได้อยากมีอนั เห็นแก่ตวั ของเจ้าไว้ก่อน
พักวางความตั้งใจและสิ่งจูงใจทั้งหลายของตัวเจ้าเองไว้กอ่ น คานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า
และวางผลประโยชน์ของพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์ไว้เป็ นอันดับแรก
แล้วหลังจากผ่านประสบการณ์กบั การนี้ไปสักพัก เจ้าจะรู ้สึกว่านี่คือหนทางที่ดีงามในการดารงชีวิต
มันเป็ นการดารงชีวิตอยู่อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ ปราศจากการเป็ นบุคคลต่าช้า หรื อไม่มีอะไรดีสักอย่าง
และเป็ นการดารงชีวิตอยู่อย่างยุติธรรมและมีเกียรติ มากกว่าการเป็ นคนใจแคบหรื อใจร้าย
เจ้าจะรู ้สึกว่านี่คือวิธีที่บุคคลหนึ่งควรดารงชีวิตและปฏิบตั ิตน
ความพึงปรารถนาภายในหัวใจของเจ้าที่จะสนองผลประโยชน์ของเจ้าเองจะลดลงทีละน้อยๆ
ตัดตอนมาจาก “จงมอบหัวใจอันแท้จริงของเจ้าแด่พระเจ้า และเจ้าจึงจะสามารถได้มาซึ่งความจริง” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ผูค้ นส่วนใหญ่วางการเน้นย้าพิเศษไปที่พฤติกรรมในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา ผลลัพธ์ของการนั้นก็คือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางอย่างในพฤติกรรมของพวกเขา หลังจากที่พวกเขาได้เริ่ มเชื่อในพระเจ้า
พวกเขาก็หยุดการขับเคี่ยวกับผูอ้ นื่ หยุดการหยามหมิ่นและการต่อสู้กบั ผูค้ น หยุดการสูบสิ่งเสพติดและการดื่ม
และหยุดการขโมยสมบัติสาธารณะอันใด—ไม่ว่าจะเป็ นเพียงตะปูตวั หนึ่ง หรือไม้กระดานแผ่นหนึ่ง—
และพวกเขาไปไกลถึงขั้นที่ไม่นาเรื่ องไปฟ้องร้องขึ้นศาลไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทนทุกข์กบั การสูญเสียหรื อ
ถูกกระทาในทางที่ผิด พวกเขาก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลงเชิงพฤติกรรมบางอย่างจริงๆ อย่างปราศจากข้อกังขา
เนื่องเพราะทันทีที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้า การยอมรับหนทางที่แท้จริ งย่อมทาให้ผูค้ นรูส้ ึกดีเป็ นพิเศษ
และเนื่องเพราะบัดนี้พวกเขาก็ได้ลิ้มรสชาติพระคุณแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไปแล้วเช่นกัน
พวกเขาจึงมีความรู ้สึกแรงกล้าเป็ นพิเศษ และถึงขั้นที่ไม่มีอะไรเลยที่พวกเขาไม่สามารถละทิ้งหรื อทนทุกข์ได้
กระนั้นก็ตาม หลังจากที่ได้เชื่อไปเป็ นเวลาสาม ห้า สิบหรื อสามสิบปี แล้ว
ด้วยความที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยในการดาเนินชีวิตของพวกเขาเลย
พวกเขาจึงจบลงตรงการไถลย้อนกลับไปสู่หนทางเก่า
ความโอหังและความหยิง่ ยโสของพวกเขายิ่งประกาศแจ้งออกมามากขึ้น
พวกเขาเริ่ มแข่งขันกันเพื่ออานาจและผลกาไร พวกเขาละโมบในเงินทองของคริ สตจักร
พวกเขาทาสิ่งใดก็ตามที่รับใช้ผลประโยชน์ของตัวพวกเขาเอง พวกเขาใฝ่ หาสถานะและความยินดีท้งั หลาย
และพวกเขาได้กลายเป็ นปรสิตในพระนิเวศของพระเจ้าไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ แล้ว
พวกที่รับใช้ในฐานะผูน้ านั้นส่วนใหญ่ถูกผูค้ นทอดทิ้ง และข้อเท็จจริ งเหล่านี้พิสูจน์อะไรหรือ?
การเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ในพฤติกรรมนั้นไม่มีความยัง่ ยืน
หากไม่มีการปรับเปลี่ยนในอุปนิสยั ชีวิตของผูค้ นแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็ว ด้านเลวทราม
ของพวกเขาก็จะแสดงตนออกมา
เพราะแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของพวกเขานั้นคือความเร่ าร้อน
เมื่อควบคู่ไปกับพระราชกิจบางอย่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ณ เวลานั้นแล้ว
มันง่ายที่สุดสาหรับพวกเขาที่จะกลายเป็ นเร่ าร้อน หรื อไม่ก็แสดงความใจดีมีเมตตาออกมาชัว่ เวลาหนึ่ง
ในขณะที่พวกผูไ้ ม่เชื่อพูดกันว่า “การทาความประพฤติที่ดีงามหนึ่งอย่างนั้นง่าย สิ่งที่ยากก็คอื
การทาความประพฤติที่ดีงามไปตลอดชีวิต”
ผูค้ นไร้ความสามารถในการทาความประพฤติที่ดีงามไปทั้งชีวิตของพวกเขา
พฤติกรรมของคนเราถูกชี้นาโดยชีวิต ไม่ว่าชีวิตของคนเราคืออะไร พฤติกรรมของคนเราก็คอื สิ่งนั้น
และเฉพาะพฤติกรรมที่ถูกเปิ ดเผยออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติเท่านั้นที่เป็ นตัวแทนชีวิตตลอดจนธรรมชาติของคน

เรา สิ่งทั้งหลายซึ่งจอมปลอมไม่สามารถอยูไ่ ด้ยืนยาว เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
นั่นไม่ใช่การประดับประดามนุษย์ดว้ ยพฤติกรรมที่ดีงาม—
จุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้านั้นเป็ นไปเพื่อแปลงสภาพอุปนิสยั ของผูค้ น
เพื่อที่จะทาให้พวกเขาเกิดใหม่ไปเป็ นคนใหม่ ด้วยเหตุน้ี การพิพากษา การทดลอง
และกระบวนการถลุงมนุษย์ของพระเจ้าจึงล้วนทาหน้าที่ในการเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยของเขา
เพื่อที่จะอาจจะสัมฤทธิ์การนบนอบเต็มที่และการอุทิศต่อพระเจ้า และมานมัสการพระองค์อย่างเป็ นปกติ
นี่คือจุดมุ่งหมายของพระราชกิจของพระเจ้า การมีพฤติกรรมดีมิได้มีความหมายเดียวกับการนบนอบต่อพระเจ้า
นับประสาอะไรที่นั่นจะมีความหมายเท่ากับการเข้ากันได้กบั พระคริสต์
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในพฤติกรรมนั้นมีพื้นฐานอยู่บนคาสอน และเกิดมาจากความรู ้สึกเร่ าร้อน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมิได้มพี ื้นฐานอยู่บนความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า หรื ออยู่บนความจริ ง
นับประสาอะไรที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กบั การทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แม้ว่ามีหลายคราที่บางสิ่งทีผ่ คู้ นทานั้นได้รับการชี้นาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่นี่ก็มิใช่การแสดงออกของชีวิต
นับประสาอะไรที่จะเป็ นเรื่ องเดียวกับการรู ้จกั พระเจ้า ไม่สาคัญว่า พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งจะดีงามอย่างไร
นั่นไม่ได้พิสูจน์ว่า พวกเขาได้นบนอบต่อพระเจ้า หรื อพิสูจน์ว่า พวกเขานาความจริ งไปปฏิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมทั้งหลายเป็ นแต่เพียงภาพมายาชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม
พวกมันเป็ นแต่เพียงการสาแดงความกระตือรื อร้น พวกมันไม่สามารถนับเป็ นการแสดงออกของชีวิตได้
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายนอกกับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ผูค้ นสามารถประพฤติดีได้ แต่นั่นไม่จาเป็ นต้องหมายความว่า พวกเขาครองความจริง
การมีศรัทธาแก่กล้าเพียงสามารถทาให้พวกเขายึดปฏิบตั ิตามคาสอนและติดตามกฎเกณฑ์ท้งั หลายเท่านั้น
พวกที่ปราศจากความจริ งไม่มหี นทางในการแก้ปัญหาที่เป็ นแก่นสาร
และคาสอนก็ไม่สามารถเข้ามาประจาที่แทนความจริ งได้
ผูค้ นที่ได้รับประสบการณ์กบั การเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุปนิสัยของพวกเขานั้นแตกต่างไป กล่าวคือ
พวกเขาได้เข้าใจความจริ งแล้ว พวกเขากาลังหยัง่ รู ้ประเด็นปัญหาทั้งหมด
พวกเขารู ้วิธีที่จะกระทาการโดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
วิธีที่จะกระทาการโดยสอดคล้องกับหลักธรรมความจริง และวิธีที่จะกระทาการเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และพวกเขาเข้าใจธรรมชาติของความเสื่อมทรามที่พวกเขาจัดแสดง
เมื่อแนวคิดและมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเองได้รับการเปิ ดเผย พวกเขาสามารถหยัง่ รู ้และละทิ้งเนื้อหนังได้
นี่คือวิธีที่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้รับการแสดงออก
สิ่งหลักเกี่ยวกับผูค้ นที่ได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยแล้วก็คือว่า
พวกเขาได้มาเข้าใจความจริ งอย่างชัดเจนแล้ว และเมื่อดาเนินการสิ่งทั้งหลาย
พวกเขานาความจริ งไปปฏิบตั ิดว้ ยความถูกต้องแม่นยายิง่ ขึ้นและพวกเขาไม่จดั แสดงความเสื่อมทรามบ่อยครั้งอ
ย่างที่เป็ นมา โดยทัว่ ไป
บรรดาผูท้ ี่อุปนิสยั ของพวกเขาได้แปลงสภาพไปแล้วนั้นดูเหมือนจะมีเหตุผลและหยัง่ รู ้เป็ นพิเศษ
และเนื่องจากการเข้าใจความจริ งของพวกเขา
พวกเขาไม่แสดงความชอบคิดว่าตนเองชอบธรรมเสมอหรือความโอหังมากอย่างแต่ก่อน
พวกเขาสามารถมองทะลุและหยัง่ รู ้ความเสื่อมทรามมากมายที่ถูกเปิ ดเผยไปแล้ว
ดังนั้นในตัวพวกเขาจึงไม่เกิดความโอหัง
พวกเขาสามารถมีการจับความเข้าใจที่ผ่านการประเมินรอบคอบแล้วเกี่ยวกับสิ่งซึ่งเป็ นที่ทางของมนุษย์
เกี่ยวกับวิธีประพฤติตนอย่างสมเหตุสมผล เกี่ยวกับวิธีรับผิดชอบต่อหน้าที่ เกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดและสิ่งที่จะไม่พูด
และเกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดและสิ่งที่จะทากับผูค้ นแบบใด นี่คือเหตุผลที่กล่าวกันว่าผูค้ นเช่นนี้คอ่ นข้างมีเหตุผล
บรรดาผูท้ ี่ได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขานั้นใช้ชีวิตตามสภาพเหมือนของมนุษย์อย่างแท้จริ
ง และพวกเขาครองความจริ ง พวกเขาสามารถพูดและมองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความจริ งอยู่เสมอ
และพวกเขามีหลักธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทา พวกเขาไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล เรื่ อง
หรื อสิ่งของ และพวกเขาทั้งหมดมีทศั นะของพวกเขาเองและสามารถค้าจุนความจริ งหลักธรรมได้
อุปนิสัยของพวกเขาค่อนข้างมัน่ คง พวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา

และไม่สาคัญว่ารู ปการณ์แวดล้อมของพวกเขาเป็ นอย่างไร
พวกเขาก็เข้าใจวิธีทาหน้าที่ของพวกเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมและวิธีที่จะประพฤติตนให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
อันที่จริ งแล้ว
บรรดาผูท้ ี่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยไม่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งซึ่งจะทาเพื่อให้ตวั พวกเขาเองดูดีในระดับผิวเผิ
น—พวกเขาได้รับความชัดเจนภายในเกี่ยวกับสิ่งที่จะทาเพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระทัย เพราะฉะนั้น
จากภายนอกแล้ว พวกเขาอาจไม่ดูเหมือนว่ามีใจกระตือรื อร้นมากนักหรื อได้ทาสิ่งใดที่ยงิ่ ใหญ่มาก
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทานั้นมีความหมาย มีคุณค่า และให้ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริง
บรรดาผูท้ ี่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยนั้นครองความจริงมากมายอย่างแน่นอน—
และการนี้สามารถยืนยันได้โดยมุมมองเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายของพวกเขาและการกระทาอันมีหลักธรรมของพวกเ
ขา พวกที่ไม่ครองความจริ งนั้นยังไม่ได้สัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงอันใดในอุปนิสยั อย่างแน่นอน
การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในอุปนิสยั มิใช่หมายถึงการมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เป็ นผูใ้ หญ่และมีประสบการณ์
ช่าชอง โดยหลักแล้ว
มันอ้างอิงถึงในกรณีตวั อย่างที่พษิ ซาตานบางอย่างภายในธรรมชาติของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็ นผลมาจาก
การบรรลุความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้าและความเข้าใจความจริ ง นั่นกล่าวได้ว่า
พิษซาตานเหล่านั้นได้ถูกชาระให้สะอาดแล้ว
และความจริ งซึ่งพระเจ้าทรงแสดงออกมานั้นหยัง่ รากภายในผูค้ นเช่นนั้น กลายเป็ นชีวิตของพวกเขา
และกลายเป็ นรากฐานแท้จริ งแห่งการดารงอยู่ของพวกเขา เมื่อนั้นเท่านั้น พวกเขาจึงจะกลายเป็ นผูค้ นใหม่
และเช่นนั้นเอง จึงได้รับประสบการณ์กบั การแปลงสภาพของอุปนิสยั
การแปลงสภาพอย่างหนึ่งในอุปนิสยั มิใช่หมายความว่า
อุปนิสัยภายนอกทั้งหลายของผูค้ นนั้นสุภาพอ่อนโยนขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ มิใช่หมายความว่าพวกเขาเคยโอหัง
แต่มาบัดนี้สามารถสัมพันธ์สนิทได้อย่างมีเหตุมีผล หรื อว่าพวกเขาเคยไม่ฟังใครเลย
แต่มาบัดนี้สามารถรับฟังผูอ้ ื่นได้
การเปลี่ยนแปลงภายนอกเช่นนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าเป็ นการแปลงสภาพในอุปนิสัย ก็แน่อยู่ว่า
การแปลงสภาพทั้งหลายในอุปนิสยั นั้นย่อมรวมไปถึงสภาวะและการแสดงออกทั้งหลายดังกล่าว
แต่ส่วนผสมผสานที่สาคัญยิ่งยวดก็คือ การที่ชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วภายใน
ความจริ งที่พระเจ้าทรงแสดงออกมานั้นกลายมาเป็ นชีวิตแท้จริ งของพวกเขา
พิษซาตานทั้งหลายภายในได้ถูกกาจัดทิ้งไป
และมุมมองทั้งหลายของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างครบบริ บูรณ์
และไม่มีมุมมองใดเลยที่อยู่ในแนวเดียวกับมุมมองของทางโลก

ผูค้ นเหล่านี้สามารถมองเห็นกลอุบายและสารพัดพิษของพญานาคใหญ่สีแดงอย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร
พวกเขาได้จบั ความเข้าใจแก่นสารแท้จริ งของชีวิตแล้ว ด้วยเหตุน้นั
ค่านิยมแห่งชีวิตของพวกเขาจึงได้เปลี่ยนแปลงไป—
และนี่คือการแปลงสภาพชนิดที่เป็ นรากฐานที่สุดและเป็ นแก่นแท้แห่งการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุปนิสัย
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายนอกกับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 383
การเปลี่ยนสภาพในอุปนิสยั ของคนเราไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
อีกทั้งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เสแสร้งจากภายนอกหรื อการปรับเปลี่ยนชัว่ คราวที่ทาขึ้นเพราะความกระตือรื อร้น
ตรงกันข้าม มันเป็ นการเปลี่ยนสภาพอุปนิสัยที่จริงแท้ซ่ึ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมเช่นนั้นไม่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจัดแสดงในพฤติกรรมและการกระทาภ
ายนอกของบุคคลหนึ่ง
การเปลี่ยนสภาพของอุปนิสัยหมายความว่าเจ้ามีความเข้าใจและได้รับประสบการณ์กบั ความจริ ง
และว่าความจริ งได้กลายมาเป็ นชีวิตของเจ้าแล้ว ในอดีต เจ้าได้เข้าใจความจริ งเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่เจ้าไร้ความสามารถที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ ความจริ งเป็ นเพียงคาสอนสาหรับเจ้าที่ไม่ได้ยึดติด
บัดนี้อุปนิสัยของเจ้าได้เปลี่ยนสภาพแล้ว เจ้าไม่เพียงเข้าใจความจริ งเท่านั้น
แต่เจ้ายังปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับความจริ งด้วย
บัดนี้เจ้ามีความสามารถที่จะปล่อยสิ่งทั้งหลายที่เจ้าชื่นชอบในอดีตไป สิ่งทั้งหลายที่เจ้าเคยเต็มใจทา
จินตนาการของเจ้า และมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
บัดนี้เจ้ามีความสามารถที่จะปล่อยสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่มีความสามารถที่จะปล่อยมันไปได้ในอดีต
นี่คือการเปลี่ยนสภาพของอุปนิสัย และยังเป็ นกระบวนการของการเปลีย่ นสภาพอุปนิสยั ของเจ้าด้วยเช่นกัน
อาจจะฟังดูเรี ยบง่ายทีเดียว แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
ใครบางคนที่อยู่ในท่ามกลางกระบวนการนี้ตอ้ งทนทุกข์กบั ความยากลาบากมากมาย ต้องเอาชนะร่ างกายของเขา
และต้องละทิ้งแง่มุมทั้งหลายแห่งเนื้อหนังที่เป็ นส่วนหนึ่งในธรรมชาติของเขา
บุคคลเช่นนั้นต้องก้าวผ่านการจัดการและการตัดแต่ง การตีสอนและการพิพากษา
และบททดสอบและกระบวนการถลุงด้วยเช่นกัน
มีเพียงหลังจากการได้รับประสบการณ์กบั ทั้งหมดนี้แล้วเท่านั้น
บุคคลหนึ่งจึงสามารถเข้าใจธรรมชาติของเขาเองพอสมควร
แม้กระนั้นการมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเขาเองอยู่บา้ ง
ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีทนั ใด
คนเราต้องสู้ทนกับความยากลาบากในกระบวนการนี้ ในทานองเดียวกันนั้น
เจ้าจะเพียงสามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิในทันทีทนั ใดหลังจากได้รับความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่ องหนึ่งได้
หรื อไม่? เจ้าไม่สามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิได้ในทันที ขณะที่เจ้าครองความเข้าใจ
ผูอ้ ื่นตัดแต่งเจ้าและจัดการกับเจ้า
และแล้วสภาพแวดล้อมของเจ้าก็บงั คับเจ้าและใช้กาลังบังคับให้เจ้ากระทาการโดยสอดคล้องกับหลักการแห่งคว

ามจริ ง บางครั้งผูค้ นไม่เต็มใจที่จะก้าวผ่านการนี้ โดยกล่าวว่า
“เหตุใดฉันจึงไม่สามารถทาการนี้ดว้ ยหนทางนั้นได้? ฉันต้องทาการนี้ดว้ ยหนทางนี้หรือ?” ผูอ้ ื่นกล่าวว่า
“หากท่านเชื่อในพระเจ้า เช่นนั้นแล้วท่านก็ควรทาการนี้ดว้ ยหนทางนี้
การทาการนี้ดว้ ยหนทางนี้คือการทาโดยสอดคล้องกับความจริง”
เมื่อผูค้ นไปถึงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบบางอย่างและลงเอยด้วยการเข้าใจน้ าพ
ระทัยของพระเจ้าและความจริ งบางอย่าง
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะมีความสุขบ้างและเต็มใจกระทาการโดยสอดคล้องกับหลักการแห่งความจริ ง ณ
จุดเริ่ มต้น ผูค้ นลังเลที่จะปฏิบตั ิความจริ ง ขอให้ดูการทาหน้าที่ของคนเราให้ลุล่วงอย่างซื่อสัตย์เป็ นตัวอย่าง
กล่าวคือ เจ้ามีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงและการอุทิศตนเพื่อพระเจ้า
และเจ้าเข้าใจความจริ งที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยเช่นกัน
แต่เมื่อใดเล่าที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะอุทิศตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างครบบริ บรู ณ์ได้?
เมื่อใดเจ้าจะมีความสามารถที่จะทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงได้ท้งั ในนามและการกระทา?
การนี้พงึ จะต้องมีกระบวนการหนึ่ง ในระหว่างกระบวนการนี้ เจ้าอาจทนทุกข์กบั ความยากลาบากมากมาย
ผูค้ นบางคนอาจจัดการกับเจ้า และผูอ้ ื่นอาจวิพากษ์วิจารณ์เจ้า ดวงตาของทุกคนจะจับจ้องที่เจ้า
และเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะเริ่ มต้นตระหนักว่าเจ้าเป็ นคนผิดและว่าแท้ที่จริ งแล้วเจ้าเป็ นผูท้ ี่ได้ทาไม่ดีพอ
ว่าการขาดพร่ องการเฝ้าเดี่ยวในการทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
และว่าเจ้าต้องไม่ขาดความเอาใจใส่หรื อทาอย่างขอไปที
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าจากภายใน และตาหนิเจ้าเมื่อเจ้าทาความผิดพลาด
ในระหว่างกระบวนการนี้ เจ้าจะเข้าใจสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตัวเจ้าเองบ้าง และจะรู ้ว่าเจ้ามีราคีมากเกินไป
เจ้าเก็บงาสิ่งจูงใจส่วนตัวมากเกินไป และมีความอยากอันเลยเถิดมากเกินไปเมื่อกาลังทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง
ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจแก่นแท้ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้
เจ้าจะสามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในการอธิษฐานและในการกลับใจอย่างแท้จริ งได้ ด้วยหนทางนี้
เจ้าจะสามารถได้รับการชาระให้สะอาดจากราคีเหล่านั้น
หากเจ้าแสวงหาความจริ งในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งเพื่อแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้าเอง เจ้าจะค่อยๆ
ย่างเท้าลงบนเส้นทางแห่งความเชื่อที่ถูกต้อง
ยิ่งอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของใครบางคนได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์มากขึ้นเท่าใด
อุปนิสัยชีวิตของพวกเขาก็จะเปลี่ยนสภาพมากขึ้นเท่านั้น
ในแก่นแท้น้ นั ตอนนี้เจ้ากาลังลุล่วงหน้าที่ของเจ้ามากเพียงใด?
เจ้ากาลังลุล่วงหน้าที่ของเจ้าโดยสอดคล้องกับความจริ งมากเพียงใด

หลังจากอุปนิสยั ของเจ้าได้ถูกแปลงสภาพไปแล้ว? โดยการตรวจสอบการนี้ เจ้าสามารถรู ้ได้ว่า
แท้ที่จริ งแล้วอุปนิสัยของเจ้าได้ถูกแปลงสภาพไปแล้วมากเพียงใด
การสัมฤทธิ์การเปลี่ยนสภาพในอุปนิสัยของคนเราไม่ใช่เรื่ องที่เรี ยบง่าย
นั่นไม่ได้หมายถึงแค่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมไม่กี่อย่าง การได้รับความรู ้เกี่ยวกับความจริ งบ้าง
การมีความสามารถที่จะพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนเรากับทุกแง่มุมของความจริ ง
หรื อการมีความสามารถที่จะละวางสิ่งต่างๆ
บ้างและนบนอบบ้างหลังจากที่ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงตาหนิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ประกอบกันขึ้นเป็ นการเปลี่ยนสภาพในอุปนิสัยชีวิตของคนเรา
เหตุใดเราจึงกล่าวการนี้? แม้ว่าเจ้าอาจมีความสามารถที่จะละวางสิ่งต่างๆ ไม่กี่สิ่งไว้กอ่ นได้
แต่สิ่งที่เจ้ากาลังปฏิบตั ิก็ยงั ไม่ได้ไปถึงระดับของการนาความจริงไปปฏิบตั ิอย่างแท้จริงเลย
หรื อบางทีเนื่องเพราะเจ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอยู่พกั หนึ่ง และสถานการณ์ที่เอื้ออานวย
หรื อรู ปการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ของเจ้าได้บงั คับเจ้า เจ้าจึงได้ประพฤติตนในหนทางนี้ นอกจากนี้
เมื่อสภาวะจิตใจของเจ้ามัน่ คงและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ เจ้าก็มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิได้
หากเจ้าได้กา้ วผ่านการทดสอบและทนทุกข์โดยผ่านทางการทดสอบเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่โยบได้กา้ วผ่าน
หรื อดังเช่นเปโตรผูท้ ี่พระเจ้าทรงขอให้เขาตาย เจ้าจะมีความสามารถที่จะกล่าวว่า
“ต่อให้ขา้ พระองค์ตอ้ งตายหลังจากที่ได้ทาความรู ้จกั พระองค์แล้ว นัน่ ก็จะไม่เป็ นอะไรเลย” ได้หรื อไม่?
การเปลี่ยนสภาพในอุปนิสยั ไม่ได้เกิดขึ้นชัว่ ข้ามคืน และทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริ งแล้ว
เจ้าก็ไม่สามารถนาความจริงนั้นไปปฏิบตั ิภายในทุกสภาพแวดล้อมได้ นี่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์
บางครั้งมันอาจดูราวกับว่าเจ้ากาลังนาความจริ งไปปฏิบตั ิ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว
ธรรมชาติของการกระทาของเจ้าไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้ากาลังทาเช่นนั้นอยู่
ผูค้ นมากมายมีหนทางใดหนทางหนึ่งในประพฤติกรรมภายนอกทั้งหลาย อาทิเช่น
การมีความสามารถที่จะตัดครอบครัวและอาชีพการงานของพวกเขาทิ้งและทาหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่วง
และดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าพวกเขากาลังปฏิบตั ิความจริงอยู่ อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าไม่ทรงระลึกได้ว่าพวกเขากาลังปฏิบตั ิความจริ ง
หากทุกสิ่งที่เจ้าทามีสิ่งจูงใจส่วนตัวอยู่เบื้องหลังการกระทานั้นและถูกปลอมปน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้กาลังปฏิบตั ิความจริ ง เจ้าเพียงกาลังจัดแสดงการประพฤติอย่างฉาบฉวย พูดอย่างตรงๆ
ได้ว่าการประพฤติของเจ้าคงจะถูกกล่าวโทษโดยพระเจ้า มันจะไม่ได้รับการสรรเสริ ญหรือจดจาโดยพระองค์
เมื่อทาการชาแหละเรื่ องนี้เพิ่มเติม เจ้าก็กาลังทาชัว่ และการประพฤติของเจ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามพระเจ้า จากภายนอก
เจ้าไม่ได้กาลังขัดจังหวะหรือรบกวนสิ่งใดและเจ้าก็ยงั ไม่ได้ทาความเสียหายแท้จริงหรือล่วงละเมิดความจริ งใดๆ

มันดูเหมือนจะมีเหตุผลและสมเหตุสมผล
ถึงกระนั้นแก่นแท้ของการกระทาของเจ้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาชัว่ และการต้านทานพระเจ้า ดังนั้น
เมื่อพิจารณาจากพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าควรที่จะกาหนดว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าแล้วหรื อยังและเจ้ากาลังนาความจริ งไปปฏิบตั ิหรื
อไม่โดยการมองดูที่สิ่งจูงใจเบื้องหลังการกระทาของเจ้า
มันไม่ได้ข้นึ กับทรรศนะของมนุษย์ว่าการกระทาของเจ้าคล้อยตามจินตนาการแบบมนุษย์และเจตนาของมนุษย์ห
รื อไม่ หรือว่าการกระทาเหล่านั้นเหมาะสมกับรสนิยมของเจ้าหรือไม่ สิ่งทั้งหลายเช่นนั้นไม่สาคัญเลย
ตรงกันข้าม มันขึ้นอยู่กบั การตรัสของพระเจ้าว่าเจ้ากาลังคล้อยตามน้ าพระทัยของพระองค์หรื อไม่
ว่าการกระทาของเจ้าครองความจริ งความเป็ นจริงหรือไม่
และว่าการกระทาเหล่านั้นเป็ นไปตามข้อพึงประสงค์และมาตรฐานของพระองค์หรื อไม่
การประเมินวัดตัวเจ้าเองกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะถูกต้องแม่นยา
การเปลี่ยนสภาพในอุปนิสยั และการนาความจริงมาปฏิบตั ิไม่ใช่เรื่ องเรี ยบง่ายและง่ายดายอย่างที่ผคู้ นจินตนาการ
เจ้าเข้าใจถึงการนี้ในตอนนี้หรื อไม่? เจ้ามีประสบการณ์ใดๆ กับการนี้หรือไม่? เมือ่ พูดถึงแก่นแท้ของปัญหา
พวกเจ้าอาจไม่เข้าใจมัน การเข้าสู่ของพวกเจ้าได้เป็ นไปโดยผิวเผินอย่างเกินควร พวกเจ้าวิ่งวุ่นดาเนินงานทั้งวัน
จากรุ่ งอรุณจนถึงพลบค่า ตื่นแต่เช้าตรู่ และเข้านอนดึก
ถึงกระนั้นเจ้าก็ยงั ไม่สัมฤทธิ์การเปลี่ยนสภาพในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้า
และเจ้าไม่สามารถจับความเข้าใจได้ว่าการเปลี่ยนสภาพเช่นนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
นี่หมายถึงการเข้าสู่ของเจ้านั้นตื้นเขินเกินไป ใช่หรื อไม่? ไม่ว่าเจ้าจะได้เชื่อพระเจ้ามานานเพียงใด
พวกเจ้าอาจไม่สานึกรับรู ้ถงึ แก่นแท้และสิ่งทั้งหลายที่ลึกซึ้งที่เกีย่ วข้องกับการสัมฤทธิ์การเปลี่ยนสภาพในอุปนิสั
ย เจ้ารู ้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงสรรเสริ ญเจ้าหรื อไม่? อย่างน้อยที่สุด
เจ้าจะรู ้สึกมัน่ คงเป็ นพิเศษหรื อเป็ นธรรมดาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา
และเจ้าจะรู ้สึกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาและให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าและทรงพระราชกิจในตัวเจ้า
ขณะที่เจ้ากาลังทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง ขณะที่เจ้ากาลังทางานใดๆ ในพระนิเวศของพระเจ้า
การประพฤติของเจ้าจะเข้ากันได้อย่างกลมเกลียวกับพระวจนะของพระเจ้า
และทันทีที่เจ้าได้รับประสบการณ์ในระดับใดระดับหนึ่งแล้ว
เจ้าจะรู ้สึกว่าวิธีที่เจ้ากระทาการในอดีตนั้นค่อนข้างจะเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
หากหลังจากที่ได้รับประสบการณ์เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เจ้ารู ้สึกว่าสิ่งทั้งหลายบางอย่างที่เจ้าได้ทาในอดีตไม่เหมาะสม และเจ้าไม่พึงพอใจกับสิ่งเหล่านั้น
และรู ้สึกว่าโดยแท้จริงแล้วไม่มีความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เจ้าได้ทาเลย

เช่นนั้นแล้วนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เจ้าได้ทานั้นได้ถูกกระทาไปในการต้านทานพระเจ้า
เป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่าการปรนนิบตั ิของเจ้าเต็มไปด้วยการเป็ นกบฏ
การต้านทานและหนทางแห่งการกระทาของมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “สิ่งใดที่ควรรู้เกี่ยวกับการแปลงสภาพอุปนิสัยของคนเรา” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 384
ในการวัดว่าผูค้ นสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้หรื อไม่ สิ่งสาคัญที่จะต้องมองดูก็คือว่า
พวกเขาอยากได้อยากมีสิ่งอันใดที่ฟุ้งเฟ้อจากพระเจ้าบ้างหรื อไม่ และมองดูว่าพวกเขามีสิ่งจูงใจแอบแฝงหรื อไม่
หากผูค้ นกาลังสร้างข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้าอยู่เสมอ นั่นก็พิสูจน์ว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก็ตาม หากเจ้าไม่สามารถรับมันไว้ได้จากพระเจ้า ไม่สามารถแสวงหาความจริ ง
กาลังพูดจาจากการให้เหตุผลแบบอัตนัยของตัวเจ้าเองอยู่เสมอ และรู ้สึกอยู่เสมอว่าตัวเจ้าเท่านั้นที่ถูก
และถึงขั้นยังคงมีความสามารถในการกังขาพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าจะตกอยู่ในปัญหารุ มเร้า
ผูค้ นดังกล่าวโอหังทีส่ ุดและเป็ นกบฏต่อพระเจ้า
ผูค้ นที่สร้างข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้าเสมอนั้นไม่มีวนั สามารถเชื่อฟังพระองค์ได้อย่างแท้จริง
หากเจ้าสร้างข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้า นี่ยอ่ มพิสูจน์ว่า เจ้ากาลังสร้างข้อตกลงกับพระเจ้า
ว่าเจ้ากาลังเลือกความคิดของตัวเจ้าเอง และกาลังปฏิบตั ิตนไปตามความคิดของเจ้าเอง ในการนี้ เจ้าทรยศพระเจ้า
และปราศจากความเชื่อฟัง การสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้านั้นช่างไร้สานึก หากเจ้าเชื่ออย่างแท้จริ งว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมจะไม่กล้าที่จะสร้างข้อเรี ยกร้องต่อพระองค์
ทั้งเจ้าย่อมจะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสร้างข้อเรียกร้องทั้งหลายต่อพระองค์
ไม่ว่าข้อเรี ยกร้องเหล่านั้นจะมีเหตุผลหรือไม่ หากเจ้ามีความเชื่อที่แท้จริ งและเชื่อว่าพระองค์คือพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมไม่มีตวั เลือกใดนอกจากการนมัสการและเชื่อฟังพระองค์ ผูค้ นวันนี้ไม่เพียงมีตวั เลือกเท่านั้น
แต่ถึงขั้นเรียกร้องให้พระเจ้าทรงกระทาการโดยสอดคล้องกับความคิดทั้งหลายของพวกเขาเอง
พวกเขาเลือกความคิดของพวกเขาเอง และขอให้พระเจ้าทรงกระทาการตามความคิดเหล่านั้น
และพวกเขาไม่พึงประสงค์ให้ตวั เองปฏิบตั ิตนตามพระดาริ ท้งั หลายของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ นั
ภายในตัวพวกเขาจึงไม่มีความเชื่อที่แท้จริ งอยู่ ทั้งยังไม่มีแก่นสารอันใดอยู่ในความเชื่อของพวกเขาเลย
เมื่อเจ้ามีความสามารถที่จะสร้างข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้าให้น้อยลง
ความเชื่อที่แท้จริ งและความเชื่อฟังของเจ้าจะเติบโตขึ้น และเมื่อเทียบกันแล้ว
สานึกรับรู ้ของเจ้าในเรื่ องของเหตุผลก็จะกลายมาเป็ นปกติข้ นึ เช่นกัน บ่อยครั้งเป็ นกรณีที่ว่า
ยิ่งผูค้ นเอนเอียงไปทางเหตุผลมากขึ้นเท่าใด และยิ่งพวกเขาให้เหตุผลอันควรมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยงิ่ จัดการได้ยากมากขึ้นเท่านั้น ไม่เพียงแค่พวกเขามีขอ้ เรียกร้องมากมายเท่านั้น
แต่พวกเขายังได้คืบเอาศอกอีกด้วย เมื่อพึงพอใจในด้านหนึ่ง เมื่อนั้นพวกเขาก็ทาข้อเรียกร้องในอีกด้าน
พวกเขาจาเป็ นที่จะต้องพึงพอใจในทุกด้าน และหากพวกเขาไม่พงึ พอใจ พวกเขาก็เริ่มร้องทุกข์คร่ าครวญ
และพิจารณาตัวพวกเขาเองว่าไร้หนทาง ต่อมาพวกเขารู ้สึกว่าเป็ นหนี้และเสียใจ และพวกเขาหลัง่ น้ าตาอันขมขืน่
และต้องการที่จะตาย อะไรคือประโยชน์ในการนั้น? การนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้หรื อไม่? และดังนั้น

ก่อนที่บางสิ่งเกิดขึ้น เจ้าต้องชาแหละธรรมชาติของเจ้าเอง—สิ่งใดอยู่ภายในนั้น สิ่งใดที่เจ้าชอบ
และสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ดว้ ยข้อเรี ยกร้องของเจ้า
ผูค้ นบางคนที่เชื่อว่าพวกเขาครองขีดความสามารถและพรสวรรค์บางอย่าง ต้องการเสมอที่จะเป็ นผูน้ า
และที่จะอยู่เหนือผูอ้ ื่น และดังนั้นพวกเขาจึงเรี ยกร้องให้พระเจ้าทรงใช้พวกเขา
และหากพระเจ้าไม่ทรงใช้พวกเขา พวกเขาก็พูดว่า “พระเจ้า เหตุใดพระองค์ไม่ทรงโปรดปรานข้าพระองค์?
ขอทรงใช้ขา้ พระองค์ให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ ข้าพระองค์รับประกันว่า
ข้าพระองค์จะสละตัวข้าพระองค์เองเพื่อพระองค์” แรงจูงใจเช่นนั้นถูกต้องหรื อไม่?
เป็ นสิ่งดีที่จะสละเพื่อพระเจ้า แต่ความเต็มใจของพวกเขาที่จะสละเพื่อพระเจ้าอยู่ลาดับที่สอง
ในหัวใจของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาชอบก็คือสถานะ—การนั้นคือสิ่งที่พวกเขามุ่งเน้น
หากเจ้ามีความสามารถที่จะเชื่อฟังอย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้ว เจ้าย่อมจะติดตามพระองค์ดว้ ยหนึ่งหัวใจและจิตใจ
โดยไม่คานึงถึงว่าพระองค์ทรงใช้เจ้าหรื อไม่ และจะมีความสามารถที่จะสละเพื่อพระองค์
โดยไม่คานึงถึงว่าเจ้ามีสถานะอันใดหรือไม่
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะครองสานึกรับรู ้และเป็ นใครคนหนึ่งที่เชื่อฟังพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ามากเกินไป” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 385
ท่าทีเพียงอย่างเดียวที่สิ่งทรงสร้างควรมีต่อพระผูส้ ร้างของมันก็คือท่าทีของความเชื่อฟัง
ท่าทีของความเชื่อฟังแบบปราศจากเงื่อนไข
นี่คือบางสิ่งซึ่งผูค้ นบางคนในทุกวันนี้อาจไร้ความสามารถที่จะยอมรับ พวกเขากล่าวว่า
“นี่ปราศจากเงื่อนไขได้อย่างไร? พระวจนะของพระเจ้าจาเป็ นต้องสมเหตุสมผลเสมอ
และพระองค์ทรงจาเป็ นต้องมีเหตุผลหนึ่งเสมอสาหรับการทาสิ่งทั้งหลาย
พระเจ้าจาเป็ นเสมอที่จะต้องให้หนทางแก่ผคู้ นในการรอดชีวิต
พระเจ้าจาเป็ นเสมอที่จะต้องปฏิบตั ิอย่างสมเหตุสมผลและยุติธรรม
และพระองค์ไม่ทรงสามารถเพิกเฉยต่อความรู ้สึกของมนุษย์” หากเจ้ามีความสามารถที่จะเปล่งคาพูดเหล่านี้
และในข้อเท็จจริ งนั้น เจ้าคิดแบบนี้ ถ้าอย่างนั้น เจ้าก็ย่อมห่างไกลจากการที่จะสามารถเชื่อฟังพระเจ้า
ในขณะที่มนุษย์ได้รับการจัดเตรี ยมให้และได้รับการให้น้ าโดยพระวจนะของพระเจ้า ในข้อเท็จจริ งแล้ว
มนุษย์ก็กาลังตระเตรี ยมสาหรับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอยู่เช่นกัน สิ่งนั้นอาจจะเป็ นสิ่งใดหรื อ? สิ่งนั้นก็คือ
การมีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์การนบนอบอันสมบูรณ์ปราศจากเงื่อนไขต่อพระเจ้าในท้ายที่สุด ซึ่ง ณ จุดนั้น
ตัวเจ้าซึ่งเป็ นสิ่งทรงสร้างนี้ย่อมจะได้ไปถึงมาตรฐานที่พึงประสงค์แล้ว บางคราว
พระเจ้าทรงจงใจทาสิ่งทั้งหลายที่ไม่ลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้า ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เจ้าต้องการ
หรื อซึ่งถึงขั้นปรากฏว่าสวนทางกับหลักการทั้งหลาย สวนทางกับความรูส้ ึกมนุษย์ สภาวะความเป็ นมนุษย์
หรื ออารมณ์อ่อนไหวทั้งหลาย
ทิ้งให้เจ้าไร้ความสามารถที่จะยอมรับสิ่งที่พระเจ้าทรงทาเหล่านั้นและไร้ความสามารถที่จะเข้าใจ
ไม่ว่าเจ้ามองมันในหนทางใด มันก็ไม่ดูเหมือนว่าถูกต้อง เจ้าก็เพียงแค่ไม่สามารถยอมรับมัน และเจ้ารู ้สึกว่า
สิ่งที่พระองค์ทรงทานั้นไม่สมเหตุสมผลก็เท่านั้นเอง
ดังนั้นแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าในการทาสิ่งเหล่านี้คอื อะไรเล่า? นั่นก็คือเพื่อที่จะทดสอบเจ้า
เจ้าไม่มีความจาเป็ นต้องเสวนาถึงวิธีและเหตุผลทั้งหลายของสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทาไป
ทั้งหมดที่เจ้าจาเป็ นต้องทาก็คือธารงรักษาความเชื่อของเจ้าที่ว่า พระองค์ทรงเป็ นความจริ ง และระลึกรู ้ว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างของเจ้า ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของเจ้า นี่สูงส่งกว่าความจริงทั้งมวล
สูงส่งกว่าสติปัญญาทางโลกทั้งมวล กว่าสิง่ ที่เรี ยกว่าศีลธรรม จริยธรรมของมนุษย์ ความรู ้ การศึกษา
ปรัชญาหรื อวัฒนธรรมตามประเพณีของมนุษย์ และถึงขั้นสูงส่งกว่าความเสน่หาหรื อความเป็ นเพื่อน
หรื อสิ่งที่เรี ยกว่าความรักระหว่างผูค้ น—สูงส่งกว่าสิ่งอื่นใดโดยสมบูรณ์ หากเจ้าไม่สามารถเข้าใจการนี้
เช่นนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็วเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า
เจ้าย่อมง่ายต่อการที่จะกบฏและออกนอกลู่นอกทางไปก่อนการกลับใจใหม่และการระลึกรู ้วา่ พระเจ้าทรงควรค่า

ทีจ่ ะรักเพียงใด และนัยสาคัญของพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อเจ้าในที่สุด หรื อที่ยงิ่ แย่กว่านั้นก็คือ
เจ้าอาจจะสะดุดล้มเพราะมัน…โดยไม่คานึงว่าบุคคลหนึ่งได้เชื่อในพระเจ้ามานานเท่าไร
ถนนสายที่พวกเขาได้เดินทางล่องมานั้นยาวเท่าไร
พวกเขาได้ทางานไปมากเท่าไรและกี่หน้าที่แล้วที่พวกเขาได้ปฏิบตั ิไป
คราวนี้ท้งั หมดล้วนได้กาลังตระเตรี ยมพวกเขาเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว นัน่ คือ
เพื่อให้เจ้ามีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์การนบนอบอันสมบูรณ์ปราศจากเงื่อนไขต่อพระเจ้าในท้ายที่สุด
ดังนั้นแล้ว “ปราศจากเงือ่ นไข” หมายถึงสิ่งใดหรื อ?
มันหมายถึงการเพิกเฉยต่อการมีเหตุผลอันควรส่วนตัวทั้งหลายของเจ้า
การเพิกเฉยต่อการให้เหตุผลตามข้อเท็จจริง และการไม่ต่อล้อต่อเถียงเกี่ยวกับสิ่งใด กล่าวคือ
เจ้าเป็ นสิ่งทรงสร้างหนึ่งและเจ้าไม่มีค่าคู่ควร เมื่อเจ้าต่อล้อต่อเถียงกับพระเจ้า เจ้าอยู่ในตาแหน่งที่ผิดไปแล้ว
ครั้นเจ้าพยายามที่จะให้เหตุผลกับตัวเจ้าเองต่อพระเจ้า เจ้าก็อยู่ในตาแหน่งที่ผิดไปอีกครั้ง
เมื่อเจ้าโต้เถียงกับพระเจ้า เมื่อเจ้าต้องการที่จะถามถึงเหตุผลว่าทาไม
ต้องการที่จะคิดให้ออกว่าอันที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
หากเจ้าไม่สามารถเชื่อฟังโดยปราศจากความเข้าใจมาก่อน
และจะนบนอบก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนสาหรับเจ้าเท่านั้น เจ้าย่อมอยู่ในตาแหน่งที่ผิดไปอีกครั้ง
เมื่อตาแหน่งที่เจ้าอยู่ในนั้นมันผิด ความเชื่อฟังที่เจ้ามีต่อพระเจ้านั้นสมบูรณ์กระนั้นหรื อ?
เจ้าใช่หรื อไม่ใช่สิ่งทรงสร้างในพระหฤทัยของพระเจ้า?
เจ้ากาลังปฏิบตั ิต่อพระเจ้าดัง่ ที่พระเจ้าควรทรงได้รับการปฏิบตั ิหรื อไม่?
ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงหรื อไม่? ไม่ เจ้าไม่ได้กาลังทา
ซึ่งในกรณีน้นั เองที่พระเจ้าไม่ทรงระลึกถึงเจ้า
สิ่งใดหรื อที่สามารถทาให้เจ้ามีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์ความเชื่อฟังที่สมบูรณ์ปราศจากเงือ่ นไขต่อพระเจ้า?
การนี้สามารถได้รับประสบการณ์ได้อย่างไร? นัยหนึ่งนั้น
พึงต้องมีมโนธรรมและสานึกแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติอยู่สกั นิด อีกนัยหนึ่งนั้น
ในขณะที่เจ้ากาลังทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง ทุกๆ
แง่มุมของความจริ งต้องได้รับความเข้าใจเพื่อที่เจ้าอาจเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า บางครั้ง
ขีดความสามารถของมนุษย์น้ นั ตกหล่นไป
และมนุษย์ไม่มีความแข็งแกร่งหรื อกาลังวังชาที่จะเข้าใจความจริ งทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีอยูส่ ิ่งหนึ่ง นัน่ ก็คือ
เจ้าต้องมีท่าทีที่เชื่อฟังเสมอ โดยไม่คานึงถึงสภาพแวดล้อม ผูค้ น เหตุการณ์
และสิ่งทั้งหลายที่มาสู่เจ้าโดยไม่คาดฝันและที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการไว้แล้ว

จงอย่าถามเหตุผลว่าทาไม—เจ้าต้องมีท่าทีน้ี หากแม้แต่ท่าทีน้ีก็ยงั เกินกว่าที่เจ้าจะมีได้
และเจ้าก็แค่พร้อมอยู่เป็ นนิตย์กบั
“ฉันจาเป็ นต้องพิจารณาว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกาลังทาอยูน่ ้ นั ชอบธรรมตามความเป็ นจริง
พวกเขาพูดว่าพระเจ้าคือความรัก ถ้างั้นก็มาดูกนั ว่ามีความรักอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงกาลังทากับฉันหรื อไม่
และอันที่จริ งแล้ว นี่คอื ความรักหรือไม่”
หากเจ้ากาลังตรวจสอบอยู่เสมอว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกาลังทาอยูน่ ้ นั สนองต่อมาตรฐานทั้งมวล
กาลังมองตรงที่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกาลังทานั้นเป็ นสิ่งที่เจ้าชอบหรื อไม่
หรื อถึงขั้นมองว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกาลังทานั้นทาตามสิ่งที่เจ้าเชื่อว่าเป็ นความจริ งหรื อไม่
เช่นนั้นแล้วตาแหน่งของเจ้าก็ผิด และนี่จะนาพาความเดือดร้อนมาสู่เจ้า
ตัดตอนมาจาก “สาหรับเหล่าผูน้ าและคนทางาน การเลือกสรรเส้นทางคือความสาคัญสูงสุด (9)” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 386
การที่ได้ลม้ เหลวและตกต่าหลายครั้งไม่ใช่สิ่งที่แย่ อีกทั้งไม่ใช่การถูกเปิ ดโปง ไม่ว่าเจ้าจะถูกจัดการ ถูกตัดแต่ง
หรื อถูกเปิ ดโปง เจ้าต้องจดจาการนี้ไว้ตลอดเวลา กล่าวคือ
การถูกเปิ ดโปงไม่ได้หมายความว่าเจ้ากาลังถูกกล่าวโทษ การถูกเปิ ดโปงเป็ นเรื่ องที่ดี
มันเป็ นโอกาสเหมาะที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าที่จะได้รู้จกั ตัวเจ้าเอง
มันสามารถนาพาการเปลี่ยนเกียร์มาสู่ประสบการณ์ชีวิตของเจ้า หากปราศจากมันแล้ว
เจ้าจะไม่มีท้งั โอกาสเหมาะ ภาวะ
อีกทั้งบริ บทที่จะสามารถเข้าถึงความเข้าใจความจริ งเกี่ยวกับความเสื่อมทรามของเจ้า
หากเจ้าสามารถมารู ้จกั สิ่งทั้งหลายภายในตัวเจ้า
แง่มุมเหล่านั้นทั้งหมดที่ซ่อนเร้นอยู่ลึกภายในตัวเจ้าซึ่งยากลาบากที่จะระลึกได้และลาบากยากเย็นที่จะพลิกแผ่น
ดินค้นหา เช่นนั้นแล้ว นี่ก็เป็ นเรื่ องที่ดี การที่สามารถรู ้จกั ตัวเจ้าเองได้อย่างแท้จริ งนั้น
เป็ นโอกาสเหมาะที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าที่จะกลับตัวเสียใหม่และกลายเป็ นคนใหม่
มันเป็ นโอกาสเหมาะที่ดีที่สุดสาหรับเจ้าที่จะได้มาซึ่งชีวิตใหม่ ทันทีที่เจ้ารู ้จกั ตัวเจ้าเองอย่างแท้จริ ง
เจ้าจะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อความจริ งกลายเป็ นชีวิตของคนเรา มันเป็ นสิ่งล้าค่าอย่างแท้จริง
และเจ้าจะกระหายความจริ งและเข้าสู่ความเป็ นจริ ง นี่ช่างเป็ นสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่อะไรเช่นนี้!
หากเจ้าสามารถจับความเข้าใจโอกาสเหมาะนี้ และทบทวนตัวเจ้าเองอย่างจริ งจังตั้งใจ
และได้รับความรู ้อนั ถ่องแท้เกี่ยวกับตัวเจ้าเองเมื่อใดก็ตามที่เจ้าล้มเหลวหรื อตกต่า เช่นนั้นแล้ว
ในท่ามกลางความเป็ นลบและความอ่อนแอ เจ้าจะสามารถกลับขึ้นมายืนได้
ทันทีที่เจ้าได้ขา้ มธรณีประตูน้ีไปแล้ว เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะสามารถก้าวครั้งใหญ่ไปข้างหน้าและเข้าสู่ความจริงความเป็ นจริ งได้
หากเจ้าเชื่อในอธิปไตยของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จาเป็ นที่จะต้องเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน
ไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ที่ดีหรื อแย่ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้แบบแผน
ไม่ใช่ว่าใครบางคนกาลังจงใจกดดันบีบคั้นเจ้าหรื อเล็งเป้ามาที่เจ้า
การนี้ท้งั หมดได้รับการจัดการเตรียมการโดยพระเจ้า เหตุใดพระเจ้าจึงทรงจัดวางเรี ยบเรียงสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด?
นั่นไม่ใช่เพื่อเปิ ดเผยเจ้าว่าเจ้าคือใครหรื อเพือ่ เปิ ดโปงเจ้า การเปิ ดโปงเจ้าไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง
เป้าหมายคือการทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมและช่วยเจ้าให้รอด พระเจ้าทรงทาเช่นนั้นอย่างไร?
พระองค์ทรงเริ่ มต้นโดยการทาให้เจ้าตระหนักรู ้ถงึ อุปนิสยั อันเสื่อมทรามของเจ้าเอง
ถึงธรรมชาติและแก่นแท้ของเจ้า ถึงข้อบกพร่ องของเจ้า และถึงสิ่งที่เจ้าขาดพร่ อง
โดยการรู ้จกั สิ่งเหล่านี้และการมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถไล่ตามเสาะหาความจริ งและค่อยๆ สลัดทิง้ อุปนิสยั อันเสื่อมทรามของเจ้า
นี่คือการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมโอกาสเหมาะให้แก่เจ้า เจ้าจาเป็ นที่จะต้องรู ้วิธีคว้าโอกาสเหมาะนี้ไว้
และเจ้าไม่ควรเผชิญหน้าอย่างรุนแรงกับพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเผชิญหน้ากับผูค้ น เรื่ องทั้งหลาย
และสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงจัดการเตรียมการรอบตัวเจ้า จงอย่ารู ้สึกอยู่เนืองนิตย์ว่า
สิ่งทั้งหลายนั้นไม่เป็ นดังที่เจ้าปรารถนาให้เป็ น จงอย่าปรารถนาอยู่เนืองนิตย์ว่าจะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้น
หรื อติเตียนและเข้าใจพระเจ้าผิดอยู่เสมอ หากเจ้ากาลังทาสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองนิตย์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้กาลังได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
และนั่นจะทาให้ลาบากยากเย็นมากสาหรับเจ้าที่จะเข้าสู่ความจริ งความเป็ นจริ ง
สิ่งใดก็ตามที่เจ้าเผชิญที่เจ้าไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ เมื่อเกิดความลาบากยากเย็นขึ้น
เจ้าก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะนบนอบ เจ้าควรเริ่ มโดยการมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอธิษฐานให้มากขึ้น
ด้วยหนทางนั้น ก่อนที่เจ้าจะทันได้รู้ตวั การแปรเปลีย่ นจะเกิดขึ้นในสภาวะภายในของเจ้า
และเจ้าจะมีความสามารถที่จะแสวงหาความจริ งเพื่อแก้ไขปัญหาของเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เจ้าจะมีความสามารถที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า ขณะที่การนี้เกิดขึ้น
ความจริ งความเป็ นจริ งจะกอปรกันขึ้นภายในตัวเจ้า
และนี่คือวิธีที่เจ้าจะก้าวหน้าและก้าวผ่านการแปลงสภาพของสภาวะของชีวิตของเจ้า
ทันทีที่เจ้าได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้ และครองความเป็ นจริ งของความจริงนี้
เจ้าก็ยงั จะครองวุฒิภาวะด้วยเช่นกัน และชีวิตก็มาพร้อมกับวุฒิภาวะ
หากใครคนหนึ่งดารงชีวิตโดยมีพนื้ ฐานอยู่บนอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน เช่นนั้นแล้ว
ไม่สาคัญว่าพวกเขามีใจกระตือรื อร้นหรื อพลังงานมากเพียงใด
พวกเขายังคงไม่สามารถได้รับการพิจารณาได้ว่าครองวุฒิภาวะหรื อชีวิต พระเจ้าทรงพระราชกิจในบุคคลทุกๆ
คน และไม่สาคัญว่าวิธีการของพระองค์คือสิ่งใด ผูค้ น เรื่ อง
และสิ่งของประเภทใดที่พระองค์ทรงใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการปรนนิบตั ิของพระองค์
หรื อว่าพระวจนะของพระองค์มีกระแสพระสุรเสียงประเภทใด
พระองค์ก็เพียงทรงมีเป้าหมายปลายทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ การช่วยเจ้าให้รอด ก่อนที่จะช่วยเจ้าให้รอด
พระองค์ทรงจาเป็ นต้องแปลงสภาพเจ้า ดังนั้นเจ้าจะไม่สามารถทนทุกข์เล็กน้อยได้อย่างไร?
เจ้ากาลังจะต้องทนทุกข์ ความทุกข์น้ีสามารถเกีย่ วข้องกับหลายสิ่งหลายอย่าง บางครั้งพระเจ้าทรงโปรดให้ผคู้ น
เรื่ องราว และสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นรอบๆ เจ้าเพื่อที่เจ้าจะสามารถมารู ้จกั ตัวเจ้าเองได้
มิฉะนั้นแล้วเจ้าอาจจะถูกจัดการ ตัดแต่ง และเปิ ดโปงโดยตรง เหมือนกันไม่มีผิดกับใครบางคนบนเตียงผ่าตัด—
เจ้าต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดบ้างเพื่อบทอวสานที่ดี หากทุกครั้งที่เจ้าได้รับการตัดแต่งและจัดการ

และทุกครั้งที่พระองค์ทรงอุม้ ชูผคู้ น เรื่องทั้งหลาย และสิ่งทั้งหลาย
นั่นปลุกเร้าความรู ้สึกของเจ้าและให้สิ่งชูกาลังแก่เจ้า เช่นนั้นแล้วนี่ก็ถูกต้อง
และเจ้าจะมีวุฒิภาวะและจะเข้าสู่ความจริ งความเป็ นจริ ง หากทุกครั้งที่เจ้าได้รับการตัดแต่งและจัดการ
และทุกครั้งที่พระเจ้าทรงอุม้ ชูสภาพแวดล้อมของเจ้า เจ้าไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรื อความไม่ชูใจแต่อย่างใดเลย
และไม่รู้สึกอะไรเอาเสียเลย และหากเจ้าไม่มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อแสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์
ทั้งไม่อธิษฐานและไม่แสวงหาความจริง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มึนชานักจริ งๆ! หากบุคคลหนึ่งมึนชาเกินไป
และไม่เคยตระหนักรู ้ทางจิตวิญญาณ เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะไม่ทรงมีหนทางที่จะทรงพระราชกิจกับพวกเขา
พระองค์จะตรัสว่า “บุคคลนี้มึนชาเกินไป และได้ถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างดิ่งลึกเกินไป
จงมองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทาไป และความพยายามทั้งหมดที่เราได้ทา
เราได้ทาสิ่งทั้งหลายมากมายนักกับเขา—
แต่เรายังคงไม่สามารถดลหัวใจของเขาหรื อปลุกจิตวิญญาณของเขาให้ตื่นได้ บุคคลนี้จะเดือดร้อน
เขาไม่ง่ายที่จะช่วยให้รอด” หากพระเจ้าทรงจัดการเตรียมการสภาพแวดล้อม ผู้คน เรื่ องทั้งหลาย
และสิ่งทั้งหลายเฉพาะบางอย่างสาหรับเจ้า หากพระองค์ทรงตัดแต่งและทรงจัดการกับเจ้า
และหากเจ้าเรี ยนรู ้บทเรี ยนจากการนี้ หากเจ้าได้เรี ยนรู ้ที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เรี ยนรู ้ที่จะแสวงหาความจริง
และได้รับการให้ความรู ้แจ้งและการให้ความกระจ่างและบรรลุความจริ งโดยไม่รู้ตวั
หากเจ้าได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ได้เก็บเกี่ยวบาเหน็จ
และได้สร้างความก้าวหน้า หากเจ้าเริ่ มมีการจับใจความเล็กน้อยเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
และเจ้าหยุดพร่ าบ่นร้องทุกข์ เช่นนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็จะหมายความว่า
เจ้าได้ต้งั มัน่ ในท่ามกลางบททดสอบของสภาพแวดล้อมเหล่านี้แล้ว และได้ทานทนกับการทดสอบแล้ว
เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้าจะได้กา้ วผ่านความทุกข์ยากสาหัสนี้แล้ว
ตัดตอนมาจาก “การที่จะได้รับความจริง เจ้าต้องเรียนรู้จากผูค้ น เรื่องทั้งหลาย และสิ่งทั้งหลายรอบตัวเจ้า” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ในงานของพวกเขา ผูน้ าและคนทางานทั้งหลายในคริ สตจักรต้องให้ความสนใจกับสองสิ่ง กล่าวคือ
หนึ่งนั้นคือการทางานของพวกเขาโดยสอดคล้องกับหลักธรรมที่กาหนดขึ้นโดยการจัดการเตรี ยมงานทั้งหลายโ
ดยแน่ชดั
ไม่มีวนั ละเมิดหลักธรรมเหล่านั้นและไม่ใช้สิ่งใดก็ตามที่พวกเขาอาจจินตนาการและไม่ใช้แนวคิดอันใดของพว
กเขาเองเป็ นพื้นฐานในงานของพวกเขา ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทา
พวกเขาควรแสดงให้เห็นความกังวลสนใจสาหรับงานของพระนิเวศของพระเจ้า
และให้ผลประโยชน์ท้งั หลายของงานนั้นมาก่อนเสมอ อีกสิ่งหนึ่ง—และการนี้สาคัญยิ่งยวดที่สุด—ก็คือว่า
ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทา
พวกเขาต้องมุ่งความสนใจไปที่การปฏิบตั ิตามการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และทาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการรักษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้มงวด
หากเจ้ายังคงสามารถต่อต้านการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หรื อหากเจ้าปฏิบตั ิตามมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเองอย่างดื้อดึงและทาสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับจินตนาการข
องเจ้าเอง เช่นนั้นแล้วการกระทาของเจ้าก็จะประกอบขึ้นเป็ นการต้านทานพระเจ้าที่รุนแรงทีส่ ุด
การหันหลังของเจ้าให้กบั ความรู ้แจ้งและการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นนิจศีลจะเพียงนาไปสู่ทางตันเท่
านั้น หากเจ้าสูญเสียพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถทางานได้
และต่อให้เจ้าทางานได้สาเร็จด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เจ้าก็จะไม่สาเร็จลุล่วงสิ่งใดเลย
เหล่านี้คือหลักธรรมหลักสองประการที่จะต้องยึดปฏิบตั ิตามในขณะที่ทางานอยู่ กล่าวคือ
หนึ่งนั้นคือการปฏิบตั ิงานของเจ้าโดยสอดคล้องกับการจัดการเตรียมการจากเบื้องบนอย่างเข้มงวด
ตลอดจนการกระทาการโดยสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้ออกโดยเบื้องบน
และอีกประการก็คือการปฏิบตั ิตามการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ภายในตัวเจ้า
ทันทีที่มีการจับความเข้าใจสองประเด็นนี้แล้ว เจ้าจะไม่หมิ่นเหม่เช่นนั้นที่จะทาข้อผิดพลาด
สาหรับพวกเจ้าซึ่งประสบการณ์ในด้านนี้ยงั คงมีขีดจากัดอยูน่ ้ นั
งานของพวกเจ้ามีแนวคิดของพวกเจ้าเองเจือปนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย บางครั้ง
พวกเจ้าอาจไม่เข้าใจความรู ้แจ้งหรื อการทรงนาภายในตัวเจ้าซึ่งมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่บางที
พวกเจ้าก็ปรากฏเหมือนว่าเข้าใจความรู ้แจ้งหรื อการทรงนานั้น แต่พวกเจ้าก็มีแววว่าจะเพิกเฉยต่อการนั้น
เจ้าจินตนาการหรื ออนุมานในลักษณะของมนุษย์อยู่เสมอ โดยกระทาการตามที่เจ้าคิดว่าสมควร
โดยไม่มีความกังวลสนใจในเจตนารมณ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เลย
เจ้าทางานของเจ้าไปตามแนวคิดของเจ้าเองเพียงประการเดียว

โดยพักวางความรู ้แจ้งอันใดจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่เนืองนิจ
การทรงนาภายในจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่เหนือธรรมชาติเลย ในข้อเท็จจริ งนั้น นัน่ เป็ นปกติอย่างมาก
กล่าวคือ ในส่วนลึกของหัวใจของเจ้า เจ้ารู ้ว่านี่คือหนทางอันสมควรที่จะปฏิบตั ิตน และว่านี่เป็ นหนทางที่ดีที่สุด
อันที่จริ งแล้วความคิดนี้คอ่ นข้างชัดเจน ซึ่งไม่ได้มาจากไตร่ ตรองของเจ้า
แต่เป็ นความรู ้สึกจาพวกที่เจ้าได้ทาให้เกิดขึ้นจากเบื้องลึกลงไป
และบางครั้งเจ้าก็ไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าสิ่งใดทาให้เจ้ากระทาการในหนทางนี้
บ่อยครั้งที่การนี้ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และนี่คือวิธีที่การนี้เกิดขึ้นโดยทัว่ ไปที่สุดในผูค้ นส่วนใหญ่
แนวคิดของคนเราเองบ่อยครั้งมาจากการคิดและการพิจารณา และล้วนแต่เจือปนด้วยเจตจานงของตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับว่ามีดา้ นใดซึ่งคนเราสามารถค้นหาผลประโยชน์ของตนเองได้ในนั้น
และว่าข้อได้เปรี ยบใดที่บางสิ่งอาจมีให้กบั ตนเอง ทุกการตัดสินใจของมนุษย์มีสิ่งเหล่านี้อยูภ่ ายใน อย่างไรก็ตาม
การทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่มีทางบรรจุการเจือปนเช่นนั้นเลย
จาเป็ นที่จะต้องให้ความสนใจอย่างระมัดระวังต่อการทรงนาหรื อความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นปัญหาที่เป็ นกุญแจสาคัญ
เจ้าต้องระมัดระวังเพื่อที่จะจับความเข้าใจการทรงนาหรื อความรู ้แจ้งนั้น ผูค้ นซึ่งชอบที่จะใช้สมองของพวกเขา
และชอบที่จะกระทาการตามแนวคิดของพวกเขาเอง
เป็ นผูท้ ี่หมิ่นเหม่ที่สุดที่จะพลาดการทรงนาหรื อความรู ้แจ้งเช่นนั้น
มีผูน้ าและคนทางานในจานวนที่เพียงพอให้ความสนใจต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังพระวิญญาณบริ สุทธิ์ยาเกรงพระเจ้าและไล่ตามเสาะหาความจริ งอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
เพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยและเพื่อเป็ นพยานต่อพระองค์อย่างถูกต้องเหมาะสม
คนเราควรเจาะลึกงานของตนสาหรับองค์ประกอบของการเจือปนและความตั้งใจ
และแล้วจึงลองพยายามที่จะดูว่า มีงานมากเพียงใดที่ได้รับแรงจูงใจจากแนวคิดของมนุษย์
มีมากเพียงใดที่เกิดจากความรู ้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมีมากเพียงใดที่พอ้ งกับพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าต้องตรวจสอบคาพูดและความประพฤติของเจ้าเองเป็ นนิตย์และในทุกสถานการณ์
การปฏิบตั ิอยู่เนืองนิจในลักษณะนี้จะวางเจ้าไว้บนร่ องครรลองที่ถูกต้องของการรับใช้พระเจ้า
จาเป็ นที่จะต้องครองความจริงหลายประการเพือ่ สัมฤทธิ์การรับใช้พระเจ้าในหนทางที่อยู่ในแนวเดียวกับเจตนาร
มณ์ของพระองค์ มีเพียงหลังจากที่พวกเขาได้เข้าใจความจริ งแล้ว
และมีความสามารถที่จะระลึกรู ้สิ่งที่อุบตั ิข้ นึ จากแนวคิดของพวกเขาเอง
และสิ่งที่บ่งบอกว่าอะไรสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเท่านั้น ผูค้ นจึงจะมีความสามารถที่จะหยัง่ รู ้ได้

พวกเขามีความสามารถที่จะระลึกได้ถึงราคีของมนุษย์
ตลอดจนสิ่งที่เป็ นความหมายของการปฏิบตั ิตนไปตามความจริง
มีเพียงเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะรู ้วิธีนบนอบได้อย่างปราศจากราคีมากขึ้น หากปราศจากความจริ ง
ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่ผคู้ นจะปฏิบตั ิการหยัง่ รู ้ บุคคลที่สับสนมึนงงอาจเชื่อในพระเจ้าทั้งชีวิตของเขา
โดยไม่รู้ว่าการให้ความเสื่อมทรามของตัวเขาเองถูกเปิ ดเผยนั้นหมายความว่าอย่างไร
หรื อการต้านทานพระเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไร เพราะเขาไม่เข้าใจความจริ ง
ความคิดนั้นไม่มีอยู่ในความรู ้สึกนึกคิดของเขาเสียด้วยซ้ า
ความจริ งอยู่เกินเอื้อมถึงสาหรับผูค้ นที่มีขีดความสามารถต่าเกินไป
ไม่สาคัญว่าเจ้าสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความจริ งกับพวกเขาอย่างไร พวกเขาก็ยงั คงไม่เข้าใจ
ผูค้ นเช่นนั้นสับสนมึนงง ในความเชื่อของพวกเขา ผูค้ นที่สับสนมึนงงไม่สามารถให้คาพยานต่อพระเจ้าได้
พวกเขาสามารถเพียงแค่ทาการปรนนิบตั ิได้เล็กน้อยเท่านั้น
เพื่อที่จะลุล่วงพระราชกิจที่พระองค์ไว้วางพระทัยมอบหมายไว้
จาเป็ นที่จะต้องจับใจความหลักธรรมสองประการนี้
คนเราต้องยึดตามการจัดการเตรี ยมการงานจากเบื้องบนอย่างเคร่งครัด
และต้องให้ความสนใจต่อการเชื่อฟังการทรงนาอันใดจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มีเพียงเมื่อหลักธรรมสองประการนี้ได้รับการจับความเข้าใจแล้วเท่านั้น
งานของคนเราจึงจะสามารถมีประสิทธิผลและน้ าพระทัยของพระเจ้าจึงจะได้รับการสนอง
ตัดตอนมาจาก “หลักธรรมหลักๆ เกี่ยวกับงานสาหรั บผูน้ าและคนทางานทั้งหลาย” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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สิ่งที่เปโตรได้แสวงหาคือ การมารู ้จกั ตัวเขาเองและมองเห็นว่าสิ่งใดที่ได้ถูกเปิ ดเผยในตัวเขา
โดยผ่านทางกระบวนการถลุงของพระวจนะของพระเจ้า
และภายในบททดสอบนานาสารพันซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมสาหรับเขา
เมื่อเขาได้มาเข้าใจตัวเขาเองอย่างแท้จริ ง เปโตรจึงได้ตระหนักว่า เหล่ามนุษย์น้ นั เสื่อมทรามอย่างดิ่งลึกเพียงใด
พวกเขาช่างไร้ค่าและไม่ควรค่าที่จะรับใช้พระเจ้าเพียงใด
และว่าพวกเขาไม่สมควรที่จะดารงชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระองค์
จากนั้นเปโตรจึงทรุ ดลงหมอบราบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในท้ายที่สุดแล้ว เขาก็คิดว่า
“การรู ้จกั พระเจ้าคือสิ่งที่ล้าค่าที่สุด! หากฉันตายไปก่อนที่จะรู ้จกั พระองค์ นั่นคงจะเป็ นความน่าเวทนาเสียจริ ง
ฉันรู ้สึกว่าการรู ้จกั พระเจ้าคือสิ่งที่สาคัญที่สุด มีความหมายที่สุดที่มีอยู่ หากมนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เขาย่อมไม่มีชีวิตและไม่สมควรที่จะดารงชีวิตอยู”่ เมื่อถึงเวลาที่ประสบการณ์ของเปโตรได้ไปถึงจุดนี้
เขาได้มีความรู ้มากขึ้นพอสมควรในเรื่องของธรรมชาติของเขาเอง
และได้รับความเข้าใจค่อนข้างดีเกี่ยวกับธรรมชาติของเขาเอง
ถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่จะอธิบายการนั้นได้อย่างถ้วนทัว่
ในด้านซึ่งน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผคู้ นทุกวันนี้จินตนาการ แต่เปโตรก็ได้ไปถึงสภาวะนี้แล้วโดยแท้ ดังนั้น
เส้นทางของการไล่ตามเสาะหาชีวิตและการบรรลุการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
จึงเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งความเข้าใจอันลึกซึ้งยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเราเองจากภายในถ้อยดารัสของ
พระเจ้า
ตลอดจนการจับใจความแง่มุมทั้งหลายของธรรมชาติของคนเราและบรรยายธรรมชาติของคนเราเป็ นคาพูดอย่าง
ถูกต้องแม่นยา การเข้าใจชีวิตเดิมของคนเราอย่างถ้วนทัว่ —ชีวิตซึ่งมีธรรมชาติเดิมเยี่ยงซาตานนั้น—
หมายถึงการทีไ่ ด้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ซ่งึ พระเจ้าทรงพึงประสงค์ หากความรูข้ องเจ้ายังไม่ได้ไปถึงจุดนี้
แต่เจ้ากล่าวอ้างว่ารู ้จกั ตัวเจ้าเองและพูดว่าเจ้าได้รับชีวิตแล้ว เช่นนั้นแล้ว เจ้าไม่ได้เพียงแค่กาลังคุยโวหรอกหรื อ?
เจ้าไม่รู้จกั ตัวเจ้าเอง อีกทั้งเจ้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าคือสิ่งใดเมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า
ว่าเจ้าได้บรรจบกับมาตรฐานของการเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริงหรือไม่
หรื อว่าเจ้ายังคงมีองค์ประกอบเยี่ยงซาตานกี่อย่างภายในตัวเจ้า เจ้ายังคงไม่ชดั เจนเกี่ยวกับว่าเจ้าเป็ นของใคร
และเจ้าไม่มีการรู ้จกั ตนเองแต่อย่างใดเลยเสียด้วยซ้ า—ดังนั้นแล้ว
เจ้าจะสามารถครองเหตุผลเมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร? เมื่อเปโตรกาลังไล่ตามเสาะหาชีวิตอยู่น้ นั
เขามุ่งเน้นไปที่การเข้าใจตัวเขาเองและการแปลงสภาพอุปนิสัยของเขาตลอดครรลองแห่งบททดสอบของเขา
และเขาเพียรพยายามที่จะรู ้จกั พระเจ้า และสุดท้ายแล้ว เขาก็คิดว่า

“ผูค้ นต้องแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าในชีวิต การรู ้จกั พระองค์คือสิ่งสาคัญวิกฤติที่สุด
หากฉันไม่รู้จกั พระเจ้า เช่นนั้นแล้ว ฉันก็ย่อมไม่สามารถหยุดพักอย่างสันติสุขได้เมื่อฉันตาย
ทันทีที่ฉันรู ้จกั พระองค์ หลังจากนั้นหากพระเจ้าทรงให้ฉนั ต้องตาย เช่นนั้นแล้ว
ฉันย่อมจะยังคงรูส้ ึกปลาบปลื้มที่สุดที่จะทาเช่นนั้น ฉันจะไม่ร้องทุกข์คร่ าครวญแม้แต่น้อย
และทั้งชีวิตของฉันย่อมจะได้รับการทาให้ลุล่วงไปแล้ว” เปโตรไม่มีความสามารถที่จะได้รบั ความเข้าใจระดับนี้
หรื อไปถึงจุดนี้ได้ทนั ทีหลังจากที่เขาได้เริ่ มที่จะเชื่อในพระเจ้า
เขาจาเป็ นที่จะต้องก้าวผ่านบททดสอบมากมายมหาศาลเสียก่อน
ประสบการณ์ของเขาจาเป็ นที่จะต้องไปถึงหลักชัยเฉพาะ
และเขาจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจตัวเขาเองอย่างครบบริ บรู ณ์
ก่อนที่เขาจะสามารถสานึกรับรู ้คุณค่าของการรู ้จกั พระเจ้า เพราะฉะนั้น เส้นทางที่เปโตรรับเอาไว้น้ นั
จึงเป็ นเส้นทางของการได้รับชีวิตและของการถูกทาให้มีความเพียบพร้อม
นี่คือแง่มุมซึ่งมุง่ เน้นที่การปฏิบตั ิแบบเฉพาะเจาะจงของเขาเป็ นหลัก
พวกเจ้าทั้งหมดกาลังเดินอยู่บนเส้นทางใด?
หากนั่นไม่ใช่บนระดับเดียวกับของเปโตรในด้านของการแสวงหาชีวิต การเข้าใจตัวเจ้าเอง และการรู ้จกั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ย่อมไม่ใช่กาลังเดินบนเส้นทางของเปโตรในวันเหล่านี้ ผูค้ นส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะแบบนี้
กล่าวคือ “เพื่อที่จะได้รับพระพร เราต้องสละตัวเองเพื่อพระเจ้าและจ่ายราคาให้กบั พระองค์
เพื่อที่จะได้รับพระพร เราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้า
เราต้องทาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบความไว้วางใจเราให้เสร็จสิ้น และปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี”
การนี้ได้รับอิทธิพลโดยเจตนาที่จะได้รับพระพร
ซึ่งเป็ นตัวอย่างของการสละตัวเองจนหมดสิ้นเพื่อจุดประสงค์ของการได้มาซึ่งบาเหน็จรางวัลจากพระเจ้าและได้
รับมงกุฎ ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีความจริงในหัวใจของพวกเขา และแน่นอนว่าความเข้าใจของพวกเขานั้น
เพียงแค่ประกอบไปด้วยคาพูดที่เป็ นคาสอนไม่กี่คาที่พวกเขาโอ้อวดทุกที่ที่พวกเขาไป
เส้นทางของพวกเขานั้นคือของเปาโล ความเชื่อของผูค้ นเช่นนั้นคือบทบาทของการตรากตราทางานเป็ นนิตย์
และลึกลงไปแล้วพวกเขารู ้สึกว่า ยิ่งพวกเขาทามากขึ้นเท่าใด
นั่นก็จะยิ่งเป็ นการพิสูจน์มากขึ้นเท่านั้นถึงความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้า
ว่ายิ่งพวกเขาทามากขึ้นเท่าใด แน่นอนว่าพระองค์กย็ ิ่งจะพึงพอพระทัยมากขึ้นเท่านั้น
และว่ายิ่งพวกเขาทามากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะยิ่งสมควรมากขึ้นเท่านั้นที่จะได้รับการมอบมงกุฎเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และแน่นอนว่าจะได้พระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดในพระนิเวศของพระเจ้า

พวกเขาคิดว่าหากพวกเขาสามารถสู้ทนความทุกข์ ทาการประกาศ และตายเพื่อพระคริ สต์ได้
หากพวกเขาสามารถพลีอุทิศชีวิตของพวกเขาเองได้
และหากพวกเขาสามารถทาหน้าที่ท้งั หมดซึ่งพระเจ้าได้ทรงไว้วางใจมอบหมายให้พวกเขาจนครบบริ บูรณ์ได้
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาย่อมจะอยู่ในหมู่ผทู้ ี่ได้รับการอวยพรมากที่สุดของพระเจ้า—
บรรดาผูท้ ี่ได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่ที่สุด—และเช่นนั้นแล้ว ย่อมจะได้รับมอบมงกุฎอย่างแน่นอน
แน่นอนว่านี่คอื สิ่งที่เปาโลจินตนาการและสิ่งที่เขาแสวงหา นั่นคือเส้นทางอันแน่ชดั ที่เขาเดิน
และนั่นอยู่ภายใต้การนาของความคิดที่ว่า เขาทางานเพื่อรับใช้พระเจ้า
ความคิดและเจตนาเหล่านั้นไม่มีจุดกาเนิดมาจากธรรมชาติเยี่ยงซาตานหรอกหรื อ?
มันก็เป็ นเหมือนเหล่ามนุษย์ทางโลก ที่เชื่อว่าในขณะที่อยู่บนแผ่นดินโลกนั้นพวกเขาต้องไล่ตามเสาะหาความรู ้
และว่าเพียงหลังจากที่ได้รับความรู ้แล้วเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถโดดเด่นจากฝูงชน กลายเป็ นพวกเจ้าหน้าที่
และมีฐานะ พวกเขาคิดว่า ทันทีที่พวกเขามีฐานะ พวกเขาสามารถทาให้ความทะเยอทะยานของพวกเขาเป็ นจริง
และนาพาบ้านและธุรกิจของพวกเขาให้สูงขึ้นไปถึงระดับเฉพาะได้
ผูไ้ ม่เชื่อทั้งหมดไม่เดินบนเส้นทางนี้หรอกหรื อ? พวกที่ถูกธรรมชาติเยี่ยงซาตานนี้ครอบงา
สามารถเพียงเป็ นเหมือนเปาโลในความเชื่อของพวกเขาเท่านั้น กล่าวคือ
“ฉันต้องสลัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสละตัวฉันเองเพือ่ พระเจ้า ฉันต้องสัตย์ซื่อเฉพาะพระพักตร์พระองค์
และในที่สุด ฉันจะรับมงกุฎอันสง่างามที่สุดและพระพรอันยิง่ ใหญ่ที่สุด”
นี่คือท่าทีเดียวกับท่าทีของผูค้ นทางโลกที่ไล่ตามเสาะหาสิ่งของทางโลกทั้งหลาย
พวกเขาไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดเลย และตกอยูภ่ ายใต้ธรรมชาติเดียวกัน
เมื่อผูค้ นมีธรรมชาติเยี่ยงซาตานจาพวกนี้ เมื่อออกไปอยู่ในโลก พวกเขาจะเสาะแสวงที่จะได้มาซึ่งความรู ้ ฐานะ
การเรี ยนรู ้ และเพื่อโดดเด่นจากฝูงชน ในพระนิเวศของพระเจ้า
พวกเขาจะเสาะแสวงที่จะสละตัวพวกเขาเองเพื่อพระเจ้า สัตย์ซื่อ
และในที่สุดได้มาซึ่งมงกุฎและพระพรอันยิ่งใหญ่ หากหลังจากที่กลายเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นไม่ครองความจริงและยังไม่ได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว
แน่นอนว่านี่ย่อมเป็ นเส้นทางที่พวกเขาจะอยู่ นี่คือความเป็ นจริงที่ไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธได้
และนั่นคือเส้นทางที่สวนทางอย่างตรงกันข้ามกับเส้นทางของเปโตร
เส้นทางใดหรื อที่พวกเจ้าทั้งหมดอยู่กนั ในปัจจุบนั นี้?
แม้ว่าเจ้าอาจยังไม่ได้วางแผนการที่จะรับเอาเส้นทางของเปาโลไว้
แต่ธรรมชาติของเจ้าก็ได้กาหนดให้เจ้าเดินบนเส้นทางนี้ และเจ้าก็กาลังไปในทิศทางนั้นโดยไม่คานึงถึงตัวเจ้าเอง

แม้ว่าเจ้าต้องการก้าวเท้าไปบนเส้นทางของเปโตร แต่หากเจ้าไม่ชดั เจนถึงวิธีที่จะทาการนั้น เช่นนั้นแล้ว
เจ้าย่อมจะรับเอาเส้นทางของเปาโลไว้โดยไม่ได้ต้งั ใจ นี่คือความเป็ นจริงของสถานการณ์
คนเราควรเดินบนเส้นทางของเปโตรทุกวันนี้อย่างไรกันแน่?
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะจาแนกความต่างระหว่างเส้นทางของเปโตรและเปาโล
หรื อหากเจ้าไม่คนุ้ เคยกับเส้นทางเหล่านั้นเลย เช่นนั้นแล้ว ไม่สาคัญว่าเจ้าจะกล่าวอ้างมากเพียงใด
ว่ากาลังเดินอยู่บนเส้นทางของเปโตร เหล่านั้นก็เป็ นแค่คาพูดที่ว่างเปล่า
ก่อนอื่นเจ้าจาเป็ นต้องมีแนวคิดที่ชดั เจนเกี่ยวกับว่า เส้นทางของเปโตรคืออะไร และเส้นทางของเปาโลคืออะไร
หากเจ้าเข้าใจอย่างแท้จริ งว่าเส้นทางของเปโตรคือเส้นทางของชีวิต
และเป็ นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่ไปสู่ความเพียบพร้อม
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถรู ้และจับความเข้าใจความจริ งและหนทางเฉพาะเจาะจงในการรับเอาเส้นทางของ
เขาไว้ หากเจ้าไม่เข้าใจเส้นทางของเปโตร เช่นนั้นแล้ว
เส้นทางที่เจ้ารับเอาไว้ก็ย่อมจะเป็ นเส้นทางของเปาโลอย่างแน่นอน ด้วยเหตุที่จะไม่มีเส้นทางอื่นสาหรับเจ้า
เจ้าย่อมจะไม่มีตวั เลือก ผูค้ นที่ไม่ครองความจริ งและไม่มีความแน่วแน่
จะพบว่าเป็ นการลาบากยากเย็นที่จะเดินบนเส้นทางของเปโตร สามารถกล่าวได้ว่า
ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยเส้นทางสู่ความรอดและความเพียบพร้อมแก่พวกเจ้าแล้ว
นี่คือพระคุณและการยกให้สูงขึ้นของพระเจ้า และเป็ นพระองค์นั่นเองที่ทรงนาพวกเจ้าไปบนเส้นทางของเปโตร
หากปราศจากการทรงนาและความรู ้แจ้งของพระเจ้า
ย่อมไม่มีผูใ้ ดจะมีความสามารถที่จะรับเอาเส้นทางของเปโตรไว้
ตัวเลือกเดียวเท่านั้นย่อมจะเป็ นการล่องไปตามเส้นทางของเปาโล
เป็ นการติดตามในย่างก้าวของเปาโลสู่การทาลายล้าง ในตอนนั้น
เปาโลไม่ได้รู้สึกว่าเป็ นการผิดที่จะเดินไปบนเส้นทางนั้น เขาเชื่ออย่างเต็มที่ว่าการนั้นถูกต้อง
เขาไม่ได้ครองความจริ ง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เขาไม่ได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั
เขาเชื่อในตัวเขาเองมากเกินไป และรู ้สึกว่าไม่มีประเด็นปัญหาเลยแม้แต่น้อยกับการไปทางนั้น
เขายังคงไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เต็มไปด้วยความมัน่ ใจและมีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูงสุด เมื่อถึงที่สุด
เขาก็ไม่ได้กลับมาสู่สานึกรับรู ้เลย เขายังคงคิดว่าสาหรับเขาแล้ว การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริ สต์ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เปาโลจึงยังคงเดินบนเส้นทางนั้นอย่างต่อเนื่องไปจวบจนวาระสุดท้าย และเมื่อถึงเวลานั้น
เขาก็ได้ถูกลงโทษในท้ายที่สุด ทั้งหมดนั่นก็จบแล้วสาหรับเขา
เส้นทางของเปาโลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมารู ้จกั ตัวเขาเอง
นับประสาอะไรกับการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย เขาไม่เคยวิเคราะห์ธรรมชาติของเขาเองเลย

อีกทั้งเขาก็ไม่ได้รับความรู ้อนั ใดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเป็ น เขาเพียงแค่รู้ว่าเขาเป็ นตัวการหลักในการข่มเหงพระเยซู
เขาไม่ได้มีความเข้าใจเลยแม้แต่น้อยเกี่ยวกับธรรมชาติของเขาเอง และหลังจากที่เสร็จสิ้นงานของเขา
อันที่จริ งเแล้วเปาโลรูส้ ึกว่า เขาคือพระคริ สต์และควรได้รับบาเหน็จ
งานที่เปาโลทานั้นเป็ นเพียงแค่การปรนนิบตั ิที่ทาเพื่อพระเจ้า โดยส่วนตัวแล้วสาหรับเปาโล
แม้ว่าเขาจะได้รับคาวิวรณ์บางอย่างจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่เขาก็ไม่มีความจริ งหรื อชีวิตแต่อย่างใดเลย
เขาไม่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า เขาถูกลงโทษโดยพระเจ้า เหตุใดหรื อจึงกล่าวกันว่า
เส้นทางของเปโตรคือเส้นทางสู่ความเพียบพร้อม? นั่นเป็ นเพราะ ในการปฏิบตั ิของเปโตร
เขาได้วางการเน้นย้าโดยเฉพาะไปที่ชีวิต ไปที่การเสาะแสวงที่จะรู ้จกั พระเจ้า และไปที่การรูจ้ กั ตัวเขาเอง
เขาได้มารู ้จกั ตัวเขาเอง ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะอันเสื่อมทรามของมนุษย์
เรี ยนรู ้เกีย่ วกับข้อบกพร่ องของเขาเอง
และค้นพบสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ผคู้ นควรไล่ตามเสาะหาก็โดยผ่านทางประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับพระราชกิ
จของพระเจ้า เขามีความสามารถที่จะรักพระเจ้าอย่างจริ งใจ เขาเรี ยนรู ้วิธีชดใช้คืนพระเจ้า
เขาได้รับความจริ งอยู่บา้ ง และเขาครองความเป็ นจริงที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
จากสรรพสิ่งทั้งปวงที่เปโตรกล่าวในช่วงระหว่างบททดสอบของเขา สามารถเห็นได้ว่า โดยแท้น้ นั
เขาคือผูท้ ี่มีความเข้าใจมากที่สุดกี่ยวกับพระเจ้า
เพราะเขาได้มาเข้าใจความจริ งมากมายเหลือเกินจากพระวจนะของพระเจ้า เส้นทางของเขาจึงสว่างขึ้นเรื่ อยๆ
และอยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ หากเปโตรไม่ได้ครองความจริ งนี้ เช่นนั้นแล้ว
เส้นทางที่เขารับเอาไว้น้ นั ก็ย่อมจะไม่สามารถถูกต้องได้เช่นนั้น
ตัดตอนมาจาก “วิธีเดินบนเส้นทางของเปโตร” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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เปโตรได้สัตย์ซื่อต่อเรามาหลายปี กระนั้นเขาก็ไม่เคยบ่น อีกทั้งไม่ได้มีการร้องทุกข์คร่ าครวญใดๆ
แม้แต่โยบก็ไม่เทียบเท่าเขา และตลอดยุคทั้งหลาย บรรดาธรรมิกชนทัง้ หมดก็ได้ออ่ นด้อยกว่าเปโตร
เขาไม่เพียงพยายามรู ้จกั เราเท่านั้น
แต่ก็ได้มารู ้จกั เราในระหว่างเวลาที่ซาตานได้กาลังกระทาการตามกลอุบายอันเล่หล์ วงของมันอีกด้วย
นี่ได้นาทางให้เปโตรรับใช้เรานานหลายปี เป็ นไปตามเจตจานงของเราเสมอ และด้วยเหตุผลนี้
เขาจึงไม่เคยได้ถูกซาตานใช้หาประโยชน์เลย เปโตรดึงบทเรี ยนจากความเชื่อของโยบ
กระนั้นก็ล่วงรู ้ขอ้ บกพร่ องของโยบอย่างชัดเจนอีกด้วย แม้ว่าโยบได้มีความเชื่ออันยิง่ ใหญ่
แต่เขาขาดความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ
ดังนั้นเขาจึงได้พูดคาพูดหลายคาที่ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็ นจริง
นี่แสดงให้เห็นว่าความรู ้ของโยบนั้นตื้นเขินและไม่สามารถมีความเพียบพร้อมได้ เพราะฉะนั้น
เปโตรจึงได้มงุ่ เน้นไปที่การได้รับสานึกรับรู ้ของวิญญาณเสมอ
และได้ให้ความสนใจต่อการสังเกตการณ์พลังขับเคลื่อนของอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณเสมอ ผลก็คือ
เขาไม่เพียงมีความสามารถที่จะสืบให้แน่ใจในบางสิ่งของความปรารถนาของเราเท่านั้น
แต่ยงั มีความรู ้เล็กน้อยเกี่ยวกับกลอุบายอันเล่หล์ วงของซาตานอีกด้วย ด้วยเหตุน้ี
ความรู ้ของเขาเกี่ยวกับเราจึงได้เติบโตจนยิง่ ใหญ่กว่าความรู ้ของคนอื่นใดตลอดทุกยุค
จากประสบการณ์ของเปโตร มันไม่ยากที่จะเห็นว่าหากมนุษย์ปรารถนาที่จะรู ้จกั เรา
พวกเขาต้องมุ่งเน้นที่การพิจารณาอย่างรอบคอบภายในวิญญาณของพวกเขา เราไม่ได้ขอให้เจ้า “มอบอุทิศ”
จานวนเฉพาะจานวนหนึ่งให้เราภายนอก นี่เป็ นความกังวลรอง หากเจ้าไม่รู้จกั เรา เช่นนั้นแล้ว ความเชื่อ
ความรัก และความจงรักภักดีท้งั หมดที่เจ้าพูดถึงก็เป็ นเพียงสิ่งลวงตา พวกมันเป็ นสิ่งไร้สาระ
และเจ้าจะกลายเป็ นใครบางคนที่ทาการอวดตัวอย่างยิง่ ใหญ่เบื้องหน้าเรา แต่ไม่รู้จกั ตัวเองอย่างแน่นอน
เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้าจะถูกซาตานหลอกให้ติดกับอีกครั้งและไร้ความสามารถที่จะปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระได้
เจ้าจะกลายเป็ นบุตรแห่งความพินาศและเป็ นวัตถุแห่งความย่อยยับ อย่างไรก็ตาม
หากเจ้าเย็นชาและไม่ใส่ใจต่อวจนะของเรา เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ต่อต้านเราอย่างไม่ตอ้ งสงสัย นี่คือข้อเท็จจริ ง
และเจ้าคงจะประสบความสาเร็จที่จะมองทะลุประตูแห่งอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณไปที่พวกวิญญาณมากมายหลาก
หลายซึ่งได้ถูกเราตีสอนไปแล้ว วิญญาณพวกนั้นดวงใดไม่ได้เฉยชา ไม่ใส่ใจและไม่ยอมรับ
เมื่อเผชิญหน้ากับวจนะของเรา? วิญญาณพวกนั้นดวงใดไม่ได้เยาะเย้ยถากถางเกี่ยวกับวจนะของเรา?
วิญญาณพวกนั้นดวงใดไม่ได้พยายามที่จะจ้องจับผิดวจนะของเรา?
วิญญาณพวกนั้นดวงใดไม่ได้ใช้วจนะของเราเป็ น “อาวุธป้องกัน” เพื่อใช้ “ปกป้อง” ตัวเอง?

พวกมันไม่ได้ใช้เนื้อหาสาระของวจนะของเราเป็ นหนทางที่จะรู ้จกั เรา แต่เป็ นเพียงของเล่นให้เล่นด้วยเท่านั้น
ในการนี้ พวกมันไม่ได้กาลังต้านทานเราโดยตรงหรอกหรื อ? วจนะของเราคือผูใ้ ดเล่า?
วิญญาณของเราคือผูใ้ ดเล่า? เราได้ถามคาถามเหล่านี้กบั พวกเจ้าหลายครั้งเหลือเกินแล้ว
กระนั้นพวกเจ้าได้เคยรับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่สูงขึ้นและชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับคาถามเหล่านั้นหรื อไม่?
พวกเจ้าได้เคยมีประสบการณ์กบั พวกมันอย่างแท้จริงหรื อไม่? เราเตือนจาพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า
หากเจ้าไม่รู้จกั วจนะของเรา อีกทั้งไม่ยอมรับวจนะของเรา อีกทั้งไม่นาวจนะของเราไปปฏิบตั ิ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะกลายเป็ นวัตถุแห่งการตีสอนของเราอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้! เจ้าจะกลายเป็ นเหยื่อของซาตานอย่างแน่นอน!
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 8” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้ว่าผูค้ นมากมายเชื่อในพระเจ้า แต่น้อยคนนักที่เข้าใจว่าอะไรคือความหมายของความเชื่อในพระเจ้า
และพวกเขาต้องทาอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า นี่เป็ นเพราะแม้ว่าผูค้ นจะคุน้ เคยกับคาว่า
“พระเจ้า” และวลีท้งั หลาย อาทิ “พระราชกิจของพระเจ้า” แต่พวกเขาก็ไม่รู้จกั พระเจ้า
และพวกเขายิ่งรู ้จกั พระราชกิจของพระองค์น้อยกว่า
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนซึ่งไม่รู้จกั พระเจ้าจะสับสนปนเปในการเชื่อของพวกเขาในพระองค์
ผูค้ นไม่ถือการเชื่อในพระเจ้าเป็ นเรื่ องจริงจัง
และทั้งหมดนี้ก็เป็ นเพราะการที่เชื่อในพระเจ้าเป็ นความไม่คุน้ เคยเกินไป แปลกเกินไปสาหรับพวกเขา
ในหนทางนี้พวกเขาจึงไปไม่ถงึ ข้อเรียกร้องทั้งหลายของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง
หากผูค้ นไม่รู้จกั พระเจ้าและไม่รู้จกั พระราชกิจของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่เหมาะสาหรับการใช้งานโดยพระเจ้าและพวกเขายิ่งไม่มีความสามารถที่จะทาให้สมดัง
น้ าพระทัยของพระองค์ได้ “การเชื่อในพระเจ้า” หมายถึงการเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่องค์หนึ่ง
นี่เป็ นมโนทัศน์ที่เรี ยบง่ายที่สุดเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
การเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่องค์หนึ่งไม่เหมือนกับการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง ตรงกันข้าม
มันเป็ นความเชื่อที่เรี ยบง่ายประเภทหนึ่งซึ่งมีนยั แฝงทางศาสนาที่รุนแรง
ความเชื่อแท้จริ งในพระเจ้าหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:
บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงครองอานาจอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
คนเรามีประสบการณ์กบั พระวจนะของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์
ลบล้างอุปนิสัยเสื่อมทรามของคนเรา ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าและได้มารู ้จกั พระเจ้า
มีเพียงการเดินทางแบบนี้เท่านั้นที่อาจถูกเรียกว่า “ความเชื่อในพระเจ้า”
กระนั้นผูค้ นมักเห็นว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นเรื่ องเรี ยบง่ายและไร้สาระ
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าในหนทางนี้ได้สูญเสียความหมายของความเชื่อในพระเจ้าไปแล้ว
และแม้ว่าพวกเขาอาจจะยังเชื่อต่อไปจนถึงวาระท้ายสุด แต่พวกเขาจะไม่มีวนั ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า
เพราะพวกเขาก้าวย่างไปบนเส้นทางที่ผิด ณ วันนี้
ยังมีพวกผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าตามความหมายของตัวอักษรที่เขียนไว้และหลักคาสอนที่กลวงเป็ นโพรง
พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาขาดแก่นแท้ของการเชื่อในพระเจ้า และพวกเขาไม่สามารถได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า
พวกเขายังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอพระพรแห่งความปลอดภัยและพระคุณที่เพียงพอ พวกเราจงมาหยุดนิ่ง
สงบใจและถามตัวเองว่า เป็ นไปได้ไหมว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นสิ่งทีง่ ่ายที่สุดบนโลกอย่างแท้จริ ง?
เป็ นไปได้ไหมที่การเชื่อในพระเจ้าไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าการได้รับพระคุณมากมายจากพระเจ้า?

ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าโดยที่ไม่รู้จกั พระองค์หรือที่เชื่อในพระเจ้าแต่ยงั คงต่อต้านพระองค์จะมีความสามารถที่จะ
ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง หรื อ?
ตัดตอนมาจาก คานาของ พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ได้รับเอาไว้นับตั้งแต่ที่เขาเริ่ มเชื่อในพระเจ้า? เจ้าได้มารู ้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง?
เจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดเนื่องจากการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า? วันนี้
พวกเจ้าทุกคนรู ้ว่าการเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์น้ นั ไม่ได้เป็ นไปเพื่อความรอดของจิตใจและความอยู่ดีมีสุขของเ
นื้อหนังแต่เพียงประการเดียวเท่านั้น
อีกทั้งไม่ได้เป็ นไปเพื่อการทาให้ชีวิตของเขาบริ บูรณ์ข้นึ โดยผ่านทางการรักพระเจ้า เป็ นต้น ดังที่เป็ นอยู่ขณะนี้
หากเจ้ารักพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของความอยู่ดีมีสุขของเนื้อหนัง หรื อความเพลิดเพลินเพียงชัว่ ครู่
หากเป็ นเช่นนั้นแล้ว แม้ว่าในท้ายที่สุด
ความรักของเจ้าต่อพระเจ้าจะไปถึงจุดสูงสุดและเจ้าไม่ได้รอ้ งขออะไรมากไปกว่านั้น
ความรักนี้ที่เจ้าแสวงหายังคงเป็ นความรักที่เจือปนและไม่เป็ นที่พึงพอพระทัยต่อพระเจ้า
พวกที่ใช้ความรักต่อพระเจ้าเพื่อทาให้การดารงอยู่อนั โฉดเขลาของตนบริ บรู ณ์ข้ นึ และเติมช่องว่างในหัวใจของต
นนั้น คือผูค้ นประเภทที่โลภโมโทสันเพื่อชีวิตที่มีความสบาย
ไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่พยายามที่จะรักพระเจ้าอย่างแท้จริง ความรักประเภทนี้ถกู บีบบังคับ
มันเป็ นการไล่ตามเสาะหาความพึงพอใจทางจิตใจ และพระเจ้าไม่ทรงจาเป็ นต้องมีมนั เช่นนั้นแล้ว
ความรักของเจ้าคือความรักประเภทใดกัน? เจ้ารักพระเจ้าเพื่ออะไร?
มีความรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้ามากเพียงใดภายในตัวเจ้าในขณะนี้?
ความรักของพวกเจ้าส่วนใหญ่คือความรักประเภทที่ได้กล่าวมาแล้ว
ความรักเช่นนั้นสามารถคงไว้ได้เพียงสถานะปัจจุบนั ที่เป็ นอยู่เท่านั้น
มันไม่สามารถบรรลุถงึ สภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งมันก็ไม่สามารถหยัง่ รากลึกในมนุษย์ได้
ความรักประเภทนี้เป็ นดัง่ ดอกไม้ที่เบ่งบานและเหี่ยวเฉาไปโดยไม่ได้ออกดอกออกผลเท่านั้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลังจากที่เจ้าได้รักพระเจ้าแล้วในแบบอย่างเช่นนั้น
หากไม่มีใครสักคนที่จะนาพาเจ้าในเส้นทางข้างหน้า เมื่อนั้น เจ้าก็จะย่อยยับ
หากเจ้าสามารถรักพระเจ้าได้ในช่วงเวลาของการรักพระเจ้าเพียงเท่านั้น
แต่ภายหลังอุปนิสัยของชีวิตของเจ้ายังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะยังคงไม่สามารถหนีพน้ จากภายใต้การปกคลุมแห่งอิทธิพลของความมืด
เจ้าจะยังคงไร้ความสามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการของซาตานและเล่ห์เพทุบายของมัน
ไม่มีใครเยี่ยงบุคคลเช่นนี้จะสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ ในท้ายที่สุดแล้ว
จิตวิญญาณ ดวงจิต และร่ างกายของพวกเขาจะยังคงเป็ นของซาตาน ไม่ตอ้ งสงสัยเกีย่ วกับการนี้เลย
ผูค้ นทุกคนที่ไม่สามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์จะกลับไปยังสถานที่ด้งั เดิมของพ

วกเขา นั่นคือ กลับไปสู่ซาตาน
และพวกเขาจะลงไปที่บึงไฟและกามะถันเพื่อรับการลงโทษขั้นตอนถัดไปจากพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าคือบรรดาผูท้ ี่ละทิ้งซาตานและหนีพน้ จากแดนครอบครองของมัน
พวกเขาถูกนับรวมอย่างเป็ นกิจจะลักษณะท่ามกลางผูค้ นแห่งราชอาณาจักร
นี่คือแบบอย่างที่ผคู้ นแห่งราชอาณาจักรกลายมาเป็ น เจ้าเต็มใจที่จะกลายเป็ นบุคคลประเภทนี้หรื อไม่?
เจ้าเต็มใจที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าเต็มใจที่จะหนีพน้ จากแดนครอบครองของซาตานและกลับสู่พระเจ้าหรื อไม่?
ขณะนี้เจ้าเป็ นของซาตานหรือเจ้าถูกนับรวมท่ามกลางผูค้ นแห่งราชอาณาจักร? สิ่งเหล่านี้ควรที่จะชัดเจนอยู่แล้ว
และไม่จาเป็ นต้องมีการอธิบายต่อไปอีก
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ในอดีต คนจานวนมากได้แสวงหาด้วยความทะเยอทะยานและมโนคติที่หลงผิด
พวกเขาได้แสวงหาอันเนื่องมาจากความหวังทัง้ หลายของพวกเขาเอง เราลองละวางปัญหาเช่นนั้นไว้ชวั่ ขณะ
สิ่งที่มีความสาคัญหลักบัดนี้คือการค้นหาวิธีการปฏิบตั ิที่จะทาให้พวกเจ้าแต่ละคนรักษาสภาวะที่ปกติไว้ได้เฉพา
ะพระพักตร์พระเจ้า และค่อยๆ หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งอิทธิพลของซาตาน
เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า
และดาเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกตามสิ่งที่พระเจ้าทรงขอจากเจ้า
ในหนทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถทาให้เจตนารมณ์ของพระเจ้าลุล่วงได้ คนจานวนมากเชื่อในพระเจ้า
กระนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ และไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ซาตานต้องการ
พวกเขาเชื่อในหนทางที่โง่เขลาและสับสนวุ่นวาย ไปตามกระแสอย่างง่ายดาย
และดังนั้นจึงไม่เคยมีชีวิตเยี่ยงคริสเตียนที่ปกติ ที่มากไปกว่านั้นคือ พวกเขาไม่เคยมีสัมพันธภาพส่วนตัวที่ปกติ
นับประสาอะไรกับสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า จากจุดนี้จึงสามารถมองเห็นได้ว่า
ความยากลาบากทั้งหลายและข้อบกพร่ องทั้งหลายของมนุษย์ และปัจจัยอื่นๆ
ที่สามารถขีดขวางน้ าพระทัยพระเจ้าได้น้ นั มีมากมาย
นี่จึงเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์ยงั ไม่ได้อยู่ในร่ องครรลองที่ถกู ต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้า
อีกทั้งยังไม่ได้เข้าสู่ประสบการณ์ที่แท้จริ งของชีวิตมนุษย์
ดังนั้นแล้วการอยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?
การไปอยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องหมายความว่าเจ้าสามารถสงบใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ตลอดเวล
า และชื่นชมมหาสนิทที่ปกติกบั พระเจ้าได้ ค่อยๆ
รู ้ว่าสิ่งใดที่ขาดพร่ องในมนุษย์และได้รับความรู ้เรื่ องพระเจ้าที่ลึกยิง่ ขึ้นอย่างช้าๆ โดยผ่านทางการนี้
จิตวิญญาณของเจ้าได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่และความรู ้แจ้งใหม่ทุกวัน ความถวิลหาของเจ้าเติบโตขึ้น
เจ้าพยายามเข้าสู่ความจริ ง และมีความสว่างใหม่และความเข้าใจใหม่ทุกวัน เจ้าค่อยๆ
หลุดพ้นจากอิทธิพลของซาตานและเติบโตในชีวิตของเจ้าโดยผ่านทางเส้นทางนี้
ผูค้ นเช่นนั้นได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องแล้ว
จงประเมินประสบการณ์จริ งของเจ้าเองและจงตรวจสอบเส้นทางที่เจ้าได้ไล่ตามเสาะหาในความเชื่อของเจ้า
จงให้ตวั เจ้าเองยึดมัน่ กับเรื่องทั้งหมดนี้ นัน่ คือ เจ้าอยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องหรือไม่?
เจ้าได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของซาตานและจากอิทธิพลของซาตานในเรื่ องใด?
หากเจ้ายังไม่ได้อยู่ในร่องครรลองที่ถูกต้อง เช่นนั้นแล้วพันธะของเจ้ากับซาตานก็ยงั ไม่ได้ถกู ตัดขาด
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ความพยายามของเจ้าที่จะรักพระเจ้าจะนาเจ้าไปสู่ความรักที่แท้จริ ง หนักแน่น

และบริ สุทธิ์หรื อไม่? เจ้ากล่าวว่าความรักของเจ้าต่อพระเจ้านั้นไม่หวัน่ ไหวและจริงใจ
กระนั้นเจ้าก็ยงั ไม่ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของซาตาน เจ้าไม่ได้พยายามที่จะหลอกพระเจ้าหรอกหรื อ?
หากเจ้าปรารถนาที่จะบรรลุสภาวะที่ความรักของเจ้าต่อพระเจ้านั้นไร้ซ่ึงการเจือปน
และเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์และถูกนับรวมท่ามกลางผูค้ นแห่งร
าชอาณาจักร เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะต้องกาหนดตัวเจ้าเองให้อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าเสียก่อน
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ปัญหาทัว่ ไปที่มีอยู่ในทุกคนคือ พวกเขาเข้าใจความจริ ง แต่ลม้ เหลวที่จะนาไปปฏิบตั ิ นี่เป็ นเพราะในด้านหนึ่ง
พวกเขาไม่เต็มใจที่จะยอมจ่ายเพื่อสิ่งนั้น และในอีกด้านหนึ่ง เพราะความรอบรู ้ของพวกเขาขาดพร่ องเกินไป
พวกเขาไร้ความสามารถที่จะมองเห็นความลาบากยากเย็นมากมายของชีวิตประจาวันจากลักษณะที่แท้จริ งของสิ่
งเหล่านั้น และไม่รู้วิธีที่จะปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เพราะประสบการณ์ของผูค้ นตื้นเขินเกินไป
ขีดความสามารถของพวกเขาต่าเกินไป และระดับความเข้าใจความจริ งของพวกเขามีจากัด
พวกเขาจึงไม่มีวิธีการที่จะแก้ไขความลาบากยากเย็นที่พวกเขาเผชิญในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขา
พวกเขาเชื่อในพระเจ้าเพียงด้วยวาจาเท่านั้น และไม่สามารถนาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขาได้
กล่าวคือ พระเจ้าก็คือพระเจ้า ชีวิตก็คือชีวิต และเสมือนว่าผูค้ นไม่มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าในชีวิตของพวกเขา
นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิด เมื่อเชื่อในพระเจ้าเช่นนี้แล้ว
ในความเป็ นจริ งผูค้ นจะไม่ได้รับการทรงรับไว้และได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระองค์ อันที่จริ ง
ไม่ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้ายังไม่มีการแสดงออกอย่างสมบูรณ์
แต่ในทางกลับกันความสามารถของผูค้ นในการรับพระวจนะของพระองค์น้นั เพียงแค่ไม่เพียงพอ
เราสามารถกล่าวได้ว่าแทบไม่มีผใู้ ดปฏิบตั ิตนตามเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้า
แต่ความเชื่อที่พวกเขามีในพระเจ้านั้นเป็ นไปตามความเจตนาของพวกเขาเอง
มโนคติที่หลงผิดทางศาสนาที่พวกเขามีในอดีต และวิถีของพวกเขาเองในการทาสิ่งทั้งหลาย
มีเพียงไม่กี่คนที่กา้ วผ่านการแปลงสภาพภายหลังจากการยอมรับพระวจนะของพระเจ้า
และเริ่ มปฏิบตั ิตนตามน้ าพระทัยของพระองค์ แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับดึงดันในการเชื่อแบบเข้าใจผิดของพวกเขา เมื่อผูค้ นเริ่ มเชื่อในพระเจ้า
พวกเขาเชื่อตามกฎเกณฑ์ตามขนบธรรมเนียมของศาสนา
และพวกเขาใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นตามพื้นฐานปรัชญาสาหรับการดาเนินชีวิตของพวกเขาเองโดยทั้งสิ้
น เราสามารถกล่าวได้ว่านี่เป็ นจริ งในคนเก้าคนจากทุกๆ สิบคน
มีคนน้อยมากที่คิดวางแผนการเป็ นอย่างอื่นและเริ่ มต้นใหม่หลังจากที่เริ่ มเชื่อในพระเจ้า
มนุษยชาติลม้ เหลวที่จะพิจารณาว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นความจริ ง
หรื อล้มเหลวที่จะนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิโดยรับว่าเป็ นความจริ ง
ตัวอย่างเช่น ความเชื่อในพระเยซู ไม่ว่าใครสักคนเพิ่งได้เริ่ มต้นเชื่อหรือได้เชื่อมาเป็ นเวลานานมากแล้ว
ทุกคนเพียงแค่นาพรสวรรค์ใดก็ตามที่พวกเขามีมาใช้ และสาธิตแสดงทักษะใดก็ตามที่พวกเขามี
ผูค้ นเพียงเพิ่มคาสามคาที่ว่า “ความเชื่อในพระเจ้า” นี้ลงในชีวิตตามปกติของพวกเขา
แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุปนิสยั ของพวกเขา

และความเชื่อของพวกเขาในพระเจ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นแม้แต่น้อย
การไล่ตามเสาะหาของพวกเขาทั้งไม่เย็นและไม่ร้อน พวกเขาไม่ได้พูดว่าพวกเขาจะละวางความเชื่อของพวกเขา
แต่พวกเขาก็ไม่ได้ปวารณาตนทั้งหมดให้กบั พระเจ้าเช่นกัน
พวกเขาไม่เคยรักพระเจ้าหรื อเชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริง
ความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาคือส่วนผสมระหว่างของแท้กบั ของเทียม
พวกเขาเข้าหาความเชื่อในพระเจ้าด้วยการปิ ดตาหนึ่งข้างและเปิ ดตาหนึ่งข้าง
และไม่ได้เอาจริ งเอาจังในการปฏิบตั ิตามความเชื่อของพวกเขา
พวกเขาอยู่ในสภาวะของความมึนงงสับสนเช่นนั้นต่อไป และในท้ายที่สุดก็ตายลงอย่างสับสน
ทั้งหมดนั้นเพื่ออะไรกัน? วันนี้ เพื่อเชื่อในพระเจ้าผูท้ รงชีวิตจริ ง เจ้าต้องย่างเท้าไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าไม่ควรแสวงหาเพียงพรเท่านั้น แต่ควรพยายามรักพระเจ้าและรู ้จกั พระเจ้า
เจ้าสามารถดื่มและกินพระวจนะของพระเจ้า พัฒนาความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้า
และมีความรักที่แท้จริ งในพระเจ้า ซึ่งมาจากภายในสุดของหัวใจของเจ้าโดยผ่านทางความรูแ้ จ้งของพระองค์
โดยผ่านทางการแสวงหาแต่ละอย่างของเจ้าเอง กล่าวได้อกี นัยหนึ่ง คือ
เมื่อความรักเพื่อพระเจ้าของเจ้าเป็ นจริงแท้ที่สุด
และไม่มีผูใ้ ดสามารถทาลายหรื อขัดขวางความรักที่เจ้ามีให้กบั พระองค์ได้
ในเวลานี้เองเจ้าจะอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องในความเชื่อของเจ้าในพระเจ้า นี่พิสูจน์ว่าเจ้าเป็ นของพระเจ้า
เพราะหัวใจของเจ้าอยู่ในการทรงครองของพระเจ้าอยู่แล้ว และไม่มีสิ่งอื่นใดสามารถครอบครองเจ้าได้
โดยผ่านทางประสบการณ์ของเจ้า โดยผ่านทางราคาที่เจ้าได้ยอมจ่าย และโดยผ่านทางพระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าสามารถพัฒนาความรักที่ไม่ตอ้ งบังคับเพื่อพระเจ้าได้—และเมื่อเจ้าทาเช่นนั้น
เจ้าจะกลายเป็ นอิสระจากอิทธิพลของซาตาน และจะมาใช้ชีวิตในความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้า
มีเพียงเมื่อเจ้าได้พน้ เป็ นอิสระจากอิทธิพลแห่งความมืดแล้วเท่านั้น
จึงจะสามารถพูดได้ว่าเจ้าได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า ในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า
เจ้าต้องพยายามแสวงหาเป้าหมายนี้ นี่คือหน้าที่ของพวกเจ้าแต่ละคน
ไม่มีพวกเจ้าคนใดที่ควรพึงพอใจกับสถานะของเรื่ องราวเหตุการณ์ในปัจจุบนั
เจ้าไม่สามารถสองจิตสองใจต่อพระราชกิจของพระเจ้า
อีกทั้งเจ้าไม่สามารถมองพระราชกิจของพระเจ้าว่าไม่สาคัญ เจ้าควรนึกถึงพระเจ้าในทุกประการและตลอดเวลา
และทาทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของพระองค์ และเมื่อใดก็ตามที่เจ้าพูดหรื อกระทา
เจ้าควรให้ความสนใจกับพระนิเวศของพระเจ้าก่อนเป็ นอันดับแรก
ด้วยวิธีน้ีเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถได้ดงั พระหทัยของพระเจ้าได้

ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรมีชีวิตเพื่อความจริงเพราะเจ้าเชื่อในพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในความเชื่อที่ผคู้ นมีในพระเจ้า ความผิดอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขาคือพวกเขาเชื่อด้วยวาจาเท่านั้น
และพระเจ้าไม่อยู่ในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขาเลย ผูค้ นทัง้ หมดเชื่อในการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าจริ งๆ
แต่พระเจ้าไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขา ปากของผูค้ นพูดคาอธิษฐานมากมายต่อพระเจ้า
แต่พระเจ้าทรงมีพื้นที่นอ้ ยนิดในหัวใจของพวกเขา และดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทดสอบพวกเขาซ้ าแล้วซ้ าเล่า
เป็ นเพราะว่าผูค้ นไม่บริ สุทธิ์ พระเจ้าจึงไม่ทรงมีทางเลือกอืน่ นอกจากทดสอบพวกเขา
เพื่อที่พวกเขาอาจรู ้สึกละอาย และมารู ้จกั ตัวเองท่ามกลางการทดสอบเหล่านี้ หากไม่เป็ นเช่นนั้น
มนุษยชาติจะกลายเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของทูตสวรรค์ และกลับกลายเป็ นเสื่อมทรามลงเรื่อยๆ
ในกระบวนความเชื่อที่พวกเขามีในพระเจ้า
แต่ละคนปลดทิ้งเจตนาและวัตถุประสงค์ส่วนตัวของพวกเขามากมายภายใต้การชาระให้สะอาดอันไม่มีที่สิ้นสุด
ของพระเจ้า หากไม่เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าคงจะไม่ทรงมีหนทางที่จะใช้บุคคลใด
และคงจะไม่ทรงมีหนทางที่จะทรงพระราชกิจซึ่งพระองค์ควรที่จะทรงทาในผูค้ น
พระเจ้าทรงชาระล้างผูค้ นให้สะอาดเป็ นอันดับแรก และผูค้ นอาจมารู ้จกั ตัวเองโดยผ่านทางกระบวนการนี้
และพระเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงพวกเขา ณ
เวลานั้นเท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงพระราชกิจในชีวิตของพระองค์ในพวกเขา
และด้วยวิธีน้ีเท่านั้นหัวใจของพวกเขาจึงจะหันมาหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ ดังนั้นเราจึงกล่าวว่า
การที่เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เรี ยบง่ายเหมือนกับที่ผคู้ นพูดกัน ตามที่พระเจ้าทอดพระเนตร
หากเจ้ามีเพียงความรู ้แต่ไม่มีพระวจนะของพระองค์เป็ นชีวิต และหากเจ้าถูกจากัดเพียงความรู ้ของเจ้าเองเท่านั้น
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามความจริ งหรื อใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือข้อพิสูจน์ว่าเจ้ายังคงไม่มีหัวใจที่รักพระเจ้า
และแสดงให้เห็นว่าหัวใจของเจ้าไม่ได้เป็ นของพระเจ้า คนเราสามารถรู ้จกั พระเจ้าได้โดยการเชื่อในพระองค์
กล่าวคือ นี่คือเป้าหมายสุดท้าย และเป้าหมายของการไล่ตามเสาะหาของมนุษย์
เจ้าต้องใช้ความพยายามในการใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อให้พระวจนะของพระองค์ผลิดอกออกผลในการปฏิบตั ิของเจ้าได้ หากเจ้ามีเพียงความรู ้เกี่ยวกับคาสอน
เช่นนั้นแล้วความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าจะสูญเปล่า
เฉพาะเมื่อเจ้าปฏิบตั ิและใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระองค์เท่านั้นความเชื่อของเจ้าจึงจะได้รับการพิจารณาว่าคร
บบริ บูรณ์และสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า บนถนนสายนี้ ผูค้ นมากมายสามารถพูดถึงความรู ้มากมาย
แต่เมื่อถึงเวลาตายของพวกเขา ดวงตาของพวกเขาปริ่ มไปด้วยน้ าตา
และพวกเขาเกลียดตัวเองที่เสียเวลาไปทั้งชีวิตและใช้ชีวิตจนแก่เฒ่าเพื่อความสูญเปล่า พวกเขาเพียงเข้าใจคาสอน

แต่ไม่สามารถนาความจริงมาปฏิบตั ิหรื อเป็ นพยานต่อพระเจ้าได้ แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาเพียงวิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ที ยุง่ ราวกับผึ้ง
และเมื่อหมิ่นเหม่ใกล้ความตายเท่านั้นพวกเขาจึงมองเห็นในที่สุดว่าพวกเขาขาดพร่ องคาพยานที่แท้จริ ง
ว่าพวกเขาไม่ได้รู้จกั พระเจ้าเลย และนี่ไม่สายเกินไปหรื อ?
เหตุใดเจ้าจึงไม่ใช้วนั นี้ ให้คมุ้ ค่าและไล่ตามเสาะหาความจริ งที่เจ้ารัก? เหตุใดจึงรอจนถึงวันพรุ่ งนี้เล่า?
หากในชีวิตเจ้าไม่ทนทุกข์เพื่อความจริ งหรือพยายามได้รับความจริ ง อาจเป็ นได้หรื อไม่ว่า
เจ้าปรารถนาที่จะรู ้สึกเสียใจในโมงยามแห่งการตายของเจ้า? หากเป็ นเช่นนั้น เหตุใดหรื อจึงเชื่อในพระเจ้า?
ในความเป็ นจริ ง หากพวกเขาใช้ความทุ่มเทพยายามเพียงแผ่วบางที่สุด
ก็มีเรื่ องมากมายที่ผคู้ นสามารถนาความจริงมาปฏิบตั ิได้ และด้วยการนั้นย่อมทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย
นี่เป็ นเพียงเพราะหัวใจของผูค้ นถูกครอบงาด้วยปี ศาจ จนพวกเขาไม่สามารถปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าได้
และสาละวนเร่ งร้อนอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของพวกเขา และไม่สัมฤทธิ์สิ่งใดเลยในท้ายที่สุด
ด้วยเหตุผลนี้ ผูค้ นจึงทุกข์รอ้ นจากปัญหาและความลาบากยากเย็นอยู่เสมอ
เหล่านี้ไม่ใช่การทรมานของซาตานหรื อ? นี่ไม่ใช่ความเสื่อมทรามของเนื้อหนังหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ควรพยายามที่จะหลอกลวงพระเจ้าโดยลมปาก ตรงกันข้าม เจ้ากลับต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
อย่าหลอกตัวเจ้าเอง—นั่นจะทาไปเพื่ออะไร? เจ้าสามารถได้รับสิ่งใดหรื อ
จากการใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของเจ้าและการดิน้ รนเพื่อผลกาไรและชื่อเสียง?
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรมีชีวิตเพื่อความจริงเพราะเจ้าเชื่อในพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตอนนี้ พวกเจ้าจงไล่ตามเสาะหาในการกลายเป็ นประชากรของพระเจ้า
และจะเริ่ มการเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องทั้งหมดทัง้ มวล
การเป็ นประชากรของพระเจ้าหมายถึงการเข้าสู่ยุคแห่งราชอาณาจักร วันนี้
เจ้าเริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการที่จะเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักร
และชีวิตในอนาคตของพวกเจ้าจะหยุดที่จะหย่อนยานและย่อหย่อนดังที่เคยเป็ นก่อนหน้านี้
การมีชีวิตในแนวทางนั้น ช่างเป็ นไปไม่ได้ที่จะบรรลุมาตรฐานที่พงึ ประสงค์ของพระเจ้า
หากเจ้าไม่รู้สึกถึงความเร่ งด่วนใดๆ เช่นนั้นนี่ก็แสดงว่าเจ้าไม่มีความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตัวเจ้าเอง
แสดงว่าการไล่ตามเสาะหาของเจ้ายุง่ เหยิงและสับสน และเจ้าไม่สามารถทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วงได้
การเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักรหมายถึงการเริ่ มต้นชีวิตของประชากรของพระเจ้า—
เจ้าเต็มใจยอมรับการฝึ กฝนเช่นนั้นหรื อไม่? เจ้าเต็มใจที่จะรู ้สึกถึงสานึกรับรู ้ของความเร่ งด่วนหรื อไม่?
เจ้าเต็มใจที่จะใช้ชีวิตภายใต้การบ่มวินัยของพระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าเต็มใจที่จะใช้ชีวิตภายใต้การตีสอนของพระเจ้าหรื อไม่? เมื่อพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเจ้าและทดสอบเจ้า
เจ้าจะกระทาการอย่างไร? และเจ้าจะทาสิ่งใดเมื่อเผชิญกับข้อเท็จจริ งทุกอย่าง? ในอดีต
การมุ่งเน้นของเจ้าไม่ได้อยู่ที่ชีวิต วันนี้ เจ้าต้องเข้าสู่ความเป็ นจริงของชีวิต
และไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสัยชีวิตของเจ้า
นี่คือสิ่งที่ตอ้ งสัมฤทธิ์ผลโดยประชากรของราชอาณาจักร
บรรดาผูท้ ี่เป็ นประชากรของพระเจ้าต้องครอบครองชีวิต พวกเขาต้องยอมรับการฝึ กฝนของราชอาณาจักร
และไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสัยชีวิตของพวกเขา
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพึงประสงค์จากประชากรของราชอาณาจักร
ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าสาหรับประชากรของราชอาณาจักรมีดงั ต่อไปนี้
1. พวกเขาต้องยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า กล่าวคือ
พวกเขาต้องยอมรับพระวจนะทุกคาที่ตรัสไว้ในพระราชกิจยุคสุดท้ายของพระเจ้า
2. พวกเขาต้องเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักร
3. พวกเขาต้องไล่ตามเสาะหาการทาให้หัวใจของพวกเขาได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้า
เมื่อหัวใจของเจ้าหันเข้าหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้ว และเจ้ามีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ
เจ้าก็จะอาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งอิสรภาพ

ซึ่งหมายถึงเจ้าจะมีชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลและการคุม้ ครองปกป้องของความรักของพระเจ้า
เฉพาะเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลและการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทาให้เจ้าเป็ นของพระเจ้า
4. พวกเขาต้องได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
5. พวกเขาต้องกลายเป็ นการสาแดงพระสิริของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
ห้าประเด็นนี้คือบัญชาของเราสาหรับพวกเจ้า วจนะของเรากล่าวแก่ประชากรของพระเจ้า
และหากเจ้าไม่เต็มใจยอมรับบัญชาเหล่านี้ เราจะไม่บงั คับเจ้า—แต่หากเจ้ายอมรับบัญชาเหล่านั้นอย่างแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า วันนี้ พวกเจ้าเริ่ มยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า
และไล่ตามเสาะหาที่จะกลายเป็ นประชากรของราชอาณาจักรและบรรลุมาตรฐานที่พึงประสงค์ต่อการเป็ นประช
ากรของราชอาณาจักร นี่คือก้าวแรกของการเข้าสู่ หากเจ้าปรารถนาที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มที่
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องยอมรับพระบัญชาทั้งห้าประการนี้
และหากเจ้ามีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์พระบัญชาเหล่านั้นได้ เจ้าก็จะเป็ นที่ถูกพระทัยของพระเจ้า
และแน่นอนว่าพระเจ้าจะทรงใช้เจ้าให้เป็ นประโยชน์ได้เป็ นอย่างมาก
สิ่งที่สาคัญยิ่งยวดในวันนี้คือการเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักร
การเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักรเกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ ก่อนหน้านี้
ไม่มีการพูดคุยเกีย่ วกับชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ แต่วนั นี้ ขณะที่เจ้าเริ่ มการเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักร
เจ้าก็เข้าสู่ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างเป็ นทางการ
ตัดตอนมาจาก “รู้จกั พระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ชีวิตประเภทใดคือชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ?
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณคือชีวิตที่หัวใจของเจ้าหันเข้าหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
และมีความสามารถที่จะใส่ใจต่อความรักของพระเจ้า นั่นคือชีวิตที่เจ้าใช้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
และไม่มีสิ่งอืน่ ใดจับจองหัวใจของเจ้า และเจ้ามีความสามารถที่จะจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในวันนี้
และได้รับการทรงนาโดยความสว่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้เพือ่ ทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง
ชีวิตแบบนั้นซึ่งเป็ นชีวิตระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าคือชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะติดตามความสว่างของวันนี้
เช่นนั้นแล้วระยะห่างก็ได้เปิ ดขึ้นในสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้า—อาจแม้แต่ถึงขั้นรุนแรงก็เป็ นได้—
และเจ้าก็ปราศจากชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ
สัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้าสร้างขึ้นบนรากฐานของการยอมรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้
เจ้ามีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติหรื อไม่? เจ้ามีสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าคือใครคนหนึ่งที่ติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
หากเจ้ามีความสามารถที่จะติดตามความสว่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้
และสามารถจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าภายในพระวจนะของพระองค์ได้
และเข้าสู่พระวจนะเหล่านี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือใครคนหนึ่งที่ติดตามกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หากเจ้าไม่ติดตามกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือใครคนหนึ่งที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ งอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะทรงพระราชกิจภายในบรรดาผูท้ ี่ไม่มีความปรารถนาทีจ่ ะปรับปรุ งตนเอง
และผลก็คือผูค้ นเช่นนั้นไม่มีวนั ที่จะมีความสามารถรวบรวมพละกาลังของพวกเขาได้ และนิ่งเฉยอยู่เรื่ อยไป
วันนี้ เจ้าติดตามกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่? เจ้าอยู่ในกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
เจ้าได้โผล่พน้ จากสภาวะนิ่งเฉยแล้วหรือยัง? บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
ที่ยึดพระราชกิจของพระเจ้าเป็ นรากฐาน และติดตามความสว่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้ —
พวกเขาทั้งหมดล้วนอยู่ในกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หากเจ้าเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าแท้จริ งและถูกต้องอย่างปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย
และหากเจ้าเชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะตรัสว่าอย่างไร
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือใครคนหนึ่งที่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่พระราชกิจของพระเจ้า
และด้วยหนทางนี้เองที่เจ้าจะทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วง

เพื่อเข้าสู่กระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้าต้องมีสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า
และเจ้าต้องกาจัดสภาวะนิ่งเฉยของเจ้าเสียก่อน บางคนติดตามคนหมู่มากอยู่เสมอ
และหัวใจของพวกเขาหลงเจิ่นจากพระเจ้าไกลเกินไป ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีความปรารถนาที่จะปรับปรุ งตนเอง
และมาตรฐานที่พวกเขาไล่ตามเสาะหานั้นต่าเกินไป
การไล่ตามเสาะหาความรักของพระเจ้าและการได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
มีผูค้ นที่เพียงใช้มโนธรรมของตนเพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้า
แต่นี่ไม่สามารถเป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ ยิง่ เจ้าไล่ตามเสาะหามาตรฐานที่สูงขึ้นเท่าใด
ก็จะยิ่งปรองดองกับน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ในฐานะใครคนหนึ่งที่ปกติและที่ไล่ตามเสาะหาที่จะรักพระเจ้า
การเข้าสู่ราชอาณาจักรเพื่อกลายเป็ นหนึ่งในประชากรของพระเจ้าคืออนาคตที่แท้จริ งของพวกเจ้า
และคือชีวิตหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ ค่าและมีนัยสาคัญมากที่สุด ไม่มีผูใ้ ดได้รับพระพรมากไปกว่าพวกเจ้า
เหตุใดเราจึงกล่าวเช่นนี้? เนื่องจากพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนัง
และพวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อซาตาน แต่วนั นี้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า
และมีชีวิตอยู่เพื่อทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า นี่จึงเป็ นเหตุผลที่เรากล่าวว่าชีวิตของพวกเจ้ามีนัยสาคัญมากที่สุด
เฉพาะผูค้ นกลุ่มนี้ซ่งึ ถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตที่มีนัยสาคัญมากที่สุด นั่นคือ
ไม่มีใครอีกเลยในแผ่นดินโลกที่มีความสามารถที่จะใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายเช่นนั้นได้
เนื่องจากเจ้าถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าและได้รับการฟูมฟักโดยพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้นคือ
เพราะความรักของพระเจ้าที่มีแก่เจ้า พวกเจ้าได้จบั ความเข้าใจชีวิตที่แท้จริ งและรู ้วิธีใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุด
นี่ไม่ได้เป็ นเพราะการไล่ตามเสาะหาของพวกเจ้านั้นดี แต่เป็ นเพราะพระคุณของพระเจ้า
พระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็ นผูเ้ ปิ ดดวงตาแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้า
และพระวิญญาณของพระเจ้าต่างหากที่ได้สัมผัสหัวใจของพวกเจ้า
โดยประทานโชคอันดีงามให้พวกเจ้าที่มายังเบื้องพระพักตร์พระองค์
หากพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้ให้ความรู ้แจ้งแก่พวกเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าคงจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับพระเจ้าได้
อีกทั้งคงไม่อาจเป็ นไปได้ที่เจ้าจะรักพระเจ้า
ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าได้สัมผัสหัวใจของผูค้ น
ทาให้หัวใจของพวกเขาได้หันเข้าหาพระเจ้า บางครั้ง เมื่อเจ้ากาลังชื่นชมกับพระวจนะของพระเจ้า
จิตวิญญาณของเจ้าได้รับการสัมผัส และเจ้ารู ้สึกว่าเจ้าไม่สามารถทาสิ่งใดได้นอกจากรักพระเจ้า
รู ้สึกว่ามีพละกาลังมหาศาลภายในตัวเจ้า และรู ้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่เจ้าไม่สามารถละไว้ได้ หากเจ้ารู ้สึกเช่นนี้

เช่นนั้นเจ้าก็ได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว
และหัวใจของเจ้าก็ได้หันเข้าหาพระเจ้าทั้งหมดแล้ว และเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วกล่าวว่า “โอ้พระเจ้า
พวกเราได้รับการลิขิตไว้ล่วงหน้าอย่างแท้จริงและได้รับเลือกสรรโดยพระองค์
พระสิริของพระองค์มอบความภาคภูมิให้ขา้ พระองค์
และข้าพระองค์รู้สึกเป็ นเกียรติที่ได้เป็ นหนึ่งในประชากรของพระองค์
ข้าพระองค์จะยอมสละสิ่งใดก็ตามและมอบสิ่งใดก็ตามเพื่อทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
และจะอุทิศขวบปี ท้งั หมดของข้าพระองค์รวมถึงความพยายามของทั้งช่วงชีวิตแด่พระองค์”
เมื่อเจ้าอธิษฐานเช่นนี้ ก็จะมีความรักที่ไม่สิ้นสุดและการเชื่อฟังอย่างแท้จริงต่อพระเจ้าในหัวใจของเจ้า
เจ้าเคยมีประสบการณ์เฉกเช่นนี้หรื อไม่? หากผูค้ นได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าบ่อยครั้ง
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็เต็มใจเป็ นอย่างยิ่งที่จะอุทิศตนเองแก่พระเจ้าในการอธิษฐานของพวกเขาว่า “โอ้พระเจ้า!
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมองเห็นวันแห่งพระสิริของพระองค์
และข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์—
ไม่มีสิ่งใดที่มีค่าหรือมีความหมายไปมากกว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์
และข้าพระองค์ไม่ได้มีความพึงปรารถนาแม้แต่น้อยที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อซาตานและเนื้อหนัง
พระองค์ทรงฟูมฟักข้าพระองค์โดยการทาให้ขา้ พระองค์สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในวันนี้”
เมื่อเจ้าได้อธิษฐานด้วยวิธีน้ี เจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้าทาอะไรไม่ได้นอกจากมอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า
รู ้สึกว่าเจ้าต้องได้รับพระเจ้า
และรู ้สึกว่าเจ้าคงจะเกลียดที่จะตายโดยปราศจากการได้รับพระเจ้าขณะที่เจ้ามีชีวิตอยู่
การได้กล่าวอธิษฐานเช่นนั้นออกไป จะมีพละกาลังอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อยภายในตัวเจ้า
และเจ้าจะไม่รู้ว่าพละกาลังนั้นมาจากที่ใด ในหัวใจของเจ้าจะมีพลังทีไ่ ร้ขีดจากัด
และเจ้าจะมีสานึกรับรู ้ว่าพระเจ้าทรงดีงามยิง่ นัก และสานึกรับรู ้ว่าพระองค์ทรงควรค่าต่อการรัก
นี่คือเมื่อเจ้าจะได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้า
บรรดาผูค้ นที่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นล้วนได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้า
สาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้าบ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายบังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา
พวกเขามีความสามารถที่จะทาได้ตามปณิธานของพวกเขาและเต็มใจที่จะรับพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์
ความรักต่อพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาหนักแน่นมากขึ้น
หัวใจของพวกเขาได้หันเข้าหาพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์ พวกเขาไม่ได้คานึงถึงครอบครัว โลก
ความยุ่งเหยิงทั้งหลาย หรื ออนาคตของพวกเขา และพวกเขาเต็มใจที่จะอุทิศความพยายามของทั้งชีวิตแด่พระเจ้า

บรรดาผูท้ ี่ได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้า คือผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
และผูค้ นที่มีความหวังถึงการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “รู้จกั พระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 397
ความสาคัญหลักในการติดตามพระเจ้าคือ ทุกสิ่งควรเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้
กล่าวคือ ไม่ว่าเจ้าจะกาลังไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตหรื อการทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วง
ทุกสิ่งควรมีศูนย์กลางอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้
หากสิ่งที่เจ้าสื่อสารและไล่ตามเสาะหาไม่ได้มีศูนย์กลางอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือคนแปลกหน้าต่อพระวจนะของพระเจ้า
และสูญเสียพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างสิ้นเชิง
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์คือผูค้ นที่ติดตามรอยพระบาทของพระองค์
ไม่ว่าสิ่งที่เจ้าเข้าใจมาก่อนนั้นจะมหัศจรรย์และบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใด พระเจ้าก็ไม่ทรงต้องประสงค์สิ่งนั้น
และหากเจ้าไร้ความสามารถที่จะละสิ่งเหล่านั้นได้
เช่นนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็ นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการเข้าสู่ของเจ้าในอนาคต
บรรดาผูท้ ี่มีความสามารถที่จะติดตามความสว่างปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ก็ได้รับพระพร
ผูค้ นในยุคก่อนๆ ยังได้ติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
แต่กระนั้นก็ดีพวกเขาก็ไม่สามารถติดตามได้จนถึงวันนี้ นี่คือพระพรของผูค้ นในยุคสุดท้าย
บรรดาผูท้ ี่สามารถติดตามพระราชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
และผูท้ ี่มีความสามารถที่จะติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าได้
เฉกเช่นที่พวกเขาติดตามพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะนาทางพวกเขาไปยังที่ใด—
เหล่านี้คือผูค้ นที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ไม่ติดตามพระราชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ยงั ไม่ได้เข้าสู่พระราชกิจแห่งพระวจนะของพร
ะเจ้า และไม่ว่าพวกเขาจะทางานมากมายเพียงใด หรื อความทุกข์ของพวกเขาใหญ่หลวงเพียงใด
หรื อพวกเขาวิ่งวุ่นดาเนินงานมากเพียงใด สิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายอะไรกับพระเจ้า
และพระองค์จะไม่ชมเชยพวกเขา วันนี้
บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้านั้นอยู่ในกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกที่เป็ นคนแปลกหน้าต่อพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ต่างอยู่นอกกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้รับการชมเชยจากพระเจ้า
การปรนนิบตั ิที่เลิกร้างจากถ้อยดารัสปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
คือการปรนนิบตั ิที่เกิดจากเนื้อหนังและมโนคติที่หลงผิด
และเป็ นไปไม่ได้ที่การนั้นจะสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
หากผูค้ นมีชีวิตอยู่ท่ามกลางมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา

เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถทาสิ่งใดที่เหมาะต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ และแม้ว่าพวกเขาจะรับใช้พระเจ้า
พวกเขาก็รับใช้ในท่ามกลางจินตนาการและมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา
และไม่สามารถรับใช้ตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
บรรดาผูท้ ี่ไร้ความสามารถที่จะติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
และบรรดาผูท้ ี่ไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าก็ไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้
พระเจ้าทรงต้องประสงค์การปรนนิบตั ิซ่งึ เป็ นที่ถูกพระทัยของพระองค์เอง
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์การปรนนิบตั ิที่เป็ นมโนคติที่หลงผิดและเนื้อหนัง
หากผูค้ นไม่สามารถติดตามขั้นตอนของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางมโนคติที่หลงผิด การปรนนิบตั ิของผูค้ นเช่นนั้นขัดจังหวะและรบกวน
และการปรนนิบตั ิเช่นนั้นดาเนินขัดแย้งกับพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
พวกที่ไร้ความสามารถที่จะติดตามรอยพระบาทของพระเจ้าจึงไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้
พวกที่ไร้ความสามารถที่จะติดตามรอยพระบาทของพระเจ้ามักจะต่อต้านพระเจ้าเป็ นส่วนใหญ่
และไม่สามารถเข้ากันได้กบั พระเจ้า “การติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์” หมายถึง
การทาความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในวันนี้
การมีความสามารถที่จะกระทาการอันสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ปัจจุบนั ของพระเจ้า
การมีความสามารถที่จะเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าของวันนี้
และการเข้าสู่ที่สอดคล้องกับถ้อยดารัสใหม่ล่าสุดของพระเจ้า
นี่คือใครคนหนึ่งที่ติดตามพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และอยู่ในกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
ผูค้ นเช่นนั้นไม่เพียงสามารถรับการสรรเสริ ญจากพระเจ้าและมองเห็นพระเจ้าเท่านั้น
แต่ยงั สามารถรู ้ถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้าจากพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้าได้
และสามารถรับรู ้มโนคติที่หลงผิดและการไม่เชื่อฟังของมนุษย์และธรรมชาติและเนื้อแท้ของมนุษย์จากพระราช
กิจล่าสุดของพระองค์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังมีความสามารถที่จะค่อยๆ
สัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสยั ของพวกเขาในระหว่างการปรนนิบตั ิของพวกเขา
เฉพาะผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นคือบรรดาผูท้ ี่มีความสามารถที่จะได้รับพระเจ้า
และเป็ นผูท้ ี่ได้พบหนทางที่แท้จริ งโดยแท้
พวกที่ถูกขจัดโดยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือผูค้ นที่ไม่สามารถติดตามพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้า
และผูท้ ี่กบฏต่อพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้า
ที่ผคู้ นเช่นนั้นต่อต้านพระเจ้าอย่างเปิ ดเผยเป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงกระทาพระราชกิจใหม่
และเพราะพระฉายาของพระเจ้าไม่เหมือนกับในมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา—โดยผลของสิ่งนี้

พวกเขาจึงต่อต้านพระเจ้าอย่างเปิ ดเผยและพิพากษาพระเจ้า ซึ่งส่งผลให้พระเจ้าทรงเกลียดและปฏิเสธพวกเขา
การครอบครองความรู ้เกีย่ วกับพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้าไม่ใช่เรื่ องง่าย
แต่หากผูค้ นมีจิตใจที่จะเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าและแสวงหาพระราชกิจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะมีโอกาสเห็นพระเจ้า และจะมีโอกาสได้รับการทรงนาใหม่ล่าสุดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกที่ต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้าโดยเจตนา
จะไม่สามารถรับความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อการทรงนาของพระเจ้าได้ ด้วยเหตุน้ี
การที่ผคู้ นจะสามารถได้รับพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้าหรื อไม่น้นั ขึ้นอยูก่ บั พระคุณของพระเจ้า
ขึ้นอยู่กบั การไล่ตามเสาะหาของพวกเขา และขึ้นอยู่กบั เจตนาของพวกเขา
ตัดตอนมาจาก “รู้จกั พระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บรรดาผูท้ ี่มีความสามารถที่จะเชื่อฟังถ้อยดารัสปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้รับพระพร
ไม่สาคัญว่าพวกเขาเคยเป็ นอย่างไรหรือพระวิญญาณบริ สุทธิ์เคยทรงพระราชกิจอย่างไรภายในพวกเขา—
บรรดาผูท้ ี่ได้รับพระราชกิจล่าสุดของพระเจ้านั้นเป็ นผูท้ ี่ได้รับพระพรมากที่สุด
และพวกที่ไร้ความสามารถที่จะติดตามพระราชกิจล่าสุดในวันนี้จะถูกขจัด
พระเจ้าทรงต้องประสงค์บรรดาผูท้ ี่มีความสามารถที่จะยอมรับความสว่างใหม่
และพระองค์ทรงต้องประสงค์บรรดาผูท้ ี่ยอมรับและรู ้จกั พระราชกิจล่าสุดของพระองค์
เหตุใดจึงมีคากล่าวที่ว่าเจ้าต้องเป็ นผูร้ ักษาพรหมจารี บริ สุทธิ์?
ผูร้ ักษาพรหมจารี บริ สุทธิ์มีความสามารถที่จะแสวงหาพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และเข้าใจสิ่งใหม่ๆ
ได้ และยิ่งไปกว่านั้น มีความสามารถที่จะละมโนคติที่หลงผิดเก่าๆ และเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้ได้
ผูค้ นกลุ่มนี้ทยี่ อมรับพระราชกิจใหม่ล่าสุดของวันนี้ ได้รับการลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าก่อนยุคต่างๆ
และเป็ นผูค้ นที่ได้รับพระพรมากที่สุด พวกเจ้าได้ยนิ พระสุรเสียงของพระเจ้าโดยตรง
และเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้า และอื่นๆ ทัว่ สวรรค์และแผ่นดินโลก และตลอดยุคสมัยต่างๆ
ไม่มีใครได้รับพระพรมากไปกว่าพวกเจ้า ซึ่ งเป็ นผูค้ นกลุ่มนี้ ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะพระราชกิจของพระเจ้า
เพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าและการทรงเลือกสรรของพระเจ้า และเพราะพระคุณของพระเจ้า
หากพระเจ้ามิได้ตรัสและดารัสพระวจนะของพระองค์
สภาพเงื่อนไขของพวกเจ้าจะเป็ นเหมือนที่เป็ นอยู่ทุกวันนี้หรื อไม่? ด้วยเหตุน้ี
ขอให้พระสิริและการสรรเสริ ญทั้งปวงจงมีแด่พระเจ้า เพราะทั้งหมดนี้เป็ นเพราะพระเจ้าทรงฟูมฟักเจ้า
เมื่อรู ้เช่นนี้แล้ว เจ้าจะยังคงนิ่งเฉยอยู่ได้หรื อไม่?
พละกาลังของเจ้ายังไร้ความสามารถที่จะฉุดเจ้าขึ้นมาได้ใช่หรื อไม่?
ที่เจ้ามีความสามารถที่จะยอมรับการพิพากษา การตีสอน การประหาร
และกระบวนการถลุงของพระวจนะของพระเจ้า และยิง่ ไปกว่านั้น
มีความสามารถที่จะยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า ได้รับการลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้ามาก่อนยุคสมัยต่างๆ
แล้ว และด้วยเหตุน้ี เจ้าจึงต้องไม่เศร้าหมองมากเกินไปเมื่อเจ้าถูกตีสอน
ไม่มีใครสามารถพรากพระราชกิจซึ่งพระองค์ได้กระทาในตัวพวกเจ้า และพระพรที่ประทานแก่เจ้าไปได้
และไม่มีใครสามารถพรากสิ่งทั้งหมดที่ได้ประทานแก่พวกเจ้าไปได้
ผูค้ นของศาสนาไม่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับพวกเจ้าได้เลย
พวกเจ้าไม่ได้ครอบครองความเชี่ยวชาญอย่างใหญ่หลวงในพระคัมภีร์และไม่ได้มีทฤษฎี ทางศาสนา
แต่เนื่องจากพระเจ้าทรงทางานในตัวพวกเจ้าแล้ว พวกเจ้าจึงได้รับมากกว่าใครตลอดยุคสมัยต่างๆ—

และนี่คือพระพรทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเจ้า เพราะการนี้พวกเจ้าจึงต้องมอบอุทิศแด่พระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น
และจงรักภักดีต่อพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพระเจ้าทรงฟูมฟักเจ้า เจ้าจึงต้องเพิ่มความพยายามของเจ้า
และต้องเตรี ยมวุฒิภาวะของเจ้าให้พร้อมที่จะรับพระบัญชาของพระเจ้า
เจ้าต้องตั้งมัน่ ในสถานที่ที่พระเจ้าประทานให้เจ้า ต้องไล่ตามเสาะหาในการเป็ นหนึ่งในประชากรของพระเจ้า
ต้องยอมรับการฝึ กฝนของราชอาณาจักร ได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
และในท้ายที่สุดก็ได้กลายเป็ นพยานอันรุ่ งโรจน์ตอ่ พระเจ้า เจ้าครอบครองความแน่วแน่เหล่านี้หรื อไม่?
หากเจ้าครอบครองความแน่วแน่เช่นนั้น ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็มนั่ ใจได้ว่าจะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
และจะได้เป็ นพยานอันรุ่งโรจน์ต่อพระเจ้า เจ้าควรเข้าใจว่าพระบัญชาหลักกาลังได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
และกาลังกลายเป็ นพยานอันรุ่ งโรจน์ต่อพระเจ้า นี่คือน้ าพระทัยของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “รู้จกั พระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์” ใน
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พระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้คือพลังของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และความรู ้แจ้งที่ต่อเนื่องของมนุษย์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ระหว่างช่วงเวลานี้คือแนวโน้มของพระราชกิจแห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วแนวโน้มของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้คอื อะไร?
ก็คือการเป็ นผูท้ รงนาผูค้ นไปสู่พระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้ และไปสู่ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ
มีหลายขั้นตอนในการเข้าสู่ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ ได้แก่
1. ก่อนอื่น เจ้าต้องเทหัวใจของเจ้าลงในพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าต้องไม่ไล่ตามเสาะหาพระวจนะของพระเจ้าในอดีต
และต้องไม่นามาศึกษาหรื อเปรียบเทียบกับพระวจนะของวันนี้
เจ้าต้องเทใจของเจ้าลงในพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์แทน
หากมีผูค้ นที่ยงั คงปรารถนาจะอ่านพระวจนะของพระเจ้า หนังสือทางจิตวิญญาณ หรื อเรื่ องราวอื่นๆ
ของการเทศนาจากในอดีต และผูท้ ี่ไม่ติดตามพระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็เป็ นผูค้ นทีโ่ ง่เขลาที่สุด ซึ่งพระเจ้าทรงรังเกียจผูค้ นเช่นนี้
หากเจ้าเต็มใจที่จะยอมรับความสว่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้
เช่นนั้นแล้วจงเทหัวใจของเจ้าลงในถ้อยดารัสของพระเจ้าในวันนี้อย่างครบบริ บูรณ์
นี่คือสิ่งแรกที่เจ้าต้องสัมฤทธิ์ผล
2. เจ้าต้องอธิษฐานบนรากฐานของพระวจนะที่พระเจ้าตรัสในวันนี้
เข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าและสื่อสารกับพระเจ้า และตั้งปณิธานของเจ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า
โดยกาหนดว่ามาตรฐานใดที่เจ้าปรารถนาจะไล่ตามเสาะหาเพื่อให้สาเร็จลุล่วง
3.
เจ้าต้องไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ความจริ งอันลึกซึ้งบนรากฐานของพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้
อย่ายึดมัน่ กับถ้อยดารัสและทฤษฎีที่ลา้ สมัยจากอดีต
4. เจ้าต้องแสวงหาที่จะได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้า
5. เจ้าต้องไล่ตามเสาะหาในการเข้าสู่เส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนินอยู่ในวันนี้
และเจ้าแสวงหาการได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างไร?
สิ่งสาคัญยิง่ ยวดคือการมีชีวิตอยู่ในพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้า
และการอธิษฐานบนรากฐานของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า เมื่อได้อธิษฐานด้วยวิธีน้ี

พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะสัมผัสเจ้าได้อย่างแน่นอน
หากเจ้าไม่ได้แสวงหาหลักสาคัญในรากฐานของพระวจนะที่พระเจ้าตรัสในวันนี้ เช่นนั้นแล้วการนี้ก็จะไร้ผล
เจ้าควรอธิษฐานและกล่าวว่า “โอ้พระเจ้า! ข้าพระองค์ต่อต้านพระองค์ และข้าพระองค์เป็ นหนี้พระองค์อย่างมาก
ข้าพระองค์ไม่เชื่อฟังอย่างมากและไม่เคยมีความสามารถที่จะทาให้พระองค์สมดังพระทัยได้เลย โอ้พระเจ้า
ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์ช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้าพระองค์ปรารถนาจะให้การปรนนิบตั ิพระองค์จวบจนวาระสุดท้าย
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะตายเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงพิพากษาข้าพระองค์และตีสอนข้าพระองค์
และข้าพระองค์ไม่มีการพร่ าบ่นใดๆ ข้าพระองค์ต่อต้านพระองค์และข้าพระองค์สมควรตาย
เพื่อที่ผคู้ นทั้งมวลจะได้เห็นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ในการตายของข้าพระองค์”
เมื่อเจ้าอธิษฐานภายในหัวใจด้วยวิธีน้ี พระเจ้าจะทรงรับฟังเจ้า และจะทรงนาเจ้า
หากเจ้าไม่อธิษฐานบนรากฐานของพระวจนะของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้
เช่นนั้นแล้วจะไม่มีความเป็ นไปได้ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะสัมผัสเจ้า
หากเจ้าอธิษฐานตามน้ าพระทัยของพระเจ้า และตามสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะทาในวันนี้ เจ้าจะทูลว่า
“โอ้พระเจ้า! ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะยอมรับพระบัญชาของพระองค์และสัตย์ซื่อต่อพระบัญชาของพระองค์
และข้าพระองค์เต็มใจที่จะอุทิศทั้งชีวิตของข้าพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์
เพื่อให้ทุกสิ่งที่ขา้ พระองค์ทาสามารถไปถึงซึ่งมาตรฐานของประชากรของพระเจ้าได้
ขอให้หัวใจของข้าพระองค์ได้รับการสัมผัสจากพระองค์
ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระวิญญาณของพระองค์ประทานความรู ้แจ้งแก่ขา้ พระองค์
เพื่อทาให้ทุกสิ่งที่ขา้ พระองค์ทานามาซึ่งความอับอายต่อซาตาน
ว่าข้าพระองค์ได้รับการรับไว้จากพระองค์ในท้ายที่สุด” หากเจ้าอธิษฐานด้วยวิธีน้ี
ด้วยวิธีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่น้ าพระทัยของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมจะทรงพระราชกิจในตัวเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่สาคัญเลยว่าการอธิษฐานของเจ้าจะมีถอ้ ยคามากเพียงใด—
กุญแจสาคัญคือเจ้าจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่
พวกเจ้าทั้งหมดอาจเคยมีประสบการณ์ดงั ต่อไปนี้มาแล้ว กล่าวคือ บางครั้ง ในขณะที่อธิษฐานในการชุมนุม
พลังของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็มาถึงจุดสูงสุด ทาให้พละกาลังของทุกคนผุดขึ้น
ผูค้ นบางส่วนร้องไห้อย่างขมขืน่ และหลัง่ น้ าตาร่ าไห้ขณะอธิษฐาน
ครอบงาด้วยความสานึกผิดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า
และผูค้ นบางส่วนแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ของพวกเขา และให้คาสาบาน

นั่นคือผลที่จะสัมฤทธิ์ดว้ ยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในวันนี้
เป็ นสิ่งสาคัญยิง่ ยวดที่ผคู้ นทั้งปวงเทหัวใจของพวกเขาลงในพระวจนะของพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์
อย่ามุ่งเน้นที่พระวจนะที่ได้ตรัสมาก่อนหน้านี้ หากเจ้ายังคงยึดมัน่ ในสิ่งที่มีมาก่อนหน้านี้
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะไม่ทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้า เจ้าเห็นหรื อไม่ว่านี่สาคัญเพียงใด?
พวกเจ้ารู ้เส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนินในวันนี้หรื อไม่?
ประเด็นหลายอย่างข้างต้นคือสิ่งที่จะต้องสาเร็จลุล่วงโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในวันนี้และในอนาคต
สิ่งเหล่านั้นคือเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ และการเข้าสู่ที่มนุษย์ควรที่จะไล่ตามเสาะหา
ในการเข้าสู่ชีวิตของเจ้า อย่างน้อยที่สุดเจ้าต้องเทหัวใจของเจ้าลงในพระวจนะของพระเจ้า
และมีความสามารถที่จะยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระวจนะของพระเจ้าได้
หัวใจของเจ้าต้องโหยหาพระเจ้า เจ้าต้องไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ความจริ งอันลึกซึ้ง
และวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าพึงประสงค์ เมื่อเจ้าครอบครองพละกาลังนี้
เช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าเจ้าได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า และหัวใจของเจ้าได้เริ่ มหันเข้าหาพระเจ้าแล้ว
ขั้นตอนแรกของการเข้าสู่ชีวิตคือการเทหัวใจของเจ้าลงในพระวจนะของพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์
และขั้นตอนที่สองคือการยอมรับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผลที่สัมฤทธิ์จากการยอมรับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์คืออะไร? เพื่อให้มีความสามารถที่จะโหยหา
แสวงหา และท่องสารวจความจริงที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น และเพื่อสามารถร่ วมมือกับพระเจ้าในลักษณะที่เป็ นบวกได้
ในวันนี้ เจ้าร่ วมมือกับพระเจ้า กล่าวคือมีวตั ถุประสงค์ในการไล่ตามเสาะหาของเจ้า ในการอธิษฐานของเจ้า
และในการเข้าสนิทของเจ้าในพระวจนะของพระเจ้า
และเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่โดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า—
เพียงการนี้เท่านั้นที่ถือว่าเป็ นการร่ วมมือกับพระเจ้า หากเจ้าเพียงแต่กล่าวถึงการให้พระเจ้าทรงกระทา
แต่ไม่ลงมือกระทาสิ่งใด ไม่อธิษฐานหรื อแสวงหาใดๆ เช่นนั้นแล้วการนี้จะเรี ยกว่าความร่ วมมือได้อย่างไร?
หากเจ้าไม่มีร่องรอยของความร่ วมมือในตัวเจ้า และสูญสิ้ นการฝึ กฝนเพื่อการเข้าสู่ที่มีวตั ถุประสงค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้ให้ความร่ วมมือ ผูค้ นบางส่วนกล่าวว่า “ทุกสิ่งขึ้นอยู่กบั การลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระเจ้า
พระเจ้าพระองค์เองทรงได้ทาสิ่งนั้นทั้งหมด หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาสิ่งนั้น แล้วมนุษย์จะทาได้อย่างไร?”
พระราชกิจของพระเจ้าคือสิ่งปกติ และไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแม้แต่น้อย
และมันเป็ นไปโดยผ่านทางการแสวงหาที่แข็งขันของเจ้าเท่านั้นที่ทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ
เพราะพระเจ้าไม่ได้บงั คับมนุษย์—เจ้าต้องเปิ ดโอกาสให้พระเจ้าทรงพระราชกิจ
และหากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาหรื อเข้าสู่ และหากไม่มีความโหยหาแม้แต่นอ้ ยในหัวใจของเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ไม่มโี อกาสได้ทรงพระราชกิจ

เจ้าสามารถแสวงหาที่จะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าได้ดว้ ยเส้นทางใด?
ผ่านการอธิษฐานและการเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น แต่ที่สาคัญที่สุด จงจาไว้ว่า
นั่นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของพระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ เมื่อเจ้าได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้าบ่อยครั้ง
เจ้าก็จะไม่ถูกทาให้เป็ นทาสโดยเนื้อหนัง กล่าวคือ สามี ภรรยา บุตร และเงิน —
เหล่านี้ลว้ นไม่สามารถพันธนาการเจ้าได้
และเจ้าปรารถนาเพียงที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ งและมีชีวิตอยู่ต่อหน้าพระพักต์พระเจ้าเท่านั้น ณ เวลานี้
เจ้าจะเป็ นใครคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งอิสรภาพ
ตัดตอนมาจาก “รู้จกั พระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 400
พระเจ้าได้ทรงตัดสิ นพระทัยแน่วแน่ที่จะทาให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์
และไม่ว่าพระองค์จะตรัสออกมาจากมุมมองด้านใด
ทั้งหมดล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์ต่อการทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อม
พระวจนะที่ตรัสจากมุมมองของพระวิญญาณนั้นยากที่ผคู้ นจะเข้าใจ
พวกเขาไม่มีวิถีทางในการค้นพบเส้นทางที่จะปฏิบตั ิ
เพราะความสามารถของพวกเขาในการทาความเข้าใจนั้นถูกจากัด พระราชกิจของพระเจ้าสัมฤทธิ์ผลแตกต่างกัน
และในการดาเนินแต่ละขั้นตอนของพระราชกิจนั้นพระองค์ทรงมีจุดประสงค์ของพระองค์เอง นอกจากนี้
การที่พระองค์ตรัสจากมุมมองซึ่งแตกต่างออกไปนั้นเป็ นสิ่งสาคัญยิง่ ยวด
เพราะด้วยการทาเช่นนั้นเท่านั้นพระองค์จงึ จะทรงสามารถทาให้มนุษย์มคี วามเพียบพร้อมได้
หากพระองค์ทรงต้องเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์จากมุมมองของพระวิญญาณเพียงเท่านั้น
ก็คงไม่มีทางที่จะดาเนินช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระเจ้าให้เสร็จสิ้นได้ จากกระแสเสียงซึ่งพระองค์ตรัส
เจ้าสามารถเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมุง่ มัน่ ที่จะทาให้ผคู้ นกลุ่มนี้ครบบริ บรู ณ์
ดังนั้นอะไรเล่าที่ควรเป็ นขั้นตอนแรกสาหรับแต่ละคนในหมูผ่ ทู้ ี่ปรารถนาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม?
เหนือสิ่งอืน่ ใด เจ้าต้องรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า วันนี้ วิธีการใหม่ได้เริ่ มขึ้นแล้วในพระราชกิจของพระเจ้า
ยุคสมัยได้เปลีย่ นผ่านแล้ว วิธีที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกัน
และวิธีการซึ่งพระเจ้าตรัสก็แตกต่างออกไป วันนี้
ไม่เพียงแค่วิธีการของพระราชกิจของพระองค์ได้เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ยุคสมัยก็ได้เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
บัดนี้เป็ นยุคแห่งราชอาณาจักร ยุคนี้ยงั เป็ นยุคแห่งการรักพระเจ้าอีกด้วย เป็ นการชิมลางของยุคอาณาจักรพันปี —
ซึ่งเป็ นยุคพระวจนะอีกด้วยเช่นกัน
และเป็ นยุคซึ่งพระเจ้าทรงใช้วิธีการตรัสหลายวิธีเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
และทรงตรัสจากมุมมองที่ต่างออกไปเพื่อจัดหาให้กบั มนุษย์ ทันทีที่เข้าสู่ยุคอาณาจักรพันปี
พระเจ้าจะทรงเริ่ มใช้พระวจนะเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์เข้าสู่ความเป็ นจริ งของชีวิตและทรงนาทางเขาไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
หลังจากที่ได้รับประสบการณ์กบั ขั้นตอนมากมายหลากหลายขัน้ ตอนของพระราชกิจของพระเจ้า
มนุษย์ได้เห็นแล้วว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นใช่ว่าจะคงอยู่กบั ที่ไม่มีเปลีย่ นแปลง
แต่กาลังวิวฒั นาการและหยัง่ ลึกลงโดยไม่หยุดหย่อน
ภายหลังจากที่ผคู้ นได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจเป็ นเวลานานมากแล้ว
พระราชกิจก็ได้ดาเนินหมุนเวียนไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า เปลี่ยนแปลงไปครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงกระนั้น

ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดก็ตาม
มันก็ไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าในการนาพาความรอดมาสู่มนุษยชาติ
แม้ผ่านการเปลี่ยนแปลงนับหมืน่ ครั้ง มันก็ไม่เคยเบนห่างจากจุดประสงค์ด้งั เดิม
ไม่สาคัญว่าวิธีการของพระราชกิจของพระเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างไร
พระราชกิจนี้ไม่เคยออกห่างจากความจริงหรื อจากชีวิต
การเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบตั ิพระราชกิจนั้นแค่ทาไปโดยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพระราชกิ
จ และมุมมองซึ่งพระเจ้าตรัสเท่านั้น
หาได้มีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์กลางของพระราชกิจของพระเจ้าเลยไม่
การเปลี่ยนแปลงในกระแสพระสุรเสียงของพระเจ้าและวิธีการของพระราชกิจของพระองค์น้ นั ทรงทาไปเพื่อที่จ
ะสัมฤทธิ์ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในกระแสพระสุรเสียงไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในจุดประสงค์หรื อหลักการเบื้องหลังพร
ะราชกิจ โดยส่วนใหญ่แล้วผูค้ นเชื่อในพระเจ้าก็เพื่อที่จะแสวงหาชีวิต
หากเจ้าเชื่อในพระเจ้าแต่ทว่าไม่ได้แสวงหาชีวิตหรื อไล่ตามเสาะหาความจริ งหรือความรู ้ในเรื่ องพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วนี่ก็ไม่ใช่ความเชื่อในพระเจ้า!
และมันจะเป็ นความเป็ นจริ งไปได้หรือกับการที่ยงั คงแสวงหาที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรเพื่อไปเป็ นกษัตริ ย?์
การสัมฤทธิ์ความรักที่แท้จริ งสาหรับพระเจ้าผ่านการแสวงหาชีวิต—เรื่ องนี้เท่านั้นที่เป็ นความเป็ นจริ ง
การไล่ตามเสาะหาและปฏิบตั ิความจริ ง—เหล่านี้ท้งั หมดคือความเป็ นจริง เมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้า
และได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะเหล่านี้
เจ้าจะมาจับความเข้าใจในความรู ้เรื่ องพระเจ้าท่ามกลางประสบการณ์จริ ง
และนี่คือความหมายของการไล่ตามเสาะหาที่แท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บัดนี้เป็ นยุคแห่งราชอาณาจักร
การที่เจ้าจะได้เข้าสู่ยุคใหม่น้ีแล้วหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าได้เข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
หรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั ว่าพระวจนะของพระองค์น้นั ได้กลายเป็ นความเป็ นจริงของชีวิตของเจ้าแล้วหรื อไม่
พระวจนะของพระเจ้านั้นได้รับการทาให้รู้กนั ทัว่ ทุกคนก็เพื่อที่ ในท้ายที่สุด
ผูค้ นทั้งหมดจะใช้ชีวิตในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และพระวจนะของพระองค์จะให้ความรู ้แจ้งและให้ความกระจ่างกับแต่ละบุคคลจากภายใน
หากในช่วงระหว่างเวลานี้ เจ้าไม่ใส่ใจในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
และไม่มีความสนใจในพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาวะของเจ้านั้นผิดปกติ
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะเข้าสู่ยุคพระวจนะ
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ไม่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในตัวเจ้า หากเจ้าได้เข้าสู่ยุคนี้แล้ว
พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
อะไรหรื อที่เจ้าสามารถทาได้เมื่อเริ่ มต้นยุคพระวจนะเพื่อที่จะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
ในยุคนี้และท่ามกลางพวกเจ้า พระเจ้าจะทรงทาให้ขอ้ เท็จจริ งต่อไปนี้สาเร็จลุล่วง:
ที่ว่าทุกคนจะใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าจะสามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้
และจะรักพระเจ้าอย่างจริงจังจริงใจ
ที่ว่าผูค้ นทั้งหมดจะใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานและเป็ นความเป็ นจริ งของตนและจะมีหัวใจที่เคารพพร
ะเจ้า และที่ว่าโดยอาศัยการปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้า มนุษย์จะใช้อานาจขัตติยะพร้อมไปกับพระเจ้า
นี่คืองานที่จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยพระเจ้า เจ้าสามารถอยูโ่ ดยที่ไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าได้หรื อไม่? วันนี้
มีผูค้ นมากมายที่รูส้ ึกว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้แม้แต่วนั เดียวหรื อสองวันโดยที่ไม่ได้อ่านพระวจนะของพระอง
ค์ พวกเขาต้องอ่านพระวจนะของพระองค์ทุกวัน และหากไม่มีเวลา การฟังพระวจนะเหล่านี้ก็จะเพียงพอ
นี่คือความรู ้สึกที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้แก่ผคู้ น
และมันเป็ นหนทางที่พระองค์ทรงเริ่ มที่จะขับเคลื่อนพวกเขา นั่นคือ พระองค์ทรงปกครองผูค้ นผ่านพระวจนะ
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้าได้
หากหลังจากผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันโดยที่ไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้ารู ้สึกถึงความมืดมิดและความกระหาย และไม่สามารถทนต่อสภาวะเช่นนั้นได้
นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าได้ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว
และแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้หนั หนีไปจากเจ้า เจ้าก็จะเป็ นหนึ่งในผูซ้ ่ึงอยู่ในกระแสนี้ อย่างไรก็ตาม
หากหลังจากผ่านไปหนึ่งวันหรื อสองวันโดยไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าไม่ได้รู้สึกอะไรสักอย่าง

หากเจ้าไม่มีความกระหาย และไม่ได้ถูกขับเคลื่อนเลยทั้งสิ้น
นี่แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้หันหนีไปจากเจ้าแล้ว เช่นนั้นแล้วนี่ย่อมหมายความว่า
มีบางอย่างผิดปกติกบั สภาวะภายในตัวเจ้า เจ้ายังไม่ได้เข้าสู่ยุคพระวจนะ
และเจ้าเป็ นหนึ่งในบรรดาพวกที่ลา้ หลัง พระเจ้าทรงใช้พระวจนะปกครองผูค้ น
เจ้ารู ้สึกดีหากเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และหากเจ้าไม่ได้กินและดื่ม เจ้าย่อมไร้เส้นทางให้ติดตาม
พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นอาหารของผูค้ น และเป็ นพละกาลังซึ่งขับเคลื่อนพวกเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า
“มนุษย์จะดารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้
แต่ตอ้ งดารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคาซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” วันนี้
พระเจ้าจะทรงนาพาพระราชกิจนี้ไปสู่ความครบถ้วนบริ บรู ณ์
และพระองค์จะทรงทาให้ขอ้ เท็จจริงนี้สาเร็จลุล่วงในตัวพวกเจ้า เป็ นไปได้อย่างไรกันที่ในอดีตนั้น
ผูค้ นสามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้า
และกระนั้นก็ยงั สามารถกินอาหารและทางานได้ตามปกติ แต่นี่ไม่ใช่กรณีในวันนี้ใช่ไหม? ในยุคนี้
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเป็ นหลักในการปกครองทุกคน โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
มนุษย์จึงได้รับการพิพากษาและทาให้มีความเพียบพร้อม จากนั้นในที่สุดจึงถูกนาตัวไปยังราชอาณาจักร
มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดหาให้แก่ชีวิตของมนุษย์ได้
และมีเพียงแค่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้ความสว่างและเส้นทางสาหรับการปฏิบตั ิแก่มนุษย์ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคแห่งราชอาณาจักร
ตราบเท่าที่เจ้าไม่ไถลห่างจากความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
การกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์ในแต่ละวัน พระเจ้าก็จะทรงส ามารถทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การไล่ตามเสาะหาชีวิตไม่ใช่อะไรบางอย่างที่จะเร่ งรัดได้
การเติบโตของชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งหรื อสองวัน
พระราชกิจของพระเจ้านั้นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และมีกระบวนการหนึ่งที่พระราชกิจจาเป็ นต้องก้าวผ่านไปให้ได้
พระเยซูผทู้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงใช้เวลาสามสิบสามปี ครึ่งเพื่อเสร็จสิ้นพระราชกิจการตรึงกางเขนของพระองค์—
แล้วถ้าเป็ นงานชาระล้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์และแปรสภาพชีวิตของเขา
ซึ่งเป็ นพระราชกิจที่มีความยากถึงขั้นสูงสุดล่ะจะเป็ นอย่างไร? มันไม่ใช่ชิ้นงานทีง่ ่ายเลย
ในการที่จะสร้างมนุษย์ปกติคนหนึ่งซึ่งสาแดงพระเจ้า นี่เป็ นเช่นนั้นจริงๆ
สาหรับผูค้ นซึ่งเกิดมาในชนชาติแห่งพญานาคใหญ่สีแดง
ผูท้ ี่มีขีดความสามารถต่าและพึงต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานสาหรับพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้า
ดังนั้นจงอย่าไร้ความอดทนที่จะได้เห็นผลลัพธ์ เจ้าจาต้องกระตือรื อร้นในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และใช้ความพยายามให้มากขึ้นกับพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเจ้าเสร็จจากการอ่านพระวจนะของพระองค์แล้ว
เจ้าจาต้องสามารถนาพระวจนะเหล่านั้นไปปฏิบตั ิได้จริ ง เติบโตขึ้นในด้านความรู ้
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกการหยัง่ รู ้และปัญญาในพระวจนะของพระเจ้า โดยผ่านการนี้
เจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตวั หากเจ้าสามารถรับการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า
การอ่านพระวจนะเหล่านั้น การได้มารู ้พระวจนะเหล่านั้น การได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะเหล่านั้น
และการปฏิบตั ิพระวจนะเหล่านั้นมาเป็ นหลักธรรมของเจ้า เจ้าจะมาถึงความเป็ นผูใ้ หญ่บริ บูรณ์โดยที่ไม่รู้ตวั
มีพวกที่กล่าวว่า
พวกเขาไร้ความสามารถที่จะนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิได้แม้หลังจากที่ได้อ่านพระวจนะเหล่านั้นแล้วก็
ตาม เจ้ารี บร้อนอะไรหรื อ? เมื่อเจ้าไปถึงวุฒิภาวะหนึ่ ง เจ้าก็จะสามารถนาพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิได้
เด็กอายุสี่หรื อห้าขวบจะพูดว่าพวกเขาไร้ความสามารถที่จะสนับสนุนหรื อให้เกียรติพ่อแม่ของตนได้อย่างนั้นหรื
อ? เจ้าควรรู ้ว่าวุฒิภาวะ ณ ปัจจุบนั ของเจ้านั้นดีเลิศเพียงใด จงนาสิ่งที่เจ้าสามารถปฏิบตั ิได้ไปปฏิบตั ิ
และหลีกเลี่ยงการเป็ นใครบางคนที่ทาให้การบริ หารจัดการของพระเจ้าหยุดชะงัก
แค่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และรับการปฏิบตั ิเช่นนั้นไว้เป็ นหลักธรรมของเจ้านับแต่บดั นี้ไป
สาหรับตอนนี้ อย่าเพิ่งไปกังวลในเรื่ องที่ว่าพระเจ้าสามารถทาให้เจ้าครบบริ บูรณ์ได้หรื อไม่
อย่าเพิ่งเจาะลึกเข้าไปในเรื่ องนั้น แค่กนิ และดื่มพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระวจนะเหล่านั้นเข้ามาหาเจ้า
และพระเจ้าจึงจะทรงรู ้สึกมัน่ ใจที่จะทาให้เจ้ามีความครบถ้วนบริ บูรณ์ อย่างไรก็ดี
มีหลักการซึ่งเจ้าจาต้องกินและดื่มพระวจนะของพระองค์ไปตามนั้น อย่าทาเช่นนั้นไปโดยหลับหูหลับตา

ในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้านั้น ในด้านหนึ่ง จงแสวงหาพระวจนะที่เจ้าควรมารู ้ออกมาให้ได้—
นั่นคือ พระวจนะที่เกี่ยวข้องกับนิมิต—และในอีกด้านหนึ่ง จงแสวงหาพระวจนะที่เจ้าควรนาไปปฏิบตั ิจริ ง —
นั่นคือ สิ่งที่เจ้าควรเข้าสู่ แง่มุมหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับความรู ้ และอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ทันทีที่เจ้าได้จบั ความเข้าใจถึงทั้งสองแง่มุม—เมื่อเจ้าได้จบั ความเข้าใจถึงสิ่งที่เจ้าควรรู ้และสิ่งที่เจ้าควรปฏิบตั ิ—
เจ้าก็จะรู ้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 403
ในการขยับเดินต่อไปข้างหน้า การพูดคุยถึงพระวจนะของพระเจ้าควรเป็ นหลักธรรมที่เจ้าใช้พูด
โดยธรรมดาสามัญทัว่ ไป เมื่อพวกเจ้ามาอยูร่ วมกัน
เจ้าควรเข้าร่ วมในการสามัคคีธรรมที่เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
นาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็ นเนื้อหาของการมีปฏิสัมพันธ์ของเจ้า พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ารูใ้ นพระวจนะเหล่านี้
เกี่ยวกับวิธีการที่เจ้านาพระวจนะเหล่านี้ไปปฏิบตั ิ และวิธีการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจ
ตราบเท่าที่เจ้าสามัคคีธรรมเรื่ องพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้า
การสัมฤทธิ์ผลในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้าพึงต้องได้รับความร่ วมมือจากมนุษย์ หากเจ้าไม่ได้เข้าสู่เรื่ องนี้
พระเจ้าจะไม่มีหนทางในการทรงพระราชกิจเลย
หากเจ้าปิ ดปากของเจ้าและไม่พูดคุยเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์
พระองค์จะไม่มีหนทางในการให้ความกระจ่างแก่เจ้าเลย ยามใดก็ตามที่เจ้าไม่ได้ติดพันอยู่กบั เรื่ องอื่น
จงพูดคุยเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า และไม่ใช่แค่มีส่วนร่ วมในการคุยเล่นไร้สาระเท่านั้น!
จงยอมให้ชีวิตของเจ้าเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า—
มีเพียงเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะเป็ นผูท้ ี่เชื่อซึ่งเปี่ ยมศรัทธาคนหนึ่ง
ไม่สาคัญเลยหากการสามัคคีธรรมของเจ้าเป็ นไปอย่างผิวเผิน
หากปราศจากความตื้นเขินก็ไม่สามารถมีความลึกซึ้งได้ จะต้องมีกระบวนการ โดยผ่านการฝึ กฝนของเจ้า
เจ้าจะจับความเข้าใจการให้ความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่มีต่อตัวเจ้า
และวิธีที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากช่วงเว้นระยะของการสอบหาข้อเท็จจริ งแล้ว เจ้าจะเข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
ต่อเมื่อเจ้าแน่วแน่ที่จะร่ วมมือแล้วเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
จากหลักการต่างๆ ของการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้านั้น หนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับความรู ้
และอีกหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ พระวจนะใดหรื อที่เจ้าควรได้มารู?้
เจ้าควรได้มารู ้พระวจนะซึ่งสัมพันธ์กบั นิมิตทั้งหลาย (อาทิ พระวจนะต่างๆ ที่สัมพันธ์กบั เรื่องที่ว่า
พระราชกิจของพระเจ้าได้เข้าสู่ยุคใดไปแล้วในขณะนี้ พระเจ้าทรงปรารถนาจะสัมฤทธิ์ผลสิ่งใดในขณะนี้
การจุติเป็ นมนุษย์คืออะไร เป็ นต้น ทั้งหมดเหล่านี้มีความสัมพันธ์กบั นิมิต)
เส้นทางที่มนุษย์ควรเข้าสู่น้นั หมายถึงอะไร? เรื่ องนี้อา้ งอิงถึงพระวจนะของพระเจ้าที่มนุษย์ควรปฏิบตั ิและเข้าสู่
ข้างต้นนี้คือแง่มุมสองด้านของการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า นับแต่น้ีไป
จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเช่นนี้
หากเจ้ามีความเข้าใจที่ชดั เจนในพระวจนะของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับนิมิต

เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องอ่านต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
สิ่งสาคัญเบื้องต้นก็คอื การกินและดื่มพระวจนะซึ่งว่าด้วยการเข้าสู่ให้มากขึ้นอาทิ
วิธีที่จะหันหัวใจของเจ้าเข้าหาพระเจ้า วิธีที่จะนิ่งสงบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และวิธีที่จะละทิ้งเนื้อหนัง เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรนาไปปฏิบตั ิ
หากไม่รู้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร การสามัคคีธรรมที่แท้จริงก็คงเป็ นไปไม่ได้
ทันทีที่เจ้ารู ้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระองค์อย่างไรแล้ว
ครั้นเจ้าได้จบั ความเข้าใจแล้วว่าอะไรคือกุญแจสาคัญ การสามัคคีธรรมจะกลายเป็ นเปิ ดกว้างไร้ขอ้ จากัด
และไม่ว่าจะเป็ นหัวข้อใดที่ถูกหยิบยกขึ้นมา
เจ้าก็จะสามารถร่ วมสามัคคีธรรมและจับความเข้าใจความเป็ นจริ งได้
หากขณะสามัคคีธรรมเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า เจ้าไม่มีความเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้จบั ความเข้าใจว่าอะไรคือกุญแจสาคัญ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าไม่รู้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร
ผูค้ นบางคนอาจพบว่าการอ่านพระวจนะของพระเจ้านั้นน่าเบื่อหน่าย ซึ่งไม่ใช่สภาวะปกติ
สิ่งที่เป็ นปกติก็คือการไม่เคยเบื่อหน่ายไปกับการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
การกระหายในพระวจนะเหล่านั้นอยู่เสมอ และการพบว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นสิ่งที่ดีอยู่เสมอ
นี่คือวิธีการซึ่งคนเราที่ได้เข้าสู่แล้วโดยแท้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เมื่อเจ้ารู ้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นช่างเป็ นสิ่งที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงเหลือเกิน
และเป็ นสิ่งที่มนุษย์ควรเข้าสู่อย่างแท้จริ ง
เมื่อเจ้ารู ้สึกว่าพระวจนะของพระองค์น้ นั เป็ นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงและเป็ นคุณต่อมนุษย์
และรู ้สึกว่าพระวจนะเหล่านั้นคือการจัดเตรี ยมชีวิตของมนุษย์—
เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์นั่นเองที่ทรงมอบความรู ้สึกนี้แก่เจ้า
และเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์นั่นเองที่ทรงขับเคลื่อนเจ้า
นี่เป็ นการพิสูจน์ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจในตัวเจ้าและพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงหันหนีไปจ
ากเจ้า ผูค้ นบางคนเมื่อได้เห็นว่าพระเจ้าตรัสอยู่ตลอดเวลา ก็กลายเป็ นรู ้สึกเบื่อหน่ายในพระวจนะของพระองค์
และคิดว่าคงไม่มีผลสืบเนื่องตามมาไม่ว่าพวกเขาจะอ่านพระวจนะเหล่านั้นหรือไม่—ซึ่งไม่ใช่สภาวะปกติ
พวกเขาไร้ซ่ึงหัวใจที่กระหายจะเข้าสู่ความเป็ นจริ ง
และผูค้ นเช่นนั้นก็ไม่กระหายอีกทั้งไม่ให้ความสาคัญต่อการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เมื่อใดก็ตามที่เจ้าพบว่าเจ้าไม่ได้กระหายต่อพระวจนะของพระเจ้า นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติ
ในอดีต

การที่พระเจ้าทรงหันหนีไปจากเจ้าหรื อไม่น้ นั สามารถกาหนดพิจารณาได้จากการที่เจ้ามีสันติสุขภายในหรื อไม่
และเจ้าได้รับประสบการณ์ความชื่นชมยินดีหรือไม่ มาบัดนี้
กุญแจสาคัญก็คือการที่เจ้ากระหายต่อพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่
พระวจนะของพระองค์คือความเป็ นจริ งของเจ้าหรื อไม่ เจ้าสัตย์ซื่อหรือไม่
และเจ้าสามารถทาทุกอย่างที่เจ้าสามารถทาได้เพื่อพระเจ้าหรื อไม่ อีกนัยหนึ่ง
มนุษย์ได้รับการพิพากษาโดยความเป็ นจริงของพระวจนะของพระเจ้า
พระเจ้าทรงชี้นาพระวจนะของพระองค์ต่อมนุษยชาติท้งั มวล หากเจ้าเต็มใจที่จะอ่านพระวจนะเหล่านั้น
พระองค์จะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้า แต่หากเจ้าไม่เต็มใจ พระองค์จะไม่ทรงทาเช่นนั้น
พระเจ้าทรงให้ความรู ้แจ้งแก่บรรดาผูท้ ี่หิวและกระหายต่อความชอบธรรม
และพระองค์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่บรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระองค์
บางคนพูดว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่พวกเขา
แม้ภายหลังจากที่พวกเขาได้อ่านพระวจนะของพระองค์แล้ว ว่าแต่เจ้าได้อ่านพระวจนะเหล่านี้แบบไหนหรื อ?
หากเจ้าได้อ่านพระวจนะของพระองค์ในแบบมนุษย์ที่ขี่มา้ ชมสวนคนหนึ่ง
และไม่ได้ให้ความสาคัญกับความเป็ นจริ ง พระเจ้าจะให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าได้อย่างไรกัน?
คนที่ไม่หวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้อย่า
งไร? หากเจ้าไม่หวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีท้งั ความจริ งและความเป็ นจริ ง หากเจ้าหวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้ และเมื่อนั้นเจ้าจึงจะครอบครองความเป็ นจริ ง
นี่คือเหตุผลที่เจ้าจึงต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าในทุกเวลา ไม่ว่าเจ้าจะมีธุระยุ่งหรื อไม่ก็ตาม
ไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมต่างๆ นั้นจะไม่เป็ นใจหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าเจ้ากาลังถูกทดสอบหรือไม่ก็ตาม
โดยรวมแล้ว พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานของการดารงอยู่ของมนุษย์
ไม่มีใครสามารถหันหนีไปจากพระวจนะของพระองค์ได้
แต่จาต้องกินพระวจนะของพระองค์อย่างที่พวกเขากินอาหารสามมื้อของวันนั้น
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและการได้รับการรับไว้โดยพระเจ้านั้นจะง่ายดายปานนั้นเชียวหรือ?
ไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจในปัจจุบนั หรื อไม่ และไม่ว่าเจ้าจะมีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่
เจ้าจาต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ นี่คือการเข้าสู่ในแบบเชิงรุ ก
หลังจากที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จงเร่งรี บนาสิ่งที่เจ้าสามารถเข้าสู่ได้ไปปฏิบตั ิ
และกันสิ่งที่เจ้าไม่สามารถเข้าสู่ได้ไปไว้ทางอืน่ สักชัว่ ขณะหนึ่ง
อาจมีพระวจนะของพระเจ้ามากมายที่เจ้าไม่สามารถเข้าใจได้ในตอนต้น แต่หลังผ่านไปสองหรื อสามเดือน

บางทีอาจจะเป็ นหนึ่งปี เจ้าก็จะเข้าใจ เป็ นเช่นนี้ได้อย่างไรนะหรื อ?
เป็ นเพราะพระเจ้าไม่ทรงสามารถทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมได้ในหนึ่งหรื อสองวัน ส่วนใหญ่แล้ว
เมื่อเจ้าอ่านพระวจนะของพระองค์ เจ้าอาจไม่เข้าใจในทันที ในเวลานั้น
พระวจนะเหล่านั้นอาจดูเหมือนไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าแค่ขอ้ ความ
เจ้าจาต้องมีประสบการณ์กบั พระวจนะเหล่านั้นสักช่วงเวลาหนึ่ง
ก่อนที่เจ้าจะสามารถเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นได้ พระเจ้าได้มีการตรัสไว้มากมายนักแล้ว
เจ้าควรทาให้ถึงที่สุดที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระองค์ และจากนั้น โดยที่เจ้าไม่ทนั รู ้ตวั เจ้าจะได้มาเข้าใจ
และโดยที่เจ้าไม่ทนั รู ้ตวั พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้า
ในเวลาที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่มนุษย์ บ่อยครั้งที่มนั เป็ นไปโดยที่มนุษย์ไม่รู้ตวั
พระองค์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าและทรงนาเจ้าเมื่อเจ้ากระหายและแสวงหา
หลักการซึ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจนั้นมีศูนย์กลางโอบล้อมพระวจนะของพระเจ้าที่เจ้ากินและดื่ม
ทุกคนที่ไม่ได้ให้ความสาคัญต่อพระวจนะของพระเจ้าและมีท่าทีที่แตกต่างต่อพระวจนะของพระองค์เสมอ—
การเชื่อในการคิดที่มึนงงสับสนของตน นับเป็ นเรื่องของความไม่แยแส
ไม่ว่าพวกเขาจะอ่านพระวจนะของพระองค์หรื อไม่ก็ตาม—คือพวกที่ไม่ได้ครอบครองความเป็ นจริ ง
อีกทั้งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และการให้ความรู ้แจ้งของพระองค์กไ็ ม่อาจพบเห็นได้ในบุคคลเช่นนั้
น ผูค้ นเยีย่ งนี้ก็เพียงแค่ลอยชายไปเรื่ อยไม่จริ งจัง พวกคนเสแสร้งซึ่งปราศจากคุณสมบัติที่แท้จริ ง
เหมือนอย่างนายหนานกวัว๋ จากนิทานอุปมา [ก]
ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อความต้นฉบับไม่มีวลี “จากนิทานอุปมา”

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 404
เมื่อพระวจนะของพระเจ้าเผยออกมา เจ้าควรรับพระวจนะเหล่านั้นไว้ทนั ที และกินและดื่มพระวจนะเหล่านั้น
ไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจมากเพียงใด มุมมองหนึ่งซึ่งเจ้าจาต้องยึดมัน่ ก็คอื การกินและการดื่ม การรู ้
และการปฏิบตั ิพระวจนะของพระองค์ นี่คือบางสิ่งที่เจ้าควรสามารถทาได้
อย่าไปกังวลว่าวุฒิภาวะของเจ้าจะกลายเป็ นยิง่ ใหญ่ได้เพียงใด
แค่มุ่งเน้นไปที่การกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรให้ความร่ วมมือ โดยหลักแล้ว
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้านั้นก็เป็ นไปเพื่อพยายามเข้าสู่ความเป็ นจริ งของการกินและการดืม่ พระวจนะของพระ
เจ้า และการนาพระวจนะเหล่านั้นไปปฏิบตั ิ ไม่ใช่ธุระของเจ้าที่จะต้องมุ่งเน้นไปที่อะไรอื่น
บรรดาผูน้ าของคริ สตจักรควรสามารถนาบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของตนทั้งหมดได้
เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร
นี่คือความรับผิดชอบของผูน้ าของคริ สตจักรทุกๆ คน ไม่ว่าพวกเขาจะอายุน้อยหรืออายุมาก
ทั้งหมดควรคานึงถึงการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าในฐานะนัยสาคัญอันยิง่ ใหญ่
และควรมีพระวจนะของพระองค์ไว้ในหัวใจของพวกเขา
การเข้าสู่ความเป็ นจริ งนี้หมายถึงการเข้าสู่ยุคแห่งราชอาณาจักร วันนี้
ผูค้ นส่วนใหญ่รูส้ ึกว่าพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และรู ้สึกว่าพระวจนะของพระองค์น้ นั สดใหม่ไม่ว่าจะเป็ นเวลาใด
นี่หมายความว่าพวกเขากาลังเริ่ มต้นที่จะมุ่งมัน่ ไปในร่ องครรลองที่ถกู ต้อง
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์และจัดเตรี ยมให้แก่มนุษย์
เมื่อทุกคนโหยหาและกระหายต่อพระวจนะของพระเจ้า มนุษยชาติจะเข้าสู่โลกแห่งพระวจนะของพระองค์
พระเจ้าได้ตรัสไว้มากมาย เจ้าได้มารู ้มากเพียงใดแล้ว? เจ้าได้เข้าสู่ไปมากเพียงใดแล้ว?
หากผูน้ าของคริ สตจักรไม่ได้นาบรรดาพี่น้องชายหญิงของตนเข้าไปสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะได้ละเลยต่อหน้าที่ของตน
และจะล้มเหลวในการปฏิบตั ิความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วง
ไม่ว่าความเข้าใจของเจ้าจะลึกซึ้งหรื อผิวเผินหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าระดับความเข้าใจของเจ้าจะเป็ นเช่นไร
เจ้าจาต้องรู ้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระองค์อย่างไร
เจ้าจาต้องให้ความสนใจต่อพระวจนะของพระองค์อย่างใหญ่หลวง
และเข้าใจถึงความสาคัญและความจาเป็ นของการกินและการดื่มพระวจนะเหล่านั้น
เมื่อพระเจ้าได้มีการตรัสไว้มากมายเหลือเกินแล้ว หากเจ้าไม่กนิ และดื่มพระวจนะของพระองค์
หรื อพยายามที่จะแสวงหา หรื อนาพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิ นี่ก็ไม่อาจเรี ยกได้ว่าการเชื่อในพระเจ้า

เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าจาต้องกินและดื่มพระวจนะของพระองค์
ได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระองค์ และใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระองค์
การนี้เท่านั้นที่จะสามารถเรียกได้ว่าการเชื่อในพระเจ้า! หากเจ้ากล่าวว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้าด้วยปากของเจ้า
และกระนั้นก็ยงั ไร้ความสามารถที่จะนาพระวจนะใดๆ ของพระองค์ไปปฏิบตั ิหรื อสร้างความเป็ นจริ งใดๆ
นี่ก็ไม่ได้เรียกว่าการเชื่อในพระเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันกลับเป็ น
“การแสวงหาขนมปังเพือ่ ตอบสนองความหิว” การพูดถึงแต่คาพยานที่ไม่สลักสาคัญ สิ่งไร้ประโยชน์ท้งั หลาย
และเรื่ องฉาบฉวยต่างๆ โดยที่ไม่ได้ครอบครองความเป็ นจริงแม้เพียงเล็กน้อย สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ไม่ได้ประกอบขึ้นเป็ นการเชื่อในพระเจ้า
และเจ้าก็แค่ยงั ไม่จบั ความเข้าใจการเชื่อในพระเจ้าอย่างถูกวิธีเลย
เหตุใดเจ้าจึงต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้นะหรื อ?
หากเจ้าไม่กินและดื่มพระวจนะของพระองค์แต่กลับแสวงหาที่จะขึ้นสู่สวรรค์เท่านั้น
นั่นใช่การเชื่อในพระเจ้าหรื อไม่? อะไรคือขั้นตอนแรกที่ผเู้ ชื่อในพระเจ้าควรดาเนินการ?
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยเส้นทางใด?
เจ้าจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยปราศจากการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าได้หรือไ
ม่?
เจ้าสามารถได้รับการพิจารณาว่าเป็ นบุคคลของราชอาณาจักรโดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้าที่จะใช้เป็ นควา
มเป็ นจริ งของเจ้าได้หรื อไม่? การเชื่อในพระเจ้า แท้จริ งแล้วหมายถึงอะไรกันแน่? อย่างน้อยที่สุด
ผูเ้ ชื่อในพระเจ้าควรมีความประพฤติดีภายนอก ที่สาคัญที่สุดก็คือมีการครอบครองพระวจนะของพระเจ้า
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เจ้าไม่มีทางหันหนีจากพระวจนะของพระองค์ได้
การรู ้จกั พระเจ้าและการทาเจตนารมณ์ของพระองค์ให้ลุล่วง
ล้วนแล้วแต่สัมฤทธิ์ได้โดยผ่านพระวจนะของพระองค์ ในอนาคตนั้น ทุกๆ ชนชาติ นิกาย ศาสนา
และภาคส่วนจะถูกพิชิตผ่านพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าจะตรัสโดยตรง
และผูค้ นทั้งหมดจะกุมพระวจนะของพระเจ้าไว้ในมือของตน และด้วยวิถีทางนี้
มนุษยชาติจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พระวจนะของพระเจ้าแผ่ซ่านแทรกซึมไปทัว่ ทั้งภายในและภายนอก
มนุษยชาติจะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยปากของพวกเขา ปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า
และเก็บรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ภายใน ยังคงอาบแช่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทั้งภายในและภายนอก
ด้วยเหตุน้ีเอง มนุษย์จึงจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม

พวกที่ทาเจตนารมณ์ของพระเจ้าให้ลุล่วงและสามารถเป็ นพยานต่อพระองค์ได้
เหล่านี้คือผูค้ นที่มีพระวจนะของพระเจ้าเป็ นความเป็ นจริ งของตน
การเข้าสู่ยุคพระวจนะ—ยุคอาณาจักรพันปี —เป็ นงานที่กาลังถูกทาให้สัมฤทธิ์ผลในวันนี้ นับจากนี้ไป
จงปฏิบตั ิการเข้าร่ วมในการสามัคคีธรรมเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
โดยวิถีทางของการกินและการดื่มรวมทั้งการได้รับประสบการณ์ในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าได้
เจ้าจาต้องสร้างประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งบางอย่างเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ื่น
หากเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้าได้
ก็จะไม่มีใครเลยที่ได้รับการโน้มน้าวใจ!
บรรดาผูค้ นที่พระเจ้าทรงใช้สามารถใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้าได้
หากเจ้าไม่สามารถสร้างความเป็ นจริ งนี้และเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้
นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ยงั ไม่ได้ทรงพระราชกิจในตัวเจ้า
และเจ้ายังไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม นี่คือความสาคัญของพระวจนะของพระเจ้า
เจ้ามีหัวใจที่กระหายต่อพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่?
บรรดาผูท้ ี่กระหายต่อพระวจนะของพระเจ้านั้นกระหายต่อความจริ ง
และมีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่ได้รับพระพรจากพระเจ้า ในอนาคต
มีพระวจนะอีกมากมายที่พระเจ้าจะตรัสต่อทุกศาสนาและทุกนิกาย
อันดับแรกพระองค์ตรัสและเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ท่ามกลางพวกเจ้าเพื่อทาให้พวกเจ้าครบบริ บูรณ์
ก่อนที่จะขยับต่อไปเพื่อตรัสและเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ท่ามกลางคนต่างชาติท้งั หลายเพื่อพิชิตพวกเขา
โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ทุกคนจะเชื่ออย่างจริงใจและอย่างถึงที่สุด
โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและวิวรณ์ของพระองค์ อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์จะลดน้อยถอยลง
เขาได้รับการปรากฏของมนุษย์ผหู้ นึ่ง และอุปนิสัยกบฏของเขาจะบรรเทาลง
พระวจนะทางานกับมนุษย์ดว้ ยสิทธิอานาจและพิชิตมนุษย์ภายในความสว่างแห่งพระเจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิในยุคปัจจุบนั รวมทั้งจุดเปลี่ยนของพระราชกิจของพระองค์น้ นั
สามารถพบได้ท้งั หมดภายในพระวจนะของพระองค์ หากเจ้าไม่อ่านพระวจนะของพระองค์
เจ้าจะไม่เข้าใจอะไรเลย โดยผ่านการกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์
และผ่านการเข้าร่ วมในการสามัคคีธรรมกับบรรดาพี่นอ้ งชายหญิงของเจ้าและประสบการณ์จริ งของเจ้า
เจ้าจะได้รับความรู ้ในเรื่ องพระวจนะของพระเจ้าอย่างครบถ้วน
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งของพระวจนะเหล่านั้นได้อย่างแท้จริ ง

ตัดตอนมาจาก “ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า “บรรดาผูท้ ี่จดจ่ออยู่กบั การได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์จะถูกทอดทิ้ง
พวกเขาไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่จะถูกทาให้มีความเพียบพร้อม” เราได้กล่าวถ้อยคาไว้มากมายนัก
กระนั้นมนุษย์กย็ งั ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจนี้เลยแม้เพียงแผ่วบาง และเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว
ผูค้ นก็ยงั คงถามหาหมายสาคัญและการอัศจรรย์
การเชื่อของเจ้าในพระเจ้าไม่ได้เป็ นอะไรที่มากไปกว่าการไล่ตามเสาะหาหมายสาคัญและการอัศจรรย์หรอกหรื อ
หรื อว่ามันเป็ นไปเพื่อที่จะได้รับชีวิต? พระเยซูได้เคยตรัสพระวจนะไว้มากมายเช่นกัน
และบางพระวจนะในพระวจนะเหล่านั้นก็ยงั ไม่ได้ถูกทาให้ลุล่วง
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระเยซูไม่ทรงเป็ นพระเจ้า?
พระเจ้าได้ทรงเป็ นพยานว่าพระองค์ได้ทรงเป็ นพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้าอันเป็ นทีร่ ัก
เจ้าสามารถปฏิเสธการนี้ได้หรื อ? ในวันนี้ พระเจ้าเพียงแต่ตรัสพระวจนะเท่านั้น
และหากเจ้าไม่รู้การนี้อย่างถ้วนทัว่ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมไม่สามารถยืนหยัดมัน่ คงอยู่ได้
เจ้าเชื่อในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหรื อไม่
หรื อเจ้าเชื่อในพระองค์โดยขึ้นอยู่กบั ว่าพระวจนะของพระองค์ได้รับการทาให้ลุล่วงหรื อไม่?
เจ้าเชื่อในหมายสาคัญและการอัศจรรย์ หรื อเจ้าเชื่อในพระเจ้า? ในวันนี้
พระองค์ไม่ทรงแสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์—พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าจริ งๆ หรื อ?
หากพระวจนะซึ่งพระองค์ตรัสไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าจริ งๆ หรือ?
เนื้อแท้ของพระเจ้าถูกกาหนดพิจารณาจากการที่ว่า พระวจนะซึ่งพระองค์ตรัสนั้นได้รับการทาให้ลุล่วงหรื อไม่
อย่างนั้นหรื อ?
เหตุใดผูค้ นบางคนจึงกาลังรอคอยเสมอให้พระวจนะของพระเจ้าลุล่วงก่อนที่พวกเขาจะเชื่อในพระองค์?
นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่รู้จกั พระองค์หรอกหรื อ?
ทุกคนผูซ้ ่ึงมีมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้นคือพวกที่ปฏิเสธพระเจ้า พวกเขาใช้มโนคติที่หลงผิดเพือ่ ประเมินพระเจ้า
หากพระวจนะของพระเจ้าได้รับการทาให้ลุล่วง พวกเขาเชื่อในพระองค์
และหากพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ยอ่ มไม่เชื่อในพระองค์
และพวกเขาไล่ตามเสาะหาหมายสาคัญและการอัศจรรย์อยู่เสมอ ผูค้ นเหล่านี้ไม่ใช่พวกฟาริสีของยุคใหม่ๆ
หรอกหรื อ? การที่เจ้าสามารถตั้งมัน่ ได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้ารู ้จกั พระเจ้าองค์จริ งหรื อไม่—นี่สาคัญยิ่งยวด!
ยิ่งความเป็ นจริงของพระวจนะของพระเจ้าในตัวเจ้ายิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าใด
ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับความเป็ นจริ งของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
และเจ้าก็ยิ่งสามารถที่จะยืนหยัดมัน่ คงในระหว่างการทดสอบทั้งหลายได้มากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเจ้าจดจ่ออยู่กบั หมายสาคัญและการอัศจรรย์มากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งสามารถตั้งมัน่ ได้นอ้ ยลงเท่านั้น
และเจ้าจะล้มลงท่ามกลางการทดสอบทั้งหลาย หมายสาคัญและการอัศจรรย์ไม่ใช่รากฐาน
เพียงความเป็ นจริงของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นชีวิต
ผูค้ นบางคนไม่รู้จกั ผลกระทบทั้งหลายซึ่งจะต้องได้รับการทาให้สัมฤทธิ์โดยพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาใช้วนั เวลาในความสับสนงุนงง ไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
จุดมุ่งหมายของการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาคือ
เพียงทาให้พระเจ้าทรงทาให้ความอยากของพวกเขาลุล่วงตลอดไปเท่านั้น
และเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะจริงจังในการเชื่อของพวกเขา
พวกเขากล่าวว่าพวกเขาจะไล่ตามเสาะหาชีวิตหากพระวจนะของพระเจ้าได้รับการทาให้ลุล่วง
แต่ว่าหากพระวจนะของพระองค์ไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมไม่มีความเป็ นไปได้ที่พวกเขาจะไล่ตามเสาะหาชีวิต
มนุษย์คิดว่าการเชื่อในพระเจ้าคือการไล่ตามเสาะหาการได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์
และการไล่ตามเสาะหาการได้ข้ นึ สู่สวรรค์และสวรรค์ช้นั ที่สาม
ไม่มีพวกเขาคนใดกล่าวว่าการเชื่อของพวกเขาในพระเจ้าคือการไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ความเป็ นจริ ง
การไล่ตามเสาะหาชีวิต และการไล่ตามเสาะหาการได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า
อะไรคือคุณค่าของการไล่ตามเสาะหาเช่นนี้?
พวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าและการทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยคือพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้
า พวกเขาคือผูซ้ ่ึงหมิน่ ประมาทพระเจ้า!
บัดนี้พวกเจ้าเข้าใจหรื อไม่ว่าการเชื่อในพระเจ้าคืออะไร?
การเชื่อในพระเจ้าหมายความถึงการได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์ใช่หรือไม่?
มันหมายความถึงการขึ้นสู่สวรรค์ใช่หรื อไม่? การที่เชื่อในพระเจ้าไม่ง่ายเลยแม้แต่น้อย
การฝึ กฝนปฏิบตั ิทางศาสนาเหล่านั้นควรถูกกวาดล้าง
การไล่ตามเสาะหาการรักษาคนป่ วยและการขับไล่บรรดาปี ศาจ การจดจ่ออยู่กบั หมายสาคัญและการอัศจรรย์
การละโมบอยากได้พระคุณจากพระเจ้า สันติสุข และความชื่นบานมากยิ่งขึ้น
การไล่ตามเสาะหาความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และความสุขสบายของเนื้อหนัง —
เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นการฝึ กฝนปฏิบตั ิทางศาสนา
และการฝึ กฝนปฏิบตั ิทางศาสนาเช่นนั้นเป็ นการเชื่อประเภทที่คลุมเครื อ
อะไรหรื อคือการเชื่อแท้จริ งในพระเจ้าในวันนี้?
มันคือการยอมรับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ นความเป็ นจริ งของชีวิตของเจ้าและการรู ้จกั พระเจ้าจากพระวจนะข

องพระองค์เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ในความรักที่แท้จริงสาหรับพระองค์ เพื่อให้ชดั เจน:
การเชื่อในพระเจ้าเป็ นไปเพื่อที่เจ้าอาจเชื่อฟังพระเจ้า รักพระเจ้า
และปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ึงควรได้รับการปฏิบตั ิโดยสิ่งทรงสร้างอย่างหนึ่งของพระเจ้า
นี่คือจุดมุ่งหมายของการที่เชื่อในพระเจ้า เจ้าจะต้องสัมฤทธิ์ในความรู ้หนึ่งเกี่ยวกับความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า
เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงคู่ควรเพียงใดต่อความเคารพ
เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งความรอดในบรรดาสิ่งทรงสร้างของพระองค์และการทาให้พวกเขามีคว
ามเพียบพร้อม—เหล่านี้คือสาระจาเป็ นอันประจักษ์แจ้งของการเชื่อของเจ้าในพระเจ้า
การเชื่อในพระเจ้าโดยหลักแล้วเป็ นการสลับเปลี่ยนจากชีวิตหนึ่งของเนื้อหนังไปสู่ชีวิตหนึ่งของการรักพระเจ้า
จากการใช้ชีวิตภายในความเสื่อมทรามไปสู่การใช้ชีวิตภายในชีวิตของพระวจนะของพระเจ้า
มันคือการออกมาจากภายใต้แดนครอบครองของซาตานและการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลเอาพระทัยใส่และการ
คุม้ ครองปกป้องของพระเจ้า
มันคือการที่สามารถจะสัมฤทธิ์ในความเชื่อฟังต่อพระเจ้าและความไม่เชื่อฟังต่อเนื้อหนัง
มันคือการยอมให้พระเจ้าทรงได้รับหมดทั้งหัวใจของเจ้า ยอมให้พระเจ้าทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
และปลดปล่อยตัวเจ้าเองเป็ นอิสระจากอุปนิสยั อันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน
การเชื่อในพระเจ้าโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อที่ฤทธานุภาพและพระสิริของพระเจ้าอาจได้รับการสาแดงในตัวเจ้า
เพื่อที่เจ้าอาจทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า และทาให้แผนของพระเจ้าสาเร็จลุล่วง
และสามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้ต่อหน้าซาตาน
การเชื่อในพระเจ้าไม่ควรวนเวียนอยูก่ บั ความอยากที่จะได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์
อีกทั้งไม่ควรเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังส่วนตัวของเจ้า
มันควรเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหาการรู ้จกั พระเจ้า และการสามารถเชื่อฟังพระเจ้า และ
เช่นเดียวกับเปโตร การเชื่อฟังพระองค์จนกระทัง่ คนเราถึงแก่ความตาย
เหล่านี้คือจุดมุ่งหมายหลักของการที่เชื่อในพระเจ้า
เรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้าและทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย
การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้เจ้ามีความรู ้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า
เพียงภายหลังจากนั้นแล้วเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถเชื่อฟังพระองค์ได้ ด้วยความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถรักพระองค์ได้ และนี่คือเป้าหมายที่มนุษย์ควรมีในการเชื่อของเขาในพระเจ้า
ในการเชื่อของเจ้าในพระเจ้า หากเจ้ากาลังพยายามที่จะได้เห็นหมายสาคัญและการอัศจรรย์อยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วทัศนคติของการเชื่อนี้ในพระเจ้าก็ย่อมผิด
การเชื่อในพระเจ้าโดยหลักแล้วคือการยอมรับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ นความเป็ นจริ งของชีวิต

จุดมุ่งหมายของพระเจ้านั้นบรรลุได้ดว้ ยการนาพระวจนะของพระเจ้าจากพระโอษฐ์ของพระองค์ไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
และยึดถือพระวจนะไว้ภายในตัวเจ้าเท่านั้น ในการที่เชื่อในพระเจ้า
มนุษย์ควรเพียรพยายามให้ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า เพื่อสามารถนบนอบต่อพระเจ้า
และเพื่อความเชื่อฟังอันครบบริ บรู ณ์ต่อพระเจ้า หากเจ้าสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้โดยปราศจากคาพร่ าบ่น
มีความใส่ใจต่อความพึงปรารถนาของพระเจ้า สัมฤทธิ์ในวุฒิภาวะของเปโตร
และมีลกั ษณะแนวแบบเปโตรตามที่พระเจ้าได้ตรัสถึง
เช่นนั้นแล้วนั่นย่อมจะเป็ นเวลาที่เจ้าได้สัมฤทธิ์ความสาเร็จในการเชื่อในพระเจ้าแล้ว
และมันจะมีนัยสาคัญว่าเจ้าได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าแล้ว
ตัดตอนมาจาก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิธีที่ผคู้ นเชื่อในพระเจ้า รักพระเจ้า
และทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยนั้นเป็ นได้โดยการสัมผัสกับพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยหัวใจของพวกเขา
และโดยเหตุน้ีจึงได้รับความพึงพอพระทัยของพระองค์
และโดยการใช้หัวใจของพวกเขาในการติดต่อกับพระวจนะของพระเจ้า
และด้วยเหตุน้ีจึงได้รับการขับเคลื่อนจากพระวิญญาณของพระเจ้า
หากเจ้าปรารถนาจะสัมฤทธิ์ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ และสถาปนาสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องมอบหัวใจของเจ้าแด่พระองค์เป็ นอันดับแรก
เฉพาะหลังจากที่เจ้าได้สงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์และหลัง่ รินทั้งหัวใจของเจ้าเข้าสู่พระองค์แล้วเท่านั้น
เจ้าจึงจะค่อยๆ สามารถพัฒนาชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติได้ หากในการเชื่อของผูค้ นในพระเจ้า
พวกเขาไม่ได้มอบหัวใจของพวกเขาแด่พระองค์
และหากหัวใจของพวกเขาไม่ได้อยู่ในพระองค์และพวกเขาไม่ปฏิบตั ิต่อภาระของพระองค์เสมือนดัง่ ภาระของต
นเอง เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งที่พวกเขาทาก็เป็ นการกระทาที่ฉ้อโกงพระเจ้า
เป็ นการกระทาที่เป็ นแบบฉบับเฉพาะของผูค้ นที่เคร่งศาสนา และไม่สามารถได้รับคาสรรเสริ ญของพระเจ้า
พระเจ้าไม่ทรงสามารถได้รับสิ่งใดๆ จากบุคคลประเภทนี้
บุคคลประเภทนี้เพียงสามารถทาหน้าที่เป็ นเหมือนตัวประกอบเสริ มความเด่นให้พระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้น
เป็ นเหมือนสิ่งประดับตกแต่งชิ้นหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้าเท่านั้นเอง
เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เกินความจาเป็ นและไร้ประโยชน์ พระเจ้าไม่ทรงใช้ประโยชน์จากบุคคลประเภทนี้
ในบุคคลประเภทนี้ไม่เพียงแต่ไม่มโี อกาสเหมาะสาหรับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
แต่ไม่มีแม้กระทัง่ คุณค่าใดๆ ในการได้รับการทาให้เพียบพร้อมของพวกเขา
บุคคลประเภทนี้ในความจริ งแล้วคือศพที่เดินได้
ผูค้ นดังกล่าวไม่มีอะไรเลยที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสามารถใช้การได้ แต่ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาทั้งหมดได้ถูกซาตานยึดครองและทาให้เสื่อมทรามอย่างฝังลึก พระเจ้าจะทรงกาจัดผูค้ นเหล่านี้ออกไป
ในปัจจุบนั นี้ ในการใช้ประโยชน์จากผูค้ น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่เพียงทรงใช้ส่วนที่น่าพึงปรารถนาของพวกเขาเพื่อจะทาให้สิ่งทั้งหลายสาเร็จเท่านั้น
พระองค์ยงั ทรงเปลี่ยนและทาให้ส่วนทีไ่ ม่น่าพึงปรารถนาของพวกเขานั้นเพียบพร้อมอีกด้วย
หากใจของเจ้าสามารถหลัง่ ริ นเข้าไปในพระเจ้าและดารงอยู่ดว้ ยความสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีโอกาสเหมาะและคุณสมบัติที่จะถูกใช้โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ที่จะได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และยิ่งไปกว่านั้นคือ

เจ้าจะมีโอกาสเหมาะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงทาให้ขอ้ บกพร่ องของเจ้านั้นดีข้ นึ
เมื่อเจ้ามอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า ในด้านบวกนั้น เจ้าจะสามารถบรรลุการเข้าสู่ที่ล้าลึกขึ้น
และบรรลุระดับชั้นของความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่สูงขึ้น ในด้านลบนั้น
เจ้าจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความผิดพลาดและข้อบกพร่ องของเจ้าเอง
เจ้าจะกระตือรื อร้นมากขึ้นในการพยายามทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า และเจ้าจะไม่เอาแต่อยู่นิ่งเฉย
แต่จะเข้าสู่อย่างกระตือรื อร้น ด้วยเหตุน้ี เจ้าจะกลายเป็ นคนที่ถูกต้อง
สมมุติว่าหัวใจของเจ้าสามารถสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
กุญแจไปสู่การที่เจ้าจะได้รับการสรรเสริ ญจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่
และเจ้าทาให้พระเจ้าพอพระทัยหรื อไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าจะสามารถเข้าสู่อย่างกระตือรื อร้นได้หรื อไม่
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทาให้บุคคลรู ้แจ้งและทรงใช้ประโยชน์จากพวกเขา
นั่นไม่เคยทาให้พวกเขาเข้าสู่ดา้ นลบเลย แต่กลับทาให้พวกเขาก้าวหน้าอย่างกระตือรื อร้นเสมอ
แม้ว่าบุคคลนี้มีจุดอ่อน
แต่พวกเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการใช้จุดอ่อนเหล่านั้นเป็ นพืน้ ฐานในหนทางที่พวกเขาดาเนินชีวิต
พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการประวิงการเติบโตในชีวิตของพวกเขาได้
และยังคงพยายามทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าต่อไป นี่คือมาตรฐาน หากเจ้าสามารถบรรลุการนี้ได้
ก็เป็ นการพิสูจน์ที่เพียงพอว่าเจ้าได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว
หากบุคคลมีความคิดในแง่ลบอยู่เสมอ
และหากแม้กระทัง่ ภายหลังจากที่ได้รับความรู ้แจ้งและได้มารู ้จกั ตัวเองแล้ว
พวกเขายังคงมีความคิดในแง่ลบและนิ่งเฉยอยู่และไร้ความสามารถที่จะลุกขึ้นและลงมือปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
พระเจ้าแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วคนประเภทนี้ก็แค่ได้รับพระคุณของพระเจ้า
แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ได้ทรงสถิตกับพวกเขา เมื่อบุคคลหนึ่งมีความคิดในแง่ลบ
นี่หมายความว่าหัวใจของพวกเขาไม่ได้หันเข้าหาพระเจ้าและวิญญาณของพวกเขาไม่ได้รับการขับเคลื่อนโดยพร
ะวิญญาณของพระเจ้า ทุกคนควรเข้าใจการนี้
ตัดตอนมาจาก “การสถาปนาสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้าคือสิ่งสาคัญยิง่ ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สามารถเห็นได้จากประสบการณ์ว่าหนึ่งในประเด็นปัญหาที่สาคัญที่สุดคือการสงบใจของเราเฉพาะพระพักตร์พ
ระเจ้า นี่เป็ นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของผูค้ น และการเติบโตในชีวติ ของพวกเขา
เฉพาะเมื่อใจของเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วเท่านั้น
การไล่ตามเสาะหาความจริ งและการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าจึงจะเกิดผล
เนื่องจากเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและแบกรับภาระ
และเพราะเจ้ารู ้สึกอยู่เสมอว่าเจ้ากาลังขาดพร่องในหลายทางเหลือเกิน
รู ้สึกว่ามีความจริ งหลายอย่างที่เจ้าจาเป็ นต้องรู ้ มีความเป็ นจริงมากมายที่เจ้าจาเป็ นต้องได้รับประสบการณ์
และรู ้สึกว่าเจ้าควรให้ความใส่ใจทั้งหมดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า—สิ่งเหล่านี้อยู่ในความคิดของเจ้าเสมอ
ราวกับว่าสิ่งเหล่านี้กาลังกดลงบนตัวเจ้าด้วยแรงที่ทาให้เจ้าไร้ความสามารถที่จะหายใจ
และดังนั้นเจ้าจึงรูส้ ึกหนักในหัวใจ (แม้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็ นลบ)
ผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับความรู ้แจ้งแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้า เป็ นเพราะภาระของพวกเขา
เพราะพวกเขารู ้สึกหนักหน่วงใจ และสามารถพูดได้ว่า
เพราะราคาที่พวกเขาได้จ่ายไปและความทรมานที่พวกเขาได้ทนทุกข์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พวกเขาจึงได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่าง เพราะพระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิเป็ นพิเศษต่อใครคนใดคนหนึ่ง
พระองค์ทรงยุติธรรมในการปฏิบตั ิของพระองค์ต่อผูค้ นเสมอ
แต่พระองค์ก็ไม่ทรงมอบให้ผูค้ นโดยสุดแต่พระทัยหรื อโดยไม่มีเงื่อนไข
นี่เป็ นแง่มุมหนึ่งของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
ในชีวิตจริ งแล้วผูค้ นส่วนใหญ่ยงั ไม่บรรลุถึงขอบเขตนี้ อย่างน้อยที่สุด
หัวใจของพวกเขายังไม่หันมาหาพระเจ้าอย่างครบบริ บรู ณ์ และดังนั้นจึงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญ่ใดๆ
ในอุปนิสัยของพวกเขา
นี่เป็ นเพราะพวกเขาเพียงดาเนินชีวิตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นและยังไม่ได้รับพระราชกิจของพระวิญญา
ณบริ สุทธิ์ หลักเกณฑ์ทผี่ คู้ นต้องพบเจอเพื่อที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้เป็ นประโยชน์มีดงั ต่อไปนี้:
หัวใจของพวกเขาหันเข้าหาพระเจ้า พวกเขาแบกรับภาระแห่งพระวจนะของพระเจ้า พวกเขามีหัวใจที่โหยหา
และพวกเขามีความแน่วแน่ที่จะแสวงหาความจริ ง
คนเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถได้พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และพวกเขาได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างเป็ นนิจศีล
ผูค้ นที่พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์น้ นั ดูจากภายนอกเหมือนไม่มีเหตุผลและไม่มีสัมพันธภาพปกติกบั ผูอ้ ื่น

แม้ว่าพวกเขาจะพูดจาเหมาะสม ไม่พูดพล่อย และสามารถรักษาใจให้สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เสมอ
นี่คือบุคคลประเภทที่มีคุณสมบัติเพียงพอโดยแท้จริ งที่จะถูกใช้โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ บุคคล “ไร้เหตุผล”
ที่พระเจ้าตรัสถึงนี้ดูเหมือนไม่มสี ัมพันธภาพปกติกบั ผูอ้ ื่น
และพวกเขาไม่คานึงถึงความรักภายนอกหรื อการปฏิบตั ิภายนอกตามที่ควร
แต่เมื่อพวกเขาสื่อสารเรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณ
พวกเขาสามารถเปิ ดใจของพวกเขาและจัดเตรี ยมความรู ้แจ้งและความกระจ่างที่พวกเขาได้รบั จากประสบการณ์จ
ริ งของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าให้กบั ผูอ้ ื่นได้อย่างไม่เห็นแก่ตวั
นี่คือวิธีที่พวกเขาแสดงออกถึงความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าและทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
เมื่อผูอ้ ื่นทั้งหมดกาลังใส่ร้ายป้ายสีและเยาะเย้ยถากถางพวกเขา
พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมโดยบุคคล เรื่ องราว หรื อสิ่งทั้งหลายภายนอก
และยังคงสามารถสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
บุคคลเช่นนั้นดูเหมือนจะมีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกอันเป็ นเอกลักษณ์ของพวกเขาเอง ไม่ว่าผูค้ นอื่นๆ ทาอะไร
หัวใจของพวกเขาไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้า ในยามที่ผอู้ นื่ กาลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและตลกขบขัน
หัวใจของพวกเขายังคงอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้า หรื ออธิษฐานเงียบๆ
ในใจต่อพระเจ้า แสวงหาพระเจตนารมณ์ของพระเจ้า
พวกเขาไม่เคยให้ความสาคัญต่อการคงไว้ซ่ึงสัมพันธภาพปกติกบั ผูอ้ ื่น
บุคคลเช่นนั้นดูเหมือนไม่มีปรัชญาสาหรับการดารงชีวิต ภายนอกนั้น บุคคลนี้มีชีวิตชีวา ควรค่าที่จะรัก
และไร้เดียงสา แต่กย็ งั มีสานึกแห่งความสงบเยือกเย็นด้วยเช่นกัน
นี่คือสภาพเสมือนของบุคคลประเภทที่พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์
สิ่งทั้งหลายเช่นปรัชญาสาหรับการดารงชีวิตหรื อ “เหตุผลปกติ” ย่อมใช้ไม่ได้ผลเลยในบุคคลประเภทนี้
นี่คือคนประเภทที่ได้อุทิศทั้งหัวใจของพวกเขาแด่พระวจนะของพระเจ้า
และดูเหมือนจะมีเพียงพระเจ้าอยู่ในใจของเขา นี่คอื บุคคลประเภทที่พระเจ้าทรงอ้างอิงถึงว่าเป็ นคน
“ปราศจากเหตุผล” และบุคคลประเภทนี้นี่เองที่พระเจ้าทรงใช้งาน
เครื่ องหมายที่แสดงถึงบุคคลผูซ้ ่งึ พระเจ้ากาลังทรงใช้ประโยชน์คือ ไม่ว่าเมื่อไรหรื อทีไ่ หน
หัวใจของพวกเขาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอ และไม่ว่าผูอ้ ื่นจะเสเพลอย่างไร
พวกเขาหลงระเริงไปกับตัณหาของพวกเขาและเนื้อหนังของพวกเขามากเพียงใด
หัวใจของบุคคลนี้ยงั คงไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้า และพวกเขาไม่ทาตามฝูงชน
บุคคลประเภทนี้เท่านั้นที่เหมาะกับการทรงใช้งานของพระเจ้า
และเฉพาะบุคคลประเภทนี้เท่านั้นที่จะถูกทาให้เพียบพร้อมโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์

หากเจ้าไม่สามารถบรรลุสิ่งเหล่านี้ได้แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าและได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระวิญ
ญาณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมาจาก “การสถาปนาสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้าคือสิ่งสาคัญยิ่ง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 408
หากเจ้าต้องการมีสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าต้องหันเข้าหาพระเจ้า
ด้วยการนี้เป็ นรากฐาน เจ้ายังจะมีสัมพันธภาพปกติกบั ผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน หากเจ้าไม่มีสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วไม่สาคัญว่าเจ้าจะทาอะไรเพื่อรักษาสัมพันธภาพของเจ้ากับผูอ้ ื่น
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะทางานหนักเพียงใดหรือเจ้าจะออกแรงมากเพียงใด
ทั้งหมดนั้นจะเป็ นแค่เรื่ องของปรัชญาสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์
เจ้ากาลังรักษาฐานะของเจ้าท่ามกลางผูค้ นโดยผ่านทางมุมมองของมนุษย์และปรัชญาของมนุษย์เพื่อที่ว่าผูค้ นจะไ
ด้สรรเสริ ญเจ้า แต่เจ้าไม่ได้กาลังติดตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อสถาปนาสัมพันธภาพปกติกบั ผูค้ น
หากเจ้าไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่สัมพันธภาพของเจ้ากับผูค้ น แต่รักษาสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า
หากเจ้าเต็มใจที่จะมอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า และเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อฟังพระองค์
เช่นนั้นแล้วสัมพันธภาพของเจ้ากับผูค้ นทั้งหมดจะกลายมาเป็ นปกติเป็ นธรรมดา ด้วยวิถีทางนี้
สัมพันธภาพเหล่านี้ไม่ได้ถูกสถาปนาขึ้นบนเนื้อหนัง แต่บนรากฐานของความรักของพระเจ้า
แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางเนื้อหนังเลย หากแต่ในวิญญาณนั้นมีการสามัคคีธรรม ความรักซึ่งกันและกัน
การปลอบประโลมซึ่งกันและกัน และการจัดเตรี ยมที่มีให้แก่กนั ละกัน
ทั้งหมดนี้ได้ทาขึ้นบนรากฐานของหัวใจซึ่งทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
สัมพันธภาพเหล่านี้ไม่ได้ถูกรักษาไว้โดยการพึ่งพาปรัชญาสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์
หากแต่ถูกก่อตัวขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติมากโดยผ่านทางการแบกรับภาระสาหรับพระเจ้า
ไม่จาเป็ นต้องใช้ความมานะพยายามที่มนุษย์ทาขึ้น
เจ้าเพียงแค่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามหลักการของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าเต็มใจที่จะคานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่? เจ้าเต็มใจที่จะเป็ นบุคคลที่ “ไร้เหตุผล”
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าเต็มใจที่จะมอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้าโดยครบบริ บูรณ์และไม่คานึงถึงฐานะของเจ้าท่ามกลางผูค้ นหรื อไม่?
ในบรรดาผูค้ นทั้งหมดที่เจ้ามีการติดต่อด้วยนั้น เจ้ามีสัมพันธภาพที่ดีที่สุดกับใคร?
เจ้ามีสัมพันธภาพที่แย่ที่สุดกับใคร? สัมพันธภาพของเจ้ากับผูค้ นปกติหรื อไม่?
เจ้าปฏิบตั ิต่อผูค้ นทั้งหมดอย่างเท่าเทียมหรื อไม่?
สัมพันธภาพของเจ้ากับผูอ้ ื่นถูกรักษาไว้ตามปรัชญาสาหรับการดารงชีวิตของเจ้าหรือไม่
หรื อสัมพันธภาพเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความรักของพระเจ้าหรื อไม่?
เมื่อบุคคลหนึ่งไม่ได้มอบหัวใจของพวกเขาแด่พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วจิตวิญญาณของพวกเขาย่อมกลายเป็ นปัญญาทึบ มึนชา และไร้สานึก

บุคคลประเภทนี้จะไม่มีวนั เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า และจะไม่มีวนั มีสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า
อุปนิสัยของบุคคลประเภทนี้จะไม่มีวนั เปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคนเราเป็ นกระบวนการของการมอบหัวใจของคนเราแด่พระเจ้าโดยครบบริ บูรณ์
และเป็ นกระบวนการของการได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างจากพระวจนะของพระเจ้า
พระราชกิจของพระเจ้าสามารถเปิ ดโอกาสให้บุคคลเข้าสู่อย่างกระตือรื อร้นได้
รวมทั้งทาให้พวกเขาสามารถขจัดแง่มุมด้านลบของพวกเขาภายหลังจากที่ได้รับความรู ้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้ว
เมื่อเจ้าสามารถไปถึงจุดที่มอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะสามารถล่วงรูท้ ุกๆ
ความเคลื่อนไหวอันละเอียดอ่อนภายในจิตวิญญาณของเจ้า และเจ้าจะรู ้ความรู ้แจ้งและความกระจ่างทุกๆ
อย่างที่ได้รับจากพระเจ้า จงยึดการนี้ไว้ให้มนั่ แล้วเจ้าจะค่อยๆ
เข้าสู่เส้นทางแห่งการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ยิง่ ใจของเจ้าสามารถสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้มากขึ้นเท่าใด
จิตวิญญาณของเจ้าก็จะยิ่งอ่อนไหวและละเอียดอ่อนมากขึ้นเท่านั้น
และจิตวิญญาณของเจ้าก็จะยิ่งสามารถล่วงรู ้ถึงวิธีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเคลือ่ นไหวมันได้มากขึ้นเท่านั้น
และแล้วสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็ นปกติยิ่งขึ้นทุกที
สัมพันธภาพปกติระหว่างผูค้ นนั้นสถาปนาขึ้นบนรากฐานของการมอบหัวใจของพวกเขาแด่พระเจ้า
และไม่ใช่โดยผ่านทางความมานะพยายามของมนุษย์ หากปราศจากพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลระหว่างผูค้ นก็เป็ นเพียงสัมพันธภาพของเนื้อหนัง สัมพันธภาพเหล่านั้นไม่ปกติ
แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็ นการปล่อยตัวปล่อยใจไปตามตัณหา
สัมพันธภาพเหล่านั้นเป็ นสัมพันธภาพที่พระเจ้าทรงรังเกียจ ที่พระองค์ทรงเกลียดชัง
หากเจ้ากล่าวว่าจิตวิญญาณของเจ้าได้ถูกขับเคลื่อนแล้ว
แต่เจ้าต้องการอยู่เสมอที่จะมีการสามัคคีธรรมกับผูค้ นที่เจ้าชอบ กับใครก็ตามที่เจ้ายกย่องนับถือ
และหากอีกบุคคลหนึ่งกาลังแสวงหาแต่เจ้าไม่ชอบพวกเขา
ถึงขั้นมีอคติกบั พวกเขาและจะไม่เข้าเชื่อมสัมพันธ์กบั พวกเขา
นี่เป็ นข้อพิสูจน์เพิ่มอีกว่าเจ้าอยู่ภายใต้อารมณ์ของเจ้าและเจ้าไม่มีสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้าเลย
เจ้ากาลังพยายามที่จะหลอกลวงพระเจ้าและปกปิ ดความน่าเกลียดของเจ้าเอง
ต่อให้เจ้าสามารถแบ่งปันความเข้าใจบางอย่างได้แต่เจ้ากลับมีเจตนาที่ผิด
เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทาก็ดีเพียงแค่ตามมาตรฐานของมนุษย์เท่านั้น พระเจ้าจะไม่ทรงสรรเสริ ญเจ้า—
เจ้ากาลังกระทาการไปตามเนื้อหนัง ไม่ใช่ตามพระภาระของพระเจ้า
หากเจ้ามีความสามารถที่จะสงบใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและมีปฏิสัมพันธ์ปกติกบั ทุกคนที่รักพระเจ้า

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเหมาะสมสาหรับการใช้งานของพระเจ้า ด้วยวิถีทางนี้
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะสมาคมกับคนอื่นๆ อย่างไร นัน่ จะไม่เป็ นไปตามปรัชญาสาหรับการดารงชีวิต
แต่นั่นจะเป็ นเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เป็ นการดารงชีวิตในแบบที่คานึงถึงพระภาระของพระองค์
มีผูค้ นเยี่ยงนี้กี่คนในท่ามกลางพวกเจ้า? สัมพันธภาพของเจ้ากับคนอื่นๆ ปกติจริงๆ หรื อไม่?
สัมพันธภาพเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นบนรากฐานใด? มีปรัชญาสาหรับการดารงชีวิตกี่อย่างภายในตัวเจ้า?
ปรัชญาเหล่านั้นถูกปลดทิง้ ไปหรือยัง? หากหัวใจของเจ้าไม่สามารถหันเข้าหาพระเจ้าได้โดยครบบริ บูรณ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ใช่ของพระเจ้า—เจ้ามาจากซาตาน และเจ้าจะถูกส่งคืนสู่ซาตานในที่สุด
เจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็ นหนึ่งในประชากรของพระเจ้า ทั้งหมดนี้พึงจาเป็ นต้องใช้การพิจารณาทีร่ อบคอบของเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การสถาปนาสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้าคือสิ่งสาคัญยิ่ง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 409
ในการเชื่อในพระเจ้า อย่างน้อยเจ้าต้องตัดสินใจแน่วแน่กบั ประเด็นเรื่ องการมีสัมพันธภาพทีป่ กติกบั พระเจ้า
หากเจ้าไม่มีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า เช่นนั้นแล้ว ความหมายของการเชื่อในพระเจ้าของเจ้าก็จะสูญหายไป
การสร้างสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าเป็ นสิ่งที่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ดว้ ยหัวใจที่นิ่งสงบ
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
การมีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าหมายถึงการมีความสามารถที่จะไม่สงสัยและไม่ปฏิเสธพระราชกิจใดเลยขอ
งพระองค์ และมีความสามารถที่จะนบนอบต่อพระราชกิจของพระองค์ได้ มันหมายถึงการมีเจตนาต่างๆ
ที่ถูกต้องในการทรงสถิตของพระเจ้า การไม่วางแผนการต่างๆ เพือ่ ตัวเจ้าเอง
และการพิจารณาผลประโยชน์ของครอบครัวของพระเจ้าเป็ นอันดับแรกในทุกสิ่ง
มันหมายถึงการยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าและการเชื่อฟังการจัดการเตรี ยมการต่างๆ ของพระเจ้า
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะทาให้หัวใจของเจ้านิ่งสงบในการทรงสถิตของพระเจ้าในทุกสิ่งที่เจ้ากระทาได้
แม้หากว่าเจ้าไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า เจ้าก็ตอ้ งยังคงทาหน้าที่ต่างๆ และความรับผิดชอบต่างๆ
ของเจ้าให้ลุล่วงจนสุดความสามารถของเจ้า ทันทีที่น้ าพระทัยของพระเจ้าได้รับการเปิ ดเผยแก่เจ้า ก็จงลงมือทา
และมันจะไม่สายเกินไป เมื่อสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าได้กลายเป็ นปกติแล้ว
เจ้าก็จะมีสัมพันธภาพที่ปกติกบั ผูค้ นด้วย ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า
จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า จากนั้นจงนาข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าไปปฏิบตั ิ
จงแก้ไขทัศนะต่างๆ ของเจ้า และจงหลีกเลี่ยงการทาสิ่งใดที่ตา้ นทานพระเจ้าหรื อรบกวนคริสตจักร
อย่าทาสิ่งใดที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า อย่ากล่าวสิ่งใดที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
และอย่าทาสิ่งใดที่น่าละอาย จงเป็ นคนที่ยุติธรรมและมีเกียรติในทุกสิ่งที่เจ้ากระทา
และจงทาให้แน่ใจว่าทุกการกระทาของเจ้าเป็ นสิ่ งที่สามารถนาเสนอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
แม้ว่าเนื้อหนังอาจจะอ่อนแอในบางครั้ง
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะให้ผลประโยชน์ของครอบครัวของพระเจ้ามาเป็ นอันดับหนึ่ง
โดยไม่โลภหาผลกาไรส่วนตัว และเจ้าต้องมีความสามารถที่จะประพฤติตนอย่างชอบธรรมได้
หากเจ้าสามารถปฏิบตั ิได้แบบนี้ เช่นนั้นแล้วสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะปกติ
ในทุกสิ่งที่เจ้ากระทานั้น เจ้าต้องตรวจดูว่าเจตนาต่างๆ ของเจ้าถูกต้องหรื อไม่
หากเจ้ามีความสามารถที่จะกระทาการได้ตามข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็ปกติ นี่คือมาตรฐานขั้นต่าสุด จงมองดูเข้าไปในเจตนาต่างๆ ของเจ้า
และหากเจ้าพบว่าเจตนาต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องได้ปรากฏขึ้น
จงมีความสามารถที่จะหันหลังของเจ้าให้แก่เจตนาเหล่านั้น

และกระทาการให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เจ้าก็จะกลายเป็ นใครบางคนที่ถูกต้องเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ซึ่งในทางกลับกันก็แสดงให้เห็นว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นปกติ
และว่าทุกสิ่งที่เจ้ากระทาเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า ไม่ใช่ของตัวเจ้าเอง
ในทุกสิ่งที่เจ้ากระทาและทุกสิ่งที่เจ้าพูด
จงมีความสามารถที่จะกาหนดหัวใจของเจ้าให้ถูกต้องและจงเป็ นคนชอบธรรมในการกระทาต่างๆ ของเจ้า
และอย่าให้อารมณ์ของเจ้ามานาหน้า และอย่ากระทาการตามความประสงค์ของเจ้าเอง
สิ่งเหล่านี้เป็ นหลักธรรมต่างๆ ที่บรรดาผูเ้ ชื่อในพระเจ้าต้องประพฤติตน สิ่งเล็กน้อยต่างๆ
สามารถเปิ ดเผยเจตนาทั้งหลายและวุฒิภาวะของบุคคลหนึ่งได้ และดังนั้น
การที่ใครบางคนจะเข้าสู่เส้นทางแห่งการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
พวกเขาก็ตอ้ งแก้ไขเจตนาทั้งหลายของเขาและสัมพันธภาพของเขากับพระเจ้าให้ปกติเสียก่อน
เจ้าสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อสัมพันธภาพของเจ้ากับพระองค์เป็ นปกติเท่
านั้น เมื่อนั้นเท่านั้น การจัดการ การตัดแต่ง การบ่มวินยั
และกระบวนการถลุงของพระเจ้าจึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลตามเจตนาของพวกมันในตัวเจ้าได้ กล่าวคือ
หากมนุษย์ท้งั หลายมีความสามารถที่จะเก็บรักษาพระเจ้าไว้ในหัวใจของพวกเขาและไม่ไล่ตามเสาะหาผลประโย
ชน์ส่วนตัวหรื อคิดถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของตัวพวกเขาเอง (ในสานึกรับรู ้ฝ่ายเนื้อหนัง)
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับแบกภาระแห่งการเข้าสู่ชีวิต
ทาจนสุดความสามารถของพวกเขาเพื่อไล่ตามเสาะหาความจริ ง และนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า—
หากเจ้าสามารถทาการนี้ได้ เช่นนั้นแล้วเป้าหมายต่างๆ ที่เจ้าไล่ตามเสาะหาก็จะถูกต้อง
และสัมพันธภาพของเจ้าของพระเจ้าก็จะกลายเป็ นปกติ การทาให้สัมพันธภาพของคนๆ
หนึ่งกับพระเจ้าถูกต้องนั้นอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นขั้นตอนแรกของการเข้าไปสู่การเดินทางฝ่ ายวิญญาณของคนๆ นั้น
แม้ว่าโชคชะตาของมนุษย์จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและถูกพระเจ้าลิขิตไว้ล่วงหน้า
และมนุษย์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงมันได้
การที่เจ้าจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรื อได้รับการรับไว้โดยพระองค์ได้หรื อไม่น้ ั
นก็ข้ นึ อยูก่ บั ว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นปกติหรือไม่ อาจมีหลายส่วนของเจ้าที่อ่อนแอหรื อไม่เชื่อฟัง—
แต่ตราบเท่าที่ทศั นะต่างๆ ของเจ้าและเจตนาทั้งหลายของเจ้านั้นถูกต้อง
และตราบเท่าที่สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นถูกต้องและปกติ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
หากเจ้าไม่มีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้า และกระทาการเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังหรือครอบครัวของเจ้า

เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าเจ้าจะทางานหนักสักเพียงใด มันก็จะสูญเปล่า หากสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นปกติ
เช่นนั้นแล้วสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็จะเข้าที่เข้าทาง พระเจ้าไม่ทอดพระเนตรดูที่สิ่งอืน่ ใด
แต่ทรงทอดพระเนตรดูที่ว่าทรรศนะต่างๆ ของเจ้าในการเชื่อของเจ้าในพระเจ้านั้นถูกต้องหรื อไม่: เจ้าเชื่อในผูใ้ ด
เจ้าเชื่อเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ด และเจ้าเชื่อเพราะเหตุใด
หากเจ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและปฏิบตั ิดว้ ยทรรศนะต่างๆ ที่น่าพอใจของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเกิดความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้า
และเจ้าก็จะได้รับการรับประกันเรื่ องการเข้าไปสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง
หากสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าไม่ปกติ และทรรศนะต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อของเจ้าในพระเจ้าเบี่ยงเบนไป
เช่นนั้นแล้วสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็สูญเปล่า และไม่ว่าเจ้าเชื่ออย่างหนักสักเพียงใด เจ้าจะไม่ได้รบั สิ่งใดเลย
หลังจากที่สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้ากลายเป็ นปกติแล้วเท่านั้น เจ้าจึงจะได้รับคาสรรเสริ ญจากพระองค์
เมื่อเจ้าละทิง้ เนื้อหนัง อธิษฐาน ทนทุกข์ สู้ทน นบนอบ ช่วยเหลือพี่นอ้ งชายหญิงของเจ้า
สละตัวเจ้าเองมากขึ้นเพื่อพระเจ้า และอื่นๆ
สิ่งที่เจ้าทาจะมีคุณค่าและนัยสาคัญหรื อไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ว่าเจตนาทั้งหลายของเจ้าถูกต้องหรื อไม่และทรรศนะต่าง
ๆ ของเจ้าถูกต้องหรื อไม่
ทุกวันนี้ผคู้ นมากมายเชื่อในพระเจ้าราวกับว่าพวกเขากาลังเอียงศีรษะของตนเพื่อมองดูนาฬิกา—มุมมองต่างๆ
ของพวกเขาจึงบิดเบี้ยว และพวกมันต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการฟันฝ่ าอุปสรรค
หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข ทุกอย่างก็จะเรี ยบร้อยดี หากไม่ได้รับการแก้ไข ทุกสิ่งก็จะไม่มผี ล
ผูค้ นบางคนประพฤติตวั ดีต่อหน้าเรา แต่ลบั หลังเรา ทั้งหมดที่พวกเขากระทาคือการต้านทานเรา
นี่เป็ นการสาแดงออกของการคดโกงและการเล่ห์ลวง และบุคคลประเภทนี้เป็ นผูร้ ับใช้ของซาตาน
พวกเขาเป็ นรู ปจาแลงตามแบบฉบับของซาตาน ที่มาเพื่อทดสอบพระเจ้า
เจ้าเป็ นบุคคลที่ถูกต้องเท่านั้นหากเจ้ามีความสามารถที่จะนบนอบต่องานของเราและวจนะของเราได้
ตราบเท่าที่เจ้ามีความสามารถที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าได้
ตราบเท่าที่ทุกสิ่งที่เจ้ากระทาสามารถนาเสนอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้และเจ้าประพฤติตวั อย่างยุติธรรมและ
อย่างมีเกียรติในทุกสิ่งที่เจ้ากระทา ตราบเท่าที่เจ้าไม่ทาสิ่งต่างๆ ที่น่าละอาย หรื อสิ่งต่างๆ
ที่จะเป็ นอันตรายต่อชีวิตของผูอ้ นื่
และตราบเท่าที่เจ้าดาเนินชีวิตในความสว่างและไม่ยอมให้ตวั เจ้าเองถูกซาตานหลอกใช้
เช่นนั้นแล้วสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะอยู่ในระเบียบอันเหมาะสม
ตัดตอนมาจาก “สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็ นอย่างไร?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การที่เชื่อในพระเจ้าจาเป็ นที่เจ้าจะต้องจัดวางเจตนาและทรรศนะทั้งหลายของเจ้าให้อยู่ในระเบียบอันเหมาะสม
เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
และวิธีที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิกบั พระวจนะของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่พระเจ้าทรงจัดการเตรียมการไว้ มนุษย์ผทู้ ี่พระเจ้าทรงเป็ นพยานให้
และพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง เจ้าต้องไม่ปฏิบตั ิตามแนวคิดต่างๆ ของเจ้าเองหรื อคิดหากลอุบายต่าช้าของเจ้าเอง
ไม่ว่าเจ้าทาสิ่งใด
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะแสวงหาความจริ งได้และในตาแหน่งของเจ้าที่เป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง
เจ้าต้องสามารถนบนอบต่อพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าได้
หากเจ้าปรารถนาที่จะไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าและเข้าไปสู่ร่องครรลอง
ที่ถูกต้องของชีวิต เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าก็ตอ้ งมีชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอ จงอย่าทาตัวเสเพล
อย่าติดตามซาตานไป อย่ายอมให้ซาตานมีโอกาสเหมาะใดๆ ที่จะดาเนินงานของมันได้
และอย่ายอมให้ซาตานใช้ประโยชน์จากตัวเจ้าได้ เจ้าต้องมอบตัวเจ้าเองแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง
และยอมให้พระเจ้าปกครองเหนือเจ้า
เจ้าเต็มใจที่จะเป็ นผูร้ ับใช้ของซาตานหรื อ? เจ้าเต็มใจที่จะถูกหลอกใช้โดยซาตานหรือ?
เจ้าเชื่อในพระเจ้าและไล่ตามเสาะหาพระองค์เพื่อที่พระองค์อาจจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
หรื อเพื่อที่เจ้าอาจจะกลายเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นสาหรับพระราชกิจของพระเจ้ากันเล่า?
เจ้าชอบชีวิตที่เปี่ ยมความหมายซึ่งในชีวิตนั้นพระเจ้าจะทรงได้ตวั เจ้าไว้
หรื อชีวิตที่ไร้ค่าและว่างเปล่ามากกว่ากัน? เจ้าชอบที่จะให้พระเจ้าทรงใช้งานเจ้า
หรื อให้ซาตานหลอกใช้มากกว่ากัน? เจ้าชอบที่จะให้พระวจนะและความจริ งของพระเจ้าเติมเต็มตัวเจ้า
หรื อปล่อยให้ความบาปและซาตานเติมเต็มตัวเจ้ามากกว่ากัน? จงพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างระมัดระวัง
ในชีวิตประจาวันของเจ้านั้น
เจ้าต้องเข้าใจว่าถ้อยคาใดบ้างที่เจ้ากล่าวและสิ่งใดบ้างที่เจ้าทาซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติในสัมพันธภาพของเ
จ้ากับพระเจ้า และจากนั้นจงแก้ไขตัวเจ้าเองเพื่อเข้าสู่ลกั ษณะที่ถูกต้อง จงตรวจดูถอ้ ยคาต่างๆ ของเจ้า
การกระทาต่างๆ ของเจ้า แต่ละความเคลื่อนไหวและทุกการขยับตัวของเจ้า
และความคิดและแนวคิดทั้งหมดของเจ้าตลอดเวลา
จงมีความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาวะที่แท้จริ งของเจ้าและจงเข้าสู่ลกั ษณะแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ นี่เป็ นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะมีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า
โดยการประเมินว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าปกติหรื อไม่

เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะแก้ไขเจตนาทั้งหลายของเจ้าให้ถูกต้อง
มีความสามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติและแก่นแท้ของมนุษย์ และเข้าใจตัวเจ้าเองอย่างแท้จริ งได้
และในการทาเช่นนั้น เจ้าจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ประสบการณ์ที่แท้จริ งต่างๆ
ละทิ้งตัวเจ้าเองในแบบที่แท้จริ ง และนบนอบด้วยเจตนา
ขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์กบั เรื่ องเหล่านี้ที่เกี่ยวกับว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าปกติหรื อไม่น้นั
เจ้าจะพบโอกาสเหมาะต่างๆ ที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และกลายเป็ นมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจสภาวะมากมายแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
เจ้าจะมีความสามารถที่จะมองทะลุผ่านเพทุบายมากมายของซาตาน และผ่านทะลุแผนสมคบคิดต่างๆ ของมันได้
เส้นทางสายนี้เท่านั้นที่นาไปสู่การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
เจ้าทาให้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าถูกต้อง จนเจ้าสามารถจะนบนอบต่อการจัดการเตรียมการต่างๆ
ของพระองค์ในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพวกมัน
และจนเจ้าสามารถจะเข้าสู่ประสบการณ์ที่แท้จริ งอย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้นไปอีก
และได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มากยิ่งขึ้นไปอีก
เมื่อเจ้าปฏิบตั ิการมีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า ส่วนใหญ่แล้ว
ความสาเร็จจะสัมฤทธิ์ได้โดยการตัดขาดจากเนื้อหนังและโดยผ่านทางการร่ วมมืออย่างแท้จริ งกับพระเจ้า
เจ้าควรเข้าใจว่า “หากปราศจากหัวใจที่ให้ความร่ วมมือแล้ว มันก็ยากที่จะได้รับพระราชกิจของพระเจ้า
หากเนื้อหนังไม่ทนทุกข์ ก็จะไม่มีพระพรใดๆ จากพระเจ้าเลย หากจิตวิญญาณไม่ต่อสู้ดิ้นรน
ซาตานก็จะไม่ถูกทาให้อบั อาย” หากเจ้าปฏิบตั ิหลักการเหล่านี้และเข้าใจพวกมันอย่างถ่องแท้
ทรรศนะเกี่ยวกับการเชื่อของเจ้าในพระเจ้าก็จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ในการปฏิบตั ิปัจจุบนั ของพวกเจ้านั้น
เจ้าต้องสลัดทิ้งชุดความคิดเรื่ อง “การแสวงหาขนมปังเพื่อสนองความหิว” เจ้าต้องสลัดทิ้งชุดความคิดเรื่ อง
“ทุกสิ่งถูกกระทาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และผูค้ นไม่อาจแทรกแซงได้” ทุกคนที่กล่าวเช่นนั้นคิดว่า
“ผูค้ นสามารถทาอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ และเมื่อถึงเวลา
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์
ผูค้ นไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องยับยัง้ เนื้อหนังหรื อให้ความร่ วมมือ ทั้งหมดที่สาคัญก็คือว่า
พวกเขาได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์” ความคิดเห็นเหล่านี้ลว้ นเหลวไหลทั้งสิ้น
ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมต่างๆ เช่นนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ทรงไร้ความสามารถที่จะทรงพระราชกิจได้
มุมมองประเภทนี้เองที่ขดั ขวางพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างยิง่
บ่อยครั้งที่พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์บรรลุได้โดยผ่านทางความร่ วมมือของมนุษย์
คนเหล่านั้นที่ไม่ให้ความร่ วมมือและไม่มีความตั้งใจแน่วแน่แต่ปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ความเปลี่ยนแปลงในอุปนิ

สัยของตน และได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และความรู ้แจ้งและความกระจ่างจากพระเจ้า
ช่างมีความคิดที่เหลือเฟื อจริ งๆ นี่เรี ยกว่า “การปรนเปรอตัวเองและการให้อภัยซาตาน”
คนเช่นนั้นไม่มีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า เจ้าน่าจะพบการเปิ ดเผยต่างๆ และการสาแดงต่างๆ
อันมากมายของอุปนิสยั เยี่ยงซาตานภายในตัวเจ้าเอง และพบการปฏิบตั ิใดๆ ที่เจ้ามี
ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ในขณะนี้
คราวนี้เจ้าจะมีความสามารถที่จะละทิง้ ซาตานได้หรื อไม่? เจ้าควรได้มาซึ่งสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า
กระทาการในทางที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ต่างๆ ของพระเจ้า และกลายเป็ นคนใหม่ที่มีชีวิตใหม่
จงอย่าจมปลักอยูก่ บั การล่วงละเมิดต่างๆ ในอดีต จงอย่าสานึกผิดจนเกินควร
จงมีความสามารถที่จะยืนขึ้นและร่ วมมือกับพระเจ้าได้ และจงปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ที่เป็ นของเจ้าให้ลุล่วง
โดยวิธีน้ีสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็ นปกติ
ตัดตอนมาจาก “สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็ นอย่างไร?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากหลังจากอ่านสิ่งนี้แล้ว เจ้าเพียงอ้างว่ายอมรับวจนะเหล่านี้ แต่หัวใจของเจ้ายังคงไม่รูส้ ึกอะไรอยู่เหมือนเดิม
และเจ้าไม่พยายามทาสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าให้ปกติ
มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าไม่ได้ให้ความสาคัญแก่สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเลย
มันพิสูจน์ให้เห็นว่าทรรศนะต่างๆ ของเจ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเลย
ว่าเจตนาทั้งหลายของเจ้ายังไม่ได้กาหนดไปที่การได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าและการถวายเกียรติแด่พระองค์
แต่กาหนดไปที่การยอมให้แผนสมคบคิดต่างๆ ของซาตานมีชยั และการสัมฤทธิ์เป้าหมายต่างๆ ของเจ้าเองแทน
ผูค้ นเช่นนั้นเก็บงาเจตนาทั้งหลายที่ผิดและทรรศนะต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องไว้
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดหรื อพระองค์ตรัสมันอย่างไร
ผูค้ นเช่นนั้นก็ยงั คงไม่แยแสเลยสักนิดและไม่ได้ถูกแปลงสภาพเลยแม้แต่นิดเดียว
หัวใจของพวกเขาไม่รูส้ ึกถึงความยาเกรงใดๆ และพวกเขาไม่ละอายใจเลย บุคคลเช่นนั้นเป็ นคนโง่ที่ไร้วิญญาณ
จงอ่านถ้อยดารัสทุกคาของพระเจ้า และจงนาถ้อยดารัสเหล่านั้นมาปฏิบตั ิทนั ทีที่เจ้าเข้าใจพวกมัน
อาจมีหลายครั้งที่เนื้อหนังของเจ้าเคยอ่อนแอ หรื อเจ้าเคยเป็ นกบฏ หรื อเจ้าเคยต้านทาน
ไม่ว่าเจ้าเคยประพฤติตวั แบบใดในอดีต มันมีผลสืบเนื่องเพียงเล็กน้อย
และมันไม่สามารถขัดขวางชีวิตของเจ้าจากการโตเป็ นผูใ้ หญ่ในวันนี้ได้
ตราบใดที่เจ้าสามารถมีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าได้วนั นี้ ก็มีความหวัง
หากมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าทุกครั้งที่เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้า
และผูอ้ ื่นบอกได้ว่าชีวิตของเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ นึ
ก็แสดงให้เห็นว่าบัดนี้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าปกติแล้ว ว่ามันได้รับการทาให้ถูกต้องแล้ว
พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิกบั ผูค้ นตามการล่วงละเมิดต่างๆ ของพวกเขา
ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจและได้กลายเป็ นตระหนักรู ้ ตราบเท่าที่เจ้าสามารถเลิกกบฏหรื อต้านทานได้ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าก็จะยังคงทรงมีความปรานีต่อเจ้า
เมื่อเจ้ามีความเข้าใจนั้นและความตั้งใจแน่วแน่น้ ันที่จะไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดย
พระเจ้า เช่นนั้นแล้ว สภาวะของเจ้าในการทรงสถิตของพระเจ้าก็จะกลายเป็ นปกติ ไม่สาคัญว่าเจ้ากาลังทาสิ่งใด
จงพิจารณาสิง่ ต่อไปนี้เมื่อเจ้ากาลังกระทามัน กล่าวคือ พระเจ้าจะทรงคิดอย่างไรหากฉันทาสิ่งนี้?
มันจะเป็ นประโยชน์ต่อพีน่ ้องชายหญิงของฉันไหม?
มันจะเกิดประโยชน์ต่อพระราชกิจในพระนิเวศของพระเจ้าไหม? ไม่ว่าในการอธิษฐาน การสามัคคีธรรม
การพูด การทางาน หรื อในการติดต่อกับผูอ้ ื่น จงตรวจดูเจตนาทั้งหลายของเจ้า
และตรวจว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าปกติหรื อไม่

หากเจ้าไม่สามารถหยัง่ รู ้เจตนาและความคิดทั้งหลายของเจ้าเองได้ นี่ก็หมายความว่าเจ้าขาดพร่ องการแยกแยะ
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเข้าใจความจริ งน้อยเกินไป
หากเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาได้อย่างชัดเจน และสามารถล่วงรู ้สิ่งต่างๆ
โดยผ่านทางเลนส์แห่งพระวจนะของพระองค์ โดยการยืนอยู่ฝงั่ เดียวกับพระองค์ เช่นนั้นแล้วทรรศนะต่างๆ
ของเจ้าก็จะได้กลายเป็ นถูกต้อง ด้วยเหตุน้ี
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั พระเจ้าจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างที่สุดต่อใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้า
ทุกคนควรถือว่านี่เป็ นภารกิจที่มีความสาคัญสูงสุดและเป็ นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา
ทุกสิ่งที่เจ้ากระทาถูกวัดขนาดโดยการที่ว่าเจ้ามีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าหรื อไม่
หากสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าปกติและเจตนาทั้งหลายของเจ้าถูกต้องแล้วไซร้ ก็จงกระทาเลย
เพื่อที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าไว้ เจ้าต้องไม่กลัวที่จะทนทุกข์กบั ความสูญเสียต่างๆ
ที่จะเกิดแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหลายของเจ้า เจ้าจะยอมให้ซาตานมีชยั ชนะไม่ได้
เจ้าจะยอมให้ซาตานมาซื้อตัวเจ้าไปไม่ได้ และเจ้าจะยอมให้ซาตานมาหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าไม่ได้
การมีเจตนาทั้งหลายเช่นนั้นคือหมายสาคัญที่บ่งชี้ว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นปกติ—
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเนื้อหนัง แต่ตรงกันข้ามเพื่อประโยชน์ของสันติสุขของจิตวิญญาณ
เพื่อการได้มาซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเพื่อทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าต่างหาก
การที่จะเข้าสู่สภาวะที่ถูกต้องนั้น เจ้าต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั พระเจ้าและแก้ไขทรรศนะต่างๆ
เกี่ยวกับการเชื่อของเจ้าในพระเจ้าให้ถูกต้อง นี่เป็ นไปเพื่อที่พระเจ้าอาจจะทรงได้รับเจ้าไว้
และเพื่อที่พระองค์อาจจะทรงสาแดงดอกผลต่างๆ แห่งพระวจนะของพระองค์ในตัวเจ้า
และให้ความรู ้แจ้งและให้ความกระจ่างแก่เจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ในหนทางนี้ เจ้าจะได้เข้าสู่ลกั ษณะที่ถูกต้องแล้ว
จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าแห่งวันนี้ต่อไป
จงเข้าสู่ลกั ษณะปัจจุบนั แห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงกระทาตามข้อเรี ยกร้องต่างๆ
ของพระเจ้าแห่งวันนี้ จงอย่าถือตามวิธีการปฏิบตั ิต่างๆ อันล้าสมัย จงอย่าเกาะติดกับวิธีเก่าๆ ในการทาสิ่งต่างๆ
และจงเข้าสู่ลกั ษณะแห่งการทางานของวันนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้วยเหตุน้ีเอง
สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็ นปกติอย่างครบบริ บูรณ์
และเจ้าก็จะได้เริ่ มดาเนินการในร่ องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็ นอย่างไร?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 412
ยิ่งผูค้ นยอมรับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งรู ้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็จะยิง่ หิวและกระหายในการไล่ตามเสาะหาการรู ้จกั พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
พวกที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถมีประสบการณ์ที่มงั่ คัง่ ยิง่ ขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
และพวกเขาคือพวกเดียวเท่านั้นที่ชีวิตของพวกเขาสามารถเติบโตต่อไปได้ดงั่ ดอกงา
ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาชีวิตควรปฏิบตั ิต่อการนี้ให้เป็ นงานเต็มเวลาของพวกเขา พวกเขาควรรู ้สึกว่า
“หากปราศจากพระเจ้า ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หากปราศจากพระเจ้า ฉันไม่สามารถทาอะไรให้สาเร็จได้เลย
หากปราศจากพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่างเปล่า” ดังนั้น พวกเขาจึงควรมีปณิธานอีกด้วยว่า
“หากไม่ได้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ฉันจะไม่ทาอะไรเลย
และหากการอ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่มีผลกระทบเลย เช่นนั้นแล้วฉันก็ไม่ใยดีที่จะทาสิ่งใด”
จงอย่าตามใจตัวพวกเจ้าเอง ประสบการณ์ชีวิตมาจากความรู ้แจ้งและการทรงนาของพระเจ้า
และสิ่งเหล่านี้คือการตกผลึกของความพยายามตามความคิดส่วนตัวของพวกเจ้า
สิ่งที่พวกเจ้าควรเรี ยกร้องจากตัวพวกเจ้าเองคือสิ่งนี้: “เมื่อมาถึงเรื่ องของประสบการณ์ชีวิต
ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตวั เองทาตามอาเภอใจได้”
บางครั้ง เมื่ออยู่ในสภาพเงื่อนไขผิดปกติ เจ้าสูญเสียการทรงสถิตของพระเจ้า
และกลายเป็ นไม่สามารถรู ้สึกถึงพระเจ้าได้เมื่อเจ้าอธิษฐาน นัน่ เป็ นเรื่ องปกติที่จะรู ้สึกกลัวในเวลาเช่นนั้น
เจ้าควรเริ่ มต้นค้นหาในทันที หากเจ้าไม่ทา พระเจ้าก็จะทรงอยู่ห่างจากเจ้า
และเจ้าก็จะไร้ซ่ึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ —และยิ่งไปกว่านั้น
ไร้ซ่งึ พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ —เป็ นเวลาหนึ่งวัน สองวัน แม้กระทัง่ หนึ่งเดือนหรื อสองเดือน
ในสถานการณ์เหล่านี้ เจ้าจะรู ้สึกมึนชาอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ และถูกซาตานจับเป็ นเชลยอีกครั้ง
จนถึงจุดที่เจ้าสามารถกระทาการอะไรก็ได้ในทุกรู ปแบบ เจ้าละโมบความอุดมด้วยโภคทรัพย์
หลอกลวงบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้า ดูภาพยนตร์และวีดิทศั น์ เล่นไพ่นกกระจอก
และแม้กระทัง่ สูบบุหรี่ และดื่มโดยไร้ความมีวินยั หัวใจของเจ้าได้ไถลห่างไปไกลจากพระเจ้า
เจ้าได้ไปตามหนทางของเจ้าเองอย่างลับๆ และเจ้าได้ทาการตัดสินต่อพระราชกิจของพระเจ้าโดยพลการ
ในบางกรณี
ผูค้ นตกต่าถึงขนาดที่พวกเขาไม่รู้สึกถึงความอับอายหรื อความขวยเขินในการกระทาบาปที่เกี่ยวกับเรื่ องทางเพศ
บุคคลประเภทนี้ได้ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงละทิง้ ในข้อเท็จจริงแล้ว
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้หายไปในบุคคลเช่นนั้นมานานแล้ว
คนเราเพียงแค่สามารถเห็นพวกเขาจมดิง่ ลงสู่ความเสื่อมทรามลึกลงไปเรื่อยๆ

ขณะที่มือของมารร้ายก็ยนื่ ออกไปไกลยิง่ ขึ้นเรื่อยๆ ในท้ายที่สุด พวกเขาปฏิเสธการมีอยู่ของหนทางนี้
และถูกซาตานจับเป็ นเชลยเนื่องจากพวกเขาทาบาป
หากเจ้าค้นพบว่าเจ้ามีเพียงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
แต่ยงั ขาดพร่ องพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นก็เป็ นสถานการณ์ที่อนั ตรายที่จะเข้าไปอยู่เสียแล้ว
เมื่อเจ้าไม่สามารถแม้แต่จะรู ้สึกถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังอยู่ที่ปากเหวแห่งความตาย หากเจ้าไม่กลับใจ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้หวนกลับคืนไปสู่ซาตานไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว และเจ้าก็จะไปอยู่ท่ามกลางพวกที่ถูกกาจัด
ดังนั้น เมื่อเจ้าค้นพบว่าเจ้าอยู่ในสภาวะที่มีเพียงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น (เจ้าไม่ได้ทาบาป
เจ้าควบคุมตัวเจ้าเอง และเจ้าไม่ทาอะไรอันเป็ นการต้านทานพระเจ้าอย่างโจ่งแจ้ง)
แต่เจ้าขาดพร่ องพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เจ้าไม่รู้สึกว่าถูกขับเคลื่อนเมื่อเจ้าอธิษฐาน
เจ้าไม่ได้รับความรู ้แจ้งหรื อความกระจ่างที่แจ่มชัดเมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าไม่แยแสในเรื่ องการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า ไม่เคยมีการเติบโตใดเลยในชีวติ ของเจ้า
และเจ้าได้ถูกพรากความกระจ่างอันยิ่งใหญ่ไปนานแล้ว)—ในเวลาเช่นนั้น เจ้าต้องระมัดระวังมากขึ้น
เจ้าต้องไม่ตามใจตัวเอง เจ้าต้องไม่ปล่อยใจไปตามบุคลิกลักษณะของเจ้าเองมากไปกว่านี้
การทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อาจหายไปเมื่อใดก็ได้ นี่คือเหตุผลที่สถานการณ์เช่นนั้นเป็ นอันตรายมาก
หากเจ้าพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะอย่างนี้
จงพยายามพลิกฟื้ นสิ่งทั้งหลายให้กลับมาดีข้ นึ โดยเร็วที่สุดเท่าที่เจ้าสามารถทาได้ ก่อนอืน่
เจ้าควรกล่าวคาอธิษฐานแห่งการกลับใจและขอให้พระเจ้าทรงหยิบยืน่ ความเมตตาของพระองค์ให้แก่เจ้าอีกครั้ง
จงอธิษฐานอย่างจริงจังจริงใจมากขึ้น และจงสงบใจของเจ้าเพื่อกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น
ด้วยรากฐานนี้ เจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐาน เพิ่มความพยายามของเจ้าเป็ นสองเท่าอีกครั้งในการขับร้อง
การอธิษฐาน การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า และการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า
เมื่อเจ้าอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอที่สุด หัวใจของเจ้าจะถูกซาตานครอบงาได้ง่ายที่สุด เมื่อการนั้นเกิดขึ้น
หัวใจของเจ้าจะถูกเอาไปจากพระเจ้าและส่งคืนกลับไปยังซาตาน
ด้วยเหตุน้ นั เจ้าจึงไร้ซ่ึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในเวลาเช่นนั้น
มันยากขึ้นเป็ นสองเท่าที่จะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์กลับคืนมา
เป็ นการดีกว่าที่จะแสวงหาพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในขณะที่พระองค์ยงั คงทรงอยู่กบั เจ้า
ซึ่งจะช่วยให้พระเจ้าประทานความรู ้แจ้งของพระองค์แก่เจ้าได้มากขึ้นและไม่ทาให้พระองค์ทรงละทิ้งเจ้า
การอธิษฐาน การขับร้องเพลงนมัสการ การทาหน้าที่รับผิดชอบของเจ้า
และการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า—ทั้งหมดนี้ทาไปเพื่อทีซ่ าตานจะได้ไม่มีโอกาสทางานของมัน

และเพื่อที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้ทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้า
หากเจ้าไม่ได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์กลับคืนมาในหนทางนี้ หากเจ้าเพียงแค่รอคอย
เช่นนั้นแล้วการได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์กลับคืนมาจะไม่ง่ายเลยเมื่อเจ้าได้สูญเสียการทรงสถิต
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไปแล้ว นอกเสียจากว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงขับเคลื่อนเจ้าเป็ นพิเศษ
หรื อได้ทรงทาให้เจ้ากระจ่างและรู ้แจ้งเป็ นการเฉพาะ แม้ว่าจะเป็ นเช่นนั้นก็ตาม
ก็ไม่ได้ใช้เวลาเพียงหนึ่งหรื อสองวันเพื่อที่สภาวะของเจ้าจะฟื้ นตัว
บางครั้งเวลาอาจผ่านไปถึงหกเดือนโดยทีไ่ ม่มีการฟื้ นตัวใดๆ
ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะผูค้ นหย่อนยานกับตัวเองมากเกินไป
ไม่สามารถได้รับประสบการณ์กบั สิ่งทั้งหลายในหนทางปกติ
และด้วยเหตุน้ีจึงถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงละทิ้ง
แม้ว่าเจ้าจะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์กลับคืนมา
พระราชกิจของพระเจ้าในปัจจุบนั ก็ยงั คงอาจจะไม่ชดั เจนมากนักสาหรับเจ้า
เพราะเจ้าได้ลา้ หลังไปมากในประสบการณ์ชีวิตของเจ้า
ราวกับว่าเจ้าได้ถูกทิ้งไว้ขา้ งหลังเป็ นระยะทางหนึ่งหมืน่ ไมล์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรอกหรื อ? อย่างไรก็ดี
เราบอกผูค้ นเช่นนั้นว่า มันยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจเสียบัดนี้ แต่ก็บอกด้วยว่ามีเงือ่ นไขอยู่หนึ่งข้อ นั่นคือ
เจ้าต้องทางานหนักขึ้น และไม่ปล่อยใจไปกับความเกียจคร้าน หากคนอืน่ ๆ อธิษฐานห้าครั้งในหนึ่งวัน
เจ้าต้องอธิษฐานสิบครั้ง หากคนอื่นๆ กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเป็ นเวลาสองชัว่ โมงต่อวัน
เจ้าจะต้องทาเช่นนั้นเป็ นเวลาสี่หรื อหกชัว่ โมง และหากคนอื่นๆ ฟังเพลงนมัสการเป็ นเวลาสองชัว่ โมง
เจ้าต้องฟังอย่างน้อยที่สุดเป็ นเวลาครึ่งวัน จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าบ่อยๆ
และคิดถึงความรักของพระเจ้า จนกระทัง่ เจ้าถูกขับเคลื่อน หัวใจของเจ้ากลับสู่พระเจ้า
และเจ้าไม่กล้าไถลห่างไปจากพระเจ้าอีกต่อไป—เฉพาะเมื่อนั้นเท่านั้นการปฏิบตั ิของเจ้าจึงจะเกิดผล
เฉพาะเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถฟื้ นคืนสภาวะปกติก่อนหน้านั้นของเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “วิธีเข้าสู่สภาวะปกติ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าได้เดินมาบนสัดส่วนที่น้อยมากของเส้นทางแห่งการเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้า
และพวกเจ้ายังไม่ได้เข้าไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
ดังนั้นพวกเจ้าจึงยังคงห่างไกลจากการตอบสนองมาตรฐานของพระเจ้า ณ ตอนนี้
วุฒิภาวะของพวกเจ้ายังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองข้อเรี ยกร้องของพระองค์
เนื่องจากขีดความสามารถและธรรมชาติอนั เสื่อมทรามของพวกเจ้า
พวกเจ้าจึงปฏิบตั ิต่อพระราชกิจของพระเจ้าอย่างไม่ระมัดระวังเสมอ พวกเจ้าไม่ได้ทาอย่างจริ งจัง
นี่เป็ นข้อบกพร่ องอันร้ายแรงที่สุดของพวกเจ้า แน่นอนว่า
ไม่มีใครเลยที่สามารถยืนยันมัน่ ใจถึงเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนิน
พวกเจ้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเส้นทางนั้นและไม่สามารถมองเห็นเส้นทางนั้นได้อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเจ้าส่วนมากไม่ได้คิดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และนับประสาอะไรที่พวกเจ้าจะนาเข้ามาไว้ในหัวใจ
หากพวกเจ้ายังคงดาเนินต่อไปในหนทางนี้ ใช้ชีวิตอยู่ในความเพิกเฉยต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเส้นทางที่พวกเจ้าดาเนินไปในฐานะผูเ้ ชื่อในพระเจ้าก็จะเปล่าประโยชน์
นั่นเป็ นเพราะพวกเจ้าไม่ได้ทาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มกาลังของพวกเจ้า
ในอันที่จะพยายามตอบสนองน้ าพระทัยของพระเจ้า และเพราะพวกเจ้าไม่ให้ความร่ วมมืออย่างดีกบั พระเจ้า
ใช่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงพระราชกิจต่อพวกเจ้า หรื อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ได้ทรงขับเคลื่อนพวกเจ้า
นั่นเป็ นเพราะพวกเจ้าไม่ใส่ใจระมัดระวังจนพวกเจ้าไม่ได้ต้งั ใจกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างจริง
จัง พวกเจ้าต้องพลิกสถานการณ์น้ีโดยทันทีและเดินไปบนเส้นทางทีพ่ ระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้นาทางผูค้ นไป
นี่คือหัวข้อหลักในวันนี้ “เส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้นาทาง” อ้างถึงการได้รับความรู ้แจ้งในวิญญาณ
การมีความรู ้เรื่ องพระวจนะของพระเจ้า การได้รับความชัดเจนบนเส้นทางข้างหน้า
การที่สามารถก้าวไปทีละก้าวเพื่อเข้าสู่ความจริ ง และการมาถึงของความรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าเกี่ยวกับพระเจ้า
เส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้นาทางผูค้ นนั้นในเบื้องต้นเป็ นเส้นทางสู่ความเข้าใจที่ชดั เจนขึ้นในพระวจ
นะของพระเจ้า ปราศจากการเบี่ยงเบนหรือความเข้าใจผิด
และบรรดาผูท้ ี่เดินบนเส้นทางนี้จะเดินตรงไปตามเส้นทาง เพื่อที่จะสัมฤทธิ์การนี้
พวกเจ้าจาเป็ นต้องทางานอย่างกลมกลืนไปกับพระเจ้า หาเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อปฏิบตั ิ
และเดินในเส้นทางที่ทรงนาทางโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นี่เกี่ยวข้องกับความร่ วมมือในส่วนของมนุษย์ นั่นคือ
สิ่งที่พวกเจ้าต้องทาเพื่อตอบสนองข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าที่มีต่อพวกเจ้า
และวิธีที่พวกเจ้าต้องประพฤติตนเพื่อเข้าไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้องของการเชื่อในพระเจ้า

การก้าวไปบนเส้นทางที่ทรงนาทางโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อาจดูซับซ้อน
แต่เจ้าจะพบว่ามันเรี ยบง่ายกว่าเดิมมากเมื่อเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิน้ นั ชัดเจนสาหรับเจ้า
ข้อเท็จจริ งก็คือผูค้ นมีความสามารถทั้งหมดตามที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากพวกเขา—
ไม่ได้เสมือนเป็ นการที่พระองค์กาลังพยายามสอนหมูให้บิน ในทุกสถานการณ์
พระเจ้าทรงหาทางที่จะแก้ปัญหาของผูค้ นและทาให้พวกเขาคลายความวิตกกังวล
พวกเจ้าทุกคนต้องเข้าใจในการนี้ อย่าเข้าใจผิดในพระเจ้า
ผูค้ นได้รับการนาทางโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าไปตามเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนินไ
ป ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ พวกเจ้าต้องมอบหัวใจให้กบั พระเจ้า
นี่คือความพร้อมพื้นฐานสาหรับการเดินไปบนเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาทาง
พวกเจ้าต้องทาการนี้เพื่อที่จะเข้าไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
บุคคลหนึ่งจะทางานแห่งการมอบหัวใจของพวกเขาให้แก่พระเจ้าอย่างมีสติอย่างไรหรื อ?
ในชีวิตประจาวันของพวกเจ้า
เมื่อพวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระองค์
พวกเจ้าทาอย่างไม่ใส่ใจระมัดระวัง—พวกเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าขณะทางาน
นี่สามารถเรียกได้ว่าเป็ นการมอบหัวใจให้กบั พระเจ้าอย่างนั้นหรื อ?
พวกเจ้ากาลังคิดถึงเรื่องราวในบ้านหรื อการงานทั้งหลายของเนื้อหนัง พวกเจ้ามีสองใจอยู่ตลอดเวลา
นี่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็ นการทาจิตใจให้เงียบสงบต่อพระพักตร์พระเจ้าอย่างนั้นหรือ?
นี่เป็ นเพราะหัวใจของเจ้าตรึ งติดอยู่กบั การงานภายนอกเสมอ
และไร้ความสามารถที่จะหันกลับมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
หากเจ้าอยากให้หัวใจของเจ้าสงบอย่างแท้จริ งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องทางานแห่งการให้ความร่ วมมืออย่างมีสติ
กล่าวคือพวกเจ้าทุกคนจะต้องมีเวลาเพื่อการอุทิศของพวกเจ้า เวลาที่พวกเจ้าละวางผูค้ น เหตุการณ์
และสิ่งทั้งหลาย ทาหัวใจของพวกเจ้าให้นิ่งและอยู่ในความเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ทุกคนต้องเก็บบันทึกแห่งการอุทิศเป็ นรายบุคคล ซึ่งบันทึกความรู ้ของพวกเขาในเรื่ องพระวจนะของพระเจ้า
และเรื่ องที่จิตวิญญาณของพวกเขารู ้สึกถูกขับเคลื่อนอย่างไร ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะลึกซึ้งหรือผิวเผิน
ทุกคนจะต้องทาหัวใจให้สงบเงียบอย่างมีสติเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
หากเจ้าสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาหนึ่งหรื อสองชัว่ โมงในแต่ละวันเพื่อชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณอันแท้จริ งแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้าในวันนั้นก็จะรู ้สึกมัง่ คัง่ และหัวใจของเจ้าก็จะแจ่มสว่างและชัดเจน
หากเจ้าใช้ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณเช่นนี้ทุกวัน

เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าก็จะสามารถกลับคืนไปเป็ นสิ่งทรงครองของพระเจ้าได้มากขึ้น
จิตวิญญาณของเจ้าจะกลายเป็ นเข้มแข็งขึ้นทุกขณะ สภาพเงือ่ นไขของเจ้าจะมีการปรับปรุ งอยู่เนืองนิตย์
เจ้าจะกลายเป็ นสามารถเดินไปบนเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาทางได้มากขึ้น
และพระเจ้าจะประทานพระพรให้แก่เจ้ามากขึ้น
จุดประสงค์ของชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเจ้าก็คือการที่จะได้รับการไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญาณบริ สุท
ธิ์อย่างมีสติ ไม่ใช่การทาตามกฎระเบียบหรื อปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา
แต่เพื่อให้ปฏิบตั ิโดยสอดประสานไปกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริง บ่มวินัยให้กบั ร่ างกายของเจ้าได้อย่างแท้จริง —
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรทา ดังนั้นพวกเจ้าจึงควรทาการนี้ดว้ ยความพยายามอย่างถึงที่สุด
ยิ่งเจ้าให้ความร่ วมมือและหมายมัน่ ในความพยายามมากขึ้นเท่าใด
หัวใจของเจ้าก็จะสามารถกลับไปสู่พระเจ้าได้มากขึ้นเท่านั้น
และเจ้าก็จะยิ่งสามารถทาหัวใจของเจ้าให้เงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้ดยี ิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อถึงจุดหนึ่ง
พระเจ้าก็จะทรงกุมหัวใจของเจ้าไว้อย่างครบบริ บรู ณ์
จะไม่มีใครสามารถทาให้หัวใจของเจ้าหวัน่ ไหวหรื อยึดเอาหัวใจของเจ้าไปได้
และเจ้าก็จะเป็ นของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ หากเจ้าเดินตามเส้นทางนี้แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็จะเผยตนต่อเจ้าตลอดเวลาและให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เ
จ้าไม่เข้าใจ—นี่จะสัมฤทธิ์ได้ท้งั หมดก็โดยอาศัยความร่ วมมือของเจ้า นี่คือเหตุที่พระเจ้าทรงตรัสอยู่เสมอว่า
“ผูท้ ี่ปฏิบตั ิโดยสอดประสานไปกับเรา เราจะให้รางวัลมากขึ้นเป็ นสองเท่า”
พวกเจ้าต้องมองเห็นเส้นทางนี้อย่างชัดเจน หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะเดินในเส้นทางที่ถกู ต้องแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็ตอ้ งทาทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถทาได้เพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
พวกเจ้าต้องทาทุกอย่างที่ทาได้เพื่อบรรลุชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ ณ จุดเริ่ มต้น
เจ้าอาจไม่สัมฤทธิ์ผลลัพธ์อนั ยิง่ ใหญ่ในการไล่ตามเสาะหานี้
แต่เจ้าต้องไม่ยอมให้ตวั เองถดถอยหรื อจมปลักอยู่กบั สิ่งที่เป็ นลบ—เจ้าต้องทางานหนักต่อไป!
ยิ่งเจ้าใช้ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณมากขึ้นเท่าใด
หัวใจของเจ้าก็จะถูกครอบครองโดยพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น จะเป็ นกังวลในเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ
จะแบกรับเอาภาระนี้ไว้เสมอ หลังจากนั้น
จงเปิ ดเผยความจริ งที่อยู่ภายในสุดของเจ้าต่อพระเจ้าโดยผ่านทางชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้า
จงบอกกับพระองค์ถึงสิ่งที่เจ้าเต็มใจกระทา สิ่งที่เจ้ากาลังนึกถึงอยู่
ความเข้าใจและทรรศนะของเจ้าที่มีต่อพระวจนะของพระองค์ จงอย่าได้หน่วงเหนี่ยวสิ่งใดแม้แต่เพียงเสี้ยวเล็ก
ๆ! จงฝึ กพูดคาพูดที่อยู่ภายในหัวใจของเจ้าและเปิ ดเผยความรู ้สึกที่แท้จริงของเจ้ากับพระเจ้า

หากนั่นอยู่ในหัวใจของเจ้าแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วจงกล่าวสิ่งนั้นออกมาตามใจชอบเถิด
ยิ่งเจ้าพูดออกมาในหนทางนี้มากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งรู ้สึกถึงความน่ารักชืน่ ชมของพระเจ้าได้มากขึ้นเท่านั้น
และหัวใจของเจ้าก็จะถูกกระชับใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เมื่อการนี้เกิดขึ้น
เจ้าจะรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงเป็ นที่รักของเจ้ามากยิง่ กว่าใครอืน่ เจ้าจะเคียงข้างไม่มีวนั ออกห่างจากพระเจ้า
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเจ้าปฏิบตั ิในทางอุทิศฝ่ ายจิตวิญญาณดังนี้เป็ นประจาทุกวัน
และไม่ให้การปฏิบตั ิน้ีออกห่างจากใจของเจ้า แต่ให้ถือปฏิบตั ิเสมือนเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิ่งใหญ่ในชีวิตของเจ้า
เช่นนั้นแล้ว พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าครอบครองหัวใจเจ้า
นี่คือความหมายของการได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประหนึ่งหัวใจของเจ้าเป็ นของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ราวกับว่าสิ่งที่เจ้ารักอยู่ในหัวใจของเจ้าตลอดเวลา
ไม่มีใครสามารถนาสิ่งนั้นไปจากเจ้าได้ เมื่อการนี้เกิดขึ้น
พระเจ้าจะดารงพระชนม์ชีพอยูภ่ ายในตัวเจ้าและทรงมีที่อยู่ในหัวใจเจ้าอย่างแท้จริง
จาก “ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติอนั เหมาะสมนาทางผูค้ นไปบนร่องครรลองทีถ่ ูกต้อง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความเชื่อในพระเจ้าทาให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติ เป็ นสิ่งที่จาเป็ น
ซึ่งเป็ นรากฐานเพือ่ ให้ได้รับประสบการณ์ของพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสู่ความเป็ นจริ ง
การปฏิบตั ิในปัจจุบนั ของพวกเจ้าทั้งหมดในการอธิษฐาน ในการเข้ามาใกล้พระเจ้า ในการร้องเพลงสรรเสริ ญ
การสรรเสริ ญ การทาสมาธิ และการไตร่ ตรองพระวจนะของพระเจ้านั้น รวมกันเป็ น “ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติ”
หรื อไม่? ไม่มีพวกเจ้าคนใดดูจะรู ้เลย ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติไม่ได้จากัดแค่การปฏิบตั ิสิ่งทั้งหลาย
อย่างเช่นการอธิษฐาน การร้องเพลงสรรเสริ ญ การมีส่วนร่ วมในชีวิตของคริสตจักร
และการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ยงั เกี่ยวพันถึงการใช้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ใหม่และสว่างไสวด้วย สิ่งทีส่ าคัญไม่ใช่ว่าเจ้าปฏิบตั ิอย่างไร
แต่เป็ นดอกผลที่มาจากการปฏิบตั ิของเจ้า
ผูค้ นส่วนใหญ่เชื่อว่าชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติจาเป็ นต้องเกี่ยวพันกับการอธิษฐาน การร้องเพลงสรรเสริ ญ
การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า หรื อการไตร่ ตรองเกีย่ วกับพระวจนะของพระองค์
ไม่ว่าการปฏิบตั ิเช่นนั้นจริ งๆ แล้วจะมีผลลัพธ์ใดๆ หรื อนาไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริ งหรื อไม่ก็ตาม
ผูค้ นเหล่านี้มงุ่ เน้นที่การปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ผิวเผิน โดยไม่มีความคิดใดๆ ถึงผลลัพธ์ของพวกมัน
พวกเขาคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ในพิธีกรรมของศาสนา ไม่ใช่ผคู้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในคริ สตจักร
และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะเป็ นประชากรของราชอาณาจักร การอธิษฐาน การร้องเพลงสรรเสริ ญ
และการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าของพวกเขาทั้งหมดเป็ นเพียงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่ทาไปเพราะควา
มจาต้องทาและเพื่อให้ตามสมัยนิยมได้ทนั ไม่ใช่ทาเพราะความเต็มใจหรื อทาจากหัวใจ
ไม่ว่าผูค้ นเหล่านี้จะอธิษฐานหรื อร้องเพลงมากเพียงใดก็ตาม ความพยายามของพวกเขาจะไม่ผลิดอกออกผล
เพราะสิ่งที่พวกเขาปฏิบตั ิเป็ นเพียงกฎเกณฑ์และพิธีกรรมของศาสนา
พวกเขาไม่ได้ปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ
พวกเขามุ่งเน้นแค่การเอะอะโวยวายว่าพวกเขาปฏิบตั ิอย่างไรเท่านั้น
และพวกเขาปฏิบตั ิต่อพระวจนะของพระเจ้าเหมือนเป็ นกฎเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้กาลังนาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตั ิ พวกเขาเพียงกาลังสนองความต้องการของเนื้อหนัง
และปฏิบตั ิเพื่อให้คนอื่นมองเห็น กฎเกณฑ์และพิธีกรรมทางศาสนาเหล่านี้ต่างมีตน้ กาเนิดจากมนุษย์
และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
อีกทั้งพระองค์ยงั ไม่ทรงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ แต่พระองค์ทรงกระทาสิ่งใหม่ๆ ทุกวัน
และสาเร็จลุล่วงพระราชกิจภาคปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับผูค้ นในคริสตจักรหลักการพึ่งตนเองสามด้านที่จากัดตัวเองแค่การปฏิบตั ิ เช่น

การเข้าร่ วมนมัสการตอนเช้าทุกวัน การถวายคาอธิษฐานตอนเย็นและการอธิษฐานขอบคุณก่อนมื้ออาหาร
และการขอบคุณในทุกสรรพสิ่ง—
ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิมากเพียงใดและไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิยาวนานเพียงใดก็ตาม
พวกเขาจะไม่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อผูค้ นใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกฎเกณฑ์และมีหัวใจที่ยึดติดกับวิธีการปฏิบตั ิ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงไม่สามารถปฏิบตั ิพระราชกิจได้
เพราะหัวใจของพวกเขาถูกกฎเกณฑ์และมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์จบั จองอยู่ ดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงไร้ความสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงและปฏิบตั ิพระราชกิจกับพวกเขาได้
และพวกเขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกฎหมายเท่านั้น
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สามารถรับคาสรรเสริ ญจากพระเจ้าได้ตลอดกาล
ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติคือชีวิตที่ใช้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เมื่ออธิษฐาน
คนเราสามารถทาให้ใจของเขานิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ และโดยผ่านทางการอธิษฐาน
คนเราสามารถแสวงหาความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ รู ้พระวจนะของพระเจ้า
และเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ ด้วยการกินและดื่มพระวจนะของพระองค์
ผูค้ นสามารถได้รับความเข้าใจที่ชดั เจนยิ่งขึ้นและละเอียดถี่ถว้ นยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับพระราชกิจในปัจจุบนั ของพระเจ้า
นอกจากนี้พวกเขายังสามารถได้รับเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิใหม่ และจะไม่เกาะติดกับสิ่งเก่าๆ
สิ่งที่พวกเขาปฏิบตั ิท้งั หมดจะเป็ นไปเพื่อการทาให้การเติบโตในชีวิตสัมฤทธิ์ผล
สาหรับเรื่ องของการอธิษฐานแล้ว การอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพูดคาบางคาที่ฟังดูเสนาะหู
หรื อการร่ าไห้ออกมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อแสดงออกว่าเจ้าติดหนี้พระองค์มากเพียงใด
ตรงกันข้ามจุดประสงค์ของการอธิษฐานนั้นคือ เพื่อฝึ กอบรมตนเองในการใช้จิตวิญญาณ
เปิ ดโอกาสให้คนเราสามารถทาให้ใจของตนสงบลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
เพื่อฝึ กอบรมตนเองในการแสวงหาการทรงนาจากพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆ เรื่ อง
เพื่อให้หัวใจของตนสามารถเข้าใกล้ความสว่างใหม่ๆ ได้ในแต่ละวัน และเพื่อให้คนเราไม่นิ่งเฉยหรื อเกียจคร้าน
และอาจย่างเท้าไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้องในการนาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตั ิ
ทุกวันนี้ผคู้ นส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่วิธีการปฏิบตั ิ
แต่พวกเขาไม่ได้ทาเช่นนั้นเพื่อไล่ตามเสาะหาความจริงและทาให้การเติบโตของชีวิตสัมฤทธิ์ผล
นี่คือจุดที่พวกเขาได้หลงเจิ่นไป นอกจากนี้ยงั มีบางคนที่สามารถรับความสว่างใหม่ได้
แต่วิธีการปฏิบตั ิของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลง พวกเขานามโนคติอนั หลงผิดเก่าๆ
ทางศาสนามากับตัวพวกเขาในขณะที่พวกเขามองหาว่าจะได้รับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้

ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้รับจึงยังคงเป็ นคาสอนที่แต้มสีไปด้วยมโนคติอนั หลงผิดทางศาสนา
พวกเขาไม่ได้รับความสว่างของวันนี้เลย ผลก็คือการปฏิบตั ิของพวกเขาจึงด่างพร้อย
การปฏิบตั ิของพวกเขาเป็ นการปฏิบตั ิเก่าๆ เดิมๆ ในรู ปลักษณ์ใหม่ ไม่ว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิได้ดีเพียงใดก็ตาม
พวกเขาก็เป็ นพวกคนหน้าซื่อใจคด พระเจ้าทรงนาผูค้ นให้ทาสิ่งใหม่ๆ ทุกวัน
ทรงเรี ยกร้องให้พวกเขาได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและความเข้าใจใหม่ๆ ในแต่ละวัน
และทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาไม่ลา้ สมัยและทาสิ่งใดซ้ าซาก หากเจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามาหลายปี แล้ว
แต่วิธีการปฏิบตั ิของเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย
และหากเจ้ายังคงกระตือรื อร้นและติดธุระวุ่นวายกับเรื่ องภายนอก
แต่เจ้ายังไม่มีหัวใจที่สงบที่จะนามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อชื่นชมกับพระวจนะของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้รับสิ่งใดเลย เมื่อเป็ นเรื่ องของการยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
หากเจ้าไม่วางแผนให้แตกต่างออกไป ไม่เริ่มทาการปฏิบตั ิของเจ้าในหนทางใหม่
และไม่ไล่ตามเสาะหาความเข้าใจใหม่ใดๆ แต่ยงั เกาะติดกับสิ่งเก่าๆ และได้รับความสว่างใหม่เพียงจากัดอยู่บา้ ง
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหนทางที่เจ้าปฏิบตั ิ เช่นนั้นแล้วผูค้ นเช่นเจ้าจะอยู่ในกระแสนี้แต่ในนามเท่านั้น
ในความเป็ นจริ งแล้ว ผูค้ นเหล่านั้นเป็ นพวกฟาริ สีของศาสนาที่อยู่นอกกระแสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในการใช้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติน้ นั คนเราต้องมีความสามารถที่จะได้รับความใหม่ทุกวัน
และไล่ตามเสาะหาความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า คนเราต้องมองเห็นความจริ งอย่างชัดเจน
พบเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิในทุกเรื่ อง ค้นพบคาถามใหม่ๆ
โดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวัน และตระหนักถึงความไม่พอเพียงของตนเอง
เพื่อที่คนเราอาจมีหัวใจที่ถวิลหาและแสวงหาที่จะขับเคลื่อนการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเขา
และเพื่อที่คนเราอาจนิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้ตลอดเวลา กลัวอยู่ลึกๆ ว่าจะตามไม่ทนั
บุคคลที่มีหัวใจที่ถวิลหาและแสวงหาเช่นนั้น ผูท้ ี่เต็มใจจะบรรลุซ่งึ การเข้าสู่อยู่เสมอ
ก็จะอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้องของชีวิตฝ่ ายวิญญาณ ผูท้ ี่ได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูท้ ี่ปรารถนาจะทาให้ดีข้ นึ ผูท้ ี่เต็มใจจะไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ผูท้ ี่ถวิลหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระวจนะของพระเจ้า
ผูท้ ี่ไม่ไล่ตามเสาะหาสิ่งเหนือธรรมชาติแต่จะยอมจ่ายราคาที่แท้จริงแทน
ผูท้ ี่ใส่ใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ผูท้ ี่บรรลุการเข้าสู่จริ งๆ
เพื่อให้ประสบการณ์ของพวกเขาจริ งแท้และเป็ นจริงยิง่ ขึ้น ผูท้ ไี่ ม่ไล่ตามเสาะหาคาพูดและคาสอนที่ว่างเปล่า
หรื อไล่ตามเสาะหาเพื่อให้รู้สึกถึงสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูท้ ี่ไม่บูชาบุคลิกภาพที่ยงิ่ ใหญ่ใดๆ—
ผูค้ นเหล่านี้คือผูท้ ี่ได้เข้าสู่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติแล้ว
ทุกสิ่งที่พวกเขาทามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การเติบโตในชีวิตเพิ่มเติมเกิดการสัมฤทธิ์ผล
และเพื่อทาให้พวกเขาสดชื่นและมีชีวิตชีวาในจิตวิญญาณ
และเพื่อให้พวกเขามีความสามารถที่จะบรรลุการเข้าสู่ได้อย่างแข็งขันเสมอ โดยปราศจากการตระหนักถึงการนี้
พวกเขาจึงได้มาเข้าใจความจริ งและเข้าสู่ความเป็ นจริ ง
บรรดาผูท้ ี่มีชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติพบเสรี ภาพและอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณในแต่ละวัน
และพวกเขาสามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้าได้ในหนทางที่เป็ นอิสระจนทาให้พระองค์สมดัง พระทัย
สาหรับผูค้ นเหล่านี้ การอธิษฐานไม่ใช่พิธีรีตรองหรื อขั้นตอน
พวกเขามีความสามารถที่จะก้าวทันความสว่างใหม่ได้ในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น
ผูค้ นฝึ กอบรมตนเองที่จะนิ่งสงบหัวใจของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และหัวใจของพวกเขาสามารถนิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
และไม่มีผูใ้ ดสามารถรบกวนพวกเขาได้ ไม่มีบุคคลใด
เหตุการณ์ใดหรื อสิ่งใดที่สามารถบังคับชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติของพวกเขาได้
การฝึ กอบรมเช่นนั้นถูกมุง่ หมายให้เกิดผลลัพธ์

การฝึ กอบรมดังกล่าวไม่ได้ถูกมุ่งหมายที่จะทาให้ผูค้ นปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
การปฏิบตั ิน้ีไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มการเติบโตในชีวิตของผูค้ น
หากเจ้าเห็นว่าการปฏิบตั ิน้ีว่าเป็ นกฎเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเท่านั้น ชีวิตของเจ้าก็จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
เจ้าอาจมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิแบบเดียวกันกับผูอ้ ื่น
แต่ขณะที่พวกเขามีความสามารถที่จะก้าวทันพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในท้ายที่สุดได้
เจ้าก็จะถูกจากัดจากกระแสแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้าไม่ได้กาลังหลอกลวงตัวเจ้าเองอยู่หรื อ?
จุดประสงค์ของพระวจนะเหล่านี้มีเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้นิ่งสงบหัวใจของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ให้หันหัวใจของพวกเขาเข้าหาพระเจ้า
เพื่อที่พระราชกิจของพระเจ้าในตัวพวกเขาจะไม่พบกับอุปสรรคขัดขวางและอาจเกิดดอกผล
เมื่อนั้นเท่านั้นที่ผคู้ นจะสามารถเป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “เกี่ยวกับชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เจ้าไม่ได้ให้ความสาคัญต่อการอธิษฐานในชีวิตประจาวันของพวกเจ้า มนุษย์ละเลยในเรื่ องของการอธิษฐาน
การอธิษฐานเคยเป็ นเรื่ องที่ทาอย่างขอไปที โดยมนุษย์แค่ทาไปอย่างพอเป็ นพิธีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้น
ไม่มีมนุษย์ผใู้ ดถวายหัวใจของเขาอย่างเต็มเปี่ ยมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและเข้าร่ วมในการอธิษฐานที่แท้จริ งกั
บพระเจ้า มนุษย์อธิษฐานต่อพระเจ้าก็ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้
เจ้าเคยอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงหรื อไม่?
เคยมีห้วงเวลาที่เจ้าหลัง่ รินน้ าตาแห่งความเจ็บปวดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรื อไม่?
เคยมีห้วงเวลาที่เจ้าได้มารู ้จกั ตนเองเฉพาะพระพักตร์พระองค์ไหม?
เจ้าเคยทาการอธิษฐานด้วยหัวใจต่อหัวใจกับพระเจ้าไหม? คาอธิษฐานมาได้ดว้ ยการหมัน่ ปฏิบตั ิ กล่าวคือ
หากเจ้าไม่ได้อธิษฐานที่บา้ นตามปกติแล้ว เจ้าก็จะไม่มีทางอธิษฐานในคริ สตจักรได้ และหากโดยปกติแล้ว
เจ้าไม่ได้อธิษฐานในกลุ่มเล็กๆ เจ้าก็จะไม่สามารถอธิษฐานในกลุ่มใหญ่ๆ ได้
หากเจ้าไม่เข้าใกล้พระเจ้าหรื อตรึ กตรองพระวจนะของพระเจ้าเป็ นประจาแล้ว
เจ้าก็จะไม่มีอะไรจะกล่าวเมื่อถึงเวลาที่จะต้องอธิษฐาน และแม้เจ้าจะอธิษฐานจริ งๆ ก็ตาม
เจ้าก็จะเพียงแค่ขยับปากปาวๆ ไปเท่านั้น มันจะไม่ใช่การอธิษฐานที่แท้จริ ง
การอธิษฐานที่แท้จริ งคืออะไร การอธิษฐานที่แท้จริ งคือการทูลพระเจ้าว่าอะไรอยู่ในหัวใจเจ้า
คือการเข้าสนิทกับพระเจ้าพร้อมกับจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระองค์
คือการสื่อสารกับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ คือการรู ้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็ นพิเศษ
คือการสานึกรับรู ้ว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่น้ นั ตรงหน้าเจ้า และคือการเชื่อว่าเจ้ามีบางสิ่งต้องทูลพระองค์
หัวใจของเจ้ารู ้สึกว่าถูกเติมเต็มด้วยแสงสว่าง และเจ้ารู ้สึกว่าพระเจ้าทรงน่ารักน่าชื่นชอบเพียงใด
เจ้ารู ้สึกว่าได้รับการดลใจเป็ นพิเศษ และการได้ฟังเจ้าพูดก็นาความปลาบปลื้มมาสู่บรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า
พวกเขาจะรู ้สึกว่าถ้อยคาที่เจ้ากล่าวนั้นเป็ นถ้อยคาที่อยู่ภายในหัวใจของพวกเขา
เป็ นถ้อยคาที่พวกเขาปรารถนาจะกล่าว ราวกับว่าถ้อยคาของเจ้านั้นเป็ นตัวแทนถ้อยคาของพวกเขาเอง
นี่คือสิ่งที่การอธิษฐานที่แท้จริ งเป็ น หลังจากเจ้าเข้าร่ วมการอธิษฐานที่แท้จริ งแล้ว
หัวใจของเจ้าจะพบสันติสุขและจะได้รู้จกั กับความปลาบปลื้ม พลังที่จะรักพระเจ้าสามารถเพิ่มขึ้น
และเจ้าจะรู ้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าหรื อนัยสาคัญใดในชีวิตยิง่ ใหญ่กว่าการรักพระเจ้า
ทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอธิษฐานของเจ้ามีประสิทธิผล เจ้าเคยอธิษฐานด้วยวิธีดงั กล่าวบ้างไหม?
แล้วเนื้อหาของการอธิษฐานล่ะ การอธิษฐานของเจ้าควรดาเนินไปทีละขั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่แท้จริ งของหัวใจเจ้าและพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

เจ้ามาเข้าสนิทกับพระเจ้าตามน้ าพระทัยของพระองค์และตามที่พระองค์ทรงพึงประสงค์จากมนุษย์
เมื่อเจ้าเริ่ มกิจวัตรการอธิษฐาน ก่อนอื่นจงมอบหัวใจของเจ้าให้พระเจ้า
จงอย่าพยายามจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า—แค่พยายามกล่าวถ้อยคาในหัวใจของเจ้าต่อพระเจ้าเท่านั้น
เมื่อเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า จงกล่าวด้วยถ้อยคาดังนี้: “โอ้พระเจ้า
มีเพียงวันนี้เท่านั้นที่ขา้ พระองค์ตระหนักว่าข้าพระองค์เคยไม่เชื่อฟังพระองค์
ข้าพระองค์เสื่อมทรามและน่ารังเกียจจริงๆ ข้าพระองค์เพียงใช้ชีวิตไปอย่างไร้ประโยชน์ นับแต่วนั นี้
ข้าพระองค์จะมีชีวิตเพื่อพระองค์ ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตที่มีความหมายและจะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์
ขอให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงพระราชกิจในตัวข้าพระองค์ตลอดเวลา
และให้ความกระจ่างและให้ความรู ้แจ้งแก่ขา้ พระองค์อย่างต่อเนื่อง
ขอข้าพระองค์กล่าวคาพยานที่แข็งขันและดังกึกก้องเฉพาะพระพักตร์พระองค์
ให้ซาตานได้เห็นพระสิริของพระองค์
สักขีพยานของพระองค์และบทพิสูจน์แห่งชัยชนะของพระองค์ปรากฏในตัวพวกเรา” เมื่อเจ้าอธิษฐานเช่นนี้
หัวใจของเจ้าจะถูกปลดปล่อยเป็ นอิสระอย่างครบบริ บรู ณ์ เมื่อได้อธิษฐานเช่นนี้
หัวใจของเจ้าจะยิ่งใกล้ชิดพระเจ้า และหากเจ้าสามารถอธิษฐานเช่นนี้บ่อยครั้ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเจ้าร้องเรียกพระเจ้าเช่นนี้เสมอๆ
และสร้างปณิธานของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
สักวันหนึ่งก็จะถึงวันที่ปณิธานของเจ้าเป็ นที่ยอมรับเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ครั้นหัวใจของเจ้าและการดารงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเจ้าได้ถูกรับไว้โดยพระเจ้าแล้ว
และเจ้าก็ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ในท้ายที่สุด สาหรับพวกเจ้า
การอธิษฐานมีความสาคัญสูงสุด เมื่อเจ้าอธิษฐานและเจ้าได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หัวใจของเจ้าจะถูกขับเคลื่อนโดยพระเจ้า และพละกาลังที่จะรักพระเจ้าก็จะปรากฏออกมา
หากเจ้าไม่อธิษฐานด้วยหัวใจของเจ้า หากเจ้าไม่เปิ ดหัวใจของเจ้าเพื่อเข้าสนิทกับพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าก็จะไม่มีหนทางสาหรับการทรงพระราชกิจในตัวเจ้า
หากหลังจากได้อธิษฐานและกล่าวถ้อยคาจากหัวใจของเจ้าแล้ว
พระวิญญาณของพระเจ้ายังไม่เริ่ มพระราชกิจของพระองค์ และเจ้าไม่ได้รับแรงดลใจอะไรเลย
เช่นนั้นแล้วนี่แสดงว่าหัวใจของเจ้าขาดความจริ งใจ ถ้อยคาของเจ้าไม่เป็ นจริงและยังคงไม่บริ สุทธิ์
หากหลังจากอธิษฐานแล้ว เจ้ามีสานึกรับรู ้ถึงความปลาบปลื้ม
เช่นนั้นแล้วการอธิษฐานของเจ้าก็ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า
และพระวิญญาณของพระเจ้ากาลังทรงพระราชกิจในตัวเจ้า ในฐานะผูท้ ี่รับใช้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

เจ้ามิอาจปราศจากการอธิษฐาน หากเจ้ามองเห็นอย่างแท้จริงว่า
การเข้าสนิทกับพระเจ้าเป็ นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่าแล้ว เจ้าจะสามารถละทิ้งการอธิษฐานได้หรื อ?
ไม่มีใครสามารถอยู่โดยปราศจากการเข้าสนิทกับพระเจ้า หากปราศจากการอธิษฐาน เจ้าจะมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง
ในพันธนาการของซาตาน หากปราศจากการอธิษฐานที่แท้จริง เจ้าจะมีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของความมืด
เราหวังว่าบรรดาพี่นอ้ งชายหญิงของเจ้าจะสามารถเข้าร่ วมการอธิษฐานที่แท้จริ งในทุกๆ วัน
นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการทาตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แต่เกี่ยวกับการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ อย่างหนึ่งอย่างใด
เจ้าเต็มใจที่จะสละการนอนหลับและความชื่นชมยินดีเล็กน้อย
เพื่อลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เพื่อการอธิษฐานยามเช้าและชื่นชมไปกับพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่?
หากเจ้าอธิษฐานด้วยหัวใจอันบริ สุทธิ์ และดื่มและกินพระวจนะของพระเจ้าเช่นนี้แล้ว
เจ้าจะยิ่งเป็ นที่ยอมรับต่อพระองค์มากขึ้น หากเจ้าทาสิ่งนี้ทุกเช้า
หากทุกวันเจ้าปฏิบตั ิการมอบหัวใจของเจ้าให้พระเจ้า สื่อสารและมีส่วนร่ วมกับพระองค์
เช่นนั้นแล้วความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าย่อมจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
และเจ้าจะยิ่งมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ดีข้ นึ เจ้ากล่าวว่า: “โอ้พระเจ้า!
ข้าพระองค์เต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าพระองค์ให้ลลุ ่วง
ต่อพระองค์เท่านั้นที่ขา้ พระองค์จะอุทิศการดารงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของข้าพระองค์เพื่อที่พระองค์อาจได้ทรงพระ
สิริในตัวพวกเรา เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงพระเกษมสาราญไปกับคาพยานที่พวกเรากลุ่มนี้กล่าวออกมา
ข้าพระองค์ขอร้องให้พระองค์ทรงพระราชกิจในตัวพวกเรา
เพื่อที่ขา้ พระองค์จะได้มีความสามารถที่จะรักพระองค์อย่างแท้จริง
และทาให้พระองค์ทรงสมดังพระทัยและไล่ตามเสาะหาพระองค์ในฐานะเป้าหมายของข้าพระองค์”
เมื่อเจ้ารับภาระนี้แล้ว พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมอย่างแน่นอน
เจ้าไม่ควรอธิษฐานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเจ้าเองเท่านั้น
แต่เจ้าควรอธิษฐานเพื่อทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าและเพื่อรักพระองค์อีกด้วย
นี่คือการอธิษฐานประเภทที่แท้จริงที่สุด เจ้าเป็ นผูท้ ี่อธิษฐานเพื่อทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่?
ในอดีตนั้น พวกเจ้าไม่รู้วิธีอธิษฐาน และเจ้าได้ละเลยเรื่ องการอธิษฐาน บัดนี้
เจ้าต้องทาให้ดีที่สุดเพื่อฝึ กฝนตัวเองให้อธิษฐาน
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะเรี ยกพละกาลังภายในตัวเจ้าให้มารักพระเจ้าได้ เจ้าจะอธิษฐานอย่างไร? เจ้าพูดว่า:
“โอ้พระเจ้า หัวใจของข้าพระองค์ไม่สามารถรักพระองค์ได้อย่างแท้จริง ข้าพระองค์ตอ้ งการรักพระองค์
แต่ขา้ พระองค์ขาดพละกาลัง ข้าพระองค์ควรทาอย่างไร? ขอพระองค์ทรงเปิ ดดวงตาฝ่ ายวิญญาณของข้าพระองค์
และขอพระวิญญาณของพระองค์ขบั เคลื่อนหัวใจของข้าพระองค์เพื่อที่ว่า

เมื่อข้าพระองค์มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระองค์ ข้าพระองค์จะโยนทุกสิ่งที่เป็ นลบทิง้ ไป
ยุติการถูกจากัดโดยบุคคลใดๆ เรื่องใดๆ หรื อสิ่งใดๆ
และแผ่วางหัวใจอันเปลือยเปล่าอย่างสมบูรณ์ของข้าพระองค์เฉพาะพระพักตร์พระองค์
และเพื่อที่ขา้ พระองค์จะได้ถวายการดารงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของข้าพระองค์เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าพระองค์พร้อมแล้ว ไม่ว่าพระองค์อาจทรงทดสอบข้าพระองค์ในลักษณะเช่นไรก็ตาม บัดนี้
ข้าพระองค์ไม่ได้คานึงถึงโอกาสที่มองว่าเป็ นไปได้ในอนาคตของข้าพระองค์อกี ทั้งข้าพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้
แอกแห่งความตาย ด้วยหัวใจที่รักพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสวงหาหนทางชีวิตนั้น ทุกเรื่ อง ทุกสิ่ง—
ทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ชะตากรรมของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
และพระองค์ทรงกุมชีวิตที่แท้จริ งของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ บัดนี้
ข้าพระองค์พยายามที่จะรักพระองค์
และโดยไม่คานึงว่าพระองค์จะทรงอนุญาตให้ขา้ พระองค์รกั พระองค์หรื อไม่
โดยไม่คานึงถึงว่าซาตานจะแทรกแซงอย่างไร ข้าพระองค์มุ่งมัน่ ที่จะรักพระองค์” เมื่อเจ้าเผชิญกับปัญหานี้
จงอธิษฐานเช่นนี้ หากเจ้าอธิษฐานเช่นนี้ทุกวัน พละกาลังที่จะรักพระเจ้าก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเอง
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 417
เราจะเข้าสู่การอธิษฐานที่แท้จริ งอย่างไร
ขณะอธิษฐาน เจ้าต้องมีหัวใจที่เงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเจ้าต้องมีหัวใจที่จริ งใจ
เจ้ากาลังเข้าสนิทและอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแท้จริง—
เจ้าต้องไม่พยายามป้อยอพระเจ้าโดยใช้คาพูดที่ฟังเสนาะหู
การอธิษฐานควรเพ่งศูนย์กลางไปยังสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้สาเร็จลุล่วงในขณะนี้
จงขอให้พระเจ้าทรงมอบการรู ้แจ้งและความกระจ่างที่มากกว่าเดิม
จงนาสภาวะที่แท้จริ งของเจ้าและปัญหาของเจ้าเข้าสู่การทรงสถิตของพระองค์ในยามที่เจ้าอธิษฐาน
รวมถึงปณิธานที่เจ้าได้ต้งั ไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า การอธิษฐานไม่ได้เป็ นเรื่ องของการปฏิบตั ิไปตามขั้นตอน
มันเป็ นเรื่ องเกีย่ วกับการแสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่จริ งใจ จงขอให้พระเจ้าปกป้องหัวใจของเจ้า
เพื่อที่หัวใจของเจ้าอาจเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้บ่อยครั้ง
เพื่อว่าในสภาพแวดล้อมที่พระองค์ทรงวางเจ้าไว้ เจ้าจะได้รู้จกั ตนเอง ดูหมิ่นตนเองและละทิง้ ตนเอง
ส่งผลให้เจ้าได้มีความสัมพันธ์ที่ปกติกบั พระเจ้าและกลายเป็ นผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริง
อะไรคือนัยสาคัญของการอธิษฐาน
การอธิษฐานเป็ นหนึ่งในหลายวิธีที่มนุษย์ร่วมมือกับพระเจ้า เป็ นวิถีทางหนึ่งที่มนุษย์ใช้เรี ยกหาพระเจ้า
และเป็ นกระบวนการที่มนุษย์ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้า อาจกล่าวได้ว่า
บรรดาผูท้ ี่ปราศจากการอธิษฐานคือพวกคนตายทีไ่ ร้วิญญาณ
ซึ่งพิสูจน์ว่าพวกเขาขาดความสามารถตามธรรมชาติที่พระเจ้าจะทรงขับเคลื่อนได้ เมื่อไร้การอธิษฐานแล้ว
คงเป็ นไปไม่ได้ที่จะใช้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณปกติได้
นับประสาอะไรกับการตามให้ทนั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การอยู่โดยปราศจากการอธิษฐานคือการตัดขาดความสัมพันธ์ของคนเรากับพระเจ้า
และคงเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะได้มาซึ่งคาชมเชยของพระเจ้า ในฐานะผูเ้ ชื่อในพระเจ้า ยิง่ เราอธิษฐานมากเท่าใด
นั่นก็คือเรายิ่งได้รับการขับเคลื่อนโดยพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เราจะยิ่งถูกเติมเต็มด้วยปณิธานมากขึ้นเท่านั้น
และเราจะยิ่งสามารถได้รับการรู ้แจ้งใหม่ๆ จากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ผลลัพธ์ก็คือบุคคลประเภทนี้สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างรวดเร็วมา
ก
ประสิทธิผลอะไรที่การอธิษฐานหมายจะสัมฤทธิ์?

ผูค้ นอาจสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรการอธิษฐานและเข้าใจนัยสาคัญของการอธิษฐานได้
แต่การทาให้การอธิษฐานเกิดประสิทธิผลนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย
การอธิษฐานไม่ใช่กรณีของการทาไปอย่างพอเป็ นพิธี การทาตามขั้นตอน
หรื อการท่องพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
กล่าวคือการอธิษฐานไม่ใช่การกล่าวถ้อยคาเฉพาะบางคาเยี่ยงนกแก้วนกขุนทอง และไม่ไช่การเลียนแบบผูอ้ ื่น
ในการอธิษฐานนั้น คนเราต้องเข้าถึงสภาวะที่เราสามารถมอบหัวใจให้พระเจ้าได้
โดยวางหัวใจของเราอย่างเปิ ดกว้างเพื่อให้พระเจ้าทรงขับเคลื่อนได้ หากจะให้การอธิษฐานนั้นมีประสิทธิผลแล้ว
การอธิษฐานจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
โดยการอธิษฐานจากภายในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
เราจึงจะสามารถได้รับการรู ้แจ้งและการได้รับความกระจ่างมากขึ้น การสาแดงต่างๆ
ของการอธิษฐานที่แท้จริงคือ การมีหัวใจซึ่งโหยหาสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงขอ และยิง่ ไปกว่านั้น
ความปรารถนาต่างๆ ที่จะสาเร็จลุล่วงในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้อง การรังเกียจสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจ
และจากนั้น ด้วยการก่อร่ างขึ้นต่อไปบนฐานรากนี้ ก็จะมีการได้รับความเข้าใจ
และการมีความรู ้และความกระจ่างแจ้งบางอย่างเกีย่ วกับความจริ งที่พระเจ้าทรงอธิบายโดยละเอียด
เมื่อมีปณิธานมุ่งมัน่ มีความเชื่อ มีความรู ้ และมีเส้นทางของการปฏิบตั ิตามหลังการอธิษฐาน
เมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นการอธิษฐานที่แท้จริ ง
และการอธิษฐานประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถส่งประสิทธิผล
แต่การอธิษฐานจะต้องตั้งอยู่บนความชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระเจ้า
จะต้องถูกสถาปนาบนฐานรากแห่งการเข้าสนิทกับพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์
และหัวใจต้องมีความสามารถที่จะแสวงหาพระเจ้าและกลายเป็ นนิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์
การอธิษฐานแบบนี้ได้เข้าสู่ระยะของการเข้าสนิทกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 418
ความรู ้พื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับการอธิษฐานคือ:
1. อย่ากล่าวอะไรก็ตามที่แวบเข้ามาในใจโดยอย่างมืดบอด จะต้องมีภาระหนึ่งอยู่ในหัวใจของเจ้า นั่นก็คือ
เจ้าต้องมีวตั ถุประสงค์อย่างหนึ่งเมื่อเจ้าอธิษฐาน
2. คาอธิษฐานต้องบรรจุไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า ต้องมีรากฐานอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า
3. ขณะกาลังอธิษฐาน อย่ารื้ อฟื้ นปัญหาเดิมๆ ราวกับเป็ นเรื่ องใหม่
คาอธิษฐานของเจ้าควรสัมพันธ์กบั พระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้า และเมื่อเจ้าอธิษฐาน
จงบอกพระเจ้าถึงความคิดส่วนลึกที่สุดของเจ้า
4. การอธิษฐานเป็ นกลุ่มต้องวนเวียนอยู่รอบๆ ศูนย์กลางหนึ่ง
ซึ่งจาเป็ นต้องเป็ นพระราชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
5. ทุกคนต้องเรี ยนรู ้การอธิษฐานทูลขอ นี่เป็ นวิธีหนึ่งซึ่งแสดงการคานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
ชีวิตแห่งการอธิษฐานของแต่ละคนตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในนัยสาคัญของการอธิษฐานและความรู ้พื้นฐาน
ของการอธิษฐาน ในชีวิตประจาวัน จงอธิษฐานบ่อยๆ เพื่อข้อบกพร่ องของเจ้าเอง
จงอธิษฐานเพื่อให้บงั เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยในชีวิตของเจ้าและจงอธิษฐานบนพื้นฐานของความรู ้ในพร
ะวจนะของพระเจ้า แต่ละบุคคลควรกาหนดชีวิตแห่งการอธิษฐานของพวกเขาเอง
พวกเขาควรอธิษฐานเพื่อให้ได้รู้จกั พระวจนะของพระเจ้า
และพวกเขาควรอธิษฐานเพื่อแสวงหาความรู ้เกีย่ วกับพระราชกิจของพระเจ้า
จงแผ่วางรู ปการณ์แวดล้อมส่วนตัวทั้งหลายของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และจงเป็ นจริ งโดยไม่ตอ้ งวุ่นวายกังวลกับวิธีที่เจ้าอธิษฐาน
และประเด็นสาคัญคือเพื่อที่จะบรรลุความเข้าใจที่แท้จริ ง
และเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์จริ งจากพระวจนะของพระเจ้า
บุคคลที่ไล่ตามเสาะหาเพื่อเข้าสู่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณต้องมีความสามารถที่จะอธิษฐานได้ในหลากหลายวิธี
การอธิษฐานเงียบ โดยครุ่นคิดถึงพระวจนะของพระเจ้า ทาความรู ้จกั กับพระราชกิจของพระเจ้า—
เหล่านี้คือตัวอย่างทัง้ หมดของการงานที่มีจุดประสงค์ของสามัคคีธรรมฝ่ ายวิญญาณเพื่อประโยชน์ต่อการสัมฤทธิ์
การเข้าสู่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณปกติ ซึ่งจะปรับปรุ งให้สภาวะต่างๆ
ของคนเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
และผลักดันให้คนเราสร้างความก้าวหน้าในชีวิตมากยิ่งขึ้นเสมอ กล่าวสั้นๆ ก็คอื

ทุกสิ่งที่เจ้ากระทาไม่ว่าจะเป็ นการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า หรื ออธิษฐานอย่างเงียบๆ
หรื อป่ าวประกาศเสียงดัง เป็ นไปเพื่อให้เจ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นพระวจนะของพระเจ้า
พระราชกิจของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ในตัวเจ้าได้อย่างชัดเจน
ที่สาคัญกว่านั้นก็คือ ทุกสิ่งที่เจ้าทาไปนั้นได้ถูกทาไปเพื่อที่จะไปให้ถึงมาตรฐานต่างๆ ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
และเพื่อเชิดชูชีวิตของเจ้าขึ้นไปสู่ความสูงระดับใหม่
ขั้นต่าสุดที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากมนุษย์คือมนุษย์มีความสามารถที่จะเปิ ดใจของเขาต่อพระองค์ได้
หากมนุษย์มอบหัวใจที่แท้จริ งของเขาให้พระเจ้าและกล่าวในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาอย่างแท้จริ งแล้ว
พระเจ้าก็ทรงเต็มพระทัยที่จะทรงพระราชกิจในตัวเขา
สิ่งที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนามิใช่หัวใจที่บิดเบี้ยวของมนุษย์ แต่เป็ นหัวใจที่บริ สุทธิ์และซื่อตรง
หากมนุษย์ไม่พูดจากใจของเขาต่อพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงขับเคลื่อนหัวใจของเขาหรื อทรงพระราชกิจในตัวเขา ดังนั้น
สิ่งสาคัญที่สุดของการอธิษฐานคือการทูลต่อพระเจ้าจากหัวใจของเจ้า
บอกพระองค์ถงึ ข้อบกพร่ องหรื ออุปนิสัยดื้อรั้นของเจ้า
เปิ ดเผยตัวตนของเจ้าอย่างหมดเปลือกเฉพาะพระพักตร์พระองค์ เช่นนี้เท่านั้น
พระเจ้าจึงจะทรงสนใจในการอธิษฐานของเจ้า มิเช่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็จะทรงซ่อนเร้นพระพักตร์ของพระองค์จากเจ้า
เกณฑ์กาหนดต่าสุดสาหรับการอธิษฐานคือเจ้าพึงต้องมีความสามารถที่จะนิ่งสงบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้า และหัวใจเจ้าต้องไม่ออกห่างจากพระเจ้า อาจเป็ นไปได้ว่าในระยะนี้
เจ้าไม่ได้รับความเข้าใจเชิงลึกที่ใหม่ข้ นึ หรื อสูงขึ้น แต่เจ้าจาต้องใช้การอธิษฐานเพือ่ รักษาสถานภาพที่เป็ นอยู่—
เจ้าต้องไม่ถอยหลัง นี่เป็ นสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่เจ้าต้องสัมฤทธิ์ หากเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์แม้แต่สิ่งนี้ได้
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมพิสูจน์ว่าชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเจ้าไม่ได้อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจ้าจะไร้ความสามารถที่จะยึดมัน่ ในนิมิตที่เจ้าเคยมีมาแต่ตน้ เจ้าจะสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า
และปณิธานของเจ้าจะจางหายไปตามลาดับ
สัญญาณหนึ่งซึ่งบ่งบอกว่าเจ้าได้เข้าสู่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณแล้วหรื อไม่ก็คือ
ได้เห็นว่าการอธิษฐานของเจ้านั้นอยู่ในร่องครรลองที่ถูกต้องหรื อไม่ ผูค้ นทุกคนต้องเข้าสู่ความเป็ นจริ งนี้
พวกเขาทุกคนต้องทางานในการฝึ กฝนตนเองอย่างมีสติในการอธิษฐาน ไม่รอคอยอย่างนิ่งเฉย
แต่ต้งั สติแสวงหาการได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนี้เท่านั้น
พวกเขาจึงจะเป็ นผูค้ นที่แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริ ง

เมื่อเจ้าเริ่ มอธิษฐาน อย่าทาเกินความสามารถของตนเองและหวังว่าจะสัมฤทธิ์ทุกสิ่งพร้อมกันในคราวเดียว
เจ้าไม่สามารถทาการเรี ยกร้องที่ฟงุ้ เฟ้อโดยคาดหมายว่าทันทีที่เจ้าเปิ ดปากของเจ้าว่าเจ้าจะได้รับการขับเคลื่อนโด
ยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อว่าเจ้าจะได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่าง
หรื อว่าพระเจ้าจะทรงโปรยปรายพระคุณลงบนตัวเจ้า นั่นจะไม่เกิดขึ้น
พระเจ้าไม่ทรงแสดงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ พระเจ้าทรงยอมรับการอธิษฐานของผูค้ นในเวลาของพระองค์เอง
และบางครั้ง พระองค์ทรงทดสอบความเชื่อของเจ้าเพื่อดูว่าเจ้าจงรักภักดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์หรือไม่
ยามเจ้าอธิษฐาน เจ้าต้องมีความเชื่อ ความมานะบากบัน่ และปณิธาน ตอนที่เพิ่งเริ่ มการฝึ กฝน
ผูค้ นส่วนใหญ่ถอดใจ ก็เพราะพวกเขาพลาดการถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แบบนี้ใช้ไม่ได้!
เจ้าต้องมานะบากบัน่
เจ้าต้องมุ่งเน้นไปที่ความรู ้สึกถึงการขับเคลื่อนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และไปที่การแสวงหาและการท่องสารว
จ บางครั้ง เส้นทางแห่งการปฏิบตั ิของเจ้าไม่ถูกต้อง และบางครา
แรงจูงใจและมโนคติอนั หลงผิดส่วนตัวทั้งหลายของเจ้าไม่สามารถยึดมัน่ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ และดังนั้น
พระวิญญาณของพระเจ้าจึงไม่สามารถขับเคลื่อนเจ้าได้ ในเวลาอืน่ ๆ พระเจ้าก็จะทรงมองว่าเจ้าจงรักภักดีหรื อไม่
กล่าวสั้นๆ ก็คือในการฝึ กฝน เจ้าควรยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น
หากเจ้าค้นพบว่าเจ้ากาลังไม่ตรงลู่ตรงทางบนเส้นทางของการปฏิบตั ิของเจ้า
เจ้าก็สามารถเปลี่ยนวิธีการอธิษฐานของเจ้าได้ ตราบที่เจ้าเสาะแสวงด้วยหัวใจที่จริ งใจและโหยหาที่จะได้รับ
ตราบนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะนาเจ้าเข้าสู่ความเป็ นจริ งนี้อย่างแน่นอน
บางคราวเจ้าอธิษฐานด้วยหัวใจที่จริ งใจ แต่กลับไม่รูส้ ึกเสมือนว่าเจ้าได้ถูกขับเคลื่อนโดยเฉพาะ ในคราวต่างๆ
ที่เป็ นเช่นนี้ เจ้าต้องพึ่งพาในความเชื่อ ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงสอดส่องดูแลการอธิษฐานของเจ้า
เจ้าต้องมีความมานะบากบัน่ ในการอธิษฐานของเจ้า
จงเป็ นบุคคลที่ซื่อตรง จงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อกาจัดความหลอกลวงในหัวใจของเจ้าออกไป
จงชาระตัวเจ้าให้บริ สุทธิ์โดยผ่านการอธิษฐานตลอดเวลา
ได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน และอุปนิสัยของเจ้าจะค่อยๆ เปลี่ยนไป
ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่แท้จริ งคือชีวิตแห่งการอธิษฐาน—เป็ นชีวิตที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
กระบวนการของการถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของม
นุษย์ ชีวิตที่ไม่ได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ใช่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณ
แต่เป็ นชีวิตของพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น เฉพาะบรรดาผูท้ ี่ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์บ่อยๆ เท่านั้นที่ได้เข้าสู่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณ
อุปนิสัยของมนุษย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ณ ขณะที่เขาอธิษฐาน

ยิ่งพระวิญญาณของพระเจ้าขับเคลื่อนเขามากเท่าใด เขาก็จะยิ่งกลายเป็ นมัน่ ใจและเชื่อฟังมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น
หัวใจของเขาก็จะถูกชาระให้บริ สุทธิ์ทีละน้อยด้วยเช่นกัน และอุปนิสัยของเขาก็จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
นั่นคือผลของการอธิษฐานที่แท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 419
ไม่มีข้นั ตอนใดสาคัญอย่างยิง่ ยวดต่อการเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้ามากไปกว่าการสงบใจของเจ้าเมื่ออยู่ในการ
ทรงสถิตของพระองค์ มันคือบทเรี ยนหนึ่งที่ผคู้ นทั้งปวงมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องเข้าสู่ในปัจจุบนั
เส้นทางที่จะเข้าสู่การสงบใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้ามีดงั นี้:
1. ถอนหัวใจของเจ้าออกมาจากเรื่ องราวต่างๆ ภายนอก จงสงบใจเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และเจ้าต้องไม่แบ่งปันความสนใจไปทางอื่น นอกจากการอธิษฐานต่อพระเจ้า
2. ด้วยหัวใจของเจ้าที่สงบอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า จงกิน ดื่ม และชื่นชมไปกับพระวจนะของพระเจ้า
3. จงครุ่ นคิดและไตร่ ตรองความรักของพระเจ้าและใคร่ ครวญถึงพระราชกิจของพระเจ้าในหัวใจของเจ้า
อันดับแรก จงเริ่ มจากแง่มุมของการอธิษฐาน จงอธิษฐานโดยที่ไม่แบ่งปันความสนใจไปทางอื่น
และจงทาในเวลาที่กาหนดตายตัว ไม่ว่าเจ้าจะถูกกดดันเพียงใดในเรื่องของเวลา
ไม่ว่างานของเจ้าจะรัดตัวเพียงใด หรือเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก็ตาม จงอธิษฐานทุกวันตามปกติ
และกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าตามปกติ ตราบเท่าที่เจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
ไม่ว่าสิ่งรอบตัวเจ้าจะเป็ นอย่างไรก็ตาม เจ้าจะมีความชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ในจิตวิญญาณของเจ้า
และเจ้าจะไม่ถูกผูค้ น เหตุการณ์ต่างๆ หรือสิ่งทั้งหลายรอบตัวเจ้ารบกวน
เมื่อเจ้าไตร่ ตรองพระเจ้าในหัวใจของเจ้าอย่างเป็ นธรรมดา สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกจะไม่สามารถรบกวนเจ้าได้
นี่คือความหมายของการครอบครองวุฒิภาวะ เริ่ มต้นด้วยการอธิษฐาน: การอธิษฐานอย่างเงียบๆ
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจะได้ผลดีที่สุด หลังจากนั้น จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เสาะแสวงความสว่างในพระวจนะของพระเจ้าโดยการไตร่ ตรองพระวจนะเหล่านั้น
ค้นหาเส้นทางในการฝึ กฝนปฏิบตั ิ รู ้จุดประสงค์ของพระเจ้าในการตรัสพระวจนะของพระองค์
และเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นโดยปราศจากการเบี่ยงเบน โดยธรรมดาสามัญแล้ว
การที่จะมีความสามารถที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าในหัวใจของเจ้า การไตร่ ตรองความรักของพระเจ้า
และการใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้า โดยไม่ถูกรบกวนจากสิ่งทั้งหลายภายนอก
ควรเป็ นเรื่ องปกติสาหรับเจ้า เมื่อหัวใจของเจ้าได้สัมฤทธิ์ความสงบสุขในระดับหนึ่งแล้ว
เจ้าจะมีความสามารถที่จะคิดทบทวนได้อย่างเงียบๆ และ ภายในตัวของเจ้าเอง
ไตร่ ตรองความรักของพระเจ้าและเข้าใกล้พระองค์ได้อย่างแท้จริ ง ไม่ว่าสิ่งรอบตัวเจ้าจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
ท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็จะไปถึงจุดที่คาสรรเสริ ญค่อยๆ ริ นไหลเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเจ้า
และดีกว่าการอธิษฐานเสียด้วยซ้ า จากนั้นเจ้าก็จะได้ครอบครองวุฒิภาวะบางอย่าง

หากเจ้ามีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์สภาวะการเป็ นอยู่ดงั ที่ได้อธิบายข้างต้น
มันจะเป็ นข้อพิสูจน์ที่แสดงว่าหัวใจของเจ้าสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง
นี่คือบทเรี ยนพืน้ ฐานบทแรก
เพียงภายหลังจากที่ผคู้ นมีความสามารถที่จะสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้แล้วเท่านั้น
พวกเขาจึงจะสามารถรับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
และได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะมีความสามารถที่จะเข้าสนิทกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าและการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แล้วพวกเขาก็จะได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องในชีวิตฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
เมื่อการฝึ กอบรมของพวกเขาในการใช้ชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้มาถึงความลึกซึ้งที่ระดับหนึ่ง
และพวกเขามีความสามารถที่จะตัดขาดจากตัวเอง ดูหมิ่นตัวเอง และใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าได้แล้ว
หัวใจของพวกเขาก็จะสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริ ง การมีความสามารถที่จะดูหมิ่นตัวเอง
สาปแช่งตัวเอง และตัดขาดจากตัวเองได้น้ ัน เป็ นผลที่สัมฤทธิ์ได้โดยพระราชกิจของพระเจ้า
และไม่อาจทาสาเร็จโดยตัวผูค้ นเองตามลาพังได้ ด้วยเหตุน้ี
การฝึ กฝนปฏิบตั ิในการนิ่งสงบหัวใจของคนเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจึงเป็ นบทเรี ยนทีผ่ คู้ นควรเข้าสู่ในทันที
สาหรับผูค้ นบางคน ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไร้ความสามารถที่จะสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ตามปกติ
แต่พวกเขายังไม่สามารถนิ่งสงบหัวใจของตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าขณะกาลังอธิษฐานอีกด้วย
นี่เป็ นเรื่ องที่ต่ากว่ามาตรฐานของพระเจ้ายิ่งนัก! หากหัวใจของเจ้าไม่อาจสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
เจ้าจะสามารถถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้หรื อ?
หากเจ้าเป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
เจ้าก็มีแนวโน้มที่จะวอกแวกเสียสมาธิยามที่มีใครบางคนแวะเวียนมาหา หรื อในขณะที่คนอืน่ ๆ กาลังพูดคุยกัน
และจิตใจของเจ้าก็อาจไม่อยู่กบั เนื้อกับตัวได้ในขณะที่คนอื่นๆ กาลังทาอะไรต่ออะไรกันอยู่
อันเป็ นกรณีที่เจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า
หากหัวใจของเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริ ง เจ้าจะไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งใดๆ
ที่กาลังดาเนินไปในโลกภายนอก หรื อถูกบุคคลใด เหตุการณ์ใดหรื อสิ่งใดจับจอง หากเจ้ามีการเข้าสู่สภาวะนี้
สภาวะที่เป็ นลบทั้งหลายและสิ่งที่เป็ นลบทั้งมวล—ไม่ว่าจะเป็ นมโนคติที่หลวผิดของมนุษย์ ปรัชญาต่างๆ
สาหรับการดาเนินชีวิต สัมพันธภาพอันผิดปกติระหว่างผูค้ น และแนวคิดและความคิด และอื่นๆ
ก็จะปลาสนาการไปโดยธรรมชาติ เนื่องเพราะเจ้าใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้าเสมอ
และหัวใจของเจ้าก็เข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าเสมอและถูกจับจองด้วยพระวจนะของพระเจ้าในปัจจุบนั เสมอ

สิ่งทั้งหลายที่เป็ นลบเหล่านั้นจะหลุดพ้นไปจากเจ้าโดยที่เจ้าไม่ทนั ได้รู้ตวั
เมื่อสิ่งใหม่ๆและเป็ นบวกจับจองเจ้าไว้ สิ่งทั้งหลายที่เป็ นลบที่มีอยู่เดิมก็จะไม่มีที่อยู่
ดังนั้นจงอย่าให้ความสนใจกับสิ่งทั้งหลายที่เป็ นลบเหล่านั้น
เจ้าไม่จาเป็ นต้องพยายามควบคุมสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เจ้าควรมุง่ เน้นที่การอยู่อย่างสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
กิน ดื่ม และชื่นชมไปกับพระวจนะของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทาได้
ขับร้องเพลงสรรเสริ ญในการถวายการสรรเสริ ญพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าจะทาได้
และยอมให้พระเจ้ามีโอกาสได้ทรงใช้ความพยายามกับเจ้า
ด้วยขณะนี้พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมด้วยพระองค์เอง
และพระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะได้หัวใจของเจ้า พระวิญญาณของพระองค์ทรงขับเคลื่อนหัวใจของเจ้า
และหากได้ปฏิบตั ิตามการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนเจ้าได้มาใช้ชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า
เจ้าจะทาให้พระเจ้าทรงสมดังพระทัย หากเจ้าให้ความสนใจกับการใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
และมีส่วนร่ วมในการสามัคคีธรรมที่เกีย่ วกับความจริ งมากขึ้น
เพื่อให้ได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วบรรดามโนคติที่หลงผิดทางศาสนารวมทั้งการมองเห็นตัวเองชอบธรรมเสมอ
และความคิดว่าตนเองสาคัญกว่าผูอ้ ื่นของเจ้าก็จะปลาสนาการไปหมดสิ้น
และเจ้าก็จะรู ้ว่าจะสละตัวเจ้าเองเพื่อพระเจ้าอย่างไร รักพระเจ้าอย่างไร
และทาให้พระเจ้าทรงสมดังพระทัยได้อย่างไร และโดยที่เจ้าไม่ทนั ได้ตระหนักในเรื่องนี้ บรรดาสิ่งต่างๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจะค่อยๆ กระจัดกระจายออกไปจากจิตสานึกของเจ้าจนหมดสิ้น
ตัดตอนมาจาก “เรื่องการสงบจิตใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การใคร่ ครวญและอธิษฐานไปกับพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่กาลังกินและดื่มพระวจนะในปัจจุบนั ของพระ
องค์เป็ นขั้นตอนแรกที่จะก้าวไปสู่การอยู่อย่างสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
หากเจ้าสามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างแท้จริง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณทั้งหมดสัมฤทธิ์ได้โดยการมีใจที่สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในขณะทีก่ าลังอธิษฐาน
เจ้าจะต้องสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเมื่อนั้นเท่านั้น
ที่เจ้าจะสามารถถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
เมื่อเจ้าสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในยามที่เจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าจะสามารถได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่าง
และสามารถสัมฤทธิ์ความเข้าใจที่แท้จริ งในพระวจนะของพระเจ้าได้ ในกิจกรรมต่างๆ
ของการครุ่ นคิดและการร่ วมสามัคคีธรรมตามปกติของเจ้าและการเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าในหัวใจของเจ้า
เมื่อเจ้าได้กลายเป็ นสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เจ้าจะมีความสามารถที่จะชื่นชมการใกล้ชิดอันจริ งแท้กบั พระเจ้า
ได้มีความเข้าใจถ่องแท้ถึงความรักของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์
และได้แสดงออกถึงความอาทรและความเอาใจใส่ที่แท้จริ งต่อเจตนารมณ์ของพระเจ้า
ยิ่งเจ้ามีความสามารถที่จะสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างเป็ นปกติธรรมดามากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งได้รับการให้ความกระจ่างมากขึ้นเท่านั้น
และเจ้าก็จะยิ่งมีความสามารถที่จะเข้าใจอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าเอง สิ่งที่เจ้ายังขาดอยู่ สิ่งที่เจ้าควรเข้าสู่
หน้าที่ที่เจ้าควรทาการปรนนิบตั ิ และข้อบกพร่ องที่อยู่ภายในเจ้า—ได้มากขึ้นเท่านั้น
ทั้งหมดนี้สัมฤทธิ์ได้โดยการสงบใจในการทรงสถิตของพระเจ้า
หากเจ้าบรรลุความลึกซึ้งในสันติสุขของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้ว
เจ้าจะมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจความล้าลึกบางอย่างของจิตวิญญาณ
จับความเข้าใจว่าในขณะนี้พระเจ้าทรงปรารถนาจะกระทาการอันใดในตัวเจ้า
จับความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าลึกซึ้งยิง่ ขึ้น จับความเข้าใจแก่นแท้ของพระวจนะของพระเจ้า
เนื้อแท้ของพระวจนะของพระเจ้า การเป็ นอยู่ของพระวจนะของพระเจ้า
และเจ้าจะมีความสามารถที่จะมองเห็นเส้นทางแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น
หากเจ้าไม่สัมฤทธิ์ความลึกซึ้งที่เพียงพอในการนิ่งสงบในจิตวิญญาณของเจ้า
เจ้าก็จะได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เจ้าจะรู ้สึกว่าได้รับการเสริ มกาลังอยูภ่ ายใน และจะรู ้สึกถึงความชื่นชมยินดีและความสงบสุขในปริ มาณหนึ่ง
แต่เจ้าจะไม่จบั ความเข้าใจสิ่งใดที่ลึกซึ้งไปกว่านั้น เราได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ว่า
หากผูค้ นไม่นาพละกาลังทุกหยาดหยดของตนออกมาใช้
ก็คงจะเป็ นการยากที่พวกเขาจะได้ยินเสียงของเราหรื อได้เห็นหน้าของเรา
การนี้อา้ งอิงถึงการสัมฤทธิ์ความลึกซึ้งในการสงบใจของคนเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และไม่ใช่เป็ นการใช้ความพยายามอย่างผิวเผิน
บุคคลที่สามารถสงบใจในการทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงจะมีความสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็
นอิสระจากการผูกมัดทางโลกได้ทุกอย่าง และจะได้บรรลุการครอบครองโดยพระเจ้า
ทุกคนที่ไม่สามารถสงบใจอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้
เป็ นพวกที่ไร้ศีลธรรมและทาทุกอย่างไปตามอาเภอใจอย่างแน่นอน
ทุกคนที่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ คือผูท้ ี่มีศรัทธาแก่กล้าต่อพระเจ้า และเป็ นผูท้ ี่ โหยหาพระเจ้า
มีเพียงผูท้ ี่สงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของชีวิต
เห็นคุณค่าของการสามัคคีธรรมในจิตวิญญาณ กระหายในพระวจนะของพระเจ้า และไล่ตามเสาะหาความจริ ง
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าของการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและไม่ได้ฝึกฝนปฏิบตั ิการสงบใจเฉพาะพระพั
กตร์พระเจ้า เป็ นคนที่ผิวเผินและไร้ประโยชน์ ผูกติดอยูก่ บั ทางโลกและปราศจากชีวิต
ต่อให้พวกเขาพูดว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้า พวกเขาก็แค่พูดพล่อยเพียงลมปากที่ขาดความจริงใจเท่านั้น
ผูท้ ี่ทา้ ยที่สุดแล้วได้ถูกพระเจ้าทาให้มีความเพียบพร้อมและครบบริ บูรณ์
คือคนที่สามารถทาใจให้สงบในการทรงสถิตของพระองค์ได้ ดังนั้น
ผูท้ ี่มีใจสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจึงจะได้รับพระคุณเป็ นพระพรอันยิ่งใหญ่
ผูค้ นที่แทบจะไม่ค่อยใช้เวลาในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าจนตลอดวัน
ผูท้ ี่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กบั กิจการต่างๆ ภายนอกและให้คุณค่าต่อการเข้าสู่ชีวิตเพียงน้อยนิด—
คนเหล่านี้ท้งั หมดล้วนเป็ นพวกคนหน้าซื่อใจคด
ไร้ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของการเติบโตในอนาคต
ผูท้ ี่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและผูท้ ี่สามารถเข้าสนิทกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริ งต่างหากที่เป็ นคน
ของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “เรื่ องการสงบจิตใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อยอมรับพระวจนะของพระองค์เป็ นชีวิตของเจ้านั้น
อันดับแรกคือเจ้าจะต้องทาใจให้สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสียก่อน
ต่อเมื่อเจ้าสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วเท่านั้น
พระเจ้าจึงจะทาให้เจ้ากระจ่างแจ้งและมอบความรู ้ให้แก่เจ้า
ยิ่งผูค้ นสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้มากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะมีความสามารถที่จะรับความรู ้แจ้งและความกระจ่างจากพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ทั้งหมดนี้กาหนดให้ผคู้ นต้องมีความศรัทธาและความเชื่อ
ด้วยเหตุน้ีเท่านั้นพวกเขาจึงจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
บทเรี ยนพื้นฐานสาหรับการเข้าสู่ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณก็คือการสงบใจอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า
ต่อเมื่อเจ้าสงบใจอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเท่านั้น
การฝึ กอบรมฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้าทั้งหมดจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
หากหัวใจของเจ้าไม่สามารถสงบได้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เจ้าจะไร้ความสามารถที่จะรับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
หากหัวใจของเจ้าสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่ว่าเจ้าจะกาลังทาอะไรอยู่ก็ตาม
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นใครคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า
หากหัวใจของเจ้าสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าไม่ว่าเจ้าจะกาลัง ทาอะไรอยู่ก็ตาม
นี่พิสูจน์ว่าเจ้าเป็ นบุคคลที่สงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หากว่า เมื่อเจ้ากาลังพูดคุยกับคนอื่นๆ หรื อ กาลังเดิน
เจ้ามีความสามารถที่จะพูดได้ว่า “ใจของข้าพเจ้ากาลังเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้า และไม่ได้มงุ่ เน้นที่สิ่งต่างๆ ภายนอก
และข้าพเจ้าสามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้”
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือใครคนหนึ่งที่มีใจสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
จงอย่าเข้าไปมีส่วนร่ วมกับอะไรก็ตามที่ดงึ ใจของเจ้าไปหาเรื่ องราวต่างๆ ภายนอก
หรื อกับผูค้ นที่พรากหัวใจของเจ้าไปจากพระเจ้า
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็ นอะไรก็ตามที่สามารถหันเหหัวใจของเจ้าไปจากการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า
จงเลิกยุ่งเกีย่ วกับมันเสีย หรื ออยู่ห่างมันไว้ นี่เป็ นประโยชน์ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าต่อชีวิตของเจ้า
บัดนี้เป็ นเวลาอันสมควรพอดีสาหรับพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เป็ นเวลาที่พระเจ้าทรงทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมด้วยพระองค์เอง หากว่า ขณะนี้
เจ้าไม่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คงไม่ใช่ใครบางคนที่จะได้หวนคืนสู่ หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า

หากเจ้าไล่ตามเสาะหาสิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากพระเจ้า
ย่อมไม่มีทางที่เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมจากพระเจ้าได้
พวกที่สามารถได้ยนิ ถ้อยดารัสเช่นนั้นจากพระเจ้า
แต่กลับไม่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้ในวันนี้ คือผูค้ นที่ไม่ได้รักความจริงและไม่ได้รักพระเจ้า
หากเจ้าจะไม่ถวายตัวเจ้าในตอนนี้ แล้วเจ้ากาลังรออะไรอยู?่
การถวายตัวก็คือการทาให้หัวใจของคนเรามีความสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
นั่นจะเป็ นการมอบถวายที่แท้จริ ง ผูใ้ ดก็ตามที่ถวายหัวใจของตนให้แก่พระเจ้าอย่างแท้จริง
บัดนี้ได้รับความมัน่ ใจว่าจะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้า ไม่มีสิ่งใด—ไม่สาคัญว่าจะเป็ นอะไร—
ที่สามารถรบกวนเจ้าได้ ไม่ว่าจะเป็ นการมาปรับแต่งเจ้าหรื อมาจัดการกับเจ้า
หรื อไม่ว่าเจ้าจะประสบกับความผิดหวังหรื อความล้มเหลวหรื อไม่
หัวใจของเจ้าก็ควรสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอ ไม่ว่าผูค้ นจะปฏิบตั ิต่อเจ้าอย่างไร
หัวใจของเจ้าควรสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์แวดล้อมอะไรก็ตาม—ไม่ว่าเจ้าจะถูกรุ มเร้าจากความทุกข์ยาก
ความทุกข์ การข่มเหง หรื อการทดสอบที่แตกต่างออกไป—
หัวใจของเจ้าควรสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอ นั่นคือเส้นทางไปสู่การถูกทาให้มีความเพียบพร้อม
ครั้นเจ้าสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้น
พระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้าจึงจะกลายเป็ นชัดเจนต่อเจ้า
แล้วเจ้าจึงจะสามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
และปราศจากการเบี่ยงเบนของความกระจ่างและความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
สามารถจับความเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าอย่างชัดแจ้งยิง่ กว่าเดิม
อันจะช่วยให้การรับใช้ของเจ้ามีทิศทางที่ชดั เจนขึ้น
จับความเข้าใจการขยับเคลื่อนไปและการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยามากขึ้น
และทาให้มนั่ ใจในการใช้ชีวิตภายใต้การทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เฉกนั้นเป็ นนั่นคือผลที่สัมฤทธิ์ได้ดว้ ยการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง
ยามที่ผคู้ นไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างชัดเจน ไม่มีเส้นทางที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ไม่จบั ความเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้า หรื อขาดหลักการต่างๆสาหรับการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
การนี้เป็ นเพราะหัวใจของพวกเขาไม่ได้สงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
จุดประสงค์ของการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าก็เพื่อการได้เป็ นคนที่มุ่งมัน่ จริงจังและเป็ นคนที่ยึดหลักควา

มเป็ นจริ งจากการปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี เพื่อแสวงหาความถูกต้องและความโปร่งใสในพระวจนะของพระเจ้า
และท้ายที่สุดเพื่อจะได้ไปถึงจุดที่มีความเข้าใจในความจริ งและรู ้จกั พระเจ้า
หากมีไม่บ่อยครั้งนักที่หัวใจของเจ้าสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พระเจ้าย่อมไม่มีวิถีทางที่จะทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้
การอยู่โดยไม่มีความแน่วแน่ก็แทบไม่ต่างอะไรกับการไม่มีหัวใจ
และบุคคลที่ปราศจากหัวใจย่อมไม่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
บุคคลเช่นนั้นไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจมากมายเพียงใด หรื อพระองค์ตรัสมากแค่ไหน
และพวกเขาก็ไม่รู้ดว้ ยว่าจะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไร นี่ไม่ใช่บุคคลที่ปราศจากหัวใจดอกหรือ?
บุคคลที่ปราศจากใจจะสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้หรื อ?
พระเจ้าทรงไม่มีวิถีทางที่จะทาให้ผูค้ นที่ปราศจากหัวใจมีความเพียบพร้อมได้—
พวกเขาก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ใช้ในงานบรรทุก พระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสเป็ นยิ่งนัก
ทว่าหัวใจของเจ้ายังคงไม่รู้สึกซาบซึ้ง และเจ้าก็ยงั คงอยู่ในสภาพทีไ่ ม่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
เจ้าไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหน้าโง่ตวั หนึ่งดอกหรื อ?
ผูค้ นบางคนหลงเจิ่นในการฝึ กสงบใจอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า เมื่อถึงเวลาหุงหาอาหาร
พวกเขาก็ไม่หุงหาอาหาร และครั้นได้เวลาทางานบ้าน พวกเขาก็ไม่ทางานบ้าน เอาแต่อธิษฐานและครุ่ นคิดต่อไป
การสงบใจเฉพาะพระพักตร์ระเจ้าไม่ได้หมายถึงการไม่หุงหาอาหารหรื อไม่ทางานบ้าน
หรื อไม่ใช้ชีวิตของคนเรา ตรงกันข้าม
มันคือการที่มีความสามารถที่จะทาหัวใจของเราให้สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในสภาวการณ์ปกติทุกอย่างได้
และการมีที่สถิตสาหรับพระเจ้าในหัวใจของคนเรา ในเวลาที่เจ้าอธิษฐาน
เจ้าควรคุกเข่าอย่างเหมาะสมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วจึงอธิษฐาน แต่ยามที่เจ้าทางานบ้านหรื อเตรียมอาหาร
ให้สงบใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้า หรื อร้องเพลงสรรเสริ ญ
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด เจ้าควรมีหนทางของเจ้าเองในการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เจ้าควรทาทุกอย่างที่เจ้าทาได้เพื่อเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้า
และเจ้าควรพยายามอย่างสุดกาลังเพื่อสงบใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ยามที่รูปการณ์แวดล้อมเอื้ออานวย
จงอธิษฐานอย่างเด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่ ยามที่รูปการณ์แวดล้อมไม่อานวย
จงเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าในหัวใจของเจ้าในยามที่กาลังปฏิบตั ิภารกิจตรงหน้า
ยามที่เจ้าสามารถกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าก็จงกินและดื่มพระวจนะของพระองค์
ยามที่เจ้าสามารถอธิษฐานได้ก็จงอธิษฐาน ยามที่เจ้าสามารถไตร่ ตรองพระเจ้าได้ก็จงไตร่ ตรองพระองค์
กล่าวได้อีกอย่างว่า จงทาให้เต็มที่เพื่อฝึ กฝนตัวเจ้าเองสาหรับการเข้าสู่ตามสภาวะแวดล้อมของเจ้า

คนบางคนสามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ในยามไม่มีอะไรให้กงั วล
แต่ทนั ทีที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น จิตใจของพวกเขาก็เหม่อลอยไป นั่นไม่ใช่การสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
วิธีที่ถูกต้องที่จะได้รับประสบการณ์ก็คือ ไม่ว่าจะในรู ปการณ์แวดล้อมใดก็ตาม
หัวใจของคนเราจะไม่พรากจากพระเจ้า หรื อรูส้ ึกถูกรบกวนจากผูค้ น เหตุการณ์ หรื อสิ่งต่างๆ ภายนอก
และเมื่อนั้นเท่านั้น ที่เราจะเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งมีใจสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริ ง บางคนพูดว่า
เวลาที่พวกเขาอธิษฐานในหมู่ผชู้ ุมนุม หัวใจของพวกเขาสามารถสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
แต่ในการสามัคคีธรรมกับคนอื่นๆ พวกเขาไม่สามารถสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
และความคิดของพวกเขาจะลอยเตลิดไปไกล นี่ไม่ใช่การสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทุกวันนี้
ผูค้ นส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะนี้ หัวใจของพวกเขามิอาจสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เสมอไป ด้วยเหตุน้ี
พวกเจ้าจะต้องเพิ่มความพยายามในการฝึ กฝนตัวพวกเจ้าเองในด้านนี้ เข้าสู่ ทีละขั้น
ไปตามร่ องครรลองที่ถูกต้องของประสบการณ์ชีวิต
และเริ่ มดาเนินการไปบนเส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “เรื่องการสงบจิตใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 422
พระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้ามีไว้เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเจ้า
เป้าหมายของพระองค์มิใช่เพียงเพื่อทาให้พวกเจ้าเข้าใจหรื อรู ้จกั พระราชกิจและพระวจนะของพระองค์
นั่นไม่เพียงพอ พวกเจ้าเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการจับใจความ ดังนั้น
พวกเจ้าไม่ควรมีความลาบากยากเย็นในการทาความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า
เพราะพระวจนะของพระเจ้าส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษามนุษย์ และพระองค์ตรัสอย่างเรี ยบง่ายมาก ตัวอย่างเช่น
เจ้ามีความสามารถอย่างเพียบพร้อมในการเรี ยนรู ้สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ให้เจ้าเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
นี่เป็ นบางสิ่งที่บุคคลปกติซ่งึ มีปฏิภาณแห่งการจับใจความควรจะสามารถทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
พระวจนะที่พระเจ้ากาลังตรัสในช่วงระยะปัจจุบนั นั้นชัดเจนและโปร่ งใสเป็ นพิเศษ
และพระเจ้ากาลังทรงชี้ชดั ถึงหลายสิ่งทีผ่ คู้ นไม่ได้พิจารณา รวมถึงลักษณะทั้งหมดของสภาวะแบบมนุษย์
พระวจนะของพระองค์โอบอ้อมทั้งมวลและชัดเจนดัง่ ความสว่างของพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้นในตอนนี้
ผูค้ นเข้าใจถึงประเด็นปัญหามากมายแต่ก็ยงั มีบางสิ่งที่ขาดหายไป—ผูค้ นทีน่ าพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิ
ผูค้ นต้องได้รับประสบการณ์กบั แง่มุมทั้งหมดของความจริงในรายละเอียด
และสารวจค้นและแสวงหาความจริ งในรายละเอียดที่มากขึ้น
แทนที่จะแค่รอดูดซับเอาสิ่งใดก็ตามที่ถูกทาให้มีอยู่เพื่อพวกเขา
มิฉะนั้นพวกเขาย่อมกลายเป็ นอะไรที่มากกว่าปรสิตเพียงเล็กน้อย
พวกเขารู ้จกั พระวจนะของพระเจ้าแต่ยงั ไม่ได้นามันไปปฏิบตั ิ
บุคคลประเภทนี้ไม่รักความจริงและจะถูกกาจัดทิ้งในท้ายที่สุด การเป็ นเสมือนเปโตรแห่งทศวรรษ 1990
นั้นหมายความว่า พวกเจ้าแต่ละคนควรปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
มีการเข้าสู่ที่แท้จริ งในประสบการณ์ของพวกเจ้า
และได้รับความรู ้แจ้งมากยิง่ ขึ้นและยิง่ ใหญ่ข้ นึ ในความร่ วมมือของพวกเจ้ากับพระเจ้า
ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มการให้ความช่วยเหลือแก่ชีวิตของพวกเจ้าเองเรื่อยไป
หากพวกเจ้าได้อ่านพระวจนะของพระเจ้ามากมายแต่เข้าใจเพียงความหมายของตัวบทและขาดความรู ้โดยตรงเกี่
ยวกับพระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่รู้จกั พระวจนะของพระเจ้า เท่าที่เจ้าคิดคานึงนั้น พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ชีวิต
แต่เป็ นเพียงความหมายตามตัวอักษรซึ่งไร้ชีวิต
และหากเจ้าเพียงดารงชีวิตอยู่ในการถือปฏิบตั ิตามความหมายตัวอักษรซึ่งไร้ชีวิต
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถจับความเข้าใจแก่นแท้ของพระวจนะของพระเจ้า
และเจ้าจะไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์

จนเมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระองค์ในประสบการณ์จริงของเจ้าแล้วเท่านั้น
ความหมายทางจิตวิญญาณของพระวจนะของพระเจ้าจึงจะเปิ ดกว้างต่อเจ้า
และมันเป็ นไปโดยผ่านทางประสบการณ์ที่เจ้าสามารถจับความเข้าใจความหมายทางจิตวิญญาณของความจริ งมา
กมายและสามารถไขกุญแจความล้าลึกทั้งหลายของพระวจนะของพระเจ้าได้เท่านั้น
หากเจ้าไม่นามันไปปฏิบตั ิแล้วไซร้ ไม่ว่าพระวจนะของพระองค์จะชัดเจนเพียงใด
ทั้งหมดที่เจ้าได้จบั ความเข้าใจไปก็คือความหมายตามตัวอักษรและบรรดาคาสอนอันว่างเปล่าซึ่งได้กลายเป็ นกฎ
ข้อบังคับทางศาสนาสาหรับเจ้า นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกฟาริ สีได้ทาลงไปหรอกหรื อ?
หากพวกเจ้าปฏิบตั ิตามและได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า
มันจะกลายเป็ นสิ่งที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งต่อพวกเจ้า หากเจ้าไม่ได้พยายามที่จะปฏิบตั ิตามมัน
เช่นนั้นแล้วพระวจนะของพระเจ้าในสายตาเจ้าก็เป็ นมากกว่าตานานของสวรรค์ช้นั ที่สามเพียงเล็กน้อย
ในข้อเท็จจริ งนั้น
กระบวนการแห่งการที่เชื่อในพระเจ้าคือกระบวนการของของการที่พวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะขอ
งพระองค์ตลอดจนการได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์ หรื อกล่าวให้ชดั เจนขึ้นก็คอื
การที่เชื่อในพระเจ้าคือการที่มีความรู ้และความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์
และการที่ได้รับประสบการณ์กบั และการใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นเองคือความเป็ นจริ ง
เบื้องหลังการเชื่อในพระเจ้าของพวกเจ้า
หากพวกเจ้าเชื่อในพระเจ้าและหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์โดยไม่พยายามปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้าในฐานะ
บางสิ่งที่พวกเจ้ามีอยูภ่ ายในตัวพวกเจ้า เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็คือช่างโง่เขลา
นี่คงจะเป็ นเช่นการไปงานเลี้ยงและเพียงมองไปที่อาหารและเรี ยนรู ้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีรสอร่ อยด้วยหัวใจโดยปราศ
จากการลิ้มรสชาติอนั ใดของมันตามจริงเท่านั้น บุคคลเช่นนี้จะไม่ได้เป็ นคนโง่คนหนึ่งหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริง เจ้าควรนามันไปสู่การปฏิบตั ”ิ ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความจริ งที่มนุษย์จาเป็ นต้องครองนั้นพบอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า
และมันก็เป็ นความจริ งที่ให้ประโยชน์และช่วยเหลือมวลมนุษย์มากที่สุด
มันเป็ นยาชูกาลังและความเสบียงอาหารที่ร่างกายของพวกเจ้าจาเป็ นต้องการ
เป็ นบางสิ่งที่ช่วยมนุษย์ฟ้ื นฟูสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเขา
มันคือความจริ งหนึ่งซึ่งมนุษย์ควรมีพร้อมเอาไว้ ยิง่ พวกเจ้าปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่
ชีวิตของพวกเจ้าก็จะยิ่งเบ่งบานรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น และความจริ งจะยิง่ กลับกลายเป็ นชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
ในขณะที่พวกเจ้าเติบโตขึ้นทางวุฒิภาวะ พวกเจ้าจะมองเห็นสิ่ง
ทั้งหลายของโลกฝ่ ายจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจนขึ้น
และพวกเจ้าจะมีความแข็งแกร่ งที่จะมีชยั เหนือซาตานมากขึ้นเท่านั้น
ความจริ งจานวนมากที่พวกเจ้าไม่เข้าใจจะถูกทาให้ชดั เจนเมื่อพวกเจ้าปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
คนส่วนใหญ่พึงพอใจเพียงแค่เข้าใจตัวบทของพระวจนะของพระเจ้าและมุ่งเน้นการเตรี ยมตัวเองให้พร้อมไปด้ว
ยคาสอนแทนที่จะเป็ นการทาให้ประสบการณ์ในการฝึ กฝนปฏิบตั ิของพวกเขานั้นลึกซึ้งขึ้น
แต่นั่นไม่ใช่หนทางของพวกฟาริ สีหรอกหรื อ? ดังนั้นแล้ววลีที่ว่า “พระวจนะของพระเจ้าคือชีวิต”
สามารถเป็ นจริ งสาหรับพวกเขาได้อย่างไร?
ชีวิตของบุคคลหนึ่งนั้นไม่สามารถเติบโตได้อย่างง่ายดายโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
แต่จะเติบโตได้อย่างง่ายดายก็ต่อเมื่อนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิแล้วเท่านั้น
หากมันเป็ นการเชื่อของเจ้าที่เข้าใจว่า พระวจนะของพระเจ้าคือทั้งหมดที่จาเป็ นต้องมีในการมีชีวิตและวุฒิภาวะ
เช่นนั้นแล้วความเข้าใจของเจ้าก็บิดเบี้ยว
การเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริ งเกิดขึ้นเมื่อเจ้าปฏิบตั ิตามความจริ ง และเจ้าต้องเข้าใจว่า
“มีแต่การนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้น จึงจะสามารถมีวนั เข้าใจมันได้” ในวันนี้
หลังจากอ่านพระวจนะของพระเจ้า เจ้าสามารถพูดได้เพียงว่าเจ้ารู ้จกั พระวจนะของพระเจ้า
แต่เจ้าไม่สามารถพูดได้ว่าเจ้าเข้าใจพระวจนะเหล่านั้น
บางคนกล่าวว่าหนทางเดียวที่จะนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ก็คือการเข้าใจมันเสียก่อน
แต่นี่ถูกต้องแค่เพียงบางส่วนและแน่นอนว่าไม่ได้ถกู ต้องทัง้ หมด ก่อนที่เจ้าจะมีความรู ้เกี่ยวกับความจริ ง
เจ้าไม่เคยได้รับประสบการณ์กบั ความจริงนั้น
การรู ้สึกว่าเจ้าเข้าใจบางสิ่งที่เจ้าได้ยินในคาเทศนานั้นไม่ใช่การเข้าใจอย่างแท้จริง—
นี่เป็ นแค่การครองคาพูดตามตัวอักษรของความจริง
และมันก็ไม่เหมือนกับการเข้าใจความหมายที่แท้จริ งที่อยู่ในนั้น

การมีแค่ความรู ้เพียงผิวเผินเกีย่ วกับความจริ งไม่ใช่หมายความว่าเจ้าจะเข้าใจมันตามจริ งหรื อมีความรู ้เกี่ยวกับมัน
ความหมายที่แท้จริ งของความจริ งมาจากการได้รับประสบการณ์กบั มันแล้ว ดังนั้น
เฉพาะเมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์กบั ความจริ งแล้วเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถเข้าใจมันได้
และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถจับความเข้าใจส่วนที่ซ่อนอยู่ของมันได้
การทาให้ประสบการณ์ของเจ้าลึกซึ้งเป็ นหนทางเดียวที่จะจับความเข้าใจความหมายแฝงและเข้าใจแก่นแท้แห่งค
วามจริ ง ดังนั้น เจ้าสามารถไปได้ทุกหนทุกแห่งกับความจริง แต่หากไม่มีความจริงในตัวเจ้า
เช่นนั้นแล้วจงอย่าคิดพยายามโน้มน้าวแม้แต่สมาชิกในครอบครัวของเจ้า นับประสาอะไรกับผูค้ นที่เคร่ งศาสนา
หากปราศจากความจริ งเจ้าก็เหมือนเกล็ดหิมะที่ปลิวคว้าง แต่ดว้ ยความจริง เจ้าสามารถมีความสุขและเป็ นอิสระ
และไม่มีใครสามารถโจมตีเจ้าได้ ไม่สาคัญว่าทฤษฎีหนึ่งจะแข็งแกร่งแค่ไหน
มันก็ไม่สามารถเอาชนะความจริ งได้ ด้วยความจริ ง ตัวพิภพเองก็สามารถถูกแกว่งไกว
และภูเขาและทะเลก็ถูกเคลื่อนไหวได้
ในขณะที่การขาดความจริ งสามารถนาทางไปสู่การที่กาแพงเมืองอันแข็งแกร่งถูกพวกหนอนแมลงย่นย่อลงจนก
ลายเป็ นเศษเล็กเศษน้อย นี่คือ ข้อเท็จจริ งที่เห็นได้ชดั
ตัดตอนมาจาก “ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริง เจ้าควรนามันไปสู่การปฏิบตั ”ิ ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ณ ช่วงระยะปัจจุบนั มันสาคัญยิง่ ชีวิตที่จะรู ้ความจริ งเสียก่อน
และจากนั้นจึงนามันไปปฏิบตั ิและเตรี ยมตัวพวกเจ้าให้มีพร้อมต่อไปด้วยความหมายที่แท้จริ งของความจริง
พวกเจ้าควรพยายามบรรลุการนี้ แทนที่จะเป็ นแค่การพยายามทาให้ผอู้ ื่นติดตามคาพูดทั้งหลายของเจ้า
เจ้าควรทาให้พวกเขาติดตามการปฏิบตั ิของเจ้า เพียงในหนทางนี้เท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถพบกับบางสิ่งที่เปี่ ยมความหมาย ไม่สาคัญว่าอะไรจะตกแก่เจ้า
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะพบเจอใครโดยไม่คาดฝัน ตราบที่เจ้ามีความจริ ง เจ้าย่อมจะสามารถตั้งมัน่ ได้
พระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งที่นาพาชีวิตมาสู่มนุษย์ ไม่ใช่ความตาย หากหลังจากอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
เจ้าไม่กลับมามีชีวิต แต่เจ้ายังคงตายไปแล้ว เช่นนั้นแล้วย่อมมีบางอย่างผิดปกติกบั เจ้า
หากหลังจากช่วงเวลาหนึ่งเจ้าได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าไปมากมายและได้ยินคาเทศนาทีส่ ัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ไปมากมาย แต่เจ้ายังคงอยู่ในสภาพเงื่อนไขของความตาย
เช่นนั้นแล้วนี่ก็เป็ นข้อพิสูจน์ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่เห็นคุณค่าของความจริง
และเจ้าไม่ใช่บุคคลที่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง หากพวกเจ้าได้พยายามที่จะได้รับพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
พวกเจ้าก็คงจะไม่มุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวพวกเจ้าเองให้มีพร้อมด้วยคาสอนและการใช้คาสอนอันหยิ่งยโสสอน
ผูอ้ ื่น แต่คงจะมุง่ เน้นไปที่การได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าและการนาความจริ งไปปฏิบตั ิแทน
นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าควรกาลังพยายามเข้าสู่ในตอนนี้หรอกหรื อ?
พระเจ้าทรงมีเวลาจากัดในการทรงพระราชกิจของพระองค์ในมนุษย์ ดังนั้นแล้ว
บทอวสานเล่าที่สามารถมีได้หากเจ้าไม่ร่วมมือกับพระองค์?
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องประสงค์ให้พวกเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอทันทีที่พวกเจ้าเข้า
ใจมัน? เป็ นเพราะพระเจ้าทรงได้เปิ ดเผยพระวจนะของพระองค์แก่พวกเจ้า
และขั้นตอนต่อไปของพวกเจ้าคือการฝึ กฝนปฏิบตั ิตามพระวจนะเหล่านั้นจริ งๆ
ขณะที่เจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิตามพระวจนะเหล่านี้
พระเจ้าก็จะทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการให้ความรู ้แจ้งและการทรงนาจนเสร็จ นั่นคือวิธีทจี่ ะทามันให้เสร็จสิ้น
พระวจนะของพระเจ้าเปิ ดโอกาสให้มนุษย์เบ่งบานในชีวิตและไม่ครององค์ประกอบอันใดทีส่ ามารถทาให้มนุษ
ย์เบี่ยงเบนหรือกลายเป็ นนิ่งเฉย เจ้ากล่าวว่าเจ้าได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าและฝึ กฝนปฏิบตั ิตามพระวจนะนั้น
แต่เจ้ายังคงไม่ได้รับพระราชกิจใดจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
คาพูดของเจ้าสามารถหลอกได้เพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น ผูค้ นอื่นๆ อาจไม่รู้ว่าเจตนาของเจ้าถูกต้องหรื อไม่
แต่เจ้าคิดว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ที่พระเจ้าจะไม่ทรงทราบ?
เป็ นไปได้อย่างไรที่ผอู้ นื่ ฝึ กฝนปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้าและรับความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

แต่เจ้าปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์และไม่ได้รับความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
พระเจ้าทรงมีอารมณ์ความรู ้สึกหรื อไม่? หากเจตนาของเจ้าถูกต้องอย่างแท้จริ งและเจ้าให้ความร่ วมมือ
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะอยู่กบั เจ้า ผูค้ นบางคนต้องการปักธงจองตาแหน่งเสมอ
แต่เหตุใดเล่าพระเจ้าจึงไม่ทรงปล่อยให้พวกเขาลุกขึ้นมานาคริ สตจักร?
ผูค้ นบางคนเพียงลุล่วงหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขา
ปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั หลายของพวกเขาและก่อนทีพ่ วกเขาจะทันรู ้ตวั พวกเขาก็ได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้าไปแล้ว
นั่นเป็ นไปได้อย่างไรกัน? พระเจ้าทรงตรวจสอบภายในสุดของหัวใจมนุษย์
และผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหาความจริ งต้องทาเช่นนั้นด้วยเจตนาที่ถูกต้อง
ผูค้ นที่ไม่มีเจตนาที่ถูกต้องไม่สามารถตั้งมัน่ ได้ ณ แก่นกลางของมัน
เป้าหมายของพวกเจ้าคือการปล่อยให้พระวจนะของพระเจ้ามีผลภายในตัวของพวกเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
มันคือการมีความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในการที่พวกเจ้าปฏิบตั ิตามพระวจนะนั้น
บางทีความสามารถของพวกเจ้าในการจับใจความพระวจนะของพระเจ้านั้นต่า
แต่เมื่อพวกเจ้าปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงสามารถเยียวยารักษาข้อตาหนิน้ีได้
ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่เพียงต้องรู ้ความจริงหลายประการเท่านั้น
แต่พวกเจ้ายังต้องปฏิบตั ิตามความจริ งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
นี่คือจุดมุ่งเน้นอันใหญ่หลวงที่สุดที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้
พระเยซูได้ทรงสู้ทนการดูหมิ่นเหยียดหยามไปมากมายในช่วงเวลาสามสิบสามปี ครึ่งของพระองค์
พระองค์ได้ทรงทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงยิง่ นักก็เพียงเพราะพระองค์ทรงปฏิบตั ิตามความจริ ง
ทรงทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งและทรงใส่ใจเฉพาะนาพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น
นี่เป็ นความทุกข์ที่พระองค์คงจะไม่ได้กา้ วผ่านหากพระองค์ทรงรู ้ความจริ งโดยปราศจากการปฏิบตั ิตามความจริ
งนั้น หากพระเยซูทรงติดตามคาสอนของพวกยิวและทรงติดตามพวกฟาริสีแล้ว พระองค์ก็คงจะไม่ได้ทนทุกข์
เจ้าสามารถเรี ยนรู ้จากกิจการทั้งหลายของพระเยซูว่า
ประสิทธิผลของพระราชกิจของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์มาจากความร่ วมมือของมนุษย์
และนี่คือบางสิ่งที่พวกเจ้าต้องระลึกรู ้ พระเยซูจะได้ทรงทนทุกข์ดงั ที่พระองค์ได้ทรงทาไปบนกางเขนหรื อ
หากพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิตามความจริ ง?
พระองค์จะได้ทรงสามารถอธิษฐานคาอธิษฐานอันเศร้าโศกเช่นนี้ได้หรื อ
หากพระองค์มไิ ด้ทรงกระทาไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า? ดังนั้น
พวกเจ้าควรทนทุกข์เพื่อประโยชน์ของการปฏิบตั ิตามความจริ ง
นี่คือความทุกข์ประเภทหนึ่งที่บุคคลหนึ่งควรก้าวผ่าน

ตัดตอนมาจาก “ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริง เจ้าควรนามันไปสู่การปฏิบตั ”ิ ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในการปฏิบตั ิน้ นั การรักษาพระบัญญัติควรเชื่อมโยงกับการนาความจริงไปปฏิบตั ิ
ในขณะที่รักษาพระบัญญัติอยู่น้นั คนเราจะต้องปฏิบตั ิความจริ ง เมื่อปฏิบตั ิความจริ ง
คนเราจะต้องไม่ล่วงละเมิดหลักการทั้งหลายในพระบัญญัติ อีกทั้งไม่กระทาการซึ่งขัดกับพระบัญญัติ
เจ้าจะต้องทาสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากเจ้า
การรักษาพระบัญญัติและการปฏิบตั ิความจริ งนั้นเชื่อมโยงถึงกัน ไม่ขดั แย้งกัน
ยิ่งเจ้าปฏิบตั ิความจริ งมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งกลายเป็ นสามารถรักษาแก่นสารของพระบัญญัติมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งเจ้าปฏิบตั ิความจริ งมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าตามที่แสดงออกในพระบัญญัติมากขึ้นเท่านั้น
การปฏิบตั ิความจริ งและการรักษาพระบัญญัติไม่ใช่การกระทาที่ขดั แย้งกัน —การกระทาเหล่านี้เชื่อมโยงถึงกัน
ในปฐมกาล มีเพียงภายหลังจากที่มนุษย์รักษาพระบัญญัติแล้วเท่านั้น
เขาจึงสามารถปฏิบตั ิความจริ งและได้มาซึ่งความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่นี่ไม่ใช่เจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้า พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้เจ้าตั้งใจในการนมัสการพระองค์
ไม่ใช่แค่ประพฤติตวั ดีเท่านั้น อย่างไรก็ดี เจ้าต้องรักษาพระบัญญัติอย่างน้อยที่สุดก็โดยผิวเผิน
หลังจากได้รับความเข้าใจที่ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์แล้ว
ผูค้ นจะหยุดการกบฏและการต่อต้านพระองค์ไปทีละน้อย และจะไม่มีความกังขาใดๆ
เกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์อีกต่อไป นี่เป็ นวิธีเดียวที่ผคู้ นสามารถยึดปฏิบตั ิตามแก่นสารของพระบัญญัติได้
ดังนั้น แค่การรักษาพระบัญญัติ โดยปราศจากการปฏิบตั ิความจริ ง จึงไร้ประสิทธิภาพ
และไม่ได้ประกอบขึ้นเป็ นการนมัสการที่แท้จริงต่อพระเจ้า ด้วยเหตุที่เจ้ายังไม่ได้มาซึ่งวุฒิภาวะแท้จริ ง
การรักษาพระบัญญัติโดยปราศจากความจริ งเพียงแต่เป็ นเหมือนกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ
อย่างเคร่งครัดเท่านั้น ในการทาเช่นนั้น พระบัญญัติจะกลายเป็ นกฎหมายของเจ้า
ซึ่งจะไม่ช่วยให้เจ้าเติบโตในชีวิต ในทางตรงกันข้าม พระบัญญัติเหล่านั้นจะกลายเป็ นภาระของเจ้า
และผูกพันเจ้าอย่างแน่นหนาเสมือนธรรมบัญญัติแห่งภาคพันธสัญญาเดิม
เป็ นสาเหตุให้เจ้าสูญเสียการทรงปรากฏของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้น ด้วยการปฏิบตั ิความจริ งเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถรักษาพระบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเจ้ารักษาพระบัญญัติเพื่อที่จะปฏิบตั ิความจริ ง
ขณะที่กาลังรักษาพระบัญญัติน้ นั เจ้าจะนาความจริ งไปปฏิบตั ิมากยิ่งขึ้นไปอีก และเมื่อปฏิบตั ิความจริ ง
เจ้าจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่า พระบัญญัติมีความหมายที่แท้จริ งว่าอย่างไร
จุดประสงค์และความหมายเบื้องหลังการที่พระเจ้าทรงเรี ยกร้องให้มนุษย์รักษาพระบัญญัติไม่ใช่เพียงเพื่อทาให้เ
ขาปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างที่เขาอาจจินตนาการเท่านั้น แต่นั่นเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ชวี ิตของเขามากกว่า

ขอบข่ายของการเติบโตในชีวิตของเจ้าบ่งบอกถึงระดับซึ่งเจ้าจะมีความสามารถที่จะรักษาพระบัญญัติได้
แม้ว่าพระบัญญัติจะมีไว้เพื่อให้มนุษย์รักษา
แต่แก่นสารของบัญญัติก็จะกลายเป็ นมีความชัดเจนผ่านทางประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์เท่านั้น
คนส่วนมากทึกทักเอาว่าการรักษาพระบัญญัติอย่างดีหมายความว่า พวกเขา “เตรียมตัวพร้อมแล้ว
และทั้งหมดที่เหลืออยู่ที่ตอ้ งทาคือการตามให้ทนั ” นี่คือแนวคิดชนิดที่ฟุ้งเฟ้อ
และไม่ลงรอยกับน้ าพระทัยของพระเจ้า บรรดาผูท้ ี่กล่าวสิ่งทั้งหลายเช่นนั้นไม่ปรารถนาจะทาความคืบหน้า
และพวกเขาปรารถนาเนื้อหนัง ช่างไร้สาระ! นั่นไม่ใช่การรักษาไว้ซ่ึงความเป็ นจริ ง!
นั่นไม่ใช่น้ าพระทัยของพระเจ้า ที่เพียงแค่ปฏิบตั ิความจริ งโดยปราศจากการรักษาพระบัญญัติอย่างแท้จริ ง
พวกที่ทาสิ่งนี้คือเหล่าคนพิการ พวกเขาเป็ นเสมือนผูค้ นที่ขาดขาไปข้างหนึ่ง
เพียงแค่การรักษาพระบัญญัติราวกับยึดปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้งั หลาย แต่ยงั ไม่ครอบครองความจริ ง—
นี่ไม่สามารถทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับบรรดาผูท้ ี่ขาดดวงตาไปข้างหนึ่ง
ผูค้ นที่ทาสิ่งนี้ก็ทนทุกข์จากความพิการรู ปแบบหนึ่งเช่นกัน กล่าวได้ว่า
หากเจ้ารักษาพระบัญญัติอย่างดีและได้รับความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะมีความจริ ง กล่าวได้ว่า เจ้าจะได้รับวุฒิภาวะที่แท้จริ งแล้ว
หากเจ้าปฏิบตั ิความจริ งที่เจ้าควรปฏิบตั ิ เจ้าจะรักษาพระบัญญัติดว้ ยเช่นกัน และสองสิ่งนี้ไม่ขดั แย้งกัน
การปฏิบตั ิความจริ งและการรักษาพระบัญญัติคือสองระบบ
ซึ่งทั้งคูน่ ้ นั เป็ นส่วนประกอบสาคัญของประสบการณ์ชีวิตของคนเรา
ประสบการณ์ของคนเราควรประกอบไปด้วยการผสมผสานการรักษาพระบัญญัติกับการปฏิบตั ิความจริ งเข้าไว้ด้
วยกัน ไม่ใช่การแบ่งแยก อย่างไรก็ดี มีท้งั ความแตกต่างและความเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งนี้
ตัดตอนมาจาก “การรักษาพระบัญญัติและการปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การเผยแพร่พระบัญญัติในยุคใหม่คือคาพยานต่อข้อเท็จจริ งที่ว่า ผูค้ นทั้งหมดในกระแสนี้
พวกเหล่านั้นทุกคนที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าวันนี้ ได้เข้าสู่ยุคใหม่แล้ว
นี่คือจุดเริ่ มต้นใหม่สาหรับพระราชกิจของพระเจ้า
รวมทั้งเป็ นจุดเริ่ มต้นของส่วนสุดท้ายในพระราชกิจแห่งแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้า
พระบัญญัติของยุคใหม่เป็ นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าและมนุษย์ได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใ
หม่ และเป็ นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าจะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้น
และทรงปฏิบตั ิพระราชกิจบนแผ่นดินโลกมากกว่านั้นและยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก
เหมือนดัง่ ที่พระยาห์เวห์ได้ทรงพระราชกิจท่ามกลางคนอิสราเอลและพระเยซูได้ทรงพระราชกิจท่ามกลางคนยิว
พระบัญญัติเหล่านี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์ว่าผูค้ นกลุ่มนี้จะได้รับพระบัญชาจากพระเจ้ามากกว่านี้และยิ่งใหญ่กว่านี้เช่น
กัน และจะได้รับการจัดเตรี ยม ได้รับอาหาร ได้รับการสนับสนุน ได้รับการดูแลเอาใจใส่
และได้รับการคุม้ ครองปกป้องโดยพระองค์ในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ได้รับการฝึ กฝนที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งโดยพระองค์มากขึ้นไปอีก และได้รับการจัดการ
ได้รับการปลดปล่อยและได้รับการถลุงโดยพระวจนะของพระเจ้า
นัยสาคัญของพระบัญญัติแห่งยุคใหม่น้นั ค่อนข้างล้าลึก พระบัญญัติเหล่านี้บ่งบอกว่า
พระเจ้าจะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกจริงๆ จากที่ซ่ึงพระองค์จะทรงพิชิตทั้งจักรวาล
เปิ ดเผยให้เห็นพระสิริท้งั หมดของพระองค์ในร่ างมนุษย์ พระบัญญัติเหล่านี้บ่งบอกอีกด้วยว่า
พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงกาลังจะทรงพระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้นบนแผ่นดินโลก
เพื่อที่จะทาให้บรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรรทุกคนมีความเพียบพร้อม ยิ่งไปกว่านั้น
พระเจ้าจะทรงสาเร็จลุล่วงทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกด้วยพระวจนะ และทรงสาแดงประกาศกฤษฎีกาว่า
“พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะเสด็จขึ้นสู่ที่สูงสุดและทรงเป็ นที่สรรเสริ ญ
และปวงประชาทั้งผองและชนชาติท้งั มวลจะคุกเข่าลงเพื่อนมัสการพระเจ้า ผูท้ รงยิ่งใหญ่”
แม้ว่าพระบัญญัติของยุคใหม่จะมีไว้เพื่อให้มนุษย์รักษา
และแม้การทาเช่นนั้นจะเป็ นหน้าที่ของมนุษย์และพันธะของเขา
ความหมายที่พระบัญญัติเหล่านี้สื่อถึงนั้นค่อนข้างล้าลึกมากเกินกว่าที่จะแสดงออกได้อย่างครบถ้วนด้วยถ้อยคา
หนึ่งหรื อสองคา
พระบัญญัติของยุคใหม่แทนที่ธรรมบัญญัติของภาคพันธสัญญาเดิมและกฎหมายภาคพันธสัญญาใหม่ตามที่เผยแ
พร่ โดยพระยาห์เวห์และพระเยซู นี่เป็ นบทเรี ยนที่ลึกซึ้งกว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างที่ผคู้ นอาจจินตนาการ
มีนัยสาคัญที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแง่มุมหนึ่งต่อพระบัญญัติของยุคใหม่ กล่าวคือ

พระบัญญัติเหล่านี้ทาหน้าที่เป็ นส่วนต่อประสานระหว่างยุคพระคุณและยุคแห่งราชอาณาจักร
พระบัญญัติของยุคใหม่ยุติหลักปฏิบตั ิและกฎหมายทั้งหมดของยุคเก่า
รวมทั้งหลักปฏิบตั ิท้งั หมดจากยุคของพระเยซูและหลักปฏิบตั ิท้งั หลายก่อนหน้ายุคนั้น
พระบัญญัติเหล่านี้นามนุษย์ไปยังเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตยิ่งขึ้น
เปิ ดโอกาสให้เขาเริ่ มต้นการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ดว้ ยพระองค์เอง
พระบัญญัติเหล่านี้คือจุดเริ่ มต้นของเส้นทางของการมีความเพียบพร้อม ด้วยเหตุน้ี
พวกเจ้าจึงควรมีท่าทีที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระบัญญัติของยุคใหม่
และทั้งไม่ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติเหล่านี้อย่างส่งเดชอีกทั้งไม่ดูหมิ่นพระบัญญัติเหล่านี้
พระบัญญัติของยุคใหม่ให้ความสาคัญอย่างหนักแน่นกับประเด็นหนึ่ง
ว่ามนุษย์จะต้องนมัสการพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงพระองค์เองแห่งวันนี้
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนบนอบต่อเนื้อแท้ของพระวิญญาณในทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งยิง่ ขึ้น
พระบัญญัติเหล่านั้นยังเน้นถึงหลักการซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้พิพากษามนุษย์ว่ามีความผิดหรื อไม่ก็ชอบธรรมอีกด้ว
ย หลังจากที่พระองค์ได้ทรงสาแดงในฐานะดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม กล่าวคือ
การทาความเข้าใจพระบัญญัติน้ นั ง่ายกว่าการนาไปปฏิบตั ิ จากจุดนี้อาจเห็นได้ว่า
หากพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
พระองค์กย็ ่อมทรงต้องทาเช่นนั้นโดยผ่านทางพระวจนะและการทรงนาของพระองค์เอง
และมนุษย์ไม่สามารถสัมฤทธิ์ความเพียบพร้อมได้โดยวิถีแห่งปัญญาโดยกาเนิดของเขาเองเพียงลาพัง
การที่มนุษย์จะสามารถรักษาพระบัญญัติของยุคใหม่ได้หรือไม่น้นั
เกี่ยวข้องกับความรู ้ของเขาในพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริง ดังนั้น
การที่เจ้าจะสามารถรักษาพระบัญญัติได้หรื อไม่น้ นั จึงไม่ใช่คาถามที่จะไขปัญหาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วนั
นี่เป็ นบทเรี ยนที่ล้าลึกมากบทหนึ่งที่ตอ้ งเรียนรู ้
ตัดตอนมาจาก “การรักษาพระบัญญัติและการปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การปฏิบตั ิความจริ งเป็ นเส้นทางหนึ่งซึ่งทาให้ชีวิตของมนุษย์สามารถเติบโดได้ หากพวกเจ้าไม่ปฏิบตั ิความจริ ง
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ย่อมจะถูกทิง้ ไว้โดยที่ไม่เหลืออะไรมากไปกว่าทฤษฎีและจะไม่มีชีวิตที่แท้จริ ง
ความจริ งคือสัญลักษณ์ของวุฒิภาวะของมนุษย์ และการที่เจ้าจะปฏิบตั ิความจริ งหรื อไม่น้นั
เกี่ยวข้องกับการที่เจ้ามีวุฒิภาวะที่แท้จริ งหรื อไม่ หากเจ้าไม่ปฏิบตั ิความจริ ง ไม่กระทาการอย่างชอบธรรม
หรื อโอนเอนไปมาตามอารมณ์และใส่ใจในเนื้อหนังของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็ย่อมอยู่ห่างจากการรักษาพระบัญญัติ นี่คือบทเรี ยนที่ล้าลึกที่สุดในบรรดาบทเรี ยนทั้งหลาย ในแต่ละยุคนั้น
มีความจริ งมากมายที่ผคู้ นจาเป็ นต้องเข้าสู่และเข้าใจ แต่เช่นเดียวกันนั้น
ในแต่ละยุคก็มีพระบัญญัติที่แตกต่างซึ่งควบคู่กนั ไปกับความจริ งเหล่านั้น
ความจริ งทั้งหลายที่ผคู้ นปฏิบตั ิน้ นั เกี่ยวข้องกับยุคที่เฉพาะเจาะจง
และพระบัญญัติที่พวกเขารักษาก็เป็ นเช่นนั้นด้วย
แต่ละยุคมีความจริ งทั้งหลายของมันเองให้ปฏิบตั ิและมีพระบัญญัติให้รักษา อย่างไรก็ดี
เป้าหมายและผลของการที่มนุษย์ปฏิบตั ิความจริ งนั้นแตกต่างกันอย่างสมน้ าสมเนื้อ
โดยขึ้นอยู่กบั พระบัญญัติที่หลากหลายซึ่งถูกเผยแพร่ โดยพระเจ้า—กล่าวคือ ขึ้นอยู่กบั ยุคที่แตกต่างกัน
อาจกล่าวได้ว่าพระบัญญัติเหล่านั้นรับใช้ความจริ ง และความจริ งมีอยู่เพื่อคงไว้ซ่งึ พระบัญญัติ
หากมีเพียงแค่ความจริง เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในพระราชกิจของพระเจ้าให้พูดถึง
อย่างไรก็ดี
มนุษย์สามารถระบุขอบข่ายของแนวโน้มในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยการอ้างอิงพระบัญญัติ
และมนุษย์สามารถรู ้จกั ยุคซึ่งพระเจ้าทรงพระราชกิจได้ ในศาสนา
มีผูค้ นมากมายที่สามารถปฏิบตั ิความจริ งซึ่งได้รับการปฏิบตั ิโดยผูค้ นในยุคธรรมบัญญัติ อย่างไรก็ดี
พวกเขาไม่มีพระบัญญัติของยุคใหม่ อีกทั้งพวกเขาก็ไม่สามารถรักษาพระบัญญัติเหล่านั้นได้
พวกเขายังคงถือปฏิบตั ิวิถีเก่าๆ และยังคงเป็ นพวกมนุษย์ในยุคกาเนิดโลก พวกเขาไม่ได้มีพร้อมด้วยวิธีการใหม่ๆ
ของพระราชกิจและไม่สามารถมองเห็นพระบัญญัติของยุคใหม่ได้ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาจึงไม่มีพระราชกิจของพระเจ้า ราวกับว่าพวกเขาแค่มีเปลือกไข่ว่างเปล่าเท่านั้น หากไม่มีลูกไก่อยู่ภายใน
ก็ย่อมไม่มีจิตวิญญาณ หากจะพูดให้ถูกต้องยิง่ ขึ้นก็คือ นัน่ หมายความว่าพวกเขาไม่มีชีวิต
ผูค้ นเช่นนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ยุคใหม่และได้ลา้ หลังอยู่หลายก้าว ดังนั้น การมีความจริงทั้งหลายจากยุคเก่าๆ
แต่ไม่มีพระบัญญัติของยุคใหม่จงึ ไร้ประโยชน์
พวกเจ้าหลายคนปฏิบตั ิความจริ งของวันนี้แต่ไม่รักษาพระบัญญัติของความจริ ง เจ้าจะไม่ได้รับอะไรเลย
และความจริ งที่เจ้าปฏิบตั ิก็จะไร้ค่าและไร้ความหมาย และพระเจ้าจะไม่ทรงสรรเสริ ญเจ้า

การปฏิบตั ิความจริ งจะต้องทาภายในขอบเขตของวิธีการทั้งหลายในพระราชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มันจะต้องทาโดยตอบรับพระสุรเสียงของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงของวันนี้ หากปราศจากการทาเช่นนั้น
ทุกสิ่งจะเป็ นโมฆะ เหมือนกับการพยายามตักน้ าโดยใช้ตะกร้าไม้ไผ่
นี่ยงั เป็ นความหมายที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของการเผยแพร่ พระบัญญัติของยุคใหม่ดว้ ยเช่นกัน
หากผูค้ นยึดปฏิบตั ิตามพระบัญญัติ
อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ควรรู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งผูท้ รงปรากฏเป็ นมนุษย์โดยปราศจากความงุนงงสับส
น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผูค้ นควรจับความเข้าใจหลักการแห่งการยึดปฏิบตั ิตามพระบัญญัติท้งั หลาย
การยึดปฏิบตั ิตามพระบัญญัติมิได้หมายถึงการติดตามพระบัญญัติเหล่านั้นโดยส่งเดชหรื อโดยตามอาเภอใจ
แต่หมายถึงการยึดปฏิบตั ิตามพระบัญญัติเหล่านั้นด้วยพื้นฐานหนึ่ง ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่ง
และด้วยหลักการทั้งหลาย สิ่งแรกที่ตอ้ งสัมฤทธิ์ก็คือการให้นิมิตของเจ้ามีความชัดเจน
หากเจ้ามีความเข้าใจละเอียดถี่ถว้ นในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในเวลาปัจจุบนั
และหากเจ้าเข้าสู่วิธีการของพระราชกิจของวันนี้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็ย่อมจะได้รับความเข้าใจที่ชดั เจนในการรักษาพระบัญญัติโดยธรรมชาติ
หากวันนั้นมาถึงเมื่อเจ้ามองทะลุถงึ แก่นสารของพระบัญญัติของยุคใหม่และเจ้าสามารถรักษาพระบัญญัติได้
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ย่อมจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
นี่คือนัยสาคัญที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของการปฏิบตั ิความจริ งและการรักษาพระบัญญัติ
การที่เจ้าจะสามารถปฏิบตั ิความจริ งได้หรื อไม่น้ นั
ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าล่วงรู ้แก่นสารของพระบัญญัติของยุคใหม่อย่างไร
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะปรากฏต่อมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
และพระเจ้าจะทรงพึงประสงค์จากมนุษย์มากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น
ความจริ งทั้งหลายซึ่งมนุษย์นาไปปฏิบตั ิอย่างแท้จริงจะมีจานวนที่มากขึ้น และจะกลายเป็ นยิง่ ใหญ่ข้ ึน
และผลของการรักษาพระบัญญัติจะกลายเป็ นล้าลึกยิ่งขึ้น ดังนั้น
พวกเจ้าจะต้องปฏิบตั ิความจริ งและรักษาพระบัญญัติในเวลาเดียวกัน ไม่มีผใู้ ดควรละเลยเรื่ องนี้
ปล่อยให้ความจริ งใหม่และพระบัญญัติใหม่ๆ เริ่ มต้นขึ้นพร้อมกันในยุคใหม่น้ี
ตัดตอนมาจาก “การรักษาพระบัญญัติแ ละการปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นมากมายสามารถพูดถึงการปฏิบตั ิได้เล็กน้อย และพวกเขาสามารถพูดถึงความประทับใจส่วนตัวของพวกเขา
แต่ส่วนใหญ่แล้วนัน่ คือความกระจ่างทีไ่ ด้รับจากถ้อยคาของผูอ้ นื่
นั่นไม่ได้รวมถึงสิ่งใดจากการปฏิบตั ิโดยส่วนตัวของพวกเขาเลย
อีกทั้งนั่นไม่ได้รวมถึงสิ่งที่พวกเขามองเห็นจากประสบการณ์ของพวกเขาด้วย
เราได้ชาแหละประเด็นนี้แล้วก่อนหน้านี้ อย่าคิดว่าเราไม่รู้อะไรเลย เจ้าเป็ นเพียงเสือกระดาษ
แต่เจ้าพูดถึงการพิชิตซาตาน การเป็ นคาพยานแห่งชัยชนะ
และการดารงชีวิตตามพระฉายาของพระเจ้าอย่างนั้นหรือ? ทั้งหมดนี้มนั ไร้สาระ!
เจ้าคิดหรื อว่าพระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสในวันนี้มีไว้ให้เจ้าเลื่อมใส?
ปากของเจ้าพูดถึงการละทิง้ ตัวตนเดิมของเจ้าและการนาความจริงมาปฏิบตั ิ
แต่มือของเจ้ายังดาเนินการประพฤติอนื่ ๆ และหัวใจของเจ้ายังคิดแผนการอื่นๆ—เจ้าเป็ นคนประเภทใดกัน?
เหตุใดหัวใจและมือของเจ้าจึงไม่เป็ นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน? การเทศนามากมายได้กลายเป็ นถ้อยคาว่างเปล่า
นี่ไม่ทาให้หัวใจสลายหรอกหรื อ? หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะนาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตั ิได้
มันก็พิสูจน์ว่าเจ้ายังไม่ได้เข้าสู่หนทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ
เจ้ายังไม่ได้มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในตัวเจ้า และเจ้ายังไม่ได้รับการทรงนาทางของพระองค์
หากเจ้ากล่าวว่าเจ้าเพียงมีความสามารถที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้เท่านั้น
แต่ไร้ความสามารถที่จะนามาปฏิบตั ิได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือบุคคลที่ไม่รักความจริ ง
พระเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพื่อช่วยบุคคลประเภทนี้ให้รอด
พระเยซูทรงทนทุกข์ความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างยิง่ เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึ งกางเขนเพื่อช่วยพวกคนบาปให้รอด
เพื่อช่วยคนยากไร้ให้รอด และเพื่อช่วยบรรดาผูท้ ี่ถ่อมใจให้รอด
การตรึ งกางเขนของพระองค์ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบูชาไถ่บาป
หากเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรจากไปทันทีที่เจ้าสามารถทาได้
อย่าได้ออ้ ยอิ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในฐานะคนเอารัดเอาเปรียบ
ผูค้ นมากมายถึงกับพบว่าเป็ นการยากที่จะหยุดตัวเองไม่ให้ทาสิ่งต่างๆ ที่ต่อต้านพระเจ้าอย่างชัดเจน
พวกเขาไม่ได้กาลังร้องขอความตายหรอกหรื อ?
พวกเขาสามารถพูดถึงการเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกเขาจะมีความกล้าที่จะมองพระพักตร์ของพระเจ้าหรื อไม่? การกินอาหารที่พระเจ้าประทานให้แก่เจ้า
การทาสิ่งคดโกงที่ต่อต้านพระเจ้า การมุ่งร้าย การมีเล่ห์เหลี่ยม และการออกกลอุบาย
แม้ขณะที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เจ้าชื่นชมกับพระพรที่พระองค์ประทานให้แก่เจ้า—

เจ้าไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเผาไหม้มอื ของเจ้าเมื่อเจ้าได้รับสิ่งเหล่านั้นหรอกหรื อ?
เจ้าไม่รู้สึกว่าหน้าของเจ้าแดงขึ้นหรอกหรื อ? เมื่อได้ทาบางสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าไปแล้ว
เมื่อได้ดาเนินแผนการที่จะ “เป็ นอันธพาล” ไปแล้ว เจ้าไม่รู้สึกหวาดกลัวหรื อ? หากเจ้าไม่รู้สึกสิ่งใดเลย
เจ้าจะสามารถพูดถึงอนาคตใดๆ ได้อย่างไร? เมื่อนานมาแล้วก็ไม่มีอนาคตใดๆ สาหรับเจ้าอยู่แล้ว ดังนั้น
เจ้าจะยังสามารถมีความคาดหวังที่ยงิ่ ใหญ่กว่าอันใดได้อีก? หากเจ้ากล่าวบางสิ่งทีไ่ ร้ยางอาย
แต่ไม่รู้สึกถึงการตาหนิใดๆ และหัวใจของเจ้าไม่มีความตระหนักรู ้
เช่นนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าเจ้าได้ถูกพระเจ้าทรงละทิ้งแล้วหรอกหรื อ?
การพูดและกระทาตามอาเภอใจและอย่างไร้การควบคุมได้กลายเป็ นธรรมชาติของเจ้า
เจ้าจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าเช่นนี้ได้อย่างไร?
เจ้าจะมีความสามารถที่จะเดินไปทัว่ โลกได้อย่างไร? ใครจะถูกเจ้าโน้มน้าวให้เชื่อ?
พวกผูท้ ี่รู้จกั ธรรมชาติที่แท้จริ งของเจ้าจะรักษาระยะห่างของพวกเขา นี่ไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้าหรอกหรื อ?
โดยรวมแล้ว หากมีเพียงคาพูดและไม่มกี ารปฏิบตั ิ ก็ไม่มีการเติบโต
แม้ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์อาจกาลังทรงพระราชกิจกับเจ้าในขณะที่เจ้าพูด หากเจ้าไม่ปฏิบตั ิ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงหยุดพระราชกิจ หากเจ้ายังคงดาเนินต่อไปเช่นนี้
จะสามารถมีการพูดถึงอนาคตหรือการให้การเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเจ้าต่อพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างไร
? เจ้าเพียงสามารถพูดถึงการถวายการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเจ้า แต่เจ้ายังไม่ได้ให้ความรักแท้จริ งแก่พระเจ้า
ทั้งหมดที่พระองค์ได้รับจากเจ้าคือการอุทิศทางคาพูดของเจ้า
พระองค์ไม่ได้ทรงมอบเจตนเพื่อปฏิบตั ิความจริ งของเจ้า นี่อาจเป็ นวุฒิภาวะที่จริ งแท้ของเจ้าหรื อไม่?
หากเจ้าจาต้องดาเนินต่อไปเช่นนี้ เมื่อใดเล่าที่เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า?
เจ้าไม่รู้สึกกระวนกระวายกับอนาคตที่มืดมนและหม่นหมองของเจ้าหรื อ?
เจ้าไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงสูญสิน้ ความหวังในตัวเจ้าไปแล้วหรือ?
เจ้าไม่รู้หรื อว่าพระเจ้าทรงพึงปรารถนาที่จะทาให้ผคู้ นใหม่ๆ จานวนมากขึ้นมีความเพียบพร้อม? สิ่งเก่าๆ
จะสามารถดีเทียบเท่ากันหรื อ? เจ้าไม่ได้กาลังให้ความสนใจกับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้:
เจ้ากาลังรอวันพรุ่ งนี้อยู่หรื อ?
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่บรรลุความรอดคือผูท้ ี่เต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามความจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การเทิดทูนพระวจนะของพระเจ้า
และการมีความสามารถที่จะอธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไม่กระดากใจนั้น
มิใช่หมายความว่าเจ้าครองความเป็ นจริ ง สิ่งทั้งหลายมิได้เรียบง่ายอย่างที่เจ้าจินตนาการ
เจ้าครองความเป็ นจริ งหรื อไม่น้ นั ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั สิ่งที่เจ้ากล่าว ทว่าขึ้นอยู่กบั การที่เจ้าใช้ชีวิตต่างหาก
เฉพาะเมื่อพระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นชีวิตของเจ้าและเป็ นสิ่งที่เจ้าแสดงออกตามธรรมชาติแล้วเท่านั้น
จึงสามารถกล่าวว่าเจ้ามีความเป็ นจริ ง
และเมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะนับได้ว่าเจ้าได้รับความเข้าใจที่แท้จริ งและวุฒิภาวะจริ งแล้ว
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะทานทนต่อการตรวจสอบเป็ นช่วงเวลาอันยาวนาน
และเจ้าต้องมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
นี่ตอ้ งไม่ใช่เป็ นเพียงการแสดงท่าทางเท่านั้น แต่ตอ้ งหลัง่ ไหลออกมาจากเจ้าอย่างเป็ นธรรมชาติ
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะครองความเป็ นจริงอย่างแท้จริ ง และเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจึงจะได้รับชีวิตมาแล้ว
เราขอใช้ตวั อย่างจากบททดสอบพวกคนปรนนิบตั ิซ่ึงทุกคนคุน้ เคยกันดีว่า
ผูใ้ ดก็สามารถเสนอทฤษฎีอนั เลิศเลอสูงสุดในเรื่องเกี่ยวกับพวกคนปรนนิบตั ิได้
และทุกคนมีความเข้าใจหัวเรื่ องนั้นพอสมควรเลยทีเดียว พวกเขากล่าวถึงเรื่องนั้น
และแต่ละวาทะต่างก็เหนือกว่าครั้งที่แล้ว ราวกับเป็ นการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม
หากมนุษย์ไม่ได้กา้ วผ่านการทดสอบครั้งใหญ่
เช่นนั้นก็เป็ นการลาบากยากเย็นมากที่จะกล่าวว่าเขามีคาพยานที่ดีมาให้ กล่าวสั้นๆ ก็คือ
การใช้ชีวิตของมนุษย์ยงั ขาดพร่ องอย่างมาก ตรงข้ามกับความเข้าใจของเขาอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น
นี่จึงยังไม่กลายเป็ นวุฒิภาวะจริ งของมนุษย์ และนี่ยงั ไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์
เนื่องจากความเข้าใจของมนุษย์ยงั ไม่ได้รับการนาพาไปสู่ความเป็ นจริง
วุฒิภาวะของเขายังคงเป็ นดัง่ ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นทราย ซึ่ งคลอนแคลนและจวนเจียนจะพังทลายลงมา
มนุษย์ครองความเป็ นจริงน้อยนิดเกินไป แทบเป็ นไปไม่ได้ที่จะพบความเป็ นจริ งอันใดในมนุษย์
มีความเป็ นจริ งน้อยนิดเกินไปที่กาลังหลัง่ ไหลออกมาจากมนุษย์อย่างเป็ นธรรมชาติ
และความเป็ นจริ งทั้งหมดที่พวกเขาใช้ดาเนินชีวิตล้วนถูกบังคับมา
นี่เป็ นเหตุผลที่เรากล่าวว่ามนุษย์ไม่ได้ครองความเป็ นจริงอันใดเลย
ถึงแม้ผคู้ นจะกล่าวอ้างว่าความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง
แต่นี่เป็ นเพียงสิ่งที่พวกเขากล่าวก่อนที่พวกเขาจะได้เผชิญกับการทดสอบอันใด ในวันหนึ่ง
เมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับการทดสอบอย่างฉับพลันทันใด

สิ่งทั้งหลายที่พวกเขาพูดถึงก็จะไม่อยู่ในขั้นตอนเดียวกันกับความเป็ นจริ งอีกเช่นเคย
และนี่จะพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่ามนุษย์ไม่ได้ครองความเป็ นจริ งอันใดเลย
กล่าวได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับสิ่งซึ่งไม่ตรงกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
และสิ่งที่พึงประสงค์ให้เจ้าวางตัวเองลงเสียก่อน สิ่งเหล่านั้นคือการทดสอบของเจ้า
ก่อนที่น้ าพระทัยของพระเจ้าได้รับการเปิ ดเผยออกมา ทุกคนก้าวผ่านบททดสอบอันเข้มงวดกวดขัน
และการทดสอบอันมหาศาล เจ้าสามารถหยัง่ ลึกถึงการนี้หรือไม่? เมือ่ พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทดสอบผูค้ น
พระองค์ทรงเปิ ดโอกาสเสมอที่จะให้พวกเขาเลือกตัวเลือกของตัวเองก่อนที่ความเป็ นจริงจะได้รับการเปิ ดเผย
นี่หมายความว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การทดสอบ พระองค์จะไม่มีวนั บอกความจริ งกับเจ้า
นี่คือลักษณะที่ใช้ตีแผ่ผคู้ น นี่คือหนึ่งหนทางที่พระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้น
เพื่อทรงมองเห็นว่าเจ้ารู ้จกั พระเจ้าของวันนี้หรื อไม่ รวมถึงว่าเจ้าครองความเป็ นจริ งอันใดหรื อไม่ เจ้าเป็ นอิสระ
จากความกังขาทั้งหลายเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรื อไม่?
เจ้าจะสามารถตั้งมัน่ อย่างแท้จริ งหรื อไม่ เมื่อการทดสอบครั้งใหญ่มาถึงเจ้า? ผูใ้ ดกล้าพูดว่า
“ข้าพเจ้ารับประกันว่าจะไม่มีปัญหาอันใด”? ผูใ้ ดกล้ายืนยันว่า “คนอืน่ อาจจะมีขอ้ กังขา แต่ขา้ พเจ้าจะไม่มีวนั ”?
เช่นเดียวกับตอนที่เปโตรตกอยู่ภายใต้การทดสอบ
เขามักจะอวดตัวไปก่อนที่ความจริ งจะได้ถูกเปิ ดเผยออกมาเสมอ
นี่ไม่ใช่ขอ้ ตาหนิส่วนบุคคลที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเปโตร
นี่เป็ นความลาบากยากเย็นอันใหญ่หลวงที่สุดที่มนุษย์ทุกคนกาลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบนั
หากเราจะไปเยี่ยมเยียนสถานที่บางแห่ง
หรื อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชายหญิงบางคนเพื่อดูว่าพวกเจ้ามีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับพระราชกิจในปัจจุบนั ของ
พระเจ้า แน่นอนว่า พวกเจ้าคงจะมีความสามารถที่จะพูดได้มากมายเกีย่ วกับความรู ้ของเจ้า
และคงจะดูเหมือนว่าเจ้าไม่มีขอ้ กังขาอันใดทั้งสิ้น หากเราจะถามเจ้าว่า
“เจ้าสามารถปักใจเชื่อได้จริ งไหมว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจในปัจจุบนั ด้วยพระองค์เอง?
โดยปราศจากข้อกังขาอันใดเลยหรื อ?” แน่นอนที่เจ้าคงตอบว่า
“พระราชกิจได้รับการทรงปฏิบตั ิโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างปราศจากข้อกังขาอันใดทั้งสิ้น”
ทันทีที่เจ้าให้คาตอบเช่นนั้น แน่นอนว่าเจ้าคงไม่รู้สึกกังขาเลยแม้แต่น้อย
และเจ้าคงจะถึงขั้นรู ้สึกพอใจมากทีเดียวเสียด้วยซ้ า ด้วยคิดว่าเจ้าได้รับความเป็ นจริงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแล้ว
พวกที่มีแนวโน้มที่จะเข้าใจสิ่งทั้งหลายในหนทางนี้ คือผูค้ นที่ครองความเป็ นจริงน้อยกว่า
ยิ่งคนเราคิดว่าเราได้รับมามากขึ้นเท่าไร
คนเราก็จะยิ่งสามารถตั้งมัน่ ได้น้อยลงเท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบทั้งหลาย

วิบตั ิจงมีแก่ผทู้ ี่โอหังและหยิ่งผยอง วิบตั ิจงมีแก่ผทู้ ี่ไม่มีความรู ้ใดเลยเกี่ยวกับตนเอง
ผูค้ นเช่นนี้เชี่ยวชาญการจานรรจา แต่ทว่าถึงเวลาปฏิบตั ิตามวาจากลับไม่เอาไหน
กับสัญญาณเล็กน้อยที่สุดที่ส่อว่าจะเกิดปัญหา ผูค้ นเหล่านี้ก็เริ่ มที่จะมีความคลางแคลงใจ
และความคิดที่จะล้มเลิกก็แอบย่องเข้ามาในจิตใจของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ครองความเป็ นจริ งอันใด
พวกเขาแค่มีทฤษฎีที่อยู่เหนือศาสนา โดยปราศจากความเป็ นจริ งอันใดที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ในตอนนี้
เรารู ้สึกขยะแขยงที่สุดกับพวกที่เพียงแต่พูดถึงทฤษฎีโดยปราศจากการครองความเป็ นจริงอันใด
พวกเขาโห่ร้องสุดเสียงขณะกาลังดาเนินงานของพวกเขาให้เสร็จสิ้น
แต่ทนั ทีที่พวกเขาเผชิญหน้ากับความเป็ นจริ ง พวกเขาก็ลม้ เหลวอย่างไม่เป็ นท่า
นี่ไม่ได้แสดงให้เห็นหรอกหรือว่าผูค้ นเหล่านี้ไม่มีความเป็ นจริ งอันใด? ไม่ว่าคลื่นลมจะกระหน่าแรงเพียงใด
หากเจ้ายังคงยืนหยัดต่อไปได้โดยไม่ปล่อยให้สักเศษเสี้ยวความคลางแคลงใจเข้ามาสู่จิตใจของเจ้า
และสามารถตั้งมัน่ และยังคงปราศจากการปฏิเสธ แม้แต่ในยามที่ไม่มีใครอื่นเหลืออยู่เลย
เช่นนั้นแล้วก็จะนับได้ว่าเจ้ามีความเข้าใจอย่างแท้จริ ง และครองความเป็ นจริงอย่างจริงแท้
หากเจ้าหันเหไปตามหนทางใดก็ตามที่กระแสลมพัดพาไป—หากเจ้าคล้อยตามคนหมู่มาก
และเรี ยนรู ้ที่จะพูดตามวาทะของผูอ้ นื่ เหมือนนกแก้วนกขุนทอง—เมื่อนั้น ไม่ว่าเจ้าอาจจะมีวาทศิลป์ เพียงใด
แต่จะไม่เป็ นข้อพิสูจน์ว่าเจ้าครองความเป็ นจริง ฉะนั้นเอง
เราจึงขอแนะนาว่าเจ้าอย่าด่วนโห่ร้องวาจาอันว่างเปล่าออกมา เจ้ารู ้หรือไม่ว่าพระเจ้ากาลังจะทรงทาอะไร?
จงอย่าประพฤติเช่นเปโตร หาไม่เจ้าจะนาความอับอายมาสู่ตนเอง
และสูญเสียความสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาตนเองได้อีกต่อไป นัน่ จะไม่ส่งผลดีอนั ใดต่อใคร
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่มีวุฒภิ าวะที่แท้จริ ง ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจไปแล้วอย่างใหญ่หลวง
ทว่าพระองค์มิได้ทรงนาพาความเป็ นจริงลงมาสู่ผคู้ น กล่าวให้ชดั เจนยิ่งขึ้นก็คือ
พระองค์ไม่เคยทรงตีสอนผูใ้ ดเป็ นส่วนตัว ผูค้ นบางคนถูกตีแผ่ไปแล้วโดยการทดสอบเช่นนั้น
โดยที่มือบาปของพวกเขายืน่ ไกลออกไปทุกที ด้วยคิดว่าเป็ นการง่ายที่จะชนะพระเจ้า
พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถทาอะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ
เนื่องจากพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะทนทานได้แม้กระทัง่ การทดสอบจาพวกนี้
การทดสอบที่ทา้ ทายกว่านี้อย่างเช่นการครองความเป็ นจริ งย่อมไม่ตอ้ งไปถามพวกเขาเลย
ใช่ว่าพวกเขาแค่กาลังพยายามหลอกพระเจ้าหรื อไม่? การครองความเป็ นจริงไม่ใช่สิ่งที่แสร้งทาได้
อีกทั้งความเป็ นจริ งก็ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถบรรลุได้จากการรู ้จกั มัน ทว่าขึ้นอยู่กบั วุฒิภาวะที่แท้จริ งของเจ้า
รวมถึงการที่เจ้าสามารถต้านทานการทดสอบทั้งสิ้นได้หรื อไม่ เจ้าเข้าใจหรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะการนาความเป็ นจริงมาปฏิบตั ิเท่านั้นที่เป็ นการครองความเป็ นจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 430
พระเจ้าไม่ได้ทรงพึงประสงค์ให้ผูค้ นเพียงแต่มีความสามารถในการพูดคุยเกีย่ วกับความเป็ นจริ ง
นัน่ คงจะง่ายเกินไปไม่ใช่หรื อ? เช่นนั้นแล้ว เหตุใดพระเจ้าจึงตรัสถึงการเข้าสู่ชีวิต?
เหตุใดพระองค์จึงทรงพูดคุยเกี่ยวกับการแปลงสภาพ?
หากผูค้ นมีความสามารถเพียงแค่การพูดคุยอันว่างเปล่าเกี่ยวกับความเป็ นจริ ง
เมื่อนั้นพวกเขาจะสามารถสัมฤทธิ์การแปลงสภาพในอุปนิสยั ของพวกเขาได้อย่างไร?
ทหารที่ดีแห่งราชอาณาจักรไม่ได้รับการฝึ กอบรมให้เป็ นกลุ่มผูค้ นที่เพียงแค่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับความเป็ นจริ ง
หรื ออวดตัวได้ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเขาได้รับการฝึ กอบรมให้ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลา
เพื่อที่จะยังคงมีใจเด็ดเดี่ยวต่อไป ไม่ว่าจะเผชิญกับความพลั้งพลาดอันใด
และดาเนินชีวิตโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าอยู่เป็ นนิตย์ และไม่กลับคืนสู่ทางโลก
นี่คือความเป็ นจริ งที่พระเจ้าตรัส นี่คือข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีตอ่ มนุษย์ ฉะนั้น
อย่ามองว่าความเป็ นจริงที่พระเจ้าตรัสนั้นเรี ยบง่ายเกินไป
แค่ความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ไม่เทียบเท่ากับการครองความเป็ นจริง
เช่นนั้นไม่ใช่วุฒิภาวะของมนุษย์—นัน่ เป็ นพระคุณของพระเจ้า ซึ่งมนุษย์ไม่มสี ่วนร่ วมสนับสนุนอันใดเลย
แต่ละบุคคลต้องสู้ทนความทุกข์ของเปโตร และยิ่งกว่านั้นคือ
ครองสง่าราศีของเปโตรที่พวกเขาใช้ดาเนินชีวิตหลังจากที่พวกเขาได้รับพระราชกิจของพระเจ้าแล้ว
การนี้เท่านั้นจึงสามารถเรียกได้ว่าความเป็ นจริ ง
จงอย่าคิดว่าเจ้าครองความเป็ นจริงเพียงเพราะว่าเจ้าสามารถพูดคุยเกีย่ วกับความเป็ นจริ งได้
เพราะนั่นคือเหตุผลวิบตั ิ ความคิดเช่นนั้นไม่ได้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
และไม่มีนัยสาคัญแท้จริ งอันใดเลย จงอย่ากล่าวสิ่งทั้งหลายเช่นนั้นในอนาคต—
จงดับคากล่าวทั้งหลายเช่นนั้นเสียให้สิ้น!
ผูค้ นเหล่านั้นทั้งหมดที่มีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าคือพวกผูไ้ ม่เชื่อ
พวกเขาไม่มีความรู ้ที่เป็ นจริ งอันใด นับประสาอะไรที่จะมีวุฒิภาวะที่เป็ นจริ งอันใด
พวกเขาเป็ นผูค้ นที่ไม่รู้เท่าทันซึ่งขาดความเป็ นจริ ง อีกนัยหนึ่ง
คนเหล่านั้นทั้งหมดที่ดาเนินชีวิตอยู่ภายนอกแก่นแท้แห่งพระวจนะของพระเจ้าคือผูไ้ ม่เชื่อ
พวกที่ผคู้ นถือว่าเป็ นผูไ้ ม่เชื่อคือสัตว์ร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า
และพวกที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็ นผูไ้ ม่เชื่อคือผูค้ นที่ไม่มพี ระวจนะของพระเจ้าเป็ นชีวิตของพวกเขา ดังนั้นเอง
จึงกล่าวได้ว่าพวกที่ไม่ได้ครองความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และผูท้ ี่ลม้ เหลวต่อการใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าก็คือผูไ้ ม่เชื่อ

เจตนารมณ์ของพระเจ้าคือการทาให้ทุกคนใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระองค์—
ไม่ใช่แค่ให้ทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับความเป็ นจริง
แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือทาให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ งจากพระวจนะของพระองค์
ความเป็ นจริ งที่มนุษย์ล่วงรู ้น้ นั ผิวเผินเกินไป มันไม่มีคณ
ุ ค่าอันใดเลย
และไม่สามารถทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วงได้ นัน่ ต่าต้อยเกินไป และไม่ควรค่าที่จะพาดพิงถึงด้วยซ้ า
นั่นขาดพร่ องเกินไป และต่ากว่ามาตรฐานแห่งข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ามากเกินไป
เจ้าแต่ละคนจะต้องตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบครั้งใหญ่
เพื่อดูว่าผูใ้ ดท่ามกลางเจ้าที่เพียงแต่รู้วิธีพูดคุยเกีย่ วกับความเข้าใจของเจ้า
โดยที่ไม่มีความสามารถที่จะชี้ชดั ถึงเส้นทางได้ รวมถึงเพื่อค้นพบว่าผูใ้ ดในเจ้าที่เป็ นชิ้นขยะที่ไร้ประโยชน์
จงจดจาการนี้ไว้นับจากนี้เป็ นต้นไป! จงอย่าพูดคุยเกี่ยวกับความรู ้อนั ว่างเปล่า
จงพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิเท่านั้นและพูดคุยเกี่ยวกับความเป็ นจริ งเท่านั้น
การเปลี่ยนผ่านจากความรู ้ที่เป็ นจริ งไปสู่การปฏิบตั ิที่แท้จริ ง
และจากนั้นก็เป็ นการเปลี่ยนผ่านจากการปฏิบตั ิไปสู่การใช้ชีวิตที่เป็ นจริ ง
จงอย่าสัง่ สอนผูอ้ ื่นและอย่าพูดคุยเกี่ยวกับความรู ้ที่เป็ นจริ ง หากความเข้าใจของเจ้าคือเส้นทางหนึ่ง
เช่นนั้นแล้วก็จงปล่อยคาพูดของเจ้าออกมาอย่างอิสระ แต่ถา้ หากไม่เป็ นเช่นนั้น
ก็โปรดปิ ดปากของเจ้าและหยุดพูดคุยเสีย! สิ่งที่เจ้าพูดนั้นไร้ประโยชน์
เจ้าพูดถึงความเข้าใจเพื่อที่จะหลอกลวงพระเจ้า และทาให้ผูอ้ ื่นอิจฉาเจ้า
นั่นไม่ใช่ความทะเยอทะยานของเจ้าหรอกหรือ? เจ้าไม่ได้จงใจหลอกผูอ้ ื่นเล่นหรอกหรื อ?
มีคุณค่าอันใดในการนี้บา้ งหรือไม่? หากเจ้าพูดคุยเกี่ยวกับความเข้าใจหลังจากที่เจ้าได้รับประสบการณ์แล้ว
เจ้าก็จะไม่ถูกมองว่ากาลังอวดตัว มิฉะนั้นแล้ว เจ้าก็คือใครบางคนที่พ่นคาพูดอันโอหังออกมา
มีหลายสิ่งหลายอย่างในประสบการณ์จริ งของเจ้า ที่เจ้าไม่สามารถเอาชนะได้
และเจ้าไม่สามารถกบฏต่อเนื้อหนังของเจ้าเองได้ เจ้ากาลังทาสิ่งใดก็ตามที่เจ้าต้องการเสมอ
โดยไม่เคยทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า—ทว่าเจ้ายังมีหน้ามาพูดคุยเกี่ยวกับความเข้าใจในเชิงทฤษฎี
เจ้าช่างไร้ความละอาย! เจ้ายังหาญกล้าพอที่จะมาพูดถึงความเข้าใจของเจ้าต่อพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าช่างช่างไร้ความละอายอะไรเช่นนี้! การกล่าวสานวนโวหารและการอวดตัวได้กลายเป็ นธรรมชาติวิสัยของเจ้า
และเจ้าได้กลายเป็ นเคยชินแล้วกับการทาเช่นนั้น เมื่อใดก็ตามที่เจ้าปรารถนาที่จะพูด เจ้าก็ทาเช่นนั้นอย่างง่ายดาย
ราบรื่ น แต่เมื่อมาถึงการปฏิบตั ิ เจ้าหลงระเริ งอยู่กบั ความหรู หราอลังการ
นี่ไม่ใช่หนทางหนึ่งที่จะหลอกผูอ้ ื่นหรอกหรื อ? เจ้าอาจมีความสามารถที่จะใช้เพทุบายกับพวกมนุษย์
แต่พระเจ้านั้นไม่อาจทรงถูกหลอกลวงได้ พวกมนุษย์ไม่ตระหนักรู ้และไม่มีวิจารณญาณ

แต่พระเจ้าทรงจริ งจังเกี่ยวกับเรื่ องเช่นนี้ และพระองค์จะไม่ทรงละเว้นเจ้า
บรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้าอาจจะให้การสนับสนุนเจ้า ด้วยการสรรเสริ ญความเข้าใจของเจ้า และเลื่อมใสเจ้า
แต่หากเจ้าไม่ได้ครองความเป็ นจริงเลย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะไม่ทรงละเว้นเจ้า
ลางทีพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งจะไม่แสวงหาความผิดของเจ้า แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงเพิกเฉยต่อเจ้า
และนั่นจะลาบากยากเย็นพอแล้วที่เจ้าจะทนรับ เจ้าเชื่อเรื่ องนี้หรื อไม่?
จงพูดคุยให้มากขึ้นเกีย่ วกับความเป็ นจริ งแห่งการปฏิบตั ิ เจ้าได้ลืมไปเรี ยบร้อยแล้วหรื อยัง?
จงพูดคุยให้มากขึ้นเกีย่ วกับเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิ เจ้าได้ลืมไปเรี ยบร้อยแล้วหรื อยัง?
“จงเสนอทฤษฎีอนั สูงส่งเลิศเลอทั้งหลายและการพูดคุยฟุง้ เฟ้อไร้คุณค่าให้น้อยลง
เป็ นการดีที่สุดที่จะเริ่ มการปฏิบตั ิโดยเริ่ มเสียตั้งแต่ตอนนี้เลย” เจ้าได้ลืมวจนะเหล่านี้ไปแล้วหรื อไร?
เจ้าไม่เข้าใจเลยหรื อ? เจ้าไม่มีการจับใจความน้ าพระทัยของพระเจ้าเลยหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะการนาความเป็ นจริงมาปฏิบตั ิเท่านั้นที่เป็ นการครองความเป็ นจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าควรจะมีการเรี ยนรู ้บทเรี ยนต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็ นจริงให้มากขึ้น
ไม่มีความจาเป็ นสาหรับการพูดอันว่างเปล่าที่ฟังดูยงิ่ ใหญ่ที่ผคู้ นชื่นชม เมื่อเป็ นการพูดเรื่ องความรู ้น้ นั
ความรู ้ของแต่ละคนนั้นสูงกว่าความรู ้ที่มาก่อนหน้านั้น แต่พวกเขายังคงไม่มีเส้นทางในการปฏิบตั ิ
มีกี่คนกันที่ได้เข้าใจหลักการของการปฏิบตั ิ? มีกี่คนที่ได้เรียนรู ้บทเรียนที่แท้จริ ง?
ผูใ้ ดสามารถสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความเป็ นจริงได้?
การสามารถพูดถึงความรู ้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเจ้ามีภูมิรู้ที่แท้จริง
มันแค่แสดงให้เห็นว่าเจ้าเกิดมาฉลาด ว่าเจ้ามีพรสวรรค์ หากเจ้าไม่สามารถชี้ชดั ถึงเส้นทางแล้ว
ผลลัพธ์ก็จะไม่มีค่าอันใดเลย และเจ้าจะเป็ นขยะอันไร้ค่า!
เจ้าไม่ได้กาลังเสแสร้งอยู่หรอกหรื อหากเจ้าไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเกี่ยวกับเส้นทางอันแท้จริ งสู่การปฏิบตั ิ?
เจ้าไม่ได้กาลังหลอกลวงอยู่หรอกหรื อหากเจ้าไม่สามารถเสนอประสบการณ์ที่แท้จริ งของเจ้าเองให้แก่ผอู้ ื่น
ซึ่งเป็ นการให้บทเรี ยนที่พวกเขาสามารถเรียนรู ้จากมันได้หรื อให้เส้นทางที่พวกเขาสามารถติดตามได้แก่พวกเขา
? เจ้าไม่ใช่คนจอมปลอมหรอกหรื อ? เจ้ามีคุณค่าใดหรื อ? บุคคลเช่นนั้นทาได้แค่เพียงแสดงบทบาทของ
“ผูค้ ิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม” เท่านั้น ไม่ใช่ “ผูม้ ีส่วนร่ วมในการนามาซึ่งลัทธิสังคมนิยม”
การอยู่โดยปราศจากความเป็ นจริงคือการไม่มีความจริ ง
การอยู่โดยปราศจากความเป็ นจริงคือการเป็ นคนไร้ประโยชน์
การอยู่โดยปราศจากความเป็ นจริงคือการเป็ นซากศพเดินได้ การอยูโ่ ดยปราศจากความเป็ นจริ งคือการเป็ น
“นักคิดลัทธิมาร์กซ์-เลนิน” โดยไม่มีค่าอ้างอิง เราขอให้เจ้าแต่ละคนหยุดพูดเรื่องทฤษฎีและพูดถึงอะไรที่จริ ง
อะไรที่แท้และมีแก่นสาร ศึกษา “ศิลปะสมัยใหม่” บ้าง พูดอะไรที่มีความเป็ นจริง มีส่วนช่วยในอะไรที่แท้จริง
และมีจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนบ้าง จงเผชิญหน้ากับความเป็ นจริงเมื่อเจ้าพูด
จงอย่าปล่อยใจกับการพูดที่ไม่มีความเป็ นจริงและเกินจริงเพื่อทาให้ผคู้ นรู ้สึกสุขใจหรื อลุกขึ้นหันมาสนใจเจ้า
คุณค่าในการนั้นอยู่ที่ใด? การทาให้ผคู้ นปฏิบตั ิต่อเจ้าอย่างอบอุน่ นั้นมีประโยชน์อนั ใด? จง “มีศิลปะ”
ในวาทะของเจ้าสักหน่อย จงเป็ นธรรมให้มากขึ้นอีกสักหน่อยในการประพฤติของเจ้า
จงมีเหตุผลให้มากขึ้นอีกหน่อยในวิธีที่เจ้าจัดการสิ่งต่างๆ
จงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งให้มากขึ้นอีกหน่อยในสิ่งที่เจ้าพูด
จงคิดที่จะนาประโยชน์มาสู่พระนิเวศของพระเจ้าด้วยทุกการกระทาของเจ้า
จงฟังจิตสานึกของเจ้าเมื่อเจ้ากลายมามีอารมณ์
จงอย่าตอบแทนความใจดีมีเมตตาด้วยความเกลียดชังหรืออกตัญญูต่อความใจดีมีเมตตา
และจงอย่าเป็ นคนหน้าซื่อใจคด เพื่อไม่ให้เจ้ากลายเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี เมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

จงเชื่อมโยงพระวจนะเหล่านั้นเข้ากับความเป็ นจริงอย่างใส่ใจให้มากขึ้น และเมื่อเจ้าสามัคคีธรรม
จงพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความเป็ นจริงให้มากขึ้น จงอย่าวางตัวว่าสูงส่งกว่าผูอ้ ื่น
การนี้จะไม่เป็ นที่พึงพอพระทัยของพระเจ้า ในการมีปฏิสัมพันธ์ของเจ้ากับผูอ้ ื่น
จงยอมผ่อนปรนให้มากขึ้นอีกหน่อย โอนอ่อนให้มากขึ้นอีกหน่อย ใจดีและให้อภัยให้มากขึ้นอีกหน่อย
และเรี ยนรู ้จาก “จิตวิญญาณนายกรัฐมนตรี”[ก] เมื่อเจ้ามีความคิดที่ไม่ดี จงหัดตัดขาดจากเนื้อหนังให้มากขึ้น
เมื่อเจ้าทางาน จงพูดถึงเส้นทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นจริงให้มากขึ้น และจงอย่าทาตัวสูงส่งมากเกินไป
มิฉะนั้นสิ่งที่เจ้าพูดจะไม่อาจบรรลุถงึ ได้สาหรับผูค้ น จงลดความสุขสาราญให้นอ้ ยลง
จงเพิ่มการมีส่วนร่ วมให้มากขึ้น—จงแสดงจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนที่ไม่เห็นแก่ตวั ของเจ้า
จงคานึงถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าให้มากขึ้น จงฟังจิตสานึกของเจ้าให้มากขึ้น จงมีสติให้มากขึ้น
และจงอย่าลืมว่าพระเจ้าตรัสกับพวกเจ้าอย่างอดทนและจริงจังจริงใจทุกวันอย่างไร จงอ่าน “กาลานุกรมเก่าแก่”
ให้บ่อยขึ้น จงอธิษฐานให้มากขึ้นและสามัคคีธรรมให้บ่อยขึ้น จงหยุดสับสนเสียเหลือเกิน
จงแสดงสานึกรับรู ้บา้ งและจงรับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกบ้าง เมื่อมือบาปของเจ้าเอื้อมออกไป จงดึงมันกลับ
จงอย่าปล่อยให้มนั เอื้อมออกไปให้ไกลนัก ไม่มีประโยชน์อนั ใด และสิ่งที่เจ้าได้จากพระเจ้าก็จะมีแต่คาสาปแช่ง
ดังนั้นจงระมัดระวัง จงให้หัวใจของเจ้ามีความสงสารผูอ้ ื่น และจงอย่าโจมตีดว้ ยอาวุธอยู่ในมือเสมอ
จงสามัคคีธรรมเกีย่ วกับความรู ้เรื่ องความจริ งให้มากขึ้นและพูดเกี่ยวกับชีวิตให้มากขึ้น
โดยคงไว้ซ่ึงจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือผูอ้ นื่ จงทาให้มากขึ้นและพูดให้นอ้ ยลง
จงนาไปสู่การปฏิบตั ิให้มากขึ้นและนาไปสู่การวิเคราะห์และวิจยั ให้น้อยลง
จงให้ตวั เจ้าเองได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ให้มากขึ้น
และให้พระเจ้าได้ทรงมีโอกาสมากขึ้นในการทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
จงกาจัดทิ้งองค์ประกอบแบบมนุษย์ออกไปให้มากขึ้น เจ้ายังคงมีหนทางในการทาสิ่งต่างๆ
แบบมนุษย์มากเกินไป และลักษณะในการทาสิ่งต่างๆ
และพฤติกรรมแบบผิวเผินของเจ้าก็ยงั คงเป็ นทีน่ ่ารังเกียจต่อผูอ้ ื่น จงกาจัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้มากขึ้น
สภาพจิตใจของเจ้ายังคงน่ารังเกียจเกินไป จงใช้เวลาให้มากขึ้นในการแก้ไขมัน
เจ้ายังคงให้สถานะแก่ผคู้ นมากเกินไป จงถวายสถานะแด่พระเจ้าให้มากขึ้น และจงอย่าไม่มีเหตุผลให้มากนัก
“พระวิหาร” เป็ นของพระเจ้าเสมอมา และไม่ควรถูกมนุษย์ยึดครอง สรุ ปสั้นๆ คือ
จงมุ่งเน้นที่ความชอบธรรมให้มากขึ้นและมุง่ เน้นที่อารมณ์ให้น้อยลง เป็ นการดีที่สุดที่จะกาจัดเนื้อหนังทิง้ ไป
จงพูดเรื่ องความเป็ นจริ งให้มากขึ้นและเรื่ องความรู ้ให้น้อยลง สิ่งที่ดีที่สุดคือการหุบปากและไม่พูดสิ่งใดเลย
จงพูดถึงเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิให้มากขึ้น และทาการโอ้อวดอันไร้ค่าให้น้อยลง เป็ นการดีทสี่ ุดที่จะเริ่ มปฏิบตั ิ
ณ ตอนนี้

ตัดตอนมาจาก “จงมุ่งเน้นกับความเป็ นจริงให้มากขึ้น” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อผูค้ นไม่ได้สูงอย่างที่คิดโดยทั้งหมด หากพวกเขาพยายามอีกสักเพียงเล็กน้อย
พวกเขาก็คงจะได้รับ “เกรดสอบผ่าน” ที่จริ งแล้ว การทาความเข้าใจ การรู ้
และการเข้าใจความจริ งนั้นซับซ้อนกว่าการนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
การรู ้และการจับใจความความจริ งเกิดขึ้นหลังจากการปฏิบตั ิตามความจริ ง
เหล่านี้คือขั้นตอนและวิธีการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ เจ้าจะไม่เชื่อฟังได้อย่างไร?
เจ้าสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยการทาสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการของเจ้าได้หรื อ?
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจตามความพอใจของเจ้า
หรื อบนพื้นฐานของข้อบกพร่ องของเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้ากันแน่?
หากเจ้าไม่สามารถมองเห็นการนี้ได้อย่างชัดเจนก็เปล่าประโยชน์
เหตุใดผูค้ นส่วนใหญ่จึงได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า
แต่ก็แค่มีความรู ้และไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเกีย่ วกับเส้นทางที่แท้จริงในภายหลัง?
เจ้าคิดว่าการมีความรู ้มีค่าเท่ากับการมีความจริ งกระนั้นหรื อ? นั่นไม่ใช่ทรรศนะที่สับสนหรอกหรื อ?
เจ้าสามารถพูดถึงความรูไ้ ด้มากเท่ากับทรายที่มีอยู่บนชายหาด กระนั้นสิ่งที่เจ้าพูดก็ไม่ได้มีเส้นทางจริงใดๆ
อยู่เลย เจ้าไม่ได้กาลังพยายามที่จะหลอกผูค้ นโดยการทาสิ่งนี้อยู่หรอกหรื อ? เจ้าไม่ได้กาลังเล่นละครอันว่างเปล่า
ไม่มีแก่นสารรองรับอยู่หรอกหรื อ? พฤติกรรมอย่างนี้ลว้ นเป็ นอันตรายต่อผูค้ นทั้งสิ้น!
ทฤษฎียิ่งสูงและไร้ซ่ึงความเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด
มันก็ยงิ่ ไร้ความสามารถในการนาผูค้ นให้เข้าไปอยู่ในความเป็ นจริงมากขึ้นเท่านั้น ทฤษฎียงิ่ สูงมากขึ้นเท่าใด
มันก็ยงิ่ ทาให้เจ้าท้าทายและต่อต้านพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
จงอย่าปฏิบตั ิต่อทฤษฎีที่ดูสูงส่งที่สุดทั้งหลายเสมือนเป็ นขุมทรัพย์อนั ล้าค่า
ทฤษฎีเหล่านั้นเป็ นอันตรายอย่างร้ายแรงและไม่มีประโยชน์อนั ใด!
ผูค้ นบางคนอาจสามารถพูดถึงทฤษฎีที่สูงส่งที่สุดทั้งหลาย—
แต่ทฤษฎีเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เกี่ยวกับความเป็ นจริง
เพราะผูค้ นเหล่านี้ไม่เคยได้รับประสบการณ์กบั ทฤษฎีเหล่านั้นด้วยตัวเอง และดังนั้นจึงไม่มีเส้นทางสู่การปฏิบตั ิ
ผูค้ นเช่นนั้นไร้ความสามารถที่จะนาผูอ้ ื่นเข้ามาสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องได้และมีแต่จะนาทางพวกเขาให้หลงเจิน่ เ
ท่านั้น นี่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูค้ นหรอกหรือ? อย่างน้อยที่สุด
เจ้าต้องสามารถแก้ปัญหาในปัจจุบนั ของผูค้ นและเปิ ดโอกาสให้พวกเขาสามารถสัมฤทธิ์ผลในการเข้าสู่ได้
มีเพียงการนี้เท่านั้นที่นับว่าเป็ นการอุทศิ ตน
และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะทางานเพื่อพระเจ้า

จงอย่ากล่าวคาพูดที่เพ้อฝันแสดงความยิง่ ใหญ่ตลอดเวลา
และจงอย่าใช้การปฏิบตั ิอนั ไม่เหมาะสมอย่างมากมายเพื่อผูกมัดผูอ้ นื่ ให้เชื่อฟังเจ้า
การทาเช่นนั้นจะไม่เกิดผลและทาได้แค่เพียงเพิ่มความสับสนของพวกเขาก็เท่านั้น
การทาเช่นนี้ต่อไปจะทาให้เกิดคาสอนมากมาย ซึ่งจะทาให้ผคู้ นเกลียดเจ้า เช่นนั้นเองคือข้อบกพร่ องของมนุษย์
และมันก็ช่างน่าละอายเสียจริ ง ดังนั้นจงพูดถึงปัญหาที่มีอยู่จริงให้มากขึ้น
จงอย่าปฏิบตั ิต่อประสบการณ์ของผูอ้ นื่ เสมือนเป็ นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าเองและชูประสบการณ์เหล่านั้นขึ้
นเพื่อให้ผอู้ นื่ ชื่นชม เจ้าจะต้องค้นหาทางออกเฉพาะตัวของเจ้าเอง นี่คือสิ่งที่แต่ละคนควรนาไปปฏิบตั ิ
หากสิ่งที่เจ้าสามัคคีธรรมสามารถให้เส้นทางแก่ผคู้ นไปใช้ได้ เช่นนั้นแล้ว นัน่ ก็เท่ากับเจ้ามีความเป็ นจริ ง
ไม่ว่าเจ้าจะพูดสิ่งใด เจ้าต้องนาผูค้ นไปสู่การปฏิบตั ิและให้เส้นทางที่พวกเขาสามารถติดตามได้แก่พวกเขา
จงอย่าเพียงเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้มคี วามรู ้เท่านั้น ที่สาคัญกว่านั้นคือการมีเส้นทางให้ไป
การที่คนจะเชื่อในพระเจ้า พวกเขาจะต้องเดินไปบนเส้นทางที่พระเจ้าทรงนาในพระราชกิจของพระองค์
กล่าวคือ
กระบวนการของการเชื่อในพระเจ้าคือกระบวนการแห่งการเดินไปบนเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนา
ดังนั้น เจ้าจะต้องมีเส้นทางที่เจ้าสามารถเดินไปได้ ไม่สาคัญว่าจะอย่างไรก็ตาม
และเจ้าจะต้องก้าวเข้าไปในเส้นทางแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า จงอย่าล้าหลังมากเกินไป
และจงอย่าให้ตวั เจ้าเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งมากเกินไป
ต่อเมื่อเจ้าเดินไปบนเส้นทางที่พระเจ้าทรงนาโดยไม่ทาให้เกิดการขัดจังหวะเท่านั้นเจ้าจึงสามารถได้รับพระราช
กิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และมีเส้นทางแห่งการเข้าสู่ได้
การนี้เท่านั้นที่นับว่าอยู่ในแนวเดียวกันกับเจตนารมณ์ของพระเจ้าและการทาหน้าที่ของมนุษยชาติให้สาเร็จลุล่วง
ในฐานะบุคคลหนึ่งในกระแสนี้ แต่ละคนควรทาหน้าที่ของพวกเขาให้สาเร็จลุล่วงอย่างเหมาะสม
จงทาสิ่งที่ผคู้ นควรทาให้มากขึ้น และจงอย่ากระทาการอย่างหัวแข็ง
ผูค้ นที่ดาเนินงานจะต้องทาให้คาพูดของพวกเขาชัดเจน
ผูค้ นที่ติดตามจะต้องมุ่งเน้นไปที่การทนฝ่ าความยากลาบากและการเชื่อฟังให้มากขึ้น
และทุกคนจะต้องอยู่ในที่ของพวกเขาและไม่ล้าเส้น
ทุกคนควรมีความชัดเจนอยู่ในหัวใจว่าพวกเขาควรปฏิบตั ิอย่างไรและพวกเขาควรทาหน้าที่ใดให้สาเร็จลุล่วง
จงไปตามเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนา จงอย่าหลงเจิ่นหรื อไปผิดทาง
เจ้าต้องมองเห็นงานของวันนี้อย่างชัดเจน การเข้าสู่วิธีการในการทางานของวันนี้คือสิ่งที่พวกเจ้าควรปฏิบตั ิ
มันคือสิ่งแรกที่พวกเจ้าจะต้องเข้าสู่ จงอย่าเปลืองคาพูดไปกับสิ่งอื่นๆ อีกเลย

การทาพระราชกิจแห่งพระนิเวศของพระเจ้าในวันนี้คอื ความรับผิดชอบของพวกเจ้า
การเข้าสู่วิธีการทางานของวันนี้คือหน้าที่ของพวกเจ้า และการปฏิบตั ิตามความจริ งของวันนี้คือภาระของพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “จงมุ่งเน้นกับความเป็ นจริงให้มากขึ้น” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง กล่าวคือ
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ลว้ นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
พระวจนะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสล้วนสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และความจริ งทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงออกล้วนสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่พระวจนะของพระองค์คือสิ่งที่ว่างเปล่า ไม่มีอยู่จริ ง และไม่น่าเชื่อถือ
ทุกวันนี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงประสงค์ที่จะนาทางผูค้ นไปสู่พระวจนะของพระเจ้า
หากผูค้ นเสาะหาการเข้าสู่ความเป็ นจริ ง เช่นนั้นแล้วพวกเขาต้องแสวงหาความเป็ นจริง และรู ้จกั ความเป็ นจริ ง
ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ตอ้ งมีประสบการณ์กบั ความเป็ นจริ ง และดาเนินชีวิตตามความเป็ นจริ ง
ยิ่งผูค้ นรู ้จกั ความเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะยิ่งสามารถหยัง่ รู ้มากขึ้นเท่านั้นว่าถ้อยคาของผูอ้ ื่นเป็ นจริ งหรื อไม่
ยิ่งผูค้ นรู ้จกั ความเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งมีมโนคติอนั หลงผิดน้อยลงเท่านั้น
ยิ่งผูค้ นมีประสบการณ์กบั ความเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะยิ่งรู ้ถงึ กิจการของพระเจ้าที่เกี่ยวกับความเป็ นจริ งมากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็จะยิ่งหลุดพ้นจากความเสื่อมทรามและอุปนิสัยต่าช้าเยี่ยงซาตานของพวกเขาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
ยิ่งผูค้ นมีความเป็ นจริ งมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งรู ้จกั พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
และพวกเขาก็จะยิ่งรังเกียจเนื้อหนังและรักความจริงมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งผูค้ นมีความเป็ นจริ งมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะยิ่งเข้ามาใกล้มาตรฐานตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ผูค้ นที่พระเจ้าทรงรับไว้คือผูซ้ ่งึ ครองความเป็ นจริง คือผูท้ รี่ ู ้จักความเป็ นจริ ง
และผูท้ ี่ได้มารู ้จกั กิจการที่แท้จริ งของพระเจ้าโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั ความเป็ นจริ ง
ยิ่งเจ้าให้ความร่ วมมือกับพระเจ้าในหนทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง และบ่มวินัยร่ างกายของเจ้ามากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งได้มาซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น
เจ้าก็จะยิ่งได้รับความเป็ นจริ งมากขึ้นเท่านั้น และเจ้าก็จะยิ่งได้รับความรู ้แจ้งจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
และด้วยเหตุน้ีความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับกิจการที่แท้จริงของพระเจ้าก็จะกลายเป็ นมากขึ้นเท่านั้น
หากเจ้าสามารถดาเนินชีวิตในความสว่างปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
เช่นนั้นแล้วเส้นทางปัจจุบนั ที่ไปสู่การปฏิบตั ิก็จะมีความชัดเจนต่อเจ้ามากขึ้น
และเจ้าจะมีความสามารถมากขึ้นที่จะแยกตนเองออกมาจากมโนคติอนั หลงผิดทางศาสนา
และการปฏิบตั ิเก่าแก่ในอดีต ความเป็ นจริ งปัจจุบนั นี้คือจุดสาคัญ กล่าวคือ ยิ่งผูค้ นมีความเป็ นจริ งมากขึ้นเท่าใด
ความรู ้ของพวกเขาเกี่ยวกับความจริงก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น

และความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับน้ าพระทัยพระเจ้าก็จะถ่องแท้ยงิ่ ขึ้นเท่านั้น
ความเป็ นจริ งสามารถเอาชนะตัวอักษรที่เขียนไว้และคาสอนทั้งหมดได้
ความเป็ นจริ งสามารถเอาชนะทฤษฎีและความเชี่ยวชาญทั้งหมดได้
และยิ่งผูค้ นจดจ่อกับความเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งรักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
และหิวกระหายพระวจนะของพระองค์มากขึ้นเท่านั้น หากเจ้าจดจ่อกับความเป็ นจริ งอยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วปรัชญาสาหรับการดาเนินชีวิต มโนคติอนั หลงผิดทางศาสนา
และบุคลิกลักษณะตามธรรมชาติของเจ้า ก็ย่อมจะถูกลบล้างไปเองภายหลังพระราชกิจของพระเจ้า
พวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความเป็ นจริ ง และไม่มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นจริ งเลยนั้น
มีแนวโน้มที่จะไล่ตามเสาะหาสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และพวกเขาจะถูกกลลวงอย่างง่ายดาย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปราศจากวิถีทางที่จะดาเนินพระราชกิจในผูค้ นเช่นนั้น
และดังนั้นพวกเขาจึงรู ้สึกว่างเปล่า และรูส้ ึกว่าชีวิตของพวกเขาไม่มีความหมายเลย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์สามารถทรงพระราชกิจในเจ้าได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าฝึ กฝนอย่างแท้จริ ง แสวงหาอย่างแท้จริ ง
อธิษฐานอย่างแท้จริง และเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อเห็นแก่การแสวงหาความจริงเท่านั้น
พวกที่ไม่แสวงหาความจริง มีเพียงตัวอักษรที่เขียนไว้กบั คาสอน และทฤษฎีที่ว่างเปล่าเท่านั้น
และบรรดาผูท้ ี่ปราศจากความจริ งย่อมมีมโนคติอนั หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าเป็ นธรรมดา
ผูค้ นเช่นนี้ถวิลหารอคอยเพียงให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนกายฝ่ ายเนื้อหนังของพวกเขาให้เป็ นกายจิตวิญญาณ
เพื่อพวกเขาจะได้ข้ นึ ไปสู่สวรรค์ช้นั ที่สามเท่านั้น ผูค้ นเหล่านี้ช่างโง่เขลาเบาปัญญานัก!
ทุกคนที่กล่าวสิ่งทั้งหลายเช่นนี้ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า หรื อเกี่ยวกับความเป็ นจริ งเลย
ผูค้ นเช่นนี้ไม่อาจสามารถร่ วมมือกับพระเจ้าได้เลย และทาได้เพียงแต่รอคอยอย่างนิ่งเฉยเท่านั้น
หากผูค้ นพร้อมจะเข้าใจความจริ ง และมองเห็นความจริงอย่างชัดเจน และนอกจากนี้
หากพวกเขาพร้อมจะเข้าสู่ความจริ ง และนาความจริงมาปฏิบตั ิแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ตอ้ งฝึ กฝนอย่างแท้จริง แสวงหาอย่างแท้จริ ง และหิวและกระหายอย่างแท้จริ ง
เมื่อเจ้าหิวและกระหาย และเมื่อเจ้าร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงสัมผัสเจ้าอย่างแน่นอน และจะทรงพระราชกิจภายในเจ้า
ซึ่งจะนาพาความรู ้แจ้งมาสู่เจ้ามากยิง่ ขึ้น และมอบความรู ้เกีย่ วกับความเป็ นจริ งแก่เจ้ามากยิง่ ขึ้น
และช่วยให้ชีวิตของเจ้าดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้น
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั ความเป็ นจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 434
หากผูค้ นพร้อมที่จะรู ้จกั พระเจ้า พวกเขาต้องรู ้เสียก่อนว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และพวกเขาต้องรู ้จกั พระวจนะของพระเจ้า การทรงปรากฏในเนื้อหนังที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงของพระเจ้า
และพระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้า
เฉพาะหลังจากที่รู้ว่าพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าล้วนสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถร่ วมมือกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
และโดยผ่านเส้นทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถสัมฤทธิ์การเติบโตในชีวิตของเจ้าได้
พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นจริ งเลย
ย่อมไม่มีวิถีทางที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าเลย
และติดบ่วงอยู่ในมโนคติอนั หลงผิดของพวกเขา ใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการของพวกเขา และฉะนั้นเอง
พวกเขาจึงไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเลย ยิ่งเจ้ามีความรู ้เกีย่ วกับความเป็ นจริงมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็ยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น และเจ้าก็ยิ่งสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งเจ้าแสวงหาความคลุมเครือ สิ่งที่เป็ นนามธรรม และคาสอนมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งไถลห่างจากพระเจ้าไปไกลขึ้นเท่านั้น และดังนั้น
เจ้าก็จะยิ่งรู ้สึกว่าการมีประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้านั้นเหนื่อยยากและลาบาก
และรู ้สึกว่าเจ้าไม่สามารถเข้าสู่ได้มากขึ้นเท่านั้น
หากเจ้าปรารถนาที่จะเข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และก้าวสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องในชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้า ก่อนอืน่ เจ้าต้องรู ้จกั ความเป็ นจริ ง
และแยกตัวออกจากสิ่งทั้งหลายที่คลุมเครื อและเหนือธรรมชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่า
ก่อนอื่นเจ้าต้องเข้าใจว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งและทรงนาเจ้าอย่างแท้จริงจากภายในอย่างไร
ในหนทางนี้
หากเจ้าสามารถจับความเข้าใจได้อย่างจริ งแท้ถงึ พระราชกิจแท้จริงภายในมนุษย์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าจึงจะได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องในการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ปัจจุบนั นี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่ มต้นจากความเป็ นจริง พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นจริงที่สุด
และผูค้ นสามารถสัมผัสได้ นี่เองคือสิ่งที่ผคู้ นสามารถได้รับประสบการณ์ และสัมฤทธิ์ผลได้
ในผูค้ นมีสิ่งมากมายที่คลุมเครื อและเหนือธรรมชาติ
ซึ่งหยุดยัง้ พวกเขาจากการรู ้จกั พระราชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้า ฉะนั้น ในประสบการณ์ของพวกเขา
พวกเขามักเบี่ยงเบน และมักรู ้สึกเสมอว่าสิ่งทั้งหลายนั้นยากลาบาก
และการนี้ท้งั หมดล้วนมีสาเหตุมาจากมโนคติอนั หลงผิดของพวกเขา

ผูค้ นไร้ความสามารถที่จะจับความเข้าใจหลักการทั้งหลายในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
พวกเขาไม่รู้จกั ความเป็ นจริ ง และดังนั้น พวกเขาจึงมีความรู ้สึกที่เป็ นลบเสมอในการเข้าสู่ของพวกเขา
พวกเขามองไปที่ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าจากระยะไกล
ไร้ความสามารถที่จะสัมฤทธิผลตามข้อพึงประสงค์เหล่านั้นได้
พวกเขาเพียงแค่เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นสิ่งที่ดีอย่างแท้จริง แต่ไม่สามารถพบเส้นทางเพื่อการเข้าสู่ได้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจด้วยหลักการนี้ กล่าวคือ โดยผ่านความร่ วมมือของผูค้ น
โดยผ่านการที่พวกเขาอธิษฐาน แสวงหา และเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึ้นอย่างกระตือรือร้น
ผลลัพธ์ท้งั หลายจึงจะสามารถสัมฤทธิ์ได้ และพวกเขาจึงจะสามารถได้รับความรู ้แจ้ง
และได้รับความกระจ่างจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
ซึ่งไม่ใช่กรณีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงดาเนินการโดยฝ่ ายเดียว หรื อที่มนุษย์ดาเนินการโดยฝ่ ายเดียว
ทั้งสองฝ่ ายต่างสาคัญอย่างขาดไม่ได้ และยิ่งผูค้ นร่ วมมือมากขึ้นเท่าใด
และยิ่งพวกเขาไล่ตามเสาะหาการบรรลุถึงมาตรฐานตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
มีเพียงความร่ วมมืออย่างแท้จริ งของผูค้ นที่เพิ่มพูนให้กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
ที่สามารถก่อให้เกิดประสบการณ์ที่แท้จริง และความรู ้ที่เป็ นเนื้อแท้แห่งพระวจนะของพระเจ้าได้ ในที่สุด
บุคคลที่เพียบพร้อมจะค่อยๆ ก่อเกิดขึ้นมา โดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์ในหนทางนี้
พระเจ้าไม่ทรงทาสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ในมโนคติอนั หลงผิดของผูค้ น พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์
และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระทาขึ้นโดยพระเจ้า—พร้อมด้วยผลลัพธ์ที่ผคู้ นรอคอยอยู่อย่างนิ่งเฉย
ไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้าหรื ออธิษฐาน และเพียงแต่รอคอยการสัมผัสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อย่างไรก็ตาม บรรดาผูท้ ี่มีความเข้าใจถูกต้องเชื่อเช่นนี้ว่า
การดาเนินการของพระเจ้าสามารถไปได้ไกลเท่าที่ฉันให้ความร่ วมมือเท่านั้น
และผลกระทบที่พระราชกิจของพระเจ้ามีในตัวฉัน ขึ้นอยู่กบั วิธีที่ฉันให้ความร่ วมมือ เมื่อพระเจ้าตรัส
ฉันควรทาทุกสิ่งที่ฉันสามารถทาได้เพื่อแสวงหา และเพียรพยายามไปสู่พระวจนะของพระเจ้า
นี่คือสิ่งที่ฉันควรจะสัมฤทธิ์
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั ความเป็ นจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เจ้าถือพิธีปฏิบตั ิทางศาสนาอยู่กี่อย่าง?
เจ้าได้กบฏต่อพระวจนะของพระเจ้าและไปตามหนทางของเจ้าเองกี่ครั้งแล้ว?
กี่ครั้งที่เจ้าได้นาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิเพราะเจ้าคานึงถึงภาระทั้งหลายของพระองค์และพยายามที่จะ
ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง?
เจ้าควรเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและนาพระวจนะไปปฏิบตั ิอย่างสอดคล้อง
จงมีหลักธรรมในทุกการกระทาและทุกความประพฤติของเจ้า
กระนั้นนี่กไ็ ม่ได้หมายถึงการยึดปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้งั หลายหรือการฝื นใจทาบางสิ่งเพียงเพื่อสร้างภาพ
ในทางกลับกัน นัน่ หมายถึงการปฏิบตั ิความจริ งและการดาเนิ นชีวิตโดยพระวจนะของพระเจ้าต่างหาก
การปฏิบตั ิเช่นนี้เท่านั้นที่ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
ครรลองแห่งการกระทาใดที่ทาให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์อย่างหนึ่ง
แต่เป็ นการปฏิบตั ิแห่งความจริ ง ผูค้ นบางคนมีใจชอบที่จะดึงดูดความสนใจมาสู่ตวั เอง
ยามอยู่ต่อหน้าพีน่ ้องชายหญิงของพวกเขา พวกเขาอาจกล่าวว่าพวกเขาเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้า
แต่ลบั หลังคนเหล่านั้น พวกเขาไม่ปฏิบตั ิความจริ งและกระทาการแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
เหล่านี้มิใช่พวกฟาริ สีทางศาสนาหรอกหรื อ?
บุคคลหนึ่งซึ่งรักพระเจ้าอย่างแท้จริงและครองความจริ งก็คือผูท้ ี่จงรักภักดีต่อพระเจ้า
แต่ไม่อวดแสดงท่าออกมาภายนอกว่าเป็ นคนเช่นนั้น
บุคคลเช่นนั้นเต็มใจที่จะปฏิบตั ิความจริ งเมื่อเกิดสถานการณ์ท้งั หลายขึ้น
และไม่พูดหรื อกระทาการในแบบที่ขดั แย้งกับมโนธรรมของพวกเขา
บุคคลเช่นนี้สาธิตแสดงสติปัญญาเมื่อเกิดเรื่ องราวทั้งหลายขึ้น
และมีหลักธรรมอยู่ในความประพฤติท้งั หลายของเขาหรื อของเธอไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมจะเป็ นเช่นไร
บุคคลประเภทนี้สามารถจัดเตรี ยมการปรนนิบตั ิที่แท้จริ งได้ มีบางคนที่พูดแต่ปากว่าตนเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้า
วันๆ พวกเขาเอาแต่ทาหน้านิ่วคิ้วขมวดในความวิตกกังวล ทาตัวเศร้าสร้อย และแสร้งทาเป็ นน่าสงสาร
ช่างน่าดูหมิ่นเสียจริ ง! หากเจ้าจะถามพวกเขาว่า
“คุณบอกฉันได้ไหมเกี่ยวกับว่าคุณเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้าอย่างไร?” พวกเขาก็จะพูดไม่ออก
หากเจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้าแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วก็จงอย่าพูดออกไปภายนอกเกีย่ วกับการนี้
แต่จงสาธิตแสดงความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าโดยหนทางแห่งการปฏิบตั ิแบบลงมือจริ งแทน
และจงอธิษฐานต่อพระองค์ดว้ ยหัวใจที่แท้จริ ง
บรรดาพวกที่แค่จดั การพระเจ้าด้วยคาพูดและจัดการพอเป็ นพิธีลว้ นเป็ นคนหน้าซื่อใจคดกันทั้งนั้น!

บางคนพูดถึงการเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้าทุกครั้งที่พวกเขาอธิษฐาน และเริ่ มร่ าไห้ทุกครั้งที่พวกเขาอธิษฐาน
โดยปราศจากการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ดว้ ยซ้ า
ผูค้ นเช่นนี้ถูกครอบงาโดยพิธีกรรมและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายทางศาสนา
พวกเขาดาเนินชีวิตโดยพิธีกรรมและมโนคติที่หลงผิดแบบนั้น
โดยเชื่อเสมอว่าพระเจ้าทรงยินดีในการกระทาเหล่านั้น
และว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการอยู่ในทางพระเจ้าแบบผิวเผินหรื อน้ าตาอันเปี่ ยมไปด้วยความโศกเศร้า
สิ่งดีอนั ใดหรื อที่จะสามารถมาจากผูค้ นที่ไร้สาระแบบนั้น? เพื่อที่จะสาธิตแสดงความถ่อมใจ
บ้างก็แสร้งทาเป็ นอ่อนโยนมีมารยาทยามพูดจาอยู่ต่อหน้าผูอ้ นื่ บ้างก็จงใจประจบประแจงยามอยู่ต่อหน้ าผูอ้ ื่น
โดยทาท่าทางเหมือนลูกแกะที่ไร้เรี่ ยวแรง นี่เป็ นลักษณะที่เหมาะสมกับประชากรแห่งราชอาณาจักรหรื อ?
ประชากรแห่งราชอาณาจักรนั้นควรมีชีวิตชีวาและเป็ นอิสระ ไร้เดียงสาและเปิ ดเผย ซื่อสัตย์และน่ารัก
และดาเนินชีวิตอยู่ในสภาวะแห่งอิสรภาพ พวกเขาควรมีความสัตย์สุจริ ตและศักดิ์ศรี
และสามารถยืนหยัดเป็ นพยานได้ไม่ว่าพวกเขาไปที่ใด ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นที่รักของทั้งพระเจ้าและมนุษย์
บรรดาผูท้ ี่เป็ นผูก้ ลับใจใหม่ในความเชื่อนั้นมีการปฏิบตั ิภายนอกมากเกินไป
พวกเขาต้องก้าวผ่านช่วงเวลาของการถูกจัดการและการถูกทาลายเสียก่อน ผูค้ นที่มีความเชื่อในพระเจ้าอยู่ลึกๆ
นั้นไม่อาจแยกออกจากผูอ้ นื่ ได้เมื่อดูภายนอก
แต่การกระทาและความประพฤติท้งั หลายของพวกเขานั้นน่ายกย่อง
ผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถถือได้ว่าดาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
หากเจ้าประกาศข่าวประเสริ ฐทุกวันแก่ผคู้ นหลากหลายในความพยายามที่จะนาพวกเขามาสู่ความรอด
ทว่าในท้ายที่สุดก็ยงั กาลังดาเนินชีวิตโดยกฎเกณฑ์และคาสอนทั้งหลายอยู่ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าย่อมไม่สามารถนาพระสิริมาสู่พระเจ้าได้ ผูค้ นเช่นนั้นก็คือพวกบุคคลสาคัญทางศาสนา
ตลอดจนพวกคนหน้าซื่อใจคดนั่นเอง
…………
ความประพฤติดีแบบผิวเผินของมนุษย์ท้งั หลายเป็ นตัวแทนของอะไรหรื อ? สิ่งเหล่านั้นเป็ นตัวแทนของเนื้อหนัง
และแม้แต่การปฏิบตั ิภายนอกที่ดีที่สุดก็ไม่เป็ นตัวแทนของชีวิต
สิ่งเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้เพียงภาวะอารมณ์แบบปัจเจกบุคคลของเจ้าเองเท่านั้น
การปฏิบตั ิภายนอกทั้งหลายของมนุษยชาติไม่สามารถทาให้ความพึงปรารถนาของพระเจ้าลุล่วงได้
เจ้าพูดถึงการเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้าของเจ้าอยู่เนืองนิตย์ ถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่สามารถจัดหาให้กบั ชีวิตของผูอ้ ื่น
หรื อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขารักพระเจ้าได้
เจ้าเชื่อหรื อว่าการกระทาเหล่านั้นของเจ้าจะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย?

เจ้ารู ้สึกว่าการกระทาทั้งหลายของเจ้าเป็ นไปในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
และว่าการกระทาเหล่านั้นอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ในความจริ ง การกระทาเหล่านั้นช่างไร้สาระทั้งสิ้น!
เจ้าเชื่อว่าสิ่งที่ทาให้เจ้ายินดีและสิ่งที่เจ้าเต็มใจที่จะทาคือสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงปี ติยนิ ดีเป็ นแน่แท้
ความชอบทั้งหลายของเจ้าเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้หรื อ?
บุคลิกลักษณะของบุคคลหนึ่งเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้หรื อ? สิ่งที่เจ้ายินดีก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงชิงชังพอดี
และนิสัยทั้งหลายของเจ้าคือนิสัยเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงเกลียดและปฏิเสธพอดี หากเจ้ารู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณ
เช่นนั้นแล้ว จงไปอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ไม่มีความจาเป็ นที่จะพูดถึงการนั้นกับคนอื่นๆ
หากเจ้าไม่อธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และกลับดึงความสนใจมาสู่ตวั เจ้าเองอยู่เนืองนิตย์ต่อหน้าผูอ้ นื่ แทน
นี่จะสามารถทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้หรื อ?
หากการกระทาทั้งหลายของเจ้ามีจริ งอยู่เสมอในการปรากฏภายนอกเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
นี่ก็หมายความว่าเจ้าไร้ประโยชน์อย่างสุดขั้ว
พวกที่เพียงดาเนินความประพฤติดีแบบผิวเผินและไร้ความเป็ นจริงเป็ นมนุษย์ลกั ษณะใดหรือ?
ผูค้ นเช่นนั้นก็เป็ นแค่พวกฟาริ สีที่หน้าซื่อใจคดและบุคคลสาคัญทางศาสนาเท่านั้นเอง!
หากพวกเจ้าไม่สลัดทิ้งการปฏิบตั ิภายนอกของพวกเจ้าและไร้ความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ได้ เช่นนั้นแล้ว องค์ประกอบเหล่านั้นของความหน้าซื่อใจคดในพวกเจ้าก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีก
ยิ่งองค์ประกอบของความหน้าซื่อใจคดของเจ้ามีมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีการต้านทานต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ท้ายที่สุด ผูค้ นเช่นนั้นก็ย่อมจะถูกกาจัดสิ้นอย่างแน่นอน!
ตัดตอนมาจาก “ในความเชื่อ คนเราต้องมุ่งความสนใจไปที่ความเป็ นจริง —การมีส่วนในพิธีกรรมทางศาสนาหาใช่ความเชื่อไม่ ”
ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เพื่อที่จะฟื้ นคืนสภาพเหมือนกับบุคคลปกติ กล่าวคือ เพื่อสัมฤทธิ์สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติน้ นั
ผูค้ นไม่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้ดว้ ยคาพูดของพวกเขาเท่านั้น
การกระทาดังกล่าวรังแต่จะทาร้ายตัวพวกเขาเอง
และไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อการเข้าสู่หรื อการเปลี่ยนสภาพของพวกเขาแต่อย่างใด ดังนั้น
ในการบรรลุถึงการเปลี่ยนสภาพ ผูค้ นต้องปฏิบตั ิทีละเล็กทีละน้อย พวกเขาต้องค่อยๆ เข้าสู่
แสวงหาและท่องสารวจทีละนิดทีละหน่อย เข้าสู่จากด้านที่เป็ นบวก
และใช้ชีวิตแห่งความจริ งที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง ชีวิตแห่งวิสุทธิชน หลังจากนั้น สิ่งของจริง เหตุการณ์จริ ง
และสภาพแวดล้อมจริ งทั้งหลายจะทาให้ผคู้ นมีการฝึ กฝนที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ผูค้ นไม่จาเป็ นต้องทาการปรนนิบตั ิแต่ปากใดๆ เลย พวกเขาแค่ตอ้ งฝึ กฝนในสภาพแวดล้อมจริ งแทน
ในตอนแรกผูค้ นจะได้ตระหนักว่าพวกเขามีขีดความสามารถในระดับที่ต่า
และจากนั้นพวกเขาจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างปกติ และเข้าสู่และปฏิบตั ิอย่างปกติเช่นกัน
พวกเขาจะได้รับความเป็ นจริ งด้วยหนทางนี้เท่านั้น
และการทาเช่นนี้คือหนทางที่การเข้าสู่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้น เพือ่ ที่จะเปลี่ยนสภาพผูค้ น
ต้องมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอยู่บา้ ง พวกเขาต้องปฏิบตั ิกบั สิ่งจริง เหตุการณ์จริง และสภาพแวดล้อมจริ ง
คนเราสามารถสัมฤทธิ์การฝึ กฝนที่แท้จริ งโดยการอาศัยชีวิตในคริ สตจักรเพียงลาพังได้หรื อไม่?
ผูค้ นสามารถเข้าสู่ความเป็ นจริงด้วยหนทางนี้ได้หรื อ? ไม่! หากผูค้ นไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตจริง
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพวิถีชีวิตและหนทางในการทาสิ่งต่างๆ แบบเก่าๆ
ของพวกเขาได้ ซึ่งไม่ได้เป็ นเพราะความเกียจคร้านและการที่พ่งึ พิงผูอ้ นื่ เป็ นอย่างมากของผูค้ นเสียทั้งหมด
แต่เป็ นเพราะผูค้ นเพียงไม่มีความสามารถที่จะใช้ชีวิต และยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงมีเกี่ยวกับสภาพเสมือนของบุคคลปกติ ในอดีต
ผูค้ นพูดคุย เจรจา สนทนาอยู่เสมอ—และพวกเขาถึงขั้นกลายเป็ น “นักปราศรัย”—
แต่ไม่มีพวกเขาคนใดเลยที่แสวงหาการเปลี่ยนสภาพอุปนิสยั ในชีวิตของพวกเขา ในทางกลับกัน
พวกเขาแสวงหาแต่ทฤษฎีที่ลึกซึ้งอย่างหูหนวกตาบอดแทน ดังนั้น
ผูค้ นในวันนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงรู ปแบบความเชื่อในพระเจ้าทางศาสนานี้ในชีวิตของพวกเขา
พวกเขาต้องเข้าสู่การปฏิบตั ิโดยการมุง่ ความคิดที่หนึ่งเหตุการณ์ หนึ่งสิ่ง หนึ่งบุคคล
พวกเขาต้องทาด้วยการมุ่งเน้น—เมื่อนั้นเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้
การเปลี่ยนสภาพของผูค้ นเริ่ มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงในธาตุแท้ของพวกเขา

พระราชกิจต้องมุง่ ไปที่ธาตุแท้ของผูค้ น ชีวิตของพวกเขา และที่ความเกียจคร้าน การพึ่งพิง
และความสิ้นคิดของพวกเขา—พวกเขาจะสามารถรับการเปลีย่ นสภาพได้ดว้ ยหนทางนี้เท่านั้น
ถึงแม้ว่าชีวิตในคริ สตจักรสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในบางด้าน แต่กุญแจสาคัญก็ยงั คงเป็ นว่า
ชีวิตจริ งสามารถเปลี่ยนสภาพผูค้ นได้ ธรรมชาติเก่าๆ ของคนเราไม่สามารถถูกเปลีย่ นสภาพได้โดยไม่มีชีวิตจริง
พวกเรามาดูพระราชกิจของพระเยซูในช่วงระหว่างยุคพระคุณเป็ นตัวอย่าง
เมื่อพระเยซูทรงเลิกล้มธรรมบัญญัติก่อนหน้าและจัดตั้งพระบัญญัติแห่งยุคใหม่
พระองค์ตรัสโดยใช้ตวั อย่างจริงจากชีวิตจริ ง
เมื่อพระเยซูทรงนาสาวกของพระองค์ผ่านทุง่ ข้าวสาลีในวันสะบาโต
สาวกของพระองค์เกิดหิวโหยและเด็ดรวงข้าวออกมากิน พวกฟาริสีเห็นเหตุการณ์น้ี
และกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้กาลังถือปฏิบตั ิตามวันสะบาโต
พวกเขายังกล่าวว่าผูค้ นไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือลูกวัวที่ตกลงไปในหลุมในวันสะบาโต
โดยกล่าวว่าไม่อาจมีการดาเนินงานใดๆ ได้ในช่วงระหว่างวันสะบาโต พระเยซูทรงตรัสถึงเหตุการณ์เหล่านี้
เพื่อทรงประกาศใช้พระบัญญัติของยุคใหม่อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ณ ขณะนั้น
พระองค์ทรงใช้เรื่ องที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากมายเพื่อช่วยให้ผูค้ นเข้าใจและเปลี่ยนสภาพ
นี่คือหลักการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
และนี่เป็ นหนทางเดียวที่สามารถเปลี่ยนสภาพผูค้ นได้ หากปราศจากเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแล้ว
ผูค้ นก็จะสามารถได้รับเพียงความเข้าใจทางทฤษฎีและทางปัญญาเท่านั้น—
นี่ไม่ใช่หนทางที่มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนสภาพ ถ้าเช่นนั้นแล้ว
คนเราได้มาซึ่งสติปัญญาและความเข้าใจลึกซึ้งโดยผ่านทางการฝึ กฝนได้อย่างไร?
ผูค้ นสามารถได้มาซึ่งสติปัญญาและความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกเพียงแค่จากการรับฟัง การอ่าน
และการเพิ่มพูนความรู ้ของตนได้หรื อ? นี่จะเป็ นเช่นนั้นไปได้อย่างไร?
ผูค้ นต้องเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในชีวิตจริ ง! ดังนั้น คนเราต้องฝึ กฝน
และคนเราต้องไม่ออกไปจากชีวิตจริ ง ผูค้ นต้องให้ความสนใจกับแง่มุมที่แตกต่าง
และมีการเข้าสู่ดว้ ยแง่มุมที่หลากหลาย นั่นคือ ระดับการศึกษา การแสดงออก
ความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆ วิจารณญาณความสามารถในการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า
สามัญสานึก และกฎของสภาวะความเป็ นมนุษย์ และสิ่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ผคู้ นต้องมีไว้อยู่กบั ตัว หลังจากที่บรรลุความเข้าใจได้แล้ว
ผูค้ นต้องมุง่ เน้นอยู่กบั การเข้าสู่ และเมื่อนั้นเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุถงึ การเปลี่ยนสภาพได้
หากใครบางคนได้บรรลุความเข้าใจแต่ละเลยการปฏิบตั ิ การเปลี่ยนสภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน? ในปัจจุบนั

ผูค้ นเข้าใจเป็ นอันมาก แต่พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามความเป็ นจริ ง ดังนั้น
พวกเขาจึงแทบจะไม่มีความเข้าใจที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเลย
เจ้าได้รับความรู ้แจ้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เจ้าได้รับความกระจ่างจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์เล็กน้อย
แต่เจ้ายังไม่มีการเข้าสู่ชีวิตจริ ง—หรื อเจ้าอาจไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการเข้าสู่เลยด้วยซ้ า—ดังนั้น
การเปลี่ยนสภาพของเจ้าจึงลดถอยลงไป หลังจากผ่านเวลานานเช่นนั้นแล้ว ผูค้ นมีความเข้าใจมากมาย
พวกเขาสามารถกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ได้มากมายเกี่ยวกับความรู ้ในทฤษฎีของพวกเขา
แต่อุปนิสัยภายนอกของพวกเขายังคงเหมือนเช่นเดิม
และขีดความสามารถดั้งเดิมของพวกเขาก็ยงั คงเหมือนกับที่เคยเป็ น โดยไม่ได้กา้ วหน้าขึ้นเลยแม้แต่น้อย
หากเป็ นเช่นนี้แล้ว ในที่สุดเจ้าจะเข้าสู่ได้เมื่อไรกัน?
ตัดตอนมาจาก “การสนทนาเรื่องชีวิตในคริสตจักรและชี วิตจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 437
ชีวิตในคริ สตจักรเป็ นเพียงชีวิตประเภทหนึ่งที่ผคู้ นรวมตัวกันเพื่อลิ้มรสพระวจนะของพระเจ้า
และประกอบขึ้นเป็ นเศษเสี้ยวเล็กๆ ในชีวิตของคนเราเท่านั้น
หากชีวิตจริ งของผูค้ นสามารถเป็ นเหมือนกับชีวิตในคริ สตจักรของพวกเขาด้วย—
ซึ่งรวมถึงชีวิตฝ่ ายวิญญาณปกติ การลิ้มรสพระวจนะของพระเจ้าอย่างปกติ
การอธิษฐานและการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างปกติ การใช้ชีวิตจริ งที่ทุกสิ่งดาเนินไปตามน้าพระทัยของพระเจ้า
การใช้ชีวิตจริ งที่ทุกสิ่งดาเนินไปตามความจริ ง
การใช้ชีวิตจริ งในการปฏิบตั ิในการอธิษฐานและการปฏิบตั ิในการทาตัวเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
การปฏิบตั ิในการร้องเพลงสรรเสริ ญและการเต้นราด้วยแล้วนั้น—เมื่อนั้นเอง
นี่จะเป็ นชีวิตเพียงประเภทเดียวที่จะนาพวกเขาเข้าสู่ชีวิตแห่งพระวจนะของพระเจ้า
ผูค้ นส่วนใหญ่เพียงแค่มงุ่ เน้นอยู่กบั ช่วงเวลาหลายชัว่ โมงในชีวิตในคริสตจักรของพวกเขาเท่านั้น โดยไม่
“ใส่ใจ” ชีวิตของพวกเขานอกช่วงเวลาเหล่านั้น เสมือนกับว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับพวกเขา
ยังมีผูค้ นมากมายที่เพียงแค่เข้าสู่ชีวิตแห่งบรรดาวิสุทธิชนเมื่อกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริ ญ หรื ออธิษฐานเท่านั้น
แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็ นคนเดิมนอกช่วงเวลาเหล่านั้น
การใช้ชีวิตเช่นนี้ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพผูค้ นได้ นับประสาอะไรกับการทาให้พวกเขารู ้จกั พระเจ้า
ในการเชื่อในพระเจ้านั้น หากผูค้ นปรารถนาการเปลีย่ นสภาพอุปนิสัยของพวกเขาแล้วไซร้
พวกเขาต้องไม่แยกตัวเองออกจากชีวิตจริ ง ในชีวิตจริ ง เจ้าต้องรู ้จกั ตัวอง ละทิ้งตัวเอง ปฏิบตั ิความจริ ง
รวมทั้งเรี ยนรู ้หลักการทั้งหลาย สามัญสานึก
และกฎการประพฤติตนในทุกสิ่งก่อนที่เจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนสภาพอย่างค่อยเป็ นค่อยไปได้
หากเจ้ามุ่งเน้นอยู่กบั ความรู ้ทางทฤษฎีเท่านั้น
และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพิธีทางศาสนาเท่านั้นโดยไม่ลงลึกเข้าไปในความเป็ นจริ ง โดยไม่เข้าสู่ชีวิตจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีวนั เข้าสู่ความเป็ นจริ ง เจ้าจะไม่มีวนั รู ้จกั ตัวเจ้าเอง ความจริ ง หรื อพระเจ้า
และเจ้าจะหูหนวกตาบอดและไม่รู้เท่าทันตลอดไป
พระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นไม่ใช่เพื่อเปิ ดโอกาสให้พวกเขาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติหลังจ
ากช่วงเวลาสั้นๆ อีกทั้งไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนสภาพมโนคติอนั หลงผิดและคาสอนของพวกเขา
แต่จุดประสงค์ของพระองค์คอื เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั เก่าๆ ของผูค้ น เพื่อเปลี่ยนแปลงหนทางชีวิตเก่าๆ
ของพวกเขาทั้งหมดทั้งมวล และเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัศนคติทางใจที่ลา้ สมัยทั้งหมดของพวกเขาต่างหาก
การมุ่งเน้นเฉพาะกับชีวิตในคริ สตจักรจะไม่เปลี่ยนแปลงนิสยั ในชีวิตเก่าๆ ของผูค้ น

หรื อเปลี่ยนแปลงหนทางเก่าๆ ที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตมาเป็ นเวลานาน ไม่ว่าอะไรก็ตาม
ผูค้ นต้องไม่กลายเป็ นปลีกตัวออกห่างจากชีวิตจริ ง
พระเจ้าทรงขอให้ผคู้ นใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติในชีวิตจริ ง ไม่ใช่แค่ในชีวิตในคริ สตจักรเท่านั้น
ให้พวกเขาใช้ชีวิตตามความจริ งในชีวิตจริ ง ไม่ใช่แค่ในชีวิตในคริ สตจักรเท่านั้น
และให้พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่การงานของตนในชีวิตจริ ง ไม่ใช่แค่ในชีวิตในคริ สตจักรเท่านั้น
การเข้าสู่ความจริ งนั้น คนเราต้องหันทุกสิ่งไปหาชีวิตจริ ง หากในการเชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นไม่สามารถมารู ้จกั ตัวเองโดยผ่านทางการเข้าสู่ชีวิตจริง
และหากพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติในชีวิตจริ งได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็ นความล้มเหลว
บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือทุกคนที่ไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตจริ งได้
พวกเขาทั้งหมดคือผูค้ นที่พูดถึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ แต่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของปี ศาจ
พวกเขาทั้งหมดคือผูค้ นที่พูดถึงความจริง แต่ใช้ชีวิตตามคาสอนแทน
บรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามความจริ งในชีวิตจริ งได้คือผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า
แต่ถูกเกลียดชังและปฏิเสธจากพระองค์ เจ้าต้องปฏิบตั ิการเข้าสู่ของเจ้าในชีวิตจริ ง ต้องรู ้ขอ้ บกพร่ อง
การไม่เชื่อฟัง และความไม่รู้เท่าทันของเจ้าเอง และรู ้จกั สภาวะความเป็ นมนุษย์ทผี่ ิดปกติและจุดอ่อนของเจ้า
ด้วยวิธีน้ นั ความรู ้ของเจ้าจะถูกรวมเข้าไปในสภาพเงื่อนไขและความยากลาบากจริ งๆ ของเจ้า
ความรู ้เช่นนี้เท่านั้นที่เป็ นจริ งและสามารถเปิ ดโอกาสให้เจ้าจับความเข้าใจสภาพเงื่อนไขของเจ้าเองและสัมฤทธิ์
การเปลี่ยนสภาพอุปนิสยั ได้อย่างแท้จริ ง
ตอนนี้การทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อมได้เริ่ มขึ้นอย่างเป็ นทางการแล้ว เจ้าต้องเข้าสู่ชีวิตจริง ดังนั้น
เพื่อให้สัมฤทธิ์การเปลี่ยนสภาพ เจ้าต้องเริ่ มต้นจากการเข้าสู่ชีวิตจริ ง และเปลี่ยนสภาพทีละเล็กละน้อย
หากเจ้าหลีกเลี่ยงชีวิตแบบมนุษย์ปกติ และพูดถึงเฉพาะเรื่ องฝ่ ายวิญญาณเท่านั้น เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆ
จะกลายเป็ นไร้อารมณ์และน่าเบื่อ สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็ นความไม่สมจริ ง และเช่นนั้นแล้ว
ผูค้ นจะสามารถเปลี่ยนสภาพได้อย่างไร? ตอนนี้เจ้าได้รับการแจ้งให้เข้าสู่ชีวิตจริ งเพือ่ ปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างรากฐานสาหรับการเข้าสู่ประสบการณ์จริง นี่คือแง่มุมหนึ่งของสิ่งที่ผคู้ นต้องทา
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นไปเพื่อนาทางเป็ นหลัก
ในขณะที่ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กบั การปฏิบตั ิและการเข้าสู่ของผูค้ น
ทุกคนอาจบรรลุการเข้าสู่ชีวิตจริงได้โดยผ่านทางเส้นทางที่แตกต่างกัน
จนกระทัง่ พวกเขาสามารถนาพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตจริ ง และใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติที่แท้จริ งได้
นี่คือชีวิตที่มีความหมายเพียงประเภทเดียวเท่านั้น!

ตัดตอนมาจาก “การสนทนาเรื่องชีวิตในคริสตจักรและชีวิตจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 438
ก่อนหน้านี้
กล่าวกันว่าการมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และการมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั แตกต่า
งกัน สภาวะปกติของการมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั สาแดงให้เห็นในการมีความคิดตามปกติ
ความมีเหตุผลตามปกติ และสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติ
ลักษณะนิสัยของบุคคลหนึ่งจะยังคงเป็ นเหมือนที่เคยเป็ น แต่ภายในตัวพวกเขาจะมีสันติสุข
และภายนอกนั้นพวกเขาจะมีมารยาทของวิสุทธิชน
นี่คือลักษณะที่พวกเขาจะเป็ นเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขา
เมื่อใครบางคนมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การคิดของพวกเขาจะเป็ นปกติ
เมื่อพวกเขาหิวพวกเขาต้องการกิน
เมื่อพวกเขากระหายพวกเขาต้องการดื่มน้ า…การสาแดงถึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติเช่นนั้นไม่ใช่ความรู ้แจ้งข
องพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การสาแดงเหล่านั้นเป็ นการคิดตามปกติของผูค้ นและสภาวะปกติของการมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุท
ธิ์ ผูค้ นบางคนเชื่ออย่างผิดๆ ว่าพวกที่มีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่รู้จกั ความหิว
เชื่อว่าพวกเขาไม่รู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อย และพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ครุ่ นคิดเรื่องครอบครัว
โดยที่เกือบจะได้หย่าขาดตัวพวกเขาเองจากเนื้อหนังอย่างบริ บูรณ์แล้ว ในความเป็ นจริงแล้ว
ยิ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับผูค้ นมากเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งเป็ นปกติมากขึ้นเท่านั้น
พวกเขารู ้จกั ที่จะทนทุกข์และยอมละทิ้งสิ่งทั้งหลายเพื่อพระเจ้า สละตัวพวกเขาเองเพื่อพระเจ้า
และจงรักภักดีต่อพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาครุ่ นคิดเรื่ องอาหารและเสื้อผ้า อีกนัยหนึ่ง
พวกเขาไม่ได้สูญเสียอะไรในสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติซ่งึ ผูค้ นควรจะมี และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับมีเหตุผลเป็ นพิเศษแทน บางครั้ง พวกเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าและใคร่ ครวญพระราชกิจของพระเจ้า
มีความเชื่อในหัวใจของพวกเขาและพวกเขาเต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ ง แน่นอนว่า
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ตั้งอยู่บนรากฐานนี้ หากผูค้ นไร้ซ่งึ การคิดตามปกติ
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่มีเหตุผล—นี่ไม่ใช่สภาวะปกติ
เมื่อผูค้ นมีการคิดตามปกติและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขา
พวกเขาก็จะมีเหตุผลแบบบุคคลปกติอย่างแน่นอน และด้วยเหตุน้ี พวกเขาจึงมีสภาวะปกติ
ในการได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้านั้น
การมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราว
ในขณะที่การมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั จะเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา

ตราบเท่าที่เหตุผลและการคิดของผูค้ นเป็ นปกติ และตราบเท่าที่สภาวะของพวกเขาเป็ นปกติ
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงสถิตกับพวกเขาอย่างแน่นอน
เมื่อเหตุผลและการคิดของผูค้ นไม่เป็ นปกติ เช่นนั้นแล้วสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาก็ไม่เป็ นปกติ
ในชัว่ ขณะนี้ หากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อยู่ในตัวเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงสถิตกับเจ้าด้วยอย่างแน่นอน
แต่หากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับเจ้า
ไม่ได้หมายความว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้าอย่างแน่นอน
เพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงพระราชกิจในเวลาพิเศษ
การมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพียงแค่สามารถคงไว้ซ่งึ การดารงอยู่ตามปกติของผูค้ นเท่านั้น
แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงพระราชกิจในเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
หากเจ้าเป็ นผูน้ าหรื อคนงานคนหนึ่ง เมือ่ เจ้าให้น้ าและจัดเตรี ยมปัจจัยยังชีพให้แก่คริ สตจักร
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าในพระวจนะใดวจนะหนึ่งซึ่งเป็ นการสอนใจสาหรับคนอื่นๆ
และสามารถแก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งบางอย่างของบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้าได้—ในเวลาเช่นนั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจ บางครั้ง เมื่อเจ้ากาลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าด้วยพระวจนะใดวจนะหนึ่งที่เกี่ยวข้องเป็ นพิเศษกับประสบการณ์ข
องเจ้าเอง โดยทรงเปิ ดโอกาสให้เจ้าได้รับความรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่กว่าเดิมในเรื่ องสภาวะของเจ้าเอง
นี่ก็เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เช่นกัน บางครั้ง ในขณะที่เราพูด
พวกเจ้าฟังและมีความสามารถที่จะประเมินสภาวะของเจ้าเองกับวจนะของเราได้
และบางครั้งเจ้าก็ซาบซึ้งและได้รับการดลใจ ทั้งหมดนี้คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บางคนกล่าวว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจในตัวพวกเขาตลอดเวลา นี่เป็ นไปไม่ได้
หากพวกเขาจะกล่าวว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขาตลอดเวลา นั่นอาจจะเป็ นไปได้
หากพวกเขาจะกล่าวว่าการคิดและสานึกรับรู ้ของพวกเขาเป็ นปกติตลอดเวลา นั่นก็อาจจะเป็ นไปได้เช่นกัน
และอาจแสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขา
หากพวกเขากล่าวว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจภายในตัวพวกเขาตลอดเวลา
กล่าวว่าพวกเขาได้รับการให้ความรู ้แจ้งโดยพระเจ้าและได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทุกชัว่ ขณะ
และได้รับความรู ้ใหม่ตลอดเวลา เช่นนั้นแล้วนี่ไม่ใช่เรื่ องปกติแต่อย่างใดเลย!
มันเป็ นเรื่ องเหนือธรรมชาติอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์! ไม่ตอ้ งสงสัยเลยแม้แต่น้อย
ผูค้ นเช่นนั้นก็คือเหล่าวิญญาณชัว่ ! แม้คราที่พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
มีเวลาที่พระองค์ยงั ต้องเสวยและต้องทรงหยุดพัก—ไม่ตอ้ งพูดถึงพวกมนุษย์แต่อย่างใด

บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกเหล่าวิญญาณชัว่ ครอบครองดูเหมือนว่าไม่มีความอ่อนแอของเนื้อหนัง
พวกเขาสามารถละทิ้งและล้มเลิกทุกสิ่งได้ พวกเขาเป็ นอิสระจากอารมณ์ความรู ้สึก
สามารถสู้ทนต่อความทรมานและไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อย
ราวกับว่าพวกเขาได้อยู่เหนือเนื้อหนังแล้ว นี่ไม่ใช่เรื่ องเหนือธรรมชาติอย่างที่สุดหรอกหรื อ?
งานของเหล่าวิญญาณชัว่ นั้นเป็ นเรื่ องเหนือธรรมชาติ—ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสัมฤทธิ์สิ่งต่างๆ เช่นนั้นได้!
บรรดาผูท้ ี่ขาดการหยัง่ รู ้จะอิจฉาเมื่อพวกเขาเห็นผูค้ นเช่นนั้น:
พวกเขากล่าวว่าพวกเขามีเรี่ ยวแรงกาลังเช่นนั้นในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา มีความเชื่ออันยิง่ ใหญ่
และไม่เคยแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอแม้แต่น้อย! ในความเป็ นจริงแล้ว
เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นการสาแดงให้เห็นถึงงานของวิญญาณชัว่
ด้วยเพราะผูค้ นปกติย่อมมีความอ่อนแอของมนุษย์อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
นี่คือสภาวะปกติของบรรดาผูท้ ี่มีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 439
การตั้งมัน่ ในคาพยานของคนเราหมายความว่าอย่างไร?
ผูค้ นบางคนกล่าวว่าพวกเขาเพียงแค่ติดตามอย่างที่พวกเขาทาในขณะนี้และไม่ได้เป็ นกังวลกับตัวพวกเขาเองว่าพ
วกเขาจะสามารถได้รับชีวิตหรื อไม่ พวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิต แต่พวกเขาก็ไม่ได้ถอนตัวเช่นกัน
พวกเขารับรู ้เพียงว่าพระราชกิจช่วงระยะนี้ดาเนินการโดยพระเจ้า
นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวในคาพยานของพวกเขาหรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนั้นไม่แม้แต่จะเป็ นคาพยานของการได้รับการพิชิตเสียด้วยซ้ า
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการพิชิตแล้วจะติดตามไม่ว่าเรื่ องอื่นๆ ทั้งหมดจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
และสามารถไล่ตามเสาะหาชีวิตได้ พวกเขาไม่เพียงแค่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิเท่านั้น
แต่ยงั รู ้ที่จะติดตามการจัดการเตรี ยมการทั้งหมดของพระเจ้าอีกด้วย เช่นนั้นคือบรรดาผูท้ ี่เป็ นคาพยาน
พวกที่ไม่ได้เป็ นคาพยานไม่เคยไล่ตามเสาะหาชีวิตและยังคงติดตามโดยการสับสนปนเปต่อไป เจ้าอาจติดตาม
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าได้รับการพิชิตแล้ว เพราะเจ้าไม่มีความเข้าใจในเรื่ องพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้
จะต้องมีการปฏิบตั ิให้ได้ตามสภาพเงื่อนไขบางอย่างเพือ่ ที่จะได้รับการพิชิต
ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ติดตามได้รับการพิชิตแล้ว
เพราะในหัวใจของเจ้านั้นเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าทาไมเจ้าจึงจะต้องติดตามพระเจ้าของวันนี้
อีกทั้งเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าได้มาถึงวันนี้ได้อย่างไร ใครได้สนับสนุนเจ้ามาจนกระทัง่ ถึงวันนี้
การปฏิบตั ิความเชื่อในพระเจ้าของผูค้ นบางคนนั้นวุน่ วายสับสนในหัวตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ี
การติดตามจึงไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าเจ้ามีคาพยาน คาพยานที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่?
คาพยานที่พูดถึงในที่น้ีมีสองส่วน: ส่วนหนึ่งคือคาพยานถึงการได้รับการพิชิต
และอีกส่วนคือคาพยานถึงการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
(ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะเป็ นคาพยานภายหลังจากการทดสอบอันยิง่ ใหญ่มากขึ้นและความทุกข์ลาบากของอนาค
ต) อีกนัยหนึ่ง หากเจ้าสามารถตั้งมัน่ ในระหว่างความทุกข์ลาบากและการทดสอบทั้งหลาย
เช่นนั้นเจ้าก็จะได้เป็ นคาพยานขั้นตอนที่สองแล้ว สิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ในวันนี้ก็คือคาพยานขั้นตอนที่หนึ่ง:
การที่มีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้ในระหว่างทุกๆ สถานการณ์ของการทดสอบในการตีสอนและการพิพากษา
นี่คือคาพยานของการได้รับการพิชิต นัน่ เป็ นเพราะบัดนี้คือเวลาแห่งการพิชิตชัย
(เจ้าควรรู ้ว่าบัดนี้เป็ นเวลาแห่งพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
พระราชกิจหลักบนแผ่นดินโลกของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์คือการพิชิตผูค้ นบนแผ่นดินโลกกลุ่มนี้ซ่ึงติดตาม
พระองค์โดยผ่านทางการพิพากษาและการตีสอน)
การที่เจ้าจะสามารถเป็ นคาพยานถึงการได้รับการพิชิตได้หรื อไม่น้ นั

ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั เพียงแค่ว่าเจ้าจะมีความสามารถที่จะติดตามไปจนถึงที่สุดได้หรื อไม่เท่านั้น
แต่ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือ ขึ้นอยู่กบั ว่า
เจ้าจะสามารถเข้าใจการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้หรื อไม่
ในขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าแต่ละขั้นตอน
และขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าจะล่วงรู ้พระราชกิจนี้ท้งั หมดอย่างแท้จริ งหรื อไม่
เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะหลุดรอดไปได้โดยแค่ติดตามไปจนถึงที่สุดเพียงเท่านั้น
เจ้าจะต้องมีความสามารถที่จะยอมจานนอย่างเต็มใจในระหว่างทุกๆ
สถานการณ์ของการตีสอนและการพิพากษา
จะต้องสามารถเข้าใจพระราชกิจแต่ละขั้นตอนที่เจ้าได้รับประสบการณ์อย่างแท้จริ ง
และจะต้องมีความสามารถที่จะได้รับความรู ้ในเรื่ องพระอุปนิสัยของพระเจ้าและการเชื่อฟังในพระอุปนิสยั ของ
พระเจ้า นี่คือคาพยานขั้นสุดท้ายของการได้รับการพิชิต ซึ่งเจ้าพึงต้องแบกรับ
คาพยานถึงการได้รับการพิชิตอ้างอิงถึงความรู ้ของเจ้าในเรื่ องการทรงบัง เกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าเป็ นสาคัญ
คาพยานขั้นตอนนี้มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าเจ้าทาหรื อพูดอะไรต่อหน้าผูค้ นบนโลกนี้หรื อบรรดาผูท้ ี่ใช้อานาจ สิ่งที่สาคัญเหนืออื่นใดก็คือ
การที่เจ้ามีความสามารถที่จะเชื่อฟังพระวจนะทั้งหมดจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและพระราชกิจทั้งหมดของพระ
องค์หรื อไม่ ดังนั้น คาพยานขั้นตอนนี้จึงถูกชี้นาไปที่ซาตานและบรรดาศัตรู ท้งั หมดของพระเจ้า—
บรรดาปี ศาจและศัตรู ท้งั หลายซึ่งไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งที่สองและเสด็จมาเพื่อทรงพร
ะราชกิจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ ไปอีก และยิง่ ไปกว่านั้น
ไม่เชื่อในข้อเท็จจริ งเรื่ องการทรงกลับมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า อีกนัยหนึ่ง
มันถูกชี้นาไปที่บรรดาศัตรู ของพระคริสต์ท้งั หมด—
ศัตรู ท้งั หมดซึ่งไม่เชื่อในการทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
การคิดถึงพระเจ้าและการโหยหาในพระเจ้าไม่ได้พิสูจน์ว่าพระเจ้าได้พิชิตเจ้าแล้ว
นี่ข้ นึ อยู่กบั การที่เจ้าเชื่อหรื อไม่ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระวจนะที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
การที่เจ้าเชื่อหรื อไม่ว่าพระวจนะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และการที่เจ้าเชื่อหรื อไม่ว่าพระวิญญาณได้ทรงกลายเป็ นพระวจนะ และพระวจนะได้ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
นี่คือคาพยานสาคัญ ไม่สาคัญว่าเจ้าจะติดตามอย่างไร อีกทั้งไม่สาคัญว่าเจ้าจะสละตัวเจ้าเองอย่างไร
สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งก็คอื การที่เจ้ามีความสามารถที่จะค้นพบจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติน้ีได้หรื อไม่ว่า
พระวจนะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และพระวิญญาณแห่งความจริ งได้เป็ นที่ประจักษ์ในเนื้อหนัง—
ค้นพบว่าความจริ ง หนทาง และชีวิตทั้งหมดนั้นได้มาในเนื้อหนัง

พระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาถึงแผ่นดินโลกแล้วจริงๆ และพระวิญญาณได้เสด็จมาในเนื้อหนังแล้ว
แม้ว่าโดยผิวเผินแล้ว เรื่องนี้จะปรากฏแตกต่างไปจากมโนทัศน์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในพระราชกิจนี้เจ้ามีความสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้นว่าพระวิญญาณได้เป็ นที่ประจักษ์ในเนื้อหนั
งแล้ว และยิ่งไปกว่านั้น มองเห็นได้ว่าพระวจนะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และพระวจนะได้ทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
เจ้าสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของพระวจนะ: “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดารงอยู่
และพระวาทะทรงอยู่กบั พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็ นพระเจ้า” ยิง่ ไปกว่านั้น
เจ้าจะต้องเข้าใจว่าพระวจนะของวันนี้คือพระเจ้า และมองเห็นพระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นี่คือคาพยานที่ดีที่สุดที่เจ้าสามารถเป็ นได้
นี่พิสูจน์ว่าเจ้าครอบครองความรู ้ที่แท้จริงในเรื่ องพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์—
เจ้าไม่เพียงแค่มีความสามารถที่จะรู ้จกั พระองค์เท่านั้น
แต่ยงั ตระหนักรู ้อีกด้วยว่าหนทางที่เจ้าก้าวเดินในวันนี้คือหนทางแห่งชีวิต และหนทางแห่งความจริ ง
พระราชกิจในช่วงระยะซึ่งพระเยซูได้ทรงปฏิบตั ิน้ นั เพียงแค่ทาให้เนื้อแท้ของ “พระวจนะทรงอยู่กบั พระเจ้า”
ลุล่วงไปเท่านั้น: ความจริงเรื่ องพระเจ้าทรงอยู่กบั พระเจ้า
และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่กบั เนื้อหนังและไม่สามารถแยกจากเนื้อหนังนั้นได้ นั่นคือ
เนื้อหนังของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงอยู่กบั พระวิญญาณของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์อนั ยิ่งใหญ่ยงิ่ ขึ้นว่าพระเยซูผซู้ ่งึ จุติเป็ นมามนุษย์ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้า
พระราชกิจช่วงระยะนี้ทาให้ความหมายภายในของคาว่า “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” ลุล่วงไปอย่างแท้จริ ง
ให้ความหมายที่ลึกยิ่งขึ้นต่อคาว่า “พระวจนะทรงอยูก่ บั พระเจ้า และพระวจนะทรงเป็ นพระเจ้า”
และเปิ ดโอกาสให้เจ้าเชื่ออย่างมัน่ คงในพระวจนะที่ว่า “ในปฐมกาลพระวจนะทรงเป็ น” กล่าวคือ ณ
เวลาที่มีการทรงสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าทรงครองพระวจนะ
พระวจนะของพระองค์ทรงอยูก่ บั พระองค์และไม่สามารถแยกจากพระองค์ได้ และในยุคสุดท้าย
พระองค์ทรงทาให้เห็นฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระวจนะของพระองค์ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นไปอีก
และเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้เห็นหนทางทั้งหมดของพระองค์—ได้ยนิ พระวจนะทั้งหมดของพระองค์
เช่นนั้นคือพระราชกิจของยุคสุดท้าย เจ้าจะต้องมาเข้าใจสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างทะลุปรุ โปร่ ง
มันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการรู ้จกั เนื้อหนัง แต่เกี่ยวกับที่ว่าเจ้าเข้าใจเนื้อหนังและพระวจนะอย่างไร
นี่คือสิ่งซึ่งเจ้าจะต้องเป็ นคาพยาน สิ่งซึ่งทุกคนจะต้องรู ้
เนื่องจากนี่เป็ นพระราชกิจของการทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง—
และเป็ นครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์—
มันจึงทาให้นัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์น้นั ครบบริ บรู ณ์อย่างเต็มเปี่ ยม

ดาเนินการและส่งพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าในเนื้อหนังออกไปอย่างละเอียดถี่ถว้ น
และนายุคแห่งการทรงเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าไปสู่บทอวสาน ด้วยเหตุน้ี
เจ้าจะต้องรู ้ความหมายของการจุติเป็ นมนุษย์ ไม่สาคัญว่าเจ้าจะยุ่งกับการดาเนินงานมากเพียงใด
และไม่สาคัญว่าเจ้าจะดาเนินการเรื่ องภายนอกอื่นๆ ได้ดีเพียงใด สิ่งที่สาคัญคือ
การที่เจ้ามีความสามารถที่จะนบนอบเฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้อย่างแท้จริ งและอุทิศก
ารเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเจ้าแด่พระเจ้า
และเชื่อฟังในพระวจนะทั้งหมดซึ่งมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ได้หรื อไม่ นี่คือสิ่งที่เจ้าควรทา
และสิ่งที่เจ้าควรปฏิบตั ิตาม
คาพยานขั้นตอนสุดท้ายคือคาพยานในเรื่ องที่ว่าเจ้ามีความสามารถที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้หรื
อไม่—กล่าวคือ เมื่อได้เข้าใจพระวจนะทั้งหมดที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แล้ว
เจ้าได้มาครอบครองความรู ้ในเรื่ องพระเจ้าและได้กลายเป็ นมัน่ ใจเกี่ยวกับพระองค์
เจ้าใช้ชีวิตตามพระวจนะทั้งหมดจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และสัมฤทธิ์สภาพเงื่อนไขต่างๆ
ที่พระเจ้าทรงขอจากเจ้า—รู ปแบบของเปโตรและความเชื่อของโยบ—จนถึงขนาดที่เจ้าสามารถเชื่อฟังไปจนตาย
ยอมสละตัวเจ้าเองทั้งหมดแด่พระองค์ และสัมฤทธิ์ผลในฉายาของบุคคลซึ่งได้มาตรฐานในท้ายที่สุด
ซึ่งหมายถึงฉายาของใครบางคนทีไ่ ด้รับการพิชิตและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหลังจากที่ได้รับประสบ
การณ์กบั การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า นี่คือคาพยานขั้นสุดท้าย—
คือคาพยานซึ่งผูท้ ี่ในที่สุดแล้วได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมควรจะเป็ น
เหล่านี้คือคาพยานสองขัน้ ตอนที่เจ้าควรจะเป็ น และคาพยานเหล่านี้สัมพันธ์ระหว่างกัน
แต่ละประการนั้นจะขาดเสียไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าจะต้องรู ้ กล่าวคือ
คาพยานที่เราพึงประสงค์จากเจ้าในวันนี้ไม่ได้ถูกชี้นาไปที่ผคู้ นของโลก อีกทั้งไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
แต่ถูกชี้นาไปที่สิ่งซึ่งเราได้ขอจากเจ้า
มันถูกประเมินโดยการที่เจ้ามีความสามารถที่จะทาให้เราพึงพอใจได้หรื อไม่
และการที่เจ้ามีความสามารถที่จะทาตามมาตรฐานทั้งหลายจากข้อพึงประสงค์ต่างๆ
ของเราที่มีต่อพวกเจ้าแต่ละคนโดยครบบริ บูรณ์ได้หรื อไม่ นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าควรเข้าใจ
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (4)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อเจ้าทนทุกข์จากความฝื นใจหรื อความยากลาบากเล็กน้อย มันย่อมเป็ นการดีสาหรับพวกเจ้า
หากพวกเจ้าได้รับช่วงเวลาที่ง่ายในเรื่องดังกล่าวพวกเจ้าคงจะมีอนั ล่มจม
และเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจะสามารถได้รับการปกป้องได้อย่างไรเล่า? ในวันนี้ มันเป็ นเพราะพวกเจ้าถูกตีสอน
พิพากษา และสาปแช่ง เจ้าจึงได้รับการปกป้ อง มันเป็ นเพราะเจ้าได้ทนทุกข์มากมายเจ้าจึงได้รับการปกป้อง
หากไม่แล้ว เจ้าคงจะตกอยู่ในสภาพของความต่าทรามนานมาแล้ว
นี่ไม่ใช่การทาให้สิ่งทั้งหลายนั้นลาบากยากเย็นสาหรับพวกเจ้าโดยเจตนา—
ธรรมชาติของมนุษย์น้นั ยากที่จะเปลี่ยนแปลง
และมันจะต้องเป็ นดังนั้นเพื่อที่อุปนิสยั ของพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลง ในวันนี้
พวกเจ้าไม่ครองแม้กระทัง่ มโนธรรมหรื อสานึกรับรูซ้ ่ึงเปาโลเคยครอง
และเจ้าไม่มีแม้กระทัง่ การตระหนักรู ้ในตนเองของเขา พวกเจ้าต้องถูกกดดันตลอดเวลา
และเจ้าต้องถูกตีสอนและพิพากษาตลอดเวลาเพื่อที่จะปลุกจิตวิญญาณของพวกเจ้าให้ตื่น
การตีสอนและการพิพากษาคือสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตของพวกเจ้า และเมื่อจาเป็ น
ยังจะต้องมีการตีสอนของข้อเท็จจริงทั้งหลายที่มาถึงเจ้าเช่นกัน
เฉพาะเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเจ้าจึงจะนบนอบอย่างเต็มที่
ธรรมชาติท้งั หลายของพวกเจ้านั้นเป็ นธรรมชาติที่ปราศจากการตีสอนและการสาปแช่ง
เจ้าคงจะไม่เต็มใจที่จะก้มศีรษะของเจ้าลง ไม่เต็มใจที่จะนบนอบ
หากปราศจากข้อเท็จจริ งทั้งหลายต่อหน้าต่อตาเจ้า ก็คงจะไม่ได้ผล
พวกเจ้านั้นมีบุคลิกลักษณะที่ต่าต้อยและไร้ค่าเกินไป! หากปราศจากการตีสอนและการพิพากษา
ก็คงจะลาบากยากเย็นสาหรับพวกเจ้าที่จะถูกพิชิต
และยากที่ความไม่ชอบธรรมและการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าจะถูกเอาชนะ
ธรรมชาติเดิมของพวกเจ้านั้นหยัง่ รากลึกยิง่ นัก หากพวกเจ้าถูกวางไว้บนบัลลังก์
พวกเจ้าคงจะไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับความสูงของฟ้าสวรรค์และความลึกของแผ่นดินโลก
นับประสาอะไรที่จะมีแนวคิดเกี่ยวกับที่ที่เจ้าได้มุ่งหน้าไป พวกเจ้าไม่รู้กระทัง่ ว่าเจ้ามาจากไหน
ดังนั้นแล้วเจ้าจะสามารถรู ้จกั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างได้อย่างไรเล่า?
หากปราศจากการตีสอนและการสาปแช่งของวันนี้ที่ทนั ต่อการณ์ วันสุดท้ายของพวกเจ้าคงได้มาถึงนานมาแล้ว
นั่นไม่ได้เป็ นการพูดถึงชะตากรรมของพวกเจ้าเลย—
นั่นจะไม่ยงิ่ ตกอยู่ในภาวะอันตรายซึ่งจวนตัวเข้าไปใหญ่หรือ?
หากปราศจากการตีสอนและการพิพากษาที่ทนั ต่อการณ์น้ี ใครเล่าจะรู ้ว่าพวกเจ้าจะโอหังขึ้นมาเพียงใด

หรื อเจ้าจะกลายเป็ นต่าทรามเพียงใด การตีสอนและการพิพากษานี้ได้นาพาพวกเจ้ามาถึงวันนี้
และสิ่งเหล่านี้ได้สงวนการดารงอยู่ของพวกเจ้าเอาไว้ หากพวกเจ้ายังคง “ได้รับการศึกษา”
โดยใช้วิธีการทั้งหลายเช่นเดียวกับวิธีการทั้งหลายของ “บิดา” ของพวกเจ้า
ใครเล่าจะรู ้ว่าพวกเจ้าจะเข้าสู่อาณาจักรใด!
พวกเจ้าไม่มีความสามารถอย่างสิ้นเชิงในการควบคุมและทบทวนเกี่ยวกับตัวเอง สาหรับผูค้ นอย่างพวกเจ้า
หากเจ้าเพียงแค่ติดตามและเชื่อฟังโดยไม่ได้ทาให้เกิดการแทรกแซงหรื อการหยุดชะงักอันใด
จุดมุ่งหมายของเราก็ย่อมจะสัมฤทธิ์ผล
พวกเจ้าไม่ควรทาให้ดียิ่งขึ้นในการยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของวันนี้หรอกหรือ?
เจ้ามีทางเลือกอื่นใดหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (6)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตอนที่กาลังเตรี ยมตัวเจ้าเองให้พร้อมสรรพสาหรับชีวิต
เจ้าต้องมุ่งเน้นไปที่การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าต้องสามารถพูดคุยถึงความรูเ้ กี่ยวกับพระเจ้า
ถึงทรรศนะของเจ้าว่าด้วยชีวิตมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถึงความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย ในเมื่อเจ้าแสวงหาชีวิต
เจ้าต้องเตรี ยมตัวเจ้าเองให้พร้อมสรรพด้วยสิ่งเหล่านี้ เมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าต้องประเมินวัดความเป็ นจริ งแห่งสภาวะของเจ้าเองโดยอิงพระวจนะเหล่านั้น กล่าวคือ
เมื่อเจ้าค้นพบข้อบกพร่ องของเจ้าในครรลองของประสบการณ์อนั เป็ นจริงของเจ้า
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะค้นหาเส้นทางที่จะปฏิบตั ิ
ที่จะหันหลังให้กบั แรงจูงใจทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องและมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
หากเจ้าเพียรพยายามเพื่อสิ่งเหล่านี้และเทหัวใจของเจ้าเข้าไปในการสัมฤทธิ์สิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีเส้นทางให้ติดตาม เจ้าจะไม่รู้สึกว่างเปล่า
และด้วยเหตุน้ีเจ้าย่อมจะสามารถธารงรักษาสภาวะปกติเอาไว้ได้
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็ นใครบางคนที่แบกภาระในชีวิตของเจ้าเอง เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อ เหตุใดเล่า
ผูค้ นบางคนจึงไม่สามารถนาพระวจนะเหล่านั้นไปปฏิบตั ิได้หลังจากที่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้ว?
นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สามารถจับความเข้าใจสิ่งสาคัญยิ่งยวดที่สุดได้หรอกหรื อ?
นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่คิดเรื่องชีวิตอย่างจริงจังหรอกหรื อ?
เหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถจับความเข้าใจสิ่งสาคัญยิง่ ยวดที่สุดได้และไม่มีเส้นทางที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิก็คือว่า
เมื่อพวกเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาไม่สามารถเกี่ยวโยงสภาวะของพวกเขาเองเข้ากับพระวจนะเหล่านั้นได้
อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถมีความรู ้ความเข้าใจในสภาวะของพวกเขาเอง ผูค้ นบางคนพูดว่า
“ข้าพระองค์อ่านพระวจนะของพระเจ้าและเกี่ยวโยงสภาวะของข้าพระองค์กบั พระวจนะเหล่านั้น
และข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เสื่อมทรามและมีขีดความสามารถต่า
แต่ขา้ พระองค์ก็ไม่สามารถทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้” เจ้าได้เห็นไปเพียงผิวเผินอย่างมากเท่านั้นเอง
มีสิ่งที่เป็ นจริงมากมายที่เจ้าไม่รู้ นัน่ คือ จะละวางความชื่นชมยินดีของเนื้อหนังอย่างไร
จะละวางความคิดว่าตนเองชอบธรรมเสมออย่างไร จะเปลี่ยนตัวเจ้าเองอย่างไร จะเข้าสู่สิ่งเหล่านี้อย่างไร
จะปรับปรุ งขีดความสามารถของเจ้าอย่างไร และจะเริ่ มต้นจากแง่มุมใด
เจ้าเพียงจับความเข้าใจไม่กี่อย่างโดยผิวเผินเท่านั้น และทั้งหมดที่เจ้ารู ้ก็คือว่าเจ้าเสื่อมทรามอย่างแท้จริ ง
เมื่อเจ้าพบกับบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้า เจ้าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเจ้าเสื่อมทรามเพียงใด

และดูเหมือนว่าเจ้ารู ้จกั ตัวเจ้าเองและแบกภาระอันใหญ่หลวงสาหรับชีวิตของเจ้า ในข้อเท็จจริ งนั้น
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไป ซึ่งเป็ นการพิสูจน์ว่าเจ้ายังไม่ได้พบเส้นทางทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หากเจ้ากาลังนาทางคริ สตจักร
เจ้าต้องสามารถจับความเข้าใจสภาวะทั้งหลายของบรรดาพี่นอ้ งชายหญิงและชี้ชดั ถึงสภาวะเหล่านั้นได้
นั่นจะเพียงพอหรื อไม่ที่แค่พูดว่า “พวกเจ้าผูค้ นทั้งหลายไม่เชื่อฟังและล้าหลัง!”? ไม่เลย
เจ้าต้องพูดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าความไม่เชื่อฟังและความล้าหลังของพวกเขาถูกสาแดงอย่างไร
เจ้าต้องพูดถึงสภาวะที่ไม่เชื่อฟังของพวกเขา พฤติกรรมอันไม่เชื่อฟังของพวกเขา
และอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเขา
และเจ้าต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่พวกเขาเชื่อมัน่ ในความจริงในคาพูดของเจ้าอย่างทีส่ ุด
จงใช้ขอ้ เท็จจริ งและตัวอย่างทั้งหลายเพื่อแสดงประเด็นของเจ้า
และจงพูดอย่างตรงชัดถึงวิธีที่พวกเขาสามารถหลุดพ้นจากพฤติกรรมอันเป็ นกบฏ
และจงชี้ชดั ถึงเส้นทางที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิ—นี่คือวิธีที่จะโน้มน้าวผูค้ น
มีเพียงบรรดาผูท้ ี่ทาเช่นนั้นเท่านั้นที่มีความสามารถในการนาทางคนอืน่
มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ครองความเป็ นจริงแห่งความจริ ง
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 442
การให้คาพยานต่อพระเจ้าโดยหลักแล้วเป็ นเรื่องของการพูดถึงความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
พูดถึงวิธีที่พระเจ้าทรงพิชิตผูค้ น พูดถึงวิธีที่พระองค์ทรงช่วยผูค้ นให้รอด พูดถึงวิธีที่พระองค์ทรงเปลี่ ยนผูค้ น
นั่นเป็ นเรื่ องของการพูดถึงวิธีที่พระองค์ทรงนาผูค้ นให้เข้าไปสู่ความเป็ นจริงของความจริ ง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้พวกเขาถูกพิชิต ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม และได้รับการช่วยให้รอดโดยพระองค์
การให้คาพยานหมายถึงการพูดถึงพระราชกิจของพระองค์และทั้งหมดที่เจ้าได้รับประสบการณ์มา
มีเพียงพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
และมีเพียงพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถเปิ ดเผยพระองค์ต่อสาธารณะได้ในความครบถ้วนบริ บูรณ์ข
องพระองค์ พระราชกิจของพระองค์ทรงเป็ นคาพยานต่อพระองค์
พระราชกิจและถ้อยดารัสของพระองค์เป็ นตัวแทนพระวิญญาณโดยตรง กล่าวคือ
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาดาเนินการเสร็จสิ้นโดยพระวิญญาณ
และพระวจนะที่พระองค์ตรัสก็ตรัสโดยพระวิญญาณ
สิ่งเหล่านี้เพียงแค่แสดงออกโดยผ่านทางเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า ทว่า ในความเป็ นจริ งแล้ว
สิ่งเหล่านั้นเป็ นการแสดงออกของพระวิญญาณ
พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทาและพระวจนะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสเป็ นตัวแทนแก่นแท้ของพระองค์
หากหลังจากที่ทรงนุ่งห่มพระองค์เองในเนื้อหนังและเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์
พระเจ้าไม่ได้ตรัสหรื อทรงพระราชกิจ แล้วจากนั้นได้ทรงขอให้พวกเจ้ารู ้จกั สภาวะความเป็ นจริ งของพระองค์
ความเป็ นปกติของพระองค์ และฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์ เจ้าจะสามารถทาได้หรือไม่?
เจ้าจะสามารถรู ้ว่าเนื้อแท้ของพระวิญญาณคือสิ่งใดหรื อไม่?
เจ้าจะสามารถรู ้ว่าพระลักษณะของเนื้อหนังของพระองค์คือสิ่งใดหรื อไม่?
เป็ นเพียงเพราะพวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั แต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์แล้ว
พระองค์จงึ ทรงขอให้พวกเจ้าเป็ นคาพยานต่อพระองค์ หากพวกเจ้าไม่ได้มีประสบการณ์ดงั กล่าว
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็คงจะไม่ทรงยืนกรานให้พวกเจ้าเป็ นคาพยาน ด้วยเหตุน้ี
เมื่อพวกเจ้าเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
เจ้าไม่เพียงกาลังเป็ นพยานต่อสภาพภายนอกของสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์เท่านั้น
แต่ยงั เป็ นคาพยานต่อพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาและเส้นทางที่พระองค์ทรงนาทางด้วยเช่นกัน
เจ้าจะให้คาพยานต่อวิธีที่เจ้าถูกพิชิตโดยพระองค์และในแง่มุมใดที่เจ้าได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
นี่คือคาพยานประเภทที่เจ้าควรเป็ น หากเจ้าร้องออกมาที่ใดก็ตามที่เจ้าไปว่า
“พระเจ้าของพวกเราได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจ และพระราชกิจของพระองค์ช่างสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งจริ งๆ!

พระองค์ได้ทรงรับพวกเราไว้โดยไม่มีการกระทาที่เหนือธรรมชาติ
โดยไม่มีปาฏิหาริ ยแ์ ละการอัศจรรย์แต่อย่างใดเลย!” ผูอ้ ื่นก็จะถามว่า
“ท่านหมายความว่าอย่างไรเมื่อท่านพูดว่าพระองค์ไม่ทรงพระราชกิจเป็ นปาฏิหาริ ยก์ บั การอัศจรรย์?
พระองค์ทรงสามารถพิชิตเจ้าได้อย่างไรโดยไม่ได้ทรงพระราชกิจเป็ นปาฏิหาริ ยก์ บั การอัศจรรย์?” และเจ้าพูดว่า
“พระองค์ตรัส และพระองค์ได้ทรงพิชิตพวกเราโดยไม่มกี ารแสดงปาฏิหาริยแ์ ละการอัศจรรย์อนั ใด
พระราชกิจของพระองค์ได้พิชิตพวกเรา” ในท้ายที่สุด หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะพูดสิ่งใดที่มีเนื้อแท้
หากเจ้าไม่สามารถพูดคุยถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจง การนี้ใช่คาพยานที่แท้จริ งหรือไม่?
เมื่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงพิชิตผูค้ น เป็ นพระวจนะของพระเจ้าของพระองค์นนั่ เองที่ทาเช่นนั้น
สภาวะความเป็ นมนุษย์ไม่สามารถสาเร็จลุล่วงการนี้ได้ นัน่ ไม่ใช่บางสิ่งที่มนุษย์คนใดสามารถสัมฤทธิ์ได้
และแม้แต่บรรดาผูท้ ี่มีขีดความสามารถสูงสุดท่ามกลางผูค้ นปกติก็ไม่สามารถทาการนี้ได้
ด้วยเหตุที่เทวสภาพของพระองค์สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใด นี่เป็ นเรื่ องเหนือธรรมดาสาหรับผูค้ น
จะว่าไปแล้ว พระผูส้ ร้างทรงสูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ
สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายไม่สามารถสูงส่งกว่าพระผูส้ ร้างได้ หากเจ้าสูงส่งกว่าพระองค์
พระองค์ก็คงจะไม่ทรงสามารถพิชิตเจ้าได้
และพระองค์เพียงทรงสามารถพิชิตเจ้าได้ก็เพราะพระองค์ทรงสูงส่งกว่าเจ้าเท่านั้น
พระองค์ผทู้ รงสามารถพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวงคือพระผูส้ ร้าง
และไม่มีผูใ้ ดเลยนอกจากพระองค์ทสี่ ามารถทาพระราชกิจนี้ได้ พระวจนะเหล่านี้คือ “คาพยาน”—
คาพยานประเภทที่เจ้าควรเป็ น เจ้าได้รับประสบการณ์กบั การตีสอน การพิพากษา กระบวนการถลุง การทดสอบ
ความพลั้งพลาด และความทุกข์ลาบากไปทีละขั้นตอน และเจ้าก็ได้ถูกพิชิตไปแล้ว
เจ้าได้ละวางความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเนื้อหนัง แรงจูงใจส่วนตัวของเจ้า
และความสนใจอันแนบสนิทเกี่ยวกับเนื้อหนัง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวจนะของพระเจ้าได้พิชิตหัวใจของเจ้าแล้วอย่างครบบริ บรู ณ์
ถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เติบโตในชีวิตของเจ้ามากเท่าที่พระองค์ทรงเรี ยกร้อง
แต่เจ้าก็รู้จกั สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดและเจ้าก็เชื่อมัน่ สิ่งที่พระองค์ทรงกระทาอย่างทีส่ ุด ด้วยเหตุน้ นั
การนี้อาจจะได้เรี ยกได้ว่าคาพยาน คาพยานที่เป็ นจริ งและแท้จริง พระราชกิจที่พระเจ้าได้เสด็จมาทรงกระทา
พระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนนั้น หมายที่จะพิชิตมนุษย์
แต่พระองค์ก็กาลังทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์ ยุติยุค
และดาเนินพระราชกิจแห่งการสรุ ปปิ ดตัวให้เสร็จสิ้นด้วยเช่นกัน พระองค์กาลังทรงยุติท้งั ยุค
ช่วยมนุษยชาติท้งั ปวงให้รอด ช่วยให้มนุษยชาติพน้ จากบาปเป็ นครั้งสุดท้าย

พระองค์กาลังทรงได้รับมนุษยชาติซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้างอย่างครบถ้วน เจ้าควรเป็ นคาพยานต่อทั้งหมดนี้
เจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้ามากมายเหลือเกิน
เจ้าได้เห็นพระราชกิจด้วยตาของเจ้าเองและได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจด้วยตนเองโดยเฉพาะ
เมื่อเจ้าได้ไปถึงวาระสุดท้ายแล้ว
เจ้าต้องไม่ไร้ความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่การงานซึ่งเป็ นภาระรับผิดชอบของเจ้า
นั่นคงจะเป็ นเรื่ องน่าเวทนาเสียจริ ง! ในอนาคต เมื่อข่าวประเสริ ฐได้ถูกเผยแผ่ออกไป
เจ้าควรที่จะสามารถพูดถึงความรู ้ของเจ้าเอง ให้คาพยานต่อทั้งหมดที่เจ้าได้รับในหัวใจของเจ้า
และไม่เก็บสารองความพยายามเอาไว้เลย นี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรบรรลุ
สิ่งใดคือนัยสาคัญตามจริ งของช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระเจ้า? ผลของการนั้นคือสิ่งใด?
และการนั้นได้ถูกดาเนินการเสร็จสิ้นในมนุษย์ไปมากเพียงใด? ผูค้ นควรทาสิ่งใด?
เมื่อพวกเจ้าสามารถพูดถึงพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงกระทานับตั้งแต่เสด็จมายังแผ่น
ดินโลกได้อย่างชัดเจน เช่นนั้นแล้วคาพยานของเจ้าก็จะครบบริ บูรณ์
เมื่อเจ้าสามารถพูดถึงห้าสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน นัน่ คือ นัยสาคัญของพระราชกิจของพระองค์
เนื้อหาของพระราชกิจ เนื้อแท้ของพระราชกิจ อุปนิสยั ที่พระราชกิจเป็ นตัวแทน และหลักการของพระราชกิจ
เช่นนั้นแล้วนี่ก็จะพิสูจน์ว่าเจ้ามีความสามารถที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า ว่าเจ้าครองความรูอ้ ย่างแท้จริง
ข้อพึงประสงค์ของเราต่อพวกเจ้านั้นไม่สูงมากนัก
และสามารถบรรลุได้โดยบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ไล่ตามเสาะหาอย่างแท้จริ ง
หากเจ้าปลงใจที่จะเป็ นหนึ่งในพยานของพระเจ้า เจ้าต้องเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดและสิ่งที่พระองค์ทรงรัก
เจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์ไปมากมาย โดยผ่านทางพระราชกิจนี้
เจ้าต้องมารู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์
เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์และข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์
และใช้ความรู ้น้ีให้คาพยานเกี่ยวกับพระองค์และปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า เจ้าอาจพูดเพียงว่า “พวกเรารู ้จกั พระเจ้า
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์รุนแรงมาก พระวจนะของพระองค์เข้มงวดมาก
พระวจนะเหล่านั้นชอบธรรมและเปี่ ยมบารมีมาก
และพระวจนะเหล่านั้นมิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้โดยมนุษย์คนใด”
แต่พระวจนะเหล่านี้ทา้ ยที่สุดแล้วจัดเตรี ยมสาหรับมนุษย์หรื อไม่? สิ่งใดคือผลของพระวจนะเหล่านี้ต่อผูค้ น?
เจ้ารู ้จริ งหรื อไม่ว่าพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนนี้เป็ นประโยชน์มากที่สุดต่อเจ้า?
การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้ากาลังเปิ ดโปงความเป็ นกบฏและความเสื่อมทรามของเจ้าใช่หรื อไม่?
การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าสามารถขับไล่สิ่งโสมมและเสื่อมทรามเหล่านั้นภายในตัวเจ้าและชาระสิ่

งเหล่านั้นให้สะอาดได้ใช่หรื อไม่? หากไม่มีการพิพากษาและการตีสอน เจ้าจะกลายเป็ นสิ่งใด?
อันที่จริ งแล้วเจ้าระลึกได้หรื อไม่ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าซาตานได้ทาให้เจ้าเสื่อมทรามจนถึงระดับที่ถลาลึกที่สุด ?
ในวันนี้ พวกเจ้าควรเตรียมตัวพวกเจ้าให้พร้อมสรรพด้วยสิ่งเหล่านี้และรู ้จกั สิ่งเหล่านี้ให้ดี
ตัดตอนมาจาก “การปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 443
พวกเจ้ารู ้สิ่งที่พวกเจ้าต้องมีไว้พร้อมในตอนนี้หรื อไม่?
แง่มุมหนึ่งของสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับนิมิตเกีย่ วกับพระราชกิจ และอีกแง่มุมหนึ่งคือการฝึ กฝนปฏิบตั ิของเจ้า
เจ้าต้องจับความเข้าใจทั้งสองแง่มุมนี้ หากเจ้าไม่มีนิมิตในภารกิจเพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้าแล้ว
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีรากฐานอันใดเลย หากเจ้ามีเพียงเส้นทางแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิ โดยไม่มีนิมิตแม้แต่น้อย
และไม่มีความเข้าใจใดๆ เลยเกี่ยวกับพระราชกิจของแผนการบริ หารจัดการโดยรวมแล้ว
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมไม่เป็ นประโยชน์อนั ใด เจ้าต้องเข้าใจความจริ งที่เกี่ยวข้องกับนิมิต
และในส่วนของความจริ งที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนปฏิบตั ิแล้ว
เจ้าต้องค้นหาเส้นทางแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิที่เหมาะสมหลังจากที่เจ้าได้เข้าใจความจริ งเหล่านั้นแล้ว
เจ้าต้องฝึ กฝนปฏิบตั ิตามพระวจนะ และเข้าสู่ตามสภาพเงือ่ นไขของเจ้า นิมิตคือรากฐาน
และหากเจ้าไม่เอาใจใส่กบั ข้อเท็จจริ งนี้แล้ว เจ้าจะไม่สามารถติดตามไปจนถึงท้ายที่สุดได้
การได้รับประสบการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะทาให้เจ้าหลงเจิ่น หรื อไม่ก็ทาให้เจ้าล้มลงและล้มเหลว
จะไม่มีวิธีการใดๆ ที่เจ้าจะได้รับความสาเร็จได้!
ผูค้ นที่ไม่มีนิมิตทีย่ ิ่งใหญ่เป็ นรากฐานของพวกเขาจะล้มเหลวได้เพียงเท่านั้น
พวกเขาไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ เจ้าไม่สามารถตั้งมัน่ ได้!
เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าการที่เชื่อในพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง? เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าการติดตามพระเจ้าหมายถึงอะไร?
หากปราศจากนิมิตแล้ว เจ้าจะเดินบนเส้นทางใด? ในพระราชกิจของวันนี้ หากเจ้าไม่มนี ิมิต
เจ้าจะไม่สามารถได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ได้เลย เจ้าเชื่อในผูใ้ ดกัน? เหตุใดเจ้าจึงเชื่อในพระองค์?
เหตุใดเจ้าจึงติดตามพระองค์? เจ้ามองเห็นความเชื่อของเจ้าว่าเป็ นเกมอย่างหนึ่งหรื อไม่?
เจ้ากาลังจัดการกับชีวิตของเจ้าเหมือนเป็ นของเล่นประเภทหนึ่งหรือไม่?
พระเจ้าของวันนี้ทรงเป็ นนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เจ้ารู ้จกั พระองค์มากเท่าใดกัน?
เจ้าได้มองเห็นพระองค์มากเท่าใดกัน? เมือ่ ได้มองเห็นพระเจ้าของวันนี้แล้ว
รากฐานของการเชื่อที่เจ้ามีในพระเจ้ามัน่ คงหรื อไม่?
เจ้าคิดหรื อว่าเจ้าจะบรรลุความรอดได้ตราบเท่าที่เจ้าติดตามไปในเส้นทางที่ปนเปยุ่งเหยิงนี้?
เจ้าคิดหรื อว่าเจ้าจะสามารถจับปลาในน้ าที่เต็มไปด้วยโคลนได้? มันง่ายเช่นนั้นหรื อ?
เจ้าได้พกั วางมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระวจนะที่พระเจ้าดารัสในวันนี้มากเพียงใด?
เจ้ามีนิมิตเกี่ยวกับพระเจ้าของวันนี้หรื อไม่? ความเข้าใจที่เจ้ามีเกี่ยวกับพระเจ้าของวันนี้อยู่ในที่ใด?
เจ้าเชื่ออยู่เสมอว่าเจ้าสามารถได้มาซึ่งพระองค์[ก]ได้แค่ดว้ ยการติดตามพระองค์ หรื อแค่ดว้ ยการมองเห็นพระองค์
และว่าไม่มีใครจะสามารถกาจัดเจ้าได้ อย่าทึกทักเอาว่าการติดตามพระเจ้าเป็ นเรื่ องง่ายนัก

สิ่งสาคัญคือเจ้าต้องรู ้จกั พระองค์ เจ้าต้องรู ้จกั พระราชกิจของพระองค์
และเจ้าต้องมีเจตจานงที่จะสู้ทนต่อความยากลาบากเพื่อประโยชน์ของพระองค์ เสียสละชีวิตของเจ้าเพื่อพระองค์
และได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ นี่คือนิมิตที่เจ้าควรมี
จะไม่ได้ประโยชน์อนั ใดหากความคิดของเจ้ามุ่งมัน่ แต่จะชื่นชมพระคุณอยู่เสมอ
อย่าสันนิษฐานว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่เพียงเพื่อความชื่นชมยินดีของผูค้ น หรือเพื่อประทานพระคุณให้แก่พวกเขา
เจ้าจะคิดผิด! หากคนหนึ่งไม่สามารถเสี่ยงชีวิตของพวกเขาเพื่อติดตามพระองค์
และหากคนหนึ่งไม่สามารถละทิง้ สิ่งครอบครองในโลกทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะไม่สามารถติดตามพระองค์ต่อไปจนถึงที่สุดได้อย่างแน่นอน!
เจ้าต้องมีนิมิตเป็ นรากฐานของเจ้า หากวันหนึ่งมีโชคร้ายบังเกิดกับเจ้า เจ้าควรที่จะทาอย่างไร?
เจ้าจะยังคงสามารถติดตามพระองค์ได้หรื อไม่? จงอย่าพูดพล่อยๆ
ว่าเจ้าจะสามารถติดตามไปจนถึงที่สุดได้หรื อไม่
เจ้าควรเปิ ดตาของเจ้าให้กว้างเสียก่อนเพื่อดูว่าตอนนี้คือเวลาใดเสียจะดีกว่า
ถึงแม้ว่าในขณะนี้พวกเจ้าอาจเป็ นเหมือนกับเสาของพระวิหาร
แต่วนั หนึ่งที่เสาเหล่านั้นทั้งหมดถูกหนอนกัดแทะจะมาถึง ทาให้พระวิหารพังลงได้
เพราะในขณะนี้มีนิมิตมากมายที่พวกเจ้าขาดพร่ องอยู่ พวกเจ้าเพียงใส่ใจกับโลกเล็กๆ ของพวกเจ้าเอง
และพวกเจ้าไม่รู้ว่าวิธีการที่เชื่อถือได้และเหมาะสมที่สุดในการแสวงหาคืออะไร
พวกเจ้าไม่ใส่ใจกับนิมิตของพระราชกิจของวันนี้ อีกทั้งพวกเจ้าไม่เก็บสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของเจ้า
พวกเจ้าเคยพิจารณาหรื อไม่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าของพวกเจ้าจะทรงพาพวกเจ้าไปอยู่ในสถานทีท่ ี่ไม่คนุ้ เคยที่สุด?
พวกเจ้าจินตนาการได้หรื อไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดกับเจ้าในวันหนึ่งที่เราอาจคว้าทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเจ้า?
กาลังวังชาของพวกเจ้าในวันนั้นจะเป็ นเหมือนกับที่เป็ นในตอนนี้หรื อไม่?
ความเชื่อของพวกเจ้าจะปรากฏอีกครั้งหรื อไม่? ในการติดตามพระเจ้า เจ้าต้องรู ้นิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดนี้ นั่นคือ
“พระเจ้า”: นี่คอื ประเด็นปัญหาที่สาคัญที่สุด นอกจากนี้
จงอย่าทึกทักเอาว่าการหยุดเสวนากับมนุษย์ในโลกเพื่อให้ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์น้นั จะทาให้เจ้าได้อยู่ในครอ
บครัวของพระเจ้าได้อย่างแน่แท้ ทุกวันนี้ พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิพระราชกิจท่ามกลางการทรงสร้าง
พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่เสด็จท่ามกลางผูค้ นเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์เอง—
ไม่ใช่เพื่อการดาเนินการรณรงค์ ในหมู่พวกเจ้า
ไม่มีแม้หยิบมือที่สามารถรู ้ว่าพระราชกิจของวันนี้คอื พระราชกิจของพระเจ้าในสวรรค์ที่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการทาให้พวกเจ้ากลายเป็ นบุคคลที่มีพรสวรรค์โดดเด่น
นี่คือการช่วยพวกเจ้าให้รู้ถงึ นัยสาคัญของชีวิตมนุษย์ รู ้บ้นั ปลายของมนุษย์

และรู ้จกั พระเจ้าและความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
เจ้าควรรู ้ว่าเจ้าเป็ นวัตถุแห่งการทรงสร้างในพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง เจ้าควรเข้าใจสิ่งใด เจ้าควรทาสิ่งใด
และเจ้าควรติดตามพระเจ้าอย่างไร—เหล่านี้ไม่ใช่ความจริ งที่เจ้าต้องจับใจความหรื อ?
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิมิตที่เจ้าควรเห็นหรื อ?
เมื่อผูค้ นมีนิมิตแล้ว พวกเขาก็มรี ากฐาน เมื่อเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิตามรากฐานนี้ การเข้าสู่จะง่ายยิง่ ขึ้น เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เจ้าจะไม่มีความคลางแคลงใจเมื่อเจ้ามีรากฐานให้เข้าสู่ และจะเป็ นการง่ายมากที่เจ้าจะเข้าสู่
แง่มุมในการเข้าใจนิมิตและการรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้านี้เป็ นสิ่งสาคัญยิง่
พวกเจ้าต้องมีแง่มุมนี้ในคลังของเจ้า หากเจ้าไม่มีแง่มุมความจริ งนี้ไว้พร้อม
และรู ้เพียงวิธีการพูดถึงเส้นทางแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้น เช่นนั้นแล้วเจ้าจะมีขอ้ เสียหายอย่างใหญ่หลวง
เราได้คน้ พบว่าพวกเจ้ามากมายไม่ให้ความสาคัญกับแง่มุมความจริงนี้ และเมื่อเจ้าฟังความจริ งนี้
เจ้าดูเหมือนจะแค่ฟังแค่วจนะและคาสอนเท่านั้น วันหนึ่งเจ้าจะล้มเหลว
ทุกวันนี้มีถอ้ ยดารัสบางส่วนที่เจ้าไม่ค่อยเข้าใจและไม่ยอมรับ ในกรณีเช่นนั้น เจ้าควรแสวงหาอย่างอดทน
และเจ้าจะเข้าใจในวันหนึ่ง จงค่อยๆ เตรี ยมตัวเจ้าให้พร้อมด้วยนิมิตเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
ต่อให้เจ้าเข้าใจคาสอนฝ่ ายจิตวิญญาณเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น นั่นก็ยงั ดีกว่าการไม่ใส่ใจในนิมติ เลย
และยังคงดีกว่าการไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ทั้งหมดนี้เป็ นประโยชน์ต่อการเข้าสู่ของเจ้า
และจะกาจัดความกังขาเหล่านั้นของเจ้า นั่นดีกว่าการดารงอยู่ของเจ้าที่เต็มไปด้วยมโนคติทหี่ ลงผิด
เจ้าจะดีข้ นึ กว่ามากหากเจ้ามีนิมิตเหล่านี้เป็ นรากฐาน เจ้าจะไม่มีความคลางแคลงใจใดๆ เลย
และจะสามารถเข้าสู่ได้อย่างกล้าหาญและมัน่ ใจ
เหตุใดจึงต้องเดือดร้อนกับการติดตามพระเจ้าอย่างงุนงงสับสนและกังขาอยู่เสมอเล่า?
นั่นไม่ใช่อย่างเดียวกับการทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็นหรอกหรื อ? จะดีเพียงใดที่จะได้เดินกร่ างวางท่าด้วยก้าวยาวๆ
เข้าในราชอาณาจักร! เหตุใดจึงเต็มไปด้วยความคลางแคลงใจเล่า?
พวกเจ้าไม่ได้แค่กาลังพาตัวเจ้าเองผ่านนรกอย่างที่สุดหรอกหรื อ?
เมื่อเจ้าได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ พระราชกิจของพระเยซู และพระราชกิจระยะนี้แล้ว
เจ้าจะมีรากฐาน ในเวลานั้น เจ้าอาจจินตนาการว่านั่นอาจจะค่อนข้างเรี ยบง่าย ผูค้ นบางคนกล่าวว่า
“เมื่อเวลานั้นมาถึง และเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้าจะสามารถพูดถึงสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด ความจริงที่ว่าข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจจริงๆ
ในตอนนี้น้ นั เป็ นเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ยงั ไม่ได้ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่ขา้ พเจ้ามากขนาดนั้น”
ไม่ได้ง่ายเช่นนั้น ไม่ใช่ว่าหากเจ้าเต็มใจจะยอมรับความจริ ง[ข]ในตอนนี้แล้ว
เจ้าจะใช้สิ่งนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญเมื่อเวลานั้นมาถึง ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเช่นนั้นเสมอไป!

เจ้าเชื่อว่าในปัจจุบนั เจ้ามีความพร้อมเป็ นอย่างดีมากแล้ว
และเจ้าคงจะไม่มีปัญหาในการตอบสนองต่อผูค้ นในศาสนาและบรรดานักทฤษฎีที่ยงิ่ ใหญ่ทสี่ ุด
และแม้กระทัง่ หักล้างพวกเขาได้ เจ้าจะสามารถทาเช่นนั้นได้จริ งๆ หรื อ?
เจ้าสามารถกล่าวถึงความเข้าใจอะไรได้ดว้ ยประสบการณ์อนั ผิวเผินเพียงเท่านั้นของเจ้า?
การพร้อมด้วยความจริ ง การต่อสู้ในการสู้รบแห่งความจริ ง
และการให้คาพยานต่อพระนามของพระเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิด—
ว่าทั้งหมดจะสัมฤทธิผลตราบเท่าที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ ถึงตอนนั้นแล้ว
เจ้าอาจถูกทาให้งงงันด้วยคาถามบางอย่าง และจากนั้นเจ้าก็จะตกตะลึงจนปากค้าง
สิ่งสาคัญคือเจ้ามีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระราชกิจระยะนี้หรื อไม่ และจริ งๆ
แล้วเจ้ารู ้เกี่ยวกับพระราชกิจระยะนี้มากเพียงใด?
หากเจ้าไม่สามารถเอาชนะกาลังบังคับของศัตรู หรื อทาให้กาลังบังคับของศาสนาพ่ายแพ้ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่ไร้ค่าหรื อ? เจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของวันนี้
ได้มองเห็นพระราชกิจนั้นด้วยตาของเจ้าเอง และได้ยินพระราชกิจนั้นด้วยหูของเจ้าเองแล้ว
แต่หากในท้ายที่สุดเจ้าไร้ความสามารถที่จะเป็ นพยานได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะยังคงมีความอวดดีที่จะใช้ชีวิตต่อไปหรื อ? เจ้าจะสามารถเผชิญหน้ากับใครได้?
จงอย่าจินตนาการว่ามันจะง่ายเช่นนั้น พระราชกิจในภายภาคหน้าจะไม่ง่ายเหมือนกับที่เจ้าจินตนาการไว้
การต่อสู้ในสงครามแห่งความจริ งไม่ง่ายเช่นนั้น ไม่ตรงไปตรงมาเช่นนั้น ตอนนี้
เจ้าจาเป็ นต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม หากเจ้าไม่พร้อมไปด้วยความจริ ง
เมื่อเวลานั้นมาถึงและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ทรงปฏิบตั ิงานในลักษณะที่เกินธรรมชาติ
เจ้าย่อมจะทาอะไรไม่ถูก
ตัดตอนมาจาก “พวกเจ้าต้องเข้าใจพระราชกิจ —อย่าติดตามอย่างงุนงงสับสน!” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อความต้นฉบับไม่มีคาว่า “พระองค์”
ข. ข้อความต้นฉบับไม่มีวลี “ความจริ ง”

การเข้าสู่ชีวิต 3

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 444
คนผูห้ นึ่งจะมาเข้าใจรายละเอียดของจิตวิญญาณได้อย่างไร?
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์อย่างไร? ซาตานทางานในมนุษย์อย่างไร?
วิญญาณชัว่ ทางานในมนุษย์อย่างไร? การสาแดงคืออะไร? เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า
สิ่งนั้นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่ และเจ้าควรเชื่อฟังหรื อปฏิเสธสิ่งนั้น? ในการปฏิบตั ิที่แท้จริ งของผูค้ น
โดยมากเกิดจากเจตจานงของมนุษย์ที่ผคู้ นเชื่ออย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
สิ่งบางสิ่งมาจากวิญญาณชัว่ แต่กระนั้นผูค้ นก็ยงั คงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
และบางครั้งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาผูค้ นจากภายใน แต่ถงึ กระนั้น
ผูค้ นก็เกรงว่าการทรงนาเช่นนั้นมาจากซาตาน และดังนั้นจึงไม่กล้าเชื่อฟัง ทั้งที่ในความเป็ นจริ ง
การทรงนานั้นคือความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้น
นอกเสียจากว่าคนผูห้ นึ่งปฏิบตั ิการแยกความแตกต่างกัน
เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีทางประสบกับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของคนผูห้ นึ่งได้
หากปราศจากการแยกความแตกต่างกัน ก็ไม่มีทางจะได้รับชีวิต พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างไร?
วิญญาณชัว่ ทางานอย่างไร? สิ่งใดที่มาจากเจตจานงของมนุษย์?
และสิ่งใดเกิดจากการทรงนาและความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
หากเจ้าจับความเข้าใจแบบแผนพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ภายในมนุษย์ เช่นนั้นแล้ว
ในชีวิตประจาวันของเจ้าและในระหว่างประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
เจ้าจะสามารถทาให้ความรู ้เพิ่มพูนขึ้นและเปรี ยบเทียบลักษณะเด่นได้ เจ้าจะได้มารู ้จกั พระเจ้า
เจ้าจะสามารถเข้าใจและหยัง่ รู ้ซาตาน เจ้าจะไม่สับสนในการเชื่อฟังหรื อการไล่ตามเสาะหาของเจ้า
และเจ้าจะเป็ นใครคนหนึ่งที่ความคิดชัดเจน ผูเ้ ชื่อฟังพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือรู ปสัณฐานหนึ่งของการทรงนาเชิงรุ กและความรู ้แจ้งเชิงบวก
ซึ่งไม่ยอมให้ผคู้ นนิง่ เฉย สิ่งนั้นจะนาการปลอบขวัญมายังพวกเขา ให้ความศรัทธาและความแน่วแน่แก่พวกเขา
และช่วยให้พวกเขาไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ ผูค้ นก็สามารถเข้าสู่ได้อย่างแข็งขัน กล่าวคือ
พวกเขาไม่ได้นิ่งเฉยหรื อถูกบังคับ แต่กระทาด้วยการเริ่ มของพวกเขาเอง
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ ผูค้ นยินดีและเต็มใจ
เต็มใจที่จะเชื่อฟังและเป็ นสุขที่จะถ่อมตัวของพวกเขาเอง แม้ว่าพวกเขาเจ็บปวดและเปราะบางอยู่ภายใน
แต่พวกเขาก็มีความแน่วแน่ในการให้ความร่ วมมือ พวกเขาทนทุกข์ดว้ ยความยินดี พวกเขาสามารถเชื่อฟัง
และพวกเขาไม่ด่างพร้อยด้วยเจตจานงของมนุษย์ ไม่ด่างพร้อยด้วยการคิดแบบมนุษย์

และแน่นอนว่าพวกเขาไม่ด่างพร้อยด้วยความอยากได้อยากมีและแรงจูงใจแบบมนุษย์
เมื่อผูค้ นได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาก็บริ สุทธิ์เป็ นอย่างยิง่ ที่ภายใน
บรรดาผูท้ ี่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ใช้ชีวิตอยู่โดยการรักพระเจ้า
และการรักพี่น้องชายหญิงของพวกเขา พวกเขาปี ติยินดีในสิ่งทั้งหลายที่ทาให้พระเจ้าทรงปี ตยิ ินดี
และเกลียดสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเกลียด
ผูค้ นที่ได้รับการสัมผัสโดยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
และพวกเขาไล่ตามเสาะหาความจริ งอยู่เป็ นนิตย์ และครองสภาวะความเป็ นมนุษย์
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจภายในผูค้ น สภาพเงื่อนไขของพวกเขาก็กลับกลายเป็ นดีข้ นึ และดีข้ นึ
และสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาก็กลับกลายเป็ นปกติมากขึ้นและมากขึ้น
และแม้ว่าความร่ วมมือบางอย่างของพวกเขาอาจโง่เขลา แต่แรงจูงใจของพวกเขาก็ถูกต้อง
การเข้าสู่ของพวกเขาก็เป็ นเชิงบวก
พวกเขาไม่ได้พยายามก่อให้เกิดการหยุดชะงักและไม่มีการคิดร้ายภายในตัวพวกเขา
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นปกติและเป็ นจริ ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งชีวิตปกติของมนุษย์
และพระองค์ทรงดาเนินความรู ้แจ้งและการทรงนาภายในผูค้ นโดยสอดคล้องกับการไล่ตามเสาะหาที่แท้จริ งของ
ผูค้ นปกติ เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในผูค้ น
พระองค์ทรงนาและทรงให้ความรู ้แจ้งแก่พวกเขาโดยสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นของผูค้ นปกติ
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมสาหรับพวกเขาโดยสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นของพวกเขา
และพระองค์ทรงนาและทรงให้ความรู ้แจ้งในเชิงบวกแก่พวกเขาโดยสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาขาดพร่ อง
และโดยสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาขัดสน
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือการให้ความรู ้แจ้งและการทรงนาผูค้ นในชีวิตจริง
เฉพาะเมือ่ พวกเขาได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตจริ งของพวกเขาเท่านั้น
พวกเขาจึงจะสามารถเห็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ หากในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขา
ผูค้ นอยู่ในสภาพเชิงบวกและมีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในครอบครอง ในสภาพเช่นนั้น
เมื่อพวกเขากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า พวกเขามีความเชื่อ เมื่อพวกเขาอธิษฐาน พวกเขาได้รับแรงดลใจ
เมื่อพวกเขาติดขัดในบางสิ่ง พวกเขาไม่นิ่งเฉย และในขณะที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น
พวกเขาสามารถเห็นบทเรี ยนทั้งหลายภายในสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาเรี ยนรู ้

พวกเขาไม่ได้นิ่งเฉยหรื ออ่อนแอ และถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความลาบากยากเย็นที่แท้จริ ง
แต่พวกเขาก็เต็มใจเชื่อฟังการจัดการเตรี ยมการทั้งหมดของพระเจ้า
ผลกระทบใดที่สัมฤทธิ์จากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์? เจ้าอาจโง่เขลา และเจ้าอาจไร้ซ่งึ ดุลยพินิจ
แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์มีแต่จะต้องทรงพระราชกิจเท่านั้น และจะมีความเชื่อในเจ้า
และเจ้าจะรู ้สึกเสมอว่าเจ้าไม่สามารถรักพระเจ้าได้อย่างเพียงพอ เจ้าจะเต็มใจร่ วมมือ
ไม่สาคัญว่าความลาบากยากเย็นเบื้องหน้าจะใหญ่หลวงเพียงใด สิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับเจ้า
และจะไม่ชดั เจนต่อเจ้าว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้าหรื อจากซาตาน แต่เจ้าจะสามารถรอคอยได้
และเจ้าจะไม่ท้งั นิ่งเฉยและเกียจคร้าน นี่คือพระราชกิจปกติของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจภายในเจ้า เจ้าจะยังคงเผชิญกับความลาบากยากเย็นที่แท้จริ ง กล่าวคือ
บางครั้งเจ้าจะถูกทาให้มีน้ าตา และบางครั้งจะมีสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่สามารถเอาชนะได้
แต่นี่ลว้ นเป็ นเพียงระยะหนึ่งของพระราชกิจธรรมดาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แม้ว่าเจ้าไม่ได้เอาชนะความลาบากยากเย็นเหล่านั้น และแม้ว่าในเวลานั้นเจ้าอ่อนแอและเต็มไปด้วยการพร่ าบ่น
แต่หลังจากนั้นเจ้าก็ยงั คงสามารถรักพระเจ้าด้วยความเชื่อมากยิง่
ความนิ่งเฉยของเจ้าไม่สามารถป้องกันเจ้าไม่ให้มีประสบการณ์ปกติ และไม่ว่าผูค้ นอืน่ ๆ จะพูดอะไร
และผูอ้ ื่นจะโจมตีเจ้าอย่างไร เจ้าก็ยงั คงสามารถรักพระเจ้าได้ ในระหว่างการอธิษฐาน
เจ้ารู ้สึกเสมอว่าในอดีตเจ้าช่างเป็ นหนี้พระเจ้า และเจ้าตั้งใจแน่วแน่ในการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และประกาศตัดขาดกับเนื้อหนังเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับสิ่งเช่นนั้นอีกครั้ง
ความเข้มแข็งนี้แสดงว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อยู่ภายในเจ้า
นี่คือสภาพปกติของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อะไรคืองานที่มาจากซาตาน? ในงานที่มาจากซาตาน นิมิตภายในผูค้ นนั้นคลุมเครื อ
ผูค้ นปราศจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทาของพวกเขานั้นผิด
และถึงแม้ว่าพวกเขาปรารถนาที่จะรักพระเจ้า แต่ก็มีขอ้ กล่าวหาภายในพวกเขาเสมอ
และข้อกล่าวหาและความคิดเหล่านี้ก่อให้เกิดการเข้าแทรกแซงเป็ นนิตย์ภายในพวกเขา
ซึ่งจากัดควบคุมการเติบโตของชีวิตของพวกเขา
และหยุดพวกเขาไม่ให้มายังเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในสภาพเงื่อนไขปกติ กล่าวได้ว่า
ทันทีที่งานของซาตานอยู่ภายในผูค้ น หัวใจของพวกเขาก็ไม่สามารถสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พ ระเจ้าได้
ผูค้ นเช่นนั้นไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรกับตัวเอง—เมื่อพวกเขาเห็นผูค้ นมารวมตัวกัน พวกเขาต้องการวิ่งหนี
และพวกเขาไม่สามารถหลับตาได้เมื่อผูอ้ นื่ อธิษฐาน
งานของวิญญาณชัว่ ทาลายสัมพันธภาพปกติระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า

และปั่นป่ วนนิมิตก่อนหน้านี้ของผูค้ นหรื อเส้นทางที่ผ่านมาในการเข้าสู่ชีวิตของพวกเขา
ในหัวใจของพวกเขานั้น พวกเขาไม่สามารถมีวนั เข้าไปใกล้พระเจ้าได้ และสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเสมอ
ซึ่งก่อให้เกิดการหยุดชะงักแก่พวกเขาและพันธนาการพวกเขาไว้ หัวใจของพวกเขาไม่สามารถพบสันติสุข
และพวกเขาถูกทิ้งไว้โดยไม่มีกาลังที่จะรักพระเจ้าและโดยที่จิตวิญญาณของพวกเขาจมลง
เช่นนั้นคือการสาแดงของงานของซาตาน การสาแดงของงานของซาตานคือ
การไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้และยืนหยัดเป็ นพยาน
ซึ่งทาให้เจ้ากลายเป็ นใครคนหนึ่งที่ทาผิดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
เมื่อซาตานเข้าแทรกแซง เจ้าสูญเสียความรักและความจงรักภักดีต่อพระเจ้าภายในเจ้า
เจ้าถูกปลดเปลื้องจากสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า เจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ งหรื อการปรับปรุ งตัวเอง
เจ้าถอยหลังและกลายเป็ นนิ่งเฉย เจ้าหมกมุ่นกับตัวเอง
เจ้าปล่อยให้การแพร่ กระจายของบาปดาเนินไปอย่างอิสระและไม่รงั เกียจบาป ยิ่งไปกว่านั้น
การเข้าแทรกแซงของซาตานทาให้เจ้าเหลวไหล นั่นทาให้การทรงสัมผัสของพระเจ้าอันตรธานไปภายในเจ้า
และทาให้เจ้าพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้าและต่อต้านพระองค์ นาเจ้าไปสู่การตั้งคาถามกับพระเจ้า
มีแม้กระทัง่ ความเสี่ยงที่ว่าเจ้าจะทอดทิ้งพระเจ้า ทั้งหมดนี้มาจากซาตาน
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานของซาตาน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 445
เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้าในชีวิตประจาวันของเจ้า
เจ้าควรแยกความแตกต่างระหว่างกันว่าสิง่ นั้นมาจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรือมาจากงานของซา
ตานอย่างไร? เมื่อสภาพเงือ่ นไขของผูค้ นปกติ
เช่นนั้นแล้วชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในเนื้อหนังก็ปกติ
และเหตุผลของพวกเขาก็ปกติและเป็ นระเบียบ เมื่อพวกเขาอยู่ในสภาพเงือ่ นไขนี้
สิ่งที่พวกเขาได้รับประสบการณ์และมารู ้ภายในตัวพวกเขาเอง
สามารถกล่าวได้โดยทัว่ ไปว่ามาจากการได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(การมีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกหรื อการครอบครองความรู ้ที่เรี ยบง่ายบางอย่างเมื่อพวกเขากินและดื่มพระวจนะข
องพระเจ้า หรื อสัตย์ซื่อในสิ่งบางสิ่ง หรื อการมีกาลังที่จะรักพระเจ้าในสิ่งบางสิ่ง—
นี่ลว้ นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์) พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในมนุษย์มีความปกติอย่างยิง่
มนุษย์ไม่สามารถรูส้ ึกถึงสิ่งนั้นได้ และดูเหมือนว่าจะผ่านมายังมนุษย์ดว้ ยตัวเขาเอง
แม้ว่าที่จริ งแล้วสิ่งนั้นเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวิตประจาวัน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจทั้งใหญ่และเล็กในทุกคน และขอบเขตของพระราชกิจนี้นั่นเองที่ผนั แปร
ผูค้ นบางคนมีขีดความสามารถที่ดี และพวกเขาเข้าใจสิ่งทั้งหลายอย่างรวดเร็ว
และความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ยิ่งใหญ่เป็ นอย่างยิง่ ภายในพวกเขา ในขณะเดียวกัน
ผูค้ นบางคนก็มีขีดความสามารถที่ไม่ดี และต้องใช้เวลานานกว่าในการเข้าใจสิ่งทั้งหลาย
แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสัมผัสพวกเขาที่ภายในและพวกเขาก็สามารถสัมฤทธิ์ความสัตย์ซื่อในพระเจ้าได้เช่น
กัน—พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดผูท้ ี่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้า
ในชีวิตประจาวัน เมื่อผูค้ นไม่ต่อต้านหรื อเป็ นกบฏต่อพระเจ้า
ไม่ทาสิ่งที่ไม่ลงรอยกันกับการบริ หารจัดการของพระเจ้า และไม่เข้าแทรกแซงพระราชกิจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วในพวกเขาแต่ละคน พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงพระราชกิจในระดับหนึ่ง
พระองค์ทรงสัมผัสพวกเขา ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่พวกเขา ทรงให้ความเชื่อแก่พวกเขา ทรงให้กาลังแก่พวกเขา
และทรงเคลื่อนพวกเขาให้เข้าสู่ในเชิงรุ ก ไม่เกียจคร้านหรื อโลภอยากได้ความชื่นชมยินดีในเนื้อหนัง
เต็มใจที่จะปฏิบัติความจริ ง และถวิลหาพระวจนะของพระเจ้า
ทั้งหมดนี้คือพระราชกิจที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อสภาวะของผูค้ นไม่ปกติ พวกเขาถูกละทิง้ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในความรู ้สึกนึกคิดทัง้ หลายของพวกเขา
พวกเขาโน้มเอียงที่จะพร่ าบ่น แรงจูงใจของพวกเขานั้นผิด พวกเขาเกียจคร้าน
พวกเขาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเนื้อหนัง และหัวใจของพวกเขาเป็ นกบฏต่อความจริ ง ทั้งหมดนี้มาจากซาตาน

เมื่อสภาพเงื่อนไขของผูค้ นไม่เป็ นปกติ เมื่อพวกเขามืดมนภายในและสูญเสียเหตุผลปกติของพวกเขาไป
ได้ถูกละทิ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไร้ความสามารถที่จะรู ้สึกถึงพระเจ้าภายในตัวพวกเขาเอง
นี่คือเวลาที่ซาตานกาลังทางานภายในพวกเขา หากผูค้ นมีกาลังอยู่เสมอภายในพวกเขาและรักพระเจ้าอยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วโดยทัว่ ไป เมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกับพวกเขา สิ่งเหล่านั้นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และไม่ว่าใครก็ตามที่พวกเขาพบพาน การพบพานเป็ นผลลัพธ์ของการจัดการเตรียมการของพระเจ้า กล่าวคือ
เมื่อเจ้าอยู่ในสภาพเงื่อนไขปกติ เมื่อเจ้าอยูภ่ ายในพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วก็เป็ นไปไม่ได้ที่ซาตานจะทาให้เจ้าหวัน่ ไหว
บนรากฐานนี้สามารถกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และแม้ว่าเจ้าอาจมีความคิดที่ไม่ถูกต้อง
แต่เจ้าก็สามารถประกาศตัดขาดจากความคิดเหล่านั้นและเจ้าไม่ติดตามความคิดเหล่านั้น
ทั้งหมดนี้มาจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาตานเข้าแทรกแซงในสถานการณ์ใด?
เป็ นเรื่ องง่ายสาหรับซาตานที่จะทางานภายในเจ้า เมื่อสภาพเงื่อนไขของเจ้าไม่ปกติ
เมื่อเจ้าไม่ได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้า และปราศจากพระราชกิจของพระเจ้า เมื่อเจ้าแห้งแล้งและรกร้างภายใน
เมื่อเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่จบั ความเข้าใจไม่ได้สักสิ่ง
และเมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่ได้รับความรู ้แจ้งหรือได้รับความกระจ่าง กล่าวอีกอย่างคือ
เมื่อเจ้าถูกทอดทิง้ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเจ้าไม่สามารถรู ้สึกถึงพระเจ้าได้
เช่นนั้นแล้วหลายสิ่งก็เกิดขึ้นกับเจ้าซึ่งมาจากการทดลองของซาตาน
ในขณะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ ซาตานก็กาลังทางานอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสัมผัสภายในของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน ซาตานก็เข้าแทรกแซงในมนุษย์
อย่างไรก็ตาม พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงรับตาแหน่งนาหน้า
และผูค้ นที่สภาพเงือ่ นไขของพวกเขาปกติสามารถมีชยั ชนะได้
นี่คือชัยชนะของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เหนืองานของซาตาน
ในขณะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจ อุปนิสัยที่เสื่อมทรามยังคงดารงอยู่ภายในผูค้ น อย่างไรก็ดี
ในระหว่างพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเรื่ องง่ายสาหรับผูค้ นที่จะค้นพบและระลึกรู ้ความเป็ นกบฏ
แรงจูงใจ และการเจือปนของพวกเขา
เมื่อนั้นเท่านั้นผูค้ นจึงจะรูส้ ึกสานึกผิดและมีความเต็มใจเพิ่มมากขึ้นที่จะกลับใจ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
อุปนิสัยที่เป็ นกบฏและเสื่อมทรามของพวกเขาจึงค่อยๆ ถูกเหวี่ยงทิง้ ไปภายในพระราชกิจของพระเจ้า
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ปกติเป็ นอย่างยิ่ง ขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจในผูค้ น
พวกเขาก็ยงั คงมีความทุกข์ยากลาบาก พวกเขายังคงร้องไห้คร่ าครวญ พวกเขายังคงทนทุกข์

พวกเขายังคงอ่อนแอและยังคงมีมากมายหลายสิ่งที่ไม่ชดั เจนสาหรับพวกเขา แต่กระนั้นก็ดีในสภาวะนี้
พวกเขาก็สามารถหยุดตัวเองไม่ให้เสื่อมถอย และพวกเขาสามารถรักพระเจ้า
และแม้ว่าพวกเขาร้องไห้คร่ าครวญและคับแค้นใจ แต่พวกเขาก็ยงั คงสามารถสรรเสริ ญพระเจ้า
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ปกติเป็ นอย่างยิ่งโดยไม่เกินธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยนิด
ผูค้ นส่วนมากเชื่อว่า ทันทีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์เริ่ มต้นทรงพระราชกิจ
การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแก่สภาวะของผูค้ นและสิ่งที่จาเป็ นสาหรับพวกเขาก็ถูกกาจัดออก
การเชื่อเช่นนั้นเป็ นความเชื่อที่ผิด เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงพระราชกิจภายในมนุษย์
สิ่งที่นิ่งเฉยของมนุษย์กย็ งั คงอยู่ที่นั่นและวุฒิภาวะของเขาก็ยงั คงเหมือนเดิม
แต่เขาได้รับความกระจ่างและความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และดังนั้นสภาวะของเขาจึงกลายเป็ นเชิงรุ กมากยิ่งขึ้น สภาพเงื่อนไขภายในเขากลายเป็ นปกติ
และเขาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในประสบการณ์ที่แท้จริ งของผูค้ น
โดยหลักแล้วพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่ก็กบั งานของซาตาน
และหากพวกเขาไร้ความสามารถที่จะจับความเข้าใจสภาวะเหล่านี้และไม่แยกความแตกต่าง
เช่นนั้นแล้วก็ไม่ตอ้ งถามถึงการเข้าไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จริ ง ไม่ตอ้ งพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย ดังนั้น
กุญแจสาคัญในการได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าคือการที่สามารถมองทะลุสิ่งดังกล่าว
ในหนทางนี้ นัน่ ก็จะง่ายขึ้นสาหรับพวกเขาที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานของซาตาน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นการดาเนินไปในเชิงบวก ในขณะที่งานของซาตานคือการล่าถอย
ความเป็ นลบ ความเป็ นกบฏ การต้านทานต่อพระเจ้า การสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า
ความไม่เต็มใจแม้กระทัง่ ที่จะร้องเพลงสรรเสริ ญ และการอ่อนแอเกินไปที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของคนผูห้ นึ่ง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่แตกกิ่งก้านจากความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ค่อนข้างเป็ นธรรมชาติ โดยไม่ได้บงั คับเจ้า
หากเจ้าติดตามสิ่งนั้น เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีสันติสุข หากเจ้าไม่ติดตาม เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะถูกต่อว่าหลังจากนั้น
ด้วยความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่เจ้าทาจะถูกเข้าแทรกแซงหรื อจากัดควบคุม
เจ้าจะได้รับการปล่อยให้เป็ นอิสระ จะมีเส้นทางที่จะปฏิบตั ิในการกระทาของเจ้า
และเจ้าจะไม่ตอ้ งอยู่ภายใต้สิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ แต่สามารถที่จะกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
งานของซาตานทาให้เกิดการเข้าแทรกแซงเจ้าในหลายสิ่ง นั่นทาให้เจ้าไม่เต็มใจที่จะอธิษฐาน
เกียจคร้านเกินไปที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และไม่สมัครใจที่จะใช้ชีวิตแห่งคริ สตจักร
และนั่นทาให้เจ้าห่างเหินจากชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่เข้าแทรกแซงชีวิตประจาวันของเจ้า
และไม่เข้าแทรกแซงการเข้าไปสู่ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติของเจ้า
เจ้าไร้ความสามารถที่จะแยกแยะหลายสิ่งได้ในชัว่ ขณะที่แท้จริ งที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม
หลังจากผ่านไปไม่กี่วนั หัวใจของเจ้าก็กลับกลายเป็ นสว่างขึ้นและจิตใจของเจ้าก็ชดั เจนขึ้น
เจ้ามามีสานึกรับรู ้บางอย่างเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่เป็ นจิตวิญญาณ และเจ้าสามารถแยกแยะว่าความคิดหนึ่งๆ
มาจากพระเจ้าหรื อจากซาตานได้อย่างช้าๆ
สิ่งบางสิ่งทาให้เจ้าต่อต้านพระเจ้าและเป็ นกบฏต่อพระเจ้าอย่างชัดเจน
หรื อหยุดเจ้าไม่ให้นาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิ สิ่งเหล่านี้ลว้ นมาจากซาตาน สิ่งบางสิ่งก็ไม่ปรากฏ
และเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรในชัว่ ขณะนั้น หลังจากนั้น
เจ้าสามารถเห็นการสาแดงของสิ่งดังกล่าวและจากนั้นจึงดาเนินการแยกแยะ
หากเจ้าสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดมาจากซาตานและสิ่งใดกากับโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ถูกชักนาให้หลงเจิน่ ได้โดยง่ายในประสบการณ์ของเจ้า บางครั้ง
เมื่อสภาพเงื่อนไขของเจ้าไม่สู้ดี เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีความคิดบางอย่างทีน่ าเจ้าออกจากสภาวะนิ่งเฉยของเจ้า
นี่แสดงว่าแม้เมื่อสภาพเงื่อนไขของเจ้าไม่น่าพอใจ
ความคิดบางประการของเจ้าก็ยงั คงสามารถมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ ซึ่งไม่ใช่ในกรณีที่เมื่อเจ้านิ่งเฉย
ความคิดทั้งหมดของเจ้าถูกส่งมาโดยซาตาน หากนั่นเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถเปลี่ยนผ่านมาสู่สภาวะในเชิงบวกได้เมื่อใด? เมื่อได้นิ่งเฉยมาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงมอบโอกาสแก่เจ้าให้ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พระองค์ทรงสัมผัสเจ้าและทรงนาเจ้าออกจากสภาวะนิ่งเฉย
เมื่อรู ้ว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คืออะไรและงานของซาตานคืออะไร
เจ้าก็สามารถเปรี ยบเทียบสิ่งเหล่านี้กบั สภาวะของตัวเจ้าเองในระหว่างประสบการณ์ของเจ้า
และกับประสบการณ์ของตัวเจ้าเอง และในหนทางนี้
จะมีความจริ งอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในประสบการณ์ของเจ้า
เมื่อได้เข้าใจความจริ งเหล่านี้เกี่ยวกับหลักธรรมแล้ว เจ้าจะสามารถเชี่ยวชาญสภาวะที่แท้จริ งของเจ้าได้
เจ้าจะสามารถแยกความแตกต่างท่ามกลางผูค้ นและเหตุการณ์ท้งั หลาย
และเจ้าจะไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมากมายในการได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แน่นอนว่า
นี่ข้ นึ อยู่กบั แรงจูงใจของเจ้าที่ถูกต้องและกับความเต็มใจของเจ้าที่จะแสวงหาและปฏิบตั ิ ภาษาเช่นนี้ —
ภาษาซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักธรรม—ควรมีส่วนสาคัญในประสบการณ์ของเจ้า เมื่อปราศจากสิ่งนี้
ประสบการณ์ของเจ้าจะเต็มไปด้วยการเข้าแทรกแซงของซาตานและความรู ้ที่โง่เขลา
หากเจ้าไม่เข้าใจว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างไร
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าจะเข้าสู่ได้อย่างไร และหากเจ้าไม่เข้าใจว่าซาตานทางานอย่างไร
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าจะระมัดระวังกับแต่ละก้าวที่เจ้าเดินได้อย่างไร
ผูค้ นควรเข้าใจทั้งว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างไรและซาตานทางานอย่างไร
ทั้งคู่เป็ นส่วนที่ขาดไม่ได้ของประสบการณ์ของผูค้ น
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานของซาตาน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติรวมแง่มุมใดไว้บา้ งหรื อ? ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก สานึกรับรู ้ มโนธรรม
และบุคลิกลักษณะ หากเจ้าสามารถสัมฤทธิ์ความปกติในแต่ละด้านเหล่านี้
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเจ้าก็จะขึ้นถึงระดับมาตรฐาน เจ้าควรมีสภาพเหมือนในความเป็ นมนุษย์ปกติ
เจ้าควรดูละม้ายผูเ้ ชื่อในพระเจ้า เจ้าไม่จาเป็ นต้องสัมฤทธิ์ผลมากจนเกินไปหรือมีส่วนข้องเกีย่ วในการทูต
เจ้าแค่ตอ้ งเป็ นมนุษย์ปกติที่มีสานึกรับรู ้ของบุคคลปกติ เพื่อให้สามารถมองเห็นทะลุสิ่งทั้งหลายได้
และอย่างน้อยก็ดูเหมือนมนุษย์ปกติคนหนึ่ง นั่นก็จะเพียงพอแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พึงกาหนดจากเจ้าในวันนี้อยูภ่ ายในขอบเขตความสามารถของเจ้า
นี่ไม่ใช่กรณีของการบังคับให้ทาอะไรที่เหลือบ่ากว่าแรงเลย
จะไม่มีการพูดคาที่ไร้ประโยชน์หรือการทางานที่ไร้ประโยชน์ที่ดาเนินการกับเจ้า
ความน่าเกลียดทั้งหมดที่แสดงออกหรือเผยออกมาในชีวิตของเจ้าต้องถูกกาจัดทิ้งไป
พวกเจ้าได้ถูกทาให้เสื่อมทรามโดยซาตานและปริ่ มไปด้วยพิษของซาตาน
ทั้งหมดที่ขอจากเจ้าคือการกาจัดอุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานนี้ออกไป
เจ้าไม่ได้กาลังถูกขอให้กลายมาเป็ นบุคคลสาคัญในตาแหน่งสูง หรื อเป็ นบุคคลยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียง
นั่นไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย งานที่ปฏิบตั ิในตัวพวกเจ้าคานึงถึงสิ่งที่มีอยู่โดยเนื้อแท้ในตัวพวกเจ้า
สิ่งที่เราขอจากผูค้ นนั้นมีขีดจากัดอยู่ หากผูค้ นในวันนี้ท้งั หมดถูกขอให้ปฏิบตั ิตวั เหมือนอย่างข้าราชการ—
ฝึ กฝนการพูดในน้ าเสียงของข้าราชการ ฝึ กสอนให้พูดในลักษณะของข้าราชการตาแหน่งสูง
หรื อฝึ กฝนการแสดงความรู ้สึกนึกคิดของพวกเขาในน้ าเสียงและลักษณะอย่างนักเขียนเรี ยงความและนักเขียนนว
นิยาย—นี่ก็จะไม่ได้ประโยชน์ มันไม่สามารถทาได้ จากขีดความสามารถของพวกเจ้า
อย่างน้อยเจ้าควรสามารถพูดด้วยสติปัญญาและไหวพริ บ
และอธิบายสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่ชดั เจนและจับใจความได้
นั่นคือทั้งหมดที่ตอ้ งมีเพื่อให้ตอบสนองข้อพึงประสงค์ที่ตอ้ งการ อย่างน้อยที่สุด
หากเจ้าได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและสานึกรับรู ้ นัน่ ก็จะเพียงพอแล้ว
สิ่งที่สาคัญที่สุดในตอนนี้คือการปลดทิ้งอุปนิสัยเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานของเจ้า
เจ้าต้องปลดทิง้ ความน่าเกลียดที่สาแดงอยู่ในตัวเจ้า
เจ้าจะสามารถพูดถึงสานึกรับรู ้สูงสุดและความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกสูงสุดได้อย่างไรหากเจ้าไม่ปลดทิ้งสิ่งเหล่านี้ไ
ป? ผูค้ นมากมายนั้น เมื่อเห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนไป ก็ขาดพร่ องความถ่อมใจหรื อความอดทนใดๆ
และพวกเขาอาจไม่มีความรักหรื อจริยวัตรอย่างวิสุทธิชนใดๆ ด้วยเช่นกัน ผูค้ นเช่นนั้นช่างไร้สาระยิง่ นัก!
พวกเขามีสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติแม้เพียงสักเสี้ยวหรื อไม่? พวกเขามีคาพยานใดๆ ที่จะกล่าวถึงหรื อไม่?

พวกเขาไร้ซ่ึงสานึกรับรู ้และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกอย่างถึงที่สุด
แน่นอนว่าจาเป็ นต้องมีการแก้ไขบางแง่มุมในการปฏิบตั ิของผูค้ นที่เบี่ยงเบนและผิดพลาดไป ตัวอย่างเช่น
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณอันเข้มงวดก่อนหน้านี้ของพวกเขา และรู ปลักษณ์ที่มึนชาและโง่ท่มึ ของพวกเขา—
ทั้งหมดนี้ตอ้ งได้รับการเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการปล่อยให้เจ้ากลายมาเป็ นเหลวแหลกหรื อปล่อยตัวไปในเนื้อหนังและพูดอะไ
รต่ออะไรไปตามที่เจ้าต้องการ เจ้าต้องไม่พูดพล่อยๆ
การใช้วาทะและการประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์ปกติคนหนึ่งคือการพูดจาอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กนั พูดว่า “ใช่”
เมื่อเจ้าหมายความว่า “ใช่” และ “ไม่” เมื่อเจ้าหมายความว่า “ไม่” จงยึดติดกับข้อเท็จจริ งและพูดอย่างเหมาะสม
ไม่หลอกลวง ไม่โกหก
ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขีดจากัดที่บุคคลปกติสามารถไปถึงได้ในด้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั
หากไม่เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความเป็ นจริงได้
ตัดตอนมาจาก “การยกระดับขีดความสามารถเป็ นไปเพื่อการรับความรอดของพระเจ้าไว้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 448
อันที่จริ ง ผลการปฏิบตั ิงานของมนุษย์เป็ นความสาเร็จลุล่วงทั้งหมดที่มีอยู่โดยธรรมชาติในตัวมนุษย์ กล่าวคือ
ทั้งหมดที่เป็ นไปได้สาหรับมนุษย์ เป็ นเวลานี้เองที่หน้าที่ของเขาได้กระทาให้ลุล่วงแล้ว ข้อบกพร่ องต่างๆ
ของมนุษย์ในระหว่างการปรนนิบตั ิของเขาจะค่อยๆ
ลดลงผ่านประสบการณ์ที่กา้ วหน้าและกระบวนการการก้าวผ่านการพิพากษาของเขา-ข้อบกพร่ องต่างๆ
เหล่านี้ขดั ขวางหรื อส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของมนุษย์
พวกผูท้ ี่หยุดรับใช้หรื อยอมแพ้และถอยกลับเพราะกลัวว่าอาจมีขอ้ บกพร่ องในการรับใช้ของพวกเขานั้นขี้ขลาดที่
สุดของคนทั้งหมด
หากผูค้ นไม่สามารถแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาควรจะแสดงออกในระหว่างการปรนนิบตั ิหรือการสัมฤทธิ์สิ่งที่เป็
นไปได้โดยธรรมชาติสาหรับพวกเขา แต่กลับเล่นไปเรื่ อยเปื่ อยและเสแสร้งแสดงท่าทาง
พวกเขาก็ได้สูญเสียภารกิจที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรมี ผูค้ นเช่นนี้เป็ นสิ่งที่รู้จกั กันว่าเป็ น
“คนที่มีคุณภาพปานกลาง” พวกเขาเป็ นขยะที่ไร้ประโยชน์
ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถถูกเรี ยกอย่างเหมาะสมว่าสิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้อย่างไร?
พวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เสื่อมทรามซึ่งสุกใสที่ดา้ นนอกแต่เน่าเสียที่ดา้ นในหรอกหรื อ?
หากมนุษย์คนหนึ่งเรี ยกตัวเองว่าพระเจ้า แต่ไร้ความสามารถที่จะแสดงออกถึงการมีเทวสภาพ
ทางานของพระเจ้าพระองค์เอง หรื อเป็ นตัวแทนของพระเจ้า ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเขาไม่ใช่พระเจ้า
เพราะเขาไม่มีแก่นแท้ของพระเจ้า และสิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถสัมฤทธิ์ได้โดยธรรมชาติไม่ดารงอยู่ในตัวเขา
หากมนุษย์สูญเสียสิ่งที่เขาสามารถบรรลุได้โดยธรรมชาติ เขาก็จะไม่สามารถถูกพิจารณาว่าเป็ นมนุษย์อกี ต่อไป
และเขาก็จะไม่มีค่าพอที่จะยืนหยัดเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและรับใช้พระองค์
ยิ่งไปกว่านั้น เขาไม่มีค่าพอที่จะรับพระคุณของพระเจ้าหรื อรับการปกป้อง คุม้ ครอง
และทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
หลายคนที่ได้สูญเสียความไว้วางใจของพระเจ้ายังคงสูญเสียพระคุณของพระเจ้าต่อไป
พวกเขาไม่เพียงไม่ดูหมิ่นการประพฤติผิดของพวกเขาเท่านั้น
แต่พวกเขายังเผยแพร่ แนวคิดที่ว่าหนทางของพระเจ้านั้นไม่ถูกต้องอย่างโจ่งแจ้ง
และบรรดาผูท้ ี่เป็ นกบฏถึงกับปฏิเสธการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
ผูค้ นเช่นนี้ที่มีความเป็ นกบฏมากเช่นนี้จะสามารถมีสิทธิ์ได้ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขานั้นเป็ นกบฏอย่างยิ่งต่อพระเจ้าและเป็ นหนี้พระองค์มากมาย
แต่พวกเขาหันหลังกลับและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุ นแรงว่าพระเจ้าผิด
มนุษย์ชนิดนี้จะสามารถมีค่าพอที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้อย่างไร?

นี่ไม่ใช่เหตุเริ่ มต้นที่จะนาไปสู่การถูกกาจัดและลงโทษหรอกหรือ?
ผูค้ นที่ไม่ได้ทาหน้าที่ของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้านั้นมีความผิดอยู่แล้วต่ออาชญากรรมอันชัว่ ร้ายที่
สุด ซึ่งแม้แต่ความตายก็เป็ นการลงโทษที่ไม่เพียงพอ
แต่พวกเขาก็ยงั มีหน้ามาโต้เถียงกับพระเจ้าและเทียบตัวพวกเขากับพระองค์
อะไรคือมูลค่าของการทาให้ผูค้ นเช่นนี้เพียบพร้อม? เมือ่ ผูค้ นล้มเหลวในการทาให้หน้าที่ของพวกเขาลุล่วง
พวกเขาควรรู ้สึกผิดและเป็ นหนี้ พวกเขาควรจะดูหมิ่นความอ่อนแอและความไร้ประโยชน์ของพวกเขา
การเป็ นกบฏและความเสื่อมทรามของพวกเขา และยิง่ ไปกว่านั้น ควรจะมอบชีวิตของพวกเขาให้กบั พระเจ้า
เมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างซึ่งรักพระเจ้าอย่างแท้จริง
และมีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่มีค่าพอที่จะได้ชื่นชมกับพระพรและพระสัญญาของพระเจ้า
และได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ แล้วส่วนใหญ่ของพวกเจ้านั้นล่ะ?
พวกเจ้าจะปฏิบตั ิต่อพระเจ้าที่ทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าอย่างไร?
พวกเจ้าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเจ้าเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์อย่างไร?
พวกเจ้าได้ทาทุกสิ่งที่เจ้าได้ถูกเรี ยกให้ทาโดยถึงกับต้องสละแม้แต่ชีวิตของเจ้าเองแล้วหรื อยัง?
พวกเจ้าได้พลีอุทิศอะไรไปบ้าง? พวกเจ้าไม่ได้รับมากมายจากเราแล้วหรอกหรือ?
พวกเจ้าสามารถแยกแยะได้หรือไม่? พวกเจ้าจงรักภักดีต่อเราเพียงใด? พวกเจ้าได้รับใช้เราอย่างไร?
แล้วทุกสิ่งที่เราได้ประทานให้พวกเจ้าและได้ทาเพื่อพวกเจ้านั้นเล่า?
พวกเจ้าได้ทาการประเมินทุกอย่างไว้แล้วหรื อยัง?
พวกเจ้าทั้งหมดได้ตดั สินและเปรี ยบเทียบการนี้กบั มโนธรรมน้อยนิดที่พวกเจ้ามีอยู่ในตัวพวกเจ้าแล้วหรื อยัง?
ใครคือผูท้ ี่คาพูดและการกระทาของพวกเจ้าสามารถมีค่าพอกับเขา?
เป็ นไปได้ไหมว่าการพลีอุทิศเพียงน้อยนิดของพวกเจ้านั้นมีค่าพอสาหรับทุกสิ่งที่เราได้ประทานให้พวกเจ้า?
เราไม่มีทางเลือกอืน่ ใดและได้อุทิศตนอย่างสุดหัวใจให้พวกเจ้ามานานแล้ว
แต่พวกเจ้ายังคงเก็บงาเจตนาชัว่ ร้ายไว้และมีความไม่เต็มใจต่อเรา นั่นคือขอบข่ายหน้าที่ของพวกเจ้า
ภารกิจเพียงอย่างเดียวของพวกเจ้า มันไม่ได้เป็ นอย่างนั้นหรอกหรื อ?
พวกเจ้าไม่รู้หรื อว่าพวกเจ้าได้ลม้ เหลวอย่างสิ้นเชิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง?
พวกเจ้าจะสามารถถูกพิจารณาว่าเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้อย่างไร?
มันไม่ชดั เจนสาหรับพวกเจ้าหรอกหรื อว่าพวกเจ้ากาลังแสดงออกและดารงชีวิตตามอะไร?
พวกเจ้าได้ลม้ เหลวในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเจ้าให้ลุล่วง
แต่พวกเจ้าพยายามที่จะได้รับความอดกลั้นและพระคุณอันไพบูลย์ของพระเจ้า
พระคุณเช่นนี้ไม่ได้ถูกตระเตรี ยมไว้สาหรับคนที่ไร้ค่าและต่าช้าเช่นพวกเจ้า

แต่ถูกตระเตรี ยมไว้สาหรับพวกที่ไม่ขออะไรและพลีอุทิศด้วยความยินดี ผูค้ นเช่นพวกเจ้า
คนที่มีคุณภาพปานกลางเช่นนี้ ไม่มีค่าพออย่างที่สุดที่จะได้ชื่นชมกับพระคุณแห่งสวรรค์
มีแต่ความยากลาบากและการลงโทษที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นที่จะไปกับพวกเจ้าทุกวัน!
หากพวกเจ้าไม่สามารถสัตย์ซื่อต่อเรา ชะตากรรมของพวกเจ้าก็จะเป็ นชะตากรรมแห่งความทุกข์
หากเจ้าไม่สามารถรับผิดชอบต่อถ้อยคาของเราและงานของเรา
บทอวสานของพวกเจ้าก็จะเป็ นบทอวสานแห่งการลงโทษ พระคุณ พระพร
และชีวิตอันวิเศษของอาณาจักรทั้งหมดนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับพวกเจ้า
นี่คือจุดจบที่พวกเจ้าสมควรได้พบและเป็ นผลสืบเนื่องจากการกระทาของพวกเจ้าเอง!
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ไม่เพียงแต่พวกทีไ่ ม่รู้เท่าทันและโอหังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น
พวกเขายังยืน่ มือของพวกเขาออกไปหาพระคุณราวกับว่าสิ่งที่พวกเขาร้องขอนั้นเป็ นสิง่ ซึ่งสมควรได้รับ
และหากพวกเขาไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาร้องขอ พวกเขาก็จะกลับกลายเป็ นสัตย์ซื่อน้อยลงไปทุกที
ผูค้ นเช่นนี้จะสามารถถือว่ามีเหตุผลได้อย่างไร? พวกเจ้ามีขีดความสามารถต่าและไร้เหตุผล
ไม่สามารถอย่างสิ้นเชิงที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ที่พวกเจ้าควรจะทาให้ลุล่วงในระหว่างพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดกา
ร มูลค่าของพวกเจ้าได้ตกฮวบลงแล้ว
ความล้มเหลวของพวกเจ้าในการตอบแทนเราสาหรับการแสดงพระคุณเช่นนี้ต่อพวกเจ้าเป็ นการกระทาที่เป็ นกบ
ฏอย่างที่สุด ซึ่งเพียงพอที่จะประณามพวกเจ้าและแสดงให้เห็นถึงความขี้ขลาด ความไร้สามารถ ความต่าช้า
และความไร้ค่าของพวกเจ้า อะไรให้สิทธิ์พวกเจ้ายื่นมือออกไปอยู่อย่างนั้น?
การที่พวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลืองานของเราแม้แต่นอ้ ย ไร้ความสามารถที่จะจงรักภักดี
และไร้ความสามารถที่จะยืนหยัดเป็ นพยานให้เราได้น้ นั คือการประพฤติผิดและความล้มเหลวของพวกเจ้า
แต่พวกเจ้ากลับโจมตีเรา เล่าความเท็จเกี่ยวกับเรา และพร่ าบ่นว่าเราไม่ชอบธรรมแทน
นี่หรื อคือสิ่งที่ประกอบกันเป็ นความจงรักภักดีของพวกเจ้า?
นี่หรื อคือสิ่งนี้ประกอบกันเป็ นความรักของพวกเจ้า? มีงานอืน่ นอกเหนือจากนี้ไหมที่พวกเจ้าสามารถทาได้?
พวกเจ้าได้มีส่วนช่วยในงานทั้งหมดที่ทาเสร็จไปแล้วอย่างไร? พวกเจ้าได้สละไปมากเท่าใด?
เราได้แสดงให้เห็นถึงความอดกลั้นสูงยิ่งโดยไม่โทษพวกเจ้า แต่พวกเจ้าก็ยงั คงยกข้ออ้างอย่างน่าไม่อายต่อเรา
และพร่ าบ่นเกี่ยวกับเราเป็ นการส่วนตัว พวกเจ้ามีร่องรอยของความเป็ นมนุษย์แม้เพียงน้อยนิดหรื อไม่?
แม้ว่าหน้าที่ของมนุษย์จะถูกแปดเปื้ อนโดยความรูส้ ึกนึกคิดของมนุษย์และมโนคติที่หลงผิดของเขา
แต่เจ้าต้องทาหน้าที่ของเจ้าและแสดงความจงรักภักดีของเจ้า มลทินต่างๆ
ในงานของมนุษย์คือประเด็นของขีดความสามารถของเขา เพราะเหตุว่า หากมนุษย์ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา
ก็แสดงให้เห็นความเป็ นกบฏของเขา ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
ระหว่างหน้าที่ของมนุษย์กบั การที่เขาจะได้รับพระพรหรื อถูกสาปแช่งหรื อไม่
หน้าที่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะทาให้ลุล่วง มันเป็ นวิชาชีพที่สวรรค์ส่งมาของเขา และไม่ควรขึ้นอยู่กบั การตอบแทน
สภาพเงื่อนไขต่างๆ หรื อเหตุผล เมื่อนั้นเท่านั้นที่เขากาลังทาหน้าที่ของเขา
การได้รับพระพรคือเมื่อใครบางคนได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและได้ชื่นชมกับพระพรของพระเจ้าหลังไ
ด้รับประสบการณ์กบั การพิพากษา
การถูกสาปแช่งคือเมื่ออุปนิสัยของใครบางคนไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั การตีสอน
และการพิพากษาแล้ว

คือตอนที่พวกเขาไม่ได้รับประสบการณ์กบั การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแต่ถูกลงโทษ
แต่ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับพระพรหรือถูกสาปแช่งก็ตาม สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรปฏิบตั ิหน้าทีข่ องพวกเขาให้ลุล่วง
ทาสิ่งที่ควรจะทา และทาสิ่งที่พวกเขาสามารถทาได้ นี่เป็ นสิ่งทีน่ ้อยที่สุดที่บุคคลคนหนึ่ง
บุคคลซึ่งไล่ตามเสาะหาพระเจ้า ควรทา เจ้าไม่ควรทาหน้าที่ของเจ้าเพียงเพื่อให้ได้รับพระพรเท่านั้น
และเจ้าไม่ควรปฏิเสธที่จะกระทาเพราะกลัวถูกสาปแช่ง เราขอบอกสิ่งเดียวนี้กบั พวกเจ้า:
การปฏิบตั ิหน้าที่ของมนุษย์คือสิ่งที่เขาควรทา และหากเขาไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาได้
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือความเป็ นกบฏของเขา โดยผ่านทางกระบวนการของการทาหน้าที่ของเขา มนุษย์ค่อยๆ
เปลี่ยนไป และโดยผ่านทางกระบวนการนี้ เขาแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของเขา ด้วยเหตุน้ี
ยิ่งเจ้าสามารถทาหน้าที่ของเจ้าได้มากเท่าใด เจ้าก็จะได้รับความจริ งมากขึ้นเท่านั้น
และการแสดงออกของเจ้าก็จะยิ่งกลายเป็ นจริงมากขึ้นเท่านั้น
พวกที่เพียงแต่เสแสร้งทาไปอย่างพอเป็ นพิธีในการทาหน้าที่ของพวกเขาและไม่แสวงหาความจริ งจะถูกกาจัดใน
ท้ายที่สุด เพราะผูค้ นเช่นนี้ไม่ได้ทาหน้าที่ของพวกเขาในการปฏิบตั ิความจริ ง
และไม่ปฏิบตั ิความจริ งในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาให้ลลุ ่วง
พวกเขาคือพวกที่ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลงและจะถูกสาปแช่ง
ไม่เพียงแต่การแสดงออกของพวกเขาไม่บริ สุทธิ์เท่านั้น แต่ทุกสิ่งที่พวกเขาแสดงออกนั้นชัว่ ร้าย
ตัดตอนมาจาก “ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากเจ้าไม่มีความรู ้ใดๆ เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าก็จะไม่รู้ว่าจะร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างไร
หากเจ้าไม่รู้จกั หลักการแห่งพระราชกิจของพระเจ้า และไม่ตระหนักรู ้ว่าซาตานทางานกับมนุษย์อย่างไร
เจ้าก็จะไม่มีเส้นทางที่จะปฏิบตั ิ
การไล่ตามเสาะหาอันแรงกล้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ทาให้พวกเจ้าสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
หนทางแห่งการได้รับประสบการณ์เช่นนั้นก็เหมือนหนทางของลอว์เรนซ์ กล่าวคือ
ไม่ทาการแยกแยะอะไรทั้งสิ้น และเพ่งไปที่ประสบการณ์เท่านั้น
ไม่ตระหนักรูโ้ ดยสิ้นเชิงว่าอะไรคืองานของซาตาน อะไรคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มนุษย์อยู่ในสภาวะเช่นไรยามปราศจากการทรงสถิตของพระเจ้า
และประชากรประเภทไหนที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์จะทาให้มีความเพียบพร้อม
หลักการอะไรที่ควรถูกนามาใช้เมื่อจัดการกับผูค้ นชนิดต่างๆ
จะจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าในปัจจุบนั ได้อย่างไร จะรูพ้ ระอุปนิสยั ของพระเจ้าได้อย่างไร
และพระเมตตา พระบารมี กับความชอบธรรมของพระเจ้าถูกเล็งไปที่ผคู้ น รู ปการณ์แวดล้อม และวัยใด—
ลอว์เรนซ์ไม่มีการแยกแยะใดๆ ในสิ่งเหล่านี้เลย
หากผูค้ นไม่มีวิสยั ทัศน์เชิงซ้อนเป็ นดังรากฐานสาหรับประสบการณ์ของพวกเขา
เช่นนั้นแล้วชีวิตก็จะเป็ นไปไม่ได้ และการได้รับประสบการณ์ก็ยงิ่ เป็ นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่
พวกเขาสามารถนบนอบและสู้ทนทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปอย่างโง่เขลา
ผูค้ นเช่นนั้นยากยิง่ ที่จะทาให้มีความเพียบพร้อม อาจกล่าวได้ว่าหากเจ้าไม่มีวิสัยทัศน์อะไรตามที่กล่าวมาข้างต้น
นี่ย่อมเป็ นข้อพิสูจน์ที่มากพอว่า เจ้านั้นเป็ นคนปัญญาทึบ เจ้าเป็ นเหมือนเสาเกลือที่ต้งั อยู่ในอิสราเอลเสมอ
ผูค้ นเช่นนี้ไร้ประโยชน์ ไม่ได้เรื่อง! ผูค้ นบางคนเอาแต่นบนอบอย่างหูหนวกตาบอดเท่านั้น
พวกเขารู ้จกั ตัวเองเสมอ และใช้วิถีของพวกเขาเองเสมอในการวางตนเมือ่ จัดการกับเรื่ องใหม่ๆ
หรื อไม่พวกเขาก็ใช้ “ปัญญา” จัดการกับเรื่ องสัพเพเหระที่ไม่คู่ควรกับการกล่าวถึง ผูค้ นเช่นนั้นขาดการแยกแยะ
และเหมือนกับว่าธรรมชาติของพวกเขานั้นคือการยอมตนให้ถูกค่อนแคะ และพวกเขาก็เป็ นเหมือนเดิมเสมอ
พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผูค้ นเช่นนั้นคือคนโง่ที่ขาดแม้กระทัง่ การแยกแยะแม้เพียงเล็กน้อย
พวกเขาไม่เคยพยายามที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อรู ปการณ์แวดล้อมหรื อผูค้ นที่แตกต่างกัน
ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีประสบการณ์
เราเคยพบเห็นผูค้ นบางคนที่ถูกมัดอยู่กบั ความรู ้เกี่ยวกับตัวเองมากเสียจนเมื่อเผชิญกับผู้คนทีถ่ ูกงานของพวกวิญ
ญาณชัว่ ครอบงา พวกเขาก็กม้ หัวและสารภาพบาปของพวกเขา ไม่กล้าที่จะยืนขึ้นและประณามคนพวกนั้น
และเมื่อเผชิญหน้ากับพระราชกิจซึ่งเป็ นที่ประจักษ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเชื่อฟัง

พวกเขาเชื่อว่าพวกวิญญาณชัว่ ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วย
และไม่มีความกล้าแม้แต่น้อยที่จะยืนขึ้นและต้านทานพวกมัน ผูค้ นเช่นนี้นาความอับอายมาสู่พระเจ้า
และไม่สามารถแบกรับพระภาระอันหนักอึ้งของพระองค์ได้โดยสิ้นเชิง คนเขลาแบบนี้ไม่ทาการแยกแยะใดๆ
ฉะนั้น หนทางแห่งการได้รับประสบการณ์เช่นนั้นสมควรถูกกวาดล้าง
เพราะนั่นไม่เหมาะแก่การครอบครองในสายพระเนตรของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยประสบการณ์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในกระแสปัจจุบนั ทุกคนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งมีโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นหนุ่มสาวหรื อคนสูงวัย
ตราบที่พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาและเคารพพระองค์
พวกเขาก็สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้
พระเจ้าทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมโดยสอดคล้องกับหน้าที่ของพวกเขาซึ่งแตกต่างกันไป
ดังนั้นตราบที่เจ้าทุ่มเทพละกาลังทั้งหมดของเจ้า และนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าก็สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้ ณ ปัจจุบนั
ไม่มีพวกเจ้าคนใดเลยที่มีความเพียบพร้อม บางครั้งเจ้ามีความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้หนึ่งอย่าง
และบางครั้งก็ได้ถึงสองอย่าง แค่ตราบใดที่เจ้าทาจนถึงที่สุดเพื่อที่จะสละตัวเจ้าเพื่อพระเจ้า
เจ้าก็จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้ในท้ายที่สุด
คนหนุ่มสาวมีปรัชญาการใช้ชีวิตไม่มากนัก และพวกเขาขาดสติปัญญาและความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก
พระเจ้าทรงมาเพื่อทาให้สติปัญญาและความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์มคี วามเพียบพร้อม
พระวจนะของพระองค์เติมเต็มส่วนที่พวกเขาขาด อย่างไรก็ตาม อุปนิสัยของคนหนุ่มสาวไม่มนั่ คง
และต้องได้รับการแปลงสภาพโดยพระเจ้า
ผูค้ นหนุ่มสาวมีมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาน้อยกว่าและมีปรัชญาการใช้ชีวิตน้อยกว่า
พวกเขาคานึงถึงทุกสิ่งทุกอย่างในรู ปแบบเรี ยบง่าย และการพิจารณาไตร่ ตรองของพวกเขาก็ไม่ซับซ้อน
นี่คือส่วนของความเป็ นมนุษย์ของพวกเขาที่ยงั ไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ าง และเป็ นส่วนที่น่าชมเชย อย่างไรก็ตาม
ผูค้ นหนุ่มสาวยังไม่รู้เท่าทันและขาดสติปัญญา
นี่คือสิ่งที่จาเป็ นต้องได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าจะทาให้พวกเจ้าสามารถมีพฒั นาการในการหยัง่ รู ้
เจ้าจะมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆ มากมายทางฝ่ ายจิตวิญญาณได้อย่างชัดเจน และค่อยๆ
กลายเป็ นคนที่เหมาะสมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ พี่น้องชายหญิงสูงวัยก็มีหน้าที่ของเขาเองที่ตอ้ งปฏิบตั ิเช่นกัน
และพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขา
พี่น้องชายหญิงสูงวัยก็มีแง่มมุ ทั้งที่น่าพึงปรารถนาและที่ไม่น่าพึงปรารถนาด้วยเช่นกัน
พวกเขามีปรัชญาการใช้ชีวิตมากกว่า และมีมโนคติที่หลงผิดทางศาสนามากกว่า
พวกเขายึดติดอยู่กบั ธรรมเนียมปฏิบตั ิมากมายที่เคร่ งครัดตายตัวในการกระทาของพวกเขา เช่น
การชื่นชอบกฎระเบียบที่พวกเขานามาประยุกต์ใช้ในชีวิตโดยอัตโนมัติและไม่มีการยืดหยุ่น
นี่คือแง่มุมที่ไม่น่าพึงปรารถนา อย่างไรก็ตาม

บรรดาพี่น้องชายหญิงสูงวัยเหล่านี้ยงั คงตั้งอยู่ในความสงบและมัน่ คงไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตาม
พวกเขามีอุปนิสัยที่หนักแน่นมัน่ คง และพวกเขาไม่มีอารมณ์รุนแรงแบบที่ไม่สามารถคาดเดาได้
พวกเขาอาจยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ช้ากว่า แต่ถึงกระนั้น นี่กไ็ ม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดหลัก
ตราบที่พวกเจ้าสามารถนบนอบได้ ตราบที่เจ้าสามารถยอมรับพระวจนะในสมัยปัจจุบนั ของพระเจ้าได้
และไม่มวั แต่พินิจพิเคราะห์พระวจนะของพระเจ้า ตราบที่เจ้าเป็ นกังวลอยู่แต่กบั การนบนอบและการติดตาม
และไม่ตดั สินพระวจนะของพระเจ้า หรื อเก็บงาความคิดที่ไม่ดีอื่นๆ เกี่ยวกับพระวจนะเอาไว้โดยเด็ดขาด
ตราบที่เจ้ายอมรับพระวจนะของพระองค์และนาไปปฏิบตั ิ—ครั้นเจ้าปฏิบตั ิตามสภาพเงื่อนไขต่างๆ
เหล่านี้ได้แล้วไซร้ เจ้าก็สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
ไม่ว่าเจ้าจะเป็ นพี่น้องชายหญิงหนุม่ สาวหรื อสูงวัย เจ้ารู ้หน้าที่ที่เจ้าควรจะปฏิบตั ิ
บรรดาผูท้ ี่ยงั เยาว์วยั ไม่โอหังทะนงตน บรรดาผูท้ ี่อาวุโสกว่าไม่นิ่งเฉยหรื อถอยหลังเข้าคลอง ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขามีความสามารถที่จะใช้จุดแข็งของกันและกันเพือ่ เติมเต็มจุดด้อยของพวกเขาได้
และพวกเขาสามารถปรนนิบตั ิซ่งึ กันและกันได้โดยไม่มีอคติต่อกัน
สะพานมิตรภาพสร้างขึ้นระหว่างพีน่ ้องชายหญิงหนุ่มสาวและพี่น้องชายหญิงสูงวัย
และเป็ นเพราะความรักของพระเจ้า พวกเจ้าจึงสามารถเข้าใจกันและกันได้ดียงิ่ ขึ้น
พี่น้องชายหญิงที่หนุ่มสาวกว่าไม่ดูแคลนพี่น้องชายหญิงที่สูงวัยกว่า
และพี่น้องชายหญิงที่สูงวัยกว่าไม่ถือตนว่าเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ นี่ไม่ใช่ความร่ วมมืออันกลมเกลียวหรอกหรื อ?
หากพวกเจ้าทุกคนมีความแน่วแน่เช่นนี้แล้ว
เมื่อนั้นน้ าพระทัยของพระเจ้าก็จะสาเร็จลุล่วงในคนรุ่ นของพวกเจ้าอย่างแน่นอน
ตัดตอนมาจาก “ต่อทุกคนที่กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในภายภาคหน้า การที่เจ้าจะได้รับพระพรหรื อถูกสาปแช่งจะตัดสินบนพื้นฐานการกระทา
และพฤติกรรมของพวกเจ้าในวันนี้ หากเจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ก็ตอ้ งเป็ นตอนนี้เลยในยุคสมัยนี้ จะไม่มีอีกโอกาสแล้วในอนาคต
พระเจ้าทรงต้องประสงค์อย่างแท้จริงที่จะให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อมในตอนนี้
และนี่ไม่ใช่การพูดตามธรรมเนียม ในภายภาคหน้า ไม่ว่าการทดสอบอะไรจะตกมาถึงเจ้า
ไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น หรื อเจ้าต้องประสบกับความวิบตั ิใด
พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อม นี่คือข้อเท็จจริงอันแน่นอนและไม่อาจโต้แย้งได้
สิ่งนี้สามารถมองเห็นได้จากที่ไหนหรื อ?
สามารถมองเห็นได้จากข้อเท็จจริ งที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าตลอดหลายยุคหลายชัว่ อายุคนไม่เคยบรรลุความสูง
ส่งอันยิ่งใหญ่เช่นในปัจจุบนั นี้ พระวจนะของพระเจ้าได้เข้าสู่อาณาจักรสูงสุด
และพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติในปัจจุบนั นั้นไม่เคยมีการเกิดขึ้นมาก่อน
แทบไม่มีใครจากคนรุ่ นต่างๆ ที่ผ่านมาได้เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ แม้แต่ในยุคของพระเยซู
วิวรณ์ของยุคปัจจุบนั ก็ไม่ได้มีอยู่ พระวจนะที่ตรัสต่อพวกเจ้า สิ่งที่พวกเจ้าเข้าใจ และประสบการณ์ของพวกเจ้า
ล้วนไปถึงจุดสูงสุดจุดใหม่ ในท่ามกลางการทดสอบและการตีสอน พวกเจ้าก็ไม่จากไป
และนี่คือผลพิสูจน์พอเพียงว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้บรรลุความรุ่ งเรื องแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
นี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์มีความสามารถที่จะทาได้ หรื อเป็ นสิ่งที่มนุษย์รักษาไว้ แต่ทว่า
นี่คือพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง ด้วยเหตุน้ี จากความเป็ นจริ งหลายประการแห่งพระราชกิ จของพระเจ้า
สามารถมองเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
และพระองค์ทรงสามารถที่จะทาให้พวกเจ้าครบบริ บูรณ์อย่างแน่นอน
หากพวกเจ้ามีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในข้อนี้ และทาการค้นพบใหม่น้ี
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่รอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้าจะยอมให้พระเจ้าทรงทาให้เจ้าครบบริ บูรณ์ในยุคปัจจุบนั นี้เลย ด้วยเหตุน้ีเอง
พวกเจ้าแต่ละคนควรทาเต็มกาลังของเจ้า โดยไม่เก็บกักความพยายาม
เพื่อว่าเจ้าอาจได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ณ ตอนนี้ เจ้าต้องไม่ไปใส่ใจในสิ่งที่เป็ นลบ ก่อนอืน่ ขอให้หยุดและเลิกคานึงถึงสิ่งใดที่ทาให้เจ้ารู ้สึกในแง่ลบ
ขณะเจ้ากาลังรับมือกับกิจธุระต่างๆ จงทาด้วยหัวใจที่คน้ หาและรู ้สึกถึงหนทางของมันที่มงุ่ ไปข้างหน้า
และด้วยหัวใจที่นบนอบต่อพระเจ้า เมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าค้นพบความอ่อนแอภายในตัวเจ้า
แต่ไม่ปล่อยให้ความอ่อนแอนั้นควบคุมเจ้า และทั้งที่มีความอ่อนแอ ก็ยงั ปฏิบตั ิหน้าที่ที่เจ้าควรทา

ก็เท่ากับว่าเจ้าได้กา้ วบวกไปข้างหน้าหนึ่งก้าว ตัวอย่างเช่น
เจ้าผูเ้ ป็ นพี่น้องชายหญิงสูงวัยมีมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา กระนั้นเจ้าก็ยงั มีความสามารถที่จะอธิษฐาน
นบนอบ กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และขับร้องเพลงสรรเสริ ญได้…นี่หมายความว่า
เจ้าควรอุทิศตัวเองด้วยพละกาลังทั้งหมดที่เจ้ารวบรวมได้เพื่อทาสิ่งใดก็ตามที่เจ้ามีความสามารถที่จะทาได้
หน้าที่ใดก็ตามที่เจ้ามีความสามารถที่จะปฏิบตั ิได้ จงอย่าคอยอยู่อย่างนิ่งเฉย
การมีความสามารถที่จะทาให้พระเจ้าทรงสมดังพระทัยในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าคือก้าวแรก จากนั้น
ทันทีที่เจ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจความจริ ง และบรรลุการเข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้
เจ้าก็จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วโดยพระองค์
ตัดตอนมาจาก “ต่อทุกคนที่กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ทุกๆ คนที่ได้ตกลงใจแน่วแน่แล้วสามารถรับใช้พระเจ้าได้—แต่มนั จาต้องเป็ นว่า
เฉพาะบรรดาผูท้ ี่มอบทุกความใส่ใจต่อน้ าพระทัยพระเจ้าและเข้าใจน้ าพระทัยพระเจ้าเท่านั้น
จึงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์รับใช้พระเจ้า เราได้คน้ พบเรื่ องนี้ในหมูพ่ วกเจ้าว่า ผูค้ นมากมาย
เชื่อว่าตราบเท่าที่พวกเขาเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐเพื่อพระเจ้าอย่างมีศรัทธาแรงกล้า เดินไปตามถนนเพื่อพระเจ้า
สละตัวเองและยอมละวางสิ่งต่างๆ เพื่อพระเจ้า เป็ นต้น เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือการรับใช้พระเจ้า
ยิ่งมีผคู้ นเคร่งศาสนามากกว่านี้อีกที่เชื่อว่าการรับใช้พระเจ้าหมายถึงการวิ่งหัวหมุนไปทัว่ โดยมีพระคัมภีร์อยู่ในมื
อของพวกเขา ในการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐเรื่ องราชอาณาจักรแห่งสวรรค์
และการช่วยผูค้ นให้รอดโดยการทาให้พวกเขากลับใจและสารภาพบาป
ยังมีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาจานวนมากที่คิดว่าการรับใช้พระเจ้าประกอบไปด้วยการประกาศในโบสถ์หลังจากที่ได้
เสาะหาการศึกษาเล่าเรี ยนขั้นสูงและการฝึ กฝนในโรงเรี ยนสอนศาสนา
และการสอนผูค้ นผ่านการอ่านคัมภีร์ท้งั หลายของพระคัมภีร์ ยิง่ กว่านั้น
มีผูค้ นในภูมิภาคยากแค้นที่เชื่อว่าการรับใช้พระเจ้าหมายถึงการรักษาคนป่ วยและการขับไล่ปีศาจในหมู่พี่น้องชา
ยหญิงของตน หรื อการอธิษฐานให้กบั พวกเขา หรือการรับใช้พวกเขา ท่ามกลางพวกเจ้า
มีคนจานวนมากที่เชื่อว่าการรับใช้พระเจ้าหมายถึงการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า
การอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกๆ วัน รวมทั้งการไปเยี่ยมและการทางานในคริ สตจักรทุกหนทุกแห่ง
มีบรรดาพี่น้องชายหญิงคนอื่นๆ ที่เชื่อว่าการรับใช้พระเจ้าหมายถึงการไม่แต่งงานหรื อสร้างครอบครัวเลย
และการอุทิศทุ่มเทการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งสิ้นของตนแด่พระเจ้า ทว่ามีผคู้ นไม่มากนักที่รู้ว่า
อันที่จริ งแล้วการรับใช้พระเจ้านั้นหมายถึงอะไร แม้ว่าจะมีผคู้ นที่รับใช้พระเจ้ามากมายพอๆ
กับที่มีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าก็ตาม จานวนของบรรดาผูท้ ี่สามารถรับใช้ได้โดยตรง
และผูท้ ี่สามารถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยพระเจ้านั้น ช่างเล็กน้อย—น้อยยิง่ นัก
เหตุใดเราจึงกล่าวเรื่ องนี้นะหรื อ? เรากล่าวเรื่ องนี้เพราะพวกเจ้าหาได้เข้าใจเนื้อแท้ของวลีที่ว่า
“การรับใช้พระเจ้า” ไม่ และเจ้าเข้าใจวิธีที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยพระเจ้าน้อยยิง่ นัก
มีความจาเป็ นเร่ งด่วนสาหรับผูค้ นที่จะเข้าใจอย่างแท้จริ งว่าการปรนนิบตั ิพระเจ้าแบบใดที่สามารถกลมกลืนกับ
น้ าพระทัยของพระองค์
หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยพระเจ้า
เจ้าจาต้องเข้าใจเสียก่อนว่าผูค้ นประเภทไหนที่น่ายินดีตอ่ พระเจ้า ผูค้ นประเภทไหนที่พระเจ้าทรงเกลียด
ผูค้ นประเภทไหนทีไ่ ด้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และผูค้ นประเภทไหนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับใช้พระเจ้า อย่างน้อยที่สุด พวกเจ้าควรมีความรู ้น้ีติดตัว

ยิ่งไปกว่านั้น พวกเจ้าควรรู ้จุดมุง่ หมายของพระราชกิจของพระเจ้า และพระราชกิจที่พระเจ้าจะทรงปฏิบตั ิในที่น้ี
ณ ตอนนี้ ภายหลังจากที่เข้าใจเรื่ องนี้และโดยผ่านการทรงนาของพระวจนะของพระเจ้า
พวกเจ้าควรมีการเข้าสู่เสียก่อน และควรได้รับพระบัญชาของพระเจ้าเสียก่อน
ครั้นพวกเจ้าได้มีประสบการณ์จริ งในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
และเมื่อเจ้ารู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง พวกเจ้าจึงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับใช้พระเจ้า
และตอนที่พวกเจ้ารับใช้พระองค์นนั่ เอง
ที่พระเจ้าทรงเปิ ดดวงตาฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเจ้าและอนุญาตให้พวกเจ้าได้เข้าใจในพระราชกิจของพระองค์ม
ากขึ้น และได้เห็นพระราชกิจของพระองค์ชดั เจนขึ้น เมื่อเจ้าเข้าสู่ความเป็ นจริ งนี้
ประสบการณ์ของเจ้าจะลุ่มลึกและเป็ นจริงยิง่ ขึ้น
และทุกคนในบรรดาพวกเจ้าที่เคยได้รับประสบการณ์เช่นนั้นจะสามารถเดินไปในหมู่คริ สตจักรทั้งหลายและเส
นอการจัดเตรี ยมให้แก่บรรดาพี่นอ้ งชายหญิงของพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าแต่ละคนจะสามารถพึ่งพาจุดแข็งของกันและกันได้เพื่อทดแทนความขาดตกบกพร่ องของพวกเจ้าเ
อง และได้รับความรู ้มงั่ คัง่ ขึ้นในจิตวิญญาณของพวกเจ้า เพียงภายหลังจากที่ได้สัมฤทธิ์ในผลนี้แล้วเท่านั้น
พวกเจ้าจึงจะสามารถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยพระเจ้า
และได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าในระหว่างครรลองของการปรนนิบตั ิของพวกเจ้า
บรรดาผูท้ ี่รับใช้พระเจ้าควรเป็ นคนสนิทของพระเจ้า พวกเขาควรเป็ นที่น่ายินดีต่อพระเจ้า
และสามารถภักดีต่อพระเจ้าอย่างที่สุด ไม่ว่าเจ้าจะปฏิบตั ิเป็ นการส่วนตัวหรื อในที่สาธารณะ
เจ้าสามารถได้รับความชื่นบานยินดีของพระเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เจ้าสามารถตั้งมัน่ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และไม่ว่าผูค้ นอื่นๆ จะปฏิบตั ิต่อเจ้าอย่างไรก็ตาม
เจ้าเดินบนเส้นทางที่เจ้าควรเดินอยู่เสมอ และมอบทุกความใส่ใจแก่พระภาระของพระเจ้า
ผูค้ นเยี่ยงนี้เท่านั้นที่เป็ นคนสนิทของพระเจ้า
ที่บรรดาคนสนิทของพระเจ้าสามารถรับใช้พระองค์ได้โดยตรงก็เพราะพวกเขาได้รับมอบพระบัญชาอันยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าและพระภาระของพระเจ้า
พวกเขาสามารถเข้าใจพระทัยของพระเจ้าเสมือนเป็ นหัวใจของพวกเขาเอง
และรับเอาพระภาระของพระเจ้ามาเป็ นภาระของตนเอง
และพวกเขาก็ไม่คานึงถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในภายภาคหน้าของพวกเขา:
แม้เมื่อพวกเขาไม่มีความสาเร็จที่คาดว่าจะเป็ นไปได้ และพวกเขาไม่มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์อะไรเลย
พวกเขาจะเชื่อในพระเจ้าด้วยหัวใจรักเสมอ และดังนั้น บุคคลประเภทนี้จึงเป็ นคนสนิทของพระเจ้า
บรรดาคนสนิทของพระเจ้านั้น ยังเป็ นคนไว้ใจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน

เฉพาะบรรดาคนสนิทเท่านั้นที่สามารถร่ วมแบ่งเบาความกระวนกระวายใจของพระองค์
และพระดาริ ของพระองค์ได้ และแม้ว่าเนื้อหนังของพวกเขาจะเจ็บปวดและอ่อนแอ
พวกเขาก็สามารถสู้ทนความเจ็บปวดและละทิ้งสิ่งที่พวกเขารักเพื่อทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย
พระเจ้าทรงมอบภาระที่มากขึ้นให้แก่ผคู้ นเช่นนั้น
และสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาที่จะทานั้นได้รับการยืนยันสนับสนุนจากคาพยานของผูค้ นเหล่านี้ เช่นนั้น
ผูค้ นเหล่านี้จึงเป็ นทีน่ ่ายินดีต่อพระเจ้า พวกเขาคือผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่มีใจตรงกันกับพระทัยของพระองค์เอง
และเฉพาะผูค้ นเยี่ยงนี้เท่านั้นที่สามารถปกครองร่ วมกันกับพระเจ้าได้
เวลาที่เจ้าได้มาเป็ นคนสนิทของพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้วนั้นก็คือเวลาที่เจ้าจะปกครองร่ วมกันกับพระเจ้านั่นเอง
ตัดตอนมาจาก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ าพระทัยพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 454
พระเยซูทรงสามารถเสร็จสิ้นพระบัญชาของพระเจ้าได้—พระราชกิจของการทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง—
เพราะพระองค์ทรงมอบทุกความเอาใจใส่ต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
โดยปราศจากแผนการหรือการจัดการเตรียมการใดๆ สาหรับพระองค์เอง ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงเป็ นคนสนิทของพระเจ้าด้วยเช่นกัน—พระเจ้าพระองค์เอง—
ซึ่งเป็ นอะไรสักอย่างที่พวกเจ้าทุกคนเข้าใจกันดีเป็ นอย่างมาก (แท้ที่จริ งแล้ว
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองผูซ้ ่งึ พระเจ้าได้ทรงให้คาพยาน
เราพาดพิงการนี้ตรงนี้เพื่อใช้ขอ้ เท็จจริ งของพระเยซูแสดงตัวอย่างประเด็นปัญหา)
พระองค์ได้ทรงสามารถวางแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าได้ตรงจุดศูนย์กลางพอดี
และได้ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์และทรงแสวงหาน้ าพระทัยของพระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ตลอด
เวลา พระองค์ได้ทรงอธิษฐานและตรัสไว้ว่า: “พระเจ้าพระบิดา! ขอทรงสาเร็จลุล่วงในน้ าพระทัยของพระองค์
และไม่ทรงทาตามความพึงปรารถนาของตัวเรา แต่ตามแผนการของพระองค์ มนุษย์อาจอ่อนแอ
แต่เหตุใดพระองค์จึงควรเอาใจใส่ ต่อเขาเล่า? มนุษย์จะสามารถมีค่าคู่ควรกับความห่วงใยของพระองค์ได้อย่างไร
มนุษย์ที่เป็ นดัง่ มดตัวหนึ่งในพระหัตถ์ของพระองค์? ในหัวใจของเรา
เราปรารถนาเพียงแค่ทาให้น้ าพระทัยของพระองค์สาเร็จลุล่วงเท่านั้น
และเราปรารถนาว่าพระองค์จะทรงสามารถทาในสิ่งที่พระองค์จะทรงทาในตัวเราไปตามความพึงปรารถนาของ
พระองค์เอง” บนถนนสู่เยรู ซาเลม พระเยซูทรงอยู่ในความเจ็บปวดร้าวราน
ประหนึ่งมีดด้ามหนึ่งกาลังถูกบิดคว้านอยู่ในพระทัยของพระองค์
กระนั้นพระองค์ก็มไิ ด้มีเจตนารมณ์ที่จะทรงคืนวาจาของพระองค์เลยแม้แต่น้อย
ตลอดเวลานั้นมีกาลังอันทรงพลังอานาจบีบให้พระองค์จายอมไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาไปยังที่ที่พระองค์จะทรง
ถูกตรึ งกางเขน ในท้ายที่สุด พระองค์กถ็ ูกตอกตรึงกับกางเขนและกลายเป็ นสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป
เป็ นการเสร็จสิ้นพระราชกิจในการทรงไถ่มวลมนุษย์
พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งความตายและแดนคนตาย เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ความตาย
นรก และแดนคนตายสูญเสียพลังอานาจของตน และได้ถูกการาบโดยพระองค์
พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่เป็ นเวลาสามสิบสามปี
ตลอดช่วงเวลานี้พระองค์ได้ทรงทาอย่างสุดความสามารถของพระองค์เสมอเพื่อให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยพระเจ้า
โดยสอดคล้องกับพระราชกิจของพระเจ้าในเวลานั้น
ไม่เคยทรงคานึงถึงผลที่จะได้หรื อความสูญเสียส่วนพระองค์เองเลย
และทรงคิดถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ี หลังจากที่พระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว

พระเจ้าได้ตรัสว่า: “ท่านผูน้ ้ีเป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”
เพราะการปรนนิบตั ิของพระองค์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าที่กลมเกลียวไปกับน้ าพระทัยพระเจ้า
พระเจ้าจึงได้ทรงวางภาระอันหนักหน่วงในการทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงไว้บนพระอังสาทั้งสองของพระองค์
และได้ทรงทาให้พระองค์สาเร็จลุล่วงในภาระนี้
และพระองค์จึงทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิกิจสาคัญนี้จนเสร็จสิ้น
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสู้ทนความทุกข์อนั มิอาจประมาณได้เพื่อพระเจ้า
และพระองค์ได้ทรงถูกซาตานทดลองนับครั้งไม่ถว้ น แต่พระองค์ไม่เคยก็ทรงท้อพระทัย
พระเจ้าได้ทรงมอบกิจอันใหญ่หลวงเช่นนั้นให้แก่พระองค์เพราะพระเจ้าทรงไว้วางพระทัยในพระองค์
และทรงรักพระองค์ และด้วยเหตุน้พี ระเจ้าจึงได้ตรัสเป็ นการส่วนพระองค์ว่า: “ท่านผูน้ ้ีเป็ นบุตรที่รักของเรา
เราชอบใจท่านมาก” ในเวลานั้น
มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ได้ทรงสามารถสาเร็จลุล่วงในพระบัญชานี้และนี่ได้เป็ นหนึ่งแง่มุมทีส่ ัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ในการที่พระเจ้าทรงทาให้พระราชกิจในการทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระองค์ในยุคพระคุณครบบริ บูรณ์
หากเป็ นดัง่ เช่นพระเยซูคือ พวกเจ้าสามารถมอบทุกความเอาใจใส่ต่อพระภาระของพระเจ้า
และหันหลังให้กบั เนื้อหนังของพวกเจ้า
พระเจ้าจึงจะทรงไว้วางพระทัยที่จะมอบกิจสาคัญของพระองค์แก่พวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าจะเป็ นไปตามสภาพเงื่อนไขที่พงึ ต้องมีในการรับใช้พระเจ้า
เฉพาะภายใต้รูปการณ์ดงั กล่าวเท่านั้นที่เจ้าจะกล้าเสี่ยงพูดว่า
พวกเจ้ากาลังทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าและกาลังทาให้พระบัญชาของพระเจ้าเสร็จสิ้น
และเมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะกล้าเสี่ยงพูดได้ว่าพวกเจ้ากาลังรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริง
เมื่อเทียบกับตัวอย่างของพระเยซู เจ้ากล้าเสี่ยงพูดว่าเจ้าเป็ นคนใกล้ชิดของพระเจ้าอย่างนั้นหรื อ?
เจ้ากล้าเสี่ยงพูดว่าเจ้ากาลังทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าอย่างนั้นหรื อ?
เจ้ากล้าเสี่ยงพูดว่าเจ้ากาลังรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงอย่างนั้นหรื อ? วันนี้ เจ้าไม่เข้าใจว่าจะรับใช้พระเจ้าอย่างไร
เจ้ากล้าเสี่ยงพูดว่าเจ้าเป็ นคนใกล้ชิดของพระเจ้าอย่างนั้นหรื อ? หากเจ้าพูดว่าเจ้ารับใช้พระเจ้า
เจ้าไม่ได้หมิ่นประมาทพระองค์หรอกหรื อ? จงคิดดูเถิดว่า เจ้ากาลังรับใช้พระเจ้า หรื อว่ารับใช้ตวั เจ้าเอง?
เจ้ารับใช้ซาตาน กระนั้นเจ้าก็ยงั ดื้อด้านพูดว่าเจ้ากาลังรับใช้พระเจ้า—ในเรื่ องนี้
เจ้าไม่ได้หมิ่นประมาทพระเจ้าหรอกหรื อ? ลับหลังเรานั้น ผูค้ นมากมายละโมบในพระพรที่เกี่ยวกับสถานภาพ
พวกเขาตะกละตะกลามกินอาหาร พวกเขารักที่จะนอนและมอบทุกความเอาใจใส่ ให้กบั เนื้อหนัง
กลัวอยู่เสมอว่าจะไม่มีทางออกสาหรับเนื้อหนัง
พวกเขาไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อนั ถูกต้องเหมาะสมของตนในคริสตจักร แต่กลับเอาเปรี ยบคริ สตจักรหรื อไม่

พวกเขาก็จะตักเตือนบรรดาพี่น้องชายหญิงด้วยวจนะของเรา
ตั้งตัวเองเป็ นนายเหนือผูอ้ นื่ จากตาแหน่งตามสิทธิอานาจ
ผูค้ นเหล่านี้เอาแต่พูดว่าพวกเขากาลังทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าและพูดเสมอว่าพวกเขาเป็ นคนสนิทของพระเจ้า
—เรื่ องนี้ไม่ไร้สาระหรอกหรื อ? หากเจ้ามีเจตนาที่เหมาะสม
แต่ไม่สามารถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยพระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็โง่เขลา
แต่หากเจตนาของเจ้านั้นไม่ถูก และเจ้ายังคงพูดว่าเจ้ารับใช้พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นใครบางคนที่ต่อต้านพระเจ้า และเจ้าสมควรที่จะถูกพระเจ้าลงโทษ!
เราไม่มีความเห็นใจให้กบั ผูค้ นเช่นนั้น! ในพระนิเวศของพระเจ้า พวกเขาเอาเปรี ยบ
ละโมบในสิ่งชูใจของเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลา และไม่คานึงต่อความสนใจของพระเจ้า
พวกเขาแสวงหาสิ่งที่ดีสาหรับตนเสมอ และพวกเขาไม่ใส่ใจในน้ าพระทัยพระเจ้าเลย
พวกเขาไม่ยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระวิญญาณของพระเจ้าในทุกสิ่งที่พวกเขาทา
พวกเขากาลังหลอกใช้และหลอกลวงบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของตนเสมอ และกาลังตีสองหน้า
ดังสุนัขจิง้ จอกในไร่ องุ่นที่ขโมยองุน่ และเหยียบย่าไปทัว่ ไร่ องุ่นเสมอ
ผูค้ นเช่นนั้นจะเป็ นคนสนิทของพระเจ้าได้หรื อ? เจ้าเหมาะสมที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าหรื อ?
เจ้าไม่ได้รับภาระสาหรับชีวิตของเจ้าและคริ สตจักร
เจ้าเหมาะสมที่จะได้รับพระบัญชาของพระเจ้าอย่างนั้นหรื อ? ใครหรื อจะกล้าไว้วางใจคนบางคนที่เป็ นอย่างเจ้า?
เมื่อเจ้ารับใช้เยี่ยงนี้ พระเจ้าจะทรงกล้าไว้วางใจเจ้ากับกิจอันยิง่ ใหญ่กว่านี้หรื อ?
นี่จะไม่ทาให้เกิดความล่าช้าต่อพระราชกิจหรอกหรื อ?
เราพูดเรื่ องนี้เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รู้ว่า
สภาพเงื่อนไขใดที่ตอ้ งถูกทาให้ลุล่วงเพื่อรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ าพระทัยพระเจ้า
หากพวกเจ้าไม่มอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า
หากเจ้าไม่มอบทุกความเอาใจใส่ให้แก่น้ าพระทัยของพระเจ้าดัง่ เช่นพระเยซู
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็จะไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้า
และจะจบลงด้วยการถูกพระเจ้าทรงพิพากษา ชะรอยวันนี้ ในการปรนนิบตั ิพระเจ้าของเจ้า
เจ้าเก็บงาเจตนาที่จะหลอกลวงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา และจัดการกับพระองค์ในลักษณะพอเป็ นพิธี
กล่าวอย่างสั้นๆ โดยไม่คานึงถึงสิ่งอื่นใด หากเจ้าโกงพระเจ้า การพิพากษาเหี้ยมโหดจะมาสู่เจ้า
พวกเจ้าควรใช้ประโยชน์จากการที่เพิ่งเข้าสู่ร่องครรลองถูกต้องของการรับใช้พระเจ้าเพื่อมอบหัวใจของเจ้าแด่พ
ระเจ้าเสียก่อน โดยปราศจากความภักดีที่ถูกแบ่งแยก ไม่ว่าเจ้าจะอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
หรื อต่อหน้าบุคคลอืน่ ๆ หัวใจของเจ้าควรหันเข้าหาพระเจ้าตลอดเวลา

และเจ้าควรตกลงใจแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้าอย่างที่พระเยซูได้ทรงทา ด้วยวิธีน้ี
พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
เพื่อที่เจ้าจะกลายเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าที่มีใจตรงกันกับพระทัยของพระองค์
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอย่างแท้จริง
และเพื่อที่การปรนนิบตั ิของเจ้าจะได้กลมเกลียวไปกับน้ าพระทัยของพระองค์ เช่นนั้น
เจ้าก็ควรเปลี่ยนมุมมองก่อนหน้านั้นของเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า และเปลี่ยนหนทางเก่าๆ
ที่เจ้าเคยใช้รับใช้พระเจ้า เพื่อที่พวกเจ้าในจานวนที่มากขึ้นจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ด้วยหนทางนี้ พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเจ้า และเช่นเดียวกับเปโตร เจ้าจะเป็ นกองหน้าของบรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้า
หากเจ้ายังคงไม่กลับใจแล้วไซร้ เจ้าก็จะพบบทอวสานเดียวกับยูดาส ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าควรเข้าใจเรื่ องนี้
ตัดตอนมาจาก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ าพระทัยพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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นับตั้งแต่การเริ่ มต้นของพระราชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวาล
พระเจ้าได้ทรงลิขิตผูค้ นจานวนมากไว้ล่วงหน้าเพือ่ รับใช้พระองค์ ซึ่งรวมถึงพวกที่มาจากทุกชนชั้น
จุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์และนาพาพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดิ
นโลกไปสู่ความครบบริ บูรณ์อนั ราบรื่น นี่คือจุดมุง่ หมายของพระเจ้าในการเลือกผูค้ นที่จะรับใช้พระองค์ ทุกๆ
คนที่รับใช้พระเจ้าจะต้องเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
พระราชกิจนี้ของพระองค์ทาให้พระปรี ชาญาณและฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้า
และหลักธรรมทั้งหลายแห่งพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก ปรากฏชัดแจ้งยิ่งขึ้นต่อผูค้ น
พระเจ้าได้เสด็จมาสู่แผ่นดินโลกเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์โดยแท้จริ ง เพื่อมีส่วนร่ วมกับผูค้ น
เพื่อที่พวกเขาอาจได้รู้จกั กิจการทั้งหลายของพระองค์อย่างชัดเจนขึ้น วันนี้พวกเจ้า ผูค้ นกลุ่มนี้
มีวาสนาที่ได้รับใช้พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง นี่เป็ นพระพรอันเหลือคณานับสาหรับพวกเจ้า—แท้จริ งแล้ว
พระเจ้าทรงยกพวกเจ้าขึ้นมา ในการเลือกบุคคลคนหนึ่งเพื่อรับใช้พระองค์น้นั
พระเจ้าทรงมีหลักการของพระองค์เองเสมอ
การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เป็ นดังที่ผคู้ นจินตนาการว่ามันเป็ นแค่เรื่ องของความกระตือรื อร้นแต่ประการใดเลย วันนี้
พวกเจ้าเห็นว่าทุกคนที่รับใช้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทาเช่นนั้นเพราะพวกเขามีการทรงนาของพระเจ้าและพระร
าชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเพราะพวกเขาเป็ นผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
เหล่านี้คือสภาพเงื่อนไขขั้นต่าสาหรับทุกคนทีร่ ับใช้พระเจ้า
การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ภารกิจง่ายๆ
พวกที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีวนั สามารถรับใช้พระเจ้าได้
หากอุปนิสัยของเจ้ายังไม่ได้รับการพิพากษาและตีสอนโดยพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วอุปนิสยั ของเจ้าก็ยงั คงเป็ นตัวแทนซาตาน
ซึ่งเป็ นการพิสูจน์ว่าเจ้ารับใช้พระเจ้าโดยเจตนาที่ดีของเจ้าเอง
เป็ นการพิสูจน์ว่าการปรนนิบตั ิของเจ้านั้นตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของธรรมชาติเยี่ยงซาตานของเจ้า
เจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยบุคลิกลักษณะตามธรรมชาติของเจ้า และตามความพึงใจส่วนบุคคลของเจ้า
ที่มากไปกว่านั้นคือ เจ้าคิดอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายที่เจ้าเต็มใจทานั้นคือสิ่งที่น่าปี ติยินดีต่อพระเจ้า
และคิดว่าสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่อยากทานั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า
เจ้าทางานตามความพึงใจของเจ้าเองโดยสิน้ เชิง การนี้สามารถเรียกว่าเป็ นการรับใช้พระเจ้าได้หรื อ?
ท้ายที่สุดแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
การปรนนิบตั ิของเจ้าจะทาให้เจ้าดื้อดึงยิ่งขึ้นไปอีก

ด้วยเหตุน้ีจึงทาให้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเจ้าฝังแน่นอย่างล้าลึก และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
จะมีกฎเกณฑ์ท้งั หลายเกี่ยวกับการปรนนิบตั ิพระเจ้าที่ข้ นึ อยู่กบั บุคลิกลักษณะของเจ้าเองเป็ นสาคัญ
และประสบการณ์ท้งั หลายที่ได้จากการปรนนิบตั ิของเจ้าตามอุปนิสัยของเจ้าเองก่อเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นภายในตัวเ
จ้า เหล่านี้คือประสบการณ์และบทเรี ยนของมนุษย์ มันคือปรัชญาแห่งการดารงชีวิตบนโลกของมนุษย์
ผูค้ นเยี่ยงนี้สามารถจัดระดับให้เป็ นพวกฟาริ สีและพวกเจ้าหน้าที่ทางศาสนาได้
หากพวกเขาไม่ตื่นขึ้นและไม่กลับใจเลย
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็ นเหล่าพระคริสต์เทียมเท็จและพวกศัตรู ของพระคริสต์ผหู้ ลอกลวงผูค้ นในยุคสุด
ท้ายอย่างแน่นอน
เหล่าพระคริ สต์เทียมเท็จและศัตรู ของพระคริสต์ท้งั หลายที่พูดถึงนี้จะเกิดขึ้นจากท่ามกลางผูค้ นเช่นนั้น
หากบรรดาผูท้ ี่รับใช้พระเจ้าปฏิบตั ิตามบุคลิกลักษณะของพวกเขาเองและกระทาตามเจตจานงของพวกเขาเอง
พวกเขาก็มีความเสี่ยงที่จะถูกขับออกไปได้ตลอดเวลา
พวกที่นาประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็ นเวลาหลายปี ของตนมาใช้ในการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะชนะใจผูอ้ ื่น
เพื่ออบรมสัง่ สอนพวกเขาและควบคุมพวกเขา และเพื่ออยู่ในตาแหน่งสูง—และพวกที่ไม่เคยกลับใจ
ไม่เคยสารภาพบาปพวกเขา ไม่เคยประกาศสละผลประโยชน์จากตาแหน่ง —
ผูค้ นเหล่านี้จะต้องล้มลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาเป็ นคนประเภทเดียวกับเปาโล
โดยถือสิทธิความอาวุโสของตนและโอ้อวดเรื่ องคุณวุฒิของตน
พระเจ้าจะไม่ทรงนาพาผูค้ นเยี่ยงนี้ไปสู่การมีความเพียบพร้อม
การปรนนิบตั ิเช่นนั้นแทรกแซงพระราชกิจของพระเจ้า ผูค้ นยึดติดกับสิ่งเก่าๆ ตลอดเวลา
พวกเขายึดติดกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายในอดีต กับทุกสิ่งทุกอย่างจากวันเวลาที่ผ่านไปแล้ว
นี่เป็ นอุปสรรคอันยิง่ ใหญ่ต่อการปรนนิบตั ิของพวกเขา หากเจ้าไม่สามารถสลัดสิ่งเหล่านั้นทิง้ ไปได้
สิ่งเหล่านี้จะบีบคั้นชีวิตของเจ้าทั้งชีวิต พระเจ้าจะไม่ทรงชมเชยเจ้า ไม่แม้แต่น้อย
ไม่แม้กระทัง่ ว่าขาของเจ้าจะหักในขณะดาเนินงานหรื อหลังของเจ้าจะหักขณะที่ใช้แรง
ไม่แม้กระทัง่ ว่าเจ้าจะพลีชีพในการปรนนิบตั ิของเจ้าต่อพระเจ้า ตรงกันข้ามอย่างยิ่ง คือ พระองค์จะตรัสว่า
เจ้าเป็ นคนทาความชัว่ คนหนึ่ง
ตัดตอนมาจาก “การปรนนิบตั ทิ างศาสนาต้องได้รับการชาระล้าง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เริ่ มจากวันนี้ พระเจ้าจะทรงทาให้บรรดาผูท้ ไี่ ม่มีมโนคติอนั หลงผิดทางศาสนา ผูท้ ี่เต็มใจจะพักวางตัวตนเก่าๆ
ของพวกเขา และผูท้ ี่เชื่อฟังพระเจ้าในแบบที่ว่าง่ายให้มีความเพียบพร้อมอย่างเป็ นทางการ
พระองค์จะทรงทาให้บรรดาผูท้ ี่ถวิลหารอคอยพระวจนะทั้งหลายของพระเจ้ามีความเพียบพร้อม
ผูค้ นเหล่านี้ควรจะลุกขึ้นและรับใช้พระเจ้า
ในพระเจ้านั้นมีความอุดมอันไม่สิ้นสุดและพระปรี ชาญาณอันไร้ขอบเขต
พระราชกิจอันน่ามหัศจรรย์และพระวจนะอันล้าค่าของพระองค์รอคอยความชื่นชมยินดีจากผูค้ นจานวนมากมาย
ยิ่งขึ้นไปอีก ที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั นี้ พวกที่มีมโนคติอนั หลงผิดทางศาสนา พวกที่ถือสิทธิความอาวุโส
และพวกที่ไม่สามารถปล่อยวางตัวเองได้น้ นั พบว่ามันยากที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ทรงมีโอกาสที่จะทาให้ผูค้ นเหล่านี้มีความเพียบพร้อมได้
หากบุคคลหนึ่งยังไม่ได้ปลงใจที่จะเชื่อฟัง และไม่กระหายต่อพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่มีแนวทางที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ พวกเขาก็แค่จะกลายเป็ นกบฏมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
เจ้าเล่ห์มากขึ้นเรื่ อยๆ และด้วยเหตุน้ีก็จะจบลงบนร่ องครรลองที่ผิด
ในการทรงพระราชกิจของพระองค์ในขณะนี้น้ นั
พระเจ้าจะทรงยกชูผคู้ นที่รกั พระองค์อย่างแท้จริ งและสามารถยอมรับความสว่างใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น
และพระองค์จะทรงตัดทอนพวกเจ้าหน้าที่ทางศาสนาที่ถือสิทธิความอาวุโสของพวกเขาโดยสิ้นเชิง
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์พวกที่ต่อต้านการเปลีย่ นแปลงอย่างดื้อดึงแม้แต่คนเดียว
เจ้าต้องการเป็ นหนึ่งในบรรดาผูค้ นเหล่านี้หรื อไม่? เจ้าทาการปรนนิบตั ิของเจ้าตามการเลือกชอบของเจ้าเอง
หรื อเจ้าทาสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์กนั แน่? นี่คอื บางสิ่งบางอย่างที่เจ้าต้องรู ้ดว้ ยตัวของเจ้าเอง
เจ้าเป็ นเจ้าหน้าที่ทางศาสนา หรื อเจ้าเป็ นทารกแรกเกิดที่พระเจ้าได้ทรงทาให้มีความเพียบพร้อ มกันแน่?
การปรนนิบตั ิของเจ้ามากน้อยเพียงใดที่ได้รับการชมเชยจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์?
การปรนนิบตั ิของเจ้ามากน้อยเพียงใดที่พระเจ้าจะไม่แม้แต่ทรงจดจา?
มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเจ้ามากเพียงใดอันเป็ นผลมาจากการปรนนิบตั ิตลอดหลายปี ของเจ้า?
เจ้าเข้าใจชัดเจนในเรื่ องทั้งหมดนี้หรือไม่? หากเจ้ามีความเชื่ออย่างแท้จริ ง เจ้าจะทิ้งมโนคติอนั หลงผิดเก่าๆ
ทางศาสนาของเจ้าจากเมื่อก่อนไป และจะรับใช้พระเจ้าได้ดียงิ่ ขึ้นในหนทางใหม่
มันยังไม่สายเกินไปที่จะลุกขึ้นมาบัดนี้ มโนคติอนั หลงผิดเก่าๆ
ทางศาสนานั้นสามารถริ บชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่งได้
ประสบการณ์ที่บุคคลหนึ่งรับเอาไว้สามารถทาให้พวกเขาไถลห่างจากพระเจ้าและทาสิ่งทั้งหลายในหนทางของ
พวกเขาเอง หากเจ้าไม่ละวางสิ่งทั้งหลายเช่นนั้น สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตของชีวิตของเจ้า

พระเจ้าทรงทาให้บรรดาผูท้ ี่รับใช้พระองค์มีความเพียบพร้อมอยู่เสมอ และไม่ทรงขับพวกเขาออกไปง่ายๆ
หากเจ้ายอมรับการพิพากษาและการตีสอนจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
หากเจ้าสามารถละวางการปฏิบตั ิและกฎเกณฑ์ท้งั หลายทางศาสนาแบบเก่าของเจ้าไว้ก่อนได้
และหยุดใช้มโนคติอนั หลงผิดเก่าๆ ทางศาสนามาเป็ นตัววัดพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้
เมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะมีอนาคตสาหรับเจ้า แต่หากเจ้ายึดติดกับสิ่งเก่าๆ
หากเจ้ายังคงหวงแหนความล้าค่าของพวกมัน
เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีหนทางที่เจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ พระเจ้าไม่ทรงเหลียวแลผูค้ นเช่นนั้น
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมจริ งๆ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ตอ้ งปลงใจที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง
แม้ว่าสิ่งที่ได้ทาไปแล้วเมื่อก่อนนั้นจะเป็ นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าก็ตอ้ งยังคงสามารถละวางมันและหยุดยึดติดกับมันได้
แม้ว่ามันจะเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างชัดเจน กระทาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยตรง
วันนี้เจ้าต้องละวางมัน เจ้าต้องไม่ยึดมัน่ กับมัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องได้รับการเริ่ มใหม่ ในพระราชกิจของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้น
พระองค์ไม่ทรงอ้างอิงถึงสิ่งเก่าๆ ทั้งหลายที่เคยเป็ นเมื่อก่อน พระองค์ไม่ทรงขุดเข้าไปในปูมเก่าๆ
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่า
และไม่ทรงยึดติดกับแม้กระทัง่ พระวจนะของพระองค์เองจากอดีต—
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ใดๆ ดังนั้นหากเจ้า ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ยึดติดกับสิ่งทั้งหลายในอดีตอยู่เสมอ หากเจ้าปฏิเสธที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไป
และนาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในรู ปแบบตายตัวอย่างเคร่งครัด
ในขณะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงพระราชกิจโดยใช้วิธีการที่พระองค์ทรงเคยใช้มาก่อนอีกต่อไป
เช่นนั้นแล้วคาพูดและการกระทาทั้งหลายของเจ้าจะไม่ยงุ่ เหยิงหรอกหรื อ?
เจ้าไม่ได้กลายมาเป็ นศัตรู ของพระเจ้าแล้วหรอกหรื อ?
เจ้าเต็มใจที่จะปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าต้องพินาศและล่มจมไปกับสิ่งเก่าๆ เหล่านี้หรื อ? สิ่งเก่าๆ
เหล่านี้จะทาให้เจ้าเป็ นใครบางคนที่ขดั ขวางพระราชกิจของพระเจ้า—เจ้าต้องการเป็ นคนประเภทนั้นหรื อ?
หากเจ้าไม่ตอ้ งการอย่างนั้นจริงๆ เช่นนั้นแล้ว ก็จงหยุดสิ่งที่เจ้ากาลังทาอยู่โดยเร็วแล้วหันกลับ
เริ่ มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้ง พระเจ้าจะไม่ทรงจดจาการปรนนิบตั ิในอดีตของเจ้า
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สาหรับเรื่ องงานนั้น มนุษย์เชื่อว่างานนั้นคือการวิ่งสาละวนเพื่อพระเจ้า เทศนาไปทัว่ ทุกหนแห่ง
และทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของพระองค์ทง้ ั หมด แม้ความเชื่อนี้จะถูกต้อง แต่ก็เป็ นเพียงด้านเดียวมากเกินไป
สิ่งที่พระเจ้าทรงเรี ยกร้องจากมนุษย์น้นั ไม่ใช่แค่การวิง่ สาละวนเพื่อพระองค์เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว
งานนี้เกี่ยวข้องกับพันธกิจและการจัดเตรี ยมภายในจิตวิญญาณ พี่น้องชายหญิงหลายคน
แม้ภายหลังจากที่มีประสบการณ์กนั มาหลายปี แล้วก็ตาม กลับไม่เคยคิดถึงเรื่ องการทางานเพือ่ พระเจ้าเลย
เนื่องจากงานตามที่มนุษย์คิดได้น้ นั หาได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องไม่ เพราะฉะนั้น
มนุษย์จึงไม่มีความสนใจใดๆ เลยในเรื่ องของงาน
และนี่คือเหตุผลที่ชดั เจนว่าเหตุใดการเข้าสู่ของมนุษย์จึงเป็ นเรื่องที่ค่อนข้างมีลกั ษณะด้านเดียวเหมือนกัน
พวกเจ้าทั้งหมดควรจะเริ่ มต้นการเข้าสู่ของพวกเจ้าด้วยการทางานเพื่อพระเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะก้าวผ่านทุกแง่มุมของประสบการณ์ได้ดีข้ นึ นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าควรจะเข้าสู่
งานไม่ได้หมายถึงการวิ่งสาละวนเพื่อพระเจ้า
แต่หมายถึงว่าชีวิตของมนุษย์และการดาเนินชีวิตของมนุษย์น้นั สามารถมอบความชื่นชมยินดีแก่พระเจ้าได้หรื อไ
ม่
งานหมายถึงการที่ผคู้ นใช้การอุทิศตัวของตนแด่พระเจ้าและใช้ความรู ้ของตนเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อเป็ นพยานเกี่ยว
กับพระเจ้า รวมทั้งเพื่อปรนนิบตั ิมนุษย์ดว้ ย นี่คือความรับผิดชอบของมนุษย์
และนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรเข้าใจ เราอาจกล่าวได้ว่าการเข้าสู่ของพวกเจ้าคืองานของพวกเจ้า
และว่าพวกเจ้ากาลังพยายามเข้าสู่ในช่วงระหว่างการทางานเพื่อพระเจ้า
การได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้มีความหมายแค่ว่าเจ้ารู ้วิธีกินและดืม่ พระวจนะของพระเ
จ้าเท่านั้น ที่สาคัญยิ่งกว่าคือ เจ้าต้องรู ้วิธีเป็ นพยานเกี่ยวกับพระเจ้า และสามารถรับใช้พระเจ้า
และสามารถปรนนิบตั ิและจัดเตรี ยมให้มนุษย์ได้ นี่คืองาน และเป็ นการเข้าสู่ของพวกเจ้าเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะสาเร็จลุล่วง มีหลายคนที่มงุ่ เน้นเพียงแต่การวิ่งสาละวนเพื่อพระเจ้า
และเทศนาไปทัว่ ทุกหนแห่ง แต่มองข้ามประสบการณ์ส่วนบุคคลของตนเองไป
และเพิกเฉยต่อการเข้าสู่ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของตนเอง
สิ่งนี้เองที่ได้นาพาบรรดาผูท้ ี่รับใช้พระเจ้าให้กลายเป็ นพวกที่ตา้ นทานพระเจ้า
คนเหล่านี้ที่เคยรับใช้พระเจ้าและปรนนิบตั ิเพื่อนมนุษย์มาตลอดหลายปี น้ี
ได้ถือเพียงว่าการทางานและการเทศนาเป็ นการเข้าสู่
และไม่มีใครเลยที่ถือว่าประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณส่วนบุคคลของพวกเขาเป็ นการเข้าสู่ทสี่ าคัญ
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น

พวกเขากลับนาความรู ้แจ้งที่พวกเขาได้รับจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มาเป็ นทุนเพื่อใช้สอนคนอื่น
ๆ ขณะเทศนา พวกเขารู ้สึกเป็ นภาระอย่างมากและรับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไว้ และด้วยวิธีน้ี
พวกเขาก็กาลังปลดปล่อยพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในเวลานั้น
บรรดาผูท้ ี่ทางานเต็มไปด้วยความพึงพอใจ
ราวกับว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ได้กลายเป็ นประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณส่วนบุคคลของพวกเ
ขา พวกเขารู ้สึกว่าทุกคาพูดที่พวกเขากาลังพูดนั้นเป็ นของตัวตนส่วนบุคคลของพวกเขา
แต่แล้วก็เป็ นอีกครั้งที่เป็ นราวกับว่าประสบการณ์ของพวกเขาเองไม่ชดั เจนอย่างที่พวกเขาได้บรรยายมา
ยิ่งไปกว่านั้น ก่อนจะพูด พวกเขาไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าพวกเขาจะพูดอะไรบ้าง
แต่เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในตัวพวกเขา
คาพูดของพวกเขาก็พรัง่ พรู ออกมาราวกับสายน้ าที่ไหลไม่หยุด ภายหลังจากที่เจ้าได้เทศนาแบบนั้นครั้งหนึ่งแล้ว
เจ้าจะรู ้สึกว่าวุฒิภาวะที่แท้จริ งของเจ้านั้นไม่ได้เล็กน้อยอย่างที่เจ้าเคยเชื่อเลย
และเช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงพระราชกิจในตัวเจ้าแล้วหลายครั้ง
เจ้าจึงกาหนดพิจารณาว่าเจ้ามีวุฒิภาวะแล้ว และเชื่ออย่างผิดๆ
ว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั คือการเข้าสู่ของเจ้าเองและเป็ นสภาวะความมีตวั ตนของเจ้าเอง
เมื่อเจ้ามีประสบการณ์ในหนทางนี้อยู่เนืองนิ ตย์ เจ้าก็จะกลายเป็ นหละหลวมเกี่ยวกับการเข้าสู่ของเจ้าเอง
ไถลเข้าสู่ความเกียจคร้านโดยไม่ได้สังเกต และเลิกให้ความสาคัญใดๆ กับการเข้าสู่ส่วนตัวของเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เมื่อเจ้ากาลังปรนนิบตั ิคนอื่นๆ อยู่
เจ้าต้องแยกให้ชดั เจนระหว่างวุฒิภาวะของเจ้าและพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การนี้สามารถช่วยเอื้อต่อการเข้าสู่ของเจ้าได้ดีข้ นึ และยังประโยชน์แก่ประสบการณ์ของเจ้ามากขึ้น
เมื่อมนุษย์รับเอาพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา
การนี้กลับกลายเป็ นแหล่งความต่าทราม นี่คือเหตุผลว่าเหตุใดเราจึงกล่าวว่า ไม่ว่าพวกเจ้าจะทาหน้าที่อะไรก็ตาม
พวกเจ้าควรที่จะถือว่าการเข้าสู่ของพวกเจ้านั้นเป็ นบทเรี ยนที่สาคัญยิ่ง
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 458
เราทางานเพื่อทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
เพื่อนาบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดทีไ่ ด้ดงั พระทัยของพระเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
เพื่อนามนุษย์ไปสู่พระเจ้า
และเพื่อแนะนาให้มนุษย์รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และการทรงนาของพระเจ้า
ด้วยการนั้นจึงเป็ นการทาให้ดอกผลแห่งพระราชกิจของพระเจ้ามีความเพียบพร้อม เพราะฉะนั้น
จึงจาเป็ นที่พวกเจ้าจะต้องชัดเจนอย่างทะลุปรุ โปร่งเกี่ยวกับเนื้อแท้ของงาน ในฐานะคนที่พระเจ้าทรงใช้งาน
มนุษย์ทุกคนคู่ควรกับการทางานเพือ่ พระเจ้า กล่าวคือ ทุกคนมีโอกาสที่จะถูกใช้งานโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อย่างไรก็ตาม มีจุดหนึ่งที่พวกเจ้าต้องตระหนัก นั่นคือ เมื่อมนุษย์ทางานที่พระเจ้าทรงพระบัญชา
มนุษย์ได้รับโอกาสที่จะถูกใช้โดยพระเจ้า ทว่าสิ่งที่มนุษย์พูดและรู ้น้นั หาใช่วุฒิภาวะของมนุษย์ไม่โดยสิ้นเชิง
ทั้งหมดที่พวกเจ้าสามารถทาได้คือ การรูถ้ ึงข้อบกพร่ องของพวกเจ้าเองระหว่างการทางานของเจ้าให้ดียิ่งขึ้น
และมามีความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่มากขึ้น ในหนทางนี้
พวกเจ้าก็จะสามารถได้รับการเข้าสู่ที่ดีข้ นึ ในครรลองของการทางานของพวกเจ้า
หากมนุษย์ถือว่าการทรงนาที่มาจากพระเจ้านั้นเป็ นการเข้าสู่ของตนเอง
และเป็ นบางสิ่งที่มีอยูโ่ ดยธรรมชาติในตัวของพวกเขาเองอยู่แล้ว
เช่นนั้นแล้วโอกาสที่วุฒิภาวะของมนุษย์จะเติบโตได้ย่อมไม่มีเลย
ความรู ้แจ้งว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะปกติ
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
ผูค้ นมักจะเข้าใจผิดไปว่าความรู ้แจ้งที่พวกเขาได้รับนั้นเป็ นวุฒิภาวะที่แท้จริ งของตนเอง
เนื่องจากวิธีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งนั้นเป็ นเรื่ องธรรมดาอย่างมาก
และพระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยูโ่ ดยธรรมชาติในตัวมนุษย์ เมื่อผูค้ นทางานหรื อพูด
หรื อเมื่อพวกเขากาลังอธิษฐานและเฝ้าเดี่ยวทางวิญญาณ
ความจริ งก็จะกลับกลายเป็ นกระจ่างแจ้งต่อพวกเขาในทันที อย่างไรก็ดี ในความเป็ นจริง
สิ่งที่มนุษย์เห็นนั้นเป็ นเพียงความรู ้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (โดยธรรมชาติแล้ว
ความรู ้แจ้งนี้เชื่อมโยงกับความร่ วมมือของมนุษย์) และหาได้เป็ นตัวแทนวุฒิภาวะที่แท้จริ งของมนุ ษย์ไม่
หลังจากช่วงเวลาหนึ่งของประสบการณ์ที่มนุษย์เผชิญกับความยากลาบากและการทดสอบทั้งหลายมาบ้าง
วุฒิภาวะที่แท้จริ งของมนุษย์กลับกลายเป็ นชัดแจ้งภายใต้รูปการณ์แวดล้อมดังกล่าว
เมื่อนั้นเท่านั้นเองที่มนุษย์จะค้นพบว่าวุฒิภาวะของเขานั้นไม่ได้ดีมากนัก และความเห็นแก่ตวั
ข้อพิจารณาส่วนบุคคล และความละโมบของมนุษย์ต่างก็ผุดพรายขึ้นทั้งหมดทั้งมวล

เพียงภายหลังจากที่ได้ผ่านวงจรแห่งประสบการณ์แบบนี้หลายรอบแล้วเท่านั้น
ผูค้ นจานวนมากในบรรดาผูท้ ี่ตื่นรู ้ภายในจิตวิญญาณของตนจะตระหนักได้ว่า
สิ่งที่พวกเขาได้รับประสบการณ์ในอดีตนั้นไม่ใช่ความเป็ นจริงของพวกเขาเองเลย
แต่เป็ นเพียงความกระจ่างชัว่ ขณะจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และว่ามนุษย์เพียงแต่ได้รับความสว่างนี้มา
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่มนุษย์เพือ่ ที่จะเข้าใจความจริ ง
บ่อยครั้งจะเป็ นไปในลักษณะที่ชดั แจ้งและโดดเด่น โดยไม่มีการอธิบายถึงที่มาและที่ไปของสิ่งทั้งหลาย
กล่าวคือ แทนที่จะผนวกความยากลาบากของมนุษย์เข้ามาในการวิวรณ์น้ี
พระองค์ทรงเปิ ดเผยความจริงนั้นโดยตรง เมื่อมนุษย์เผชิญความยากลาบากในกระบวนการการเข้าสู่
แล้วจึงผนวกความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เข้าด้วยกัน
นี่กลับกลายเป็ นประสบการณ์ที่แท้จริ งของมนุษย์…ดังนั้น
ขณะเดียวกับที่พวกเจ้ารับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไว้
พวกเจ้าควรที่จะให้ความสาคัญกับการเข้าสู่ของพวกเจ้ามากขึ้นไปอีก
โดยการมองเห็นว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และการเข้าสู่ของพวกเจ้านั้นคืออะไรกันแน่
รวมถึงการผนวกพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เข้าไว้ในการเข้าสู่ของพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในหลายๆ ด้านกว่าเดิม
และเพื่อที่เนื้อแท้ของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้ถูกสร้างขึ้นภายในตัวพวกเจ้า
ในช่วงที่พวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกเจ้าจะมารู ้จกั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ รวมถึงตัวเจ้าเองด้วย และยิ่งกว่านั้น ใครจะรู ้
ในท่ามกลางความทุกข์แสนสาหัสไม่รู้ว่ากีร่ อบนั้น เจ้าจะพัฒนาสัมพันธภาพปกติกบั พระเจ้า
และสัมพันธภาพระหว่างเจ้ากับพระเจ้าจะใกล้ชิดขึ้นวันต่อวัน
ภายหลังจากเหตุการณ์ท้งั หลายเกีย่ วกับการตัดแต่งและกระบวนการถลุงอย่างนับไม่ถว้ น
เจ้าจะพัฒนาความรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้า นั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงต้องตระหนักว่าความทุกข์ การเฆี่ยนตี
และความทุกข์ลาบากนั้นไม่ใช่สิ่งที่พงึ กลัว
สิ่งที่น่าหวาดหวัน่ นั้นคือการมีเพียงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์แต่ไม่มีการเข้าสู่ของพวกเจ้า
เมื่อวันนั้นมาถึงซึ่งพระราชกิจของพระเจ้าเสร็จสิ้นลง เจ้าจะได้ลงแรงไปโดยเปล่าดาย กล่าวคือ
แม้เจ้าจะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าจะไม่ได้มารู ้จกั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อได้มีการเข้าสู่ของเจ้าเอง
ความรู ้แจ้งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์น้ นั ไม่ใช่เพื่อค้าจุนความหลงใหลของมนุษย์ไว้

แต่เพื่อเปิ ดเส้นทางสาหรับการเข้าสู่ของมนุษย์ รวมทั้งเพื่ออนุญาตให้มนุษย์ได้มารู ้จกั กับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และจากจุดนี้ ได้พฒั นาความรู ้สึกเคารพและการรักใคร่ บูชาที่มีต่อพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “งานและการเข้าสู่ (2)” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มีการเบี่ยงเบนน้อยกว่ามากในงานของบรรดาผูท้ ี่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่ง การถูกจัดการ การพิพากษา
และการตีสอน และการแสดงออกของงานของพวกเขาก็มีความถูกต้องแม่นยามากกว่ามาก
บรรดาผูท้ ี่อาศัยความเป็ นธรรมชาติของตนในการทางานทาผิดพลาดค่อนข้างใหญ่หลวง
งานของผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแสดงออกถึงความเป็ นธรรมชาติของพวกเขาเองมากจนเ
กินไป ซึ่งทาให้เกิดอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ไม่ว่าขีดความสามารถของบุคคลจะดีเพียงใดก็ตาม พวกเขาต้องก้าวผ่านการตัดแต่ง การได้รบั การจัดการ
และการพิพากษาก่อนที่พวกเขาจะสามารถทาตามพระบัญชาของพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
หากพวกเขาไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาเช่นนั้น
งานของเขาก็ไม่อาจสอดคล้องกับหลักการของความจริ งได้ไม่ว่างานของเขาจะได้รับการดาเนินการมาดีเพียงใด
ก็ตาม และเป็ นผลผลิตจากความเป็ นธรรมชาติและความดีของมนุษย์เสมอ
งานของบรรดาผูท้ ี่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่ง การจัดการ
และการพิพากษามีความถูกต้องแม่นยามากกว่างานของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับการตัดแต่ง การจัดการและการพิพากษา
พวกที่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาไม่แสดงออกถึงสิ่งใดเลยนอกจากเนื้อหนังและความคิดของมนุษย์
ซึ่งผสมปนเปด้วยปัญญาของมนุษย์และพรสวรรค์ภายในตัวเป็ นอันมาก
นี่ไม่ใช่การแสดงออกที่ถูกต้องแม่นยาของมนุษย์เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ติดตามผูค้ นเช่นนี้ถกู นามาอยู่ต่อหน้าพวกเขาด้วยขีดความสามารถภายในตัวของพวกเขา
เพราะพวกเขาแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและประสบการณ์ของมนุษย์มากเกินไป
ซึ่งเกือบจะหลุดจากเจตนารมณ์แต่ด้งั เดิมของพระเจ้าและเบี่ยงเบนจากเจตนารมณ์น้ นั ไกลจนเกินไป
งานของบุคคลชนิดนี้จึงไม่สามารถนาผูค้ นมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
แต่กลับนาพวกเขามาอยู่ต่อหน้ามนุษย์แทน ดังนั้น
ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการพิพากษาและการตีสอนจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะดาเนินการตามพระบัญชาของพระราชกิจข
องพระเจ้าให้เสร็จสิ้น งานของผูท้ างานที่มีคุณสมบัติสามารถนาผูค้ นไปสู่หนทางที่ถูกต้อง
และให้พวกเขาได้รับการเข้าสู่ความจริ งที่ยงิ่ ใหญ่กว่า งานของเขาสามารถนาผูค้ นมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
นอกจากนี้ งานที่เขาทาสามารถแตกต่างออกไปตามแต่ละบุคคล และไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ
ซึ่งทาให้ผูค้ นได้รับการหลุดพ้นและเสรี ภาพ และความสามารถที่จะค่อยๆ เติบโตในชีวิต
และที่จะมีการเข้าสู่ความจริ งที่ลุ่มลึกยิง่ ขึ้น
ส่วนงานของผูท้ างานที่ไม่มีคุณสมบัติน้ นั ไม่ถึงมาตรฐานที่ควรเป็ นอย่างมาก งานของเขานั้นโง่เขลา
เขาสามารถนาผูค้ นมาสู่กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้เท่านั้น

และสิ่งที่เขาเรี ยกร้องจากผูค้ นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล เขาไม่ได้ทางานตามความจาเป็ นจริ งๆ
ของผูค้ น ในงานชนิดนี้มีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากจนเกินไปและมีหลักทฤษฎีมากจนเกินไป
และงานนี้ไม่สามารถนาผูค้ นมาสู่ความเป็ นจริงได้
อีกทั้งไม่สามารถนาผูค้ นเข้าสู่การปฏิบตั ิปกติของการเติบโตในชีวิตได้
งานนี้สามารถทาได้แค่ให้ผคู้ นยึดติดกับกฎเกณฑ์ไร้ค่าไม่กี่ขอ้ เท่านั้น
การนาเช่นนั้นสามารถทาได้แค่นาทางผูค้ นให้หลงเจิ่นเท่านั้น เขานาทางเจ้าให้กลายเป็ นเหมือนเขา
เขาสามารถนาเจ้าไปสู่สิ่งที่เขามีและเป็ น ในการที่ผตู้ ิดตามจะหยัง่ รู ้ได้ว่าผูน้ ามีคุณสมบัติหรือไม่น้ นั
กุญแจสาคัญคือการดูที่เส้นทางที่พวกเขานาทางและผลลัพธ์ของการทางานของเขา
และมองเห็นว่าผูต้ ิดตามได้รับหลักการตามความจริ งหรื อไม่
และพวกเขาได้รับวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับการแปลงสภาพของพวกเขาหรือไม่
เจ้าควรจาแนกความแตกต่างระหว่างงานที่แตกต่างกันของผูค้ นชนิดที่แตกต่างกัน
เจ้าไม่ควรเป็ นผูต้ ิดตามที่โง่เขลา นี่ส่งผลกระทบต่อเรื่ องการเข้าสู่ของผูค้ น
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะจาแนกความแตกต่างว่าการเป็ นผูน้ าของบุคคลใดมีเส้นทางและของบุคคลใดไม่มี
เจ้าจะถูกหลอกลวงได้โดยง่าย ทั้งหมดนี้มผี ลโดยตรงต่อชีวิตของเจ้าเอง
มีความเป็ นธรรมชาติมากเกินไปในงานของผูค้ นที่ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
งานนั้นผสมผสานด้วยเจตจานงของมนุษย์มากจนเกินไป สิ่งที่พวกเขาเป็ นคือความเป็ นธรรมชาติ—
สิ่งที่มาพร้อมกับที่พวกเขาเกิด
นั่นไม่ใช่ชีวิตหลังจากที่ได้รับการจัดการแล้วหรื อความเป็ นจริ งหลังจากที่ได้รับการแปลงสภาพแล้ว
บุคคลเช่นนั้นจะสามารถสนับสนุนผูท้ ี่กาลังไล่ตามเสาะหาชีวิตได้อย่างไร?
ชีวิตที่มนุษย์คนนั้นมีโดยดั้งเดิมแล้วคือปัญญาหรื อพรสวรรค์ภายในตัวของเขา
ปัญญาหรื อพรสวรรค์ประเภทนี้ค่อนข้างไกลห่างจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องอย่างแท้จริ งจากมนุษย์
หากมนุษย์ไม่ได้ผ่านการทาให้มีความเพียบพร้อมและอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของเขาไม่ได้ผ่านการตัดแต่งและจัด
การ จะมีช่องว่างอันกว้างใหญ่ระหว่างสิ่งที่เขาแสดงออกและความจริ ง
สิ่งที่เขาแสดงออกจะผสมผสานด้วยสิ่งที่คลุมเครื อ เช่น จินตนาการและประสบการณ์ดา้ นเดียวของเขา
ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าเขาจะทางานอย่างไรก็ตาม
ผูค้ นจะรู ้สึกว่าไม่มีเป้าหมายโดยรวมและไม่มีความจริ งที่เหมาะสมสาหรับการเข้าสู่ของผูค้ นทั้งปวง
ในสิ่งที่เรียกร้องจากผูค้ นนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกินความสามารถของพวกเขา
เสมือนว่าพวกเขาเป็ นเป็ ดที่ถูกบังคับให้นั่งบนคอน นี่คอื งานจากเจตจานงของมนุษย์
อุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษย์ ความคิดของเขา และมโนคติที่หลงผิดของเขาแผ่ซ่านไปทุกส่วนในร่ างกายเขา

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมสัญชาตญาณที่จะปฏิบัติตามความจริ ง
อีกทั้งเขาไม่มีสัญชาตญาณที่จะเข้าใจความจริ งโดยตรง นอกจากนั้นยังมีอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของมนุษย์—
เมื่อบุคคลที่เป็ นธรรมชาติประเภทนี้ทางาน งานนั้นไม่ก่อให้เกิดการขัดจังหวะหรื อ?
แต่มนุษย์ที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วนั้นมีประสบการณ์ของความจริ งที่ผคู้ นควรเข้าใจ
และความรู ้เกี่ยวกับอุปนิสัยที่เสื่อมทรามทั้งหลายของพวกเขา
เพื่อที่สิ่งที่คลุมเครื อและไม่เป็ นจริ งในงานของเขาจะค่อยๆ ลดลงไป การมีสิ่งเจือปนของมนุษย์กลายเป็ นน้อยลง
และการทางานและการรับใช้ของเขาเข้ามาใกล้เคียงกับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น
งานของเขาได้เข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริง และมันยังได้กลายเป็ นเหมือนจริงด้วยเช่นกัน
ความคิดในจิตใจของมนุษย์สกัดกั้นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นพิเศษ
มนุษย์มีจินตนาการอันอุดมและตรรกะอันมีเหตุผล
และเขาได้มีประสบการณ์อนั ยาวนานในการจัดการกิจการต่างๆ
หากแง่มุมเหล่านี้ของมนุษย์ไม่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่งและการแก้ไข ทั้งหมดก็เป็ นอุปสรรคต่อพระราชกิจ ดังนั้น
งานของมนุษย์จึงไม่สามารถสัมฤทธิ์ความถูกต้องแม่นยาในระดับที่สูงที่สุดได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานของผูค้ นที่ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและงานของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เจ้าจาเป็ นต้องมีความเข้าใจต่อสภาวะทั้งหลายมากมายที่ผคู้ นจะเป็ นอยู่
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแก่พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิง่
บรรดาผูท้ ี่ประสานงานในการปรนนิบตั ิพระเจ้าต้องมีการจับความเข้าใจที่หนักแน่ นมากยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับสภา
วะทั้งหลายมากมายที่เกิดขึ้นโดยพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิแก่ผคู้ น
หากเจ้าเพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์มากมาย หรื อวิธีท้งั หลายในการบรรลุถึงการเข้าสู่เท่านั้น
นั่นแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ของเจ้าเป็ นประสบการณ์ขา้ งเดียวมากเกินไป
หากไม่รู้จกั สภาวะที่แท้จริ งของเจ้าและไม่จบั ความเข้าใจหลักการของความจริง
ก็เป็ นไปไม่ได้ที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย
หากไม่รู้จกั หลักการในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อไม่เข้าใจผลที่สิ่งนั้นนามา
ก็เป็ นเรื่ องยากสาหรับเจ้าที่จะหยัง่ รูง้ านของพวกวิญญาณชัว่ ร้าย เจ้าต้องเปิ ดโปงงานของพวกวิญญาณชัว่ ร้าย
รวมทั้งมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ และเจาะทะลุตรงเข้าไปยังหัวใจของประเด็นปัญหา
เจ้ายังต้องชี้ให้เห็นการเบี่ยงเบนหลายอย่างในการปฏิบตั ิของผูค้ น
และปัญหาที่พวกเขาอาจมีในความเชื่อของพวกเขาต่อพระเจ้าด้วย เพื่อที่พวกเขาอาจจาสิ่งเหล่านั้นได้
อย่างน้อยที่สุด เจ้าต้องไม่ทาให้พวกเขารูส้ ึกในเชิงลบหรื อเฉยเมย อย่างไรก็ดี
เจ้าต้องเข้าใจความลาบากยากเย็นทั้งหลายที่มีอยู่อย่างเป็ นรู ปธรรมสาหรับผูค้ นส่วนใหญ่ เจ้าต้องไม่ไร้เหตุผล
หรื อ “พยายามสอนสุกรให้ร้องเพลง” นัน่ เป็ นพฤติกรรมที่โง่เขลา
ในการแก้ไขความลาบากยากเย็นมากมายที่ผคู้ นได้รับประสบการณ์น้ นั
ก่อนอื่นเจ้าต้องจับใจความพลวัตของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ให้ได้
เจ้าต้องเข้าใจว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแก่ผคู้ นที่แตกต่างกันอย่างไร
เจ้าต้องมีความเข้าใจเรื่ องความลาบากยากเย็นทั้งหลายที่ผคู้ นเผชิญหน้า และเรื่ องข้อบกพร่ องของพวกเขา
และเจ้าต้องเข้าใจทะลุปรุ โปร่ งถึงประเด็นสาคัญของปัญหา และเข้าถึงแหล่งกาเนิดของมัน
โดยไม่มีการเบี่ยงเบนหรื อทาความผิดพลาดใดๆ
มีเพียงบุคคลประเภทนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะประสานงานในการปรนนิบตั ิพระเจ้า
การที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจประเด็นสาคัญหรื อมองเห็นสิ่งทั้งหลายมากมายได้อย่างชัดเจนหรื
อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ส่วนบุคคลของเจ้า
ลักษณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์คือลักษณะที่เจ้าใช้นาทางผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน
หากเจ้าเข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคาสอนทั้งหลาย
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะนาทางผูอ้ ื่นให้เข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคาสอนทั้งหลาย

วิถีที่เจ้าได้รับประสบการณ์กบั ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
คือวิถีที่เจ้าจะใช้นาทางผูอ้ ื่นบรรลุถงึ การเข้าสู่ความเป็ นจริงของถ้อยดารัสของพระเจ้า
หากเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจความจริ งทั้งหลายมากมาย
และได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกอย่างชัดเจนในหลายสิ่งจากพระวจนะของพระเจ้าได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสามารถนาทางผูอ้ นื่ ให้เข้าใจความจริ งทั้งหลายมากมายได้
และบรรดาผูท้ ี่เจ้านาทางก็จะได้รับความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตทั้งหลายเช่นกัน
หากเจ้ามุ่งเน้นไปที่การจับความเข้าใจความรู ้สึกเหนือธรรมชาติท้งั หลาย เช่นนั้นแล้ว
บรรดาผูท้ ี่เจ้านาทางก็จะทาอย่างเดียวกัน หากเจ้าละเลยการปฏิบตั ิ แต่กลับให้ความสาคัญกับการหารื อ
เช่นนั้นแล้ว บรรดาผูท้ ี่เจ้านาทางก็จะมุง่ เน้นไปที่การหารื อด้วยเช่นกัน โดยไม่มีการปฏิบตั ิเลย
หรื อการบรรลุถงึ การเปลี่ยนสภาพใดๆ ในอุปนิสัยของพวกเขา พวกเขาจะเพียงแค่กระตือรื อร้นอย่างผิวเผิน
โดยไม่ได้ใส่ความจริ งใดๆ ลงไปในการปฏิบตั ิเลย ผูค้ นทุกคนจัดหาให้ผอู้ ื่นด้วยสิ่งที่พวกเขาเองมี
ประเภทบุคคลที่ใครบางคนเป็ นนั้นกาหนดพิจารณาเส้นทางที่พวกเขาจะใช้นาทางผูอ้ ื่นไป
เช่นเดียวกับประเภทผูค้ นที่พวกเขานาทาง เพื่อให้เหมาะสมกับการทรงใช้งานของพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้วนั้น
เจ้าต้องไม่เพียงแค่มีความทะเยอทะยาน แต่เจ้าจาเป็ นต้องมีความรู ้แจ้งจากพระเจ้า
มีการทรงนาจากพระวจนะของพระองค์ มีประสบการณ์ของการได้รับการจัดการโดยพระองค์
และมีกระบวนการถลุงของพระวจนะของพระองค์อย่างมากมายด้วยเช่นกัน ด้วยการนี้เป็ นพืน้ ฐาน
ในเวลาธรรมดาทั้งหลายนั้น พวกเจ้าควรให้ความสนใจต่อการสังเกต ความคิด ความใคร่ ครวญ
และบทสรุ ปทั้งหลายของพวกเจ้า และมีส่วนร่ วมในการซึมซับหรื อการกาจัดอย่างสอดคล้องกัน
ทั้งหมดเหล่านี้คือหนทางสาหรับการเข้าสู่ความเป็ นจริงของพวกเจ้า
และแต่ละอย่างในสิ่งเหล่านี้จะขาดเสียไม่ได้ นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ
หากเจ้าเข้าสู่วิธีการนี้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ
เจ้าจะสามารถมีโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้ทุกวัน และเมื่อใดก็ตาม
ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเจ้าจะรุ นแรงหรื อเอื้ออานวยหรื อไม่ก็ตาม
ไม่ว่าเจ้าจะถูกทดสอบหรื อถูกทดลองหรื อไม่ก็ตาม ไม่ว่าเจ้าจะกาลังทางานอยู่หรื อไม่ก็ตาม
และไม่ว่าเจ้าจะกาลังใช้ชีวิตอยู่ในฐานะบุคคล หรื อในฐานะส่วนหนึ่งของส่วนรวมหรื อไม่กต็ าม
เจ้าจะพบโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอยู่เสมอ
โดยไม่เคยพลาดโอกาสเหมาะเหล่านั้นเลยแม้สักครั้งเดียว
เจ้าจะสามารถค้นพบโอกาสเหมาะเหล่านั้นได้ท้งั หมด—และในหนทางนี้
เจ้าจะได้พบความลับสู่การได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า

จาก “ผูเ้ ลี้ยงที่เหมาะสมควรเตรียมตัวให้พร้อมสรรพด้วยสิ่งใดบ้าง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 461
ทุกวันนี้ ผูค้ นมากมายไม่ให้ความสนใจว่าควรเรี ยนรู ้บทเรี ยนใดในขณะที่ประสานงานกับผูอ้ ื่ น
เราได้คน้ พบว่าพวกเจ้าหลายคนไม่สามารถเรียนรู ้บทเรี ยนได้เลยในขณะที่ประสานงานกับผูอ้ ื่น
พวกเจ้าส่วนใหญ่ยึดติดกับทรรศนะของพวกเจ้าเอง เมื่อทางานในคริ สตจักร เจ้าพูดเรื่ องของเจ้า
และคนอื่นก็พูดเรื่ องของพวกเขา และเรื่ องนั้นก็ไม่มีความสัมพันธ์กบั อีกเรื่ องหนึ่ง
ที่จริ งแล้วพวกเจ้าไม่ได้ร่วมมือกันเลย
พวกเจ้าทั้งหมดต่างหมกมุ่นอยู่กบั การสื่อสารแค่ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของพวกเจ้าเอง หรือกับการปลดปล่อย
“ภาระ” ที่พวกเจ้าถืออยู่ภายในตัวเจ้า โดยไม่แสวงหาชีวิตแม้ในหนทางที่เล็กน้อยที่สุดเลย
พวกเจ้าปรากฏว่าทางานแค่พอเป็ นพิธีเท่านั้น
โดยเชื่ออยู่เสมอว่าเจ้าควรเดินบนเส้นทางของเจ้าเองโดยไม่คานึงถึงว่าคนอื่นพูดหรื อทาอะไร
เจ้าคิดว่าเจ้าควรสามัคคีธรรมเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาเจ้า
ไม่สาคัญว่ารู ปการณ์แวดล้อมของผูอ้ นื่ อาจเป็ นอย่างไรก็ตาม เจ้าไม่มีความสามารถที่จะค้นพบจุดแข็งของผู้อนื่
อีกทั้งเจ้าไม่สามารถตรวจดูตวั เจ้าเองได้ การยอมรับสิ่งต่างๆ ของพวกเจ้าช่างเบี่ยงเบนและผิดพลาดอย่างแท้จริง
สามารถกล่าวได้ว่าแม้กระทัง่ ตอนนี้พวกเจ้าก็ยงั คงแสดงถึงความคิดว่าตัวเองชอบธรรมอยู่มากมาย
เสมือนว่าพวกเจ้าได้ทรุ ดกลับไปสู่โรคภัยไข้เจ็บเก่าๆ นั้น
พวกเจ้าไม่ได้สื่อสารกันในวิธีที่จะสัมฤทธิ์ความเปิ ดกว้างที่ครบบริ บูรณ์ ตัวอย่างเช่น
สื่อสารเกี่ยวกับว่าพวกเจ้าได้บรรลุผลลัพธ์ประเภทใดจากการทางานในคริสตจักรบางแห่ง
หรื อเกี่ยวกับสภาพเงื่อนไขเมื่อไม่นานมานี้ของสภาวะภายในของเจ้า และอีกมากมาย
พวกเจ้าไม่เคยสื่อสารเกีย่ วกับสิ่งเหล่านั้นเลย พวกเจ้าไม่มกี ารมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิต่างๆ เช่น
การโยนมโนคติที่หลงผิดของพวกเจ้าเองทิง้ ไปหรื อการละทิง้ ตัวพวกเจ้าเองโดยสิน้ เชิง
บรรดาผูน้ าและผูป้ ฏิบตั ิงานคิดเพียงว่าจะรักษาพีน่ ้องชายหญิงของพวกเขาไม่ให้คิดลบได้อย่างไรและจะทาให้พ
วกเขาสามารถติดตามอย่างกระตือรื อร้นได้อย่างไรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
พวกเจ้าทั้งหมดคิดว่าการติดตามอย่างกระตือรื อร้นก็เพียงพอด้วยตัวมันเองแล้ว และโดยพื้นฐานแล้ว
พวกเจ้าไม่มีความเข้าใจใดๆ ว่าการรู ้จกั ตัวเจ้าเองและการละทิ้งตัวเจ้าเองหมายถึงสิ่งใด
แล้วนับประสาอะไรกับการที่พวกเจ้าจะเข้าใจว่าการรับใช้ดว้ ยการประสานงานกับผูอ้ ื่นหมายถึงสิง่ ใด
พวกเจ้าคิดถึงเพียงการมีเจตจานงด้วยตัวเจ้าเองที่จะตอบแทนพระเจ้าสาหรับความรักของพระองค์
ถึงการมีเจตจานงด้วยตัวเจ้าเองที่จะใช้ชีวิตตามลักษณะแนวแบบเปโตร นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว
พวกเจ้าก็ไม่คิดถึงสิ่งอื่นใด พวกเจ้ากล่าวแม้กระทัง่ ว่า ไม่สาคัญว่าผูอ้ ื่นทาสิ่งใด
เจ้าจะไม่นบนอบอย่างไม่ลืมหูลืมตา และไม่สาคัญว่าผูอ้ ื่นจะเป็ นแบบใด

เจ้าจะแสวงหาการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าด้วยตัวเจ้าเอง และนั่นจะเพียงพอแล้ว กระนั้น
ข้อเท็จจริ งก็คือเจตจานงของเจ้าไม่พบการแสดงออกอย่างเป็ นรู ปธรรมในความเป็ นจริ งแต่อย่างใดเลย
ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็ นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่พวกเจ้าแสดงออกในทุกวันนี้หรอกหรื อ?
พวกเจ้าแต่ละคนยึดติดกับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกของพวกเจ้าเอง
และพวกเจ้าทั้งหมดต่างพึงปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เราเห็นว่าพวกเจ้าได้รับใช้มาเป็ นเวลานานยิ่งโดยไม่ได้มีความก้าวหน้ามากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในบทเรี ยนของการทางานร่ วมกันอย่างปรองดองนี้ พวกเจ้าไม่ได้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งใดโดยสิ้นเชิง!
เมื่อลงสู่คริสตจักร เจ้าสื่อสารในวิธีของเจ้า และคนอืน่ ก็สื่อสารในวิธีของพวกเขา
การประสานงานอย่างปรองดองแทบไม่เคยเกิดขึ้น
และก็เป็ นจริ งยิง่ ขึ้นไปอีกในบรรดาผูต้ ิดตามที่อยู่ระดับล่างจากเจ้า นั่นจึงกล่าวได้ว่า
แทบจะไม่มีผูใ้ ดท่ามกลางพวกเจ้าเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าคืออะไร หรื อคนเราควรรับใช้พระเจ้าอย่างไร
พวกเจ้าสับสนและปฏิบตั ิต่อบทเรี ยนประเภทนี้ราวกับเป็ นเรื่ องที่ไม่สาคัญ
ถึงขั้นว่ามีผคู้ นมากมายที่ไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการปฏิบตั ิตามความจริ งในแง่มุมนี้เท่านั้น
แต่ยงั ทาผิดโดยตั้งใจอีกด้วย กระทัง่ พวกที่ได้รับใช้มาเป็ นเวลาหลายปี ก็ต่อสู้และวางอุบายต่อต้านกันและกัน
และอิจฉาและแข่งขันกัน ทุกคนอยู่แบบตัวใครตัวมัน และพวกเขาไม่ร่วมมือกันแต่อย่างใดเลย
สิ่งทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงวุฒิภาวะจริ งๆ ของพวกเจ้าหรอกหรื อ?
ผูค้ นอย่างพวกเจ้าที่รับใช้ร่วมกันเป็ นรายวันเป็ นเหมือนกับคนอิสราเอลที่รับใช้พระเจ้าพระองค์เองโดยตรงทุกวั
นในพระวิหาร เป็ นไปได้อย่างไรทีผ่ คู้ นอย่างพวกเจ้าที่รับใช้พระเจ้าจะไม่สามารถมีแนวคิดใดๆ
เกี่ยวกับวิธีการประสานงานหรื อวิธีการที่จะรับใช้?
ตัดตอนมาจาก “จงรับใช้เหมือนที่คนอิสราเอลทา” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ข้อพึงประสงค์ต่อพวกเจ้าในวันนี้ —การทางานร่ วมกันอย่างปรองดอง—
คล้ายกันกับการปรนนิบตั ิที่พระยาห์เวห์ทรงพึงประสงค์ตอ่ คนอิสราเอล: หากไม่เช่นนั้นแล้ว
จงหยุดทางานปรนนิบตั ิ เพราะพวกเจ้าเป็ นผูค้ นทีร่ ับใช้พระเจ้าโดยตรง อย่างน้อยทีส่ ุด
พวกเจ้าต้องสามารถจงรักภักดีและนบนอบในการปรนนิบตั ิของพวกเจ้า
และต้องมีความสามารถที่จะเรี ยนรู ้บทเรี ยนในวิธีที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะสาหรับพวกเจ้าที่ทางานในคริ สตจักร
จะมีพี่น้องชายหญิงที่อยู่ระดับล่างจากพวกเจ้าคนใดกล้าจัดการกับพวกเจ้าหรือไม่?
จะมีผูใ้ ดกล้าบอกพวกเจ้าถึงความผิดพลาดของพวกเจ้าต่อหน้าพวกเจ้าหรื อไม่? พวกเจ้ายืนสูงอยู่เหนือคนอืน่ ๆ
พวกเจ้าครองราชย์เป็ นกษัตริ ย!์
พวกเจ้าไม่แม้กระทัง่ ศึกษาหรื อเข้าสู่บทเรี ยนที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งประเภทเหล่านี้
กระนั้นพวกเจ้าก็ยงั คงพูดถึงการปรนนิบตั ิพระเจ้า! ณ ปัจจุบนั เจ้าได้รับการขอให้นาคริ สตจักรจานวนหนึ่ง
แต่เจ้าไม่เพียงแต่ไม่ละทิ้งตัวเจ้าเองเท่านั้น
แต่เจ้ายังถึงขั้นเกาะติดกับมโนคติที่หลงผิดและข้อคิดเห็นของเจ้าเองด้วย โดยพูดอะไรอย่างเช่น
“ฉันคิดว่าสิ่งนี้ควรได้รับการกระทาในวิธีน้ี เพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าพวกเราไม่ควรถูกจากัดด้วยผูอ้ ื่น
และว่าทุกวันนี้พวกเราไม่ควรนบนอบแบบไม่ลืมหูลืมตา” ดังนั้น เจ้าแต่ละคนจึงยึดติดกับข้อคิดเห็นของเจ้าเอง
และไม่มีผใู้ ดเชื่อฟังกัน ถึงแม้ว่าเจ้ารู ้อย่างชัดเจนว่าการปรนนิบตั ิของเจ้านั้นถึงทางตันแล้ว แต่เจ้าก็ยงั คงพูดว่า
“จากที่ฉันเห็น วิธีการของฉันไม่ได้คลาดเคลื่อนไปมากนัก อย่างไรก็ดี พวกเราแต่ละคนมีดา้ นหนึ่ง:
ท่านพูดถึงด้านของท่าน และฉันพูดถึงด้านของฉัน ท่านสามัคคีธรรมเกี่ยวกับนิมิตของท่าน
และฉันพูดถึงการเข้าสู่ของฉัน” เจ้าไม่เคยรับหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับสิ่งต่างๆ
มากมายที่ควรได้รับการจัดการ หรื อเจ้าแค่ทาให้ผ่านๆ ไป เจ้าแต่ละคนระบายข้อคิดเห็นของเจ้าเอง
และคุม้ ครองปกป้องสถานะ ชื่อเสียง และรักษาหน้าของเจ้าเองอย่างรอบคอบ
ไม่มีคนใดในหมู่พวกเจ้าที่เต็มใจที่จะถ่อมใจเจ้าเอง
และไม่มีฝ่ายใดริ เริ่ มที่จะละทิ้งตัวเจ้าเองและชดเชยข้อบกพร่ องของกันและกันเพื่อที่ชีวิตอาจจะก้าวหน้าไปได้อ
ย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อพวกเจ้าประสานงานร่ วมกัน พวกเจ้าควรเรี ยนรู ้ที่จะแสวงหาความจริง เจ้าอาจพูดว่า
“ฉันไม่มีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับความจริ งในแง่มุมนี้ แล้วท่านมีประสบการณ์ใดกับเรื่ องนี้?”
หรื อเจ้าอาจพูดว่า “ท่านมีประสบการณ์มากกว่าฉันในเรื่ องที่เกี่ยวกับแง่มุมนี้
รบกวนท่านช่วยให้การนาทางฉันบ้างได้หรื อไม่?” นั่นจะไม่เป็ นวิธีที่ดีในการทาเรื่ องนี้หรอกหรื อ?
พวกเจ้าได้รับฟังคาเทศนามากมาย และได้รับประสบการณ์กบั การทางานปรนนิบตั ิมาบ้างแล้ว

หากเจ้าไม่เรี ยนรู ้จากกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และชดเชยจุดอ่อนของกันและกันเมื่อทางานในคริ สตจักร เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถเรี ยนรูบ้ ทเรี ยนใดๆ
ได้อย่างไร? เมือ่ ใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับสิ่งใดก็ตาม พวกเจ้าควรสามัคคีธรรมกัน
เพื่อให้ชีวิตของพวกเจ้าสามารถได้รับผลประโยชน์ได้ ยิง่ ไปกว่านั้น พวกเจ้าควรสามัคคีธรรมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ในประเภทใดๆ อย่างระมัดระวังก่อนทาการตัดสินใจใดๆ
ด้วยการทาเช่นนั้นเท่านั้นพวกเจ้าจึงจะรับหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับคริ สตจักรได้
มากกว่าที่จะเป็ นแค่กระทาการไปอย่างพอเป็ นพิธี หลังจากที่เจ้าเยี่ยมเยียนคริ สตจักรทั้งหมดแล้ว
เจ้าควรชุมนุมร่ วมกันและสามัคคีธรรมเกี่ยวกับประเด็นทั้งหลายที่เจ้าค้นพบและปัญหาใดๆ
ที่ได้เผชิญในงานของเจ้า และจากนั้นเจ้าควรสื่อสารเกีย่ วกับความรู ้แจ้งและความกระจ่างที่เจ้าได้รับมา—
นี่คือการปฏิบตั ิงานปรนนิบตั ิที่ขาดไม่ได้
พวกเจ้าต้องสัมฤทธิ์ผลในความร่ วมมือกันอย่างปรองดองเพื่อจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระเจ้า
เพื่อผลประโยชน์ของคริ สตจักร และเพื่อกระตุน้ พี่นอ้ งชายหญิงของพวกเจ้าไปข้างหน้า เจ้าควรประสานงานกัน
โดยที่แต่ละคนแก้ไขอีกคนหนึ่งและมาถึงที่ผลลัพธ์ของงานที่ดีกว่า เพื่อดูแลเอาใจใส่น้ าพระทัยของพระเจ้า
การร่ วมมือกันที่แท้จริ งคือสิ่งนี้ และมีเพียงบรรดาผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการนี้เท่านั้นที่จะได้รับการเข้าสู่ที่แท้จริ ง
ในขณะที่ให้ความร่ วมมือ คาพูดบางคาที่เจ้าพูดอาจไม่เหมาะสม แต่นั่นไม่สาคัญ
จงสามัคคีธรรมเกีย่ วกับสิ่งนั้นในภายหลัง และรับความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ่งนั้น จงอย่าละเลยมัน
หลังจากการสามัคคีธรรมประเภทนี้แล้ว เจ้าสามารถชดเชยข้อบกพร่ องของพีน่ ้องชายหญิงของเจ้าได้
เจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีข้ นึ ได้ดว้ ยการเคลือ่ นลึกลงไปในงานของเจ้าให้มากขึ้นเช่นนี้เท่านั้น
เจ้าแต่ละคน ในฐานะผูค้ นที่รับใช้พระเจ้า
ต้องมีความสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของคริ สตจักรในทุกสิ่งที่เจ้าทา
แทนที่จะแค่พิจารณาถึงผลประโยชน์ของเจ้าเอง
การลงมือเพียงลาพังและบ่อนทาลายกันและกันอยู่เสมอเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
ผูค้ นที่ประพฤติเช่นนั้นไม่เหมาะที่จะรับใช้พระเจ้า! ผูค้ นเช่นนั้นมีอุปนิสยั ที่แย่
ไม่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์หลงเหลืออยู่ในตัวพวกเขาเลยแม้แต่น้อย พวกเขาเป็ นซาตานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์!
พวกเขาเป็ นสัตว์ป่า! แม้กระทัง่ ตอนนี้ สิ่งดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเจ้า
เจ้าทาถึงขั้นโจมตีกนั และกันในระหว่างการสามัคคีธรรม แสวงหาข้ออ้างโดยตั้งใจ
และกลายเป็ นโต้เถียงกันด้วยใบหน้าแดงก่าเกี่ยวกับเรื่ องเล็กน้อยบางอย่างที่ไม่สลักสาคัญอะไร
ไม่มีบุคคลใดเต็มใจที่จะละวางตัวเขาเองลง แต่ละบุคคลปกปิ ดความคิดภายในจากกันและกัน
มองดูอีกฝ่ ายอย่างระแวดระวังและเตรี ยมป้องกันอยู่เสมอ

อุปนิสัยประเภทนี้สมควรเป็ นการปรนนิบตั ิพระเจ้าหรื อ?
งานอย่างเช่นของพวกเจ้าสามารถจัดหาสิ่งใดให้พนี่ ้องชายหญิงของเจ้าได้หรื อ?
เจ้าไม่เพียงไร้ความสามารถที่จะนาผูค้ นไปสู่ครรลองชีวิตที่ถูกต้องเท่านั้น
แต่ที่จริ งแล้วเจ้ายังฉีดอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของเจ้าเองสู่พนี่ ้องชายหญิงของเจ้าด้วย
เจ้าไม่ได้กาลังทาร้ายผูอ้ ื่นอยู่หรอกหรื อ? มโนธรรมของเจ้าน่าเกลียดน่ากลัวนัก และมันเน่าไปจนถึงแก่น!
เจ้าไม่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริ ง อีกทั้งเจ้าไม่ได้นาความจริงมาปฏิบตั ิ นอกจากนี้
เจ้ายังตีแผ่ธรรมชาติที่ชวั่ ร้ายของเจ้าให้ผอู้ ื่นเห็นอย่างหน้าไม่อายด้วย เจ้าไม่รู้จกั ความอับอายเลย!
เจ้าได้รับความไว้วางใจให้ดูแลน้องชายหญิงเหล่านี้ กระนั้นเจ้าก็กาลังนาพวกเขาไปลงนรก
เจ้าไม่ใช่ใครบางคนที่มโนธรรมของเขาได้เน่าไปแล้วหรอกหรื อ? เจ้าไม่มีความละอายโดยสิ้นเชิง!
ตัดตอนมาจาก “จงรับใช้เหมือนที่คนอิสราเอลทา” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เจ้าสามารถสื่อถึง “พระอุปนิสัยที่พระเจ้าทรงแสดงออกในแต่ละยุค”
อย่างเป็ นรู ปธรรมด้วยภาษาที่เหมาะแก่การสื่อนัยสาคัญของยุคนั้นได้หรื อไม่?
เจ้าผูซ้ ่ึงรับประสบการณ์พระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายสามารถบรรยายพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระ
เจ้าอย่างละเอียดได้ไหม?
เจ้าจะสามารถเป็ นพยานเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องแม่นยาได้หรื อไม่?
เจ้าจะถ่ายทอดสิ่งที่เจ้าได้เห็นและได้รับประสบการณ์ไปสู่บรรดาผูเ้ ชื่อที่เคร่ งศาสนาซึ่งน่าสงสาร
อ่อนด้อยและเปี่ ยมศรัทธาผูซ้ ่งึ หิวกระหายความชอบธรรมและกาลังรอคอยให้เจ้ามาเป็ นผูเ้ ลี้ยงต่อพวกเขาอย่างไ
ร? ผูค้ นประเภทไหนกันที่กาลังรอให้เจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงต่อพวกเขา? เจ้าพอจะจินตนาการออกไหม?
เจ้าได้ตระหนักรู ้ถงึ ภาระบนบ่าของเจ้า พระบัญชาสาหรับเจ้า และความรับผิดชอบของเจ้าหรื อไม่?
สานึกรับรู ้แห่งภารกิจประวัติศาสตร์ของเจ้าอยู่ที่ไหน?
เจ้าจะทาหน้าที่ในฐานะของเจ้านายคนหนึ่งในยุคถัดไปอย่างพอเหมาะพอควรได้อย่างไร?
เจ้ามีสานึกรับรู ้อนั แรงกล้าต่อสถานะแห่งความเป็ นนายหรือไม่? เจ้าจะอธิบายถึงเจ้านายแห่งสรรพสิ่งอย่างไร?
สิ่งนั้นคือเจ้านายเหนือสิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตทั้งมวลและเหนือสรรพสิ่งทางกายภาพในโลกนี้จริงๆ หรื อ?
แผนการของเจ้าสาหรับความก้าวหน้าของงานระยะต่อไปคืออะไร?
มีผูค้ นมากเพียงใดที่กาลังรอคอยให้เจ้าเป็ นผูเ้ ลี้ยงของพวกเขา? งานของเจ้าเป็ นงานหนักใช่ไหม?
พวกเขาอ่อนด้อย น่าสงสาร ตาบอดและหลงทางพลางกาลังร้องคร่ าครวญอยู่ในความมืดมิด—
หนทางนั้นอยู่แห่งใด? พวกเขาช่างโหยหาความสว่างนั้นเหลือเกิน ความสว่างซึ่งเหมือนดาวตก
ที่พลันตกลงมาและขับไล่อานาจแห่งความมืดที่บีบคั้นมนุษย์มานานหลายปี เหลือเกิน
ใครเลยจะสามารถรู ้ว่าพวกเขาตั้งความหวังอย่างกระวนกระวายใจ
และร่ าร้องหาสิ่งนี้ท้งั กลางวันและกลางคืนมากมายสักเพียงไหน?
แม้กระทัง่ ในวันที่ความสว่างนั้นส่องแสงวาบผ่านไปแล้ว
ผูค้ นที่ทุกข์ทนอย่างล้าลึกเหล่านี้กย็ งั คงถูกจองจาอยู่ในคุกใต้ดนิ อันมืดมิดโดยไม่มหี วังว่าจะได้รับการปลดปล่อย
เลย เมื่อไรที่พวกเขาจะไม่ตอ้ งร่ าไห้อกี ต่อไป?
ที่เลวร้ายก็คือความโชคร้ายของจิตวิญญาณอันเปราะบางเหล่านี้ไม่เคยได้รับอนุญาตให้พกั ผ่อนเลย
และพวกเขาได้ถูกพันธนาการอยู่ในสภาวะนี้โดยพันธะซึ่งไร้ปรานีและประวัติศาสตร์อนั เยือกเย็นเป็ นเวลาเนิ่นน
านเหลือเกิน และใครกันเล่าที่ได้สดับฟังเสียงร้องคร่ าครวญของพวกเขา?
ใครกันเล่าที่ได้มองดูสภาพอันน่าเวทนาของพวกเขา?
เจ้าเคยฉุกคิดบ้างไหมว่าพระหทัยของพระเจ้าโทมนัสและกระวนกระวายเพียงใด?

พระองค์ทรงทนเห็นมวลมนุษย์ซ่ึงไร้เดียงสา
ผูท้ ี่พระองค์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองต้องทนทุกข์ทรมานเยี่ยงนี้ได้อย่างไร? อย่างไรก็ตาม
เหล่ามนุษย์ก็คือเหยื่อซึ่งถูกวางยาพิษ และถึงแม้ว่ามนุษย์จะรอดชีวิตมาได้จนถึงเวลานี้
ใครเล่าที่จะรู ้ว่ามวลมนุษย์ได้ถูกมารวางยาพิษมานานแล้ว?
เจ้าลืมไปแล้วหรื อว่าเจ้าก็เป็ นหนึ่งในเหยื่อเหล่านั้นด้วย? ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า
เจ้าไม่เต็มใจที่จะเพียรพยายามช่วยให้ความรอดแก่ผทู้ รี่ อดชีวิตมาได้เหล่านี้หรอกหรื อ?
เจ้าไม่เต็มใจที่จะอุทิศพลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อการตอบแทนพระเจ้าผูท้ รงรักมวลมนุษย์เฉกเช่นเลือดและเนื้อหนัง
ของพระองค์เองหรอกหรื อ? เมือ่ พิจารณาทุกๆ อย่างแล้ว
เจ้าจะตีความของการถูกพระเจ้าใช้ให้เป็ นประโยชน์เพื่อดารงชีวิตของเจ้าอย่างพิเศษว่าอย่างไร?
เจ้ามีความแน่วแน่และความมัน่ ใจที่จะดารงชีวิตอย่างมีความหมายของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้าที่เคร่ งศ
าสนาใช่หรื อไม่?
จาก “เจ้าควรจะเข้าร่วมภารกิจในอนาคตของเจ้าอย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 464
ผูค้ นเชื่อในเรา แต่พวกเขาไม่สามารถเป็ นพยานต่อเราได้
และพวกเขาไม่สามารถเป็ นพยานให้เราก่อนที่เราจะทาตัวเราให้เป็ นที่รู้จกั
ผูค้ นมองเห็นแค่เพียงว่าเราเหนือกว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและพวกคนศักดิ์สิทธิ์ท้งั ปวง
และเห็นว่างานที่เราทาไม่สามารถทาได้โดยพวกมนุษย์ ด้วยเหตุน้ี จากพวกยิวมาถึงผูค้ นในปัจจุบนั
ทุกคนที่มองเห็นกิจการที่มีเกียรติของเราไม่ได้มีสิ่งใดนอกจากเต็มไปด้วยความอยากรู ้อยากเห็นต่อเรา
และไม่มีปากของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างใดสักสิ่งเดียวที่จะสามารถเป็ นพยานแก่เราได้
เฉพาะพระบิดาของเราเท่านั้นที่ได้ทรงเป็ นพยานให้แก่เรา
และได้ทรงสร้างวิถีให้เราท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง หากพระองค์ไม่ได้ทรงทาเช่นนั้น
ไม่ว่าเราจะได้ทางานอย่างไร มนุษย์คงจะไม่มีวนั ได้รู้เลยว่าเราคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง
เพราะมนุษย์รู้เพียงแค่จะรับเอาจากเราเท่านั้น และไม่ได้มีความเชื่อในเราอันเป็ นผลจากงานของเรา
มนุษย์รู้จกั เราเพียงเพราะเราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์และไม่มสี ่วนใดเป็ นคนบาปเลย
เพียงเพราะเราสามารถอธิบายความล้าลึกทั้งหลายมากมายได้
เพียงเพราะเรามีความสามารถเหนือกว่าคนทั้งหลาย หรื อเพราะมนุษย์ได้ผลประโยชน์มากมายจากเราเท่านั้น
แม้กระนั้น มีนอ้ ยคนที่เชื่อว่าเราคือพระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง
นี่คือเหตุผลที่เราพูดว่ามนุษย์ไม่รู้เลยว่าเหตุใดเขาจึงมีความเชื่อในเรา
เขาไม่รู้จุดประสงค์หรื อความสาคัญของการมีความเชื่อในเรา ความเป็ นจริ งของมนุษย์น้ นั ขาดพร่ อง
ถึงขั้นที่เขาแทบจะไม่เหมาะกับการเป็ นพยานให้เรา พวกเจ้ามีความเชื่อแท้จริ งน้อยเกินไป และได้รับน้อยเกินไป
ดังนั้น พวกเจ้าจึงมีคาพยานน้อยเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเจ้ามีความเข้าใจน้อยเกินไปและยังขาดความพร่ องมากเกินไป
จนถึงขั้นที่พวกเจ้าแทบจะไม่เหมาะสมกับการเป็ นพยานแก่กิจการของเรา
ปณิธานของพวกเจ้าแท้ที่จริ งมีความสาคัญ
แต่พวกเจ้าแน่ใจหรื อไม่ว่าพวกเจ้าจะสามารถเป็ นพยานแก่เนื้อแท้ของพระเจ้าได้สาเร็จ?
สิ่งที่พวกเจ้าได้รับประสบการณ์และได้เห็นนั้นเหนือกว่าที่เหล่าวิสุทธิชนและเหล่าผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลายจากทุ
กยุค
แต่พวกเจ้าสามารถให้คาพยานได้ดีกว่าถ้อยคาของเหล่าวิสุทธิชนและเหล่าผูเ้ ผยพระวจนะในอดีตกาลเหล่านี้หรื
อไม่? สิ่งที่เรามอบให้แก่พวกเจ้านั้นเหนือกว่าโมเสสและบดบังดาวิด ดังนั้น ในทานองเดียวกันนี้
เราขอให้คาพยานของพวกเจ้าเหนือกว่าโมเสส และให้ถอ้ ยคาของพวกเจ้ายิง่ ใหญ่กว่าดาวิด
เราให้พวกเจ้าเป็ นร้อยเท่า—ดังนั้น ในทานองเดียวกันนี้ เราขอให้พวกเจ้าตอบแทนเราในแบบเดียวกัน

พวกเจ้าต้องรู ้ไว้ว่าเราคือผูท้ ี่มอบชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ และพวกเจ้าคือผูท้ ี่ได้รับชีวิตจากเรา
และต้องเป็ นพยานให้เรา นี่คือหน้าที่ของพวกเจ้าที่เราได้ส่งลงมายังพวกเจ้า และที่พวกเจ้าควรจะต้องทาให้แก่เรา
เราได้มอบสง่าราศีของเราทั้งหมดให้แก่พวกเจ้า เราได้มอบชีวิตให้แก่พวกเจ้า ซึ่งประชากรที่ถูกเลือก นั่นคือ
พวกอิสราเอล ก็ไม่เคยได้รับมาก่อน ด้วยสิทธิ์ท้งั หลายนี้ พวกเจ้าควรจะต้องเป็ นพยานต่อเรา
และอุทิศวัยเยาว์ของพวกเจ้าให้เราและสละชีวิตลง ไม่ว่าใครก็ตามที่เราได้มอบสง่าราศีของเราให้
จะต้องเป็ นพยานให้เรา และมอบชีวิตของพวกเขาให้เรา เราได้กาหนดเรื่ องนี้ไว้ล่วงหน้านานแล้ว
เป็ นโชควาสนาของพวกเจ้าที่เรามอบสง่าราศีของเราให้แก่พวกเจ้า
และหน้าที่ของพวกเจ้าคือเป็ นพยานให้สง่าราศีของเรา หากพวกเจ้าเชื่อในเราเพียงเพื่อที่จะได้รับพระพร
เช่นนั้นแล้วงานของเราก็คงจะมีความสาคัญน้อยนิด และพวกเจ้าก็คงจะไม่ได้ทาหน้าที่ของพวกเจ้าให้ลุล่วง
พวกอิสราเอลได้เห็นเพียงความกรุ ณา ความรัก และความยิง่ ใหญ่ของเราเท่านั้น
และพวกยิวได้เป็ นพยานเฉพาะความอดทนและการไถ่ของเราเท่านั้น
พวกเขาได้เห็นงานแห่งวิญญาณของเราน้อยนิดยิ่งนัก
จนถึงจุดที่ว่าพวกเขามีความเข้าใจเพียงหนึ่งในหมืน่ ของสิ่งที่พวกเจ้าได้รู้และได้เห็น
สิ่งที่พวกเจ้าได้เห็นนั้นมากเกินกว่าแม้กระทัง่ หัวหน้าปุโรหิตในหมู่พวกเขา
ความจริ งที่พวกเจ้าเข้าใจวันนี้เหนือกว่าของพวกเขา
สิ่งที่พวกเจ้าได้เห็นวันนี้มากเกินกว่าสิ่งที่ได้พบเห็นกันในยุคธรรมบัญญัติ รวมทั้งในยุคพระคุณ
และสิ่งที่พวกเจ้าได้รับประสบการณ์น้ นั เหนือกว่าแม้กระทัง่ โมเสสและเอลียาห์
เนื่องจากสิ่งที่พวกอิสราเอลเข้าใจคือเฉพาะธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์เท่านั้น
และสิ่งที่พวกเขาได้เห็นคือเฉพาะภาพของพระปฤษฎางค์ของพระยาห์เวห์เท่านั้น
สิ่งที่พวกยิวเข้าใจคือเฉพาะการไถ่ของพระเยซูเท่านั้น
สิ่งที่พวกเขาได้รับไว้คือเฉพาะพระคุณที่พระเยซูประทานให้เท่านั้น
และสิ่งที่พวกเขาได้เห็นคือเฉพาะพระฉายาของพระเยซูภายในวงศ์ของพวกยิวเท่านั้น
สิ่งที่พวกเจ้าเห็นในปัจจุบนั คือพระสิริของพระยาห์เวห์ การไถ่ของพระเยซู และกิจการทั้งหมดของเราในวันนี้
ดังนั้น พวกเจ้าได้ยินวจนะแห่งวิญญาณของเราด้วยหรือไม่ ได้ซ้ ึงคุณค่ากับปัญญาของเราหรือไม่
ได้มารู ้จกั การอัศจรรย์ของเราหรื อไม่ และได้เรี ยนรู ้อุปนิสัยของเราหรื อไม่
เรายังได้บอกพวกเจ้าถึงแผนการบริ หารจัดการทั้งหมดของเราด้วยเช่นกัน
สิ่งที่พวกเจ้าได้เห็นไม่ใช่แค่พระเจ้าที่รักและเมตตาเท่านั้น แต่คือพระเจ้าผูเ้ พียบพร้อมด้วยความชอบธรรม
เจ้าได้เห็นงานอันอัศจรรย์ของเรา และได้รู้ว่าเราเปี่ ยมด้วยบารมีและความพิโรธ ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเจ้ารู ้ว่าครั้งหนึ่งเราได้โกรธเกรี้ยวอย่างรุ นแรงต่อวงศ์ของอิสราเอล และรู ้ว่าวันนี้

ความพิโรธนั้นได้มาถึงพวกเจ้าแล้ว พวกเจ้าเข้าใจความล้าลึกของเราในฟ้าสวรรค์มากกว่าอิสยาห์และยอห์น
พวกเจ้ารู ้จกั ความน่ารักชื่นชมและความควรค่าแก่การเคารพเทิดทูนของเรามากกว่าเหล่าวิสุทธิชนทั้งหมดในหล
ายยุคที่ผ่านมา สิ่งที่พวกเจ้าได้รับไว้ไม่ใช่เพียงแค่ความจริงของเรา วิถีของเรา และชีวิตของเราเท่านั้น
หากแต่เป็ นนิมิตและการวิวรณ์ที่ยงิ่ ใหญ่กว่านิมิตและการวิวรณ์ของยอห์น
พวกเจ้าเข้าใจการอัศจรรย์มากกว่ามาก และยังได้มองดูโฉมหน้าแท้จริ งของเราอีกด้วย
พวกเจ้าได้ยอมรับคาพิพากษาของเรามากกว่า และรู ้อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรามากกว่า และดังนั้น
แม้ว่าพวกเจ้าจะถือกาเนิดในยุคสุดท้าย ความเข้าใจของพวกเจ้าก็เป็ นความเข้าใจของแต่ก่อนและของอดีต
และพวกเจ้ายังได้รับประสบการณ์กบั สิ่งทั้งหลายในปัจจุบนั นี้ดว้ ย
และนั่นเป็ นการกระทาโดยเราเองด้วยตัวเราเองโดยเฉพาะทั้งหมด สิ่งที่เราขอจากพวกเจ้าไม่ได้มากเกินไป
เพราะเราได้ให้พวกเจ้ามากเหลือเกิน และพวกเจ้าได้เห็นมากมายหลายอย่างในเรา ด้วยเหตุน้ี
เราขอให้เจ้าเป็ นพยานให้เราต่อเหล่าวิสุทธิชนในหลายยุคที่ผ่านมา
และนี่คือความปรารถนาเพียงอย่างเดียวในหัวใจของเรา
ตัดตอนมาจาก “เจ้ารูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับความเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 465
บัดนี้ เจ้ารู ้อย่างแท้จริงแล้วหรื อไม่ว่าเหตุใดเจ้าจึงเชื่อในเรา?
เจ้ารู ้จุดประสงค์และนัยสาคัญของงานของเราอย่างแท้จริงหรือไม่? เจ้ารู ้หน้ าที่ของเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่?
เจ้ารู ้คาพยานของเราอย่างแท้จริงหรื อไม่? หากเจ้าเพียงเชื่อในเราเท่านั้น
ทว่ายังไม่มีวี่แววของสง่าราศีหรื อคาพยานของเราในตัวเจ้า เช่นนั้นแล้วเราได้ตดั ทิ้งเจ้าไปนานแล้ว
สาหรับบรรดาผูท้ ี่รู้ท้งั หมดนั้น พวกเขาเป็ นหนามยอกตาของเราเสียมากกว่า
และในนิเวศของเราพวกเขาไม่ใช่สิ่งใด ที่มากไปกว่าอุปสรรคบนวิถีของเรา
พวกเขาคือข้าวละมานที่จะถูกฝัดร่ อนออกไปจนหมดสิ้นในงานของเรา พวกเขาใช้การไม่ได้ พวกเขาไร้ค่า
และเราชิงชังพวกเขามานานแล้ว ความพิโรธของเรามักจะบังเกิดกับทุกคนที่สูญเสียคาพยานไป
และไม้เรี ยวของเราไม่เคยไกลห่างจากพวกเขาเลย เราได้ส่งมอบพวกเขาให้กบั มือของเหล่ามารร้ายมานานแล้ว
พวกเขาสูญเสียพรของเราไป เมื่อวันนั้นมาถึง
การตีสอนของพวกเขาจะหนักหนาสาหัสกว่าการตีสอนพวกผูห้ ญิงโง่เขลา วันนี้
เราทาเฉพาะงานที่เป็ นหน้าที่ของเราที่ตอ้ งทาเท่านั้น เราจะผูกข้าวสาลีท้งั หมดเป็ นมัดๆ
รวมเข้าด้วยกันกับข้าวละมานเหล่านั้น นี่คือหน้าที่ของเราวันนี้
ข้าวละมานเหล่านั้นจะถูกฝัดร่ อนออกไปทั้งหมดในเวลาแห่งการฝัดร่อนของเรา เมื่อนั้น
เมล็ดข้าวสาลีจะถูกรวบรวมไว้ในยุง้ ฉาง
และข้าวละมานที่ถูกฝัดร่ อนออกไปเหล่านั้นจะถูกใส่ไปในไฟเพือ่ เผาเป็ นเถ้าถ่าน งานของเรา ณ บัดนี้
คือการผูกมนุษย์ท้งั หมดไว้เป็ นมัดๆ กล่าวคือ เป็ นการพิชิตพวกเขาอย่างถึงที่สุด เมื่อนั้น
เราจะเริ่ มทาการฝัดร่ อนเพือ่ เปิ ดเผยวาระสุดท้ายของมนุษย์ท้งั หมด และดังนั้น
เจ้าควรจะรู ้ว่าเจ้าควรทาให้เราพึงพอใจอย่างไร ณ บัดนี้
และเจ้าควรจะกาหนดร่ องครรลองที่ถูกต้องในความเชื่อในเราของเจ้าอย่างไร
สิ่งที่เราปรารถนาคือความจงรักภักดีและการเชื่อฟังของเจ้า ณ บัดนี้ ความรักและคาพยานของเจ้า ณ บัดนี้
แม้ว่าตอนนี้เจ้าจะไม่รู้ว่าคาพยานคืออะไรหรือความรักคืออะไร เจ้าก็ควรจะนาพาทุกอย่างของเจ้ามาให้เรา
และส่งมอบทรัพย์สมบัติเดียวที่เจ้ามีให้แก่เรา นั่นก็คือ ความจงรักภักดีและการเชื่อฟังของเจ้า
เจ้าควรรู ้ว่าคาพยานถึงการทาให้ซาตานพ่ายแพ้ของเรามีอยู่ภายในความจงรักภักดีและการเชือ่ ฟังของมนุษย์
เช่นเดียวกับคาพยานถึงการพิชิตมนุษย์โดยบริ บรู ณ์ของเรา
หน้าที่แห่งความเชื่อในเราของเจ้าก็คือการเป็ นพยานแก่เรา
การจงรักภักดีต่อเราและไม่จงรักภักดีตอ่ สิ่งอื่นใดทั้งสิ้น และการเชื่อฟังไปจนถึงทีส่ ุด
ก่อนที่เราจะเริ่ มขั้นตอนต่อไปของงานของเรา เจ้าจะเป็ นพยานต่อเราอย่างไร?

เจ้าจะจงรักภักดีและจะเชื่อฟังเราอย่างไร?
เจ้าอุทิศความจงรักภักดีท้งั หมดของเจ้าให้แก่หน้าที่การงานของเจ้าหรื อไม่ หรื อเจ้าจะล้มเลิก?
เจ้าจะนบนอบต่อการจัดการเตรี ยมการทุกอย่างของเรา (แม้ว่าจะเป็ นความตายหรื อความย่อยยับ)
หรื อหนีหายไปกลางทางเพือ่ หลบเลี่ยงการตีสอนของเรา? เราตีสอนเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้เป็ นพยานต่อเรา
และจงรักภักดีและเชื่อฟังต่อเรา ยิง่ ไปกว่านั้น
การตีสอนในปัจจุบนั เป็ นการคลี่คลายงานขั้นตอนต่อไปของงานของเรา
และเพื่อช่วยให้งานนั้นก้าวหน้าต่อไปโดยไม่มีอะไรขวางกั้น ด้วยเหตุน้ีเอง เราจึงเตือนสติเจ้าให้เฉลียวฉลาด
และจงอย่าปฏิบตั ิกบั ชีวิตของเจ้าหรื อนัยสาคัญในการดารงอยู่ของเจ้าเหมือนกับเม็ดทรายที่ไร้ค่า
เจ้าสามารถรู ้ได้แน่หรื อไม่ว่างานที่จะมาถึงของเรานั้นคืออะไร?
เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าเราจะทางานอย่างไรในวันข้างหน้า และงานของเราจะคลี่คลายไปอย่างไร?
เจ้าควรจะรู ้ถึงนัยสาคัญของประสบการณ์ของเจ้ากับงานของเรา และยิ่งไปกว่านั้น
นัยสาคัญของความเชื่อในเราของเจ้า เราได้ทาไปมากมายแล้ว
เราจะล้มเลิกแค่ครึ่ งทางดังที่เจ้าจินตนาการได้อย่างไร? เราได้ทางานที่กว้างขวางเช่นนี้แล้ว
เราจะทาลายมันได้อย่างไร? แท้ที่จริ งแล้ว เราได้มาเพื่อทาให้ยคุ นี้สิ้นสุดลง นี่คือเรื่ องจริง แต่ที่มากกว่านั้น
เจ้าต้องรู ้ว่าเรากาลังจะเริ่ มต้นยุคใหม่ จะเริ่ มต้นงานใหม่ และที่สาคัญที่สุดคือ
จะเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐแห่งราชอาณาจักร ดังนั้น เจ้าควรรู ้ว่างานปัจจุบนั เป็ นเพียงเพื่อการเริ่ มต้นยุคหนึ่งเท่านั้น
และเพื่อวางรากฐานในการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐในสมัยที่จะมาถึงและการทาให้ยุคนี้สิ้นสุดลงในภายภาคหน้า
งานของเราไม่ใช่ง่ายดายดังที่เจ้าคิด อีกทั้งไม่ได้ไร้ค่าหรื อไร้ความหมายดังที่เจ้าอาจเชื่อ เพราะฉะนั้น
เรายังคงต้องพูดกับเจ้าว่า เจ้าควรจะมอบชีวิตของเจ้าให้แก่งานของเรา และที่มากกว่านั้น
เจ้าควรจะอุทิศตัวเจ้าเองเพื่อสง่าราศีของเรา นานแล้วที่เราได้โหยหาให้เจ้าเป็ นพยานแก่เรา
และนานยิ่งกว่านั้นที่เราได้โหยหาให้เจ้าเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐของเรา เจ้าควรจะเข้าใจว่าอะไรอยู่ในหัวใจของเรา
ตัดตอนมาจาก “เจ้ารูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับความเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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แม้ว่าความเชื่อของพวกเจ้าจะจริ งใจอย่างมาก
แต่ก็ไม่มีใครเลยในพวกเจ้าที่สามารถบอกถึงตัวตนของเราได้ท้งั หมด
ไม่มีใครเลยที่สามารถให้คาพยานที่ครบถ้วนต่อข้อเท็จจริ งทั้งหมดที่พวกเจ้าเห็น จงตรองดูเถิด ทุกวันนี้
พวกเจ้าส่วนใหญ่ต่างละเลยหน้าที่ของตนเอง แต่กลับไล่ตามเสาะหาเนื้อหนัง ปรนเปรอเนื้อหนัง
และชื่นชมกับเนื้อหนังอย่างตะกรุ มตะกราม พวกเจ้าถือครองความจริ งเพียงเล็กน้อย แล้วเช่นนั้น
พวกเจ้าจะสามารถเป็ นคาพยานต่อทั้งหมดที่พวกเจ้าได้เห็นมาได้อย่างไรกัน? พวกเจ้ามัน่ ใจจริ งๆ
หรื อว่าสามารถเป็ นพยานของเราได้?
หากวันหนึ่งมาถึงเมื่อเจ้าไร้ความสามารถที่จะเป็ นพยานต่อทุกสิ่งที่เจ้าเห็นในวันนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสูญเสียการทาหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
และการดารงอยูข่ องเจ้าก็จะปราศจากความหมายใดๆ เลย เจ้าก็จะไม่ควรค่าแก่การเป็ นมนุษย์
กระทัง่ อาจกล่าวได้ว่าเจ้าจะไม่ได้เป็ นมนุษย์เลยด้วยซ้ า! เราได้ทางานกับพวกเจ้ามาอย่างมากมายเหลือคณา
แต่เพราะว่าขณะนี้เจ้าไม่ได้กาลังเรี ยนรู ้อะไรเลย ไม่ตระหนักรู ้อะไรเลย และลงแรงของเจ้าไปอย่างไร้ผล
เมื่อถึงเวลาที่เราจะขยายงานของเรา เจ้าก็จะได้แต่จอ้ งมองอย่างว่างเปล่า
พูดไม่ออกและไร้ประโยชน์อย่างถึงที่สุด นัน่ จะไม่ทาให้เจ้าเป็ นคนบาปคนหนึ่งตลอดเวลาหรอกหรื อ?
เมื่อเวลานั้นมาถึง เจ้าจะไม่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งหรื อ? เจ้าจะไม่จมดิ่งลงสู่ความหดหู่หรื อ?
งานทั้งหมดของเราในวันนี้ไม่ได้ทาไปด้วยความเรื่ อยเฉื่อยและความเบื่อหน่าย
แต่เพื่อวางรากฐานสาหรับงานในอนาคตของเรา หาใช่ว่าเรามาถึงทางตัน เลยจาเป็ นต้องคิดหาสิ่งใหม่
เจ้าควรเข้าใจงานที่เราทา ไม่ใช่อะไรที่ทาโดยเด็กคนหนึ่งที่กาลังเล่นอยู่บนถนน
แต่เป็ นงานที่กระทาในฐานะตัวแทนของพระบิดาของเรา
พวกเจ้าควรรู ้ว่าเราไม่ได้กาลังทางานทั้งหมดนี้เพียงลาพัง ทว่าเราเป็ นตัวแทนของพระบิดาของเราต่างหาก
ขณะเดียวกัน บทบาทของพวกเจ้าก็คือ เคร่ งครัดต่อการติดตาม การเชื่อฟัง การเปลี่ยนแปลงและการเป็ นพยาน
สิ่งที่พวกเจ้าพึงเข้าใจคือเรื่ องที่ว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงควรเชื่อในเรา
นี่เป็ นคาถามสาคัญที่สุดที่พวกเจ้าแต่ละคนจะต้องเข้าใจ เพื่อเห็นแก่พระสิริของพระองค์
พระบิดาของเราจึงได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าที่จะมอบพวกเจ้าทั้งหมดให้กบั เรานับแต่ชวั่ ขณะที่พระองค์ได้ทรงสร้า
งโลกแล้ว เพื่อประโยชน์ต่องานของเรา และเพื่อพระสิริของพระองค์ พระองค์จึงได้ลิขิตพวกเจ้าไว้แล้วล่วงหน้า
เป็ นเพราะพระบิดาของเรานัน่ เอง พวกเจ้าจึงเชื่อในเรา
เป็ นเพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระบิดาของเราพวกเจ้าจึงติดตามเรา
เรื่ องนี้ไม่ได้เกิดจากการเลือกของตัวพวกเจ้าเองเลยแม้แต่น้อย ที่สาคัญยิง่ กว่าก็คือ

พวกเจ้าจะต้องเข้าใจด้วยว่าพวกเจ้าเป็ นพวกที่พระบิดาของเราประทานให้เราเพื่อพระประสงค์แห่งการเป็ นพยา
นต่อเรา เนื่องจากพระองค์ทรงมอบพวกเจ้าแก่เรา พวกเจ้าจึงควรจะปฏิบตั ิตามหนทางต่างๆ
ที่เรามอบแก่พวกเจ้าด้วย รวมถึงวิธีต่างๆ และวจนะที่เราสอนพวกเจ้าเช่นกัน
เพราะเป็ นหน้าที่ของพวกเจ้าที่จะทาตามหนทางของเรา นี่คอื จุดประสงค์ด้งั เดิมของความเชือ่ ของพวกเจ้าในเรา
เพราะฉะนั้น เราจึงกล่าวแก่พวกเจ้าดังนี้
พวกเจ้าเป็ นเพียงผูค้ นที่พระบิดาของเราประทานแก่เราเพื่อให้ปฏิบตั ิตามหนทางของเรา อย่างไรก็ตาม
พวกเจ้าเพียงเชื่อในเราเท่านั้น พวกเจ้าไม่ได้เป็ นของเรา เพราะพวกเจ้าหาใช่ครอบครัวคนอิสราเอลไม่
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้น กลับเป็ นพวกของงูดึกดาบรรพ์ ทั้งหมดที่เรากาลังขอให้พวกเจ้าทาคือ เป็ นพยานต่อเรา
แต่ในวันนี้พวกเจ้าต้องเดินในหนทางทั้งหลายของเรา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อคาพยานในอนาคตทั้งสิ้น
หากพวกเจ้าปฏิบตั ิเฉพาะหน้าที่ในฐานะคนที่รับฟังหนทางของเราเท่านั้น พวกเจ้าก็จะปราศจากคุณค่า
และนัยสาคัญของการที่พระบิดาของเราประทานพวกเจ้าแก่เราก็จะสูญไป สิ่งที่เราจะยืนกรานบอกกับเจ้าก็คือ
พวกเจ้าควรเดินในหนทางทั้งหลายของเรา
ตัดตอนมาจาก “อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 467
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจภายในคริ สตจักรในทุกวันนี้อย่างไร?
เจ้ามีการจับความเข้าใจที่หนักแน่นในคาถามนี้หรื อไม่?
ความลาบากยากเย็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเจ้าคืออะไร?
พวกเขาขาดพร่ องสิ่งใดมากที่สุด? ปัจจุบนั นี้ มีผคู้ นบางคนที่เป็ นลบเนื่ องจากพวกเขาก้าวผ่านการทดสอบ
และบางคนก็กระทัง่ พร่ าบ่น ผูค้ นอื่นๆ ไม่เคลือ่ นไปข้างหน้าอีกต่อไปเพราะพระเจ้าได้ตรัสเสร็จสิ้นแล้ว
ผูค้ นยังไม่ได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้า พวกเขาไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้อย่างอิสระ
และพวกเขาไม่สามารถคงไว้ซ่ึ งชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของตนเองได้
ผูค้ นบางคนติดตามมาตลอดทางและไล่ตามเสาะหาด้วยกาลังวังชา และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิเมื่อพระเจ้าตรัส
แต่เมื่อพระเจ้าไม่ได้ตรัส พวกเขาก็ไม่เคลือ่ นไปข้างหน้าอีกต่อไป
ผูค้ นยังคงไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าภายในหัวใจของพวกเขา
และพวกเขาไม่ได้มีความรักต่อพระเจ้าโดยธรรมชาติ ในอดีตพวกเขาติดตามพระเจ้าเพราะพวกเขาถูกบังคับ
ตอนนี้มีผคู้ นบางคนที่เหนื่อยหน่ายกับพระราชกิจของพระเจ้า ผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายหรอกหรื อ?
ผูค้ นจานวนมากดารงอยู่ในสภาพของการรับมือไปวันๆ
แม้ว่าพวกเขากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระองค์ แต่พวกเขาก็ทาแบบครึ่ งๆ กลางๆ
และพวกเขาไม่มีแรงขับเคลื่อนที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีอีกต่อไป
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่สนใจในพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงและความเพียบพร้อมของพระเจ้า
และแน่นอนว่านี่เหมือนกับว่าพวกเขาไร้ซ่งึ แรงขับเคลื่อนภายในใดๆ อยู่เนืองนิตย์
เมื่อพวกเขาถูกเอาชนะโดยการล่วงละเมิด พวกเขาไม่รู้สึกว่าเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้า
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่มีความตระหนักที่จะรู ้สึกสานึกผิด
พวกเขาไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความจริ งหรื อออกจากคริ สตจักร และไล่ตามเสาะหาเพียงความยินดีชวั่ คราวแทน
ผูค้ นเหล่านี้โง่เขลาเบาปัญญาที่สุด! เมื่อถึงเวลา พวกเขาทั้งหมดจะถูกขับออกไป
และจะไม่มีแม้สักคนที่ได้รับการช่วยให้รอด! เจ้าคิดว่าหากมีใครคนหนึ่งได้รับการช่วยให้รอดครั้งหนึ่งแล้ว
พวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอดอยู่เรื่ อยไปเช่นนั้นหรื อ? การเชื่อนี้คือการหลอกลวงอย่างแท้จริ ง!
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตจะถูกตีสอน
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่มคี วามสนใจอย่างสิ้นเชิงในการเข้าสู่ชีวิต ในนิมิต หรื อในการนาความจริงไปสู่การปฏิบตั ิ
พวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ และแน่นอนว่าพวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
พวกเขาไม่ได้กาลังทาให้ตวั เองล่มจมหรอกหรื อ? ตอนนี้ มีผคู้ นส่วนหนึ่งที่มีสภาพเงื่อนไขดีข้ นึ อยู่เนืองนิตย์
ยิ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยงิ่ ได้รับความมัน่ ใจมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งพวกเขามีประสบการณ์มากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งรูส้ ึกถึงความล้าลึกที่ลุ่มลึกของพระราชกิจของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งพวกเขาเข้าสู่ได้ลึกซึ้งมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น
พวกเขารู ้สึกว่าความรักของพระเจ้าช่างยิง่ ใหญ่ และพวกเขารู ้สึกมัน่ คงและได้รับความรู ้แจ้งภายในตัวเอง
พวกเขามีความเข้าใจในพระราชกิจของพระเจ้า
ผูค้ นเหล่านี้คือผูท้ ี่พระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจอยูภ่ ายใน ผูค้ นบางคนกล่าวว่า
"แม้ว่าจะไม่มีพระวจนะใหม่ๆ จากพระเจ้า ข้าพเจ้าก็ยงั คงต้องพยายามเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
ข้าพเจ้าต้องจริ งจังจริ งใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในประสบการณ์จริ งของข้าพเจ้า
และเข้าสู่ความเป็ นจริ งตามพระวจนะของพระเจ้า"
บุคคลประเภทนี้ครอบครองพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้แสดงโฉมพระพักตร์ของพระองค์และทรงซ่อนเร้นสาหรับบุคคลทุกคน
และแม้ว่าพระองค์ไม่ได้ดารัสพระวจนะและมีหลายครั้งที่ผคู้ นมีประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงภายในบางส่
วน แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยงั ไม่ได้ทรงทิง้ ผูค้ นอย่างสมบูรณ์
หากบุคคลไม่สามารถสงวนรักษาความจริ งที่พวกเขาควรดาเนินการต่อไปจนสาเร็จ
พวกเขาก็จะไม่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในระหว่างช่วงเวลาของกระบวนการถลุง
ของช่วงเวลาที่พระเจ้าไม่ทรงแสดงพระองค์เอง หากเจ้าไม่มีความมัน่ ใจ แต่กลับตื่นกลัวแทน
หากเจ้าไม่มุ่งเน้นไปที่การมีประสบการณ์กบั พระวจนะของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังหนีจากพระราชกิจของพระเจ้า หลังจากนั้น เจ้าจะเป็ นหนึ่งในพวกที่ถกู ขับออกไป
พวกที่ไม่พยายามเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าไม่อาจสามารถยืนหยัดในฐานะพยานของพระองค์ได้
ผูค้ นที่สามารถเป็ นพยานต่อพระเจ้าและทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์น้นั
ล้วนแล้วแต่ตอ้ งพึ่งพาแรงขับเคลื่อนของพวกเขาเพื่อไล่ตามเสาะหาพระวจนะของพระเจ้าทั้งสิ้น
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิในผูค้ น โดยหลักแล้วก็เพือ่ อนุญาตให้พวกเขาได้รับความจริง
การให้เจ้าไล่ตามเสาะหาชีวิตก็เพื่อทาให้เจ้าเพียบพร้อม
และนี่คือทั้งหมดที่ทาให้เจ้าเหมาะสมสาหรับการทรงใช้งานของพระเจ้า
ทั้งหมดที่เจ้ากาลังไล่ตามเสาะหาอยู่ตอนนี้คือการได้ยินความล้าลึกทั้งหลาย การฟังพระวจนะของพระเจ้า
การเพ่งดูจนอิ่มตาของเจ้า และการมองไปรอบๆ เพื่อดูว่ามีแนวโน้มหรือความแปลกใหม่ใดๆ บ้างหรื อไม่
และด้วยผลแห่งการนั้นย่อมสนองความใคร่รู้ของเจ้า หากนี่คือเจตนาในหัวใจของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่มีทางที่จะทาตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้
พวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ งไม่สามารถติดตามจนถึงที่สุดได้ ณ ตอนนี้ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ทรงทาสิ่งใด

แต่ผคู้ นต่างหากที่ไม่ร่วมมือกับพระองค์ เพราะพวกเขาเหนื่อยหน่ายกับพระราชกิจของพระองค์
พวกเขาเพียงต้องการฟังพระวจนะที่พระองค์ตรัสเพือ่ ประทานพร
และพวกเขาไม่เต็มใจรับฟังพระวจนะแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ อะไรคือเหตุผลของการนี้?
เหตุผลนั้นคือ ความปรารถนาของผูค้ นในการได้รับพรยังไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง
และดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็ นลบและอ่อนแอ ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจงพระทัยไม่ทรงอนุญาตให้ผคู้ นติดตามพระองค์
อีกทั้งไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงโบยตีมวลมนุษย์อย่างจงพระทัย
ผูค้ นเป็ นลบและอ่อนแอเพียงเพราะเจตนาของพวกเขาไม่ถกู ต้องเหมาะสม
พระเจ้าคือพระเจ้าผูป้ ระทานชีวิตแก่มนุษย์ และพระองค์ไม่ทรงสามารถนามนุษย์ไปสู่ความตายได้ ความเป็ นลบ
ความอ่อนแอ และการกลับสัตย์ของผูค้ นล้วนเกิดจากการกระทาของพวกเขาเอง
พระราชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้านากระบวนการถลุงบางส่วนมาสู่ผคู้ น
และมีเพียงบรรดาผูท้ ี่สามารถตั้งมัน่ เมื่อพวกเขาได้รับการถลุงนี้เท่านั้นที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงปกปิ ดพระองค์เองอย่างไร ไม่ว่าจะด้วยการไม่ตรัสหรือไม่ทรงพระราชกิจก็ตาม
เจ้ายังคงสามารถไล่ตามเสาะหาด้วยเรี่ ยวแรงได้ ต่อให้พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงปฏิเสธเจ้า
แต่เจ้าก็ยงั คงจะติดตามพระองค์อยู่ดี นี่คือการยืดหยัดเป็ นพยานเพือ่ พระเจ้า
หากพระเจ้าทรงปกปิ ดพระองค์เองจากเจ้าและเจ้าหยุดติดตามพระองค์
นี่หรื อคือการยืดหยัดเป็ นพยานเพื่อพระเจ้า? หากผูค้ นไม่ได้เข้าสู่อย่างแท้จริง
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่มีวุฒิภาวะที่แท้จริ ง และเมื่อพวกเขาเผชิญกับการทดสอบครั้งใหญ่จริ งๆ
พวกเขาจะพลาดท่า เมื่อพระเจ้าไม่ได้กาลังตรัส หรื อทรงทาสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง
เจ้าก็พงั ทลายลง หากพระเจ้ากาลังทรงกระทาตามมโนคติที่หลงผิดของตัวเจ้าเอง
หากพระองค์กาลังทรงทาสมดังเจตจานงของเจ้า และเจ้าสามารถยืนหยัดขึ้นและไล่ตามเสาะหาด้วยกาลังวังชาได้
เช่นนั้นแล้วสิ่งใดคือรากฐานของการที่เจ้ามีชีวิตอยู่?
เรากล่าวว่ามีผูค้ นมากมายที่ใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะที่ลว้ นแต่พ่งึ พาความใคร่รู้แบบมนุษย์
ในหัวใจที่แท้จริ งที่สุดของพวกเขา พวกเขาไม่มีใจที่จะไล่ตามเสาะหาอย่างสิ้นเชิง
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ความจริ งแต่พ่งึ พาความใคร่รู้ในชีวิตของพวกเขาล้วนเป็ นผูค้ น
ที่น่ารังเกียจทั้งหมด และพวกเขาอยู่ในอันตราย! พระราชกิจประเภทต่างๆ
ของพระเจ้าทั้งหมดได้รับการดาเนินเพือ่ ทาให้มวลมนุษย์มีความเพียบพร้อม อย่างไรก็ตาม ผูค้ นใคร่รู้อยู่เสมอ
พวกเขาชอบที่จะสอบถามเกี่ยวกับคาเล่าลือ พวกเขากังวลสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในต่างประเทศ—
เช่น พวกเขาใคร่ รู้ว่าสิ่งใดกาลังเกิดขึ้นในอิสราเอล หรื อมีแผ่นดินไหวในอียิปต์หรื อไม่—
พวกเขากาลังมองหาสิ่งแปลกใหม่บางอย่าง เพือ่ สนองความอยากได้อยากมีอนั เห็นแก่ตวั ของพวกเขา

พวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิต อีกทั้งพวกเขาไม่ไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พวกเขาเอาแต่พยายามทาให้วนั ของพระเจ้ามาถึงเร็วขึ้นเท่านั้น
เพื่อที่ความฝันอันสวยงามของพวกเขาอาจจะได้รับการทาให้เป็ นจริงและความอยากได้อยากมีอนั ฟุ่มเฟื อยของพ
วกเขาได้รับการทาให้ลุล่วง บุคคลประเภทนี้ไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง —
พวกเขาเป็ นใครคนหนึ่งที่มีมุมมองไม่ถูกต้องเหมาะสม
เพียงการไล่ตามเสาะหาความจริ งเท่านั้นที่เป็ นรากฐานของการเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้า
และหากผูค้ นไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิต หากพวกเขาไม่พยายามทาให้พระเจ้าสมดังพระทัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะอยู่ภายใต้การลงโทษ
พวกที่จะถูกลงโทษคือพวกทีไ่ ม่ได้มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในระหว่างช่วงเวลาแห่งพระราชกิจขอ
งพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรคงไว้ซ่ึงการอุทิศตนของเจ้าต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 468
ผูค้ นควรร่ วมมือกับพระเจ้าในระหว่างช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์อย่างไร?
ปัจจุบนั นี้พระเจ้ากาลังทรงทดสอบผูค้ น พระองค์ไม่ได้กาลังดารัสพระวจนะสักคา
แต่กาลังทรงปกปิ ดพระองค์เองและไม่ทรงทาการติดต่อกับผูค้ นโดยตรง จากภายนอก
ดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ได้กาลังทรงพระราชกิจใดๆ
แต่ความจริ งคือพระองค์ยงั คงกาลังทรงพระราชกิจภายในมนุษย์
ผูใ้ ดที่กาลังไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตย่อมมีนิมิตสาหรับการไล่ตามเสาะหาชีวิตสาหรับพวกเขา
และไม่กงั ขาแม้พวกเขาไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเต็มที่ก็ตาม ในขณะที่รับการทดสอบ
แม้เมื่อคราที่เจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์จะทาและพระราชกิจใดที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้สา
เร็จลุล่วง แต่เจ้าควรรู ้ว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์น้นั ดีเสมอ
หากเจ้าไล่ตามเสาะหาพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริ งแท้ เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่มีวนั ทรงทิ้งเจ้า
และในท้ายที่สุดพระองค์จะทรงทาให้เจ้าเพียบพร้อม และนาผูค้ นไปยังบั้นปลายที่เหมาะสมอย่างแน่นอน
ไม่ว่าพระเจ้ากาลังทรงทดสอบผูค้ นอย่างไรในปัจจุบนั
ย่อมจะมีวนั หนึ่งที่พระองค์จะทรงจัดเตรี ยมบทอวสานที่เหมาะสมแก่ผคู้ น
และประทานการลงทัณฑ์ที่เหมาะสมแก่พวกเขาตามสิ่งที่พวกเขาได้ทาลงไป
พระเจ้าจะไม่ทรงนาทางผูค้ นไปสู่จุดหนึ่ง และจากนั้นก็ทรงทิง้ พวกเขาไว้ขา้ งทางและทรงละเลยพวกเขา
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าทรงเป็ นที่ไว้วางใจได้ ในช่วงระยะนี้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุง พระองค์กาลังทรงถลุงบุคคลทุกคน
ในขั้นตอนทั้งหลายของพระราชกิจที่ประกอบด้วยการทดสอบแห่งความตายและการทดสอบแห่งการตีสอน
กระบวนการถลุงก็ได้รับการดาเนินไปโดยผ่านทางพระวจนะ
การที่ผคู้ นจะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาต้องเข้าใจพระราชกิจในปัจจุบนั ของพระองค์และวิธีที่มวลมนุษย์ควรร่ วมมือเสียก่อน แท้จริ งแล้ว
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนควรเข้าใจ ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงทาอะไร
ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการถลุงหรื อแม้พระองค์จะไม่ได้กาลังตรัสก็ตาม
แต่ก็ไม่มีสักขั้นตอนเดียวของพระราชกิจของพระเจ้าที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมวลมนุษย์
แต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์สลายและพังลงเมือ่ ผ่านมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
นี่คือพระราชกิจของพระองค์ แต่เจ้าต้องเชื่อว่า เนื่องด้วยพระราชกิจของพระเจ้าได้มาถึงช่วงระยะหนึ่ง
พระองค์จะไม่ทรงทาให้มวลมนุษย์ท้งั หมดถึงแก่ความตายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
พระองค์ประทานทั้งสัญญาและพระพรแก่มนุษย์

และบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ไล่ตามเสาะหาพระองค์จะสามารถได้รับพระพรของพระองค์
แต่พวกที่ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาพระองค์จะถูกพระเจ้าทรงทิ้งไว้ขา้ งทาง นี่ข้ นึ อยู่กบั การไล่ตามเสาะหาของเจ้า
ไม่ว่าสิ่งอืน่ ใดจะเป็ นอย่างไรก็ตาม เจ้าต้องเชื่อว่าเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการสรุ ปปิ ดตัวแล้ว
บุคคลทุกคนจะมีบ้นั ปลายที่เหมาะสม พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมความทะเยอทะยานที่สวยงามให้แก่มวลมนุษย์
แต่หากไร้ซ่ึงการไล่ตามเสาะหา ความทะเยอทะยานเหล่านั้นก็ไม่อาจบรรลุได้
เจ้าควรสามารถเห็นการนี้ได้ในตอนนี้ —
กระบวนการถลุงของพระเจ้าและการตีสอนผูค้ นของพระองค์คือพระราชกิจของพระองค์
แต่สาหรับส่วนของผูค้ น พวกเขาต้องไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยตลอดเวลา
ในประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า เจ้าต้องรู ้วิธีกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเสียก่อน
เจ้าต้องพบสิ่งที่เจ้าควรเข้าสู่และข้อบกพร่ องของตัวเจ้าเองภายในพระวจนะของพระองค์
เจ้าควรแสวงหาการเข้าสู่ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
และรับเอาส่วนของพระวจนะของพระเจ้าที่ควรนาไปปฏิบตั ิและพยายามทาเช่นนั้น
การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าคือแง่มุมหนึ่ง นอกจากนี้ ชีวิตของคริสตจักรต้องได้รับการคงไว้
เจ้าต้องมีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณที่ปกติ และเจ้าต้องสามารถส่งมอบสภาวะปัจจุบนั ทั้งหมดของเจ้าแด่พระเจ้า
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้าควรยังคงเป็ นปกติ
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณสามารถคงไว้ซ่ึงการเข้าสู่ปกติของเจ้าได้ ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใด
เจ้าควรที่จะดาเนินชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะและทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง
นี่คือสิ่งทีผ่ คู้ นควรทา สิ่งนี้เป็ นพระราชกิจทั้งหมดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แต่สาหรับผูท้ ี่มีสภาพเงือ่ นไขปกติแล้ว นี่คือความเพียบพร้อม สาหรับผูท้ ี่มีสภาพเงื่อนไขผิดปกติ
สิ่งนี้คือการทดสอบ ในช่วงระยะปัจจุบนั ของพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูค้ นบางคนกล่าวว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่ยิ่งนักและว่าผูค้ นจาเป็ นต้องมีกระบวนการถลุงอย่างยิง่ ยว
ด มิเช่นนั้นวุฒิภาวะของพวกเขาจะน้อยเกินไปและพวกเขาจะไม่มีทางบรรลุน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
อย่างไรก็ตาม สาหรับพวกที่มีสภาพเงื่อนไขที่ไม่ดี สิ่งนี้กก็ ลายเป็ นเหตุผลหนึ่งในการไม่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้า
และกลายเป็ นเหตุผลหนึ่งในการไม่เข้าร่ วมการชุมนุมหรื อกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
ในพระราชกิจของพระเจ้า ไม่ว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใดหรื อการเปลี่ยนแปลงใดที่พระองค์ทรงก่อให้เกิดขึ้นก็ตาม
ผูค้ นต้องคงไว้ซ่งึ เส้นฐานของชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณปกติ
บางทีเจ้าอาจไม่ได้หละหลวมในช่วงระยะปัจจุบนั นี้ของชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้า
แต่เจ้าก็ยงั คงไม่ได้รับไว้มากมาย และไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอันยิ่งใหญ่
ภายใต้ประเภทของรู ปการณ์แวดล้อมเหล่านี้ เจ้ายังคงต้องทาตามกฎเกณฑ์ เจ้าต้องรักษากฎเกณฑ์เหล่านี้

เพื่อที่เจ้าจะไม่ทนทุกข์กบั ความสูญเสียในชีวิตของเจ้าและเพื่อให้เจ้าทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
หากชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเจ้าผิดปกติ เจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจพระราชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้า
และในทางกลับกันย่อมรู ้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งนั้นเข้ากันไม่ได้อย่างสมบูรณ์กบั มโนคติที่หลงผิดของตัวเจ้าเองแทน
และแม้ว่าเจ้าเต็มใจที่จะติดตามพระองค์ เจ้าก็ขาดพร่ องแรงขับเคลื่อนภายใน ดังนั้น
ไม่สาคัญว่าปัจจุบนั นี้พระเจ้ากาลังทรงทาสิ่งใดอยู่ก็ตาม ผูค้ นต้องร่ วมมือด้วย หากผูค้ นไม่ร่วมมือ
เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ไม่สามารถทรงพระราชกิจของพระองค์ได้
และหากผูค้ นไม่มีหัวใจที่จะร่ วมมือ เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ยากที่จะได้พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไว้
หากเจ้าต้องการมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ภายในตัวเจ้า
และหากเจ้าต้องการได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องคงไว้ซ่ึงการอุทิศตนดั้งเดิมเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ตอนนี้
ไม่จาเป็ นที่เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ทฤษฎีที่สูงขึ้น หรื อสิ่งอื่นเช่นนั้น—ทั้งหมดที่พงึ ต้องมีก็คือว่า
เจ้าจะต้องค้าชูพระวจนะของพระเจ้าบนรากฐานดั้งเดิม
หากผูค้ นไม่ร่วมมือกับพระเจ้าและไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพรากทุกสรรพสิ่งที่เดิมเคยเป็ นของพวกเขา ภายในนั้น
ผูค้ นโลภอยากได้ความสะดวกสบายและอยากชื่นชมสิ่งที่หาได้ง่ายมากกว่า
พวกเขาต้องการได้รับพระสัญญาของพระเจ้าโดยไม่ยอมลาบากใดๆ เลย
เหล่านี้เป็ นความคิดที่ฟ่ มุ เฟื อยที่มวลมนุษย์น้นั เพลิดเพลิน การได้รับชีวิตมาโดยไม่ยอมลาบาก—
ทว่าเคยมีสิ่งใดที่ง่ายดายเช่นนี้หรื อไม่?
เมื่อใครคนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าและพยายามเข้าสู่ ชีวิตและแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขา
พวกเขาจะต้องยอมลาบากและสัมฤทธิ์สภาวะที่พวกเขาจะใช้ติดตามพระเจ้าเสมอ
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงทาสิ่งใด นี่คือบางสิ่งทีผ่ คู้ นต้องทา แม้เจ้าทาตามทั้งหมดนี้เสมือนกฎเกณฑ์หนึ่ง
เจ้าก็ตอ้ งค้าชูสิ่งนี้อยู่เสมอ และไม่สาคัญว่าการทดสอบจะยิง่ ใหญ่เพียงใด
เจ้าก็ไม่สามารถปล่อยสัมพันธภาพปกติของเจ้ากับพระเจ้าไปได้ เจ้าควรจะสามารถอธิษฐาน
คงไว้ซ่งึ ชีวิตคริ สตจักรของเจ้า และไม่ทิ้งบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้าเป็ นอันขาด เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเจ้า
เจ้าก็ยงั คงควรแสวงหาความจริง นี่เป็ นข้อพึงประสงค์ข้นั ต่าสาหรับชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
การมีความพึงปรารถนาที่จะแสวงหาอยู่เสมอ และการเพียรพยายามที่จะร่ วมมือ
การใช้กาลังวังชาทั้งหมดของเจ้า—การนี้สามารถทาได้หรื อไม่? หากผูค้ นยึดสิ่งนี้เป็ นรากฐาน
พวกเขาจะสามารถสัมฤทธิ์วิจารณญาณและเข้าสู่ความเป็ นจริ งได้
เป็ นการง่ายที่จะยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อสภาพของตัวเจ้าเองปกติ ในรู ปการณ์แวดล้อมเหล่านี้

ไม่รู้สึกว่าลาบากยากเย็นเลยที่จะปฏิบตั ิความจริ ง และเจ้ารู ้สึกว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่
แต่หากสภาพเงื่อนไขของเจ้าไม่ดี
ไม่สาคัญว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดและไม่สาคัญว่าใครคนหนึ่งจะพูดได้อย่างไพเราะเพียงใดก็
ตาม เจ้าก็จะไม่สนใจ เมื่อสภาพเงื่อนไขของบุคคลหนึ่งผิดปกติ
พระเจ้าก็ไม่สามารถทรงพระราชกิจในพวกเขาได้
และพวกเขาก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขาได้
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรคงไว้ซ่ึงการอุทิศตนของเจ้าต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากผูค้ นไม่มีความมัน่ ใจใดๆ ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่พวกเขาจะเดินไปตามเส้นทางนี้ต่อไป
ตอนนี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของผู้คนแม้แต่น้อย—
พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจมากมายเหลือเกินและได้ตรัสพระวจนะมากมายเหลือเกิน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ดังนั้น
ผูค้ นจึงต้องมีความมัน่ ใจและพลังจิตเพื่อให้สามารถยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาได้เห็นเรียบร้อยแล้ว
และในสิ่งที่พวกเขาได้รับจากประสบการณ์ของพวกเขา ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใดในผูค้ น
พวกเขาก็ตอ้ งค้าชูสิ่งที่พวกเขาเองครอบครอง จริงใจเบื้องพระพักตร์พระเจ้า
และยังคงอุทิศตนเพื่อพระองค์จนถึงที่สุด นี่คือหน้าที่ของมวลมนุษย์ ผูค้ นต้องค้าชูสิ่งที่พวกเขาควรทา
การเชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีการเชื่อฟังพระองค์และมีประสบการณ์แห่งพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าทรงพระราชกิจมากมาย—อาจกล่าวได้ว่า สาหรับผูค้ นแล้ว ทั้งหมดนั้นคือความเพียบพร้อม
คือกระบวนการถลุง และยิ่งไปกว่านั้นคือการตีสอน
ไม่มีแม้สักขั้นตอนเดียวของพระราชกิจของพระเจ้าที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
สิ่งที่ผคู้ นได้ชื่นชมคือพระวจนะที่เข้มงวดของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าเสด็จมา
ผูค้ นควรชื่นชมพระบารมีของพระองค์และพระพิโรธของพระองค์ อย่างไรก็ตาม
ไม่สาคัญว่าพระวจนะของพระองค์จะเข้มงวดเพียงใด
พระองค์ก็เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอดและทาให้มวลมนุษย์เพียบพร้อม ในฐานะที่เป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
ผูค้ นควรทาหน้าที่ที่พวกเขาควรที่จะทาให้ลุล่วง และยืนหยัดเป็ นพยานให้พระเจ้าท่ามกลางกระบวนการถลุง
ในทุกการทดสอบ พวกเขาควรค้าชูพยานที่พวกเขาควรเป็ น และทาเช่นนั้นอย่างเบ็ดเสร็จเพือ่ พระเจ้า
บุคคลที่ทาการนี้คือผูม้ ีชยั ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงถลุงเจ้าอย่างไร
เจ้าก็ยงั คงเต็มไปด้วยความมัน่ ใจและไม่เคยสูญเสียความมัน่ ใจในพระองค์ เจ้าทาสิ่งที่มนุษย์ควรทา
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากมนุษย์ และหัวใจของมนุษย์ควรจะสามารถกลับคืนสู่พระองค์ได้อย่างเต็มที่
และหันเข้าหาพระองค์ในทุกชัว่ ขณะที่ผ่านไป นี่คือผูม้ ีชยั บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าอ้างถึงว่าเป็ น “ผูม้ ีชยั ”
คือบรรดาผูท้ ี่ยงั คงสามารถยืนหยัดเป็ นพยาน
และคงไว้ซ่ึงความมัน่ ใจและการอุทิศตนของพวกเขาต่อพระเจ้าเมื่ออยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานและในขณะที่ถู
กล้อมโดยซาตาน นั่นคือ เมื่อพวกเขาพบว่าตนเองอยู่ท่ามกลางกาลังบังคับแห่งความมืด
หากเจ้ายังคงสามารถรักษาหัวใจบริ สุทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และคงไว้ซ่ึงความรักที่จริ งแท้ของเจ้าต่อพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใด
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังยืนหยัดเป็ นพยานเบื้องพระพักตร์พระเจ้า และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอ้างอิงว่าเป็ นดัง “ผูม้ ีชยั ”

หากการไล่ตามเสาะหาของเจ้านั้นเป็ นไปอย่างยอดเยีย่ มเมื่อพระเจ้าประทานพระพรแก่เจ้า
แต่เจ้าล่าถอยเมื่อปราศจากพระพรของพระองค์ นี่คือความบริ สุทธิ์อย่างนั้นหรื อ?
ในเมื่อเจ้าแน่ใจว่าหนทางนี้แท้จริ ง เจ้าต้องติดตามไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
เจ้าต้องคงไว้ซ่งึ การอุทศิ ตนของเจ้าต่อพระเจ้า
ในเมื่อเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าพระองค์เองได้เสด็จมาสู่แผ่นดินโลกเพื่อทาให้เจ้าเพียบพร้อม
เจ้าก็ควรมอบหัวใจของเจ้าทั้งหมดทั้งสิน้ แด่พระองค์
หากเจ้ายังคงสามารถติดตามพระองค์ได้ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใด
แม้ว่าพระองค์ทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานที่ไม่น่าพอใจสาหรับเจ้าในท้ายที่สุด
นี่ก็เป็ นการคงไว้ซ่ึงความบริ สุทธิ์ของเจ้าเบื้องพระพักตร์พระเจ้า
การถวายร่ างกายฝ่ ายจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และพรหมจารี บริ สุทธิ์แด่พระเจ้าหมายถึงการรักษาหัวใจที่จริ งใจเบื้อง
พระพักตร์พระเจ้า สาหรับมวลมนุษย์ ความจริงใจคือความบริ สุทธิ์
และความสามารถที่จะจริ งใจต่อพระเจ้าคือการรักษาความบริ สุทธิ์ นี่คือสิ่งที่เจ้าควรนาไปปฏิบตั ิ
เมื่อเจ้าควรที่จะอธิษฐาน เจ้าจงอธิษฐาน เมื่อเจ้าควรที่จะชุมนุมกันในการสามัคคีธรรม เจ้าจงทาเช่นนั้น
เมื่อเจ้าควรที่จะร้องเพลงสรรเสริ ญ เจ้าจงร้องเพลงสรรเสริ ญ และเมื่อเจ้าควรที่จะละทิ้งเนื้อหนัง
เจ้าจงละทิ้งเนื้อหนัง เมื่อเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า เจ้าก็อย่าสักแต่จดั การมันไป เมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับการทดสอบ
เจ้าก็จงตั้งมัน่ นี่คอื การอุทิศตนต่อพระเจ้า หากเจ้าไม่ค้าชูสิ่งที่ผคู้ นควรทา
เช่นนั้นแล้วความทุกข์และปณิธานที่ผ่านมาทั้งหมดของเจ้าก็ไร้ผล
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรคงไว้ซ่ึงการอุทิศตนของเจ้าต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สาหรับทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้า มีทางหนึ่งที่ผคู้ นควรร่ วมมือด้วย
พระเจ้าทรงถลุงผูค้ นเพื่อให้พวกเขามีความมัน่ ใจเมื่อพวกเขารับกระบวนการถลุง
พระเจ้าทรงทาให้ผคู้ นเพียบพร้อมเพื่อให้พวกเขามีความมัน่ ใจที่จะได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และเต็มใจที่จะยอมรับการถลุงของพระองค์และได้รับการจัดการและตัดแต่งโดยพระเจ้า
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงพระราชกิจภายในผูค้ นเพื่อนาความรู ้แจ้งและความกระจ่างมาสู่พวกเขา
และเพื่อให้พวกเขาร่ วมมือกับพระองค์และปฏิบตั ิตาม พระเจ้าไม่ตรัสในช่วงระหว่างกระบวนการถลุง
พระองค์ไม่ดารัสพระสุรเสียงของพระองค์ แต่กระนั้นก็ยงั มีงานที่ผคู้ นควรทา เจ้าควรค้าชูสิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้ว
เจ้าควรยังคงสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้า ใกล้ชิดกับพระเจ้า และยืนหยัดเป็ นพยานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ในหนทางนี้เจ้าจะทาหน้าที่ของตัวเจ้าเองให้ลุล่วง
พวกเจ้าทุกคนควรเห็นอย่างชัดเจนจากพระราชกิจของพระเจ้าว่า
การทดสอบของพระองค์ซ่งึ ความเชื่อมัน่ และความรักของผูค้ น
พึงประสงค์ให้พวกเขาอธิษฐานต่อพระเจ้ามากขึ้น
และให้พวกเขาลิ้มรสในพระวจนะของพระเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์บ่อยครั้งขึ้น
หากพระเจ้าประทานความรู ้แจ้งแก่เจ้าและทรงทาให้เจ้าเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
แต่กระนั้นเจ้ากลับไม่ได้นาสิ่งนี้ไปปฏิบตั ิสักอย่าง เจ้าก็จะไม่ได้รับสิ่งใดไว้
เมื่อเจ้านาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิ เจ้าควรยังคงสามารถอธิษฐานต่อพระองค์ได้
และเมื่อเจ้าลิ้มรสในพระวจนะของพระองค์ เจ้าควรมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์และแสวงหา
และมีความมัน่ ใจเต็มเปี่ ยมในพระองค์ โดยไม่มีร่องรอยของความรู ้สึกท้อแท้หรือเย็นชา
พวกที่ไม่นาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิน้ นั มีกาลังวังชาเต็มที่ในช่วงระหว่างการชุมนุม
แต่ร่วงหล่นไปสู่ความมืดเมื่อพวกเขากลับบ้าน มีบางคนที่ไม่ตอ้ งการแม้แต่จะชุมนุมกัน ดังนั้น
เจ้าต้องเห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าที่ใดที่ผคู้ นควรทาให้ลุล่วง
เจ้าอาจไม่รู้ว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าแท้จริ งแล้วคือสิ่งใด แต่เจ้าสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า
เจ้าสามารถอธิษฐานเมื่อเจ้าควรอธิษฐาน เจ้าสามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิเมื่อเจ้าควรทา
และเจ้าสามารถทาสิ่งที่ผคู้ นควรที่จะทา เจ้าสามารถค้าชูนิมิตดั้งเดิมของเจ้าได้ ในหนทางนี้
เจ้าจะสามารถยอมรับขั้นตอนต่อไปของพระราชกิจของพระเจ้าได้มากขึ้น
เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจในวิถีที่แอบซ่อน สิ่งนี้เป็ นปัญหาหากเจ้าไม่แสวงหา
เมื่อพระองค์ตรัสและทรงเทศนาในช่วงระหว่างการประชุม เจ้าฟังด้วยความกุลีกุจอ แต่เมื่อพระองค์ไม่ได้ตรัส
เจ้าก็ขาดพร่ องกาลังวังชาและถอยกลับ บุคคลประเภทใดที่ปฏิบตั ิตนในหนทางนี้?

นี่คือใครคนหนึ่งที่เพียงแค่ติดตามไปที่ใดก็ตามที่ฝูงชนไป พวกเขาไม่มีจุดยืน ไม่มีคาพยาน และไม่มีนิมิต!
ผูค้ นส่วนใหญ่เป็ นเช่นนี้ หากเจ้าเดินตามทางนั้นต่อไป วันหนึ่งเมื่อเจ้ามาถึงการทดสอบครั้งใหญ่
เจ้าจะร่ วงลงสู่การลงโทษ การมีจุดยืนนั้นสาคัญมากในกระบวนการของพระเจ้าในการทาให้ผูค้ นเพียบพร้อม
หากเจ้าไม่กงั ขาแม้แต่ข้นั ตอนเดียวของพระราชกิจของพระเจ้า หากเจ้าทาหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วง
หากเจ้าค้าชูอย่างจริ งใจในสิ่งที่พระเจ้าให้เจ้านาไปปฏิบตั ิ นั่นคือ เจ้าจดจาคาเตือนสติของพระเจ้า
และไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใดในทุกวันนี้ เจ้าก็มิได้ลืมคาเตือนสติของพระองค์
หากเจ้าไม่กงั ขาพระราชกิจของพระองค์ คงไว้ซ่ึงจุดยืนของเจ้า ค้าชูคาพยานของเจ้า
และได้รับชัยชนะในทุกย่างก้าวของหนทางนี้ เช่นนั้นแล้ว
ในท้ายที่สุดเจ้าก็จะได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าและได้รับการทาให้กลายเป็ นผูม้ ชี ยั
หากเจ้าสามารถตั้งมัน่ โดยผ่านทางทุกขั้นตอนของการทดสอบของพระเจ้า
และหากเจ้ายังคงสามารถตั้งมัน่ ได้จนถึงที่สุด เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นผูม้ ีชยั
เจ้าก็เป็ นใครคนหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงทาให้เพียบพร้อม
หากเจ้าไม่สามารถตั้งมัน่ ในการทดสอบปัจจุบนั ของเจ้าได้ เช่นนั้นแล้ว
ในอนาคตสิ่งนี้จะถึงกับกลายเป็ นลาบากยากเย็นยิ่งขึ้น
หากเจ้าเพียงก้าวผ่านความทุกข์ในปริ มาณที่ปราศจากนัยสาคัญและเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
เช่นนั้นแล้ว ในที่สุดเจ้าจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย เจ้าจะเหลือแต่มือเปล่า
มีผูค้ นบางคนทีย่ อมแพ้ในการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้กาลังตรัสอยู่
และหัวใจของพวกเขาแตกเป็ นเสี่ยงๆ บุคคลเช่นนี้มิใช่ผโู้ ง่เขลาหรอกหรื อ? ผูค้ นประเภทนี้ไม่มีความเป็ นจริ ง
เมื่อพระเจ้ากาลังตรัส พวกเขาก็วงิ่ ไปมาเสมอ แลดูยงุ่ และกุลีกุจอจากภายนอก
แต่ตอนนี้ที่พระองค์ไม่ได้กาลังตรัส พวกเขาก็หยุดแสวงหา บุคคลประเภทนี้ไม่มีอนาคต
ในช่วงระหว่างกระบวนการถลุง เจ้าต้องเข้าสู่จากมุมมองเชิงบวกและเรี ยนรู ้บทเรี ยนทั้งหลายที่เจ้าควรเรี ยนรู ้
เมื่อเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าและอ่านพระวจนะของพระองค์
เจ้าควรวัดสภาวะของตัวเจ้าเองโดยใช้พระวจนะนั้นๆ ค้นหาข้อบกพร่ องของเจ้า
และพบว่าเจ้ายังคงมีบทเรี ยนอีกมากมายที่ตอ้ งเรี ยนรู ้
ยิ่งเจ้าแสวงหาด้วยความจริงใจเมื่อเจ้าก้าวผ่านกระบวนการถลุงมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็ยิ่งจะพบว่าตัวเจ้ายังบกพร่ องมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเจ้ากาลังได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุง
ก็มีหลายประเด็นปัญหาที่เจ้าเผชิญ เจ้าไม่สามารถมองเห็นเรื่ องเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน เจ้าพร่ าบ่น
เจ้าเผยเนื้อหนังของตนเอง—
ในหนทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงสามารถค้นพบว่าเจ้ามีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามมากมายเกินไปภายในตัวเจ้า

ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรคงไว้ซ่ึงการอุทิศตนของเจ้าต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 471
พระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนั้นพึงประสงค์ความมัน่ ใจใหญ่หลวง
ความมัน่ ใจที่ยงิ่ ใหญ่เสียยิง่ กว่าความมัน่ ใจของโยบ หากปราศจากความมัน่ ใจ
ผูค้ นจะไม่สามารถได้รับประสบการณ์ต่อไป
และอีกทั้งพวกเขาจะไม่สามารถได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
เมื่อวันแห่งการทดสอบครั้งใหญ่มาถึง จะมีผคู้ นออกจากคริ สตจักร—บ้างก็ที่นี่ บ้างก็ที่นนั่
จะมีบางคนที่เคยทาได้ค่อนข้างดีในการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาในช่วงเวลาก่อนหน้า
และจะไม่ชดั เจนว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่เชื่ออีกต่อไป หลายสิ่งจะเกิดขึ้นซึ่งเจ้าจะไม่เข้าใจ
และพระเจ้าจะไม่ทรงเผยหมายสาคัญหรื อการอัศจรรย์ใดๆ อีกทั้งไม่ทรงทาสิ่งใดที่เกินธรรมชาติ
นี่ก็เพื่อดูว่าเจ้าสามารถตั้งมัน่ ได้หรื อไม่—พระเจ้าทรงใช้ขอ้ เท็จจริงเพื่อถลุงผูค้ น เจ้ายังไม่ได้ทนทุกข์มากนัก
ในอนาคต เมื่อการทดสอบครั้งใหญ่มาถึง ในบางสถานที่ บุคคลทุกคนในคริสตจักรจะจากไป
และบรรดาผูท้ ี่เจ้ามีสัมพันธภาพที่ดีดว้ ยจะจากไปและทอดทิ้งความเชื่อของพวกเขา
แล้วเมื่อนั้นเจ้าจะสามารถตั้งมัน่ ได้หรื อไม่? จนถึงตอนนี้ การทดสอบที่เจ้าได้เผชิญหน้านั้นเล็กน้อย
และเจ้าอาจแทบไม่สามารถทนสู้การทดสอบเหล่านั้นได้
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกระบวนการถลุงและการทาให้เพียบพร้อมโดยผ่านทางพระวจนะเท่านั้น
ในขั้นตอนถัดไป ข้อเท็จจริ งจะมาถึงเจ้าเพื่อถลุงเจ้า และเช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะอยู่ท่ามกลางภัยอันตราย
ทันทีที่สิ่งนี้กลายเป็ นเรื่ องจริ งจังอย่างแท้จริ ง พระเจ้าจะทรงแนะนาให้เจ้าเร่ งรี บและจากไป
และผูค้ นที่เคร่ งศาสนาจะพยายามล่อลวงเจ้าให้ไปกับพวกเขา
นี่ก็เพื่อดูว่าเจ้าสามารถเดินตามเส้นทางต่อไปได้หรื อไม่ และสรรพสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดคือการทดสอบ
การทดสอบปัจจุบนั คือส่วนน้อย แต่วนั นั้นจะมาถึงเมื่อจะมีบา้ นบางหลังที่พ่อแม่ไม่เชื่ออีกต่อไป
และบางแห่งที่เด็กๆ ไม่เชื่ออีกต่อไป เจ้าจะสามารถไปต่อได้หรือไม่? ยิ่งเจ้าไปข้างหน้าไกลขึ้นเท่าใด
การทดสอบของเจ้าก็จะกลายเป็ นยิง่ ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
พระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในการถลุงผูค้ น
โดยสอดคล้องกับความต้องการที่จาเป็ นของพวกเขาและวุฒิภาวะของพวกเขา
ในช่วงระหว่างช่วงระยะที่พระเจ้าทรงทาให้มวลมนุษย์เพียบพร้อมนั้น
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จานวนของผูค้ นจะเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ—นั่นมีแต่จะหดลงเท่านั้น
มีเพียงโดยผ่านทางกระบวนการถลุงเหล่านี้เท่านั้นผูค้ นจึงสามารถได้รับการทาให้เพียบพร้อม การถูกจัดการ
ถูกบ่มวินัย ถูกทดสอบ ถูกตีสอน ถูกสาปแช่ง—เจ้าสามารถทานทนต่อทั้งหมดนี้ได้หรื อไม่?
เมื่อเจ้าเห็นคริ สตจักรที่มีสถานการณ์ดีเป็ นพิเศษ

ที่ซ่ึงบรรดาพีน่ ้องชายหญิงล้วนกาลังแสวงหาด้วยกาลังวังชาอันยิง่ ใหญ่ ตัวเจ้าเองก็รู้สึกได้รบั การหนุนใจ
เมื่อวันนั้นมาถึงที่พวกเขาได้จากไปทั้งหมด พวกเขาบางคนก็ไม่เชื่ออีกต่อไป
บางคนก็ได้ออกไปทาธุรกิจหรื อแต่งงาน และบางคนก็ได้เข้าร่ วมศาสนา แล้วเจ้าจะสามารถตั้งมัน่ ได้หรื อไม่?
เจ้าจะยังคงสามารถไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอยูภ่ ายในหรื อไม่?
การที่พระเจ้าทาให้มวลมนุษย์เพียบพร้อมไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายเช่นนั้น!
พระองค์ทรงใช้งานสรรพสิ่งมากมายเพื่อถลุงผูค้ น ผูค้ นมองสิ่งเหล่านี้ในฐานะวิธีการ
แต่โดยเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิธีการเลยสักอย่าง แต่เป็ นข้อเท็จจริ ง ในท้ายที่สุด
เมื่อพระองค์ได้ทรงถลุงผูค้ นถึงจุดหนึ่งและพวกเขาไม่มีการพร่ าบ่นใดๆ อีกต่อไป
ช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์ก็จะครบบริ บูรณ์
พระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์คือการทาให้เจ้าเพียบพร้อม
และเมื่อพระองค์ไม่ทรงพระราชกิจและทรงซ่อนเร้นพระองค์เอง
สิ่งนี้จะเป็ นเพื่อจุดประสงค์ในการทาให้เจ้าถึงกับเพียบพร้อมมากยิ่งขึ้น
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหนทางนี้จะเห็นได้ว่าผูค้ นมีความรักต่อพระเจ้าหรื อไม่
พวกเขามีความมัน่ ใจที่แท้จริ งในพระองค์หรือไม่ เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างชัดแจ้ง ไม่จาเป็ นที่เจ้าจะต้องค้นหา
เฉพาะเมื่อพระองค์ทรงปกปิ ดพระองค์เองเท่านั้นเจ้าจึงจาเป็ นต้องค้นหาและหาทางออกให้ได้
เจ้าควรจะสามารถทาหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างให้ลุล่วงได้
และไม่สาคัญว่าบทอวสานในอนาคตของเจ้าและบั้นปลายของเจ้าอาจเป็ นอย่างไร
เจ้าควรจะสามารถไล่ตามเสาะหาความรู ้และความรักต่อพระเจ้าในช่วงระหว่างหลายปี ที่เจ้ามีชีวิตอยู่
และไม่สาคัญว่าพระเจ้าจะปฏิบตั ิต่อเจ้าอย่างไร เจ้าก็ควรจะสามารถหลีกเลีย่ งการพร่ าบ่น
มีสภาพเงื่อนไขหนึ่งสาหรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่จะทรงพระราชกิจภายในผูค้ น
พวกเขาต้องกระหายและแสวงหา และไม่ใช่ไม่กุลีกุจอหรื อเต็มไปด้วยความกังขาเกี่ยวกับการกระทาของพระเจ้า
และพวกเขาต้องสามารถค้าชูหน้าที่ของพวกเขาได้ตลอดเวลา
ในหนทางนี้เท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในแต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งที่พึงประสงค์จากมวลมนุษย์คือความมัน่ ใจอันมหาศาลและการมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อแสวงหา—
เพียงโดยผ่านทางประสบการณ์เท่านั้นผูค้ นจึงจะสามารถค้นพบว่าพระเจ้าทรงควรค่าที่จะรักเพียงใด
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในผูค้ นอย่างไร หากเจ้าไม่มีประสบการณ์
หากเจ้าไม่คลาหาทางของเจ้าออกไป หากเจ้าไม่แสวงหา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้รับสิ่งใดเลย
เจ้าต้องคลาหาทางออกของเจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์ของเจ้า

และเพียงโดยผ่านทางประสบการณ์ของเจ้าเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถเห็นการกระทาของพระเจ้า
และระลึกรู ้ถึงความน่าอัศจรรย์และความมิอาจหยัง่ ถึงได้ของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรคงไว้ซ่ึงการอุทิศตนของเจ้าต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 472
พระเจ้าทรงทาให้เจ้าผ่านประสบการณ์กบั พายุ ความยากลาบาก ความลาบากยากเย็น
และความล้มเหลวและการเสื่อมถอยมากมายทุกลักษณะ เพื่อที่ในท้ายที่สุดแล้ว
ในครรลองของการผ่านประสบการณ์กบั สิ่งเหล่านี้ เจ้ามาค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสนั้นถูกต้อง
และว่าการเชื่อ มโนคติที่หลงผิด จินตนาการ ความรู ้ ทฤษฎีเชิงปรัชญา หลักปรัชญาต่างๆ ของเจ้า
สิ่งที่เจ้าได้เรี ยนรู ้แล้วในโลกและที่เจ้าได้รับการสอนแล้วโดยบิดามารดาของเจ้าแล้วล้วนผิดทั้งสิ้น
สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถนาเจ้าไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตได้
สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถนาเจ้าให้เข้าใจความจริ งและมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
และเส้นทางที่เจ้าเดินอยู่เป็ นเส้นทางแห่งความล้มเหลว นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้าตระหนักในท้ายที่สุด
สาหรับเจ้าแล้ว นี่เป็ นกระบวนการที่จาเป็ น
และสิ่งที่เจ้าควรได้รับในระหว่างกระบวนการผ่านประสบการณ์กบั ความรอด
ถึงกระนั้นการนี้ก็ทาให้พระเจ้าทรงโศกเศร้าเช่นกัน กล่าวคือ เพราะผูค้ นเป็ นกบฏ
และถูกครอบงาด้วยอุปนิสัยอันเสื่อมทราม พวกเขาจึงต้องก้าวผ่านกระบวนการนี้
และผ่านประสบการณ์กบั การเสื่อมถอยเหล่านี้ แต่หากใครบางคนรักความจริงอย่างแท้จริ ง
หากพวกเขาเต็มใจอย่างแท้จริ งที่จะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า หากพวกเขาเต็มใจยอมรับวิธีการต่างๆ
ของความรอดของพระเจ้า—ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบ การบ่มวินัย การพิพากษา และการตีสอน—
หากพวกเขามุ่งมัน่ ที่จะทนทุกข์เช่นนี้ หากพวกเขาเต็มใจที่จะจ่ายราคานี้ โดยข้อเท็จจริงแล้ว
พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้พวกเขาต้องทนทุกข์กบั ความยากลาบากมากเพียงนี้
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้พวกเขาก้าวผ่านการเสื่อมถอยและความล้มเหลวมากมายเพียงนี้
แต่ผคู้ นเป็ นกบฏเกินไป พวกเขาต้องการใช้เส้นทางที่คด พวกเขาเต็มใจที่จะทนทุกข์กบั ความยากลาบากเหล่านี้
นั่นเป็ นเพียงแค่ประเภทของสิ่งที่มนุษย์เป็ น และพระเจ้าไม่มีตวั เลือกนอกจากการมอบผูค้ นให้แก่ซาตาน
และวางพวกเขาไว้ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทาให้พวกเขาสงบลงอยู่เนืองนิตย์
เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ทุกประเภท และเรี ยนรู ้บทเรี ยนต่างๆ จากสถานการณ์เหล่านี้ และระลึกรู ้
แก่นแท้ของสิ่งที่ชวั่ ทุกประเภท หลังจากนั้น
พวกเขาก็มองย้อนกลับไปและค้นพบว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง
พวกเขายอมรับรู ้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง
ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็ นความเป็ นจริ งของสิ่งต่างๆ ที่เป็ นบวกทั้งหมด
และว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่ทรงรักมนุษย์อย่างแท้จริง
และไม่มีผูใ้ ดดีกบั มนุษย์มากกว่าพระเจ้า หรื อห่วงใยมากกว่า

ผูค้ นได้รับการทาให้สงบลงจนถึงขอบข่ายใดในท้ายที่สุด? จนถึงขอบข่ายที่เจ้าพูดว่า
“ฉันได้ผ่านประสบการณ์กบั สถานการณ์ทุกประเภทแล้ว และไม่มีสถานการณ์เดียว บุคคล เรื่ อง
หรื อวัตถุเดียวที่สามารถทาให้ฉันเข้าใจความจริ ง ที่สามารถทาให้ฉันชื่นชมความจริง
ที่สามารถทาให้ฉันเข้าสู่ความจริ งความเป็ นจริง
ฉันเพียงแค่สามารถปฏิบตั ิอย่างเชื่อฟังโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า คงอยู่ในที่ของมนุษย์อย่างเชื่อฟัง
ปฏิบตั ิตามสถานะและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
ยอมรับอธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้าอย่างเชื่อฟัง
และมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผูส้ ร้างโดยไม่มีการร้องทุกข์คร่ าครวญใดๆ หรื อตัวเลือกใดๆ
และโดยไม่มีขอ้ เรียกร้องหรื อความพึงปรารถนาของฉันเอง” เมื่อพวกเขาได้มาถึงระดับนี้แล้ว
ผูค้ นก็โค้งคานับเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง
และพระเจ้าไม่จาเป็ นต้องทรงสร้างสถานการณ์เพิ่มเติมใดๆ เพื่อให้พวกเขาได้ผ่านประสบการณ์
ดังนั้นแล้วเส้นทางใดที่พวกเจ้าปรารถนาที่จะใช้? ในความพึงปรารถนาส่วนตัวของพวกเขา
ไม่มีผูใ้ ดปรารถนาที่จะทนทุกข์กบั ความยากลาบาก และไม่มีผูใ้ ดต้องการผ่านประสบการณ์กบั การเสื่อมถอย
ความล้มเหลว ความทุกข์ยาก ความขัดข้องใจ และพายุ แต่ไม่มีหนทางอื่น สิ่งต่างๆ ในตัวมนุษย์—
แก่นแท้ธรรมชาติของเขา ความเป็ นกบฏของเขา ความคิดและมุมมองของเขา—ซับซ้อนเกินไป
ในแต่ละวันสิ่งเหล่านั้นกลายเป็ นผสมปะปนกันและสานพันกันในตัวเจ้า และพวกมันก็ก่อกวนภายในตัวเจ้า
เจ้าเข้าสู่ความจริ งความเป็ นจริ งน้อยนิด เจ้าเข้าใจความจริ งน้อยนิด
และเจ้าขาดพร่ องพลังอานาจที่จะชนะแก่นแท้ของอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของเจ้า มโนคติที่หลงผิด
และจินตนาการของเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าจึงไม่มีตวั เลือกนอกจากการยอมรับวิธีเข้าหาอื่น
นั่นคือการผ่านประสบการณ์กบั ความล้มเหลวและความขัดข้องใจอยู่เนืองนิตย์ และการล้มลงอยู่เนื่องนิตย์
ถูกความยากลาบากโยนไปรอบๆ ล้มลุกคลุกคลานอยู่ในโคลนตม จนกระทัง่ วันหนึ่งมาถึงเมื่อเจ้าพูดว่า
“ฉันเหนื่อย ฉันเบื่อ ฉันไม่ตอ้ งการมีชีวิตแบบนี้ ฉันไม่ตอ้ งการก้าวผ่านความล้มเหลวเหล่านี้
ฉันต้องการมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผูส้ ร้างด้วยการเชื่อฟัง ฉันจะฟังพระวจนะของพระเจ้า
ฉันจะทาสิ่งที่พระองค์ตรัส นี่เท่านั้นเป็ นเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิต”
เฉพาะในวันที่เจ้ายอมรับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเท่านั้นเจ้าจึงจะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เจ้ามารู ้จกั บางสิ่งเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าจากการนี้หรื อไม่? สิ่งใดเป็ นท่าทีของพระเจ้าต่อมนุษย์?
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใด พระองค์ก็ทรงปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับมนุษย์
ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงกาหนดสภาพแวดล้อมใด หรือพระองค์ทรงขอให้เจ้าทาสิ่งใด
แต่พระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะเห็นผลที่ดีที่สุดเสมอ สมมุติว่าเจ้าก้าวผ่านบางสิ่ง

และเผชิญกับการเสื่อมถอยและความล้มเหลว
พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะเห็นเจ้าล้มเหลวและแล้วก็คิดว่าตัวเจ้าเองจบสิ้นแล้ว
ว่าเจ้าได้ถูกซาตานคว้ากระชากไปแล้ว ซึ่งจากจุดนี้เจ้าจะไม่มีวนั เข้าที่เข้าทางอีกเลย
และจะดาดิ่งลงสู่ความหดหู่ใจ—พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะเห็นผลนี้ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็นสิ่งใด?
เจ้าอาจได้ลม้ เหลวในเรื่ องนี้แล้ว แต่เจ้ามีความสามารถที่จะแสวงหาความจริ ง
ที่จะหาเหตุผลสาหรับความล้มเหลวของเจ้า เจ้ายอมรับข้อเท็จจริ งของความล้มเหลวนี้
และรับบทเรี ยนจากความล้มเหลวนี้ เจ้าเรี ยนรู ้บทเรี ยนหนึ่ง เจ้าตระหนักว่ามันผิดที่กระทาตัวในหนทางนั้น
ว่าการกระทาตัวให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นถูกต้อง เจ้าตระหนักว่า “ฉันเลว
และฉันมีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตาน มีความเป็ นกบฏในตัวฉัน
ฉันอยู่ห่างพอควรจากผูค้ นชอบธรรมที่พระเจ้าตรัสถึง และฉันไม่มีหัวใจที่ยาเกรงพระเจ้า”
เจ้าตระหนักถึงปรากฏการณ์หนึ่ง ข้อเท็จจริ งที่แท้จริ งของเรื่อง และเจ้าเข้าใจสิ่งต่างๆ
และเติบโตขึ้นโดยผ่านทางการเสื่อมถอยและความล้มเหลวนี้ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็น
สิ่งใดคือความหมายของการ “เติบโตขึ้น”? การนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงมีความสามารถทีจ่ ะได้รับเจ้าไว้
และเจ้ามีความสามารถที่จะบรรลุความรอดได้
หมายความว่าเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าสู่ความจริ งความเป็ นจริ งได้
ว่าเจ้าได้มาใกล้ข้ นึ อีกหนึ่งขั้นกับการเริ่ มก้าวไปบนเส้นทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็น พระเจ้าทรงกระทาด้วยเจตนารมณ์อนั ดีงาม
และการกระทาของพระองค์ลว้ นแต่บรรจุความรักอันซ่อนเร้นของพระองค์
ซึ่งบ่อยครั้งที่ผคู้ นไม่สามารถซึ้งคุณค่าได้ มนุษย์น้นั ใจแคบและหยุมหยิม และหัวใจของเขาก็แคบเท่ากับรู เข็ม
เมื่อพระเจ้าไม่ทรงยอมรับรู ้เขาหรื อไม่ทรงมีพระคุณหรื อพระพรสาหรับเขา เขาก็ติเตียนพระเจ้า
กระนั้นพระเจ้าก็ไม่ทรงต่อล้อต่อเถียงกับมนุษย์
พระองค์ทรงจัดวางสภาพแวดล้อมซึ่งปล่อยให้มนุษย์รู้วิธีที่จะได้มาซึ่งพระคุณและผลประโยชน์
พระคุณมีความหมายอะไรต่อมนุษย์ และมนุษย์สามารถดึงดูดสิ่งใดจากพระคุณได้ ยกตัวอย่างว่า
เจ้าชอบที่จะกินสิ่งที่ดีบางอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าแย่สาหรับสุขภาพของเจ้าเมื่อกินมากเกินไป เจ้าก็ไม่ฟัง
แต่ดึงดันที่จะกินสิ่งนั้น และพระเจ้าทรงอนุญาตให้เจ้าทาการเลือกตัวเลือกนั้นได้อย่างเป็ นอิสระ ผลก็คือ
เจ้าเจ็บป่ วย หลังจากได้รับประสบการณ์กบั การนี้หลายครั้ง เจ้ามาเข้าใจว่า
เป็ นพระวจนะของพระเจ้านั่นเองที่ถูกต้อง ว่าทั้งหมดที่พระองค์ตรัสนั้นถูกต้อง
และว่าเจ้าต้องปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ นี่เองคือเส้นทางที่ถูกต้อง และดังนั้นแล้ว
การเสื่อมถอย ความล้มเหลว และความโศกเศร้าเหล่านี้ที่ผคู้ นก้าวผ่านจะกลายเป็ นสิ่งใด?

เจ้าซาบซึ้งในเจตนารมณ์อนั อุตสาหะของพระเจ้า และเจ้าก็เชื่อและแน่ใจอีกด้วยว่าพระวจนะของพระเจ้าถูกต้อง
ความเชื่อของเจ้าในพระเจ้าก็เติบโต ยังมีสิ่งอื่นอีกด้วย นัน่ คือ
โดยผ่านทางการมีประสบการณ์กบั ช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวนี้
เจ้ามาตระหนักถึงความสัตย์จริงและความถูกต้องแม่นยาของพระวจนะของพระเจ้า
เจ้ามองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง และเจ้าเข้าใจหลักการของการปฏิบตั ิความจริ ง
และดังนั้นจึงเป็ นการดีที่ผคู้ นจะผ่านประสบการณ์กบั ความล้มเหลว—แม้ว่ามันจะเป็ นบางสิ่งที่เจ็บปวด
บางสิ่งที่ทาให้พวกเขาสงบลงอีกด้วย แต่หากในท้ายที่สุด
การถูกทาให้สงบลงแบบนั้นทาให้เจ้ากลับมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ยอมรับพระวจนะของพระองค์
และถือว่าพระวจนะเหล่านั้นคือความจริง เช่นนั้นแล้วการทาให้สงบลง การเสื่อมถอย
และความล้มเหลวเช่นนั้นก็ไม่ได้ถูกผ่านประสบการณ์อย่างสูญเปล่า นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็น
ตัดตอนมาจาก “วิธีหยัง่ รู้ธรรมชาติและธาตุแท้ของเปาโล” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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เจ้าต้องจาให้ได้ว่าคาพูดเหล่านี้ได้ถูกพูดไว้แล้ว ณ ตอนนี้ว่า ต่อไปในภายภาคหน้า
เจ้าจะได้ประสบการณ์กบั ความทุกข์ลาบากที่ยงิ่ ใหญ่กว่าและความทุกข์ที่ยงิ่ ใหญ่กว่า!
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมไม่ได้เป็ นเรื่ องเรี ยบง่ายหรือเรื่ องง่ายดาย
อย่างน้อยที่สุดเจ้าต้องครองความเชื่อของโยบ หรื อบางทีตอ้ งครองความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าของเขาเสียอีก
เจ้าควรรู ้ว่าการทดสอบในอนาคตจะยิง่ ใหญ่กว่าการทดสอบของโยบ
และว่าเจ้ายังคงต้องก้าวผ่านการตีสอนระยะยาว นี่ใช่สิ่งที่เรี ยบง่ายหรือ?
หากขีดความสามารถของเจ้าไม่สามารถได้รับการปรับปรุ งได้
หากความสามารถในการเข้าใจของเจ้านั้นขาดพร่ อง และหากเจ้ารู ้น้อยเกินไป
เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าย่อมจะไม่มีคาพยานอันใด แต่กลับจะกลายเป็ นเรื่ องขบขัน เป็ นของเล่นสาหรับซาตานแทน
หากเจ้าไม่สามารถยึดมัน่ ต่อนิมิตได้ในตอนนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีรากฐานแต่อย่างใดเลย
และในอนาคตเจ้าจะถูกทิ้งขว้าง! ไม่มีโค้งใดของเส้นทางที่เดินง่าย ดังนั้นแล้ว จงอย่าเห็นสิ่งนี้เป็ นเรื่ องเล่นๆ
จงชัง่ น้ าหนักการนี้ให้รอบคอบเสียตอนนี้
และทาการตระเตรี ยมเพื่อที่เจ้าอาจเดินบนโค้งสุดท้ายของเส้นทางนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นี่คือเส้นทางที่ตอ้ งเดินในอนาคต เส้นทางที่ผคู้ นทั้งหมดต้องเดิน
เจ้าต้องไม่ปล่อยให้ความรูน้ ้ีไม่ได้รับการเอาใจใส่
อย่าคิดว่าสิ่งที่เรากล่าวกับเจ้าคือล้วนเป็ นการหายใจทิ้งไปเปล่าๆ วันที่เจ้าจะนาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์จะมาถึง—
วจนะของเราไม่สามารถพูดออกไปอย่างสูญเปล่าได้ นี่คือเวลาที่เจ้าจะเตรี ยมตัวเองให้มีความพร้อม
เวลาที่จะปูหนทางเพื่ออนาคต เจ้าควรตระเตรี ยมเส้นทางที่เจ้าจะเดินในภายหลัง
เจ้าควรกังวลและวิตกว่าเจ้าจะสามารถตั้งมัน่ ในอนาคตอย่างไร
และตระเตรี ยมให้ดีเพื่อเส้นทางในอนาคตของเจ้า จงอย่าตะกละและขี้เกียจ!
เจ้าต้องทาทุกสิ่งที่เจ้าสามารถทาได้อย่างสมบูรณ์เพื่อใช้เวลาของเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้เจ้าอาจได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าจาเป็ นต้องมี เรากาลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถเข้าใจได้
พวกเจ้าได้มองเห็นด้วยตาของพวกเจ้าเองไปแล้วในช่วงเวลาน้อยกว่าสามปี
เราได้กล่าวหลายสิ่งหลายอย่างและทางานไปมากมาย
เหตุผลหนึ่งที่เราได้ทางานในหนทางนี้มาตลอดเป็ นเพราะผูค้ นกาลังขาดพร่ องมากเกินไป
และอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็ นเพราะมีเวลาสั้นเกินไป ไม่สามารถมีการล่าช้าอันใดต่อไปได้อีก
เจ้าจินตนาการว่าผูค้ นต้องสัมฤทธิ์ความชัดแจ้งภายในแบบเพียบพร้อมเป็ นอันดับแรกก่อนทีพ่ วกเขาจะสามารถเ
ป็ นพยานและถูกนามาใช้ประโยชน์ได้—แต่นั่นจะไม่ช้าเกินไปหรื อ? ดังนั้นแล้ว

เราจะต้องร่ วมทางไปกับเจ้าไปนานเท่าใด? หากเจ้าจะให้เราร่ วมทางไปกับเจ้าจนกระทัง่ เราแก่จนหัวหงอก
นั่นจะเป็ นไปไม่ได้หรอก!
ความเข้าใจอันถ่องแท้ภายในผูค้ นทั้งหมดจะสัมฤทธิ์ได้ก็โดยการก้าวผ่านความทุกข์ลาบากที่ยิ่งใหญ่กว่า
เหล่านี้คือขั้นตอนของพระราชกิจ
เมื่อเจ้าเข้าใจนิมิตที่ได้สามัคคีธรรมในวันนี้อย่างครบถ้วนและเมื่อเจ้าบรรลุวุฒิภาวะอันจริ งแท้
เมื่อนั้นความยากลาบากใดก็ตามที่เจ้าก้าวผ่านในอนาคตจะไม่เกินรับไหวสาหรับเจ้า
และเจ้าจะสามารถทานทนความยากลาบากเหล่านั้นได้
เมื่อเราได้เสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายนี้ของพระราชกิจและเอ่ยวจนะสุดท้ายจนแล้วเสร็จ
ในอนาคตผูค้ นจะต้องเดินบนเส้นทางของพวกเขาเอง นี่จะเป็ นการลุล่วงวจนะที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงมีพระบัญชาต่อทุกๆ บุคคล และทรงมีพระราชกิจที่จะทาในทุกๆ บุคคล ในอนาคต
ทุกคนจะเดินบนเส้นทางที่พวกเขาควรเดินซึ่งนาทางโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ใครจะสามารถดูแลผูอ้ ื่นได้เมื่อก้าวผ่านความทุกข์ลาบาก? แต่ละปัจเจกบุคคลมีความทุกข์ของพวกเขาเอง
และแต่ละบุคคลมีวุฒิภาวะของพวกเขาเอง ไม่มีวุฒิภาวะของผูใ้ ดที่เหมือนกันกับของผูอ้ นื่
สามีจะไม่สามารถดูแลภรรยาของพวกเขา หรื อพ่อแม่จะไม่สามารถดูแลภรรยาลูกหลานของพวกเขา
ไม่มีบุคคลใดจะสามารถดูแลบุคคลอื่นได้
มันจะไม่เหมือนตอนนี้ที่การดูแลและการสนับสนุนกันและกันยังเป็ นไปได้
นั่นจะเป็ นเวลาหนึ่งที่บุคคลทุกประเภทถูกโปง นัน่ คือ เมื่อพระเจ้าทรงประหารผูเ้ ลี้ยงแกะ
เมื่อนั้นแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไป และในเวลานั้นพวกเจ้าจะไม่มีผนู้ าที่แท้จริ งใดๆ ผูค้ นจะถูกแบ่งแยก—
มันจะไม่เหมือนกับตอนนี้ที่พวกเจ้าสามารถมารวมกันเป็ นกลุ่มผูร้ ่ วมนมัสการ ในอนาคต
พวกที่ไม่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะแสดงสีสนั ที่แท้จริ งของพวกเขาออกมา
สามีจะขายภรรยาของพวกเขา ภรรยาจะขายสามีของพวกเขา ลูกหลานจะขายพ่อแม่ของพวกเขา
และพ่อแม่จะข่มเหงลูกหลานของพวกเขา—หัวใจมนุษย์น้ นั เกินหยัง่ ลึก!
ทั้งหมดที่สามารถทาได้คือให้คนเรายึดมัน่ ต่อสิ่งที่เขามี
และเดินบนโค้งสุดท้ายของเส้นทางอย่างถูกต้องเหมาะสม ในตอนนี้ พวกเจ้ามองไม่เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจน
พวกเจ้าทุกคนสายตาสั้น
ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจขั้นตอนนี้อย่างประสบความสาเร็จ
ตัดตอนมาจาก “เจ้าควรเดินบนโค้งสุดท้ายของเส้นทางอย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นส่วนใหญ่เชื่อในพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของบั้นปลายในอนาคตของพวกเขา
หรื อเพื่อความชื่นชมยินดีชวั่ คราว สาหรับพวกที่ยงั ไม่ได้กา้ วผ่านการจัดการใดๆ
พวกเขาเชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่สวรรค์ เพื่อที่จะได้บาเหน็จ
พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
หรื อเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า ซึ่งกล่าวก็คือ
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่เชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะลุล่วงความรับผิดชอบทั้งหลายของพวกเขา
หรื อเพื่อทาให้หน้าที่ของพวกเขาเสร็จสิ้น ผูค้ นไม่คอ่ ยเชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เปี่ ยมความหมาย
อีกทั้งไม่ค่อยมีบรรดาผูท้ ี่เชื่อว่า เนื่องจากมนุษย์มีชีวิตอยู่
เขาควรรักพระเจ้าเพราะเป็ นธรรมบัญญัติแห่งสวรรค์และหลักธรรมของแผ่นดินโลกที่จะทาเช่นนั้น
และเป็ นงานทรงเรี ยกตามธรรมชาติของมนุษย์ ในหนทางนี้
แม้ว่าผูค้ นแต่ละคนที่แตกต่างกันต่างก็ไล่ตามเสาะหาเป้าหมายของพวกเขาเอง
จุดมุ่งหมายของการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาและแรงจูงใจเบื้องหลังมันทั้งหมดล้วนแต่เหมือนกัน
ที่มากไปกว่านั้นคือ สาหรับพวกเขาส่วนใหญ่แล้ว วัตถุสาหรับการนมัสการของพวกเขานั้นเหมือนกันมาก
ในช่วงหลายพันปี ที่ผ่านมา ผูเ้ ชื่อจานวนมากได้ตายลง และหลายคนได้ตายลงและเกิดใหม่อกี ครั้ง
ไม่ใช่แค่ผคู้ นหนึ่งหรื อสองคนที่แสวงหาพระเจ้า ไม่ใช่แม้กระทัง่ หนึ่งหรื อสองพัน
กระนั้นแล้วผูค้ นเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ไล่ตามเสาะหาเพื่อประโยชน์ของความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของพว
กเขาเองหรื อความหวังอันรุ่งโรจน์สาหรับอนาคต
บรรดาผูท้ ี่อุทิศแด่พระคริ สต์น้ นั มีน้อยมากและอยู่กระจัดกระจาย
ผูเ้ ชื่อเปี่ ยมศรัทธาจานวนมากยังคงตายโดยติดบ่วงในร่ างแหของพวกเขาเอง และยิ่งไปกว่านั้น
จานวนผูค้ นที่ได้รับชัยชนะก็น้อยนิดยิง่ นัก จนถึงวันนี้
พวกเขายังคงไม่รู้ถงึ เหตุผลทั้งหลายที่ทาไมผูค้ นจึงล้มเหลว หรื อความลับทั้งหลายของชัยชนะของพวกเขา
พวกที่ย้าคิดอยู่กบั การแสวงหาพระคริสต์ยงั คงไม่ได้มีชวั่ ขณะแห่งความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกแบบฉับพลันของพว
กเขา พวกเขายังไม่ได้ไปถึงก้นบึ้งของความล้าลึกเหล่านี้ เพราะพวกเขาแค่ไม่รู้
แม้ว่าพวกเขาจะใช้ความพยายามอันอุตสาหะในการไล่ตามเสาะหาของพวกเขา
เส้นทางที่พวกเขาเดินนั้นก็เป็ นเส้นทางของความล้มเหลวที่ครั้งหนึ่งบรรพชนของพวกเขาได้เดินแล้ว
และไม่ใช่เส้นทางของความสาเร็จ โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาจะแสวงหาอย่างไร ในหนทางนี้
ไม่ใช่ว่าพวกเขาเดินบนเส้นทางที่นาไปสู่ความมืดมิดหรอกหรือ?
สิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นไม่ใช่ดอกผลอันขมขืน่ หรอกหรื อ? มันยากพออยู่แล้วที่จะคาดการณ์วา่

ผูค้ นที่เลียนแบบบรรดาผูท้ ี่ได้ประสบความสาเร็จในกาลเวลาที่ผ่านมานั้น
ท้ายที่สุดจะมาถึงความมีโชคหรื อหายนะ เช่นนั้นแล้ว
โอกาสสาหรับผูค้ นที่แสวงหาโดยการทาตามอย่างพวกที่ได้ลม้ เหลวนั้นแย่ลงมากเพียงใด?
พวกเขาไม่อยู่ในภาวะที่มีโอกาสถึงขั้นล้มเหลวมากขึ้นหรอกหรื อ?
มีคุณค่าอะไรหรือสาหรับเส้นทางที่พวกเขาเดิน? ไม่ใช่ว่าพวกเขากาลังเสียเวลาของพวกเขาอยู่หรอกหรื อ?
โดยไม่คานึงถึงว่าผูค้ นจะประสบความสาเร็จหรื อล้มเหลวในการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาหรื อไม่ สรุ ปสั้นๆ
คือ มีเหตุผลหนึ่งที่ทาไมพวกเขาจึงทาเช่นนั้น
และนั่นไม่ใช่กรณีที่ความสาเร็จหรื อความล้มเหลวของพวกเขาถูกกาหนดพิจารณาโดยการแสวงหาในวิธีใดก็ตา
มที่พวกเขายินดี
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ข้อพึงประสงค์พื้นฐานที่สุดของความเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์ก็คือว่า เขามีหัวใจที่ซื่อสัตย์
และว่าเขาอุทิศตัวเขาเองอย่างสุดใจ และเชื่อฟังอย่างแท้จริ ง
สิ่งที่ยากที่สุดสาหรับมนุษย์คอื การจัดเตรี ยมชีวิตของเขาทั้งชีวิตเพื่อแลกกับความเชื่อที่แท้จริ ง
ซึ่งเขาสามารถได้รับความจริ งทั้งหมดทั้งมวลโดยผ่านทางการนั้น
และลุล่วงหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุได้โดยพวกที่ลม้ เหลว
และมันยิ่งไม่สามารถบรรลุได้มากขึ้นไปอีกโดยพวกที่ไม่สามารถค้นพบพระคริ สต์ได้
เพราะมนุษย์ไม่เก่งในการอุทิศตัวเขาเองทั้งหมดทั้งสิ้นแด่พระเจ้า
เพราะมนุษย์ไม่เต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาต่อพระผูส้ ร้าง เพราะมนุษย์ได้เห็นความจริงแล้ว
แต่กลับหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นและเดินไปบนเส้นทางของเขาเอง
เพราะมนุษย์แสวงหาอยู่เสมอโดยการเดินตามเส้นทางของพวกที่ได้ลม้ เหลว
เพราะมนุษย์เยาะเย้ยท้าทายฟ้าอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ ล้มเหลวอยู่เสมอ
หลงกลเล่ห์เหลีย่ มของซาตานอยู่เสมอ และติดบ่วงในร่ างแหของเขาเอง เพราะมนุษย์ไม่รู้จกั พระคริ สต์
เพราะมนุษย์ไม่ชานาญในการทาความเข้าใจและการได้รับประสบการณ์กบั ความจริง
เพราะมนุษย์แสดงความเคารพบูชาเปาโลมากเกินไปและละโมบในเรื่องสวรรค์มากเกินไป
เพราะมนุษย์เรียกร้องให้พระคริ สต์เชื่อฟังเขาและคอยออกคาสัง่ พระเจ้าอยู่เสมอ
ด้วยเหตุน้ีบรรดาบุคคลสาคัญที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นและบรรดาผูท้ ไี่ ด้รับประสบการณ์กบั ความพลิกผันของโลกจึงยัง
คงต้องตาย และยังคงตายลงท่ามกลางการตีสอนของพระเจ้า ทั้งหมดที่เราสามารถกล่าวถึงผูค้ นเช่นนั้นได้กค็ ือว่า
พวกเขาตายอย่างอนาถ และว่า ผลสืบเนื่องที่ตามมาสาหรับพวกเขา—ความตายของพวกเขา—
หาใช่ปราศจากเหตุผลอันควรไม่
ความล้มเหลวของพวกเขาไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ยงิ่ สุดจะทนได้มากขึ้นไปอีกต่อธรรมบัญญัติแห่งฟ้าหรอกหรือ?
ความจริ งนั้นมาจากโลกของมนุษย์ กระนั้นความจริ งท่ามกลางมนุษย์ก็ถูกส่งต่อโดยพระคริสต์
นั่นมีจุดกาเนิดจากพระคริสต์ กล่าวคือ จากพระเจ้าพระองค์เอง และนี่ไม่ใช่บางสิ่ งที่มนุษย์สามารถทาได้
กระนั้นพระคริ สต์ก็ทรงจัดเตรี ยมความจริงเท่านั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงมาเพื่อตัดสินพระทัยว่ามนุษย์จะประสบความสาเร็จในการไล่ตามเสาะหาความจริ งของเขาหรื
อไม่ ด้วยเหตุน้ีที่ตามมาก็คือว่า
ความสาเร็จหรื อความล้มเหลวในความจริงทั้งหมดล้วนเป็ นผลจากการไล่ตามเสาะหาของมนุษย์
ความสาเร็จหรื อความล้มเหลวในความจริงของมนุษย์ไม่เคยมีความเกีย่ วข้องอันใดกับพระคริ สต์
แต่กลับกาหนดพิจารณาโดยการไล่ตามเสาะหาของเขา

บั้นปลายของมนุษย์และความสาเร็จหรื อความล้มเหลวของเขาไม่สามารถกองสุมบนพระเศียรของพระเจ้าได้
เพื่อที่พระเจ้าพระองค์เองจะได้ทรงถูกทาให้แบกรับสิ่งนั้นไว้ เพราะนี่ไม่ใช่เรื่ องสาหรับพระเจ้าพระองค์เอง
แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ซ่ึงสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้าควรปฏิบตั ิ
ผูค้ นส่วนใหญ่มีความรู ้เล็กน้อยเกีย่ วกับการไล่ตามเสาะหาและบั้นปลายของเปาโลและเปโตร
กระนั้นผูค้ นก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าบทอวสานของเปโตรและเปาโล
และไม่รู้เท่าทันถึงความลับเบื้องหลังความสาเร็จของเปโตร
หรื อความขาดตกบกพร่ องที่ได้นาไปสู่ความล้มเหลวของเปาโล และดังนั้น
หากพวกเจ้าไม่สามารถมองทะลุปรุ โปร่งถึงสาระสาคัญของการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาอย่างครบบริ บรู ณ์
เช่นนั้นแล้วการไล่ตามเสาะหาของพวกเจ้าส่วนใหญ่ก็จะยังคงล้มเหลว
และต่อให้พวกเจ้าจานวนเล็กน้อยจะประสบความสาเร็จ พวกเขาก็จะยังคงเทียบไม่ได้กบั เปโตร
หากเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเป็ นเส้นทางที่ถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีความหวังที่จะประสบความสาเร็จ
หากเส้นทางที่เจ้าย่าเท้าในการไล่ตามเสาะหาความจริ งเป็ นเส้นทางที่ผิด
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถประสบความสาเร็จเลยตลอดกาล และจะพบกับปลายทางเดียวกับเปาโล
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เปโตรเป็ นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เพียงภายหลังจากได้รับประสบการณ์กบั การตีสอนและการพิพากษา
และด้วยเหตุน้ีจึงได้รับความรักอันบริสุทธิ์ที่มีแด่พระเจ้าแล้วเท่านั้น
เขาจึงได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างครบถ้วน
เส้นทางที่เขาได้เดินนั้นเป็ นเส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ซึ่งกล่าวก็คือ ตั้งแต่แรกเริ่ ม
เส้นทางที่เปโตรได้เดินนั้นเป็ นเส้นทางที่ถูกต้อง
และแรงจูงใจของเขาสาหรับการที่เชื่อในพระเจ้าก็เป็ นแรงจูงใจที่ถูกต้อง
และดังนั้นเขาจึงได้กลายเป็ นใครบางคนที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และเขาได้ย่าเท้าบนเส้นทางใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเดินมาก่อน อย่างไรก็ตาม
เส้นทางที่เปาโลได้เดินตั้งแต่แรกเริ่ มนั้นเป็ นเส้นทางตรงกันข้ามกับพระคริสต์
และเป็ นเพียงเพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงปรารถนาที่จะใช้เขาและใช้ประโยชน์ จากพรสวรรค์ของเขาแ
ละคุณความดีของเขาทั้งหมดเพื่อพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น
เขาจึงได้ทางานแด่พระคริสต์มาเป็ นเวลาหลายทศวรรษ
เขาเป็ นเพียงใครบางคนที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงใช้งาน
และเขาไม่ได้ถูกใช้งานเพราะพระเยซูได้ทรงมองสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาอย่างโปรดปราน
แต่เพราะพรสวรรค์ของเขา เขาสามารถทางานเพื่อพระเยซูได้เพราะเขาถูกปราบพยศ
ไม่ใช่เพราะเขามีความสุขที่จะทาเช่นนั้น
เขาสามารถทางานเช่นนั้นได้เพราะความรู ้แจ้งและการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และงานที่เขาได้ทานั้นไม่ได้เป็ นตัวแทนการไล่ตามเสาะหาของเขาหรื อสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาแต่อย่างใ
ดเลย งานของเปาโลได้เป็ นตัวแทนงานของผูร้ ับใช้ ซึ่งกล่าวก็คือเขาได้ทางานของอัครทูต กระนั้นก็ตาม
เปโตรนั้นแตกต่างออกไป นัน่ คือ เขาก็ได้ทางานบางอย่างเช่นกัน นัน่ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เช่นงานของเปาโล
แต่เขาได้ทางานในขณะที่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ ของเขาเอง และงานของเขานั้นแตกต่างไปจากงานของเปาโล
งานของเปโตรเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า เขาไม่ได้ทางานในบทบาทของอัครทูต
แต่ได้ทางานในขณะที่ไล่ตามเสาะหาความรักที่มีแด่พระเจ้า
ครรลองของงานของเปโตรยังมีการไล่ตามเสาะหาส่วนตัวของเขาอีกด้วย นัน่ คือ
การไล่ตามเสาะหาของเขาไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าเพื่อประโยชน์ของความหวังสาหรับอนาคตของเขา
และความพึงปรารถนาของเขาสาหรับบั้นปลายที่ดี เขาไม่ได้ยอมรับกระบวนการถลุงในช่วงระหว่างงานของเขา
อีกทั้งไม่ได้ยอมรับการตัดแต่งและการจัดการ

เขาได้เชื่อว่าตราบเท่าที่งานที่เขาทานั้นทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา
และทั้งหมดที่เขาทานั้นเป็ นที่น่ายินดีต่อพระเจ้า เช่นนั้นแล้วบาเหน็จย่อมรอเขาอยู่ในท้ายทีส่ ุด
ไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวเลยในงานของเขา—ทั้งหมดเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสิ่งนั้นนั่นเอง
และไม่ได้ถูกดาเนินการเสร็จสิ้นท่ามกลางการไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย่างในงานของเขาเป็ นธุรกรรมอย่างหนึ่ง
นั่นไม่ได้มีหน้าที่หรื อการนบนอบของสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าบรรจุอยู่เลย
ในช่วงระหว่างครรลองแห่งงานของเขานั้น ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดในอุปนิสัยแต่เดิมของเปาโล
งานของเขาเป็ นเพียงการปรนนิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
และไม่สามารถที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสยั ของเขา
เปาโลได้ดาเนินงานของเขาจนเสร็จสิ้นโดยตรง
โดยปราศจากการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรือการจัดการ และเขาได้รับแรงจูงใจจากบาเหน็จ
เปโตรนั้นแตกต่างออกไป นัน่ คือ
เขาเป็ นใครบางคนที่ได้กา้ วผ่านการตัดแต่งและการจัดการและได้กา้ วผ่านกระบวนการถลุง
จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจของงานของเปโตรโดยพืน้ ฐานแล้วแตกต่างไปจากจุดมุง่ หมายและแรงจูงใจของงานขอ
งเปาโล แม้ว่าเปโตรจะไม่ได้ทางานปริ มาณมาก อุปนิสยั ของเขาก็ได้กา้ วผ่านการเปลีย่ นแปลงมากมาย
และสิ่งที่เขาได้แสวงหานั้นก็คือความจริง และการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นจริ ง
งานของเขาไม่ได้ถูกดาเนินการเสร็จสิ้นเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวงานเอง แม้ว่าเปาโลได้ทางานไปมากมาย
แต่สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนเป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และแม้ว่าเปาโลได้ร่วมมือในงานนี้
เขาก็ไม่ได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนั้น การที่เปโตรได้ทางานน้อยกว่ามาก
ก็เป็ นเพียงเพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ได้ทรงพระราชกิจมากขนาดนั้นโดยผ่านทางเขา
ปริ มาณงานของพวกเขาไม่ได้กาหนดพิจารณาว่าพวกเขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรื อไม่
การไล่ตามเสาะหาของคนๆ หนึ่ งเป็ นไปเพื่อที่จะได้รับบาเหน็จ
และการไล่ตามเสาะหาของอีกคนหนึ่งนั้นเป็ นไปเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ความรักขั้นสูงสุดที่มีแด่พระเจ้า
และลุล่วงหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
จนถึงขอบข่ายที่เขาสามารถดาเนินชีวิตในภาพลักษณ์อนั ดีงามเพื่อให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา
ภายนอกนั้นพวกเขาแตกต่างกัน และดังนั้นธาตุแท้ของพวกเขาจึงแตกต่างกันด้วย
เจ้าไม่สามารถกาหนดพิจารณาได้ว่าใครในบรรดาพวกเขาที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยขึ้นอยู่กบั ว่าพ
วกเขาได้ทางานมากเพียงใด เปโตรได้พยายามที่จะดาเนินชีวิตตามภาพลักษณ์ของคนหนึ่งซึ่งรักพระเจ้า
ที่จะเป็ นใครบางคนที่ได้เชื่อฟังพระเจ้า ที่จะเป็ นใครบางคนที่ได้ยอมรับการจัดการและการตัดแต่ง

และที่จะเป็ นใครบางคนที่ได้ลุล่วงหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
เขาสามารถอุทิศตัวเขาเองแด่พระเจ้า วางทั้งหมดทั้งมวลของตัวเขาเองไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
และเชื่อฟังพระองค์จนตาย นัน่ คือสิ่งที่เขาได้ปลงใจที่จะทา และที่มากกว่านั้น นั่นคือสิ่งที่เขาได้สัมฤทธิ์
นี่คือเหตุผลพื้นฐานที่ทาไมในที่สุดแล้วปลายทางของเขาจึงแตกต่างไปจากปลายทางของเปาโล
พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงกระทาในตัวเปโตรคือการทาให้เขามีความเพียบพร้อม
และพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงกระทาในตัวเปาโลคือการทรงใช้งานเขา
นั่นเป็ นเพราะธรรมชาติของพวกเขาและทรรศนะของพวกเขาที่มีต่อการไล่ตามเสาะหานั้นไม่ใช่อย่างเดียวกัน
ทั้งคู่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปโตรได้ประยุกต์ใช้พระราชกิจนี้กบั ตัวเขาเอง
และยังได้จดั เตรี ยมพระราชกิจนี้ให้แก่ผอู้ ื่นอีกด้วย ในขณะเดียวกัน
เปาโลได้จดั เตรี ยมทั้งหมดทั้งมวลของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ให้แก่ผอู้ ื่น
และไม่ได้อะไรจากพระราชกิจนี้ดว้ ยตัวเขาเองเลย ในหนทางนี้
ภายหลังจากที่เขาได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นเวลาหลายปี เหลือเกินแล้ว
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในเปาโลก็ใกล้เคียงกับการไม่มอี ยู่ เขายังคงแทบจะอยู่ในสภาวะธรรมชาติของเขา
และเขายังคงเป็ นเปาโลคนก่อนหน้านั้น
เป็ นเพียงแค่ว่าภายหลังจากการสู้ทนความยากลาบากจากงานเป็ นเวลาหลายปี เขาได้เรียนรู ้วิธีที่จะ “ทางาน”
และได้เรี ยนรูก้ ารสู้ทน แต่ธรรมชาติแต่เดิมของเขา—ธรรมชาติในเชิงแข่งขันและเห็นแก่เงินอย่างสูง—ยังคงมีอยู่
ภายหลังจากที่ทางานเป็ นเวลาหลายปี ยิ่งนัก เขาไม่ได้รู้จกั อุปนิสยั อันเสื่อมทรามของเขา
อีกทั้งไม่ได้กาจัดอุปนิสัยแต่เดิมของเขาทิ้งไป และนั่นยังคงเห็นได้ชดั เจนในงานของเขา
ในตัวเขานั้นมีเพียงประสบการณ์ทางานที่มากขึ้น
แต่ประสบการณ์อนั น้อยนิดเช่นนั้นเพียงลาพังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้และไม่สามารถปรับเปลี่ยนทร
รศนะของเขาเกี่ยวกับการมีอยู่หรื อนัยสาคัญของการไล่ตามเสาะหาของเขา
แม้ว่าเขาจะได้ทางานเป็ นเวลาหลายปี เพื่อพระคริ สต์ และไม่เคยได้ข่มเหงองค์พระเยซูเจ้าอีกเลย
แต่ในหัวใจของเขาก็ไม่มีการเปลีย่ นแปลงใดในความรู ้ของเขาเกี่ยวกับพระเจ้า
การนี้หมายความว่าเขาไม่ได้ทางานเพื่ออุทิศตัวเขาเองแด่พระเจ้า
แต่ในทางตรงกันข้ามเขาถูกบีบให้ยอมทางานเพือ่ ประโยชน์ของบั้นปลายในอนาคตของเขา
ด้วยเหตุที่เขาได้ข่มเหงพระคริ สต์ในตอนแรกเริ่ ม และไม่ได้นบนอบต่อพระคริ สต์
โดยปกติวิสัยเขาจึงเป็ นกบฏที่ได้จงใจต่อต้านพระคริสต์
และเป็ นใครบางคนที่ไม่ได้มีความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ตอนที่งานของเขาใกล้จะสรุ ปปิ ดตัวลง เขาก็ยงั คงไม่รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

และเพียงแค่กระทาการไปตามความสมัครใจของเขาเองตามลักษณะนิสยั ของเขาเอง
โดยไม่ให้ความสนใจต่อน้ าพระทัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์แม้แต่น้อย
และดังนั้นธรรมชาติของเขาจึงเป็ นปฏิปักษ์กบั พระคริ สต์และไม่ได้เชื่อฟังความจริ ง ใครบางคนเยี่ยงนี้
ผูท้ ี่ได้ถูกละทิ้งโดยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูท้ ี่ไม่ได้รู้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และผูท้ ี่ได้ต่อต้านพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน—บุคคลเช่นนี้จะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้อย่างไรกัน?
การที่มนุษย์จะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อไม่น้ นั ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั ว่าเขาทางานมากเพียงใด
หรื อเขาอุทิศมากเพียงใด แต่กลับกาหนดพิจารณาจากการที่เขารู ้จกั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่
การที่เขาสามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้หรื อไม่
และการที่ทรรศนะของเขาที่มีต่อการไล่ตามเสาะหานั้นสอดคล้องกับความจริ งหรื อไม่
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 477
แม้ว่าวิวรณ์ในธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เปโตรได้เริ่ มติดตามพระเยซู
โดยธรรมชาติแล้วเขาเป็ นใครบางคนที่เต็มใจที่จะนบนอบต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์และแสวงหาพระคริสต์นับตั้ง
แต่แรกเริ่ ม ความเชื่อฟังพระวิญญาณบริ สุทธิ์ของเขานั้นบริ สุทธิ์ นัน่ คือ
เขาไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงและความมีโชค แต่กลับได้รับแรงจูงใจจากความเชื่อฟังความจริ ง
แม้ว่าจะมีอยู่สามครั้งที่เปโตรได้ปฏิเสธการรู ้จกั พระคริ สต์ และแม้ว่าเขาจะได้ทดลององค์พระเยซูเจ้า
แต่ความอ่อนแอของมนุษย์ที่เล็กน้อยเช่นนั้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติของเขา
นั่นไม่ได้ส่งผลต่อการไล่ตามเสาะหาในอนาคตของเขา
และนั่นไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเพียงพอว่าการทดลองของเขาเป็ นการกระทาของศัตรู ของพระคริ สต์
ความอ่อนแอตามปกติของมนุษย์คือบางสิ่งทีผ่ คู้ นทั้งหมดในแผ่นดินโลกมีร่วมกัน—
เจ้าคาดหวังว่าเปโตรจะแตกต่างออกไปบ้างกระนั้นหรื อ?
ผูค้ นไม่มีความเชื่อเฉพาะบางอย่างเกีย่ วกับเปโตรเพราะการที่เขาได้ทาความผิดพลาดอันโง่เขลาไปหลายประการ
หรอกหรื อ? และผูค้ นไม่ชื่นชมบูชาเปาโลยิ่งนักเพราะงานทั้งหมดที่เขาได้ทา
และจดหมายทั้งหมดที่เขาได้เขียนหรอกหรื อ?
มนุษย์อาจสามารถมองทะลุปรุโปร่ งถึงแก่นแท้ของมนุษย์ได้อย่างไร?
บรรดาผูท้ ี่มีสานึกอย่างแท้จริงสามารถมองเห็นบางสิ่งที่ปราศจากนัยสาคัญเช่นนั้นอย่างแน่นอนหรือ?
แม้ว่าหลายปี แห่งประสบการณ์อนั เจ็บปวดของเปโตรไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
นี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเปโตรไม่ได้มีประสบการณ์ที่เป็ นจริง หรื อว่าเปโตรไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
มนุษย์จะสามารถหยัง่ ลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าอย่างครบถ้วนได้อย่างไร?
บันทึกทั้งหลายในพระคัมภีร์ไม่ได้ถูกคัดสรรโดยพระเยซูดว้ ยพระองค์เองโดยเฉพาะ
แต่ถูกรวบรวมขึ้นโดยชนรุ่นหลังต่อมา เมื่อเป็ นเช่นนั้น
ทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไม่ได้ถูกเลือกสรรตามแนวคิดของมนุษย์หรอกหรื อ? ทีม่ ากกว่านั้น
ปลายทางของเปโตรและเปาโลนั้นไม่ได้กล่าวระบุไว้อย่างชัดแจ้งในจดหมายทั้งหลาย
ดังนั้นมนุษย์จงึ ตัดสินเปโตรและเปาโลตามการล่วงรู ้ของเขาเอง และตามการเลือกชอบของเขาเอง
และเพราะเปาโลได้ทางานไปมากมายยิง่ นัก เพราะ “การมีส่วนร่ วมสนับสนุน” ของเขานั้นยิง่ ใหญ่ยงิ่ นัก
เขาจึงได้รับความไว้วางใจจากหมู่ชน มนุษย์ไม่ได้จดจ่ออยู่กบั สิ่งฉาบฉวยทั้งหลายเท่านั้นหรอกหรื อ?
มนุษย์อาจสามารถมองทะลุปรุโปร่ งถึงแก่นแท้ของมนุษย์ได้อย่างไร? นี่ยงั ไม่พูดถึงว่า
กับการที่เปาโลได้เป็ นวัตถุสาหรับการนมัสการมาหลายพันปี ใครหรื อจะกล้าปฏิเสธงานของเขาอย่างวู่วาม?
เปโตรเป็ นแค่ชาวประมงคนหนึ่ง

ดังนั้นแล้วการมีส่วนร่ วมสนับสนุนของเขาจะสามารถยิง่ ใหญ่เท่ากับของเปาโลได้อย่างไร?
ในด้านของการมีส่วนร่ วมสนับสนุนที่พวกเขาได้ทา เปาโลควรได้รับบาเหน็จก่อนเปโตร
และเขาควรได้เป็ นหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดีกว่าที่จะได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า
ใครจะสามารถได้จินตนาการไปว่า ในการปฏิบตั ิต่อเปาโลของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงเพียงแค่ทาให้เขาทางานโดยผ่านทางพรสวรรค์ของเขา
ในขณะที่พระเจ้าได้ทรงทาให้เปโตรมีความเพียบพร้อม
นั่นไม่ใช่กรณีที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสร้างแผนสาหรับเปโตรและเปาโลตั้งแต่แรกเริ่ ม นัน่ คือ
ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรื อจัดให้ทางานไปโดยสอดคล้องกับธรรมชาติซ่ึงมีมาแต่กาเนิดของ
พวกเขา และดังนั้น สิ่งที่ผคู้ นเห็นเป็ นเพียงการมีส่วนร่ วมสนับสนุนภายนอกของมนุษย์
ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นคือแก่นแท้ของมนุษย์ รวมทั้งเส้นทางที่มนุษย์ไล่ตามเสาะหาตั้งแต่แรกเริ่ ม
และแรงจูงใจเบื้องหลังการไล่ตามเสาะหาของมนุษย์
ผูค้ นประเมินมนุษย์คนหนึ่งตามมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา และตามการล่วงรู ้ของพวกเขาเอง
กระนั้นปลายทางสุดท้ายของมนุษย์คนหนึ่งก็ไม่ได้กาหนดพิจารณาตามข้อเท็จจริ งที่เป็ นอยูภ่ ายนอกของเขา
และดังนั้นเราจึงกล่าวว่า หากเส้นทางที่เจ้าใช้ต้งั แต่แรกเริ่ มคือเส้นทางแห่งความสาเร็จ
และทัศนคติของเจ้าที่มีต่อการไล่ตามเสาะหาเป็ นทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ ม
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นเหมือนเปโตร หากเส้นทางที่เจ้าย่าเท้าเป็ นเส้นทางแห่งความล้มเหลว
เช่นนั้นแล้วไม่ว่าเจ้าจะจ่ายที่ราคาใดก็ตาม ปลายทางของเจ้าจะยังคงเป็ นเช่นเดียวกับปลายทางของเปาโล
ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม บั้นปลายของเจ้า และการที่เจ้าจะสาเร็จหรื อล้มเหลวนั้น
ทั้งสองอย่างกาหนดพิจารณาจากการที่เส้นทางซึ่งเจ้าแสวงหานั้นเป็ นเส้นทางที่ถูกต้องหรื อไม่
แทนที่จะเป็ นการเฝ้าเดี่ยวของเจ้าหรื อราคาที่เจ้าจ่าย
ธาตุแท้ของเปโตรและเปาโลและเป้าหมายที่พวกเขาได้ไล่ตามเสาะหานั้นแตกต่างกัน
มนุษย์ไม่สามารถค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ และพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถรู ้จกั สิ่งเหล่านั้นได้โดยทั้งหมดทั้งมวล
ด้วยเหตุที่สิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นคือแก่นแท้ของมนุษย์ ในขณะที่มนุษย์ไม่รูอ้ ะไรเลยเกี่ยวกับธาตุแท้ของเขาเอง
มนุษย์ไม่สามารถมองดูธาตุแท้ภายในมนุษย์หรือวุฒิภาวะจริ งของเขา
และด้วยเหตุน้ีจึงไม่สามารถระบุแยกแยะเหตุผลสาหรับความล้มเหลวและความสาเร็จของเปาโลและเปโตรได้
เหตุผลที่ทาไมผูค้ นส่วนใหญ่เคารพบูชาเปาโลและไม่เคารพบูชาเปโตรเป็ นเพราะเปาโลถูกใช้สาหรับงานสาธาร
ณะ และมนุษย์น้นั สามารถล่วงรู ้ถงึ งานนี้ได้ และดังนั้นผูค้ นจึงยอมรับ “ความสาเร็จลุล่วงทั้งหลาย” ของเปาโล

ในขณะเดียวกัน มนุษย์มองไม่เห็นประสบการณ์ของเปโตร
และสิ่งซึ่งเขาได้แสวงหานั้นไม่สามารถบรรลุได้โดยมนุษย์ และดังนั้นมนุษย์จึงไม่มีความสนใจในเปโตร
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 478
เปโตรได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั การจัดการและกระบวนการถลุ
ง เขาได้กล่าวว่า “ฉันจะทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาตลอดเวลา
ในทั้งหมดที่ฉันทาฉันเพียงพยายามที่จะทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาเท่านั้น
และไม่ว่าฉันจะถูกตีสอนหรื อถูกพิพากษาหรือไม่ก็ตาม ฉันยังคงมีความสุขที่จะทาเช่นนั้น”
เปโตรได้มอบทั้งหมดของเขาแด่พระเจ้า และงาน คาพูด
และชีวิตทั้งชีวิตของเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการรักพระเจ้า
เขาเป็ นใครบางคนที่ได้แสวงหาความบริ สุทธิ์ และยิ่งเขาได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่าใด
ความรักของเขาที่มีแด่พระเจ้าลึกลงไปภายในหัวใจของเขาก็ยงิ่ ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกัน
เปาโลทางานภายนอกเท่านั้น และแม้ว่าเขาได้ทางานหนักเช่นกัน
การตรากตราของเขาก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการทางานของเขาอย่างถูกต้องเหมาะสมและด้วยเหตุน้ีจึงได้รับ
บาเหน็จ หากเขาได้รู้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาเหน็จใด เขาคงจะละทิ้งงานของเขาไปแล้ว
สิ่งที่เปโตรใส่ใจคือความรักจริ งแท้ภายในหัวใจของเขา และสิ่งซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและสามารถสัมฤทธิ์ได้
เขาไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับการที่เขาจะได้รับบาเหน็จหรื อไม่
แต่เกี่ยวกับการที่อุปนิสัยของเขาจะสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
เปโตรใส่ใจกับการทางานหนักขึ้นทุกที เขาใส่ใจกับงานภายนอกและการเฝ้าเดี่ยว
และกับคาสอนที่ผคู้ นปกติไม่ได้รับประสบการณ์ เขาไม่ใส่ใจเลยสาหรับการเปลีย่ นแปลงลึกลงไปภายในตัวเขา
อีกทั้งความรักจริงแท้ที่มีแด่พระเจ้า
ประสบการณ์ของเปโตรนั้นเป็ นไปเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ความรักที่แท้จริ งและความรู ้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า
ประสบการณ์ของเขาเป็ นไปเพื่อที่จะได้รับสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดขึ้นกับพระเจ้า
และเพื่อที่จะมีการดาเนินชีวิตที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
งานของเปาโลกระทาไปเพราะการนั้นที่พระเยซูได้ทรงไว้วางพระทัยมอบหมายให้เขา
และเพื่อที่จะได้รับสิ่งทั้งหลายที่เขาได้ถวิลหารอคอย
กระนั้นเหล่านี้กไ็ ม่เกี่ยวโยงกับความรู ้ของเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองและพระเจ้า
งานของเขาเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการหลีกหนีการตีสอนและการพิพากษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สิ่งที่เปโตรได้แสวงหาคือความรักบริ สุทธิ์ และสิ่งที่เปาโลได้แสวงหาคือมงกุฎแห่งความชอบธรรม
เปโตรได้รับประสบการณ์กบั หลายปี แห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และได้มีความรู ้อนั สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์ ตลอดจนความรู ้อนั ลุ่มลึกเกี่ยวกับตัวเขาเอง
และดังนั้น ความรักของเขาที่มีแด่พระเจ้าจึงบริ สุทธิ์

หลายปี แห่งกระบวนการถลุงได้ยกระดับความรู ้ของเขาเกี่ยวกับพระเยซูและชีวิต
และความรักของเขาเป็ นความรักอันปราศจากเงื่อนไข เป็ นความรักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเขาไม่ได้ขออะไรเป็ นการตอบแทน อีกทั้งไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดเลย เปาโลได้ทางานเป็ นเวลาหลายปี
กระนั้นเขาก็ไม่ได้ครองความรู ้อนั ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระคริ สต์
และความรู ้ของเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองก็น้อยนิดอย่างน่าสมเพชเช่นกัน เขาแค่ไม่มีความรักแด่พระคริ สต์
และงานของเขาและครรลองที่เขาได้โลดแล่นไปนั้นก็เพือ่ ที่จะได้รับพวงมาลัยเกียรติยศสุดท้าย
สิ่งที่เขาได้แสวงหานั้นคือมงกุฎอันประณีตงดงามที่สุด ไม่ใช่ความรักบริ สุทธิ์ เขาไม่ได้แสวงหาอย่างแข็งขัน
แต่อย่างนิ่งเฉย เขาไม่ได้กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา
แต่ถูกบีบให้ทาการไล่ตามเสาะหาของเขาหลังจากที่ได้ถูกเกาะกุมด้วยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และดังนั้น
การไล่ตามเสาะหาของเขาจึงไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาเป็ นสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เปโตรต่างหากที่เป็ นสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา
มนุษย์คิดว่าบรรดาทั้งหมดที่มีส่วนร่ วมสนับสนุนแด่พระเจ้าควรได้รับบาเหน็จ
และว่ายิ่งส่วนร่ วมสนับสนุนมากขึ้นเท่าใด
ก็ยิ่งถือเป็ นของตายได้มากขึ้นเท่านั้นว่าพวกเขาควรได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า
แก่นแท้ของทัศนคติของมนุษย์น้ นั เป็ นไปในเชิงธุรกรรม
และเขาไม่พยายามอย่างแข็งขันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
สาหรับพระเจ้านั้น
ยิ่งผูค้ นแสวงหาความรักที่แท้จริ งที่มีให้พระเจ้าและความเชื่อฟังโดยครบบริ บูรณ์ต่อพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
ซึ่งหมายถึงการพยายามที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
พวกเขาก็จะยิ่งสามารถได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ทัศนคติของพระเจ้าก็คือเพื่อทรงเรี ยกร้องให้มนุษย์ฟ้ื นคืนหน้าที่และสถานะดั้งเดิมของเขา
มนุษย์คือสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
และดังนั้นแล้วมนุษย์จึงไม่ควรล้าเส้นด้วยตัวเขาเองโดยการเรียกร้องอันใดจากพระเจ้า
และไม่ควรทาสิ่งใดมากไปกว่าปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
บั้นปลายของเปาโลและเปโตรนั้นประเมินตามการที่พวกเขาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาในฐานะสรรพสิ่ง
ที่ทรงสร้างของพระเจ้าได้หรื อไม่ และไม่ใช่ตามขนาดของการมีส่วนร่ วมสนับสนุนของพวกเขา
บั้นปลายของพวกเขานั้นกาหนดพิจารณาตามสิ่งซึ่งพวกเขาได้แสวงหาตั้งแต่แรกเริ่ ม
ไม่ใช่ตามการที่ว่าพวกเขาได้ทางานไปมากเพียงใด หรื อการประเมินพวกเขาโดยผูค้ นอืน่ และดังนั้นแล้ว

การพยายามที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของคนเราอย่างแข็งขันในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าจึงเป็ นเส้นทางสู่คว
ามสาเร็จ การแสวงหาเส้นทางแห่งความรักที่แท้จริ งแด่พระเจ้าคือเส้นทางที่ถูกต้องที่สุด
การแสวงหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสัยดั้งเดิมของคนเรา
และการแสวงหาความรักอันบริ สุทธิ์ที่มีแด่พระเจ้า คือเส้นทางสู่ความสาเร็จ
เส้นทางสู่ความสาเร็จเช่นนั้นคือเส้นทางของการฟื้ นคืนหน้าที่ด้งั เดิมตลอดจนการปรากฏดั้งเดิมของสิ่งที่ทรงสร้
างหนึ่งของพระเจ้า นั่นเป็ นเส้นทางแห่งการฟื้ นคืน
และนั่นยังเป็ นจุดมุ่งหมายของพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงตอนจบด้วยเช่นกัน
หากการไล่ตามเสาะหาของมนุษย์น้นั ด่างพร้อยไปด้วยข้อเรียกร้องอันฟุ้งเฟ้อส่วนตัวและการถวิลหาอันไร้เหตุผ
ล เช่นนั้นแล้วผลที่สัมฤทธิ์ได้ก็ย่อมจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสัยของมนุษย์
การนี้ไม่ลงรอยกันกับพระราชกิจแห่งการฟื้ นคืน
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามันไม่ใช่พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิ
และดังนั้นแล้วนี่จงึ พิสูจน์ว่าการไล่ตามเสาะหาประเภทนี้ไม่ได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า
การไล่ตามเสาะหาที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้านั้นมีนยั สาคัญอันใดเล่า?
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 479
งานที่เปาโลได้ทานั้นได้ถูกจัดแสดงต่อหน้ามนุษย์
แต่ในเรื่ องที่ว่าความรักของเขาที่มีแด่พระเจ้านั้นบริ สุทธิ์เพียงใดและเขาได้รักพระเจ้ามากเพียงใดลึกลงไปในหัว
ใจของเขานั้น—มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ มนุษย์สามารถมองดูเพียงงานที่เขาได้ทา
ซึ่งมนุษย์รู้ว่าเขาได้ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้งานอย่างแน่นอนจากงานนี้
และดังนั้นมนุษย์จงึ คิดว่าเปาโลดีกว่าเปโตร คิดว่างานของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่า
เพราะเขาสามารถจัดเตรี ยมให้แก่คริ สตจักรทั้งหลายได้
เปโตรเพียงได้หมายพึ่งประสบการณ์ส่วนตัวของเขาและได้รับผูค้ นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในช่วงระหว่างงานที่เขา
ทาเป็ นครั้งคราว มีจดหมายที่ไม่เป็ นทีร่ ู ้จกั กันมากนักเพียงไม่กี่ฉบับจากเขา
แต่ใครหรื อที่รู้ว่าความรักของเขาที่มีแด่พระเจ้าลึกภายในหัวใจของเขานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด? วันแล้ววันเล่า
เปาโลได้ทางานเพื่อพระเจ้า นั่นคือ ตราบเท่าที่มีงานที่จะต้องทา เขาก็ได้ทางานนั้นไป
เขาได้รู้สึกว่าในหนทางนี้เขาคงจะสามารถได้รับมงกุฎ และน่าจะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
กระนั้นเขาก็ไม่ได้แสวงหาหนทางทั้งหลายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองโดยผ่านทางงานของเขา
สิ่งใดก็ตามในชีวิตของเปโตรที่ไม่ได้ทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาได้ทาให้เขารู ้สึกไม่สบายใจ
หากนั่นไม่ได้ทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา เช่นนั้นแล้วเขาคงจะรู ้สึกสานึกผิด
และคงจะมองหาหนทางซึ่งเหมาะสมที่จะเป็ นหนทางที่เขาสามารถเพียรพยายามที่จะทาให้สมดังพระทัยของพร
ะเจ้าได้ ในแม้กระทัง่ แง่มุมที่เล็กที่สุดและไม่สาคัญที่สุดของชีวิตของเขา
เขาเองยังคงได้พงึ ต้องทาให้สมดังที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา
เขาไม่ได้เข้มงวดน้อยลงเลยเมื่อเป็ นเรื่ องอุปนิสัยดั้งเดิมของเขา
โดยเด็ดขาดในข้อพึงประสงค์ของเขาที่มีต่อตัวเขาเองในอันที่จะก้าวหน้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นสู่ความจริ ง
เปาโลได้แสวงหาเพียงความมีหน้ามีตาและสถานะอันผิวเผิน เขาได้พยายามที่จะโอ้อวดตัวเขาเองต่อหน้ามนุษย์
และไม่ได้พยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเข้าสู่ชีวิต สิ่งที่เขาได้ใส่ใจก็คอื คาสอน
ไม่ใช่ความเป็ นจริ ง ผูค้ นบางคนกล่าวว่า “เปาโลได้ทางานเพื่อพระเจ้าไปมากเหลือเกิน
เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงจดจาเขา? เปโตรได้ดาเนินงานเพื่อพระเจ้าเสร็จสิ้นเพียงเล็กน้อย
และไม่ได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนอันใหญ่หลวงต่อคริสตจักรทั้งหลาย
ดังนั้นแล้วเหตุใดเขาจึงได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม?” เปโตรได้รักพระเจ้าจนถึงจุดหนึ่ง
ซึ่งเป็ นที่พึงประสงค์โดยพระเจ้า ผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่มีคาพยาน แล้วเปาโลล่ะเป็ นอย่างไร?
เปาโลได้รักพระเจ้าจนถึงระดับใด? เจ้ารู ้หรือไม่? งานของเปาโลนั้นได้ทาไปเพื่ออะไร?
และงานของเปโตรได้ทาไปเพื่ออะไร? เปโตรไม่ได้ทางานมาก

แต่เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ลึกภายในหัวใจของเขา?
งานของเปาโลนั้นได้เกี่ยวข้องกับการจัดเตรี ยมให้กบั คริ สตจักรทั้งหลาย และสิ่งรองรับของคริ สตจักรทั้งหลาย
สิ่งที่เปโตรได้รับประสบการณ์คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสยั ในชีวิตของเขา
เขาได้รับประสบการณ์กบั ความรักที่มีแด่พระเจ้า มาถึงตอนนี้ที่เจ้ารู ้ความแตกต่างในธาตุแท้ของพวกเขา
ท้ายที่สุดแล้วเจ้าสามารถเห็นได้ว่าใครได้เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง และใครไม่ได้เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
หนึ่งในพวกเขาได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง และอีกคนหนึ่งไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริง
คนหนึ่งได้กา้ วผ่านการเปลีย่ นแปลงทั้งหลายในอุปนิสยั ของเขา และอีกคนหนึ่งไม่ได้กา้ วผ่าน
คนหนึ่งได้รับใช้อย่างถ่อมใจ และไม่ได้เป็ นที่สงั เกตอย่างง่ายดายโดยผูค้ น
และอีกคนหนึ่งได้รับการเคารพบูชาโดยผูค้ น และได้มีภาพลักษณ์อนั ยิ่งใหญ่ คนหนึ่งได้แสวงหาความบริ สุทธิ์
และอีกคนหนึ่งไม่ได้แสวงหา และแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไม่บริ สุทธิ์ แต่เขาก็ไม่ได้ครองความรักอันบริ สุทธิ์
คนหนึ่งครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง และอีกคนหนึ่งไม่ได้ครอง
คนหนึ่งครองสานึกของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า และอีกคนหนึ่งไม่ได้ครอง
เช่นนั้นคือความแตกต่างในธาตุแท้ของเปาโลและเปโตร เส้นทางที่เปโตรได้เดินนั้นเป็ นเส้นทางแห่งความสาเร็จ
ซึ่งก็เป็ นเส้นทางแห่งการสัมฤทธิ์การฟื้ นคืนของสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติและการฟื้ นคืนของหน้าที่ของสิ่งที่
ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เปโตรเป็ นตัวแทนพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ประสบความสาเร็จ
เส้นทางที่เปาโลได้เดินนั้นเป็ นเส้นทางแห่งความล้มเหลว
และเขาเป็ นตัวแทนพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เพียงนบนอบและสละตัวพวกเขาเองอย่างผิวเผินเท่านั้น
และไม่รักพระเจ้าอย่างถ่องแท้ เปาโลเป็ นตัวแทนพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่ครองความจริง
ในการเชื่อในพระเจ้าของเขา เปโตรได้พยายามที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่าง
และได้พยายามเชื่อฟังทั้งหมดที่ได้มาจากพระเจ้า โดยที่ไม่มกี ารปริ บ่นแม้แต่นอ้ ย
เขาสามารถยอมรับการตีสอนและการพิพากษา ตลอดจนกระบวนการถลุง ความทุกข์ลาบาก
และการดาเนินต่อไปโดยความไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเขา
ซึ่งไม่มสี ิ่งใดเลยในบรรดาเหล่านี้ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนความรักของเขาที่มีแด่พระเจ้าได้
นี่ไม่ใช่ความรักขั้นสูงสุดที่มีแด่พระเจ้าหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่การลุล่วงหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าหรอกหรื อ? ไม่ว่าในการตีสอน การพิพากษา
หรื อความทุกข์ลาบาก เจ้าสามารถสัมฤทธิ์ความเชื่อฟังจนตายได้เสมอ
และนี่คือสิ่งที่ควรสัมฤทธิ์โดยสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า นี่คือความบริ สุทธิ์ของความรักที่มีแด่พระเจ้า
หากมนุษย์สามารถสัมฤทธิ์ผลได้มากขนาดนี้
เช่นนั้นแล้วเขาก็เป็ นสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

และไม่มีสิ่งใดเลยที่ทาให้สมดังที่พระผูส้ ร้างทรงพึงปรารถนาได้ดีกว่า
จงจินตนาการว่าเจ้าสามารถทางานเพือ่ พระเจ้าได้ ทว่าเจ้ากลับไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และไม่สามารถที่จะรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง ในหนทางนี้
ไม่เพียงเจ้าจะไม่ได้ลุล่วงหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าเท่านั้น
แต่เจ้ายังจะถูกพระเจ้าทรงกล่าวโทษด้วยเช่นกัน เพราะเจ้าคือใครบางคนที่ไม่ครองความจริง
ที่ไม่สามารถที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้ และที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เจ้าเพียงใส่ใจกับการทางานเพือ่ พระเจ้าเท่านั้น
และไม่ใส่ใจกับการนาความจริ งไปปฏิบตั ิหรื อการรู ้จกั ตัวเจ้าเอง เจ้าไม่เข้าใจหรื อรู ้จกั พระผูส้ ร้าง
และไม่เชื่อฟังหรื อรักพระผูส้ ร้าง เจ้าคือใครบางคนทีไ่ ม่เชื่อฟังพระเจ้ามาแต่กาเนิด
และดังนั้นแล้วผูค้ นเช่นนั้นจึงไม่เป็ นทีร่ ักโดยพระผูส้ ร้าง
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 480
ผูค้ นบางคนกล่าวว่า “เปาโลได้ทางานในปริ มาณมากมายมหาศาล
และเขาได้แบกรับภาระอันใหญ่หลวงสาหรับคริ สตจักรทั้งหลาย
และได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนมากมายเหลือเกินแก่คริ สตจักรเหล่านั้น จดหมายสิบสามฉบับของเปาโลได้ค้าจุน
2,000 ปี แห่งยุคพระคุณ และเป็ นรองแค่ข่าวประเสริ ฐสี่เล่มนั้นเท่านั้น ใครกันเล่าสามารถเทียบกับเขาได้?
ไม่มีใครสามารถถอดรหัสวิวรณ์ของยอห์นได้ ในขณะที่จดหมายของเปาโลจัดเตรี ยมชีวิต
และงานที่เขาได้ทานั้นเป็ นประโยชน์ต่อคริ สตจักรทั้งหลาย
ใครอื่นอีกหรื อที่สามารถได้สัมฤทธิ์สิ่งทั้งหลายเช่นนั้นได้? แล้วเปโตรได้ทางานอะไรไป?”
เมื่อมนุษย์ประเมินผูอ้ ื่น เขาทาเช่นนั้นโดยสอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมสนับสนุนของพวกเขา
เมื่อพระเจ้าทรงประเมินมนุษย์ พระองค์ทรงทาเช่นนั้นโดยสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์
ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่แสวงหาชีวิต เปาโลเป็ นใครบางคนที่ไม่ได้รู้จกั แก่นแท้ของเขาเอง
เขาไม่ได้ถ่อมใจหรื อเชื่อฟังโดยวิถีทางใดเลย อีกทั้งเขาไม่ได้รู้จกั ธาตุแท้ของเขา ซึ่งตรงกันข้ามกับพระเจ้า
และดังนั้นแล้ว เขาจึงเป็ นใครบางคนที่ไม่ได้กา้ วผ่านประสบการณ์โดยละเอียด
และเป็ นใครบางคนที่ไม่ได้นาความจริ งไปปฏิบตั ิ เปโตรนั้นแตกต่างออกไป เขาได้รู้จกั ความไม่เพียบพร้อม
จุดอ่อน และอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
และดังนั้นแล้วเขาจึงได้มีเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิซ่ึงใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเขา
เขาไม่ใช่หนึ่งในพวกที่มีเพียงคาสอนแต่ไม่ได้ครองความเป็ นจริ ง บรรดาผูท้ ี่เปลี่ยนแปลงคือผูค้ นใหม่ๆ
ที่ได้รับการช่วยให้รอดแล้ว พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการไล่ตามเสาะหาความจริ ง
ผูค้ นที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือพวกที่ลา้ สมัยโดยธรรมชาติ พวกเขาคือพวกที่ยงั ไม่ได้รับการช่วยให้รอด นั่นคือ
พวกที่พระเจ้าทรงรังเกียจและทรงปฏิเสธ
พวกเขาจะไม่เป็ นที่จดจาโดยพระเจ้าโดยไม่สาคัญว่างานของพวกเขาจะยิง่ ใหญ่เพียงใด
เมื่อเจ้าเปรี ยบเทียบการนี้กบั การไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง
ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะเป็ นบุคคลประเภทเดียวกับเปโตรหรื อเปาโลก็ควรจะมีหลักฐานชัดเจนอยู่ในตัวเอง
หากยังคงไม่มีความจริงในสิ่งที่เจ้าแสวงหา และหากแม้กระทัง่ ในวันนี้
เจ้าก็ยงั คงโอหังและสามหาวเหมือนเปาโล และยังคงกะล่อนและชอบอวดตัวเหมือนเขา
เช่นนั้นแล้วไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเจ้าก็เป็ นคนเสื่อมคนหนึ่งที่ลม้ เหลว หากเจ้าแสวงหาอย่างเดียวกับเปโตร
หากเจ้าแสวงหาการปฏิบตั ิและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ ง และไม่โอหังหรื อดื้อรั้น
แต่พยายามที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็ นสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าที่สามารถสัมฤทธิ์ชยั ชนะได้

เปาโลไม่ได้รู้จกั ธาตุแท้หรื อความเสื่อมทรามของเขาเอง
นับประสาอะไรที่เขาจะได้รู้จกั ความไม่เชื่อฟังของเขาเอง
เขาไม่เคยได้เอ่ยถึงการเยาะเย้ยท้าทายเชิงดูหมิน่ ของเขาเกี่ยวกับพระคริ สต์ อีกทั้งเขาไม่ได้เสียใจจนเกินควร
เขาเพียงได้เสนอคาอธิบายสั้นๆ ไว้เท่านั้น และลึกลงไปในหัวใจของเขานั้น
เขาไม่ได้นบนอบต่อพระเจ้าอย่างครบบริ บรู ณ์ แม้ว่าเขาจะได้ลม้ ลงบนถนนสู่ดามัสกัส
เขาก็ไม่ได้มองลึกภายในตัวเขาเอง เขาพอใจเพียงแค่ได้ทางานต่อไป
และเขาไม่ได้พิจารณาการรู ้จกั ตัวเขาเองและการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั แต่เดิมของเขาว่าเป็ นประเด็นปัญหาที่สาคั
ญยิ่งยวดที่สุด เขาพึงพอใจกับแค่การพูดความจริง
กับการจัดเตรี ยมให้แก่ผอู้ นื่ เป็ นสิ่งบรรเทาความรู ้สึกผิดสาหรับมโนธรรมของเขาเอง
และกับการไม่ข่มเหงบรรดาสาวกของพระเยซูอีกต่อไป
เพื่อที่จะปลอบใจตัวเขาเองและยกโทษให้ตวั เขาเองสาหรับบาปทั้งหลายในอดีตของเขา
เป้าหมายที่เขาได้ไล่ตามเสาะหานั้นไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่ามงกุฎในอนาคตและงานที่ไม่ยงั่ ยืน
เป้าหมายที่เขาได้ไล่ตามเสาะหานั้นคือพระคุณอันอุดม เขาไม่ได้แสวงหาความจริ งที่เพียงพอ
อีกทั้งเขาไม่ได้พยายามที่จะก้าวหน้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นสู่ความจริงที่เขาไม่ได้เข้าใจก่อนหน้านั้น
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความรู ้ของเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองนั้นเป็ นเท็จ
และเขาไม่ได้ยอมรับการตีสอนหรื อการพิพากษา
การที่เขาสามารถทางานได้น้ นั ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ครองความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติหรื อธาตุแท้ของเขาเอง
จุดมุ่งเน้นของเขาคือการปฏิบตั ิภายนอกเท่านั้น ที่มากกว่านั้น
สิ่งที่เขาได้เพียรพยายามเพื่อให้ได้มาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง แต่เป็ นความรู ้
งานของเขาเป็ นผลลัพธ์ของการทรงปรากฏของพระเยซูบนถนนสู่ดามัสกัสโดยสมบูรณ์
นั่นไม่ใช่บางสิ่งที่เขาได้ปลงใจที่จะทาโดยดั้งเดิม
อีกทั้งนั่นไม่ใช่งานที่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เขาได้ยอมรับการตัดแต่งอุปนิสัยเดิมของเขา
ไม่สาคัญว่าเขาจะได้ไปทางานอย่างไร อุปนิสยั เดิมของเขาก็หาได้เปลี่ยนแปลงไม่
และดังนั้นงานของเขาจึงไม่ได้ลบมลทินบาปทั้งหลายในอดีตของเขา
แต่แค่ได้มีบทบาทบางอย่างท่ามกลางคริ สตจักรทั้งหลายของกาลสมัยนั้น สาหรับใครบางคนเช่นนี้
ผูซ้ ่ึงอุปนิสัยเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง—กล่าวคือ ผูท้ ี่ไม่ได้รับความรอด
และถึงขั้นปราศจากความจริงมากขึ้นไปอีก—
เขาไม่สามารถที่จะกลายเป็ นหนึ่งในบรรดาผูท้ ี่ได้รับการยอมรับจากองค์พระเยซูเจ้าอย่างแน่นอน
เขาไม่ใช่ใครบางคนที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักและความเคารพสาหรับพระเยซูคริสต์

อีกทั้งเขาไม่ใช่ใครบางคนที่ชานาญในการแสวงหาความจริง
นับประสาอะไรที่เขาจะเป็ นใครบางคนที่ได้แสวงหาความล้าลึกของการจุติเป็ นมนุษย์
เขาเป็ นเพียงใครบางคนที่มีทกั ษะในการให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
และผูท้ ี่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครก็ตามที่สูงส่งกว่าเขาหรือผูท้ ี่ครองความจริง
เขาอิจฉาผูค้ นหรื อความจริ งทั้งหลายที่ตรงกันข้ามกับเขา หรือที่เป็ นปฏิปักษ์กบั เขา
โดยเลือกชอบพวกผูค้ นซึ่งมีพรสวรรค์ที่ได้นาเสนอภาพลักษณ์อนั ยิง่ ใหญ่และครองความรู ้อนั ลุ่มลึก
เขาไม่ได้ชอบการมีปฏิบตั ิสัมพันธ์กบั คนจนผูซ้ ่ึงได้แสวงหาหนทางที่แท้จริ งและไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งใดนอกจากคว
ามจริ ง
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นเขากลับได้นาตัวเขาเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับบรรดาบุคคลสาคัญอาวุโสจากองค์กรศาสนา
ผูท้ ี่พูดถึงแต่คาสอนทั้งหลายเท่านั้น และผูท้ ี่ครองความรู ้อนั อุดม
เขาไม่ได้มีความรักในพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และไม่ได้ใส่ใจกับความเคลื่อนไหวของพระราช
กิจใหม่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขากลับได้โปรดปรานกฎเกณฑ์และคาสอนเหล่านั้นที่สูงส่งกว่าความจริ งทัว่ ไป
ในแก่นแท้โดยกาเนิดของเขาและทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งที่เขาได้แสวงหา
เขาไม่คู่ควรที่จะได้รับการเรี ยกขานว่าคริ สตชนผูไ้ ด้ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
นับประสาอะไรที่จะได้รับการเรียกขานว่าผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อในพระนิเวศของพระเจ้า
เพราะความหน้าซื่อใจคดของเขานั้นมากเกินไป และความไม่เชื่อฟังของเขานั้นใหญ่หลวงเกินไป
แม้ว่าเขาจะเป็ นที่รู้จกั ในนามของผูร้ ับใช้ขององค์พระเยซูเจ้า
แต่เขาก็ไม่ได้เหมาะสมเลยที่จะเข้าสู่ประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์
เพราะการกระทาของเขาตั้งแต่แรกเริ่ มจนสิ้นสุดไม่สามารถเรี ยกได้ว่าชอบธรรม
เขาสามารถเพียงถูกมองว่าเป็ นบุคคลผูซ้ ่ึงหน้าซื่อใจคดและได้ทาความไม่ชอบธรรมเท่านั้น
แต่ก็ยงั เป็ นผูท้ ี่ได้ทางานเพื่อพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน แม้ว่าเขาจะไม่สามารถถูกเรี ยกได้ว่าชัว่ ร้าย
แต่เขาสามารถถูกเรี ยกอย่างเหมาะสมได้ว่ามนุษย์ผทู้ ี่ได้ทาความไม่ชอบธรรม เขาได้ทางานไปมากมาย
กระนั้นเขาก็ตอ้ งไม่ถูกตัดสินตามปริ มาณงานที่เขาได้ทา แต่เพียงตามคุณภาพและเนื้อหาสาระของมันเท่านั้น
ในหนทางนี้เท่านั้นจึงจะเป็ นไปได้ที่จะไปถึงก้นบึ้งของเรื่ องนี้ เขาเชื่อเสมอว่า “ฉันสามารถทางานได้
ฉันดีกว่าผูค้ นส่วนใหญ่ ฉันคานึงถึงพระภาระขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างไม่เหมือนใครอื่นเลย
และไม่มีใครกลับใจอย่างลึกซึ้งเท่ากับฉัน เพราะความสว่างอันยิง่ ใหญ่ได้ฉายมาที่ฉัน
และฉันได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่แล้ว และดังนั้นการกลับใจของฉันจึงลึกซึ้งกว่าใครอืน่ ” ณ เวลานั้น
นี่คือสิ่งที่เขาได้คิดภายในหัวใจของเขา เมื่อสิ้นสุดงานของเขา เปาโลได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้แล้ว

ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน และมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็ นของข้าพเจ้า” การต่อสู้ งาน
และครรลองของเขาเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมงกุฎแห่งความชอบธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
และเขาไม่ได้ทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งขัน แม้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ทาอะไรอย่างพอเป็ นพิธีในงานของเขา
แต่ก็อาจกล่าวได้ว่างานของเขานั้นทาไปเพียงเพื่อชดเชยความผิดทั้งหลายของเขา
เพื่อชดเชยคากล่าวหาทั้งหลายเกี่ยวกับมโนธรรมของเขา เขาเพียงได้หวังที่จะทางานของเขาให้เสร็จสิ้น
ทาครรลองของเขาให้แล้วเสร็จ และสู้ในการต่อสู้ของเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
เพื่อที่เขาอาจจะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งเป็ นที่ถวิลหาของเขาโดยเร็วที่สุด
สิ่งที่เขาได้ถวิลหาไม่ใช่การพบกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยประสบการณ์ท้งั หลายและความรู ้ที่แท้จริ งของเขา
แต่เพื่อทางานของเขาให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อที่ว่าเมื่อเขาได้พบกับองค์พระเยซูเจ้า
เขาจะได้รับบาเหน็จที่งานของเขาได้หามาให้เขา เขาได้ใช้งานของเขาเพื่อชูใจตัวเขาเอง
และเพื่อทาข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนกับมงกุฎในอนาคต สิ่งที่เขาได้แสวงหาไม่ใช่ความจริงหรื อพระเจ้า
แต่เป็ นเพียงมงกุฎเท่านั้น การไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นจะสามารถเป็ นไปตามมาตรฐานได้อย่างไร?
แรงจูงใจของเขา งานของเขา ราคาที่เขาได้จ่ายไป และความพยายามของเขาทั้งหมด—
ความเพ้อฝันอันน่ามหัศจรรย์ของเขาได้แผ่ซ่านไปทัว่ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด
และเขาได้ทางานตามความพึงปรารถนาของเขาเองทั้งหมดทั้งสิ้น ในทั้งหมดทั้งมวลของงานของเขา
ไม่มีความเต็มใจแม้แต่น้อยในราคาที่เขาได้จ่ายไป เขาแค่ได้เข้าร่ วมในการทาข้อตกลง
ความพยายามทั้งหลายของเขานั้นไม่ได้ทาขึ้นอย่างเต็มใจเพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา
แต่ทาขึ้นอย่างเต็มใจเพื่อที่จะสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของข้อตกลงนั้น
มีคุณค่าใดต่อความพยายามทั้งหลายเช่นนั้นหรื อ?
ใครกันเล่าจะกล่าวชมเชยความพยายามทั้งหลายอันไม่บริ สุทธิ์ของเขา? ใครหรื อมีความสนใจใดๆ
ในความพยายามทั้งหลายเช่นนั้น? งานของเขาเต็มไปด้วยความฝันสาหรับอนาคต
เต็มไปด้วยแผนทั้งหลายอันน่ามหัศจรรย์ และไม่มีเส้นทางที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของมนุษย์บรรจุอยู่เลย
ความเมตตากรุ ณาของเขามากมายเหลือเกินนั้นเป็ นการเสแสร้ง งานของเขาไม่ได้จดั เตรี ยมชีวิต
แต่เป็ นการตบตาว่ามีความเป็ นผูด้ ี นั่นเป็ นการทาข้อตกลงอย่างหนึ่ง
งานเช่นนี้สามารถนามนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่งการฟื้ นคืนหน้าที่ด้งั เดิมของเขาได้อย่างไรกัน?
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ทั้งหมดที่เปโตรได้แสวงหานั้นได้เป็ นไปสมดังพระทัยของพระเจ้า
เขาได้พยายามที่จะทาให้พระเจ้าทรงลุล่วงในสิ่งที่พงึ ปรารถนา และโดยไม่คานึงถึงความทุกข์และความทุกข์ยาก
เขายังคงเต็มใจที่จะทาให้พระเจ้าทรงลุล่วงในสิ่งที่พึงปรารถนา
ไม่มีการไล่ตามเสาะหาโดยผูเ้ ชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้ว
สิ่งที่เปาโลได้แสวงหานั้นด่างพร้อยโดยเนื้อหนังของเขาเอง โดยมโนคติที่หลงผิดของเขาเอง
และโดยแผนและกลอุบายของเขาเอง
เขาไม่ใช่สิ่งที่ทรงสร้างซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสิ่งหนึ่งของพระเจ้าในวิถีทางใดเลย
ไม่ใช่ใครบางคนที่ได้พยายามที่จะทาให้พระเจ้าทรงลุล่วงในสิ่งที่พึงปรารถนา
เปโตรได้พยายามที่จะนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรี ยงของพระเจ้า และแม้ว่างานที่เขาได้ทานั้นไม่ยิ่งใหญ่
แต่แรงจูงใจเบื้องหลังการไล่ตามเสาะหาของเขาและเส้นทางที่เขาได้เดินนั้นถูกต้อง
แม้ว่าเขาไม่สามารถได้รับผูค้ นมากมาย แต่เขาก็สามารถที่จะไล่ตามเสาะหาหนทางแห่งความจริ ง
เพราะการนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็ นสิ่งที่ทรงสร้างซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสิ่งหนึ่งของพระเจ้า วันนี้
ต่อให้เจ้าไม่ใช่คนงาน
เจ้าก็ควรจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าและพยายามที่จะนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบ
เรี ยงทั้งมวลของพระเจ้าได้ เจ้าควรจะสามารถเชื่อฟังสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าตรัส
และได้รับประสบการณ์กบั ทุกลักษณะของความทุกข์ลาบากและกระบวนการถลุง และแม้ว่าเจ้านั้นอ่อนแอ
ในหัวใจของเจ้านั้นเจ้ายังคงควรจะสามารถรักพระเจ้าได้
บรรดาผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเขาเองนั้นเต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเ
จ้า และทัศนคติของผูค้ นเช่นนั้นเกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหาเป็ นทัศนคติที่ถูกต้อง
เหล่านี้คือผูค้ นที่พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องมี หากเจ้าได้ทางานไปมากมาย และผูอ้ นื่ ได้รับการสอนจากเจ้า
แต่เจ้าเองไม่ได้เปลี่ยนแปลง และไม่ได้เป็ นคาพยานใดๆ หรื อไม่มีประสบการณ์แท้จริงอันใด
จนถึงขั้นที่ว่าเมื่อสิ้นสุดชีวิตของเจ้า ยังคงเป็ นว่าไม่มสี ิ่งใดเลยที่เจ้าได้ทาไปที่เป็ นคาพยาน
เช่นนั้นแล้วเจ้าเป็ นใครบางคนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรื อไม่?
เจ้าเป็ นใครบางคนที่ไล่ตามเสาะหาความจริ งหรือไม่? ในกาลสมัยนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงใช้งานเจ้า
แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงใช้งานเจ้า พระองค์ได้ทรงใช้ส่วนของเจ้าที่สามารถใช้เพื่อทางานได้
และพระองค์ไม่ได้ทรงใช้ส่วนของเจ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ หากเจ้าได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คงจะค่อยๆ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในช่วงระหว่างกระบวนการของการถูกใช้งาน
กระนั้นก็ตามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ทรงยอมรับความรับผิดชอบใดสาหรับการที่เจ้าจะได้ถูกรับไว้ในท้ายที่สุด

หรื อไม่ และการนี้ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของการไล่ตามเสาะหาของเจ้า
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยส่วนตัวของเจ้า เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็ นเพราะว่า
ทัศนคติของเจ้าที่มีต่อการไล่ตามเสาะหานั้นผิด หากเจ้าไม่ได้รับบาเหน็จใด
เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็ นปัญหาของเจ้าเอง
และเพราะเจ้าเองยังไม่ได้นาความจริ งไปปฏิบตั ิและไม่สามารถที่จะทาให้พระเจ้าทรงลุล่วงในสิ่งที่พงึ ปรารถนา
ได้ และดังนั้นแล้ว จึงไม่มีสิ่งใดที่มีความสาคัญยิ่งใหญ่ไปกว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้า
และไม่มีสิ่งใดที่วิกฤติไปกว่าการเข้าสู่ส่วนตัวของเจ้าแล้ว! ผูค้ นบางคนจะลงเอยด้วยการกล่าวว่า
“ข้าพระองค์ได้ทางานมากมายเหลือเกินเพื่อพระองค์
และแม้ว่าข้าพระองค์อาจไม่ได้ผลสัมฤทธิ์อนั ขึ้นชื่อลือนามใดๆ
แต่ขา้ พระองค์ก็ยงั คงขยันหมัน่ เพียรในความพยายามของข้าพระองค์เสมอมา
พระองค์แค่ทรงปล่อยให้ขา้ พระองค์ข้นึ สู่สวรรค์เพื่อกินผลไม้แห่งชีวิตไม่ได้หรอกหรื อ?”
เจ้าต้องรู ้ว่าเราพึงปรารถนาผูค้ นประเภทใด พวกที่ไม่บริ สุทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ราชอาณาจักร
พวกที่ไม่บริ สุทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ทาผืนดินศักดิ์สิทธิ์แปดเปื้ อน แม้ว่าเจ้าอาจได้ทางานมากมายแล้ว
และได้ทางานมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว ในที่สุดหากเจ้ายังคงโสมมอย่างน่าสังเวช
เช่นนั้นแล้วก็จะเป็ นเรื่ องที่มิอาจยอมผ่อนปรนได้ต่อธรรมบัญญัติแห่งฟ้าที่เจ้าปรารถนาที่จะเข้าสู่ ราชอาณาจักรข
องเรา! ตั้งแต่การแรกสร้างโลกจนกระทัง่ วันนี้
เราไม่เคยได้เสนอช่องทางอันง่ายดายสู่ราชอาณาจักรของเราให้แก่พวกที่ประจบเรา นี่คือกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์
และไม่มีใครสามารถทาลายสิ่งนั้นได้! เจ้าต้องแสวงหาชีวิต วันนี้
บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมคือประเภทเดียวกันกับเปโตร นั่นคือ
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายในอุปนิสยั ของพวกเขาเอง
และผูท้ ี่เต็มใจที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าและปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม หากเจ้าเพียงมุ่งหวังบาเหน็จ
และไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของชีวิตของเจ้าเอง
เช่นนั้นแล้วความพยายามของเจ้าทั้งหมดก็จะสูญเปล่า—นี่คือความจริ งที่มอิ าจปรับเปลี่ยนได้อย่างหนึ่ง!
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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จากความแตกต่างในธาตุแท้ของเปโตรและเปาโล
เจ้าควรเข้าใจว่าพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่แสวงหาชีวิตจะออกแรงโดยสูญเปล่า!
เจ้าเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระเจ้า และดังนั้นแล้วในหัวใจของเจ้า เจ้าต้องรักพระเจ้า
เจ้าต้องทิ้งอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของเจ้า เจ้าต้องพยายามทาให้พระเจ้าทรงลุล่วงในสิ่งพึงปรารถนา
และเจ้าต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระเจ้า
เจ้าควรถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระองค์ และไม่ควรตัดสินใจเลือกหรื อทาการเรี ยกร้องเป็ นการส่วนตัว
และเจ้าควรสัมฤทธิ์การทาให้พระเจ้าทรงลุล่วงในสิ่งพึงปรารถนา เนื่องจากเจ้าได้ถูกสร้างขึ้น
เจ้าควรเชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้ทรงสร้างเจ้า เพราะโดยธรรมชาติแล้วเจ้าไม่มีอานาจครอบครองเหนือตัวเอง
และไม่สามารถควบคุมชะตาลิขิตของเจ้าเอง เนื่องจากเจ้าเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งเชื่อในพระเจ้า
เจ้าควรแสวงหาความบริ สุทธิ์และการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเจ้าเป็ นสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
เจ้าควรยึดติดต่อหน้าที่ของเจ้า และรู ้สถานะของเจ้า และเจ้าต้องไม่ล้าเส้นหน้าที่ของเจ้า
นี่ไม่ได้เป็ นการจากัดควบคุมเจ้า หรื อเป็ นการข่มปรามเจ้าโดยผ่านทางคาสอน
แต่กลับเป็ นเส้นทางที่เจ้าสามารถใช้เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า และมันสามารถสัมฤทธิผลได้—
และควรที่จะสัมฤทธิผล—โดยพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ทาความชอบธรรม
หากเจ้าเปรี ยบเทียบธาตุแท้ของเปโตรและเปาโล เช่นนั้นแล้วเจ้าจะรู ้ว่าเจ้าควรแสวงหาอย่างไร
จากบรรดาเส้นทางที่เปโตรและเปาโลได้เดินนั้น
เส้นทางหนึ่งเป็ นเส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และเส้นทางหนึ่งเป็ นเส้นทางของการกาจัดทิ้ง เปโตรและเปาโลเป็ นตัวแทนสองเส้นทางที่ตา่ งกัน
แม้ว่าแต่ละคนจะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และแต่ละคนได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และแต่ละคนได้ยอมรับสิ่งซึ่งองค์พระเยซูเจ้าได้วางพระทัยมอบหมายให้พวกเขา
ดอกผลที่มีในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน นั่นคือ คนหนึ่งให้ดอกผลอย่างแท้จริง และอีกคนหนึ่งนั้นไม่ได้ให้
จากธาตุแท้ของพวกเขา งานที่พวกเขาได้ทา สิ่งซึ่งพวกเขาได้แสดงออกมาภายนอก
และปลายทางสุดท้ายของพวกเขา เจ้าควรเข้าใจว่าเจ้าควรใช้เส้นทางใด เจ้าควรเลือกเส้นทางใดที่จะเดิน
พวกเขาได้เดินบนเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เปาโลและเปโตร พวกเขาคือตัวอย่างทีด่ ี ของแต่ละเส้นทาง
และดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่ มพวกเขาได้รับการยกให้เป็ นแบบอย่างให้กบั เส้นทางสองเส้นนี้
ประเด็นสาคัญของประสบการณ์ของเปาโลคืออะไรหรื อ และเหตุใดเขาจึงทาไม่สาเร็จ?
ประเด็นสาคัญของประสบการณ์ของเปโตรคืออะไร

และเขาได้รับประสบการณ์กบั การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างไร?
หากเจ้าเปรี ยบเทียบสิ่งที่พวกเขาแต่ละคนใส่ใจ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะรู ้ว่าพระเจ้าทรงต้องการบุคคลประเภทใดกันแน่ น้ าพระทัยของพระเจ้าคืออะไร
พระอุปนิสัยของพระเจ้าคืออะไร บุคคลประเภทใดจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในท้ายที่สุด
และบุคคลประเภทใดจะไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมด้วยเช่นกัน
เจ้าจะรู ้ว่าอุปนิสัยของบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเป็ นเช่นใด
และอุปนิสัยของพวกที่จะไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเป็ นเช่นใด—
ประเด็นปัญหาเรื่ องธาตุแท้เหล่านี้เห็นได้ในประสบการณ์ของเปโตรและเปาโล พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงทาให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์และนบ
นอบต่ออานาจครอบครองของพระองค์ พระองค์จะทรงบัญชาทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งจะได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ สิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าทั้งหมด รวมถึงสัตว์ พืชพรรณ
มวลมนุษย์ ภูเขาและแม่น้ า และทะเลสาบ—ทั้งหมดล้วนต้องมาอยูภ่ ายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
ทุกสรรพสิ่งในท้องฟ้าและบนผืนดินต้องมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมีตวั เลือกใดและทั้งหมดต้องนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรียงของพระองค์
การนี้ประกาศกฤษฎีกาโดยพระเจ้า และเป็ นสิทธิอานาจของพระเจ้า พระเจ้าทรงบัญชาทุกสิ่งทุกอย่าง
และทรงจัดระเบียบและทรงจัดลาดับทุกสรรพสิ่ง โดยที่แต่ละสิ่งนั้นได้รับการแยกชั้นตามชนิด
และได้รับการแบ่งสรรตาแหน่งของพวกมันเองโดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
ไม่สาคัญว่ามันจะยิ่งใหญ่เพียงใด ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถล้าเลิศกว่าพระเจ้าได้
ทุกสรรพสิ่งรับใช้มวลมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น
และไม่มีสิ่งใดเลยที่กล้าที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรื อทาการเรียกร้องใดๆ จากพระเจ้า ดังนั้นแล้วมนุษย์
ในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าย่อมต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
ไม่ว่าเขาจะเป็ นเจ้านายหรื อผูด้ ูแลของทุกสรรพสิ่งหรื อไม่ก็ตาม
ไม่สาคัญว่าสถานะของมนุษย์ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งจะสูงส่งเพียงใด เขายังคงเป็ นเพียงแค่มนุษย์ตวั เล็กๆ
คนหนึ่งภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้า และไม่ได้เป็ นมากไปกว่ามนุษย์ที่ไม่สาคัญคนหนึ่ง
สิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า และเขาจะไม่มีวนั อยู่เหนือพระเจ้า ในฐานะสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
มนุษย์ควรพยายามปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งที่ทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้า
และพยายามรักพระเจ้าโดยไม่สร้างตัวเลือกอืน่ เพราะพระเจ้าทรงคู่ควรกับความรักของมนุษย์
บรรดาผูท้ ี่พยายามรักพระเจ้าไม่ควรแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
หรื อแสวงหาสิ่งซึ่งพวกเขาถวิลหาเป็ นการส่วนตัว นี่คือวิถีทางที่ถูกต้องที่สุดของการไล่ตามเสาะหา

หากสิ่งที่เจ้าแสวงหาคือความจริง หากสิ่งที่เจ้านาไปปฏิบตั ิคือความจริ ง
และหากสิ่งที่เจ้าบรรลุคือการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเจ้า
เช่นนั้นแล้วเส้นทางที่เจ้าย่าเท้าก็เป็ นเส้นทางที่ถูกต้อง หากสิ่งที่เจ้าแสวงหาคือพระพรของเนื้อหนัง
และสิ่งที่เจ้านาไปปฏิบตั ิคือความจริ งแห่งมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง
และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้า และเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเนื้อหนังเลย
และเจ้ายังคงใช้ชีวิตในความคลุมเครื อ เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าแสวงหาก็จะนาเจ้าไปสู่นรกอย่างแน่นอน
เพราะเส้นทางที่เจ้าเดินนั้นคือเส้นทางแห่งความล้มเหลว
การที่เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรือถูกกาจัดทิ้งนั้นขึ้นอยู่กบั การไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง
ซึ่งก็เป็ นการกล่าวอีกด้วยว่าความสาเร็จหรื อความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางที่มนุษย์เดิน
ตัดตอนมาจาก “ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทางทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เหตุใดเจ้าจึงเชื่อในพระเจ้า? ผูค้ นส่วนใหญ่งงงันสับสนกับคาถามนี้
พวกเขามีมุมมองสองด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตลอดเวลาเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งกับพระเจ้าในส
วรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เพื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
แต่เพื่อที่จะรับประโยชน์เฉพาะบางอย่าง หรือเพื่อหลบหนีจากความทุกข์ที่ความวิบตั ินาพามา
มีเพียงตอนนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะเชื่อฟังบ้าง ความเชื่อฟังของพวกเขามีเงื่อนไข
ความเชื่อฟังของพวกเขาเป็ นไปเพื่อความเป็ นไปได้ส่วนบุคคลที่จะประสบความสาเร็จจาก “อาชีพ”
แห่งการเชื่อในพระเจ้า และเพราะถูกบังคับ เช่นนั้นแล้ว เหตุใดกันแน่เจ้าจึงเชื่อในพระเจ้า?
หากเหตุผลคือเพื่อความเป็ นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จจาก “อาชีพ”
แห่งการเชื่อในพระเจ้าและชะตากรรมของเจ้าแต่เพียงประการเดียวเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
ก็น่าจะเป็ นการดีเสียกว่าหากเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเลยโดยสิ้นเชิง ความเชื่อแบบนี้เป็ นการหลอกลวงตัวเอง
เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้ตวั เองและเป็ นการเลื่อมใสตัวเอง
หากความเชื่อของเจ้าไม่ได้ก่อเกิดบนรากฐานของความเชื่อฟังในพระเจ้าแล้วไซร้
ในที่สุดเจ้าก็จะถูกลงโทษเพราะการต่อต้านพระองค์
ทุกคนที่ไม่แสวงหาความเชื่อฟังพระเจ้าในความเชื่อของตนนั้นก็เท่ากับต่อต้านพระองค์
พระเจ้าทรงขอให้ผูค้ นแสวงหาความจริง ขอให้พวกเขากระหายในพระวจนะของพระองค์
กินและดื่มพระวจนะของพระองค์ และนาเอาพระวจนะไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าได้สาเร็จ หากสิ่งเหล่านี้เป็ นเจตนาที่แท้จริ งของเจ้าแล้วไซร้
ย่อมแน่นอนว่า พระเจ้าจะทรงอุม้ ชูเจ้า และจะทรงเปี่ ยมพระคุณต่อเจ้าอย่างแน่นอน
เรื่ องนี้ไม่มีขอ้ กังขาและไม่มีทางเปลี่ยนแปลง หากเจตนาของเจ้าคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และเจ้ามีจุดมุ่งหมายอื่น นัน่ ก็หมายความว่าทุกอย่างที่เจ้าพูดและทา—
การอธิษฐานของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และแม้แต่ทุกการกระทาของเจ้า—ก็จะเป็ นการต่อต้านพระเจ้า
เจ้าอาจพูดจาอ่อนหวานและมีมารยาทดี การกระทาและการแสดงออกทุกอย่างของเจ้าอาจจะดูถูกต้องเหมาะสม
และเจ้าอาจจะดูเหมือนคนที่เชื่อฟัง
แต่เมื่อมาถึงเรื่ องของเจตนาของเจ้าและทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าแล้ว
ทุกอย่างที่เจ้าทานั้นเป็ นไปในการต่อต้านพระเจ้า ทุกอย่างที่เจ้าทานั้นเป็ นความชัว่
ผูค้ นที่ปรากฏว่าเชื่อฟังราวกับลูกแกะ แต่กลับมีเจตนาชัว่ เก็บงาอยู่ในหัวใจนั้น ก็คือพวกหมาป่ าในคราบลูกแกะ
พวกเขาทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคืองโดยตรง และพระเจ้าก็จะไม่ละเว้นพวกเขาแม้แต่คนเดียว
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเปิ ดเผยพวกเขาทุกๆ

คนออกมาและจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าบรรดาพวกหน้าซื่อใจคดนั้นจะถูกรังเกียจและปฏิเสธโดยพระวิญญาณบ
ริ สุทธิ์อย่างแน่นอน แต่จงอย่ากังวลไปเลย
พระเจ้าจะพิจารณาจัดการและจาหน่ายกาจัดพวกเขาทั้งหมดทุกคนตามลาดับอันสมควร
ตัดตอนมาจาก “ด้วยความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าควรเชื่อฟังพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความสว่างใหม่จากพระเจ้า
และไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาในวันนี้และเจ้าไม่แสวงหา หรื อกลับกังขาเป็ นอื่น ด่วนตัดสิน
หรื อพินิจพิเคราะห์และวิเคราะห์มนั เช่นนั้นก็เท่ากับว่าเจ้าไม่มีใจจะเชื่อฟังพระเจ้า
หากในเวลาที่ความสว่างแห่งปัจจุบนั ปรากฏขึ้น
เจ้ายังคงถนอมความล้าค่าของความสว่างแห่งวันวานและต่อต้านพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
เจ้าก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าคนไร้สาระคนหนึ่ง—เจ้าคือหนึ่งในพวกที่จงใจต่อต้านพระเจ้า
หัวใจสาคัญในการเชื่อฟังพระเจ้าก็คือการซาบซึ้งกับความสว่างใหม่ และการสามารถยอมรับและนาไปปฏิบตั ิได้
สิ่งนี้เท่านั้นคือการเชื่อฟังอย่างแท้จริง
พวกซึ่งขาดความเต็มใจที่จะโหยหาพระเจ้านั้นจะไม่สามารถนบนอบต่อพระเจ้าโดยเจตนาได้
และสามารถทาได้เพียงโต้แย้งพระเจ้าอันเป็ นผลจากความพึงพอใจของพวกเขาต่อสถานะที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั
ที่มนุษย์ไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้น้ นั ก็เพราะเขาถูกครองโดยสิ่งซึ่งมาก่อน
สิ่งทั้งหลายซึ่งมาก่อนได้ให้มโนคติที่หลงผิดและจินตนาการเกี่ยวกับพระเจ้าในทุกลักษณะกับผูค้ น
และสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็ นพระฉายาของพระเจ้าในจิตใจของพวกเขา ดังนั้น
สิ่งที่พวกเขาเชื่อนั้นเป็ นมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง และเป็ นมาตรฐานของจินตนาการของพวกเขาเอง
หากเจ้าประเมินวัดพระเจ้าผูท้ รงปฏิบตั ิพระราชกิจจริ งในวันนี้โดยเทียบกับพระเจ้าในจินตนาการของตัวเจ้าเอง
เช่นนั้นแล้ว ความเชื่อของเจ้าก็มาจากซาตาน และแปดเปื้ อนด้วยการเลือกชอบของตัวเจ้าเอง—
พระเจ้าไม่ตอ้ งการความเชื่อประเภทนี้ ไม่ว่าวิทยฐานะของพวกเขาจะสูงส่งเพียงใด
และไม่ว่าการทุ่มเทอุทิศของพวกเขาจะมากเพียงใด—
ต่อให้พวกเขาได้อุทิศความพยายามทั้งชีวิตให้กบั พระราชกิจของพระองค์ และได้พลีชีพของพวกเขาเอง—
พระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบกับใครก็ตามที่มีความเชื่อเช่นนี้
พระองค์ก็แค่ทรงมอบพระคุณเพียงเล็กน้อยให้แก่พวกเขาและให้โอกาสพวกเขาชื่นชมกับมันเพียงชัว่ ยาม
ผูค้ นเช่นนี้ไม่สามารถนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะไม่ทรงพระราชกิจในตัวพวกเขา
และพระเจ้าจะกาจัดพวกเขาทีละคนตามลาดับอันสมควร จะหนุ่มสาวและแก่เฒ่าก็ไม่ต่างกัน
พวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในความเชื่อของตนและมีเจตนาที่ผิดนั้น ก็คอื ผูท้ ี่ต่อต้านและขัดขวาง
และผูค้ นเช่นนี้จะต้องถูกพระเจ้ากาจัดอย่างไม่มีคาถามเลย พวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียว
ผูท้ ี่แค่เพียงรับรู ้พระนามของพระองค์เท่านั้น
และพอจะมีสัมผัสในความใจดีมีเมตตาและความน่ารักชื่นชมของพระเจ้าอยู่บา้ ง
แต่ก็ยงั ไม่กา้ วตามให้ทนั ย่างพระบาทของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

และไม่เชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ —
ผูค้ นเหล่านี้มีชีวิตท่ามกลางพระคุณของพระเจ้า
และจะไม่ได้รับการทรงรับไว้หรือได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางความเชื่อฟังของมนุษย์ ผ่านทางการกิน การดื่ม
และความชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระเจ้า และผ่านทางความทุกข์และกระบวนการถลุงในชีวิตของพวกเขา
ด้วยความเชื่อเช่นนี้เท่านั้นที่อุปนิสัยของผูค้ นจะเปลี่ยนแปลงได้
และหลังจากนี้เท่านั้นพวกเขาจึงจะครอบครองความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้าได้
การไม่พงึ พอใจกับการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพระคุณของพระเจ้า การโหยหาและการค้นหาความจริ งอย่างจริงจัง
และการแสวงหาการรับไว้โดยพระเจ้า—
นี่คือความหมายของการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างมีสติและนี่เองคือศรัทธาประเภทที่พระเจ้าทรงต้องการโดยแท้
ผูค้ นที่ไม่ทาอะไรเลยนอกจากชื่นชมอยู่กบั พระคุณของพระเจ้านั้นจะไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้
อมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ และความเชื่อฟัง ความศรัทธาอันแก่กล้า ความรัก
และความอดทนนั้นเป็ นสิ่งผิวเผินทั้งสิ้น
บรรดาผูท้ ี่เอาแต่ชื่นชมในพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นจะไม่สามารถรู ้จกั พระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
และแม้ในคราที่พวกเขารู ้จกั พระเจ้า ความรู ้ของพวกเขาก็เป็ นเพียงผิวเผิน และพวกเขากล่าวสิ่งสารพัดเช่น
“พระเจ้าทรงรักมนุษย์” หรื อ “พระเจ้าทรงมีความสงสารเห็นใจต่อมนุษย์” สิ่งนี้ไม่ได้เป็ นตัวแทนของชีวิตมนุษย์
และไม่ได้แสดงว่าผูค้ นรู ้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง หากในเวลาที่พระวจนะของพระเจ้าถลุงพวกเขา
หรื อในเวลาที่การทดสอบของพระองค์มาถึงพวกเขา ผูค้ นจะไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้—
หากแทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเขากลับแคลงใจและไม่ผ่านการทดสอบ—
นั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย ภายในพวกเขานั้น
มีกฎเกณฑ์และข้อห้ามหลายอย่างเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า
ประสบการณ์เก่าอันเป็ นผลลัพธ์ของหลายปี แห่งความเชื่อ
หรื อคาสอนนานาสารพันที่มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ ผูค้ นเช่นนี้จะเชื่อฟังพระเจ้าได้หรื อ?
ผูค้ นเหล่านี้เต็มไปด้วยสิ่งทั้งหลายในแบบมนุษย์—พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไร? “ความเชื่อฟัง”
ของพวกเขานั้นเป็ นไปตามความเลือกชอบส่วนบุคคล—พระเจ้าทรงต้องการความเชื่อฟังเช่นนี้หรื อ?
นี่ไม่ใช่ความเชื่อฟังพระเจ้า แต่เป็ นการยึดติดอยู่กบั คาสอนต่างหาก
มันเป็ นความพึงพอใจในตัวเองและการปลอบใจตัวเองเท่านั้น หากเจ้าพูดว่านี่คือความเชื่อฟังในพระเจ้า
มิใช่ว่าเจ้าหมิ่นประมาทพระเจ้าหรอกหรื อ? เจ้าเป็ นฟาโรห์อียิปต์ เจ้าทาชัว่
และเจ้ากระทาการในงานต่อต้านพระเจ้าอย่างชัดแจ้ง —พระเจ้าต้องการให้เจ้ารับใช้เช่นนี้หรือ?

ทางที่ดีที่สุดเจ้าควรจะรี บกลับใจเสีย และพยายามให้ได้มาซึ่งการตระหนักรู ้ในตนเองบ้าง หากทาไม่ได้
เจ้าก็เพียงเดินจากไปเสียจะดีกว่า
นั่นจะเป็ นการดีกบั ตัวเจ้าเสียมากกว่าที่จะมาแอบอ้างการปรนนิบตั ิพระเจ้าแบบผิดๆ เช่นนี้
เจ้าจะไม่ขดั ขวางและรบกวน เจ้าจะรู ้ที่ทางของเจ้าและดารงชีวิตได้เป็ นอย่างดี—นั่นจะไม่ดกี ว่าหรอกหรื อ?
และเจ้าก็จะไม่ถูกลงโทษเพราะการต่อต้านพระเจ้า!
ตัดตอนมาจาก “ด้วยความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าควรเชื่อฟังพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั เปลี่ยนแปลงรายวัน เพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้น
วิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงส่งกว่าของวันนี้ ไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่ อยๆ ตลอดเวลา ขั้นแล้วขั้นเล่า
พระราชกิจเช่นนี้เองที่พระเจ้าทรงกระทาเพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม หากผูค้ นก้าวตามไม่ทนั
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาอาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังได้ตลอดเวลา หากพวกเขาไม่มีใจที่เชื่อฟัง
ก็จะไม่สามารถติดตามไปได้จนสุดปลายทาง ยุคเดิมได้ผ่านพ้นไปแล้ว นี่คือยุคใหม่ และในยุคใหม่
ย่อมมีงานแบบใหม่ที่ตอ้ งทา โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายซึ่งผูค้ นจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พระเจ้าจะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจที่ใหม่กว่า อย่างรวดเร็วยิง่ กว่า ดังนั้นเมื่อไร้ใจที่เชื่อฟังเสียแล้ว
ผูค้ นย่อมจะพบว่าเป็ นเรื่ องยากที่จะติดตามย่างพระบาทของพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงยึดปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์อนั ใด
ทั้งไม่ได้ทรงถือว่าขั้นตอนใดของพระราชกิจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทากลับทั้งใหม่กว่าเดิมและสูงส่งขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา ในแต่ละระยะนั้น
พระราชกิจของพระองค์ยิ่งเป็ นเรื่องซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้นทุกที
และยิ่งเป็ นไปในแนวเดียวกับความต้องการจาเป็ นที่แท้จริ งของมนุษย์มากขึ้นทุกที
ผูค้ นสามารถบรรลุการแปลงสภาพอุปนิสัยขั้นสุดท้ายของพวกเขาได้หลังจากที่พวกเขาผ่านพระราชกิจดังกล่าวแ
ล้วเท่านั้น ความรู ้ของมนุษย์เกีย่ วกับชีวิตล่วงมาถึงระดับที่สูงกว่าอย่างที่ไม่เคยเป็ น และดังนั้น
พระราชกิจของพระเจ้าก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็ นในทานองเดียวกัน
โดยเหตุน้ีเท่านั้นมนุษย์จงึ จะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและกลายเป็ นเหมาะที่จะให้พระเจ้าทรง
ใช้ได้ ในแง่หนึ่งนั้น
พระเจ้าทรงทาพระราชกิจในหนทางนี้ก็เพื่อจะโต้กลับและย้อนรอยมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์
และอีกแง่หนึ่งก็เพื่อนาทางมนุษย์ไปสู่สภาวะที่สูงส่งกว่าและมีความเป็ นจริงมากกว่า
เข้าสู่อาณาจักรซึ่งสูงที่สุดของการเชื่อในพระเจ้า เพื่อท้ายที่สุดแล้ว
น้ าพระทัยของพระเจ้าจะสามารถถูกทาจนเสร็จลงไปได้
ทุกคนที่มีธรรมชาติอนั ไม่เชื่อฟังซึ่งเป็ นผูจ้ งใจต่อต้านนั้น
จะถูกขับออกไปในช่วงระยะนี้ที่พระราชกิจของพระเจ้ามีความฉับไวและกาลังรุ กหน้าไปอย่างฮึกโหม
และเฉพาะบรรดาผูซ้ ่ึงเชื่อฟังอย่างเต็มใจและถ่อมใจตัวเองลงอย่างเปรมปรี ด์ เิ ท่านั้นทีส่ ามารถก้าวหน้าไปได้จน
สุดปลายทางได้ ในพระราชกิจประเภทนี้
พวกเจ้าทุกคนควรเรี ยนรู ้วิธีที่จะนบนอบและการละวางมโนคติที่หลงผิดของตนเองเสีย
เจ้าควรจะระมัดระวังทุกก้าวย่างของเจ้า หากประมาทพลาดพลั้ง
แน่นอนว่าเจ้าย่อมจะกลายเป็ นผูท้ ี่ถูกบอกปัดโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์

ผูท้ ี่ทาให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงัก ก่อนการก้าวผ่านพระราชกิจช่วงระยะนี้
กฎเกณฑ์และกฎดั้งเดิมของมนุษย์น้ นั มีมากเหลือล้น จนถึงขั้นที่ทาให้เขาตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่อยู่
ผลลัพธ์ก็คือ เขากลับกลายเป็ นทะนงตนและลืมตัวเองไป
เหล่านี้คืออุปสรรคกีดกั้นทั้งมวลที่คอยกันไม่ให้มนุษย์ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
พวกมันเป็ นศัตรู ต่อความรู ้ของมนุษย์ในเรื่ องพระเจ้า
การที่ผคู้ นไร้ท้งั ความเชื่อฟังในหัวใจและความถวิลหาความจริ งนับเป็ นภาวะอันตราย
หากเจ้านบนอบเฉพาะพระราชกิจและพระวจนะที่ธรรมดาเรี ยบง่าย และไม่สามารถยอมรับสิ่งใดที่ลุ่มลึกกว่า
เช่นนั้นเจ้าก็เป็ นผูท้ ี่เกาะติดอยู่กบั หนทางเก่าๆ และไม่สามารถก้าวทันพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
ตัดตอนมาจาก “เหล่าผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้ าอย่างแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา
หากเจ้าเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าอย่างมากมายในระยะหนึ่ง
แต่ในระยะถัดมาความเชื่อฟังของเจ้าต่อพระราชกิจของพระองค์อยู่ในระดับที่ต่า
หรื อเจ้าไม่มีความสามารถในการเชื่อฟัง เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็จะทรงผละทิ้งเจ้าไป
หากเจ้าก้าวทันพระเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในขั้นตอนนี้
เจ้าก็ตอ้ งก้าวให้ทนั ต่อไปเมื่อพระองค์ขยับสูงขึ้นไปด้วย
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็ นใครบางคนที่เชื่อฟังพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในเมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า
เจ้าก็จะต้องคงมัน่ สม่าเสมอในความเชื่อฟัง
เจ้าไม่สามารถเชื่อฟังเพียงในยามที่เจ้ายินดีและไม่เชื่อฟังในยามที่เจ้าไม่ยนิ ดี
การเชื่อฟังประเภทนี้ไม่เป็ นที่สรรเสริ ญโดยพระเจ้า
หากพวกเจ้าไม่สามารถก้าวทันพระราชกิจใหม่ที่เราสามัคคีธรรม และยังยึดมัน่ อยู่กบั คติพจน์เดิมทั้งหลายต่อไป
แล้วจะมีความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้าได้อย่างไร?
พระราชกิจของพระเจ้านั้นก็เพื่อจัดหาให้แก่เจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์
เมื่อเจ้าเชื่อฟังและยอมรับพระวจนะของพระองค์
แน่นอนว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ย่อมจะทรงกระทาพระราชกิจในตัวเจ้า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจตามที่เราพูดอย่างแม่นยา โดยทาอย่างที่เราได้กล่าวไว้
แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้าโดยพลัน
เราปล่อยความสว่างใหม่ประการหนึ่งเพื่อให้พวกเจ้ามองดู เพื่อนาพาพวกเจ้าเข้ามาสู่ความสว่างแห่งปัจจุบนั
และเมื่อเจ้าเดินเข้าสู่ความสว่างนี้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้าทันที
มีบางคนที่อาจพูดด้วยความดึงดันหัวแข็งว่า “ข้าจะไม่ทาสิ่งที่ท่านบอกจนเสร็จสิ้นแน่ๆ” ถ้าเป็ นกรณีน้นั
เราขอบอกกับเจ้าว่าบัดนี้เจ้าได้มาสุดทางแล้ว เจ้าตายซากไปแล้ว และไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้ว ฉะนั้น
ในการผ่านประสบการณ์กบั การแปลงสภาพอุปนิสัยนั้น
ไม่มีอะไรสาคัญยิง่ ยวดไปกว่าการก้าวให้ทนั ความสว่างปัจจุบนั
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่เพียงทรงกระทาพระราชกิจเฉพาะในตัวผูค้ นบางคนที่พระเจ้าทรงใช้
แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คอื ทรงกระทาในผูค้ นในคริ สตจักรด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงกระทาพระราชกิจในใครก็ได้ท้งั สิ้น
พระองค์อาจทรงกระทาพระราชกิจในตัวเจ้าในระหว่างช่วงเวลาปัจจุบนั
และเจ้าก็จะได้ประสบการณ์กบั พระราชกิจนี้ ในช่วงเวลาถัดไป พระองค์อาจทรงกระทาพระราชกิจในตัวคนอื่น

ซึ่งเจ้าต้องรี บกระวีกระวาดติดตามทันที ยิ่งเจ้าติดตามความสว่างปัจจุบนั ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเท่าไร
ชีวิตเจ้าก็ยิ่งเติบโตได้มากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าบางคนนั้นจะเป็ นบุคคลที่มีกิริยามารยาทอย่างไรก็ตาม
หากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจในตัวพวกเขา เจ้าก็ตอ้ งติดตามพวกเขา
จงเปิ ดรับประสบการณ์ของพวกเขาโดยผ่านทางประสบการณ์ของเจ้าเอง แล้วเจ้าจะยิ่งได้รับสิ่งที่สูงกว่านั้น
เมื่อทาดังนั้น เจ้าก็จะยิ่งก้าวหน้าเร็วขึ้น
นี่คือเส้นทางแห่งการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมและเป็ นวิถีทางที่ทาให้ชีวิตเติบโต
เส้นทางสู่การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนั้น
จะไปถึงได้ก็ดว้ ยการเชื่อฟังของเจ้าที่มีต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เจ้าไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจะทรงปรับปรุ งเจ้าให้สมบูรณ์แบบโดยผ่านทางคนประเภทไหน
หรื อพระองค์จะทรงอนุญาตให้เจ้าได้รับหรื อเห็นสิ่งทั้งหลายผ่านทางบุคคลประเภทไหน เหตุการณ์แบบไหน
หรื อสิ่งใด หากเจ้าสามารถเหยียบย่างลงบนร่ องครรลองที่ถูกต้องนี้ได้
ก็แสดงว่ามีหวังอย่างมากที่เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า แต่หากเจ้าทาไม่ได้
นั่นแสดงว่าอนาคตของเจ้านั้นช่างสิ้นหวัง ไร้ซ่ึงความสว่าง ทันทีที่เจ้าเริ่ มเดินบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
เจ้าจะได้รับวิวรณ์ในทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงให้วิวรณ์แก่คนอื่นอย่างไร
หากเจ้าเดินหน้าไปบนพื้นฐานความรู ้ของพวกเขาเพื่อผ่านประสบการณ์กบั สิ่งทั้งหลายด้วยตนเอง
แล้วประสบการณ์น้ีก็จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้า
และเจ้าก็จะสามารถอาศัยประสบการณ์น้ไี ปจัดหาให้กบั ผูอ้ ื่นได้
บรรดาผูท้ ี่จดั หาให้ผูอ้ ื่นได้แค่คาพูดที่ท่องจามาแบบนกแก้วนกขุนทองคือผูค้ นที่ไม่มีประสบการณ์อนั ใด
เจ้าต้องเรี ยนรู ้ที่จะค้นหาหนทางแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิผ่านความรู ้แจ้งและการให้ความกระจ่างของผูอ้ ื่น
ก่อนที่เจ้าจะสามารถเริ่ มพูดถึงประสบการณ์หรือความรู ้ที่แท้จริ งของเจ้าได้
นี่จะเป็ นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้ามากกว่า ดังนั้น
เจ้าจึงควรผ่านประสบการณ์โดยการเชื่อฟังทั้งหมดที่มาจากพระเจ้า
เจ้าควรแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งและเรียนรู ้บทเรี ยนในทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ชีวิตของเจ้าอาจได้เติบโต การปฏิบตั ิเช่นนี้ให้ความก้าวหน้าที่รวดเร็วที่สุด
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
และทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางความเชื่อของเจ้า
เจ้าเต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างแท้จริงหรื อไม่
หากเจ้าเต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เจ้าก็ย่อมจะมีความกล้าที่จะปัดทิ้งเนื้อหนังของเจ้า เจ้าย่อมจะสามารถทาตามพระวจนะของพระเจ้าได้

และเจ้าจะไม่เฉื่อยชาหรื ออ่อนแอ เจ้าจะสามารถเชื่อฟังทั้งหมดที่มาจากพระเจ้าได้
และการกระทาทั้งหมดของเจ้า ไม่ว่าจะทาในที่สาธารณะหรื อในทีส่ ่วนตัว ย่อมจะสามารถนาเสนอต่อพระเจ้าได้
หากเจ้าเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งซื่อสัตย์ และนาความจริงมาปฏิบตั ิในทุกสรรพสิ่ง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ผูค้ นซึ่งเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงเหล่านั้นที่ต่อหน้าคนอื่นทาอย่างหนึ่งแต่ลบั หลังทาอีกอย่างหนึ่ง
ไม่ได้เต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม พวกเขาทั้งหมดเป็ นบุตรแห่งความพินาศและการทาลายล้าง
พวกเขาไม่ได้เป็ นของพระเจ้า แต่เป็ นของซาตาน พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นประเภทที่พระเจ้าทรงเลือกสรร!
หากการกระทาและพฤติกรรมของเจ้าไม่สามารถนาเสนอเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าได้
หรื อได้รับการพิจารณาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าได้ นี่เป็ นข้อพิสูจน์ว่ามีบางอย่างผิดปกติกบั เจ้า
เพียงแค่เจ้ายอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า และใส่ใจต่อการแปลงสภาพอุปนิสัยของเจ้า
เจ้าก็จะสามารถเหยียบย่างลงบนเส้นทางสู่การได้รับการทาให้มีความเพีย บพร้อมได้
หากเจ้าเต็มใจรับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าและเต็มใจทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้ว
เจ้าก็ควรเชื่อฟังพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้า โดยไม่รอ้ งทุกข์แม้แต่สักคา
และโดยปราศจากการทึกทักเอาเองที่จะประเมินหรื อตัดสินพระราชกิจของพระเจ้า
เหล่านี้คือข้อพึงประสงค์ข้นั ต่าสุดสาหรับการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ข้อพึงประสงค์ที่จาเป็ นสาหรับบรรดาผูแ้ สวงหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าก็คือ
ปฏิบตั ิตวั ด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง อะไรหรื อที่หมายถึงการที่จะปฏิบตั ิตวั ด้วยหัวใจที่รักพระเจ้า?
มันมีความหมายว่าทุกการกระทาและพฤติกรรมของเจ้าสามารถถูกนาเสนอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
และเนื่องจากเจ้ามีเจตนาที่ถูกต้อง ไม่ว่าการกระทาของเจ้าจะถูกหรื อผิดก็ตาม
เจ้าก็ไม่หวัน่ กลัวที่จะแสดงให้พระเจ้าทอดพระเนตรหรื อให้พนี่ ้องชายหญิงของเจ้าได้เห็นเจตนาเหล่านั้น
และเจ้ากล้าที่จะสาบานคาปฏิญาณเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าด้วย เจ้าต้องนาเสนอทุกเจตนา ความคิด
และแนวคิดของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์
หากเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิและเข้าสู่ในหนทางนี้ เช่นนั้นแล้ว ความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้าก็จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
ตัดตอนมาจาก “เหล่าผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 487
เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าต้องเชื่อในพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าและในพระราชกิจทั้งหมดของพระองค์
ซึ่งพูดได้ว่า ในเมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าก็ตอ้ งเชื่อฟังพระองค์ หากเจ้าไม่สามารถทาเช่นนี้ได้
ก็ย่อมไม่สาคัญแล้วว่าเจ้าจะเชื่อในพระเจ้าหรื อไม่ หากเจ้าเชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี
แต่ไม่เคยเชื่อฟังพระองค์ และไม่ยอมรับพระวจนะของพระองค์อย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
แต่กลับขอให้พระเจ้าทรงนบนอบต่อเจ้าและทรงกระทาตามมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
เจ้าก็คือกบฏตัวร้ายที่สุดในบรรดาทั้งหมด เจ้าก็คือผูป้ ราศจากความเชื่อคนหนึ่งนั่นเอง
ผูค้ นเช่นนั้นจะเชื่อฟังพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าซึ่งไม่ประจวบพ้องกับมโนคติทหี่ ลงผิดของมนุษย์ไ
ด้อย่างไรกัน? ที่เป็ นกบฏที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็คือพวกที่เยาะเย้ยท้าทายและต้านทานพระเจ้าโดยเจตนา
พวกเขาเป็ นศัตรู ของพระเจ้าพวกต่อต้านพระคริสต์
ท่าทีของพวกเขานั้นไม่เป็ นมิตรต่อพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าเสมอ
พวกเขาไม่มีความเอนเอียงแม้แต่น้อยนิดที่จะนบนอบ ทั้งยังไม่เคยนบนอบหรื อถ่อมใจตนเองอย่างเปรมปรี ด์ ิ
พวกเขายกย่องตนเองต่อหน้าผูอ้ นื่ และไม่เคยยอมนบนอบต่อผูใ้ ด เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พวกเขาพิจารณาว่าตนเองนั้นเก่งที่สุดในเรื่ องการประกาศพระวจนะ
และมีทกั ษะสูงสุดในการทางานให้เกิดผลในตัวผูอ้ ื่น พวกเขาไม่เคยทิ้งขว้าง “ขุมทรัพย์” ที่ตนครอง
แต่ปฏิบตั ิต่อขุมทรัพย์เหล่านั้นเฉกเช่นมรดกตกทอดของครอบครัวสาหรับนมัสการ เพื่อประกาศต่อผูอ้ ื่นไปทัว่
และใช้ขุมทรัพย์เหล่านั้นเพื่ออบรมสัง่ สอนพวกคนโง่เขลาที่ชื่นชูพวกเขา
ในคริ สตจักรมีผคู้ นแบบนี้อยู่ไม่นอ้ ยทีเดียวจริงๆ อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาเป็ น “วีรบุรุษผูม้ ิอาจมีผูใ้ ดพิชิตได้”
รุ่ นแล้วรุ่นเล่าที่ผ่านมาพักแรมในบ้านของพระเจ้า พวกเขาถือการประกาศพระวจนะ (คาสอน)
เป็ นหน้าที่อนั สูงส่งที่สุดของพวกเขา ปี แล้วปี เล่า รุ่ นแล้วรุ่นเล่า พวกเขายุง่ อยู่กบั การบังคับใช้หน้าที่
“อันศักดิ์สิทธิ์และมิอาจฝ่ าฝื นได้” ของตนอย่างกร้าวแกร่ง ไม่มีใครกล้าแตะพวกเขา
ไม่แม้แต่คนเดียวที่กล้าตาหนิพวกเขาอย่างเปิ ดเผย พวกเขากลายเป็ น “กษัตริย”์ ในพระนิเวศของพระเจ้า
อาละวาดเพ่นพ่านขณะที่พวกเขาปฏิบตั ิอย่างเผด็จการกับผูอ้ นื่ มายุคแล้วยุคเล่า
ปี ศาจฝูงนี้พยายามหาทางร่ วมมือกันรื้ อทาลายงานของเรา
เราสามารถยอมให้มารมีชีวิตพวกนี้ดารงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราได้อย่างไรกันเล่า?
แม้แต่บรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังเพียงครึ่งใจก็ยงั ไม่อาจรอดไปถึงปลายทางได้
นับประสาอะไรกับพวกเผด็จการเหล่านี้ที่ไม่มีความเชื่อฟังแม้เพียงน้อยนิดในหัวใจ!
พระราชกิจของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ได้รับอย่างง่ายดาย แม้จะใช้สรรพกาลังทั้งหมดที่พวกเขามี
มนุษย์ก็สามารถได้รับเพียงบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งก็เปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในท้ายที่สุด เช่นนั้นแล้ว
บรรดาลูกหลานของหัวหน้าทูตสวรรค์ที่พยายามหาทางทาลายพระราชกิจของพระเจ้าล่ะว่าอย่างไร?
พวกเขายิ่งมีความหวังน้อยสักเท่าใดที่จะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
จุดประสงค์ของเราในการทางานแห่งการพิชิตชัยนั้นไม่ใช่เพื่อที่จะพิชิตเพื่อประโยชน์แห่งการพิชิตชัยแต่เพียงอ
ย่างเดียวเท่านั้น แต่พิชิตเพื่อที่จะเปิ ดเผยความชอบธรรมและความไม่ชอบธรรม
ที่จะได้มาซึ่งข้อพิสูจน์สาหรับการลงโทษมนุษย์ ที่จะกล่าวโทษคนเลว และยิง่ กว่านั้น
ที่จะพิชิตเพื่อประโยชน์ของการทาให้ผทู้ ี่เต็มใจเชื่อฟังนั้นมีความเพียบพร้อม ในตอนจบนั้น
ทั้งหมดจะถูกแยกไปตามประเภท
และผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมก็คือผูท้ ี่ความคิดและแนวคิดของพวกเขาเต็มเปี่ ยมด้วยความเชื่อฟัง
นี่คืองานที่จะถูกทาให้สาเร็จลุล่วงในท้ายที่สุด ขณะเดียวกัน
พวกที่มีทุกการกระทาเป็ นการกบฏก็จะถูกลงโทษและถูกส่งไปเผาผลาญในกองเพลิง
เป็ นวัตถุท้งั หลายที่ถูกสาปแช่งชัว่ นิรนั ดร์ เมื่อเวลานั้นมาถึง บรรดา “วีรบุรุษผูย้ ิ่งใหญ่และมิอาจมีผูใ้ ดพิชิตได้”
แห่งยุคอดีตกาลจะกลายเป็ น “ผูข้ ้ ขี ลาดที่ไร้สมรรถภาพและอ่อนแอ” ที่ต่าช้าและถูกหลบเลี่ยงมากที่สุด
สิ่งนี้เท่านั้นที่จะแสดงตัวอย่างทุกแง่มุมของความชอบธรรมของพระเจ้าและพระอุปนิสยั ของพระองค์ที่มนุษย์มิ
อาจทาให้ขุ่นเคืองได้เลย และสิ่งนี้เท่านั้นที่สามารถประโลมความเกลียดชังในหัวใจของเราได้
พวกเจ้าไม่เห็นด้วยหรอกหรื อว่าเรื่ องนี้ช่างสมเหตุผลไปทัง้ หมดทั้งสิน้
ไม่ใช่ทุกคนที่ผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อผูท้ ี่อยู่ในกระแสนี้สามารถได้รับชีวิ
ตได้ ชีวิตไม่ใช่สมบัติร่วมที่มนุษยชาติท้งั มวลแบ่งปันกัน
และการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยก็ไม่ใช่สิ่งทีผ่ คู้ นทั้งผองสัมฤทธิ์ได้โดยง่าย
การนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้าต้องเป็ นจริ งและมีการปฏิบตั ิจริ ง และจะต้องถูกนาไปใช้ในชีวิต
การนบนอบเพียงผิวเผินอย่างเดียวไม่อาจได้รับการสรรเสริ ญจากพระเจ้าได้
และการเชื่อฟังแค่แง่มุมผิวเผินของพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่ได้มงุ่ เปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของตนนั้น
ก็ไม่ได้เป็ นไปตามพระทัยพระเจ้า
การเชื่อฟังพระเจ้าและการนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้านั้นคือสิ่งเดียวกันและเหมือนกัน
บรรดาผูท้ ี่นบนอบเฉพาะต่อพระเจ้าแต่ไม่ใช่ต่อพระราชกิจของพระองค์น้ นั ไม่อาจนับเป็ นผูท้ ี่เชื่อฟังได้
นับประสาอะไรกับพวกที่ไม่ได้นบนอบอย่างแท้จริงแต่เพียงประจบสอพลอภายนอกเท่านั้น
บรรดาผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถจะได้รับผลดีจากพระราชกิจของพระเจ้าและสัมฤทธิ์ความเข้า
ใจเรื่ องพระอุปนิสัยและพระราชกิจของพระองค์ เฉพาะผูค้ นแบบนี้เท่านั้นทีน่ บนอบต่อพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ผูค้ นเช่นนี้สามารถก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลงใหม่และได้รับความรู ้ใหม่จากพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า

เฉพาะผูค้ นเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับการสรรเสริ ญโดยพระเจ้า
เฉพาะผูค้ นเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และมีแต่พวกเขาเหล่านี้เท่านั้นที่อุปนิสัยของตนได้มีการเปลี่ยนแปลง
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการสรรเสริ ญโดยพระเจ้าคือผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้า
และต่อพระวาจาและพระราชกิจของพระองค์อย่างเปรมปรี ด์ ิ เฉพาะผูค้ นดังกล่าวเท่านั้นที่อยู่ในทางชอบธรรม
มีแต่ผคู้ นเช่นนี้เท่านั้นที่ตอ้ งการพระเจ้าอย่างจริงใจ และแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ
สาหรับบรรดาผูค้ นที่เพียงแต่พูดถึงความเชื่อในพระเจ้าด้วยปากของตน
แต่ในทางการกระทากลับสาปแช่งพระองค์ พวกเขาคือคนที่สวมหน้ากาก ผูม้ นี ้ าพิษของงูร้ายในตัว
พวกเขาเป็ นผูค้ ิดคดทรยศที่เลวร้ายที่สุด ไม่ช้าก็เร็ว พวกตัววายร้ายเหล่านี้จะถูกฉีกหน้ากากออก
นี่ไม่ใช่งานที่ทาอยู่ในทุกวันนี้หรอกหรือ? คนเลวย่อมเลวเสมอ และจะไม่มีทางหนีรอดวันแห่งการลงโทษได้
ผองมนุษย์ที่ดีย่อมดีงามเสมอ และจะได้รับการเปิ ดเผยเมื่อพระราชกิจของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน
ไม่มีคนเลวสักคนเดียวที่จะถูกนับเป็ นผูช้ อบธรรม และไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวที่จะนับเป็ นคนเลว
เราจะปล่อยให้มนุษย์คนใดถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ หรื อ?
ตัดตอนมาจาก “เหล่าผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 488
เมื่อชีวิตเจ้าก้าวหน้าไป เจ้าต้องมีการเข้าสู่ใหม่ และความรู ้ความเข้าใจใหม่ลึกซึ้งที่สูงส่งขึ้นเสมอ
ซึ่งลึกซึ้งขึ้นในทุกย่างก้าว นี่คือสิ่งที่มวลมนุษยชาติควรเข้าสู่ โดยผ่านการเข้าสนิท การฟังเทศนา
การอ่านพระวจนะของพระเจ้า หรื อรับมือเรื่ องบางอย่าง
เจ้าจะได้รับความรู ้ความเข้าใจลึกซึ้งใหม่และความรู ้แจ้งใหม่ และจะไม่ดารงชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์เก่าๆ
และกาลสมัยเก่าๆ เจ้าจะดารงชีวิตอยู่ในความสว่างใหม่เสมอ และจะไม่หลงเจิ่นจากพระวจนะของพระเจ้า
นี่คือความหมายของการเริ่ มต้นเดินในร่องครรลองที่ถูกต้อง การจ่ายราคาแค่ในระดับฉาบฉวยนั้นจะใช้ไม่ได้ผล
ทุกๆ วัน พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าสู่อาณาจักรที่สูงขึ้น และสิ่งใหม่ท้งั หลายจะปรากฏขึ้นทุกวัน
และมนุษย์ก็เช่นกัน จะต้องเปิ ดรับการเข้าสู่ใหม่ทุกๆ วัน เมื่อพระเจ้าตรัส
พระองค์ทรงนาพาดอกผลมาสู่ท้งั หมดที่พระองค์ได้ตรัสไป และหากเจ้าตามไม่ทนั เจ้าก็จะล้าหลัง
เจ้าต้องลงลึกในการอธิษฐานมากขึ้น การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเป็ นแค่เรื่ องคัน่ เวลาไม่ได้
จงลงลึกให้มากขึ้นในความรู ้แจ้งและความกระจ่างที่เจ้าได้รับ
และมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการทั้งหลายของเจ้าจะต้องค่อยๆ ล่าถอยไปเรื่ อยๆ
เจ้ายังจะต้องเสริ มความแข็งแกร่งให้กบั การวินิจฉัยของเจ้าด้วยเช่นกัน และไม่ว่าเจ้าจะเผชิญสิ่งใดก็ตาม
เจ้าจะต้องมีความคิดของตัวเองในเรื่องนั้นและมีมุมมองของตัวเจ้าเอง
เจ้าต้องได้รับความรู ้ความเข้าใจลึกซึ้งเกีย่ วกับสิ่งทั้งหลายภายนอกและจับความเข้าใจแก่นของประเด็นปัญหาอัน
ใดก็ตามโดยการเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในฝ่ ายวิญญาณ หากเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้พร้อมอยู่ในตัว
เจ้าจะสามารถนาคริ สตจักรได้อย่างไร?
หากเจ้าเพียงแต่พูดถึงตัวอักษรและคาสอนโดยปราศจากความเป็ นจริ งอันใด
และไม่มีหนทางแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิ เจ้าก็จะเอาตัวรอดไปได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ
มันอาจพอเป็ นที่ยอมรับได้อย่างจากัดเมื่อพูดกับบรรดาผูเ้ ชื่อใหม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อบรรดาผูเ้ ชื่อใหม่มีประสบการณ์บางอย่างจริ งๆ แล้ว เจ้าก็จะไม่สามารถจัดหาให้กบั พวกเขาได้อีกต่อไป
แล้วเจ้าจะเหมาะสาหรับให้พระเจ้าใช้ได้อย่างไร? หากปราศจากความรู ้แจ้งใหม่ เจ้าย่อมทางานไม่ได้
บรรดาผูท้ ี่ไม่มีความรู ้แจ้งใหม่คือผูท้ ี่ไม่รู้วิธีผ่านประสบการณ์
และผูค้ นเช่นนั้นไม่มีวนั ได้รับความรู ้ใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ และในเรื่ องของการจัดหาให้แก่ชีวิต
พวกเขาย่อมไม่มีวนั สามารถทาหน้าที่ของตนเองได้เลย
และพวกเขาไม่มีทางที่จะเหมาะสาหรับการใช้ของพระเจ้าด้วย ผูค้ นประเภทนี้ไม่มีอะไรดีเลย
เป็ นแค่เศษขยะเท่านั้น ในความจริง
ผูค้ นเช่นนี้ไร้ความสามารถอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะทาหน้าที่ของตนในงานได้เลย พวกเขาล้วนไม่มีอะไรดีเลย

ไม่เพียงแค่พวกเขาล้มเหลวในการทาหน้าที่ของตนเท่านั้น แต่จริงๆ
แล้วพวกเขายังสร้างความตึงเครียดที่ไม่จาเป็ นต่อคริ สตจักรเป็ นอย่างมากอีกด้วย เราขอเตือนสติให้
“ผูอ้ าวุโสทีน่ ่าเคารพ” เหล่านี้รีบออกจากคริสตจักรเสีย เพือ่ ที่ผอู้ ื่นจะไม่จาเป็ นต้องมองดูเจ้าอีกต่อไป
ผูค้ นประเภทนี้ไม่มีความเข้าใจเรื่ องงานใหม่และเต็มไปด้วยมโนคติที่หลงผิดอันไม่สิ้นสุด
พวกเขาไม่ได้ทาหน้าที่อะไรเลยในคริ สตจักร ตรงกันข้าม
พวกเขาก่อความเดือดร้อนราคาญและแพร่ ความคิดแง่ลบไปทัว่
กระทัง่ ถึงจุดที่มีส่วนร่ วมในการประพฤติปฏิบตั ิที่ผิดและก่อความรบกวนในทุกลักษณะในคริ สตจักร
ด้วยเหตุน้ นั จึงทาให้บรรดาผูท้ ี่ขาดการแยกแยะเกิดความสับสนและความระส่าระสาย มารทีม่ ีชีวิตเหล่านี้
วิญญาณชัว่ เหล่านี้ควรออกจากคริ สตจักรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการที่คริ สตจักรจะมีภยั ก็เพราะเจ้า เจ้าอาจไม่เกรงกลัวพระราชกิจของพระเจ้าของวันนี้
ทว่าเจ้าไม่เกรงกลัวการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าในวันพรุ่งนี้หรื อ?
มีผูค้ นจานวนมากในคริ สตจักรที่เป็ นพวกเอาเปรี ยบ
และอีกมากที่เป็ นหมาป่ าที่พยายามหาหนทางขัดจังหวะพระราชกิจปกติของพระเจ้า
สิ่งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปี ศาจที่ถูกส่งมาโดยกษัตริ ยป์ ี ศาจ เป็ นหมาป่ าชัว่ ร้ายที่จอ้ งสวาปามลูกแกะที่ไร้เดียงสา
หากผูค้ นประเภทที่ว่าเหล่านี้ไม่ถูกขับออกไป พวกเขาจะกลายเป็ นปรสิตต่อคริสตจักร
เป็ นมอดปลวกที่สวาปามของถวาย ไม่ช้าก็เร็ว วันหนึ่งจะมาถึงเมือ่ พวกหนอนแมลงที่น่าเหยียดหยาม
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ต่าช้า และน่าผลักไสเหล่านี้จะถูกลงโทษ!
ตัดตอนมาจาก “เหล่าผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การได้รับความรู ้เกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริ งและความเข้าใจอันถ้วนทัว่ เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า—
ทั้งสองสิ่งนี้มองเห็นได้ในพระวจนะของพระองค์
และโดยผ่านทางถ้อยดารัสเหล่านี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถได้รับความรู ้แจ้ง ดังนั้น
เจ้าจึงควรทาให้มากขึ้นเพื่อเตรี ยมตัวเองให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระเจ้า
จงสื่อสารความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในการสามัคคีธรรม และในหนทางนี้
เจ้าจะสามารถให้ความรู ้แจ้งแก่ผอู้ ื่นและให้ทางออกแก่พวกเขาได้—นี่คือเส้นทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงจัดการเตรี ยมการสภาพแวดล้อมหนึ่งให้แก่เจ้า
พวกเจ้าแต่ละคนต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระองค์เสียก่อน
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนควรทา มันคือลาดับความสาคัญที่เร่ งด่วนอย่างหนึ่ง ก่อนอื่น
จงไปให้ถึงจุดที่เจ้ารู ้ว่าจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร
สาหรับสิ่งใดก็ตามที่เจ้าไร้ความสามารถที่จะทาได้
จงค้นหาพระวจนะของพระองค์เพื่อเป็ นเส้นทางของการปฏิบตั ิ
และกราดตรวจถ้อยดารัสเหล่านี้เพื่อหาปัญหาใดก็ตามที่เจ้าไม่เข้าใจหรื อความลาบากยากเย็นใดก็ตามที่เจ้าอาจจ
ะมี จงทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นเสบียงของเจ้า
เปิ ดโอกาสให้พระวจนะเหล่านั้นช่วยเจ้าในการแก้ไขความลาบากยากเย็นและปัญหาทั้งหลายที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ งของเจ้า อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้พระวจนะของพระองค์กลายเป็ นตัวช่วยในชีวิตของเจ้าด้วย
การนี้พงึ จะต้องมีความพยายามในส่วนของเจ้า ในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้านั้น
เจ้าต้องสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ เจ้าต้องมีความสามารถที่จะสงบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้
และเจ้าต้องปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับถ้อยดารัสของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับประเด็นปัญหาอันใด
เมื่อเจ้าไม่ได้เผชิญกับปัญหาอันใด
เจ้าควรให้ตวั เจ้าเองกังวลอยู่แค่กบั การกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์เท่านั้น
บางครั้งเจ้าอาจจะอธิษฐานและใคร่ ครวญความรักของพระเจ้า
แบ่งปันความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์ในการสามัคคีธรรม
และสื่อสารเกี่ยวกับความรู ้แจ้งและความกระจ่างที่เจ้าได้รับประสบการณ์ภายในตัวของเจ้าและปฏิกิริยาที่เจ้ามีใ
นขณะที่อ่านถ้อยดารัสเหล่านี้ ที่มากกว่านั้นคือ เจ้าสามารถให้ทางออกผูค้ นได้ นี่เท่านั้นที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ ง
เป้าหมายของการทาสิ่งนี้ก็คือเพื่อเปิ ดโอกาสให้พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นเสบียงซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งขอ
งเจ้า

ตลอดครรลองของวันหนึ่ง เจ้าใช้เวลากี่ชวั่ โมงในการที่เจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างจริ งแท้?
วันของเจ้าถูกมอบให้แก่พระเจ้าตามจริ งมากเท่าใด? ถูกมอบให้แก่เนื้อหนังมากเท่าใด?
การทาให้หัวใจของคนเราฝักใฝ่ ต่อพระเจ้าอยู่เสมอเป็ นขั้นตอนแรกของการอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งการ
ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ หากเจ้าสามารถอุทิศหัวใจ ร่ างกายของเจ้า
และความรักแท้ท้งั หมดของเจ้าแก่พระเจ้า วางสิ่งเหล่านั้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์
เชื่อฟังพระองค์โดยครบบริ บูรณ์ และคานึงถึงน้ าพระทัยของพระองค์อย่างสมบูรณ์—ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนัง
ไม่ใช่เพื่อครอบครัว และไม่ใช่เพื่อความอยากได้อยากมีส่วนตัวของเจ้าเอง
แต่เพื่อผลประโยชน์แห่งครัวเรือนของพระเจ้า
โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นหลักธรรมและรากฐานในทุกสิ่งทุกอย่าง—เช่นนั้นแล้ว ด้วยการทาดังนั้น
เจตนาของเจ้าและมุมมองของเจ้าจะอยู่ถูกที่ถูกทางทั้งหมด
และแล้วเจ้าก็จะเป็ นบุคคลหนึ่งที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผูซ้ ่งึ ได้รับการสรรเสริ ญของพระองค์
ผูค้ นที่พระเจ้าทรงโปรดก็คือบรรดาผูท้ ี่หันเข้าหาพระองค์อย่างสมบูรณ์
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่สามารถอุทศิ ตนแด่พระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
พวกที่พระเจ้าทรงเกลียดคือบรรดาผูท้ ี่หันเข้าหาพระองค์เพียงครึ่งใจและผูท้ ี่กบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงเกลียดพวกที่เชื่อในพระองค์และต้องการที่จะชื่นชมพระองค์อยู่เสมอในขณะทีย่ งั ไร้ความสามารถที่
จะสละตนเองเพื่อประโยชน์ของพระองค์ได้อย่างครบบริ บูรณ์
พระองค์ทรงเกลียดพวกที่พูดว่าพวกเขารักพระองค์แต่เป็ นผูท้ ี่กบฏต่อพระองค์ในหัวใจของพวกเขา
พระองค์ทรงเกลียดพวกที่ใช้คาพูดที่มีวาทศิลป์ เป็ นภาษาดอกไม้เพื่อการหลอกลวง
พวกที่มิได้มอบอุทิศต่อพระเจ้าอย่างจริงแท้หรื อผูท้ ี่ไม่ได้นบนอบเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างแท้จริงนั้นคิดค
ดทรยศและโอหังอย่างเหลือเกินโดยธรรมชาติ
พวกที่ไม่สามารถนบนอบอย่างจริ งแท้เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งที่ปกติน้ นั ยิง่ โอหังกว่าเสี
ยด้วยซ้ า และพวกเขาเป็ นผูส้ ืบสันดานที่ตรงต่อหน้าที่เป็ นพิเศษของหัวหน้าทูตสวรรค์
ผูค้ นที่สละตนเองต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงแผ่วางการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พวกเขานบนอบต่อถ้อยดารัสทั้งปวงของพระองค์อย่างแท้จริง
และมีความสามารถที่จะนาพระวจนะของพระองค์มาปฏิบตั ิได้
พวกเขาทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานแห่งการดารงอยู่ของพวกเขา
และพวกเขามีความสามารถที่จะค้นคว้าอย่างจริงจังจริงใจภายในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อค้นหาส่วนที่จะนาไป
ปฏิบตั ิให้พบ เช่นนั้นคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริ ง
หากสิ่งที่เจ้าทาเป็ นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้า

และเจ้าสามารถทาตามความจาเป็ นและความไม่เพียงพอภายในของเจ้าได้จนอุปนิสัยชีวิตของเจ้าได้แปลงสภาพ
ไปโดยผ่านการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า เมื่อนั้น การนี้จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
หากเจ้ากระทาการโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
และหากเจ้าไม่สนองเนื้อหนังแต่ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์แทน เช่นนั้นแล้ว
ในการนี้เจ้าย่อมจะได้เข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์
เมื่อพูดถึงการเข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมกับความเป็ นจริ งมากขึ้น
มันหมายความว่าเจ้าสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าและทาตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้
มีเพียงการกระทาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งจาพวกเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าการเข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระ
วจนะของพระองค์ หากเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็ นจริ งได้แล้วไซร้ เจ้าย่อมจะครองความจริ ง
นี่คือจุดเริ่ มต้นของการเข้าสู่ความเป็ นจริง เจ้าต้องเข้ารับการฝึ กฝนนี้ก่อน
และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็ นจริ งที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีกได้
จงพิจารณาว่าจะรักษาพระบัญญัติอย่างไร และจะจงรักภักดีเฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้าอย่างไร
จงอย่าคิดอยู่เป็ นเนืองนิตย์เกี่ยวกับว่าเมื่อใดเจ้าจะสามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรได้
หากอุปนิสัยของเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นแล้ว สิ่งใดก็ตามที่เจ้าคิดถึงก็จะไร้ประโยชน์!
การจะเข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้น
เจ้าต้องมาถึงจุดที่แนวคิดและความคิดทั้งหมดของเจ้าเป็ นไปเพื่อพระเจ้าเสียก่อน—
นี่คือความจาเป็ นที่แจ่มชัดที่สุด
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผูท้ ี่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ปัจจุบนั มีผคู้ นมากมายที่อยู่ท่ามกลางการทดสอบและไม่เข้าใจพระราชกิจของพระเจ้า แต่เราบอกเจ้าเลยว่า
หากเจ้าไม่เข้าใจพระราชกิจ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ไม่น่าจะทาการตัดสินเกี่ยวกับมันเสียดีกว่า
บางทีอาจมีสักวันเมื่อความจริ งจะเป็ นที่ประจักษ์โดยความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมัน และเมื่อนั้นเจ้าจะเข้าใจ
การไม่ทาการตัดสินจะเป็ นประโยชน์สาหรับเจ้า กระนั้นเจ้าก็ไม่สามารถแค่รออย่างนิ่งเฉยได้
เจ้าต้องพยายามที่จะเข้าสู่อย่างแข็งขัน เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเป็ นผูซ้ ่งึ เข้าสู่จริงๆ
ผูค้ นกาลังพัฒนามโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งอยู่เสมอเพราะการเป็ นกบฏของพวกเขา
การนี้ทาให้มีความจาเป็ นสาหรับผูค้ นทั้งปวงที่จะต้องเรียนรู ้วิธีที่จะนบนอบ
เพราะพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงนั้นคือการทดสอบอันใหญ่หลวงสาหรับมวลมนุษย์
หากเจ้าไม่สามารถตั้งมัน่ ได้แล้วไซร้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็ นอันจบสิ้นกัน
หากเจ้าไม่มีความเข้าใจถึงการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
ขั้นตอนสาคัญยิง่ ยวดในการที่ผคู้ นจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้หรื อไม่น้ นั ก็คือการที่พวกเขา
เข้าใจการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้า
การทรงภาคชีวิตจริงของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่เสด็จมายังแผ่นดินโลกก็คือการทดสอบหนึ่งสาหรับบุคคล
ทุกคน หากเจ้ามีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ในด้านนี้ได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็ นใครบางคนที่รูจ้ กั พระเจ้า
และเจ้าจะเป็ นใครบางคนที่รักพระองค์อย่างแท้จริง หากเจ้าไม่สามารถตั้งมัน่ ในด้านนี้
และเจ้าเพียงเชื่อในพระวิญญาณและไม่สามารถเชื่อในการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้าได้
เช่นนั้นแล้วก็ไม่สาคัญว่าความเชื่อของเจ้าในพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด มันย่อมจะไร้ประโยชน์
หากเจ้าไม่สามารถเชื่อในพระเจ้าผูท้ รงปรากฏแก่ตาได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถเชื่อในพระวิญญาณของพระเจ้าได้หรื อ?
เจ้ามิใช่แค่กาลังพยายามหลอกพระเจ้าหรอกหรือ?
เจ้าไม่นบนอบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงปรากฏแก่ตาและจับต้องได้ ดังนั้น
เจ้าจะสามารถนบนอบเฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณได้หรื อ?
พระวิญญาณนั้นไม่ทรงปรากฏแก่ตาและไม่อาจจับต้องได้ ดังนั้น
เมื่อเจ้าพูดว่าเจ้านบนอบต่อพระวิญญาณของพระเจ้า เจ้ามิใช่กาลังพูดเรื่ องเหลวไหลอยู่หรอกหรื อ?
กุญแจสาคัญในการรักษาพระบัญญัติก็คือการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง
ทันทีที่เจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะรักษาพระบัญญัติได้
มีสองส่วนประกอบในการรักษาพระบัญญัติเหล่านั้น

หนึ่งคือการยึดมัน่ ต่อแก่นแท้ของพระวิญญาณของพระองค์
และการมีความสามารถที่จะยอมรับการตรวจดูเจ้าของพระวิญญาณเฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณได้
ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งคือการมีความสามารถที่จะมีความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์
และการสัมฤทธิ์การนบนอบที่จริงแท้ ไม่ว่าจะต่อหน้าเนื้อหนังหรื อเฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณ
คนเราต้องเก็บงาความนบนอบและความเคารพต่อพระเจ้าไว้เสมอ
มีเพียงผูท้ ี่เป็ นเช่นนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
หากเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง —กล่าวคือ
หากเจ้าได้ต้งั มัน่ ในการทดสอบแล้ว—เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดมากเกินไปสาหรับเจ้า
ผูค้ นบางคนกล่าวว่า “พระบัญญัติน้ นั ง่ายที่จะรักษา
เจ้าแค่จาเป็ นต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาและอย่างมีใจศรัทธาเมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และไม่ออกท่าออกทางบุย้ ใบ้อนั ใด นี่คือสิ่งที่เป็ นการรักษาพระบัญญัติ” นั่นถูกหรื อไม่? ดังนั้น
หากเจ้าทาสองสามสิ่งลับหลังพระเจ้าที่เป็ นการต้านทานต่อพระองค์ นั่นนับว่าเป็ นการรักษาพระบัญญัติหรื อไม่?
เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ถว้ นทัว่ ในเรื่ องของสิง่ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพระบัญญัติ
นั่นสัมพันธ์กบั การที่เจ้ามีความเข้าใจที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งหรือไม่
หากเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริ งและไม่สะดุดและล้มลงในช่วงระหว่างการทดสอบนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็สามารถถูกนับได้ว่ามีคาพยานที่แข็งแกร่ ง
การเป็ นพยานที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้านั้นโดยพืน้ ฐานแล้วสัมพันธ์กบั การที่เจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รง
ภาคชีวิตจริ งหรื อไม่ และกับการที่เจ้ามีความสามารถที่จะนบนอบต่อหน้าบุคคลนี้ได้หรื อไม่
ผูซ้ ่ึงไม่ใช่แค่ธรรมดาสามัญเท่านั้น แต่ปกติดว้ ย และนบนอบจนกระทัง่ ถึงแก่ความตาย
หากเจ้าเป็ นพยานอย่างแท้จริงต่อพระเจ้าด้วยหนทางแห่งการนบนอบนี้
นั่นหมายความว่าเจ้าได้ถูกพระเจ้ารับไว้แล้ว
หากเจ้าสามารถนบนอบจนกระทัง่ ถึงแก่ความตายและปราศจากการร้องทุกข์ ไม่ทาการตัดสิน ไม่ใส่ร้าย
ไม่มีมโนคติที่หลงผิดอันใด และไม่มีสิ่งจูงใจแอบแฝงอันใดเฉพาะพระพักตร์พระองค์ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าก็จะทรงได้มาซึ่งพระสิริในหนทางนี้
การนบนอบต่อหน้าบุคคลปกติธรรมดาคนหนึ่งผูซ้ ่ึงถูกมนุษย์ดูแคลน
และการมีความสามารถที่จะนบนอบไปจนกระทัง่ หมดลมหายใจโดยไม่มีมโนคติที่หลงผิดใดๆ—
นี่แหละคือคาพยานจริงแท้
ความเป็ นจริ งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้ผคู้ นเข้าสู่น้ นั ก็คอื การที่เจ้าสามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
นาพระวจนะเหล่านั้นไปปฏิบตั ิ

กราบไหว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งและรู ้จกั ความเสื่อมทรามของเจ้าเอง
เปิ ดใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และในท้ายที่สุด
ก็ได้ถูกพระองค์รับไว้โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้ของพระองค์
พระเจ้าทรงได้รับพระสิริเมื่อถ้อยดารัสเหล่านี้พิชิตเจ้าและทาให้เจ้าเชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มที่
โดยผ่านการนี้ พระองค์ทรงทาให้ซาตานอับอายและทาให้พระราชกิจของพระองค์ครบบริ บรู ณ์
เมื่อเจ้าไม่มีมโนคติที่หลงผิดอันใดเกีย่ วกับการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์—กล่าวคือ
เมื่อเจ้าได้ต้งั มัน่ ในการทดสอบนี้—เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ได้เป็ นพยานในการนี้เป็ นอย่างดีแล้ว
เมื่อมาถึงวันซึ่งเจ้ามีความเข้าใจเต็มเปี่ ยมเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ งและสามารถนบนอบจนกระทัง่ ถึงแก่
ความตายเหมือนที่เปโตรเคยทา เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะได้รับการรับไว้และได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงทาที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้าก็คือการทดสอบสาหรับเจ้า
หากพระราชกิจของพระเจ้าอยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
เจ้าคงจะไม่จาเป็ นต้องทนทุกข์หรื อได้รับการถลุง
เป็ นเพราะพระราชกิจของพระเจ้านั้นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งยิง่ นักและไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้
านั่นเอง เจ้าจึงจาเป็ นต้องปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้น
นี่คือเหตุผลว่าทาไมมันจึงเป็ นการทดสอบสาหรับเจ้า เป็ นเพราะการทรงภาคชีวิตจริงของพระเจ้านั่นเอง
ผูค้ นทั้งปวงจึงอยู่ในท่ามกลางการทดสอบ พระราชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง ไม่ใช่เหนือธรรมชาติ
เจ้าจะได้รับการรับไว้โดยพระองค์ดว้ ยการเข้าใจพระวจนะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์และถ้อยดารัสที่สั
มพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์อย่างเต็มที่โดยไม่มมี โนคติที่หลงผิดอันใด
และการมีความสามารถที่จะรักพระองค์อย่างแท้จริ งในขณะที่พระราชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากยิ่
งขึ้นทุกที กลุ่มผูค้ นที่พระเจ้าจะทรงรับไว้น้ นั คือบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้า
นั่นคือบรรดาผูท้ ี่รู้จกั การทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่สามารถนบนอบต่อพระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผูท้ ี่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 491
ในช่วงระหว่างเวลาที่พระเจ้าทรงเป็ นมนุษย์
การนบนอบที่พระองค์ทรงพึงประสงค์ต่อผูค้ นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงดเว้นจากการทาการตัดสินหรื อการต้านท
านดังที่พวกเขาจินตนาการ ตรงกันข้าม
พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ผคู้ นใช้พระวจนะของพระองค์เป็ นหลักการในการดารงชีวิตของพวกเขาและเป็ นรา
กฐานของการอยู่รอดของพวกเขา ให้พวกเขานาแก่นแท้ของพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์
และให้พวกเขาทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์โดยครบบริ บูรณ์
แง่มุมหนึ่งของการพึงประสงค์ให้ผคู้ นนบนอบต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อา้ งอิงถึงการนาพระวจนะของพระ
องค์มาปฏิบตั ิ
ในขณะที่อีกแง่มุมหนึ่งอ้างอิงถึงการมีความสามารถที่จะนบนอบต่อความเป็ นปกติและการทรงภาคชีวิตจริ งของ
พระองค์ แง่มุมทั้งสองเหล่านี้ตอ้ งสมบูรณ์
บรรดาผูท้ ี่สามารถสัมฤทธิ์ท้งั สองแง่มุมเหล่านี้ทุกคนคือบรรดาผูท้ ี่เก็บงาความรักแท้ต่อพระเจ้าไว้ในหัวใจของพ
วกเขา พวกเขาล้วนเป็ นผูค้ นที่พระเจ้าได้ทรงรับไว้แล้ว
และพวกเขาล้วนรักพระเจ้าเสมือนที่พวกเขารักชีวิตของพวกเขาเอง
พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งในพระราชกิจของพระ
องค์ ในหนทางนี้
เปลือกนอกของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ท้งั ปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์กลายเป็ นการทดสอบอัน
มโหฬารสาหรับผูค้ น มันกลายเป็ นความลาบากยากเย็นอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขา อย่างไรก็ตาม
ความเป็ นปกติและการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้าไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
พระองค์ได้ทรงพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พบทางออก
แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ทรงสามารถขจัดพระองค์เองออกจากเปลือกนอกแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระอ
งค์ได้ ท้ายที่สุดแล้ว นี่เป็ นเพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ไม่ใช่พระเจ้าที่เป็ นพระวิญญาณในสวรรค์ พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ผคู้ นไม่สามารถมองเห็นได้
แต่ทรงเป็ นพระเจ้าที่สวมใส่เปลือกของสมาชิกหนึ่งของสิ่งทรงสร้าง ด้วยเหตุน้ี
การขจัดพระองค์เองจากเปลือกแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ก็คงไม่มีทางทีจ่ ะง่ายดายเลยเลย
เพราะฉะนั้น ไม่สาคัญว่าอย่างไร
พระองค์ยงั คงทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทาจากมุมมองของเนื้อหนัง
พระราชกิจนี้คือการแสดงออกถึงพระเจ้าผูท้ รงเป็ นปกติและทรงภาคชีวิตจริ ง ดังนั้น
มันจะสามารถเป็ นที่ยอมรับได้อย่างไรเล่าสาหรับผูค้ นที่จะไม่นบนอบ?

ผูค้ นสามารถทาสิ่งใดในแผ่นดินโลกได้หรือเกี่ยวกับการกระทาของพระเจ้า?
พระองค์ทรงทาสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทา
สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงเกษมสาราญก็คือหนทางที่มนั กาลังเป็ นอยูน่ ั่นเอง หากผูค้ นไม่สามารถนบนอบได้
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาสามารถมีแผนที่ฟังเข้าทีอะไรอื่นได้? จนถึงบัดนี้
มีเพียงการนบนอบเท่านั้นที่สามารถช่วยผูค้ นให้รอดได้ ไม่มีผใู้ ดมีแนวคิดที่สดใสอืน่ ใดเลย
หากพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทดสอบผูค้ น พวกเขาสามารถทาสิ่งใดเกี่ยวกับการนั้นได้หรื อ? อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดนี้พระเจ้าในสวรรค์มิได้ทรงมีพระดาริ ข้ นึ พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ต่างหากที่ทรงดาริ ข้ นึ มา
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทาการนี้ ดังนั้นไม่มีบุคคลใดสามารถเปลีย่ นแปลงมันได้
พระเจ้าในสวรรค์ไม่ทรงแทรกแซงสิ่งที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทา ดังนั้น
นี่ยิ่งไม่เป็ นเหตุผลมากขึ้นไปอีกหรือว่าเหตุใดผูค้ นจึงควรนบนอบต่อพระองค์?
ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงทั้งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและทรงเป็ นปกติ
พระองค์ก็ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยครบบริ บูรณ์
พระองค์ทรงทาสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงต้องประสงค์บนพื้นฐานแนวคิดของพระองค์เองนั้น
พระเจ้าในสวรรค์ได้ทรงส่งต่อกิจทั้งหมดให้แก่พระองค์แล้ว เจ้าต้องนบนอบต่อสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงทา
ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีสภาวะความเป็ นมนุษย์และทรงเป็ นปกติอย่างมากก็ตาม
พระองค์ได้ทรงจัดการเตรียมการทั้งหมดนี้โดยจงใจ ดังนั้น
มนุษย์จะสามารถถลึงตากว้างใส่พระองค์ดว้ ยความไม่เห็นชอบได้อย่างไร?
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะเป็ นปกติ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็ นปกติ
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะดารงพระชนม์ชีพภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์ ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงดารงพระชนม์ชีพอยู่ภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะดารงพระชนม์ชีพภายในเทวสภาพ
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงดารงพระชนม์ชีพในเทวสภาพ ผูค้ นสามารถมองการนั้นอย่างไรก็ตามที่พวกเขาต้องการ
แต่พระเจ้าจะทรงเป็ นพระเจ้าอยู่เสมอและพวกมนุษย์ก็จะเป็ นพวกมนุษย์อยู่เสมอ
แก่นแท้ของพระองค์ไม่สามารถถูกปฏิเสธได้เนื่องจากรายละเอียดเล็กน้อยบางอย่าง
อีกทั้งไม่สามารถผลักพระองค์ออกไปภายนอก “สภาวะบุคคล” ของพระเจ้าได้เนื่องจากสิ่งเล็กน้อยสิ่งหนึ่ง
ผูค้ นมีเสรีภาพในการเป็ นมนุษย์ และพระเจ้าทรงมีความทรงเกียรติของพระเจ้า
เหล่านี้ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน ผูค้ นสามารถไม่ให้อิสรภาพแก่พระเจ้าแม้สักเล็กน้อยก็ได้อย่างนั้นหรื อ?
พวกเขาไม่สามารถทนยอมรับความเป็ นอยู่ของพระเจ้าที่เป็ นแบบลาลองขึ้นสักเล็กน้อยได้เลยหรื อ?
จงอย่าเคร่งครัดนักเลย! แต่ละคนควรมีการยอมผ่อนปรนซึ่งกันและกัน

เช่นนั้นแล้วทุกอย่างจะไม่ลงตัวหรอกหรือ? ความเหินห่างอันใดจะยังคงมีอยู่อีกหรื อ?
หากคนเราไม่สามารถทนยอมรับกับเรื่ องสัพเพเหระเช่นนั้นได้
แล้วพวกเขาจะสามารถแม้กระทัง่ คิดถึงการเป็ นบุคคลที่เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่หรื อมนุษย์ที่แท้จริงคนหนึ่งได้อย่างไร?
ไม่ใช่พระเจ้าหรอกที่ทาให้เกิดความลาบากยากเย็นแก่มวลมนุษย์
แต่มวลมนุษย์เป็ นผูท้ าให้เกิดความลาบากยากเย็นแก่พระเจ้า
พวกเขารับมือกับสิ่งทั้งหลายด้วยการทาเรื่ องเล็กให้เป็ นเรื่ องใหญ่อยู่เสมอ
พวกเขาทาสิ่งที่ไม่มีอะไรให้กลายเป็ นอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆ และนั่นช่างไม่จาเป็ นเอาเสียเลย!
เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
สิ่งที่พระองค์ทรงทาไม่ใช่งานของมวลมนุษย์ แต่เป็ นพระราชกิจของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม
พวกมนุษย์มองไม่เห็นแก่นแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์
พวกเขาแค่มองเปลือกนอกของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ตลอดเวลา
พวกเขาไม่ได้มองเห็นงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น
กระนั้นพวกเขาก็ยงั ยืนกรานในการมองเห็นสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติและธรรมดาของพระองค์
และจะไม่ยอมปล่อยมือจากมัน การนี้สามารถเรี ยกว่าเป็ นการนบนอบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร?
บัดนี้พระเจ้าในสวรรค์ได้ทรง “แปรมาเป็ น” พระเจ้าบนแผ่นดินโลกแล้ว
และพระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงเป็ นพระเจ้าในสวรรค์ในตอนนี้
ไม่มีปัญหาเลยหากการทรงปรากฏภายนอกของทุกพระองค์จะเหมือนกัน
อีกทั้งยังไม่มีปัญหาเลยว่าแต่ละพระองค์จะทรงพระราชกิจอย่างไรกันแน่ ในที่สุดแล้ว
พระองค์ผูท้ รงพระราชกิจของพระเจ้าเองก็คือพระเจ้าพระองค์เอง เจ้าต้องนบนอบไม่ว่าเจ้าต้องการหรื อไม่—
นี่ไม่ใช่เรื่ องที่เจ้ามีตวั เลือก! พระเจ้าต้องได้รับการเชื่อฟังจากพวกมนุษย์
และพวกมนุษย์ตอ้ งนบนอบต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีขอ้ อ้างแม้แต่น้อย
กลุ่มของผูค้ นที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับไว้ในวันนี้คือบรรดาผูท้ ี่ปฏิบัติตามน้ าพระ
ทัยของพระองค์ พวกเขาเพียงแต่จาเป็ นต้องนบนอบต่อพระราชกิจของพระองค์
และหยุดให้ตวั เองกังวลอยู่ตลอดเวลากับแนวคิดเรื่ องพระเจ้าในสวรรค์ โดยใช้ชีวิตอยู่ในความคลุมเครื อ
และทาให้สิ่งทั้งหลายลาบากยากเย็นสาหรับพระเจ้าในเนื้อหนัง
บรรดาผูท้ ี่มีความสามารถที่จะเชื่อฟังพระองค์คือบรรดาผูท้ ี่ฟังพระวจนะของพระองค์และนบนอบต่อการจัดการ
เตรี ยมการของพระองค์โดยสมบูรณ์ ผูค้ นเช่นนั้นไม่สนใจแต่อย่างใดเลยว่าพระเจ้าในสวรรค์จริ งๆ
แล้วทรงเป็ นเช่นไร
หรื อพระราชกิจประเภทใดที่พระเจ้าในสวรรค์อาจจะกาลังทรงทาอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ในปัจจุบนั

พวกเขามอบหัวใจของพวกเขาอย่างสุดใจแด่พระเจ้าบนแผ่นดินโลก
พวกเขาวางการเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระองค์
พวกเขาไม่เคยพิจารณาถึงความปลอดภัยของพวกเขาเองแต่อย่างใด
อีกทั้งพวกเขาไม่เคยทาความเป็ นปกติและการทรงภาคชีวิตจริ งของพระเจ้าที่ทรงเป็ นมนุษย์ให้เป็ นเรื่ องใหญ่
บรรดาผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้าในเนื้อหนังสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าในสวรรค์จะไม่ได้รับสิ่งใด
การนี้เป็ นเพราะผูท้ ี่ทรงประทานพระสัญญาและพระพรแก่ผคู้ นไม่ใช่พระเจ้าในสวรรค์
แต่เป็ นพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
ผูค้ นไม่ควรขยายความยิง่ ใหญ่ให้กบั พระเจ้าในสวรรค์อยู่เสมอโดยมองว่าพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเป็ นแค่บุคคลธ
รรมดาทัว่ ไป การนี้ไม่ยุติธรรม
พระเจ้าในสวรรค์ทรงยิง่ ใหญ่และน่าอัศจรรย์ดว้ ยพระปรี ชาญาณอันน่ามหัศจรรย์ใจ
แต่ทว่าการนี้ไม่ได้มีอยู่จริ งเลย พระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงธรรมดาทัว่ ไปและไม่มีนัยสาคัญอย่างยิง่
และยังปกติอย่างยิ่งอีกด้วย
พระองค์ไม่ทรงมีพระหฤทัยที่เหนือธรรมดาหรือทรงแสดงการกระทาที่ถล่มทลายโลก
พระองค์เพียงแค่ทรงพระราชกิจและตรัสในลักษณะที่ปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอย่างยิง่ เท่านั้น
ในขณะที่พระองค์มไิ ด้ตรัสโดยผ่านทางฟ้าแลบหรื อเรียกลมและฝน
พระองค์ก็ทรงเป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าในสวรรค์อย่างแท้จริง
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่ทรงดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางพวกมนุษย์จริงๆ
ผูค้ นต้องไม่ขยายความยิ่งใหญ่ให้คนผูห้ นึ่งที่พวกเขามีความสามารถที่จะเข้าใจและผูท้ ี่สอดรับกับจินตนาการขอ
งพวกเขาเองในฐานะพระเจ้า
ในขณะที่มองผูท้ ี่พวกเขาไม่สามารถยอมรับและไม่สามารถจินตนาการถึงได้อย่างสมบูรณ์วา่ เป็ นผูต้ ่าต้อย
ทั้งหมดนี้มาจากการเป็ นกบฏของผูค้ น ทั้งหมดนั้นเป็ นแหล่งกาเนิดของการต้านทานพระเจ้าของมวลมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผูท้ ี่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 492
ผูค้ นจะไม่มีความสามารถที่จะรู ้สึกถึงความดีงามของพระเจ้าได้หากพวกเขาฟังเพียงความรูส้ ึกของมโนธรรมขอ
งพวกเขา หากพวกเขาอาศัยเพียงมโนธรรมของพวกเขาเท่านั้น ความรักที่พวกเขามีให้พระเจ้าจะอ่อนกาลัง
หากเจ้าเพียงพูดถึงการตอบแทนพระคุณและความรักของพระเจ้า เจ้าจะไม่มีแรงผลักดันใดๆ
ในความรักของเจ้าที่มีให้พระองค์
การรักพระองค์โดยมีพื้นฐานจากความรู ้สึกของมโนธรรมของเจ้านั้นคือแนวทางในเชิงรับ
เหตุใดเราจึงกล่าวว่านี่คือแนวทางในเชิงรับ? นี่คือปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ
ความรักที่พวกเจ้ามีให้กบั พระเจ้าเป็ นแบบใดกัน?
มันไม่ใช่แค่การหลอกพระเจ้าและทาเพื่อพระองค์ไปอย่างพอเป็ นพิธีหรอกหรื อ?
ผูค้ นส่วนใหญ่เชื่อว่าเนื่องจากการรักพระเจ้าไม่มีบาเหน็จรางวัล
และคนเราจะถูกตีสอนไม่ต่างกันเพราะไม่รักพระองค์ เช่นนั้น โดยรวมแล้ว แค่ไม่ทาบาปก็ดีพอแล้ว ดังนั้น
การรักพระเจ้าและการตอบแทนความรักของพระองค์บนพื้นฐานของความรู ้สึกในมโนธรรมของคนเราจึงเป็ นแ
นวทางในเชิงรับ และสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้เองจากหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่ความรักพระเจ้า
ความรักพระเจ้าควรเป็ นความรู ้สึกจริงแท้จากก้นบึ้งในหัวใจของบุคคล บางคนพูดว่า:
“ตัวข้าพระองค์เองเต็มใจที่จะแสวงหาพระเจ้าและติดตามพระองค์ ตอนนี้
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทอดทิ้งข้าพระองค์ขา้ พระองค์ก็จะยังคงติดตามพระองค์
ข้าพระองค์จะยังคงรักพระองค์ ไม่ว่าพระองค์จะทรงต้องการข้าพระองค์หรื อไม่ก็ตาม และในท้ายที่สุด
ข้าพระองค์จะต้องได้รับพระองค์ ข้าพระองค์มอบถวายหัวใจของข้าพระองค์แด่พระเจ้า
และไม่ว่าพระองค์จะทรงทาสิ่งใดก็ตาม ข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ไปชัว่ ชีวิตของข้าพระองค์
ไม่ว่าอะไรก็ตาม ข้าพระองค์ตอ้ งรักพระเจ้าและข้าพระองค์ตอ้ งได้รับพระองค์
ข้าพระองค์จะไม่หยุดพักจนกว่าข้าพระองค์จะได้รับพระองค์แล้ว” เจ้ามีการตัดสินใจแน่วแน่แบบนี้หรื อไม่?
เส้นทางแห่งการเชื่อในพระเจ้าคือเส้นทางหนึ่งและเป็ นเส้นทางเดียวกับเส้นทางแห่งการรักพระองค์
หากเจ้าเชื่อในพระองค์ เจ้าก็ตอ้ งรักพระองค์ อย่างไรก็ตาม
การรักพระองค์ไม่ได้หมายถึงการตอบแทนความรักของพระองค์
หรื อการรักพระองค์บนพื้นฐานของความรู ้สึกของมโนธรรมของเจ้าเท่านั้น—
แต่คือความรักที่บริ สุทธิ์สาหรับพระเจ้า
บางครั้งผูค้ นไร้ความสามารถที่จะรู ้สึกถึงความรักพระเจ้าบนพื้นฐานของมโนธรรมของพวกเขาเพียงอย่างเดียว
เหตุใดเราจึงกล่าวอยู่เสมอว่า: “ขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงขับเคลื่อนวิญญาณของพวกเรา”?
เหตุใดเราจึงไม่กล่าวถึงการขับเคลื่อนมโนธรรมของผูค้ นที่จะรักพระเจ้า?

นั่นเป็ นเพราะว่ามโนธรรมของผูค้ นไม่สามารถรู ้สึกถึงความดีงามของพระเจ้าได้
หากเจ้าไม่ถูกทาให้เชื่อโดยพระวจนะเหล่านี้ จงพยายามใช้มโนธรรมของเจ้าเพื่อให้รู้สึกถึงความรักของพระองค์
เจ้าอาจมีแรงผลักดันบางอย่างในชัว่ ขณะ แต่แรงผลักดันนั้นจะหายไปในไม่ช้า
หากเจ้ารู ้สึกถึงความดีงามของพระเจ้าได้ดว้ ยมโนธรรมของเจ้าเท่านั้น
เจ้าจะได้รับการผลักดันในขณะที่เจ้าอธิษฐาน แต่ไม่นานหลังจากนั้นแรงผลักดันนั้นจะเลือนลางและหายไป
ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น? หากเจ้าใช้เพียงมโนธรรมของเจ้าเท่านั้น
เจ้าจะไร้ความสามารถที่จะปลุกเร้าความรักพระเจ้าของเจ้าได้ เมื่อเจ้ารู ้สึกถึงความดีงามของพระเจ้าได้จริ งๆ
ในหัวใจของเจ้า วิญญาณของเจ้าจะได้รับการขับเคลื่อนจากพระองค์
และมโนธรรมของเจ้าจะมีความสามารถที่จะเล่นบทบาทดั้งเดิมของมันได้ในเวลานี้เท่านั้น กล่าวคือ
เมื่อพระเจ้าทรงขับเคลื่อนวิญญาณของมนุษย์ และเมื่อมนุษย์มีความรู ้และได้รับการหนุนใจในหัวใจของเขาแล้ว
นั่นคือ เมื่อเขาได้รับประสบการณ์แล้ว
เมื่อนั้นเท่านั้นที่เขาจะมีความสามารถที่จะรักพระเจ้าได้อย่างได้ผลด้วยมโนธรรมของเขา
การรักพระเจ้าด้วยมโนธรรมของเจ้าไม่ใช่เรื่ องผิด—นี่คอื ความรักพระเจ้าในระดับต่าที่สุด การรักด้วย
“การปฏิบตั ิต่อพระคุณของพระเจ้าได้ดีพอเพียงแค่ฉิวเฉียด”
เพียงแค่น้นั จะไม่ผลักดันให้มนุษย์เข้าสู่อย่างมัน่ ใจได้
เมื่อผูค้ นได้รับพระราชกิจบางอย่างจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นคือ
เมื่อพวกเขามองเห็นและรูส้ ึกถึงความรักของพระเจ้าในประสบการณ์ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งของพวกเขา
เมื่อพวกเขามีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าบ้าง และมองเห็นอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าทรงคูค่ วรต่อความรักของมวลมนุษย์
และพระองค์ทรงดีงามเพียงใด เมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถรักพระเจ้าได้อย่างจริ งแท้
ตัดตอนมาจาก “รักอันจริงแท้สาหรับพระเจ้าเกิดขึ้นได้เอง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อผูค้ นติดต่อพระเจ้าด้วยหัวใจของพวกเขา
เมื่อหัวใจของพวกเขามีความสามารถที่จะหันไปหาพระองค์ได้อย่างครบบริ บูรณ์
นี่คือขั้นตอนแรกในความรักพระเจ้าของมนุษย์ หากเจ้าต้องการรักพระเจ้า
อันดับแรกเจ้าต้องมีความสามารถที่จะหันหัวใจของเจ้าไปหาพระองค์ให้ได้ก่อน
การหันหัวใจของเจ้าไปหาพระเจ้าคืออะไร?
คือเมื่อทุกสิ่งที่เจ้าไล่ตามเสาะหาในหัวใจของเจ้าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการรักและการได้รับพระเจ้า
นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าได้หันหัวใจของเจ้าไปหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้ว
และนอกเหนือจากพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์แล้ว แทบไม่มีสิ่งอื่นใดในหัวใจของเจ้า (ครอบครัว
ความร่ ารวย สามี ภรรยา บุตร เป็ นต้น) ถึงแม้ว่ามี สิ่งต่างๆ ดังกล่าวไม่สามารถครองหัวใจของเจ้าได้
และเจ้าไม่คิดถึงความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในอนาคตของเจ้า
ยกเว้นการไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้าเท่านั้น
ในเวลาดังกล่าวเจ้าจะได้หันหัวใจของเจ้าไปหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้ว
สมมติว่าเจ้ายังคงกาลังวางแผนเพื่อตัวเจ้าเองในหัวใจของเจ้า
และไล่ตามเสาะหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยคิดอยู่เสมอว่า: “ข้าพระองค์จะร้องขอเล็กๆ น้อยๆ
จากพระเจ้าได้เมื่อใด? ครอบครัวของข้าพระองค์จะกลายเป็ นร่ ารวยเมื่อใด? ข้าพระองค์จะได้เสื้อผ้าดีๆ
บ้างเมื่อใด? …” หากเจ้ากาลังใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะนั้น
ก็แสดงให้เห็นว่าหัวใจของเจ้ายังไม่ได้หันไปหาพระเจ้าอย่างครบถ้วน
หากเจ้ามีเพียงพระวจนะของพระเจ้าในหัวใจของเจ้า
และเจ้ามีความสามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าและกลายมาใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอ—
เสมือนว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับเจ้ามาก เสมือนว่าพระเจ้าทรงอยู่ภายในตัวเจ้าและเจ้าอยู่ภายในพระองค์ —
หากเจ้าอยู่ในสภาวะแบบนั้น นัน่ หมายความว่าหัวใจของเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า
หากเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้า และกินและดื่มพระวจนะของพระองค์ทุกวัน นึกถึงงานของคริสตจักรอยู่เสมอ
และหากเจ้าแสดงการคานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า ใช้หัวใจของเจ้าเพื่อรักพระองค์อย่างจริงแท้
และทาให้พระองค์ทรงสมดังพระทัย เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าจะเป็ นของพระเจ้า หากหัวใจของเจ้าถูกสิ่งอื่นๆ
มากมายครองอยู่ เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้าก็ยงั คงถูกซาตานครอง และยังไม่ได้หันไปหาพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เมื่อหัวใจของใครสักคนหันไปหาพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว
พวกเขาจะมีความรักที่จริ งแท้ซ่ึงเกิดขึ้นเองเพื่อพระองค์ และจะสามารถพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าได้
ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจยังคงมีช่วงเวลาแห่งความเขลาและความไร้เหตุผล

แต่พวกเขาแสดงความกังวลต่อผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้า พระราชกิจของพระองค์
และการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขาเอง และหัวใจของพวกเขานั้นมีเจตนาที่ดี
ผูค้ นบางคนกล่าวอ้างอยู่เสมอว่า ทุกสิ่งที่พวกเขาทานั้นเป็ นไปเพื่อคริ สตจักร
ทั้งที่อนั ที่จริ งแล้วพวกเขากาลังทางานเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตวั พวกเขาเอง ผูค้ นเยี่ยงนี้มีเจตนาแบบผิดๆ
พวกเขาคดโกงและหลอกลวง และสิ่งที่พวกเขาทานั้นส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาเอง
คนจาพวกนี้ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความรักพระเจ้า หัวใจของพวกเขายังคงเป็ นของซาตาน
และไม่สามารถหันไปหาพระเจ้าได้ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงไม่มีวิถีทางใดที่จะได้รับคนจาพวกนี้
หากเจ้าปรารถนาที่จะรักพระเจ้าอย่างแท้จริงและได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์
ขั้นตอนแรกคือการหันหัวใจของเจ้าไปหาพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ ในทุกสิ่งที่เจ้าทา จงสารวจค้นตัวเจ้าเอง
และถามว่า: “ข้าพระองค์ทาสิ่งนี้บนพืน้ ฐานของหัวใจที่รักพระเจ้าหรื อไม่? มีเจตนาส่วนตัวใดๆ
อยู่เบื้องหลังการนี้หรื อไม่? เป้าหมายแท้จริ งของข้าพระองค์ในการทาการนี้คอื อะไร?”
หากเจ้าต้องการมอบหัวใจของเจ้าให้แก่พระเจ้า ประการแรกเจ้าต้องข่มหัวใจของเจ้าเองก่อน
ยอมละทิง้ เจตนาของเจ้าเองทั้งหมด และทาให้สภาวะแห่งการดารงอยู่ท้งั หมดทัง้ ปวงเพื่อพระเจ้าสัมฤทธิ์ผล
นี่คือเส้นทางสู่การปฏิบตั ิในการมอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า การข่มหัวใจของคนเราหมายถึงอะไร?
มันคือการปล่อยวางความอยากได้อยากมีอนั ฟุ้งเฟ้อของเนื้อหนังของคนเรา
และการไม่ปรารถนาความสบายหรื อพระพรเกี่ยวกับสถานภาพ
มันคือการทาทุกสิ่งทุกอย่างเพือ่ ทาให้พระเจ้าทรงสมดังพระทัย
และการทาให้หัวใจของคนเราเป็ นไปเพื่อพระองค์ท้งั หมด ไม่ใช่เพื่อตนเอง การทาเช่นนี้ก็เพียงพอ
ตัดตอนมาจาก “รักอันจริงแท้สาหรับพระเจ้าเกิดขึ้นได้เอง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความรักพระเจ้าที่จริ งแท้มาจากส่วนลึกภายในหัวใจ
คือความรักที่ดารงอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้น
เมื่อหัวใจของใครสักคนหันไปหาพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์ เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ย่อมมีความรักพระเจ้า
แต่ความรักนั้นไม่จาเป็ นต้องบริ สุทธิ์และไม่จาเป็ นต้องครบบริ บูรณ์
นี่เป็ นเพราะว่ายังคงมีระยะห่างอยู่บา้ งระหว่างหัวใจของบุคคลที่หนั ไปหาพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์
และบุคคลนั้นที่มีความเข้าใจที่จริ งแท้เกี่ยวกับพระเจ้าและมีการรักบูชาสาหรับพระองค์อย่างจริ งแท้
มนุษย์ทาให้ความรักพระเจ้าที่แท้จริ งสัมฤทธิ์ผลและถึงจุดที่ได้มารู ้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าได้
ก็ดว้ ยวิธีการหันหัวใจของเขาไปหาพระเจ้า เมื่อมนุษย์มอบหัวใจที่แท้จริ งของเขาให้กบั พระเจ้า
เมื่อนั้นเขาจะเริ่ มต้นเข้าสู่ประสบการณ์แห่งชีวิต ด้วยวิธีน้ี อุปนิสยั ของเขาเริ่ มเปลีย่ นแปลง
ความรักพระเจ้าของเขาค่อยๆ เติบโตขึ้น และความรู ้ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น
การหันหัวใจของคนเราไปหาพระเจ้าจึงเป็ นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้น
เพื่อให้อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องแห่งประสบการณ์ชีวิต
เมื่อผูค้ นวางหัวใจของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาก็เพียงมีหัวใจที่ถวิลหารอคอยพระองค์
แต่ไม่ใช่หัวใจที่รักพระองค์ เพราะพวกเขาไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์
ถึงแม้ว่าในรู ปการณ์แวดล้อมนี้พวกเขามีความรักพระองค์อยู่บา้ ง
แต่ความรักนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองและไม่ใช่ความรักที่จริ งแท้
นี่เป็ นเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่มาจากเนื้อหนังของมนุษย์น้ นั คือผลิตผลของอารมณ์
และไม่ได้มาจากความเข้าใจที่จริ งแท้ เป็ นเพียงแรงกระตุน้ ชัว่ ครู่ ชวั่ ยาม
และไม่สามารถทาให้เกิดการรักบูชาอันยืนยาวได้ เมื่อผูค้ นไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า
พวกเขาสามารถรักพระองค์ได้บนพื้นฐานของความชอบของพวกเขาเองและมโนคติอนั หลงผิดแต่ละอย่างของพ
วกเขาเท่านั้น ความรักประเภทนี้ไม่สามารถเรี ยกว่าความรักที่เกิดขึ้นเอง
อีกทั้งยังไม่สามารถเรี ยกว่าความรักที่จริ งแท้ได้ หัวใจของมนุษย์อาจหันไปหาพระเจ้าอย่างจริ งแท้
และสามารถนึกถึงประโยชน์ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่หากเขาไม่เข้าใจพระเจ้าแล้ว
เขาก็จะไม่สามารถมีความรักที่เกิดขึ้นเองอย่างจริ งแท้ได้
ทั้งหมดที่เขาจะสามารถทาได้คือการทาหน้าที่การงานบางอย่างได้ลุล่วงเพื่อคริสตจักร
หรื อทาหน้าที่ของเขาได้เล็กน้อย แต่เขาจะทาเช่นนั้นโดยไม่มีพื้นฐานใดๆ
อุปนิสัยของบุคคลจาพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้ยาก ผูค้ นเช่นนั้นไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
หรื อไม่กไ็ ม่เข้าใจความจริ ง ถึงแม้ว่าบุคคลหนึ่งจะหันหัวใจของเขาไปหาพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์แล้ว

ก็ไม่ได้หมายความว่าหัวใจที่รักพระเจ้าของเขาจะบริ สุทธิ์โดยครบถ้วนบูรณ์
เพราะผูท้ ี่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาไม่จาเป็ นต้องมีความรักพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
การนี้เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างใครบางคนที่ไล่ตามเสาะหาหรื อไม่ไล่ตามเสาะหาความเข้าใจเกี่ยวกับพ
ระเจ้า เมื่อบุคคลหนึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า
นั่นแสดงให้เห็นว่าหัวใจของพวกเขาได้หนั ไปหาพระเจ้าทั้งหมดแล้ว
นั่นแสดงให้เห็นว่าความรักพระเจ้าอย่างจริงแท้ในหัวใจของเขาเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ผูค้ นจาพวกนี้เท่านั้นที่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
การหันหัวใจของคนเราไปหาพระเจ้าเป็ นเงื่อนไขเบื้องต้นเพื่อให้คนเราไปอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
เพื่อให้เข้าใจพระเจ้า และเพื่อให้ความรักพระเจ้าสัมฤทธิ์ผล
มันไม่ใช่เครื่ องบ่งชี้ถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ในการรักพระเจ้าของคนเราได้เสร็จสิ้น
อีกทั้งมันไม่ใช่เครื่ องบ่งชี้ถึงการรักพระองค์อย่างจริงแท้
หนทางเดียวที่ใครสักคนจะทาให้ความรักพระเจ้าที่จริ งแท้สัมฤทธิ์ผลได้น้ ัน
คือการหันหัวใจพวกเขาไปหาพระองค์
ซึ่งเป็ นสิ่งแรกที่คนเราควรทาเช่นกันในฐานะหนึ่งในสรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์
บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าคือผูค้ นทั้งหมดที่ไล่ตามเสาะหาชีวิต นั่นคือ
ผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหาความจริ งและต้องการพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
พวกเขาทั้งหมดมีความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเคยได้รับการขับเคลื่อนโดยพระองค์แล้ว
พวกเขาทั้งหมดมีความสามารถที่จะได้รับการทรงนาของพระเจ้าได้
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วันนี้ ขณะที่พวกเจ้าพยายามที่จะรักและรู ้จกั พระเจ้า
ในด้านหนึ่งนั้นเจ้าต้องอดทนต่อความยากลาบากและกระบวนการถลุง และในอีกด้านหนึ่ง
พวกเจ้าต้องแลกมาด้วยบางอย่าง ไม่มีบทเรียนใดลึกซึ้งไปกว่าบทเรี ยนของการรักพระเจ้า
และอาจกล่าวได้ว่าบทเรี ยนที่ผคู้ นเรี ยนรู ้จากเวลาทั้งชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อก็คือจะรักพระเจ้าได้อย่างไรนัน่ เอง
กล่าวคือ หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าต้องรักพระเจ้า
หากเจ้าเพียงแค่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่รักพระองค์และยังไม่ได้ได้มาซึ่งความรู ้เรื่ องพระเจ้า
และยังไม่เคยรักพระเจ้าด้วยความรักที่แท้จริ งซึ่งมาจากภายในหัวใจของเจ้า
เช่นนั้นแล้วการเชื่อในพระเจ้าของเจ้าก็ไร้ประโยชน์ หากในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้านั้น เจ้าไม่รักพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีชีวิตอยู่โดยสูญเปล่า และชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าก็ต่าต้อยที่สุดในบรรดาชีวิตทั้งหมด
หากตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้านั้น เจ้าไม่เคยรักหรื อทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย
เช่นนั้นแล้วการที่เจ้ามีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อนั ใด? และการเชื่อในพระเจ้าของเจ้าจะมีประโยชน์อนั ใด?
นั่นไม่ใช่ความพยายามที่สูญเปล่าหรอกหรื อ? กล่าวคือ หากผูค้ นต้องการที่จะเชื่อและรักพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะต้องแลกมาด้วยบางอย่าง
แทนที่จะพยายามปฏิบตั ิตนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างผิวเผิน
พวกเขาควรแสวงหาความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่แท้จริ งในส่วนลึกของหัวใจของพวกเขา
หากเจ้ามีความกระตือรื อร้นในเรื่ องการร้องเพลงและการเต้นรา แต่ไม่สามารถนาความจริ งมาปฏิบตั ิได้
จะพูดว่าเจ้ารักพระเจ้าได้อย่างไร? การรักพระเจ้าพึงต้องมีการแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
และจาเป็ นที่เจ้าจะต้องสืบลึกลงไปภายในเมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้า
พยายามที่จะจับความเข้าใจน้ าพระทัยพระเจ้า
และพยายามที่จะมองให้เห็นว่าน้ าพระทัยพระเจ้าคืออะไรในเรื่ องนั้น พระองค์ทรงขอให้เจ้าสัมฤทธิผลสิ่งใด
และเจ้าควรใส่ใจในน้ าพระทัยของพระองค์อย่างไร ตัวอย่างเช่น
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งพึงประสงค์ให้เจ้าต้องสู้อดทนต่อความยากลาบาก
ซึ่งในเวลานั้นเจ้าควรเข้าใจว่าน้ าพระทัยพระเจ้าคืออะไร และเจ้าควรใส่ใจในน้ าพระทัยของพระองค์อย่างไร
เจ้าจะต้องไม่ทาให้ตนเองพึงพอใจ กล่าวคือ จงวางตัวเจ้าเองลงเสียก่อน ไม่มีสงิ่ ใดน่าสังเวชมากไปกว่าเนื้อหนัง
เจ้าต้องพยายามที่จะทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย และเจ้าต้องทาหน้าที่ของเจ้าให้สาเร็จลุล่วง
ด้วยความคิดทั้งหลายเช่นนี้ พระเจ้าจะทรงนาความรู ้แจ้งอันพิเศษมาให้เจ้าในเรื่ องนี้
และหัวใจของเจ้าจะพบการชูใจด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใหญ่หรื อเรื่องเล็ก
เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้า

เจ้าต้องวางตัวเจ้าเองลงเสียก่อนและถือว่าเนื้อหนังนั้นต่าต้อยที่สุดในบรรดาสรรพสิ่ง
ยิ่งเจ้าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังมากขึ้นเท่าใด มันก็จะยิง่ เป็ นอิสระมากขึ้นเท่านั้น
หากเจ้าตอบสนองความต้องการของมันครั้งนี้ ครั้งต่อไปมันจะร้องขอมากขึ้นอีก เมื่อเรื่ องนี้ดาเนินต่อไป
ผูค้ นก็จะมารักเนื้อหนังมากขึ้นไปอีก เนื้อหนังมีความอยากอันฟุ้งเฟ้อตลอดเวลา
มันขอให้เจ้าตอบสนองความต้องการของมันตลอดเวลาและให้เจ้าทาให้มนั พอใจอยู่ภายใน
ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งทั้งหลายที่เจ้ากิน สิ่งที่เจ้าสวมใส่ หรื อในการเสียอารมณ์สงบของเจ้า
หรื อการตามใจความอ่อนแอและความเกียจคร้านของเจ้าเอง…ยิง่ เจ้าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังมากขึ้
นเท่าใด ความอยากได้อยากมีของมันก็จะยิง่ กลายเป็ นมากขึ้นเท่านั้น
และเนื้อหนังก็จะยิง่ กลายเป็ นหยาบช้ามากขึ้นเท่านั้น
จนกระทัง่ ถึงจุดที่เนื้อหนังของผูค้ นเก็บงามโนคติอนั หลงผิดที่ลึกลงไปอีก และไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และยกย่องตัวมันเอง และกลายเป็ นมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
ยิ่งเจ้าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังมากขึ้นเท่าใด ความอ่อนแอของเนื้อหนังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
เจ้าจะรู ้สึกตลอดเวลาว่าไม่มีใครเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเจ้า
เจ้าจะเชื่อตลอดเวลาว่าพระเจ้าได้ทรงทามากเกินไปแล้ว และเจ้าจะพูดว่า
“พระเจ้าทรงเกรี้ ยวกราดเช่นนั้นได้อย่างไร? เหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงให้ผูค้ นได้พกั บ้าง?”
เมื่อผูค้ นตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังและเชิดชูมนั มากเกินไป
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ทาลายตัวพวกเขาเอง
หากเจ้ารักพระเจ้าอย่างแท้จริงและไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนัง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทานั้นถูกต้องยิ่งนักและดีงามยิ่งนัก
และเห็นว่าคาสาปแช่งของพระองค์ในการกบฏของเจ้าและการพิพากษาความไม่ชอบธรรมของเจ้านั้นเป็ นธรรม
แล้ว
จะมีช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนและทรงบ่มวินยั เจ้าและทรงให้มีสภาพแวดล้อมหนึ่งขึ้นมาเพื่อกล่อมเกลาเจ้า
โดยบังคับให้เจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์—
และเจ้าจะรู ้สึกตลอดเวลาว่าสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงกระทาอยู่น้นั น่าอัศจรรย์
ด้วยเหตุน้ีเจ้าจะรู ้สึกราวกับว่าไม่มีความเจ็บปวดมากนัก และรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงดีงามยิ่งนัก
หากเจ้าตามใจความอ่อนแอทั้งหลายของเนื้อหนังและพูดว่าพระเจ้าทรงทามากเกินไป
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะรู ้สึกเจ็บปวดตลอดเวลา และจะซึมเศร้าตลอดเวลา
และเจ้าจะไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้า
และจะดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นใจในความอ่อนแอของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยและไม่ทรงตระหนักถึงความย

ากลาบากทั้งหลายของมนุษย์ และดังนั้นเจ้าจะรู ้สึกน่าเวทนาและโดดเดี่ยวตลอดเวลา
ราวกับว่าเจ้าได้ทนทุกข์กบั ความอยุติธรรมอันยิ่งใหญ่มาตลอด และ ณ เวลานี้เจ้าจะเริ่ มพร่ าบ่น
ยิ่งเจ้าตามใจความอ่อนแอทั้งหลายของเนื้อหนังในหนทางนี้มากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงทามากเกินไปแล้วยิ่งขึ้นเท่านั้น
จนกระทัง่ มันเลวร้ายเสียจนเจ้าปฏิเสธพระราชกิจของพระเจ้า และเริ่ มที่จะต่อต้านพระเจ้า
และกลายเป็ นเต็มไปด้วยการไม่เชื่อฟัง ด้วยเหตุน้ี เจ้าต้องกบฏต่อเนื้อหนัง และไม่ตามใจมัน กล่าวคือ “สามี
(ภรรยา) ลูกๆ ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ท้งั หลาย การแต่งงาน ครอบครัวของฉัน—
ไม่มีอะไรเลยในบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่สาคัญ! ในหัวใจของฉันมีเพียงพระเจ้าเท่านั้น
และฉันต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยและไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนัง
” เจ้าจะต้องมีการตัดสินใจแน่วแน่น้ี หากเจ้ามีการตัดสินใจแน่วแน่เช่นนี้ตลอดเวลา
เช่นนั้นแล้วเมื่อเจ้านาความจริ งไปปฏิบตั ิและละวางตัวเจ้าเองลงไว้ก่อน
เจ้าจะสามารถทาเช่นนั้นได้ดว้ ยความพยายามเพียงเล็กน้อย
กล่าวกันว่าครั้งหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งผูท้ ี่เห็นงูตวั หนึ่งซึ่งตัวเย็นแข็งทื่ออยู่บนถนน
ชาวนาผูน้ ้ีได้จบั มันขึ้นมาและกอดมันไว้แนบกับอกของเขา
และหลังจากที่เจ้างูฟ้ื นตัวขึ้นมามันก็ได้กดั ชาวนาผูน้ ้ีจนถึงแก่ความตาย เนื้อหนังของมนุษย์กเ็ ป็ นดัง่ เจ้างูตวั นี้
กล่าวคือ แก่นแท้ของมันคือการทาอันตรายแก่ชีวิตของพวกเขา—และเมื่อมันได้ดงั่ ใจมันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
ชีวิตของเจ้าก็กลายเป็ นของที่ถูกริ บ เนื้อหนังนั้นเป็ นของซาตาน ภายในตัวมันคือความอยากอันฟุ้งเฟ้อ
มันคิดเพียงเพือ่ ตัวมันเองเท่านั้น มันต้องการที่จะชื่นชมกับการชูใจและสาราญไปกับเวลาว่าง
เกลือกกลิ้งในความเกียจคร้านและการอยู่เฉย
และเมื่อได้ตอบสนองความต้องการของมันจนถึงจุดหนึ่งที่แน่นอนแล้ว ท้ายที่สุดเจ้าก็จะถูกมันกินจนหมด
กล่าวคือ หากเจ้าตอบสนองความต้องการของมันคราวนี้ คราวหน้ามันจะมาขอมากยิ่งขึ้น
มันมีความอยากอันฟุ้งเฟ้อและความต้องการใหม่ๆ ตลอดเวลา
และฉวยประโยชน์จากการตามใจเนื้อหนังของเจ้าเพื่อทาให้เจ้าเชิดชูมนั ยิ่งขึ้นไปอีกและใช้ชีวิตท่ามกลางการชูใ
จของมัน—และหากเจ้าเอาชนะมันไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะทาลายตัวเจ้าเอง
การที่เจ้าจะสามารถได้รับชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรื อไม่และบทอวสานขั้นสุดท้ายของเจ้าจะเป็ นอย่างไรนั้
น ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าดาเนินการกบฏของเจ้าต่อเนื้อหนังอย่างไร
พระเจ้าได้ทรงช่วยเจ้าให้รอดและทรงเลือกเจ้าและทรงลิขิตเจ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว
กระนั้นหากวันนี้เจ้าไม่เต็มใจที่จะทาให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย เจ้าไม่เต็มใจที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
เจ้าไม่เต็มใจที่จะกบฏต่อเนื้อหนังของเจ้าเองด้วยหัวใจที่รกั พระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว

ท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะทาลายตัวเจ้าเอง และด้วยเหตุน้ีจะต้องสู้ทนความเจ็บปวดสุดขีด
หากเจ้าตามใจเนื้อหนังตลอดเวลา ซาตานจะค่อยๆ กลืนเจ้าจนหมด และทิ้งเจ้าไว้โดยปราศจากชีวิต
หรื อสัมผัสแห่งพระวิญญาณ จนกระทัง่ วันนั้นมาถึงเมือ่ เจ้ามืดมิดภายในอย่างสิ้นเชิง
เมื่อเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิด เจ้าจะได้ถูกซาตานจองจา เจ้าจะไม่มีพระเจ้าในหัวใจของเจ้าอีกต่อไป และ ณ
เวลานั้นเจ้าจะปฏิเสธการทรงดารงอยู่ของพระเจ้าและทิ้งพระองค์ไป ด้วยเหตุน้ี
หากผูค้ นปรารถนาที่จะรักพระเจ้า พวกเขาจะต้องจ่ายราคาเป็ นความเจ็บปวดและสู้ทนความยากลาบาก
ไม่มีความจาเป็ นสาหรับความศรัทธาอย่างแรงกล้าและความยากลาบากภายนอก การอ่านมากขึ้น
และการวิ่งวุ่นดาเนินงานมากขึ้น แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาควรละวางสิ่งทั้งหลายภายในตัวพวกเขาลงไว้ก่อน ได้แก่ ความคิดอันฟุง้ เฟ้อทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหลาย และข้อพิจารณาทั้งหลาย มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลาย
และเจตนาทั้งหลายของพวกเขาเอง น้ าพระทัยพระเจ้าเป็ นเช่นนั้นเอง
ตัดตอนมาจาก “การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 496
การจัดการกับอุปนิสัยภายนอกของผูค้ นของพระเจ้านั้นเป็ นส่วนหนึ่งของพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น การจัดการกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ไม่ปกติภายนอกของผูค้ น
หรื อรู ปแบบการใช้ชีวิตและนิสัยใจคอของพวกเขา วิถีทางทั้งหลายและขนบธรรมเนียมทั้งหลายของพวกเขา
รวมทั้งการปฏิบตั ิภายนอกทั้งหลายของพวกเขาและความศรัทธาแรงกล้าของพวกเขา
แต่เมื่อพระองค์ทรงขอให้ผูค้ นนาความจริงไปปฏิบตั ิและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขา
สิ่งที่ได้รับการจัดการเป็ นหลักก็คือเจตนารมณ์ท้งั หลายและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายภายในตัวพวกเขา
แค่การจัดการกับอุปนิสัยภายนอกของเจ้านั้นไม่ยาก มันก็เหมือนกับการขอให้เจ้าไม่กินสิ่งทั้งหลายที่เจ้ารัก
ซึ่งเป็ นเรื่ องง่าย อย่างไรก็ดี สิ่งซึ่งพาดพิงถึงมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายภายในตัวเจ้านั้นไม่งา่ ยที่จะปล่อยวาง
มันจาเป็ นที่ผคู้ นต้องกบฏต่อเนื้อหนัง และจ่ายราคา และทนทุกข์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
มันเป็ นเช่นนี้โดยเฉพาะกับเจตนาทั้งหลายของผูค้ น ตั้งแต่ที่ผคู้ นเริ่ มเชื่อในพระเจ้า
พวกเขาก็ได้เก็บงาเจตนาทั้งหลายที่ไม่ถกู ต้องเอาไว้มากมาย เมื่อเจ้าไม่นาความจริงไปปฏิบตั ิ
เจ้ารู ้สึกว่าเจตนาทั้งหมดของเจ้านั้นถูกต้อง แต่เมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้า
เจ้าจะเห็นว่ามีเจตนาทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องมากมายภายในตัวเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เมื่อพระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
พระองค์ทรงทาให้พวกเขาตระหนักว่ามีมโนคติอนั หลงผิดมากมายภายในตัวพวกเขาที่กาลังปิ ดกั้นความรู ้เรื่ องพ
ระเจ้าของพวกเขา เมื่อเจ้าตระหนักว่าเจตนาทั้งหลายของเจ้านั้นผิด
หากเจ้าสามารถหยุดการปฏิบตั ิตามมโนคติอนั หลงผิดและเจตนาทั้งหลายของเจ้า
และสามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า และตั้งมัน่ ในตาแหน่งของเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้า
นี่พิสูจน์ว่าเจ้าได้กบฏต่อเนื้อหนังแล้ว เมื่อเจ้ากบฏต่อเนื้อหนัง จะมีการสู้รบภายในตัวเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซาตานจะพยายามทาให้ผูค้ นติดตามมัน
จะพยายามทาให้พวกเขาติดตามมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของเนื้อหนังและค้าจุนผลประโยชน์ท้งั หลายของเนื้
อหนัง—แต่พระวจนะของพระเจ้าจะให้ความรู ้แจ้งและให้ความกระจ่างแก่ผคู้ นภายใน และ ณ
เวลานี้ก็ข้ นึ อยู่กบั เจ้าแล้วว่าเจ้าจะติดตามพระเจ้าหรื อติดตามซาตาน
พระเจ้าทรงขอให้ผคู้ นนาความจริงไปปฏิบตั ิเพื่อจัดการกับสิ่งทัง้ หลายภายในตัวพวกเขาเป็ นหลัก
เพื่อจัดการกับความคิดทั้งหลายและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของพวกเขาที่ไม่ได้ดงั พระทัยของพระเจ้า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสัมผัสผูค้ นในหัวใจของพวกเขาและทรงให้ความรู ้แจ้งและให้ความกระจ่างแก่พวกเขา
ดังนั้นเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือการสู้รบ กล่าวคือ ทุกครั้งที่ผคู้ นนาความจริงไปปฏิบตั ิ
หรื อนาความรักพระเจ้าไปปฏิบตั ิ จะมีการสู้รบที่ยิ่งใหญ่

และแม้ว่าทุกคนจะดูเหมือนสบายดีดว้ ยเนื้อหนังของพวกเขา แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว
ในส่วนลึกของหัวใจของพวกเขาการสู้รบระหว่างชีวิตและความตายจะดาเนินต่อไป—
และหลังจากการสู้รบอันหนักหน่วงนี้ หลังจากการตรึ กตรองในปริ มาณที่มากมายมหาศาลแล้วเท่านั้น
จึงจะสามารถตัดสินการมีชยั ชนะหรื อการพ่ายแพ้ได้ คนเราไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรื อร้องไห้ดี
เพราะเจตนามากภายในผูค้ นนั้นผิด
หรื อไม่ก็เพราะส่วนมากของพระราชกิจของพระเจ้านั้นไม่ลงรอยกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของพวกเขา
เมื่อผูค้ นนาความจริงไปปฏิบตั ิ การสู้รบที่ยงิ่ ใหญ่จึงเกิดเบื้องหลังฉาก เมื่อนาความจริงนี้ไปปฏิบตั ิแล้ว
เบื้องหลังฉาก
ผูค้ นจะได้หลัง่ น้ าตาแห่งความเศร้านับไม่ถว้ นก่อนที่ทา้ ยที่สุดพวกเขาจะได้ตดั สินใจที่จะทาให้พระเจ้าทรงพึงพ
อพระทัย เป็ นเพราะการสูร้ บครั้งนี้นี่เองที่ผคู้ นทนกับความทุกข์และกระบวนการถลุง นี่คือความทุกข์ที่แท้จริ ง
เมื่อการสู้รบนั้นมาถึงเจ้า หากเจ้าสามารถยืนในฝ่ ายของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
เจ้าจะสามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้ ในขณะที่ปฏิบตั ิความจริ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คนเราจะทนทุกข์ภายใน หากเมื่อผูค้ นนาความจริงไปปฏิบตั ิ
ทุกสิ่งทุกอย่างภายในพวกเขานั้นถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็คงจะไม่จาเป็ นต้องให้พระเจ้าทรงทาให้มีความเพียบพร้อม และคงจะไม่มีการสู้รบ
และพวกเขาคงจะไม่ทนทุกข์ เป็ นเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างภายในตัวผูค้ นที่ไม่เหมาะจะให้พระเจ้าทรงใช้งาน
และเพราะมีอุปนิสัยอันเป็ นกบฏส่วนมากของเนื้อหนังนัน่ เอง
ผูค้ นจึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้บทเรี ยนของการเป็ นกบฏต่อเนื้อหนังอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรี ยกว่าความทุกข์ซ่ึงพระองค์ได้ทรงขอให้มนุษย์กา้ วผ่านไปกับพระองค์
เมื่อเจ้าเผชิญกับความยากลาบากทั้งหลาย จงเร่ งรี บแล้วอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “โอ พระเจ้า!
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะทาให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะสู้ทนความยากลาบากขั้นสุดท้ายเพื่อทาให้พระทัยของพระองค์พึงพอพระทัย
และไม่ว่าข้าพระองค์จะเผชิญกับความล้มเหลวทั้งหลายที่ใหญ่หลวงเพียงใดก็ตาม
ข้าพระองค์จะยังคงต้องทาให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย แม้ว่าข้าพระองค์จาต้องละวางทั้งชีวิตของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ก็จะยังคงต้องทาให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย!” ด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่น้ี เมือ่ เจ้าอธิษฐานดังนั้น
เจ้าจะสามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของเจ้าได้ แต่ละครั้งที่พวกเขานาความจริงไปปฏิบตั ิ
แต่ละครั้งที่พวกเขาก้าวผ่านกระบวนการถลุง แต่ละครั้งที่พวกเขาถูกทดสอบ
และแต่ละครั้งที่พระราชกิจของพระเจ้ามาถึงพวกเขา ผูค้ นต้องสู้ทนความเจ็บปวดสุดขีด
ทั้งหมดนี้เป็ นการทดสอบสาหรับผูค้ น และดังนั้นภายในตัวพวกเขาทั้งหมดจึงมีการสู้รบ

นี่คือราคาจริงที่พวกเขาจ่าย
การอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นและการวิง่ วุ่นดาเนินงานมากขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของราคานั้น
มันคือสิ่งผูค้ นควรที่จะทา มันคือหน้าที่ของพวกเขา และความรับผิดชอบที่พวกเขาควรทาให้สาเร็จลุล่วง
แต่ผคู้ นต้องละวางสิ่งที่อยู่ภายในตัวพวกเขาซึ่งจาเป็ นต้องถูกละวาง หากเจ้าไม่ทา
เช่นนั้นแล้วไม่สาคัญว่าความทุกข์ภายนอกของเจ้าจะใหญ่หลวงเพียงใด
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะยุ่งกับการทางานหลายอย่างมากเพียงใด ทั้งหมดจะสูญเปล่า! กล่าวคือ
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายภายในตัวเจ้าเท่านั้นที่สามารถกาหนดพิจารณาว่าความยากลาบากภายนอกของเจ้านั้นมี
ค่าหรื อไม่ เมื่ออุปนิสัยภายในของเจ้าได้เปลี่ยนไปและเจ้าได้นาความจริงไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วความทุกข์ภายนอกทั้งหมดของเจ้าจะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยภายในของเจ้า
เช่นนั้นแล้วไม่สาคัญว่าเจ้าจะสู้ทนความทุกข์มากมายเพียงใดหรื อเจ้าจะวิ่งวุ่นทางานกับเรื่องภายนอกมากเพียงใ
ด จะไม่มีการรับรองจากพระเจ้า—และความยากลาบากที่ไม่ได้รับการยืนยันจากพระเจ้าก็จะสูญเปล่า ด้วยเหตุน้ี
การที่ราคาที่เจ้าได้จ่ายไปแล้วจะได้รับการรับรองจากพระเจ้าหรื อไม่น้ นั
จะกาหนดพิจารณาจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าหรื อไม่
และจากการที่ว่าเจ้านาความจริ งไปปฏิบตั ิและกบฏต่อเจตนาทั้งหลายและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของเจ้าเองเ
พื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยจากน้ าพระทัยพระเจ้า ความรู ้เรื่ องพระเจ้า
และความจงรักภักดีต่อพระเจ้าหรื อไม่ ไม่สาคัญว่าเจ้าจะวิ่งวุ่นดาเนินงานมากมายเพียงใด
หากเจ้าไม่เคยรู ้จกั ที่จะกบฏต่อเจตนาทั้งหลายของเจ้าเอง
แต่เพียงแค่แสวงหาการกระทาทั้งหลายและความศรัทธาแรงกล้าภายนอกเท่านั้น และไม่เคยให้ความสนใจใดๆ
ต่อชีวิตของเจ้า เช่นนั้นแล้วความยากลาบากของเจ้าก็จะสูญเปล่า หากในสภาพแวดล้อมบางอย่าง
เจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าต้องการพูด แต่ภายในแล้วเจ้ารู ้สึกว่าการพูดมันออกมานั้นไม่ถูกต้อง
รู ้สึกว่าการพูดมันออกมานั้นไม่เป็ นประโยชน์ต่อบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้าและอาจทาให้พวกเขาเจ็บปวดได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่พูดมันออกมา โดยเลือกที่จะเจ็บปวดอยู่ภายใน
เพราะคาพูดเหล่านี้ไร้ความสามารถที่จะสนองน้ าพระทัยพระเจ้าได้ ณ เวลานี้ จะมีการสู้รบภายในตัวเจ้า
แต่เจ้าจะเต็มใจที่จะทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดและละวางสิ่งซึ่งเจ้ารัก
เจ้าจะเต็มใจสู้ทนความยากลาบากนี้เพื่อทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย
และแม้ว่าเจ้าจะทนทุกข์กบั ความเจ็บภายใน เจ้าจะไม่ตามใจเนื้อหนัง และพระทัยของพระเจ้าจะได้พึงพอพระทัย
และดังนั้นเจ้าจะได้รับการปลอบใจอยูภ่ ายในด้วยเช่นกัน นี่คือการจ่ายราคาอย่างแท้จริง
และคือราคาที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา หากเจ้าปฏิบตั ิในหนทางนี้ พระเจ้าจะทรงอานวยพรเจ้าอย่างแน่นอน

หากเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์การนี้ได้ เช่นนั้นแล้ว ไม่สาคัญว่าเจ้าจะเข้าใจมากเพียงใด
หรื อเจ้าจะสามารถพูดได้ดีเพียงใด ทั้งหมดนั้นจะไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย! หากบนถนนไปสู่การรักพระเจ้า
เจ้าสามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของพระเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงสูร้ บกับซาตาน และเจ้าไม่หวนกลับไปหาซาตาน
เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะได้บรรลุการรักพระเจ้า และเจ้าจะได้ต้งั มัน่ ในคาพยานของเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 497
ในทุกๆ ขั้นตอนของพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาภายในผูค้ นนั้น
ภายนอกแล้วดูเหมือนว่าจะเป็ นการปฏิสัมพันธ์ท้งั หลายระหว่างผูค้ น
ราวกับว่ากาเนิดมาจากการจัดการเตรี ยมการของมนุษย์หรือจากการแทรกแซงของมนุษย์ แต่หลังฉากนั้น ทุกๆ
ขั้นตอนของพระราชกิจ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น คือเดิมพันที่ซาตานได้วางไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และพึงต้องให้ผคู้ นตั้งมัน่ ในคาพยานของพวกเขาต่อพระเจ้า เพื่อเป็ นตัวอย่าง จงดูเมื่อโยบถูกทดสอบ กล่าวคือ
หลังฉากนั้น ซาตานกาลังวางเดิมพันกับพระเจ้า
และสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับโยบนั้นคือความประพฤติของพวกมนุษย์และการแทรกแซงของพวกมนุษย์ เบื้องหลังทุกๆ
ขั้นตอนของพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาในตัวพวกเจ้าคือเดิมพันของซาตานกับพระเจ้า—
เบื้องหลังมันทั้งหมดคือการสู้รบ ตัวอย่างเช่น หากเจ้ามีอคติต่อบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า
เจ้าจะมีคาพูดที่เจ้าต้องการพูด—คาพูดซึ่งเจ้ารูส้ ึกว่าอาจเป็ นที่ไม่พอพระทัยต่อพระเจ้า—
แต่หากเจ้าไม่พูดคาพูดเหล่านั้น เจ้าจะรู ้สึกถึงความกระอักกระอ่วนภายใน และ ณ ชัว่ ขณะนี้
การสู้รบจะเริ่ มขึ้นภายในตัวเจ้า กล่าวคือ “ฉันจะพูดหรือไม่พูดดี” นี่คือการสู้รบ ด้วยเหตุน้ี
ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเผชิญมีการสู้รบอย่างหนึ่ง และเมื่อมีการสูร้ บภายในตัวเจ้า
เนื่องเพราะความร่ วมมือจริ งและความทุกข์จริงของเจ้า พระเจ้าจึงทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้า ท้ายที่สุด
เจ้าจะสามารถละวางเรื่ องนั้นลงได้ภายในตัวของเจ้าและโทสะก็ดบั ไปตามธรรมชาติ
เช่นนั้นคือผลจากความร่ วมมือของเจ้ากับพระเจ้า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผคู้ นทาพึงกาหนดให้พวกเขาต้องจ่ายราคาหนึ่งในความพยายามทั้งหลายของพวกเขา
หากปราศจากความยากลาบากจริ ง พวกเขาจะไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
พวกเขาไม่แม้กระทัง่ มาใกล้เคียงกับการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยเลย
และพวกเขาก็แค่พ่นคาขวัญที่ว่างเปล่าทั้งหลายเท่านั้น!
คาขวัญที่ว่างเปล่าเหล่านี้จะสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้หรื อ?
เมื่อพระเจ้าและซาตานทาการสู้รบในอาณาจักรฝ่ ายจิตวิญญาณ เจ้าควรทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยอย่างไร
และเจ้าควรตั้งมัน่ ในคาพยานของเจ้าต่อพระองค์อย่างไร?
เจ้าควรรู ้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้าเป็ นการทดสอบที่ยงิ่ ใหญ่และเป็ นเวลาที่พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องให้เจ้าเป็
นคาพยาน แม้สิ่งเหล่านั้นอาจดูเหมือนว่าไม่สาคัญจากภายนอก
แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพวกมันแสดงให้เห็นว่าเจ้ารักพระเจ้าหรื อไม่ หากเจ้ารัก
เจ้าจะสามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของเจ้าต่อพระองค์ได้ และหากเจ้าไม่ได้นาการรักพระองค์ไปปฏิบตั ิ
นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าไม่ใช่ใครบางคนที่นาความจริ งไปปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นว่าเจ้าปราศจากความจริ ง

และปราศจากชีวิต แสดงให้เห็นว่าเจ้าคือแกลบ!
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผูค้ นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงจาเป็ นต้องให้พวกเขาตั้งมัน่ ในคาพยานของพวกเขาต่อพร
ะองค์ แม้ไม่มีอะไรที่สาคัญกาลังเกิดขึ้นกับเจ้า ณ ชัว่ ขณะนี้และเจ้าไม่ได้เป็ นคาพยานที่ยิ่งใหญ่
แต่ทุกรายละเอียดในชีวิตประจาวันของเจ้าก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคาพยานต่อพระเจ้า
หากเจ้าสามารถได้รับความเลื่อมใสจากบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า บรรดาสมาชิกครอบครัวของเจ้า และทุกๆ
คนรอบตัวเจ้า หากวันหนึ่ง บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อมาหา และเลื่อมใสทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา
และเห็นว่าทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกระทานั้นน่ามหัศจรรย์ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะได้เป็ นคาพยานแล้ว
แม้ว่าเจ้าไม่มีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและขีดความสามารถของเจ้านั้นต่า
แต่เจ้าจะสามารถทาให้พระองค์พึงพอพระทัยและใส่ใจน้ าพระทัยของพระองค์ได้โดยผ่านทางการทาให้มีความเ
พียบพร้อมโดยพระเจ้า
โดยแสดงให้ผอู้ ื่นเห็นว่าพระราชกิจยิง่ ใหญ่ใดที่พระองค์ได้ทรงทาไปในผูค้ นที่มีขีดความสามารถต่าที่สุด
เมื่อผูค้ นได้มารู ้จกั พระเจ้าและได้กลายเป็ นผูช้ นะทั้งหลายต่อหน้าซาตาน จงรักภักดีต่อพระเจ้าเป็ นอย่างมาก
เช่นนั้นแล้วก็ไม่มผี ใู้ ดมีความกล้ามากไปกว่าผูค้ นกลุ่มนี้ และนี่เป็ นคาพยานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
แม้ว่าเจ้าจะไร้ความสามารถในการทางานที่ยงิ่ ใหญ่ แต่เจ้าก็สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ คนอื่นๆ
ไม่สามารถละวางมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลายของพวกเขาลงได้ แต่เจ้าสามารถทาได้ คนอืน่ ๆ
ไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าในช่วงระหว่างประสบการณ์จริ งของพวกเขาได้
แต่เจ้าสามารถใช้วุฒิภาวะแท้จริ งและการกระทาทั้งหลายของเจ้าเพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้าและเป็ นคาพ
ยานที่กงั วานก้องต่อพระองค์ได้ นี่เท่านั้นที่ถือเป็ นการรักพระเจ้าอย่างแท้จริง
หากเจ้าไม่มีความสามารถในเรื่ องนี้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็ไม่ได้เป็ นคาพยานท่ามกลางบรรดาสมาชิกในครอบครัวของเจ้า ท่ามกลางบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า
หรื อต่อหน้าผูค้ นของโลก หากเจ้าไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อหน้าซาตานได้ ซาตานจะหัวเราะเยาะเจ้า
มันจะปฏิบตั ิกบั เจ้าอย่างตัวตลกตัวหนึ่ง อย่างของเล่นชิ้นหนึ่ง มันจะหลอกเจ้าและทาให้เจ้าเสียสติบ่อยๆ
ในอนาคต การทดสอบที่ยงิ่ ใหญ่ท้งั หลายอาจเกิดขึ้นกับเจ้า—แต่ในวันนี้ หากเจ้ารักพระเจ้าด้วยหัวใจแท้จริ ง
และหากเจ้าสามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของเจ้าและสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ไม่ว่าการทดสอบทั้งหล
ายข้างหน้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเจ้า เช่นนั้นแล้ว หัวใจของเจ้าจึงจะได้รบั การชูใจ
และเจ้าจะไม่เกรงกลัวไม่สาคัญว่าการทดสอบทั้งหลายที่เจ้าเผชิญในอนาคตจะยิ่งใหญ่เพียงใด
พวกเจ้าไม่สามารถเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
พวกเจ้าสามารถเพียงทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ในรู ปการณ์แวดล้อมของวันนี้เท่านั้น
พวกเจ้าไม่สามารถทางานที่ยงิ่ ใหญ่ใดๆ

และควรมุ่งความสนใจกับการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยโดยการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระองค์
ในชีวิตจริ ง และเป็ นคาพยานอันหนักแน่นและกังวานก้องซึ่งนาความอับอายมาสู่ซาตานแล้ว
แม้ว่าเนื้อหนังของเจ้าจะยังคงไม่พงึ พอใจและจะได้ทนทุกข์อยู่
เจ้าจะได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยและได้นาความอับอายมาสู่ซาตาน หากเจ้าปฏิบตั ิในหนทางนี้ตลอดเวลา
พระเจ้าจะทรงเปิ ดเส้นทางเบื้องหน้าเจ้า เมื่อวันหนึ่ง การทดสอบที่ยิ่งใหญ่มาถึง คนอืน่ ๆ จะล้มลง
แต่เจ้าจะยังคงสามารถตั้งมัน่ อยู่ได้ กล่าวคือ เพราะราคาที่เจ้าได้จ่ายไปแล้ว
พระเจ้าจะทรงปกป้องเจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถตั้งมัน่ ได้และไม่ลม้ ลง หากตามปกติแล้ว
เจ้าสามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ดว้ ยหัวใจที่รักพระองค์อย่างแท้จริง
เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าจะทรงปกป้องเจ้าในช่วงระหว่างการทดสอบทั้งหลายในอนาคตอย่างแน่นอน
แม้เจ้าจะโง่เขลาและมีวุฒิภาวะน้อยนิดและมีขีดความสามารถต่า พระเจ้าจะไม่ทรงเลือกที่รกั มักที่ชงั กับเจ้า
มันขึ้นอยูก่ บั ว่าเจตนาทั้งหลายของเจ้านั้นถูกต้องหรื อไม่ วันนี้ เจ้าสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
ซึ่งเจ้าใส่ใจต่อรายละเอียดที่เล็กที่สุด เจ้าทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ในทุกสรรพสิ่ง
เจ้ามีหัวใจที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เจ้ามอบหัวใจที่แท้จริ งของเจ้าแด่พระเจ้า
และแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าไม่สามารถเข้าใจได้
เจ้าก็สามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อแก้ไขเจตนาทั้งหลายของเจ้าให้ถูกต้องและแสวงหาน้ าพระทัยพร
ะเจ้า และเจ้าทาทุกสิ่งที่จาเป็ นเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
บางทีบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้าอาจจะทิ้งเจ้าไป แต่หัวใจของเจ้าจะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และเจ้าจะไม่ละโมบความยินดีของเนื้อหนัง หากเจ้าปฏิบตั ิในหนทางนี้ตลอดเวลา
เจ้าจะได้รับการปกป้องเมื่อการทดสอบที่ยงิ่ ใหญ่มาถึงเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 498
การทดสอบทั้งหลายมุง่ หมายไปที่สภาวะภายในอันใดในผูค้ น?
การทดสอบทั้งหลายนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่อุปนิสัยอันเป็ นกบฏในผูค้ นซึ่งไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
มีอะไรมากมายที่ไม่บริ สุทธิ์ภายในผูค้ น และอะไรมากมายที่หน้าซื่อใจคด
และดังนั้นพระเจ้าจึงทรงทาให้ผคู้ นได้รับการทดสอบทั้งหลายเพื่อที่จะชาระพวกเขาให้บริ สุทธิ์ แต่หากวันนี้
เจ้าสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ เช่นนั้นแล้ว
การทดสอบทั้งหลายในอนาคตก็จะเป็ นการมีความเพียบพร้อมสาหรับเจ้า หากวันนี้
เจ้าไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ เช่นนั้นแล้ว การทดสอบทั้งหลายในอนาคตจะทดลองเจ้า
เจ้าจะล้มลงโดยไม่ทนั รู ้ตวั และในเวลานั้นเจ้าจะไม่สามารถช่วยตัวเจ้าเองได้
เพราะเจ้าไม่สามารถตามพระราชกิจของพระเจ้าทันและไม่มีวุฒิภาวะที่แท้จริ ง และดังนั้น
หากเจ้าปรารถนาที่จะสามารถตั้งมัน่ ได้ในอนาคต เพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ดียงิ่ ขึ้น
และเพื่อติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด วันนี้เจ้าต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
เจ้าจะต้องทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยโดยการนาความจริ งไปปฏิบตั ิในทุกสรรพสิ่งและใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพ
ระองค์ หากเจ้าปฏิบตั ิในหนทางนี้ตลอดเวลา จะมีรากฐานภายในตัวเจ้า
และพระเจ้าจะทรงสร้างแรงบันดาลใจในหัวใจของเจ้าที่รักพระองค์ และพระองค์จะทรงมอบความเชื่อแก่เจ้า
วันหนึ่ง เมื่อการทดสอบอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าอย่างแท้จริง
เจ้าอาจทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดบางอย่างและรู ้สึกเสียใจถึงจุดหนึ่ง และทนทุกข์กบั ความเศร้าโศกที่บีบคั้น
ราวกับว่าเจ้าได้ตายไปแล้ว—แต่การรักพระเจ้าของเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง และจะยิ่งกลายเป็ นหยัง่ ลึกขึ้นไปอีก
เช่นนั้นคือพระพรของพระเจ้า
หากเจ้าสามารถยอมรับทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสและทรงกระทาในวันนี้ดว้ ยหัวใจแห่งการเชื่อฟัง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอน และดังนั้น
เจ้าจะเป็ นใครบางคนที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและได้รับพระสัญญาของพระองค์ หากในวันนี้
เจ้าไม่ปฏิบตั ิ เมื่อการทดสอบทั้งหลายเกิดขึ้นกับเจ้าในวันหนึ่ง เจ้าจะปราศจากความเชื่อหรื อหัวใจที่มีรัก
และในเวลานั้นการทดสอบนั้นจะกลายเป็ นการทดลอง
เจ้าจะถลาลงไปท่ามกลางการทดลองของซาตานและจะไม่มีหนทางที่จะหลบหนี วันนี้
เจ้าอาจสามารถตั้งมัน่ อยู่ได้เมื่อการทดสอบเล็กๆ เกิดขึ้นกับเจ้า
แต่ไม่จาเป็ นว่าเจ้าจะสามารถตั้งมัน่ อยู่ได้เมื่อการทดสอบใหญ่เกิดขึ้นกับเจ้าวันหนึ่ง
บางคนนั้นอวดดีและคิดว่าพวกเขาใกล้จะมีความเพียบพร้อมแล้ว หากเจ้าไม่ไปให้ลึกกว่านั้นในช่วงเวลาเช่นนั้น
และยังคงพึงพอใจ เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะตกอยู่ในอันตราย วันนี้

พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจของการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ และทุกอย่างดูเหมือนว่าเรี ยบร้อยดี
แต่เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเจ้า เจ้าจะค้นพบว่าเจ้าขาดพร่ องเกินไป
เพราะวุฒิภาวะของเจ้านั้นน้อยเกินไปและเจ้าไม่สามารถสู้ทนการทดสอบที่ยงิ่ ใหญ่ท้งั หลายได้
หากเจ้ายังคงเป็ นเหมือนที่เจ้าเป็ นและอยู่ในสภาวะแห่งความเฉื่อย เช่นนั้นแล้ว เมื่อการทดสอบทั้งหลายมาถึง
เจ้าจะล้ม พวกเจ้าควรหมัน่ ดูว่าวุฒิภาวะของพวกเจ้านั้นน้อยเพียงใด ในหนทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะก้าวหน้าได้
หากมีเพียงในช่วงระหว่างการทดสอบทั้งหลายเท่านั้นที่เจ้าจะมองเห็นว่าวุฒิภาวะของเจ้านั้นน้อยยิ่งนัก
เห็นว่าพลังจิตของเจ้าอ่อนกาลังยิ่งนัก เห็นว่าภายในตัวเจ้าที่เป็ นจริ งนั้นเล็กน้อยเกินไป
และเห็นว่าเจ้าไม่ดีพอสาหรับน้ าพระทัยพระเจ้า—หากเจ้าตระหนักในสิ่งเหล่านี้เฉพาะตอนนั้นเท่านั้น
มันก็จะสายเกินไป
หากเจ้าไม่รู้พระอุปนิสยั ของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะล้มลงระหว่างการทดสอบทั้งหลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะเจ้าไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมอย่างไร
พระเจ้าทรงทาให้พวกเขามีความเพียบพร้อมด้วยวิธีการใด
และเมื่อการทดสอบทั้งหลายของพระเจ้าจะมาถึงเจ้าและการทดสอบเหล่านั้นไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทัง้
หลายของเจ้า เจ้าจะไม่สามารถตั้งมัน่ ได้
ความรักที่แท้จริ งของพระเจ้าคือพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
และเมื่อพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้ถูกแสดงแก่ผคู้ น การนี้จะนาสิ่งใดมาสู่เนื้อหนังของเจ้า?
เมื่อพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าถูกแสดงแก่ผคู้ น
เนื้อหนังของพวกเขาจะทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดมากมายอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
หากเจ้าไม่ทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดนี้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
อีกทั้งเจ้าจะไม่สามารถอุทิศความรักที่แท้จริ งแด่พระเจ้าได้ หากพระเจ้าทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
พระองค์จะทรงแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์แก่เจ้าอย่างแน่นอน
นับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้างจนกระทัง่ ถึงวันนี้
พระเจ้าไม่เคยทรงแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ต่อมนุษย์—
แต่ในช่วงระหว่างยุคสุดท้ายพระองค์ทรงเปิ ดเผยมันต่อผูค้ นกลุ่มนี้ผซู้ ่งึ พระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้ท
รงคัดเลือกไว้แล้ว และโดยการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อม พระองค์ทรงเผยให้เห็นพระอุปนิสัยของพระองค์
ซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้ทาให้ผคู้ นกลุ่มหนึ่งครบบริ บูรณ์ เช่นนั้นคือความรักที่แท้จริ งของพระองค์ต่อผูค้ น
การได้รับประสบการณ์กบั ความรักที่แท้จริ งของพระเจ้าพึงประสงค์ให้ผคู้ นสู้ทนความเจ็บปวดสุดขีด
และจ่ายราคาสูง

หลังจากการนี้เท่านั้นพวกเขาจึงจะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าและสามารถถวายความรักที่แท้จริ งของพวกเข
ากลับคืนแด่พระเจ้าได้ และเมื่อนั้นเท่านั้นพระทัยของพระเจ้าจึงจะพึงพอพระทัย
หากผูค้ นปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และหากพวกเขาปรารถนาที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
และถวายความรักที่แท้จริ งของพวกเขาแด่พระเจ้าอย่างครบถ้วน เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจะต้องได้รับประสบการณ์กบั ความทุกข์มากมายและความทรมานหลายอย่างจากรู ปการณ์แวดล้อมทั้งห
ลายของพวกเขา เพื่อทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดที่เลวร้ายกว่าความตาย
ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะถูกบีบให้ถวายหัวใจที่แท้จริ งของพวกเขากลับคืนแด่พระเจ้า
การที่ใครบางคนรักพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่น้ นั จะถูกเปิ ดเผยในช่วงระหว่างความยากลาบากและกระบวนกา
รถลุง พระเจ้าทรงชาระความรักของผูค้ นให้บริ สุทธิ์
และการนี้สัมฤทธิ์ได้ท่ามกลางความยากลาบากและกระบวนการถลุงเท่านั้นด้วยเช่นกัน
ตัดตอนมาจาก “การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เนื้อแท้ของการเชื่อของผูค้ นส่วนใหญ่ในพระเจ้าคือความเชื่อมัน่ ทางศาสนา กล่าวคือ
พวกเขาไม่สามารถรักพระเจ้าได้และสามารถเพียงติดตามพระเจ้าดุจหุ่นยนต์ตวั หนึ่งได้เท่านั้น
ไร้ความสามารถที่จะโหยหาในพระเจ้าหรื อชื่นชมบูชาพระองค์ได้ พวกเขาแค่ติดตามพระองค์อย่างเงียบๆ
ผูค้ นจานวนมากเชื่อในพระเจ้า แต่มีน้อยคนทีร่ ักพระเจ้า พวกเขาเพียง “เคารพ”
พระเจ้าเท่านั้นเพราะพวกเขากลัวมหันตภัย หรื อไม่พวกเขาก็ “เลื่อมใส”
พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอยูส่ ูงและมีพระอิทธิฤทธิ์ —แต่ในความเคารพและการเลื่อมใสของพวกเขานั้น
ไม่มีความรักหรือการโหยหาที่แท้จริ ง
ในประสบการณ์ท้งั หลายของพวกเขานั้นพวกเขาแสวงหาข้อปลีกย่อยของความจริ ง
หรื อไม่ก็ความล้าลึกทั้งหลายซึ่งไม่มนี ัยสาคัญ ผูค้ นส่วนใหญ่แค่ติดตาม ควานหาพระพรในภาวะลาบากยากเย็น
พวกเขาไม่แสวงหาความจริง อีกทั้งพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริ งเพื่อที่จะรับพระพรของพระเจ้าไว้
ชีวิตแห่งการเชื่อของผูค้ นทั้งหมดในพระเจ้านั้นไร้ความหมาย นัน่ ปราศจากคุณค่า
และในการเชื่อนั้นมีการคานึงถึงและการไล่ตามเสาะหาทั้งหลายที่เป็ นส่วนตัวของพวกเขาอยู่
พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะรักพระเจ้า แต่เพื่อประโยชน์ของการได้รับการอวยพร
ผูค้ นจานวนมากปฏิบตั ิไปตามที่พวกเขายินดี
พวกเขาทาอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการและไม่เคยคานึงถึงผลประโยชน์ท้งั หลายของพระเจ้า
หรื อว่าสิ่งที่พวกเขาทานั้นสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่เลย
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สามารถแม้กระทัง่ สัมฤทธิ์ความเชื่อที่แท้จริ ง นับประสาอะไรกับความรักที่มตี ่อพระเจ้า
เนื้อแท้ของพระเจ้ามิใช่มีไว้เพียงเพื่อให้มนุษย์เชื่อ ยิง่ ไปกว่านั้น นั่นมีไว้เพื่อให้มนุษย์รัก
แต่หลายคนในบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าไม่สามารถที่จะค้นพบ “ความลับ” นี้ ผูค้ นไม่กล้าที่จะรักพระเจ้า
อีกทั้งพวกเขาไม่ลองพยายามที่จะรักพระองค์
พวกเขาไม่เคยได้คน้ พบว่ามีมากมายนักเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งควรค่าที่จะรัก
พวกเขาไม่เคยได้คน้ พบว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่งึ ทรงรักมนุษย์
และว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่ึงทรงสถิตอยู่เพื่อให้มนุษย์รัก
ความน่ารักชื่นชมของพระเจ้าแสดงออกในพระราชกิจของพระองค์
เฉพาะเมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์แล้วเท่านั้น
ผูค้ นจึงสามารถค้นพบความน่ารักชื่นชมของพระองค์ ด้วยประสบการณ์จากการลงมือทาจริงของพวกเขาเท่านั้น
พวกเขาจึงสามารถซาบซึ้งในความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า
และไม่มีใครเลยที่สามารถค้นพบความน่ารักชืน่ ชมของพระเจ้าได้หากปราศจากการสังเกตการนั้นในชีวิตจริง

มีมากมายนักเกี่ยวกับพระเจ้าที่ให้รัก แต่หากปราศจากการเข้าเชื่อมความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างลงมือทาจริ ง
ผูค้ นย่อมไม่สามารถที่จะค้นพบมันได้ กล่าวคือ หากพระเจ้าไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ผูค้ นคงจะไม่สามารถเข้าเชื่อมความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างลงมือทาจริ งได้
และหากพวกเขาไร้สามารถที่จะเข้าเชื่อมความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างลงมือทาจริ ง
พวกเขายังคงจะไม่สามารถได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์ได้เช่นกัน —
และดังนั้นความรักของพวกเขาสาหรับพระเจ้าคงจะด่างพร้อยไปด้วยความเท็จและจินตนาการอันมากมาย
ความรักสาหรับพระเจ้าบนสวรรค์ไม่เป็ นจริ งเหมือนความรักสาหรับพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
ด้วยเหตุที่ความรู ้ของผูค้ นเกี่ยวกับพระเจ้าบนสวรรค์ถูกสร้างขึ้นบนการจินตนาการทั้งหลายของพวกเขา
แทนที่จะเป็ นบนสิ่งซึ่งพวกเขาได้เห็นกับตาของตัวเองและสิ่งซึ่งพวกเขาได้รับประสบการณ์ดว้ ยตนเองโดยเฉพา
ะ เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก
ผูค้ นสามารถมองดูกิจการที่พระองค์ทรงทาจริงและความน่ารักชื่นชมของพระองค์
และพวกเขาสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นพระอุปนิสัยปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็ นจริงกว่าความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าบนสวรรค์นับหลายพันเท่า
ไม่ว่าผูค้ นจะรักพระเจ้าบนสวรรค์มากเพียงใดก็ตาม ไม่มอี ะไรเป็ นจริงเกี่ยวกับความรักนี้
และนั่นเต็มไปด้วยแนวคิดทั้งหลายแบบมนุษย์
ไม่สาคัญว่าความรักของพวกเขาสาหรับพระเจ้าบนแผ่นดินโลกจะน้อยนิดเพียงใด ความรักนี้ก็ยงั คงเป็ นจริง
ต่อให้มีความรักนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันยังคงมีความจริงแท้
พระเจ้าทรงทาให้ผูค้ นรู ้จกั พระองค์โดยผ่านทางพระราชกิจที่เป็ นจริ ง
และพระองค์ทรงได้รับความรักของพวกเขาโดยผ่านทางความรู ้น้ีเอง นัน่ ก็เหมือนกับเปโตรตรงที่ว่า
หากเขาไม่ได้ใช้ชีวิตกับพระเยซู คงจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับเขาที่จะชื่นชมบูชาพระเยซู ดังนั้น
ความจงรักภักดีของเขาที่มีต่อพระเยซูก็ถูกสร้างขึ้นบนการเข้าเชื่อมความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซูดว้ ยเช่นกัน
เพื่อที่จะทาให้มนุษย์รักพระองค์ พระเจ้าจึงได้เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์และทรงดาเนินพระชนม์ชีพร่ วมกับมนุษย์
และทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาให้มนุษย์เห็นและได้รับประสบการณ์ก็คือความเป็ นจริงของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าจะดาเนินชีวิตภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงใช้ความเป็ นจริ งและการกาเนิดขึ้นของข้อเท็จจริ งทั้งหลายเพื่อทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อม
พระวจนะของพระเจ้าทาให้ส่วนหนึ่งของการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมของพระองค์น้ นั ลุล่วง
และนี่คือพระราชกิจแห่งการทรงนาและการเปิ ดหนทาง กล่าวคือ
ในพระวจนะของพระเจ้านั้นเจ้าจะต้องค้นหาเส้นทางของการฝึ กฝนปฏิบตั ิและความรู ้เกี่ยวกับนิมิตทั้งหลายให้ไ
ด้ โดยการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ มนุษย์จะมีเส้นทางและนิมิตทั้งหลายในการฝึ กฝนปฏิบตั ิแบบลงมือจริ งของเขา
และเขาจะสามารถได้รับความรู ้แจ้งโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
เขาจะสามารถเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาจากพระเจ้าและสามารถหยัง่ รู ้ได้อย่างมาก ภายหลังจากที่เข้าใจแล้ว
มนุษย์จะต้องเข้าสู่ความเป็ นจริงนี้ทนั ทีและจะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยในชีวิ
ตจริ งของเขา พระเจ้าจะทรงนาเจ้าในทุกสรรพสิ่งและจะทรงมอบเส้นทางของการฝึ กฝนปฏิบตั ิให้เจ้า
และทรงทาให้เจ้ารู ้สึกว่าพระองค์ทรงน่ารักชื่นชมเป็ นพิเศษ
และทรงยอมให้เจ้าเห็นว่าทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าในตัวเจ้ามีเจตนาที่จะทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อ
ม หากเจ้าปรารถนาที่จะเห็นความรักของพระเจ้า
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์กบั ความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะต้องไปให้ลึกเข้าไปในความเป็ นจริง
เจ้าจะต้องไปให้ลึกเข้าไปในชีวิตจริ งและเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงทาคือความรักและความรอด
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระองค์ทรงทาคือการทาให้ผคู้ นสามารถทิง้ สิ่งซึ่งไม่สะอาดไว้ขา้ งหลัง
และเพื่อที่จะถลุงสิ่งทั้งหลายภายในมนุษย์ซ่งึ ไร้ความสามารถที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อจัดเตรี ยมให้มนุษย์
พระองค์ทรงจัดการเตรียมการรู ปการณ์แวดล้อมทั้งหลายของชีวิตจริ งเพื่อให้ผคู้ นได้รับประสบการณ์
และหากผูค้ นกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าให้มาก
เช่นนั้นแล้วเมื่อพวกเขานาพระวจนะไปฝึ กฝนปฏิบตั ิจริงๆ
พวกเขาย่อมสามารถแก้ไขความลาบากยากเย็นทั้งหมดในชีวิตของพวกเขาได้โดยพระวจนะมากมายของพระเจ้า
กล่าวคือ เจ้าต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะไปให้ลึกเข้าไปในความเป็ นจริ ง
หากเจ้าไม่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าและปราศจากพระราชกิจของพระเจ้าแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะไม่มีเส้นทางในชีวิตจริ ง หากเจ้าไม่เคยกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะประหลาดใจสับสนเมื่อบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้ารู ้เพียงว่าเจ้าควรรักพระเจ้า
แต่เจ้าไม่สามารถแยกแยะอันใดได้และไม่มีเส้นทางของการฝึ กฝนปฏิบตั ิ เจ้าปนเปยุ่งเหยิงและสับสนงุนงง
และบางครั้งเจ้าถึงกับเชื่อว่าด้วยการสนองความต้องการของเนื้อหนัง เจ้ากาลังทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย—

ทั้งหมดนี้คือผลที่ตามมาของการไม่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า กล่าวคือ
หากเจ้าปราศจากความช่วยเหลือของพระวจนะของพระเจ้าและเพียงคลาสะเปะสะปะไปภายในความเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วโดยพื้นฐานแล้วเจ้าก็ย่อมไม่สามารถที่จะค้นหาเส้นทางของการฝึ กฝนปฏิบตั ิได้
ผูค้ นเช่นนี้ก็แค่ไม่เข้าใจว่าการเชื่อในพระเจ้าหมายถึงอะไร
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะเข้าใจว่าการรักพระเจ้าหมายถึงอะไร หากเจ้าอธิษฐานบ่อยครั้ง และท่องสารวจ
และแสวงหาโดยใช้ความรู ้แจ้งและการทรงนาของพระวจนะของพระเจ้า
และโดยผ่านทางการนี้เจ้าค้นพบสิ่งซึ่งเจ้าควรที่จะนาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
พบเจอโอกาสทั้งหลายสาหรับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ร่ วมมือกับพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
และไม่ปนเปยุ่งเหยิงและสับสนงุนงง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะมีเส้นทางในชีวิตจริ ง
และจะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยอย่างแท้จริ ง เมื่อเจ้าได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยแล้ว
ภายในตัวเจ้าจะมีการทรงนาของพระเจ้า และเจ้าจะได้รับการอวยพรเป็ นพิเศษโดยพระเจ้า
ซึ่งจะทาให้เจ้ามีสานึกรับรู ้แห่งความชื่นชมยินดี กล่าวคือ
เจ้าจะรู ้สึกเป็ นเกียรติเป็ นพิเศษว่าเจ้าได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยแล้ว เจ้าจะรู ้สึกสุกใสภายในเป็ นพิเศษ
และในหัวใจของเจ้านั้นเจ้าจะเข้าใจชัดเจนและมีสันติสุข
มโนธรรมของเจ้าจะได้รับการชูใจและเป็ นอิสระจากข้อกล่าวหาทั้งหลาย
และเจ้าจะรู ้สึกยินดีภายในเมื่อเจ้าได้เห็นบรรดาพี่นอ้ งชายหญิงของเจ้า
นี่คือความหมายของการชื่นชมความรักของพระเจ้า และนี่เท่านั้นเป็ นการชื่นชมพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ความชื่นชมยินดีของผูค้ นกับความรักของพระเจ้านั้นบรรลุได้โดยผ่านทางประสบการณ์ กล่าวคือ
โดยการได้รับประสบการณ์กบั ความยากลาบาก และการได้รับประสบการณ์กบั การนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
พวกเขาได้รับพระพรของพระเจ้า หากเจ้าเพียงพูดว่าพระเจ้าทรงรักเจ้าจริ งๆ
ว่าพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาแพงอย่างแท้จริ งเพื่อประโยชน์ของผูค้ น
ว่าพระองค์ได้ตรัสพระวจนะไปมากมายอย่างอดทนและอย่างใจดีมีเมตตาและทรงช่วยผูค้ นให้รอดเสมอมา
ถ้อยคาของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะเหล่านี้ก็เป็ นเพียงด้านหนึ่งของความชื่นชมยิน ดีในพระเจ้าเท่านั้น ทว่า
ความชื่นชมยินดีอนั ยิง่ ใหญ่กว่า—ความชื่นชมยินดีที่เป็ นจริง—ก็คือ
เมื่อผูค้ นนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิในชีวิตจริ งของพวกเขา
ซึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเขามีสนั ติสุขและมีความชัดเจนในหัวใจของพวกเขา
พวกเขารู ้สึกได้รับการขับเคลื่อนอย่างใหญ่หลวงภายใน และรูส้ ึกว่าพระเจ้าทรงควรค่าที่จะรักที่สุด
เจ้าจะรู ้สึกว่าราคาที่เจ้าได้จ่ายไปนั้นยิ่งกว่ายุติธรรมเสียอีก เมื่อเจ้าได้พยายามจ่ายราคาแพงไปแล้ว
เจ้าจะสุกใสภายในเป็ นพิเศษ กล่าวคือ เจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้ากาลังชื่นชมความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง

และเจ้าจะเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจแห่งความรอดในผูค้ น
ว่ากระบวนการถลุงผูค้ นของพระองค์หมายที่จะชาระพวกเขาให้บริ สุทธิ์
และว่าพระเจ้าทรงทดสอบผูค้ นเพื่อที่จะทดสอบว่าพวกเขารักพระองค์อย่างแท้จริ งหรื อไม่
หากเจ้านาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิในหนทางนี้เสมอ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะค่อยๆ
พัฒนาความรู ้อนั ชัดเจนมากมายเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า และ ณ
เวลานั้นเจ้าจะรู ้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้าต่อหน้าเจ้านั้นใสกระจ่างดัง่ แก้วผลึก
หากเจ้าสามารถเข้าใจความจริ งมากมายได้อย่างชัดเจน เจ้าจะรู ้สึกว่าทุกเรื่ องนั้นง่ายต่อการนาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ว่าเจ้าสามารถเอาชนะประเด็นปัญหาใดๆ และเอาชนะการทดลองใดๆ ได้
และเจ้าจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็ นปัญหาสาหรับเจ้าเลย
ซึ่งจะทาให้เจ้าเป็ นอิสระและให้เสรี ภาพแก่เจ้าได้อย่างใหญ่หลวง ณ ชัว่ ขณะนี้
เจ้าจะกาลังชื่นชมความรักของพระเจ้า และความรักที่แท้จริ งของพระเจ้าจะได้มาถึงเจ้าแล้ว
พระเจ้าทรงอวยพรบรรดาผูท้ ี่มนี ิมิต ผูท้ ี่มีความจริง ผูท้ ี่มีความรู ้ และผูท้ ี่รักพระองค์อย่างแท้จริ ง
หากผูค้ นปรารถนาที่จะมองดูความรักของพระเจ้า พวกเขาจะต้องนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิในชีวิตจริ ง
พวกเขาจะต้องเต็มใจที่จะสู้ทนความเจ็บปวดและละทิ้งสิ่งซึ่งพวกเขารักเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย และทั้งๆ
ที่มีน้ าตาในดวงตาของพวกเขา พวกเขาจะต้องยังคงสามารถทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้าได้ ในหนทางนี้
พระเจ้าจะทรงอวยพรเจ้าอย่างแน่นอน และหากเจ้าสู้ทนความยากลาบากเช่นนี้
มันจะตามติดมาด้วยพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยผ่านทางชีวิตจริง
และโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า
ผูค้ นสามารถที่จะเห็นความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า และต่อเมื่อพวกเขาได้ลิ้มรสความรักของพระเจ้าแล้วเท่านั้น
พวกเขาจึงสามารถรักพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าจะดาเนินชีวิต ภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 501
ยิ่งเจ้านาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งมีความจริ งมากขึ้นเท่านั้น
ยิง่ เจ้านาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิง่ ครองความรักของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
และยิ่งเจ้านาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมากขึ้นเท่าใด พระเจ้าก็ยงิ่ ทรงอวยพรเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
หากเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิในหนทางนี้เสมอ ความรักของพระเจ้าที่มีให้เจ้าจะค่อยๆ ทาให้เจ้าได้เห็น
เหมือนดัง่ ที่เปโตรได้มารู ้จกั พระเจ้าไม่มผี ิด กล่าวคือ
เปโตรได้พูดว่าพระเจ้าไม่เพียงทรงมีพระปรี ชาญาณในการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งเท่า
นั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น ได้พูดว่าพระองค์ยงั ทรงมีพระปรี ชาญาณในการทรงพระราชกิจจริงในผูค้ นเช่นกัน
เปโตรได้พูดว่าพระองค์ไม่เพียงทรงคู่ควรกับความรักของผูค้ นเพราะการทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
และทุกสรรพสิ่งของพระองค์เท่านั้น แต่ยงิ่ ไปกว่านั้น
เพราะพระปรี ชาสามารถของพระองค์ในการทรงสร้างมนุษย์ ในการทรงช่วยมนุษย์ให้รอด
ในการทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม และในการทรงยกความรักของพระองค์ให้เป็ นมรดกแก่มนุษย์เช่นกัน
เปโตรได้พูดว่ามีมากมายในพระองค์ซ่ึงคู่ควรกับความรักของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน เปโตรได้พดู กับพระเยซูดว้ ยว่า
“การทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
เป็ นเหตุผลเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงสมควรได้รับความรักของมนุษย์หรื อ?
ในพระองค์น้ นั มีมากกว่านี้ที่ควรค่าที่จะรัก พระองค์ทรงปฏิบตั ิและทรงเคลือ่ นไหวในชีวิตจริ ง
พระวิญญาณของพระองค์ทรงสัมผัสข้าพระองค์ภายใน พระองค์ทรงบ่มวินยั ข้าพระองค์
พระองค์ทรงตาหนิขา้ พระองค์—สิ่งเหล่านี้ยงิ่ คู่ควรกับความรักของผูค้ นมากขึ้นไปอีกเสียด้วยซ้ า”
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้เห็นและได้รับประสบการณ์กบั ความรักของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมจะต้องท่องสารวจและแสวงหาในชีวิตจริ งและจะต้องเต็มใจที่จะละวางเนื้อหนังของเจ้าเอง
ลงไว้ก่อน เจ้าจะต้องตั้งปณิธานนี้
เจ้าจะต้องเป็ นใครบางคนที่มีความแน่วแน่ผซู้ ่ึงสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ในทุกสรรพสิ่ง
โดยปราศจากการเกียจคร้านหรื อการละโมบในความชื่นชมยินดีของเนื้อหนัง
ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนังแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า อาจมีบางเวลาที่เจ้าไม่ได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
นัน่ เป็ นเพราะเจ้าไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า คราวหน้า แม้ว่านัน่ จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
เจ้าก็จะต้องทาให้พระองค์พึงพอพระทัยและจะต้องไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง
เมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์ในหนทางนี้ เจ้าจะได้มารู ้จกั พระเจ้า เจ้าจะเห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถสร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง ว่าพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่ผคู้ นสามารถมองเห็นพระองค์จริงๆ
และเข้าเชื่อมความสัมพันธ์กบั พระองค์จริงๆ เจ้าจะเห็นว่าพระองค์ทรงสามารถดาเนินไปในหมู่มนุษย์

และว่าพระวิญญาณของพระองค์ทรงสามารถทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมในชีวิตจริง
ทรงยอมให้พวกเขาเห็นความน่ารักชื่นชมของพระองค์และได้รับประสบการณ์กบั ความมีวนิ ัยของพระองค์
การตีสอนของพระองค์ และพระพรของพระองค์ หากเจ้าได้รับประสบการณ์ในหนทางนี้เสมอ
ในชีวิตจริ งเจ้าจะไม่สามารถแยกจากพระเจ้าได้ และหากวันหนึ่งสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าไม่ปกติต่อไป
เจ้าก็จะสามารถทนทุกข์จากการตาหนิและรู ้สึกผิดได้ เมื่อเจ้ามีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้า
เจ้าจะไม่มีวนั ปรารถนาที่จะทิง้ พระเจ้า และหากวันหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงทิง้ เจ้า เจ้าจะกลัว
และจะพูดว่าเจ้าน่าจะตายเสียดีกว่าที่จะถูกพระเจ้าทรงทิ้งไป ทันทีที่เจ้ามีอารมณ์เหล่านี้
เจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้าไม่สามารถที่จะทิ้งพระเจ้าได้ และในหนทางนี้ เจ้าจะมีรากฐานอย่างหนึ่ง
และจะชื่นชมความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริง
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บ่อยครั้งที่ผคู้ นพูดถึงการยอมให้พระเจ้าทรงเป็ นชีวิตของพวกเขา
แต่ประสบการณ์ของพวกเขายังไม่ได้มาถึงจุดนั้น เจ้าก็แค่กาลังพูดว่าพระเจ้าทรงเป็ นชีวิตของเจ้า
ว่าพระองค์ทรงนาเจ้าทุกวัน ว่าเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระองค์ในแต่ละวัน
และว่าเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์ทุกวัน ดังนั้นพระองค์จงึ ได้ทรงกลายเป็ นชีวิตของเจ้า
ความรู ้ของพวกที่พูดการนี้ค่อนข้างผิวเผินเลยทีเดียว มีผคู้ นจานวนมากที่ไม่มรี ากฐานใดอยูภ่ ายในเลย
พระวจนะของพระเจ้าได้ถูกปลูกฝังไว้ภายในพวกเขา แต่พระวจนะก็ยงั ไม่ได้แตกหน่อ
นับประสาอะไรที่พระวจนะเหล่านั้นจะได้เกิดผลใดๆ แล้ว วันนี้ เจ้าได้รับประสบการณ์ไปถึงขอบข่ายใดแล้ว?
เพียงบัดนี้ ภายหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงบีบบังคับให้เจ้ามาไกลขนาดนี้แล้วเท่านั้น
เจ้าจึงรู ้สึกว่าเจ้าไม่สามารถทิ้งพระเจ้าไปได้ สักวันหนึ่ง เมื่อประสบการณ์ของเจ้าได้มาถึงที่จดุ หนึ่งแล้ว
หากพระเจ้าจาต้องทรงทาให้เจ้าทิ้งไป เจ้าก็คงจะไร้ความสามารถที่จะทาได้
เจ้าจะรู ้สึกตลอดเวลาว่าเจ้าไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้าภายในเจ้า เจ้าสามารถอยู่ได้โดยปราศจากสามี
ภรรยา หรื อลูกหลาน โดยปราศจากครอบครัว โดยปราศจากแม่หรื อพ่อ
โดยปราศจากความชื่นชมยินดีท้งั หลายของเนื้อหนัง แต่เจ้าไม่สามารถอยูไ่ ด้โดยปราศจากพระเจ้า
การอยู่โดยปราศจากพระเจ้าคงจะเป็ นเหมือนการสูญเสียชีวิตของเจ้า
เจ้าคงจะไร้ความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้า ครั้นเจ้าได้รับประสบการณ์จนถึงจุดนี้แล้ว
เจ้าก็จะประสบความสาเร็จจากความพยายามในความเชื่อของเจ้าในพระเจ้า และในหนทางนี้
พระเจ้าจะทรงได้กลายเป็ นชีวิตของเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงได้กลายเป็ นรากฐานของการดารงอยู่ของเจ้าแล้ว
เจ้าจะไม่มีวนั สามารถทิ้งพระเจ้าไปได้อีกครั้ง เมือ่ เจ้าได้รับประสบการณ์จนถึงขอบข่ายนี้แล้ว
เจ้าจะได้ชื่นชมความรักของพระเจ้าแล้วอย่างแท้จริง และเมื่อเจ้ามีสัมพันธภาพอันใกล้ชิดพอกับพระเจ้า
พระองค์จะทรงเป็ นชีวิตของเจ้า เป็ นความรักของเจ้า และ ณ เวลานั้น เจ้าก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้าและพูดว่า “โอ
พระเจ้า! ข้าพระองค์ไม่สามารถทิง้ พระองค์ได้ พระองค์ทรงเป็ นชีวิตของข้าพระองค์
ข้าพระองค์สามารถไปได้โดยปราศจากทุกสิ่งอื่นใด—แต่หากปราศจากพระองค์
ข้าพระองค์ไม่สามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้” นี่คือวุฒิภาวะที่แท้จริ งของผูค้ น มันคือชีวิตจริง
ผูค้ นบางคนได้ถูกบีบบังคับให้มาไกลอย่างที่พวกเขาได้มาถึงในวันนี้ กล่าวคือ
พวกเขาต้องไปต่อไม่ว่าพวกเขาต้องการหรือไม่ก็ตาม
และพวกเขารู ้สึกเสมอราวกับว่าพวกเขาติดอยู่ระหว่างก้อนหินก้อนหนึ่งและสถานที่ยากลาบากแห่งหนึ่ง
เจ้าจะต้องได้รับประสบการณ์ถงึ ขนาดที่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นชีวิตของเจ้า
ถึงขนาดที่ว่าหากพระเจ้าได้ทรงถูกนาไปจากหัวใจของเจ้า นัน่ คงจะเป็ นเหมือนการสูญเสียชีวิตของเจ้า นั่นคือ

พระเจ้าทรงต้องเป็ นชีวิตของเจ้า และเจ้าจะต้องไม่สามารถทิง้ พระองค์ไปได้ ในหนทางนี้
เจ้าจะได้รับประสบการณ์กบั พระเจ้าอย่างแท้จริงแล้ว และ ณ เวลานี้ เมื่อเจ้ารักพระเจ้า
เจ้าจะรักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง และนัน่ จะเป็ นความรักพิเศษและบริ สุทธิ์ สักวันหนึ่ง
เมื่อประสบการณ์ของเจ้าเป็ นถึงขนาดที่ว่าชีวิตของเจ้าได้มาถึงจุดหนึ่งแล้ว เมื่อเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้า
กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าจะไร้ความสามารถที่จะทิ้งพระเจ้าภายในได้
อีกทั้งเจ้าจะไร้ความที่จะสามารถลืมพระองค์ได้ต่อให้เจ้าต้องการทาก็ตาม
พระเจ้าจะได้ทรงกลายเป็ นชีวิตของเจ้าไปแล้ว เจ้าสามารถลืมโลกได้ เจ้าสามารถลืมภรรยา สามี
หรื อลูกหลานของเจ้าได้ แต่เจ้าจะมีปัญหาในการลืมพระเจ้า—การทาเช่นนั้นคงจะเป็ นไปไม่ได้เลย
นี่คือชีวิตจริ งของเจ้าและความรักที่แท้จริ งของเจ้าที่มีให้กบั พระเจ้า
เมื่อความรักของผูค้ นสาหรับพระเจ้าได้มาถึงจุดหนึ่งแล้ว
ความรักสาหรับสิ่งอื่นใดของพวกเขาก็ไม่เทียบเท่ากับความรักของพวกเขาสาหรับพระเจ้า
ความรักของพวกเขาสาหรับพระเจ้ามาก่อน ในหนทางนี้เจ้าสามารถละทิ้งทุกสิ่งอื่นใดได้
และเต็มใจที่จะยอมรับการจัดการและการตัดแต่งทั้งหมดจากพระเจ้าได้
ครั้นเจ้าได้สัมฤทธิ์ความรักสาหรับพระเจ้าซึ่งล้าเลิศกว่าอื่นใดทั้งหมดแล้ว
เจ้าจึงจะมีชีวิตในความเป็ นจริ งและในความรักสาหรับพระเจ้า
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ทันทีที่พระเจ้าทรงกลายเป็ นชีวิตภายในผูค้ น ผูค้ นกลายเป็ นไร้ความสามารถที่จะทิ้งพระเจ้าได้
นี่ไม่ใช่กิจการของพระเจ้าหรอกหรื อ? ไม่มีคาพยานที่ยงิ่ ใหญ่กว่านี้แล้ว! พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจจนถึงจุดหนึ่ง
พระองค์ได้ตรัสเพื่อให้ผคู้ นทางานปรนนิบตั ิ ถูกตีสอน หรือตาย และผูค้ นก็ยงั ไม่ได้ถอยออกไป
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ถูกพิชิตโดยพระเจ้าแล้ว
ผูค้ นผูซ้ ่งึ มีความจริงคือบรรดาผูท้ ี่ในประสบการณ์จริ งของพวกเขานั้นสามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของพวกเขา
ตั้งมัน่ ในตาแหน่งของพวกเขา ยืนเคียงข้างพระเจ้า โดยปราศจากการล่าถอยโดยเด็ดขาด
และผูซ้ ่ึงสามารถมีสัมพันธภาพปกติกบั ผูค้ นผูซ้ ่ึงรักพระเจ้า ผูซ้ ่งึ เมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกับพวกเขา
สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างครบบริ บูรณ์ และสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้จนสิ้นชีพ
การฝึ กฝนปฏิบตั ิและวิวรณ์ของเจ้าในชีวิตจริ งคือคาพยานของพระเจ้า
สิ่งเหล่านี้คือการดาเนินชีวิตของมนุษย์และคาพยานของพระเจ้า
และนี่คือการชื่นชมความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์จนถึงจุดนี้แล้ว
ผลกระทบอันสมควรจะได้ถูกทาให้สัมฤทธิ์แล้ว
เจ้าครองการดาเนินชีวิตที่แท้จริ งและทุกการกระทาของเจ้าถูกมองด้วยความเลื่อมใสจากผูอ้ นื่
เสื้อผ้าอาภรณ์และการปรากฏภายนอกของเจ้านั้นเป็ นปกติธรรมดา แต่เจ้าดาเนินชีวิตที่มีความศรัทธาอย่างที่สุด
และเมื่อเจ้าสื่อสารกับพระวจนะของพระเจ้า เจ้าได้รับการทรงนาและได้รับการทาให้รู้แจ้งโดยพระองค์
เจ้าสามารถกล่าวน้ าพระทัยของพระเจ้าได้โดยผ่านทางคาพูดของเจ้า สื่อสารความเป็ นจริ ง
และเจ้าเข้าใจมากมายเกี่ยวกับการรับใช้ในวิญญาณ เจ้าตรงไปตรงมาเมื่อเจ้าพูด เจ้ามีสมบัติผดู้ ีและเที่ยงธรรม
ไม่เผชิญหน้าด้วยความรุ นแรงและมีมารยาท
สามารถเชื่อฟังการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้าและตั้งมัน่ ในคาพยานของเจ้าได้เมื่อสิ่งทั้งหลายตกมาถึงเจ้า
และเจ้าใจเย็นและสารวมไม่สาคัญว่าเจ้ากาลังจัดการกับอะไรอยู่
บุคคลประเภทนี้ได้เห็นความรักของพระเจ้าแล้วจริ งๆ ผูค้ นบางคนยังคงเยาว์วยั อยู่
แต่พวกเขาปฏิบตั ิตนเหมือนบางคนในวัยกลางคน พวกเขาเป็ นผูใ้ หญ่ ครองความจริ ง
และได้รับความเลื่อมใสจากผูอ้ ื่น—และเหล่านี้คือผูค้ นซึ่งมีคาพยานและเป็ นการสาแดงของพระเจ้า กล่าวคือ
เมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์จนถึงจุดหนึ่ง พวกเขาจะมีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกต่อพระเจ้าอยู่ภายใน
และอุปนิสัยภายนอกของพวกเขาก็จะมัน่ คงด้วยเช่นกัน
ผูค้ นจานวนมากไม่นาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิและไม่ต้งั มัน่ ในคาพยานของพวกเขา
ในผูค้ นเช่นนั้นไม่มีความรักสาหรับพระเจ้า หรื อคาพยานต่อพระเจ้าเลย
และเหล่านี้คือผูค้ นซึ่งเป็ นที่พระเจ้าทรงเกลียดมากที่สุด พวกเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าในการชุมนุม

แต่สิ่งที่พวกเขาใช้ในการดาเนินชีวิตคือซาตาน และนี่เป็ นการลดพระเกียรติของพระเจ้า สบประมาทพระเจ้า
และหมิ่นประมาทพระเจ้า ในผูค้ นเช่นนี้ไม่มีสัญญาณของความรักสาหรับพระเจ้า
และพวกเขาไม่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อยู่เลยโดยสิ้นเชิง ดังนั้น
คาพูดและการกระทาทั้งหลายของผูค้ นจึงเป็ นตัวแทนของซาตาน
หากหัวใจของเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอ และเจ้าใส่ใจต่อผูค้ นและสิ่งทั้งหลายรอบตัวเจ้าเสมอ
และสิ่งที่กาลังเป็ นไปรอบตัวเจ้า และหากเจ้าใส่ใจในพระภาระของพระเจ้า และมีหัวใจที่เคารพพระเจ้าเสมอ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ย่อมจะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าภายในบ่อยๆ ในคริ สตจักรมีผคู้ นที่เป็ น “บรรดาผูด้ ูแล”
กล่าวคือ
พวกเขาตั้งท่าเฝ้าดูความล้มเหลวทั้งหลายของผูอ้ นื่ และแล้วก็เลียนแบบและเอาอย่างความล้มเหลวเหล่านั้น
พวกเขาไม่สามารถแยกแยะได้
พวกเขาไม่ได้เกลียดชังบาปและไม่ได้เกลียดหรื อรู ้สึกขยะแขยงสิ่งทั้งหลายของซาตาน
ผูค้ นเช่นนั้นเต็มไปด้วยสิ่งทั้งหลายของซาตาน และในท้ายที่สุดพวกเขาจะถูกพระเจ้าทรงละทิ้งจนถึงที่สุด
หัวใจของเจ้าควรแสดงความเคารพเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดไป
เจ้าควรดาเนินสายกลางในคาพูดและการกระทาทั้งหลายของเจ้าและอย่าได้มีวนั ปรารถนาที่จะต่อต้านหรื อก่อกว
นพระเจ้าเป็ นอันขาด
เจ้าไม่ควรเต็มใจให้พระราชกิจของพระเจ้าในตัวเจ้าได้เป็ นไปโดยมิได้ประโยชน์อนั ใดเลยเป็ น อันขาด
หรื อยอมให้ความยากลาบากทั้งหมดที่เจ้าได้สู้ทนและทั้งหมดซึ่งเจ้าได้นาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิตอ้ งสลายไปเปล่าๆ
เจ้าจะต้องเต็มใจที่จะทางานหนักขึ้นและที่จะรักพระเจ้ามากขึ้นบนเส้นทางข้างหน้า
เหล่านี้คือผูค้ นผูซ้ ่ึงมีนิมิตเป็ นรากฐานของพวกเขา เหล่านี้คือผูค้ นผูซ้ ่ึงแสวงหาความก้าวหน้า
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าจะดาเนินชีวิตภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากผูค้ นเชื่อในพระเจ้าและได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าด้วยหัวใจซึ่งเคารพพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมสามารถมองเห็นความรอดของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าอยู่ในผูค้ นเช่นนั้น
ผูค้ นเหล่านี้สามารถให้คาพยานต่อพระเจ้าได้ พวกเขาดาเนินชีวิตไปตามความจริ ง
และสิ่งซึ่งพวกเขาให้คาพยานก็คือความจริง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น และคือพระอุปนิสยั ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
พวกเขาดาเนินชีวิตท่ามกลางความรักของพระเจ้าและได้เห็นความรักของพระเจ้า
หากผูค้ นปรารถนาที่จะรักพระเจ้า
พวกเขาจะต้องลิ้มรสความน่ารักชื่นชมของพระเจ้าและเห็นความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า
เมื่อนั้นเท่านั้นจึงสามารถมีหัวใจดวงหนึ่งซึ่งรักพระเจ้าถูกปลุกเร้าขึ้นในตัวพวกเขา
หัวใจดวงหนึ่งซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผูค้ นมอบตัวพวกเขาเองเพื่อพระเจ้าอย่างจงรักภักดี
พระเจ้าไม่ทรงทาให้ผูค้ นรักพระองค์โดยผ่านทางคาพูดและการแสดงออกหรือโดยผ่านการจินตนาการของพวกเ
ขา และพระองค์ไม่ทรงบีบบังคับผูค้ นให้รักพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์กลับทรงปล่อยให้พวกเขารักพระองค์จากการตัดสินใจเลือกของพวกเขาเอง
และพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาเห็นความน่ารักชื่นชมของพระองค์ในพระราชกิจและถ้อยดารัสของพระองค์
ซึ่งหลังจากนี้แล้วจึงมีความรักสาหรับพระเจ้าเกิดขึ้นในตัวพวกเขา
ในหนทางนี้เท่านั้นผูค้ นจึงจะสามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
ผูค้ นไม่ได้รักพระเจ้าเพราะพวกเขาได้ถูกผูอ้ ื่นรบเร้าให้ทาเช่นนั้น อีกทั้งนั่นไม่ใช่แรงกระตุน้ ทางอารมณ์ชวั่ ขณะ
พวกเขารักพระเจ้าเพราะพวกเขาได้เห็นความน่ารักชืน่ ชมของพระองค์
พวกเขาได้เห็นว่ามีมากมายในพระองค์ซ่งึ คู่ควรกับความรักของผูค้ น เพราะพวกเขาได้เห็นความรอด
พระปรี ชาญาณ และกิจการอันมหัศจรรย์ของพระองค์—และผลก็คอื
พวกเขาสรรเสริ ญพระเจ้าอย่างแท้จริงและโหยหาในพระองค์อย่างแท้จริ ง
และมีความปรารถนาอันแรงกล้าซึ่งถูกปลุกเร้าในตัวพวกเขาถึงขนาดที่ว่าพวกเขาจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หา
กปราศจากการได้รับพระเจ้า
เหตุผลที่ทาไมบรรดาผูท้ ี่ให้คาพยานต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถให้คาพยานที่กอ้ งกังวานต่อพระองค์ได้
เป็ นเพราะคาพยานของพวกเขาตั้งอยู่บนรากฐานของความรู ้ที่แท้จริงและการโหยหาที่แท้จริ งในพระเจ้า
คาพยานดังกล่าวไม่ได้ถูกถวายให้ตามแรงกระตุน้ ทางอารมณ์
แต่โดยสอดคล้องกับความรู ้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและพระอุปนิสยั ของพระองค์
เพราะพวกเขาได้มารู ้จกั พระเจ้า
พวกเขาจึงรู ้สึกว่าพวกเขาจะต้องให้คาพยานต่อพระเจ้าอย่างแน่นอนและทาให้ทุกคนซึ่งโหยหาในพระเจ้ารู ้จกั พ

ระเจ้า และตระหนักรู ้ความน่ารักชื่นชมของพระเจ้าและสภาวะความเป็ นจริ งของพระองค์
เช่นเดียวกับความรักของผูค้ นสาหรับพระเจ้า คาพยานของพวกเขานั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นั่นเป็ นจริงและมีนัยสาคัญและคุณค่าจริง นัน่ ไม่ได้มสี ภาวะนิ่งเฉยหรื อกลวงเปล่าและไร้ความหมาย
เหตุผลที่มีเพียงบรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงเท่านั้นที่มีคุณค่าและความหมายมากที่สุดในชีวิตของพวกเขา
เหตุผลที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง
ก็คือว่าผูค้ นเหล่านี้สามารถดาเนินชีวิตในความสว่างแห่งพระเจ้าและสามารถมีชีวิตเพื่อพระราชกิจและการบริ หา
รจัดการของพระเจ้า นั่นเป็ นเพราะพวกเขาไม่ได้ดาเนินชีวิตอยู่ในความมืดมิด แต่ดาเนินชีวิตในความสว่าง
พวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่ไร้ความหมาย แต่เป็ นชีวิตซึ่งได้รับการอวยพรโดยพระเจ้า
มีเพียงบรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้คาพยานกับพระเจ้าได้
มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็ นพยานของพระเจ้า มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการอวยพรโดยพระเจ้า
และมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถรับพระสัญญาของพระเจ้าไว้ บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าเป็ นคนสนิทของพระเจ้า
พวกเขาคือผูค้ นที่เป็ นที่รักโดยพระเจ้า และพวกเขาสามารถชื่นชมพระพรไปพร้อมกับพระเจ้า
มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่ไปชัว่ กัลปาวสาน
และมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลภายใต้การดูแลเอาพระทัยใส่และการปกป้องของพระเจ้า
พระเจ้าทรงดารงอยู่เพื่อให้ผคู้ นรัก และพระองค์ทรงคู่ควรกับความรักของผูค้ นทั้งหมด
แต่ไม่ใช่ผคู้ นทั้งหมดที่สามารถรักพระเจ้าได้
และไม่ใช่ผคู้ นทั้งหมดที่สามารถให้คาพยานกับพระเจ้าและถือครองฤทธานุภาพร่ วมกับพระเจ้าได้
เพราะพวกเขาสามารถให้คาพยานกับพระเจ้าและอุทิศความพยายามของพวกเขาทั้งหมดให้แก่พระราชกิจของพ
ระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งสามารถเดินได้ทุกหนแห่งเบื้องใต้ฟ้าสวรรค์โดยไม่มีใครกล้าต่อ ต้านพวกเขา
และพวกเขาสามารถกวัดแกว่งฤทธานุภาพบนแผ่นดินโลกและปกครองประชากรทั้งหมดของพระเจ้า
ผูค้ นเหล่านี้ได้มาพร้อมหน้ากันจากทัว่ ทุกมุมโลก พวกเขาพูดภาษาที่แตกต่างกันและมีสีผิวที่แตกต่างกัน
แต่การดารงอยู่ของพวกเขามีความหมายเดียวกัน พวกเขาทุกคนมีหัวใจซึ่งรักพระเจ้า
พวกเขาทุกคนมีคาพยานเดียวกัน พวกเขาทุกคนมีความแน่วแน่เดียวกัน และความปรารถนาเดียวกัน
บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าสามารถเดินได้อย่างอิสระทัว่ ทั้งโลก
และบรรดาผูท้ ี่ให้คาพยานเรื่ องพระเจ้าสามารถเดินทางได้ขา้ มจักรวาล ผูค้ นเหล่านี้เป็ นทีร่ ักโดยพระเจ้า
พวกเขาได้รับการอวยพรโดยพระเจ้า และพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าจะดาเนินชีวิตภายในความสว่างแห่งพระองค์ตลอดกาล” ใน
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วันนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใด? และเจ้ารู ้ท้งั หมดที่พระเจ้าได้ทรงทาไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด?
เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรจะเรี ยนรู ้ เมื่อพระเจ้าเสด็จมาถึงบนแผ่นดินโลก
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทาในมนุษย์และยอมให้มนุษย์มองเห็นนั้น
ก็เพื่อที่มนุษย์จะได้รกั พระองค์และรู ้จกั พระองค์อย่างแท้จริง ที่มนุษย์มีความสามารถที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้า
และมีความสามารถที่จะมาได้ไกลถึงเพียงนี้น้ นั ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะความรักของพระเจ้า
และอีกส่วนหนึ่งก็เพราะความรอดของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
เป็ นเพราะการพิพากษาและพระราชกิจแห่งการตีสอนที่พระเจ้าได้ทรงดาเนินการในมนุษย์
หากเจ้าปราศจากการพิพากษา การตีสอน และการทดสอบของพระเจ้า
และหากพระเจ้ามิได้ทรงทาให้พวกเจ้าทนทุกข์แล้วไซร้ เช่นนั้นแล้ว พูดตรงๆ ก็คือ
พวกเจ้าก็มิได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งเลย ยิ่งพระราชกิจของพระเจ้าในมนุษย์ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ เท่าใด
และยิ่งความทุกข์ของมนุษย์ใหญ่หลวงมากขึ้นเท่าใด
ก็จะยิ่งเห็นได้ชดั ขึ้นเท่านั้นว่าพระราชกิจของพระเจ้ามีความหมายมากเพียงใด
และหัวใจของมนุษย์ผนู้ ้ นั ก็จะยิ่งมีความสามารถที่จะรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริ งมากขึ้นเท่านั้น
เจ้าเรี ยนรู ้วิธีรักพระเจ้าอย่างไร? เมื่อปราศจากความทรมานและกระบวนการถลุง
ปราศจากการทดสอบอันแสนเจ็บปวด—และยิ่งกว่านั้น หากทั้งหมดที่พระเจ้าทรงให้แก่มนุษย์คือพระคุณ
ความรัก และความปรานี —เจ้าจะสามารถไปถึงจุดแห่งการรักพระเจ้าอย่างแท้จริงได้หรื อไม่? ในด้านหนึ่ง
ในระหว่างการทดสอบของพระเจ้า มนุษย์ได้มารูค้ วามขาดตกบกพร่ องของเขาและได้มาเห็นว่าเขานั้นไม่สาคัญ
น่าเหยียดหยาม และต่าต้อย ว่าเขาไม่มีสิ่งใดและไม่ใช่สิ่งใดเลย ในอีกด้านหนึ่ง
ในระหว่างการทดสอบของพระองค์
พระเจ้าทรงสร้างสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสาหรับมนุษย์ที่ทาให้มนุษย์มีความสามารถที่จะรับประสบการณ์กั
บความดีงามของพระเจ้าได้มากขึ้น แม้ว่าความเจ็บปวดนั้นจะใหญ่หลวง
และบางครั้งไม่สามารถผ่านพ้นไปได้—กระทัง่ ถึงระดับของความโศกเศร้าแสนสาหัส—
ด้วยการรับประสบการณ์กบั มัน มนุษย์มองเห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าในตัวเขาดีงามเพียงใด
และบนรากฐานนี้เท่านั้นที่จะมีความรักแท้จริงสาหรับพระเจ้าเกิดขึ้นในมนุษย์ วันนี้ มนุษย์เห็นว่า ด้วยพระคุณ
ความรัก และความปรานีของพระเจ้าอย่างเดียวนั้น เขาไม่สามารถพอที่จะรู ้จกั ตัวเขาเองได้อย่างแท้จริ ง
และนับประสาอะไรที่เขาจะมีความสามารถที่จะรู ้จกั แก่นแท้ของมนุษย์ได้
โดยผ่านทั้งทางกระบวนการถลุงและการพิพากษาของพระเจ้า
และในระหว่างกระบวนการถลุงในตัวมันเองนี้เท่านั้น มนุษย์จึงจะสามารถรู ้ความขาดตกบกพร่ องของเขา

และรู ้ว่าเขาไม่มีสิ่งใดเลย ด้วยเหตุน้ี
ความรักต่อพระเจ้าของมนุษย์จงึ ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของกระบวนการถลุงและการพิพากษาของพระเจ้า
หากเจ้าเพียงแค่ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้า ด้วยการมีชีวิตครอบครัวที่สงบสุขหรื อพระพรทางวัตถุต่างๆ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้รับพระเจ้า และความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าจะไม่สามารถถือว่าประสบผลสาเร็จได้
พระเจ้าได้ทรงดาเนินพระราชกิจแห่งพระคุณในเนื้อหนังไปช่วงระยะหนึ่งแล้ว
และได้ประทานพระพรทางวัตถุต่างๆ แก่มนุษย์แล้ว
แต่มนุษย์น้นั ไม่สามารถถูกทาให้มีความเพียบพร้อมได้ดว้ ยพระคุณ ความรัก และความเมตตาเพียงอย่างเดียว
ในประสบการณ์ท้งั หลายของมนุษย์น้ นั เขาเผชิญกับความรักบางส่วนของพระเจ้า
และมองเห็นความรักและความปรานีของพระเจ้า แต่ถึงกระนั้น ด้วยการได้รับประสบการณ์มาเป็ นเวลาช่วงหนึ่ง
เขามองเห็นว่าพระคุณของพระเจ้าและความรักกับความปรานีของพระองค์น้ นั ไม่สามารถพอที่จะทาให้มนุษย์มี
ความเพียบพร้อมได้ ไม่สามารถพอที่จะเปิ ดเผยถึงสิ่งที่เสื่อมทรามภายในมนุษย์ได้
และไม่สามารถขจัดอุปนิสยั เสื่อมทรามของมนุษย์ไปจากเขาได้
หรื อทาให้ความรักและความเชื่อของเขามีความเพียบพร้อมได้
พระราชกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าคือพระราชกิจในช่วงเวลาหนึ่ง
และมนุษย์ไม่สามารถอาศัยการชื่นชมพระคุณของพระเจ้าเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “เจ้าสามารถรู้จกั ความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กบั การทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 506
วันนี้ ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่มีความรูน้ ้ นั พวกเขาเชื่อว่าความทุกข์น้ นั ปราศจากคุณค่า พวกเขาถูกโลกประกาศตัดขาด
ชีวิตในบ้านของพวกเขามีปัญหา พวกเขาไม่เป็ นที่รักของพระเจ้า
และความสาเร็จที่คาดว่าจะเป็ นไปได้ในอนาคตของพวกเขามืดมัว ความทุกข์ของผูค้ นบางคนไปถึงจุดขีดสุด
และความคิดของพวกเขาหันเข้าหาความตาย นี่มิใช่ความรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้า ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นคนขลาด
พวกเขาไม่มีความเพียรพยายาม พวกเขาอ่อนแอและไร้กาลัง! พระเจ้าทรงใคร่กระหายที่จะให้มนุษย์รักพระองค์
แต่ยิ่งมนุษย์รักพระองค์มากขึ้นเท่าใด ความทุกข์ของมนุษย์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
และยิ่งมนุษย์รักพระองค์มากขึ้นเท่าใด การทดสอบของมนุษย์ก็จะหนักหนาขึ้นเพียงนั้น หากเจ้ารักพระองค์
เช่นนั้นแล้วความทุกข์ทุกประเภทจะบังเกิดขึ้นกับเจ้า—และหากเจ้าไม่รักพระองค์
เช่นนั้นแล้วก็อาจเป็ นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็ นไปอย่างราบรื่ นสาหรับเจ้า และทั้งหมดรอบตัวเจ้าจะสงบสุข
เมื่อเจ้ารักพระเจ้า เจ้าจะรู ้สึกว่าหลายอย่างรอบตัวเจ้าไม่สามารถผ่านพ้นไปได้
และเพราะวุฒิภาวะของเจ้าต่ามากเกินไปเจ้าจึงจะไม่ได้รับการถลุง ยิ่งไปกว่านั้น
เจ้าจะไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ และเจ้าจะรู ้สึกอยู่เสมอว่าน้ าพระทัยของพระเจ้านั้นสูงส่งเกินไป
ว่ามันห่างไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะเอื้อมถึง เนื่องจากทั้งหมดนี้เองเจ้าจึงจะได้รับการถลุง—
เพราะมีความอ่อนแอมากมายภายในตัวเจ้า และมากมายที่ไม่สามารถทาให้สมดังน้ าพระทัยพระเจ้าได้
เจ้าจึงจะได้รับการถลุงจากภายใน กระนั้น
พวกเจ้ายังต้องมองเห็นอย่างชัดเจนว่าการชาระให้บริ สุทธิ์จะสัมฤทธิ์ผลได้ก็โดยผ่านทางกระบวนการถลุงเท่านั้
น ด้วยเหตุน้ี ในระหว่างวันสุดท้ายเหล่านี้พวกเจ้าต้องเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าความทุกข์ของเจ้าจะมากมายเพียงใด เจ้าควรต้องเดินไปจนถึงวาระสิ้นสุด
และแม้กระทัง่ ถึงลมหายใจสุดท้ายของพวกเจ้า
พวกเจ้ายังคงต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและนบนอบต่อการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
การนี้เท่านั้นคือการรักพระเจ้าอย่างแท้จริง และการนี้เท่านั้นคือคาพยานที่หนักแน่นและดังกึกก้อง
เมื่อเจ้าถูกซาตานทดลอง เจ้าควรจะกล่าวว่า “หัวใจของฉันเป็ นของพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงรับฉันไว้แล้ว
ฉันไม่สามารถทาให้เจ้าพึงพอใจได้—ฉันต้องอุทศิ ทั้งหมดของฉันเพื่อการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย”
ยิง่ เจ้าทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยมากขึ้นเท่าใด พระเจ้าก็จะยิ่งอวยพระพรให้เจ้ามากขึ้นเท่านั้น
และพลังความรักของเจ้าต่อพระเจ้าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นแล้ว
เจ้าก็จะมีความเชื่อและความแน่วแน่ดว้ ยเช่นกัน
และจะรู ้สึกว่าไม่มีสิ่งใดที่คู่ควรและมีความสาคัญมากยิง่ ไปกว่าชีวิตที่ใช้ไปกับการรักพระเจ้า
สามารถกล่าวได้ว่า ตราบใดที่มนุษย์รักพระเจ้า เขาจะไม่มีความเศร้าโศกเลย

ถึงแม้จะมีหลายครั้งที่เนื้อหนังของเจ้าอ่อนแอ และเจ้าถูกรุ มเร้าด้วยความยากลาบากแท้จริ งมากมาย
ในระหว่างเวลาเหล่านี้เจ้าจะไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
และภายในวิญญาณของเจ้าเจ้าจะได้รับการปลอบโยน และเจ้าจะรู ้สึกถึงความมัน่ ใจ
และรู ้สึกว่าเจ้ามีบางสิ่งให้พ่งึ พา ในหนทางนี้ เจ้าจะมีความสามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมมากมายได้
และดังนั้นเจ้าจะไม่พร่ าบ่นเกีย่ วกับพระเจ้าเนื่องจากความระทมที่เจ้าทนทุกข์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้าจะต้องการที่จะร้องเพลง เต้นรา และอธิษฐาน ต้องการที่จะชุมนุมและพูดคุย ต้องการที่จะพิจารณาพระเจ้า
และเจ้าจะรู ้สึกว่าผูค้ น เรื่ องราว และสิ่งต่างๆ ทั้งหมดรอบตัวเจ้าที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้น้นั ล้วนเหมาะสม
หากเจ้าไม่รักพระเจ้า ทั้งหมดที่เจ้ามองดูจะน่าเบื่อสาหรับเจ้า และไม่มีสิ่งใดที่จะน่าพอใจในสายตาเจ้าเลย
ในวิญญาณของเจ้าเจ้าจะไม่เป็ นอิสระแต่ถูกบีบคั้น หัวใจของเจ้าจะพร่ าบ่นเกี่ยวกับพระเจ้าตลอดเวลา
และเจ้าจะรู ้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าทนทุกข์กบั ความทรมานมากมายเหลือเกิน และมันช่างไม่ยุติธรรมเสียเลย
หากเจ้ามิได้ไล่ตามเสาะหาเพื่อเห็นแก่ความสุข แต่เพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และเพื่อมิให้ถูกซาตานกล่าวหา
เช่นนั้นแล้วการไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นจะมอบพละกาลังอันยิง่ ใหญ่ให้เจ้าเพื่อรักพระเจ้า
มนุษย์มีความสามารถที่จะกระทาการทั้งหมดที่พระเจ้าตรัส
และทั้งหมดที่เขาทามีความสามารถที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้—
นี่คือความหมายของการครอบครองความเป็ นจริ ง
การไล่ตามเสาะหาความพึงพอพระทัยของพระเจ้าคือการใช้ความรักของเจ้าต่อพระองค์เพื่อนาพระวจนะของพร
ะองค์มาปฏิบตั ิ ไม่ว่าเวลาใด—แม้ในยามที่คนอื่นๆ ไม่มีพละกาลัง—ด้านในของเจ้ายังคงมีหวั ใจซึ่งรักพระเจ้าอยู่
ซึ่งโหยหาและคิดถึงพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง นี่คอื วุฒิภาวะที่แท้จริ ง วุฒิภาวะของเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กบั ว่าความรักของเจ้าต่อพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่เพียงใด
ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้ามีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้หรื อไม่เมื่อถูกทดสอบ
ว่าเจ้าอ่อนแอหรื อไม่เมื่อสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงเจ้า
และว่าเจ้าสามารถยืนหยัดได้หรื อไม่เมื่อพีน่ ้องชายหญิงของเจ้าปฏิเสธเจ้า กล่าวคือ
การมาถึงของข้อเท็จจริ งต่างๆ จะแสดงให้เห็นว่าความรักต่อพระเจ้าของเจ้านั้นเป็ นอย่างไร
สามารถเห็นได้จากพระราชกิจมากมายของพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างแท้จริง
แม้ว่าตาแห่งวิญญาณของมนุษย์ยงั ไม่ได้ถูกเปิ ดอย่างครบบริ บูรณ์
และเขาไร้ความสามารถที่จะมองเห็นพระราชกิจมากมายของพระเจ้าและน้ าพระทัยของพระองค์ได้อย่างชัดเจน
และมองไม่เห็นสิ่งต่างๆ มากมายซึ่งดีงามเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์มีความรักแท้ให้พระเจ้าน้อยนิดเกินไป
เจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามาตลอดเวลาทั้งหมดนี้ และวันนี้พระเจ้าได้ทรงตัดวิถีทางหลีกหนีท้งั หมดแล้ว

กล่าวตามความเป็ นจริ งคือ เจ้าไม่มีทางเลือกเลยนอกจากต้องใช้เส้นทางที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็ นเส้นทางที่ถกู ต้องที่การพิพากษาอันเกรี้ ยวกราดและความรอดสูงสุดของพระเจ้าได้นาทางเจ้ามา
หลังจากการได้รับประสบการณ์กบั ความยากลาบากและกระบวนการถลุงแล้วเท่านั้นมนุษย์จึงจะรู ้ว่าพระเจ้าทรง
ดีงาม เมื่อได้รับประสบการณ์มาจนกระทัง่ ถึงวันนี้
สามารถกล่าวได้ว่ามนุษย์ได้มารู ้จกั ส่วนที่เป็ นความดีงามของพระเจ้า แต่นี่ยงั ไม่พอ
เพราะมนุษย์น้นั ช่างขาดพร่องยิ่งนัก
มนุษย์ตอ้ งรับประสบการณ์กบั พระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระเจ้าให้มากขึ้น
และกระบวนการถลุงแห่งความทุกข์ท้งั หมดที่พระเจ้าทรงจัดการเตรี ยมการไว้ให้มากขึ้น
เมื่อนั้นเท่านั้นอุปนิสัยชีวิตของมนุษย์จงึ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตัดตอนมาจาก “เจ้าสามารถรู้จกั ความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กบั การทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าทั้งหมดอยู่ท่ามกลางการทดสอบและกระบวนการถลุง
เจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรในระหว่างกระบวนการถลุง? เมื่อได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุง
ผูค้ นมีความสามารถที่จะถวายการสรรเสริ ญที่แท้จริ งแด่พระเจ้าได้ และท่ามกลางกระบวนการถลุง
พวกเขาสามารถมองเห็นว่าพวกเขากาลังขาดพร่องมากเหลือเกิน การถลุงของเจ้ารุ นแรงมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะตัดขาดจากเนื้อหนังได้มากเท่านั้น กระบวนการถลุงของผูค้ นรุ นแรงมากขึ้นเท่าใด
ความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้าก็จะยิ่งใหญ่ข้ นึ เท่านั้น นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าควรเข้าใจ
เหตุใดผูค้ นจึงต้องได้รับการถลุง? สิ่งนี้มงุ่ หมายที่จะสัมฤทธิ์ผลใด?
อะไรคือนัยสาคัญของพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงของพระเจ้าในมนุษย์?
หากเจ้าแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วไซร้
ครั้นได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงของพระองค์จนถึงจุดหนึ่ง เจ้าจะรู ้สึกว่ามันดีเลิศอย่างที่สุด
และเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างถึงที่สุด มนุษย์ควรรักพระเจ้าอย่างไรหรื อในระหว่างกระบวนการถลุง?
โดยการใช้ความแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้าเพื่อยอมรับกระบวนการถลุงของพระองค์ กล่าวคือ
ในระหว่างกระบวนการถลุง เจ้ารูส้ ึกทรมานภายใน ราวกับมีดเล่มหนึ่งบิดควงอยู่ในหัวใจของเจ้า
ทว่าเจ้าก็ยงั เต็มใจที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยโดยใช้หัวใจของเจ้าซึ่งรักพระองค์
และเจ้าไม่นาพาที่จะใส่ใจเนื้อหนัง นี่คือความหมายของการนาความรักพระเจ้ามาปฏิบตั ิ
เจ้ารู ้สึกเจ็บปวดอยู่ภายใน และความทุกข์ของเจ้าได้ไปถึงจุดหนึ่ง
ทว่าเจ้าก็ยงั คงเต็มใจที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอธิษฐาน ด้วยการกล่าวว่า “โอ้ พระเจ้า! ข้าพระองค์
ไม่สามารถไปจากพระองค์ได้ แม้ว่าภายในตัวข้าพระองค์น้ นั มีความมืดมิด
ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย พระองค์ทรงรู ้จกั หัวใจของข้าพระองค์
และข้าพระองค์อยากให้พระองค์ทรงประทานความรักของพระองค์ภายในตัวข้าพระองค์”
นี่คือการปฏิบตั ิในระหว่างกระบวนการถลุง หากเจ้าใช้ความรักที่มีต่อพระเจ้าเป็ นรากฐาน
กระบวนการถลุงก็จะสามารถนาพาเจ้าเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น และทาให้เจ้าสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้น
เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าต้องส่งมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
หากเจ้ามอบถวายและวางหัวใจของเจ้าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจนหมดสิ้นแล้วไซร้
ย่อมเป็ นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะปฏิเสธพระเจ้าหรื อไปจากพระเจ้าในระหว่างกระบวนการถลุง ด้วยหนทางนี้
สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็ นใกล้ชิดมากขึ้นทุกทีและมีความเป็ นปกติมากขึ้นทุกที
และการร่ วมสนิทของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็ นถี่ข้ นึ เรื่ อยๆ หากเจ้าปฏิบตั ิในหนทางนี้เสมอแล้วไซร้
เจ้าก็จะใช้เวลาในความสว่างของพระเจ้ามากขึ้น

และใช้เวลาภายใต้การทรงนาของพระวจนะของพระองค์มากขึ้น
จะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ามากยิง่ ขึ้นเช่นกัน และความรูข้ องเจ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นวันต่อวัน
เมื่อถึงวันที่การทดสอบของพระเจ้าตกมาถึงเจ้าอย่างฉับพลัน
เจ้าจะไม่เพียงมีความสามารถที่จะยืนเคียงข้างพระเจ้าได้เท่านั้น
แต่ยงั จะสามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้ดว้ ยเช่นกัน ณ เวลานั้น เจ้าก็จะเป็ นเหมือนกับโยบ
และเหมือนกับเปโตร ครั้นได้เป็ นคาพยานให้กบั พระเจ้าแล้ว เจ้าก็จะรักพระองค์อย่างแท้จริง
และจะวางชีวิตของเจ้าให้กบั พระองค์อย่างเปรมปรี ด์ ิ เจ้าจะเป็ นพยานของพระเจ้า และเป็ นผูซ้ ่ึงพระเจ้าทรงรัก
ความรักที่ได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงแล้วนั้นแข็งแกร่ง ไม่อ่อนแอ
ไม่ว่าพระองค์ทรงเกณฑ์เจ้าให้เข้าสู่การทดสอบของพระองค์เมื่อใดหรื ออย่างไรก็ตาม
เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะวางความกังวลของเจ้าเกี่ยวกับการที่เจ้ามีชีวิตอยู่หรื อตายลงได้
สามารถละทิง้ ทุกอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างเปรมปรี ด์ ิ และสามารถสู้ทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างมีความสุข—
เมื่อเป็ นดังนั้น ความรักของเจ้าจะบริ สุทธิ์และความเชื่อของเจ้าจะแท้จริ ง
เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะเป็ นใครบางคนที่ได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
และที่พระเจ้าได้ทรงทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างแท้จริง
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากผูค้ นตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของซาตานแล้วไซร้ พวกเขาก็จะไม่มีความรักสาหรับพระเจ้าภายในตัวพวกเขาเลย
และทั้งนิมิต ความรัก และปณิธานต่างๆ ก่อนหน้านี้กไ็ ด้ปลาสนาการไปหมดสิ้นแล้ว
ผูค้ นเคยรูส้ ึกว่าพวกเขาควรจะต้องทนทุกข์เพื่อพระเจ้า แต่ในวันนี้ พวกเขาคิดว่า
การทาเช่นนั้นเป็ นเรื่ องน่าอับอาย และพวกเขาก็พร่ าบ่นอย่างไม่ขาดปาก นี่คืองานของซาตาน
สัญญาณหนึ่งซึ่งบอกว่า มนุษย์ได้ตกอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานแล้ว หากเจ้าเผชิญกับสภาวะนี้
เจ้าต้องอธิษฐานและกลับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้—นี่จะปกป้องเจ้าจากการโจมตีของซาตาน
ในระหว่างกระบวนการถลุงอันขมขืน่ นี่เอง
ที่มนุษย์สามารถตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตานได้อย่างง่ายดายที่สุด
ดังนั้นเจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรหรื อในระหว่างการถลุงเช่นนี้? เจ้าควรรวบรวมเจตจานงของเจ้า
และวางหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และอุทิศช่วงเวลาสุดท้ายของเจ้าให้กบั พระองค์ ไม่สาคัญว่า
พระเจ้าทรงถลุงเจ้าอย่างไร
เจ้าควรมีความสามารถที่จะนาความจริ งมาปฏิบตั ิเพื่อทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
และเจ้าควรแสวงหาพระเจ้าและแสวงหาการร่ วมสนิทด้วยตัวเจ้าเอง โดยไม่ตอ้ งมีใครร้องขอ ในเวลาต่าง ๆ
ที่เป็ นเช่นนี้ ยิ่งเจ้านิ่งเฉยเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งกลายเป็ นลบมากขึ้นเท่านั้น และจะยิ่งง่ายขึ้นต่อการที่เจ้าจะถดถอย
เมื่อเจ้าจาเป็ นต้องทางานตามหน้าที่ของเจ้า แม้เจ้าจะทามันได้ไม่ดี แต่เจ้าทาทั้งหมดที่สามารถทาได้
และทาเช่นนั้นโดยไม่ได้ใช้อะไรที่มากไปกว่าความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าเลย ไม่ว่าคนอืน่ จะพูดอย่างไร—
ไม่ว่าพวกเขาจะพูดว่าเจ้าทาได้ดีแล้ว หรื อว่าเจ้าทาได้ไม่ดี—เจตนาของเจ้านั้นถูกต้อง
และเจ้าไม่ใช่คนที่มองว่าตัวเองชอบธรรมอยู่เสมอ เพราะเจ้ากาลังกระทาในนามของพระเจ้า
เมื่อผูอ้ ื่นตีความเจ้าผิด เจ้าก็มีความสามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าและพูดว่า “โอ้ พระเจ้า!
ข้าพระองค์ไม่ขอให้ผอู้ นื่ ยอมผ่อนปรนให้ขา้ พระองค์หรื อปฏิบตั ิต่อข้าพระองค์อย่างดี
อีกทั้งไม่ขอให้พวกเขาเข้าใจหรื อเห็นชอบในตัวข้าพระองค์
ข้าพระองค์เพียงขอให้ขา้ พระองค์มีความสามารถที่จะรักพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์ได้
ขอให้ขา้ พระองค์รู้สึกสบายใจ และขอให้มโนธรรมของข้าพระองค์ชดั เจน ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้คนอื่นชมเชย
หรื อนับถือข้าพระองค์ให้สูงส่ง
ข้าพระองค์เพียงพยายามจากหัวใจของข้าพระองค์ที่จะทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย
ข้าพระองค์รับบทบาทของข้าพระองค์ดว้ ยการทาทั้งหมดที่ขา้ พระองค์ทาได้ และถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะโง่เขลา
เซ่อซ่า มีขีดความสามารถต่า และมืดบอด ข้าพระองค์กร็ ู ้ว่าพระองค์ทรงดีงาม
และข้าพระองค์เต็มใจที่จะอุทิศทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีเพื่อพระองค์” ทันทีที่เจ้าอธิษฐานในหนทางนี้

ความรักต่อพระเจ้าของเจ้าก็จะอุบตั ิข้ นึ มา และเจ้าจะรู ้สึกผ่อนบรรเทาลงอย่างมากในหัวใจเจ้า
นี่คือความหมายของการปฏิบตั ิความรักที่มีต่อพระเจ้า ขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์
เจ้าจะล้มเหลวสองครั้งและทาสาเร็จหนึ่งครั้ง หรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็ลม้ เหลวห้าครั้งและทาสาเร็จสองครั้ง
และในขณะที่เจ้ารับประสบการณ์ในหนทางนี้
มีเพียงท่ามกลางความล้มเหลวเท่านั้นที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะมองเห็นความดีงามของพระเจ้าและค้นพบสิ่งที่
ขาดหายไปในตัวเจ้า เมื่อเจ้าเผชิญสถานการณ์เช่นนั้นในคราวต่อไป เจ้าควรระมัดระวังตัวเอง ก้าวอย่างใจเย็น
และอธิษฐานให้บ่อยขึ้น เจ้าจะค่อยๆ พัฒนาความสามารถในการที่จะมีชยั ชนะในสถานการณ์ต่างๆ
ดังกล่าวขึ้นมา เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น การอธิษฐานของเจ้าได้เกิดประสิทธิผลแล้ว
เมื่อเจ้ามองเห็นว่าตัวเองประสบความสาเร็จแล้วในครั้งนี้ เจ้าก็จะรู ้สึกปลาบปลื้มอยู่ภายใน และเมื่อเจ้าอธิษฐาน
เจ้าจะมีความสามารถที่จะรู ้สึกได้ถึงพระเจ้า
และรู ้สึกได้ว่าการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั หาได้จากเจ้าไปไม่—
เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะรู ้ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจในตัวเจ้าอย่างไร
การปฏิบตั ิในหนทางนี้จะให้เส้นทางแก่เจ้าในการได้รับประสบการณ์ หากเจ้าไม่นาความจริงมาปฏิบตั ิแล้วไซร้
เจ้าก็จะปราศจากการทรงสถิตแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ภายในตัวเจ้า
แต่หากเจ้านาความจริ งมาปฏิบตั ิเมื่อเจ้าเผชิญกับสิ่งทั้งหลายที่มนั เป็ นอยู่
เช่นนั้นแล้วแม้เจ้าจะรู ้สึกเจ็บปวดอยู่ภายใน พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะสถิตอยู่กบั เจ้าในภายหลัง
เจ้าจะมีความสามารถที่จะรู ้สึกได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเจ้าอธิษฐาน
เจ้าจะมีพละกาลังในการนาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตั ิ
และในระหว่างการร่ วมสนิทกับพี่นอ้ งชายหญิงของเจ้าจะไม่มีสิ่งใดเลยที่สร้างภาระกังวลต่อมโนธรรมของเจ้า
และเจ้าจะรู ้สึกสงบ และในหนทางนี้ เจ้าจะมีความสามารถที่จะเผยสิ่งที่เจ้าได้ทาลงไปให้เป็ นที่ประจักษ์
ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไร เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะมีสัมพันธภาพที่เป็ นปกติกบั พระเจ้าได้
เจ้าจะไม่ถูกกีดกั้นโดยผูอ้ ื่น เจ้าจะผงาดขึ้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง—และในการนี้
เจ้าจะแสดงให้เห็นว่าการที่เจ้าปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้านั้นได้เกิดประสิทธิผลแล้ว
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ยิ่งกระบวนการถลุงของพระเจ้ารุ นแรงขึ้นเท่าใด
หัวใจของผูค้ นก็ยงิ่ มีความสามารถที่จะรักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ความทรมานภายในหัวใจของพวกเขานั้นเป็ นประโยชน์แก่ชีวิตพวกเขา
พวกเขามีความสามารถที่จะอยู่อย่างสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้มากขึ้น
สัมพันธภาพของพวกเขากับพระเจ้าใกล้ชิดขึ้น
และพวกเขามีความสามารถที่จะมองเห็นความรักอันสูงสุดของพระเจ้าและความรอดสูงสุดของพระองค์ได้ดีข้นึ
เปโตรได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงหลายร้อยครั้ง
และโยบก็ได้กา้ วผ่านการทดสอบหลายครั้งหลายคราว
หากพวกเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เจ้าเองก็ตอ้ งก้าวผ่านกระบวนการถลุงหลายร้อยครั้งเช่นกัน
เฉพาะเมื่อเจ้าก้าวผ่านกระบวนการนี้และวางใจในขั้นตอนนี้เท่านั้น
ที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ได้ กระบวนการถลุงเป็ นวิถีทางที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงใช้ในการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อม
มีเพียงกระบวนการถลุงและการทดสอบอันขมขืน่ เท่านั้นที่สามารถนาความรักแท้จริงสาหรับพระเจ้าออกมาจาก
หัวใจของผูค้ นได้ เมื่อปราศจากความยากลาบาก ผูค้ นก็ย่อมขาดความรักที่แท้จริงสาหรับพระเจ้า
หากพวกเขาไม่ถูกทดสอบภายใน หากพวกเขาไม่อยูภ่ ายใต้กระบวนการถลุงแล้วไซร้
หัวใจของพวกเขาก็จะล่องลอยไร้จุดหมายอยูภ่ ายนอก เมื่อได้รับการถลุงจนถึงจุดหนึ่งแล้ว
เจ้าจะมองเห็นความอ่อนแอและความลาบากยากเย็นของตัวเจ้าเอง เจ้าจะเห็นว่าเจ้ากาลังขาดพร่ องอยู่มากเพียงใด
และว่าเจ้าไร้ความสามารถที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆ มากมายที่เจ้าเผชิญได้ และเจ้าจะได้เห็นว่า
ความไม่เชื่อฟังของเจ้านั้นใหญ่หลวงเพียงใด มีเพียงในระหว่างการทดสอบต่างๆ
เท่านั้นที่ผคู้ นมีความสามารถที่จะรู ้จกั สภาวะจริ งของพวกเขาอย่างแท้จริ งได้ การทดสอบต่างๆ
ทาให้ผูค้ นมีความสามารถที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ดีข้นึ
ในระหว่างเวลาชีวิตของเขา
เปโตรได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงหลายร้อยครั้งและได้กา้ วผ่านความทุกข์ยากสาหัสอันเจ็บปวดมา
กมายหลายครั้ง กระบวนการถลุงนี้ได้กลายเป็ นรากฐานของความรักสูงสุดที่เขามีต่อพระเจ้า
และเป็ นประสบการณ์ซ่ึงมีนัยสาคัญที่สุดของทั้งชีวิตของเขา
การที่เขามีความสามารถที่จะมีความรักสูงสุดต่อพระเจ้าได้น้ นั
ในเหตุผลหนึ่งก็เพราะความแน่วแน่ของเขาที่จะรักพระเจ้า อย่างไรก็ดี ที่ยงิ่ ไปกว่านั้นก็คือ

มันเป็ นเพราะกระบวนการถลุงและความทุกข์ที่เขาได้กา้ วผ่านนี่ เอง
ความทุกข์น้ีได้กลายเป็ นเครื่ องนาทางไปบนเส้นทางแห่งการรักพระเจ้า
และเป็ นสิ่งที่ควรค่าแก่การทรงจาที่สุดสาหรับเขา
หากผูค้ นไม่ได้กา้ วผ่านความเจ็บปวดแห่งกระบวนการถลุงในขณะที่กาลังรักพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วความรักของพวกเขาย่อมเต็มไปด้วยความไม่บริ สุทธิ์และความเลือกชอบของตัวพวกเขาเอง
ความรักเช่นนี้เต็มไปด้วยแนวความคิดของซาตาน
และโดยรากฐานแล้วไม่สามารถที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้เลย
การมีความแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้าไม่ใช่สิ่งเดียวกับการรักพระเจ้าอย่างแท้จริง
แม้ว่าทั้งหมดที่พวกเขาคิดอยู่ในหัวใจของพวกเขานั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการรักและการทาให้พระเจ้าพึงพ
อพระทัย และแม้ว่าความคิดของพวกเขาดูเหมือนถูกอุทิศให้กบั พระเจ้าอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์
และปลอดจากแนวความคิดใดๆ ของมนุษย์
กระนั้นเมื่อความคิดของพวกเขาถูกนาพามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พระองค์หาได้ทรงชมเชยหรือทรงอวยพระพรให้แก่ความคิดเหล่านั้นเลย
แม้แต่เมื่อตอนที่ผคู้ นมีความเข้าใจความจริ งทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้ว—
เมื่อพวกเขาได้มารู ้จกั พวกมันทั้งหมดแล้ว—นี่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเป็ นสัญญาณหนึ่งของการรักพระเจ้า
ไม่สามารถพูดได้ว่า ผูค้ นเหล่านี้รักพระเจ้าจริ งๆ
ทั้งที่ได้เข้าใจความจริ งไปแล้วมากมายโดยปราศจากการก้าวผ่านกระบวนการถลุง
ผูค้ นก็ยงั ไม่สามารถนาความจริงเหล่านี้มาปฏิบตั ิได้อยู่ดี
มีเพียงในระหว่างกระบวนการถลุงเท่านั้นที่ผคู้ นสามารถเข้าใจความหมายแท้จริ งของความจริ งเหล่านี้ได้
เมื่อนั้นเท่านั้นที่ผคู้ นสามารถซึ้งคุณค่าความหมายภายในของของความจริงเหล่านั้นอย่างแท้จริ ง ณ เวลานั้นเอง
เมื่อพวกเขาลองใหม่อีกครั้ง พวกเขาก็มีความสามารถที่จะนาความจริ งมาปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
และโดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า ณ เวลานั้นเอง ที่แนวความคิดแบบมนุษย์ของพวกเขาลดน้อยลง
ความเสื่อมทรามแบบมนุษย์ของพวกเขาถูกลดลง และภาวะอารมณ์ต่างๆ แบบมนุษย์ของพวกเขาอ่อนบรรเทาลง
มีเพียง ณ เวลานั้นเองที่การปฏิบตั ิของพวกเขาคือการสาแดงอันแท้จริงของความรักที่มีต่อพระเจ้า
ผลจากความจริ งแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้านั้นไม่ได้สมั ฤทธิ์ผ่านความรู ้ที่พูดออกมาหรื อความเต็มใจทางจิตใจ
และไม่อาจสัมฤทธิ์อย่างง่ายดายผ่านการทาความเข้าใจความจริ งนั้น มันจาเป็ นที่ผคู้ นต้องจ่ายราคา
พวกเขาต้องก้าวผ่านความขมขื่นมากมายในระหว่างกระบวนการถลุง
และเมื่อนั้นเท่านั้นที่ความรักของพวกเขาจะกลายมาบริ สุทธิ์และสมดังพระทัยของพระเจ้าเอง

ตัดตอนมาจาก “มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงเท่านั้น” ใน
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เมื่อเผชิญกับสภาวะของมนุษย์และท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงทาพระราชกิจใหม่
เปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้มีท้งั ความรู ้เกีย่ วกับพระองค์และการเชื่อฟังต่อพระองค์ และมีท้งั ความรักและคาพยาน
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จงึ ต้องได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงของพระเจ้าที่มีต่อเขา ตลอดจนการพิพากษา
การจัดการ การตัดแต่งของพระองค์ที่ทรงมีต่อเขา ซึ่งหากปราศจากสิ่งเหล่านี้
มนุษย์จะไม่มีวนั รู ้จกั พระเจ้าและจะไม่มีวนั สามารถรักและเป็ นพยานให้กบั พระองค์ได้อย่างแท้จริ งเลย
กระบวนการถลุงมนุษย์ของพระเจ้าไม่ใช่แค่เพื่อเห็นแก่ผลกระทบเพียงด้านเดียว
แต่เพื่อประโยชน์ของผลกระทบหลายแง่มุม
เพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงในบรรดาผูท้ ี่เต็มใจแสวงหาความ
จริ ง เพื่อที่ว่าความแน่วแน่และความรักของพวกเขาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
สาหรับบรรดาผูท้ ี่เต็มใจแสวงหาความจริงและผูซ้ ่งึ โหยหาพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีความหมายมากกว่า
หรื อเป็ นความช่วยเหลือที่ยงิ่ ใหญ่กว่ากระบวนการถลุงในแบบนี้
พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นไม่ง่ายนักที่มนุษย์จะรู ้หรื อเข้าใจ เพราะท้ายที่สุดแล้ว พระเจ้าก็ทรงเป็ นพระเจ้า
ในท้ายที่สุดแล้ว ก็เป็ นไปไม่ได้เลยสาหรับพระเจ้าที่จะมีอุปนิสัยแบบเดียวกับมนุษย์ และเมื่อเป็ นดังนั้น
จึงไม่ง่ายสาหรับมนุษย์ที่จะรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์ มนุษย์ไม่ได้ครอบครองความจริงมาแต่กาเนิด
และไม่ง่ายที่บรรดาผูซ้ ่ึงถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามจะเข้าใจ มนุษย์ไร้ซ่งึ ความจริ ง
และไร้ซ่ึงความแน่วแน่ที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ และหากเขาไม่ทุกข์ทน
และไม่ได้รับการถลุงหรือพิพากษาแล้วไซร้
ความแน่วแน่ของพวกเขาจะไม่มีวนั ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม สาหรับทุกผูค้ น
กระบวนการถลุงเป็ นความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส และลาบากยากเย็นมากที่จะยอมรับ—
ทว่าในระหว่างกระบวนการถลุงนี้นี่เองที่พระเจ้าทรงทาให้พระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระองค์เข้าใจได้ง่ายขึ้น
สาหรับมนุษย์ และทรงทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระองค์เป็ นทีร่ ู ้ทวั่ กันสาหรับมนุษย์
และทรงจัดเตรี ยมความรู ้แจ้งที่มากขึ้น การจัดการและการตัดแต่งจริงที่มากขึ้น
ผ่านการเปรี ยบเทียบระหว่างข้อเท็จจริ งกับความจริง
พระองค์ทรงมอบความรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ เกี่ยวกับพระองค์และความจริงให้แก่มนุษย์
และทรงมอบความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าให้แก่มนุษย์ ด้วยเหตุน้ี
จึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์มีความรักที่จริ งแท้ยงิ่ ขึ้นและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นต่อพระเจ้า
นั่นคือจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการดาเนินการกระบวนการถลุง
และพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทาในมนุษย์มีจุดมุง่ หมายและนัยสาคัญของมันเอง

พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจซึ่งปราศจากความหมาย
และพระองค์ไม่ทรงพระราชกิจซึ่งปราศจากผลประโยชน์ต่อมนุษย์
กระบวนการถลุงไม่ได้หมายถึงการเอาผูค้ นออกไปจากเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และไม่ได้หมายถึงการทาลายพวกเขาในนรก แต่ทว่า
มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์ในระหว่างกระบวนการถลุง การเปลีย่ นแปลงเจตนาต่างๆ
ของเขา ทรรศนะเก่าๆ ของเขา การเปลี่ยนแปลงความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้า
และการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเขา กระบวนการถลุงคือบททดสอบจริงของมนุษย์
และเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการฝึ กฝนจริง
และมีเพียงในระหว่างกระบวนการถลุงเท่านั้นที่ความรักของเขาจึงจะสามารถทาหน้าที่ตามธรรมชาติของมันได้
ตัดตอนมาจาก “มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงเท่านั้น” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 511
หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้า นาความจริงไปปฏิบตั ิ
และทาหน้าที่ของเจ้าทั้งหมดให้ลุล่วง นอกจากนี้ เจ้าต้องเข้าใจสิ่งทัง้ หลายที่เจ้าควรผ่านประสบการณ์ดว้ ย
หากเจ้าเพียงแค่ผ่านประสบการณ์การถูกจัดการ การถูกบ่มวินยั และการถูกพิพากษา
หากเจ้าเพียงแค่มีความสามารถที่จะชื่นชมพระเจ้าแต่ยงั คงไร้ความสามารถที่จะรู ้สึกได้เมื่อพระเจ้ากาลังทรงบ่มวิ
นัยเจ้าหรื อกาลังทรงจัดการกับเจ้า—การนี้ไม่สามารถยอมรับได้ บางทีในกรณีน้ีของกระบวนการถลุง
เจ้าอาจมีความสามารถที่จะยืนหยัดไม่ถอยได้ แต่นี่ยงั คงไม่เพียงพอ เจ้ายังคงต้องตบเท้าเดินหน้าต่อไป
บทเรี ยนเรื่ องการรักพระเจ้าไม่มีวนั หยุดและไม่มีจุดจบ
ผูค้ นเห็นว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นบางสิ่งที่เรียบง่ายอย่างสุดขั้ว
แต่ทนั ทีที่พวกเขาได้รับประสบการณ์ซ่ึงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง เมื่อนั้นพวกเขาก็ตระหนักว่า
การเชื่อในพระเจ้าไม่เรี ยบง่ายเช่นที่ผคู้ นจินตนาการ เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจเพื่อถลุงมนุษย์
มนุษย์ยอ่ มทนทุกข์ กระบวนการถลุงของบุคคลหนึ่งมากขึ้นเท่าใด
ความรักพระเจ้าของพวกเขาก็จะมากขึ้นเท่านั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขามากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน
ยิ่งบุคคลหนึ่งได้รับกระบวนการถลุงน้อยลงเท่าใด ความรักพระเจ้าของพวกเขาก็จะยิง่ น้อยลงเท่านั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขาน้อยลงเท่านั้น
ยิ่งกระบวนการถลุงและความเจ็บปวดของบุคคลเช่นนี้มากขึ้นเท่าใด
และพวกเขาผ่านประสบการณ์กบั การทรมานมากขึ้นเท่าใด
ความรักพระเจ้าของพวกเขาก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น
ความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาก็จะกลายเป็ นจริงแท้มากขึ้นเท่านั้น
และความรู ้เรื่ องพระเจ้าของพวกเขาก็จะลุ่มลึกมากขึ้นเท่านั้น ในประสบการณ์ของเจ้า
เจ้าจะมองเห็นผูค้ นที่ทนทุกข์อย่างมากในขณะที่พวกเขาถูกถลุง ผูซ้ ่ึงถูกจัดการและถูกบ่มวินยั อย่างมาก
และเจ้าจะมองเห็นว่าเป็ นผูค้ นเหล่านั้นนั่นเองที่มีความรักอันลึกซึ้งต่อพระเจ้าและความรู ้เรื่ องพระเจ้าที่ลุ่มลึกแล
ะเฉียบแหลมกว่า พวกผูท้ ี่ไม่ได้ผ่านประสบการณ์การถูกจัดการย่อมมีเพียงแค่ความรูผ้ ิวเผิน
และพวกเขาเพียงแค่สามารถพูดได้ว่า “พระเจ้าทรงดีงามเหลือเกิน
พระองค์ประทานพระคุณแก่ผคู้ นเพือ่ ที่พวกเขาจะสามารถชื่นชมพระองค์ได้”
หากผูค้ นได้ผ่านประสบการณ์กบั การถูกจัดการและถูกบ่มวินัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะมีความสามารถที่จะพูดเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องพระเจ้าที่แท้จริ งได้
ดังนั้นยิ่งพระราชกิจของพระเจ้าในมนุษย์น่าอัศจรรย์มากขึ้นเท่าใด มันก็ยงิ่ มีคุณค่าและนัยสาคัญมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งมันไม่สามารถเจาะแทรกเข้าไปได้สาหรับเจ้ามากขึ้นเท่าใดและยิ่งมันไม่สามารถเข้ากันได้กบั มโนคติที่หลงผิ
ดของเจ้ามากขึ้นเท่าใด พระราชกิจของพระเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะพิชิตเจ้า
ได้รับเจ้าและทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมได้มากขึ้นเท่านั้น นัยสาคัญแห่งพระราชกิจของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่นัก!
หากพระเจ้าไม่ถลุงมนุษย์ในหนทางนี้ หากพระองค์ไม่ทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับวิธีการนี้
เช่นนั้นแล้วพระราชกิจของพระองค์ก็จะไม่ได้ผลและปราศจากนัยสาคัญ
ในอดีตเคยมีการกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะทรงคัดสรรและรับกลุ่มนี้ และทาให้พวกเขาครบบริ บรู ณ์ในยุคสุดท้าย
ในการนี้มนี ัยสาคัญที่พิเศษเหนือธรรมดา
ยิ่งพระราชกิจที่พระองค์ทรงดาเนินการภายในพวกเจ้าจนเสร็จสิ้นนั้นยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าใด
ความรักพระเจ้าของพวกเจ้าก็ยงิ่ ลึกซึ้งและบริ สุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งพระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าใด
มนุษย์กย็ ิ่งสามารถจับความเข้าใจบางสิ่งในพระปรี ชาญาณของพระองค์ได้มากขึ้นเท่านั้นและความรู ้เรื่ องพระอง
ค์ของมนุษย์ก็จะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น ในระหว่างยุคสุดท้าย
หกพันปี แห่งแผนการของพระเจ้าสาหรับการบริ หารจัดการจะมาถึงบทอวสาน
มันสามารถสิ้นสุดลงได้อย่างง่ายดายจริงๆ หรื อ? ทันทีที่พระองค์ทรงพิชิตมวลมนุษย์
พระราชกิจของพระองค์ก็จะจบลงหรื อ? มันสามารถเรี ยบง่ายเช่นนั้นหรื อไม่? อันที่จริ งแล้ว
ผูค้ นจินตนาการว่ามันก็เรี ยบง่ายเท่านี้ แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงทาไม่เรียบง่ายนัก
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะใส่ใจพาดพิงถึงพระราชกิจของพระเจ้าส่วนใด ทั้งหมดล้วนมิอาจหยัง่ ลึกได้สาหรับมนุษย์
หากเจ้ามีความสามารถที่จะหยัง่ ลึกถึงมันได้ เช่นนั้นแล้วพระราชกิจของพระเจ้าก็คงจะไม่มนี ัยสาคัญหรื อคุณค่า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทามิอาจหยัง่ ลึกได้ มันสวนทางกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้าอย่างสิ้นเชิง
และยิ่งมันไม่สามารถปรับให้เข้ากันกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้ามากขึ้นเท่าใด
มันก็ยงิ่ แสดงให้เห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้ามีความหมายมากขึ้นเท่านั้น
หากมันไม่สามารถเข้ากันได้กบั มโนคติที่หลงผิดของเจ้า เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะไม่มีความหมาย
วันนี้เจ้ารู ้สึกว่าพระราชกิจของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เหลือเกิน และยิง่ เจ้ารู ้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์มากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงยากหยัง่ ถึงได้มากขึ้นเท่านั้น และเจ้ามองเห็นว่ากิจการของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด
หากพระองค์เพียงแค่ได้ทรงพระราชกิจที่ผิวเผิน สุกเอาเผากินบางประการเพื่อพิชิตมนุษย์
และไม่ทรงได้ทาสิ่งอื่นใดเลยหลังจากนั้น
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะไม่สามารถมองดูนยั สาคัญแห่งพระราชกิจของพระเจ้าได้
แม้ว่าเจ้ากาลังรับกระบวนการถลุงเล็กน้อยในตอนนี้
แต่มนั ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อการเติบโตในชีวิตของเจ้า
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างที่สุดสาหรับพวกเจ้าที่จะก้าวผ่านความยากลาบากเช่นนี้

วันนี้เจ้ากาลังรับกระบวนการถลุงเล็กน้อย แต่หลังจากนี้
เจ้าจะมีความสามารถอย่างแท้จริ งที่จะมองดูกิจการของพระเจ้าได้ และในท้ายที่สุด เจ้าก็จะพูดว่า
“กิจการของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เหลือเกิน!” เหล่านี้จะเป็ นคาพูดในหัวใจของเจ้า
เมื่อได้ผ่านประสบการณ์กบั กระบวนการถลุงของพระเจ้าสักพักหนึ่งแล้ว
(บททดสอบพวกคนปรนนิบตั ิและเวลาแห่งการตีสอน) ในท้ายที่สุด ผูค้ นบางคนก็ได้พูดว่า
“การเชื่อในพระเจ้าช่างลาบากยากเย็นจริ งๆ!” ข้อเท็จจริ งที่ว่าพวกเขาได้ใช้คาว่า “ลาบากยากเย็นจริ งๆ”
แสดงให้เห็นว่ากิจการของพระเจ้ามิอาจหยัง่ ลึกได้
แสดงให้เห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้าครองนัยสาคัญและคุณค่าอันยิง่ ใหญ่
และแสดงให้เห็นว่าพระราชกิจของพระองค์ควรค่าอย่างสูงที่มนุษย์ควรถนอมความล้าค่า
หากหลังจากที่เราได้ทางานไปมากเหลือเกินแล้ว แต่เจ้าไม่ได้มีความรู ้แม้แต่น้อย
เช่นนั้นแล้วงานของเราจะยังคงสามารถมีคุณค่าหรื อไม่เล่า? มันจะทาให้เจ้าพูดว่า
“การปรนนิบตั ิพระเจ้าลาบากยากเย็นจริงๆ กิจการของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เหลือเกิน
และพระเจ้าทรงมีพระปรี ชาญาณอย่างแท้จริง! พระเจ้าทรงดีงามเหลือเกิน!”
หากหลังจากก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งประสบการณ์ เจ้ามีความสามารถที่จะพูดคาเหล่านี้ได้
เช่นนั้นแล้วนี่ก็พสิ ูจน์ว่าเจ้าได้รับพระราชกิจของพระเจ้าในตัวเจ้าแล้ว
สักวันหนึ่งเมื่อเจ้ากาลังเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐในต่างประเทศ และใครบางคนถามเจ้าว่า
“ความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าเป็ นไปอย่างไรบ้าง?” เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะพูดได้ว่า
“การกระทาของพระเจ้าช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน!”
พวกเขาจะรู ้สึกได้ว่าคาพูดของเจ้าพูดออกมาจากประสบการณ์จริ ง นี่คือการเป็ นพยานอย่างแท้จริ ง
เจ้าจะพูดว่าพระราชกิจของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระปรี ชาญาณ
และพระราชกิจของพระองค์ในตัวเจ้าได้โน้มน้าวเจ้าและได้พิชิตหัวใจของเจ้าแล้วอย่างแท้จริ ง
เจ้าจะรักพระองค์เสมอเพราะพระองค์ทรงยิง่ กว่าควรค่าต่อความรักของมวลมนุษย์!
หากเจ้าสามารถพูดกับสิ่งเหล่านี้ได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็สามารถขับเคลื่อนหัวใจของผูค้ นได้
ทั้งหมดนี้คือการเป็ นพยาน หากเจ้ามีความสามารถที่จะเป็ นพยานอันกึกก้อง ขับเคลื่อนผูค้ นจนหลัง่ น้ าตาได้
นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าเป็ นผูห้ นึ่งซึ่งรักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เพราะเจ้ามีความสามารถที่จะให้คาพยานต่อการรักพระเจ้าได้ และโดยผ่านทางเจ้า
การกระทาของพระเจ้าสามารถได้รับการยืนยันได้ในคาพยาน
คาพยานของเจ้าทาให้ผูอ้ นื่ แสวงหาจนพบพระราชกิจของพระเจ้า
เพื่อที่จะผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า

และในสภาพแวดล้อมใดก็ตามที่พวกเขาผ่านประสบการณ์ พวกเขาย่อมจะสามารถตั้งมัน่ ได้
นี่เป็ นเพียงหนทางเดียวที่จริงแท้แห่งการเป็ นพยาน และนี่คอื สิ่งที่พงึ ประสงค์จากเจ้าอย่างแน่ชดั ในตอนนี้
เจ้าควรมองเห็นว่าพระราชกิจของพระเจ้ามีคุณค่าและควรค่าอย่างที่สุดต่อการทะนุถนอมความล้าค่าโดยผูค้ น
มองเห็นว่าพระเจ้าทรงล้าค่าเหลือเกินและทรงไพบูลย์เหลือเกิน พระองค์ทรงสามารถไม่เพียงแค่ตรัสได้เท่านั้น
แต่ยงั ทรงสามารถพิพากษาผูค้ น ถลุงหัวใจของพวกเขา นาพาความชื่นชมยินดีมาให้พวกเขา ได้รับพวกเขา
พิชิตพวกเขา และทาให้พวกเขามีความเพียบพร้อมได้อีกด้วย จากประสบการณ์ของเจ้า
เจ้าจะมองเห็นว่าพระเจ้าทรงควรค่าที่จะรักอย่างมาก ดังนั้นตอนนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใดเล่า?
เจ้าสามารถพูดสิ่งเหล่านี้จากหัวใจของเจ้าได้จริ งๆ หรื อไม่?
เมื่อเจ้ามีความสามารถที่จะแสดงคาพูดเหล่านี้จากส่วนลึกสุดทั้งหลายของหัวใจของเจ้าได้
เมื่อนั้นเจ้าย่อมจะมีความสามารถที่จะเป็ นพยานได้ ทันทีที่ประสบการณ์ของเจ้าได้มาถึงระดับนี้แล้ว
เจ้าย่อมจะสามารถเป็ นพยานเพื่อพระเจ้าได้ และเจ้าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมพอ
หากเจ้ายังไม่ถงึ ระดับนี้ในประสบการณ์ของเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะยังคงห่างไกลเกินไป
เป็ นเรื่ องปกติที่ผคู้ นจะแสดงให้เห็นจุดอ่อนในระหว่างกระบวนการของการถลุง แต่หลังจากการถลุง
เจ้าควรจะมีความสามารถที่จะพูดได้ว่า “พระเจ้าทรงมีพระปรี ชาญาณเหลือเกินในพระราชกิจของพระองค์!”
หากเจ้ามีความสามารถที่จะบรรลุความเข้าใจซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของคาพูดเหล่านี้ได้อย่างแท้จริ งแล้วไซร้
มันย่อมจะกลายเป็ นบางสิ่งที่เจ้าทะนุถนอม และประสบการณ์ของเจ้าก็จะมีคุณค่า
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 512
บัดนี้ สิ่งใดหรื อที่เจ้าควรไล่ตามเสาะหา? ไม่ว่าเจ้าจะสามารถเป็ นพยานสาหรับพระราชกิจของพระเจ้าได้หรือไม่
ไม่ว่าเจ้าจะมีความสามารถที่จะกลายเป็ นคาพยานและการสาแดงของพระเจ้าได้หรือไม่
และไม่ว่าเจ้าจะเหมาะให้พระองค์ทรงใช้หรื อไม่—เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่เจ้าควรแสวงหา
พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจในตัวเจ้าจริ งๆ ไปมากเพียงใดแล้ว? เจ้าได้มองเห็นไปมากเพียงใดแล้ว
เจ้าได้สัมผัสไปมากเพียงใดแล้ว? เจ้าได้ผ่านประสบการณ์และได้ลิ้มรสไปมากเพียงใดแล้ว?
โดยไม่คานึงถึงว่าพระเจ้าได้ทรงทดสอบเจ้า จัดการกับเจ้า หรื อบ่มวินัยเจ้าแล้วหรื อไม่
การกระทาของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์กไ็ ด้รับการดาเนินการกับเจ้าจนเสร็จสิ้นแล้ว
แต่ในฐานะผูเ้ ชื่อในพระเจ้าและในฐานะใครบางคนที่เต็มใจไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อ
มโดยพระองค์
เจ้าสามารถเป็ นพยานสาหรับพระราชกิจของพระเจ้าบนพื้นฐานของประสบการณ์ซ่ึงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
ได้หรื อไม่?
เจ้าสามารถใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้าได้หรื อไม่?
เจ้ามีความสามารถที่จะจัดเตรี ยมให้ผูอ้ ื่นโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้าเอง
และสละทั้งชีวิตของเจ้าเพื่อเป็ นพยานสาหรับพระราชกิจของพระเจ้าได้หรื อไม่?
เพื่อเป็ นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าต้องพึ่งพาประสบการณ์ ความรู ้ของเจ้า และราคาที่เจ้าได้จ่ายไป
ด้วยเหตุน้ นั เท่านั้น เจ้าจึงสามารถทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์ได้
เจ้าเป็ นใครบางคนที่เป็ นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าหรื อไม่? เจ้ามีความทะเยอทะยานนี้หรื อไม่?
หากเจ้ามีความสามารถที่จะเป็ นพยานต่อพระนามของพระองค์ได้ และที่มากกว่านั้น
เป็ นพยานต่อพระราชกิจของพระองค์ได้
และหากเจ้าสามารถดาเนินชีวิตตามรู ปลักษณ์ที่พระองค์ทรงพึงประสงค์จากประชากรของพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็ นพยานสาหรับพระเจ้า อันที่จริ งแล้วเจ้าเป็ นพยานสาหรับพระเจ้าอย่างไรหรื อ?
เจ้าทาการนี้โดยการแสวงหาและถวิลหาที่จะดาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
และเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นรู ้จกั พระราชกิจของพระองค์และมองเห็นการกระทาของพระองค์โดยการเป็ นพยานด้วย
คาพูดของเจ้า หากเจ้าแสวงหาการนี้ทง้ ั หมดอย่างแท้จริ ง เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
หากทั้งหมดที่เจ้าแสวงหาคือการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าและได้รับพระพรในท้ายที่สุด
เช่นนั้นแล้วมุมมองของความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าก็จะไม่บริ สุทธิ์
เจ้าควรกาลังไล่ตามเสาะหาวิธีมองเห็นกิจการของพระเจ้าในชีวิตจริ ง
วิธีทาให้พระองค์พึงพอพระทัยเมื่อพระองค์ทรงเปิ ดเผยน้ าพระทัยของพระองค์ต่อเจ้า

และแสวงหาวิธีที่เจ้าควรจะเป็ นพยานต่อความน่าอัศจรรย์และพระปรี ชาญาณของพระองค์
และวิธีเป็ นพยานสาหรับวิธีที่พระองค์ทรงบ่มวินยั และทรงจัดการกับเจ้า
ทั้งหมดนี้คือสิ่งทั้งหลายที่เจ้าควรกาลังใคร่ ครวญอยู่ในตอนนี้
หากความรักพระเจ้าของเจ้าเป็ นไปเพื่อให้เจ้าสามารถมีส่วนแบ่งปันในพระสิริของพระเจ้าหลังจากพระองค์ทรง
ทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เช่นนั้นแล้วมันก็ยงั คงไม่เพียงพอและไม่สามารถประจวบพ้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้
เจ้าจาเป็ นต้องมีความสามารถที่จะเป็ นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าได้
ทาให้สมดังข้อเรี ยกร้องของพระองค์ได้
และผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทากับผูค้ นในหนทางที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งได้
ไม่ว่าจะเป็ นความเจ็บปวด น้ าตา หรื อความเศร้าใจ
เจ้าต้องผ่านประสบการณ์กบั สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดในการปฏิบตั ิของเจ้า
สิ่งเหล่านี้หมายที่จะทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมในฐานะผูห้ นึ่งซึ่งเป็ นพยานสาหรับพระเจ้า
อะไรกันแน่ที่บดั นี้บีบให้เจ้ายอมทนทุกข์และแสวงหาความเพียบพร้อม?
ความทุกข์ปัจจุบนั ของเจ้าเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งการรักพระเจ้าและการเป็ นพยานสาหรับพระองค์อย่างแท้จริงห
รื อไม่? หรื อเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งพระพรทั้งหลายของเนื้อหนัง
เพื่อความสาเร็จซึ่งคาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในภายภาคหน้าและชะตากรรมของเจ้าหรื อไม่? เจตนา แรงจูงใจ
และเป้าหมายของเจ้าที่เจ้าไล่ตามเสาะหาทั้งหมดต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและไม่สามารถถูกนาโดยเจตจาน
งของเจ้าเอง หากบุคคลผูห้ นึ่งแสวงหาความเพียบพร้อมเพือ่ รับพระพรและครองราชย์อยู่ในอานาจ
ในขณะที่บุคคลอีกผูห้ นึ่งไล่ตามเสาะหาความเพียบพร้อมเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
เพื่อเป็ นพยานซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งต่อพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าจะเลือกวิถีทางใดหรื อ
ในสองวิถีทางแห่งการไล่ตามเสาะหา? หากเจ้าจะเลือกวิถีทางแรก
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะยังคงอยู่ห่างเกินไปจากมาตรฐานของพระเจ้า
ครั้งหนึ่งเราได้พูดว่าการกระทาของเราจะเป็ นที่รู้จกั อย่างเปิ ดเผยไปทัว่ ทั้งจักรวาลและได้พูดว่าเราจะครองราชย์ใ
นฐานะองค์กษัตริ ยใ์ นจักรวาล ในทางกลับกัน
สิ่งที่พวกเจ้าได้รับมอบความไว้วางใจให้ทาคือออกไปเพื่อเป็ นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้า
ไม่ใช่เพื่อกลายเป็ นพวกกษัตริ ยแ์ ละปรากฏต่อทั้งจักรวาล จงให้กิจการของพระเจ้าเติมเต็มอวกาศและภาคพื้น
จงให้ทุกคนมองเห็นและยอมรับรู ้การกระทาเหล่านั้น
พระวจนะเหล่านี้ได้รับการตรัสโดยสัมพันธ์กบั พระเจ้าพระองค์เอง
และสิ่งที่มนุษย์ควรทาคือเป็ นพยานสาหรับพระเจ้า บัดนี้เจ้ารู ้จกั พระเจ้ามากเพียงใดหรื อ?

เจ้าสามารถเป็ นพยานให้กบั พระเจ้าได้มากเพียงใดหรือ?
สิ่งใดหรื อคือพระประสงค์ของพระเจ้าในการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม?
ทันทีที่เจ้าเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า เจ้าควรแสดงให้เห็นการพิจารณาน้ าพระทัยของพระองค์อย่างไร?
หากเจ้าเต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและเป็ นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าโดยผ่านทางสิ่งที่เ
จ้าดาเนินชีวิตตาม หากเจ้ามีแรงขับเคลื่อนนี้ เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดลาบากยากเย็นเกินไป
สิ่งที่ผคู้ นจาเป็ นต้องมีในตอนนี้คือความเชื่อ หากเจ้ามีแรงขับเคลื่อนนี้
เช่นนั้นแล้วมันก็ง่ายดายที่จะปล่อยมือจากความเป็ นลบ ความเฉื่อยชา
ความเกียจคร้านและมโนคติที่หลงผิดอันใดของเนื้อหนัง ปรัชญาสาหรับการดารงชีวิต อุปนิสัยที่เป็ นกบฏ
ภาวะอารมณ์ท้งั หลายและอืน่ ๆ
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 513
ในขณะกาลังก้าวผ่านการทดสอบ เป็ นปกติที่ผคู้ นย่อมอ่อนแอ หรื อมีความเป็ นลบภายในตัวพวกเขา
หรื อขาดพร่ องความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อเส้นทางของพวกเขาสาหรับการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
แต่ไม่ว่าในกรณีใด เจ้าต้องมีความเชื่อในพระราชกิจของพระเจ้า และไม่ปฏิเสธพระเจ้า เช่นเดียวกับโยบไม่มผี ิด
แม้ว่าโยบอ่อนแอและสาปแช่งวันเกิดของเขาเอง
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงมอบทุกสรรพสิ่งในชีวิตมนุษย์
และพระยาห์เวห์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่จะนาพวกเขาทั้งหมดไปอีกด้วย ไม่สาคัญว่าเขาได้ถูกทดสอบอย่างไร
เขาก็ได้ธารงรักษาการเชื่อนี้ไว้ ในประสบการณ์ของเจ้า
ไม่สาคัญว่าเจ้าก้าวผ่านกระบวนการถลุงอะไรโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
สิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากมวลมนุษย์ โดยสังเขปแล้ว
คือความเชื่อของพวกเขาและความรักของพวกเขาต่อพระองค์
สิ่งที่พระองค์ทรงทาให้มีความเพียบพร้อมโดยการทรงพระราชกิจในหนทางนี้คือความเชื่อ
ความรักและความทะเยอทะยานของผูค้ น พระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อมกับผูค้ น
และพวกเขาไม่สามารถมองเห็นมันได้ ไม่สามารถรู ้สึกถึงมันได้ ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเช่นนี้
เจ้าพึงต้องมีความเชื่อ ผูค้ นพึงต้องมีความเชื่อเมื่อบางสิ่งไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
และเจ้าพึงต้องมีความเชื่อเมื่อเจ้าไม่สามารถปล่อยมือจากมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเองได้
เมื่อเจ้าไม่มีความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
สิ่งที่เจ้าพึงต้องมีคือการมีความเชื่อและการมีทีท่าที่หนักแน่นและยืนหยัดเป็ นพยาน เมือ่ โยบได้มาถึงจุดนี้
พระเจ้าได้ทรงปรากฏต่อเขาและตรัสกับเขา
นั่นคือเฉพาะจากภายในความเชื่อของเจ้าเท่านั้นนั่นเองที่เจ้าจะมีความสามารถมองเห็นพระเจ้าได้
และเมื่อเจ้ามีความเชื่อ พระเจ้าก็จะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม หากปราศจากความเชื่อ
พระองค์จะไม่ทรงสามารถทาการนี้ได้ พระเจ้าจะทรงมอบสิ่งใดก็ตามที่เจ้าหวังจะได้รับให้แก่เจ้า
หากเจ้าไม่มีความเชื่อ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและเจ้าจะไร้ความสามารถที่จะมองเห็นการกร
ะทาของพระเจ้าได้ นับประสาอะไรกับฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์
เมื่อเจ้ามีความเชื่อว่าเจ้าจะมองเห็นการกระทาของพระองค์ในประสบการณ์ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะทรงปรากฏต่อเจ้า และพระองค์จะทรงให้ความรู ้แจ้งและทรงนาเจ้าจากภายใน
หากปราศจากความเชื่อนั้น พระเจ้าจะทรงไร้ความสามารถที่จะทาเช่นนั้นได้
หากเจ้าได้สูญเสียความหวังในพระเจ้าไปแล้ว

เจ้าจะมีความสามารถที่จะผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์ได้อย่างไรเล่า? เพราะฉะนั้น
เฉพาะเมื่อเจ้ามีความเชื่อและเจ้าไม่ได้เก็บงาความคลางแคลงใจต่อพระเจ้า
เฉพาะเมื่อเจ้ามีความเชื่อที่แท้จริ งในพระองค์โดยไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใด
พระองค์จงึ จะให้ความรู ้แจ้งและให้ความกระจ่างแก่เจ้าโดยผ่านทางประสบการณ์ของเจ้า
และเมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะมีความสามารถมองเห็นการกระทาของพระองค์ได้
สิ่งเหล่านี้ลว้ นสัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางความเชื่อ ความเชื่อมาโดยผ่านทางกระบวนการถลุงเท่านั้น
และในกรณีที่ไม่มีกระบวนการถลุง ความเชื่อก็ไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้ คาว่า “ความเชื่อ” นี้อา้ งอิงถึงอะไรเล่า?
ความเชื่อคือการเชื่อที่จริ งแท้และหัวใจที่จริ งใจซึ่งมนุษย์ควรครองเมื่อพวกเขาไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสบา
งสิ่งได้ เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
เมื่อมันอยู่ไกลเกินเอื้อมของมนุษย์ นี่คือความเชื่อที่เราพูดถึง
ผูค้ นมีความจาเป็ นต้องมีความเชื่อในระหว่างช่วงเวลาแห่งความยากลาบากและกระบวนการถลุง
และความเชื่อคือบางสิ่งที่ตามมาด้วยกระบวนการถลุง
กระบวนการถลุงและความเชื่อไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจอย่างไร
และไม่สาคัญว่าสภาพแวดล้อมของเจ้าเป็ นอย่างไร
เจ้ามีความสามารถที่จะไล่ตามเสาะหาชีวิตและแสวงหาความจริ ง
และแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าได้ และมีความเข้าใจในการกระทาของพระองค์
และเจ้ามีความสามารถที่จะกระทาตัวสอดคล้องกับความจริ งได้
การทาเช่นนั้นคือสิ่งที่เป็ นไปเพื่อที่จะมีความเชื่อที่แท้จริ ง
และการทาเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าไม่ได้สูญเสียความเชื่อในพระเจ้าไปแล้ว
เจ้าสามารถมีความเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้าได้หากเจ้ามีความสามารถที่จะยืนกรานในการไล่ตามเสาะหาความจริ ง
โดยผ่านทางกระบวนการถลุง
หากเจ้ามีความสามารถที่จะรักพระเจ้าอย่างแท้จริ งได้และไม่พฒั นาความคลางแคลงใจเกี่ยวกับพระองค์ข้ นึ มา
หากเจ้ายังคงปฏิบตั ิความจริ งเพื่อทาให้พระองค์พงึ พอพระทัยโดยไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใด
และหากเจ้ามีความสามารถที่จะแสวงหาน้ าพระทัยของพระองค์ในส่วนลึกสุดทั้งหลายและพิจารณาน้ าพระทัยข
องพระองค์เท่านั้น ในอดีต เมื่อพระเจ้าได้ตรัสว่าเจ้าจะครองราชย์ในฐานะกษัตริย์ เจ้าได้รักพระองค์
และเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระองค์เองให้เจ้าเห็นอย่างเปิ ดเผย เจ้าก็ได้ไล่ตามเสาะหาพระองค์
แต่บดั นี้พระเจ้าทรงซ่อนเร้น เจ้าไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้
และความยากลาบากได้มาถึงเจ้าโดยไม่คาดฝัน—เช่นนั้นแล้ว บัดนี้เจ้าสูญเสียความหวังในพระเจ้าหรื อไม่?

ดังนั้นเจ้าต้องไล่ตามเสาะหาชีวิตและพยายามทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าตลอดเวลา
สิ่งนี้เรียกว่าความเชื่อที่จริ งแท้ และนี่คือความรักประเภทที่แท้จริ งที่สุดและงดงามที่สุด
ในอดีต ผูค้ นทั้งหมดจะมาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเพื่อสร้างปณิธานของพวกเขา และพวกเขาจะพูดว่า
“ต่อให้ไม่มีผใู้ ดอื่นรักพระเจ้า ข้าพระองค์ก็ตอ้ งรักพระองค์” แต่ตอนนี้ กระบวนการถลุงเกิดขึ้นแก่เจ้า
และในเมื่อนี่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้า เจ้าก็สูญเสียความเชื่อในพระเจ้า
นี่คือความรักที่จริงแท้หรื อไม่? เจ้าได้อ่านเกี่ยวกับความประพฤติของโยบไปหลายครั้งหลายหนแล้ว—
เจ้าได้ลืมเกี่ยวกับพวกมันไปแล้วหรือ? ความรักที่แท้จริงสามารถเป็ นรู ปเป็ นร่ างได้จากภายในความเชื่อเท่านั้น
เจ้าพัฒนาความรักที่เป็ นจริ งสาหรับพระเจ้าโดยผ่านทางกระบวนการถลุงที่เจ้าก้าวผ่าน
และโดยผ่านทางความเชื่อของเจ้านั่นเอง
เจ้าจึงมีความสามารถที่จะคานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าในประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้าได้
และโดยผ่านทางความเชื่อนัน่ เองเช่นกันที่เจ้าละทิ้งเนื้อหนังของเจ้าเองและไล่ตามเสาะหาชีวิต
นี่คือสิ่งทีผ่ คู้ นควรทา หากเจ้าทาสิ่งนี้แล้วไซร้ เจ้าย่อมจะมีความสามารถที่จะมองเห็นการกระทาของพระเจ้าได้
แต่หากเจ้าขาดพร่ องความเชื่อแล้วไซร้
เจ้าย่อมจะไร้ความสามารถที่จะมองเห็นการกระทาของพระเจ้าหรื อผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระอง
ค์ได้ หากเจ้าต้องการให้พระเจ้าทรงใช้และทรงทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วไซร้ เจ้าต้องครองทุกสิ่งทุกอย่าง
นั่นคือ เจตจานงที่จะทนทุกข์ ความเชื่อ การสู้ทน การเชื่อฟัง
และความสามารถที่จะผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า จับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
คานึงถึงความโศกเศร้าของพระองค์ และอื่นๆ การทาให้บุคคลหนึ่งมีความเพียบพร้อมนั้นไม่ง่ายเลย และทุกๆ
กระบวนการถลุงที่เจ้าผ่านประสบการณ์พงึ ต้องใช้ความเชื่อและความรักของเจ้า
หากเจ้าต้องการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เพียงแค่การแล่นไปข้างหน้าบนเส้นทางย่อมไม่พอเพียง อีกทั้งเพียงแค่การสละตัวเจ้าเองเพื่อพระเจ้าก็ไม่พอเพียง
เจ้าต้องครองหลายสิ่งเพื่อที่จะมีความสามารถกลายเป็ นใครบางคนที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเ
จ้าได้ เมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับความทุกข์
เจ้าต้องมีความสามารถที่จะวางความกังวลสนใจต่อเนื้อหนังไว้ก่อนและไม่ทาการร้องทุกข์คร่ าครวญต่อพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าทรงซ่อนเร้นพระองค์เองจากเจ้า เจ้าต้องมีความสามารถที่จะมีความเชื่อที่จะติดตามพระองค์
ที่จะธารงรักษาความรักก่อนหน้านี้ของเจ้าโดยไม่เปิ ดโอกาสให้มนั กระท่อนกระแท่นหรื อสูญสลาย
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใด
เจ้าต้องนบนอบต่อการออกแบบของพระองค์และตระเตรียมที่จะสาปแช่งเนื้อหนังของเจ้าเองแทนที่จะทาการร้อ
งทุกข์คร่ าครวญต่อพระองค์ เมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับการทดสอบ เจ้าต้องทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

แม้ว่าเจ้าอาจร่ าไห้อย่างขมขื่นหรื อรูส้ ึกอิดออดที่จะไปจากวัตถุอนั เป็ นที่รักบางอย่าง
สิ่งนี้เท่านั้นคือความรักและความเชื่อที่แท้จริ ง ไม่สาคัญว่าวุฒิภาวะจริ งของเจ้าจะเป็ นอะไร
ก่อนอื่นเจ้าต้องครองทั้งเจตจานงที่จะทนทุกข์ความยากลาบากและความเชื่อที่แท้จริ ง
และเจ้าต้องมีเจตจานงที่จะละทิ้งเนื้อหนังอีกด้วย
เจ้าควรเต็มใจสู้ทนความยากลาบากส่วนตัวและทนทุกข์กบั ความสูญเสียต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าเพื่อที่จะ
ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า เจ้าต้องสามารถรู ้สึกเสียใจเกี่ยวกับตัวเจ้าเองในหัวใจของเจ้าอีกด้วย กล่าวคือ
ในอดีตนั้น เจ้าไม่ได้มีความสามารถที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ และบัดนี้
เจ้าสามารถเสียใจได้ดว้ ยตัวเจ้าเอง เจ้าต้องไม่กาลังขาดพร่องสิ่งใดในเรื่องเหล่านี้ —
โดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้นั่นเองที่พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม
หากเจ้าไม่สามารถประจวบพ้องกับเกณฑ์กาหนดเหล่านี้ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมไม่สามารถถูกทาให้มีความเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 514
ใครบางคนที่รับใช้พระเจ้าไม่ควรที่จะรู ้เฉพาะวิธีทนทุกข์เพื่อพระองค์ ที่มากกว่านั้นก็คือ
พวกเขาควรเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการที่เชื่อในพระเจ้าคือการไล่ตามเสาะหาความรักของพระเจ้า
พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์เจ้าไม่ใช่เพียงเพื่อถลุงเจ้าหรื อเพื่อประโยชน์แห่งการทาให้เจ้าทนทุกข์
แต่กลับเป็ นว่าพระองค์ทรงใช้ประโยชน์เจ้าเพื่อที่เจ้าอาจได้รู้จกั การกระทาของพระองค์
รู ้จกั นัยสาคัญที่แท้จริ งของชีวิตมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อที่เจ้าอาจได้รู้ว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่กิจอันง่ายดายเสียมากกว่า
การผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการชื่นชมพระคุณ
แต่กลับเกี่ยวกับการทนทุกข์เพื่อความรักของเจ้าที่มีต่อพระองค์เสียมากกว่า ในเมื่อเจ้าชื่นชมพระคุณของพระเจ้า
เจ้าก็ตอ้ งชื่นชมการตีสอนของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เจ้าต้องผ่านประสบการณ์กบั การนี้ท้งั หมด
เจ้าสามารถผ่านประสบการณ์กบั ความรู ้แจ้งของพระเจ้าในตัวเจ้าได้
และเจ้าก็ยงั สามารถผ่านประสบการณ์กบั วิธีที่พระองค์ทรงจัดการกับเจ้าและพิพากษาเจ้าได้เช่นกัน ในหนทางนี้
ประสบการณ์ของเจ้าจะครอบคลุมเบ็ดเสร็จ
พระเจ้าได้ทรงดาเนินการพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์กบั เจ้าจนเสร็จสิ้น
พระวจนะของพระเจ้าได้จดั การกับเจ้าแล้ว แต่ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ให้ความรู ้แจ้งและความกระจ่างแก่เจ้าอีกด้วย
เมื่อเจ้าอยู่ในด้านลบและอ่อนแอ พระเจ้าทรงกังวลต่อเจ้า
พระราชกิจนี้ท้งั หมดเป็ นไปเพือ่ ให้เจ้ารู ้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์น้นั อยูภ่ ายในการจัดวางเรี ยบเรี ยงของพร
ะเจ้า เจ้าอาจคิดว่าการที่เชื่อในพระเจ้านั้นเกี่ยวกับความทุกข์ หรื อการทาสิ่งทั้งหลายในทุกลักษณะเพื่อพระองค์
เจ้าอาจคิดว่าจุดประสงค์ของการที่เชื่อในพระเจ้าคือเพื่อที่เนื้อหนังของเจ้าอาจอยู่ในสันติสุข
หรื อเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเจ้าดาเนินไปอย่างราบรื่ น
หรื อเพื่อที่เจ้าอาจรู ้สึกชูใจและสบายใจในทุกสรรพสิ่ง อย่างไรก็ตาม
จุดประสงค์เหล่านี้ไม่มีจุดประสงค์ใดเลยที่ผคู้ นควรแนบไปกับการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
หากเจ้าเชื่อเพราะจุดประสงค์เหล่านี้ เช่นนั้นแล้วมุมมองของเจ้าก็ไม่ถูกต้อง
และมันเป็ นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม การกระทาของพระเจ้า
อุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า พระปรี ชาญาณของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
และความน่าอัศจรรย์กบั ความมิอาจหยัง่ ลึกได้ของพระองค์ ทั้งหมดเป็ นสิ่งต่างๆ ที่ผคู้ นควรจะเข้าใจ
เมื่อมีความเข้าใจนี้ เจ้าควรใช้มนั เพื่อปลดปล่อยหัวใจของเจ้าให้เป็ นอิสระจากข้อเรี ยกร้อง ความหวัง
และมโนคติที่หลงผิดส่วนตัวทั้งหมด โดยการกาจัดสิ่งเหล่านี้ทงิ้ ไปเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถประจวบพ้องกับสภาพเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงเรี ยกร้องได้ และโดยการทาสิ่งนี้เท่านั้นนั่นเอง

เจ้าจึงสามารถมีชีวิตและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
จุดประสงค์ของการที่เชื่อในพระเจ้าคือการทาให้พระองค์พงึ พอพระทัยและใช้ชีวิตตามอุปนิสัยที่พระองค์ทรงพึ
งประสงค์ เพือ่ ที่การกระทาและพระสิริของพระองค์อาจได้รับการสาแดงโดยผ่านทางผูค้ นทีไ่ ม่ควรค่ากลุ่ มนี้
นี่คือมุมมองที่ถูกต้องสาหรับการที่เชื่อในพระเจ้า และนี่ก็เป็ นเป้าหมายที่เจ้าควรแสวงหาอีกด้วย
เจ้าควรมีทศั นคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการที่เชื่อในพระเจ้าและเจ้าควรพยายามให้ได้มาซึ่งพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าจาเป็ นต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าและเจ้าต้องมีความสามารถที่จะดาเนินชีวิตตามความจริ งได้
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าต้องมีความสามารถที่จะมองเห็นกิจการที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์
กิจการอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวาล
ตลอดจนพระราชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่พระองค์ทรงทาในเนื้อหนังได้
ผูค้ นสามารถซาบซึ้งได้ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์กบั พวกเขาอย่างไรกันแน่และสิ่งใดกันแน่คือน้ าพ
ระทัยของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพวกเขา
จุดประสงค์ของการนี้ท้งั หมดคือการกาจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานของผูค้ นทิ้งไป
เมือ่ ได้ขบั ความไม่สะอาดและความไม่ชอบธรรมในตัวเจ้าออกไปแล้ว
และเมื่อได้ปลดเปลื้องเจตนาที่ผิดทั้งหลายของเจ้าแล้ว
และเมื่อได้พฒั นาความเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้าขึ้นมาแล้ว—ด้วยความเชื่อที่แท้จริ งเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริง
เจ้าสามารถเพียงแค่รกั พระเจ้าอย่างจริ งแท้ได้บนรากฐานของการเชื่อของเจ้าในพระองค์
เจ้าสามารถสัมฤทธิ์ความรักต่อพระเจ้าโดยปราศจากการที่เชื่อในพระองค์ได้หรื อ? ในเมื่อเจ้าเชื่อในพระเจ้า
เจ้าย่อมไม่สามารถสับสนปนเปเกี่ยวกับมันได้
ผูค้ นบางคนกลายเป็ นเต็มไปด้วยเรี่ยวแรงทันทีที่พวกเขามองเห็นว่าความเชื่อในพระเจ้าจะนาพาพระพรมาให้พว
กเขา แต่แล้วก็สูญเสียพลังงานทั้งหมดไปทันทีที่พวกเขามองเห็นว่าพวกเขาต้องทนทุกข์กบั กระบวนการถลุง
นั่นคือการที่เชื่อในพระเจ้าหรื อ? ในท้ายที่สุด
เจ้าต้องสัมฤทธิ์การเชื่อฟังอย่างที่สุดและครบบริ บรู ณ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในความเชื่อของเจ้า
เจ้าเชื่อในพระเจ้าแต่ก็ยงั คงมีขอ้ เรี ยกร้องต่อพระองค์
มีมโนคติที่หลงผิดทางศาสนามากมายที่เจ้าไม่สามารถวางลงได้
มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่เจ้าไม่สามารถปล่อยมือได้
และเจ้ายังคงแสวงหาพระพรแห่งเนื้อหนังและต้องการให้พระเจ้าช่วยกูเ้ นื้อหนังของเจ้า
เพื่อช่วยดวงจิตของเจ้าให้รอด—เหล่านี้คอื พฤติกรรมทั้งหมดของผูค้ นที่มีมุมมองที่ผิด
แม้ว่าผูค้ นซึ่งมีการเชื่อทางศาสนามีความเชื่อในพระเจ้า

พวกเขาก็ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาและไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้เรื่ องพระเจ้า
แต่กลับแสวงหาเพียงแค่ผลประโยชน์ของเนื้อหนังของพวกเขาเสียมากกว่า
หลายคนท่ามกลางพวกเจ้ามีความเชื่อซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของความเชื่อมัน่ ทางศาสนา
นี่ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้า เพื่อที่จะเชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นต้องครองหัวใจซึ่งถูกตระเตรี ยมที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์และมีเจตจานงที่จะมอบตัวพวกเขาเองให้ท้งั หมด
ความเชื่อของพวกเขาในพระเจ้านั้นใช้ไม่ได้
และพวกเขาจะไม่มีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขาได้
เว้นเสียแต่ว่าผูค้ นประจวบพ้องกับสองสภาพเงื่อนไขเหล่านี้ เฉพาะผูค้ นทีไ่ ล่ตามเสาะหาความจริ ง
แสวงหาความรู ้เรื่ องพระเจ้า และไล่ตามเสาะหาชีวิตอย่างแท้จริ งเท่านั้นคือบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
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ในเบื้องต้นแล้ว
จุดประสงค์ของพระราชกิจแห่งกระบวนการถลุงเป็ นเพื่อทาให้ความเชื่อของผูค้ นมีความเพียบพร้อม
สุดท้ายแล้ว สิ่งที่สัมฤทธิ์ก็คือ เจ้าต้องการจากไปแต่ในเวลาเดียวกันเจ้าไม่สามารถจากไปได้
ผูค้ นบางคนยังคงมีความสามารถที่จะมีความเชื่อแม้ในยามที่พวกเขาสูญสิ้นความหวังเพียงกระผีกริ้ นเสี้ยวเล็กสุ ด
และผูค้ นไม่มีความหวังแต่อย่างใดเลยในเรื่ องความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในอนาคตของพวกเขาเองอีกต่
อไป ณ เวลานี้เท่านั้นกระบวนการถลุงของพระเจ้าจะแล้วเสร็จ
มนุษย์ยงั คงไม่ได้ไปถึงช่วงระยะแห่งการโฉบเฉียดอยู่ระหว่างความเป็ นกับความตาย
และพวกเขายังไม่ได้ลมิ้ รสความตาย ดังนั้นกระบวนการแห่งการถลุงจึงยังไม่แล้วเสร็จ
แม้แต่บรรดาผูท้ ี่ได้อยู่ในขั้นตอนของพวกคนปรนนิบตั ิก็ไม่ได้รับการถลุงจนถึงที่สุด
โยบได้กา้ วผ่านกระบวนการถลุงที่สุดขั้ว และเขาไม่ได้มีสิ่งใดเลยให้พ่งึ พา
ผูค้ นต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุงจนถึงจุดที่พวกเขาไม่มีความหวังเลยและไม่มสี ิ่งใดเลยให้พ่งึ พา—
การนี้เท่านั้นจึงเป็ นกระบวนการถลุงที่แท้จริ ง ในระหว่างเวลาของพวกคนปรนนิบตั ิ
หากหัวใจของเจ้าได้นิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอ
และหากเจ้าได้เชื่อฟังการจัดการเตรี ยมการของพระองค์เสมอ
โดยไม่สาคัญว่าพระองค์ได้ทรงทาสิ่งใดและโดยไม่สาคัญว่าสิ่งใดคือน้ าพระทัยของพระองค์สาหรับเจ้า
เช่นนั้นแล้วที่ปลายสุดของถนนเจ้าจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงทา เจ้าก้าวผ่านการทดสอบของโยบ
และในเวลาเดียวกัน เจ้าก้าวผ่านการทดสอบของเปโตร เมื่อโยบได้ถูกทดสอบ เขาได้ยนื หยัดเป็ นพยาน
และในท้ายที่สุด พระยาห์เวห์ก็ได้รับการเปิ ดเผยต่อเขา
หลังจากเขาได้ยืนหยัดเป็ นพยานเท่านั้นเขาจึงได้ควรค่าต่อการมองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า
เหตุใดจึงมีการพูดว่า
“เราซ่อนเร้นจากแผ่นดินแห่งความโสมมแต่แสดงตัวของเราเองให้ราชอาณาจักรอันบริ สุทธิ์เห็น”?
นั่นหมายความว่าเฉพาะเมื่อเจ้าบริ สุทธิ์และยืนหยัดเป็ นพยานเท่านั้นเจ้าจึงสามารถมีศกั ดิ์ศรีที่จะมองเห็นพระพัก
ตร์ของพระเจ้าได้ หากเจ้าไม่สามารถยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระองค์ได้
เจ้าก็ไม่มีศกั ดิ์ศรี ที่จะมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์
หากเจ้าล่าถอยหรื อทาการร้องทุกข์คร่ าครวญต่อพระเจ้าในขณะเผชิญหน้ากับกระบวนการถลุง
ด้วยเหตุน้ นั จึงล้มเหลวในการยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระองค์และกลายเป็ นตัวตลกของซาตาน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้รับการทรงปรากฏของพระเจ้า หากเจ้าเป็ นเหมือนโยบ
ผูซ้ ่ึงสาปแช่งเนื้อหนังของเขาเองและไม่ได้ร้องทุกข์คร่ าครวญต่อพระเจ้าท่ามกลางการทดสอบ

และสามารถรังเกียจเนื้อหนังของเขาเองโดยปราศจากการร้องทุกข์คร่ าครวญหรือการทาบาปโดยผ่านทางคาพูดข
องเขา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะกาลังยืนหยัดเป็ นพยาน
เมื่อเจ้าได้กา้ วผ่านกระบวนการถลุงถึงระดับเฉพาะระดับหนึ่งและยังคงสามารถเป็ นเหมือนโยบ
ที่เชื่อฟังอย่างถึงที่สุดเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและปราศจากข้อพึงประสงค์อื่นใดต่อพระองค์หรื อมโนคติที่
หลงผิดของเจ้าเอง เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะทรงปรากฏต่อเจ้า
ตอนนี้พระเจ้าไม่ทรงปรากฏต่อเจ้าก็เพราะเจ้ามีมโนคติที่หลงผิด อคติส่วนตัว ความคิดที่เห็นแก่ตวั
ข้อพึงประสงค์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ทางเนื้อหนังของเจ้าเองมากมายเหลือเกิน
และเจ้าไม่ควรค่าที่จะมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์ หากเจ้าจะได้มองเห็นพระเจ้า
เจ้าก็จะประเมินวัดพระองค์โดยผ่านทางมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเอง และในการทาเช่นนั้น
พระองค์จะถูกตอกตรึงกับกางเขนโดยเจ้า
หากหลายสิ่งเกิดขึ้นแก่เจ้าโดยไม่คาดฝันซึ่งไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้า
แต่ถึงกระนั้นเจ้าก็ยงั มีความสามารถที่จะวางพวกมันลงและได้รับความรู ้เกีย่ วกับการกระทาของพระเจ้าจากสิ่งเ
หล่านี้ และหากเจ้าเปิ ดเผยหัวใจแห่งความรักสาหรับพระเจ้าของเจ้าท่ามกลางกระบวนการถลุง
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือการยืนหยัดเป็ นพยาน หากบ้านของเจ้าเปี่ ยมสันติสุข เจ้าชื่นชมสิ่งชูใจทั้งหลายของเนื้อหนัง
ไม่มีผูใ้ ดกาลังข่มเหงเจ้า และพี่น้องชายหญิงของเจ้าในคริ สตจักรเชื่อฟังเจ้า
เจ้าจะสามารถแสดงหัวใจแห่งความรักพระเจ้าของเจ้าได้หรื อไม่? สถานการณ์น้ีสามารถถลุงเจ้าได้ไ หม?
โดยผ่านทางกระบวนการถลุงเท่านั้นนั่นเองความรักพระเจ้าของเจ้าจึงสามารถถูกแสดงให้เห็นได้
และโดยผ่านทางสิ่งทั้งหลายที่กาลังเกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้าเท่านั้นนั่นเอง
เจ้าจึงสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ ด้วยการปรนนิบตั ิในสิ่งที่ตรงกันข้ามและเป็ นลบมากมาย
และโดยการนาการสาแดงทุกจาพวกของซาตานมาใช้—การกระทาของมัน การกล่าวหาของมัน
การรบกวนและการหลอกลวงของมัน—
พระเจ้าทรงแสดงให้เจ้าเห็นใบหน้าอันน่าขยะแขยงของซาตานอย่างชัดเจน และด้วยประการนั้น
ทาให้ความสามารถของเจ้าในการแยกแยะซาตานนั้นมีความเพียบพร้อม
เพื่อที่เจ้าอาจเกลียดชังซาตานและละทิ้งมัน
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ประสบการณ์มากมายของเจ้าเกี่ยวกับความล้มเหลว เกี่ยวกับความอ่อนแอ เวลาในด้านลบของเจ้า
ทั้งหมดสามารถพูดได้ว่าเป็ นการทดสอบของพระเจ้า นี่เป็ นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้า
และทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุการณ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ไม่ว่าเจ้าจะล้มเหลวหรื อว่าเจ้าจะอ่อนแอและเจ้าจะสะดุดหรื อไม่
ทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั พระเจ้าและอยู่ภายในการทรงคว้าจับของพระองค์ จากมุมมองของพระเจ้า
นี่เป็ นการทดสอบของเจ้า และหากเจ้าไม่สามารถระลึกรู ้การนั้น มันก็จะกลายเป็ นการทดลอง
มีสภาวะสองประเภทที่ผคู้ นควรระลึกรู ้ หนึ่งนั้นมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และแหล่งที่มาซึ่งเป็ นไปได้ว่าจะเป็ นของอีกสภาวะหนึ่งก็คือซาตาน
หนึ่งนั้นเป็ นสภาวะซึ่งในนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้าและเปิ ดโอกาสให้เจ้ารู ้จกั ตัวเจ้าเอง
รังเกียจและรูส้ ึกเสียใจเกี่ยวกับตัวเจ้าเองและมีความสามารถที่จะมีความรักอันจริงแท้ต่อพระเจ้าได้
เพื่อตกลงปลงใจให้หัวใจของเจ้าทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย
อีกสภาวะหนึ่งเป็ นสภาวะซึ่งในนั้นเจ้ารู ้จกั ตัวเจ้าเอง แต่เจ้าอยู่ในด้านลบและอ่อนแอ
อาจกล่าวได้ว่าสภาวะนี้เป็ นกระบวนการถลุงของพระเจ้า
และก็อาจกล่าวได้อีกด้วยว่าเป็ นการทดลองของซาตาน
หากเจ้าระลึกรู ้ว่านี่คือความรอดของพระเจ้าสาหรับเจ้าและหากเจ้ารู ้สึกว่าตอนนี้เจ้าเป็ นหนี้พระองค์อย่างลึกซึ้ง
และหากว่าจากบัดนี้เป็ นต้นไป เจ้าพยายามชดใช้คืนให้พระองค์และไม่ตกลงสู่ความต่าทรามเช่นนั้นอีกต่อไป
หากเจ้าใส่ความพยายามของเจ้าลงไปในการกินและการดื่มพระวจนะของพระองค์
และหากเจ้าพิจารณาตัวเจ้าเองว่าขาดพร่ องอยู่เสมอ และมีหัวใจแห่งการถวิลหา
เช่นนั้นแล้วนี่ก็เป็ นการทดสอบของพระเจ้า
หลังจากความทุกข์ได้สิ้นสุดลงและเจ้ากาลังเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้ง พระเจ้าจะยังคงทรงนาทาง
ให้ความกระจ่าง ให้ความรู ้แจ้ง และบารุ งเลี้ยงเจ้า แต่หากเจ้าไม่ระลึกรูม้ นั และเจ้าอยู่ในด้านลบ
โดยยอมทอดทิง้ ตัวเจ้าเองให้กบั ความท้อแท้สิ้นหวัง หากเจ้าคิดในหนทางนี้
เช่นนั้นแล้วการทดลองของซาตานก็จะเกิดขึ้นแก่เจ้าโดยไม่คาดฝัน ตอนทีโ่ ยบได้กา้ วผ่านการทดสอบนั้น
พระเจ้ากับซาตานได้กาลังพนันกัน และพระเจ้าได้ทรงเปิ ดโอกาสให้ซาตานทาให้โยบได้รับความทุกข์ร้อน
แม้ว่ามันคือการที่พระเจ้าทรงทดสอบโยบ
แต่อนั ที่จริ งแล้วเป็ นซาตานนั่นเองที่มาเผชิญหน้ากับเขาโดยไม่คาดฝัน สาหรับซาตาน มันคือการทดลองโยบ
แต่โยบอยู่ฝ่ายของพระเจ้า หากนั่นไม่ได้เป็ นกรณีน้ นั เช่นนั้นแล้วโยบก็คงจะได้ตกลงสู่การทดลอง
ทันทีที่ผคู้ นตกลงสู่การทดลอง พวกเขาก็ตกลงสู่ภาวะอันตราย

การก้าวผ่านกระบวนการถลุงสามารถพูดได้ว่าเป็ นการทดสอบจากพระเจ้า แต่หากเจ้าไม่อยู่ในสภาวะที่ดี
ก็อาจพูดได้ว่าเป็ นการทดลองจากซาตาน หากเจ้าไม่ชดั เจนเกี่ยวกับนิมิต
ซาตานก็จะกล่าวหาเจ้าและบดบังเจ้าในแง่ของนิมิต ก่อนที่เจ้าจะรู ้ตวั เจ้าก็จะตกลงสู่การทดลอง
หากเจ้าไม่ผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีวนั มีความสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ ในประสบการณ์ของเจ้า
เจ้าต้องเข้าสู่รายละเอียดทั้งหลายอีกด้วย
ตัวอย่างเช่นสิ่งใดนาทางเจ้าไปสู่การพัฒนามโนคติที่หลงผิดและสิ่งจูงใจที่มากเกินขนาด
และวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมประเภทใดที่เจ้ามีเพื่อระบุจดั การปัญหาเหล่านี้?
หากเจ้าสามารถผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าได้ นี่ก็หมายความว่าเจ้ามีวุฒิภาวะ
หากเจ้าเพียงแค่ดูเหมือนจะมีเรี่ ยวแรง นี่ไม่ใช่วุฒิภาวะที่แท้จริ ง
และเจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ได้อย่างเด็ดขาด
เฉพาะเมื่อเจ้ามีความสามารถที่จะผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าและเจ้ามีความสามารถที่จะผ่านป
ระสบการณ์และใคร่ ครวญมันได้ไม่ว่าเวลาใดและไม่ว่าในสถานที่ใด
เมื่อเจ้ามีความสามารถที่จะไปจากผูเ้ ลี้ยงทั้งหลายและใช้ชีวิตอย่างเป็ นไทโดยพึ่งพาพระเจ้า
และเจ้ามีความสามารถที่จะเห็นการกระทาจริ งๆ ของพระเจ้าได้—เมื่อนั้นเท่านั้น
น้ าพระทัยของพระเจ้าจึงจะสัมฤทธิ์ผล ขณะนี้ผคู้ นส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีผ่านประสบการณ์
และเมื่อพวกเขาเผชิญปัญหา พวกเขาก็ไม่รู้วิธีดูแลจัดการกับมัน
พวกเขาไม่สามารถผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
และพวกเขาไม่สามารถดาเนินชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณได้
เจ้าต้องนาพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปใช้งานในชีวิตภาคปฏิบตั ิของเจ้า
บางครั้งพระเจ้าทรงให้ความรู ้สึกเฉพาะชนิดหนึ่งแก่เจ้า
เป็ นความรู ้สึกที่ทาให้เจ้าสูญเสียความชื่นชมยินดีดา้ นในและสูญเสียการทรงสถิตของพระเจ้า
จนกระทัง่ เจ้าถูกดันพรวดลงสู่ความมืด นี่คือกระบวนการถลุงชนิดหนึ่ง เมือ่ ใดก็ตามที่เจ้าทาสิ่งใด
มันมักจะผิดเพี้ยนไปเสมอ หรื อเจ้าถึงทางตัน นี่คือพระวินยั ของพระเจ้า บางครั้ง
เมื่อเจ้าทาบางสิ่งที่เป็ นการไม่เชื่อฟังและเป็ นกบฏต่อพระเจ้า อาจไม่มีผูใ้ ดอื่นเลยที่รู้เรื่ องนี้—
แต่พระเจ้าทรงทราบ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยเจ้าไป และพระองค์จะบ่มวินัยเจ้า
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มีรายละเอียดมาก
พระองค์ทรงสังเกตการณ์ทุกคาพูดและการกระทาของผูค้ น ทุกการปฏิบตั ิตนและการเคลื่อนไหวของพวกเขา
และทุกความคิดและแนวคิดของพวกเขาอย่างพิถีพิถนั

เพื่อที่ผคู้ นจะสามารถได้รับการตระหนักรู ้ภายในของสิ่งเหล่านี้ เจ้าทาบางสิ่งหนึ่งครั้งและมันผิดเพี้ยนไป
เจ้าทาบางสิ่งอีกครั้งและมันก็ยงั คงผิดเพี้ยนไป และเจ้าย่อมจะค่อยๆ
มาเข้าใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยผ่านทางการบ่มวินยั หลายครั้งหลายหน
เจ้าจะรู ้ว่าต้องทาสิ่งใดเพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าและสิ่งใดที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทั
ยของพระองค์ ในท้ายที่สุด
เจ้าจะมีการตอบสนองที่ถูกต้องแม่นยาต่อการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากภายในตัวเจ้า
บางครั้งเจ้าจะเป็ นกบฏและเจ้าจะสามารถถูกพระเจ้าว่ากล่าวจากภายในได้ ทั้งหมดนี้มาจากพระวินัยของพระเจ้า
หากเจ้าไม่ทะนุถนอมความล้าค่าของพระวจนะของพระเจ้า หากเจ้าดูแคลนพระราชกิจของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพระองค์ไม่ทรงให้ความสนใจแก่เจ้าเลย ยิ่งเจ้าถือจริงจังกับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พระองค์ก็จะยิง่ ให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เดี๋ยวนี้มีผูค้ นบางคนในคริ สตจักรที่มีความเชื่อที่ปนเปยุ่งเหยิงและสับสน
และพวกเขาทาสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากมายและกระทาตัวไร้วินยั
และดังนั้นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในพวกเขา
ผูค้ นบางคนทิง้ หน้าที่ของพวกเขาไว้เบื้องหลังเพื่อประโยชน์แห่งการหาเงิน ออกไปทาธุรกิจโดยไม่ถูกบ่มวินัย
บุคคลประเภทนั้นอยู่ในภาวะอันตรายมากกว่าเสียอีก
ไม่เพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นที่พวกเขาไม่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ในอนาคต
พวกเขาจะลาบากยากเย็นที่จะทาให้มีความเพียบพร้อม
มีผูค้ นมากมายซึ่งภายในพวกเขาไม่สามารถมองเห็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้และซึ่งภายในพวกเ
ขาไม่สามารถมองเห็นการบ่มวินัยของพระเจ้าได้
พวกเขาคือพวกที่ไม่ชดั เจนเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าและผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระราชกิจของพระองค์
บรรดาผูท้ ี่สามารถยืนหยัดมัน่ คงได้ท่ามกลางกระบวนการถลุง
ผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าโดยไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใด และอย่างน้อยที่สุด มีความสามารถที่จะไม่จากไปได้
หรื อสัมฤทธิ์ร้อยละ 0.1 ของสิ่งที่เปโตรได้สัมฤทธิ์น้ นั ก็กาลังทาได้ดีแล้ว
แต่พวกเขาไม่มีคุณค่าในแง่ที่พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์พวกเขา ผูค้ นมากมายเข้าใจสิ่งทั้งหลายอย่างรวดเร็ว
มีความรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้า และสามารถไปเกินระดับของเปโตรได้
และพระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งการทาให้พวกเขามีความเพียบพร้อม พระวินัยและความรู ้แจ้งมาสู่ผคู้ นเช่ นนี้
และหากมีบางสิ่งในพวกเขาที่ไม่สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
พวกเขาก็สามารถปลดเปลื้องมันออกไปได้เดีย๋ วนั้น ผูค้ นเช่นนี้คือทองคา เงินและเพชรพลอย—

คุณค่าของพวกเขานั้นสูงที่สุด! หากพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจหลายประเภทแต่เจ้ายังคงเป็ นเหมือนทรายหรื อหิน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ย่อมไร้ค่า!
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 517
พระราชกิจของพระเจ้าในประเทศของพญานาคใหญ่สีแดงนั้นมหัศจรรย์และมิอาจหยัง่ ลึกได้
พระองค์จะทรงทาให้ผูค้ นกลุ่มหนึ่งมีความเพียบพร้อมและกาจัดผูอ้ นื่ บางคน
เพราะมีผูค้ นทุกประเภทในคริสตจักร—มีบรรดาผูท้ ี่รักความจริง และพวกที่ไม่รักความจริง
มีบรรดาผูท้ ี่ผ่านประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า และพวกที่ไม่ผ่าน มีบรรดาผูท้ ี่ทาหน้าที่ของพวกเขา
และพวกที่ไม่ทา มีบรรดาผูท้ ี่เป็ นพยานเพือ่ พระเจ้า และพวกที่ไม่เป็ น—
และพวกเขาส่วนหนึ่งเป็ นพวกผูป้ ราศจากความเชื่อและพวกมนุษย์ชวั่
และพวกเขาจะถูกกาจัดทิ้งไปอย่างแน่นอน หากเจ้าไม่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้าอย่างชัดเจน
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะอยู่ในด้านลบ นี่เป็ นเพราะพระราชกิจของพระเจ้าสามารถเพียงแค่มองเห็นได้ในผูค้ นส่วนน้อย
ณ เวลานี้ มันจะกลายเป็ นชัดเจนว่าผูใ้ ดรักพระเจ้าอย่างแท้จริ งและผูใ้ ดไม่รัก
บรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ในขณะที่พวกที่ไม่รักพระองค์อย่างแท้จริงจะถูกเปิ ดเผยโดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์แต่ละขั้นตอน
พวกเขาจะกลายเป็ นวัตถุแห่งการกาจัดทิ้ง ผูค้ นเหล่านี้จะถูกเปิ ดเผยบนครรลองของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
และพวกเขาคือผูค้ นที่ไม่มีคุณค่าสาหรับการทาให้มีความเพียบพร้อม
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ถูกพระเจ้ารับไว้แล้วในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพวกเขา
และสามารถรักพระเจ้าได้เหมือนที่เปโตรได้รกั พวกที่ได้รับการพิชิตแล้วไม่มีความรักที่เป็ นไปตามธรรมชาติ
แต่เพียงแค่ความรักที่เฉื่อยชา และพวกเขาถูกบังคับให้รักพระเจ้า
ความรักที่เป็ นไปตามธรรมชาติน้ นั ถูกพัฒนาขึ้นโดยผ่านทางความเข้าใจซึ่งได้รับโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัม
พันธ์กบั ชีวิตจริ ง ความรักนี้ยึดครองหัวใจของบุคคลและทาให้พวกเขาอุทิศต่อพระเจ้าโดยสมัครใจ
พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นรากฐานของพวกเขาและพวกเขาสามารถทนทุกข์เพื่อพระเจ้าได้ แน่นอน
เหล่านี้เป็ นสิ่งซึ่งเป็ นของใครบางคนที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าแล้ว
หากเจ้าเพียงแค่พยายามที่จะถูกพิชิต เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่สามารถเป็ นพยานเพื่อพระเจ้าได้
หากพระเจ้าเพียงแค่ทรงสัมฤทธิ์เป้าหมายแห่งความรอดของพระองค์โดยผ่านทางการพิชิตผูค้ น
เช่นนั้นแล้วขั้นตอนของพวกคนปรนนิบตั ิย่อมจะทาให้การงานนั้นแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม
การพิชิตผูค้ นไม่ใช่เป้าหมายขั้นสุดท้ายของพระเจ้าซึ่งเป็ นการทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อม
ดังนั้นแทนที่จะพูดว่าช่วงระยะนี้เป็ นพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
จงพูดว่ามันคือพระราชกิจแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อมและการกาจัดทิ้ง
ผูค้ นบางคนไม่ได้รับการพิชิตอย่างครบถ้วน และในครรลองแห่งการพิชิตพวกเขา
ผูค้ นกลุ่มหนึ่งจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม

พระราชกิจสองชิน้ นี้ได้รับการดาเนินการให้เสร็จสิ้นพร้อมๆ กัน
ผูค้ นไม่ได้จากไปแม้จะผ่านช่วงเวลานานเช่นนี้ของพระราชกิจ
และนี่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการพิชิตได้สัมฤทธิ์ผลแล้ว—นี่คือข้อเท็จจริงของการถูกพิชิต
กระบวนการถลุงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการถูกพิชิต แต่เพื่อประโยชน์ของการถูกทาให้มีความเพียบพร้อม
หากไม่มีกระบวนการถลุง ผูค้ นจะไม่สามารถถูกทาให้มีความเพียบพร้อมได้
ดังนั้นกระบวนการถลุงจึงมีคณ
ุ ค่าอย่างแท้จริง!
วันนี้ผคู้ นกลุ่มหนึ่งกาลังถูกทาให้มีความเพียบพร้อมและถูกรับไว้
พระพรสิบประการที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ท้งั หมดมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่บรรดาผูซ้ ่งึ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
แล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรู ปลักษณ์ของพวกเขาบนแผ่นดินโลกนั้นมีจุดมุง่ หมายอยู่ที่บรรดาผูซ้ ่ึงไ
ด้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
พวกที่ยงั ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมย่อมไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะรับพระสัญญาของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 518
การเชื่อในพระเจ้าและรู ้จกั พระเจ้าเป็ นกฎสวรรค์และหลักการของแผ่นดินโลก และวันนี้ —
ช่วงระหว่างยุคที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กาลังทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในสภาวะบุคคล—
ก็เป็ นเวลาที่ดีเป็ นพิเศษที่จะรู ้จกั พระเจ้า
การทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยเป็ นบางสิ่งที่สัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยการต่อยอดบนรากฐานความเข้าใจน้ าพระทัยของ
พระเจ้า และเพื่อทาความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า เป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้บางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า
ความรู ้น้ีเกี่ยวกับพระเจ้าคือนิมิตที่ผทู้ ี่เชื่อในพระเจ้าต้องมี ความรู ้น้คี ือพื้นฐานการเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์
หากปราศจากความรู ้น้ี การเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์จะมีอยู่ในสภาวะที่คลุมเครื อ ท่ามกลางทฤษฎีที่ว่างเปล่า
ต่อให้การติดตามพระเจ้าจะเป็ นปณิธานของผูค้ นเช่นนี้ พวกเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งใดๆ
ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่ได้รับสิ่งใดในกระแสนี้คือผูท้ ี่จะถูกกาจัด—พวกเขาทั้งหมดเป็ นคนเอารัดเอาเปรี ยบ
ไม่ว่าเจ้าจะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าในขั้นตอนใดก็ตาม
เจ้าควรมีพร้อมด้วยนิมิตที่ทรงฤทธิ์ มิฉะนั้น
จะเป็ นการลาบากยากเย็นสาหรับเจ้าที่จะยอมรับพระราชกิจใหม่แต่ละขั้นตอน
เพราะพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะจินตนาการได้
และอยู่นอกขอบเขตมโนคติของเขา ดังนั้น เมื่อปราศจากพี่เลี้ยงที่ดูแลมนุษย์
เมื่อปราศจากพี่เลี้ยงทีส่ ามัคคีธรรมเกีย่ วกับนิมิต มนุษย์ก็ไม่สามารถยอมรับพระราชกิจใหม่น้ีได้
หากมนุษย์ไม่สามารถรับนิ มิตได้ เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่สามารถรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าได้
และหากมนุษย์ไม่สามารถเชื่อฟังพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไร้ความสามารถที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
และดังนั้นความรู ้ที่เขามีเกี่ยวกับพระเจ้าก็จะไม่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างที่จบั ต้องได้
ก่อนที่มนุษย์จะดาเนินการพระวจนะของพระเจ้า เขาต้องรูพ้ ระวจนะของพระเจ้า นั่นคือ
เขาต้องเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าจะสามารถได้รับการดาเนินการจนเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพ
ระเจ้าได้ในหนทางนี้เท่านั้น นี่คือบางสิ่งที่ทุกคนที่แสวงหาความจริ งต้องครอบครอง
และนี่ยงั เป็ นกระบวนการที่ทุกคนที่พยายามที่จะรู ้จกั พระเจ้าต้องก้าวผ่าน
กระบวนการแห่งการมารู ้จกั พระวจนะของพระเจ้าคือกระบวนการแห่งการมารู ้จกั พระเจ้าและพระราชกิจของพร
ะเจ้า ดังนั้น
การรู ้จกั นิมิตไม่เพียงแต่อา้ งอิงถึงการรู ้จกั สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่านั้น
แต่ยงั รวมถึงการรู ้จกั พระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

ผูค้ นมาเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้า
และพวกเขามารู ้จกั อุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นจากพระราชกิจของพระเจ้า
การเชื่อในพระเจ้าเป็ นขั้นตอนแรกในการรู ้จกั พระเจ้า
กระบวนการพัฒนาต่อจากการเชื่อเริ่ มต้นในพระเจ้านี้ไปจนถึงการเชื่อในพระองค์อย่างสุดซึ้งที่สุดคือกระบวนก
ารแห่งการมารู ้จกั พระเจ้า กระบวนการแห่งการได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
หากเจ้าเพียงแต่เชื่อในพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของการเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น
แต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของการมารู ้จกั พระองค์ เช่นนั้นแล้วความเชื่อของเจ้าก็ไม่มีความเป็ นจริ ง
และความเชื่อของเจ้าก็ไม่สามารถกลายเป็ นบริ สุทธิ์ได้—ไม่มีขอ้ สงสัยใดๆ ในการนี้
ในช่วงระหว่างกระบวนการที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า หากเขาค่อยๆ มารู ้จกั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วอุปนิสยั ของเขาจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลง และการเชื่อของเขาจะกลายเป็ นแท้จริ งขึ้นเรื่ อยๆ ในหนทางนี้
เมื่อมนุษย์สัมฤทธิ์ความสาเร็จในการเชื่อในพระเจ้าของเขา เขาจะได้รับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้ว
เหตุผลว่าทาไมพระเจ้าทรงยอมทาถึงกับบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งที่สองเพื่อปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในส
ภาวะบุคคลนั้นก็เพื่อที่มนุษย์จะสามารถมารู ้จกั พระองค์และมองเห็นพระองค์ได้ การรู ้จกั พระเจ้า[ก]
คือผลสุดท้ายที่จะสัมฤทธิ์เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าถึงบทสรุ ป
นี่คือข้อพึงประสงค์สุดท้ายที่พระเจ้าทรงกาหนดจากมวลมนุษย์
เหตุผลว่าทาไมพระองค์ทรงปฏิบตั ิเช่นนี้น้ นั คือเพื่อประโยชน์ของคาพยานสุดท้ายของพระองค์
พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจนี้เพื่อที่มนุษย์อาจหันหาพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุด
มนุษย์สามารถมารักพระเจ้าได้โดยการรู ้จกั พระองค์เท่านั้น และในการรักพระเจ้านั้น เขาต้องรู ้จกั พระเจ้า
ไม่สาคัญว่าเขาจะแสวงหาอย่างไรหรื อแสวงหาที่จะได้รับสิ่งใด เขาต้องสามารถสัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
ในหนทางนี้เท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้า
มนุษย์สามารถมีความเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้าได้ดว้ ยการรู ้จกั พระเจ้าเท่านั้น
และเขาสามารถเคารพและเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างแท้จริ งได้ดว้ ยการรู ้จกั พระเจ้าเท่านั้น
พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้าจะไม่มีวนั มาถึงจุดที่มีการเชื่อฟังและความเคารพพระเจ้าอย่างแท้จริง
การรู ้จกั พระเจ้ารวมถึงการรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์ การเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
และการรู ้สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น แต่ไม่ว่าคนเราจะมารู ้แง่มุมใดก็ตาม แต่ละแง่มุมพึงต้องให้มนุษย์ยอมจ่ายราคา
และพึงต้องมีเจตจานงที่จะเชื่อฟัง
ซึ่งหากปราศจากสิ่งเหล่านี้จะไม่มผี ใู้ ดสามารถติดตามต่อไปจนถึงบทอวสานได้
พระราชกิจของพระเจ้าไม่เข้ากันกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มากเกินไป
พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ นลาบากยากเย็นเกินไปที่มนุษย์จะรู ้

และทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสและทรงกระทาก็เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ นัน่ คือ
หากมนุษย์ปรารถนาที่จะติดตามพระเจ้า แต่ยงั ไม่เต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์
เช่นนั้นแล้วมนุษย์จะไม่ได้รับสิ่งใดเลย นับตั้งแต่การทรงสร้างโลกมาจนถึงวันนี้
พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจมากมายที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจและที่มนุษย์พบว่ายอมรับได้ยาก
และพระเจ้าได้ตรัสสิ่งต่างๆ มากมายที่ทาให้มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เยียวยารักษาได้ยาก
แต่พระองค์ไม่เคยทรงยุติพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยเหตุผลว่ามนุษย์มีความยากลาบากมากเกินไป
แทนที่จะทรงทาเช่นนั้น พระองค์ทรงดาเนินการทรงพระราชกิจและการตรัสต่อไป และถึงแม้ว่าจะมี “นักรบ”
จานวนมากที่ตกลงไปข้างทาง แต่พระองค์ยงั คงกาลังทรงพระราชกิจของพระองค์
และทรงปฏิบตั ิต่อไปโดยไม่มกี ารหยุดพัก
เพื่อเลือกผูค้ นกลุม่ แล้วกลุ่มเล่าที่เต็มใจจะนบนอบต่อพระราชกิจใหม่ของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงมีความสงสาร “วีรบุรุษ” ที่ได้ตกลงไปเหล่านั้น
และทะนุถนอมบรรดาผูท้ ี่ยอมรับพระราชกิจใหม่และพระวจนะของพระองค์แทน
แต่พระองค์ทรงพระราชกิจในหนทางนี้ทีละขั้นตอนเพื่อเหตุผลอันใด?
เหตุใดพระองค์จึงทรงกาจัดผูค้ นบางคนและเลือกคนอื่นเสมอ? เหตุใดพระองค์จึงทรงใช้วิธีการเช่นนั้นเสมอ?
จุดมุ่งหมายของพระราชกิจของพระองค์คือการทาให้มนุษย์สามารถรู ้จกั พระองค์
และดังนั้นจึงได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์
หลักการของพระราชกิจของพระองค์คือการปฏิบตั ิพระราชกิจในบรรดาผูท้ ี่สามารถนบนอบต่อพระราชกิจที่พร
ะองค์ทรงปฏิบตั ิในวันนี้
และไม่ใช่การทรงพระราชกิจในบรรดาผูท้ นี่ บนอบต่อพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิในอดีตในขณะที่ต่อต้
านพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิในวันนี้ เหตุผลว่าทาไมพระองค์จึงทรงกาจัดผูค้ นมากมายเรื่ อยมานั้นอยู่ในนี้
ผลจากบทเรี ยนของการมารู ้จกั พระเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้ในหนึ่งหรือสองวัน นัน่ คือ
มนุษย์ตอ้ งสั่งสมประสบการณ์ ก้าวผ่านความทุกข์ และบรรลุการนบนอบที่แท้จริ ง ประการแรก
จงเริ่ มต้นจากพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าก่อนสิ่งอืน่ ใด
เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่เจ้าต้องเข้าใจสิ่งที่รวมอยู่ในความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า วิธีการสัมฤทธิ์ความรู ้น้ี
และวิธีการมองเห็นพระเจ้าในประสบการณ์ของเจ้า นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทาเมื่อพวกเขายังไม่รู้จกั พระเจ้า
ไม่มีผูใ้ ดสามารถจับความเข้าใจพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าในคราวเดียว
และไม่มีผใู้ ดสามารถสัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับทั้งหมดทั้งปวงของพระเจ้าภายในระยะเวลาสั้นๆ
มีกระบวนการได้รับประสบการณ์ที่จาเป็ น ซึ่งหากปราศจากกระบวนการนี้แล้ว
จะไม่มีผใู้ ดสามารถรู ้จกั พระเจ้าหรื อติดตามพระองค์อย่างจริ งใจได้ ยิ่งพระเจ้าทรงพระราชกิจมากเท่าใด

มนุษย์กย็ ิ่งรู ้จกั พระองค์มากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งพระราชกิจของพระเจ้าไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มากเท่าใด
ความรู ้ที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระเจ้าก็ยิ่งได้รับการเริ่ มต้นใหม่และทาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้น
หากพระราชกิจของพระเจ้าต้องยังอยู่กบั ที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาล
เช่นนั้นแล้วความรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ก็คงจะมีไม่มากนัก
ระหว่างเวลาแห่งการทรงสร้างและในปัจจุบนั นี้ สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทาในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทาในช่วงระหว่างยุคพระคุณ
และสิ่งที่พระองค์ทรงทาในช่วงระหว่างยุคแห่งราชอาณาจักร—
พวกเจ้าต้องเข้าใจเกี่ยวกับนิมิตเหล่านี้อย่างชัดเจนอย่างยิ่ง พวกเจ้าต้องรู ้จกั พระราชกิจของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มนุษย์ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า มารู ้จกั ตัวเขาเอง
ชาระล้างอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของเขาออกไป และแสวงหาการเติบโตในชีวิต
ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของการรู ้จกั พระเจ้า
หากเจ้าเพียงพยายามที่จะรู ้จกั ตัวเจ้าเองและจัดการกับอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของเจ้าเอง
แต่ไม่มีความรู ้ว่าพระองค์ทรงพระราชกิจใดในมนุษย์ ว่าความรอดของพระองค์ยงิ่ ใหญ่เพียงใด
หรื อว่าเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าและพบเห็นเป็ นพยานกับกิจการของพระองค์อย่างไร
เช่นนั้นแล้วประสบการณ์ของเจ้าก็ไร้สาระ
หากเจ้าคิดว่าชีวิตของคนเราได้บรรลุการเติบโตเต็มที่เพียงเพราะคนเราสามารถนาความจริงมาปฏิบตั ิและสามาร
ถสู้ทนได้
นี่หมายความว่าเจ้ายังคงไม่ได้จบั ความเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของชีวิตหรื อพระประสงค์ของพระเจ้าในการ
ทาให้มนุษย์เพียบพร้อม วันหนึ่ง เมื่อเจ้าอยู่ในคริ สตจักรของศาสนา
ท่ามกลางสมาชิกของคริ สตจักรเพื่อการกลับใจหรื อคริ สตจักรเพื่อชีวิต
เจ้าจะพบกับผูค้ นที่มีใจศรัทธามากมายที่มีการอธิ ษฐานอันประกอบด้วย “นิมิต”
และผูท้ ี่รู้สึกจับใจและได้รับการทรงนาโดยพระวจนะในการไล่ตามเสาะหาชีวิตของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาสามารถสู้ทนและละทิ้งตนเองได้ในหลายๆ เรื่ อง และไม่ถูกนาทางโดยเนื้อหนัง ณ
ขณะนั้นเจ้าจะไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ นั่นคือ เจ้าจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทานั้นถูกต้อง
คือการแสดงออกตามธรรมชาติของชีวิต และว่าช่างน่าเวทนายิ่งนักที่ชื่อที่พวกเขาเชื่อนั้นไม่ถูกต้อง
มุมมองเช่นนั้นไม่ได้โง่เขลาหรื อ? เหตุใดจึงมีการกล่าวว่าผูค้ นมากมายไม่มีชีวิต? เพราะพวกเขาไม่รู้จกั พระเจ้า
และดังนั้นจึงมีการกล่าวว่าพวกเขาไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และไม่มีชีวิต
หากการเชื่อที่เจ้ามีในพระเจ้าได้มาถึงจุดที่เจ้าสามารถรู ้จกั กิจการของพระเจ้า ความเป็ นจริ งของพระเจ้า
และทุกช่วงระยะของพระราชกิจของพระเจ้าได้อย่างถ้วนทัว่ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีความจริ ง
หากเจ้าไม่รู้จกั พระราชกิจและพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็ยงั คงมีบางสิ่งขาดหายไปในประสบการณ์ของเจ้า
พระเยซูทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในช่วงระยะนั้นอย่างไร ช่วงระยะนี้มีการดาเนินการอย่างไร
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในยุคพระคุณอย่างไร และพระราชกิจใดที่ทรงกระทา
กาลังมีการกระทาพระราชกิจใดในช่วงระยะนี้ —หากเจ้าไม่มีความรู ้ที่ถว้ นทัว่ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีวนั รู ้สึกเชื่อมัน่ และเจ้าจะรู ้สึกไม่มนั่ คงอยู่เสมอ
หากหลังจากที่ได้รับประสบการณ์เป็ นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

เจ้าสามารถรู ้จกั พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิและทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์
และหากเจ้าได้รับความรู ้ที่ถว้ นทัว่ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการตรัสพระวจนะของพระองค์
และเหตุใดพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสมากมายจึงยังไม่ได้รับการทาให้ลุล่วง
เช่นนั้นแล้วเจ้าอาจไล่ตามเสาะหาถนนข้างหน้าได้อย่างห้าวหาญและโดยไม่ระงับยับยัง้
เป็ นอิสระจากความกังวลและกระบวนการถลุง
พวกเจ้าควรมองเห็นว่าพระเจ้าทรงสัมฤทธิ์ผลในพระราชกิจมากมายอย่างยิง่ ของพระองค์ดว้ ยวิธีการใด
พระองค์ทรงใช้พระวจนะที่พระองค์ตรัส
โดยทรงถลุงมนุษย์และทรงเปลี่ยนสภาพมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์โดยใช้พระวจนะหลากหลายประเภทที่แตก
ต่างกัน ความทุกข์ท้งั หมดที่พวกเจ้าได้สู้ทน กระบวนการถลุงทั้งหมดที่เจ้าได้กา้ วผ่าน
การจัดการที่เจ้าได้ยอมรับภายในตัวเจ้า ความรู ้แจ้งที่เจ้าได้รับประสบการณ์—
ทั้งหมดเหล่านี้ได้สัมฤทธิ์ผลด้วยการใช้พระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัส มนุษย์ติดตามพระเจ้าเพราะเหตุใด?
เขาติดตามเพราะพระวจนะของพระเจ้า! พระวจนะของพระเจ้ามีความล้าลึกอย่างลึกซึ้ง และยิ่งไปกว่านั้น
พระวจนะเหล่านี้ยงั เร้าหัวใจของมนุษย์ เผยสิ่งต่างๆ ที่ฝังลึกอยู่ภายในนั้น ทาให้เขารู ้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต
และทาให้เขาสามารถผ่านเข้าไปในอนาคตได้ ดังนั้นมนุษย์จงึ สู้ทนความทุกข์เพราะพระวจนะของพระเจ้า
และยังได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน นั่นคือ
มนุษย์ติดตามพระเจ้าในเวลานี้เท่านั้น สิ่งที่มนุษย์ควรทาในช่วงระยะนี้คือยอมรับพระวจนะของพระเจ้า
และพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งที่เป็ นกุญแจสาคัญไม่ว่าเขาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรือต้องอยู่ภา
ยใต้กระบวนการถลุงหรื อไม่ก็ตาม นี่คือพระราชกิจของพระเจ้า
และนี่ยงั เป็ นนิมิตที่มนุษย์ควรรู ้ในวันนี้ดว้ ยเช่นกัน
ตัดตอนมาจาก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในช่วงระหว่างช่วงเวลาที่เขาติดตามพระเยซู
เปโตรได้ก่อความคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค์ข้นึ มากมายและมักตัดสินพระองค์จากมุมมองของเขาเองเสมอ
แม้ว่าเปโตรจะเข้าใจพระวิญญาณในระดับหนึ่ง ความเข้าใจของเขาก็เป็ นอะไรที่ไม่กระจ่างแจ้ง
ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทาไมเขาจึงพูดว่า “ข้าพระองค์จาต้องติดตามผูท้ ี่ถูกส่งมาโดยพระบิดาแห่งสวรรค์
ข้าพระองค์จาต้องยอมรับผูท้ ี่ถูกเลือกสรรโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์”
เขาไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายที่พระเยซูทรงทาและขาดพร่ องความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น
หลังจากที่ได้ติดตามพระองค์สักระยะหนึ่งแล้ว เปโตรก็มีความสนใจยิง่ ขึ้นในสิ่งที่พระองค์ทรงทาและตรัส
และสนใจในตัวพระเยซูพระองค์เอง
เขาได้มารู ้สึกว่าพระเยซูทรงสร้างแรงบันดาลใจทั้งในเรื่ องของการรักใคร่ เอ็นดูและความนับถือ
เขาชอบที่จะคบหากับพระองค์และอยู่เคียงข้างพระองค์
และการได้ฟังพระวจนะของพระเยซูก็ทาให้เขาได้รับการจัดหาให้และความช่วยเหลือ
ในช่วงระหว่างเวลาที่เขาติดตามพระเยซู
เปโตรได้สังเกตและจดจาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ไว้ในใจ นัน่ คือ การกระทา พระวจนะ
ความเคลื่อนไหว และการแสดงออกของพระองค์ เขาได้รับความเข้าใจลึกๆ
ว่าพระเยซูไม่ทรงเหมือนพวกมนุษย์ธรรมดา แม้ว่าการทรงปรากฏเยีย่ งมนุษย์ของพระองค์จะเป็ นปกติยิ่งนัก
พระองค์ก็ทรงเปี่ ยมไปด้วยความรัก ความเมตตาสงสาร และความยอมผ่อนปรนสาหรับมนุษย์
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทาหรือตรัสเป็ นความช่วยเหลืออย่างใหญ่หลวงต่อผูอ้ นื่
และเปโตรได้เห็นและได้รับสิ่งทั้งหลายที่เขาไม่เคยได้เห็นหรื อได้ครองมาก่อนจากพระเยซู
เขาได้เห็นว่าแม้ว่าพระเยซูจะไม่ได้ทรงมีวุฒิภาวะอันยิง่ ใหญ่และสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ผดิ แผกใดๆ ก็ตาม
แต่พระองค์ทรงมีพระลักษณะอันน่าประทับใจที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงและไม่ได้พบเห็นอยู่ทวั่ ไป
แม้ว่าเปโตรจะไม่อาจอธิบายเรื่ องดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน
แต่เขาก็เห็นได้ว่าพระเยซูทรงปฏิบตั ิอย่างแตกต่างออกไปจากคนอืน่ ทุกคน
เพราะสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงทานั้นแตกต่างไปจากสิ่งเดียวกันของพวกมนุษย์ปกติเป็ นอย่างมาก
นับตั้งแต่เวลาที่เขาได้มาสัมผัสกับพระเยซู
เปโตรยังได้เห็นอีกด้วยว่าพระบุคลิกลักษณะของพระองค์น้นั แตกต่างไปจากบุคลิกลักษณะของสามัญชน
พระองค์มกั จะทรงปฏิบตั ิอย่างมัน่ คงและไม่เคยเร่ งรี บ
ไม่เคยทรงกล่าวเกินจริงหรื อทาเรื่ องอะไรให้ความสาคัญน้อยลง
และพระองค์ก็ทรงดาเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ในหนทางที่เปิ ดเผยให้เห็นถึงพระบุคลิกลักษณะซึ่งทั้งปกติธ

รรมดาและน่าเลื่อมใส ในการสนทนา พระเยซูตรัสอย่างเรี ยบง่ายและด้วยมารยาทอันงดงาม
ทรงสื่อสารในลักษณะที่แจ่มใสทว่าสงบนิ่งอยู่เสมอ—
และกระนั้นพระองค์ก็ไม่เคยทรงสูญเสียความทรงเกียรติของพระองค์ขณะทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ไ
ปจนเสร็จสิ้นเลย เปโตรได้เห็นว่าพระเยซูบางครั้งทรงเงียบขรึ ม ในขณะที่ในคราวอื่นๆ
พระองค์ได้ตรัสอย่างไม่หยุดหย่อน
บางครั้งพระองค์ทรงพระสาราญมากกระทัง่ พระองค์ทรงดูเหมือนนกพิราบที่กาลังเริงร่ าและกระโดดโลดเต้น
และในคราวอื่นๆ พระองค์ก็ทรงโทมนัสกระทัง่ พระองค์ไม่ตรัสอะไรเลย
ทรงปรากฏว่าหนักอึ้งไปด้วยความตรอมใจราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นมารดาผูเ้ หน็ดเหนื่อยและอิดโรย
ในบางครั้งพระองค์ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระโมหะดัง่ ทหารกล้าที่พงุ่ ไปข้างหน้าเพื่อสังหารศัตรู หรื อในบางโอกาส
พระองค์กลับทรงดูคล้ายสิงโตคาราม บางครั้งพระองค์ทรงพระสรวล ในคราวอืน่ ๆ
พระองค์ทรงอธิษฐานและทรงกันแสง ไม่สาคัญว่าพระเยซูจะทรงปฏิบตั ิอย่างไร
เปโตรได้เริ่ มมีความรักและความนับถืออันไร้ขอบเขตให้กบั พระองค์
เสียงพระสรวลของพระเยซูเติมความสุขให้กบั เขา ความโศกเศร้าของพระองค์ผลักเขาเข้าสู่ความตรอมใจ
พระโมหะของพระองค์ทาให้เขาหวาดกลัว ในขณะที่ความปรานี การยกโทษของพระองค์
และข้อเรี ยกร้องอันเคร่ งครัดที่พระองค์ทรงเรี ยกร้องจากผูค้ น
ทาให้เขาได้มารักพระเยซูอย่างแท้จริ งและพัฒนาความเคารพที่แท้จริ งและการถวิลหาพระองค์ แน่นอนว่า
เปโตรได้ใช้ชีวิตเคียงข้างพระเยซูเป็ นเวลาหลายปี ก่อนที่เขาจะได้ค่อยๆ มาตระหนักถึงเรื่ องทั้งหมดนี้
ตัดตอนมาจาก “เปโตรได้มารู้จกั พระเยซูได้อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มีจุดเร้าใจสูงสุดอยู่ในประสบการณ์ท้งั หลายของเปโตร เมื่อตอนที่ร่างกายของเขาแตกหักแทบจะหมดทุกส่วน
แต่พระเยซูยงั คงทรงให้การหนุนใจแก่เขาอยูภ่ ายใน และครั้งหนึ่ง พระเยซูได้ทรงปรากฏต่อเปโตร
เมื่อตอนที่เปโตรอยู่ในความทุกข์ทนแสนสาหัสและรู ้สึกว่าหัวใจของเขาแตกสลายไปแล้ว
พระเยซูได้ทรงแนะนาเขาว่า “ท่านได้อยู่กบั เราบนแผ่นดินโลก และเราก็ได้อยู่ทนี่ ี่กบั ท่าน
และแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราจะเคยได้อยู่ดว้ ยกันในสวรรค์ จะว่าไปแล้ว มันเป็ นโลกฝ่ ายจิตวิญญาณนั่นเอง
บัดนี้เราได้กลับมายังโลกฝ่ ายจิตวิญญาณ และท่านก็อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเราไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลก
และแม้ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลกเช่นกัน ท่านก็ตอ้ งทาหน้าที่ของท่านบนแผ่นดินโลกให้ลุล่วง
เนื่องจากท่านเป็ นผูร้ ับใช้ ท่านจาต้องทาหน้าที่ของท่านให้ลุล่วง”
การได้ยินว่าเขาจะสามารถกลับไปอยู่ขา้ งพระเจ้าได้ให้ความชูใจแก่เปโตร ในเวลานั้น
เปโตรอยู่ในความร้าวรานมากกระทัง่ เขาแทบจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อ เขารูส้ ึกผิดจนถึงจุดที่พูดว่า
“ข้าพระองค์ถูกทาให้เสื่อมทรามมากจนกระทัง่ ข้าพระองค์ไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้”
พระเยซูได้ทรงปรากฏแก่เขาแล้วตรัสว่า “เปโตร อาจเป็ นได้ไหมว่า
ท่านลืมปณิธานที่ครั้งหนึ่งท่านได้ทาไว้ต่อหน้าเราไปแล้ว? ท่านลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พดู ไว้จริ งๆ หรือ?
ท่านลืมปณิธานที่ท่านทาไว้กบั เราไปแล้วหรื อ?” เมื่อได้เห็นว่านั่นเป็ นพระเยซู เปโตรจึงลุกขึ้นจากเตียง
และพระเยซูก็ทรงชูใจเขาดังนี้ “เราไม่ได้เป็ นของแผ่นดินโลก เราได้บอกท่านไปแล้ว—
ท่านจาต้องเข้าใจในเรื่ องนี้ แต่ท่านลืมอะไรอย่างอื่นที่เราได้บอกท่านไปแล้วหรื อ?
‘ท่านก็ไม่ได้เป็ นของแผ่นดินโลกด้วยเช่นกัน ไม่ได้เป็ นของโลก’ ณ ตอนนี้มงี านที่ท่านจาเป็ นต้องทา
ท่านไม่สามารถตรอมใจเยี่ยงนี้ได้ ท่านไม่สามารถทุกข์ทนเยี่ยงนี้ได้
แม้ว่าพวกมนุษย์และพระเจ้าจะไม่สามารถดารงอยู่ในโลกเดียวกันได้ เราก็มีงานของเราและท่านก็มีงานของท่าน
และวันหนึ่งเมื่องานของท่านแล้วเสร็จ เราจะได้อยู่ร่วมกันในอาณาจักรเดียว
และเราจะนาทางท่านให้อยู่กบั เราตลอดกาล”
เปโตรได้รับการชูใจและรู ้สึกมัน่ ใจหลังจากที่ได้ยินพระวจนะเหล่านี้
เขารู ้ว่าความทุกข์น้ีเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องสู้ทนและได้รับประสบการณ์ และนับแต่น้นั มา
เขาก็มีแรงบันดาลใจ พระเยซูทรงปรากฏต่อเขาเป็ นการเฉพาะในช่วงเวลาที่สาคัญทุกครั้ง
ทรงมอบความรู ้แจ้งและการทรงนาเป็ นพิเศษแก่เขา และพระองค์ก็ทรงพระราชกิจมากมายกับเขา
แล้วอะไรเล่าคือสิ่งที่เปโตรเสียใจมากที่สุด? ไม่นานนักหลังจากที่เปโตรได้พูดว่า
“พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์” พระเยซูได้ทรงตั้งคาถามอีกคาถามหนึ่งกับเปโตร
(แม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อย่างนี้ก็ตาม) พระเยซูทรงถามเขาว่า “เปโตร!

ท่านเคยรักเราหรือไม่?” เปโตรเข้าใจว่าพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไร และพูดว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า!
ครั้งหนึ่งข้าพระองค์รกั พระบิดาในสวรรค์ แต่ขา้ พระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์ไม่เคยรักพระองค์เลย”
พระเยซูจึงทรงตรัสว่า “หากผูค้ นไม่รักพระบิดาในสวรรค์
พวกเขาจะสามารถรักพระบุตรบนแผ่นดินโลกได้อย่างไร?
และหากผูค้ นไม่รักบุตรที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้าพระบิดา พวกเขาจะสามารถรักพระบิดาในสวรรค์ได้อย่างไร?
หากผูค้ นรักพระบุตรบนโลกอย่างแท้จริ ง เช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมรักพระบิดาในสวรรค์อย่างแท้จริ ง”
เมื่อเปโตรได้ยินพระวจนะเหล่านี้ เขาก็ได้ตระหนักว่าเขาได้ขาดพร่ องอะไรไป
เขารู ้สึกผิดอยู่เสมอจนถึงจุดที่น้ าตาไหลรินให้กบั คาพูดของเขาที่ว่า “ครั้งหนึ่งข้าพระองค์รกั พระบิดาในสวรรค์
แต่ขา้ พระองค์ไม่เคยรักพระองค์เลย” หลังการคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู
เขารู ้สึกผิดและตรอมใจยิง่ ขึ้นไปอีกกับคาพูดเหล่านี้
เมื่อหวนนึกถึงงานในอดีตของเขาและวุฒิภาวะในปัจจุบนั ของเขา
บ่อยครั้งที่เขาจะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยซูในการอธิษฐาน
รู ้สึกอยู่เสมอว่าเสียใจและเป็ นหนี้เนื่องมาจากการที่ไม่ได้ทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าและการทีไ่ ม่ดีพอที่จะไปถึงม
าตรฐานของพระเจ้า ประเด็นปัญหาเหล่านี้กลายเป็ นภาระใหญ่ที่สุดของเขา เขาพูดว่า
“สักวันหนึ่งข้าพระองค์จะทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์มีและทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์เป็ นแด่พระอง
ค์ และข้าพระองค์จะมอบอะไรก็ตามที่มีค่ามากที่สุดแด่พระองค์” เขาพูดว่า “พระเจ้า!
ข้าพระองค์มีความเชื่อหนึ่งเดียวเท่านั้นและความรักหนึ่งเดียวเท่านั้น ชีวิตของข้าพระองค์ไม่มีค่าอะไรเลย
และร่ างกายของข้าพระองค์ก็ไม่มีค่าอะไรเลย
ข้าพระองค์มีความเชื่อหนึ่งเดียวเท่านั้นและความรักหนึ่งเดียวเท่านั้น
ข้าพระองค์มีความเชื่อในพระองค์ในจิตใจของข้าพระองค์และความรักสาหรับพระองค์ในหัวใจของข้าพระองค์
ข้าพระองค์มีเพียงสองสิ่งนี้เท่านั้นที่จะมอบแด่พระองค์ และไม่มีอะไรอื่นอีกแล้ว”
เปโตรได้รับการหนุนใจอย่างมากจากพระวจนะของพระเยซู เนื่องจากก่อนที่พระเยซูจะทรงถูกตรึ งกางเขน
พระองค์ได้ทรงบอกกับเปโตรว่า “เราไม่ได้เป็ นของพิภพนี้ และท่านก็ไม่ได้เป็ นของพิภพนี้เช่ นกัน” ต่อมา
เมื่อเปโตรเข้าถึงจุดที่เจ็บปวดยิ่งนัก พระเยซูทรงเตือนความจาเขาว่า “เปโตร ท่านลืมแล้วหรือ?
เราไม่เป็ นของโลก และเป็ นเพราะงานของเราเท่านั้นเองที่เราได้จากไปก่อน ท่านก็ไม่ได้เป็ นของโลกเช่นกัน
ท่านลืมไปแล้วจริ งๆ หรื อ? เราได้บอกท่านแล้วถึงสองครั้ง ท่านจาไม่ได้หรื อ?” เมื่อได้ยนิ ดังนี้ เปโตรจึงพูดว่า
“ข้าพระองค์ยงั ไม่ลืม!” พระเยซูจึงได้ตรัสว่า
“ครั้งหนึ่งท่านได้ใช้เวลาอันมีความสุขอยู่ร่วมกับเราในสวรรค์และใช้ช่วงเวลาหนึ่งเคียงข้างเรา ท่านคิดถึงเรา
และเราก็คิดถึงท่าน แม้ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหลายไม่คู่ควรกับการเอ่ยถึงในสายตาของเรา

แต่เราจะไม่รักผูท้ ี่ไร้ความผิดและควรค่าที่จะรักได้อย่างไรเล่า? ท่านลืมสัญญาของเราแล้วหรื อ?
ท่านจาต้องยอมรับบัญชาของเราบนแผ่นดินโลก ท่านจาต้องลุล่วงในกิจที่เราได้วางใจให้ท่านทา
วันหนึ่งเราจะนาทางท่านให้มาอยู่เคียงข้างเราอย่างแน่นอน” หลังจากที่ได้ยินเช่นนี้
เปโตรจึงยิง่ รู ้สึกชูใจมากขึ้นไปอีกและได้รับแรงบันดาลใจยิง่ ขึ้นไปอีก จนถึงขนาดที่เมื่อเขาอยู่บนกางเขน
เขาสามารถพูดได้ว่า “พระเจ้า! ข้าพระองค์ไม่สามารถรักพระองค์ได้มากพอ!
ต่อให้พระองค์จะทรงขอให้ขา้ พระองค์ตาย ข้าพระองค์ก็ยงั คงไม่สามารถรักพระองค์ได้มากพอ
ไม่ว่าพระองค์จะทรงส่งดวงจิตของข้าพระองค์ไปที่ใดก็ตาม
ไม่ว่าพระองค์จะทรงลุล่วงพระสัญญาในอดีตของพระองค์หรื อไม่ก็ตาม
ไม่ว่าพระองค์จะทรงทาอะไรก็ตามหลังจากนั้น ข้าพระองค์รักพระองค์และเชื่อในพระองค์”
สิ่งที่เขายึดถือนั้นคือความเชื่อของเขา และความรักที่แท้จริง
ตัดตอนมาจาก “เปโตรได้มารู้จกั พระเยซูได้อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บัดนี้เจ้าควรเห็นได้อย่างชัดแจ้งถึงเส้นทางที่แท้จริ งที่เปโตรเลือก
หากเจ้าสามารถเห็นเส้นทางของเปโตรได้อย่างชัดแจ้ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมัน่ ใจได้ในเรื่ องพระราชกิจที่กาลังได้รับการปฏิบตั ิอยู่ในวันนี้
ดังนั้นเจ้าจะไม่พร่ าบ่นหรื อเฉยเมย หรื อถวิลหาสิ่งใดๆ เลย
เจ้าควรได้รับประสบการณ์กบั อารมณ์ของเปโตรในเวลานั้น กล่าวคือ
เขาได้รับผลกระทบรุ นแรงจากความโศกเศร้า เขาไม่ได้ร้องขออนาคตหรื อพระพรใดอีกต่อไป
เขาไม่ได้แสวงหาผลกาไร ความสุข ชื่อเสียง หรือโชควาสนาในโลก
เขาเพียงแค่พยายามที่จะใช้ชีวิตที่เปี่ ยมความหมายที่สุด
ซึ่งก็คือการชดใช้คืนความรักของพระเจ้าและทุ่มเทอุทิศสิ่งที่เขาถือว่าล้าค่ามากที่สุดแด่พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเขาจึงจะพึงพอใจในหัวใจของเขา บ่อยครั้งที่เขาอธิษฐานต่อพระเยซูดว้ ยถ้อยคาที่ว่า
“องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ครั้งหนึ่งข้าพระองค์เคยรักพระองค์ แต่ขา้ พระองค์ไม่เคยรักพระองค์อย่างแท้จริง
แม้ว่าข้าพระองค์จะพูดว่าข้าพระองค์มีความเชื่อในพระองค์
แต่ขา้ พระองค์ก็ไม่เคยรักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่แท้จริ ง ข้าพระองค์เพียงแค่นิยมบูชาพระองค์ ชื่นชมบูชาพระองค์
และคิดถึงพระองค์ แต่ขา้ พระองค์ไม่เคยรักพระองค์และไม่เคยมีความเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริ ง”
เขาอธิษฐานอยู่เนืองนิตย์ที่จะตั้งปณิธานของเขา
และเขาได้รับการหนุนใจจากพระวจนะของพระเยซูและได้รับแรงจูงใจจากพระวนจะเหล่านี้อยู่เสมอ ต่อมา
หลังผ่านประสบการณ์ไปได้ช่วงเวลาหนึ่ง พระเยซูได้ทรงทดสอบเขา
ทรงยัว่ ยุให้เขาโหยหาพระองค์ยงิ่ ขึ้นไปอีก เขาพูดว่า “องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า!
ข้าพระองค์ช่างคิดถึงพระองค์และถวิลหาที่จะเฝ้ามองพระองค์อะไรเช่นนี้ ข้าพระองค์ยงั ขาดพร่ องอยู่ มากเกินไป
และไม่สามารถชดเชยความรักของพระองค์ได้ ข้าพระองค์ขอร้องให้พระองค์ทรงนาตัวข้าพระองค์ไปโดยเร็ว
เมื่อไรพระองค์จะทรงมีความต้องการในตัวข้าพระองค์หรื อ? เมื่อไรพระองค์จะทรงนาตัวข้าพระองค์ไป?
เมื่อไรข้าพระองค์จะได้เฝ้ามองพระพักตร์ของพระองค์อีกครั้ง?
ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปในร่ างกายนี้ เพื่อกลายเป็ นถูกทาให้เสื่อมทรามต่อไป
อีกทั้งข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะกบฏมากไปกว่านี้อีก
ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์มีแด่พระองค์ทนั ทีที่ขา้ พระองค์ทาได้
และข้าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะทาให้พระองค์เสียพระทัยมากไปกว่านี้อีก” นี่คือวิธีที่เขาอธิษฐาน
แต่ในเวลานั้นเขาไม่ได้รู้ว่าพระเยซูจะทรงทาให้สิ่งใดในตัวเขามีความเพียบพร้อม
ในช่วงระหว่างความร้าวรานจากการทดสอบของเขา พระเยซูได้ทรงปรากฏต่อเขาอีกครั้งแล้วตรัสว่า “เปโตร

เราปรารถนาที่จะทาให้ท่านมีความเพียบพร้อม เพื่อที่ท่านจะได้กลายเป็ นชิน้ ผลไม้
ชิ้นผลไม้ที่เป็ นการตกผลึกของการทาให้ท่านมีความเพียบพร้อมของเรา และซึ่งเราจะชื่นชม
ท่านสามารถให้คาพยานกับเราอย่างแท้จริงได้หรื อไม่? ท่านได้ทาสิ่งที่เราขอให้ท่านทาหรื อยัง?
ท่านได้ใช้ชีวิตตามวจนะที่เราได้พูดไว้หรื อยัง? ครั้งหนึ่งท่านได้รักเรา แต่แม้ว่าท่านได้รักเรา
ท่านได้ใช้ชีวิตตามเราหรื อไม่? สิ่งใดหรื อที่ท่านได้ทาไปเพื่อเรา? ท่านระลึกรู ้ว่าท่านไม่คู่ควรกับความรักของเรา
แต่ท่านได้ทาสิ่งใดไปเพื่อเราหรือ?”
เปโตรได้เห็นว่าเขาไม่ได้ทาอะไรเพือ่ พระเยซูเลยและจดจาได้ถึงคาปฏิญาณก่อนหน้านั้นของเขาที่จะมอบชีวิตข
องเขาแด่พระเจ้า และดังนั้น เขาจึงไม่ปริ บ่นอีกต่อไป และคาอธิษฐานของเขานับแต่น้นั ก็ดีข้นึ มาก
เขาอธิษฐานด้วยการพูดว่า “องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า! ครั้งหนึ่งข้าพระองค์ได้ทิ้งพระองค์ไป
และครั้งหนึ่งพระองค์ก็ได้ทรงทิ้งข้าพระองค์ไปเช่นกัน พวกเราได้ใช้เวลาโดยแยกห่างจากกัน
และได้ร่วมใช้เวลาอยู่ดว้ ยกัน กระนั้นพระองค์ก็ทรงรักข้าพระองค์ยงิ่ กว่าอื่นใดทั้งสิน้
ข้าพระองค์ได้เป็ นกบฏต่อพระองค์ซ้ าแล้วซ้ าเล่าและได้ทาให้พระองค์ตรอมพระทัยซ้ าแล้วซ้าเล่า
ข้าพระองค์จะสามารถลืมเรื่ องเช่นนั้นได้อย่างไรเล่า?
ข้าพระองค์จาใส่ใจและไม่เคยลืมพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิแล้วกับข้าพระองค์และสิ่งที่พระองค์ได้ไว้ว
างพระทัยมอบหมายต่อข้าพระองค์เสมอมา
ข้าพระองค์ได้ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์สามารถทาได้สาหรับพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิแล้วกับข้า
พระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์สามารถทาอะไรได้
และพระองค์ทรงทราบยิง่ ไปกว่านั้นว่าข้าพระองค์สามารถเล่นบทบาทใดได้
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรี ยงของพระองค์
และข้าพระองค์จะทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์มีแด่พระองค์
พระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบว่าข้าพระองค์สามารถทาอะไรเพื่อพระองค์ได้
แม้ว่าซาตานได้หลอกข้าพระองค์มากมายและข้าพระองค์ก็ได้กบฏต่อพระองค์
แต่ขา้ พระองค์เชื่อว่าพระองค์ไม่ทรงจดจาข้าพระองค์เพราะการล่วงละเมิดเหล่านั้น
และเชื่อว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิบตั ิต่อข้าพระองค์บนพืน้ ฐานของการล่วงละเมิดเหล่านั้น
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะทุ่มเทอุทิศทั้งชีวิตของข้าพระองค์แด่พระองค์ ข้าพระองค์ไม่ขออะไร
และข้าพระองค์ก็ไม่มีความหวังหรื อแผนอืน่ ใด
ข้าพระองค์ปรารถนาเพียงแค่ได้ปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของพระองค์และทาตามน้ าพระทัยของพระองค์เท่านั้น
ข้าพระองค์จะดื่มจากถ้วยที่มีรสขมของพระองค์ และข้าพระองค์จะเป็ นของพระองค์ตามที่จะทรงบัญชา”

พวกเจ้าจาต้องชัดแจ้งเกี่ยวกับเส้นทางที่พวกเจ้าเดิน
พวกเจ้าจาต้องชัดแจ้งเกี่ยวกับเส้นทางที่พวกเจ้าจะใช้ในอนาคต
อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทาให้มีความเพียบพร้อม และอะไรคือสิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในตัวพวกเจ้า
วันหนึ่ง บางที พวกเจ้าอาจจะได้รับการทดสอบ และเมื่อเวลานั้นมาถึง
หากพวกเจ้าสามารถได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของเปโตร
นั่นจะแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้ากาลังเดินบนเส้นทางของเปโตรอย่างแท้จริ ง
เปโตรได้รับการชมเชยจากพระเจ้าสาหรับความเชื่อและความรักที่แท้จริ งของเขาและจากความจงรักภักดีแด่พระ
เจ้าของเขา และเป็ นเพราะความซื่อสัตย์และความถวิลหาพระเจ้าในหัวใจของเขานัน่ เอง
พระเจ้าจึงทรงทาให้เขามีความเพียบพร้อม หากเจ้ามีความรักและความเชื่อเช่นเดียวกับเปโตรอย่างแท้จริง
เช่นนั้นแล้วพระเยซูย่อมจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมอย่างแน่นอน
ตัดตอนมาจาก “เปโตรได้มารู้จกั พระเยซูได้อย่างไร” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ตอนที่เปโตรกาลังได้รับการตีสอนจากพระเจ้า เขาได้อธิษฐานไปว่า “โอ้ พระเจ้า!
เนื้อหนังของข้าพระองค์ไม่เชื่อฟัง และพระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์ และพิพากษาข้าพระองค์
ข้าพระองค์ชื่นบานในการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์ และในการพิพากษาของพระองค์
ข้าพระองค์มองเห็นพระอุปนิสัยอันพิสุทธิ์และชอบธรรมของพระองค์
ต่อให้พระองค์มิทรงต้องประสงค์ในตัวข้าพระองค์ก็ตาม
ยามที่พระองค์ทรงพิพากษาข้าพระองค์เพือ่ ที่ผอู้ ื่นอาจมองเห็นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ในการพิพ
ากษาของพระองค์ ข้าพระองค์รูส้ ึกพอใจ
หากมันสามารถแสดงพระอุปนิสัยของพระองค์และเปิ ดโอกาสให้สิ่งทรงสร้างทั้งมวลมองเห็นพระอุปนิสยั อันช
อบธรรมของพระองค์
และหากมันสามารถทาให้ความรักที่ขา้ พระองค์มีต่อพระองค์น้นั บริ สุทธิ์มากขึ้นจนข้าพระองค์สามารถบรรลุสภ
าพเสมือนของผูท้ ี่ชอบธรรมได้ เช่นนั้นแล้ว การพิพากษาของพระองค์น้ นั ช่างดีงาม
เพราะนั่นคือน้ าพระทัยอันเปี่ ยมพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่า ยังมีอีกมากในตัวข้าพระองค์ที่เป็ นกบฏ
และรู ้ว่าข้าพระองค์ยงั คงไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
ข้าพระองค์ปรารถนาให้พระองค์ทรงพิพากษาข้าพระองค์มากกว่านี้ดว้ ยซ้ าไป
ไม่ว่าจะโดยผ่านทางสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นมิตรหรื อความทุกข์ลาบากใหญ่หลวงก็ตาม
ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาอะไร สาหรับข้าพระองค์แล้วมันล้าค่านัก ความรักของพระองค์น้ นั ลุ่มลึกยิ่งนัก
และข้าพระองค์เต็มใจที่จะวางตัวข้าพระองค์ไว้ภายใต้การจัดวางเรียบเรี ยงของพระองค์โดยไม่มีการร้องทุกข์แม้
สักนิด” นี่คือความรู ้ของเปโตรภายหลังจากที่เขาได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า
และคือคาพยานต่อความรักที่เขามีให้กบั พระเจ้าด้วยเช่นกัน มาวันนี้ พวกเจ้าได้ถูกพิชิตแล้ว—ว่าแต่ว่า
การพิชิตชัยครั้งนี้ได้รับการแสดงออกในตัวเจ้าอย่างไรหรื อ? ผูค้ นบางคนพูดว่า
“การพิชิตชัยของข้าพระองค์เป็ นพระคุณอันสูงสุดและเป็ นการยกย่องของพระเจ้า
ในตอนนี้เท่านั้นเองที่ขา้ พระองค์ตระหนักว่า ชีวิตของมนุษย์น้ นั ช่างกลวงโบ๋ และปราศจากนัยสาคัญ
มนุษย์ใช้ชีวิตหมดไปกับการสาละวนเร่งร้อน การผลิตและการฟูมฟักลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า
และในท้ายที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลย มาวันนี้ เพียงหลังจากการถูกพระเจ้าพิชิตแล้วเท่านั้น ที่ขา้ พระองค์ได้เห็นว่า
การใช้ชีวิตในหนทางนี้หามีคุณค่าอันใดไม่เลย มันเป็ นชีวิตที่ไร้ความหมายจริงๆ
ข้าพระองค์อาจจะตายและจบสิ้นลงไปกับมันด้วยซ้ าไป!”
ผูค้ นเช่นนั้นซึ่งได้ถูกพิชิตโดยพระเจ้าจะสามารถได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างนั้นหรือ?
พวกเขาสามารถกลายมาเป็ น วัตถุตวั อย่างหรื อแบบอย่างได้หรื อ? ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นบทเรี ยนหนึ่งของความนิ่งเฉย

พวกเขาไม่มีความทะเยอทะยาน และไม่เพียรพยายามที่จะปรับปรุ งตัวเอง แม้พวกเขานับว่าได้ถูกพิชิตแล้ว
ผูค้ นที่เอาแต่นิ่งเฉยเช่นนั้นไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ จนใกล้ถงึ บทอวสานของชีวิตเขา
หลังจากที่เขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วนั่นเองที่เปโตรกล่าวไว้ว่า “โอ้ พระเจ้า!
หากข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักสองสามปี
ข้าพระองค์คงจะปรารถนาให้สัมฤทธิ์ในความรักพระองค์ที่บริ สุทธิ์กว่าและลึกซึ้งกว่านี้ ”
เมื่อตอนที่เขากาลังจะถูกตอกตรึงกับกางเขน ในหัวใจของเขาได้อธิษฐานว่า “โอ้ พระเจ้า! ณ บัดนี้
เวลาของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เวลาที่พระองค์ทรงตระเตรี ยมไว้ให้ขา้ พระองค์ได้มาถึงแล้ว
ข้าพระองค์จกั ต้องถูกตรึงกางเขนเพื่อพระองค์ ข้าพระองค์จกั ต้องเป็ นคาพยานนี้ต่อพระองค์
และข้าพระองค์หวังว่า ความรักของข้าพระองค์สามารถทาให้ขอ้ พึงประสงค์ท้งั หลายของพระองค์สมปรารถนา
และหวังว่าความรักของข้าพระองค์จะกลายเป็ นบริ สุทธิ์ข้ นึ กว่าเดิมได้
วันนี้เป็ นวันที่ขา้ พระองค์รู้สึกชูใจและมัน่ ใจที่จะสามารถได้ตายเพื่อพระองค์และถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อพระ
องค์ เพราะไม่มีอนั ใดเลยที่สมใจหมายสาหรับข้าพระองค์มากไปกว่าการที่สามารถถูกตรึงกางเขนเพื่อพระองค์
และทาให้พระองค์ทรงสมพระทัยในความปรารถนาทั้งหลายของพระองค์
และสามารถมอบตัวข้าพระองค์แด่พระองค์ ถวายชีวิตข้าพระองค์แด่พระองค์ โอ้ พระเจ้า!
พระองค์ทรงดีงามยิ่งนัก! หากพระองค์จะทรงอนุญาตให้ขา้ พระองค์มีชีวิตอยู่
ข้าพระองค์คงจะยิ่งเต็มใจที่จะรักพระองค์มากขึ้น ตราบที่ขา้ พระองค์ยงั มีชีวิต ข้าพระองค์จะรักพระองค์
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะรักพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น พระองค์ทรงพิพากษาข้าพระองค์
และตีสอนข้าพระองค์ และทดสอบข้าพระองค์ ก็เพราะข้าพระองค์ไม่ชอบธรรม เพราะข้าพระองค์ได้ทาบาปไป
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์กลายเป็ นที่ประจักษ์ชดั ขึ้นต่อข้าพระองค์
นี่คือพระพรหนึ่งสาหรับข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์สามารถรักพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
และข้าพระองค์เต็มใจที่จะรักพระองค์ในหนทางนี้ ต่อให้พระองค์ไม่ทรงรักข้าพระองค์ก็ตาม
ข้าพระองค์เต็มใจมองดูพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
เพราะนี่ทาให้ขา้ พระองค์สามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้มากขึ้น
ข้าพระองค์รูส้ ึกว่าชีวิตข้าพระองค์ในตอนนี้เปี่ ยมความหมายมากขึ้น
เพราะข้าพระองค์ถูกตรึ งกางเขนเพื่อประโยชน์ของพระองค์
และการตายเพื่อพระองค์น้ นั เป็ นสิ่งที่เปี่ ยมความหมาย กระนั้นข้าพระองค์กย็ งั คงไม่รู้สึกพึงพอใจ
เพราะข้าพระองค์รู้จกั พระองค์น้อยเกินไป ข้าพระองค์รู้ว่า
ข้าพระองค์ไม่สามารถทาให้ความปรารถนาของพระองค์น้ นั ลุล่วงโดยครบบริ บูรณ์
และได้ชดใช้คืนพระองค์ไปอย่างน้อยนิดเกินไป ในชีวิตของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ได้ไร้ความสามารถที่จะคืนทุกสิ่งทั้งสิ้นของข้าพระองค์ให้กบั พระองค์
ข้าพระองค์ยงั ห่างนักในเรื่องนี้ ณ ชัว่ ขณะนี้ที่ขา้ พระองค์มองย้อนหลังไป
ข้าพระองค์รูส้ ึกเป็ นหนี้พระองค์มากเหลือเกิน
และข้าพระองค์มีเพียงชัว่ ขณะนี้เท่านั้นที่จะชดเชยความผิดพลาดทั้งหมดของข้าพระองค์และความรักทั้งหมดที่ข้
าพระองค์ยงั ไม่ได้ชดใช้คืนให้กบั พระองค์เลย”
ตัดตอนมาจาก “ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 524
มนุษย์ตอ้ งไล่ตามเสาะหาที่จะดาเนินชีวิตซึ่งมีความหมาย และไม่ควรพึงพอใจกับรู ปการณ์แวดล้อม ณ
ปัจจุบนั ของเขา ในการดาเนินชีวิตตามภาพลักษณ์ของเปโตร เขาต้องครองความรู ้และประสบการณ์ของเปโตร
มนุษย์ตอ้ งเสาะหาสิ่งทั้งหลายที่สูงส่งกว่าและลุ่มลึกกว่า
เขาต้องเสาะหาความรักซึ่งบริสุทธิ์ข้ นึ และลึกซึ้งขึ้นต่อพระเจ้า และเสาะหาชีวิตที่มีคุณค่าและความหมาย
นี่เท่านั้นที่เป็ นชีวิต เมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่านั้นที่มนุษย์จะเป็ นดัง่ เปโตร
เจ้าจะต้องมุ่งเน้นการเป็ นฝ่ ายรุ กในการเข้าสู่ของเจ้าทางด้านบวก
และต้องไม่ยอมให้ตวั เองล่าถอยอย่างยอมจานนเพื่อเห็นแก่ความสบายชัว่ ครู่ ชวั่ ยามพลางเพิกเฉยต่อความจริ งทั้ง
หลายซึ่งลุ่มลึกกว่า เฉพาะเจาะจงกว่า และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่า ความรักของเจ้าต้องสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และเจ้าต้องหาหนทางต่างๆ
ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากชีวิตอันต่าทรามและไม่อินังขังขอบต่อสิ่งใดนี้ที่ไม่ต่างอะไรกับชีวติ ของสัตว์ตวั หนึ่ง
เจ้าต้องใช้ชีวิตที่มีความหมาย ชีวิตที่มีคุณค่า
และเจ้าต้องไม่หลอกตัวเองหรื อปฏิบตั ิต่อตนเองเสมือนเป็ นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เอาไว้เล่นด้วย
สาหรับทุกคนผูท้ ะเยอทะยานที่จะรักพระเจ้านั้น ไม่มีความจริงใดเลยที่ไม่อาจลุไปถึงได้
และไม่มีความยุติธรรมใดเลยที่พวกเขาไม่อาจตั้งมัน่ อยู่เพื่อมันได้ เจ้าควรใช้ชีวิตของเจ้าอย่างไรหรื อ?
เจ้าควรรักพระเจ้าและใช้ความรักนี้ทาให้สมดังที่พระองค์ทรงพึงปรารถนาอย่างไร?
ไม่มีเรื่ องใดในชีวิตเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้ว เหนื อสิ่งอืน่ ใด
เจ้าต้องมีความทะเยอทะยานและความมานะบากบัน่ และไม่ควรเป็ นดัง่ บรรดาพวกที่ใจเสาะ
บรรดาพวกที่ปวกเปี ยกอ่อนแอ
เจ้าต้องเรี ยนรู ้วิธีที่จะได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตซึ่งเปี่ ยมความหมายและได้รับประสบการณ์กบั ความจริ งอันเปี่ ย
มความหมาย และไม่ควรปฏิบตั ิต่อตัวเจ้าเองอย่างขอไปทีแบบนั้น เมื่อเจ้าไม่ตระหนักถึงมัน
ชีวิตเจ้าก็จะผ่านเจ้าไปโดยเจ้าไม่ทนั ไหวตัว หลังจากนั้น เจ้าจะมีโอกาสที่จะได้รักพระเจ้าอีกครั้งหรือ?
มนุษย์สามารถรักพระเจ้าได้หรื อ หลังจากที่เขาได้ตายไปแล้ว?
เจ้าจักต้องมีความทะเยอทะยานและมโนธรรมดุจดังเปโตร ชีวิตเจ้าจะต้องเปี่ ยมความหมาย
และเจ้าต้องไม่เล่นเกมกับตัวเจ้าเอง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และในฐานะบุคคลซึ่งเสาะหาพระเจ้า
เจ้าต้องสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเจ้าควรปฏิบตั ิต่อชีวิตของเจ้าอย่างไร
เจ้าควรถวายตัวเจ้าเองต่อพระเจ้าอย่างไร เจ้าควรมีความเชื่อที่เปี่ ยมความหมายขึ้นในพระเจ้าอย่างไร
และด้วยความที่เจ้ารักพระเจ้า เจ้าควรรักพระองค์ในหนทางที่บริ สุทธิ์มากขึ้น สวยงามมากขึ้น
และดีงามมากขึ้นอย่างไร วันนี้ เจ้าไม่สามารถเพียงรู ้สึกพอใจกับวิธีที่เจ้าถูกพิชิตเท่านั้น

แต่ตอ้ งพิจารณาเส้นทางที่เจ้าจะเดินในอนาคตด้วยเช่นกัน
เจ้าต้องมีความทะเยอทะยานและความกล้าที่จะถูกทาให้มีความเพียบพร้อม
และไม่ควรคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเจ้านั้นไร้ความสามารถ ความจริงมีสิ่งซึ่งเป็ นทีโ่ ปรดปรานหรื อ?
ความจริ งสามารถจงใจโต้แย้งผูค้ นได้หรื อ? หากเจ้าเสาะหาความจริ ง
มันจะสามารถประดังท่วมท้นตัวเจ้าได้กระนั้นหรื อ? หากเจ้าตั้งมัน่ ในความยุติธรรมแล้วไซร้
มันจะซัดเจ้าร่ วงลงไปอย่างนั้นหรื อ? หากมันเป็ นความทะเยอทะยานที่แท้จริ งของเจ้าที่จะเสาะหาชีวิตแล้วไซร้
ชีวิตสามารถแคล้วคลาดไปจากเจ้าได้หรื อ? หากเจ้าปราศจากความจริ ง
นั่นหาใช่เพราะความจริ งเพิกเฉยต่อเจ้าไม่ แต่เพราะเจ้าอยู่ห่างความจริ งต่างหาก
หากเจ้าไม่สามารถตั้งมัน่ เพื่อความยุติธรรม นั่นหาใช่เพราะมีบางสิ่งผิดปกติกบั ความยุติธรรมไม่
แต่เพราะเจ้าเชื่อว่ามันล้าเส้นข้อเท็จจริ งทั้งหลาย หากเจ้าไม่ได้รับชีวิตหลังจากการเสาะหามันเป็ นเวลาหลายปี
นั่นหาใช่เพราะชีวิตปราศจากมโนธรรมต่อเจ้าไม่ แต่เพราะเจ้าปราศจากมโนธรรมต่อชีวิต
และได้ขบั ไสชีวิตให้จากไป หากเจ้ามีชีวิตในความสว่าง และไม่เคยสามารถได้รับความสว่าง
นั่นหาใช่เพราะความสว่างไม่สามารถให้ความกระจ่างแก่เจ้าไม่
แต่เพราะเจ้าไม่ได้ใส่ในการดารงอยู่ของความสว่างต่างหาก และดังนั้น
ความสว่างจึงได้จากเจ้าไปอย่างเงียบเชียบ หากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาแล้วไซร้
ย่อมพูดได้เพียงว่าเจ้าคือขยะอันไร้ค่า และไม่มีความกล้าในชีวิตเจ้าเลย
และไม่มีจิตวิญญาณที่จะต้านทานกาลังบังคับของความมืดมิดเลย เจ้าช่างอ่อนแอเกินไป!
เจ้าไม่สามารถหลีกหนีกาลังบังคับของซาตานที่ปิดล้อมเจ้าอยู่
และเจ้าเต็มใจที่จะดาเนินชีวิตซึ่งมัน่ คงและปลอดภัยในแบบนี้และตายไปในความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์เท่านั้น
สิ่งที่เจ้าควรสัมฤทธิ์ก็คือการเสาะหาของเจ้าเพื่อการได้รับการพิชิต นี่ต่างหากคือภาระหน้าทีข่ องเจ้า
หากเจ้าพอใจที่จะถูกพิชิตแล้วไซร้ เจ้าย่อมผลักไสการดารงอยู่ของความสว่าง
เจ้าต้องทนทุกข์กบั ความยากลาบากเพื่อความจริ ง เจ้าต้องมอบตัวเจ้าให้กบั ความจริ ง
เจ้าต้องสู้ทนการดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อความจริ ง
และเจ้าต้องก้าวผ่านความทุกข์มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับความจริ งมากขึ้น นี่คือสิ่งที่เจ้าควรทา
เจ้าต้องไม่โยนความจริ งทิง้ ไปเพื่อเห็นแก่ชีวิตครอบครัวอันสงบสุข
และเจ้าจะต้องไม่สูญสิ้นศักดิ์ศรี และความสัตย์สุจริ ตของชีวิตเพื่อเห็นแก่ความชื่นชมยินดีชวั่ ครู่ ชวั่ ยาม
เจ้าควรไล่ตามเสาะหาทั้งหมดที่ดีงามและงดงาม
และเจ้าควรไล่ตามเสาะหาเส้นทางในชีวิตที่เปี่ ยมความหมายมากขึ้น
หากเจ้าดาเนินชีวิตที่ช่างหยาบช้าสามานย์เช่นนั้น และไม่เสาะหาวัตถุประสงค์ใดๆ

เจ้าไม่ได้ทงิ้ ชีวิตไปอย่างสูญเปล่าหรอกหรื อ? เจ้าสามารถได้รับอะไรบ้างจากชีวิตเช่นนั้น?
เจ้าควรละทิ้งความชื่นชมยินดีท้งั หมดของเนื้อหนังเพือ่ เห็นแก่ความจริงหนึ่งประการ
และไม่ควรโยนความจริ งทั้งหมดทิ้งไปเพื่อเห็นแก่ความชื่นชมยินดีเพียงเล็กน้อย
ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีความสัตย์สุจริ ตหรื อศักดิ์ศรี เลย การดารงอยู่ของพวกเขาช่างปราศจากความหมาย!
ตัดตอนมาจาก “ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 525
พระเจ้าทรงตีสอนและพิพากษามนุษย์เพราะเป็ นข้อพึงประสงค์ตามพระราชกิจของพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น
เพราะเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับมนุษย์ มนุษย์จาเป็ นต้องถูกตีสอนและพิพากษา และเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเท่านั้น
เขาจึงสามารถสัมฤทธิ์ความรักที่มีต่อพระเจ้า ในวันนี้ พวกเจ้าได้รับการทาให้เชื่อมัน่ อย่างถึงที่สุด
แต่พอเผชิญกับการตรวจสอบระหว่างการดาเนินการเพียงเล็กน้อย เจ้าก็มีปัญหาเสียแล้ว
วุฒิภาวะของเจ้าช่างด้อยนัก
และเจ้ายังคงจาเป็ นที่จะต้องได้รับประสบการณ์กบั การตีสอนและการพิพากษาเช่นนั้นมากขึ้น
เพื่อสัมฤทธิ์ในความรู ้ที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ในวันนี้ พวกเจ้าพอมีความเคารพต่อพระเจ้าอยู่บา้ ง
และพวกเจ้ายาเกรงพระเจ้า และพวกเจ้ารู ้ว่าพระองค์คอื พระเจ้าเที่ยงแท้
แต่พวกเจ้าไม่มีความรักอันยิง่ ใหญ่ต่อพระองค์ ไม่ตอ้ งพูดถึงเลยว่า พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ในความรักอันบริ สุทธิ์แล้ว
ความรู ้ของพวกเจ้านั้นผิวเผินเกินไป และวุฒิภาวะของพวกเจ้านั้นก็ยงั คงไม่พอเพียง
เมื่อพวกเจ้าเผชิญกับสภาพแวดล้อมหนึ่งจริงๆ พวกเจ้าก็ยงั คงไม่ได้เป็ นพยาน
การเข้าสู่ของพวกเจ้าที่เป็ นไปในเชิงรุ กนั้นน้อยเกินไป และพวกเจ้าไม่มีแนวคิดเลยว่าจะปฏิบตั ิอย่างไร
ผูค้ นส่วนใหญ่นิ่งเฉยและเฉื่อยชา พวกเขาเพียงแอบรักพระเจ้าอย่างลับๆ ในหัวใจของพวกเขาเท่านั้น
แต่ไม่มีหนทางของการปฏิบตั ิ ทั้งยังไม่ชดั เจนว่าอะไรคือเป้าหมายของพวกเขา
บรรดาผูซ้ ่งึ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมไม่เพียงแต่ครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติ
แต่ยงั ครองความจริงซึ่งเกินล้าเกณฑ์ประเมินทางมโนธรรม ความจริ งซึ่งสูงส่งกว่ามาตรฐานของมโนธรรม
พวกเขาไม่เพียงใช้มโนธรรมในการจ่ายคืนให้กบั ความรักของพระเจ้า แต่ที่มากกว่านั้นคือ
พวกเขาได้รู้จกั พระเจ้า และได้มองเห็นว่าพระเจ้าทรงน่ารักชื่นชมและมีค่าควรแก่ความรักของมนุษย์
และได้มองเห็นว่ามีมากมายเหลือเกินให้รกั ในพระเจ้า มนุษย์จึงอดไม่ได้ที่จะรักพระองค์!
ความรักที่มีต่อพระเจ้าของบรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วนั้น
เป็ นไปเพื่อทาให้ความทะเยอทะยานส่วนตัวของพวกเขาเองได้ลุล่วง
ความรักของพวกเขาเป็ นความรักที่เกิดขึ้นเอง ความรักซึ่งไม่ร้องขอสิ่งใดกลับคืนเลย และไม่ใช่การแลกเปลี่ยน
พวกเขารักพระเจ้าหาใช่เพราะอื่นใดเลยนอกจากความรู ้ที่พวกเขามีต่อพระองค์
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สนใจว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้แก่พวกเขาหรื อไม่
และไม่พอใจกับสิ่งใดเลยมากกว่าการที่ได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย พวกเขาไม่ประท้วงต่อรองกับพระเจ้า
ทั้งยังไม่ใช้มโนธรรมมาประเมินความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าว่า “พระองค์ได้ทรงมอบให้ขา้ พระองค์
ดังนั้นข้าพระองค์จงึ รักพระองค์เป็ นการกลับคืน หากพระองค์ไม่ทรงมอบให้ขา้ พระองค์แล้วไซร้
ข้าพระองค์ก็ยอ่ มไม่มีอนั ใดเป็ นการกลับคืนแด่พระองค์”

บรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเชื่อเสมอว่า “พระเจ้าคือพระผูส้ ร้าง
และพระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจในพวกเรา เพราะฉันมีโอกาสนี้ มีสภาพเงือ่ นไข
และมีคุณสมบัติในการที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
การไล่ตามเสาะหาของฉันจึงควรเป็ นการที่จะดาเนิ นชีวิตที่มีความหมาย
และฉันควรทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย” สิ่งที่เปโตรได้รับประสบการณ์ก็เป็ นเช่นนี้แล นั่นคือ
ในยามที่เขาอ่อนแอที่สุด เขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและกล่าวว่า “โอ้ พระเจ้า! ไม่ว่า ณ เวลาใดหรื อแห่งหนใด
ขอพระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์จาพระองค์ได้เสมอ ไม่สาคัญว่า ณ เวลาใดหรื อแห่งหนใด
พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์ตอ้ งการรักพระองค์ แต่วุฒิภาวะของข้าพระองค์น้ นั ด้อยเกินไป
ข้าพระองค์อ่อนแอและไร้พลังอานาจเกินไป ความรักของข้าพระองค์ถูกจากัดเกินไป
และความจริ งใจของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์น้ นั น้อยนิดเกินไป เมื่อเปรี ยบเทียบกับความรักของพระองค์แล้ว
ข้าพระองค์ก็แค่ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์ปรารถนาเพียงว่า ชีวิตของข้าพระองค์น้นั ไม่สูญเปล่า
และปรารถนาว่า ข้าพระองค์ไม่เพียงสามารถชดใช้คืนให้กบั ความรักของพระองค์ แต่ที่มากกว่านั้นก็คือ
ปรารถนาว่าข้าพระองค์สามารถอุทศิ ทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีให้กบั พระองค์
หากข้าพระองค์สามารถทาให้พระองค์พึงพอพระทัยได้แล้วไซร้ ในฐานะของสิ่งทรงสร้าง
ข้าพระองค์ก็ยอ่ มจะมีจิตใจที่สงบสุข และจะไม่ขออะไรอีกแล้ว แม้ตอนนี้ขา้ พระองค์อ่อนแอและไร้พลังอานาจ
ข้าพระองค์ก็จะไม่ลืมคาเตือนสติของพระองค์ และข้าพระองค์จะไม่ลมื ความรักของพระองค์
ตอนนี้ขา้ พระองค์ไม่ได้กาลังทาอะไรมากไปกว่าการชดใช้คืนให้กบั ความรักของพระองค์ โอ้ พระเจ้า
ข้าพระองค์รูส้ ึกแย่เหลือเกิน!
ข้าพระองค์จะสามารถมอบความรักในหัวใจของข้าพระองค์ให้กบั พระองค์ได้อย่างไร
ข้าพระองค์จะสามารถทาทุกอย่างที่ทาได้
และสามารถที่จะทาให้ความปรารถนาทั้งหลายของพระองค์สมดังพระทัยได้อย่างไร
และสามารถที่จะถวายทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีแด่พระองค์ได้อย่างไร? พระองค์ทรงรู ้จกั ความอ่อนแอของมนุษย์
ข้าพระองค์จะสามารถมีค่าคู่ควรต่อความรักของพระองค์ได้อย่างไร? โอ้ พระเจ้า!
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์น้ีดอ้ ยวุฒิภาวะ ทรงทราบว่าความรักของข้าพระองค์น้ นั น้อยนิดเกินไป
ข้าพระองค์จะสามารถทาดีที่สุดเท่าที่ขา้ พระองค์จะสามารถทาได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้อย่างไร?
ข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์ควรชดใช้คืนให้กบั ความรักของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่า
ข้าพระองค์ควรมอบทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีแด่พระองค์ แต่ในวันนี้ วุฒิภาวะของข้าพระองค์น้ นั ด้อยเกินไป
ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงมอบความแข็งแกร่งและความมัน่ ใจให้แก่ขา้ พระองค์
เพื่อที่ขา้ พระองค์จะสามารถครองความรักอันบริ สุทธิ์ที่จะอุทิศแด่พระองค์ได้มากขึ้น

และสามารถอุทิศทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีแด่พระองค์ได้มากขึ้น
ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่จะสามารถชดใช้คืนให้กบั ความรักของพระองค์ได้เท่านั้น
แต่ขา้ พระองค์จะสามารถได้รับประสบการณ์กบั การตีสอน การพิพากษา และการทดสอบทั้งหลายของพระองค์
และแม้กระทัง่ การสาปแช่งที่รุนแรงกว่าเดิมได้มากขึ้น
พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ขา้ พระองค์มองดูความรักของพระองค์
และข้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะไม่รักพระองค์ และแม้ว่าในวันนี้ ข้าพระองค์อ่อนแอและไร้พลังอานาจ
ข้าพระองค์จะสามารถลืมพระองค์ได้อย่างไร? ความรัก การตีสอน
และการพิพากษาของพระองค์ท้งั หมดล้วนเป็ นเหตุให้ขา้ พระองค์รู้จกั พระองค์
กระนั้นข้าพระองค์กร็ ู ้สึกเช่นกันว่าไร้ความสามารถที่จะทาให้พระองค์ทรงสมปรารถนาในความรักของพระองค์
เพราะพระองค์น้ นั ทรงยิง่ ใหญ่ยิ่งนัก
ข้าพระองค์จะสามารถอุทศิ ทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีให้แก่พระผูส้ ร้างได้อย่างไร?” เช่นนั้นคือคาร้องขอของเปโตร
ทว่าวุฒิภาวะของเขานั้นไม่พอเพียงเกินไป ณ ชัว่ ขณะนี้
เขาได้รู้สึกราวกับมีดเล่มหนึ่งกาลังถูกบิดควงอยู่ในหัวใจของเขา เขาอยู่ในความเจ็บปวดรวดร้าว
เขาไม่รู้ว่าจะทาอะไรภายใต้สภาพเงื่อนไขเช่นนั้น กระนั้นเขายังคงอธิษฐานต่อไปว่า “โอ้ พระเจ้า!
มนุษย์อยู่ในวุฒิภาวะที่เป็ นเด็ก มโนธรรมของเขานั้นอ่อนพลัง
และสิ่งเดียวเท่านั้นที่ขา้ พระองค์สามารถสัมฤทธิ์ได้ก็คือการชดใช้คืนให้กบั ความรักของพระองค์ ในวันนี้
ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะทาให้สมดังที่พระองค์ทรงพึงปรารถนาอย่างไร
และข้าพระองค์เพียงปรารถนาที่จะทาทั้งหมดเท่าที่ขา้ พระองค์สามารถทาได้ มอบทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มี
และอุทิศทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีให้กบั พระองค์ โดยไม่คานึงถึงการพิพากษาของพระองค์
โดยไม่คานึงถึงการตีสอนของพระองค์ โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่พระองค์ประทานให้ขา้ พระองค์
โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงพรากไปจากข้าพระองค์
ได้โปรดทาให้ขา้ พระองค์ปราศจากการร้องทุกข์ต่อพระองค์แม้เพียงน้อยนิด
หลายคราวที่พระองค์ได้ทรงตีสอนข้าพระองค์และพิพากษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์พร่ าบ่นกับตัวเอง
และไร้ความสามารถที่จะสัมฤทธิ์ความบริ สุทธิ์
หรื อสัมฤทธิ์การทาให้พระองค์ทรงสมพระทัยในความปรารถนาทั้งหลาย
การชดใช้คืนของข้าพระองค์ต่อความรักของพระองค์น้ นั กาเนิดออกมาจากแรงผลักดันทางใจ และ ณ ชัว่ ขณะนี้
ข้าพระองค์ยงิ่ เกลียดชังตัวเองมากกว่าเดิม”
เป็ นเพราะเปโตรได้แสวงหาความรักที่บริ สุทธิ์มากขึ้นต่อพระเจ้านั่นเอง เขาจึงได้อธิษฐานในหนทางนี้
เขากาลังแสวงหา และกาลังอ้อนวอน และยิ่งไปกว่านั้น เขากาลังกล่าวฟ้องตัวเอง

และกาลังสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้า เขาได้รู้สึกเป็ นหนี้พระเจ้า และรู ้สึกถึงความเกลียดชังที่มีต่อตัวเขาเอง
ทว่าเขาก็ยงั ค่อนข้างโศกเศร้าและนิ่งเฉยอยู่เช่นกัน เขารูส้ ึกเช่นนั้นเสมอ ราวกับว่า
เขาไม่ดีพอสาหรับความปรารถนาของพระเจ้า และไม่สามารถที่จะทาเต็มความสามารถของเขาได้
ภายใต้สภาพเงือ่ นไขเช่นนั้น เปโตรยังคงไล่ตามเสาะหาความเชื่อของโยบ
เขาได้เห็นว่าความเชื่อของโยบเคยยิ่งใหญ่เพียงใด
เพราะโยบได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีน้ นั ได้รับการประทานให้โดยพระเจ้า
และเป็ นธรรมดาที่พระเจ้าจะทรงพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขา
ได้เห็นว่าพระเจ้าจะทรงมอบให้แก่ใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา—
เช่นนั้นเองที่เป็ นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
โยบไม่เคยร้องทุกข์และยังคงสามารถสรรเสริ ญพระเจ้าได้ เปโตรรู ้จกั ตัวเองเช่นกัน
และในหัวใจของเขาจึงอธิษฐานว่า “ในวันนี้
ข้าพระองค์ไม่ควรพอใจกับการชดใช้คืนให้กบั ความรักของพระองค์ดว้ ยการใช้มโนธรรมของข้าพระองค์และด้ว
ยความรักมากมายเพียงใดก็ตามที่ขา้ พระองค์ให้คืนแด่พระองค์
เพราะความคิดของข้าพระองค์น้ นั เสื่อมทรามเกินไป
และเพราะข้าพระองค์ไร้ความสามารถที่จะมองพระองค์ในฐานะของพระผูส้ ร้าง
เนื่องจากข้าพระองค์ยงั คงไม่เหมาะสมที่จะรักพระองค์
ข้าพระองค์ตอ้ งบ่มเพาะความสามารถในการที่จะอุทิศทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มีให้แก่พระองค์
ซึ่งข้าพระองค์จะทาอย่างเต็มใจ ข้าพระองค์ตอ้ งรู ้ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทามาทั้งหมดและไม่มีทางเลือก
และข้าพระองค์ตอ้ งมองดูความรักของพระองค์
และสามารถกล่าวคาสรรเสริ ญพระองค์และเชิดชูพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เพื่อที่พระองค์อาจได้รับพระสิริอนั ยิง่ ใหญ่โดยผ่านทางข้าพระองค์
ข้าพระองค์เต็มใจที่จะตั้งมัน่ ในคาพยานนี้ต่อพระองค์ โอ้พระเจ้า!
ความรักของพระองค์น้ นั ช่างล้าค่าและงดงามยิง่ นัก!
ข้าพระองค์จะสามารถปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในเงื้อมมือของมารร้ายได้อย่างไร?
พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างข้าพระองค์ข้ นึ มาหรอกหรื อ?
ข้าพระองค์จะสามารถมีชีวิตอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานได้อย่างไร?
ข้าพระองค์ยอ่ มจะเลือกให้ตวั ตนทั้งหมดของข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ท่ามกลางการตีสอนของพระองค์เสียดีกว่า
ข้าพระองค์ไม่เต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของมารร้าย
หากข้าพระองค์สามารถได้รับการทาให้บริสุทธิ์ และสามารถอุทิศทั้งหมดของข้าพระองค์แด่พระองค์แล้วไซร้

ข้าพระองค์ก็เต็มใจที่จะถวายร่ างกายและจิตใจของข้าพระองค์ให้กบั การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์
เพราะข้าพระองค์รงั เกียจซาตาน และไม่เต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของมัน
โดยผ่านทางการพิพากษาตัวข้าพระองค์ของพระองค์
พระองค์ทรงแสดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ออกมา
ข้าพระองค์มีความสุขและไม่มีคาร้องทุกข์แม้แต่น้อยเลย
หากข้าพระองค์สามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งทรงสร้าง
ข้าพระองค์เต็มใจที่ท้งั ชีวิตของข้าพระองค์ได้ร่วมเคียงไปกับการพิพากษาของพระองค์
ซึ่งข้าพระองค์จะได้มารู ้จกั พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์และจะกาจัดอิทธิพลของมารร้ายให้พน้ ไปจาก
ข้าพระองค์โดยผ่านทางการพิพากษานี้” เปโตรได้อธิษฐานเช่นนั้นเสมอ ได้แสวงหาเช่นนั้นเสมอ
และเขาจึงได้ไปถึงอาณาจักรซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบไปแล้วก็ค่อนข้างสูงส่ง
เขาไม่เพียงสามารถชดใช้คืนความรักของพระเจ้าได้เท่านั้น แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือ
เขายังสามารถทาให้หน้าที่ของตัวเองในฐานะสิ่ งทรงสร้างลุล่วงได้อีกด้วย
ไม่เพียงแค่เขาไม่ได้ถูกมโนธรรมของตัวเขาเองทาให้รู้สึกผิดเท่านั้น
แต่เขายังได้สามารถก้าวข้ามมาตรฐานของมโนธรรมอีกด้วย
การอธิษฐานของเขาได้ดาเนินสืบเนื่องจนขึ้นไปถึงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
ความทะเยอทะยานของเขาจึงได้สูงส่งขึ้นตลอดเวลา
และความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้าจึงได้ยิ่งใหญ่ข้ นึ ตลอดเวลา แม้เขาได้ทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดอันรวดร้าว
เขาก็ยงั คงไม่ลืมที่จะรักพระเจ้า และยังคงพยายามที่จะบรรลุความสามารถที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
ในคาอธิษฐานของเขา เขาได้เปล่งคาพูดต่อไปนี้
“ข้าพระองค์มิได้สาเร็จลุล่วงสิ่งใดมากไปกว่าการได้ชดใช้คืนความรักของพระองค์
ข้าพระองค์มิได้เป็ นคาพยานต่อพระองค์ต่อหน้าซาตาน มิได้ปลดปล่อยตัวเองจากอิทธิพลของซาตาน
และยังคงมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเนื้อหนัง ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะใช้ความรักของข้าพระองค์ทาให้ซาตานปราชัย
ทาให้มนั อับอาย และเพื่อที่การนั้นจะทาให้พระองค์สมพระทัยในสิ่งพึงปรารถนา
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมอบทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพระองค์ให้กบั พระองค์
ไม่มอบแม้เพียงเศษเสี้ยวของตัวข้าพระองค์ให้กบั ซาตาน เพราะซาตานคือศัตรู ของพระองค์”
ยิ่งเขาได้แสวงหาไปในทิศทางนี้มากขึ้นเท่าใด เขาก็ยิ่งได้รับการขับเคลื่อนมากขึ้นเท่านั้น
และความรู ้ของเขาเกี่ยวกับเรื่ องราวเหล่านี้ก็สูงขึ้นเท่านั้น โดยไม่ได้ตระหนักถึงมัน
เขาได้มารู ้ว่าเขาควรปลดปล่อยตัวเขาเองจากอิทธิพลของซาตาน และควรคืนตัวเองสู่พระเจ้าอย่างครบถ้วน
เช่นนั้นเองคืออาณาจักรใหม่ที่เขาได้บรรลุไปถึง เขากาลังก้าวข้ามอิทธิพลของซาตาน

และกาลังกาจัดความยินดีและความชื่นชมในเนื้อหนังออกไปจากตัวเขาเอง
และเต็มใจได้รับประสบการณ์ท้งั กับการตีสอนของพระเจ้าและการพิพากษาของพระองค์อย่างลุ่มลึกมากขึ้น
เขาได้พูดว่า “แม้ว่าข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการตีสอนของพระองค์
และท่ามกลางการพิพากษาของพระองค์ ไม่ว่าจะมีความยากลาบากพ่วงมาด้วยอย่างไร
ข้าพระองค์ก็ยงั คงไม่เต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
ข้าพระองค์ยงั คงไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์จากเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน
ข้าพระองค์รับเอาความชื่นบานจากการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการสาปแช่งของพระองค์
และเจ็บปวดจากการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพรของซาตาน
ข้าพระองค์รกั พระองค์โดยการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการพิพากษาของพระองค์
และนี่นาพาความชื่นบานอันใหญ่หลวงมาสู่ขา้ พระองค์
การตีสอนและการพิพากษาของพระองค์น้ นั บริ สุทธิ์และชอบธรรม มันเป็ นไปเพื่อชาระข้าพระองค์ให้สะอาด
และยิ่งไปกว่านั้นคือ มันเป็ นไปเพือ่ ช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้าพระองค์คงจะเลือกใช้ท้งั ชีวิตของข้าพระองค์ให้หมดไปท่ามกลางการพิพากษาของพระองค์
เพื่อที่ขา้ พระองค์อาจอยูภ่ ายใต้การดูแลของพระองค์
ข้าพระองค์ไม่เต็มใจมีชีวิตอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานแม้เพียงชัว่ ขณะเดียว
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะได้รับการชาระให้สะอาดโดยพระองค์ ต่อให้ขา้ พระองค์ทุกข์ทนกับความยากลาบาก
ข้าพระองค์ก็ไม่เต็มใจที่จะถูกซาตานฉวยประโยชน์และใช้เล่ห์เหลี่ยม ข้าพระองค์ สิ่งทรงสร้างนี้
ควรถูกใช้โดยพระองค์ ถูกครองโดยพระองค์ ถูกพิพากษาโดยพระองค์ และถูกตีสอนโดยพระองค์
ข้าพระองค์ควรแม้กระทัง่ ถูกสาปแช่งโดยพระองค์
หัวใจของข้าพระองค์ชื่นบานเมื่อพระองค์ทรงเต็มใจให้พรข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ได้มองเห็นความรักของพระองค์แล้ว พระองค์คือพระผูส้ ร้าง และข้าพระองค์เป็ นสิ่งทรงสร้าง
ข้าพระองค์ไม่ควรทรยศพระองค์และมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
ทั้งยังไม่ควรถูกซาตานฉวยประโยชน์ ข้าพระองค์ควรเป็ นม้าหรื อโคของพระองค์ แทนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อซาตาน
ข้าพระองค์เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการตีสอนของพระองค์โดยปราศจากความผาสุกทางกาย
และนี่จะนามาซึ่งความชื่นชมยินดีมาให้ขา้ พระองค์ ต่อให้ขา้ พระองค์ตอ้ งสูญเสียพระคุณของพระองค์ไป
แม้พระคุณของพระองค์ไม่อยูก่ บั ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ชนื่ ชมกับการถูกพระองค์ตีสอนและพิพากษา
นี่เองคือการให้พรที่ดีที่สุดของพระองค์ พระคุณอันใหญ่หลวงที่สุดของพระองค์
แม้พระองค์ทรงเปี่ ยมบารมีและทรงโกรธกริ้ วต่อข้าพระองค์เสมอ
ข้าพระองค์ก็ยงั ทรงไร้ความสามารถที่จะไปจากพระองค์ และยังคงไม่สามารถรักพระองค์ได้อย่างเพียงพอ

ข้าพระองค์เลือกชอบที่จะถูกสาปแช่ง ถูกตีสอน ถูกเฆี่ยนตีโดยพระองค์
และข้าพระองค์ไม่เต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
ทั้งยังไม่เต็มใจที่จะให้ตวั ข้าพระองค์สาละวนวุ่นวายและมีธุระยุง่ เพียงเพื่อเนื้อหนัง
และยิ่งไม่เต็มใจเลยที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนัง” ความรักของเปโตรเป็ นความรักที่บริ สุทธิ์
นี่คือประสบการณ์แห่งการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และนี่คืออาณาจักรสูงสุดแห่งการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ไม่มีชีวิตที่เปี่ ยมความหมายกว่านี้อีกแล้ว
เขาได้ยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
เขาได้มองเห็นความล้าค่าของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
และไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเปโตรจะล้าค่ากว่านี้แล้ว เขาได้พูดว่า
“ซาตานให้ความชื่นชมยินดีทางวัตถุแก่ขา้ พระองค์ แต่ขา้ พระองค์ไม่มองเห็นความล้าค่าของพวกมัน
การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงข้าพระองค์อย่างไม่คาดฝัน —ข้าพระองค์ได้รับพระคุณในการนี้
ข้าพระองค์ได้พบกับความชื่นชมยินดีในการนี้ และข้าพระองค์ได้รับพระพรในการนี้
หากมิใช่เพราะการพิพากษาของพระเจ้าแล้วไซร้ ข้าพระองค์คงจะไม่มีวนั รักพระเจ้า
ข้าพระองค์คงจะยังมีชีวิตอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตาน คงจะยังถูกมันควบคุมและสัง่ การ
หากเป็ นกรณีเช่นนั้น ข้าพระองค์คงจะไม่มีวนั กลายมาเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง
เพราะข้าพระองค์คงจะไร้ความสามารถที่จะทาให้พระองค์พึงพอพระทัย
และคงจะไม่ได้อุทิศทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพระองค์ให้แก่พระเจ้า แม้ว่าพระเจ้ามิได้ทรงอวยพรข้าพระองค์
ทิ้งให้ขา้ พระองค์ปราศจากสิ่งชูใจภายในราวกับเพลิงหนึ่งกาลังเผาผลาญอยู่ภายในตัวข้าพระองค์
และปราศจากสันติสุขหรื อความชื่นบาน
และแม้ว่าการตีสอนและการบ่มวินัยของพระเจ้านั้นไม่เคยห่างไปจากตัวข้าพระองค์
แต่ในการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้านั้น
ข้าพระองค์สามารถมองดูพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์รับความปี ติยินดีในการนี้
ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่มีคุณค่าหรื อเปี่ ยมความหมายกว่านี้อีกแล้ว
แม้พระอุปนิสัยและการดูแลของพระองค์ได้กลายมาเป็ นการตีสอน การพิพากษา การสาปแช่ง
และการเฆี่ยนตีอนั โหดเหี้ยม ข้าพระองค์ยงั คงรับความชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านี้
เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถชาระข้าพระองค์ให้สะอาดและเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ได้ดีกว่า
สามารถนาพาข้าพระองค์เข้าใกล้พระเจ้าได้มากกว่า
และสามารถทาให้ความรักที่ขา้ พระองค์มีต่อพระเจ้านั้นบริสุทธิ์กว่า
นี่ทาให้ขา้ พระองค์สามารถลุล่วงหน้าที่ในฐานะสิ่งทรงสร้าง

และพาข้าพระองค์ไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าห่างไกลจากอิทธิพลของซาตาน
เพื่อที่ขา้ พระองค์จะไม่รับใช้ซาตานอีกต่อไป ครั้นข้าพระองค์ไม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
และสามารถอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์มีและทั้งหมดที่ขา้ พระองค์สามารถทาได้แด่พระเจ้า
โดยไม่เหนี่ยวรั้งสิ่งใดไว้—นั่นคือคราที่ขา้ พระองค์พึงพอใจอย่างเปี่ ยมล้น
การตีสอนและการพิพากษาของพระองค์นี่เองที่ได้ช่วยข้าพระองค์ให้รอด
และชีวิตข้าพระองค์น้ นั มิอาจแยกจากการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าได้
ชีวิตข้าพระองค์บนแผ่นดินโลกอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
และหากมิใช่เพราะการดูแลและการคุม้ ครองปกป้องแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าแล้วไซร้
ข้าพระองค์คงจะมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานเสมอมา และยิง่ ไปกว่านั้น
ข้าพระองค์คงจะไม่เคยมีโอกาสหรื อวิถีทางที่จะดาเนินชีวิตที่มีความหมาย
ข้าพระองค์จะสามารถได้รับการชาระให้สะอาดโดยพระเจ้าได้
ก็ต่อเมื่อการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าไม่มีวนั ไปจากข้าพระองค์แล้วเท่านั้น
ด้วยพระวจนะอันกร้าวกระด้างและพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าเท่านั้น
ข้าพระองค์จึงได้รับการคุม้ ครองปกป้องอันสูงส่งที่สุดและได้มามีชีวิตอยู่ในความสว่าง
และได้รับพระพรของพระเจ้า การที่สามารถได้รับการชาระให้สะอาด
และปลดปล่อยตัวข้าพระองค์เองจากซาตาน และมีชีวิตอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้าได้—
นี่คือการได้รับพรอันยิง่ ใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้”
นี่คืออาณาจักรสูงสุดที่เปโตรได้ผ่านประสบการณ์
ตัดตอนมาจาก “ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 526
มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเนื้อหนัง ซึ่งก็หมายความว่า เขามีชีวิตอยู่ในนรกมนุษย์
และหากปราศจากการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า มนุษย์ย่อมมีความโสมมพอกันกับซาตาน
มนุษย์จะสามารถบริสุทธิ์ได้อย่างไรกัน?
เปโตรได้เชื่อว่าการตีสอนและการพิพากษาโดยพระเจ้าเป็ นการคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุดและพระคุณอันยิ่งใหญ่
ที่สุดของมนุษย์ มนุษย์จะสามารถตื่นขึ้นและเกลียดชังเนื้อหนัง เกลียดชังซาตานได้
โดยผ่านทางการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าเท่านั้น
ความมีวินัยอันเคร่งครัดของพระเจ้าปลดปล่อยมนุษย์จากอิทธิพลของซาตาน
ปลดปล่อยเขาจากโลกใบเล็กของเขาเอง และเปิ ดโอกาสให้เขามีชีวิตอยู่ในความสว่างแห่งพระพักตร์พระเจ้า
ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าอีกแล้ว! เปโตรได้อธิษฐานไปว่า “โอ้ พระเจ้า!
ตราบที่พระองค์ทรงตีสอนและตัดสินข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะทราบว่าพระองค์หาได้ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ไม่
ต่อให้พระองค์ไม่ทรงมอบความชื่นบานหรื อสันติสุขให้แก่ขา้ พระองค์
และทรงทาให้ขา้ พระองค์มีชีวิตอยู่ในความทุกข์ และทรงทาโทษข้าพระองค์ดว้ ยการสัง่ สอนเกินคณานับ
ตราบที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ ข้าพระองค์กย็ ่อมรู ้สึกสบายใจ ในวันนี้
การตีสอนและการพิพากษาของพระองค์ได้กลายมาเป็ นการคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุดและการได้รับพรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด พระคุณที่พระองค์ทรงมอบให้ขา้ พระองค์น้ นั คุม้ ครองปกป้องข้าพระองค์
พระคุณที่พระองค์ประทานต่อข้าพระองค์ในวันนี้ก็คือ การสาแดงพระอุปนิสัย อันชอบธรรมของพระองค์
และคือการตีสอนและการพิพากษา ยิง่ ไปกว่านั้นก็คอื มันเป็ นการทดสอบ และที่มากกว่านั้น
มันคือชีวิตแห่งความทุกข์”
เปโตรสามารถละทิ้งความยินดีในเนื้อหนังและแสวงหาความรักที่ลึกซึ้งกว่าและการคุม้ ครองปกป้องที่ยงิ่ ใหญ่กว่
า เพราะเขาได้รับพระคุณมากมายจากการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า ในชีวิตของเขา
หากมนุษย์ปรารถนาจะได้รับการชาระให้สะอาดและสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเขา
หากเขาปรารถนาที่จะดาเนินชีวิตแห่งความหมายและทาหน้าที่ของเขาในฐานะสิ่งทรงสร้างให้ลุล่วงแล้วไซร้
เขาต้องยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
และต้องไม่ยอมให้การบ่มวินัยของพระเจ้าและการเฆี่ยนตีของพระเจ้าพรากไปจากเขา
ทั้งนี้ก็เพื่อที่เขาอาจปลดปล่อยตนเองจากการหลอกใช้และอิทธิพลของซาตาน
และมีชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้าได้ จงรูไ้ ว้ว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าคือความสว่าง
และแสงสว่างแห่งความรอดของมนุษย์ และรู ้ว่าไม่มีการได้รับพรใด พระคุณใด

หรื อการคุม้ ครองปกป้องใดที่ดีกว่านี้อีกแล้วสาหรับมนุษย์ มนุษย์มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน
และดารงอยู่ในเนื้อหนัง หากเขาไม่ได้รับการชาระให้สะอาด
และไม่ได้รับการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้าแล้วไซร้ มนุษย์ย่อมจะกลายเป็ นเสื่อมลงทุกที
หากเขาปรารถนาที่จะรักพระเจ้าแล้วไซร้ เขาต้องได้รับการชาระให้สะอาดและได้รับการช่วยให้รอด
เปโตรได้อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อข้าพระองค์อย่างมีเมตตา
ข้าพระองค์ปีติยินดีและรู ้สึกชูใจ เมื่อพระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์
ข้าพระองค์ยงิ่ รูส้ ึกชูใจและชื่นบานยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่าข้าพระองค์จะอ่อนแอ และทนฝ่ าความทุกข์เกินพรรณนา
แม้มีน้ าตาและความโศกเศร้า พระองค์ทรงทราบว่าความโศกเศร้านี้เป็ นเพราะความไม่เชื่อฟังของข้าพระองค์
และเพราะความอ่อนแอของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ร่ าไห้เพราะข้าพระองค์ไม่สามารถทาให้สมดังสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรารถนาได้
ข้าพระองค์รูส้ ึกโศกเศร้าและเสียใจเพราะข้าพระองค์พร่ องเกินไปต่อข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระองค์
แต่ขา้ พระองค์ก็เต็มใจที่จะบรรลุมาถึงอาณาจักรนี้
ข้าพระองค์เต็มใจที่จะทาทั้งหมดที่ขา้ พระองค์ทาได้เพื่อให้พระองค์พงึ พอพระทัย
การตีสอนของพระองค์ได้นาการคุม้ ครองปกป้องมาสู่ขา้ พระองค์ และได้ให้ความรอดที่ดีทสี่ ุดแก่ขา้ พระองค์
การพิพากษาของพระองค์ทาให้ความยอมผ่อนปรนและความอดทนของพระองค์ตอ้ งมัวหมอง
หากปราศจากการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์
ข้าพระองค์คงจะไม่ชื่นชมความปรานีและความรักมัน่ คงของพระองค์
ในวันนี้ขา้ พระองค์มองเห็นยิง่ ขึ้นกว่าเดิมว่าความรักของพระองค์น้ นั ก้าวข้ามฟ้าสวรรค์และเลิศล้าเหนือสิ่งอื่นทั้
งมวล ความรักของพระองค์ไม่ใช่เป็ นแค่ความปรานีและความรักมัน่ คง ที่ยิ่งมากไปกว่านั้น
มันคือการตีสอนและการพิพากษานั่นเอง การตีสอนและการพิพากษาของพระองค์ได้ให้ขา้ พระองค์มามากมาย
เมื่อปราศจากการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์
ไม่มีบุคคลใดแม้สักคนที่จะสามารถผ่านประสบการณ์ความรักของพระผูส้ ร้าง
แม้ขา้ พระองค์ได้ทนฝ่ าหลายร้อยปี แห่งการทดสอบและความทุกข์ลาบาก และถึงขั้นเกือบถึงแก่ความตาย
สิ่งเหล่านั้นได้เปิ ดโอกาสให้ขา้ พระองค์รู้จกั พระองค์อย่างแท้จริ งและได้รับความรอดซึ่งสูงส่งที่สุด
หากการตีสอนและการพิพากษาและการบ่มวินัยของพระองค์กาลังจะพรากจากข้าพระองค์ไปแล้วไซร้
ข้าพระองค์ยอ่ มจะมีชีวิตอยู่ในความมืด ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
เนื้อหนังของมนุษย์น้ นั มีประโยชน์อนั ใดเล่า?
หากการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์กาลังจะจากข้าพระองค์ไป
นั่นคงจะประหนึ่งว่าพระวิญญาณของพระองค์ได้ทอดทิ้งข้าพระองค์ไปแล้ว

ประหนึ่งว่าพระองค์มิได้ทรงอยู่กบั ข้าพระองค์อีกต่อไปแล้ว หากนัน่ เป็ นเช่นนั้น
ข้าพระองค์จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เช่นไร?
หากพระองค์ทรงมอบความเจ็บป่ วยให้ขา้ พระองค์และทรงนาอิสรภาพของข้าพระองค์ไป
ข้าพระองค์สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้
แต่หากการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์กาลังจะจากข้าพระองค์ไปตลอดกาล
ข้าพระองค์คงจะสิ้นหนทางที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
หากข้าพระองค์ได้อยู่มาโดยปราศจากการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์
ข้าพระองค์คงจะได้สูญเสียความรักของพระองค์ไปแล้ว
ความรักซึ่งลึกซึ้งสาหรับข้าพระองค์เกินกว่าที่จะกล่าวออกมาเป็ นคาพูดได้ เมื่อปราศจากความรักของพระองค์
ข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
และคงจะไม่สามารถมองเห็นพระพักตร์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์ได้
ข้าพระองค์จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรเล่า? ข้าพระองค์มิอาจทนฝ่ าความมืดมิด ทนฝ่ าชีวิตเช่นนั้นได้
การมีพระองค์อยู่กบั ข้าพระองค์น้นั ประดุจการได้มองเห็นพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะสามารถไปจากพระองค์ได้อย่างไรเล่า? ข้าพระองค์วอนขอพระองค์
ข้าพระองค์ขอพระองค์ว่าอย่าทรงนาสิ่งชูใจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของข้าพระองค์ไปจากข้าพระองค์เลย
ต่อให้มนั เป็ นแค่พระวจนะแห่งการให้ความมัน่ ใจเพียงไม่กี่คาก็ตาม
ข้าพระองค์ได้ชื่นชมความรักของพระองค์ตลอดมา และในวันนี้
ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะไกลห่างจากพระองค์ได้ ข้าพระองค์จะไม่รักพระองค์ได้อย่างไรกัน?
ข้าพระองค์ได้หลัง่ น้ าตาแห่งความโศกเศร้าก็เพราะความรักของพระองค์ ทว่าข้าพระองค์รู้สึกตลอดมาว่า
ชีวิตเช่นนี้เปี่ ยมความหมายกว่า สามารถให้ความมัง่ คัง่ แก่ขา้ พระองค์ได้มากกว่า
สามารถเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ได้มากกว่า
และสามารถเปิ ดโอกาสให้ขา้ พระองค์บรรลุความจริ งซึ่งสิ่งทรงสร้างทั้งหลายควรครองได้มากกว่า”
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การดาเนินชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์อยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
และไม่มีแม้แต่บุคคลเดียวที่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากอิทธิพลของซาตานได้ดว้ ยตัวพวกเขาเอง
ทั้งหมดล้วนมีชีวิตอยู่ในโลกอันโสมม ในความเสื่อมทรามและความว่างเปล่า
ปราศจากความหมายหรื อคุณค่าแม้เพียงน้อยนิด พวกเขาใช้ชีวิตที่ช่างอิสระไร้กงั วลเยี่ยงนั้นเพื่อเนื้อหนัง
เพื่อตัณหา และเพื่อซาตาน การดารงอยู่ของพวกเขาไม่มีคณ
ุ ค่าแม้แต่น้อยนิดเลย
มนุษย์ไร้ความสามารถในการค้นหาความจริงซึ่งจะปลดปล่อยเขาจากอิทธิพลของซาตาน
แม้ว่ามนุษย์เชื่อในพระเจ้า และอ่านพระคัมภีร์ เขาก็หาได้เข้าใจไม่
ว่าจะปลดปล่อยตัวเขาเองจากการควบคุมของอิทธิพลซาตานได้อย่างไร ตลอดหลายยุคสมัย
มีผคู้ นน้อยมากที่ได้คน้ พบความลับนี้ มีน้อยมากที่ได้จบั ความเข้าใจเกี่ยวกับมัน ครั้นเป็ นเช่นนั้น
แม้มนุษย์รงั เกียจซาตาน และรังเกียจเนื้อหนัง
เขาก็ไม่รู้ว่าจะกาจัดอิทธิพลของซาตานที่กาลังวางกับดักอยู่ออกจากตัวเขาได้อย่างไร ในวันนี้
ไม่ใช่ว่าเจ้ายังคงอยูภ่ ายใต้แดนครอบครองของซาตานหรอกหรื อ?
เจ้าไม่เสียใจในการกระทาอันไม่เชื่อฟังของเจ้า และนับประสาอะไรที่จะรู ้สึกว่าตัวเจ้านั้นโสมมและไม่เชื่อฟัง
ภายหลังการต่อต้านพระเจ้า เจ้าถึงกับรู ้สึกมีสันติสุขในจิตใจและรู ้สึกสงบอย่างใหญ่หลวง
ความสงบของเจ้านั้นมิใช่เพราะเจ้าเสื่อมทรามหรอกหรื อ?
สันติสุขของจิตใจนี้มิได้มาจากการไม่เชื่อฟังของเจ้าหรอกหรือ? มนุษย์มีชีวิตอยู่ในนรกมนุษย์
เขามีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิ พลมืดของซาตาน ทัว่ แผ่นดิน ผีท้งั หลายอาศัยอยูร่ ่ วมกับมนุษย์
รุ กคืบไปบนเนื้อหนังของมนุษย์ บนแผ่นดินโลก เจ้าไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมอันงดงาม
สถานที่ที่เจ้าอยู่ก็คืออาณาจักรของมาร นรกมนุษย์แห่งหนึ่ง นรกขุมลึกแห่งหนึ่งนั่นเอง
หากมนุษย์ไม่ได้รับการชาระให้สะอาดแล้วไซร้ เขาย่อมเป็ นสิ่งโสมม
หากเขาไม่ได้รับการคุม้ ครองปกป้องและดูแลโดยพระเจ้าแล้วไซร้ เขาย่อมยังคงเป็ นเชลยของซาตาน
หากเขาไม่ได้รับการพิพากษาและตีสอนแล้วไซร้
เขาย่อมจะไม่มีวิถีทางที่จะหลีกหนีการกดขี่ของอิทธิพลมืดของซาตาน
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามที่เจ้าแสดงออกมาและพฤติกรรมอันไม่เชื่อฟังที่เจ้าใช้ดาเนินชีวิตนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่
า เจ้ายังคงมีชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
หากความคิดและจิตใจของเจ้ายังไม่ได้รับการชาระให้สะอาด
และอุปนิสัยของเจ้ายังไม่ได้ถูกพิพากษาและตีสอนแล้วไซร้
ความเป็ นอยู่ท้งั สิ้นของเจ้าก็ย่อมยังคงถูกควบคุมโดยแดนครอบครองของซาตาน

จิตใจของเจ้าถูกควบคุมโดยซาตาน ความคิดของเจ้าถูกหลอกใช้โดยซาตาน
และความเป็ นอยู่ท้งั สิ้นของเจ้าถูกควบคุมด้วยเงื้อมมือของซาตาน เจ้ารู ้แน่ไหมว่า
ตอนนี้เจ้าห่างไกลแค่ไหนจากมาตรฐานของเปโตรเพียงใด? เจ้ามีขีดความสามารถนั้นหรื อไม่?
เจ้ารู ้มากเพียงใดในเรื่องของการตีสอนและการพิพากษาของวันนี้? เจ้ามีสิ่งที่เปโตรได้มารู ้มากแค่ไหน?
หากในวันนี้เจ้าไม่สามารถรู ้ได้ เจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์ความรูน้ ้ีได้หรือไม่ในอนาคต?
คนบางคนที่ข้ เี กียจและขี้ขลาดอย่างเจ้านั้น ย่อมไม่สามารถรู ้เรื่องการตีสอนและการพิพากษาเป็ นธรรมดา
หากเจ้าไล่ตามเสาะหาสันติสุขของเนื้อหนัง และความยินดีของเนื้อหนังแล้วไซร้
เจ้าย่อมจะไม่มีวิถีทางที่จะได้รับการชาระให้สะอาด และในท้ายที่สุด เจ้าย่อมจะหวนคืนสู่ซาตาน
เพราะสิ่งที่เจ้าใช้ดาเนินชีวิตก็คือซาตาน และมันก็คือเนื้อหนังนั่นเอง เท่าที่สิ่งทั้งหลายเป็ นอยู่ในทุกวันนี้
ผูค้ นมากมายไม่ไล่ตามเสาะหาชีวิต ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ใส่ใจเกี่ยวกับการได้รับการชาระให้สะอาด
หรื อเกี่ยวกับการเข้าสู่ประสบการณ์ชีวิตที่ลึกซึ้งกว่า เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้เช่นไร?
พวกที่ไม่เสาะหาชีวิตไม่มีโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และพวกที่ไม่เสาะหาความรู ้ในเรื่ องของพระเจ้า ผูท้ ี่ไม่เสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขานั้น
ไร้ความสามารถที่จะหลีกหนีอิทธิพลมืดของซาตาน
พวกเขาไม่จริ งจังเกี่ยวกับความรู ้ของพวกเขาในเรื่ องของพระเจ้าและเกี่ยวกับการเข้าสู่ของพวกเขาในการเปลี่ยน
แปลงอุปนิสัยของพวกเขา เหมือนกันไม่มีผิดกับพวกที่เชื่อในศาสนา
ซึ่งแค่ทาไปตามพิธีกรรมและเข้าร่ วมงานปรนนิบตั ิตามกิจวัตร นั่นไม่ใช่การเสียเวลาไปเปล่าๆ หรอกหรื อ?
หากในความเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์ เขาไม่จริงจังเกีย่ วกับเรื่ องราวทั้งหลายของชีวิต
ไม่ไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ความจริ ง ไม่ไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขา
ยิ่งไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้ในเรื่ องพระราชกิจของพระเจ้าแล้วไซร้
เขาย่อมไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วไซร้ เจ้าจะต้องเข้าใจพระราชกิจของพระเจ้า
โดยเฉพาะเจาะจงก็คือ เจ้าต้องเข้าใจนัยสาคัญของการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์
และเหตุผลที่พระราชกิจของพระองค์ดาเนินเสร็จสิ้นในมนุษย์ เจ้าสามารถยอมรับได้หรือไม่?
ในช่วงระหว่างการตีสอนประเภทนี้ เจ้าสามารถสัมฤทธิ์ประสบการณ์และความรู ้แบบเดียวกับเปโตรหรื อไม่?
หากเจ้าไล่ตามเสาะหาความรู ้ในเรื่ องของพระเจ้าและในเรื่ องของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และหากเจ้าไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าแล้วไซร้
เจ้าย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
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สาหรับบรรดาผูท้ ี่กาลังจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนั้น
ขั้นตอนนี้ของงานแห่งการถูกพิชิตเป็ นสิง่ สาคัญที่ขาดไม่ได้
มนุษย์สามารถได้รับประสบการณ์กบั งานแห่งการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้ถูกพิชิตแล้วเท่านั้น
ไม่มีคุณค่ายิง่ ใหญ่ใดเลยในการที่เพียงแสดงบทบาทแห่งการถูกพิชิตเท่านั้น
นั่นไม่ได้จะทาให้เจ้าเหมาะสมสาหรับการใช้งานโดยพระเจ้า
เจ้าจะไม่มีวิถีทางที่จะแสดงบทบาทในส่วนของเจ้าในการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐ
เพราะเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาชีวิต และไม่ได้ไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงและการสร้างขึ้นใหม่ในตัวเจ้าเอง
และดังนั้น เจ้าจึงไม่มีประสบการณ์จริงของชีวิต ในช่วงระหว่างพระราชกิจซึ่งเป็ นขั้นเป็ นตอนนี้
ครั้งหนึ่งเจ้าเคยได้แสดงบทเป็ นคนปรนนิบตั ิและเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่น
แต่หากในท้ายที่สุดแล้วเจ้าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาที่จะเป็ นเปโตร
และการไล่ตามเสาะหาของเจ้าไม่เป็ นไปตามเส้นทางที่เปโตรได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วไซร้
เจ้าย่อมจะไม่ได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าเป็ นธรรมดา
หากเจ้าเป็ นใครบางคนซึ่งไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วไซร้
เจ้าก็ย่อมจะได้เป็ นคาพยาน และเจ้าจะพูดว่า “ในพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งเป็ นขั้นเป็ นตอนนี้
ข้าพระองค์ได้ยอมรับพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
และแม้ว่าข้าพระองค์ได้สู้ทนความทุกข์อนั ใหญ่หลวง
ข้าพระองค์ก็ได้มารู ้วิธีที่พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ข้าพระองค์ได้รับพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงกระทา ข้าพระองค์ได้มีความรู ้เกี่ยวกับความชอบธรรมของพระเจ้า
และการตีสอนของพระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์ให้รอด
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้มาถึงข้าพระองค์โดยไม่คาดฝันและนาพาพระพรและพระคุณมาให้ขา้
พระองค์ การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์นี่เองที่ได้คมุ้ ครองปกป้องและชาระข้าพระองค์ให้บริ สุทธิ์
หากข้าพระองค์ไม่ได้ถูกตีสอนและพิพากษาโดยพระเจ้า
และหากพระวจนะอันกร้าวกระด้างของพระเจ้าไม่ได้มาถึงข้าพระองค์โดยไม่คาดฝัน
ข้าพระองค์ก็คงไม่สามารถได้รู้จกั พระเจ้า และข้าพระองค์ก็คงยังไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดด้วยเช่นกัน
ในวันนี้ ในฐานะสิ่งทรงสร้าง ข้าพระองค์ไม่เพียงมองเห็นว่า
คนเราชื่นชมทุกสิ่งที่พระผูส้ ร้างทรงสร้างขึ้นเท่านั้น แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือ
สิ่งทรงสร้างทั้งมวลควรชืน่ ชมพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าและการพิพากษาอันชอบธรรมของพระอง

ค์ เพราะพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นมีค่าควรแก่การชืน่ ชมยินดีของมนุษย์
ในฐานะสิ่งทรงสร้างซึ่งได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม คนเราควรชื่นชมพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้า
ในพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้านั้น มีการตีสอนและการพิพากษา และยิ่งไปกว่านั้น
มีความรักยิ่งใหญ่อยู่ แม้ว่าข้าพระองค์ไร้ความสามารถที่จะได้รับความรักของพระเจ้าไว้จนครบบริ บูรณ์ในวันนี้
แต่ขา้ พระองค์ก็มีโชควาสนาที่ได้มองเห็นมัน และในการนี้ ข้าพระองค์ได้รับการอวยพรแล้ว”
นี่คือเส้นทางซึ่งบรรดาผูท้ ี่ได้รับประสบการณ์กบั การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมใช้เดิน
และนี่คือความรู ้ที่พวกเขาพูดถึง ผูค้ นดังกล่าวเป็ นเหมือนเปโตร พวกเขามีประสบการณ์เดียวกันกับเปโตร
ผูค้ นดังกล่าวคือบรรดาผูท้ ี่ได้รับชีวิต คือผูท้ ี่ครองความจริ งด้วยเช่นกัน
เมื่อพวกเขาผ่านประสบการณ์ไปจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆ ในช่วงระหว่างการพิพากษาของพระเจ้า
พวกเขาจะกาจัดอิทธิพลของซาตานออกจากตัวพวกเขาได้จนหมดสิ้น
และได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน
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อาดัมกับเอวาที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นในปฐมกาลนั้น เป็ นผูค้ นบริ สุทธิ์ ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ในขณะที่อยู่ในสวนเอเดน พวกเขาบริ สุทธิ์ ไม่ด่างพร้อยด้วยความโสมม
พวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระยาห์เวห์ดว้ ยเช่นกัน และไม่ได้รู้อะไรในเรื่ องการทรยศพระยาห์เวห์เลย
นี่เป็ นเพราะพวกเขาปราศจากการรบกวนจากอิทธิพลของซาตาน ปราศจากพิษของซาตาน
และบริ สุทธิ์ที่สุดในหมู่มวลมนุษย์ พวกเขาได้มีชีวิตอยู่ในสวนเอเดน ไม่มีความโสมมใดๆ มาทาให้มวั หมอง
ไม่ได้ถูกเนื้อหนังเข้าครอง และมีความเคารพในพระยาห์เวห์ ต่อมา เมื่อพวกเขาได้ถกู ซาตานทดลอง
พวกเขาได้มีพิษของงู และได้มีความอยากที่จะทรยศพระยาห์เวห์
และพวกเขาได้มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน ในปฐมกาล พวกเขาบริ สุทธิ์ และพวกเขาเคารพพระเจ้า
เพียงในสภาวะนี้เท่านั้นที่พวกเขาเป็ นมนุษย์ ต่อจากนั้นมา ภายหลังจากที่พวกเขาได้ถูกซาตานทดลอง
พวกเขาได้กินผลของต้นไม้แห่งความรูถ้ ึงความดีและความชัว่ และได้มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน
พวกเขาค่อยๆ ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามและได้สูญเสียภาพลักษณ์ด้งั เดิมของมนุษย์ไป ในปฐมกาล
มนุษย์ได้มลี มปราณของพระยาห์เวห์ ไม่มีความไม่เชื่อฟังแม้เพียงเสี้ยวน้อยนิด
และไม่มีความชัว่ ในหัวใจของเขาเลย ณ เวลานั้น มนุษย์เป็ นมนุษย์จริ งๆ
หลังจากที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม มนุษย์ได้กลายเป็ นสัตว์ร้าย
ความคิดของเขาได้ถูกเติมด้วยความชัว่ และความโสมม ปราศจากความดีหรือความบริ สุทธิ์
นี่ไม่ใช่ซาตานหรอกหรื อ? เจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้ามากมาย
กระนั้นเจ้าก็ยงั ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรื อได้รับการชาระให้สะอาด
เจ้ายังคงใช้ชีวิตภายใต้แดนครอบครองของซาตาน และยังคงไม่นบนอบต่อพระเจ้า
นี่คือใครบางคนที่ได้ถูกพิชิตแล้วแต่ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม และเหตุใดจึงได้มกี ารพูดว่า
บุคคลเช่นนั้นยังไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนะหรื อ?
นั่นก็เพราะบุคคลนี้ไม่ได้ไล่ตามเสาะหาชีวิตหรื อความรู ้ในเรื่ องพระราชกิจของพระเจ้า
และละโมบแต่เพียงความยินดีในเนื้อหนังและสิ่งชูใจชัว่ ครู่ ชวั่ ยามเท่านั้น ผลลัพธ์ก็คือ
อุปนิสัยในชีวิตของพวกเขาไม่มีการเปลีย่ นแปลง
และพวกเขาไม่ได้รับรู ปลักษณ์ด้งั เดิมของมนุษย์ตามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้กลับคืนมา
ผูค้ นเช่นนั้นคือซากศพเดินได้ พวกเขาคือคนตายทีไ่ ร้จิตวิญญาณ!
บรรดาพวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับเรื่องราวในจิตวิญญาณ ผูท้ ี่ไม่ไล่ตามเสาะหาความบริ สุทธิ์
และผูท้ ี่ไม่ไล่ตามเสาะหาการดาเนินชีวิตด้วยความจริ ง ผูซ้ ่ึงเพียงแค่พอใจกับการถูกพิชิตในด้านลบเท่านั้น
และผูท้ ี่ไม่สามารถที่จะดาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและกลายมาเป็ นพวกมนุษย์ที่บริ สุทธิ์ได้—

เหล่านี้เป็ นผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับการช่วยให้รอด เพราะหากเขาปราศจากความจริ ง
มนุษย์ยอ่ มไม่สามารถตั้งมัน่ ในช่วงระหว่างการทดสอบของพระเจ้าได้
บรรดาผูท้ ี่สามารถตั้งมัน่ ในช่วงระหว่างการทดสอบของพระเจ้าได้คือคนทั้งหลายซึ่งได้รับการช่วยให้รอดแล้วเ
ท่านั้น สิ่งที่เราต้องการคือผูค้ นเหมือนเปโตร ผูค้ นซึ่งไล่ตามเสาะหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ความจริ งในวันนี้ได้ถูกมอบให้กบั บรรดาผูซ้ ่งึ โหยหาและแสวงหามัน
ความรอดนี้ยอมมอบให้แก่บรรดาผูซ้ ่ึงโหยหาที่จะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า
และมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าพวกเจ้าจะได้รับมันไว้เท่านั้น จุดประสงค์ของการนั้นก็คอื
พระเจ้าอาจทรงได้รับพวกเจ้าไว้ พวกเจ้าได้รับพระเจ้า ก็เพื่อที่พระเจ้าอาจทรงได้รับพวกเจ้า วันนี้
เราได้กล่าววจนะเหล่านี้กบั พวกเจ้า และพวกเจ้าได้ยินวจนะเหล่านี้แล้ว
และพวกเจ้าจึงควรปฏิบตั ิตามวจนะเหล่านี้ ในท้ายที่สุดแล้ว
เวลาที่พวกเจ้านาวจนะเหล่านี้ไปปฏิบตั ิจะเป็ นชัว่ ขณะที่เราได้รับพวกเจ้าไว้โดยผ่านทางวจนะเหล่านี้
ในเวลาเดียวกัน พวกเจ้าก็จะได้รับวจนะเหล่านี้ไว้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่งกล่าวก็คือ จะได้รับความรอดซึ่งสูงส่งที่สุดนี้ไว้
ทันทีที่พวกเจ้าได้รับการชาระให้สะอาด พวกเจ้าจะได้กลายเป็ นมนุษย์ที่แท้จริง
หากเจ้าไร้ความสามารถที่จะดาเนินชีวิตด้วยความจริ งหรือดาเนินชีวิตด้วยสภาพเสมือนผูซ้ ่ึงได้รับการทาให้มีคว
ามเพียบพร้อมแล้วไซร้ ก็ยอ่ มสามารถพูดได้ว่า เจ้านั้นมิใช่มนุษย์ แต่เป็ นซากศพเดินได้ เป็ นสัตว์ร้าย
เพราะเจ้าปราศจากความจริ ง ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เจ้าไม่มีลมปราณของพระยาห์เวห์
ดังนั้นเจ้าคือบุคคลที่ตายแล้วซึ่งไม่มีจิตวิญญาณ! แม้ว่ามันเป็ นไปได้ที่จะเป็ นคาพยานหลังจากที่ได้รับการพิชิต
แต่สิ่งที่เจ้าได้รับนั้นเป็ นเพียงความรอดเล็กน้อยเท่านั้น และเจ้ายังไม่ได้กลายมาเป็ นสิ่งมีชีวิตที่ครองจิตวิญญาณ
แม้ว่าเจ้าได้รับประสบการณ์กบั การตีสอนและการพิพากษาไปแล้ว
ก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็ นการที่อุปนิสยั ของเจ้าได้รับการสร้างขึ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลง เจ้ายังคงเป็ นตัวเจ้าคนเดิม
เจ้ายังคงเป็ นของซาตาน และเจ้าไม่ใช่ใครบางคนทีไ่ ด้รับการชาระให้สะอาดแล้ว
มีเพียงบรรดาผูซ้ ่งึ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นที่มีคณ
ุ ค่า และผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่ได้รับชีวิตจริ ง
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ในวันนี้ ผูค้ นบางคนไล่ตามเสาะหาการถูกใช้โดยพระเจ้า แต่หลังจากที่ถูกพิชิตแล้ว
พวกเขาไม่สามารถถูกใช้ได้โดยตรงในทันที สาหรับพระวจนะที่ได้มีการตรัสไว้ในวันนี้
หากถึงตอนที่พระเจ้าทรงใช้ผคู้ น เจ้ายังคงไม่สามารถสาเร็จลุล่วงในพระวจนะเหล่านี้ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม กล่าวได้อีกอย่างว่า
การมาถึงของจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาที่มนุษย์ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนั้น จะกาหนดพิจารณาว่า
มนุษย์จะถูกกาจัดทิ้งหรือถูกใช้โดยพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการพิชิตไปแล้วนั้นไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าตัวอย่างของความนิ่งเฉยและสิ่งที่เป็ นลบ
พวกเขาเป็ นวัตถุตวั อย่างและแบบอย่าง แต่พวกเขาไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าข้อเปรียบเทียบ
เฉพาะเมื่ออุปนิสัยในชีวิตมนุษย์ได้เปลี่ยนไปแล้ว
และเขาได้สัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกแล้วเท่านั้น
เขาจึงจะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์อย่างเต็มที่ ในวันนี้สิ่งไหนเล่าที่เจ้าต้องการ การถูกพิชติ
หรื อการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม? สิ่งไหนหรื อที่เจ้าปรารถนาจะสัมฤทธิ์?
เจ้าได้ลุล่วงสภาพเงื่อนไขสาหรับการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วหรื อ?
สภาพเงื่อนไขใดที่เจ้ายังคงขาดอยู?่ เจ้าควรเตรี ยมตัวเองให้มีความพร้อมอย่างไร
และเจ้าควรชดเชยสิ่งที่ขาดตกบกพร่ องอย่างไร?
เจ้าควรเข้าสู่เส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างไร?
เจ้าควรนบนอบโดยครบบริ บูรณ์อย่างไร? เจ้าขอที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ดังนั้น
เจ้าไล่ตามเสาะหาความบริ สุทธิ์ใช่หรื อไม่?
เจ้าเป็ นบุคคลที่พยายามจะได้รับประสบการณ์กบั การตีสอนและการพิพากษาเพือ่ ที่เจ้าอาจได้รับการชาระให้บริ
สุทธิ์ใช่หรื อไม่? เจ้าไล่ตามเสาะหาการได้รับการชาระให้สะอาด
ดังนั้นแล้วเจ้าเต็มใจที่จะยอมรับการตีสอนและการพิพากษาใช่หรือไม่? เจ้าขอที่จะรู ้จกั พระเจ้า
แต่เจ้ามีความรู ้ในเรื่ องการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์หรื อไม่? ในวันนี้
พระราชกิจส่วนใหญ่ที่พระองค์ทรงทากับเจ้าคือการตีสอนและการพิพากษา
อะไรคือความรู ้ของเจ้าในเรื่ องพระราชกิจนี้ สิ่งใดที่ได้ถูกดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในตัวเจ้า?
การตีสอนและการพิพากษาที่เจ้าได้รับประสบการณ์มาแล้วนั้น ได้ชาระเจ้าให้สะอาดแล้วหรื อยัง?
มันได้เปลี่ยนแปลงเจ้าหรื อยัง? มันได้ส่งผลใดต่อเจ้าหรือยัง?
เจ้าอ่อนล้ากับพระราชกิจในวันนี้ที่ช่างมากมายเหลือเกินหรื อไม่—การสาปแช่ง การพิพากษา การเผย—
หรื อเจ้ารู ้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นประโยชน์มหาศาลต่อเจ้าหรื อไม่? เจ้ารักพระเจ้า แต่เหตุใดเจ้าจึงรักพระองค์เล่า?

เจ้ารักพระองค์เพราะเจ้าได้รับพระคุณมาบ้างเล็กน้อยใช่หรื อไม่?
หรื อเจ้ารักพระเจ้าภายหลังจากที่ได้รับสันติสุขและความชื่นบานแล้ว?
หรื อเจ้ารักพระเจ้าภายหลังจากที่ได้รับการชาระให้สะอาดโดยการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์?
อะไรกันแน่ที่ทาให้เจ้ารักพระเจ้า?
สภาพเงื่อนไขใดที่เปโตรได้ทาให้ลุล่วงเพื่อที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม?
ภายหลังจากที่เขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
อะไรคือหนทางสาคัญยิ่งยวดที่ความเพียบพร้อมนั้นได้ถกู แสดงออกมา?
เขารักองค์พระเยซูเจ้าเพราะเขาถวิลหาพระองค์ หรื อเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้
หรื อเพราะเขาได้ถูกตาหนิ? หรื อเขายิง่ รักองค์พระเยซูเจ้ามากขึ้น
เพราะเขาได้ยอมรับการทุกข์ทนจากความทุกข์ลาบาก และได้มารู ้ความโสมมและการไม่เชื่อฟังของตัวเขาเอง
ได้มารู ้ความบริ สุทธิ์แห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า?
ความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้าได้กลายเป็ นบริ สุทธิ์ข้ นึ เพราะการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
หรื อเพราะอย่างอื่น? สิ่งนั้นคืออะไรหรื อ? เจ้ารักพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้า
และเพราะวันนี้พระองค์ได้ทรงให้พระพรแก่เจ้ามาบ้างเล็กน้อย นี่คือรักที่แท้จริงหรือ?
เจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรหรือ? เจ้าควรยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์
และหลังจากที่ได้มองดูพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์แล้ว ก็สามารถที่จะรักพระองค์ได้อย่างแท้จริง
เช่นนั้นเจ้าจึงเชื่อมัน่ อย่างถึงที่สุด และมีความรู ้เกี่ยวกับพระองค์ใช่หรื อไม่?
เจ้าสามารถพูดเหมือนกับเปโตรได้หรื อไม่ ว่าเจ้าไม่สามารถรักพระเจ้าได้มากพอ? สิ่งที่เจ้าไล่ตามเสาะหานั้น
ได้ถูกพิชิตภายหลังการตีสอนและการพิพากษา หรื อได้รับการชาระให้สะอาด ได้รับการคุม้ ครองปกป้อง
และได้รับการดูแลภายหลังการตีสอนและการพิพากษาหรื อไม่? อะไรในสิ่งเหล่านี้ที่เจ้าไล่ตามเสาะหา?
ชีวิตของเจ้าเป็ นชีวิตหนึ่งซึ่งเปี่ ยมความหมาย หรื อมันไร้จุดประสงค์และปราศจากคุณค่า? เจ้าต้องการเนื้อหนัง
หรื อเจ้าต้องการความจริง? เจ้าต้องการการพิพากษาหรื อการชูใจ?
เมื่อได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจมากมายของพระเจ้ามาแล้ว
และเมื่อได้มองดูความบริ สุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าแล้ว เจ้าควรไล่ตามเสาะหาอย่างไร?
เจ้าควรเดินไปตามเส้นทางนี้อย่างไร? เจ้าควรนาความรักที่เจ้ามีต่อพระเจ้ามาปฏิบตั ิอย่างไร?
การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าได้สัมฤทธิ์ผลในตัวเจ้าบ้างหรื อไม่?
การที่เจ้าจะมีความรู ้ในเรื่ องการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั สิ่งที่เจ้าใช้ดาเนินชีวิต
และขอบข่ายของความรักที่เจ้ามีต่อพระเจ้า! ริ มฝี ปากเจ้าพูดว่าเจ้ารักพระเจ้า
ทว่าสิ่งที่เจ้าใช้ในการดาเนินชีวิตนั้นคืออุปนิสัยเดิมที่เสื่อมทราม เจ้าปราศจากความยาเกรงในพระเจ้า

และนับประสาอะไรที่เจ้าจะมีมโนธรรม ผูค้ นเช่นนี้รักพระเจ้าหรื อ? ผูค้ นเช่นนี้รักภักดีต่อพระเจ้าหรื อ?
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่ยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าหรื อ?
เจ้าพูดว่าเจ้ารักพระเจ้าและเชื่อในพระองค์ ทว่าเจ้าไม่ปล่อยวางมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของเจ้าเลย ในงาน
ในการเข้าสู่ และในคาพูดที่เจ้าพูด และในชีวิตของเจ้า ไม่มีการสาแดงความรักของเจ้าต่อพระเจ้าอยู่เลย
และไม่มีความเคารพในพระเจ้าอยู่เลย นี่คือใครบางคนผูท้ ไี่ ด้รับการตีสอนและการพิพากษาแล้วหรื อ?
ใครบางคนที่เป็ นเช่นนี้จะสามารถเป็ นเปโตรได้หรือ? บรรดาผูท้ ี่เป็ นเหมือน เปโตรเพียงมีความรู ้
แต่ไม่มีการดาเนินชีวิตอย่างนั้นหรื อ? ในวันนี้
อะไรคือสภาพเงื่อนไขที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีเพื่อดาเนินชีวิตที่เป็ นชีวิตจริ ง?
คาอธิษฐานทั้งหลายของเปโตรไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าคาพูดที่ออกมาจากปากของเขาใช่หรื อไม่?
คาอธิษฐานเหล่านั้นไม่ใช่คาพูดที่มาจากส่วนลึกภายในหัวใจของเขาหรื อ? เปโตรได้แต่อธิษฐานเท่านั้น
และไม่ได้นาความจริ งไปปฏิบตั ิอย่างนั้นหรื อ? การไล่ตามเสาะหาของเจ้าเป็ นไปเพื่อผูใ้ ดหรือ?
เจ้าควรทาให้ตวั เจ้าได้รับการคุม้ ครองปกป้องและการชาระให้สะอาดในช่วงระหว่างการตีสอนและการพิพากษา
ของพระเจ้าอย่างไร? การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าไม่มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์เลยหรือ?
การพิพากษาทั้งหมดคือการลงโทษใช่หรื อไม่? สามารถเป็ นไปได้หรื อไม่ว่า เฉพาะสันติสุขและความชื่นบาน
เฉพาะพระพรทางวัตถุและความชูใจชัว่ ครู่ ชวั่ ยามเท่านั้น ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์?
หากมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่ายินดีและชูใจ โดยปราศจากชีวิตแห่งการพิพากษา
เขาจะได้รับการชาระให้สะอาดหรื อไม่? หากมนุษย์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงและได้รับการชาระให้สะอาด
เขาควรยอมรับการทาให้มีความเพียบพร้อมอย่างไร? เส้นทางใดหรื อที่เจ้าควรเลือกในวันนี้?
ตัดตอนมาจาก “ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา” ใน
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เมื่อเอ่ยถึงเปโตร ผูค้ นมีสิ่งดีๆ ทั้งหลายที่จะพูดเกี่ยวกับเขาไม่รู้จบ
พวกเขาพลันหวนคิดถึงสามครั้งที่เขาได้บอกปัดพระเจ้า
วิธีที่เขาได้ทดสอบพระเจ้าโดยการให้การปรนนิบตั ิซาตาน
และวิธีที่ในท้ายที่สุดเขาได้ถูกตรึ งกางเขนโดยกลับหัวเพือ่ พระเจ้า และอื่นๆ
บัดนี้เรากาลังจะมุ่งเน้นไปที่การพรรณนาแก่พวกเจ้าถึงวิธีที่เปโตรได้รู้จกั เราและบทอวสานสุดท้ายของเขาเป็ นอ
ย่างไร เปโตรมีขีดความสามารถดี แต่รูปการณ์แวดล้อมของเขาไม่เหมือนกับรู ปการณ์แวดล้อมของเปาโล นัน่ คือ
บิดามารดาของเขาได้ข่มเหงเรา พวกเขาเป็ นปี ศาจที่ได้ถูกซาตานครอบงา และผลก็คือ
พวกเขาไม่ได้สอนสิ่งใดที่เกี่ยวกับพระเจ้าให้แก่เปโตรเลย เปโตรนั้นฉลาด มีพรสวรรค์
และได้รับความใส่ใจมากจากบิดามารดาของเขาตั้งแต่วยั เยาว์ ถึงกระนั้นในฐานะผูใ้ หญ่คนหนึ่ง
เขาได้กลายเป็ นศัตรู ของพวกเขาเพราะเขาไม่เคยได้หยุดไล่ตามเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับเรา
และต่อมาก็ได้หันหลังให้กบั พวกเขา นี่เป็ นเพราะ เหนือสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด
เขาได้เชื่อว่าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
และได้เชื่อว่าบรรดาสิ่งด้านบวกทั้งหมดมาจากพระเจ้าและได้รับการส่งจากพระองค์โดยตรงโดยไม่ได้ถูกซาตา
นแปรสภาพ
ความตรงกันข้ามกับบิดามารดาของเปโตรได้ให้ความรู ้ที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ เกีย่ วกับความรักมัน่ คงและความกรุ ณาของเร
าแก่เปโตร ด้วยเหตุน้ีจึงทาให้ความพึงปรารถนาของเขาที่จะแสวงหาเราเพิ่มสูงขึ้น
เขาไม่ได้แค่มุ่งเน้นไปที่การกินและดื่มวจนะของเราเท่านั้น แต่ยงิ่ ไปกว่านั้น
มุ่งเน้นไปที่การจับความเข้าใจเจตจานงของเรา และระวังระไวเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในหัวใจของเขา ผลก็คือ
เขาอ่อนไหวในจิตวิญญาณของเขาเสมอ และดังนั้นเขาจึงทาให้เราสมดังใจในทั้งหมดที่เขาทา
เขารักษาการมุ่งเน้นอันสม่าเสมอไปที่ความล้มเหลวของผูค้ นในอดีตเพื่อกระตุน้ ตัวเขาเอง
โดยยาเกรงอย่างล้าลึกว่าจะกลายเป็ นติดบ่วงในความล้มเหลว ดังนั้น
เขาจึงได้จดจ่ออยู่กบั การทาให้ความเชื่อและความรักของบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ได้รักพระเจ้าตลอดหลายยุ
คหลายสมัยกลมกลืนกัน ในหนทางนี้ —ไม่เพียงแค่ในแง่มุมลบเท่านั้น แต่ที่สาคัญยิง่ กว่ามากก็คือ
ในแง่มุมบวก—เขาได้เติบโตอย่างรวดเร็ว
จนถึงระดับที่ความรู ้ของเขาได้กลายเป็ นยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดต่อหน้าเรา เช่นนั้นแล้ว
ไม่ยากเลยที่จะจินตนาการวิธีที่เขาวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีในมือของเรา
วิธีที่เขากระทัง่ ยอมจานนกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอาหาร เสื้อผ้า การนอน และที่ที่เขาใช้ชีวิต
และชื่นชมความมัง่ คัง่ ของเราบนพื้นฐานของการทาให้เราพึงพอใจในทุกสรรพสิ่งแทน

เราได้นาเขาไปสู่การทดสอบที่นับไม่ถว้ น—การทดสอบที่โดยธรรมชาติแล้วได้ทงิ้ เขาให้ก่งึ เป็ นกึ่งตาย—
แต่ท่ามกลางการทดสอบหลายร้อยครั้งเหล่านี้
เขาไม่เคยได้สูญเสียความเชื่อในเราหรื อได้รูส้ ึกผิดหวังในเราเลยสักครั้งเดียว
แม้ในยามที่เราได้พูดว่าเราได้ละทิ้งเขาไปแล้ว เขาก็ยงั คงไม่ทอ้ แท้
และยังคงรักเราต่อไปในหนทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและโดยสอดคล้องกับหลักการทั้งหลายในอดีตเกี่ยวกับกา
รปฏิบตั ิ เราได้บอกเขาว่าเราจะไม่สรรเสริ ญเขาถึงแม้ว่าเขารักเรา
ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะขับเขาให้ไปอยู่ในมือของซาตาน แต่ท่ามกลางการทดสอบเช่นนั้น
การทดสอบที่ไม่ได้มาประสบกับเนื้อหนังของเขา แต่เป็ นวจนะทั้งหลาย เขายังคงอธิษฐานต่อเราแล้วกล่าวว่า
“โอ้ พระเจ้า! ท่ามกลางสวรรค์และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง มีมนุษย์ผใู้ ด สิ่งที่ทรงสร้างใด
หรื อสิ่งใดทีไ่ ม่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์หรือไม่ องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์? เมื่อพระองค์ทรงปรานีต่อข้าพระองค์
หัวใจของข้าพระองค์ก็ชื่นบานไปกับความปรานีของพระองค์เป็ นอย่างมาก เมื่อพระองค์พิพากษาข้าพระองค์
แม้ขา้ พระองค์อาจจะไม่ควรค่า
แต่ขา้ พระองค์ก็ได้รับสานึกรับรู ้ที่ยิ่งใหญ่ข้นึ เกี่ยวกับความยากหยัง่ ถึงได้ของกิจการของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเต็มไปด้วยสิทธิอานาจและพระปรี ชาญาณ
ถึงแม้ว่าเนื้อหนังของข้าพระองค์จะทนทุกข์กบั ความยากลาบาก แต่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็ได้รับการชูใจ
ข้าพระองค์จะไม่สามารถให้การสรรเสริ ญพระปรี ชาญาณและกิจการของพระองค์ได้อย่างไร?
ต่อให้ขา้ พระองค์จะต้องตายหลังจากได้รู้จกั พระองค์
ข้าพระองค์จะไม่สามารถทาเช่นนั้นอย่างดีใจและมีความสุขได้อย่างไร? องค์หนึ่งเดียวองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์!
พระองค์ไม่ทรงพึงปรารถนาที่จะให้ขา้ พระองค์เห็นพระองค์จริงๆ หรื อ?
ข้าพระองค์ไม่เหมาะที่จะรับการพิพากษาของพระองค์จริ งๆ หรือ?
จะเป็ นไปได้หรื อไม่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในข้าพระองค์ที่พระองค์ไม่ทรงพึงปรารถนาจะเห็น?”
ในช่วงระหว่างการทดสอบเช่นนั้น
ถึงแม้ว่าเปโตรจะไม่มีความสามารถที่จะจับความเข้าใจเจตจานงของเราได้อย่างถูกต้องแม่นยา
แต่ก็เป็ นที่ประจักษ์ชดั เจนว่าเขาภูมิใจและรู ้สึกเป็ นเกียรติที่จะถูกเราใช้
(ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการพิพากษาของเราเพื่อที่มนุษยชาติอาจได้เห็นบารมีและความพิโรธของเรา)
และว่าเขาไม่ได้เศร้าหมองโดยการทดสอบเหล่านี้ เพราะความจงรักภักดีของเขาต่อหน้าเรา
และเพราะพรของเราที่ให้เขา เขาได้เป็ นต้นแบบและแบบอย่างสาหรับมนุษย์มาเป็ นเวลาหลายพันปี
การนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าควรเอาอย่างโดยแน่แท้หรอกหรือ?

จงคิดให้หนักและนานเกีย่ วกับว่าเหตุใดเราจึงได้ให้เรื่ องราวที่ยาวเช่นนั้นเกี่ยวกับเปโตร
เหล่านี้ควรเป็ นหลักการที่พวกเจ้าใช้ประพฤติตน
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 6” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 532
เปโตรได้ติดตามพระเยซูอยู่หลายปี และได้เห็นมากมายในพระองค์ที่ไม่มอี ยู่ในผูอ้ ื่น
หลังจากติดตามพระองค์มาหนึ่งปี เปโตรได้รับการทรงเลือกโดยพระเยซูจากท่ามกลางสาวกทั้ง 12 คน
(แน่นอนว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสการนี้ออกมาดังๆ และคนอื่นๆ ก็ไม่ตระหนักรู ้การนี้เลย) ในชีวิต
เปโตรได้ประเมินตัวเขาเองตามทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูทรงกระทา ที่ชดั เจนที่สุดคือ
เนื้อสารที่พระเยซูได้ทรงเทศนานั้นได้รับการสลักในใจของเขา
เขาได้ทุ่มเทอุทิศและจงรักภักดีต่อพระเยซูอย่างถึงที่สุด และเขาไม่เคยกล่าวเรื่ องคับข้องใจอันใดต่อพระองค์เลย
ผลก็คือ เขาจึงกลายเป็ นมิตรสหายผูส้ ัตย์ซื่อของพระเยซูในทุกหนแห่งที่พระองค์เสด็จไป
เปโตรได้สังเกตการสอนของพระเยซู พระวจนะอันอ่อนสุภาพของพระองค์ พระกระยาหารที่พระองค์ทรงรับ
เครื่ องแต่งกายของพระองค์ ที่หลับนอนของพระองค์ และวิธีที่พระองค์ได้ทรงเดินทาง
เขาได้เอาอย่างพระเยซูในทุกเรื่ องราว เขาไม่เคยคิดว่าตนเองชอบธรรมเสมอแต่ได้ปลดทิ้งทั้งหมดที่พน้ สมัย
ติดตามแบบอย่างของพระเยซูท้งั ด้านคาพูดและความประพฤติ
ห้วงนั้นเองที่เปโตรรูส้ ึกได้ว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤ
ทธิ์ และโดยเหตุผลนี้ เขาจึงไม่มีตวั เลือกของตนเอง
เปโตรยังได้ซึมซับทั้งหมดที่พระเยซูทรงเป็ นและใช้มนั เป็ นแบบอย่างด้วยเช่นกัน
พระชนม์ชีพของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงคิดว่าพระองค์เองชอบธรรมเสมอในสิ่งที่พระองค์ทร
งกระทา แทนที่จะโอ้อวดพระองค์เอง พระองค์ได้ทรงเคลือ่ นใจผูค้ นด้วยความรัก
หลากหลายสิ่งได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูทรงเป็ น
และด้วยเหตุผลนี้เปโตรจึงได้เอาอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์
ประสบการณ์ของเปโตรทาให้เขามีสานึกรับรู ้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความน่ารักชืน่ ชมของพระเยซู
และเขาได้กล่าวบางอย่างเช่น “ข้าพระองค์ได้เสาะหาองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ทวั่ จักรวาล
และข้าพระองค์ได้เห็นการอัศจรรย์ท้งั หลายของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่ง
และดังนั้นข้าพระองค์จึงได้รับสานึกรับรู ้อนั ลุ่มลึกถึงความน่ารักชื่นชมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม
ข้าพระองค์ไม่เคยมีความรักอันจริงแท้ในหัวใจของข้าพระองค์เองเลย
และข้าพระองค์ไม่เคยเห็นความน่ารักชื่นชมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ดว้ ยตาของข้าพระองค์เอง วันนี้
ในสายพระเนตรขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
ข้าพระองค์ได้รับการพิจารณาตัดสินด้วยความโปรดปรานโดยพระองค์ตลอดมา
และในที่สุดข้าพระองค์กไ็ ด้รู้สึกถึงความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า
ในที่สุดข้าพระองค์กไ็ ด้คน้ พบว่าไม่เพียงแค่การได้ทรงสร้างสรรพสิ่งของพระเจ้าที่ทาให้มนุษยชาติรักพระองค์เ

ท่านั้น แต่ในชีวิตประจาวันของข้าพระองค์
ข้าพระองค์ได้พบความน่ารักชื่นชมอันไร้ขอบเขตของพระองค์อีกด้วย
นั่นอาจสามารถเป็ นไปได้อย่างไรที่จะถูกจากัดอยู่เฉพาะสิ่งที่มองเห็นได้ในขณะนี้”? เมื่อเวลาผ่านไป
หลายอย่างทีน่ ่ารักชื่นชมก็ผุดขึ้นภายในเปโตรด้วยเช่นกัน เขาได้เชื่อฟังพระเยซูมากขึ้น และแน่นอนว่า
เขาเองก็ได้ทนทุกข์กบั ความล้มเหลวไม่น้อยเช่นกัน เมื่อพระเยซูทรงพาเขาไปในที่ต่างๆ เพื่อไปเทศนา
เปโตรถ่อมตนและฟังคาเทศนาของพระเยซูเสมอ
เขาไม่เคยกลับกลายเป็ นโอหังด้วยข้อที่ว่าเขาติดตามพระเยซูมาหลายปี
หลังจากที่ได้รับการบอกเล่าจากพระเยซูว่าเหตุผลที่พระองค์ได้เสด็จมาก็เพื่อที่จะถูกตรึงกางเขนเพื่อที่พระองค์จ
ะสามารถทาพระราชกิจของพระองค์ให้สาเร็จ เปโตรมักรูส้ ึกถึงความระทมในใจและร้องไห้เงียบๆ เพียงลาพัง
อย่างไรก็ตาม วัน “แสนเลวร้าย” ก็ได้มาถึงในที่สุด หลังจากที่พระซูทรงถูกจับ
เปโตรร้องไห้ลาพังในเรื อหาปลาของเขา และได้อธิษฐานถึงการนี้อยู่หลายครั้ง ทว่าในหัวใจของเขา
เขารู ้ว่านี่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าพระบิดา และว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงการนั้นได้
เขายังคงระทมและน้ าตาคลอก็โดยเหตุจากความรักของเขาเท่านั้น แน่นอนว่านี่คอื ความอ่อนแอของมนุษย์
ดังนั้น เมื่อเขาได้รู้ว่าพระเยซูจะทรงถูกตรึงกางเขน เขาจึงถามพระเยซูว่า “หลังจากที่พระองค์ทรงจากไปแล้ว
พระองค์จะทรงกลับมาอยู่ท่ามกลางพวกเราและดูแลพวกเราหรือไม่?
พวกเราจะยังคงสามารถพบพระองค์ได้ไหม”?
แม้ถอ้ ยคาเหล่านั้นจะฟังดูไร้เดียงสาอย่างมากและเต็มไปด้วยมโนคติที่หลงผิดอย่างมนุษย์
แต่พระเยซูก็ทรงรู ้ถงึ ความขมขื่นของความทุกข์ของเปโตร ดังนั้นโดยผ่านทางความรักของพระองค์
พระองค์จงึ ทรงรู ้สึกเห็นใจความอ่อนแอของเปโตร: “เปโตรเอ๋ ย เราได้รักท่านมาตลอด ท่านรู ้ใช่ไหม?
แม้ว่าไม่มีเหตุผลเบื้องหลังสิ่งที่ท่านพูด พระบิดาก็ได้ทรงสัญญาว่าหลังจากการเป็ นขึ้นจากความตายของเรา
เราจะปรากฏต่อผูค้ นเป็ นเวลา 40 วัน
ท่านไม่เชื่อหรื อว่าวิญญาณของเราจะประทานพระคุณแก่พวกท่านทั้งหมดเป็ นนิจศีล”?
แม้เปโตรจะรู ้สึกสบายใจบ้างจากการนี้ แต่เขาก็ยงั คงรู ้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งขาดหายไป และดังนั้น
หลังจากทรงฟื้ นขึ้นจากความตาย พระเยซูจึงทรงปรากฏต่อหน้าเขาอย่างเปิ ดเผยเป็ นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม
เพื่อป้องกันไม่ให้เปโตรยึดติดกับมโนคติที่หลงผิดของเขาต่อไป
พระเยซูจึงได้ทรงปฏิเสธมื้ออาหารอันเพียบพร้อมที่เปโตรได้ตระเตรี ยมสาหรับพระองค์
และได้ทรงหายวับไปในพริ บตา นับจากชัว่ ขณะนั้นเป็ นต้นมา
ในที่สุดเปโตรก็มีความเข้าใจองค์พระเยซูเจ้าลึกซึ้งขึ้นและรักพระองค์ยิ่งขึ้นไปอีก
หลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูได้ทรงปรากฏต่อเปโตรอยู่บ่อยครั้ง

พระองค์ได้ทรงปรากฏต่อเปโตรอีกสามครั้งภายหลังจากสิ้น 40 วันและพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์
การทรงปรากฏแต่ละครั้งเกิดขึ้นตรงกับเมื่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ใกล้จะสาเร็จและพระราชกิจให
ม่กาลังจะเริ่ มขึ้น
ตลอดชีวิตของเขา เปโตรหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ที่มากไปกว่านั้นคือ เขามีชีวิตอยู่เพื่อเทศนา
ในช่วงปลายชีวิตของเขา เขาได้เขียนจดหมายฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองของเปโตร
รวมถึงจดหมายอีกหลายฉบับถึงคริ สตจักรแห่งฟิ ลาเดลเฟี ยในสมัยนั้น
ผูค้ นในช่วงเวลานี้ต่างซาบซึ้งใจอย่างลึกซึ้งโดยเขา แทนที่จะสอนผูค้ นโดยใช้วิทยฐานะของเขาเอง
เขาได้มอบเสบียงชีวิตที่เหมาะสมแก่พวกเขา เขาไม่เคยลืมคาสอนของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะทรงจากไป
และได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคาเหล่านั้นตลอดชัว่ ชีวิตของเขา ขณะติดตามพระเยซู
เขาได้ตดั สินใจอย่างแน่วแน่ที่จะตอบแทนความรักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความตายของเขาและที่จะติดตามแ
บบอย่างของพระองค์ในทุกสรรพสิ่ง พระเยซูทรงเห็นด้วยกับการนี้ ดังนั้นเมื่อเปโตรอายุได้ 53 ปี (กว่า 20
ปี หลังจากการจากไปของพระเยซู) พระเยซูได้ทรงปรากฏต่อเขาเพื่อช่วยให้เขาสมใจในความมุ่งมาดปรารถนา
ในช่วง 7 ปี หลังจากนั้น เปโตรได้ใช้ชีวิตเพื่อที่จะรู ้จกั ตัวเขาเอง วันหนึ่งเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา 7 ปี น้ี
เขาได้ถูกตรึ งกางเขนแบบกลับหัวลง ด้วยเหตุน้ีชีวิตอันไม่ธรรมดาของเขาจึงสิ้นสุดลง
ตัดตอนมาจาก “ว่าด้วยชีวิตของเปโตร” ของ การตีความความล้าลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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อะไรคืออิทธิพลแห่งความมืด? สิ่งที่เรี ยกว่า “อิทธิพลแห่งความมืด” นี้คืออิทธิพลของความหลอกลวง
ความเสื่อมทราม การผูกมัด และการควบคุมผูค้ นของซาตาน
อิทธิพลของซาตานคืออิทธิพลที่มีกลิ่นอายของความตาย
ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานล้วนถึงคราวต้องพินาศ
เจ้าจะสามารถหลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืดหลังจากได้รับความเชื่อในพระเจ้าได้อย่างไร?
เมื่อเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างจริงใจ เมื่อเจ้าหันหัวใจของเจ้าไปหาพระองค์อย่างครบบริ บูรณ์ ณ
จุดที่หัวใจของเจ้าถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
เจ้าเต็มใจมากขึ้นที่จะมอบตัวเองให้แก่พระองค์อย่างครบบริ บูรณ์ และ ณ เวลานั้น
เจ้าจึงจะได้หลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืด
หากทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระทาเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเป็ นไปในแนวเดียวกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลา
ยของพระองค์แล้วไซร้ เมื่อนั้น เขาก็คือผูห้ นึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้า
และอยู่ภายใต้การดูแลและการคุม้ ครองปกป้องของพระองค์
หากผูค้ นไม่สามารถปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้าได้ หากพวกเขาพยายามหลอกพระองค์อยู่เสมอ
โดยปฏิบตั ิต่อพระองค์ในแบบพอเป็ นพิธี และไม่เชื่อในการดารงอยู่ของพระองค์—
เช่นนั้นแล้วผูค้ นเหล่านี้ท้งั หมดก็เป็ นผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
มนุษย์ซ่ึงไม่ได้รับความรอดของพระเจ้านั้นกาลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน กล่าวคือ
พวกเขาทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากาลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
แม้แต่บรรดาผูท้ ี่เชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าก็อาจไม่จาเป็ นว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์
เพราะพวกที่เชื่อในพระองค์อาจไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระองค์และไม่มีความสามารถที่จะนบนอ
บต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริง มนุษย์ถูกจากัดต่อการเชื่อในพระเจ้า และเนื่องจากเขาไม่มีความรู ้เกี่ยวพระเจ้า
เขาจึงยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในกฎเกณฑ์ด้งั เดิมท่ามกลางบรรดาวจนะที่ตายแล้ว
กับชีวิตหนึ่งซึ่งมืดมนและไม่แน่นอน
อีกทั้งไม่ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์โดยพระเจ้าอย่างครบถ้วนและไม่ได้รับการรับไว้อย่างครบบริ บูรณ์โดยพระอ
งค์ ดังนั้น
ในขณะที่มนั ชัดเจนโดยไม่ตอ้ งอาศัยคาพูดอยู่แล้วว่าพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากาลังใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้อิทธิพลแห่งค
วามมืด แม้แต่บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าก็อาจจะยังอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของมัน
เนื่องเพราะพวกเขานั้นขาดพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์

พวกที่ไม่ได้รับพระคุณหรื อความปรานีของพระเจ้า
และพวกที่ไม่สามารถมองเห็นพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้น้นั
ล้วนกาลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด และโดยส่วนใหญ่
ผูค้ นที่เพียงชืน่ ชมในพระคุณของพระเจ้าโดยไม่รู้จกั พระองค์ก็เป็ นเช่นเดียวกัน
หากมนุษย์คนหนึ่งเชื่อในพระเจ้าแต่ยงั ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลแห่งความมืดแล้วไซร้
การดารงอยู่ของมนุษย์คนนี้กไ็ ด้สูญสิ้นความหมายไปแล้ว—
และจาเป็ นอะไรที่ตอ้ งกล่าวถึงผูค้ นที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง
ทุกคนที่ไม่สามารถยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าได้
หรื อผูท้ ี่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าแต่ไร้ความสามารถที่จะทาตามข้อเรี ยกร้องต่างๆ ของพระองค์ ได้
ล้วนเป็ นผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
เฉพาะพวกที่ไล่ตามเสาะหาความจริ งและสามารถทาตามข้อเรี ยกร้องของพระเจ้าได้เท่านั้นที่จะได้รับพระพรจา
กพระองค์ และเฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่จะหลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืด
พวกที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ ผูท้ ี่ถูกควบคุมโดยสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอยู่เสมอ
และผูท้ ี่ไร้ความสามารถที่จะมอบหัวใจของพวกเขาให้แก่พระเจ้าได้ คือผูค้ นที่อยู่ภายใต้พนั ธนาการของซาตาน
ผูซ้ ่ึงใช้ชีวิตอยู่ภายในกลิ่นอายของความตาย พวกที่ไม่สัตย์ซื่อต่อหน้าที่ของตนเอง
ผูท้ ี่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระบัญชาของพระเจ้า
และผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในคริ สตจักรคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
พวกที่จงใจรบกวนชีวิตแห่งคริสตจักร ผูซ้ ่งึ เจตนาหว่านความบาดหมางระหว่างพี่น้องชายหญิง
หรื อผูท้ ี่ต้งั พรรคพวกนั้น คือผูค้ นซึ่งยังใช้ชีวิตที่ยิ่งจมลึกลงไปภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
ในพันธนาการของซาตาน พวกที่มสี ัมพันธภาพทีผ่ ิดปกติกบั พระเจ้า ผูท้ ี่มีความอยากได้อยากมีที่ฟุ้งเฟ้ออยู่เสมอ
ผูท้ ี่ตอ้ งการมีความได้เปรียบอยู่เสมอ และผูท้ ี่ไม่เคยแสวงหาการเปลี่ยนสภาพอุปนิสัยของตน
คือผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
พวกที่ย่อหย่อนอยู่เสมอและไม่เคยจริงจังในการปฏิบตั ิตามความจริ ง
และผูท้ ี่ไม่ได้พยายามที่จะทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า แต่กลับพยายามเพียงตอบสนองเนื้อหนังของตนเองเท่านั้น
คือผูค้ นซึ่งกาลังใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้อิทธิพลแห่งความมืดที่ปกคลุมด้วยความตายเช่นกัน
พวกที่มีส่วนร่ วมในความคดโกงและการหลอกลวงเมื่อทางานให้กบั พระเจ้า
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิกบั พระเจ้าในลักษณะพอเป็ นพิธี ผูท้ ี่ฉ้อโกงพระเจ้า และผูท้ ี่วางแผนเพื่อตัวเองอยู่เสมอ
คือผูค้ นที่กาลังใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้อิทธิพลแห่งความมืด คนพวกนั้นทุกคนที่ไม่สามารถรักพระเจ้าได้อย่างจริงใจ

ผูท้ ี่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ งและผูท้ ี่ไม่ได้มุ่งเน้นการแปลงสภาพอุปนิสัยของตน
คือผูค้ นที่กาลังใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
ตัดตอนมาจาก “จงหนีให้พน้ จากอิทธิพลแห่งความมืด แล้วพระเจ้าจะทรงรับเจ้าไว้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 534
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการชมเชยจากพระเจ้าแล้วไซร้
เจ้าก็ตอ้ งหลีกหนีให้พน้ จากอิทธิพลมืดของซาตานเสียก่อน โดยเปิ ดหัวใจของเจ้าต่อพระเจ้า
และหันหัวใจไปหาพระองค์อย่างครบบริ บูรณ์ พระเจ้าจะทรงชมเชยสิ่งที่เจ้ากระทาอยู่ในตอนนี้กระนั้นหรื อ?
เจ้าได้หันหัวใจของเจ้าเข้าหาพระเจ้าแล้วกระนั้นหรือ?
สิ่งทั้งหลายที่เจ้าได้กระทาเป็ นสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากเจ้ากระนั้นหรื อ?
มันเป็ นไปในแนวเดียวกับความจริงกระนั้นหรื อ?
จงตรวจดูตวั เองตลอดเวลาและจดจ่อกับการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
จงเผยใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ รักพระองค์ดว้ ยความจริงใจ และจงสละตนเพือ่ พระเจ้าโดยอุทิศ
ผูค้ นที่ทาเช่นนี้ย่อมจะได้รับการชมเชยจากพระเจ้าอย่างแน่นอน
ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า แต่ทว่าไม่ได้ไล่ตามเสาะหาความจริ ง ย่อมไม่มีทางหลีกหนีจากอิทธิพลของซาตาน
ทุกคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตของพวกเขาด้วยความซื่อสัตย์
ผูท้ ี่ประพฤติตนต่อหน้าผูอ้ ื่นอย่างหนึ่งแต่ลบั หลังอย่างหนึ่งกับพวกเขา ผูท้ ี่สร้างภาพแสดงความถ่อมตน
ความอดทน และความรัก ทั้งที่แก่นแท้ของพวกเขาเป็ นคนร้ายกาจ เจ้าเล่ห์
และปราศจากความจงรักภักดีต่อพระเจ้า—
ผูค้ นเช่นนี้คือตัวแทนในแบบฉบับของพวกที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
พวกเขาเป็ นจาพวกเดียวกันกับงู พวกที่เชื่อพระเจ้าเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นตลอดเวลา
ผูท้ ี่หยิ่งผยองและมองตนเองเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ ผูท้ ี่ชอบโอ้อวด และผูท้ ี่ปกป้องสถานภาพของตนเอง
คือผูค้ นที่รักซาตานและต่อต้านความจริ ง ผูค้ นเหล่านี้ตา้ นทานพระเจ้าและเป็ นของซาตานโดยสิ้นเชิง
พวกที่ไม่สนใจต่อภาระของพระเจ้า ไม่รับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจ
ผูท้ ี่คอยห่วงกังวลกับส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะตนและส่วนได้ส่วนเสียของครอบครัวตนเองอยู่เสมอ
ผูท้ ี่ไร้ความสามารถที่จะละทิง้ ทุกสิง่ เพื่อสละตนให้กบั พระเจ้าได้
และผูท้ ี่ไม่เคยใช้ชีวิตโดยพระวจนะของพระเจ้าเลย คือผูค้ นที่อยู่นอกพระวจนะของพระองค์
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สามารถได้รับการชมเชยจากพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
มันเป็ นไปเพื่อที่พวกเขาจะได้ชื่นชมกับความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์และรักพระองค์อย่างจริ งแท้ โดยวิธีน้ี
มนุษย์ก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของพระองค์ ปัจจุบนั นี้
สาหรับพวกเขาทั้งหมดที่ไม่สามารถรักพระเจ้าได้น้ นั ไม่ได้สนใจต่อภาระของพระองค์

ไร้ความสามารถที่จะมอบหัวใจของเขาให้พระองค์อย่างครบถ้วน
ไร้ความสามารถที่จะเข้าใจในพระทัยของพระองค์เสมือนเป็ นหัวใจของพวกเขาเองได้
และไม่สามารถแบกภาระของพระองค์เสมือนเป็ นภาระของพวกเขาเองได้—
ความสว่างของพระเจ้าไม่สาดส่องไปยังมนุษย์คนใดที่เป็ นเช่นนั้น และเพราะเช่นนั้น
พวกเขาทั้งหมดจึงกาลังใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้อิทธิพลแห่งความมืด
พวกเขาอยู่บนเส้นทางที่ต่อต้านโดยสิน้ เชิงกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
และไม่มีเศษเสี้ยวของความจริงในสิ่งใดที่พวกเขาทาเลย พวกเขากาลังเกลือกกลิง้ ในโคลนตมกับซาตาน
พวกเขาคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด หากเจ้าสามารถกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และสนใจต่อน้ าพระทัยของพระองค์ และนาพระวจนะของพระองค์มาปฏิบตั ิอยู่เนื องๆ
เมื่อนั้นเจ้าก็เป็ นของพระเจ้า และเจ้าคือบุคคลหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระองค์
เจ้าเต็มใจหรื อไม่ที่จะหลีกหนีจากแดนครอบครองของซาตานและใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้า?
หากเจ้าใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้า เมื่อนั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะมีโอกาสได้ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ หากเจ้าใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน
เจ้าก็จะไม่ได้มอบโอกาสเช่นนั้นแก่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์
ความสว่างที่พระองค์ทรงสาดส่องบนพวกเขา
และความมัน่ ใจที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกเขาคงอยู่เพียงชัว่ ขณะหนึ่งเท่านั้น
หากว่าผูค้ นไม่เอาใจใส่และไม่ให้ความสนใจ เมื่อนั้น
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะเลยผ่านพวกเขาไป หากมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะอยู่กบั พวกเขาและปฏิบตั ิพระราชกิจต่อพวกเขา
หากมนุษย์ไม่ใช้ชีวิตอยูภ่ ายในพระวจนะของพระเจ้า เมื่อนั้น พวกเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในพันธนาการของซาตาน
หากมนุษย์อยู่กบั อุปนิสยั อันเสื่อมทราม
การทรงสถิตหรื อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะไม่อยู่กบั พวกเขา
หากเจ้าใช้ชีวิตอยู่ภายในขีดคัน่ แห่งพระวจนะของพระเจ้า
และหากเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ เมื่อนั้น เจ้าก็จะเป็ นผูท้ ี่เป็ นของพระองค์
และพระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจต่อเจ้า หากเจ้าไม่ได้กาลังใช้ชีวิตอยูภ่ ายในขีดคัน่ แห่งข้อพึงประสงค์ต่างๆ
ของพระเจ้า แต่กลับใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานแทน เมื่อนั้น
เจ้าก็กาลังใช้ชีวิตอยู่ภายในความเสื่อมทรามของซาตานอย่างแน่นอน เจ้าจะสามารถทาตามข้อพึงประสงค์ต่างๆ
ของพระองค์ได้ก็ดว้ ยการใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้าและมอบหัวใจของเจ้าให้แก่พระองค์เท่านั้น
เจ้าต้องทาตามที่พระเจ้าตรัส

ทาให้ถอ้ ยดารัสของพระองค์เป็ นรากฐานแห่งการดารงอยูข่ องเจ้าและคือความเป็ นจริงแห่งชีวิตของเจ้า
เช่นนี้เท่านั้นที่เจ้าจะเป็ นของพระเจ้า หากเจ้าปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยพระเจ้า พระองค์จะปฏิบตั ิพระราชกิจต่อเจ้า
แล้วเจ้าจึงจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระพรของพระองค์ ในความสว่างแห่งโฉมพระพักตร์ของพระองค์
เจ้าจะจับความเข้าใจพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิและรู ้สึกชื่นบานยินดีในการทรงสถิตของพระเ
จ้า
ตัดตอนมาจาก “จงหนีให้พน้ จากอิทธิพลแห่งความมืด แล้วพระเจ้าจะทรงรับเจ้าไว้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 535
เพื่อหนีให้พน้ จากอิทธิพลแห่งความมืด
เจ้าต้องจงรักภักดีต่อพระเจ้าและมีใจกระหายที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ งเสียก่อน
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถมีสภาวะที่ถูกต้องได้
การใช้ชีวิตในสภาวะที่ถูกต้องคือความพร้อมพื้นฐานสาหรับการหลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืด
การไม่มีสภาวะที่ถูกต้องก็คือการที่ไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า และการที่ไม่มีใจกระหายที่จะแสวงหาความจริ ง
และคงไม่ตอ้ งถามถึงการที่จะหลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืดไปได้
วจนะของเราคือพืน้ ฐานของมนุษย์ในการหลีกหนีจากอิทธิพลมืดทั้งหลาย
และผูค้ นที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามวจนะของเราจะไม่สามารถหลีกหนีจากพันธนาการของอิทธิพลแห่งความมืดไ
ด้ การใช้ชีวิตในสภาวะที่ถูกต้องก็คือการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนาแห่งพระวจนะของพระเจ้า
อยู่ในสภาวะแห่งความจงรักภักดีต่อพระเจ้า อยู่ในสภาวะของการแสวงหาความจริง
อยู่ในความเป็ นจริงแห่งการสละตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างจริ งใจ และอยู่ในสภาวะที่รักพระเจ้าอย่างจริงแท้
บรรดาผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะเหล่านี้และอยูภ่ ายในความเป็ นจริงนี้จะค่อยๆแปลงสภาพเมือ่ พวกเขาเข้าสู่กน้ บึ้งแ
ห่งความจริ ง และพวกเขาจะแปลงสภาพเมื่องานนั้นลงลึกยิ่งขึ้น และในท้ายที่สุด
พวกเขาจะได้กลายเป็ นผูค้ นซึ่งได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน และเป็ นผูท้ ี่รักพระเจ้าอย่างจริงแท้
พวกที่ได้หลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืดมาแล้วจะสามารถหยัง่ รู ้ถงึ น้ าพระทัยของพระเจ้าทีละน้อยและค่อยๆ
มาเข้าใจ จนในที่สุดพวกเขาจะกลายเป็ นผูม้ ีความมัน่ ใจในพระเจ้า
พวกเขาไม่เพียงไม่เก็บงามโนคติอนั หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้าและไม่กบฏต่อพระองค์เท่านั้น
แต่จะยังยิ่งรังเกียจความคิดเหล่านั้นและความเป็ นกบฏที่เคยครอบครองพวกเขามาก่อนหน้านี้มากขึ้นไปอีก
และความรักแท้ต่อพระเจ้าจึงเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขา
ผูค้ นที่ไร้ความสามารถที่จะหลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืดได้น้ นั
ล้วนถูกครอบครองด้วยเนื้อหนังและเต็มไปด้วยความกบฏอย่างสมบูรณ์
หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์และปรัชญาสาหรับการดาเนินชีวติ สารพัด
รวมถึงเจตนาและความจงใจของพวกเขาเอง สิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ก็คือความรักเดียวใจเดียวจากมนุษย์
สิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์คือให้มนุษย์ถกู จับจองไว้ดว้ ยพระวจนะของพระองค์และด้วยหัวใจซึ่งเต็มเปี่ ยมด้ว
ยความรักที่มีต่อพระเจ้า การได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้า
ได้คน้ หาสิ่งที่พวกเขาควรแสวงหาภายในพระวจนะของพระองค์ ได้รักพระเจ้าเพื่อพระวจนะของพระองค์
ได้ดาเนินการเพื่อพระวจนะของพระองค์ ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระวจนะของพระองค์—
เหล่านี้คือเป้าหมายที่มนุษย์ควรเพียรพยายามจนสัมฤทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสร้างขึ้นตามพระวจนะของพระเจ้า

เพียงเช่นนี้เท่านั้นที่มนุษย์จะมีความสามารถที่จะทาตามข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าได้
หากมนุษย์ไม่ตระเตรี ยมให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระเจ้า
เขาก็จะไม่ใช่อื่นใดนอกจากหนอนแมลงที่ถูกครอบครองโดยซาตาน! จงชัง่ น้ าหนักเรื่ องนี้ดูเถิด
พระวจนะของพระเจ้าได้หยัง่ รากภายในตัวเจ้าไปมากเพียงใดแล้ว?
เจ้าใช้ชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ในสิ่งใดบ้าง?
เจ้าใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับพระวจนะเหล่านั้นในสิ่งใดบ้าง? หากว่าเจ้าไม่ได้ยึดถือพระวจนะของพระเจ้า
ไว้อย่างสมบูรณ์ แล้วสิ่งใดกันแน่ที่จบั จองหัวใจของเจ้า? ในชีวิตประจาวันของเจ้า
เจ้าถูกควบคุมโดยซาตานหรื อเจ้าถูกจับจองโดยพระวจนะของพระเจ้า?
พระวจนะของพระองค์เป็ นรากฐานที่เจ้าใช้อธิษฐานตามหรื อไม่?
เจ้าได้ออกมาจากสภาวะอันเป็ นลบของเจ้าผ่านความรู ้แจ้งในพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่?
การนาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็ นรากฐานในการดารงอยู่ของเจ้า—นี่สิคือสิ่งที่ทุกคนควรเข้าสู่
หากพระวจนะของพระเจ้าไม่ปรากฏอยู่ในชีวิตของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็กาลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืด เจ้ากาลังกบฏต่อพระเจ้า เจ้ากาลังต้านทานพระองค์
และเจ้ากาลังไม่ให้เกียรติพระนามของพระองค์
ความเชื่อในพระเจ้าของผูค้ นเช่นนั้นเป็ นความประพฤติกรรมเลวร้ายและเป็ นสิ่งก่อกวนความสงบโดยแท้
ชีวิตเจ้ามากเท่าใดที่ได้ดาเนินไปโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์?
และชีวิตเจ้ามากเท่าใดที่ไม่ได้ดาเนินไปโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์?
สิ่งซึ่งพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าใดที่ได้ทรงพึงประสงค์จากเจ้า ได้รับการทาให้ลุล่วงในตัวเจ้า?
มากเท่าใดแล้วที่ได้สูญหายไปในตัวเจ้า? เจ้าได้พิจารณาสิ่งดังกล่าวเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดแล้วหรื อไม่?
การหลีกหนีจากอิทธิพลแห่งความมืดนั้นจาเป็ นต้องใช้ท้งั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และความร่ วมมือ
อย่างมอบอุทิศของมนุษย์ เหตุใดหรือเราจึงกล่าวว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในร่ องครรลองอันถูกต้อง?
ผูค้ นซึ่งอยู่ในร่ องครรลองอันถูกต้องจะสามารถมอบหัวใจของพวกเขาให้แก่พระเจ้าได้ก่อน
นี่คือภารกิจหนึ่งซึ่งใช้เวลานานมากในการเข้าสู่
เพราะมนุษยชาติได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความมืดตลอดเวลา
และตกอยู่ภายใต้พนั ธนาการของซาตานมาแล้วเป็ นเวลาหลายพันปี เพราะฉะนั้น
การเข้าสู่ภารกิจนี้ไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้แค่ภายในวันหรื อสองวัน
เราได้หยิบยกประเด็นนี้ข้ นึ มาในวันนี้ก็เพื่อที่มนุษย์จะสามารถจับความเข้าใจสักอย่างเกี่ยวกับสภาวะของตัวพวก
เขาเองได้ ครั้นมนุษย์สามารถหยัง่ รู ้ว่าอิทธิพลแห่งความมืดคืออะไร
และความหมายของการใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างคืออะไร เมื่อนั้น การเข้าสู่ ภารกิจนี้จะกลายเป็ นง่ายขึ้นมาก

นี่เป็ นเพราะเจ้าต้องรู ้เสียก่อนว่าอิทธิพลของซาตานนั้นคืออะไร เจ้าจึงจะสามารถหลีกหนีจากมันได้
หลังจากนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะมีวิธีละทิ้งมันไป สาหรับสิ่งที่ตอ้ งทาหลังจากนี้นั่นก็คอื กิจธุระของมนุษย์เอง
จงเริ่ มเข้าสู่ทุกสิ่งทุกอย่างจากแง่มุมในด้านบวก และอย่ามัวเอาแต่รออย่างนิ่งเฉยโดยเด็ดขาด
ด้วยวิธีน้ีเท่านั้นที่เจ้าจึงจะสามารถได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “จงหนีให้พน้ จากอิทธิพลแห่งความมืด แล้วพระเจ้าจะทรงรับเจ้าไว้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวจนะของพระเจ้าแต่ละคากระทบหนึ่งจุดสาคัญในความเป็ นมนุษย์ของพวกเรา
ทิง้ ให้พวกเรามีบาดแผลและเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่ พระองค์ทรงเปิ ดโปงมโนคติที่หลงผิดของพวกเรา
การจินตนาการของพวกเรา และอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเรา จากทั้งหมดที่พวกเราพูดและทา
ลงไปถึงทุกๆ ความคิดและความคิดเห็นของพวกเรา
ธรรมชาติและธาตุแท้ของพวกเราถูกเปิ ดโปงในพระวจนะของพระองค์
ทาให้พวกเราตกอยู่ในสภาวะของความกลัวและตัวสั่นปราศจากที่ให้ซุกซ่อนความละอายของพวกเรา
ข้อแล้วข้อเล่า พระองค์ทรงบอกพวกเราเกี่ยวกับการกระทาของพวกเรา
จุดมุ่งหมายและเจตนาของพวกเราทั้งหมด แม้กระทัง่ อุปนิสยั อันเสื่อมทรามที่พวกเราไม่เคยค้นพบ
ทาให้พวกเรารู ้สึกเหมือนถูกเปิ ดโปงในความไม่เพียบพร้อมอันน่าสังเวชของพวกเรา และยิ่งไปกว่านั้น
ถูกเอาชนะไปอย่างหมดรู ป พระองค์ทรงพิพากษาพวกเราที่ต่อต้านพระองค์
ทรงตีสอนพวกเราที่หมิ่นประมาทและกล่าวโทษพระองค์
และทรงทาให้พวกเรารู ้สึกว่าในสายพระเนตรของพระองค์
พวกเราไม่มีคุณลักษณะของการไถ่โทษแม้สักอย่างเดียว รู ้สึกว่าพวกเราเป็ นซาตานที่มีชีวิต
ความหวังของพวกเราถูกทาลาย พวกเราไม่กล้าทาการเรี ยกร้องอย่างไร้เหตุผลหรื อบาเรอความหวังใดๆ
ในพระองค์อีกต่อไป และแม้แต่ความฝันทั้งหลายของพวกเราก็มลายวับไปในชัว่ ข้ามคืน
นี่คือข้อเท็จจริ งที่ไม่มีใครในพวกเราสามารถจินตนาการได้และไม่มีใครในพวกเราสามารถยอมรับได้
ภายในชัว่ แวบเดียว
พวกเราสูญเสียดุลยภาพภายในของพวกเราไปและไม่รู้วิธีไปต่อบนถนนที่ทอดตัวอยู่ขา้ งหน้า
หรื อวิธีไปต่อในความเชื่อของพวกเรา ดูเหมือนว่าความเชื่อของพวกเราได้ถอยกลับไปอยู่ที่จดุ เริ่ มต้น
และราวกับว่าพวกเราไม่เคยพบองค์พระเยซูเจ้าหรื อได้รู้จกั พระองค์มาก่อนเลย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเราทาให้พวกเราเต็มไปด้วยความงุนงงสับสนและทาให้พวกเราสองจิตสอง
ใจละล้าละลัง พวกเราท้อแท้ พวกเราผิดหวัง และลึกลงไปในใจพวกเรา
มีความเดือดดาลและความอับอายที่ไม่สามารถเก็บกดเอาไว้ได้ พวกเราพยายามระบายออก ค้นหาทางออก
และยิง่ ไปกว่านั้น เฝ้ารอพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเราต่อไป
เพื่อที่พวกเราอาจจะได้เทใจของพวกเราออกมาให้พระองค์ แม้มีบางครั้งทีภ่ ายนอกพวกเราดูเหมือนมีสมดุล
ทั้งไม่หยิง่ ผยองและไม่ถ่อมตน แต่ในใจพวกเรา พวกเราทุกข์ใจกับความรู ้สึกสูญเสียที่พวกเราไม่เคยรูส้ ึกมาก่อน
แม้บางครั้งพวกเราอาจดูภายนอกว่านิ่งสงบผิดปกติ
แต่จิตใจของพวกเรากาลังปั่นป่ วนด้วยความทรมานเหมือนทะเลพายุ

การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ได้ปลดเปลื้องพวกเราจากความหวังและความฝันทั้งปวงของพวกเรา
เป็ นการยุติความอยากได้อยากมีอนั ฟุ้งเฟ้อของพวกเราและทิ้งให้พวกเราหมดความเต็มใจที่จะเชื่อว่าพระองค์ทร
งคือพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเราและสามารถช่วยชีวิตพวกเราได้
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ได้เปิ ดรอยแยกระหว่างพวกเรากับพระองค์
ซึ่งเป็ นรอยแยกที่ลึกเสียจนไม่มีใครเต็มใจที่จะข้ามมัน
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์เป็ นครั้งแรกที่พวกเราทนทุกข์กบั ความล้มเหลวครั้งใหญ่เช่นนี้
ความอัปยศอันใหญ่หลวงยิง่ นักในชีวิตของพวกเรา
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ทาให้พวกเราซาบซึ้งอย่างแท้จริงในพระเกียรติและความไม่ยอมผ่อนป
รนของพระเจ้าต่อการทาให้ขุ่นเคืองของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว พวกเราช่างต่าช้าเหลือเกิน
ช่างมีมลทินเหลือเกิน
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ทาให้พวกเราตระหนักเป็ นครั้งแรกว่าพวกเราโอหังและอวดตัวเพียงใด
และมนุษย์จะไม่มีวนั เท่าเทียมกับพระเจ้าหรื อตีเสมอกับพระเจ้าอย่างไร
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ได้ทาให้พวกเราโหยหาไม่อยากมีชีวิตต่อไปในอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเ
ช่นนี้ โหยหาที่จะกาจัดตัวพวกเราเองออกจากธรรมชาติและธาตุแท้เช่นนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
และหยุดทาตัวเลวร้ายและน่ารังเกียจต่อพระองค์
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ได้ทาให้พวกเรามีความสุขในการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
ไม่กบฏต่อการเรี ยบเรียงจัดวางและการจัดการเตรี ยมการของพระองค์อีกต่อไป
การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์ได้ทาให้พวกเรามีความอยากที่จะอยูร่ อดและทาให้พวกเรามีความสุขที่
จะยอมรับพระองค์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเราอีกครั้ง…พวกเราได้กา้ วออกจากพระราชกิจแห่งการพิ
ชิตชัย ออกจากนรก
ออกจากหุบเขาแห่งเงื้อมเงาของความตาย…พระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงรับพวกเราผูค้ นกลุ่มนี้ไว้แล้ว!
พระองค์ทรงมีชยั เหนือซาตานและทาให้บรรดาไพร่ พลทั้งหลายของพวกศัตรู ของพระองค์พา่ ยแพ้!
ตัดตอนมาจาก “มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อเจ้าได้ทิ้งอุปนิสัยอันหลงผิดของเจ้าและสัมฤทธิ์การดารงชีพจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติแล้วเท่านั้น
เจ้าถึงจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
แม้ว่าเจ้าจะไร้ความสามารถที่จะกล่าวคาเผยพระวจนะหรื อพูดเกี่ยวกับความล้าลึกใดๆ ก็ตาม
เจ้าก็จะกาลังดารงชีพตามและเปิ ดเผยภาพลักษณ์ของมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์
แต่แล้วมนุษย์ก็ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม จนผูค้ นกลายเป็ น “คนตาย” ดังนั้น หลังจากที่เจ้าได้เปลี่ยนไป
เจ้าก็จะไม่เป็ นเช่น “คนตาย” เหล่านี้อีกต่อไป
เป็ นพระวจนะของพระเจ้านั่นเองที่ช่วยให้จิตวิญญาณของผูค้ นฟื้ นคืนขึ้นมาและทาให้พวกเขาได้เกิดใหม่
และเมื่อจิตวิญญาณของผูค้ นเกิดใหม่ เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ย่อมจะได้กลับมีชีวิตขึ้นอีก เมื่อเราพูดถึง “คนตาย”
เรากาลังอ้างถึงบรรดาซากศพที่ไร้วิญญาณ อ้างถึงผูค้ นที่จิตวิญญาณของพวกเขาได้ตายไปแล้วภายในตัวพวกเขา
เมื่อประกายแห่งชีวิตถูกจุดขึ้นในจิตวิญญาณของผูค้ น ผูค้ นก็ย่อมกลับมีชีวิตขึ้นอีก
เหล่าวิสุทธิชนที่เคยถูกกล่าวถึงก่อนหน้านั้นอ้างอิงถึงผูค้ นที่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีก
คือบรรดาผูท้ ี่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของซาตานแต่มีชยั เหนือซาตาน
ประชากรที่ได้รับเลือกสรรแห่งประเทศจีนได้สู้ทนต่อการข่มเหงและเล่ห์เหลี่ยมที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมขอ
งพญานาคใหญ่สีแดง ซึ่งได้ทิ้งให้พวกเขาบาดเจ็บทางใจและปราศจากความกล้าแม้แต่น้อยที่จะมีชีวิตอยู่ ดังนั้น
การตื่นขึ้นของจิตวิญญาณของพวกเขาต้องเริ่ มต้นด้วยเนื้อแท้ของพวกเขา:
จิตวิญญาณของพวกเขาต้องถูกปลุกในเนื้อแท้ของพวกเขาทีละเล็กทีละน้อย
เมื่อวันหนึ่งพวกเขากลับมีชีวิตขึ้นอีก จะไม่มีสิ่งขัดขวางอีกต่อไป และทุกสิ่งจะดาเนินไปอย่างราบรื่ น
ในปัจจุบนั การนี้ยงั คงไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้ ผูค้ นส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในหนทางที่ก่อให้เกิดกระแสมรณะมากมาย
พวกเขาถูกปกคลุมด้วยรัศมีแห่งความตาย และพวกเขายังขาดแคลนอยูอ่ ีกมาก
คาพูดของผูค้ นบางคนลาเลียงความตายมา การกระทาของพวกเขาลาเลียงความตายมา
และเกือบทุกสิ่งที่พวกเขานามาในหนทางที่พวกเขาใช้ชีวิตประกอบด้วยความตาย
หากวันนี้ผคู้ นเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าในที่สาธารณะแล้ว พวกเขาก็ย่อมจะล้มเหลวในงานนี้
เพราะพวกเขายังไม่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกโดยบริ บูรณ์ และมีคนตายมากเกินไปในหมู่พวกเจ้า
วันนี้ผคู้ นบางคนถามว่าทาไมพระเจ้าทรงไม่แสดงหมายสาคัญและการอัศจรรย์บางอย่างเพื่อให้พระองค์ทรงสาม
ารถกระจายพระราชกิจของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางคนต่างชาติ
คนตายไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้ นั่นเป็ นบางสิ่งที่คนเป็ นเท่านั้นสามารถทาได้
และแม้กระนั้นผูค้ นส่วนใหญ่ในวันนี้เป็ น “คนตาย” มีผคู้ นมากเกินไปมีชีวิตภายใต้การปกคลุมของความตาย
ภายใต้อิทธิพลของซาตาน และไม่สามารถได้รับชัยชนะได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้

พวกเขาจะสามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้อย่างไร?
พวกเขาจะสามารถเผยแพร่ พระราชกิจแห่งข่าวประเสริ ฐได้อย่างไร?
บรรดาผูท้ ี่มีชีวิตภายใต้อิทธิพลของความมืดทั้งหมดคือผูท้ ี่มีชีวิตท่ามกลางความตาย ผูท้ ี่ถกู ครอบงาโดยซาตาน
เมื่อไม่ได้รับการช่วยให้รอดจากพระเจ้าและถูกพิพากษาและตีสอนโดยพระเจ้า
ผูค้ นก็ไร้ความสามารถที่จะหลีกหนีจากอิทธิพลของความตายได้ พวกเขาไม่สามารถกลายเป็ นคนเป็ นได้
“คนตาย” เหล่านี้ไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า และอีกทั้งพระเจ้าก็ไม่ทรงสามารถใช้งานพวกเขา
นับประสาอะไรกับการเข้าสู่ราชอาณาจักร พระเจ้าทรงต้องประสงค์คาพยานของคนเป็ น ไม่ใช่ของคนตาย
และพระองค์ทรงขอให้คนเป็ น ไม่ใช่คนตาย ทางานให้พระองค์ “คนตาย” คือพวกที่ต่อต้านและกบฏต่อพระเจ้า
พวกเขาเป็ นพวกที่ดา้ นชาในจิตวิญญาณและไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาคือผูท้ ี่ไม่ได้นาความจริงมาปฏิบตั ิและไม่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแม้แต่น้อย
และพวกเขาคือผูท้ ี่มีชีวิตภายใต้แดนครอบครองของซาตานและถูกซาตานหาประโยชน์จากพวกเขา
คนตายสาแดงตัวด้วยการยืนหยัดต่อต้านความจริ ง ด้วยการกบฏต่อพระเจ้า และด้วยการทาตัวต่าช้า
น่าเหยียดหยาม มุง่ ร้าย โหดร้าย เล่หล์ วง และเจ้าเล่ห์ แม้ว่าผูค้ นเช่นนี้จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
แต่พวกเขาก็ไร้ความสามารถที่จะดารงชีพตามพระวจนะของพระเจ้าได้ แม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิต
แต่พวกเขาก็เป็ นเพียงซากศพที่เดินได้ หายใจได้
คนตายนั้นไม่สามารถอย่างสิ้นเชิงที่จะทาให้พระเจ้าสมดังพระทัยได้ และยิ่งไม่เชื่อฟังพระองค์อย่างสิ้นเชิง
พวกเขาเพียงแค่สามารถหลอกลวงพระองค์ หมิ่นประมาทพระองค์และทรยศพระองค์เท่านั้น
และทั้งหมดที่พวกเขานาออกมาโดยวิธีที่พวกเขาใช้ชีวิตเปิ ดเผยธรรมชาติของซาตาน
หากผูค้ นปรารถนาที่จะกลายเป็ นสิ่งมีชีวิตและเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า และได้รับการรับรองจากพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาต้องยอมรับความรอดของพระเจ้า
พวกเขาต้องนบนอบด้วยความเปรมปรี ด์ ติ ่อการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์และต้องยอมรับด้วยความเ
ปรมปรี ด์ ติ ่อการตัดแต่งของพระเจ้าและการจัดการโดยพระองค์
เมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถนาความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์มาปฏิบตั ิได้
และเมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะได้รับความรอดของพระเจ้าและกลายเป็ นสิ่งมีชีวิตอย่างแท้จริ ง
คนเป็ นได้รับการทรงช่วยให้รอดโดยพระเจ้า พวกเขาถูกพิพากษาและตีสอนโดยพระเจ้า
พวกเขาเต็มใจอุทิศตนและยินดีวางชีวิตของพวกเขาลงเพื่อพระเจ้า
และพวกเขาย่อมจะยินดีอุทิศชีวิตทั้งหมดของพวกเขาให้กบั พระเจ้า
จนเมื่อคนเป็ นเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าแล้วเท่านั้น ซาตานจึงสามารถถูกทาให้อบั อายได้
มีเพียงคนเป็ นเท่านั้นที่สามารถเผยแพร่ พระราชกิจข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า

มีเพียงคนเป็ นเท่านั้นที่สมดังพระทัยของพระเจ้า และมีเพียงคนเป็ นเท่านั้นที่เป็ นผูค้ นจริ งๆ
เดิมทีน้ นั มนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นมีชีวิต แต่เนื่องจากถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
มนุษย์จึงมีชีวิตท่ามกลางความตายและมีชีวิตภายใต้อิทธิพลของซาตาน และดังนั้น
ด้วยวิธีน้ีเองผูค้ นจึงได้กลายเป็ นคนตายไร้จิตวิญญาณ พวกเขาได้กลายเป็ นศัตรู ผตู้ ่อต้านพระเจ้า
พวกเขาได้กลายเป็ นเครื่ องมือของซาตาน และพวกเขาได้กลายเป็ นเชลยของซาตาน
พวกคนเป็ นทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างได้กลายเป็ นคนตาย
และดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงสูญเสียคาพยานของพระองค์
และพระองค์ได้ทรงสูญเสียมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและซึ่งเป็ นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีลมหายใจของพ
ระองค์
หากพระเจ้าทรงหมายจะเอาคาพยานของพระองค์กลับคืนและเอาพวกที่พระองค์ทรงทาขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพร
ะองค์เอง แต่ถูกซาตานจับเป็ นเชลยกลับคืน
เช่นนั้นแล้วพระองค์ทรงต้องคืนชีพพวกเขาเพื่อให้พวกเขากลายเป็ นสิ่งมีชีวิต
และพระองค์ทรงต้องเรี ยกพวกเขากลับคืนเพื่อให้พวกเขามีชีวิตในความสว่างของพระองค์
คนตายคือพวกที่ไม่มีจิตวิญญาณ พวกที่ดา้ นชาอย่างที่สุดและพวกที่ต่อต้านพระเจ้า
แรกที่สุดพวกเขาเป็ นพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้า ผูค้ นเหล่านี้ไม่มีเจตนาแม้แต่น้อยที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
พวกเขาเพียงแต่กบฏต่อพระองค์และต่อต้านพระองค์เท่านั้น และไม่มีความจงรักภักดีแม้แต่น้อย
คนเป็ นคือพวกที่จิตวิญญาณได้เกิดใหม่แล้ว พวกที่รู้จกั เชื่อฟังพระเจ้า และพวกที่ภกั ดีต่อพระเจ้า
พวกเขาถูกครอบครองด้วยความจริง และด้วยคาพยาน
และผูค้ นเหล่านี้เท่านั้นที่เป็ นที่พอพระทัยต่อพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์
พระเจ้าทรงช่วยชีวิตพวกผูท้ ี่สามารถกลับมีชีวิตขึ้นอีก ผูท้ ี่สามารถเห็นความรอดของพระเจ้า
ผูท้ ี่สามารถจงรักภักดีต่อพระเจ้าและผูท้ ี่เต็มใจแสวงหาพระเจ้า
พระองค์ทรงช่วยชีวิตพวกที่เชื่อในการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าและในการทรงปรากฏของพระองค์ให้รอด
คนบางคนสามารถกลับมีชีวิตขึ้นอีกและบางคนก็ไม่สามารถ
นี่ข้ นึ อยู่กบั ว่าธรรมชาติของพวกเขาสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อไม่
ผูค้ นมากมายได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจานวนมาก แต่ก็ไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
และยังคงไม่สามารถนาพระวจนะมาปฏิบตั ิได้ ผูค้ นเช่นนี้ไม่สามารถดารงชีพตามความจริงใดๆ
และยังจงใจแทรกแซงพระราชกิจของพระเจ้าอีกด้วย พวกเขาไม่สามารถทางานใดๆ เพื่อพระเจ้าได้
พวกเขาไม่สามารถอุทิศสิ่งใดๆ ให้พระองค์ได้
และพวกเขายังแอบใช้เงินของคริ สตจักรและแอบกินฟรี ในพระนิเวศของพระเจ้า

ผูค้ นเหล่านี้ตายแล้วและพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยให้รอด
พระเจ้าทรงช่วยชีวิตทุกคนที่อยู่ท่ามกลางพระราชกิจของพระองค์ให้รอด
แต่มีคนส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถรับความรอดของพระองค์ได้
มีเพียงคนจานวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถได้รับความรอดของพระองค์
นี่เป็ นเพราะคนส่วนใหญ่ถูกทาให้เสื่อมทรามอย่างถลาลึกเกินไปและได้กลายเป็ นตายสนิทแล้ว
และพวกเขาก็เกินกว่าความรอดจะช่วยได้ พวกเขาถูกซาตานหาประโยชน์จากพวกเขาอย่างเต็มที่
และพวกเขามุ่งร้ายเกินไปในธรรมชาติของพวกเขา
คนส่วนน้อยพวกนั้นไร้ความสามารถที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
พวกเขาไม่ใช่พวกที่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ตน้
หรื อผูท้ ี่ได้มีความรักสุดหัวใจต่อพระเจ้าตั้งแต่ตน้ แต่ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาได้กลายเป็ นเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระองค์
พวกเขาเห็นพระเจ้าเพราะความรักสูงสุดของพระองค์
มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขาเพราะพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้า
และพวกเขาได้มารู ้จกั พระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระองค์
พระราชกิจของพระองค์ซ่งึ ทั้งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและเป็ นปกติ เมื่อปราศจากพระราชกิจของพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าผูค้ นเหล่านี้จะดีเพียงใด พวกเขาก็จะยังคงเป็ นของซาตาน พวกเขาก็จะยังคงเป็ นของความตาย
และพวกเขาก็จะยังคงตายแล้ว
ข้อเท็จจริ งที่ว่าวันนี้ผคู้ นเหล่านี้สามารถได้รับความรอดของพระเจ้าได้ก็เป็ นเพียงเพราะพวกเขาเต็มใจร่ วมมือกับ
พระเจ้าเท่านั้นเอง
เพราะความจงรักภักดีของพวกเขาต่อพระเจ้า
คนเป็ นจะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าและมีชีวิตท่ามกลางพระสัญญาของพระองค์
และเพราะพวกเขาต่อต้านพระเจ้า
คนตายจะถูกรังเกียจและละทิ้งโดยพระเจ้าและมีชีวิตท่ามกลางการลงโทษและการสาปแช่งของพระองค์
นั่นคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมนุษย์ผใู้ ด
เพราะการแสวงหาของพวกเขาเอง ผูค้ นจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าและมีชีวิตในความสว่าง
เพราะกลอุบายเจ้าเล่ห์ของพวกเขา ผูค้ นจึงถูกสาปแช่งโดยพระเจ้าและดิ่งลงสู่การลงโทษ
เพราะการทาชัว่ ของพวกเขา ผูค้ นจึงถูกพระเจ้าทรงลงโทษ
และเพราะการโหยหาและความจงรักภักดีของพวกเขา ผูค้ นจึงได้รับพระพรจากพระเจ้า พระเจ้าทรงชอบธรรม
นั่นคือ พระองค์ทรงอวยพรคนเป็ น และทรงสาปแช่งคนตาย

เพื่อที่พวกเขาจะอยู่ท่ามกลางความตายเสมอและจะไม่มีวนั มีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงนาคนเป็ นเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์และเข้าสู่พระพรของพระองค์
ให้ได้อยู่กบั พระองค์ไปตลอดกาล แต่สาหรับคนตาย
พระองค์จะทรงทุบตีพวกเขาและส่งพวกเขาลงสู่ความตายชัว่ นิรันดร์
พวกเขาคือวัตถุประสงค์แห่งการทาลายล้างของพระองค์และจะเป็ นของซาตานเสมอ
พระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิต่อผูใ้ ดอย่างไม่ยุติธรรม
บรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงจะยังคงอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอย่างแน่นอน
และทุกคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเข้ากันไม่ได้กบั พระองค์จะมีชีวิตท่ามกลางการลงโทษของพระองค์อย่างแน่น
อน บางทีเจ้าอาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง —แต่สักวันหนึ่ง
เนื้อหนังของพระเจ้าจะไม่ทรงจัดการเตรียมการจุดจบของมนุษย์โดยตรง
แต่พระวิญญาณของพระองค์จะจัดการเตรี ยมการบั้นปลายของมนุษย์แทน และ ณ เวลานั้น
ผูค้ นจะได้รู้ว่าเนื้อหนังของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์คอื หนึ่งเดียวกัน
ว่าเนื้อหนังของพระองค์ไม่สามารถกระทาความผิดพลาดได้
และว่าพระวิญญาณของพระองค์ยิ่งไม่สามารถกระทาความผิดพลาดได้มากกว่า ในท้ายที่สุดแล้ว
พระองค์จะทรงนาบรรดาผูท้ ไี่ ด้กลับมีชีวิตขึ้นอีกเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์อย่างแน่นอน
ไม่มากกว่าหรื อน้อยกว่านั้น ในส่วนของคนตายที่ไม่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีก
พวกเขาจะถูกโยนเข้าไปในถ้าของซาตาน
จาก “เจ้าคือใครบางคนทีไ่ ด้กลับมีชีวิตขึ้นอีกหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ขั้นตอนแรกแห่งเส้นทางของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในตัวมนุษย์กอ่ นสิ่งอื่นใดก็คอื
การที่จะดึงดูดหัวใจมนุษย์ให้หันจากผูค้ น เหตุการณ์ และสิง่ ทั้งหลาย และมาสู่พระวจนะของพระเจ้า
โดยการทาให้หัวใจมนุษย์เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าอยู่เหนือความกังขาทั้งปวงและเป็ นจริ งอย่างครบบริ บรู ณ์
หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เจ้าต้องเชื่อในพระวจนะของพระองค์ หากหลังจากที่ความเชื่อในพระเจ้าผ่านไปหลายปี
เจ้ายังคงไม่ตระหนักรูถ้ ึงเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ เจ้าเป็ นผูเ้ ชื่อจริ งๆ หรื อ?
การที่จะสัมฤทธิ์ชีวิตมนุษย์ปกติ—ชีวิตมนุษย์ปกติที่มีสัมพันธภาพซึ่งเป็ นปกติกบั พระเจ้า—
เจ้าต้องเริ่ มจากการเชื่อในพระวจนะของพระองค์
หากเจ้ายังไม่สัมฤทธิ์ข้นั ตอนแรกแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในผูค้ น เจ้าก็ย่อมไม่มีรากฐาน
หากแม้แต่หลักการที่เล็กที่สุดเจ้าก็ยงั ไปไม่ถึง แล้วเจ้าจะเดินไปบนเส้นทางข้างหน้าได้อย่างไร?
การก้าวไปบนร่ องครรลองที่ถกู ต้องที่พระเจ้าทรงใช้ทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมนั้นหมายถึงการเข้าสู่ร่องคร
รลองที่ถูกต้องแห่งพระราชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หมายถึงการก้าวเดินไปบนเส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ ในขณะนี้
เส้นทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใช้ก็คือพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้น
หากผูค้ นจะก้าวเดินไปบนเส้นทางของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พวกเขาต้องเชื่อฟัง
และกินและดื่มพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
พระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาเป็ นพระราชกิจแห่งพระวจนะ
กล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างเริ่ มต้นจากพระวจนะของพระองค์
และทั้งหมดล้วนถูกสร้างขึ้นตามพระวจนะของพระองค์ ตามพระวจนะปัจจุบนั ของพระองค์
ไม่ว่าจะเป็ นความแน่ใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ หรื อการรู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ต่างก็พึงต้องมีการใช้ความพยายามให้มากขึ้นกับพระวจนะของพระองค์
หาไม่แล้วผูค้ นย่อมไม่สามารถสาเร็จลุล่วงอันใดได้เลย และจะถูกทิ้งให้ไม่เหลืออะไรเลย
โดยการสร้างบนรากฐานแห่งการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และมารู ้จกั พระองค์และทาให้พระองค์พงึ พอพระทัยด้วยการนั้นเท่านั้น ผูค้ นจึงจะสามารถค่อยๆ
สร้างสัมพันธภาพที่เป็ นปกติกบั พระเจ้าได้
สาหรับมนุษย์แล้วไม่มีการร่ วมมือกับพระเจ้าที่ดีไปกว่าการกินและดื่มพระวจนะของพระองค์และนาพระวจนะไ
ปปฏิบตั ิอีกแล้ว โดยผ่านทางการปฏิบตั ิเช่นนั้น
พวกเขาจึงมีความสามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของพวกเขาเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้าได้อย่างดีที่สุด
เมื่อผูค้ นเข้าใจและมีความสามารถที่จะเชื่อฟังแก่นแท้ของพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้าได้

พวกเขาย่อมดาเนินชีวิตบนเส้นทางของการได้รับการทรงนาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และได้กา้ วไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้องของพระเจ้าที่ทรงใช้เพื่อทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
ก่อนหน้านี้ผคู้ นสามารถได้รับพระราชกิจของพระเจ้าเพียงโดยการแสวงหาพระคุณของพระเจ้า
หรื อแสวงหาสันติสุขและความชื่นบานยินดี แต่บดั นี้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปแล้ว
หากไร้ซ่งึ พระวจนะของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ หากไร้ซ่งึ ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์
ผูค้ นจะไม่สามารถได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า และจะถูกกาจัดสิ้นทั้งหมดโดยพระเจ้า
การที่จะสัมฤทธิ์ชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่ปกติ
อันดับแรกผูค้ นควรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าและนาพระวจนะไปปฏิบตั ิ
และจากนั้นจึงสถาปนาสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าขึ้นบนรากฐานนี้ เจ้าให้ความร่ วมมืออย่างไรหรื อ?
เจ้าตั้งมัน่ ในคาพยานของประชากรของพระเจ้าอย่างไร? เจ้าสร้างสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าอย่างไร?
จะดูอย่างไรว่าเจ้ามีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าในชีวิตประจาวันของเจ้าหรื อไม่
1. เจ้าเชื่อคาพยานของพระเจ้าเองหรื อไม่?
2. เจ้าเชื่ออยู่ในหัวใจของเจ้าหรื อไม่ ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นความจริ งและมิอาจผิดพลาดได้?
3. เจ้าคือใครบางคนที่นาพระวจนะไปปฏิบตั ิหรื อไม่?
4. เจ้าสัตย์ซื่อต่อพระบัญชาของพระองค์หรื อไม่?
เจ้าทาอะไรเพื่อที่จะเป็ นการสัตย์ซื่อต่อพระบัญชาของพระองค์?
5.
เจ้าทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์แห่งการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยและเป็ นการสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าใช่หรื อไม่
?
โดยวิถีทางของรายการทั้งหลายที่แจงไว้ขา้ งต้น
เจ้าอาจประเมินดูว่าเจ้ามีสัมพันธภาพที่ปกติกบั พระเจ้าในช่วงระยะปัจจุบนั หรื อไม่
หากพวกเจ้ามีความสามารถที่จะยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า ยอมรับพระสัญญาของพระองค์
และติดตามเส้นทางแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็กาลังติดตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
เส้นทางของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ชดั เจนอยู่ในตัวเจ้าหรื อไม่?
ขณะนี้เจ้าได้ปฏิบตั ิตนสอดคล้องกับเส้นทางของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
หัวใจของพวกเจ้าขยับเข้าใกล้พระเจ้าหรื อไม่?

เจ้าปรารถนาจะก้าวให้ทนั ความสว่างซึ่งใหม่ที่สุดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
เจ้าปรารถนาจะให้พระเจ้าทรงรับเจ้าไว้หรื อไม่?
เจ้าปรารถนาจะได้กลายเป็ นสิ่งที่สาแดงพระสิริของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกหรื อไม่?
เจ้ามีปณิธานที่จะบรรลุถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากเจ้าหรื อไม่?
ในยามที่พระวจนะของพระเจ้าถูกตรัสออกมา
ภายในตัวเจ้ามีปณิธานที่จะร่ วมมือและปณิธานที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยหรือไม่? —
หากว่านี่คือความรู ้สึกนึกคิดของเจ้า—ก็หมายความว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ให้ดอกออกผลในหัวใจเจ้าแล้ว
แต่หากเจ้าขาดปณิธานดังกล่าว หากเจ้าไร้เป้าหมายที่เจ้าไล่ตามเสาะหา
ก็หมายความว่าหัวใจของเจ้ายังไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยพระเจ้าเลย
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผูท้ ี่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในการไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยชีวิตของคนเรานั้น เส้นทางแห่งการปฏิบตั ชิ ่างเรี ยบง่าย
หากในประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
เจ้ามีความสามารถที่จะติดตามพระวจนะปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิ
จของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว อุปนิสัยของเจ้าก็ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากเจ้าติดตามไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัส และแสวงหาสิ่งใดก็ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัส
เช่นนั้นแล้ว เจ้าย่อมเป็ นใครบางคนซึ่งเชื่อฟังพระองค์ และย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุปนิสัยของเจ้า
อุปนิสัยของผูค้ นเปลีย่ นแปลงด้วยพระวจนะปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นคือ
หากเจ้าเกาะติดอยู่กบั ประสบการณ์เก่าแก่ของเจ้าและกฎเกณฑ์ท้งั หลายของอดีต
เช่นนั้นแล้วอุปนิสยั ของเจ้าย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากพระวจนะแห่งวันนี้ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ขอให้ผคู้ นทั้งหมดเข้าสู่ชีวิตแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
แต่เจ้ายังคงติดพันอยู่กบั สิ่งภายนอกทั้งหลาย และสับสนเกี่ยวกับความเป็ นจริง และไม่จริงจังกับความเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็คือใครบางคนซึ่งได้ลม้ เหลวที่จะตามให้ทนั พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ใครบางคนซึ่งไม่ได้เข้าสู่เส้นทางแห่งการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
การที่อุปนิสัยของเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าสามารถตามทันพระวจนะปัจจุบนั ขอ
งพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่ และขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้ามีความรู ้ที่แท้จริ งหรื อไม่
นี่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เจ้าได้เข้าใจไปก่อนหน้า
การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเจ้าที่เจ้าได้เข้าใจไปก่อนหน้านั้นก็คือว่า
ตัวเจ้าผูซ้ ่ึงมักด่วนตัดสินนั้นได้เลิกพูดจาอย่างสิ้นคิดแล้วโดยผ่านทางการบ่มวินัยของพระเจ้า
แต่นั่นเป็ นแค่หนึ่งแง่มุมของการเปลีย่ นแปลง ประเด็นที่วิกฤติที่สุด ณ ขณะนี้ก็คือ
การติดตามการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั่นคือ ติดตามสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าตรัส
และเชื่อฟังสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตรัส ผูค้ นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาเองได้
พวกเขาต้องก้าวผ่านการพิพากษากับการตีสอน และการทนทุกข์กบั กระบวนการถลุงของพระวจนะของพระเจ้า
หรื อถูกจัดการ บ่มวินยั และตัดแต่งโดยพระวจนะของพระองค์
เมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงสามารถสัมฤทธิ์ความเชื่อฟังและความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้
และไม่ทาเป็ นขอไปทีกบั พระองค์
ภายใต้กระบวนการถลุงของพระวจนะของพระเจ้านั่นเองที่อุปนิสยั ของผูค้ นเปลี่ยนแปลง
โดยผ่านทางการเปิ ดโปง การพิพากษา การบ่มวินยั
และการจัดการของพระวจนะของพระองค์เท่านั้นพวกเขาจึงจะไม่กล้าที่จะปฏิบตั ิตนอย่างมุทะลุอีกต่อไป

แต่จะกลายเป็ นหนักแน่นและสารวมแทน ประเด็นสาคัญที่สุดก็คือว่า
พวกเรามีความสามารถที่จะนบนอบต่อพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้าและต่อพระราชกิจของพระองค์ได้
ต่อให้มนั ไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พวกเขาก็มีความสามารถที่จะละวางมโนคติที่หลงผิดเหล่านี้และนบนอบได้อย่างเต็มใจ ในอดีตนั้น
โดยหลักแล้ว การพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยอ้างอิงถึงการมีความสามารถที่จะละทิ้งตัวเอง
อ้างอิงถึงการยอมให้เนื้อหนังได้ทนทุกข์ การบ่มวินยั ร่ างกายของคนเรา
และการขจัดความเลือกชอบทางเนื้อหนังไปจากตัวคนเรา—ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่งในอุปนิสัย
วันนี้ ทุกคนรู ้ว่า การแสดงออกตามความเป็ นจริ งของการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ก็คือ
การเชื่อฟังพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้า และการรู ้จกั พระราชกิจใหม่ของพระองค์อย่างแท้จริ ง ในหนทางนี้
ความเข้าใจที่มาก่อนเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งถูกละเลงสีสันโดยมโนคติที่หลงผิดของพวกเขานั้น
สามารถถูกลบทิง้ ไปได้ และพวกเขาสามารถบรรลุความเชื่อฟังและความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้าได้—
นี่เท่านั้นที่เป็ นการแสดงออกที่จริงแท้ของการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผูท้ ี่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว” ใน
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การไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตของผูค้ นนั้นอยู่บนพืน้ ฐานของพระวจนะของพระเจ้า ตามที่เคยมีมาก่อนนั้น
มีการกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จลุล่วงได้เพราะพระวจนะของพระองค์ แต่ไม่มีใครได้มองเห็นข้อเท็จจริ งนี้เลย
หากเจ้าเข้าสู่การได้รับประสบการณ์กบั ขั้นตอนปัจจุบนั ทั้งหมดก็จะชัดเจนต่อเจ้า
และเจ้าก็จะกาลังสร้างรากฐานที่ดีสาหรับบททดสอบทั้งหลายในอนาคต ไม่ว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดก็ตาม
จงมุ่งเน้นเพียงการเข้าสู่พระวจนะของพระองค์เท่านั้น เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงเริ่ มต้นตีสอนผูค้ น
ก็จงยอมรับการตีสอนของพระองค์เสีย เมื่อพระเจ้าทรงขอให้ผคู้ นตายไป ก็จงยอมรับบททดสอบนั้น
หากเจ้ากาลังดารงชีวิตอยู่ภายในถ้อยดารัสที่ใหม่ที่สุดเสมอ
พระวจนะของพระเจ้าย่อมจะทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมในท้ายที่สุด
ยิ่งเจ้าเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไร เจ้าก็ยงิ่ จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมเร็วขึ้นเท่านั้น
ในการสามัคคีธรรมครั้งแล้วครั้งเล่า เหตุใดเราจึงขอให้พวกเจ้าทาความรู ้จกั และเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้า?
เฉพาะเมื่อเจ้าไล่ตามเสาะหาและได้รับประสบการณ์ในพระวจนะของพระเจ้า
และเข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระองค์แล้วเท่านั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จึงจะมีโอกาสเหมาะที่จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้า เพราะฉะนั้น
พวกเจ้าทั้งหมดล้วนมีส่วนร่ วมในทุกวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ
และไม่ว่าความทุกข์ของเจ้าจะเป็ นระดับใดก็ตาม ในท้ายที่สุดแล้ว พวกเจ้าทุกคนจะได้รับ “ของที่ระลึก”
ชิ้นหนึ่ง ในการที่จะบรรลุการทาให้มีความเพียบพร้อมขั้นสุดท้ายของพวกเจ้า
พวกเจ้าต้องเข้าสู่พระวจนะทั้งมวลของพระเจ้า
การทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั ไม่ใช่เป็ นการตบมือข้างเดียว
พระองค์ทรงพึงประสงค์ตอ่ ความร่ วมมือของผูค้ น
พระองค์ทรงจาเป็ นต้องให้ทุกคนร่ วมมือกับพระองค์อย่างมีสติรู้สึกตัว ไม่ว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดก็ตาม
จงมุง่ เน้นเพียงการเข้าสู่พระวจนะของพระองค์—นี่จะให้ประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเจ้ามากกว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเจ้า
เมื่อเจ้าเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้า หัวใจของเจ้าจะได้รับการขับเคลื่อนโดยพระองค์
และเจ้าจะมีความสามารถที่จะรู ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ในขั้นตอนนี้ของพระราชกิจข
องพระองค์ และเจ้าก็จะมีปณิธานที่จะสัมฤทธิ์สิ่งเหล่านั้น ในช่วงระหว่างเวลาแห่งการตีสอน
ได้มีพวกเหล่านั้นที่เชื่อว่า นี่เป็ นวิธีการหนึ่งของพระราชกิจ และไม่ได้เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า ผลลัพธ์ก็คือ
พวกเขาไม่ได้กา้ วผ่านกระบวนการถลุง
และได้ผุดออกมาจากเวลาแห่งการตีสอนโดยปราศจากการได้รับหรื อการเข้าใจสิ่งใดเลย

มีบางคนที่เข้าสู่พระวจนะเหล่านี้อย่างแท้จริ งโดยปราศจากเศษเสี้ยวแห่งความกังขา
เป็ นผูท้ ี่กล่าวว่าพระวจนะแห่งพระเจ้านั้นเป็ นความจริงที่มิอาจผิดพลาดได้
และว่ามนุษยชาติควรได้รับการตีสอน พวกเขาได้ดิ้นรนอยู่ในนั้นเป็ นช่วงเวลาหนึ่ง
โดยการปล่อยมือจากอนาคตของพวกเขาและชะตาลิขิตของพวกเขา และเมื่อพวกเขาได้ผุดออกมา
อุปนิสัยของพวกเขาก็ได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
และพวกเขาได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นประการหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ได้ผุดออกมาจากการตีสอนล้วนได้รูส้ ึกถึงความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า และได้ตระหนักว่า
ขั้นตอนนี้ของพระราชกิจได้จาแลงร่ างความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าที่กาลังเคลื่อนลงมาสู่พวกเขา
ตระหนักว่าขั้นตอนนี้คือการพิชิตชัยและความรอดแห่งความรักของพระเจ้า พวกเขายังได้กล่าวด้วยว่า
พระดาริ ของพระเจ้านั้นดีงามเสมอ และว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาในมนุษย์น้ นั มาจากความรัก
หาใช่ความเกลียดชังไม่ พวกเหล่านั้นทีไ่ ม่ได้เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
ผูท้ ี่ไม่ได้มองไปที่พระวจนะของพระเจ้า ไม่ได้กา้ วผ่านกระบวนการถลุงในช่วงระหว่างเวลาแห่งการตีสอน
ผลลัพธ์จึงเป็ นว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์มิได้ทรงสถิตอยู่กบั พวกเขา และพวกเขาก็ไม่ได้รับสิ่งใดเลย
สาหรับบรรดาผูท้ ี่เข้าสู่เวลาแห่งการตีสอน แม้ว่าพวกเขาไม่ได้กา้ วผ่านกระบวนการถลุง
แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็กาลังทรงพระราชกิจอยู่อย่างซ่อนเร้นข้างในพวกเขา และผลลัพธ์กค็ ือ
อุปนิสัยชีวิตของพวกเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง
บางคนในการปรากฏภายนอกทั้งหมดดูเหมือนเป็ นบวกอย่างมาก เปี่ ยมไปด้วยกาลังใจที่ดีตลอดทั้งวัน
แต่พวกเขาไม่ได้เข้าสู่สภาวะของกระบวนการถลุงแห่งพระวจนะของพระเจ้า
ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเลย
อันเป็ นผลสืบเนื่องของการที่ไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า หากเจ้าไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแล้วไซร้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะไม่ทรงพระราชกิจในตัวเจ้า
พระเจ้าทรงปรากฏต่อบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระวจนะของพระองค์
และบรรดาผูท้ ี่เชื่อและยอมรับพระวจนะของพระองค์ก็ยอ่ มจะมีความสามารถที่จะได้รับความรักของพระองค์!
เพื่อที่จะเข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าควรค้นหาเส้นทางแห่งการปฏิบตั ิและรู ้วิธีที่จะนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิ เพียงด้วยการนั้นเท่านั้น
จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้า โดยผ่านทางเส้นทางนี้เท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
และเฉพาะผูค้ นที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในหนทางนี้เท่านั้น
ที่สามารถอยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ เพื่อที่จะรับความสว่างใหม่

เจ้าต้องดารงชีวิตอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้า
การได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์เพียงครั้งเดียวนั้นจะใช้การไม่ได้เลย—เจ้าต้องไปให้ลึกกว่านั้น
สาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้รับการขับเคลื่อนแต่เพียงครั้งเดียวนั้น
ความกระตือรื อร้นภายในของพวกเขาได้รับการปลุกเร้า และพวกเขาก็ปรารถนาที่จะแสวงหา
แต่นี่ไม่สามารถยืนยาวอยู่ได้นาน พวกเขาต้องได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อย่างสม่าเสมอ
หลายคราวในอดีต เราได้พาดพิงถึงความหวังของเราที่ว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าอาจขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผูค้ น
เพื่อที่พวกเขาอาจไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยชีวิตของพวกเขา
และเพื่อที่พวกเขาอาจเข้าใจความไม่พอเพียงของตัวพวกเขาเองในขณะที่กาลังเสาะแสวงที่จะได้รับการขับเคลื่อ
นโดยพระเจ้า และอาจสลัดราคีท้งั หลายในตัวพวกเขา (การมองตัวเองชอบธรรมเสมอ ความโอหัง
มโนคติที่หลงผิด และอื่นๆ) ทิง้ ไปในกระบวนการของการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า
จงอย่าคิดว่าเพียงแค่การรับความสว่างใหม่ในแบบเชิงรุ กจะใช้การได้—เจ้าต้องสลัดทิง้ ทั้งหมดที่เป็ นลบด้วย
ด้านหนึ่งนั้น พวกเจ้าจาเป็ นต้องเข้าสู่จากแง่มุมที่เป็ นบวก และอีกด้านหนึ่งนั้น
เจ้าจาเป็ นต้องขจัดทั้งหมดที่มีราคีมาจากแง่มุมลบออกไปจากตัวเจ้า
เจ้าต้องตรวจสอบตัวเจ้าอย่างสม่าเสมอเพือ่ ดูว่าราคีใดบ้างที่ยงั คงดารงอยูภ่ ายในตัวเจ้า
มโนคติที่หลงผิดทางศาสนา ความหวัง การมองตนเองชอบธรรมเสมอ
และความโอหังของมนุษยชาติน้ นั ล้วนเป็ นสิ่งทั้งหลายที่ไม่สะอาด
จงมองดูภายในตัวเจ้าและนาทุกสิ่งทุกอย่างมาวางเทียบกับพระวจนะทั้งปวงของพระเจ้าที่เป็ นวิวรณ์
เพื่อให้เห็นว่า มโนคติที่หลงผิดทางศาสนาอันใดบ้างที่เจ้ามี
เฉพาะเมื่อเจ้าตระหนักถึงมโนคติที่หลงผิดเหล่านั้นอย่างแท้จริ งแล้วเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถสลัดมโนคติที่หลงผิดเหล่านั้นทิง้ ไปได้ ผูค้ นบางคนกล่าวว่า “ตอนนี้
เพียงแค่ติดตามความสว่างแห่งพระราชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็มากพอแล้ว
ไม่มีความต้องการที่จาเป็ นเลยที่จะต้องยุ่งยากไปกับสิ่งอื่นใด” แต่แล้ว
เมื่อมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาทั้งหลายเกิดขึ้นมา เจ้าจะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปอย่างไรเล่า?
เจ้าคิดว่าการติดตามพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้น้ นั เป็ นสิ่งเรี ยบง่ายที่จะทาอย่างนั้นหรื อ?
หากเจ้าเป็ นใครคนหนึ่งของศาสนา
การหยุดชะงักสามารถเกิดขึ้นได้จากมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของเจ้ากับทฤษฎีเชิงเทววิทยาดั้งเดิมในหัวใจข
องเจ้า และเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น มันแทรกแซงการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ของเจ้า
เหล่านี้ลว้ นเป็ นปัญหาทั้งหลายที่เป็ นจริง

หากเจ้าเพียงไล่ตามเสาะหาพระวจนะปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น
เจ้าย่อมไม่สามารถทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วงได้
ในเวลาเดียวกับที่เจ้าไล่ตามเสาะหาความสว่างปัจจุบนั ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เจ้าก็ควรระลึกได้ว่ามโนคติที่หลงผิดและเจตนาอันใดบ้างที่เจ้าเก็บงาไว้
และการมองเห็นตัวเองชอบธรรมเสมอแบบมนุษย์อนั ใดที่เจ้ามี และพฤติกรรมใดบ้างที่เป็ นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และหลังจากที่เจ้าได้ระลึกรู ้สิ่งเหล่านี้ท้งั ปวงแล้ว เจ้าต้องสลัดพวกมันทิง้ ไป
การที่ให้เจ้าละทิ้งการกระทาและพฤติกรรมทั้งหลายที่เคยมีมาก่อนนั้นล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการเปิ ดโอ
กาสให้เจ้าติดตามพระวจนะทั้งหลายที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตรัสในวันนี้ได้ ด้านหนึ่งนั้น
การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั สัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า และอีกด้านหนึ่งนั้น
มันก็พึงต้องมีความร่ วมมือในส่วนของมนุษยชาติ มีพระราชกิจของพระเจ้า แล้วก็มีการปฏิบตั ิของมนุษย์
ทั้งสองเป็ นสิ่งที่ขาดเสียมิได้เลย
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผูท้ ี่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 541
ในเส้นทางของการปรนนิบตั ิในอนาคตของเจ้า เจ้าจะสามารถทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วงได้อย่างไรหรื อ?
ประเด็นหนึ่งซึ่งสาคัญยิง่ ยวดก็คือ การไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิต ไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย
และไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ความจริ งที่ลึกขึ้น—
นี่คือเส้นทางสู่การสัมฤทธิ์การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและการได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
พวกเจ้าล้วนเป็ นผูร้ ับพระบัญชาของพระเจ้า ว่าแต่ว่า พระบัญชาประเภทใดเล่า?
การนี้สัมพันธ์กบั ขั้นตอนถัดไปของพระราชกิจ
ขั้นตอนถัดไปจะเป็ นพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่กว่าซึ่งได้รับการดาเนินการเสร็จสิ้นโดยทัว่ ถึงทั้งจักรวาล
ดังนั้นในวันนี้ พวกเจ้าควรไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้า เพื่อที่ในภายภาคหน้า
เจ้าอาจกลายเป็ นข้อพิสูจน์อย่างแท้จริ งของการที่พระเจ้าทรงได้รับพระสิริโดยผ่านทางพระราชกิจของพระองค์
อันเป็ นการทาให้พวกเจ้าไปเป็ นแบบอย่างสาหรับพระราชกิจในอนาคตของพระองค์
การไล่ตามเสาะหาของวันนี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการวางรากฐานสาหรับพระราชกิจในอนาคตอย่างครบถ้ว
นบริ บูรณ์ เพื่อที่เจ้าอาจถูกใช้โดยพระเจ้า และสามารถเป็ นพยานต่อพระองค์ได้
หากเจ้าทาให้การนี้เป็ นเป้าหมายแห่งการไล่ตามเสาะหาของเจ้า
เจ้าย่อมจะมีความสามารถที่จะได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เจ้ายิ่งตั้งเป้าหมายของการไล่ตามเสาะหาของเจ้าสูงขึ้นเท่าใด
เจ้าก็ยิ่งสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมมากขึ้นเท่านั้น เจ้าไล่ตามเสาะหาความจริงมากขึ้นเท่าใด
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ยิ่งทรงพระราชกิจมากขึ้นเท่านั้น
เจ้ายิ่งทุ่มกาลังวังชาเข้าไปในการไล่ตามเสาะหามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมไปตามสภาวะภายในของพวกเขา ผูค้ นบางคนกล่าวว่า
พวกเขาไม่เต็มใจที่จะถูกใช้โดยพระเจ้า หรื อได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์
ว่าพวกเขาแค่ตอ้ งการให้เนื้อหนังของพวกเขาคงอยู่อย่างปลอดภัยและไม่ทุกข์ทนกับความโชคร้ายอันใด
ผูค้ นบางคนไม่เต็มใจที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักร ทว่ากลับเต็มใจที่จะลงไปสู่บาดาลลึก ในกรณีน้ นั
พระเจ้าก็จะทรงอนุญาตให้ตามที่เจ้าปรารถนา สิ่งใดก็ตามที่เจ้าไล่ตามเสาะหา พระเจ้าจะทรงทาให้มนั เกิดขึ้น
ดังนั้นแล้ว สิง่ ใดเล่าที่เจ้ากาลังไล่ตามเสาะหา ณ ปัจจุบนั ? ใช่การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมหรื อไม่?
การกระทาและพฤติกรรมปัจจุบนั ของเจ้านั้นเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของการได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเ
จ้า และการได้รับการรับไว้โดยพระองค์หรือไม่?
เจ้าต้องประเมินวัดตัวเจ้าเองดังนั้นอย่างสม่าเสมอในชีวิตประจาวันของเจ้า
หากเจ้าทุ่มหมดทั้งหัวใจเข้าไปในการไล่ตามเสาะหาเพียงเป้ าหมายเดียว

พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมอย่างแน่ใจได้เลย เช่นนั้นเองที่เป็ นเส้นทางของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เส้นทางที่มีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาผูค้ นอยู่น้ นั บรรลุได้โดยวิถีทางแห่งการไล่ตามเสาะหาของพวกเขา
ยิ่งเจ้ากระหายที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและได้รับการรับไว้โดยพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ยิ่งทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้ามากขึ้นเท่านั้น ยิง่ เจ้าล้มเหลวที่จะแสวงหามากขึ้นเท่าใด
และยิ่งเจ้าคิดลบและถอยหลังมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็ยิ่งตัดโอกาสของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในการทรงพระราชกิจมากขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เวลาดาเนินต่อไป
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็จะทรงทอดทิ้งเจ้า
เจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าปรารถนาที่จะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าหรื อไม่? เจ้าปรารถนาที่จะถูกใช้โดยพระเจ้าหรือไม่?
เจ้าควรไล่ตามเสาะหาการทาทุกสิ่งทุกอย่างเพือ่ ประโยชน์แห่งการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และการได้รับการรับไว้ และการถูกใช้โดยพระเจ้า เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลสามารถมองเห็นได้ว่า
การกระทาทั้งหลายของพระเจ้าได้รับการสาแดงอยู่ในตัวเจ้า พวกเจ้าเป็ นนายท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และในท่ามกลางของทุกสิ่งที่มีอยู่
เจ้าจะปล่อยให้พระเจ้าทรงชื่นชมคาพยานและการถวายพระเกียรติโดยผ่านทางพวกเจ้า—นี่คือข้อพิสูจน์ว่า
พวกเจ้านั้นเป็ นที่ได้รับการอวยพรมากที่สุดในบรรดาชนทุกรุ่น!
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผูท้ ี่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 542
ยิ่งเจ้าใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็ยิ่งแบกภาระยิ่งใหญ่ข้นึ เท่านั้น
และยิง่ ภาระที่เจ้าแบกยิง่ ใหญ่ข้ นึ เท่าใด ประสบการณ์ของเจ้าก็จะยิง่ มัง่ คัง่ ขึ้นเท่านั้น
เมื่อเจ้าใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงวางภาระลงบนเจ้า และเช่นนั้นแล้ว
ก็จะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าเกี่ยวกับภารกิจซึ่งพระองค์วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า
เมื่อพระเจ้าทรงมอบภาระนี้แก่เจ้า
เจ้าก็จะให้ความสนใจต่อความจริ งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะที่กาลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
หากเจ้ามีภาระต่อสภาวะของชีวิตพี่น้องชายหญิงของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
นี่ก็จะเป็ นภาระที่พระเจ้าได้วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า
และเจ้าก็จะแบกภาระนี้ไว้กบั เจ้าในการอธิษฐานประจาวันของเจ้าเสมอ
เจ้าได้แบกภาระสิ่งที่พระเจ้าทรงทาไว้แล้ว และเจ้าเต็มใจทาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงต้องประสงค์ทจี่ ะทา
นี่คือความหมายของการแบกภาระของพระเจ้าเป็ นของเจ้าเอง ณ จุดนี้
ในการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าของเจ้า เจ้าจะมุ่งเน้นที่ปัญหาชนิดเหล่านี้ และเจ้าจะแปลกใจว่า
เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร?
เราจะสามารถทาให้พี่น้องชายหญิงของเราสามารถสัมฤทธิ์ผลของการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระและพบความชื่นช
มยินดีฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร? เจ้าจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเหล่านี้ดว้ ยขณะที่กาลังสามัคคีธรรม
และเมื่อกาลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าจะมุ่งเน้นที่การกินและดื่มพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้
เจ้าจะแบกภาระด้วยเช่นกันขณะที่เจ้ากาลังกินและดื่มพระวจนะของพระองค์
ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจข้อพึงพระสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าแล้ว เจ้าก็จะมีแนวคิดชัดเจนมากขึ้นว่าจะใช้เส้นทางไหน
นี่คือความรู ้แจ้งและความกระจ่างแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่ภาระของเจ้าได้นามา
และนี่ก็ยงั เป็ นการทรงนาของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานให้แก่เจ้าอีกด้วย เหตุใดเราจึงพูดการนี้?
หากเจ้าไม่มีภาระ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่เอาใจใส่ขณะที่กาลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า กล่าวคือ
เมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าขณะที่กาลังแบกภาระ
เจ้าก็จะสามารถจับความเข้าใจในแก่นแท้ของพระวจนะเหล่านั้น ค้นพบหนทางของเจ้า
และใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ ดังนั้น ในการอธิษฐานของเจ้า
เจ้าควรปรารถนาให้พระเจ้าทรงวางภาระบนเจ้ามากขึ้น
และวางพระทัยมอบหมายกิจการทีย่ ิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกให้เจ้า
เพื่อที่เจ้าอาจจะมีเส้นทางที่เจ้าจะได้ปฏิบัติมากขึ้นในเบื้องหน้าเจ้า

เพื่อที่การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ
เพื่อที่เจ้าจะสามารถจับความเข้าใจในแก่นแท้ของพระวจนะของพระองค์ได้เพิม่ มากขึ้น
และเพื่อที่เจ้าจะกลับกลายเป็ นสามารถถูกขับเคลื่อนพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้มากขึ้น
การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า การฝึ กฝนปฏิบตั ิการอธิษฐาน การยอมรับพระภาระของพระเจ้า
และการยอมรับภารกิจที่พระองค์วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า—
ทั้งหมดนี้เป็ นไปเพื่อที่จะได้มีเส้นทางอยู่เบื้องหน้าเจ้า
ยิ่งพระภาระแห่งการวางพระทัยมอบหมายของพระเจ้าทาให้เจ้าเป็ นกังวลมากขึ้นเท่าใด
ก็ยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้นที่เจ้าจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์
บางคนไม่เต็มใจร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในการปรนนิบตั ิพระเจ้า แม้กระทัง่ เมื่อพวกเขาได้รับการทรงเรี ยก
เหล่านี้เป็ นผูค้ นที่เกียจคร้านผูป้ รารถนาเพียงแค่ได้เริงร่ าในสิ่งชูใจเท่านั้น
ยิ่งเจ้าถูกขอให้ปรนนิบตั ิในการประสานงานกับผูอ้ ื่นมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น
เจ้าจะได้รับโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมมากยิ่งขึ้น เพราะเจ้ามีภาระและประสบการณ์มากขึ้น
ดังนั้น หากเจ้าสามารถปรนนิบตั ิพระเจ้าด้วยความจริ งใจ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้า
เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้าก็จะมีโอกาสเหมาะมากขึ้นที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เป็ นเพียงผูค้ นเช่นนี้กลุ่มเดียวที่กาลังได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในปัจจุบนั
ยิ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์สัมผัสเจ้ามากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งมีเวลาอุทิศให้แก่การใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เจ้าจะยิง่ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
และเจ้าจะยิ่งได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์มากขึ้นเท่านั้น—จนกระทัง่
ในที่สุดเจ้าจะกลายเป็ นบุคคลผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ ในปัจจุบนั มีบางคนที่ไม่แบกภาระให้กบั คริ สตจักร
ผูค้ นเหล่านี้ยอ่ หย่อนและเหลวไหล และสนใจแต่เนื้อหนังของพวกเขาเองเท่านั้น คนเช่นนี้เห็นแก่ตวั อย่างสุดขั้ว
และพวกเขายังตาบอดอีกด้วย หากเจ้าไม่สามารถมองเห็นเรื่ องนี้ได้อย่างชัดเจน เจ้าจะไม่แบกภาระใดๆ เลย
ยิง่ เจ้าใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พระภาระที่พระเจ้าจะวางพระทัยมอบหมายให้เจ้าก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
ผูท้ ี่เห็นแก่ตวั ไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์กบั สิ่งต่างๆ ดังกล่าว พวกเขาไม่เต็มใจชดใช้ และเนื่องจากผลนั้น
พวกเขาจะพลาดโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
พวกเขามิได้กาลังทาอันตรายตัวพวกเขาเองอยู่หรอกหรื อ?
หากเจ้าเป็ นใครบางคนที่ใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะทาให้ภาระแท้จริ งเพื่อคริ สตจักรเป็ นรู ปร่ างขึ้น อันที่จริ ง

แทนที่จะเรี ยกการนี้ว่าภาระที่เจ้าแบกให้กบั คริ สตจักร
คงจะดีกว่าหากจะเรี ยกมันว่าภาระที่เจ้าแบกเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเจ้าเอง
ทั้งนี้เพราะจุดประสงค์ของภาระนี้ที่เจ้าทาให้เป็ นรู ปร่ างขึ้นเพือ่ คริ สตจักรคือการให้เจ้าใช้ประสบการณ์เช่นนี้เพื่อ
ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า ดังนั้น ใครก็ตามที่แบกภาระยิง่ ใหญ่ที่สุดเพื่อคริ สตจักร
ใครก็ตามที่แบกภาระเพื่อการเข้าสู่ชีวิต—พวกเขาก็จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เจ้าได้มองเห็นการนี้อย่างชัดเจนหรื อไม่? หากคริสตจักรที่เจ้าอยู่ดว้ ยกระจัดกระจายเหมือนทราย
แต่เจ้ากลับไม่เป็ นห่วงหรื อวิตกกังวล
และเจ้าถึงกับแสร้งทาเป็ นไม่เห็นเมือ่ พี่น้องชายหญิงของเจ้าไม่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างเป็ นปกติ
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ไม่ได้กาลังแบกภาระใดๆ อยู่ ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่คนประเภทที่พระเจ้าทรงปี ตยิ ินดี
คนประเภทที่พระเจ้าทรงปี ติยินดีหิวกระหายความชอบธรรมและใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เจ้าควรกลายเป็ นผูใ้ ส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้า ณ ที่นี่และในตอนนี้
เจ้าไม่ควรรอให้พระเจ้าทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ต่อมนุษยชาติท้งั ปวงก่อนที่จะใส่ใจต่
อพระภาระของพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อถึงเวลานั้น มันจะไม่สายเกินไปหรอกหรื อ?
บัดนี้เป็ นโอกาสดีที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า หากเจ้าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป
เจ้าก็จะเสียใจไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้า
เช่นเดียวกับที่โมเสสไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินอันดีแห่งดินแดนคานาอันได้
และเสียใจไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขา ตายไปด้วยความสานึกผิด
ทันทีที่พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ต่อผูค้ นทั้งปวงแล้ว
เจ้าก็จะเต็มเปี่ ยมไปด้วยความเสียใจ ต่อให้พระเจ้ามิได้ทรงตีสอนเจ้า เจ้าก็จะตีสอนตัวเจ้าเอง
เพราะความสานึกผิดของเจ้าเอง บางคนไม่เชื่อด้วยเรื่ องนี้ แต่หากเจ้าไม่เชื่อ ก็เพียงแค่รอและคอยดู
มีผูค้ นบางคนผูซ้ ่งึ จุดประสงค์เดียวของพวกเขาคือการทาให้วจนะเหล่านี้ลลุ ่วง
เจ้าเต็มใจพลีอุทิศตัวเจ้าเองเพื่อประโยชน์ของวจนะเหล่านี้หรือไม่?
หากเจ้าไม่เสาะแสวงโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และหากเจ้าไม่เพียรพยายามที่จะล้าหน้าผูอ้ ื่นในกลุ่มในการแสวงหาความเพียบพร้อมของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
ในท้ายที่สุด เจ้าก็จะเต็มไปด้วยความสานึกผิด โอกาสที่เหมาะที่สุดที่จะบรรลุถึงความเพียบพร้อมคือปัจจุบนั
บัดนี้คือเวลาที่เหมาะสมอย่างสุดขั้ว
หากเจ้าไม่พยายามอย่างจริงจังจริงใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ทันทีที่พระราชกิจของพระองค์ได้สรุ ปปิ ดตัว มันก็จะสายเกินไป—เจ้าจะพลาดโอกาสไปแล้ว
ไม่สาคัญว่าความทะเยอทะยานของเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด หากพระเจ้าไม่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจอีกต่อไป

เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าเจ้าจะใช้ความพยายามใดก็ตาม
เจ้าจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะบรรลุถึงความเพียบพร้อมได้เลย
เจ้าต้องชิงโอกาสนี้มาและร่ วมมือในขณะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างใหญ่หลวงของพระองค์
หากเจ้าพลาดโอกาสนี้ เจ้าก็จะไม่ได้รับโอกาสอีก ไม่สาคัญว่าเจ้าจะทาความพยายามใด พวกเจ้าบางคนร้องว่า
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เต็มใจที่จะใส่ใจต่อพระภาระของพระองค์
และข้าพระองค์เต็มใจที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์!” อย่างไรก็ตาม เจ้าไม่มีเส้นทางที่จะปฏิบตั ิ
ดังนั้นเอง ภาระของเจ้าก็จะไม่คงอยู่ถาวร หากเจ้ามีเส้นทางอยู่เบื้องหน้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะได้รับประสบการณ์ทีละย่างก้าว
และประสบการณ์ของเจ้าจะได้รับการก่อให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นและจัดตั้งขึ้น
ภายหลังจากที่ภาระหนึ่งได้ครบบริ บูรณ์แล้ว เจ้าก็จะได้รับมอบอีกภาระหนึ่ง
ขณะที่ประสบการณ์ชีวิตของเจ้าลึกซึ้งขึ้น ภาระของเจ้าก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเรื่ อยๆ ด้วยเช่นกัน
ผูค้ นบางคนแบกภาระต่อเมื่อได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์เท่านั้น หลังจากระยะเวลาหนึ่ง
ทันทีที่พวกเขาไม่มีเส้นทางให้ปฏิบตั ิอีกต่อไป พวกเขาก็หยุดแบกภาระใดๆ เสีย
เจ้าไม่สามารถทาให้ภาระทั้งหลายเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นโดยเพียงการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
จากการเข้าใจความจริ งมากหลาย เจ้าก็จะได้รับการหยัง่ รู ้ ได้เรี ยนรู ้จกั แก้ปัญหาโดยการใช้ความจริ ง
และได้รับความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างถ่องแท้มากยิง่ ขึ้น ด้วยสิ่งเหล่านี้
เจ้าก็จะทาให้ภาระทั้งหลายที่จะแบกรับเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น
และเมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หากเจ้ามีภาระหนึ่ง
แต่ไม่มีความเข้าใจที่ชดั เจนต่อความจริ ง เช่นนั้นแล้ว นั่นก็จะไม่ได้ประโยชน์อนั ใดเช่นกัน
เจ้าต้องมีประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าเป็ นการส่วนตัว และรู ้วิธีปฏิบตั ิพระวจนะเหล่านั้น
หลังจากที่เจ้าได้เข้าสู่ความเป็ นจริ งด้วยตัวเจ้าเองแล้วเท่านั้น เจ้าจึงจะมีความสามารถที่จะจัดเตรี ยมให้กบั ผูอ้ ื่นได้
นาทางผูอ้ ื่นได้ และได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “จงใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุถึงความเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 543
ชัว่ ขณะนั้น พระราชกิจของพระเจ้าคือการให้ทุกคนเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง
มีชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่เป็ นปกติและมีประสบการณ์ที่จริ งแท้ ได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ—
ด้วยขั้นตอนเหล่านี้เป็ นรากฐาน—ยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า
จุดประสงค์ของการเข้าสู่การฝึ กฝนของราชอาณาจักรคือให้ทุกถ้อยคาของพวกเจ้า ทุกการกระทาของพวกเจ้า
ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเจ้า
ทุกความคิดของพวกเจ้าและทุกแนวคิดของพวกเจ้าได้เข้าสู่พระวจนะของพระเจ้า
กล่าวคือเพื่อให้ได้รับการสัมผัสบ่อยครั้งยิง่ ขึ้นโดยพระเจ้า
และให้พฒั นาหัวใจที่เปี่ ยมด้วยความรักสาหรับพระองค์ดว้ ยผลจากการนั้น
และให้พวกเจ้ายอมรับพระภาระแห่งน้ าพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
เพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่บนเส้นทางของการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และเพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
ทันทีที่เจ้าอยู่บนเส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้านี้แล้ว เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะอยู่บนครรลองที่ถูกต้อง ทันทีที่ความคิดและแนวคิดของเจ้า ตลอดจนเจตนาอันไม่ถกู ต้องของเจ้า
สามารถได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
และเจ้ามีความสามารถที่จะหันกลับจากการใส่ใจต่อเนื้อหนังมาสู่การใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้ว
และทันทีที่เจ้ามีความสามารถที่จะต้านทานสิ่งที่ทาให้ไขว้เขวแห่งเจตนาอันไม่ถูกต้องเมื่อมันเกิดขึ้น
และลงมือกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าแทน—
หากเจ้ามีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็ นการแปลงสภาพเช่นนั้นได้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้องของประสบการณ์ชีวิต
ทันทีที่การปฏิบตั ิดา้ นการอธิษฐานของเจ้าอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
เจ้าก็จะได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในคาอธิษฐานของเจ้า ทุกครั้งที่เจ้าอธิษฐาน
เจ้าจะได้รับการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กล่าวคือ ทุกครั้งที่เจ้าอธิษฐาน
เจ้าจะมีความสามารถที่จะสงบจิตใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้
ทุกครั้งที่เจ้ากินและดื่มบทตอนแห่งพระวจนะของพระเจ้า
หากเจ้ามีความสามารถที่จะจับความเข้าใจพระราชกิจที่พระองค์กาลังทรงปฏิบตั ิอยู่ในปัจจุบนั ได้
และสามารถเรี ยนรู ้วิธีอธิษฐานได้ สามารถเรี ยนรู ้วิธีที่จะร่ วมมือได้ และเรี ยนรู ้วิธีบรรลุการเข้าสู่ได้
เมื่อนั้นเท่านั้นการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าของเจ้าจึงจะสร้างผลลัพธ์ต่างๆ
เมื่อเจ้ามีความสามารถที่จะค้นพบเส้นทางแห่งการเข้าสู่และสามารถหยัง่ รู ้ถงึ พลังแห่งพระราชกิจของพระเจ้าใน

ปัจจุบนั ได้ รวมไปถึงการชี้นาแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยผ่านหนทางแห่งพระวจนะของพระเจ้า เจ้าก็จะได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องแล้ว
หากเจ้ายังไม่ได้จบั ความเข้าใจประเด็นสาคัญขณะที่กาลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
และภายหลังก็ยงั คงไร้ความสามารถที่จะค้นพบเส้นทางซึ่งควรจะปฏิบตั ิ
นี่ก็จะแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังคงไม่รู้วิธีกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม
และแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่คน้ พบวิธีการหรือหลักการสาหรับการทาเช่นนั้น
หากเจ้ายังไม่ได้จบั ความเข้าใจพระราชกิจที่พระเจ้ากาลังทรงปฏิบตั ิอยู่ในปัจจุบนั
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไร้ความสามารถที่จะยอมรับภารกิจต่างๆ ที่พระองค์จะวางพระทัยมอบหมายให้เจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาในปัจจุบนั คือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งเข้าสู่และเข้าใจในปัจจุบนั นี้อย่างแน่แท้
พวกเจ้าจับความเข้าใจสิ่งเหล่านี้หรื อไม่?
หากเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิผลแล้ว ชีวิตฝ่ ายวิญญาณของเจ้าจะกลายเป็ นปกติ
และ—ไม่ว่าเจ้าอาจจะเผชิญหน้ากับการทดสอบใด ไม่ว่าเจ้าอาจจะเผชิญกับรู ปการณ์แวดล้อมใด
ไม่ว่าเจ้าอาจจะสู้ทนความเจ็บป่ วยทางกายใด
ไม่ว่าเจ้าอาจจะได้รับประสบการณ์กบั ความบาดหมางใดจากพี่น้องชายหญิงหรื อความลาบากยากเย็นใดของครอ
บครัว—เจ้ามีความสามารถที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างปกติ อธิษฐานได้อย่างปกติ
และดาเนินชีวิตคริ สตจักรของเจ้าได้อย่างปกติ หากเจ้าสามารถสัมฤทธิ์การนี้ท้งั หมดได้
นี่จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้อง ผูค้ นบางคนเปราะบางเกินไปและขาดความเพียรพยายาม
เมื่อเผชิญกับอุปสรรคเล็กน้อย พวกเขาก็โอดครวญและกลายเป็ นลบ
การไล่ตามเสาะหาความจริ งต้องอาศัยความเพียรพยายามและความมุ่งมัน่
หากเจ้าได้ลม้ เหลวที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าในครั้งนี้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็ตอ้ งมีความสามารถที่จะเกลียดตัวเจ้าเองได้ และมุ่งมัน่ อย่างเงียบๆ
ลึกลงไปในใจว่าจะทาให้สาเร็จในคราวหน้า หากว่าในเวลานี้ เจ้าไม่ได้ใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ควรมุ่งมัน่ ที่จะกบฏต่อเนื้อหนังเมือ่ เผชิญหน้ากับอุปสรรคแบบเดียวกันในอนาคต
และมีความแน่วแน่ที่จะทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า นี่คือวิธีที่เจ้าจะกลายเป็ นควรค่าต่อการสรรเสริ ญ
ผูค้ นบางคนไม่แม้แต่จะรู ้ว่าความคิดหรื อแนวคิดของพวกเขาเองถูกต้องหรื อไม่ ผูค้ นเหล่านี้คือพวกโง่เขลา!
หากเจ้าปรารถนาที่จะสยบหัวใจของเจ้าและกบฏต่อเนื้อหนัง ก่อนอืน่ เจ้าต้องรู ้ว่าเจตนาของเจ้าถูกต้องหรื อไม่
เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถสยบหัวใจของเจ้าได้ หากเจ้าไม่รู้ว่าเจตนาของเจ้าถูกต้องหรื อไม่
เป็ นไปได้หรื อที่เจ้าจะสามารถสยบหัวใจของเจ้าและกบฏต่อเนื้อหนังได้? ต่อให้เจ้าทาการกบฏ
เจ้าก็จะทาเช่นนั้นในลักษณะที่สับสน เจ้าควรรู ้วิธีกบฏต่อเจตนาที่ถูกชักนาในทางที่ผิดของเจ้า

ความหมายของการกบฏต่อเนื้อหนังเป็ นเช่นนี้ ทันทีที่เจ้าตระหนักได้ว่าเจตนา ความคิด
และแนวคิดของเจ้าไม่ถูกต้อง เจ้าก็ควรที่จะพลิกครรลองกลับและเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว
จงแก้ปัญหานี้เสียก่อน และฝึ กฝนตัวเจ้าเองให้บรรลุการเข้าสู่ในเรื่ องนี้
เนื่องจากว่าเจ้ารู ้ดีที่สุดว่าเจ้ามีเจตนาอันถูกต้องหรื อไม่
ทันทีที่เจตนาอันไม่ถูกต้องของเจ้าได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าในตอนนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้บรรลุเป้าหมายของการสยบหัวใจของเจ้าแล้ว
สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับพวกเจ้าที่จะต้องทาในตอนนี้คือการได้รับความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าและพระราชกิจของพระอ
งค์ เจ้าต้องรู ้วิธีที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจกับมนุษยชาติดว้ ย
การกระทาเหล่านี้จะขาดเสียมิได้เพื่อการเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง
จะเป็ นการง่ายกว่าที่เจ้าจะทาเช่นนั้นทันทีที่เจ้าจับความเข้าใจจุดที่สาคัญยิ่งนี้ได้ เจ้าเชื่อในพระเจ้า
และเจ้ารู ้จกั พระเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อในพระเจ้าของเจ้านั้นจริงแท้ หากเจ้าได้รับประสบการณ์ต่อไป
แต่กระนั้น ยังคงไร้ความสามารถที่จะรู ้จกั พระเจ้าในบั้นปลาย เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็คือบุคคลผูห้ นึ่งที่ตา้ นทานพระเจ้าอย่างแน่นอน
พวกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผูเ้ ดียวเท่านั้นโดยที่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ของวันนี้ดว้ ยล้วนได้รับก
ารกล่าวโทษกันทั้งหมด พวกเขาทั้งหมดเป็ นเสมือนพวกฟาริสีแห่งยุคสุดท้าย
ด้วยว่าพวกเขาไม่ยอมรับพระเจ้าของวันนี้ กล่าวคือ พวกเขาทั้งหมดล้วนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าการนมัสการพระเยซูของพวกเขาอาจจะเป็ นการสละอุทิศตนอย่างไร ทั้งหมดก็จะไร้ประโยชน์
กล่าวคือ พระเจ้าจะไม่ทรงสรรเสริ ญพวกเขา
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่มีป้ายประกาศเอ่ยอ้างว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้า
แต่ถึงกระนั้นก็เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่มีความรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา ก็คือพวกคนหน้าซื่อใจคด!
ตัดตอนมาจาก “จงใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุถึงความเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การพยายามเพื่อให้ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้านั้น
คนเราต้องเข้าใจก่อนว่าการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์หมายถึงอะไร
รวมทั้งสภาพเงื่อนไขต่างๆ ที่คนเรานั้นต้องปฏิบตั ิตามเพื่อที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ทันทีที่คนเราจับความเข้าใจในเรื่ องเช่นนี้ได้ เช่นนั้นแล้วคนเราก็ตอ้ งค้นหาเส้นทางของการปฏิบตั ิ
การที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม คนเราต้องมีคุณสมบัติบางประการ
ผูค้ นหลายคนไม่มีคุณสมบัติสูงมากพอโดยกาเนิด ซึ่งในกรณีเช่นนี้
เจ้าต้องแลกมาด้วยบางอย่างและทางานอย่างหนักเป็ นส่วนตัว ยิง่ คุณสมบัติของเจ้าแย่มากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็ตอ้ งใช้ความพยายามส่วนตัวมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ายิง่ ใหญ่มากขึ้นเท่าใดและยิ่งเจ้านาพระวจนะของพระเจ้าไป
ปฏิบตั ิมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งสามารถเหยียบย่างบนเส้นทางของความเพียบพร้อมได้เร็วขึ้นเท่านั้น
เจ้าสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในด้านการอธิษฐานได้โดยผ่านทางคาอธิษฐาน
เจ้ายังสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ดว้ ยการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
ด้วยการจับความเข้าใจในเนื้อแท้ของพระวจนะ และด้วยการใช้ชีวิตจากความเป็ นจริ งของพระวจนะ
โดยการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าเป็ นประจาทุกวัน
เจ้าควรมารับรู ้ได้ว่าสิ่งใดขาดไปในตัวเจ้าเอง ยิ่งกว่านั้น
เจ้าควรตระหนักถึงข้อบกพร่ องร้ายแรงและจุดอ่อนของเจ้า และอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้า
โดยการทาเช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะค่อยๆ ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม เส้นทางของความเพียบพร้อมคือ
การอธิษฐาน การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า การจับความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระวจนะของพระเจ้า
การได้รับการเข้าสู่ประสบการณ์แห่งพระวจนะของพระเจ้า การได้มารับรู ้ว่าสิ่งใดขาดหายไปในตัวเจ้าเอง
การนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า การใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้า
และการละทิ้งเนื้อหนังผ่านความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้า
และการเข้าร่ วมการสามัคคีธรรมกับพี่น้องชายหญิงของเจ้าเป็ นนิจศีล
ซึ่งสามารถทาให้ประสบการณ์ของเจ้ามัง่ คัง่ ขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็ นชีวิตในชุมชนหรื อชีวิตส่วนตัวของเจ้า
และไม่ว่าจะเป็ นการชุมนุมใหญ่หรื อการชุมนุมเล็ก
พวกมันทั้งหมดล้วนสามารถช่วยให้เจ้าได้รับประสบการณ์และรับการฝึ กฝนเพือ่ ที่หัวใจของเจ้าจะสามารถสงบเ
ฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและหวนคืนมาหาพระองค์ได้
ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นส่วนของกระบวนการการทาให้มีความเพียบพร้อม
การรับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า ดังที่กล่าวมาข้างต้น

หมายถึงการมีความสามารถที่จะลิม้ รสพระวจนะเหล่านั้นได้จริ งๆ
และเปิ ดโอกาสให้ตวั เจ้าเองได้ใช้ชีวิตตามพระวจนะนั้น
เพื่อที่เจ้าจะได้รับความเชื่อและความรักที่มีต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ในลักษณะนี้ เจ้าจะค่อยๆ
กาจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเจ้าให้หมดไป
ทาให้ตวั เจ้าเองเป็ นอิสระจากแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และใช้ชีวิตตามสภาพเหมือนของบุคคลปกติ
ยิ่งความรักที่มีต่อพระเจ้าภายในตัวเจ้ามีมากมายยิง่ ขึ้นเท่าใด—กล่าวคือ
ตัวตนของเจ้าที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้ามากยิ่งขึ้น—
เจ้าก็ยิ่งจะถูกความเสื่อมทรามของซาตานครอบงาน้อยลงเท่านั้น เจ้าจะค่อยๆ
เหยียบย่างลงบนเส้นทางของการมีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้า
ด้วยเหตุน้ี หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วก็เป็ นสิ่งสาคัญเป็ นพิเศษที่จะใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าและรับประสบการณ์กบั พระวจนะของ
พระองค์
ตัดตอนมาจาก “จงใส่ใจต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุถึงความเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บัดนี้ พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับผูค้ นบางกลุ่ม
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบรรดาผูท้ ี่เพียรพยายามที่จะร่ วมมือกับพระองค์
ผูท้ ี่สามารถเชื่อฟังพระราชกิจของพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อว่าพระวจนะที่พระเจ้าตรัสเป็ นจริ ง
และผูท้ ี่สามารถนาข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าไปปฏิบตั ิได้
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่มีความเข้าใจแท้จริ งในหัวใจของพวกเขา
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
และพวกเขาย่อมจะมีความสามารถที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความเพียบพร้อมได้
พวกที่ไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้คือผูค้ นที่ปราศจากความเข้าใจชัดเจนในพระราชกิจของ
พระเจ้า ผูท้ ี่ไม่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า ผูท้ ี่ไม่ให้ความสนใจต่อพระวจนะของพระองค์
และผูท้ ี่ในหัวใจของพวกเขานั้นปราศจากความรักใดๆ ต่อพระเจ้า
พวกที่คลางแคลงใจเกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่มนั่ ใจเกี่ยวกับพระองค์เสมอ
ไม่เคยปฏิบตั ิต่อพระวจนะของพระองค์อย่างจริงจัง และหลอกลวงพระองค์อยู่เสมอ
คือผูค้ นที่ตา้ นทานพระเจ้าและเป็ นของซาตาน จึงไม่มีทางเลยที่จะทาให้ผคู้ นเยี่ยงนั้นมีความเพียบพร้อมได้
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะต้องเป็ นที่โปรดปรานโดยพระเจ้าก่อน
ด้วยว่าพระองค์ทรงทาให้บรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงโปรดปรานและผูซ้ ่งึ เป็ นทาให้พระองค์สมดังพระทัยมีความเพีย
บพร้อม หากเจ้าปรารถนาที่จะเป็ นผูซ้ ่งึ ทาให้พระเจ้าสมดังพระทัย
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะต้องมีหัวใจที่เชื่อฟังพระราชกิจของพระองค์
เจ้าจะต้องเพียรพยายามที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ ง
และเจ้าจะต้องยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
สิ่งที่เจ้าทาทั้งหมดได้ผ่านภายใต้การพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าหรื อไม่? ความตั้งใจของเจ้าถูกต้องหรื อไม่?
หากความตั้งใจของเจ้าถูกต้อง เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะทรงกล่าวชมเชยเจ้า หากความตั้งใจของเจ้าไม่ถูกต้อง
นี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่หัวใจของเจ้ารักไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นเนื้อหนังและซาตาน ด้วยเหตุน้ีเอง
เจ้าต้องใช้คาอธิษฐานเป็ นหนทางที่จะยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง เมื่อเจ้าอธิษฐาน
แม้ว่าเราไม่ได้กาลังยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าด้วยตัวเอง พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงสถิตอยู่กบั เจ้า
และทั้งตัวเราเองกับพระวิญญาณของพระเจ้านัน่ เองคือผูท้ ี่เจ้าก็กาลังอธิษฐานถึง
เหตุใดเจ้าจึงเชื่อในเนื้อหนังนี้เล่า? เจ้าเชื่อเพราะพระองค์มพี ระวิญญาณของพระเจ้า
เจ้ายังคงจะเชื่อในบุคคลผูน้ ้หี รื อไม่หากพระองค์ปราศจากพระวิญญาณของพระเจ้า? เมื่อเจ้าเชื่อในบุคคลผูน้ ้ี

เจ้าก็เชื่อในพระวิญญาณของพระเจ้า เมื่อเจ้ายาเกรงบุคคลผูน้ ้ี เจ้าก็ยาเกรงพระวิญญาณของพระเจ้า
ความเชื่อในพระวิญญาณของพระเจ้าคือความเชื่อในบุคคลผูน้ ้ี
และความเชื่อในบุคคลผูน้ ้ีก็คือความเชื่อในพระวิญญาณของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เมื่อเจ้าอธิษฐาน
เจ้ารู ้สึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กบั เจ้า และพระเจ้าทรงสถิตอยู่เบื้องหน้าเจ้า
ด้วยเหตุน้ีเองเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระวิญญาณของพระองค์
ในวันนี้ผคู้ นส่วนมากกลัวมากเกินไปที่จะนาการกระทาของพวกเขามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ขณะที่เจ้าอาจหลอกลวงเนื้อหนังของพระองค์ ทว่าเจ้าไม่สามารถหลอกลวงพระวิญญาณของพระองค์ได้
สิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถทนทานการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าได้ก็ขดั แย้งกับความจริ ง และควรถูกโยนทิ้งไป
มิเช่นนั้นแล้วจะถือเป็ นการกระทาบาปต่อพระเจ้า ดังนั้น
เจ้าต้องวางหัวใจของเจ้าไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา เมื่อเจ้าอธิษฐาน
เมื่อเจ้ากล่าวและสามัคคีธรรมกับพี่น้องชายหญิงของเจ้า และเมื่อเจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า และเริ่ มทาธุรกิจของเจ้า
เมื่อเจ้าทาให้หน้าที่ของเจ้าลุล่วง พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กบั เจ้า
และตราบใดที่ความตั้งใจของเจ้าถูกต้องและเป็ นไปเพื่อพระราชกิจแห่งพระนิเวศของพระเจ้า
พระองค์จะทรงยอมรับทุกสิ่งที่เจ้าทา เจ้าควรอุทิศตัวเจ้าเองเพื่อทาให้หน้าที่ของเจ้าลุล่วงด้วยความจริ งใจ
เมื่อเจ้าอธิษฐาน หากเจ้ามีความรักต่อพระเจ้าในหัวใจของเจ้าและแสวงหาการเอาใจใส่
การคุม้ ครองปกป้องและการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้า หากสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือความตั้งใจของเจ้า
คาอธิษฐานของเจ้าก็จะมีผล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเจ้าอธิษฐานในที่ประชุม
หากเจ้าเปิ ดหัวใจของเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้าและบอกพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้าโดยปราศจากการก
ล่าวเรื่ องเท็จ เช่นนั้นแล้ว คาอธิษฐานของเจ้าก็จะมีผลอย่างแน่นอน
หากเจ้ารักพระเจ้าอย่างจริงจังจริงใจในหัวใจของเจ้า เช่นนั้นแล้วก็จงกล่าวคาสาบานต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า
ผูท้ รงสถิตในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกและท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง ข้าพระองค์ขอปฏิญาณต่อพระองค์ว่า
ขอให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงตรวจดูทุกสิ่งที่ขา้ พระองค์ทาและทรงคุม้ ครองปกป้องและทรงเอาใจใส่ขา้ พ
ระองค์ตลอดเวลาด้วย
และทรงทาให้เป็ นไปได้สาหรับทุกสิ่งที่ขา้ พระองค์ทาเพื่อยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์
หากแม้นหัวใจของข้าพระองค์เคยหยุดรักพระองค์ หรื อหากว่ามันเคยทรยศต่อพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
ก็ขอทรงตีสอนและทรงสาปแช่งข้าพระองค์อย่างรุ นแรงเถิด
ขอทรงอย่าให้อภัยข้าพระองค์ไม่ว่าจะในโลกนี้หรื อในโลกหน้าก็ตาม!”
เจ้ากล้าที่จะกล่าวคาสาบานเช่นนี้หรื อไม่? หากเจ้าไม่กล้า นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าขลาดกลัว
และเจ้ายังคงรักตัวเจ้าเองอยู่ เจ้ามีความแน่วแน่น้ีหรื อไม่? หากนี่คือความแน่วแน่ของเจ้าอย่างแท้จริ ง

เจ้าก็ควรทาการสาบานนี้ หากเจ้ามีความแน่วแน่ที่จะทาการสาบานเช่นนี้ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าก็จะทรงทาให้ความแน่วแน่ของเจ้าลุล่วง เมือ่ เจ้าปฏิญาณคาสาบานต่อพระเจ้า พระองค์ทรงฟัง
พระเจ้าทรงกาหนดว่าเจ้าเต็มไปด้วยบาปหรื อว่าชอบธรรมด้วยการวัดจากคาอธิษฐานของเจ้าและการปฏิบตั ิของเ
จ้า บัดนี้คือกระบวนการของการทาให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อม
และหากเจ้ามีความเชื่ออย่างแท้จริ งในการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะนาสิ่งต่างๆ
ทั้งหมดที่เจ้าทามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์
หากเจ้าทาบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นกบฏโดยฝ่ าฝื น หรื อหากเจ้าทรยศต่อพระเจ้า
เมื่อนั้นพระองค์ก็จะทรงนาคาสาบานของเจ้ามาทาให้สาเร็จผล และด้วยเหตุน้ี
ไม่สาคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นความพินาศหรื อการตีสอน นี่คอื การกระทาของตัวเจ้าเอง
เจ้าได้กล่าวคาสาบานไว้ ดังนั้นเจ้าจึงควรที่จะปฏิบตั ิตามนั้น หากเจ้ากล่าวคาสาบาน แต่ไม่ปฏิบตั ิตามนั้น
เจ้าก็จะทนทุกข์กบั ความพินาศ เนื่องจากว่าคาสาบานนั้นเป็ นของเจ้า
พระเจ้าจะทรงนาคาสาบานของเจ้ามาทาให้สาเร็จผล บางคนกลัวหลังจากที่พวกเขาอธิษฐาน และคร่ าครวญว่า
“ทุกสิ่งจบสิ้นแล้ว! โอกาสในการกระทาชัว่ ของฉันหมดลงแล้ว โอกาสที่ฉันจะได้ทาสิ่งชัว่ ร้ายหมดลงแล้ว
โอกาสที่ฉันจะได้หลงระเริ งอยู่กบั ความอยากทางโลกย์หมดลงแล้ว!”
ผูค้ นเหล่านี้ยงั คงรักเรื่ องทางโลกย์และบาป และพวกเขาจะต้องทนทุกข์กบั ความพินาศอย่างแน่น อน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงทาให้บรรดาผูซ้ ่ึงเป็ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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การเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้าหมายความว่า ทุกสิ่งที่เจ้าทาต้องถูกนามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
และถูกทาให้มาอยู่ภายใต้การพินิจพิเคราะห์ของพระองค์
หากสิ่งที่เจ้าทาสามารถถูกนามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณของพระเจ้าได้
แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักตร์เนื้อหนังของพระเจ้า
นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่ได้มาอยู่ภายใต้การพินิจพิเคราะห์โดยพระวิญญาณของพระองค์
ผูใ้ ดเล่าคือพระวิญญาณของพระเจ้า? ผูใ้ ดเล่าคือบุคคลผูท้ ี่พระเจ้าทรงเป็ นพยานให้?
ทั้งสองพระองค์น้ นั ไม่ได้ทรงเป็ นองค์หนึ่งและองค์เดียวกันหรอกหรื อ?
คนส่วนมากมองเห็นว่าสองพระองค์ทรงเป็ นสองสิ่งที่แยกกัน
โดยเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณของพระเจ้า
และบุคคลที่พระเจ้าทรงเป็ นพยานให้น้ นั เป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง แต่เจ้าไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกหรื อ?
บุคคลผูน้ ้ีดาเนินงานในนามของผูใ้ ดกันเล่า?
พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์จะไม่มีความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ
พระวิญญาณของพระเจ้าและเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระองค์คือหนึ่งเดียวกัน
เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นเป็ นมนุษย์ หากบุคคลผูน้ ้ไี ม่มีเมตตาต่อเจ้า
พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงมีเมตตาหรื อไม่? เจ้าไม่สับสนมิใช่หรื อ?
ในวันนี้ทุกคนที่ไม่สามารถยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าได้ก็ไม่สามารถได้รับการเห็นชอบของพระอง
ค์ได้ และพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์กไ็ ม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
จงมองดูทุกสิ่งที่เจ้าทา และดูสิว่าสามารถนามันมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้หรือไม่
หากเจ้าไม่สามารถนาทุกสิ่งที่เจ้าทามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าคือคนทาชัว่
คนทาชัว่ สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้หรื อ? ทุกสิ่งที่เจ้าทา ทุกการกระทา ทุกเจตนา
และทุกปฏิกิริยาควรได้รับการนามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า แม้กระทัง่ ชีวิตฝ่ ายวิญญาณประจาวันของเจ้า—
คาอธิษฐาน ความใกล้ชิดต่อพระเจ้าของเจ้า วิธีการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าของเจ้า
การสามัคคีธรรมกับพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า และชีวิตของเจ้าภายในคริ สตจักร
และการปรนนิบตั ิของเจ้าในการร่ วมงานกัน—
สามารถนามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์ได้
การปฏิบตั ิเช่นนี้นี่เองที่จะช่วยเจ้าให้สัมฤทธิ์ผลการเจริ ญเติบโตในชีวิต
กระบวนการการยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าเป็ นกระบวนการของการชาระให้บริสุทธิ์
ยิ่งเจ้าสามารถยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าได้มากเท่าใด

เจ้าก็ยิ่งได้รับการชาระให้บริสุทธิ์มากขึ้นและสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เพื่อที่เจ้าจะได้ไม่ถูกชักนาให้ไปสู่การกระทาชัว่ และหัวใจของเจ้าจะมีชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์
ยิ่งเจ้ายอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์มากเท่าใด
การถูกดูหมิ่นเหยียดหยามของซาตานก็ใหญ่หลวงยิง่ ขึ้นเท่านั้น
และความสามารถของเจ้าในการละทิง้ เนื้อหนังก็ยงิ่ มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น
การยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าคือเส้นทางของการปฏิบตั ิที่ผคู้ นควรติดตาม
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะทาสิ่งใดก็ตาม แม้กระทัง่ เมื่อพูดคุยกับพี่น้องชายหญิงของเจ้า
เจ้าสามารถนาการกระทาของเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและแสวงหาการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์และ
มุ่งหมายที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์เองได้ นี่จะทาให้สิ่งที่เจ้าปฏิบตั ิถูกต้องมากขึ้นอย่างมาก
หากเพียงเจ้านาทุกสิ่งที่เจ้าทามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าก็จะสามารถเป็ นใครบางคนผูใ้ ช้ชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงทาให้บรรดาผูซ้ ่ึงเป็ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกที่ปราศจากความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าจะไม่มีวนั ที่จะสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้โดยบริบูรณ์เลย
ผูค้ นเยี่ยงนี้คือบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง พวกเขาทะเยอทะยานมากเกินไป
และมีการกบฏอยู่ในตัวพวกเขามากเกินไป
ด้วยเหตุน้ีเองพวกเขาทาให้ตวั พวกเขาเองมีระยะห่างจากพระเจ้าและไม่เต็มใจที่จะยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของ
พระองค์ ผูค้ นเยี่ยงนี้ไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้อย่างง่ายดาย
บางคนเลือกวิธีที่พวกเขาจะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าและวิธีที่พวกเขาจะยอมรับพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขายอมรับพระวจนะของพระเจ้าบางส่วนซึ่งสอดคล้องกับมโนคติอนั หลงผิดของพวกเขา
ขณะที่ปฏิเสธส่วนเหล่านั้นที่ไม่สอดคล้อง นี่มิใช่การกบฏและการต่อต้านพระเจ้าที่โจ่งแจ้งมากที่สุดหรอกหรื อ?
หากใครบางคนเชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี โดยปราศจากการได้รับความเข้าใจในพระองค์แม้เพียงน้อยนิด
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็คือผูป้ ราศจากความเชื่อคนหนึ่ง
บรรดาผูท้ ี่เต็มใจยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าคือผูท้ ี่ไล่ตามเสาะหาความเข้าใจในพระองค์
ผูท้ ี่เต็มใจยอมรับพระวจนะของพระองค์ พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการสืบทอดและพระพรของพระเจ้า
และพวกเขาก็คือผูท้ ี่ได้รับพระพรมากที่สุด พระเจ้าทรงสาปแช่งพวกที่ไม่มีที่ให้พระองค์ในหัวใจของพวกเขา
และพระองค์ทรงตีสอนและทรงละทิ้งผูค้ นเช่นนั้น หากเจ้าไม่รักพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็จะทรงละทิ้งเจ้า
และหากเจ้าไม่รับฟังสิ่งที่เราพูด เช่นนั้นแล้ว เราสัญญาว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงละทิ้งเจ้า
จงทดสอบดูหากเจ้าไม่เชื่อ! วันนี้เราอธิบายให้ชดั เจนต่อเจ้าถึงเส้นทางของการปฏิบตั ิ
แต่การที่เจ้าจะนาไปปฏิบตั ิหรื อไม่น้ นั ก็ข้ นึ อยู่กบั เจ้า หากเจ้าไม่เชื่อ หากเจ้าไม่นาไปปฏิบตั ิ
เจ้าจะได้เห็นด้วยตัวเจ้าเองว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้าหรื อไม่!
หากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาความเข้าใจในพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะไม่ทรงพระราชกิจในตัวเจ้า
พระเจ้าทรงพระราชกิจในบรรดาผูท้ ี่ไล่ตามเสาะหาและหวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระองค์
ยิ่งเจ้าหวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าใด
พระวิญญาณของพระองค์จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้ามากเท่านั้น
ยิ่งบุคคลผูห้ นึ่งหวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าใด
โอกาสที่เขาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าก็จะยิง่ ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น
พระเจ้าทรงทาให้บรรดาผูท้ ี่รักพระองค์อย่างแท้จริ งมีความเพียบพร้อม
และพระองค์ทรงทาให้บรรดาผูท้ ี่หัวใจของพวกเขามีสันติสุขเฉพาะพระพักตร์พระองค์มีความเพียบพร้อม
การหวงแหนความล้าค่าของพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า การหวงแหนความล้าค่าของความรู ้แจ้งของพระเจ้า
การหวงแหนความล้าค่าของการทรงสถิตของพระเจ้า

การหวงแหนความล้าค่าของการดูแลเอาใจใส่และการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้า
การหวงแหนความล้าค่าของวิธีที่พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นความเป็ นจริ งของเจ้าและจัดเตรี ยมให้กบั ชีวิตข
องเจ้า—ทั้งหมดนี้ลว้ นสอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าอย่างเหมาะสมที่สุด
หากเจ้าหวงแหนความล้าค่าของพระราชกิจของพระเจ้า กล่าวคือ
หากเจ้าหวงแหนความล้าค่าของพระราชกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงทากับเจ้า เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็จะทรงมอบพระพรแก่เจ้า และทรงทาให้ทุกสิ่งที่เป็ นของเจ้าเพิ่มทวีคูณ
หากเจ้าไม่หวงแหนความล้าค่าของพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงพระราชกิจในตัวเจ้า
แต่พระองค์จะให้พระคุณแก่เจ้าเพียงเล็กน้อยสาหรับความเชื่อของเจ้า
หรื ออวยพระพรแก่เจ้าด้วยความมัง่ คัง่ ที่ไม่เพียงพอและมอบความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอแก่ครอบครัวของเจ้า
เจ้าควรเพียรพยายามที่จะทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นความเป็ นจริ งของเจ้า
และมีความสามารถที่จะทาให้พระองค์พึงพอพระทัยและเป็ นที่สมดังพระทัยของพระองค์
เจ้าไม่ควรแค่เพียรพยายามที่จะชื่นชมพระคุณของพระองค์เท่านั้น
ไม่มีสิ่งใดสาคัญสาหรับบรรดาผูเ้ ชื่อมากไปกว่าการได้รับพระราชกิจของพระเจ้า
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม และการได้กลายเป็ นบรรดาผูท้ ี่ทาตามน้ าพระทัยพระเจ้า
นี่คือเป้าหมายที่เจ้าควรไล่ตามเสาะหา
ทุกสิ่งที่มนุษย์ไล่ตามเสาะหาในยุคพระคุณนั้นบัดนี้ลา้ สมัยแล้ว
เพราะในปัจจุบนั มีมาตรฐานการไล่ตามเสาะหาที่สูงกว่า
สิ่งที่ถูกไล่ตามเสาะหานั้นสูงส่งกว่าและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่า
สิ่งที่ถูกไล่ตามเสาะหาสามารถทาให้สิ่งที่มนุษย์พึงประสงค์อยู่ภายในได้รับความพึงพอใจดีกว่า
หลายยุคหลายสมัยในอดีต พระเจ้าไม่ได้ทรงพระราชกิจกับผูค้ นดังที่พระองค์ทรงทาในวันนี้
พระองค์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขามากเท่ากับที่พระองค์ตรัสในวันนี้
และข้อพึงประสงค์ของพระองค์ตอ่ พวกเขาก็มิได้สูงส่งเท่ากับข้อพึงประสงค์ของพระองค์ในวันนี้ดว้ ย
ที่พระเจ้าตรัสสิ่งเหล่านี้กบั พวกเจ้าในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าเจตนารมณ์สูงสุดของพระเจ้ามุ่งเน้นมาที่เจ้า
มาที่กลุ่มผูค้ นกลุ่มนี้ หากเจ้าปรารถนาอย่างแท้จริ งที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว ก็จงไล่ตามเสาะหาสิ่งนั้นเสมือนว่าเป็ นเป้าหมายสาคัญของเจ้า ไม่สาคัญว่าเจ้าจะกาลังวิ่งวุ่นไปมา
กาลังสละตัวเจ้าเอง กาลังรับใช้หน้าที่หรื อไม่ หรื อว่าเจ้าได้รับพระบัญชาของพระเจ้าแล้วหรื อไม่ก็ตาม
จุดมุ่งหมายคือการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและการทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า
คือการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเหล่านี้อยู่เสมอ
หากใครบางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ไล่ตามเสาะหาการมีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรื อการเข้าสู่ชีวิต

แต่เพียงแค่ไล่ตามเสาะหาสันติสุขและความชื่นบานยินดีทางเนื้อหนังเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็เป็ นมนุษย์ที่ตาบอดที่สุด พวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความเป็ นจริงของชีวิต
แต่ทว่าไล่ตามเสาะหาเฉพาะชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงและความปลอดภัยในโลกนี้เท่านั้น
คือผูท้ ี่ตาบอดที่สุดในบรรดามนุษย์ ดังนั้น ทุกสิ่งที่เจ้าทา
ควรกระทาไปเพื่อจุดประสงค์ในการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาในตัวผูค้ นนั้นเป็ นไปเพื่อจัดเตรียมให้แก่พวกเขาตามข้อพึงประสงค์ที่แตกต่างกันไป
ของพวกเขา ยิง่ ชีวิตของบุคคลหนึ่งใหญ่โตมากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยงิ่ พึงประสงค์มากขึ้น
และพวกเขาก็ยิ่งไล่ตามเสาะหามากขึ้นเท่านั้น หากเจ้ายังไม่มีการไล่ตามเสาะหาในระยะนี้
นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ทรงละทิ้งเจ้าแล้ว
ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาชีวิตจะไม่มีวนั ถูกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ละทิ้ง ผูค้ นเช่นนั้นไล่ตามเสาะหาอยู่เสมอ
และมีความโหยหาในหัวใจของพวกเขาอยู่เสมอ ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีวนั พอใจกับสิ่งต่างๆ ดังทีพ่ วกเขาเป็ นอยู่ ณ
ปัจจุบนั แต่ละระยะของพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ นั มุง่ หมายที่จะสัมฤทธิ์ผลในตัวเจ้า
แต่หากเจ้าเริ่ มอิม่ อกอิม่ ใจ หากเจ้าไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป
หากเจ้าไม่ยอมรับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์อีกต่อไป เช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็จะทรงละทิ้งเจ้าไป
ผูค้ นจาเป็ นต้องมีการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าทุกวัน
พวกเขาจาเป็ นต้องมีการจัดเตรี ยมอันอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้าทุกวัน
ผูค้ นสามารถรับมือโดยไม่มีการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าทุกวันได้หรื อไม่?
หากใครบางคนรูส้ ึกราวกับว่าพวกเขาไม่สามารถกินหรือดื่มพระวจนะของพระเจ้าได้พอเพียงอยู่ตลอดเวลา
หากพวกเขาแสวงหาและหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงพระราชกิจในตัวพวกเขาอยู่เสมอ ยิ่งใครบางคนโหยหามากขึ้นเท่าใด
สิ่งที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจะยิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในการสามัคคีธรรมของพวกเขามากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งใครบางคนแสวงหาความจริ งอย่างจริงจังมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งสัมฤทธิ์ผลเป็ นการเติบโตในชีวิตของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น
โดยทาให้พวกเขามัง่ คัง่ ในประสบการณ์และเป็ นผูอ้ าศัยทีร่ ่ ารวยในพระนิเวศของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงทาให้บรรดาผูซ้ ่ึงเป็ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 548
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงมีเส้นทางที่จะทรงดาเนินในแต่ละบุคคล
และทรงให้โอกาสแต่ละบุคคลที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เจ้าถูกทาให้รู้ความเสื่อมทรามของเจ้าเองโดยผ่านทางความเป็ นด้านลบของเจ้า
และแล้วโดยการโยนความเป็ นด้านลบทิ้งไป เจ้าก็จะพบเส้นทางสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เหล่านี้คือหนทางทั้งหมดซึ่งในนั้นเจ้าได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม นอกจากนี้
โดยผ่านทางการทรงนาและความกระจ่างที่ต่อเนื่องของบางสิ่งด้านที่เป็ นบวกในตัวเจ้า
เจ้าจะลุล่วงในหน้าที่การงานของเจ้า
เติบโตขึ้นในความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกและได้รับวิจารณญาณโดยเป็ นไปในเชิงรุ ก เมื่อสภาพเงื่อนไขของเจ้าดี
เจ้าก็เต็มใจเป็ นพิเศษที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้า และเต็มใจเป็ นพิเศษที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้า
และสามารถเกี่ยวโยงคาเทศนาที่เจ้าได้ยินเข้ากับสภาวะของเจ้าเอง ณ เวลาเช่นนั้น
พระเจ้าทรงให้ความรู ้แจ้งและทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้าอยูภ่ ายใน
ทาให้เจ้าตระหนักถึงบางสิ่งในแง่มมุ ด้านบวก นี่คือวิธีที่เจ้าได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในด้านบวก
ในสภาวะด้านลบ เจ้าอ่อนแอและนิ่งเฉย เจ้ารู ้สึกว่าเจ้าไม่มีพระเจ้าในหัวใจของเจ้า ถึงกระนั้น
พระเจ้าก็ยงั ทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้า ช่วยเจ้าค้นหาเส้นทางสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ที่ออกมาจากการนี้คือการบรรลุความเพียบพร้อมในแง่มุมด้านลบ
พระเจ้าทรงสามารถทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมได้ท้งั ในแง่มุมด้านบวกและด้านลบ
มันขึ้นอยูก่ บั ว่าเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์ได้หรื อไม่
และขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าไล่ตามเสาะหาการที่พระเจ้าทรงทาให้มีความเพียบพร้อมหรื อไม่
หากเจ้าแสวงหาอย่างแท้จริงต่อการถูกพระเจ้าทรงทาให้มีความเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วด้านลบก็ไม่สามารถทาให้เจ้าทุกข์ทนจากการสูญเสียได้
แต่สามารถนาพาสิ่งทั้งหลายที่เป็ นจริงมากกว่ามาให้เจ้า
และสามารถทาให้เจ้ามีความสามารถมากขึ้นที่จะรู ้จกั สิ่งซึ่งกาลังขาดพร่ องภายในตัวเจ้า
มีความสามารถมากขึ้นที่จะจับความเข้าใจสภาวะที่เป็ นจริ งของเจ้า และมองเห็นว่ามนุษย์ไม่มีสิ่งใดเลย
และไม่เป็ นสิ่งใดเลย หากเจ้าไม่ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบ เจ้าก็ย่อมไม่รู้
และจะรู ้สึกอยู่เสมอว่าเจ้าอยู่เหนือผูอ้ ื่นและดีกว่าผูอ้ นื่ ทุกคน โดยผ่านทางทั้งหมดนี้
เจ้าจะมองเห็นว่าทั้งหมดที่ได้มาก่อนหน้านี้ได้ถูกทาโดยพระเจ้าและได้รับการปกป้องโดยพระเจ้า
การเข้าสู่การทดสอบทิ้งให้เจ้าปราศจากความรักหรื อความเชื่อ
เจ้าขาดพร่ องการอธิษฐานและไร้ความสามารถที่จะขับร้องบทเพลงสรรเสริ ญ

และเจ้าก็มารู ้จกั ตัวเจ้าเองในท่ามกลางการนี้โดยที่ไม่ตระหนักถึงมันเลย
พระเจ้าทรงมีหลายวิถีทางในการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
พระองค์ทรงนาสภาพแวดล้อมทุกลักษณะมาใช้ในการจัดการกับอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของมนุษย์
และทรงใช้สิ่งต่างๆ นานาในการตีแผ่มนุษย์ ในแง่หนึ่ง พระองค์ทรงจัดการกับมนุษย์ ในอีกแง่หนึ่ง
พระองค์ทรงตีแผ่มนุษย์ และในอีกแง่หนึ่ง พระองค์ทรงเปิ ดเผยมนุษย์ โดยทรงขุดคุย้ และเปิ ดเผย “ความล้าลึก”
ในส่วนลึกของหัวใจของมนุษย์
และทรงแสดงให้มนุษย์เห็นธรรมชาติของเขาโดยการเปิ ดเผยสภาวะมากมายของเขาออกมา
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางวิธีการมากมาย—โดยผ่านทางการเปิ ดเผย
โดยผ่านทางการจัดการกับมนุษย์ โดยผ่านทางกระบวนการการถลุงของมนุษย์ และการตีสอน—
เพื่อที่มนุษย์อาจรู ้ว่าพระเจ้านั้นทรงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริง
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูม้ ุ่งเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้นที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้” ใน
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สิ่งที่พวกเจ้าแสวงหาในตอนนี้คืออะไรเล่า? การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า การรู ้จกั พระเจ้า
การได้มาซึ่งพระเจ้า—หรื อบางทีเจ้าอาจพยายามที่จะวางท่าตัวเจ้าเองในลักษณะของเปโตรแห่งยุค 90
หรื อมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อของโยบ
หรื อบางทีเจ้าอาจพยายามได้รับการเรี ยกขานว่าชอบธรรมโดยพระเจ้าและไปถึงเบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้
า หรื อเพื่อให้สามารถสาแดงพระเจ้าบนแผ่นดินโลกได้ และเป็ นพยานที่ทรงพลังและดังกึกก้องเพื่อพระเจ้า
โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหา โดยรวมแล้ว
เจ้าแสวงหาเพื่อประโยชน์ของการได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าเจ้าพยายามเป็ นบุคคลที่ชอบธรรมหรื อไม่ ว่าเจ้าแสวงหาลักษณะของเปโตร หรือความเชื่อของโยบ
หรื อการถูกทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรื อไม่ ทั้งหมดก็คือพระราชกิจที่พระเจ้าทรงทากับมนุษย์
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่เจ้าแสวงหา
ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า
เพื่อทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้า ไม่ว่าเจ้าแสวงหาสิ่งใดก็ตาม
ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของการค้นพบความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า
เพื่อประโยชน์ของการสารวจค้นจนพบเส้นทางสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิในประสบการณ์ที่เป็ นจริงโดยมีจุดมุง่ หมายที่
จะสามารถโยนอุปนิสัยซึ่งเป็ นกบฏของตัวเจ้าเองทิ้งไป แล้วสัมฤทธิ์ สภาวะที่ปกติภายในตัวเจ้าเอง
สามารถคล้อยตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์ กลายเป็ นบุคคลที่ถูกต้อง
และมีสิ่งจูงใจที่ถูกต้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา เหตุผลที่เจ้ากาลังได้รับประสบการณ์กบั สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดคือ
เพื่อที่จะบรรลุการรู ้จกั พระเจ้าและการสัมฤทธิ์ การเติบโตของชีวิต
แม้ว่าสิ่งที่เจ้าได้รับประสบการณ์คือพระวจนะของพระเจ้าและเหตุการณ์ท้งั หลายตามที่จริง ตลอดจนผูค้ น
เรื่ องราว และสิ่งทั้งหลายที่รายล้อมเจ้าอยู่ ในท้ายที่สุดแล้ว
เจ้าย่อมสามารถรู ้จกั พระเจ้าและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เพื่อพยายามเดินไปตามเส้นทางของบุคคลชอบธรรมหรือพยายามนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิ กล่าวคือ
เหล่านี้คือลู่วงิ่ ในขณะที่การรู ้จกั พระเจ้าและการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าคือบั้นปลาย
บัดนี้ไม่ว่าเจ้าแสวงหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า หรื อพยายามเป็ นพยานเพื่อพระเจ้า
ในท้ายที่สุดแล้ว ทั้งหมดก็เป็ นไปเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้า
เป็ นไปเพื่อที่พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาในตัวเจ้าอาจไม่สูญเปล่า เพื่อที่ในที่สุด
เจ้ามารู ้จกั ความเป็ นจริ งของพระเจ้า รู ้จกั ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และที่มากกว่านั้น

รู ้จกั ความถ่อมพระทัยและความซ่อนเร้นของพระเจ้า
และรู ้จกั พระราชกิจจานวนมหาศาลที่พระเจ้าทรงทาในตัวเจ้า
พระเจ้าได้ถ่อมพระทัยพระองค์เองจนถึงระดับที่พระองค์ทรงพระราชกิจอยู่ในผูค้ นทีโ่ สมมและเสื่อมทรามเหล่า
นี้ และทรงทาให้ผูค้ นกลุ่มนี้มีความเพียบพร้อม
พระเจ้าไม่เพียงแค่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ดารงชีวิตและกินอยู่ท่ามกลางผูค้ น เพื่อเป็ นผูเ้ ลี้ยงให้กบั ผูค้ น
และเพื่อจัดเตรี ยมสิ่งที่ผคู้ นจาเป็ นต้องมี
ที่สาคัญกว่านั้นคือพระองค์ทรงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์แห่งความรอดและการพิชิตชัยของพระองค์กบั ผูค้ นที่เสื่อ
มทรามจนมิอาจทนได้เหล่านี้
พระองค์ได้ทรงมาที่หัวใจของพญานาคใหญ่สีแดงเพื่อช่วยผูค้ นที่เสื่อมทรามที่สุดเหล่านี้ให้รอด
เพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอาจถูกเปลีย่ นแปลงและทาให้ใหม่ได้
ความยากลาบากมหึมาที่พระเจ้าทรงสู้ทนไม่ใช่เพียงแค่ความยากลาบากที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงสู้ทนเท่
านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันคือการที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทนทุกข์กบั การดูหมิ่นเหยียดหยามอันสุดขั้ว—
พระองค์ถ่อมพระทัยและทรงซ่อนเร้นพระองค์เองมากเสียจนพระองค์ทรงกลายเป็ นบุคคลธรรมดาสามัญผูห้ นึ่ง
พระเจ้าได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์และได้ทรงรู ปทรงของเนื้อหนังเพื่อให้ผคู้ นมองเห็นว่าพระองค์ทรงมีชีวิตมนุษย์ที่เป็
นปกติและมีความต้องการที่จาเป็ นทั้งหลายของมนุษย์ปกติ
นี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้าถ่อมพระทัยพระองค์เองลงในขอบข่ายที่ใหญ่ยิ่ง
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงได้รับการทาให้เป็ นจริงในเนื้อหนัง
พระวิญญาณของพระองค์ทรงสูงส่งและยิง่ ใหญ่ยงิ่ นัก แต่ทว่าพระองค์กลับยังทรงรู ปทรงของมนุษย์ทวั่ ไป
มนุษย์ที่ละเลยมองข้ามได้คนหนึ่ง เพื่อที่จะทรงพระราชกิจของพระวิญญาณของพระองค์ ขีดความสามารถ
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึก สานึกรับรู ้ สภาวะความเป็ นมนุษย์
และชีวิตของพวกเจ้าแต่ละคนแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าไม่ควรค่าจริงๆ
ที่จะยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในประเภทนี้ พวกเจ้าไม่ควรค่าจริงๆ
ที่จะปล่อยให้พระเจ้าสู้ทนความยากลาบากเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหลือเกิน
พระองค์ทรงสูงสุดเหลือเกิน และผูค้ นก็ต่าต้อยเหลือเกิน ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยงั คงทรงพระราชกิจกับพวกเขา
พระองค์ไม่เพียงแค่ได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์เพือ่ ทรงจัดเตรียมให้ผูค้ น เพือ่ ตรัสกับผูค้ น
แต่พระองค์ยงั ถึงกับทรงใช้ชีวิตร่ วมกับผูค้ น พระเจ้าถ่อมพระทัยเหลือเกิน ทรงควรค่าที่จะรักเหลือเกิน
หากทันทีที่ความรักของพระเจ้าถูกพาดพิงถึง ทันทีที่พระคุณของพระเจ้าถูกพาดพิงถึง
เจ้าก็หลัง่ น้ าตาพลางเปล่งถ้อยคาสรรเสริ ญอันยิง่ ใหญ่ หากเจ้ามาถึงสภาวะนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็มีความรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูม้ ุ่งเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้นที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้” ใน
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มีความเบี่ยงเบนในการแสวงหาของผูค้ นในทุกวันนี้
พวกเขาเพียงแค่พยายามรักพระเจ้าและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย แต่พวกเขาไม่มีความรูอ้ นั ใดเกี่ยวกับพระเจ้า
และได้ละเลยความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ภายในพวกเขา
พวกเขาไม่มีรากฐานแห่งความรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้า ในหนทางนี้
พวกเขาสูญเสียความร่ าเริ งหรรษาไปขณะที่ประสบการณ์ของพวกเขาก้าวหน้าไป
พวกที่พยายามมีความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้าทั้งหมดทั้งที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ดีในอดีต
และได้มีแนวโน้มไปสู่ความเป็ นลบและความอ่อนแอ และได้หลัง่ น้ าตาบ่อยครั้ง
ล้วนได้ตกลงสู่ความหมดกาลังใจและสูญสิ้นความหวัง—มาบัดนี้ ขณะที่พวกเขาได้รับประสบการณ์มากขึ้น
สภาวะของพวกเขาก็ดีข้ นึ หลังจากประสบการณ์แห่งการถูกจัดการและถูกทาให้แตกหัก
และได้กา้ วผ่านการทดสอบและกระบวนการถลุงหนึ่งรอบแล้ว พวกเขาก็ได้สร้างความก้าวหน้าไปอย่างมาก
สภาวะในด้านลบลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วในอุปนิสัยชีวิตของพวกเขา
ขณะที่พวกเขาก้าวผ่านการทดสอบมากขึ้น หัวใจของพวกเขาก็เริ่ มรักพระเจ้า
มีกฎข้อหนึ่งเกี่ยวกับการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า ซึ่งก็คือ
พระองค์ทรงทาให้เจ้ารู ้แจ้งโดยใช้ส่วนที่พึงปรารถนาส่วนหนึ่งของเจ้า
เพื่อให้เจ้ามีเส้นทางสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิและสามารถแยกตัวเจ้าเองออกจากสภาวะด้านลบทั้งหมด
ช่วยให้จิตวิญญาณของเจ้าบรรลุการปลดปล่อย และทาให้เจ้ามีความสามารถมากขึ้นที่จะรักพระองค์
ในหนทางนี้ เจ้าย่อมสามารถโยนอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของซาตานทิง้ ไปได้ เจ้าไร้มารยาและเปิ ดกว้าง
เต็มใจที่จะรู ้จกั ตัวเจ้าเองและนาความจริ งไปปฏิบตั ิ พระเจ้าย่อมจะทรงอวยพรเจ้าอย่างแน่นอน
ดังนั้นเมื่อเจ้าอ่อนแอและอยู่ในด้านลบ พระองค์ทรงทาให้เจ้ารู ้แจ้งเป็ นสองเท่า
ทรงช่วยให้เจ้ารู ้จกั ตัวเจ้าเองมากขึ้น เต็มใจมากขึ้นที่จะกลับใจเพื่อตัวเจ้าเอง
และมีความสามารถมากขึ้นที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิสิ่งทั้งหลายที่เจ้าควรฝึ กฝนปฏิบตั ิ ในหนทางนี้เท่านั้น
หัวใจของเจ้าจึงสามารถมีสนั ติสุขและรู ้สึกสบายใจได้
บุคคลผูห้ นึ่งซึ่งโดยปกติแล้วให้ความสนใจกับการรู ้จกั พระเจ้า ซึ่ งให้ความสนใจกับการรู ้จกั ตัวเขาเอง
ซึ่งให้ความสนใจกับการฝึ กฝนปฏิบตั ิของเขาเอง จะสามารถรับพระราชกิจของพระเจ้า
ตลอดจนการทรงนาและความรู ้แจ้งของพระองค์อยู่เนืองๆ ได้ แม้ว่าบุคคลเช่นนี้อาจอยู่ในสภาวะด้านลบ
แต่เขาก็สามารถทาให้สิ่งทั้งหลายกลับดีข้ นึ ได้ในทันที
ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการกระทาของมโนธรรมหรื อความรู ้แจ้งจากพระวจนะของพระเจ้า
การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของบุคคลได้รับการสัมฤทธิ์ผลเสมอเมื่อเขารู ้สภาวะตามจริ งของเขาเองและพระอุปนิสั

ยและพระราชกิจของพระเจ้า
บุคคลที่เต็มใจรู ้จกั ตัวเขาเองและเปิ ดกว้างตัวเขาเองจะสามารถดาเนินการความจริ งจนเสร็จสิ้นได้
บุคคลประเภทนี้เป็ นบุคคลที่จงรักภักดีต่อพระเจ้า และบุคคลที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ามีความเข้าใจในพระเจ้า
ไม่ว่าความเข้าใจนี้จะลึกซึ้งหรื อตื้นเขิน ขาดแคลนหรือล้นเหลือ นี่คือความชอบธรรมของพระเจ้า
และเป็ นบางสิ่งที่ผคู้ นบรรลุ มันคือการได้รับของพวกเขาเอง
บุคคลที่มีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าคือบุคคลที่มีพื้นฐาน ที่มีนิมิต
บุคคลประเภทนี้แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหนังของพระเจ้า
และแน่ใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้า
โดยไม่คานึงถึงว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจหรื อตรัสอย่างไร หรื อผูค้ นอื่นๆ ก่อให้ เกิดการรบกวนอย่างไร
เขาก็สามารถยืนหยัดไม่ถอย และยืนหยัดเป็ นพยานเพือ่ พระเจ้าได้ ยิง่ บุคคลผูห้ นึ่งเป็ นเช่นนี้มากขึ้นเท่าใด
เขาก็ยิ่งสามารถดาเนินการความจริงที่เขาเข้าใจจนเสร็จสิ้นได้มากขึ้นเท่านั้น
เพราะเขากาลังฝึ กฝนปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ เขาจึงได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น
และครองความแน่วแน่ที่จะยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระเจ้าตลอดกาล
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูม้ ุ่งเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้นที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 551
การมีวิจารณญาณ การมีการนบนอบ
และการมีความสามารถที่จะมองเห็นเข้าไปในสิ่งทัง้ หลายเพื่อที่เจ้าจะเฉียบคมในจิตวิญญาณนั้นหมายความว่า
เจ้ามีพระวจนะของพระเจ้าคอยให้ความกระจ่างและให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าข้างใน ทันทีที่เจ้าเผชิญกับบางสิ่ง
นี่คือการมีความเฉียบคมในจิตวิญญาณ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการช่วยรื้ อฟื้ นจิตวิญญาณของผูค้ น
เหตุใดพระเจ้าจึงตรัสเสมอว่าผูค้ นมึนชาและหัวทึบ? มันเป็ นเพราะจิตวิญญาณของผูค้ นได้ตายไปแล้ว
และพวกเขาได้กลายเป็ นมึนชาเสียจนพวกเขาไม่รู้สึกตัวถึงสิ่งทั้งหลายของจิตวิญญาณอย่างครบบริ บูรณ์
พระราชกิจของพระเจ้าคือการทาให้ชีวิตของผูค้ นก้าวหน้าและช่วยให้จิตวิญญาณของผูค้ นกลับมามีชีวิต
เพื่อที่พวกเขาสามารถมองเห็นเข้าไปในสิ่งทั้งหลายของจิตวิญญาณ
และพวกเขาสามารถรักพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้เสมอ
การมาถึงช่วงระยะนี้แสดงให้เห็นว่าจิตญญาณของบุคคลผูห้ นึ่งได้รับการรื้ อฟื้ นแล้ว
และครั้งต่อไปที่เขาเผชิญกับบางสิ่ง เขาก็สามารถเกิดปฏิกริ ิ ยาได้ในทันที เขามีการตอบสนองต่อคาเทศนา
และมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว นี่เองคือสิ่งที่เป็ นการสัมฤทธิ์ความเฉียบคมของจิตวิญญาณ
มีผูค้ นมากมายที่มีปฏิกิริยารวดเร็วต่อเหตุการณ์ภายนอก
แต่ทนั ทีที่มีการพาดพิงถึงการเข้าสู่ความเป็ นจริงหรื อสิ่งทั้งหลายซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
พวกเขาก็กลับกลายเป็ นมึนชาและหัวทึบไป พวกเขาเข้าใจบางสิ่งก็ต่อเมื่อมันกาลังจ้องมองหน้าพวกเขาเท่านั้น
ทั้งหมดนี้เป็ นหมายสาคัญของการมึนชาและหัวทึบทางจิตวิญญาณ
หมายสาคัญของการมีประสบการณ์เล็กน้อยกับสิ่งทั้งหลายของจิตวิญญาณ
ผูค้ นบางคนเฉียบคมทางจิตวิญญาณและมีวิจารณญาณ
ทันทีที่พวกเขาได้ยินคาพูดที่ช้ ใี ห้เห็นถึงสภาวะของพวกเขา
พวกเขาก็ไม่เสียเวลาเลยที่จะเขียนบันทึกคาพูดเหล่านั้น
ทันทีที่พวกเขาได้ยินคาพูดเกี่ยวกับหลักการแห่งการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
พวกเขาก็สามารถยอมรับและประยุกต์ใช้คาพูดเหล่านั้นกับประสบการณ์ที่จะตามมาหลังจากนั้นของพวกเขา
จึงเป็ นการเปลี่ยนแปลงตัวพวกเขาเองด้วยประการนั้น นี่คือบุคคลที่เฉียบคมในจิตวิญญาณ
เหตุใดหรื อพวกเขาจึงสามารถมีปฏิกริ ิ ยาอย่างรวดเร็วเหลือเกินได้?
มันเป็ นเพราะพวกเขามุ่งเน้นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจาวัน เมื่อพวกเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาก็สามารถตรวจดูสภาวะของพวกเขากับพระวจนะเหล่านั้นและคิดทบทวนตัวเอง
เมื่อพวกเขาได้ยินการสามัคคีธรรมและคาเทศนา

และได้ยินพระวจนะที่นาพาความรู ้แจ้งและความกระจ่างมาให้พวกเขา
พวกเขาก็สามารถรับสิ่งเหล่านั้นไว้ได้ในทันที มันก็เหมือนกับการให้อาหารแก่บุคคลที่หิวโหยผูห้ นึ่ง
พวกเขาสามารถกินได้เดี๋ยวนั้นเลย หากเจ้าให้อาหารกับใครบางคนที่ไม่หิว พวกเขาจะไม่มีปฏิกิริยารวดเร็ วนัก
เจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าบ่อยๆ และแล้วเจ้าก็สามารถมีปฏิกิริยาได้ในทันทีเมื่อเจ้าเผชิญกับบางสิ่ง กล่าวคือ
สิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ในเรื่องนี้ และวิธีที่เจ้าควรปฏิบตั ิตน พระเจ้าได้ทรงนาเจ้าในเรื่ องนี้เมื่อครั้งก่อน
เมื่อเจ้าเผชิญกับสิ่งจาพวกเดียวกันนี้ในวันนี้
ก็เป็ นธรรมดาที่เจ้าย่อมจะรู ้วิธีฝึกฝนปฏิบตั ิในหนทางที่ทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้า
หากเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิในหนทางนี้อยู่เสมอและได้รับประสบการณ์ในหนทางนี้เสมอ ณ บางจุด
มันย่อมจะมาสู่เจ้าอย่างง่ายดาย ตอนที่กาลังอ่านพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าก็รู้ว่าบุคคลจาพวกใดที่พระเจ้ากาลังทรงอ้างอิงถึง
เจ้ารู ้ว่าสภาพเงื่อนไขจาพวกใดของจิตวิญญาณที่พระองค์กาลังตรัสถึง
และเจ้าจึงสามารถจับความเข้าใจประเด็นสาคัญและนามันไปปฏิบตั ิได้
นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์ได้ เหตุใดผูค้ นบางคนจึงกาลังขาดพร่ องในเรื่ องนี้?
มันเป็ นเพราะพวกเขาไม่ใช้ความพยายามให้มากในแง่มุมของการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
แม้ว่าพวกเขาเต็มใจที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
แต่พวกเขาก็ไม่มีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่แท้จริ งเข้าไปในรายละเอียดของการปรนนิบตั ิ
เข้าไปในรายละเอียดของความจริ งในชีวิตของพวกเขา พวกเขากลายเป็ นสับสนเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น ในหนทางนี้
เจ้าอาจถูกนาทางให้หลงเจิ่นเมื่อผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จหรื ออัครทูตเทียมเท็จร่ วมทางมาด้วย
เจ้าต้องมีการสามัคคีธรรมกันให้บ่อยครั้งเกีย่ วกับพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้า—
เฉพาะในหนทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถเข้าใจความจริ งและพัฒนาวิจารณญาณได้ หากเจ้าไม่เข้าใจความจริ ง
เจ้าก็จะไม่มีวิจารณญาณ ตัวอย่างเช่น สิ่งที่พระเจ้าตรัส วิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ
สิ่งที่เป็ นข้อเรี ยกร้องของพระเจ้าต่อผูค้ น ผูค้ นจาพวกใดที่เจ้าควรเข้าไปติดต่อด้วย
และผูค้ นจาพวกใดที่เจ้าควรปฏิเสธ—เจ้าต้องสามัคคีธรรมกันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยครั้ง
หากเจ้าได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าในหนทางนี้เสมอ
เจ้าก็จะเข้าใจความจริ งและเข้าใจสรรพสิ่งมากมายอย่างถ้วนทัว่ และเจ้าจะมีวิจารณญาณอีกด้วย
สิ่งใดคือความมีวินยั โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่งใดคือการติเตียนที่เกิดจากเจตจานงของมนุษย์
สิ่งใดคือการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่งใดคือการจัดการเตรียมการสภาพแวดล้อม
สิ่งใดคือการที่พระวจนะของพระเจ้าให้ความกระจ่างภายใน? หากเจ้าไม่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
เจ้าก็จะไม่มีวิจารณญาณ เจ้าควรรู ้ว่าสิ่งใดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่งใดคืออุปนิสัยที่เป็ นกบฏ

วิธีเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และวิธีโยนความเป็ นกบฏของเจ้าเองทิง้ ไป
หากเจ้ามีความเข้าใจเชิงประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้ เจ้าก็จะมีรากฐาน เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น
เจ้าก็จะมีความจริ งอันสมควรที่จะใช้ประเมินวัดมันและมีนิมิตที่เหมาะสมเป็ นรากฐาน
เจ้าจะมีหลักการในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา และจะสามารถปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับความจริ งได้
เช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้าจะเต็มไปด้วยความรู ้แจ้งของพระเจ้า เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า
พระเจ้าจะไม่ทรงปฏิบตั ิอย่างไม่ยุติธรรมต่อบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงใจ
หรื อผูท้ ี่ใช้ชีวิตตามพระองค์และเป็ นพยานเพื่อพระองค์
และพระองค์จะไม่ทรงสาปแช่งบุคคลใดก็ตามที่สามารถกระหายความจริ งอย่างจริ งใจได้
หากในขณะที่เจ้ากาลังกินและกาลังดื่มพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าสามารถให้ความสนใจกับการรู ้จกั สภาวะที่แท้จริ งของเจ้าเองได้
ให้ความสนใจกับการฝึ กฝนปฏิบตั ิของเจ้าเองได้ และให้ความสนใจกับความเข้าใจของเจ้าเองได้ เช่นนั้นแล้ว
เมื่อเจ้าพบเจอปัญหา เจ้าจะได้รับความรู ้แจ้งและจะได้รับความเข้าใจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะมีเส้นทางของการฝึ กฝนปฏิบตั ิและวิจารณญาณในทุกสรรพสิ่ง
บุคคลที่มีความจริ งไม่มีวี่แววที่จะถูกหลอกลวง
ไม่มีวี่แววที่จะประพฤติตนในแบบที่ก่อเกิดการหยุดชะงักหรื อกระทาตัวเกินเลย เพราะความจริ ง
เขาจึงได้รับการปกป้อง และก็เพราะความจริ งเช่นกัน เขาจึงได้มาซึ่งความเข้าใจที่มากขึ้น เพราะความจริ ง
เขาจึงมีเส้นทางสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิมากขึ้น
ได้โอกาสเหมาะมากขึ้นสาหรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่จะทรงพระราชกิจในตัวเขา
และโอกาสเหมาะมากขึ้นที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ตัดตอนมาจาก “เฉพาะบรรดาผูม้ ุ่งเน้นการฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่านั้นที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากเจ้าจะต้องได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมก็มีเกณฑ์กาหนดที่จะต้องทาให้ครบ
โดยผ่านทางความมุ่งมัน่ ของเจ้า ความมานะบากบัน่ ของเจ้า และมโนธรรมของเจ้า
และโดยผ่านทางการไล่ตามเสาะหาของเจ้า
เจ้าจะสามารถได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตและทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ นี่ คือการเข้าสู่ของเจ้า
และสิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งพึงประสงค์บนเส้นทางสู่ความเพียบพร้อม
พระราชกิจแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อมสามารถทาได้กบั ผูค้ นทั้งหมด
ผูใ้ ดที่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้าสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
และมีโอกาสและคุณสมบัติที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ไม่มีกฎตายตัวตรงนี้
การที่คนคนหนึ่งจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้หรื อไม่น้นั โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กบั สิ่งที่คนคนห
นึ่งไล่ตามเสาะหา
ผูค้ นที่รักความจริงและสามารถดาเนินชีวิตตามความจริงได้จะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้อย่า
งแน่นอน ผูค้ นทีไ่ ม่รักความจริงไม่ได้รับคาชมเชยโดยพระเจ้า
พวกเขาไม่ได้ครอบครองชีวิตที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
และพวกเขาไร้ความสามารถที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
พระราชกิจแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อมเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์แห่งการได้รับผูค้ น
และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระราชกิจแห่งการสู้รบกับซาตาน
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์แห่งการสูร้ บกับซาตาน
ซึ่งหมายถึงการใช้การพิชิตชัยมนุษย์เพื่อเอาชนะซาตาน พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเป็ นพระราชกิจหลัก
พระราชกิจที่ใหม่ที่สุด พระราชกิจที่ไม่เคยทรงทามาก่อนในยุคต่างๆ ทั้งหมด
คนคนหนึ่งสามารถพูดได้ว่าเป้าหมายของพระราชกิจช่วงระยะนี้โดยหลักแล้วคือการพิชิตผูค้ นทั้งหมดเพื่อที่จะเ
อาชนะซาตาน พระราชกิจแห่งการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อม—นี่ไม่ใช่พระราชกิจใหม่
แก่นแท้ของเป้าหมายของพระราชกิจทั้งหมดในระหว่างการทาพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังคือการพิชิตผู้
คน นี่เป็ นเหมือนในยุคพระคุณเมื่อพระราชกิจหลักคือการไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงโดยผ่านทางการตรึ งกางเขน
“การได้รับผูค้ น” ได้เป็ นส่วนเพิม่ เติมจากพระราชกิจในเนื้อหนัง และได้ถูกทาหลังจากการตรึ งกางเขนเท่านั้น
เมื่อพระเยซูได้เสด็จมาและได้ทรงทาพระราชกิจของพระองค์
เป้าหมายของพระองค์โดยหลักแล้วคือการใช้การตรึ งกางเขนของพระองค์เพื่อมีชยั เหนือพันธนาการแห่งความต
ายและแดนคนตาย เพื่อมีชยั เหนืออิทธิพลของซาตาน—นั่นคือเพื่อเอาชนะซาตาน
เป็ นเพียงหลังจากพระเยซูได้ทรงถูกตรึงกางเขนแล้วเท่านั้น

เปโตรจึงได้เริ่ มเดินไปบนเส้นทางแห่งความเพียบพร้อมด้วยการก้าวทีละก้าว
แน่นอนว่าเปโตรได้อยู่ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ได้ติดตามพระเยซู ในขณะที่พระเยซูได้กาลังทรงทาพระราชกิจ
แต่เขาไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมในระหว่างเวลานั้น ตรงกันข้าม
เป็ นหลังจากพระเยซูได้ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระองค์แล้วนั่นเอง เปโตรจึงได้ค่อยๆ
เข้าใจความจริ งแล้วจึงกลายเป็ นได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมาที่แผ่นดินโลกเพียงเพื่อทาให้ช่วงระยะที่สาคัญอย่างยิ่งยวดของพระราชกิจ
ครบบริ บูรณ์ในช่วงเวลาอันสั้น
ไม่ใช่เพื่อมีชีวิตระยะยาวท่ามกลางผูค้ นบนแผ่นดินโลกด้วยเจตนารมณ์แห่งการทาให้พวกเขามีความเพียบพร้อม
พระองค์ไม่ทรงทาพระราชกิจนั้น
พระองค์ไม่ทรงรอจนกระทัง่ ถึงเวลาที่มนุษย์ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมครบบริ บูรณ์แล้วจึงจะทรงสรุ ปปิ
ดตัวพระราชกิจของพระองค์ นัน่ ไม่ใช่เป้าหมายและนัยสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์
พระองค์เสด็จมาเพียงเพื่อทรงทาพระราชกิจระยะสั้นแห่งการช่วยมนุษยชาติให้รอด
ไม่ใช่เพื่อทรงทาพระราชกิจระยะยาวแห่งการทาให้มนุษยชาติมีความเพียบพร้อม
พระราชกิจแห่งการช่วยมนุษยชาติให้รอดเป็ นแบบอย่าง ซึ่งสามารถเปิ ดตัวยุคใหม่ได้
สามารถทาให้เสร็จสิ้นได้ในช่วงเวลาอันสั้น
แต่การทาให้มนุษยชาติมีความเพียบพร้อมพึงต้องนาพามนุษย์ข้นึ สู่ระดับหนึ่ง พระราชกิจเช่นนี้ใช้เวลานาน
เป็ นพระราชกิจที่ตอ้ งทรงทาโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้า
แต่ถูกทาบนรากฐานแห่งความจริงที่ตรัสในระหว่างพระราชกิจในเนื้อหนัง
ยังทรงทาโดยผ่านทางการที่พระองค์ทรงยกบรรดาอัครทูตขึ้นเพื่อทางานเลี้ยงดูระยะยาวเพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายขอ
งพระองค์ในการทาให้มนุษยชาติมีความเพียบพร้อมอีกด้วย พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ทรงทาพระราชกิจนี้
พระองค์เพียงแค่ตรัสเกี่ยวกับวิถีชีวิตเพื่อที่ผคู้ นจะได้เข้าใจ และพระองค์เพียงแค่ให้ความจริงแก่มนุษยชาติ
แทนที่จะร่ วมทางกับมนุษย์ในการฝึ กฝนปฏิบตั ิความจริ งอย่างต่อเนื่อง
เพราะนั่นไม่อยู่ภายในพันธกิจของพระองค์
เพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงร่ วมทางกับมนุษย์จนกระทัง่ วันที่มนุษย์เข้าใจความจริ งอย่างครบบริ บูรณ์และได้
รับความจริ งอย่างครบบริ บรู ณ์
พระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังสรุ ปปิ ดตัวเมื่อมนุษย์เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องของการเชื่อในพระเจ้าอย่างเ
ป็ นกิจจะลักษณะ เมื่อมนุษย์กา้ วเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
แน่นอนว่านี่คอื เวลาที่พระองค์จะได้ทรงเอาชนะซาตานและได้ทรงมีชยั เหนือโลกอย่างสิ้นเชิงอีกด้วย
พระองค์ไม่ทรงใส่พระทัยว่าในที่สุดแล้วมนุษย์จะได้เข้าสู่ความจริง ณ เวลานั้นหรื อยัง

และพระองค์ไม่ทรงใส่พระทัยเกี่ยวกับว่าชีวิตของมนุษย์จะยิง่ ใหญ่หรื อเล็กจิ๋ว
ทั้งหมดนั่นไม่มีสักสิ่งที่พระองค์ในเนื้อหนังควรจะทรงบริ หารจัดการ
ไม่มีสักสิ่งอยูภ่ ายในพันธกิจของพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ทันทีที่พระองค์ทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจตามเจตนารมณ์ของพระองค์
พระองค์ก็จะทรงสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
ดังนั้นพระราชกิจที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทาจึงเป็ นเพียงแค่พระราชกิจที่พระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ทร
งสามารถทาได้โดยตรง ยิง่ ไปกว่านั้น ก็เป็ นพระราชกิจระยะสั้นแห่งความรอด
ไม่ใช่พระราชกิจที่พระองค์จะทรงดาเนินการบนแผ่นดินโลกในระยะยาว
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้” ใน
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พระราชกิจนี้ที่กาลังทาท่ามกลางพวกเจ้ากาลังดาเนินการกับพวกเจ้าโดยสอดคล้องกับว่าพระราชกิจอะไรที่จะต้
องทรงทา หลังการพิชิตชัยผูค้ นเหล่านี้ ผูค้ นกลุ่มหนึ่งจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม เพราะฉะนั้น
พระราชกิจส่วนมากในปัจจุบนั ก็อยู่ในการตระเตรี ยมเพื่อเป้าหมายแห่งการทาให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อมด้วยเ
ช่นกัน เพราะมีผูค้ นมากมายที่กาลังหิวกระหายความจริ งที่ว่าใครสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
หากพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะต้องได้ดาเนินการกับพวกเจ้า
และหลังจากนั้นก็ไม่มีพระราชกิจให้ได้ทรงทาต่อไปอีก
เช่นนั้นแล้วจะไม่เป็ นกรณีที่ว่าบางคนที่โหยหาความจริงจะไม่ได้รับความจริ งนั้นหรอกหรื อ?
พระราชกิจปัจจุบนั มุ่งหมายที่จะเปิ ดเส้นทางสาหรับการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมในภายหลัง
แม้ว่างานของเราจะเป็ นเพียงงานแห่งการพิชิตชัย แต่อย่างไรก็ตาม
วิถีชีวิตที่เราพูดถึงก็คือการตระเตรียมเพื่อการทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อมในภายหลัง
งานที่มาหลังการพิชิตชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่การทาให้ผูค้ นมีความเพียบพร้อม
และการพิชิตนั้นทาเพื่อที่จะวางรากฐานสาหรับงานแห่งการทาให้มีความเพียบพร้อม
มนุษย์สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ก็หลังจากได้ถูกพิชิตแล้วเท่านั้น
บัดนี้ภารกิจหลักคือการพิชิต ต่อไป
บรรดาผูท้ ี่แสวงหาและถวิลหาความจริงก็จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนั้นเกี่ยวข้องกับแง่มุมการเข้าสู่ที่คล่องแคล่วของผูค้ น กล่าวคือ
เจ้ามีหัวใจที่รักพระเจ้าหรื อไม่? ประสบการณ์ของเจ้าได้มีความลึกเพียงใดในเมื่อเจ้าได้เดินเส้นทางนี้แล้ว?
ความรักพระเจ้าของเจ้าบริ สุทธิ์เพียงใด? การปฏิบตั ิความจริ งของเจ้าแม่นยาเพียงใด?
เพื่อจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
คนคนหนึ่งต้องมีความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ในทุกๆ นี่คือข้อพึงประสงค์ข้นั ต่าสุด
พวกที่ไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้หลังจากได้รับการพิชิตแล้วทั้งหมดกลายเป็ นวัตถุที่ใช้ปร
นนิบตั ิ และในท้ายที่สุด จะยังคงถูกโยนลงไปในบึงไฟและกามะถัน และจะยังคงตกลงสู่บาดาลลึก
เพราะอุปนิสัยของเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลง และเจ้ายังคงเป็ นของซาตาน
หากมนุษย์ขาดสภาพเงื่อนไขสาหรับการทาให้มีความเพียบพร้อม เช่นนั้นแล้วเขาก็ไร้ประโยชน์—
เขาเป็ นของเสีย เป็ นเครื่ องมือ เป็ นบางสิ่งที่ไม่สามารถทนทานต่อการทดสอบแห่งไฟได้!
บัดนี้ความรักพระเจ้าของเจ้ายิง่ ใหญ่เพียงใด? ความเกลียดตัวเองของเจ้ายิง่ ใหญ่เพียงใด? จริงๆ
แล้วเจ้ารู ้จกั ซาตานลึกล้าเพียงใด? พวกเจ้าได้เพิ่มความแข็งแกร่ งให้กบั ความมุง่ มัน่ ของพวกเจ้าแล้วหรื อยัง?
ชีวิตของพวกเจ้าภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้าได้รับการจัดระเบียบดีแล้วหรือไม่?

ชีวิตของเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรื อยัง? เจ้ากาลังใช้ชีวิตใหม่อยู่หรื อไม่?
ทรรศนะชีวิตของพวกเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรื อยัง? หากสิ่งเหล่านี้ยงั ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เจ้าก็จะไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ แม้ว่าเจ้าจะไม่ถอย
แต่เจ้าเพียงแค่ได้รับการพิชิตมากกว่า เมื่อถึงเวลาที่จะทดสอบเจ้า เจ้าก็จะขาดความจริ ง
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเจ้าจะผิดปกติ และเจ้าจะต่าดุจดัง่ สัตว์พาหนะ
การบรรลุเพียงอย่างเดียวของเจ้าจะเป็ นการได้รับการพิชิต—เจ้าจะเป็ นเพียงแค่วตั ถุชนิ้ หนึ่งที่เราได้พิชิต
เฉกเช่นเดียวกับลาซึ่งทันทีที่มนั ได้รับประสบการณ์กบั แส้ของเจ้านายก็กลายเป็ นยาเกรงและหวาดกลัวที่จะดื้อทุ
กครั้งที่มนั เห็นเจ้านาย เจ้าก็คงจะเป็ นเพียงแค่ลาที่ได้ถูกพิชิตแล้ว หากบุคคลผูห้ นึ่งขาดด้านที่เป็ นบวกเหล่านั้น
และกลับเฉื่อยชาและยาเกรง ขี้อายและลังเลในทุกสิ่งทุกอย่างแทน
ไร้ความสามารถที่จะแยกแยะสิ่งใดได้อย่างชัดเจน ไร้ความสามารถที่จะยอมรับความจริงได้
ยังคงไร้เส้นทางสาหรับการฝึ กฝนปฏิบตั ิ และนอกเหนือจากนั้น ถึงกับไร้หัวใจที่รักพระเจ้า—
หากบุคคลผูห้ นึ่งไม่มีความเข้าใจถึงวิธีรักพระเจ้า วิธีใช้ชีวิตที่มีความหมาย หรื อวิธีเป็ นบุคคลที่เป็ นจริ ง —
บุคคลเช่นนี้จะสามารถเป็ นพยานต่อพระเจ้าได้อย่างไร? นี่จะแสดงว่าชีวิตของเจ้ามีคุณค่าเล็กน้อย
และเจ้าเป็ นเพียงแค่ลาที่ได้รับการพิชิตแล้ว เจ้าคงจะได้รับการพิชิต
แต่นั่นก็คงจะเพียงแค่หมายความว่าเจ้าได้ตดั ขาดจากพญานาคใหญ่สีแดง
และปฏิเสธที่จะนบนอบต่อแดนครอบครองของมัน คงจะหมายความว่าเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้า
ต้องการเชื่อฟังแผนการทั้งหมดของพระเจ้า และไม่มีคาร้องทุกข์คร่ าครวญใดๆ แต่ในส่วนของแง่มุมที่เป็ นบวก
เจ้าสามารถใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและสาแดงพระเจ้าได้หรื อไม่? หากเจ้าไม่มีแง่มุมเหล่านี้เลย
ก็หมายความว่าเจ้ายังไม่ได้ถกู พระเจ้าทรงรับไว้ และเจ้าเป็ นเพียงลาที่ได้รับการพิชิตแล้ว
ไม่มีสิ่งใดในเจ้าที่น่าปรารถนา และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่ได้กาลังทรงพระราชกิจในเจ้า
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเจ้าย่อหย่อนเกินไป มันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงใช้เจ้า
เจ้าต้องได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า และต้องดีกว่าสัตว์ที่ไม่เชื่อและคนตายเดินได้เป็ นร้อยเท่า—
บรรดาผูท้ ี่มาถึงระดับนี้เท่านั้นมีคุณสมบัติที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เฉพาะเมื่อคนคนหนึ่งมีสภาวะความเป็ นมนุษย์และมีมโนธรรมเท่านั้น คนคนหนึ่งจึงจะเหมาะให้พระเจ้าทรงใช้
เมื่อพวกเจ้าได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นพวกเจ้าจึงจะได้รับการพิจารณาว่าเป็ นมนุษย์
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นเป็ นผูค้ นที่ใช้ชีวิตที่มีความหมาย
ผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นสามารถเป็ นพยานต่อพระเจ้าได้อย่างกังวานก้องยิ่งๆ ขึ้นไป
ตัดตอนมาจาก “ผูท้ ี่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นสามารถใช้ชีวิตที่มีความหมายได้” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 554
อะไรคือเส้นทางที่พระเจ้าทรงใช้ในการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม? เส้นทางนั้น รวมแง่มุมด้านใดไว้บา้ ง?
เจ้าเต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าเต็มใจที่จะยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์หรือไม่? เจ้ารู ้อะไรบ้างเกีย่ วกับคาถามเหล่านี้?
หากเจ้าไม่มีความรู ้ที่จะพูดถึง เช่นนั้นแล้วนี่ก็เป็ นข้อพิสูจน์ ว่าเจ้ายังคงไม่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้า
ว่าเจ้ายังไม่ได้รับการทาให้รู้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์แต่อย่างใดเลย
มันเป็ นไปไม่ได้ที่ผคู้ นเช่นนั้นจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
พวกเขาจะได้รับพระคุณเพียงปริ มาณเล็กน้อยที่พอจะชื่นชมได้ในเวลาสั้นๆ และมันจะไม่ยนื ยาว
ผูค้ นไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้
หากพวกเขามัวแต่ชื่นชมไปกับพระคุณของพระองค์
บางคนรู ้สึกพึงพอใจเมื่อเนื้อหนังของพวกเขามีสันติสุขและความชื่นชมยินดี
เมื่อชีวิตของพวกเขาเป็ นไปอย่างง่ายดายและปราศจากความทุกข์ยากหรื อโชคร้าย
เมื่อพวกเขาทั้งครอบครัวมีชีวิตอยู่ในความปรองดอง ไม่มีการโต้เถียงกัน หรื อการโต้แย้ง—
และพวกเขาอาจถึงขั้นเชื่อว่า นี่คือพระพรของพระเจ้า ในความเป็ นจริ ง มันเป็ นแค่พระคุณของพระเจ้า
พวกเจ้าจะต้องไม่พึงพอใจไปกับการแค่ได้ชื่นชมไปกับพระคุณของพระเจ้า
ความคิดเช่นนั้นช่างไร้ความละเอียดอ่อนเหลือเกิน ต่อให้เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน
และอธิษฐานทุกวัน และจิตวิญญาณของเจ้ารู ้สึกชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวง และมีสนั ติสุขเป็ นพิเศษ
หากสุดท้ายแล้ว เจ้าก็ยงั ไม่มีอะไรจะพูดถึงความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์
และไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเลย และไม่สาคัญว่า
เจ้าจะได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ามากสักเท่าไร
หากความรู ้สึกทั้งมวลของเจ้าคือสันติสุขและความชื่นชมยินดีทางจิตวิญญาณ
และรู ้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้าหวานหูเหนือใดเทียม ราวกับว่าเจ้าไม่สามารถชื่นชมได้เพียงพอ
แต่เจ้าไม่มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแม้แต่นอ้ ยต่อพระวจนะของพระเจ้า
และปราศจากความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระองค์อย่างสิ้นเชิง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะสามารถได้รับอะไรจากความเชื่อเช่นนั้นในพระเจ้า?
หากเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตตามแก่นสารแห่งพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
การกินและการดื่มพระวจนะเหล่านี้ของเจ้า และคาอธิษฐานของเจ้าก็คงไม่มีค่าอะไรนอกจากการเชื่อทางศาสนา
ผูค้ นเหล่านั้นไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าและไม่สามารถได้รบั การทรงรับไว้โดยพ
ระเจ้า ผูค้ นซึ่งได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าคือผูค้ นที่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง

สิ่งที่พระเจ้าทรงรับไว้ไม่ใช่เนื้อหนังของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งต่างๆ ที่เป็ นของเขา
แต่เป็ นส่วนซึ่งอยู่ภายในตัวเขาที่เป็ นของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
พระองค์มไิ ด้ทรงทาให้เนื้อหนังของพวกเขามีความเพียบพร้อม แต่เป็ นหัวใจของพวกเขา
เพื่อช่วยให้หัวใจของพวกเขาได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า ซึ่งกล่าวได้ว่า โดยสาระสาคัญแล้ว
การทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมของพระเจ้าก็คือการทาให้หัวใจของมนุษย์มีความเพียบพร้อม
เพื่อที่หัวใจดวงนี้จะหันมาหาพระเจ้า และเพื่อที่มนั จะรักพระองค์
เนื้อหนังของมนุษย์เป็ นเลือดเนื้อ ไม่มีประโยชน์อะไรที่พระเจ้าจะทรงรับเนื้อหนังของมนุษย์ไว้
เพราะเนื้อหนังของมนุษย์น้ นั เป็ นบางสิ่งซึ่งมีการเสื่อมสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และไม่สามารถได้รับมรดกหรือพระพรของพระองค์ได้ หากเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกทรงรับไว้
และมีเพียงแค่เนื้อหนังของมนุษย์เท่านั้นที่อยู่ในกระแสทางเดินนี้ เช่นนั้น ต่อให้มนุษย์ข้ นึ ชือ่ ว่าอยู่ในกระแสนี้
หัวใจของเขาก็เป็ นของซาตาน ในกรณีที่เป็ นเช่นนั้น
ไม่เพียงแต่ผคู้ นจะไร้ความสามารถที่จะกลายมาเป็ นการสาแดงของพระเจ้าได้
แต่พวกเขาจะกลับกลายมาเป็ นภาระของพระองค์เช่นกัน และดังนั้น
การทรงเลือกผูค้ นของพระเจ้าก็จะกลายเป็ นไร้ความหมาย
บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะทาให้เพียบพร้อมทุกคนจะได้รับพระพรของพระองค์และมรดกของพระองค์
นั่นก็คือ พวกเขารับเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น เพื่อที่จะได้กลายเป็ นสิ่งที่พวกเขามีอยู่ภายใน
พวกเขาจะมีพระวจนะทั้งมวลของพระเจ้ากอปรกันขึ้นเป็ นพวกเขา พระเจ้าจะทรงเป็ นอะไรก็ตาม
พวกเจ้าก็สามารถจะรับมันเข้าไปได้ท้งั หมดในสภาพนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยน
และด้วยเหตุน้ นั จึงใช้ชีวิตตามความจริ งได้ นี่คอื บุคคลประเภทที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
และเป็ นผูซ้ ่ึงได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า
มีเพียงคนบางคนซึ่งเป็ นเช่นนี้เท่านั้นที่มสี ิทธิ์ที่จะได้รับพระพรซึ่งพระเจ้าประทานให้
1. การได้รับความรักทั้งมวลของพระเจ้า
2. การกระทาอันสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
3. การได้รับการทรงนาของพระเจ้า การมีชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้า และการได้รับความรู ้แจ้งของพระเจ้า
4. การใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกในภาพลักษณ์ที่พระเจ้าทรงรัก การรักพระเจ้าอย่างแท้จริงเฉกเช่นที่เปโตรได้ทา
ถูกตรึ งกางเขนเพื่อพระเจ้า และคู่ควรที่จะตายเพื่อการตอบสนองความรักของพระเจ้า
การมีสง่าราศีเดียวกันกับเปโตร

5. การได้รับความรัก ความเคารพ และความเลื่อมใสจากทุกคนบนโลก
6. การพิชิตทุกแง่มุมของพันธนาการแห่งความตายและแดนคนตาย การไม่ให้โอกาสซาตานได้ทางานของมัน
การถูกพระเจ้าทรงครอบครอง การมีชีวิตอยูภ่ ายในจิตวิญญาณที่สดชื่นและมีชีวิตชีวา และการไม่เหนื่อยล้า
7. การมีสานึกรับรูถ้ ึงความปลื้มปี ติและความตื่นเต้นเกินกว่าจะพรรณนาทุกเวลาตลอดชีวิต
ราวกับผูท้ ี่ได้มองดูการมาถึงของวันแห่งพระสิริของพระเจ้า
8. การได้รับสง่าราศีไปพร้อมกันกับพระเจ้า
และได้รับโฉมหน้าซึ่งคล้ายคลึงกับเหล่าวิสุทธิชนผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้า
9. การได้กลายเป็ นสิ่งที่พระเจ้าทรงรักบนแผ่นดินโลก ซึ่งก็คอื บุตรผูเ้ ป็ นที่รักคนหนึ่งของพระเจ้า
10. การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและการขึ้นไปพร้อมกับพระเจ้าสู่สวรรค์ช้นั ที่สาม และการอยู่เหนือเนื้อหนัง
มีเพียงผูค้ นที่สามารถสืบทอดพระพรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและถูกทรงรับไ
ว้โดยพระเจ้า ณ เพลานี้ เจ้าได้รับอะไรบ้างหรือยัง?
พระเจ้าได้ทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมไปถึงขั้นไหนแล้ว?
พระเจ้าไม่ได้ทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมโดยการสุ่ม
การทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมของพระองค์น้นั มีเงื่อนไข และมีผลลัพธ์ซ่ึงมองเห็นได้ชดั เจน
มิใช่เป็ นดังที่มนุษย์จินตนาการว่า ตราบที่เขามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วไซร้
เขาจะสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมและได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า
และเขาจะสามารถได้รับพระพรและมรดกของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก สิ่งต่างๆ
เหล่านั้นลาบากยากเย็นเหลือเกิน—ไม่ตอ้ งพูดอะไรถึงการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของผูค้ นด้วย ในเวลานี้
สิ่งที่พวกเจ้าควรแสวงหาเป็ นสาคัญก็คือ การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
และได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าผ่านผูค้ น เรื่องราว และสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่เจ้าได้เผชิญ
เพื่อที่สิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงเป็ นจะถูกกอปรกันขึ้นเป็ นพวกเจ้ามากกว่าเดิม
ก่อนอื่นเจ้าต้องได้รับมรดกของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
เช่นนี้เท่านั้นที่เจ้าจะได้กลายเป็ นมีสิทธิ์ที่จะสืบทอดพระพรต่างๆ ที่มากขึ้นและยิง่ ใหญ่ข้ นึ จากพระเจ้า
เหล่านี้คือสรรพสิ่งที่พวกเจ้าควรแสวงหา และเป็ นสิ่งที่เจ้าควรเข้าใจก่อนอื่นใดทั้งหมด
ยิ่งเจ้าแสวงหาที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งมากขึ้นเท่าไร
เจ้าก็จะยิ่งสามารถมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งมากขึ้นเท่านั้น
อันจะส่งผลให้เจ้าพยายามอย่างแข็งขันที่จะเข้าสู่การเป็ นอยู่ของพระวจนะของพระเจ้า

และเข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระองค์ผ่านมุมมองที่แตกต่างและในเรื่องราวต่างๆ
เจ้าไม่สามารถพอใจกับสภาวะนิ่งเฉยเช่นนั้นได้ เช่น การที่เพียงไม่ทาบาป หรื อไม่มีมโนคติที่หลงผิด
ไม่มีปรัชญาสาหรับการดาเนินชีวิต และไม่มีเจตจานงเยีย่ งมนุษย์
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมในหลากหลายวิธี
ทุกสาระเรื่ องราวล้วนมีความเป็ นไปได้ของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแฝงอยู่
และพระองค์ทรงสามารถทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมไม่เพียงในสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็ นบวก
แต่ในสภาวะเงื่อนไขที่เป็ นลบด้วยเช่นกัน เพื่อทาให้สิ่งที่เจ้าได้รับนั้นมีปริ มาณล้นเหลือมากขึ้น ในแต่ละวัน
มีโอกาสเหมาะต่างๆ ที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม และโอกาสต่างๆ
ที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า หลังผ่านประสบการณ์ดงั กล่าวมาสักช่วงเวลาหนึ่ง
เจ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
และจะเข้าใจไปเองโดยธรรมชาติในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเจ้าเคยไม่รู้เท่าทันมาก่อน
จะไม่มีความจาเป็ นสาหรับคาแนะนาจากคนอื่นๆ พระเจ้าจะทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เจ้าโดยที่เจ้าไม่รู้ตวั เลย
เพื่อที่เจ้าก็จะได้รับความรู ้แจ้งในทุกสรรพสิ่ง และเข้าสู่ประสบการณ์ท้งั หมดของเจ้าอย่างละเอียด
แน่นอนว่าพระเจ้าจะทรงนาเจ้าเพื่อที่เจ้าจะไม่เบนทิศไปทางซ้ายหรื อทางขวา และดังนั้น
เจ้าก็จะก้าวเดินไปบนเส้นทางของการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระสัญญาต่อบรรดาผูซ้ ่ึงได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 555
การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าไม่สามารถถูกจากัดอยู่ที่ความเพียบพร้อมโดยการกินและการ
ดื่มพระวจนะของพระเจ้า การได้รับประสบการณ์ในแบบนั้นเป็ นเพียงด้านเดียวเกินไป จะครอบคลุมน้อยเกินไป
และอาจจากัดผูค้ นไว้เพียงในวงเขตที่เล็กมาก เช่นนี้ แล้ว
ผูค้ นก็จะขาดการบารุ งเลี้ยงทางจิตวิญญาณที่พวกเขาพึงต้องมีไปอย่างมาก
หากพวกเจ้าปรารถนาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เจ้าต้องเรี ยนรู ้ว่าจะได้รับประสบการณ์ได้อย่างไรในทุกเรื่อง จนสามารถได้รับความรู ้แจ้งในทุกๆ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้า ไม่ว่าจะดีหรื อร้าย มันควรจะนามาซึ่งประโยชน์แก่ตวั เจ้า และไม่ควรทาให้เจ้าเป็ นลบ
จะอย่างไรก็ช่าง เจ้าควรสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ ณ ขณะที่ยืนอยู่เคียงข้างพระเจ้า
และไม่วิเคราะห์หรื อศึกษาสิ่งเหล่านั้นจากมุมมองของมนุษย์
(นี่จะเป็ นการเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งในประสบการณ์ของเจ้า) หากเจ้าได้รับประสบการณ์ดงั กล่าว
เมื่อนั้นหัวใจของเจ้าจะเต็มอิ่มไปด้วยภาระต่างๆ ของชีวิตเจ้า
เจ้าจะมีชีวิตอยู่ในความสว่างแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้าตลอดเวลา
ไม่เบี่ยงเบนไปอย่างง่ายดายในการปฏิบตั ิตนของเจ้า ผูค้ นเช่นนั้นมีอนาคตอันสดใสรออยู่เบื้องหน้าพวกเขา
มีโอกาสเหมาะมากมายเหลือเกินที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า ทั้งหมดขึ้นอยู่กบั ว่า
พวกเจ้าเป็ นใครบางคนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงหรื อไม่ และ
พวกเจ้ามีความแน่วแน่ที่จะรับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า ที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า
และได้รับพระพรและมรดกจากพระองค์หรื อไม่ แค่ความแน่วแน่อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ
พวกเจ้าต้องมีความรู ้อย่างมาก ไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะมีการเบี่ยงเบนอยู่เสมอในการปฏิบตั ิตนของพวกเจ้า
พระเจ้าเต็มพระทัยที่จะทาให้พวกเจ้าทั้งหมดทุกคนได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ตามที่เป็ นอยู่ตอนนี้
แม้ผคู้ นส่วนใหญ่ได้ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้ามาเป็ นเวลานานมากแล้ว
พวกเขาก็ยงั จากัดตัวเองอยู่เพียงแค่เพลิดเพลินสาราญอยู่ในพระคุณของพระเจ้า
และเต็มใจเพียงให้พระเจ้าทรงมอบความสะดวกสบายของเนื้อหนังเพียงเล็กน้อยแก่พวกเขา
แต่ยงั คงไม่เต็มใจที่จะได้รับวิวรณ์ที่มากกว่านั้น และสูงส่งกว่านั้น
นี่แสดงว่าหัวใจของมนุษย์ยงั คงอยูภ่ ายนอกเสมอ แม้ว่างานของมนุษย์ การรับใช้ของเขา
และหัวใจรักของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าจะมีมลทินต่างๆ น้อยลงทุกที
เท่าที่พิจารณาจากแก่นแท้ภายในตัวเขาและการคิดล้าหลังของเขา
มนุษย์ยงั คงแสวงหาสันติสุขและความชื่นชมยินดีของเนื้อหนังตลอดเวลา
และไม่ใส่ใจทั้งสิ้นว่าสภาพเงื่อนไขต่างๆ มีไว้เพือ่ สิ่งใด

และพระเจ้าอาจมีพระประสงค์อะไรในการทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม และดังนั้น
ชีวิตของผูค้ นส่วนใหญ่จึงยังคงหยาบขาดความละเอียดอ่อนและเสื่อมโทรม
ชีวิตของพวกเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย พวกเขาก็แค่ไม่ได้ถือว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็ นเรื่ องสาคัญ
ราวกับว่าพวกเขามีความเชื่อเพียงเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น ออกท่าออกทางไปเรื่อยเปื่ อยและใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ
ในแบบเดิมๆ ล่องลอยเคว้งคว้างไปในการดารงอยู่ที่ไร้จุดประสงค์
มีเพียงน้อยนิดที่เป็ นผูซ้ ่ึงสามารถแสวงหาที่จะเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง ได้รับสิ่งต่างๆ
ที่มากกว่าและมัง่ คัง่ กว่า กลายเป็ นผูค้ นที่มีฐานะมัง่ คัง่ กว่าในพระนิเวศของพระเจ้าในวันนี้
และได้รับพระพรจากพระเจ้ามากกว่า
หากเจ้าแสวงหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
และสามารถได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้บนแผ่นดินโลก
หากเจ้าแสวงหาการได้รับการทาให้รู้แจ้งโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และไม่ปล่อยให้หลายปี เลื่อนผ่านไปเฉยๆ
นี่คือเส้นทางในอุดมคติที่จะเข้าสู่อย่างกระฉับกระเฉง
เช่นนี้เท่านั้นเจ้าจึงกลายเป็ นมีค่าพอและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
เจ้าคือผูท้ ี่แสวงหาการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอย่างแท้จริงหรื อไม่?
เจ้าเป็ นผูท้ ี่มีความจริ งจังจริงใจในทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริ งหรื อไม่?
เจ้ามีจิตวิญญาณแห่งความรักเพื่อพระเจ้าเฉกเช่นที่เปโตรมีหรื อไม่?
เจ้ามีเจตจานงที่จะรักพระเจ้าอย่างที่พระเยซูทรงมีหรื อไม่? เจ้าได้มีความเชื่อในพระเยซูมาหลายปี
เจ้าเคยเห็นหรื อไม่ว่า พระเยซูทรงรักพระเจ้าเช่นไร? พระเยซูคือผูท้ ี่เจ้าเชื่ออย่างแท้จริงหรือไม่?
เจ้าเชื่อในพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิของวันนี้
เจ้าเคยเห็นหรื อไม่ว่าพระเจ้าผูท้ รงภาคปฏิบตั ิที่มีเนื้อหนังทรงรักพระเจ้าในสวรรค์อย่างไร?
เจ้ามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า นั่นก็เพราะ
การตรึ งกางเขนของพระเยซูเพื่อประโยชน์ต่อการไถ่บาปมวลมนุษย์ และการอัศจรรย์ต่างๆ
ที่พระองค์ทรงกระทานั้นเป็ นข้อเท็จจริ งที่ยอมรับกันทัว่ ไป
กระนั้นความเชื่อของมนุษย์ก็ไม่ได้มาจากความรู ้หรื อความเข้าใจที่แท้จริ งต่อพระเยซูคริ สต์
เจ้าเชื่อในพระนามของพระเยซูเท่านั้น แต่เจ้าไม่ได้เชื่อในพระวิญญาณของพระองค์
เพราะเจ้าไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยว่าพระเยซูทรงรักพระเจ้าเช่นไร
ความเชื่อในพระเจ้าของเจ้านั้นช่างไร้เดียงสาเหลือเกิน ทั้งที่มีความเชื่อในพระเยซูมาหลายปี
เจ้าก็ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร นี่ไม่ได้ทาให้เจ้าเป็ นคนโง่ที่สุดในโลกหรอกหรื อ?
นี่เป็ นข้อพิสูจน์ว่าหลายปี ที่ผ่านมา เจ้าได้กินอาหารขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าไปอย่างสูญเปล่า

ไม่เพียงแค่เราที่ไม่ชอบผูค้ นเยีย่ งนี้ เราเชื่อมัน่ ว่าองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า—ผูท้ ี่เจ้าเคารพเทิดทูน—
ก็จะไม่ชอบพวกเขาเช่นกัน ผูค้ นเช่นนั้นจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้อย่างไร?
เจ้าไม่รู้สึกขวยเขินจนหน้าแดงเข้มหรื อ? เจ้าไม่รู้สึกอับอายหรื อ?
เจ้ายังคงมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกหรื อ?
พวกเจ้าทั้งหมดเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วหรือไม่?
ตัดตอนมาจาก “พระสัญญาต่อบรรดาผูซ้ ่ึงได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 556
มีเพียงโดยการไล่ตามเสาะหาความจริ งเท่านั้นคนเราจึงสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้ กล่าวคือ
นี่คือบางสิง่ บางอย่างที่ผคู้ นต้องจับใจความและทาความเข้าใจอย่างถี่ถว้ น
หากเจ้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความจริ งอย่างเพียงพอ เจ้าจะพลาดพลั้งและหลงเจิ่นอย่างง่ายดาย
หากเจ้าต้องการที่จะเติบโตในชีวิต เจ้าต้องแสวงหาความจริ งในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สาคัญว่าเจ้ากาลังทาสิ่งใด
เจ้าควรจะแสวงหาจนพบวิธีที่จะประพฤติตวั เพื่อที่จะอยู่ในแนวเดียวกันกับความจริ ง
และค้นพบว่าความแปดเปื้ อนที่ดารงอยู่ภายในตัวเจ้าอันใดที่ฝ่าฝื นความจริง
เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ว่าเจ้ากาลังทาสิ่งใด
เจ้าควรพิจารณาว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าหรื อไม่ เจ้าสามารถทาสิ่งทั้งหลายที่มีความหมาย
แต่เจ้าต้องไม่ทาสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีความหมาย เมื่อคานึงถึงสิ่งทั้งหลายที่เจ้าสามารถที่จะทาหรื อไม่ทาก็ได้น้นั
หากสิ่งเหล่านั้นสามารถถูกปล่อยวางไปได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไป มิฉะนั้นแล้ว
หากเจ้าทาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็ นบางเวลา และต่อมาในภายหลังก็พบว่าเจ้าควรจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไป
เช่นนั้นแล้วจงรี บทาการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปโดยเร็ว
นี่คือหลักการที่เจ้าควรปฏิบตั ิตามในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา ผูค้ นบางคนยกคาถามนี้ข้นึ ว่า
เหตุใดการแสวงหาความจริ งและนาความจริงมาปฏิบตั ิจึงลาบากยากเย็นยิ่งนัก—
ราวกับว่าเจ้ากาลังพายเรื อทวนกระแสน้ า และคงจะลอยลาไปข้างหลังหากเจ้าหยุดพายไปข้างหน้า?
เหตุใดการทาสิ่งทั้งหลายที่ชวั่ ร้ายและไร้ความหมายจึงง่ายยิ่งกว่ามากจริงๆ—
ง่ายราวกับการล่องเรือไปตามกระแสน้ า? เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น?
นั่นเป็ นเพราะธรรมชาติของมนุษยชาติคือการทรยศพระเจ้า
ธรรมชาติของซาตานได้มีบทบาทที่โดดเด่นภายในพวกมนุษย์ และนี่คือกาลังบังคับที่มีปฏิกริ ิ ยา
แน่นอนว่าพวกมนุษย์ที่มีธรรมชาติที่ทรยศพระเจ้าหมิ่นเหม่อย่างยิ่งที่จะทาสิ่งทั้งหลายที่ทรยศพระองค์
และการกระทาในเชิงบวกก็ลาบากยากเย็นที่จะปฏิบตั ิสาหรับพวกเขาไปโดยธรรมชาติ
การนี้ถูกตัดสินโดยธรรมชาติแก่นแท้ของมนุษยชาติโดยสิ้นเชิง
ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริ งอย่างแท้จริ งและเริ่ มที่จะรักความจริงจากภายในตัวเจ้าเอง
เจ้าก็จะมีความเข้มแข็งที่จะทาสิ่งทั้งหลายที่คล้อยตามความจริ ง นี่จึงกลายมาเป็ นปกติ
และง่ายดายและน่าพึงพอใจด้วยซ้ า
และเจ้ารู ้สึกว่าการทาสิ่งใดก็ตามที่เป็ นเชิงลบคงพึงประสงค์จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายมหาศาล
นี่เป็ นเพราะความจริ งได้มีบทบาทที่โดดเด่นในหัวใจของเจ้าแล้ว
หากเจ้าเข้าใจความจริ งเกี่ยวกับชีวิตแบบมนุษย์และเกี่ยวกับว่าจะเป็ นบุคคลประเภทใดจริ ง ๆ—

วิธีที่จะเป็ นบุคคลที่ตรงไปตรงมาและเถรตรง บุคคลที่ซื่อสัตย์
ใครบางคนที่เป็ นพยานให้แด่พระเจ้าและรับใช้พระองค์—
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีวนั สามารถก่อการกระทาชัว่ ที่เยาะเย้ยท้าท้ายพระองค์ได้อีก
อีกทั้งเจ้าจะไม่แสดงบทบาทของผูน้ าเทียมเท็จ คนงานเทียมเท็จ หรื อศัตรู ของพระคริ สต์อีกเลย
ต่อให้ซาตานหลอกลวงเจ้า หรือใครบางคนที่ชวั่ ร้ายยุยงเจ้า เจ้าก็จะไม่ทาการนั้น
ไม่สาคัญว่าผูใ้ ดพยายามที่จะบีบบังคับเจ้า เจ้าก็จะยังคงไม่กระทาหนทางนั้น หากผูค้ นได้มาซึ่งความจริ ง
และความจริ งกลายเป็ นชีวิตของพวกเขา
พวกเขาก็กลายเป็ นสามารถที่จะเกลียดความชัว่ และรู ้สึกถึงความขยะแขยงจากภายในที่มีต่อสิ่งที่เป็ นเชิงลบทั้งห
ลาย นั่นคงจะลาบากยากเย็นสาหรับพวกเขาที่จะก่อความชัว่
เพราะอุปนิสัยชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
และพวกเขาได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าแล้ว
หากเจ้าครองความจริ งภายในเจ้าจริงๆ เส้นทางที่เจ้าเดินนั้นย่อมจะเป็ นเส้นทางที่ถูกต้องไปเอง
หากปราศจากความจริ ง ย่อมง่ายดายที่จะทาชัว่ และเจ้าจะทาสิ่งนั้นไปทั้งที่เจ้าไม่ต้งั ใจ ตัวอย่างเช่น
หากความโอหังและความทะนงตนมีอยูภ่ ายในตัวเจ้า
เจ้าก็คงจะพบว่าเป็ นไปไม่ได้ที่จะเลี่ยงการไม่เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า
เจ้าคงจะรู ้สึกถูกบีบให้จายอมเยาะเย้ยท้าทายพระองค์ เจ้าคงจะไม่ทาสิ่งนั้นโดยมีจุดประสงค์
เจ้าคงจะทาสิ่งนั้นไปภายใต้การครอบงาของธรรมชาติที่โอหังและทะนงตนของเจ้า
ความโอหังและความทะนงตนของเจ้าคงจะทาให้เจ้าดูแคลนพระเจ้าและเห็นพระองค์ทรงไร้ค่าไม่สาคัญ
สิ่งเหล่านั้นคงจะเป็ นเหตุให้เจ้ายกย่องตัวเจ้าเอง อวดแสดงตัวเองอยู่เป็ นนิตย์ และในที่สุดก็นั่งในที่ของพระเจ้า
และให้คาพยานสาหรับตัวเจ้าเอง ในที่สุด เจ้าก็คงจะแปรแนวคิดของเจ้าเอง การคิดของเจ้าเอง
และมโนคติที่หลงผิดของตัวเจ้าเองไปเป็ นความจริ งเพื่อที่จะได้รับการนมัสการ จงดูเถิดว่า
ผูค้ นทาความชัว่ ไปมากเพียงใดภายใต้ภาวะครอบงาของธรรมชาติที่โอหังและทะนงตนของพวกเขา!
เพื่อที่จะแก้ไขการปฏิบตั ิตนชัว่ ของพวกเขา พวกเขาจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติของพวกเขาเสียก่อน
หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย คงจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะนาพาการแก้ไขขั้นพืน้ ฐานมาสู่ปัญหานี้
เมื่อเจ้ามีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า เมื่อเจ้าสามารถมองเห็นความเสื่อมทรามของเจ้าเอง
และระลึกได้ถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามและความน่าเกลียดของความโอหังและการทะนงตน
เมื่อนั้นเจ้าจะรู ้สึกขยะแขยง คลื่นเหียน และทุกข์โศก
เจ้าจะสามารถทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้อย่างมีจิตสานึก
และในการทาเช่นนี้จะรู ้สึกสบายใจ เจ้าจะสามารถเป็ นพยานต่อพระเจ้าได้อย่างมีจิตสานึก และในการทาเช่นนี้

จะรู ้สึกถึงความชื่นชมยินดี เจ้าจะถอดหน้ากากตัวเองอย่างมีจิตสานึก โดยเปิ ดโปงความน่าเกลียดของเจ้าเอง
และด้วยการทาเช่นนี้ เจ้าจะรู ้สึกดีอยู่ภายในและรู ้สึกว่าตัวเจ้าเองอยู่ในสภาวะจิตใจที่ปรับปรุ งดีข้ นึ เพราะฉะนั้น
ขั้นตอนแรกของการแสวงหาการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั ของเจ้าก็คือการพยายามที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้
าและพยายามที่จะเข้าสู่ความจริ ง มีเพียงโดยการเข้าใจความจริ งเท่านั้นเจ้าจึงสามารถที่จะบรรลุถึงการหยัง่ รู ้ได้
มีเพียงด้วยการมีการหยัง่ รู ้เท่านั้นเจ้าจึงสามารถเข้าใจสิ่งทั้งหลายได้อย่างถี่ถว้ น
มีเพียงโดยการเข้าใจสิ่งทั้งหลายอย่างถีถ่ ว้ นเท่านั้นเจ้าจึงสามารถตัดขาดจากเนื้อหนังได้
และอยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องกับการเชื่อของเจ้าในพระเจ้าทีละขั้นตอน
การนี้เชื่อมโยงกับการที่ผคู้ นมีความเด็ดเดี่ยวเพียงใดเมื่อไล่ตามเสาะหาความจริ ง
หากใครบางคนมุง่ มัน่ อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้ว
หลังจากหกเดือนหรื อปี หนึ่งพวกเขาก็จะเริ่ มอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้อง ภายในสามหรือห้าปี
พวกเขาจะมองเห็นผลลัพธ์ และจะรู ้สึกว่าพวกเขากาลังมีความก้าวหน้าในชีวิต
หากเจ้าเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสามารถเชื่อเป็ นเวลาสิบปี ได้โดยไม่ได้รับประสบการณ์กบั การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่สุด
เจ้าจะคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็ นความหมายของการเชื่อในพระเจ้าอย่างแน่นอน
เจ้าจะคิดว่านั่นเหมือนกันอย่างมากกับวิธีที่เจ้ากาลังดารงชีวิตอยู่ในโลกก่อนหน้านี้
และคิดว่าการมีชีวิตอยู่น้ นั ไร้ความหมาย นี่แสดงให้เห็นอย่างแท้จริงว่า หากไม่มีความจริง ชีวิตก็ว่างเปล่า
เจ้าอาจจะสามารถพูดคาพูดบางคาที่เป็ นคาสอน แต่เจ้าจะยังคงรู ้สึกไม่สบายใจและลาบากใจ
หากผูค้ นมีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่บา้ ง รู ้วิธีที่จะดารงชีวิตอย่างมีความหมาย
และสามารถทาสิ่งทั้งหลายบางอย่างที่ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะรู ้สึกว่านี่คือชีวิตจริ ง
รู ้สึกว่ามีเพียงโดยการดารงชีวิตในหนทางนี้เท่านั้นชีวิตของพวกเขาจึงจะมีความหมาย
และรู ้สึกว่าพวกเขาต้องดารงชีวิตในหนทางนี้เพื่อที่จะนาความพึงพอพระทัยมาสู่พระเจ้าสักเล็กน้อยและรูส้ ึกยิน
ดี หากพวกเขาสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย นาความจริงมาปฏิบตั ิ ตัดขาดจากตัวพวกเขาเอง
ละทิ้งแนวคิดของพวกเขาเอง และเชื่อฟังกับคานึงถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าได้โดยมีจิตสานึก—
หากพวกเขาสามารถที่จะทาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยมีจิตสานึก—เช่นนั้นแล้ว
นี่คือสิ่งที่เป็ นความหมายของการนาความจริงมาปฏิบตั ิอย่างถูกต้องแม่นยา
และการนาความจริ งมาปฏิบตั ิอย่างจริ งแท้
และการนี้ไม่เหมือนกันอย่างยิง่ กับการที่พวกเขาพึ่งพาจินตนาการของพวกเขาและยึดติดกับคาสอนและกฎเกณ
ฑ์ท้งั หลายของพวกเขาก่อนหน้านี้ โดยแท้ที่จริงแล้ว น่าเอือมระอาที่จะทาสิ่งใดเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจความจริ ง
น่าเอือมระอาที่จะยึดมัน่ กับคาสอนและกฎเกณฑ์ท้งั หลาย

และน่าเอือมระอาที่จะไม่มีเป้าหมายและที่จะทาสิ่งทั้งหลายอย่างมืดบอด
มีเพียงด้วยความจริงเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถเป็ นอิสระได้—การนี้ไม่มีโกหก—และด้วยความจริ งนั้น
พวกเขาสามารถทาสิ่งทั้งหลายได้อย่างง่ายดายและมีความสุข
บรรดาผูท้ ี่ครองสภาวะแบบนี้คือผูค้ นที่ครองความจริ ง
พวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่อุปนิสยั ของพวกเขาได้รับการแปลงสภาพแล้ว
ตัดตอนมาจาก “โดยการไล่ตามเสาะหาความจริงเท่านั้นคนเราจึงจะสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้” ใน
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ในขณะที่กาลังแสวงหาการเข้าสู่น้ ัน ทุกเรื่ องต้องได้รับการเจาะลึก
ทุกเรื่ องต้องได้รับการใคร่ ครวญอย่างถี่ถว้ นโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและความจริ ง
เพื่อที่เจ้าจะรู ้วิธีรับมือกับเรื่ องเหล่านั้นในหนทางหนึ่งซึ่งคล้อยตามไปกับน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างครบถ้วนบ
ริ บูรณ์ ถึงตอนนั้น สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเอาแต่ใจตัวเองของเจ้าย่อมสามารถถูกทอดทิง้ ไปได้เลย
เจ้าจะรู ้วิธีที่จะทาสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องไปกับน้ าพระทัยของพระเจ้า และแล้วก็จะไปลงมือทาสิ่งเหล่านั้น
นั่นจะให้ความรู ้สึกราวกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกาลังอยู่ในครรลองตามธรรมชาติของมัน
และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูง่ายดายเหลือเกิน นี่คือวิธีที่ผคู้ นซึ่งมีความจริงนั้นทาสิ่งทั้งหลาย ถึงตอนนั้น
เจ้าย่อมสามารถแสดงให้ผอู้ ื่นเห็นอย่างเป็ นจริ งว่าอุปนิสัยของเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
และพวกเขาจะเห็นว่าเจ้าได้ทาความประพฤติดีบางอย่างไปแล้วอย่างแน่นอน
ว่าเจ้าทาสิ่งทั้งหลายไปตามหลักธรรม และว่าเจ้าทาทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้อง
นี่คือใครบางคนที่เข้าใจความจริ งและเป็ นผูท้ ี่มีสภาพเสมือนมนุษย์อยู่บา้ งจริงๆ
แน่นอนว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ในตัวผูค้ นแล้ว ทันทีที่ผคู้ นเข้าใจความจริ งอย่างแท้จริ ง
พวกเขาย่อมสามารถหยัง่ รู ้สภาวะแห่งการเป็ นอยู่ของพวกเขา มองเห็นก้นบึ้งของเรื่ องทั้งหลายซึ่งซับซ้อน
และรู ้หนทางอันสมควรที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิ หากเจ้าไม่เข้าใจความจริ ง
เจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะหยัง่ รู ้สภาวะแห่งการเป็ นอยู่ของเจ้า เจ้าจะต้องการกบฏต่อตัวเจ้าเอง
แต่จะไม่มีแนวคิดว่าจะทาการนั้นอย่างไรหรือว่าเจ้ากาลังเป็ นกบฏต่ออะไร
เจ้าจะต้องการทิ้งการเอาแต่ใจตนเองของเจ้า
แต่หากเจ้าคิดว่าการเอาแต่ใจตนเองของเจ้านั้นคล้อยตามไปกับความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถทิง้ การนั้นได้อย่างไร? เจ้าอาจจะถึงขั้นคิดว่า
การเอาแต่ใจตนเองของเจ้าคือการได้รับการให้ความรู ้แจ้งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเพราะฉะนั้น
เจ้าจะปฏิเสธที่จะทิ้งการนั้นโดยไม่สาคัญว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม ด้วยเหตุน้ นั เมื่อผูค้ นไม่ครองความจริ ง
พวกเขาย่อมหมิ่นเหม่ที่จะคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเอาแต่ใจตนเองของพวกเขา ความมีราคีแบบมนุษย์
เจตนาที่ดีของพวกเขา ความรักที่สับสนมึนงงแบบมนุษย์
และการฝึ กฝนปฏิบตั ิแบบมนุษย์ของพวกเขานั้นถูกต้อง และคิดว่าพวกเขาคล้อยตามความจริ ง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าสามารถกบฏต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? หากเจ้าไม่เข้าใจความจริ ง
หรื อไม่รู้ว่าการนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิหมายถึงสิ่ งใด และหากดวงตาของเจ้าถูกเมฆบดบัง
และเจ้าไม่มีแนวคิดเลยว่าจะหันไปทางใด
และเพราะฉะนั้นจึงสามารถเพียงทาสิ่งทั้งหลายไปบนพื้นฐานของสิ่งที่เจ้าคิดว่าถูกเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว

เจ้าก็ย่อมจะกระทาการปฏิบตั ิตนบางอย่างที่จะหลุดออกนอกลู่ครรลองและผิดพลาด
การกระทาบางอย่างเหล่านี้จะอยู่ในกฎเกณฑ์ บางอย่างจะเกิดขึ้นจากการมีใจกระตือรื อร้น
และบางอย่างจะได้ก่อกาเนิดกับซาตาน และจะเป็ นต้นเหตุของการรบกวนทั้งหลาย
ผูค้ นซึ่งไม่ครองความจริงปฏิบตั ิตนเช่นนี้ กล่าวคือ ไปทางซ้ายนิด แล้วก็ไปทางขวาหน่อย ถูกต้องอยู่หนึ่งนาที
แล้วก็กาลังเบี่ยงเบนในนาทีถดั ไป ไม่มีความถูกต้องแม่นยาแต่อย่างใดเลย
ผูค้ นเหล่านั้นซึ่งไม่ครองความจริ งมองดูสิ่งทั้งหลายแบบผิดๆ ไปเสียทั้งหมด เมื่อเป็ นดังนั้น
พวกเขาจะสามารถรับมือกับเรื่ องทั้งหลายอย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไรกัน?
พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาอันใดก็ตามได้อย่างไรกัน? การเข้าใจความจริ งไม่ใช่สิ่งง่ายดายที่จะทา
การมีความสามารถที่จะจับใจความพระวจนะของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กบั การเข้าใจความจริ ง
และความจริ งที่ผคู้ นมีความสามารถที่จะเข้าใจได้น้ นั มีขีดจากัดของมัน
ความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าจะยังคงถูกจากัดอยู่
ต่อให้พวกเขาเชื่อในพระองค์ท้งั ชีวิตของพวกเขาก็ตาม ในกรณีที่ดีที่สุดแล้ว
แม้กระทัง่ บรรดาผูซ้ ่ึงเมื่อเทียบไปแล้วมีประสบการณ์ก็สามารถไปถึงที่ซ่งึ พวกเขาสามารถหยุดการทาสิ่งทั้งหลา
ยที่ตา้ นทานพระเจ้าอย่างเห็นได้ชดั หยุดการทาสิ่งทั้งหลายที่เป็ นความชัว่ อย่างเห็นได้ชดั
และหยุดการทาสิ่งทั้งหลายที่ไม่ให้ประโยชน์กบั ใครเลย
เป็ นไปไม่ได้สาหรับพวกเขาที่จะบรรลุสภาวะซึ่งไม่มีการเอาแต่ใจตัวเองของพวกเขาผสมปนเปอยู่เลยแม้แต่อย่า
งเดียว นี่เป็ นเพราะผูค้ นคิดไปตามความคิดปกติ
และการคิดของพวกเขาบางอย่างคล้อยตามไปกับพระวจนะของพระเจ้า
และอยู่ในส่วนของแง่มุมหนึ่งของการจับใจความที่ไม่สามารถจาแนกชั้นได้ว่าเป็ นการเอาแต่ใจตนเอง
อย่างไรก็ตาม
กุญแจสาคัญคือการหยัง่ รูส้ ่วนทั้งหลายของการเอาแต่ใจตนเองที่สวนทางกับพระวจนะของพระเจ้า
สวนทางกับความจริ ง และสวนทางกับการให้ความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพราะฉะนั้นเจ้าต้องใช้ความพยายามที่จะรู ้จกั พระวจนะของพระเจ้า
และเจ้าจะสามารถมีการหยัง่ รูไ้ ด้ก็โดยการเข้าใจความจริ งเท่านั้น
ตัดตอนมาจาก “โดยการไล่ตามเสาะหาความจริงเท่านั้นคนเราจึงจะสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้” ใน
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เพื่อที่จะรู ้จกั ตัวเอง เจ้าต้องรู ้จกั การแสดงออกทั้งหลายของความเสื่อมทรามของเจ้าเอง
จุดอ่อนที่สาคัญต่อชีวิตของตัวเจ้าเอง อุปนิสัยของเจ้า และธรรมชาติแก่นแท้ของเจ้า เจ้าต้องรู ้จกั สิ่งเหล่านั้น—
สิ่งจูงใจทั้งหลายของเจ้า มุมมองทั้งหลายของเจ้า และท่าทีของเจ้าเกี่ยวกับทุกๆ สิ่ง—
ที่ถูกเปิ ดเผยในชีวิตประจาวันของเจ้าให้ลึกลงไปถึงรายละเอียดท้ายสุดด้วยเช่นกัน
ไม่ว่าเจ้าอยู่ที่บา้ นหรื อนอกบ้าน ตอนที่เจ้ากาลังอยู่ในการชุมนุม ตอนที่เจ้ากาลังกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
หรื อในทุกๆ ประเด็นปัญหาที่เจ้าเผชิญ เจ้าต้องมารู ้จกั ตัวเองโดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้
เพื่อที่จะรู ้จกั ตัวเจ้าในระดับที่ลึกขึ้น เจ้าต้องรวมพระวจนะของพระเจ้าเข้าด้วยกันเป็ นหนึ่งเดียว
เฉพาะโดยการรู ้จกั ตัวเองบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ได้
ในตอนที่กาลังรับการพิพากษาของพระวจนะของพระเจ้า พวกเราต้องไม่เกรงกลัวความทุกข์
และไม่ควรกลัวความเจ็บปวด
และนับประสาอะไรที่พวกเราควรเกรงกลัวว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเสียดแทงหัวใจของพวกเรา
พวกเราควรอ่านถ้อยดารัสของพระองค์ให้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ทรงพิพากษาและตีสอนพวกเรา
และเปิ ดโปงแก่นแท้อนั เสื่อมทรามของพวกเรา
พวกเราต้องอ่านถ้อยดารัสเหล่านี้และเชิดชูตวั พวกเราให้ข้ นึ ไปถึงถ้อยดารัสเหล่านี้ให้มากขึ้น
จงอย่าเปรี ยบเทียบผูอ้ นื่ กับถ้อยดารัสเหล่านี้ —พวกเราต้องเปรี ยบเทียบตัวเรากับถ้อยดารัสเหล่านี้
พวกเราไม่ขาดพร่ องแม้เพียงสักอย่างของสิ่งเหล่านี้ พวกเราทุกคนสามารถเทียมทันถ้อยดารัสเหล่านี้
หากเจ้าไม่เชื่อเรื่ องนี้ ก็จงไปรับประสบการณ์เรื่ องนี้ดว้ ยตัวเจ้าเอง หลังจากที่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
ผูค้ นบางคนไม่มีความสามารถที่จะนาพระวจนะเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กบั ตัวเอง พวกเขาคิดว่า
ส่วนทั้งหลายของพระวจนะเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับพวกเขา แต่เกี่ยวกับผูค้ นอื่นๆ ต่างหาก ตัวอย่างเช่น
เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดโปงผูค้ นว่าเป็ นพวกมากชู้และแพศยา พีน่ ้องหญิงบางคนก็รู้สึกว่า
เพราะพวกเธอได้มีความสัตย์ซื่อต่อสามีของพวกเธออย่างไม่มีผิดพลาด
พระวจนะเหล่านั้นต้องไม่มีอะไรอ้างอิงถึงพวกเธอ พี่นอ้ งหญิงบางคนรู ้สึกว่า เนื่องจากพวกเธอไม่ได้แต่งงาน
และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พระวจนะเหล่านั้นต้องไม่มีอะไรเกีย่ วกับพวกเธอด้วยเช่นกัน
พี่น้องชายบางคนรูส้ ึกว่าพระวจนะเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่พวกผูห้ ญิงเท่านั้น
และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาเลย ผูค้ นบางคนเชื่อว่า พระวจนะเช่นนั้นของพระเจ้าฟังดูไม่น่ายินดีเท่าใดนัก
จึงปฏิเสธที่จะยอมรับพระวจนะเหล่านี้ ในบางตัวอย่างถึงกับมีกระทัง่ ผูค้ นที่กล่าวว่า
พระวจนะของพระเจ้านั้นผิด นี่เป็ นท่าทีอนั ถูกต้องที่ควรมีตอ่ พระวจนะของพระเจ้าหรื อ?
ผูค้ นไม่มีความสามารถที่จะคิดทบทวนตัวเองบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้า คาว่า “มากชู้” และ

“แพศยา” ตรงนี้อา้ งอิงถึงความเสื่อมทรามของผูค้ นในเรื่องความมักมาก ไม่ว่าผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
สมรสหรือไม่สมรส ทุกคนถูกความเสื่อมทรามในเรื่องของความมักมากครอบงาทั้งนั้น—
ดังนั้นเป็ นไปได้อย่างไรทีน่ ั่นจะไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้า?
พระวจนะของพระเจ้าเปิ ดโปงอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของผูค้ น ไม่ว่าจะเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชาย
คนเรามีความเสื่อมทรามที่ระดับเดียวกัน นี่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งหรอกหรือ? ก่อนที่จะทาสิ่งอื่นใด
พวกเราจาเป็ นต้องตระหนักว่า พวกเราต้องยอมรับทุกคาของพระวจนะที่พระเจ้าตรัส
ไม่ว่าถ้อยดารัสเหล่านี้ฟังดูน่ายินดีหรื อไม่ และไม่ว่าถ้อยดารัสเหล่านี้ให้ความรู ้สึกขมขืน่ หรือหวานชื่น
เช่นนั้นเองคือท่าทีที่พวกเราควรมีต่อพระวจนะของพระเจ้า นี่คือท่าทีชนิดใดหรื อ? นี่คือท่าทีอนั ศรัทธา
ท่าทีอนั อดทน หรื อท่าทีของการโอบกอดความทุกข์ไว้กนั เล่า?
เราบอกพวกเจ้าเลยว่านี่ไม่ใช่อนั ใดในท่าทีเหล่านี้เลย ในความเชื่อของพวกเรานั้น
พวกเราต้องธารงรักษาไว้อย่างหนักแน่นว่า พระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง
เนื่องจากพระวจนะเหล่านี้คอื ความจริ งโดยแท้ พวกเราควรยอมรับพระวจนะเหล่านี้อย่างมีเหตุผล
ไม่ว่าพวกเรามีความสามารถที่จะระลึกรู ้หรื อยอมรับการนี้หรื อไม่
ท่าทีแรกที่พวกเราควรมีต่อพระวจนะของพระเจ้าควรเป็ นท่าทีแห่งการยอมรับโดยสมบูรณ์ ทุกๆ
บรรทัดของพระวจนะของพระเจ้านั้นเกี่ยวข้องกับสภาวะหนึ่งซึ่งเฉพาะเจาะจง นั่นก็คือ
ไม่มีบรรทัดใดของถ้อยดารัสของพระองค์ที่เกี่ยวกับการปรากฏภายนอก
นับประสาอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ภายนอก หรื อรู ปแบบอันเรี ยบง่ายของพฤติกรรมในตัวผูค้ น
ไม่มีถอ้ ยดารัสใดที่เป็ นเช่นนั้นเลย
หากเจ้ามองเห็นทุกบรรทัดที่พระเจ้าดารัสเป็ นการเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประเภทเรี ยบง่ายของมนุษย์หรื อการปร
ากฏภายนอก เช่นนั้นแล้ว เจ้าย่อมไม่มีความเข้าใจเชิงจิตวิญญาณเลย และเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าความจริ งคืออะไร
พระวจนะของพระเจ้านั้นลุ่มลึก พระวจนะเหล่านี้ลุ่มลึกอย่างไรหรื อ? ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัส
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยนั้นเกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของผูค้ น
และสิ่งทั้งหลายที่หยัง่ รากลึกเป็ นสาระสาคัญอยู่ภายในชีวิตของพวกเขา ไม่ใช่การปรากฏภายนอก
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ใช่พฤติกรรมภายนอก เมื่อมองดูผคู้ นจากการปรากฏภายนอกของพวกเขา
พวกเขาอาจจะดูดีกนั ไปทั้งหมด แล้วเหตุใดเล่าพระเจ้าจึงตรัสว่า ผูค้ นบางคนเป็ นพวกวิญญาณชัว่
และบ้างก็เป็ นวิญญาณที่ไม่สะอาด? นี่เป็ นเรื่ องที่เจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยเหตุน้ี
เจ้าจึงไม่สามารถพึ่งพาการปรากฏหรื อสิ่งที่เจ้ามองเห็นจากภายนอกเพื่อที่จะเชิดชูข้ นึ มาเสมอพระวจนะของพระ
เจ้าได้

ตัดตอนมาจาก “ความสาคัญของการไล่ตามเสาะหาความจริง และเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริง” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 559
เจ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างไรหรื อ? ตามจริงแล้ว
การเข้าใจธรรมชาติของเจ้านั้นหมายถึงการชาแหละส่วนลึกในดวงจิตของเจ้า นัน่ เกีย่ วข้องกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตเจ้า
นั่นคือตรรกะของซาตานและทัศนคติของซาตานที่เจ้าใช้ในการดาเนินชีวิตมาโดยตลอด นั่นก็คือ
ชีวิตของซาตานนั่นเองที่เจ้าใช้ในการดาเนินชีวิตมาโดยตลอด
เฉพาะด้วยการพลิกแผ่นดินให้เจอส่วนทั้งหลายที่อยู่ลึกลงไปในดวงจิตของเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถเข้าใจธรรมชาติของเจ้าได้ จะพลิกแผ่นดินหาสิ่งเหล่านี้เจอได้อย่างไรหรื อ?
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถถูกชาแหละและพลิกแผ่นดินหาจนเจอได้โดยผ่านทางแค่หนึ่งหรื อสองเหตุการณ์ นั่นก็คือ
หลายคราว หลังจากที่เจ้าทาบางสิ่งบางอย่างแล้วเสร็จ เจ้าก็ยงั คงไม่ได้มาถึงความเข้าใจหนึ่งเลย
อาจสามารถใช้เวลาสามถึงห้าปี กว่าที่เจ้าจะมีความสามารถได้รับแม้แค่เสี้ยวเล็กจิ๋วของการตระหนักและการเข้าใ
จ ในสถานการณ์มากมาย เจ้าต้องทบทวนตัวเองและมารู ้จกั ตัวเอง
และเฉพาะเมื่อเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิในการขุดลึกลงไปเท่านั้น เจ้าจึงจะมามองเห็นผลลัพธ์
ขณะที่ความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับความจริ งทั้งหลายเติบโตลุ่มลึกมากขึ้นทุกที เจ้าก็จะค่อยๆ
มารู ้จกั ธรรมชาติแก่นแท้ของตัวเจ้าเองโดยผ่านทางการทบทวนตัวเองและความรู ้จกั ตัวเอง
เพื่อที่จะรู ้จกั ธรรมชาติของเจ้า เจ้าต้องทาบางสิ่งสองสามอย่างให้บรรลุผล สิ่งแรกก็คือ
เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าชอบ นี่มิใช่อา้ งอิงถึงสิ่งที่เจ้าชอบกินหรื อชอบสวมใส่
แต่ในทางกลับกัน นัน่ หมายถึงสิ่งประเภททั้งหลายที่เจ้าชื่นชม สิ่งทั้งหลายที่เจ้าริ ษยา สิ่งทั้งหลายที่เจ้าเคารพบูชา
สิ่งทั้งหลายที่เจ้าแสวงหา และสิ่งทั้งหลายที่เจ้าให้ความสนใจในหัวใจของเจ้า
ชนิดของผูค้ นที่เจ้าชื่นชมในการเข้ามาติดต่อสัมพันธ์ดว้ ย ชนิดของสิ่งที่เจ้าชอบทา
และชนิดของผูค้ นที่เจ้าชื่นชูในหัวใจ ตัวอย่างเช่น ผูค้ นส่วนใหญ่ชอบผูค้ นที่มีจุดยืนยิ่งใหญ่
ผูค้ นซึ่งมีความงามสง่าอยู่ในกิริยาท่าทางและวาทะของพวกเขา หรือชอบพวกที่พูดคายกยอแบบมีวาทศิลป์
หรื อพวกที่แสร้งสวมบทบาท ที่พาดพิงถึงไปก่อนหน้านั้นเป็ นเรื่ องเกีย่ วกับผูค้ นใดที่พวกเขาชอบมีปฏิกิริยาด้วย
สาหรับสิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นชื่นชมนั้น สิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการเต็มใจทาสิ่งเฉพาะบางอย่างที่ทาได้ง่ายดาย
การชื่นชมในสิ่งทั้งหลายที่ผอู้ ื่นคิดว่าดี และที่คงจะเป็ นเหตุให้ผคู้ นขับร้องคาสรรเสริ ญและให้คาชม
ในธรรมชาติท้งั หลายของผูค้ นนั้นมีคุณลักษณะเฉพาะธรรมดาทัว่ ไปของสิง่ ทั้งหลายที่พวกเขาชอบอยู่ นัน่ ก็คือ
พวกเขาชอบผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลายที่ผอู้ นื่ รู ้สึกอิจฉาโดยเนื่ องมาจากรู ปลักษณ์ภายนอก
พวกเขาชอบผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลายที่มองดูสวยงามและหรู หรา และพวกเขาชอบผูค้ น
เหตุการณ์และสิ่งทั้งหลายที่ทาให้ผอู้ ื่นเคารพบูชาพวกเขาโดยเนื่องมาจากรู ปลักษณ์
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ผคู้ นชืน่ ชอบนั้นยิง่ ใหญ่ ละลานตา งามหรู และโอฬาร ผูค้ นล้วนเคารพบูชาสิ่งเหล่านี้

สามารถเห็นได้ว่า ผูค้ นไม่ครองความจริงอันใดเลย ทั้งพวกเขายังไม่มสี ภาพเสมือนมนุษย์แท้อีกด้วย
ไม่มีนัยสาคัญแม้ระดับน้อยนิดที่สุดอยู่ในการเคารพบูชาสิ่งเหล่านี้ ทว่าผูค้ นก็ยงั ชอบสิ่งเหล่านั้น…สิ่งที่เจ้าชอบ
สิ่งที่เจ้ามุ่งเน้น สิ่งที่เจ้าเคารพบูชา สิ่งที่เจ้าอิจฉา
และสิ่งที่เจ้าคิดในหัวใจของเจ้าทุกวันล้วนแล้วแต่เป็ นตัวแทนธรรมชาติของเจ้า
นั่นเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าธรรมชาติของเจ้าชื่นชอบความไม่ชอบธรรม และในสถานการณ์ที่รุนแรง
ธรรมชาติของเจ้านั้นชัว่ และไม่สามารถเยียวยารักษาได้ เจ้าควรวิเคราะห์ธรรมชาติของเจ้าในหนทางนี้ กล่าวคือ
จงตรวจสอบว่าเจ้าชื่นชอบสิ่งใดและเจ้าละทิ้งสิ่งใดในชีวิตของเจ้า เจ้าอาจจะดีต่อใครบางคนเป็ นครั้งคราว
แต่นี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้าชื่นชอบพวกเขา แน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าชื่นชอบอย่างแท้จริงก็คือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติของเจ้า
ต่อให้กระดูกของเจ้าหัก เจ้าก็คงจะยังคงชื่นชมมันและไม่มีวนั จะสามารถละทิ้งมันได้
นี่ไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลง จงดูการหาคู่เป็ นตัวอย่าง หากผูห้ ญิงคนหนึ่งตกหลุมรักกับใครบางคนจริ งๆ
เช่นนั้นแล้ว ก็จะไม่มีผใู้ ดสามารถหยุดเธอได้ ต่อให้ขาทั้งสองของเธอถูกหัก เธอก็คงจะยังคงต้องการอยู่กบั เขา
เธอก็คงจะต้องการสมรสกับเขาต่อให้นนั่ หมายถึงการที่เธอต้องตาย นี่สามารถเป็ นไปได้อย่างไรกัน?
นั่นเป็ นเพราะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผคู้ นมีอยู่ลึกๆ ภายในตัวพวกเขาเองได้
ต่อให้บุคคลหนึ่งต้องตาย ดวงจิตของเขาก็คงจะยังคงชอบสิ่งเดิมๆ นั่นคือ สิ่งทั้งหลายที่เป็ นธรรมชาติของมนุษย์
และสิ่งเหล่านี้เป็ นตัวแทนแก่นแท้ของบุคคล สิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นชื่นชอบบรรจุไปด้วยความไม่ชอบธรรมอยู่บา้ ง
บางคนก็ชดั เจนในความชื่นชอบของพวกเขาที่มีต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ในขณะที่บางคนไม่ชดั เจน
บางคนมีความชอบอย่างแรงกล้าต่อสิ่งเหล่านั้น ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่มี ผูค้ นบางคนมีการควบคุมตัวเอง
ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่สามารถควบคุมตัวพวกเขาเองได้ ผูค้ นบางคนหมิ่นเหม่ที่จะจมลงไปสู่สิ่งมืดทั้งหลาย
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ครองแม้กระทัง่ เสี้ยวกระผีกของชีวิต
หากผูค้ นมีความสามารถที่จะไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นยึดครองและจากัดควบคุม
นั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าอุปนิสัยของพวกเขาได้รับการแปลงสภาพไปแล้วเล็กน้อย และว่าพวกเขามีวุฒิภาวะเล็กน้อย
ผูค้ นบางคนเข้าใจความจริงบางอย่างและรู ้สึกว่าพวกเขามีชีวิตและรู ้สึกว่าพวกเขารักพระเจ้า โดยแท้จริ งแล้ว
การนั้นยังคงเร็วเกินไป และการก้าวผ่านการแปลงสภาพในอุปนิสยั ของคนเราไม่ใช่เรื่ องที่เรียบง่าย
ธรรมชาติของคนเราง่ายที่จะเข้าใจกระนั้นหรื อ? ต่อให้เจ้าเข้าใจมันเล็กน้อย
ธรรมชาติน้ นั ก็คงจะไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแปลง นี่คือพื้นที่ของความลาบากยากเย็นสาหรับผูค้ น ไม่ว่าผูค้ น เรื่ องราว
หรื อสิ่งของทั้งหลายรอบตัวเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และไม่ว่าโลกอาจพลิกกลับหัวอย่างไร
หากความจริ งกาลังนาทางเจ้าจากภายใน หากสิ่งนั้นได้ฝงั รากอยู่ภายในตัวเจ้าแล้ว
และพระวจนะของพระเจ้านาทางชีวิตของเจ้า การเลือกชอบของเจ้า ประสบการณ์ของเจ้า
และการดารงอยูข่ องเจ้า ณ จุดนั้นเจ้าจะได้แปลงสภาพไปแล้วอย่างแท้จริง บัดนี้

การแปลงสภาพที่ว่านี้เป็ นแค่การที่ผคู้ นให้ความร่ วมมือเล็กน้อยและมีความกระตือรือร้นและความเชื่อสักนิดหน่
อย แต่นี่ไม่สามารถพิจารณาว่าเป็ นการแปลงสภาพได้ และมันไม่ได้พิสูจน์ว่าผูค้ นมีชีวิต
นั่นเป็ นแค่การเลือกชอบของผูค้ น—ไม่มีสิ่งใดมากกว่านั้น
นอกเหนือจากการพลิกแผ่นดินค้นหาสิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นโปรดปรานในธรรมชาติของพวกเขา แง่มุมอื่นๆ
อันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของพวกเขายังจาเป็ นต้องถูกพลิกแผ่นดินค้นหาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
ทัศนคติของผูค้ นเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย วิธีการและเป้าหมายในชีวิตของผูค้ น
คุณค่าชีวิตและทรรศนะเกี่ยวกับชีวิตของผูค้ น
ตลอดจนทรรศนะเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความจริ ง
เหล่านี้คือสรรพสิ่งทั้งมวลลึกลงไปภายในดวงจิตของผูค้ น
และสิ่งเหล่านั้นมีสัมพันธภาพโดยตรงกับการแปลงสภาพของอุปนิ สัย เช่นนั้นแล้ว
ทรรศนะชีวิตของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามคือสิ่งใด? สามารถกล่าวได้ว่านัน่ เป็ นดังนี้ นั่นคือ
“มนุษย์ทุกคนทาเพื่อตัวเอง ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยถากรรม”
ผูค้ นทั้งปวงดารงชีวิตเพื่อตัวพวกเขาเอง หากจะพูดอย่างชัดแจ้งขึ้น พวกเขากาลังดารงชีวิตเพื่อเนื้อหนัง
พวกเขากาลังดารงชีวิตเพียงเพื่อใส่อาหารเข้าในปากของพวกเขาเท่านั้น
การดารงอยู่แบบนี้แตกต่างจากการดารงอยู่ของสัตว์ท้งั หลายอย่างไร? ไม่มีคุณค่าอันใดเลยในการดารงชีวิตเช่นนี้
ไม่ตอ้ งกล่าวถึงความหมายอันใด ทรรศนะชีวิตของคนเราเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าพึ่งพาเพื่อดารงชีวติ ในโลกนี้
สิ่งที่เจ้าดารงชีวิตเพื่อมัน และวิธีที่เจ้าดารงชีวิต—
และเหล่านี้คือสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับแก่นแท้ของธรรมชาติแบบมนุษย์
โดยผ่านทางการชาแหละธรรมชาติของผูค้ นนั้น เจ้าจะมองเห็นว่าผูค้ นล้วนกาลังต้านทานพระเจ้า
พวกเขาล้วนเป็ นเหล่ามาร และไม่มีบุคคลที่ดีอย่างจริ งแท้เลย
มีเพียงโดยการชาแหละธรรมชาติของผูค้ นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถรู ้จกั แก่นแท้และความเสื่อมทรามของมนุษย์ไ
ด้อย่างแท้จริ ง และเข้าใจว่าแท้ที่จริ งแล้วผูค้ นเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งใด ผูค้ นขาดพร่ องสิ่งใดอย่างแท้จริ ง
พวกเขาควรมีสิ่งใดไว้ติดตัว และพวกเขาควรดารงชีวิตไปตามสภาพเสมือนของมนุษย์อย่างไร
การชาแหละธรรมชาติของมนุษย์อย่างแท้จริ งไม่ใช่เรื่ องง่าย
และไม่สามารถทาได้โดยปราศจากการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าหรื อการมีประสบการณ์ที่แ
ท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “สิ่งใดที่ควรรู้เกี่ยวกับการแปลงสภาพอุปนิสัยของคนเรา” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 560
สิ่งใดหรื อที่ประกอบกันขึ้นเป็ นธรรมชาติของบุคคล? เจ้าเพียงรู ้จกั ความเสื่อมทราม ความไม่เชื่อฟัง ข้อบกพร่อง
ข้อเสียหาย มโนคติที่หลงผิด และเจตนาทั้งหลายของมนุษย์
และไร้ความสามารถที่จะค้นพบสิ่งทั้งหลายภายในธรรมชาติของมนุษย์ เจ้าเพียงรู ้ช้นั ผิวส่วนนอกเท่านั้น
โดยปราศจากความสามารถที่จะค้นพบต้นกาเนิดของมัน
และนี่ไม่ประกอบขึ้นเป็ นความรู ้เกีย่ วกับธรรมชาติของมนุษย์เลย
บ้างก็ถึงกับคิดถึงสิ่งผิวเผินเหล่านี้ว่าเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ โดยกล่าวว่า “ดูนะ ฉันเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
ฉันระลึกรู ้ความโอหังของตัวฉัน นั่นไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์หรอกหรื อ?”
ความโอหังเป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์ นั่นแท้จริงมาก อย่างไรก็ตาม
นั่นไม่เพียงพอให้รับรูไ้ ด้ในความหมายเชิงคาสอน การรู ้จกั ธรรมชาติของคนเราเองคืออะไรหรื อ?
จะสามารถรู ้จกั การนั้นได้อย่างไร? การนั้นถูกรู ้จกั จากแง่มุมใด? ยิง่ ไปกว่านั้น
ธรรมชาติของคนเราควรถูกให้ทรรศนะอย่างเฉพาะเจาะจงโดยผ่านทางสิ่งทั้งหลายที่คนเราเปิ ดเผยอย่างไร?
ก่อนอื่น เจ้าสามารถมองเห็นธรรมชาติของมนุษย์โดยผ่านทางความสนใจทั้งหลายของพวกเขา ตัวอย่างเช่น
ผูค้ นบางคนรักการเต้นราโดยเฉพาะ บ้างก็รักพวกนักร้องหรื อดาราภาพยนตร์เป็ นพิเศษ
และบ้างก็ชื่นชูผคู้ นที่มีชื่อเสียงบางคนโดยเฉพาะ จากการมองที่ความสนใจเหล่านี้
ธรรมชาติของผูค้ นเหล่านี้คืออะไร? ตัวอย่างเช่น บ้างก็อาจจะชื่นชูนักร้องเฉพาะบางคน
กระทัง่ ถึงจุดที่พวกเขาย้าคิดอยู่กบั ทุกการเคลื่อนไหว ทุกรอยยิ้ม และทุกคาพูดของนักร้องผูน้ ้ นั
พวกเขาติดพันนักร้องผูน้ ้ นั และแม้แต่ถ่ายรู ปทุกสิ่งทุกอย่างที่นักร้องผูน้ ้ นั สวมใส่และสนิทสนมกับมัน
ความชื่นชูระดับนี้แสดงให้เห็นอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติน้ีของมนุษย์หรือ? นัน่ แสดงให้เห็นว่า
บุคคลดังกล่าวมีเพียงสิ่งเหล่านั้นในหัวใจของเขาเท่านั้น และไม่มีพระเจ้า สิ่งสารพัดทั้งหมดที่บุคคลนี้คิด รัก
แสวงหานั้นเป็ นของซาตาน สิ่งเหล่านั้นยึดครองหัวใจของบุคคลนี้ ซึ่งถูกยกให้กบั สิ่งเหล่านี้
อะไรหรื อคือปัญหาตรงนี้? หากบางสิ่งถูกรักอย่างสุดขั้ว เช่นนั้นแล้ว
สิ่งนั้นสามารถกลายมาเป็ นชีวิตของใครบางคนและยึดครองหัวใจของเขาได้ อันเป็ นการพิสูจน์อย่างเต็มที่ว่า
บุคคลนั้นเป็ นผูเ้ คารพบูชาบุคคลต้นแบบคนหนึ่งผูซ้ ่ึงไม่ตอ้ งการพระเจ้า และกลับรักมารแทน เพราะฉะนั้น
พวกเราสามารถสรุ ปได้ว่า ธรรมชาติของบุคคลเช่นนั้นเป็ นธรรมชาติที่รักและเคารพบูชามาร ไม่รักความจริง
และไม่ตอ้ งการพระเจ้า นี่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการให้ทรรศนะต่อธรรมชาติของใครบางคนหรื อ?
นี่คือหนทางที่ถูกต้องอย่างครบบริ บรู ณ์ นี่คือวิธีที่ธรรมชาติของมนุษย์ถูกชาแหละ ตัวอย่างเช่น
ผูค้ นบางคนชื่นชูเปาโลมากเป็ นอย่างยิ่ง พวกเขาชอบที่จะออกไปข้างนอกและกล่าวสุนทรพจน์และทางาน
พวกเขาชอบที่จะเข้าร่ วมการชุมนุมและเทศนา พวกเขาชอบให้ผูค้ นฟังพวกเขา เคารพบูชาพวกเขา

และกังวลสนใจพวกเขาเป็ นหลัก พวกเขาชอบที่จะมีสถานะในจิตใจของผูอ้ ื่น
และพวกเขาซาบซึ้งเมื่อผูอ้ ื่นให้คณ
ุ ค่าภาพลักษณ์ที่พวกเขานาเสนอ
พวกเราลองมาวิเคราะห์ธรรมชาติของพวกเขาจากพฤติกรรมเหล่านี้กนั ว่า
สิ่งใดหรื อที่เป็ นธรรมชาติของพวกเขา? หากพวกเขาประพฤติเช่นนี้จริง
เช่นนั้นแล้วมันก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาโอหังและทะนงตน
พวกเขาไม่นมัสการพระเจ้าแต่อย่างใดเลย
พวกเขาแสวงหาสถานะที่สูงส่งกว่าและปรารถนาที่จะมีสิทธิอานาจเหนือผูอ้ นื่ ที่จะครองพวกเขา
และที่จะมีสถานะในจิตใจของพวกเขา นี่คือภาพลักษณ์อมตะของซาตาน
แง่มุมที่โดดเด่นของธรรมชาติของพวกเขาก็คือความโอหังและความทะนงตน
ความไม่เต็มใจที่จะนมัสการพระเจ้า และความปรารถนาที่จะได้รับการเคารพบูชาจากผูอ้ ื่น
พฤติกรรมเช่นนั้นสามารถให้ทรรศนะที่ชดั เจนมากแก่เจ้าในเรื่ องธรรมชาติของพวกเขา
ตัดตอนมาจาก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชาติของมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม และธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการทรยศพระเจ้า อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางพวกมนุษย์ผทู้ ี่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
มีบางคนที่สามารถนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้าและยอมรับความจริ งได้
เหล่านี้คือบรรดาผูท้ ี่สามารถได้มาซึ่งความจริ งและสัมฤทธิ์การแปลงสภาพในอุปนิสัย
ยังมีพวกที่ไม่มุ่งเน้นไปที่การแสวงหาความจริ งด้วยเช่นกัน พวกเขาพึงพอใจกับเพียงแค่การเข้าใจคาสอน
พวกเขาได้ยินคาสอนที่ดีและรักษาคาสอนนั้นไว้ และหลังจากที่เข้าใจคาสอนนั้นแล้ว
พวกเขาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาได้—จนถึงจุดหนึ่ง
ผูค้ นเหล่านี้ทาสิ่งที่ถกู บอกและมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ธรรมดาสามัญ พวกเขาเต็มใจในระดับหนึ่งที่จะสละ
ทอดทิ้งการยึดติดกับวัตถุ และสู้ทนความทุกข์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่จริ งจังตั้งใจในเรื่ องของความจริ ง
พวกเขาเชื่อว่าการที่พวกเขาไม่ทาบาปก็เพียงพอแล้ว
และไร้ความสามารถโดยเด็ดขาดที่จะเข้าใจแก่นแท้ของความจริ ง หากผูค้ นเช่นนั้นสามารถตั้งมัน่ ได้ในที่สุด
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็สามารถได้รับการละเว้นด้วยเช่นกัน
แต่พวกเขาไม่สามารถให้อุปนิสยั ของพวกเขาแปลงสภาพได้
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์จากความเสื่อมทราม
และก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของชีวิตเจ้าแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็ตอ้ งมีความรักหนึ่งให้กบั ความจริ งและมีความสามารถที่จะยอมรับความจริง
การยอมรับความจริงหมายถึงสิ่งใดหรื อ? การยอมรับความจริงบ่งชี้ว่า
ไม่สาคัญว่าอุปนิสัยอันเสื่อมทรามที่เจ้ามีน้ นั เป็ นจาพวกใด
หรื อพิษใดบ้างของพญานาคใหญ่สีแดงที่อยู่ในธรรมชาติของเจ้า
แต่เมื่อการนั้นถูกเปิ ดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้า เจ้าก็ยอมรับรู ้การนั้นและนบนอบต่อพระวจนะเหล่านี้
เจ้ายอมรับพระวจนะเหล่านี้อย่างปราศจากเงื่อนไข ปราศจากการสร้างข้อแก้ตวั อันใด
หรื อการลองพยายามที่จะเลือกเฟ้น และเจ้ามารู ้จกั ตัวเองบนพืน้ ฐานของสิ่งที่พระองค์ตรัส
นี่คือความหมายของการยอมรับพระวจนะของพระเจ้า ไม่สาคัญว่าพระองค์ตรัสสิ่งใด
ไม่สาคัญว่าถ้อยดารัสของพระองค์อาจจะเสียดแทงหัวใจของเจ้ามากเพียงใด
และไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงใช้พระวจนะใด
เจ้าก็สามารถยอมรับพระวจนะเหล่านั้นได้ตราบที่สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็ นความจริง
และเจ้าสามารถยอมรับรู ้พระวจนะเหล่านั้นได้ตราบที่พระวจนะเหล่านั้นคล้อยตามความจริง
เจ้าสามารถนบนอบต่อพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่คานึงถึงว่าเจ้าเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นลึกซึ้งเพียงใด

และเจ้ายอมรับและนบนอบต่อความสว่างที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเปิ ดเผยและที่บรรดาพีน่ ้องชายหญิงของเจ้า
ได้สามัคคีธรรมกัน เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ไล่ตามเสาะหาความจริ งไปจนถึงจุดเฉพาะหนึ่ง
เขาย่อมสามารถได้มาซึ่งความจริงและสัมฤทธิ์การแปลงสภาพของอุปนิสยั ของเขา
ต่อให้พวกที่ไม่รักความจริงอาจมีสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เหมาะสม เมื่อเป็ นเรื่ องของความจริ ง
พวกเขาก็สับสนมึนงงและไม่สนใจความจริงอย่างจริ งจัง
ถึงแม้พวกเขาอาจสามารถมีความประพฤติที่ดีสักหน่อย และสามารถสละตนเองเพื่อพระเจ้าได้
และสามารถทาการประกาศตัดขาดได้ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้
โดยการเปรียบเทียบ
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเปโตรนั้นเกือบจะเป็ นอย่างเดียวกันกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ของบรรดาอัครทูตอื่น
ๆ และบรรดาพี่น้องชายหญิงของเขา แต่เขาโดดเด่นในการไล่ตามเสาะหาความจริ งอันแรงกล้าของเขา
เขาไตร่ ตรองอย่างจริ งจังตั้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูตรัส พระเยซูตรัสถามว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย
เจ้ารักเราไหม?” เปโตรตอบอย่างซื่อสัตย์ว่า “ข้าพระองค์รักพระบิดาผูท้ รงสถิตในสวรรค์เท่านั้น
กระนั้นยังไม่ได้รักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบนแผ่นดินโลก” ภายหลังเขาได้เข้าใจ โดยคิดว่า “นี่ไม่ถูกต้อง
พระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงเป็ นพระเจ้าในสวรรค์
นั่นไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกันทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกหรอกหรื อ? หากฉันรักพระเจ้าในสวรรค์เท่านั้น
เช่นนั้นแล้ว ความรักของฉันก็ไม่เป็ นจริ ง ฉันต้องรักพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
เพราะเมื่อนั้นเท่านั้นความรักของฉันจึงจะเป็ นจริ ง” ด้วยเหตุน้ี
เปโตรจึงได้มาเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้โดยการไตร่ ตรองพระวจนะของพระองค์
การที่จะรักพระเจ้า และเพื่อที่ความรักนี้จะเป็ นจริ ง
คนเราต้องรักพระเจ้าผูท้ รงปรากฏในรู ปมนุษย์บนแผ่นดินโลก
การรักพระเจ้าที่คลุมเครื อและไม่ปรากฏแก่ตานั้นทั้งไม่เป็ นจริงและไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ในขณะที่การรักพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริงและทรงปรากฏแก่ตาคือความจริง จากพระวจนะของพระเยซู
เปโตรได้รับความจริงและความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า เป็ นที่ชดั เจนว่า
การเชื่อในพระเจ้าของเปโตรได้เพียงมุ่งเน้นไปที่การไล่ตามเสาะหาความจริ งเท่านั้น ในที่สุด
เขาได้สัมฤทธิ์ความรักของพระเจ้าผูท้ รงภาคชีวิตจริ ง—พระเจ้าบนแผ่นดินโลก
เปโตรจริ งจังตั้งใจเป็ นพิเศษในการไล่ตามเสาะหาความจริ งของเขา
แต่ละครั้งที่พระเยซูได้ทรงให้คาปรึกษาแก่เขา เขาไตร่ ตรองพระวจนะของพระเยซูอย่างจริ งจังตั้งใจ
บางทีเขาอาจจะได้ไตร่ ตรองเป็ นเวลาหลายเดือน หนึ่งปี
หรื อแม้กระทัง่ หลายปี ก่อนที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะได้ทรงให้ความรู ้แจ้งแก่เขา

และเขาได้เข้าใจความหมายของพระวจนะของพระเจ้า ในหนทางนี้ เปโตรได้เข้าสู่ความจริง และหลังจากนั้น
อุปนิสัยในชีวิตของเขาก็ได้ถูกแปลงสภาพและเริ่ มใหม่ หากบุคคลหนึ่งไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
เขาจะไม่มีวนั เข้าใจความจริ ง เจ้าสามารถพูดถึงจดหมายและคาสอนทั้งหลายหนึ่งหมื่นครั้ง
แต่สิ่งเหล่านั้นจะยังคงเป็ นแค่จดหมายและคาสอนทั้งหลาย ผูค้ นบางคนแค่พูดว่า “พระคริ สต์ทรงเป็ นความจริ ง
หนทาง และชีวิต” ต่อให้เจ้าทวนซ้ าคาพูดเหล่านี้หนึ่งหมื่นครั้ง นัน่ ก็จะยังคงไร้ประโยชน์
เจ้าไม่มีความเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น เหตุใดจึงกล่าวกันว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นความจริง หนทาง และชีวิต?
เจ้าสามารถแสดงชัดถึงความรู ้ที่เจ้าได้รับเกีย่ วกับการนี้จากประสบการณ์ได้หรื อไม่?
เจ้าได้เข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริง หนทาง และชีวิตหรื อยัง?
พระเจ้าได้ดารัสพระวจนะของพระองค์เพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะเหล่านั้นและไ
ด้รับความรู ้ การแค่เพียงเปล่งเสียงจดหมายและคาสอนเท่านั้นช่างไร้ประโยชน์
เจ้าสามารถรู ้จกั ตัวเจ้าเองได้เฉพาะเมื่อเจ้าได้เข้าใจและเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าแล้วเท่านั้น
หากเจ้าไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ไม่สามารถรู ้จกั ตัวเจ้าเองได้
เจ้าสามารถหยัง่ รู ้ได้เฉพาะเมื่อเจ้ามีความจริ งเท่านั้น หากปราศจากความจริง เจ้าก็ไม่สามารถหยัง่ รูไ้ ด้
เจ้าสามารถเข้าใจเรื่ องราวหนึ่งได้อย่างเต็มที่เฉพาะเมื่อเจ้ามีความจริ งเท่านั้น หากปราศจากความจริ ง
เจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจเรื่ องราวหนึ่งได้ เจ้าสามารถรู ้จกั ตัวเจ้าเองได้เฉพาะเมื่อเจ้ามีความจริ งเท่านั้น
หากปราศจากความจริ ง เจ้าก็ไม่สามารถรู ้จกั ตัวเจ้าเองได้
อุปนิสัยของเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อเจ้ามีความจริ งเท่านั้น หากปราศจากความจริ ง
อุปนิสัยของเจ้าก็ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ มีเพียงภายหลังจากเจ้ามีความจริ งแล้วเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ หากปราศจากความจริง
เจ้าก็ไม่สามารถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ มีเพียงภายหลังจากเจ้ามีความจริ งแล้วเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ หากปราศจากความจริ ง
การนมัสการของเจ้าจะไม่ใช่สิ่งใดมากไปกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดขึ้นอยู่กบั การได้รับความจริงจากพระวจนะของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชาติของมนุษย์” ใน บันทึ กปาฐกถาของพระคริสต์
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การมาสู่ความเข้าใจอันถ่องแท้เกี่ยวกับความหมายตามจริ งของพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่ องเรี ยบง่ายเลย
จงอย่าคิดแบบนี้เด็ดขาดว่า “ฉันสามารถตีความความหมายตามตัวอักษรของพระวจนะของพระเจ้าได้
และทุกคนกล่าวว่า การตีความของฉันนั้นดี และยกหัวแม่มือให้ ดังนั้นนี่จึงหมายความว่า
ฉันเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า” นัน่ ไม่ใช่แบบเดียวกับการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเลย
หากเจ้าได้รับความสว่างอยู่บา้ งจากภายในถ้อยดารัสของพระเจ้า
และเจ้าได้สานึกรับรู ้หนึ่งของความหมายที่แท้จริ งของพระวจนะของพระองค์
และหากเจ้าสามารถแสดงเจตนาเบื้องหลังพระวจนะของพระองค์และผลที่พระวจนะเหล่านั้นจะสัมฤทธิ์ในท้าย
ที่สุด เช่นนั้นแล้วทันทีที่เจ้ามีความเข้าใจอันชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ท้งั ปวง
ก็ย่อมสามารถพิจารณาได้ว่าเจ้ามีความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุน้นั
การเข้าใจพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้เรียบง่ายอะไรนัก
แค่เป็ นเพราะเจ้าสามารถให้คาอธิบายภาษาดอกไม้ของความหมายตามตัวอักษรไม่ใช่หมายความว่าเจ้าเข้าใจพระ
วจนะเหล่านั้น ไม่สาคัญว่าเจ้าสามารถอธิบายความหมายตามตัวอักษรของพระวจนะเหล่านั้นได้มากเท่าใด
การอธิบายของเจ้าก็ยงั คงขึ้นอยู่กบั จินตนาการและหนทางของการคิดแบบมนุษย์อยู่ดี มันช่างไร้ประโยชน์นัก!
เจ้าสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไรกันเล่า?
หัวใจสาคัญก็คือการแสวงหาความจริงจากภายในพระวจนะเหล่านั้น
เฉพาะในหนทางนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสได้ เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าตรัส แน่นอนว่า
พระองค์ไม่ได้ตรัสในแบบที่เพียงกว้างๆ ทัว่ ไปเท่านั้น
แต่ละประโยคที่พระองค์ดารัสบรรจุไปด้วยรายละเอียดทั้งหลายที่แน่นอนว่าจะได้รับการเปิ ดเผยต่อไปในพระว
จนะของพระเจ้า และรายละเอียดเหล่านั้นอาจได้รับการแสดงออกมาอย่างแตกต่างกัน
มนุษย์ไม่สามารถหยัง่ ลึกในหนทางทั้งหลายที่พระเจ้าทรงแสดงความจริง
ถ้อยดารัสของพระเจ้านั้นลุ่มลึกมากและไม่สามารถหยัง่ ลึกได้ดว้ ยหนทางการคิดแบบมนุษย์
ผูค้ นสามารถค้นพบความหมายอันครบถ้วนบริ บรู ณ์ของทุกแง่มุมของความจริงได้ตราบที่พวกเขาใช้ ความพยายา
ม หากเจ้าทาการนี้ เช่นนั้นแล้วขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์กบั สิ่งเหล่านั้น
รายละเอียดทั้งหลายที่ยงั คงตกค้างอยู่จะได้รับการเติมเต็มอย่างครบบริ บูรณ์ในขณะที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงใ
ห้ความรู ้แจ้งแก่เจ้า ด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นการให้ความเข้าใจแก่เจ้าเกี่ยวกับสภาวะที่เป็ นรู ปธรรมเหล่านี้
ส่วนหนึ่งคือการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและการแสวงหาเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงโดยผ่านทางการอ่านพระวจ
นะเหล่านั้น อีกส่วนหนึ่งก็คือ
การเข้าใจความหมายของพระวจนะของพระเจ้าโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์พระวจนะเหล่านั้น

และการได้มาซึ่งความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยเบื้องต้นแล้ว
ความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าสัมฤทธิ์ได้ก็ดว้ ยสองวิถีทางนี้
หากเจ้าตีความพระวจนะของพระองค์ตามตัวอักษร
หรื อโดยผ่านทางเลนส์ของความคิดหรื อจินตนาการของตัวเจ้าเอง
เช่นนั้นแล้วความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าก็ย่อมไม่เป็ นจริ งโดยไม่สาคัญว่าเจ้าสามารถตีความ
พระวจนะเหล่านั้นได้อย่างมีวาทศิลป์ อย่างไร
เจ้าอาจจะถึงขึ้นนาความหมายของพระวจนะเหล่านั้นออกมาจากบริ บทและตีความพระวจนะเหล่านั้น
และการทาดังนั้นยิง่ ยุง่ ยากเข้าไปใหญ่ ด้วยเหตุน้นั โดยเบื้องต้นแล้ว
ความจริ งจึงได้มาด้วยการได้รับความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์โดยผ่านทางการได้รับความรู ้เกี่ยวกับพระวจ
นะของพระเจ้า
การเข้าใจความหมายตามตัวอักษรของพระวจนะของพระองค์หรื อการที่มีความสามารถที่จะอธิบายพระวจนะเห
ล่านั้นไม่นับว่าเป็ นการได้รับความจริงแล้ว
หากเจ้าเพียงจาเป็ นต้องตีความความหมายตามตัวอักษรของพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
ความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะมีประโยชน์อนั ใดเล่า? ในกรณีน้ นั
เจ้าก็คงจะเพียงจาเป็ นต้องมีการศึกษาที่ระดับเฉพาะหนึ่ง
และคนที่ไร้การศึกษาก็คงจะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างลาบากใจกันไปทั้งหมด
พระราชกิจของพระเจ้ามิใช่บางสิ่งซึ่งสามารถจับความเข้าใจได้โดยสมองมนุษย์
ความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าโดยหลักแล้วอาศัยการมีความรู ้แจ้งจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นก็คือกระบวนการแห่งการได้รับความจริง
ตัดตอนมาจาก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชาติของมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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เมื่อมาถึงเรื่ องการรู ้จกั ธรรมชาติของมนุษย์
สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการที่จะมองเห็นการนั้นจากมุมมองของทรรศนะทางโลกของมนุษย์ ทรรศนะชีวิต
และค่านิยมทั้งหลาย พวกที่เป็ นมารร้ายล้วนดารงชีวิตเพื่อตัวพวกเขาเอง
โดยหลักแล้วทรรศนะชีวิตและคาคมทั้งหลายของพวกเขามาจากคติพจน์ของซาตาน อาทิ
“ทุกคนจงทาเพื่อตนเอง ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารร้ายพาไปตามยถากรรม”
คาพูดสารพัดที่กล่าวโดยพวกกษัตริ ยม์ าร พวกตัวที่ยิ่งใหญ่ท้งั หลาย
และบรรดานักปรัชญาของแผ่นดินโลกนั้นได้กลายมาเป็ นชีวิตจริ งของมนุษย์ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่
คาพูดส่วนใหญ่ของขงจื๊อผูซ้ ่งึ ประชาชนชาวจีนกล่าวขวัญถึงในฐานะ “ปราชญ์” นั้น
ได้กลายมาเป็ นชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว ทั้งยังมีสุภาษิตที่มีชื่อเสียงของศาสนาพุทธและลัทธิเต๋ า
และคติพจน์อมตะของพวกบุคคลสาคัญที่มีชื่อเสียงหลากหลายที่ถูกยกมาอ้างบ่อยครั้งอีกเช่นกัน
เหล่านี้ลว้ นเป็ นเค้าโครงของปรัชญาทั้งหลายของซาตานและธรรมชาติของซาตาน
สิ่งเหล่านี้ยงั เป็ นการแสดงตัวอย่างและคาอธิบายที่ดีที่สุดของธรรมชาติของซาตาน
พิษเหล่านี้ที่ถูกซึมซาบเข้าสู่หัวใจของมนุษย์ลว้ นมาจากซาตาน ไม่มีแม้สักนิดของพิษเหล่านั้นที่มาจากพระเจ้า
คาพูดฝ่ ายผีปีศาจเช่นนั้นอยู่ในการต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าโดยตรงเช่นกัน มันชัดเจนอย่างสมบูรณ์ว่า
ความเป็ นจริ งของสิ่งที่เป็ นบวกทั้งหลายนั้นล้วนมาจากพระเจ้า
และพวกสิ่งที่เป็ นลบทั้งหลายซึ่งเป็ นพิษต่อมนุษย์น้นั มาจากซาตาน เพราะฉะนั้น
เจ้าสามารถหยัง่ รู ้ธรรมชาติของบุคคลหนึ่ง และหยัง่ รู ้ว่าเขาเป็ นของใครได้
ก็จากทรรศนะชีวิตและค่านิยมทั้งหลายของเขา
ซาตานทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามโดยผ่านทางการศึกษาและอิทธิพลของพวกรัฐบาลแห่งชาติกบั ของผูม้ ีชื่อเสียงและ
ยิ่งใหญ่ คาพูดฝ่ ายผีปีศาจของพวกเขาได้กลายเป็ นธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว “ทุกคนทาเพื่อตนเอง
ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยถากรรม”
เป็ นหนึ่งคติพจน์เยี่ยงซาตานอันเป็ นทีร่ ู ้จกั กันดีที่ได้ถูกปลูกฝังเข้าไปในทุกคนและที่ได้กลายเป็ นชีวิตของมนุษย์
ไปแล้ว ยังมีคาพูดอืน่ ๆ ของปรัชญาทั้งหลายสาหรับการดารงชีวิตที่เป็ นเหมือนคติพจน์น้ีอยูอ่ ีก
ซาตานใช้วฒั นธรรมตามประเพณีอนั ประณีตของแต่ละชนชาติในการให้การศึกษาผูค้ น
เป็ นเหตุให้มวลมนุษย์ตกลงไปและถูกกลืนกินโดยนรกขุมลึกแห่งการทาลายล้างซึ่งไร้พรมแดน
และในตอนสุดท้ายแล้ว ผูค้ นก็ถูกพระเจ้าทรงทาลายเพราะพวกเขารับใช้ซาตานและต้านทานพระเจ้า
ลองจินตนาการถึงการถามคาถามต่อไปนี้กบั ใครบางคนที่ได้มีบทบาทแข็งขันในสังคมมาหลายทศวรรษว่า
“ด้วยความที่ท่านได้ดารงชีวิตอยู่ในโลกเป็ นเวลานานเหลือเกินและสัมฤทธิ์ผลไปมากมายยิ่งนัก

อะไรหรื อคือคติพจน์หลักซึ่งมีชื่อเสียงที่ท่านใช้ดารงชีวิต?” เขาอาจกล่าวว่า “คติพจน์ที่สาคัญที่สุดก็คือ
‘ข้าราชการไม่โขกศัพท์พวกที่ให้ของกานัล และพวกที่ไม่ประจบย่อมไม่สาเร็จลุล่วงอันใดเลย’”
คาพูดเหล่านี้มิใช่เป็ นตัวแทนของธรรมชาติของบุคคลนั้นหรอกหรื อ?
การใช้วิถีทางใดก็ตามอย่างขาดหลักศีลธรรมเพื่อได้มาซึ่งตาแหน่งได้กลายเป็ นธรรมชาติของเขา
และการเป็ นข้าราชการคือสิ่งที่ให้ชีวิตแก่เขา ยังคงมีพิษซาตานอีกมากมายในชีวิตของผูค้ น
ในการประพฤติปฏิบตั ิและพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขาแทบจะไม่ครองความจริ งแต่อย่างใดเลย ตัวอย่างเช่น
ปรัชญาทั้งหลายของพวกเขาสาหรับการดารงชีวิต หนทางของพวกเขาในการทาสิ่งทั้งหลาย
และคาคมสารพันล้วนเต็มไปด้วยสารพัดพิษของพญานาคใหญ่สีแดง และพวกมันทั้งหมดล้วนมาจากซาตาน
ด้วยเหตุน้ นั ทุกสรรพสิ่งซึ่งไหลเวียนผ่านกระดูกและเลือดของผูค้ นเป็ นสรรพสิ่งของซาตาน
พวกข้าราชการทั้งหมด พวกที่กุมอานาจ และพวกที่สาเร็จลุล่วงนั้น
มีเส้นทางและความลับในการที่จะประสบความสาเร็จของตัวพวกเขาเอง
ความลับทั้งหลายดังกล่าวไม่ใช่เป็ นตัวแทนอันสมบูรณ์แบบของธรรมชาติของพวกเขาหรอกหรื อ?
พวกเขาได้ทาสิ่งใหญ่โตทั้งหลายเช่นนั้นในโลก
และไม่มีใครเลยที่สามารถมองทะลุกลอุบายและเล่ห์กลทั้งหลายที่วางอยู่เบื้องหลังพวกเขาได้
นี่ก็แค่แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของพวกเขานั้นคิดร้ายและเคลือบแฝงเพียงใด
มวลมนุษย์ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างลุ่มลึก น้ าพิษของซาตานไหลเวียนผ่านเลือดของทุกบุคคล
และสามารถเห็นได้ว่า ธรรมชาติของมนุษย์น้ นั เสื่อมทราม ชัว่ และเป็ นปฏิกิริยานิยม
เต็มอิ่มและชุ่มแช่อยู่ในปรัชญาทั้งหลายของซาตาน—ในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของมันนั้น
มันคือธรรมชาติหนึ่งซึ่งทรยศพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่ผคู้ นต้านทานพระเจ้าและยืนหยัดอยู่ในการต่อต้านพระเจ้า
ธรรมชาติของมนุษย์สามารถเป็ นที่รู้ทวั่ กันได้หากได้ถูกชาแหละในหนทางนี้
ตัดตอนมาจาก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชาติของมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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นี่คือกุญแจสาคัญสู่การคิดทบทวนกับตัวเองและการรู ้จกั ตัวเอง กล่าวคือ ยิง่ เจ้ารู ้สึกมากขึ้นเท่าไรว่า เจ้าทาได้ดี
หรื อได้ทาในสิง่ ที่ถูกในหลายด้านเฉพาะ และยิง่ เจ้าคิดมากขึ้นเท่าไรว่า
เจ้าสามารถสนองน้ าพระทัยของพระเจ้าได้หรื อมีความสามารถที่จะอวดตัวในหลายด้านเฉพาะ เช่นนั้นแล้ว
ก็ย่อมคุม้ ค่ามากขึ้นเท่านั้นสาหรับเจ้าที่จะรู ้จกั ตัวเจ้าเองในด้านเหล่านั้น
และย่อมคุม้ ค่ามากขึ้นเท่านั้นสาหรับเจ้าที่จะขุดลึกลงไปในด้านเหล่านั้นเพื่อดูความมีราคีที่ดารงอยู่ในตัวเจ้า
รวมถึงดูว่าอะไรคือสิ่งทั้งหลายในตัวเจ้าที่ไม่สามารถสนองน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
พวกเราจงมาดูเปาโลเป็ นตัวอย่างกันเถิด เปาโลนั้นมีความรู ้ดีเป็ นพิเศษ
และเขาได้ทนทุกข์ไปมากมายในงานประกาศของเขา เขาได้รับการชื่นชมบูชาเป็ นพิเศษจากผู้คนมากมาย
ผลลัพธ์ก็คือ ภายหลังจากที่ได้ทางานมากมายไปจนครบบริ บูรณ์แล้ว
เขาก็ได้ทึกทักไปว่าคงจะมีมงกุฎพักวางเอาไว้ให้เขา นี่เป็ นเหตุให้เขาล่องไปตามเส้นทางที่ผดิ ไกลขึ้นทุกที
จนกระทัง่ ในที่สุดเขาก็ได้ถกู พระเจ้าทรงลงโทษ ณ เวลานั้น หากเขาได้คิดทบทวนตัวเองและชาแหละตัวเอง
เช่นนั้นแล้ว เขาก็คงจะไม่ได้คิดการนั้น กล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ
เปาโลไม่ได้มุ่งเน้นที่การแสวงหาความจริ งในพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้า
เขาเพียงเชื่อในมโนคติอนั หลงผิดและการจินตนาการทั้งหลายของตัวเขาเองเท่านั้น เขาได้คดิ ไปว่า
ตราบที่เขาได้ทาในสิ่งดีไม่กี่อย่างลงไป และจัดแสดงพฤติกรรมที่ดงี าม
พระเจ้าก็คงจะทรงสรรเสริ ญและประทานบาเหน็จให้แก่เขา ในตอนท้ายนั้น
มโนคติอนั หลงผิดและจินตนาการทั้งหลายของตัวเขาเองได้ทาให้จิตวิญญาณของเขามืดบอดและบดบังใบหน้าที่
แท้จริ งของเขา อย่างไรก็ตาม ผูค้ นไม่ได้รูก้ ารนี้ และด้วยความที่พระเจ้ามิได้ทรงนาการนี้มาเผย
พวกเขาจึงยังคงตั้งเปาโลไว้เป็ นมาตรฐานให้เอื้อมไปถึง เป็ นตัวอย่างที่จะดาเนินชีวิตตามกันต่อไป
และได้คานึงถึงเขาในฐานะคนที่พวกเขาถวิลหาที่จะเป็ นเหมือนกัน และในฐานะวัตถุที่พวกเขาไล่ตามเสาะหา
และในฐานะใครบางคนที่ได้รับการเอาอย่าง
เรื่ องราวเกี่ยวกับเปาโลนี้ทาหน้าที่เป็ นคาเตือนหนึ่งสาหรับทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งก็คือว่า
เมื่อใดก็ตามที่พวกเรารู ้สึกว่าพวกเราได้ทาดีเป็ นพิเศษ หรื อเชื่อว่าพวกเรานั้นมีพรสวรรค์เป็ นพิเศษในบางด้าน
หรื อคิดว่าพวกเราไม่จาเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงหรื อจาเป็ นต้องได้รับการจัดการในบางด้าน
พวกเราก็ควรเพียรพยายามที่จะคิดทบทวนและรู ้จกั ตัวพวกเราเองให้ดีข้นึ ในด้านนั้น การนี้สาคัญยิ่งยวด
นี่เป็ นเพราะ แน่นอนว่า เจ้ายังไม่ได้พลิกแผ่นดินหา ให้ความสนใจ
หรื อชาแหละแง่มุมทั้งหลายของตัวเจ้าเองซึ่งเจ้าเชื่อว่าดี เพื่อที่จะมองเห็นว่า อันที่จริงแล้ว
แง่มุมเหล่านั้นบรรจุสิ่งใดที่ตา้ นทานพระเจ้าเอาไว้บา้ งหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น

มีผคู้ นที่เชื่อว่าตัวพวกเขาเองมีหัวใจที่ใจดีมีเมตตาสุดขั้ว พวกเขาไม่เคยเกลียดชังหรือทาอันตรายผูอ้ ื่น
และพวกเขายื่นมือช่วยเหลือพีน่ ้องชายหรื อพีน่ ้องหญิงที่มีความจาเป็ นในครอบครัวของพวกเขาเสมอ
เพื่อกันมิให้ปัญหาของพวกเขาไปไกลเกินแก้ไข พวกเขามีไมตรี จิตอันยิ่งใหญ่
และทาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอานาจของพวกเขาเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่พวกเขาสามารถทาได้
อะไรหรื อคือผลลัพธ์ของการมีน้ าใจเช่นนั้น? พวกเขาทาให้ชีวิตของตัวพวกเขาเองต้องชะลอออกไป
แต่พวกเขาก็ค่อนข้างยินดีกบั ตัวเอง และพึงพอใจสุดขีดกับทั้งหมดที่พวกเขาได้ทาลงไป ที่มากกว่านั้นก็คือ
พวกเขาภูมิใจในการนั้นอย่างใหญ่หลวง
โดยเชื่อว่าทั้งหมดที่พวกเขาได้ทาไปนั้นสนองน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนมากพอเลยทีเดียว และเชื่อว่า
พวกเขาคือผูเ้ ชื่อในพระเจ้าที่แท้จริ ง
พวกเขามองความใจดีมีเมตตาตามธรรมชาติของพวกเขาเป็ นบางสิ่งที่สามารถอาศัยประโยชน์ได้
และทันทีที่พวกเขาคานึงถึงการนี้แบบนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่พวกเขาจะมองว่านั่นคือความจริ ง
ในความเป็ นจริ งแล้ว ทั้งหมดที่พวกเขาทาก็คือความดีแบบมนุษย์
พวกเขาไม่ได้แสวงหาความจริงเลยแม้แต่นอ้ ยนิด และทั้งหมดที่พวกเขากระทาล้วนเปล่าประโยชน์
เพราะพวกเขาทาสิ่งเหล่านั้นลงไปต่อหน้ามนุษย์ หาใช่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่
และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะปฏิบตั ิไปตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าและตามความจริ ง
ไม่มีสิ่งใดเลยในสิ่งทั้งหลายทีพ่ วกเขาทาที่เป็ นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความจริ ง
และไม่มีเลยที่เป็ นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะกาลังติดตามน้ าพระทัยของพระองค์ ในทางกลับกัน
พวกเขาใช้ความใจดีมีเมตตาและพฤติกรรมที่ดีแบบมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผูอ้ นื่ โดยสรุ ปแล้ว
พวกเขาไม่แสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาทา
อีกทั้งพวกเขาก็มิได้กระทาไปโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระองค์ เพราะฉะนั้น
จากจุดที่พระเจ้าทรงถือไพ่เหนือกว่า พฤติกรรมดีของมนุษย์จงึ ถูกกล่าวโทษ
และไม่มีความดีความชอบต่อการทรงจาของพระเจ้าเลย
ตัดตอนมาจาก “เจ้าจะสามารถรู้จกั ตัวเองได้ด้วยการตระหนักรู้ทรรศนะที่หลงผิดของเจ้าเท่านั้น” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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กุญแจสู่การสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยคือการรู ้จกั ธรรมชาติของคนเราเอง
และการนี้ตอ้ งเกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับวิวรณ์จากพระเจ้า
มีเพียงในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่ใครคนหนึ่งสามารถรู ้จกั ธรรมชาติอนั น่าขยะแขยงของตนเองได้
ระลึกได้ถึงพิษอันหลากหลายของซาตานในธรรมชาติของตนเอง ตระหนักว่าตนนั้นโง่เขลาและไม่รู้เท่าทัน
และระลึกได้ถึงองค์ประกอบที่อ่อนแอและเป็ นด้านลบในธรรมชาติของตน
หลังจากที่สิ่งเหล่านี้เป็ นที่รู้จกั อย่างครบถ้วนแล้ว
และเจ้าสามารถเกลียดชังตัวเจ้าเองและละทิ้งเนื้อหนังได้อย่างแท้จริง
ดาเนินการตามพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างสม่าเสมอ
และมีเจตจานงที่จะนบนอบต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าอย่างแน่นอนที่สุด
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้เริ่ มเข้าสู่เส้นทางของเปโตรแล้ว เมื่อปราศจากพระคุณของพระเจ้า
และปราศจากความรู ้แจ้งและการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็คงจะเป็ นการยากที่จะเดินบนเส้นทางนี้
เนื่องเพราะผูค้ นไม่ครองความจริงและไร้ความสามารถที่จะทรยศตนเองได้
โดยหลักแล้วการเดินบนเส้นทางแห่งความเพียบพร้อมของเปโตรอยู่บนพื้นฐานของการมีความตั้งใจแน่วแน่
การมีความเชื่อ และการพึ่งพาพระเจ้า ที่มากยิ่งกว่าคือ
คนเราต้องนบนอบต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในทุกสรรพสิ่ง
คนเราไม่สามารถทาโดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้าได้ เหล่านี้คือแง่มุมสาคัญ
ซึ่งไม่มีแง่มุมใดที่สามารถถูกล่วงละเมิดได้
การได้ทาความรู ้จกั ตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์เป็ นเรื่ องลาบากยากเย็นมาก
เมื่อปราศจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ยิ่งยากมากที่จะเข้าสู่การนี้ได้ การเดินบนเส้นทางของเปโตร
คนเราต้องจดจ่ออยู่กบั การรู ้จกั ตนเองและจดจ่ออยู่กบั การเปลี่ยนสภาพอุปนิสยั ของคนเรา
เส้นทางของเปาโลไม่ใช่เส้นทางของการแสวงหาชีวิตหรื อการมุ่งเน้นที่การรู ้จกั ตนเอง
เขามุ่งเน้นที่การทางานและอิทธิพลกับแรงผลักดันของงานโดยเฉพาะ
แรงจูงใจของเขาคือการได้รับพระพรของพระเจ้าในการแลกเปลี่ยนกับงานและความทุกข์ของเขา
และการได้รับบาเหน็จรางวัลจากพระเจ้า แรงจูงใจนี้ผิด เปาโลไม่ได้มุ่งเน้นที่ชีวิต
อีกทั้งเขาไม่ได้ให้ความสาคัญกับการสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย เขามุง่ เน้นที่บาเหน็จรางวัลเท่านั้น
เนื่องเพราะเขามีเป้าหมายที่ผิด แน่นอนว่าเส้นทางที่เขาเดินไปก็ผิดด้วยเช่นกัน
ธรรมชาติอนั โอหังและทะนงตนของเขาก่อให้เกิดการนี้ เห็นได้ชดั เจนว่าเปาโลไม่ได้ครองความจริ งใดๆ เลย
อีกทั้งเขาไม่ได้มีมโนธรรมหรื อเหตุผลใดๆ ในการช่วยผูค้ นให้รอดและเปลี่ยนแปลงผูค้ น

พระเจ้าทรงปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของพวกเขาเป็ นหลัก
จุดประสงค์ของพระวจนะของพระองค์เพื่อสัมฤทธิ์บทอวสานแห่งการครองอุปนิสัยที่ได้รับการเปลี่ยนสภาพแล
ะความสามารถที่จะรู ้จกั พระเจ้า ที่จะนบนอบต่อพระองค์และนมัสการพระองค์ในตัวผูค้ นด้วยหนทางปกติ
นี่คือจุดประสงค์ของพระวจนะของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์
หนทางแห่งการแสวงหาของเปาโลเป็ นการฝ่ าฝื นน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยตรงและเป็ นการขัดแย้งกับน้ าพระทั
ยของพระเจ้า และต่อต้านน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยสิน้ เชิง อย่างไรก็ตาม
หนทางการแสวงหาของเปโตรสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยสมบูรณ์
ซึ่งแน่นอนว่าคือบทอวสานที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ผลในมนุษย์ท้งั หลาย ดังนั้น
เส้นทางของเปโตรจึงได้รับการอวยพรและได้รับการสรรเสริ ญจากพระเจ้า
เนื่องเพราะเส้นทางของเปาโลคือการฝ่ าฝื นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเกลียดและสาปแช่งเส้นทางของเปาโล การเดินบนเส้นทางของเปโตร
คนเราต้องรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า
หากคนเรามีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์อย่างครบถ้วนโดยผ่านทางพระวจนะข
องพระองค์—ซึ่งหมายถึงการเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทาจากมนุษย์
และในท้ายที่สุดเข้าใจว่าบทอวสานใดที่พระองค์ทรงพึงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ผล—
เมื่อนั้นเท่านั้นคนเราจึงจะมีความสามารถที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยาว่าเส้นทางใดที่ควรติดตาม
หากเจ้าไม่เข้าใจเส้นทางของเปโตรอย่างครบถ้วน และเพียงมีความพึงปรารถนาที่จะติดตามเส้ นทางของเปโตร
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีความสามารถที่จะเริ่ มต้นก้าวเดินไปบนเส้นทางนี้ได้ อีกนัยหนึ่ง
เจ้าอาจรู ้คาสอนมากมาย แต่ในท้ายที่สุดก็จะไม่มีความสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็ นจริ งได้
แม้ว่าเจ้าอาจทาการเข้าสู่อย่างผิวเผิน เจ้าก็จะไร้ความสามารถที่จะสัมฤทธิ์ บทอวสานแท้จริ งใดๆ ได้
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั ตัวเองโดยหลักแล้วคือการรู้จกั ธรรมชาติมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ทุกวันนี้ ผูค้ นส่วนใหญ่มีความเข้าใจอันผิวเผินมากเกีย่ วกับตัวพวกเขาเอง
พวกเขายังไม่ได้มารู ้จกั อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งทัง้ หลายซึ่งเป็ นส่วนของธรรมชาติของพวกเขาเลยทั้งสิ้น
พวกเขาเพียงมีความรู ้เกีย่ วกับสภาวะอันเสื่อมทรามของพวกเขาไม่กี่อย่าง
เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายซึ่งพวกเขามีแนวโน้มที่จะทา หรื อข้อบกพร่ องไม่กอี่ ย่างของพวกเขาเท่านั้นเอง
และนี่ทาให้พวกเขาเชื่อว่า พวกเขารู ้จกั ตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น หากพวกเขายึดปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ไม่กอี่ ย่าง
มัน่ ใจว่าพวกเขาไม่ทาผิดพลาดในด้านเฉพาะใดๆ และหลีกเลี่ยงการกระทาการล่วงละเมิดเฉพาะอย่างได้สาเร็จ
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็พิจารณาว่าตัวพวกเขานั้นครองความเป็ นจริ งในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
และทึกทักไปว่าพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด นี่เป็ นจินตนาการแบบมนุษย์อย่างครบบริบูรณ์
หากเจ้ายึดปฏิบตั ิตามสิ่งเหล่านั้น
เจ้าจะกลายเป็ นมีความสามารถที่จะงดเว้นจากการกระทาการล่วงละเมิดอันใดจริ งหรื อ?
เจ้าจะได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ งในอุปนิสัยแล้วกระนั้นหรื อ?
เจ้าจะกาลังใช้ชีวิตในสภาพเสมือนของมนุษย์คนหนึ่งจริงหรื อ?
เจ้าสามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยอย่างจริงแท้แบบนั้นได้หรื อ? แน่นอนเลยว่าไม่ใช่อย่างสิ้นเชิง
การเชื่อในพระเจ้าได้ผลเพียงเมื่อคนเรามีมาตรฐานสูง
และได้บรรลุความจริงและการแปลงสภาพบางอย่างในอุปนิสัยของชีวิตคนเราแล้วเท่านั้น ดังนั้น
หากความรู ้ของผูค้ นเกี่ยวกับตัวพวกเขาเองนั้นตื้นเขินเกินไป
พวกเขาก็จะพบว่าเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ปัญหาทั้งหลาย
และอุปนิสัยในชีวิตของพวกเขาก็ย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็ นธรรมดา
จึงจาเป็ นที่ตอ้ งรู ้จกั ตัวเราเองในระดับที่ลุ่มลึก ซึ่งหมายถึงการรู ้จกั ธรรมชาติของตัวเราเองว่า
องค์ประกอบใดที่รวมอยู่ในธรรมชาติน้ นั สิ่งเหล่านี้ก่อกาเนิดขึ้นอย่างไร และสิ่งเหล่านี้มาจากที่ใด
ที่มากกว่านั้นก็คือ เจ้ามีความสามารถที่จะเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ได้จริ งหรื อไม่?
เจ้าได้เห็นดวงจิตอันอัปลักษณ์ของเจ้าเองกับธรรมชาติชวั่ ของเจ้าแล้วหรื อไม่?
หากเจ้ามีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเจ้าเองแล้วไซร้
เจ้าย่อมเริ่ มที่จะเกลียดตัวเอง เมื่อเจ้าเกลียดตัวเจ้าเอง แล้วจากนั้นก็นาพระวจนะของพระเจ้ามาฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เจ้าก็จะสามารถตัดขาดจากเนื้อหนังและมีความแข็งแกร่งที่จะดาเนินความจริ งจนเสร็จสิ้นโดยปราศจากความลา
บากยากเย็น เหตุใดเล่าผูค้ นมากมายจึงทาตามความเลือกชอบทางเนื้อหนังของพวกเขา?
ก็เพราะพวกเขาพิจารณาว่าตัวพวกเขาเองช่างดีงามนัก
พลางรู ้สึกว่าการกระทาของพวกเขานั้นถูกต้องและเป็ นธรรม รู ้สึกว่าพวกเขาไม่มีความผิดเลย และรู ้สึกกระทัง่ ว่า

พวกเขาถูกต้องอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ เพราะฉะนั้น
พวกเขาจึงมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิตนไปด้วยข้อสันนิษฐานที่ว่าความยุติธรรมนั้นอยู่ขา้ งพวกเขา
เมื่อคนเราระลึกได้ถงึ สิ่งที่ธรรมชาติของคนเราเป็ น—อัปลักษณ์อย่างไร น่าดูหมิ่นอย่างไร
และน่าเวทนาอย่างไร—เมื่อนั้นคนเราก็จะไม่ภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเกินขนาด ไม่โอหังอย่างลาพองเหลือเกิน
และไม่ยินดีกบั ตัวเองเหลือเกินดังก่อนหน้านี้ บุคคลเช่นนั้นรู ้สึกว่า ‘ฉันต้องจริงจังตั้งใจและติดดิน
และนาพระวจนะของพระเจ้ามาฝึ กฝนปฏิบตั ิบา้ ง หาไม่แล้ว
ฉันย่อมจะไม่ดีพอที่จะไปถึงมาตรฐานของการเป็ นมนุษย์ และจะอดสูที่จะดารงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า’
เช่นนั้นแล้ว คนเราจึงมองเห็นตัวเองอย่างแท้จริงว่าไม่มีความสลักสาคัญ ไร้นัยสาคัญอย่างแท้จริ ง ณ เวลานี้
ย่อมกลับกลายเป็ นง่ายที่คนเราจะดาเนินความจริงให้เสร็จสิ้น
และคนเราจะปรากฏเป็ นเหมือนที่มนุษย์ควรเป็ นอยู่บา้ ง มีเพียงเมื่อผูค้ นเกลียดตัวพวกเขาเองอย่างแท้จริงเท่านั้น
พวกเขาจึงจะมีความสามารถที่จะตัดขาดจากเนื้อหนัง หากพวกเขาไม่เกลียดตัวพวกเขาเอง
พวกเขาก็จะไม่มีความสามารถที่จะตัดขาดจากเนื้อหนังได้
การที่คนเราเกลียดชังตัวเองอย่างแท้จริ งนั้นประกอบด้วยสองสามสิ่ง กล่าวคือ สิ่งแรก
การรู ้จกั ธรรมชาติของตัวคนเราเอง และสิ่งที่สอง การมองเห็นตัวคนเราเองอัตคัดขัดสนและน่าเวทนา
การมองเห็นตัวคนเราเองเล็กและไร้นยั สาคัญอย่างสุดขั้ว
และการมองเห็นดวงจิตอันสกปรกและน่าเวทนาของคนเราเอง
เมื่อคนเราเห็นสิ่งที่คนเราเป็ นอย่างแท้จริงโดยครบถ้วน และได้สัมฤทธิ์บทอวสานนี้แล้ว ถึงตอนนั้น
คนเราจึงจะสามารถได้รับความรู ้เกี่ยวกับตัวคนเราเองอย่างแท้จริ ง และสามารถพูดได้ว่า
คนเราได้มารู ้จกั ตัวคนเราเองอย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อนั้นเท่านั้น
คนเราจึงจะสามารถเกลียดชังตัวคนเราเองได้อย่างแท้จริ ง โดยไปไกลถึงขั้นสาปแช่งตัวเอง
และรู ้สึกอย่างแท้จริ งว่า
คนเราได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างถลาลึกจนถึงขนาดที่คนเราไม่สามารถแม้กระทัง่ มีความคล้ายคลึงกับม
นุษย์คนหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว สักวันหนึ่ง เมื่อการคุกคามแห่งความตายปรากฏขึ้น บุคคลเช่นนั้นย่อมจะคิดว่า
‘นี่คือการลงโทษอันชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าทรงชอบธรรมโดยแท้ ฉันควรตายจริ ง!’ ณ จุดนี้
เขาจะไม่ยื่นเรื่ องร้องทุกข์ นับประสาอะไรที่จะติเตียนพระเจ้า ด้วยรู ้สึกเพียงว่า เขาช่างขัดสนและน่าเวทนายิ่งนัก
โสมมและเสื่อมทรามยิง่ นักจนเขาสมควรแล้วที่จะถูกกวาดล้างโดยพระเจ้า
และดวงจิตเช่นของเขานั้นไม่เหมาะที่จะดารงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก ณ จุดนี้ บุคคลผูน้ ้ีจะไม่ตา้ นทานพระเจ้า
นับประสาอะไรที่จะทรยศพระเจ้า หากใครคนหนึ่งไม่รู้จกั ตัวเอง และยังคงพิจารณาตัวเองว่าดีมาก
เช่นนั้นแล้วเมื่อความตายมาเคาะประตู บุคคลนี้จะคิดว่า “ฉันได้ทาดีเหลือเกินในความเชื่อของฉัน

ฉันได้แสวงหาหนักเพียงใด! ฉันได้ให้มากมายเหลือเกิน ฉันได้ทนทุกข์มากมายเหลือเกิน กระนั้นในที่สุดแล้ว
ตอนนี้พระเจ้ากาลังทรงขอให้ฉนั ตาย ฉันไม่รู้ว่าความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ใด
เหตุใดพระองค์จึงกาลังทรงขอให้ฉันตาย? หากแม้กระทัง่ บุคคลหนึ่งเช่นฉันต้องตาย
เช่นนั้นแล้วใครเล่าจะได้รับการช่วยให้รอด? เผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่มาถึงบทอวสานหรอกหรือ?” อย่างแรก
บุคคลนี้มีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้า ประการที่สอง บุคคลนี้กาลังพร่ าบ่น
และไม่ได้กาลังแสดงให้เห็นการนบนอบใดๆ แต่อย่างใดเลย นี่เหมือนกันไม่มีผิดกับเปาโล กล่าวคือ
เมื่อเขากาลังจะตาย เขาไม่รู้จกั ตัวเขาเอง และเมื่อถึงเวลาที่การลงโทษของพระเจ้าใกล้มาถึง
นั่นก็สายเกินไปแล้วที่จะกลับใจ
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั ตัวเองโดยหลักแล้วคือการรู้จกั ธรรมชาติมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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กล่าวโดยสรุ ป
การรับเอาเส้นทางของเปโตรในความเชื่อของคนเราหมายถึงการเดินบนเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริ
ง ซึ่งยังเป็ นเส้นทางของการได้รู้จกั ตนเองและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองอย่างแท้จริงเช่นกัน
มีเพียงโดยการเดินบนเส้นทางของเปโตรเท่านั้นคนเราจึงจะอยู่บนเส้นทางของการได้รับการทาให้เพียบพร้อมโ
ดยพระเจ้า คนเราต้องชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเดินบนเส้นทางของเปโตรโดยแน่ชดั ตลอดจนวิธีนาการนั้นไปปฏิบตั ิ
ก่อนอื่น คนเราต้องละวางเจตนาของคนเราเอง การไล่ตามเสาะหาที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
และแม้กระทัง่ ครอบครัวและทุกสรรพสิ่งของเนื้อหนังของคนเราเอง คนเราต้องอุทศิ โดยสุดหัวใจ กล่าวคือ
คนเราต้องอุทศิ ตัวเองแก่พระวจนะของพระเจ้าโดยสุดหัวใจ
มุ่งความสนใจไปที่การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า
จดจ่ออยู่กบั การค้นหาความจริงและการค้นหาเจตนารมณ์ของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์
และพยายามจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่เป็ นวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นพื้นฐานและสาคัญยิ่งยวด นี่คือสิ่งที่เปโตรทาหลังจากที่ได้เห็นพระเยซู
และเป็ นเพียงโดยการปฏิบตั ิในหนทางนี้เท่านั้นคนเราจึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้
การอุทิศโดยสุดหัวใจต่อพระวจนะของพระเจ้าโดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความจริ ง
การแสวงหาเจตนารมณ์ของพระเจ้าภายในพระวจนะของพระองค์
มุ่งความสนใจไปที่การจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
และการเข้าใจและการได้มาซึ่งความจริงมากขึ้นจากพระวจนะของพระเจ้า เมื่ออ่านพระวจนะของพระองค์
เปโตรไม่ได้มงุ่ ความสนใจไปที่การเข้าใจคาสอน
นับประสาอะไรที่เขาจะมุ่งความสนใจไปที่การได้มาซึ่งความรู ้ทางเทววิทยา แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขาจดจ่ออยู่กบั การจับใจความความจริ งและการจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
ตลอดจนการสัมฤทธิ์ความเข้าใจพระอุปนิสยั ของพระองค์และความดีงามของพระองค์
เปโตรยังได้พยายามที่จะเข้าใจสภาวะอันเสื่อมทรามหลากหลายของมนุษย์จากพระวจนะของพระเจ้าเช่นกัน
ตลอดจนธรรมชาติอนั เสื่อมทรามและข้อบกพร่ องจริงแท้ของมนุษย์
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการทาตามแง่มุมทัง้ หมดของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษย์เพื่อที่จะทาให้พระองค์พงึ พอ
พระทัย เปโตรมีการปฏิบตั ิที่ถูกต้องมากมายเหลือเกินที่ยึดปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
การนี้อยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้ามากที่สุด
และนั่นเป็ นหนทางที่ดีที่สุดที่บุคคลหนึ่งจะสามารถร่ วมมือได้ในขณะที่ได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพ
ระเจ้า เมื่อได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบหลายร้อยครั้งจากพระเจ้า

เปโตรได้ตรวจสอบตัวเขาเองอย่างเข้มงวดโดยอิงทุกพระวจนะแห่งการพิพากษามนุษย์ของพระเจ้า
ทุกพระวจนะแห่งวิวรณ์เกี่ยวกับมนุษย์ของพระเจ้า และทุกพระวจนะแห่งข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมนุษย์
และเพียรพยายามที่จะหยัง่ ลึกความหมายของพระวจนะเหล่านั้น
เขาพยายามอย่างจริ งจังจริ งใจที่จะไตร่ ตรองและจดจาทุกพระวจนะที่พระเยซูตรัสกับเขา
และได้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีมาก โดยผ่านทางการปฏิบตั ิลกั ษณะนี้
เขาสามารถสัมฤทธิ์ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเขาเองจากพระวจนะของพระเจ้า
และเขาไม่เพียงมาเข้าใจสภาวะอันเสื่อมทรามหลากหลายของมนุษย์เท่านั้น แต่ยงั มาเข้าใจแก่นแท้ ธรรมชาติ
และข้อบกพร่ องทั้งหลายของมนุษย์เช่นกัน นี่คือความหมายของการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง
จากพระวจนะของพระเจ้า เปโตรไม่เพียงสัมฤทธิ์ความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับตัวเขาเองเท่านั้น
แต่จากสิ่งทั้งหลายที่แสดงออกในพระวจนะของพระเจ้า—พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้า
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับพระราชกิจของพระองค์
ข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์—จากพระวจนะเหล่านี้เขาได้มารู ้จกั พระเจ้าอย่างครบบริ บูรณ์
เขาได้มารู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้า และเนื้อแท้ของพระองค์
เขาได้มารู ้จกั และเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
ตลอดจนความดีงามของพระเจ้าและข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษย์
แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสในตอนนั้นมากเท่ากับที่พระองค์ตรัสในวันนี้
กระนั้นก็ตามผลลัพธ์ในแง่มมุ เหล่านี้ก็สัมฤทธิ์ในเปโตร นี่คือสิ่งที่หายากและล้าค่าสิ่งหนึ่ง
เปโตรได้กา้ วผ่านการทดสอบหลายร้อยครั้ง แต่ไม่ได้ทนทุกข์โดยสูญเปล่า
เขาไม่เพียงได้มาเข้าใจตัวเขาเองจากพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้น
แต่เขายังได้มารู ้จกั พระเจ้าเช่นกัน นอกจากนี้
เขาได้มุ่งความสนใจเป็ นพิเศษไปที่ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ภายในพระวจนะของพระองค์
ไม่ว่าจะในแง่มุมใดก็ตามที่มนุษย์ควรทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยเพื่ออยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
เปโตรสามารถทุ่มเทความพยายามอันยิง่ ใหญ่ออกไปในแง่มุมเหล่านั้นและสัมฤทธิ์ความกระจ่างชัดเต็มที่
นี่เป็ นประโยชน์อย่างที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ของเขาเอง ไม่สาคัญว่าพระเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งใด
ตราบเท่าที่พระวจนะเหล่านั้นสามารถกลายเป็ นชีวิตของเขาได้และพระวจนะเหล่านั้นเป็ นของความจริ ง
เปโตรสามารถสลักพระวจนะเหล่านั้นไว้ในหัวใจของเขาเพื่อไตร่ ตรองและซึ้งคุณค่าพระวจนะเหล่านั้นได้เป็ นนิ
จศีล หลังจากที่ได้ยนิ พระวจนะของพระเยซู เขาก็สามารถเก็บพระวจนะเหล่านั้นไปคิด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามุ่งความสนใจเป็ นพิเศษไปที่พระวจนะของพระเจ้า
และเขาสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ในที่สุดอย่างแท้จริง กล่าวคือ

เขาสามารถนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นอิสระ
ปฏิบตั ิตามความจริ งและอยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยา
กระทาการโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระเจ้าได้โดยทั้งหมดทั้งมวล
และละวางความคิดเห็นและจินตนาการส่วนตัวของเขาเอง ในหนทางนี้
เปโตรได้เข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
การรับใช้ของเปโตรมาในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยหลักแล้วก็เพราะเขาได้ทาการนี้แล้ว
หากใครคนหนึ่งสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ในขณะที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้ลุลว่ ง
มีหลักการในคาพูดและการกระทาของตน และสามารถเข้าสู่ แง่มุมทั้งหมดของความจริ งความเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วใครคนนั้นก็คอื บุคคลหนึ่งที่กลายเป็ นได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า
สามารถกล่าวได้ว่าพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าได้มีประสิทธิผลอย่างครบบริ บูรณ์สาหรับผูค้ นเช่นนั้น
ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้กลายเป็ นชีวิตของพวกเขา พวกเขาได้มาซึ่งความจริ ง
และพวกเขาสามารถใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า หลังจากนี้
ธรรมชาติของเนื้อหนังของพวกเขา—กล่าวคือ รากฐานที่แท้จริ งของการดารงอยู่ดง้ ั เดิมของพวกเขา—
จะสั่นสะเทือนจนแยกจากกันและพังทลาย
หลังจากที่ผคู้ นครอบครองพระวจนะของพระเจ้าเป็ นชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะกลายเป็ นผูค้ นใหม่
หากพระวจนะของพระเจ้ากลายเป็ นชีวิตของพวกเขา หากนิมิตของพระราชกิจของพระเจ้า
ข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมนุษยชาติ วิวรณ์ของพระองค์ต่อพวกมนุษย์
และมาตรฐานสาหรับชีวิตที่แท้จริ งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาไปถึง กลายเป็ นชีวิตของพวกเขา
หากพวกเขาใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับพระวจนะและความจริ งเหล่านี้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระวจนะของพระเจ้า ผูค้ นเช่นนั้นเกิดใหม่
และได้กลายเป็ นผูค้ นใหม่โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า นี่คือเส้นทางซึ่งเปโตรใช้ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
นั่นคือเส้นทางแห่งการได้รับการทาให้เพียบพร้อม ได้รับการทาให้เพียบพร้อมโดยพระวจนะของพระเจ้า
และการได้รับชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้า ความจริ งที่แสดงออกโดยพระเจ้าได้กลายเป็ นชีวิตของเขา
และเมื่อนั้นเท่านั้นเขาจึงได้กลายเป็ นบุคคลที่ได้มาซึ่งความจริ ง
ตัดตอนมาจาก “วิธีเดินบนเส้นทางของเปโตร” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 568
ธรรมชาติของซาตานนี่เองที่กากับดูแลและครอบงาผูค้ นจากภายในจนกว่าพวกเขานั้นได้มีประสบการณ์กบั พระ
ราชกิจของพระเจ้าและได้รับความจริงแล้ว สิ่งใดหรื อที่ธรรมชาติน้ นั พ่วงท้ายมาด้วยเป็ นพิเศษ? ตัวอย่างเช่น
เหตุใดพวกเจ้าจึงเห็นแก่ตวั ? เหตุใดพวกเจ้าจึงปกป้องตาแหน่งของตัวเจ้าเอง?
เหตุใดพวกเจ้าจึงมีภาวะอารมณ์รุนแรงเช่นนั้น? เหตุใดพวกเจ้าจึงชื่นชมสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเหล่านั้น?
เหตุใดพวกเจ้าจึงชอบคนชัว่ พวกนั้น? อะไรคือพืน้ ฐานของความชื่นชอบของพวกเจ้าที่มีต่อสิ่งทั้งหลายดังกล่าว?
สิ่งเหล่านี้มาจากไหน? เหตุใดพวกเจ้าจึงมีความสุขยิ่งนักที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้ ถึงตอนนี้
พวกเจ้าล้วนได้มาเข้าใจว่า เหตุผลหลักเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดก็คือว่า พิษของซาตานอยูภ่ ายในตัวพวกเจ้า
สาหรับสิ่งที่พิษของซาตานเป็ นนั้น มันสามารถแสดงออกมาอย่างครบถ้วนด้วยคาพูด ตัวอย่างเช่น
หากพวกเจ้าถามพวกคนทาชัว่ ว่าเหตุใดพวกเขาจึงปฏิบตั ิตนในหนทางที่พวกเขาทา พวกเขาก็จะตอบว่า
“เพราะมนุษย์ทุกคนทาเพื่อตนเอง ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยถากรรม”
วลีเดียวนี้แสดงถึงรากเหง้าที่แท้จริ งของปัญหา ตรรกะของซาตานได้กลายมาเป็ นชีวิตของผูค้ นไปแล้ว
พวกเขาอาจทาสิ่งทั้งหลายเพื่อจุดประสงค์น้นี ้ นั แต่พวกเขาก็แค่กาลังทามันเพื่อตัวพวกเขาเอง
ทุกคนคิดว่าในเมื่อ มันเป็ นว่ามนุษย์ทุกคนทาเพื่อตนเองและมารก็เอาตัวคนรั้งท้ายไป
ผูค้ นก็ควรดารงชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขาเอง
และทาทุกสิ่งทุกอย่างในอานาจของพวกเขาเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กบั สถานภาพทีด่ ีเพื่อเห็นแก่ประโยช
น์ของอาหารและเครื่ องนุ่งห่มอันวิจิตร “มนุษย์ทุกคนทาเพื่อตนเอง
ส่วนคนรั้งท้ายปล่อยให้มารพาไปตามยถากรรม”—นี่คือชีวิตและปรัชญาของมนุษย์
และมันยังเป็ นตัวแทนธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วย คาพูดเหล่านี้ของซาตานเป็ นพิษของซาตานอย่างแน่แท้
และเมื่อผูค้ นรับมันไว้ภายใน มันจึงกลายเป็ นธรรมชาติของพวกเขา
ธรรมชาติของซาตานนั้นถูกเปิ ดโปงโดยผ่านทางคาพูดเหล่านี้ คาพูดเหล่านี้เป็ นตัวแทนซาตานอย่างครบบริ บูรณ์
พิษนี้กลายเป็ นชีวิตของผูค้ นเช่นเดียวกับเป็ นรากฐานแห่งการดารงอยู่ของพวกเขา
และมนุษยชาติซ่ึงถูกทาให้เสื่อมทรามก็ได้ถูกครอบงาโดยพิษนี้เป็ นเวลาหลายพันปี
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาตานทาก็เพื่อตัวมันเอง มันปรารถนาที่จะข้ามผ่านพระเจ้า หลุดพ้นจากพระองค์
และกวัดแกว่งอานาจด้วยตัวมันเอง และเพื่อที่จะครองสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงของพระเจ้า
เพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์ก็คอื ธรรมชาติของซาตานนั่นเอง ในข้อเท็จจริ งนั้น
คติประจาใจของผูค้ นจานวนมากสามารถเป็ นตัวแทนและสะท้อนธรรมชาติของพวกเขาได้
ไม่สาคัญว่าผูค้ นพยายามที่จะอาพรางตัวพวกเขาอย่างไร
ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทาและในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาพูด

พวกเขาไม่สามารถซ่อนเร้นผูซ้ ่ึงพวกเขาเป็ นได้ มีบางคนที่ไม่เคยพูดความจริงและเก่งในการเสแสร้ง
แต่ทนั ทีที่ผอู้ ื่นได้มีปฏิสัมพันธ์กบั พวกเขาสักระยะหนึ่ง
ธรรมชาติอนั หลอกลวงและความไม่ซื่อสัตย์อนั ครบบริ บูรณ์ของพวกเขาก็ถูกค้นพบ ในที่สุด
ผูอ้ ื่นก็ลงความเห็นดังต่อไปนี้ ความว่า บุคคลนั้นไม่เคยพูดความจริงสักคา และเป็ นผูค้ นที่หลอกลวง
ถ้อยแถลงนี้เป็ นตัวแทนความจริ งเกีย่ วกับธรรมชาติของบุคคลเช่นนั้น
นั่นคือภาพประกอบและข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของธรรมชาติแก่นแท้ของพวกเขา
ปรัชญาของพวกเขาเกี่ยวกับชีวิตคือการไม่บอกความจริงแก่ใครเลย ตลอดจนการไม่ไว้วางใจใครเลย
ธรรมชาติเยี่ยงซาตานของมนุษย์บรรจุปรัชญานี้มากมาย
บางครั้งเจ้าเองก็ไม่แม้แต่จะตระหนักรู ้การนั้นและไม่เข้าใจสิ่งนั้น ถึงกระนั้น
ทุกชัว่ ขณะของชีวิตของเจ้าก็มีพื้นฐานอยู่บนสิ่งนั้น ที่มากกว่านั้น
เจ้าคิดว่าปรัชญานี้ค่อนข้างถูกต้องและมีเหตุผล และไม่มีการเข้าใจผิดเลยแม้แต่น้อย
นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่า ปรัชญาของซาตานได้กลายเป็ นธรรมชาติของผูค้ น
และว่าพวกเขากาลังใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับการนั้นอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ได้เป็ นกบฏต่อการนั้นเลยแม้แต่น้อย
ดังนั้น พวกเขากาลังเปิ ดโปงธรรมชาติเยี่ยงซาตานของพวกเขาอยู่เนืองนิตย์ และในทุกแง่มุม
พวกเขาใช้ชีวิตไปตามปรัชญาของซาตาน ธรรมชาติของซาตานคือชีวิตของมนุษยชาติ
ตัดตอนมาจาก “วิธีเดินบนเส้นทางของเปโตร” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ผูค้ นมีความเข้าใจผิวเผินเกินไปเกี่ยวกับธรรมชาติของพวกเขาเอง
และมีความขัดแย้งใหญ่หลวงระหว่างการนี้กบั พระวจนะแห่งการพิพากษาและวิวรณ์ของพระเจ้า
นี่ไม่ใช่การเข้าใจผิดในสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผย
แต่ในทางตรงกันข้ามเป็ นการขาดพร่ องความเข้าใจอันลุ่มลึกของมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติของพวกเขาเอง
ผูค้ นไม่มีความเข้าใจพื้นฐานหรื อความเข้าใจที่เป็ นแก่นสารเกี่ยวกับตัวพวกเขาเอง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขามุ่งความสนใจและอุทิศพลังงานของพวกเขาไปที่การกระทาและการแสดงออกภายนอกของพวกเขา
ต่อให้ใครบางคนได้พูดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าใจตัวพวกเขาเองเป็ นครั้งคราว
นั่นก็คงจะไม่ลุ่มลึกมากนัก
ไม่มีผใู้ ดเลยได้เคยคิดว่าพวกเขาคือบุคคลชนิดนี้หรือมีธรรมชาติชนิดนี้เนื่องจากได้เคยทาสิ่งแบบนี้หรื อได้เคยเปิ
ดเผยบางสิ่งมาแล้ว พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยธรรมชาติและแก่นแท้ของมนุษยชาติ
แต่พวกมนุษย์เข้าใจว่าวิธีการทาสิ่งทั้งหลายของพวกเขาและวิธีการพูดของพวกเขานั้นมีตาหนิและมีขอ้ เสียหาย
ดังนั้น นั่นจึงเป็ นภารกิจที่เหนื่อยยากอย่างหนึ่งสาหรับผูค้ นที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
ผูค้ นคิดว่าความเข้าใจผิดของพวกเขาเป็ นเพียงการสาแดงชัว่ ขณะที่ถูกเปิ ดเผยอย่างไม่ระมัดระวังแทนที่จะเป็ นวิ
วรณ์ของธรรมชาติของพวกเขา ผูค้ นที่คิดในหนทางนี้ไม่สามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิ
เพราะพวกเขาไม่สามารถยอมรับความจริ งว่าคือความจริ งและไม่กระหายความจริง ดังนั้น
เมื่อนาความจริ งไปปฏิบตั ิ พวกเขาเพียงทาตามกฎเกณฑ์อย่างพอเป็ นพิธีเท่านั้น
ผูค้ นไม่มองธรรมชาติของพวกเขาเองว่าเสื่อมทรามเกินไป
และเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้แย่ถึงขนาดที่พวกเขาควรถูกทาลายหรื อถูกลงโทษ
พวกเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่ องใหญ่เลยที่จะโกหกเป็ นครั้งคราว
และพิจารณาตัวพวกเขาเองว่าดีกว่าที่พวกเขาเคยเป็ นในอดีตมาก อย่างไรก็ตาม
ในข้อเท็จจริ งแล้วพวกเขาไม่ใกล้กบั การเป็ นไปตามมาตรฐานเลย
เพราะผูค้ นเพียงมีการกระทาบางอย่างที่ไม่ละเมิดความจริ งให้เห็นภายนอกเท่านั้น
ในเมื่ออันที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้กาลังนาความจริงไปปฏิบตั ิ
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือการประพฤติของบุคคลหนึ่งไม่ได้แสดงนัยถึงการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติข
องพวกเขา
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ก็คือว่าการประพฤติของคนเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปลักษณ์ด้งั เดิมของพวกเขาในขั้นพืน้ ฐ
านได้ อีกทั้งนั่นก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนธรรมชาติของพวกเขาได้
เพียงหลังจากคนเราได้มารู ้จกั ธรรมชาติของพวกเขาเองแล้วเท่านั้น

การปฏิบตั ิของพวกเขาจึงจะสามารถกลายเป็ นลุ่มลึก และกลายเป็ นบางสิ่งนอกเหนือจากการยึดติดกฎต่างๆ
ชุดหนึ่ง การปฏิบตั ิความจริ งในปัจจุบนั ของมนุษย์ยงั คงไม่ได้มาตรฐาน
และไม่สามารถสัมฤทธิ์ท้งั หมดที่ความจริงพึงประสงค์ได้อย่างเต็มเปี่ ยม
ผูค้ นปฏิบตั ิตามความจริ งเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
และเพียงเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาวะและรู ปการณ์แวดล้อมเฉพาะบางอย่างเท่านั้น
พวกเขาไม่สามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิได้ในทุกรู ปการณ์แวดล้อมและทุกสถานการณ์ ในบางโอกาส
เมื่อบุคคลหนึ่งมีความสุขและสภาวะของพวกเขาดี หรื อเมือ่ พวกเขากาลังสามัคคีธรรมกับกลุ่ม
และรู ้สึกถูกปลดปล่อยมากกว่าธรรมดา
พวกเขาอาจมีความสามารถที่จะทาบางสิ่งที่สอดคล้องกับความจริ งได้ชวั่ คราว
แต่ทว่าเมื่อพวกเขาคบหากับผูค้ นที่เป็ นลบและพวกที่ไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง การปฏิบตั ิของพวกเขาก็แย่กว่า
และการกระทาของพวกเขาก็ค่อนข้างไม่สมควร
นี่เป็ นเพราะผูค้ นปฏิบตั ิตามความจริ งโดยปราศจากท่าทีของความมานะบากบัน่ แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับนาความจริ งไปปฏิบตั ิโดยได้รับการนาทางโดยอิทธิพลชัว่ แล่นของอารมณ์หรือรู ปการณ์แวดล้อม
นอกจากนี้ยงั เป็ นเพราะเจ้าไม่ได้เข้าใจสภาวะของเจ้า อีกทั้งเจ้าไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของเจ้า ดังนั้นในบางครั้ง
เจ้ายังไม่สามารถทาสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่สามารถจินตนาการให้ตวั เจ้าเองทาได้
เจ้าเพียงรู ้จกั สภาวะทั้งหลายของเจ้าบางสภาวะเท่านั้น แต่เพราะเจ้าไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของเจ้า
เจ้าจึงไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เจ้าอาจทาในอนาคตได้—นั่นคือเจ้าไม่มีความแน่ใจอย่างเด็ดขาดว่าเจ้าจะตั้งมัน่
มีหลายครั้งที่เจ้าอยู่ในสภาวะหนี่งและเจ้าสามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิได้
และดูเหมือนว่าเจ้าจะแสดงการเปลี่ยนแปลงบางประการอย่างชัดแจ้ง แต่ทว่าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
เจ้าไม่สามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้ การนี้ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของเจ้า
บางครั้งเจ้าสามารถปฏิบตั ิความจริ ง และบางครั้งเจ้าก็ไม่สามารถ ชัว่ ขณะหนึ่งเจ้าเข้าใจ
และชัว่ ขณะถัดไปเจ้างุนงงสับสน ขณะนี้เจ้าไม่ได้กาลังทาสิ่งใดที่ไม่ดี แต่บางทีเจ้าอาจจะทาในอีกสักครู่
การนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เสื่อมทรามยังคงดารงอยู่ในตัวเจ้า
และหากเจ้าไม่สามารถมีความรู ้ในตนเองที่แท้จริ งได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะแก้ไขไม่ได้อย่างง่ายดาย
หากเจ้าไม่สามารถบรรลุความเข้าใจถ้วนทัว่ เกี่ยวกับอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของจ้าเอง
และในท้ายที่สุดก็สามารถทาสิ่งทั้งหลายที่ตา้ นทานพระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็อยู่ในอันตราย
หากเจ้าสามารถบรรลุความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่หลักแหลมในธรรมชาติของเจ้าและเกลียดชังมัน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะควบคุมตัวเจ้าเอง ละทิ้งตัวเจ้าเอง และนาความจริ งไปปฏิบตั ิได้
ตัดตอนมาจาก “การทาความเข้าใจธรรมชาติของคนเราและการนาความจริงไปปฏิบตั ิ” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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จุดประสงค์ของการสามัคคีธรรมที่ชดั เจนเกี่ยวกับความจริ งคือการทาให้ผูค้ นสามารถปฏิบตั ิความจริ งและสามา
รถเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของพวกเขาได้ ไม่ใช่เพียงแค่การทาให้พวกเขาเข้าใจความจริ ง หากเจ้าเข้าใจความจริ ง
แต่ไม่นาความจริ งไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วการสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความจริงและความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับความจริ งก็จะไม่มีความหมายใดๆ
อีกต่อไป หากเจ้าเข้าใจความจริ ง แต่ไม่นาความจริ งไปปฏิบตั ิ เจ้าก็จะสูญเสียโอกาสเหมาะที่จะได้รับความจริ ง
รวมทั้งโอกาสใดๆ ที่จะได้รับการช่วยให้รอด หากเจ้าได้นาความจริงที่เจ้าเข้าใจไปปฏิบตั ิแล้วไซร้
เจ้าก็จะได้รับความจริ งที่ลึกซึ้งขึ้นมากยิง่ ขึ้น เจ้าจะบรรลุความรอดของพระเจ้า รวมทั้งความรู ้แจ้ง ความกระจ่าง
และการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หลายคนเพียงแค่มีความสามารถที่จะร้องทุกข์คร่ าครวญว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ไม่มีวนั ทรงให้ความกระจ่างแก่
พวกเขา โดยไม่ตระหนักว่าโดยแก่นแท้แล้ว พวกเขาไม่ได้กาลังนาความจริ งไปปฏิบตั ิ เพราะฉะนั้น
สภาพเงื่อนไขของพวกเขาจะไม่มีวนั สัมฤทธิ์ความปกติ อีกทั้งพวกเขาจะไม่มีวนั เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
ผูค้ นบางคนพูดว่าการปฏิบตั ิความจริ งไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้
ผูอ้ ื่นเชื่อว่าความจริ งไม่สามารถแก้ไขอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของบุคคลหนึ่งอย่างครบบริ บูรณ์ได้
ข้อเท็จจริ งก็คือปัญหาของผูค้ นสามารถแก้ไขได้ท้งั หมด
กุญแจคือการที่พวกเขาสามารถกระทาตัวให้สอดคล้องกับความจริ งได้หรื อไม่
ข้อผิดพลาดที่รุมเร้าพวกเจ้าอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช่โรคมะเร็งหรือโรคทีร่ ักษาไม่ได้
หากพวกเจ้าสามารถนาความจริ งไปปฏิบตั ิ เช่นนั้นแล้วข้อผิดพลาดเหล่านั้นก็สามารถเปลีย่ นแปลงได้ท้งั หมด
โดยขึ้นอยู่กบั ว่าเจ้าสามารถกระทาตัวให้สอดคล้องกับความจริ งหรื อไม่
หากเจ้ากาลังเดินบนเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่แคล้วที่จะต้องประสบความสาเร็จ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าอยู่ในเส้นทางที่ผิด
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสิ้นท่า ยกตัวอย่างเช่น
ผูค้ นบางคนทางานของพวกเขาโดยไม่เคยนึกถึงวิธีที่พวกเขาสามารถทาสิ่งต่างๆ
ในหนทางที่มีประโยชน์ต่องานของพระนิเวศของพระเจ้า หรื อการที่วิธีการของพวกเขาในการทาสิ่งต่างๆ
คล้อยตามน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่ ผลก็คือพวกเขาทาหลายสิ่งซึ่งพระองค์ทรงดูหมิน่
หากพวกเขาต้องกระทาตัวให้ลงรอยกับความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้ทา
เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะไม่เป็ นใครบางคนที่สมดังพระทัยของพระเจ้าหรื อ? ผูค้ นบางคนรู ้จกั ความจริ ง
แต่ไม่นาความจริ งไปปฏิบตั ิ โดยเชื่อว่าความจริงเป็ นเพียงแค่สิ่งหนึ่งนี้เท่านั้นและไม่มากไปกว่านั้น
พวกเขาเชื่อว่าความจริ งไม่สามารถชาระล้างเจตจานงของพวกเขาเอง และแก้ไขความเสื่อมทรามของพวกเขาได้

บุคคลชนิดนี้ไม่ไร้สาระน่าขันหรอกหรื อ? ผูค้ นเช่นนี้ไม่ไร้สาระหรอกหรื อ?
พวกเขาไม่คิดว่าตัวพวกเขาเองฉลาดหรอกหรือ? หากผูค้ นกระทาตัวให้สอดคล้องกับความจริ ง
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขาก็จะถูกเปลี่ยนสภาพ อย่างไรก็ตาม
หากพวกเขาตั้งความเชื่อและการปรนนิบตั ิพระเจ้าของพวกเขาไว้บนพื้นฐานของบุคลิกภาพตามธรรมชาติของพ
วกเขา เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีผใู้ ดในพวกเขาประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนสภาพอุปนิสัยของพวกเขา
ผูค้ นบางคนง่วนอยู่กบั ความกังวลของพวกเขาเองตลอดทั้งวัน
ขณะที่ลม้ เหลวในการสืบสาวหรื อปฏิบตั ิความจริ งที่มพี ร้อมอยู่แล้ว หนทางการปฏิบตั ิน้ีไร้สาระมาก
ผูค้ นเช่นนี้เป็ นผูท้ นทุกข์โดยแท้ เพราะพวกเขามีพระพร แต่ไม่ชื่นชมพระพร! เส้นทางไปข้างหน้าอยู่ทนี่ ั่น
ทั้งหมดที่เจ้าต้องทาคือปฏิบตั ิความจริ ง หากเจ้าตัดสินใจแน่วแน่ที่จะนาความจริ งไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วความอ่อนแอและข้อบกพร่ องที่ร้ายแรงของเจ้าก็สามารถเปลี่ยนสภาพได้ อย่างไรก็ตาม
เจ้าควรระมัดระวังและสุขุม และทนทุกข์กบั ความยากลาบากเพิ่มขึ้นเสมอ
การที่เชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีความสุขุม
เจ้าสามารถเชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสมได้หรื อหากเจ้าใช้การวางตัวอย่างฉาบฉวยเช่นนี้?
ตัดตอนมาจาก “บรรดาผูท้ ี่รักความจริงมีเส้นทางไปข้างหน้า” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 571
จากพระวจนะของพระเจ้า
หากเจ้าไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าและเจตนารมณ์เบื้องหลังถ้อยดารัสของพระองค์
หากเจ้าไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายและผลลัพธ์ที่พระวจนะของพระองค์ต้งั ใจที่จะสัมฤทธิ์
หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่พระวจนะของพระองค์พยายามที่จะสาเร็จลุล่วงและทาให้มีความเพียบพร้อมในมนุษย์
หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วไซร้ ก็พิสูจน์ว่าเจ้ายังไม่จบั ใจความความจริ ง
เหตุใดพระเจ้าจึงตรัสสิ่งที่พระองค์ตรัส? เหตุใดพระองค์จงึ ตรัสด้วยพระกระแสเสียงนั้น?
เหตุใดพระองค์จึงทรงจริงจังและจริงพระทัยในทุกพระวจนะที่พระองค์ตรัส?
เหตุใดพระองค์จึงทรงเลือกสรรที่จะใช้พระวจนะบางคา? เจ้ารู ้หรื อไม่? หากเจ้าไม่อาจกล่าวได้อย่างแน่นอน
ก็หมายความว่าเจ้าไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อเจตนารมณ์ของพระองค์
เจ้าไม่เข้าใจบริ บทเบื้องหลังพระวจนะของพระองค์ หากเจ้าไม่จบั ใจความการนี้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะสามารถได้รับความจริ งได้อย่างไร?
การได้รับความจริงหมายถึงการเข้าใจความหมายของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะทุกคาที่พระองค์ตรัส
หมายถึงการที่เจ้าสามารถนาพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิทนั ทีที่เจ้าเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นแล้ว
เพื่อที่เจ้าจะสามารถใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าได้และให้พระวจนะกลายเป็ นความเป็ นจริ งของเจ้า
มีเพียงเมื่อเจ้ามีความเข้าใจอันถ้วนทัว่ เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถจับความเข้าใจในความจริ ง หลังจากเข้าใจเพียงงานประพันธ์กบั คาสอนไม่กี่อย่าง
เจ้าก็คิดว่าเจ้าเข้าใจความจริ งและมีความเป็ นจริ ง เจ้าถึงขั้นกล่าวว่า
“พระเจ้าทรงต้องประสงค์ให้พวกเราซื่อสัตย์และพวกเราได้ปฏิบตั ิการนั้นแล้ว” อย่างไรก็ตาม
เจ้าล้มเหลวที่จะเข้าใจเหตุผลที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ให้ผูค้ นซื่อสัตย์
รวมทั้งสาเหตุที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้ผคู้ นรักพระองค์ โดยแท้จริ งแล้ว
วัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการมีขอ้ พึงประสงค์เช่นนั้นต่อผูค้ นก็คือเพื่อนามาซึ่งความรอดและความเพียบพร้อ
ม
พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงความจริงสาหรับผูค้ นที่กระหายความจริ ง แสวงหาความจริ ง และรักความจริ ง
ส่วนพวกที่กงั วลสนใจกับงานประพันธ์และคาสอน และชอบที่จะกล่าวสุนทรพจน์โอ้อวดยาวๆ
พวกเขาจะไม่มีวนั ได้รับความจริ ง พวกเขากาลังหลอกตัวพวกเขาเอง
ผูค้ นเช่นนี้มีทรรศนะที่ไม่ถูกต้องในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาเอี้ยวคอตัวเองเพื่ออ่านสิ่งที่ตง้ ั ตรง—
มุมมองของพวกเขาผิดหมด ผูค้ นบางส่วนเพียงรู ้ที่จะศึกษาวิจยั พระวจนะของพระเจ้า
โดยศึกษาสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับการได้รับพระพรและเกี่ยวกับบั้นปลายของมนุษย์

หากพระวจนะของพระเจ้าไม่ตรงกับมโนคติอนั หลงผิดของพวกเขา
พวกเขาก็กลายเป็ นลบและระงับการไล่ตามเสาะหาของพวกเขา นี่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สนใจความจริ ง
ผลที่ตามมาคือพวกเขาไม่คานึงถึงความจริงอย่างจริงจัง
พวกเขาเพียงสามารถยอมรับความจริ งแห่งมโนคติอนั หลงผิดและจินตนาการของพวกเขาได้เท่านั้น
แม้ผคู้ นเช่นนี้รอ้ นแรงในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
และพยายามทุกทางที่พวกเขาสามารถเพื่อทาความประพฤติดีๆ
บางอย่างและเพื่อนาเสนอตัวพวกเขาเองต่อผูอ้ ื่นอย่างดี
พวกเขาก็เพียงกาลังทาการนั้นเพือ่ ที่จะมีบ้นั ปลายที่ดีในอนาคต
พวกเขามีความลาบากยากเย็นในการเข้าสู่ความเป็ นจริงความจริง
ทั้งที่มีขอ้ เท็จจริ งว่าพวกเขาเข้าร่ วมในชีวิตคริ สตจักร
ในการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าพร้อมด้วยผูอ้ ื่นทุกคนเช่นกัน
ยังมีผอู้ ื่นที่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า แต่ก็แค่ทาไปอย่างพอเป็ นพิธี
พวกเขาคิดว่าพวกเขาได้รับความจริ งไว้เพียงโดยการได้มาเข้าใจงานประพันธ์และคาสอนไม่กี่อย่างเท่านั้นเอง
พวกเขาช่างเป็ นคนโง่อะไรเช่นนี้! พระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง อย่างไรก็ตาม
เจ้าจะไม่จาเป็ นต้องเข้าใจและได้รับความจริ งหลังจากที่เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้า
หากเจ้าล้มเหลวที่จะได้รับความจริ งโดยผ่านทางการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าแล้วไซร้
สิ่งที่เจ้าได้รับไว้ย่อมจะเป็ นงานประพันธ์และคาสอนทั้งหลาย เจ้าไม่รู้ว่าการได้รับความจริ งหมายถึงสิ่งใด
เจ้าอาจถือพระวจนะของพระเจ้าไว้ในมือของเจ้า แต่หลังจากอ่านพระวจนะเหล่านั้น
เจ้าก็ยงั ล้มเหลวที่จะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า เจ้าเพียงได้งานประพันธ์และคาสอนบางส่วน ก่อนอืน่ เลย
เจ้าควรตระหนักว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้น พระวจนะของพระเจ้าลุ่มลึกอย่างที่สุด
เป็ นไปได้อย่างไรที่เจ้าจะสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากประสบการณ์มากมายหลายปี ?
แม้แต่หนึ่งประโยคของพระวจนะของพระเจ้าย่อมจะพึงต้องใช้ชวั่ ชีวิตของเจ้าเพื่อจะได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่
เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้า แต่เจ้าไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
เจ้าไม่เข้าใจเจตนารมณ์แห่งพระวจนะของพระองค์ ต้นกาเนิดของพระวจนะ ผลที่พระวจนะพยายามจะสัมฤทธิ์
หรื อสิ่งที่พระวจนะพยายามจะสาเร็จลุล่วง หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถเข้าใจความจริ งได้อย่างไร? เจ้าอาจได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้ง
และบางทีเจ้าก็สามารถสวดท่องหลายบทตอนได้อย่างขึ้นใจ แต่เจ้ายังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย
อีกทั้งเจ้าไม่ได้กา้ วหน้าแต่อย่างใด ความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้ายังคงห่างไกลและเหินห่างดังเคยอยู่นั่นเอง
ยังมีกาแพงระหว่างเจ้ากับพระเจ้าเช่นก่อนหน้านี้ และเจ้ายังคงเคลือบแคลงในพระองค์

ไม่เพียงเจ้าไม่เข้าใจพระเจ้าเท่านั้น แต่เจ้ายังทูลขอตัวกับพระองค์และเก็บงามโนคติอนั หลงผิดเกี่ยวกับพระองค์
เจ้าต้านทานพระองค์และถึงขั้นหมิ่นประมาทพระองค์
นี่จะสามารถหมายความว่าเจ้าได้รับความจริ งแล้วได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “มีเพียงบรรดาผูท้ ี่มคี วามเป็ นจริงของความจริงเท่านั้นที่สามารถนาทางได้” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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สรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งใหญ่หรื อเล็ก ที่สามารถสั่นคลอนปณิธานของเจ้า ยึดครองหัวใจของเจ้า
หรื อหน่วงเหนี่ยวความสามารถของเจ้าในการทาหน้าที่ของเจ้าและความก้าวหน้าไปข้างหน้าของเจ้าจาเป็ นต้องใ
ช้การปฏิบตั ิที่ขยันขันแข็ง
สิ่งเหล่านั้นควรได้รับการตรวจสอบอย่างพิถีพถิ นั และความจริงของสิ่งเหล่านั้นควรได้รับการแสวงหา
เหล่านี้คือทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตแห่งประสบการณ์
ผูค้ นบางคนยุติหน้าที่ของพวกเขาเมื่อสิ่งที่เป็ นลบเกิดขึ้นกับพวกเขา
และไร้ความสามารถที่จะกลับมาลุกขึ้นยืนหลังจากการพ่ายแพ้แต่ละครั้ง
ผูค้ นทั้งหมดเหล่านี้คือเหล่าคนโง่ที่ไม่รักความจริ ง
และพวกเขาคงจะไม่ได้รับความจริ งแม้จะมีตลอดชัว่ ชีวิตแห่งความเชื่อด้วยซ้ า
เหล่าคนโง่เช่นนั้นจะสามารถติดตามไปจนถึงบทอวสานได้อย่างไร? หากสิ่งเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับเจ้าสิบครั้ง
แต่เจ้าไม่ได้รับสิ่งใดจากมันเลย เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นบุคคลธรรมดาสามัญที่ไร้ประโยชน์
ผูค้ นที่ฉลาดและบรรดาผูท้ ี่มีขีดความสามารถที่แท้จริ งซึ่งเข้าใจเรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณคือบรรดานักแสวงหาคว
ามจริ ง หากมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับพวกเขาสิบครั้ง เช่นนั้นแล้ว
บางทีพวกเขาก็คงจะสามารถได้รับแรงบันดาลใจบางอย่าง เรี ยนรู ้บทเรี ยนบางอย่าง บรรลุถงึ ความรู ้แจ้งบางอย่าง
และทาความก้าวหน้าบางอย่างได้ในแปดครั้งของกรณีเหล่านั้น เมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกับคนโง่สิบครั้ง—
คนที่ไม่เข้าใจเรื่ องราวฝ่ ายจิตวิญญาณ—มันจะไม่เป็ นประโยชน์กบั ชีวิตของพวกเขาเลยสักครั้ง
มันจะไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาเลยสักครั้ง และมันจะไม่เป็ นเหตุให้พวกเขาเข้าใจธรรมชาติของพวกเขาเลยสักครั้ง
และนั่นคือบทอวสานสาหรับพวกเขา แต่ละครั้งที่บางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะล้มลง
และแต่ละครั้งที่พวกเขาล้มลง
พวกเขาจาเป็ นต้องมีใครคนอืน่ บางคนมาสนับสนุนพวกเขาและหว่านล้อมพวกเขา
หากไม่มีการสนับสนุนและการหว่านล้อม พวกเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้ หากแต่ละครั้งที่บางอย่างเกิดขึ้น
พวกเขามีความเสี่ยงที่จะล้มลง และหากแต่ละครั้งพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเสื่อมถอย
นี่มิใช่บทอวสานสาหรับพวกเขาหรอกหรื อ?
มีเหตุผลอื่นใดอีกหรื อสาหรับผูค้ นไร้ประโยชน์เช่นนั้นที่จะได้รับการช่วยให้รอด?
ความรอดของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์น้ นั คือความรอดของบรรดาผูท้ ี่รักความจริ ง
ความรอดของส่วนหนึ่งจากพวกเขาที่มีเจตจานงและความมุ่งมัน่
และส่วนหนึ่งจากพวกเขาที่เป็ นการโหยหาที่พวกเขามีต่อความจริงและความชอบธรรมในหัวใจของพวกเขา
ความมุ่งมัน่ ของบุคคลหนึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของพวกเขาในหัวใจของพวกเขาที่โหยหาในความชอบธรรม ความดี

และความจริ ง และครองมโนธรรม พระเจ้าทรงช่วยผูค้ นส่วนนี้ให้รอด และโดยผ่านทางการนี้
พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาอาจจะเข้าใจและได้รับความจริ ง
เพื่อที่ความเสื่อมทรามของพวกเขาอาจจะได้รับการชาระให้สะอาด
และอุปนิสัยชีวิตของพวกเขาอาจจะได้รับการแปลงสภาพ หากเจ้าไม่มสี ิ่งเหล่านี้อยู่ภายในตัวเจ้า
เจ้าก็ไม่สามารถที่จะได้รับการช่วยให้รอดได้
หากภายในตัวเจ้าไม่มีความรักต่อความจริงหรือความทะเยอทะยานต่อความชอบธรรมและความสว่าง
หากเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับความชัว่
เจ้าไม่มีท้งั เจตจานงที่จะปลดทิ้งสิ่งชัว่ ทั้งหลายอีกทั้งไม่มีความมุ่งมัน่ ที่จะทนทุกข์กบั ความยากลาบาก
ที่มากไปกว่านั้นคือ หากมโนธรรมของเจ้ามึนชา
หากปฏิภาณของเจ้าสาหรับการรับความจริ งก็ถูกทาให้มนึ ชาด้วยเช่นกัน
และเจ้าไม่ได้ถูกปรับให้เข้ากับความจริ งและกับเหตุการณ์ท้งั หลายที่เกิดขึ้น และหากเจ้าไม่หยัง่ รู ้ในเรื่ องทั้งหมด
และไร้ความสามารถที่จะจัดการควบคุมหรื อแก้ไขสิ่งทั้งหลายด้วยตัวเอง
เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะได้รับการช่วยให้รอด ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะแนะนาพวกเขาได้
ไม่มีสิ่งใดควรค่าในการทางานด้วย มโนธรรมของพวกเขามึนชา จิตใจของพวกเขาเปรอะเปื้ อน
และพวกเขาไม่รักความจริ ง อีกทั้งไม่โหยหาในความชอบธรรมลึกในหัวใจของพวกเขา
และไม่สาคัญว่าพระเจ้าตรัสถึงความจริงอย่างชัดเจนและโปร่ งใสเพียงใด พวกเขาก็ไม่ตอบสนอง
ราวกับว่าพวกเขาได้ตายไปแล้ว ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายจบสิ้นไปแล้วสาหรับพวกเขาหรอกหรื อ?
บุคคลที่มีลมหายใจที่เหลืออยู่ในพวกเขาอาจได้รับการช่วยให้รอดด้วยเครื่ องช่วยหายใจ
แต่หากพวกเขาได้ตายไปแล้วและวิญญาณของเขาได้ออกไปแล้ว เครื่ องช่วยหายใจก็จะไม่มปี ระโยชน์อนั ใด
หากเมื่อใดก็ตามที่เข้าเผชิญกับปัญหา เจ้าหลบฉากจากมันและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมัน
นี่หมายความว่าเจ้ายังไม่ได้เป็ นพยาน เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ไม่มีวนั สามารถได้รับการช่วยให้รอดได้
และเจ้าก็จบสิ้นแล้วโดยสิ้นเชิง เมื่อประเด็นปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้าต้องมีความใจเย็นและวิธีเข้าหาที่ถูกต้อง
และเจ้าต้องตัดสินใจเลือก พวกเจ้าควรเรี ยนรู ้ที่จะใช้ความจริ งเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหา ในเวลาปกติ
สิ่งใดคือประโยชน์ของการเข้าใจความจริ งบางอย่าง? นัน่ ไม่ใช่เพื่อทาให้เจ้าอิ่มท้อง
และนั่นไม่ใช่แค่เพื่อเพื่อให้เจ้ามีบางอย่างพูดถึง อีกทั้งนั่นไม่ใช่เพื่อแก้ไขปัญหาของผูอ้ ื่น ทีส่ าคัญกว่านั้นคือ
ประโยชน์ของการเข้าใจความจริ งก็คอื เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเจ้าเอง ความลาบากยากเย็นของตัวเจ้าเอง—
เฉพาะหลังจากที่เจ้าแก้ไขความลาบากยากเย็นของตัวเจ้าเองแล้วเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถแก้ไขความลาบากยากเย็นของผูอ้ นื่ ได้ เหตุใดจึงมีการกล่าวว่าเปโตรคือดอกผลหนึ่ง?
เพราะมีสิ่งทั้งหลายที่มีคุณค่าในตัวเขา สิ่งทั้งหลายที่มีค่าคู่ควรแก่การทาให้มีความเพียบพร้อม

เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะแสวงหาความจริ งและมีเจตจานงที่มนั่ คง เขามีเหตุผล
เต็มใจที่จะทนทุกข์กบั ความยากลาบาก และรักความจริ งในหัวใจของเขา
และเขาไม่ปล่อยสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้ผ่านพ้นไป เหล่านี้ลว้ นเป็ นจุดแข็ง หากเจ้าไม่มีจุดแข็งเหล่านี้อนั ใดเลย
นั่นหมายถึงความเดือดร้อน เจ้าไม่มีความสามารถที่จะได้รับประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เลย
และเจ้าไม่สามารถที่จะแก้ไขความลาบากยากเย็นของผูอ้ ื่นได้ นี่เป็ นเพราะเจ้าไม่รู้วิธีที่จะเข้าสู่
เจ้างุนงงสับสนเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้ารู ้สึกเป็ นทุกข์ ร่ าไห้ กลายเป็ นคิดลบ วิ่งหนี
และไม่สาคัญว่าเจ้าทาสิ่งใด เจ้าไร้ความสามารถที่จะจัดการควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
ตัดตอนมาจาก “ผูค้ นที่งุนงงสับสนไม่อาจได้รับการช่วยให้รอดได้” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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ไม่สาคัญว่าเจ้าทาสิ่งใด ก่อนอื่นเจ้าควรเข้าใจว่าเหตุใดเจ้ากาลังทาการนั้นอยู่ เป็ นเจตนาใดทีช่ ้ นี าเจ้าให้ทาสิ่งนี้
ในการที่เจ้าทาสิ่งนี้มีนยั สาคัญใด ธรรมชาติของเรื่ องนี้คือสิง่ ใด
และสิ่งที่เจ้ากาลังทาเป็ นสิ่งด้านบวกหรื อสิ่งด้านลบ เจ้าต้องมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับเรื่ องทั้งหมดเหล่านี้
นี่ค่อนข้างจาเป็ นเพื่อที่จะสามารถกระทาการด้วยหลักการได้
หากเจ้ากาลังทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรไตร่ ตรองว่า
ฉันควรทาการนี้อย่างไร? ฉันควรปฏิบตั ิหน้าที่ของฉันให้ลุล่วงด้วยดีอย่างไร
เพื่อที่ฉันจะไม่เพียงแค่กาลังทาการนั้นอย่างพอเป็ นพิธี? เจ้าควรเข้าใกล้พระเจ้าในเรื่ องนี้
การเข้าใกล้พระเจ้าหมายความถึงการแสวงหาความจริงในเรื่ องนี้ การแสวงหาหนทางที่จะปฏิบตั ิ
การแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า และการแสวงหาวิธีที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
นี่คือวิธีที่จะเข้าใกล้พระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา
นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนาหรื อการกระทาภายนอก
นั่นทาไปเพื่อจุดประสงค์ของการปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับความจริงหลังจากการแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า
หากเจ้าพูดเสมอว่า “ขอบคุณพระเจ้า” ในเมื่อเจ้ายังไม่ได้ทาสิ่งใดเลย แต่แล้วเมื่อเจ้ากาลังทาบางสิ่งบางอย่าง
เจ้าทาการนั้นต่อไปในหนทางที่เจ้าต้องการ เช่นนั้นแล้วคาขอบคุณแบบนี้ก็เป็ นแค่การกระทาการภายนอก
เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงหรื อทางานกับบางสิ่งบางอย่าง เจ้าควรคิดเสมอว่า
ฉันควรปฏิบตั ิหน้าที่น้ีให้ลุล่วงอย่างไร? สิ่งใดคือน้ าพระทัยของพระเจ้า?
นั่นเป็ นเรื่ องสาหรับเจ้าที่จะเข้าใกล้พระเจ้าโดยผ่านทางสิ่งที่เจ้าทา และในการทาเช่นนั้น
ก็แสวงหาหลักธรรมและความจริ งเบื้องหลังการกระทาของเจ้าตลอดจนน้ าพระทัยของพระเจ้า
และไม่ไถลห่างจากพระเจ้าในสิ่งใดก็ตามที่เจ้าทา มีเพียงบุคคลเช่นนั้นเท่านั้นที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ทุกวันนี้ เมื่อใดก็ตามที่ผคู้ นประสบพบเจอสิ่งทั้งหลาย โดยไม่คานึงว่าสถานการณ์จริ งเป็ นอย่างไร
พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถทาสิ่งนี้และสิ่งนั้นได้ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
และพวกเขาทาไปตามเจตจานงของพวกเขาเอง
โดยไม่คานึงว่าครรลองของการกระทาของพวกเขาเหมาะสมหรื อไม่
หรื อว่าเป็ นไปโดยสอดคล้องกับความจริ งหรื อไม่ พวกเขาได้แต่ทาต่อไปอย่างดื้อรั้น
และกระทาการตามเจตนาส่วนตัวของพวกเขา โดยปกติแล้วอาจดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงอยู่ในหัวใจของพวกเขา
แต่เมื่อพวกเขาทาสิ่งทั้งหลาย พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงอยู่ในหัวใจของพวกเขา ผูค้ นบางคนกล่าวว่า
“ฉันไม่สามารถเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าในสิ่งทั้งหลายที่ฉันทาได้ ในอดีต
ฉันเคยชินกับการปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา และฉันก็ได้พยายามที่จะเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้า

แต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลตามที่หวัง ฉันไม่สามารถเข้าใกล้ชิดพระองค์ได้”
ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา พวกเขามีแต่ตวั เองในหัวใจของพวกเขาเท่านั้น
และพวกเขาเพียงไม่สามารถนาความจริงไปปฏิบตั ิในสิ่งใดๆ ที่พวกเขาทา
การไม่กระทาการโดยสอดคล้องกับความจริงหมายถึงการทาสิ่งทั้งหลายตามเจตจานงของพวกเขาเอง
และการทาสิ่งทั้งหลายตามเจตจานงของพวกเขาเองหมายถึงการผละจากพระเจ้า กล่าวคือ
พวกเขาไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา แนวคิดมนุษย์ท้งั หลายมักจะดูดีและถูกต้องต่อผูค้ น
และแนวคิดเหล่านั้นดูเหมือนเป็ นราวกับว่าจะไม่ล่วงละเมิดความจริ งมากนัก
ผูค้ นรู ้สึกว่าการทาสิ่งทั้งหลายในลักษณะเช่นนั้นจะเป็ นการนาความจริ งมาปฏิบตั ิ
พวกเขารู ้สึกว่าการทาสิ่งทั้งหลายด้วยหนทางนั้นจะเป็ นการนบนอบต่อพระเจ้า โดยแท้จริ งแล้ว
พวกเขาไม่ได้กาลังแสวงหาพระเจ้าหรื ออธิษฐานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับการนี้อย่างแท้จริงเลย
และพวกเขาก็ไม่ได้กาลังเพียรพยายามที่จะทามันอย่างดี โดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
เพื่อทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์ พวกเขาไม่ได้ครองสภาวะแท้จริ งนี้
อีกทั้งพวกเขาไม่มีความพึงปรารถนาเช่นนั้น
นี่คือความผิดพลาดใหญ่หลวงที่สุดที่ผคู้ นทาในการปฏิบตั ิของพวกเขา เจ้าเชื่อในพระเจ้า
แต่เจ้าไม่เก็บรักษาพระเจ้าในหัวใจของเจ้า การนี้จะไม่เป็ นบาปได้อย่างไร?
เจ้าไม่ได้กาลังหลอกลวงตัวเองอยู่หรอกหรื อ?
ผลชนิดใดที่เจ้าสามารถเก็บเกี่ยวได้หากเจ้ายังเชื่อด้วยหนทางนั้นต่อไป? ยิ่งไปกว่านั้น
จะสามารถสาแดงออกถึงนัยสาคัญของการเชื่อได้อย่างไร?
ตัดตอนมาจาก “การแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการปฏิบตั ิความจริง” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 574
เมื่อเจ้าทาสิ่งเฉพาะหนึ่ง พระเจ้าไม่พงึ พอพระทัยเป็ นอันมาก เมื่อเจ้ากาลังจะทาสิ่งนั้น
เจ้าได้อธิษฐานต่อพระองค์หรื อไม่? เจ้าเคยได้ไตร่ ตรองว่า
“พระเจ้าจะทรงมองดูเรื่ องนี้อย่างไรหากมันถูกนาไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์?
พระองค์จะพอพระทัยหรื อจะทรงโกรธเคืองหากพระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับการนี้?
พระองค์จะทรงรังเกียจสิ่งนั้นหรื อไม่?” เจ้าไม่ได้เสาะแสวงสิ่งนั้น ใช่หรือไม่? ต่อให้ผอู้ นื่ ได้เตือนความจาเจ้า
เจ้าก็จะยังคงคิดว่าเรื่ องนั้นไม่ใช่เรื่ องใหญ่อะไร และว่าสิ่งนั้นไม่ได้ขดั ต่อหลักธรรมใดและไม่ได้เป็ นบาป
ผลก็คือ สิ่งนี้ที่เจ้าทาล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้าและยัว่ ยุให้พระองค์กริ้ วมากยิง่ นัก
ถึงจุดที่ทาให้พระองค์ทรงดูหมิ่นเจ้า หากเจ้าได้แสวงหาและตรวจสอบ
และได้เห็นเรื่ องนี้อย่างชัดเจนก่อนกระทาการ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะรับมือกับมันไม่ได้หรื อ?
แม้ว่าบางครั้งผูค้ นไม่อยู่ในสภาวะที่ดี
แต่หากพวกเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขากาลังวางแผนว่าจะทามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อการเจาะลึกและ
การแสวงหา พวกเขาจะไม่ทาความผิดพลาดครั้งใหญ่ใดๆ เมื่อทาการปฏิบตั ิความจริ ง
เป็ นการยากสาหรับผูค้ นที่จะหลีกเลี่ยงการทาผิดพลาด
แต่หากเจ้ารู ้วิธีทาสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความจริ งเมือ่ เจ้าทาสิ่งเหล่านั้น
แต่ทว่าเจ้าไม่ดาเนินการโดยสอดคล้องกับความจริง เช่นนั้นแล้วปัญหาก็คือว่าเจ้าไม่มีความรักต่อความจริ ง
อุปนิสัยของบุคคลหนึ่งที่ปราศจากความรักต่อความจริงจะไม่เปลี่ยนแปลง
หากเจ้าไม่สามารถจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยา และไม่รู้วธิ ีปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรสามัคคีธรรมกับผูอ้ ื่น หากไม่มีผใู้ ดรูส้ ึกว่าพวกเขาสามารถมองเห็นเรื่องราวได้อย่างชัดเจน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรดาเนินการหาทางออกที่ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม
หากในท้ายที่สุดเจ้าค้นพบว่าในการดาเนินการด้วยหนทางนี้ เจ้าได้ทาความผิดเล็กน้อย
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ควรแก้ไขสิ่งนั้นโดยเร็ว แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงถือว่าความผิดนี้เป็ นบาป
เนื่องเพราะเจ้าได้มีเจตนาที่ถูกต้องเมือ่ นาเรื่ องนี้ไปปฏิบตั ิ
และเจ้าปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับความจริ งและเพียงมองไม่เห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจน
และการกระทาของเจ้าได้ส่งผลเป็ นความผิดบางอย่าง เช่นนั้นแล้วนี่จงึ เป็ นรู ปการณ์แวดล้อมที่บรรเทาโทษได้
อย่างไรก็ตาม
ในทุกวันนี้ผคู้ นมากมายเพียงพึ่งพาสองมือของพวกเขาเองในการทางานและพึ่งพาจิตใจของตนเองในการทาสิ่ง
นี้และสิ่งนั้น และพวกเขาไม่ค่อยจะให้การพิจารณาใดๆ ต่อคาถามเหล่านี้ อาทิเช่น
การปฏิบตั ิดว้ ยหนทางนี้สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่?

พระเจ้าจะพอพระทัยหรื อหากฉันได้ทามันด้วยหนทางนี้?
พระเจ้าจะไว้วางใจฉันหรื อหากฉันได้ทามันด้วยหนทางนี้?
ฉันจะนาความความจริ งมาปฏิบตั ิหรื อหากฉันได้ทามันด้วยหนทางนี้? หากพระเจ้าทรงได้ยนิ เรื่ องนี้
พระองค์จะทรงมีความสามารถที่จะตรัสว่า “เจ้าได้ทาการนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จงทามันต่อไป”
ได้หรื อ? เจ้ามีความสามารถที่จะตรวจสอบทุกเรื่องที่เจ้าเผชิญอย่างรอบคอบระมัดระวังได้หรื อ?
เจ้าสามารถจริ งจังและพิถีพิถนั เกีย่ วกับเรื่ องเหล่านี้แต่ละเรื่ องได้หรื อ?
หรื อเจ้ามีความสามารถที่จะไตร่ ตรองว่าพระเจ้าทรงดูหมิน่ หนทางที่เจ้ากาลังทาสิ่งนั้นหรื อไม่
ว่าคนอื่นทุกคนรูส้ ึกเกี่ยวกับวิธีการของเจ้าอย่างไร
และว่าเจ้ากาลังทาสิ่งนั้นโดยอยู่บนพื้นฐานของเจตจานงของเจ้าเองหรื อเพื่อตอบสนองความอยากของเจ้าเองหรื
อไม่…? เจ้าต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นในการนี้และแสวงหามากขึ้น
แล้วความผิดพลาดของเจ้าจะกลายเป็ นเล็กลงเรื่ อยๆ
การทาสิ่งทั้งหลายในลักษณะนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเป็ นบุคคลหนึ่งที่แสวงหาความจริงอย่างจริ งแท้
และว่าเจ้าเป็ นคนที่เคารพพระเจ้า
เนื่องเพราะเจ้ากาลังทาสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับทิศทางที่ความจริ งพึงประสงค์
หากการกระทาของผูเ้ ชื่อคนหนึ่งไม่มีแนวคิดเดียวกับความจริง เช่นนั้นแล้วเขาก็เป็ นเหมือนกับผูไ้ ม่เชื่อคนหนึ่ง
นี่คือบุคคลชนิดที่ไม่มีพระเจ้าในหัวใจของเขา และเป็ นผูท้ ี่ผละจากพระเจ้า
และบุคคลเช่นนั้นเป็ นเหมือนคนงานที่ถูกว่าจ้างในครอบครัวของพระเจ้าผูท้ างานจิปาถะให้กบั เจ้านายของเขา
ได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อยแล้วก็จากไป นี่คือบุคคลหนึ่งผูไ้ ม่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ก่อนหน้านี้มกี ารพาดพิงถึงสิ่งที่เจ้าสามารถทาได้เพื่อได้รับการรับรองของพระเจ้า
การรับรองจากพระเจ้าคือสิ่งแรกที่เจ้าควรตรึ กตรองและทางานเพือ่ ให้ได้มา
นั่นควรเป็ นหลักธรรมและวงเขตของการปฏิบตั ิของเจ้า
เหตุผลที่เจ้าควรกาหนดว่าเจ้ากาลังทาสิ่งที่อยู่ในแนวเดียวกับความจริ งหรื อไม่คอื ว่า
หากสิ่งนั้นลงรอยกับความจริงแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วสิ่งนั้นก็คล้อยตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอน
ไม่ใช่ว่าเจ้าควรประเมินวัดว่าเรื่ องนั้นว่าถูกหรื อผิดหรื อไม่
หรื อสิ่งนั้นสอดคล้องกับรสนิยมของคนอืน่ ทุกคนหรือไม่
หรื อสิ่งนั้นอยู่ในแนวเดียวกับความอยากของเจ้าเองหรื อไม่ ตรงกันข้าม
เจ้าควรกาหนดพิจารณาว่าสิ่งนั้นสอดคล้องกับความจริงหรือไม่
และสิ่งนั้นเป็ นประโยชน์ต่องานและประโยชน์ของคริ สตจักรหรื อไม่
หากเจ้าให้การพิจารณาต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

เช่นนั้นแล้วเจ้าจะอยู่ในแนวเดียวกับน้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อเจ้าทาสิ่งทั้งหลาย
หากเจ้าไม่พิจารณาแง่มุมเหล่านี้ และเพียงพึ่งพาเจตจานงของเจ้าเองเมื่อกระทาสิ่งทั้งหลาย
เช่นนั้นแล้วก็รับประกันได้ว่าเจ้าจะทาสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่ถูกต้อง
เนื่องเพราะเจตจานงของมนุษย์ไม่ใช่ความจริงและแน่นอนว่าเข้ากันไม่ได้กบั พระเจ้า
หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องปฏิบตั ิไปตามความจริ งมากกว่าปฏิบตั ิไปตามเจตจานงของเจ้าเอง
ผูค้ นบางคนมีส่วนร่ วมกับเรื่ องส่วนบุคคลบางเรื่ องเพื่อเห็นแก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาให้ลุ ล่วง
จากนั้นบรรดาพีน่ ้องชายหญิงของพวกเขาก็มองเห็นการนี้ว่าไม่เหมาะสม และตาหนิพวกเขาเพราะการนั้น
แต่ผคู้ นเหล่านี้ไม่ยอมรับการติเตียน พวกเขาคิดว่าเนื่องเพราะเป็ นเรื่ องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน การเงิน
หรื อผูค้ นของคริ สตจักร ดังนั้นจึงไม่นับว่าเป็ นการล่วงละเมิดวงเขตของความจริง
และพระเจ้าไม่ควรทรงแทรกแซงในเรื่ องนี้
สิ่งทั้งหลายบางอย่างอาจดูเหมือนว่าเป็ นเรื่ องส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมหรื อความจริ งใดๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อมองดูสิ่งที่เจ้าได้ทา
เจ้าได้เห็นแก่ตวั ยิ่งนักในการที่เจ้าไม่ให้การพิจารณาต่องานของครอบครัวของพระเจ้า
หรื อให้การพิจารณาว่าสิ่งที่เจ้าได้ทาจะมีผลกระทบต่องานของครอบครัวของพระเจ้าอย่างไร
เจ้าเพียงพิจารณาแต่ประโยชน์ของเจ้าเอง การนี้เกี่ยวข้องกับความสมควรของเหล่าวิสุทธิชนไปแล้ว
ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ของบุคคลหนึ่ ง
แม้ว่าสิ่งที่เจ้าได้กาลังทาไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคริ สตจักร อีกทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความจริ ง
การมีส่วนร่ วมกับเรื่ องส่วนบุคคลขณะที่ทาการกล่าวอ้างว่ากาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้านั้น
ไม่อยู่ในแนวเดียวกับความจริ ง โดยไม่คานึงถึงสิ่งที่เจ้ากาลังทาว่าเป็ นเรื่ องใหญ่หรื อเล็ก
และไม่ว่าเจ้ากาลังทาไปเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงในครอบครัวของพระเจ้าหรื อไม่
หรื อเพื่อเหตุผลส่วนบุคคลของเจ้าเอง เจ้าต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เจ้ากาลังทาคล้อยตามน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่
รวมทั้งเป็ นบางสิ่งที่บุคคลหนึ่งควรทากับสภาวะความเป็ นมนุษย์หรื อไม่
หากเจ้าแสวงหาความจริ งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทาแบบนั้น
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นบุคคลหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง
หากเจ้าปฏิบตั ิต่อทุกเรื่ องและทุกความจริ งในหนทางนี้อย่างเปี่ ยมศรัทธา
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเจ้า
ผูค้ นบางคนคิดว่าเมื่อพวกเขากาลังทาบางสิ่งที่เป็ นการส่วนตัว พวกเขาก็สามารถเพิกเฉยความจริ งได้
ทาไปตามใจปรารถนาได้

และทาด้วยหนทางใดก็ตามที่ทาให้พวกเขามีความสุขและในลักษณะใดก็ตามที่ทาให้พวกเขาได้เปรี ยบ
พวกเขาไม่ให้การพิจารณาแม้แต่นอ้ ยว่านั่นอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพระเจ้าอย่างไร
อีกทั้งพวกเขาไม่พิจารณาว่าสิ่งที่พวกเขากาลังทาเหมาะสมกับความประพฤติของวิสุทธิชนหรื อไม่ ในที่สุด
เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นเรื่ องดังกล่าวแล้ว พวกเขาก็มืดมนภายในมากขึ้นและรูส้ ึกลาบากใจ
แม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าเป็ นเพราะเหตุใด นี่มิใช่การลงทัณฑ์อนั สมควรหรอกหรื อ?
หากเจ้าทาสิ่งทั้งหลายที่ไม่ได้รับการรับรองจากพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ได้ล่วงเกินพระเจ้าแล้ว
หากใครบางคนไม่รักความจริง และทาสิ่งทั้งหลายบนพื้นฐานของเจตจานงของตนเองเป็ นนิจศีล
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะล่วงเกินพระเจ้าเป็ นนิจศีล
โดยทัว่ ไปผูค้ นเช่นนี้ไม่ได้รับการรับรองในสิ่งที่พวกเขาทาโดยพระเจ้า และหากว่าพวกเขาไม่กลับใจ
เช่นนั้นแล้วการลงโทษก็จะอยูไ่ ม่ไกลเลย
ตัดตอนมาจาก “การแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของการปฏิบตั ิความจริง” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 575
ไม่ว่าหน้าที่ใดที่เจ้าลุล่วงย่อมเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ชีวิต ไม่ว่าหน้าที่ของเจ้านั้นเป็ นแบบประจา
หรื อเอาแน่นอนไม่ได้ จืดชืดน่าเบื่อหรื อมีชีวิตชีวา เจ้าย่อมต้องบรรลุการเข้าสู่ชีวิตเสมอ
หน้าที่ท้งั หลายที่ผคู้ นบางคนปฏิบตั ิน้ ันค่อนข้างจาเจ พวกเขาทาสิ่งเดิมทุกวัน อย่างไรก็ตาม
ตอนที่กาลังปฏิบตั ิหน้าที่เหล่านั้นอยู่ สภาวะที่ผคู้ นเหล่านี้เปิ ดเผยออกมานั้นไม่ได้เป็ นลักษณะเดียวกันทั้งหมด
บางคราว เมื่ออยู่ในอารมณ์ที่ดี ผูค้ นขยันกว่าเล็กน้อยและทางานได้ดีกว่า ส่วนในเวลาอืน่ ๆ
เนื่องจากอิทธิพลบางอย่างที่ไม่มีใครรู ้
อุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของพวกเขาก็ปลุกปั่นความประสงค์ร้ายภายในตัวพวกเขาขึ้นมา
เป็ นเหตุให้พวกเขามีทรรศนะที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ในสภาวะที่แย่และอารมณ์ทไี่ ม่ดี
นี่ส่งผลลัพธ์ในตัวพวกเขาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั หลายของพวกเขาไปในลักษณะขอไปที
สภาวะภายในของผูค้ นนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ สภาวะเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกที่ทุกเวลา
ไม่สาคัญว่าสภาวะของเจ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไร การปฏิบตั ิตนไปบนพื้นฐานของอารมณ์ของเจ้านั้นย่อมผิดเสมอ
อย่างเช่น เจ้าทาได้ดีกว่าเล็กน้อยในยามที่เจ้าอยู่ในอารมณ์ที่ดี และแย่ลงเล็กน้อยเมื่อเจ้าอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดี—
นี่เป็ นหนทางที่มีหลักธรรมในการทาสิ่งทั้งหลายหรือ?
เจ้าสามารถลุล่วงหน้าที่ของเจ้าได้อย่างน่าพึงพอใจในแบบนี้หรือ?
ไม่สาคัญว่าอารมณ์ของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร
ผูค้ นต้องรู ้จกั ที่จะอธิษฐานและปรับแก้ตวั พวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และแสวงหาความจริ งและปฏิบตั ิตนด้วยหลักธรรม เมื่อนั้นเท่านั้น
พวกเขาจึงสามารถหักห้ามใจไม่ให้ถูกควบคุมและแกว่งไกวไปมาด้วยอารมณ์ท้งั หลายของพวกเขา
ตอนที่กาลังทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง
เจ้าควรตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะมองเห็นว่าเจ้ากาลังทาสิ่งทั้งหลายไปตามหลักธรรมหรื อเปล่า
ว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้านั้นได้มาตรฐานหรื อเปล่า ว่าเจ้าแค่กาลังทามันไปในลักษณะพอเป็ นพิธีหรื อไม่
ว่าเจ้าได้พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบของเจ้าหรื อไม่
และว่ามีปัญหาอันใดกับท่าทีของเจ้าและหนทางการคิดของเจ้าหรื อไม่ ครั้นเจ้าได้มีการคิดทบทวนตัวเองแล้ว
และสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็ นชัดเจนต่อเจ้า เวลาที่เจ้ากาลังทาหน้าที่ให้ลุล่วงก็ยอ่ มจะง่ายดายขึ้น
ไม่สาคัญว่าเจ้าเผชิญสิ่งใดในขณะกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า—ความคิดลบ และความอ่อนแอ
หรื อการอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีภายหลังจากที่ได้รับการจัดการ—เจ้าควรปฏิบตั ิต่อมันอย่างถูกต้องเหมาะสม
และเจ้าต้องแสวงหาความจริ งและเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยเช่นกัน โดยการทาสิ่งเหล่านี้
เจ้าก็จะมีเส้นทางไปสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิ หากเจ้าปรารถนาที่จะทาได้ดีในการทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง

เช่นนั้นแล้วอารมณ์ของเจ้าต้องไม่มีผลต่อเจ้า ไม่สาคัญว่าเจ้ากาลังรู ้สึกคิดลบและอ่อนแอเพียงใด
เจ้าควรฝึ กฝนปฏิบตั ิความจริ งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา ด้วยความเคร่ งครัดอย่างสมบูรณ์
และติดอยู่กบั หลักธรรมทั้งหลาย หากเจ้าทาการนี้แล้วไซร้ ผูค้ นอื่นๆ ไม่เพียงแต่จะเห็นชอบต่อตัวเจ้าเท่านั้น
แต่พระเจ้าก็จะโปรดเจ้าด้วย เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้าจะเป็ นบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบและที่แบกรับภาระ
เจ้าจะเป็ นบุคคลที่ดีอย่างถ่องแท้ผซู้ ่งึ ลุล่วงหน้าที่ของเจ้าอย่างได้มาตรฐานจริ งๆ
และผูซ้ ่ึงใช้ชีวิตที่เป็ นสภาพเสมือนของบุคคลจริงแท้คนหนึ่งอย่างครบถ้วน
ผูค้ นเช่นนั้นได้รับการทาให้บริ สุทธิ์และสัมฤทธิ์การแปลงสภาพจริ งในตอนที่กาลังทาหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่ว
ง และสามารถกล่าวได้ว่า พวกเขานั้นซื่อสัตย์ในสายพระเนตรของพระเจ้า
เฉพาะผูค้ นที่ซื่อสัตย์เท่านั้นที่สามารถพากเพียรบากบัน่ กับการฝึ กฝนปฏิบตั ิความจริ งและประสบความสาเร็จใน
การปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม และสามารถทาหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่วงอย่างได้มาตรฐาน
ผูค้ นซึ่งปฏิบตั ิตนด้วยหลักธรรมนั้นทาหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่วงไปอย่างพิถีพิถนั เมื่อพวกเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดี
พวกเขาไม่ได้ทางานในลักษณะขอไปที พวกเขาไม่ใช่ไม่รู้เท่าทัน
และพวกเขาไม่อวดโอ้ตวั เองเพื่อทาให้ผอู้ ื่นนึกถึงตัวพวกเขาอย่างสูงส่ง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพวกเขาอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดี
พวกเขาทาก็กิจประจาวันของพวกเขาเสร็จสิ้นไปอย่างจริ งจังตั้งใจและมีความรับผิดชอบไม่ต่างกัน
และต่อให้พวกเขาเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นเหตุให้เกิดอันตรายเสียหายต่อการทาหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่วง
หรื อที่ทาให้เกิดแรงกดดันต่อพวกเขาเล็กน้อย
หรื อเป็ นเหตุให้เกิดการหยุดชะงักในขณะที่พวกเขาทาหน้าที่ของพวกเขา
พวกเขาก็ยงั มีความสามารถที่จะทาหัวใจให้สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอธิษฐาน โดยกล่าวว่า
“ไม่สาคัญว่าปัญหาที่ขา้ พระองค์เผชิญนั้นใหญ่แค่ไหน—ต่อให้ฟ้าสวรรค์ถล่มลงมา—
ตราบที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ขา้ พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป
ข้าพระองค์มงุ่ มัน่ ที่จะทาให้ดีที่สุดเท่าที่ขา้ พระองค์ทาได้ในการลุล่วงหน้าที่ของข้าพระองค์
ทุกวันที่ขา้ พระองค์ได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่น้ นั
เป็ นวันหนึ่งซึ่งข้าพระองค์จะทางานหนักในการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าพระองค์
เพื่อให้ขา้ พระองค์มีค่าคู่ควรต่อหน้าที่น้ีที่พระเจ้าประทานให้กบั ข้าพระองค์
รวมถึงลมหายใจนี้ที่พระองค์ทรงใส่เข้ามาในร่ างกายของข้าพระองค์
โดยไม่คานึงว่าข้าพระองค์อาจจะอยู่ในความลาบากยากเย็นมากเพียงใด ข้าพระองค์จะพักวางทั้งหมดลงไว้ก่อน
เพราะการทาหน้าที่ของข้าพระองค์ให้ลุล่วงนั้นเป็ นเรื่ องที่สาคัญสูงสุด!”
บรรดาผูท้ ี่ไม่รูส้ ึกกระทบกระเทือนโดยบุคคลใด เหตุการณ์ใด สิ่งใด หรื อสภาพแวดล้อมใด

ผูซ้ ่ึงไม่ถูกควบคุมโดยอารมณ์หรื อสถานการณ์ภายนอกอันใด
และผูท้ ี่วางหน้าที่ท้งั หลายของพวกเขาและพระบัญชาทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงไว้วางพระทัยมอบหมายให้แก่พว
กเขาเป็ นอันดับแรกสุดก่อนสิ่งอืน่ ใด—
พวกเขาคือผูค้ นที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าและผูท้ ี่นบนอบต่อพระองค์อย่างถ่องแท้
ผูค้ นเช่นนี้ได้บรรลุการเข้าสู่ชีวิตและได้เข้าสู่ความจริงความเป็ นจริ งแล้ว
นี่คือหนึ่งในการแสดงออกที่จริ งแท้และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่สุดของการใช้ชีวิตตามความจริ ง
ตัดตอนมาจาก “การเข้าสู่ชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยประสบการณ์แห่งการปฏิบตั ิหน้าที่ของคนเรา” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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สาหรับผูค้ นบางคน ไม่สาคัญว่า ประเด็นปัญหาใดที่พวกเขาอาจจะเผชิญเมื่อกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาอยู่
พวกเขาไม่แสวงหาความจริง และพวกเขาปฏิบตั ิตนไปตามความคิด มโนคติที่หลงผิด จินตนาการ
และความอยากได้อยากมีท้งั หลายของพวกเขาเสมอ
พวกเขากาลังสนองความอยากได้อยากมีอนั เห็นแก่ตวั ของตัวพวกเขาเองอยู่เป็ นนิตย์
และอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขานั้นก็มีอานาจควบคุมอยู่เหนือการกระทาของพวกเขาเสมอ
แม้ว่าพวกเขาอาจทาหน้าที่ของพวกเขาครบบริ บูรณ์ตามที่พวกเขาได้ถูกมอบหมาย
แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับความจริ งอันใดเลย
ดังนั้นอะไรเล่าคือสิ่งที่ผคู้ นดังกล่าวพึ่งพาตอนที่พวกเขากาลังปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา?
พวกเขาไม่ได้กาลังพึ่งพาทั้งความจริ งและพระเจ้า ความจริ งน้อยนิดที่พวกเขาเข้าใจจริ งๆ
ไม่ได้เริ่ มต้นอานาจอธิปไตยในหัวใจของพวกเขา
พวกเขากาลังพึ่งพาพรสวรรค์และความสามารถทั้งหลายของตัวพวกเขาเอง
พึ่งพาความรู ้อนั ใดก็ตามที่พวกเขาหามาได้ และพึ่งพาความสามารถพิเศษของพวกเขา ตลอดจนพลังใจ
หรื อเจตนาดีท้งั หลายของตัวพวกเขาเอง เพือ่ ที่จะทาหน้าที่เหล่านี้ให้ครบบริ บูรณ์
นี่คือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่แตกต่างไปมิใช่หรื อ? แม้ว่าบางคราวเจ้าอาจพึ่งพาความเป็ นธรรมชาติ จินตนาการ
มโนคติที่หลงผิด ความรู ้และการเรียนรู ้ของเจ้าเพื่อที่จะทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง
แต่ก็ไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่ องของหลักธรรมผุดขึ้นในบางสิ่งที่เจ้าทาเลย โดยผิวเผินแล้ว
ดูราวกับว่าเจ้ายังไม่ได้ใช้เส้นทางที่ผิด แต่ก็มสี ิ่งหนึ่งซึ่งไม่สามารถถูกมองข้าม นัน่ คือ
ในช่วงระหว่างกระบวนการของการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า หากมโนคติที่หลงผิด จินตนาการ
ความอยากส่วนบุคคลทั้งหลายของเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและไม่เคยได้รับการแทนที่ดว้ ยความจริ ง
และหากการกระทาและความประพฤติของเจ้านั้นไม่เคยทาไปโดยสอดคล้องกับหลักธรรมความจริ งทั้งหลาย
เช่นนั้นแล้วบทอวสานสุดท้ายจะเป็ นอย่างไร? เจ้าก็จะกลายเป็ นคนปรนนิบตั ิคนหนึ่ง
นี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่างตรงชัดว่า “เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจานวนมากร้องแก่เราว่า
‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์
และได้ขบั ผีออกในพระนามของพระองค์
และได้ทาการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรื อ?’ เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า
‘เราไม่เคยรู ้จกั พวกเจ้าเลย เจ้าผูท้ าความชัว่ จงไปเสียให้พน้ หน้าเรา’” (มัทธิว 7:22-23)
เหตุใดเล่าพระเจ้าจึงทรงเรี ยกผูค้ นเหล่านี้ผทู้ ุ่มเทความพยายามและผูท้ าการปรนนิบตั ิว่า “เจ้า ผูท้ าความชัว่ ”?
มีประเด็นหนึ่งที่พวกเราสามารถแน่ใจได้ และนัน่ ก็คือว่า ไม่สาคัญว่าผูค้ นเหล่านี้ทาหน้าที่หรื องานอะไร

แรงจูงใจ แรงกระตุน้ เจตนา
และความคิดทั้งหลายของพวกเขาย่อมเกิดขึ้นโดยทั้งหมดทั้งสิ้นจากความอยากได้อยากมีอนั เห็นแก่ตวั ของพวกเ
ขานั้น โดยรวมแล้วมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดกับผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหลายของตัวพวกเขาเอง
และความคานึงถึงและแผนการของพวกเขานั้นก็วนเวียนอยู่กบั ความมีหน้ามีตา สถานะ ความไร้ค่า
และความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ในอนาคตของพวกเขา ลึกลงไปนั้น พวกเขาไม่ครองความจริ งอยู่เลย
และพวกเขาก็ไม่ปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับหลักธรรมความจริงทั้งหลาย เมื่อเป็ นดังนั้นแล้ว
สิ่งใดหรื อที่สาคัญยิง่ ยวดสาหรับพวกเจ้าที่จะต้องแสวงหาในตอนนี้? (พวกเราควรแสวงหาความจริ ง
และปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเราโดยสอดคล้องกับน้ าพระทัยและข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้า)
สิ่งใดหรื อที่พวกเจ้าควรทาอย่างเฉพาะเจาะจงในตอนที่กาลังปฏิบตั ิหน้าที่ท้งั หลายของพวกเจ้าอยู่โดยสอดคล้อง
ไปกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้า?
เมื่อคานึงถึงเจตนาและแนวคิดทั้งหลายของเจ้าในตอนที่กาลังทาบางสิ่งบางอย่าง
เจ้าต้องเรี ยนรู ้วิธีที่จะหยัง่ รู ้ว่าเจตนาและแนวคิดเหล่านั้นสอดคล้องกับความจริ งหรื อไม่
ตลอดจนหยัง่ รู ้ว่าเจตนาและแนวคิดทั้งหลายของเจ้านั้นถูกออกแบบมาเพื่อการลุล่วงความอยากได้อยากมีอนั เห็
นแก่ตวั ของตัวเจ้าเองหรือผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้า
หากเจตนาและแนวคิดทั้งหลายของเจ้านั้นสอดคล้องไปกับความจริง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าย่อมสามารถทาหน้าที่ของเจ้าไปในแนวเดียวกับการคิดของเจ้า อย่างไรก็ตาม
หากเจตนาและแนวคิดเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับความจริง
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องหันหลังกลับและทิ้งเส้นทางนั้นอย่างรวดเร็ว เส้นทางนั้นไม่ถูก
และเจ้าไม่สามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิแบบนั้นได้ หากเจ้ายังคงเดินบนเส้นทางนั้นต่อไปแล้วไซร้
เจ้าย่อมจบลงตรงการกระทาความชัว่
ตัดตอนมาจาก “วิธีได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าในหน้าที่ของคนเรา” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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มีหลักการพื้นฐานเกีย่ วกับการปฏิบตั ิต่อสิ่งมีชีวิตทรงสร้างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง
ซึ่งยังเป็ นหลักการสูงสุดอีกด้วย
วิธีที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อสิ่งมีชีวิตทรงสร้างอยู่บนพื้นฐานของแผนการบริ หารจัดการของพระองค์และบนพืน้
ฐานของข้อพึงประสงค์ของพระองค์อย่างครบบริ บูรณ์ พระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องปรึ กษาผูใ้ ดสักคน
อีกทั้งพระองค์ก็ไม่ทรงจาเป็ นต้องให้บุคคลใดสักคนเห็นด้วยกับพระองค์ ไม่ว่าพระองค์ควรจะทรงทาสิ่งใด
และไม่ว่าพระองค์ควรจะทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นอย่างไร แต่พระองค์ก็ทรงทา
และไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใดหรื อพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นอย่างไร
ทั้งหมดล้วนสอดคล้องกับหลักการที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ
สิ่งเดียวที่ตอ้ งทาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างคือการนบนอบ ไม่ควรมีตวั เลือกอื่นใด การนี้แสดงให้เห็นสิ่งใด?
การนี้แสดงให้เห็นว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างจะทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างเสมอ
พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพและพระคุณสมบัติที่จะทรงจัดวางเรียบเรี ยงและทรงปกครองสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ
ตามที่พระองค์พอพระทัย และไม่ทรงจาเป็ นต้องมีเหตุผลในการทรงทาเช่นนั้น นี่คือสิทธิอานาจของพระองค์
ตราบเท่าที่พวกเขาเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
ไม่มีแม้แต่ผเู้ ดียวท่ามกลางสิ่งมีชีวิตแห่งการทรงสร้างที่จะมีพลังอานาจหรื อมีคุณสมบัติที่จะตัดสินว่าพระผูส้ ร้าง
ควรทรงปฏิบตั ิอย่างไร หรื อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทาถูกหรื อผิด อีกทั้งสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ
ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเลือกว่าพวกเขาควรได้รับการปกครอง จัดวางเรี ยบเรียง
หรื อกาจัดโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างหรือไม่ ในทานองเดียวกัน
ไม่มีสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งเดียวใดมีคุณสมบัติที่จะเลือกวิธีที่พวกเขาได้รับการปกครองและกาจัดโดยองค์พระผู้
เป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง นี่คือความจริงสูงสุด
ไม่สาคัญว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างได้ทรงทาสิ่งใดกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างของพระองค์
และไม่สาคัญว่าพระองค์ได้ทรงทาสิ่งนั้นอย่างไร พวกมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างควรทาเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
นั่นคือแสวงหา นบนอบ รู ้จกั และยอมรับข้อเท็จจริงซึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างได้ทรงสถาปนาไว้
ผลสุดท้ายก็จะเป็ นว่า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างจะได้ทรงทาให้แผนการบริ หารจัดการของพระองค์สาเร็จลุล่วงแล้ว
และทาให้พระราชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์แล้ว
โดยได้ทรงทาให้แผนการบริ หารจัดการของพระองค์กา้ วหน้าไปโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ขณะเดียวกัน
เพราะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้ยอมรับกฎและการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้าง
และนบนอบต่อกฎและการจัดการเตรียมการของพระองค์ พวกเขาก็จะได้รับความจริงแล้ว

เข้าใจน้ าพระทัยของพระผูส้ ร้างแล้ว และมารู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์แล้ว
ยังมีหลักการอยู่อกี หนึ่งหลักการที่เราต้องบอกพวกเจ้า นั่นคือ ไม่สาคัญว่าพระผูส้ ร้างทรงทาสิ่งใด
ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงสาแดงอย่างไร
และไม่สาคัญว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทาเป็ นกิจการยิ่งใหญ่หรื อการกระทาเล็กๆ พระองค์ก็ยงั คงทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง
ในขณะที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างก็ยงั คงเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาได้ทาสิ่งใดไปแล้ว
และโดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาอาจมีความสามารถพิเศษหรื อเป็ นที่โปรดปรานมากเพียงใด
สาหรับมนุษยชาติทรงสร้างแล้ว
ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะได้รับพระคุณมากเพียงใดและพระพรมากมายเพียงใดจากพระผูส้ ร้าง หรื อความปรานี
ความรักมัน่ คง หรื อความเมตตากรุ ณามากเพียงใด พวกเขาก็ไม่ควรเชื่อตัวพวกเขาเองว่ายืนห่างจากผองชน
หรื อคิดว่าพวกเขาสามารถยืนเสมอพระเจ้าได้
และคิดว่าพวกเขาได้กลายเป็ นมีตาแหน่งสูงท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทรงสร้างแล้ว
โดยไม่คานึงถึงว่าพระเจ้าได้ประทานของประทานให้เจ้ามากเพียงใด
หรื อพระองค์ได้ทรงให้พระคุณแก่เจ้ามากเพียงใด หรือพระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิต่อเจ้าด้วยความใจดีมากเพียงใด
หรื อพระองค์ได้ทรงให้ความสามารถพิเศษแก่เจ้าบ้างแล้วหรื อไม่ สิ่งเหล่านี้ไม่มีมสี ิ่งใดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าเลย
เจ้าเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง และด้วยเหตุน้ นั เจ้าจะเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างตลอดไป เจ้าต้องไม่คิดว่า
“ฉันเป็ นที่รักตัวน้อยในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงตีฉัน
ท่าทีของพระเจ้าต่อฉันจะเป็ นท่าทีแห่งความรัก ความห่วงใย และการลูบไล้อย่างอ่อนโยนเสมอ
พร้อมเสียงกระซิบอันอบอุ่นแห่งความชูใจและการหนุนใจ” ในทางตรงกันข้าม ในสายพระเนตรของพระผูส้ ร้าง
เจ้าก็เป็ นอย่างเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างอื่นๆ ทั้งหมด
พระเจ้าทรงสามารถใช้เจ้าได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา
และยังทรงสามารถจัดวางเรียบเรี ยงเจ้าได้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาอีกด้วย
และพระองค์ทรงสามารถจัดการเตรี ยมการตามที่พระองค์ทรงปรารถนาเพื่อให้เจ้าเล่นทุกบทบาทท่ามกลางผูค้ น
เหตุการณ์และสิ่งทั้งหลายทุกชนิด นี่คือความรู ้ที่ผคู้ นควรมี และคือสานึกรับรู ้สึกที่ดีซ่งึ พวกเขาควรครอง
หากคนเราสามารถเข้าใจและยอมรับวจนะเหล่านี้ได้ สัมพันธภาพของพวกเขากับพระเจ้าก็จะยิ่งเป็ นปกติมากขึ้น
และพวกเขาจะสร้างสัมพันธภาพที่สมเหตุสมผลที่สุดกับพระองค์
หากคนเราสามารถเข้าใจและยอมรับวจนะเหล่านี้ได้
พวกเขาก็จะปรับทิศทางสถานีของพวกอย่างถูกต้องเหมาะสม ยืนในที่ที่ถูกต้องเหมาะสมของพวกเขา
และรักษาหน้าที่ของพวกเขา

ตัดตอนมาจาก “เพียงโดยการแสวงหาความจริงเท่านั้น คนเราจึงสามารถรู้จกั กิจการของพระเจ้าได้” ใน
บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 578
การรู ้จกั พระเจ้าต้องสัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางการอ่านและการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า บางคนกล่าวว่า
“ฉันยังไม่ได้เห็นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เลย แล้วฉันควรรู ้จกั พระเจ้าอย่างไรเล่า?” ในข้อเท็จจริ งนั้น
พระวจนะของพระเจ้าก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งของพระอุปนิสยั ของพระองค์ จากพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าสามารถมองเห็นความรักและความรอดของพระองค์ที่มีต่อพวกมนุษย์
ตลอดจนวิธีการของพระองค์ในการช่วยพวกเขาให้รอด…นี่เป็ นเพราะพระวจนะของพระองค์ถูกแสดงออกมาโด
ยพระเจ้าพระองค์เอง ไม่ใช่ถูกเขียนขึ้นโดยพวกมนุษย์
พระเจ้าได้ทรงแสดงพระวจนะเหล่านั้นออกมาด้วยพระองค์เอง
พระเจ้าพระองค์เองกาลังทรงแสดงพระวจนะของพระองค์เองและพระสุรเสียงภายในของพระองค์
เหตุใดหรื อพระวจนะเหล่านี้จึงถูกเรี ยกว่าพระวจนะจากพระทัย?
นั่นก็เป็ นเพราะพระวจนะเหล่านี้ออกมาจากส่วนลึกลงไป และแสดงพระอุปนิสัยของพระองค์
น้ าพระทัยของพระองค์ พระดาริ ของพระองค์ ความรักของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์
ความรอดของพระองค์สาหรับมวลมนุษย์
และความคาดหวังของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์…ถ้อยดารัสของพระเจ้ารวมไปด้วยพระวจนะอันกร้าวกระด้าง
และพระวจนะอันอ่อนโยนและมีความคานึงห่วงใย
ตลอดจนพระวจนะในเชิงเปิ ดเผยซึ่งไม่เป็ นไปในแนวเดียวกับที่มนุษย์ปรารถนา
หากเจ้ามองเพียงพระวจนะในเชิงเปิ ดเผยเท่านั้น เจ้าก็อาจรูส้ ึกว่า พระเจ้าทรงค่อนข้างเข้มงวดทีเดียว
หากเจ้ามองเพียงพระวจนะอันอ่อนโยน เจ้าก็อาจรู ้สึกว่า พระเจ้าไม่ทรงสิทธิอานาจมากเท่าใดนัก เพราะฉะนั้น
เจ้าจึงไม่ควรมองพระวจนะเหล่านี้ออกนอกบริ บท ในทางกลับกันให้มองพระวจนะเหล่านี้จากทุกมุม
บางคราวพระเจ้าตรัสจากมุมมองอันอ่อนโยนและเปี่ ยมความสงสารเห็นใจ และเช่นนั้นแล้ว
ผูค้ นจึงมองเห็นความรักที่พระองค์ทรงมีตอ่ มวลมนุษย์ บางคราวพระองค์ก็ตรัสจากมุมมองที่เคร่ งครัดมาก
และเช่นนั้นแล้ว ผูค้ นก็จะเห็นพระอุปนิสัยของพระองค์ที่จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการล่วงเกินอันใดเลย
มนุษย์น้นั โสมมอย่างหนัก
และไม่มีค่าคู่ควรต่อการมองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าหรื อต่อการมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
การที่บดั นี้ผคู้ นได้รับอนุญาตให้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์น้ นั ก็เป็ นไปโดยพระคุณของพระองค์ลว้ นๆ
พระปัญญาของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้จากหนทางที่พระองค์ทรงพระราชกิจและในนัยสาคัญแห่งพระราชกิ
จของพระองค์ ผูค้ นยังคงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในพระวจนะของพระเจ้า
ต่อให้ปราศจากการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงจากพระองค์ก็ตาม
เมื่อใครบางคนที่รู้จกั พระเจ้าอย่างถ่องแท้มาติดต่อสัมพันธ์กบั พระคริ สต์

การเผชิญหน้าของเขากับพระคริสต์ย่อมสามารถสอดรับกันได้กบั ความรู ้ของเขาที่มีอยู่เกีย่ วกับพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม เมื่อใครบางคนผูซ้ ่งึ มีเพียงความเข้าใจเชิงทฤษฎีเผชิญหน้ากับพระเจ้า
เขาย่อมไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงได้ แง่มุมนี้ของความจริงคือข้อล้าลึกทีล่ ุ่มลึกที่สุด
ลาบากยากเย็นที่จะหยัง่ ถึง จงสรุ ปรวบรวมพระวจนะของพระเจ้าที่ว่าด้วยความล้าลึกแห่งการจุติเป็ นมนุษย์
มองดูพระวจนะเหล่านั้นจากทุกมุม แล้วจากนั้นก็จงอธิษฐานร่ วมกัน ไตร่ ตรอง
และสามัคคีธรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมนี้ของความจริ ง ในการทาดังนั้น
เจ้าจะมีความสามารถที่จะได้รับความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และเกิดความเข้าใจขึ้นมา
เพราะพวกมนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า
พวกเขาจึงต้องพึ่งพาประสบการณ์ประเภทนี้เพื่อค่อยๆ คลาทางของพวกเขาไปและเข้าสู่ทีละน้อย
เพื่อที่จะบรรลุความรู ้อนั แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีที่จะรู้จกั พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์
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การรู ้จกั พระเจ้าหมายถึงอะไร? นัน่ หมายถึงการสามารถจับความเข้าใจความชื่นบานยินดี ความโมโห
ความโศกเศร้า และความสุขของพระองค์ นี่คอื การรู ้จกั พระเจ้า เจ้ากล่าวอ้างว่าเจ้าได้เห็นพระองค์แล้ว
กระนั้นเจ้าก็ยงั ไม่เข้าใจความชื่นบานยินดี ความโมโห ความโศกเศร้า และความสุขของพระองค์
และเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์
เจ้ายังไม่เข้าใจทั้งความชอบธรรมของพระองค์และความเปี่ ยมกรุ ณาของพระองค์
อีกทั้งเจ้าก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงโปรดและสิ่งใดที่พระองค์ทรงเกลียด นี่ไม่ใช่ความรู ้ในเรื่ องของพระเจ้า
เพราะฉะนั้น ผูค้ นบางคนสามารถติดตามพระเจ้าได้
แต่ไม่จาเป็ นว่าจะมีความสามารถในการที่จะเชื่อในพระองค์อย่างแท้จริง มีความแตกต่างกันอยู่ในที่น้ี
หากเจ้ารู ้จกั พระเจ้า เข้าใจพระองค์ และมีความสามารถที่จะจับใจความน้ าพระทัยบางประการของพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็สามารถเชื่อในพระองค์ได้อย่างแท้จริง นบนอบต่อพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง
รักพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง และนมัสการพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็ นแค่ผตู้ ิดตามคนหนึ่งซึ่งไหลเรื่ อยไปตามกระแส
นั่นไม่สามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นการนบนอบอย่างแท้จริง หรือการนมัสการที่แท้จริ ง
การนมัสการที่แท้จริงเกิดขึ้นอย่างไร?
ทุกคนที่รู้จกั พระเจ้าอย่างถ่องแท้ลว้ นนมัสการและเคารพพระองค์เมื่อใดก็ตามที่พวกเขามองเห็นพระองค์โดยไม่
มีขอ้ ยกเว้น พวกเขาล้วนถูกสะกดให้ยอมกราบไหว้และนมัสการพระองค์ ณ ปัจจุบนั
ในขณะที่พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กาลังทรงงาน
ยิ่งผูค้ นมีความเข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะยิ่งหวงแหนสิ่งเหล่านี้ราวสมบัติล้าค่ามากขึ้นเท่านั้นและพวกเขาจะยิง่ เคารพพระองค์มากขึ้นเท่านั้น
โดยทัว่ ไปแล้ว ยิ่งผูค้ นมีความเข้าใจน้อยลงเท่าใด พวกเขาก็ย่อมเลินเล่อมากขึ้นเท่านั้น
และดังนั้นพวกเขาจึงปฏิบตั ิต่อพระเจ้าดัง่ เป็ นมนุษย์ หากผูค้ นได้รู้จกั และมองเห็นพระเจ้าจริงๆ
พวกเขาจะตัวสั่นด้วยความยาเกรง “แต่พระองค์ผจู้ ะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงยิง่ ใหญ่กว่าข้าพเจ้า
ซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาท”—เหตุใดยอห์นจึงกล่าวเช่นนี้? แม้ว่าลึกลงไปแล้ว
เขามิได้มีความเข้าใจอันลุ่มลึกมากนัก แต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าทรงน่าเกรงขาม
ผูค้ นมากมายเท่าใดในทุกวันนี้ที่มีความสามารถในการเคารพพระเจ้า?
หากพวกเขาไม่รู้พระอุปนิสัยของพระองค์แล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะสามารถเคารพพระเจ้าได้อย่างไรเล่า?
ผูค้ นทั้งไม่รู้แก่นแท้ของพระคริ สต์ และไม่เข้าใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะมีความสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้อย่างแท้จริง

หากพวกเขามองเห็นเพียงการทรงปรากฏภายนอกที่เป็ นปกติและธรรมดาสามัญของพระคริสต์
ทว่าไม่รู้จกั แก่นแท้ของพระองค์
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมง่ายสาหรับพวกเขาที่จะปฏิบตั ิต่อพระองค์ดงั เช่นเป็ นแค่มนุษย์ธรรมดาสามัญคนหนึ่ง
พวกเขาอาจนาท่าทีที่มีความเคารพมาใช้กบั พระองค์และสามารถโกงพระองค์ ต้านทานพระองค์ ไม่เชื่อฟัง
และทาการตัดสินพระองค์ได้ พวกเขาสามารถมองตัวเองว่าชอบธรรมอยู่เสมอ
และไม่จริ งจังกับพระวจนะของพระองค์ พวกเขาสามารถถึงขึ้นเหนี่ยวนาให้เกิดมโนคติที่หลงผิด การกล่าวโทษ
และการหมิ่นประมาทพระเจ้าได้ เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นปัญหาเหล่านี้
คนเราต้องรู ้จกั แก่นแท้และเทวสภาพของพระคริ สต์ นี่คือแง่มมุ หลักของการรู ้จกั พระเจ้า
นั่นคือสิ่งที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระเจ้าผูท้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งต้องเข้าสู่และสัมฤทธิ์
ตัดตอนมาจาก “วิธีที่จะรู้จกั พระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

11. บั้นปลายและบทอวสาน
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ในแสงสว่างวาบของฟ้าแลบ สัตว์ทุกตัวถูกเผยรู ปร่ างที่แท้จริงของมัน ดังนั้น
เมื่อได้รับความกระจ่างด้วยความสว่างของเรา
มนุษย์ก็ได้รับความสะอาดบริ สุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยครอบครองกลับคืนมาอีกครั้งเช่นกัน โอ้ โลกเก่าๆ
อันเสื่อมทราม! ในที่สุด มันได้ลม้ คว่าลงไปในน้ าโสโครก และด้วยการจมลงไปอยู่ใต้พนื้ ผิว
จึงได้ละลายไปเป็ นโคลนตม! โอ้ มวลมนุษย์ท้งั ปวง จากการสร้างของเราเอง!
ในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในความสว่าง ได้พบรากฐานสาหรับการดารงอยู่
และเลิกดิ้นทุรนอยู่ในโคลนตม! โอ้ สรรพสิ่งแห่งการสร้างอันมากเหลือคณานับที่เราถืออยู่ในมือของเรา!
พวกมันจะไม่สามารถเริ่ มต้นใหม่โดยผ่านทางถ้อยคาของเราได้อย่างไร?
พวกมันจะไม่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของพวกมันในความสว่างได้อย่างไร?
แผ่นดินโลกจะเลิกหยุดนิ่งไม่ไหวติงและเงียบสงัดเป็ นตายอีกต่อไป
ฟ้าสวรรค์จะไม่อา้ งว้างและเศร้าโศกอีกต่อไป ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะรวมกันเป็ นหนึ่ง
ไม่ถูกแยกด้วยที่ว่างอีกต่อไป จะไม่มีวนั ถูกตัดแยกจากกันอีก ในวาระอันน่ายินดีปรี ดานี้ ณ
ชัว่ ขณะแห่งความปราโมทย์น้ี ความชอบธรรมของเราและความบริ สุทธิ์ของเราได้แผ่ขยายไปทัว่ ทั้งจักรวาล
และมวลมนุษย์ท้งั ปวงเฉลิมเกียรติ์สิ่งเหล่านั้นกันไม่หยุดหย่อน
เมืองทั้งหลายแห่งฟ้าสวรรค์กาลังหัวเราะด้วยความชื่นบานยินดี
และอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกกาลังเต้นราด้วยความชื่นบานยินดี ณ เวลานี้ ใครเล่าที่จะไม่ยนิ ดี?
และใครเล่าที่จะไม่ร่ าไห้? แผ่นดินโลกในสภาวะแรกเริ่ มของมันนั้นเป็ นของฟ้าสวรรค์
และฟ้าสวรรค์ก็รวมเข้ากับแผ่นดินโลก มนุษย์คือสายใยที่ผูกรวมฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเข้าด้วยกัน
และเนื่องจากความสะอาดบริ สุทธิ์ของมนุษย์ เนื่องจากการเริ่ มต้นใหม่ของมนุษย์
ฟ้าสวรรค์จึงไม่ถูกปกปิ ดจากแผ่นดินโลกอีกต่อไป และแผ่นดินโลกก็ไม่นิ่งเงียบต่อฟ้าสวรรค์อีกต่อไป
ใบหน้าทั้งหลายของมวลมนุษย์ประดับด้วยรอยยิ้มแห่งความรื่ นรมย์สมอุรา
และที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของพวกเขาทุกคนคือความหวานชื่นอันมิรู้ที่สิ้นสุด มนุษย์ไม่ทะเลาะวิวาทกับมนุษย์
และมนุษย์ไม่มาชกต่อยกัน มีใครบ้างไหมที่ไม่ใช้ชีวิตกับคนอื่นๆ อย่างมีสันติสุขในความสว่างของเรา?
มีใครบ้างไหมที่ทาให้นามของเราเสื่อมเสียในวันของเรา?
มนุษย์ท้งั ปวงจ้องสายตาเปี่ ยมความเคารพของพวกเขาพุ่งตรงมาที่เรา และในหัวใจของพวกเขานั้น
พวกเขาแอบเพรี ยกร้องหาเรา เราได้คน้ คว้าการกระทาทุกอย่างของมวลมนุษย์แล้ว
พบว่าท่ามกลางมนุษย์ที่ได้รับการชาระให้สะอาดแล้ว ไม่มีสักคนที่ไม่เชื่อฟังเรา ไม่มีสักคนที่ตดั สินเรา
มวลมนุษย์ท้งั ปวงถูกซึมแทรกด้วยอุปนิสยั ของเรา มนุษย์ท้งั หมดกาลังจะได้มารู ้จกั เรา

กาลังจะเข้ามาใกล้ชิดเรายิ่งขึ้นและรักบูชาเรา เรายืนหยัดมัน่ คงในจิตวิญญาณของมนุษย์
ได้รับการยกย่องถึงจุดยอดสูงสุดในสายตามนุษย์ และไหลผ่านเลือดในเส้นเลือดของมนุษย์
การยกย่องอันชื่นบานยินดีในหัวใจมนุษย์เต็มเปี่ ยมไปทุกหนแห่งบนหน้าแผ่นดินโลก อากาศแจ่มใสและสดชื่น
หมอกหนาไม่ปกคลุมพื้นดินอีกต่อไป และดวงอาทิตย์ฉายแสงโชติช่วงชัชวาล
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 18” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ราชอาณาจักรนั้นกาลังแผ่ขยายในท่ามกลางมนุษย์ชาติ มันกาลังเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นในท่ามกลางมนุษย์
และกาลังยืนขึ้นในท่ามกลางมนุษย์ ไม่มีอานาจใดที่สามารถทาลายราชอาณาจักรของเราได้
ในบรรดาคนของเราผูซ้ ่ึงอยู่ในราชอาณาจักรแห่งวันนี้
มีใครบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มิใช่มนุษย์ท่ามกลางพวกมนุษย์? คนใดในหมูพ่ วกเจ้าที่อยู่ภายนอกสภาพของมนุษย์?
เมื่อจุดเริ่ มต้นใหม่ของเราถูกประกาศออกไปสู่ผคู้ นจานวนมาก มนุษย์จะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
พวกเจ้าได้มองเห็นสภาวะของมวลมนุษย์ดว้ ยตาของพวกเจ้าเองแล้ว
แน่ใจหรื อว่าพวกเจ้ามิได้ยงั คงเก็บงาความหวังในการอยู่ยนื นานตลอดไปในโลกนี้?
บัดนี้เรากาลังเดินไปทัว่ ท่ามกลางคนของเราและเราใช้ชีวิตในท่ามกลางพวกเขา วันนี้
บรรดาผูท้ ี่มีความรักแท้ต่อเรา—ผูค้ นเช่นนั้นได้รับการอวยพร บรรดาผูท้ ี่นบนอบต่อเราจะได้รับพร
พวกเขาจะพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรของเราอย่างแน่นอน บรรดาผูท้ ี่รู้จกั เราจะได้รับพร
พวกเขาจะได้ใช้อานาจในราชอาณาจักรของเราอย่างแน่นอน บรรดาผูท้ ี่แสวงหาเราจะได้รับพร
พวกเขาจะหลีกหนีจากพันธนาการของซาตานและชื่นชมพรของเราอย่างแน่นอน
บรรดาผูท้ ี่สามารถละทิ้งตัวพวกเขาเองได้จะได้รับพร
พวกเขาจะได้เข้าสู่การครอบครองของเราและสืบทอดความไพบูลย์ของราชอาณาจักรของเราอย่างแน่นอน
บรรดาผูท้ ี่ดาเนินการวุน่ วายเพื่อเรา เราจะจดจาพวกเขา บรรดาผูท้ ี่ทาการใช้จ่ายเพื่อเรา
เราจะโอบกอดไว้อย่างชื่นบาน และต่อบรรดาผูท้ ี่ทาเครื่ องบูชาให้เรา เราจะมอบความชื่นชมยินดีให้
บรรดาผูท้ ี่พบความชื่นชมยินดีในวจนะของเรา เราจะอวยพรให้
พวกเขาจะเป็ นเสาทั้งหลายที่ค้าชูแกนหลังคาในราชอาณาจักรของเราอย่างแน่นอน
พวกเขามีความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีสิ่งใดเทียบในบ้านของเราอย่างแน่นอน
และไม่มีสักคนที่สามารถเปรียบเทียบกับพวกเขาได้
พวกเจ้าเคยได้ยอมรับพรทั้งหลายที่ได้มอบให้พวกเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้าเคยแสวงหาสัญญาทั้งหลายที่ได้ทาให้พวกเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้าจะฝ่ าฟันผ่านเงื้อมมือของอานาจแห่งความมืดไปภายใต้การนาจากความสว่างของเราอย่างแน่นอน
พวกเจ้าจะไม่สูญเสียความสว่างที่นาพวกเจ้าในท่ามกลางความมืดอย่างแน่นอน
พวกเจ้าจะเป็ นนายแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงอย่างแน่นอน พวกเจ้าจะเป็ นผูช้ นะต่อหน้าซาตานอย่างแน่นอน
พวกเจ้าจะยืนอยู่กลางฝูงชนเนืองแน่นมากมายมหาศาลเพื่อเป็ นพยานแก่ชยั ชนะของเราอย่างแน่นอน
ในขณะที่อาณาจักรแห่งพญานาคใหญ่สีแดงล่มสลาย
พวกเจ้าจะตั้งมัน่ และไม่หวัน่ ไหวอย่างแน่นอนในแผ่นดินซีนิม

พวกเจ้าจะสืบทอดพรของเราโดยผ่านทางความทุกข์ที่พวกเจ้าสู้ทน
และจะแผ่สง่าราศีของเราไปตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลอย่างแน่นอน
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 19” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ขณะที่วจนะของเราถูกทาให้สมบูรณ์แบบ ราชอาณาจักรก็คอ่ ยๆ
เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นบนแผ่นดินโลกและมนุษย์ก็ค่อยๆ กลับสู่ความเป็ นปกติ
และด้วยเหตุน้ีจึงมีราชอาณาจักรในหัวใจของเราถูกสถาปนาขึ้นบนแผ่นดินโลก ในราชอาณาจักรนั้น
ประชากรทั้งหมดของพระเจ้าฟื้ นคืนชีวิตของมนุษย์ปกติ ที่จากไปแล้วนั้นคือฤดูหนาวอันหนาวจัด
ซึ่งถูกแทนที่ดว้ ยโลกที่มีเมืองต่างๆ แห่งฤดูใบไม้ผลิ ที่ซ่ึงฤดูใบไม้ผลิยาวนานตลอดทั้งปี
ผูค้ นไม่ตอ้ งเผชิญกับโลกของมนุษย์ที่น่าเวทนาอันมืดมัวอีกต่อไป
และพวกเขาไม่ตอ้ งสู้ทนความหนาวเย็นยะเยือกของโลกมนุษย์อีกต่อไป ผูค้ นไม่ต่อสู้กนั ประเทศต่างๆ
ไม่ทาสงครามต่อกัน ไม่มีการสังหารหมู่และเลือดที่ไหลจากการสังหารหมู่อีกต่อไป
แผ่นดินทั้งหมดถูกเติมเต็มด้วยความสุข และทุกหนแห่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างพวกมนุษย์
เราเคลื่อนไปตลอดทัว่ ทั้งโลก เราชื่นชมจากบนยอดบัลลังก์ของเรา และเราดารงชีวิตท่ามกลางมวลดารา
บรรดาทูตสวรรค์ถวายบทเพลงใหม่ๆ และการเต้นราใหม่ๆ ให้เรา
ความบอบบางของพวกเขาเองไม่ทาให้น้ าตาไหลรินใบหน้าของพวกเขาอีกต่อไป
เราไม่ได้ยนิ เสียงของบรรดาทูตสวรรค์ร่ าไห้ต่อหน้าเราอีกต่อไป
และไม่มีผใู้ ดบ่นเรื่ องความยากลาบากกับเราอีกต่อไป วันนี้ พวกเจ้าทั้งหมดดารงชีวิตอยู่ต่อหน้าเรา พรุ่งนี้
พวกเจ้าทั้งหมดจะดารงอยู่ในราชอาณาจักรของเรา นี่ไม่ใช่พรอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้มนุษย์หรอกหรื อ?
เพราะราคาที่เจ้าจ่ายในวันนี้ เจ้าจะสืบทอดพรแห่งอนาคตและจะดารงชีวิตท่ามกลางสง่าราศีของเรา
พวกเจ้ายังคงไม่ปรารถนาที่จะมีส่วนร่ วมกับเนื้อแท้ของวิญญาณของเรากระนั้นหรื อ?
พวกเจ้ายังคงปรารถนาที่จะฆ่าตัวเองกระนั้นหรื อ? ผูค้ นเต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาสัญญาต่างๆ
ที่พวกเขาสามารถมองเห็นได้ แม้ว่าพวกมันจะไม่จีรงั แต่กระนั้นก็ไม่มผี ใู้ ดที่เต็มใจที่จะยอมรับสัญญาต่างๆ
ของพรุ่งนี้เลย แม้ว่าพวกมันจะคงอยู่ไปชัว่ นิรนั ดร์ก็ตาม สิ่งต่างๆ
ที่ปรากฏแก่ตาต่อมนุษย์คือสิ่งที่เราจะทาลายล้าง และสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์มอิ าจสัมผัสได้คือสิ่งที่เราจะสาเร็จลุล่วง
นี่คือความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “บทที่ 20” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในความสว่างของเรา ผูค้ นเห็นความสว่างอีกครั้ง ในวจนะของเรา ผูค้ นพบสรรพสิ่งที่พวกเขาชื่นชม
เรามาจากทิศตะวันออก เราทักทายจากทิศตะวันออก เมื่อสง่าราศีของเราโชติช่วงขึ้นมา
ชนชาติท้งั หมดก็สว่างไสว ทั้งหมดถูกนาเข้าสู่ความสว่าง ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยงั คงอยู่ในความมืด
ในราชอาณาจักร ชีวิตที่ประชากรของพระเจ้าดาเนินกับพระเจ้านั้นมีความสุขเหลือคณานับ
ห้วงน้ าทั้งหลายเต้นราด้วยความชื่นบานยินดีในชีวิตที่ได้รับพระพรของผูค้ น
ภูเขาชื่นชมความไพบูลย์ของเรากับผูค้ น มนุษย์ท้งั มวลเพียรพยายาม ทางานหนัก
แสดงความจงรักภักดีของพวกเขาในราชอาณาจักรของเรา ในราชอาณาจักร การกบฏไม่มีอกี ต่อไป
การต้านทานไม่มีอีกต่อไป ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกต่างพึ่งพากันและกัน
มนุษย์กบั เราเข้าไปใกล้ชิดกันในความรู ้สึกลึกซึ้ง ผ่านความปลื้มปี ติแสนหวานของชีวิต
ต่างคนต่างพึ่งพากันและกัน…ณ เวลานี้ เราเริ่ มชีวิตของเราในสวรรค์อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
การรบกวนของซาตานไม่มอี ีกต่อไป และผูค้ นก็เข้าสู่การหยุดพัก ทัว่ ทั้งจักรวาล
ผูค้ นที่เราเลือกสรรมีชีวิตในสง่าราศีของเรา ได้รับพรเกินการเปรี ยบเทียบ
ไม่ใช่ฐานะผูค้ นที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางผูค้ น แต่ฐานะผูค้ นที่มีชีวิตอยู่กบั พระเจ้า
มนุษยชาติท้งั มวลได้ผ่านความเสื่อมทรามของซาตาน
และได้ดื่มความขมและความหวานแห่งชีวิตจนถึงก้นถังที่มีแต่ตะกอน บัดนี้ เมื่อมีชีวิตอยู่ในความสว่างของเรา
คนเราจะไม่สามารถชื่นบานได้อย่างไร?
คนเราจะสามารถละทิ้งช่วงเวลาที่สวยงามนี้และปล่อยให้มนั หลุดลอยไปอย่างง่ายดายได้อย่างไร?
ชนชาติท้งั หลายเอ๋ ย! จงร้องเพลงในหัวใจของพวกเจ้าและเต้นราด้วยความชื่นบานยินดีเพือ่ เรา!
จงยกชูหัวใจที่จริ งใจของพวกเจ้าและมอบถวายให้กบั เรา! จงตีกลองของพวกเจ้าและเล่นอย่างน่าชื่นบานเพื่อเรา!
เราแผ่ความปี ติยินดีของเราไปทัว่ จักรวาลทั้งหมด! เราเปิ ดเผยใบหน้าที่เปี่ ยมสง่าราศีของเราต่อผูค้ น!
เราจะร้องเรี ยกด้วยเสียงอันดัง! เราจะอยู่เหนือล้าจักรวาล! เราได้ปกครองในหมู่ผคู้ นแล้ว!
เราได้รับการยกย่องจากผูค้ น! เราล่องลอยในฟ้าสวรรค์สีฟ้าเบื้องบนและผูค้ นก็เดินไปพร้อมกับเรา
เราเดินท่ามกลางผูค้ นและผูค้ นของเราล้อมรอบเรา! หัวใจของผูค้ นชื่นบาน เพลงของพวกเขาสะเทือนจักรวาล
เจาะเข้าสู่สวรรค์ช้นั สูงสุด! จักรวาลไม่ถูกปกคลุมด้วยหมอกอีกต่อไป ไม่มีโคลนตมอีกต่อไป
ไม่มีการรวบรวมสิ่งปฏิกูลอีกต่อไป ผูค้ นบริ สุทธิ์แห่งจักรวาล! ภายใต้การตรวจสอบของเรา
เจ้าแสดงโฉมหน้าที่แท้จริ งของเจ้า เจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งสกปรกโสมม
แต่เป็ นวิสุทธิชนที่บริ สุทธิ์ราวกับหยก พวกเจ้าทั้งหมดเป็ นที่รักของเรา พวกเจ้าทั้งหมดคือความปี ติยินดีของเรา!
ทุกสรรพสิ่งกลับมีชีวิตขึ้นมา! วิสุทธิชนทั้งหมดได้กลับมารับใช้เราในสวรรค์ เข้าสู่ออ้ มกอดอันอบอุ่นของเรา

ไม่ร่ าไห้อีกต่อไป ไม่กระวนกระวายอีกต่อไป มอบถวายตัวพวกเขาเองให้เรา กลับมาที่บา้ นของเรา
และในมาตุภูมิของพวกเขา พวกเขาจะรักเราอย่างไม่สิ้นสุด! ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงชัว่ นิรันดร์!
ความโศกเศร้าอยู่ที่ใดเล่า! น้ าตาอยู่ที่ใดเล่า! เนื้อหนังอยู่ที่ใดเล่า! แผ่นดินโลกล่วงลับไป
แต่ฟ้าสวรรค์คงอยู่ตลอดกาล เราปรากฏต่อผูค้ นทั้งหมดและผูค้ นทั้งหมดสรรเสริ ญเรา ชีวิตนี้ ความงดงามนี้
ตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นจนถึงจุดจบแห่งเวลา จะไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือชีวิตของราชอาณาจักร
จาก “ชนชาติท้งั หลายเอ๋ ย จงชื่นบานเถิด!” ของ พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้ทางานไปมากมายท่ามกลางพวกเจ้า และแน่นอนว่า ได้กล่าวถ้อยคาไปมากพอสมควรด้วยเช่นกัน
กระนั้นเราก็ยงั อดที่จะรู ้สึกไม่ได้ว่า
วจนะของเราและงานของเรานั้นยังไม่ได้ลุล่วงตามจุดประสงค์ของงานของเราโดยครบถ้วนบริ บูรณ์ในยุคสุดท้า
ย เพราะว่าในยุคสุดท้ายนั้น งานของเราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
หรื อผูค้ นกลุ่มใดโดยเฉพาะ แต่เพื่อเป็ นการสาธิตให้เห็นอุปนิสัยประจาตัวของเรา
กระนั้นด้วยเหตุผลมากมายเหลือคณานับ—
ลางทีอาจจะเป็ นเรื่ องของการไม่คอ่ ยมีเวลาหรือตารางงานอันวุน่ วาย—
ผูค้ นจึงยังไม่ได้รับความรู ้อนั ใดเกี่ยวกับเราจากอุปนิสยั ของเรา ด้วยเหตุน้ นั เราจึงเริ่ มดาเนินแผนการใหม่ของเรา
งานสุดท้ายของเรา และเปิ ดหน้าใหม่ในงานของเรา
เพื่อที่ทุกคนซึ่งมองเห็นเราจะต้องตีอกชกหัวตัวเองและร่ าไห้และครวญคร่ าราพันไม่หยุดอันเนื่องมาจากการดาร
งอยู่ของเรา นี่เป็ นเพราะเรานาพาบทอวสานของมวลมนุษย์มาสู่โลก และจากจุดนี้ไป
เรานาอุปนิสัยทั้งสิ้นของเรามาตีแผ่ต่อหน้ามวลมนุษย์
เพื่อที่ทุกคนซึ่งรู ้จกั เราและบรรดาผูค้ นทั้งหมดที่ไม่รู้จกั เราอาจได้รับอาหารตาและมองเห็นว่า
เราได้มาสู่โลกมนุษย์แล้วจริงๆ ได้มาสู่โลกที่ซ่งึ ทุกสรรพสิ่งเพิ่มทบทวีคูณ นี่คือแผนการของเรา และเป็ น
“การสารภาพ” เพียงครั้งเดียวเท่านั้นของเรานับตั้งแต่การสร้างมวลมนุษย์ของเรา
พวกเจ้าจงให้ความสนใจที่ไม่แบ่งปันไปทางอื่นต่อทุกการเคลือ่ นไหวของเรา
เพราะไม้เรี ยวของเรากดลงมาใกล้มวลมนุษย์อีกครั้ง ใกล้ผคู้ นทุกคนที่ต่อต้านเรา
เราเริ่ มงานที่เราต้องทา โดยร่ วมกันกับฟ้าสวรรค์ท้งั หลาย และดังนั้นเราจึงค่อยๆ
ลัดเลาะกระแสผูค้ นไปอย่างระมัดระวัง และเคลื่อนไหวระหว่างสวรรค์และแผ่นดินโลก
โดยที่ไม่มีใครเลยที่เคยล่วงรู ้การเคลื่อนไหวของเรา หรือสังเกตเห็นวจนะของเรา ดังนั้น
แผนงานของเราจึงยังคงก้าวหน้าต่อไปอย่างราบรื่ น มีก็เพียงตรงที่
สานึกของพวกเจ้าทั้งหมดนั้นได้กลายเป็ นด้านชามากจนถึงขั้นที่เจ้าหลงลืมขั้นตอนทั้งหลายแห่งงานของเรา
แต่วนั หนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะได้ระลึกได้ถงึ เจตนารมณ์ของเรา จะมีมาถึงอย่างแน่นอน
วันนี้เราดารงชีวิตอยู่กบั พวกเจ้าและทนทุกข์ไปด้วยกันกับพวกเจ้า
และนานมาแล้วที่เราได้มาเข้าใจท่าทีที่มวลมนุษย์มีต่อเรา เราไม่ปรารถนาที่จะพูดถึงเรื่องนี้อกี ต่อไป
นับประสาอะไรที่เราจะปรารถนานาความน่าอับอายมาสู่พวกเจ้าโดยการยกตัวอย่างเพิม่ เติมในหัวเรื่ องที่เจ็บปวด
นี้ เราหวังแค่เพียงว่าพวกเจ้าจะจดจาทั้งหมดที่เจ้าได้ทาไว้ในหัวใจของพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเราอาจจะได้เอาบัญชีของเรามาเทียบประกบกันในวันที่พวกเราพบกันอีกครั้ง

เราไม่ปรารถนาที่จะกล่าวหาใครก็ตามท่ามกลางพวกเจ้าอย่างผิดๆ เพราะเรานั้นปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
อย่างยุติธรรม และด้วยเกียรติเสมอ แน่นอนที่เรายังหวังอีกด้วยว่าพวกเจ้าจะสามารถรักษาความดีงาม
และไม่ทาอะไรที่เป็ นการต่อต้านสวรรค์และแผ่นดินโลกหรื อมโนธรรมของตัวเจ้าเอง
นี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราขอจากพวกเจ้า
ผูค้ นจานวนมากรู ้สึกทุรนทุรายและไม่สบายใจเพราะพวกเขาได้กระทาความผิดอันเลวร้ายน่ากลัว
และหลายคนรู ้สึกละอายใจในตัวเองเพราะพวกเขาไม่เคยทาความประพฤติที่ดีงามเลยแม้เพียงอย่างเดียว
กระนั้นก็ยงั มีหลายคนที่ห่างไกลจากการรูส้ ึกเสื่อมเสียจากบาปของตน เปลี่ยนจากแย่ไปเป็ นแย่กว่า
อันเป็ นการกระชากหน้ากากที่ปกปิ ดคุณสมบัติหลักอันน่าเกลียดน่ากลัวของพวกเขา—
ซึ่งยังไม่เคยถูกตีแผ่อย่างเต็มที่—ออกอย่างครบบริ บูรณ์เพื่อทดสอบอุปนิสยั ของเรา
เราไม่สนใจและไม่ใส่ใจต่อการกระทาทั้งหลายของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ในทางตรงกันข้าม
เราทางานที่เราควรจะทา ไม่ว่าจะเป็ นการรวบรวมข้อมูล หรื อการเดินทางไปในแผ่นดิน
หรื อทาอะไรบางอย่างที่อยู่ในความสนใจของเรา ในเวลาสาคัญๆ
เราเดินหน้าไปกับงานของเราท่ามกลางมนุษย์ตามที่ได้วางแผนไว้แต่เดิม
ไม่ช้าเกินไปหรื อเร็วเกินไปแม้แต่หนึ่งวินาที และด้วยทั้งความง่ายดายและความฉับไว อย่างไรก็ตาม
ด้วยทุกขั้นตอนของงานของเรา บางคนได้ถกู ปัดทิ้งเพราะเราดูหมิ่นหนทางยกยอทั้งหลายสารพัดของพวกเขา
และการอ่อนน้อมแบบจอมปลอมของพวกเขา บรรดาผูท้ ี่น่าชิงชังสาหรับเราจะถูกละทิง้ อย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรื อไม่เจตนาก็ตาม พูดให้ส้ นั ก็คือ
เราประสงค์จะให้ทุกคนที่เราดูหมิ่นนั้นอยู่ห่างเราไกลแสนไกล คงไม่ตอ้ งพูดว่า
เราจะไม่มีการละเว้นคนเลวซึ่งยังคงอยู่ในบ้านของเรา เนื่องจากวันลงโทษมนุษย์น้ นั อยู่ใกล้แล้ว
เราจึงไม่ได้เร่งรี บที่จะขับทุกดวงจิตอันน่าดูหมิน่ เหล่านั้นออกจากบ้านของเรา เพราะเรามีแผนการของเราเอง
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บัดนี้เป็ นเวลาที่เรากาหนดพิจารณาบทอวสานสาหรับแต่ละบุคคล ไม่ใช่ช่วงระยะซึ่งเราเริ่ มทางานกับมนุษย์
เราจดบันทึกคาพูดและการกระทาทั้งหลายของแต่ละบุคคล เส้นทางซึ่งพวกเขาได้ติดตามเรามา
คุณลักษณะเฉพาะโดยกาเนิดของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาประพฤติตนในท้ายที่สุด
ลงในสมุดบันทึกของเราทีละคน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นบุคคลประเภทใด
ย่อมไม่มีใครจะหลบพ้นมือของเรา และทุกคนจะรวมอยู่กบั บุคคลประเภทเดียวกันตามที่เราจัดให้
เราตัดสินใจเรื่ องบั้นปลายของแต่ละบุคคลโดยไม่ได้ต้งั อยู่บนพื้นฐานของอายุ ความอาวุโส ปริ มาณความทุกข์
และที่น้อยที่สุดคือ ระดับความชวนสังเวชของพวกเขา แต่เป็ นไปโดยสอดคล้องกับการที่ว่า
พวกเขาครองความจริงหรื อไม่ ไม่มีตวั เลือกอื่นนอกจากนี้ พวกเจ้าจาต้องตระหนักว่า
ทุกคนที่ไม่ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าจะถูกลงโทษด้วยเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริ งซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
เพราะฉะนั้น ทุกคนที่ถูกลงโทษได้ถูกทาการลงโทษไปเช่นนั้นก็เพือ่ ความชอบธรรมของพระเจ้า
และเป็ นการลงทัณฑ์อนั สาสมแล้วกับการกระทาชัว่ อันนับไม่ถว้ นของพวกเขา
เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผนการของเราเลยแม้แต่อย่างเดียวนับตั้งแต่การแรกเริ่ มของแผนการ มันก็เพียงแค่ว่า
หากพิจารณาจากฝั่งของมนุษย์ บรรดาผูท้ ี่เราชี้นาวจนะของเราดูเหมือนจะมีจานวนลดน้อยถอยลง
เช่นเดียวกันกับบรรดาผูท้ ี่เราเห็นชอบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม
เรายังคงยืนยันว่าแผนการของเราไม่เคยเปลีย่ นแปลง ในทางตรงกันข้าม
ความเชื่อและความรักของมนุษย์ต่างหากที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลดถอยลงตลอดเวลา
จนถึงขอบข่ายที่เป็ นไปได้ว่า แต่ละบุคคลจะเปลี่ยนแปลงจากป้อยอเรา ไปเป็ นเย็นชาต่อเรา
และถึงขั้นขับเราออกไป ท่าทีของเราที่มีต่อพวกเจ้าจะไม่เป็ นทั้งร้อนและเย็น
จนกว่าเราจะรู ้สึกถึงความน่าขยะแขยงและความชิงชัง และในท้ายที่สุดจึงสัง่ ตัดสินลงโทษไป ไม่ว่าจะอย่างไร
ในวันแห่งการลงโทษพวกเจ้า เราจะยังคงมองเห็นพวกเจ้าอยู่
แต่พวกเจ้าจะไม่สามารถมองเห็นเราได้อีกต่อไปแล้ว
เนื่องจากชีวิตท่ามกลางพวกเจ้าได้กลายมาเป็ นสิ่งที่น่าเบื่อและจืดชืดไปแล้วสาหรับเรา ดังนั้น คงไม่ตอ้ งบอกว่า
เราได้เลือกแล้วที่จะดารงชีวิตในสิ่งรายล้อมที่ต่างออกไป
สิ่งที่ดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากวาจาที่คิดร้ายนานาของพวกเจ้า
และหลีกให้พน้ จากพฤติกรรมอันเลวทรามเหลือทนของพวกเจ้า
ที่พวกเจ้าไม่อาจหลอกเราหรื อปฏิบตั ิต่อเราอย่างขอไปทีอีกต่อไป ก่อนที่เราจะจากพวกเจ้าไป
เรายังคงจาต้องเตือนสติพวกเจ้า ให้เว้นจากการกระทาในสิ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับความจริง ในทางตรงกันข้าม
เจ้าควรทาสิ่งซึ่งเป็ นที่พอใจต่อทุกคน สิ่งซึ่งนาประโยชน์มาสู่ทุกคน

และสิ่งซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบั้นปลายของเจ้าเอง มิฉะนั้นแล้วผูท้ ี่ทนทุกข์อยู่ท่ามกลางความวิบตั ิ
จะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเจ้าเอง
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ความปรานีของเรานั้นแสดงออกต่อบรรดาผูท้ ี่รักเราและปฏิเสธตัวพวกเขาเอง ในขณะเดียวกัน
การลงโทษทีไ่ ด้ไปเยือนคนเลว ก็เป็ นข้อพิสูจน์ถึงอุปนิสัยที่ชอบธรรมของเราอย่างชัดเจน และยิง่ ไปกว่านั้นคือ
พิสูจน์คาพยานแห่งความพิโรธของเรา เมื่อความวิบตั ิมาเยือน
ทุกคนที่ต่อต้านเราจะวิปโยคร่ าไห้ในขณะที่พวกเขาตกเป็ นเหยื่อผูเ้ คราะห์ร้ายของการกันดารอาหารและภัยพิบตั ิ
บรรดาผูท้ ี่ได้กระทาความเลวในทุกลักษณะ เว้นแต่ผทู้ ี่ได้ติดตามเรามาเป็ นเวลาหลายปี
จะไม่มีทางหลบพ้นการชาระชดใช้ให้กบั บาปของตน พวกเขาอีกเช่นกัน ที่จะดิ่งพรวดลงสู่ความวิบตั ิ
ในแบบที่นานๆ ครั้งจะได้เห็นกันในตลอดระยะเวลาหลายล้านปี
และพวกเขาจะดารงชีวิตอยู่ในสภาวะแห่งความอกสัน่ ขวัญผวาและหวาดกลัวตลอดเวลา
และบรรดาผูต้ ิดตามของเราทั้งหลายที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อเราจะชื่นบานและปรบมือให้กบั อิทธิฤทธิ์ของเ
รา พวกเขาจะผ่านประสบการณ์กบั ความพอใจอันเกินพรรณนา
และดารงชีวิตท่ามกลางความชื่นบานยินดีอย่างที่เราไม่เคยมอบให้มวลมนุษย์
เพราะเราถนอมความล้าค่าของความประพฤติที่ดีงามของมนุษย์และชิงชังความประพฤติชวั่ ของพวกเขา
ตั้งแต่เมื่อเราเริ่ มต้นนาทางมวลมนุษย์
เรามุ่งหวังอย่างใจจดใจจ่อมาตลอดว่าจะได้รับผูค้ นสักกลุ่มที่มีจิตใจเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน
บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้มีจิตใจเดียวกับเรานั้น เราก็ไม่เคยลืม เราเกลียดพวกเขาในหัวใจของเราเสมอ
รอคอยโอกาสที่จะนาพาการลงทัณฑ์อนั สาสมมาสู่พวกเขา อันเป็ นสิ่งซึ่งเราจะเพลิดเพลินทีไ่ ด้เห็น
บัดนี้วนั ของเราได้มาถึงแล้วในที่สุด และเราไม่จาเป็ นต้องรออีกต่อไปแล้ว!
งานขั้นสุดท้ายของเราไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์แห่งการลงโทษมนุษย์เท่านั้น
แต่เพื่อการจัดการเตรี ยมการในเรื่ องบั้นปลายของมนุษย์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
มันเป็ นไปเพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอาจรับรู ้กิจการและการกระทาของเรา
เราต้องการให้แต่ละบุคคลได้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างที่เราได้ทามานั้นถูกต้อง
และได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทามานั้นเป็ นการแสดงออกของอุปนิสยั ของเรา
ที่ให้กาเนิดมวลมนุษย์น้นั ไม่ใช่การกระทาของมนุษย์ นับประสาอะไรที่จะเป็ นการกระทาของธรรมชาติ
แต่เป็ นเรา ผูบ้ ารุ งเลี้ยงทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในการสร้าง หากปราศจากการดารงอยู่ของเรา
มวลมนุษย์ย่อมมีแต่จะพินาศและทุกข์ทนจากการหวดเฆีย่ นแห่งหายนะเท่านั้น
ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้เห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อนั สวยงาม หรื อโลกอันเขียวขจีอีกเลย
มวลมนุษย์จะเผชิญเพียงค่าคืนอันเยือกเย็นและหุบเขาแห่งเงามรณะซึ่งไม่ลดละปรานี
เราคือความรอดเดียวเท่านั้นของมวลมนุษย์ เราคือความหวังเดียวเท่านั้นของมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้นคือ

เราก็คือพระองค์ผซู้ ่งึ เป็ นที่พ่งึ แห่งการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง หากไม่มีเรา—
มวลมนุษย์จะหยุดนิ่งลงในทันที หากไม่มีเรา—
มวลมนุษย์จะทุกข์ทนจากมหันตภัยและถูกบรรดาผีสางทุกลักษณะเหยียบย่าอยู่ใต้ฝ่าเท้า
กระนั้นก็ยงั ไม่มีใครใส่ใจเรา เราได้ทางานที่ไม่มีใครอื่นทาได้
และหวังเพียงแค่ว่ามนุษย์จะสามารถชดใช้คืนเราด้วยความประพฤติที่ดงี ามบ้าง
แม้จะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถชดใช้คืนเราได้ เราก็จะยังคงยุติการเดินทางไกลของเราในโลกมนุษย์ลง
และเริ่ มต้นขั้นตอนถัดไปของงานของเราที่กาลังคลี่คลายออกมา
เนื่องจากการเร่งรุ ดไปมาของเราทั้งหมดท่ามกลางมนุษย์ในช่วงหลายปี มานี้ให้ดอกผลดี และเราก็ยินดีมาก
สิ่งที่เราสนใจไม่ใช่จานวนผูค้ น แต่เป็ นความประพฤติที่ดีงามของพวกเขาเสียมากกว่า ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม
เราหวังว่าพวกเจ้าจะตระเตรี ยมความประพฤติที่ดีงามให้พอเพียงสาหรับบั้นปลายของตัวเจ้าเอง
เมื่อนั้นเราจึงจะพึงพอใจ มิฉะนั้นแล้ว
ไม่มีใครเลยในบรรดาพวกเจ้าที่จะสามารถหนีรอดความวิบตั ิที่จะตกมาถึงเจ้าได้
ความวิบตั ิน้ นั มีจุดกาเนิดอยู่กบั เราและแน่นอนว่าถูกจัดวางเรียบเรี ยงโดยเรา
หากพวกเจ้าไม่สามารถปรากฏว่าดีงามได้ในสายตาของเรา
เช่นนั้นพวกเจ้าก็จะไม่อาจหนีรอดความทุกข์จากความวิบตั ิไปได้
ในท่ามกลางความทุกข์ลาบากความประพฤติและการกระทาโดยเจตนาทั้งหลายของพวกเจ้าไม่ได้ถูกพิจารณาว่า
สมควรไปเสียทั้งหมด เนื่องจากความเชื่อและความรักของพวกเจ้านั้นกลวงเป็ นโพรง
และเจ้าเพียงแค่แสดงให้เห็นว่า ตัวตนของพวกเจ้าขี้ขลาดหรื อไม่ก็ทรหดเท่านั้นเอง ในเรื่องนี้
เราจะพิพากษาสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่เท่านั้น
ความกังวลสนใจของเรายังคงเป็ นเรื่ องของหนทางที่พวกเจ้าแต่ละคนปฏิบตั ิและแสดงตัวตนของเขาออกมา
อันเป็ นพื้นฐานที่เราจะใช้กาหนดพิจารณาบทอวสานของพวกเจ้า อย่างไรก็ตาม เราจาต้องพูดเรื่ องนี้ให้ชดั เจนว่า
กับบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้แสดงให้เราเห็นความจงรักภักดีแม้แต่น้อยในระหว่างช่วงเวลาของความทุกข์ลาบาก
เราจะไม่ปรานีอีกต่อไป เพราะความปรานีของเราขยายเวลามาเพียงถึงตอนนี้เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น
เราไม่มีความชอบให้กบั ใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเคยทรยศเรา
นับประสาอะไรที่เราจะชอบที่จะเชื่อมสัมพันธ์กบั บรรดาผูท้ ี่ขายผลประโยชน์ของผองเพื่อนของตน
นี่คืออุปนิสยั ของเรา ไม่ว่าบุคคลคนนั้นอาจเป็ นใครก็ตาม เราจาต้องบอกเรื่ องนี้กบั พวกเจ้าว่า
ใครก็ตามที่ทาให้เราเสียใจจะไม่ได้รับความเมตตาผ่อนผันจากเราเป็ นครั้งที่สอง
และใครก็ตามที่ได้สัตย์ซื่อต่อเราตลอดมาจะยังคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดกาล
ตัดตอนมาจาก “ตระเตรียมความประพฤติที่ ดีงามให้พอเพียงสาหรับบั้นปลายของเจ้า” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ การเปลีย่ นแปลงเกินกว่าคณานับได้เกิดขึ้น
มหาสมุทรเหือดแห้งตกตะกอนกลายเป็ นท้องทุ่ง ท้องทุง่ ถูกน้ าท่วมจนกลายเป็ นมหาสมุทร ครั้งแล้วครั้งเล่า
ไม่มีใครสามารถนาทางและชี้นาเผ่าพันธุ์มนุษย์น้ไี ด้
เว้นแต่พระองค์ผทู้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลพระองค์เดียวเท่านั้น
ไม่มีผทู้ รงฤทธิ์ใดที่จะตรากตราทางานหรื อทาการตระเตรี ยมให้กบั มนุษยชาติน้ี ที่ยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือ
ไม่มีใครที่สามารถนาทางเผ่าพันธุ์มนุษย์น้สี ู่บ้นั ปลายแห่งความสว่างและปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจากความอยุติธ
รรมทางโลกได้ พระเจ้าทรงกาสรดต่ออนาคตของมวลมนุษย์ พระองค์ตรมพระทัยกับการตกต่าของมวลมนุษย์
และทรงเจ็บปวดที่มวลมนุษย์กาลังเดินตบเท้าทีละก้าวเข้าหาความเสื่อมสลายและเส้นทางที่ไม่อาจหวนคืน
มวลมนุษย์ที่ได้ทาร้ายพระทัยของพระเจ้าและประกาศตัดสัมพันธ์กบั พระองค์เพือ่ แสวงหามารร้าย
มีใครเคยคิดไหมว่าทิศทางใดที่มวลมนุษย์เช่นนี้อาจมุ่งหน้าไป?
ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทาไมจึงไม่มีใครสานึกถึงพระพิโรธของพระเจ้า
ทาไมจึงไม่มีใครแสวงหาหนทางที่จะทาให้พระเจ้าทรงยินดี หรือพยายามเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น
และที่มากยิ่งกว่านั้นคือ ทาไมจึงไม่มีใครพยายามจับใจความในความตรมพระทัยและความเจ็บปวดของพระเจ้า
แม้กระทัง่ หลังจากได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า มนุษย์ก็ยงั คงเดินไปบนเส้นทางของตนต่อไป
ยืนกรานในการหันเหไปจากพระเจ้า เลี่ยงหนีพระคุณและการดูแลของพระเจ้า
และหลบเลี่ยงความจริ งของพระองค์ เลือกชอบที่จะขายตนเองให้กบั ซาตาน-ศัตรู ของพระเจ้า-มากกว่า
และมีใครไหมที่เคยคิดว่า หากมนุษย์ยงั ยืนกรานในความดื้อดึงต่อไป
พระเจ้าจะทรงทาอย่างไรกับมนุษยชาติพวกนี้ที่ผลักไสพระองค์ออกห่างอย่างไร้เยื่อใย?
ไม่มีใครรู ้ว่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงเตือนความจาและเคี่ยวเข็ญซ้ าๆ นั่นก็เป็ นเพราะ ในพระหัตถ์ของพระองค์น้นั
พระองค์ได้ทรงตระเตรียมหายนะอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยมีอนั ใดเสมอเหมือนมาก่อนเอาไว้แล้ว
เป็ นหายนะที่เนื้อหนังและจิตวิญญาณของมนุษย์น้ นั มิอาจจะทนรับได้เลย
หายนะนี้ไม่ใช่แค่การลงโทษต่อเนื้อหนัง แต่ต่อดวงจิตด้วยเช่นกัน เจ้าจาเป็ นต้องรู ้เรื่ องนี้ว่า
เมื่อแผนการของพระเจ้าเป็ นอันล้มเหลวไป
และเมื่อคาเตือนความจาและการเคี่ยวเข็ญของพระองค์ไม่ได้รับการตอบสนอง
พระโทสะแบบใดเล่าที่พระองค์จะทรงปลดปล่อยออกมา?
มันจะไม่เหมือนกับสิ่งใดเลยที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดได้เคยผ่านประสบการณ์หรื อได้ยินมาก่อน เราจึงจะกล่าวว่า
หายนะนี้ไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีซ้ าอีก เพราะว่าแผนการของพระเจ้านั้นก็คือ
การสร้างมวลมนุษย์เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น และช่วยมวลมนุษย์ให้รอดเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น

นี่เป็ นครั้งแรก และก็เป็ นครั้งสุดท้ายเช่นกัน เพราะฉะนั้น
จึงไม่มีใครสามารถจับใจความเจตนารมณ์อนั อุตสาหะและความมุ่งหวังอันแรงกล้าที่พระเจ้าจะทรงช่วยมวลมนุ
ษย์ให้รอดในครั้งนี้ได้เลย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มนุษย์มีความเข้าใจน้อยนิดเกี่ยวกับพระราชกิจของวันนี้และพระราชกิจแห่งอนาคต
แต่เขาไม่เข้าใจบั้นปลายซึ่งมวลมนุษย์จะเข้าสู่ ในฐานะสิ่งทรงสร้างหนึ่ง
มนุษย์ควรปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งทรงสร้าง นั่นคือ มนุษย์ควรติดตามพระเจ้าในสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงกระทา
พวกเจ้าควรเดินหน้าในหนทางใดก็ตามที่เราบอกให้พวกเจ้าทา
เจ้าไม่มีหนทางที่จะบริ หารจัดการสิ่งทั้งหลายเพือ่ ตัวเจ้าเอง และเจ้าไม่มีความเป็ นนายเหนือตัวเจ้าเอง
ทั้งหมดนั้นต้องปล่อยให้อยู่ภายใต้ความปรานีของพระเจ้า และทุกสิ่งทุกอย่างถูกถือไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
หากพระราชกิจของพระเจ้าได้จดั เตรี ยมบทอวสานให้กบั มนุษย์ไว้ล่วงหน้า เป็ นบั้นปลายอันน่าอัศจรรย์
และหากพระเจ้าได้ทรงใช้สิ่งนี้เพื่อชักนามนุษย์และเป็ นเหตุให้มนุษย์ติดตามพระองค์—
หากพระองค์ได้ทรงทาข้อตกลงกับมนุษย์—เช่นนั้นแล้ว นี่คงจะไม่ใช่การพิชิตชัย
และคงจะไม่ได้เป็ นไปเพื่อทรงพระราชกิจกับชีวิตของมนุษย์
หากพระเจ้าต้องทรงใช้บทอวสานของมนุษย์เพื่อควบคุมเขาและได้หัวใจของเขามา
เช่นนั้นแล้วในการนี้พระองค์คงจะไม่ได้กาลังทรงทาให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม
และพระองค์คงจะไม่ทรงสามารถได้มนุษย์มา แต่คงจะกาลังทรงใช้บ้นั ปลายเพื่อควบคุมเขาแทน
มนุษย์ไม่ใส่ใจเรื่ องอื่นใดมากไปกว่าบทอวสานในอนาคต บั้นปลายสุดท้าย
และการที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีให้หวังหรื อไม่นั่นเอง
หากมนุษย์ได้รับความหวังอันสวยงามในระหว่างพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย และหากว่าก่อนการพิชิตชัยมนุษย์
เขาได้รับบั้นปลายที่ถูกต้องเหมาะสมให้ไล่ตามเสาะหา เช่นนั้นแล้ว
ไม่เฉพาะแค่การพิชิตชัยมนุษย์จะไม่สัมฤทธิ์ประสิทธิผลของมันเท่านั้น
แต่ประสิทธิผลของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยก็คงจะได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสัมฤทธิ์ประสิทธิผลโดยการนาชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ไ
ปจากมนุษย์ และโดยการพิพากษาและการตีสอนอุปนิสยั กบฏของมนุษย์นั่นเอง
มันไม่ได้สัมฤทธิ์ผลโดยการทาข้อตกลงกับมนุษย์ ซึ่งคือโดยการให้พระพรและพระคุณกับมนุษย์ แต่ตรงกันข้าม
จะสัมฤทธิ์ผลได้โดยการเปิ ดเผยความจงรักภักดีของมนุษย์โดยการปลดเปลื้องเขาจาก “อิสรภาพ” ของเขา
และทาลายความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขาให้สิ้นไปต่างหาก
นี่คือเนื้อแท้ของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย หากมนุษย์ได้รับความหวังที่สวยงามตั้งแต่แรกเริ่ ม
และพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาถูกกระทาขึ้นภายหลัง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงจะยอมรับการตีสอนและการพิพากษานี้บนพื้นฐานที่ว่าเขามีความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้
และในที่สุด

การเชื่อฟังและการนมัสการพระผูส้ ร้างอันไม่มีเงือ่ นไขโดยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์ก็คงจะไม่สั
มฤทธิ์ผล จะมีก็เพียงแค่การเชื่อฟังที่มืดบอดไม่รู้เท่าทัน
หรื อมิฉะนั้นมนุษย์ก็คงจะทาข้อเรี ยกร้องจากพระเจ้าอย่างมืดบอด
และคงเป็ นไปไม่ได้ที่จะพิชิตหัวใจมนุษย์อย่างเต็มเปี่ ยม ผลที่ตามมาคือ
คงเป็ นไปไม่ได้สาหรับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยเช่นนั้นที่จะได้มนุษย์มา หรื อยิง่ ไปกว่านั้น
ที่จะเป็ นคาพยานต่อพระเจ้า สรรพสิ่งที่ทรงสร้างเช่นนั้นคงจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกตนได้
และคงจะเพียงแค่กระหน่าต่อรองกับพระเจ้าเท่านั้น นี่คงจะไม่ใช่การพิชิตชัย
แต่เป็ นความปรานีและพระพรต่างหาก ปัญหาใหญ่ที่สุดกับมนุษย์ก็คอื ว่า
เขาไม่คิดถึงสิ่งใดเลยนอกจากชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขา และเทิดทูนสิ่งเหล่านี้
มนุษย์ไล่ตามเสาะหาพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขา
เขามิได้นมัสการพระเจ้าเนื่องจากความรักที่พวกเขามีต่อพระองค์ และดังนั้น ในการพิชิตชัยมนุษย์
ความเห็นแก่ตวั ความโลภของมนุษย์
และสิ่งทั้งหลายของมนุษย์ที่เป็ นอุปสรรคต่อการนมัสการพระเจ้าของเขามากที่สุดต้องถูกจัดการและถูกกาจัดทิ้ง
ไปด้วยการนั้นทั้งหมด ในการทาเช่นนั้น ประสิทธิผลของการพิชิตชัยมนุษย์จงึ จะสัมฤทธิ์
ผลลัพธ์ก็คือในช่วงระยะแรกของการพิชิตชัยมนุษย์จงึ มีความจาเป็ นที่จะต้องชาระล้างความทะเยอทะยานอันดิบเ
ถือ่ นกับความอ่อนแอที่คอขาดบาดตายมากที่สุดของมนุษย์ และโดยผ่านทางการนี้
จะต้องเผยความรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าและเปลี่ยนความรู ้ของเขาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และทรรศนะของเขาเกี่
ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับความหมายของการดารงอยู่ของเขา ในหนทางนี้
ความรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าจะได้รับการชาระให้สะอาด ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็ นการพิชิตหัวใจของมนุษย์
แต่ในท่าทีของพระเจ้าต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้น
พระเจ้ามิได้ทรงพิชิตเพียงเพื่อประโยชน์ของการทรงพิชิตชัยเท่านั้น ตรงกันข้าม
พระองค์ทรงพิชิตเพื่อที่จะให้ได้มนุษย์มา เพื่อประโยชน์ของพระสิริของพระองค์เอง
และเพื่อฟื้ นฟูสภาพเสมือนดั้งเดิมแต่แรกเริ่ มของมนุษย์ต่างหาก
หากพระองค์ทรงพิชิตเพียงเพื่อประโยชน์ของการทรงพิชิตชัยเท่านั้น เช่นนั้นแล้ว
ความสาคัญของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยก็คงจะสูญหายไป นั่นจึงกล่าวได้ว่า
หากหลังจากการทรงพิชิตชัยมนุษย์แล้ว
พระเจ้าทรงล้างพระหัตถ์ของพระองค์จากมนุษย์และไม่ทรงให้ความใส่ใจต่อความเป็ นหรื อความตายของมนุษย์
แล้ว เช่นนั้นแล้ว นี่คงจะไม่ใช่การบริ หารจัดการมวลมนุษย์
และการพิชิตชัยมนุษย์ก็คงจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของความรอดของเขา

มีเพียงการได้มนุษย์มาภายหลังจากการพิชิตชัยเขาและการที่เขามาถึง ณ
บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์ในที่สุดเท่านั้นที่เป็ นหัวใจสาคัญของพระราชกิจแห่งความรอดทั้งหมด
และมีเพียงการนี้เท่านั้นที่สามารถสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายแห่งความรอดของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มีเพียงการที่มนุษย์มาถึง ณ บั้นปลายอันสวยงาม
และการเข้าสู่การหยุดพักของเขาเท่านั้นที่เป็ นความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งมวลค
วรจะมี และเป็ นพระราชกิจที่พระผูส้ ร้างทรงควรจะทา หากมนุษย์จะทางานนี้ ก็คงจะมีขอ้ จากัดมากเกินไป
กล่าวคือ มันอาจจะนามนุษย์ไปถึงจุดใดจุดหนึ่งได้
แต่มนั คงจะไม่สามารถนาพามนุษย์ไปถึงบั้นปลายอันเป็ นนิรนั ดร์ได้
มนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะตัดสินใจในลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้ และยิ่งไปกว่านั้น
เขาไม่สามารถรับรองความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และบั้นปลายในอนาคตของมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตาม
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทานั้นแตกต่างออกไป เนื่องจากพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ก็ทรงนาทางเขา
เนื่องจากพระองค์ทรงช่วยมนุษย์ให้รอด พระองค์ก็จะทรงช่วยเขาให้รอดอย่างถ้วนทัว่
และจะทรงได้เขามาโดยครบบริ บูรณ์ เนื่องจากพระองค์ทรงนาทางมนุษย์
พระองค์ก็จะทรงนาพาเขาไปยังบั้นปลายที่ถูกต้องเหมาะสม
และเนื่องจากพระองค์ได้ทรงสร้างและบริ หารจัดการมนุษย์
พระองค์ก็จะต้องทรงรับผิดชอบต่อชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของมนุษย์
พระราชกิจที่พระผูส้ ร้างทรงทาเป็ นเยี่ยงนี้เอง
ถึงแม้ว่าพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะสัมฤทธิ์ผลโดยการลบล้างความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขาไป
แต่ในที่สุดแล้วมนุษย์ก็ตอ้ งถูกนาพาไปสู่บ้นั ปลายที่ถูกต้องเหมาะสมที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้ให้เขา
เป็ นที่แน่แท้ว่าเป็ นเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ มนุษย์จงึ มีบ้นั ปลาย
และได้รับความมัน่ ใจในชะตากรรมของเขา
บั้นปลายที่เหมาะสมซึ่งได้อา้ งถึงในที่น้ีมิใช่ความหวังและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของมนุษย์ที่ได้ถูก
ลบล้างไปแล้วในเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองนี้แตกต่างกัน
สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมนุษย์มงุ่ หวังและไล่ตามเสาะหาคือความโหยหาที่เกิดขึ้นจากการไขว่คว้าตามความอยาก
ได้อยากมีอนั ฟุ้งเฟ้อของเนื้อหนังของเขา แทนที่จะเป็ นบั้นปลายอันเนื่องมาจากมนุษย์ ขณะเดียวกัน
สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้เพื่อมนุษย์คือพระพรและพระสัญญาอันเนื่องมาจากมนุษย์ทนั ทีที่เขาได้ถูกทาใ
ห้สะอาดบริ สุทธิ์แล้ว ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้เพื่อมนุษย์แล้วภายหลังจากการสร้างโลก
และซึ่งไม่ด่างพร้อยจากตัวเลือก มโนคติอนั หลงผิด การจินตนาการทั้งหลาย หรื อเนื้อหนังของมนุษย์
บั้นปลายนี้มิได้ถูกตระเตรี ยมไว้เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

แต่เป็ นสถานที่แห่งการหยุดพักของมวลมนุษย์ท้งั หมด และดังนั้น
บั้นปลายนี้จึงเป็ นบั้นปลายที่เหมาะสมที่สุดสาหรับมวลมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 589
พระผูส้ ร้างตั้งพระทัยที่จะจัดวางเรี ยบเรี ยงสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างทั้งมวล
เจ้าต้องไม่ทงิ้ ขว้างหรื อดื้อดึงกับสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงทา และเจ้าต้องไม่เป็ นกบฏต่อพระองค์
เมื่อในที่สุดพระราชกิจที่พระองค์ทรงทาสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายของพระองค์ พระองค์จะทรงได้รับพระสิริในการนี้
วันนี้ เหตุไฉนจึงไม่กล่าวว่า เจ้าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ หรื อเป็ นลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดงเล่า?
ทาไมหรื อจึงไม่มีการพูดถึงประชากรที่ทรงเลือกสรรเลย และพูดถึงแต่เพียงสิ่งมีชีวิตทรงสร้างเท่านั้น?
สิ่งมีชีวิตทรงสร้าง—นี่คือชื่อเรี ยกดั้งเดิมของมนุษย์ และเช่นนี้เองที่เป็ นอัตลักษณ์โดยกาเนิดของเขา
ชื่อทั้งหลายผันแปรไปเพราะยุคและช่วงเวลาแห่งพระราชกิจนั้นผันแปรไปเท่านั้น
ในข้อเท็จจริ งแล้วมนุษย์คือสิ่งที่ทรงสร้างธรรมดาสิ่งหนึ่ง สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงนั้น
ไม่ว่าจะเป็ นสรรพสิ่งที่เสื่อมทรามมากที่สุดหรื อบริ สุทธิ์มากที่สุดก็ตาม
ล้วนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง เมื่อพระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการพิชติ ชัย
พระองค์มไิ ด้ทรงควบคุมเจ้าโดยใช้ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ ชะตากรรม หรือบั้นปลายของเจ้า
แท้จริ งแล้วไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องทรงพระราชกิจในหนทางนี้
จุดมุ่งหมายของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยคือเพื่อทาให้มนุษย์ปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
เพื่อทาให้เขานมัสการพระผูส้ ร้าง ภายหลังจากนี้เท่านั้นเขาจึงจะสามารถเข้าสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์ได้
ชะตากรรมของมนุษย์ถูกควบคุมโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า เจ้าไม่มีความสามารถในการควบคุมตัวของเจ้า
กล่าวคือ ทั้งที่มนุษย์จะสาละวนเร่งรี บและทาตัวเขาเองให้วุ่นวายในนามของเขาเองอยู่เสมอ
เขาก็ยงั คงไม่สามารถควบคุมตัวเขาเองได้ หากเจ้าสามารถรู ้ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเจ้าเอง
หากเจ้าสามารถควบคุมชะตากรรมของเจ้าเองได้ เจ้าจะยังคงเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างอยู่หรือ? กล่าวสั้นๆ ก็คือ
ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงพระราชกิจอย่างไร พระราชกิจของพระองค์ท้งั หมดล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์
ดูตวั อย่างของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพือ่ รับใช้มนุษย์ กล่าวคือ ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ และดวงดาวทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพือ่ มนุษย์ สัตว์และต้นพืชทั้งหลาย ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว และอืน่ ๆ—
ทั้งหมดล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งการดารงอยู่ของมนุษย์ และดังนั้น
ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงตีสอนและพิพากษามนุษย์อย่างไร
ทั้งหมดล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความรอดของมนุษย์
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากความหวังทางเนื้อหนังของเขา
นั่นก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการชาระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์
และการชาระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์น้นั ก็เป็ นไปเพื่อที่เขาอาจจะรอดชีวิตได้นั่นเอง

บั้นปลายของมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์จะสามารถควบคุมตัวเขาเองได้อย่างไรกัน?
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 590
ทันทีที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์แล้ว มนุษย์จะถูกนาพาไปสู่พภิ พหนึ่งซึ่งสวยงาม
แน่นอนว่าชีวิตนี้จะยังคงอยู่บนแผ่นดินโลก แต่มนั จะไม่เหมือนกับชีวิตมนุษย์วนั นี้โดยสิน้ เชิง
มันคือชีวิตที่มวลมนุษย์จะมีภายหลังจากที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ถูกพิชิตแล้ว
มันจะเป็ นการเริ่ มต้นใหม่สาหรับมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และสาหรับการที่มนุษย์จะมีชีวิตเช่นนั้นจะเป็ นข้อพิสูจน์ว่ามวลมนุษย์ได้เข้าสู่อาณาจักรอันงดงามแห่งใหม่แล้ว
มันจะเป็ นการเริ่ มต้นชีวิตของมนุษย์และพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
พระสัญญาเกี่ยวกับชีวิตที่สวยงามเช่นนั้นต้องเป็ นว่า
ภายหลังจากที่มนุษย์ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์และถูกพิชิตแล้ว เขานบนอบเฉพาะพระพักตร์ของพระผูส้ ร้าง
และดังนั้น
พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยจะเป็ นช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจของพระเจ้าก่อนที่มวลมนุษย์จะเข้าสู่บ้นั ปลา
ยอันน่าอัศจรรย์ ชีวิตเช่นนั้นคือชีวิตในอนาคตของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
เป็ นชีวิตที่สวยงามที่สุดบนแผ่นดินโลก เป็ นชีวิตประเภทที่มนุษย์ถวิลหา
เป็ นชีวิตประเภทที่มนุษย์ไม่เคยได้สมั ฤทธิ์มาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลก
มันคือบทอวสานขั้นสุดท้ายของพระราชกิจการบริ หารจัดการ 6,000 ปี มันคือสิ่งที่มวลมนุษย์โหยหามากที่สุด
และมันคือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีกบั มนุษย์ดว้ ยเช่นกัน แต่สัญญานี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันที กล่าวคือ
มนุษย์จะเข้าสู่บ้นั ปลายในอนาคตได้ก็ต่อเมื่อพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์
และเขาถูกพิชิตจนครบบริ บูรณ์แล้วเท่านั้น นัน่ คือ ทันทีที่ซาตานปราชัยอย่างสิ้นเชิง
หลังจากที่มนุษย์ได้รับการถลุงแล้ว เขาจะปราศจากธรรมชาติบาป
เพราะพระเจ้าจะได้ทรงทาให้ซาตานปราชัยแล้ว หมายความว่าจะไม่มีการบุกรุ กโดยกองกาลังที่ไม่เป็ นมิตรอีก
และไม่มีกองกาลังไม่เป็ นมิตรที่สามารถโจมตีเนื้อหนังของมนุษย์ได้เลย และดังนั้นมนุษย์จะเป็ นอิสระ
และบริ สุทธิ์—เขาจะได้เข้าสู่ความเป็ นนิรันดร์แล้ว มนุษย์จะเป็ นอิสระไม่ว่าเขาจะไปที่แห่งใด
และดังนั้นเขาจึงจะปราศจากการเป็ นกบฏหรื อการต่อต้าน
ก็ต่อเมื่อกองกาลังซึ่งไม่เป็ นมิตรจากความมืดมิดถูกพันธนาการไว้แล้วเท่านั้น
ซาตานจาเป็ นต้องถูกพันธนาการเท่านั้น และทุกสิง่ จึงจะดีกบั มนุษย์
สถานการณ์ปัจจุบนั ดารงอยู่ก็เพราะซาตานยังคงก่อกวนให้เกิดปัญหารุ มเร้าทัว่ ทุกหนแห่งบนแผ่นดินโลก
และเพราะพระราชกิจทั้งหมดแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้ายังไม่ไปถึงบทอวสานของมัน
ทันทีที่ซาตานได้ปราชัยไปแล้ว มนุษย์จะได้รับการปลดปล่อยเป็ นอิสระอย่างครบบริ บรู ณ์
เมื่อมนุษย์ได้รับพระเจ้าและออกมาจากภายใต้แดนครอบครองของซาตาน

เขาจะได้เฝ้ามองดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม ชีวิตอันเนื่องมาจากมนุษย์ปกติจะได้คืนมาอีกครั้ง
ทั้งหมดที่ควรจะถูกครอบครองโดยมนุษย์ปกติ—เช่น ความสามารถในการแยกแยะความดีจากความชัว่
และการเข้าใจว่าจะกินและนุ่งห่มตัวเองอย่างไร และความสามารถที่จะดารงชีวิตอย่างเป็ นปกติ—
ทั้งหมดนี้จะได้รับคืนมาอีกครั้ง หากเอวามิได้ถูกงูทดลอง
มนุษย์ก็ควรจะได้มีชีวิตที่ปกติประเภทนี้หลังจากที่เขาได้ถูกสร้างขึ้นในปฐมกาล เขาควรจะได้กิน นุง่ ห่ม
และใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก กระนั้น หลังจากที่มนุษย์ได้กลายเป็ นต่าทรามไป
ชีวิตนี้ได้กลายเป็ นภาพลวงตาที่มิอาจบรรลุถงึ ได้
และแม้กระทัง่ วันนี้มนุษย์กไ็ ม่กล้าจินตนาการถึงสิ่งทั้งหลายดังกล่าวนั้นเลย ในความเป็ นจริง
ชีวิตอันสวยงามที่มนุษย์ถวิลหานี้คอื ความจาเป็ น กล่าวคือ หากมนุษย์ปราศจากบั้นปลายเช่นนั้นแล้วไซร้
ชีวิตอันต่าทรามของเขาบนแผ่นดินโลกนี้ก็คงจะไม่วนั สิ้นสุด และหากไม่มีชีวิตอันสวยงามเช่นนั้นแล้วไซร้
ก็คงจะไม่มีบทสรุ ปให้กบั ชะตากรรมของซาตาน หรือให้กบั ยุคที่ซาตานมีอานาจเหนือแผ่นดินโลก
มนุษย์ตอ้ งไปถึง ณ อาณาจักรซึ่งไม่อาจไปถึงได้โดยกาลังบังคับแห่งความมืดมิด และเมื่อเขาไปถึง
นี่จึงจะพิสูจน์ว่าซาตานได้ปราชัยไปแล้ว ในหนทางนี้ ทันทีที่ไม่มีการรบกวนจากซาตาน
พระเจ้าพระองค์เองจะทรงควบคุมมวลมนุษย์ และพระองค์จะทรงบัญชาและควบคุมชีวิตทั้งหมดของมนุษย์
เมื่อนั้นเท่านั้นซาตานจึงจะปราชัยโดยแท้จริง ชีวิตของมนุษย์วนั นี้ส่วนใหญ่เป็ นชีวิตที่โสมม
มันยังคงเป็ นชีวิตแห่งการทนทุกข์และความทุกข์ร้อน นี่อาจไม่สามารถเรี ยกได้ว่าความปราชัยของซาตาน
มนุษย์ยงั ไม่ได้รอดพ้นจากทะเลแห่งความทุกข์ร้อนเลย ยังไม่ได้รอดพ้นจากความยากลาบากของชีวิตมนุ ษย์
หรื ออิทธิพลของซาตาน และเขายังคงมีแต่ความรู ้อนั น้อยนิดเกี่ยวกับพระเจ้า
ซาตานเป็ นผูส้ ร้างความยากลาบากทั้งหมดของมนุษย์ ซาตานนัน่ เองที่ได้นาการทนทุกข์มาสู่ชีวิตมนุษย์
และหลังจากที่ซาตานถูกพันธนาการไว้แล้วเท่านั้นมนุษย์จงึ จะสามารถหนีพน้ จากทะเลแห่งความทุกข์ร้อนได้อย่
างบริ บูรณ์ แต่ทว่าการพันธนาการซาตานจะสัมฤทธิ์ได้โดยผ่านทางการพิชิตชัยและการได้มาซึ่งหัวใจของมนุษย์
โดยการทาให้มนุษย์เป็ นของที่ริบมาได้จากการสูร้ บกับซาตาน
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 591
ในวันนี้ การไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็ นผูช้ นะและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมของมนุษย์น้นั
คือสิ่งที่เขาไล่ตามเสาะหามาก่อนที่เขาจะมีชีวิตแบบมนุษย์ที่ปกติบนแผ่นดินโลก
และสิ่งเหล่านั้นคือวัตถุประสงค์ที่เขาแสวงหาก่อนที่ซาตานจะถูกกาหนดให้อยู่ในพันธนาการ ในเนื้อแท้แล้ว
การไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็ นผูช้ นะและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
หรื อได้รับการทาให้มีประโยชน์ยงิ่ ของมนุษย์น้นั ก็คือเพื่อที่จะหนีรอดจากอิทธิพลของซาตาน กล่าวคือ
การไล่ตามเสาะหาของมนุษย์ก็คือ เพือ่ ที่จะกลายเป็ นผูช้ นะ
แต่บทอวสานขั้นสุดท้ายจะเป็ นการที่เขาหนีรอดจากอิทธิพลของซาตาน
มีเพียงโดยการหนีรอดจากอิทธิพลของซาตานเท่านั้นมนุษย์จงึ จะสามารถมีชีวิตแบบมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
ได้ ซึ่งเป็ นชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้า วันนี้
การไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็ นผูช้ นะและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมของมนุษย์คอื สิ่งที่ถูกไล่ตามเสาะห
าก่อนที่จะมีชีวิตแบบมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
โดยพื้นฐานแล้วสิ่งเหล่านั้นถูกไล่ตามเสาะหาเพื่อประโยชน์ของการได้รับการชาระให้สะอาดและการนาความจ
ริ งมาปฏิบตั ิ และเพื่อนมัสการพระผูส้ ร้าง หากมนุษย์มีชีวิตแบบมนุษย์ที่ปกติบนแผ่นดินโลก
ซึ่งเป็ นชีวิตที่ปราศจากความยากลาบากและความทุกข์ร้อน เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็จะไม่ได้มสี ่วนร่ วมในการไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็ นผูช้ นะ “การกลายเป็ นผูช้ นะ” และ
“การได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม” คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์เพือ่ ไล่ตามเสาะหา
และโดยผ่านทางการไล่ตามเสาะหาวัตถุประสงค์เหล่านี้เองที่พระองค์ทรงทาให้มนุษย์นาความจริ งมาสู่การปฏิบั
ติและดาเนินชีวิตที่มีความหมาย วัตถุประสงค์คือเพื่อทาให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์และเพื่อให้ได้เขามา
และการไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็ นผูช้ นะและการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมนั้นเป็ นเพียงหนทางหนึ่งเ
ท่านั้นเอง หากในอนาคต มนุษย์เข้าสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์
ก็จะไม่มีการกล่าวอ้างถึงการกลายเป็ นผูช้ นะและการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
จะมีก็เพียงแค่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างแต่ละอย่างปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเท่านั้น วันนี้
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ไล่ตามเสาะหาสิ่งเหล่านี้ก็เพียงเพื่อนิยามวงเขตให้แก่มนุษย์
เพื่อที่ว่าการไขว่คว้าของมนุษย์สามารถเป็ นเป้าหมายและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้น มิฉะนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเหม่อลอยที่คลุมเครื อ และไล่ตามเสาะหาการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์
และหากว่าเป็ นเช่นนี้ มนุษย์จะไม่ยงิ่ น่าเวทนามากขึ้นหรอกหรื อ? การไล่ตามเสาะหาในหนทางนี้
โดยปราศจากเป้าหมายหรือหลักการ—มิใช่การหลอกลวงตัวเองหรอกหรื อ? ท้ายที่สุดแล้ว
การไล่ตามเสาะหานี้ก็คงจะไม่ให้ผลอันใดอย่างแน่นอน ในที่สุด

มนุษย์ก็คงจะยังดารงชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
และคงจะไม่มีความสามารถแกะตัวเขาเองออกจากมันได้
ทาไมจึงนาตัวเขาเองไปสู่การไล่ตามเสาะหาที่ไร้จุดหมายเช่นนั้น? เมื่อมนุษย์เข้าสู่บ้นั ปลายอันเป็ นนิรนั ดร์
มนุษย์จะนมัสการพระผูส้ ร้าง และเนื่องจากมนุษย์ได้รับความรอดและได้เข้าสู่ความเป็ นนิรนั ดร์แล้ว
มนุษย์จะไม่ไล่ตามเสาะหาวัตถุประสงค์ใดๆ และยิ่งไปกว่านั้น
เขาจะไม่จาเป็ นต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกซาตานตีโอบ ณ เวลานี้ มนุษย์จะรูส้ ถานที่ของเขาเอง
และจะปฏิบตั ิหน้าที่ของเขา และต่อให้พวกเขาจะไม่ถูกตีสอนหรื อถูกพิพากษา
แต่ละคนจะปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา ณ เวลานั้น มนุษย์จะเป็ นสิ่งทรงสร้างทั้งในอัตลักษณ์และสถานะ
จะไม่มีการแบ่งแยกสูงและต่าอีกต่อไป แต่ละคนจะเพียงปฏิบตั ิหน้าที่แตกต่างกันเท่านั้น
กระนั้นมนุษย์ก็จะยังคงดารงชีวิตอยู่ในบั้นปลายที่มีระเบียบและเหมาะสมสาหรับมวลมนุษย์
มนุษย์จะปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาเพื่อประโยชน์แห่งการนมัสการพระผูส้ ร้าง
และมวลมนุษย์เช่นนี้เองที่จะกลายเป็ นมวลมนุษย์แห่งกัลปาวสาน ณ เวลานั้น
มนุษย์จะได้รับชีวิตที่พระเจ้าได้ให้ความกระจ่างแล้ว
ชีวิตที่อยู่ภายใต้การทรงดูแลและการทรงคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้า ชีวิตซึ่งอยู่ร่วมกันกับพระเจ้า
มวลมนุษย์จะมีชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลก และผูค้ นทั้งหมดจะเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง แผนการบริ หารจัดการ
6,000 ปี จะได้เอาชนะซาตานอย่างสิ้นเชิงแล้ว
ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าจะทรงได้ฟ้ื นฟูภาพลักษณ์ด้งั เดิมของมนุษย์เมื่อทาการสร้างเขาแล้ว และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
เจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าจะได้รับการทาให้ลุล่วงแล้ว ในปฐมกาล
ก่อนที่มวลมนุษย์จะถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม มวลมนุษย์มีชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลก ต่อมา
เมื่อมนุษย์ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม มนุษย์ได้สูญเสียชีวิตที่ปกติน้ี และดังนั้น
จึงมีการเริ่ มต้นพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และการสู้รบกับซาตานเพื่อฟื้ นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์ เฉพาะเมื่อพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการ 6,000 ปี
ของพระเจ้ามาถึงบทอวสานแล้วเท่านั้น
ชีวิตของมวลมนุษย์ท้งั หมดจึงจะเริ่ มต้นขึ้นอย่างเป็ นทางการบนแผ่นดินโลก
เมือ่ นั้นเท่านั้นที่มนุษย์จะมีชีวิตอันน่าอัศจรรย์
และพระเจ้าจะทรงฟื้ นฟูจุดประสงค์ของพระองค์ในการทรงสร้างมนุษย์ในปฐมกาล
ตลอดจนสภาพเสมือนดั้งเดิมของมนุษย์ และดังนั้น ทันทีที่มนุษย์มีชีวิตที่ปกติของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลก
มนุษย์จะไม่ไล่ตามเสาะหาการกลายเป็ นผูช้ นะหรื อการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
เพราะมนุษย์จะบริ สุทธิ์ “เหล่าผูช้ นะ” และ “การมีความเพียบพร้อม”

ที่มนุษย์กล่าวถึงนั้นเป็ นวัตถุประสงค์ที่ถูกมอบให้มนุษย์เพื่อไล่ตามเสาะหาในระหว่างการสูร้ บระหว่างพระเจ้ากั
บซาตาน และพวกมันมีอยู่ก็เพราะมนุษย์ถกู ทาให้เสื่อมทรามเท่านั้น
โดยการมอบวัตถุประสงค์หนึ่งให้เจ้าและทาให้เจ้าไล่ตามเสาะหาวัตถุประสงค์น้ีนั่นเองที่ซาตานจะปราชัย
การขอให้เจ้าเป็ นผูช้ นะหรื อได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม หรื อถูกใช้งาน
จาเป็ นที่เจ้าจะต้องเป็ นคาพยานเพื่อที่จะทาให้ซาตานอับอาย ในที่สุด
มนุษย์จะมีชีวิตแบบมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก และมนุษย์จะบริ สุทธิ์ เมื่อการนี้เกิดขึ้น
ผูค้ นจะยังคงพยายามที่จะกลายเป็ นผูช้ นะอยู่อีกไหม?
พวกเขาทั้งหมดมิใช่สิ่งมีชีวิตแห่งการทรงสร้างหรอกหรื อ?
การกล่าวถึงการเป็ นผูช้ นะและการได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม คาพูดเหล่านี้มุ่งตรงไปที่ ซาตาน
และที่ความโสมมของมนุษย์ คาว่า “ผูช้ นะ” นี้
มิใช่อา้ งอิงถึงชัยชนะเหนือซาตานและกองกาลังที่ไม่เป็ นมิตรหรอกหรื อ?
เมื่อเจ้าพูดว่าเจ้าได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้ว
อะไรภายในตัวเจ้าหรื อที่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม?
มันมิใช่การที่เจ้าได้ปลดตัวเจ้าเองจากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเจ้า
เพื่อที่เจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์ผลความรักสูงสุดที่มีต่อพระเจ้าหรอกหรื อ?
สิ่งทั้งหลายเช่นนั้นถูกกล่าวถึงเกีย่ วกับสิ่งโสมมทั้งหลายภายในมนุษย์ และเกี่ยวกับซาตาน
พวกมันมิได้ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 592
เมื่อมนุษย์สัมฤทธิ์ชีวิตแท้จริ งของมนุษย์บนแผ่นดินโลก และกองกาลังทั้งหมดของซาตานถูกพันธนาการแล้ว
มนุษย์ก็จะใช้ชีวิตอย่างง่ายดายบนแผ่นดินโลก สิ่งทัง้ หลายจะไม่ซับซ้อนเช่นที่พวกมันเป็ นอยู่วนั นี้ กล่าวคือ
สัมพันธภาพของมนุษย์ สัมพันธภาพทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัวที่ซับซ้อน
พวกมันนามาซึ่งปัญหารุ มเร้ามากมายยิง่ นัก ความเจ็บปวดมากมายยิง่ นัก!
ชีวิตของมนุษย์ในที่น้ีช่างน่าทุกข์ระทมยิ่งนัก! ทันทีที่มนุษย์ได้รับการพิชิต
หัวใจและจิตใจของเขาจะเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เขาจะมีหัวใจที่เคารพและรักพระเจ้า
ทันทีที่บรรดาผูท้ ี่อยู่ภายในจักรวาลทั้งหมดผูซ้ ่งึ พยายามที่จะรักพระเจ้าได้รับการพิชิต ซึ่งกล่าวได้ว่า
ทันทีที่ซาตานปราชัยแล้ว และเมื่อซาตาน—กองกาลังแห่งความมืดทั้งหมด—ได้ถูกพันธนาการแล้ว เมื่อนั้น
ชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกก็จะไม่มี และเขาจะสามารถมีชีวิตอย่างอิสระบนแผ่นดินโลก
หากชีวิตมนุษย์ไม่ได้มสี ัมพันธภาพทางเนื้อหนังและความซับซ้อนแห่งเนื้อหนัง
เช่นนั้นแล้วมันคงจะง่ายขึ้นมากนัก สัมพันธภาพแห่งเนื้อหนังของมนุษย์ซับซ้อนเกินไป
และการที่มนุษย์มีสิ่งทั้งหลายเช่นนี้เป็ นข้อพิสูจน์ว่าเขายังไม่ปล่อยตนเองให้เป็ นอิสระจากอิทธิพลของซาตาน
หากเจ้าได้มีสัมพันธภาพแบบเดียวกันกับพีน่ ้องชายหญิงแต่ละคนของเจ้า
หากเจ้ามีสัมพันธภาพแบบเดียวกันกับสมาชิกแต่ละคนของครอบครัวของเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็คงจะไม่มีความเป็ นห่วง และคงจะไม่จาเป็ นต้องกังวลเกีย่ วกับผูใ้ ด คงจะไม่มีสิ่งใดดีข้ นึ ได้
และในหนทางนี้มนุษย์คงจะบรรเทาความทุกข์ของเขาไปครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
มนุษย์จะเป็ นคล้ายกับทูตสวรรค์ แม้ว่าเขายังคงเป็ นเนื้ อหนัง เขาจะเป็ นเหมือนกับทูตสวรรค์มาก
นี่คือสัญญาขั้นสุดท้าย เป็ นสัญญาสุดท้ายที่ได้ประทานให้แก่มนุษย์
วันนี้มนุษย์กา้ วผ่านการตีสอนและการพิพากษา
เจ้าคิดว่าประสบการณ์ของมนุษย์กบั สิ่งทั้งหลายเช่นนี้ไร้ความหมายกระนั้นหรื อ?
พระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาสามารถถูกกระทาขึ้นโดยไม่มีเหตุผลได้หรื อ? เมื่อก่อนนี้
มีการพูดกันว่าการตีสอนและการพิพากษามนุษย์เป็ นไปเพื่อส่งมนุษย์ลงสู่บาดาลลึก
ซึ่งหมายถึงการนาชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขาไป
การนี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสิง่ หนึ่ง นัน่ คือ การชาระมนุษย์ให้สะอาด
มนุษย์มิได้ถูกส่งลงสู่บาดาลลึกอย่างจงใจ แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงล้างพระหัตถ์ของพระองค์จากเขา
ในทางกลับกัน มันเป็ นไปเพื่อที่จะจัดการกับความเป็ นกบฏภายในมนุษย์ต่างหาก เพือ่ ที่ว่าในที่สุด
สิ่งทั้งหลายภายในมนุษย์อาจจะได้รับการชาระให้สะอาด เพื่อที่เขาอาจจะมีความรู ้แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้า
และเป็ นเหมือนบุคคลบริ สุทธิ์ หากการนี้เสร็จลง เช่นนั้นแล้ว ทั้งหมดก็จะสาเร็จลุล่วง ในข้อเท็จจริ ง

เมื่อสิ่งเหล่านั้นภายในมนุษย์ที่จะต้องได้รับการจัดการได้ถูกจัดการแล้ว และมนุษย์เป็ นคาพยานที่กึกก้อง
ซาตานก็จะปราชัยด้วยเช่นกัน
และถึงแม้ว่าอาจมีสิ่งเหล่านั้นไม่กี่อย่างซึ่งมีอยู่ภายในตัวมนุษย์มาแต่ด้งั เดิมที่มิได้ถูกชาระให้สะอาดโดยครบบริ
บูรณ์ ทันทีที่ซาตานปราชัย มันก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหารุ มเร้าอีกต่อไป และ ณ เวลานั้น
มนุษย์จะได้รับการชาระให้สะอาดโดยครบบริ บรู ณ์แล้ว มนุษย์ไม่เคยได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตเช่นนั้น
แต่เมื่อซาตานปราชัย ทั้งหมดจะลงเอย และสิ่งหยุมหยิมเหล่านั้นภายในมนุษย์จะได้รับการแก้ไข
และทันทีที่ปัญหาหลักนั้นได้รับการแก้ไขไปแล้ว ความยากลาบากปัญหารุ มเร้าอื่นๆ ทั้งหมดก็จะจบสิ้นลง
ในระหว่างการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
เมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์โดยพระองค์เอง
พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทานั้นทาไปเพื่อทาให้ซาตานปราชัย
และพระองค์จะทรงทาให้ซาตานปราชัยโดยผ่านทางการพิชิตชัยมนุษย์และโดยการทาให้พวกเจ้าครบบริ บูรณ์
เมื่อพวกเจ้าเป็ นคาพยานอันกึกก้อง นี่ก็จะเป็ นเครื่ องหมายแห่งความปราชัยของซาตานเช่นกัน
มนุษย์ถูกพิชิตก่อนและในที่สุดจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยครบบริ บูรณ์เพื่อทีจ่ ะทาให้ซาตานปรา
ชัย อย่างไรก็ตาม ในเนื้อแท้น้ นั
นี่คือความรอดจากทะเลว่างเปล่าแห่งความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์ท้งั ปวงที่เป็ นความปราชัยของซาตานด้วยเช่
นกัน ไม่ว่าพระราชกิจจะถูกดาเนินการเสร็จสิน้ ตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลหรื อในประเทศจีน
ทั้งหมดนั้นก็เป็ นไปเพื่อที่จะทาให้ซาตานปราชัยและนาความรอดมาสู่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
เพื่อที่มนุษย์อาจจะได้เข้าสู่สถานที่แห่งการหยุดพัก พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ เนื้อหนังธรรมดานี้
ทรงเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการทาให้ซาตานปราชัยอย่างแน่แท้
พระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนังนี้ใช้เพื่อนาพาความรอดมาสู่พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่อยู่เบื้องล่างฟ้าสวรรค์ผซู้ ่ึ
งรักพระเจ้า มันเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการทรงพิชิตชัยมวลมนุษย์ท้งั ปวง และยิง่ ไปกว่านั้น
คือเพื่อประโยชน์ของการเอาชนะซาตาน
แก่นสาคัญของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้าทั้งหมดนั้นไม่สามารถแยกจากความปราชัยของซา
ตานเพื่อนาความรอดมาสู่มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ เหตุใดหรือ
ในส่วนมากของพระราชกิจนี้จงึ มีการพูดถึงการให้พวกเจ้าเป็ นคาพยานอยู่เสมอ?
และคาพยานนี้มงุ่ ตรงไปที่ผใู้ ด? มันมิได้มุ่งตรงไปที่ซาตานหรอกหรื อ? คาพยานนี้มีข้ นึ ต่อพระเจ้า
และมันมีข้ นึ เพื่อเป็ นพยานว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้สัมฤทธิ์ประสิทธิผลของมันแล้ว
การเป็ นคาพยานเกี่ยวข้องกับพระราชกิจแห่งการทาให้ซาตานปราชัย หากไม่มีการสูร้ บกับซาตาน
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะไม่จาเป็ นต้องเป็ นคาพยาน เป็ นเพราะซาตานต้องปราชัย

พระเจ้าจึงทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์เป็ นคาพยานต่อพระองค์ต่อหน้าซาตาน
ในเวลาเดียวกันกับที่ทรงช่วยมนุษย์ให้รอด ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดและทาการสู้รบกับซาตาน
ผลลัพธ์ก็คือ มนุษย์จึงเป็ นทั้งวัตถุแห่งความรอดและเครื่ องมือในการทาให้ซาตานปราชัย
และดังนั้นมนุษย์จงึ อยู่ที่แก่นสาคัญของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการทั้งหมดของพระเจ้า
ในขณะที่ซาตานเป็ นเพียงวัตถุแห่งการทาลายล้าง ซึ่งเป็ นศัตรู เจ้าอาจจะรู ้สึกว่าเจ้ามิได้ทาสิ่งใดเลย
แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเจ้า จึงได้เป็ นคาพยาน และคาพยานนี้มงุ่ ตรงไปที่ซาตาน
และมิใช่มีข้ นึ ต่อมนุษย์ มนุษย์ไม่เหมาะที่จะได้ชื่นชมคาพยานเช่นนั้น
เขาสามารถเข้าใจพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทาได้อย่างไร? วัตถุแห่งการต่อสู้ของพระเจ้าคือซาตาน
ในขณะที่มนุษย์เป็ นวัตถุแห่งความรอดเท่านั้น มนุษย์มอี ุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานหลายอย่าง
และไม่มีความสามารถในการเข้าใจพระราชกิจนี้ นี่เป็ นเพราะความเสื่อมทรามของซาตาน
และมิใช่อยู่ภายในมนุษย์โดยสันดาน แต่ถูกชี้นาโดยซาตาน วันนี้
พระราชกิจหลักของพระเจ้าคือเพื่อทาให้ซาตานปราชัย นัน่ คือ เพื่อพิชิตมนุษย์โดยครบบริ บรู ณ์
เพื่อที่มนุษย์อาจเป็ นคาพยานขั้นสุดท้ายต่อพระเจ้าต่อหน้าซาตาน ในหนทางนี้ ทุกสรรพสิ่งจะสาเร็จลุล่วง
ในหลายกรณี มันปรากฏชัดแก่ตาเปล่าของเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดได้ถูกกระทาขึ้นเลย แต่ในความเป็ นจริ ง
พระราชกิจนี้ได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์แล้ว
มนุษย์พงึ ประสงค์ที่จะให้พระราชกิจแห่งความครบบริ บูรณ์ท้งั หมดนั้นมองเห็นได้ดว้ ยตา
แต่แม้ปราศจากการทาให้มนั มองเห็นได้ดว้ ยตาแก่เจ้า เราก็ได้ทาให้งานของเราครบบริ บูรณ์แล้ว
เพราะซาตานได้นบนอบแล้ว ซึ่งหมายความว่ามันได้ปราชัยโดยสิ้นเชิงแล้ว ว่าพระปรี ชาญาณ ฤทธานุภาพ
และสิทธิอานาจของพระเจ้าทั้งหมดนั้นได้ปราบซาตานแล้ว นี่คอื คาพยานที่ตอ้ งมีอย่างแน่นอน
และแม้ว่ามันไม่มีการแสดงออกที่ชดั เจนในตัวมนุษย์ แม้ว่ามันไม่อาจมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
แต่ซาตานก็ได้ปราชัยไปเรี ยบร้อยแล้ว ความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจนี้มุ่งตรงไปที่ซาตาน
และถูกดาเนินการจนเสร็จสิ้นเนื่องจากการสูร้ บกับซาตาน และดังนั้น
จึงมีมากมายหลายสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นว่าได้ถูกทาให้ประสบผลสาเร็จไปแล้ว แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า
เป็ นสิ่งซึ่งถูกทาให้ครบบริ บูรณ์อย่างประสบผลสาเร็จมานานแล้ว
นี่คือความจริ งด้านในอย่างหนึ่งแห่งพระราชกิจทั้งมวลของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บรรดาผูซ้ ่งึ เต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมทั้งหมดล้วนมีโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบ
พร้อม ดังนั้น ทุกคนต้องผ่อนคลาย กล่าวคือ ในอนาคตเจ้าทั้งหมดจะได้เข้าสู่บ้นั ปลาย
แต่หากเจ้าไม่เต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม และไม่เต็มใจที่จะเข้าสู่อาณาจักรอันน่าอัศจรรย์
เช่นนั้นแล้ว นั่นก็คือปัญหาของเจ้าเอง
บรรดาผูซ้ ่งึ เต็มใจที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมทั้งหมดล้วนจงรักภักดีต่อพระเจ้า ทุกคนที่เชื่อฟัง
และทุกคนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนโดยสัตย์ซื่อ—ผูค้ นเช่นนี้ท้งั หมดสามารถได้รับการทาให้มคี วามเพียบพร้อม
วันนี้ ทุกคนที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนโดยภักดี ทุกคนที่ไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า ทุกคนที่ไม่นบนอบต่อพระเจ้า
โดยเฉพาะพวกที่ได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างเกีย่ วกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้วแต่มิได้นามาปฏิบตั ิ—
ผูค้ นเช่นนี้ท้งั หมดไม่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้
บรรดาผูท้ ี่เต็มใจที่จะจงรักภักดีและเชื่อฟังพระเจ้าทั้งหมดล้วนสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ต่อให้พวกเขาจะไม่รู้เท่าทันอยู่บา้ งก็ตาม
บรรดาผูท้ ี่เต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาทั้งหมดล้วนสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
ไม่มีความจาเป็ นต้องกังวลเกีย่ วกับเรื่ องนี้ ตราบเท่าที่เจ้าเต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาในทิศทางนี้
เจ้าสามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมได้ เราไม่เต็มใจที่จะละทิ้งหรื อขจัดคนใดในหมู่พวกเจ้า
แต่หากมนุษย์ไม่เพียรพยายามที่จะทาให้ดี เช่นนั้นแล้ว เจ้าเพียงกาลังทาให้ตวั เจ้าเองย่อยยับเท่านั้น
มิใช่เราที่ขจัดเจ้าทิ้ง แต่เป็ นเจ้าด้วยตัวเจ้าเองเท่านั้น หากเจ้ามิได้เพียรพยายามที่จะทาให้ดีดว้ ยตัวเจ้าเอง—
หากเจ้าเกียจคร้าน หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้า หรื อไม่จงรักภักดี หรื อไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง
และทาดังที่เจ้ายินดีอยู่เสมอ หากเจ้าประพฤติอย่างชะล่าใจ ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและโชคชะตาของเจ้าเอง
และไม่มีหลักศีลธรรมในการจัดการของเจ้ากับเพศตรงข้าม เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะแบกภาระบาปของเจ้าเอง
เจ้าไม่มีค่าคู่ควรกับความเวทนาของผูใ้ ด
เจตนารมณ์ของเราคือเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหมดได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และอย่างน้อยที่สุดได้รับการพิชิต เพื่อที่พระราชกิจช่วงระยะนี้อาจครบบริ บูรณ์อย่างประสบผลสาเร็จ
พระประสงค์ของพระเจ้าคือเพื่อให้ทุกคนได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และท้ายที่สุดได้เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงรับไว้ ได้เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงชาระให้สะอาด
และได้กลายเป็ นประชากรที่พระองค์ทรงรัก มันไม่สาคัญ
ไม่ว่าเราจะกล่าวว่าพวกเจ้าล้าหลังหรื อมีขีดความสามารถต่าหรื อไม่ก็ตาม—นี่คอื ข้อเท็จจริ งทั้งหมด
การกล่าวเรื่ องนี้ของเรามิได้พิสูจน์ว่าเราตั้งใจที่จะละทิ้งพวกเจ้า ว่าเราได้สูญสิ้นความหวังในตัวพวกเจ้า
นับประสาอะไรที่จะพิสูจน์ว่าเราไม่เต็มใจที่จะช่วยพวกเจ้าให้รอด วันนี้

เราได้มาเพื่อทางานแห่งความรอดของพวกเจ้า ซึ่งกล่าวได้ว่า งานที่เราทาคือส่วนต่อเนื่องของงานแห่งความรอด
ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม กล่าวคือ หากว่าเจ้าเต็มใจ หากว่าเจ้าไล่ตามเสาะหา
ในท้ายที่สุดเจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี และไม่มสี ักคนจากพวกเจ้าที่จะถูกละทิ้ง
หากเจ้ามีขีดความสามารถต่า ข้อพึงประสงค์ของเราต่อเจ้าจะสอดคล้องกับขีดความสามารถที่ต่าของเจ้า
หากเจ้ามีขีดความสามารถสูง ข้อพึงประสงค์ของเราต่อเจ้าก็จะสอดคล้องกับขีดความสามารถที่สูงของเจ้า
หากเจ้าไม่รู้เท่าทันหรื อไม่มีการศึกษา ข้อพึงประสงค์ของเราต่อเจ้าก็จะสอดคล้องกับความไม่มีการศึกษาของเจ้า
หากเจ้ามีการศึกษา ข้อพึงประสงค์ของเราต่อเจ้าก็จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งที่ว่าเจ้ามีการศึกษา
หากเจ้าเป็ นคนสูงวัย ข้อพึงประสงค์ของเราต่อเจ้าจะสอดคล้องกับวัยของเจ้า
หากเจ้ามีความสามารถในการให้การต้อนรับขับสู้ ข้อพึงประสงค์ของเราต่อเจ้าก็จะสอดคล้องกับความสามารถนี้
หากเจ้าพูดว่าเจ้าไม่สามารถให้การต้อนรับขับสู้ได้ และสามารถเพียงปฏิบตั ิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็ นการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐ หรือการดูแลคริสตจักร หรือการเข้าร่ วมกิจการทัว่ ไปอืน่ ๆ
การทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อมของเราก็จะสอดคล้องกับหน้าที่ที่เจ้าปฏิบตั ิ การจงรักภักดี
การเชื่อฟังจนถึงปลายทาง และการพยายามที่จะมีความรักสูงสุดให้แก่พระเจ้า—นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องสาเร็จลุล่วง
และไม่มีการปฏิบตั ิใดที่ดีกว่าสามสิ่งนี้ ท้ายที่สุด มนุษย์ตอ้ งสัมฤทธิ์ในสามสิ่งนี้
และหากเขาสามารถสัมฤทธิ์สิ่งเหล่านี้ได้ เช่นนั้นแล้ว เขาจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม แต่เหนืออื่นใด
เจ้าต้องไล่ตามเสาะหาอย่างแท้จริง เจ้าต้องมุ่งสู่สิ่งที่ดีข้นึ และสูงขึ้นอย่างแข็งขัน และต้องไม่นิ่งเฉยในเรื่องนั้น
เราได้กล่าวไปแล้วว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
และมีความสามารถที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม และเรื่องนี้ยงั คงเป็ นจริง
แต่เจ้าไม่พยายามที่จะทาให้ดีข้ นึ ในการไล่ตามเสาะหาของเจ้า หากเจ้าไม่สัมฤทธิ์ในสามเกณฑ์เหล่านี้
เช่นนั้นแล้ว ในที่สุด เจ้าต้องถูกขจัดทิง้ ไป เราต้องการให้ทุกคนตามให้ทนั
เราต้องการให้ทุกคนมีงานและความรู ้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และสามารถเชื่อฟังไปจนถึงปลายทาง
เพราะนี่คือหน้าที่ที่พวกเจ้าแต่ละคนควรต้องปฏิบตั ิ เมื่อพวกเจ้าทั้งหมดได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเจ้าแล้ว
พวกเจ้าทั้งหมดก็จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วพวกเจ้าก็จะมีคาพยานอันกึกก้องด้วยเช่นกัน
ทุกคนที่มีคาพยานคือบรรดาผูท้ ี่มีชยั ชนะเหนือซาตานและได้รับพระสัญญาของพระเจ้า
และพวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่จะยังคงเหลืออยู่เพือ่ มีชีวิตในบั้นปลายอันน่าอัศจรรย์
ตัดตอนมาจาก “การฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนามนุ ษย์ไปสู่บ้นั ปลายอันน่าอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในปฐมกาล พระเจ้าทรงอยู่ในการหยุดพัก ไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งอื่นใดบนแผ่นดินโลกในเวลานั้นเลย
และพระเจ้ายังไม่ได้ทรงดาเนินพระราชกิจใดๆ เลย
พระองค์ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์ก็เฉพาะเมื่อมนุษยชาติได้มีข้ นึ มาและหลังจาก
ที่มนุษยชาติได้ถูกทาให้เสื่อมทรามแล้วเท่านั้น จากจุดนั้นเป็ นต้นมา พระองค์ไม่ทรงหยุดพักอีกต่อไป
แต่กลับทรงเริ่ มต้นให้พระองค์เองสาละวนอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติ
เป็ นเพราะความเสื่อมทรามของมนุษยชาติที่ทาให้พระเจ้าทรงสูญเสียการหยุดพักของพระองค์
และเพราะการกบฏของหัวหน้าทูตสวรรค์ดว้ ย
หากพระเจ้าไม่ทรงทาให้ซาตานพ่ายแพ้และช่วยมนุษยชาติที่เสื่อมทรามให้รอด
พระองค์จะไม่มีวนั สามารถเข้าสู่การหยุดพักได้อีกครั้ง เมื่อมนุษย์ขาดการหยุดพัก พระเจ้าก็เช่นกัน
และเมื่อพระองค์ทรงหยุดพักอีกครั้ง พวกมนุษย์ก็จะได้หยุดพักด้วยเช่นเดียวกัน
การใช้ชีวิตอยู่ในการหยุดพักหมายถึงชีวิตที่ปราศจากการสู้รบ ปราศจากความโสโครก
และปราศจากความไม่ชอบธรรมที่ดึงดันใดๆ กล่าวคือ เป็ นชีวิตที่ไร้ซ่ึงการถูกทาให้หยุดชะงักของซาตาน
(“ซาตาน” ในที่น้อี า้ งอิงถึงกองกาลังศัตรู ) และความเสื่อมทรามของซาตาน
และไม่มีแนวโน้มที่จะมีการรุ กรานของกองกาลังใดๆ ในการต่อต้านพระเจ้า นั่นคือ
เป็ นชีวิตซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างติดตามประเภทของมันเอง
และสามารถนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้างได้
และซึ่งสวรรค์และแผ่นดินโลกต่างเงียบสงบอย่างครบถ้วนบริ บรู ณ์—นี่คือความหมายของคาพูดที่ว่า
“ชีวิตที่หยุดพักของพวกมนุษย์” เมื่อพระเจ้าทรงหยุดพัก ความไม่ชอบธรรมจะไม่คงอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป
อีกทั้งจะไม่มีการรุ กรานจากกองกาลังศัตรูอีก และมวลมนุษย์จะเข้าสู่อาณาจักรใหม่
ซึ่งมนุษยชาติไม่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอีกต่อไป
แต่ทว่าจะเป็ นมนุษยชาติที่ได้รับการช่วยให้รอดหลังจากถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้ว
วันแห่งการหยุดพักของมนุษยชาติจะเป็ นวันแห่งการหยุดพักของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
พระเจ้าทรงสูญเสียการหยุดพักของพระองค์เนื่องจากมนุษยชาติไร้ความสามารถในการเข้าสู่การหยุดพัก
มิใช่เพราะเดิมทีพระองค์ทรงไร้ความสามารถที่จะหยุดพัก
การเข้าสู่การหยุดพักไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างหยุดการเคลือ่ นไหวหรื อเลิกพัฒนา
อีกทั้งไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงหยุดการทรงพระราชกิจหรือว่าพวกมนุษย์หยุดการใช้ชีวิต
หมายสาคัญของการเข้าสู่การหยุดพักคือเมื่อซาตานจะได้ถูกทาลาย
เมื่อบรรดาคนชัว่ ผูซ้ ่งึ เข้าร่ วมกับมันในการกระทาชัว่ ได้ถูกลงโทษและถูกกวาดล้างออกไป

และเมื่อกองกาลังทั้งหมดที่เป็ นศัตรู ตอ่ พระเจ้าสูญสิ้นไป พระเจ้าทรงเข้าสู่การหยุดพักหมายความว่า
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งความรอดของมนุษยชาติอีกต่อไป
มนุษยชาติเข้าสู่การหยุดพักหมายความว่า
มนุษยชาติท้งั หมดจะใช้ชีวิตอยู่ภายในความสว่างของพระเจ้าและอยู่ภายใต้พระพรของพระองค์
ไร้ซ่งึ ความเสื่อมทรามของซาตาน และจะไม่มีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นอีกเลย ภายใต้การดูแลของพระเจ้า
พวกมนุษย์จะใช้ชีวิตอย่างเป็ นปกติบนแผ่นดินโลก เมื่อพระเจ้าและมนุษยชาติเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน
นั่นหมายความว่า มนุษยชาติได้รับการช่วยให้รอดและซาตานได้ถูกทาลายไปแล้ว
และหมายความว่าพระราชกิจของพระเจ้าในมนุษย์น้นั ครบบริ บรู ณ์อย่างถ้วนทัว่ แล้ว
พระเจ้าจะไม่ทรงสานต่อพระราชกิจในมนุษย์อีกต่อไป
และพวกเขาจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานอีกต่อไป เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้าจะไม่ทรงสาละวนอีกต่อไป และพวกมนุษย์ก็จะไม่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดหย่อนอีกต่อไป
พระเจ้าและมนุษยชาติจะเข้าสู่การหยุดพักไปพร้อมกัน
พระเจ้าจะทรงเสด็จกลับสู่พระราชฐานดั้งเดิมของพระองค์
และแต่ละคนก็จะกลับไปสู่สถานที่แต่ละแห่งของพวกเขา
เหล่านี้คือบั้นปลายที่พระเจ้าจะทรงพานักและมนุษย์จะอาศัยอยู่เมื่อการบริ หารจัดการทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้า
เสร็จสิ้นลงแล้ว พระเจ้าทรงมีบ้นั ปลายของพระเจ้า และมนุษยชาติก็มีบ้นั ปลายของมนุษยชาติ ขณะทรงหยุดพัก
พระเจ้าจะทรงสานต่อการทรงนาพวกมนุษย์ท้งั มวลในการใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกของพวกเขาต่อไป
และขณะที่อยู่ในความสว่างของพระองค์ พวกเขาจะนมัสการพระเจ้าแท้จริ งพระองค์เดียวบนสวรรค์
พระเจ้าจะไม่ทรงดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางมนุษยชาติอีกต่อไป
อีกทั้งพวกมนุษย์จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กบั พระเจ้าในบั้นปลายของพระองค์ได้
พระเจ้าและพวกมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในอาณาจักรเดียวกันได้ ตรงกันข้าม
ทั้งสองมีลกั ษณะการดารงชีวิตแต่ละอย่างของตนเอง พระเจ้าคือองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนามนุษยชาติท้งั มวล
และมนุษยชาติท้งั มวลคือการตกผลึกของพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้า
พวกมนุษย์คือผูซ้ ่งึ ได้รับการนาทาง และไม่ได้มีแก่นแท้แบบเดียวกันกับพระเจ้า การ “หยุดพัก”
หมายถึงการกลับคืนสู่สถานที่ด้งั เดิมของคนเรา เพราะฉะนั้น เมื่อพระเจ้าทรงเข้าสู่การหยุดพัก
จึงหมายถึงพระองค์ได้ทรงกลับมาสู่พระราชฐานดั้งเดิมของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงดารงพระชนม์ชีพอยู่บนแผ่นดินโลกหรื ออยู่ท่ามกลางมนุษยชาติเพื่อร่ วมแบ่งปันความชื่นบา
นยินดีและความทุกข์ของพวกเขาอีกต่อไป เมื่อพวกมนุษย์เข้าสู่การหยุดพัก
หมายถึงการที่พวกเขาได้กลายเป็ นวัตถุแห่งการทรงสร้างแท้จริ ง พวกเขาจะนมัสการพระเจ้าจากบนแผ่นดินโลก

และดาเนินชีวิตแบบมนุษย์ปกติ ผูค้ นจะไม่เป็ นผูไ้ ม่เชื่อฟังพระเจ้าหรื อต้านทานพระองค์อีกต่อไป
และจะกลับคืนสู่ชีวิตดั้งเดิมของอาดัมและเอวา เหล่านี้คือการดารงพระชนม์ชีพ การดารงชีวิต
และบั้นปลายแต่ละแบบของพระเจ้าและพวกมนุษย์หลังจากที่พระเจ้าและพวกมนุษย์ได้เข้าสู่การหยุดพัก
การพ่ายแพ้ของซาตานเป็ นแนวโน้มที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในการสูร้ บระหว่างมันกับพระเจ้า เช่นนั้นเอง
การเข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้าหลังจากการครบบริ บรู ณ์แห่งพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระองค์
และความรอดอย่างครบบริ บูรณ์และการเข้าสู่การหยุดพักของมนุษยชาติก็ได้กลายเป็ นแนวโน้มที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ในทานองเดียวกัน สถานที่แห่งการหยุดพักของมนุษยชาติคือบนแผ่นดินโลก
และพระราชฐานแห่งการหยุดพักของพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ ขณะที่พวกมนุษย์นมัสการพระเจ้าในการหยุดพัก
พวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก และขณะที่พระเจ้าทรงนาทางมนุษยชาติที่เหลือในการหยุดพักนั้น
พระองค์จะทรงนาทางพวกเขาจากสวรรค์ ไม่ใช่จากแผ่นดินโลก พระเจ้าจะยังคงทรงเป็ นพระวิญญาณ
ในขณะที่พวกมนุษย์จะยังคงเป็ นเนื้อหนัง พระเจ้าและพวกมนุษย์ต่างหยุดพักในลักษณะที่แตกต่างกัน
ขณะที่พระเจ้าทรงหยุดพัก พระองค์จะเสด็จมาทรงปรากฏท่ามกลางพวกมนุษย์ ขณะที่พวกมนุษย์หยุดพัก
พวกเขาจะได้รับการทรงนาทางโดยพระเจ้าเพื่อไปเยือนสวรรค์ รวมถึงเพือ่ ชื่นชมกับชีวิตที่นั่นด้วย
หลังจากที่พระเจ้าและมนุษยชาติเข้าสู่การหยุดพัก ซาตานจะไม่ดารงอยู่อีกต่อไป ในทานองเดียวกันนั้น
เหล่าผูค้ นชัว่ ร้ายก็จะสูญสิ้นไปด้วยเช่นกัน ก่อนที่พระเจ้าและมนุษยชาติจะหยุดพัก บรรดาบุคคลที่ชวั่ ร้าย
ผูซ้ ่ึงครั้งหนึ่งเคยข่มเหงพระเจ้าบนแผ่นดินโลก รวมทั้งบรรดาศัตรูผทู้ ี่ไม่เชื่อฟังพระองค์ที่นนั่
จะได้ถูกทาลายไปแล้ว พวกเขาจะถูกกาจัดไปโดยมหาวิบตั ิแห่งยุคสุดท้าย
ทันทีที่บรรดาผูค้ นชัว่ ร้ายได้ถูกทาลายล้างจนหมดสิ้นแล้ว
แผ่นดินโลกก็จะไม่มีวนั ได้รู้จกั การรังควานของซาตานอีกเลย
ตอนนั้นเท่านั้นที่มนุษยชาติจะได้รับความรอดที่ครบบริ บูรณ์
และพระราชกิจของพระเจ้าจะเสร็จสิ้นลงโดยครบถ้วน
เหล่านี้คือข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับการทีพ่ ระเจ้าและมนุษยชาติจะเข้าสู่การหยุดพัก
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 595
การมาถึงของวาระสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งบ่งบอกถึงความครบบริ บูรณ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้า
ตลอดจนการสิ้นสุดของพัฒนาการของมนุษยชาติ นี่หมายความว่า เมื่อถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
พวกมนุษย์จะได้มาถึงช่วงระยะสุดท้ายแห่งพัฒนาการของพวกเขา
และหมายความว่าลูกหลานของอาดัมและเอวาจะได้ทาให้การแพร่ ขยายของพวกเขาครบบริบูรณ์
นี่ยงั หมายความอีกด้วยว่า เมื่อถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้ว
จะไม่มีทางเป็ นไปได้สาหรับมนุษยชาติเช่นนั้นที่จะพัฒนาต่อไป
อาดัมและเอวาไม่ได้ถูกทาให้เสื่อมทรามในตอนเริ่ มต้น แต่อาดัมและเอวา ผูซ้ ่งึ ถูกขับออกจากสวนเอเดนนั้น
ถูกทาให้เสื่อมทรามโดยซาตาน เมื่อพระเจ้าและพวกมนุษย์เข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน อาดัมและเอวา—
ผูซ้ ่ึงถูกขับออกจากสวนเอเดน—และลูกหลานของพวกเขาก็จะมาถึงที่สิ้นสุดในที่สุด
มนุษยชาติแห่งอนาคตก็จะยังคงประกอบด้วยลูกหลานของอาดัมและเอวา
แต่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่พวกมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน ตรงกันข้าม
พวกเขาจะเป็ นประชากรผูซ้ ่ึงได้ถูกช่วยให้รอดและได้รับการชาระให้บริสุทธิ์แล้ว
นี่จะเป็ นมนุษยชาติที่ได้รับการพิพากษาและตีสอนแล้ว และเป็ นมนุษยชาติที่บริ สุทธิ์
ผูค้ นเหล่านี้จะไม่เป็ นเหมือนกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นที่เคยเป็ นมาแต่ด้งั เดิม
ซึ่งแทบจะสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขาจะเป็ นมนุษยชาติประเภทที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากประเภทของอาดัมแ
ละเอวาในตอนเริ่ มต้น
ผูค้ นเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกจากท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นผูซ้ ่งึ ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามทั้งหมด
และพวกเขาจะเป็ นบรรดาผูซ้ ่ึงในท้ายที่สุดได้ต้งั มัน่ ในระหว่างการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
พวกเขาจะเป็ นพวกมนุษย์กลุ่มสุ ดท้ายที่คงเหลืออยู่ในหมู่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทราม
ผูค้ นเหล่านี้เท่านั้นจะสามารถเข้าสู่การหยุดพักขั้นสุดท้ายด้วยกันกับพระเจ้าได้
บรรดาผูซ้ ่งึ มีความสามารถที่จะตั้งมัน่ ในระหว่างพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าช่วงระ
หว่างยุคสุดท้าย—กล่าวคือ ในระหว่างพระราชกิจแห่งการชาระให้บริ สุทธิ์ข้นั สุดท้ายนั้น—
จะเป็ นบรรดาผูซ้ ่ึงจะเข้าสู่การหยุดพักขั้นสุดท้ายเคียงข้างพระเจ้า เช่นนี้เอง
บรรดาผูซ้ ่งึ เข้าสู่การหยุดพักทั้งหมดนั้นจะหลุดพ้นจากอิทธิพลของซาตาน
และจะได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าหลังจากได้กา้ วผ่านพระราชกิจแห่งการชาระให้บริ สุทธิ์ข้นั สุดท้ายของพระอง
ค์แล้ว พวกมนุษย์เหล่านี้ ผูซ้ ่งึ ในที่สุดจะได้ถูกรับไว้โดยพระเจ้านั้น จะเข้าสู่การหยุดพักขั้นสุดท้าย
จุดประสงค์สาคัญของพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าคือเพื่อชาระมนุษยชาติให้บริ สุทธิ์
และเพื่อตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับการหยุดพักขั้นสูงสุด หากไม่มีการชาระให้สะอาดดังกล่าว

ก็คงจะไม่มีมนุษย์คนใดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแตกต่างกันตามประเภท หรือเข้าสู่การหยุดพักได้
พระราชกิจนี้เป็ นเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่การหยุดพัก
เฉพาะพระราชกิจแห่งการชาระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นที่จะชาระพวกมนุษย์ให้สะอาดจากความไม่ชอบธ
รรมของพวกเขา
และเฉพาะพระราชกิจแห่งการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์เท่านั้นที่จะนาส่วนประกอบของมนุษยชาติที่
ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นไปสู่ความสว่าง ด้วยวิธีน้ นั
จึงเป็ นการแยกบรรดาผูท้ ี่สามารถถูกช่วยให้รอดออกจากบรรดาผูท้ ี่ไม่สามารถถูกช่วยให้รอดได้
และแยกบรรดาผูท้ ี่จะคงเหลืออยู่ออกจากบรรดาผูท้ ี่จะไม่คงเหลืออยู่ได้ เมื่อพระราชกิจนี้สิ้นสุดลง
บรรดาผูค้ นที่ได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่จะถูกชาระให้สะอาดทั้งหมดและเข้าสู่สภาวะที่สูงขึ้นของมนุษยชาติ
ซึ่งพวกเขาจะได้ชื่นชมกับชีวิตมนุษย์ที่มีชวั่ ขณะอันน่าอัศจรรย์มากยิง่ ขึ้นบนแผ่นดินโลก กล่าวคือ
พวกเขาจะเริ่ มวันแห่งการหยุดพักแบบมนุษย์ของพวกเขา และดารงอยูร่ ่ วมกันกับพระเจ้า
หลังจากที่บรรดาผูไ้ ม่ได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่ได้ถูกตีสอนและถูกพิพากษาแล้ว
ตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขาจะถูกตีแผ่ออกมาโดยถ้วนทัว่ ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดจะถูกทาลาย
และไม่ได้รับอนุญาตให้รอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป เช่นเดียวกับซาตาน
มนุษยชาติแห่งอนาคตจะไม่รวมเข้ากับผูค้ นประเภทนี้คนใดเลยอีกต่อไป
ผูค้ นเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งการหยุดพักขั้นสู งสุด
อีกทั้งไม่เหมาะสมที่จะร่ วมในวันแห่งการหยุดพักที่พระเจ้าและมนุษยชาติจะร่ วมแบ่งปันกัน
ด้วยเพราะพวกเขาเป็ นเป้าหมายแห่งการลงโทษและเป็ นผูค้ นไม่ชอบธรรมที่ชวั่ ร้าย
พวกเขาเคยได้รับการไถ่มาครั้งหนึ่ง และพวกเขายังได้ถกู พิพากษาและถูกตีสอนด้วย
ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยทาการปรนนิบตั ิพระเจ้าด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันสุดท้ายมาถึง
พวกเขาจะยังคงถูกกาจัดและถูกทาลายเนื่องจากความชัว่ ร้ายของพวกเขา
และเป็ นผลมาจากการไม่เชื่อฟังและการไม่สามารถได้รับการไถ่ของพวกเขา
พวกเขาจะไม่มีวนั ได้มาอยู่ในโลกแห่งอนาคตอีกครั้ง
และจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเผ่าพันธุ์มนุษย์แห่งอนาคตอีกต่อไป
ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นวิญญาณของคนตายหรื อเป็ นผูค้ นที่ยงั คงมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง
คนทาชัว่ ทั้งหมดและพวกที่ไม่ได้ถูกช่วยให้รอดทั้งหมดจะถูกทาลายทันทีที่ผบู้ ริ สุทธิ์ในท่ามกลางมนุษยชาติเข้า
สู่การหยุดพัก สาหรับวิญญาณและพวกมนุษย์ที่ทาชัว่ เหล่านี้
หรื อวิญญาณของผูค้ นที่ชอบธรรมและบรรดาผูท้ ี่ทาความชอบธรรม ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในยุคใด
พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ทาชัว่ จะถูกทาลายในที่สุด และพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ชอบธรรมจะรอดชีวิต

การที่บุคคลหรื อวิญญาณจะได้รับความรอดหรื อไม่น้ นั
ไม่ได้ถูกตัดสินบนพื้นฐานของพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายโดยสิ้นเชิง ตรงกันข้าม
มันจะถูกกาหนดโดยการที่พวกเขาได้ตา้ นทานหรือไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าหรื อไม่ต่างหาก ผูค้ นในยุคก่อนหน้านี้
ผูซ้ ่ึงกระทาชัว่ และไม่สามารถได้รับความรอดได้ จะเป็ นเป้าหมายสาหรับการลงโทษโดยไม่มีขอ้ สงสัย
และพวกที่อยู่ในยุคปัจจุบนั
ผูซ้ ่ึงกระทาความชัว่ และไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดก็จะเป็ นเป้าหมายสาหรับการลงโทษอย่างแน่นอนด้วยเ
ช่นกัน พวกมนุษย์จะถูกแบ่งกลุ่มไปตามความดีและความชัว่ ไม่ใช่ตามยุคสมัยที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่
เมื่อถูกแบ่งกลุ่มดังนี้แล้ว พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษหรื อได้รับบาเหน็จรางวัลในทันที
แต่ทว่าพระเจ้าจะทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการลงโทษคนชัว่ และให้บาเหน็จรางวัลคนดีก็ตอ่ เมื่อหลังจากที่พระ
องค์ได้ทรงเสร็จสิ้นการดาเนินพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้ายของพระองค์แล้วเท่านั้น อันที่จริง
พระองค์ทรงแยกมนุษย์ออกเป็ นคนดีและคนชัว่ มาตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ท่ามก
ลางพวกเขาแล้ว
พระองค์เพียงแค่จะให้บาเหน็จรางวัลคนชอบธรรมและลงโทษคนชัว่ เฉพาะหลังจากที่พระราชกิจของพระองค์ไ
ด้มาถึงบทอวสานแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกเป็ นกลุ่มๆ
เมื่อพระราชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์แล้วจากนั้นก็เริ่ มภารกิจแห่งการลงโทษคนชัว่ และให้รางวัลคนดีในทัน
ที
จุดประสงค์ท้งั หมดทั้งมวลเบื้องหลังพระราชกิจขั้นสูงสุดแห่งการลงโทษคนชัว่ และการให้บาเหน็จรางวัลคนดีข
องพระเจ้านั้นคือการชาระพวกมนุษย์ท้งั หมดให้บริ สุทธิ์อย่างถ้วนทัว่
เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงนามนุษยชาติที่บริ สุทธิ์สะอาดเข้าสู่การหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์ได้
พระราชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์น้ีมคี วามสาคัญยิ่งยวดมากที่สุด
ซึ่งเป็ นช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์ท้งั หมด
หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาลายคนชัว่ แต่กลับทรงยอมให้พวกเขาคงเหลืออยู่ เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ทุกคนก็จะยังคงไร้ความสามารถที่จะเข้าสู่การหยุดพักได้
และพระเจ้าก็จะไม่ทรงมีความสามารถที่จะนามนุษยชาติท้งั หมดเข้าสู่อาณาจักรที่ดีกว่าได้
พระราชกิจดังกล่าวก็คงจะไม่ครบบริ บูรณ์ เมื่อพระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้นลง
มนุษยชาติท้งั หมดจะบริ สุทธิ์อย่างถ้วนบริ บูรณ์
ด้วยหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงสามารถดารงพระชนม์ชีพอยู่ในการหยุดพักได้อย่างมีสนั ติสุข
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 596
ผูค้ นปัจจุบนั ยังไร้ความสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งหลายแห่งเนื้อหนังได้
พวกเขาไม่สามารถล้มเลิกความชื่นชมยินดีแห่งเนื้อหนัง โลก เงินทอง หรื ออุปนิสัยเสื่อมทรามของพวกเขาได้
ผูค้ นส่วนใหญ่เริ่ มต้นการไล่ตามเสาะหาของตนในลักษณะที่ฉาบฉวย อันที่จริ ง
ผูค้ นเหล่านี้ไม่ได้รับพระเจ้าเข้าไว้ในหัวใจของพวกเขาเลย ซ้ าร้ายไปกว่านั้น พวกเขาไม่ยาเกรงพระเจ้า
พวกเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของพวกเขา
และดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถล่วงรู ้ท้งั หมดที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิได้
และนับประสาอะไรที่พวกเขาจะสามารถเชื่อพระวจนะที่พระองค์ดารัสได้
ผูค้ นเช่นนี้มีความเป็ นเนื้อหนังมากเกินไป กล่าวคือ
พวกเขาเสื่อมทรามอย่างลึกซึ้งและขาดอะไรก็ตามที่เป็ นความจริ ง ที่มากไปกว่านั้นคือ
พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้ ผูใ้ ดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์—กล่าวคือ
ผูใ้ ดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่มองเห็นได้ หรื อไม่เชื่อในพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์
แต่กลับนมัสการพระเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้บนสวรรค์แทนนั้น—
คือบุคคลผูซ้ ่ึงไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา ผูค้ นเช่นนี้เป็ นกบฏและต้านทานพระเจ้า
พวกเขาขาดพร่ องสภาวะความเป็ นมนุษย์และขาดเหตุผล ไม่มอี ะไรที่จะกล่าวถึงความจริงเลย ยิ่งไปกว่านั้น
สาหรับผูค้ นเหล่านี้แล้ว พระเจ้าที่มองเห็นได้และจับต้องได้น้ี พวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถเชื่อได้
กระนั้นพวกเขาก็ยงั ถือว่าพระเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้และไม่สามารถจับต้องได้น้ นั มีความน่าเชื่อถือมากที่สุ
ดและน่าปลาบปลื้มยินดีมากที่สุด สิ่งที่พวกเขาแสวงหาไม่ใช่ความจริ งที่แท้จริง
อีกทั้งไม่ใช่แก่นแท้ที่แท้จริ งของชีวิต นับประสาอะไรที่จะใช่น้ าพระทัยของพระเจ้า ตรงกันข้าม
พวกเขาแสวงหาความตื่นเต้น ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
สิ่งใดก็ตามที่สามารถทาให้ความอยากได้อยากมีของพวกเขาเองลุล่วงมากที่สุดนั้นก็คือสิ่งทีพ่ วกเขาเชื่อและสิ่งที่
พวกเขาไล่ตามเสาะหานั่นเอง พวกเขาเพียงแต่เชื่อในพระเจ้าเพื่อสนองความอยากของพวกเขาเองเท่านั้น
ไม่ใช่เพื่อแสวงหาความจริง ผูค้ นเช่นนี้มิใช่คนทาชัว่ หรอกหรื อ? พวกเขามัน่ ใจในตัวเองอย่างสุดขีด
และพวกเขาไม่เชื่อเลยว่าพระเจ้าบนสวรรค์จะทรงทาลาย “ผูค้ นดีๆ” เช่นพวกเขา
พวกเขากลับเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงยอมให้พวกเขาคงเหลืออยู่แทน และยิง่ ไปกว่านั้น
จะทรงให้บาเหน็จรางวัลแก่พวกเขาอย่างงามเนื่องจากการได้ทาสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อพระเจ้า และได้แสดง
“ความจงรักภักดี” มากมายต่อพระองค์ หากพวกเขาไล่ตามเสาะหาพระเจ้าที่มองเห็นได้ดว้ ยเช่นกัน
ทันทีที่ไม่เป็ นไปตามความอยากได้อยากมีของพวกเขา พวกเขาก็จะตอบโต้พระเจ้ากลับหรื อเดือดดาลในทันที
พวกเขาแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็ นผูค้ นเลวทรามที่น่ารังเกียจ

ผูซ้ ่ึงมักจะเพียงแค่แสวงหาเพื่อสนองความอยากได้อยากมีของตนอยู่เสมอเท่านั้น
พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่มีความสัตย์สุจริ ตในการไล่ตามเสาะหาความจริ ง
ผูค้ นเช่นนี้คือพวกที่เรี ยกกันว่าคนชัว่ ผูต้ ิดตามพระคริ สต์
ผูค้ นเหล่านั้นทีไ่ ม่แสวงหาความจริงไม่อาจเชื่อความจริงได้
และล้วนไร้ความสามารถมากขึ้นไปอีกที่จะล่วงรู ้บทอวสานในอนาคตของมนุษยชาติ
ด้วยเพราะพวกเขาไม่เชื่อพระราชกิจหรื อพระวจนะใดๆ ของพระเจ้าที่มองเห็นได้—
และนี่ก็รวมถึงการที่ไม่มีสามารถที่จะเชื่อในบั้นปลายในอนาคตของมนุษยชาติได้ เพราะฉะนั้น
ถึงแม้พวกเขาจะติดตามพระเจ้าที่มองเห็นได้ พวกเขาก็ยงั คงกระทาความชัว่ และไม่แสวงหาความจริ งเลย
อีกทั้งพวกเขาไม่ปฏิบตั ิความจริ งที่เราพึงประสงค์ ผูค้ นเหล่านั้นที่ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะถูกทาลาย ในทางกลับกัน
พวกเขานั่นเองจะเป็ นผูท้ ี่ถูกทาลาย พวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าตัวพวกเขาเองฉลาดมาก
และคิดว่าพวกเขานั่นเองคือผูค้ นที่ปฏิบตั ิความจริ ง พวกเขาถือว่าความประพฤติชวั่ ของตนนั้นคือความจริ ง
และดังนั้นจึงทะนุถนอมมัน ผูค้ นชัว่ ร้ายเช่นนี้มนั่ ใจในตัวอย่างมาก พวกเขาใช้ความจริ งมาเป็ นคาสอน
และใช้การกระทาชัว่ ของตนมาเป็ นความจริ ง แต่ในวาระสิ้นสุด
พวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้เฉพาะสิ่งที่พวกเขาหว่านไว้เท่านั้น ยิ่งผูค้ นมัน่ ใจในตนเองมากขึ้นเท่าใด
และยิ่งพวกเขาโอหังอย่างลาพองมากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งไร้ความสามารถที่จะได้รับความจริงได้มากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งผูค้ นเชื่อในพระเจ้าบนสวรรค์มากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็ยงิ่ ต้านทานพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
ผูค้ นเหล่านี้นนั่ เองคือผูท้ ี่จะถูกลงโทษ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ก่อนที่มนุษยชาติจะเข้าสู่การหยุดพัก
การที่บุคคลแต่ละประเภทจะถูกลงโทษหรื อได้รับบาเหน็จรางวัลหรื อไม่น้ นั
จะถูกกาหนดไปตามที่ว่าพวกเขาได้แสวงหาความจริ งหรื อไม่ พวกเขารู ้จกั พระเจ้าหรื อไม่
และพวกเขาสามารถนบนอบต่อพระเจ้าที่มองเห็นได้หรื อไม่
บรรดาผูท้ ี่ได้ทาการปรนนิบตั ิต่อพระเจ้าที่มองเห็นได้ แต่ทว่าไม่รู้จกั พระองค์ อีกทั้งไม่นบนอบต่อพระองค์น้ นั
ย่อมขาดพร่ องความจริง ผูค้ นเช่นนี้คือคนทาชัว่ และคนทาชัว่ จะเป็ นวัตถุของการลงโทษอย่างไม่มีขอ้ สงสัย
และยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาจะต้องถูกลงโทษไปตามความประพฤติชวั่ ของพวกเขา
พระเจ้าทรงดารงอยู่เพื่อให้พวกมนุษย์เชื่อ และพระองค์ทรงคู่ควรกับการเชื่อฟังของพวกเขาด้วยเช่นกัน
บรรดาผูท้ ี่มีความเชื่อในพระเจ้าที่คลุมเครื อและไม่สามารถมองเห็นได้เท่านั้นคือผูค้ นที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและไร้ค
วามสามารถที่จะนบนอบต่อพระเจ้าได้
หากผูค้ นเหล่านี้ยงั คงไม่สามารถจัดการเพื่อให้เชื่อในพระเจ้าที่มองเห็นได้ในเวลาที่พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยข
องพระองค์ถูกทาให้เสร็จสิ้น และยังคงไม่เชื่อฟังและต้านทานพระเจ้าที่มองเห็นได้ในเนื้อหนัง เมื่อนั้น
“คนไม่ชดั เจน” เหล่านี้ก็จะกลายเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง โดยไม่มีขอ้ สงสัย
ซึ่งจะเหมือนใครบางคนในหมูพ่ วกเจ้า—ใครก็ตามที่ตระหนักถึงพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์โดยวาจา
แต่ทว่าไม่สามารถปฏิบตั ิความจริ งแห่งการนบนอบต่อพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้น้นั
ในท้ายที่สุดก็จะกลายเป็ นวัตถุแห่งการขจัดและการทาลายล้าง นอกจากนั้น
ใครก็ตามที่ตระหนักถึงพระเจ้าที่มองเห็นได้โดยวาจา
กินและดื่มความจริ งที่แสดงออกโดยพระองค์ในขณะที่กาลังแสวงหาพระเจ้าที่คลุมเครื อและไม่สามารถมองเห็น
ได้อยู่ดว้ ยนั้น ก็ยงิ่ มีแนวโน้มที่จะถูกทาลายในอนาคตมากขึ้นไปอีก
ไม่มีคนใดในบรรดาผูค้ นเหล่านี้ที่จะสามารถคงเหลืออยู่จนกระทัง่ ถึงเวลาแห่งการหยุดพักซึ่งจะมาหลังจากพระ
ราชกิจของพระเจ้าได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
อีกทั้งไม่มีบุคคลที่คล้ายกับผูค้ นเหล่านี้สักคนเดียวที่สามารถคงเหลืออยู่ในเวลาแห่งการหยุดพักนั้น
ผูค้ นที่เหมือนปี ศาจคือบรรดาผูซ้ ่งึ ไม่ปฏิบตั ิความจริ ง
แก่นแท้ของพวกเขาคือแก่นแท้แห่งการต้านทานและการไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และพวกเขาไม่มีเจตนาแห่งการนบนอบต่อพระองค์เลยแม้แต่นอ้ ย ผูค้ นเช่นนี้จะถูกทาลายทั้งหมด
การที่เจ้าจะมีความจริ งหรื อไม่ และการที่เจ้าจะต้านทานพระเจ้าหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั แก่นแท้ของเจ้า
ไม่ใช่กบั การปรากฏของเจ้าหรื อวิธีที่เจ้าอาจจะพูดหรื อประพฤติตนเป็ นบางครั้งบางคราว
การที่บุคคลหนึ่งจะถูกทาลายหรื อไม่น้ นั ถูกกาหนดโดยแก่นแท้ของคนเรา

มันถูกตัดสินไปตามแก่นแท้ที่เปิ ดเผยโดยพฤติกรรมของคนเราและการไล่ตามเสาะหาความจริ งของคนเรา
ท่ามกลางผูค้ นที่เป็ นเหมือนกันและกันในด้านที่พวกเขากาลังทางาน และผูท้ ี่ทางานปริ มาณเท่ากัน
บรรดาผูซ้ ่งึ มีแก่นแท้ของมนุษย์ที่ดีและผูซ้ ่ึงมีความจริง คือผูค้ นที่จะได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่
ในขณะที่บรรดาผูซ้ ่งึ มีแก่นแท้ของมนุษย์ที่ชวั่ ร้ายและผูซ้ ่งึ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่มองเห็นได้
คือผูค้ นที่จะเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง
พระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบั้นปลายของมนุษยชาติจะจัดการกับผูค้ นอย่างเหมา
ะสมตามแก่นแท้ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแม้แต่น้อย
และจะไม่มีการทาผิดพลาดสักอย่างเดียว
เฉพาะเมื่อผูค้ นทางานเท่านั้นที่ความรู ้สึกหรื อความหมายของมนุษย์เข้าสู่การปะปนกัน
พระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิมีความเหมาะสมมากที่สุด
พระองค์ไม่ทรงตั้งข้อกล่าวหาเทียมเท็จต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างใดๆ โดยเด็ดขาด
มีผูค้ นมากมายในปัจจุบนั ผูซ้ ่ึงไร้ความสามารถที่จะล่วงรู ้บ้นั ปลายในอนาคตของมนุษยชาติ
และผูซ้ ่ึงไม่เชื่อวจนะที่เราเปล่งออกไป พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่เชื่อ
รวมทั้งบรรดาผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งคือพวกปี ศาจ!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ปัจจุบนั นี้ บรรดาผูท้ ี่แสวงหาและบรรดาผูท้ ี่ไม่แสวงหาคือผูค้ นสองประเภทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ผูซ้ ่ึงบั้นปลายของพวกเขาแตกต่างกันมากเช่นกัน
บรรดาผูท้ ี่ไล่ตามเสาะหาความรู ้แห่งความจริงและปฏิบตั ิความจริ งคือผูซ้ ่ึงพระเจ้าจะทรงนาความรอดมาให้
ส่วนบรรดาผูท้ ี่ไม่รู้จกั หนทางที่แท้จริ งคือพวกปี ศาจและศัตรู ท้งั หลาย
พวกเขาคือลูกหลานของหัวหน้าทูตสวรรค์ และจะเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง
แม้แต่บรรดาผูท้ ี่เป็ นผูเ้ ชื่อที่เคร่ งครัดในพระเจ้าที่คลุมเครื อ—พวกเขาไม่ใช่ปีศาจด้วยหรอกหรื อ?
ผูค้ นที่มีจิตสานึกที่ดีแต่ไม่ยอมรับหนทางที่แท้จริงคือพวกปี ศาจ กล่าวคือ
แก่นแท้ของพวกเขาคือแก่นแท้แห่งการต้านทานพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ไม่ยอมรับหนทางที่แท้จริงคือพวกที่ตา้ นทานพระเจ้า
และแม้ว่าผูค้ นเช่นนี้จะสู้ทนความยากลาบากมากมาย แต่พวกเขาก็จะยังคงถูกทาลายล้าง
พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดผูไ้ ม่เต็มใจปล่อยวางโลก ผูไ้ ม่สามารถทนแยกจากพ่อแม่ของตนได้
และผูท้ ี่ไม่สามารถทนให้ตนเองเป็ นอิสระจากความชื่นชมยินดีแห่งเนื้อหนังของตัวพวกเขาเองได้น้นั ไม่เชื่อฟังพ
ระเจ้า และล้วนจะต้องเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง ผูใ้ ดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์คือผูเ้ ป็ นเยี่ยงปี ศาจ
และมิหนาซ้ า ยังจะถูกทาลาย บรรดาผูท้ ี่มีความเชื่อแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิความจริ ง
บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และบรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าก็จะเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้างด้วยเช่นกัน
บรรดาผูท้ ี่จะได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่ท้งั หมดนั้นคือผูค้ นซึ่งได้กา้ วผ่านความทุกข์แห่งกระบวนการถลุงและไ
ด้ต้งั มัน่ เหล่านี้คือผูค้ นที่ได้สู้ทนต่อการทดสอบอย่างแท้จริง ผูใ้ ดที่ไม่ยอมรับพระเจ้าคือศัตรู กล่าวคือ
ผูใ้ ดที่ไม่ตระหนักถึงพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์—
ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ภายในหรื อภายนอกกระแสนี้หรื อไม่ก็ตาม—คือศัตรู ของพระคริ สต์! ใครคือซาตาน
ใครคือปี ศาจ และใครคือศัตรู ของพระเจ้าหากไม่ใช่บรรดาผูต้ า้ นทานซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า?
พวกเขามิใช่ผคู้ นเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรอกหรื อ?
พวกเขามิใช่บรรดาผูท้ ี่อา้ งว่ามีความเชื่อทว่ายังเป็ นผูข้ าดพร่ องความจริงหรอกหรื อ?
พวกเขาไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่เพียงแค่พยายามให้ได้มาซึ่งพระพรในขณะที่ไร้ความสามารถที่จะเป็ นพยานให้พระเจ้าไ
ด้หรอกหรื อ? เจ้ายังคงอยูร่ ่ วมกันกับปี ศาจเหล่านั้นวันนี้ และแบกรับจิตสานึกและความรักต่อพวกมัน
แต่ในกรณีน้ี เจ้ามิได้กาลังหยิบยืน่ เจตนาที่ดีต่อซาตานหรอกหรื อ?
เจ้ามิได้กาลังคบหาสมาคมกับพวกปี ศาจอยู่หรอกหรือ?
หากผูค้ นทุกวันนี้ยงั ไร้ความสามารถที่จะแยกแยะระหว่างความดีและความชัว่ ได้

และยังคงหลับหูหลับตารักและเมตตาต่อไปโดยไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า
หรื อไม่ว่าจะหนทางใดก็ไม่มีความสามารถที่จะรับเจตนารมณ์ของพระเจ้าไว้เสมือนเป็ นของตนเองได้
เช่นนั้นแล้ว วาระสุดท้ายของพวกเขาจะล้วนน่าอนาถยิ่งขึ้นไปอีก
ผูใ้ ดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าที่เป็ นมนุษย์ก็คอื ศัตรู ของพระเจ้า หากเจ้าสามารถแบกรับจิตสานึกและความรักต่อศัตรู ได้
เจ้ามิได้ขาดสานึกรับรู ้แห่งความชอบธรรมหรอกหรื อ?
หากเจ้าสามารถเข้ากันได้กบั พวกเหล่านั้นที่เรารังเกียจและกับพวกที่เราไม่เห็นด้วย
และยังคงแบกรับความรักหรื อความรู ้สึกส่วนตัวต่อพวกเขาอยู่ เช่นนั้นแล้ว เจ้ามิได้ไม่เชื่อฟังหรอกหรื อ?
เจ้ามิได้กาลังต้านทานพระเจ้าโดยเจตนาหรอกหรือ? บุคคลเช่นนั้นถือครองความจริงกระนั้นหรื อ?
หากผูค้ นแบกรับจิตสานึกต่อเหล่าศัตรู มีความรักให้ปีศาจ และปรานีต่อซาตาน เช่นนั้นแล้ว
พวกเขามิได้กาลังทาให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักโดยเจตนาหรอกหรื อ?
บรรดาผูค้ นที่เชื่อในพระเยซูเท่านั้นแต่ไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในระหว่างยุคสุดท้าย
รวมทั้งบรรดาผูท้ ี่กล่าวอ้างด้วยวาจาว่าเชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แต่ทาความชัว่
ล้วนเป็ นศัตรู ของพระคริ สต์ โดยไม่ตอ้ งแม้แต่กล่าวถึงบรรดาผูท้ ี่ไม่แม้แต่จะเชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นเหล่านี้ท้งั หมดล้วนจะเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง มาตรฐานที่มนุษย์ใช้ตดั สินมนุษย์คนอื่นๆ
อยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรมของพวกเขา กล่าวคือ บรรดาผูท้ ี่ความประพฤติของเขานั้นดีก็เป็ นคนชอบธรรม
ในขณะเดียวกัน บรรดาผูท้ ี่ความประพฤติของเขาน่าสะอิดสะเอียนก็เป็ นคนชัว่
ส่วนมาตรฐานที่พระเจ้าทรงใช้พิพากษามนุษย์น้ นั อยู่บนพืน้ ฐานของแก่นแท้ของพวกเขาว่านบนอบต่อพระองค์
หรื อไม่ กล่าวคือ บุคคลผูซ้ ่ึงนบนอบต่อพระเจ้าคือคนชอบธรรม
ในขณะที่บุคคลผูซ้ ่ึงไม่นบนอบเป็ นศัตรู และเป็ นคนชัว่ โดยไม่คานึงถึงว่าพฤติกรรมของบุคคลผูน้ ้ีดีหรื อชัว่
และโดยไม่คานึงถึงว่าวาทะของพวกเขาถูกหรื อผิด
ผูค้ นบางคนปรารถนาที่จะใช้ความประพฤติที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งบั้นปลายที่ดีในอนาคต
และผูค้ นบางคนปรารถนาที่ใช้คาพูดที่น่าฟังเพือ่ ให้ได้รับบั้นปลายที่ดี
ทุกคนเชื่อโดยเข้าใจผิดว่าพระเจ้าทรงกาหนดบทอวสานของผูค้ นหลังจากที่เฝ้ามองพฤติกรรมของพวกเขาหรื อห
ลังจากที่รับฟังวาทะของพวกเขา
ดังนั้นผูค้ นมากมายจึงปรารถนาที่จะถือประโยชน์จากการนี้เพื่อหลอกลวงพระเจ้าให้ประทานความโปรดปรานชั่
วคราวแก่พวกเขา ในอนาคต
ผูค้ นซึ่งจะรอดชีวิตในสภาวะแห่งการหยุดพักล้วนจะได้สู้ทนต่อวันแห่งความทุกข์ลาบาก
และยังจะได้เป็ นพยานให้พระเจ้าอีกด้วย
พวกเขาล้วนจะเป็ นผูค้ นซึ่งได้ทาหน้าที่ของตนลุล่วงและผูซ้ ่ึงได้นบนอบต่อพระเจ้าโดยตั้งใจ

บรรดาผูซ้ ่งึ เพียงปรารถนาที่จะใช้โอกาสเพื่อทาการปรนนิบตั ิดว้ ยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิความจริ งนั้นจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้หลงเหลืออยู่
พระเจ้าทรงมีมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับการจัดการเตรี ยมการบทอวสานของแต่ละคนทุกคน กล่าวคือ
พระองค์ไม่เพียงแค่ตดั สินพระทัยในสิ่งเหล่านี้ไปตามคาพูดและความประพฤติของคนเรา
อีกทั้งไม่ตดั สินพระทัยในสิ่งเหล่านั้นบนพืน้ ฐานของวิธีที่คนเรากระทาในระหว่างระยะเวลาเดียว
พระองค์จะไม่ทรงผ่อนผันเกีย่ วกับความประพฤติเลวทรามของบุคคลหนึ่งเนื่องจากการปรนนิบตั ิต่อพระองค์ใน
อดีตของพวกเขาโดยเด็ดขาด อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงไว้ชีวิตบุคคลหนึ่งจากความตายเนื่องจากการใช้จ่ายใดๆ
เพื่อพระเจ้าครั้งเดียว ไม่มีผใู้ ดสักคนสามารถหลบเลีย่ งการลงทัณฑ์อนั สาสมสาหรับความชัว่ ของพวกเขาได้
และไม่มีผใู้ ดสักคนสามารถปิ ดบังพฤติกรรมชัว่ ร้ายของตนและด้วยเหตุน้ นั จะหลบเลี่ยงความทรมานแห่งการทา
ลายล้างได้ หากผูค้ นสามารถทาหน้าที่ของพวกเขาเองได้ลุล่วงโดยแท้จริง
นั่นหมายความว่าพวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าโดยนิรันดร์ และไม่แสวงหาบาเหน็จรางวัล
โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาจะได้รับพระพรหรื อทนทุกข์กบั ความโชคร้ายหรื อไม่ก็ตาม
หากผูค้ นสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเมื่อพวกเขามองเห็นพระพร
แต่สูญเสียความสัตย์ซื่อไปเมื่อพวกเขาไม่สามารถมองเห็นพระพรใดๆ และหากว่าในท้ายทีส่ ุด
พวกเขายังคงไม่สามารถเป็ นพยานให้พระเจ้าและทาหน้าที่ที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ให้ลุล่วงได้แล้วไ
ซร้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะยังคงเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้างแม้พวกเขาจะเคยได้ให้การปรนนิบตั ิอย่างสัตย์ซื่อต่อพ
ระเจ้ามาก่อนหน้านั้นแล้วก็ตาม สรุ ปคือ คนชัว่ ไม่สามารถรอดชีวิตตลอดชัว่ นิรันดร์ได้
อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่การหยุดพักได้ เฉพาะผูค้ นชอบธรรมเท่านั้นที่เป็ นนายทั้งหลายแห่งการหยุดพัก
เมื่อมนุษยชาติอยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้องแล้ว ผูค้ นก็จะมีชีวิตแบบมนุษย์ปกติ
พวกเขาทั้งหมดต่างก็จะทาหน้าที่ของพวกเขาเอง และสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าโดยสมบูรณ์
พวกเขาจะกาจัดการไม่เชื่อฟังของพวกเขาและอุปนิสัยเสื่อมทรามของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง
และพวกเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและเนื่องเพราะพระเจ้า จะปราศจากทั้งการไม่เชื่อฟังและการต้านทาน
พวกเขาล้วนจะสามารถนบนอบต่อพระเจ้าได้โดยครบบริ บรู ณ์ นี่จะเป็ นชีวิตแห่งพระเจ้าและมนุษยชาติ
ซึ่งจะเป็ นชีวิตแห่งราชอาณาจักร และจะเป็ นชีวิตแห่งการหยุดพัก
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 599
บรรดาผูท้ ี่ลากจูงลูกๆ
และญาติพี่น้องที่ไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงของตนมายังคริสตจักรล้วนเป็ นคนเห็นแก่ตวั อย่างสุดขีด
และพวกเขาเพียงแค่กาลังแสดงความเมตตาเท่านั้น ผูค้ นเหล่านี้มุ่งเน้นที่การมีความรักเท่านั้น
โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาเชื่อหรื อไม่ และไม่คานึงถึงว่านั่นจะเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าหรือไม่
บางคนนาภรรยาของตนมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
หรื อลากจูงบิดามารดาของตนมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และไม่ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะทรงเห็นชอบกับการนี้หรือไม่ หรือจะทรงพระราชกิจในพวกเขาหรื อไม่
พวกเขาก็ยงั คงหลับหูหลับตา “รับเอาผูค้ นที่มีความสามารถพิเศษ” มาให้พระเจ้าอยู่ต่อไป
ประโยชน์อะไรที่อาจจะสามารถได้มาจากการหยิบยืน่ ความเมตตาให้แก่ผไู้ ม่เชื่อทั้งหลายเหล่านี้? แม้ว่าพวกเขา
ผูซ้ ่ึงปราศจากการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พยายามดิ้นรนต่อสู้ที่จะติดตามพระเจ้า
พวกเขาก็ยงั คงไม่สามารถถูกช่วยให้รอดดังเช่นที่คนเราอาจเชื่อกันได้
บรรดาผูท้ ี่สามารถได้รับความรอดนั้นแท้จริ งแล้วไม่ใช่จะได้รับมาโดยง่ายดายเพียงนั้น
ผูค้ นซึ่งยังไม่ได้กา้ วผ่านพระราชกิจและการทดสอบของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และยังไม่ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ นั
ไม่สามารถได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ได้โดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น
จากชัว่ ขณะที่พวกเขาเริ่ มติดตามพระเจ้าโดยเพียงในนาม
ผูค้ นเหล่านั้นก็ขาดการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว
ตามที่เห็นจากสภาพและสภาวะจริ งของพวกเขานั้น พวกเขาแค่ไม่สามารถได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์ได้
เช่นนั้นเอง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ตดั สินพระทัยที่จะไม่ใช้พลังงานกับพวกเขามากนัก
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงจัดเตรี ยมความรู ้แจ้งใดๆ หรื อไม่ทรงนาพวกเขาไปในหนทางใดๆ
พระองค์เพียงแค่ทรงปล่อยให้พวกเขาติดตามไปด้วยเท่านั้นเอง
และในท้ายที่สุดจะทรงเปิ ดเผยบทอวสานของพวกเขา—การนี้ก็พอแล้ว
ความกระตือรื อร้นและเจตนาของมนุษยชาติมาจากซาตาน
และไม่มีทางที่สิ่งเหล่านี้จะสามารถทาให้พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ครบบริ บูรณ์ได้
ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะเป็ นเหมือนสิ่งใด พวกเขาต้องมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พวกมนุษย์สามารถทาให้พวกมนุษย์ครบบริ บูรณ์ได้หรือไม่? ทาไมสามีจึงรักภรรยาของเขา?
ทาไมภรรยาจึงรักสามีของเธอ? ทาไมลูกๆ จึงกตัญญูต่อบิดามารดาของพวกเขา?
ทาไมบิดามารดาจึงหลงใหลลูกๆ ของพวกเขา? อันที่จริงแล้วผูค้ นเก็บงาเจตนาชนิดใดเอาไว้?

เจตนาของพวกเขาไม่ใช่เพื่อตอบสนองแผนการและความอยากได้อยากมีที่เห็นแก่ตวั ของพวกเขาเองหรอกหรื อ?
พวกเขาหมายที่จะกระทาการเพื่อประโยชน์ของแผนการบริ การจัดการของพระเจ้าโดยแท้จริงใช่หรื อไม่?
พวกเขากาลังกระทาการเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระเจ้าจริ งๆ ใช่หรือไม่?
เจตนาของพวกเขาคือเพื่อทาหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างให้ลุล่วงใช่หรื อไม่?
บรรดาผูซ้ ่งึ ยังไร้ความสามารถที่จะได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นับตั้งแต่ชวั่ ขณะที่พวกเขาเริ่ มเชื่อในพระเจ้านั้น ไม่มีวนั สามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
ผูค้ นเหล่านี้ได้ถกู กาหนดให้เป็ นวัตถุที่จะถูกทาลาย ไม่สาคัญว่าคนเราจะมีความรักให้พวกเขามากเพียงใด
แต่นั่นไม่สามารถทดแทนพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
ความกระตือรื อร้นและความรักของผูค้ นเป็ นตัวแทนเจตนาของมนุษย์
อีกทั้งไม่สามารถเป็ นตัวแทนเจตนารมณ์ของพระเจ้าได้
และสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเป็ นสิ่งทดแทนพระราชกิจของพระเจ้าได้
แม้ว่าคนเราจะหยิบยื่นความรักหรื อความปรานีอย่างใหญ่หลวงที่สุดที่สามารถเป็ นไปได้ให้แก่ผคู้ นเหล่านั้นซึ่งเ
ชื่อในพระเจ้าเพียงในนามและแสร้งติดตามพระองค์โดยไม่รู้ว่าการเชื่อในพระเจ้าแท้จริ งแล้วหมายถึงสิ่งใด
พวกเขาจะยังคงไม่ได้รับความเห็นใจจากพระเจ้า
อีกทั้งพวกเขาจะยังไม่ได้มาซึ่งพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แม้ว่าผูค้ นซึ่งติดตามพระเจ้าอย่างจริงใจจะมีขีดความสามารถต่าและไร้ความสามารถที่จะเข้าใจความจริ งทั้งหลา
ยที่มากมายได้ แต่พวกเขาก็ยงั คงสามารถได้รับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์เป็ นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม
บรรดาผูซ้ ่งึ มีขีดความสามารถค่อนข้างสูง แต่ไม่ได้เชื่ออย่างจริงใจ
ก็ย่อมไม่สามารถได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้
ไม่มีความเป็ นไปได้โดยสิ้นเชิงที่จะมีความรอดกับผูค้ นเช่นนั้น
แม้ว่าพวกเขาจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าหรื อฟังคาเทศนาเป็ นครั้งคราว
หรื อแม้แต่ร้องเพลงสรรเสริ ญต่อพระเจ้า
ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะไม่มีความสามารถที่จะรอดชีวิตจนกระทัง่ ถึงเวลาแห่งการหยุดพักได้
การที่ผคู้ นแสวงหาอย่างจริ งจังจริ งใจหรื อไม่น้ นั ไม่ได้ถูกกาหนดโดยวิธีที่ผอู้ นื่ ตัดสินพวกเขาหรื อวิธีที่ผคู้ นรอบ
ข้างมองพวกเขา แต่กาหนดโดยการที่ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจต่อพวกเขาหรือไม่
และพวกเขาได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์หรื อไม่ ยิ่งไปกว่านั้น
มันขึ้นอยูก่ บั ว่าอุปนิสัยของพวกเขาเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ และพวกเขาได้รับความรู ้ใดๆ
ของพระเจ้าหรื อไม่หลังจากที่กา้ วผ่านพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
หากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงพระราชกิจต่อบุคคลหนึ่ง อุปนิสัยของบุคคลผูน้ ้ีจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลง

และมุมมองด้านการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาจะค่อยๆ สะอาดบริ สุทธิ์ข้ นึ
ไม่ว่าผูค้ นจะติดตามพระเจ้ามานานเพียงใด ตราบเท่าที่พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์กาลังทรงพระราชกิจต่อพวกเขา หากพวกเขายังไม่เปลี่ยนแปลง
นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์มิได้กาลังทรงพระราชกิจต่อพวกเขา
แม้ว่าผูค้ นเหล่านี้จะทาการปรนนิบตั ิอยู่บา้ ง
สิ่งที่ขบั เคลื่อนพวกเขาให้ทาเช่นนั้นคือความอยากที่จะได้ความโชคดี
การทาการปรนนิบตั ิเป็ นครั้งคราวเท่านั้นไม่สามารถทดแทนการผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยข
องพวกเขาได้ ในท้ายที่สุด พวกเขาจะยังคงถูกทาลาย
เพราะในราชอาณาจักรนั้นจะไม่มีความจาเป็ นใดที่จะต้องมีคนปรนนิบตั ิ
อีกทั้งจะไม่มีความจาเป็ นที่ผใู้ ดซึ่งอุปนิสัยของเขายังไม่เปลี่ยนแปลง
จะต้องมาปรนนิบตั ิบรรดาผูค้ นซึ่งได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วและผูซ้ ่ึงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
คาพูดเหล่านั้นได้ถูกกล่าวไว้ในอดีตว่า “เมื่อคนผูห้ นึ่งเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
โชคลาภจะยิ้มให้แก่ท้งั ครอบครัวของคนผูน้ ้ นั ” เหมาะสมสาหรับยุคพระคุณ
แต่ไม่สัมพันธ์กนั กับบั้นปลายของมนุษยชาติ
คาพูดเหล่านั้นเหมาะสมเฉพาะสาหรับช่วงระยะในระหว่างยุคพระคุณเท่านั้น
ความหมายแฝงของคาพูดเหล่านั้นมุ่งตรงไปที่สนั ติสุขและพระพรทางวัตถุที่มนุษย์ได้ชื่นชม
คาพูดเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าครอบครัวของคนผูซ้ ่ึงเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะถูกช่วยให้รอดทั้งหมด
อีกทั้งไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนเราได้รับความโชคดีแล้วนั้น
ทั้งครอบครัวของเขาจะสามารถถูกนาพาไปสู่การหยุดพักด้วย
การที่คนเราจะได้รับพระพรหรื อทนทุกข์กบั ความโชคร้ายหรื อไม่น้ นั ย่อมถูกกาหนดไปตามแก่นแท้ของคนเรา
ไม่ใช่ตามแก่นแท้ทวั่ ไปใดๆ ที่คนเราอาจมีร่วมกันกับผูอ้ นื่
คาพูดหรื อกฎเกณฑ์ประเภทนั้นย่อมไม่มีที่ทางอยู่ในราชอาณาจักรนี้
หากในท้ายที่สุดบุคคลหนึ่งมีความสามารถรอดชีวิต
นั่นเป็ นเพราะพวกเขาได้ทาตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าแล้ว
และหากว่าในท้ายที่สุดพวกเขาไร้ความสามารถที่จะหลงเหลืออยู่จนกระทัง่ ถึงเวลาแห่งการหยุดพัก
นั่นก็เป็ นเพราะพวกเขายังไม่ได้เชื่อฟังต่อพระเจ้าและไม่ได้ตอบสนองข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
ทุกคนมีบ้นั ปลายที่เหมาะสม บั้นปลายเหล่านี้ถูกกาหนดไปตามแก่นแท้ของแต่ละปัจเจกบุคคล
และไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับผูค้ นอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
พฤติกรรมชัว่ ร้ายของเด็กคนหนึ่งไม่สามารถส่งผ่านไปยังบิดามารดาของพวกเขาได้

อีกทั้งความชอบธรรมของเด็กคนหนึ่งไม่สามารถแบ่งปันกับพ่อแม่ของพวกเขาได้
พฤติกรรมชัว่ ร้ายของบิดามารดาไม่สามารถส่งผ่านไปยังลูกๆ ของพวกเขาได้
และความชอบธรรมของบิดามารดาก็ไม่สามารถแบ่งปันกับลูกๆ ของพวกเขาได้
ทุกคนแบกรับบาปแต่ละอย่างของพวกเขา และทุกคนชื่นชมกับโชคลาภแต่ละอย่างของพวกเขา
ไม่มีผใู้ ดสามารถแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ นี่คือความชอบธรรม จากมุมมองของมนุษย์น้ นั
หากว่าบิดามารดาได้รับความโชคดี เช่นนั้นแล้วลูกๆ ของพวกเขาก็ควรจะมีความสามารถทีจ่ ะได้ดว้ ยเช่นกัน
และหากลูกๆ กระทาความชัว่ เช่นนั้นแล้วบิดามารดาของพวกเขาก็ตอ้ งชดใช้ให้แก่บาปเหล่านั้น
นี่คือมุมมองแบบมนุษย์และหนทางแบบมนุษย์ในการทาสิ่งทั้งหลาย ซึ่งไม่ใช่มุมมองของพระเจ้า
บทอวสานของทุกคนถูกกาหนดไปตามแก่นแท้ที่มาจากความประพฤติของพวกเขา
และมักจะถูกกาหนดอย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอ ไม่มีใครสามารถแบกรับบาปของอีกคนหนึ่งได้ ยิ่งไปกว่านั้น
ไม่มีใครสามารถได้รับการลงโทษแทนอีกคนหนึ่งได้ เป็ นเช่นนี้อย่างแน่นอน
ความเอาใจใส่อย่างมากล้นของบิดามารดาต่อลูกๆ
ของพวกเขาไม่ได้บง่ บอกว่าพวกเขาสามารถแสดงความประพฤติที่ชอบธรรมแทนลูกๆ ของพวกเขาได้
อีกทั้งความรักกตัญญูของลูกต่อบิดามารดาก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถแสดงความประพฤติที่ชอบธรร
มแทนบิดามารดาของพวกเขาได้ นี่คือความหมายที่แท้จริ งของพระวจนะที่ว่า “เวลานั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา
จะถูกรับไปคนหนึ่ง และถูกละทิง้ ไว้คนหนึ่ง หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ดว้ ยกัน จะถูกรับไปคนหนึ่ง
ถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง” ผูค้ นไม่สามารถนาลูกๆ
ที่ทาชัว่ ของพวกตนเข้าสู่การหยุดพักบนพื้นฐานของความรักลึกซึ้งที่พวกตนมีต่อพวกเขาได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสามารถนาภรรยา (หรื อสามี)
ของพวกเขาเข้าสู่การหยุดพักบนพื้นฐานของความประพฤติชอบธรรมของตัวพวกเขาเองได้
นี่คือกฎเกณฑ์บริ หาร ซึ่งไม่สามารถมีขอ้ ยกเว้นสาหรับผูใ้ ดได้ ในที่สุด
คนทาความชอบธรรมก็คือคนทาความชอบธรรม และคนทาชัว่ ก็คือคนทาชัว่
คนชอบธรรมจะได้รับอนุญาตให้รอดชีวิตในที่สุด ในขณะที่คนทาชัว่ จะถูกทาลาย คนบริ สุทธิ์น้ นั บริ สุทธิ์
พวกเขาไม่โสโครก คนโสโครกคือคนโสโครกและไม่มสี ักส่วนหนึ่งของพวกเขาที่บริ สุทธิ์
ผูค้ นซึ่งจะถูกทาลายนั้นล้วนเป็ นคนชัว่ และบรรดาผูซ้ ่งึ จะรอดชีวิตล้วนเป็ นคนชอบธรรม—แม้ว่าลูกๆ
ของบรรดาคนชัว่ เหล่านั้นจะแสดงความประพฤติที่ชอบธรรมก็ตาม
และแม้ว่าบิดามารดาของบรรดาคนที่ชอบธรรมจะกระทาความประพฤติที่ชวั่ ร้ายก็ตาม
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสามีที่เชื่อกับภรรยาที่ไม่เชื่อ และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างลูกๆ
ที่เชื่อกับบิดามารดาที่ไม่เชื่อ กล่าวคือ ผูค้ นสองประเภทนี้ไม่สามารถเข้ากันได้โดยสิ้นเชิง

ก่อนที่จะเข้าสู่การหยุดพัก คนเรามีญาติพี่น้องทางกายภาพ แต่ทนั ทีที่คนเราเข้าสู่การหยุดพัก
เขาจะไม่มีญาติพี่น้องทางกายภาพให้พูดถึงอีกต่อไป บรรดาผูท้ ี่ทาหน้าที่ของตนเป็ นศัตรู กบั พวกที่ไม่ได้ทา
และบรรดาผูท้ ี่รักพระเจ้ากับพวกที่เกลียดชังพระเจ้าจะอยู่ในทางตรงข้ามของกันและกัน
บรรดาผูท้ ี่จะเข้าสู่ การหยุดพักและพวกที่จะได้ถูกทาลายเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างสองประเภทที่ไม่สามารถเข้ากั
นได้ สรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่ทาหน้าที่ของตนให้ลุล่วงจะสามารถรอดชีวิต
ในขณะที่พวกที่ไม่ได้ทาหน้าที่ของตนให้ลุล่วงจะเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ
การนี้จะคงอยู่ตลอดชัว่ นิรันดร์
เจ้ารักสามีของเจ้าเพื่อที่จะทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างสิ่งหนึ่งใช่หรือไม่?
เจ้ารักภรรยาของเจ้าเพื่อที่จะทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างสิ่งหนึ่งใช่หรื อไม่?
เจ้ากตัญญูต่อบิดามารดาที่ไม่เชื่อของเจ้าเพื่อที่จะทาหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วงในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างสิ่งหนึ่งใช่
หรื อไม่? ทรรศนะของมนุษย์ตอ่ ความเชื่อในพระเจ้าถูกหรื อผิด? เหตุใดเจ้าจึงเชื่อในพระเจ้า?
เจ้าปรารถนาว่าจะได้อะไร? เจ้ารักพระเจ้าอย่างไร?
พวกที่ไม่สามารถทาหน้าที่ของตนในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างให้ลลุ ่วงได้
และพวกที่ไม่สามารถทาความพยายามอย่างเต็มที่ จะกลายเป็ นวัตถุแห่งการทาลายล้าง
มีความสัมพันธ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นระหว่างผูค้ นในปัจจุบนั รวมทั้งความเกี่ยวพันทางสายเลือด แต่ในอนาคต
สิ่งเหล่านี้จะแตกสลายไปทั้งหมด บรรดาผูเ้ ชื่อกับบรรดาผูไ้ ม่เชื่อไม่สามารถเข้ากันได้ ตรงกันข้าม
พวกเขาขัดแย้งซึ่งกันและกัน บรรดาผูท้ ี่อยู่ในการหยุดพักจะเชื่อว่ามีพระเจ้าและจะนบนอบต่อพระเจ้า
ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกทาลายทั้งหมด ครอบครัวทั้งหลายจะไม่มอี ยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป
แล้วจะสามารถมีบิดามารดา หรื อลูกๆ หรื อความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาได้อย่างไร?
ความไม่สามารถเข้ากันได้ของความเชื่อและความไม่เชื่อจะตัดขาดความสัมพันธ์ทางกายภาพดังกล่าวโดยสิ้นเชิง
!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 600
แต่เดิมนั้นไม่มีครอบครัวในหมู่มนุษยชาติ มีเพียงชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งเท่านั้น—
มนุษย์สองประเภทที่แตกต่างกัน ไม่มีประเทศ ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องครอบครัว
แต่จากผลของความเสื่อมทรามของมนุษยชาติ ผูค้ นทุกประเภทจึงได้จดั ตัวพวกเขาเองให้อยูใ่ นแต่ละวงศ์ตระกู ล
ต่อมาภายหลังก็พฒั นาเป็ นประเทศและชนชาติท้งั หลาย
ประเทศและชนชาติท้งั หลายเหล่านี้ประกอบด้วยครอบครัวเล็กๆ และในลักษณะนี้เอง
ผูค้ นทุกจาพวกได้กระจายออกไปท่ามกลางเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายตามความแตกต่างในด้านภาษาและอาณาเขต
แท้ที่จริ งแล้ว ไม่สาคัญว่าอาจจะมีเผ่าพันธุ์มากมายเพียงใดบนโลกนี้ มนุษยชาติมีบรรพบุรุษเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
ในปฐมกาล มีมนุษย์อยู่เพียงสองประเภทเท่านั้น และสองประเภทนี้ก็คือชายและหญิง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากความก้าวหน้าของพระราชกิจของพระเจ้า ความเคลื่อนไหวของประวัติศาสตร์
และความเปลี่ยนแปลงทางภูมศิ าสตร์ มนุษย์สองประเภทนี้ได้พฒั นาถึงระดับต่างๆ เป็ นมนุษย์จาพวกต่างๆ
มากยิ่งขึ้น โดยพืน้ ฐานแล้ว ไม่ว่าอาจจะมีเผ่าพันธุ์มากมายเพียงใดที่ประกอบขึ้นเป็ นมนุษยชาติ
แต่มนุษยชาติท้งั หมดยังคงเป็ นการทรงสร้างของพระเจ้า ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะอยู่ในเผ่าพันธุ์ใด
พวกเขาล้วนเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ พวกเขาล้วนเป็ นลูกหลานของอาดัมและเอวา
ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่พวกเขาคือลูกหลานของอาดัมและเอวา
ผูซ้ ่ึงพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นโดยพระองค์เอง ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทใด
พวกเขาล้วนเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ เมื่อพวกเขาอยู่ในกลุ่มของมนุษยชาติ
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น บั้นปลายของพวกเขาก็คือบั้นปลายที่มนุษยชาติควรจะต้องมี
และพวกเขาได้ถูกแบ่งแยกออกไปตามกฎเกณฑ์ที่จดั ระเบียบมนุษย์ กล่าวคือ
คนทาชัว่ และคนชอบธรรมท้ายที่สุดแล้วก็ลว้ นเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่กระทาความชัว่ จะถูกทาลายไปในที่สุด
และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างผูแ้ สดงความประพฤติที่ชอบธรรมจะรอดชีวิต
นี่คือการจัดการเตรียมการที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างสองประเภทนี้
คนทาชัว่ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็ นการทรงสร้างของพระเจ้า
แต่พวกเขาได้ถูกซาตานจับไว้เนื่องจากความไม่เชื่อฟังของพวกเขา
และดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถได้รับการช่วยให้รอดได้
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างซึ่งประพฤติตวั เองอย่างชอบธรรมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
และยังได้รับความรอดหลังจากที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้ว
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งที่ว่าพวกเขาจะรอดชีวิต คนทาชัว่ คือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างผูซ้ ่งึ ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

พวกเขาเป็ นสรรพสิ่งทรงสร้างที่ไม่สามารถถูกช่วยให้รอดได้ และได้ถูกซาตานจับไว้โดยทัว่ ทั้งสิ้นแล้ว
ผูค้ นซึ่งกระทาความชัว่ ก็คือผูค้ นเช่นเดียวกัน พวกเขาเป็ นพวกมนุษย์ผซู้ ่งึ ถูกทาให้เสื่อมทรามจนถึงที่สุด
และเป็ นผูซ้ ่ึงไม่สามารถถูกช่วยให้รอดได้ ในฐานะที่พวกเขาเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างเช่นเดียวกันนั้น
ผูค้ นที่ประพฤติชอบธรรมก็ถกู ทาให้เสื่อมทรามด้วยเช่นกัน
แต่พวกเขาเป็ นพวกมนุษย์ผซู้ ่ึงเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากอุปนิสยั เสื่อมทรามของตนและได้กลับกลายเป็ นมีความสา
มารถที่จะนบนอบต่อพระเจ้าได้ ผูค้ นที่ประพฤติชอบธรรมมิได้เปี่ ยมล้นด้วยความชอบธรรม
แต่ทว่าพวกเขาได้รับความรอดและหลุดพ้นจากอุปนิสยั ชัว่ ร้ายของพวกเขา พวกเขาสามารถนบนอบต่อพระเจ้า
พวกเขาจะตั้งมัน่ ในท้ายที่สุด แต่ทว่านั่นมิใช่การกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
ภายหลังจากที่พระราชกิจของพระเจ้าจบสิ้นลง ในหมูส่ รรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ท้งั หมดนั้น
จะมีบรรดาผูซ้ ่ึงจะถูกทาลายและบรรดาผูซ้ ่ึงจะรอดชีวิต
นี่คือแนวโน้มที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้แห่งงานการบริ หารจัดการของพระองค์ ไม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธเรื่ องนี้ได้
คนทาชัว่ ทั้งหลายจะไม่ถูกปล่อยให้รอดชีวิต
บรรดาผูซ้ ่งึ นบนอบและติดตามพระเจ้าก็มนั่ ใจได้ว่าจะรอดชีวิตในท้ายที่สุด
เนื่องจากพระราชกิจนี้คือการบริ หารจัดการของมนุษยชาติ
จึงจะมีบรรดาผูซ้ ่ึงหลงเหลืออยู่และบรรดาผูซ้ ่งึ ถูกกาจัดไป
เหล่านี้คือบทอวสานที่แตกต่างกันสาหรับผูค้ นประเภทที่แตกต่างกัน
และบทอวสานเหล่านั้นคือการจัดการเตรี ยมการที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้า
การจัดการเตรี ยมการขั้นสุดท้ายของพระเจ้าสาหรับมวลมนุษย์คอื การแบ่งแยกพวกเขาโดยการตัดขาดครอบครัว
บดขยี้ชนชาติท้งั หลาย
และสลายพรมแดนของชาติในการจัดการเตรี ยมการทีไ่ ม่มีครอบครัวหรื อพรมแดนของชาติ
เพราะในที่สุดแล้วพวกมนุษย์น้ นั สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษหนึ่งเดียวและเป็ นการทรงสร้างของพระเจ้า
สรุ ปว่า สรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่ทาชัว่ จะถูกทาลายทั้งหมด และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่เชื่อฟังพระเจ้าจะรอดชีวิต
ในหนทางนี้ จะไม่มีครอบครัว ไม่มีประเทศ
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่มีชนชาติในเวลาของการหยุดพักที่จะมาถึง
มนุษยชาติประเภทนี้จะเป็ นมนุษยชาติประเภทที่บริ สุทธิ์ที่สุด
อาดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นมาโดยดั้งเดิมเพื่อที่มนุษยชาติจะได้ดูแลทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลก
โดยดั้งเดิมนั้นพวกมนุษย์เป็ นนายแห่งทุกสรรพสิ่ง
เจตนารมณ์ของพระยาห์เวห์ในการสร้างพวกมนุษย์น้นั คือเพื่อปล่อยให้พวกเขาดารงอยู่บนแผ่นดินโลก
และเพื่อดูแลเอาใจใส่ทุกสรรพสิ่งบนนั้น

เนื่องจากมนุษยชาติมิได้ถูกทาให้เสื่อมทรามและไม่มีความสามารถในการกระทาความชัว่ โดยดั้งเดิม
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พวกมนุษย์กลายเป็ นถูกทาให้เสื่อมทราม
พวกเขาก็ไม่ได้เป็ นผูด้ ูแลเอาใจใส่ทุกสรรพสิ่งอีกต่อไป
จุดประสงค์ของความรอดของพระเจ้าคือเพื่อฟื้ นคืนหน้าที่น้ีของมนุษยชาติ
เพื่อฟื้ นคืนเหตุผลดั้งเดิมและการเชื่อฟังดั้งเดิมของมวลมนุษย์ ดังนั้น
มนุษยชาติในการหยุดพักจึงจะเป็ นตัวแทนที่แท้จริ งของผลที่พระเจ้าทรงหวังที่จะบรรลุกบั พระราชกิจแห่งความ
รอดของพระองค์ ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็ นชีวิตดังเช่นชีวิตในสวนเอเดนอีกต่อไป
แต่แก่นแท้ของทั้งสองนั้นจะเหมือนกัน
มนุษยชาติจะเพียงแค่ไม่ใช่ตวั ตนที่ไม่ถูกทาให้เสื่อมทรามเมื่อก่อนนี้อีกแล้วเท่านั้น
แต่เป็ นมนุษยชาติที่ได้กลายเป็ นถูกทาให้เสื่อมทรามและต่อมาได้รับความรอดต่างหาก
ผูค้ นเหล่านี้ซ่งึ ได้รับความรอดจะเข้าไปสู่การหยุดพักในท้ายที่สุด (นั่นคือ
หลังจากที่พระราชกิจของพระเจ้าได้เสร็จสิ้นแล้ว) ในทานองเดียวกัน
บทอวสานของบรรดาผูซ้ ่ึงได้ถูกทรงโทษก็จะถูกเปิ ดเผยโดยครบบริ บรู ณ์ในที่สุดด้วยเช่นกัน
และพวกเขาจะถูกทาลายหลังจากที่พระราชกิจของพระเจ้าได้จบสิ้นแล้วเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
หลังจากที่พระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วนั้น
บรรดาคนทาชัว่ และบรรดาผูซ้ ่ึงถูกช่วยให้รอดจะถูกเปิ ดโปงทั้งหมด
ด้วยเพราะพระราชกิจแห่งการเปิ ดโปงผูค้ นประเภทต่างๆ ทั้งหมด
(ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นคนทาชัว่ หรื ออยู่ในหมู่ผถู้ ูกช่วยให้รอด) จะถูกดาเนินการกับทุกคนโดยพร้อมกัน
คนทาชัว่ จะถูกกาจัด และบรรดาผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้คงเหลืออยู่ก็จะถูกเปิ ดเผยโดยพร้อมกัน เพราะฉะนั้น
บทอวสานของผูค้ นประเภทต่างๆ ทั้งหมดจะถูกเปิ ดเผยในเวลาเดียวกัน
พระเจ้าจะไม่ทรงอนุญาตให้กลุ่มผูค้ นที่ถูกนามาสู่ความรอดเข้าไปสู่การหยุดพักก่อนที่จะจัดสรรคนทาชัว่ ทั้งหล
าย และพิพากษาหรื อลงโทษพวกเขาทีละน้อย ที่จะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง
เมื่อคนทาชัว่ ทั้งหลายถูกทาลายและบรรดาผูท้ ี่สามารถรอดชีวิตได้เข้าสู่การหยุดพัก
พระราชกิจของพระเจ้าทัว่ ทั้งจักรวาลก็จะครบบริ บูรณ์
จะไม่มีลาดับความสาคัญท่ามกลางบรรดาผูซ้ ่ึงได้รับพระพรและบรรดาผูซ้ ่ึงทนทุกข์ความโชคร้าย
บรรดาผูซ้ ่งึ ได้รับพระพรจะมีชีวิตตลอดไป
ในขณะที่บรรดาผูซ้ ่งึ ทนทุกข์ความโชคร้ายก็จะพินาศย่อยยับไปจนตราบชัว่ นิรันดร์
สองขั้นตอนเหล่านี้ของพระราชกิจจะถูกทาให้ครบบริ บูรณ์โดยพร้อมกัน
แน่นอนว่าเป็ นเพราะการดารงอยู่ของผูค้ นที่ไม่เชื่อฟัง

ทาให้ความชอบธรรมของบรรดาผูท้ นี่ บนอบจะต้องถูกเปิ ดเผย และแน่นอนว่าเป็ นเพราะมีบรรดาผูไ้ ด้รับพระพร
ทาให้ความโชคร้ายที่ประสบกับคนทาชัว่ ทั้งหลายเนื่องจากพฤติกรรมเลวทรามของพวกเขาจะต้องถูกเปิ ดเผย
หากพระเจ้าไม่ทรงเปิ ดโปงคนทาชัว่ แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วผูค้ นทีน่ บนอบต่อพระเจ้าโดยจริ งใจก็คงจะไม่มีวนั ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน
หากพระเจ้าไม่ทรงนาบรรดาผูซ้ ่งึ นบนอบต่อพระองค์ไปยังบั้นปลายที่เหมาะสมแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วผูค้ นทีไ่ ม่เชื่อฟังพระเจ้าก็คงจะไม่สามารถได้รับการลงทัณฑ์อนั สาสม
นี่คือกระบวนการในพระราชกิจของพระเจ้า
หากพระองค์ไม่ทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการลงโทษความชัว่ และให้บาเหน็จรางวัลความดีแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ก็คงจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะเข้าไปสู่บ้นั ปลายแต่ละอย่างของ
พวกเขาได้ ทันทีที่มวลมนุษย์ได้เข้าสู่การหยุดพัก
คนทาชัว่ ทั้งหลายจะถูกทาลายและมนุษยชาติท้งั หมดจะได้อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้อง ผูค้ นประเภทต่างๆ
ทั้งหมดจะอยู่กบั ประเภทของตนเองโดยสอดคล้องกับหน้าที่ที่พวกเขาควรดาเนินการ
นี่เท่านั้นจะเป็ นวันแห่งการหยุดพักของมนุษยชาติ
มันจะเป็ นแนวโน้มอันหลีกเลี่ยงมิได้สาหรับพัฒนาการของมนุษยชาติ
และเฉพาะเมื่อมนุษยชาติเข้าสู่การหยุดพักแล้วเท่านั้นที่ความสาเร็จลุล่วงที่ยิ่งใหญ่และขั้นสูงสุดของพระเจ้าจะม
าถึงซึ่งความครบบริ บูรณ์ นี่จะเป็ นตอนสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
พระราชกิจนี้จะทาให้ชีวิตแห่งเนื้อหนังอันต่าทรามของมนุษยชาติท้งั หมดจบสิ้นลง
รวมทั้งชีวิตของมนุษยชาติที่เสื่อมทราม มนุษย์จะได้เข้าสู่ ดินแดนใหม่นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา
แม้ว่ามนุษย์ท้งั หมดจะดารงชีวิตในเนื้อหนัง
แต่มีความแตกต่างที่มีนัยสาคัญระหว่างแก่นแท้ของชีวิตกับชีวิตของมนุษยชาติที่เสื่อมทราม
นัยสาคัญแห่งการดารงอยู่กบั นัยสาคัญแห่งการดารงอยู่ของมนุษยชาติที่เสื่อมทรามก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
แม้ว่านี่จะไม่ใช่ชีวิตของบุคคลประเภทใหม่ แต่สามารถกล่าวได้ว่ามันเป็ นชีวิตของมนุษยชาติที่ได้รับความรอด
รวมทั้งเป็ นชีวิตที่ได้รับสภาวะความเป็ นมนุษย์และเหตุผลกลับมาอีกครั้ง
เหล่านี้คือผูค้ นซึ่งครั้งหนึ่งเคยไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ผูซ้ ่ึงถูกพระเจ้าพิชิตแล้วและหลังจากนั้นจึงได้ถูกพระองค์ช่วยให้รอด
เหล่านี้คือผูค้ นซึ่งไม่ให้เกียรติพระเจ้าและในเวลาต่อมาก็ได้เป็ นพยานต่อพระองค์
การดารงอยู่ของพวกเขาหลังจากก้าวผ่านการทดสอบของพระองค์และรอดชีวิตแล้วนั้น
เป็ นการดารงอยู่ที่มีความหมายที่สุด พวกเขาคือผูค้ นซึ่งได้เป็ นพยานต่อพระเจ้าต่อหน้าซาตาน
และเป็ นมนุษย์ผซู้ ่งึ เหมาะที่จะมีชีวิตอยู่

พวกที่จะถูกทาลายคือผูท้ ี่ไม่สามารถยืนหยัดเป็ นพยานต่อพระเจ้าได้และไม่เหมาะที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
ความย่อยยับของพวกเขาจะเป็ นผลจากพฤติกรรมที่เลวทรามของพวกเขา
และการทาลายล้างเช่นนั้นคือบั้นปลายที่ดีที่สุดสาหรับพวกเขา ในอนาคต
เมื่อมนุษยชาติเข้าสู่อาณาจักรที่สวยงามแล้ว จะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ระหว่างบิดากับบุตรหญิง
หรื อระหว่างมารดากับบุตรชายที่ผคู้ นจินตนาการว่าพวกเขาจะได้พบเลย ในเวลานั้น
มนุษย์แต่ละคนจะติดตามประเภทของพวกเขาเอง และครอบครัวทั้งหลายจะได้ถูกทาให้แตกสลายไปแล้ว
เมื่อล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้ว ซาตานก็จะไม่รบกวนมนุษย์อีกเลย
และพวกมนุษย์ก็จะไม่มีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามแบบซาตานอีกต่อไป
บรรดาผูค้ นที่ไม่เชื่อฟังจะได้ถูกทาลายไปแล้ว และผูค้ นซึ่งนบนอบเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ เมื่อเป็ นเช่นนี้
ครอบครัวส่วนน้อยมากที่จะรอดชีวิตโดยครบถ้วน
แล้วความสัมพันธ์ทางกายภาพจะสามารถดารงอยู่ต่อไปได้อย่างไร?
ชีวิตแห่งเนื้อหนังก่อนหน้านี้ของมนุษยชาติจะถูกห้ามโดยสิ้นเชิง
แล้วความสัมพันธ์ทางกายภาพจะสามารถมีอยูร่ ะหว่างผูค้ นได้อย่างไร?
เมื่อไม่มีอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามแบบซาตานแล้ว ชีวิตมนุษย์จะไม่เป็ นชีวิตแบบเก่าในอดีตอีกต่อไป
แต่ทว่าจะเป็ นชีวิตใหม่ต่างหาก บิดามารดาจะสูญเสียลูกๆ และลูกๆ จะสูญเสียบิดามารดา สามีจะสูญเสียภรรยา
และภรรยาจะสูญเสียสามี ความสัมพันธ์ทางกายภาพมีอยูร่ ะหว่างผูค้ นในปัจจุบนั
แต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะไม่มีอยู่อีกต่อไปทันทีที่ทุกคนได้เข้าสู่การหยุดพัก
เฉพาะมนุษยชาติจาพวกนี้เท่านั้นที่จะมีความชอบธรรมและความบริ สุทธิ์
เฉพาะมนุษยชาติจาพวกนี้เท่านั้นที่สามารถนมัสการพระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 601
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และได้จดั วางพวกเขาบนแผ่นดินโลก และพระองค์ได้ทรงนาทางพวกเขามานับตั้งแต่น้ นั
จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดและทรงรับหน้าที่เป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปให้มนุษยชาติ
ในท้ายที่สุด พระองค์ยงั คงทรงต้องพิชิตมนุษยชาติ ช่วยมนุษยชาติให้รอดโดยถ้วนทัว่
และฟื้ นคืนพวกเขากลับสู่สภาพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขา
นี่คือพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงเข้าดาเนินการมานับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น—
เป็ นการฟื้ นคืนมนุษยชาติกลับสู่รูปลักษณ์และสภาพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขา
พระเจ้าจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์และฟื้ นคืนสภาพเหมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์
ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าจะทรงฟื้ นคืนสิทธิอานาจของพระองค์บนแผ่นดินโลกและท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้าง
ทั้งปวง มนุษยชาติได้สูญเสียหัวใจที่ยาเกรงพระเจ้า
รวมทั้งหน้าที่ที่เป็ นภาระแก่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระเจ้าหลังจากที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
ด้วยเหตุน้ นั จึงกลายเป็ นศัตรู ทไี่ ม่เชื่อฟังพระเจ้า
มนุษยชาติจึงดารงชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานและปฏิบตั ิตามคาสั่งของซาตาน ดังนั้น
พระเจ้าจึงไม่ทรงมีหนทางใดที่จะทรงพระราชกิจท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ได้
และกลายเป็ นไร้ความสามารถที่จะเอาชนะความเคารพยาเกรงมากมายของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
พวกมนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้า และควรจะนมัสการพระเจ้า
แต่แท้จริ งแล้วพวกเขาหันหลังให้พระองค์และนมัสการซาตานแทน
ซาตานได้กลายเป็ นรู ปเคารพในหัวใจของพวกเขา ดังนั้น
พระเจ้าจึงสูญเสียที่ประทับของพระองค์ในหัวใจของพวกเขา ซึ่งกล่าวได้ว่า
พระองค์ทรงสูญเสียความหมายเบื้องหลังการทรงสร้างมนุษยชาติของพระองค์ เพราะฉะนั้น
เพื่อฟื้ นคืนความหมายเบื้องหลังการทรงสร้างมนุษยชาติของพระองค์
พระองค์จงึ ต้องทรงฟื้ นคืนสภาพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขาและทาให้มนุษยชาติสลัดทิ้งอุปนิสัยเสื่อมทรามของ
พวกเขาไป เพื่อเรี ยกคืนพวกมนุษย์จากซาตาน พระองค์จึงต้องทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากบาป
เฉพาะในหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงสามารถฟื้ นคืนสภาพเหมือนดั้งเดิมและหน้าที่ของพวกเขาทีละน้อย
และฟื้ นคืนราชอาณาจักรของพระองค์ได้ในที่สุด
การทาลายล้างขั้นสุดขีดของบรรดาบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังจะต้องถูกดาเนินการด้วยเช่นกันเพื่อเปิ ดโอกาสให้พว
กมนุษย์ได้นมัสการพระเจ้าดียิ่งขึ้นและดารงชีวิตบนแผ่นดินโลกได้ดียงิ่ ขึ้น
เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างพวกมนุษย์ พระองค์จงึ จะทรงทาให้พวกเขานมัสการพระองค์
เพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะฟื้ นคืนหน้าที่ด้งั เดิมของมนุษยชาติ

พระองค์จงึ จะทรงพืน้ คืนมันโดยครบบริ บูรณ์และโดยไม่มีการเจือปนใดๆ
การฟื้ นคืนสิทธิอานาจของพระองค์หมายถึงการทาให้พวกมนุษย์นมัสการพระองค์และนบนอบต่อพระองค์
ซึ่งหมายความว่า
พระเจ้าจะทรงทาให้พวกมนุษย์ดารงชีวิตอยู่เนื่องจากพระองค์และจะทรงทาให้บรรดาศัตรู ของพระองค์พินาศย่อ
ยยับไปอันเป็ นผลแห่งสิทธิอานาจของพระองค์
นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์คงทนอยู่ท่ามกลางพวกมนุษย์โดยไม่มีกา
รต้านทานจากผูใ้ ดเลย ราชอาณาจักรที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสถาปนาขึ้นคือราชอาณาจักรของพระองค์เอง
มนุษยชาติที่พระองค์ทรงปรารถนาคือมนุษยชาติที่จะนมัสการพระองค์
มนุษยชาติที่จะนบนอบต่อพระองค์โดยครบบริ บูรณ์และสาแดงพระสิริของพระองค์
หากพระเจ้าไม่ทรงช่วยมนุษย์ชาติที่เสื่อมทรามให้รอด
เช่นนั้นแล้วความหมายเบื้องหลังการทรงสร้างมนุษยชาติของพระองค์ก็จะสูญหายไป
พระองค์จะไม่ทรงมีสิทธิอานาจท่ามกลางพวกมนุษย์อีกเลย
และราชอาณาจักรของพระองค์ก็จะไม่สามารถดารงอยู่บนแผ่นดินโลกได้อกี ต่อไป
หากพระเจ้าไม่ทรงทาลายศัตรู เหล่านั้นผูซ้ ่งึ ไม่เชื่อฟังต่อพระองค์
พระองค์ก็จะทรงไร้ความสามารถที่จะได้มาซึ่งพระสิริที่ครบบริ บรู ณ์ของพระองค์
อีกทั้งพระองค์ก็จะไม่ทรงมีความสามารถที่จะสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้
เหล่านี้จะเป็ นเครื่ องหมายของความครบบริ บรู ณ์แห่งพระราชกิจของพระองค์และเครื่ องหมายของความสาเร็จลุ
ล่วงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ นัน่ ก็คือ การทาลายล้างพวกที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ในหมู่มนุษยชาติโดยสิ้นเชิง
และการนาบรรดาผูท้ ี่ได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์เข้าสู่การหยุดพัก
เมื่อมนุษย์ได้รับการทาให้ฟ้ื นคืนสู่สภาพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขาแล้ว
และเมื่อพวกเขาสามารถทาหน้าที่แต่ละอย่างของพวกเขาให้ลุล่วง
คงอยู่กบั ที่ต้งั ที่ถูกต้องเหมาะสมของพวกเขาเอง และนบนอบต่อการจัดการเตรียมการทั้งหมดของพระเจ้าได้
พระเจ้าก็จะทรงได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งบนแผ่นดินโลกผูซ้ ่งึ นมัสการพระองค์
และพระองค์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งขึ้นบนแผ่นดินโลกที่นมัสการพระองค์อีกด้วย
พระองค์จะทรงมีชยั ชนะอันเป็ นนิรันดร์บนแผ่นดินโลก
และพวกเหล่านั้นทั้งหมดผูซ้ ่ึงต่อต้านพระองค์จะพินาศย่อยยับไปตลอดกาล
นี่จะฟื้ นคืนเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระองค์ในการทรงสร้างมนุษยชาติ
ซึ่งจะฟื้ นคืนเจตนารมณ์ของพระองค์ในการทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง
และยังจะฟื้ นคืนสิทธิอานาจของพระองค์บนแผ่นดินโลก ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง

และท่ามกลางศัตรู ของพระองค์อีกด้วย เหล่านี้จะเป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทั้งหมดของพระองค์
นับตั้งแต่น้ นั มา มนุษยชาติจะเข้าสู่การหยุดพักและเริ่ มต้นชีวิตที่อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้อง
พระเจ้าจะทรงเข้าสู่การหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์กบั มนุษยชาติดว้ ยเช่นกัน
และเริ่ มต้นชีวิตอันเป็ นนิรนั ดร์ซ่งึ ทั้งพระองค์เองและพวกมนุษย์ต่างก็มรี ่ วมกัน
ความโสโครกและการไม่เชื่อฟังบนแผ่นดินโลกจะปลาสนาการไปแล้ว
และเสียงคร่ าครวญทั้งหมดจะได้เหือดหายไปแล้ว
และทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ที่ต่อต้านพระเจ้าจะได้ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปแล้ว
มีเพียงพระเจ้าและบรรดาผูค้ นซึ่งพระองค์ได้ทรงนาความรอดมาให้เท่านั้นที่จะคงเหลืออยู่
เฉพาะสรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์เท่านั้นที่จะคงเหลืออยู่
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 602
มนุษย์จะได้รับการดาเนินการให้ครบบริ บูรณ์อย่างเต็มที่ในยุคแห่งราชอาณาจักร
หลังจากพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย มนุษย์จะอยู่ภายใต้การถลุงและความทุกข์ลาบาก
บรรดาผูท้ ี่สามารถเอาชนะและยืนหยัดคาพยานในช่วงระหว่างความทุกข์ลาบากนี้คือผูท้ ี่ในท้ายที่สุดแล้วจะได้รั
บการดาเนินการให้ครบบริ บรู ณ์ พวกเขาคือผูช้ นะ ในช่วงระหว่างความทุกข์ลาบากนี้
มนุษย์พงึ ต้องยอมรับกระบวนการถลุงนี้ และกระบวนการถลุงนี้คือเหตุการณ์สุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
เหตุการณ์น้ีคือครั้งสุดท้ายที่มนุษย์จะได้รับการถลุงก่อนการสรุ ปปิ ดตัวของพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการทั้ง
หมดของพระเจ้า และบรรดาผูค้ นทั้งหมดที่ติดตามพระเจ้าต้องยอมรับการทดสอบครั้งสุดท้ายนี้
และพวกเขาต้องยอมรับกระบวนการถลุงครั้งสุดท้ายนี้
พวกที่ถูกความทุกข์ลาบากรุ มล้อมย่อมปราศจากพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์และการทรงนาของพระเจ้า
แต่ในท้ายที่สุดแล้ว
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการพิชิตอย่างแท้จริงแล้วและบรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงจะตั้งมัน่
พวกเขาคือผูท้ ี่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์และผูท้ รี่ ักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ไม่ว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใดก็ตาม
ผูท้ ี่มีชยั เหล่านี้จะไม่สูญสิ้นนิมิต และจะนาความจริ งไปปฏิบตั ิโดยไม่ลม้ เหลวในคาพยานของพวกเขา
พวกเขาคือผูท้ ี่จะอุบตั ิข้ นึ จากความทุกข์ลาบากครั้งใหญ่ในที่สุด
ถึงแม้ว่าพวกที่พยายามแสวงหาประโยชน์จากสถานการณ์วุ่นวายจะยังสามารถเอารัดเอาเปรียบได้ในวันนี้
แต่ไม่มีผใู้ ดมีความสามารถที่จะหลีกหนีความทุกข์ลาบากครั้งสุ ดท้ายไปได้
และไม่มีผใู้ ดสามารถหลีกหนีจากการทดสอบครั้งสุดท้ายได้ สาหรับบรรดาผูท้ ี่ชนะ
ความทุกข์ลาบากเช่นนั้นคือกระบวนการถลุงครั้งใหญ่
แต่สาหรับผูท้ ี่พยายามแสวงหาประโยชน์จากสถานการณ์วนุ่ วาย
นั่นคือพระราชกิจแห่งการกาจัดอันครบบริ บูรณ์ ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไร
ความสวามิภกั ดิ์ของบรรดาผูท้ ี่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขายังคงไม่เปลีย่ นแปลง
แต่สาหรับพวกที่ไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
ทันทีที่พระราชกิจของพระเจ้าไม่มีความได้เปรียบต่อเนื้อหนังของพวกเขาแล้ว
พวกเขาย่อมเปลี่ยนทัศนะที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้า และอาจถึงขั้นแยกห่างจากพระเจ้า
เช่นนั้นคือพวกที่จะไม่ต้งั มัน่ ในเบื้องปลาย
พวกที่แสวงหาเพียงพระพรของพระเจ้าและไม่มีความพึงปรารถนาที่จะสละตัวพวกเขาเองเพื่อพระเจ้าและมอบอุ
ทิศตัวพวกเขาเองแด่พระองค์ ผูค้ นต่าช้าเช่นนั้นทั้งหมดจะถูกขับไล่เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าไปถึงบทอวสาน
และพวกเขาไม่ควรค่าแก่ความเห็นอกเห็นใจใดๆ

พวกที่ปราศจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ย่อมไม่สามารถรักพระเจ้าอย่างแท้จริงได้
เมื่อสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยและมัน่ คงหรื อเมื่อมีผลกาไรให้ทา พวกเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่
แต่เมื่อสิ่งที่พวกเขาอยากได้อยากมีถูกประนีประนอมลงมาหรื อถูกหักล้างในที่สุด พวกเขาก็ลุกฮือทันที
แม้แต่ในระยะชัว่ ข้ามคืนเท่านั้น พวกเขาก็อาจเปลี่ยนจากบุคคลที่ยิ้มแย้มและ “ใจดี”
เป็ นฆาตกรที่น่าเกลียดและดุดนั
ที่พลันปฏิบตั ิต่อผูม้ ีพระคุณในวันวานของพวกเขาประดุจศัตรู คู่อาฆาตของพวกเขาโดยไม่มีเหตุผลใดๆ
หากผีเหล่านี้ไม่ถูกไล่ออกไป ผีเหล่านี้ซ่งึ จะลงมือฆ่าโดยไม่มีการกะพริ บตา
พวกมันจะไม่กลายเป็ นอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่หรื อ?
พระราชกิจแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดไม่ได้สัมฤทธิ์ผลหลังจากการครบบริ บรู ณ์ของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย
ถึงแม้ว่าพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยได้ไปถึงบทอวสาน
แต่พระราชกิจแห่งการชาระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์ยงั ไปไม่ถงึ บทอวสาน
พระราชกิจดังกล่าวจะเสร็จสิ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์อย่างถ้วนทัว่
ต่อเมื่อบรรดาผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์
และต่อเมื่อพวกปลอมตัวที่ปราศจากพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาได้ถกู กวาดล้างแล้วเท่านั้น
พวกที่ไม่ทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยในช่วงระยะสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระองค์จะถูกกาจัดอย่างสมบูร
ณ์ และพวกที่ถูกกาจัดคือพวกของมาร เป็ นเพราะพวกเขาไม่สามารถทาให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยได้
พวกเขาจึงเป็ นกบฏต่อพระเจ้า และถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้จะติดตามพระเจ้าในวันนี้
การนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าพวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่จะหลงเหลืออยู่ในท้ายที่สุด ในคาว่า
“บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าไปจนถึงปลายทางจะได้รับความรอด” นั้น ความหมายของคาว่า “ติดตาม”
คือการตั้งมัน่ ท่ามกลางความทุกข์ลาบาก วันนี้ ผูค้ นมากมายเชื่อว่าการติดตามพระเจ้าเป็ นเรื่ องง่าย
แต่เมื่อพระราชกิจของพระเจ้ากาลังจะสิ้นสุด เจ้าจะรู ้ความหมายที่แท้จริ งของคาว่า “ติดตาม”
เพียงเพราะเจ้ายังคงมีความสามารถที่จะติดตามพระเจ้าในวันนี้หลังจากที่ได้รับการพิชิต
ไม่ได้พิสูจน์ว่าเจ้าเป็ นหนึ่งในบรรดาผูท้ ี่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ในท้ายที่สุด
พวกที่ไร้ความสามารถที่จะสู้ทนการทดสอบ พวกที่ไม่สามารถมีชยั ท่ามกลางความทุกข์ลาบาก
จะไม่สามารถยืนหยัด และดังนั้นจะไร้ความสามารถที่จะติดตามพระเจ้าไปจนถึงบทอวสาน
บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงย่อมมีความสามารถที่จะทนสู้การทดสอบของงานของพวกเขา
ในทางตรงกันข้าม พวกที่ไม่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ย่อมไม่สามารถทนสู้การทดสอบใดๆ ของพระเจ้า
ไม่ช้าไม่นาน พวกเขาย่อมจะถูกขับไล่ ในขณะที่ผชู้ นะจะยังคงอยู่ในราชอาณาจักร
การที่มนุษย์แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่น้ นั กาหนดจากการทดสอบแห่งงานของเขา นั่นคือ

จากบททดสอบของพระเจ้า และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการตัดสินใจของมนุษย์เอง
พระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธบุคคลใดตามพระดาริ ชวั่ แล่น
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาสามารถโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่ออย่างถึงที่สุดได้
พระองค์ไม่ทรงทาสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์มองไม่เห็น หรือพระราชกิจใดก็ตามที่ไม่สามารถโน้มน้าวมนุษย์ให้เชื่อ
การเชื่อของมนุษย์เป็ นจริงหรื อไม่น้นั ย่อมพิสูจน์ดว้ ยข้อเท็จจริง และมนุษย์ไม่สามารถตัดสินความเชื่อของตนได้
คาว่า “ข้าวสาลีไม่สามารถถูกทาให้เป็ นข้าวละมานได้ และข้าวละมานก็ไม่สามารถถูกทาให้เป็ นข้าวสาลีได้”
เป็ นสิ่งที่ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ผูค้ นทั้งหมดที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริ งจะยังคงเหลืออยู่ในราชอาณาจักรในท้ายที่สุด
และพระเจ้าจะไม่ทรงปฏิบตั ิไม่ดีต่อผูใ้ ดก็ตามที่รักพระองค์อย่างแท้จริ ง
ผูช้ นะทั้งหลายภายในราชอาณาจักรจะทาหน้าที่เป็ นนักบวชหรื อผูต้ ิดตาม
ตามพื้นฐานของหน้าที่การงานและคาพยานที่แตกต่างกันของพวกเขา
และผูค้ นทั้งหมดที่มีชยั ท่ามกลางความทุกข์ลาบากจะกลายเป็ นกลุ่มนักบวชภายในราชอาณาจักร
กลุ่มนักบวชจะได้รับการทาให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นเมื่อพระราชกิจแห่งข่าวประเสริ ฐทัว่ ทั้งจักรวาลได้ไปถึงบทอว
สาน เมื่อเวลานั้นมาถึง สิ่งที่มนุษย์ควรทาย่อมจะเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ของเขาภายในราชอาณาจักรของพระเจ้า
และการใช้ชีวิตของเขาร่ วมกับพระเจ้าภายในราชอาณาจักร ในกลุ่มนักบวชจะมีหัวหน้านักบวชกับนักบวช
และที่เหลือจะเป็ นบุตรทั้งหลายกับประชากรของพระเจ้า
ทั้งหมดนี้กาหนดจากคาพยานของพวกเขาต่อพระเจ้าในช่วงระหว่างความทุกข์ลาบาก
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตาแหน่งที่มอบให้ตามพระดาริ ชวั่ แล่น เมื่อสถานภาพของมนุษย์ได้รับการกาหนดขึ้นแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าจะยุติ เพราะแต่ละคนได้รับการจาแนกตามประเภทและกลับสู่ฐานะดั้งเดิมของพวกเขา
และนี่คือเครื่ องหมายแห่งความสาเร็จลุล่วงแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
คือบทอวสานสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์
และคือการตกผลึกของนิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้ากับความร่ วมมือของมนุษย์ ในท้ายทีส่ ุด
มนุษย์จะพบกับการพักผ่อนในราชอาณาจักรของพระเจ้า
และพระเจ้าจะทรงกลับมาสู่ ที่สถานที่ประทับของพระองค์เพื่อทรงพักผ่อนเช่นเดียวกัน
นี่จะเป็ นบทอวสานสุดท้ายของความร่ วมมือ 6,000 ปี ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บรรดาผูท้ ี่อยู่ท่ามกลางพี่น้องชายหญิงซึ่งกาลังระบายถึงความรู ้สึกในแง่ลบของตนอยู่เสมอนั้นเป็ นสมุนของซาต
านและพวกเขารบกวนคริ สตจักร สักวันหนึ่ง ผูค้ นเช่นนี้ตอ้ งถูกขับไล่และถูกกาจัดออกไป
ในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขานั้น หากผูค้ นไม่มีหัวใจแห่งความเคารพต่อพระเจ้า
หากพวกเขาไม่มีหัวใจแห่งการเชื่อฟังต่อพระเจ้าแล้วไซร้ พวกเขาจะไม่เพียงแค่ไร้ความสามารถที่จะทางานใดๆ
เพื่อพระองค์ได้เท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาจะกลายเป็ นพวกที่รบกวนพระราชกิจของพระองค์และพวกที่ทา้ ทายพระองค์
การที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เชื่อฟังหรือไม่เคารพพระองค์ และกลับต่อต้านพระองค์แทนนั้น
เป็ นความอัปยศยิง่ ใหญ่ที่สุดสาหรับผูเ้ ชื่อ
หากผูเ้ ชื่อทั้งหลายแค่ฉาบฉวยและไม่ระงับยับยั้งคาพูดและความประพฤติของตนดังเช่นที่ผไู้ ม่เชื่อเป็ นแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ชวั่ ร้ายยิง่ กว่าบรรดาผูไ้ ม่เชื่อเสียอีก พวกเขาคือปี ศาจขนานแท้
บรรดาผูท้ ี่ระบายถึงการพูดคุยที่เป็ นพิษและมุ่งร้ายของตนภายในคริ สตจักร ผูซ้ ่งึ แพร่ ข่าวลือ
ยุแหย่ให้เกิดความไม่ลงรอยกัน และก่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหมู่พี่นอ้ งชายหญิง —
พวกเขาควรจะได้ถูกขับไล่ออกจากคริสตจักร ถึงกระนั้นก็ดี
เนื่องจากปัจจุบนั เป็ นยุคแห่งพระราชกิจของพระเจ้าที่ต่างกัน ผูค้ นเหล่านี้จึงถูกหวงห้ามไว้
เพราะพวกเขาเผชิญกับการกาจัดที่แน่นอน ทุกคนที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามล้วนมีอุปนิสยั ที่เสื่อมทราม
บางคนไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าอุปนิสยั ที่เสื่อมทราม ในขณะที่คนอื่นๆ แตกต่างออกไป นัน่ คือ
ไม่ใช่แค่พวกเขามีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามเท่านั้น แต่ธรรมชาติของพวกเขายังมุง่ ร้ายอย่างที่สุดอีกด้วย
ไม่ใช่แค่คาพูดหรื อการกระทาของพวกเขาเท่านั้นที่เปิ ดเผยอุปนิสยั เยี่ยงซาตานอันเสื่อมทรามของพวกเขา
แต่ยิ่งไปกว่านั้น ผูค้ นเหล่านี้เป็ นซาตานมารร้ายที่แท้จริ ง
พฤติกรรมของพวกเขาขัดจังหวะและรบกวนพระราชกิจของพระเจ้า
มันทาให้การเข้าสู่ชีวิตของบรรดาพีน่ ้องชายหญิงเสื่อมถอยลง
และมันสร้างความเสียหายต่อชีวิตตามปกติของคริสตจักร ไม่ช้าก็เร็ว
หมาป่ าในคราบแกะเหล่านี้ตอ้ งถูกลบล้างไป ท่าทีที่ไม่ผ่อนปรน ท่าทีแห่งการปฏิเสธ
ควรจะถูกนามาใช้กบั สมุนของซาตานเหล่านี้ นี่เท่านั้นคือการยืนในฝ่ ายของพระเจ้า
และพวกที่ลม้ เหลวในการทาเช่นนั้นกาลังเกลือกกลิง้ ในโคลนตมกับซาตาน
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าโดยจริงแท้มกั จะมีพระองค์อยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดเวลา
และพวกเขาจะพกพาหัวใจที่เคารพพระเจ้า หัวใจที่รักพระเจ้า ไว้ภายในพวกเขาเสมอ
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าควรทาสิ่งต่างๆ อย่างสุขุมและรอบคอบ

และทุกอย่างที่พวกเขาทาควรสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าและสามารถทาให้สมดังพระทัยของพระอ
งค์ได้ พวกเขาไม่ควรดื้อรั้น กระทาสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาพอใจ ที่ไม่เหมาะสมกับมารยาทอย่างวิสุทธิชน
ผูค้ นต้องไม่ก่อความวุ่นวาย โบกธงของพระเจ้าไปทัว่ ทุกแห่งในขณะที่กรี ดกรายและฉ้อโกงไปทุกที่
นี่คือความประพฤติชนิดที่เป็ นกบฏมากที่สุด ครอบครัวทั้งหลายมีกฎของตนเอง
และชนชาติท้งั หลายก็มีกฎหมายของตน—และจะไม่มีมากกว่านั้นหรื อในพระนิเวศของพระเจ้า? มาตรฐานต่างๆ
จะไม่เข้มงวดยิ่งกว่าหรื อ? จะไม่มีประกาศกฤษฎีกาบริ หารมากยิง่ กว่าหรื อ?
ผูค้ นมีอิสระที่จะทาสิ่งที่พวกเขาต้องการ
แต่ประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามใจชอบได้
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่งึ ไม่ทนต่อการทาให้ขุ่นเคืองจากมนุษย์
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่ึงทาให้ผูค้ นถึงแก่ความตาย ผูค้ นไม่ได้รู้สิ่งนี้อยู่แล้วจริ งๆ หรื อ?
ตัดตอนมาจาก “คาเตือนสาหรับบรรดาผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ทุกคริ สตจักรมีผูค้ นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่คริ สตจักรหรื อก้าวก่ายในพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาล้วนเป็ นซาตานผูซ้ ่งึ ได้แทรกซึมเข้ามาในพระนิเวศของพระเจ้าโดยการแฝงตัว
ผูค้ นเช่นนี้เก่งด้านการแสดง นั่นคือ พวกเขามาอยู่ต่อหน้าเราด้วยความเคารพอย่างยิง่ ทาพินอบพิเทา
ใช้ชีวิตเหมือนกับสุนัขขี้เรื้ อน และอุทิศ “ทั้งหมด” ของพวกเขาเพื่อให้สัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของตนเอง—
แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าบรรดาพี่น้องชายหญิง พวกเขาแสดงให้เห็นด้านที่น่าเกลียดของพวกเขา
เมื่อพวกเขาเห็นผูค้ นที่ปฏิบตั ิความจริ ง พวกเขาจะโจมตีผคู้ นเหล่านั้นและผลักไสพวกเขาให้พน้ ทาง
เมื่อพวกเขาเห็นผูค้ นที่น่าเกรงขามกว่าตนเอง พวกเขาจะเยินยอและประจบประแจงคนพวกนั้น
พวกเขาประพฤติตวั ป่ าเถื่อนในคริ สตจักร สามารถพูดได้ว่า “อันธพาลประจาถิ่น” เช่นนั้น “คนขี้ประจบ”
เช่นนั้น มีอยู่ในคริ สตจักรส่วนใหญ่ พวกเขาจะกระทาการอย่างชัว่ ร้ายด้วยกัน
ขยิบตาและส่งสัญญาณลับให้กนั และกัน และพวกเขาไม่มีใครปฏิบตั ิความจริ งเลย
ผูใ้ ดก็ตามที่มีพิษมากที่สุดได้เป็ น “หัวหน้าปี ศาจ” และผูใ้ ดก็ตามที่มีศกั ดิ์ศรี สูงที่สุดจะได้นาพวกเขา
ถือธงของพวกเขาให้สูงขึ้น ผูค้ นเหล่านี้อาละวาดไปทัว่ คริ สตจักร เผยแพร่ ความคิดด้านลบของพวกเขา
ระบายถึงความตาย กระทาอย่างที่พวกเขาพอใจ พูดสิ่งที่พวกเขาพอใจ และไม่มีใครสักคนกล้าหยุดพวกเขา
พวกเขาปริ่ มอยู่กบั อุปนิสยั ของซาตาน ทันทีที่พวกเขาก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
บรรยากาศแห่งความตายก็เข้ามายังคริ สตจักร บรรดาผูค้ นภายในคริ สตจักรผูซ้ ่ึงปฏิบตั ิความจริ งถูกละทิ้งไป
ไร้ความสามารถที่จะมอบทุกอย่างของพวกเขาได้
ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่รบกวนคริ สตจักรและเผยแพร่ ความตายทาการอาละวาดอยูภ่ ายใน—และนอกจากนั้น
ผูค้ นส่วนใหญ่ติดตามพวกเขา คริ สตจักรเช่นนั้นถูกปกครองโดยซาตาน ธรรมดาและเรี ยบง่าย
มีมารเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา หากสมาชิกของคริสตจักรไม่ลกุ ขึ้นและปฏิเสธหัวหน้าปี ศาจ เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจะพบกับความหายนะด้วยเช่นกันไม่ช้าก็เร็ว จากนี้เป็ นต้นไป ต้องมีการใช้มาตรการต่างๆ
กับคริ สตจักรเช่นนั้น หากบรรดาผูท้ ี่มีความสามารถในการปฏิบตั ิความจริ งเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ได้พยายาม
เช่นนั้นแล้ว คริ สตจักรนั้นจะถูกลบล้างไป หากคริ สตจักรหนึ่งไม่มผี ใู้ ดสักคนที่เต็มใจปฏิบตั ิความจริ ง
และไม่มีผใู้ ดสักคนที่สามารถยืนหยัดเป็ นพยานให้แก่พระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้ว
คริ สตจักรนั้นจะต้องถูกแยกไปอย่างบริ บูรณ์ และการติดต่อกับคริ สตจักรอืน่ ๆ ต้องถูกตัดขาด
สิ่งนี้เรียกว่าการฝังความตาย นี่คือสิ่งที่หมายถึงการขับไล่ซาตาน
หากคริ สตจักรหนึ่งมีอนั ธพาลประจาถิ่นหลายคน และพวกเขาถูกติดตามโดย “แมลงวันเล็กๆ”
ที่ขาดพร่ องการหยัง่ รู ้โดยสิ้นเชิง และหากสมาชิกของคริ สตจักรนั้น แม้ว่าหลังจากได้เห็นความจริ งแล้ว
ก็ยงั คงไม่สามารถปฏิเสธการผูกมัดและการบงการของอันธพาลเหล่านี้ได้—เช่นนั้นแล้ว

คนโง่เหล่านั้นทั้งหมดจะถูกกาจัดไปในที่สุด แมลงวันเล็กๆ เหล่านี้อาจไม่ได้ทาสิ่งใดที่น่ากลัว
แต่พวกเขาตลบตะแลงเสียยิ่งกว่า ลืน่ ไหลและหลบเลี่ยงเก่งเสียยิง่ กว่า และทุกคนเช่นนี้จะถูกกาจัดออกไป
จะต้องไม่หลงเหลือสักคนเดียว! พวกที่เป็ นของซาตานก็จะถูกส่งกลับไปหาซาตาน
ขณะที่บรรดาผูท้ ี่เป็ นของพระเจ้าก็จะไปค้นหาความจริ งอย่างแน่นอน การนี้ถูกตัดสินโดยธรรมชาติของพวกเขา
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามซาตานจงพินาศไปให้สิ้น! จะไม่มีการแสดงความสงสารต่อผูค้ นเช่นนั้นเลย
บรรดาผูท้ ี่คน้ หาความจริงจงได้รับการจัดเตรี ยมให้
และขอให้พวกเขาได้รับความพึงพอใจในพระวจนะของพระเจ้าจนสมใจของพวกเขา พระเจ้าทรงชอบธรรม
พระองค์จะไม่ทรงแสดงความลาเอียงต่อผูใ้ ด หากเจ้าคือมาร เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถปฏิบตั ิความจริ งได้
หากเจ้าคือใครบางคนที่คน้ หาความจริง เช่นนั้นแล้ว ก็แน่นอนว่าเจ้าจะไม่ถูกซาตานจับเป็ นเชลย
การนี้อยูน่ อกเหนือความสงสัยทั้งปวง
ตัดตอนมาจาก “คาเตือนสาหรับบรรดาผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 605
ผูค้ นที่ไม่ดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้ามักจะปรารถนาให้ผอู้ นื่ เป็ นคนคิดลบและเฉื่อยชาเหมือนตัวพวกเขาเองเสมอ
พวกที่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งอิจฉาบรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิ
และมักจะพยายามที่จะหลอกลวงพวกที่สับสนปนเปและขาดพร่ องการหยัง่ รู ้เสมอ
สิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นเหล่านี้ระบายออกมาสามารถเป็ นสาเหตุให้เจ้าเสื่อมถอย ตกต่า พัฒนาไปสู่สภาวะผิดปกติ
และเต็มไปด้วยความมืดได้ สิ่งเหล่านี้เป็ นสาเหตุให้เจ้ากลับกลายเป็ นห่างเหินไปจากพระเจ้า
และให้เจ้าหวงแหนเนื้อหนังและปรนเปรอตัวเจ้าเอง
ผูค้ นที่ไม่รักความจริ งและที่มกั จะสุกเอาเผากินต่อพระเจ้าอยู่เสมอนั้น ไม่มีความตระหนักรู ้ในตนเอง
และอุปนิสัยของผูค้ นเช่นนั้นล่อลวงผูอ้ นื่ ให้กระทาบาปและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า พวกเขาไม่ปฏิบตั ิความจริ ง
อีกทั้งพวกเขาไม่ยอมให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ิความจริ ง พวกเขาหวงแหนบาปและไม่มีความรังเกียจตัวเองเลย
พวกเขาไม่รู้จกั ตัวเอง และพวกเขาหยุดผูอ้ ื่นจากการรู ้จกั ตัวเอง
พวกเขายังหยุดผูอ้ ื่นจากการอยากได้ความจริงอีกด้วย
บรรดาผูท้ ี่พวกเขาหลอกลวงไม่สามารถมองเห็นความสว่างได้ พวกเขาตกอยู่ในความมืด ไม่รู้จกั ตัวเอง
ไม่ชดั เจนเกี่ยวกับความจริ ง และกลายเป็ นเหินห่างจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ
พวกเขาไม่ปฏิบตั ิความจริ งและพวกเขาหยุดผูอ้ ื่นจากการปฏิบตั ิความจริ ง
แล้วนาคนโง่เหล่านั้นทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าพวกเขา แทนที่จะกล่าวว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้า
น่าจะดีกว่าที่จะกล่าวว่าพวกเขาเชื่อในบรรพบุรุษของพวกเขา
หรื อกล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อคือรู ปเคารพในหัวใจของพวกเขา
มันคงจะดีที่สุดสาหรับบรรดาผูค้ นที่อา้ งว่าติดตามพระเจ้าในการที่จะเปิ ดตาของตนและมองให้ดีเพื่อให้เห็นว่าใ
ครกันแน่ที่พวกเขาเชื่อ กล่าวคือ จริงแท้หรื อที่เจ้าเชื่อในพระเจ้า หรื อเชื่อในซาตาน?
หากเจ้ารู ้ว่าสิ่งที่เจ้าเชื่อไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็ นรู ปเคารพของเจ้าเองแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วมันคงจะดีที่สุดหากเจ้าไม่อา้ งว่าเป็ นผูเ้ ชื่อคนหนึ่ง หากเจ้าไม่รู้จริ งๆ ว่าใครที่เจ้าเชื่อแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วก็อีกเช่นเคย มันคงจะดีที่สุดหากเจ้าไม่ได้อา้ งว่าเป็ นผูเ้ ชื่อ การพูดเช่นนั้นจะเป็ นการดูหมิ่นศาสนา!
ไม่มีใครบีบบังคับให้เจ้าเชื่อในพระเจ้า จงอย่าพูดว่าพวกเจ้าเชื่อในเรา เราเลิกทนกับการพูดเช่นนั้นแล้ว
และไม่ปรารถนาที่จะได้ยินคานั้นอีก
เพราะสิ่งที่พวกเจ้าเชื่อคือรู ปเคารพในหัวใจของพวกเจ้าและบรรดาอันธพาลประจาถิ่นในหมู่พวกเจ้า
พวกที่ส่ายหน้าของตนเมื่อได้ยินความจริง ผูท้ ี่แสยะยิ้มเมือ่ ได้ยนิ การพูดถึงความตาย
ล้วนเป็ นลูกหลานของซาตาน และพวกเขาคือบรรดาผูท้ ี่จะถูกกาจัดไป หลายคนในคริ สตจักรไม่มีการหยัง่ รู ้
เมื่อมีบางสิ่งที่ลวงตาเกิดขึ้น พวกเขาจะยืนอยู่ในฝ่ ายของซาตานอย่างคาดไม่ถึง

พวกเขาถึงขั้นมีความขุ่นเคืองกับการถูกเรี ยกว่าสมุนของซาตาน แม้ว่าผูค้ นอาจจะกล่าวว่าพวกเขาไม่มีการหยัง่ รู ้
พวกเขาก็มกั จะยืนอยู่ในฝ่ ายที่ปราศจากความจริง พวกเขาไม่เคยยืนอยู่ในฝ่ ายของความจริงในยามวิกฤติเลย
พวกเขาไม่เคยยืนหยัดและโต้แย้งเพื่อความจริงเลย พวกเขาขาดพร่ องการหยัง่ รู ้อย่างจริงแท้หรื อ?
เหตุใดพวกเขาจึงเลือกฝ่ ายของซาตานอย่างคาดไม่ถงึ ?
เหตุใดพวกเขาจึงไม่เคยพูดสักคาหนึ่งที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพือ่ สนับสนุนความจริง?
สถานการณ์น้ีเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากความสับสนเพียงชัว่ ขณะของพวกเขาอย่างแท้จริ งหรื อ?
ยิ่งผูค้ นมีการหยัง่ รู ้น้อยลงเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งมีความสามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของความจริงน้อยลงเท่านั้น
การนี้แสดงให้เห็นถึงอะไร? มันไม่ได้แสดงให้เห็นหรอกหรื อว่าผูค้ นที่ปราศจากการหยัง่ รูน้ ้นั รักความชัว่ ?
มันไม่ได้แสดงให้เห็นหรอกหรือว่าพวกเขานั้นเป็ นลูกหลานที่จงรักภักดีของซาตาน? เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
ที่พวกเขาสามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของซาตานและพูดภาษาของมันได้ตลอดเวลา?
ทุกถ้อยคาและการกระทาของพวกเขา การแสดงออกทางสีหน้าของพวกเขา
ล้วนเพียงพอในการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่ผรู้ ักความจริ งประเภทใดเลย ตรงกันข้าม
พวกเขาเป็ นผูค้ นที่เกลียดชังความจริง
การที่พวกเขาสามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของซาตานได้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าซาตานนั้นรักมารตัวน้อยเห
ล่านี้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ใช้ชีวิตของตนต่อสู้เพือ่ ประโยชน์ของซาตาน
ข้อเท็จจริ งเหล่านี้ท้งั หมดยังไม่กระจ่างชัดอย่างท่วมท้นหรอกหรื อ?
หากเจ้าคือบุคคลหนึ่งที่รักความจริงอย่างจริงแท้แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่สนใจบรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิความจริ ง
และเหตุใดเจ้าจึงติดตามพวกที่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งทันทีที่พวกเขามองมาเพียงนิดเดียว?
นี่เป็ นปัญหาประเภทใดกันแน่? เราไม่ใส่ใจว่าเจ้าจะมีการหยัง่ รู ้หรื อไม่
เราไม่ใส่ใจว่าเจ้าได้จ่ายไปในราคาแพงเท่าใด เราไม่ใส่ใจว่ากาลังบังคับของเจ้าจะยิ่งใหญ่สักเพียงไหน
และเราไม่ใส่ใจว่าเจ้าจะเป็ นอันธพาลประจาถิ่นหรื อว่าเป็ นผูน้ าที่ถือธง หากกาลังบังคับของเจ้ายิ่งใหญ่
นั่นก็เป็ นเพียงด้วยความช่วยเหลือจากพละกาลังของซาตาน หากศักดิ์ศรี ของเจ้าสูงส่ง
เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็ นเพียงเพราะว่ามีผทู้ ี่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งอยู่รอบตัวเจ้ามากเกินไป
หากเจ้ายังไม่ถูกขับไล่ออกไป เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็ นเพราะว่า ณ ตอนนี้ยงั ไม่ใช่เวลาสาหรับงานแห่งการขับไล่
แต่ทว่า นี่เป็ นเวลาแห่งงานของการกาจัด ไม่มีความรี บร้อนที่จะขับไล่เจ้าในตอนนี้
เราเพียงแค่กาลังรอคอยวันที่เราจะลงโทษเจ้าหลังจากที่เจ้าได้ถูกกาจัดไปแล้ว
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งจะถูกกาจัดไป!
ตัดตอนมาจาก “คาเตือนสาหรับบรรดาผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 606
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าอย่างจริ งแท้คือบรรดาผูท้ ี่เต็มใจที่จะนาพระวจนะของพระเจ้ามาปฏิบตั ิและเต็มใจที่จะปฏิบั
ติความจริ ง
ผูค้ นที่สามารถตั้งมัน่ อย่างแท้จริงในคาพยานของตนต่อพระเจ้าคือบรรดาผูท้ ี่เต็มใจที่จะนาพระวจนะของพระอง
ค์มาปฏิบตั ิและสามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของความจริ งได้อย่างจริ งแท้อีกด้วย
ผูค้ นที่อาศัยเล่ห์เหลีย่ มและความไม่เป็ นธรรมล้วนขาดพร่ องความจริง
และพวกเขาล้วนนาความอัปยศอดสูมาสู่พระเจ้า
พวกที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันในคริ สตจักรคือสมุนของซาตาน พวกเขาคือร่ างจาแลงของซาตาน
ผูค้ นเช่นนี้มงุ่ ร้ายอย่างมาก
พวกที่ไม่มีการหยัง่ รู ้และไม่สามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของความจริงได้ลว้ นเก็บซ่อนเจตนาชัว่ ร้ายเอาไว้และทาให้ควา
มจริ งมัวหมอง ยิง่ ไปกว่านั้น พวกเขายังเป็ นตัวแทนขนานแท้ของซาตาน พวกเขาอยู่นอกเหนือการไถ่
และจะต้องถูกกาจัดไปตามธรรมชาติ พระวงศ์ของพระเจ้าไม่ยอมให้พวกที่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งหลงเหลืออยู่
อีกทั้งไม่ยอมให้หลงเหลือผูท้ ี่จงใจรื้ อทาลายคริ สตจักรอยู่เลย อย่างไรก็ตาม
ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทางานแห่งการขับไล่ ผูค้ นเช่นนั้นจะเพียงแค่ถูกเปิ ดโปงและถูกกาจัดไปในที่สุด
งานที่ไร้ประโยชน์จะไม่ถูกนามาใช้กบั ผูค้ นเหล่านี้อีกแล้ว
พวกที่เป็ นของซาตานไม่สามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของความจริงได้
แต่ทว่าบรรดาผูท้ ี่แสวงหาความจริ งสามารถทาได้
พวกที่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งไม่คู่ควรกับการได้ยนิ เรื่ องหนทางแห่งความจริง
และไม่คู่ควรกับการเป็ นพยานต่อความจริ ง ความจริ งนั้นไม่ใช่สาหรับหูของพวกเขาอย่างแน่นอน แต่ทว่า
มันมุ่งตรงไปที่บรรดาผูป้ ฏิบตั ิความจริ ง ก่อนที่วาระสุดท้ายของทุกคนจะถูกเปิ ดเผยนั้น
พวกที่รบกวนคริ สตจักรและขัดจังหวะพระราชกิจของพระเจ้าจะถูกทิ้งไว้ก่อนในตอนนี้
เพื่อจะถูกจัดการในภายหลัง เมื่อพระราชกิจนั้นครบบริ บูรณ์ ผูค้ นเหล่านี้แต่ละคนจะถูกเปิ ดโปง แล้วจากนั้น
พวกเขาจะถูกกาจัดไป สาหรับเวลานี้ ในขณะที่ความจริ งกาลังถูกจัดเตรี ยมไว้ให้น้ นั พวกเขาจะถูกเมินเฉย
เมื่อความจริ งทั้งปวงถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ ผูค้ นเหล่านั้นควรถูกกาจัดไป
นัน่ จะเป็ นเวลาที่ผคู้ นทั้งหมดจะถูกแบ่งชั้นไปตามประเภทของพวกเขา เล่ห์กลเล็กๆ น้อยๆ
ของบรรดาผูท้ ี่ไม่มีการหยัง่ รู ้จะนาพวกเขาไปสู่ความย่อยยับในมือของคนชัว่
พวกเขาจะถูกล่อลวงออกไปโดยคนชัว่ เหล่านั้น ไม่มีวนั จะคืนกลับมา
และการบาบัดเช่นนี้คือสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ เพราะพวกเขาไม่รกั ความจริ ง
เพราะพวกเขาไม่สามารถยืนอยู่ในฝ่ ายของความจริงได้

เพราะพวกเขาติดตามผูค้ นที่ชวั่ ร้ายและยืนอยู่ในฝ่ ายเดียวกับผูค้ นที่ชวั่ ร้าย
และเพราะพวกเขาสมรู ้ร่วมคิดกับผูค้ นที่ชวั่ ร้ายและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า
พวกเขารู ้ดีอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผคู้ นชัว่ ร้ายเหล่านั้นแผ่ออกมาคือความชัว่ ถึงกระนั้น
พวกเขาก็ยงั ทาหัวใจให้แข็งกระด้างและหันหลังให้กบั ความจริ งเพื่อติดตามพวกเขา
ผูค้ นเหล่านี้ผซู้ ่ึงไม่ปฏิบตั ิความจริ งแต่ปฏิบตั ิสิ่งทั้งหลายที่ทาลายล้างและน่ารังเกียจไม่ได้กาลังกระทาความชัว่ กั
นทุกคนหรอกหรื อ? ถึงแม้ว่าท่ามกลางพวกเขาจะมีบรรดาผูท้ ี่แต่งลักษณะของตนเองเสมือนเป็ นกษัตริ ย์
และคนอื่นๆ ที่ติดตามพวกเขา
ธรรมชาติที่เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าของพวกเขานั้นไม่ได้เป็ นแบบเดียวกันทั้งหมดหรอกหรื อ?
พวกเขามีขอ้ แก้ตวั อะไรได้บา้ งที่อา้ งว่าพระเจ้าไม่ทรงช่วยพวกเขาให้รอด?
พวกเขามีขอ้ แก้ตวั อะไรได้บา้ งที่อา้ งว่าพระเจ้าไม่ทรงชอบธรรม?
มิใช่ความชัว่ ของพวกเขาเองหรอกหรื อที่กาลังทาลายพวกเขา?
มิใช่ความเป็ นกบฏของพวกเขาเองหรอกหรื อที่กาลังลากพวกเขาลงไปในนรก? ผูค้ นที่ปฏิบตั ิความจริ งนั้น
ในที่สุดจะได้รับการช่วยให้รอดและถูกทาให้มีความเพียบพร้อมเนื่องจากความจริง
บรรดาผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิความจริ งนั้น ในที่สุดจะนาการทาลายล้างมาสู่ตวั พวกเขาเองเนื่องจากความจริ ง
เหล่านี้คือบทอวสานที่รอคอยบรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิความจริ งและพวกที่ไม่ได้ปฏิบตั ิความจริ งอยู่
เราขอแนะนาพวกที่ไม่ได้กาลังวางแผนที่จะปฏิบตั ิความจริ งให้ออกไปจากคริ สตจักรโดยเร็วที่สุดเพื่อ หลีกเลี่ยงก
ารทาบาปมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อเวลานั้นมาถึง มันก็จะสายเกินไปสาหรับการสานึกเสียใจ
โดยเฉพาะบรรดาผูท้ ี่ก่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกและสร้างความแตกแยก
และอันธพาลประจาถิ่นเหล่านั้นที่อยู่ภายในคริ สตจักรต้องออกไปให้เร็วยิง่ กว่านั้น ผูค้ นเช่นนั้น
ผูซ้ ่ึงมีลกั ษณะของหมาป่ าชัว่ ร้าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
คงจะดีกว่าหากพวกเขาออกไปจากคริ สตจักรทันทีที่มโี อกาส
จงอย่ามารบกวนชีวิตปกติของบรรดาพี่นอ้ งชายหญิงอีกเลย
และด้วยการนั้นจึงเป็ นการหลีกเลีย่ งการลงโทษของพระเจ้า
พวกเจ้าผูท้ ี่เห็นด้วยกับพวกเขาคงได้ประโยชน์จากการใช้โอกาสนี้เพื่อทบทวนตัวเอง
พวกเจ้าจะออกไปจากคริ สตจักรพร้อมกับคนชัว่ หรื อว่าจะยังอยู่และติดตามอย่างเชื่อฟังกันแน่?
พวกเจ้าต้องพิจารณาเรื่ องนี้อย่างรอบคอบ เราให้โอกาสนี้แก่พวกเจ้าอีกหนึ่งครั้งเพื่อเลือก
และเรารอคอยคาตอบของพวกเจ้าอยู่
ตัดตอนมาจาก “คาเตือนสาหรับบรรดาผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั คิ วามจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 607
ในฐานะผูเ้ ชื่อในพระเจ้า เจ้าควรจงรักภักดีต่อพระองค์เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่มีใครอื่นในทุกสรรพสิ่ง
และสามารถที่จะปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระองค์ในทุกสรรพสิง่ ถึงกระนั้น แม้ทุกคนเข้าใจในข่าวนี้
แต่ดว้ ยความลาบากยากเย็นจิปาถะของมนุษย์—ด้วยความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์ ความไร้เหตุผล
และความเสื่อมทรามของเขา เป็ นต้น—ความจริ งเหล่านี้
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ปรากฏชัดและเป็ นพื้นฐานที่สุดในบรรดาทั้งหมด
จึงไม่ปรากฏเป็ นหลักฐานอยู่ภายในตัวเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และดังนั้น
ก่อนที่บทอวสานของพวกเจ้าจะมาถึงอย่างถาวร เราควรบอกบางสิ่งบางอย่างที่สาคัญที่สุดแก่พวกเจ้าเสียก่อน
ก่อนที่เราจะพูดต่อ อันดับแรก พวกเจ้าจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้ว่า
วาจาที่เรากล่าวนั้นเป็ นความจริ งซึ่งมุ่งตรงไปที่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
มันไม่ได้ถูกกล่าวระบุถึงบุคคลหนึ่งหรื อบุคคลชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น
พวกเจ้าจึงควรจดจ่ออยู่ที่การทาความเข้าใจวจนะของเราจากจุดยืนแห่งความจริ ง
และจะต้องมีท่าทีที่ไม่แบ่งปันความสนใจและความจริ งใจไปทางอืน่
จะต้องไม่เพิกเฉยต่อวาจาหรื อความจริงที่เรากล่าวแม้แต่คาเดียว
และจะต้องไม่ปฏิบตั ิต่อวาจาทั้งหมดที่เรากล่าวอย่างไม่ใส่ใจจริงจัง ในชีวิตของพวกเจ้า เราได้เห็นว่า
พวกเจ้าได้ทาอะไรไปมากมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับความจริง และดังนั้น เราขอสัง่ อย่างเฉพาะเจาะจง
ให้พวกเจ้ากลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ความจริ ง ให้เจ้าไม่ตกไปเป็ นทาสของความเลวและความอัปลักษณ์
และให้เจ้าไม่เหยียบย่าความจริ งหรื อทาให้มุมใดของพระนิเวศของพระเจ้ามัวหมอง
นี่คือการตักเตือนของเราต่อพวกเจ้า บัดนี้ เราจะกล่าวถึงหัวข้อสาคัญที่อยู่ตรงหน้า ณ เวลานี้
ประการแรก เพื่อประโยชน์ของชะตากรรมของตัวพวกเจ้าเอง พวกเจ้าควรแสวงหาความเห็นชอบจากพระเจ้า
กล่าวคือ ในเมื่อพวกเจ้ารับรู ้แล้วว่าพวกเจ้าคือสมาชิกคนหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้า
เมื่อนั้นพวกเจ้าก็ควรที่จะนาพาสันติสุขในจิตใจมาสู่พระเจ้า และทาให้พระองค์พงึ พอพระทัยในทุกสรรพสิง่
พูดอีกอย่างก็คือ เจ้าจะต้องมีหลักธรรมในการกระทาต่างๆ ของเจ้า
และจะต้องปฏิบตั ิอย่างประจวบพ้องกับความจริ งในการกระทาเหล่านั้น หากนี่เป็ นสิ่งซึ่งเกินกว่าที่เจ้าจะทาได้
เช่นนั้นเจ้าก็จะถูกพระเจ้ารังเกียจและปฏิเสธ และถูกบอกปัดจากมนุษย์ทุกคน
ทันทีที่เจ้าตกไปอยู่ในสภาวะลาบากใจดังกล่าว
เจ้าย่อมไม่สามารถถูกนับรวมเข้าไปอยู่ท่ามกลางพระนิเวศของพระเจ้า
นี่เองที่เป็ นความหมายตรงตัวของการไม่ได้รับความเห็นชอบโดยพระเจ้า

ประการที่สอง พวกเจ้าควรที่จะรู ้ว่าพระเจ้าทรงโปรดบรรดาผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์ โดยเนื้อแท้แล้ว
พระเจ้าทรงเปี่ ยมไปด้วยความสัตย์ซื่อ และดังนั้น พระวจนะของพระเจ้าสามารถเชื่อถือไว้วางใจได้เสมอ
ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การกระทาของพระองค์น้นั ไร้ขอ้ ผิดและมิอาจตั้งคาถามได้ ซึ่งเป็ นเหตุผลว่า
เหตุใดพระเจ้าจึงชอบคนจาพวกที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์โดยสมบูรณ์
ความซื่อสัตย์หมายถึงการมอบหัวใจของเจ้าให้แก่พระเจ้า จริ งแท้ต่อพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
เปิ ดกว้างต่อพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง ไม่เคยซ่อนเร้นข้อเท็จจริ ง
ไม่พยายามหลอกลวงบรรดาผูท้ ี่อยูส่ ูงกว่าและต่ากว่าเจ้า
และไม่ทาสิ่งต่างๆเพื่อหวังประจบประแจงให้พระเจ้าทรงโปรดปราน กล่าวสั้นๆก็คือ
การมีความซื่อสัตย์คือการปราศจากราคีในการกระทาและคาพูดทั้งหลาย
และการไม่หลอกลวงทั้งพระเจ้าและมนุษย์ สิ่งที่เราพูดเป็ นสิ่งที่เรียบง่ายมาก แต่สาหรับพวกเจ้า
มันลาบากยากเข็ญเป็ นเท่าทวีคูณ
ผูค้ นมากมายเลือกที่จะถูกประณามสาปแช่งให้ไปลงนรกดีกว่าให้พูดและกระทาด้วยความซื่อสัตย์
จึงไม่ตอ้ งประหลาดใจที่เรามีวิธีปฏิบตั ิอีกแบบซึ่งเตรี ยมไว้สาหรับรับมือกับคนพวกที่ไม่มีความซื่อสัตย์
แน่นอนว่า เรารู ้ดอี ย่างเต็มเปี่ ยมว่ามันลาบากยากเย็นแค่ไหนสาหรับพวกเจ้าที่จะมีความซื่อสัตย์
เพราะพวกเจ้าทุกคนล้วนแยบยลนัก เก่งมากในเรื่ องการวัดผูค้ นด้วยไม้บรรทัดอันเล็กจิ๋วของเจ้าเอง
นี่ทาให้งานของเรายิง่ มีความเรี ยบง่ายขึ้น และด้วยความที่พวกเจ้าแต่ละคนล้วนกกกอดความลับแนบไว้กบั อก
เช่นนั้นก็ดีแล้ว เราจะส่งพวกเจ้าไปสู่ความวิบตั ิเรี ยงทีละคน ให้ “เข้าโรงเรี ยน” ด้วยเพลิงอัคคี เพื่อที่หลังจากนั้น
พวกเจ้าอาจมัน่ ใจได้อย่างสิ้นเชิงต่อการเชื่อของเจ้าในวจนะของเรา ถึงที่สุดแล้ว เราจะกระชากเอาคาว่า
“พระเจ้าคือพระเจ้าผูเ้ ปี่ ยมด้วยความสัตย์ซื่อ” ออกมาจากปากของพวกเจ้า ทันทีหลังจากนั้น
พวกเจ้าจะตีอกชกหัวและพิลาปราพันว่า “ที่เคี้ยวคดนั่น คือหัวใจของมนุษย์!”
จิตใจของพวกเจ้าจะอยู่ในสภาวะใดหรื อ ณ เวลานี้? เราจินตนาการว่า
เจ้าจะไม่รู้สึกมีชยั ดังที่เจ้ากาลังเป็ นอยู่ในตอนนี้ และนับประสาอะไรที่เจ้าจะมีความ “ลุ่มลึกและยากที่จะเข้าใจ”
ดังที่กาลังเป็ นอยู่ ณ ตอนนี้ ในการทรงสถิตของพระเจ้านั้น ผูค้ นบางคนช่างสงบเสงีย่ มสารวมไปเสียทั้งหมด
พวกเขาอุตสาหะต่อการเป็ นผู้ “ประพฤติด”ี กระนั้น
พวกก็ยงั แยกเขี้ยวและเงื้อง่ากรงเล็บใส่กนั ในการทรงสถิตของพระวิญญาณ
พวกเจ้าจะจัดอันดับผูค้ นแบบนี้ให้อยู่ท่ามกลางลาดับชั้นของคนซื่อสัตย์อย่างนั้นหรื อ?
หากเจ้าเป็ นคนประเภทหน้าซื่อใจคดคนหนึ่ง เป็ นใครบางคนที่มีทกั ษะใน “สัมพันธภาพระหว่างบุคคล”
เมื่อนั้นเราพูดเลยว่า เจ้าคือใครบางคนที่ช่างพยายามล้อเล่นกับพระเจ้าโดยแน่แท้
หากคาพูดของเจ้าพรุ นไปด้วยข้อแก้ตวั กับเหตุผลข้ออ้างที่ไร้คณ
ุ ค่า เช่นนั้นแล้วเราพูดเลยว่า

เจ้าคือใครบางคนที่ลงั เลไม่เต็มใจจะนาความจริ งมาปฏิบตั ิ
หากเจ้ามีความลับส่วนตัวมากมายซึ่งเจ้าอิดออดที่จะแบ่งปัน
หากเจ้าไม่ชอบอย่างมากในการนาความลับของเจ้า—ความลาบากยากเย็นของเจ้า—
มาตีแผ่ต่อหน้าผูอ้ ื่นเพือ่ แสวงหาหนทางแห่งความสว่าง เช่นนั้นแล้วเราพูดเลยว่า
เจ้าคือใครบางคนที่จะบรรลุความรอดโดยง่าย และเป็ นผูท้ ี่จะไม่โผล่พน้ จากความมืดมิดโดยง่าย
หากการแสวงหาหนทางแห่งความจริงสร้างความยินดีให้กบั เจ้าเป็ นอย่างดี
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คือใครบางคนที่อาศัยอยู่ในความสว่างตลอดเวลา
หากเจ้าเปรมปรี ด์ มิ ากเหลือเกินที่ได้เป็ นคนปรนนิบตั ิในพระนิเวศของพระเจ้า
ทางานอย่างขยันขันแข็งและมีมโนธรรมอยู่เพียงเบื้องหลังไม่เสนอหน้า เป็ นผูใ้ ห้เสมอและไม่เคยเป็ นผูร้ ับเลย
เช่นนั้นแล้วเราพูดเลยว่า เจ้าคือวิสุทธิชนผูจ้ งรักภักดี เพราะเจ้าไม่แสวงหาบาเหน็จ
และเป็ นเพียงบุคคลที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเท่านั้น หากเจ้าเต็มใจที่จะเป็ นคนซื่อตรงเปิ ดเผย
หากเจ้าเต็มใจที่จะสละทั้งหมดที่เป็ นของเจ้า หากเจ้าสามารถพลีอุทิศชีวิตของเจ้าเพื่อพระเจ้า
และยึดมัน่ ในคาพยานของเจ้า และหากเจ้ามีความซื่อสัตย์จนถึงจุดที่เจ้ารู ้เพียงการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และไม่มวั พิจารณาตัวเจ้าเอง หรื อรับไว้เพื่อตัวเจ้าเองเช่นนั้นแล้วเราพูดเลยว่า
ผูค้ นเช่นนั้นคือบรรดาผูท้ ี่ได้รับการบารุงเลี้ยงในความสว่าง
และเป็ นผูท้ ี่จะดารงชีวิตอยู่ตลอดกาลในราชอาณาจักรแห่งนี้ เจ้าควรรู ้ว่า
มีความเชื่อที่แท้จริ งและความจงรักภักดีที่แท้จริ งอยู่ภายในตัวเจ้าหรื อไม่
รู ้ว่าเจ้ามีบนั ทึกของการทนทุกข์เพื่อพระเจ้าหรื อไม่ และรู ้ว่า
เจ้าได้นบนอบต่อพระเจ้าด้วยประการทั้งปวงหรื อไม่ หากเจ้าขาดพร่ องสิ่งเหล่านี้ไป เช่นนั้นแล้ว ความไม่เชื่อฟัง
เล่ห์ลวง ความโลภ และการร้องทุกข์ก็จะยังคงอยูภ่ ายในตัวเจ้า
เนื่องจากหัวใจของเจ้าอยูห่ ่างไกลจากความซื่อสัตย์ เจ้าจึงไม่เคยได้รับการระลึกถึงในด้านบวกจากพระเจ้า
และไม่เคยดารงชีวิตอยู่ในความสว่าง
ชะตากรรมของคนเราจะออกมาเป็ นอย่างไรในบทอวสานนั้นแขวนอยู่กบั การที่พวกเขามีหัวใจที่ซื่อสัตย์และเป็ น
สีแดงเข้มของเลือดหรื อไม่ และพวกเขามีดวงจิตที่ปราศจากราคีหรือไม่
หากเจ้าเป็ นใครบางคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์อย่างมาก ใครบางคนซึ่งมีหัวใจคิดร้าย
ใครบางคนซึ่งมีดวงจิตที่ไม่สะอาด
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จงมัน่ ใจได้เลยว่าจะได้พบจุดจบในสถานที่ที่มนุษย์ถกู ลงโทษ
ตามที่ถูกขีดเขียนไว้ในบันทึกชะตากรรมของเจ้านั่นเอง หากเจ้ากล่าวอ้างว่าตัวเองมีความซื่อสัตย์อย่างมาก
แต่กระนั้นก็ยงั ไม่เคยบริ หารจัดการที่จะปฏิบตั ิไปโดยสอดคล้องความจริงหรือกล่าวคาพูดที่เป็ นความจริ งได้สาเ

ร็จเสียที เช่นนั้นแล้วเจ้ายังคงกาลังรอคอยให้พระเจ้าทรงปูนบาเหน็จเจ้าอยู่อีกหรื อ?
เจ้ายังคงหวังให้พระเจ้าคานึงถึงเจ้าดุจแก้วตาดวงใจของพระองค์อยู่อีกหรื อ? การคิดเช่นนั้นไม่วิปริ ตหรอกหรื อ?
เจ้าหลอกลวงพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง แล้วพระนิเวศของพระเจ้าจะให้ที่พกั แก่คนมือไม่สะอาดอย่างเจ้าได้เช่นไร?
ประการที่สามที่เราต้องการบอกพวกเจ้าก็คือการนี้ที่ว่า
ในครรลองแห่งการดารงชีวิตของพวกเขาด้วยความเชื่อในพระเจ้านั้น
บุคคลทุกคนล้วนได้ทาในสิ่งทั้งหลายที่ตา้ นทานและหลอกลวงพระเจ้า
ความประพฤติผิดบางอย่างไม่จาเป็ นต้องถูกบันทึกเป็ นการทาให้ขุ่นเคือง แต่บางอย่างก็ไม่สามารถยกโทษให้ได้
เพราะมีหลายความประพฤติที่ฝ่าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้า หลายคนที่กงั วลเกี่ยวกับชะตากรรมของตนเองอาจตั้งคาถามว่า
ความประพฤติเหล่านี้มีอะไรบ้าง เจ้าควรจะรู ้อยู่แล้วว่า พวกเจ้านั้นมีความโอหังและหยิง่ ผยองอยูโ่ ดยธรรมชาติ
และไม่เต็มใจที่จะนบนอบต่อข้อเท็จจริ ง ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงจะค่อยๆ
บอกกล่าวกับพวกเจ้าทีละน้อยๆหลังจากพวกเจ้าได้ทบทวนกับตัวเองแล้ว
เราจะเตือนสติให้พวกเจ้ามีความเข้าใจในเนื้อหาของประกาศกฤษฎีกาบริ หารมากขึ้น
และให้พยายามทาความรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้า หากไม่เช่นนั้น
พวกเจ้าคงห้ามปากตัวเองให้ปิดสนิทได้อย่างลาบากยากเย็น
ลิ้นของพวกเจ้าคงตวัดอย่างอิสระเกินไปกับการพูดคุยให้ฟังดูสูงส่ง
แล้วเจ้าก็จะทาให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้าโดยไม่ได้ต้งั ใจ และร่ วงลงสู่ ความมืดมิด
สูญเสียการทรงสถิตของพระวิญญาณบริ สุทธิ์และความสว่าง
เพราะพวกเจ้าไม่มีหลักธรรมในการกระทาทั้งหลาย เพราะเจ้าทาและพูดในสิ่งที่ไม่ควร
เจ้าจะต้องได้รับการลงทัณฑ์อนั สาสม เจ้าควรรู ้ว่าแม้เจ้าจะไม่มีหลักธรรมในคาพูดและความประพฤติ
แต่พระเจ้าทรงมีหลักธรรมสูงส่งในทั้งสองสิ่ง
เหตุผลที่เจ้าได้รับการลงทัณฑ์อนั สาสมก็เพราะเจ้าได้กระทาให้พระเจ้าทรงขุน่ เคือง ไม่ใช่ต่อบุคคลคนหนึ่ง
หากในชีวิตของเจ้า เจ้าได้กระทาให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้าหลายครั้งหลายครา เช่นนั้นแล้ว
เจ้าย่อมต้องกลายไปเป็ นลูกหลานแห่งนรกอย่างไม่มีทางเลีย่ งได้ สาหรับมนุษย์แล้ว อาจปรากฎเหมือนว่า
เจ้าแค่ได้กระทาความประพฤติที่ไม่ลงรอยกับความจริ งไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น
เจ้าได้ตระหนักรู ้หรือไม่ว่า ไม่ว่าอย่างไรในสายพระเนตรของพระเจ้า
เจ้าได้กลายเป็ นใครบางคนที่ไม่มีเครื่ องบูชาลบล้างบาปจะมอบให้อีกแล้ว
เพราะเจ้าได้ฝ่าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้าเกินกว่าหนึ่งครั้ง และยิง่ ไปกว่านั้น
ยังไม่ได้แสดงสัญญาณของการกลับใจใหม่เลย ไม่มีตวั ช่วยอื่นอีกแล้วสาหรับเจ้า

มีก็แต่การดิ่งพรวดลงสู่นรกที่ซ่งึ พระเจ้าจะทาการลงโทษมนุษย์เท่านั้นเอง
ผูค้ นจานวนน้อยนิดได้กระทาความประพฤติบางอย่างที่ฝ่าฝื นหลักการทั้งหลายในขณะที่กาลังติดตามพระเจ้า
แต่หลังจากได้รับการจัดการและให้การทรงนา พวกเขาก็ค่อยๆ ค้นพบความเสื่อมทรามของตนเอง
หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่ไปบนร่องครรลองที่ถูกต้องของความเป็ นจริ ง
และพวกเขายังคงอยู่อย่างรู ้แจ้งเห็นจริงมาจนถึงปัจจุบนั ผูค้ นเช่นนั้นคือพวกที่จะคงอยู่ในตอนสุดท้าย กระนั้น
ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เราแสวงหา หากเจ้าเป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์
และเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับหลักธรรม
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็สามารถเป็ นคนไว้ใจคนหนึ่งของพระเจ้าได้ หากในการกระทาของเจ้า
เจ้าไม่ได้กระทาให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้า และแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า
และมีหัวใจที่เคารพพระเจ้า เมื่อนั้นความเชื่อของเจ้าย่อมขึ้นถึงมาตรฐาน
ผูใ้ ดก็ตามที่ไม่เคารพพระเจ้าและไม่มีหัวใจที่สั่นรัวด้วยความยาเกรง
มีทีท่าสูงมากที่จะฝ่ าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้า
หลายคนรับใช้พระเจ้าด้วยจุดแข็งของความปรารถนาอันแรงกล้าของพวกเขา
แต่ไม่มีความเข้าใจในประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้าเลย ที่ยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือ
ความเฉลียวใจอันใดต่อการแสดงนัยแห่งพระวจนะของพระองค์ และดังนั้น ด้วยเจตนาดีของพวกเขา
บ่อยครั้งที่พวกเขาลงเอยตรงการทาสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็ นการขัดจังหวะการบริ หารจัดการของพระเจ้า
ในกรณีที่รุนแรง พวกเขาถูกขว้างทิ้งออกไปเลย
ถูกตัดขาดจากโอกาสอันใดในภายภาคหน้าที่จะได้ติดตามพระองค์ และถูกขับลงสู่นรก
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ท้งั หมดที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าเป็ นอันจบสิ้นลง
ผูค้ นเหล่านี้ทางานในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยจุดแข็งของเจตนาดีแบบรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
และจบลงด้วยการสร้างพระโมหะให้กบั พระอุปนิสยั ของพระเจ้า
ผูค้ นนาพาหนทางของการรับใช้พวกข้าราชการและบรรดาเจ้านายทั้งหลายมาใช้ในพระนิเวศของพระเจ้า
และพยายามที่จะทาให้หนทางเหล่านั้นเข้ามามีบทบาท โดยการคิดอย่างไร้ประโยชน์ว่า
หนทางเหล่านั้นจะสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ที่นี่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
พวกเขาไม่เคยจินตนาการว่าพระเจ้ามิใช่ทรงมีพระอุปนิสัยของลูกแกะ แต่เป็ นอุปนิสัยของราชสีห์ เพราะฉะนั้น
บรรดาผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พระเจ้าเป็ นครั้งแรกจึงไม่สามารถสื่อสารกับพระองค์ได้เลย
ด้วยพระหฤทัยของพระเจ้านั้นไม่เหมือนหัวใจมนุษย์
เฉพาะหลังจากที่เจ้าเข้าใจความจริ งหลากหลายประการแล้วเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถมารู ้จกั พระเจ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรูน้ ้ีไม่ใช่ประกอบไปด้วยพระวจนะหรื อคาสอนทั้งหลาย

แต่ก็สามารถนาไปใช้เป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่จะเป็ นวิถีทางให้เจ้าได้เข้าไปสู่ความไว้ใจใกล้ชดิ กับพระเจ้า
และใช้เป็ นสิ่งพิสูจน์ว่า พระองค์ทรงปี ติยินดีในตัวเจ้า หากเจ้าขาดพร่ องความเป็ นจริ งของความรู ้
และไม่มคี วามจริ งติดตัว เช่นนั้นแล้ว
การปรนนิบตั ิอนั เปี่ ยมปรารถนาอย่างแรงกล้าของเจ้าย่อมทาได้เพียงนาความเกลียดและความชิงชังจากพระเจ้าม
าสู่ตวั เจ้า มาจนบัดนี้ เจ้าควรคิดได้แล้วว่า การเชื่อในพระเจ้าไม่มีอะไรที่เหมือนกับการศึกษาในวิชาเทววิทยาเลย!
แม้ว่า วจนะทั้งหลายที่เราใช้ตกั เตือนพวกเจ้านั้นเป็ นแบบสังเขป
แต่ท้งั หมดที่เราได้บรรยายไปนั้นก็เป็ นสิ่งที่กาลังขาดพร่องมากที่สุดในตัวพวกเจ้า เจ้าควรรู ้ว่า
สิ่งที่เราพูดถึงในตอนนี้น้ นั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของงานขั้นสุดท้ายของเราท่ามกลางมนุษย์
เพื่อประโยชน์แห่งการกาหนดพิจารณาจุดจบของมนุษย์
เรามิปรารถนาที่จะทางานอะไรมากไปกว่านี้โดยไม่ได้สนองต่อจุดประสงค์ใดเลย
และเราก็ไม่ปรารถนาที่จะนาผูค้ นเหล่านั้นซึ่งสิ้นหวังดัง่ ท่อนไม้ที่ผุพงั อีกต่อไป
นับประสาอะไรกับการนาทางผูค้ นเหล่านั้นที่เก็บงาเจตนาร้ายไว้อย่างลับๆ ต่อไป บางทีสักวันหนึ่ง
พวกเจ้าจะเข้าใจความตั้งใจที่แน่วแน่จริ งจังเบื้องหลังวจนะของเรา
และการมีส่วนร่ วมสนับสนุนทั้งหลายที่เราได้กระทาต่อมวลมนุษย์ บางที สักวัน
พวกเจ้าจะจับความเข้าใจในข่าวที่ทาให้เจ้าสามารถตัดสินใจจุดจบของตัวเจ้าเอง
จาก “การตักเตือนสามประการ” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราได้ให้คาเตือนแก่พวกเจ้าไปแล้วมากมาย และมอบความจริ งมากหลายแก่พวกเจ้าอันมีเจตนาที่จะพิชิตพวกเจ้า
ถึงตอนนี้ พวกเจ้าล้วนรู ้สึกได้ว่าพวกเจ้าบริ บูรณ์ข้ นึ มากกว่าที่พวกเจ้าเคยเป็ นในอดีตอย่างมีนัยสาคัญ
พวกเจ้าได้เข้าใจถึงหลักธรรมมากมายว่า บุคคลคนหนึ่งควรจะเป็ นเช่นไร
และเจ้าได้มาครองสามัญสานึกมากมายอย่างที่ผคู้ นซึ่งสัตย์ซื่อควรจะมี
ทั้งหมดนี้คือผลเก็บเกี่ยวที่พวกเจ้าได้เก็บเกี่ยวไปตลอดครรลองของช่วงเวลาหลายปี
เราหาได้ปฏิเสธผลสัมฤทธิ์ท้งั หลายของพวกเจ้าไม่ แต่เราต้องกล่าวอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมาเช่นกันว่า
เราก็มิได้ปฏิเสธการไม่เชื่อฟังและการเป็ นกบฏเกินคณานับที่พวกเจ้าได้กระทาต่อเราในช่วงเวลาหลายปี น้ีเช่นกั
น ด้วยว่าไม่มีวิสุทธิชนอยู่ในหมู่พวกเจ้าแม้แต่คนเดียว
พวกเจ้าคือผูค้ นที่ซาตานได้ทาให้เสื่อมทรามโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น พวกเจ้าก็คือพวกศัตรู ของพระคริ สต์
จวบจนกระทัง่ บัดนี้ การล่วงละเมิดและการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้านั้นมีมากมายนับไม่ถว้ น ด้วยเหตุน้ี
จึงแทบจะไม่สามารถถือว่าแปลกได้เลยกับการที่เรากาลังกล่าวย้ากับพวกเจ้าซ้ าแล้วซ้ าอีกตลอดเวลา
เราไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกเจ้าในลักษณะนี้—แต่เพื่อประโยชน์ของอนาคตของพวกเจ้า
เพื่อประโยชน์แห่งบั้นปลายของพวกเจ้า เราจะกล่าวซ้ าถึงสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วอีกครั้ง ณ ที่น้ีและตอนนี้
เราหวังว่าพวกเจ้าจะตามใจเรา และยิ่งกว่านั้น
หวังว่าเจ้าจะสามารถเชื่อทุกถ้อยคาของเราและอนุมานความนัยอันลึกซึ้งแห่งวจนะของเราได้
จงอย่ากังขาในสิ่งที่เรากล่าว
ไม่ตอ้ งพูดถึงการหยิบยกวจนะของเราขึ้นมาตามแต่เจ้าจะปรารถนาและโยนวจนะเหล่านั้นทิง้ ไปตามอาเภอใจ
เราเห็นว่าการนี้สุดจะทนยอมรับได้
จงอย่าตัดสินวจนะของเราและและยิง่ น้อยกว่านั้นก็คือเจ้าไม่ควรคิดว่าวจนะเหล่านั้นไม่สลักสาคัญ
หรื อกล่าวว่าเรากาลังทดลองพวกเจ้าอยู่เสมอ
หรื อแย่ไปกว่านั้นก็คือกล่าวว่าสิ่งที่เราได้บอกแก่เจ้านั้นไม่ถูกต้องแม่นยา
เราพบว่าสิ่งเหล่านี้ก็สุดจะทนยอมรับได้ดว้ ยเช่นกัน
ด้วยความที่พวกเจ้าปฏิบตั ิต่อเราและสิ่งที่เรากล่าวด้วยความคลางแคลงใจ
ไม่เคยยอมรับฟังวจนะของเราและเพิกเฉยต่อเรา เราขอบอกพวกเจ้าแต่ละคนอย่างจริ งจังว่า
จงอย่านาสิ่งที่เรากล่าวไปเชื่อมโยงกับหลักปรัชญา
จงอย่านาวจนะของเราไปเชื่อมโยงกับคาโกหกของพวกคนกามะลอ
นับประสาอะไรที่เจ้าควรตอบสนองวจนะของเราด้วยการเหยียดหยาม
บางทีอาจจะไม่มีผูใ้ ดในอนาคตที่สามารถบอกสิ่งที่เรากาลังบอกกับพวกเจ้าได้

หรื อพูดกับพวกเจ้าอย่างใจบุญนัก
หรื อที่ยิ่งน้อยกว่านั้นก็คือคอยอธิบายชี้แนะประเด็นเหล่านี้แก่พวกเจ้าอย่างอดทน
วันในอนาคตเหล่านั้นจะถูกเจ้าใช้ไปกับการมาหวนคิดถึงช่วงเวลาที่ดี
หรื อสะอึกสะอื้นเสียงดังหรือร้องครางด้วยความเจ็บปวด
หรื อไม่พวกเจ้าก็จะกาลังดารงชีวิตผ่านค่าคืนอันมืดมิดโดยปราศจากการจัดเตรียมเศษเสี้ยวแห่งความจริ งหรื อชีวิ
ต หรื อเพียงแต่เฝ้าคอยอย่างสิน้ หวัง
หรื อดารงอยู่ดว้ ยความเสียใจขมขื่นมากจนพวกเจ้าสูญเสียเหตุผลทั้งหมด…แทบจะไม่มีพวกเจ้าคนใดเลยที่สามา
รถรอดพ้นจากความเป็ นไปได้เหล่านี้
เนื่องเพราะไม่มีพวกเจ้าคนใดยึดครองที่นงั่ ซึ่งพวกเจ้านมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงจากที่นั่งนี้
แต่กลับดื่มด่าตัวพวกเจ้าเองอยู่ในโลกแห่งความมักมากในกามและความชัว่
ซึ่งคลุกเคล้าเข้าไปในการเชื่อทั้งหลายของพวกเจ้า เข้าไปในจิตวิญญาณ ดวงจิต และร่ างกายของพวกเจ้า
อันเป็ นสิ่งทั้งหลายมากมายนักที่ไม่เกีย่ วกันเลยกับชีวิตและความจริ ง
และเป็ นสิ่งซึ่งอันที่จริงแล้วต่อต้านชีวิตและความจริ ง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังในตัวพวกเจ้าก็คือให้พวกเจ้าสามารถได้รับการนาพาเข้าสู่เส้นทางแห่งความสว่าง
ความหวังเดียวของเราก็คอื การที่พวกเจ้าสามารถกลายมามีความสามารถในการใส่ใจตัวเอง
ในการดูแลตัวพวกเจ้าเอง
และการที่เจ้าไม่มวั แต่เน้นเรื่ องบั้นปลายของเจ้ามากนักในขณะเดียวกันก็มีทรรศนะที่ไม่แยแสต่อความประพฤติ
และการล่วงละเมิดของเจ้าเลย
ตัดตอนมาจาก “การล่วงละเมิดจะนาทางมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เป็ นเวลานานแล้วที่ผคู้ นซึ่งเชื่อในพระเจ้าต่างก็หวังอย่างจริ งจังตั้งใจที่จะมีบ้นั ปลายอันงดงาม
และผูเ้ ชื่อทั้งหมดของพระเจ้าหวังว่าโชควาสนาจะมาสู่พวกเขาในทันทีทนั ใด
พวกเขาล้วนหวังว่าพวกเขาจะพบว่าตัวเองได้นงั่ ลงอย่างสงบ ณ ที่ใดที่หนึ่งในสวรรค์
ก่อนที่พวกเขาจะทันได้รู้ตวั แต่เรากล่าวเลยว่า ด้วยความคิดอันน่ารักชื่นชมของพวกเขา
ผูค้ นเหล่านี้ไม่เคยรู ้เลยว่าพวกเขามีคุณสมบัติเหมาะที่จะได้รับโชควาสนาดังกล่าวที่ร่วงหล่นจากสวรรค์
หรื อแม้แต่ที่จะได้นั่งบนที่นงั่ ในทีน่ ้ นั หรือไม่ พวกเจ้าในปัจจุบนั มีความรู ้ดีเกี่ยวกับตัวเจ้าเอง ถึงกระนั้น
พวกเจ้าก็ยงั คงหวังว่าจะรอดพ้นจากความวิบตั ิแห่งยุคสุดท้ายและพระหัตถ์ขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เมื่อพระอง
ค์ทรงลงโทษเหล่ามารร้าย
ดูเหมือนว่าการฝันหวานและความต้องการสิ่งทั้งหลายแค่ตามที่พวกเขาชอบนั้นเป็ นคุณสมบัติพิเศษทัว่ ไปของผู้
คนทั้งหมดที่ได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
และไม่ใช่ความเป็ นอัจฉริ ยะอันโดดเด่นบางอย่างของปัจเจกบุคคลใดเพียงลาพัง ถึงกระนั้น
เรายังคงปรารถนาจะให้ความอยากได้อยากมีอนั ฟุง้ เฟ้อเหล่านี้ของพวกเจ้าตลอดจนความกระหายร้อนรนของพว
กเจ้าที่จะได้รับพระพรนั้นจบสิ้นลง ด้วยความที่การล่วงละเมิดของพวกเจ้ามีมากมายนัก
และด้วยข้อเท็จจริ งที่ว่าการเป็ นกบฏของพวกเจ้านั้นก็เติบโตขึ้นตลอดเวลา
สิ่งเหล่านี้สามารถเหมาะกับแบบพิมพ์เขียวอันน่ารักชื่นชมสาหรับอนาคตของพวกเจ้าได้อย่างไรกัน?
หากเจ้าต้องการดาเนินชีวิตต่อไปตามแต่เจ้าจะยินดี ยังคงอยู่ในสิ่งผิดโดยไม่มีสิ่งใดมาหยุดรั้งเจ้าไว้
ทว่าในเวลาเดียวกันเจ้ายังคงต้องการให้ความฝันของเจ้ากลายเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วเราก็จะขอรบเร้าให้เจ้าคงอยู่ในความสะลึมสะลือของเจ้าต่อไปและไม่มีวนั ตื่นขึ้นมาเลย—
เพราะความฝันของเจ้านั้นเป็ นความฝันอันว่างเปล่า และในการทรงสถิตของพระเจ้าผูท้ รงชอบธรรม
พระองค์จะไม่ทรงทาการยกเว้นให้กบั เจ้า หากเจ้าเพียงแค่ตอ้ งการให้ความฝันของเจ้ากลายเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วก็จงอย่าได้มีวนั วาดฝันเลย ในทางตรงกันข้าม จงเผชิญกับความจริ งและข้อเท็จจริ งตลอดกาล
นี่คือหนทางเดียวที่เจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ ในทางรู ปธรรมแล้ว
อะไรหรื อคือขั้นตอนทั้งหลายของวิธีการนี้?
ประการแรก จงดูการล่วงละเมิดทั้งหมดของเจ้า
และตรวจสอบว่าความประพฤติและความคิดใดที่เจ้ามีอยู่โดยไม่คล้อยตามความจริง
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เจ้าทาได้อย่างง่ายดาย และเราเชื่อว่าผูม้ ีเชาวน์ปัญญาทุกคนสามารถทาสิ่งนี้ได้ อย่างไรก็ตาม
บรรดาผูท้ ี่ไม่เคยรู ้ความหมายของการล่วงละเมิดและความจริ งนั้นคือข้อยกเว้น

ทั้งนี้เพราะโดยระดับพื้นฐานเบื้องต้นแล้ว พวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่มีเชาวน์ปัญญา
เรากาลังพูดคุยอยู่กบั ผูค้ นทีพ่ ระเจ้าทรงเห็นชอบแล้ว มีความซื่อสัตย์
ไม่ได้ละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารใดอย่างร้ายแรง
และสามารถหยัง่ รู ้ถงึ การล่วงละเมิดของตัวพวกเขาเองได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพึงประสงค์จากพวกเจ้า และนั่นง่ายสาหรับเจ้าที่จะสาเร็จลุล่วงได้
แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราพึงประสงค์จากพวกเจ้า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
เราหวังว่าพวกเจ้าจะไม่แอบหัวเราะเยาะกับข้อพึงประสงค์น้ี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หวังว่าเจ้าจะไม่ดูแคลนมันหรื อถือว่าไม่เป็ นเรื่ องไม่สลักสาคัญ เจ้าควรปฏิบตั ิต่อมันอย่างจริงจัง
และไม่ปล่อยมันลอยแพ
ประการที่สอง สาหรับการล่วงละเมิดและการไม่เชื่อฟังของเจ้าแต่ละข้อ เจ้าควรมองหาความจริ งที่สอดรับกัน
แล้วจากนั้น จงใช้ความจริ งเหล่านี้แก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านั้น หลังจากนั้น
จงแทนที่การปฏิบตั ิตนแบบล่วงละเมิดและความคิดกับการปฏิบตั ิตนที่ไม่เชื่อฟังของเจ้าด้วยการฝึ กฝนปฏิบตั ิคว
ามจริ ง
ประการที่สาม เจ้าควรเป็ นคนซื่อสัตย์
ไม่ใช่ใครบางคนที่ฉลาดแยบยลอยู่เสมอและเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงตลอดเวลา (ณ
ที่น้ีเรากาลังขอพวกเจ้าอีกครั้งให้เป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์)
หากเจ้าสามารถสาเร็จลุล่วงสามสิ่งนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะเป็ นผูม้ ีวาสนาคนหนึ่ง—
เป็ นบุคคลที่ความฝันของเขากลายเป็ นจริ งและเป็ นผูท้ ี่ได้รับโชควาสนา
บางทีพวกเจ้าก็จะปฏิบตั ิต่อข้อพึงประสงค์ที่ไม่ยวั่ ใจสามประการนี้อย่างจริงจัง
หรื อบางทีเจ้าก็จะปฏิบตั ิต่อมันอย่างไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะอย่างใดก็ตาม
จุดประสงค์ของเราคือการทาให้ความฝันของพวกเจ้าลุล่วง และนาอุดมคติของพวกเจ้าไปสู่การฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ไม่ใช่ทาเพื่อให้พวกเจ้าเป็ นตัวตลกหรื อทาให้พวกเจ้าดูโง่เขลา
ข้อเรี ยกร้องทั้งหลายของเราอาจดูเรี ยบง่าย
แต่สิ่งที่เรากาลังบอกพวกเจ้านั้นไม่เรียบง่ายเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง
หากทั้งหมดที่พวกเจ้าทาคือพูดคุยเกี่ยวกับการนี้อย่างเรื่ อยเปื่ อย
หรื อพูดเพ้อเจ้อถึงถ้อยแถลงที่ฟังดูดีมากแต่ว่างเปล่า
เช่นนั้นแล้วแบบพิมพ์เขียวของพวกเจ้ากับความปรารถนาทั้งหลายของพวกเจ้าก็จะเป็ นเพียงหน้ากระดาษที่ว่างเ
ปล่าไปตลอดกาล

เราจะไม่มีสานึกแห่งความเวทนาให้แก่พวกเจ้าที่ทนทุกข์มาเป็ นเวลาหลายปี และทางานหนักมามาก
ทว่ากลับยังไม่ได้ประโยชน์อนั ใดเลยจากมัน ในทางตรงกันข้าม
เราจะปฏิบตั ิต่อพวกที่ไม่ทาตามข้อเรี ยกร้องของเราด้วยการลงโทษ ไม่ใช่ดว้ ยบาเหน็จทั้งหลาย
ยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงความเห็นอกเห็นใจอันใด พวกเจ้าอาจจะจินตนาการว่า
จากการที่ได้เป็ นผูต้ ิดตามมาหลายปี ยิ่งนัก เจ้าได้ปฏิบตั ิงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็ นสิ่งใดก็ตาม
และเจ้าก็ควรได้รับข้าวถ้วยหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้าเพียงเพราะการเป็ นคนปรนนิบตั ิคนหนึ่ง
เราคงจะกล่าวได้ว่าพวกเจ้าส่วนมากคิดแบบนี้
เพราะพวกเจ้าได้ไล่ตามเสาะหาหลักการเกี่ยวกับวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายและวิธีที่จะไม่ให้ถูกใครใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ีเอง เราจึงกาลังบอกพวกเจ้าในบัดนี้อย่างจริงจังมากว่า
เราไม่สนใจว่างานที่หนักของเจ้านั้นมีความดีความชอบเพียงใด คุณวุฒิของเจ้าน่าประทับใจเพียงใด
เจ้าติดตามเราอย่างใกล้ชิดเพียงใด เจ้าเป็ นที่รู้จกั มากเพียงใด
หรื อว่าเจ้าได้ปรับปรุ งท่าทีของเจ้าไปมากเพียงใดแล้ว ตราบเท่าที่เจ้ายังไม่ทาตามข้อเรี ยกร้องของเรา
เจ้าจะไม่มีวนั ได้รับคาสรรเสริ ญจากเราเลย
จงขีดฆ่าแนวคิดและการคานวณเหล่านั้นของพวกเจ้าออกไปทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
และเริ่ มปฏิบตั ิต่อข้อพึงประสงค์ของเราอย่างจริงจัง หาไม่แล้ว
เราจะแปรทุกคนไปเป็ นขี้เถ้าเพื่อให้งานของเราสิน้ สุดลงและถ้ามองในแง่ดีที่สุดก็คือ
แปรช่วงเวลาหลายปี ของงานและการทนทุกข์ของเราไปเป็ นการไม่มีอะไรเลย
เพราะเราไม่สามารถนาพาศัตรู ท้งั หลายของเราและผูค้ นเหล่านั้นที่เหม็นคลุง้ ไปด้วยความชัว่ และมีรูปลักษณ์ของ
ซาตานเข้าสู่อาณาจักรของเราหรื อพาพวกเขาเข้าไปสู่ยุคถัดไปได้
ตัดตอนมาจาก “การล่วงละเมิดจะนาทางมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เรามีความหวังมากมาย เราหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมและประพฤติดี
ลุล่วงหน้าที่ของเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ครองความจริงและมนุษยธรรม
เป็ นผูค้ นที่สามารถยอมล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีและแม้แต่ชีวิตของพวกเขาเพื่อพระเจ้า และอื่นๆ
อีกมาก
ความหวังเหล่านี้ท้งั ปวงมีตน้ ตอมาจากความไม่พอเพียงของพวกเจ้าและจากความเสื่อมทรามและความไม่เชื่อฟัง
ของพวกเจ้า
หากคาสนทนาใดที่เราได้มีไปกับพวกเจ้านั้นไม่มีอนั ใดเลยที่เพียงพอจะดึงดูดความสนใจจากพวกเจ้าได้
เช่นนั้นแล้วก็มีแววว่าทั้งหมดที่เราทาได้ในตอนนี้ก็คือการไม่กล่าวอะไรอีกแล้ว อย่างไรก็ตาม
พวกเจ้าก็เข้าใจว่าผลลัพธ์ของการนั้นจะเป็ นสิ่งใด เราไม่เคยหยุดพัก ดังนั้นหากเราไม่พูด
เราก็จะทาบางสิ่งให้ผคู้ นมองดู เราสามารถทาให้ลิ้นของใครบางคนเน่าได้
หรื อเป็ นเหตุให้ใครบางคนตายแบบแขนขาขาด
หรื อให้ผคู้ นมีความผิดปกติของเส้นประสาทและเป็ นเหตุให้พวกเขาแลดูน่าเกลียดน่ากลัวได้ในหลายหนทาง
แต่ถึงอย่างไร เราก็สามารถทาให้ผคู้ นต้องสู้ทนความทรมานที่เราชงขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงสาหรับพวกเขาได้
ด้วยวิธีน้ี เราคงจะรู ้สึกเปรมปรี ด์ ิ มีความสุขมาก และยินดีอย่างใหญ่หลวง มีการกล่าวกันอยู่เสมอว่า “ทาดีได้ดี
และทาชัว่ ได้ชวั่ ” ดังนั้นเหตุใดจึงไม่เป็ นเช่นนั้นเล่าในตอนนี้? หากเจ้าปรารถนาที่จะต่อต้านเรา
และทาการตัดสินเกี่ยวกับเรา เราก็จะทาให้ปากของเจ้าเน่า และนั่นก็จะทาให้เราปี ติยินดีไปชัว่ กัลป์
ในท้ายที่สุดแล้ว นี่ก็เป็ นเพราะสิ่งที่เจ้าได้ทาไปนั้นไม่ใช่ความจริง
ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือมันไม่ได้มอี ะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเลย ขณะที่ทุกสิ่งที่เราทาคือความจริง
การกระทาของเราทั้งหมดสัมพันธ์กบั หลักธรรมทั้งหลายของงานของเราและประกาศกฤษฎีกาบริ หารที่เราได้กา
หนดไว้ ด้วยเหตุน้ี เราจึงรบเร้าให้เจ้าแต่ละคนสั่งสมคุณธรรมเอาไว้บา้ ง หยุดการทาความชัว่ มากมายยิ่งนัก
และใส่ใจต่อข้อเรี ยกร้องของเราในยามว่างของเจ้า เช่นนั้นแล้วเราจึงจะรูส้ ึกชื่นบาน
หากพวกเจ้าจะมีส่วนร่ วมสนับสนุน (หรื อบริ จาค)
ให้กบั ความจริ งแม้แต่หนึ่งในหนึ่งพันของความพยายามที่เจ้าใช้กบั เนื้อหนัง
เช่นนั้นแล้วเราย่อมกล่าวเลยว่าเจ้าคงจะไม่ได้กระทาการล่วงละเมิดและมีปากเน่าเหม็นบ่อยนัก
นี่ไม่เห็นได้ชดั หรอกหรื อ?
ยิง่ เจ้ากระทาการล่วงละเมิดมากขึ้นเพียงใด เจ้าก็ยงิ่ จะมีโอกาสเหมาะที่จะได้มาซึ่งบัน้ ปลายทีด่ ีน้อยลงเท่านั้น
ในทางกลับกัน ยิง่ เจ้ากระทาการล่วงละเมิดน้อยลงเพียงใด
โอกาสที่เจ้าจะกลายเป็ นได้รับการสรรเสริ ญจากพระเจ้าก็ยิ่งดีข้ นึ เท่านั้น

หากการล่วงละเมิดของเจ้าเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่เป็ นไปไม่ได้ที่เราจะยกโทษให้เจ้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะเสียโอกาสอย่างถึงที่สุดในการที่จะได้รับการยกโทษ ดังนั้นเอง บั้นปลายของเจ้าจะไม่ได้อยู่เบื้องบน
แต่จะอยู่เบื้องล่าง หากเจ้าไม่เชื่อเรา เช่นนั้นแล้วก็จงฮึกเหิมและกระทาผิดเถิด
และดูว่านั่นจะนาสิ่งใดมาให้กบั เจ้า หากเจ้าเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งจริ งจังตั้งใจ เป็ นผูฝ้ ึ กฝนปฏิบตั ิความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมจะมีโอกาสเหมาะที่จะได้รับการยกโทษสาหรับการล่วงละเมิดของเจ้าอย่างแน่นอน
และความถี่ที่เจ้าจะไม่เชื่อฟังก็ย่อมจะน้อยลงทุกที หากเจ้าเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งไม่เต็มใจจะฝึ กฝนปฏิบตั ิความจริ ง
เช่นนั้นแล้วการล่วงละเมิดของเจ้าเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าก็จะเพิ่มจานวนขึ้นอย่างแน่นอน
และความถี่ที่เจ้าจะไม่เชื่อฟังก็จะมากขึ้นทุกที จนกระทัง่ เจ้าไปถึงขีดจากัด
อันจะเป็ นเวลาแห่งการทาลายล้างเจ้าจนสิ้นซาก
นี่จะเป็ นเวลาที่ความฝันอันน่ายินดีของเจ้าที่จะได้รับพระพรถูกพังทลาย
จงอย่าคานึงถึงการล่วงละเมิดของเจ้าว่าเป็ นเพียงความผิดพลาดของบุคคลหนึ่งซึ่งยังไม่เป็ นผูใ้ หญ่หรื อโง่เขลา
จงอย่าใช้ขอ้ อ้างว่าเจ้าไม่ได้ฝึกฝนปฏิบตั ิความจริ งเพราะขีดความสามารถต่าของเจ้าทาให้เป็ นไปไม่ได้ที่จะทาเช่
นนั้น ที่มากกว่านั้นก็คือ
จงอย่าเพียงคานึงถึงการล่วงละเมิดที่เจ้าได้กระทาลงไปว่าเป็ นการปฏิบตั ิตนของใครบางคนที่ไม่ได้รู้อะไรดีไปก
ว่านี้ หากเจ้าเก่งในการยกโทษให้ตวั เองและปฏิบตั ิต่อตัวเจ้าเองด้วยความใจกว้าง
เช่นนั้นแล้วเราย่อมกล่าวว่าเจ้าคือคนขลาดที่จะไม่มีวนั ได้รับความจริง
และการล่วงละเมิดของเจ้าจะไม่มีวนั หยุดตามหลอกหลอนเจ้า
พวกมันจะคอยกันไม่ให้เจ้าทาตามข้อเรี ยกร้องแห่งความจริ งได้
และเป็ นเหตุให้เจ้าคงความเป็ นพวกพ้องที่จงรักภักดีของซาตานไปตลอดกาล
คาแนะนาของเราต่อเจ้ายังคงเป็ นเช่นนี้คือ จงอย่าให้ความสนใจเฉพาะบั้นปลายของเจ้าเท่านั้น
ในขณะเดียวกันก็ลม้ เหลวที่จะสังเกตเห็นการล่วงละเมิดซึ่งซ่อนเร้นอยู่ของเจ้า
จงมองเรื่ องการล่วงละเมิดอย่างจริงจัง
และจงอย่ามองข้ามการล่วงละเมิดอันใดไปเพราะการที่มวั แต่พะวงถึงบั้นปลายของเจ้า
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ในวันนี้ เราเตือนสอนพวกเจ้าเช่นนี้ก็เพือ่ ประโยชน์แห่งความอยูร่ อดของพวกเจ้าเอง
เพื่อให้งานของเราก้าวหน้าไปอย่างราบรื่ น
และเพื่อที่งานปฐมฤกษ์ของเราทัว่ ทั้งจักรวาลจะได้รับการดาเนินการอย่างเหมาะสมและมีความเพียบพร้อมยิง่ ขึ้
น เพื่อเปิ ดเผยวจนะ สิทธิอานาจ บารมี และการพิพากษาของเราต่อประชาชนของทุกประเทศและทุกชาติ
งานที่เราทาท่ามกลางพวกเจ้าคือการเริ่ มต้นของงานของเราทัว่ ทั้งจักรวาล แม้ว่าบัดนี้คือเวลาของยุคสุดท้ายแล้ว
แต่จงรู ้เอาไว้ว่า “ยุคสุดท้าย” เป็ นเพียงชื่อหนึ่งของยุคหนึ่ง เฉกเช่นเดียวกับยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
ชื่อนั้นอ้างอิงถึงยุคหนึ่ง และบ่งบอกถึงยุคหนึ่งทั้งยุค แทนที่จะเป็ นไม่กี่ปีหรื อไม่กี่เดือนสุดท้าย กระนั้นก็ตาม
ยุคสุดท้ายไม่เหมือนอย่างยิ่งกับยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ
งานแห่งยุคสุดท้ายนั้นไม่ได้ดาเนินการในประเทศอิสราเอล แต่ดาเนินการท่ามกลางประชาชาติ
เป็ นการพิชิตชัยผูค้ นจากทุกชนชาติและทุกเผ่าพันธุ์นอกประเทศอิสราเอลเบื้องหน้าบัลลังก์ของเรา
เพื่อที่ว่าสง่าราศีของเราทัว่ ทั้งจักรวาลจะสามารถเติมเต็มจักรวาลและพืน้ ฟ้าได้
มันเป็ นเช่นนั้นเพื่อที่เราจะสามารถได้รับสง่าราศีที่ยงิ่ ใหญ่กว่า
เพื่อที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงบนแผ่นดินโลกจะสามารถส่งต่อสง่าราศีของเราไปยังทุกชนชาติ
จากรุ่ นสู่รุ่นตลอดไป
และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกจะสามารถมองเห็นสง่าราศีท้งั หมดที่เราได้รับ
มาบนแผ่นดินโลก งานที่ดาเนินการในระหว่างยุคสุดท้ายคืองานแห่งการพิชิตชัย
ไม่ใช่การนาทางชีวิตของผูค้ นทั้งหมดบนแผ่นดินโลก
แต่เป็ นบทสรุ ปปิ ดตัวของชีวิตแห่งความทุกข์ที่ยาวนานหลายพันปี และไม่รู้จบของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลก
ผลที่ตามมาก็คือ พระราชกิจในยุคสุดท้ายจึงไม่สามารถเหมือนกับพระราชกิจหลายพันปี ในประเทศอิสราเอล
และไม่สามารถเหมือนกับพระราชกิจเพียงหลายปี ในแคว้นยูเดีย
ซึ่งได้ดาเนินต่อไปเป็ นเวลาสองพันปี จนกระทัง่ ถึงการจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้า
ผูค้ นในยุคสุดท้ายเผชิญกับการทรงปรากฏอีกครั้งของพระผูไ้ ถ่ในเนื้อหนังเท่านั้น
และพวกเขาได้รับพระราชกิจและพระวจนะส่วนพระองค์ของพระเจ้า
เวลาจะไม่นานถึงสองพันปี ก่อนที่ยุคสุดท้ายจะมาถึงบทอวสาน ยุคสุดท้ายจะสั้น
เหมือนกับเวลาที่พระเยซูทรงดาเนินพระราชกิจแห่งยุคพระคุณในแคว้นยูเดีย
นี่เป็ นเพราะยุคสุดท้ายเป็ นบทสรุ ปปิ ดตัวของทั้งยุค
ยุคสุดท้ายนั้นเป็ นความครบบริ บูรณ์และการอวสานของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้า
และยุคสุดท้ายสรุ ปปิ ดตัวการเดินทางชัว่ ชีวิตแห่งความทุกข์ของมวลมนุษย์

ยุคสุดท้ายนั้นไม่ได้นาพามวลมนุษย์ท้งั ปวงมาสู่ยุคใหม่หรื อยอมให้ชีวิตของมวลมนุษย์ดาเนินต่อไป
นั่นจะไม่มีนยั สาคัญเลยต่อแผนการบริ หารจัดการของเรา หรื อต่อการดารงอยู่ของมนุษย์
หากมวลมนุษย์ดาเนินต่อไปเช่นนี้ เช่นนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาก็จะถูกมารกัดกินไปจนหมด
และวิญญาณเหล่านั้นที่เป็ นของเราก็จะถูกทาลายด้วยมือของมันในที่สุด งานของเราใช้เวลานานแค่หกพันปี
และเราได้สัญญาว่าการควบคุมมวลมนุษย์ท้งั ปวงของมารร้ายก็จะใช้เวลาไม่เกินหกพันปี เช่นกัน ดังนั้น
บัดนี้หมดเวลาแล้ว เราจะไม่ดาเนินการต่อหรือหน่วงเหนี่ยวอีกต่อไป นั่นคือ ในระหว่างยุคสุดท้าย
เราจะพิชิตซาตาน เราจะเอาสง่าราศีของเราทั้งหมดคืนมา
และเราจะเรี ยกคืนวิญญาณทั้งหมดที่เป็ นของเราบนแผ่นดินโลก
เพื่อที่วิญญาณที่ทุกข์ยากเหล่านี้อาจหนีพน้ จากทะเลแห่งความทุกข์ได้
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นการสรุ ปปิ ดตัวงานทั้งหมดของเราบนแผ่นดินโลก นับจากวันนี้เป็ นต้นไป
เราจะไม่มีวนั บังเกิดเป็ นมนุษย์บนแผ่นดินโลกอีก
และวิญญาณแห่งการควบคุมทั้งหมดของเราจะไม่มีวนั ทางานบนแผ่นดินโลกอีก
เราจะทาเพียงสิ่งเดียวบนแผ่นดินโลก นัน่ คือ เราจะสร้างมวลมนุษย์ข้ นึ ใหม่
เป็ นมวลมนุษย์ที่บริ สุทธิ์และเป็ นเมืองที่สัตย์ซื่อของเราบนแผ่นดินโลก
แต่จงรู ้ไว้ว่าเราจะไม่ทาลายล้างโลกทั้งหมด อีกทั้งเราจะไม่ทาลายล้างมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เราจะเก็บหนึ่งในสามที่เหลืออยู่น้ นั เอาไว้—หนึ่งในสามที่รักเราและได้ถกู เราพิชิตอย่างถ้วนทัว่ แล้ว
และเราจะทาให้หนึ่งในสามนี้เกิดผลและทวีคูณบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่คนอิสราเอลได้ทาภายใต้ธรรมบัญ
ญัติ โดยบารุ งเลี้ยงพวกเขาด้วยแกะและฝูงปศุสัตว์ใช้งานมากมาย และความมัง่ คัง่ ทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก
มวลมนุษย์น้ีจะคงอยู่กบั เราตลอดไป แต่จะไม่ใช่มวลมนุษย์ที่โสโครกอย่างน่าเสียดายของวันนี้
แต่เป็ นมวลมนุษย์ที่เป็ นชุมนุมชนของบรรดาผูท้ ี่เราได้รับไว้แล้วทั้งหมด
มวลมนุษย์เช่นนี้จะไม่ถูกซาตานทาให้เสียหาย รบกวน หรือล้อมกรอบ
และจะเป็ นมวลมนุษย์หนึ่งเดียวที่ดารงอยู่บนแผ่นดินโลกหลังจากที่เราได้ชยั ชนะเหนือซาตานแล้ว
เป็ นมวลมนุษย์ที่เราได้พิชิตในวันนี้ และได้รับคาสัญญาของเราแล้ว และดังนั้น
มวลมนุษย์ที่ได้รับการพิชิตแล้วในระหว่างยุคสุดท้ายนั้นก็คือมวลมนุษย์ที่จะได้รับการละเว้นและจะได้รับพรนิรั
นดร์กาลของเราอีกด้วย มันจะเป็ นหลักฐานเดียวแห่งชัยชนะของเราเหนือซาตาน
และเป็ นของที่ริบมาหนึ่งเดียวจากการสู้รบของเรากับซาตาน
ของที่ริบมาจากสงครามเหล่านี้ได้รับการช่วยให้รอดจากแดนครอบครองของซาตานโดยเรา
และเป็ นการตกผลึกและผลหนึ่งเดียวของแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของเรา
พวกเขามาจากทุกชาติและทุกนิกาย จากทุกสถานที่และทุกประเทศทัว่ ทั้งจักรวาล

พวกเขามีเชื้อชาติที่แตกต่างกัน มีภาษา ขนบธรรมเนียม และสีผิวที่แตกต่างกัน
และพวกเขาก็กระจายอยู่ทวั่ ทุกชาติและทุกนิกายของโลก และแม้กระทัง่ ทุกมุมของโลก
ในที่สุดพวกเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างมวลมนุษย์ที่ครบบริ บูรณ์
เป็ นชุมนุมชนของมนุษย์ที่กาลังบังคับของซาตานไม่สามารถเข้าถึงได้
พวกที่อยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ที่ไม่ได้รับการช่วยให้รอดและการพิชิตโดยเรา จะจมเงียบไปในความลึกแห่งทะเล
และจะถูกเผาไหม้ดว้ ยไฟที่เผาผลาญของเราไปตลอดชัว่ กัลปาวสาน เราจะทาลายล้างมวลมนุษย์เก่าๆ
ที่โสโครกอย่างยิ่งนี้ เช่นเดียวกับที่เราได้ทาลายล้างบรรดาบุตรหัวปี และฝูงปศุสัตว์ของประเทศอียิปต์
โดยให้เหลืออยู่เพียงคนอิสราเอลเท่านั้น ผูซ้ ่ึงกินเนื้อลูกแกะ ดื่มเลือดลูกแกะ และป้ายขื่อประตูดว้ ยเลือดลูกแกะ
ผูค้ นที่ได้ถูกเราพิชิตแล้วและอยู่ในครอบครัวของเราไม่ได้เป็ นผูค้ นที่กินเนื้อพระเมษโปดกซึ่งก็คือเรา
และดื่มพระโลหิตของพระเมษโปดกซึ่งก็คือเรา และได้รับการไถ่บาปโดยเราและนมัสการเราด้วยหรอกหรือ?
ผูค้ นเช่นนี้ไม่ได้มาพร้อมกับสง่าราศีของเราตลอดหรอกหรื อ?
บรรดาพวกที่อยู่โดยปราศจากเนื้อพระเมษโปดกซึ่งก็คือ เรานั้น
ไม่ได้จมลงอย่างเงียบเชียบไปในความลึกแห่งท้องทะเลแล้วหรอกหรื อ? ในวันนี้พวกเจ้าต่อต้านเรา
และในวันนี้วจนะของเราเป็ นเหมือนกับบรรดาพระวจนะที่พระยาห์เวห์ได้ตรัสไว้กบั บรรดาบุตรชายและหลาน
ชายแห่งประเทศอิสราเอล
กระนั้นความกระด้างในส่วนลึกของหัวใจพวกเจ้ากาลังทาให้ความโกรธของเราเพิ่มพูนขึ้น
ซึ่งนาความทุกข์มาสู่เนื้อหนังของพวกเจ้ามากขึ้น นาการพิพากษามาสู่บาปทั้งหลายของพวกเจ้ามากขึ้น
และนาความโกรธมาสู่ความไม่ชอบธรรมของพวกเจ้ามากขึ้น
ใครเล่าจะสามารถได้รับการละเว้นในวันแห่งความโกรธของเราได้ ในเมือ่ พวกเจ้าปฏิบตั ิต่อเราเช่นนี้ในวันนี้?
ความไม่ชอบธรรมของผูใ้ ดเล่าที่จะสามารถหลีกหนีตาแห่งการตีสอนของเราได้?
บาปของผูใ้ ดเล่าที่จะสามารถหลบหลีกมือของเรา องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้?
การเยาะเย้ยท้าทายของผูใ้ ดเล่าที่จะสามารถหลีกหนีคาพิพากษาของเรา องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้? เรา
พระยาห์เวห์ พูดเช่นนี้ต่อพวกเจ้า พงศ์พนั ธุ์ของครอบครัวคนต่างชาติ
และวจนะที่เราพูดกับพวกเจ้าล้าเลิศกว่าถ้อยดารัสทั้งหมดของยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
แต่พวกเจ้ากระด้างกว่าผูค้ นของประเทศอียิปต์ท้งั หมด
พวกเจ้าไม่กกั เก็บความโกรธของเราในขณะที่เราทางานของเราอย่างสงบเงียบหรอกหรื อ?
พวกเจ้าจะสามารถหนีพน้ โดยไม่ได้รับอันตรายจากวันของเรา องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ได้อย่างไรเล่า?
ตัดตอนมาจาก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 612
บัดนี้เจ้าเข้าใจหรื อไม่ว่าอะไรคือการพิพากษาและอะไรคือความจริง? หากเจ้าเข้าใจแล้ว
เราขอเตือนให้เจ้ายอมหมอบราบอย่างเชื่อฟังต่อการถูกพิพากษา ไม่เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะไม่มีวนั ได้โอกาสได้รับการชมเชยจากพระเจ้าหรื อถูกพระองค์ทรงนาเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์
พวกผูท้ ี่ยอมรับเพียงการพิพากษาเท่านั้น แต่ไม่สามารถชาระให้บริ สุทธิ์ได้
กล่าวคือพวกผูท้ ี่หลบหนีไปกลางพระราชกิจแห่งการพิพากษา จะถูกรังเกียจและปฏิเสธโดยพระเจ้าตลอดกาล
บาปนานาของพวกเขานั้นมากมายและน่าสลดใจยิง่ กว่าของพวกฟาริ สี
เพราะพวกเขาได้ทรยศพระเจ้าและเป็ นพวกกบฏต่อพระเจ้า
ผูค้ นเช่นนี้ซ่งึ ไม่คู่ควรแม้แต่จะทาการปรนนิบตั ิจะได้รับการลงโทษทีร่ ุ นแรงกว่า ยิง่ ไปกว่านั้นก็คือ
เป็ นการลงโทษที่ยาวนานตลอดกาล พระเจ้าจะไม่ทรงละเว้นคนทรยศใดๆ
ที่ครั้งหนึ่งเคยแสดงความจงรักภักดีอย่างชัดแจ้งด้วยคาพูดแต่แล้วก็ทรยศพระองค์
ผูค้ นเช่นนี้จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงสาสมผ่านการลงโทษจิตวิญญาณ ดวงจิต และร่ างกาย
นี่ไม่ใช่การเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าอย่างแม่นยาหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าในการพิพากษามนุษย์และเปิ ดโปงเขาหรอกหรื อ?
พระเจ้าทรงส่งทุกคนที่กระทาสิ่งชัว่ ร้ายทุกชนิดในช่วงเวลาแห่งการพิพากษาไปยังสถานที่ที่ยุบยับไปด้วยวิญญา
ณชัว่ ร้ายและปล่อยให้วิญญาณชัว่ ร้ายเหล่านี้ทาลายร่ างกายอันเต็มไปด้วยเนื้อหนังของพวกเขาตามที่พวกมันปรา
รถนา และร่ างกายของผูค้ นเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นของซากศพ นั่นคือบทลงโทษที่เหมาะสมของพวกเขา
พระเจ้าทรงจารึ กบาปทั้งหมดทุกครั้งของเหล่าผูเ้ ชื่อจอมปลอม
สาวกจอมปลอมและคนงานจอมปลอมลงในสมุดบันทึกของพวกเขา และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
พระองค์ทรงโยนพวกเขาทิง้ ท่ามกลางวิญญาณที่ไม่สะอาด
ปล่อยให้วิญญาณที่ไม่สะอาดเหล่านี้สร้างมลทินให้ทวั่ ร่ างกายของพวกเขาตามอาเภอใจ
เพื่อที่พวกเขาจะไม่มีวนั ได้เกิดใหม่และไม่มีวนั ได้เห็นความสว่างอีกเลย
บรรดาผูเ้ สแสร้งที่ทางานรับใช้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่สามารถจงรักภักดีต่อไปได้จนถึงปลายทางถูกพระเจ้านับร
วมกับคนชัว่
เพื่อที่พวกเขาจะเดินตามคาแนะนาของคนชัว่ และกลายเป็ นส่วนหนึ่งของฝูงชนโกลาหลไร้ระเบียบของพวกนั้น
ในที่สุด พระเจ้าจะทาลายล้างพวกเขา
พระเจ้าทรงทอดทิ้งและไม่ใส่พระทัยรับรู ้ถึงพวกผูท้ ี่ไม่เคยจงรักภักดีต่อพระคริสต์หรื อไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดจาก
พละกาลังของพวกเขา และเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยุค พระองค์จะทรงทาลายล้างพวกเขาทั้งหมด
พวกเขาจะไม่ดารงอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป และยิง่ ไม่ได้รับเส้นทางเดินเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้า

บรรดาพวกที่ไม่เคยจริงใจกับพระเจ้า แต่ถูกสถานการณ์บงั คับให้ติดต่อกับพระองค์อย่างขอไปทีน้ นั
ถูกนับรวมกับบรรดาผูท้ รี่ ับใช้ผคู้ นของพระองค์ มีผคู้ นเช่นนี้เพียงจานวนเล็กน้อยเท่านั้นที่จะอยู่รอด
ขณะที่ส่วนใหญ่จะต้องพินาศพร้อมกับพวกที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติแม้แต่จะทาการปรนนิบตั ิดว้ ยซ้า ในท้ายที่สุด
พระเจ้าจะทรงนาสู่ราชอาณาจักรของพระองค์ซ่งึ บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่มีจิตใจเช่นเดียวกับพระเจ้า
ผูค้ นและบุตรของพระเจ้า และผูท้ ี่พระเจ้าทรงกาหนดไว้ล่วงหน้าให้เป็ นปุโรหิต
พวกเขาจะเป็ นสิ่งกลัน่ กรองจากพระราชกิจของพระเจ้า สาหรับพวกที่ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ
ที่พระเจ้ากาหนด พวกเขาจะถูกนับรวมกับบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ—
และพวกเจ้าสามารถจินตนาการได้อย่างแน่นอนว่าบทอวสานของพวกเขาจะเป็ นเช่นไร
เราได้บอกพวกเจ้าทั้งหมดที่เราควรบอกแล้ว ถนนที่พวกเจ้าเลือกเป็ นตัวเลือกของพวกเจ้าเพียงลาพัง
สิ่งที่พวกเจ้าควรเข้าใจคือสิ่งนี้: พระราชกิจของพระเจ้าไม่เคยรอผูใ้ ดที่ไม่สามารถก้าวทันพระองค์
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าไม่แสดงความเมตตาต่อมนุษย์ผใู้ ด
ตัดตอนมาจาก “พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

ภาคที่สอง: การรู้จักพระเจ้า

การรู้จักพระเจ้า 1

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 1
เจ้าทุกคนควรตรวจสอบใหม่ว่า ตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้า เจ้าได้เชื่อในพระเจ้าอย่างไร เพือ่ ที่เจ้าอาจได้เห็นว่า
ในขณะที่กาลังทาการติดตามพระเจ้า เจ้าได้เข้าใจอย่างแท้จริ ง จับใจความได้อย่างแท้จริ ง
และได้มารู ้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริงหรื อไม่
ได้เห็นว่าเจ้ารู ้อย่างแท้จริงหรื อไม่ว่าท่าทีของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์หลากหลายประเภทนั้นเป็ นอย่างไร
และได้เห็นว่าเจ้าเข้าใจอย่างแท้จริ งหรื อไม่ในพระราชกิจซึ่งพระเจ้ากาลังทรงแสดงบทบาทกับเจ้าและวิธีที่พระเ
จ้าทรงนิยามทุกบทบาทการกระทาของเจ้า พระเจ้าองค์น้ี ผูซ้ ่งึ ทรงอยู่เคียงข้างเจ้า
ทรงนาทิศทางให้กบั ความก้าวหน้าของเจ้า ทรงลิขิตชะตาของเจ้า และทรงจัดหาสิ่งจาเป็ นทั้งหลายของเจ้า—
เจ้าเข้าใจพระเจ้าองค์น้ีมากเพียงใด เมื่อพิจารณาทุกๆ อย่างแล้ว เจ้ารู ้จกั พระเจ้าองค์น้ีจริงๆ มากเพียงใด
เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพระราชกิจใดที่พระองค์ทรงแสดงบทบาทกับเจ้าทุกๆ วัน?
เจ้ารู ้จกั หลักการและจุดประสงค์ท้งั หลายซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็ นพื้นฐานในการกระทาทุกอย่างของพระองค์หรื อ
ไม่? เจ้ารู ้วิธีที่พระองค์ทรงนาเจ้าหรื อไม่? เจ้ารู ้วิธีท้งั หลายซึ่งพระองค์ทรงใช้ในการจัดเตรี ยมให้กบั เจ้าหรื อไม่?
เจ้ารู ้วิธีการทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงใช้ในการนาทางเจ้าหรือไม่?
เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าสิ่งซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะได้รับจากเจ้าคืออะไรและสิ่งซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะสัมฤทธิ์
ผลในตัวเจ้าคืออะไร? เจ้ารู ้ท่าทีซ่ึงพระองค์ทรงมีต่อวิธีประพฤติตนอันแตกต่างหลากหลายของเจ้าหรื อไม่
เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าเจ้าเป็ นบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็ นที่รักของพระองค์? เจ้ารู ้จุดกาเนิดแห่งความชื่นบาน พระพิโรธ
ความโทมนัส และความปี ติยินดีของพระองค์ ความคิดทั้งหลาย และแนวคิดทั้งหลายเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้
และแก่นแท้ของพระองค์หรือไม่? ท้ายที่สุด เจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพระเจ้าองค์น้ีซ่งึ เจ้าเชื่อทรงเป็ นพระเจ้าแบบไหน?
คาถามเหล่านี้และคาถามอื่นๆ ประเภทนี้เป็ นอะไรบางอย่างซึ่งเจ้าไม่เคยเข้าใจหรื อนึกถึงใช่หรื อไม่?
ในการไล่ตามเสาะหาการเชื่อของเจ้าในพระเจ้า
โดยผ่านความซึ้งคุณค่าที่แท้จริ งและประสบการณ์ในพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าได้ขจัดความเข้าใจผิดทั้งหลายของเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ให้หมดไปแล้วหรือไม่?
ภายหลังจากที่ได้รับการบ่มวินัยและการตีสอนของพระเจ้า
เจ้าได้บรรลุความเชื่อฟังและความเอาใจใส่อนั จริงแท้แล้วหรื อไม่?
ในท่ามกลางการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
เจ้าได้มารู ้ความเป็ นกบฏและธรรมชาติเยี่ยงซาตานของมนุษย์และได้รับความเข้าใจสักเล็กน้อยเกี่ยวกับความศัก
ดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแล้วหรื อไม่? ภายใต้การทรงนาและความรู ้แจ้งแห่งพระวจนะของพระเจ้า
เจ้าได้เริ่ มที่จะยึดมัน่ ภาพแนวโน้มใหม่ที่มีต่อชีวิตแล้วหรื อไม่?
ในท่ามกลางการทดสอบทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงส่งมา

เจ้าได้รู้สึกถึงความไม่ยอมผ่อนปรนของพระองค์ต่อการทาให้ขุ่นเคืองทั้งหลายของมนุษย์
รวมทั้งสิ่งซึ่งพระองค์ทรงพึงประสงค์จากเจ้าและวิธีซ่ึงพระองค์กาลังทรงช่วยเจ้าให้รอดแล้วหรื อไม่?
หากเจ้าไม่รู้ว่าการเข้าใจพระเจ้าผิดนั้นคืออะไร หรื อวิธีที่จะขจัดความเข้าใจผิดนี้คืออย่างไร
เช่นนั้นแล้วอาจมีคนพูดได้ว่าเจ้าไม่เคยได้เข้าสู่การมหาสนิทอันแท้จริงกับพระเจ้า และไม่เคยได้เข้าใจพระเจ้า
หรื ออย่างน้อยที่สุดคนเราอาจพูดได้ว่าเจ้าไม่เคยได้ปรารถนาที่จะเข้าใจพระองค์
หากเจ้าไม่รู้ว่าอะไรคือการบ่มวินัยและการตีสอนของพระเจ้า
เจ้าก็ย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือการเชื่อฟังและการเอาใจใส่อย่างแน่นอน
หรื ออย่างน้อยที่สุดเจ้าไม่เคยได้เชื่อฟังหรื อเอาใจใส่ในพระเจ้าอย่างแท้จริง
หากเจ้าไม่เคยได้รับประสบการณ์กบั การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
เจ้าก็ย่อมจะไม่รู้อย่างแน่นอนว่าอะไรคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และเจ้าจะยิ่งมีความเข้าใจน้อยไปกว่านั้นอีกในเรื่ องที่ว่าความเป็ นกบฏของมนุษย์น้ นั คืออะไร
หากแท้จริ งแล้วเจ้าไม่เคยได้มีภาพแนวโน้มใหม่ที่ถูกต้องต่อชีวิต หรือจุดมุ่งหมายที่ถกู ต้องในชีวิต
แต่ยงั คงอยู่ในสภาวะของความงุนงงและการไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางภายภาคหน้าในชีวิตของเจ้า
จนถึงจุดที่ลงั เลใจที่จะก้าวไปข้างหน้า
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมเป็ นที่แน่ชดั ว่าเจ้าไม่เคยได้รับความรู ้แจ้งและการทรงนาของพระเจ้าเลย
คนเราอาจพูดได้เช่นกันว่าเจ้าไม่เคยได้รับการจัดหาหรื อได้รับการเติมคืนให้เต็มโดยพระวจนะของพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง หากเจ้ายังไม่ได้กา้ วผ่านการทดสอบทั้งหลายของพระเจ้าแล้วไซร้ ก็ยอ่ มชัดเจนโดยไม่ตอ้ งอธิบายว่า
เจ้าจะไม่รู้อย่างแน่นอนว่าอะไรคือความไม่ยอมผ่อนปรนของพระเจ้าต่อการทาให้ขุ่นเคืองทั้งหลายของมนุษย์
และเจ้าก็ย่อมจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงพึงประสงค์จากเจ้าในท้ายที่สุด และยิ่งน้อยไปกว่านั้นก็คือ
ท้ายที่สุด อะไรคือพระราชกิจของพระองค์ในการบริ หารจัดการและการทรงช่วยมนุษย์ให้รอด
ไม่สาคัญว่าบุคคลคนหนึ่งได้เชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลากี่ปีแล้ว
หากพวกเขาไม่เคยได้รับประสบการณ์กบั หรื อล่วงรู ้อะไรเลยในพระวจนะของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ย่อมไม่ได้กาลังเดินไปบนเส้นทางสู่ความรอดเป็ นแน่
ความเชื่อของพวกเขาในพระเจ้านั้นย่อมปราศจากเนื้อหาจริ งเป็ นแน่
ความรู ้ของพวกเขาในพระเจ้าก็ย่อมเป็ นศูนย์เป็ นแน่เช่นกัน และมันก็ชดั เจนโดยไม่ตอ้ งอธิบายว่า
พวกเขาไม่รู้เลยว่าการเคารพพระเจ้าคืออะไร
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระเจ้าคือเส้ นทางสู่การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลีย่ งความชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สิ่งทรงครองและสิ่งทรงเป็ นของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า—
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกทาให้เป็ นที่รู้จกั กันในพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชาติ
เมื่อเขาได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า ในขณะที่กาลังทาการนาพระวจนะไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
มนุษย์จะมารู ้จกั จุดประสงค์เบื้องหลังพระวจนะซึ่งพระเจ้าตรัส
และเข้าใจแหล่งที่มาและปูมหลังของพระวจนะของพระเจ้า
และเข้าใจและซึ้งคุณค่าในผลที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระวจนะของพระเจ้า สาหรับมนุษยชาติ
เหล่านี้คือสิ่งซึ่งมนุษย์ตอ้ งได้รับประสบการณ์ จับความเข้าใจ และบรรลุเพื่อที่จะบรรลุความจริ งและชีวิต
เพื่อที่จะจับความเข้าใจในเจตนารมณ์ของพระเจ้า เพื่อที่จะกลับกลายเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเขา
และกลายเป็ นสามารถเชื่อฟั งอานาจอธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระเจ้าได้
ในเวลาเดียวกันกับที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์ จับความเข้าใจ และบรรลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เขาจะค่อยๆ
ได้รับความเข้าใจในพระเจ้า และ ณ
เวลานี้เขายังจะได้รับความรู ้เกี่ยวกับพระองค์ในระดับที่แตกต่างกันไว้แล้วเช่นกัน
ความเข้าใจและความรู ้น้ีไม่ได้มาจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งมนุษย์ได้จินตนาการหรื อประพันธ์ข้ นึ
แต่ทว่ากลับมาจากสิ่งที่เขาซึ้งคุณค่า ได้รับประสบการณ์ รู ้สึก และยืนยันภายในตัวเขาเอง
เพียงภายหลังจากการได้รู้คุณค่า การได้รับประสบการณ์ การรูส้ ึก และการยืนยันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเท่านั้น
ความรู ้ของมนุษย์ในพระเจ้าจึงจะได้รับมาซึ่งเนื้อหา ความรู ้ซ่งึ มนุษย์ได้รับมา ณ เวลานี้เท่านั้นที่เป็ นจริ ง แท้จริง
และถูกต้องแม่นยา และกระบวนขั้นตอนนี้—
แห่งการบรรลุความเข้าใจและความรู ้อนั ถ่องแท้เกี่ยวกับพระเจ้าอันโดยผ่านทางการซึ้งคุณค่า
การได้รับประสบการณ์ การรู ้สึก และการยืนยันพระวจนะของพระองค์—
ไม่ใช่อะไรอื่นนอกเสียจากการมหาสนิทแท้จริงระหว่างมนุษย์และพระเจ้า ในท่ามกลางการมหาสนิทแบบนี้
มนุษย์มาเข้าใจและจับใจความในเจตนารมณ์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง
มาเข้าใจและรู ้จกั อย่างแท้จริ งถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงครองและสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็ น
มาเข้าใจและรู ้จกั แก่นแท้ของพระเจ้าอย่างแท้จริง มาเข้าใจและรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าทีละน้อยๆ
มาถึงซึ่งความแน่ใจที่แท้จริ งและนิยามที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งอานาจครอบครองของพระเจ้าเหนือสรร
พสิ่งทรงสร้างทั้งปวง
และได้รับความรู ้และจุดเชื่อมต่อหนึ่งซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์และพระฐานะของพระเจ้า
ในท่ามกลางการมหาสนิทแบบนี้ มนุษย์เปลีย่ นแปลงความคิดเห็นทั้งหลายของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าทีละขั้น
ไม่จินตนาการถึงพระองค์โดยไม่มีที่มาที่ไป

หรื อปล่อยให้ความระแวงสงสัยของเขาเองเกี่ยวกับพระองค์ได้ถูกแสดงออกอย่างอิสระ หรือเข้าใจพระองค์ผิด
หรื อกล่าวโทษพระองค์ หรื อตัดสินพระองค์ หรื อเคลือบแคลงสงสัยในพระองค์อีกต่อไป ด้วยเหตุน้ี
มนุษย์จะมีขอ้ พิพาททั้งหลายกับพระเจ้าน้อยลง เขาจะมีขอ้ ขัดแย้งทั้งหลายกับพระเจ้าน้อยลง
และจะมีโอกาสทั้งหลายน้อยลงที่มนุษย์ใช้ในการก่อกบฏต่อพระเจ้า ในทางกลับกัน
ความเอาใจใส่และการเชื่อฟังพระเจ้าของมนุษย์จะมีมากขึ้น
และความเคารพของเขาที่มีต่อพระเจ้าจะกลายเป็ นแท้จริ งมากขึ้นและลุ่มลึกมากขึ้น
ในท่ามกลางการมหาสนิทเช่นนี้ มนุษย์จะไม่เพียงได้บรรลุการจัดเตรียมความจริ งและบัพติศมาของชีวิตเท่านั้น
แต่ในเวลาเดียวกันเขายังจะได้บรรลุความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้าอีกเช่นกัน ในท่ามกลางการมหาสนิทเช่นนี้
มนุษย์จะไม่เพียงได้รับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขาและได้รับความรอดเท่านั้น
แต่ในเวลาเดียวกันเขายังจะรวบรวมความเคารพและการนมัสการที่แท้จริ งที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งทรงสร้างมีตอ่ พระเ
จ้าเช่นกัน เมื่อได้มีการมหาสนิทแบบนี้แล้ว
ความเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้าจะไม่เป็ นกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งว่างเปล่า หรื อคาสัญญาที่ถูกเสนอไปเพียงลมปาก
หรื อในรู ปแบบของการไล่ตามเสาะหาและความปลาบปลื้มหลงใหลแบบไม่ลืมหูลมื ตาอีกต่อไป
ด้วยการมหาสนิทแบบนี้เท่านั้นชีวิตของมนุษย์จึงจะเติบโตไปสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่วนั ต่อวัน
และเพียงบัดนี้เท่านั้นที่อุปนิสัยของเขาจะค่อยๆ กลับกลายเปลี่ยนแปลง
และความเชื่อของเขาในพระเจ้าจะเปลี่ยนจากความเชื่ออันคลุมเครื อและไม่แน่นอนไปเป็ นความเชื่อฟั งและการเ
อาใจใส่อนั จริ งแท้ ไปเป็ นการเคารพแท้จริงทีละขั้น และในขณะที่กาลังทาการติดตามพระเจ้า มนุษย์ยงั จะค่อยๆ
คืบหน้าจากจุดยืนแบบนิ่งเฉยไม่ทาอะไร ไปสู่จุดยืนแบบกระตือรื อร้น
จากการคิดในแง่ลบไปมาสู่การคิดในแง่บวกด้วยเช่นกัน
ด้วยการมหาสนิทแบบนี้เท่านั้นมนุษย์จงึ จะมาถึงความเข้าใจและการจับใจความอันแท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้า
มาถึงความรู ้อนั แท้จริงในพระเจ้า เนื่องเพราะผูค้ นส่วนใหญ่ไม่เคยได้เข้าสู่การมหาสนิทที่แท้จริ งกับพระเจ้า
ความรู ้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าจึงหยุดลงที่ระดับทฤษฎี ที่ระดับความหมายตามตัวอักษรและหลักคาสอน
กล่าวคือ ผูค้ นส่วนใหญ่จานวนมาก ไม่สาคัญว่าพวกเขาได้เชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลากี่ปีแล้ว
ในด้านของการรู ้จกั พระเจ้านั้น ยังคงอยู่ในที่เดิมที่ซ่ึงพวกเขาได้เริ่ มต้น
ติดอยู่กบั ช่วงระยะพื้นฐานของรู ปแบบทั้งหลายทางขนบประเพณีของการแสดงความเคารพ
พร้อมด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติท้งั หลายในระบบศักดินาและการเติมแต่งสีสันเพ้อฝันประโลมใจทั้งหลายที่เ
กี่ยวข้องของรู ปแบบเหล่านั้น การที่ความรู ้ของมนุษย์ในพระเจ้าควรถูกทาให้หยุดลง ณ จุดเริ่ มต้นของมันนั้น
หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริ งในทางปฏิบตั ิ
นอกเหนือไปจากการยืนยันของมนุษย์ในพระอุปนิสัยและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า

ความเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้ายังคงอยู่ในสภาวะของความไม่แน่นอนอันคลุมเครื อ เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
มนุษย์สามารถยึดมัน่ ในความเคารพแท้จริ งที่มีให้กบั พระเจ้าได้มากเพียงใดกัน?
ไม่สาคัญว่าเจ้าเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าอย่างหนักแน่นเพียงใด
นี่ไม่สามารถแทนที่ความรู ้ของเจ้าในพระเจ้าหรื อความเคารพของเจ้าที่มีให้กบั พระเจ้าได้
ไม่สาคัญว่าเจ้าได้ชื่นชมกับพระพรของพระองค์และพระคุณของพระองค์มากเพียงใด
นี่ไม่สามารถแทนที่ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าได้
ไม่สาคัญว่าเจ้าเต็มใจที่จะปวารณาตนทั้งหมดของเจ้าและทั้งหมดของเจ้าเพื่อประโยชน์แห่งพระองค์อย่างไร
นี่ไม่สามารถแทนที่ความรู ้ของเจ้าในพระเจ้าได้ บางทีเจ้าอาจได้คนุ้ เคยมากแล้วกับพระวจนะซึ่งพระเจ้าได้ตรัส
หรื อไม่เจ้ากระทัง่ จาพระวจนะได้ข้ นึ ใจและสามารถท่องพระวจนะรัวซ้ าได้
แต่นี่ไม่สามารถแทนที่ความรู ้ของเจ้าในพระเจ้าได้ ไม่ว่ามนุษย์อาจมีเจตนาในการติดตามพระเจ้าเพียงใดก็ตาม
หากเขาไม่เคยได้มีการมหาสนิทอันจริงแท้กบั พระเจ้าหรื อได้มีประสบการณ์ที่แท้จริ งกับพระวจนะของพระเจ้า
ความรู ้ของเขาในพระเจ้าก็ย่อมจะมีพื้นฐานอยู่บนความสิ้นไร้อนั ว่างเปล่า หรื อในภวังค์อนั ไม่รู้จบ
สาหรับทั้งหมดที่เจ้าอาจได้เคย “กระทบไหล่” กับพระเจ้าในการเดินผ่าน หรื อได้พบพระองค์ต่อหน้านั้น
ความรู ้ของเจ้าในพระเจ้าจะยังคงเป็ นศูนย์อยู่ดี
และความเคารพของเจ้าที่มีให้กบั พระเจ้าจะไม่เป็ นอะไรที่มากไปกว่าคาพูดติดปากลอยๆ
หรื อมโนทัศน์อนั เป็ นอุดมคติ
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระเจ้าคือเส้นทางสู่การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลีย่ งความชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นจานวนมากยึดมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออ่านวันต่อวัน
จนกระทัง่ ถึงจุดที่หมายมัน่ อย่างพิถพี ิถนั ที่จะจดจาบทตอนอันเป็ นอมตะทั้งหมดที่มีในนั้นว่าเป็ นทรัพย์สมบัติอนั
มีค่ามากที่สุดของพวกเขา และยิ่งไปกว่านั้นยังประกาศพระวจนะของพระเจ้าทุกหนแห่ง
จัดเตรี ยมและช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาคิดว่าการทาเช่นนี้คือการเป็ นพยานต่อพระเจ้า
คือการเป็ นพยานต่อพระวจนะของพระองค์ คิดว่าการทาเช่นนี้คือการเจริ ญรอยตามทางแห่งพระเจ้า
พวกเขาคิดว่าการทาเช่นนี้คือการดาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
ว่าการทาเช่นนี้คือการนาพระวจนะของพระองค์ไปสู่ชีวิตจริงของพวกเขา
ว่าการทาเช่นนี้จะทาให้พวกเขาสามารถได้รับการชมเชยจากพระเจ้า
และได้รับการช่วยให้รอดและได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
แต่แม้ในขณะที่พวกเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาไม่เคยปฏิบตั ิสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเลยในทางปฏิบตั ิ
หรื อพยายามที่จะนาพาตัวพวกเขาเองไปในแนวเดียวกับสิ่งที่ถูกเผยในพระวจนะของพระเจ้า
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อได้รับการรักใคร่ บูชาและความเชื่อใจจากผูอ้ ื่นโดยเล่ห์เพทุบาย
เพื่อเข้าสู่การบริ หารจัดการด้วยตัวพวกเขาเอง และเพื่อยักยอกและขโมยพระสิริแห่งพระเจ้า
พวกเขาหวังอย่างลมๆ แล้งๆ
ว่าจะฉกฉวยโอกาสที่ได้จากการเผยแผ่พระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะให้ได้รางวัลเป็ นการทางานของพระเจ้าแล
ะการชมเชยจากพระองค์ กี่ปีแล้วที่ได้ผ่านไป
แต่ไม่เพียงแต่ผคู้ นเหล่านี้จะไม่สามารถได้รับการชมเชยจากพระเจ้าในขณะที่กาลังทาการประกาศพระวจนะขอ
งพระเจ้า
และไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่สามารถค้นพบหนทางซึ่งพวกเขาควรติดตามในขณะที่กาลังทาการเป็ นพยานต่อพร
ะวจนะของพระเจ้า
และไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ได้ช่วยเหลือหรื อจัดเตรี ยมให้กบั ตัวพวกเขาเองในขณะที่กาลังทาการช่วยเหลือและ
จัดเตรี ยมพระวจนะของพระเจ้าให้กบั ผูอ้ ื่น และไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่สามารถทาความรู ้จกั พระเจ้า
หรื อปลุกความเคารพอันจริ งแท้ในตัวพวกเขาที่มีให้กบั พระเจ้า
ในขณะที่กาลังทาการในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท้งั หมด แต่ในทางกลับกัน
ความเข้าใจผิดของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้ายิ่งดิง่ ลึกลงทุกที
ความไม่เชื่อใจของพวกเขาในพระองค์ยงิ่ รุนแรงมากขึ้นทุกที

และการจินตนาการทั้งหลายของพวกเขาเกี่ยวกับพระองค์ยงิ่ เกินความจริงขึ้นทุกที
เมื่อได้รับการจัดหาและได้รับการนาโดยทฤษฎีท้งั หลายของพวกเขาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาดูราวกับว่าครบบริ บูรณ์ในองค์ประกอบของพวกเขา
ราวกับเป็ นการใช้ทกั ษะทั้งหลายของพวกเขาด้วยความง่ายดายโดยไม่ตอ้ งพยายาม
ราวกับว่าพวกเขาได้คน้ พบจุดประสงค์ในชีวิตของพวกเขา ภารกิจของพวกเขาแล้ว
และราวกับว่าพวกเขาได้รับชีวิตใหม่และได้รับการช่วยให้รอดแล้ว ราวกับว่า
ด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่กลิ้งผ่านลิน้ ของพวกเขาอย่างแข็งทื่อรี บร้อนในระหว่างท่องขานนั้น
พวกเขาได้รับความจริ งแล้ว จับความเข้าใจในเจตนารมณ์ของพระเจ้าแล้ว
และได้คน้ พบเส้นทางสู่การทาความรู ้จกั พระเจ้าแล้ว ราวกับว่า
ในขณะที่กาลังทาการประกาศพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาได้มาเผชิญหน้ากับพระเจ้าบ่อยครั้ง
บ่อยครั้งอีกเช่นกันที่พวกเขา “ซาบซึ้ง” จนร่ าไห้หลายครั้งหลายคราว และบ่อยครั้งที่ได้รับการทรงนาโดย
“พระเจ้า” ในพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาดูเหมือนว่าได้เข้าใจถึงความกังวลห่วงใยอันจริงจังและเจตนารมณ์อนั ใจดีมีเมตตาของพระองค์อย่างไม่
หยุดหย่อน และในขณะเดียวกัน
ได้จบั ความเข้าใจในความรอดของมนุษย์จากพระเจ้าและการบริ หารจัดการของพระองค์
ได้มารู ้จกั แก่นแท้ของพระองค์ และได้จบั ความเข้าใจในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
จากพื้นฐานของความคิดนี้ พวกเขาดูเหมือนว่าได้เชื่ออย่างหนักแน่นยิง่ ขึ้นไปอีกในการดารงอยู่ของพระเจ้า
ได้รับรู ้มากขึ้นถึงสภาวะที่ได้รับการยกย่องของพระองค์
และได้รู้สึกถึงความโอ่อ่าตระการตาและความเหนือธรรมชาติของพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เมื่อปักจมอยู่ในความรู ้อนั ผิวเผินในพระวจนะของพระเจ้า
มันคงจะดูเหมือนว่าความเชื่อของพวกเขาได้เติบโตขึ้น
การตัดสินใจแน่วแน่ของพวกเขาที่จะสู้ทนความทุกข์ได้มีความแข็งแกร่ งขึ้น
และความรู ้ของพวกเขาในพระเจ้าได้ลึกซึ้งขึ้น พวกเขาหารู ้ไม่ว่า
จนกว่าพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ความรู ้ท้งั หมดของพวกเขาในพระเจ้าและแนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับพระองค์น้ นั มาจากการจินตนาการทั้งหลา
ยอันเต็มไปด้วยปรารถนาและการอนุมานของพวกเขาเอง
ความเชื่อของพวกเขาคงจะอยู่ได้ไม่นานภายใต้การทดสอบรู ปแบบใดก็ตามจากพระเจ้า
สิ่งที่เรี ยกว่าความเป็ นจิตวิญญาณและวุฒิภาวะของพวกเขาแค่คงจะอยู่ได้ไม่นานภายใต้การทดสอบหรื อการตรว
จสอบของพระเจ้า ปณิธานของพวกเขาเป็ นแต่เพียงปราสาทหลังหนึ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นบนทราย

และสิ่งที่เรี ยกว่าความรู ้ในพระเจ้าก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าเรื่ องที่ป้ ันแต่งขึ้นเรื่ องหนึ่งของจินตนาการของพวกเข
า ในข้อเท็จจริ งนั้น ก็อย่างที่เป็ นอยู่ ผูค้ นเหล่านี้ ผูซ้ ่งึ ได้ใช้ความพยายามมากมายไปในพระวจนะของพระเจ้า
ไม่เคยได้ตระหนักเลยว่าอะไรคือความเชื่อที่แท้จริ ง อะไรคือการเชื่อฟังที่แท้จริง อะไรคือการเอาใจใส่ที่แท้จริ ง
หรื ออะไรคือความรู ้ที่แท้จริ งในพระเจ้า พวกเขายึดถือทฤษฎี จินตนาการ ความรู ้ พรสวรรค์ ประเพณี
ความเชื่อเหนือธรรมชาติ และกระทัง่ ค่านิยมด้านศีลธรรมแห่งความเป็ นมนุษย์ และทาให้สิ่งเหล่านี้มาเป็ น
“ต้นทุน” และ “อาวุธยุทโธปกรณ์” สาหรับการเชื่อในพระเจ้าและการติดตามพระองค์
กระทัง่ ทาให้สิ่งเหล่านี้มาเป็ นรากฐานของความเชื่อของพวกเขาในพระเจ้าและการติดตามพระองค์ของพวกเขา
ในเวลาเดียวกัน
พวกเขายังใช้ตน้ ทุนและอาวุธยุทโธปกรณ์น้ีและทาให้สิ่งเหล่านี้มาเป็ นเครื่ องรางของขลังวิเศษซึ่งพวกเขาใช้ในก
ารทาความรู ้จกั พระเจ้า สาหรับการเผชิญหน้าและการจัดการกับการตรวจสอบทั้งหลาย การทดสอบทั้งหลาย
การตีสอน และการพิพากษาของพระเจ้า ในท้ายที่สุด
สิ่งที่พวกเขาเก็บรวบรวมยังคงไม่ได้ประกอบไปด้วยอะไรมากไปกว่าข้อสรุ ปทั้งหลายเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งปักจมอ
ยู่ในความหมายแฝงทั้งหลายในทางศาสนา ในความเชื่อเหนือธรรมชาติในระบบศักดินา
และในทุกสิ่งซึ่งมีลกั ษณะเพ้อฝันประโลมใจ พิลึกพิสดาร และพิศวงลี้ลบั
แนวทางของพวกเขาในการรู ้จกั และนิยามพระเจ้าถูกประทับตราในแม่พิมพ์เดียวกันกับแม่พมิ พ์ของผูค้ นซึ่งเชื่อใ
นฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือชายชราบนท้องฟ้าเพียงเท่านั้น ในขณะที่สภาวะความเป็ นจริ งของพระเจ้า
เนื้อแท้ของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์ สิ่งทรงครองและสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ เป็ นต้น—
ทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กบั พระเจ้าพระองค์จริงเอง—
คือสิ่งทั้งหลายซึ่งความรู ้ของพวกเขาได้ลม้ เหลวที่จะจับความเข้าใจ
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ความรู ้ของพวกเขาได้แยกทางไปโดยสมบูรณ์
และแยกห่างกันมากถึงขนาดขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ ในหนทางนี้
แม้ว่าผูค้ นเหล่านี้ดาเนินชีวิตภายใต้การจัดเตรียมและการบารุงเลี้ยงจากพระวจนะของพระเจ้า
กระนั้นก็ตามพวกเขากลับไม่สามารถย่าเท้าไปบนเส้นทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ได้อ
ย่างแท้จริ ง เหตุผลที่แท้จริ งสาหรับการนี้ก็คือว่า พวกเขาไม่เคยได้กลายมาสนิทสนมคุน้ เคยกับพระเจ้า
และพวกเขาไม่เคยมีการติดต่อหรื อการมหาสนิทอันจริงแท้กบั พระองค์
และดังนั้นจึงเป็ นไปไม่ได้สาหรับพวกเขาที่จะมาถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันกับพระเจ้า
หรื อปลุกความเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้า การเจริ ญรอยตามพระเจ้า
หรื อการนมัสการที่มีให้กบั พระเจ้าในตัวพวกเขา การที่พวกเขาควรคานึงถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหตุน้ี
การที่พวกเขาควรคานึงถึงพระเจ้าด้วยเหตุน้ี —

มุมมองและท่าทีน้ีได้ช้ ชี ะตากรรมให้พวกเขากลับไปมือเปล่าหลังความมุมานะบากบัน่ ทั้งหลายของพวกเขา
ได้ช้ ชี ะตากรรมให้พวกเขาไม่มีวนั ที่จะสามารถย่าเท้าไปบนเส้นทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงคว
ามชัว่ ได้ชวั่ นิรันดร์ เป้าหมายซึ่งพวกเขากาลังมุง่ หมาย และทิศทางซึ่งพวกเขากาลังไปในนั้น
เป็ นการแสดงความหมายว่าพวกเขาเป็ นศัตรู ท้งั หลายของพระเจ้าชัว่ นิรันดร์
และว่าพวกเขาจะไม่มีวนั ที่จะสามารถได้รับความรอดได้ชวั่ นิรนั ดร์
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระเจ้าคือเส้นทางสู่การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลีย่ งความชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 4
หากในกรณีของบุคคลคนหนึ่งผูซ้ ่ึงได้ติดตามพระเจ้าเป็ นเวลาหลายปี และได้ชื่นชมไปกับการจัดเตรี ยมพระวจน
ะของพระองค์เป็ นเวลาหลายปี
นิยามของพวกเขาสาหรับพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วเป็ นเช่นเดียวกับนิยามของใครบางคนผูซ้ ่งึ หมอบกราบในการแ
สดงความเคารพต่อหน้ารู ปเคารพทั้งหลาย
นี่ก็ย่อมจะมีความหมายว่าบุคคลคนนี้ยงั ไม่ได้บรรลุความเป็ นจริงของพระวจนะของพระเจ้า
นี่เป็ นเพราะพวกเขาแค่ยงั ไม่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริงของพระวจนะของพระเจ้า และด้วยเหตุผลนี้ความเป็ นจริ ง
ความจริ ง เจตนารมณ์ และข้อเรียกร้องทั้งหลายที่มีต่อมนุษยชาติ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในที่น้ีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั้น ไม่เกีย่ วข้องแต่อย่างใดเลยกับบุคคลผูน้ ้ นั กล่าวคือ
ไม่สาคัญว่าบุคคลเช่นนั้นอาจทางานหนักเพียงใดกับความหมายผิวเผินของพระวจนะของพระเจ้า
ทั้งหมดนั้นหาประโยชน์มิได้ กล่าวคือ เพราะสิ่งซึ่งพวกเขาไล่ตามเสาะหานั้นเป็ นเพียงถ้อยคา
สิ่งซึ่งพวกเขาได้รับจึงเลีย่ งไม่ได้ที่จะต้องเป็ นเพียงถ้อยคาเช่นกัน
ไม่ว่าพระวจนะซึ่งตรัสโดยพระเจ้านั้นเรียบง่ายหรื อลุ่มลึกในการปรากฏภายนอก
พระวจนะก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นความจริ งอันจะขาดเสียไม่ได้สาหรับมนุษย์น้นั เมื่อเขาเข้าสู่ชีวิต
พระวจนะคือน้ าพุของน้ าแห่งชีวิตซึ่งทาให้มนุษย์สามารถมีชีวิตรอดได้ท้งั ในจิตวิญญาณและเนื้อหนัง
พระวจนะจัดเตรี ยมสิ่งที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่
หลักธรรมและหลักความเชื่อในทางศาสนาสาหรับการดาเนินชีวิตประจาวันของเขา เส้นทาง เป้าหมาย
และทิศทางที่เขาจะต้องอาศัยผ่านไปเพื่อที่จะได้รับความรอด
ความจริ งทุกอย่างซึ่งเขาควรมีในฐานะที่เป็ นสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งทรงสร้างเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และความจริ งทุกอย่างเกีย่ วกับวิธีที่มนุษย์เชื่อฟังและนมัสการพระเจ้า
พระวจนะเป็ นเครื่ องรับประกันที่ทาให้มนั่ ใจได้ถงึ การอยู่รอดของมนุษย์
พระวจนะคือขนมปังประจาวันของมนุษย์
และพระวจนะยังเป็ นสิ่งรองรับอันมัน่ คงซึ่งทาให้มนุษย์สามารถเข้มแข็งและยืนหยัดได้เช่นกัน
พระวจนะนั้นมัง่ คัง่ ไปด้วยความเป็ นจริ งของความจริงแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ตามปกติเนื่องจากมนุษยชาติที่
ถูกสร้างขึ้นดาเนินชีวิตไปตามพระวจนะมัง่ คัง่ ไปด้วยความจริ งที่มนุษยชาติซ่ึงทรงสร้างใช้ในการหลุดเป็ นอิสระ
จากความเสื่อมทรามและแคล้วคลาดจากกับดักของซาตาน มัง่ คัง่ ไปด้วยการสอน การเตือนสติ
การหนุนใจโดยไม่เหน็ดเหนื่อย และการบรรเทาทุกข์ซ่ึงพระผูส้ ร้างทรงมอบให้มนุษยชาติที่ทรงสร้างขึ้นมา
พระวจนะคือดวงประทีปซึ่งชี้นาและให้ความรู ้แจ้งแก่พวกมนุษย์เพื่อให้เข้าใจทุกสิ่งที่เป็ นบวก
เป็ นเครื่ องรับประกันซึ่งทาให้มนั่ ใจได้ว่าเหล่ามนุษย์จะดาเนินชีวิตไปตามและมามีทุกสิ่งซึ่งชอบธรรมและดีงาม

เป็ นเกณฑ์ซ่งึ ใช้ในการวัดผูค้ น เหตุการณ์ท้งั หลาย และวัตถุสิ่งของทั้งหมด
และยังเป็ นเครื่ องหมายการนาทางซึ่งนาพาพวกมนุษย์ไปสู่ความรอดและเส้นทางแห่งความสว่างเช่นกัน
ด้วยประสบการณ์ในชีวิตจริ งเกีย่ วกับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
มนุษย์จึงสามารถได้รับการจัดหาความจริ งและชีวิตได้
เพียงในที่น้ีเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมาเข้าใจว่าอะไรคือสภาวะความเป็ นมนุษย์ปกติได้
อะไรคือชีวิตที่มีความหมาย อะไรคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นอันแท้จริ ง อะไรคือการเชื่อฟังพระเจ้าที่แท้จริ ง
เพียงในที่น้ีเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมาเข้าใจวิธีที่เขาควรใส่ใจพระเจ้าได้
วิธีที่จะปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งทรงสร้างให้ลุล่วง และวิธีที่จะมีสภาพเสมือนกับมนุษย์แท้คนหนึ่ง
เพียงในที่น้ีเท่านั้นมนุษย์จึงมาเข้าใจว่าอะไรคือความหมายของความเชื่อแท้และการนมัสการแท้
เพียงในที่น้ีเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมาเข้าใจว่าใครคือผูป้ กครองแห่งฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
และทุกสรรพสิ่ง
เพียงในที่น้ีเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมาเข้าใจวิถีทางทั้งหลายซึ่งองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงเป็ นองค์เจ้านายแห่งสรรพสิ่ง
ทรงสร้างทั้งปวงทรงใช้ในการปกครอง นาทาง และจัดเตรี ยมสาหรับสิ่งทรงสร้าง
และเพียงในที่น้ีเท่านั้นมนุษย์จึงสามารถมาเข้าใจและจับความเข้าใจในวิถีทางซึ่งองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงเป็ นองค์เจ้า
นายแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงทรงใช้ในการดารงอยู่ ในการกลายเป็ นที่ประจักษ์ และในการทรงพระราชกิจ
ครั้นถูกแยกจากประสบการณ์จริงในพระวจนะของพระเจ้า
มนุษย์จึงไม่มีความรู ้ที่แท้จริงเกี่ยวกับหรื อวิจารณญาณในพระวจนะของพระเจ้าและความจริง
มนุษย์เช่นนั้นคือศพมีชีวิตศพหนึ่งชัดๆ เป็ นเพียงแค่เปลือกอย่างสมบูรณ์
และความรู ้ท้งั หมดที่เกี่ยวกับพระผูส้ ร้างนั้นก็ไม่เกีย่ วข้องอะไรกับเขาเลย ในสายพระเนตรของพระเจ้า
มนุษย์เช่นนั้นไม่เคยเชื่อในพระองค์เลย และเขาก็ไม่เคยติดตามพระองค์เลย
และดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงจดจาเขาในฐานะผูเ้ ชื่อของพระองค์หรือในฐานะผูต้ ิดตามพระองค์
นับประสาอะไรที่จะทรงจดจาเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่งซึ่งจริ งแท้
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระเจ้าคือเส้นทางสู่การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลีย่ งความชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 5
สิ่งมีชีวิตทรงสร้างซึ่งจริงแท้ตอ้ งรู ้ว่าพระผูส้ ร้างคือใคร การทรงสร้างมนุษย์เป็ นไปเพื่อประโยชน์อนั ใด
วิธีดาเนินความรับผิดชอบของสิง่ มีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง
และวิธีนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงต้องเข้าใจ จับความเข้าใจ รู ้จกั
และใส่ใจในเจตนารมณ์ ความปรารถนา และข้อเรี ยกร้องทั้งหลายของพระผูส้ ร้าง
และต้องปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับทางแห่งพระผูส้ ร้าง—ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
อะไรคือการยาเกรงพระเจ้า? และคนเราสามารถหลบเลี่ยงความชัว่ ได้อย่างไร?
“การยาเกรงพระเจ้า” ไม่ได้หมายถึงความตระหนกตกใจและความหวาดกลัวจนไร้คาบรรยาย
และไม่ใช่การเลี่ยงหนี ไม่ใช่การอยู่ให้ห่างเข้าไว้
และนั่นไม่ใช่ความปลาบปลื้มหลงใหลหรื อความเชื่อเหนือธรรมชาติ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
นั่นกลับเป็ นความเลื่อมใส ความนับถือ ความไว้วางใจ ความเข้าใจ การใส่ใจ การเชื่อฟัง การปวารณาตน
ความรัก รวมทั้งการนมัสการ การตอบแทน และความนบนอบโดยปราศจากเงือ่ นไขและโดยไม่พร่ าบ่น
โดยปราศจากความรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้า มนุษยชาติจะไม่มีความนับถืออันจริงแท้ ความไว้วางใจอันจริงแท้
ความเข้าใจอันถ่องแท้ การใส่ใจหรือการเชื่อฟังอันจริงแท้
แต่จะมีเพียงความหวาดหวัน่ ครั่นคร้ามและความไม่สบายใจ มีเพียงความสงสัย ความเข้าใจผิด การเลี่ยงหนี
และการหลีกเลี่ยง โดยปราศจากความรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้า
มนุษยชาติจะไม่มีการปวารณาตนและการตอบแทนอันจริงแท้ หากปราศจากความรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้า
มนุษยชาติจะไม่มีการนมัสการและความนบนอบอันจริงแท้
มีเพียงความปลาบปลื้มหลงใหลและความเชื่อเหนือธรรมชาติแบบไม่ลืมหูลืมตา
หากปราศจากความรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้า
มนุษยชาติไม่อาจสามารถปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับทางแห่งพระเจ้า หรื อยาเกรงพระเจ้า หรื อหลบเลี่ยงมารได้
ในทางกลับกัน
ทุกกิจกรรมและพฤติกรรมซึ่งมนุษย์กระทานั้นจะเต็มไปด้วยการก่อการกบฏและการเยาะเย้ยท้าทาย
เต็มไปด้วยการใส่ร้ายกล่าวหาและการตัดสินให้ร้ายเกี่ยวกับพระองค์
และเต็มไปด้วยการประพฤติชวั่ ซึ่งเป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับความจริงและกับความหมายที่แท้จริ งของพระวจ
นะของพระเจ้า
ทันทีที่มนุษยชาติมีความไว้วางใจอันจริงแท้ในพระเจ้า
พวกเขาจะมีความจริ งแท้ในการติดตามพระองค์และพึ่งพาพระองค์

ด้วยความไว้วางใจที่แท้จริ งและการพึ่งพาที่มีต่อพระเจ้าเท่านั้น
มนุษยชาติจึงสามารถมีความเข้าใจและการจับใจความอันถ่องแท้ได้
การจับใจความที่แท้จริ งในพระเจ้ามาพร้อมกันกับการใส่ใจที่แท้จริ งในพระองค์
ด้วยการใส่ใจอันจริงแท้ในพระเจ้าเท่านั้น มนุษยชาติจึงสามารถมีการเชื่อฟังอันจริงแท้ได้
ด้วยการเชื่อฟังอันจริ งแท้ต่อพระเจ้าเท่านั้น มนุษยชาติจึงสามารถมีการปวารณาตนอันจริ งแท้ได้
ด้วยการปวารณาตนอันจริ งแท้ต่อพระเจ้าเท่านั้น
มนุษยชาติจึงสามารถมีการตอบแทนแบบไม่มีเงือ่ นไขและปราศจากคาพร่ าบ่นได้
ด้วยความไว้วางใจและการพึ่งพาอันจริงแท้ ความเข้าใจและการใส่ใจอันจริ งแท้ ความเชื่อฟังอันจริงแท้
การปวารณาตนและการตอบแทนอันจริ งแท้เท่านั้น
มนุษยชาติจึงสามารถมารู ้จกั พระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง
และมารู ้จกั พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง จนเมื่อพวกเขาได้มารู ้จกั พระผูส้ ร้างอย่างแท้จริงแล้วเท่านั้น
มนุษยชาติจึงสามารถปลุกการนมัสการและความนบนอบอันจริงแท้ในตัวพวกเขาขึ้นมาได้
จนเมื่อพวกเขามีการนมัสการและความนบนอบอันจริ งแท้ต่อพระผูส้ ร้างแล้วเท่านั้น
มนุษยชาติจึงสามารถละวางวิถีชวั่ ทั้งหลายของพวกเขาลงได้อย่างแท้จริ ง นั่นคือ การหลบเลีย่ งความชัว่
นี่เองที่ประกอบขึ้นเป็ นกระบวนการอันครบถ้วนของ “การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงมาร”
และยังเป็ นเนื้อหาโดยครบถ้วนบริ บูรณ์ของการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงมารเช่นกัน
นี่คือเส้นทางซึ่งจะต้องถูกเดินข้ามไปเพื่อที่จะบรรลุซ่งึ การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงมาร
“การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงมาร”
และการรู ้จกั พระเจ้านั้นเชื่อมโยงกันโดยมิอาจแบ่งแยกได้ดว้ ยเส้นด้ายนับหมื่นแสน
และความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเหล่านี้ก็ชดั เจนในตัวเอง หากคนเราปรารถนาที่จะบรรลุซ่ึงการหลบเลี่ยงความชัว่
คนเราก็ตอ้ งมีการยาเกรงที่แท้จริ งในพระเจ้าเสียก่อน
หากคนเราปรารถนาที่จะบรรลุซ่ึงการยาเกรงที่แท้จริ งในพระเจ้า คนเราต้องมีความรู ้ที่แท้จริงในพระเจ้าเสียก่อน
หากคนเราปรารถนาที่จะบรรลุความรู ้ในพระเจ้า คนเราก็ตอ้ งได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า
เข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า ได้รับประสบการณ์กบั การสั่งสอนและการบ่มวินัยของพระเจ้า
การตีสอนและการพิพากษาของพระองค์เสียก่อน
หากคนเราปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า
คนเราก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับพระวจนะของพระเจ้า เผชิญหน้ากับพระเจ้า
และขอให้พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าในรู ปแบบของสภาวะแ
วดล้อมทุกชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผูค้ น เหตุการณ์ท้งั หลาย และวัตถุสิ่งของทั้งหลายเสียก่อน

หากคนเราปรารถนาที่จะเผชิญหน้ากับพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า
คนเราก็ตอ้ งมีหัวใจที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์ ความพร้อมที่จะยอมรับความจริง ความตั้งใจที่จะสู้ทนความทุกข์
ปณิธานและความกล้าที่จะหลบเลี่ยงความชัว่
และความทะเยอทะยานที่จะกลายเป็ นสิ่งที่มีชีวิตทรงสร้างซึ่งจริ งแท้…ในหนทางนี้
ในการขยับเดินต่อไปข้างหน้าทีละก้าว เจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้าขึ้นไปทุกที หัวใจของเจ้าจะยิ่งบริ สุทธิ์ข้ นึ ทุกที
และชีวิตและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของเจ้าพร้อมด้วยความรู ้ของเจ้าในพระเจ้าจะกลายเป็ นมีความหมายขึ้นทุก
ที และเปล่งประกายสดใสขึ้นทุกที จนกระทัง่ วันหนึ่ง เจ้าจะรู ้สึกว่าพระผูส้ ร้างไม่ได้ทรงเป็ นปริ ศนาอีกต่อไป
ว่าพระผูส้ ร้างไม่เคยทรงถูกซ่อนเร้นจากเจ้า ว่าพระผูส้ ร้างไม่เคยทรงปกปิ ดพระพักตร์ของพระองค์จากเจ้า
ว่าพระผูส้ ร้างไม่ได้ทรงอยูไ่ กลจากเจ้าเลย
ว่าพระผูส้ ร้างไม่ได้ทรงเป็ นหนึ่งเดียวซึ่งเจ้าถวิลหาอยู่เนืองนิตย์ในความคิดของเจ้าอีกต่อไป
เพียงแต่เจ้าไม่สามารถเข้าถึงด้วยความรู ้สึกของเจ้าได้
ว่าพระองค์ทรงเฝ้าระวังทั้งทางซ้ายและทางขวาของเจ้าจริ งๆ และอย่างแท้จริ ง ทรงจัดหาให้กบั ชีวิตของเจ้า
และทรงควบคุมลิขิตชีวิตของเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงอยู่บนเส้นขอบฟ้าอันไกลโพ้น
และพระองค์ไม่ได้ทรงอาพรางพระองค์เองสูงขึ้นไปในก้อนเมฆ พระองค์ทรงอยู่ขา้ งเจ้า
ทรงเป็ นประธานเหนือเจ้าทุกคน พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามี และพระองค์ทรงเป็ นสิ่งเดียวที่เจ้ามี
พระเจ้าเช่นนั้นทรงยอมให้เจ้ารักพระองค์จากหัวใจ เกาะติดพระองค์ โอบกอดพระองค์แนบกระชับ
เลื่อมใสพระองค์ กลัวที่จะสูญเสียพระองค์ และไม่เต็มใจที่จะประกาศตัดขาดกับพระองค์อีกต่อไป
ไม่เต็มใจที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์อีกต่อไป หรือเลี่ยงหนีพระองค์หรื ออยู่ห่างพระองค์อีกต่อไป
ทั้งหมดที่เจ้าต้องการคือการใส่ใจพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ ตอบแทนทุกอย่างที่พระองค์ทรงมอบให้เจ้า
และนบนอบต่ออานาจครอบครองของพระองค์ เจ้าไม่ปฏิเสธที่จะได้รับการทรงนา การจัดเตรี ยม การเฝ้าดู
และการรับเอาไว้โดยพระองค์อีกต่อไป
ไม่ปฏิเสธสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบอกบทและทรงสถาปนาสาหรับเจ้าอีกต่อไป
ทั้งหมดที่เจ้าต้องการคือการติดตามพระองค์ เดินเคียงข้างพระองค์
ทั้งหมดที่เจ้าต้องการคือยอมรับพระองค์เป็ นชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นของเจ้า
การยอมรับพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นของเจ้า เป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นของเจ้า
ตัดตอนมาจาก “การรู้จกั พระเจ้าคือเส้นทางสู่การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลีย่ งความชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 6
ความเชื่อของผู้คนไม่สามารถแทนที่ความจริงได้
ผูค้ นบางคนสามารถทนความยากลาบากได้ สามารถจ่ายราคาได้ ภายนอกมีความประพฤติดมี าก
ค่อนข้างเป็ นที่นับถือดี และชื่นชมกับการเลื่อมใสของผูอ้ ื่น
พวกเจ้าจะพูดว่าพฤติกรรมภายนอกประเภทนี้สามารถถือได้ว่าเป็ นการนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิหรื อไม่?
คนเราจะสามารถกาหนดพิจารณาได้หรื อไม่ว่าผูค้ นเช่นนี้กาลังทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้า?
เหตุใดหรื อจึงเป็ นว่า
ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผคู้ นเห็นปัจเจกบุคคลเช่นนี้และคิดว่าพวกเขากาลังทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
กาลังเดินตามเส้นทางของการนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ และกาลังเดินตามทางของพระเจ้า?
เหตุใดผูค้ นบางคนจึงคิดเช่นนี้? มีคาอธิบายเพียงคาเดียวเท่านั้น คาอธิบายนั้นคืออะไรเล่า? คาอธิบายก็คือว่า
สาหรับผูค้ นจานวนมหาศาล คาถามบางคาถาม—อาทิ การนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิหมายความว่าอะไร
การทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยหมายความว่าอะไร
และการครองความเป็ นจริ งของความจริงอย่างแท้จริ งหมายความว่าอะไร—ไม่ชดั เจนอย่างมาก ดังนั้น
จึงมีผคู้ นบางคนที่มกั ถูกหลอกลวงโดยพวกที่ภายนอกดูเหมือนจะเป็ นฝ่ ายจิตวิญญาณ สูงศักดิ์ สูงส่ง และยิ่งใหญ่
ในส่วนของผูค้ นที่สามารถพูดถึงตัวอักษรและคาสอนได้อย่างมีวาทศิลป์
และวาทะและการกระทาของพวกเขาดูเหมือนจะมีค่าคู่ควรกับการเลื่อมใส
พวกที่ถูกพวกนั้นหลอกลวงไม่เคยได้มองที่แก่นแท้ของการกระทาของพวกเขา
หลักการทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังการกระทาของพวกเขา หรืออะไรคือเป้าหมายของพวกเขา ยิง่ กว่านั้น
พวกเขาไม่เคยมองว่าผูค้ นเหล่านี้นบนอบต่อพระเจ้าอย่างแท้จริ งหรื อไม่
และพวกเขาไม่เคยกาหนดพิจารณาว่าผูค้ นเหล่านี้ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ อย่างแท้จริ งหรื อไม่
พวกเขาไม่เคยหยัง่ รู ้แก่นแท้ของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของผูค้ นเหล่านี้ ตรงกันข้าม
เริ่ มต้นด้วยขั้นตอนแรกของการทาความคุน้ เคยกับพวกเขา
พวกเขาได้มาเลื่อมใสและเคารพผูค้ นเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อย และในที่สุด
ผูค้ นเหล่านี้ก็กลายเป็ นรู ปเคารพของพวกเขา นอกจากนี้ ในจิตใจของผูค้ นบางคน รู ปเคารพที่พวกเขานมัสการ—
และผูท้ ี่พวกเขาเชื่อว่าสามารถทอดทิ้งครอบครัวและอาชีพการงานของพวกเขาได้
และผูท้ ี่โดยผิวเผินแล้วดูเหมือนจะสามารถจ่ายราคาได้—เป็ นพวกที่ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยอย่างแท้จริง
และพวกที่สามารถบรรลุบทอวสานที่ดีและบั้นปลายที่ดีได้ ในจิตใจของพวกเขา
รู ปเคารพเหล่านี้คือพวกที่พระเจ้าทรงสรรเสริ ญ อะไรเล่าที่ทาให้พวกเขาเชื่อสิ่งเช่นนี้?

อะไรคือแก่นแท้ของประเด็นปัญหานี้? อะไรคือผลที่ตามมาที่มนั จะนาไปสู่?
ก่อนอื่นพวกเรามาหารื อเรื่ องแก่นแท้ของมันกันเถิด
โดยแก่นแท้แล้ว ประเด็นปัญหาเหล่านี้ที่เกี่ยวกับทัศนคติของผูค้ น วิธีการฝึ กฝนปฏิบตั ิของพวกเขา
หลักการของการฝึ กฝนปฏิบตั ิใดที่พวกเขาเลือกที่จะนามาใช้ และสิ่งที่พวกเขาแต่ละคนมักจะมุ่งเน้น
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษยชาติเลย ไม่ว่าผูค้ นจะมุง่ เน้นที่เรื่ องตื้นๆ
หรื อประเด็นปัญหาที่ลุ่มลึก หรื อบนตัวอักษรและคาสอนหรื อความเป็ นจริง
พวกเขาก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่พวกเขาควรยึดติดมากที่สุด และพวกเขาก็ไม่รู้จกั สิ่งที่พวกเขาควรรู ้จกั มากที่สุด
เหตุผลของเรื่ องนี้คอื ผูค้ นไม่ชอบความจริ งเอาเสียเลย เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะใส่เวลาและความพยายามลงไปในการแสวงหาและนาหลักการของการฝึ กฝนปฏิบตั ิที่พ
บในถ้อยดารัสของพระเจ้าไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ แต่พวกเขากลับเลือกชอบที่จะใช้ทางลัดแทน
โดยสรุ ปว่าสิ่งที่พวกเขาเข้าใจและรู ้น้ นั เป็ นการฝึ กฝนปฏิบตั ิที่ดีและพฤติกรรมที่ดี
เช่นนั้นแล้วบทสรุ ปนี้จงึ กลายเป็ นเป้าหมายของพวกเขาเองในการไล่ตามเสาะหา
ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็ นความจริงที่จะได้รับการฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ผลพวงโดยตรงของเรื่ องนี้คือผูค้ นใช้พฤติกรรมที่ดีของมนุษย์เป็ นสิ่งแทนที่สาหรับการนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิ
บัติ ซึ่งก็สนองความอยากของพวกเขาที่จะประจบประแจงพระเจ้าอีกด้วย
นี่เป็ นทุนให้แก่พวกเขาเพื่อใช้ในการขับเคี่ยวกับความจริง
ซึ่งพวกเขายังใช้เพื่อเป็ นเหตุผลและแข่งขันกับพระเจ้าอีกด้วย ในเวลาเดียวกัน
ผูค้ นก็กนั พระเจ้าออกไปอย่างไม่มีหลักศีลธรรม แล้ววางรู ปเคารพที่พวกเขาเลื่อมใสลงแทนที่พระองค์
มีเพียงสาเหตุที่แท้จริ งหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทาให้ผคู้ นมีการกระทาและทัศนคติที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่นนี้
หรื อมีขอ้ คิดเห็นและการฝึ กฝนปฏิบตั ิดา้ นเดียว—และวันนี้ เราจะบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องนี้: เหตุผลก็คือว่า
แม้ว่าผูค้ นอาจติดตามพระเจ้า อธิษฐานต่อพระองค์ทุกวัน และอ่านถ้อยดารัสของพระองค์ทกุ วัน
แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์อย่างจริ งแท้ มีรากเหง้าของปัญหานอนอยู่ในทีน่ ้ี
หากใครบางคนเข้าใจพระทัยของพระเจ้าและรู ้ว่าพระองค์ทรงชอบสิ่งใด พระองค์ทรงเกลียดสิ่งใด
พระองค์ทรงต้องประสงค์สิ่งใด พระองค์ทรงปฏิเสธสิ่งใด พระองค์ทรงรักบุคคลชนิดใด
พระองค์ไม่ทรงชอบบุคคลชนิดใด พระองค์ทรงใช้มาตรฐานชนิดใดเมื่อทาการเรียกร้องต่อผูค้ น
และพระองค์ทรงใช้การเข้าหาประเภทใดเพื่อทาพวกเขามีความเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นยังคงสามารถมีขอ้ คิดเห็นส่วนตัวของพวกเขาเองได้หรือไม่?
ผูค้ นเช่นนี้อาจสามารถไปนมัสการใครอืน่ บางคนได้อย่างเรี ยบง่ายกระนั้นหรื อ?
มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอาจสามารถกลายเป็ นรู ปเคารพของพวกเขาได้หรื อไม่?

ผูค้ นที่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าจะครองทัศนคติที่สมเหตุสมผลมากกว่านั้นเล็กน้อย
พวกเขาจะไม่เทิดทูนบุคคลที่เสื่อมทรามผูห้ นึ่งโดยพลการ
และในขณะที่กาลังเดินไปบนเส้นทางของการนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิน้ นั
พวกเขาก็จะไม่เชื่อว่าการยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือหลักการเรี ยบง่ายไม่กี่ขอ้ อย่างมืดบอดนั้นเท่าเทียมกันกับการนา
ความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 7
มีข้อคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงใช้ กาหนดพิจารณาบทอวสานของผู้คน
ในเมื่อสิ่งที่ทุกคนกังวลสนใจคือบทอวสานของพวกเขาเอง
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานนั้นอย่างไร?
พระเจ้าทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของบางคนในลักษณะใด? ยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์ทรงใช้มาตรฐานแบบใดในการกาหนดพิจารณา?
เมื่อบทอวสานของบุคคลหนึ่งยังคงไม่ได้ถกู กาหนดพิจารณา พระเจ้าทรงทาอะไรเพื่อเปิ ดเผยบทอวสานนั้น?
มีใครรู ้บา้ งหรื อไม่? ดังที่เราได้พูดไปเมื่อชัว่ ขณะที่แล้ว มีบางคนที่ได้ใช้เวลาวิจยั พระวจนะของพระเจ้านานมาก
ในความพยายามที่จะค้นให้พบเบาะแสเกี่ยวกับบทอวสานของผูค้ น
เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่บทอวสานเหล่านี้ ถูกแบ่งออกไป
และเกี่ยวกับบทอวสานอันหลากหลายทีร่ อผูค้ นต่างประเภทอยู่
พวกเขายังหวังอีกด้วยว่าจะค้นพบว่าพระวจนะของพระเจ้าทรงสัง่ การบทอวสานของผูค้ นอย่างไร
พระองค์ทรงใช้มาตรฐานแบบใด และพระองค์ทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคลหนึ่งอย่างไรกันแน่
อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด ผูค้ นเหล่านี้ไม่มีวนั บริ หารจัดการจนได้พบคาตอบใดได้ โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
มีการพูดถึงเรื่ องนี้น้อยมากท่ามกลางถ้อยดารัสของพระเจ้า เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้?
ตราบใดที่บทอวสานของผูค้ นยังไม่ได้รับการเปิ ดเผย
พระเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาที่บอกผูใ้ ดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุด
และพระองค์ก็ไม่ทรงต้องประสงค์แจ้งผูใ้ ดให้รู้บ้นั ปลายของพวกเขาก่อนเวลา—
เพราะการทาเช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อนั ใดต่อมนุษยชาติ
ที่นี่และตอนนี้เราเพียงต้องการบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับลักษณะที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อกาหนดพิจารณาบทอวสานของ
ผูค้ น
เกี่ยวกับหลักการที่พระองค์ทรงใช้ในพระราชกิจของพระองค์เพื่อกาหนดพิจารณาและสาแดงบทอวสานเหล่านี้
และเกี่ยวกับมาตรฐานที่พระองค์ทรงใช้เพื่อกาหนดพิจารณาว่าบางคนสามารถอยูร่ อดได้หรือไม่
ไม่ใช่คาถามเหล่านี้หรอกหรื อที่พวกเจ้ากังวลสนใจมากที่สุด? ดังนั้น เช่นนั้นแล้ว
ผูค้ นเชื่อว่าพระเจ้าทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของผูค้ นอย่างไร?
พวกเจ้าเพิ่งได้พาดพิงถึงส่วนหนึ่งของเรื่ องนั้นไปเมื่อประเดี๋ยวนี้เอง นั่นคือ
พวกเจ้าบางคนพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่ของตนอย่างสัตย์ซื่อและการสละเพื่อพระเจ้า
บางคนพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับการนบนอบต่อพระเจ้าและทาให้พระองค์พึงพอพระทัย
บางคนพูดว่าปัจจัยหนึ่งคือการนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรี ยงของพระเจ้า

และบางคนก็พูดว่ากุญแจคือการไม่ทาตัวให้เป็ นจุดสนใจ…เมื่อพวกเจ้านาความจริ งเหล่านี้ไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
และเมื่อพวกเจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับหลักการทั้งหลายที่เจ้าเชื่อว่าถูกต้อง
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าพระเจ้าดาริ สิ่งใด?
พวกเจ้าเคยได้พิจารณาหรื อไม่ว่าการไปต่อเช่นนี้คอื การทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระองค์หรื อไม่?
มันเป็ นไปตามมาตรฐานของพระองค์หรื อไม่? มันจัดสนองตามข้อเรียกร้องของพระองค์หรือไม่?
เราเชื่อว่าผูค้ นส่วนใหญ่ไม่ได้ขบคิดคาถามเหล่านี้มากนัก พวกเขาก็แค่นาส่วนหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้า
หรื อส่วนหนึ่งของคาเทศนา
หรื อมาตรฐานของบุคคลสาคัญฝ่ ายจิตวิญญาณเฉพาะบางคนที่พวกเขาเทิดทูนมาประยุกต์ใช้ไปโดยอัตโนมัติ
โดยบังคับให้ตวั พวกเขาเองทาเช่นนี้และเช่นนั้น พวกเขาเชื่อว่านี่เป็ นหนทางที่ถูกต้อง
ดังนั้นพวกเขาจึงยึดติดสิ่งนั้นและทาสิ่งนั้นต่อไปไม่สาคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นในที่สุด ผูค้ นบางคนคิดว่า
“ข้าพระองค์ได้มีความเชื่อมาหลายปี เหลือเกินแล้ว ข้าพระองค์ได้ฝึกฝนปฏิบตั ิดว้ ยวิธีน้ีมาตลอด
ข้าพระองค์รูส้ ึกเหมือนว่าข้าพระองค์ได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยแล้วจริ งๆ
และข้าพระองค์ยงั รู ้สึกเหมือนว่าข้าพระองค์ได้รับมากมายจากการทาเช่นนั้นด้วย
นี่เป็ นเพราะข้าพระองค์ได้มาเข้าใจความจริ งมากมายในระหว่างเวลานี้ รวมถึงสิ่งต่างๆ
มากมายที่ขา้ พระองค์ไม่ได้เข้าใจมาก่อน โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว
แนวคิดและทรรศนะมากมายของข้าพระองค์ได้เปลี่ยนไป คุณค่าชีวิตของข้าพระองค์ได้เปลีย่ นไปอย่างมโหฬาร
และบัดนี้ขา้ พระองค์มีความเข้าใจดีทีเดียวเกี่ยวกับพิภพนี้” ผูค้ นเช่นนี้เชื่อว่านี่เป็ นการเก็บเกีย่ วพืชผล
และเชื่อว่าเป็ นผลลัพธ์ข้นั สุดท้ายของพระราชกิจของพระเจ้าสาหรับมนุษยชาติ ในข้อคิดเห็นของพวกเจ้า
ด้วยมาตรฐานเหล่านี้และการฝึ กฝนปฏิบตั ิท้งั หมดของพวกเจ้าที่นามารวมกัน
พวกเจ้ากาลังทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่? พวกเจ้าบางคนจะพูดด้วยความแน่นอนเต็มที่ว่า
“แน่นอน! พวกเรากาลังฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า
พวกเรากาลังฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับสิ่งที่เบื้องบนได้ประกาศและสื่อสาร
พวกเรามักจะทาหน้าที่ของพวกเราเสมอและติดตามพระเจ้าตลอดเวลา และพวกเราไม่เคยไปจากพระองค์
ดังนั้นพวกเราสามารถพูดได้อย่างมัน่ ใจเต็มเปี่ ยมว่าพวกเรากาลังทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
ไม่สาคัญว่าพวกเราจะเข้าใจเจตนารมณ์ของพระองค์มากเพียงใด
และไม่สาคัญว่าเราจะจับใจความพระวจนะของพระองค์มากเพียงใด
พวกเราก็ได้อยู่บนเส้นทางแห่งการพยายามเข้ากันได้กบั พระเจ้าเสมอมา ตราบใดที่เราปฏิบตั ิตวั อย่างถูกต้อง
และฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง เช่นนั้นแล้วพวกเราก็จะต้องได้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง”
เจ้าคิดอย่างไรเกีย่ วกับมุมมองนี้? มันถูกต้องหรื อไม่? อาจมีบางคนอีกด้วยที่พูดว่า

“ข้าพระองค์ไม่เคยคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มาก่อน
ข้าพระองค์แค่คิดว่าตราบใดที่ขา้ พระองค์ยงั คงทาให้หน้าที่ของข้าพระองค์ลุล่วงและปฏิบตั ิตวั ให้เป็ นไปตามข้อ
พึงประสงค์แห่งถ้อยดารัสของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วข้าพระองค์ก็สามารถอยู่รอดได้
ข้าพระองค์ไม่เคยได้พิจารณาคาถามที่ว่าข้าพระองค์สามารถทาให้สมดังพระทัยของพระเจ้าได้หรื อไม่
และข้าพระองค์ไม่เคยได้พิจารณาว่าข้าพระองค์กาลังตอบสนองมาตรฐานที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้ให้หรื อไม่
เนื่องจากพระเจ้าไม่เคยทรงบอกข้าพระองค์หรื อจัดเตรี ยมคาอบรมสั่งสอนที่ชดั เจนอันใดแก่ขา้ พระองค์
ข้าพระองค์จึงเชื่อว่าตราบใดที่ขา้ พระองค์ยงั คงทางานและไม่หยุดยั้ง
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะพึงพอพระทัยและไม่น่าจะทรงทาการเรี ยกร้องอันใดเพิ่มเติมจากข้าพระองค์”
ความเชื่อเหล่านี้ถูกต้องหรื อไม่? ในความคิดเห็นของเรา หนทางการฝึ กฝนปฏิบตั ิเช่นนี้ หนทางการคิดเช่นนี้
และทัศนคติเหล่านี้ลว้ นพ่วงมาด้วยความเพ้อฝันรวมทั้งความมืดบอดอีกเล็กน้อย
บางทีคาพูดของเรานี้ทาให้พวกเจ้าบางคนรู ้สึกท้อแท้ใจเล็กน้อย โดยคิดว่า “ความมืดบอดหรือ?
หากนี่เป็ นความมืดบอด
เช่นนั้นแล้วความหวังในความรอดและการอยู่รอดของพวกเรานั้นมีนอ้ ยและไม่แน่นอนอย่างมากใช่หรื อไม่?
โดยการกล่าวแบบนั้น พระองค์ไม่กาลังทรงทาให้พวกเราใจแป้วหรอกหรื อ?” ไม่สาคัญว่าพวกเจ้าเชื่ออะไร
แต่สิ่งทั้งหลายที่เราพูดและทาไม่ได้หมายที่จะทาให้พวกเจ้ารู ้สึกว่าพวกเจ้ากาลังถูกทาให้หมดกาลังใจ
ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านั้นหมายที่จะปรับปรุ งความเข้าใจของพวกเจ้าเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของพระเจ้าให้ดีข้ นึ
และเพิ่มการจับความเข้าใจของพวกเจ้าต่อสิ่งที่พระองค์กาลังทรงดาริ
สิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ทาให้สาเร็จลุล่วง ผูค้ นประเภทที่พระองค์ทรงชอบ สิ่งที่พระองค์ทรงเกลียด
สิ่งที่พระองค์ทรงดูหมิ่น บุคคลชนิดใดที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้รับ
และบุคคลชนิดใดที่พระองค์ทรงปฏิเสธ สิ่งเหล่านั้นหมายที่จะให้ความชัดเจนแก่จิตใจของพวกเจ้า
และให้ความเข้าใจที่ชดั เจนแก่พวกเจ้าว่าการกระทาและความคิดของพวกเจ้าแต่ละคนและทุกคนได้ไถลห่างไปไ
กลเพียงใดจากมาตรฐานที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ มันจาเป็ นมากหรื อไม่ที่จะหารื อเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้?
เพราะเรารู ้ว่าพวกเจ้าได้มีความเชื่อมานานแล้ว และได้ฟังการประกาศมามากมายแล้ว
แต่เหล่านี้เป็ นสิ่งที่เจ้าขาดมากที่สุดอย่างแน่นอน แม้ว่าพวกเจ้าได้บนั ทึกทุกความจริงไว้ในสมุดบันทึกของเจ้า
และได้จดจาและจารึ กบางสิ่งที่เจ้าเชื่อเป็ นการส่วนตัวว่ามีความสาคัญไว้ในหัวใจของพวกเจ้า
และแม้ว่าเจ้าวางแผนการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยในระหว่างการฝึ กฝนปฏิบตั ิของพวกเจ้
า เพื่อใช้สิ่งเหล่านั้นในยามที่พวกเจ้าพบว่าตัวเองกาลังต้องการ
เพื่อใช้สิ่งเหล่านั้นเพือ่ ก้าวผ่านกาลเวลาอันลาบากยากเย็นที่อยู่ขา้ งหน้า หรื อเพียงแค่ปล่อยให้สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ร่วมทางไปกับพวกเจ้า ในขณะที่พวกเจ้าใช้ชีวิตของพวกเจ้า ในความคิดเห็นของเรา

ไม่ว่าพวกเจ้าจะทาอย่างไรก็ตาม หากพวกเจ้าแค่กาลังทาอยู่แล้ว นี่ก็ย่อมไม่สาคัญนัก
เช่นนั้นแล้วอะไรเล่าที่สาคัญมาก? นั่นก็คือ ในขณะที่เจ้ากาลังฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เจ้าต้องรู ้ลึกลงไปด้วยความแน่ใจอย่างสิ้นเชิงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ากาลังทาอยู่—ทุกๆ การกระทา—
สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์หรือไม่ และการกระทาทั้งหมดของพวกเจ้า
ความคิดทั้งหมดของพวกเจ้า และผลลัพธ์และเป้าหมายที่พวกเจ้าปรารถนาจะสัมฤทธิ์ผลนั้น จริ งๆ
แล้วทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าและจัดสนองต่อข้อเรียกร้องของพระองค์หรือไม่
ตลอดจนพระองค์ทรงเห็นชอบกับสิ่งเหล่านั้นหรื อไม่ เหล่านี้คือบรรดาสิ่งที่สาคัญมาก
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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จงเดินในทางของพระเจ้า นั่นคือ จงยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่ว
มีคติพจน์หนึ่งที่พวกเจ้าควรจดบันทึกไว้ เราเชื่อว่าคติพจน์น้ีสาคัญมาก เพราะสาหรับเราแล้ว
มันเข้ามาในความคิดจิตใจนับครั้งไม่ถว้ นในทุกๆ วัน เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น?
เป็ นเพราะทุกครั้งที่เราต้องเผชิญหน้ากับใครบางคน ทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวของใครบางคน
และทุกครั้งที่เราได้รับฟังประสบการณ์หรื อคาพยานของบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้า
เรามักจะใช้คติพจน์น้ีเพื่อกาหนดพิจารณาในหัวใจของเราเสมอ
ว่าบุคคลผูน้ ้ีเป็ นบุคคลชนิดที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์และเป็ นบุคคลชนิดที่พระเจ้าทรงชอบหรื อไม่ ดังนั้น
เช่นนั้นแล้วคติพจน์น้ีคอื อะไรหรื อ? ตอนนี้เราได้ทาให้พวกเจ้าสนใจจนนัง่ ไม่ติดแล้ว เมื่อเราเปิ ดเผยคติพจน์น้ นั
บางทีพวกเจ้าจะรู ้สึกผิดหวัง เพราะมีบางคนได้พูดคติพจน์น้ นั พล่อยๆ เพียงลมปากมานานหลายปี แล้ว
อย่างไรก็ตาม เราไม่เคยพูดคติพจน์น้นั พล่อยๆ เพียงลมปากเลยแม้สักครั้ง คติพจน์น้ีพกั อาศัยอยู่ในหัวใจเรา
ดังนั้นคติพจน์น้ีคืออะไรเล่า? คติพจน์น้ีก็คือ “จงเดินในทางของพระเจ้า นั่นคือ
จงยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ” นี่ไม่ใช่วลีที่เรี ยบง่ายเหลือเกินกระนั้นหรื อ? ถึงอย่างนั้นก็ตาม
แม้จะมีความเรี ยบง่าย แต่ผคู้ นที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในคาพูดเหล่านี้อย่างแท้จริง
จะรู ้สึกว่าพวกมันมีความหนักแน่นอย่างยิง่ รู ้สึกว่าคติพจน์น้ีมีคุณค่ามากต่อการฝึ กฝนปฏิบตั ิของคนเรา
รู ้สึกว่ามันเป็ นบรรทัดหนึ่งจากภาษาแห่งชีวิตที่ประกอบด้วยความเป็ นจริ งของความจริง
รู ้สึกว่ามันเป็ นตัวแทนของวัตถุประสงค์ตลอดชีพสาหรับพวกที่กาลังพยายามทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
และรู ้สึกว่ามันเป็ นหนทางตลอดชีพที่ใครก็ตามที่คานึงถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าควรทาตาม
ดังนั้นเจ้าคิดอย่างไรว่า คติพจน์น้ีมิใช่ความจริ งหรอกหรื อ? คติพจน์น้ีมีหรื อไม่มนี ัยสาคัญเช่นนั้น?
นอกจากนั้นแล้ว บางทีพวกเจ้าบางคนอาจกาลังนึกถึงคติพจน์น้ี และกาลังพยายามขบคิดความหมายอยู่
และบางทีอาจมีพวกเจ้าบางคนที่กระทัง่ รู ้สึกกังขาเกี่ยวกับคติพจน์น้ีว่า คติพจน์น้ีสาคัญมากนักหรื อ?
มันสาคัญมากหรื อไม่? จาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องเน้นคติพจน์น้ีมากขนาดนั้น?
อาจมีพวกเจ้าบางคนที่ไม่ชอบคติพจน์น้ีมากนักเพราะพวกเจ้าคิดว่าการนาเอาทางของพระเจ้ามากลัน่ ให้เป็ นคติพ
จน์หนึ่งคานี้เป็ นการอธิบายที่ง่ายเกินจริงมากเกินไป
การนาเอาทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสมาสรุ ปให้เป็ นคติพจน์เดียว—
นั่นจะไม่ทาให้พระเจ้าทรงกลายเป็ นไร้นัยสาคัญมากเกินไปหรอกหรื อ? มันเป็ นอย่างนั้นหรอกหรื อ?
อาจเป็ นไปได้ว่าพวกเจ้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนัยสาคัญอันลุ่มลึกซึ้งของคาพูดเหล่านี้อย่างเต็มที่
แม้ว่าพวกเจ้าจะได้จดบันทึกไว้ท้งั หมดแล้ว
แต่พวกเจ้าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะจัดเก็บคติพจน์น้ีไว้ในหัวใจของพวกเจ้า

พวกเจ้าเพียงได้เขียนมันลงในสมุดบันทึกของพวกเจ้าเพื่อจะได้กลับไปอ่านและไตร่ ตรองในเวลาว่างของพวกเจ้
า พวกเจ้าบางคนจะไม่แม้แต่วุ่นวายที่จะจดจาคติพจน์น้ี
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงการลองพยายามใช้คติพจน์น้ีให้เกิดประโยชน์ที่ดี แม้กระนั้น
เหตุใดหรื อเราจึงปรารถนาที่จะพาดพิงถึงคติพจน์น้?ี
โดยไม่คานึงถึงมุมมองของพวกเจ้าและไม่สาคัญว่าพวกเจ้าจะคิดอะไร เราจาเป็ นต้องพาดพิงถึงคติพจน์น้ี
เนื่องจากว่าคติพจน์น้ีมีความเกีย่ วเนื่องอย่างที่สุดกับวิธีที่พระเจ้าทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของผูค้ น
ไม่สาคัญว่าความเข้าใจปัจจุบนั ของพวกเจ้าในคติพจน์น้ีจะเป็ นอะไร หรือเจ้าจะปฏิบตั ิต่อคติพจน์น้ีอย่างไร
เราจะยังคงบอกพวกเจ้าดังนี้ว่า หากผูค้ นสามารถนาคาพูดของคติพจน์น้ีไปปฏิบตั ิ
และรับประสบการณ์กบั คาพูดเหล่านั้น
และสัมฤทธิ์มาตรฐานแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะมัน่ ใจว่าจะเป็ นผูอ้ ยู่รอดและแน่ใจว่าจะมีบทอวสานที่ดี อย่างไรก็ตาม
หากพวกเจ้าไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานที่คติพจน์น้ีได้กาหนดไว้
เช่นนั้นแล้วอาจกล่าวได้ว่าจะไม่มีใครรู ้บทอวสานของพวกเจ้าเลย
ดังนั้นเราจึงพูดกับพวกเจ้าเกี่ยวกับคติพจน์น้กี ็เพื่อการตระเตรียมด้านจิตใจของพวกเจ้าเอง
และเพื่อให้พวกเจ้าจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงใช้มาตรฐานประเภทใดในการประเมินวัดพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
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พระเจ้าทรงใช้ ประโยชน์การทดสอบที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบว่าผู้คนยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วห
รือไม่
ในทุกยุค ขณะที่ทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกมนุษย์
พระเจ้าประทานพระวจนะบางคาให้กบั พวกเขาและทรงบอกความจริ งบางประการแก่พวกเขา
ความจริ งเหล่านี้ทาหน้าที่เป็ นหนทางทีผ่ คู้ นควรยึดติด เป็ นหนทางที่พวกเขาควรจะเดินไปข้างใน
เป็ นหนทางที่ทาให้พวกเขาสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
และเป็ นหนทางที่ผคู้ นควรนาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิและยึดติดในชีวิตของพวกเขาและตลอดครรลองแห่งการเดินทางแ
ห่งชีวิตของพวกเขา เป็ นเพราะเหตุผลเหล่านี้นั่นเองพระเจ้าจึงทรงแสดงถ้อยดารัสเหล่านี้ต่อมนุษยชาติ
พระวจนะเหล่านี้ซ่ึงมาจากพระเจ้าควรได้รับการยึดติดโดยผูค้ น
และการยึดติดในพระวจนะเหล่านี้คือการรับชีวิตเอาไว้ หากบุคคลผูห้ นึ่งไม่ยึดติดในพระวจนะเหล่านี้
ไม่นาพระวจนะเหล่านี้ไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ และไม่ดาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา
เช่นนั้นแล้วบุคคลผูน้ ้ีก็จะไม่ได้กาลังนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ ยิ่งไปกว่านั้น
หากผูค้ นไม่ได้กาลังนาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กาลังยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
อีกทั้งไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้
ผูค้ นที่ไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ไม่สามารถรับคาสรรเสริ ญของพระองค์ได้
และผูค้ นเช่นนี้ก็จะไม่มีบทอวสาน ดังนั้นแล้ว ในครรลองแห่งการทรงพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคลผูห้ นึ่งอย่างไรหรื อ?
พระเจ้าทรงใช้วิธีการใดเล่าในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคลผูห้ นึ่ง?
บางทีพวกเจ้าอาจยังคงเลือนรางในเรื่ องนี้อยู่บา้ งในชัว่ ขณะนี้ แต่เมื่อเราบอกเจ้าเกี่ยวกับกระบวนการ
มันจะกลายเป็ นค่อนข้างชัดเจน เพราะพวกเจ้ามากมายได้เคยมีประสบการณ์กบั มันด้วยตัวเองมาแล้ว
ตลอดครรลองแห่งการทรงพระราชกิจของพระองค์ นับตั้งแต่ปฐมกาลเป็ นต้นมา
พระเจ้าได้ทรงกาหนดบททดสอบสาหรับทุกบุคคลไว้แล้ว—
หรื อเจ้าสามารถพูดได้ว่าทุกบุคคลที่ติดตามพระองค์—และการทดสอบเหล่านี้มาในขนาดอันหลากหลาย
มีพวกที่ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบแห่งการถูกครอบครัวของพวกเขาปฏิเสธ
พวกที่ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบแห่งสิ่งแวดล้อมอันทุกข์ยาก
พวกที่ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบแห่งการถูกจับกุมและถูกทรมาน

พวกที่ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบแห่งการต้องเผชิญหน้ากับตัวเลือกทั้งหลาย
และพวกที่ได้เผชิญหน้ากับการทดสอบแห่งเงินตราและสถานะ กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว
พวกเจ้าแต่ละคนได้เผชิญหน้ากับการทดสอบทุกลักษณะแล้ว เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพระราชกิจเช่นนี้?
เหตุใดพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกคนเยี่ยงนี้? ผลลัพธ์จาพวกใดที่พระองค์ทรงแสวงหา?
นี่คือประเด็นที่เราปรารถนาที่จะสื่อสารกับพวกเจ้า นั่นคือ
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ดูว่าบุคคลผูน้ ้ีเป็ นชนิดที่ยาเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงความชัว่ หรือไม่
สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อพระเจ้ากาลังทรงให้การทดสอบแก่เจ้า
และให้เจ้าเผชิญหน้ากับรู ปการณ์แวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เจตนารมณ์ของพระองค์คอื เพื่อทดสอบว่าเจ้าเป็ นบุคคลที่ยาเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงความชัว่ หรื อไม่
หากใครบางคนเผชิญหน้ากับหน้าที่เก็บรักษาให้กบั ของถวาย
และหน้าที่น้ีนาไปสู่การเข้ามาจับต้องของถวายของพระเจ้า
เจ้าจะบอกว่านี่เป็ นบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการไว้แล้วกระนั้นหรื อ? เป็ นเช่นนั้นอย่างไม่ตอ้ งสงสัย!
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเผชิญคือบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการไว้ เมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับเรื่ องนี้
พระเจ้าจะทรงสังเกตการณ์เจ้าอย่างลับๆ ทรงเฝ้าดูว่าเจ้าเลือกตัวเลือกใด วิธีที่เจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิ
และเจ้ามีความคิดอะไร สิ่งที่พระเจ้าห่วงใยมากที่สุดคือผลลัพธ์สุดท้าย
เนื่องจากว่าเป็ นผลลัพธ์น้ีนี่เองที่จะช่วยให้พระองค์ประเมินวัดว่าเจ้าได้ใช้ชีวิตขึ้นไปถึงมาตรฐานของพระองค์ใ
นการทดสอบโดยเฉพาะครั้งนี้หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่ผคู้ นเผชิญปัญหา
พวกเขามักจะไม่คิดเกี่ยวกับว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับมัน
มาตรฐานอะไรที่พระเจ้าทรงคาดหมายให้พวกเขาตอบสนอง อะไรที่พระองค์ทรงต้องประสงค์เห็นในพวกเขา
หรื ออะไรที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้รับจากพวกเขา ในยามที่เผชิญหน้ากับปัญหานี้
ผูค้ นเหล่านี้ก็เพียงคิดว่า “นี่คือบางสิ่งที่ขา้ พระองค์ตอ้ งเผชิญหน้า ข้าพระองค์ตอ้ งระมัดระวัง ต้องไม่สะเพร่ า!
ไม่ว่าอะไรก็ตาม นี่คือของถวายของพระเจ้า และข้าพระองค์ก็ไม่สามารถแตะต้องได้”
ด้วยความที่มีความคิดเรี ยบง่ายเกินไปเช่นนี้
ผูค้ นจึงเชื่อว่าพวกเขาได้ทาให้ความรับผิดชอบทั้งหลายของพวกเขาลุล่วงแล้ว
ผลลัพธ์ของการทดสอบนี้จะนาความพึงพอพระทัยมาให้พระเจ้าหรื อไม่? จงเดินหน้าและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องนี้
(หากผูค้ นยาเกรงพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหน้าที่ซ่งึ เปิ ดโอกาสให้พวกเขาเข้ามาสัมผัสกับของถวายของพระเจ้า
พวกเขาก็จะพิจารณาว่ามันง่ายเพียงใดที่จะทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคือง
และนั่นจะทาให้พวกเขาต้องดาเนินการต่อด้วยความระมัดระวังอย่างแน่นอน)

การตอบสนองของพวกเจ้าอยู่ในร่องครรลองที่ถูกต้อง แต่ก็ยงั ไม่ถงึ กับตรงจุดทีเดียวนัก
การเดินในทางของพระเจ้านั้นไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎอันผิวเผินทั้งหลายตรงกันข้ามกลับหมายความว่าเ
มื่อเจ้าเผชิญหน้ากับปัญหา เจ้ามีทรรศนะว่าเหนือสิ่งอื่นใด
มันเป็ นสถานการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการไว้แล้ว เป็ นความรับผิดชอบที่พระองค์ประทานให้แก่เจ้า
หรื อภารกิจที่พระองค์วางพระทัยมอบหมายให้เจ้า เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหานี้
เจ้าควรถึงกับเห็นว่าเป็ นการทดสอบที่พระเจ้าทรงใส่ให้กบั เจ้า เมื่อเจ้าประสบกับปัญหานี้
เจ้าต้องมีมาตรฐานในหัวใจของเจ้า และเจ้าต้องคิดว่าเรื่ องนี้ได้มาจากพระเจ้า
เจ้าต้องคิดเกี่ยวกับวิธีจดั การกับมันในหนทางที่เจ้าสามารถทาให้ความรับผิดชอบของเจ้าลุลว่ ง
ในขณะที่ยงั คงจงรักภักดีต่อพระเจ้า
ตลอดจนวิธีที่จะทาเช่นนั้นโดยไม่ทาให้พระองค์กริ้ วหรื อทาให้พระอุปนิสัยของพระองค์ทรงขุ่นเคือง
เมื่อครู่ น้ีเราได้พูดเกีย่ วกับการเก็บรักษาของถวาย เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับของถวาย
และยังแตะต้องไปถึงหน้าที่ของเจ้าและความรับผิดชอบของเจ้าอีกด้วย เจ้ามีหน้าที่ผูกพันกับความรับผิดชอบนี้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหานี้ มีการทดลองอันใดหรือไม่? มี! การทดลองนี้มาจากไหนเล่า?
การทดลองนี้มาจากซาตาน และมาจากอุปนิสยั ชัว่ เสื่อมทรามของพวกมนุษย์อีกด้วย ในเมื่อมีการทดลอง
ประเด็นนี้จึงเกี่ยวข้องกับการยืนหยัดในคาพยานที่ผคู้ นควรจะยืนหยัด
อันเป็ นความรับผิดชอบและหน้าที่ของเจ้าอีกด้วย ผูค้ นบางคนพูดว่า “นี่เป็ นเรื่ องเล็กน้อยยิ่งนัก
จาเป็ นจริ งหรื อที่จะทาให้เป็ นเรื่ องใหญ่?” ใช่แล้ว มันจาเป็ น! นี่เป็ นเพราะเพื่ อที่จะยังอยู่ในทางของพระเจ้า
พวกเราไม่สามารถปล่อยสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับพวกเราหรื อรอบตัวพวกเราไป แม้กระทัง่ สิ่งเล็กน้อย
ไม่ว่าพวกเราจะคิดว่าพวกเราควรให้ความสนใจกับมันหรื อไม่ ตราบใดที่พวกเรากาลังเผชิญหน้าเรื่ องใดก็ตาม
พวกเราจะต้องไม่ปล่อยมันไป
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นควรถูกมองว่าเป็ นการทดสอบที่พระเจ้าได้ทรงมอบแก่พวกเรา
เจ้าคิดอะไรเกี่ยวกับวิธีมองสิ่งทั้งหลายวิธีน้ี? หากเจ้ามีท่าทีแบบนี้ เช่นนั้นแล้ว
มันจะเป็ นการยืนยันข้อเท็จจริ งข้อหนึ่ง กล่าวคือ ลึกลงไปนั้น เจ้ายาเกรงพระเจ้าและเต็มใจหลบเลี่ยงความชัว่
หากเจ้ามีความพึงปรารถนานี้ที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้านาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิจะไม่อยูไ่ กลมากนักจากการตอบสนองต่อมาตรฐานแห่งการยาเกรงพระเ
จ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
บ่อยครั้งที่มีพวกที่เชื่อว่า เรื่ องทั้งหลายที่ผคู้ นไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักและมักจะไม่พาดพิงถึงนั้น
เป็ นแต่เพียงเรื่ องหยุมหยิมเล็กน้อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับการนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาเช่นนี้ ผูค้ นเหล่านี้ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับมัน

แล้วพวกเขาก็ปล่อยให้มนั ผ่านไป อย่างไรก็ตาม โดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่ องนี้เป็ นบทเรี ยนที่เจ้าควรศึกษา—
บทเรี ยนเกี่ยวกับวิธีที่จะยาเกรงพระเจ้าและวิธีที่จะหลบเลี่ยงความชัว่ ยิ่งไปกว่านั้น
สิ่งที่เจ้าควรกังวลสนใจยิง่ ขึ้นไปอีกคือการรู ้ว่าพระเจ้ากาลังทรงทาอะไรเมื่อเรื่ องนี้เกิดขึ้นมาเผชิญหน้ากับเจ้า
พระเจ้าทรงอยู่ขา้ งเจ้านั่นเอง กาลังทรงสังเกตการณ์ทุกคาพูดและการกระทาของเจ้า
และกาลังทรงเฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทาและการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในความคิดของเจ้า—
นี่คือพระราชกิจของพระเจ้า ผูค้ นบางคนถามว่า “หากนั่นเป็ นจริง เช่นนั้นแล้วเหตุใดข้าพระองค์จึงไม่รู้สึก?”
เจ้าไม่รู้สึกเพราะเจ้ายังไม่ได้ยึดติดหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ เป็ นหนทางปฐมของเจ้า
ดังนั้นเจ้าจึงไม่สามารถสานึกรับรูไ้ ด้ถึงพระราชกิจอันแนบเนียนที่พระเจ้าทรงทาในผูค้ น
ซึ่งสาแดงตัวโดยสอดคล้องกับความคิดและการกระทาอันหลากหลายของผูค้ น เจ้าเป็ นคนสติแตก!
อะไรเล่าที่เป็ นเรื่ องใหญ่? อะไรเล่าที่เป็ นเรื่ องเล็ก?
เรื่ องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินในทางของพระเจ้าไม่ได้ถูกแยกระหว่างเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก
แต่พวกเจ้าสามารถยอมรับนัน่ ได้ไหม? (พวกเราสามารถยอมรับได้) ในด้านของเรื่ องประจาวันทั้งหลาย
มีบางเรื่ องที่ผคู้ นมองว่าเป็ นเรื่ องใหญ่และมีนยั สาคัญมาก และเรื่ องอื่นๆ ที่ถูกมองว่าเป็ นเรื่ องเล็กไร้สาระ
บ่อยครั้งที่ผคู้ นเห็นว่าเรื่ องใหญ่เหล่านี้เป็ นเรื่ องสาคัญมาก
และพวกเขาพิจารณาว่าเรื่ องเหล่านั้นได้ถูกพระเจ้าทรงส่งมา
อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่ องใหญ่เหล่านี้แสดงบทบาทออกมา
บ่อยครั้งที่ผคู้ นไปไม่ถึงการทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าลุล่วง ไม่สามารถได้รับวิวรณ์ใด
และไม่สามารถได้รับความรู ้จริ งแท้ใดที่มีคุณค่า
ก็เพราะวุฒิภาวะที่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของผูค้ นและเพราะขีดความสามารถที่ต่าของพวกเขา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเล็กแล้ว
เรื่ องเหล่านี้เพียงแค่ถูกผูค้ นมองข้ามและถูกทิง้ ให้เลือนหายไปทีละนิดทีละน้อย
เมื่อเป็ นเช่นนั้นผูค้ นจึงได้สูญเสียโอกาสมากมายที่จะได้รับการตรวจดูเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและได้รับการทด
สอบโดยพระองค์ มันหมายความว่ากระไรเล่า หากเจ้ามักมองข้ามผูค้ น
เหตุการณ์และวัตถุและสถานการณ์ท้งั หลายที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการไว้ให้เจ้าเสมอ?
มันหมายความว่าทุกวัน และแม้กระทัง่ ทุกชัว่ ขณะ
เจ้ากาลังตัดขาดจากการที่พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้ามีความเพียบพร้อม ตลอดจนภาวะผูน้ าของพระองค์อยู่เป็ นนิตย์
เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงจัดการเตรี ยมการสถานการณ์ให้กบั เจ้า พระองค์กาลังทรงเฝ้าดูอย่างลับๆ
ทรงมองดูหัวใจของเจ้า ทรงสังเกตการณ์ความคิดและความสุขุมรอบคอบของเจ้า ทรงเฝ้าดูวา่ เจ้าคิดอย่างไร
และทรงรอดูว่าเจ้าจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร หากเจ้าเป็ นคนประมาท—คนที่ไม่เคยจริ งจังกับทางของพระเจ้า

พระวจนะของพระองค์ หรื อความจริ ง—
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ใส่ใจหรื อให้ความสนใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทาให้ครบบริ บูรณ์
หรื อข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ทรงคาดหมายให้เจ้าทาตามในคราที่พระองค์ทรงจัดการเตรี ยมการสภาพแวดล้อมเ
ฉพาะบางอย่างสาหรับเจ้า และเจ้าก็จะไม่รู้ว่าผูค้ น เหตุการณ์
และวัตถุท้งั หลายที่เจ้าประสบเกี่ยวเนื่องกับความจริงหรื อน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างไร
หลังจากที่เจ้าเผชิญหน้ากับรู ปการณ์แวดล้อมซ้ าๆ และการทดสอบซ้ าๆ เช่นนี้
โดยที่พระเจ้าไม่ทรงเห็นผลลัพธ์ใดๆ ในตัวเจ้าแล้ว พระองค์จะทรงดาเนินหน้าต่อไปอย่างไรเล่า?
หลังจากได้เผชิญหน้ากับการทดสอบซ้ าๆ เจ้าก็ยงั ไม่ได้ขยายพระเจ้ายิง่ ใหญ่ในหัวใจของเจ้า
ทั้งยังไม่ได้เห็นรู ปการณ์แวดล้อมที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการไว้ให้เจ้าในสิ่งที่พวกมันเป็ น นั่นคือ
การทดสอบและการตรวจสอบจากพระเจ้า แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า
เจ้ากลับได้ปฏิเสธโอกาสที่พระเจ้าได้ประทานให้เจ้าแทน โดยปล่อยให้โอกาสผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่า
นี่ไม่ใช่การไม่เชื่อฟังอย่างสุดขีดที่ผคู้ นแสดงให้เห็นหรอกหรื อ? (ใช่สิ)
พระเจ้าจะทรงรู ้สึกเจ็บปวดเพราะเหตุน้ีหรื อไม่? (พระองค์จะทรงรูส้ ึก) พระเจ้าจะไม่ทรงรูส้ ึกเจ็บปวด!
การได้ยินเราพูดการนี้ทาให้พวกเจ้าตกใจอีกครั้ง พวกเจ้าอาจกาลังคิดว่า
“ไม่ได้มีการพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรื อว่าพระเจ้าทรงรู ้สึกเจ็บปวดเสมอ?
ดังนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงรูส้ ึกเจ็บปวดหรอกหรื อ? เช่นนั้นแล้วเมื่อใดเล่าที่พระองค์ทรงรูส้ ึกเจ็บปวด?”
โดยสังเขปแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงรู ้สึกเจ็บปวดในสถานการณ์น้ี ดังนั้นเช่นนั้นแล้ว
ท่าทีของพระเจ้าที่มีต่อพฤติกรรมประเภทที่ระบุไว้คร่ าวๆ ข้างต้นนั้นคืออะไรเล่า?
เมื่อผูค้ นปฏิเสธการทดสอบและการตรวจสอบที่พระเจ้าทรงส่งให้พวกเขา
และเมื่อพวกเขาหลบเลี่ยงทั้งสองอย่างนั้น มีเพียงท่าทีเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นเช่นนี้
นี่คือท่าทีอะไรกันเล่า? พระเจ้าทรงผลักไสบุคคลแบบนี้จากก้นบึ้งพระทัยของพระองค์
มีความหมายสองชั้นสาหรับคาว่า “ผลักไส” เราควรอธิบายอย่างไรดีจากทัศนคติของเรา ลึกๆ แล้วคาว่า
“ผลักไส” มีนัยยะของความเกลียดและความเกลียดชัง แล้วความหมายอีกชั้นหนึ่งเล่า?
นั่นก็คือส่วนที่แสดงนัยของการยอมแพ้ในบางสิ่ง พวกเจ้าทั้งหมดรู ้ว่า “ยอมแพ้” หมายถึงอะไรใช่หรื อไม่?
โดยสรุ ปแล้ว “ผลักไส”
คือคาที่เป็ นตัวแทนของปฏิกิริยาและท่าทีทา้ ยสุดของพระเจ้าที่ทรงมีต่อผูค้ นเหล่านั้นที่กาลังประพฤติตวั เช่นนั้น
เป็ นความเกลียดชังสุดขีดต่อพวกเขา และความเดียดฉันท์
และด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้มีการตัดสินใจที่จะละทิ้งพวกเขา
นี่คือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของพระเจ้าต่อบุคคลที่ไม่เคยเดินในทางของพระเจ้า

และที่ไม่เคยยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
บัดนี้พวกเจ้าทั้งหมดสามารถเห็นความสาคัญของคติพจน์ที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ได้แล้วหรื อไม่?
ตอนนี้พวกเจ้าเข้าใจวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของผูค้ นหรื อยัง?
(พระองค์ทรงจัดการเตรี ยมการรู ปการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันทุกวัน)
“พระองค์ทรงจัดการเตรี ยมการรู ปการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกัน”—
เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นสามารถสัมผัสและแตะต้องได้
ดังนั้นอะไรคือสิ่งจูงใจของพระเจ้าในการทรงทาการนี้?
เจตนารมณ์ของพระองค์คอื การให้การทดสอบหลากหลายลักษณะ ณ
เวลาที่แตกต่างกันและในสถานที่ที่แตกต่างกันแก่บุคคลทุกคนไม่มีเว้น
แง่มุมใดเล่าของบุคคลถูกนาไปตรวจสอบในระหว่างการทดสอบ?
การทดสอบกาหนดพิจารณาว่าเจ้าเป็ นบุคคลประเภทที่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ในทุกประเด็นที่เจ้าเ
ผชิญหน้า ได้ยิน ได้เห็น และได้รับประสบการณ์ดว้ ยตนเองหรื อไม่
ทุกคนจะเผชิญหน้ากับการทดสอบประเภทนี้เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมต่อผูค้ นทั้งหมด พวกเจ้าบางคนพูดว่า
“ข้าพระองค์ได้เชื่อในพระเจ้าหลายปี แล้ว ดังนั้นแล้วเหตุใดข้าพระองค์จึงยังไม่ได้เผชิญหน้ากับการทดสอบใดๆ
เล่า?” เจ้ารู ้สึกว่าเจ้ายังไม่ได้เผชิญหน้าการทดสอบใดๆ
เพราะเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการรู ปการณ์แวดล้อมให้เจ้า
เจ้าไม่ได้จริ งจังกับรู ปการณ์แวดล้อมเหล่านั้นและไม่ตอ้ งการเดินในทางของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เจ้าก็แค่ไม่สานึกรับรู ้การทดสอบของพระเจ้าเลย บางคนพูดว่า
“ข้าพระองค์ได้เผชิญหน้ากับการทดสอบสองสามครั้งแล้ว
แต่ขา้ พระองค์ไม่รู้วิธีฝึกฝนปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสม แม้เมื่อข้าพระองค์ได้ฝึกฝนปฏิบตั ิแล้ว
ข้าพระองค์ก็ยงั คงไม่รู้ว่าข้าพระองค์ได้ต้งั มัน่ ในระหว่างการทดสอบของพระเจ้าหรื อไม่”
ผูค้ นในสภาวะแบบนี้ไม่ได้มีจานวนน้อยอย่างแน่นอน
เช่นนั้นแล้วอะไรเล่าคือมาตรฐานที่พระเจ้าทรงใช้ประเมินผูค้ น? เป็ นดังเช่นที่เราได้พูดเมื่อครู่ ก่อน นัน่ คือ
เป็ นการที่ว่าเจ้ายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทา คิด และแสดงออกหรื อไม่
นี่คือวิธีที่จะกาหนดพิจารณาว่าเจ้าเป็ นบุคคลที่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ หรื อไม่
มโนทัศน์น้ีเรี ยบง่ายหรื อไม่? มันเรียบง่ายพอที่จะพูด แต่ง่ายที่จะนาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิหรื อไม่? (มันก็ไม่ง่ายนัก)
เหตุใดจึงไม่ง่ายนัก? (เพราะผูค้ นไม่รู้จกั พระเจ้า
และพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงทาให้ผคู้ นมีความเพียบพร้อมอย่างไร ดังนั้นเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหา
พวกเขาจึงไม่รู้วิธีคน้ พบความจริงเพื่อแก้ปัญหาของพวกเขา พวกเขาต้องก้าวผ่านการทดสอบ กระบวนการถลุง

การตีสอน และการพิพากษาทั้งหลายก่อนที่พวกเขาจะสามารถครอบครองความเป็ นจริ งแห่งการยาเกรงพระเจ้า)
พวกเจ้าอาจจะพูดเช่นนั้น แต่ในความคิดเห็นของพวกเจ้า
การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ดูเหมือนจะทาได้อย่างง่ายดายมากตอนนี้ เหตุใดเราถึงพูดเช่นนี้?
เป็ นเพราะพวกเจ้าได้ฟังคาเทศนามากมายและได้รับการรดน้ าในปริ มาณไม่น้อยจากความเป็ นจริ งของความจริง
การนี้ทาให้พวกเจ้าเข้าใจทั้งทางทฤษฎีและทางสติปัญญาว่าจะยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ อย่างไร
ในส่วนของวิธีนาการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ นั้นไปฝึ กฝนปฏิบตั ิจริ งๆ นั้น
ความรู ้น้ีท้งั หมดเป็ นประโยชน์มากและได้ทาให้พวกเจ้ารู ้สึกราวกับว่าสิ่งนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย
เช่นนั้นแล้วเหตุใดผูค้ นจึงไม่มีวนั สามารถสัมฤทธิ์ผลจริ งๆ ได้เล่า?
นี่เป็ นเพราะแก่นแท้ของธรรมชาติมนุษย์ไม่ยาเกรงพระเจ้าและมันชอบความชัว่ นี่คือเหตุผลที่แท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 10
การไม่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วคือการต่อต้านพระเจ้า
ทุกวันนี้พวกเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้า
พวกเจ้ามีความรู ้เรื่ องพระเจ้ามากกว่าที่โยบเคยมี เหตุใดเราจึงนาเรื่ องนี้ข้นึ มาพูด?
อะไรคือจุดประสงค์ของเราในการพูดสิ่งเหล่านี้? เราอยากจะอธิบายข้อเท็จจริ งข้อหนึ่งแก่เจ้า
แต่ก่อนที่เราจะทาเช่นนั้น เราต้องการถามพวกเจ้าหนึ่งคาถาม นั่นคือ โยบรู ้นอ้ ยมากเรื่องพระเจ้า
แต่ก็ยงั คงสามารถยาเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ เหตุใดผูค้ นในทุกวันนี้จงึ ล้มเหลวในการทาเช่นนั้น?
(พวกเขาเสื่อมทรามอย่างลึกล้า) “เสื่อมทรามที่ลึกล้า”—นี่เป็ นปรากฏการณ์ผิวเผินที่ก่อให้เกิดปัญหา
แต่เราจะไม่มีวนั มองมันในแบบนั้น บ่อยครั้งที่พวกเจ้านาคาสอนและคาศัพท์ที่ใช้บ่อย อาทิ
“ความเสื่อมทรามอย่างลึกล้า” “การเป็ นกบฏต่อพระเจ้า” “การไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า” “การไม่เชื่อฟัง”
“การไม่ชอบความจริง” และอืน่ ๆ และใช้วลีติดหูเหล่านี้เพื่ออธิบายแก่นแท้ของทุกๆ ประเด็น
นี่เป็ นวิธีฝึกฝนปฏิบตั ิที่มีขอ้ บกพร่ อง การใช้คาตอบเดียวกันเพือ่ อธิบายเรื่ องทั้งหลายที่มีเนื้อหาแตกต่างกันนั้น
ทาให้เกิดความสงสัยอย่างน่าหมิน่ ประมาทเกี่ยวกับความจริ งและพระเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เราไม่ชอบฟังคาตอบแบบนี้ จงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นานและหนัก!
พวกเจ้าไม่มีแม้สักคนได้ขบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด แต่เราสามารถเห็นเรื่ องนี้ทุกๆ วัน และทุกๆ
วันเราก็สามารถรูส้ ึกเรื่ องนี้ได้ ด้วยเหตุน้ี ในขณะที่พวกเจ้ากาลังแสดงอยู่ เราก็กาลังเฝ้าดูอยู่
เมื่อพวกเจ้ากาลังทาบางสิ่ง พวกเจ้าไม่สามารถรูส้ ึกถึงแก่นแท้ของมัน แต่เมื่อเราเฝ้าดู
เราสามารถเห็นแก่นแท้ของมัน และเราสามารถรู ้สึกถึงแก่นแท้ของมันอีกด้วย ดังนั้นแล้วแก่นแท้น้ีคืออะไร?
เหตุใดผูค้ นทุกวันนี้จึงไม่สามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้เล่า?
คาตอบของพวกเจ้าอยู่ไกลจากความสามารถในการอธิบายแก่นแท้ของปัญหานี้
อีกทั้งคาตอบเหล่านั้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นัน่ เป็ นเพราะมันมีแหล่งกาเนิดที่พวกเจ้าไม่ตระหนักรู ้
แหล่งกาเนิดนี้คืออะไรเล่า? เรารู ้ว่าพวกเจ้าต้องการได้ยินเรื่ องแหล่งกาเนิดนั่น
ดังนั้นเราจะบอกเรื่ องแหล่งกาเนิดของปัญหานี้แก่พวกเจ้า
ตั้งแต่พระเจ้าเริ่ มทรงพระราชกิจ พระองค์ได้ทรงคานึงถึงพวกมนุษย์อย่างไร? พระเจ้าทรงช่วยกูพ้ วกเขา
พระองค์ทรงเห็นพวกมนุษย์เป็ นสมาชิกครอบครัวของพระองค์ เป็ นเป้าหมายในพระราชกิจของพระองค์
เป็ นพวกที่พระองค์ทรงต้องประสงค์พิชิตและช่วยให้รอด
และเป็ นพวกที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทาให้มีความเพียบพร้อม
นี่คือท่าทีของพระเจ้าต่อมนุษยชาติเมื่อพระราชกิจของพระองค์เริ่ มต้นขึ้น

แต่ท่าทีของมนุษย์ต่อพระเจ้าในเวลานั้นคืออะไร? พระเจ้าไม่ทรงคุน้ เคยกับพวกมนุษย์
และพวกเขาคานึงถึงว่าพระเจ้าทรงเป็ นคนแปลกหน้า อาจกล่าวได้ว่าท่าทีของพวกเขาต่อพระเจ้านั้น
ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
และว่าพวกเขาไม่ได้มีความเข้าใจที่ชดั เจนว่าพวกเขาควรปฏิบตั ิต่อพระเจ้าอย่างไร
เมื่อเป็ นเช่นนั้นพวกเขาจึงปฏิบตั ิต่อพระองค์ตามที่พวกเขาชอบและทาสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาชอบ
พวกเขามีขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับพระเจ้าบ้างหรื อไม่? ตอนแรกพวกเขาไม่ได้มี
ที่เรี ยกว่าข้อคิดเห็นของพวกเขาเพียงประกอบด้วยมโนคติที่หลงผิดและข้อสันนิษฐานบางอย่างเกี่ยวกับพระองค์
พวกเขายอมรับสิ่งที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา
และเมื่อมีบางสิ่งไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา พวกเขาก็เชื่อฟังสิ่งนั้นโดยผิวเผิน แต่ลึกลงไป
พวกเขารู ้สึกขัดแย้งอย่างรุ นแรงและพวกเขาต่อต้านมัน
นี่คือสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับพวกมนุษย์ในปฐมกาล นั่นคือ
พระเจ้าทรงมองว่าพวกเขาเป็ นสมาชิกครอบครัว แต่พวกเขาปฏิบตั ิต่อพระองค์เยีย่ งคนแปลกหน้า อย่างไรก็ตาม
หลังพระราชกิจของพระเจ้าผ่านไปสักพักหนึ่ง
พวกมนุษย์กไ็ ด้มาทาความเข้าใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงพยายามที่จะสัมฤทธิ์ผล
และพวกเขาก็ได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้
พวกเขาได้มารู ้ดว้ ยว่าพวกเขาสามารถได้รับอะไรจากพระเจ้า ผูค้ นคานึงถึงพระเจ้าอย่างไร ณ เวลานี้?
พวกเขาได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นสายชูชีพ และหวังว่าจะได้รับประทานพระคุณ พระพร
และพระสัญญาของพระองค์ ณ เวลานี้พระเจ้าทรงคานึงถึงพวกมนุษย์อย่างไร?
พระองค์ทรงเห็นว่าพวกเขาเป็ นเป้าหมายสาหรับการพิชิตชัยของพระองค์
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ใช้พระวจนะเพื่อพิพากษาพวกเขา เพื่อตรวจสอบพวกเขา
และเพื่อให้พวกเขาก้าวผ่านการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ในความคิดเห็นของผูค้ นในตอนนั้น
พระเจ้าทรงเป็ นเพียงวัตถุที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายของพวกเขาเอง
ผูค้ นได้เห็นว่าความจริงที่พระเจ้าทรงแจกจ่ายให้สามารถพิชิตและช่วยพวกเขาให้รอดได้
ได้เห็นว่าพวกเขามีโอกาสได้รับสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาต้องการจากพระองค์
ตลอดจนบรรลุบ้นั ปลายที่พวกเขาต้องการ ด้วยเหตุน้ี ความจริ งใจเล็กน้อยจึงได้ก่อเกิดในหัวใจพวกเขา
และพวกเขาก็เต็มใจที่จะติดตามพระเจ้าองค์น้ี เวลาได้ผ่านไป
และเนื่องจากพวกเขาได้รับความรูผ้ ิวเผินและเกี่ยวกับคาสอนบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า
จึงอาจกล่าวได้ว่าพวกมนุษย์กาลังเริ่มกลายเป็ น “คุน้ เคย” กับพระเจ้า และพระวจนะที่พระองค์ตรัส
การเทศนาของพระองค์ ความจริ งทั้งหลายที่พระองค์ทรงแจกจ่ายออกไป และพระราชกิจของพระองค์

ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ใต้การจับความที่ผิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงไม่คนุ้ เคยอีกต่อไป
และว่าพวกเขาได้ย่างเท้าบนเส้นทางของการกลายเป็ นเข้ากันได้กบั พระเจ้าแล้ว
ถึงตอนนี้ผคู้ นได้ฟังการเทศนามากมายเกีย่ วกับความจริ งและได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้ามาก
มายแล้ว ถึงกระนั้นก็ตาม
เพราะการแทรกแซงและการกีดขวางที่เกิดจากปัจจัยและรู ปการณ์แวดล้อมที่แตกต่างกันมากมาย
ผูค้ นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถประสบความสาเร็จในการนาความจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้
และพวกเขาไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ ผูค้ นได้กลายเป็ นย่อหย่อนมากขึ้นเรื่ อยๆ
และขาดความมัน่ ใจมากขึ้นเรื่ อยๆ พวกเขามีสานึกรับรู ้ที่มากขึ้นว่าบทอวสานของพวกเขาเองไม่เป็ นที่รู้จกั
พวกเขาไม่กล้าคิดหาแนวคิดที่ฟุ้งเฟ้อ และพวกเขาไม่พยายามสร้างความก้าวหน้า
พวกเขาเพียงติดตามไปด้วยอย่างไม่เต็มใจ ไปข้างหน้า ทีละก้าวๆ ในส่วนของสถานะปัจจุบนั ของพวกมนุษย์
อะไรเล่าคือท่าทีของพระเจ้าต่อพวกเขา?
พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานความจริ งเหล่านี้ให้พวกเขาและปลูกฝังพวกเขาด้วยทางของพระองค์เท่านั้น
และจากนั้นก็ทรงจัดการเตรี ยมการรู ปการณ์แวดล้อมทั้งหลายเพื่อทดสอบพวกเขาในวิธีที่แตกต่างกัน
เป้าหมายของพระองค์คือใช้พระวจนะเหล่านี้ ความจริงเหล่านี้ และพระราชกิจของพระองค์
และทาให้เกิดบทอวสานที่พวกมนุษย์สามารถยาเกรงพระองค์และหลบเลีย่ งความชัว่ ได้
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นมาเพียงใช้พระวจนะของพระเจ้าและคานึงถึงพระวจนะนั้นว่าเป็ นคาสอน
เพียงแค่ตวั อักษรบนกระดาษ ข้อบังคับที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ในการกระทาและวาทะของพวกเขา
หรื อในขณะเผชิญหน้ากับการทดสอบ พวกเขาไม่คานึงถึงทางของพระเจ้าว่าเป็ นแบบที่พวกเขาควรปฏิบตั ิตาม
นี่เป็ นจริ งเป็ นพิเศษเมื่อผูค้ นเผชิญหน้ากับการทดลองใหญ่
เราไม่เคยเห็นบุคคลเช่นนี้คนใดที่ฝึกฝนปฏิบตั ิในทิศทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
ดังนั้นท่าทีของพระเจ้าต่อพวกมนุษย์จึงเต็มไปด้วยความเกลียดและความรังเกียจสุดขีด!
แม้ว่าพระองค์ได้ทรงให้การทดสอบแก่พวกเขาซ้ าแล้วซ้ าเล่า ถึงกับนับเป็ นร้อยๆ ครั้ง
พวกเขาก็ยงั คงไม่มีท่าทีที่ชดั เจนอันใดเพื่อใช้สาธิตแสดงความมุ่งมัน่ ของพวกเขาว่า
“ข้าพระองค์ตอ้ งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ !”
เนื่องจากผูค้ นไม่ได้มีความมุง่ มัน่ นี้และไม่ทาการแสดงแบบนี้
ท่าทีในปัจจุบนั ของพระเจ้าต่อพวกเขาจึงไม่เหมือนกับที่เคยเป็ นในอดีต เมื่อพระองค์ทรงยืน่ ความกรุ ณา
ความยอมผ่อนปรน ความอดกลั้น และความอดทนให้พวกเขา
แต่พระองค์ทรงผิดหวังในมนุษยชาติอย่างที่สุดแทน ใครเล่าที่ก่อเกิดความผิดหวังนี้?
ท่าทีของพระเจ้าต่อพวกมนุษย์น้ นั ขึ้นอยู่กบั ใครเล่า? ท่าทีน้ นั ขึ้นอยู่กบั บุคคลทุกๆ คนที่ติดตามพระองค์

ตลอดครรลองแห่งการทรงพระราชกิจนานหลายปี ของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงกาหนดข้อพึงประสงค์มากมายต่อผูค้ นและได้ทรงจัดการเตรียมการรู ปการณ์แวดล้อมมากมายสา
หรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาได้ฝึกฝนปฏิบตั ิอย่างไร
และไม่สาคัญว่าท่าทีของพวกเขาต่อพระเจ้าจะเป็ นอะไร
ผูค้ นก็ได้ลม้ เหลวในการฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องอย่างชัดเจนกับเป้าหมายของการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ย
งความชัว่ ด้วยเหตุน้ี เราจะมอบวลีแห่งการสรุ ป
และใช้วลีน้ีเพื่ออธิบายทุกสิ่งที่เราเพิ่งพูดเกี่ยวกับว่าเหตุใดผูค้ นจึงไม่สามารถเดินในทางของพระเจ้าแห่งการยาเก
รงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ วลีน้ีคืออะไร? วลีน้ีก็คอื
พระเจ้าทรงคานึงถึงพวกมนุษย์ว่าเป็ นเป้าหมายแห่งความรอดของพระองค์และเป็ นเป้าหมายแห่งพระราชกิจของ
พระองค์ พวกมนุษย์คานึงถึงพระเจ้าว่าเป็ นศัตรู ของพวกเขาและผูท้ ี่อยู่ตรงกันข้ามกับพวกเขา
บัดนี้เจ้ามีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับเรื่ องนี้หรื อไม่? ชัดเจนมากว่าท่าทีของมนุษย์คืออะไร
ท่าทีของพระเจ้าคืออะไร และสัมพันธภาพระหว่างพวกมนุษย์กบั พระเจ้าคืออะไร
ไม่สาคัญว่าพวกเจ้าได้ฟังการเทศนามากเพียงใด แต่สิ่งเหล่านั้นที่พวกเจ้าได้ทาข้อสรุ ปของพวกเจ้าเองแล้ว อาทิ
การสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า การนบนอบต่อพระเจ้า การแสวงหาวิธีที่จะกลายเป็ นเข้ากันได้กบั พระเจ้า
การต้องการสละชัว่ ชีวิตเพื่อพระเจ้า และการต้องการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า—สาหรับเราแล้ว
สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตวั อย่างของการเดินอย่างมีสติในทางของพระเจ้า
ซึ่งก็คือการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
แต่สิ่งเหล่านั้นกลับเป็ นเพียงช่องทางที่พวกเจ้าสามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างแทน
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น พวกเจ้าปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับบางข้ออย่างไม่เต็มใจ
และเป็ นกฎข้อบังคับเหล่านี้นี่เองที่นาผูค้ นให้ห่างไกลจากวิธีแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ยิ่งขึ้น
และนั่นทาให้พระเจ้าทรงอยู่ตรงกันข้ามกับมนุษยชาติอีกครั้ง
หัวข้อของวันนี้หนักสักหน่อย แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เราก็ยงั คงหวังว่าเมื่อพวกเจ้าก้าวผ่านประสบการณ์ที่จะมา และเวลาที่จะมา
พวกเจ้าจะสามารถทาสิ่งที่เราเพิ่งจะบอกพวกเจ้าได้
จงอย่าคานึงถึงพระเจ้าว่าทรงเป็ นเพียงอากาศว่างเปล่าก้อนหนึ่ง —
ราวกับว่าพระองค์ทรงดารงอยู่เมื่อพระองค์ทรงมีประโยชน์ต่อพวกเจ้า
แต่ไม่ทรงดารงอยู่เมื่อพวกเจ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์พระองค์แล้ว ทันทีที่เจ้ามีความคิดเช่นนี้ในจิตใต้สานึกของเจ้า
เจ้าก็จะได้ทาให้พระเจ้าทรงพระพิโรธแล้ว บางทีอาจมีผูค้ นที่พูดว่า
“ข้าพระองค์ไม่คานึงถึงพระเจ้าว่าทรงเป็ นเพียงอากาศว่างเปล่า

ข้าพระองค์มกั อธิษฐานต่อพระองค์เสมอและข้าพระองค์มกั พยายามทาให้พระองค์พึงพอพระทัยเสมอ
และทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา้ พระองค์ทาอยูภ่ ายในขอบเขต มาตรฐานและหลักการที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์
ข้าพระองค์ไม่ได้กาลังฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับแนวคิดของข้าพระองค์เองอย่างแน่นอน” ใช่แล้ว
ลักษณะนี้ที่เจ้าใช้ฝึกฝนปฏิบตั ิน้ นั ถูกต้อง! แม้กระนั้นก็ตาม เจ้าคิดอะไรเมื่อเจ้ามาประจัญหนากับปัญหา?
เจ้าฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไรเมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหา?
ผูค้ นบางคนรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่เมื่อพวกเขาอธิษฐานต่อพระองค์และวิงวอนต่อพระองค์ แต่เช่นนั้นแล้ว
เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเผชิญกับปัญหา
พวกเขาก็คิดหาแนวคิดของพวกเขาเองและต้องการที่จะยึดปฏิบตั ิตามแนวคิดเหล่านั้น
นี่หมายความว่าพวกเขาคานึงถึงพระเจ้าว่าเป็ นเพียงอากาศว่างเปล่าก้อนหนึ่ง
และสภาพการณ์เช่นนี้ทาให้พระเจ้าทรงไม่มีตวั ตนในจิตใจของพวกเขา
ผูค้ นเชื่อว่าพระเจ้าควรทรงดารงอยู่เมื่อพวกเขาต้องการพระองค์ แต่ไม่ใช่เมื่อพวกเขาไม่ตอ้ งการพระองค์
ผูค้ นคิดว่าการฝึ กฝนปฏิบตั ิบนพื้นฐานแนวคิดของพวกเขาเองนั้นเพียงพอแล้ว
พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถทาสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขาพอใจ
พวกเขาแค่ไม่เชื่อว่าพวกเขาจาเป็ นต้องแสวงหาทางของพระเจ้าจนพบ
สาหรับผูค้ นที่อยู่ในสภาพการณ์แบบนี้และติดอยู่ในสภาพเช่นนี้ในปัจจุบนั นี้
พวกเขาไม่ได้กาลังเข้าหาอันตรายหรอกหรื อ? ผูค้ นบางคนพูดว่า “ไม่ว่าข้าพระองค์กาลังเข้าหาอันตรายหรื อไม่
ข้าพระองค์ก็ได้มีความเชื่อมาหลายปี แล้ว และข้าพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะทรงทาเช่นนั้น” คนอืน่ ๆ พูดว่า
“ข้าพระองค์ได้เชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตั้งแต่เวลาที่ขา้ พระองค์อยู่ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์
เป็ นเวลาสี่สิบหรื อห้าสิบปี แล้ว ดังนั้นในแง่ของเวลา
ข้าพระองค์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า
และข้าพระองค์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะอยู่รอด ตลอดสี่หรือห้าทศวรรษนี้
ข้าพระองค์ได้ละทิง้ ครอบครัวของข้าพระองค์และงานของข้าพระองค์
และข้าพระองค์ได้ละวางทั้งหมดที่ขา้ พระองค์มี—สิ่งทั้งหลาย เช่น เงินตรา สถานะ ความชืน่ ชมยินดี
และเวลากับครอบครัวของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยงั ไม่ได้กินอาหารอร่ อยๆ มากมาย
ข้าพระองค์ยงั ไม่ได้ชื่นชมความสนุกทั้งหลายมากมาย ข้าพระองค์ยงั ไม่ได้ไปเยือนสถานที่ทนี่ ่าสนใจมากมาย
และข้าพระองค์ยงั ได้รับประสบการณ์กบั ความทุกข์ที่ผคู้ นธรรมดาไม่สามารถสู้ทนได้เสียด้วยซ้ า
หากพระเจ้าไม่ทรงสามารถช่วยข้าพระองค์ให้รอดได้ดว้ ยเหตุผลทั้งหมดนี้
เช่นนั้นแล้วข้าพระองค์ก็กาลังถูกปฏิบตั ิต่ออย่างไม่เป็ นธรรม

และข้าพระองค์ก็ไม่สามารถเชื่อในพระเจ้าแบบนี้ได้” มีผคู้ นมากมายที่มีทรรศนะแบบนี้หรือไม่? (มี)
เช่นนั้นแล้ว วันนี้เราก็จะช่วยพวกเจ้าทาความเข้าใจข้อเท็จจริ งข้อหนึ่ง นั่นคือ
ผูค้ นที่มีทรรศนะเช่นนี้ลว้ นกาลังยิงที่เท้าตัวเอง
นี่เป็ นเพราะพวกเขากาลังปิ ดบังตาของพวกเขาด้วยจินตนาการของพวกเขาเอง เป็ นจินตนาการเหล่านี้นี่เอง
รวมถึงบทสรุ ปของพวกเขาเอง
ที่เข้าไปแทนที่ของมาตรฐานที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้พวกมนุษย์ตอบสนองและหน่วงเหนี่ยวพวกเขาจากกา
รยอมรับเจตนารมณ์จริงแท้ของพระเจ้า
นั่นทาให้พวกเขาไร้ความสามารถที่จะสานึกรับรู ้การทรงดารงอยู่ที่แท้จริ งของพระองค์
และนั่นยังเป็ นเหตุให้พวกเขาสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
โดยละทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนแบ่งใดส่วนแบ่งหนึ่งในพระสัญญาของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 11
พระเจ้าทรงกาหนดบทอวสานของผู้คนและมาตรฐานที่พระองค์ทรงใช้ ในการทาเช่ นนั้นอย่างไร
ก่อนที่เจ้าจะลงเอยในทรรศนะหรื อบทสรุ ปใด เจ้าควรทาความเข้าใจว่าท่าทีของพระเจ้าต่อเจ้าคืออะไร
และพระองค์กาลังทรงคิดอะไรเป็ นอันดับแรก
แล้วเจ้าก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าการขบคิดของเจ้านั้นถูกต้องหรื อไม่
พระเจ้าไม่ได้ทรงเคยใช้เวลาเป็ นหน่วยวัดในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคล
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงเคยใช้การที่ว่าบุคคลผูห้ นึ่งได้ทนทุกข์มากเพียงใดเป็ นพื้นฐานในการกาหนดพิจารณาเช่
นนี้ เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าทรงใช้สิ่งใดเป็ นมาตรฐานในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคล?
การกาหนดพิจารณาบทอวสานบนพื้นฐานของเวลาจะเป็ นสิ่งที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ นมากที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้น มีผคู้ นเหล่านั้นที่พวกเจ้าเห็นบ่อยๆ ผูซ้ ่ึง ณ จุดหนึ่งได้อุทิศไปมากมาย สละไปมากมาย
จ่ายราคาไปมหาศาล และทนทุกข์อย่างใหญ่หลวง เหล่านี้คือพวกที่สามารถได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า
ในแบบที่พวกเจ้ามองเห็น
ทั้งหมดที่ผคู้ นเหล่านี้สาธิตแสดงและดาเนินชีวิตนั้นอยู่ในแนวเดียวอย่างแม่นยากับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ นเกี่
ยวกับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงวางไว้สาหรับการกาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคล สิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าเชื่อ
เราจะไม่ทารายการตัวอย่างเหล่านี้ทีละรายการ กล่าวโดยสังเขปแล้ว
สิ่งใดที่ไม่เป็ นมาตรฐานภายในการขบคิดของพระเจ้าเองนั้นมาจากจินตนาการของมนุษย์แทน
และสิ่งเช่นนี้ท้งั หมดเป็ นมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
หากเจ้ายืนยันในมโนคติที่หลงผิดและความเพ้อฝันของเจ้าเองอย่างหูหนวกตาบอด ผลลัพธ์จะเป็ นอะไรเล่า?
เห็นได้ค่อนข้างชัดว่าผลที่ตามมาของการนี้สามารถเป็ นได้เพียงการที่พระเจ้าทรงผลักไสเจ้า
นี่เป็ นเพราะเจ้ามักจะโอ้อวดคุณสมบัติของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า แข่งขันกับพระองค์
และโต้เถียงกับพระองค์ และเจ้าไม่ได้พยายามจับใจความการขบคิดของพระองค์อย่างแท้จริง
อีกทั้งเจ้าไม่ได้พยายามจับใจความน้ าพระทัยของพระองค์หรื อท่าทีของพระองค์ต่อมนุษยชาติ
การดาเนินการไปในลักษณะนี้ให้เกียรติตวั เจ้าเองเหนือสิ่งอืน่ ใด นั่นไม่ได้ขยายพระเจ้ายิง่ ใหญ่ เจ้าเชื่อในตัวเอง
เจ้าไม่เชื่อในพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์ผคู้ นเช่นนี้
อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงนาพาความรอดมาให้พวกเขา หากเจ้าสามารถปล่อยทัศนคติแบบนี้ไป และยิ่งกว่านั้น
สามารถแก้ไขทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นซึ่งเจ้าเคยมีในอดีต
หากเจ้าสามารถดาเนินการไปโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
หากเจ้าสามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ จากจุดนี้เป็ นต้นไป
หากเจ้าสามารถจัดการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในฐานะองค์หนึ่งเดียวผูย้ งิ่ ใหญ่ในทุกสรรพสิ่งและละเว้นจากการใ

ช้ความเพ้อฝัน ทัศนคติ หรือการเชื่อส่วนตัวของเจ้าเองเพื่อนิยามตัวเจ้าเองและพระเจ้า
และหากเจ้าสามารถแสวงหาเจตนารมณ์ของพระเจ้าในทุกด้านจนพบแทน
มาตระหนักและเข้าใจท่าทีของพระองค์ต่อมนุษยชาติ
และทาให้พระองค์พึงพอพระทัยโดยการตอบสนองมาตรฐานของพระองค์ นัน่ จะน่าอัศจรรย์!
จะเป็ นการแสดงความหมายว่าเจ้ากาลังจะเริ่ มเข้าสู่ทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
หากพระเจ้าไม่ทรงใช้ความคิด แนวคิด
และทัศนคติที่หลากหลายของผูค้ นเป็ นมาตรฐานในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของพวกเขา
พระองค์ทรงใช้มาตรฐานแบบใดเล่าในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของผูค้ น?
พระองค์ทรงใช้การทดสอบทั้งหลายเพื่อกาหนดพิจารณาบทอวสานของพวกเขา
มีสองมาตรฐานสาหรับการใช้การทดสอบของพระเจ้าเพื่อกาหนดพิจารณาบทอวสานของผูค้ น กล่าวคือ
มาตรฐานแรกคือจานวนการทดสอบที่ผคู้ นก้าวผ่าน
และมาตรฐานที่สองคือผลลัพธ์ที่การทดสอบเหล่านี้มีต่อผูค้ น
เป็ นตัวบ่งชี้ท้งั สองนี้นั่นเองที่สร้างบทอวสานของบุคคล ทีน้ีเรามาอธิบายมาตรฐานทั้งสองนี้โดยละเอียดกัน
ในการเริ่ มต้น เมื่อบุคคลผูห้ นึ่งเผชิญหน้ากับการทดสอบจากพระเจ้า (หมายเหตุ: เป็ นไปได้วา่ ในสายตาของเจ้า
การทดสอบนี้อาจจะเป็ นการทดสอบเล็ก ไม่คมุ้ ค่าที่จะพูดถึง)
พระองค์จะทรงทาให้เจ้าไหวตัวรับรู ้อย่างเด่นชัดว่า นี่คือพระหัตถ์ของพระองค์บนตัวเจ้า
และว่าเป็ นพระองค์ที่ทรงจัดการเตรี ยมการรู ปการณ์แวดล้อมนี้ให้เจ้า
ในขณะที่เจ้ายังคงมีวุฒิภาวะที่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ พระเจ้าจะทรงจัดการเตรี ยมการการทดสอบเพื่อตรวจสอบเจ้า
และการทดสอบเหล่านี้จะสอดคล้องกับวุฒิภาวะของเจ้า สิ่งที่เจ้าสามารถจับใจความได้
และสิ่งที่เจ้าสามารถต้านทานได้ ส่วนไหนของเจ้าเล่าที่จะถูกตรวจสอบ? ท่าทีของเจ้าต่อพระเจ้า
ท่าทีน้ีสาคัญมากหรื อไม่? แน่นอนว่ามันสาคัญ! มันมีความสาคัญเป็ นพิเศษ!
ท่าทีน้ีในพวกมนุษย์เป็ นผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา ดังนั้น ในความคิดเห็นของพระองค์
มันเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดของทั้งหมด มิฉะนั้นแล้ว
พระเจ้าจะไม่ทรงใช้ความพยายามของพระองค์กบั ผูค้ นโดยมีส่วนร่ วมในพระราชกิจเช่นนี้
โดยผ่านทางการทดสอบเหล่านี้ พระเจ้าทรงต้องประสงค์เห็นท่าทีของเจ้าต่อพระองค์
พระองค์ทรงต้องประสงค์ดูว่าเจ้าอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรื อไม่
พระองค์ทรงต้องประสงค์ดูว่าเจ้ายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ หรือไม่อีกด้วย
ดังนั้นไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจความจริ งมากหรื อน้อยในเวลาใดก็ตาม เจ้าจะยังคงเผชิญหน้ากับการทดสอบของพระเจ้า
และหลังการเพิ่มใดๆ ในปริ มาณของความจริงที่เจ้าเข้าใจ

พระองค์จะทรงยังคงจัดการเตรียมการการทดสอบที่เกี่ยวข้องสาหรับเจ้าต่อไป
เมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับการทดสอบอีกครั้ง พระเจ้าจะทรงต้องประสงค์ดูว่าทัศนคติของเจ้า แนวคิดของเจ้า
และท่าทีของเจ้าต่อพระองค์ได้ประสบกับการเติบโตใดบ้างในช่วงเวลาใดระหว่างนั้นหรื อไม่
ผูค้ นบางคนสงสัยว่า “เหตุใดพระเจ้าทรงต้องประสงค์เห็นท่าทีของผูค้ นเสมอ?
พระองค์ไม่ได้ทรงเห็นแล้วหรอกหรื อว่าพวกเขานาความจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่างไร?
เหตุใดพระองค์จะยังคงทรงต้องประสงค์เห็นท่าทีของพวกเขา?” นี่เป็ นคาพูดไร้สาระปราศจากเหตุผล!
ในเมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจในลักษณะนี้ น้ าพระทัยของพระองค์ตอ้ งอยู่ในนั้น
พระเจ้าทรงคอยสังเกตการณ์ผคู้ นจากด้านข้าง ทรงคอยเฝ้าดูทุกคาพูดและการกระทาของพวกเขา
ทุกความประพฤติและการเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่เป็ นนิตย์
พระองค์ทรงถึงกับสังเกตการณ์ทุกความคิดและแนวคิดของพวกเขา
พระเจ้าทรงจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผูค้ น—ความประพฤติดีของพวกเขา ความผิดของพวกเขา
การล่วงละเมิดของพวกเขา แม้แต่การกบฏและการทรยศของพวกเขา—
เป็ นหลักฐานที่ใช้ในการกาหนดพิจารณาบทอวสานของพวกเขา
ขณะที่พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการยกระดับขึ้น
เจ้าจะได้ยินความจริ งมากขึ้นและมายอมรับสิ่งทั้งหลายและข่าวสารเชิงบวกมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
และเจ้าจะได้รับความเป็ นจริ งของความจริงมากขึ้น ตลอดกระบวนการนี้
ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อเจ้าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
พระองค์จะทรงจัดการเตรี ยมการการทดสอบที่จริงจังมากขึ้นสาหรับเจ้า
เป้าหมายของพระองค์คือการตรวจสอบว่าท่าทีของเจ้าต่อพระองค์ได้กา้ วหน้าไปในระหว่างนั้นแล้วหรื อไม่
แน่นอน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น
ทัศนคติที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากเจ้าจะสอดคล้องกับความเข้าใจในความเป็ นจริ งของความจริ งของเจ้า
เมื่อวุฒิภาวะของเจ้าค่อยๆ เพิ่มขึ้น มาตรฐานที่พระเจ้าทรงเรี ยกร้องจากเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ในขณะที่เจ้ายังคงไม่เป็ นผูใ้ หญ่ พระองค์จะทรงวางมาตรฐานที่ต่ามากเพื่อให้เจ้าตอบสนอง
เมื่อวุฒิภาวะของเจ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย พระองค์จะทรงยกมาตรฐานของเจ้าให้สูงขึ้นอีกหน่อย
แต่พระเจ้าจะทรงทาอะไรหลังจากเจ้าได้รับความเข้าใจในความจริ งทั้งหมดแล้ว?
พระองค์จะทรงให้เจ้าเผชิญหน้ากับการทดสอบที่ใหญ่ข้ นึ ไปอีก ท่ามกลางการทดสอบเหล่านี้
สิ่งที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาที่จะได้รับจากเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์เห็นจากเจ้านั้น
คือความรู ้เรื่ องพระองค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็ นความเคารพที่จริงแท้ต่อพระองค์ ณ เวลานี้
ข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อเจ้าจะสูงขึ้นและ “รุ นแรงขึ้น”

มากกว่าที่เคยเป็ นเมื่อวุฒิภาวะของเจ้ายังไม่เป็ นผูใ้ หญ่มากกว่านี้ (หมายเหตุ:
ผูค้ นอาจมองว่าข้อพึงประสงค์เหล่านั้นรุ นแรง แต่จริงๆ แล้ว
พระเจ้าทรงมองว่าข้อพึงประสงค์เหล่านั้นสมเหตุสมผลแล้ว) เมื่อพระเจ้ากาลังทรงทดสอบผูค้ นนั้น
พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสร้างความเป็ นจริงแบบใดเล่า?
พระองค์มกั จะทรงขอให้ผูค้ นมอบหัวใจของพวกเขาให้พระองค์เสมอ ผูค้ นบางคนจะพูดว่า
“ข้าพระองค์จะให้สิ่งนั้นได้อย่างไร? ข้าพระองค์ได้ทาให้หน้าที่ของข้าพระองค์ลุล่วงแล้ว
ข้าพระองค์ได้ละทิง้ บ้านและการทามาหากินของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้สละตัวเองแล้ว
เหล่านี้ไม่ใช่กรณีท้งั หมดของการที่ขา้ พระองค์มอบหัวใจของข้าพระองค์ให้กบั พระเจ้าหรอกหรื อ?
มีวิธีอื่นอีกหรื อที่ขา้ พระองค์จะสามารถมอบหัวใจของข้าพระองค์แก่พระเจ้าได้? เป็ นไปได้ไหมว่าจริ งๆ แล้ว
เหล่านี้ไม่ใช่วิธีมอบหัวใจของข้าพระองค์แก่พระองค์? ข้อพึงประสงค์เฉพาะเจาะจงของพระเจ้าคืออะไรเล่า?”
ข้อพึงประสงค์น้นั เรี ยบง่ายมาก อันที่จริง
มีผูค้ นบางคนทีไ่ ด้มอบหัวใจของพวกเขาแก่พระเจ้าแล้วในระดับที่แตกต่างกันในระหว่างช่วงระยะหลากหลายข
องการทดสอบของพวกเขา แต่ผคู้ นส่วนใหญ่มากไม่เคยมอบหัวใจของพวกเขาให้กบั พระเจ้า
เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเจ้า พระองค์ทรงเห็นว่าหัวใจของเจ้าอยู่กบั พระองค์ อยูก่ บั เนื้อหนัง หรื ออยู่กบั ซาตาน
เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบเจ้า
พระองค์ทรงเห็นว่าเจ้ายืนอยู่ตรงข้ามกับพระองค์หรื ออยู่ในตาแหน่งที่เข้ากันได้กบั พระองค์
และพระองค์ก็ทรงเห็นอีกด้วยว่าหัวใจของเจ้าอยู่ฝ่ายพระองค์หรื อไม่
เมื่อเจ้ายังไม่เป็ นผูใ้ หญ่และกาลังเผชิญหน้ากับการทดสอบ เจ้ามีความมัน่ ใจน้อย
และเจ้าไม่สามารถรู ้ได้อย่างแน่ชดั ว่าอะไรคือสิ่งที่เจ้าจาเป็ นต้องทาเพื่อทาให้พระเจ้าทรงลุลว่ งในเจตนารมณ์
เพราะความเข้าใจของเจ้าในความจริ งนั้นมีจากัด อย่างไรก็ตาม
หากเจ้ายังคงสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริงและจริ งใจ
และหากเจ้าสามารถเต็มใจที่จะมอบหัวใจของเจ้าให้กบั พระองค์ ทาให้พระองค์เป็ นผูค้ รองราชย์ของเจ้า
และเต็มใจที่จะถวายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่เจ้าเชื่อว่ามีค่ามากที่สุดให้กบั พระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้มอบหัวใจของเจ้าให้กบั พระเจ้าแล้ว
ขณะที่เจ้าฟังการเทศนามากขึ้นและเข้าใจความจริ งมากขึ้น วุฒิภาวะของเจ้าก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ณ
เวลานี้มาตรฐานของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าจะไม่เป็ นเหมือนที่เคยเป็ นเมื่อเจ้ายัง ไม่เป็ นผูใ้ หญ่
พระองค์จะทรงพึงประสงค์มาตรฐานที่สูงขึ้นจากเจ้า เมื่อผูค้ นค่อยๆ มอบหัวใจของพวกเขาให้กบั พระเจ้า
หัวใจของพวกเขาก็จะกลายเป็ นใกล้พระองค์ยงิ่ ขึ้นอย่างช้าๆ
ในขณะที่ผคู้ นสามารถกลายเป็ นใกล้กบั พระเจ้ายิ่งขึ้นอย่างแท้จริง

เช่นนั้นแล้วหัวใจของพวกเขาจะเคารพพระองค์ยิ่งขึ้นไปอีก
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ก็คือหัวใจเช่นนี้นั่นเอง
เมื่อพระเจ้าทรงต้องประสงค์ได้รับหัวใจของใครสักคน
พระองค์จะทรงให้บุคคลผูน้ ้นั ก้าวผ่านการทดสอบมากมาย ในระหว่างการทดสอบเหล่านี้
หากพระเจ้าไม่ทรงได้รับหัวใจของบุคคลผูน้ ้ นั หรื อเห็นว่าบุคคลผูน้ ้ีมีท่าทีใดๆ—กล่าวคือ
หากพระเจ้าไม่ทรงเห็นบุคคลผูน้ ้ีฝึกฝนปฏิบตั ิหรื อประพฤติตนในวิธีที่แสดงความเคารพต่อพระองค์
และหากพระองค์ไม่ทรงเห็นท่าทีและปณิธานที่หลบเลี่ยงความชัว่ ในบุคคลผูน้ ้ี —เช่นนั้นแล้ว
หลังการทดสอบมากมาย ความอดทนของพระเจ้าต่อพวกเขาก็จะถูกถอนออกไป
และพระองค์จะไม่ทรงทนยอมรับพวกเขาอีกต่อไป พระองค์จะไม่ทรงทดสอบบุคคลผูน้ ้ีอีกต่อไป
และพระองค์จะไม่ทรงพระราชกิจกับพวกเขาอีกต่อไป ดังนั้น
การนี้แสดงความหมายอะไรเล่าต่อบทอวสานของบุคคลผูน้ ้ี? มันหมายความว่าพวกเขาไม่มบี ทอวสาน
บางทีบุคคลผูน้ ้ีอาจไม่ได้ทาชัว่
บางทีพวกเขาไม่ได้ทาสิ่งใดที่สร้างความแตกหักและไม่ได้กอ่ เกิดสิ่งใดที่เป็ นการรบกวน
บางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตา้ นทานพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย อย่างไรก็ตาม
หัวใจของบุคคลผูน้ ้ยี งั คงซ่อนเร้นจากพระเจ้า พวกเขาไม่เคยได้มีท่าทีและทัศนคติที่ชดั เจนต่อพระเจ้า
และพระเจ้าไม่ทรงสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหัวใจของพวกเขาได้ถูกมอบให้กบั พระองค์หรื อว่าพวกเขากาลั
งพยายามที่จะยาเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงความชัว่ พระเจ้าทรงสูญเสียความอดทนกับผูค้ นเช่นนี้
และจะไม่ทรงยอมจ่ายราคาใดๆ สาหรับพวกเขา ยื่นความกรุ ณาใดๆ ให้พวกเขา
หรื อทรงพระราชกิจกับพวกเขาอีกต่อไป ชีวิตแห่งความเชื่อในพระเจ้าของบุคคลเช่นนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
นี่เป็ นเพราะในการทดสอบมากมายทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงให้แก่พวกเขา
พระเจ้าไม่ทรงได้รับผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ ด้วยเหตุน้ี
จึงมีผูค้ นจานวนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในตัวพวกเขา
การนี้จะสามารถเห็นได้อย่างไร? ผูค้ นเหล่านี้อาจได้เชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี และโดยผิวเผินแล้ว
พวกเขาได้ประพฤติตนด้วยความกร้าวแกร่ง พวกเขาได้อ่านหนังสือมากมาย ได้จดั การกับเรื่องทั้งหลายมากมาย
ได้เขียนสมุดบันทึกจนเต็มราวสิบกว่าเล่ม และได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญคาพูดและคาสอนมากมาย อย่างไรก็ตาม
ไม่เคยมีการเจริ ญเติบโตที่มองเห็นได้ใดๆ ในสิ่งเหล่านั้น ทรรศนะของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้ายังคงมองไม่เห็น
และท่าทีของพวกเขายังคงไม่ชดั เจน กล่าวอีกนัยหนึ่ง หัวใจของพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
หัวใจของพวกเขาถูกห่อหุ้มและปิ ดผนึกไว้เสมอ—หัวใจของพวกเขาถูกปิ ดผนึกไว้จากพระเจ้า ผลลัพธ์ก็คือ
พระองค์ไม่เคยได้ทรงเห็นหัวใจที่แท้จริ งของพวกเขา

พระองค์ไม่เคยได้ทรงเห็นความเคารพพระองค์ที่แท้จริงในผูค้ นเหล่านี้ และยิง่ กว่านั้น
พระองค์ไม่เคยได้ทรงเห็นวิธีที่ผคู้ นเหล่านี้เดินในทางของพระองค์
หากถึงตอนนี้พระเจ้ายังคงไม่เคยได้ทรงรับผูค้ นเหล่านี้แล้ว
พระองค์จะทรงสามารถได้รับพวกเขาในอนาคตหรื อไม่? พระองค์ไม่ทรงสามารถ!
พระองค์จะทรงพยายามให้ได้มาซึ่งสิ่งทั้งหลายที่ไม่สามารถได้มาต่อไปหรื อไม่? พระองค์จะทรงไม่ เช่นนั้นแล้ว
อะไรเล่าคือท่าทีปัจจุบนั ของพระเจ้าต่อผูค้ นเช่นนี้? (พระองค์ทรงผลักไสพวกเขาและทรงเพิกเฉยต่อพวกเขา)
พระองค์ทรงเพิกเฉยต่อพวกเขา! พระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยผูค้ นเช่นนี้ พระองค์ผลักไสพวกเขา
พวกเจ้าได้จดจาคาพูดเหล่านี้อย่างรวดเร็วมากและแม่นยามาก
ดูเหมือนว่าพวกเจ้าได้เข้าใจสิ่งที่พวกเจ้าได้ยินแล้ว!
มีผคู้ นบางคนทีย่ งั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่และไม่รู้เท่าทัน พวกเขาไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
อีกทั้งพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือการเชื่อในพระองค์เมื่อพวกเขาเริ่ มติดตามพระเจ้า
พวกเขานาวิธีที่มนุษย์คิดฝันและเข้าใจผิดในการเชื่อและติดตามพระเจ้ามาใช้
เมื่อผูค้ นเช่นนี้เผชิญหน้ากับการทดสอบ พวกเขาไม่ได้ไหวตัวรับรู ้
พวกเขายังคงมึนชาต่อการทรงนาและการทรงรู ้แจ้งของพระเจ้า
พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรคือความหมายของการมอบหัวใจของพวกเขาให้กบั พระเจ้าหรื ออะไรคือความหมายของการ
ตั้งมัน่ ในระหว่างการทดสอบ พระเจ้าจะทรงให้เวลาในปริ มาณจากัดให้กบั ผูค้ นเช่นนี้ และในระหว่างเวลานี้
พระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าใจธรรมชาติของการทดสอบของพระองค์และเข้าใจว่าอะไรคือเจตนารมณ์ของพร
ะองค์ หลังจากนั้นผูค้ นเหล่านี้ตอ้ งสาธิตแสดงทัศนคติของพวกเขา สาหรับพวกที่อยู่ ณ ช่วงระยะนี้
พระเจ้ายังคงกาลังทรงรออยู่ สาหรับพวกที่มีทรรศนะบางอย่างแล้วแต่ยงั คงลังเล
ที่ตอ้ งการมอบหัวใจของพวกเขาให้กบั พระเจ้าแต่ยงั ไม่ได้ตกลงใจทาเช่นนั้น
และที่พยายามซ่อนเร้นและยอมแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบใหญ่ท้งั ๆ
ที่ได้นาความจริ งพืน้ ฐานไปฝึ กฝนปฏิบตั ิบา้ งแล้ว—อะไรเล่าคือท่าทีของพระเจ้าต่อพวกเขา?
พระองค์ยงั คงทรงคาดหมายจากพวกเขาเล็กน้อย และผลลัพธ์น้นั ขึ้นอยูก่ บั ท่าทีและผลงานของพวกเขา
หากผูค้ นไม่แข็งขันในการก้าวหน้าแล้ว พระเจ้าทรงทาอะไร? พระองค์ทรงละวางจากพวกเขา
นี่เป็ นเพราะก่อนที่พระเจ้าทรงละวางจากเจ้า เจ้าได้ละวางจากตัวเจ้าเองไปแล้ว ด้วยเหตุน้ี
เจ้าไม่สามารถตาหนิพระเจ้าที่ทรงทาเช่นนั้นใช่หรื อไม่? นี่เป็ นธรรมหรือไม่? (เป็ นธรรมแล้ว)
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อติดตามพระเจ้า ผูค้ นไม่ค่อยให้ความสนใจต่อน้ าพระทัยของพระองค์
และพวกเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อความคิดและท่าทีของพระองค์ต่อพวกมนุษย์ ผูค้ นไม่เข้าใจความคิดของพระเจ้า
ดังนั้นเมื่อถูกถามคาถามเกี่ยวกับเจตนารมณ์และพระอุปนิสัยของพระองค์ พวกเจ้าก็จะสับสน
พวกเจ้าตกอยู่ในความไม่แน่นอนที่ลึก แล้วเจ้าก็เดาหรื อไม่ก็เดิมพัน นี่คอื กรอบความคิดแบบใดกัน?
มันพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงข้อหนึ่ง นัน่ คือ
ว่าผูค้ นส่วนใหญ่ที่เชื่อในพระเจ้าคานึงถึงพระองค์ว่าทรงเป็ นอากาศที่ว่างเปล่าก้อนหนึ่งและทรงเป็ นบางสิ่งที่ดูเ
หมือนดารงอยู่ในนาทีหนึ่งและไม่ดารงอยู่ในนาทีถดั ไป เหตุใดเราจึงพูดแบบนั้น?
เพราะเมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าเผชิญปัญหา พวกเจ้าไม่รู้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า
เหตุใดพวกเจ้าไม่รู้จกั น้ าพระทัยของพระองค์เล่า? ไม่ใช่เพียงแค่ตอนนี้ แต่ต้งั แต่ตน้ จนจบ
พวกเจ้าไม่รู้จกั ท่าทีของพระเจ้าต่อปัญหานี้ เจ้าไม่สามารถหยัง่ ลึกสิ่งนั้นและไม่รู้ว่าท่าทีของพระเจ้าคืออะไร
แต่เจ้าได้ขบคิดถึงสิ่งนั้นมากหรื อไม่? เจ้าได้พยายามที่จะรู ้จกั ท่าทีของพระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าได้สามัคคีธรรมเรื่ องนี้แล้วหรื อไม่? ไม่! นี่ยนื ยันข้อเท็จจริ งข้อหนึ่ง นั่นคือ
พระเจ้าแห่งการเชื่อของเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าแห่งความเป็ นจริง ในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า
เจ้าใคร่ ครวญเพียงเจตนาของเจ้าเองและเจตนาของผูน้ าของเจ้าเท่านั้น
เจ้าเพียงแค่ขบคิดถึงความหมายผิวเผินและตามคาสอนของพระวจนะของพระเจ้า
โดยไม่พยายามรู ้จกั หรื อแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริ งเลย นี่ไม่ใช่กรณีน้นั หรอกหรื อ?
แก่นแท้ของเรื่ องนี้คอ่ นข้างร้ายแรง! หลังจากที่ผ่านมาหลายปี เหลือเกิน เราได้เห็นผูค้ นมากมายที่เชื่อในพระเจ้า
ความเชื่อของพวกเขาได้แปลงสภาพพระเจ้าไปเป็ นอะไรในจิตใจของพวกเขา?
ผูค้ นบางคนเชื่อในพระเจ้าราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นเพียงอากาศว่างเปล่าก้อนหนึ่ง
ผูค้ นเหล่านี้ไม่มีคาตอบสาหรับคาถามเกี่ยวกับการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
เพราะพวกเขาไม่สามารถรูส้ ึกหรื อสานึกรับรู ้การทรงอยู่ของพระองค์หรื อการไม่ทรงอยู่ของพระองค์
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงการได้เห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนหรือการเข้าใจในสิ่งนั้น ในจิตใต้สานึก
ผูค้ นเหล่านี้คิดว่าพระเจ้าไม่ทรงดารงอยู่ คนอื่นๆ เชื่อในพระเจ้าราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์
ผูค้ นเหล่านี้คิดว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถทาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่พวกเขาไม่สามารถทาได้เช่นกัน
และคิดว่าพระองค์ควรทรงคิดตามที่พวกเขาจะคิดไม่ว่าจะอย่างไร คาจากัดความพระเจ้าของพวกเขาคือ
“บุคคลที่ไม่ปรากฏแก่ตาและไม่สามารถแตะต้องได้”
นอกจากนี้ยงั มีผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นหุ่นเชิดตัวหนึ่ง
ผูค้ นเหล่านี้เชื่อว่าพระเจ้าไม่ทรงมีอารมณ์ พวกเขาคิดว่าพระเจ้าทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียว

และคิดว่าเมื่อเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหา พระเจ้าไม่ทรงมีท่าที ทัศนคติ หรื อแนวคิด
พวกเขาเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ในอาณัติของมวลมนุษย์
ผูค้ นเพียงแค่เชื่อตามที่พวกเขาต้องการที่จะเชื่อไม่ว่าจะอย่างไร หากพวกเขาทาให้พระองค์ยงิ่ ใหญ่
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงยิง่ ใหญ่ หากพวกเขาทาให้พระองค์เล็ก เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล็ก
เมื่อผูค้ นทาบาปและต้องการความกรุ ณา ความยอมผ่อนปรน และความรักของพระเจ้า
พวกเขาก็ทึกทักว่าพระเจ้าควรทรงยื่นความกรุ ณาของพระองค์ให้ ผูค้ นเหล่านี้ประดิษฐ์ “พระเจ้า”
องค์หนึ่งในจิตใจของพวกเขาเอง แล้วก็ทาให้ “พระเจ้า”
องค์น้ีทาให้ขอ้ เรียกร้องของพวกเขาลุล่วงและตอบสนองความอยากได้อยากมีท้งั หมดของพวกเขา
ไม่สาคัญว่าเมื่อใดหรื อที่ใด และไม่สาคัญว่าผูค้ นเช่นนี้ทาอะไร
พวกเขาจะนาสิ่งเพ้อฝันนี้มาใช้ในการปฏิบตั ิต่อพระเจ้าของพวกเขาและในความเชื่อของพวกเขา
มีแม้กระทัง่ พวกที่ได้ทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าทรงระคายเคือง
แต่ก็ยงั คงเชื่อว่าพระองค์ทรงสามารถช่วยพวกเขาให้รอดได้
เพราะพวกเขาทึกทักว่าความรักของพระเจ้านั้นไร้เขตคัน่ และพระอุปนิสัยของพระองค์น้ นั ชอบธรรม
และทึกทักว่าไม่สาคัญว่าบุคคลผูห้ นึ่งทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคืองมากเท่าใด
พระองค์จะไม่ทรงจดจาเรื่ องอันใดเหล่านี้เลย พวกเขาคิดว่าเนื่องจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ การบุกรุ กของมนุษย์
และการไม่เชื่อฟังของมนุษย์เป็ นการแสดงออกชัว่ ขณะของอุปนิสยั ของบุคคลผูห้ นึ่ง
พระเจ้าจึงจะทรงให้โอกาสแก่ผคู้ น และทรงยอมผ่อนปรนและอดทนกับพวกเขา
พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะยังคงทรงรักพวกเขาเหมือนเมื่อก่อน ด้วยเหตุน้ี
พวกเขาจึงยังคงไว้ซ่งึ ความหวังสูงในการบรรลุความรอด อันที่จริ ง ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะเชื่อในพระเจ้าอย่างไร
ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ได้กาลังไล่ตามเสาะหาความจริ ง พระองค์ก็จะทรงมีท่าทีเชิงลบต่อพวกเขา
นี่เป็ นเพราะตลอดครรลองแห่งความเชื่อของเจ้าในพระเจ้านั้น
แม้ว่าเจ้าได้รับหนังสือแห่งพระวจนะของพระเจ้าไว้และเห็นว่าเป็ นขุมทรัพย์
และศึกษาและอ่านหนังสือนั้นทุกวัน แต่เจ้าก็วางพระเจ้าที่แท้จริ งไว้ก่อน
เจ้าคานึงถึงพระองค์ว่าเป็ นเพียงอากาศที่ว่างเปล่า หรื อเป็ นเพียงบุคคลผูห้ นึ่ง—
และพวกเจ้าบางคนคานึงถึงพระองค์ว่าไม่ได้ทรงเป็ นอะไรมากไปกว่าหุ่นเชิดตัวหนึ่ง เหตุใดเราจึงพูดเช่นนี้เล่า?
เราทาเช่นนั้นเพราะในหนทางที่เราเห็นสิ่งนั้น
ไม่ว่าเจ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาหรื อเผชิญกับรู ปการณ์แวดล้อมบางอย่าง
สิ่งเหล่านั้นที่ดารงอยู่ในจิตใต้สานึกของเจ้า สิ่งเหล่านั้นที่เจ้าก่อให้เกิดขึ้นภายใน ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆ
กับพระวจนะของพระเจ้าหรื อกับการไล่ตามเสาะหาความจริ ง เจ้าเพียงรู ้ว่าตัวเจ้าเองกาลังคิดอะไร

ทัศนคติของตัวเจ้าเองคืออะไรเท่านั้น แล้วเจ้าก็ยดั เยียดแนวคิดและข้อคิดเห็นของเจ้าเองให้กบั พระเจ้า
ในจิตใจของเจ้า สิ่งเหล่านั้นกลายเป็ นทัศนคติของพระเจ้า
และเจ้าสร้างมาตรฐานที่เจ้าค้าจุนไว้อย่างไม่สั่นคลอนจากทัศนคติเหล่านี้ เมื่อเวลาผ่านไป
การดาเนินการเช่นนี้จะนาเจ้าออกห่างจากพระเจ้าไกลขึ้นและไกลขึ้น
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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จงเข้าใจท่าทีของพระเจ้าและวางความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับพระเจ้าทั้งหมดไว้ก่อน
พระเจ้าองค์น้ีที่พวกเจ้าเชื่ออยู่ในปัจจุบนั นี้เป็ นพระเจ้าแบบใดกันแน่? พวกเจ้าเคยขบคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นบ้างไหม?
เมื่อพระองค์ทรงเห็นคนชัว่ กระทาความชัว่ พระองค์ทรงรังเกียจหรื อไม่? (ใช่ พระองค์ทรงรังเกียจ)
ท่าทีของพระองค์คอื อะไรเมื่อพระองค์ทรงเห็นผูค้ นทีร่ ู ้เท่าไม่ถึงการณ์ทาความผิด? (ความโศกเศร้า)
เมื่อพระองค์ทรงเห็นผูค้ นขโมยของถวายของพระองค์ อะไรคือท่าทีของพระองค์?
(พระองค์ทรงรังเกียจพวกเขา) ทั้งหมดนี้ชดั เจนมากใช่หรื อไม่?
เมื่อพระเจ้าทรงเห็นใครบางคนสับสนในการเชื่อในพระองค์ของพวกเขา
ผูซ้ ่ึงไม่ได้กาลังไล่ตามเสาะหาความจริ งแต่อย่างใด อะไรคือท่าทีของพระเจ้า?
พวกเจ้าค่อนข้างไม่แน่ใจใช่หรือไม่? “ความสับสน” ในฐานะท่าที ไม่ใช่บาป และไม่ทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง
และผูค้ นรู ้สึกว่านัน่ ไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งใหญ่อย่างหนึ่ง ดังนั้น จงบอกเรา—
อะไรคือท่าทีของพระเจ้าในกรณีน้?ี (พระองค์ไม่ทรงเต็มใจที่จะรับรู ้พวกเขา) “ความไม่เต็มใจที่จะรับรู ้” —
นี่เป็ นท่าทีแบบใดเล่า? มันหมายความว่าพระเจ้าทรงดูแคลนผูค้ นเหล่านี้และทรงสบประมาทพวกเขา!
วิธีที่พระองค์ทรงจัดการกับผูค้ นเช่นนี้คือการเมินเฉยต่อพวกเขา วิธีการของพระเจ้าคือทรงวางพวกเขาไว้ก่อน
โดยไม่ทรงพระราชกิจอันใดกับพวกเขา และนี่รวมไปถึงพระราชกิจแห่งความรู ้แจ้ง ความกระจ่าง การตีสอน
และการบ่มวินัย ผูค้ นเช่นนี้ไม่ได้ถูกนับรวมในพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแน่นอน
อะไรคือท่าทีของพระเจ้าต่อพวกที่ทาให้พระอุปนิสัยของพระองค์ทรงระคายเคือง
และฝ่ าฝื นประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระองค์? ความเกลียดสุดขีด!
พระเจ้าทรงพระพิโรธเป็ นอันมากกับผูค้ นที่ไม่สานึกผิดเกี่ยวกับการทาให้พระอุปนิสยั ของพระองค์ทรงระคายเคื
อง! “ทรงพระพิโรธ” ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าความรู ้สึกอย่างหนึ่ง อารมณ์อย่างหนึ่ง
มันไม่สอดคล้องกับท่าทีที่ชดั เจน อย่างไรก็ตามความรู ้สึกนี้ —อารมณ์น้ี—
จะนามาซึ่งบทอวสานสาหรับผูค้ นเช่นนี้ นัน่ คือ มันจะเติมพระเจ้าด้วยความเกลียดสุดขีด!
อะไรคือผลที่ตามมาของความเกลียดสุดขีดนี้เล่า? นัน่ ก็คือว่าพระเจ้าจะทรงวางผูค้ นเหล่านี้ไว้ก่อน
และไม่ทรงตอบสนองต่อพวกเขาในระหว่างนี้ จากนั้นพระองค์จะทรงรอเพื่อที่จะจัดระเบียบพวกเขา
“หลังฤดูใบไม้ร่วง” การนี้บอกเป็ นนัยอะไร? ผูค้ นเหล่านี้จะยังคงมีบทอวสานหรื อไม่?
พระเจ้าไม่ได้เคยตั้งพระทัยที่จะประทานบทอวสานใดๆ แก่ผคู้ นเช่นนี้! เพราะฉะนั้น
เป็ นเรื่ องปกติอย่างเต็มที่หรื อไม่ที่ตอนนี้ พระเจ้าไม่ทรงตอบสนองต่อผูค้ นเช่นนี้? (ใช่ เป็ นเรื่องปกติ)
ผูค้ นเช่นนี้ควรกาลังเตรียมตัวทาอะไร?
พวกเขาควรเตรี ยมรับผลที่ตามมาด้านลบของพฤติกรรมของพวกเขาและการกระทาชัว่ ที่พวกเขาได้กระทา

นี่คือการทรงตอบโต้ของพระเจ้าต่อบุคคลเช่นนี้ ดังนั้น บัดนี้เราพูดกับผูค้ นเหล่านี้อย่างชัดเจนว่า
จงอย่ายึดมัน่ ในความหลงผิดของเจ้าอีกต่อไป และจงอย่ามีส่วนร่ วมในความคิดเพ้อฝันมากไปกว่านี้
พระเจ้าจะไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้ผูค้ นอย่างไม่รู้จบ
พระองค์จะไม่ทรงสู้ทนต่อการล่วงละเมิดหรื อการไม่เชื่อฟังของพวกเขาตลอดกาล ผูค้ นบางคนจะพูดว่า
“ข้าพระองค์ได้เห็นผูค้ นเช่นนี้สองสามคนด้วยเช่นกัน และเมื่อพวกเขาอธิษฐาน
พวกเขารู ้สึกเหมือนได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้าเป็ นพิเศษ แล้วพวกเขาก็ร่ าไห้อย่างขมขื่น โดยปกติแล้ว
พวกเขาก็มีความสุขมากเช่นกัน
ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและการทรงนาทางของพระเจ้ากับพวกเขา”
จงอย่าเปล่งถ้อยคาไร้สาระเช่นนี้! น้ าตาอันขมขืน่ ไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าคนๆ
หนึ่งกาลังได้รับสัมผัสของพระเจ้า หรื อชื่นชมการได้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงการทรงนาทางของพระเจ้า หากผูค้ นทาให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ
พระองค์จะยังคงทรงนาทางพวกเขาหรื อไม่? กล่าวสั้นๆ
เมื่อพระเจ้าทรงได้ตดั สินพระทัยที่จะกาจัดและละทิ้งใครบางคน บทอวสานของบุคคลนั้นก็ได้หายไปแล้ว
ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะมีความรู ้สึกน่าพอใจเพียงใดยามที่พวกเขาอธิษฐาน
หรื อพวกเขามีความเชื่อในพระเจ้ามากเพียงใดในหัวใจของพวกเขา มันก็จะไม่มีผลอันใดอีกต่อไป
สิ่งสาคัญคือพระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์ความเชื่อแบบนี้ พระองค์ทรงได้ผลักไสผูค้ นเหล่านี้ไปแล้ว
วิธีจดั การกับพวกเขาในอนาคตก็ไม่สาคัญเช่นกัน สิ่งสาคัญคือทันทีที่ผคู้ นเหล่านี้ทาให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ
บทอวสานของพวกเขาก็ถูกกาหนดแล้ว หากพระเจ้าทรงได้กาหนดพิจารณาที่จะไม่ช่วยผูค้ นเช่นนี้ให้รอด
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพือ่ ให้ถูกลงโทษ นี่คอื ท่าทีของพระเจ้า
แม้ว่าเนื้อแท้ของพระเจ้าจะมีองค์ประกอบของความรักอยู่ดว้ ย และพระองค์ก็ทรงกรุณาต่อทุกๆ คน
แต่ผคู้ นก็ได้มองข้ามและลืมข้อเท็จจริ งที่ว่าเนื้อแท้ของพระองค์น้นั เป็ นเนื้อแท้แห่งความทรงเกียรติเช่นกัน
การที่พระองค์ทรงมีความรักไม่ได้หมายความว่าผูค้ นสามารถทาให้พระองค์ทรงขุน่ เคืองได้อย่างอิสระโดยไม่ทา
ให้พระองค์ทรงเกิดความรู ้สึกทั้งหลายหรื อปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อีกทั้งข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์ทรงมีความกรุ ณาก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงมีหลักการในการปฏิบตั ิต่อ
ผูค้ น พระเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงดารงอยู่อย่างแท้จริ ง
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นหุ่นเชิดที่จินตนาการขึ้นหรื อวัตถุอนื่ ใด ในเมื่อพระองค์ทรงดารงอยู่จริ ง
พวกเราควรตั้งใจฟังเสียงของพระทัยของพระเจ้าตลอดเวลา ให้ความสนใจใกล้ชิดต่อท่าทีของพระองค์
และมาเข้าใจความรู ้สึกทั้งหลายของพระองค์ พวกเราไม่ควรใช้จินตนาการของมนุษย์ในการนิยามพระเจ้า
อีกทั้งพวกเราไม่ควรบังคับใช้ความคิดหรื อความปรารถนาของมนุษย์กบั พระองค์

โดยทาให้พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นในลักษณะของมนุษย์บนพืน้ ฐานของจินตนาการทั้งหลายของมนุษย์
หากเจ้าทาการนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังทาให้พระเจ้ากริ้ ว กระตุน้ พระพิโรธของพระองค์
และท้าทายความทรงเกียรติของพระองค์! ด้วยเหตุน้ี ทันทีที่พวกเจ้าได้มาเข้าใจความรุ นแรงของเรื่ องนี้แล้ว
เราขอรบเร้าให้พวกเจ้าทุกๆ คนระมัดระวังและรอบคอบในการกระทาของพวกเจ้า
จงระมัดระวังและรอบคอบในวาทะของพวกเจ้าเช่นกัน—ในส่วนของวิธีที่เจ้าปฏิบตั ิต่อพระเจ้า
ยิ่งเจ้าระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งดีข้นึ เท่านั้น! เมื่อเจ้าไม่เข้าใจว่าอะไรคือท่าทีของพระเจ้า
จงงดเว้นการพูดอย่างประมาท จงอย่าประมาทในการกระทาของเจ้า และจงอย่าใช้ป้ายฉลากด้วยความฉาบฉวย
ที่สาคัญยิ่งกว่านั้น จงอย่ามาทาข้อสรุ ปตามอาเภอใจ เจ้าควรรอและแสวงหาแทน
การกระทาเหล่านี้ก็เป็ นการแสดงออกถึงการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ เช่นกัน เหนือสิ่งอื่นใด
หากเจ้าสามารถสัมฤทธิ์การนี้ได้ และเหนือสิ่งอืน่ ใด หากเจ้ามีท่าทีเช่นนี้
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงโทษเจ้าเพราะความโง่ ความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์
และการขาดความเข้าใจในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งทั้งหลายของเจ้า ตรงกันข้าม
เนื่องจากท่าทีของเจ้าเกี่ยวกับความกลัวต่อการทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง ความเคารพต่อเจตนารมณ์ของพระองค์
และความเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าก็จะทรงจดจาเจ้า ทรงนาทางและทรงให้ความรูแ้ จ้งแก่เจ้า
หรื อทรงยอมผ่อนปรนต่อความไม่เป็ นผูใ้ หญ่และความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์ของเจ้า ในทางกลับกัน
หากท่าทีของเจ้าต่อพระองค์น้นั ไม่มีความเคารพ—ตัดสินพระองค์ตามที่เจ้าปรารถนา
หรื อเดาและนิยามแนวคิดของพระองค์ตามอาเภอใจ—พระเจ้าก็จะทรงกล่าวโทษเจ้า บ่มวินัยเจ้า
และแม้กระทัง่ ลงโทษเจ้า หรื อพระองค์อาจประทานความเห็นเกี่ยวกับเจ้า บางที
ความเห็นนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับบทอวสานของเจ้า เพราะฉะนั้นเราปรารถนาที่จะเน้นอีกครั้ง กล่าวคือ
พวกเจ้าแต่ละคนควรระมัดระวังและรอบคอบเกีย่ วกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้า จงอย่าพูดอย่างประมาท
และจงอย่าประมาทในการกระทาของพวกเจ้า ก่อนที่เจ้าจะพูดสิ่งใด เจ้าควรหยุดและคิดว่า
การกระทาครั้งนี้ของข้าพระองค์จะทาให้พระเจ้ากริ้ วหรือไม่? ในการทาสิ่งนั้น
ข้าพระองค์กาลังเคารพพระเจ้าอยู่หรื อไม่? แม้ในเรื่ องที่เรียบง่าย เจ้าควรพยายามขบคาถามเหล่านี้ให้แตก
และใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณาคาถามเหล่านี้
หากเจ้าสามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ได้อย่างแท้จริ งในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ สิ่ง
ตลอดเวลา และนาท่าทีเช่นนี้ไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ เจ้าไม่เข้าใจบางสิ่ง
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงนาทางเจ้าและทรงให้เส้นทางให้เจ้าติดตาม
ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะเสนอการแสดงแบบใด พระเจ้าก็ทรงเห็นพวกเขาอย่างชัดเจนและชัดแจ้ง
และพระองค์จะประทานการประเมินที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับการแสดงเหล่านี้ของเจ้า

หลังจากที่เจ้าได้กา้ วผ่านการทดสอบสุดท้ายแล้ว
พระเจ้าก็จะทรงนาพฤติกรรมทั้งหมดของเจ้ามาสรุ ปรวมกันอย่างครบบริ บรู ณ์
เพื่อที่จะกาหนดพิจารณาบทอวสานของเจ้า ผลลัพธ์น้ีจะโน้มน้าวให้ทุกๆ บุคคลเชื่ออย่างสิ้นสงสัย
สิ่งที่เราอยากจะบอกพวกเจ้าในที่น้ีคือว่า ทุกความประพฤติของพวกเจ้า ทุกการกระทาของพวกเจ้า
และทุกความคิดของพวกเจ้าตัดสินโชคชะตาของพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 14
ผู้ใดกาหนดพิจารณาบทอวสานของผู้คน?
แม้ว่าเนื้อแท้ของพระเจ้าจะมีองค์ประกอบของความรักอยู่ดว้ ย และพระองค์ก็ทรงกรุณาต่อทุกๆ คน
แต่ผคู้ นก็ได้มองข้ามและลืมข้อเท็จจริ งที่ว่าเนื้อแท้ของพระองค์น้นั เป็ นเนื้อแท้แห่งความทรงเกียรติเช่นกัน
การที่พระองค์ทรงมีความรักไม่ได้หมายความว่าผูค้ นสามารถทาให้พระองค์ทรงขุน่ เคืองได้อย่างอิสระโดยไม่ทา
ให้พระองค์ทรงเกิดความรู ้สึกทั้งหลายหรื อปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อีกทั้งข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์ทรงมีความกรุ ณาก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงมีหลักการในการปฏิบตั ิต่อ
ผูค้ น พระเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงดารงอยู่อย่างแท้จริ ง
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นหุ่นเชิดที่จินตนาการขึ้นหรื อวัตถุอนื่ ใด ในเมื่อพระองค์ทรงดารงอยู่จริ ง
พวกเราควรตั้งใจฟังเสียงของพระทัยของพระเจ้าตลอดเวลา ให้ความสนใจใกล้ชิดต่อท่าทีของพระองค์
และมาเข้าใจความรู ้สึกทั้งหลายของพระองค์ พวกเราไม่ควรใช้จินตนาการของมนุษย์ในการนิยามพระเจ้า
อีกทั้งพวกเราไม่ควรบังคับใช้ความคิดหรื อความปรารถนาของมนุษย์กบั พระองค์
โดยทาให้พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นในลักษณะของมนุษย์บนพืน้ ฐานของจินตนาการทั้งหลายของมนุษย์
หากเจ้าทาการนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังทาให้พระเจ้ากริ้ ว กระตุน้ พระพิโรธของพระองค์
และท้าทายความทรงเกียรติของพระองค์! ด้วยเหตุน้ี ทันทีที่พวกเจ้าได้มาเข้าใจความรุ นแรงของเรื่ องนี้แล้ว
เราขอรบเร้าให้พวกเจ้าทุกๆ คนระมัดระวังและรอบคอบในการกระทาของพวกเจ้า
จงระมัดระวังและรอบคอบในวาทะของพวกเจ้าเช่นกัน—ในส่วนของวิธีที่เจ้าปฏิบตั ิต่อพระเจ้า
ยิ่งเจ้าระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งดีข้นึ เท่านั้น! เมื่อเจ้าไม่เข้าใจว่าอะไรคือท่าทีของพระเจ้า
จงงดเว้นการพูดอย่างประมาท จงอย่าประมาทในการกระทาของเจ้า และจงอย่าใช้ป้ายฉลากด้วยความฉาบฉวย
ที่สาคัญยิ่งกว่านั้น จงอย่ามาทาข้อสรุ ปตามอาเภอใจ เจ้าควรรอและแสวงหาแทน
การกระทาเหล่านี้ก็เป็ นการแสดงออกถึงการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ เช่นกัน เหนือสิ่งอื่นใด
หากเจ้าสามารถสัมฤทธิ์การนี้ได้ และเหนือสิ่งอืน่ ใด หากเจ้ามีท่าทีเช่นนี้
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงโทษเจ้าเพราะความโง่ ความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์
และการขาดความเข้าใจในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งทัง้ หลายของเจ้า ตรงกันข้าม
เนื่องจากท่าทีของเจ้าเกี่ยวกับความกลัวต่อการทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง ความเคารพต่อเจตนารมณ์ของพระองค์
และความเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าก็จะทรงจดจาเจ้า ทรงนาทางและทรงให้ความรูแ้ จ้งแก่เจ้า
หรื อทรงยอมผ่อนปรนต่อความไม่เป็ นผูใ้ หญ่และความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์ของเจ้า ในทางกลับกัน
หากท่าทีของเจ้าต่อพระองค์น้นั ไม่มีความเคารพ—ตัดสินพระองค์ตามที่เจ้าปรารถนา
หรื อเดาและนิยามแนวคิดของพระองค์ตามอาเภอใจ—พระเจ้าก็จะทรงกล่าวโทษเจ้า บ่มวินัยเจ้า

และแม้กระทัง่ ลงโทษเจ้า หรื อพระองค์อาจประทานความเห็นเกี่ยวกับเจ้า บางที
ความเห็นนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับบทอวสานของเจ้า เพราะฉะนั้นเราปรารถนาที่จะเน้นอีกครั้ง กล่าวคือ
พวกเจ้าแต่ละคนควรระมัดระวังและรอบคอบเกีย่ วกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้า จงอย่าพูดอย่างประมาท
และจงอย่าประมาทในการกระทาของพวกเจ้า ก่อนที่เจ้าจะพูดสิ่งใด เจ้าควรหยุดและคิดว่า
การกระทาครั้งนี้ของข้าพระองค์จะทาให้พระเจ้ากริ้ วหรือไม่? ในการทาสิ่งนั้น
ข้าพระองค์กาลังเคารพพระเจ้าอยู่หรื อไม่? แม้ในเรื่ องที่เรียบง่าย เจ้าควรพยายามขบคาถามเหล่านี้ให้แตก
และใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณาคาถามเหล่านี้
หากเจ้าสามารถฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ได้อย่างแท้จริ งในทุกๆ ด้าน ในทุกๆ สิ่ง
ตลอดเวลา และนาท่าทีเช่นนี้ไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ เจ้าไม่เข้าใจบางสิ่ง
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงนาทางเจ้าและทรงให้เส้นทางให้เจ้าติดตาม
ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะเสนอการแสดงแบบใด พระเจ้าก็ทรงเห็นพวกเขาอย่างชัดเจนและชัดแจ้ง
และพระองค์จะประทานการประเมินที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับการแสดงเหล่านี้ของเจ้า
หลังจากที่เจ้าได้กา้ วผ่านการทดสอบสุดท้ายแล้ว
พระเจ้าก็จะทรงนาพฤติกรรมทั้งหมดของเจ้ามาสรุ ปรวมกันอย่างครบบริ บรู ณ์
เพื่อที่จะกาหนดพิจารณาบทอวสานของเจ้า ผลลัพธ์น้ีจะโน้มน้าวให้ทุกๆ บุคคลเชื่ออย่างสิ้นสงสัย
สิ่งที่เราอยากจะบอกพวกเจ้าในที่น้ีคือว่า ทุกความประพฤติของพวกเจ้า ทุกการกระทาของพวกเจ้า
และทุกความคิดของพวกเจ้าตัดสินโชคชะตาของพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 15
ผู้คนมีแนวโน้มที่จะนิยามพระเจ้าบนพื้นฐานของประสบการณ์
ขณะกาลังสื่อสารเกี่ยวกับหัวข้อของการรู ้จกั พระเจ้า พวกเจ้าได้สังเกตบางสิ่งหรือไม่?
พวกเจ้าได้สังเกตหรื อไม่ว่าท่าทีของพระองค์ในทุกวันนี้ได้กา้ วผ่านการแปลงสภาพไปแล้ว?
ท่าทีของพระองค์ต่อพวกมนุษย์น้ นั เปลีย่ นแปลงไม่ได้กระนั้นหรื อ? พระองค์จะทรงสู้ทนไปเช่นนี้เสมอ
ยื่นความรักและความกรุณาของพระองค์ท้งั หมดให้พวกมนุษย์อย่างไม่รู้จบหรื อไม่?
เรื่ องนี้ก็เกีย่ วข้องกับเนื้อแท้ของพระเจ้าด้วย…เมื่อรู ้ว่าพระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์
พวกเขาก็นิยามพระองค์ว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งความรัก นั่นคือ พวกเขาเชื่อว่าไม่สาคัญว่าผูค้ นจะทาอะไร
ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะประพฤติตนอย่างไร ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิต่อพระเจ้าอย่างไร
และไม่สาคัญว่าพวกเขาอาจจะไม่เชื่อฟังเพียงใด เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดสาคัญจริ งๆ เลย เพราะพระเจ้าทรงมีความรัก
และความรักของพระองค์น้นั ไร้ขีดจากัดและไม่สามารถวัดได้ พระเจ้าทรงมีความรัก
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสามารถยอมผ่อนปรนต่อผูค้ นได้ และพระเจ้าทรงมีความรัก
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงเปี่ ยมกรุ ณาต่อผูค้ น ทรงเปี่ ยมกรุณาต่อความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของพวกเขา
ทรงเปี่ ยมกรุณาต่อความไม่รู้เท่าทันของพวกเขา และทรงเปี่ ยมกรุ ณาต่อการไม่เชื่อฟังของพวกเขา
นี่เป็ นหนทางที่มนั เป็ นจริ งๆ หรื อ? สาหรับผูค้ นบางคน
เมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์กบั ความอดทนของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวหรือแม้แต่สองสามครั้ง
พวกเขาจะปฏิบตั ิต่อประสบการณ์เหล่านี้ในฐานะทุนในความเข้าใจของพวกเขาเองเกีย่ วกับพระเจ้า
โดยเชื่อว่าพระองค์จะทรงอดทนและเปี่ ยมกรุณาต่อพวกเขาตลอดกาล และจากนั้น
ตลอดครรลองแห่งชีวิตของพวกเขา
พวกเขานาความอดทนนี้ของพระเจ้ามาถือว่าเป็ นมาตรฐานที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบตั ิต่อพวกเขา
นอกจากนี้ยงั มีพวกที่หลังจากได้รับประสบการณ์กบั ความยอมผ่อนปรนของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวจะนิยามพระเ
จ้าว่ายอมผ่อนปรนตลอดกาล—และในจิตใจของพวกเขา ความยอมผ่อนปรนนี้ไม่มีกาหนด ไม่มีเงื่อนไข
และแม้แต่ไร้วินัยโดยสิ้นเชิง การเชื่อเช่นนี้ถูกต้องหรื อไม่?
ทุกครั้งที่เรื่ องของเนื้อแท้ของพระเจ้าหรื อพระอุปนิสัยของพระเจ้าถูกนามาหารื อ พวกเจ้าดูเหมือนงุนงงที่สุด
การได้เห็นพวกเจ้าเยี่ยงนี้ทาให้เราร้อนใจมาก พวกเจ้าได้ยนิ ความจริ งมากมายเกี่ยวกับเนื้อแท้ของพระเจ้า
พวกเจ้าก็ได้ฟังการหารื อมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระอุปนิสัยของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ในจิตใจของพวกเจ้า
ประเด็นปัญหาเหล่านี้และความจริ งของแง่มุมเหล่านี้เป็ นเพียงความทรงจาบนพื้นฐานของทฤษฎีและถ้อยคาที่เขี
ยนไว้ ในชีวิตวันต่อวันของพวกเจ้า

ไม่มีใครสักคนในพวกเจ้าสามารถได้รับประสบการณ์หรื อเห็นพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในสิ่งที่สิ่งนั้นเป็ นจริงๆ
ด้วยเหตุน้ี พวกเจ้าล้วนสับสนมึนงงในการเชื่อของพวกเจ้า พวกเจ้าทั้งหมดเชื่ออย่างมืดบอด
จนถึงจุดที่พวกเจ้ามีท่าทีที่ไม่เคารพต่อพระเจ้า และแม้กระทัง่ ปัดพระองค์ออกไป
การที่พวกเจ้ามีท่าทีแบบนี้ต่อพระเจ้านาไปสู่อะไรเล่า?
มันนาไปสู่การที่พวกเจ้ากระทาการสรุ ปเกี่ยวกับพระเจ้าเสมอ ทันทีที่เจ้าได้รับความรู ้เพียงเล็กน้อย
เจ้าก็จะรู ้สึกพึงพอใจอย่างมาก ราวกับว่าเจ้าได้รับพระเจ้ามาแล้วอย่างครบถ้วน
หลังจากนั้นเจ้าก็สรุ ปว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงเป็ น และเจ้าไม่ปล่อยให้พระองค์ทรงเคลื่อนไหวโดยอิสระ
นอกจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงทาบางสิ่งใหม่ๆ
เจ้าก็ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแน่นอน สักวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าตรัสว่า
“เราไม่รกั มวลมนุษย์อีกต่อไป เราจะไม่ยื่นความกรุณาให้พวกมนุษย์อีกต่อไป
เราไม่มีความยอมผ่อนปรนหรื อความอดทนสาหรับพวกเขาอีกต่อไป
เราเต็มปริ่ มไปด้วยความเกลียดและความเป็ นปรปักษ์อย่างสุดขีดต่อพวกเขา”
พระดารัสเช่นนี้จะก่อเกิดความขัดแย้งลึกลงไปในหัวใจของผูค้ น พวกเขาบางคนจะถึงกับพูดว่า
“พระองค์ไม่ทรงเป็ นพระเจ้าของข้าพระองค์อีกต่อไป
พระองค์ไม่ทรงเป็ นพระเจ้าที่ขา้ พระองค์ตอ้ งการติดตามอีกต่อไป หากนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัส
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงมีคุณสมบัติที่จะเป็ นพระเจ้าของข้าพระองค์อีกต่อไป
และข้าพระองค์ไม่จาเป็ นต้องติดตามพระองค์ต่อไป หากพระองค์จะไม่ทรงให้ความกรุ ณา ความรัก
และความยอมผ่อนปรนแก่ขา้ พระองค์อีกต่อไป เช่นนั้นแล้วข้าพระองค์ก็จะหยุดติดตามพระองค์
หากพระองค์ทรงยอมผ่อนปรนต่อข้าพระองค์โดยไม่มีกาหนด ทรงอดทนต่อข้าพระองค์เสมอ
และทรงยินยอมให้ขา้ พระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นความรัก เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นความอดทน
และเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นความยอมผ่อนปรน เมื่อนั้นเท่านั้นข้าพระองค์จึงจะสามารถติดตามพระองค์ได้
และเมื่อนั้นเท่านั้น ข้าพระองค์จึงจะมีความมัน่ ใจที่จะติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดได้
เนื่องจากข้าพระองค์มีความอดทนและความกรุ ณาของพระองค์
การไม่เชื่อฟังของข้าพระองค์และการล่วงละเมิดของข้าพระองค์สามารถได้รับการอภัยและละเว้นโทษอย่างไม่มี
กาหนด และข้าพระองค์สามารถทาบาปได้ทุกเวลาและทุกหนแห่ง
สารภาพและได้รับการละเว้นโทษทุกเวลาและทุกหนแห่ง
และทาให้พระองค์ทรงพระพิโรธได้ทุกเวลาและทุกหนแห่ง พระองค์ไม่ควรทรงมีขอ้ คิดเห็นใดๆ
หรื อสร้างข้อสรุ ปใดๆ เกี่ยวกับข้าพระองค์”
แม้ว่าไม่มีสักคนเดียวในพวกเจ้าที่อาจคิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแบบนี้อย่างเป็ นส่วนตัวหรืออย่างมีสานึกรับรู ้

เมื่อใดก็ตามที่เจ้าพิจารณาว่าพระเจ้าทรงเป็ นเครื่ องมือชิน้ หนึ่งที่ใช้เพื่อให้อภัยเจ้าต่อบาปของเจ้า
หรื อวัตถุชิ้นหนึ่งที่จะใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบั้นปลายที่สวยงาม
เจ้าก็ได้วางพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ไว้ตรงข้ามกับเจ้าในฐานะศัตรู ของเจ้าอย่างแยบยลแล้ว นี่คือสิ่งที่เราเห็น
เจ้าอาจพูดสิ่งเหล่านี้ต่อไป อาทิ “ข้าพระองค์เชื่อในพระเจ้า” “ข้าพระองค์ไล่ตามเสาะหาความจริ ง”
“ข้าพระองค์ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของข้าพระองค์”
“ข้าพระองค์ตอ้ งการหลุดพ้นจากอิทธิพลของความมืด” “ข้าพระองค์ตอ้ งการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย”
“ข้าพระองค์ตอ้ งการนบนอบต่อพระเจ้า” “ข้าพระองค์ตอ้ งการสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
และทาหน้าที่ของข้าพระองค์ให้ด”ี และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ไม่สาคัญว่าคาพูดของเจ้าอาจจะไพเราะเสนาะหูเพียงใด ไม่สาคัญว่าเจ้าอาจรู ้ทฤษฎีมากเพียงใด
และไม่สาคัญว่าทฤษฎีน้ นั อาจจะภูมิฐานหรื อทรงเกียรติเพียงใด แต่ขอ้ เท็จจริ งของเรื่ องนี้ก็คอื ว่า
ตอนนี้มีพวกเจ้ามากมายที่ได้เรียนรู ้วิธีใช้กฎระเบียบ คาสอน
ทฤษฎีที่เจ้าเชี่ยวชาญเพื่อสร้างข้อสรุ ปเกี่ยวกับพระเจ้าแล้ว
ด้วยเหตุน้ีจึงวางพระองค์ตรงข้ามกับตัวพวกเจ้าเองโดยธรรมชาติ
แม้ว่าเจ้าอาจได้ศึกษาตัวอักษรและคาสอนจนเชี่ยวชาญ
แต่เจ้าก็ยงั ไม่ได้เข้าสู่ความเป็ นจริงของความจริ งอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องยากมากที่เจ้าจะเข้าใกล้พระเจ้า
รู ้จกั พระองค์ และเข้าใจพระองค์ นี่ช่างน่าเศร้ายิง่ นัก!
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ท่าทีของพระเจ้าต่อพวกที่หนีหายไปในระหว่างพระราชกิจของพระองค์
มีผคู้ นเช่นนี้อยู่ทุกหนแห่ง นั่นคือ หลังจากพวกเขาได้แน่ใจเกี่ยวกับทางของพระเจ้าแล้ว ด้วยเหตุผลหลากหลาย
พวกเขาก็จากไปในความเงียบ โดยไม่กล่าวคาอาลา
เพื่อออกไปและทาในสิ่งใดก็ตามที่หัวใจของพวกเขาอยากทา
สาหรับตอนนี้พวกเราจะไม่สนใจเหตุผลที่ผคู้ นเหล่านี้จากไป
ก่อนอื่นพวกเราจะมามองดูว่าอะไรคือท่าทีของพระเจ้าต่อบุคคลประเภทนี้ มันชัดเจนมาก!
จากชัว่ ขณะที่ผคู้ นเหล่านี้เดินจากไป ในสายพระเนตรของพระเจ้า
ช่วงเวลาแห่งความเชื่อของพวกเขาก็ได้สิ้นสุดลง ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลที่ได้ยุติความเชื่อ แต่เป็ นพระเจ้า
การที่บุคคลผูน้ ้ีจากพระเจ้าไปหมายความว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าแล้ว
หมายความว่าพวกเขาไม่ตอ้ งการพระองค์อีกต่อไป
และหมายความว่าพวกเขาไม่ยอมรับความรอดของพระเจ้าอีกต่อไป ในเมื่อผูค้ นเช่นนี้ไม่ตอ้ งการพระเจ้า
พระเจ้าจะยังคงทรงสามารถต้องการพวกเขาหรื อไม่? ยิง่ กว่านั้น เมื่อผูค้ นเช่นนี้มีท่าทีแบบนี้ ทรรศนะนี้
และได้กลายเป็ นมุ่งมัน่ ที่จะจากพระเจ้าไป พวกเขาก็ได้ทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าทรงระคายเคืองแล้ว
นี่เป็ นไปทั้งๆ ที่มีขอ้ เท็จจริ งว่าพวกเขาอาจไม่ได้เกิดความโกรธขึ้นมาและด่าทอพระเจ้า ทั้งๆ
ที่มีขอ้ เท็จจริ งว่าพวกเขาอาจไม่ได้มีส่วนร่ วมในพฤติกรรมชัว่ ช้าหรื อเกินเลยใดๆ และทั้งๆ
ที่มีขอ้ เท็จจริ งว่าผูค้ นเหล่านี้กาลังคิดว่า
“หากจะมีสักวันเมื่อข้าพระองค์ได้มีความสนุกสนานภายนอกจนจุใจแล้ว
หรื อเมื่อข้าพระองค์ยงั คงจาเป็ นต้องมีพระเจ้าเพื่ออะไรบางอย่าง ข้าพระองค์ก็จะกลับมา
หรื อหากพระเจ้าทรงเรี ยกหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะกลับมา” หรื อพวกเขาพูดว่า
“เมื่อข้าพระองค์ได้รับบาดเจ็บที่ภายนอก
หรื อเมื่อข้าพระองค์เห็นว่าโลกภายนอกนั้นมืดเกินไปและชัว่ ร้ายเกินไป
และข้าพระองค์ไม่ตอ้ งการไปตามกระแสอีกต่อไป ข้าพระองค์ก็จะกลับมาหาพระเจ้า”
แม้ว่าผูค้ นเหล่านี้ได้คานวณในจิตใจของพวกเขาถึงเวลาที่แน่นอนที่พวกเขาจะกลับมา
และแม้ว่าพวกเขาได้พยายามทิ้งให้ประตูเปิ ดไว้เพื่อการกลับมาของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ไม่ตระหนักว่า
ไม่สาคัญว่าพวกเขาเชื่ออะไร หรื อพวกเขาวางแผนอย่างไร ทั้งหมดนี้ก็เป็ นเพียงความคิดเพ้อฝัน
ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับว่า
ความอยากจากไปของพวกเขาทาให้พระเจ้าทรงรู ้สึกอย่างไร
จากชัว่ ขณะจริ งที่พวกเขาได้ตดั สินใจที่จะจากพระเจ้าไป พระองค์ก็ทรงละทิง้ พวกเขาอย่างสิน้ เชิงแล้ว

เมื่อถึงตอนนั้นพระองค์ก็ทรงได้กาหนดพิจารณาบทอวสานของบุคคลเช่นนี้ในพระทัยของพระองค์แล้ว
นั่นคือบทอวสานอะไร? มันก็คือว่าบุคคลผูน้ ้ีจะเป็ นหนึ่งในพวกหนู และดังนั้น จะพินาศไปพร้อมกับพวกมัน
ด้วยเหตุน้ี ผูค้ นมักจะเห็นสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆ นั่นคือ ใครบางคนละทิ้งพระเจ้า
แต่แล้วก็ไม่ได้รับการลงโทษ พระเจ้าทรงปฏิบตั ิการโดยสอดคล้องกับหลักการของพระองค์เอง
บางสิ่งสามารถมองเห็นได้ ในขณะที่สิ่งอื่นๆ ถูกสรุ ปในพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น
ดังนั้นผูค้ นจึงไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ ส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้น้ นั
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นด้านที่แท้จริ งของสิ่งทั้งหลาย แต่ดา้ นอื่นนั้น—ด้านที่เจ้าไม่เห็น—จริงๆ
แล้วประกอบด้วยความคิดและข้อสรุ ปที่จริ งใจแท้จริ งของพระเจ้า
ผู้คนที่หนีหายไปในระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าคือพวกที่ละทิ้งทางที่แท้จริง
ดังนั้น พระเจ้าทรงสามารถให้การลงโทษที่จริงจังแบบนี้แก่ผคู้ นได้อย่างไร?
เหตุใดพระองค์จึงกริ้ วพวกเขาขนาดนั้น?
แรกที่สุดพวกเรารู ้ว่าพระอุปนิสัยของพระเจ้าคือพระบารมีและพระพิโรธ พระองค์ไม่ทรงเป็ นแกะที่ถูกผูใ้ ดฆ่า
นับประสาอะไรที่จะเป็ นหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมโดยผูค้ นให้ทาอะไรก็ได้ที่พวกเขาอยากให้ทา
พระองค์ไม่ทรงเป็ นอากาศว่างเปล่าที่ถูกบงการอีกด้วย หากเจ้าเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่จริง
เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ควรมีหัวใจที่ยาเกรงพระเจ้า
และเจ้าควรรู ้ว่าเนื้อแท้ของพระองค์ไม่ใช่เนื้อแท้ที่จะถูกทาให้โกรธ ความโกรธนี้อาจก่อเกิดโดยคาพูด
หรื อบางทีความคิด หรื อบางทีพฤติกรรมเลวทรามบางอย่าง หรื อบางทีแม้แต่พฤติกรรมเบาๆ—
พฤติกรรมที่ให้ผ่านได้ในสายตาและจริ ยธรรมของพวกมนุษย์
หรื อบางทีมนั อาจจะถูกกระตุน้ โดยคาสอนหรือทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เจ้าได้ทาให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ
โอกาสของเจ้าก็จะหายไป และวันสุดท้ายของเจ้าก็จะมาถึง นี่เป็ นสิ่งที่น่ากลัว!
หากเจ้าไม่เข้าใจว่าพระเจ้าจะต้องไม่ทรงถูกทาให้ขุ่นเคือง เช่นนั้นแล้วบางทีเจ้าอาจไม่กลัวพระองค์
และบางทีเจ้าอาจกาลังทาให้พระองค์ทรงขุ่นเคืองเป็ นกิจวัตร หากเจ้าไม่รู้วิธียาเกรงพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไร้ความสามารถที่จะยาเกรงพระเจ้า
และเจ้าจะไม่รู้วิธีที่จะนาตัวเจ้าเองมาอยู่บนเส้นทางแห่งการเดินในหนทางของพระเจ้า—
การยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ทันทีที่เจ้ากลายเป็ นไหวตัวรับรู ้
และรู ้สึกตัวว่าพระเจ้าต้องไม่ถูกทาให้ทรงขุ่นเคือง เจ้าก็จะรู ้ว่าอะไรคือการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
การเดินในทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ นั้น ไม่จาเป็ นต้องเกี่ยวกับว่า
เจ้ารู ้จกั ความจริ งมากเท่าใด เจ้าได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบกี่ครั้ง หรือเจ้าได้ถูกบ่มวินัยมากเท่าใดแล้ว

แต่มนั ขึ้นอยู่กบั ท่าทีแบบใดที่เจ้ามีต่อพระเจ้าในหัวใจของเจ้า และแก่นแท้ใดที่เจ้าแสดงออก
แก่นแท้ของผูค้ นและท่าทีเฉพาะตัวของพวกเขา—เหล่านี้สาคัญมาก สาคัญอย่างยิ่งยวดมาก
ในส่วนของพวกที่ได้ประกาศตัดขาดและไปจากพระเจ้า ท่าทีที่น่าเหยียดหยามของพวกเขาต่อพระองค์
และหัวใจของพวกเขาที่ดูหมิ่นความจริ งนั้น ได้สร้างความระคายเคืองแก่พระอุปนิสยั ของพระองค์แล้ว ดังนั้น
ในความคิดเห็นของพระองค์ พวกเขาจะไม่มีวนั ได้รับการให้อภัย พวกเขาได้รู้ถงึ การทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
ได้รับแจ้งข่าวที่ว่าพระองค์ได้ทรงมาถึงแล้ว และยังได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจใหม่ของพระเจ้าด้วยซ้ า
การจากไปของพวกเขาไม่ใช่กรณีของการถูกหลอกให้เชื่อหรื อหัวหมุนมึนงง
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะถูกบังคับให้จากไป ตรงกันข้าม
พวกเขาเลือกไปจากพระเจ้าอย่างรู ้ตวั และด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง
การจากไปของพวกเขาไม่ได้เป็ นเรื่ องของการหลงทางของพวกเขา อีกทั้งพวกเขาก็ไม่ได้ถูกทิ้งขว้างด้วย
ดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้า พวกเขาไม่ใช่ลูกแกะที่ไถลห่างจากฝูง
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงบรรดาบุตรน้อยผูห้ ลงหายที่หลงทางไป พวกเขาจากไปโดยได้รับการยกเว้นโทษ—
และสภาพเงื่อนไขเช่นนี้ สถานการณ์เช่นนี้ สร้างความระคายเคืองแก่พระอุปนิสยั ของพระเจ้า
และเป็ นเพราะความระคายเคืองนี้ พระองค์จงึ ทรงให้บทอวสานที่สิ้นหวังแก่พวกเขา
บทอวสานแบบนี้ไม่น่าตกใจหรอกหรื อ? เพราะฉะนั้น หากผูค้ นไม่รู้จกั พระเจ้า
พวกเขาสามารถทาให้พระองค์ทรงขุ่นเคืองได้ นี่ไม่ใช่เรื่ องเล็ก! หากผูค้ นไม่ถือจริงจังกับท่าทีของพระเจ้า
และยังคงเชื่อว่าพระองค์กาลังทรงตั้งตารอคอยการกลับมาของพวกเขาเพราะพวกเขาเป็ นลูกแกะที่หายไปบางส่ว
นของพระองค์ และพระองค์ยงั คงทรงรอให้พวกเขามีการเปลีย่ นใจ
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็อยูไ่ ม่ไกลจากวันแห่งการลงโทษของพวกเขา
พระเจ้าจะไม่เพียงทรงปฏิเสธที่จะยอมรับพวกเขา—
ในเมื่อนี่เป็ นครั้งที่สองที่พวกเขาสร้างความระคายเคืองแก่พระอุปนิสยั นิสยั ของพระองค์
เรื่ องนี้จงึ แย่มากยิ่งขึ้นไปอีก!
ท่าทีที่ไร้ความเคารพของผูค้ นเหล่านี้ได้ละเมิดประกาศกฤษฎีกาบริ หารของพระเจ้าแล้ว
พระองค์จะยังคงทรงยอมรับพวกเขาหรื อไม่? ในพระทัยของพระองค์ หลักการของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็คือว่า
ใครบางคนได้บรรลุความแน่ใจเกี่ยวกับทางที่แท้จริงแล้ว
แต่ยงั คงสามารถปฏิเสธพระเจ้าและไปจากพระเจ้าอย่างรู ้ตวั และด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง
จากนั้นพระองค์จะทรงปิ ดถนนสู่ความรอดของบุคคลเช่นนี้ และสาหรับบุคคลผูน้ ้ี
ประตูสู่ราชอาณาจักรก็จะถูกปิ ดตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นไป เมื่อบุคคลผูน้ ้ีมาเคาะอีกครั้ง พระเจ้าก็จะไม่ทรงเปิ ดประตู
บุคคลผูน้ ้ีจะถูกทิ้งไว้ขา้ งนอกตลอดกาล บางทีพวกเจ้าบางคนได้อ่านเรื่ องราวของโมเสสในพระคัมภีร์แล้ว

หลังจากที่โมเสสได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้า ผูน้ า 250 ท่านได้แสดงออกถึงความไม่เชื่อฟังต่อโมเสส
เพราะการกระทาทั้งหลายของเขาและด้วยเหตุผลอื่นๆ อันหลากหลาย พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะนบนอบต่อผูใ้ ด?
ไม่ใช่โมเสส พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะนบนอบต่อการจัดการเตรียมการของพระเจ้า
พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้าในประเด็นปัญหานี้ พวกเขาได้พูดดังนี้
“ท่านทาเกินเหตุ เพราะว่าชุมนุมชนทั้งหมดก็บริ สุทธิ์ทุกๆ คน และพระยาห์เวห์สถิตท่ามกลางพวกเขา…”
คาพูดและประโยคเหล่านี้จริงจังมาก จากทัศนคติของมนุษย์ใช่หรือไม่? คาพูดและประโยคเหล่านี้ไม่จริงจัง!
อย่างน้อยที่สุด ความหมายตามตัวอักษรของคาพูดเหล่านี้ไม่จริงจัง ในแง่กฎหมาย
พวกเขาไม่ได้ทาผิดกฎหมายใดๆ เพราะโดยผิวเผินจริ งๆ แล้ว นี่ไม่ใช่ภาษาหรื อคาศัพท์ที่เป็ นปรปักษ์
นับประสาอะไรที่มนั จะมีความหมายโดยนัยที่ดูเป็ นการหมิ่นประมาทใดๆ
เหล่านี้เป็ นเพียงประโยคธรรมดาสามัญ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น เช่นนั้นแล้ว
เหตุใดจึงเป็ นว่าคาพูดเหล่านี้สามารถกระตุน้ พระพิโรธเช่นนั้นจากพระเจ้า?
เป็ นเพราะคาพูดเหล่านี้ไม่ได้ถูกพูดกับผูค้ น แต่ถูกพูดกับพระเจ้า
ท่าทีและอุปนิสัยที่คาพูดเหล่านี้แสดงออกมานั้นคือสิ่งที่ทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าทรงระคายเคืองอย่างแน่น
อน และพวกเขาทาความขุ่นเคืองให้กบั พระอุปนิสัยของพระเจ้าซึ่งต้องไม่ถูกทาให้ขุ่นเคือง
พวกเราทั้งหมดรู ้ว่าบทอวสานของผูน้ าเหล่านั้นคืออะไรในท้ายที่สุด ในส่วนที่เกี่ยวกับผูค้ นที่ได้ละทิ้งพระเจ้า
ทัศนคติของพวกเขาคืออะไร? อะไรเล่าคือท่าทีของพวกเขา?
และเหตุใดทัศนคติและท่าทีของพวกเขาทาให้พระเจ้าทรงจัดการกับพวกเขาในลักษณะเช่นนี้?
เหตุผลก็คือแม้ว่าพวกเขารู ้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พวกเขาก็ยงั คงเลือกที่จะทรยศพระองค์
และนี่คือเหตุผลที่พวกเขาถูกปลดเปลื้องโอกาสที่จะได้รับความรอดโดยสิ้นเชิง ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า
“เพราะถ้าพวกเรายังจงใจทาบาปอยู่เรื่ อยๆ หลังจากได้รับความรู ้เรื่ องความจริ งแล้ว
ก็จะไม่มีเครื่ องบูชาลบล้างบาปเหลืออยู่เลย” บัดนี้พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับเรื่ องนี้หรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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โชคชะตาของผู้คนถูกตัดสินใจโดยท่าทีของพวกเขาต่อพระเจ้า
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
และเฉกเช่นเดียวกับที่ผคู้ นประพฤติตนแตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ท่าทีของพระองค์ต่อพฤติกรรมเหล่านี้ก็แตกต่างกันเพราะพระองค์ไม่ทรงเป็ นทั้งหุ่นเชิดและอากาศว่างเปล่า
การทาความรู ้จกั กับท่าทีของพระเจ้าคือการไล่ตามเสาะหาที่คมุ้ ค่าสาหรับมวลมนุษย์
โดยการรู ้จกั ท่าทีของพระเจ้า
ผูค้ นควรจะได้เรียนรู ้วิธีที่พวกเขาสามารถบรรลุความรู ้เกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
และมาเข้าใจพระทัยของพระองค์ทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเจ้าค่อยๆ มาเข้าใจพระทัยของพระเจ้า
เจ้าก็จะไม่รู้สึกว่าการยาเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงความชัว่ เป็ นสิ่งยากยิ่งที่จะทาให้สาเร็จลุล่วง ยิง่ กว่านั้น
เมื่อเจ้าเข้าใจพระเจ้าจริ งๆ เจ้าก็จะไม่มีแนวโน้มที่จะสร้างบทสรุ ปทั้งหลายเกี่ยวกับพระองค์
ทันทีที่เจ้าหยุดสร้างข้อสรุ ปเกี่ยวกับพระเจ้า เจ้าก็จะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะทาให้พระองค์ทรงขุ่นเคือง
และโดยที่เจ้าไม่ตระหนักรู ้ พระเจ้าจะทรงนาทางเจ้าให้ได้รับความรู ้เกีย่ วกับพระองค์
การนี้จะเติมเต็มหัวใจของเจ้าด้วยความเคารพต่อพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะหยุดนิยามพระเจ้าโดยผ่านทางคาสอน ความหมายตามตัวอักษร
และทฤษฎีท้งั หลายที่เจ้าได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญ
แต่โดยการแสวงหาจนพบเจตนารมณ์ท้งั หลายของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งอย่างสม่าเสมอ
เจ้าก็จะกลายเป็ นบุคคลที่สมดังพระทัยของพระเจ้าโดยไม่รู้สึกตัว
พระราชกิจของพระเจ้านั้นพวกมนุษย์มองไม่เห็นและไม่สามารถแตะต้องได้ แต่ในความคิดเห็นของพระองค์
การกระทาของบุคคลทุกๆ คน—พร้อมกับท่าทีของพวกเขาต่อพระองค์—ไม่เพียงสามารถล่วงรู ้ได้โดยพระเจ้า
แต่ยงั สามารถมองเห็นได้สาหรับพระองค์อกี ด้วย นี่คือบางสิ่งที่ทุกคนควรระลึกและชัดเจนอย่างมาก
เจ้าอาจกาลังถามตัวเองอยู่เสมอว่า “พระเจ้าทรงรู ้หรื อไม่ว่าข้าพระองค์กาลังทาอะไรอยู่ที่นี่?
พระองค์ทรงรู ้หรื อไม่ว่าข้าพระองค์กาลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้? บางทีพระองค์อาจทรงรู ้
และบางทีพระองค์อาจไม่ทรงรู”้ หากเจ้ายอมรับทัศนคติแบบนี้ ติดตามและเชื่อในพระเจ้า
แต่ยงั แคลงใจในพระราชกิจของพระองค์และการทรงดารงอยู่ของพระองค์
เช่นนั้นแล้วไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งจะมาถึง เมือ่ เจ้าจะปลุกเร้าพระพิโรธของพระองค์
เพราะเจ้ากาลังเดินโซเซอยู่บนขอบหน้าผาอันตราย เราได้เห็นผูค้ นที่ได้เชื่อในพระเจ้ามาหลายปี แล้ว
แต่ยงั คงไม่ได้รับความเป็ นจริงจากความจริ ง นับประสาอะไรที่จะได้เข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้า

ผูค้ นเหล่านี้ไม่สร้างความก้าวหน้าในชีวิตและวุฒิภาวะของพวกเขา โดยยึดติดกับคาสอนที่ต้นื เขินที่สุดเท่านั้น
นี่เป็ นเพราะผูค้ นเช่นนี้ไม่เคยถือว่าพระวจนะของพระเจ้าคือชีวิตในตัวเอง
และพวกเขาไม่เคยเผชิญหน้าและยอมรับการทรงดารงอยู่ของพระองค์ เจ้าคิดหรื อไม่ว่าเมื่อทรงเห็นผูค้ นเช่นนี้
พระเจ้าจะทรงเปี่ ยมด้วยความชื่นชมยินดี? พวกเขาปลอบพระทัยพระองค์หรือไม่?
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นวิธีที่ผคู้ นเชื่อในพระเจ้านั่นเองที่ตดั สินใจโชคชะตาของพวกเขา ในส่วนของวิธีที่ผคู้ นแสวงหา
และวิธีที่ผคู้ นเข้าหาพระเจ้า ท่าทีของผูค้ นมีความสาคัญอันดับแรก
จงไม่เพิกเฉยต่อพระเจ้าเหมือนพระองค์ทรงเป็ นเพียงอากาศว่างเปล่าก้อนหนึ่งที่ลอยอยูร่ อบๆ
ที่ดา้ นหลังของหัวเจ้า จงคิดถึงพระเจ้าที่เจ้าเชื่อในฐานะพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระเจ้าที่เป็ นจริ งเสมอ
พระองค์ไม่ได้กาลังประทับอยู่บนนั้นในสวรรค์ช้นั ที่สามโดยไม่มีสิ่งใดให้ทรงทา
ตรงกันข้ามพระองค์กาลังทรงเฝ้ามองหัวใจของทุกคน ทรงสังเกตการณ์สิ่งที่เจ้าคิดจะทา
ทรงเฝ้ามองทุกคาพูดเล็กน้อยและทุกความประพฤติเล็กน้อยของพวกเจ้า ทรงเฝ้าดูว่าเจ้าประพฤติตนอย่างไร
และทรงเห็นว่าอะไรคือท่าทีของเจ้าต่อพระองค์ อย่างสม่าเสมอ
ไม่ว่าเจ้าจะเต็มใจมอบตัวเองให้กบั พระเจ้าหรื อไม่
พฤติกรรมของเจ้าทั้งหมดและความคิดและแนวคิดข้างในสุดของเจ้าถูกแผ่วางเฉพาะพระพักตร์พระองค์และกาลั
งถูกพระองค์ทรงพินิจพิเคราะห์ เนื่องจากพฤติกรรมของเจ้า เนื่องจากความประพฤติของเจ้า
และเนื่องจากท่าทีของเจ้าต่อพระองค์ ข้อคิดเห็นของพระเจ้าเกี่ยวกับเจ้า
และท่าทีของพระองค์ต่อเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราอยากจะให้คาแนะนาบางอย่างแก่ผคู้ นบางคนว่า
จงไม่วางตัวของเจ้าเองเหมือนเด็กทารกในพระหัตถ์ของพระเจ้า ราวกับว่าพระองค์ควรทรงหลงใหลเจ้า
ราวกับว่าพระองค์ไม่มีวนั ทรงสามารถจากเจ้าไป
และราวกับว่าท่าทีของพระองค์ต่อเจ้าได้ถูกกาหนดตายตัวแล้วและไม่มีวนั สามารถเปลี่ยนแปลงได้
และเราขอแนะนาให้เจ้าเลิกฝัน! พระเจ้าทรงชอบธรรมในการที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกๆ บุคคล
และพระองค์ทรงจริงจังในวิธีการเข้าหาของพระองค์ในพระราชกิจแห่งการพิชิตและช่วยผูค้ นให้รอด
นี่คือการบริ หารจัดการของพระองค์ พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกๆ คนอย่างจริงจัง
และไม่ใช่เหมือนสัตว์เลี้ยงที่จะเล่นด้วย ความรักของพระเจ้าต่อพวกมนุษย์น้ นั ไม่ใช่แบบที่เอาใจหรื อตามใจ
อีกทั้งความกรุ ณาและความยอมผ่อนปรนของพระองค์ต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่ตามใจและไม่เพิกเฉย
ในทางตรงกันข้าม ความรักของพระเจ้าต่อพวกมนุษย์น้ นั เกี่ยวข้องกับการทะนุถนอม การสงสาร
และการเคารพชีวิต ความกรุ ณาและความยอมผ่อนปรนของพระองค์สื่อถึงความคาดหวังของพระองค์ต่อพวกเขา
และเป็ นสิ่งที่มนุษยชาติตอ้ งการเพื่อที่จะอยูร่ อด พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และพระเจ้าทรงดารงอยู่จริ ง
ท่าทีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์น้ นั มีหลักการ ไม่ใช่กฎกติกามากมายแต่อย่างใด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เจตนารมณ์ของพระองค์ตอ่ มนุษยชาติกาลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและแปลงสภาพไปตามกาลเวลา
ขึ้นอยู่กบั รู ปการณ์แวดล้อมขณะที่เกิดขึ้น และพร้อมกับท่าทีของทุกๆ บุคคล เพราะฉะนั้น
เจ้าควรรู ้ในหัวใจของเจ้าด้วยความชัดเจนอย่างแท้จริ งว่าเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
และพระอุปนิสัยของพระองค์จะปรากฏออกมาในเวลาที่ต่างกันและในบริ บทที่แตกต่างกัน
เจ้าอาจไม่คิดว่านี่เป็ นเรื่ องจริงจัง
และเจ้าอาจใช้มโนคติที่หลงผิดส่วนตัวของเจ้าเองเพื่อจินตนาการว่าพระเจ้าควรทรงทาสิ่งทั้งหลายอย่างไร
อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่ทศั นคติข้วั ตรงข้ามของเจ้าเป็ นจริ ง
และด้วยการใช้มโนคติที่หลงผิดส่วนตัวของเจ้าเองเพื่อพยายามวัดพระเจ้า
เจ้าก็ได้ทาให้พระองค์ทรงพระพิโรธแล้ว
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าไม่ทรงดาเนินการตามวิธีที่เจ้าคิดว่าพระองค์ทรงทา
อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิต่อเรื่ องนี้เหมือนที่เจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงทา ด้วยเหตุน้ี
เราเตือนความจาเจ้าให้ระมัดระวังและรอบคอบในการเข้าหาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเจ้า
และเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิตามหลักการแห่งการเดินในทางของพระเจ้าในสรรพสิ่ง
ซึ่งก็คือการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
เจ้าต้องพัฒนาความเข้าใจที่มนั่ คงโดยคานึงถึงเรื่ องทั้งหลายเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าและท่าทีของพระเจ้า
เจ้าต้องหาผูค้ นที่รู้แจ้งเพือ่ สื่อสารเรื่ องเหล่านี้กบั เจ้า และเจ้าต้องแสวงหาอย่างจริงจัง
จงไม่มองดูพระเจ้าแห่งการเชื่อของเจ้าในฐานะหุ่นเชิด—ตัดสินพระองค์ตามอาเภอใจ
มาถึงข้อสรุ ปเกี่ยวกับพระองค์โดยพลการ และไม่ปฏิบตั ิต่อพระองค์ดว้ ยความเคารพที่พระองค์ทรงสมควรได้รับ
ในขณะที่พระเจ้ากาลังทรงนาพาความรอดมาให้เจ้าและกาหนดพิจารณาบทอวสานของเจ้า
พระองค์อาจประทานความกรุณา หรื อความยอมผ่อนปรน หรื อการพิพากษาและการตีสอนแก่เจ้า
แต่ไม่ว่าในกรณีใด ท่าทีของพระองค์ต่อเจ้าจะไม่ตายตัว มันขึ้นอยู่กบั ท่าทีของเจ้าเองต่อพระองค์
ตลอดจนความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระองค์
จงไม่ปล่อยให้แง่มุมชัว่ คราวอย่างหนึ่งในความรู ้และความเข้าใจเรื่ องพระเจ้าของเจ้านิยามพระองค์อย่างถาวร
จงไม่เชื่อในพระเจ้าที่สิ้นพระชนม์แล้วองค์หนึ่ง จงเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวผูท้ รงพระชนม์อยู่ จงจดจาเรื่ องนี้ไว้!
แม้ว่าเราได้หารื อเกี่ยวกับความจริ งบางอย่างที่นี่—ความจริ งที่พวกเจ้าจาเป็ นต้องฟัง—
ในแง่ของสถานะปัจจุบนั และวุฒิภาวะปัจจุบนั ของพวกเจ้า เราจะไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ
ที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ จากพวกเจ้าในตอนนี้ เพื่อไม่ให้เป็ นการลดทอนความกระตือรื อร้นของพวกเจ้า
การทาเช่นนั้นสามารถเติมเต็มหัวใจของพวกเจ้าด้วยความท้อแท้มากเกินไป
และทาให้พวกเจ้ารู ้สึกผิดหวังมากเกินไปต่อพระเจ้า

แต่เราหวังว่าพวกเจ้าสามารถใช้ความรักต่อพระเจ้าที่พวกเจ้ามีอยู่ในหัวใจของพวกเจ้าและใช้ท่าทีที่เปี่ ยมความเค
ารพกับพระเจ้าแทน เมื่อเดินตามเส้นทางที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้า
จงไม่สับสนมึนงงโดยผ่านทางเรื่ องนี้เกี่ยวกับวิธีเชื่อในพระเจ้า
จงปฏิบตั ิต่อมันว่าเป็ นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ จงวางมันไว้ในหัวใจของเจ้า นาไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
และเชื่อมต่อมันกับชีวิตจริ ง จงไม่เพียงปรนนิบตั ิเรื่ องนี้แต่ปาก—เพราะนี่เป็ นเรื่องของความเป็ นและความตาย
และเป็ นเรื่ องที่จะกาหนดพิจารณาชะตากรรมของเจ้า จงไม่ปฏิบตั ิต่อเรื่ องนี้เป็ นเรื่องตลกหรือเรื่ องเล่นของเด็ก!
หลังจากแบ่งปันคาพูดเหล่านี้กบั พวกเจ้าในวันนี้
เรากังขาว่าจิตใจของพวกเจ้าได้เก็บเกี่ยวความเข้าใจไปมากเพียงใดแล้ว
มีคาถามอะไรอีกหรือไม่ที่พวกเจ้าปรารถนาที่จะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดไปในวันนี้?
แม้ว่าหัวข้อเหล่านี้ค่อนข้างใหม่ และอยู่ห่างเล็กน้อยจากทรรศนะของพวกเจ้า
จากการไล่ตามเสาะหาตามปกติของพวกเจ้า และสิ่งที่เจ้ามีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจ
เราคิดว่าทันทีที่สิ่งเหล่านั้นได้รับการสามัคคีธรรมจากพวกเจ้าช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พวกเจ้าก็จะพัฒนาความเข้าใจร่ วมกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พูดที่นี่ หัวข้อเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นเรื่ องใหม่
และเป็ นหัวข้อที่พวกเจ้าไม่เคยได้พิจารณามาก่อน
ดังนั้นเราจึงหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เพิ่มภาระให้กบั พวกเจ้าไม่ว่าในทางใด
เราไม่ได้กาลังพูดคาพูดเหล่านี้วนั นี้เพื่อเขย่าขวัญพวกเจ้า
อีกทั้งเราไม่ได้กาลังใช้คาพูดเหล่านี้เป็ นวิธีที่จะจัดการกับพวกเจ้า ตรงกันข้าม
จุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยให้พวกเจ้าเข้าใจข้อเท็จจริ งที่จริ งแท้เกี่ยวกับความจริ ง
เพราะมีความแตกต่างดารงอยู่ระหว่างมวลมนุษย์กบั พระเจ้า แม้ว่าผูค้ นจะเชื่อในพระเจ้า
แต่พวกเขาไม่เคยได้เข้าใจพระองค์หรื อรู ้จกั ท่าทีของพระองค์
พวกมนุษย์ไม่เคยกระตือรื อร้นอย่างมากในความกังวลของพวกเขาต่อท่าทีของพระเจ้าอีกด้วย ตรงกันข้าม
พวกเขาได้เชื่อและดาเนินการไปอย่างหูหนวกตาบอด
และได้สะเพร่ าในความรู ้และความเข้าใจเรื่ องพระเจ้าของพวกเขา
เพราะฉะนั้นเราจึงรู ้สึกเหมือนถูกบังคับให้ชาระประเด็นปัญหาเหล่านี้ให้พวกเจ้า
และช่วยให้พวกเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าองค์น้ีที่เจ้าเชื่อทรงเป็ นพระเจ้าแบบใด ตลอดจนสิ่งที่พระองค์กาลังทรงคิด
อะไรคือท่าทีของพระองค์ในการปฏิบตั ิของพระองค์ต่อผูค้ นหลายหลากแบบ
พวกเจ้าอยู่ห่างเพียงใดจากการทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระองค์ลุล่วง
และความแตกต่างระหว่างการกระทาของเจ้ากับมาตรฐานที่พระองค์ทรงประสงค์น้นั ใหญ่เพียงใด
เป้าหมายในการแจ้งให้เจ้ารู ้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คือการให้พวกเจ้ามีปทัฏฐานเพื่อใช้วดั ตัวเอง

และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รู้ว่าถนนที่พวกเจ้ากาลังใช้เดินทางอยูน่ ้ นั ได้นาไปสู่การเก็บเกี่ยวชนิดใด
สิ่งใดที่พวกเจ้าไม่ได้รับมาตามถนนสายนี้ และในพื้นที่ใดที่พวกเจ้าไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องใดๆ เลย
ในขณะที่สื่อสารกันท่ามกลางพวกเจ้า
พวกเจ้ามักจะพูดคุยในหัวข้อที่ถูกหารื อทัว่ ไปสองสามเรื่ องซึ่งมีขอบเขตที่แคบมากและมีเนื้อหาที่ต้นื เขิน
มีระยะห่าง ช่องว่าง ระหว่างสิ่งที่เจ้าหารื อกับเจตนารมณ์ของพระเจ้า
ตลอดจนช่องว่างระหว่างการหารือของเจ้าและขอบเขตและมาตรฐานของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
เมื่อเวลาผ่านไป การดาเนินการเช่นนี้จะส่งผลให้เจ้าเบี่ยงเบนไปจากทางของพระเจ้าไกลขึ้นตลอด
พวกเจ้าแค่กาลังนาถ้อยดารัสปัจจุบนั ของพระเจ้ามาเปลี่ยนให้กลายเป็ นวัตถุบูชา
และเห็นว่าพระวาทะเหล่านั้นเป็ นพิธีกรรมและข้อบังคับ นั่นคือทั้งหมดที่พวกเจ้ากาลังทา! โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
พระเจ้าไม่ทรงมีที่อยู่ในหัวใจของพวกเจ้าจริ งๆ และพระองค์ไม่ทรงเคยได้รับหัวใจของพวกเจ้าอย่างแท้จริ ง
ผูค้ นบางคนคิดว่าการรู ้จกั พระเจ้านั้นยากมาก และนี่คือความจริง มันยาก!
หากผูค้ นได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ของพวกเขาและทาสิ่งทั้งหลายให้เสร็จสิ้นที่ภายนอก และทางานหนัก
เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะคิดว่าการเชื่อในพระเจ้านั้นง่ายมาก
เพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดตั้งอยู่ภายในขอบเขตของความสามารถของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
ทันทีที่หัวข้อนี้ยา้ ยที่ไปยังเจตนารมณ์ของพระเจ้าและท่าทีของพระองค์ต่อมนุษยชาติ เช่นนั้นแล้ว
จากทัศนคติของทุกคน สิ่งทั้งหลายก็จะยากขึ้นเล็กน้อยจริ งๆ
นั่นเป็ นเพราะการนี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจความจริ งของผูค้ นและการเข้าสู่ความเป็ นจริงของพวกเขา
ดังนั้นแน่นอนว่าจะมีความยากระดับหนึ่ง! กระนั้นก็ตาม ทันทีที่เจ้าก้าวผ่านประตูแรกและเริ่มบรรลุการเข้าสู่
สิ่งทั้งหลายก็ค่อยๆ ง่ายขึ้น
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 18
จุดเริ่มต้นสาหรับการยาเกรงพระเจ้าคือการปฏิบัติต่อพระองค์เยี่ยงพระเจ้า
เมื่อไม่นานมานี้ มีบางคนตั้งคาถามว่า เพราะเหตุใดพวกเราจึงยังคงไม่สามารถเคารพพระองค์ได้ ทั้งๆ
ที่พวกเรารู ้จกั พระเจ้ามากกว่าโยบ? ก่อนหน้านี้พวกเราได้แตะต้องเรื่ องนี้นิดหน่อยแล้วใช่หรื อไม่?
พวกเราได้หารื อถึงสาระสาคัญของคาถามนี้มาก่อนแล้วจริ งๆ เช่นกัน
ซึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าแม้ว่าโยบไม่ได้รู้จกั พระเจ้าในเวลานั้น เขาก็ยงั คงปฏิบตั ิต่อพระองค์เยีย่ งพระเจ้า
และคานึงถึงพระองค์ว่าทรงเป็ นองค์เจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิง่
โยบไม่ได้พิจารณาว่าพระเจ้าทรงเป็ นศัตรู ตรงกันข้ามเขานมัสการพระองค์ในฐานะพระผูส้ ร้างแห่งทุกสรรพสิ่ง
เหตุใดทุกวันนี้ผคู้ นจึงต้านทานพระเจ้ามากเช่นนั้น? เหตุใดพวกเขาไร้ความสามารถที่จะเคารพพระองค์ได้?
เหตุผลหนึ่งคือพวกเขาได้ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามอย่างลึกล้า
และด้วยธรรมชาติเยี่ยงซาตานที่ฝังลึกอยู่ภายในเช่นนี้ พวกเขาจึงได้กลายเป็ นศัตรู ของพระเจ้าแล้ว ด้วยเหตุน้ี
แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเจ้าและยอมรับรู ้พระเจ้า
พวกเขาก็ยงั คงสามารถต้านทานพระองค์และวางตัวเองอยู่ในฝ่ ายตรงข้ามกับพระองค์
การนี้ถูกกาหนดพิจารณาโดยธรรมชาติของมนุษย์ เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเจ้า
ผูค้ นก็ไม่ปฏิบตั ิต่อพระองค์ในฐานะพระเจ้าจริ งๆ
แต่พวกเขากลับพิจารณาว่าพระองค์อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับมนุษยชาติ
โดยคานึงถึงว่าพระองค์ทรงเป็ นศัตรู ของพวกเขา และรู ้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถจะปรองดองกับพระเจ้าได้
มันเรี ยบง่ายอย่างนั้นเอง เรื่ องนี้ไม่ได้ถูกนาขึ้นมาพูดคุยในการประชุมครั้งที่แล้วของพวกเราหรอกหรื อ?
ลองคิดดูว่า นั่นไม่ใช่เหตุผลหรื อ? เจ้าอาจมีความรู ้เล็กน้อยเกี่ยวกับพระเจ้า แต่ความรู ้น้ีส่งผลอะไร?
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนกาลังพูดถึงกันหรอกหรื อ? นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสบอกเจ้าหรอกหรื อ?
เจ้าเพียงคุน้ เคยกับแง่มุมทางทฤษฎีและคาสอนของสิ่งนั้น—
แต่เจ้าเคยได้ซาบซึ้งกับพระพักตร์แท้จริงของพระเจ้าหรื อไม่? เจ้ามีความรู ้เชิงอัตวิสยั หรือไม่?
เจ้ามีความรู ้และประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งหรื อไม่? หากพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกเจ้าแล้ว
เจ้าจะสามารถรู ้ได้หรื อไม่? ความรู ้เชิงทฤษฎีของเจ้าไม่ได้เป็ นตัวแทนของความรู ้จริ ง กล่าวโดยย่อ
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะรู ้มากเท่าใด หรื อว่าเจ้าจะได้มารู ้สิ่งนั้นอย่างไร จนกว่าเจ้าจะบรรลุความเข้าใจพระเจ้าจริ งๆ
พระองค์จะทรงเป็ นศัตรู ของเจ้า และจนกว่าเจ้าจะเริ่ มปฏิบตั ิต่อพระเจ้าในฐานะพระเจ้าองค์หนึ่ง
พระองค์ก็จะต่อต้านเจ้า เพราะเจ้าเป็ นรู ปจาแลงของซาตาน

เมื่อเจ้าอยู่ดว้ ยกันกับพระคริ สต์บางทีเจ้าสามารถรับใช้พระองค์ดว้ ยอาหารสามมื้อต่อวัน
หรื ออาจจะรับใช้พระองค์ดว้ ยน้ าชาและช่วยดูแลสิ่งจาเป็ นต่อชีวิตของพระองค์
เจ้าจะดูเหมือนว่าได้ปฏิบตั ิต่อพระคริ สต์ในฐานะพระเจ้าแล้ว เมื่อใดก็ตามที่มีบางสิ่งเกิดขึ้น
ทัศนคติของผูค้ นจะวิ่งตรงกันข้ามกับทัศนคติของพระเจ้าเสมอ
ผูค้ นมักจะล้มเหลวในการเข้าใจและยอมรับทัศนคติของพระเจ้า แม้ว่าผูค้ นอาจไปกันได้กบั พระเจ้าในภายนอก
แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเข้ากันได้กบั พระองค์ ทันทีที่มีบางสิ่งเกิดขึ้น
ความจริ งของการไม่เชื่อฟังของมนุษยชาติก็โผล่ออกมา
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการยืนยันความเป็ นปรปักษ์ที่มีอยูร่ ะหว่างพวกมนุษย์กบั พระเจ้า
ความเป็ นปรปักษ์น้ีไม่ได้เป็ นความเป็ นปรปักษ์ทพี่ ระเจ้าทรงต่อต้านพวกมนุษย์หรื อที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์เ
ป็ นปรปักษ์กบั พวกเขา อีกทั้งไม่ใช่การที่พระองค์ทรงวางพวกเขาในฝ่ ายตรงข้ามกับพระองค์เอง
แล้วก็ทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาเช่นนั้น ตรงกันข้าม
มันเป็ นกรณีของแก่นแท้ที่ตรงกันข้ามนี้ต่อพระเจ้าซึ่งแอบแฝงอยู่ในความตั้งใจส่วนตัวของพวกมนุษย์และในจิต
ใต้สานึกของพวกเขา เนื่องจากผูค้ นคานึงถึงทั้งหมดที่มาจากพระเจ้าว่าเป็ นวัตถุสาหรับการวิจยั ของพวกเขา
การตอบโต้ของพวกเขาต่อสิ่งที่มาจากพระเจ้าและต่อทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจึงเป็ นการเดา
การแคลงใจ แล้วก็เป็ นการนาท่าทีที่ขดั แย้งและต่อต้านพระเจ้าไปใช้ เหนือสิ่งอื่นใด
หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็นาอารมณ์ดา้ นลบเข้าสู่ขอ้ พิพาทหรื อการแข่งขันกับพระเจ้า
โดยไปไกลถึงขนาดที่แคลงใจแม้แต่การที่พระเจ้าเช่นนี้ทรงมีคุณค่าต่อการติดตามหรือไม่
แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งที่ว่าความมีเหตุผลของพวกเขาบอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ควรดาเนินการไปในลักษณะนี้
พวกเขาก็จะยังคงเลือกที่จะทาเช่นนั้นทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ตอ้ งการจะทา
จนถึงระดับที่พวกเขาจะทาต่อไปจนถึงที่สุดโดยไม่ลงั เล ยกตัวอย่างเช่น อะไรคือปฏิกิริยาแรกที่ผคู้ นบางคนมี
เมื่อพวกเขาได้ยินข่าวลือหรื อคาพูดใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับพระเจ้า?
ปฏิกิริยาแรกของพวกเขาคือการสงสัยว่าข่าวลือเหล่านี้จริงหรื อไม่ และว่าข่าวลือเหล่านี้มีอยูห่ รื อไม่
แล้วก็นาท่าทีรอดูไปก่อนมาใช้ จากนั้นพวกเขาก็เริ่ มคิดว่า “ไม่มีทางที่จะยืนยันความถูกต้องของการนี้
สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงหรื อ? ข่าวลือนี้จริ งหรื อไม่?” ถึงแม้ว่าผูค้ นเช่นนี้ไม่แสดงให้เห็นที่ภายนอก แต่ในหัวใจพวกเขา
พวกเขาได้เริ่ มแคลงใจแล้ว และได้เริ่ มปฏิเสธพระเจ้าแล้ว
อะไรคือแก่นแท้ของท่าทีประเภทนี้และของทัศนคติเช่นนี้? ไม่ไช่การทรยศหรอกหรือ?
จนกว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับเรื่ องนี้ เจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอะไรคือทัศนคติของผูค้ นเหล่านี้
ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ขดั แย้งกับพระเจ้า และดูราวกับว่าพวกเขาไม่คานึงถึงว่าพระองค์ทรงเป็ นศัตรู
อย่างไรก็ตามทันทีที่พวกเขาเผชิญหน้ากับปัญหา พวกเขาก็ยืนอยู่กบั ซาตานและต่อต้านพระเจ้าโดยทันที

สิ่งนี้บง่ บอกอะไรเล่า? มันบ่งบอกว่าพวกมนุษย์และพระเจ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกัน!
ไม่ใช่ว่าพระเจ้าทรงคานึงถึงมนุษยชาติในฐานะศัตรู แต่ว่าแก่นแท้จริงๆ
ของมนุษยชาติน้ นั เป็ นปรปักษ์ต่อพระเจ้า ไม่สาคัญว่าจะมีใครบางคนได้ติดตามพระองค์นานเพียงใด
หรื อพวกเขาได้จ่ายราคามากเพียงใด และโดยไม่คานึงถึงวิธีที่พวกเขาสรรเสริ ญพระเจ้า
วิธีที่พวกเขาอาจกันตัวเองจากการต้านทานพระองค์
และแม้แต่วิธีที่พวกเขารบเร้าตัวเองอย่างหนักหน่วงให้รักพระเจ้า
แต่พวกเขาก็ไม่มีวนั สามารถปฏิบตั ิต่อพระเจ้าเสมือนพระเจ้าองค์หนึ่งได้สาเร็จ
การนี้ไม่ได้ถูกกาหนดพิจารณาโดยแก่นแท้ของผูค้ นหรอกหรื อ? หากเจ้าปฏิบตั ิต่อพระองค์ในฐานะพระเจ้า
และเชื่ออย่างแท้จริ งว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เจ้าจะยังคงสามารถมีขอ้ แคลงใจใดๆ ต่อพระองค์ได้หรื อไม่?
หัวใจของเจ้าจะยังคงสามารถเก็บงาเครื่ องหมายคาถามใดๆ เกี่ยวกับพระองค์ได้หรื อไม่?
ไม่สามารถอีกต่อไปใช่หรื อไม่? แนวโน้มทั้งหลายของโลกนี้ช่างเลวร้ายนัก และเผ่าพันธุ์มนุษย์น้ีก็เป็ นเช่นกัน
ดังนั้นเจ้าจะไม่สามารถมีมโนคติที่หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับแนวโน้มเหล่านั้นได้อย่างไร? เจ้าเองก็ชวั่ ร้ายยิ่งนัก
ดังนั้นจึงเป็ นได้อย่างไรที่เจ้าไม่มีมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับเรื่ องนั้น? และกระนั้นก็ตาม
เพียงข่าวลือไม่กี่ข่าวและการใส่ร้ายป้ายสีบางอย่างก็สามารถก่อให้เกิดมโนคติที่หลงผิดมหาศาลเช่นนี้เกี่ยวกับพ
ระเจ้า และนาไปสู่การที่เจ้าจินตนาการสิ่งทั้งหลายมากมายยิ่งนัก
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวุฒิภาวะของเจ้ายังไม่เป็ นผูใ้ หญ่อยู่เพียงใด! แค่ “เสียงหึ่งๆ”
ของยุงไม่กี่ตวั และแมลงวันน่ารังเกียจไม่กี่ตวั —นั่นคือทั้งหมดที่ตอ้ งใช้เพื่อหลอกลวงเจ้าใช่หรื อไม่?
นี่เป็ นบุคคลประเภทไหนกันเล่า? เจ้ารู ้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงคิดอะไรเกี่ยวกับผูค้ นเหล่านี้?
ท่าทีของพระเจ้านั้นจริงๆ แล้วชัดเจนมากเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ปฏิบตั ิต่อพวกเขา
นั่นเป็ นเพียงว่าการทรงปฏิบตั ิของพระเจ้าต่อผูค้ นเหล่านี้คือการทรงแสดงอาการเย็นชาต่อพวกเขา—
ท่าทีของพระองค์คอื การไม่ให้ความสนใจใดๆ ต่อพวกเขา และการไม่ถือจริ งจังกับผูค้ นที่ไม่รู้เท่าทันเหล่านี้
เหตุใดจึงเป็ นอย่างนั้น? เป็ นเพราะในพระทัยของพระเจ้า
พระองค์ไม่เคยทรงวางแผนที่จะได้รับคนเหล่านั้นทีไ่ ด้ให้คามัน่ ว่าจะเป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์จนถึงที่สุดและที่ไ
ม่เคยวางแผนที่จะหาจนพบวิธีที่จะเข้ากันได้กบั พระองค์ บางทีคาพูดเหล่านี้ที่เราได้พูดไปแล้วนั้น
อาจทาร้ายผูค้ นไม่กี่คน เอาละ พวกเจ้าเต็มใจที่จะให้เราทาร้ายพวกเจ้าเช่นนี้ตลอดเวลาหรื อไม่?
ไม่ว่าเจ้าจะเต็มใจหรื อไม่ก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดคือความจริ ง!
หากเราทาร้ายพวกเจ้าและตีแผ่แผลเป็ นของพวกเจ้าเช่นนี้ตลอดเวลา
มันจะส่งผลกระทบต่อพระฉายาอันสูงส่งของพระเจ้าที่เจ้าเก็บงาไว้ในหัวใจของพวกเจ้าหรือไม่?
(มันจะไม่ส่งผลกระทบ) เราเห็นด้วยว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบ

เพราะแท้จริ งแล้วไม่มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเจ้า พระเจ้าผูส้ ูงส่งที่พานักอยู่ในหัวใจของพวกเจ้า—
พระเจ้าองค์ที่พวกเจ้าพิทกั ษ์และคุม้ ครองปกป้องอย่างแข็งขัน—ไม่ใช่พระเจ้าจริ งๆ
ตรงกันข้ามเขาเป็ นสิ่งที่กุข้ นึ จากจินตนาการของมนุษย์ เขาไม่มีอยู่จริ งอย่างแน่นอน
ดังนั้นจึงเป็ นการดีกว่าอย่างแน่แท้ที่เราตีแผ่คาตอบต่อปริ ศนานี้ การนี้ไม่ได้แผ่วางความจริงทั้งหมดหรอกหรื อ?
พระเจ้าที่แท้จริ งไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จินตนาการว่าพระองค์ทรงเป็ น
เราหวังว่าพวกเจ้าทั้งหมดสามารถเผชิญหน้ากับความเป็ นจริงนี้ได้
และมันจะช่วยในความรู ้เรื่ องพระเจ้าของพวกเจ้า
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผู้คนเหล่านั้นที่ไม่ได้รับการยอมรับรู้โดยพระเจ้า
มีผูค้ นบางคนที่ความเชื่อของพวกเขาไม่เคยได้รับการยอมรับรูภ้ ายในพระทัยของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าไม่ทรงระลึกว่าพวกเขาเป็ นผูต้ ิดตามพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ทรงยกย่องการเชื่อของพวกเขา
สาหรับผูค้ นเหล่านี้ แนวคิดและทรรศนะของพวกเขาไม่เคยเปลี่ยน
โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาได้ติดตามพระเจ้านานกี่ปีแล้ว พวกเขาเป็ นเหมือนผูไ้ ม่เชื่อ
โดยยึดติดกับหลักการและวิธีแห่งการทาสิ่งทัง้ หลายของผูไ้ ม่เชื่อ
และกฎแห่งการอยูร่ อดและความเชื่อของผูไ้ ม่เชื่อ
พวกเขาไม่เคยยอมรับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ นชีวิตของพวกเขา
ไม่เคยเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง ไม่เคยตั้งใจที่จะยอมรับความรอดของพระเจ้า
และไม่เคยระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเขา
พวกเขาเห็นว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นงานอดิเรกสมัครเล่นบางอย่าง
โดยปฏิบตั ิต่อพระองค์เหมือนเป็ นเพียงความค้าจุนทางจิตวิญญาณ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาไม่คิดว่ามันคุม้ ค่าที่จะพยายามเข้าใจพระอุปนิสัยหรื อเนื้อแท้ของพระเจ้า
อาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดที่สอดคล้องกับพระเจ้าเที่ยงแท้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับผูค้ นเหล่านี้ พวกเขาไม่สนใจ
อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถถูกรบเร้าให้ใส่ใจได้
นี่เป็ นเพราะลึกลงไปในหัวใจของพวกเขามีเสียงรุ นแรงที่มกั จะบอกพวกเขาเสมอว่า
“พระเจ้าไม่ทรงปรากฏแก่ตาและไม่สามารถแตะต้องได้ และไม่ทรงดารงอยู่”
พวกเขาเชื่อว่าการพยายามเข้าใจพระเจ้าแบบนี้คงจะไม่คมุ้ ค่ากับความพยายามของพวกเขา
และเชื่อว่าในการทาเช่นนั้น พวกเขาคงจะกาลังหลอกตัวเอง
พวกเขาเชื่อว่าโดยเพียงแค่ยอมรับรูพ้ ระวจนะของพระเจ้าโดยไม่ทาการยืนหยัดจริ งๆ
หรื อลงทุนในการกระทาใดๆ จริ งๆ ด้วยตัวเอง พวกเขาก็ค่อนข้างฉลาด พระเจ้าทรงพิจารณาผูค้ นเช่นนี้อย่างไร?
พระองค์ทรงมองว่าพวกเขาเป็ นผูไ้ ม่เชื่อ ผูค้ นบางคนถามว่า
“ผูไ้ ม่เชื่อสามารถอ่านพระวจนะของพระเจ้าได้หรื อไม่?
พวกเขาสามารถทาให้หน้าที่ของพวกเขาลุล่วงได้หรื อไม่? พวกเขาสามารถพูดคาว่า
‘ข้าพระองค์จะมีชีวิตเพื่อพระเจ้า’ ได้หรื อไม่?” สิ่งที่พวกมนุษย์เห็นบ่อยๆ คือการแสดงทีผ่ คู้ นจัดขึ้นที่ภายนอก
พวกเขาไม่เห็นแก่นแท้ของผูค้ น อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ทรงมองที่การแสดงผิวเผินเหล่านี้
พระองค์ทรงเห็นแก่นแท้ภายในของพวกเขาเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี
นี่จึงเป็ นท่าทีและคานิยามประเภทที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นเหล่านี้ ผูค้ นเหล่านี้พูดว่า “เหตุใดพระเจ้าทรงทาการนี้?

เหตุใดพระเจ้าทรงทาการนั้น? ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจการนี้ ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจการนั้น
การนี้ไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ พระองค์ตอ้ งทรงอธิบายการนั้นให้ขา้ พระองค์…”
ในการตอบคาถามนี้ เราถามว่า จาเป็ นจริ งๆ หรื อไม่ที่จะอธิบายเรื่ องเหล่านี้แก่เจ้า?
เรื่ องเหล่านี้มอี ะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าจริ งๆ บ้างหรื อไม่? เจ้าคิดว่าเจ้าเป็ นใคร? เจ้ามาจากที่ใด? เจ้ามีคุณสมบัติจริ งๆ
หรื อที่จะให้คาแนะนากับพระเจ้า? เจ้าเชื่อในพระองค์หรื อไม่? พระองค์ทรงยอมรับรู ้ความเชื่อของเจ้าหรื อไม่?
ในเมื่อความเชื่อของเจ้าไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ กับพระเจ้า แล้วกิจการของพระองค์เป็ นเรื่องอะไรของเจ้าหรือ?
เจ้าไม่รู้ว่าเจ้ายืนอยู่ที่ใดในพระทัยของพระเจ้า
ดังนั้นเจ้าจะสามารถมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่ วมในการสนทนากับพระองค์ได้อย่างไร?
พระวจนะแห่งการเตือนสอน
พวกเจ้าไม่รู้สึกอึดอัดหลังจากได้ยนิ คาพูดเหล่านี้หรอกหรือ?
แม้ว่าพวกเจ้าอาจจะไม่เต็มใจที่จะฟังคาพูดเหล่านี้หรื อไม่เต็มใจที่จะยอมรับคาพูดเหล่านี้
แต่ท้งั หมดนั้นคือข้อเท็จจริง เพราะพระราชกิจช่วงระยะนี้มีไว้ให้พระเจ้าทรงกระทา
หากเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ของพระองค์ ไม่มีความใส่ใจเกี่ยวกับท่าทีของพระองค์
และไม่เข้าใจเนื้อแท้และพระอุปนิสัยของพระองค์ เช่นนั้นแล้วในที่สุด เจ้าก็จะเป็ นคนที่จะพ่ายแพ้
จงอย่าโทษวจนะของเราที่ฟังยาก และจงอย่าโทษวจนะเหล่านั้นที่ลดทอนความกระตือรือร้นของพวกเจ้า
เราพูดความจริ ง ไม่ได้เป็ นความตั้งใจของเราที่จะทาให้พวกเจ้าท้อใจ ไม่สาคัญว่าเราขอสิ่งใดจากพวกเจ้า
และไม่สาคัญว่าพวกเจ้าพึงต้องทาสิ่งนั้นอย่างไร
เราหวังว่าพวกเจ้าเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องและไปตามทางของพระเจ้า
และหวังว่าพวกเจ้าไม่มีวนั เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ถูกต้อง
หากเจ้าไม่ดาเนินการโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า หรื อไปตามทางของพระองค์
เช่นนั้นแล้วก็ไม่อาจมีความแคลงใจเลยว่าเจ้ากาลังกบฏต่อพระเจ้า และได้ไถลห่างจากเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว
ด้วยเหตุน้ี เรารู ้สึกว่ามีบางเรื่ องที่เราต้องทาให้ชดั เจนต่อพวกเจ้า
และรู ้สึกว่าเราต้องทาให้พวกเจ้าเชื่ออย่างสนิทใจ อย่างชัดเจน และปราศจากความไม่แน่ใจแม้แต่น้อย
และช่วยให้พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับท่าทีของพระเจ้า เจตนารมณ์ของพระองค์
วิธีที่พระองค์ทรงทาให้พวกมนุษย์มีความเพียบพร้อม
และในลักษณะใดที่พระองค์ทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของผูค้ น
หากมีสักวันหนึ่งมาถึงเมือ่ เจ้าไร้ความสามารถที่จะเริ่ มก้าวไปบนเส้นทางนี้ได้
เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ เพราะวจนะเหล่านี้ได้ถกู กล่าวกับเจ้าอย่างชัดเจนมากแล้ว
ในส่วนของวิธีที่เจ้าจัดการกับบทอวสานของเจ้าเอง นี่เป็ นเรื่องที่ข้ นึ อยู่กบั เจ้าทั้งสิ้น

เกี่ยวกับบทอวสานของผูค้ นหลากหลายชนิดนั้น พระเจ้าทรงมีท่าทีที่แตกต่างกันไป
พระองค์ทรงมีวิธีของพระองค์เองในการชัง่ น้ าหนักพวกเขา
รวมถึงมาตรฐานของพระองค์เองเกี่ยวกับข้อพึงประสงค์ที่มีต่อพวกเขา
มาตรฐานของพระองค์ในการชัง่ น้ าหนักบทอวสานของผูค้ นเป็ นมาตรฐานที่เป็ นธรรมต่อทุกคน—
ไม่มีความแคลงใจเลยเกี่ยวกับการนั้น! เพราะฉะนั้น ความกลัวของบางคนจึงไม่จาเป็ น
บัดนี้เจ้าโล่งใจแล้วหรื อยัง?
ตัดตอนมาจาก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
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โดยข้อเท็จจริ งแล้ว พระอุปนิสยั ของพระเจ้านั้นเปิ ดกว้างต่อทุกคนและไม่ถูกซ่อนเร้น
เพราะพระเจ้าไม่เคยได้ทรงหลีกเลี่ยงบุคคลอันใดโดยจงใจเจตนา
และไม่เคยได้ทรงพยายามปกปิ ดพระองค์เองอย่างจงใจเจตนาที่จะกีดกันไม่ให้ผูค้ นรู ้จกั พระองค์หรื อเข้าใจพระอ
งค์ พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นได้ทรงหมายให้เปิ ดกว้างและเผชิญหน้ากับแต่ละบุคคลอย่างสุจริ ตใจเสมอ
ในการบริ หารจัดการของพระเจ้านั้น พระเจ้าทรงทาพระราชกิจของพระองค์ โดยเผชิญหน้ากับทุกคน
และพระราชกิจของพระองค์ทรงทากับทุกๆ บุคคล ในขณะที่พระองค์ทรงทาพระราชกิจนี้
พระองค์ก็กาลังทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์อย่างต่อเนื่อง และกาลังทรงใช้แก่นแท้ของพระองค์
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทรงนาและทรงจัดเตรี ยมสาหรับทุกๆ บุคคล
ในทุกยุคและ ณ ทุกช่วงระยะ โดยไม่คานึงถึงว่ารู ปการณ์แวดล้อมจะดีหรือแย่
พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นก็เปิ ดกว้างต่อทุกปัจเจกบุคคลเสมอ
และสิ่งทรงครองของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นเปิ ดกว้างต่อแต่ละปัจเจกบุคคลเสมอ
เช่นเดียวกันกับที่พระชนม์ชีพของพระองค์กาลังทรงจัดเตรี ยมและสนับสนุนมวลมนุษย์อย่างสม่าเสมอและอย่าง
ไม่หยุดหย่อน แม้จะมีท้งั หมดนี้ พระอุปนิสยั ของพระเจ้ายังคงซ่อนเร้นอยู่สาหรับบางคน เพราะเหตุใดหรื อ?
เพราะถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้จะดารงชีวิตอยู่ภายในพระราชกิจของพระเจ้าและติดตามพระเจ้า
พวกเขาก็ไม่เคยพยายามเข้าใจพระเจ้าและไม่เคยต้องการทาความรู ้จกั พระเจ้า
นับประสาอะไรกับการเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น สาหรับผูค้ นเหล่านี้
การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้าเป็ นลางบอกเหตุว่าบทอวสานของพวกเขาใกล้มาถึงแล้ว
มันหมายความว่าพวกเขากาลังจะถูกพิพากษาและกล่าวโทษโดยพระอุปนิสยั ของพระเจ้า เพราะฉะนั้น
พวกเขาไม่เคยอยากที่จะเข้าใจพระเจ้าหรื อพระอุปนิสัยของพระองค์
และไม่เคยละโมบต่อความเข้าใจหรื อความรู ้ที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นเกีย่ วกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
พวกเขาไม่พยายามจับใจความน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยผ่านทางความร่ วมมืออย่างมีสติ—
พวกเขาก็แค่ชื่นชมไปตลอดกาลและไม่มีวนั เบื่อในการทาสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาต้องการทา
เชื่อในพระเจ้าที่พวกเขาต้องการเชื่อ เชื่อในพระเจ้าที่ทรงดารงอยู่ในจินตนาการของพวกเขาเท่านั้น
พระเจ้าที่ทรงดารงอยู่ในมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเท่านั้น
และเชื่อในพระเจ้าที่ไม่อาจแยกจากพวกเขาได้ในชีวิตประจาวันของพวกเขา
เมื่อพูดถึงพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เอง พวกเขาก็ไม่สนใจไยดีอย่างสิ้นเชิง และไม่มีความอยากที่จะเข้าใจพระองค์
หรื อให้ความเอาใจใส่ต่อพระองค์ และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงความปรารถนาที่จะเข้าใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้น
พวกเขาเพียงกาลังใช้พระวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงออกเพื่อประดับตัวเอง เพื่อห่อหุ้มตัวเอง สาหรับพวกเขานั้น

การนี้ทาให้พวกเขาเป็ นผูเ้ ชื่อที่ประสบความสาเร็จ
และเป็ นผูค้ นที่มีความเชื่อในพระเจ้าอยู่ภายในหัวใจของพวกเขาแล้ว ในหัวใจของพวกเขา
พวกเขาถูกนาโดยจินตนาการของพวกเขา มโนคติที่หลงผิดของพวกเขา
และแม้แต่คานิยามส่วนตัวของพวกเขาเกีย่ วกับพระเจ้า ในอีกแง่หนึ่ง
พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เองนั้นไม่ทรงมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยแม้แต่น้อย
เพราะหากพวกเขาได้เข้าใจพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เอง เข้าใจพระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระเจ้า
และเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น ก็ย่อมจะหมายความว่าการกระทาของพวกเขา ความเชื่อของพวกเขา
และการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาจะถูกกล่าวโทษ นัน่ คือเหตุผลที่พวกเขาลังเลที่จะเข้าใจแก่นแท้ของพระเจ้า
และลังเลและไม่เต็มใจที่จะแสวงหาหรื ออธิษฐานอย่างแข็งขันเพื่อให้เข้าใจพระเจ้าดีข้ นึ
รู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าดีข้ นึ และเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้าดีข้ นึ
พวกเขาอยากจะให้พระเจ้าทรงเป็ นบางสิ่งที่ถูกทาขึ้นมา บางสิ่งที่กลวงเป็ นโพรงและคลุมเครื อเสียมากกว่า
พวกเขาอยากจะให้พระเจ้าทรงเป็ นใครบางคนที่ตรงพอดีกบั ที่พวกเขาได้จินตนาการพระองค์ไว้
เป็ นใครบางคนที่พวกเขาสามารถกวักมือเรี ยกใช้ได้ตลอดเวลา
ที่ทรงมีเสบียงทีไ่ ม่มีวนั หมดและทรงพร้อมให้ใช้งานเสมอ เมื่อพวกเขาต้องการชื่นชมพระคุณของพระเจ้า
พวกเขาก็ทูลขอให้พระเจ้าทรงเป็ นพระคุณนั้น เมื่อพวกเขาต้องการพระพรของพระเจ้า
พวกเขาก็ทูลขอให้พระเจ้าทรงเป็ นพระพรนั้น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก
พวกเขาทูลขอให้พระเจ้าทรงทาให้พวกเขามีความกล้า ทรงเป็ นโล่กาบังหลังของพวกเขา
ความรู ้เรื่ องพระเจ้าของผูค้ นเหล่านี้ติดอยูภ่ ายในวงล้อมแห่งพระคุณและพระพร
ความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง
ก็ถูกหวงห้ามให้อยู่เพียงแค่กบั จินตนาการ และความหมายตามตัวอักษร และคาสอนทั้งหลายของพวกเขาเท่านั้น
แต่มีผูค้ นบางคนที่กระตือรื อร้นที่จะเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า ต้องการเห็นพระเจ้าพระองค์เองอย่างแท้จริง
และเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นอย่างแท้จริง
ผูค้ นเหล่านี้กาลังไล่ตามเสาะหาความเป็ นจริ งแห่งความจริงและความรอดโดยพระเจ้า
และพยายามรับการพิชิตชัย ความรอด และการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า
พวกเขาใช้หัวใจของพวกเขาเพื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้า
ใช้หัวใจของพวกเขาเพื่อซาบซึ้งกับทุกสถานการณ์และทุกบุคคล เหตุการณ์สาคัญ
และสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการให้กบั พวกเขา และพวกเขาอธิษฐานและแสวงหาด้วยความจริ งใจ
สิ่งที่พวกเขาต้องการรู ้มากที่สุดคือน้ าพระทัยของพระเจ้า
และต้องการเข้าใจมากที่สุดคือพระอุปนิสัยที่แท้จริ งและแก่นแท้ของพระเจ้า

เพื่อที่พวกเขาจะไม่ทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคืองอีกต่อไป และโดยผ่านทางประสบการณ์ของพวกเขา
จะเห็นความน่ารักชื่นชมของพระเจ้าและด้านที่แท้จริ งของพระองค์มากขึ้น
นอกจากนี้ยงั เพื่อที่พระเจ้าผูท้ รงเป็ นจริงอย่างถ่องแท้จริ งจะทรงดารงอยู่ขา้ งในหัวใจของพวกเขา
และเพื่อที่พระเจ้าจะทรงมีที่สถิตในหัวใจของพวกเขาด้วย เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาย่อมจะไม่ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางจินตนาการ มโนคติที่หลงผิด หรื อความคลุมเครื ออีกต่อไป
สาหรับผูค้ นเหล่านี้
เหตุผลที่พวกเขามีความอยากเร่ งด่วนที่จะเข้าใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้าและแก่นแท้ของพระองค์น้ นั ก็เป็ นเพรา
ะว่า
มวลมนุษย์จาเป็ นต้องมีพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระเจ้าในทุกชัว่ ขณะในครรลองแห่งประสบการณ์ของพว
กเขา เป็ นพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระองค์นนั่ เองที่จดั หาให้กบั ชีวิตตลอดชัว่ ชีวิตของคนเรา
ทันทีที่พวกเขาเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า พวกเขาก็จะสามารถเคารพพระเจ้าได้ดีข้ นึ
ร่ วมมือกับพระราชกิจของพระเจ้าได้ดีข้ นึ และเห็นแก่น้ าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น
และทาหน้าที่ของพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทาได้
เช่นนี้คือท่าทีต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ผคู้ นสองชนิดยึดถือ
ประเภทแรกไม่ตอ้ งการเข้าใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
แม้พวกเขาจะพูดว่าพวกเขาต้องการเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า ทาความรู ้จกั พระเจ้าพระองค์เอง
มองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น และซาบซึ้งในน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ แต่ลึกลงไปนั้น
พวกเขาอยากให้พระเจ้าไม่ทรงดารงอยู่เสียจะดีกว่า
เป็ นเพราะผูค้ นชนิดนี้ไม่เชื่อฟังและต้านทานพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
พวกเขาต่อสู้กบั พระเจ้าเพื่อตาแหน่งในหัวใจของพวกเขาเอง
และบ่อยครั้งที่กงั ขาหรื อถึงขั้นปฏิเสธการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
พวกเขาไม่ตอ้ งการปล่อยให้พระอุปนิสัยของพระเจ้า
หรื อพระเจ้าผูท้ รงเป็ นจริงพระองค์เองยึดครองหัวใจของพวกเขา พวกเขาเพียงต้องการสนองความอยาก
จินตนาการ และความทะเยอทะยานของพวกเขาเองเท่านั้น ดังนั้นผูค้ นเหล่านี้อาจเชื่อในพระเจ้า ติดตามพระเจ้า
และอาจยอมล้มเลิกครอบครัวและงานของพวกเขาเพื่อพระองค์อีกด้วย
แต่พวกเขาไม่ระงับจากหนทางชัว่ ของพวกเขา บางคนถึงกับขโมยหรื อผลาญพวกของถวาย
หรื อแอบสาปแช่งพระเจ้าอยู่ลบั ๆ ในขณะที่คนอื่นอาจใช้ตาแหน่งของพวกเขาให้คาพยานซ้าๆ เกี่ยวกับตัวเอง
คุยโวโอ้อวดตัวเองเกินจริง และแข่งขันกับพระเจ้าเพื่อผูค้ นและสถานภาพ
พวกเขาใช้วิธีการและมาตรการสารพัดเพื่อทาให้ผูค้ นเคารพบูชาพวกเขา

พยายามชนะใจผูค้ นและควบคุมพวกเขาอยู่เป็ นนิตย์
บางคนถึงกับเจตนาทาให้ผูค้ นเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเป็ นพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะได้รับการปฏิบตั ิเหมือนเป็ นพร
ะเจ้า พวกเขาคงจะไม่มีวนั บอกใครสักคนว่าพวกเขาได้ถกู ทาให้เสื่อมทรามแล้ว—
บอกว่าพวกเขาก็เสื่อมทรามและโอหังเช่นกัน อย่าเคารพบูชาพวกเขาเลย
และบอกว่าไม่สาคัญว่าพวกเขาทาดีเพียงใดก็ลว้ นเป็ นเพราะการยกย่องของพระเจ้าทั้งนั้น และบอกว่า
ไม่ว่าอย่างไร พวกเขาก็กาลังทาสิ่งที่พวกเขาควรจะทาอยู่แล้ว เหตุใดพวกเขาจึงไม่พูดสิ่งเหล่านี้เล่า?
เพราะพวกเขากลัวอย่างลึกล้าที่จะสูญเสียที่ทางของพวกเขาในหัวใจของผูค้ น
นี่คือสาเหตุที่ผคู้ นเช่นนี้ไม่มีวนั ยกย่องพระเจ้า และไม่มีวนั เป็ นพยานต่อพระเจ้า
เพราะพวกเขาไม่เคยได้พยายามเข้าใจพระเจ้า พวกเขาสามารถรู ้จกั พระเจ้าโดยไม่เข้าใจพระองค์ได้หรื อ?
เป็ นไปไม่ได้! ดังนั้น ในขณะที่พระวจนะในหัวข้อ “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า
และพระเจ้าพระองค์เอง” อาจเรี ยบง่าย แต่พระวจนะเหล่านั้นมีความหมายแตกต่างกันสาหรับแต่ละบุคคล
สาหรับใครบางคนทีไ่ ม่เชื่อฟังพระเจ้า ต้านทานพระเจ้า และไม่เป็ นมิตรต่อพระเจ้าบ่อยๆ
พระวจนะเหล่านั้นเป็ นลางบอกเหตุถึงการกล่าวโทษ
ในขณะที่บางคนที่ไล่ตามเสาะหาความเป็ นจริ งแห่งความจริ ง และมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าบ่อยครั้ง
เพื่อแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า จะชอบพระวจนะเช่นนี้เหมือนปลารักน้ า
ดังนั้นจึงมีพวกที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าที่เริ่ มปวดหัว หัวใจของพวกเขาเกิดเต็มไปด้วยการต้านทาน
และพวกเขากลายเป็ นอึดอัดอย่างสุดขีด
เมื่อพวกเขาได้ยินการพูดถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้า แต่ก็มีคนอืน่ ๆ
ท่ามกลางพวกเจ้าที่คิดว่า หัวข้อนี้เป็ นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆ เพราะหัวข้อนี้มีประโยชน์กบั ฉันเหลือเกิน
เป็ นบางสิ่งที่ไม่สามารถขาดหายไปได้จากประสบการณ์ชีวิตของฉัน เป็ นประเด็นสาคัญของประเด็นสาคัญ
เป็ นรากฐานแห่งความเชื่อในพระเจ้า และเป็ นบางสิ่งที่มวลมนุษย์ไม่สามารถทอดทิง้ ได้ สาหรับพวกเจ้าทั้งหมด
หัวข้อนี้อาจดูเหมือนทั้งใกล้และไกล ไม่รู้จกั แต่ทว่าคุน้ เคย แต่ไม่สาคัญว่าจะเป็ นอะไร
นี่คือหัวข้อที่ทุกคนต้องฟัง ต้องรู ้ และต้องเข้าใจ ไม่สาคัญว่าเจ้าจะจัดการกับหัวข้อนี้อย่างไร
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะมองหัวข้อนี้อย่างไร หรื อเจ้าจะเข้าใจหัวข้อนี้อย่างไร
แต่ความสาคัญของหัวข้อนี้ก็ไม่อาจเพิกเฉยได้เลย
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงทาพระราชกิจของพระองค์นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์ ในตอนเริ่ มต้น
มันเป็ นพระราชกิจที่เรี ยบง่ายมาก แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีความเรี ยบง่าย
แต่ก็ได้บรรจุการแสดงออกทั้งหลายเกี่ยวกับแก่นแท้และพระอุปนิสัยของพระเจ้าเอาไว้
ในขณะที่พระราชกิจของพระเจ้าได้รับการยกระดับขึ้นแล้วตอนนี้
และพระราชกิจนี้กบั บุคคลทุกคนที่ติดตามพระองค์ได้กลายเป็ นยิง่ ใหญ่อลังการและเป็ นรู ปธรรมด้วยการแสดงอ
อกอันยิง่ ใหญ่แห่งพระวจนะของพระองค์
สภาวะบุคคลทั้งหมดทั้งสิ้นของพระเจ้าได้ถูกซ่อนเร้นไว้จากมวลมนุษย์
แม้ว่าพระองค์ได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์สองครั้ง
นับจากกาลเวลาแห่งเรื่ องราวทั้งหลายในพระคัมภีร์จนถึงวันเวลาปัจจุบนั
แต่มีใครบ้างที่ได้เคยเห็นสภาวะบุคคลจริ งของพระเจ้า? บนพื้นฐานความเข้าใจของพวกเจ้า
มีผูใ้ ดบ้างได้เคยเห็นสภาวะบุคคลจริ งของพระเจ้า? ไม่ ไม่มีใครเคยได้เห็นสภาวะบุคคลจริ งของพระเจ้า
ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครเคยได้เห็นพระองค์ที่แท้จริ งของพระเจ้า นี่คือบางสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
กล่าวคือสภาวะบุคคลจริ งของพระเจ้า หรื อพระวิญญาณของพระเจ้าได้รับการปกปิ ดจากมนุษยชาติท้งั ปวง
รวมถึงอาดัมและเอวาผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงสร้าง และรวมถึงโยบผูช้ อบธรรมผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงยอมรับ
พวกเขาไม่มีสักคนได้เห็นสภาวะบุคคลจริงของพระเจ้า
ว่าแต่เหตุใดหรื อพระเจ้าจึงทรงจงใจเจตนาสวมหน้ากากปิ ดบังสภาวะบุคคลจริงของพระองค์? ผูค้ นบางคนพูดว่า
“พระเจ้าทรงกลัวที่จะทาให้ผูค้ นตกใจกลัว” คนอืน่ ๆ พูดว่า “พระเจ้าทรงซ่อนสภาวะบุคคลจริ งของพระองค์
เพราะมนุษย์น้นั เล็กเกินไป และพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินไป มนุษย์ไม่อาจเห็นพระองค์ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตาย”
และยังมีพวกที่พูดว่า “พระเจ้ากาลังทรงยุ่งอยู่กบั การบริ หารจัดการพระราชกิจของพระองค์ทุกวัน
และพระองค์อาจจะไม่ทรงมีเวลาปรากฏพระองค์เพื่อที่ผอู้ นื่ อาจมองเห็นพระองค์” ไม่สาคัญว่าพวกเจ้าเชื่ออะไร
เรามีบทสรุ ปปิ ดตัวอยู่ตรงนี้ บทสรุ ปปิ ดตัวนั้นคืออะไร?
บทสรุ ปปิ ดตัวนั้นคือพระเจ้าเพียงไม่ทรงต้องการให้ผูค้ นเห็นสภาวะบุคคลจริงของพระองค์
การที่ยงั คงซ่อนตัวจากมนุษยชาติเป็ นบางสิ่งที่พระเจ้าทรงทาโดยตั้งใจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็ นพระเจตนาของพระเจ้าที่ทรงไม่ให้ผคู้ นเห็นสภาวะบุคคลจริ งของพระองค์ ถึงตอนนี้
นี่ก็ควรชัดเจนแล้วสาหรับทุกคน หากพระเจ้าไม่เคยได้ทรงเปิ ดเผยสภาวะบุคคลจริงของพระองค์แก่ผใู้ ด
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าคิดหรื อว่าสภาวะบุคคลของพระเจ้าทรงมีอยู่จริง? (พระองค์ทรงมีอยู่จริ ง)
แน่นอนพระองค์ทรงมีอยู่จริง การทรงดารงอยู่ของสภาวะบุคคลของพระเจ้าอยู่เหนือความกังขาทั้งมวล
แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับว่าสภาวะบุคคลของพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่เพียงใดหรื อพระองค์ทรงดูเหมือนอะไร

มวลมนุษย์ควรเจาะลึกคาถามเหล่านี้หรื อไม่? ไม่ควร คาตอบเป็ นลบ
หากสภาวะบุคคลของพระเจ้าไม่ใช่หัวข้อที่พวกเราควรท่องสารวจ เช่นนั้นแล้วหัวข้อใดเล่าที่ใช่?
(พระอุปนิสัยของพระเจ้า) (พระราชกิจของพระเจ้า) อย่างไรก็ตาม
ก่อนที่เราจะเริ่ มต้นสามัคคีธรรมเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็ นทางการ
พวกเรามาย้อนกลับไปยังสิ่งที่เรากาลังเสวนากันเมื่อครู่ ก่อน นั่นคือ
เหตุใดหรื อพระเจ้าจึงไม่เคยทรงเปิ ดเผยสภาวะบุคคลของพระองค์ต่อมวลมนุษย์เลย?
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงเจตนาซ่อนสภาวะบุคคลของพระองค์จากมวลมนุษย์? มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น นั่นคือ
แม้ว่ามนุษย์ซ่งึ พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น ได้มีประสบการณ์กบั หลายพันปี แห่งพระราชกิจของพระองค์
แต่ก็ไม่มีบุคคลใดสักคนที่รู้จกั พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสยั ของพระเจ้า และแก่นแท้ของพระเจ้า
ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น ผูค้ นเช่นนี้อยู่ตรงข้ามกับพระองค์
และพระเจ้าจะไม่ทรงแสดงพระองค์เองต่อผูค้ นที่ไม่เป็ นมิตรต่อพระองค์
นี่คือเหตุผลเดียวที่พระเจ้าไม่เคยได้ทรงเปิ ดเผยสภาวะบุคคลของพระองค์ต่อมวลมนุษย์
และเหตุผลที่พระองค์ทรงจงใจกาบังสภาวะบุคคลของพระองค์เอาไว้จากมวลมนุษย์ บัดนี้
ความสาคัญของการรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้านั้นชัดเจนสาหรับพวกเจ้าแล้วหรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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นับตั้งแต่การบริ หารจัดการของพระเจ้าดารงอยู่มา
พระองค์ได้ทรงทุ่มเทอุทิศอย่างเต็มที่ในการดาเนินการพระราชกิจของพระองค์เสมอ
แม้จะทรงปิ ดคลุมสภาวะบุคคลของพระองค์จากมนุษย์ แต่พระองค์กไ็ ด้ทรงอยู่เคียงข้างมนุษย์เสมอ
ทรงทาพระราชกิจกับมนุษย์ ทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์
ทรงนามนุษยชาติท้งั มวลด้วยแก่นแท้ของพระองค์ และทรงทาพระราชกิจของพระองค์กบั ผูค้ นทุกๆ
คนโดยผ่านทางพระอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ พระปรี ชาญาณของพระองค์ และสิทธิอานาจของพระองค์
จึงนามาสู่การเป็ นยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งราชอาณาจักรของวันนี้
แม้ว่าพระเจ้าทรงปกปิ ดสภาวะบุคคลของพระองค์จากมนุษย์ แต่พระอุปนิสัยของพระองค์
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและสิ่งทรงครองทั้งหลายของพระองค์
และน้ าพระทัยของพระองค์ตอ่ มวลมนุษย์น้ นั ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์อย่างไม่มกี ารสงวนเพื่อให้มนุษย์ได้เห็นและได้
รับประสบการณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือแตะต้องพระเจ้าได้
พระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระเจ้าที่มนุษยชาติได้เผชิญก็คือการแสดงออกอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้าพระองค์เ
อง นั่นไม่ใช่ความจริ งหรอกหรื อ?
โดยไม่คานึงถึงหนทางหรื อมุมของวิธีเข้าหาที่พระเจ้าทรงเลือกสาหรับพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นโดยผ่านทางพระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระองค์
ทรงทาพระราชกิจซึ่งเป็ นหน้าที่ของพระองค์ และตรัสพระวจนะที่พระองค์ตอ้ งตรัสอย่างแน่นอนเสมอ
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าตรัสจากตาแหน่งใด—พระองค์อาจกาลังประทับยืนอยู่ในสวรรค์ช้นั ที่สาม
หรื อกาลังประทับยืนอยู่ในเนื้อหนัง หรื อแม้แต่ในฐานะบุคคลธรรมดา—
พระองค์ตรัสกับมนุษย์อย่างสุดหัวใจของพระองค์และสุดจิตใจของพระองค์เสมอ
โดยปราศจากการหลอกลวงหรื อการปกปิ ดอันใด เมื่อพระองค์ทรงดาเนินการพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าทรงแสดงออกถึงพระวจนะของพระองค์และพระอุปนิสยั ของพระองค์
และทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น โดยปราศจากการหวงแหนอันใด
พระองค์ทรงนาทางมวลมนุษย์ดว้ ยพระชนม์ชีพของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและสิ่งทรงครองของพร
ะองค์ นี่คือวิธีที่มนุษย์ได้ใช้ชีวิตโดยผ่านทางยุคธรรมบัญญัติ—ยุคกาเนิดของมนุษยชาติ—
ภายใต้การทรงนาทางของพระเจ้า “ที่ไม่สามารถมองเห็นและไม่สามารถแตะต้องได้”
พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ครั้งแรกหลังยุคธรรมบัญญัติ—
เป็ นการจุติเป็ นมนุษย์ที่ยาวนานถึงสามสิบสามปี ครึ่ง สาหรับมนุษย์ สามสิบสามปี ครึ่ งเป็ นเวลานานหรื อไม่?
(ไม่นาน) ในเมื่ออายุขยั ของมนุษย์โดยปกติแล้วยาวนานกว่าสามสิ บปี กว่าโดยประมาณมาก

นี่จึงไม่ใช่เวลานานมากสาหรับมนุษย์ แต่สาหรับพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
เวลาสามสิบสามปี ครึ่ งนี้ยาวนานจริงๆ พระองค์ได้ทรงกลายเป็ นบุคคลผูห้ นึ่ง —
บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อพระราชกิจและพระบัญชาของพระเจ้า
นี่หมายความว่าพระองค์ได้ทรงต้องยอมรับพระราชกิจที่คนธรรมดาไม่สามารถรับมือได้
ในขณะเดียวกันก็ทรงต้องทนฝ่ าความทุกข์ซ่ึงคนธรรมดาไม่สามารถทนทานได้อีกด้วย
ปริ มาณความทุกข์ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทนฝ่ าในระหว่างยุคพระคุณ
จากการเริ่ มต้นของพระราชกิจของพระองค์จนถึงเวลาที่พระองค์ทรงถูกตรึ งกางเขน
อาจไม่ใช่บางสิ่งที่ผคู้ นในวันนี้จะสามารถรู ้เห็นด้วยตัวเองได้ แต่อย่างน้อย
พวกเจ้าไม่สามารถมีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้เลยโดยผ่านทางเรื่ องราวทั้งหลายในพระคัมภีร์หรอกหรื อ?
โดยไม่คานึงถึงว่ามีรายละเอียดมากเพียงใดในข้อเท็จจริ งที่บนั ทึกไว้เหล่านี้ รวมความแล้ว
พระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความยากลาบากและความทุกข์
สาหรับมนุษย์ที่เสื่อมทราม สามสิบสามปี ครึ่งไม่ใช่เวลานาน ความทุกข์เล็กน้อยก็เป็ นเรื่องเล็ก
แต่สาหรับพระเจ้าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ผูไ้ ร้ความด่างพร้อย ผูซ้ ่ึงทรงต้องแบกรับบาปทั้งหมดของมวลมนุษย์ และกิน นอน
และมีชีวิตอยู่กบั คนบาปทั้งหลาย ความเจ็บปวดนี้หนักหนาสาหัสอย่างไม่น่าเชื่อ พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง
ผูท้ รงมีอานาจสูงสุดของทุกสรรพสิ่ง และผูป้ กครองแห่งทุกสิ่งทุกอย่าง กระนั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาในโลก
พระองค์ทรงต้องทนฝ่ าการบีบบังคับและความทารุ ณของมนุษย์ที่เสื่อมทราม
เพื่อที่จะทาให้พระราชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์ และช่วยกูม้ นุษยชาติจากทะเลแห่งความระทมทุกข์
พระองค์ทรงต้องถูกมนุษย์กล่าวโทษ และแบกรับความบาปของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
ขอบเขตแห่งความทุกข์ที่พระองค์ได้ทรงก้าวผ่านไม่สามารถหยัง่ ลึกและซาบซึ้งโดยผูค้ นธรรมดาได้
ความทุกข์น้ีเป็ นตัวแทนของอะไร? มันเป็ นตัวแทนของการที่พระเจ้าทรงอุทิศต่อมวลมนุษย์
มันหมายถึงการเหยียดหยามที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์และราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายไปเพื่อความรอดของมนุษ
ย์ เพื่อไถ่บาปของพวกเขา และเพื่อทาให้พระราชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์ครบบริ บรู ณ์
มันยังหมายความอีกด้วยว่ามนุษย์จะได้รับการไถ่บาปจากกางเขนโดยพระเจ้า นี่คือราคาที่จ่ายไปด้วยโลหิต
ด้วยชีวิต และเป็ นราคาที่ไม่มีสิ่งทรงสร้างอันใดสามารถจ่ายไหว เป็ นเพราะพระองค์ทรงมีแก่นแท้ของพระเจ้า
และทรงครองสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
พระองค์จงึ ทรงสามารถแบกรับความทุกข์แบบนี้และทรงทาพระราชกิจแบบนี้ได้
นี่คือบางสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ทรงสร้างโดยพระองค์สิ่งอันใดสามารถทาแทนพระองค์ได้
นี่คือพระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคพระคุณ และวิวรณ์แห่งพระอุปนิสัยของพระองค์

เรื่ องนี้เปิ ดเผยสิ่งใดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นหรื อไม่?
มันคุม้ ค่าหรื อไม่ที่มวลมนุษย์จะทาความรู ้จกั ?
ในยุคนั้น แม้ว่ามนุษย์ไม่ได้เห็นสภาวะบุคคลของพระเจ้า พวกเขาก็ได้รับเครื่ องบูชาลบล้างบาปของพระเจ้า
และได้รับการไถ่จากกางเขนโดยพระเจ้า
มวลมนุษย์อาจไม่คนุ้ เคยกับพระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาในระหว่างยุคพระคุณ
แต่มีผใู้ ดบ้างที่คนุ้ เคยกับพระอุปนิสัยและน้ าพระทัยที่พระเจ้าทรงแสดงออกในระหว่างช่วงเวลานี้?
มนุษย์เพียงรู ้เกีย่ วกับรายละเอียดของพระราชกิจของพระเจ้าในระหว่างยุคทั้งหลาย
และโดยผ่านทางช่องทางทั้งหลาย
หรื อรู ้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าที่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่พระเจ้าได้กาลังทรงดาเนินการพระ
ราชกิจของพระองค์ รายละเอียดและเรื่ องราวเหล่านี้อย่างมากก็เป็ นเพียงข่าวสารหรื อตานานเกี่ยวกับพระเจ้า
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับพระอุปนิสยั และแก่นแท้ของพระเจ้า ดังนั้น
ไม่สาคัญว่าผูค้ นรู ้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้ากี่เรื่ อง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีความเข้าใจและความรู ้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
หรื อแก่นแท้ของพระองค์ เฉกเช่นในยุคธรรมบัญญัติ
แม้ว่าผูค้ นในยุคพระคุณได้มีประสบการณ์กบั การเผชิญกับพระเจ้าในเนื้อหนังอย่างทันทีทนั ใดและใกล้ชิด
แต่ความรู ้ของพวกเขาเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าและแก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่มีอยู่จริงโดยแท้
ในยุคแห่งราชอาณาจักร พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้ง
ด้วยวิธีเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงทาในครั้งแรก ในระหว่างช่วงเวลานี้ของพระราชกิจ
พระเจ้ายังคงทรงแสดงออกถึงพระวจนะของพระองค์อย่างไม่หวงแหน
ทรงทาพระราชกิจที่พระองค์ทรงรับผิดชอบ และแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น ในเวลาเดียวกัน
พระองค์ทรงทนฝ่ าและยอมผ่อนปรนต่อการไม่เชื่อฟังและความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์ต่อไป
พระเจ้าไม่ทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสยั ของพระองค์
และแสดงออกถึงน้ าพระทัยของพระองค์ในระหว่างช่วงเวลาแห่งพระราชกิจนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันหรอกหรื อ?
เพราะฉะนั้น ตั้งแต่การทรงสร้างมนุษย์จนถึงบัดนี้ พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และสิ่งทรงครองทั้งหลายของพระองค์ และน้ าพระทัยของพระองค์ จะได้เปิ ดกว้างต่อบุคคลทุกคนเสมอมา
พระเจ้าไม่เคยได้ทรงจงใจซ่อนแก่นแท้ของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์ หรื อน้ าพระทัยของพระองค์
เป็ นเพียงว่ามวลมนุษย์ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงทา สิ่งที่น้ าพระทัยของพระองค์ทรงเป็ น—
นั่นคือสาเหตุที่มนุษย์มีความเข้าใจที่น่าสมเพชเกี่ยวกับพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ในขณะที่พระเจ้าทรงปกปิ ดสภาวะบุคคลของพระองค์ พระองค์ก็กาลังประทับยืนเคียงข้างมนุษย์ทุกชัว่ ขณะ

กาลังทรงแสดงน้ าพระทัย พระอุปนิสัย และแก่นแท้ของพระองค์ออกมาอย่างเปิ ดเผยตลอดเวลา ในแง่มุมหนึ่ง
สภาวะบุคคลของพระเจ้าก็เปิ ดกว้างแก่ผคู้ นด้วยเช่นกัน แต่เพราะความมืดบอดและการไม่เชือ่ ฟังของมนุษย์
พวกเขาจึงไม่มีวนั สามารถมองเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าได้ ดังนั้นหากเป็ นเช่นนั้นจริง
การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้าและพระเจ้าพระองค์เองไม่ควรเป็ นเรื่ องง่ายสาหรับทุกคนหรอกหรื อ?
นั่นเป็ นคาถามที่ตอบยากมากมิใช่หรื อ? เจ้าสามารถพูดได้ว่ามันง่าย แต่ในขณะที่ผคู้ นบางคนพยายามรู ้จกั พระเจ้า
พวกเขาก็ไม่สามารถทาความรู ้จกั พระองค์ หรือทาความเข้าใจพระองค์ได้อย่างชัดเจนจริงๆ—
มันพร่ ามัวและคลุมเครื อเสมอ แต่หากเจ้าพูดว่ามันไม่ง่าย นั่นก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน
หลังจากได้เป็ นประชากรแห่งพระราชกิจของพระเจ้ามานานเหลือเกิน
ทุกคนควรได้มีการติดต่อที่แท้จริงกับพระเจ้า โดยผ่านทางประสบการณ์ของพวกเขา
อย่างน้อยพวกเขาควรได้มีสานึกรับรู ้ถึงพระเจ้าในบางระดับในหัวใจของพวกเขา
หรื อได้มีการสัมผัสทางจิตวิญญาณกับพระเจ้า
และอย่างน้อยพวกเขาควรมีความตระหนักรู ้เชิงลึกเกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
หรื อได้รับความเข้าใจบ้างเกี่ยวกับพระองค์ ตั้งแต่เวลาที่มนุษย์เริ่ มติดตามพระเจ้าจนถึงบัดนี้
มวลมนุษย์ได้รับมามากเกินไปแล้ว แต่ดว้ ยเหตุผลมากมายทุกชนิด—ขีดความสามารถที่ต่า
ความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเป็ นกบฏ และเจตนาทั้งหลายของมนุษย์—
มวลมนุษย์กไ็ ด้สูญเสียไปมากเกินไปเช่นกัน พระเจ้าไม่ได้ทรงให้มวลมนุษย์อย่างเพียงพอแล้วหรอกหรือ?
แม้ว่าพระเจ้าจะทรงซ่อนสภาวะบุคคลของพระองค์จากมนุษยชาติ
แต่พระองค์ก็ทรงหล่อเลี้ยงมนุษย์ดว้ ยสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น และพระชนม์ชีพของพระองค์
ความรู ้เรื่ องพระเจ้าของมนุษยชาติไม่ควรจะเป็ นอย่างที่เป็ นอยู่ในตอนนี้เท่านั้น
นั่นคือเหตุผลที่เราคิดว่าจาเป็ นต้องมีสามัคคีธรรมเพิ่มเติมกับพวกเจ้าเกี่ยวกับหัวข้อ พระราชกิจของพระเจ้า
พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง
จุดประสงค์คือเพื่อให้หลายพันปี แห่งการดูแลและการพิจารณาที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้มนุษย์น้ นั ไม่อวสานลงอ
ย่างไร้ประโยชน์
และเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถเข้าใจและซาบซึ้งในน้ าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาอย่างแท้จริ ง
มันเป็ นเพื่อให้ผคู้ นสามารถก้าวไปสู่ข้นั ตอนใหม่ในความรู ้เรื่ องพระเจ้าของพวกเขา
มันยังจะคืนพระเจ้ากลับสู่ที่ที่แท้จริ งของพระองค์ในหัวใจของผูค้ นอีกด้วย นัน่ คือ ทาความยุติธรรมให้พระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 23
พระบัญชาของพระเจ้าต่ออาดัม
ปฐมกาล 2:15-17 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์น้นั อาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทาและดูแลสวน
พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์น้ นั ว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ
แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู ้ถงึ ความดีและความชัว่ นั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”
พวกเจ้าได้รับรู ้อะไรบ้างจากข้อเขียนเหล่านี้? ส่วนนี้ของพระคัมภีร์ทาให้พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไร?
ทาไมเราจึงได้ตดั สินใจพูดถึงพระบัญชาของพระเจ้าต่ออาดัม?
บัดนี้พวกเจ้าแต่ละคนมีพระฉายาของพระเจ้าและอาดัมในจิตใจของพวกเจ้าหรื อไม่? พวกเจ้าลองจินตนาการดูว่า
หากพวกเจ้าได้เป็ นคนที่อยู่ในฉากนั้น ลึกลงไปเจ้าคิดว่าพระเจ้าจะทรงเป็ นเหมือนอะไร?
การขบคิดเกี่ยวกับการนี้ทาให้พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไร? นี่เป็ นภาพที่เร้าอารมณ์และอบอุ่นใจภาพหนึ่ง
แม้ว่าจะมีเพียงพระเจ้าและมนุษย์อยู่ในภาพ
แต่ความสนิทสนมระหว่างพวกเขาเติมเต็มเจ้าด้วยสานึกรับรู ้แห่งความเลื่อมใส กล่าวคือ
ความรักท่วมท้นของพระเจ้านั้นได้ประทานแก่มนุษย์อย่างอิสระ และล้อมรอบมนุษย์
มนุษย์น้นั ไร้มลทินและบริ สุทธิ์ ปราศจากภาระผูกพันและไร้กงั วล
มีชีวิตบรมสุขภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้า
พระเจ้าทรงแสดงความห่วงใยต่อมนุษย์ในขณะที่มนุษย์มีชีวิตภายใต้การคุม้ ครองปกป้องและพระพรของพระเจ้
า ทุกๆ สิ่งที่มนุษย์ทาและพูดนั้นเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นและแยกไม่ออกจากพระเจ้า
นี่อาจเรี ยกได้ว่าพระบัญชาแรกของพระเจ้าต่อมนุษย์หลังจากทรงสร้างเขา พระบัญชานี้สื่อถึงอะไร?
พระบัญชานี้สื่อถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่ก็สื่อถึงความวิตกกังวลของพระองค์ต่อมวลมนุษย์อีกด้วย
นี่คือพระบัญชาแรกของพระเจ้า และเป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงแสดงออกถึงความวิตกกังวลต่อมนุษย์อีกด้วย
กล่าวคือพระเจ้าได้ทรงรู ้สึกถึงความรับผิดชอบต่อมนุษย์ต้งั แต่ชวั่ ขณะที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์
อะไรคือความรับผิดชอบของพระองค์? พระองค์ทรงต้องคุม้ ครองปกป้องมนุษย์ ดูแลมนุษย์
พระองค์ทรงหวังว่ามนุษย์จะสามารถไว้ใจและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ได้
นี่คือความคาดหวังแรกของพระเจ้าต่อมนุษย์ ด้วยความคาดหวังนี้นี่เองพระเจ้าจึงตรัสดัง ต่อไปนี้
“ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู ้ถงึ ความดีและความชัว่ นั้น ห้ามเจ้ากิน
เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่” พระวจนะเรี ยบง่ายเหล่านี้เป็ นตัวแทนของน้ าพระทัยของพระเจ้า
พระวจนะเหล่านี้ยงั เปิ ดเผยอีกด้วยว่า ในพระทัยของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงเริ่ มแสดงความห่วงใยต่อมนุษย์แล้ว
ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง มีเพียงอาดัมเท่านั้นที่ทรงสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า

อาดัมเป็ นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวที่มีลมปราณแห่งชีวิตของพระเจ้า เขาสามารถเดินกับพระเจ้าได้
สนทนากับพระเจ้าได้ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงให้พระบัญชานี้แก่เขา
พระเจ้าได้ทรงทาให้พระบัญชาของพระองค์ชดั เจนอย่างยิง่ ในสิ่งที่มนุษย์สามารถทาได้และไม่สามารถทาได้
ในพระวจนะเรี ยบง่ายไม่กี่คาเหล่านี้ เราเห็นพระทัยของพระเจ้า แต่หัวใจแบบไหนเล่าที่แสดงให้เห็นตัวเอง?
ในหัวใจของพระเจ้ามีความรักหรื อไม่? มีความห่วงใยหรื อไม่? ในข้อเขียนเหล่านี้
ความรักและความห่วงใยของพระเจ้าไม่เพียงสามารถซาบซึ้งได้เท่านั้น แต่ยงั รู ้สึกสนิทสนมได้อีกด้วย
เจ้าจะไม่เห็นด้วยหรอกหรือ? หลังจากได้ยนิ เราพูดเรื่ องนี้
พวกเจ้ายังคงคิดว่าเหล่านี้เป็ นเพียงคาพูดเรี ยบง่ายไม่กี่คาอยูอ่ ีกหรื อ?
อย่างไรก็ตามคาพูดเหล่านั้นไม่ได้เรียบง่ายนักใช่หรื อไม่? พวกเจ้าได้ไหวตัวรับรู ้เรื่ องนี้มาก่อนหรื อไม่?
หากพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะไม่กี่คาเหล่านี้กบั เจ้าด้วยพระองค์เอง เจ้าจะรู ้สึกอย่างไรข้างในเล่า?
หากเจ้าไม่ได้เป็ นบุคคลที่มีมนุษยธรรม หากหัวใจของเจ้าเย็นปานน้ าแข็ง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่รู้สึกอะไรเลย
เจ้าจะไม่ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า และเจ้าจะไม่พยายามเข้าใจพระทัยของพระเจ้า
แต่ในฐานะบุคคลที่มีมโนธรรมและสานึกรับรู ้ของสภาวะความเป็ นมนุษย์ เจ้าจะรู ้สึกต่างออกไป
เจ้าจะรู ้สึกถึงความอบอุ่น เจ้าจะรู ้สึกได้รับการใส่ใจและความรัก และเจ้าจะรู ้สึกถึงความสุข
นั่นไม่ถูกต้องหรอกหรือ? เมื่อเจ้ารู ้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะปฏิบตั ิต่อพระเจ้าอย่างไร?
เจ้าจะรู ้สึกผูกพันกับพระเจ้าหรื อไม่? เจ้าจะรักและเคารพพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจของเจ้าหรื อไม่?
หัวใจของเจ้าจะเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นหรื อไม่?
เจ้าสามารถเห็นได้จากเรื่ องนี้ว่าความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์น้นั สาคัญเพียงใด
แต่สิ่งที่สาคัญยิ่งยวดกว่านั้นอีกคือความซาบซึ้งและการจับใจความของมนุษย์ต่อความรักของพระเจ้า
อันที่จริ งพระเจ้าไม่ได้ตรัสสิ่งที่คล้ายกันมากมายในระหว่างพระราชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์หรอกหรื อ?
วันนี้มีผคู้ นทีซ่ าบซึ้งในพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้าสามารถจับความเข้าใจในน้ าพระทัยของพระเจ้าที่เราเพิ่งพูดถึงได้หรื อไม่?
พวกเจ้าไม่สามารถซาบซึ้งในน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ท้งั ๆ ที่เป็ นรู ปธรรม
จับต้องได้และเป็ นจริ งเช่นนี้
นั่นคือเหตุผลที่เราบอกว่าพวกเจ้าไม่มีความรู ้และความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้า นี่ไม่จริ งหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 24
พระเจ้าทรงสร้างเอวา
ปฐมกาล 2:18-20 พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า “การที่ชายผูน้ ้ีจะอยู่แต่ลาพังนั้นไม่ดี
เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้น” พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงปั้นสัตว์ทุกชนิดในท้องทุ่ง
และนกทุกชนิดในท้องฟ้าจากดิน แล้วทรงนามายังชายนั้น เพื่อดูว่า เขาจะเรี ยกชื่อมันว่าอะไร
ชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไร สัตว์น้นั ก็มีชื่ออย่างนั้น ชายนั้นจึงตั้งชื่อสัตว์ใช้งานทุกชนิด
และนกในอากาศและสัตว์ป่าทุกชนิด แต่ชายนั้นยังไม่พบคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขา
ปฐมกาล 2:22-23 ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น
พระองค์ทรงสร้างให้เป็ นหญิง แล้วทรงนามาให้ชายนั้น ชายนั้นจึงว่า “นี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเรา
เนื้อจากเนื้อของเรา จะเรี ยกคนนี้ว่าหญิง เพราะคนนี้ออกมาจากชาย”
มีหนึ่งบรรทัดสาคัญในส่วนนี้ของคัมภีร์ ความว่า “ชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไร
สัตว์น้ นั ก็มีชื่ออย่างนั้น” ดังนั้น ใครเล่าได้ให้ชื่อแก่สัตว์ท้งั หมดที่มีชีวิต? คืออาดัมนั่นเอง ไม่ใช่พระเจ้า
บรรทัดนี้บอกข้อเท็จจริ งข้อหนึ่งแก่มนุษยชาติ นั่นคือ
พระเจ้าได้ทรงให้สติปัญญาแก่มนุษย์เมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างเขา กล่าวคือสติปัญญาของมนุษย์มาจากพระเจ้า
นี่คือความแน่นอน แต่เหตุใดเล่า? หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัม อาดัมได้ไปโรงเรี ยนหรื อไม่?
เขาได้รู้วิธีอ่านหรื อไม่? หลังจากพระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ที่มีชีวิตมากมายหลากหลาย
อาดัมได้จาสัตว์ทรงสร้างเหล่านี้ได้ท้งั หมดหรือไม่?
พระเจ้าได้ตรัสบอกเขาหรื อไม่ว่าชื่อของสัตว์เหล่านั้นคืออะไรกันบ้าง?
แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เขารู ้วิธีคิดหาชื่อของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ นั่นคือความจริง!
เช่นนั้นแล้วอาดัมได้รู้วิธีให้ชื่อกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ และชื่อประเภทใดที่ให้กบั พวกมันหรื อไม่?
นี่เกี่ยวโยงกับคาถามที่เกี่ยวกับว่าพระเจ้าได้ทรงเพิม่ อะไรให้แก่อาดัมเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างเขา
ข้อเท็จจริ งทั้งหลายพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์
พระองค์ได้ทรงเพิ่มพระปรี ชาญาณของพระองค์ให้แก่เขา นี่เป็ นประเด็นปัญหาสาคัญ ดังนั้นจงตั้งใจฟัง
ยังมีประเด็นปัญหาสาคัญอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่พวกเจ้าควรเข้าใจอีกด้วย นั่นคือ
หลังจากอาดัมได้ให้ชื่อกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ชื่อเหล่านี้ก็ได้กลายเป็ นถูกบันทึกในประมวลคาศัพท์ของพระเจ้า
เหตุใดเราจึงพูดถึงการนี้? เพราะการนี้เกี่ยวข้องกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าเช่นกัน
และนี่คือประเด็นปัญหาที่เราต้องขยายความเพิ่มเติม

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ ได้ทรงให้ลมปราณแห่งชีวิตแก่เขา และยังได้ทรงให้พระปรี ชาญาณของพระองค์
พระปรี ชาสามารถของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นบางส่วนแก่เขาอีกด้วย
หลังจากพระเจ้าได้ทรงให้สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดแก่มนุษย์ มนุษย์กส็ ามารถทาบางสิ่งได้โดยอิสระ
และคิดด้วยตัวเองได้ หากสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นและทาเป็ นสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงยอมรับและไม่ทรงก้าวก่าย หากสิ่งที่มนุษย์ทานั้นถูกต้อง
พระเจ้าก็จะทรงปล่อยให้คงอยู่ ดังนั้นวลีที่ว่า “ชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตว่าอย่างไร
สัตว์น้ นั ก็มีชื่ออย่างนั้น” บ่งบอกอะไร?
วลีน้ีบ่งบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงชื่ออันใดที่ให้กบั สัตว์ท้งั หลายทีม่ ีชีวิตเหล่านั้น
ชื่อใดก็ตามที่อาดัมเรี ยกสิ่งมีชีวิต พระเจ้าจะตรัสว่า “เป็ นตามนั้น” เพื่อยืนยันชื่อของสิ่งมีชีวติ นั้น
พระเจ้าได้ทรงแสดงข้อคิดเห็นใดในเรื่ องนี้หรื อไม่? ไม่ พระองค์ไม่ได้ทรงทาเช่นนั้นอย่างแน่นอน
ดังนั้นพวกเจ้าได้รับรู ้อะไรบ้างจากการนี้? พระเจ้าได้ทรงให้สติปัญญาแก่มนุษย์
และมนุษย์ได้ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงให้เพื่อทาสิ่งทั้งหลาย
หากสิ่งที่มนุษย์ทานั้นเป็ นด้านบวกในสายพระเนตรของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะทรงยืนยัน รับรอง
และยอมรับโดยปราศจากการพิพากษาหรื อการวิจารณ์อนั ใด นี่คือบางสิ่งที่ไม่มีบุคคล หรือวิญญาณชัว่ ใด
หรื อซาตานสามารถทาได้ พวกเจ้าเห็นการเปิ ดเผยถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้าในที่น้ีหรื อไม่? มนุษย์
บุคคลที่เสื่อมทราม หรื อซาตานจะอนุญาตให้ผอู้ นื่ ใดทาบางสิ่งในนามของพวกเขา
ใต้จมูกของพวกเขาเลยหรือไม่? ไม่อย่างแน่นอน!
พวกเขาจะสู้รบเพื่อแย่งชิงตาแหน่งนี้กบั บุคคลอื่นหรือกองกาลังอืน่ ซึ่งแตกต่างจากพวกเขาหรื อไม่?
แน่นอนพวกเขาจะสู้! หากเป็ นบุคคลที่เสื่อมทรามหรือซาตานซึ่งได้อยูก่ บั อาดัม ณ เวลานั้น
พวกเขาคงจะได้ปฏิเสธสิ่งที่อาดัมกาลังทาไปแล้วอย่างแน่นอน
เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขามีความสามารถที่จะคิดได้โดยอิสระ
และมีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวพวกเขาเอง
พวกเขาก็คงจะได้ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่อาดัมได้ทาแล้วอย่างเบ็ดเสร็จว่า “เจ้าต้องการเรียกมันว่าเช่นนี้หรื อ?
เอาล่ะ ข้าจะไม่เรี ยกมันด้วยชื่อนี้ ข้าจะเรี ยกมันด้วยชื่อนั้น เจ้าได้เรี ยกมันว่าทอม แต่ขา้ จะเรี ยกมันว่าแฮร์รี่
ข้าต้องแสดงให้เห็นว่าข้าฉลาดแค่ไหน” นี่เป็ นธรรมชาติแบบใดกัน? ไม่โอหังอย่างดิบเถื่อนหรอกหรื อ?
แล้วพระเจ้าเล่า? พระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยเช่นนี้หรื อไม่?
พระเจ้าทรงมีขอ้ ขัดข้องที่ไม่ธรรมดาอันใดกับสิ่งที่อาดัมกาลังทาอยู่หรื อไม่? คาตอบคือไม่อย่างไม่ตอ้ งสงสัย!
ในพระอุปนิสยั ที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผย ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยของความชอบโต้เถียง ความโอหัง
หรื อความคิดว่าตนเองเป็ นฝ่ ายถูกเสมอ ถึงตรงนี้สิ่งเหล่านั้นชัดเจน นี่อาจดูเหมือนเป็ นประเด็นปัญหาย่อย

แต่หากเจ้าไม่เข้าใจแก่นแท้ของพระเจ้า
หากหัวใจของเจ้าไม่พยายามคิดให้ออกว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระองค์อย่างไร และอะไรคือท่าทีของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่รู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้า
หรื อเห็นการแสดงออกและการเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระเจ้า ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรื อ?
พวกเจ้าเห็นด้วยหรื อไม่กบั สิ่งที่เราเพิง่ อธิบายแก่เจ้า? ในการตอบสนองต่อการกระทาของอาดัม
พระเจ้าไม่ทรงได้ประกาศอย่างยิง่ ใหญ่ว่า “เจ้าได้ทาดีแล้ว เจ้าได้ทาถูกต้องแล้ว และเราก็เห็นชอบ!”
อย่างไรก็ตาม ในพระทัยของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงอนุมตั ิ ซาบซึ้ง และปรบมือให้สิ่งที่อาดัมได้ทา
นี่เป็ นสิ่งแรกนับตั้งแต่การทรงสร้างที่มนุษย์ได้ทาเพื่อพระเจ้าตามคาชี้นาของพระองค์
เป็ นบางสิ่งที่มนุษย์ได้ทาแทนพระเจ้าและในพระนามของพระเจ้า ในสายพระเนตรของพระเจ้า
สิ่งนี้ก่อเกิดจากสติปัญญาที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์ พระเจ้าได้ทรงเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ดี เป็ นสิ่งที่เป็ นด้านบวก
สิ่งที่อาดัมได้ทา ณ เวลานั้นเป็ นการสาแดงถึงพระปรี ชาญาณของพระเจ้าในมนุษย์เป็ นครั้งแรก
เป็ นการสาแดงชั้นดีจากทัศนคติของพระเจ้า
สิ่งที่เราต้องการบอกพวกเจ้าตรงนี้คือว่าจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการทรงแบ่งบางส่วนของสิ่งที่พระองค์ทรงมี
และทรงเป็ น
และพระปรี ชาญาณของพระองค์ให้กบั มนุษย์ก็คือเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถเป็ นสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตที่สาแดงพร
ะองค์
การที่สิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตเช่นนี้ปฏิบตั ิตนในพระนามของพระองค์น้นั เป็ นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงถวิลหาที่จะเห็นมา
นานแล้วอย่างแน่นอน
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 25
พระเจ้าทรงทาเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและเอวา
ปฐมกาล 3:20-21 อาดัมเรี ยกภรรยาของเขาว่า “เอวา” เพราะนางเป็ นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงทาเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิ ดกาย
“พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงทาเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิ ดกาย” ในฉากนี้
เราเห็นพระเจ้าทรงสวมบทบาทประเภทใดเมื่อพระองค์ทรงอยู่กบั อาดัมและเอวา?
พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์เองด้วยวิธีใดเล่าที่ ในโลกนี้ที่มีมนุษย์เพียงสองคน?
พระองค์ทรงสาแดงพระองค์เองในบทบาทของพระเจ้าหรื อไม่? พี่นอ้ งชายหญิงจากฮ่องกง โปรดตอบ
(ในบทบาทของผูป้ กครองคนหนึ่ง) พี่น้องชายหญิงจากเกาหลีใต้
พวกเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็ นบทบาทประเภทใด? (หัวหน้าครอบครัว) พี่น้องชายหญิงจากไต้หวัน
เจ้าคิดว่าอะไร? (บทบาทของใครบางคนในครอบครัวของอาดัมและเอวา บทบาทของสมาชิกครอบครัว)
พวกเจ้าบางคนคิดว่าพระเจ้าทรงปรากฏในฐานะสมาชิกครอบครัวของอาดัมและเอวา
ในขณะที่บางคนพูดว่าพระเจ้าทรงปรากฏในฐานะหัวหน้าครอบครัว และคนอื่นๆ พูดว่าผูป้ กครอง
ทั้งหมดนี้เหมาะสมอย่างยิง่ แต่เจ้าเห็นสิ่งที่เรากาลังจะหมายถึงหรื อไม่?
พระเจ้าได้ทรงสร้างผูค้ นสองคนนี้และปฏิบตั ิต่อพวกเขาในฐานะพระสหายของพระองค์
ในฐานะครอบครัวเดียวของพวกเขา พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของพวกเขาและเอาใจใส่ความต้องการด้านอาหาร
เสื้อผ้าและที่พกั อาศัยของพวกเขา ตรงนี้พระเจ้าทรงปรากฏเป็ นผูป้ กครองของอาดัมและเอวา
ในขณะที่พระเจ้าทรงทาสิ่งนี้ มนุษย์ไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงสูงส่งเพียงใด เขาไม่เห็นพระอานาจสูงสุดของพระเจ้า
ความล้าลึกของพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่เห็นพระพิโรธหรื อพระบารมีของพระองค์
ทั้งหมดที่เขาเห็นคือความถ่อมพระทัยของพระเจ้า ความเสน่หาของพระองค์ ความห่วงใยของพระองค์ต่อมนุษย์
และความรับผิดชอบและความใส่พระทัยของพระองค์ต่อเขา
ท่าทีและวิธีที่พระเจ้าได้ทรงใช้ปฏิบตั ิต่ออาดัมและเอวานั้นคล้ายกับวิธีที่บิดามารดาแสดงความห่วงใยต่อลูกๆ
ของพวกเขา ก็เหมือนกับวิธีที่บิดามารดารัก ดูแล และใส่ใจลูกชายและลูกสาวของตัวเองอีกด้วย—คือเป็ นจริ ง
มองเห็นได้ และจับต้องได้ แทนที่จะทรงยกพระองค์เองขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงและทรงมหิทธิฤทธิ์
พระเจ้าได้ทรงใช้หนังสัตว์เพื่อทาเสื้อผ้าให้กบั มนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง
มันไม่สาคัญว่าเสื้อขนสัตว์น้ีได้ถูกใช้เพื่อปกปิ ดความกระดากอายของพวกเขา
หรื อเพื่อป้องกันพวกเขาจากความหนาวเย็น
สิ่งที่สาคัญคือว่าเสื้อผ้าสาหรับปกปิ ดร่ างกายของมนุษย์น้ีถูกทาขึ้นโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระหัตถ์ของพระ

องค์เอง แทนที่จะเพียงแค่ทรงคิดให้เสื้อผ้าเกิดขึ้นมาเอง หรื อทรงใช้วิธีการอัศจรรย์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่นที่ผคู้ นอาจจินตนาการว่าพระเจ้าจะทรงทา
แต่พระเจ้าได้ทรงทาบางสิ่งอย่างถูกต้องตามเหตุผลที่มนุษย์คงจะคิดว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทาและไม่ควรทรงทา
นี่อาจดูเหมือนเป็ นเรื่ องไม่สาคัญ—ผูค้ นบางคนอาจไม่แม้แต่จะคิดว่ามันคุม้ ค่าที่จะพูดถึง—
แต่มนั ให้โอกาสผูต้ ิดตามคนใดของพระเจ้าที่ได้ถูกรุ มเร้าด้วยมโนคติที่คลุมเครือเกี่ยวกับพระองค์ได้รับความรู ้ค
วามเข้าใจเชิงลึกถึงความจริ งแท้และความน่ารักน่าชื่นชมของพระองค์
และเห็นความสัตย์ซื่อและความถ่อมพระทัยของพระองค์
มันทาให้ผคู้ นที่โอหังจนแทบกลั้นไม่อยูซ่ ่ึงคิดว่าพวกเขาสูงส่งและทรงพลัง
ก้มหัวที่อวดดีของพวกเขาด้วยความอับอาย ต่อหน้าความจริ งแท้และความถ่อมพระทัยของพระเจ้า ในที่น้ี
ความจริ งแท้และความถ่อมพระทัยของพระเจ้ายิง่ ทาให้ผคู้ นสามารถเห็นว่าพระองค์ทรงน่ารักน่าชื่นชอบเพียงใด
ในทางตรงกันข้าม พระเจ้า “ผูท้ รงใหญ่โต” พระเจ้า “ผูท้ รงน่ารักน่าชื่นชอบ” และ พระเจ้า
“ผูท้ รงฤทธานุภาพสูงสุด” ทีผ่ คู้ นยึดถือไว้ในหัวใจของพวกเขา ได้กลายเป็ นไม่สาคัญและน่าเกลียด
และแตกละเอียดเมื่อถูกแตะเพียงเบาๆ เมื่อเจ้าเห็นข้อเขียนนี้และได้ยินเรื่องราวนี้
เจ้าดูถูกพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทาสิ่งเช่นนี้หรื อไม่? ผูค้ นบางคนอาจทาเช่นนั้น แต่คนอื่นๆ
จะมีปฏิกิริยาที่ตรงกันข้าม พวกเขาจะคิดว่าพระเจ้านั้นทรงเที่ยงแท้และทรงน่ารักน่าชื่นชอบ
และแน่นอนว่าเป็ นความเที่ยงแท้และความน่ารักน่าชื่นชมของพระเจ้านี่เองที่เร้าอารมณ์พวกเขา
ยิ่งพวกเขาเห็นด้านที่แท้จริงของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็ยิ่งสามารถซาบซึ้งในการมีอยู่จริ งของความรักของพระเจ้า
ความสาคัญของพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และวิธีที่พระองค์ทรงยืนเคียงข้างพวกเขาทุกชัว่ ขณะมากขึ้นเท่านั้น
บัดนี้ พวกเรามาเชื่อมโยงการเสวนาของพวกเรากลับมายังปัจจุบนั
หากพระเจ้าทรงสามารถทาสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เพื่อผูค้ นที่พระองค์ได้ทรงสร้างเมื่อปฐมกาล
แม้กระทัง่ สิ่งทีผ่ คู้ นคงจะไม่กล้านึกถึงหรือคาดหวัง
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงสามารถทาสิ่งเหล่านี้เพื่อผูค้ นในวันนี้ได้หรื อไม่? บางคนพูดว่า “ได้!”
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? เพราะแก่นแท้ของพระเจ้าไม่ได้ทรงแสร้งทา
และความน่ารักน่าชื่นชมของพระองค์ก็ไม่ได้แสร้งทา
แก่นแท้ของพระเจ้าทรงดารงอยู่อย่างแท้จริ งและไม่ได้เป็ นบางสิ่งที่ผอู้ นื่ เพิ่มเติมเข้ามา
และไม่ใช่บางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สถานที่ และยุคสมัยที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน
ความเที่ยงแท้และความน่ารักน่าชื่นชมของพระเจ้าสามารถนาออกมาได้อย่างแท้จริ งโดยการทาบางสิ่งที่ผคู้ นคิด
ว่าไร้ความหมายและไม่มีนยั สาคัญเท่านั้น—บางสิ่งที่เล็กน้อยเสียจนผูค้ นคงจะไม่คิดว่าพระองค์จะทรงทา

พระเจ้าไม่ได้ทรงเสแสร้ง ไม่มีการพูดเกินจริง การปลอมแปลง ความเย่อหยิง่
หรื อความโอหังในพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระองค์ พระองค์ไม่มีวนั ทรงอวดตัว แต่ทรงรัก
แสดงความห่วงใย ดูแล และนาทางมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง ด้วยความสัตย์ซื่อและความจริ งใจแทน
ไม่สาคัญว่าผูค้ นจะซาบซึ้ง รูส้ ึก หรื อเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทาน้อยเพียงใด พระองค์ก็กาลังทรงทาอยู่อย่างแน่นอน
การรู ้ว่าพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เช่นนี้จะมีผลกระทบต่อความรักของผูค้ นต่อพระองค์หรือไม่?
จะมีอิทธิพลต่อความยาเกรงพระเจ้าของพวกเขาหรื อไม่? เราหวังว่าเมื่อเจ้าเข้าใจด้านที่แท้จริ งของพระเจ้า
เจ้าจะเข้าใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น
และสามารถซาบซึ้งอย่างแท้จริงมากขึ้นในความรักและความใส่พระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์
ตลอดจนสามารถมอบหัวใจของเจ้าให้กบั พระเจ้าและได้รับการปลดปล่อยจากความคลางแคลงใจและความสงสั
ยเกี่ยวกับพระองค์ พระเจ้ากาลังทรงทาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงียบๆ เพื่อมนุษย์ ทาอย่างเงียบๆ
โดยผ่านทางความจริ งใจ ความสัตย์ซื่อ และความรักของพระองค์
แต่พระองค์ไม่เคยได้ทรงมีความหวาดหวัน่ หรื อความเสียใจอันใดกับสิ่งอันใดที่พระองค์ทรงทา
และพระองค์ไม่เคยทรงต้องการให้ผใู้ ดตอบแทนพระองค์ในทางใดทางหนึ่ง
หรื อทรงมีเจตนารมณ์ที่จะได้รับสิ่งใดจากมวลมนุษย์แต่อย่างใด
จุดประสงค์เดียวของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงทามาเสมอก็เพื่อที่พระองค์จะทรงสามารถรับความเชื่อและ
ความรักที่แท้จริ งของมวลมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 26
พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะทาลายโลกด้วยน้ าท่วม และทรงสัง่ ให้โนอาห์สร้างเรื อ
ปฐมกาล 6:9-14 ต่อไปนี้คือลาดับพงศ์พนั ธุ์ของโนอาห์ โนอาห์เป็ นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขา
โนอาห์ดาเนินกับพระเจ้า โนอาห์มีบุตรสามคน ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท
คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยความโหดร้าย
พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทราม เพราะมนุษย์ท้งั หมดประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดิน
พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่า “เราจะให้มนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา ด้วยเหตุว่า
แผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทาของมนุษย์ ดูเถิด เราจะทาลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก
เจ้าจงต่อเรื อด้วยไม้สนโกเฟอร์ แล้วทาเรื อเป็ นห้องๆ และยาชันทั้งข้างในข้างนอก”
ปฐมกาล 6:18-22 “แต่เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กบั เจ้า เจ้าจะเข้าอยู่ในเรื อ ทั้งตัวเจ้า บรรดาบุตรของเจ้า
ภรรยาของเจ้า และบรรดาบุตรสะใภ้ของเจ้า
จงนาสัตว์ตวั ผูแ้ ละตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงเข้าไปไว้ในเรื อ เพื่อให้มชี ีวิตรอดอยู่กบั เจ้า
นกตามชนิดของมัน สัตว์ตามชนิดของมัน สัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมัน
ทุกชนิดอย่างละคู่จากสัตว์ท้งั ปวงต้องมาหาเจ้า เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ เจ้าจงนาอาหารทุกอย่างทีก่ ินได้ไปกับเจ้า
และสะสมเพื่อเป็ นอาหารของเจ้าและของบรรดาสิ่งมีชีวิต” พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทาอย่างไร
โนอาห์ก็ทาอย่างนั้นทุกประการ
บัดนี้พวกเจ้ามีความเข้าใจทัว่ ไปหรื อไม่ว่าโนอาห์คือใครหลังจากได้อ่านบทตอนเหล่านี้?
โนอาห์เป็ นบุคคลประเภทใด? ข้อความเดิมมีว่า “โนอาห์เป็ นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขา”
โดยสอดคล้องกับความเข้าใจของผูค้ นสมัยใหม่ บุคคลประเภทใดเล่าที่เป็ น “คนชอบธรรม” ในสมัยนั้น?
คนชอบธรรมควรเป็ นคนที่มีความเพียบพร้อม
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าคนที่มีความเพียบพร้อมนี้มีความเพียบพร้อมในสายตาของมนุษย์
หรื อมีความเพียบพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า?
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าคนที่มีความเพียบพร้อมนี้เป็ นคนที่มีความเพียบพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า
แต่ไม่ใช่ในสายตาของมนุษย์ นี่เป็ นเรื่ องที่แน่นอน! นี่เป็ นเพราะมนุษย์ตาบอดและมองไม่เห็น
และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเฝ้ามองแผ่นดินโลกทั้งปวงและทุกๆ บุคคล
และพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู ้ว่าโนอาห์เป็ นคนที่มีความเพียบพร้อม
เพราะฉะนั้นแผนการของพระเจ้าที่จะทาลายโลกด้วยน้ าท่วมจึงได้เริ่ มต้นตั้งแต่วินาทีที่พระองค์ทรงเรี ยกหาโนอ
าห์

…………
การที่โนอาห์ถูกเรี ยกใช้น้ นั เป็ นข้อเท็จจริ งที่เรี ยบง่าย แต่ประเด็นปัญหาหลักของสิ่งที่พวกเรากาลังพูดถึง—
พระอุปนิสัยของพระเจ้า น้ าพระทัยของพระองค์ และแก่นแท้ของพระองค์ในบันทึกนี้ —ไม่เรี ยบง่ายอย่างนั้น
เพื่อให้เข้าใจแง่มุมต่างๆ เหล่านี้ของพระเจ้า
ก่อนอื่นพวกเราต้องเข้าใจว่าบุคคลประเภทใดที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะเรี ยกใช้ และโดยผ่านทางการนี้
เข้าใจพระอุปนิสัย น้ าพระทัย และแก่นแท้ของพระองค์ เรื่ องนี้สาคัญยิ่งยวด
ดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วนั้น มนุษย์ผนู้ ้ีที่พระองค์ทรงเรี ยกใช้คือบุคคลประเภทใดกันแน่?
นี่ตอ้ งเป็ นบุคคลที่สามารถฟังพระวจนะของพระองค์และที่สามารถปฏิบตั ิตามคาชี้นาของพระองค์ได้
ในขณะเดียวกันนี่ก็ตอ้ งเป็ นบุคคลที่มีสานึกรับรู ้แห่งความรับผิดชอบอีกด้วย
ใครสักคนที่จะดาเนินการตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยการปฏิบตั ิต่อพระวจนะเสมือนความรับผิดชอบและหน้
าที่ที่พวกเขาจะต้องทาให้ลุล่วง เช่นนั้นแล้วบุคคลผูน้ ้ีจาเป็ นต้องเป็ นใครสักคนที่รู้จกั พระเจ้าหรื อไม่? ไม่จาเป็ น
ย้อนกลับไปในเวลานั้น โนอาห์ไม่เคยได้ยินคาสอนของพระเจ้า
หรื อได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจอันใดของพระเจ้ามากนัก
เพราะฉะนั้นโนอาห์จงึ มีความรู ้เรื่ องพระเจ้าน้อยมาก แม้ว่าจะมีการบันทึกไว้ตรงนี้ว่าโนอาห์เคยเดินกับพระเจ้า
แต่เขาเคยได้เห็นสภาวะบุคคลของพระเจ้าหรื อไม่? คาตอบคือไม่อย่างแน่นอน! เพราะในสมัยนั้น
มีเพียงผูส้ ่งสารของพระเจ้าเท่านั้นที่มาท่ามกลางผูค้ น
ในขณะที่พวกเขาสามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าในการพูดและทาสิ่งต่างๆ
พวกเขาก็เพียงกาลังสื่อถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าและเจตนารมณ์ของพระองค์
สภาวะบุคคลของพระเจ้าไม่ทรงเปิ ดเผยต่อมนุษย์แบบต่อหน้าต่อตา ในส่วนนี้ของข้อพระคัมภีร์
ทั้งหมดที่เราเห็นโดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งที่โนอาห์ตอ้ งทาและสิ่งที่เป็ นคาชี้นาที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อเขา
ดังนั้นอะไรคือแก่นแท้ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงออกตรงนี้?
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาได้รับการวางแผนอย่างแม่นยา
เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่ามีสิ่งหรือสถานการณ์กาลังเกิดขึ้น
ในสายพระเนตรของพระองค์มีมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินอยู่แล้ว
และมาตรฐานนี้กาหนดว่าพระองค์จะทรงเปิ ดตัวแผนการที่จะจัดการกับมันหรื อไม่
หรื อวิธีเข้าหาอะไรที่จะใช้ในการจัดการกับสิ่งหรื อสถานการณ์น้ี พระองค์ไม่ทรงเมินเฉย
หรื อขาดแคลนความรู ้สึกต่อทุกสิ่งทุกอย่าง อันที่จริ งแล้วเป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
มีขอ้ เขียนหนึ่งตรงนี้ที่ระบุสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เราจะให้มนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา
ด้วยเหตุว่า แผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทาของมนุษย์ ดูเถิด

เราจะทาลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก” เมื่อพระเจ้าได้ตรัสการนี้
พระองค์ทรงหมายความว่าพระองค์กาลังทรงทาลายมนุษย์เท่านั้นหรื อไม่? ไม่!
พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์กาลังจะทรงทาลายสิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อหนังทั้งหมด
เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงต้องการความย่อยยับ? มีการเปิ ดเผยถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งในที่น้ี
ในสายพระเนตรของพระเจ้ามีขีดจากัดในความอดทนของพระองค์ต่อความเสื่อมทรามของมนุษย์
ต่อความโสโครก ความโหดร้าย และการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ท้งั หมด อะไรคือขีดจากัดของพระองค์?
ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทราม
เพราะมนุษย์ท้งั หมดประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดิน” วลีที่ว่า
“เพราะมนุษย์ท้งั หมดประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดิน” หมายความว่าอะไร? มันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตอันใด
รวมถึงพวกที่ได้ติดตามพระเจ้า พวกที่ได้ร้องเรี ยกพระนามของพระเจ้า
พวกที่ครั้งหนึ่งได้เคยทาเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้า พวกที่ได้ยอมรับรู ้พระเจ้าด้วยวาจา
และถึงกับสรรเสริ ญพระเจ้า—ทันทีที่พฤติกรรมของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสื่อมทราม
และไปถึงพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะต้องทาลายพวกเขา นั่นคือขีดจากัดของพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงยังคงอดทนต่อมนุษย์และความเสื่อมทรามของมนุษย์ท้งั หมดถึงระดับใด?
ถึงระดับที่ผคู้ นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นผูต้ ิดตามของพระเจ้าหรื อผูไ้ ม่เชื่อ ไม่ได้กาลังเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
ถึงระดับที่มนุษย์ไม่ได้เพียงเสื่อมทรามทางศีลธรรม และเต็มไปด้วยความชัว่
แต่ในที่ที่ไม่มีใครสักคนได้เชื่อในการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าจะมีผูใ้ ดที่ได้เชื่อว่าโลกถูกปกครองโดยพระเจ้า
และเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถนาความสว่างและเส้นทางที่ถูกต้องมาให้มนุษย์ได้
ถึงระดับที่มนุษย์ได้ดูหมิ่นการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า และไม่อนุญาตให้พระเจ้าทรงดารงอยู่
ทันทีที่ความเสื่อมทรามของมนุษย์ได้ไปถึงจุดนี้ พระเจ้าก็ไม่ทรงสามารถทนได้อีกต่อไป อะไรจะมาแทนที่เล่า?
การมาถึงของพระพิโรธและการลงโทษของพระเจ้านั่นเอง
นั่นไม่ใช่การเปิ ดเผยบางส่วนของพระอุปนิสัยของพระเจ้าหรอกหรื อ? ในยุคปัจจุบนั นี้
ไม่มีมนุษย์ผใู้ ดที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเลยหรื อ?
ไม่มีมนุษย์ผใู้ ดที่มีความเพียบพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเลยหรื อ?
ยุคนี้เป็ นยุคที่พฤติกรรมของมนุษย์ท้งั หมดบนแผ่นดินโลกเสื่อมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้าหรื อไม่?
ในยุคสมัยนี้ผคู้ นทั้งหมดที่มีเนื้อหนัง—นอกเหนือจากบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงต้องการทาให้ครบบริ บูรณ์
และบรรดาผูท้ ี่สามารถติดตามพระเจ้าและยอมรับความรอดของพระองค์—
ไม่ได้กาลังท้าทายขีดจากัดของความอดทนของพระเจ้าหรอกหรื อ? ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นข้างๆ พวกเจ้า—

สิ่งที่พวกเจ้าเห็นด้วยตาของพวกเจ้าและได้ยินด้วยหูของพวกเจ้า
และได้มีประสบการณ์ดว้ ยตัวเองทุกวันในโลกนี้ —ไม่เต็มไปด้วยความโหดร้ายหรอกหรื อ?
ในสายพระเนตรของพระเจ้า โลกเช่นนี้ ยุคเช่นนี้ ไม่ควรอวสานลงหรอกหรื อ?
แม้ว่าภูมิหลังของยุคปัจจุบนั จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากภูมิหลังของเวลาของโนอาห์
แต่ความรู ้สึกและพระพิโรธที่พระเจ้าทรงมีต่อความเสื่อมทรามของมนุษย์ยงั คงเหมือนเดิมทุกประการ
พระเจ้าทรงสามารถอดทนได้เพราะพระราชกิจของพระองค์
แต่เมื่อพิจารณารู ปการณ์แวดล้อมและสภาพเงื่อนไข ในสายพระเนตรของพระเจ้า
โลกนี้น่าจะได้ถูกทาลายไปนานแล้ว
รู ปการณ์แวดล้อมแตกต่างอย่างเหลือเกินจากที่เคยเป็ นเมื่อโลกได้ถูกทาลายโดยน้ าท่วม
แต่อะไรคือความแตกต่าง? นี่ก็คือสิ่งที่ทาให้พระทัยของพระเจ้าโศกเศร้ามากที่สุดอีกด้วย
และบางทีอาจเป็ นบางสิ่งที่พวกเจ้าไม่สามารถซาบซึ้งได้
เมื่อพระองค์ได้ทรงทาลายโลกด้วยน้ าท่วม พระเจ้าได้ทรงสามารถเรี ยกใช้โนอาห์ให้สร้างเรือ
และทางานด้านการตระเตรี ยมบางส่วนได้ พระเจ้าทรงสามารถเรี ยกใช้ชายคนหนึ่ง —โนอาห์—ให้ทาสิ่งต่างๆ
ตามลาดับเหล่านี้เพื่อพระองค์ แต่ในยุคปัจจุบนั นี้พระเจ้าไม่ทรงมีผใู้ ดให้เรียกใช้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? ทุกๆ
บุคคลที่นั่งอยู่ทนี่ ี่น่าจะเข้าใจและรู ้เหตุผลเป็ นอย่างดีมาก เจ้าต้องให้เราอธิบายโดยละเอียดหรื อไม่?
การพูดออกมาดังๆ อาจทาให้เจ้าเสียหน้า และทาให้ทุกคนอารมณ์เสีย ผูค้ นบางคนอาจพูดว่า
“แม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่ผคู้ นชอบธรรม
และพวกเราไม่ได้เป็ นผูค้ นที่มีความเพียบพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า
แต่หากพระเจ้าจะทรงชี้นาพวกเราให้ทาอะไรสักอย่าง พวกเราก็ยงั คงจะสามารถทาสิ่งนั้นได้
ก่อนหน้านี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสว่าความวิบตั ิมหันต์กาลังมา พวกเราก็จะเริ่ มตระเตรียมอาหารและสิ่งของต่างๆ
ที่จะจาเป็ นในความวิบตั ิ ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทาโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าหรอกหรื อ?
พวกเราไม่ได้กาลังร่ วมมือกับพระราชกิจของพระเจ้าจริ งๆ หรอกหรื อ? สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ที่พวกเราได้ทาไปไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่โนอาห์ได้ทาหรอกหรื อ?
การที่พวกเราทาสิ่งที่ได้ทาไปไม่ใช่การเชื่อฟังที่แท้จริ งหรอกหรือ?
พวกเราไม่ได้กาลังปฏิบตั ิตามคาชี้นาของพระเจ้าหรอกหรื อ?
พวกเราไม่ได้ทาสิ่งที่พระเจ้าตรัสเพราะพวกเรามีความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าหรอกหรื อ?
เช่นนั้นแล้วเหตุใดพระเจ้ายังทรงโศกเศร้าเล่า?
เหตุใดพระเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงมีใครให้ทรงเรียกใช้เล่า?”
มีความแตกต่างใดหรื อไม่ระหว่างการกระทาของเจ้ากับการกระทาของโนอาห์? อะไรคือความแตกต่าง?

(การตระเตรี ยมอาหารในวันนี้สาหรับความวิบตั ิน้ นั เป็ นเจตนาของพวกเราเอง) (การกระทาต่างๆ
ของพวกเราไม่สามารถรวมกันกลายเป็ น “ชอบธรรม” ได้
แต่โนอาห์ได้เป็ นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า) สิ่งที่เจ้าได้พูดก็ไม่ได้ไกลประเด็นปัญหาเกินไป
สิ่งที่โนอาห์ได้ทานั้นแตกต่างอย่างมากกับสิ่งที่ผคู้ นกาลังทาอยู่ในขณะนี้
เมื่อโนอาห์ได้ทาตามที่พระเจ้าได้ทรงชี้นา เขาไม่รู้ว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าคืออะไร
เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงต้องการที่จะทาอะไรให้สาเร็จลุล่วง พระเจ้าเพียงได้ทรงให้พระบัญชาแก่เขา
และชี้นาให้เขาทาบางอย่าง และโดยไม่ตอ้ งอธิบายมากความ โนอาห์ก็เดินหน้าและทาตามนั้น
เขาไม่ได้พยายามเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าอย่างลับๆ
และเขาไม่ได้ตา้ นทานพระเจ้าหรื อแสดงความไม่จริงใจ
เขาเดินหน้าและทาตามนั้นเลยด้วยใจที่บริ สุทธิ์และเรี ยบง่าย ไม่ว่าพระเจ้าทรงให้เขาทาสิ่ งใด เขาก็ทา
และการเชื่อฟังและฟังพระวจนะของพระเจ้าค้าจุนความเชื่อของเขาในสิ่งที่เขาได้ทา
นั่นเป็ นวิธีที่เขาจัดการกับสิ่งที่พระเจ้าไว้วางพระทัยมอบหมายให้อย่างตรงไปตรงมาและเรี ยบง่าย
ธาตุแท้ของเขา—ธาตุแท้ของการกระทาของเขาคือการเชื่อฟัง ไม่ใช่การเดาสุ่ม ไม่ใช่การต้านทาน และยิ่งกว่านั้น
ไม่ใช่การนึกถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง หรื อผลกาไรและขาดทุนของเขา ยิ่งกว่านั้น
เมื่อพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงทาลายโลกด้วยน้ าท่วม โนอาห์ก็ไม่ได้ทูลถามว่าเมื่อใด
หรื อทูลถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งต่างๆ
และแน่นอนเขาไม่ได้ทูลถามพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงทาลายโลกอย่างไร เขาเพียงทาตามที่พระเจ้าทรงชี้นา
ไม่ว่าพระเจ้าทรงต้องประสงค์ให้มนั ถูกทาอย่างไร และถูกทาด้วยอะไร
เขาก็ได้ทาตามที่พระเจ้าได้ทรงขออย่างถูกต้อง และได้เริ่ มดาเนินการโดยทันที
เขาปฏิบตั ิตวั โดยสอดคล้องกับคาชี้นาของพระเจ้าด้วยท่าทีแห่งความต้องการทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
เขากาลังทาเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้หลีกเลีย่ งความวิบตั ิหรื อไม่? ไม่
เขาได้ถามพระเจ้าหรื อไม่ว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดก่อนที่โลกจะถูกทาลาย? เขาไม่ได้ถาม
เขาได้ถามพระเจ้าหรื อไม่ หรือว่าเขารู ้ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดในการสร้างเรื อ? เขาไม่ได้รู้เรื่องนั้นเช่นกัน
เขาเพียงเชื่อฟัง ฟัง และปฏิบตั ิตาม ผูค้ นในตอนนี้ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ
ทันทีที่มีข่าวสารรั่วไหลเล็กน้อยโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
ทันทีที่ผคู้ นสานึกรับรู ้เพียงแค่การสัน่ ไหวของใบไม้ในสายลม พวกเขาก็ลงมือปฏิบตั ิโดยทันที
ไม่สาคัญว่าอะไรและโดยไม่คานึงถึงราคา เพื่อตระเตรี ยมสิ่งที่พวกเขาจะกิน ดื่ม และใช้ในภายหลัง
แม้กระทัง่ วางแผนเส้นทางหลบหนีสาหรับเวลาที่ความวิบตั ิเข้าโจมตี ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือว่า ณ
ชัว่ ขณะที่สาคัญนี้ สมองมนุษย์น้ นั ดีมากในการ “ทาให้งานสาเร็จ”

ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมที่พระเจ้าไม่ได้ให้คาชี้นาอันใด
มนุษย์สามารถวางแผนสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมยิง่ เจ้าสามารถใช้คาว่า “มีความเพียบพร้อม”
เพื่อบรรยายแผนการเช่นนี้ได้เลย ในส่วนของสิ่งที่พระเจ้าตรัส สิ่งที่เป็ นเจตนารมณ์ของพระเจ้า
หรื อสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์น้ นั ไม่มีใครใส่ใจและไม่มีใครพยายามซาบซึ้ง
นั่นไม่ใช่ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างผูค้ นในวันนี้กบั โนอาห์หรอกหรื อ?
ในบันทึกเรื่ องราวของโนอาห์น้ี พวกเจ้าเห็นส่วนหนึ่งของพระอุปนิสัยของพระเจ้าหรื อไม่?
ความอดทนของพระเจ้าต่อความเสื่อมทราม ความโสโครก และความโหดร้ายของมนุษย์น้ นั มีขีดจากัด
เมื่อพระองค์ทรงไปถึงขีดจากัดนั้น พระองค์จะไม่ทรงอดทนอีกต่อไป
และจะทรงเริ่ มการบริ หารจัดการใหม่และแผนการใหม่ของพระองค์ เริ่ มทาสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทา
เปิ ดเผยกิจการของพระองค์และอีกด้านหนึ่งของพระอุปนิสยั ของพระองค์แทน
การกระทาของพระองค์น้ีไม่ใช่เพื่อสาธิตให้เห็นว่าพระองค์ทรงต้องไม่มีวนั ถูกทาให้ขุ่นเคืองโดยมนุษย์
หรื อว่าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยสิทธิอานาจและพระพิโรธ
และไม่ใช่เพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงสามารถทาลายมนุษยชาติได้
มันเป็ นว่าพระอุปนิสยั ของพระองค์และแก่นแท้อนั ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ไม่สามารถให้โอกาสหรื อมีความอดท
นให้มนุษยชาติประเภทนี้มีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์
มีชีวิตอยู่ภายใต้อานาจปกครองของพระองค์ได้อีกต่อไป กล่าวคือเมื่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงต่อต้านพระองค์
เมื่อไม่มีใครสักคนที่พระองค์ทรงสามารถช่วยให้รอดได้ท้งั แผ่นดินโลก
พระองค์ก็จะไม่ทรงมีความอดทนต่อมนุษยชาติเช่นนี้อีกต่อไป และโดยปราศจากความหวาดหวัน่ อันใด
จะทรงดาเนินการแผนการของพระองค์—เพื่อทาลายมนุษยชาติประเภทนี้
การกระทาเช่นนี้โดยพระเจ้าถูกกาหนดโดยพระอุปนิสยั ของพระองค์ นี่คือผลสืบเนื่องที่จาเป็ น
และผลสืบเนื่องที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทุกสิ่งภายใต้อานาจปกครองของพระเจ้าต้องแบกรับ
สิ่งนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นหรือว่าในยุคปัจจุบนั นี้
พระเจ้าไม่ทรงสามารถรอที่จะทาให้แผนการของพระองค์ครบบริ บูรณ์
และช่วยผูค้ นที่พระองค์ทรงต้องการช่วยให้รอดให้รอดได้? ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเหล่านี้
พระเจ้าใส่พระทัยอะไรมากที่สุด?
ไม่ใช่วิธีที่พวกที่ไม่ติดตามพระองค์เลยหรื อพวกที่ต่อต้านพระองค์อยู่แล้วปฏิบตั ิต่อพระองค์หรื อต้านทานพระอ
งค์ หรื อวิธีที่มวลมนุษย์กาลังพูดให้ร้ายพระองค์ พระองค์เพียงใส่พระทัยเกีย่ วกับว่าพวกที่ติดตามพระองค์
ซึ่งเป็ นเป้าหมายแห่งความรอดของพระองค์ในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
ได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์แล้วหรื อไม่

ว่าพวกเขาได้กลายเป็ นคู่ควรกับความพึงพอพระทัยของพระองค์แล้วหรื อไม่
สาหรับผูค้ นนอกเหนือจากพวกที่ติดตามพระองค์
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมการลงโทษเล็กน้อยเพื่อแสดงพระพิโรธของพระองค์เป็ นบางครั้งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
สึนามิ แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ในเวลาเดียวกัน
พระองค์ก็ทรงคุม้ ครองปกป้องและดูแลพวกที่ติดตามพระองค์และกาลังจะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระองค์อย่
างแข็งขัน พระอุปนิสยั ของพระเจ้าเป็ นดังต่อไปนี้
ในด้านหนึ่งพระองค์ทรงสามารถมีความอดทนและความยอมผ่อนปรนสุดขีดต่อผูค้ นที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะ
ทาให้ครบบริ บูรณ์ และพระองค์ทรงสามารถรอพวกเขานานเท่าที่พระองค์ทรงสามารถรอได้
ในอีกด้านหนึ่งพระเจ้าทรงรังเกียจและเกลียดผูค้ นชนิดซาตานที่ไม่ติดตามพระองค์และต่อต้านพระองค์อย่างรุ น
แรง แม้ว่าพระองค์จะไม่ใส่พระทัยว่าผูค้ นชนิดซาตานเหล่านี้ติดตามพระองค์หรื อนมัสการพระองค์หรื อไม่
แต่พระองค์ก็ยงั คงรังเกียจพวกเขาในขณะที่มีความอดทนต่อพวกเขาในพระทัยของพระองค์
และในขณะที่พระองค์ทรงกาหนดบทอวสานของผูค้ นชนิดซาตานเหล่านี้
พระองค์ก็กาลังทรงรอการมาถึงของขั้นตอนทั้งหลายของแผนการบริ หารจัดการของพระองค์อีกด้วย
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 27
พระพรของพระเจ้าแก่โนอาห์หลังน้ าท่วม
ปฐมกาล 9:1-6 พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขา ตรัสแก่พวกเขาว่า
“จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน สัตว์ท้งั ปวงบนแผ่นดิน นกทั้งปวงบนท้องฟ้า
สัตว์ที่เลื้อยคลานทั้งสิ้นบนแผ่นดิน และปลาทั้งสิ้นในทะเลจะกลัวและหวาดหวัน่ ต่อพวกเจ้า
เรามอบสัตว์ท้งั ปวงไว้ในมือของพวกเจ้า ทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็ นอาหารของเจ้า
เราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้า ดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้ว แต่ห้ามกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมัน
คือเลือดของมัน และที่แน่ๆ คือโลหิตที่เป็ นชีวิตของพวกเจ้านั้นเราจะทวง เราจะทวงจากมือของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
จากมือของมนุษย์ เราจะทวงชีวิตมนุษย์จากมือของพีน่ ้องของเขา ใครทาให้มนุษย์โลหิตไหล
มนุษย์จะทาให้โลหิตผูน้ ้ นั ไหลเหมือนกัน เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามพระฉายาของพระองค์”
หลังจากโนอาห์ได้ยอมรับคาชี้นาของพระเจ้าและได้สร้างเรื อและได้มีชีวิตผ่านวันเวลาที่พระเจ้าได้ทรงใช้น้ าท่ว
มเพื่อทาลายโลก ครอบครัวทั้งแปดคนของเขาก็ได้อยู่รอด นอกจากครอบครัวแปดคนของโนอาห์แล้ว
มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ถูกทาลาย และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนแผ่นดินโลกได้ถูกทาลาย สาหรับโนอาห์
พระเจ้าได้ทรงให้พระพร และได้ตรัสบางอย่างกับเขาและบุตรของเขา
สิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่พระเจ้าได้กาลังประทานให้เขา และเป็ นพระพรของพระเจ้าแก่เขาอีกด้วย
นี่คือพระพรและพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้กบั ใครบางคนที่สามารถฟังพระองค์และยอมรับคาชี้นาของพระอง
ค์ และเป็ นวิธีที่พระเจ้าทรงบาเหน็จรางวัลผูค้ นอีกด้วย
กล่าวคือไม่ว่าโนอาห์จะเป็ นคนที่มีความเพียบพร้อมหรื อคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าหรื อไม่
และไม่ว่าเขาจะรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ามากเพียงใด
กล่าวโดยสังเขปก็คือโนอาห์และบุตรทั้งสามของเขาทั้งหมดได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า
ได้ร่วมมือกับพระราชกิจของพระเจ้า และได้ทาสิ่งที่พวกเขาควรได้ทาโดยสอดคล้องกับคาชี้นาของพระเจ้า
ผลที่ตามมาคือพวกเขาได้อนุรกั ษ์มนุษย์และสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทเพื่อพระเจ้าหลังจากความย่อยยับของโ
ลกโดยน้ าท่วม ทาให้มีส่วนร่ วมสนับสนุนอย่างมากต่อขั้นตอนถัดไปของแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า
เพราะทุกสิ่งที่เขาได้ทา พระเจ้าได้ทรงอวยพรเขา บางทีสาหรับผูค้ นในวันนี้
สิ่งที่โนอาห์ได้ทาอาจไม่ได้มีค่าคู่ควรที่จะพูดถึงด้วยซ้ า บางคนอาจคิดด้วยซ้ าว่า โนอาห์ไม่ได้ทาอะไรเลย
พระเจ้าได้ตดั สินพระทัยของพระองค์ที่จะละเว้นเขา ดังนั้นเขาก็จะได้รับการละเว้นอย่างแน่นอน
ความอยู่รอดของเขาไม่ได้เป็ นเพราะความสาเร็จของเขาเอง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการทาให้เกิดขึ้น
เพราะมนุษย์เฉื่อยชา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงขบคิด สาหรับพระเจ้าแล้ว

ไม่สาคัญว่าบุคคลหนึ่งจะยิง่ ใหญ่หรื อไม่มนี ัยสาคัญหรื อไม่ ตราบใดที่พวกเขาสามารถฟังพระองค์
เชื่อฟังคาชี้นาของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ไว้พระทัยมอบหมายให้
และสามารถร่ วมมือกับพระราชกิจของพระองค์ น้ าพระทัยของพระองค์ และแผนการของพระองค์
เพื่อที่น้ าพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์จะสามารถทาให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่ น
เช่นนั้นแล้วความประพฤติน้ นั ก็มีค่าคู่ควรแก่การระลึกถึงของพระองค์และการได้รับพระพรของพระองค์
พระเจ้าทรงทะนุถนอมความล้าค่าของผูค้ นเช่นนี้
และพระองค์ทรงทะนุถนอมการกระทาของพวกเขาและความรักและความเสน่หาของพวกเขาต่อพระองค์
นี่คือท่าทีของพระเจ้า ดังนั้นเหตุใดพระเจ้าได้ทรงอวยพรโนอาห์?
เพราะนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อการกระทาเช่นนี้และการเชื่อฟังของมนุษย์
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าอวยพระพรโนอาห์ ผูค้ นบางคนจะพูดว่า
“หากมนุษย์ฟังพระเจ้าและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ควรอวยพระพรมนุษย์
นั่นไม่ได้ชดั เจนโดยไม่ตอ้ งอธิบายหรอกหรื อ?” พวกเราสามารถพูดเช่นนั้นได้หรื อไม่? ผูค้ นบางคนพูดว่า
“ไม่ได้” เหตุใดพวกเราจึงไม่สามารถพูดเช่นนั้นได้? ผูค้ นบางคนพูดว่า
“มนุษย์ไม่มีค่าคู่ควรกับการได้สุขสาราญกับพระพรของพระเจ้า” นั่นไม่ถกู ต้องทั้งหมด
เพราะเมื่อบุคคลผูห้ นึ่งยอมรับสิ่งที่พระเจ้าไว้วางพระทัยมอบหมายให้กบั พวกเขา
พระเจ้าก็ทรงมีมาตรฐานสาหรับตัดสินว่าการกระทาของพวกเขาดีหรื อแย่ และบุคคลผูน้ ้นั ได้เชื่อฟังหรื อไม่
และบุคคลผูน้ ้ นั ได้ทาให้สมดังน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่ และสิ่งที่พวกเขาทาได้ตามมาตรฐานนั้นหรื อไม่
สิ่งที่พระเจ้าใส่พระทัยคือหัวใจของบุคคล ไม่ใช่การกระทาของพวกเขาที่ผิวภายนอก
มันไม่ใช่กรณีที่พระเจ้าทรงควรอวยพระพรใครสักคนตราบเท่าที่พวกเขาทาบางสิ่ง
โดยไม่คานึงถึงวิธีที่พวกเขาทาสิ่งนั้น นี่เป็ นความเข้าใจผิดที่ผคู้ นมีเกี่ยวกับพระเจ้า
พระเจ้าไม่เพียงทอดพระเนตรที่ผลลัพธ์ทา้ ยสุดของสิ่งทั้งหลาย
แต่ทรงให้การเน้นย้ามากขึ้นกับการที่ว่าหัวใจของบุคคลเป็ นอย่างไรและท่าทีของบุคคลเป็ นอย่างไรในระหว่างก
ารพัฒนาของสิ่งทั้งหลาย และพระองค์ทอดพระเนตรว่ามีการเชื่อฟัง การพิจารณา
และความพึงปรารถนาที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยในหัวใจของพวกเขาหรื อไม่
โนอาห์รู้มากเพียงใดเกีย่ วกับพระเจ้า ณ เวลานั้น? มากเท่ากับคาสอนที่พวกเจ้ารู ้ในตอนนี้หรือไม่?
ในแง่ของด้านทั้งหลายของความจริง อาทิ มโนทัศน์และความรู ้เรื่ องพระเจ้า
เขาได้รับการรดน้ าและเลี้ยงดูมากเท่ากับพวกเจ้าหรื อไม่? ไม่ เขาไม่ได้รับ!
แต่มีขอ้ เท็จจริ งข้อหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือ ในจิตสานึก จิตใจ
และแม้แต่ส่วนลึกของหัวใจของผูค้ นในวันนี้

มโนทัศน์และท่าทีของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้านั้นคลุมเครื อและกากวม
เจ้าสามารถถึงกับพูดได้ว่าผูค้ นส่วนหนึ่งยึดถือท่าทีเชิงลบต่อการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
แต่ในหัวใจของโนอาห์และจิตสานึกของเขา
การทรงดารงอยู่ของพระเจ้านั้นเบ็ดเสร็จและอยูน่ อกเหนือความสงสัยแม้เพียงเล็กน้อย
และดังนั้นการเชื่อฟังพระเจ้าของเขาจึงปราศจากสิ่งเจือปน และสามารถทนทานต่อการทดสอบได้
หัวใจของเขาบริ สุทธิ์และเปิ ดกว้างต่อพระเจ้า
เขาไม่ตอ้ งการความรู ้มากเกินไปเกี่ยวกับคาสอนเพื่อโน้มน้าวให้ตวั เองทาตามพระวจนะทุกคาของพระเจ้า
และเขาไม่ตอ้ งการข้อเท็จจริ งมากมายเพื่อพิสูจน์การทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
เพื่อที่จะสามารถยอมรับสิ่งที่พระเจ้าได้ไว้พระทัยมอบหมายให้กบั เขาได้
และสามารถทาสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาทาได้
นี่คือความแตกต่างที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างโนอาห์และผูค้ นในวันนี้
นี่ยงั เป็ นคาจากัดความที่แท้จริ งของสิ่งที่มนุษย์ที่มีความเพียบพร้อมเป็ นอย่างแน่นอนในสายพระเนตรของพระเจ้
าอีกด้วย สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการคือผูค้ นอย่างโนอาห์
เขาเป็ นบุคคลชนิดที่พระเจ้าทรงสรรเสริ ญและเป็ นบุคคลประเภทที่พระเจ้าอวยพระพรอย่างแน่นอนอีกด้วย
พวกเจ้าได้รับความรู ้แจ้งจากการนี้หรื อไม่? ผูค้ นมองดูผคู้ นจากภายนอก
ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้าทอดพระเนตรคือหัวใจของผูค้ นและธาตุแท้ของพวกเขา
พระเจ้าไม่ทรงให้โอกาสผูใ้ ดมีความไม่เต็มใจหรื อความแคลงใจอันใดต่อพระองค์
และพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผูค้ นสงสัยหรื อทดสอบพระองค์ในทางใดก็ตาม
ดังนั้นแม้ว่าผูค้ นในวันนี้จะเผชิญหน้ากับพระวจนะของพระเจ้า—
เจ้าสามารถพูดได้แม้กระทัง่ ว่าอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า—
เนื่องจากมีบางสิ่งลึกลงไปภายในหัวใจของพวกเขา การมีอยู่ของธาตุแท้อนั เสื่อมทรามของพวกเขา
และท่าทีที่เป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์ ผูค้ นได้ถูกขัดขวางจากการมีความเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้า
และถูกปิ ดกั้นจากการเชื่อฟังพระองค์
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นเรื่ องยากมากที่พวกเขาจะได้รับพระพรแบบเดียวกับที่พระเจ้าได้ประทานแก่โนอาห์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 28
พระเจ้าทรงใช้สายรุง้ เป็ นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์กบั มนุษย์
ปฐมกาล 9:11-13
“เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กบั พวกเจ้าว่าจะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงโดยให้น้ าท่วมอีก
และจะไม่ให้มีน้ ามาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป” พระเจ้าตรัสว่า “นี่แหละเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา
ซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กบั พวกเจ้าสืบไปทุกชัว่ อายุ
คือเราตั้งรุง้ ของเราไว้ที่เมฆ และรุง้ นั้นจะเป็ นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก”
ถัดไปพวกเรามาดูที่ขอ้ พระคัมภีร์ส่วนนี้เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าได้ทรงใช้สายรุ ้งเป็ นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของ
พระองค์กบั มนุษย์
ผูค้ นส่วนใหญ่รู้ว่าสายรุง้ คืออะไรและได้ยินเรื่ องราวบางเรื่ องที่เกี่ยวโยงกับสายรุ ้งมาบ้างแล้ว
สาหรับเรื่ องราวเกี่ยวกับสายรุ ้งในพระคัมภีร์น้ นั ผูค้ นบางคนเชื่อ และบางคนถือว่าเป็ นตานาน ในขณะที่คนอื่นๆ
ไม่เชื่อเลย ไม่ว่าจะอย่างไร เหตุการณ์ท้งั หมดที่ได้เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวโยงกับสายรุง้ เป็ นพระราชกิจของพระเจ้า
และได้เกิดขึ้นในกระบวนการของการบริ หารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า
เหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการบันทึกอย่างแม่นยาในพระคัมภีร์
บันทึกเหล่านี้ไม่ได้บอกพวกเราว่าพระเจ้าทรงอยู่ในพระอารมณ์ใด ณ เวลานั้น
หรื อเจตนารมณ์เบื้องหลังพระวจนะเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ตรัส ยิง่ ไปกว่านั้น
ไม่มีผใู้ ดสามารถซาบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงรู ้สึกเมื่อพระองค์ได้ตรัสพระวจนะเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม
สภาวะจิตใจของพระเจ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ท้งั ปวงนี้ถูกเปิ ดเผยในระหว่างบรรทัดของข้อความ
เป็ นราวกับว่าพระดาริ ของพระองค์ ณ
เวลานั้นกระโดดออกจากหน้าหนังสือโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าแต่ละคาและแต่ละวลี
พระดาริ ของพระเจ้าคือสิ่งที่ผคู้ นควรห่วงใย และเป็ นสิ่งที่พวกเขาควรพยายามทาความรู ้จกั มากที่สุด
นี่เป็ นเพราะพระดาริ ของพระเจ้าเกี่ยวโยงอย่างแยกไม่ออกกับความเข้าใจพระเจ้าของมนุษย์
และความเข้าใจพระเจ้าของมนุษย์เป็ นข้อต่อที่ขาดไม่ได้ต่อการเข้าสู่ชีวิตของมนุษย์
ดังนั้นพระเจ้ากาลังทรงดาริ อะไร ณ เวลานั้นเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้น?
แต่เดิมนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษยชาติซ่งึ ในสายพระเนตรของพระองค์น้ นั ดีและใกล้ชิดกับพระองค์มาก
แต่พวกเขาได้ถูกทาลายด้วยน้ าท่วมหลังจากได้ทาการกบฏต่อพระองค์
การที่มนุษยชาติเช่นนี้หายวับไปในทันทีอย่างนั้นได้ทาให้พระเจ้าทรงเจ็บปวดหรื อไม่?

แน่นอนพระองค์ทรงเจ็บปวด! ดังนั้นอะไรคือการแสดงออกของพระองค์ถึงความเจ็บปวดนี้?
มันถูกบันทึกในพระคัมภีร์อย่างไร? ได้มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ดว้ ยพระวจนะเหล่านี้ ว่า
“เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กบั พวกเจ้าว่าจะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงโดยให้น้ าท่วมอีก
และจะไม่ให้มีน้ ามาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป” ประโยคเรี ยบง่ายนี้เปิ ดเผยพระดาริ ของพระเจ้า
การทาลายล้างโลกครั้งนี้ได้ทาให้พระองค์เจ็บปวดอย่างมาก ในคาพูดของมนุษย์ พระองค์ได้ทรงโศกเศร้ามาก
เราสามารถจินตนาการได้ว่า
แผ่นดินโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาดูเป็ นอย่างไรหลังจากถูกน้ าท่วมทาลาย? แผ่นดินโลก
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยมนุษย์ ดูเหมือนอะไร ณ เวลานั้น? ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลย ไม่มีสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิต
มีน้ าอยู่ทุกหนแห่ง และความย่อยยับถึงที่สุดบนผิวน้ า
ฉากเช่นนี้เป็ นเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกหรื อไม่? ไม่อย่างแน่นอน!
เจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้าคือการได้เห็นชีวิตทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก
การได้เห็นมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างนมัสการพระองค์
ไม่ใช่เพียงเพื่อให้โนอาห์เป็ นผูเ้ ดียวที่นมัสการพระองค์
หรื อเป็ นผูเ้ ดียวที่สามารถตอบรับการทรงเรี ยกของพระองค์เพือ่ ทาให้สิ่งที่ได้วางพระทัยมอบหมายให้เขาครบบริ
บูรณ์ได้ เมื่อมนุษยชาติได้หายไป พระเจ้าก็ไม่ทรงได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเจตนาไว้แต่เดิม
แต่กลับตรงกันข้ามอย่างสิน้ เชิง พระทัยของพระองค์จะทรงสามารถไม่เจ็บปวดได้อย่างไร?
ดังนั้นเมื่อพระองค์กาลังทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ และแสดงพระอารมณ์ของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงทาการตัดสินพระทัยแล้ว การตัดสินพระทัยแบบใดกันที่พระองค์ได้ทรงทา? ทรงทารุ ้งในเมฆ
(นั่นคือสายรุง้ ที่เราเห็นกัน) เป็ นพันธสัญญากับมนุษย์
เป็ นพระสัญญาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทาลายมวลมนุษย์ดว้ ยน้ าท่วมอีก
ในเวลาเดียวกันก็เป็ นการบอกกับผูค้ นอีกด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงทาลายโลกด้วยน้ าท่วม
เพื่อที่มวลมนุษย์จะได้จดจาตลอดไปว่าเหตุใดพระเจ้าจึงจะทาการเช่นนั้น
การทาลายโลก ณ เวลานั้นเป็ นบางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงต้องประสงค์หรือไม่?
แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงต้องประสงค์ พวกเราอาจสามารถจินตนาการส่วนเล็กๆ
ของภาพที่น่าสังเวชของแผ่นดินโลกหลังจากการทาลายโลกได้
แต่พวกเราไม่สามารถจินตนาการได้แม้แต่นอ้ ยว่าฉากนี้เป็ นเหมือนอะไร ณ
เวลานั้นในสายพระเนตรของพระเจ้า พวกเราสามารถพูดได้ว่า ไม่ว่าจะเป็ นผูค้ นในปัจจุบนั หรื อเวลานั้น
ไม่มีผใู้ ดสามารถจินตนาการหรื อซาบซึ้งได้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงรู ้สึกเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นฉากนั้น
ภาพนั้นของโลกหลังการทาลายโดยน้ าท่วม พระเจ้าทรงถูกบังคับให้ทาเช่นนี้โดยการไม่เชื่อฟังของมนุษย์

แต่ความเจ็บปวดที่พระทัยของพระเจ้าได้ทนทุกข์จากการทาลายโลกด้วยน้ าท่วมครั้งนี้เป็ นความเป็ นจริ งที่ไม่มีผู้
ใดสามารถหยัง่ ลึกหรื อซาบซึ้งได้ นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงทาพันธสัญญากับมวลมนุษย์
ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งเป้าที่จะใช้บอกผูค้ นให้จดจาว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ทรงทาบางสิ่งเช่นนี้
และสาบานกับพวกเขาว่าพระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงทาลายโลกด้วยวิธีเช่นนี้อีก
ในพันธสัญญานี้พวกเราเห็นพระทัยของพระเจ้า—
เราเห็นว่าพระทัยของพระเจ้าได้อยู่ในความเจ็บปวดเมื่อพระองค์ได้ทรงทาลายมนุษยชาติน้ี ในภาษาของมนุษย์
เมื่อพระเจ้าได้ทรงทาลายมวลมนุษย์ และได้ทรงเห็นมวลมนุษย์หายไป
พระทัยของพระองค์ก็กาลังร่ าไห้และหลัง่ พระโลหิต นั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรยายเรื่องนั้นหรอกหรื อ?
พระวจนะเหล่านี้ถูกใช้โดยพวกมนุษย์เพือ่ แสดงให้เห็นอารมณ์มนุษย์ แต่ในเมื่อภาษาของมนุษย์บกพร่องเกินไป
การใช้พระวจนะเหล่านั้นเพื่อบรรยายความรู ้สึกและพระอารมณ์ของพระเจ้าดูเหมือนจะไม่แย่เกินไปสาหรับเรา
และก็ไม่มากเกินไปด้วย
อย่างน้อยมันก็ให้พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ชดั เจนมากและฉลาดมากว่าพระอารมณ์ของพระเจ้าเป็ นเหมือนอะไร ณ
เวลานั้น บัดนี้เจ้าจะนึกถึงอะไรเมื่อพวกเจ้าเห็นสายรุ ้งอีกครั้ง?
อย่างน้อยเจ้าก็จะจดจาว่าพระเจ้าได้ทรงเคยอยู่ในความโศกเศร้าอย่างไรกับการทาลายโลกด้วยน้ าท่วม
เจ้าจะจดจาว่าพระทัยของพระองค์กาลังเจ็บปวด กาลังดิน้ รนเพือ่ ปล่อยวาง กาลังรูส้ ึกฝื นพระทัย
และกาลังพบว่ามันยากที่จะทนอย่างไร แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงเกลียดชังโลกนี้และดูหมิ่นมนุษยชาติน้ี
เมื่อพระองค์ได้ทรงทาลายมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ความสบายพระทัยเพียงอย่างเดียวของพระองค์อยู่ในครอบครัวแปดคนของโนอาห์
เป็ นความร่ วมมือของโนอาห์นั่นเองที่ทาให้ความพยายามอย่างอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งไม่
สูญเปล่า ณ เวลานั้นเมื่อพระเจ้ากาลังทรงทนทุกข์ นี่เป็ นสิ่งเดียวที่สามารถชดเชยความเจ็บปวดของพระองค์ได้
จากจุดนั้นพระเจ้าได้ทรงวางความคาดหมายทั้งหมดของพระองค์ต่อมนุษยชาติไว้ในครอบครัวของโนอาห์
โดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถมีชีวิตภายใต้พระพรของพระองค์และไม่ใช่คาสาปแช่งของพระองค์
โดยหวังว่าพวกเขาจะไม่มีวนั เห็นพระเจ้าทรงทาลายโลกด้วยน้ าท่วมอีก
และโดยหวังเช่นกันว่าพวกเขาจะไม่ถูกทาลาย
พวกเราควรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับส่วนใดของพระอุปนิสยั ของพระเจ้าจากการนี้?
พระเจ้าได้ทรงดูหมิ่นมนุษย์เพราะมนุษย์เป็ นปรปักษ์กบั พระองค์ แต่ในพระทัยของพระองค์น้ นั ความใส่ใจ
ความห่วงใย และความกรุ ณาของพระองค์ต่อมนุษยชาติยงั คงไม่เปลีย่ นแปลง
แม้ในเวลาที่พระองค์ได้ทรงทาลายมวลมนุษย์ พระทัยของพระองค์ก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อมนุษยชาติเต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในระดับที่มีเจตนาร้าย

พระเจ้าก็ทรงต้องทาลายมนุษยชาติน้ี เพราะพระอุปนิสยั และแก่นแท้ของพระองค์
และโดยสอดคล้องกับหลักการของพระองค์ แต่เพราะแก่นแท้ของพระเจ้า พระองค์ยงั คงทรงสงสารมวลมนุษย์
และทรงถึงกับต้องการใช้วิธีสารพัดเพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถมีชีวิตต่อไปได้
อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้ต่อต้านพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อไป และปฏิเสธที่จะยอมรับความรอดของพระเจ้า
นั่นคือ ปฏิเสธที่จะยอมรับเจตนารมณ์ดีของพระองค์ ไม่สาคัญว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกหาพวกเขา
เตือนความจาพวกเขา หล่อเลี้ยงพวกเขา ช่วยเหลือพวกเขา หรื อยอมผ่อนปรนต่อพวกเขาอย่างไร
มนุษย์ก็ไม่ได้เข้าใจหรื อซาบซึ้ง และพวกเขาก็ไม่ให้ความสนใจด้วย ในความเจ็บปวดของพระองค์
พระเจ้ายังคงไม่ทรงลืมที่จะประทานความยอมผ่อนปรนสูงสุดของพระองค์แก่มนุษย์ เพื่อรอให้มนุษย์เลี้ยวกลับ
หลังจากพระองค์ได้ทรงไปถึงขีดจากัดแล้ว
พระองค์กไ็ ด้ทรงทาในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทาโดยไม่มีความลังเลอันใด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
มีช่วงเวลาและกระบวนการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ชวั่ ขณะที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนที่จะทาลายมวลมนุษย์จนถึงจุดเ
ริ่ มต้นของพระราชกิจของพระองค์ในการทาลายมวลมนุษย์
กระบวนการนี้ได้ดารงอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการทาให้มนุษย์สามารถเลี้ยวกลับได้
และนี่เป็ นโอกาสสุดท้ายที่พระเจ้าได้ทรงให้แก่มนุษย์
ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงทาอะไรในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะทาลายมวลมนุษย์?
พระเจ้าได้ทรงทาพระราชกิจแห่งการเตือนความจาและเตือนสติในปริมาณมาก
ไม่สาคัญว่าพระทัยของพระเจ้าได้อยู่ในความเจ็บปวดและความเศร้าโศกมากเพียงใด
พระองค์กย็ งั ทรงมอบความใส่พระทัย ความห่วงใย และความกรุณาอันอุดมของพระองค์ให้แก่มนุษยชาติต่อไป
พวกเราเห็นอะไรจากการนี้? ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
พวกเราเห็นว่าความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์น้ นั เป็ นจริ งและไม่ใช่บางสิ่งที่พระองค์เพียงตรัสสนับสนุนอย่า
งไม่จริงใจ ความรักของพระเจ้าเป็ นจริ ง จับต้องได้ และซาบซึ้งได้ ไม่ถูกปลอมแปลง ไม่มีสิ่งเจือปน
ไม่หลอกลวงหรื อเสแสร้ง พระเจ้าไม่มีวนั ทรงใช้การหลอกลวงอันใด
หรื อสร้างภาพเท็จเพื่อทาให้ผูค้ นเห็นว่าพระองค์ทรงน่ารักน่าชื่นชอบ
พระองค์ไม่มีวนั ทรงใช้คาพยานเท็จเพื่อให้ผคู้ นเห็นความน่ารักน่าชื่นชมของพระองค์
หรื อเพื่ออวดความน่ารักน่าชื่นชมและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
แง่มุมเหล่านี้ของพระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่มีค่าคู่ควรกับความรักของมนุษย์หรอกหรื อ?
ไม่มีค่าคู่ควรต่อการนมัสการหรอกหรื อ? ไม่มีค่าคู่ควรต่อการทะนุถนอมหรอกหรือ? ณ
จุดนี้เราต้องการถามพวกเจ้าว่า หลังจากได้ยินพระวจนะเหล่านี้
พวกเจ้าคิดว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็ นเพียงคาพูดไร้สาระบนกระดาษแผ่นหนึ่งหรื อไม่?

ความน่ารักน่าชื่นชมของพระเจ้าเป็ นเพียงคาพูดไร้สาระหรื อไม่? ไม่ใช่! ไม่ใช่อย่างแน่นอน! พระอานาจสูงสุด
ความยิ่งใหญ่ ความศักดิ์สิทธิ์ ความยอมผ่อนปรน ความรัก และอื่นๆ ของพระเจ้า—
ทุกรายละเอียดของทุกๆด้านที่แตกต่างกันของพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระเจ้าได้รับการแสดงออกในทางป
ฏิบตั ิทุกครั้งที่พระองค์ทรงทาพระราชกิจของพระองค์ ถูกรวบรวมอยู่ในน้ าพระทัยของพระองค์ต่อมนุษย์
และได้ถูกทาให้ลุล่วงและสะท้อนอยู่ในทุกๆ ผูค้ นอีกด้วย โดยไม่คานึงถึงว่าเจ้าได้รูส้ ึกถึงมันมาก่อนหรือไม่
พระเจ้ากาลังใส่พระทัยในบุคคลทุกคนในทุกวิถีทางที่เป็ นไปได้ โดยใช้พระทัยที่จริ งใจ พระปรี ชาญาณ
และวิธีการทั้งหลาย ของพระองค์ เพื่อทาให้หัวใจของแต่ละบุคคลอบอุ่น
และปลุกวิญญาณของแต่ละบุคคลให้ตื่น นี่คือข้อเท็จจริ งที่เถียงไม่ได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 29
พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์
โดยไม่คานึงถึงว่าพวกเขาได้ถูกทาให้เสื่อมทรามหรื อไม่หรื อว่าพวกเขาติดตามพระองค์หรื อไม่
พระเจ้าก็ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงรักทรงทะนุถนอมที่สุด—
หรื ออย่างที่มนุษย์จะพูดว่าผูค้ นที่เป็ นที่รักที่สุดของพระองค์—และไม่ใช่ของเล่นของพระองค์
แม้ว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง และว่ามนุษย์คือสิ่งทรงสร้างของพระองค์
ซึ่งอาจฟังคล้ายกับว่ามีความแตกต่างเล็กน้อยในระดับตาแหน่ง
แต่ความเป็ นจริ งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงทาเพื่อมวลมนุษย์เหนือล้ากว่าสัมพันธภาพในลักษณะนี้ มาก
นัก พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์ ใส่พระทัยมวลมนุษย์ และทรงแสดงความห่วงใยต่อมวลมนุษย์
ตลอดจนการจัดเตรี ยมให้มนุษย์อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อน
พระองค์ไม่มีวนั ทรงรู ้สึกในพระทัยของพระองค์ว่านี่เป็ นพระราชกิจเพิ่มเติม
หรื อบางสิ่งที่สมควรได้รับความเชื่อถือมากมาย พระองค์ไม่ทรงรู ้สึกว่าการช่วยมนุษยชาติให้รอด
การหล่อเลี้ยงพวกเขา และการประทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเขา
เป็ นการมีส่วนร่ วมสนับสนุนมวลมนุษย์อย่างมหาศาล พระองค์เพียงทรงจัดเตรี ยมให้มวลมนุษย์อย่างเงียบๆ
และสงบ ด้วยวิธีของพระองค์เองและโดยผ่านทางแก่นแท้ของพระองค์เอง และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ไม่สาคัญว่ามวลมนุษย์ได้รับการจัดเตรี ยมมากเพียงใด และความช่วยเหลือมากเพียงใดจากพระองค์
พระเจ้าก็ไม่มีวนั ทรงนึกถึงหรื อทรงพยายามที่จะได้รับความเชื่อถือ การนี้ถูกกาหนดโดยแก่นแท้ของพระเจ้า
และยังเป็ นการแสดงออกที่แท้จริงถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้าอย่างแม่นยาอีกด้วย
โดยไม่คานึงถึงว่าเรื่ องนี้อยู่ในพระคัมภีร์หรือหนังสือเล่มอืน่ ใด
นี่คือสาเหตุที่พวกเราไม่มีวนั ได้พบว่าพระเจ้ากาลังทรงแสดงพระดาริ ของพระองค์
และพวกเราไม่มีวนั ได้พบว่าพระเจ้ากาลังทรงบรรยายหรื อแถลงต่อพวกมนุษย์
โดยมีจุดมุ่งหมายแห่งการทาให้มวลมนุษย์สานึกบุญคุณต่อพระองค์ หรือสรรเสริ ญพระองค์
เหตุใดพระองค์จึงทรงทาสิ่งเหล่านี้ หรื อเหตุใดพระองค์จงึ ใส่พระทัยในมวลมนุษย์มากถึงเพียงนี้
แม้เมื่อพระองค์ทรงเจ็บปวด เมื่อพระทัยของพระองค์ทรงอยู่ในความเจ็บปวดสุดขีด
พระองค์กไ็ ม่มีวนั ทรงลืมความรับผิดชอบของพระองค์ต่อมวลมนุษย์
หรื อความห่วงใยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์
ทั้งหมดในขณะที่พระองค์ทรงแบกรับความบาดเจ็บและความเจ็บปวดเพียงลาพังในความเงียบ
ในทางตรงกันข้าม พระเจ้าทรงยังคงจัดเตรี ยมให้มนุษย์ตอ่ ไปเฉกเช่นที่พระองค์ได้ทรงทามาตลอด
แม้ว่ามวลมนุษย์จะสรรเสริ ญพระเจ้าหรื อเป็ นพยานต่อพระองค์บ่อยๆ

แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงเรียกร้องพฤติกรรมอันใดเช่นนี้ นี่เป็ นเพราะพระเจ้าไม่มีวนั ทรงเจตนาใช้สิ่งดีๆ
สิ่งใดที่พระองค์ทรงทาเพื่อมวลมนุษย์แลกเปลี่ยนกับความกตัญญูรู้คุณหรือการได้รับการตอบแทน
ในทางกลับกัน บรรดาผูท้ ี่สามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ บรรดาผูท้ ี่สามารถติดตามพระเจ้า
ฟังพระองค์ และจงรักภักดีต่อพระองค์ได้อย่างแท้จริง และบรรดาผูท้ ี่สามารถเชื่อฟังพระองค์ได้—
เหล่านี้คือผูค้ นที่จะได้รับพระพรของพระเจ้าบ่อยๆ และพระเจ้าจะประทานพระพรเช่นนี้โดยไม่มีขอ้ สงสัย
ยิ่งไปกว่านั้นพระพรที่ผคู้ นได้รับจากพระเจ้านั้นมักจะเกินกว่าจินตนาการของพวกเขา
และเกินกว่าสิ่งอันใดที่มนุษย์สามารถทาให้ชอบธรรมได้โดยผ่านทางสิ่งที่พวกเขาได้ทา
หรื อราคาที่พวกเขาได้จ่ายไป เมื่อมวลมนุษย์กาลังสุขสาราญกับพระพรของพระเจ้า
มีผใู้ ดใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงทาอยู่หรื อไม่?
มีผูใ้ ดแสดงความห่วงใยบ้างหรือไม่ว่าพระเจ้ากาลังทรงรูส้ ึกอย่างไร?
มีผใู้ ดพยายามซาบซึ้งในความเจ็บปวดของพระเจ้าหรื อไม่? คาตอบคือคาว่าไม่อย่างหนักแน่น! มนุษย์ผใู้ ดเล่า
รวมถึงโนอาห์ดว้ ย สามารถซาบซึ้งในความเจ็บปวดที่พระเจ้ากาลังทรงรูส้ ึก ณ ชัว่ ขณะนั้นได้?
มีผใู้ ดบ้างสามารถจับใจความได้ว่าเหตุใดพระเจ้าจึงจะทรงตั้งพันธสัญญาเช่นนี้? พวกเขาไม่สามารถ!
มวลมนุษย์ไม่ซาบซึ้งในความเจ็บปวดของพระเจ้า
ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดของพระเจ้า
และไม่ใช่เพราะช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ หรื อความแตกต่างในสถานะของพวกเขา
ตรงกันข้ามเป็ นเพราะมวลมนุษย์ไม่ใส่ใจเลยเกีย่ วกับความรู ้สึกอันใดของพระเจ้า
มวลมนุษย์คิดว่าพระเจ้าทรงเป็ นอิสระ—ว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ผูค้ นใส่ใจเกี่ยวกับพระองค์ เข้าใจพระองค์
หรื อแสดงความเห็นใจต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า ดังนั้นพระองค์จงึ ไม่ทรงมีความเจ็บปวด
ไม่ทรงมีพระอารมณ์ พระองค์จะไม่ทรงโศกเศร้า พระองค์จึงไม่ทรงรู ้สึกเสียพระทัย
พระองค์จงึ ไม่ทรงแม้แต่กรรแสง พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า
ดังนั้นพระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องมีการแสดงออกทางอารมณ์อนั ใด
และพระองค์ไม่ทรงจาเป็ นต้องมีการปลอบโยนทางอารมณ์อนั ใด ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมบางอย่าง
หากพระองค์ทรงจาเป็ นต้องมีสิ่งเหล่านี้ เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสามารถรับมือได้โดยลาพัง
และจะไม่ทรงพึงประสงค์ความช่วยเหลืออันใดจากมวลมนุษย์ ในทางกลับกัน เป็ นมนุษย์ที่ อ่อนแอ
ยังไม่มีวุฒิภาวะ นัน่ เองที่จาเป็ นต้องมีการปลอบใจ การจัดเตรี ยม การให้กาลังใจจากพระเจ้า
และแม้กระทัง่ ให้พระองค์ปลอบประโลมอารมณ์ของพวกเขาตลอดเวลาและในทุกสถานที่
สิ่งทั้งหลายเช่นนี้แฝงตัวลึกอยูภ่ ายในหัวใจของมวลมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์เป็ นผูอ้ ่อนแอ
พวกเขาต้องการให้พระเจ้าทรงดูแลพวกเขาในทุกวิถีทาง

พวกเขาสมควรได้รับการดูแลทั้งหมดที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า
และพวกเขาควรเรี ยกร้องสิ่งใดก็ตามที่พวกเขารู ้สึกว่าควรเป็ นของพวกเขาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ข้มแข็ง
พระองค์ทรงมีทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์ควรจะทรงเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์และผูป้ ระทานพระพรของมวลมนุษย์
ในเมื่อพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอยู่แล้ว พระองค์ก็ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
และไม่มีวนั ทรงจาเป็ นต้องการสิ่งใดจากมวลมนุษย์
เนื่องจากมนุษย์ไม่ให้ความสนใจกับวิวรณ์อนั ใดของพระเจ้า เขาจึงไม่เคยรู ้สึกถึงความเสียพระทัย ความเจ็บปวด
หรื อความชื่นบานของพระเจ้า แต่ในทางกลับกัน พระเจ้าทรงรู ้จกั การแสดงออกต่างๆ
ทั้งหมดของมนุษย์เหมือนฝ่ าพระหัตถ์ของพระองค์
พระเจ้าทรงหล่อเลี้ยงความต้องการของทุกคนตลอดเวลาและในทุกสถานที่
ทรงสังเกตการณ์ความคิดที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลและจึงปลอบประโลมและเตือนสติพวกเขา
และนาทางและให้ความกระจ่างแก่พวกเขา ในแง่ของทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทากับมวลมนุษย์
และราคาทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงจ่ายไปเพราะพวกเขา ผูค้ นสามารถพบบทตอนในพระคัมภีร์
หรื อจากสิ่งใดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้จนถึงบัดนี้ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงเรี ยกร้องบางสิ่งจากมนุษย์ได้หรื
อไม่? ไม่! ในทางตรงกันข้าม ไม่สาคัญว่าผูค้ นเพิกเฉยต่อการขบคิดของพระเจ้าอย่างไร
พระองค์กย็ งั คงทรงนาทางมวลมนุษย์ซ้ าๆ จัดเตรี ยมให้มวลมนุษย์และช่วยเหลือพวกเขาซ้ าๆ
เพื่อทาให้พวกเขาสามารถทาตามวิถีทางของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะสามารถบรรลุบ้นั ปลายอันสวยงามที่พระอง
ค์ได้ทรงตระเตรียมไว้ให้พวกเขาได้ เมื่อพูดถึงพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น พระคุณของพระองค์
ความกรุ ณาของพระองค์
และบาเหน็จของพระองค์ท้งั หมดจะได้รับการประทานให้โดยปราศจากข้อสงสัยแก่บรรดาผูท้ ี่รักและติดตามพร
ะองค์ แต่พระองค์ไม่มีวนั ทรงเปิ ดเผยความเจ็บปวดที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์
หรื อสภาพจิตใจของพระองค์ต่อบุคคลใด
และพระองค์ไม่มีวนั ทรงร้องทุกข์คร่ าครวญเกี่ยวกับผูใ้ ดก็ตามที่ไม่เห็นอกเห็นใจต่อพระองค์
หรื อไม่รู้จกั น้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์เพียงทรงแบกรับทั้งหมดนี้ในความเงียบ
รอคอยวันที่มวลมนุษย์จะสามารถเข้าใจได้
เหตุใดเราจึงพูดถึงสิ่งเหล่านี้ที่นี่? พวกเจ้าเห็นอะไรจากสิ่งต่างๆ ที่เราได้พูดไป?
มีบางสิ่งในแก่นแท้และพระอุปนิสยั ของพระเจ้าซึ่งง่ายอย่างเหลือเกินต่อการมองข้าม
เป็ นบางสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นทรงครอบครองและไม่มีบุคคลใดมี รวมถึงพวกที่คนอืน่ ๆ คิดว่าเป็ นผูค้ นที่ยงิ่ ใหญ่
ผูค้ นที่ดี หรื อพระเจ้าแห่งจินตนาการของพวกเขา สิ่งนี้คืออะไร?
คือความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้า เมื่อพูดถึงความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

เจ้าก็อาจคิดว่าเจ้าก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเช่นกัน เพราะเมื่อพูดถึงลูกหลานของเจ้า
เจ้าไม่มีวนั ต่อรองราคาหรื อต่อล้อต่อเถียงกับพวกเขา
หรื อเจ้าคิดว่าเจ้าก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเช่นกันเมือ่ พูดถึงบิดามารดาของเจ้า
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะคิดอะไร อย่างน้อยที่สุดเจ้าก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับคาว่า “ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน”
และคิดว่ามันเป็ นคาในเชิงบวก และคิดว่าการเป็ นบุคคลที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นสูงศักดิ์มาก
เมื่อเจ้าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เจ้าจะนับถือตัวเจ้าเองอย่างสูงส่ง
แต่ไม่มีใครสักคนที่สามารถเห็นความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง ท่ามกลางผูค้ น
เหตุการณ์ และวัตถุต่างๆ และในพระราชกิจของพระองค์ได้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้? เพราะมนุษย์เห็นแก่ตวั เกินไป!
เหตุใดเราจึงพูดเช่นนั้น? มวลมนุษย์อาศัยอยู่ในโลกแห่งวัตถุ เจ้าอาจติดตามพระเจ้า
แต่เจ้าไม่มีวนั เห็นหรื อซาบซึ้งในวิธีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เจ้า รักเจ้า และแสดงความห่วงใยต่อเจ้า
ดังนั้นเจ้าเห็นอะไร? เจ้าเห็นญาติสายโลหิตที่รักเจ้าหรื อหลงใหลในตัวเจ้า เจ้าเห็นสิ่งต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อเนื้อหนังของเจ้า เจ้าใส่ใจเกี่ยวกับผูค้ น และสิ่งต่างๆ ที่เจ้ารัก
นี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ผูค้ นที่
“ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน” เช่นนี้ไม่มีวนั ห่วงใยเกีย่ วกับพระเจ้าที่ทรงให้ชีวิตแก่พวกเขา
ตรงกันข้ามกับของพระเจ้า ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์กลายเป็ นเห็นแก่ตวั และน่ารังเกียจ
ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่มนุษย์เชื่อนั้นว่างเปล่าและไม่สมจริง ปลอมปน เข้ากันไม่ได้กบั พระเจ้า
และไม่เกี่ยวโยงกับพระเจ้า ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์มีไว้สาหรับตัวเอง
ในขณะที่ความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้าเป็ นการเปิ ดเผยแก่นแท้ของพระองค์ที่แท้จริ ง
เป็ นเพราะความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้านั่นเอง
มนุษย์จึงได้รับการจัดเตรียมให้โดยพระองค์ตลอดเวลา
พวกเจ้าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างลึกล้าจากหัวข้อนี้ที่เรากาลังพูดถึงในวันนี้
และเพียงกาลังพยักหน้าด้วยความเห็นชอบ แต่เมื่อเจ้าพยายามซาบซึ้งในพระทัยของพระเจ้าในหัวใจของเจ้า
เจ้าจะค้นพบการนี้โดยไม่รู้ตวั ว่า ท่ามกลางผูค้ น เรื่ องสาคัญและสิ่งต่างๆ
ทั้งหมดที่เจ้าสามารถสานึกรับรู ้ได้ในโลกนี้
มีเพียงความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นจริ งและเป็ นรู ปธรรม
เพราะมีเพียงความรักของพระเจ้าต่อเจ้าเท่านั้นที่ปราศจากเงื่อนไขและไร้ที่ติ นอกเหนือจากพระเจ้าแล้ว
ที่เรี ยกว่าความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนอื่นใดนั้นแสร้งทา ผิวเผิน ไม่แท้จริ ง มันมีจุดประสงค์
เจตนาบางอย่าง มีการแลกเปลี่ยน และไม่สามารถทนทานต่อการทดสอบได้
เจ้าถึงกับสามารถพูดได้ว่ามันโสมมและน่ารังเกียจ พวกเจ้ามีความเห็นด้วยกับพระวจนะเหล่านี้หรื อไม่?

ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 30
ปฐมกาล 9:11-13
“เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กบั พวกเจ้าว่าจะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงโดยให้น้ าท่วมอีก
และจะไม่ให้มีน้ ามาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป” พระเจ้าตรัสว่า “นี่แหละเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา
ซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กบั พวกเจ้าสืบไปทุกชัว่ อายุ
คือเราตั้งรุง้ ของเราไว้ที่เมฆ และรุง้ นั้นจะเป็ นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก”
ในตอนจบของเรื่องราวของโนอาห์
พวกเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้วิธีการที่ไม่ธรรมดาเพื่อแสดงความรู ้สึกของพระองค์ ณ เวลานั้น
เป็ นวิธีการที่พิเศษมาก นั่นคือ
การทาพันธสัญญากับมนุษย์ซ่งึ ได้ประกาศบทอวสานแห่งการทาลายโลกด้วยน้ าท่วมของพระเจ้า
โดยผิวเผินแล้วการทาพันธสัญญาอาจดูเหมือนเป็ นสิ่งธรรมดามาก
ไม่มีอะไรมากไปกว่าการใช้คาพูดเพื่อผูกมัดสองฝ่ าย และป้องกันไม่ให้พวกเขาละเมิดข้อตกลงของพวกเขา
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาทั้งคู่ ในด้านรู ปแบบมันเป็ นสิ่งธรรมดามาก
แต่จากสิ่งจูงใจเบื้องหลังและเจตนารมณ์ของพระเจ้าในการทาสิ่งนี้
มันเป็ นการเปิ ดเผยที่แท้จริ งถึงพระอุปนิสัยและสภาพจิตใจของพระเจ้า
หากเจ้าเพียงวางพระวจนะเหล่านี้ไว้ก่อนและเพิกเฉยต่อพระวจนะเหล่านี้
หากเราไม่มีวนั บอกพวกเจ้าถึงความจริ งของสิง่ ต่างๆ
เช่นนั้นแล้วมนุษยชาติก็จะไม่มีวนั รู ้จกั การขบคิดของพระเจ้าจริ งๆ บางทีในจินตนาการของเจ้า
พระเจ้ากาลังทรงแย้มพระโอษฐ์เมื่อพระองค์ได้ทรงทาพันธสัญญานี้
หรื อบางทีการแสดงออกของพระองค์น้ นั จริงจัง
แต่ไม่ว่าผูค้ นจะจินตนาการว่าพระเจ้าได้ทรงมีการแสดงออกใดที่ธรรมดามากที่สุด
แต่คงจะไม่มีใครสามารถเห็นพระทัยของพระเจ้าหรื อความเจ็บปวดของพระองค์ได้
นับประสาอะไรกับความเหงาของพระองค์
ไม่มีใครสามารถทาให้พระเจ้าไว้วางพระทัยพวกเขาหรือมีค่าคู่ควรต่อความไว้วางพระทัยของพระเจ้า
หรื อเป็ นใครสักคนที่พระองค์ทรงสามารถแสดงความคิดของพระองค์
หรื อไว้พระทัยปรับทุกข์ในความเจ็บปวดของพระองค์ได้
นัน่ คือเหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงมีทางเลือกใดนอกจากทาสิง่ เช่นนี้ มองโดยผิวเผินแล้ว พระเจ้าได้ทรงทาสิ่งง่ายๆ
ในการกล่าวคาอาลาต่อมนุษยชาติอย่างที่เคยเป็ น
โดยแก้ไขประเด็นปัญหาแห่งอดีตและนาการทาลายล้างโลกด้วยน้ าท่วมของพระองค์ไปสู่บทอวสานที่มีความเพี

ยบพร้อม อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ทรงฝังความเจ็บปวดจากชัว่ ขณะนี้ลึกลงไปในพระทัยของพระองค์ ณ
เวลาที่พระเจ้าไม่ได้ทรงมีใครให้ไว้ใจปรับทุกข์ดว้ ย พระองค์ได้ทรงทาพันธสัญญากับมวลมนุษย์
โดยตรัสบอกพวกเขาว่าพระองค์จะไม่ทรงทาลายโลกด้วยน้ าท่วมอีก เมื่อสายรุง้ ได้ปรากฏขึ้น
ก็เพื่อเตือนความจาผูค้ นว่าสิ่งเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว และเพื่อตักเตือนพวกเขาให้ละเว้นจากความชัว่
แม้ในสภาวะที่เจ็บปวดเช่นนี้ พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงลืมเกีย่ วกับมวลมนุษย์
และยังคงได้ทรงแสดงความห่วงใยอย่างมากต่อพวกเขา
นี่ไม่ใช่ความรักและความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้าหรอกหรื อ?
แต่ผคู้ นนึกถึงอะไรเล่าเมื่อพวกเขากาลังทนทุกข์? นี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเขาต้องการพระเจ้ามากที่สุดหรอกหรื อ?
ในเวลาเช่นนี้ผคู้ นมักจะลากพระเจ้าเข้าหาเสมอเพื่อให้พระองค์ทรงสามารถปลอบประโลมพวกเขาได้
ไม่สาคัญว่าเมื่อใด พระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงทาให้ผูค้ นผิดหวัง
และพระองค์จะทรงทาให้ผูค้ นสามารถหลุดพ้นจากสภาวะลาบากใจและมีชีวิตในความสว่างได้เสมอ
แม้ว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรี ยมให้มวลมนุษย์เช่นนี้
แต่ในหัวใจของมนุษย์พระเจ้าไม่ทรงเป็ นอะไรมากไปกว่ายาเม็ดบรรเทาทุกข์ น้ ายาปลอบประโลม
เมื่อพระเจ้ากาลังทรงทนทุกข์ เมื่อพระทัยของพระองค์ได้รับบาดเจ็บ
การมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างหรื อบุคคลใดก็ตามมาอยู่เป็ นเพื่อนกับพระองค์หรื อปลอบประโลมพระองค์ย่อมเป็ นเพี
ยงความปรารถนาฟุ้งเฟ้อสาหรับพระเจ้าอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
มนุษย์ไม่มีวนั ให้ความสนใจกับความรูส้ ึกของพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่มีวนั ทรงถามหาหรื อคาดหวังว่าจะมีใครสักคนที่สามารถปลอบประโลมพระองค์ได้
พระองค์เพียงทรงใช้วิธีการทั้งหลายของพระองค์เองเพื่อแสดงออกถึงพระอารมณ์ของพระองค์
ผูค้ นไม่คิดว่าเป็ นความยากลาบากอย่างยิง่ ที่พระเจ้าจะต้องทรงฟันฝ่ าความทุกข์
แต่เมื่อเจ้าพยายามเข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เมื่อเจ้าสามารถซาบซึ้งในเจตนารมณ์อนั แรงกล้าของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทาเท่านั้น
เจ้าจึงจะสามารถรู ้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระองค์ได้
แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงทาพันธสัญญากับมวลมนุษย์โดยใช้สายรุ ้ง
แต่พระองค์ไม่เคยได้ทรงบอกผูใ้ ดว่าเหตุใดพระองค์จึงได้ทรงทาเช่นนี้ —
เหตุใดพระองค์จึงได้ทรงตั้งพันธสัญญานี้—
หมายความว่าพระองค์ไม่เคยได้ตรัสบอกพระดาริ ที่แท้จริงของพระองค์กบั ผูใ้ ด
นี่เป็ นเพราะไม่มีใครที่สามารถจับใจความความลึกของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงส
ร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองได้

และไม่มีใครที่สามารถซาบซึ้งว่าพระทัยของพระองค์ได้ทนทุกข์มากเพียงใดเมื่อพระองค์ทรงทาลายมนุษยชาติไ
ด้อีกด้วย เพราะฉะนั้น แม้ว่าพระองค์จะต้องตรัสบอกผูค้ นว่าพระองค์ทรงรู ้สึกอย่างไร
พวกเขาก็คงจะไม่สามารถรับภาระความเชื่อใจนี้ไว้ได้ แม้จะทรงอยู่ในเจ็บปวด
แต่พระองค์ก็ยงั คงทรงทาพระราชกิจของพระองค์ต่อไปในขั้นตอนถัดไป
พระเจ้าทรงให้ดา้ นที่ดีที่สุดของพระองค์และสิ่งที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษย์เสมอ
ในขณะที่ทรงแบกรับความทุกข์ท้งั หมดด้วยพระองค์เองอย่างเงียบๆ นั้น
พระเจ้าไม่มีวนั ทรงเปิ ดเผยความทุกข์เหล่านี้อย่างโจ่งแจ้ง
พระองค์ทรงทนฝ่ าความทุกข์เหล่านี้และทรงรอคอยในความเงียบแทน ความทนฝ่ าของพระเจ้านั้นไม่เย็นชา
มึนงง หรื อหมดหนทาง และไม่ได้เป็ นสัญญาณของความอ่อนแอ ตรงกันข้าม
ความรักและแก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเสมอมา
นี่คือการเปิ ดเผยตามธรรมชาติถึงแก่นแท้และพระอุปนิสัยของพระองค์
และเป็ นร่ างสถิตที่แท้จริ งของพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าในฐานะพระผูส้ ร้างที่แท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 31
เพียงหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์แล้ว
พระเจ้าก็ได้ทรงเริ่ มมีส่วนร่ วมกับมนุษย์และทรงสนทนากับมนุษย์
และพระอุปนิสัยของพระองค์ก็ได้เริ่ มถูกแสดงออกต่อมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระเจ้าได้ทรงมีส่วนร่ วมกับมวลมนุษย์เป็ นครั้งแรกนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเริ่ มทาการเปิ ดเผยเนื้อแ
ท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นต่อมนุษย์โดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่ว่าผูค้ นยุครุ่นก่อนๆ
หรื อผูค้ นในปัจจุบนั จะสามารถมองเห็นหรื อเข้าใจมันหรื อไม่ก็ตาม
พระเจ้าตรัสกับมนุษย์และทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์
ทรงเผยพระอุปนิสยั ของพระองค์และทรงแสดงออกถึงเนื้อแท้ของพระองค์—นี่คือข้อเท็จจริ ง
และไม่มีบุคคลใดสามารถปฏิเสธได้ นี่ยงั หมายความอีกด้วยว่า พระอุปนิสยั ของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระเจ้า
และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นได้ถูกส่งออกไปและเปิ ดเผยอย่างสม่าเสมอในขณะที่พระองค์ทรงพระร
าชกิจและมีส่วนร่ วมกับมนุษย์ พระองค์ไม่เคยทรงปกปิ ดหรื อซ่อนเร้นสิ่งใดจากมนุษย์
แต่กลับทรงทาให้พระอุปนิสยั ของพระองค์เองเป็ นที่เปิ ดเผยและทรงปลดปล่อยพระอุปนิสัยของพระองค์เองออ
กไปโดยไม่ทรงระงับสิ่งใดไว้ ด้วยเหตุน้ี
พระเจ้าทรงหวังว่ามนุษย์จะสามารถรู ้จกั พระองค์และเข้าใจพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระองค์ได้
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ปฏิบตั ิต่อพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระองค์ว่าเป็ นความล้าลึกนิรันดร์
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ให้มวลมนุษย์ถือว่าพระเจ้าทรงเป็ นปริ ศนาที่ไม่มีวนั สามารถไขได้
มีเพียงเมื่อมวลมนุษย์รู้จกั พระเจ้าเท่านั้นมนุษย์จึงจะสามารถรู ้จกั หนทางไปข้างหน้าและยอมรับการทรงนาของพ
ระเจ้าได้ และมีเพียงมวลมนุษย์เช่นนี้เท่านั้นที่สามารถดารงชีวิตอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้า
และดารงชีวิตอยู่ในความสว่าง ท่ามกลางพระพรของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
พระวจนะและพระอุปนิสัยที่พระเจ้าได้ทรงส่งออกไปและทรงเปิ ดเผยไปนั้นเป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระองค์
และสิ่งเหล่านั้นยังเป็ นตัวแทนเนื้อแท้ของพระองค์อีกด้วย เมื่อพระเจ้าทรงมีส่วนร่ วมกับมนุษย์
ไม่ว่าพระองค์จะตรัสหรื อทรงทาสิ่งใด หรื อพระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสยั ใดก็ตาม
และไม่ว่ามนุษย์จะมองเห็นสิ่งใดจากเนื้อแท้ของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นก็ตาม
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับมนุษย์ ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถตระหนัก จับใจความ
หรื อเข้าใจได้มากเพียงใดก็ตาม ทั้งหมดนั้นเป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระเจ้า—
น้ าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ การนี้ไม่ตอ้ งสงสัยใดๆ เลย!
น้ าพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์คือการที่พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ผคู้ นเป็ นอย่างไร
พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาทาสิ่งใด พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาดารงชีวิตอย่างไร

และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขามีความสามารถในการทาให้การปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็จ
ลุล่วงไปอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็ นสิ่งที่ไม่อาจแยกจากเนื้อแท้ของพระเจ้าได้ใช่หรื อไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงส่งพระอุปนิสยั ของพระองค์และทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นออกไปในเวลาเดียวกันกับที่พ
ระองค์ทรงตั้งข้อเรี ยกร้องต่อมนุษย์ ไม่มีความเท็จ ไม่มีการเสแสร้ง ไม่มีการปกปิ ด และไม่มกี ารแต่งเติมใดๆ
แต่ทว่าเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถรู ้จกั
และเหตุใดมนุษย์จึงไม่เคยมีความสามารถที่จะล่วงรู ้ถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้าได้อย่างชัดเจน?
เหตุใดมนุษย์จึงไม่เคยตระหนักถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า?
สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยและส่งออกไปนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าพระองค์เองทรงมีและทรงเป็ น
นั่นคือทุกเศษเสี้ยวและทุกเหลี่ยมมุมจากพระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระองค์—
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถมองเห็นได้เล่า? เหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถมีความรู ้ที่ครบถ้วนได้เล่า?
มีเหตุผลสาคัญข้อหนึ่งสาหรับการนี้ แล้วเหตุผลนั้นคืออะไรเล่า? นับตั้งแต่ยุคแห่งการทรงสร้าง
มนุษย์ไม่เคยปฏิบตั ิต่อพระเจ้าในฐานะพระเจ้า ในยุคแรกเริ่มสุดนั้น
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าจะได้ทรงทาสิ่งใดเกี่ยวกับมนุษย์—มนุษย์ผซู้ ่งึ เพิง่ ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น—
มนุษย์ก็ได้ปฏิบตั ิต่อพระเจ้าเสมือนไม่ใช่สิ่งใดนอกจากสหายผูห้ นึ่ง เป็ นใครบางคนที่มีไว้ให้พ่งึ พา
และมนุษย์ไม่มีความรู ้หรื อความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าเลย กล่าวคือ
มนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งทีไ่ ด้ถูกส่งออกมาโดยองค์ผทู้ รงเป็ นนี้ —
องค์ผูท้ รงเป็ นซึ่งเขาพึ่งพาและมองเห็นว่าเป็ นสหายของเขาองค์น้ีน้นั —คือเนื้อแท้ของพระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่รู้ว่าองค์ผทู้ รงเป็ นนี้ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง กล่าวง่ายๆ ได้ว่า
ผูค้ นในเวลานั้นจาพระเจ้าไม่ได้เลย
พวกเขาไม่รู้ว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์
และพวกเขาไม่รู้เท่าทันว่าพระองค์ทรงมาจากที่ใด และยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขาไม่รู้เท่าทันว่าพระองค์ทรงเป็ นสิ่งใด แน่นอนว่าเมื่อย้อนกลับไป ณ ตอนนั้น
พระเจ้าไม่ได้ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์รู้จกั หรื อจับใจความพระองค์ หรื อให้เข้าใจทั้งหมดทีพ่ ระองค์ได้ทรงทา
หรื อให้มีความรู ้เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระองค์ เพราะเหล่านี้คือยุคแรกเริ่มสุดหลังจากการทรงสร้างมวลมนุษย์
เมื่อพระเจ้าได้ทรงเริ่ มการตระเตรี ยมเพือ่ พระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ
พระเจ้าได้ทรงทาบางสิ่งบางอย่างแก่มนุษย์ และยังได้ทรงเริ่ มตั้งข้อเรี ยกร้องบางอย่างจากมนุษย์
โดยตรัสบอกมนุษย์ถึงวิธีที่จะถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้าและนมัสการพระเจ้า
เมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จงึ ได้รับแนวคิดเรียบง่ายบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า
และเมื่อนั้นเท่านั้นเขาจึงได้รู้จกั ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า

และได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์
เมื่อมนุษย์ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าและมนุษย์เป็ นมนุษย์
ก็ได้เกิดระยะห่างที่แน่นอนขึ้นระหว่างเขากับพระเจ้า
ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยงั ไม่ได้ทรงขอให้มนุษย์มคี วามรู ้ยงิ่ ใหญ่หรื อความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพระองค์ ด้วยเหตุน้ี
พระเจ้าจึงทรงตั้งข้อพึงประสงค์ที่แตกต่างกันต่อมนุษย์บนพืน้ ฐานของช่วงระยะและรู ปการณ์แวดล้อมของพระร
าชกิจของพระองค์ พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในการนี้? พวกเจ้าล่วงรูพ้ ระอุปนิสยั ของพระเจ้าในแง่มุมใด?
พระเจ้าทรงเป็ นจริงหรื อไม่? ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ของพระเจ้าเหมาะสมหรื อไม่?
ในระหว่างยุคแรกเริ่ มสุดหลังจากการทรงสร้างมวลมนุษย์ของพระเจ้า
เมื่อพระเจ้ายังไม่ได้ทรงดาเนินพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยและการทาให้มีความเพียบพร้อมกับมนุษย์
และยังไม่ได้ตรัสพระวจนะกับมนุษย์มากมายหลายคานักนั้น พระองค์ได้ทรงขอจากมนุษย์เพียงเล็กน้อย
ไม่ว่ามนุษย์จะได้ทาสิ่งใดหรื อเขาจะได้ประพฤติตนอย่างไร—
ถึงแม้ว่าเขาจะได้ทาบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง—
พระเจ้าก็ได้ประทานอภัยและมองข้ามมันไปทั้งหมด
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงรู ้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้มนุษย์และสิ่งที่อยูภ่ ายในตัวมนุษย์ และด้วยเหตุน้ี
พระองค์จงึ ได้ทรงรู ้มาตรฐานของข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ควรจะตั้งกับมนุษย์
ถึงแม้ว่ามาตรฐานของข้อพึงประสงค์ของพระองค์น้ นั จะต่ามากในเวลานั้น
แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระอุปนิสัยของพระองค์จะไม่ยิ่งใหญ่
หรื อว่าพระปรี ชาญาณและมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์จะเป็ นแค่เพียงพระวจนะที่ว่างเปล่า สาหรับมนุษย์น้ นั
มีเพียงหนทางหนึ่งเท่านั้นที่จะรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้าและพระเจ้าพระองค์เอง นั่นก็คือ
โดยการติดตามขั้นตอนต่างๆ
ในพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมวลมนุษย์และความรอดของมวลมนุษย์ของพระเจ้า
และการยอมรับพระวจนะที่พระเจ้าตรัสกับมวลมนุษย์ ทันทีที่มนุษย์รู้จกั สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
และรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้า
เขาจะยังคงขอให้พระเจ้าทรงแสดงตัวตนจริ งของพระองค์ให้เขาเห็นอยู่หรื อไม่? ไม่ มนุษย์คงจะไม่ขอ
และคงจะไม่แม้กระทัง่ กล้าขอ
เพราะเมื่อได้จบั ใจความพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นแล้วนั้น
มนุษย์ก็จะได้มองเห็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เอง และตัวตนจริงของพระองค์แล้ว
นี่คือบทอวสานที่ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้

ขณะที่พระราชกิจและแผนของพระเจ้าดาเนินไปอย่างไม่หยุด
และหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงตั้งพันธสัญญารุง้ กับมนุษย์
ให้เป็ นหมายสาคัญว่าพระองค์จะไม่มีวนั ทรงทาลายโลกโดยใช้น้ าท่วมอีกแล้วนั้น
พระเจ้าก็ได้ทรงมีพระประสงค์ที่เร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งบรรดาผูท้ ี่สามารถมีจิตใจเดียวกันกับพระอง
ค์ ดังนั้น
พระองค์จงึ ได้ทรงมีความพึงปรารถนาที่จาเป็ นเร่งด่วนมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันที่จะได้มาซึ่งบรรดาผูท้ สี่ าม
ารถทาตามน้ าพระทัยของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ และยิ่งไปกว่านั้น
ทรงปรารถนามากยิง่ ขึ้นที่จะได้มาซึ่งกลุ่มผูค้ นทีส่ ามารถเป็ นอิสระจากกาลังบังคับของความมืดมิดและไม่ถูกซา
ตานผูกมัด ซึ่งเป็ นกลุ่มที่จะสามารถเป็ นคาพยานต่อพระองค์บนแผ่นดินโลกได้
การได้รับกลุ่มผูค้ นเช่นนี้เป็ นความปรารถนาที่ทรงมีมานานของพระเจ้า
มันคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรอคอยมาตลอดนับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้าง ด้วยเหตุน้ี
ไม่ว่าเป็ นการที่พระเจ้าทรงใช้น้ าท่วมเพื่อทาลายโลก หรื อว่าเป็ นพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมีกบั มนุษย์น้นั
น้ าพระทัย กรอบความคิด แผน และความหวังทั้งหมดของพระเจ้ายังคงเป็ นเหมือนเดิม
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงต้องประสงค์ที่จะทา สิ่งที่พระองค์ได้ทรงโหยหามานานก่อนเวลาแห่งการทรงสร้าง
ก็คือการได้รับคนเหล่านั้นท่ามกลางมวลมนุษย์ ผูซ้ ่งึ พระองค์ได้ทรงปรารถนาที่จะได้มา—
ที่จะได้มาซึ่งกลุ่มผูค้ นทีส่ ามารถจับใจความและรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์และเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
กลุ่มผูซ้ ่ึงจะสามารถนมัสการพระองค์ได้ กลุ่มผูค้ นเช่นนั้นคงจะสามารถเป็ นคาพยานต่อพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง
และสามารถกล่าวได้ว่า พวกเขาคงจะเป็ นคนสนิทของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 32
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่อบั ราฮัม
ปฐมกาล 17:15-17 พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “ส่วนซารายภรรยาของเจ้านั้น เจ้าอย่าเรี ยกชื่อนางว่า ซาราย
แต่จงเรี ยกชื่อนางว่า ซาราห์ เราจะอวยพรนาง และยิง่ กว่านั้นอีก โดยนางนี่แหละ เราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้า
เราจะอวยพรนาง และนางจะให้กาเนิดชนหลายชาติ กษัตริยข์ องชนหลายชาติจะมาจากนาง”
อับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะและคิดในใจว่า “ชายผูม้ ีอายุหนึ่งร้อยปี แล้วจะมีบุตรได้หรื อ?
ซาราห์ผูม้ ีอายุเก้าสิบปี แล้วจะคลอดบุตรหรือ?”
ปฐมกาล 17:21-22 “ฝ่ ายพันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กบั อิสอัคผูซ้ ่งึ ซาราห์จะคลอดให้แก่เจ้าปี หน้าในฤดูน้ี”
เมื่อพระองค์ตรัสกับท่านเสร็จแล้ว พระเจ้าก็เสด็จจากอับราฮัมขึ้นไป
ไม่มผี ้ใู ดสามารถขัดขวางพระราชกิจที่พระเจ้าตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะทาได้
ดังนั้น พวกเจ้าทุกคนก็เพิง่ ได้รับฟังเรื่ องราวของอับราฮัมไป
พระเจ้าได้ทรงเลือกเขาหลังจากที่น้ าท่วมได้ทาลายโลก ชื่อของเขาคืออับราฮัม และเมื่อเขามีอายุหนึ่งร้อยปี
และซาราห์ภรรยาของเขาอายุเก้าสิบปี พระสัญญาของพระเจ้าก็ได้มาถึงเขา
พระเจ้าได้ทรงทาพระสัญญาอะไรกับเขา? พระองค์ได้ทรงสัญญาในสิ่งที่ได้ถูกอ้างอิงถึงในข้อพระคัมภีร์ว่า
“เราจะอวยพรนาง และยิง่ กว่านั้นอีก โดยนางนี่แหละ เราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้า”
อะไรคือภูมิหลังที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่เขา?
ข้อพระคัมภีร์จดั เตรียมเรื่ องราวต่อไปนี้ ความว่า “อับราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะและคิดในใจว่า
‘ชายผูม้ ีอายุหนึ่งร้อยปี แล้วจะมีบุตรได้หรื อ? ซาราห์ผูม้ ีอายุเก้าสิบปี แล้วจะคลอดบุตรหรื อ?’”
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คูส่ ามีภรรยาสูงวัยนี้แก่เกินไปที่จะให้กาเนิดลูกๆ
และอับราฮัมทาสิ่งใดหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงทาพระสัญญาของพระองค์กบั เขา?
เขาซบหน้าลงหัวเราะและกล่าวกับตัวเองว่า “ชายผูม้ ีอายุหนึ่งร้อยปี แล้วจะมีบุตรได้หรื อ?”
อับราฮัมเชื่อว่ามันเป็ นไปไม่ได้—
ซึ่งหมายความว่าเขาเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเขานั้นไม่ใช่สิ่งใดที่มากไปกว่าเรื่ องตลก
จากมุมมองของมนุษย์แล้วนั้น นี่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้
และในทานองเดียวกันนั้นก็ไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้โดยพระเจ้าและเป็ นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้า
บางทีสาหรับอับราฮัมมันเป็ นเรื่ องน่าหัวเราะ กล่าวคือ พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์
แต่ทว่าดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่ทรงตระหนักแต่อย่างใดว่าใครบางคนที่แก่ถึงเพียงนั้นจะไม่สามารถให้กาเนิดลู

กๆ ได้ พระเจ้าทรงดาริ ว่าพระองค์ทรงสามารถทาให้ขา้ พระองค์ให้กาเนิดลูกได้
พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะประทานลูกให้ขา้ พระองค์—นั่นเป็ นไปไม่ได้อย่างแน่นอน! ดังนั้น
อับราฮัมจึงซบหน้าลงและหัวเราะ พลางคิดกับตัวเองว่า เป็ นไปไม่ได้—พระเจ้ากาลังทรงล้อข้าพระองค์ เล่น
เรื่ องนี้ไม่สามารถเป็ นจริ งได้! เขาไม่ได้ถือพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง ดังนั้น
ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วอับราฮัมเป็ นมนุษย์ประเภทใด? (ชอบธรรม)
มีระบุไว้ตรงไหนว่าเขาเป็ นมนุษย์ที่ชอบธรรม?
พวกเจ้าคิดว่าทุกคนที่พระเจ้าทรงเรี ยกใช้น้ นั ชอบธรรมและมีความเพียบพร้อม
ว่าพวกเขาล้วนเป็ นผูค้ นที่เดินกับพระเจ้า เจ้ายึดตามคาสอน!
พวกเจ้าต้องมองเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อพระเจ้าทรงกาหนดนิยามใครบางคนนั้น
พระองค์ไม่ทรงทาเช่นนั้นโดยพลการ ณ ที่น้ี พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าอับราฮัมชอบธรรม ในพระทัยของพระองค์น้นั
พระเจ้าทรงมีมาตรฐานต่างๆ เพื่อวัดทุกบุคคล ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้ตรัสว่าอับราฮัมเป็ นบุคคลประเภทใด
แต่ในแง่ของการประพฤติของเขาแล้วนั้น อับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้าแบบใด?
มันเป็ นนามธรรมเล็กน้อยหรื อไม่? หรื อเขามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่? ไม่ เขาไม่ใช่เลย!
การหัวเราะและความคิดของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็ นอย่างไร ดังนั้น
การที่พวกเจ้าเชื่อว่าเขาชอบธรรมนั้นเป็ นเพียงแต่การคิดไปเองจากจินตนาการของพวกเจ้า
มันเป็ นการนาคาสอนไปใช้อย่างมืดบอด และมันเป็ นการประเมินที่ขาดความรับผิดชอบ
พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นการหัวเราะของอับราฮัมและการแสดงออกเล็กๆ น้อยๆ ของเขาหรื อไม่?
พระองค์ได้ทรงรู ้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นหรื อไม่? พระเจ้าได้ทรงรู ้
แต่พระเจ้าจะทรงปรับเปลี่ยนสิ่งที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยแน่วแน่ที่จะทาหรื อไม่? ไม่!
เมื่อพระเจ้าได้ทรงวางแผนและได้ต้งั พระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะเลือกมนุษย์คนนี้ มันก็สาเร็จลุล่วง
ไม่ว่าความคิดของมนุษย์หรื อการประพฤติของเขาก็จะไม่มีอิทธิพลหรือแทรกแซงพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย
พระเจ้าจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงแผนของพระองค์โดยสุ ดแต่พระทัย
อีกทั้งพระองค์ก็จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงหรื อล้มแผนของพระองค์อย่างหุนหันพลันแล่นเนื่องจากการประพฤติขอ
งมนุษย์ แม้กระทัง่ การประพฤติที่อาจจะรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่นนั้นแล้ว สิ่งใดเล่าที่ได้เขียนไว้ในปฐมบท 17-2122? “‘ฝ่ ายพันธสัญญาของเรา เราจะตั้งไว้กบั อิสอัคผูซ้ ่งึ ซาราห์จะคลอดให้แก่เจ้าปี หน้าในฤดูน้ี’
เมื่อพระองค์ตรัสกับท่านเสร็จแล้ว พระเจ้าก็เสด็จจากอับราฮัมขึ้นไป”
พระเจ้าไม่ได้ทรงให้ความสนพระทัยต่อสิ่งที่อบั ราฮัมคิดหรื อกล่าวแม้แต่นอ้ ย
อะไรคือเหตุผลสาหรับความไม่สนพระทัยของพระองค์? มันเป็ นเพราะ ณ เวลานั้น
พระเจ้าไม่ได้ทรงขอให้มนุษย์มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ หรื อให้เขาสามารถมีความรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่เกี่ยวกับพระเจ้า

หรื อยิง่ ไปกว่านั้น ให้เขาสามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาและตรัส ด้วยเหตุน้ี
พระองค์จงึ ไม่ได้ทรงขอให้มนุษย์เข้าใจอย่างเต็มที่ในสิ่งที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยแน่วแน่ที่จะทา
หรื อผูค้ นที่พระองค์ได้ทรงมุง่ มัน่ ที่จะเลือก หรื อหลักการทั้งหลายในการกระทาของพระองค์
เพราะวุฒิภาวะของมนุษย์น้ นั แค่ไม่เพียงพอ ณ เวลานั้น
พระเจ้าทรงถือว่าสิ่งใดก็ตามที่อบั ราฮัมทาและการประพฤติตนของเขาอย่างไรก็ตามเป็ นสิ่งที่ปกติ
พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวโทษหรือตาหนิ แต่แค่ได้ตรัสว่า “ซาราห์จะคลอดอิสอัคให้แก่เจ้าปี หน้าในฤดูน้”ี
สาหรับพระเจ้าแล้ว หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระวจนะเหล่านี้ เรื่ องนี้จะได้เป็ นจริงทีละขั้นตอน
ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น สิ่งที่จะถูกทาให้สาเร็จลุล่วงโดยแผนของพระองค์ได้สัมฤทธิ์ผลไปแล้ว
หลังจากที่การจัดการเตรี ยมการสาหรับการนี้ได้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว พระเจ้าก็ได้เสด็จจากไป
สิ่งที่มนุษย์ทาหรื อคิด สิ่งที่มนุษย์เข้าใจ แผนต่างๆ ของมนุษย์—ไม่มีสิ่งใดในการนี้ที่มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวหน้าไปตามแผนของพระเจ้า
โดยสอดคล้องกับเวลาและช่วงระยะที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ เช่นนี้เองคือหลักการแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
พระเจ้าไม่ทรงแทรกแซงในสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์คิดหรื อรู ้
ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงละเลยแผนของพระองค์หรือละทิ้งพระราชกิจของพระองค์เพียงเพราะมนุษย์ไม่เชื่อ
หรื อไม่เข้าใจ ด้วยเหตุน้ีขอ้ เท็จจริงทั้งหลายสาเร็จลุล่วงไปตามแผนและพระดาริ ของพระเจ้า
นี่คือสิ่งที่พวกเรามองเห็นอย่างแม่นยาในพระคัมภีร์ กล่าวคือ
พระเจ้าได้ทรงทาให้อิสอัคคลอดในเวลาที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้
ข้อเท็จจริ งเหล่านี้พิสูจน์ว่าพฤติกรรมและการประพฤติของมนุษย์ได้ขดั ขวางพระราชกิจของพระเจ้าหรื อไม่?
สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ขดั ขวางพระราชกิจของพระเจ้า! ความเชื่อในพระเจ้าอันน้อยนิดของมนุษย์
และมโนคติที่หลงผิดและการจินตนาการของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าส่งผลกระทบต่อพระราชกิจของพระเจ้าหรื อไม่
? ไม่ สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเลย! ไม่แม้แต่นิดเดียว!
แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าไม่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์ เรื่ องราว หรื อสิ่งแวดล้อมใดเลย
ทั้งหมดที่พระเจ้าตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะทาก็จะครบบริ บูรณ์และสาเร็จลุล่วงไปตรงเวลาและตามแผนของพระอง
ค์ และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถแทรกแซงพระราชกิจของพระองค์ได้
พระเจ้าทรงเพิกเฉยต่อบางแง่มุมจากความโง่เขลาและไม่รู้เท่าทันของมนุษย์
และแม้กระทัง่ บางแง่มุมจากการต้านทานและมโนคติที่หลงผิดต่อพระองค์ของมนุษย์
และพระองค์ทรงพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทาไม่ว่าอย่างไรก็ตาม นี่คือพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
และมันคือภาพสะท้อนแห่งฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์

ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 33
อับราฮัมถวายอิสอัค
ปฐมกาล 22:2-3 พระองค์ตรัสว่า “จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัค บุตรคนเดียวของเจ้าผูท้ ี่เจ้ารัก
ไปยังดินแดนโมริ ยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็ นเครื่องบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า”
อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด ผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรของท่าน
ท่านตัดฟื นสาหรับเครื่ องบูชา แล้วเดินทางไปยังที่ซ่ึงพระเจ้าทรงบอกแก่ท่าน
ปฐมกาล 22:9-10 เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซ่งึ พระเจ้าตรัสบอกเขาไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น
เรี ยงฟื นเป็ นระเบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟื น แล้วอับราฮัมก็ยนื่ มือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย
พระเจ้าไม่ใส่ พระทัยว่ามนุษย์โง่เขลาหรือไม่—พระองค์เพียงทรงขอให้มนุษย์ซื่อตรงเท่านั้น
ในปฐมกาล 22:2 พระเจ้าได้ทรงให้พระบัญชาต่อไปนี้แก่อบั ราฮัม ความว่า “จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัค
บุตรคนเดียวของเจ้าผูท้ ี่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริ ยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็ นเครื่องบูชา
บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า” ความหมายของพระเจ้านั้นชัดเจน กล่าวคือ
พระองค์กาลังตรัสบอกกับอับราฮัมให้มอบบุตรชายคนเดียวของเขา คืออิสอัค ผูท้ ี่เขารัก
ให้เป็ นเครื่ องบูชาเผาทั้งตัว เมื่อมองการนั้นในวันนี้
พระบัญชาของพระเจ้ายังคงขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์อยู่หรื อไม่? ใช่แล้ว!
ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทาในเวลานั้นตรงกันข้ามกันทีเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
มันเป็ นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจับใจความได้ ในมโนคติที่หลงผิดของพวกเขานั้น ผูค้ นเชื่อดังต่อไปนี้:
เมื่อมนุษย์ไม่เชื่อ และคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ พระเจ้าได้ทรงมอบบุตรคนหนึ่งแก่เขา
และหลังจากที่เขาได้รับบุตรชายคนหนึ่งแล้ว พระเจ้าได้ทรงขอให้เขาพลีอุทิศบุตรชายของเขา
นี่ไม่น่าเชื่อโดยสิ้นเชิงมิใช่หรือ! ที่จริ งแล้วพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะทาสิ่งใด?
เจตนารมณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้าคือสิ่งใด? พระองค์ได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งให้อบั ราฮัมโดยไม่มีเงื่อนไข
แต่ทว่าพระองค์ก็ได้ทรงขอให้อบั ราฮัมทาเครื่องบูชาที่ไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นกัน นี่ไม่มากเกินไปหรอกหรือ?
จากจุดยืนของบุคคลภายนอก นี่ไม่เพียงแค่มากเกินไปเท่านั้น แต่ยงั เป็ นกรณีบางอย่างที่เป็ น
“การสร้างปัญหาโดยไม่มีเหตุผลใดๆ” ด้วยเช่นกัน แต่อบั ราฮัมเองไม่ได้เชื่ อว่าพระเจ้ากาลังทรงขอมากเกินไป
ถึงแม้เขาจะมีความคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ บางอย่างของเขาเองเกีย่ วกับเรื่ องนี้
และถึงแม้ว่าเขาจะสงสัยพระเจ้าเล็กน้อย แต่เขาก็ยงั คงตระเตรียมที่จะทาเครื่ องบูชา ณ จุดนี้
เจ้าเห็นสิ่งใดที่พิสูจน์ว่าอับราฮัมเต็มใจที่จะถวายบุตรชายของเขา? ในประโยคเหล่านี้กาลังกล่าวสิ่งใด?

ข้อความเดิมบอกเล่าเรื่ องราวดังต่อไปนี้: “อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด
ผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรของท่าน ท่านตัดฟื นสาหรับเครื่ องบูชา
แล้วเดินทางไปยังที่ซ่งึ พระเจ้าทรงบอกแก่ท่าน” (ปฐมกาล 22:3)
“เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซ่งึ พระเจ้าตรัสบอกเขาไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่น เรียงฟื นเป็ นระเบียบ
แล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟื น แล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชาย” (ปฐมกาล 22:9-10)
เมื่ออับราฮัมยื่นมือออกไปจับมีดเพื่อฆ่าบุตรชายของเขา
พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นการกระทาของเขาหรื อไม่? พระองค์ทรงเห็น ทุกขั้นตอน—ตั้งแต่เริ่ มต้น
เมื่อพระเจ้าได้ทรงขอให้อบั ราฮัมพลีอุทศิ อิสอัค จนถึงตอนที่อบั ราฮัมยกมีดขึ้นเพื่อฆ่าบุตรชายของเขาจริงๆ—
ได้แสดงให้พระเจ้าทรงเห็นหัวใจของอับราฮัม และไม่ว่าความโง่เขลา ความไม่รู้เท่าทัน
และความไม่เข้าใจพระเจ้าก่อนหน้านี้ของเขาจะเป็ นอย่างไร ณ เวลานั้น
หัวใจของอับราฮัมที่มีต่อพระเจ้านั้นซื่อตรงและซื่อสัตย์ และเขากาลังจะส่งมอบอิสอัค
บุตรชายที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขา คืนกลับไปให้แก่พระเจ้า
พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นการเชื่อฟังในตัวเขา การเชื่อฟังอย่างยิง่ ที่พระองค์ทรงพึงปรารถนา
สาหรับมนุษย์น้ นั พระเจ้าทรงทาหลายสิ่งที่ไม่อาจจับใจความได้และแม้กระทัง่ ไม่อาจเชื่อได้
เมื่อพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะจัดวางเรี ยบเรี ยงใครบางคน
การจัดวางเรี ยบเรียงนี้มกั จะขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และเขาไม่อาจจับใจความได้
แต่กระนั้นแน่นอนว่าเป็ นเพราะความไม่สอดคล้องและความไม่อาจจับใจความได้น้ีนั่นเองทีเ่ ป็ นการทดสอบแล
ะการทดลองมนุษย์ของพระเจ้า ในขณะเดียวกัน
อับราฮัมก็สามารถแสดงให้เห็นการเชื่อฟังพระเจ้าภายในตัวเขาได้
ซึ่งเป็ นสภาพเงื่อนไขที่เป็ นรากฐานสาคัญมากที่สุดในการที่เขาจะสามารถทาให้สมดังสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสง
ค์ได้ เมื่อนั้นเท่านั้น เมื่ออับราฮัมสามารถเชื่อฟังข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
เมื่อเขาได้มอบถวายอิสอัคแล้วเท่านั้น
พระเจ้าจึงได้รู้สึกวางพระทัยและทรงเห็นชอบต่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง —ต่ออับราฮัม
ผูซ้ ่ึงพระองค์ได้ทรงเลือกสรร
เมื่อนั้นเท่านั้นพระเจ้าจึงมัน่ พระทัยว่าบุคคลผูซ้ ่ึงพระองค์ได้ทรงเลือกสรรคนนี้เป็ นผูน้ าที่ขาดเสียไม่ได้
ผูซ้ ่ึงสามารถรับพระสัญญาของพระองค์และแผนการบริ หารจัดการในภายหลังของพระองค์ได้
ถึงแม้ว่ามันจะเป็ นเพียงการทดสอบและการทดลอง แต่พระเจ้าก็รู้สึกอิ่มเอิบพระทัย
พระองค์ทรงรูส้ ึกถึงความรักที่มนุษย์มีต่อพระองค์
และพระองค์รูส้ ึกสบายพระทัยโดยมนุษย์อย่างที่ไม่เคยรู ้สึกมาก่อน ณ

ชัว่ ขณะนั้นที่อบั ราฮัมยกมีดขึ้นเพื่อฆ่าอิสอัค พระเจ้าได้ทรงหยุดเขาหรื อไม่?
พระเจ้าไม่ได้ทรงปล่อยให้อบั ราฮัมพลีอุทิศอิสอัค
เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะเอาชีวิตของอิสอัคอย่างแท้จริง ด้วยเหตุน้ี
พระเจ้าจึงได้หยุดอับราฮัมทันเวลา สาหรับพระเจ้าแล้วนั้น การเชื่อฟังของอับราฮัมได้ผ่านการทดสอบแล้ว
สิ่งที่เขาได้ทาไปนั้นเพียงพอแล้ว
และพระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นบทอวสานของสิ่งที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะทาแล้ว
บทอวสานนี้เป็ นที่พึงพอพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่?
สามารถกล่าวได้ว่าบทอวสานนี้เป็ นที่พงึ พอพระทัยของพระเจ้า ว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์
และเป็ นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงถวิลหารอคอยที่จะเห็น เรื่ องนี้จริงหรื อไม่? ถึงแม้ว่าในบริ บทที่แตกต่างกันไป
พระเจ้าจะทรงใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบแต่ละบุคคล
พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ในตัวอับราฮัม
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าหัวใจของอับราฮัมนั้นซื่อตรง และว่าการเชื่อฟังของเขานั้นไม่มีเงื่อนไข แน่นอนว่า
“การไม่มีเงื่อนไข” นี้นั่นเองที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนา ผูค้ นมักจะกล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้ถวายสิ่งนี้ไปแล้ว ข้า
พระองค์ได้ยอมสละสิ่งนั้นไปแล้ว—เหตุใดพระเจ้าจึงยังคงไม่พึงพอพระทัยกับข้าพระองค์?
เหตุใดพระองค์ยงั คงทรงคอยนาข้า พระองค์ไปสู่การทดสอบอยู่เรื่อยๆ?
เหตุใดพระองค์ยงั คงทรงคอยทดสอบข้าพระองค์อยู่เรื่ อย?” การนี้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริ งหนึ่ง นัน่ คือ
พระเจ้ายังไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นหัวใจของเจ้า และยังไม่ได้ทรงได้มาซึ่งหัวใจของเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ยงั ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงใจดังเช่นเมื่อตอนที่อบั ราฮัมสามารถยกมีดขึ้นเพื่อฆ่าบุตรชายของเ
ขาด้วยมือของเขาเองและถวายเขาให้แก่พระเจ้าได้
พระองค์ยงั ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นการเชื่อฟังโดยไม่มีเงือ่ นไขของเจ้า และยังไม่ได้สบายพระทัยโดยเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็เป็ นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงคอยทดสอบเจ้าอยู่เรื่อยๆ การนี้ไม่จริงหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 34
พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม
ปฐมกาล 22:16-18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราเองปฏิญาณว่า เพราะเจ้าทาอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า
คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา
นี่คือเรื่ องราวที่ครบสมบูรณ์เกี่ยวกับการอวยพรของพระเจ้าต่ออับราฮัม
ถึงแม้ว่าจะรวบรัดแต่เนื้อหาของมันนั้นมัง่ คัง่ กล่าวคือ
มันประกอบด้วยเหตุผลและภูมิหลังของของขวัญที่พระเจ้าทรงให้ต่ออับราฮัม
และสิ่งที่เป็ นสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้อบั ราฮัม
มันยังเปี่ ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีและความตื่นเต้นที่พระเจ้าได้ดารัสพระวจนะเหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน
ตลอดจนความเร่ งด่วนของการที่พระองค์ทรงถวิลหารอคอยที่จะได้รับบรรดาผูซ้ ่งึ สามารถรับฟังพระวจนะของ
พระองค์ได้ ในการนี้
พวกเรามองเห็นการทะนุถนอมและความอ่อนโอนของพระเจ้าที่ทรงมีต่อบรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังพระวจนะของพระอง
ค์และปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์ ดังนั้น พวกเรามองเห็นราคาที่พระองค์ทรงจ่ายเพื่อที่จะได้รับผูค้ น
และความเอาพระทัยใส่และพระดาริ ที่พระองค์ทรงใช้ในการได้รับพวกเขาด้วยเช่นกัน ยิง่ ไปกว่านั้น บทตอนนี้
ซึ่งบรรจุพระวจนะที่ว่า “เราเองปฏิญาณว่า”
ให้สานึกรับรู ้ที่ทรงพลังแก่เราเกี่ยวกับความขมขื่นและความเจ็บปวดที่พระเจ้าทรงแบกรับและพระเจ้าพระองค์เ
ดียวที่อยู่เบื้องหลังฉากของพระราชกิจแห่งแผนการบริ หารจัดการของพระองค์น้ี มันเป็ นบทตอนที่ปลุกความคิด
และเป็ นบทตอนที่มีนัยสาคัญพิเศษสาหรับบรรดาผูท้ ี่ตามมา และมีผลกระทบกว้างขวางต่อพวกเขา
มนุษย์ได้รบั พระพรของพระเจ้าเนื่องจากความจริงใจและการเชื่ อฟังของเขา
พระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กบั อับราฮัมที่พวกเราได้อ่านกัน ณ ทีน่ ้ียงิ่ ใหญ่หรื อไม่? มันยิ่งใหญ่เพียงใด?
มีประโยคสาคัญอยู่ประโยคหนึ่ง ณ ที่น้ี นั่นคือ “ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า
เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา”
ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าอับราฮัมได้รับพระพรที่ไม่เคยได้ถูกมอบแก่ผใู้ ดที่มาก่อนหรื อภายหลังจากนั้น
เมื่อพระเจ้าทรงขอ อับราฮัมก็ได้คืนบุตรชายเพียงคนเดียวของเขา—บุตรชายคนเดียวผูเ้ ป็ นทีร่ ักของเขา—
ให้แก่พระเจ้า (หมายเหตุ: ในที่น้ีเราไม่สามารถใช้คาว่า “ถวาย” ได้

พวกเราควรกล่าวว่าเขาได้คืนบุตรชายของเขาแก่พระเจ้า)
พระเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ทรงอนุญาตให้อบั ราฮัมถวายอิสอัคเท่านั้น แต่พระองค์ยงั ได้ทรงอวยพรเขาด้วย
พระองค์ได้ทรงอวยพรแก่อบั ราฮัมด้วยพระสัญญาใด?
พระองค์ได้ทรงอวยพรเขาด้วยพระสัญญาที่จะเพิ่มทวีเชื้อสายของเขา และพวกเขาจะได้เพิ่มทวีข้ นึ มากเท่าใด?
ข้อพระคัมภีร์จดั เตรียมการบันทึกดังต่อไปนี้ “ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล
เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า” พระเจ้าได้ดารัสเนื้อหาใดในพระวจนะเหล่านี้?
กล่าวคือ อับราฮัมได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างไร?
เขาได้รับพระพรเหล่านั้นดังเช่นที่พระเจ้าตรัสไว้ในข้อพระคัมภีร์ว่า “เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา” กล่าวคือ
เพราะอับราฮัมได้ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้า เพราะเขาได้ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ตรัส ได้ขอ
และได้บญั ชา โดยไม่มีการร้องทุกข์คร่ าครวญเลยแม้แต่น้อย ด้วยเหตุน้ี
พระเจ้าจึงได้ทรงทาพระสัญญาเช่นนั้นกับเขา
มีประโยคสาคัญประโยคหนึ่งในพระสัญญานี้ที่พูดถึงพระดาริ ของพระเจ้า ณ เวลานั้น
พวกเจ้ามองเห็นมันแล้วหรื อยัง? พวกเจ้าอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักกับพระวจนะของพระเจ้าที่ว่า
“เราเองปฏิญาณว่า” ความหมายของประโยคนี้ก็คือว่า เมื่อพระเจ้าได้ดารัสพระวจนะเหล่านี้น้ นั
พระองค์กาลังทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เอง ผูค้ นปฏิญาณด้วยสิ่งใดเมื่อพวกเขาทาการสาบาน?
พวกเขาปฏิญาณด้วยสวรรค์ ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พวกเขาทาการสาบานต่อพระเจ้าและปฏิญาณด้วยพระเจ้า
ผูค้ นอาจจะไม่มีความเข้าใจมากนักเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่พระเจ้าทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เอง
แต่พวกเจ้าจะสามารถเข้าใจได้เมื่อเราจัดเตรี ยมคาอธิบายที่ถูกต้องแก่พวกเจ้า
เมื่อทรงเผชิญหน้ากับมนุษย์ผซู้ ่งึ สามารถเพียงได้ยินพระวจนะของพระองค์เท่านั้นแต่ไม่เข้าใจพระทัยของพระอ
งค์ พระเจ้าจึงทรงรู ้สึกโดดเดี่ยวและสูญเสียอีกครั้ง
พระเจ้าได้ทรงทาบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นธรรมชาติอย่างมากด้วยความสิ้นหวัง—
และอาจกล่าวได้ว่าโดยไม่รู้พระองค์—นั่นคือ
พระองค์วางพระหัตถ์ลงบนพระทัยของพระองค์และตรัสกับพระองค์เองเมื่อประทานพระสัญญานี้แก่อบั ราฮัม
และจากชายคนนี้ที่ได้ยินพระเจ้าตรัสว่า “เราเองปฏิญาณว่า”
เจ้าอาจคิดถึงตัวเจ้าเองโดยผ่านทางการกระทาของพระเจ้า
เมื่อเจ้าวางมือของเจ้าไว้บนหัวใจของเจ้าแล้วพูดกับตัวเจ้าเอง
เจ้ามีแนวคิดชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ากาลังพูดหรื อไม่? ท่าทีของเจ้าจริงใจหรื อไม่?
เจ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยหัวใจของเจ้าหรื อไม่? ด้วยเหตุน้ี พวกเราจึงมองเห็น ณ ที่น้ีว่า

เมื่อพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมนั้น พระองค์ทรงจริงจังและจริงใจ
ในขณะเดียวกันกับที่กาลังตรัสและทรงอวยพรอับราฮัมนั้น พระเจ้าก็กาลังตรัสกับพระองค์เองด้วย
พระองค์กาลังตรัสบอกพระองค์เองว่า เราจะอวยพรอับราฮัม
และทาให้ลูกหลานของเขามีจานวนมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าและมากมายเหมือนเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล
เพราะเขาเชื่อฟังคาพูดของเราและเขาคือคนที่เราเลือก เมือ่ พระเจ้าได้ตรัสว่า “เราเองปฏิญาณว่า”
พระเจ้าตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะทรงผลิตประชากรที่ได้รับเลือกสรรแห่งอิสราเอลในตัวอับราฮัม
ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงนาทางผูค้ นเหล่านี้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยพระราชกิจของพระองค์ กล่าวคือ
พระเจ้าจะทรงทาให้พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมแบกรับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และพระราชกิจของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงออกไว้ก็จะเริ่ มต้นด้วยอับราฮัมและจะดาเนินต่อเนื่องไ
ปในพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม ด้วยเหตุน้ีจงึ ทาให้ความปรารถนาของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดเป็ นจริ งขึ้นมา
พวกเจ้าจะว่าอย่างไร นี่ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับพรหรอกหรื อ? สาหรับมนุษย์แล้วนั้น ไม่มพี รใดที่ยงิ่ ใหญ่ไปกว่านี้
อาจกล่าวได้ว่านี่คือสิ่งที่ได้รับพรมากที่สุด พระพรที่อบั ราฮัมได้รับไม่ใช่การเพิม่ ทวีเชื้อสายของเขา
แต่เป็ นการสัมฤทธิ์ผลของพระเจ้าในการบริ หารจัดการของพระองค์ พระบัญชาของพระองค์
และพระราชกิจของพระองค์ในพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม นี่หมายความว่าพระพรต่างๆ
ที่อบั ราฮัมได้รับนั้นไม่ใช่ชวั่ คราว แต่ดาเนินต่อเนื่องไปในขณะที่แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าก้าวหน้าไป
เมื่อพระเจ้าได้ตรัส เมื่อพระเจ้าได้ปฏิญาณด้วยพระองค์เอง พระเจ้าได้ทรงตั้งปณิธานไว้แล้ว
กระบวนการแห่งปณิธานนี้เที่ยงแท้หรือไม่? มันจริงหรือไม่? พระเจ้าได้ต้งั พระทัยแน่วแน่วา่
จากเวลานั้นเป็ นต้นไป ความเพียรพยายามของพระองค์ ราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายไป
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น ทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์ และแม้กระทัง่ พระชนม์ชีพของพระองค์
จะถูกประทานให้แก่อบั ราฮัมและพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม และพระเจ้าได้ต้งั พระทัยแน่วแน่อกี ด้วยว่า
พระองค์จะทรงทาการสาแดงกิจการทั้งหลายของพระองค์ และทรงอนุญาตให้มนุษย์มองเห็นพระปรี ชาญาณ
สิทธิอานาจ และฤทธานุภาพของพระองค์โดยเริ่ มต้นจากผูค้ นกลุ่มนี้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 35
พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม
ปฐมกาล 22:16-18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราเองปฏิญาณว่า เพราะเจ้าทาอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า
คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา
การได้รับบรรดาผู้ที่รู้จักพระเจ้าและสามารถเป็ นพยานต่ อพระองค์ได้คือความปรารถนาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพ
ระเจ้า
ในขณะเดียวกันกับที่ตรัสกับพระองค์เอง พระเจ้าก็ได้ตรัสกับอับราฮัมด้วย
แต่นอกเหนือจากการได้ยินพระพรที่พระเจ้าได้ทรงมอบแก่เขาแล้วนั้น
อับราฮัมสามารถเข้าใจความปรารถนาที่แท้จริงของพระเจ้าในพระวจนะทั้งหมดของพระองค์ ณ
ชัว่ ขณะนั้นหรื อไม่? เขาไม่สามารถ! ดังนั้น ณ ชัว่ ขณะนั้น เมื่อพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เอง
พระทัยของพระองค์ยงั คงโดดเดี่ยวและโทมนัส
ยังคงไม่มีสักบุคคลหนึ่งที่สามารถเข้าใจหรื อจับใจความสิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยและทรงวางแผนไว้ได้ ณ
ชัว่ ขณะนั้น ไม่มีใคร แม้กระทัง่ อับราฮัม ที่สามารถพูดกับพระองค์ดว้ ยความมัน่ ใจ
นับประสาอะไรที่จะมีใครสักคนทีส่ ามารถร่ วมมือกับพระองค์ในการทรงพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทา
โดยผิวเผินแล้วนั้น พระเจ้าได้ทรงรับอับราฮัมไว้แล้ว
ซึ่งเป็ นใครบางคนที่สามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ได้ แต่ในความเป็ นจริง
ความรู ้ของบุคคลนี้เกีย่ วกับพระเจ้านั้นแทบจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความว่างเปล่า
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะได้ทรงอวยพรอับราฮัมแล้ว แต่พระทัยของพระเจ้าก็ยงั คงไม่พึงพอพระทัย
การที่พระเจ้าไม่พึงพอพระทัยหมายความว่าอย่างไร?
นั่นหมายความว่าการบริ หารจัดการของพระองค์เพิ่งจะได้เริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
นั่นหมายความว่าผูค้ นที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับ ผูค้ นที่พระองค์ทรงถวิลหารอคอยที่จะได้เห็น
ผูค้ นที่พระองค์ทรงรัก ยังคงอยู่ห่างไกลจากพระองค์ พระองค์ทรงจาเป็ นต้องใช้เวลา
พระองค์ทรงจาเป็ นต้องรอคอย พระองค์ทรงจาเป็ นต้องอดทน เพราะ ณ ชัว่ ขณะนั้น
นอกเหนือจากพระเจ้าพระองค์เองแล้วก็ไม่มีผใู้ ดทีร่ ู ้ว่าพระองค์ทรงจาเป็ นต้องมีสิ่งใด
หรื อพระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้รับสิ่งใด หรือพระองค์ทรงถวิลหารอคอยสิ่งใด ดังนั้น
ในขณะเดียวกันกับที่พระเจ้ากาลังทรงรูส้ ึกตื่นเต้นอย่างยิง่ พระเจ้าก็ทรงรู ้สึกหนักพระทัยด้วยเช่นกัน

กระนั้นพระองค์กย็ งั ไม่ทรงหยุดขั้นตอนของพระองค์
และพระองค์ยงั ทรงวางแผนขั้นตอนต่อไปของสิ่งที่พระองค์ตอ้ งทรงทาอย่างต่อเนื่อง
พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม?
พระเจ้าได้ประทานพระพรอันยิง่ ใหญ่ให้แก่อบั ราฮัมเพียงเพราะเขาได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า
แม้ว่าโดยผิวเผินแล้วนี่จะดูเหมือนปกติและเป็ นเรื่ องตามครรลอง
แต่พวกเรามองเห็นพระทัยของพระเจ้าในการนั้น กล่าวคือ
พระเจ้าทรงทะนุถนอมความล้าค่าเป็ นพิเศษต่อการเชื่อฟังพระองค์ของมนุษย์
และทรงเชิดชูความเข้าใจพระองค์และความจริ งใจต่อพระองค์ของมนุษย์
พระเจ้าทรงเชิดชูความจริ งใจนี้มากเพียงใด? พวกเจ้าอาจไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงเชิดชูมนั มากเพียงใด
และอาจจะไม่มีผใู้ ดที่ตระหนักถึงมันด้วยซ้ า พระเจ้าได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งให้อบั ราฮัม
และเมื่อบุตรชายคนนี้เติบโตขึ้นแล้ว พระเจ้าได้ทรงขอให้อบั ราฮัมถวายบุตรชายของเขาแก่พระเจ้า
อับราฮัมปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าตามตัวอักษร เขาเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
และความจริ งใจของเขาทาให้พระเจ้าทรงตื้นตันและพระเจ้าทรงทะนุถนอมความล้าค่า
พระเจ้าทรงทะนุถนอมความล้าค่าของมันมากเพียงใด?
และเหตุใดพระองค์จึงทรงทะนุถนอมความล้าค่าของมัน?
ในเวลาที่ไม่มีผูใ้ ดจับใจความพระวจนะของพระเจ้าหรื อเข้าใจพระทัยของพระองค์
อับราฮัมได้ทาในสิ่งที่สั่นสะเทือนฟ้าสวรรค์และทาให้แผ่นดินโลกสั่นไหว
และนัน่ ทาให้พระเจ้าทรงรูส้ ึกถึงสานึกรับรู ้แห่งความพึงพอพระทัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
และนาความชื่นชมยินดีจากการได้รับใครบางคนที่สามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ได้มาให้พระเจ้า
ความพึงพอพระทัยและความชื่นชมยินดีน้ีมาจากสิ่งทรงสร้างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง
และเป็ น “การพลีอุทิศ”
แรกที่มนุษย์ได้ถวายแด่พระเจ้าและที่พระเจ้าทรงทะนุถนอมความล้าค่ามากที่สุดนับตั้งแต่ทมี่ นุษย์ได้ถกู สร้างขึ้น
มา พระเจ้าได้เคยทรงมีเวลาที่ยากลาบากในการรอคอยการพลีอุทิศนี้
และพระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิกบั มันเสมือนของขวัญชิ้นแรกที่สาคัญมากที่สุดจากมนุษย์
ผูซ้ ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา
มันแสดงให้พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นดอกผลแรกแห่งความเพียรพยายามของพระองค์และจากราคาที่พระองค์ไ
ด้ทรงจ่ายไป และมันทาให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความหวังในมวลมนุษย์ หลังจากนั้นเป็ นต้นมา
พระเจ้าได้ทรงมีความโหยหายิง่ ใหญ่ข้ นึ กว่านั้นในการที่จะให้กลุ่มผูค้ นเช่นนั้นรักษาพระองค์ไว้เป็ นสหาย
ปฏิบตั ิต่อพระองค์ดว้ ยความจริงใจ และเอาใจใส่พระองค์ดว้ ยความจริงใจ

พระเจ้าทรงถึงขั้นหวังที่จะให้อบั ราฮัมดารงชีวิตอยู่ต่อไป
เพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้มีหัวใจเช่นหัวใจของอับราฮัมได้ไปพร้อมกับพระองค์และอยู่กบั พระองค์ใ
นขณะที่พระองค์ทรงดาเนินการต่อไปในการบริ หารจัดการของพระองค์
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงต้องประสงค์สิ่งใด มันเป็ นเพียงความปรารถนา เป็ นเพียงแนวคิด—
เพราะอับราฮัมเป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่งผูซ้ ่ึงสามารถเชื่อฟังพระองค์
และไม่มีความเข้าใจหรื อความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย
อับราฮัมคือใครบางคนที่ขาดมาตรฐานแห่งข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์เป็ นอย่างมาก ซึ่งก็คือ
การรู ้จกั พระเจ้า การสามารถเป็ นพยานต่อพระเจ้า และการมีจิตใจเดียวกันกับพระเจ้า ดังนั้น
อับราฮัมจึงไม่สามารถเดินไปกับพระเจ้าได้ ในการที่อบั ราฮัมถวายอิสอัคนั้น
พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงใจและการเชื่อฟังของอับราฮัม
และทอดพระเนตรเห็นว่าเขาได้ทนทานต่อการที่พระเจ้าทรงทดสอบเขา
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะได้ทรงยอมรับความจริงใจและการเชื่อฟังของเขาแล้ว
เขาก็ยงั คงไม่มีค่าคู่ควรในการกลายเป็ นคนสนิทของพระเจ้า ในการกลายเป็ นใครบางคนที่รูจ้ กั และเข้าใจพระเจ้า
และใครบางคนที่มีความรู ้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า
เขายังห่างไกลจากการมีจิตใจเดียวกันกับพระเจ้าและการทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า ดังนั้น
ในพระทัยของพระองค์ พระเจ้าจึงยังคงทรงโดดเดี่ยวและกระวนกระวาย
ยิ่งพระเจ้าทรงโดดเดี่ยวและกระวนกระวายมากขึ้นเท่าใด
พระองค์กย็ ิ่งจาเป็ นต้องทรงดาเนินการบริ หารจัดการของพระองค์ต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
และต้องสามารถคัดเลือกและได้รับกลุ่มผูค้ นเพื่อมาทาแผนการบริ หารจัดการของพระองค์ให้สาเร็จลุล่วงและสั
มฤทธิ์ผลตามน้ าพระทัยของพระองค์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้มากขึ้นเท่านั้น
นี่คือความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้า และมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดเริ่ มต้นจนกระทัง่ ถึงวันนี้
นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ในปฐมกาล พระเจ้าทรงโหยหากลุม่ ผูม้ ีชยั ชนะมาโดยตลอด
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่จะเดินไปกับพระองค์และสามารถเข้าใจ รู ้จกั และจับใจความพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้
ความปรารถนานี้ของพระเจ้าไม่เคยเปลีย่ นแปลงไป ไม่ว่าพระองค์ยงั คงต้องทรงรอคอยนานเพียงใด
ไม่ว่าถนนข้างหน้าอาจจะยากลาบากเพียงใด
และไม่ว่าวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงโหยหานั้นอาจจะอยู่ไกลออกไปเพียงใด
พระเจ้าก็ไม่เคยทรงปรับเปลี่ยนหรือล้มเลิกความคาดหวังในตัวมนุษย์ของพระองค์
บัดนี้ที่เราได้กล่าวเรื่ องนี้ไปแล้ว พวกเจ้าตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนาหรื อไม่?
บางทีสิ่งที่พวกเจ้าตระหนักอาจจะไม่ลุ่มลึกมากนัก—แต่มนั จะค่อยเกิดขึ้นทีละน้อย!

ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 36
พระเจ้าต้องทาลายเมืองโสโดม
ปฐมกาล 18:26 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน
เราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขา”
ปฐมกาล 18:29 ท่านก็ทูลพระองค์อีกว่า “สมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นนั่ ” พระองค์ตรัสตอบว่า
“เราจะไม่ทา”
ปฐมกาล 18:30 ท่านจึงทูลว่า…“สมมุติพระองค์ทรงพบเพียงสามสิบคนที่นนั่ ” พระองค์ตรัสตอบว่า
“เราจะไม่ทา”
ปฐมกาล 18:31 ท่านทูลว่า…“สมมุติว่าทรงพบยี่สิบคนทีน่ ั่น” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทาลาย”
ปฐมกาล 18:32 ท่านทูลว่า…“สมมุติว่า ทรงพบเพียงสิบคนที่นนั่ ” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทาลาย”
พระเจ้าเพียงใส่ พระทัยต่อบรรดาผู้ที่สามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระอ
งค์เท่านั้น
บทตอนข้างต้นเหล่านี้บรรจุดว้ ยพระวจนะสาคัญหลายคา นัน่ ก็คือ จานวน ครั้งแรก
พระยาห์เวห์ได้ตรัสว่าหากพระองค์ได้ทรงพบคนชอบธรรมห้าสิบคนภายในเมืองนั้น เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็จะละเว้นทุกคนในทีน่ ้ นั กล่าวคือ พระองค์จะไม่ทรงทาลายเมืองนั้น ดังนั้น
ในความเป็ นจริ งแล้วมีคนชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองโสโดมหรื อไม่? ไม่มี หลังจากนั้นไม่นาน
อับราฮัมได้กล่าวสิ่งใดต่อพระเจ้า? เขาได้กล่าวว่า สมมติว่าทรงพบสี่สิบคนที่นนั่ เล่า? และพระเจ้าได้ตรัสว่า
เราจะไม่ทาลายมัน ต่อมา อับราฮัมได้กล่าวว่า สมมติว่าทรงพบสามสิบคนทีน่ ั่นเล่า? และพระเจ้าได้ตรัสว่า
เราจะไม่ทาลายมัน และสมมติว่ายี่สิบคนเล่า? เราก็จะไม่ทาลายมัน สิบคนเล่า? เราก็จะไม่ทาลายมัน
ในความเป็ นจริ งแล้ว มีคนชอบธรรมภายในเมืองนั้นหรื อไม่? ไม่มสี ิบคน—แต่มีหนึ่งคน
และหนึ่งคนนั้นคือใคร? คนนั้นก็คอื โลท ณ เวลานั้น มีคนชอบธรรมเพียงหนึ่งคนในโสโดม
แต่พระเจ้าทรงเข้มงวดหรือทรงพิถีพิถนั อย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงจานวนนี้หรือไม่? ไม่
พระองค์ไม่ทรงเป็ นเช่นนั้นเลย! และดังนั้น เมื่อมนุษย์ถามต่อไปว่า “แล้วสี่สิบคนเล่า?” “แล้วสามสิบคนเล่า?”
จนกระทัง่ เขาถามไปจนถึง “แล้วสิบคนเล่า?” พระเจ้าตรัสว่า “ถึงแม้ว่าจะมีเพียงสิบคน
เราก็จะไม่ทาลายเมืองนั้น เราจะละเว้นมัน และให้อภัยผูค้ นอืน่ ๆ นอกเหนือจากสิบคนนี้” หากมีเพียงสิบคน
นั่นก็คงจะน่าเวทนาพออยู่แล้ว แต่มนั กลายเป็ นว่าในข้อเท็จจริ งแล้ว

ผูค้ นชอบธรรมในโสโดมมีไม่ถงึ แม้กระทัง่ จานวนนั้น เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้าจึงมองเห็นว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น
บาปและความชัว่ ของผูค้ นในเมืองนี้เป็ นสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงมีทางเลือกนอกจากต้องทรงทาลายพวกเขา
พระเจ้าทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงทาลายเมืองนี้หากมีคนชอบธรรมห้า
สิบคน? จานวนเหล่านี้ไม่สาคัญต่อพระเจ้า
สิ่งที่สาคัญคือเมืองนี้มีคนชอบธรรมที่พระองค์ทรงต้องประสงค์หรื อไม่ หากเมืองนี้มีคนชอบธรรมหนึ่งคน
พระเจ้าก็คงจะไม่ทรงปล่อยให้พวกเขามาพบกับอันตรายเนื่องจากการทาลายล้างเมืองนี้ของพระองค์
ความหมายของสิ่งนี้ก็คอื ว่า ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงทาลายเมืองนี้หรื อไม่ก็ตาม
และไม่ว่าจะมีคนชอบธรรมมากเท่าใดภายในเมืองนี้ก็ตาม
สาหรับพระเจ้าแล้วเมืองที่เต็มไปด้วยบาปนี้ถูกสาปและเลวทรามมาก และควรจะถูกทาลาย
ควรจะหายไปจากสายพระเนตรของพระเจ้า ในขณะที่คนชอบธรรมควรคงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็ นยุคสมัยใดก็ตาม
ไม่ว่าการพัฒนาของมวลมนุษย์จะอยู่ช่วงระยะใดก็ตาม ท่าทีของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
พระองค์ทรงเกลียดชังความชัว่ และใส่พระทัยต่อบรรดาผูซ้ ่ึงชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์
ท่าทีที่ชดั เจนของพระเจ้านี้ยงั เป็ นการเปิ ดเผยที่แท้จริงถึงเนื้อแท้ของพระเจ้าอีกด้วย
เนื่องจากมีคนชอบธรรมเพียงแค่หนึ่งคนภายในเมืองนี้ พระเจ้าจึงไม่ทรงลังเลอีกต่อไป
ผลลัพธ์ในตอนจบก็คือว่าโสโดมจะถูกทาลายโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในการนี้? ในยุคนั้น
พระเจ้าจะไม่ทรงทาลายเมืองหนึ่งหากมีคนชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองนั้น หรื อหากมีสิบคน
ซึ่งหมายความว่าพระเจ้าคงจะตัดสินพระทัยที่จะอภัยโทษและทนยอมรับต่อมวลมนุษย์
หรื อคงจะทรงพระราชกิจแห่งการทรงนา เนื่องจากผูค้ นไม่กี่คนที่สามารถเคารพและนมัสการพระองค์
พระเจ้าทรงมีความเชื่อมัน่ อย่างยิง่ ในความประพฤติที่ชอบธรรมของมนุษย์
พระองค์ทรงมีความเชื่อมัน่ อย่างยิง่ ในบรรดาผูท้ ี่สามารถนมัสการพระองค์ได้
และพระองค์ทรงมีความเชื่อมัน่ อย่างยิง่ ในบรรดาผูท้ ี่สามารถทาความประพฤติที่ดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์
จากยุคแรกเริ่ มสุดจนกระทัง่ ถึงวันนี้ พวกเจ้าเคยอ่านในพระคัมภีร์เกีย่ วกับการที่พระเจ้าทรงสื่อสารความจริง
หรื อตรัสเกีย่ วกับหนทางของพระเจ้า กับบุคคลใดหรื อไม่? ไม่เคยเลย
พระวจนะของพระเจ้าต่อมนุษย์ที่พวกเราได้อ่านมีเพียงได้บอกผูค้ นว่าให้ทาสิ่งใดเท่านั้น บางคนได้ทาตามนั้น
บางคนไม่ได้ทาตาม บางคนเชื่อ และบางคนไม่เชื่อ ทั้งหมดมีแค่น้ นั ด้วยเหตุน้ี คนชอบธรรมในยุคนั้น—
บรรดาผูท้ ี่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า—
จึงเป็ นเพียงบรรดาผูท้ ี่สามารถรับฟังพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้า
พวกเขาคือผูร้ ับใช้ท้งั หลายที่ดาเนินการตามพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์

ผูค้ นเช่นนั้นสามารถเรียกว่าเป็ นบรรดาผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้าได้หรื อไม่?
สามารถเรี ยกพวกเขาว่าเป็ นผูค้ นที่พระเจ้าได้ทรงทาให้มีความเพียบพร้อมแล้วได้หรื อไม่? ไม่
ไม่สามารถเรียกพวกเขาเช่นนั้นได้ ดังนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะมีจานวนเท่าใด ในสายพระเนตรของพระเจ้า
ผูค้ นชอบธรรมเหล่านี้มีค่าคู่ควรจะถูกเรี ยกว่าคนสนิทของพระเจ้าหรื อไม่?
สามารถเรี ยกพวกเขาว่าประจักษ์พยานของพระเจ้าได้หรื อไม่? ไม่ได้อย่างแน่นอน!
พวกเขาไม่มีค่าคู่ควรแก่การถูกเรี ยกว่าคนสนิทหรื อประจักษ์พยานของพระเจ้าอย่างแน่นอน ดังนั้น
พระเจ้าทรงเรี ยกผูค้ นเช่นนั้นว่าอย่างไร? ในพระคัมภีร์
จนกระทัง่ ถึงบทตอนข้อพระคัมภีร์ที่พวกเราเพิง่ อ่านไปนั้น มีตวั อย่างมากมายที่พระเจ้าทรงเรี ยกพวกเขาว่า
“คนรับใช้ของเรา” กล่าวคือ ณ เวลานั้น
ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วผูค้ นชอบธรรมเหล่านี้คือผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
พวกเขาคือผูค้ นที่รับใช้พระองค์บนแผ่นดินโลก และพระเจ้าทรงมีพระดาริ อย่างไรกับตาแหน่งนี้?
เหตุใดพระองค์จึงทรงเรียกพวกเขาเช่นนั้น?
พระเจ้าทรงมีมาตรฐานในพระทัยของพระองค์สาหรับตาแหน่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงเรี ยกผูค้ นหรื อไม่?
พระองค์ทรงมีอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงมีมาตรฐาน ไม่ว่าพระองค์จะทรงเรียกผูค้ นว่าผูท้ ี่ชอบธรรม
ผูม้ ีความเพียบพร้อม ผูท้ ี่ซื่อตรง หรื อผูร้ ับใช้ก็ตาม เมื่อพระองค์ทรงเรี ยกใครบางคนว่าผูร้ ับใช้ของพระองค์
พระองค์ทรงมีความเชื่อที่มนั่ คงว่าบุคคลนั้นสามารถรับผูส้ ื่อสารของพระองค์ได้
สามารถปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์ได้
และสามารถดาเนินการตามสิ่งที่บรรดาผูส้ ื่อสารของพระองค์สงั่ การได้ บุคคลนี้ดาเนินการอะไร?
พวกเขาดาเนินการในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาให้มนุษย์ทาและดาเนินการบนแผ่นดินโลก ณ เวลานั้น
สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงขอให้มนุษย์ทาและดาเนินการบนแผ่นดินโลกสามารถเรี ยกว่าเป็ นหนทางของพระเจ้าได้หรื อ
ไม่? ไม่ ไม่สามารถเรียกได้ เพราะ ณ เวลานั้น พระเจ้าได้ทรงขอเพียงให้มนุษย์ทาสิ่งง่ายๆ ไม่กี่อย่างเท่านั้น
พระองค์ได้ทรงดารัสพระบัญชาง่ายๆ ไม่กี่อย่าง โดยตรัสบอกให้มนุษย์เพียงแค่ทาการนี้หรือการนั้นเท่านั้น
และไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านั้น พระเจ้ากาลังทรงพระราชกิจตามแผนของพระองค์ เพราะ ณ เวลานั้น
สภาพเงื่อนไขต่างๆ มากมายยังไม่ปรากฏขึ้น ยังไม่ถึงเวลาอันสุกงอม
และมันยากสาหรับมวลมนุษย์ที่จะแบกรับหนทางของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
หนทางของพระเจ้าจึงยังไม่ได้เริ่ มถูกส่งออกไปจากพระทัยของพระเจ้า
พระเจ้าทรงมองผูค้ นชอบธรรมที่พระองค์ตรัสถึง ผูท้ ี่พวกเรามองเห็น ณ ที่น้ี —
ไม่ว่าจะเป็ นสามสิบหรื อยี่สิบคน—ว่าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์
เมื่อบรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้าได้มาหาผูร้ ับใช้เหล่านี้ พวกเขาจะสามารถต้อนรับพวกท่าน

และปฏิบตั ิตามคาสั่งของพวกท่าน และกระทาการตามคาพูดของพวกท่าน แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ควรจะทา
และควรจะบรรลุถึงโดยบรรดาผูท้ ี่เป็ นผูร้ ับใช้ในสายพระเนตรของพระเจ้า
พระเจ้าทรงสุขุมรอบคอบในการแต่งตั้งผูค้ นของพระองค์
พระองค์ทรงเรียกพวกเขาว่าผูร้ ับใช้ของพระองค์มิใช่เพราะพวกเขาเป็ นเหมือนอย่างที่พวกเจ้าเป็ นตอนนี้ —
เพราะพวกเขาได้รับฟังการเทศนามากมาย ได้รู้ว่าพระเจ้าจะทรงทาสิ่งใด ได้เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้ามากมาย
และได้จบั ใจความแผนการบริ หารจัดการของพระองค์—
แต่เพราะพวกเขาซื่อสัตย์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขา
และพวกเขาสามารถปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้าได้ เมื่อพระเจ้าทรงบัญชาพวกเขา
พวกเขาก็สามารถปล่อยวางสิ่งที่พวกเขากาลังทาไว้ก่อนและดาเนินการสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชา
ดังนั้นสาหรับพระเจ้าแล้ว
ความหมายอีกชั้นหนึ่งในตาแหน่งของผูร้ ับใช้ก็คือว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโ
ลก และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่บรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้า
แต่พวกเขาก็เป็ นผูบ้ ริ หารงานและผูป้ ฏิบตั ิการตามพระวจนะของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้ามองเห็นว่าบรรดาผูร้ ับใช้หรื อผูค้ นที่ชอบธรรมเหล่านี้มนี ้ าหนักอย่างยิง่ ในพระทัยของพระเจ้า
พระราชกิจที่พระเจ้าจะทรงเริ่ มต้นบนแผ่นดินโลกไม่สามารถเป็ นได้โดยปราศจากผูค้ นที่จะร่ วมมือกับพระองค์
และบทบาทที่บรรดาผูร้ ับใช้พระเจ้าได้เข้ารับนั้นไม่สามารถแทนที่ได้โดยบรรดาผูส้ ื่อสารของพระองค์
แต่ละภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ผรู้ ับใช้เหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อพระองค์
และดังนั้นพระองค์จงึ ไม่สามารถสูญเสียพวกเขาไปได้ หากไม่มีความร่ วมมือกับพระเจ้าของผูร้ ับใช้เหล่านี้
พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์ก็คงจะได้มาถึงภาวะชะงักงันแล้ว ซึ่งผลจากการนั้น
แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าและความหวังของพระเจ้าคงจะได้มาถึงความล้มเหลวแล้ว
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 37
พระเจ้าต้องทาลายเมืองโสโดม
ปฐมกาล 18:26 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน
เราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขา”
ปฐมกาล 18:29 ท่านก็ทูลพระองค์อีกว่า “สมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นนั่ ” พระองค์ตรัสตอบว่า
“เราจะไม่ทา”
ปฐมกาล 18:30 ท่านจึงทูลว่า…“สมมุติพระองค์ทรงพบเพียงสามสิบคนที่นนั่ ” พระองค์ตรัสตอบว่า
“เราจะไม่ทา”
ปฐมกาล 18:31 ท่านทูลว่า…“สมมุติว่าทรงพบยี่สิบคนทีน่ ั่น” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทาลาย”
ปฐมกาล 18:32 ท่านทูลว่า…“สมมุติว่า ทรงพบเพียงสิบคนที่นนั่ ” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราจะไม่ทาลาย”
พระเจ้าทรงเปี่ ยมปรานีอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้ที่พระองค์ใส่ พระทัย
และทรงพิโรธอย่างล้าลึกต่ อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรังเกียจและปฏิเสธ
ในเรื่ องราวต่างๆ จากพระคัมภีร์น้ นั มีผรู้ ับใช้ของพระเจ้าสิบคนหรื อไม่ในโสโดม? ไม่ ไม่ม!ี
เมืองนั้นมีค่าคู่ควรแก่การที่พระเจ้าจะทรงละเว้นหรื อไม่? มีเพียงหนึ่งบุคคลเท่านั้นในเมืองนี้—คือโลท—
ที่ได้ตอ้ นรับบรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้า ความนัยของการนี้ก็คือว่า
มีผรู้ ับใช้พระเจ้าเพียงหนึ่งคนเท่านั้นในเมืองนี้ และด้วยเหตุน้ี
พระเจ้าจึงไม่ทรงมีทางเลือกนอกจากช่วยโลทให้รอดและทาลายเมืองโสโดม
การโต้ตอบระหว่างอับราฮัมและพระเจ้าที่ได้นามาอ้างถึงข้างต้นนั้นอาจดูเหมือนเรี ยบง่าย
แต่การโต้ตอบเหล่านั้นแสดงให้เห็นบางอย่างที่ล้าลึกอย่างยิ่ง กล่าวคือ มีหลักการในการกระทาของพระเจ้า
และก่อนที่จะทรงทาการตัดสินพระทัยพระองค์จะทรงใช้เวลายาวนานในการเฝ้าสังเกตและพิจารณา
พระองค์จะไม่ทรงทาการตัดสินพระทัยใดๆ หรื อรี บด่วนกับบทสรุ ปใดๆ ก่อนจะถึงเวลาที่เหมาะสมเป็ นอันขาด
การโต้ตอบระหว่างอับราฮัมและพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่า
การตัดสินพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงทาลายเมืองโสโดมนั้นไม่มีการผิดพลาดเลยแม้แต่น้อย
เพราะพระเจ้าทรงรู ้อยู่แล้วว่าในเมืองนี้ไม่ได้มีคนชอบธรรมสี่สิบคน หรือคนชอบธรรมสามสิบคน หรื อยีส่ ิบคน
ไม่มีแม้กระทัง่ สิบคน บุคคลที่ชอบธรรมเพียงคนเดียวในเมืองนี้ก็คือโลท
พระเจ้าได้ทรงเฝ้าสังเกตทุกอย่างทีไ่ ด้เกิดขึ้นในเมืองโสโดมและรู ปการณ์แวดล้อมของเมือง

และมันเป็ นที่คนุ้ เคยสาหรับพระเจ้าเช่นเดียวกับหลังพระหัตถ์ของพระองค์เอง ด้วยเหตุน้ี
การตัดสินพระทัยของพระองค์จงึ ไม่อาจผิดพลาดได้ ในทางตรงกันข้าม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าแล้วนั้น มนุษย์ช่างมึนงงยิง่ นัก ช่างโง่เขลาและไม่รู้เท่าทันยิ่งนัก
ช่างสายตาสั้นยิง่ นัก นี่คือสิ่งที่พวกเรามองเห็นในการโต้ตอบระหว่างอับราฮัมและพระเจ้า
พระเจ้าทรงส่งพระอุปนิสยั ของพระองค์ออกมาตลอดเวลาตั้งแต่ปฐมกาลจนกระทัง่ ถึงวันนี้
ในทานองเดียวกันนั้น ณ ที่น้ีก็มีพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่เราควรจะมองเห็นด้วยเช่นกัน
จานวนนั้นเป็ นสิ่งธรรมดา—จานวนไม่ได้แสดงถึงสิ่งใด—
แต่ในที่น้ีมีการแสดงออกที่สาคัญมากจากพระอุปนิสยั ของพระเจ้าอยู่
พระเจ้าจะไม่ทรงทาลายเมืองนั้นเพราะคนชอบธรรมห้าสิบคน
การนี้เป็ นเพราะความกรุ ณาของพระเจ้าใช่หรื อไม่?
มันเป็ นเพราะความรักและความยอมผ่อนปรนของพระองค์ใช่หรื อไม่?
พวกเจ้ามองเห็นพระอุปนิสัยด้านนี้ของพระเจ้าแล้วหรื อไม่? ถึงแม้ว่าจะมีผชู้ อบธรรมเพียงสิบคนเท่านั้น
พระเจ้าก็คงจะไม่ทรงทาลายเมืองนี้ เนื่องจากผูค้ นที่ชอบธรรมสิบคนเหล่านี้
นี่ใช่หรื อไม่ใช่ความยอมผ่อนปรนและความรักของพระเจ้า? เพราะความกรุ ณา ความยอมผ่อนปรน
และความห่วงใยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อผูค้ นที่ชอบธรรมเหล่านั้น พระองค์คงจะไม่ทรงทาลายเมืองนี้ลง
นี่คือความยอมผ่อนปรนของพระเจ้า และในที่สุด พวกเรามองเห็นบทอวสานใด? เมื่ออับราฮัมได้กล่าวว่า
“สมมุติว่า ทรงพบเพียงสิบคนที่นั่น” พระเจ้าได้ตรัสว่า “เราจะไม่ทาลาย” หลังจากนั้น
อับราฮัมก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดอีก—เพราะภายในเมืองโสโดมไม่มผี ชู้ อบธรรมสิบคนที่เขาอ้างถึง
และเขาก็ไม่มีสิ่งใดจะพูดอีก และในเวลานั้น เขาได้เข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าจึง
ได้ต้งั พระทัยแน่วแน่ที่จะทาลายเมืองโสโดม ในการนี้ เจ้าเห็นพระอุปนิสัยใดของพระเจ้า?
พระเจ้าได้ทรงตั้งปณิธานประเภทใด? พระเจ้าได้ต้งั พระทัยแน่วแน่ว่า หากเมืองนี้ไม่มีผูช้ อบธรรมสิบคน
พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้มนั มีอยู่ และจะทรงทาลายมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นี่ไม่ใช่พระพิโรธของพระเจ้าหรอกหรื อ? พระพิโรธนี้เป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระเจ้าใช่หรื อไม่?
พระอุปนิสัยนี้เป็ นการเปิ ดเผยถึงเนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์ของพระเจ้าใช่หรื อไม่
มันเป็ นการเปิ ดเผยถึงเนื้อแท้ที่ชอบธรรมของพระเจ้า ที่มนุษย์ตอ้ งไม่ทาให้ขุ่นเคืองใช่หรือไม่?
เมื่อได้มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีผูช้ อบธรรมสิบคนในเมืองโสโดม พระเจ้าจึงแน่พระทัยที่จะทาลายเมืองนี้
และจะลงโทษผูค้ นภายในเมืองนั้นอย่างรุ นแรง เพราะพวกเขาได้ต่อต้านพระเจ้า
และเพราะพวกเขาโสมมและเสื่อมทรามยิง่ นัก

เหตุใดพวกเราจึงได้วิเคราะห์บทตอนเหล่านี้ในหนทางนี้?
เป็ นเพราะประโยคที่เรี ยบง่ายไม่กี่ประโยคเหล่านี้ให้การแสดงออกอย่างเต็มที่ถึงพระอุปนิสยั ที่มีความกรุ ณาล้นเ
หลือและพระพิโรธที่ล้าลึกของพระเจ้า ในเวลาเดียวกันกับที่ทรงทะนุถนอมความล้าค่าของคนชอบธรรม
และทรงมีความกรุ ณา ความยอมผ่อนปรน และการใส่พระทัยต่อพวกเขา
ในพระทัยของพระเจ้าก็มีความเกลียดชังลึกซึ้งต่อพวกเขาทั้งหมดในเมืองโสโดมที่ได้เสื่อมทรามไปแล้ว
นี่ใช่หรื อไม่ใช่ความกรุ ณาอันล้นเหลือและพระพิโรธที่ล้าลึก? พระเจ้าได้ทรงทาลายเมืองนี้ดว้ ยวิธีใด? ด้วยไฟ
และเหตุใดพระองค์จึงได้ทรงทาลายมันโดยใช้ไฟ? เมื่อเจ้ามองเห็นบางสิ่งบางอย่างกาลังถูกเผาไหม้ดว้ ยไฟ
หรื อเมื่อเจ้ากาลังจะเผาบางสิ่งบางอย่าง เจ้ารู ้สึกอย่างไรกับมัน? เหตุใดเจ้าจึงต้องการที่จะเผามัน?
เจ้ารู ้สึกว่าเจ้าไม่จาเป็ นต้องมีมนั อีกต่อไปแล้ว ว่าเจ้าไม่ปรารถนาที่จะมองดูมนั อีกต่อไปแล้วใช่หรื อไม่?
เจ้าต้องการละทิ้งมันใช่หรือไม่? การที่พระเจ้าทรงใช้ไฟหมายถึงการละทิ้ง และการเกลียดชัง
และหมายความว่าพระองค์ไม่ทรงปรารถนาที่จะทอดพระเนตรเห็นเมืองโสโดมอีกต่อไป
นี่คอื อารมณ์ที่ทาให้พระเจ้าทรงเผาผลาญเมืองโสโดมด้วยไฟ
การใช้ไฟเป็ นสิ่งแทนแค่ว่าพระเจ้าทรงกริ้ วเพียงใด ความกรุณาและความยอมผ่อนปรนของพระเจ้ามีอยู่จริ ง
แต่ความบริ สุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์ออกมาก็แส
ดงให้มนุษย์เห็นด้านที่พระเจ้าไม่ทรงยอมทนต่อการทาให้ขุ่นเคืองด้วยเช่นกัน
เมื่อมนุษย์มีความสามารถเต็มที่ในการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าและกระทาการสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์
ต่างๆ ของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงเปี่ ยมล้นไปด้วยความกรุ ณาของพระองค์ต่อมนุษย์
เมื่อมนุษย์เต็มไปด้วยความเสื่อมทราม ความเกลียดชังและความเป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์
พระเจ้าก็ทรงกริ้ วอย่างล้าลึก พระองค์ทรงกริ้ วอย่างล้าลึกถึงระดับใด?
พระพิโรธของพระองค์จะมีอยู่จนกระทัง่ พระเจ้าไม่ทอดพระเนตรเห็นการต้านทานและความประพฤติต่างๆ
ที่ชวั่ ร้ายของมนุษย์อีกต่อไป จนกระทัง่ พวกเขาไม่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อีกต่อไป
เมื่อนั้นเท่านั้นที่ความกริ้ วของพระเจ้าจะหายไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สาคัญว่าบุคคลนั้นจะเป็ นใคร
หากหัวใจของพวกเขากลายเป็ นห่างไกลจากพระเจ้าและหันไปจากพระเจ้า โดยไม่มีวนั ย้อนกลับมา เช่นนั้นแล้ว
ไม่ว่าพวกเขาจะปรารถนาที่จะนมัสการและติดตามและเชื่อฟังพระเจ้าในกายของพวกเขาหรือในการคิดของพวก
เขาในทุกการปรากฏหรื อในแง่ของความปรารถนาที่อยู่ในใจของพวกเขาอย่างไรก็ตาม
พระพิโรธของพระเจ้าก็จะถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่มีหยุด
มันจะเป็ นจนถึงขั้นที่เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยความกริ้ วของพระองค์ออกมาอย่างลึกซึ้ง
เมื่อได้ให้โอกาสอย่างล้นเหลือกับมนุษย์แล้ว
ทันทีที่มนั ถูกปลดปล่อยออกมาก็จะไม่มีหนทางใดที่จะเอามันกลับไปได้

และพระองค์จะไม่มีวนั ทรงกรุ ณาและยอมผ่อนปรนให้กบั มวลมนุษย์เช่นนั้นอีกครั้ง
นี่คือด้านหนึ่งของพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ไม่ยอมผ่อนปรนต่อการทาให้ขุ่นเคืองใดๆ ณ ทีน่ ้ี
ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องปกติสาหรับผูค้ นที่พระเจ้าจะทรงทาลายเมืองหนึ่ง เพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
เมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยบาปจะไม่สามารถดารงอยู่และคงอยู่ต่อไปได้
และมันสมเหตุสมผลที่มนั จะต้องถูกพระเจ้าทรงทาลาย
แต่กระนั้นในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้าและหลังจากการทาลายล้างเมืองโสโดมของพระองค์
พวกเราก็มองเห็นความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
พระองค์ทรงยอมผ่อนปรนและทรงกรุ ณาต่อสิ่งต่างๆ ที่ใจดีและสวยงามและดี สาหรับสิ่งทั้งหลายที่ชวั่ ร้าย
เต็มไปด้วยบาป และเลวทรามนั้น พระเจ้าทรงพิโรธอย่างล้าลึก
จนถึงขั้นที่พระองค์จะไม่ทรงหยุดพระพิโรธของพระองค์
เหล่านี้คือสองแง่มุมที่เป็ นหลักการและเด่นชัดมากที่สุดจากพระอุปนิสัยของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยสิ่งเหล่านี้ต้งั แต่เริ่ มต้นไปจนจบ นัน่ คือ ความกรุณาอันล้นเหลือและพระพิโรธที่ล้าลึก
พวกเจ้าส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์กบั บางสิ่งบางอย่างจากความกรุณาของพระเจ้าแล้ว
แต่พวกเจ้าน้อยคนนักทีไ่ ด้ซ้ ึงคุณค่ากับพระพิโรธของพระเจ้า
ความกรุ ณาและความรักมัน่ คงของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้ในทุกบุคคล กล่าวคือ
พระเจ้าทรงกรุ ณาอย่างล้นเหลือต่อทุกบุคคล แต่กระนั้นก็สามารถกล่าวได้ว่า
พระเจ้าแทบจะไม่หรื อไม่เคยที่จะกริ้ วอย่างล้าลึกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อผูค้ นส่วนใดๆ ท่ามกลางพวกเจ้า
จงผ่อนคลายเถิด! ไม่ช้าก็เร็ว ทุกบุคคลจะได้เห็นและได้รับประสบการณ์กบั พระพิโรธของพระเจ้า
แต่บดั นี้ยงั ไม่ถงึ เวลานั้น เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ นัน่ เป็ นเพราะเมื่อพระเจ้าทรงกริ้ วใครบางคนอยู่เป็ นนิตย์ กล่าวคือ
เมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยพระพิโรธอันล้าลึกของพระองค์ต่อพวกเขา
นี่หมายความว่าพระองค์ได้ทรงรังเกียจและปฏิเสธบุคคลผูน้ ้ีมานานแล้ว
ว่าพระองค์ทรงชิงชังการดารงอยู่ของพวกเขา และว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถทนต่อการดารงอยู่ของพวกเขาได้
ทันทีที่ความกริ้ วของพระองค์เกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาจะหายไป วันนี้
พระราชกิจของพระเจ้ายังไม่มาถึงจุดนั้น
ไม่มีผใู้ ดในหมู่พวกเจ้าจะสามารถแบกรับมันเมื่อพระเจ้าทรงกลับกลายเป็ นกริ้ วอย่างล้าลึก เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้าจึงเห็นว่า ณ เวลานี้ พระเจ้าทรงเพียงแต่กรุณาอย่างล้นเหลือต่อพวกเจ้าทุกคน
และพวกเจ้ายังไม่ได้เห็นความกริ้ วที่ล้าลึกของพระองค์ หากยังมีผคู้ นทีย่ งั คงไม่เชื่อ
พวกเจ้าสามารถขอให้พระพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า

เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะได้รับประสบการณ์ว่าความกริ้ วของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระองค์ที่ไม่ยอมทนให้ม
นุษย์ทาให้ขุ่นเคืองนั้นมีอยู่จริงๆ หรื อไม่ พวกเจ้ากล้าหรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 38
ผู้คนในยุคสุดท้ายมองเห็นเพียงพระพิโรธของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์
และไม่ได้รับประสบการณ์กับพระพิโรธของพระเจ้าอย่างแท้จริง
จากเวลาแห่งการทรงสร้างจนกระทัง่ ถึงวันนี้
ไม่มีกลุ่มใดได้ชื่นชมกับพระคุณหรื อความกรุณาและความรักมัน่ คงของพระเจ้ามากเท่ากับกลุ่มสุดท้ายนี้
ถึงแม้ว่าในช่วงระยะสุดท้ายพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอน
และได้ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ดว้ ยพระบารมีและพระพิโรธ
แต่ส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าทรงใช้เพียงพระวจนะเท่านั้นในการทาให้พระราชกิจของพระองค์สาเร็จลุล่วง
พระองค์ทรงใช้พระวจนะเพื่อสอนและรดน้ า เพื่อจัดเตรียมและให้อาหาร ในขณะเดียวกัน
พระพิโรธของพระเจ้าได้ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่เสมอ
และนอกจากการรับประสบการณ์กบั พระอุปนิสยั ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์แ
ล้ว มีผคู้ นน้อยมากที่ได้รับประสบการณ์กบั ความกริ้ วของพระองค์แบบต่อหน้าต่อตา กล่าวคือ
ในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพระพิโรธที่เปิ ดเผยอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าจะเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้รับประสบการณ์กบั พระบารมีข
องพระเจ้าและความไม่ยอมผ่อนปรนกับการทาให้ขุ่นเคืองของพระองค์
พระพิโรธนี้ไม่ได้เกินไปกว่าพระวจนะของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อตาหนิมนุษย์ เปิ ดโปงมนุษย์ พิพากษามนุษย์ ตีสอนมนุษย์
และแม้กระทัง่ ประณามมนุษย์—แต่พระเจ้ายังไม่ได้ทรงกริ้ วมนุษย์อย่างล้าลึก
และแทบจะไม่ถึงขั้นได้ทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์ต่อมนุษย์เว้นแต่ดว้ ยพระวจนะของพระองค์
ด้วยเหตุน้ี
ความกรุ ณาและความรักมัน่ คงของพระเจ้าที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์ในยุคนี้จงึ เป็ นการเปิ ดเผยพระอุปนิสยั ที่แ
ท้จริ งของพระเจ้า
ในขณะที่พระพิโรธของพระเจ้าที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์น้นั ก็เป็ นแค่ผลของพระกระแสเสียงและความรู ้สึกจ
ากพระดารัสของพระองค์ ผูค้ นจานวนมากถือเอาอย่างผิดๆ
ว่าผลนี้คือการได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงและความรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระพิโรธของพระเจ้า ดังนั้น
ผูค้ นส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าพวกเขาได้เห็นความกรุ ณาและความรักมัน่ คงของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์
ว่าพวกเขาได้เห็นความยอมผ่อนปรนของพระองค์ต่อการทาให้ขุ่นเคืองของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
และพวกเขาส่วนใหญ่ถึงขั้นได้มาซึ้งคุณค่าต่อความกรุ ณาและความยอมผ่อนปรนของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
แต่ไม่สาคัญว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะไม่ดีเพียงใด หรื ออุปนิสัยของเขาจะเสื่อมทรามเพียงใด

พระเจ้าก็ทรงทนฝ่ าเสมอ ในการทนฝ่ านั้น
จุดมุ่งหมายของพระองค์คือการรอคอยให้พระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสไป ความพากเพียรที่พระองค์ได้ทรงทาไป
และราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายไปสัมฤทธิ์ผลในบรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้รับ
การรอคอยบทอวสานเช่นนี้ตอ้ งใช้เวลา และพึงประสงค์การทรงสร้างสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อมนุษย์
ในวิธีเดียวกันกับที่ผคู้ นไม่กลายเป็ นผูใ้ หญ่ทนั ทีที่พวกเขาเกิด ต้องใช้เวลาสิบแปดหรื อสิบเก้าปี
และบางคนถึงขั้นจาเป็ นต้องใช้เวลายี่สิบหรื อสามสิบปี ก่อนที่พวกเขาจะเติบโตเต็มที่เป็ นผูใ้ หญ่จริ งๆ
พระเจ้าทรงรอการครบบริ บูรณ์ของกระบวนการนี้ พระองค์ทรงรอการมาถึงของเวลาเช่นนั้น
และพระองค์ทรงรอการมาถึงของบทอวสานนี้ ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงรอนั้น
พระเจ้าทรงเปี่ ยมกรุณาอย่างล้นเหลือ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างช่วงเวลานั้นของพระราชกิจของพระองค์
ผูค้ นจานวนน้อยอย่างยิง่ ที่ถูกบดขยี้ลง
และบางคนถูกลงโทษเนื่องจากการต่อต้านพระเจ้าอย่างร้ายแรงของพวกเขา
ตัวอย่างเช่นนี้เป็ นข้อพิสูจน์ที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ ไปอีกถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ไม่ยอมทนการทาให้ขุ่นเคืองของมนุ
ษย์
และยืนยันอย่างเต็มที่ถงึ การมีอยู่จริ งของความยอมผ่อนปรนและความทรหดอดทนของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาผูท้ ี่
ได้รับเลือกสรร แน่นอนว่าในตัวอย่างตามแบบฉบับเหล่านี้
การเปิ ดเผยพระอุปนิสยั บางส่วนของพระเจ้าในผูค้ นเหล่านี้ไม่ได้กระทบกับแผนการบริ หารจัดการโดยรวมของ
พระเจ้า ในข้อเท็จจริ งนั้น ช่วงระยะสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระเจ้านี้
พระเจ้าทรงทนฝ่ าตลอดช่วงเวลาที่พระองค์กาลังทรงรอคอย
และพระองค์ได้ทรงแลกเปลี่ยนความทรหดอดทนของพระองค์กบั พระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อความรอดของบ
รรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ พวกเจ้ามองเห็นสิ่งนี้หรื อไม่? พระเจ้าไม่ทรงล้มเลิกแผนของพระองค์โดยไม่มีเหตุผล
พระองค์ทรงสามารถปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์ และพระองค์ทรงสามารถเปี่ ยมกรุ ณาด้วยเช่นกัน
นี่คือการเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระเจ้าสองส่วนหลักๆ สิ่งนี้ชดั เจนอย่างยิง่ หรื อไม่ใช่? กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อกล่าวถึงพระเจ้า ถูกและผิด ยุติธรรมและอยุติธรรม เป็ นเชิงบวกและเป็ นเชิงลบ—
ทั้งหมดนี้แสดงให้มนุษย์เห็นอย่างชัดเจน สิ่งที่พระองค์จะทรงทา สิ่งที่พระองค์ถูกพระทัย
สิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดชัง—ทั้งหมดนี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้โดยตรงในพระอุปนิสยั ของพระองค์ สิ่งต่างๆ
เช่นนี้ยงั สามารถมองเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งและอย่างชัดเจนอย่างยิง่ ในพระราชกิจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คลุมเครื อหรื อธรรมดาสามัญ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
สิ่งเหล่านี้เปิ ดโอกาสให้ผคู้ นทั้งหมดมองเห็นพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นในลัก
ษณะที่เป็ นรู ปธรรม เที่ยงแท้ และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง นี่คือพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เอง

ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 39
พระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่ เคยถูกซ่ อนเร้ นจากมนุษย์ —หัวใจของมนุษย์ได้ไถลห่างไปจากพระเจ้าแล้ว
นับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้าง พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นเข้ากันได้กบั พระราชกิจของพระองค์
มันไม่เคยถูกซ่อนเร้นไปจากมนุษย์ แต่ได้เป็ นที่เปิ ดเผยและถูกทาให้ชดั เจนต่อมนุษย์อย่างเต็มที่
แต่ทว่าด้วยเวลาที่ผ่านไป หัวใจของมนุษย์ก็เริ่ มห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อยๆ
และขณะที่ความเสื่อมทรามของมนุษย์กลายเป็ นลุ่มลึกยิง่ ขึ้น
มนุษย์กบั พระเจ้าก็ได้กลายเป็ นแยกห่างจากกันไกลยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ
มนุษย์ได้หายไปจากสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างช้าๆ แต่แน่นอน มนุษย์ได้กลายเป็ นไร้ความสามารถที่จะ
“มองเห็น” พระเจ้า ซึ่งได้ทรงทิ้งเขาไปโดยไม่มี “ข่าวคราว” ใดๆ เกี่ยวกับพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เขาจึงไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่หรื อไม่
และแม้กระทัง่ ไปไกลจนถึงขั้นปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง ดังนั้น
การที่มนุษย์ไม่มีการจับใจความพระอุปนิสยั ของพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้น
ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงซ่อนเร้นจากมนุษย์ แต่เพราะหัวใจของเขาได้หนั ไปจากพระเจ้าแล้ว
ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเชื่อในพระเจ้า แต่หัวใจของมนุษย์ก็ปราศจากพระเจ้า
และเขาไม่รู้เท่าทันว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร อีกทั้งเขาไม่ตอ้ งการที่จะรักพระเจ้า
เพราะหัวใจของเขานั้นไม่เคยมาใกล้ชิดกับพระเจ้าและเขาหลีกเลี่ยงพระเจ้าอยู่เสมอ ผลก็คอื
หัวใจของมนุษย์อยู่ห่างไกลจากพระเจ้า ดังนั้น หัวใจของเขาอยู่ที่ใด? แท้ที่จริ งแล้ว หัวใจของมนุษย์ไม่ได้ไปที่ใด
กล่าวคือ แทนที่จะมอบมันให้แก่พระเจ้าหรื อเปิ ดเผยมันเพือ่ ให้พระเจ้าทอดพระเนตรเห็น
เขากลับเก็บมันไว้เพื่อตัวเขาเอง นั่นคือ
ถึงแม้จะมีขอ้ เท็จจริ งที่ว่าผูค้ นบางคนมักจะอธิษฐานต่อพระเจ้าและกล่าวบ่อยครั้งว่า “โอ้พระเจ้า
โปรดทอดพระเนตรหัวใจของข้าพระองค์—พระองค์ทรงรู ้ทุกสิ่งที่ขา้ พระองค์คิด”
และบางคนถึงขั้นปฏิญาณที่จะให้พระเจ้าทอดพระเนตรพวกเขา
ว่าพวกเขาอาจจะถูกลงโทษหากพวกเขาผิดคาสาบาน
ถึงแม้ว่ามนุษย์จะยอมให้พระเจ้าทอดพระเนตรภายในหัวใจของเขา
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์สามารถเชื่อฟังการจัดวางเรี ยบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้าได้
อีกทั้งไม่ได้หมายความว่าเขาได้ปล่อยให้ชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของเขาและทั้งหมด
ของเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
ไม่ว่าเจ้าจะทาการสาบานกับพระเจ้าอย่างไรหรือเจ้าจะประกาศกับพระองค์อย่างไร
ในสายพระเนตรของพระเจ้าหัวใจของเจ้าก็ยงั คงปิ ดต่อพระองค์

เพราะเจ้าเพียงยอมให้พระเจ้าทอดพระเนตรหัวใจของเจ้าเท่านั้นแต่ไม่ได้อนุญาตให้พระองค์ทรงควบคุมมัน
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เจ้าไม่เคยมอบหัวใจของเจ้าให้แก่พระเจ้าเลย
และเพียงแค่พูดคาพูดที่ฟังดูดีให้พระเจ้าทรงได้ยิน ในขณะเดียวกัน เจ้าก็ซ่อนเร้นเจตนาที่หลอกลวงต่างๆ
จากพระเจ้า รวมทั้งเล่ห์เพทุบาย การวางแผนร้าย และแผนของเจ้า
และเจ้าจับยึดความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้และชะตากรรมของเจ้าไว้ในมือเจ้า กลัวอยูล่ ึกๆ
ว่าพระเจ้าจะทรงเอาสิ่งเหล่านั้นไป ด้วยเหตุน้ี พระเจ้าจึงไม่เคยทรงมองเห็นความจริ งใจต่อพระองค์ของมนุษย์
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงเฝ้าสังเกตส่วนลึกในหัวใจของมนุษย์
และทรงสามารถมองเห็นสิ่งที่มนุษย์กาลังคิดและความปรารถนาที่จะทาในหัวใจของเขา
และทรงสามารถมองเห็นว่าสิ่งใดที่ถูกเก็บอยู่ภายในหัวใจของเขา แต่หัวใจของมนุษย์ก็ไม่ได้เป็ นของพระเจ้า
และเขาไม่เคยมอบมันให้อยู่ในการควบคุมของพระเจ้า กล่าวคือ พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ที่จะเฝ้าสังเกต
แต่พระองค์ไม่ทรงมีสิทธิ์ที่จะควบคุม ในจิตสานึกภายในใจของมนุษย์น้ นั
มนุษย์ไม่ตอ้ งการหรื อมีเจตนาที่จะมอบตัวเขาเองให้กบั การจัดการเตรียมการของพระเจ้า
มนุษย์ไม่เพียงแค่ปิดตัวเขาเองจากพระเจ้า แต่มีแม้กระทัง่ ผูค้ นที่คิดถึงวิธีที่จะห่อหุ้มหัวใจของพวกเขา
โดยใช้คาพูดที่ระรื่ นหูและการประจบสอพลอเพื่อสร้างความประทับใจเท็จขึ้นมาแล้วได้รับความไว้วางพระทัยจ
ากพระเจ้า และปกปิ ดโฉมหน้าที่แท้จริ งของพวกเขาไม่ให้พระเจ้าทอดพระเนตรเห็น
จุดมุ่งหมายของพวกเขาที่จะไม่ยอมให้พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นก็คือเพือ่ ที่จะไม่ยอมให้พระเจ้าทรงล่วงรู ้ว่าจริง
ๆ แล้วพวกเขาเป็ นอย่างไร พวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะมอบหัวใจของพวกเขาแด่พระเจ้า
แต่ตอ้ งการที่จะเก็บมันไว้เพื่อตัวพวกเขาเอง เนื้อหาย่อยของการนี้ก็คือว่า
สิ่งที่มนุษย์ทาและสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดนั้นได้ถูกวางแผน คิดคานวณ และตัดสินใจโดยมนุษย์ดว้ ยตัวเขาเอง
เขาไม่พึงประสงค์การมีส่วนร่ วมหรื อการแทรกแซงของพระเจ้า
นับประสาอะไรที่เขาจะต้องการการจัดวางเรี ยบเรียงและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
ไม่ว่าจะเป็ นในแง่ของพระบัญญัติของพระเจ้า พระบัญชาของพระองค์ หรือข้อพึงประสงค์ตา่ งๆ
ที่พระเจ้าทรงกาหนดจากมนุษย์ การตัดสินใจของมนุษย์ก็ต้งั อยู่บนพื้นฐานของเจตนาและความสนใจของเขาเอง
บนพื้นฐานของสภาวะและรู ปการณ์แวดล้อม ณ เวลานั้นของเขาเอง
มนุษย์มกั ใช้ความรู ้และความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่เขาคุน้ เคย และสติปัญญาของเขาเอง
เพื่อตัดสินและเลือกเส้นทางที่เขาควรจะเดินอยู่เสมอ และไม่ยอมให้มีการแทรกแซงหรื อการควบคุมจากพระเจ้า
นี่คือหัวใจของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงมองเห็น
จากปฐมกาลจนกระทัง่ ถึงวันนี้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถสนทนากับพระเจ้าได้ กล่าวคือ
ท่ามกลางสรรพสิ่งที่มีชีวิตและสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงของพระเจ้า

ไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากมนุษย์ที่สามารถสนทนากับพระเจ้าได้ มนุษย์มีหูที่ทาให้เขาสามารถรับฟังได้
และตาที่ทาให้เขามองเห็น เขามีภาษา และมีแนวคิดของเขาเอง และมีเจตจานงเสรี
เขาครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่จาเป็ นต้องมีในการรับฟังพระเจ้าตรัส และเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
และยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า
และดังนั้นพระเจ้าจึงทรงประสาทความปรารถนาทั้งหมดของพระเจ้าให้กบั มนุษย์
โดยทรงต้องประสงค์ที่จะทาให้มนุษย์เป็ นสหายผูม้ ีจิตใจเดียวกันกับพระองค์และผูท้ ี่สามารถเดินไปกับพระองค์
ได้ นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงเริ่ มต้นบริ หารจัดการ
พระเจ้ากาลังทรงรอคอยอยู่ตลอดเวลาที่จะให้มนุษย์มอบหัวใจของเขาแก่พระองค์
ยอมให้พระองค์ชาระมันให้บริ สุทธิ์และสวมใส่มนั
เพื่อทาให้เขาเป็ นที่พึงพอพระทัยของพระเจ้าและเป็ นที่รักของพระเจ้า
เพื่อทาให้เขาเคารพพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
พระเจ้าทอดพระเนตรไปข้างหน้าและรอคอยบทอวสานนี้มาตลอด
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 40
การประเมินโยบโดยพระเจ้าและในพระคัมภีร์
โยบ 1:1 มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูส ชื่อโยบ ชายคนนั้นเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย
โยบ 1:5 และเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะทาพิธีชาระตัวเขาทั้งหลายให้บริ สุทธิ์
และท่านจะตื่นแต่เช้ามืด ถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวตามจานวนของเขาทั้งหมด เพราะโยบกล่าวว่า “บางทีลูกๆ
ของข้าได้ทาบาปและแช่งพระเจ้าในใจ” โยบทาอย่างนี้เรื่อยมา
โยบ 1:8 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?”
ประเด็นหลักสาหรับที่พวกเจ้ามองเห็นในบทตอนเหล่านี้คืออะไร? บทตอนสั้นๆ
สามบทเหล่านี้จากข้อพระคัมภีร์ลว้ นเกี่ยวพันกับโยบ ถึงแม้ว่าจะสั้น
แต่บทตอนเหล่านี้ก็ระบุอย่างชัดเจนว่าเขาเป็ นคนประเภทใด
บทตอนเหล่านี้บอกให้ทุกคนรูโ้ ดยผ่านทางการพรรณนาถึงพฤติกรรมทุกๆ
วันของโยบและการประพฤติของเขาว่า
การประเมินโยบของพระเจ้านั้นมีรากฐานอย่างดีแทนที่จะเป็ นไปโดยไร้เหตุผล บทตอนเหล่านี้บอกพวกเราว่า
ไม่ว่าจะเป็ นการประเมินค่าโยบของมนุษย์ (โยบ 1:1) หรื อเป็ นการประเมินค่าเขาของพระเจ้า (โยบ 1:8)
การประเมินค่าทั้งสองนั้นก็เป็ นผลลัพธ์จากความประพฤติของโยบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์
(โยบ 1:5)
ก่อนอื่น พวกเรามาอ่านบทตอนแรกกันเถิด ความว่า “มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูส ชื่อโยบ
ชายคนนั้นเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย”
นี่คือการประเมินโยบครั้งแรกในพระคัมภีร์ และประโยคนี้เป็ นการประเมินค่าโยบของผูป้ ระพันธ์
มันยังเป็ นตัวแทนของการประเมินโยบของมนุษย์ดว้ ยโดยธรรมชาติ ซึ่งก็คือ
“ชายคนนั้นเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย” ถัดไป
เรามาอ่านการประเมินโยบของพระเจ้ากันเถิด ความว่า “ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา
เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย” (โยบ 1:8) ในการประเมินทั้งสองนี้
ครั้งหนึ่งมาจากมนุษย์ และครั้งหนึ่งมีตน้ กาเนิดมาจากพระเจ้า

บทตอนเหล่านี้คือการประเมินสองครั้งนี้มีเนื้อหาแบบเดียวกัน เช่นนั้นแล้ว
สามารถเห็นได้ว่ามนุษย์รู้เกีย่ วกับพฤติกรรมและการประพฤติของโยบ
และพระเจ้าก็สรรเสริ ญพฤติกรรมและการประพฤติของเขาด้วยเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
การประพฤติของโยบต่อหน้ามนุษย์และการประพฤติของเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้นเป็ นแบบเดียวกัน
เขาได้กาหนดพฤติกรรมและแรงจูงใจของเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอยู่ตลอดเวลา
เพื่อที่พระเจ้าอาจจะได้ทรงสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้น และเขาคือผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ด้วยเหตุน้ี
ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วนั้น ในบรรดาผูค้ นบนแผ่นดินโลกมีเพียงโยบเท่านั้นที่ดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
การสาแดงออกที่เจาะจงถึงความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่วของโยบในชีวิตประจาวันของเขา
ต่อไป พวกเรามาดูที่การสาแดงออกที่เจาะจงถึงความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ของโยบกันเถิด
นอกเหนือจากบทตอนต่างๆ ที่มาก่อนและตามหลังบทนี้แล้ว พวกเรามาอ่านโยบ 1:5 กันเถิด
ซึ่งเป็ นบทตอนเกี่ยวกับการสาแดงออกที่เจาะจงถึงความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ของโยบ
มันเกี่ยวกับว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ อย่างไรในชีวิตประจาวันของเขา ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือ
เขาไม่เพียงแค่ได้ทาอย่างที่เขาควรจะทาเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองในการมีความยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงค
วามชัว่ เท่านั้น
แต่ยงั ได้พลีอุทิศเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแทนบุตรชายทั้งหลายของเขาอย่างสม่าเสมอด้วย
เขากลัวว่าพวกเขามักจะ “ได้ทาบาปและแช่งพระเจ้าในใจ” ในขณะที่มีงานเลี้ยง
ความยาเกรงนี้สาแดงอยู่ในตัวโยบอย่างไร? ตัวบทเดิมบอกเรื่ องราวดังต่อไปนี้
“และเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะทาพิธีชาระตัวเขาทั้งหลายให้บริ สุทธิ์ และท่านจะตื่นแต่เช้ามืด
ถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวตามจานวนของเขาทั้งหมด” การประพฤติของโยบแสดงให้พวกเราเห็นว่า
ความยาเกรงพระเจ้าของเขาออกมาจากภายในหัวใจของเขาแทนที่จะถูกสาแดงอยู่ในพฤติกรรมภายนอกของเขา
และว่าความยาเกรงพระเจ้าของเขาสามารถพบได้ในทุกแง่มุมจากชีวิตประจาวันของเขาตลอดเวลานั้น
ก็เพราะเขาไม่เพียงแต่หลบเลี่ยงความชัว่ ให้ตวั เขาเองเท่านั้น
แต่ยงั ได้พลีอุทิศเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวในนามบุตรชายทั้งหลายของเขาบ่อยๆ ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
โยบไม่เพียงแต่กลัวอย่างลึกซึ้งที่จะทาบาปต่อพระเจ้าและประกาศตัดขาดกับพระเจ้าในใจของเขาเองเท่านั้น
แต่ยงั กังวลว่าบุตรชายทั้งหลายของเขาอาจจะทาบาปต่อพระเจ้าและประกาศตัดขาดกับพระองค์ในใจของพวกเข
าด้วย จากการนี้สามารถมองเห็นได้ว่า
ความจริ งเกี่ยวกับความยาเกรงพระเจ้าของโยบนั้นยืนหยัดต่อการตรวจสอบ
และอยู่เหนือข้อสงสัยของมนุษย์คนใด เขาทาดังนั้นเป็ นบางโอกาสหรื อทาเป็ นประจา?

ประโยคสุดท้ายของตัวบทคือ “โยบทาอย่างนี้เรื่ อยมา” ความหมายของพระวจนะเหล่านี้ก็คือว่า
โยบไม่ได้ไปตรวจดูบุตรชายทั้งหลายของเขาเป็ นบางโอกาส หรื อเมือ่ เขาพอใจที่จะทา
อีกทั้งเขาไม่ได้สารภาพกับพระเจ้าโดยผ่านทางการอธิษฐาน แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขากลับทาพิธีชาระตัวบุตรชายทั้งหลายของเขาให้บริ สุทธิ์เป็ นประจา
และได้พลีอุทิศเครื่ องบูชาเผาทั้งเป็ นเพื่อพวกเขา คาว่า “เรื่ อยมา”
ในที่น้ีไม่ได้หมายความว่าเขาทาเช่นนั้นเป็ นเวลาหนึ่งหรื อสองวัน หรือชัว่ ขณะหนึ่ง
นี่กาลังกล่าวว่าการสาแดงออกถึงความยาเกรงพระเจ้าของโยบนั้นไม่ใช่ชวั่ คราว
และไม่ได้หยุดที่ความรู ้หรือพระวจนะที่ตรัสไป แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
หนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้นาทางหัวใจของเขา มันได้บอกบทพฤติกรรมของเขา
และในหัวใจของเขานั้นมันเป็ นรากเหง้าแห่งการดารงอยู่ของเขา
การที่เขาได้ทาเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า
เขามักจะยาเกรงอยู่ในหัวใจของเขาว่าเขาจะทาบาปต่อพระเจ้าด้วยตัวเขาเอง
และยังเกรงกลัวด้วยว่าบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาจะทาบาปต่อพระเจ้า
มันแสดงให้เห็นว่าหนทางแห่งความยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ มีน้ าหนักมากเพียงใดภายในหัวใจของ
เขา เขาได้ทาดังนั้นเรื่ อยมาก็เพราะภายในหัวใจของเขานั้น เขาหวาดผวาและกลัว—
กลัวว่าเขาได้ก่อความชัว่ และทาบาปต่อพระเจ้าแล้ว และกลัวว่าเขาได้เบี่ยงเบนไปจากหนทางของพระเจ้าแล้ว
และดังนั้นก็จะไม่สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้ ในเวลาเดียวกันนั้น
เขาก็กงั วลเกี่ยวกับบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาด้วย โดยเกรงว่าพวกเขาได้ทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง
เช่นนั้นเองคือการประพฤติปกติของโยบในชีวิตประจาวันของเขา
แน่นอนว่าการประพฤติปกติน้ีนนั่ เองที่พิสูจน์ว่าการที่โยบมีความยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ นั้นไม่ใช่
ถ้อยคาที่ว่างเปล่า ว่าโยบดารงชีวิตตามความเป็ นจริ งเช่นนั้นอย่างแท้จริง “โยบทาอย่างนี้เรื่ อยมา”
พระวจนะเหล่านี้บอกให้พวกเรารูถ้ ึงความประพฤติประจาวันของโยบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เมื่อเขาได้ทาดังนั้นอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของเขาและหัวใจของเขาได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรื อไม่?
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้ามักจะพึงพอพระทัยกับหัวใจของเขาและพฤติกรรมของเขาหรื อไม่? เช่นนั้นแล้ว
โยบทาอย่างนั้นเรื่ อยมาในสภาวะใดและในบริ บทใด? ผูค้ นบางคนกล่าวว่า
นั่นเป็ นเพราะพระเจ้าทรงปรากฏต่อโยบเป็ นประจาเขาจึงกระทาดังนั้น
บางคนกล่าวว่าเขาทาอย่างนั้นเรื่ อยมาก็เพราะเขามีความประสงค์ที่จะหลบเลี่ยงความชัว่ และบางคนก็กล่าวว่า
บางทีเขาอาจจะคิดว่าโชคของเขาได้มาถึงอย่างง่ายดาย และเขารู ้ว่าพระเจ้าได้ประทานมันให้แก่เขา
และดังนั้นเขาจึงกลัวอยู่ลึกๆ

ว่าจะสูญเสียทรัพย์สินของเขาไปอันเป็ นผลจากการทาบาปต่อพระเจ้าหรื อการทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง
คากล่าวอ้างเหล่านี้เป็ นจริงบ้างหรือไม่? เห็นได้ชดั ว่าไม่ เพราะในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วนั้น
สิ่งที่พระเจ้าทรงยอมรับและทรงเชิดชูมากที่สุดเกี่ยวกับโยบไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขาทาอย่างนั้นเรื่ อยมา
ที่มากไปกว่านั้น นั่นก็คอื การประพฤติของเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า มนุษย์ และซาตาน
เมื่อเขาถูกส่งมอบให้กบั ซาตานและถูกทดลอง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 41
ซาตานทดลองโยบเป็ นครั้งแรก (ฝูงสัตว์ของเขาถูกขโมยและหายนะตกมาถึงลูกๆ ของเขา)
ก. พระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้
โยบ 1:8 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?”
โยบ 1:12 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด ทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้า
เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขา” ซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์พระยาห์เวห์
ข. การตอบของซาตาน
โยบ 1:9-11 แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆ หรื อ?
พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา ครอบครัวของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรื อ?
พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทา และฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีข้ นึ ในแผ่นดิน
แต่ขอยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบเพื่อที่ความเชื่อของโยบจะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้ อม
โยบ 1:8 เป็ นบันทึกแรกที่พวกเราเห็นการโต้ตอบกันระหว่างพระยาห์เวห์พระเจ้ากับซาตานในพระคัมภีร์ ดังนั้น
พระเจ้าได้ตรัสสิ่งใด? ตัวบทเดิมจัดเตรี ยมเรื่ องราวดังต่อไปนี้ “และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า
‘เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?’” นี่คือการประเมินโยบของพระเจ้าต่อหน้าซาตาน
พระเจ้าได้ตรัสว่าเขาเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
ก่อนที่จะมีพระวจนะเหล่านี้ระหว่างพระเจ้ากับซาตานนั้น
พระเจ้าตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะทรงใช้ซาตานทดลองโยบ—ว่าพระองค์จะทรงส่งมอบโยบให้แก่ซาตาน
ในด้านหนึ่งนั้น
นี่จะพิสูจน์ว่าการเฝ้าสังเกตและประเมินค่าโยบของพระเจ้านั้นถูกต้องแม่นยาและไม่มีขอ้ ผิดพลาด
และจะทาให้ซาตานอับอายโดยผ่านทางคาพยานของโยบ ในอีกด้านหนึ่ง
มันจะเป็ นการทาให้ความเชื่อในพระเจ้าและความยาเกรงพระเจ้าของโยบมีความเพียบพร้อม ด้วยเหตุน้ี
เมื่อซาตานได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงเล่นสานวน

พระองค์ทรงตัดตรงเข้าสู่ประเด็นและตรัสถามซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?” ในคาถามของพระเจ้ามีความหมายดังต่อไปนี้ นั่นคือ
พระเจ้าทรงรู ้ว่าซาตานได้ตระเวนไปทุกที่และมักจะได้สอดแนมโยบผูซ้ ่งึ เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าอยู่บ่อยครั้ง
มันได้ทดลองและโจมตีโยบอยู่บ่อยครั้ง
โดยพยายามหาหนทางที่จะนาพาความล่มจมมาประสบแก่เขาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าความเชื่อในพระเจ้าและความยาเ
กรงพระเจ้าของเขานั้นไม่สามารถมัน่ คงได้ ซาตานยังพร้อมที่จะหาโอกาสทาให้โยบย่อยยับ
โดยที่โยบอาจจะประกาศตัดขาดกับพระเจ้า และโดยที่มนั อาจจะฉวยเขามาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า
ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ได้ทอดพระเนตรภายในหัวใจของโยบและทรงมองเห็นว่าเขานั้นดีพร้อมและเที่ยงธรรม
และว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
พระเจ้าได้ทรงใช้คาถามหนึ่งเพื่อบอกกับซาตานว่าโยบเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
ผูซ้ ่ึงยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ว่าโยบจะไม่มีวนั ประกาศตัดขาดกับพระเจ้าและติดตามซาตาน
เมื่อได้ยินพระเจ้าทรงประเมินค่าโยบแล้วนั้น ความเดือดดาลจากการเหยียดหยามก็ได้เกิดขึ้นในตัวซาตาน
และซาตานได้กลับกลายเป็ นโกรธมากยิง่ ขึ้นและร้อนรนมากยิ่งขึ้นที่จะฉกโยบไป
เพราะซาตานไม่เคยเชื่อว่าใครบางคนจะสามารถเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงตรงได้
หรื อว่าพวกเขาจะสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ ในเวลาเดียวกันนั้น
ซาตานก็เกลียดชังความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมในตัวมนุษย์
และเกลียดผูค้ นที่สามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ ดังนั้นจึงมีบนั ทึกไว้ในโยบ 1:9-11 ว่า
“แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า ‘โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆ หรื อ? พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา
ครอบครัวของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรื อ? พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทา
และฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีข้ นึ ในแผ่นดิน แต่ขอยืน่ พระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่
แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์’” พระเจ้าทรงคุน้ เคยใกล้ชิดกับธรรมชาติมุ่งร้ายของซาตาน
และทรงรู ้ดีอย่างเต็มที่ว่าซาตานได้วางแผนที่จะนาความล่มจมมาสู่โยบนานแล้ว และดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงปรารถนาในการนี้โดยผ่านทางการบอกกับซาตานอีกครั้งหนึ่งว่า โยบนั้นดีพร้อมและเที่ยงตรง
และว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ เพื่อนาซาตานมาสู่แนว
เพื่อทาให้ซาตานเผยโฉมหน้าแท้จริงของมัน และโจมตีและทดลองโยบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงเจตนาเน้นย้าว่าโยบนั้นดีพร้อมและเที่ยงธรรม และว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
และด้วยวิธีการนี้เองพระเจ้าได้ทรงทาให้ซาตานโจมตีโยบเนื่องจากความเกลียดและโกรธแค้นที่ซาตานมีต่อลัก
ษณะที่โยบเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม ผูซ้ ่งึ ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ผลก็คือ

พระเจ้าจะนาพาความอับอายมาให้ซาตานโดยผ่านทางข้อเท็จจริ งที่ว่าโยบเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
ผูซ้ ่ึงยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ และซาตานคงจะจากไปด้วยความละอายใจและพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิง
หลังจากนั้น ซาตานคงจะไม่สงสัยหรื อตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทีโ่ ยบมีความดีพร้อม ความเที่ยงธรรม
ความยาเกรงพระเจ้า หรื อการหลบเลี่ยงความชัว่ อีกต่อไป ในหนทางนี้
การทดสอบของพระเจ้าและการทดลองของซาตานแทบจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ผูเ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถทนทานการทดสอบของพระเจ้าและการทดลองของซาตานได้ก็คอื โยบ
หลังจากการโต้ตอบนี้ ซาตานก็ได้รับอนุญาตให้ทดลองโยบ ด้วยเหตุน้ี
การโจมตีรอบแรกของซาตานจึงได้เริ่ มต้นขึ้น เป้าหมายของการโจมตีเหล่านี้คือทรัพย์สินของโยบ
เพราะซาตานได้ต้งั ข้อกล่าวหาดังต่อไปนี้กบั โยบ “โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆ
หรื อ?…พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทา และฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีข้ นึ ในแผ่นดิน” ผลก็คือ
พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ซาตานเอาทุกอย่างที่โยบมี—
นี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเหตุใดพระเจ้าจึงได้ตรัสกับซาตาน อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าได้ทาข้อเรี ยกร้องหนึ่งจากซาตาน นัน่ คือ “ทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้า
เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขา” (โยบ 1:12)
นี่คือสภาพเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงตั้งไว้หลังจากที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบและได้ทรงวางโย
บไว้ในมือของซาตานแล้ว และนี่คือขีดจากัดที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้สาหรับซาตาน กล่าวคือ
พระองค์ได้ทรงสัง่ ซาตานไม่ให้ทาอันตรายโยบ เพราะพระเจ้าทรงระลึกได้ว่าโยบนั้นดีพร้อมและชอบธรรม
และเพราะพระองค์ทรงมีความเชื่อว่าความดีพร้อมและความเที่ยงธรรมของโยบเฉพาะพระพักตร์พระองค์น้นั อยู่เ
หนือข้อสงสัยและสามารถทนทานต่อการถูกนาไปทดสอบได้
ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบ แต่ได้ทรงกาหนดข้อจากัดหนึ่งกับซาตาน นั่นคือ
ซาตานได้รับอนุญาตให้เอาทรัพย์สินทั้งหมดของโยบไป แต่มนั ไม่สามารถแตะต้องเขาได้
นี่หมายความว่าอย่างไร? มันหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงมอบโยบให้กบั ซาตานโดยสิ้นเชิงในขณะนั้น
ซาตานสามารถทดลองโยบด้วยวิธีการใดก็ตามที่มนั ต้องการ แต่มนั ไม่สามารถทาอันตรายตัวของโยบเองได้—
ไม่แม้แต่เส้นผมหนึ่งเส้นบนศีรษะของเขา—เพราะทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์น้ นั ถูกควบคุมโดยพระเจ้า
และเพราะการที่มนุษย์จะมีชีวิตหรื อตายนั้นพระเจ้าคือผูท้ รงกาหนด ซาตานไม่มีใบอนุญาตนี้
หลังจากพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้กบั ซาตาน ซาตานก็ไม่สามารถรอที่จะเริ่ มต้นได้
มันได้ใช้ทุกวิถีทางที่จะทดลองโยบ
และไม่ช้าไม่นานโยบได้สูญเสียแกะและวัวที่มีค่าเท่าภูเขาและทรัพย์สินทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้เขาไป…ด้
วยเหตุน้ี การทดสอบของพระเจ้าจึงได้ประสบกับเขา

ถึงแม้พระคัมภีร์จะบอกพวกเราถึงต้นกาเนิดของการทดลองโยบ ตัวโยบเองนั้น
ผูซ้ ่ึงตกอยู่ภายใต้การทดลองเหล่านี้ตระหนักรูถ้ ึงสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นอยู่หรื อไม่? โยบเป็ นเพียงมนุษย์ปุถุชน
แน่นอนว่าเขาไม่รู้สิ่งใดเลยเกี่ยวกับเรื่ องที่กาลังคลี่คลายขึ้นรอบตัวเขา แต่ถึงอย่างไร
ความยาเกรงพระเจ้าของเขาและความเพียบพร้อมกับความเที่ยงธรรมของเขาก็ทาให้เขาตระหนักว่าการทดสอบ
ของพระเจ้าได้มาประสบกับเขาแล้ว เขาไม่รู้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ
อีกทั้งไม่รู้ว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังการทดสอบนี้คืออะไร
แต่เขารู ้ว่าไม่ว่าอะไรได้เกิดขึ้นกับเขาก็ตาม เขาควรจะยึดมัน่ กับความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขา
และควรปฏิบตั ิตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่าทีและปฏิกิริยาของโยบต่อเรื่ องเหล่านี้อย่างชัดเจน พระเจ้าทรงมองเห็นสิ่งใด?
พระองค์ทรงมองเห็นความยาเกรงพระเจ้าของโยบ
เพราะจากจุดเริ่ มต้นตลอดมาจนกระทัง่ ถึงเวลาที่โยบถูกทดสอบนั้น หัวใจของโยบยังคงเปิ ดให้แก่พระเจ้า
มันถูกวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และโยบไม่ได้ประกาศตัดขาดกับความเพียบพร้อมหรือความเที่ยงธรรมของเขา
อีกทั้งเขาไม่ได้ทิ้งขว้างหรื อหันไปจากหนทางแห่งความยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ —
ไม่มีสิ่งใดน่าอิ่มเอิบพระทัยสาหรับพระเจ้ามากไปกว่าการนี้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 42
ปฏิกิริยาของโยบ
โยบ 1:20-21 แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงดินนมัสการ ท่านว่า
“ข้ามาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า และข้าจะกลับไปตัวเปล่า พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย
สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”
การที่โยบตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะคืนทั้งหมดที่เขาครอบครองกลับไปนั้นเกิดจากการที่เขามีความยาเกรงพระเจ้า
หลังจากพระเจ้าได้ตรัสกับซาตานว่า “ทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขา”
ซาตานก็ได้จากไป ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นโยบก็ตกอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างฉับพลันและรุนแรง กล่าวคือ
ตอนแรก วัวและลาของเขาถูกปล้นและผูร้ ับใช้บางคนของเขาถูกฆ่า ต่อมา
แกะของเขาและผูร้ ับใช้ของเขาจานวนมากกว่านั้นก็ถูกไฟคลอก หลังจากนั้น
อูฐของเขาถูกยึดและผูร้ ับใช้ของเขาก็ถูกสังหารเป็ นจานวนมากขึ้นไปอีก ในที่สุด
ชีวิตบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาก็ถูกพรากไป
การโจมตีที่ต่อเนื่องนี้คือความทรมานทีโ่ ยบได้ทนทุกข์ในช่วงระหว่างการทดลองครั้งแรก
ในช่วงระหว่างการโจมตีเหล่านี้ซาตานเพียงแค่มงุ่ เป้าหมายที่ทรัพย์สินของโยบและลูกๆ ของเขาเท่านั้น
และไม่ได้ทาอันตรายตัวของโยบเองตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ แต่ถึงอย่างไร
โยบก็ถูกเปลี่ยนสภาพจากคนมัง่ คัง่ ที่ครอบครองทรัพย์สมบัติยงิ่ ใหญ่ไปเป็ นใครบางคนที่ไม่มีสิ่งใดเลยในทันที
ไม่มีผูใ้ ดสามารถทนทานการโจมตีที่น่าตะลึงและน่าประหลาดใจนี้หรื อมีปฏิกริ ิ ยากับมันอย่างเหมาะสมได้
แต่ทว่าโยบได้แสดงให้เห็นด้านที่เหนือธรรมดาของเขา ข้อพระคัมภีร์ จดั เตรี ยมเรื่ องราวดังต่อไปนี้
“แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงดินนมัสการ”
นี่คือปฏิกิริยาแรกของโยบหลังจากที่ได้ยินว่าเขาได้สูญเสียลูกๆ และทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไปแล้ว
เหนือสิ่งอืน่ ใด เขาไม่ได้ปรากฏว่าประหลาดใจ หรื อตืน่ ตระหนก
นับประสาอะไรที่เขาจะแสดงความโกรธหรื อเกลียด เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะเห็นว่าในหัวใจของเขานั้นเขาระลึกได้แล้วว่าความวิบตั ิเหล่านี้ไม่ใช่อุบตั ิเหตุ หรื อเกิดจากน้ ามือของมนุษย์
นับประสาอะไรที่สิ่งเหล่านั้นจะเป็ นการมาถึงของการตอบแทนอันสาสมหรือการลงโทษ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
การทดสอบของพระยาห์เวห์ได้เกิดขึ้นกับเขา
พระยาห์เวห์นั่นเองที่เป็ นผูท้ รงปรารถนาที่จะเอาทรัพย์สินและลูกๆ ของเขาไป
โยบสงบใจและคิดได้ชดั เจนอย่างยิง่ ในตอนนั้น
สภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ดีพร้อมและเที่ยงธรรมของเขาทาให้เขาสามารถทาการตัดสินและการตัดสินใจที่ถูกต้อง

แม่นยาอย่างมีเหตุผลและเป็ นธรรมชาติเกี่ยวกับความวิบตั ิท้งั หลายที่ได้เกิดขึ้นกับเขา และด้วยเหตุน้ี
เขาจึงประพฤติตนด้วยความสงบผิดปกติ นั่นคือ “แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ
กราบลงถึงดินนมัสการ” “ฉีกเสื้อคลุมของตน” หมายความว่า เขาถอดเสื้อผ้าออก และไม่ครอบครองสิ่งใดเลย
“โกนศีรษะ” หมายความว่าเขาได้กลับคืนไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเหมือนดังเช่นทารกแรกเกิด
“กราบลงถึงดินนมัสการ” หมายความว่าเขาได้มาสู่โลกนี้ตวั เปล่า และยังคงไม่มสี ิ่งใดในวันนี้
เขาถูกส่งคืนกลับไปให้แก่พระเจ้าราวกับเป็ นเด็กแรกเกิด
ท่าทีของโยบที่มีต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขานั้นไม่มสี ิ่งทรงสร้างใดของพระเจ้าที่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้
ความเชื่อในพระยาห์เวห์ของเขาได้ไปไกลเกินกว่าอาณาจักรแห่งการเชื่อ นี่คือความยาเกรงพระเจ้าของเขา
การเชื่อฟังพระเจ้าของเขา เขาไม่เพียงสามารถขอบคุณพระเจ้าสาหรับการประทานให้เขาเท่านั้น
แต่ยงั ขอบคุณสาหรับการเอาไปจากเขาด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
เขาสามารถตัดสินใจด้วยตนเองที่จะคืนทั้งหมดที่เขาเป็ นเจ้าของให้แก่พระเจ้า รวมทั้งชีวิตของเขา
ความยาเกรงและการเชื่อฟังของโยบที่มีต่อพระเจ้าเป็ นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์
และความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขาเป็ นจุดสูงสุดแห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะครอบ
ครอง ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มองเห็นพระเจ้า แต่เขาก็ตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีอยู่อย่างแท้จริ ง
และเพราะการตระหนักนี้เขาจึงยาเกรงพระเจ้า และเนื่องจากความยาเกรงพระเจ้าของเขา
เขาจึงสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ เขายอมให้พระเจ้าทรงเอาสิ่งใดก็ตามที่เขามีไปโดยอิสระ
กระนั้นเขาก็ไม่มีการร้องทุกข์คร่ าครวญ และได้ทรุ ดลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและทูลบอกกับพระองค์ว่า ณ
ชัว่ ขณะนี้ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงเอาเนื้อหนังของเขาไป เขาก็จะยินดียอมให้พระองค์ทาเช่นนั้น
โดยไม่มีการร้องทุกข์คร่ าครวญ
การประพฤติท้งั หมดทั้งมวลของเขานั้นเป็ นไปเนื่องจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ดีและเที่ยงธรรมของเขา
กล่าวคือ ด้วยผลแห่งความไร้มลทิน ความซื่อสัตย์ และความใจดีของเขา
โยบจึงไม่หวัน่ ไหวในความตระหนักและประสบการณ์กบั การมีอยู่ของพระเจ้าของเขา
และบนรากฐานนี้เองเขาจึงได้ทาข้อเรี ยกร้องกับตัวเขาเองและตั้งมาตรฐานการคิด พฤติกรรม การประพฤติ
และหลักการในการกระทาของเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าให้สอดคล้องกับการทรงนาของพระเจ้าที่มีต่อเขาแล
ะกิจการทั้งหลายของพระเจ้าที่เขาได้มองเห็นท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง ตลอดเวลานั้น
ประสบการณ์ของเขาได้ทาให้ในตัวเขานั้นเกิดความยาเกรงที่จริ งและแท้ต่อพระเจ้าและทาให้เขาหลบเลี่ยงความ
ชัว่ นี่คือแหล่งกาเนิดของความซื่อสัตย์ที่โยบยึดมัน่ โยบครองครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ ไร้มลทิน
และใจดี และเขาได้มีประสบการณ์จริ งแห่งการยาเกรงพระเจ้า การเชื่อฟังพระเจ้า และการหลบเลี่ยงความชัว่
ตลอดจนความรู ้ว่า “พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย”

เพราะสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเขาจึงสามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของเขาได้ท่ามกลางการโจมตีที่โหดร้ายของซาตาน
และเพราะการโจมตีเหล่านี้เท่านั้นเขาจึงสามารถไม่ทาให้พระเจ้าทรงผิดหวังได้และสามารถจัดเตรี ยมคาตอบที่น่
าพึงพอพระทัยแก่พระเจ้าได้เมื่อการทดสอบของพระเจ้าเกิดขึ้นกับเขา
ถึงแม้ว่าการประพฤติของโยบในช่วงระหว่างการทดลองครั้งนี้จะซื่อตรงอย่างยิง่
แต่ชนหลายรุ่ นต่อมาก็ไม่มนั่ ใจในการสัมฤทธิ์ความซื่อตรงเช่นนั้นแม้ภายหลังจากความเพียรพยายามชัว่ ชีวิต
อีกทั้งพวกเขาคงจะไม่จาเป็ นต้องครอบครองการประพฤติของโยบดังที่พรรณนาไปข้างต้น วันนี้
เมื่อได้เผชิญหน้ากับการประพฤติที่ซื่อตรงของโยบ และเมื่อเปรียบเทียบมันกับเสียงร้องและความมุ่งมัน่ เกี่ยวกับ
“การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์และการจงรักภักดีจนตาย”
ที่บรรดาผูก้ ล่าวอ้างว่าเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระเจ้าได้แสดงต่อพระเจ้า
พวกเจ้ารู ้สึกละอายอย่างลึกซึ้งหรือไม่รูส้ ึกกันแน่?
เมื่อเจ้าอ่านในข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับทั้งหมดทีโ่ ยบและครอบครัวของเขาได้ทนทุกข์ เจ้ามีปฏิกิริยาอย่างไร?
เจ้ากลายเป็ นตกอยู่ในภวังค์ความคิดหรื อไม่? เจ้าประหลาดใจหรื อไม่?
การทดสอบที่ตกมาถึงโยบสามารถพรรณนาว่า “น่ากลัว” ได้หรื อไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มันน่าตกใจพอแล้วกับการอ่านเกี่ยวกับการทดสอบโยบดังที่พรรณนาไว้ในข้อพระคัมภีร์
ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าการทดสอบเหล่านั้นจะเป็ นอย่างไรในชีวิตจริง เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบนั้นไม่ใช่ “การฝึ กซ้อม” แต่เป็ น “การสู้รบ” จริง ที่มี “ปื น” และ “กระสุน” จริง
แต่เขาตกอยู่ภายใต้การทดสอบเหล่านี้ดว้ ยน้ ามือของผูใ้ ดเล่า? แน่นอนว่าการทดสอบเหล่านี้เป็ นงานของซาตาน
และซาตานทาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ดว้ ยมือของมันเอง ถึงแม้จะเป็ นเช่นนี้ แต่สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ก็ได้รับอนุญาตจากพระเจ้า พระเจ้าได้ตรัสบอกกับซาตานหรื อไม่ว่าให้ทดลองโยบด้วยวิธีการใด?
พระองค์ไม่ได้ตรัสบอก พระเจ้าเพียงแค่ทรงตั้งสภาพเงือ่ นไขหนึ่งที่ซาตานต้องปฏิบตั ิตาม
และแล้วการทดลองจึงได้เกิดขึ้นกับโยบ เมื่อการทดลองได้เกิดขึ้นกับโยบ
มันให้ผคู้ นได้มีสานึกรับรู ้ถึงความชัว่ ร้ายและความน่าเกลียดของซาตาน
ถึงความมุ่งร้ายและความเกลียดชังที่มนั มีต่อมนุษย์ และถึงความเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้าของมัน
ในการนี้พวกเรามองเห็นว่าพระวจนะต่างๆ ไม่สามารถพรรณนาได้ว่าการทดลองนี้โหดร้ายเพียงใด
สามารถกล่าวได้ว่าธรรมชาติอนั มุง่ ร้ายที่ซาตานใช้ล่วงเกินมนุษย์ และใบหน้าที่น่าเกลียดของมันนั้น
ถูกเปิ ดเผยอย่างเต็มที่ ณ ชัว่ ขณะนี้ ซาตานได้ใช้โอกาสนี้ โอกาสที่จดั เตรี ยมให้โดยการทรงอนุญาตของพระเจ้า
เพื่อทาให้โยบตกอยู่ภายใต้การล่วงเกินที่รุ่มร้อนและไร้ความปรานี
ซึ่งเป็ นวิธีการและความโหดร้ายระดับที่ผคู้ นวันนี้ท้งั ไม่อาจจินตนาการได้และไม่อาจทนยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
แทนที่จะกล่าวว่าโยบถูกซาตานทดลอง และว่าเขาตั้งมัน่ อยู่ในคาพยานของเขาในช่วงระยะการทดลองนี้

มันดีกว่าที่จะกล่าวว่าในการทดสอบที่พระเจ้าทรงกาหนดให้แก่เขานั้น
โยบได้เริ่ มต้นการแข่งขันกับซาตานเพื่อปกป้องความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขา
และเพื่อป้องกันหนทางในการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ในการแข่งขันครั้งนี้
โยบได้สูญเสียแกะและฝูงปศุสัตว์ที่มีค่าเท่าภูเขา เขาได้สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดของเขา
และเขาได้สูญเสียบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาไป อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ละทิ้งความเพียบพร้อม
ความเที่ยงธรรม หรื อความยาเกรงพระเจ้าของเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในการแข่งขันกับซาตานครั้งนี้
โยบเลือกที่จะลิดรอนทรัพย์สินและลูกๆ ของเขามากกว่าที่จะสูญเสียความเพียบพร้อม ความเที่ย งธรรม
และความยาเกรงพระเจ้าของเขา เขาเลือกที่จะยึดมัน่ กับรากเหง้าของสิ่งที่เป็ นความหมายของการเป็ นมนุษย์
ข้อพระคัมภีร์จดั เตรียมเรื่ องราวที่รัดกุมเกีย่ วกับกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลที่โยบได้สูญเสียสินทรัพย์ของเขา
และยังบันทึกข้อมูลการประพฤติและท่าทีของโยบด้วย
เรื่ องราวที่ส้นั และกระชับเหล่านี้ให้สานึกรับรู ้ว่าโยบเกือบจะผ่อนคลายในการเผชิญหน้ากับการทดลองนี้
แต่หากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงๆ จะถูกสร้างขึ้นใหม่—
โดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริ งเกีย่ วกับธรรมชาติมุ่งร้ายของซาตานด้วย—เช่นนั้นแล้ว สิ่งต่างๆ
ก็คงจะไม่เรี ยบง่ายหรือง่ายดายดังเช่นที่พรรณนาไว้ในประโยคเหล่านี้
ความเป็ นจริ งนั้นโหดร้ายมากกว่าอย่างมาก
เช่นนั้นคือระดับของความร้างเปล่าและความเกลียดที่ซาตานใช้ปฏิบตั ิกบั มวลมนุษย์และพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่
พระเจ้าทรงอนุญาต หากพระเจ้าไม่ได้ทรงขอไว้ว่าไม่ให้ซาตานทาอันตรายโยบ
ซาตานก็คงจะฆ่าเขาโดยไม่มีความเวทนาใดๆ อย่างไม่ตอ้ งสงสัยไปแล้ว
ซาตานไม่ตอ้ งการให้ผูใ้ ดนมัสการพระเจ้า
และมันไม่ปรารถนาที่จะให้บรรดาผูท้ ี่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและบรรดาผูท้ มี่ ีความเพียบพร้อมแ
ละเที่ยงธรรมสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ต่อไปได้
เพราะการที่ผูค้ นยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ หมายความว่าพวกเขาหลบเลี่ยงและละทิ้งซาตาน
และดังนั้นซาตานจึงฉวยโอกาสจากการอนุญาตของพระเจ้าเพื่อสุมความโกรธและเกลียดของมันทั้งหมดที่มีต่อโ
ยบโดยไม่มีความกรุ ณา เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะมองเห็นว่าความทรมานที่โยบได้ทนทุกข์ จากจิตใจถึงเนื้อหนัง
จากภายนอกถึงภายในนั้นใหญ่หลวงเพียงใด วันนี้ พวกเรามองไม่เห็นว่ามันเป็ นอย่างไร ณ เวลานั้น
และได้รับเพียงความเข้าใจชัว่ ขณะสั้นๆ
จากเรื่ องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับอารมณ์ของโยบเมื่อเขาได้ตกอยูภ่ ายใต้การทรมาน ณ เวลานั้น
ความซื่อสัตย์ที่ไม่สั่นคลอนของโยบนาความอับอายมาให้แก่ซาตานและทาให้มันหนีเตลิดไป

ดังนั้น พระเจ้าทรงทาสิ่งใดเมื่อโยบตกอยู่ภายใต้ความทรมานนี้? พระเจ้าทรงเฝ้าสังเกต และทรงเฝ้ามอง
และทรงรอคอยบทอวสาน ขณะที่พระเจ้าทรงเฝ้าสังเกตและทรงเฝ้ามองแล้ว พระองค์ทรงรูส้ ึกอย่างไร?
แน่นอนว่าพระองค์ทรงรูส้ ึกถูกครอบงาด้วยความโทมนัส
แต่มนั เป็ นไปได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าสามารถเสียพระทัยที่พระองค์ทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบเพียงเพราะพ
ระองค์ทรงรู ้สึกถึงความโทมนัส? คาตอบคือ ไม่ พระองค์ไม่ทรงสามารถรู ้สึกเสียพระทัยเช่นนั้นได้
เพราะพระองค์ทรงเชื่ออย่างมัน่ คงว่าโยบนั้นดีพร้อมและเที่ยงธรรม ว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
พระเจ้าเพียงแค่ทรงได้ให้โอกาสแก่ซาตานในการตรวจสอบยืนยันความชอบธรรมของโยบเฉพาะพระพักตร์พร
ะเจ้า และในการเปิ ดเผยความชัว่ ร้ายและความน่าเหยียดหยามของมันเอง ยิง่ ไปกว่านั้น
มันยังเป็ นโอกาสสาหรับโยบในการเป็ นพยานต่อความชอบธรรมของเขาและต่อการที่เขามีความยาเกรงพระเจ้า
และการหลบเลี่ยงความชัว่ ต่อหน้าผูค้ นบนโลกนี้ ซาตาน
และแม้กระทัง่ บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามพระเจ้า
บทอวสานสุดท้ายได้พิสูจน์หรื อไม่ว่าการประเมินผลโยบของพระเจ้านั้นถูกต้องและไม่มีขอ้ ผิดพลาด?
โยบได้ชนะซาตานจริงๆ หรื อไม่? ในทีน่ ้ีพวกเราได้อ่านคาพูดที่เป็ นแบบฉบับที่โยบพูด
คาพูดที่เป็ นข้อพิสูจน์ว่าเขาได้ชนะซาตานแล้ว เขาได้กล่าวว่า “ข้ามาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า
และข้าจะกลับไปตัวเปล่า” นี่คือท่าทีของโยบที่มีการเชื่อฟังต่อพระเจ้า ต่อไป เขาได้กล่าวว่า
“พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”
คาพูดที่โยบได้พูดไปเหล่านี้พสิ ูจน์ให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเฝ้าสังเกตส่วนลึกของหัวใจมนุษย์
ว่าพระองค์ทรงสามารถมองเข้าไปถึงจิตใจของมนุษย์
และคาพูดเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการที่พระองค์ทรงรับรองโยบนั้นไม่มีขอ้ ผิดพลาด
ว่ามนุษย์ที่พระเจ้าทรงรับรองผูน้ ้ีชอบธรรม “พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย
สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์” คาพูดเหล่านี้คือคาพยานของโยบต่อพระเจ้า
คาพูดธรรมดาเหล่านี้นี่เองที่ทาให้ซาตานขลาดกลัว ที่ได้นาความอับอายมาสู่มนั และทาให้มนั หนีเตลิดไป
และยิ่งไปกว่านั้น ทีไ่ ด้พนั ธนาการซาตานและทิ้งให้มนั ไม่มีหนทาง ดังนั้น
คาพูดเหล่านี้ดว้ ยเช่นกันที่ทาให้ซาตานรู ้สึกถึงความน่าพิศวงและอิทธิฤทธิ์แห่งกิจการทั้งหลายของพระยาห์เวห์
พระเจ้า และทาให้มนั ล่วงรู ้ถงึ พรสวรรค์เหนือธรรมดาของผูท้ ี่หัวใจของเขาถูกปกครองด้วยหนทางแห่งพระเจ้า
ยิ่งไปกว่านั้น
คาพูดเหล่านี้ได้แสดงให้ซาตานเห็นถึงพลังที่ทรงอานาจในการยึดมัน่ กับหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบ
เลี่ยงความชัว่ ที่แสดงให้เห็นโดยมนุษย์ตวั เล็กๆ และไม่สาคัญคนหนึ่ง
ด้วยเหตุน้ีซาตานจึงได้พ่ายแพ้ในการแข่งขันครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะได้ “เรี ยนรู ้จากการนี้” แล้ว

แต่ซาตานก็ไม่มีเจตนาที่จะปล่อยโยบไป และไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในธรรมชาติที่มุ่งร้ายของมัน
ซาตานพยายามที่จะดาเนินการโจมตีโยบต่อไป และจึงได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอีกครั้ง…
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 43
ซาตานทดลองโยบอีกครั้ง (ฝี ร้ายผุดขึ้นมาทัว่ ร่ างของโยบ)
ก. พระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้
โยบ 2:3 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?
เขายังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กบั เขา เพื่อทาลายเขาโดยไม่มีเหตุ”
โยบ 2:6 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในมือเจ้า จงไว้ชีวิตเขาเท่านั้น”
ข. คาพูดที่ซาตานได้พูดไว้
โยบ 2:4-5 แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “หนังแทนหนัง คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยูแ่ ทนชีวิตของเขา
แต่บดั นี้ขอเหยียดพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
ค. วิธีที่โยบจัดการกับการทดสอบ
โยบ 2:9-10 แล้วภรรยาท่านกล่าวกับท่านว่า “เธอยังจะยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์อยูอ่ ีกหรื อ?
จงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ” แต่ท่านตอบนางว่า “เธอพูดอย่างหญิงโง่เขลาจะพึงพูด
เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?” ในเหตุการณ์น้ีท้งั สิ้น
โยบไม่ได้ทาบาปด้วยริ มฝี ปากของตน
โยบ 3:3 ขอให้วนั ที่ขา้ เกิดมานั้นพินาศ อีกทั้งคืนที่พูดว่า “ตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้ว” นั้นด้วย
ความรักของโยบที่มีต่อหนทางแห่งพระเจ้าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด
ข้อพระคัมภีร์บนั ทึกพระวจนะที่ตรัสและพูดระหว่างพระเจ้าและซาตาน ดังต่อไปนี้:
“และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า ‘เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?
เขายังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กบั เขา เพื่อทาลายเขาโดยไม่มีเหตุ’” (โยบ 2:3)
ในการโต้ตอบนี้ พระเจ้าตรัสซ้ าคาถามเดิมกับซาตาน
มันเป็ นคาถามที่แสดงให้พวกเราเห็นการประเมินยืนยันของพระยาห์เวห์พระเจ้าถึงสิ่งทีโ่ ยบได้แสดงออกและได้
ดารงชีวิตตามในช่วงระหว่างการทดสอบครั้งแรก
และเป็ นการประเมินที่ไม่แตกต่างกันกับการประเมินโยบครั้งแรกของพระเจ้าก่อนที่เขาจะได้กา้ วผ่านการทดลอ

งของซาตาน กล่าวคือ ก่อนที่การทดลองจะเกิดขึ้นกับเขา โยบเป็ นคนดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า
และด้วยเหตุน้ี พระเจ้าจึงได้ทรงคุม้ ครองปกป้องเขาและครอบครัวของเขา และได้ทรงอวยพรเขา
เขามีค่าคู่ควรแก่การได้รับพรในสายพระเนตรของพระเจ้า หลังจากการทดลอง
โยบไม่ได้ทาบาปด้วยริ มฝี ปากของเขาเพราะได้สูญเสียทรัพย์สินและลูกๆ ของเขาไปแล้ว
แต่ยงั คงสรรเสริ ญพระนามของพระยาห์เวห์ต่อไป การประพฤติจริ งของเขาทาให้พระเจ้าทรงชมเชยเขา
และด้วยเหตุน้ี พระเจ้าจึงได้ประทานเครื่ องหมายเต็มให้กบั เขา สาหรับในสายตาของโยบนั้น
ลูกหลานหรื อสินทรัพย์ของเขาไม่เพียงพอที่จะทาให้เขาประกาศตัดขาดกับพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ที่ของพระเจ้าในหัวใจของเขานั้นไม่สามารถถูกแทนที่ได้ดว้ ยลูกๆ หรื อทรัพย์สินชิ้นใดของเขา
ในระหว่างการทดลองครั้งแรกของโยบนั้น
เขาได้แสดงให้พระเจ้าทรงเห็นว่าความรักที่เขามีต่อพระองค์และความรักที่เขามีต่อหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้
าและหลบเลี่ยงความชัว่ นั้นมีเหนือกว่าสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด
มันเป็ นแค่ว่าการทดสอบนี้ได้ให้ประสบการณ์แก่โยบในการรับรางวัลตอบแทนจากพระยาห์เวห์พระเจ้าและการ
ที่พระองค์ได้ทรงเอาทรัพย์สินและลูกๆ ของเขาไป
สาหรับโยบแล้ว นี่เป็ นประสบการณ์แท้จริ งที่ชาระล้างจิตใจของเขาให้สะอาด
มันคือบัพติศมาแห่งชีวิตที่ได้เติมเต็มการดารงอยู่ของเขา และยิง่ ไปกว่านั้น
มันคืองานเลี้ยงหรู หราที่ได้ทดสอบการเชื่อฟังและการยาเกรงพระเจ้าของเขา
การทดลองนี้ได้เปลี่ยนสภาพฐานะของโยบจากคนมัง่ คัง่ ไปเป็ นใครบางคนที่ไม่มีอะไรเลย
และมันยังเปิ ดโอกาสให้เขาได้รับประสบการณ์กบั การล่วงละเมิดมวลมนุษย์ของซาตานด้วยเช่นกัน
ความยากแค้นของเขาไม่ได้ทาให้เขาเกลียดชังซาตาน ตรงกันข้าม
ในการกระทาที่เลวทรามของซาตานนั้นเขาได้มองเห็นความน่าเกลียดและความน่าเหยียดหยามของซาตาน
ตลอดจนความเป็ นศัตรู และการกบฏต่อพระเจ้าของซาตาน
และนี่กระตุน้ ให้เขายึดมัน่ ต่อหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ตลอดไปได้ดียิ่งขึ้น
เขาได้ปฏิญาณว่าเขาจะไม่มีวนั ละทิ้งพระเจ้าและหันหลังให้กบั หนทางแห่งพระเจ้าเพราะปัจจัยภายนอกอย่างเช่น
ทรัพย์สิน ลูกหลาน หรื อญาติมิตร อีกทั้งเขาจะไม่เป็ นทาสของซาตาน ทรัพย์สิน หรื อบุคคลใดเป็ นอันขาด
นอกเหนือจากพระยาห์เวห์พระเจ้าแล้ว ไม่มีผใู้ ดสามารถเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาหรื อพระเจ้าของเขาได้
เช่นนั้นคือความมุ่งมาดปรารถนาของโยบ ในทางกลับกัน
โยบยังได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างจากการทดลองครั้งนี้ดว้ ย นัน่ คือ
เขาได้รับความมัง่ คัง่ อันยิง่ ใหญ่ท่ามกลางการทดสอบที่พระเจ้าได้ประทานลงบนเขา

ในระหว่างชีวิตของโยบตลอดหลายทศวรรษก่อนหน้านั้น
เขาเคยได้เห็นกิจการทั้งหลายของพระยาห์เวห์และได้รับพระพรของพระยาห์เวห์พระเจ้าที่มีให้แก่เขาแล้ว
เหล่านั้นเป็ นพระพรที่ทาให้เขารู ้สึกไม่สบายใจและเป็ นหนี้บุญคุณอย่างใหญ่หลวง
เพราะเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้ทาสิ่งใดเพื่อพระเจ้าเลย
แต่ยงั ได้รับมรดกด้วยพระพรที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นและได้ชื่นชมกับพระคุณมากมายถึงเพียงนั้น ด้วยเหตุผลนี้
เขาจึงมักจะอธิษฐานอยู่ในใจ โดยหวังว่าเขาคงจะสามารถชดใช้ให้พระเจ้าได้
โดยหวังว่าเขาคงจะมีโอกาสได้เป็ นคาพยานต่อกิจการทั้งหลายและความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
และโดยหวังว่าพระเจ้าคงจะทรงทาการทดสอบการเชื่อฟังของเขา และยิง่ ไปกว่านั้น
โดยหวังว่าความเชื่อของเขาคงจะได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์
จนกระทัง่ การเชื่อฟังและความเชื่อของเขาได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เมื่อการทดลองได้เกิดขึ้นกับโยบ เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงได้ยินคาอธิษฐานของเขาแล้ว
โยบเชิดชูโอกาสนี้มากกว่าสิ่งอื่นใด และด้วยเหตุน้ี เขาจึงไม่กล้าปฏิบตั ิกบั มันอย่างดูเบา
เพราะความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดชีวิตของเขานั้นสามารถเป็ นจริงได้แล้ว
การมาถึงของโอกาสนี้หมายความว่าการเชื่อฟังและความยาเกรงพระเจ้าของเขานั้นสามารถได้รับการทดสอบได้
และสามารถได้รับการทาให้บริ สุทธิ์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น
มันหมายความว่าโยบมีโอกาสที่จะได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการนาพาเขาให้เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ในระหว่างการทดสอบ
ความเชื่อและการไล่ตามเสาะหาเช่นนั้นได้เปิ ดโอกาสให้เขาได้กลายเป็ นมีความเพียบพร้อมมากยิ่งขึ้น
และได้รับการเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
โยบยังได้กลายเป็ นสานึกขอบคุณต่อพระพรและพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วย
ในหัวใจของเขาหลัง่ ริ นการสรรเสริ ญที่ยงิ่ ใหญ่มากขึ้นต่อกิจการทั้งหลายของพระเจ้า
และเขายาเกรงและเคารพพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น และถวิลหาความดีงาม ความยิง่ ใหญ่
และความบริ สุทธิ์ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ณ เวลานั้น
ถึงแม้ว่าโยบยังคงเป็ นผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเจ้า
แต่ความเชื่อและความรู ้ของโยบในแง่ของประสบการณ์ท้งั หลายของเขานั้นได้กา้ วหน้าไปอย่างก้าวกระโดด
กล่าวคือ ความเชื่อของเขาได้เพิ่มขึ้น การเชื่อฟังของเขาได้รับหลักยึด
และความยาเกรงพระเจ้าของเขาได้กลายเป็ นล้าลึกมากยิ่งขึ้น
ถึงแม้ว่าการทดสอบนี้จะได้เปลี่ยนสภาพจิตวิญญาณและชีวิตของโยบไป
แต่การเปลี่ยนสภาพเช่นนั้นก็ไม่ได้ทาให้โยบพึงพอใจ อีกทั้งมันไม่ได้ถ่วงการก้าวต่อไปข้างหน้าของเขา

ในเวลาเดียวกับที่กาลังคิดคานวณสิ่งที่เขาได้รับจากการทดสอบครั้งนี้ และพิจารณาถึงความบกพร่ องของเขาเอง
เขาก็ได้อธิษฐานอย่างเงียบๆ โดยรอให้การทดสอบครั้งต่อไปเกิดขึ้นกับเขา เพราะเขาโหยหาที่จะให้ความเชื่อ
การเชื่อฟัง และความยาเกรงพระเจ้าของเขาได้รับการยกระดับขึ้นในระหว่างการทดสอบครั้งต่อไปของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 44
ซาตานทดลองโยบอีกครั้ง (ฝี ร้ายผุดขึ้นมาทัว่ ร่ างของโยบ)
ก. พระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้
โยบ 2:3 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?
เขายังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กบั เขา เพื่อทาลายเขาโดยไม่มีเหตุ”
โยบ 2:6 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในมือเจ้า จงไว้ชีวิตเขาเท่านั้น”
ข. คาพูดที่ซาตานได้พูดไว้
โยบ 2:4-5 แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “หนังแทนหนัง คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยูแ่ ทนชีวิตของเขา
แต่บดั นี้ขอเหยียดพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
ท่ามกลางความทุกข์สุดขีด โยบตระหนักอย่างแท้จริงถึงความใส่ พระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์
หลังจากพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงมีคาถามกับซาตาน ซาตานก็มีความสุขอย่างลับๆ
นี่เป็ นเพราะซาตานรู ้ว่ามันจะได้รับอนุญาตให้โจมตีมนุษย์ผซู้ ่งึ ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกครั้ง—
สาหรับซาตานแล้ว นี่เป็ นโอกาสที่หาได้ยาก
ซาตานต้องการที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อบ่อนทาลายความเชื่อมัน่ ของโยบโดยสิ้นเชิง
เพื่อทาให้เขาสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า
และด้วยเหตุน้ีจึงไม่ยาเกรงพระเจ้าหรื อสาธุการพระนามพระยาห์เวห์อีกต่อไป นี่จะให้โอกาสหนึ่งแก่ซาตาน
นัน่ คือ ไม่ว่าที่ใดหรื อเวลาใดก็ตาม มันจะสามารถทาให้โยบเป็ นของเล่นที่ทาตามคาสัง่ ของมัน
ซาตานซ่อนเจตนาชัว่ ร้ายของมันไว้โดยไม่มีร่องรอย แต่มนั ไม่สามารถควบคุมธรรมชาติชวั่ ร้ายของมันได้
ความจริ งนี้แสดงนัยอยู่ในคาตอบของมันต่อพระวจนะของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ดังที่ได้บนั ทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ว่า “แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า ‘หนังแทนหนัง
คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขา แต่บดั นี้ขอเหยียดพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา
แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์’” (โยบ 2:4-5)
เป็ นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ความรู ้และสานึกรับรู ้ที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับความมุ่งร้ายของซาตานจากการโต้ตอบร
ะหว่างพระเจ้ากับซาตานนี้ เมื่อได้ยนิ เหตุผลวิบตั ิเหล่านี้ของซาตาน
ทุกคนที่รักความจริ งและรังเกียจความชัว่ จะมีความเกลียดชังความไม่รู้เท่าทันและความไร้ยางอายของซาตานมา

กยิ่งขึ้นอย่างไม่ตอ้ งสงสัย จะรู ้สึกตกใจและชิงชังเหตุผลวิบตั ิของซาตาน
และในเวลาเดียวกันนั้นก็จะมอบคาอธิษฐานที่ลึกซึ้งและความปรารถนาที่จริ งจังจริ งใจแก่โยบ
โดยอธิษฐานให้ชายที่มีความเที่ยงธรรมผูน้ ้ีสามารถสัมฤทธิ์ความเพียบพร้อม
โดยปรารถนาให้ชายผูย้ าเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ผูน้ ้ีจะชนะการทดลองของซาตานตลอดไป
และดารงชีวิตอยู่ในความสว่าง ท่ามกลางการทรงนาและพระพรของพระเจ้า ดังนั้น
ผูค้ นเช่นนี้ก็จะปรารถนาให้ความประพฤติชอบธรรมของโยบสามารถกระตุน้ และส่งเสริ มให้ทุกคนที่ไล่ตามเสา
ะหาหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ตลอดไปด้วยเช่นกัน
ถึงแม้ว่าเจตนาที่มุ่งร้ายของซาตานจะสามารถมองเห็นได้ในคาประกาศนี้ แต่พระเจ้าก็ได้ทรงยินยอมต่อ
“คาร้องขอ” ของซาตานอย่างเย็นพระทัย—แต่พระองค์กไ็ ด้ทรงตั้งสภาพเงื่อนไขหนึ่งด้วยเช่นกัน ว่า “ดูเถิด
เขาอยู่ในมือเจ้า จงไว้ชีวิตเขาเท่านั้น” (โยบ 2:6)
เพราะครั้งนี้ซาตานได้ขอยืน่ มือของมันไปทาร้ายเนื้อหนังและกระดูกของโยบ พระเจ้าจึงได้ตรัสว่า
“จงไว้ชีวิตเขาเท่านั้น” ความหมายของพระวจนะเหล่านี้ก็คือว่า พระองค์ได้ทรงมอบเนื้อหนังของโยบให้ซาตาน
แต่ชีวิตของโยบนั้นเป็ นสิ่งที่พระเจ้าทรงเก็บรักษาไว้ ซาตานไม่สามารถเอาชีวิตของโยบได้
แต่นอกเหนือจากนี้แล้วซาตานสามารถใช้วิถีทางหรือวิธีการใดก็ได้กบั โยบ
เมื่อได้รับการอนุญาตจากพระเจ้าแล้ว
ซาตานก็ได้รีบรุ ดไปหาโยบและยื่นมือของมันออกไปเพื่อทาให้ผิวหนังของเขาเจ็บปวด
ทาให้เกิดฝี ร้ายทัว่ ทั้งร่ างกายของเขา และโยบรู ้สึกเจ็บปวดผิวหนังของเขา
โยบสรรเสริ ญความมหัศจรรย์และความบริ สุทธิ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ซึ่งทาให้ซาตานจัดจ้านในความมุทะลุของมันมากยิง่ ขึ้นไปอีก
เนื่องจากซาตานรูส้ ึกปี ติยินดีที่ได้ทาอันตรายมนุษย์ มันจึงได้ยนื่ มือของมันออกไปและครู ดเนื้อหนังของโยบ
ทาให้ฝีร้ายของเขาคัง่ หนอง
โยบพลันรู ้สึกถึงความเจ็บปวดและความทรมานบนเนื้อหนังของเขาจนไม่มีอะไรเทียบเท่า
และเขาอดไม่ได้ที่จะนวดตัวเขาเองตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าด้วยมือของเขา
ราวกับว่านี่จะบรรเทาการโจมตีที่ได้จดั การกับจิตวิญญาณของเขาด้วยความเจ็บปวดแห่งเนื้อหนังของเขานี้
เขาได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างโดยทรงเฝ้ามองเขาอยู่
และเขาพยายามสุดความสามารถเพื่อทาให้ตวั เขาเองเข้มแข็ง เขาได้คุกเข่าลงกับพื้นอีกครั้ง และกล่าวว่า
“พระองค์ทรงมองเห็นภายในหัวใจของมนุษย์ พระองค์ทรงเฝ้าสังเกตความระทมทุกข์ของเขา
เหตุใดพระองค์จึงทรงสนพระทัยกับจุดอ่อนของเขา? สรรเสริ ญพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้า”
ซาตานมองเห็นความเจ็บปวดที่ไม่อาจทนทานได้ของโยบ

แต่มนั ไม่เห็นโยบละทิง้ พระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
มันจึงรี บยืน่ มือของมันออกไปเพื่อทาความเจ็บปวดให้กระดูกของโยบ
มุ่งหมายอย่างยิง่ ที่จะฉีกทึ้งแขนขาของเขา ทันใดนั้น โยบรู ้สึกถึงความทรมานอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
ราวกับว่าเนื้อหนังของเขาถูกทึ้งออกจากกระดูก และราวกับว่ากระดูกของเขาถูกทุบแตกออกไปทีละชิ้น
ความทรมานแสนสาหัสนี้ทาให้เขาคิดว่าตายเสียคงจะดีกว่า…ความสามารถของเขาในการทนความเจ็บปวดนี้ได้
มาถึงขีดจากัดของมันแล้ว…เขาต้องการร้องออกไป
เขาต้องการฉีกหนังบนร่ างกายของเขาเพื่อพยายามจะลดความเจ็บปวดลง—
แต่ถึงกระนั้นเขาก็ได้กลั้นเสียงกรี ดร้องของเขาไว้ และไม่ได้ฉีกหนังบนร่ างกายของเขา
เพราะเขาไม่ตอ้ งการยอมให้ซาตานเห็นจุดอ่อนของเขา ดังนั้น โยบจึงได้คุกเข่าลงอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระยาห์เวห์พระเจ้า
เขารู ้ว่าบ่อยครั้งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสถิตอยู่เบื้องหน้าเขา และเบื้องหลังเขา และข้างใดข้างหนึ่งของเขา
แต่กระนั้นในระหว่างความเจ็บปวดของเขานี้ พระเจ้าไม่เคยทรงเฝ้ามองเลยสักครั้ง
พระองค์ทรงปิ ดบังพระพักตร์ของพระองค์และทรงซ่อนเร้น
เพราะความหมายแห่งการทรงสร้างมนุษย์ของพระองค์ไม่ใช่เพื่อนาความทุกข์มาให้มนุษย์ ณ เวลานี้
โยบกาลังร่ าไห้และพยายามสุดความสามารถที่จะทนฝ่ าความเจ็บปวดรวดร้าวทางกายนี้
แต่เขาก็ยงั ไม่สามารถรั้งตัวเขาเองจากการขอบพระคุณพระเจ้าได้อีกต่อไป: “มนุษย์ลม้ ลงในการโจมตีครั้งแรก
เขาอ่อนแอและไร้พลัง เขาอ่อนเยาว์และไม่รู้เท่าทัน—
เหตุใดพระองค์จึงจะทรงปรารถนาที่จะเอาพระทัยใส่และอ่อนโยนกับเขาถึงเพียงนั้น?
พระองค์ทรงฟาดฟันข้าพระองค์ กระนั้นการทาเช่นนั้นก็ทาให้พระองค์ทรงเจ็บปวด
มนุษย์มีอะไรที่มีค่าคู่ควรต่อการใส่พระทัยและกังวลพระทัยของพระองค์หรื อ?”
คาอธิษฐานของโยบไปถึงพระกรรณของพระเจ้า และพระเจ้าทรงนิ่งเงียบ
ทรงเพียงแต่เฝ้ามองโดยไม่ส่งเสียงใดๆ เท่านั้น…เมื่อได้พยายามทุกกลเม็ดในหนังสือโดยไร้ประโยชน์แล้ว
ซาตานก็ได้จากไปอย่างเงียบๆ แต่กระนั้นนี่กไ็ ม่ได้นาให้การทดสอบโยบของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน
เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ได้เปิ ดเผยในโยบนั้นไม่ได้ทาให้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
เรื่ องราวของโยบไม่ได้จบลงด้วยการล่าถอยของซาตาน ขณะที่มีตวั ละครอื่นๆ ได้ทาการเข้าสู่ของพวกเขา
ฉากที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่ายังไม่มาถึง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 45
การสาแดงถึงความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่วของโยบอีกอย่างหนึ่งคือการที่เขาเทิดทูนพระนามข
องพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง
โยบได้ทนทุกข์กบั การล้างผลาญของซาตาน แต่กระนั้นเขาก็ยงั ไม่ได้ละทิง้ พระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ภรรยาของเขาคือคนแรกที่กา้ วออกมาและโจมตีโยบ
โดยการเล่นบทของซาตานในรู ปแบบที่สามารถมองเห็นได้แก่สายตาของมนุษย์
ตัวบทดั้งเดิมพรรณนาเรื่ องนี้ไว้ดงั นี้ว่า “แล้วภรรยาท่านกล่าวกับท่านว่า
‘เธอยังจะยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์อยูอ่ ีกหรื อ? จงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ’” (โยบ 2:9)
เหล่านี้คือคาพูดที่ซาตานพูดในคราบมนุษย์ คาพูดเหล่านั้นเป็ นการโจมตี เป็ นคากล่าวหา ตลอดจนเป็ นเสียงยัว่ ยุ
การทดลอง และการให้ร้าย เมื่อล้มเหลวในการโจมตีเนื้อหนังของโยบแล้ว
ซาตานจึงได้โจมตีความซื่อสัตย์ของโยบโดยตรง
โดยปรารถนาที่จะใช้การนี้เพื่อทาให้โยบล้มเลิกความซื่อสัตย์ของเขา ประกาศตัดขาดกับพระเจ้า
และไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก ดังนั้น ซาตานจึงปรารถนาด้วยว่าจะใช้ถอ้ ยคาเช่นนั้นทดลองโยบ นั่นคือ
หากโยบละทิง้ พระนามของพระยาห์เวห์ เช่นนั้นแล้ว เขาก็ไม่จาเป็ นต้องทนฝ่ าความทรมานเช่นนั้น
เขาสามารถปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระจากการทรมานของเนื้อหนังได้
เมื่อเผชิญหน้ากับคาแนะนาจากภรรยาของเขาแล้ว โยบได้ตาหนินางโดยกล่าวว่า
“เธอพูดอย่างหญิงโง่เขลาจะพึงพูด เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?” (โยบ 2:10)
โยบรู ้ถงึ คาพูดเหล่านี้มานานแล้ว แต่ ณ เวลานี้
ความจริ งเกี่ยวกับการที่โยบมีความรู ้ในคาพูดเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์
เมื่อภรรยาของเขาได้แนะนาเขาให้สาปแช่งพระเจ้าและตายเสียนั้น นางหมายความว่า
“พระเจ้าของท่านปฏิบตั ิกบั ท่านดังนี้ ดังนั้นเหตุใดจึงไม่สาปแช่งพระองค์? ท่านจะยังคงมีชีวติ อยู่เพื่อทาสิ่งใด?
พระเจ้าของท่านทรงอยุติธรรมกับท่านยิง่ นัก แต่ท่านก็ยงั กล่าวว่า ‘สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์’
พระองค์จะสามารถนาความวิบตั ิมาให้ท่านได้อย่างไรเมื่อท่านสาธุการพระนามของพระองค์?
จงรี บเร่ งและละทิ้งพระนามของพระเจ้าเสีย และอย่าติดตามพระองค์อกี เลย เช่นนั้นแล้ว ปัญหาต่างๆ
ของท่านก็จะจบลง” ณ เวลานั้น ได้มีคาพยานที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเห็นเกิดขึ้นในตัวโยบ
ไม่มีบุคคลธรรมดาคนใดสามารถเป็ นคาพยานเช่นนั้นได้
อีกทั้งพวกเราไม่ได้อ่านพบคาพยานเช่นนั้นในเรื่ องราวใดๆ ในจากพระคัมภีร์—
แต่พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นมันมานานก่อนที่โยบจะกล่าวคาพูดเหล่านี้ออกมา

พระเจ้าแค่ทรงปรารถนาที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้โยบพิสูจน์แก่ท้ งั หมดนั้นว่าพระเจ้าทรงถูกต้อง
เมื่อเผชิญหน้ากับคาแนะนาจากภรรยาของเขา
โยบไม่เพียงแต่ไม่ลม้ เลิกความซื่อสัตย์ของเขาหรื อประกาศตัดขาดกับพระเจ้า
แต่เขายังได้กล่าวแก่ภรรยาของเขาด้วยว่า “เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?”
คาพูดเหล่านี้มีน้ าหนักยิ่งใหญ่ใช่หรื อไม่? ในทีน่ ้ี
มีขอ้ เท็จจริ งเพียงอย่างเดียวที่สามารถพิสูจน์น้ าหนักของคาพูดเหล่านี้
น้ าหนักของคาพูดเหล่านี้ก็คือว่าพวกมันได้รับการพิสูจน์โดยพระเจ้าในพระทัยของพระองค์
พวกมันเป็ นสิ่งทีพ่ ระเจ้าทรงประสงค์ พวกมันเป็ นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะสดับฟัง
และพวกมันเป็ นบทอวสานที่พระเจ้าทรงโหยหาที่จะเห็น
คาพูดเหล่านี้ยงั เป็ นเนื้อแท้แห่งคาพยานของโยบด้วยเช่นกัน ในการนี้ ได้พิสูจน์ถึงความเพียบพร้อม
ความเที่ยงธรรม การยาเกรงพระเจ้า และการหลบเลี่ยงความชัว่ ของโยบ
ความล้าค่าของโยบตั้งอยู่ในการที่เขาถูกทดลองอย่างไรและเมื่อใด
และแม้กระทัง่ เมื่อทั้งร่ างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยฝี ร้าย เมื่อเขาได้ทนฝ่ ากับความทรมานอย่างที่สุด
และเมื่อภรรยาและญาติมิตรของเขาแนะนาเขา เขาก็ยงั คงเปล่งถ้อยคาเช่นนั้นออกมา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ในหัวใจของเขานั้นเขาเชื่อว่า ไม่สาคัญว่าการทดลองจะเป็ นอย่างไร
หรื อไม่ว่าความทุกข์ลาบากและความทรมานจะสาหัสเท่าใด แม้ว่าความตายจะมาประสบกับเขา
เขาก็จะไม่ประกาศตัดขาดกับพระเจ้าหรื อปัดทิ้งหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะเห็นว่าพระเจ้าทรงยึดครองที่ที่สาคัญมากที่สุดในหัวใจของเขา
และว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นในหัวใจของเขา
เป็ นเพราะการนี้นนั่ เองพวกเราจึงอ่านการพรรณนาถึงเขาในข้อพระคัมภีร์ว่า ในเหตุการณ์น้ที ้งั สิ้น
โยบไม่ได้ทาบาปด้วยริ มฝี ปากของตน เขาไม่เพียงแค่ไม่ทาบาปด้วยริ มฝี ปากของเขาเท่านั้น
แต่เขาไม่ได้ร้องทุกข์คร่ าครวญเกี่ยวกับพระเจ้าในหัวใจของเขา เขาไม่ได้กล่าวคาพูดอันตรายเกี่ยวกับพระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่ได้ทาบาปต่อพระเจ้า ไม่เพียงแค่ปากของเขาสาธุการพระนามของพระเจ้าเท่านั้น
แต่เขายังได้สาธุการพระนามของพระเจ้าในหัวใจของเขาด้วย ปากและหัวใจของเขาเป็ นหนึ่งเดียวกัน
นี่คือโยบที่แท้จริงที่พระเจ้าทอดพระเนตรเห็น
และนี่คือเหตุผลที่แท้จริ งว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงทะนุถนอมความล้าค่าของโยบ
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 46
การเข้าใจผิดมากมายของผู้คนเกี่ยวกับโยบ
ความยากลาบากที่โยบได้ทนทุกข์น้ นั ไม่ใช่งานของผูส้ ื่อสารที่พระเจ้าทรงส่งมา
อีกทั้งไม่ใช่เกิดขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันเกิดขึ้นโดยซาตาน ศัตรู ของพระเจ้า
ด้วยตัวมันเอง ดังนั้น ระดับความยากลาบากที่โยบได้ทนทุกข์จึงล้าลึก แต่ถึงกระนั้น ณ
ชัว่ ขณะนี้โยบได้แสดงให้เห็นถึงความรู ้ประจาวันของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าในหัวใจของเขาหลักการแห่งการกระ
ทาประจาวันของเขา และท่าทีของเขาต่อพระเจ้า โดยไม่สงวนไว้—นัน่ คือความจริง หากโยบไม่ถูกทดลอง
หากพระเจ้าไม่ทรงนาการทดสอบมาสู่โยบ เมื่อโยบได้กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ประทาน
และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์” เจ้าคงจะกล่าวว่าโยบเป็ นคนหน้าซื่อใจคด
พระเจ้าได้ประทานสินทรัพย์มากมายยิง่ นักให้กบั เขา
ดังนั้นเขาจึงสาธุการพระนามของพระยาห์เวห์อย่างแน่นอน หากก่อนหน้าที่เขาจะถูกทดสอบ โยบได้กล่าวว่า
“เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?” เจ้าก็คงจะกล่าวว่าโยบกาลังพูดเกินจริ ง
และว่าเขาคงจะไม่ละทิ้งพระนามของพระเจ้าเนื่องจากเขามักจะได้รับพรโดยพระหัตถ์ของเจ้าอยู่บ่อยครั้ง
เจ้าคงจะพูดว่าหากพระเจ้าได้ทรงนาความวิบตั ิมาสู่เขา
เช่นนั้นแล้วเขาก็คงจะได้ละทิ้งพระนามของพระเจ้าไปแล้วอย่างแน่นอน
แต่ทว่าเมื่อโยบพบว่าตัวเขาเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มผี ใู้ ดจะปรารถนาถึงหรื อปรารถนาที่จะเห็น
รู ปการณ์แวดล้อมที่ไม่มผี ใู้ ดจะปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับพวกเขา ที่พวกเขากลัวว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
รู ปการณ์แวดล้อมที่แม้กระทัง่ พระเจ้าก็ไม่ทรงสามารถทนเฝ้ามองได้
โยบยังคงสามารถยึดมัน่ กับความซื่อสัตย์ของเขา “พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย
สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์” และ “เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?”
เมื่อเผชิญหน้ากับความประพฤติของโยบ ณ เวลานี้
บรรดาผูท้ ี่รักการพูดคุยด้วยคาพูดเสียงสูงและผูท้ ี่รักการพูดความหมายตามตัวอักษรและคาสอนต่างๆ
ล้วนแล้วแต่พูดไม่ออก บรรดาผูท้ ี่สดุดีพระนามของพระเจ้าในวาทะเท่านั้น
แต่ทว่าไม่เคยยอมรับการทดสอบของพระเจ้า ถูกกล่าวโทษด้วยความซื่อสัตย์ที่โยบยึดมัน่
และพวกที่ไม่เคยเชื่อว่ามนุษย์สามารถยึดมัน่ กับหนทางแห่งพระเจ้าได้ก็จะได้รับการพิพากษาด้วยคาพยานของโ
ยบ เมื่อเผชิญหน้ากับการประพฤติของโยบในระหว่างการทดสอบเหล่านี้และคาพูดที่เขาได้กล่าวไป
ผูค้ นบางคนจะรูส้ ึกสับสน บางคนจะรู ้สึกอิจฉา บางคนจะรูส้ ึกฉงน และบางคนจะถึงขั้นปรากฏว่าไม่สนใจ
กลับเชิดจมูกของพวกเขาเข้าใส่คาพยานของโยบเพราะพวกเขาไม่เพียงแต่มองเห็นความทรมานที่ประสบกับโย
บในระหว่างการทดสอบ และอ่านถึงคาพูดที่โยบได้พูดไปเท่านั้น แต่ยงั มองเห็น “จุดอ่อน”

ของมนุษย์ที่โยบได้เผยออกมาเมื่อการทดสอบได้มาเกิดขึ้นกับเขา พวกเขาเชื่อว่า “จุดอ่อน”
นี้เป็ นความไม่เพียบพร้อมที่ควรจะเป็ นในความเพียบพร้อมของโยบ
เป็ นความด่างพร้อยในมนุษย์ผทู้ ี่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้า กล่าวคือ
เชื่อกันว่าบรรดาผูท้ ี่ดีพร้อมนั้นคือไม่มีตาหนิ ไม่มมี ลทินหรือแปดเปื้ อน ว่าพวกเขาไม่มีจุดอ่อน
ไม่รู้จกั ความเจ็บปวด ว่าพวกเขาไม่เคยรู ้สึกไม่มีความสุขหรื อเศร้าสลด
และไม่มีความเกลียดหรื อพฤติกรรมสุดขีดทางภายนอกใดๆ ผลก็คอื
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าโยบมีความเพียบพร้อมอย่างแท้จริ ง
ผูค้ นไม่เห็นชอบกับพฤติกรรมหลายอย่างของเขาในระหว่างการทดสอบของเขา ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อโยบได้สูญเสียทรัพย์สินและลูกๆ ของเขาไปแล้ว เขาไม่ได้หลัง่ น้ าตาออกมาเหมือนที่ผคู้ นจินตนาการ
“การขาดมารยาท” ของเขาทาให้ผคู้ นคิดว่าเขาเย็นชา เพราะเขาไม่มนี ้ าตาหรื อความรักใคร่ ต่อครอบครัวของเขา
นี่เป็ นความประทับใจไม่ดีแรกเริ่ มที่ผคู้ นมีต่อโยบ
พวกเขาพบว่าพฤติกรรมของเขาหลังจากนั้นน่างวยงงมากยิง่ ขึ้นไปอีก กล่าวคือ ผูค้ นได้ตีความคาว่า
“ฉีกเสื้อคลุมของตน” ว่าเป็ นการที่เขาไม่เคารพพระเจ้า และเชื่ออย่างผิดๆ ว่า “โกนศีรษะ”
หมายถึงการทีโ่ ยบหมิ่นประมาทและการต่อต้านพระเจ้า นอกเหนือจากคาพูดของโยบที่ว่า
“พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์” แล้ว
ผูค้ นก็ไม่หยัง่ รู ้ถึงความชอบธรรมใดๆ ในตัวโยบที่พระเจ้าได้ทรงสรรเสริ ญเลย
และด้วยเหตุน้ีการประเมินโยบโดยพวกเขาส่วนใหญ่จานวนมากจึงไม่ใช่สิ่งใดมากไปกว่าการไม่จบั ใจความ
การเข้าใจผิด ความสงสัย การกล่าวโทษ และการเห็นชอบทางทฤษฎีเท่านั้น
ไม่มีพวกเขาคนใดสามารถเข้าใจและซึ้งคุณค่าอย่างแท้จริ งต่อพระวจนะของพระยาห์เวห์พระเจ้าที่ว่า
โยบคือคนดีงามและเที่ยงธรรม ผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
บนพื้นฐานความประทับใจในตัวโยบของพวกเขาข้างต้น
ผูค้ นมีความสงสัยต่อไปเกีย่ วกับความชอบธรรมของเขา เพราะการกระทาต่างๆ
ของโยบและการประพฤติของเขาที่บนั ทึกในข้อพระคัมภีร์ไม่ได้เร้าอารมณ์สะท้านโลกเหมือนอย่างผูค้ นจะได้จิ
นตนาการ เขาไม่เพียงแค่ไม่ได้ดาเนินการความดีความชอบที่ยิ่งใหญ่ใดๆ เท่านั้น
แต่เขายังเอาชิน้ หม้อแตกมาขูดตัวเขาเองขณะที่นั่งอยู่ท่ามกลางกองขี้เถ้าอีกด้วย
การกระทานี้ยงั ทาให้ผูค้ นประหลาดใจและทาให้พวกเขาสงสัย—และถึงขั้นปฏิเสธ—
ความชอบธรรมของโยบอีกด้วย เพราะในขณะที่ขูดตัวเองโยบก็ไม่ได้อธิษฐานหรื อทาสัญญากับพระเจ้า
และยิ่งไปกว่านั้น ก็ไม่เห็นว่าเขาจะร่ าไห้หลัง่ น้ าตาด้วยความเจ็บปวด ณ เวลานั้น
ผูค้ นเพียงแต่มองเห็นความอ่อนแอของโยบและไม่มองเห็นสิ่งอื่นใด และด้วยเหตุน้ี

แม้เมื่อพวกเขาได้ยินโยบกล่าวว่า “เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?”
พวกเขาก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจโดยสิ้นเชิง หรื อไม่ก็ลงั เล
และยังคงไม่สามารถหยัง่ รู ้ถึงความชอบธรรมของโยบจากคาพูดของเขา
ความประทับใจเบื้องต้นที่โยบให้แก่ผคู้ นในระหว่างการทรมานจากการทดสอบของเขาก็คือว่า
เขาไม่ประจบประแจงและไม่โอหัง
ผูค้ นไม่เห็นเรื่ องราวเบื้องหลังพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเขา
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่เห็นความยาเกรงพระเจ้าภายในหัวใจของเขาหรื อการที่เขายึดมัน่ ต่อหลักการแห่งหนทางของ
การหลบเลี่ยงความชัว่
ความใจเย็นของเขาทาให้ผูค้ นคิดว่าความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขาเป็ นแค่คาพูดที่ว่างเปล่า
ว่าความยาเกรงพระเจ้าของเขาเป็ นแค่คาเล่าขาน ในขณะเดียวกัน “ความอ่อนแอ”
ที่เขาได้เปิ ดเผยออกมาภายนอกได้ทงิ้ ความประทับใจที่ล้าลึกไว้กบั พวกเขา ให้พวกเขามี “มุมมองใหม่”
และแม้กระทัง่ “ความเข้าใจใหม่” ต่อมนุษย์ผนู้ ้ีที่พระเจ้าทรงกาหนดนิยามว่าดีพร้อมและเที่ยงธรรม
“มุมมองใหม่” และ “ความเข้าใจใหม่”
เช่นนั้นได้รับการพิสูจน์เมื่อโยบได้เปิ ดปากของเขาและสาปแช่งวันที่เขาเกิด
ถึงแม้ว่าระดับความทรมานที่เขาทนทุกข์จะไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจินตนาการและจับความเข้าใจได้
แต่เขาก็ไม่ได้กล่าวคาพูดใดที่นอกรี ต แต่มีเพียงได้ลดความเจ็บปวดในร่ างกายของเขาด้วยวิธีการของเขาเอง
ดังที่บนั ทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ เขาได้กล่าวว่า “ขอให้วนั ที่ขา้ เกิดมานั้นพินาศ อีกทั้งคืนที่พูดว่า
‘ตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้ว’ นั้นด้วย” (โยบ 3:3) บางที อาจไม่มีผใู้ ดเคยพิจารณาว่าคาพูดเหล่านี้สาคัญ
และบางทีอาจจะมีผูค้ นที่ให้ความสนใจกับคาพูดเหล่านี้ ในทรรศนะของพวกเจ้า
คาพูดเหล่านี้หมายความว่าโยบต่อต้านพระเจ้าหรื อไม่?
คาพูดเหล่านี้เป็ นการร้องทุกข์คร่ าครวญต่อพระเจ้าหรื อไม่?
เรารู ้ว่าพวกเจ้าหลายคนมีแนวคิดที่แน่นอนเกี่ยวกับคาพูดทีโ่ ยบได้พูดไปเหล่านี้
และเชื่อว่าหากโยบเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เขาไม่ควรจะได้แสดงให้เห็นจุดอ่อนหรื อความเศร้าโศกใดๆ
และควรจะได้เผชิญหน้ากับการโจมตีจากซาตานในเชิงบวกแทน
และแม้กระทัง่ ยิม้ ในขณะที่เผชิญหน้ากับการทดลองของซาตาน
เขาไม่ควรมีปฏิกิริยาแม้แต่น้อยต่อความทรมานใดๆ ที่ซาตานได้นามาสู่เนื้อหนังของเขา
อีกทั้งเขาไม่ควรจะได้เปิ ดเผยอารมณ์ความรู ้สึกใดๆ ภายในหัวใจของเขา
เขาควรจะถึงขั้นขอให้พระเจ้าทาการทดสอบเหล่านี้ให้รุนแรงยิง่ ขึ้นไปอีก
นี่คือสิ่งที่ใครบางคนที่ไม่หวัน่ ไหวและที่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ อย่างแท้จริ งควรจะแสดงออกหรื

อครอบครอง ท่ามกลางความทรมานสุดขีดนี้ โยบได้ทาแค่สาปแช่งวันที่เขาเกิด
เขาไม่ได้ร้องทุกข์คร่ าครวญเกี่ยวกับพระเจ้า นับประสาอะไรที่เขาจะได้มีเจตนาใดๆ ในการต่อต้านพระเจ้า
นี่คือสิ่งที่พูดง่ายกว่าทามาก เพราะนับตั้งแต่โบราณกาลจนกระทัง่ ถึงวันนี้
ยังไม่มผี ใู้ ดเคยได้รับประสบการณ์กบั การทดลองเช่นนั้นหรื อทนทุกข์กบั สิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบ ดังนั้น
เหตุใดจึงไม่มีผใู้ ดเคยตกอยู่ใต้การทดลองประเภทเดียวกันกับโยบ? มันเป็ นเพราะดังที่พระเจ้าทรงเห็นนั้น
ไม่มีผใู้ ดสามารถแบกรับหน้าที่รับผิดชอบหรื อพระบัญชาเช่นนั้นได้ ไม่มผี ใู้ ดสามารถทาอย่างที่โยบทาได้
และยิ่งไปกว่านั้น
ไม่มีผใู้ ดที่นอกเหนือจากสาปแช่งวันที่เขาเกิดแล้วนั้นก็ยงั คงสามารถไม่ละทิ้งพระนามของพระเจ้าและสาธุการพ
ระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าต่อเนื่องได้ดงั เช่นทีโ่ ยบทาเมื่อความทรมานเช่นนั้นประสบกับเขา
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถทาเยี่ยงนี้ได้? เมื่อพวกเรากล่าวเยีย่ งนี้เกี่ยวกับโยบ
พวกเรากาลังชมเชยพฤติกรรมของเขาหรื อไม่? เขาเป็ นคนชอบธรรม
และสามารถเป็ นคาพยานเช่นนั้นต่อพระเจ้าได้ และสามารถทาให้ซาตานหนีไปโดยเอามือปิ ดหน้า
จนมันไม่มีวนั มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อกล่าวหาเขาอีก—ดังนั้นการชมเชยเขาจะผิดอย่างไร?
เป็ นไปได้หรื อไม่ว่าพวกเจ้ามีมาตรฐานสูงกว่าพระเจ้า?
เป็ นไปได้หรื อไม่ว่าพวกเจ้าจะกระทาได้ดีกว่าโยบเมื่อการทดสอบมาเกิดกับพวกเจ้า?
โยบได้รับการยกย่องจากพระเจ้า—พวกเจ้าสามารถมีขอ้ ขัดข้องใดได้หรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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โยบสาปแช่ งวันที่เขาเกิดเพราะเขาไม่ต้องการให้พระเจ้าทรงเจ็บปวดเพราะเขา
เราพูดบ่อยครั้งว่าพระเจ้าทรงมองภายในหัวใจของผูค้ น ในขณะที่ผคู้ นมองที่ภายนอกของผูค้ น
เนื่องจากพระเจ้าทอดพระเนตรภายในหัวใจของผูค้ น พระองค์จึงเข้าพระทัยเนื้อแท้ของพวกเขา
ในขณะที่ผคู้ นกาหนดนิยามเนื้อแท้ของผูค้ นอื่นๆ บนพืน้ ฐานภายนอกของพวกเขา
เมื่อโยบเปิ ดปากของเขาและสาปแช่งวันที่เขาเกิด
การกระทานี้ได้ทาให้บุคคลสาคัญฝ่ ายวิญญาณทั้งหมดประหลาดใจ รวมทั้งเพือ่ นสามคนของโยบ
มนุษย์มาจากพระเจ้า และควรจะขอบคุณสาหรับชีวิตและเนื้อหนัง ตลอดจนวันที่เขาเกิด
ซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้แก่เขา และเขาไม่ควรสาปแช่งสิ่งเหล่านั้น
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นธรรมดาสามารถเข้าใจและคิดฝันได้ สาหรับใครก็ตามที่ติดตามพระเจ้า
การเข้าใจนี้ศกั ดิ์สิทธิ์และไม่อาจฝ่ าฝื นได้ และมันเป็ นความจริงที่ไม่มีวนั สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในทางกลับกันนั้น โยบได้แหกกฎเหล่านี้ กล่าวคือ เขาได้สาปแช่งวันที่เขาเกิด
นี่คือการกระทาที่ผคู้ นธรรมดาพิจารณาว่าเป็ นการข้ามไปสู่ดินแดนต้องห้าม
โยบไม่เพียงแค่ไม่ได้รับความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผูค้ นเท่านั้น
เขายังไม่มีสิทธิได้รับการอภัยโทษของพระเจ้าด้วย ในขณะเดียวกัน
ผูค้ นมากยิง่ ขึ้นด้วยซ้ าที่กลายมาสงสัยต่อความชอบธรรมของโยบ
เพราะดูเหมือนว่าความโปรดปรานที่พระเจ้าทรงมีต่อโยบนั้นได้ทาให้โยบเป็ นคนเห็นแก่ตวั
มันทาให้เขาเหิมเกริ มและไม่ย้งั คิดจนกระทัง่ เขาไม่เพียงไม่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรเขาและใส่พระทัยเขาใน
ระหว่างชัว่ ชีวิตของเขาเท่านั้น แต่เขายังประณามสาปแช่งวันที่เขาเกิดให้พบกับความย่อยยับ นี่คืออะไร
หากว่าไม่ใช่การต่อต้านพระเจ้า?
ความฉาบฉวยเช่นนั้นจัดเตรี ยมหลักฐานให้ผูค้ นกล่าวโทษการกระทานี้ของโยบ
แต่ผใู้ ดเล่าสามารถรู ้สิ่งที่โยบกาลังคิดอย่างแท้จริ ง ณ เวลานั้นได้?
ผูใ้ ดเล่าสามารถรู ้เหตุผลว่าทาไมโยบจึงได้กระทาในลักษณะนั้น?
มีเพียงพระเจ้าและตัวโยบเองเท่านั้นที่รู้เรื่องราวภายในและเหตุผลทัง้ หลายในทีน่ ้ี
เมื่อซาตานได้ยื่นมือของมันออกไปเพื่อทาความเจ็บปวดให้กระดูกของโยบ โยบก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของมัน
โดยไม่มีวิธีที่จะหนีรอดหรื อเรี่ยวแรงที่จะต้านทาน
ร่ างกายและวิญญาณของเขาทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดแสนสาหัส
และความเจ็บปวดนี้ทาให้เขาตระหนักรู ้อย่างลึกซึ้งถึงความไม่สาคัญ ความอ่อนแอ

และความไร้พลังอานาจของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง ในเวลาเดียวกันนั้น
เขายังได้รับความซึ้งคุณค่าและความเข้าใจที่ล้าลึกว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงมีพระทัยที่ห่วงใยและดูแลมวลมนุษย์อี
กด้วย ในเงื้อมมือของซาตาน
โยบได้ตระหนักว่ามนุษย์ที่มีเลือดเนื้อนั้นแท้ที่จริงแล้วช่างไร้พลังอานาจและอ่อนแอยิ่งนัก
เมื่อเขาคุกเข่าลงและอธิษฐานต่อพระเจ้า
เขารู ้สึกราวกับว่าพระเจ้ากาลังทรงปิ ดบังพระพักตร์ของพระองค์และกาลังทรงซ่อนเร้น
เพราะพระเจ้าได้ทรงวางเขาไว้ในมือของซาตานโดยสิ้นเชิง ในเวลาเดียวกันนั้น พระเจ้าก็ทรงกรรแสงเพราะเขา
และยิ่งไปกว่านั้น ทรงโทมนัสเพราะเขา พระเจ้าทรงปวดร้าวด้วยความปวดร้าวของเขา
และทรงเจ็บด้วยความเจ็บของเขา…โยบรู ้สึกถึงความเจ็บปวดของพระเจ้า
รวมทั้งมันไม่อาจทนได้เพียงใดสาหรับพระเจ้า…โยบไม่ตอ้ งการที่จะนาความเศร้าโศกมาให้พระเจ้ามากขึ้นไปอี
ก และเขาไม่ตอ้ งการให้พระเจ้าทรงกรรแสงเพราะเขา
นับประสาอะไรที่เขาจะต้องการเห็นพระเจ้าทรงเจ็บปวดเพราะเขา ณ ชัว่ ขณะนั้น
โยบเพียงต้องการที่จะพรากตัวเขาเองไปจากเนื้อหนังของเขา
ที่จะไม่ทนฝ่ าความเจ็บปวดที่เนื้อหนังนี้นามาให้เขาอีกต่อไป
เพราะนี่คงจะหยุดพระเจ้าจากการทรงทรมานด้วยความเจ็บปวดของเขา—ถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถทาได้
และเขาต้องทนยอมรับไม่เพียงแค่ความเจ็บปวดของเนื้อหนังเท่านั้น
แต่เป็ นความทรมานของการทีไ่ ม่ปรารถนาจะทาให้พระเจ้ากังวลพระทัยด้วย ความเจ็บปวดสองอย่างนี้ —
หนึ่งจากเนื้อหนัง และหนึ่งจากจิตวิญญาณ—ได้นาความเจ็บปวดจากหัวใจและบีบเค้นข้างในมาสู่โยบ
และทาให้เขารู ้สึกว่าขีดจากัดของมนุษย์ผซู้ ่ึงมีเลือดเนื้อสามารถทาให้คนเรารู ้สึกผิดหวังและหมดหนทางเพียงใด
ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเหล่านี้ ความโหยหาพระเจ้าของเขาเริ่ มแรงกล้าขึ้น
และความเกลียดชังซาตานของเขาก็ได้กลายมาเป็ นหนักแน่นยิง่ ขึ้น ในเวลานั้น
โยบคงจะเลือกที่จะไม่ได้เกิดมาในโลกมนุษย์มากกว่า
อยากที่จะให้เขาไม่มีอยู่มากกว่าเห็นพระเจ้าทรงหลัง่ น้ าพระเนตรหรื อรู ้สึกเจ็บปวดเพื่อเห็นแก่เขา
เขาเริ่ มเกลียดชังเนื้อหนังของเขาอย่างลึกซึ้ง เริ่ มราคาญและเบื่อหน่ายตัวเขาเอง วันที่เขาเกิด
และแม้กระทัง่ ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเขา
เขาไม่ปรารถนาให้มีการกล่าวถึงวันที่เขาเกิดหรือสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับมันอีก
และดังนั้นเขาจึงได้เปิ ดปากของเขาและสาปแช่งวันที่เขาเกิดว่า “ขอให้วนั ที่ขา้ เกิดมานั้นพินาศ อีกทั้งคืนที่พูดว่า
‘ตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้ว’ นั้นด้วย ขอให้วนั นั้นเป็ นความมืด
ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าเอาพระทัยใส่วนั นั้น หรื ออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้น” (โยบ 3:3-4)

คาพูดของโยบมีความเกลียดชังตัวเองของเขา “ขอให้วนั ที่ขา้ เกิดมานั้นพินาศ อีกทั้งคืนที่พูดว่า
‘ตั้งครรภ์เด็กชายคนหนึ่งแล้ว’ นั้นด้วย”
รวมทั้งคาตาหนิที่เขารู ้สึกต่อตัวเขาเองและสานึกรับรู ้ของเขาเกี่ยวกับการเป็ นหนี้ที่ได้ทาให้เกิดความเจ็บปวดแก่
พระเจ้า “ขอให้วนั นั้นเป็ นความมืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบนอย่าเอาพระทัยใส่วนั นั้น
หรื ออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั้น”
สองบทตอนเหล่านี้คอื การแสดงออกมากที่สุดว่าโยบรู ้สึกอย่างไรในขณะนั้น
และแสดงให้เห็นถึงความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขาอย่างเต็มที่แก่ทุกคน ในเวลาเดียวกันนั้น
ในขณะที่โยบได้ปรารถนา ความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้าของเขา
ตลอดจนความยาเกรงพระเจ้าของเขาก็ได้รับการยกระดับขึ้นอย่างแท้จริง
แน่นอนว่าการยกระดับนี้เป็ นผลที่พระเจ้าได้ทรงคาดหวังไว้อย่างแม่นยา
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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โยบเอาชนะซาตานและกลายเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้า
เมื่อโยบได้กา้ วผ่านการทดสอบของเขาครั้งแรก เขาได้ถูกเพิกถอนทรัพย์สินของเขาทั้งหมดและลูกๆ
ของเขาทั้งหมดไป แต่เขาไม่ได้ลม้ ลงหรื อกล่าวสิ่งใดที่เป็ นบาปต่อพระเจ้าอันเป็ นผลที่ตามมา
เขาได้ชนะการทดลองของซาตาน และได้ชนะสินทรัพย์ทางวัตถุของเขา ลูกหลานของเขา
และการทดสอบแห่งการสูญเสียสมบัติทางโลกของเขาทั้งหมด กล่าวคือ
เขาสามารถที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเอาทุกสิง่ ทุกอย่างไปจากเขา
และเขายังสามารถที่จะถวายการขอบคุณและสรรเสริ ญพระเจ้าเนื่องจากสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทาได้อีกด้วย
เช่นนั้นคือการประพฤติของโยบในระหว่างการทดลองครั้งแรกของซาตาน
และเช่นนั้นคือคาพยานของโยบในระหว่างการทดสอบครั้งแรกของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
ในการทดสอบครั้งที่สอง ซาตานได้ยนื่ มือของมันออกไปเพื่อทาความเจ็บปวดให้กบั โยบ
และถึงแม้ว่าโยบจะได้รับประสบการณ์กบั ความเจ็บปวดใหญ่หลวงกว่าที่เขาได้เคยรู ้สึกมาก่อน
แต่คาพยานของเขาก็ยงั คงเพียงพอที่จะทิ้งให้ผคู้ นประหลาดใจ เขาได้ใช้ความอดทน ความเชื่อมัน่
และการเชื่อฟังพระเจ้าของเขา ตลอดจนความยาเกรงพระเจ้าของเขา เพื่อทาให้ซาตานพ่ายแพ้อีกครั้ง
และการประพฤติของเขาและคาพยานของเขาได้รับความเห็นชอบและความโปรดปรานจากพระเจ้าอีกครั้ง
ในระหว่างการทดลองนี้
โยบได้ใช้การประพฤติที่แท้จริ งของเขาเพื่อประกาศแก่ซาตานว่าความเจ็บปวดของเนื้อหนังไม่สามารถเปลี่ยนค
วามเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้าของเขาหรื อนาการเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าและความยาเกรงพระเจ้าของเขาไปได้
เขาจะไม่ประกาศตัดขาดกับพระเจ้าหรื อล้มเลิกความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขาเพราะเขาได้เผชิญห
น้ากับความตาย ความมุ่งมัน่ ของโยบทาให้ซาตานขี้ขลาด ความเชื่อของเขาทิ้งให้ซาตานขยาดและสั่นไหว
ความหนักหน่วงที่ใช้ต่อสู้กบั ซาตานในช่วงระหว่างการสู้รบที่อาจเป็ นหรือตายของพวกเขาได้เพาะความเกลียด
ชังและความขุ่นเคืองอย่างลึกซึ้งในตัวซาตาน
ความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขาทิ้งให้ซาตานไม่มีสิ่งใดที่มนั จะสามารถทากับเขาได้มากกว่านั้นแล้
ว เช่นนั้นเองที่ซาตานได้ละทิง้ การโจมตีของมันที่มีต่อเขา
และล้มเลิกข้อกล่าวหาที่มนั มีต่อโยบที่มนั ได้วางไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า
นี่หมายความว่าโยบได้ชนะโลกแล้ว เขาได้ชนะเนื้อหนังแล้ว เขาได้ชนะซาตานแล้ว
และเขาได้ชนะความตายแล้ว เขาเป็ นมนุษย์ที่เป็ นของพระเจ้าโดยครบบริ บูรณ์และโดยสิ้นเชิง
ในช่วงระหว่างการทดสอบทั้งสองครั้งนี้ โยบได้ต้งั มัน่ ในคาพยานของเขา
ได้ใช้ชีวิตด้วยความเพียบพร้อมและความเที่ยงธรรมของเขาอย่างแท้จริง

และได้ขยายวงเขตแห่งหลักการดารงชีวิตของเขาในด้านความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลีย่ งความชัว่
เมื่อได้กา้ วผ่านการทดสอบสองครั้งเหล่านี้แล้ว ประสบการณ์ที่มงั่ คัง่ ยิง่ กว่าก็ได้เกิดขึ้นในตัวโยบ
และประสบการณ์น้ีได้ทาให้เขาเป็ นผูใ้ หญ่และช่าชองมากยิ่งขึ้น มันทาให้เขาแข็งแกร่ งขึ้น
และมีความเชื่อมัน่ ที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ
และมันทาให้เขามัน่ ใจมากยิ่งขึ้นในความชอบธรรมและความมีคุณค่าของความซื่อสัตย์ที่เขาได้ยึดมัน่
การที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงทดสอบโยบได้มอบความเข้าใจและสานึกรับรู ้ที่ลึกซึ้งแก่เขาเกี่ยวกับความห่ วงใย
มนุษย์ของพระเจ้า และเปิ ดโอกาสให้เขาได้สานึกรับรู ้ถงึ ความมีค่าของความรักจากพระเจ้า
ซึ่งจากจุดนี้การคิดคานึงและความรักที่มีต่อพระเจ้าได้ถูกเพิ่มเข้าไปในความยาเกรงพระเจ้าของเขา
การทดสอบของพระยาห์เวห์พระเจ้าไม่เพียงแค่ไม่ได้แปลกแยกโยบออกจากพระองค์
แต่ยงั ได้นาพาหัวใจเขาให้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
เมื่อความเจ็บปวดทางเนื้อหนังที่โยบทนฝ่ าได้ไปถึงจุดสูงสุดของมัน
ความห่วงใยที่เขาได้รู้สึกจากพระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทาให้เขาไม่มีทางเลือกใดนอกจากต้องสาปแช่งวันที่เขาเกิด
การประพฤติเช่นนั้นไม่ได้ถูกวางแผนระยะยาว
แต่เป็ นการเปิ ดเผยตามธรรมชาติถึงการคิดคานึงและความรักต่อพระเจ้าจากภายในหัวใจของเขา
มันเป็ นการเปิ ดเผยตามธรรมชาติที่มาจากการพิจารณาและความรักของเขาที่มีต่อพระเจ้า กล่าวคือ
เนื่องจากเขาเกลียดชังตัวเขาเอง และเขาไม่เต็มใจและไม่สามารถทนที่จะทรมานพระเจ้าได้
ด้วยเหตุน้ีการคิดคานึงและความรักของเขาจึงได้มาถึงจุดที่ไม่คานึงถึงตนเอง ณ เวลานี้
โยบได้ยกระดับการรักใคร่ บูชาที่ยืนหยัดมายาวนานและการโหยหาพระเจ้าและการเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าของเขาขึ้นถึ
งระดับของการพิจารณาและการรัก ในเวลาเดียวกัน
เขายังได้ยกระดับความเชื่อและการเชื่อฟังพระเจ้าและการยาเกรงพระเจ้าของเขาขึ้นถึงระดับของการพิจารณาแล
ะการรัก เขาไม่ยอมให้ตวั เขาเองทาสิ่งใดที่อาจจะเป็ นสาเหตุให้เกิดอันตรายกับพระเจ้า
เขาไม่อนุญาตให้ตวั เองมีการประพฤติใดๆ ที่จะทาให้พระเจ้าทรงเจ็บปวด
และไม่ยอมให้ตวั เขาเองนาความโทมนัส ความคับข้องพระทัย
หรื อแม้กระทัง่ ความไม่มีสุขมาสู่พระเจ้าเพราะเหตุผลของเขาเอง ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น
ถึงแม้ว่าโยบจะยังคงเป็ นโยบคนเดิมเหมือนเมื่อก่อน แต่ความเชื่อ การเชื่อฟัง
และความยาเกรงพระเจ้าของโยบนั้นได้นาพาความพึงพอพระทัยและความชื่นชมยินดีอนั ครบบริ บูรณ์มาให้พระ
เจ้า ในเวลานั้น โยบได้บรรลุถงึ ความเพียบพร้อมที่พระเจ้าได้ทรงคาดหวังให้เขาบรรลุแล้ว
เขาได้กลายเป็ นใครบางคนที่มีค่าคู่ควรอย่างแท้จริ งแก่การเรี ยกว่า “ดีพร้อมและเที่ยงธรรม”
ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว

ความประพฤติที่ชอบธรรมของเขาเปิ ดโอกาสให้เขาชนะซาตานและตั้งมัน่ ในคาพยานของเขาต่อพระเจ้า ดังนั้น
ความประพฤติที่ชอบธรรมของเขาเช่นกันที่ได้ทาให้เขามีความเพียบพร้อม
และเปิ ดโอกาสให้คุณค่าแห่งชีวิตของเขาได้รับการยกระดับและขึ้นสูงกว่าที่เคย
และความประพฤติที่ชอบธรรมเหล่านั้นยังได้ทาให้เขาเป็ นบุคคลแรกที่ไม่ถูกซาตานโจมตีและทดลองอีกต่อไป
เนื่องจากโยบนั้นชอบธรรม เขาจึงถูกซาตานกล่าวหาและทดลอง และเนื่องจากโยบนั้นชอบธรรม
เขาจึงถูกส่งมอบให้แก่ซาตาน และเนื่องจากโยบนั้นชอบธรรม เขาจึงชนะซาตานและทาให้ซาตานพ่ายแพ้
และตั้งมัน่ ในคาพยานของเขา ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
โยบได้กลายเป็ นมนุษย์คนแรกที่จะไม่มีวนั ถูกส่งมอบให้แก่ซาตานอีก
เขาได้มาอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง และดารงชีวิตอยู่ในความสว่าง
ภายใต้พระพรของพระเจ้าโดยไม่มีการสอดแนมหรื อความล่มจมของซาตาน…เขาได้กลายเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงใ
นสายพระเนตรของพระเจ้า และได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระแล้ว…
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ในชีวิตประจาวันของโยบพวกเรามองเห็นความเพียบพร้ อม ความเที่ยงธรรม
ความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่วของเขา
หากพวกเราจะสนทนากันถึงโยบ
เช่นนั้นแล้วพวกเราต้องเริ่ มด้วยการประเมินเขาที่ถูกดารัสมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า นั่นคือ
“ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย”
พวกเรามาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความดีพร้อมและความเที่ยงธรรมของโยบกันก่อนเถิด
ความเข้าใจของพวกเจ้าเกี่ยวกับคาว่า “ดีพร้อม” และ “เที่ยงธรรม” คือสิ่งใด? พวกเจ้าเชื่อว่าโยบไม่มีที่ติ
ว่าเขามีเกียรติใช่หรื อไม่? แน่นอนว่านี่คงจะเป็ นการตีความตามตัวอักษรและการเข้าใจคาว่า “ดีพร้อม” และ
“เที่ยงธรรม” แต่บริ บทแห่งชีวิตจริงเป็ นส่วนสาคัญต่อการเข้าใจโยบที่แท้จริ ง—คาพูด หนังสือ
และทฤษฎีอย่างเดียวจะไม่ให้คาตอบใด พวกเราจะเริ่ มด้วยการดูที่ชีวิตในบ้านของโยบ
ว่าการประพฤติปกติของเขาเป็ นอย่างไรในช่วงระหว่างชีวิตของเขา
นี่จะบอกให้พวกเรารู ้เกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ในชีวิตของเขา
ตลอดจนเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการไล่ตามเสาะหาของเขา ตอนนี้ พวกเรามาอ่านพระวจนะสุดท้ายของโยบ 1:3
กันเถิด ความว่า “ดังนั้นชายผูน้ ้ีจงึ มัง่ คัง่ ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก”
สิ่งที่พระวจนะเหล่านี้กาลังกล่าวถึงก็คือว่า สถานะและตาแหน่งของโยบนั้นสูงส่งมาก
และถึงแม้ว่าจะไม่มีการบอกให้พวกเรารู ้ว่าเหตุผลที่ทาไมเขาจึงมัง่ คัง่ มากที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกเป็ นเพรา
ะสินทรัพย์อนั อุดมสมบูรณ์ของเขา หรื อเพราะเขาเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
และยาเกรงพระเจ้าในขณะที่หลบเลี่ยงความชัว่ ก็ตาม
แต่โดยรวมแล้วพวกเรารู ้ว่าสถานะและตาแหน่งของโยบมีค่ามาก ดังที่มีบนั ทึกอยู่ในพระคัมภีร์น้นั
ความประทับใจแรกที่ผคู้ นมีต่อโยบก็คือว่าโยบเป็ นคนดีพร้อม ว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
และว่าเขาครอบครองทรัพย์สมบัติที่มงั่ คัง่ และสถานะที่น่าเคารพนับถือ
สาหรับการที่บุคคลธรรมคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นและภายใต้สภาวะเงื่อนไขเช่นนั้น
อาหารของโยบ คุณภาพชีวิต และแง่มุมต่างๆ
ในชีวิตส่วนตัวของเขาคงจะเป็ นจุดมุ่งความสนใจของผูค้ นส่วนมาก ด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไป
ความว่า “บุตรของท่านเคยจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกาหนดของตน
พวกเขาจะเชิญน้องสาวทั้งสามคนมารับประทานและดื่มกับพวกเขาด้วย และเมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว

โยบจะทาพิธีชาระตัวเขาทั้งหลายให้บริ สุทธิ์ และท่านจะตื่นแต่เช้ามืด
ถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวตามจานวนของเขาทั้งหมด เพราะโยบกล่าวว่า ‘บางทีลูกๆ
ของข้าได้ทาบาปและแช่งพระเจ้าในใจ’ โยบทาอย่างนี้เรื่อยมา” (โยบ 1:4-5) บทตอนนี้บอกให้พวกเรารู ้สองสิ่ง
นั่นคือ สิ่งแรกคือบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของโยบจัดงานเลี้ยงเป็ นประจา
มีการรับประทานและการดื่มมากมาย สิ่งที่สองคือโยบได้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบ่อยครั้ง
เพราะเขามักเป็ นห่วงบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขา โดยเกรงว่าพวกเขาจะทาบาป
ว่าหัวใจของพวกเขาจะได้ประกาศตัดขาดกับพระเจ้าไปแล้ว
ในเรื่ องนี้ได้พรรณนาถึงชีวิตของผูค้ นสองชนิดที่แตกต่างกัน ชนิดแรก บุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของโยบ
ที่มกั จะจัดงานเลี้ยงเนื่องจากความมัง่ คัง่ ของพวกเขา ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟื อย
ดื่มและรับประทานอาหารจนจุใจพวกเขา
และสุขสาราญกับคุณภาพชีวิตชั้นสูงที่ทรัพย์สมบัติทางวัตถุได้นาพามาให้ ด้วยการดารงชีวิตเช่นนั้น
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่พวกเขาคงจะทาบาปและทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคืองบ่อยครั้ง—
แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ชาระตัวพวกเขาให้บริ สุทธิ์หรื อถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัว
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงมีที่ในหัวใจของพวกเขา
ว่าพวกเขาไม่ได้คิดใคร่ ครวญถึงพระคุณของพระเจ้าเลย อีกทั้งไม่ยาเกรงว่าจะทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะยาเกรงการประกาศตัดขาดกับพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
แน่นอนว่าจุดมุ่งเน้นของเราไม่ใช่อยู่ที่ลูกๆ ของโยบ แต่อยู่ที่สิ่งที่โยบได้ทาเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ เช่นนั้น
นี่คืออีกเรื่ องหนึ่งที่ได้พรรณนาไว้ในบทตอนนี้
ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของโยบและเนื้อแท้ในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขา
ในที่ซ่ึงพระคัมภีร์พรรณนาถึงงานเลี้ยงของบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของโยบ ไม่มกี ารกล่าวถึงโยบ
ในนั้นกล่าวแต่เพียงว่าบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขามักจะรับประทานและดื่มด้วยกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เขาไม่ได้จดั งานเลี้ยง
อีกทั้งเขาไม่ได้ร่วมกับบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาในการรับประทานอย่างฟุ่มเฟื อย
ถึงแม้จะมัง่ คัง่ และครอบครองสินทรัพย์และผูร้ ับใช้มากมาย แต่ชีวิตของโยบก็ไม่ใช่ชีวิตที่หรู หรา
เขาไม่ได้ถูกหลอกลวงด้วยสภาพแวดล้อมการดารงชีวิตที่เหนือกว่าของเขา
และเขาไม่ได้ให้ตวั เองมูมมามกับความชื่นชมยินดีของเนื้อหนังหรื อลืมที่จะถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวเนื่องจากท
รัพย์สมบัติของเขา นับประสาอะไรที่มนั จะเป็ นสาเหตุให้เขาค่อยๆ หลบเลี่ยงพระเจ้าในหัวใจของเขา
เช่นนั้นแล้ว จึงเห็นเด่นชัดว่าโยบได้รับการบ่มวินัยในวิถีชีวิตของเขา
ไม่โลภหรื อสุรุ่ยสุร่ายอันเป็ นผลจากพระพรที่พระเจ้าทรงให้แก่เขา และเขาไม่ได้ยึดติดกับคุณภาพของชีวิต

แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เขาเป็ นคนถ่อมใจและถ่อมตัว เขาไม่ได้รับมอบมาเพื่อการโอ้อวด
และเขาระมัดระวังและเอาใจใส่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
เขามักจะคิดใคร่ ครวญถึงพระคุณและพระพรของพระเจ้าบ่อยๆ และเกรงกลัวพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
ในชีวิตประจาวันของเขานั้น
โยบมักจะลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวสาหรับบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขา
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ โยบไม่เพียงแต่ยาเกรงพระเจ้าด้วยตัวเขาเองเท่านั้น แต่เขายังหวังด้วยว่าลูกๆ
ของเขาก็คงจะยาเกรงพระเจ้าในทานองเดียวกันและไม่ทาบาปต่อพระเจ้า
ทรัพย์สมบัติทางวัตถุของโยบไม่มีที่ภายในหัวใจของเขา อีกทั้งมันไม่ได้แทนที่ตาแหน่งที่พระเจ้าทรงครอง
การกระทาประจาวันของโยบล้วนเชื่อมโยงกับความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของเขาเองหรื อเพื่อลูกๆ ของเขา
ความยาเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่ปากของเขา
แต่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เขานามาสู่การกระทาและได้สะท้อนอยู่ในทุกๆ ส่วนในชีวิตประจาวันของเขา
การประพฤติจริ งนี้ของโยบแสดงให้พวกเราเห็นว่าเขาเป็ นคนซื่อสัตย์
และครอบครองเนื้อแท้ที่รักความยุติธรรมและสิ่งต่างๆ ที่เป็ นเชิงบวก
การที่โยบมักจะได้ส่งและได้ชาระบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาให้บริ สุทธิ์น้ นั หมายความว่าเขาไม่ได้ห้า
มหรื อเห็นชอบกับพฤติกรรมของลูกๆ ของเขา ในทางกลับกัน
ในหัวใจของเขานั้นเขาผิดหวังกับพฤติกรรมของพวกลูกๆ และกล่าวโทษพวกลูกๆ
เขาได้สรุ ปว่าพฤติกรรมของบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขานั้นไม่เป็ นที่พอพระทัยของพระยาห์เวห์พระเจ้
า
และดังนั้นเขาจึงมักเรี ยกให้พวกลูกๆมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าและสารภาพบาปของพวกเขาบ่อ
ยๆ การกระทาของโยบแสดงให้พวกเราเห็นสภาวะความเป็ นมนุษย์อีกด้านหนึ่งของเขา
ด้านที่เขาไม่มีวนั เดินไปกับพวกที่มกั ทาบาปและทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคืองบ่อยๆ
แต่กลับหลบเลี่ยงและหลีกเลี่ยงพวกเขาแทน ถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้จะเป็ นบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขา
แต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งหลักการแห่งการประพฤติของเขาเองเพราะพวกนั้นเป็ นลูกหลานของเขาเอง
อีกทั้งเขาไม่ได้ดื่มด่ากับบาปของพวกลูกๆ เพราะอารมณ์ความรูส้ ึกของเขาเอง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขากระตุน้ ให้พวกลูกๆ สารภาพและได้รับความอดกลั้นของพระยาห์เวห์พระเจ้า และเขาได้เตือนพวกลูกๆ
ไม่ให้ละทิ้งพระเจ้าเพื่อเห็นแก่ความสุขสาราญอันละโมบของพวกเขาเอง
หลักการแห่งวิธีที่โยบปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นนั้นไม่อาจแยกกันได้จากหลักการแห่งความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ย
งความชัว่ ของเขา เขารักสิ่งที่พระเจ้าทรงยอมรับ และเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าทรงขยะแขยง

เขารักบรรดาผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และเกลียดชังบรรดาผูท้ ี่กระทาชัว่ หรื อทาบาปต่อพระเจ้า
ความรักและความเกลียดชังเช่นนั้นถูกแสดงให้เห็นในชีวิตประจาวันของเขา
และเป็ นความเที่ยงธรรมยิง่ ของโยบที่สายพระเนตรของพระเจ้ามองเห็น โดยธรรมชาติแล้วนั้น
นี่ยงั เป็ นการแสดงออกและการดารงชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ งของโยบในความสัมพันธ์ของเขากั
บคนอื่นๆ ในชีวิตประจาวันของเขา ซึ่งเป็ นสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู ้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 50
การสาแดงถึงสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบในช่ วงระหว่างการทดสอบของเขา
(การทาความเข้าใจความดีพร้ อม ความเที่ยงธรรม ความยาเกรงพระเจ้ า
และการหลบเลี่ยงความชั่วของโยบในช่ วงระหว่างการทดสอบของเขา)
เมื่อโยบได้ยนิ ว่าทรัพย์สินของเขาได้ถูกขโมยไป ว่าบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาได้เสียชีวิตไป
และว่าผูร้ ับใช้ของเขาได้ถูกสังหารไปแล้ว เขามีปฏิกิริยาดังนี้ “แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ
กราบลงถึงดินนมัสการ” (โยบ 1:20) พระวจนะเหล่านี้บอกให้เรารู ้ขอ้ เท็จจริ งหนึ่ง นัน่ คือ
หลังจากได้ยนิ ข่าวนี้แล้ว โยบไม่ได้ตื่นตระหนก
เขาไม่ได้ร้องไห้หรือตาหนิผรู้ ับใช้ท้งั หลายที่ได้บอกข่าวนี้กบั เขา
นับประสาอะไรที่เขาจะได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเจาะลึกและยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดและหาว่าที่จริ
งแล้วได้เกิดอะไรขึ้น เขาไม่ได้แสดงความเจ็บปวดหรื อความเสียใจใดๆ ที่สูญเสียสิ่งครอบครองของเขา
อีกทั้งเขาไม่ได้หลัง่ น้ าตาเนื่องจากสูญเสียลูกๆ ของเขาและบรรดาผูเ้ ป็ นที่รักของเขา ในทางตรงกันข้าม
เขาได้ฉีกเสื้อคลุมของเขา และโกนศีรษะ กราบลงถึงดินและนมัสการ
การกระทาของโยบไม่เหมือนกับการกระทาของมนุษย์ธรรมดาคนใด
การกระทาเหล่านั้นทาให้ผคู้ นมากมายสับสน และทาให้พวกเขาตาหนิโยบในหัวใจของพวกเขาสาหรับ
“ความเลือดเย็น” ของเขา การที่จู่ๆ ก็สูญเสียสิ่งครอบครองทั้งหลายของตนไป
ผูค้ นปกติคงจะปรากฏว่าใจสลายหรือหมดอาลัยตายอยาก—หรื อในกรณีของผูค้ นบางคน
พวกเขาอาจถึงขั้นตกอยู่ในความซึมเศร้าที่ลึกซึ้ง นี่เป็ นเพราะว่าในหัวใจของผูค้ นนั้น
ทรัพย์สินของพวกเขาเป็ นตัวแทนของความพยายามชัว่ ชีวิตของพวกเขา—
มันคือสิ่งที่ความอยู่รอดของพวกเขาพึ่งพาอยู่ มันเป็ นความหวังที่ทาให้พวกเขามีชีวิตอยู่
การสูญเสียทรัพย์สินของพวกเขาไปหมายถึงความพยายามของพวกเขาได้สูญเปล่า
ว่าพวกเขาอยู่โดยไม่มีความหวัง และแม้กระทัง่ ว่าพวกเขาไม่มอี นาคต
นี่คือท่าทีของบุคคลปกติทุกคนที่มีต่อทรัพย์สินของพวกเขาและเป็ นสัมพันธภาพอันใกล้ชิดที่พวกเขามีกบั มัน
และนี่ยงั เป็ นความสาคัญของทรัพย์สินในสายตาของผูค้ นอีกด้วย เช่นนั้นเอง
ผูค้ นส่วนใหญ่จานวนมากจึงรู ้สึกสับสนกับท่าทีที่ไม่แยแสของโยบที่มีต่อความสูญเสียทรัพย์สินของเขา วันนี้
พวกเรากาลังจะขจัดความสับสนที่ผคู้ นเหล่านี้ท้งั หมดรู ้สึกโดยการอธิบายถึงสิง่ ที่กาลังเกิดขึ้นภายในหัวใจของโ
ยบ

สามัญสานึกบอกบทว่า เมื่อได้รับมอบสินทรัพย์อนั อุดมสมบูรณ์เช่นนั้นจากพระเจ้าแล้ว
โยบควรจะที่รู้สึกละอายเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเนื่องจากการสูญเสียสินทรัพย์เหล่านั้น เพราะเขาไม่ได้ดูแล
หรื อเอาใจใส่สิ่งเหล่านั้น เขาไม่ได้ยึดติดกับสินทรัพย์ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขา ด้วยเหตุน้ี
เมื่อเขาได้ยินว่าทรัพย์สินของเขาได้ถูกขโมยไป
ปฏิกิริยาแรกของเขาควรจะเป็ นการไปยังที่เกิดเหตุและตรวจสอบสิ่งของที่คงเหลือจากทุกสิ่งทุกอย่างทีไ่ ด้สูญหา
ยไป แล้วจากนั้นก็ควรจะสารภาพต่อพระเจ้าเพื่อที่เขาอาจจะได้รับพระพรของพระเจ้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม
โยบไม่ได้ทาการนี้ และเขามีเหตุผลของเขาเองโดยธรรมชาติสาหรับการไม่ทาเช่นนั้น ในหัวใจของเขา
โยบเชื่ออย่างล้าลึกว่าทั้งหมดที่เขาครอบครองนั้นได้ถูกพระเจ้าประทานมาให้แก่เขา
และไม่ใช่ผลผลิตจากการลงแรงของเขาเอง ด้วยเหตุน้ี
เขาจึงไม่มองว่าพระพรเหล่านี้เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่จะทาให้เป็ นต้นทุน
แต่กลับผูกติดหลักการแห่งความอยู่รอดเขาไว้ในการยึดมัน่ กับหนทางที่ควรจะยกชูดว้ ยพละกาลังทั้งหมดของเข
าแทน เขาเชิดชูพระพรของพระเจ้าและขอบคุณสาหรับสิ่งเหล่านั้น แต่เขาไม่ได้ติดใจกับพระพร
อีกทั้งเขาไม่ได้แสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้น เช่นนั้นเองคือท่าทีของเขาที่มีต่อทรัพย์สิน
เขาไม่ได้ทาสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของการได้มาซึ่งพระพร
อีกทั้งไม่ได้กงั วลหรื อเป็ นทุกข์ดว้ ยการขาดหรื อสูญเสียพระพรต่างๆ ของพระเจ้า
เขาไม่ได้กลายเป็ นมีความสุขอย่างลาพองและพร่ าเพ้อเนื่องจากพระพรของพระเจ้า
อีกทั้งไม่ได้เพิกเฉยต่อทางแห่งพระเจ้าหรื อลืมพระคุณของพระเจ้าเนื่องจากพระพรต่างๆ
ที่เขาได้ชื่นชมอยู่เป็ นนิตย์
ท่าทีของโยบที่มีต่อทรัพย์สินของเขาเปิ ดเผยให้ผูค้ นเห็นสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ งของเขา กล่าวคือ
ประการแรก โยบไม่ใช่คนโลภ และไม่ตอ้ งการมากมายในชีวิตทางวัตถุของเขา ประการที่สอง
โยบไม่เคยเป็ นห่วงหรื อเกรงว่าพระเจ้าจะเอาทั้งหมดที่เขามีไป
ซึ่งเป็ นท่าทีของเขาที่เชื่อฟังต่อพระเจ้าในหัวใจของเขา กล่าวคือ
เขาไม่มีความต้องการหรื อการร้องทุกข์คร่ าครวญเกี่ยวกับว่าพระเจ้าจะทรงเอาไปจากเขาเมื่อไหร่
หรื อจะเอาไปหรื อไม่ และไม่ได้ถามเหตุผลว่าทาไม
แต่มีเพียงพยายามที่จะเชื่อฟังการจัดการเตรียมการของพระเจ้า ประการที่สาม
เขาไม่เคยเชื่อว่าสินทรัพย์ของเขานั้นมาจากการลงแรงของเขาเอง
แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขา นี่คือความเชื่อในพระเจ้าของโยบ
และคือเครื่ องบ่งชี้ถงึ ความเชื่อมัน่ ของเขา
สภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบและการไล่ตามเสาะหาประจาวันที่แท้จริ งของเขาได้เป็ นที่ชดั เจนในข้อสรุ ปสาม

ประเด็นเกี่ยวกับเขานี้หรื อไม่?
สภาวะความเป็ นมนุษย์และการไล่ตามเสาะหาของโยบเป็ นส่วนสาคัญในการประพฤติที่ดีเยีย่ มของเขาเมื่อเผชิญ
หน้ากับความสูญเสียในทรัพย์สินของเขา
มันเป็ นเพราะการไล่ตามเสาะหาประจาวันของเขาอย่างแน่นอนทีโ่ ยบได้มีวุฒิภาวะและความเชื่อมัน่ ที่จะกล่าวว่า
“พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสี ย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”
ในช่วงระหว่างการทดสอบของพระเจ้า คาพูดเหล่านี้ไม่ใช่ได้มาชัว่ ข้ามคืน
อีกทั้งคาพูดเหล่านี้ไม่ใช่เพิง่ ได้ปรากฏขึ้นในหัวของโยบ
คาพูดเหล่านั้นคือสิ่งที่เขาได้มองเห็นและคุน้ เคยในช่วงระหว่างหลายปี แห่งการได้รับประสบการณ์กบั ชีวิต
เมือ่ เปรี ยบเทียบกับพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เพียงแค่แสวงหาพระพรของพระเจ้าและผูท้ ี่เกรงว่าพระเจ้าจะทรงเอาไ
ปจากพวกเขา และผูท้ ี่เกลียดมันและพร่ าบ่นถึงมันแล้วนั้น การเชื่อฟังของโยบเป็ นจริงอย่างมากไม่ใช่หรื อ?
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เชื่อว่ามีพระเจ้า
แต่เป็ นผูไ้ ม่มีวนั เชื่อว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งแล้วนั้น
โยบครอบครอบความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมที่ยงิ่ ใหญ่ไม่ใช่หรื อ?
ความมีเหตุผลของโยบ
ประสบการณ์จริ งของโยบและสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์หมายความว่าเขาได้ทาการตัดสิน
และเลือกอย่างมีเหตุผลมากที่สุดเมื่อเขาได้สูญเสียสินทรัพย์และลูกๆ ของเขาไป
ทางเลือกที่มีเหตุผลเช่นนั้นไม่อาจแยกกันได้จากการไล่ตามเสาะหาประจาวันของเขาและกิจการทั้งหลายของพร
ะเจ้าที่เขาได้มารู ้จกั ในช่วงระหว่างชีวิตแต่ละวันของเขา
ความซื่อสัตย์ของโยบทาให้เขาสามารถเชื่อได้ว่าพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
การเชื่อของเขาเปิ ดโอกาสให้เขารู ้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ความรู ้ของเขาทาให้เขาเต็มใจและสามารถที่จะเชื่อฟังอธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระยาห์เวห์พระเจ้า
การเชื่อฟังของเขาทาให้เขาสามารถซื่อสัตย์สุจริ ตในความยาเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาได้มากยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ
ความยาเกรงของเขาทาให้เขาเป็ นจริ งในการหลบเลี่ยงความชัว่ ของเขามากยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ
ในท้ายที่สุดโยบก็ได้กลายเป็ นดีพร้อมเพราะเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
ความดีพร้อมของเขาได้ทาให้เขามีปัญญา และได้ให้ความมีเหตุผลสูงสุดแก่เขา
พวกเราควรเข้าใจคาว่า “มีเหตุผล” นี้อย่างไร? การตีความตามตัวอักษรก็คอื มันหมายถึงการมีสานึกรับรู ้ที่ดี
การมีตรรกะและสามัญสานึกในความคิดของคนเรา การมีวาทะ การกระทา และการตัดสินทีถ่ ูกต้อง
และการครอบครองมาตรฐานทางศีลธรรมที่ดีงามและเป็ นปกติ กระนั้น

ความมีเหตุผลของโยบก็ไม่ใช่จะอธิบายได้อย่างง่ายดาย
เมื่อมีการกล่าวในที่น้ีว่าโยบครอบครองความมีเหตุผลสูงสุด
การนี้กล่าวในความเชื่อมโยงกับสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาและการประพฤติของเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้
า เพราะโยบเป็ นคนซื่อสัตย์ เขาจึงสามารถที่จะเชื่อและเชื่อฟังอธิปไตยของพระเจ้า
ซึ่งได้มอบความรูอ้ ย่างหนึ่งที่คนอื่นๆ ไม่สามารถหามาได้ให้แก่เขา และความรู ้น้ไี ด้ทาให้เขาสามารถวินิจฉัย
ตัดสิน และกาหนดนิยามสิ่งที่ได้ประสบแก่เขาได้อย่างถูกต้องแม่นยามากยิง่ ขึ้น
ซึ่งทาให้เขาสามารถเลือกสิ่งที่จะทาและสิ่งที่จะยึดมัน่ ได้อย่างถูกต้องแม่นยาและอย่างเฉียบแหลมมากยิ่งขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คาพูดและพฤติกรรมของเขา หลักการเบื้องหลังการกระทาของเขา
และจรรยาบรรณในการที่เขาได้กระทานั้นเป็ นปกติ ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง และไม่ได้มืดบอด
หุนหันพลันแล่น หรื อตามอารมณ์ เขารู ้ว่าจะปฏิบตั ิอย่างไรกับสิ่งใดก็ตามที่ประสบกับเขา
เขารู ้ว่าจะจัดสมดุลและรับมืออย่างไรกับสัมพันธภาพระหว่างเหตุการณ์ที่ซับซ้อน
เขารู ้วิธีที่จะยึดมัน่ กับหนทางที่ควรจะยึดมัน่ และยิง่ ไปกว่านั้น
เขารู ้วิธีที่จะปฏิบตั ิกบั การประทานและการทรงเอาไปของพระยาห์เวห์พระเจ้า
นี่คือความมีเหตุผลอย่างยิง่ ของโยบ
มันเป็ นเพราะโยบมีพร้อมด้วยความมีเหตุผลเช่นนั้นอย่างแน่นอนที่เขาได้กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ประทาน
และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”
เมื่อเขาได้สูญเสียสินทรัพย์ของเขาและบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขา
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 51
โฉมหน้าจริงของโยบ: ซื่อตรง บริสุทธิ์ และปราศจากความเท็จ
พวกเรามาอ่านโยบ 2:7-8 กันเถิด ความว่า “ซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์พระยาห์เวห์
และทาให้โยบเป็ นฝี ร้าย ตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อม และท่านก็เอาชิ้นหม้อแตกมาขูดตัว
และนั่งอยู่ในกองขี้เถ้า” นี่คือการพรรณนาถึงการประพฤติของโยบเมื่อฝี ร้ายได้ผุดขึ้นบนร่ างกายของเขา
ในเวลานี้ โยบนัง่ อยู่ในกองขี้เถ้าขณะที่เขาทนฝ่ าความเจ็บปวด ไม่มีผใู้ ดดูแลรักษาเขา
และไม่มีผูใ้ ดช่วยเขาให้บรรเทาความเจ็บปวดของร่ างกายเขา ในทางกลับกัน
เขาได้ใช้ชิ้นหม้อแตกมาขูดผิวของฝี ร้ายนั้น ดูเผินๆ แล้วนั้น นี่เป็ นแค่ช่วงระยะหนึ่งในความทรมานของโยบ
และไม่มีความสัมพันธ์ใดกับสภาวะความเป็ นมนุษย์และความยาเกรงพระเจ้าของเขา
เพราะโยบไม่ได้กล่าวคาพูดใดเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์และทรรศนะของเขาในเวลานั้น กระนั้น
การกระทาของโยบและการประพฤติของเขายังคงเป็ นการแสดงออกที่แท้จริ งของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขา
ในบันทึกจากตอนก่อนหน้านี้พวกเราได้อ่านว่าโยบเป็ นคนที่มงั่ คัง่ ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก
ในขณะเดียวกัน
บทตอนนี้จากตอนที่สองแสดงให้เราเห็นว่าชายที่มงั่ คัง่ จากตะวันออกผูน้ ้ีแท้ที่จริงแล้วได้เอาชิ้นหม้อแตกมาขูดตั
วในขณะที่นั่งอยู่ในกองขี้เถ้า มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจนระหว่างการพรรณนาสองข้อนี้ไม่ใช่หรื อ?
มันคือความขัดแย้งที่แสดงให้พวกเราเห็นตัวตนที่แท้จริ งของโยบ นั่นคือ
ถึงแม้ว่าเขาจะมีตาแหน่งและสถานะที่มีเกียรติ เขาไม่เคยได้รักหรื อให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้เลย
เขาไม่ได้ใส่ใจว่าคนอื่นๆ มองตาแหน่งของเขาอย่างไร
อีกทั้งเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับว่าการกระทาหรื อการประพฤติของเขาจะมีผลกระทบเชิงลบกับตาแหน่งของเขาหรื
อไม่ เขาไม่ได้ดื่มด่ากับพระพรแห่งตาแหน่ง อีกทั้งเขาไม่ได้ชื่นชมสง่าราศีที่มากับตาแหน่งและสถานะ
เขาเพียงแต่ใส่ใจกับคุณค่าของเขาและนัยสาคัญแห่งการดารงชีวิตของเขาในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเ
จ้าเท่านั้น ตัวตนที่แท้จริ งของโยบคือเนื้อแท้จริงๆ ของเขา นั่นคือ เขาไม่ได้รักชื่อเสียงและโชควาสนา
และไม่ได้ดารงชีวิตเพื่อชื่อเสียงและโชควาสนา เขาซื่อตรง และบริ สุทธิ์ และปราศจากความเท็จ
การแยกความรักและความเกลียดชังของโยบ
อีกด้านหนึ่งของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบถูกแสดงอยู่ในการโต้ตอบระหว่างเขากับภรรยาของเขานี้
ความว่า “แล้วภรรยาท่านกล่าวกับท่านว่า ‘เธอยังจะยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือ?
จงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ’ แต่ท่านตอบนางว่า ‘เธอพูดอย่างหญิงโง่เขลาจะพึงพูด เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า
และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?’” (โยบ 2:9-10) เมื่อได้เห็นความทรมานที่เขากาลังทนทุกข์อยูน่ ้ นั

ภรรยาของโยบพยายามให้คาแนะนาแก่โยบเพื่อช่วยเขาให้รอดพ้นจากความทรมาน แต่ทว่า “เจตนาดี”
ของนางไม่ได้รับความเห็นชอบจากโยบ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เจตนาเหล่านั้นยังได้กระตุน้ ความโกรธของเขา
เพราะนางได้ปฏิเสธความเชื่อและการเชื่อฟังของเขาที่มีต่อพระยาห์เวห์พระเจ้า
และยังได้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระยาห์เวห์พระเจ้าอีกด้วย นี่เป็ นสิ่งที่ไม่อาจทนยอมรับได้สาหรับโยบ
เพราะเขาไม่เคยยอมให้ตวั เองทาสิ่งใดที่ต่อต้านหรื อเป็ นอันตรายต่อพระเจ้า ไม่ตอ้ งพูดถึงคนอื่นๆ
เขาสามารถไม่แยแสอยู่ได้อย่างไรเมื่อเขามองเห็นคนอืน่ ๆ กล่าวคาพูดที่หมิ่นประมาทและดูแคลนพระเจ้า?
ด้วยเหตุน้ีเขาจึงได้เรี ยกภรรยาของเขาว่า “หญิงโง่เขลา”
ท่าทีของโยบที่มีต่อภรรยาของเขาเป็ นท่าทีของความโกรธและเกลียดชัง ตลอดจนการตาหนิและการติเตียน
นี่คือการแสดงออกที่เป็ นธรรมชาติจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบ—
โดยแยกแยะความแตกต่างระหว่างความรักและความเกลียดชัง —
และมันเป็ นตัวแทนที่แท้จริ งของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่เที่ยงธรรมของเขา
โยบครอบครองสานึกรับรู ้แห่งความยุติธรรม—สานึกรับรู ้ที่ทาให้เขาเกลียดชังสายลมและสายน้ าแห่งความชัว่
และเกลียด ประณาม และปฏิเสธความนอกรี ตที่ไร้สาระ การโต้แย้งที่ไร้สาระน่าขัน และการยืนยันที่น่าหัวเราะ
และเปิ ดโอกาสให้เขามีความซื่อตรงต่อหลักการและท่าทีที่ถูกต้องของตัวเขาเองเมื่อเขาถูกฝูงชนปฏิเสธและถูกบ
รรดาผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเขาทอดทิ้งไป
ความใจดีและความจริงใจของโยบ
ในเมื่อพวกเราสามารถมองเห็นการแสดงออกของแง่มุมต่างๆ
แห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบจากการประพฤติของเขา
พวกเรามองเห็นสิ่งใดจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบเมื่อเขาได้เปิ ดปากของเขาเพื่อสาปแช่งวันที่เขาเกิด?
นี่คือหัวข้อที่พวกเราจะแบ่งปันกันด้านล่างนี้
ข้างต้นนั้น เราได้พูดถึงที่มาของการที่โยบสาปแช่งวันที่เขาเกิดไปแล้ว พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในการนี้?
หากโยบเป็ นคนใจแข็งและปราศจากความรัก
หากเขาเป็ นคนเย็นชาและไร้อารมณ์และสูญสิ้นสภาวะความเป็ นมนุษย์
เขาจะสามารถได้เอาใจใส่กบั ความพึงปรารถนาจากพระทัยของพระเจ้าได้หรื อ?
เขาจะสามารถชิงชังรังเกียจวันที่ตวั เขาเองเกิดเพราะเขาเอาใจใส่พระทัยของพระเจ้าได้หรื อ? กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
หากโยบเป็ นคนใจแข็งและสูญสิน้ สภาวะความเป็ นมนุษย์
เขาจะสามารถทุกข์ใจด้วยความเจ็บปวดของพระเจ้าได้หรื อ?
เขาจะสามารถได้สาปแช่งวันที่เขาเกิดเพราะพระเจ้าทรงโทมนัสเพราะเขาได้หรื อ? คาตอบคือ

ไม่ได้อย่างแน่นอน! เพราะเขาใจดี โยบจึงได้เอาใจใส่พระทัยของพระเจ้า เพราะเขาเอาใจใส่พระทัยของพระเจ้า
โยบจึงสานึกรับรู ้ความเจ็บปวดของพระเจ้า เพราะเขาใจดี
เขาจึงทนทุกข์กบั ความทรมานที่ใหญ่หลวงยิง่ ขึ้นอันเป็ นผลมาจากการสานึกรับรู ้ถึงความเจ็บปวดของพระเจ้า
เพราะเขาสานึกรับรู ้ถงึ ความเจ็บปวดของพระเจ้า เขาจึงได้เริ่ มเกลียดชังวันที่เขาเกิด
และด้วยเหตุน้ีจึงได้สาปแช่งวันที่เขาเกิด สาหรับคนนอกแล้ว
การประพฤติท้งั หมดทั้งมวลของโยบในช่วงระหว่างการทดสอบของเขานั้นน่าเป็ นแบบอย่าง
มีเพียงการสาปแช่งวันที่เขาเกิดเท่านั้นที่ทาให้เกิดเครื่ องหมายคาถามเหนือความดีพร้อมและความเที่ยงธรรมของ
เขา หรื อเป็ นนัยบ่งบอกถึงการประเมินที่แตกต่างออกไป ในความเป็ นจริง
นี่เป็ นการแสดงออกที่แท้จริ งที่สุดถึงเนื้อแท้แห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบ
เนื้อแท้แห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาไม่ได้ถูกปกปิ ดหรื อห่อหุ้มไว้
หรื อได้รับการแก้ไขใหม่โดยคนอืน่ บางคน เมื่อเขาได้สาปแช่งวันที่เขาเกิด
เขาได้แสดงให้เห็นความใจดีและความจริ งใจส่วนลึกภายในหัวใจของเขา
เขาเป็ นเหมือนน้ าพุที่น้ านั้นใสมากและโปร่งใสจนเผยให้เห็นก้นบึ้งของมัน
เมื่อได้เรี ยนรู ้ท้งั หมดนี้เกี่ยวกับโยบแล้ว
ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าผูค้ นส่วนใหญ่จะมีการประเมินที่ถูกต้องแม่นยาและมีวตั ถุประสงค์อย่างยุติธรรมเกี่ยวกับเนื้
อแท้แห่งสภาวะความเป็ นมนุษย์ของโยบ พวกเขาควรมีการเข้าใจและความซึ้งคุณค่าที่ล้าลึก สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และก้าวหน้ายิ่งขึ้นเกีย่ วกับความดีพร้อมและความเที่ยงธรรมของโยบตามที่พระเจ้าได้ตรัสถึง
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการเข้าใจและความซึ้งคุณค่านี้จะช่วยให้ผคู้ นเริ่ มดาเนินการกับหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้า
และการหลบเลี่ยงความชัว่
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 52
สัมพันธภาพระหว่างการที่พระเจ้าทรงมอบหมายโยบให้ซาตานและจุดมุ่งหมายแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าตอนนี้ผคู้ นส่วนใหญ่จะระลึกได้ว่าโยบนั้นดีงามและเที่ยงธรรม
และว่าเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงซาตาน
แต่การระลึกได้น้ีกไ็ ม่ได้ให้ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ แก่พวกเขาเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของพระเจ้า
ในเวลาเดียวกันกับที่อิจฉาสภาวะความเป็ นมนุษย์และการไล่ตามเสาะหาของโยบ
พวกเขาก็ถามคาถามต่อไปนี้กบั พระเจ้า นัน่ คือ โยบนั้นดีงามและเที่ยงธรรมยิง่ นัก
ผูค้ นรักใคร่ บูชาเขามากเหลือเกิน ดังนั้น
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงส่งมอบเขาให้แก่ซาตานและให้เขาตกอยู่ในความทรมานมากมายนัก? คาถามต่างๆ
เช่นนั้นต้องมีอยู่ในหัวใจของผูค้ นมากมายอย่างแน่นอน—หรื อน่าจะเป็ นว่า
ความสงสัยนี้ก็คือคาถามในหัวใจของผูค้ นจานวนมาก ในเมื่อมันได้สร้างความสับสนให้ผูค้ นมากมายเหลือเกิน
พวกเราต้องเปิ ดคาถามนี้และอธิบายมันอย่างถูกต้องเหมาะสม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทามีความจาเป็ นและมีนัยสาคัญเหนือธรรมดา
เพราะทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาในมนุษย์น้ นั เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของพระองค์และความรอดของมวล
มนุษย์ โดยธรรมชาติแล้ว พระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทาในโยบก็ไม่แตกต่างกัน
ถึงแม้ว่าโยบจะเป็ นคนดีพร้อมและชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ไม่ว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใดหรื อพระองค์ทรงทามันโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าราคาใด
ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของพระองค์คืออะไร จุดประสงค์แห่งการกระทาของพระองค์ก็ไม่เปลีย่ นแปลง
จุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อที่จะทาให้พระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในตัวมนุษย์
ตลอดจนข้อพึงประสงค์และน้ าพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มันเป็ นไปเพื่อจะทาให้ท้งั หมดที่พระเจ้าทรงเชื่อว่าจะสอดคล้องในเชิงบวกกับขั้นตอนต่างๆ
ของพระองค์เข้าไปในตัวมนุษย์
ทาให้มนุษย์สามารถเข้าใจพระทัยของพระเจ้าและจับใจความเนื้อแท้ของพระเจ้าได้
และเปิ ดโอกาสให้มนุษย์เชื่อฟังอธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์บรรลุถึงความยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ —
ทั้งหมดนี้คือแง่มุมหนึ่งของจุดประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงทา อีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่า
เพราะซาตานคือวัตถุที่เป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่นและใช้ปรนนิบตั ิในพระราชกิจของพระเจ้า
มนุษย์มกั จะถูกมอบให้แก่ซาตาน

นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้มองเข้าไปในการทดลองของซาตาน และโจมตีความชัว่ ร้าย
ความน่าเกลียดและความน่าเหยียดหยามของซาตาน
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นสาเหตุให้ผคู้ นเกลียดชังซาตานและสามารถรู ้จกั และระลึกได้ถึงสิ่งที่เป็ นเชิงลบ
กระบวนการนี้เปิ ดโอกาสให้พวกเขาค่อยๆ ปลดปล่อยตัวเองเป็ นอิสระจากการควบคุมและการกล่าวหา
การแทรกแซง และการโจมตีของซาตาน—จนกระทัง่
พวกเขามีชยั ชนะเหนือการโจมตีและการกล่าวหาของซาตาน
ด้วยพระวจนะของพระเจ้าความรู ้และการเชื่อฟังพระเจ้าของพวกเขา
และความเชื่อในพระเจ้าและความยาเกรงพระองค์ของพวกเขา
เมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะถูกส่งออกไปจากแดนครอบครองของซาตานโดยครบบริ บูรณ์
การส่งออกไปของผูค้ นหมายความว่าซาตานได้พ่ายแพ้แล้ว
มันหมายความว่าพวกเขาไม่ใช่อาหารในปากของซาตานอีกต่อไป—แทนที่จะกลืนพวกเขา
ซาตานก็ได้ปล่อยพวกเขาไป นี่เป็ นเพราะผูค้ นเช่นนั้นเป็ นคนเที่ยงธรรม เพราะพวกเขามีความเชื่อ การเชื่อฟัง
และการยาเกรงต่อพระเจ้า และเพราะพวกเขาตัดขาดกับซาตานโดยสิ้นเชิง พวกเขานาความอับอายมาให้ซาตาน
พวกเขาทาให้ซาตานเป็ นผูข้ ้ ขี ลาด และพวกเขาทาให้ซาตานพ่ายแพ้โดยเด็ดขาด
ความเชื่อมัน่ ในการติดตามพระเจ้า และการเชื่อฟังและการยาเกรงพระเจ้าของพวกเขาทาให้ซาตานพ่ายแพ้
และทาให้ซาตานยอมแพ้ต่อพวกเขาโดยสิน้ เชิง มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงรับไว้อย่างแท้จริง
และการนี้นี่เองที่เป็ นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด
หากพวกเขาปรารถนาที่จะได้รับการช่วยให้รอด และปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงรับไว้โดยครบบริ บูรณ์
เช่นนั้นแล้ว
พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามพระเจ้าต้องเผชิญหน้ากับการทดลองและการโจมตีท้งั ใหญ่หลวงและเล็กน้อยจาก
ซาตาน
บรรดาผูท้ ี่ผุดขึ้นมาจากการทดลองและการโจมตีเหล่านี้และสามารถทาให้ซาตานพ่ายแพ้ได้อย่างเต็มที่คือบรรดา
ผูท้ ี่พระเจ้าได้ทรงช่วยให้รอด กล่าวคือ
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่ได้กา้ วผ่านการทดสอบของพระเจ้า
และผูท้ ี่ได้ถูกซาตานทดลองและโจมตีมานับครั้งไม่ถว้ น
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้านั้นเข้าใจน้ าพระทัยและข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า
และสามารถโอนอ่อนให้กบั อธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
และพวกเขาไม่ละทิ้งหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ท่ามกลางการทดลองของซาตาน
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้านั้นครอบครองความซื่อสัตย์ พวกเขาใจดี

พวกเขาจาแนกความแตกต่างระหว่างความรักและความเกลียด
พวกเขามีสานึกรับรู ้ถงึ ความยุติธรรมและมีเหตุผล
และพวกเขาสามารถที่จะเอาใจใส่พระเจ้าและทะนุถนอมความล้าค่าทั้งหมดที่เป็ นของพระเจ้า
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ถูกซาตานผูกมัด สอดแนม กล่าวหา หรื อล่วงละเมิด พวกเขาเป็ นอิสระโดยบริ บูรณ์
พวกเขามีเสรี ภาพและได้รับการปลดปล่อยโดยสมบูรณ์ โยบก็เป็ นมนุษย์เช่นนั้นที่มีอิสรภาพ
และแน่นอนว่านี่คือนัยสาคัญของเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงส่งมอบเขาให้แก่ซาตาน
โยบถูกซาตานล่วงละเมิด แต่เขาก็ได้รับอิสรภาพและเสรี ภาพอันเป็ นนิรันดร์ดว้ ยเช่นกัน
และเขาได้รับสิทธิ์ที่จะไม่มีวนั ตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมทราม การล่วงละเมิด และการกล่าวหาของซาตานอีก
แต่กลับจะได้ดารงชีวิตอยู่ในความสว่างแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้าที่อิสระและไร้ภาระผูกพันแทน
และที่จะดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เขา ไม่มีผใู้ ดสามารถพราก หรื อทาลาย หรื อยึด
หรื อเอาสิทธิ์น้ีไป มันได้ถูกประทานให้แก่โยบเพื่อตอบแทนสาหรับความเชื่อ ความมุ่งมัน่
และการเชื่อฟังและการยาเกรงพระเจ้า
โยบได้จ่ายราคาแห่งชีวิตของเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความชื่นชมยินดีและความสุขบนแผ่นดินโลกและเพื่อให้ได้มาซึ่
งสิทธิ์และการให้ตาแหน่ง ดังที่สวรรค์ได้ลิขิตไว้และแผ่นดินโลกได้ยอมรับ
เพื่อที่จะนมัสการพระผูส้ ร้างโดยไม่มีการแทรกแซงในฐานะสิ่งทรงสร้างที่แท้จริ งของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก
เช่นนั้นยังเป็ นบทอวสานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของการทดลองที่โยบได้ทนฝ่ าด้วยเช่นกัน
เมื่อผูค้ นยังไม่ได้รับการช่วยให้รอด ชีวิตของพวกเขามักถูกแทรกแซง และแม้กระทัง่ ถูกควบคุมโดยซาตาน
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับการช่วยให้รอดนั้นเป็ นนักโทษของซาตาน พวกเขาไม่มีอิสรภาพ
พวกเขายังไม่ถกู ซาตานปล่อยตัว พวกเขาไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อสิทธิ์ที่จะนมัสการพระเจ้า
และพวกเขาถูกไล่ตามอย่างใกล้ชิดและถูกโจมตีอย่างชัว่ ช้าโดยซาตาน ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีความสุขให้พูดถึง
พวกเขาไม่มีสิทธิ์ในการดารงอยู่ตามปกติให้พูดถึง และยิง่ ไปกว่านั้น พวกเขาไม่มีศกั ดิ์ศรี ให้พูดถึง
มีเพียงเมื่อเจ้ายืนขึ้นและทาการสู้รบกับซาตาน โดยใช้ความเชื่อในพระเจ้า
การเชื่อฟังและการยาเกรงพระเจ้าของเจ้าเป็ นอาวุธเพื่อต่อสู้ในการสู้รบที่อาจเป็ นหรื อตายกับซาตาน
จนกระทัง่ เจ้าทาให้ซาตานพ่ายแพ้อย่างเต็มที่และทาให้มนั หนีหางจุกก้นและกลายเป็ นขี้ขลาดเมื่อใดก็ตามที่มนั ม
องเห็นเจ้า เพื่อที่มนั จะได้ละทิ้งการโจมตีและการกล่าวหาของมันที่มีต่อเจ้าโดยสิ้นเชิง—
เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะได้รับการช่วยให้รอดและกลายเป็ นมีอิสระ
หากเจ้ามุ่งมัน่ ที่จะตัดขาดกับซาตานอย่างเต็มที่ แต่ไม่มีพร้อมด้วยอาวุธที่จะช่วยให้เจ้าทาให้ซาตานพ่ายแพ้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะยังคงอยู่ในอันตราย ขณะที่เวลาผ่านไป
เมื่อเจ้าถูกซาตานทรมานอย่างยิง่ จนไม่มีเรี่ ยวแรงเหลือในตัวเจ้าแม้แต่น้อย

กระนั้นเจ้าก็ยงั คงไม่สามารถเป็ นคาพยานได้
ยังคงไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระโดยบริ บูรณ์จากการกล่าวหาและการโจมตีของซาตานที่มีต่อเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีความหวังน้อยนิดในความรอด ในวาระสุดท้าย
เมื่อการสรุ ปปิ ดตัวพระราชกิจของพระเจ้าได้รับการประกาศขึ้น เจ้าจะยังคงอยู่ในกามือของซาตาน
ไร้ความสามารถที่จะปล่อยตัวเจ้าเองให้เป็ นอิสระ และด้วยเหตุน้ีเจ้าจะไม่มีวนั มีโอกาสหรื อความหวัง
เช่นนั้นแล้ว ความหมายก็คือว่า ผูค้ นเช่นนั้นจะอยู่ในการเป็ นเชลยของซาตานโดยบริ บูรณ์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 53
จงยอมรับการทดสอบของพระเจ้า จงเอาชนะการทดลองของซาตาน
และจงยอมให้พระเจ้าได้รับการเป็ นอยู่ท้งั หมดของเจ้า
ในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งการปฏิบตั ิตามการจัดเตรี ยมและการสนับสนุนของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
พระองค์ตรัสบอกมนุษย์เกี่ยวกับน้ าพระทัยและข้อพึงประสงค์ของพระองค์ดว้ ยความครบถ้วนบริ บูรณ์
และทรงแสดงกิจการต่างๆ และพระอุปนิสยั ของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นให้มนุษย์เห็น
วัตถุประสงค์คือเพื่อให้มนุษย์มพี ร้อมด้วยวุฒิภาวะ และเพื่อเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้รับความจริ งต่างๆ
จากพระเจ้าในขณะที่ติดตามพระองค์—
ความจริ งที่เป็ นอาวุธที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้มนุษย์เพื่อใช้ต่อสู้กบั ซาตาน เมื่อมีพร้อมดังนั้นแล้ว
มนุษย์ตอ้ งเผชิญหน้ากับการทดสอบของพระเจ้า
พระเจ้าทรงมีวิธีการและช่องทางมากมายสาหรับการทดสอบมนุษย์ แต่พวกเขาทุกคนพึงต้องมี “ความร่ วมมือ”
จากศัตรู ของพระเจ้า นั่นก็คือ ซาตาน อีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อมนุษย์ได้รับมอบอาวุธที่จะใช้เพื่อทาการสู้รบกับซาตานแล้ว
พระเจ้าก็ทรงส่งมอบมนุษย์ให้แก่ซาตานและทรงอนุญาตให้ซาตาน “ทดสอบ” วุฒิภาวะของมนุษย์
หากมนุษย์สามารถฝ่ าออกมาจากรู ปแบบการสูร้ บของซาตานได้
หากเขาสามารถหนีรอดจากวงล้อมของซาตานและยังคงมีชีวิตอยู่ได้
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะได้ผ่านการทดสอบไป แต่หากมนุษย์ลม้ เหลวในการออกจากรู ปแบบการสู้รบของซาตาน
และนบนอบต่อซาตาน เช่นนั้นแล้ว เขาก็จะไม่ได้ผ่านการทดสอบ ไม่ว่าแง่มุมใดของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงตรวจดู
เกณฑ์สาหรับการตรวจสอบของพระองค์ก็คือการที่มนุษย์ตง้ ั มัน่ อยู่ในคาพยานของเขาหรื อไม่เมื่อถูกซาตานโจม
ตี และการที่เขาได้ละทิ้งพระเจ้าและยอมแพ้และนบนอบต่อซาตานหรื อไม่ในขณะที่ถูกซาตานวางกับดัก
อาจกล่าวได้ว่าการที่มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั การที่เขาสามารถเอาชนะและทาให้
ซาตานพ่ายแพ้ได้หรื อไม่
และการที่เขาสามารถได้รับอิสรภาพได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั การที่เขาสามารถยกอาวุธที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้เข
าเพื่อเอาชนะพันธนาการของซาตานด้วยตัวเขาเอง
ทาให้ซาตานละทิ้งความหวังและปล่อยเขาไปโดยสิ้นเชิงได้หรื อไม่
หากซาตานละทิ้งความหวังและปล่อยใครบางคนไป
นี่หมายความว่าซาตานจะไม่มีวนั พยายามที่จะเอาบุคคลนี้ไปจากพระเจ้าอีก
จะไม่มีวนั กล่าวหาและแทรกแซงกับบุคคลนี้อีก จะไม่มีวนั ทรมานหรื อโจมตีพวกเขาอย่างหยาบโลนอีก

มีเพียงใครบางคนเช่นนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงได้รับไว้อย่างแท้จริง
นี่คือกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อได้รับผูค้ น
คาตักเตือนและความรู้แจ้งที่คาพยานของโยบได้จดั เตรียมไว้ให้ชนรุ่นหลัง
ในเวลาเดียวกันกับการทาความเข้าใจกระบวนการที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อให้ได้รับใครบางคนมาโดยบริ บูรณ์น้ นั
ผูค้ นจะยังเข้าใจจุดมุ่งหมายและนัยสาคัญแห่งการที่พระเจ้าทรงมอบหมายโยบให้แก่ซาตานด้วยเช่นกัน
ผูค้ นจะไม่ถูกรบกวนจิตใจด้วยความทรมานของโยบอีกต่อไป
และมีความซึ้งคุณค่าใหม่เกี่ยวกับนัยสาคัญของการนี้
พวกเขาไม่กงั วลเกี่ยวกับการที่พวกเขาจะตกอยู่ภายใต้การทดลองแบบเดียวกันกับโยบด้วยตัวพวกเขาเองหรื อไม่
อีกต่อไป และไม่ต่อต้านหรือปฏิเสธการทดสอบของพระเจ้าที่จะมาถึงอีกต่อไป
ความเชื่อและการเชื่อฟังของโยบ
และคาพยานของเขาที่จะเอาชนะซาตานได้เป็ นแหล่งกาเนิดของความช่วยเหลือและการให้กาลังใจอันใหญ่หลว
งแก่ผคู้ น พวกเขามองเห็นความหวังเพื่อความรอดของพวกเขาเองในตัวโยบ
และมองเห็นว่าโดยผ่านทางความเชื่อ การเชื่อฟัง และการยาเกรงพระเจ้าแล้วนั้น
เป็ นไปได้ท้งั สิ้นที่จะทาให้ซาตานพ่ายแพ้ ที่จะเหนือชั้นกว่าซาตาน
พวกเขามองเห็นว่าตราบเท่าที่พวกเขาโอนอ่อนต่ออธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
และตราบเท่าที่พวกเขาครอบครองความตั้งใจแน่วแน่และความเชื่อที่จะไม่ละทิ้งพระเจ้าหลังจากได้สูญเสียทุกสิ่
งทุกอย่างไป เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็สามารถนาความอับอายและความพ่ายแพ้มาให้แก่ซาตานได้
และพวกเขามองเห็นว่าพวกเขาจาเป็ นเพียงแค่ตอ้ งครอบครองความตั้งใจแน่วแน่และความเพียรพยายามที่จะตั้ง
มัน่ ในคาพยานของพวกเขาเท่านั้น—แม้ว่ามันจะหมายถึงการสูญเสียชีวิตของพวกเขาไป—
เพื่อทาให้ซาตานขลาดกลัวและตีให้ถอยร่ นอย่างรวดเร็ว คาพยานของโยบเป็ นคาเตือนแก่ชนรุ่ นหลัง
และคาเตือนนี้บอกพวกเขาว่าหากพวกเขาไม่ทาให้ซาตานพ่ายแพ้
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะไม่มีวนั สามารถทาให้ตวั เองพ้นการกล่าวหาและการแทรกแซงของซาตานได้
อีกทั้งพวกเขาจะไม่สามารถหนีรอดจากการล่วงละเมิดและการโจมตีของซาตานตลอดไป
คาพยานของโยบได้ให้ความรู ้แจ้งแก่ชนรุ่นหลัง
ความรู ้แจ้งนี้สอนผูค้ นว่ามีเพียงเมื่อพวกเขาดีพร้อมและเที่ยงธรรมเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถยาเกรงพระเจ้าแล
ะหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
มันสอนพวกเขาว่ามีเพียงเมื่อพวกเขายาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ เท่านั้นพวกเขาจึงสามารถเป็ นคาพยา
นที่แข็งแกร่งและดังกึกก้องต่อพระเจ้าได้
มีเพียงเมื่อพวกเขาเป็ นคาพยานที่แข็งแกร่ งและดังกึกก้องต่อพระเจ้าเท่านั้นพวกเขาจึงจะสามารถไม่มีวนั ถูกซาตา

นควบคุมและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนาและการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้าได้—
เมื่อนั้นเท่านั้นพวกเขาจึงจะได้รับการช่วยให้รอดอย่างแท้จริง
ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาความรอดควรจะเอาอย่างบุคลิกภาพของโยบและการไล่ตามเสาะหาแห่งชีวิตของเขา
สิ่งที่โยบใช้ในการดารงชีวิตในช่วงระหว่างทั้งชีวิตของเขาและการประพฤติของเขาในช่วงระหว่างการทดสอบข
องเขานั้นเป็ นสมบัติอนั ล้าค่าสาหรับบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ไล่ตามเสาะหาหนทางแห่งความยาเกรงพระเจ้า
และการหลบเลี่ยงความชัว่
คาพยานของโยบนาความสบายพระทัยมาสู่พระเจ้า
หากเราบอกพวกเจ้าในตอนนี้ว่าโยบเป็ นคนดีงาม
พวกเจ้าอาจไม่สามารถซึ้งคุณค่าความหมายที่อยู่ภายในคาพูดเหล่านี้
และอาจไม่สามารถจับความเข้าใจความรู ้สึกเบื้องหลังเหตุผลที่เราได้พูดสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดไป
แต่จงรอจนกระทัง่ วันหนึ่งเมื่อพวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบแบบเดียวกันหรื อคล้ายกันกับการทดส
อบทั้งหลายของโยบ เมื่อพวกเจ้าได้กา้ วผ่านความทุกข์ยาก เมื่อพวกเจ้าได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบต่างๆ
ที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการไว้ให้พวกเจ้าโดยพระองค์เอง เมื่อเจ้ามอบทุกอย่างของเจ้า
และทนฝ่ าการเหยียดหยามและความยากลาบากเพื่อที่จะเหนือกว่าซาตานและเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าท่ามกลางก
ารทดลองทั้งหลาย—เมื่อนั้นเจ้าจะสามารถซึ้งคุณค่าความหมายของคาพูดที่เราพูดเหล่านี้ ในเวลานั้น
เจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้านั้นด้อยกว่าโยบอย่างห่างไกล เจ้าจะรู ้สึกว่าโยบนั้นดีงามเพียงใด
และว่าเขานั้นมีค่าควรแก่การเอาอย่าง เมื่อเวลานั้นมาถึง
เจ้าจะตระหนักว่าคาพูดชั้นเยี่ยมที่โยบได้พูดไปเหล่านี้มีความสาคัญเพียงใดสาหรับผูท้ ี่เสื่อมทรามและผูท้ ี่ดารงชี
วิตอยู่ในเวลาเหล่านี้
และเจ้าจะตระหนักว่ามันยากเพียงใดสาหรับผูค้ นในปัจจุบนั ที่จะสัมฤทธิ์สิ่งทีโ่ ยบได้สัมฤทธิ์ผล
เมื่อเจ้ารู ้สึกว่ามันยาก เจ้าจะซึ้งคุณค่าว่าพระทัยของพระเจ้าทรงกังวลและทรงห่วงใยเพียงใด
เจ้าจะซึ้งคุณค่าว่าพระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาสูงเพียงใดเพื่อที่จะได้รับผูค้ นเช่นนั้นมา
และสิ่งที่พระเจ้าทรงทาและทรงสละให้เพื่อมวลมนุษย์น้นั มีค่าเพียงใด บัดนี้ที่พวกเจ้าได้ยินคาพูดเหล่านี้
พวกเจ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยาและการประเมินที่ถูกต้องเกี่ยวกับโยบหรื อไม่? ในสายตาของพวกเจ้า
โยบเป็ นคนที่ดีพร้อมและเที่ยงธรรมที่แท้จริ งผูซ้ ่ึงยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ หรื อไม่?
เราเชื่อว่าผูค้ นส่วนใหญ่จะพูดอย่างแน่นอนที่สุดว่าใช่
เพราะข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสิ่งที่โยบได้กระทาและได้เปิ ดเผยไปนั้นไม่อาจปฏิเสธได้โดยมนุษย์คนใดหรื อซาตาน
สิ่งเหล่านั้นเป็ นข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังมากที่สุดถึงชัยชนะของโยบที่มีเหนือซาตาน
ข้อพิสูจน์น้ีถกู สร้างขึ้นในตัวโยบ และเป็ นคาพยานแรกที่พระเจ้าทรงได้รับ ด้วยเหตุน้ี

เมื่อโยบได้ชนะในการทดลองของซาตานและได้เป็ นคาพยานต่อพระเจ้า
พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความหวังในตัวโยบ และพระทัยของพระองค์กไ็ ด้รับการทาให้สบายโดยโยบ
นับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้างจนกระทัง่ ถึงเวลาของโยบ
นี่คือครั้งแรกที่พระเจ้าทรงได้รับประสบการณ์ว่าความสบายพระทัยเป็ นอย่างไร
และอะไรคือความหมายของการสบายพระทัยโดยมนุษย์ มันเป็ นครั้งแรกที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น
และทรงได้รับคาพยานที่แท้จริ งที่มีข้ นึ เพือ่ พระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 54
โยบได้ยนิ พระเจ้าด้วยการได้ยินของหู
โยบ 9:11 ดูเถิด พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไป และข้าหาได้สังเกตไม่
โยบ 23:8-9 ดูเถิด ข้าเดินไปข้างหน้า แต่พระองค์มิได้สถิตที่นนั่ และไปข้างหลัง แต่ก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์
ข้างซ้ายที่พระองค์ทรงทากิจ ข้าก็ไม่เห็นพระองค์ ข้างขวาที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ ข้าก็ไม่พบพระองค์
โยบ 42:2-6 ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงทาทุกสิง่ ได้ และพระประสงค์ของพระองค์จะสาเร็จ
พระองค์ตรัสว่า “นี่ผใู้ ดหนอได้ซ่อนคาปรึ กษาโดยปราศจากความรู ้?” เพราะฉะนั้น
ข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ขา้ พระองค์ไม่เข้าใจ สิ่งที่ประหลาดเกินกว่าข้าพระองค์จะทราบ พระองค์ตรัสว่า
“ฟังซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา” ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ดว้ ยหู
แต่บดั นี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยู่ในผงคลีดินและขี้เถ้า
ถึงแม้พระเจ้าไม่ได้ ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองต่อโยบ โยบก็เชื่อในอธิปไตยของพระเจ้า
สิ่งใดคือแรงผลักดันของพระวจนะเหล่านี้? พวกเจ้าคนใดบ้างที่ตระหนักรู ้ว่ามีขอ้ เท็จจริ งหนึ่งในที่น้?ี ก่อนอืน่
โยบรู ้ได้อย่างไรว่ามีพระเจ้า? ต่อมา
เขารู ้ได้อย่างไรว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งถูกปกครองโดยพระเจ้า?
มีบทตอนหนึ่งที่ตอบสองคาถามเหล่านี้ นัน่ คือ “ข้าพระองค์เคยได้ยนิ ถึงพระองค์ดว้ ยหู
แต่บดั นี้ดวงตาข้าพระองค์เห็นพระองค์ ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยู่ในผงคลีดินและขี้เถ้า”
(โยบ 42:5-6) จากคาพูดเหล่านี้เราเรี ยนรู ้ว่า แทนที่จะได้มองเห็นพระเจ้าด้วยตาของเขาเอง
โยบได้เรี ยนรู ้ถงึ พระเจ้าจากตานาน
ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเหล่านี้นี่เองที่เขาเริ่ มเดินบนเส้นทางแห่งการติดตามพระเจ้า
ซึ่งหลังจากนั้นเขายืนยันถึงการมีอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเขา และท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
มีขอ้ เท็จจริ งที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่างหนึ่งในที่น้ี —ข้อเท็จจริ งนั้นคือสิ่งใด?
ถึงแม้ว่าจะสามารถติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ได้แล้ว
โยบก็ไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้า ในการนี้ เขาไม่เป็ นแบบเดียวกับผูค้ นในปัจจุบนั หรอกหรื อ?
โยบไม่เคยเห็นพระเจ้า ความนัยของการนี้ก็คือว่า ถึงแม้เขาเคยได้ยินพระเจ้า เขาก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตที่ใด
หรื อพระเจ้าทรงเป็ นเหมือนสิ่งใด หรื อพระเจ้ากาลังทรงทาสิ่งใด เหล่านี้ลว้ นเป็ นปัจจัยที่อยู่ในใจ
พูดอย่างไม่มีอคติได้ว่า ถึงแม้เขาได้ติดตามพระเจ้ามา พระเจ้าก็ไม่เคยได้ทรงปรากฏแก่เขาหรื อตรัสกับเขา
นี่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งหรอกหรื อ? ถึงแม้พระเจ้าไม่ตรัสกับโยบหรื อประทานพระบัญชาใดๆ แก่เขา

โยบก็ได้มองเห็นการดารงอยู่ของพระเจ้าและได้เห็นอธิปไตยของพระองค์ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และในตานานต่างๆ ที่โยบได้รับฟังเกีย่ วกับพระเจ้าโดยการได้ยินด้วยหู
ซึ่งหลังจากนั้นเขาได้เริ่ มต้นชีวิตแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
เช่นนั้นคือต้นกาเนิดและกระบวนการที่โยบได้ติดตามพระเจ้า
แต่ไม่สาคัญว่าเขาได้ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ อย่างไร ไม่สาคัญว่าเขายึดมัน่ กับความซื่อสัตย์เพียงใด
พระเจ้าก็ยงั คงไม่เคยทรงปรากฏแก่เขา พวกเรามาอ่านบทตอนนี้กนั เถิด พระองค์ตรัสไว้ว่า “ดูเถิด
พระองค์ทรงผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไป และข้าหาได้สงั เกตไม่” (โยบ 9:11)
สิ่งที่พระวจนะเหล่านี้กาลังกล่าวก็คือว่า
โยบอาจได้รู้สึกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่รอบตัวเขาหรื อเขาอาจจะไม่รูส้ ึก—แต่เขาไม่เคยสามารถมองเห็นพระเจ้า
มีหลายครั้งที่เขาได้จินตนาการว่าพระเจ้าทรงผ่านไปต่อหน้าเขา หรื อทรงกระทาการ หรือทรงนาทางมนุษย์
แต่เขาไม่เคยได้รู้ พระเจ้าเสด็จมาหามนุษย์เมือ่ เขาไม่ได้กาลังคาดหวังว่าจะเสด็จมา
มนุษย์ไม่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จมาหาเขาเมื่อใด หรื อพระองค์เสด็จมาหาเขาที่ใด
เพราะมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า และด้วยเหตุน้ี สาหรับมนุษย์แล้วพระเจ้าทรงซ่อนเร้นจากเขา
ความเชื่อในพระเจ้าของโยบไม่ถูกสั่นคลอนด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าทรงซ่ อนเร้ นจากเขา
ในบทตอนต่อมาจากข้อพระคัมภีร์ โยบกล่าวเมื่อนั้นว่า “ดูเถิด ข้าเดินไปข้างหน้า แต่พระองค์มิได้สถิตที่นั่น
และไปข้างหลัง แต่ก็ไม่สังเกตเห็นพระองค์ ข้างซ้ายที่พระองค์ทรงทากิจ ข้าก็ไม่เห็นพระองค์
ข้างขวาที่พระองค์ทรงซ่อนอยู่ ข้าก็ไม่พบพระองค์” (โยบ 23:8-9) ในเรื่ องราวนี้ พวกเราเรี ยนรู ้ว่า
ในประสบการณ์ของโยบนั้นพระเจ้าได้ทรงซ่อนเร้นต่อเขามาโดยตลอด
พระเจ้าไม่ได้ทรงปรากฏต่อเขาอย่างเปิ ดเผย อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงตรัสพระวจนะใดๆ กับเขาอย่างเปิ ดเผย
กระนั้น โยบก็มนั่ ใจในหัวใจของเขาถึงการดารงอยู่ของพระเจ้า
เขาเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าอาจจะกาลังทรงดาเนินต่อหน้าเขา หรื ออาจจะกาลังทรงกระทาการเคียงข้างเขา
และว่าถึงแม้เขาไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ชิดใกล้กบั เขา
ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเกีย่ วกับเขา โยบไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้า
แต่เขาก็สามารถยึดมัน่ กับความเชื่อของเขาได้ ซึ่งไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถทาได้ เหตุใดผูค้ นอื่นๆ
จึงไม่สามารถทาการนั้นได้? มันเป็ นเพราะพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับโยบหรื อทรงปรากฏแก่เขานัน่ เอง
และหากเขาไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริง เขาก็คงไม่สามารถไปต่อได้
อีกทั้งเขาคงไม่สามารถยึดมัน่ กับหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
นี่ไม่จริงหรอกหรื อ? เจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อเจ้าอ่านถึงการที่โยบกล่าวคาพูดเหล่านี้?
เจ้ารู ้สึกว่าความดีพร้อมและความเที่ยงธรรมของโยบ

และความชอบธรรมของเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้นเที่ยงแท้
และไม่เป็ นการกล่าวเกินไปในส่วนของพระเจ้าใช่หรื อไม่?
ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิต่อโยบแบบเดียวกันกับผูค้ นอืน่ ๆ และไม่ทรงปรากฏหรื อตรัสกับเขา
โยบก็ยงั คงยึดมัน่ กับความซื่อสัตย์ของเขา ยังคงเชื่อในอธิปไตยของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
เขาได้ถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวและอธิษฐานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอยู่เป็ นนิตย์ซ่ึงเป็ นผลจากการที่เขาเกรงกลั
วกับการทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง ในความสามารถของโยบที่ยาเกรงพระเจ้าโดยไม่มีการมองเห็นพระเจ้า
พวกเรามองเห็นว่าเขารักสิ่งต่างๆ ที่เป็ นเชิงบวกมากเพียงใด และความเชื่อของเขามัน่ คงและเป็ นจริ งเพียงใด
เขาไม่ปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงซ่อนเร้นจากเขา
อีกทั้งเขาไม่สูญเสียความเชื่อและละทิ้งพระเจ้าเพราะเขาไม่เคยได้มองเห็นพระองค์ ในทางกลับกัน
ท่ามกลางพระราชกิจที่ซ่อนเร้นแห่งการปกครองทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า
เขาตระหนักถึงการดารงอยู่ของพระเจ้า และรู ้สึกถึงอธิปไตยและฤทธานุภาพของพระเจ้า
เขาไม่ได้ลม้ เลิกกับการเป็ นคนเที่ยงธรรมเพราะพระเจ้าทรงซ่อนเร้น
อีกทั้งเขาไม่ได้ละทิ้งหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ เพราะพระเจ้าไม่เคยได้ทรงปราก
ฏแก่เขา โยบไม่เคยได้ขอให้พระเจ้าทรงปรากฏอย่างเปิ ดเผยแก่เขาเพื่อพิสูจน์ถึงการดารงอยูข่ องพระองค์
เพราะเขาได้มองเห็นอธิปไตยของพระเจ้าอยู่แล้วท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และเขาเชื่อว่าเขาได้รับพระพรและพระคุณทั้งหลายที่คนอื่นๆ ไม่ได้รับ ถึงแม้พระเจ้าจะยังคงทรงซ่อนเร้นต่อเขา
ความเชื่อในพระเจ้าของโยบก็ไม่เคยสัน่ คลอน ด้วยเหตุน้ี เขาจึงได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ไม่เคยมีผใู้ ดได้มี นั่นก็คือ
การเห็นชอบของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์ เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 55
โยบสาธุการพระนามของพระเจ้าและไม่คิดถึงพระพรหรือความวิบัติ
มีขอ้ เท็จจริ งหนึ่งที่ไม่เคยอ้างอิงถึงในเรื่ องราวเกี่ยวกับโยบจากข้อพระคัมภีร์
และข้อเท็จจริ งนี้จะเป็ นจุดมุ่งเน้นของพวกเราในวันนี้
ถึงแม้ว่าโยบไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้าหรื อได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้าด้วยหูของเขาเอง
พระเจ้าก็ทรงมีที่อยู่ในหัวใจของเขา ท่าทีของโยบที่มีต่อพระเจ้าเป็ นอย่างไร?
ท่าทีน้ นั เป็ นดังที่ได้ถูกอ้างอิงถึงก่อนหน้านี้ว่า “สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”
การที่เขาสาธุการต่อพระนามของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไข ไม่คานึงถึงบริ บท และไม่ผูกติดกับเหตุผลใด
พวกเรามองเห็นว่าโยบได้มอบหัวใจของเขาแด่พระเจ้า โดยยอมให้พระเจ้าทรงควบคุมมัน ทุกอย่างที่เขาคิด
ทุกอย่างที่เขาติดสินใจ
และทุกอย่างที่เขาวางแผนไว้ในหัวใจของเขานั้นถูกวางแผ่ต่อพระเจ้าและไม่ปิดจากพระเจ้า
หัวใจของเขาไม่ได้ยนื ในทางที่ต่อต้านกับพระเจ้า
และเขาไม่เคยขอให้พระเจ้าทรงทาสิ่งใดเพื่อเขาหรื อทรงมอบสิ่งใดให้เขา
และเขาไม่ได้เก็บงาความอยากได้อยากมีที่ฟ่ มุ เฟื อยว่าเขาจะไม่ได้รับสิ่งใดจากการนมัสการพระเจ้า
โยบไม่ได้สนทนาเรื่ องการค้ากับพระเจ้า และไม่ได้ทาการเรี ยกร้องหรื อการร้องขอใดๆ จากพระเจ้า
การที่เขาสรรเสริ ญพระนามของพระเจ้านั้นเป็ นเพราะฤทธานุภาพและสิทธิอานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าในการ
ทรงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง และมันไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การที่เขาได้รับพระพรหรื อประสบกับความวิบตั ิหรื อไม่
เขาเชื่อว่าไม่ว่าพระเจ้าทรงอวยพรผูค้ นหรือทรงนาความวิบตั ิมาสู่พวกเขาก็ตาม
ฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง และด้วยเหตุน้ี
ไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมของบุคคลจะเป็ นอย่างไร พระนามของพระเจ้าก็ควรได้รับการสรรเสริ ญ
การที่มนุษย์ได้รับพรจากพระเจ้าเป็ นเพราะอธิปไตยของพระเจ้า และเมื่อความวิบตั ิเกิดขึ้นกับมนุษย์ ดังนั้น
มันก็เป็ นเพราะอธิปไตยของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
ฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระเจ้าจัดการเตรี ยมการและปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโชควาสนาของมนุษย์เป็ นการสาแดงถึงฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระเจ้า
และไม่ว่าทัศนคติของคนเราจะเป็ นอย่างไร พระนามของพระเจ้าก็ควรได้รับการสรรเสริ ญ
นี่คือสิ่งทีโ่ ยบได้รับประสบการณ์และได้มารู ้ในช่วงระหว่างหลายปี แห่งชีวิตของเขา
ความคิดและการกระทาทั้งหมดของโยบได้ไปถึงพระกรรณของพระเจ้าและได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
และพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าสาคัญ พระเจ้าทรงเชิดชูความรู ้ของโยบนี้
และทรงทะนุถนอมความล้าค่าโยบเนื่องจากการมีหัวใจเช่นนี้ หัวใจนี้รอคอยพระบัญชาของพระเจ้าอยู่เสมอ

และในทุกที่ และไม่สาคัญว่าเป็ นเวลาหรื อสถานที่ใด มันยินดีตอ้ นรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ตาม
โยบไม่ทาการร้องขอใดๆ ต่อพระเจ้า สิ่งที่เขาร้องขอต่อตัวเขาเองคือให้รอคอย ยอมรับ เผชิญหน้า
และเชื่อฟังทั้งหมดจากการจัดการเตรียมการที่มาจากพระเจ้า โยบเชื่อว่านี่เป็ นหน้าที่ของเขา
และมันเป็ นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์อย่างแน่นอน โยบไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้า
อีกทั้งไม่เคยได้ยินพระองค์ตรัสพระวจนะใด ทรงออกพระบัญชาใด ทรงมอบการสอนใด
หรื อทรงแนะนาเขาให้ทาสิ่งใด กล่าวในคาพูดปัจจุบนั นี้ได้ว่า
การที่เขาสามารถครอบครองความรู ้และท่าทีเช่นนั้นต่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไม่ได้ทรงมอบความรู ้แจ้ง การชี้นา
หรื อการจัดเตรี ยมที่เกีย่ วกับความจริ งใดๆ แก่เขา—นี่เป็ นสิ่งที่มีค่า และการที่เขาแสดงสิ่งต่างๆ
เช่นนี้ก็เพียงพอแล้วสาหรับพระเจ้า และคาพยานของเขาได้รับการชมเชยและเชิดชูจากพระเจ้า
โยบไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้าหรื อได้ยินพระองค์ดารัสคาสอนใดๆ แก่เขาด้วยพระองค์เอง
แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว
หัวใจของเขาและตัวเขาเองนั้นมีค่ามากกว่าผูค้ นที่เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าก็เพียงแค่สามารถพูดคุยในแง่ข
องทฤษฎีที่ลึกซึ้ง ผูท้ ี่เพียงแต่สามารถอวดตัวและพูดถึงการถวายเครื่ องบูชา
แต่ไม่เคยได้มีความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้า และไม่เคยยาเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริ งเหล่านั้นมากมายนัก
เพราะหัวใจของโยบบริสุทธิ์ และไม่ซ่อนเร้นจากพระเจ้า และสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขานั้นซื่อสัตย์และใจดี
และเขารักความยุติธรรมและสิ่งที่เป็ นเชิงบวก
มีเพียงมนุษย์อย่างนี้ผซู้ ่งึ ครอบครองหัวใจและสภาวะความเป็ นมนุษย์เช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถติดตามหนทางแห่
งพระเจ้าได้ และสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
มนุษย์เช่นนั้นสามารถมองเห็นอธิปไตยของพระเจ้า สามารถมองเห็นสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์
และสามารถสัมฤทธิ์การเชื่อฟังต่ออธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระองค์
มีเพียงมนุษย์เช่นนี้เท่านั้นที่สามารถสรรเสริ ญพระนามของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
นั่นเป็ นเพราะเขาไม่ดูที่ว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรเขาหรื อทรงนาความวิบตั ิมาสู่เขาหรื อไม่
เพราะเขารู ้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกควบคุมด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้า
และรู ้ว่าสาหรับมนุษย์ที่จะต้องกังวลนั้นคือหมายสาคัญแห่งความโง่เขลา ความไม่รู้เท่าทัน
และความไม่สมเหตุสมผล แห่งความสงสัยต่อข้อเท็จจริ งเกีย่ วกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า
และแห่งการไม่ยาเกรงพระเจ้า ความรู ้ของโยบคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์อย่างแน่นอน ดังนั้น
โยบมีความรู ้ทางทฤษฎีเกีย่ วกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเจ้ากระนั้นหรื อ?
เนื่องจากพระราชกิจและถ้อยดารัสของพระเจ้า ณ เวลานั้นมีน้อย
จึงไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะสัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า ความสาเร็จลุล่วงเช่นนั้นโดยโยบไม่ใช่ฝีมือแต่อย่างใด

เขาไม่เคยได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้า อีกทั้งไม่เคยได้ยนิ พระเจ้าตรัส
อีกทั้งไม่เคยได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้า
การที่เขาสามารถมีท่าทีเช่นนั้นต่อพระเจ้าได้เป็ นผลมาจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเขาและการไล่ตามเสาะหา
ส่วนตัวของเขาโดยทั้งสิ้น สภาวะความเป็ นมนุษย์และการไล่ตามเสาะหาที่ไม่มีผคู้ นในวันนี้ครอบครอง
ด้วยเหตุน้ี ในยุคนั้นพระเจ้าจึงได้ตรัสว่า “ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม”
ในยุคนั้น พระเจ้าได้ทรงทาการประเมินเช่นนั้นต่อเขาแล้ว และได้มาถึงบทสรุ ปเช่นนั้น
มันจะเที่ยงแท้กว่ามากเพียงใดในวันนี้?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 56
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงซ่ อนเร้ นจากมนุษย์
แต่กิจการทั้งหลายของพระองค์ท่ามกลางสรรพสิ่งก็เพียงพอสาหรับมนุษย์ที่จะรู้จักพระองค์
โยบไม่ได้มองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าหรื อได้ยนิ พระวจนะที่พระเจ้าตรัส
และนับประสาอะไรที่เขาจะเคยได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นการส่วนตัว กระนั้น
ความยาเกรงพระเจ้าและคาพยานของเขาในช่วงระหว่างการทดสอบของเขานั้นเป็ นที่ประจักษ์แก่ทุกคน
และสิ่งเหล่านั้นเป็ นทีร่ ัก ที่ยินดี และที่ชื่นชมของพระเจ้า และผูค้ นอิจฉา และยกย่องสิ่งเหล่านั้น
และที่มากยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญสิ่งเหล่านั้น
ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่และเหนือธรรมดาเกี่ยวกับชีวิตของเขา กล่าวคือ
เขาใช้ชีวิตที่ไม่มีความโดดเด่นเหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกคน
ออกไปทางานเมื่อดวงอาทิตย์ข้ นึ และกลับบ้านเพื่อหยุดพักเมื่อดวงอาทิตย์ตก ความแตกต่างก็คือว่า
ในช่วงระหว่างหลายทศวรรษในชีวิตของเขาที่ไม่มีความโดดเด่นนั้น
เขาได้รับความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในทางแห่งพระเจ้า
และได้ตระหนักและเข้าใจฤทธานุภาพและอธิปไตยที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าอย่างที่บุคคลอื่นไม่เคยได้รับ
เขาไม่ใช่ฉลาดกว่าบุคคลธรรมดาคนใด ชีวิตของเขาไม่น่าหวงแหนเป็ นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น
เขาไม่ได้มีทกั ษะพิเศษที่ไม่ปรากฏแก่ตา อย่างไรก็ดี สิ่งที่เขาครอบครองคือบุคลิกภาพที่ซื่อสัตย์ ใจดี
และเที่ยงธรรม บุคลิกภาพที่รักความยุติธรรม ความชอบธรรม และสิ่งต่างๆ ที่เป็ นเชิงบวก—
ผูค้ นธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครองสิ่งต่างๆ เหล่านี้เลย
เขาแยกแยะความแตกต่างระหว่างความรักและความเกลียดชัง มีสานึกรับรู ้ถึงความยุติธรรม
มีใจเด็ดเดี่ยวและมุ่งมัน่ พากเพียร และได้ให้ความสนใจพิถีพถิ นั ต่อรายละเอียดในการคิดของเขา ด้วยเหตุน้ี
ในระหว่างเวลาที่ไม่มีความโดดเด่นของเขาบนแผ่นดินโลกเขาได้มองเห็นสิ่งต่างๆ
ที่เหนือธรรมดาทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทาไว้ และเขาได้มองเห็นความยิง่ ใหญ่ ความบริ สุทธิ์
และความชอบธรรมของพระเจ้า เขาได้มองเห็นความห่วงใย ความมีพระคุณ
และการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ และเขาได้มองเห็นความทรงพระเกียรติ
และสิทธิอานาจของพระเจ้าผูส้ ูงสุด เหตุผลแรกที่ว่าทาไมโยบจึงสามารถได้รับสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ที่เกินบุคคลธรรมดาก็คือ เพราะเขามีหัวใจที่บริ สุทธิ์ และหัวใจของเขาเป็ นของพระเจ้า
และได้รับการทรงนาทางโดยพระผูส้ ร้าง เหตุผลที่สองคือการไล่ตามเสาะหาของเขา กล่าวคือ
การที่เขาไล่ตามเสาะหาการเป็ นคนไม่มีมลทินและดีพร้อม
และการเป็ นใครบางคนที่ทาตามน้ าพระทัยแห่งสวรรค์ ผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้า และผูท้ ี่หลบเลี่ยงความชัว่

โยบครอบครองและไล่ตามเสาะหาสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าหรื อได้ยนิ พระวจนะของพระเ
จ้าได้ ถึงแม้ว่าเขาไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้า เขาก็ได้มารู ้จกั วิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
และเขาเข้าใจพระปรี ชาญาณที่พระเจ้าทรงมีในการทาเช่นนั้น ถึงแม้ว่าเขาไม่เคยได้ยินพระวจนะที่พระเจ้าตรัส
แต่โยบก็รู้ว่ากิจการแห่งการให้รางวัลมนุษย์และเอาไปจากมนุษย์น้ นั ล้วนมาจากพระเจ้า
ถึงแม้ว่าหลายปี แห่งชีวิตของเขาจะไม่แตกต่างไปจากหลายปี ของบุคคลธรรมดาคนใด
เขาก็ไม่ยอมให้ความไม่โดดเด่นแห่งชีวิตของเขาส่งผลกระทบต่อความรู ้ของเขาเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพ
สิ่งของพระเจ้า หรื อส่งผลกระทบต่อการติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลีกเลี่ยงความชัว่
ในสายตาของเขานั้น ธรรมบัญญัติท้งั หลายของทุกสรรพสิ่งเต็มไปด้วยกิจการต่างๆ ของพระเจ้า
และอธิปไตยของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้ในทุกส่วนของชีวิตของบุคคลหนึ่ง เขาไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้า
แต่เขาสามารถตระหนักว่ากิจการของพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่ง
และในช่วงระหว่างเวลาที่ไม่มีความโดดเด่นของเขาบนแผ่นดินโลก
ในทุกมุมแห่งชีวิตของเขานั้นเขาสามารถมองเห็นและตระหนักถึงกิจการต่างๆ
ที่เหนือธรรมดาและน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า
และเขาสามารถมองเห็นการจัดการเตรี ยมการที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า
ความซ่อนเร้นและความนิ่งเงียบของพระเจ้าไม่ได้ขดั ขวางความตระหนักของโยบที่มีต่อกิจการทั้งหลายของพระ
เจ้า อีกทั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู ้ของเขาเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า
ชีวิตของเขาคือความตระหนักถึงอธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า
ผูซ้ ่ึงซ่อนเร้นอยู่ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งในช่วงระหว่างชีวิตประจาวันของเขา
ในชีวิตประจาวันของเขานั้นเขายังได้ยนิ และเข้าใจพระสุรเสียงแห่งพระทัยของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้
า
ผูซ้ ่ึงนิ่งเงียบท่ามกลางทุกสรรพสิ่งแต่กระนั้นก็ทรงแสดงพระสุรเสียงจากพระทัยของพระองค์และพระวจนะขอ
งพระองค์ดว้ ยการควบคุมธรรมบัญญัติแห่งทุกสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน เช่นนั้นแล้ว
เจ้ามองเห็นว่าหากผูค้ นมีสภาวะความเป็ นมนุษย์และการไล่ตามเสาะหาแบบเดียวกันกับโยบ
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็สามารถได้รับความตระหนักและความรู ้แบบเดียวกันกับโยบ
และสามารถได้มาซึ่งความเข้าใจและความรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าแบบเดียวกันกับโยบ
พระเจ้าไม่ได้ทรงปรากฏต่อโยบหรื อตรัสกับเขา แต่โยบก็สามารถเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
และสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
กิจการทั้งหลายของพระเจ้าท่ามกลางทุกสรรพสิ่งและอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระองค์ก็เพียงพอสาหรับ
มนุษย์ที่จะกลายมาตระหนักรู ้ถงึ การดารงอยู่ ฤทธานุภาพ และสิทธิอานาจของพระเจ้า

และฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระเจ้าก็พอแล้วที่จะทาให้มนุษย์ติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าแล
ะหลบเลี่ยงความชัว่ โดยไม่ตอ้ งมีการที่พระเจ้าได้ทรงปรากฏหรื อตรัสกับมนุษย์
ในเมื่อมนุษย์ธรรมดาอย่างเช่นโยบสามารถที่จะสัมฤทธิ์ความยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
เช่นนั้นแล้ว บุคคลธรรมดาทุกคนที่ติดตามพระเจ้าก็ควรจะสามารถทาได้เช่นกัน
ถึงแม้ว่าพระวจนะเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนการอนุมานเชิงตรรกะ นี่ก็ไม่ขดั กับธรรมบัญญัติของสิ่งทั้งหลาย
แต่ถึงกระนั้นข้อเท็จจริ งทั้งหลายก็ไม่สอดคล้องต้องกันกับความคาดหวัง กล่าวคือ มันคงจะปรากฏว่า
การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ เป็ นสิ่งสงวนของโยบและโยบคนเดียว ในการกล่าวถึง
“การยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ” นั้น ผูค้ นคิดว่าการนี้ควรจะทาโดยโยบเท่านั้น
ราวกับว่าหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ได้ถูกตีตราไว้ดว้ ยชื่อของโยบและไม่มสี ิ่งใดเ
กี่ยวข้องกับผูค้ นอื่นๆ เหตุผลสาหรับการนี้เห็นได้ชดั กล่าวคือ
เพราะโยบเท่านั้นที่ครอบครองบุคลิกภาพที่ซื่อสัตย์ ใจดี และเที่ยงธรรม
และบุคลิกภาพที่รักความยุติธรรมและความชอบธรรม และสิ่งต่างๆ ที่เป็ นเชิงบวก
ด้วยเหตุน้ีจึงมีเพียงโยบเท่านั้นที่สามารถติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความเชื่อได้
พวกเจ้าทั้งหมดต้องมีความเข้าใจความหมายโดยนัยในทีน่ ้ี —
เพราะไม่มีผูใ้ ดที่ครอบครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ ใจดี และเที่ยงธรรม
และที่รักความยุติธรรมและความชอบธรรม และสิ่งที่เป็ นเชิงบวก
จึงไม่มีผใู้ ดสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
และด้วยเหตุน้ีผคู้ นจึงไม่เคยสามารถได้รับความชื่นบานยินดีของพระเจ้าหรื อตั้งมัน่ ท่ามกลางการทดสอบต่างๆ
ได้ การนี้ยงั หมายความด้วยว่า ผูค้ นทั้งปวงยังคงถูกซาตานผูกมัดและวางกับดัก พวกเขาทั้งหมดถูกมันสาปแช่ง
โจมตีและล่วงละเมิด โดยยกเว้นโยบ พวกเขาเป็ นบรรดาผูซ้ ่งึ ซาตานพยายามที่จะกลืนกิน
และพวกเขาล้วนปราศจากอิสรภาพ เป็ นนักโทษที่ถกู ซาตานจองจา
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 57
หากหัวใจของมนุษย์อยู่ในความเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า
มนุษย์จะสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วได้อย่างไร?
ในเมื่อผูค้ นในปัจจุบนั ไม่ได้ครอบครองสภาวะความเป็ นมนุษย์แบบเดียวกันกับโยบ
เนื้อแท้แห่งธรรมชาติของพวกเขา และท่าทีของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าเป็ นอย่างไร?
พวกเขายาเกรงพระเจ้าหรื อไม่? พวกเขาหลบเลี่ยงความชัว่ หรือไม่?
บรรดาผูท้ ี่ไม่ยาเกรงพระเจ้าหรื อหลบเลี่ยงความชัว่ สามารถสรุ ปได้ดว้ ยสามคาเท่านั้น นัน่ ก็คอื
“ศัตรู ของพระเจ้า” พวกเจ้ามักจะกล่าวสามคาเหล่านี้บ่อยๆ แต่พวกเจ้าไม่เคยรู ้ความหมายจริงของคาเหล่านี้ คาว่า
“ศัตรู ของพระเจ้า” มีสาระสาคัญ กล่าวคือ
คาพูดเหล่านี้ไม่ได้กาลังกล่าวว่าพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นมนุษย์เป็ นศัตรู
แต่กล่าวว่ามนุษย์มองเห็นพระเจ้าเป็ นศัตรู ประการแรก เมื่อผูค้ นเริ่ มที่จะเชื่อในพระเจ้า
พวกเขาคนใดบ้างที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย สิ่งจูงใจ และความทะเยอทะยานของพวกเขาเอง?
ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งของพวกเขาจะเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าและได้มองเห็นการดารงอยูข่ องพระเจ้า
แต่การเชื่อในพระเจ้าของพวกเจ้าก็ยงั คงบรรจุไปด้วยสิง่ จูงใจ
และจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเขาในการเชื่อในพระเจ้าก็คือเพื่อได้รับพระพรของพระองค์และสิ่งทั้งหลายทีพ่ ว
กเขาต้องการ ในประสบการณ์ชีวิตของผูค้ นนั้น พวกเขามักคิดถึงตัวเองว่า
ฉันได้ยอมทิ้งครอบครัวและงานของฉันเพื่อพระเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ประทานสิ่งใดให้ฉัน?
ฉันต้องเพิ่มมันขึ้นและยืนยันมัน—ฉันได้รับพระพรใดๆ หรื อยังในช่วงนี้?
ฉันได้ให้ไปมากมายในช่วงระหว่างเวลานี้ ฉันได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ทนทุกข์มากมาย—
พระเจ้าได้ทรงมอบพระสัญญาใดๆ เป็ นการตอบแทนแก่ฉันหรื อยัง? พระองค์ได้ทรงจดจาความประพฤติดีๆ
ของฉันหรือยัง? บทอวสานของฉันจะเป็ นอย่างไร?
ฉันสามารถได้รับพระพรของพระเจ้าได้หรื อไม่?…ทุกบุคคลทาการคิดคานวณเช่นนี้อย่างสม่าเสมอภายในหัวใจ
ของพวกเขา และพวกเขาทาการร้องขอจากพระเจ้าซึ่งเป็ นแรงจูงใจ ความทะเยอทะยาน
และความคิดแบบแลกเปลี่ยนของพวกเขา กล่าวคือ ในหัวใจของเขานั้น
มนุษย์กาลังทดสอบพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ คิดวางแผนเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
โต้แย้งเรื่องราวเพื่อบทอวสานแต่ละอย่างของพวกเขาเองกับพระเจ้าอย่างสม่าเสมอ
และพยายามที่จะคัดรายงานแถลงจากพระเจ้า
โดยดูว่าพระเจ้าทรงสามารถประทานสิ่งที่เขาต้องการให้แก่เขาหรื อไม่
ในเวลาเดียวกันกับที่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้านั้น มนุษย์ก็ไม่ปฏิบตั ิกบั พระเจ้าดังเช่นพระเจ้า

มนุษย์พยายามที่จะทาข้อตกลงกับพระเจ้าอยู่เสมอ ทาข้อเรี ยกร้องจากพระองค์อย่างไม่หยุดหย่อน
และแม้กระทัง่ กดดันพระองค์ในทุกขั้นตอน โดยหลังจากได้คืบแล้วก็พยายามที่จะเอาศอก
ในเวลาเดียวกันกับที่พยายามทาข้อตกลงกับพระเจ้า มนุษย์ก็ยงั โต้แย้งกับพระองค์ดว้ ย
และมีแม้กระทัง่ ผูค้ นที่มกั จะกลายเป็ นอ่อนแอ อยู่นิ่งเฉย และหย่อนยานในงานของพวกเขา
และเต็มไปด้วยการร้องทุกข์คร่ าครวญเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อการทดสอบตกมาถึงพวกเขาหรือพวกเขาพบว่าตัวเอง
อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง จากเวลาที่มนุษย์ได้เริ่ มเชื่อในพระเจ้านั้น
เขาได้พิจารณาว่าพระเจ้าทรงเป็ นความอุดมสมบูรณ์ เป็ นมีดพับสวิส
และเขาได้พิจารณาตัวเขาเองว่าเป็ นเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้า
ราวกับว่าการพยายามได้รับพระพรและพระสัญญาจากพระเจ้านั้นเป็ นสิทธิ์และภาระผูกพันประจาตัวของเขา
ในขณะที่หน้าที่รับผิดชอบของพระเจ้าคือการคุม้ ครองปกป้องและดูแลมนุษย์ และการจัดเตรี ยมให้กบั เขา
เช่นนั้นเองคือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ “การเชื่อในพระเจ้า” ของพวกเหล่านั้นทั้งหมดที่เชื่อในพระเจ้า
และเช่นนั้นคือความเข้าใจส่วนลึกที่สุดของพวกเขาเกี่ยวกับมโนทัศน์แห่งการเชื่อในพระเจ้า
จากเนื้อแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์ไปจนถึงการไล่ตามเสาะหาในใจของเขา
ไม่มีสิ่งใดที่สัมพันธ์กบั ความยาเกรงพระเจ้าเลย
จุดมุ่งหมายของมนุษย์ในการเชื่อในพระเจ้าไม่สามารถเป็ นไปได้ที่จะมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้า
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มนุษย์ไม่เคยได้พิจารณาหรื อเข้าใจว่าการเชื่อในพระเจ้าจาเป็ นต้องมีการยาเกรงและการนมัสการพระเจ้า
เนื่องจากสภาพเงื่อนไขเช่นนั้น เนื้อแท้ของมนุษย์ก็ชดั แจ้ง เนื้อแท้น้ีคือสิ่งใด? มันก็คือหัวใจของมนุษย์น้นั มุ่งร้าย
เก็บงาการทรยศหักหลังและการหลอกลวง ไม่รักความยุติธรรมและความชอบธรรมและสิ่งที่เป็ นเชิงบวก
และมันน่าเหยียดหยามและโลภ หัวใจของมนุษย์ไม่สามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้มากขึ้น
เขาไม่ได้มอบมันให้แก่พระเจ้าเลย พระเจ้าไม่เคยทรงมองเห็นหัวใจที่แท้จริ งของมนุษย์
อีกทั้งพระองค์ไม่เคยได้รับการนมัสการโดยมนุษย์ ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงจ่ายราคาที่ยงิ่ ใหญ่เพียงใด
หรื อพระองค์ทรงพระราชกิจมากเพียงใด หรื อพระองค์ทรงจัดเตรียมให้มนุษย์มากเพียงใด
มนุษย์ยงั คงมืดบอดและไม่แยแสอย่างสิ้นเชิงต่อการนั้นทั้งหมด มนุษย์ไม่เคยได้มอบหัวใจของเขาแด่พระเจ้า
เขาเพียงต้องการที่จะเอาใจใส่หัวใจของเขาด้วยตัวเอง ที่จะทาการตัดสินใจของเขาเองเท่านั้น—
ซึ่งความนัยก็คือว่ามนุษย์ไม่ตอ้ งการที่จะติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
หรื อที่จะเชื่อฟังอธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่ตอ้ งการนมัสการพระเจ้าในฐานะพระเจ้า เช่นนั้นคือสภาวะของมนุษย์ในปัจจุบนั
บัดนี้พวกเรามาดูที่โยบกันอีกครั้งเถิด ก่อนอืน่ เขาเคยทาข้อตกลงกับพระเจ้าหรื อไม่?

เขามีแรงจูงใจแฝงในการยึดมัน่ กับหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ หรื อไม่? ในเวลานั้น
พระเจ้าเคยตรัสถึงบทอวสานที่จะมาถึงหรื อไม่?
ในเวลานั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงทาพระสัญญาต่อผูใ้ ดเกี่ยวกับบทอวสาน
และมันขัดแย้งกับภูมหิ ลังที่โยบสามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
ผูค้ นของวันนี้ได้ยืนขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบกับโยบหรื อไม่? มีความต่างมากเกินไป
พวกเขาอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าโยบไม่มีความรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ามากนัก
เขาได้มอบหัวใจของเขาแด่พระเจ้าและมันเป็ นของพระเจ้า เขาไม่เคยทาข้อตกลงกับพระเจ้า
และไม่มีความอยากได้อยากมีหรื อข้อเรี ยกร้องที่ฟ่ มุ เฟื อยต่อพระเจ้า แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เขาเชื่อว่า
“พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย”
นี่เป็ นสิ่งที่เขาได้มองเห็นและได้รับจากการยึดมัน่ กับหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ ใ
นช่วงระหว่างหลายปี ของชีวิต ในทานองเดียวกันนั้น
เขายังได้รับบทอวสานที่ได้ถูกแสดงแทนไว้ในพระวจนะเหล่านี้ดว้ ย นั่นคือ “เราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้า
และจะไม่รับสิ่งไม่ดีบา้ งหรื อ?”
สองประโยคเหล่านี้เป็ นสิ่งที่เขาได้เห็นและได้มารู ้ว่าเป็ นผลจากท่าทีของเขาที่มีต่อการเชื่อฟังต่อพระเจ้าในช่วงร
ะหว่างประสบการณ์ชีวิตของเขา
และสองประโยคนั้นยังเป็ นอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดของเขาที่เขาใช้เพื่อมีชยั ชนะในช่วงระหว่างการทดลองของ
ซาตานด้วยเช่นกัน และสองประโยคนั้นยังเป็ นรากฐานแห่งการตั้งมัน่ ของเขาในคาพยานต่อพระเจ้า ณ จุดนี้
พวกเจ้าพิจารณาว่าโยบเป็ นบุคคลที่ดีงามหรื อไม่? พวกเจ้าหวังที่จะเป็ นบุคคลเช่นนั้นหรื อไม่?
พวกเจ้าเกรงว่าต้องก้าวผ่านการทดลองของซาตานหรื อไม่?
พวกเจ้าตกลงใจแน่วแน่ที่จะอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าทรงให้พวกเจ้าตกอยู่ภายใต้การทดสอบแบบเดียวกันกับโยบ
หรื อไม่? ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าผูค้ นส่วนใหญ่คงจะไม่กล้าที่จะอธิษฐานเพื่อสิ่งต่างๆ เช่นนั้น
เช่นนั้นแล้วมันจึงแน่ชดั ว่าความเชื่อของพวกเจ้านั้นเล็กน้อยอย่างน่าเวทนา เมื่อเทียบกับโยบแล้ว
ความเชื่อของเจ้าก็แค่ไม่มีค่าคู่ควรแก่การกล่าวถึง พวกเจ้าเป็ นศัตรู ของพระเจ้า พวกเจ้าไม่ยาเกรงพระเจ้า
พวกเจ้าไม่สามารถตั้งมัน่ ในคาพยานของพวกเจ้าต่อพระเจ้าได้
และพวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะมีชยั เหนือการโจมตี การกล่าวหา และการทดลองของซาตาน
สิ่งใดทาให้พวกเจ้ามีคุณสมบัติที่จะได้รับพระสัญญาของพระเจ้า?
เมื่อได้ยินเรื่องของโยบและได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดและความหมายของความร
อดของมนุษย์แล้ว บัดนี้พวกเจ้ามีความเชื่อที่จะยอมรับการทดสอบแบบเดียวกันกับโยบหรื อไม่?

พวกเจ้าไม่ควรมีความตั้งใจแน่วแน่สกั เล็กน้อยเพื่อยอมให้ตวั พวกเจ้าเองติดตามหนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าแ
ละการหลบเลี่ยงความชัว่ หรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
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ไม่มีความคลางแคลงใจเกี่ยวกับการทดสอบของพระเจ้า
หลังจากได้รับคาพยานจากโยบภายหลังจากการทดสอบของเขาถึงบทอวสานแล้ว
พระเจ้าตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าพระองค์จะทรงได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่ง—หรื อมากกว่ากลุ่มหนึ่ง—ที่เหมือนกับโยบ
แต่ทว่าพระองค์ต้งั พระทัยแน่วแน่ที่จะไม่มีวนั เปิ ดโอกาสให้ซาตานโจมตีหรื อล่วงละเมิดบุคคลอื่นใดโดยใช้วิธีก
ารที่มนั เคยใช้ทดลอง โจมตี และล่วงละเมิดโยบโดยการเดิมพันกับพระเจ้าอีก
พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานทาสิ่งต่างๆ เช่นนั้นกับมนุษย์ ผูซ้ ่งึ อ่อนแอ โง่เขลา และไม่รูเ้ ท่าทันอีกเลย—
มันพอแล้วที่ซาตานได้ทดลองโยบ!
การไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานล่วงละเมิดผูค้ นอย่างไรก็ตามที่มนั ปรารถนาคือความกรุณาของพระเจ้า
สาหรับพระเจ้า มันพอแล้วที่โยบได้ทนทุกข์กบั การทดลองและล่วงละเมิดของซาตาน
พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานทาสิ่งต่างๆ เช่นนั้นอีกเลย
เพราะชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างของผูค้ นที่ติดตามพระเจ้านั้นได้รับการปกครองและจัดวางเรี ยบเรี ยงโดยพระเจ้า
และซาตานไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดการผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกตามใจชอบ—พวกเจ้าควรจะชัดเจนเกี่ยวกับจุดนี้!
พระเจ้าใส่พระทัยเกี่ยวกับจุดอ่อนของมนุษย์ และเข้าพระทัยความโง่เขลาและความไม่รู้เท่าทันของเขา
ถึงแม้ว่าพระเจ้าต้องทรงส่งมอบมนุษย์ให้แก่ซาตานเพื่อที่เขาจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดอย่างบริ บูรณ์
พระเจ้าก็ไม่เต็มพระทัยที่จะเห็นมนุษย์ถูกซาตานล้อเล่นเป็ นคนโง่และล่วงละเมิดอีก
และพระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะเห็นมนุษย์ทรมานอยู่เสมอ มนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
และมันสมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์ที่พระเจ้าทรงปกครองและทรงจัดการเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์
นี่คือหน้าที่รับผิดชอบของพระเจ้า และมันคือสิทธิอานาจที่พระเจ้าทรงใช้ปกครองทุกสรรพสิ่ง!
พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานล่วงละเมิดหรื อกระทาทารุ ณมนุษย์ตามใจชอบ
พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานใช้วิธีการต่างๆ เพื่อนาทางมนุษย์ให้หลงเจิ่น และยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานแทรกแซงในอธิปไตยของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงยอมให้ซาตานเหยียบย่าและทาลายธรรมบัญญัติที่พระองค์ทรงใช้ปกครองทุกสรรพสิ่ง
ไม่ตอ้ งพูดถึงพระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด!
บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะช่วยให้รอด และบรรดาผูท้ ี่สามารถเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าได้
เป็ นแกนหลักและการตกผลึกแห่งพระราชกิจในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้า
ตลอดจนราคาแห่งความพยายามของพระองค์ในหกพันปี แห่งการทรงพระราชกิจของพระองค์
พระองค์จะทรงสามารถมอบผูค้ นเหล่านี้ให้แก่ซาตานโดยง่ายดายได้อย่างไร?

ผูค้ นมักจะกังวลถึงและเกรงกลัวการทดสอบของพระเจ้า แต่กระนั้นพวกเขาก็กาลังใช้ชีวิตอยู่ในบ่วงของซาตาน
และใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่ึงพวกเขาถูกซาตานโจมตีและล่วงละเมิดตลอดเวลา—
กระนั้นพวกเขาก็ไม่รู้จกั กลัว และไม่ร้อนใจ กาลังเกิดอะไรขึ้น?
ความเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์ถูกจากัดอยู่กบั สิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นได้เท่านั้น
เขาไม่มีความซึ้งคุณค่าแม้แต่น้อยกับความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
หรื อกับความอ่อนโยนและการคิดคานึงของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
แต่เนื่องจากความกังวลใจและความเกรงกลัวเล็กน้อยเกี่ยวกับการทดสอบ การพิพากษากับการตีสอน
และพระบารมีกบั พระพิโรธของพระเจ้า มนุษย์จึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้าแม้แต่น้อย
เมื่อกล่าวถึงการทดสอบ ผูค้ นรูส้ ึกราวกับว่าพระเจ้าทรงมีแรงจูงใจแฝง
และบางคนถึงขั้นเชื่อว่าพระเจ้าทรงเก็บงารู ปแบบที่ชวั่ ร้าย
โดยไม่ตระหนักรู ้ถงึ สิ่งที่พระเจ้าจะทรงทากับพวกเขาจริ งๆ ด้วยเหตุน้ี
ในเวลาเดียวกันกับที่ร่ าร้องถึงการเชื่อฟังต่ออธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า
พวกเขาก็ทาทุกอย่างที่พวกเขาทาได้เพื่อต้านทานและต่อต้านอธิปไตยเหนือมนุษย์ของพระเจ้าและการจัดการเตรี
ยมการเพื่อมนุษย์ เพราะพวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาไม่เอาใจใส่พวกเขาจะถูกพระเจ้าทรงนาไปในทางที่ผิด
เชื่อว่าหากพวกเขาไม่รักษาชะตากรรมของพวกเขาเองไว้ในกามือ
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่พวกเขามีก็คงจะถูกพระเจ้าทรงเอาไปได้ และชีวิตของพวกเขาคงจะถึงขั้นจบสิ้นลงได้
มนุษย์อยู่ในค่ายของซาตาน แต่เขาไม่เคยกังวลเกี่ยวกับการถูกซาตานล่วงละเมิด
และเขาถูกซาตานล่วงละเมิดแต่ไม่เคยเกรงกลัวการถูกซาตานจองจา
เขาเอาแต่พูดว่าเขายอมรับความรอดของพระเจ้า
แต่ไม่เคยไว้วางใจในพระเจ้าหรื อเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากกรงเล็บของซาตานอย่างแท้จริง
หากมนุษย์สามารถนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรียงและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
และสามารถให้การเป็ นอยู่ท้งั หมดของเขาแก่พระหัตถ์ของพระเจ้าได้เหมือนกับโยบ
เช่นนั้นแล้วบทอวสานของมนุษย์จะไม่เป็ นแบบเดียวกันกับของโยบ—
คือการได้รับพระพรของพระเจ้าหรอกหรื อ? หากมนุษย์สามารถยอมรับและนบนอบต่อการปกครองของพระเจ้า
มีสิ่งใดที่จะสูญเสียกระนั้นหรื อ? ด้วยเหตุน้ี เราขอแนะนาให้พวกเจ้าเอาใจใส่ในการกระทาของพวกเจ้า
และระมัดระวังต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้า จงอย่าใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น
และจงอย่าปฏิบตั ิต่อพระเจ้าและผูค้ น เรื่ องราว และสิ่งของต่างๆ
ที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการให้พวกเจ้าไปตามความเลือดร้อนของพวกเจ้าหรื อความเป็ นธรรมชาติของพวก

เจ้า หรื อตามจินตนาการและมโนคติที่หลงผิดของพวกเจ้า พวกเจ้าต้องระมัดระวังในการกระทาของพวกเจ้า
และต้องอธิษฐานและแสวงหาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการยัว่ ยุพระพิโรธของพระเจ้า จงจาการนี้ไว้!
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
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โยบหลังจากการทดสอบของเขา
โยบ 42:7-9 หลังจากพระยาห์เวห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานว่า
“เราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้อง
เหมือนโยบผูร้ ับใช้ของเราได้พูด เพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้ 7 ตัว และแกะผู้ 7 ตัว ไปหาโยบผูร้ บั ใช้ของเรา
และถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวสาหรับพวกเจ้า แล้วโยบผูร้ ับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้า
เพราะเราจะรับคาอธิษฐานของเขา เราจะไม่ทาแก่เจ้าตามความโง่ของเจ้า
เพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้อง เหมือนโยบผูร้ ับใช้ของเราได้พูด” ฝ่ ายเอลีฟัสชาวเทมาน
และบิลดัดชาวชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ได้ไปทาตามที่พระยาห์เวห์ตรัสสั่ง
และพระยาห์เวห์ทรงรับคาอธิษฐานของโยบ
โยบ 42:10 และพระยาห์เวห์ทรงให้โยบกลับสู่สภาพดี เมื่อท่านอธิษฐานเผือ่ สหายของท่าน
และพระยาห์เวห์ประทานให้โยบมีมากเป็ นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อน
โยบ 42:12 และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิง่ กว่าตอนต้นของท่าน และท่านมีแกะ
14,000 ตัว อูฐ 6,000 ตัว วัวผู้ 1,000 คู่ และลาตัวเมีย 1,000 ตัว
โยบ 42:17 และโยบก็สิ้นชีวิตเป็ นคนแก่หง่อมทีเดียว
พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาผู้ที่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่วด้วยความเชิดชู
ในขณะที่พวกโง่เขลาถูกพระเจ้าทอดพระเนตรอย่างต่าต้อย
ในโยบ 42:7-9 นั้น พระเจ้าตรัสว่าโยบคือผูร้ ับใช้ของพระองค์ การที่พระองค์ทรงใช้คาว่า “ผูร้ ับใช้”
เพื่ออ้างถึงโยบนั้นแสดงให้เห็นความสาคัญของโยบในพระทัยของพระองค์
ถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเรี ยกโยบด้วยบางอย่างที่น่านับถือมากกว่า
แต่การแต่งตั้งนี้ก็ไม่ได้มผี ลต่อความสาคัญของโยบภายในพระทัยของพระเจ้า “ผูร้ ับใช้”
ในที่น้ีคือชื่อเล่นที่พระเจ้าทรงมีต่อโยบ การที่พระเจ้าทรงอ้างอิงถึง “โยบผูร้ ับใช้ ของเรา”
หลายครั้งแสดงให้เห็นว่าพระองค์พึงพอพระทัยกับโยบเพียงใด
และถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงความหมายเบื้องหลังคาว่า “ผูร้ ับใช้” แต่การที่พระเจ้าทรงกาหนดนิยามคาว่า
“ผูร้ ับใช้” ก็สามารถมองเห็นได้จากพระวจนะของพระองค์ในบทตอนจากข้อพระคัมภีร์น้ี
พระเจ้าได้ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานในตอนแรกว่า “เราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้า
เพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้อง เหมือนโยบผูร้ ับใช้ของเราได้พูด”

พระวจนะเหล่านี้เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ตรัสบอกกับผูค้ นอย่างเปิ ดเผยว่าพระองค์ได้ทรงยอมรับทั้งหมดที่โยบ
ได้พูดและทาลงไปหลังจากการทดสอบของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเขา
และเป็ นครั้งแรกที่พระองค์ได้ทรงยืนยันอย่างเปิ ดเผยถึงความถูกต้องแม่นยาและความถูกต้องของทั้งหมดที่โยบ
ได้ทาและได้พูดไป พระเจ้าทรงกริ้ วเอลีฟัสและคนอืน่ ๆ
เนื่องจากการสนทนาที่ไม่ถูกต้องและไร้สาระของพวกเขา
เพราะพวกเขาไม่สามารถมองเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าหรื อได้ยนิ พระวจนะที่พระองค์ตรัสในชีวิตของพว
กเขาเหมือนกับโยบ กระนั้นโยบก็มีความรู ้ที่ถูกต้องแม่นยาเช่นนั้นเกี่ยวกับพระเจ้า
ในขณะที่พวกเขาทาได้เพียงแค่เดาอย่างมืดบอดเกี่ยวกับพระเจ้า
ฝ่ าฝื นน้ าพระทัยของพระเจ้าและทดสอบความอดทนของพระองค์ในทั้งหมดที่พวกเขาทา ดังนั้น
ในเวลาเดียวกันกับที่ทรงยอมรับทั้งหมดที่โยบได้ทาและได้พูดไปนั้น พระเจ้าก็พิโรธต่อคนอื่นๆ มากยิ่งขึ้น
เพราะพระองค์ไม่เพียงแค่ไม่ทรงสามารถมองเห็นความเป็ นจริ งใดๆ
เกี่ยวกับความยาเกรงพระเจ้าในตัวพวกเขาเท่านั้น
แต่ยงั ไม่ทรงได้ยินสิ่งใดเกี่ยวกับความยาเกรงพระเจ้าในสิ่งที่พวกเขาพูดด้วย
และดังนั้นต่อมาพระเจ้าจึงได้ทรงทาข้อเรี ยกร้องกับพวกเขาดังต่อไปนี้ “เพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้ 7 ตัว และแกะผู้
7 ตัว ไปหาโยบผูร้ ับใช้ของเรา และถวายเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวสาหรับพวกเจ้า
แล้วโยบผูร้ ับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้า เพราะเราจะรับคาอธิษฐานของเขา
เราจะไม่ทาแก่เจ้าตามความโง่ของเจ้า” ในบทตอนนี้พระเจ้ากาลังตรัสบอกเอลีฟัสและคนอืน่ ๆ
ให้ทาบางสิ่งบางอย่างที่จะไถ่บาปของพวกเขา เพราะความโง่ของพวกเขาเป็ นบาปต่อพระยาห์เวห์พระเจ้า
และด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงได้ทาเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวเพื่อแก้ไขความผิดของพวกเขา
เครื่ องบูชาเผาทั้งตัวมักจะถูกถวายแด่พระเจ้า
แต่สิ่งที่ผิดปกติเกี่ยวกับเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวเหล่านี้ก็คือว่าพวกมันได้ถูกถวายให้แก่โยบ
โยบเป็ นที่ยอมรับของพระเจ้าเพราะเขาเป็ นคาพยานต่อพระเจ้าในระหว่างการทดสอบของเขา ในขณะเดียวกัน
เพื่อนเหล่านี้ของโยบได้ถูกเปิ ดโปงในช่วงระหว่างเวลาแห่งการทดสอบของเขา เนื่องจากความโง่ของพวกเขา
พวกเขาจึงถูกพระเจ้าทรงกล่าวโทษ และพวกเขาได้ยวั่ ยุพระพิโรธของพระเจ้า และควรจะถูกพระเจ้าลงโทษ—
เป็ นการลงโทษด้วยการทาเครื่ องบูชาเผาทั้งตัวต่อหน้าโยบ—
ซึ่งหลังจากนั้นโยบได้อธิษฐานให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษและพระพิโรธของพระเจ้าที่มตี ่อพวกเขา
เจตนารมณ์ของพระเจ้าคือเพื่อนาความอับอายมาให้พวกเขา
เพราะพวกเขาไม่ใช่ผคู้ นที่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
และพวกเขาได้เคยกล่าวโทษความซื่อสัตย์ของโยบ ในแง่หนึ่ง

พระเจ้ากาลังตรัสบอกพวกเขาว่าพระองค์ไม่ทรงยอมรับการกระทาของพวกเขา
แต่ทรงยอมรับและทรงปี ติยนิ ดีอย่างยิ่งในตัวโยบ ในอีกแง่หนึ่ง
พระเจ้ากาลังตรัสบอกพวกเขาว่าการที่พระเจ้าทรงยอมรับนั้นเป็ นการยกระดับมนุษย์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ว่ามนุษย์น้นั ถูกพระเจ้าเกลียดชังเพราะความโง่ของเขา และทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคืองก็เพราะการนั้น
และต่าต้อยและชัว่ ช้าในสายพระเนตรของพระเจ้า
เหล่านี้คือการกาหนดนิยามที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ผคู้ นสองชนิด
การกาหนดนิยามเหล่านั้นคือท่าทีของพระเจ้าที่ทรงมีต่อผูค้ นสองชนิดเหล่านี้
และเป็ นการคิดคานวณคุณค่าและตาแหน่งของผูค้ นสองชนิดนี้ของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงเรียกโยบว่าผูร้ ับใช้ของพระองค์ ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นผูร้ ับใช้คนนี้เป็ นที่รัก
และได้รับมอบสิทธิอานาจที่จะอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆ และให้อภัยพวกเขาในความผิดพลาดของพวกเขา
ผูร้ ับใช้คนนี้สามารถพูดคุยกับพระเจ้าโดยตรงและมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าโดยตรงได้
และสถานะของเขาสูงกว่าและมีเกียรติมากกว่าของคนอื่นๆ นี่คือความหมายที่แท้จริ งของคาว่า “ผูร้ ับใช้”
ที่พระเจ้าได้ตรัสไป โยบได้รับเกียรติพิเศษนี้เนื่องจากการที่เขามีความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
และเหตุผลที่ทาให้คนอื่นๆ
ไม่ถูกพระเจ้าทรงเรี ยกว่าผูร้ ับใช้ก็เพราะพวกเขาไม่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
สองท่าทีเหล่านี้ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ของพระเจ้าคือท่าทีของพระองค์ที่ทรงมีต่อผูค้ นสองชนิด กล่าวคือ
บรรดาผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ นั้นได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและถูกมองว่าเป็ นคนมีค่าในสา
ยพระเนตรของพระองค์ ในขณะที่พวกที่โง่เขลาไม่ยาเกรงพระเจ้า ไม่สามารถหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
และไร้ความสามารถที่จะรับความโปรดปรานของพระเจ้าได้ พวกเขามักจะถูกพระเจ้าเกลียดชังและกล่าวโทษ
และเป็ นคนต่าต้อยในสายพระเนตรของพระเจ้า
พระเจ้าประทานสิทธิอานาจแก่โยบ
โยบได้อธิษฐานให้เพื่อนๆ ของเขา และหลังจากนั้น
พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงจัดการกับพวกเขาให้สาสมกับความโง่ของพวกเขาเนื่องจากคาอธิษฐานของโยบ—
พระองค์ไม่ทรงลงโทษพวกเขาหรื อใช้การลงทัณฑ์อนั สาสมใดๆ กับพวกเขา เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น?
มันเป็ นเพราะคาอธิษฐานที่โยบผูร้ ับใช้ของพระเจ้าได้ขอให้พวกเขานั้นได้ไปถึงพระกรรณของพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าทรงให้อภัยพวกเขาเพราะพระองค์ได้ทรงรับคาอธิษฐานของโยบ ดังนั้น พวกเรามองเห็นสิ่งใดในการนี้?
เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรใครบางคน พระองค์ทรงมอบรางวัลมากมายแก่พวกเขา และไม่ใช่แค่รางวัลทางวัตถุ
กล่าวคือ พระเจ้ายังทรงมอบสิทธิอานาจให้พวกเขา ให้สิทธิ์แก่พวกเขาในการอธิษฐานเพื่อคนอื่น
และพระเจ้าทรงลืมและมองข้ามการล่วงละเมิดของผูค้ นเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงได้ยินคาอธิษฐานเหล่านี้

นี่คือสิทธิอานาจที่แท้จริ งที่พระเจ้าได้ทรงมอบแก่โยบ
พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงนาความอับอายมาสู่ผคู้ นที่โง่เขลาเหล่านี้โดยผ่านทางคาอธิษฐานของโยบที่ให้ระงับ
การกล่าวโทษพวกเขา—ซึ่งแน่นอนว่าเป็ นการลงโทษพิเศษของพระองค์สาหรับเอลีฟัสและคนอื่นๆ
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 60
โยบได้รับพรจากพระเจ้าอีกครั้ง และไม่ถูกซาตานกล่าวหาอีกเลย
ท่ามกลางถ้อยดารัสของพระยาห์เวห์พระเจ้าคือพระวจนะที่ว่า “เจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้อง
เหมือนโยบผูร้ ับใช้ของเราได้พูด” สิ่งที่โยบได้พูดไปคือสิ่งใด? มันคือสิ่งที่พวกเราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้
ตลอดจนพระวจนะหลายหน้าในหนังสือโยบที่ได้มีการบันทึกไว้ว่าโยบได้พูดไป
ในพระวจนะหลายหน้าทั้งหมดเหล่านี้ โยบไม่เคยมีคาร้องทุกข์คร่ าครวญหรื อความขุน่ ข้องใดๆ
เกี่ยวกับพระเจ้าสักครั้ง เขาเพียงแค่รอคอยบทอวสานเท่านั้น การรอคอยนี้นี่เองที่เป็ นท่าทีแห่งการเชื่อฟังของเขา
ซึ่งผลของมัน และผลของคาพูดที่เขาได้พูดกับพระเจ้า โยบจึงเป็ นที่ยอมรับของพระเจ้า
เมื่อเขาได้ทนฝ่ าการทดสอบและทนทุกข์กบั ความยากลาบาก พระเจ้าทรงสถิตเคียงข้างเขา
และถึงแม้ว่าความยากลาบากของเขาไม่ได้ลดน้อยลงด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า
แต่พระเจ้าทรงมองเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะเห็น
และทรงได้ยนิ สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้ยิน
การกระทาและคาพูดทุกอย่างของโยบได้ไปถึงพระเนตรพระกรรณของพระเจ้า พระเจ้าทรงได้ยิน
และพระองค์ทรงมองเห็น—นี่คอื ข้อเท็จจริ ง ความรู ้ของโยบเกี่ยวกับพระเจ้า
และความคิดของเขาเกี่ยวกับพระเจ้าในหัวใจของเขาในเวลานั้น
ในช่วงระหว่างระยะเวลานั้นไม่ได้เฉพาะจงเหมือนกับความรู ้และความคิดของผูค้ นในวันนี้อย่างแท้จริง
แต่ในบริ บทของเวลานั้น พระเจ้ายังคงทรงระลึกได้ถงึ ทั้งหมดที่เขาได้พูดไป
เพราะพฤติกรรมของเขาและความคิดในหัวใจของเขา
ตลอดจนสิ่งที่เขาได้แสดงออกและเปิ ดเผยออกมานั้นเพียงพอสาหรับข้อพึงประสงค์ของพระองค์
ในช่วงระหว่างเวลาที่โยบตกอยู่ภายใต้การทดสอบ
สิ่งที่เขาคิดในหัวใจของเขาและตั้งใจแน่วแน่ที่จะทาได้แสดงให้พระเจ้าทรงเห็นบทอวสานหนึ่ง
ซึ่งเป็ นบทอวสานที่ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย และหลังจากนี้พระเจ้าได้ทรงเอาการทดสอบของโยบไป
โยบได้ผุดขึ้นจากปัญหาต่างๆ ของเขา และการทดสอบของเขาได้หมดไปและไม่เคยประสบกับเขาอีกเลย
เนื่องจากโยบได้เคยตกอยูภ่ ายใต้การทดสอบแล้ว และได้ตง้ ั มัน่ ในช่วงระหว่างการทดสอบเหล่านี้
และได้มีชยั ชนะเหนือซาตานโดยสิ้นเชิง
พระเจ้าจึงได้ทรงมอบพระพรให้เขาที่เขาสมควรได้รับอย่างชอบธรรมยิ่งนัก ดังที่มีการบันทึกไว้ในโยบ 42:10,
12 นั้น โยบได้รับพรอีกครั้งหนึ่ง และได้รับพรมากกว่าที่เขาเคยได้รับในครั้งแรก
ในเวลานี้ซาตานได้ถอนตัวไปแล้ว และไม่ได้พูดหรื อทาสิ่งใดอีกต่อไป และตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา

โยบก็ไม่ถูกซาตานรบกวนหรื อโจมตีอีกต่อไป
และซาตานก็ไม่ทาการกล่าวหาต่อพระพรของพระเจ้าที่มีต่อโยบอีกต่อไป
โยบใช้ เวลาครึ่งหลังของชีวิตเขาท่ามกลางพระพรของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพระพรของพระองค์ในเวลานั้นจะถูกจากัดอยู่แต่เพียงกับแกะ ฝูงปศุสัตว์ อูฐ ทรัพย์สินทางวัตถุ
และอื่นๆ
แต่พระพรที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทานแก่โยบในพระทัยของพระองค์น้นั มากมายกว่านี้มากนัก
ในเวลานั้น ได้มีการบันทึกว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมอบพระสัญญาชัว่ นิรันดร์ประเภทใดให้แก่โยบหรื อไม่?
ในพระพรของพระองค์เกีย่ วกับโยบนั้น พระเจ้าไม่ได้ทรงกล่าวถึงหรื อข้องเกี่ยวกับบทอวสานของเขา
และไม่ว่าความสาคัญหรื อตาแหน่งของโยบที่อยู่ภายในพระทัยของพระเจ้าจะเป็ นอย่างไร
โดยรวมแล้วพระเจ้าทรงไตร่ ตรองอย่างยิ่งในพระพรของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ทรงประกาศบทอวสานของโยบ
การนี้หมายความว่าอย่างไร? ในเวลานั้น
เมื่อแผนของพระเจ้ายังไม่บรรลุถึงจุดของการประกาศบทอวสานของมนุษย์
แผนนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงระยะสุดท้ายแห่งพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงกล่าวถึงบทอวสาน
โดยแค่ประทานพระพรทางวัตถุให้แก่มนุษย์
ความหมายของการนี้ก็คือว่าครึ่งหลังในชีวิตของโยบนั้นได้ผ่านไปท่ามกลางพระพรของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้เขาแตกต่างกับผูค้ นอื่นๆ—แต่เขาก็แก่ชราลงเหมือนกับคนเหล่านั้น
และวันที่เขาลาโลกก็มาถึงเหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกคน ด้วยเหตุน้ีจึงมีการบันทึกไว้ว่า
“และโยบก็สิ้นชีวิตเป็ นคนแก่หง่อมทีเดียว” (โยบ 42:17) ความหมายของคาว่า “สิ้นชีวิตแก่หง่อมทีเดียว”
ในที่น้ีคืออะไร? ในยุคสมัยนั้นก่อนที่พระเจ้าจะทรงประกาศบทอวสานของผูค้ น
พระเจ้าทรงกาหนดอายุขยั สาหรับโยบ
และเมื่อได้บรรลุถงึ อายุน้นั แล้วพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้โยบจากโลกนี้ไปโดยธรรมชาติ
ตั้งแต่การอวยพรโยบครั้งที่สองจนกระทัง่ เขาตาย พระเจ้าไม่ได้ทรงเพิม่ ความยากลาบากใดอีกเลย
สาหรับพระเจ้าแล้ว ความตายของโยบเป็ นไปตามธรรมชาติ และจาเป็ นด้วย มันเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ปกติมาก
และไม่ใช่ท้งั การพิพากษาและการตัดสินโทษ ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่น้นั โยบได้นมัสการและยาเกรงพระเจ้า
ส่วนเรื่ องที่ว่าเขามีบทอวสานแบบใดภายหลังจากเขาตายไปแล้วนั้น พระเจ้าไม่ได้ตรัสสิ่งใด
และไม่ได้ทรงแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการนั้น
พระเจ้าทรงมีสานึกรับรู ้อนั แรงกล้าเกี่ยวกับความสมควรในสิ่งที่พระองค์ตรัสและทรงกระทา
และเนื้อหาและหลักการแห่งพระวจนะและการกระทาของพระองค์น้ นั สอดคล้องกับช่วงระยะแห่งพระราชกิจข
องพระองค์ และระยะเวลาที่พระองค์กาลังทรงพระราชกิจ

ใครบางคนดังเช่นโยบมีบทอวสานชนิดใดในพระทัยของพระเจ้า?
พระเจ้าได้ทรงบรรลุถึงการตัดสินประเภทใดในพระทัยของพระองค์แล้วหรื อไม่?
แน่นอนว่าพระองค์ทรงบรรลุแล้ว! มันเป็ นเพียงแค่ว่ามนุษย์ไม่รู้ถงึ การนี้เท่านั้นเอง
พระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะบอกกับมนุษย์ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีเจตนารมณ์ใดๆ ที่จะบอกกับมนุษย์
ด้วยเหตุน้ี เมื่อพูดโดยผิวเผิน โยบตายแบบแก่หง่อมทีเดียว และเช่นนั้นเองคือชีวิตของโยบ
ราคาที่โยบได้ใช้ ชีวิตไปในระหว่างชั่วชีวิตของเขา
โยบได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรื อไม่? คุณค่านั้นอยู่ที่ใด? เหตุใดจึงกล่าวว่าเขาใช้ชีวิตอย่างมีค่า?
สาหรับมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาคือสิ่งใด? จากทัศนคติของมนุษย์
เขาเป็ นตัวแทนของมวลมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะช่วยให้รอด
ในการเป็ นคาพยานที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้าต่อหน้าซาตานและผูค้ นบนโลกนี้
เขาได้ทาสาเร็จลุล่วงในหน้าที่ที่สิ่งทรงสร้างหนึ่งของพระเจ้าควรทาให้สาเร็จลุล่วง กาหนดต้นแบบ
และกระทาการเป็ นแบบอย่างสาหรับบรรดาคนเหล่านั้นทัง้ หมดที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะช่วยให้รอด
โดยเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้มองเห็นว่าเป็ นไปได้โดยสมบูรณ์ที่จะมีชยั ชนะเหนือซาตานด้วยการพึ่งพาพระเจ้า
คุณค่าของเขาที่มีต่อพระเจ้าคือสิ่งใด? สาหรับพระเจ้าแล้ว
คุณค่าของชีวิตโยบอยู่ในความสามารถของเขาที่จะยาเกรงพระเจ้า นมัสการพระเจ้า เป็ นพยานต่อกิจการต่างๆ
ของพระเจ้า และสรรเสริ ญกิจการต่างๆ ของพระเจ้า
และนาความสบายพระทัยและบางสิ่งบางอย่างที่จะชื่นชมมาสู่พระเจ้า สาหรับพระเจ้าแล้ว
คุณค่าของชีวิตโยบยังอยู่ในวิธีที่โยบได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบและมีชยั เหนือซาตานก่อนที่เขาจะตาย
และได้เป็ นคาพยานที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้าต่อหน้าซาตานและผูค้ นบนโลก
ถวายพระเกียรติพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์ ทาให้พระเจ้าทรงสบายพระทัย
และเปิ ดโอกาสให้พระทัยที่กระตือรื อร้นของพระเจ้าได้มองเห็นบทอวสานและได้เห็นความหวังด้วยเช่นกัน
คาพยานของเขาได้กาหนดแบบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสาหรับความสามารถที่จะตั้งมัน่ ในคาพยานของคนเราต่อ
พระเจ้า และสาหรับการสามารถทาให้ซาตานอับอายแทนพระเจ้าได้
ในพระราชกิจของพระเจ้าเกี่ยวกับการบริ หารจัดการมวลมนุษย์ นี่ไม่ใช่คุณค่าแห่งชีวิตของโยบหรอกหรือ?
โยบได้นาความสบายพระทัยมาให้พระเจ้า
เขาได้มอบการลิ้มรสความปี ติยนิ ดีแห่งการได้รับการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และได้จดั เตรี ยมจุดเริ่ มต้นที่น่าอัศจรรย์ให้แก่แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า ตั้งแต่จุดนี้เป็ นต้นไป
ชื่อของโยบได้กลายเป็ นสัญลักษณ์แห่งการเทิดพระเกียรติของพระเจ้า
และเป็ นหมายสาคัญแห่งการมีชยั เหนือซาตานของมวลมนุษย์

สิ่งที่โยบใช้ชีวิตตามในช่วงระหว่างชัว่ ชีวิตของเขา
ตลอดจนการมีชยั อันโดดเด่นของเขาเหนือซาตานจะเป็ นที่เชิดชูของพระเจ้าตลอดไป และความดีพร้อม
ความเที่ยงธรรม และความยาเกรงพระเจ้าของเขาจะเป็ นที่เคารพและเอาอย่างโดยชนหลายรุ่นที่จะมาถึง
เขาจะเป็ นที่เชิดชูของพระเจ้าเหมือนกับไข่มุกเรื องแสงอันไร้ที่ติตลอดไป
และเขายังมีค่าคู่ควรแก่การทะนุถนอมความล้าค่าโดยมนุษย์เช่นเดียวกันนั้นด้วย!
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 61
กฎระเบียบแห่งยุคธรรมบัญญัติ
พระบัญญัติสิบประการ
หลักการสาหรับการสร้างแท่นบูชา
กฎระเบียบสาหรับการปฏิบตั ิของคนปรนนิบตั ิ
กฎระเบียบสาหรับขโมยและการชดเชย
การรักษาปี สะบาโตและงานเลี้ยงทั้งสาม
กฎระเบียบสาหรับวันสะบาโต
กฎระเบียบสาหรับเครื่ องบูชา
เครื่ องบูชาเผาทั้งตัว
เครื่ องธัญบูชา
เครื่ องศานติบูชา
เครื่ องบูชาลบล้างบาป
เครื่ องบูชาชดใช้บาป
กฎระเบียบสาหรับการถวายเครื่องบูชาโดยเหล่าปุโรหิต
(อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาถูกสั่งให้ปฏิบตั ิตาม)
เครื่ องบูชาเผาทั้งตัวโดยเหล่าปุโรหิต
เครื่ องธัญบูชาโดยเหล่าปุโรหิต
เครื่ องบูชาลบล้างบาปโดยเหล่าปุโรหิต
เครื่ องบูชาชดใช้บาปโดยเหล่าปุโรหิต
เครื่ องศานติบูชาโดยเหล่าปุโรหิต

กฎระเบียบสาหรับการรับประทานเครื่องบูชาโดยเหล่าปุโรหิต
สัตว์สะอาดและไม่สะอาด (สัตว์ที่กินได้และกินไม่ได้)
กฎระเบียบสาหรับการชาระสตรี หลังคลอดบุตรให้บริ สุทธิ์
มาตรฐานสาหรับการตรวจโรคเรื้ อน
กฎระเบียบสาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้รับการรักษาหายจากโรคเรื้ อน
กฎระเบียบสาหรับการชาระบ้านที่ติดเชื้อให้สะอาด
กฎระเบียบสาหรับบรรดาผูท้ ี่ทนทุกข์จากการปลดปล่อยที่ผิดปกติ
วันแห่งการลบมลทินที่ตอ้ งปฏิบตั ิปีละครั้ง
กฎสาหรับการเชือดฝูงปศุสัตว์และแกะ
ข้อห้ามในการปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิที่น่ารังเกียจของคนต่างชาติ (ไม่กระทาการล่วงประเวณีกบั ญาติพี่น้อง
และอื่นๆ)
กฎระเบียบที่ผคู้ นต้องปฏิบตั ิตาม (“เจ้าทั้งหลายต้องบริ สุทธิ์ เพราะเรายาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์”)
การกระทาของบรรดาผูท้ ี่พลีอุทิศลูกหลานของตนให้พระโมเลค
กฎระเบียบสาหรับการลงโทษความผิดประเวณี
กฎที่เหล่าปุโรหิตควรถือปฏิบตั ิ (กฎสาหรับความประพฤติประจาวันของพวกเขา
กฎสาหรับการบริโภคสิ่งที่บริ สุทธิ์ กฎสาหรับการทาเครื่องบูชา และอื่นๆ)
งานเลี้ยงที่ควรถือปฏิบตั ิ (วันสะบาโต พิธีปัสกา เทศกาลเพ็นเทคอสต์ วันลบมลทิน และอืน่ ๆ)
กฎระเบียบอื่นๆ (การเผาตะเกียง ปี เสียงเขาสัตว์ การไถ่แผ่นดิน การกล่าวปฏิญาณ การถวายทศางค์ และอื่นๆ)
กฎระเบียบแห่งยุคธรรมบัญญัติเป็ นข้อพิสูจน์จริงแห่งการชี้นามวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้า
ดังนั้น พวกเจ้าได้อ่านกฎระเบียบและหลักการทัง้ หลายแห่งยุคธรรมบัญญัติแล้วใช่หรื อไม่?
กฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมแนวเขตที่กว้างขวางใช่หรื อไม่? ประการแรก
พวกมันครอบคลุมถึงพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งหลังจากนั้นเป็ นกฎระเบียบสาหรับวิธีการสร้างแท่นบูชา

และอื่นๆ เหล่านี้ตามมาด้วยกฎระเบียบสาหรับการรักษาสะบาโตและการถือปฏิบตั ิงานเลี้ยงทั้งสาม
ซึ่งหลังจากนั้นเป็ นกฎระเบียบสาหรับเครื่ องบูชา พวกเจ้าเห็นหรื อไม่ว่ามีเครื่องบูชากี่ชนิด?
มีเครื่ องบูชาเผาทั้งตัว เครื่ องธัญบูชา เครื่ องศานติบูชา เครื่ องบูชาลบล้างบาป และอื่นๆ
ทั้งหมดเหล่านี้ตามมาด้วยกฎระเบียบสาหรับเครื่ องบูชาของเหล่าปุโรหิต ซึ่งประกอบด้วย
เครื่ องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่ องธัญบูชาโดยเหล่าปุโรหิต และเครื่ องบูชาประเภทอื่นๆ
กฎระเบียบชุดที่แปดนี้คือกฎระเบียบสาหรับการรับประทานเครื่ องบูชาโดยเหล่าปุโรหิต
จากนั้นก็มีกฎระเบียบสาหรับสิ่งที่ควรถือปฏิบตั ิในระหว่างชีวิตของผูค้ น มีขอ้ กาหนดต่างๆ
สาหรับหลายแง่มุมของชีวิตผูค้ น เช่น กฎระเบียบสาหรับสิ่งที่พวกเขาอาจรับประทานได้หรือไม่ได้
สาหรับการชาระสตรี หลังคลอดบุตรให้บริสุทธิ์ และสาหรับพวกที่ได้รับการรักษาหายจากโรคเรื้ อน
ในกฎระเบียบเหล่านี้ พระเจ้าตรัสไกลไปถึงโรค และมีแม้กระทัง่ กฎสาหรับการเชือดแกะและฝูงปศุสัตว์
และอื่นๆ แกะและฝูงปศุสัตว์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
และเจ้าควรเชือดพวกมันด้วยวิธีใดก็ตามที่พระเจ้าตรัสบอกให้เจ้าทา
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามีเหตุผลสาหรับพระวจนะของพระเจ้า
มันถูกต้องโดยไม่มีขอ้ สงสัยเลยที่จะต้องกระทาตามที่พระเจ้าได้ทรงประกาศกฤษฎีกาไว้
และแน่นอนว่าเป็ นประโยชน์ต่อผูค้ น! ยังมีงานเลี้ยงและกฎต่างๆ ที่ให้ถือปฏิบตั ิดว้ ย เช่น วันสะบาโต พิธีปัสกา
และอื่นๆ—พระเจ้าทรงตรัสถึงสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด พวกเรามาดูที่ขอ้ ท้ายๆ กันเถิด นัน่ คือ กฎระเบียบอื่นๆ—
การเผาตะเกียง ปี เสียงเขาสัตว์ การไถ่แผ่นดิน การกล่าวปฏิญาณ การถวายทศางค์ และอื่นๆ
เหล่านี้ครอบคลุมแนวเขตที่กว้างขวางหรื อไม่? สิ่งแรกที่จะกล่าวถึงคือเรื่ องเกี่ยวกับเครื่ องบูชาของผูค้ น
ต่อมาก็มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการขโมยและการชดเชย
และการถือปฏิบตั ิในวันสะบาโต…มันเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อพระเจ้าได้ทรงเริ่ มพระราชกิจที่เป็ นทางการในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
พระองค์ได้ทรงกาหนดกฎระเบียบมากมายที่มนุษย์จะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบเหล่านี้เป็ นไปเพื่อเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตปกติของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
ชีวิตปกติของมนุษย์ที่ไม่อาจแยกได้จากพระเจ้าและการทรงนาของพระองค์
ก่อนอื่นพระเจ้าได้ตรัสบอกมนุษย์ว่าให้ทาแท่นบูชาอย่างไร ให้ต้งั แท่นบูชาอย่างไร
หลังจากนั้นพระองค์ได้ตรัสบอกมนุษย์ว่าให้ทาเครื่ องบูชาอย่างไร
และได้ทรงกาหนดว่ามนุษย์จะต้องดารงชีวิตอย่างไร—สิ่งใดที่เขาจะต้องให้ความสนใจในชีวิต
สิ่งใดที่เขาต้องปฏิบตั ิตาม และสิ่งใดที่เขาควรและไม่ควรทา
สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดสาหรับมนุษย์น้ นั ครอบคลุมทั้งหมด และด้วยประเพณี กฎระเบียบ

และหลักการเหล่านี้นี่เองที่พระองค์ได้ทรงกาหนดมาตรฐานพฤติกรรมของมนุษย์ ทรงนาทางชีวิตมนุษย์
ทรงนาทางการเริ่ มต้นของพวกเขาสู่ธรรมบัญญัติของพระเจ้า
ทรงนาทางพวกเขาสู่การมาอยู่หน้าแท่นบูชาของพระเจ้า
ทรงนาทางพวกเขาในการมีชีวิตท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงทาขึ้นสาหรับมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ระเบีย
บ ความสม่าเสมอ และความพอประมาณ
ก่อนอื่นพระเจ้าได้ทรงใช้กฎระเบียบและหลักการที่เรี ยบง่ายเหล่านี้เพื่อกาหนดขีดจากัดสาหรับมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์บนแผ่นดินโลกจะได้มีชีวิตปกติแห่งการนมัสการพระเจ้า จะได้มีชีวิตปกติของมนุษย์
เช่นนั้นเองคือเนื้อหาเฉพาะของการเริ่ มต้นแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์
กฎระเบียบและกฎทั้งหลายเหล่านี้ปกคลุมเนื้อหาที่กว้างอย่างยิง่
พวกมันเป็ นข้อเฉพาะเจาะจงแห่งการทรงนามวลมนุษย์ของพระเจ้าในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
ผูค้ นที่มาก่อนหน้ายุคธรรมบัญญัติตอ้ งยอมรับและเชื่อฟังกฎระเบียบและกฎเหล่านี้
กฎระเบียบและกฎเหล่านี้เป็ นบันทึกเกี่ยวกับพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงกระทาในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
และเป็ นข้อพิสูจน์จริงแห่งการเป็ นผูท้ รงนาและการทรงนามวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้า
มวลมนุษย์ไม่อาจแยกจากคาสอนและการจัดเตรียมของพระเจ้าได้ตลอดไป
ในกฎระเบียบเหล่านี้พวกเรามองเห็นว่าท่าทีของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพระราชกิจของพระองค์
ต่อการบริ หารจัดการของพระองค์ และต่อมวลมนุษย์น้นั จริงจัง มีมโนธรรม เข้มงวด และมีความรับผิดชอบ
พระองค์ทรงทาพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทาท่ามกลางมวลมนุษย์โดยสอดคล้องกับขั้นตอนของพระองค์
โดยไม่มีความคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อย
ตรัสพระวจนะที่พระองค์ตอ้ งตรัสต่อมวลมนุษย์โดยไม่มีความผิดพลาดหรื อการละเว้นแม้แต่น้อย
ทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์มองเห็นว่าเขาไม่สามารถแยกจากการเป็ นผูท้ รงนาของพระเจ้าได้
และทรงแสดงให้เขาเห็นว่าทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทาและตรัสนั้นสาคัญต่อมวลมนุษย์เพียงใด
ไม่ว่ามนุษย์จะเป็ นอย่างไรในยุคถัดไป ในตอนเริ่มต้น—ในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติน้ นั —
พระเจ้าได้ทรงทาสิ่งที่เรียบง่ายเหล่านี้ สาหรับพระเจ้าแล้วนั้น มโนทัศน์ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้า โลก
และมวลมนุษย์ในยุคนั้นเป็ นนามธรรมและอับแสง
และถึงแม้ว่ามโนทัศน์เหล่านั้นจะมีแนวคิดและเจตนาที่มีจิตสานึกอยู่บา้ ง
แต่ท้งั หมดนั้นก็ไม่ชดั เจนและไม่ถูกต้อง
และด้วยเหตุน้ีมวลมนุษย์จงึ ไม่สามารถแยกจากคาสอนและการจัดเตรี ยมของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพวกเขาได้
มวลมนุษย์รุ่นแรกสุดนั้นไม่รู้สิ่งใดเลย
และดังนั้นพระเจ้าจึงต้องทรงเริ่ มสอนมนุษย์ต้งั แต่หลักการเพื่อการอยูร่ อดและข้อบังคับที่จาเป็ นสาหรับการดาร

งชีวิตขั้นพื้นฐานและผิวเผินมากที่สุด โดยซึมซับสิ่งเหล่านี้ลงในหัวใจของมนุษย์ทีละนิด
และโดยการมอบความเข้าใจทีละน้อยเกี่ยวกับพระเจ้า
และความซึ้งคุณค่าทีละน้อยและความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็ นผูท้ รงนาของพระเจ้า
และมโนทัศน์ข้นั พื้นฐานเกีย่ วกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าให้แก่มนุษย์
โดยผ่านทางกฎระเบียบเหล่านี้ และโดยผ่านทางกฎเหล่านี้ ซึ่งเป็ นพระวจนะ หลังจากที่สัมฤทธิ์ผลนี้แล้ว
เมื่อนั้นเท่านั้นพระเจ้าจึงทรงสามารถที่จะทาพระราชกิจที่พระองค์จะทรงทาภายหลังได้ทีละเล็กทีละน้อย
และด้วยเหตุน้ี
กฎระเบียบเหล่านี้และพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทาในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติจึงเป็ นฐานรากของพระราช
กิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระองค์
และเป็ นช่วงระยะแรกของพระราชกิจในแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าก่อนหน้าพระราชกิจของยุคธรรมบัญญัติ พระเจ้าได้ตรัสกับอาดัม เอวา
และลูกหลานของพวกเขาไปแล้ว
แต่พระบัญชาและคาสอนเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็ นระบบหรื อเฉพาะเจาะจงพอที่จะกาหนดออกมาแก่มนุษย์ทีละข้อ
และพระบัญชาและคาสอนเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ อีกทั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้กลายเป็ นกฎระเบียบ
นั่นเป็ นเพราะว่าแผนการของพระเจ้าในเวลานั้นไม่ได้ไปไกลขนาดนั้น
มีเพียงเมื่อพระเจ้าได้ทรงนาทางมนุษย์มาสู่ข้นั ตอนนี้แล้วเท่านั้นพระเจ้าจึงทรงสามารถเริ่ มตรัสกฎระเบียบแห่งยุ
คธรรมบัญญัติเหล่านี้ และเริ่ มทาให้มนุษย์ดาเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้นได้ มันเป็ นกระบวนการที่จาเป็ น
และบทอวสานเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเพณีและกฎระเบียบง่ายๆ เหล่านี้แสดงให้มนุษย์เห็นขั้นตอนต่างๆ
ในพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และพระปรี ชาญาณของพระเจ้าได้เปิ ดเผยอยู่ในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
พระเจ้าทรงรู ้ว่าจะทรงใช้เนื้อหาและวิธีการใดเพื่อเริ่มต้น จะทรงใช้วิธีการใดเพื่อสานต่อ
และจะทรงใช้วิธีการใดเพื่อสิ้นสุด เพื่อให้พระองค์ทรงสามารถได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่เป็ นคาพยานต่อพระองค์
และเพื่อให้พระองค์ทรงสามารถได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่มีจิตใจเดียวกันกับพระองค์
พระองค์ทรงรู ้ว่าสิ่งใดอยูภ่ ายในตัวมนุษย์ และทรงรู ้ว่าสิ่งใดที่ขาดแคลนในตัวมนุษย์
พระองค์ทรงรู ้ว่าพระองค์ตอ้ งทรงจัดเตรี ยมสิ่งใด และพระองค์ควรจะทรงนาทางมนุษย์อย่างไร และดังนั้น
พระองค์ทรงรู ้เช่นกันว่ามนุษย์ควรและไม่ควรจะทาสิ่งใด มนุษย์เป็ นเหมือนหุ่นเชิด กล่าวคือ
ถึงแม้ว่าเขาไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
ก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะได้รับการนาโดยพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า ทีละก้าวจนกระทัง่ ถึงวันนี้
ไม่มีความพร่ ามัวในพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์จะทรงทา

ในพระทัยของพระองค์น้นั มีแผนที่ชดั เจนและสดใสอย่างมาก
และพระองค์ได้ทรงดาเนินพระราชกิจที่พระองค์ดว้ ยพระองค์เองทรงปรารถนาที่จะทาตามขั้นตอนต่างๆ
ของพระองค์และแผนการของพระองค์ โดยก้าวหน้าจากความผิวเผินไปสู่ความลึกซึ้ง
ถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงบ่งชี้ถงึ พระราชกิจที่พระองค์จะทรงกระทาในภายหลัง
พระราชกิจที่ตามมาของพระองค์ก็ยงั คงได้รับการดาเนินการต่อเนื่องไปและก้าวหน้าไปด้วยความสอดคล้องอย่า
งเข้มงวดกับแผนของพระองค์ ซึ่งเป็ นการสาแดงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
และยังเป็ นสิทธิอานาจของพระเจ้าและอีกด้วย
ไม่ว่าพระองค์กาลังทรงพระราชกิจในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์ช่วงระยะใดก็ตาม
พระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระองค์ก็เป็ นตัวแทนของพระองค์เอง การนี้เป็ นเรื่ องจริ งอย่างแน่นอน ไม่ว่ายุคใด
หรื อจะเป็ นพระราชกิจช่วงระยะใด มีสิ่งต่างๆ ที่จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง นัน่ คือ
ประเภทของผูค้ นที่พระเจ้าทรงรัก ประเภทของผูค้ นที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง พระอุปนิสัยของพระองค์
และทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
ถึงแม้ว่ากฎระเบียบและหลักการที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นในช่วงระหว่างพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติเหล่านี้
ดูเหมือนจะเรี ยบง่ายและผิวเผินอย่างมากสาหรับมนุษย์ในวันนี้
และถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะง่ายที่จะเข้าใจและสัมฤทธิ์ผล ในสิ่งเหล่านั้นก็ยงั คงมีพระปรี ชาญาณของพระเจ้า
และยังคงมีพระอุปนิสยั ของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
เนื่องจากภายในกฎระเบียบที่เห็นได้ชดั ว่าเรี ยบง่ายเหล่านี้ได้แสดงถึงหน้าที่รับผิดชอบและการเอาใจใส่ต่อมวลม
นุษย์ของพระเจ้า ตลอดจนเนื้อแท้ที่ประณีตแห่งพระดาริ ของพระองค์
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้ตระหนักอย่างแท้จริงถึงข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือทุ
กสรรพสิ่ง และทุกสรรพสิ่งถูกควบคุมด้วยพระหัตถ์ของพระองค์
ไม่สาคัญว่ามนุษย์เข้าใจถ่องแท้ในความรู ้มากเพียงใด หรื อเขาเข้าใจทฤษฏีและความล้าลึกมากมายเพียงใด
สาหรับพระเจ้าแล้วนั้นไม่มสี ิ่งใดที่สามารถแทนที่การจัดเตรี ยมให้มวลมนุษย์และการเป็ นผูท้ รงนามวลมนุษย์ขอ
งพระองค์ได้
มวลมนุษย์จะไม่สามารถแยกจากการทรงนาของพระเจ้าและพระราชกิจส่วนพระองค์ของพระเจ้าได้ตลอดไป
เช่นนั้นคือสัมพันธภาพที่ไม่อาจแยกกันได้ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงมอบพระบัญญัติหนึ่ง
หรื อกฎระเบียบหนึ่งให้เจ้า หรื อทรงจัดเตรี ยมความจริงเพื่อให้เจ้าเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์หรื อไม่ก็ตาม
ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงทาสิ่งใด จุดมุง่ หมายของพระเจ้าก็คือเพื่อทรงนามนุษย์ไปสู่วนั พรุ่ งนี้ที่สวยงาม
พระวจนะที่พระเจ้าทรงดารัสและพระราชกิจที่พระองค์ทรงทานั้นเป็ นทั้งการเปิ ดเผยถึงแง่มมุ หนึ่งแห่งเนื้อแท้ข
องพระองค์ และการเปิ ดเผยถึงแง่มุมหนึ่งแห่งพระอุปนิสัยของพระองค์และพระปรี ชาญาณของพระองค์

การเปิ ดเผยเหล่านั้นเป็ นขั้นตอนที่ขาดเสียไม่ได้ในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
การนี้ตอ้ งไม่ถูกมองข้ามไป! น้ าพระทัยของพระเจ้าอยู่ในสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงทา
พระเจ้าไม่ทรงเกรงคาพูดที่ผิดที่ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงกลัวมโนคติที่หลงผิดหรื อความคิดใดๆ
ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพระองค์
พระองค์แค่ทรงพระราชกิจของพระองค์และทรงสานต่อการบริ หารจัดการของพระองค์ตามแผนการบริ หารจัดก
ารของพระองค์ โดยไม่ถกู จากัดโดยบุคคล เรื่ องราว หรื อสิ่งของใดๆ
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 62
วันนี้ ในอันดับแรกพวกเราจะสรุ ปเกี่ยวกับพระดาริ และแนวความคิดของพระเจ้า และการเคลื่อนไหวทุกๆ
ประการของพระองค์นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมวลมนุษย์
พวกเราจะดูว่าพระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจใด
นับตั้งแต่การสร้างโลกไปจนถึงการเริ่ มยุคพระคุณอย่างเป็ นทางการ จากนั้น
พวกเราจึงสามารถค้นพบได้ว่าพระดาริ และแนวความคิดใดของพระองค์ที่มนุษย์ไม่รู้ และจากจุดนั้น
พวกเราสามารถชี้แจงลาดับของแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้า
และเข้าใจบริ บทที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระองค์ แหล่งที่มา
และกระบวนการพัฒนาของแผนนั้นได้อย่างถ้วนทัว่
และยังเข้าใจผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์จากแผนการบริ หารจัดการของพระองค์—นั่นคือ
แกนหลักและจุดประสงค์ของแผนการบริ หารจัดการของพระองค์ได้อย่างถ้วนทัว่ ด้วย เพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้
พวกเราจาเป็ นต้องกลับไปยังช่วงเวลาอันไกลโพ้นที่นิ่งเงียบเมื่อครั้งทีย่ งั ไม่มีพวกมนุษย์…
เมื่อพระเจ้าทรงลุกจากพระแท่นบรรทมของพระองค์ พระดาริ แรกที่พระองค์ทรงมีคือสิ่งนี้:
การสร้างบุคคลที่มีชีวิต—มนุษย์ที่มีชีวิตที่แท้จริ ง—ใครสักคนที่ใช้ชีวิตและเป็ นสหายของพระองค์เสมอ
บุคคลนี้สามารถรับฟังพระองค์ และพระองค์ทรงสามารถปรับทุกข์และตรัสกับบุคคลผูน้ ้นั ได้ จากนั้น
พระองค์ทรงช้อนฝุ่นมาหนึ่งกาพระหัตถ์และใช้มนั สร้างบุคคลที่มีชีวิตคนแรกเป็ นครั้งแรกตามพระฉายาที่พระอ
งค์ได้ทรงจินตนาการไว้ในจิตใจของพระองค์
และจากนั้นพระองค์ได้ประทานชื่อให้กบั สิ่งทรงสร้างซึ่งมีชีวิตนี้ —อาดัม
ทันทีที่พระเจ้าทรงมีบุคคลที่มีชีวิตและหายใจนี้แล้ว พระองค์ทรงรู ้สึกอย่างไร?
พระองค์ทรงรูส้ ึกเป็ นครั้งแรกถึงความชื่นบานของการมีผทู้ ี่เป็ นที่รกั มีสหาย
พระองค์ยงั ทรงรู ้สึกเป็ นครั้งแรกถึงความรับผิดชอบในการเป็ นบิดา
และความกังวลที่มาพร้อมความรับผิดชอบนั้น
บุคคลที่มีชีวิตและหายใจนี้นาความสุขและความชื่นบานมาสู่พระเจ้า พระองค์รูส้ ึกสบายพระทัยเป็ นครั้งแรก
นี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงทา ซึ่งไม่ได้สาเร็จลุล่วงด้วยพระดาริ หรื อแม้กระทัง่ พระวจนะของพระองค์
แต่ทรงกระทาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เมื่อสิ่งประเภทนี้ —บุคคลที่มีชีวิตและหายใจ—
ที่ทาจากเนื้อและเลือด พร้อมด้วยร่ างกายและรู ปร่ าง
และสามารถพูดคุยกับพระเจ้ามายืนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั ความชื่นบานแบบที่พระองค์ไม่เคยทรงรู ้สึกมาก่อน
พระองค์ทรงรูส้ ึกถึงความรับผิดชอบของพระองค์อย่างแท้จริง

และสิ่งมีชีวิตนี้ไม่เพียงแต่ทาให้พระองค์ทรงเกิดความเห็นพระทัยเท่านั้น
แต่ยงั ทาให้พระทัยของพระองค์อบอุ่นและเร้าพระทัยของพระองค์ในทุกๆ การเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาทา
เมื่อสิ่งมีชีวิตนี้ยนื เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า นั่นเป็ นครั้งแรกที่พระองค์มีพระดาริ ที่จะได้มาซึ่งผูค้ นเช่นนั้นเพิ่มขึ้น
นี่คือลาดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เริ่ มต้นขึ้นด้วยพระดาริ แรกที่พระเจ้าทรงมีน้ี สาหรับพระเจ้าแล้วนั้น
เหตุการณ์ท้งั หมดเหล่านี้กาลังเกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก แต่ในเหตุการณ์แรกๆ เหล่านี้
ไม่ว่าพระองค์ทรงรูส้ ึกอย่างไรในขณะนั้น—ความชื่นบาน ความรับผิดชอบ ความกังวล—
พระองค์ทรงไม่มผี ใู้ ดให้แบ่งปันความรูส้ ึกนั้นด้วย นับตั้งแต่ชวั่ ขณะนั้น
พระเจ้าทรงรู ้สึกถึงความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาและความเสียพระทัยที่พระองค์ไม่เคยทรงได้ประสบการณ์มาก่อน
อย่างแท้จริง พระองค์ทรงรู ้สึกว่ามนุษย์ไม่สามารถยอมรับหรื อจับใจความความรั กและความกังวลของพระองค์
หรื อเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์ได้
ดังนั้นพระองค์จงึ ยังทรงรู ้สึกโทมนัสและเจ็บปวดในพระทัยของพระองค์
ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทาสิ่งเหล่านี้เพื่อมนุษย์ มนุษย์ก็ไม่ตระหนักรูถ้ ึงสิ่งนั้นและไม่เข้าใจ
นอกเหนือจากความสุขแล้ว
ความชื่นบานและความสบายพระทัยที่มนุษย์นามาให้พระองค์ยงั ทาให้พระองค์รู้สึกถึงความโทมนัสและความโ
ดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาเป็ นครั้งแรกอย่างรวดเร็วด้วย เหล่านี้คือพระดาริ และความรูส้ ึกของพระเจ้าในเวลานั้น
ในขณะที่พระเจ้ากาลังทรงกระทาสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดนั้น ในพระทัยของพระองค์
พระองค์ทรงเปลี่ยนจากความชื่นบานเป็ นความโทมนัส และจากความโทมนัสเป็ นความเจ็บปวด
และความรู ้สึกเหล่านี้ผสมผสานกับความวิตกกังวล
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทาคือการเร่ งรี บทาให้บุคคลนี้ มนุษย์ผนู้ ้ี รู ้สิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์
และเข้าใจเจตนารมณ์ของพระองค์เร็วขึ้น เช่นนั้นแล้ว พวกเขาจึงสามารถกลายเป็ นผูต้ ิดตามของพระองค์
และมีความคิดเหมือนกับพระดาริ ของพระองค์ และเห็นพ้องกับน้ าพระทัยของพระองค์
พวกเขาจะไม่แค่รับฟังพระเจ้าตรัสและนิ่งเงียบอีกต่อไป
พวกเขาจะตระหนักรู ้วิธีการเข้าร่ วมกับพระเจ้าในพระราชกิจของพระองค์ เหนือสิ่งอืน่ ใด
พวกเขาจะไม่เป็ นผูค้ นที่ไม่แยแสต่อสิ่งที่ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้าอีกต่อไป สิ่งแรกๆ
เหล่านี้ที่พระเจ้าทรงทามีความหมายอย่างยิง่ และมีคุณค่ายิง่ ใหญ่สาหรับแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
และสาหรับมนุษย์ในวันนี้
หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและมวลมนุษย์แล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงหยุดพัก
พระองค์ทรงกระวนกระวายและกระตือรือร้นที่จะดาเนินการบริ หารจัดการของพระองค์
และทรงกระวนกระวายและกระตือรื อร้นที่จะได้รับผูค้ นที่พระองค์ทรงรักอย่างยิง่ ในหมู่มวลมนุษย์

จากนั้น ไม่นานหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ นึ มาแล้ว
พวกเราเห็นจากพระคัมภีร์ว่าได้มีน้ าท่วมครั้งใหญ่เกิดขึ้นทัว่ ทั้งโลก
ในบันทึกเกี่ยวกับน้ าท่วมนั้นมีการกล่าวถึงโนอาห์
และสามารถกล่าวได้ว่าโนอาห์คอื บุคคลแรกที่ได้รับการทรงเรี ยกของพระเจ้า
ให้ทางานร่ วมกับพระองค์เพื่อทาให้พระราชกิจของพระเจ้าครบบริ บูรณ์
แน่นอนว่านี่เป็ นครั้งแรกเช่นกันที่พระเจ้าได้ทรงเรียกบุคคลบนแผ่นดินโลกให้ทาบางสิ่งบางอย่างตามพระบัญช
าของพระองค์ ทันทีที่โนอาห์สร้างเรื อเสร็จแล้ว พระเจ้าทรงทาให้น้ าท่วมแผ่นดินโลกเป็ นครั้งแรก
เมื่อพระเจ้าทรงทาลายแผ่นดินโลกด้วยน้ าท่วม
นี่เป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่การทรงสร้างมนุษย์ที่พระองค์ทรงมีความรู ้สึกรังเกียจพวกเขาอย่างยิง่
นี่คือสิ่งทีผ่ ลักดันให้พระเจ้าตัดสินพระทัยด้วยความเจ็บปวดที่จะทาลายเผ่าพันธุ์มนุษย์น้โี ดยผ่านทางน้ าท่วม
หลังจากที่น้ าท่วมได้ทาลายแผ่นดินโลกแล้ว พระเจ้าได้ทรงทาพันธสัญญาแรกของพระองค์กบั มนุษย์
พันธสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์จะไม่มีวนั ทรงทาลายโลกด้วยน้ าท่วมอีก
เครื่ องหมายแห่งพันธสัญญานี้คือรุ ้ง นี่คือพันธสัญญาแรกของพระเจ้าที่ทรงมีกบั มนุษย์
ดังนั้นรุ ้งจึงเป็ นเครื่ องหมายแรกแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้ รุ ้งเป็ นสิ่งทางกายภาพที่เป็ นจริ งที่มีอยู่
การมีอยู่จริงของรุง้ นี่เองที่ทาให้พระเจ้ารู ้สึกเสียพระทัยอยู่บ่อยครั้งเพราะเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนหน้านี้ซ่ึงพระองค์ไ
ด้สูญเสียไป
และทาหน้าที่เป็ นเครื่ องเตือนให้พระองค์ทรงระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอยู่เสมอ…พระเจ้าไม่ทรงชะลอย่าง
พระบาทของพระองค์ลง—
พระองค์ทรงกระวนกระวายและกระตือรือร้นที่จะดาเนินขั้นตอนต่อไปในการบริ หารจัดการของพระองค์
หลังจากนั้น
พระเจ้าได้ทรงเลือกอับราฮัมเป็ นตัวเลือกแรกของพระองค์สาหรับพระราชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งอิสราเอล
นี่เป็ นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่พระเจ้าทรงเลือกผูท้ ี่อาจเหมาะสมเช่นนั้น
พระเจ้าตัดสินพระทัยแน่วแน่ที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดโดยผ่านทางบุคค
ลนี้ และจะปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ตอ่ ไปท่ามกลางพงศ์พนั ธุ์ของบุคคลนี้
พวกเราสามารถเห็นได้จากพระคัมภีร์ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทากับอับราฮัม
พระเจ้าจึงได้ทรงทาให้อิสราเอลเป็ นแผ่นดินแรกที่ได้รับเลือก
และทรงเริ่ มต้นพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติของพระองค์โดยผ่านทางผูค้ นทีไ่ ด้รับเลือกนี้ นั่นคือ
คนอิสราเอล
อีกครั้งที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมกฎและธรรมบัญญัติที่ชดั แจ้งทั้งหลายที่มวลมนุษย์ควรปฏิบตั ิตามให้แก่คนอิสราเ

อลเป็ นครั้งแรก และพระองค์ทรงอธิบายสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียด
นี่เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมกฎที่เป็ นมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเช่นนั้นว่าพวกเขาควรพลีอุทิศอย่างไร
พวกเขาควรใช้ชีวิตอย่างไร พวกเขาควรทาอะไรและไม่ควรทาอะไร เทศกาลและวันใดที่พวกเขาควรทาตาม
และหลักการที่ควรปฏิบตั ิตามในทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทาให้แก่พวกมนุษย์
นี่เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าประทานกฎระเบียบและหลักการที่ละเอียดและเป็ นมาตรฐานเช่นนั้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ชี
วิตของตนให้แก่มวลมนุษย์
ในแต่ละครั้งที่เราพูดว่า “เป็ นครั้งแรก” วลีน้ นั หมายถึงประเภทของพระราชกิจที่พระเจ้าไม่เคยทรงทามาก่อน
วลีน้ นั หมายถึงพระราชกิจที่ไม่มีอยู่ก่อนหน้านั้น
และถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทรงสร้างและสิ่งมีชีวิตทุกลักษณะขึ้นมาแล้ว
นี่ก็เป็ นพระราชกิจประเภทหนึ่งที่พระองค์ไม่เคยทรงทามาก่อน
พระราชกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการมวลมนุษย์ของพระเจ้า
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับผูค้ นและความรอดของพระองค์ และการบริ หารจัดการพวกเขา หลังจากอับราฮัม
พระเจ้าทรงทาอะไรบางอย่างเป็ นครั้งแรกอีกครั้ง—พระองค์ทรงเลือกโยบให้เป็ นผูท้ ี่ใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติ
และผูท้ ี่สามารถทานทนต่อการทดลองของซาตาน ในขณะที่ยงั คงยาเกรงพระเจ้า หลบเลี่ยงความชัว่
และยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระเจ้า นี่เป็ นครั้งแรกเช่นกันที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองบุคคล
และเป็ นครั้งแรกที่พระองค์ทรงวางเดิมพันกับซาตาน ท้ายที่สุดแล้ว
เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงได้รับคนบางคนที่สามารถยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระองค์และเป็ นพยานต่อพระองค์ใน
ขณะที่เผชิญหน้ากับซาตาน และบางคนที่สามารถทาให้ซาตานอับอายอย่างถ้วนทัว่
นับตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมวลมนุษย์ข้นึ มา
นี่คือบุคคลแรกที่พระองค์ทรงได้รับมาซึ่งสามารถเป็ นพยานเพือ่ พระองค์ได้
ทันทีที่พระองค์ทรงได้รับมนุษย์ผนู้ ้ีมาแล้ว
พระเจ้าทรงมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นไปอีกที่จะดาเนินการบริ หารจัดการของพระองค์ตอ่ ไปและดาเนินช่วง
ระยะต่อไปในพระราชกิจของพระองค์
โดยทรงตระเตรี ยมสถานที่และผูค้ นที่พระองค์จะทรงเลือกสาหรับขั้นตอนต่อไปในพระราชกิจของพระองค์
หลังจากที่ได้สามัคคีธรรมเกี่ยวกับเรื่ องทั้งหมดนี้แล้ว
พวกเจ้ามีความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่?
พระเจ้าทรงพิจารณากรณีการบริ หารจัดการมวลมนุษย์น้ีของพระองค์
กรณีความรอดของมวลมนุษย์ของพระองค์ ว่ามีความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใด
พระองค์ทรงทาสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดว้ ยจิตใจของพระองค์เท่านั้น ไม่เพียงแต่ดว้ ยพระวจนะของพระองค์เท่านั้น

และแน่นอนว่าไม่ใช่ดว้ ยท่าทีที่ไม่ใส่พระทัย—แต่พระองค์ทรงทาสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ดว้ ยแผนการหนึ่ง
ด้วยเป้าหมายหนึ่ง ด้วยมาตรฐานต่างๆ และด้วยน้ าพระทัยของพระองค์
เห็นได้ชดั เจนว่าพระราชกิจในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนี้มนี ัยสาคัญอย่างยิง่ สาหรับทั้งพระเจ้าและมนุษย์
ไม่ว่าพระราชกิจนี้จะลาบากยากเย็นเพียงใด ไม่ว่าอุปสรรคจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ไม่ว่ามนุษย์จะอ่อนแอเพียงใด
หรื อไม่ว่าความกบฏของมนุษย์จะล้าลึกเพียงใด ไม่มสี ิ่งใดในนี้ที่ลาบากยากเย็นสาหรับพระเจ้า
พระเจ้าทรงทาพระองค์เองให้ยงุ่ อยู่เสมอ โดยทรงทุ่มเทความมานะพยายามอย่างพากเพียรของพระองค์
และทรงบริ หารจัดการพระราชกิจที่พระองค์เองมีพระประสงค์จะดาเนินการ
พระองค์ยงั กาลังทรงจัดการเตรี ยมการทุกสิ่งและใช้อานาจอธิปไตยของพระองค์เหนือผูค้ นเหล่านี้ ท้งั หมดที่พระ
องค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจ และเหนือพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้ครบบริ บูรณ์—
ทั้งหมดนี้ไม่มสี ิ่งใดที่เคยได้รับการทามาก่อน
นี่คือครั้งแรกที่พระเจ้าทรงใช้วิธีการเหล่านี้และที่ทรงจ่ายราคามากมายเช่นนั้นเพื่อโครงการอันสาคัญยิ่งในการบ
ริ หารจัดการและช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนี้ ในขณะที่พระเจ้ากาลังทรงดาเนินพระราชกิจนี้
พระองค์กาลังทรงแสดงออกและทรงปลดปล่อยความมานะพยายามอย่างพากเพียรของพระองค์
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น พระปรี ชาญาณและความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์
และทุกแง่มุมของพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ทีละเล็กละน้อยอย่างไม่ต้งั ข้อแม้ใดๆ
พระองค์ทรงปลดปล่อยและแสดงออกสิ่งเหล่านี้เพราะพระองค์ไม่เคยทรงทามาก่อน ดังนั้น ในทั้งจักรวาล
นอกเหนือจากผูค้ นที่พระเจ้าทรงมุง่ หมายที่จะจัดการและช่วยให้รอดนั้น ไม่เคยมีสิ่งทรงสร้างใดๆ
ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเช่นนั้น ที่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมเช่นนั้นกับพระองค์ ในพระทัยของพระองค์
มวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะจัดการและช่วยให้รอดนั้นมีความสาคัญที่สุด
พระองค์ทรงให้คุณค่ากับมวลมนุษย์น้ีเหนือสิ่งอื่นทั้งหมด
ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ทรงจ่ายราคามากมายเพื่อพวกเขา
และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเจ็บปวดและถูกพวกเขาไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง
แต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงล้มเลิกกับพวกเขา
และทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ต่อไปอย่างไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย
โดยไม่มีการร้องทุกข์หรื อความเสียใจใดๆ นี่เป็ นเพราะว่าพระองค์ทรงรู ้ว่าอีกไม่ช้าไม่นาน
ผูค้ นจะตื่นรับการทรงเรียกของพระองค์และได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวจนะของพระองค์
ระลึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งการทรงสร้าง และกลับมาเคียงข้างพระองค์...
หลังจากที่ได้ยินเรื่ องนี้ท้งั หมดในวันนี้ พวกเจ้าอาจรูส้ ึกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทานั้นช่างปกติยิ่ง
ดูเหมือนว่าพวกมนุษย์จะได้รู้สึกถึงเจตนารมณ์บางส่วนที่พระเจ้าทรงมีให้กบั พวกเขามาตลอด

จากพระวจนะของพระองค์และจากพระราชกิจของพระองค์
แต่ระหว่างความรู ้สึกของพวกเขาหรื อความรู ้ของพวกเขากับสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงดาริน้ นั มีระยะห่างที่แน่นอนอ
ยู่
นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมเราจึงคิดว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้องสื่อสารกับผูค้ นทั้งหมดว่าเหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงสร้าง
มวลมนุษย์ข้นึ
และภูมิหลังที่อยู่เบื้องหลังความปรารถนาของพระองค์ที่จะได้รับมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงหวังไว้
การแบ่งปันสิ่งนี้กบั ทุกคนเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อให้ทุกคนมีความชัดเจนในหัวใจของตน
เพราะทุกพระดาริ และแนวความคิดของพระเจ้า
และทุกระยะและทุกช่วงเวลาของพระราชกิจของพระองค์เกี่ยวพันและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพระราชกิจการ
บริ หารจัดการทั้งหมดของพระองค์ ดังนั้น เมื่อเจ้าเข้าใจพระดาริ ของพระเจ้า แนวความคิด
และน้ าพระทัยของพระองค์ในทุก ๆ ขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์แล้ว
ก็เหมือนกับการเข้าใจว่าพระราชกิจแห่งแผนการบริ หารจัดการของพระองค์เกิดขึ้นอย่างไร
ความเข้าใจพระเจ้าของเจ้าลึกซึ้งยิง่ ขึ้นบนรากฐานนี้นี่เอง
ถึงแม้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทาเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกเป็ นครั้งแรก
ซึ่งเราได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ซ่ึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็ นแค่ “ข้อมูล”
นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการไล่ตามเสาะหาความจริ ง แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงเวลาที่เจ้าได้รบั ประสบการณ์
จะมีวนั ที่เจ้าไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็ นบางอย่างที่เรี ยบง่ายเหมือนกับข้อมูลสองสามชิ้น
อีกทั้งสิ่งนี้ไม่ได้เป็ นเพียงความล้าลึกบางประเภทเท่านั้น ในขณะที่ชีวิตของเจ้าเดินหน้าไปนั้น
ทันทีที่พระเจ้าทรงมีที่บางแห่งในหัวใจของเจ้าแล้ว
หรื อทันทีที่เจ้าเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์อย่างถี่ถว้ นและลึกซึ้งยิง่ ขึ้นแล้ว
เมื่อนั้นเจ้าจะเข้าใจความสาคัญและความจาเป็ นของสิ่งที่เรากาลังกล่าวถึงในวันนี้อย่างแท้จริง
ไม่ว่าในตอนนี้พวกเจ้าจะยอมรับสิ่งนี้ถึงเพียงใดก็ตาม
ก็ยงั คงมีความจาเป็ นที่พวกเจ้าต้องเข้าใจและรู ้จกั สิ่งเหล่านี้ เมื่อพระเจ้าทรงทาบางสิ่งบางอย่าง
เมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาด้วยแนวความคิดของพระองค์หรื อด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ไม่ว่าจะเป็ นครั้งแรกหรื อครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทรงทามัน ที่สุดแล้วพระเจ้าทรงมีแผนการ
และจุดประสงค์ของพระองค์และพระดาริ ของพระองค์อยู่ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทา
จุดประสงค์และพระดาริ เหล่านี้เป็ นสิ่งแทนพระอุปนิสัยของพระเจ้า
และแสดงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น สองสิ่งนี้ —

พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น—ต้องเป็ นที่เข้าใจโดยทุกๆ บุคคล
ทันทีที่บุคคลหนึ่งเข้าใจพระอุปนิสยั ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นแล้ว
พวกเขาจะสามารถค่อยๆ เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงทาสิ่งที่พระองค์ทรงทา
และเพราะเหตุใดพระองค์จึงตรัสสิ่งที่พระองค์ตรัส แล้วจากจุดนั้น
พวกเขาจะสามารถมีความเชื่อที่มากขึ้นที่จะติดตามพระเจ้า
ที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ งและการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขา
นั่นจึงกล่าวได้ว่าความเข้าใจที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้าและความเชื่อที่เขามีในพระเจ้านั้นแยกจากกันไม่ได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 63
หากสิ่งที่ผคู้ นได้รับความรู ้และได้มาเข้าใจคือพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
เช่นนั้นแล้วสิ่งที่พวกเขาได้รับก็จะเป็ นชีวิตที่มาจากพระเจ้า ทันทีที่ชีวิตนี้ได้รับการสร้างขึ้นภายในตัวเจ้าแล้ว
ความยาเกรงพระเจ้าของเจ้าจะกลายเป็ นมากขึ้นเรื่ อยๆ นี่คือสิ่งที่ได้รับซึ่งได้มาอย่างเป็ นธรรมชาติยิ่ง
หากเจ้าไม่ตอ้ งการเข้าใจหรื อรู ้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าหรื อเนื้อแท้ของพระองค์
หากเจ้าไม่ตอ้ งการแม้ที่จะครุ่ นคิดหรื อจดจ่อกับสิ่งเหล่านี้ เราก็สามารถบอกเจ้าได้ดว้ ยความมัน่ ใจว่า
วิธีที่เจ้ากาลังไล่ตามเสาะหาความเชื่อพระเจ้าของเจ้าในปัจจุบนั นั้นไม่มีวนั สามารถทาให้เจ้าได้พบกับน้ าพระทัย
ของพระองค์หรือได้รับการสรรเสริ ญจากพระองค์ได้ ยิง่ ไปกว่านั้น
เจ้าไม่มีวนั สามารถบรรลุถึงความรอดอย่างแท้จริ ง—สิ่งเหล่านี้คือผลพวงสุดท้าย
เมื่อผูค้ นไม่เข้าใจพระเจ้าและไม่รู้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์
หัวใจของพวกเขาก็ไม่มีวนั สามารถเปิ ดรับพระองค์อย่างแท้จริ งได้ ทันทีที่พวกเขาเข้าใจพระเจ้าแล้ว
พวกเขาจะเริ่ มต้นซึ้งคุณค่าและดื่มด่ากับสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ดว้ ยความสนใจและความเชื่อ
เมื่อเจ้าซึ้งคุณค่าและดื่มด่ากับสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าแล้ว หัวใจของเจ้าจะค่อยๆ
เปิ ดรับพระองค์ทีละเล็กละน้อย เมื่อหัวใจของพวกเจ้าเปิ ดรับพระองค์แล้ว
เจ้าจะรู ้สึกว่าการโต้ตอบแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าของเจ้า สิ่งที่เจ้าร้องขอจากพระเจ้า
และความอยากอันฟุง้ เฟ้อของพวกเจ้าเองช่างน่าอับอายและน่าเหยียดหยามเพียงใด
เมื่อหัวใจของเจ้าเปิ ดรับพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เจ้าจะมองเห็นว่าพระทัยของพระองค์ช่างเป็ นโลกที่ไม่สิ้นสุด
และเจ้าจะเข้าสู่อาณาจักรที่เจ้าไม่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อน ในอาณาจักรนี้ไม่มีการคดโกง
ไม่มีการหลอกลวง ไม่มีความมืด และไม่มีความชัว่ มีเพียงความจริงใจและความสัตย์ซื่อ
มีเพียงความสว่างและความเที่ยงธรรม มีเพียงความชอบธรรมและความใจดี
อาณาจักรนี้เต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจ เต็มไปด้วยความสงสารและการทนยอมรับ
และเจ้าจะรู ้สึกถึงความสุขและความชื่นบานของการมีชีวิตโดยผ่านทางอาณาจักรนี้
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงเผยต่อเจ้าเมื่อเจ้าเปิ ดหัวใจของพวกเจ้าเพื่อรับพระองค์
โลกที่ไม่สิ้นสุดนี้เต็มไปด้วยพระปรี ชาญาณและอานาจที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้า
และเต็มไปด้วยความรักของพระองค์และสิทธิอานาจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ที่นี่เจ้าสามารถมองเห็นทุกแง่มุมของสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น สิ่งที่นาความชื่นบานมาให้พระองค์
เหตุผลที่พระองค์ทรงกังวล และเหตุผลที่พระองค์ทรงกลายมาเสียพระทัย
เหตุผลที่พระองค์ทรงกลายมากริ้ ว...นี่คือสิ่งที่สามารถมองเห็นได้โดยทุกๆ
บุคคลที่เปิ ดหัวใจของพวกเขาและยอมให้พระเจ้าเสด็จเข้ามา

พระเจ้าสามารถเสด็จเข้ามาในหัวใจของเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเจ้าเปิ ดหัวใจของเจ้าเพื่อรับพระองค์เท่านั้น
หากพระองค์เสด็จเข้ามาในหัวใจของเจ้าแล้ว เจ้าสามารถมองเห็นได้เพียงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
และเจ้าสามารถมองเห็นได้เพียงเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมีให้แก่เจ้า ณ ขณะนั้น
เจ้าจะค้นพบว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้านั้นช่างล้าค่า
ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นช่างควรค่าแก่การทะนุถนอมความล้าค่า เมื่อเทียบกันแล้ว
ผูค้ นที่รายล้อมเจ้า วัตถุและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเจ้า และกระทัง่ คนที่เจ้ารัก คู่ครองของเจ้า และสิ่งที่เจ้ารัก
ก็แทบจะไม่ควรค่าที่จะกล่าวถึง สิ่งเหล่านั้นช่างเล็กน้อยและช่างต่าต้อย เจ้าจะรู ้สึกว่าไม่มีวนั ที่วตั ถุทางกายใดๆ
จะสามารถดึงดูดเจ้าเข้าไปได้อีก หรื อว่าวัตถุทางกายใดๆ จะสามารถยัว่ ยุเจ้าให้จ่ายราคาใดๆ เพื่อมันได้อีก
ในความถ่อมพระทัยของพระเจ้า เจ้าจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์และอานาจสูงสุดของพระองค์
ยิ่งไปกว่านั้น
เจ้าจะมองเห็นพระปรี ชาญาณอันไม่สนิ้ สุดของพระเจ้าและการทนยอมรับของพระองค์ในบางกิจการของพระเจ้า
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าเชื่อว่ามีค่อนข้างเล็กน้อย และเจ้าจะมองเห็นความอดทนของพระองค์
ความอดกลั้นของพระองค์ และความเข้าใจในตัวเจ้าของพระองค์
สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการรักใคร่ บูชาพระองค์ข้ นึ ในตัวเจ้า ในวันนั้น
เจ้าจะรู ้สึกว่ามวลมนุษย์กาลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่โสมมเช่นนั้น และรู ้สึกว่าผูค้ นข้างๆ เจ้าและสิ่งต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า หรื อแม้กระทัง่ ผูค้ นที่เป็ นที่รักของเจ้า ความรักที่พวกเขามีให้เจ้า
และสิ่งที่เรี ยกว่าการคุม้ ครองปกป้องของพวกเขา หรื อความกังวลเกี่ยวกับเจ้าของพวกเขา
ก็ไม่แม้แต่จะควรค่าแก่การกล่าวถึง—มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นที่รักของเจ้า
และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เจ้าทะนุถนอมความล้าค่ามากที่สุด เมื่อวันนั้นมาถึง เราเชื่อว่าจะมีบางคนพูดว่า:
ความรักของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่ และเนื้อแท้ของพระองค์ช่างบริ สุทธิ์ยงิ่ —ในพระเจ้าไม่มีการหลอกลวง
ไม่มีความชัว่ ไม่มีความอิจฉา และไม่มีความขัดแย้ง แต่มีเพียงความชอบธรรมและความเป็ นของแท้เท่านั้น
และทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นควรเป็ นที่ถวิลหาของมนุษย์ มนุษย์ควรเพียรพยายามและอยากมีสิ่งนั้น
ความสามารถของมวลมนุษย์ในการสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนี้ต้งั อยู่บนพื้นฐานใด?
สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพืน้ ฐานของความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า
และความเข้าใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับเนื้อแท้ของพระเจ้า ดังนั้น
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นจึงเป็ นบทเรี ยนชัว่ ชีวิตของทุกบุ
คคล
นี่คือเป้าหมายชัว่ ชีวิตที่ถูกไล่ตามเสาะหาโดยทุกบุคคลที่เพียรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนและเพียร
พยายามที่จะรู ้จกั พระเจ้า

ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 64
หากพวกเราต้องการเข้าใจให้มากขึ้นเกีย่ วกับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
พวกเราไม่สามารถหยุดอยู่ที่ภาคพันธสัญญาเดิมหรื อที่ยุคธรรมบัญญัติ—เราจาเป็ นต้องดาเนินต่อไป
โดยเดินตามขั้นตอนที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิในพระราชกิจของพระองค์ ดังนั้น
ในขณะที่พระเจ้าทรงสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติและเริ่ มต้นยุคพระคุณ
พระองค์ทรงปล่อยให้ฝีเท้าของพวกเราเองตามติดอยู่เบื้องหลังเข้าสู่ยุคพระคุณ—
ซึ่งเป็ นยุคที่เต็มไปด้วยพระคุณและการไถ่ ในยุคนี้
พระเจ้าทรงทาบางสิ่งบางอย่างที่มีความสาคัญมากและไม่เคยมีการทามาก่อนอีกครั้ง
สาหรับทั้งพระเจ้าและมวลมนุษย์แล้ว พระราชกิจในยุคนี้เป็ นจุดเริ่ มต้นใหม่—
จุดเริ่ มต้นที่ประกอบด้วยพระราชกิจใหม่ที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิซ่งึ ไม่เคยมีการทามาก่อนอีกพระราชกิจ
พระราชกิจใหม่น้ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือพลังการจินตนาการของพวกมนุษย์และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
พระราชกิจนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้ทุกผูค้ นรู ้เป็ นอย่างดี—พระเจ้าได้ทรงกลายเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งแรก
และพระองค์ได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ในรู ปร่ างของมนุษย์ ด้วยอัตลักษณ์ของมนุษย์เป็ นครั้งแรก
พระราชกิจใหม่น้ีมีนยั สาคัญว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติให้ครบบริ บูรณ์
แล้ว และว่าพระองค์จะไม่ทรงทาหรื อตรัสสิ่งใดภายใต้ธรรมบัญญัติน้ีอีกต่อไป
พระองค์ไม่ตรัสหรื อไม่ทรงทาสิ่งใดในรู ปของธรรมบัญญัติหรื อตามหลักการหรื อกฎของธรรมบัญญัติ นั่นคือ
พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ที่มีพื้นฐานจากธรรมบัญญัติได้ถูกหยุดลงตลอดไปและจะไม่ดาเนินต่อไป
เพราะพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่และทาสิ่งใหม่
แผนของพระองค์มีจุดเริ่ มต้นใหม่อีกครั้ง และดังนั้น พระเจ้าจึงต้องทรงนามวลมนุษย์ไปสู่ยคุ ต่อไป
ข่าวนี้เป็ นข่าวอันน่าชื่นบานหรือเป็ นลางร้ายสาหรับมนุษย์หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั เนื้อแท้ของบุคคลแต่ละคน
สามารถกล่าวได้ว่าสาหรับบางคนแล้ว นี่ไม่ใช่ข่าวอันน่าชื่นบานแต่เป็ นลางร้าย
เพราะเมื่อพระเจ้าทรงเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ของพระองค์ ผูค้ นที่เพิง่ ทาตามธรรมบัญญัติและกฎต่างๆ
ผูท้ ี่เพิ่งทาตามคาสอนแต่ไม่ยาเกรงพระเจ้า
มีแนวโน้มจะใช้พระราชกิจเก่าของพระเจ้ามากล่าวโทษพระราชกิจใหม่ของพระองค์ สาหรับผูค้ นเหล่านี้
นี่คือข่าวที่เป็ นลางร้าย แต่สาหรับทุกบุคคลที่ไร้เดียงสาและเปิ ดกว้าง
ผูท้ ี่จริ งใจต่อพระเจ้าและเต็มใจที่จะได้รับการไถ่ของพระองค์
การจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้านั้นเป็ นข่าวอันน่าชื่นบานอย่างยิง่
เพราะตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกมนุษย์ถูกทาให้เกิดขึ้นนั้น

นี่เป็ นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงปรากฏและดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางมวลมนุษย์ในรู ปร่ างที่ไม่ใช่พระวิญญาณ
ในครั้งนี้ พระเจ้าประสูติจากมนุษย์ และดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางผูค้ นในฐานะบุตรมนุษย์
และปฏิบตั ิพระราชกิจท่ามกลางพวกเขา “ครั้งแรก” นี้ได้ทาลายมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
สิ่งนี้อยู่เหนือเกินกว่าจินตนาการทั้งหมด ยิง่ ไปกว่านั้น
ผูต้ ิดตามทุกคนของพระเจ้ายังได้รับผลประโยชน์ที่จบั ต้องได้ พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสิ้นสุดยุคเก่าเท่านั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงสิ้นสุดวิธีการทรงพระราชกิจและลักษณะแนวการทรงพระราชกิจแบบเก่าของพระองค์ดว้ ย
พระองค์ไม่ทรงขอให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาสื่อสารน้ าพระทัยของพระองค์อีกต่อไป
พระองค์ไม่ทรงซ่อนอยู่ในเมฆอีกต่อไป
และไม่ทรงปรากฏต่อมนุษย์หรื อตรัสกับมนุษย์อย่างสูงใหญ่โดยผ่านทางฟ้าร้องอีกต่อไป
พระองค์ทรงกลายเป็ นบุตรมนุษย์เพื่อเริ่ มต้นพระราชกิจของยุคนั้น
โดยผ่านทางวิธีการที่มนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้และที่มนุษย์เข้าใจหรือยอมรับได้ยาก—การบังเกิดเป็ นมนุษย์—
ซึ่งไม่เหมือนสิ่งใดๆ ที่มีมาก่อน มวลมนุษย์ไม่ทนั ได้ต้งั ตัวรับการกระทานี้ของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง
มันทาให้พวกเขาอับอาย เพราะพระเจ้าทรงเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ที่พระองค์ไม่เคยทรงทามาก่อนอีกครั้ง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
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มัทธิว 12:1 ในเวลานั้น พระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโต และบรรดาสาวกของพระองค์หิว
จึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิว
มัทธิว 12:6-8 แต่เราบอกท่านว่าที่เป็ นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์
ที่ว่า “เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่ องสัตวบูชา” พวกท่านก็คงจะไม่ตดั สินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิด
เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต
อันดับแรกพวกเรามาดูที่บทตอนนี้กนั : “ในเวลานั้น พระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโต
และบรรดาสาวกของพระองค์หิว จึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิว”
เหตุใดเราจึงเลือกบทตอนนี้? บทตอนนี้เชื่อมโยงกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าอย่างไร? ในบทตอนนี้
สิ่งแรกที่เรารู ้คือวันนั้นเป็ นวันสะบาโต
แต่องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จไปข้างนอกและทรงนาสาวกของพระองค์ผ่านไปทางทุ่งนา สิ่งที่ “เป็ นการทรยศ”
ยิ่งไปกว่านั้นคือพวกท่านถึงขั้น “จึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิว” ในยุคธรรมบัญญัติ
ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้ากาหนดว่าผูค้ นไม่อาจออกไปข้างนอกหรือเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
ได้ตามใจในวันสะบาโต—มีหลายสิ่งที่ไม่สามารถทาได้ในวันสะบาโต
การกระทานี้ในส่วนขององค์พระเยซูเจ้าเป็ นสิ่งที่น่าฉงนสาหรับบรรดาผูท้ ี่เคยได้ใช้ชีวิตอยูภ่ ายใต้ธรรมบัญญัติม
าเป็ นเวลานาน และกระทัง่ กระตุน้ ให้เกิดการติเตียน
ในเรื่ องความสับสนของพวกเขาและวิธีการที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงทานั้น
พวกเราจะพักเรื่ องนั้นไว้ก่อนในตอนนี้
และอันดับแรกเราจะมาอภิปรายว่าเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงเลือกทาเช่นนี้ในวันสะบาโต
เมื่อเทียบกับวันอื่นๆ ทั้งหมด
และสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะสื่อสารกับผูค้ นที่กาลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติโดยผ่านทางการกระ
ทานี้ นี่คือการเชื่อมโยงระหว่างบทตอนนี้ กบั พระอุปนิสัยของพระเจ้าที่เราต้องการกล่าวถึง
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมา
พระองค์ทรงใช้การกระทาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์เพื่อบอกผูค้ นว่าพระเจ้าทรงออกจากยุคธรรมบัญญั
ติและทรงได้เริ่ มต้นพระราชกิจใหม่แล้ว และว่าพระราชกิจใหม่น้ีไม่กาหนดให้มีการทาตามกฎวันสะบาโต
การที่พระเจ้าเสด็จออกจากเขตจากัดของวันสะบาโตเป็ นเพียงการทดลองล่วงหน้าของพระราชกิจใหม่ของพระอ
งค์ ส่วนพระราชกิจจริ งที่ยงิ่ ใหญ่ยงั มาไม่ถงึ เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์

พระองค์ทรงทิง้ “เครื่ องพันธนาการ” ของยุคธรรมบัญญัติไว้เบื้องหลังแล้ว
และได้ทรงฝ่ ากฎระเบียบและหลักการของยุคนั้นแล้ว ในพระองค์ไม่มีร่องรอยของสิ่งใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติ พระองค์ได้ทรงสละมันทิง้ ไปทั้งหมดและไม่ทาตามธรรมบัญญัติอีกต่อไป
และพระองค์ไม่ทรงพึงประสงค์ให้มวลมนุษย์ทาตามธรรมบัญญัติอีกต่อไป ดังนั้น
ในที่น้ีเจ้าจึงมองเห็นองค์พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปในนาในวันสะบาโต และว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้ทรงหยุดพัก
พระองค์ทรงพระราชกิจอยู่ขา้ งนอกและไม่ได้ทรงหยุดพัก
การกระทานี้ของพระองค์เป็ นที่ตกใจสาหรับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
และการกระทานี้สื่อสารกับพวกเขาว่าพระองค์ไม่ดารงพระชนม์ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป
และว่าพระองค์ทรงทิง้ เขตจากัดของวันสะบาโตไว้เบื้องหลัง
และทรงปรากฏต่อหน้ามวลมนุษย์และอยู่ท่ามกลางพวกเขาในพระฉายาใหม่ พร้อมทั้งวิธีใหม่ๆ
ในการทรงพระราชกิจ การกระทานี้ของพระองค์บอกผูค้ นว่าพระองค์ทรงได้นาพระราชกิจใหม่มากับพระองค์
พระราชกิจที่เริ่ มต้นด้วยการผุดขึ้นจากการอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ และการแยกจากวันสะบาโต
เมื่อพระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจใหม่ของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงยึดติดกับอดีตอีกต่อไป
และพระองค์ไม่ทรงกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของยุคธรรมบัญญัติอีกต่อไป
พระองค์ไม่ทรงได้รับผลกระทบจากพระราชกิจของพระองค์ในยุคก่อน
แต่พระองค์ทรงพระราชกิจในวันสะบาโตเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทาวันเว้นวันแทน
และเมื่อสาวกของพระองค์หิวโหยในวันสะบาโต พวกเขาก็สามารถเด็ดรวงข้าวมากินได้
ทั้งหมดนี้เป็ นปกติอย่างยิง่ ในพระเนตรของพระเจ้า สาหรับพระเจ้า
การมีจุดเริ่ มต้นใหม่สาหรับส่วนใหญ่ของพระราชกิจใหม่ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์จะทาและพระวจนะใหม่ที่
พระองค์ทรงต้องประสงค์จะตรัสนั้นเป็ นสิ่งที่อนุญาตให้ทาได้ เมื่อพระองค์ทรงเริ่ มต้นบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่
พระองค์ไม่ทรงกล่าวถึงพระราชกิจก่อนหน้าของพระองค์ อีกทั้งไม่ทรงดาเนินพระราชกิจนั้นต่อไป
เพราะพระเจ้าทรงมีหลักการของพระองค์ในพระราชกิจของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงต้องประสงค์จะเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่
นั่นคือเวลาที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะนามวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ของพระราชกิจของพระองค์
และคือเวลาที่พระราชกิจของพระองค์จะเข้าสู่ระยะที่สูงกว่า
หากผูค้ นยังคงปฏิบตั ิตามคากล่าวหรื อกฎระเบียบเก่าๆ ต่อไป หรื อยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นต่อไป
พระองค์จะไม่ทรงจดจาหรื อรับรองสิ่งนั้น นี่เป็ นเพราะว่าพระองค์ได้ทรงนาพระราชกิจใหม่มาแล้ว
และได้ทรงเข้าสู่ระยะใหม่ของพระราชกิจของพระองค์แล้ว เมื่อพระองค์ทรงริ เริ่ มพระราชกิจใหม่
พระองค์ทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์ดว้ ยพระฉายาใหม่โดยสิ้นเชิง จากมุมใหม่โดยสิ้นเชิง

และในวิธีใหม่โดยสิ้นเชิง
เพื่อให้ผคู้ นสามารถมองเห็นแง่มุมที่แตกต่างของพระอุปนิสยั ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
นี่เป็ นหนึ่งในเป้าหมายของพระองค์ในพระราชกิจใหม่ของพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงยึดติดกับสิ่งเก่าๆ
หรื อทรงดาเนินบนเส้นทางที่คร่ าครึ เมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจและตรัส
พระองค์ไม่ทรงช่างห้ามปรามอย่างที่ผคู้ นจินตนาการไว้ ในพระเจ้า ทุกสิ่งเป็ นอิสระและมีเสรี ภาพ
และไม่มีขอ้ ห้าม ไม่มีการจากัดใดๆ—สิ่งที่พระองค์ทรงนามาสู่มวลมนุษย์คืออิสรภาพและเสรี ภาพ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ พระเจ้าผูท้ รงดารงอยู่อย่างจริงแท้และแท้จริ ง
พระองค์มิทรงใช่หุ่นกระบอกหรื อรู ปปั้น
และพระองค์ทรงแตกต่างจากรู ปเคารพที่ผคู้ นวางไว้บนหิ้งบูชาและนมัสการโดยสิ้นเชิง
พระองค์ทรงพระชนม์และสว่างไสว
และสิ่งที่พระวจนะและพระราชกิจของพระองค์นามาสู่มวลมนุษย์คือชีวิตและความสว่างทั้งหมด
อิสรภาพและเสรี ภาพทั้งหมด เพราะพระองค์ทรงยึดถือความจริง ชีวิต และหนทาง—
พระองค์ไม่ทรงถูกจากัดด้วยสิ่งใดๆ ในพระราชกิจใดๆ ของพระองค์
ไม่ว่าผูค้ นจะพูดสิ่งใดและไม่ว่าพวกเขาจะมองเห็นหรือประเมินพระราชกิจใหม่ของพระองค์อย่างไรก็ตาม
พระองค์จะทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์โดยปราศจากความหวาดหวัน่
พระองค์จะไม่ทรงกังวลเกี่ยวกับมโนคติที่หลงผิดหรื อการชี้นิว้ ของผูใ้ ดก็ตามเกี่ยวกับพระราชกิจและพระวจนะ
ของพระองค์
หรื อแม้กระทัง่ การต่อต้านหรือการต้านทานอย่างรุนแรงของพวกเขาต่อพระราชกิจใหม่ของพระองค์
ไม่มีผใู้ ดท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งหมดที่สามารถใช้เหตุผลของมนุษย์ จินตนาการของมนุษย์ ความรู ้
หรื อหลักศีลธรรมของมนุษย์เพื่อวัดหรื อกาหนดนิยามสิ่งที่พระเจ้าทรงทา เพื่อทาให้เสื่อมเสีย ขัดขวาง
หรื อบ่อนทาลายพระราชกิจของพระองค์ได้ ไม่มีขอ้ ห้ามใดๆ
ในพระราชกิจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทา
พระราชกิจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทาจะไม่ถูกจากัดด้วยมนุษย์ เหตุการณ์ หรื อสิ่งใดๆ
อีกทั้งจะไม่ถูกขัดขวางด้วยพลังที่เป็ นปรปักษ์ใดๆ เท่าที่เกี่ยวกับพระราชกิจใหม่ของพระองค์แล้ว
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ มู้ ีชยั เสมอ และพลังที่เป็ นปรปักษ์ใดๆ
และความนอกรี ตและความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดของมวลมนุษย์ถูกเหยียบย่าภายใต้ที่รองพระบาทของพระองค์
ไม่ว่าพระองค์กาลังทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในระยะใหม่ใด
พระราชกิจนั้นจะได้รับการพัฒนาและขยายไปท่ามกลางมวลมนุษย์อย่างแน่นอน
และจะได้รับการดาเนินการโดยไม่มีการขัดขวางทัว่ ทั้งจักรวาลจนกระทัง่ พระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์จะคร

บสมบูรณ์แล้วอย่างแน่นอน นี่คือความทรงมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชาญาณของพระองค์
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์ ดังนั้น
องค์พระเยซูเจ้าทรงสามารถเสด็จออกไปและทรงพระราชกิจในวันสะบาโตได้อย่างเปิ ดเผยเพราะในพระทัยของ
พระองค์ไม่มีกฎ ไม่มีความรู ้หรื อคาสอนใดที่กาเนิดขึ้นจากมวลมนุษย์
สิ่งที่พระองค์ทรงมีคือพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าและหนทางแห่งพระเจ้า
พระราชกิจของพระองค์คือวิธีทาให้มวลมนุษย์เป็ นอิสระ ปลดปล่อยผูค้ น
ทาให้พวกเขาอยู่ในความสว่างและใช้ชีวิต ในขณะเดียวกัน
พวกที่นมัสการรู ปเคารพหรื อเทพเจ้าเทียมเท็จใช้ชีวิตทุกๆ วันโดยที่ถูกผูกมัดด้วยซาตาน
และถูกหน่วงเหนี่ยวด้วยกฎและข้อห้ามทุกประเภท—วันนี้สิ่งหนึ่งถูกห้าม พรุ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งจะถูกห้าม—
ในชีวิตของพวกเขาไม่มีอิสรภาพ
พวกเขาเป็ นเหมือนนักโทษในโซ่ตรวนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีความชื่นบานให้กล่าวถึง “ข้อห้าม”
เป็ นตัวแทนของสิ่งใด? มันเป็ นตัวแทนของข้อจากัด พันธนาการ และความชัว่
ทันทีที่บุคคลหนึ่งนมัสการรู ปเคารพ พวกเขาก็กาลังนมัสการเทพเจ้าเทียมเท็จ วิญญาณชัว่
ข้อห้ามเกิดขึ้นเมื่อมีการทากิจกรรมเช่นนั้น เจ้าไม่สามารถกินสิ่งนี้หรื อสิ่งนั้น
วันนี้เจ้าไม่สามารถออกไปข้างนอก พรุ่ งนี้เจ้าไม่สามารถทาอาหาร วันต่อไปเจ้าไม่สามารถย้ายไปบ้านใหม่
ต้องเลือกวันที่แน่นอนเพือ่ การแต่งงานและงานศพ และแม้กระทัง่ เพื่อการคลอดบุตร สิ่งนี้ เรียกว่าอะไร?
สิ่งนี้เรียกว่าข้อห้าม มันเป็ นเครื่ องพันธนาการของมวลมนุษย์
และมันคือโซ่ตรวนของซาตานและบรรดาวิญญาณชัว่ ที่ควบคุมผูค้ นและหน่วงเหนี่ยวหัวใจและร่ างกายของพวก
เขา ข้อห้ามเหล่านี้มีอยู่กบั พระเจ้าหรื อไม่? เมื่อพูดถึงความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า อันดับแรกเจ้าควรนึกถึงสิ่งนี้:
ไม่มีขอ้ ห้ามกับพระเจ้า พระเจ้าทรงมีหลักการในพระวจนะและพระราชกิจของพระองค์ แต่ไม่มีขอ้ ห้ามใดๆ
เพราะพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นความจริ ง ทรงเป็ นหนทาง และทรงเป็ นชีวิต
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 66
“แต่เราบอกท่านว่าที่เป็ นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ ที่ว่า
‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา’ พวกท่านก็คงจะไม่ตดั สินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิด
เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต” (มัทธิว 12:6-8) คาว่า “พระวิหาร” อ้างอิงถึงสิ่งใดในที่น้?ี
กล่าวอย่างง่ายๆ คือ คานี้หมายถึงอาคารที่สูงส่งสง่างาม และในยุคธรรมบัญญัติ
พระวิหารคือสถานที่ที่นกั บวชมานมัสการพระเจ้า เมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ที่เป็ นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่”
คาว่า “ที่” อ้างอิงถึงผูใ้ ด? คาว่า “ที่” นี้หมายถึงองค์พระเยซูเจ้าในเนื้อหนังอย่างชัดเจน
เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นทีย่ ิ่งใหญ่กว่าพระวิหาร พระวจนะเหล่านั้นบอกผูค้ นว่าอย่างไร?
พระวจนะเหล่านั้นบอกผูค้ นให้ออกมาจากพระวิหาร—
พระเจ้าทรงออกมาจากพระวิหารแล้วและไม่ได้ทรงพระราชกิจในนั้นอีกต่อไป ดังนั้น
ผูค้ นจึงควรแสวงหาย่างพระบาทของพระเจ้านอกพระวิหาร
และติดตามย่างก้าวของพระองค์ในพระราชกิจใหม่ของพระองค์
มีขอ้ สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้ นั่นคือ ภายใต้ธรรมบัญญัติ
ผูค้ นได้มามองเห็นพระวิหารว่าเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพระองค์เอง นั่นคือ
ผูค้ นนมัสการพระวิหารแทนที่จะนมัสการพระเจ้า
ดังนั้นองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงเตือนพวกเขาให้อย่านมัสการรู ปเคารพ แต่นมัสการพระเจ้าแทน
เพราะพระองค์ทรงอานาจสูงสุด ด้วยเหตุน้ี พระองค์จงึ ตรัสว่า “เราประสงค์ความเมตตา
ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา” เห็นได้ชดั เจนว่าในพระเนตรขององค์พระเยซูเจ้า
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติไม่ได้นมัสการพระยาห์เวห์อีกต่อไป
แต่เพียงแค่พลีอุทิศไปอย่างพอเป็ นพิธี และองค์พระเยซูเจ้าตกลงพระทัยว่านี่ถอื เป็ นการนมัสการรู ปเคารพ
ผูน้ มัสการรู ปเคารพเหล่านี้เห็นว่าพระวิหารเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ยงิ่ ใหญ่และสูงส่งกว่าพระเจ้า
ในหัวใจของพวกเขามีเพียงพระวิหาร ไม่ใช่พระเจ้า และหากพวกเขาสูญเสียพระวิหารไป
เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะสูญเสียที่อาศัยของพวกเขา หากปราศจากพระวิหาร พวกเขาก็ไม่มีทใี่ ดให้นมัสการ
และไม่สามารถทาการพลีอุทศิ ของพวกเขาได้ สิ่งที่เรียกว่า “ที่อาศัย”
ของพวกเขานั้นคือสถานที่ที่พวกเขาใช้การกล่าวอ้างเท็จถึงการนมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าเพื่อให้อยู่ในพระวิห
ารต่อไปและทากิจการงานต่างๆ ของพวกเขาเอง สิ่งที่เรียกว่า “การพลีอุทิศ”
ของพวกเขานั้นเป็ นแค่การที่พวกเขากระทาการอันน่าอับอายส่วนตัวของตนเองภายใต้การแสร้งทาเป็ นปรนนิบั
ติในพระวิหาร นี่คือเหตุผลที่ผคู้ น ณ ขณะนั้นมองเห็นว่าพระวิหารยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า
องค์พระเยซูเจ้าตรัสพระวจนะเหล่านี้เพื่อเป็ นคาเตือนให้กบั ผูค้ น เพราะพวกเขากาลังใช้พระวิหารเป็ นฉากหน้า

และใช้การพลีอุทิศเป็ นฉากบังการคดโกงผูค้ นและการคดโกงพระเจ้า
หากเจ้านาพระวจนะเหล่านี้มาปฏิบตั ิกบั ปัจจุบนั พระวจนะเหล่านี้ยงั คงใช้ได้เท่าเดิมและตรงประเด็นเท่าเดิม
ถึงแม้ว่าผูค้ นในวันนี้จะได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระเจ้าที่แตกต่างจากที่ผคู้ นในยุคธรรมบัญญัติได้
รับประสบการณ์ แต่เนื้อแท้ของธรรมชาติของพระราชกิจเหล่านั้นเหมือนกัน
ในบริ บทของพระราชกิจในวันนี้น้ นั ผูค้ นยังคงทาสิ่งต่างๆ ในประเภทเดียวกับที่ถูกแสดงแทนด้วยคาว่า
“พระวิหารยิง่ ใหญ่กว่าพระเจ้า” ตัวอย่างเช่น ผูค้ นมองเห็นว่าการทาหน้าที่ของตนให้ลุล่วงคืองานของตน
พวกเขามองเห็นว่าการเป็ นพยานต่อพระเจ้าและการต่อสู้กบั พญานาคใหญ่สีแดงคือการเคลือ่ นไหวทางการเมืองเ
พื่อปกป้องสิทธิมนุษย์ เพื่อประชาธิปไตยและอิสรภาพ
พวกเขาเปลี่ยนหน้าที่ของพวกเขาเป็ นการใช้ทกั ษะของพวกเขาในอาชีพการงาน
แต่พวกเขาปฏิบตั ิต่อการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ เสมือนไม่ใช่สิ่งใดนอกจากคาสอนศาสนาชิ้น
หนึ่งที่ควรทาตาม เป็ นต้น โดยพื้นฐานแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมือนกับคาว่า “พระวิหารยิง่ ใหญ่กว่าพระเจ้า”
หรอกหรื อ? ความแตกต่างคือ เมื่อสองพันปี ก่อน ผูค้ นทากิจธุระส่วนตัวของตนในพระวิหารทางกายภาพ
แต่วนั นี้ ผูค้ นทากิจธุระส่วนตัวของตนในพระวิหารที่ไม่อาจจับต้องได้
ผูค้ นที่ให้คุณค่ากับกฎเหล่านั้นมองเห็นว่ากฎยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า
ผูค้ นที่รักสถานะเหล่านั้นมองเห็นว่าสถานะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า
ผูค้ นที่รักอาชีพการงานของตนเหล่านั้นมองเห็นว่าอาชีพการงานยิง่ ใหญ่กว่าพระเจ้า และอื่นๆ อีกมากมาย—
การแสดงออกของพวกเขาทั้งหมดทาให้เรากล่าวว่า:
“ผูค้ นสรรเสริ ญพระเจ้าว่าเป็ นสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดโดยผ่านทางคาพูดของพวกเขา แต่ในสายตาของพวกเขา
ทุกสิ่งยิง่ ใหญ่กว่าพระเจ้า” นี่เป็ นเพราะว่าทันทีที่ผคู้ นพบโอกาสที่จะแสดงพรสวรรค์ของตนเอง
หรื อทากิจธุระของตนเองหรือประกอบอาชีพการงานของตนเองตามเส้นทางในการติดตามพระเจ้าของตน
พวกเขาเว้นระยะห่างตัวพวกเขาเองจากพระเจ้า และทุ่มเทตนเองในอาชีพการงานที่ตนรัก
ส่วนสิ่งที่พระเจ้าได้มอบความไว้วางพระทัยให้กบั พวกเขาและน้ าพระทัยของพระองค์น้ นั
สิ่งเหล่านั้นได้ถูกละทิ้งไปนานแล้ว
สภาวะของผูค้ นเหล่านี้กบั บรรดาผูท้ ี่ทากิจธุระของตนในพระวิหารเมื่อสองพันปี ก่อนมีความแตกต่างกันอย่างไร
?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ประโยคที่ว่า “บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต”
บอกผูค้ นว่าทุกสิ่งเกีย่ วกับพระเจ้าไม่ได้มีลกั ษณะทางวัตถุ
และถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงสามารถจัดเตรี ยมเพื่อความต้องการทางวัตถุท้งั หมดของเจ้าได้
แต่ทนั ทีที่ความต้องการทางวัตถุท้งั หมดของเจ้าได้รับการตอบสนองแล้ว
ความพึงพอใจจากสิ่งเหล่านี้จะสามารถแทนที่การไล่ตามเสาะหาความจริ งของเจ้าได้หรื อไม่?
นั่นเป็ นไปไม่ได้อย่างแน่นอน!
ทั้งพระอุปนิสยั ของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นที่เราได้สามัคคีธรรมกันคือความจริ ง
คุณค่าของความจริงนี้ไม่สามารถวัดเทียบกับวัตถุที่เป็ นสสารได้ ไม่ว่าจะมีค่าเพียงใดก็ตาม
อีกทั้งคุณค่าของความจริ งนี้ไม่สามารถระบุจานวนเป็ นตัวเงินได้ เพราะความจริ งนี้ไม่ใช่วตั ถุทางกายที่เป็ นสสาร
และความจริ งนี้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของหัวใจของทุกๆ คน สาหรับทุกคนแล้ว
คุณค่าของความจริงที่ไม่อาจจับต้องได้เหล่านี้ควรยิง่ ใหญ่กว่าคุณค่าของสิ่งของที่เป็ นสสารใดๆ
ที่เจ้าอาจให้คุณค่า ไม่ใช่หรื อ? คากล่าวนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้าต้องคานึงถึง
ประเด็นสาคัญของสิ่งที่เราได้กล่าวไปคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
และทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกบุคคล
และไม่สามารถแทนที่ได้ดว้ ยวัตถุที่เป็ นสสารใดๆ เราจะยกตัวอย่างให้เจ้าดู: เมื่อเจ้าหิว เจ้าจาเป็ นต้องมีอาหาร
อาหารนี้สามารถเป็ นอาหารที่ดีไม่มากก็นอ้ ย หรือเป็ นอาหารที่ไม่น่าพึงพอใจไม่มากก็นอ้ ย
แต่ตราบเท่าที่เจ้ากินอิ่ม ความรู ้สึกหิวที่ไม่น่าพึงใจก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป—มันจะหายไป เจ้าสามารถนัง่ อย่างสงบ
และร่ างกายของเจ้าจะหยุดพัก ความหิวของผูค้ นสามารถแก้ได้ดว้ ยอาหาร
แต่เมื่อเจ้ากาลังติดตามพระเจ้าและรู ้สึกว่าเจ้าไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์
เจ้าจะสามารถแก้ไขความว่างเปล่าในหัวใจของเจ้าได้อย่างไร?
ความว่างเปล่านี้สามารถแก้ได้ดว้ ยอาหารหรื อไม่?
หรื อเมื่อเจ้ากาลังติดตามพระเจ้าและไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
เจ้าสามารถนาสิ่งใดมาใช้ชดเชยความหิวนั้นในหัวใจของเจ้าได้?
ในกระบวนการของการได้รับประสบการณ์ความรอดของเจ้าโดยผ่านทางพระเจ้า
ในขณะที่ไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเจ้า หากเจ้าไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์
หรื อไม่รู้ว่าความจริ งคืออะไร หากเจ้าไม่เข้าใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่รู้สึกกระสับกระส่ายอย่างยิง่ หรือ?
เจ้าจะไม่รู้สึกถึงความหิวโหยและความกระหายอย่างรุนแรงในหัวใจของเจ้าหรือ?

ความรู ้สึกเหล่านี้จะไม่ขดั ขวางเจ้าไม่ให้รู้สึกสบายใจในหัวใจของเจ้าหรื อ?
แล้วเจ้าจะสามารถชดเชยความหิวโหยในหัวใจของเจ้าได้อย่างไร—มีวิธีที่จะแก้ไขมันหรื อไม่?
บางคนออกไปซื้อของ บางคนหาเพื่อนของตนเพื่อปรับทุกข์
บางคนปล่อยตัวปล่อยใจไปกับการนอนหลับเป็ นเวลานาน คนอื่นๆ อ่านพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น
หรื อพวกเขาทางานให้หนักขึ้น และใช้ความมานะพยายามมากขึ้นเพื่อทาหน้าที่ของตนให้ลลุ ่วง
สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขความลาบากยากเย็นจริ งๆ ของเจ้าได้หรื อ?
พวกเจ้าทุกคนเข้าใจการปฏิบตั ิประเภทเหล่านี้อย่างเต็มที่ เมื่อเจ้ารู ้สึกไร้พลัง
เมื่อเจ้ารู ้สึกถึงความอยากที่จะได้รับความรู ้แจ้งจากพระเจ้าเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้เจ้าสามารถรู ้ความเป็ นจริ งของควา
มจริ งและน้ าพระทัยของพระองค์ เจ้าจาเป็ นต้องมีสิ่งใดมากที่สุด? สิ่งที่เจ้าจาเป็ นต้องมีไม่ใช่อาหารเต็มจาน
และไม่ใช่พระวจนะที่ใจดีไม่กี่คา อย่าว่าแต่ความสุขสบายชัว่ ประเดี๋ยวและความพึงพอใจของเนื้อหนังเลย—
สิ่งที่เจ้าจาเป็ นต้องมีคือการที่พระเจ้าตรัสบอกเจ้าโดยตรงอย่างชัดเจนว่าเจ้าควรทาอะไรและเจ้าควรทามันอย่างไ
ร การที่พระเจ้าตรัสบอกเจ้าอย่างชัดเจนว่าความจริ งคืออะไร หลังจากที่เจ้าเข้าใจสิ่งนี้แล้ว
ถึงแม้ว่าเจ้าจะได้รับความเข้าใจเพียงเล็กน้อย
เจ้าจะไม่รู้สึกพึงพอใจในหัวใจของเจ้ามากกว่าเมื่อเทียบกับการที่เจ้าได้กินอาหารดีๆ หรื อ?
เมื่อหัวใจของเจ้าพึงพอใจแล้ว หัวใจของเจ้าและการเป็ นอยู่ท้งั หมดของเจ้าจะไม่ได้รับการหยุดพักที่แท้จริ งหรือ?
ตอนนี้
พวกเจ้าเข้าใจโดยผ่านทางการอุปมาและการวิเคราะห์น้ีหรื อไม่ว่าเหตุใดเราจึงต้องการแบ่งปันประโยคนี้กบั พวก
เจ้า “บุตรมนุษย์เป็ นเจ้าเป็ นนายเหนือวันสะบาโต”? ความหมายของประโยคนี้ก็คือว่า สิ่งที่มาจากพระเจ้า
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น และทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์น้นั ยิง่ ใหญ่กว่าสิ่งอืน่ ใด
ซึ่งรวมถึงสิ่งของหรื อบุคคลที่ครั้งหนึ่งเจ้าเชื่อว่าเจ้าทะนุถนอมความล้าค่ามากที่สุดด้วย นั่นจึงกล่าวได้ว่า
หากบุคคลหนึ่งไม่สามารถได้รับพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าหรื อหากพวกเขาไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพ
ระองค์แล้ว พวกเขาจะไม่สามารถได้รับการหยุดพักได้ ในประสบการณ์ในอนาคตของพวกเจ้านั้น
พวกเจ้าจะเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงต้องการให้พวกเจ้าดูบทตอนนี้ในวันนี้ —บทตอนนี้มีความสาคัญยิ่ง
ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทาคือความจริงและชีวิต
ความจริ งคือบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นไม่สามารถขาดได้ในชีวิตของพวกเขา
และคือบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่มีวนั สามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีมนั ได้
เจ้ายังสามารถกล่าวได้ว่าความจริงคือสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ถึงแม้ว่าเจ้าไม่สามารถมองเห็นความจริงหรือสัมผัสความจริ งได้

แต่ความสาคัญที่ความจริ งมีต่อเจ้าเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้
ความจริ งเป็ นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถนาการหยุดพักมาสู่หัวใจของเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
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ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริ งของพวกเจ้าผสานรวมอยูก่ บั สภาวะต่างๆ ของเจ้าเองหรื อไม่? ในชีวิตจริ ง
อันดับแรกเจ้าต้องคิดว่าความจริ งใดที่เกี่ยวข้องกับผูค้ น เหตุการณ์ และสิง่ ต่างๆ ที่เจ้าได้พบ
เจ้าจะสามารถพบน้ าพระทัยของพระเจ้าท่ามกลางความจริ งเหล่านี้
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เจ้าได้พบเข้ากับน้ าพระทัยของพระองค์ได้
หากเจ้าไม่รู้ว่าแง่มุมใดของความจริ งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่เจ้าได้พบ
แต่ไปแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยตรงแทน
การทาเช่นนี้คือวิธีเข้าหาที่หูหนวกตาบอดซึ่งไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ใดๆ
หากเจ้าต้องการแสวงหาความจริงและเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า อันดับแรกเจ้าต้องดูว่าสิ่งต่างๆ
ที่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าเป็ นประเภทใด สิ่งเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับความจริงในแง่มุมใด
และมองหาความจริ งที่เฉพาะเจาะจงในพระวจนะของพระเจ้าที่สัมพันธ์กบั สิ่งที่เจ้าได้รับประสบการณ์ จากนั้น
เจ้าจึงมองหาเส้นทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับเจ้าในความจริ งนั้น ด้วยวิธีน้ี
เจ้าจะสามารถได้รับความเข้าใจโดยอ้อมเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้า
การค้นหาและการปฏิบตั ิตามความจริ งไม่ใช่การประยุกต์ใช้คาสอนและการทาตามสูตรราวกับเป็ นเครื่ องจักร
ความจริ งไม่มีสูตรตายตัว อีกทั้งไม่ได้เป็ นกฎ ความจริงเป็ นสิ่งไม่ตาย—ความจริงคือชีวิตด้วยตัวของมันเอง
ความจริ งคือสิ่งที่มีชีวิต และความจริ งคือกฎที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างต้องปฏิบตั ิตามในชีวิต
และกฎที่มนุษย์ตอ้ งมีในชีวิต
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าต้องเข้าใจโดยผ่านทางประสบการณ์ให้ได้มากเท่าที่เป็ นไปได้
เจ้าไม่อาจแยกจากพระวจนะของพระเจ้าหรื อความจริ งได้ไม่ว่าเจ้าได้มาถึงช่วงระยะใดในประสบการณ์ของเจ้าก็
ตาม
และสิ่งที่เจ้าเข้าใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่เจ้ารู ้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นทั้งหมดต่
างได้รับการแสดงออกในพระวจนะของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับความจริ งอย่างแยกจากกันไม่ได้
พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นคือความจริงโดยตัวมันเอง
ความจริ งคือการสาแดงที่เป็ นของแท้ถงึ พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ความจริ งทาให้สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นเป็ นรู ปธรรม
และความจริ งกล่าวอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ความจริ งบอกเจ้าอย่างตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าทรงโปรดสิ่งใด พระองค์ไม่ทรงโปรดสิ่งใด
พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้เจ้าทาสิ่งใด และพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้เจ้าทาสิ่งใด
พระองค์ทรงรังเกียจชิงชังผูค้ นใด และพระองค์ทรงปี ติยินดีในผูค้ นใด

เบื้องหลังความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงออกนั้น ผูค้ นสามารถมองเห็นความหรรษายินดี ความกริ้ ว ความโทมนัส
และความสุขของพระองค์ เช่นเดียวกับเนื้อแท้ของพระองค์—นี่คือการเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์
นอกจากการรูส้ ิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นและการเข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์จากพระวจนะของพระองค์
แล้ว
สิ่งที่มีความสาคัญที่สุดคือความจาเป็ นที่จะต้องบรรลุความเข้าใจนี้โดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ ง หากบุคคลหนึ่งนาตัวเองออกจากชีวิตจริ งเพือ่ ให้รู้จกั พระเจ้า พวกเขาจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้นได้
ถึงแม้ว่ามีผูค้ นที่สามารถได้รับความเข้าใจบางอย่างจากพระวจนะของพระเจ้า
แต่ความเข้าใจของพวกเขาก็จากัดอยู่กบั ทฤษฎีและพระวจนะ
และมีความต่างเกิดขึ้นกับเรื่ องที่ว่าพระเจ้าพระองค์เองจริ งๆ แล้วทรงเหมือนสิ่งใด
สิ่งที่เรากาลังสื่อสารถึงในตอนนี้ท้งั หมดอยูภ่ ายในขอบเขตของเรื่ องราวทั้งหลายที่ได้รับการบันทึกในพระคัมภีร์
ผูค้ นสามารถเข้าใจพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นที่พระองค์ได้ทรงแสดงออกโด
ยผ่านทางเรื่องราวเหล่านี้และโดยผ่านทางการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้
ซึ่งจะทาให้พวกเขาสามารถรู ้ทุกแง่มมุ ของพระเจ้าได้อย่างกว้างขวางขึ้น ลึกซึ้งขึ้น ครอบคลุมขึ้น และถ้วนทัว่ ขึ้น
แล้วการรู ้จกั ทุกแง่มุมของพระเจ้ามีวิธีเดียวคือโดยผ่านทางเรื่ องราวเหล่านี้หรือ? ไม่ใช่
เรื่ องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่วิธีเดียว!
เนื่องจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสและพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาในยุคแห่งราชอาณาจักรสามารถช่วยผูค้ นให้รู้จกั
พระอุปนิสัยของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้น และรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ยงิ่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม
เราคิดว่าจะเป็ นการง่ายกว่าที่จะรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้าและเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นโดยผ่านท
างตัวอย่างหรื อเรื่ องราวบางอย่างที่ได้รับการบันทึกในพระคัมภีร์ที่ผคู้ นคุน้ เคย
หากเรานาพระวจนะแห่งการพิพากษาและการตีสอนและความจริ งที่พระเจ้าทรงแสดงออกในวันนี้มาทาให้เจ้ารู ้
จักพระองค์ดว้ ยวิธีน้ีคาต่อคา เจ้าจะรู ้สึกว่ามันน่าเบื่อและไม่น่าสนใจจนเกินไป
และบางคนยังอาจรู ้สึกกระทัง่ ว่าพระวจนะของพระเจ้าดูเหมือนเป็ นสูตรตายตัว
แต่หากเรานาเรื่ องราวในพระคัมภีร์มาเป็ นตัวอย่างเพื่อช่วยให้ผูค้ นรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้า
พวกเขาจะไม่พบว่ามันน่าเบื่อ เจ้าสามารถกล่าวได้ว่าในระหว่างการอธิบายตัวอย่างเหล่านี้
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้า ณ ขณะนั้น—พระอารมณ์หรื อความรูส้ ึกของพระองค์
หรื อพระดาริ และแนวความคิดของพระองค์—ได้มีการบอกต่อผูค้ นในภาษาของมนุษย์
และเป้าหมายของทั้งหมดนี้คอื การทาให้พวกเขาสามารถซึ้งคุณค่า
สามารถรู ้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นไม่ได้เป็ นสูตรตายตัว
มันไม่ได้เป็ นตานานหรื อบางสิ่งบางอย่างทีผ่ คู้ นไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้

มันคือบางสิ่งบางอย่างที่ดารงอยู่อย่างแท้จริง ที่ผคู้ นสามารถรู ้สึกและซึ้งคุณค่าได้ นี่คือเป้าหมายสูงสุด
เจ้าสามารถกล่าวได้ว่าผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้น้ นั ได้รับพร พวกเขาสามารถใช้เรื่ องราวต่างๆ
เพื่อให้ได้รับความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับพระราชกิจก่อนหน้าของพระเจ้า
พวกเขาสามารถมองเห็นพระอุปนิสัยของพระองค์ผ่านพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทาไปแล้ว
พวกเขาสามารถเข้าใจน้ าพระทัยที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ผ่านพระอุปนิสัยเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงแสดง
ออก และเข้าใจการสาแดงอย่างเป็ นรู ปธรรมถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์
และการดูแลเอาใจใส่พวกมนุษย์ของพระองค์ และด้วยวิธีน้ี
พวกเขาสามารถบรรลุไปถึงซึ่งความรู ้ที่ละเอียดขึ้นและลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า
เราเชื่อว่าตอนนี้พวกเจ้าทุกคนสามารถรูส้ ึกถึงสิ่งนี้ได้!
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 69
เจ้าสามารถมองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นได้ในขอบเขตของพระราชกิจที่องค์พระเย
ซูเจ้าได้ทรงดาเนินการเสร็ จสมบูรณ์ในยุคพระคุณ
แง่มุมนี้ได้รับการแสดงออกโดยผ่านทางเนื้อหนังของพระองค์
และผูค้ นสามารถมองเห็นและซึ้งคุณค่าในแง่มุมนี้เพราะสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ผูค้ นมองเห็นในบุตรมนุษย์ว่าพระเจ้าในเนื้อหนังดารงพระชนม์ชีพตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์อย่า
งไร และพวกเขามองเห็นเทวสภาพของพระองค์ซ่งึ แสดงออกโดยผ่านทางเนื้อหนังนั้น
การแสดงออกสองประเภทนี้ทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นพระเจ้าจริ งๆ
และทาให้ผูค้ นสามารถสร้างมโนคติที่แตกต่างเกี่ยวกับพระเจ้า อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างช่วงเวลาระหว่างการทรงสร้างโลกและการสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ นั่นคือ ก่อนยุคพระคุณ
แง่มุมเดียวเกี่ยวกับพระเจ้าที่ผคู้ นมองเห็น ได้ยิน และได้รับประสบการณ์น้ นั มีเพียงเทวสภาพของพระเจ้า
สิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงทาและตรัสในอาณาจักรที่ไม่ใช่ทางวัตถุ และสิ่งต่างๆ
ที่พระองค์ทรงแสดงออกจากตัวตนจริงของพระองค์ที่ไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้
สิ่งเหล่านี้มกั ทาให้ผคู้ นรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงสูงส่งในความยิง่ ใหญ่ของพระองค์จนพวกเขาไม่อาจเข้าใกล้พระองค์
ได้ โดยปกติแล้ว ความประทับใจที่พระเจ้าทรงทาให้เกิดกับผูค้ นคือ
การที่พระเจ้าทรงปรากฏวาบเข้ามาแล้วก็ออกไปจากความสามารถในการล่วงรู ้ของพวกเขา
และผูค้ นรู ้สึกกระทัง่ ว่าทุกๆ
พระดาริ และแนวความคิดของพระองค์ช่างลึกลับและยากจะอธิบายจนไม่มีวิธีที่จะเอื้อมถึงสิ่งเหล่านั้น
แล้วนับประสาอะไรกับการพยายามที่จะเข้าใจและซึ้งคุณค่าสิ่งเหล่านั้น สาหรับผูค้ นแล้ว
ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าช่างไกลห่างอย่างยิง่ ช่างไกลห่างจนผูค้ นไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถสัมผัสได้
ดูเหมือนว่าพระองค์ประทับอยู่สูงขึ้นไปบนฟ้า และดูเหมือนว่าไม่ทรงดารงอยู่เลย ดังนั้นสาหรับผูค้ นแล้ว
การเข้าใจพระทัยและจิตใจของพระเจ้า หรื อพระดาริ ใดๆ ของพระองค์จงึ เป็ นสิ่งทีไ่ ม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้
และอาจถึงขั้นอยูไ่ กลเกินที่พวกเขาจะเอื้อมถึง
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจที่เป็ นรู ปธรรมอยู่บา้ งในยุคธรรมบัญญัติ
และพระองค์ยงั ได้ทรงออกพระวจนะที่เฉพาะเจาะจงอยู่บา้ งและได้ทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสัยที่เฉพาะเจาะจง
อยู่บา้ งเพื่อให้ผคู้ นสามารถซึ้งคุณค่าและล่วงรู ้ถงึ ความรู ้อนั แท้จริ งเกีย่ วกับพระองค์ แต่ในท้ายที่สุด
การแสดงออกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นเหล่านี้มาจากอาณาจักรที่ไม่ใช่ทางวัตถุ และสิ่งที่ผคู้ นเข้าใจ
สิ่งที่ผคู้ นรู ้ยงั คงเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นในแง่มุมที่เป็ นเทวสภาพ
มวลมนุษย์ไม่สามารถได้รับมโนคติที่เป็ นรู ปธรรมจากการแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนี้

และความประทับใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้ายังคงติดอยู่ภายในขอบเขตของ “กายฝ่ ายวิญญาณที่ยากจะเข้าใกล้
ที่ปรากฏวาบเข้ามาแล้วก็ออกไปจากการล่วงรู ้”
เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้วตั ถุที่เฉพาะเจาะจงหรื อพระฉายาที่เป็ นของอาณาจักรทางวัตถุในการทรงปรากฏต่อห
น้าผูค้ น พวกเขาจึงยังคงไม่สามารถที่จะนิยามพระองค์โดยใช้ภาษาของมนุษย์ได้ ในหัวใจและจิตใจของผูค้ นนั้น
พวกเขามักต้องการที่จะใช้ภาษาของพวกเขาเองในการกาหนดมาตรฐานของพระเจ้า
ที่จะทาให้พระองค์ทรงเป็ นที่จบั ต้องได้ และที่จะทาให้พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์เสมอ เช่น พระองค์ทรงสูงเท่าใด
พระองค์ทรงมีพระกายใหญ่เพียงใด พระองค์ทรงดูเป็ นอย่างไร พระองค์ทรงชอบสิ่งใด
และบุคลิกของพระองค์เป็ นอย่างไรกันแน่ อันที่จริ ง ในพระทัยของพระองค์
พระเจ้าทรงรู ้ว่าผูค้ นกาลังคิดในลักษณะนี้ พระองค์เข้าพระทัยอย่างชัดเจนยิ่งเกีย่ วกับความต้องการของผูค้ น
และแน่นอนว่าพระองค์ทรงรู ้เช่นกันว่าพระองค์ควรทรงทาสิ่งใด ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในวิธีที่แตกต่างออกไปในยุคพระคุณ
วิธีใหม่น้ีเป็ นทั้งเทวสภาพและเป็ นมนุษย์ ในช่วงเวลาที่องค์พระเยซูเจ้ากาลังทรงพระราชกิจอยู่น้ นั
ผูค้ นสามารถมองเห็นว่าพระเจ้าทรงมีการแสดงออกแบบมนุษย์มากมาย ตัวอย่างเช่น
พระองค์ทรงสามารถเต้นรา พระองค์ทรงสามารถเข้าร่ วมงานแต่งงาน พระองค์ทรงสามารถประชาคมกับผูค้ น
ตรัสกับพวกเขา และหารื อสิ่งต่างๆ กับพวกเขา นอกเหนือจากนั้น
องค์พระเยซูเจ้ายังได้ทรงทาให้พระราชกิจมากมายที่เป็ นสิ่งแทนเทวสภาพของพระองค์ครบบริ บูรณ์ดว้ ย
และแน่นอนว่าทั้งหมดของพระราชกิจนี้เป็ นการแสดงออกและการเปิ ดเผยถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
ในช่วงระหว่างเวลานี้
เมื่อเทวสภาพของพระเจ้าได้รับการทาให้เป็ นจริ งขึ้นในเนื้อหนังธรรมดาในแบบที่ผคู้ นสามารถมองเห็นและสัม
ผัสได้ พวกเขาก็ไม่รู้สึกอีกต่อไปว่าพระองค์ทรงปรากฏวาบเข้ามาแล้วก็ออกไปจากการล่วงรู ้
หรื อว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้พระองค์ได้ ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาสามารถพยายามจับความเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
หรื อทาความเข้าใจกับเทวสภาพของพระองค์โดยผ่านทางทุกการเคลือ่ นไหว โดยผ่านทางพระวจนะ
และโดยผ่านทางพระราชกิจของบุตรมนุษย์
บุตรมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาทรงแสดงถึงเทวสภาพของพระเจ้าโดยผ่านทางสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระอง
ค์ และสื่อสารน้ าพระทัยของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์
และพระองค์ยงั ทรงเผยให้ผคู้ นเห็นพระเจ้าที่ไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้ที่ประทับอยู่ในอาณาจักรฝ่ ายวิญ
ญาณโดยผ่านทางการแสดงออกของพระองค์ถึงน้ าพระทัยและพระอุปนิสัยของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
สิ่งที่ผคู้ นมองเห็นคือพระเจ้าพระองค์เองในรู ปแบบที่จบั ต้องได้และมาจากเนื้อและเลือด ดังนั้น

บุตรมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาทรงทาให้สิ่งต่างๆ ได้เป็ นรู ปธรรมและเป็ นมนุษย์ข้ นึ เช่น
พระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง สถานะของพระเจ้า พระฉายา พระอุปนิสยั
และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ถึงแม้ว่าการทรงปรากฏภายนอกของบุตรมนุษย์จะมีขีดจากัดบางอย่างเกีย่ วกับพระฉายาของพระเจ้า
แต่เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นทั้งหมดสามารถเป็ นสิ่งแทนพระอัตลักษณ์และสถาน
ะของพระเจ้าพระองค์เองได้—มีความแตกต่างอยู่บา้ งในรู ปของการแสดงออกเท่านั้น
พวกเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าบุตรมนุษย์ได้ทรงเป็ นตัวแทนพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้าพระองค์เอง
ทั้งในรู ปของสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์และเทวสภาพของพระองค์ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระหว่างเวลานี้ พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจโดยผ่านทางเนื้อหนัง ตรัสจากมุมมองของเนื้อหนัง
และทรงยืนต่อหน้ามวลมนุษย์ดว้ ยพระอัตลักษณ์และสถานะของบุตรมนุษย์
และนี่ให้ผูค้ นมีโอกาสได้ประสบและรับประสบการณ์กบั พระวจนะและพระราชกิจที่แท้จริงของพระเจ้าท่ามกล
างมวลมนุษย์
นอกจากนี้ยงั ให้ผคู้ นมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเทวสภาพของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ามกลาง
ความถ่อมพระทัย
อีกทั้งได้รับความเข้าใจและการจากัดความในเบื้องต้นเกีย่ วกับความเป็ นของแท้และความเป็ นจริ งของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพระราชกิจที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาให้ครบบริ บูรณ์ วิธีการทรงพระราชกิจของพระองค์
และมุมมองที่พระองค์ตรัสจะแตกต่างจากตัวตนจริงของพระเจ้าในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ
แต่ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ก็ได้เป็ นสิ่งแทนพระเจ้าพระองค์เองอย่างแท้จริ ง ผูซ้ ่ึงมวลมนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อน—
นี่เป็ นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้! นั่นจึงกล่าวได้ว่าไม่ว่าพระเจ้าทรงปรากฏในรู ปร่ างใดก็ตาม
ไม่ว่าพระองค์ตรัสจากมุมมองใดก็ตาม หรื อไม่ว่าพระองค์ทรงเผชิญกับมวลมนุษย์ในพระฉายาใดก็ตาม
พระเจ้าไม่ทรงเป็ นตัวแทนสิ่งใดเว้นแต่พระองค์เองเท่านั้น
พระองค์ไม่ทรงสามารถเป็ นตัวแทนมนุษย์คนหนึ่งคนใด หรื อมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามคนใด
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง และนี่เป็ นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 70
อุปมาเรื่ องแกะหลง
มัทธิว 18:12-14 พวกท่านคิดอย่างไร? ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่รอ้ ยตัว และตัวหนึ่งหลงไปจากฝูง
คนนั้นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา แล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือ?
เราบอกความจริ งกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าคนนั้นพบมัน
เขาจะมีความเปรมปรี ด์ มิ ากยิ่งกว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้น
พระบิดาของพวกท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็ นอย่างนั้นแหละ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผเู้ ล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย
บทตอนนี้เป็ นนิทานอุปมา—บทตอนนี้ให้ความรูส้ ึกประเภทใดแก่ผคู้ น? วิธีการแสดงออก—นิทานอุปมา—
ที่ใช้ในที่น้ีคือการอุปมาอุปมัยในภาษาของมนุษย์ และดังนั้นจึงอยูภ่ ายในขอบเขตความรู ้ของมนุษย์
หากพระเจ้าตรัสบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันนี้ในยุคธรรมบัญญัติ
ผูค้ นจะรู ้สึกว่าพระวจนะนั้นไม่ได้สอดคล้องกับผูท้ ี่พระเจ้าทรงเป็ นอย่างแท้จริง
แต่เมื่อบุตรมนุษย์ทรงส่งพระวจนะเหล่านี้ในยุคพระคุณ มันรูส้ ึกสบายใจ อบอุ่น และสนิทสนมกับผูค้ น
เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงปรากฏในรู ปของมนุษย์
พระองค์ทรงใช้นิทานอุปมาที่เหมาะสมอย่างยิง่ ที่มาจากสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เอง
เพื่อแสดงออกถึงพระสุรเสียงจากพระทัยของพระองค์
พระสุรเสียงนี้เป็ นสิ่งแทนพระสุรเสียงของพระเจ้าเองและพระราชกิจที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทาในยุคนั้
น และยังเป็ นสิ่งแทนท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นในยุคพระคุณด้วย
พระองค์ทรงเปรี ยบเทียบแต่ละบุคคลเป็ นแกะ โดยทอดพระเนตรจากมุมมองของท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ น
หากแกะตัวหนึ่งหายไป พระองค์จะทรงทาไม่ว่าอะไรก็ตามที่จาเป็ นเพื่อค้นหามัน
นี่เป็ นสิ่งแทนหลักการของพระราชกิจของพระเจ้า ณ
ขณะนั้นท่ามกลางมวลมนุษย์เมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเนื้อหนัง
พระเจ้าทรงใช้นิทานอุปมานี้เพื่ออธิบายการตัดสินพระทัยแน่วแน่และท่าทีของพระองค์ในพระราชกิจนั้น
นี่คือความได้เปรี ยบของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์:
พระองค์ทรงใช้ความได้เปรี ยบของความรู ้ของมวลมนุษย์และใช้ภาษาของมนุษย์เพือ่ พูดคุยกับผูค้ นและแสดงออ
กถึงน้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์ทรงอธิบายหรื อ “แปล”
ภาษาแบบพระเจ้าที่ลุ่มลึกของพระองค์ซ่งึ ผูค้ นดิน้ รนที่จะทาความเข้าใจในภาษามนุษย์ให้กบั มนุษย์ในวิธีของม
นุษย์ สิ่งนี้ช่วยให้ผคู้ นเข้าใจน้ าพระทัยของพระองค์และรู ้สิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทา

พระองค์ยงั ทรงสามารถมีการสนทนากับผูค้ นจากมุมมองของมนุษย์โดยใช้ภาษาของมนุษย์
และทรงสื่อสารกับผูค้ นในวิธีที่พวกเขาเข้าใจได้
พระองค์ยงั ถึงขั้นสามารถตรัสและทรงพระราชกิจโดยใช้ภาษาและความรู ้ของมนุษย์เพื่อให้ผคู้ นสามารถรู ้สึกถึง
ความใจดีและความใกล้ชิดของพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาสามารถมองเห็นพระทัยของพระองค์ได้
พวกเจ้ามองเห็นอะไรในการนี้? มีขอ้ ห้ามใดๆ ในพระวจนะและการกระทาของพระเจ้าหรื อไม่?
ในความคิดของผูค้ นแล้ว ไม่มีวิธีใดที่พระเจ้าจะทรงสามารถใช้ความรู ้ ภาษา
หรื อวิธีการพูดของมนุษย์เพื่อทรงปราศรัยเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าพระองค์เองทรงต้องประสงค์ที่จะตรัส
พระราชกิจที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทา หรื อเพื่อแสดงออกถึงน้ าพระทัยของพระองค์เอง
แต่นี่คือการคิดที่ผิดพลาด
พระเจ้าทรงใช้นิทานอุปมาประเภทนี้เพื่อให้ผคู้ นสามารถรู ้สึกได้ถึงความเป็ นจริงและความจริ งใจของพระเจ้า
และมองเห็นท่าทีของพระองค์ต่อผูค้ นในระหว่างช่วงเวลานั้น
นิทานอุปมานี้ปลุกผูค้ นที่ได้ใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติมาเป็ นเวลานานให้ตื่นขึ้นจากฝัน
และยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผูค้ นที่ใช้ชีวิตในยุคพระคุณรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า ด้วยการอ่านบทตอนของนิทานอุปมานี้
ผูค้ นรู ้จกั ความจริงใจในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระเจ้า
และเข้าใจน้ าหนักและความสาคัญที่มีให้กบั มวลมนุษย์ในพระทัยของพระเจ้า
เรามาดูที่ประโยคสุดท้ายในบทตอนนี้กนั : “พระบิดาของพวกท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็ นอย่างนั้นแหละ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผเู้ ล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย” นี่คือพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าเอง
หรื อพระวจนะของพระบิดาในสวรรค์? จากภายนอกแล้ว ดูเหมือนว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นผูต้ รัส
แต่น้ าพระทัยของพระองค์เป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระเจ้าพระองค์เอง
จึงเป็ นเหตุผลว่าทาไมพระองค์จึงตรัสว่า: “พระบิดาของพวกท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็ นอย่างนั้นแหละ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผเู้ ล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย” ผูค้ น ณ
ขณะนั้นยอมรับพระบิดาในสวรรค์เป็ นพระเจ้าเท่านั้น
และเชื่อว่าบุคคลผูท้ ี่พวกเขามองเห็นต่อหน้าต่อตาของเขานี้เป็ นเพียงผูท้ ี่พระองค์ทรงส่งมา
และไม่สามารถเป็ นตัวแทนพระบิดาในสวรรค์ได้
นั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมองค์พระเยซูเจ้าจึงได้ทรงเพิม่ ประโยคนี้ลงในตอนท้ายของนิทานอุปมานี้
เพื่อให้ผคู้ นสามารถรู ้สึกถึงน้ าพระทัยที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์จริ งๆ
และรู ้สึกถึงความเป็ นของแท้และความถูกต้องแม่นยาในสิ่งที่พระองค์ตรัส ถึงแม้ว่าประโยคนี้จะเป็ นสิ่งที่พูดง่าย
แต่พระองค์ก็ตรัสด้วยความใส่พระทัยและความรัก
และเผยให้เห็นถึงความถ่อมพระทัยและความซ่อนเร้นขององค์พระเยซูเจ้า

ไม่ว่าพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์หรื อไม่ หรื อไม่ว่าพระองค์ทรงพระราชกิจในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณหรื อไม่
พระองค์ก็ทรงรู ้จกั หัวใจของมนุษย์ดีที่สุด และทรงเข้าใจสิ่งที่มนุษย์จาเป็ นต้องมีดีที่สุด
ทรงรู ้สิ่งที่ผคู้ นกังวลและสิ่งที่ทาให้พวกเขาสับสน
และนั่นเป็ นเหตุผลว่าทาไมพระองค์จึงทรงเพิ่มประโยคนี้ลงไป
ประโยคนี้เน้นให้เห็นถึงปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในมวลมนุษย์: ผูค้ นกังขาในสิ่งที่บุตรมนุษย์ตรัส กล่าวคือ
เมือ่ องค์พระเยซูเจ้ากาลังตรัส พระองค์ตอ้ งตรัสเพิ่มว่า:
“พระบิดาของพวกท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็ นอย่างนั้นแหละ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผเู้ ล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย”
และพระวจนะของพระองค์เกิดผลได้ดว้ ยข้อสนับสนุนนี้เท่านั้น
เพื่อทาให้ผูค้ นเชื่อในความถูกต้องแม่นยาของพระวจนะของพระองค์
และเพิ่มความน่าเชื่อถือของพระวจนะของพระองค์
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นบุตรมนุษย์ปกติธรรมดา
พระเจ้าและมวลมนุษย์ก็มีสัมพันธภาพที่น่าอึดอัดอย่างมาก และสถานการณ์ของบุตรมนุษย์ก็น่าอับอายอย่างมาก
นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นว่าสถานะขององค์พระเยซูเจ้าท่ามกลางมนุษย์มนี ัยสาคัญเพียงใดในขณะนั้น
เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้ ที่จริงแล้วเป็ นการตรัสเพื่อบอกผูค้ นว่า: พวกเจ้าสามารถวางใจได้—
พระวจนะเหล่านี้ไม่ได้เป็ นสิ่งแทนสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเอง
แต่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าผูส้ ถิตอยู่ในหัวใจของพวกเจ้า สาหรับมวลมนุษย์ นี่ไม่ได้เป็ นสิ่งที่น่าขันหรื อ?
ถึงแม้ว่าพระเจ้าผูท้ รงพระราชกิจในเนื้อหนังจะมีขอ้ ได้เปรี ยบมากมายที่พระองค์ไม่ทรงมีในตัวตนของพระองค์
แต่พระองค์ก็ทรงทานทนต่อความสงสัยและการปฏิเสธของพวกเขา
ตลอดจนความด้านชาและความไร้ความรู ้สึกของพวกเขา
สามารถกล่าวได้ว่ากระบวนการของพระราชกิจของบุตรมนุษย์คอื กระบวนการในการได้รับประสบการณ์กบั กา
รปฏิเสธของมวลมนุษย์ และการได้รับประสบการณ์กบั การที่พวกเขาแข่งขันกับพระองค์
ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็ นกระบวนการในการทางานเพื่อให้ได้รับความไว้ใจของมวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อพิชิตมวลมนุษย์โดยผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น โดยผ่านทางเนื้อแท้ของพระองค์เอง
นั่นไม่เชิงว่าพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์จะทรงทาสงครามบนพืน้ ดินกับซาตาน
แต่เป็ นการที่พระเจ้าทรงกลายเป็ นมนุษย์ธรรมดา และเริ่ มการต่อสู้ดนิ้ รนกับผูท้ ี่ติดตามพระองค์มากกว่า
และในการต่อสู้ดิ้นรนนี้
บุตรมนุษย์ทรงได้ทาพระราชกิจของพระองค์ให้ครบบริ บูรณ์ดว้ ยความถ่อมพระทัยของพระองค์
ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น และด้วยความรักและพระปรี ชาญาณของพระองค์

พระองค์ทรงได้รับผูค้ นที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ ได้รับพระอัตลักษณ์และสถานะที่พระองค์สมควรจะได้รับ
และ “เสด็จกลับ” สู่บลั ลังก์ของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 71
ยกโทษเจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด
มัทธิว 18:21-22 ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ข้าพระองค์ควรยกโทษให้พนี่ ้องที่ทาผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้ง? ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรื อ?” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
“เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด”
ความรักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
มัทธิว 22:37-39 พระเยซูทรงตอบเขาว่า
“‘จงรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’ และด้วยสุดความคิดของท่าน
นั่นแหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ สาคัญอันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’”
ในสองบทตอนนี้ บทหนึ่งพูดถึงการให้อภัยและอีกบทหนึ่งพูดถึงความรัก
สองหัวข้อนี้เน้นถึงพระราชกิจที่องค์พระเยซูเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะดาเนินการในยุคพระคุณ
เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงนาพระราชกิจช่วงระยะหนึ่งมาพร้อมกับพระองค์ดว้ ย
ซึ่งคือพระราชกิจเฉพาะและพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะแสดงออกในยุคนี้ ในช่วงเวลานั้น
ทุกสิ่งที่บุตรมนุษย์ทรงทานั้นวนเวียนอยู่กบั พระราชกิจที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะปฏิบตั ิในยุคนั้น
พระองค์ไม่ทรงทามากกว่านั้นและไม่ทรงทาน้อยกว่านั้น ทุกๆ
สิ่งที่พระองค์ตรัสและพระราชกิจทุกประเภทที่พระองค์ทรงดาเนินการล้วนเกี่ยวข้องกับยุคนี้
ไม่ว่าพระองค์จะทรงแสดงออกถึงสิ่งนี้ในวิธีของมนุษย์ดว้ ยภาษาของมนุษย์หรื อโดยผ่านทางภาษาของพระเจ้า
และไม่ว่าพระองค์จะทรงปฏิบตั ิเช่นนั้นในวิธีใดหรื อจากมุมมองใดก็ตาม
เป้าหมายของพระองค์คือการช่วยผูค้ นให้เข้าใจว่าพระองค์ทรงต้องประสงค์จะทาอะไร
น้ าพระทัยของพระองค์คืออะไร และข้อพึงประสงค์ของพระองค์จากผูค้ นคืออะไร
พระองค์อาจจะทรงใช้วิถีทางที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่างเพื่อช่วยให้ผคู้ นเข้าใจและรู ้น้ าพระทัยของพระ
องค์ และเพื่อทาความเข้าใจพระราชกิจของพระองค์ในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด ดังนั้น ในยุคพระคุณ
เราจึงมองเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงใช้ภาษาของมนุษย์เป็ นส่วนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงต้องปร
ะสงค์ที่จะสื่อสารกับมวลมนุษย์ ยิง่ ไปกว่านั้น
เรามองเห็นพระองค์จากมุมมองของผูช้ ้ ที างธรรมดาที่พูดคุยกับผูค้ น ที่จดั เตรี ยมเพื่อความต้องการของพวกเขา
และที่ช่วยพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้ร้องขอ
ในยุคธรรมบัญญัติที่มาก่อนยุคพระคุณนั้นไม่เห็นว่ามีการทรงพระราชกิจในวิธีน้ี

พระองค์ทรงกลับกลายเป็ นสนิทสนมมากขึ้นและสงสารเห็นใจมากขึ้นกับมวลมนุษย์
อีกทั้งทรงสามารถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากยิ่งขึ้นทั้งในรู ปแบบและลักษณะ
การอุปมาเกี่ยวกับการให้อภัยผูค้ นเจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้งทาให้ประเด็นนี้ชดั เจนอย่างยิง่
จุดประสงค์ที่ตวั เลขในการอุปมานี้ทาให้สัมฤทธิ์ผลคือการทาให้ผูค้ นสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ขององค์พระเยซูเ
จ้า ณ เวลาที่พระองค์ตรัสสิ่งนี้ เจตนารมณ์ของพระองค์ก็คือว่าผูค้ นควรให้อภัยผูอ้ นื่ —
ไม่ใช่หนึ่งครั้งหรื อสองครั้ง และไม่แม้กระทัง่ เจ็ดครั้ง แต่เป็ นเจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง ภายในแนวคิดของคาว่า
“เจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง” มีแนวคิดแบบใดอยู่?
แนวคิดนี้คือการทาให้ผูค้ นทาให้การให้อภัยเป็ นความรับผิดชอบของพวกเขาเอง
เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาต้องเรี ยนรู ้ และเป็ น “วิธี” ที่พวกเขาต้องปฏิบตั ิตาม
ถึงแม้ว่านี่จะเป็ นเพียงแค่การอุปมา แต่การอุปมานี้ก็ทาหน้าที่เน้นถึงประเด็นที่สาคัญยิ่ง
การอุปมานี้ช่วยให้ผคู้ นซึ้งคุณค่าอย่างลึกซึ้งในสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงหมายถึง
และพบวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบตั ิ และหลักการและมาตรฐานของการปฏิบตั ิ
การอุปมานี้ช่วยผูค้ นให้เข้าใจอย่างชัดเจน และให้พวกเขาได้มีมโนคติที่ถูกต้อง–
ว่าพวกเขาควรเรี ยนรูก้ ารให้อภัยและให้อภัยไม่ว่าจะกี่ครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข
แต่โดยมีท่าทีของการทนยอมรับและความเข้าใจผูอ้ ื่น เมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้
มีสิ่งใดอยู่ในพระทัยของพระองค์? พระองค์มีพระดาริ ถงึ จานวน “เจ็ดสิบคูณเจ็ด” จริงๆ หรือ? ไม่ใช่
พระองค์ไม่มีพระดาริ เช่นนั้น มีจานวนครั้งที่พระเจ้าจะทรงให้อภัยมนุษย์หรื อไม่?
มีผคู้ นมากมายที่มีความสนใจเป็ นอย่างยิ่งใน “จานวนครั้ง” ที่กล่าวถึงในที่น้ี
ผูท้ ี่ตอ้ งการจะเข้าใจจุดกาเนิดและความหมายของตัวเลขนี้จริงๆ
พวกเขาต้องการเข้าใจว่าเหตุใดจานวนนี้จึงออกมาจากพระโอษฐ์ขององค์พระเยซูเจ้า
พวกเขาเชื่อว่าตัวเลขนี้มีความหมายโดยนัยที่ลึกซึ้งลงไปอีก แต่อนั ที่จริ งแล้ว
นี่เป็ นเพียงการอุปมาอุปมัยของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงใช้ ความหมายโดยนัยหรื อความหมายใดๆ
นั้นต้องทาความเข้าใจพร้อมกับข้อพึงพระสงค์ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์
เมื่อพระเจ้ายังไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ผูค้ นไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสมากนัก
เพราะพระวจนะของพระองค์มาจากเทวสภาพอย่างสมบูรณ์
มุมมองและบริ บทของสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นไม่ปรากฏแก่ตาและไม่อาจเอื้อมถึงสาหรับมวลมนุษย์
สิ่งนี้ได้รับการแสดงออกจากอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณที่ผคู้ นไม่สามารถมองเห็นได้
สาหรับผูค้ นที่ใช้ชีวิตในเนื้อหนัง พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณได้
แต่หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ตรัสต่อมวลมนุษย์จากมุมมองของสภาวะความเป็ นมนุษย์

และพระองค์เสด็จออกจากและผ่านขอบเขตของอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ
พระองค์ทรงสามารถแสดงออกถึงพระอุปนิสยั น้ าพระทัย
และท่าทีที่แบบพระเจ้าของพระองค์โดยผ่านทางสิ่งต่างๆ ที่พวกมนุษย์สามารถจินตนาการได้ สิ่งต่างๆ
ที่พวกเขามองเห็นและประสบพบเจอในชีวิตของพวกเขา และโดยใช้วิธีการที่พวกมนุษย์สามารถยอมรับได้
ในภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ และด้วยความรู ้ที่พวกเขาสามารถจับความเข้าใจได้
เพื่อให้มวลมนุษย์สามารถเข้าใจและรู ้จกั พระเจ้า
เพื่อจับใจความเจตนารมณ์ของพระองค์และมาตรฐานที่พระองค์ทรงพึงประสงค์ภายในขอบเขตของขีดความสา
มารถของพวกเขา และจนถึงระดับที่พวกเขาสามารถทาได้
นี่คือวิธีการและหลักการของพระราชกิจของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์
ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหนทางของพระเจ้าและหลักการของพระองค์ในการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังสัมฤ
ทธิ์ผลด้วยการใช้หรื อโดยผ่านทางสภาวะความเป็ นมนุษย์
แต่ก็สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริงในผลลัพธ์ที่ไม่อาจสัมฤทธิ์ผลได้โดยการทรงพระราชกิจในเทวสภาพโดยตรง
พระราชกิจของพระเจ้าในสภาวะความเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นรู ปธรรม เป็ นของแท้ และมุ่งเป้าหมายมากกว่า
วิธีการต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากกว่ามาก
และในรู ปร่ างนั้นเกินหน้าจากพระราชกิจที่ทรงดาเนินการในช่วงระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
อันดับต่อไป พวกเรามาพูดถึงการรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและการรักเพื่อนบ้านของเจ้าเหมือนรักตัวเจ้าเองกันเถิด
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่มีการแสดงออกโดยตรงในเทวสภาพหรื อไม่? เห็นได้ชดั ว่าไม่!
สิ่งเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่งที่บุตรมนุษย์ได้ตรัสถึงในสภาวะความเป็ นมนุษย์
มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างเช่น “จงรักเพือ่ นบ้านของเจ้าเหมือนรักตัวเจ้าเอง
จงรักผูอ้ นื่ เหมือนกับที่เจ้าทะนุถนอมชีวิตของเจ้าเอง” การพูดลักษณะเช่นนี้เป็ นของมนุษย์แต่เพียงเท่ านั้น
พระเจ้าไม่เคยตรัสในลักษณะเช่นนี้ อย่างน้อยที่สุด พระเจ้าไม่ทรงมีภาษาประเภทนี้ในเทวสภาพของพระองค์
เพราะพระองค์ไม่ทรงมีความจาเป็ นต้องมีหลักความเชื่อประเภทนี้ที่ว่า
“จงรักเพือ่ นบ้านของเจ้าเหมือนรักตัวเจ้าเอง” เพื่อวางระเบียบความรักที่พระองค์ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์
เพราะความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์น้นั เป็ นการเปิ ดเผยตามธรรมชาติถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเ
ป็ น พวกเจ้าเคยได้ยินพระเจ้าตรัสอะไรเช่นว่า “เรารักมวลมนุษย์เหมือนที่เรารักตัวเราเอง” เมื่อใดกัน?
พวกเจ้าไม่เคยได้ยิน เพราะความรักอยู่ในเนื้อแท้ของพระเจ้าและในสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ความรักที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ และท่าทีของพระองค์
และวิธีที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นคือการแสดงออกและการเปิ ดเผยตามธรรมชาติถึงพระอุปนิสัยของพระองค์
พระองค์ไม่จาเป็ นต้องจงพระทัยทาสิ่งนี้ในลักษณะเฉพาะใดๆ หรื อจงพระทัยทาตามวิธีการเฉพาะใดๆ

หรื อหลักศีลธรรมเพื่อสัมฤทธิ์ผลในการรักเพื่อนบ้านของพระองค์เหมือนรักพระองค์เอง—
พระองค์ได้ทรงครอบครองเนื้อแท้ประเภทนี้อยู่แล้ว เจ้ามองเห็นอะไรในสิ่งนี้?
เมื่อพระเจ้าทรงพระราชกิจในสภาวะความเป็ นมนุษย์ วิธีการ พระวจนะ
และความจริ งมากมายของพระองค์ได้รับการแสดงออกด้วยวิธีของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกัน
พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
และน้ าพระทัยของพระองค์ได้รับการแสดงออกเพื่อให้ผคู้ นรู ้จกั และทาความเข้าใจ
สิ่งที่พวกเขาได้มารู ้จกั และเข้าใจคือเนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั่นเอง
ซึ่งเป็ นสิ่งแทนพระอัตลักษณ์และสถานะโดยธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์เอง นั่นจึงกล่าวได้ว่า
บุตรมนุษย์ในเนื้อหนังแสดงออกถึงพระอุปนิสัยและเนื้อแท้โดยธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์เองจนถึงขอบเขต
สูงสุดที่เป็ นไปได้ และอย่างถูกต้องแม่นยาที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
ไม่เพียงสภาวะความเป็ นมนุษย์ของบุตรมนุษย์จะไม่เป็ นเครื่ องกีดขวางหรื ออุปสรรคต่อการสื่อสารและการโต้ต
อบกับพระเจ้าในสวรรค์ของมนุษย์เท่านั้น
แต่อนั ที่จริ งแล้วยังเป็ นช่องทางเดียวและสะพานเชื่อมเดียวที่มวลมนุษย์สามารถเชื่อมต่อกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่
งการทรงสร้างได้ บัดนี้
ในจุดนี้พวกเจ้าไม่รู้สึกหรื อว่ามีความคล้ายคลึงกันมากมายระหว่างธรรมชาติและวิธีการของพระราชกิจที่องค์พร
ะเยซูเจ้าทรงปฏิบตั ิในยุคพระคุณกับพระราชกิจช่วงระยะปัจจุบนั ?
พระราชกิจในช่วงระยะปัจจุบนั นี้ก็ใช้ภาษาของมนุษย์มากมายเพือ่ แสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้า
และภาษาและวิธีมากมายจากชีวิตประจาวันของมวลมนุษย์และความรู ้ของมนุษย์ในการแสดงออกถึงน้ าพระทัย
ของพระเจ้าพระองค์เองเช่นเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ไม่ว่าพระองค์ทรงตรัสจากมุมมองของมนุษย์หรื อมุมมองของพระเจ้า
ภาษาและวิธีการแสดงออกมากมายของพระองค์ออกมาโดยผ่านทางสื่อกลางคือภาษาและวิธีการของมนุษย์
นั่นคือ เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นี่เป็ นโอกาสที่ดีที่สุดที่เจ้าจะมองเห็นฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้าและพระปรี ชาญาณของพระองค์
และรู ้จกั แง่มุมจริงๆ ของพระเจ้าทุกแง่มุม เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ขณะที่พระองค์ทรงเจริ ญเติบโตขึ้น
พระองค์ได้ทรงมาเข้าใจ เรี ยนรู ้ และจับความเข้าใจกับความรู ้ สามัญสานึก ภาษา
และวิธีการแสดงออกบางอย่างของมวลมนุษย์ในสภาวะความเป็ นมนุษย์
พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงครอบครองสิ่งเหล่านี้ซ่งึ มาจากมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง
สิ่งเหล่านี้กลายเป็ นเครื่ องมือของพระเจ้าในเนื้อหนังเพือ่ แสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์และเทวสภาพขอ
งพระองค์ และทาให้พระองค์ทรงสามารถทาให้พระราชกิจของพระองค์เข้าเรื่ องยิ่งขึ้น เป็ นของแท้ยิ่งขึ้น

และถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้นเมื่อพระองค์กาลังทรงพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์ จากมุมมองของมนุษย์
และโดยใช้ภาษาของมนุษย์ นี่ทาให้พระราชกิจของพระองค์เข้าถึงได้มากขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นสาหรับผูค้ น
ด้วยเหตุน้ีจึงสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์
หากพระเจ้าทรงพระราชกิจในเนื้อหนังในวิธีน้ีจะไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากกว่าหรื อ?
นี่ไม่ใช่พระปรี ชาญาณของพระเจ้าหรื อ? เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เมื่อเนื้อหนังของพระเจ้าสามารถรับพระราชกิจที่พระองค์มพี ระประสงค์จะดาเนินการ
นั่นคือเวลาที่พระองค์ทรงแสดงออกอย่างสัมพันธ์กบั ชีวิตจริงถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์และพระราชกิจของพ
ระองค์
และนั่นก็เป็ นเวลาที่พระองค์ทรงสามารถเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์อย่างเป็ นทางการในฐานะบุตรมนุษย์เช่นเดี
ยวกัน นี่หมายความว่าไม่มี “ช่องว่างของยุคสมัย” ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์อีกต่อไป
ว่าพระเจ้าจะทรงหยุดพระราชกิจของพระองค์ในการสื่อสารโดยผ่านทางผูส้ ่งสารในอีกไม่นาน
และว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงสามารถแสดงออกถึงพระวจนะและพระราชกิจในเนื้อหนังทั้งหมดที่พระองค์ทร
งต้องประสงค์ได้ดว้ ยพระองค์เอง
อีกทั้งยังหมายความด้วยว่าผูค้ นที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดนั้นใกล้ชิดกับพระองค์ยิ่งขึ้น
ว่าพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระองค์ได้เข้าสู่ดนิ แดนใหม่แล้ว
และว่ามวลมนุษย์ท้งั หมดกาลังจะได้เผชิญกับยุคใหม่
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 72
ทุกคนที่ได้อ่านพระคัมภีร์ต่างรู ้ว่ามีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าประสูติ
เหตุการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั้นก็คือการที่พระองค์ทรงถูกล่าโดยกษัตริยแ์ ห่งมาร
ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่สุดขั้วจนเด็กทุกคนในเมืองที่มีอายุต้งั แต่สองปี ลงไปถูกสังหาร
เห็นได้ชดั เจนว่าพระเจ้าทรงได้รับความเสี่ยงที่ยงิ่ ใหญ่จากการทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ท่ามกลางหมู่มนุษย์
ราคาที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงจ่ายเพือ่ ทาการบริ หารจัดการของพระองค์ในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดให้ครบบริ บู
รณ์ก็เห็นได้ชดั เจนเช่นเดียวกัน
ความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีให้กบั พระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์ในเนื้อหนังก็เห็นได้ชดั เจ
นเช่นเดียวกัน เมื่อเนื้อหนังของพระเจ้าสามารถรับพระราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์ได้ พระองค์ทรงรู ้สึกเช่นไร?
ผูค้ นควรจะสามารถเข้าใจเรื่ องนั้นได้ถึงระดับหนึ่ง ไม่ใช่หรื อ? อย่างน้อยทีส่ ุด
พระเจ้าทรงพระเกษมสาราญเพราะพระองค์ทรงสามารถเริ่ มดาเนินพระราชกิจใหม่ของพระองค์ท่ามกลางมวลม
นุษย์
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงได้รับบัพติศมาและได้ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์ในการทาให้พนั ธกิจของพระอ
งค์ลุล่วงอย่างเป็ นทางการ พระทัยของพระเจ้าเปี่ ยมล้นไปด้วยความชื่นบาน
เพราะหลังจากช่วงเวลาหลายปี แห่งการรอคอยและการตระเตรียม
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสามารถสวมเนื้อหนังของมนุษย์ปกติและเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ของพระองค์ในรู ปร่ างขอ
งมนุษย์ที่มีเนื้อและเลือด ผูซ้ ่งึ ผูค้ นสามารถมองเห็นและสัมผัสได้
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสามารถตรัสกับผูค้ นได้อย่างซึ่งหน้าและอย่างเปิ ดพระทัยโดยผ่านทางอัตลักษณ์ของมนุษ
ย์ ในที่สุดพระเจ้าก็ทรงสามารถมาเผชิญกับมวลมนุษย์โดยผ่านทางสื่อกลางคือวิธีของมนุษย์และภาษาของมนุษย์
พระองค์ทรงสามารถจัดเตรียมเพื่อมวลมนุษย์ ประทานความรู ้แจ้งแก่พวกเขา
และช่วยพวกเขาให้รอดโดยใช้ภาษาของมนุษย์
พระองค์ทรงสามารถเสวยร่ วมโต๊ะและดารงพระชนม์ในพื้นที่เดียวกับพวกเขาได้
พระองค์ยงั ทรงสามารถทอดพระเนตรมนุษย์ ทอดพระเนตรสิ่งต่างๆ
และทอดพระเนตรทุกสิ่งในวิธีที่มนุษย์มองเห็น และแม้กระทัง่ โดยผ่านทางดวงตาของพวกเขาเอง
สาหรับพระเจ้าแล้วนั้น นี่เป็ นชัยชนะแรกของพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
นอกจากนี้ยงั สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นความสาเร็จลุล่วงอย่างหนึ่งของพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่—
แน่นอนว่านี่คอื สิ่งที่พระเจ้าทรงพระเกษมสาราญที่สุด นับตั้งแต่น้นั
พระเจ้าทรงรู ้สึกเป็ นครั้งแรกถึงความสบายแบบหนึ่งในพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์
เหตุการณ์ท้งั หมดที่เกิดขึ้นช่างสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและช่างเป็ นธรรมชาติยิ่งนัก

และความสบายที่พระเจ้าทรงรู ้สึกช่างจริ งแท้ยงิ่ นัก สาหรับมวลมนุษย์แล้วนั้น
แต่ละครั้งที่พระราชกิจในช่วงระยะใหม่ของพระเจ้าสาเร็จลุล่วง และแต่ละครั้งที่พระเจ้ารู ้สึกพอพระทัย
นั่นคือเวลาที่มวลมนุษย์สามารถเข้าใกล้พระเจ้าและความรอดได้มากขึ้น สาหรับพระเจ้าแล้วนั้น
นี่ยงั เป็ นการเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ของพระองค์อีกด้วย
ซึ่งก้าวไปข้างหน้าในแผนการบริ หารจัดการของพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น
เวลาเหล่านี้ยงั เป็ นเวลาที่เจตนารมณ์ของพระองค์เข้าใกล้ความลุล่วงที่ครบบริ บูรณ์ดว้ ย สาหรับมวลมนุษย์
การมาถึงของโอกาสดังกล่าวช่างเป็ นโชคดีและเป็ นสิ่งที่ดีมาก สาหรับทุกคนทีร่ อความรอดของพระเจ้า
นี่คือข่าวที่น่าชื่นบานยินดีและมีความสาคัญอย่างยิง่ เมื่อพระเจ้าทรงดาเนินพระราชกิจในช่วงระยะใหม่
เมื่อนั้นพระองค์ทรงมีจุดเริ่ มต้นใหม่
และเมื่อพระราชกิจใหม่และจุดเริ่ มต้นใหม่น้ีได้รับการเปิ ดตัวและแนะนาให้รู้จกั ท่ามกลางมวลมนุษย์
นั่นคือเวลาที่บทอวสานของพระราชกิจในช่วงระยะนี้ได้รับการกาหนดและสาเร็จลุล่วงแล้ว
และพระเจ้าทรงเห็นผลกระทบและดอกผลสุดท้ายแล้ว
นี่ยงั เป็ นเวลาที่ผลกระทบเหล่านี้ทาให้พระเจ้ารู ้สึกพึงพอพระทัย
และแน่นอนว่าคือเวลาที่พระทัยของพระองค์ก็เกษมสาราญ พระเจ้ารู ้สึกวางพระทัย
เพราะในสายพระเนตรของพระองค์
พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นและได้ทรงกาหนดผูค้ นที่พระองค์กาลังทรงมองหาแล้ว
และทรงได้รับผูค้ นกลุ่มนี้ไว้แล้ว
ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่สามารถทาให้พระราชกิจของพระองค์สาเร็จและนาความพึงพอพระทัยมาให้กบั พระองค์
ด้วยเหตุน้ี พระองค์จงึ ทรงละวางความกังวลของพระองค์ลงได้ และพระองค์ทรงรูส้ ึกเกษมสาราญ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อเนื้อหนังของพระเจ้าสามารถเริ่ มต้นพระราชกิจใหม่ท่ามกลางมนุษย์และพระองค์ทรงเริ่มต้นพระราชกิจที่พร
ะองค์ทรงต้องทาโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และเมื่อพระองค์ทรงรู ้สึกว่าทั้งหมดได้สาเร็จลุล่วงแล้ว เมื่อนั้นแล้ว
สาหรับพระองค์ จุดสิ้นสุดก็อยู่ในสายพระเนตรแล้ว เพราะสิ่งนี้ พระองค์พึงพอพระทัย
และพระทัยของพระองค์ก็เกษมสาราญ พระเกษมสาราญของพระเจ้าได้รับการแสดงออกอย่างไร?
พวกเจ้าสามารถจินตนาการได้หรื อไม่ว่าคาตอบอาจเป็ นอะไร? พระเจ้าอาจทรงกันแสงหรื อไม่?
พระเจ้าทรงสามารถกันแสงได้หรื อไม่? พระเจ้าทรงสามารถปรบพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรื อไม่?
พระเจ้าทรงสามารถลีลาศได้หรื อไม่? พระเจ้าทรงสามารถร้องเพลงได้หรื อไม่? ถ้าได้ พระองค์จะทรงร้องสิ่งใด?
แน่นอนว่าพระเจ้าอาจทรงร้องเพลงทีไ่ พเราะและดลใจ
เพลงที่สามารถแสดงออกถึงความชื่นบานและพระเกษมสาราญในพระทัยของพระองค์

พระองค์ทรงสามารถร้องเพลงนั้นเพื่อมวลมนุษย์ เพื่อพระองค์เอง และเพื่อทุกสรรพสิ่ง
พระเกษมสาราญของพระเจ้าสามารถแสดงออกในวิธีใดก็ได้—ทั้งหมดนี้เป็ นเรื่ องปกติ
เพราะพระเจ้าทรงมีความชื่นบานและความโทมนัส และความรูส้ ึกต่างๆ
ของพระองค์สามารถแสดงออกได้ในวิธีที่หลากหลาย นี่คือสิทธิของพระองค์
และไม่มีสิ่งใดที่สามารถเป็ นปกติและถูกต้องเหมาะสมไปมากกว่า
ผูค้ นไม่ควรคิดถึงสิ่งอืน่ ใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่ องนี้ พวกเจ้าไม่ควรพยายามใช้ “คาถารัดเกล้า”[ก]
กับพระเจ้าโดยบอกพระองค์ว่าพระองค์ไม่ควรทรงทาสิ่งนั้นหรื อสิ่งนี้
พระองค์ไม่ควรทรงกระทาการในวิธีน้ีหรื อวิธีน้ นั และจากัดความเกษมสาราญของพระองค์หรื อความรู ้สึกใดๆ
ที่พระองค์อาจมีดว้ ยวิธีน้ี ในหัวใจของผูค้ น พระเจ้าไม่ทรงสามารถมีพระเกษมสาราญ
ไม่ทรงสามารถหลัง่ น้ าพระเนตร ไม่ทรงสามารถกันแสง—พระองค์ไม่ทรงสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ใดๆ
โดยผ่านทางสิ่งที่เราได้สื่อสารในระหว่างการสามัคคีธรรมสองหัวข้อนี้
เราเชื่อว่าพวกเจ้าจะไม่มองเห็นพระเจ้าในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป
แต่จะให้พระเจ้าสามารถมีอิสรภาพและการปลดปล่อยบ้าง นี่คอื สิ่งที่ดีมาก ในอนาคต
หากพวกเจ้าสามารถรู ้สึกถึงความโทมนัสของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ งเมื่อพวกเจ้าได้ยินว่าพระองค์ทรงโทมนัส
และพวกเจ้าสามารถรู ้สึกถึงพระเกษมสาราญของพระองค์ได้อย่างแท้จริงเมื่อพวกเจ้าได้ยนิ ว่าพระองค์ทรงพระเ
กษมสาราญ
เมื่อนั้นอย่างน้อยเจ้าจะสามารถรู ้และเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดทาให้พระเจ้าทรงพระเกษมสาราญ
และสิ่งใดทาให้พระองค์ทรงโทมนัส
เมื่อเจ้าสามารถรู ้สึกเสียใจเพราะพระเจ้าทรงโทมนัสและรู ้สึกมีความสุขเพราะพระเจ้าทรงพระเกษมสาราญ
พระองค์จะได้รับหัวใจของเจ้าอย่างเต็มที่แล้ว และจะไม่มีอุปสรรคใดๆ ระหว่างตัวเจ้าเองและพระองค์อีก
เจ้าจะไม่พยายามที่จะจากัดพระเจ้าด้วยการจินตนาการ มโนคติที่หลงผิด และความรู ้ของมนุษย์อีกต่อไป ณ
เวลานั้น พระเจ้าจะทรงพระชนม์และแจ่มแจ้งในหัวใจของเจ้า พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าแห่งชีวิตของเจ้า
และเป็ นองค์เจ้านายของทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเจ้า พวกเจ้ามีความทะเยอทะยานประเภทนี้หรื อไม่?
พวกเจ้ามัน่ ใจว่าพวกเจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนี้หรื อไม่?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:

ก. “คาถารัดเกล้า” คือ คาถาที่พระถังซัมจัง๋ ใช้ในนิยายจีนเรื่ องไซอิ๋ว เขาใช้คาถานี้เพื่อควบคุมซุนหงอคง
ด้วยการรัดห่วงโลหะรอบศีรษะของฝ่ ายหลัง ซึ่งทาให้เขาปวดศีรษะอย่างรุ นแรง
และด้วยเหตุน้ีจึงทาให้เขาตกอยู่ภายใต้การควบคุม
นั่นได้กลายเป็ นคาอุปมาเพื่อพรรณนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดบุคคลหนึ่งไว้

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 73
นิทานอุปมาขององค์พระเยซูเจ้า
อุปมาเรื่ องผูห้ ว่านพืช (มัทธิว 13:1-9)
อุปมาเรื่ องข้าวละมาน (มัทธิว 13:24-30)
อุปมาเรื่ องเมล็ดมัสตาร์ด (มัทธิว 13:31-32)
อุปมาเรื่ องเชื้อขนม (มัทธิว 13:33)
การทรงอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมาน (มัทธิว 13:36-43)
อุปมาเรื่ องขุมทรัพย์ (มัทธิว 13:44)
อุปมาเรื่ องไข่มุก (มัทธิว 13:45-46)
อุปมาเรื่ องอวน (มัทธิว 13:47-50)
เรื่ องแรกคืออุปมาเรื่ องผูห้ ว่านพืช นิทานอุปมานี้มีความน่าสนใจอย่างมาก
การหว่านพืชเป็ นเหตุการณ์ที่พบได้ทวั่ ไปในชีวิตของผูค้ น เรื่องที่สองคืออุปมาเรื่องข้าวละมาน
ผูใ้ ดก็ตามที่ปลูกพืชผล และแน่นอนว่าผูใ้ หญ่ทุกคนจะรู ้ว่า “ข้าวละมาน” คืออะไร
เรื่ องที่สามคืออุปมาเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด พวกเจ้าทุกคนรู ้ว่ามัสตาร์ดคืออะไร ใช่หรื อไม่? หากเจ้าไม่รู้
เจ้าสามารถดูในพระคัมภีร์ได้ นิทานอุปมาเรื่องที่สี่คืออุปมาเรื่ องเชื้อขนม ตอนนี้
คนส่วนใหญ่รู้ว่ามีการใช้เชื้อขนมเพื่อการหมัก
และรู ้ว่ามันคือบางสิง่ บางอย่างที่ผคู้ นใช้ในชีวิตประจาวันของพวกเขา นิทานอุปมาต่อไป ซึ่งรวมถึงเรื่องที่หก
อุปมาเรื่ องขุมทรัพย์ เรื่ องที่เจ็ด อุปมาเรื่ องไข่มุก และเรื่ องที่แปด อุปมาเรื่ องอวน
ทั้งหมดต่างนามาจากและมีตน้ กาเนิดมาจากชีวิตจริ งของผูค้ น นิทานอุปมาเหล่านี้วาดรู ปภาพแบบใด?
รู ปภาพนี้เป็ นรู ปภาพของพระเจ้าที่ทรงกลายเป็ นบุคคลปกติและดารงพระชนม์ชีพอยู่เคียงข้างมวลมนุษย์
โดยใช้ภาษาของชีวิต ภาษาแบบมนุษย์
เพื่อสื่อสารกับมนุษย์และเพื่อจัดหาสิง่ ที่พวกเขาจาเป็ นต้องมีให้กบั พวกเขา
เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางมวลมนุษย์เป็ นเวลานาน
หลังจากที่พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์และเป็ นประจักษ์พยานวิถีชีวิตที่หลากหลายของผูค้ นแล้ว
ประสบการณ์เหล่านี้ก็ได้กลายเป็ นเนื้อหาการสอนที่พระองค์ทรงแปลงจากภาษาแบบพระเจ้าของพระองค์มาเป็

นภาษาแบบมนุษย์
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ทอดพระเนตรและทรงได้ยินในชีวิตยังได้ประเทืองประสบการณ์แบบมนุษย์ของ
บุตรมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน เมื่อพระองค์ทรงต้องประสงค์ให้ผคู้ นเข้าใจความจริ งบางอย่าง
ให้เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าบ้าง
เช่นนั้นแล้วพระองค์จึงทรงสามารถใช้นิทานอุปมาที่คล้ายคลึงกับนิทานอุปมาข้างต้นเพื่อบอกผูค้ นเกี่ยวกับน้ าพ
ระทัยของพระเจ้าและข้อพึงประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์
นิทานอุปมาเหล่านี้ท้งั หมดมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผูค้ น
ไม่มีนิทานอุปมาสักเรื่องเดียวที่ไม่สัมพันธ์กบั ชีวิตของมนุษย์
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าดารงพระชนม์ชีพอยู่กบั มวลมนุษย์ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชาวนาดูแลไร่ นาของตน
และพระองค์ทรงรู ้ว่าข้าวละมานคืออะไร และเชื้อขนมคืออะไร พระองค์เข้าพระทัยว่ามนุษย์รักขุมทรัพย์
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงใช้การอุปมาเกี่ยวกับทั้งขุมทรัพย์และไข่มุก ในชีวิต
พระองค์ทรงเห็นชาวประมงลากอวนของตน องค์พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นสิ่งนี้และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ และพระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตประเภทนั้นด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั กิจวัตรประจาวันของมนุษย์และการรับประทานอาหารวันละสามมื้อของพว
กเขาเช่นเดียวกับมนุษย์ปกติอื่นๆ ทุกคน พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตของคนทัว่ ไปด้วยพระองค์เอง
และได้ทรงสังเกตชีวิตของผูอ้ นื่
เมื่อพระองค์ทรงสังเกตและได้รับประสบการณ์กบั ทั้งหมดนี้ดว้ ยพระองค์เองแล้ว
สิ่งที่พระองค์มีพระดาริถึงไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไร
หรื อพระองค์จะสามารถดารงพระชนม์ชีพอย่างเป็ นอิสระและสะดวกสบายมากขึ้นได้อย่างไร
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
องค์พระเยซูเจ้ากลับทอดพระเนตรเห็นความยากลาบากในชีวิตของผูค้ นจากประสบการณ์เกีย่ วกับชีวิตมนุษย์ที่เ
ป็ นของแท้ของพระองค์ พระองค์ทรงมองเห็นความยากลาบาก เคราะห์ร้าย
และความโศกเศร้าของผูค้ นที่ใช้ชีวิตภายใต้แดนครอบครองของซาตานและใช้ชีวิตแห่งบาปใต้ความเสื่อมทราม
ของซาตาน ในขณะที่พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง
พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์ว่าผูค้ นทีไ่ ร้ที่พ่งึ คือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสื่อมทรามอย่างไร
และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นและได้รับประสบการณ์กบั สภาวะที่ทุกข์ยากของพวกมนุษย์ที่ใช้ชีวิตในบาป
ผูส้ ูญเสียทุกการชี้นาท่ามกลางความทรมานที่ซาตานและความชัว่ ควบคุมให้เกิดกับพวกเขา
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นสิ่งเหล่านี้
พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยเทวสภาพของพระองค์หรื อสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์?

สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ปรากฏอยู่จริ งๆ และมีชีวิตอยู่อย่างยิง่
พระองค์ทรงสามารถรับประสบการณ์และทอดพระเนตรสิ่งทั้งหมดนี้
แต่แน่นอนว่าพระองค์ยงั ทรงมองเห็นสิ่งเหล่านี้ในเนื้อแท้ของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ซึ่งก็คือเทวสภาพของพระองค์ นั่นคือ พระคริ สต์พระองค์เอง องค์พระเยซูเจ้าผูท้ รงเป็ นมนุษย์ทรงมองเห็นสิ่งนี้
และทุกสิ่งที่พระองค์ทอดพระเนตรทาให้พระองค์ทรงรู ้สึกถึงความสาคัญและความจาเป็ นของพระราชกิจที่พระ
องค์ทรงได้ปฏิบตั ิในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์ทรงพระชนม์ชีพในเนื้อหนังนี้
ถึงแม้ว่าพระองค์เองทรงทราบว่าความรับผิดชอบที่พระองค์ทรงต้องรับในเนื้อหนังนั้นมหาศาลนัก
และพระองค์ทรงทราบว่าความเจ็บปวดที่พระองค์จะทรงเผชิญจะโหดร้ายเพียงใด
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ไร้ที่พ่งึ ในบาป
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเคราะห์ร้ายของชีวิตของพวกเขาและความดิ้นรนอย่างอ่อนแรงภายใต้ธรรมบัญญั
ติของพวกเขา พระองค์ทรงรู ้สึกเศร้าโศกยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ
และกลับกลายเป็ นวิตกกังวลที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้รอดจากบาป
ไม่ว่าพระองค์จะทรงเผชิญกับความลาบากยากเย็นแบบใด หรื อพระองค์จะทรงทนทุกข์กบั ความเจ็บปวดแบบใด
พระองค์ทรงกลับกลายเป็ นตัดสินพระทัยแน่วแน่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ที่จะไถ่มวลมนุษย์ผกู้ าลังใช้ชีวิตอยู่ในบาป
ในช่วงระหว่างกระบวนการนี้
เจ้าสามารถพูดได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าเริ่ มเข้าพระทัยพระราชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงปฏิบตั ิและสิ่งที่พระองค์ทรงได้
รับมอบหมายมากขึ้นและชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงกระตือรือร้นเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ
ที่จะปฏิบตั ิพระราชกิจที่พระองค์จะต้องทรงปฏิบตั ิ—การรับบาปทั้งหมดของมวลมนุษย์
การไถ่โทษให้กบั มวลมนุษย์เพือ่ ให้พวกเขาไม่ใช้ชีวิตอยู่ในบาปอีกต่อไป และในขณะเดียวกัน
พระเจ้าจะสามารถประทานอภัยให้กบั บาปของมนุษย์เพราะเครื่ องบูชาลบล้างบาป
ทาให้พระองค์ทรงพระราชกิจในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระองค์เพิ่มเติมได้ตอ่ ไป
สามารถกล่าวได้ว่าในพระทัยขององค์พระเยซูเจ้า พระองค์เต็มพระทัยที่จะสละพระองค์เองเพื่อมวลมนุษย์
ที่จะพลีอุทิศพระองค์เอง พระองค์ยงั เต็มพระทัยที่จะทาหน้าที่เป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาป ที่จะถูกตรึ งที่กางเขน
และพระองค์ทรงกระตือรือร้นที่จะทาพระราชกิจนี้ให้ครบบริ บูรณ์โดยแท้
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาวะที่ทุกข์ยากของชีวิตมนุษย์
พระองค์ทรงต้องประสงค์ยิ่งขึ้นไปอีกที่จะทาให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงโดยเร็วที่สุด
โดยไม่ให้ล่าช้าสักนาทีเดียวหรื อแม้เพียงหนึ่งวินาที เมื่อทรงรู ้สึกถึงความเร่งด่วนเช่นนั้น
พระองค์จงึ ไม่มีพระดาริ ว่าความเจ็บปวดของพระองค์เองจะมากเพียงใด
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงเก็บงาการจับความเพิ่มเติมใดๆ ว่าพระองค์จะทรงต้องทนฝ่ าการเหยียดหยามเพียงใด

พระองค์ทรงมีความมัน่ ใจอย่างแรงกล้าเพียงอย่างเดียวในพระทัยของพระองค์:
ตราบเท่าที่พระองค์ทรงมอบถวายพระองค์เอง
ตราบเท่าที่พระองค์ทรงถูกตรึ งที่กางเขนในฐานะเครื่ องบูชาลบล้างบาป
เช่นนั้นแล้วน้ าพระทัยของพระเจ้าก็จะได้รับการดาเนินการ และพระเจ้าก็จะทรงสามารถเริ่ มพระราชกิจใหม่ได้
ชีวิตของมวลมนุษย์และสภาวะการดารงอยู่ในบาปของพวกเขาจะถูกแปลงรู ปไปโดยสิ้นเชิง
ความมัน่ ใจอย่างแรงกล้าของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมุง่ มัน่ จะทานั้นสัมพันธ์กบั การช่วยมนุษย์ให้รอด
และพระองค์ทรงมีวตั ถุประสงค์เดียวเท่านั้น
ซึ่งก็คือการปฏิบตั ิตามน้ าพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงสามารถเริ่ มต้นพระราชกิจของพระองค์ในช่วงร
ะยะถัดไปได้สาเร็จ นี่คือสิ่งที่อยู่ในจิตใจขององค์พระเยซูเจ้า ณ ขณะนั้น
เมื่อดารงพระชนม์ชีพในเนื้อหนัง พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงครอบครองสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
พระองค์ทรงมีอารมณ์และเหตุผลของบุคคลที่ปกติ พระองค์ทรงรู ้ว่าความสุขคือสิ่งใด ความเจ็บปวดคือสิ่งใด
และเมื่อพระองค์ทรงมองเห็นมวลมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประเภทนี้
พระองค์ทรงรูส้ ึกอย่างลึกซึ้งว่าแค่การให้คาสอนบางอย่างแก่ผคู้ น การจัดเตรี ยมสิง่ บางอย่างแก่พวกเขา
หรื อการสอนบางสิ่งบางอย่างแก่พวกเขาคงจะไม่เพียงพอที่จะนาพวกเขาออกจากบาปได้
แค่การทาให้พวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติก็ไม่สามารถไถ่พวกเขาจากบาปเช่นกัน—
มีเพียงเมื่อพระองค์ทรงรับบาปของมนุษยชาติและกลายเป็ นความเสมือนของเนื้อหนังที่เต็มไปด้วยบาปเท่านั้นที่
พระองค์จะทรงสามารถรับชัยชนะเป็ นเสรี ภาพของมวลมนุษย์และการให้อภัยมวลมนุษย์ของพระเจ้าเป็ นการแล
กเปลี่ยน ดังนั้น
หลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าทรงได้รับประสบการณ์และเป็ นประจักษ์พยานต่อชีวิตในบาปของผูค้ นแล้ว
พระประสงค์อนั แรงกล้าอย่างหนึ่งจึงเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์—
การทาให้พวกมนุษย์สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระจากชีวิตแห่งการดิ้นรนในบาปของพวกเขา
พระประสงค์น้ีทาให้พระองค์ทรงรู ้สึกมากขึ้นเรื่ อยๆ
ว่าพระองค์ทรงต้องไปที่กางเขนและรับบาปของมนุษย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
สิ่งเหล่านี้คือพระดาริ ขององค์พระเยซูเจ้า ณ ขณะนั้น หลังจากที่พระองค์ได้ดารงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ น
และได้ทอดพระเนตร ได้ทรงสดับ และได้ทรงรู ้สึกถึงความทุกข์เข็ญของชีวิตในบาปของพวกเขาแล้ว
การที่พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์สามารถมีน้ าพระทัยแบบนี้เพื่อมวลมนุษย์
การที่พระองค์ทรงสามารถแสดงออกและเผยถึงพระอุปนิสัยประเภทนี้ —
นี่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่คนทัว่ ไปสามารถมีได้หรื อไม่?
คนทัว่ ไปที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมประเภทนี้จะเห็นเป็ นอย่างไร? พวกเขาจะคิดอะไร?

หากคนทัว่ ไปเผชิญกับเรื่ องทั้งหมดนี้ พวกเขาจะมองดูปัญหาจากมุมมองที่อยู่สูงหรื อไม่? แน่นอนว่าไม่!
ถึงแม้ว่าการทรงปรากฏภายนอกของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์จะเหมือนกับมนุษย์อย่างแน่ชดั
และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเรี ยนรู ้ความรู ้ของมนุษย์และพูดภาษาของมนุษย์
และแม้กระทัง่ ทรงแสดงออกถึงแนวความคิดของพระองค์โดยผ่านทางวิธีการหรื อลักษณะการพูดของมวลมนุษ
ย์เองในบางครั้ง กระนั้น
วิธีการที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกมนุษย์และทอดพระเนตรเห็นเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆ
ก็ไม่เหมือนกับวิธีที่ผคู้ นที่เสื่อมทรามมองเห็นมวลมนุษย์และเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆ
มุมมองของพระองค์และจุดสูงที่พระองค์ประทับยืนคือบางสิ่งบางอย่างที่บุคคลที่เสื่อมทรามไม่สามารถบรรลุไ
ปถึงได้ นี่เป็ นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริ ง
เพราะเนื้อหนังที่พระองค์ทรงสวมใส่ก็ครอบครองเนื้อแท้ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน
และพระดาริ และสิ่งที่สภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์แสดงออกก็เป็ นความจริงเช่นเดียวกัน
สาหรับผูค้ นที่เสื่อมทราม สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกในเนื้อหนังคือการจัดเตรียมความจริ ง
และการจัดเตรี ยมชีวิต การจัดเตรี ยมเหล่านี้ไม่ได้เป็ นไปเพียงเพื่อบุคคลหนึ่งคน แต่เพื่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ในหัวใจของบุคคลที่เสื่อมทรามคนใดก็ตาม มีผูค้ นเพียงไม่กี่คนที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขา
พวกเขาใส่ใจและกังวลแค่กบั ผูค้ นหยิบมือนี้เท่านั้น เมื่อความวิบตั ิจะเกิดขึ้นในไม่ช้า พวกเขาคิดถึงบุตรหลาน
คู่ครอง หรื อบิดามารดาของพวกเขาเป็ นอันดับแรก อย่างมากที่สุด
บุคคลที่มีความสงสารเห็นใจมากกว่าคงจะเผื่อความคิดไปถึงญาติหรื อเพือ่ นที่ดีบางคนอยู่บา้ ง
แต่ความคิดของบุคคลที่สงสารเห็นใจเช่นนั้นขยายไปเกินกว่านั้นหรือไม่? ไม่มีวนั ! เพราะในท้ายที่สุดแล้ว
มนุษย์ก็คือมนุษย์ และพวกเขาสามารถเพียงมองดูทุกสิ่งได้จากจุดสูงและมุมมองของมนุษย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงแตกต่างจากมนุษย์ที่เสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง
ไม่ว่าเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์จะธรรมดาเพียงใด จะปกติเพียงใด จะต่าต้อยเพียงใด
หรื อแม้ผคู้ นจะดูถูกพระองค์ดว้ ยการดูหมิ่นใด
พระดาริ ของพระองค์และท่าทีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์คือสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถครอบครองได้
ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเอาอย่างได้ พระองค์จะทรงสังเกตมวลมนุษย์จากมุมมองของเทวสภาพเสมอ
จากจุดสูงของฐานะของพระองค์ในฐานะพระผูส้ ร้าง
พระองค์จะทอดพระเนตรมวลมนุษย์โดยผ่านทางเนื้อแท้และกรอบความคิดของพระเจ้าเสมอ
พระองค์ไม่สามารถทอดพระเนตรมวลมนุษย์จากจุดที่ต่าต้อยของบุคคลทัว่ ไป
หรื อจากมุมมองของบุคคลที่เสื่อมทราม เมื่อผูค้ นมองดูมวลมนุษย์ พวกเขามองดูดว้ ยวิสยั ทัศน์ของมนุษย์
และพวกเขาใช้สิ่งต่างๆ เช่น ความรู ้ของมนุษย์และกฎและทฤษฎีของมนุษย์มาเป็ นตัววัดของพวกเขา

สิ่งนี้อยู่ภายในขอบเขตของสิ่งที่ผคู้ นสามารถมองเห็นด้วยตาของพวกเขา
และขอบเขตที่ผคู้ นที่เสื่อมทรามสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์
พระองค์ทอดพระเนตรด้วยนิมิตของพระเจ้า
และพระองค์ทรงใช้เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นมาเป็ นตัววัด
ขอบเขตนี้รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ผคู้ นไม่สามารถมองเห็นได้
และนี่คือจุดที่พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์และมนุษย์ที่เสื่อมทรามแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ความแตกต่างนี้กาหนดด้วยเนื้อแท้ที่แตกต่างกันของมนุษย์และพระเจ้า—
เนื้อแท้ที่แตกต่างกันเหล่านี้นี่เองที่กาหนดอัตลักษณ์และฐานะของมนุษย์และพระเจ้า
ตลอดจนมุมมองและจุดสูงที่มนุษย์และพระเจ้าใช้มองดูสิ่งต่างๆ
พวกเจ้ามองเห็นการแสดงออกและการเปิ ดเผยของพระเจ้าพระองค์เองในองค์พระเยซูเจ้าหรือไม่?
เจ้าสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทาและตรัสนั้นสัมพันธ์กบั พันธกิจของพระองค์และพระราชกิจก
ารบริ หารจัดการของพระเจ้าเอง ว่าทั้งหมดนั้นคือการแสดงออกและการเปิ ดเผยถึงเนื้อแท้ของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงมีการสาแดงแบบมนุษย์
แต่เนื้อแท้ที่เป็ นเทวสภาพของพระองค์และการเปิ ดเผยถึงเทวสภาพของพระองค์เป็ นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้
การสาแดงแบบมนุษย์น้ีเป็ นการสาแดงถึงสภาวะความเป็ นมนุษย์จริ งๆ หรื อไม่?
การสาแดงแบบมนุษย์ของพระองค์โดยเนื้อแท้จริงๆ
แล้วแตกต่างจากการสาแดงแบบมนุษย์ของผูค้ นที่เสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง
องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์
หากพระองค์ทรงเป็ นหนึ่งในผูค้ นเสื่อมทรามที่ปกติธรรมดา
พระองค์จะสามารถทอดพระเนตรเห็นชีวิตในบาปของมวลมนุษย์จากมุมมองของพระเจ้าได้หรื อ?
ไม่อย่างแน่นอน! นี่คือความแตกต่างระหว่างบุตรมนุษย์และผูค้ นปกติธรรมดา
ผูค้ นที่เสื่อมทรามทั้งหมดล้วนใช้ชีวิตในบาป และเมื่อมีใครก็ตามมองเห็นบาป
พวกเขาไม่มีความรู ้สึกที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เกี่ยวกับมัน พวกเขาทั้งหมดเป็ นแบบเดียวกัน
เหมือนกับหมูที่ใช้ชีวิตในโคลนและไม่รู้สึกว่าไม่สบายใจหรื อสกปรกแต่อย่างใดเลย—ในทางตรงกันข้าม
มันกลับกินได้ดีและนอนหลับได้สนิท หากมีคนทาความสะอาดเล้าหมู อันที่จริงหมูจะรู ้สึกกระสับกระส่าย
และมันจะไม่อยู่อย่างสะอาดต่อไป ไม่นานนัก มันจะกลิ้งเกลือกในโคลนไปทัว่ อีกครั้ง
รู ้สึกสบายใจเต็มที่เพราะมันคือสิ่งทรงสร้างที่โสโครก พวกมนุษย์มองว่าหมูโสโครก
แต่หากเจ้าทาความสะอาดที่อยู่อาศัยของหมู มันจะไม่รู้สึกดีข้ นึ เลย—
นี่คือเหตุผลว่าทาไมจึงไม่มีผูใ้ ดเลี้ยงหมูไว้ในบ้านของพวกเขา

วิธีที่มนุษย์มองหมูจะแตกต่างจากวิธีที่หมูมนั รู ้สึกเองเสมอ เพราะพวกมนุษย์และหมูไม่ได้เป็ นชนิดเดียวกัน
และเพราะบุตรมนุษย์ที่พระเจ้าทรงจุติมาไม่ทรงเป็ นชนิดเดียวกับมนุษย์ที่เสื่อมทราม
จึงมีเพียงพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถประทับยืนที่มุมมองของพระเจ้า
ที่จุดสูงของพระเจ้าที่พระองค์ทอดพระเนตรมวลมนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างจากจุดนั้น
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 74
ความทุกข์แบบใดที่พระเจ้าทรงได้รับประสบการณ์เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงพระชนม์ชีพท่าม
กลางมวลมนุษย์? ความทุกข์น้คี ืออะไร? มีใครเข้าใจจริงๆ หรื อไม่?
บางคนพูดว่าพระเจ้าทรงทนทุกข์อย่างใหญ่หลวง ว่าถึงแม้พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
ผูค้ นก็ไม่เข้าใจเนื้อแท้ของพระองค์ แต่มีแนวโน้มจะปฏิบตั ิต่อพระองค์ราวกับเป็ นบุคคลหนึ่ง
ซึ่งทาให้พระองค์ทรงรู ้สึกเศร้าโศกและถูกกระทาผิด—พวกเขาพูดว่าเพราะเหตุผลเหล่านี้
ความทุกข์ของพระเจ้าจึงยิง่ ใหญ่อย่างแท้จริ ง อีกคนพูดว่าพระเจ้าทรงไร้เดียงสาและปราศจากบาป
แต่ว่าพระองค์ทรงทนทุกข์ในแบบเดียวกับมวลมนุษย์ ว่าพระองค์ทรงทนทุกข์จากการข่มเหง การให้ร้าย
และการเสียเกียรติเคียงข้างมวลมนุษย์
พวกเขาพูดว่าพระเจ้ายังทรงทนต่อความเข้าใจผิดและการไม่เชื่อฟังของบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์อีกด้วย—
ด้วยเหตุน้ี พวกเขาจึงพูดว่าความทุกข์ของพระเจ้านั้นไม่สามารถวัดได้อย่างแท้จริ ง ตอนนี้
ดูเหมือนว่าพวกเจ้าไม่ได้เข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริง อันที่จริงแล้ว
ความทุกข์ที่พวกเจ้าพูดถึงนี้ไม่ได้นับว่าเป็ นความทุกข์ที่แท้จริ งสาหรับพระเจ้า เพราะมีความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้
เช่นนั้นแล้ว ความทุกข์ที่แท้จริ งสาหรับพระเจ้าพระองค์เองคือสิ่งใด?
ความทุกข์ที่แท้จริ งสาหรับเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์คือสิ่งใด? สาหรับพระเจ้า
การที่มวลมนุษย์ไม่เข้าใจพระองค์น้ นั ไม่นับเป็ นความทุกข์
และผูค้ นที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่บา้ งและไม่มองว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าก็ไม่นับเป็ นความทุกข์เ
ช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผูค้ นมักรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงต้องเคยได้ทนทุกข์กบั ความอยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่
ว่าในช่วงระหว่างเวลาที่พระเจ้าทรงอยู่ในเนื้อหนัง
พระองค์ไม่ทรงสามารถแสดงตัวตนของพระองค์ต่อมวลมนุษย์และทาให้ผคู้ นสามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ขอ
งพระองค์ได้ และว่าพระเจ้ากาลังทรงซ่อนเร้นอย่างถ่อมพระทัยในเนื้อหนังที่ไม่มนี ัยสาคัญ
และว่าสิ่งนี้ตอ้ งเป็ นความทรมานที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับพระองค์
ผูค้ นเชื่อในสิ่งที่พวกเขาสามารถเข้าใจและสิ่งที่พวกเขาสามารถมองเห็นเกีย่ วกับความทุกข์ของพระเจ้าอย่างสุดใ
จ และถวายความเห็นอกเห็นใจทุกชนิดให้กบั พระเจ้า
และกระทัง่ จะถวายการสรรเสริ ญเล็กน้อยให้กบั ความทุกข์ของพระองค์อยู่บ่อยครั้ง
ในความเป็ นจริ งแล้วมีความแตกต่างกัน
มีช่องว่างระหว่างสิ่งที่ผคู้ นเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ของพระเจ้ากับสิ่งที่พระองค์ทรงรู ้สึกจริงๆ
เรากาลังบอกความจริงกับพวกเจ้า—สาหรับพระเจ้าแล้วนั้น
ไม่ว่าจะเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้าหรื อเนื้อหนังที่พระเจ้าทรงจุติมาเป็ นมนุษย์

ความทุกข์ที่พรรณนามาข้างต้นไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริ ง เช่นนั้นแล้ว สิ่งที่พระเจ้าทรงทนทุกข์จริ งๆ คือสิ่งใด?
พวกเรามาพูดถึงความทุกข์ของพระเจ้าจากมุมมองของพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์เท่านั้นกันเถิด
เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ทรงเปลี่ยนเป็ นบุคคลปกติทวั่ ไปและดารงพระชนม์ชีพเคียงข้างผูค้ นท่ามกลางมวลมนุษย์น้นั
พระองค์ไม่ทรงสามารถมองเห็นและรู ้สึกถึงวิธีการ กฎ และปรัชญาการใช้ชีวิตของผูค้ นหรอกหรื อ?
วิธีการและกฎในการใช้ชีวิตแบบนี้ทาให้พระองค์ทรงรู ้สึกอย่างไร?
พระองค์ทรงรูส้ ึกเกลียดชังในพระทัยของพระองค์หรื อไม่? เหตุใดพระองค์จึงทรงรู ้สึกเกลียดชัง?
วิธีการและกฎในการใช้ชีวิตของมวลมนุษย์มีอะไรบ้าง?
วิธีการและกฎในการใช้ชีวิตเหล่านี้มีรากเหง้าในหลักการใด?
วิธีการและกฎในการใช้ชีวิตเหล่านี้มีพื้นฐานบนสิ่งใด? วิธีการ กฎ และสิ่งอืน่ ๆ
ของมวลมนุษย์ตามที่สัมพันธ์กบั วิธีการใช้ชีวิตนั้น—ทั้งหมดนี้ได้รับการสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งตรรกะ ความรู ้
และปรัชญาของซาตาน พวกมนุษย์ที่ใช้ชีวิตภายใต้กฎประเภทเหล่านี้ไม่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์
ไม่มีความจริ ง—พวกเขาทั้งหมดต่างประณามความจริงและเป็ นปรปักษ์ต่อพระเจ้า หากเราดูที่เนื้อแท้ของพระเจ้า
เราจะมองเห็นว่าเนื้อแท้ของพระองค์ตรงกันข้ามกับตรรกะ ความรู ้ และปรัชญาของซาตานโดยสิ้นเชิง
เนื้อแท้ของพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรม ความจริ ง และความบริ สุทธิ์ และความเป็ นจริ งอืน่ ๆ
ของทุกสรรพสิ่งที่เป็ นบวก
พระเจ้าผูท้ รงครอบครองเนื้อแท้น้ีและดารงพระชนม์ชีพท่ามกลางมวลมนุษย์เช่นนั้นทรงรู ้สึกอย่างไร?
พระองค์ทรงรูส้ ึกอะไรในพระทัยของพระองค์? พระทัยของพระองค์ไม่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหรอกหรื อ?
พระทัยของพระองค์เจ็บปวด ความเจ็บปวดที่ไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าใจหรื อได้รับประสบการณ์ได้
นี่เป็ นเพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเผชิญ ทรงพบปะ ทรงสดับ ทอดพระเนตร
และทรงได้รับประสบการณ์คือความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์ท้งั หมด ความชัว่
และความกบฏต่อความจริ งและการต้านทานความจริ งของพวกเขา
ทั้งหมดที่มาจากมนุษย์คือแหล่งกาเนิดของความทุกข์ของพระองค์ นั่นจึงกล่าวได้ว่า
เพราะเนื้อแท้ของพระองค์ไม่เหมือนกับพวกมนุษย์ที่เสื่อมทราม
ความเสื่อมทรามของพวกมนุษย์จงึ กลายมาเป็ นแหล่งกาเนิดของความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์
เมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงสามารถพบใครบางคนที่มีภาษาเดียวกันกับพระองค์หรือไม่?
บุคคลเช่นนั้นไม่สามารถพบได้ท่ามกลางมวลมนุษย์
ไม่สามารถพบผูใ้ ดที่สามารถสื่อสารกับหรื อผูท้ ี่สามารถมีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนนี้กบั พระเจ้าได้—
เจ้าจะพูดว่าพระเจ้าทรงมีความรู ้สึกแบบใดเกี่ยวกับเรื่ องนี้? สิ่งต่างๆ ที่ผคู้ นหารื อ รัก ไล่ตามเสาะหา

และถวิลหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับแนวโน้มของบาปและความชัว่ เมื่อพระเจ้าทรงเผชิญกับสิ่งทั้งหมดนี้
นี่มนั ไม่เหมือนกับมีดที่ทิ่มแทงพระทัยของพระองค์หรื อ? เมื่อพระองค์ทรงเผชิญกับสิ่งเหล่านี้
พระองค์จะทรงสามารถมีความชื่นบานในพระทัยของพระองค์ได้หรื อไม่?
พระองค์จะทรงสามารถพบการปลอบโยนได้หรือไม่?
บรรดาผูท้ ี่ใช้ชีวิตกับพระองค์คือพวกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความกบฏและความชัว่ —
พระทัยของพระองค์จะไม่ทนทุกข์ได้อย่างไร? ความทุกข์น้ีจริงๆ แล้วยิง่ ใหญ่เพียงใด
และใครใส่ใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้? ใครที่เอาใจใส่? และใครที่สามารถซึ้งคุณค่าถึงเรื่ องนี้?
ผูค้ นไม่มีหนทางที่จะทาความเข้าใจพระทัยของพระเจ้า
ความทุกข์ของพระองค์คือบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นไม่สามารถซึ้งคุณค่าอย่างเฉพาะเจาะจงได้
และความเย็นชาและความด้านชาของสภาวะความเป็ นมนุษย์ทาให้ความทุกข์ของพระเจ้าดิ่งลึกยิ่งขึ้นไปอีก
มีบางคนที่มกั เห็นอกเห็นใจกับสภาพเลวร้ายของพระคริ สต์ เพราะมีวรรคหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เขียนว่า:
“หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนกในอากาศก็ยงั มีรงั แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ” เมื่อผูค้ นได้ยินเช่นนี้
พวกเขาเก็บเอาไปคิดและเชื่อว่าสิ่งนี้เป็ นความทุกข์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงทนฝ่ า
และความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระคริ สต์ทรงทนฝ่ า ตอนนี้ เมื่อดูจากมุมมองของข้อเท็จจริ ง
มันเป็ นเช่นนั้นหรื อไม่? ไม่ พระเจ้าไม่ทรงเชื่อว่าความลาบากยากเย็นเหล่านี้เป็ นความทุกข์
พระองค์ไม่เคยทรงร่ าไห้จากความอยุติธรรมเพราะความลาบากยากเย็นของเนื้อหนังของพระองค์
และพระองค์ไม่เคยทรงทาให้พวกมนุษย์ตอ้ งชดใช้หรื อให้รางวัลใดก็ตามกับพระองค์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพระองค์ทรงเป็ นประจักษ์พยานทุกสิง่ เกี่ยวกับมวลมนุษย์และชีวิตที่เสื่อมทรามและความชัว่ ของมนุษย์ที่เสื่อ
มทราม
เมื่อพระองค์ทรงเป็ นประจักษ์พยานว่ามวลมนุษย์อยู่ในเงื้อมมือของซาตานและถูกซาตานกักขังและไม่สามารถห
นีรอดได้ ว่าผูค้ นที่ใช้ชีวิตในบาปไม่รู้ว่าความจริ งคืออะไร
พระองค์ไม่ทรงสามารถทนยอมรับบาปทั้งหมดเหล่านี้ได้
ความเกลียดชังพวกมนุษย์ของพระองค์เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน แต่พระองค์ตอ้ งทรงทนฝ่ าทั้งหมดนี้
นี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
พระเจ้าไม่ทรงสามารถแสดงออกแม้กระทัง่ พระสุรเสียงจากพระทัยของพระองค์หรื ออารมณ์ของพระองค์ท่ามก
ลางผูต้ ิดตามของพระองค์
และไม่มีผูใ้ ดท่ามกลางผูต้ ิดตามของพระองค์ที่สามารถเข้าใจความทุกข์ของพระองค์อย่างแท้จริ ง
ไม่มีผูใ้ ดที่แม้กระทัง่ พยายามที่จะทาความเข้าใจหรื อทาให้พระองค์สบายพระทัยของพระองค์
ซึ่งทนฝ่ าต่อความทุกข์น้ีวนั แล้ววันเล่า ปี แล้วปี เล่า และซ้ าแล้วซ้ าเล่า พวกเจ้ามองเห็นอะไรในทั้งหมดนี้?

พระเจ้าไม่ทรงพึงประสงค์สิ่งใดก็ตามจากพวกมนุษย์เป็ นการตอบแทนสาหรับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้
แต่เพราะเนื้อแท้ของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงสามารถทนยอมรับความชัว่ ความเสื่อมทราม
และบาปของมวลมนุษย์ได้โดยสิ้นเชิง และกลับทรงรู ้สึกถึงความเกลียดชังและความเกลียดอย่างสุดขีดแทน
ซึ่งทาให้พระทัยของพระเจ้าและเนื้อหนังของพระองค์ทนฝ่ าความทุกข์ไม่รู้จบ พวกเจ้าเคยมองเห็นสิ่งนี้หรื อไม่?
ที่มีแนวโน้มที่สุดคือ ไม่มีพวกเจ้าคนใดสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้
เพราะไม่มีพวกเจ้าคนใดสามารถเข้าใจพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง เมื่อเวลาผ่านไป
เจ้าควรจะได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้ทีละน้อยๆ ด้วยตัวเจ้าเอง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิ สัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 75
พระเยซูทรงเลี้ยงคนห้าพันคน
ยอห์น 6:8-13 สาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดรู วน์ ้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า
“ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้?”
พระเยซูตรัสว่า “ให้ทุกคนนัง่ ลงเถิด” (ที่นั่นมีหญ้ามาก) คนเหล่านั้นจึงนัง่ ลง นับแต่ผชู้ ายได้ประมาณห้าพันคน
แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นงั่ อยูน่ ้ นั
และให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการ เมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
“จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่น”
พวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็ม
แนวความคิดเกี่ยวกับ “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” คืออะไร? โดยธรรมดาสามัญทัว่ ไปแล้ว
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวสามารถเป็ นอาหารให้กบั ผูค้ นจานวนเท่าใดได้เพียงพอ?
หากเจ้าใช้ความอยากอาหารของบุคคลทัว่ ไปเป็ นพื้นฐานในการวัด นี่จะเพียงพอสาหรับคนสองคนเท่านั้น
นี่คือแนวความคิดเกี่ยวกับ “ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” ที่พื้นฐานที่สุด อย่างไรก็ตาม ในบทตอนนี้
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวให้อาหารกับผูค้ นจานวนเท่าใด?
ข้อความต่อไปนี้คือสิ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ในองค์คมั ภีร์: “(ที่นั่นมีหญ้ามาก) คนเหล่านั้นจึงนั่งลง
นับแต่ผชู้ ายได้ประมาณห้าพันคน” เมื่อเทียบกับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้ว
ห้าพันเป็ นจานวนที่มากมายหรื อไม่? จานวนที่มากมายอย่างยิง่ นี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด? จากมุมมองของมนุษย์
การแบ่งขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวให้กบั คนห้าพันคนจะเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้
เพราะความแตกต่างระหว่างผูค้ นและอาหารนั้นมีมากเกินไป ถึงแม้ว่าทุกคนจะกินเพียงคาเล็กๆ หนึ่งคา
ก็ยงั ไม่เพียงพอสาหรับคนห้าพันคนอยู่ดี แต่ในที่น้ี องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิการอัศจรรย์—
พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงทาให้ผคู้ นห้าพันคนสามารถได้กนิ จนอิ่มเท่านั้น แต่ยงั มีอาหารเหลืออีกด้วย
องค์คมั ภีร์เขียนไว้ว่า: “เมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
‘จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ อย่าให้มสี ิ่งใดตกหล่น’
พวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็ม”
การอัศจรรย์น้ีทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นพระอัตลักษณ์และสถานะขององค์พระเยซูเจ้า
และมองเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้า—ในลักษณะนี้
พวกเขามองเห็นความจริงของฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้า
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเพียงพอที่จะให้อาหารคนห้าพันคน แต่หากไม่มีอาหารใดๆ อยู่เลย

พระเจ้าจะทรงสามารถให้อาหารกับคนห้าพันคนได้หรื อไม่? แน่นอนว่าพระองค์ทรงสามารถทาได้!
นี่คือการอัศจรรย์ ดังนั้นผูค้ นจึงรูส้ ึกว่ามันเกินกว่าจะเข้าใจได้ เหลือเชื่อ และลึกลับ แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว
การทาเช่นนั้นไม่มีความสาคัญใดๆ เพราะนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นธรรมดาสาหรับพระเจ้า
เหตุใดจึงควรเลือกการอัศจรรย์น้ีมาเพื่อตีความในตอนนี้?
เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการอัศจรรย์น้ีคือน้ าพระทัยขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งมวลมนุษย์ไม่เคยล่วงรู ้มาก่อน
ประการแรก พวกเรามาพยายามทาความเข้าใจว่าคนห้าพันคนนี้เป็ นคนประเภทใด
พวกเขาเป็ นผูต้ ิดตามขององค์พระเยซูเจ้าหรื อไม่? จากองค์คมั ภีร์ เรารู ้ว่าพวกเขาไม่ใช่สาวกของพระองค์
พวกเขารู ้หรื อไม่ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด? ไม่อย่างแน่นอน! อย่างน้อยที่สุด
พวกเขาก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาคือพระคริ สต์
หรื อบางทีบางคนอาจรู ้เพียงว่าพระองค์มีพระนามว่าอะไร
และรู ้หรื อเคยได้ยินบางสิ่งบางอย่างเกีย่ วกับสิ่งที่พระองค์ทรงเคยได้ทามาแล้ว
พวกเขาเพียงแค่ถูกปลุกเร้าให้เกิดความสงสัยเกีย่ วกับองค์พระเยซูเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยนิ เรื่ องราวเกี่ยวกับพระองค์
แต่แน่นอนว่าเจ้าไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขาติดตามพระองค์ นับประสาอะไรที่จะเข้าใจพระองค์
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนห้าพันคนนี้
พวกเขาหิวโหยและคิดถึงได้แค่เพียงการหาอาหารลงท้องของพวกเขาเท่านั้น
ดังนั้นองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงตอบสนองความอยากของพวกเขาในบริ บทนี้
เมื่อพระองค์ทรงตอบสนองความอยากของพวกเขา สิ่งใดอยู่ในพระทัยของพระองค์?
พระองค์ทรงมีท่าทีอย่างไรต่อผูค้ นที่ตอ้ งการเพียงกินจนอิม่ เหล่านี้? ในขณะนี้
พระดาริ ขององค์พระเยซูเจ้าและท่าทีของพระองค์สัมพันธ์กบั พระอุปนิสยั และเนื้อแท้ของพระเจ้า
เมื่อทรงเผชิญกับผูค้ นห้าพันคนที่ทอ้ งว่างและต้องการเพียงกินอาหารเต็มมื้อ
เมื่อทรงเผชิญกับผูค้ นที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความหวังจากพระองค์
องค์พระเยซูเจ้าจึงมีพระดาริ เพียงที่จะใช้การอัศจรรย์น้ีเพื่อประทานพระคุณแก่พวกเขาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
พระองค์ไม่ได้ยกความหวังของพระองค์ให้สูงขึ้นว่าพวกเขาจะกลายเป็ นผูต้ ิดตามของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาเพียงต้องการเข้าร่ วมความสนุกและกินจนอิ่ม
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์ทรงมีในที่แห่งนั้นให้ดีที่สุด
และทรงใช้ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเพื่อให้อาหารกับคนห้าพันคน
พระองค์ทรงเปิ ดตาของผูค้ นที่สุขสาราญกับการมองเห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นต่างๆ เหล่านี้
ผูท้ ี่ตอ้ งการพบเห็นการอัศจรรย์ และพวกเขามองเห็นสิ่งต่างๆ
ที่พระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์ทรงสามารถทาให้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยตาของพวกเขาเอง

ถึงแม้ว่าองค์พระเยซูเจ้าจะทรงใช้บางสิ่งบางอย่างที่จบั ต้องได้เพื่อตอบสนองความสงสัยของพวกเขา
แต่พระองค์ก็ทรงรู ้อยู่แล้วในพระทัยของพระองค์ว่าผูค้ นห้าพันคนนี้เพียงต้องการที่จะกินอาหารดีๆ
ดังนั้นพระองค์จงึ ไม่ทรงเทศนาพวกเขาหรื อตรัสสิ่งใดเลย—
พระองค์เพียงทรงปล่อยให้พวกเขามองเห็นการอัศจรรย์น้ีในขณะที่มนั เกิดขึ้น
พระองค์ไม่ทรงสามารถปฏิบตั ิต่อผูค้ นเหล่านี้ในลักษณะเดียวกันกับที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิตอ่ บรรดาสาวกของพ
ระองค์ผูท้ ี่ติดตามพระองค์อย่างแท้จริ งได้อย่างแน่นอน แต่ในพระทัยของพระเจ้า
สิ่งทรงสร้างทั้งหมดอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์
และพระองค์จะประทานพระอนุญาตให้สิ่งทรงสร้างทั้งหมดที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นได้สุขสาราญกับพระคุ
ณของพระเจ้าเมื่อมีความจาเป็ น ถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้จะไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็ นใครและไม่เข้าใจพระองค์
หรื อมีความประทับใจที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เกี่ยวกับพระองค์
หรื อมีความรู ้สึกขอบคุณต่อพระองค์แม้หลังจากที่พวกเขาได้กินขนมปังและปลานั้น
นี่ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าขัดพระทัย—
พระองค์ประทานโอกาสที่ยอดเยีย่ มที่จะสุขสาราญกับพระคุณของพระเจ้าให้ผูค้ นเหล่านี้
บางคนพูดว่าพระเจ้าทรงมีหลักการในสิ่งที่พระองค์ทรงทา
ว่าพระองค์ทรงไม่คอยคุม้ กันหรื อปกป้องบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ว่าพระองค์ทรงไม่อนุญาตให้พวกเขาสุขสาราญกับพระคุณของพระองค์ เป็ นอย่างนั้นจริ งๆ หรื อไม่?
ในสายพระเนตรของพระเจ้า ตราบเท่าที่พวกเขาเป็ นสิ่งทรงสร้างซึ่งมีชีวิตที่พระองค์เองได้ทรงสร้างขึ้น
พระองค์จะทรงบริ หารจัดการและดูแลเอาใจใส่พวกเขา และพระองค์จะทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขา
วางแผนเพื่อพวกเขา และปกครองพวกเขาในหลากหลายวิธี
เหล่านี้คือพระดาริ และท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อทุกสรรพสิ่ง
ถึงแม้ว่าคนห้าพันคนที่กินขนมปังกับปลาไม่ได้วางแผนที่จะติดตามองค์พระเยซูเจ้า
แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงมีขอ้ เรี ยกร้องที่เข้มงวดมากจากพวกเขา ทันทีที่พวกเขากินจนอิ่มแล้ว
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงทาสิ่งใด? พระองค์ทรงเทศนาพวกเขาบ้างหรือไม่?
พระองค์เสด็จไปที่ใดหลังจากที่ทรงทาเช่นนี้? ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกว่าองค์พระเยซูเจ้าตรัสสิ่งใดกับพวกเขา
แค่ว่าพระองค์เสด็จจากไปเงียบๆ เมื่อพระองค์ทรงแสดงการอัศจรรย์ของพระองค์แล้ว
เช่นนั้นแล้วพระองค์ได้ทรงมีขอ้ พึงประสงค์ใดๆ จากผูค้ นเหล่านี้ หรื อไม่? มีความเกลียดชังใดๆ หรื อไม่? ไม่
ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยในที่น้ี พระองค์เพียงไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะให้ความใส่พระทัยใดๆ
อีกต่อไปกับผูค้ นที่ไม่สามารถติดตามพระองค์ และในเวลานี้พระทัยของพระองค์เจ็บปวด
เพราะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมทรามลงของมวลมนุษย์แล้ว

และพระองค์ได้ทรงรูส้ ึกถึงการปฏิเสธพระองค์จากมวลมนุษย์แล้ว
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรผูค้ นเหล่านี้และเมื่อพระองค์ประทับอยู่กบั พวกเขา
พระองค์ทรงเกิดความรู ้สึกเสียพระทัยจากความทึ่มและความรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์ของมนุษย์
และพระทัยของพระองค์เจ็บปวด พระประสงค์ท้งั หมดที่พระองค์ทรงมีคือการจากผูค้ นเหล่านี้ไปโดยเร็วที่สุด
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทไม่ทรงมีขอ้ พึงประสงค์ใดๆ จากพวกเขาในพระทัยของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะให้ความใส่พระทัยใดๆ กับพวกเขา และยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะสละพลังงานของพระองค์ไปกับพวกเขา
พระองค์ทรงรู ้ว่าพวกเขาไม่สามารถติดตามพระองค์ได้ แต่ถงึ แม้ว่าจะมีเหตุท้งั หมดนี้
ท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาก็ยงั คงชัดเจนอย่างมาก
พระองค์เพียงทรงต้องประสงค์ที่จะปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างใจดี ประทานพระคุณให้กบั พวกเขา
และนี่คือท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อทุกสิ่งที่ทรงสร้างภายใต้การปกครองของพระองค์โดยแท้—
เพื่อปฏิบตั ิต่อทุกสิ่งที่ทรงสร้างอย่างเมตตา เพื่อจัดเตรี ยมให้พวกเขาและบารุงเลี้ยงพวกเขา
ด้วยเหตุผลนี้เองที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงเผยเนื้อแท้ของพระเจ้าเองอย่างเป็ นธรรมชาติยิ่ง และทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นอย่างใจดี
พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาด้วยพระทัยแห่งความเมตตากรุ ณาและการทนยอมรับ
และพระองค์ทรงแสดงความใจดีต่อพวกเขาด้วยพระทัยเช่นนั้น ไม่ว่าผูค้ นเหล่านี้จะมององค์พระเยซูเจ้าอย่างไร
และไม่ว่าบทอวสานจะเป็ นแบบใดก็ตาม
พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกสิ่งที่ทรงสร้างโดยมีพื้นฐานจากฐานะของพระองค์
ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเผยคือพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นอย่างไม่มีขอ้ ยกเว้น
องค์พระเยซูเจ้าทรงทาสิ่งนี้อย่างเงียบๆ และเสด็จจากไปอย่างเงียบๆ—
นี่เป็ นพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในแง่มุมใด? เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่านี่คือความรักเมตตาของพระเจ้า?
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่านี่คือความไม่เห็นแก่พระองค์เองของพระเจ้า?
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่บุคคลทัว่ ไปสามารถทาได้หรือไม่? แน่นอนว่าไม่! โดยเนื้อแท้แล้ว
ผูค้ นห้าพันคนที่องค์พระเยซูเจ้าทรงให้อาหารด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเป็ นใคร?
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพวกเขาคือผูค้ นที่มีความเข้ากันได้กบั พระองค์?
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพวกเขาทั้งหมดเป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์?
สามารถกล่าวได้ดว้ ยความมัน่ ใจว่าพวกเขาไม่มีความเข้ากันได้กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างแน่นอน
และเนื้อแท้ของพวกเขาเป็ นปรปักษ์ต่อพระเจ้าอย่างแน่นอน แต่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างไร?

พระองค์ทรงใช้วิธีการหนึ่งในการขจัดความเป็ นปรปักษ์ทผี่ คู้ นมีต่อพระเจ้า—วิธีการนี้เรี ยกว่า “ความใจดี”
นั่นคือ ถึงแม้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นผูค้ นเหล่านี้ว่าเป็ นคนบาป แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า
พวกเขาก็เป็ นสิ่งทรงสร้างของพระองค์อยู่ดี ดังนั้นพระองค์จงึ ยังทรงปฏิบตั ิต่อคนบาปเหล่านี้อย่างใจดี
นี่คือการทนยอมรับของพระเจ้า
และการทนยอมรับนี้ได้รับการกาหนดจากพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระเจ้าเอง ดังนั้น
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นจะสามารถทาได้—
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทาสิ่งนี้ได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 76
เมื่อเจ้าสามารถซึ้งคุณค่ากับพระดาริ และท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ได้อย่างแท้จริ ง
เมื่อเจ้าสามารถเข้าใจอารมณ์และความกังวลที่พระเจ้าทรงมีให้กบั แต่ละสิ่งที่ทรงสร้าง
เจ้าจะสามารถเข้าใจการอุทิศพระองค์และความรักที่ใช้ไปกับทุกๆ ผูค้ นที่พระผูส้ ร้างได้ทรงสร้างขึ้น
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เจ้าจะใช้คาสองคาเพื่อพรรณนาความรักของพระเจ้า คาสองคานั้นคืออะไร? บางคนพูดว่า
“ไม่เห็นแก่พระองค์เอง” และบางคนพูดว่า “ใจบุญสุนทาน” ในสองคานี้ “ใจบุญสุนทาน”
เป็ นคาที่เหมาะสมน้อยที่สุดในการพรรณนาความรักของพระเจ้า
นี่คือคาที่ผคู้ นใช้พรรณนาถึงคนบางคนที่เผื่อแผ่หรื อใจกว้าง เราเกลียดคานี้
เพราะมันอ้างอิงถึงการให้การกุศลโดยไร้แบบแผน โดยไม่เลือกหน้า โดยไม่พิจารณาถึงหลักการ
มันคือความโน้มเอียงที่ใช้อารมณ์มากเกินไป ซึ่งพบได้มากในผู้คนที่โง่เขลาและสับสน
เมื่อใช้คานี้พรรณนาถึงความรักของพระเจ้า มีความหมายแฝงที่เป็ นการดูหมิ่นอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
เรามีคาสองคาที่อธิบายความรักของพระเจ้าได้อย่างเหมาะสมมากกว่า ได้แก่อะไรบ้าง? คาแรกคือ “มหาศาล”
คานี้ไม่ได้ทาให้เห็นภาพเป็ นอย่างมากหรอกหรื อ? คาที่สองคือ “กว้างใหญ่ไพศาล”
มีความหมายที่แท้จริ งอยู่เบื้องหลังคาเหล่านี้ ซึ่งเราใช้พรรณนาความรักของพระเจ้า
เมื่อตีความหมายตามตัวอักษร “มหาศาล” พรรณนาถึงปริมาตรหรื อความสามารถของสิ่งหนึ่ง
แต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะใหญ่เพียงใด มันคือบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นสามารถจับต้องและมองเห็นได้
นี่เป็ นเพราะมันมีอยู่—มันไม่ใช่วตั ถุที่เป็ นนามธรรม
แต่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่สามารถให้แนวความคิดแก่ผคู้ นในลักษณะที่ค่อนข้างถูกต้องแม่นยาและสัมพันธ์กบั ชีวิ
ตจริ ง ไม่ว่าเจ้าจะมองมันจากมุมมองสองมิติหรื อสามมิติ เจ้าไม่จาเป็ นต้องจินตนาการถึงการมีอยู่ของมัน
เพราะมันคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆ ในลักษณะที่เป็ นจริ ง ถึงแม้ว่าการใช้คาว่า “มหาศาล”
ในการอธิบายความรักของพระเจ้าจะสามารถทาให้รู้สึกเหมือนความพยายามที่จะระบุปริ มาณความรักของพระอ
งค์ แต่คานี้ยงั ให้ความรู ้สึกว่าความรักของพระองค์ไม่อาจระบุปริ มาณได้เช่นเดียวกัน
เราพูดว่าความรักของพระเจ้าสามารถระบุปริ มาณได้ เพราะความรักของพระองค์ไม่ว่างเปล่า
อีกทั้งไม่ได้เป็ นสิ่งที่เป็ นตานานเล่าขาน
แต่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ทุกสิง่ ภายใต้การปกครองของพระองค์มีเหมือนกัน
บางสิ่งบางอย่างที่สิ่งทรงสร้างทั้งปวงได้สุขสาราญจนถึงระดับที่หลากหลายและจากมุมมองที่แตกต่าง
ถึงแม้ว่าผูค้ นไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสความรักของพระองค์ได้
แต่ความรักนี้นาการบารุงเลี้ยงและชีวิตมายังทุกสรรพสิ่งในขณะที่ความรักนี้ได้รับการเผยทีละเล็กละน้อยในชีวิ
ตของทุกสรรพสิ่ง

และสิ่งเหล่านั้นนับและเป็ นพยานต่อความรักของพระเจ้าที่สิ่งเหล่านั้นได้สุขสาราญในแต่ละชัว่ ขณะที่ผ่านไป
เราพูดว่าความรักของพระเจ้าไม่สามารถระบุปริ มาณได้เพราะความล้าลึกของพระเจ้าผูท้ รงจัดเตรี ยมและบารุ งเลี้
ยงทุกสรรพสิ่งคือบางสิ่งบางอย่างที่พวกมนุษย์หยัง่ ลึกได้ยาก
เช่นเดียวกับพระดาริ ที่พระเจ้าทรงมีให้กบั ทุกสรรพสิ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ให้กบั มวลมนุษย์
นั่นจึงกล่าวได้ว่า ไม่มีผใู้ ดรู ้ถงึ พระโลหิตและน้ าพระเนตรที่พระผูส้ ร้างได้ทรงหลัง่ ออกมาเพื่อมวลมนุษย์
ไม่มีผูใ้ ดสามารถจับใจความ
ไม่มีผใู้ ดสามารถเข้าใจความลึกซึ้งหรื อน้ าหนักของความรักที่พระผูส้ ร้างทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงส
ร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
การพรรณนาความรักของพระเจ้าว่ามหาศาลคือการช่วยให้ผคู้ นซึ้งคุณค่าและเข้าใจความกว้างของความรักของพ
ระเจ้า และความจริ งของการดารงอยู่ของความรักของพระเจ้า
นอกจากนี้การพรรณนานี้ยงั เป็ นไปเพื่อให้ผคู้ นสามารถจับใจความถึงความหมายจริงๆ ของคาว่า “พระผูส้ ร้าง”
ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผคู้ นสามารถได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริ งของสมญา
“การทรงสร้าง” คาว่า “กว้างใหญ่ไพศาล” มักพรรณนาถึงสิ่งใด? โดยทัว่ ไป
คานี้นามาใช้พรรณนาถึงมหาสมุทรหรือจักรวาล ตัวอย่างเช่น: “จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล” หรื อ
“มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล”
ความไพศาลและความลึกที่เงียบสงัดของจักรวาลอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์
คือบางสิ่งบางอย่างที่จบั จินตนาการของมนุษย์ บางสิ่งบางอย่างที่พวกเขารู ้สึกมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งใหญ่ให้
ความลึกลับและความลึกล้าของมันมองเห็นได้ แต่เกินเอื้อมถึง เมื่อเจ้านึกถึงมหาสมุทร
เจ้านึกถึงความกว้างของมัน และเจ้าสามารถรู ้สึกถึงความลึกลับและความสามารถในการเก็บสิ่งต่างๆ
ได้ยอดเยี่ยมของมัน นี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมเราจึงได้ใช้คาว่า “กว้างใหญ่ไพศาล”
ในการพรรณนาถึงความรักของพระเจ้า เพื่อช่วยให้ผคู้ นรูส้ ึกว่าความรักของพระเจ้าล้าค่าเพียงใด
เพื่อให้รู้สึกว่าความงดงามอย่างลุ่มลึกของความรักของพระองค์น้ นั ไม่สิ้นสุดและครอบคลุมกว้างขวาง
เราใช้คานี้เพื่อช่วยให้ผูค้ นรูส้ ึกถึงความบริ สุทธิ์ของความรักของพระองค์
และความทรงเกียรติและความมิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้าที่ได้รับการเผยโดยผ่านทางความรักของพร
ะองค์ ตอนนี้พวกเจ้าคิดว่า “กว้างใหญ่ไพศาล”
เป็ นคาที่เหมาะสมในการพรรณนาถึงความรักของพระเจ้าหรื อไม่?
ความรักของพระเจ้าสามารถเทียบเท่ากับสองคาที่ว่า “มหาศาล” และ “กว้างใหญ่ไพศาล” นี้หรื อไม่? แน่นอน!
ในภาษาของมนุษย์ คาสองคานี้เพียงอย่างเดียวค่อนข้างเพียงพอแล้ว
และค่อนข้างใกล้เคียงกับการพรรณนาถึงความรักของพระเจ้า พวกเจ้าไม่คิดเช่นนั้นหรื อ?

หากเราให้พวกเจ้าอธิบายความรักของพระเจ้า พวกเจ้าจะใช้คาสองคานี้หรื อไม่?
มีแนวโน้มอย่างมากที่สุดที่พวกเจ้าจะไม่ใช้คาสองคานี้
เพราะความเข้าใจและความซึ้งคุณค่าที่พวกเจ้ามีเกี่ยวกับความรักของพระเจ้านั้นจากัดอยู่ในขอบเขตของมุมมอง
แบบสองมิติ และไม่ได้ข้ นึ ไปถึงความสูงของพื้นที่สามมิติ ดังนั้น
หากเราให้พวกเจ้าพรรณนาถึงความรักของพระเจ้า
พวกเจ้าจะรู ้สึกว่าพวกเจ้าไม่มีคาพูดหรื อแม้กระทัง่ บางทีพวกเจ้าจะกลายเป็ นพูดไม่ออกก็เป็ นได้
พวกเจ้าอาจเข้าใจคาสองคาที่เราได้พูดถึงในวันนี้ได้ยาก หรื อบางทีพวกเจ้าอาจแค่ไม่เห็นด้วย
นี่แสดงให้เห็นเพียงว่าความซึ้งคุณค่าและเข้าใจในความรักของพระเจ้าของพวกเจ้านั้นผิวเผินและจากัดอยู่แค่ขอ
บเขตแคบๆ เท่านั้น เราได้กล่าวแล้วก่อนหน้านี้ว่าพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่พระองค์เอง พวกเจ้าจาคาว่า
“ไม่เห็นแก่ตวั เอง” ได้
อาจเป็ นได้หรื อไม่ว่าความรักของพระเจ้าสามารถพรรณนาถึงได้ดว้ ยคาว่าไม่เห็นแก่พระองค์เองเท่านั้น?
นี่ไม่ได้เป็ นขอบเขตที่แคบจนเกินไปหรอกหรื อ? เจ้าควรครุ่นคิดถึงประเด็นนี้ให้มากขึ้น
เพื่อให้พวกเจ้าอาจได้รับบางสิ่งบางอย่างจากประเด็นนี้ได้
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 77
การทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ยอห์น 11:43-44 เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด” คนตายนั้นก็ออกมา
มีผา้ พันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผา้ พันอยู่ดว้ ย พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
“จงแกะผ้าที่พนั ออกแล้วปล่อยเขาเถิด”
พวกเจ้ามีความประทับใจใดบ้างหลังจากที่ได้อ่านบทตอนนี้?
นัยสาคัญของการอัศจรรย์ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงแสดงนี้ยิ่งใหญ่กว่าการอัศจรรย์ก่อนหน้านี้มาก
เพราะไม่มีการอัศจรรย์ใดจะน่าประหลาดใจมากไปกว่าการนาคนตายกลับขึ้นจากหลุมฝังศพ ในสมัยนั้น
การที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทาบางสิง่ บางอย่างเช่นนี้เป็ นสิง่ ที่มีนยั สาคัญอย่างยิง่
เพราะพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ผูค้ นจึงสามารถมองเห็นได้เพียงการทรงปรากฏทางกายของพระองค์
ด้านที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์ และแง่มุมที่ไม่มีนัยสาคัญของพระองค์เท่านั้น
ถึงแม้ว่าบางคนจะมองเห็นและเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเกีย่ วกับคุณลักษณะของพระองค์
หรื อความสามารถพิเศษบางอย่างที่ปรากฏว่าพระองค์ทรงครอบครอง
แต่ก็ไม่มีผูใ้ ดรู ้ว่าองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากที่ใด จริ งๆ แล้วพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ดในเนื้อแท้ของพระองค์
และจริ งๆ แล้วพระองค์ทรงมีความสามารถในการทาสิ่งอืน่ ใดอีก ทั้งหมดนี้เป็ นสิ่งที่มวลมนุษย์ไม่รู้
มีผูค้ นมากมายเหลือเกินที่ตอ้ งการพบหลักฐานเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้าเหล่านี้
และเพื่อให้รู้ความจริ ง
พระเจ้าทรงสามารถทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อพิสูจน์พระอัตลักษณ์ของพระองค์เองได้หรือไม่? สาหรับพระเจ้าแล้ว
นี่คือของเด็กเล่น—มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
พระองค์ทรงสามารถทาบางสิ่งบางอย่างเพือ่ พิสูจน์พระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระองค์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
แต่พระเจ้าทรงมีวิธีการทาสิ่งต่างๆ—โดยมีแผนและอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน พระองค์ไม่ทรงทาสิ่งต่างๆ
โดยไม่เลือกหน้า แต่แทนที่จะทาเช่นนั้น
พระองค์ทรงมองหาเวลาที่เหมาะสมและโอกาสที่เหมาะสมในการทาบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์จะทรงอนุญาตใ
ห้มนุษย์เห็นได้ บางสิง่ บางอย่างที่ชุ่มไปด้วยความหมายอย่างแท้จริง
พระองค์ทรงพิสูจน์สิทธิอานาจและพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในหนทางนี้ ดังนั้นแล้ว
การทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายเป็ นการพิสูจน์พระอัตลักษณ์ขององค์พระเยซูเจ้าหรือไม่?
พวกเรามาดูบทตอนต่อไปของพระคัมภีร์กนั เถิด: “เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่า ‘ลาซารัส
ออกมาเถิด’ คนตายนั้นก็ออกมา…” เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงทาเช่นนี้ พระองค์ตรัสเพียงอย่างเดียว: “ลาซารัส

ออกมาเถิด” จากนั้นลาซารัสก็ออกมาจากอุโมงค์ฝงั ศพ—
สิ่งนี้สาเร็จลุล่วงเพียงเพราะพระวจนะไม่กี่คาที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงดารัสออกมา ในช่วงระหว่างเวลานี้
องค์พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงตั้งแท่นบูชา และพระองค์ไม่ได้ทรงกระทาการอืน่ ใด
พระองค์แค่ตรัสสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวนี้ นี่ควรเรี ยกว่าการอัศจรรย์หรื อพระบัญชา?
หรื อมันเป็ นศาสตร์เวทมนตร์คาถาบางอย่าง? จากภายนอกแล้ว
ดูเหมือนว่าสามารถเรี ยกสิ่งนี้ได้ว่าเป็ นการอัศจรรย์ และหากเจ้ามองสิ่งนี้จากมุมมองสมัยใหม่
แน่นอนว่าเจ้าก็จะยังคงเรี ยกสิ่งนี้ว่าการอัศจรรย์ อย่างไรก็ตาม
สิ่งนี้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็ นเวทมนตร์ประเภทที่ควรจะเรี ยกวิญญาณกลับจากความตาย
และสิ่งนี้ไม่ใช่ศาสตร์เวทมนตร์คาถาประเภทใดๆ อย่างแน่นอน หากพูดว่าการอัศจรรย์น้ีเป็ นการแสดงเล็กๆ
ให้เห็นถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างอย่างเป็ นปกติที่สุดก็ถูกต้องแล้ว
นี่คือสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีสิทธิอานาจที่จะให้บุคคลคนหนึ่งตาย
ที่จะให้วิญญาณของเขาออกจากร่ างกายของเขาและกลับสู่แดนคนตายหรื อที่ใดก็ตามที่มนั ควรไป
กรอบเวลาการตายของบุคคลและสถานที่ที่พวกเขาจะไปหลังจากที่ตาย—สิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ าหนด
พระองค์ตดั สินพระทัยเรื่องเหล่านี้ทุกที่และทุกเวลา โดยไม่ถูกจากัดจากพวกมนุษย์ เหตุการณ์ วัตถุ พื้นที่
หรื อภูมิศาสตร์ หากพระองค์ทรงต้องประสงค์จะทามัน พระองค์ทรงสามารถทามันได้
เพราะทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ และทุกสรรพสิ่งแพร่ หลาย ดารงอยู่
และพินาศตามพระวจนะของพระองค์และสิทธิอานาจของพระองค์
พระองค์ทรงสามารถทาให้ชายที่ตายแล้วเป็ นขึ้นจากตาย
และสิ่งนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทรงสามารถทาได้ทุกที่ ทุกเวลา
นี่คือสิทธิอานาจที่มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ครอบครอง
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงทาสิ่งต่างๆ เช่นการนาลาซารัสกลับจากความตาย
เป้าหมายของพระองค์คือการให้หลักฐานเพื่อให้พวกมนุษย์และซาตานมองเห็น
และเพื่อให้พวกมนุษย์และซาตานรู ้ว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับมวลมนุษย์
ชีวิตและความตายของมวลมนุษย์ได้รับการกาหนดโดยพระเจ้า และว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงบังเกิ ดเป็ นมนุษย์
พระองค์กย็ งั ทรงเป็ นผูบ้ ญั ชาโลกฝ่ ายกายที่สามารถมองเห็นได้
และโลกฝ่ ายวิญญาณที่พวกมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้
นี่เป็ นไปเพื่อให้มวลมนุษย์และซาตานรู ้ว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับมวลมนุษย์ไม่ได้อยูภ่ ายใต้คาสั่งของซาตาน
นี่คือการเผยและการแสดงให้เห็นถึงสิทธิอานาจของพระเจ้า
และยังเป็ นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงส่งสารถึงทุกสรรพสิ่ง

ว่าชีวิตและความตายของมวลมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
การที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายเป็ นหนึ่งในวิธีที่พระผูส้ ร้างทรงสอนและแนะนามวลมนุ
ษย์
นี่คือการกระทาที่เป็ นรู ปธรรมที่พระองค์ทรงใช้ฤทธานุภาพและสิทธิอานาจเพื่อแนะนาและจัดเตรี ยมมวลมนุษย์
นี่คือวิธีหนึ่งที่พระผูส้ ร้างทรงทาให้มวลมนุษย์สามารถมองเห็นความจริงโดยไม่ใช้พระวจนะว่าพระองค์ทรงเป็
นผูบ้ ญั ชาทุกสรรพสิ่ง
นี่คือวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงบอกมวลมนุษย์โดยผ่านทางการกระทาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งว่าไม่มีความรอดอื่นใด
นอกเหนือจากความรอดโดยผ่านทางพระองค์
วิถีทางที่ไร้พระสุรเสียงที่พระองค์ทรงใช้เพื่อแนะนามวลมนุษย์น้ีอยู่ชวั่ นิรนั ดร์ ลบไม่ออก
และนาความตกใจและความรู ้แจ้งที่ไม่มีวนั เลือนลางไปมาสู่หัวใจของมนุษย์
การทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า—นี่มีผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อผูต้ ิดตามทุกๆ
คนของพระเจ้า การนี้ทาให้ความเข้าใจ
นิมิตว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถบัญชาชีวิตและความตายของมวลมนุษย์ได้เกิดติดตรึ งอยู่ในทุกผูค้ นที่
เข้าใจเหตุการณ์น้ีอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงมีสิทธิอานาจประเภทนี้
และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงส่งสารเกี่ยวกับอธิปไตยที่พระองค์ทรงมีเหนือชีวิตและความตายของมวลมนุษย์โดย
ผ่านทางการทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตาย แต่นี่ก็ไม่ใช่พระราชกิจหลักของพระองค์
พระเจ้าทรงไม่มีวนั ทาบางสิ่งบางอย่างโดยไร้ความหมาย ทุกๆ สิ่งที่พระองค์ทรงทามีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่
และเป็ นเครื่ องอาภรณ์ที่เลิศล้าในห้องเก็บขุมทรัพย์ พระองค์จะไม่ทรงทาให้
“การทาให้บุคคลหนึ่งออกมาจากอุโมงค์ฝงั ศพของพวกเขา”
เป็ นรายการหรือเป้าหมายหลักเพียงอย่างเดียวของพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าไม่ทรงทาสิ่งใดก็ตามที่ปราศจากความหมาย
การทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายในฐานะเหตุการณ์เดีย่ วๆ
นั้นเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงสิทธิอานาจของพระเจ้า และพิสูจน์พระอัตลักษณ์ขององค์พระเยซูเจ้า
นี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมองค์พระเยซูเจ้าจึงไม่ทรงทาการอัศจรรย์ประเภทนี้ซ้ า พระเจ้าทรงทาสิ่งต่างๆ
ตามหลักการของพระองค์เอง ในภาษาของมนุษย์
สามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงให้จิตใจของพระองค์ติดพันอยู่กบั เรื่ องที่จริ งจังเท่านั้น นัน่ คือ
เมื่อพระเจ้าทรงทาสิ่งต่างๆ พระองค์ไม่ทรงไถลห่างจากจุดประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงรู ้ว่าพระองค์ทรงต้องประสงค์จะปฏิบตั ิพระราชกิจใดในช่วงระยะนี้
พระองค์ทรงต้องประสงค์จะสาเร็จลุล่วงในสิ่งใด

และพระองค์จะทรงพระราชกิจตามแผนของพระองค์อย่างเข้มงวด
หากบุคคลที่เสื่อมทรามมีความสามารถประเภทนั้น
เขาจะคิดถึงเพียงวิธีที่จะเผยความสามารถของเขาเพื่อให้ผอู้ นื่ รู ้ว่าเขาช่างน่าเกรงขามเพียงใด
เพื่อให้พวกเขากราบไหว้เขา เพื่อให้เขาสามารถควบคุมพวกเขาและล้างผลาญพวกเขา
นี่คือความชัว่ ที่มาจากซาตาน—สิ่งนี้เรี ยกว่าความเสื่อมทราม พระเจ้าไม่ทรงมีพระอุปนิสัยเช่นนั้น
และพระองค์ไม่ทรงมีเนื้อแท้เช่นนั้น จุดประสงค์ของพระองค์ในการทาสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เพื่ออวดตัวพระองค์
แต่เพื่อจัดเตรี ยมการเปิ ดเผยและการทรงนามากยิ่งขึ้นให้แก่มวลมนุษย์
และนี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมผูค้ นจึงมองเห็นตัวอย่างอุบตั ิการณ์ประเภทนี้ในพระคัมภีร์น้อยมาก
นี่ไม่ใช่เพื่อจะพูดว่าฤทธานุภาพขององค์พระเยซูเจ้ามีจากัด หรื อว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถทาสิ่งเช่นนั้น
เป็ นเพียงว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะทาเช่นนั้น
เพราะการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายมีนยั สาคัญในที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมาก
และยังเป็ นเพราะว่าพระราชกิจหลักของพระเจ้าผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั ไม่ใช่การแสดงการอัศจรรย์
ไม่ใช่การนาผูค้ นกลับจากความตาย แต่เป็ นพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ ดังนั้น
พระราชกิจส่วนใหญ่ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทาให้ครบบริ บรู ณ์คือการสอนผูค้ น การจัดเตรียมพวกเขา
และการช่วยเหลือพวกเขา และเหตุการณ์ต่างๆ เช่นการทรงทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายเป็ นเพียงส่วนเล็กๆ
ของพันธกิจที่องค์พระเยซูเจ้าทรงดาเนินการ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าสามารถกล่าวได้ว่า “การอวด”
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อแท้ของพระเจ้า ดังนั้น
องค์พระเยซูเจ้าจึงไม่ทรงมีเจตนาที่จะหักห้ามพระทัยโดยการไม่แสดงการอัศจรรย์เพิ่มเติม
อีกทั้งนี่ไม่ได้เป็ นเพราะข้อจากัดด้านสภาพแวดล้อม และแน่นอนว่าไม่ได้เป็ นเพราะการขาดฤทธานุภาพ
เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงนาลาซารัสกลับจากความตาย พระองค์ทรงใช้เพียงไม่กี่คาเหล่านี้: “ลาซารัส ออกมาเถิด”
พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดนอกเหนือไปจากนี้ ดังนั้นแล้วพระวจนะเหล่านี้แสดงถึงสิ่งใด?
พระวจนะเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสามารถทาสิ่งใดก็ตามให้สาเร็จลุล่วงได้โดยการตรัส
รวมถึงการทรงทาให้คนตายเป็ นขึ้นจากตาย เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลก
พระองค์ทรงทาเช่นนั้นด้วยพระวจนะ—พระบัญชาที่ตรัสออกมา พระวจนะที่มีสิทธิอานาจ และในหนทางนี้
ทุกสรรพสิ่งได้รับการสร้างขึ้น และด้วยเหตุน้กี ารทรงสร้างจึงสาเร็จลุล่วง
พระวจนะไม่กี่คาที่องค์พระเยซูเจ้าตรัสเหล่านี้เป็ นเหมือนกับพระวจนะที่พระเจ้าตรัสเมื่อพระองค์ทรงสร้างฟ้าส
วรรค์ และแผ่นดินโลก และสรรพสิ่ง ในลักษณะเดียวกัน
สิ่งเหล่านี้ก็ถอื สิทธิอานาจของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง
ทุกสรรพสิ่งได้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นและยืนหยัดได้เพราะพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

และในหนทางเดียวกัน
ลาซารัสเดินออกจากอุโมงค์ฝังศพของเขาเพราะพระวจนะจากพระโอษฐ์ขององค์พระเยซูเจ้า
นี่คือสิทธิอานาจของพระเจ้า
ซึ่งได้รับการแสดงให้เห็นและได้รับการทาให้เป็ นจริงขึ้นในเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติมาเป็ นมนุษย์
สิทธิอานาจและความสามารถประเภทนี้เป็ นของพระผูส้ ร้างและบุตรมนุษย์
ซึ่งพระผูส้ ร้างได้ทรงเป็ นจริ งขึ้นในบุตรมนุษย์น้ี
นี่คือความเข้าใจที่มวลมนุษย์ได้รับการสอนจากการที่พระเจ้าทรงนาลาซารัสกลับจากความตาย
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 78
การตัดสินพระเยซูของพวกฟาริ สี
มาระโก 3:21:22 เมื่อญาติพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์น้ี ก็ออกไปรั้งพระองค์ไว้
เพราะพวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้ว ส่วนพวกธรรมาจารย์ที่ลงมาจากกรุงเยรู ซาเล็มกล่าวว่า
“คนนี้ถกู ผีเบเอลเซบูลเข้าสิง ที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อานาจของนายผีน้ นั ”
พระเยซูทรงประณามพวกฟาริสี
มัทธิว 12:31-32 เพราะเหตุน้ีเราบอกพวกท่านว่า บาปและคาหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดอภัยให้มนุษย์ได้
เว้นแต่คาหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้ ถ้าใครกล่าวร้ายบุตรมนุษย์
จะโปรดอภัยให้คนนั้นได้ แต่ถา้ ใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า
มัทธิว 23:13-15 วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี คนหน้าซื่อใจคด
พวกเจ้าปิ ดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไป และเมื่อคนอืน่ จะเข้าไป
พวกเจ้าก็ไม่ยอม [วิบตั ิแก่พวกเจ้าพวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ สี คนหน้าซื่อใจคด
เพราะพวกเจ้าริ บเอาบ้านของหญิงม่าย และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว
เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิง่ ขึ้น] วิบตั ิแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด
เพราะพวกเจ้าไปทัว่ ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้าจารี ต แต่เมื่อได้แล้ว
ก็ทาให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่า
เนื้อหาของสองบทตอนข้างต้นแตกต่างกัน พวกเรามาดูที่บทตอนแรกกันก่อน: การตัดสินพระเยซูของพวกฟาริ สี
ในพระคัมภีร์ การตีราคาพระเยซูพระองค์เองของพวกฟาริ สีและสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงทานั้นได้แก่:
“…พวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้ว… ‘คนนี้ถูกผีเบเอลเซบูลเข้าสิง
ที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อานาจของนายผีน้ นั ’ ” (มาระโก 3:21-22)
การตัดสินองค์พระเยซูเจ้าของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีไม่ใช่การที่พวกเขาแค่เอาอย่างคาพูดของผูค้ นอืน่ ๆ
และไม่ใช่การอนุมานที่ไม่มพี ื้นฐานที่มา—
มันเป็ นข้อสรุ ปที่พวกเขามีเกี่ยวกับองค์พระเยซูเจ้าจากสิ่งที่พวกเขามองเห็นและได้ยินเกีย่ วกับการกระทาของพร
ะองค์
ถึงแม้ว่าข้อสรุ ปของพวกเขาจะมีข้ นึ อย่างโอ้อวดในนามของความยุติธรรมและปรากฏต่อผูค้ นเสมือนว่ามันมีพื้น
ฐานมาจากข้อเท็จจริ ง แต่ความโอหังที่พวกเขาใช้ตดั สินองค์พระเยซูเจ้านั้นก็ยากจะเก็บไว้แม้สาหรับพวกเขา
พลังงานที่คลุม้ คลัง่ ของความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อองค์พระเยซูเจ้าได้เปิ ดโปงความมักใหญ่ใฝ่ สูงอันขาดการยั

บยัง้ ชัง่ ใจของพวกเขาเองและโฉมหน้าเยี่ยงซาตานชัว่ ของพวกเขา
อีกทั้งธรรมชาติที่มุ่งร้ายของพวกเขาที่พวกเขาใช้ตา้ นทานพระเจ้า
สิ่งเหล่านี้ที่พวกเขาพูดในการตัดสินองค์พระเยซูเจ้าของพวกเขาได้รับการขับเคลื่อนจากความมักใหญ่ใฝ่ สูงอันข
าดการยับยั้งชัง่ ใจ ความอิจฉาริ ษยา
และธรรมชาติที่น่าเกลียดและมุ่งร้ายของความเป็ นปรปักษ์ที่มีต่อพระเจ้าและความจริ งของพวกเขา
พวกเขาไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของการกระทาขององค์พระเยซูเจ้า
อีกทั้งพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบเนื้อแท้ของสิ่งที่พระองค์ตรัสหรื อทา แทนที่จะทาเช่นนั้น
พวกเขากลับโจมตีและทาให้สิ่งที่พระองค์ทรงได้ทาให้เสื่อมเสียในสภาวะการปลุกปั่นที่บา้ คลัง่ และด้วยความมุ่ง
ร้ายโดยตั้งใจ พวกเขายังทาถึงกับการตั้งใจทาให้พระวิญญาณของพระเจ้า นั่นคือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ซ่ึงเป็ นพระวิญญาณของพระเจ้าเสื่อมเสี ยด้วย
นี่คือความหมายที่พวกเขาตั้งใจเมื่อพวกเขาพูดว่า “พระองค์เสียสติแล้ว” “ผีเบเอลเซบูล” และ “นายผีน้นั ”
กล่าวได้ว่าพวกเขาพูดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าถูกผีเบเอลเซบูลเข้าสิงและเป็ นนายผี
พวกเขาอธิบายลักษณะพระราชกิจของพระวิญญาณซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
ที่ทรงสวมพระองค์เองในเนื้อหนังว่าเป็ นความบ้า
พวกเขาไม่เพียงแต่หมิน่ ประมาทพระวิญญาณของพระเจ้าว่าเป็ นผีเบเอลเซบูลและเป็ นนายผี
แต่ยงั กล่าวโทษพระราชกิจของพระเจ้า และกล่าวโทษและหมิ่นประมาทองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกด้วย
เนื้อแท้ของการต้านทานและการหมิ่นประมาทพระเจ้าของพวกเขาเหมือนกับเนื้อแท้ของการต้านทานและการห
มิ่นประมาทพระเจ้าที่ซาตานและปี ศาจให้ท้งั หมด พวกเขาไม่เพียงแต่เป็ นตัวแทนมนุษย์ที่เสื่อมทรามเท่านั้น
แต่ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาเป็ นรู ปจาแลงของซาตาน พวกเขาคือช่องทางของซาตานท่ามกลางมวลมนุษย์
และพวกเขาเป็ นผูส้ มรู ้ร่วมคิดและขี้ขา้ ของซาตาน
เนื้อแท้ของการหมิน่ ประมาทของพวกเขาและการทาให้องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเสื่อมเสียคือการที่พวกเขาต่อสู้ดนิ้ ร
นกับพระเจ้าเพื่อให้ได้รับสถานะ การแข่งขันกับพระเจ้าของพวกเขา
และการทดสอบพระเจ้าอย่างไม่รู้จบของพวกเขา เนื้อแท้ของการต้านทานพระเจ้าของพวกเขา
และท่าทีการเป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์ของพวกเขา
อีกทั้งคาพูดของพวกเขาและความคิดของพวกเขาต่างหมิน่ ประมาทและทาให้พระวิญญาณของพระเจ้ากริ้ วโดยต
รง ด้วยเหตุน้พี ระเจ้าจึงทรงกาหนดการพิพากษาที่เหมาะสมโดยมีพนื้ ฐานมาจากสิ่งที่พวกเขาพูดและทา
และพระเจ้าทรงกาหนดว่าความประพฤติของพวกเขาเป็ นบาปแห่งการหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บาปนี้ไม่อาจให้อภัยได้ท้งั ในโลกนี้และโลกที่กาลังจะมาถึง
ดังที่ได้รับการสนับสนุนในบทตอนดังต่อไปนี้ของพระคัมภีร์:

“คาหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้” และ “ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริ สุทธิ์
จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า” วันนี้
พวกเราจะมาพูดถึงความหมายที่แท้จริ งของพระวจนะเหล่านี้จากพระเจ้า: “จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้
ทั้งยุคนี้ยุคหน้า” นั่นคือ พวกเรามาขจัดความลึกลับกันว่าพระเจ้าทรงทาให้พระวจนะนี้ลุล่วงได้อย่างไร:
“จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า”
ทุกสิ่งที่พวกเราได้กล่าวถึงนั้นสัมพันธ์กบั พระอุปนิสยั ของพระเจ้าและท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อผูค้ น เหตุการณ์
และสิ่งต่างๆ โดยธรรมชาติแล้ว สองบทตอนข้างต้นก็ไม่มีขอ้ ยกเว้น
พวกเจ้าสังเกตเห็นสิ่งใดในสองบทตอนนี้ในข้อพระคัมภีร์?
บางคนพูดว่าพวกเขามองเห็นความกริ้ วของพระเจ้าในบทตอนเหล่านี้
บางคนพูดว่าพวกเขามองเห็นพระอุปนิสัยของพระเจ้าในด้านที่ไม่ทนยอมรับการทาให้ขุ่นเคืองของมวลมนุษย์
และหากผูค้ นทาบางสิ่งบางอย่างที่หมิน่ ประมาทพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับการให้อภัยจากพระองค์
ถึงแม้ว่าจะมีขอ้ เท็จจริ งที่ผคู้ นมองเห็นและล่วงรู ้ความกริ้ วของพระเจ้าและความไม่ทนยอมรับต่อการทาให้ขุ่นเคื
องของมวลมนุษย์ในสองบทตอนนี้ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าใจท่าทีของพระองค์อย่างแท้จริ ง
สิ่งที่บอกเป็ นนัยในบทตอนสองบทนี้คือการอ้างอิงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับท่าทีที่แท้จริ งของพระเจ้าและวิธีเข้าหาที่พร
ะองค์ทรงมีต่อผูท้ ี่หมิ่นประมาทและทาให้พระองค์กริ้ ว
ท่าทีและวิธีเข้าหาของพระองค์แสดงให้เห็นความหมายที่แท้จริ งของบทตอนต่อไปนี้:
“ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ ทั้งยุคนี้ยุคหน้า”
เมื่อผูค้ นหมิน่ ประมาทพระเจ้าและเมื่อพวกเขาทาให้พระองค์กริ้ ว พระองค์ทรงออกคาพิพากษา
และคาพิพากษานี้คือบทอวสานที่พระองค์ทรงกาหนด ในพระคัมภีร์มกี ารพรรณนาในลักษณะนี้:
“เพราะเหตุน้ีเราบอกพวกท่านว่า บาปและคาหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดอภัยให้มนุษย์ได้
เว้นแต่คาหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้” (มัทธิว 12:31) และ “วิบตั ิแก่พวกเจ้า
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี คนหน้าซื่อใจคด” (มัทธิว 23:13) อย่างไรก็ตาม
มีการบันทึกในพระคัมภีร์หรื อไม่ว่าบทอวสานสาหรับพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี
ตลอดจนสาหรับผูค้ นที่พูดว่าองค์พระเยซูเจ้าเป็ นบ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้คืออะไร?
มีการบันทึกหรื อไม่ว่าพวกเขาทนทุกข์จากการลงโทษใดๆ? ไม่—สิ่งนี้สามารถพูดได้อย่างแน่นอน การพูดว่า
“ไม่” ในที่น้ีไม่ใช่การพูดว่าไม่มีการบันทึกเช่นนั้น
แต่อนั ที่จริ งแล้วเป็ นเพียงว่าไม่มีบทอวสานที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้เท่านั้น การพูดว่า “ไม่มีการบันทึก”
เป็ นการจาระไนถึงประเด็นเกี่ยวกับท่าทีและหลักการของพระเจ้าในการควบคุมดูแลบางสิ่ง
พระเจ้าไม่ได้ทรงทาเป็ นไม่รู้ไม่เห็นผูค้ นที่หมิน่ ประมาทหรื อต้านทานพระองค์

หรื อแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ให้ร้ายพระองค์—ผูค้ นที่มีเจตนาโจมตี ให้ร้าย และสาปแช่งพระองค์—
แต่พระองค์ทรงมีท่าทีที่ชดั เจนต่อพวกเขา พระองค์ทรงรังเกียจชิงชังผูค้ นเหล่านี้
และพระองค์ทรงกล่าวโทษพวกเขาในพระทัยของพระองค์
พระองค์ยงั แม้กระทัง่ ประกาศอย่างเปิ ดเผยว่าบทอวสานของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร
เพื่อให้ผคู้ นรู ้ว่าพระองค์ทรงมีท่าทีที่ชดั เจนต่อผูท้ ี่หมิ่นประมาทพระองค์
และเพื่อให้พวกเขารู ้ว่าพระองค์จะทรงกาหนดบทอวสานของพวกเขาอย่างไร อย่างไรก็ตาม
หลังจากที่พระเจ้าตรัสสิ่งเหล่านี้
ผูค้ นแทบจะไม่สามารถมองเห็นความจริงว่าพระเจ้าจะทรงควบคุมดูแลผูค้ นเหล่านั้นอย่างไร
และพวกเขาไม่สามารถเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังบทอวสานและคาพิพากษาที่พระเจ้าทรงออกให้กบั พวกเขา
นั่นจึงกล่าวได้ว่า
ผูค้ นไม่สามารถมองเห็นแนวทางและวิธีการที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าทรงมีเพื่อควบคุมดูแลพวกเขา
นี่เกี่ยวข้องกับหลักการในการทาสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า
พระเจ้าทรงใช้อุบตั ิการณ์ของข้อเท็จจริ งในการจัดการกับพฤติกรรมชัว่ ของผูค้ นบางคน นัน่ คือ
พระองค์ไม่ได้ทรงประกาศบาปของพวกเขา และไม่ได้ทรงกาหนดบทอวสานของพวกเขา
แต่ทรงใช้อุบตั ิการณ์ของข้อเท็จจริ งในการให้การลงโทษและผลสนองที่ยุติธรรมของพวกเขา
เมื่อข้อเท็จจริ งเหล่านี้เกิดขึ้น เนื้อหนังของผูค้ นคือสิ่งที่ทนทุกข์กบั การลงโทษ
ซึ่งหมายความว่าการลงโทษคือบางสิ่งบางอย่างที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตามนุษย์
เมื่อทรงจัดการกับพฤติกรรมชัว่ ของผูค้ นบางคน พระเจ้าเพียงแค่ทรงสาปแช่งพวกเขาด้วยพระวจนะ
และความกริ้ วของพระองค์ก็เกิดขึ้นกับพวกเขาด้วยเช่นกัน
แต่การลงโทษที่พวกเขาได้รับอาจเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นไม่สามารถมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม
บทอวสานประเภทนี้อาจร้ายแรงมากกว่าบทอวสานที่ผคู้ นสามารถมองเห็นได้เสียอีก เช่น
การถูกลงโทษหรื อถูกฆ่า นี่เป็ นเพราะภายใต้รูปการณ์แวดล้อมต่างๆ
ที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดแล้วว่าจะไม่ช่วยบุคคลประเภทนี้ให้รอด
จะไม่แสดงความปรานีหรือมีการทนยอมรับให้พวกเขาอีกต่อไป และจะไม่จดั เตรี ยมโอกาสใดๆ แก่พวกเขาอีก
เช่นนั้นแล้วท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาคือท่าทีแห่งการละวางพวกเขา “ละวาง”
หมายความว่าอย่างไรในที่น้?ี ความหมายโดยพื้นฐานของคานี้คอื “การวางบางสิ่งบางอย่างไว้ขา้ งหนึ่ง
การไม่ให้ความสนใจกับมันอีกต่อไป” แต่ในที่น้ี เมื่อพระเจ้า “ทรงละวางใครบางคน”
ความหมายของวลีน้มี ีคาอธิบายที่แตกต่างกันสองประการ:
คาอธิบายแรกคือพระองค์ได้ประทานชีวิตของบุคคลผูน้ ้ นั และทุกสิ่งเกี่ยวกับบุคคลผูน้ ้ นั ให้ซาตานจัดการไปแล้ว

และพระเจ้าจะไม่ทรงรับผิดชอบบุคคลผูน้ ้นั อีกต่อไป และจะไม่ทรงบริ หารจัดการบุคคลผูน้ ้นั อีกต่อไป
ไม่ว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะบ้าหรื อโง่ หรื อไม่ว่าพวกเขาจะตายหรื อมีชีวิตอยู่
หรื อไม่ว่าพวกเขาจะได้ลงนรกเพื่อเป็ นการลงโทษของพวกเขาหรื อไม่
ไม่มีสิ่งใดในนี้ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้า
นั่นจะหมายความว่าสิ่งทรงสร้างเช่นนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับพระผูส้ ร้าง
คาอธิบายที่สองคือพระเจ้าได้ทรงกาหนดว่าพระองค์เองทรงต้องประสงค์ที่จะทาบางสิ่งบางอย่างกับบุคคลผูน้ ้ี
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ซึ่งมีความเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงใช้ประโยชน์จากการปรนนิบตั ิของบุคคลผูน้ ้ี
หรื อพระองค์จะใช้พวกเขาเป็ นสิ่งที่เน้นให้เห็นสิ่งอื่น
มีความเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงมีวิธีการพิเศษในการจัดการกับบุคคลประเภทนี้
ซึ่งเป็ นวิธีการพิเศษในการปฏิบตั ิต่อพวกเขาเช่นเดียวกับเปาโล เป็ นต้น
นี่คือหลักการและท่าทีในพระทัยของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงใช้ในการกาหนดการจัดการกับบุคคลประเภทนี้
ดังนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งต้านทานพระเจ้าและให้ร้ายและหมิ่นประมาทพระองค์
หากพวกเขายัว่ ยุพระอุปนิสัยของพระองค์
หรื อหากพวกเขาผลักดันพระเจ้าเกินขีดจากัดการทนยอมรับของพระองค์
เช่นนั้นแล้วผลพวงจะเป็ นสิ่งที่น่าตกใจเกินกว่าจะนึกถึง ผลพวงที่รุนแรงที่สุดคือ
พระเจ้าทรงยื่นชีวิตของพวกเขาและทุกสิ่งเกี่ยวกับพวกเขาให้แก่ซาตานแบบครั้งเดียวและตลอดไป
พวกเขาจะไม่ได้รับการประทานอภัยชัว่ นิจนิรนั ดร์
นี่หมายความว่าบุคคลนี้ได้กลายเป็ นอาหารในปากของซาตาน ของเล่นในมือของมันไปแล้ว
และจากนั้นเป็ นต้นไปพระเจ้าจะไม่ทรงมีสิ่งใดเกีย่ วข้องกับพวกเขาอีก
พวกเจ้าสามารถจินตนาการออกหรื อไม่ว่ามันเป็ นความทุกข์เข็ญใดเมื่อซาตานทดลองโยบ?
แม้อยู่ภายใต้สภาวะที่ซาตานไม่ได้รับอนุญาตให้ทาร้ายชีวิตของโยบ แต่โยบยังคงทนทุกข์เป็ นอย่างยิ่ง
และมันไม่ได้ยากยิ่งไปกว่าอีกหรื อที่จะจินตนาการถึงการทาลายล้างที่ซาตานจะทาให้เกิดขึ้นกับใครบางคนที่ได้
ถูกยื่นให้กบั ซาตานอย่างสมบูรณ์ ผูท้ ี่อยู่ภายในเงื้อมมือของซาตานอย่างสมบูรณ์
ผูท้ ี่ได้สูญเสียความใส่พระทัยและความปรานีของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
ผูท้ ี่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การปกครองของพระผูส้ ร้างอีกต่อไป
และผูท้ ี่ถูกถอดสิทธิที่จะนมัสการพระองค์และสิทธิที่จะเป็ นสิ่งทรงสร้างภายใต้การปกครองของพระเจ้า
และผูท้ ี่สัมพันธภาพของเขากับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ่งทรงสร้างถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์?
การข่มเหงโยบของซาตานคือบางสิ่งบางอย่างที่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตามนุษย์

แต่หากพระเจ้าทรงยื่นชีวิตของบุคคลหนึ่งให้ซาตาน ผลพวงจะเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น
บางคนอาจเกิดใหม่เป็ นวัวหรื อลา
ในขณะที่บางคนอาจติดพันและถูกครอบครองด้วยบรรดาวิญญาณชัว่ ที่มีมลทิน เป็ นต้น
เช่นนั้นคือบทอวสานของผูค้ นบางคนที่พระเจ้าทรงยื่นให้กบั ซาตาน
จากภายนอกนั้นดูเหมือนว่าผูค้ นเหล่านั้นผูซ้ ่งึ ได้เยาะหยัน ให้ร้าย กล่าวโทษ
และหมิ่นประมาทองค์พระเยซูเจ้าไม่ได้ทนทุกข์กบั ผลพวงใดๆ อย่างไรก็ตาม
ความจริ งคือพระเจ้าทรงมีแนวทางในการจัดการกับทุกสิ่ง
พระองค์อาจไม่ทรงใช้ภาษาที่ชดั เจนในการตรัสบอกผูค้ นถึงผลลัพธ์ว่าพระองค์ทรงจัดการบุคคลทุกประเภทอย่า
งไร บางครั้งพระองค์อาจไม่ตรัสโดยตรง แต่ทรงกระทาการโดยตรงแทน
การที่พระองค์ไม่ตรัสถึงมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีบทอวสาน—อันที่จริ ง ในกรณีเช่นนั้น
มีความเป็ นไปได้ที่บทอวสานจะร้ายแรงมากกว่าอีก
จากภายนอกอาจดูเหมือนว่ามีบางคนที่พระเจ้าไม่ตรัสเกี่ยวกับท่าทีของพระองค์อย่างชัดเจน
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว พระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะให้ความใส่พระทัยใดๆ
กับพวกเขามาเป็ นเวลานานแล้ว พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะทอดพระเนตรเห็นพวกเขาอีกต่อไป
เพราะสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้ทาและพฤติกรรมของพวกเขา เพราะธรรมชาติของพวกเขาและเนื้อแท้ของพวกเขา
พระเจ้าจึงทรงต้องประสงค์เพียงที่จะให้พวกเขาหายไปจากสายพระเนตรของพระองค์
ทรงต้องประสงค์ที่จะยื่นพวกเขาให้ซาตานโดยตรง ที่จะประทานวิญญาณ จิตใจ
และร่ างกายของพวกเขาให้กบั ซาตาน และอนุญาตให้ซาตานทาสิ่งใดก็ตามที่มนั ต้องการกับพวกเขาได้
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังพวกเขาถึงขอบเขตใด พระองค์ทรงรังเกียจพวกเขาถึงขอบเขตใด
หากบุคคลหนึ่งทาให้พระเจ้ากริ้ วจนถึงจุดที่พระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์แม้แต่จะทอดพระเนตรเห็นพวกเขาอีกแ
ละทรงตระเตรี ยมที่จะหยุดคาดหวังในตัวพวกเขาอย่างสมบูรณ์
จนถึงจุดที่พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์แม้แต่จะจัดการกับพวกเขาด้วยพระองค์เอง—
หากมันไปถึงจุดที่พระองค์จะทรงยื่นพวกเขาให้กบั ซาตานเพือ่ ให้มนั ทาตามที่มนั ต้องการ
เพื่ออนุญาตให้ซาตานควบคุม กินผลาญ และปฏิบตั ิต่อพวกเขาในหนทางใดก็ตามที่มนั พอใจ—
เช่นนั้นแล้วบุคคลนี้ก็ถงึ จุดจบโดยสิ้นเชิง สิทธิในการเป็ นมนุษย์ของพวกเขาได้ถกู เพิกถอนไปอย่างถาวรแล้ว
และสิทธิในการเป็ นสิ่งทรงสร้างหนึ่งจากการทรงสร้างของพระเจ้าของพวกเขาได้มาถึงบทอวสานแล้ว
นี่ไม่ได้เป็ นการลงโทษชนิดที่รุนแรงที่สุดหรอกหรือ?
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 79
พระวจนะของพระเยซูถึงบรรดาสาวกของพระองค์หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
ยอห์น 20:26-29 เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว
พวกสาวกของพระองค์อยู่ดว้ ยกันในบ้านนั้นอีกและโธมัสอยู่กบั พวกเขาด้วย ประตูก็ปิดแล้ว
แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า “สันติสุขจงดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลาย”
แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า “เอานิ้วของท่านแยงที่นี่ และดูที่มือของเรา
ยื่นมือของท่านออกมาคลาที่สีขา้ งของเรา อย่าสงสัยเลย แต่จงเชื่อ” โธมัสทูลพระองค์ว่า
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรื อ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็ นสุข”
ยอห์น 21:16-17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่านรักเราหรื อ?”
เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ใช่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รกั พระองค์”
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด” พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย
ท่านรักเราหรื อ?” เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “ท่านรักเราหรื อ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่า
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู ้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”
สิ่งที่บทตอนเหล่านี้เล่าคือบางสิง่ ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิและตรัสต่อบรรดาสาวกของพระองค์หลังจากก
ารคืนพระชนม์ของพระองค์ อันดับแรก พวกเรามาดูที่ความแตกต่างใดๆ
ที่อาจมีในองค์พระเยซูเจ้าก่อนและหลังการคืนพระชนม์
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นองค์พระเยซูเจ้าผูเ้ ดียวกับในอดีตหรื อไม่? พระคัมภีร์ประกอบด้วยบรรทัดต่อไปนี้
ซึ่งพรรณนาเกีย่ วกับองค์พระเยซูเจ้าหลังจากการคืนพระชนม์: “ประตูก็ปิดแล้ว
แต่พระเยซูเสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางเขาตรัสว่า ‘สันติสุขจงดารงอยู่กบั ท่านทั้งหลาย’”
เป็ นที่ชดั เจนอย่างยิ่งว่าองค์พระเยซูเจ้า ณ ขณะนั้นไม่ได้ประทับอยู่ในกายที่เป็ นเนื้อหนังอีกต่อไป
แต่ตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ในกายจิตวิญญาณ
นี่เป็ นเพราะว่าพระองค์ได้ทรงก้าวเหนือข้อจากัดของเนื้อหนังไปแล้ว ถึงแม้ว่าประตูจะปิ ด
แต่พระองค์ยงั คงสามารถเสด็จมาอยู่ท่ามกลางผูค้ นและทรงทาให้พวกเขาสามารถมองเห็นพระองค์ได้
นี่คือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างองค์พระเยซูเจ้าหลังการคืนพระชนม์กบั องค์พระเยซูเจ้าที่ทรงพระชนม์
ชีพในเนื้อหนังก่อนการคืนพระชนม์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างใดๆ
ระหว่างการทรงปรากฏของกายจิตวิญญาณในชัว่ ขณะนั้นกับการทรงปรากฏขององค์พระเยซูเจ้าตามที่ทรงเป็ นก่

อนหน้านั้น แต่องค์พระเยซูเจ้าในชัว่ ขณะนั้นได้ทรงกลายเป็ นผูท้ ี่ผคู้ นรู ้สึกเหมือนเป็ นคนแปลกหน้า
เพราะพระองค์ได้ทรงกลายเป็ นกายจิตวิญญาณหลังจากที่ได้ทรงคืนพระชนม์จากความตาย
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื้อหนังก่อนหน้าของพระองค์แล้ว
กายจิตวิญญาณนี้เป็ นปริ ศนาและน่าสับสนมากกว่าสาหรับผูค้ น
นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดระยะห่างระหว่างองค์พระเยซูเจ้าและผูค้ นมากยิ่งขึ้น
และผูค้ นรู ้สึกในหัวใจของพวกเขาว่าองค์พระเยซูเจ้าในชัว่ ขณะนั้นทรงกลับกลายเป็ นลึกลับยิ่งขึ้น
การรับรู ้และความรู ้สึกเหล่านี้ในส่วนของผูค้ นได้นาพวกเขากลับไปสู่ในยุคแห่งการเชื่อในพระเจ้าที่ไม่สามารถ
มองเห็นหรื อสัมผัสได้โดยฉับพลัน ดังนั้น
สิ่งแรกที่องค์พระเยซูเจ้าทรงทาหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์คอื การทาให้ทุกคนสามารถมองเห็นพระอ
งค์ได้ เพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงดารงอยู่ และเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคืนพระชนม์ของพระองค์
นอกจากนี้
การกระทานี้ยงั ฟื้ นคืนสัมพันธภาพที่พระองค์ทรงมีกบั ผูค้ นให้กลับไปเป็ นอย่างที่เคยเป็ นเมือ่ ครั้งที่พระองค์กาลัง
ทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์ผทู้ ี่พวกเขาสามารถมองเห็นและสัมผัสได้
บทอวสานหนึ่งของการนี้คือ
ผูค้ นไม่มีความสงสัยในสิ่งใดก็ตามที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์จากความตายหลังจากทรงถูกตรึงที่กางเ
ขน และพวกเขายังไม่มีความสงสัยในพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน
อีกบทอวสานหนึ่งคือข้อเท็จจริ งเกีย่ วกับการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อผูค้ นหลังจากการคืนพระชนม์ของพ
ระองค์และการที่ทรงทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นและสัมผัสพระองค์น้ นั ได้ให้ความปลอดภัยแก่มวลมนุษย์ในยุค
พระคุณอย่างมัน่ คง ซึ่งทาให้แน่ใจว่า นับจากเวลานี้เป็ นต้นไป
ผูค้ นจะไม่กลับไปสู่ยุคธรรมบัญญัติที่เป็ นยุคก่อนหน้านั้นด้วยเหตุผลที่พวกเขาทึกทักเอาว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทร
ง “หายไป” หรือว่าพระองค์ได้ “เสด็จจากไปโดยไม่ตรัสพระวจนะใดๆ” ด้วยเหตุน้ี
พระองค์จงึ ได้ทรงทาให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปโดยปฏิบตั ิตามคาสอนขององค์พระเยซูเจ้าและพระรา
ชกิจที่พระองค์ได้ทรงทาไว้ ด้วยเหตุน้ี ระยะใหม่ในพระราชกิจในยุคพระคุณจึงได้เปิ ดขึ้นอย่างเป็ นทางการ
และจากชัว่ ขณะนั้นเป็ นต้นไป
ผูค้ นที่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติก็ได้โผล่ข้นึ จากธรรมบัญญัติและเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นใหม่
เหล่านี้คือความหมายที่มีหลายแง่มุมของการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์หลังจากการคืนพระชนม์
ในเมื่อขณะนี้องค์พระเยซูเจ้ากาลังประทับอยู่ในกายจิตวิญญาณ
ผูค้ นสามารถสัมผัสพระองค์และมองเห็นพระองค์ได้อย่างไร?
คาถามนี้กล่าวถึงนัยสาคัญของการทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้า

พวกเจ้าสังเกตเห็นสิ่งใดในบทตอนของข้อพระคัมภีร์ที่พวกเราเพิง่ ได้อ่านไปหรื อไม่? โดยทัว่ ไปแล้ว
กายจิตวิญญาณไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้ และหลังจากการคืนพระชนม์
พระราชกิจที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิก็ได้ครบบริ บรู ณ์แล้ว ดังนั้น ในทางทฤษฎี
พระองค์ไม่ทรงมีความจาเป็ นโดยสิ้นเชิงที่จะต้องเสด็จกลับมาท่ามกลางผูค้ นในพระฉายาดั้งเดิมของพระองค์เพื่
อพบกับพวกเขา
แต่การทรงปรากฏของกายจิตวิญญาณขององค์พระเยซูเจ้าต่อผูค้ นเช่นโธมัสได้ทาให้นัยสาคัญของการทรงปราก
ฏของพระองค์เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
เพื่อที่ว่าการทรงปรากฏของพระองค์จะได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของผูค้ นอย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้น
เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาหาโธมัส พระองค์ได้ทรงให้โธมัสผูส้ งสัยสัมผัสพระหัตถ์ของพระองค์
และได้ตรัสบอกเขาว่า: “ยืน่ มือของท่านออกมาคลาที่สีขา้ งของเรา อย่าสงสัยเลย แต่จงเชื่อ”
พระวจนะและการกระทาเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงต้องประสงค์จะตรัสและทาเพียงหลังจากที่พระอ
งค์ได้ทรงคืนพระชนม์เท่านั้น ในความเป็ นจริงแล้ว
นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทาก่อนที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน
เห็นได้ชดั ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึ งที่กางเขนนั้น
องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงมีความเข้าใจเกี่ยวกับผูค้ นเช่นโธมัสอยู่แล้ว แล้วเราสามารถเห็นสิ่งใดจากการนี้?
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เดิมหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
เนื้อแท้ของพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนไป ความสงสัยของโธมัสไม่ได้เริ่ มต้นเมื่อนั้นเท่านั้น
แต่ได้อยู่กบั เขามาตลอดเวลาที่เขาติดตามองค์พระเยซูเจ้า อย่างไรก็ตาม
นี่คือองค์พระเยซูเจ้าผูไ้ ด้ทรงคืนพระชนม์จากความตายและได้ทรงกลับจากโลกฝ่ ายวิญญาณด้วยพระฉายาดั้งเดิ
มของพระองค์ ด้วยพระอุปนิสัยดั้งเดิมของพระองค์
และด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ของพระองค์จากเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
ดังนั้นพระองค์จงึ ได้เสด็จไปหาโธมัสก่อนเป็ นอันดับแรก และทรงให้โธมัสสัมผัสพระปรัศว์ของพระองค์
ไม่ใช่เพียงเพื่อให้โธมัสมองเห็นกายจิตวิญญาณของพระองค์หลังจากการคืนพระชนม์เท่านั้น
แต่ยงั ให้โธมัสสัมผัสและรูส้ ึกถึงการดารงอยู่ของกายทางจิตวิญญาณของพระองค์และคลายความสงสัยของเขาไ
ปโดยสิ้นเชิง ก่อนที่องค์พระเยซูเจ้าจะทรงถูกตรึ งที่กางเขน
โธมัสสงสัยในเรื่ องที่พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์มาโดยตลอด และไม่สามารถเชื่อได้
ความเชื่อที่เขามีในพระเจ้านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เขาสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาของเขาเอง
สิ่งที่เขาสามารถสัมผัสได้ดว้ ยมือของเขาเองเท่านั้น
องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงมีความเข้าใจเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลชนิดนี้

พวกเขาเชื่อเพียงพระเจ้าในสวรรค์ และไม่เชื่อในองค์หนึ่งเดียวผูท้ ี่พระเจ้าทรงส่งมา
หรื อพระคริสต์ในเนื้อหนังเลย อีกทั้งพวกเขาก็จะไม่ยอมรับพระองค์
เพื่อให้โธมัสยอมรับและเชื่อในการดารงอยู่ขององค์พระเยซูเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ น
มนุษย์อย่างแท้จริง พระองค์จึงได้ทรงอนุญาตให้โธมัสเอื้อมมือของเขาออกมาสัมผัสพระปรัศว์ของพระองค์
ความสงสัยของโธมัสก่อนและหลังจากการคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้ามีความแตกต่างกันหรื อไม่?
เขาสงสัยอยู่เสมอและไม่มีทางที่ผใู้ ดจะสามารถแก้ไขความสงสัยและทาให้เขาคลายความสงสัยเหล่านั้นไปได้
ยกเว้นแต่กายจิตวิญญาณขององค์พระเยซูเจ้ามาปรากฏต่อเขาด้วยพระองค์เองและยอมให้เขาสัมผัสรอยตะปูบน
พระกายของพระองค์ ดังนั้น
นับตั้งแต่เวลาที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงอนุญาตให้โธมัสสัมผัสพระปรัศว์ของพระองค์
และปล่อยให้เขารู ้สึกถึงการมีอยู่ของรอยตะปูจริงๆ ความสงสัยของโธมัสก็ได้หายไป
และเขาได้รู้อย่างแท้จริงว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว
และเขาได้ยอมรับและเชื่อว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระคริ สต์และพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง
ถึงแม้ว่าในเวลานี้โธมัสจะไม่มีความสงสัยอีกต่อไป
แต่เขาก็ได้สูญเสียโอกาสที่จะพบกับพระคริ สต์ตลอดไปแล้ว เขาได้สูญเสียโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์
ติดตามพระองค์ และรู ้จกั พระองค์ตลอดไปแล้ว
เขาได้สูญเสียโอกาสที่พระคริ สต์จะทรงทาให้เขาเพียบพร้อมไปแล้ว
การทรงปรากฏขององค์พระเยซูเจ้าและพระวจนะของพระองค์ได้จดั เตรียมข้อสรุ ปและคาพิพากษากับความเชื่อ
ของพวกที่เต็มไปด้วยความสงสัย พระองค์ได้ทรงใช้พระวจนะและการกระทาจริ งๆ
ของพระองค์เพื่อบอกบรรดาผูส้ งสัย บอกพวกที่เชื่อเฉพาะในพระเจ้าในสวรรค์แต่ไม่เชื่อในพระคริ สต์ว่า
พระเจ้าไม่ได้ทรงชมเชยความเชื่อของพวกเขา
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงชมเชยพวกเขาสาหรับการติดตามพระองค์ในขณะที่สงสัยพระองค์
วันที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าและพระคริ สต์อย่างเต็มเปี่ ยมอาจเป็ นวันที่พระเจ้าได้ทรงทาให้พระราชกิจอันยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ครบบริ บรู ณ์แล้วเท่านั้น
แน่นอนว่าวันนั้นก็จะเป็ นวันที่ได้มีคาพิพากษาต่อความสงสัยของพวกเขาเช่นเดียวกัน
ท่าทีที่พวกเขามีต่อพระคริ สต์ได้กาหนดชะตากรรมของพวกเขา
และความสงสัยที่ด้อื รั้นของพวกเขาหมายความว่าความเชื่อของพวกเขาไม่กอ่ ให้เกิดผลใด
และความแข็งกระด้างของพวกเขาหมายความว่าความหวังของพวกเขานั้นสูญเปล่า
เพราะการที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าในสวรรค์เพิม่ ขึ้นเพราะภาพลวงตา
และความสงสัยที่พวกเขามีต่อพระคริ สต์น้นั อันที่จริงแล้วคือท่าทีที่แท้จริ งที่พวกเขามีต่อพระเจ้า

ถึงแม้ว่าพวกเขาได้สัมผัสรอยตะปูบนพระกายขององค์พระเยซูเจ้า
ความเชื่อของพวกเขาก็ยงั คงไร้ประโยชน์และบทอวสานของพวกเขาก็สามารถอธิบายได้เพียงว่าเป็ นการตักน้ าด้
วยตะกร้าไม้ไผ่—ทั้งหมดนั้นสูญเปล่า
สิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับโธมัสยังเป็ นวิธีการของพระองค์ที่ชดั เจนอย่างยิ่งในการตรัสบอกทุกผูค้ นเช่นกันว่
า
องค์พระเยซูเจ้าผูท้ รงคืนพระชนม์คือองค์พระเยซูเจ้าผูไ้ ด้ทรงใช้เวลาสามสิบสามปี ครึ่ งไปในการทรงพระราชกิจ
ท่ามกลางมวลมนุษย์
ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนและได้ทรงรับประสบการณ์กบั หุบเขาแห่งเงาของความตาย
และถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงรับประสบการณ์กบั การคืนพระชนม์
พระองค์กไ็ ม่ได้ทรงก้าวผ่านการเปลีย่ นแปลงไม่ว่าในแง่มุมใดๆ
ถึงแม้ว่าขณะนี้พระองค์ได้ทรงมีรอยตะปูบนร่ างกายของพระองค์แล้ว
และถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงคืนพระชนม์และได้เสด็จพระดาเนินออกจากหลุมฝังศพแล้ว
แต่พระอุปนิสัยของพระองค์ ความเข้าใจเกี่ยวกับมวลมนุษย์ของพระองค์
และเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้
พระองค์ยงั กาลังตรัสบอกผูค้ นว่าพระองค์ได้เสด็จลงจากกางเขน ได้ทรงฉลองชัยเหนือบาป
ได้ทรงเอาชนะความยากลาบาก และได้ทรงฉลองชัยเหนือความตาย
รอยตะปูเป็ นแค่หลักฐานแห่งชัยชนะเหนือซาตานของพระองค์
หลักฐานแห่งการเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมดได้สาเร็จ
พระองค์กาลังตรัสบอกผูค้ นว่าพระองค์ได้ทรงรับบาปของมวลมนุษย์แล้ว
และว่าพระองค์ได้ทรงทาให้พระราชกิจแห่งการไถ่ของพระองค์ครบบริ บรู ณ์แล้ว
เมื่อพระองค์ได้เสด็จกลับมาพบกับบรรดาสาวกของพระองค์
พระองค์ได้ตรัสบอกข้อความนี้กบั พวกเขาโดยการทรงปรากฏของพระองค์: “เรายังมีชีวิตอยู่ เรายังดารงอยู่
วันนี้เรากาลังยืนอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าอย่างแท้จริ ง เพือ่ ที่ว่าพวกเจ้าสามารถมองเห็นและสัมผัสเราได้
เราจะอยู่กบั พวกเจ้าเสมอ”
องค์พระเยซูเจ้ายังทรงต้องประสงค์ที่จะใช้กรณีของโธมัสเป็ นการตักเตือนสาหรับผูค้ นในอนาคตว่า
ถึงแม้ว่าเจ้าไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสองค์พระเยซูเจ้าในความเชื่อในพระองค์ของเจ้า
แต่เจ้าก็ได้รับพระพรเพราะความเชื่อที่แท้จริ งของเจ้า
และเจ้าสามารถมองเห็นองค์พระเยซูเจ้าเพราะความเชื่อที่แท้จริ งของเจ้า และบุคคลประเภทนี้ได้รับพระพร

พระวจนะที่ได้รับการบันทึกในพระคัมภีร์เหล่านี้ซ่งึ องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้เมื่อพระองค์ได้ทรงปรากฏต่อโธมัสเ
ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูค้ นทั้งหมดในยุคพระคุณ
การทรงปรากฏต่อโธมัสของพระองค์และพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสต่อเขามีผลกระทบที่ลมุ่ ลึกต่อหลายชัว่ คน
หลังจากนั้น สิ่งเหล่านี้มีนัยสาคัญชัว่ นิรันดร์
โธมัสเป็ นตัวแทนของบุคคลชนิดหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าแต่ยงั สงสัยพระเจ้า พวกเขามีธรรมชาติที่หวาดระแวง
มีหัวใจที่มุ่งร้าย เป็ นคนทรยศ และไม่เชื่อในสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสามารถทาให้สาเร็จลุล่วง
พวกเขาไม่เชื่อในฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระเจ้าและอธิปไตยของพระองค์
และพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
การคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้าขัดแย้งกับคุณสมบัติเหล่านี้ทพี่ วกเขามี
และยังให้โอกาสพวกเขาในการค้นพบความสงสัยของพวกเขาเอง ระลึกได้ถึงความสงสัยของพวกเขาเอง
และยอมรับการทรยศของพวกเขาเอง
ด้วยเหตุน้ีจึงมาเชื่ออย่างแท้จริงในการดารงอยู่และการคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับโธมัสคือการตักเตือนและข้อควรระวังสาหรับคนยุคหลังจากนั้น
เพื่อที่ว่าผูค้ นจานวนมากขึ้นสามารถตักเตือนตัวเองไม่ให้เป็ นผูส้ งสัยอย่างเช่นโธมัส
และว่าหากพวกเขาได้ทาให้ตวั เองเต็มไปด้วยความสงสัย เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะจมลงสู่ความมืด
หากเจ้าติดตามพระเจ้า
แต่ตอ้ งการสัมผัสพระปรัศว์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและรู ้สึกถึงรอยตะปูของพระองค์เพื่อยืนยัน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อคาดคะเนว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่หรื อไม่อยู่เสมอเช่นเดียวกับโธมัส
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะทรงละทิ้งเจ้า ดังนั้น
องค์พระเยซูเจ้าจึงทรงพึงประสงค์ให้ผคู้ นไม่เป็ นเหมือนกับโธมัสที่เชื่อเพียงสิ่งที่พวกเขามองเห็นได้ดว้ ยตาของ
พวกเขาเอง แต่ให้เป็ นผูค้ นที่บริ สุทธิ์และซื่อสัตย์ ไม่เก็บงาความสงสัยต่อพระเจ้าเอาไว้
แต่เพียงเชื่อและติดตามพระองค์ ผูค้ นเช่นนี้ได้รับพระพร
นี่เป็ นข้อพึงประสงค์เล็กน้อยอย่างยิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมีต่อผูค้ น
และเป็ นการตักเตือนสาหรับบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้า พระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 80
ยอห์น 21:16-17 พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่านรักเราหรื อ?”
เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ใช่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รกั พระองค์”
พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด” พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย
ท่านรักเราหรื อ?” เปโตรเสียใจมากที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “ท่านรักเราหรื อ?” เขาจึงทูลพระองค์ว่า
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู ้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”
ในการสนทนานี้ องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสถามสิ่งหนึ่งกับเปโตรซ้ าๆ ว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรื อ?”
นี่คือมาตรฐานที่สูงขึ้นซึ่งองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงพึงประสงค์จากผูค้ นเช่นเปโตรหลังจากการคืนพระชนม์ของพร
ะองค์ ผูค้ นที่เชื่อในพระคริ สต์อย่างแท้จริงและเพียรพยายามที่จะรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
คาถามนี้เป็ นการสืบสวนและการซักถามประเภทหนึ่ง แต่ยงิ่ ไปกว่านั้น
คาถามนี้เป็ นข้อพึงประสงค์และความคาดหวังจากผูค้ นเช่นเปโตร
องค์พระเยซูเจ้าทรงใช้วิธีการตั้งคาถามนี้เพือ่ ให้ผคู้ นไตร่ ตรองเกี่ยวตัวพวกเขาเอง
และมองเข้าไปในตัวพวกเขาเองและถามว่า: ข้อพึงประสงค์ขององค์พระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อผูค้ นคือสิ่งใด?
เรารักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อไม่? เราเป็ นบุคคลทีร่ ักพระเจ้าหรื อไม่? เราควรรักพระเจ้าอย่างไร?
ถึงแม้ว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงถามคาถามนี้กบั เปโตรเท่านั้น แต่ความจริ งก็คือ ในพระทัยของพระองค์
โดยการถามคาถามเหล่านี้กบั เปโตร
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะใช้โอกาสนี้ถามคาถามประเภทเดียวกันนี้กบั ผูค้ นมากกว่านี้ผทู้ ี่พยายามที่จะรักพร
ะเจ้า เป็ นเพียงแค่ว่าเปโตรได้รับพระพรให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นตัวแทนของบุคคลประเภทนี้
เพื่อรับการตั้งคาถามจากพระโอษฐ์ขององค์พระเยซูเจ้าเอง
เมื่อเทียบกับพระวจนะต่อไปนี้ ซึ่งองค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับโธมัสหลังจากการทรงคืนพระชนม์ของพระองค์ว่า
“ยื่นมือของท่านออกมาคลาที่สีขา้ งของเรา อย่าสงสัยเลย แต่จงเชื่อ”
การที่พระองค์ได้ทรงตั้งคาถามซ้ าสามครั้งกับเปโตรว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ ย ท่านรักเราหรือ?”
ทาให้ผคู้ นรู ้สึกได้ดีข้นึ ถึงความเข้มงวดกวดขันในท่าทีขององค์พระเยซูเจ้า
และความเร่ งด่วนที่พระองค์ทรงรู ้สึกในช่วงระหว่างการตั้งคาถามของพระองค์ สาหรับโธมัสผูส้ งสัยนั้น
ด้วยธรรมชาติที่หลอกลวงของเขา
องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงอนุญาตให้เขาเอื้อมมือของเขามาสัมผัสรอยตะปูบนพระกายของพระองค์
ซึ่งได้นาให้เขาเชื่อว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นบุตรมนุษย์ที่ได้คืนพระชนม์

และยอมรับพระอัตลักษณ์ขององค์พระเยซูเจ้าในฐานะพระคริ สต์
และถึงแม้ว่าองค์พระเยซูเจ้าจะไม่ได้ทรงประณามโธมัสอย่างเข้มงวดกวดขัน
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงการพิพากษาเขาที่ชดั เจนใดๆ โดยวาจา
กระนั้นพระองค์กไ็ ด้ทรงใช้การกระทาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเพื่อให้โธมัสรู ้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจเขา
ในขณะเดียวกันก็แสดงท่าทีและความตั้งพระทัยแน่วแน่ของพระองค์ต่อบุคคลชนิดนั้น
ข้อพึงประสงค์และความคาดหวังขององค์พระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อบุคคลชนิดนั้นไม่สามารถมองเห็นได้จากสิ่งที่พ
ระองค์ได้ตรัสไว้ เพราะผูค้ นเช่นโธมัสเพียงไม่มีความเชื่อที่แท้จริ งแม้สักเสี้ยว
ข้อพึงประสงค์ขององค์พระเยซูเจ้าต่อพวกเขาไปถึงแค่จุดหนึ่งเท่านั้น
แต่ท่าทีที่พระองค์ได้ทรงเผยต่อผูค้ นเช่นเปโตรนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
พระองค์ไม่ได้ทรงพึงประสงค์ให้เปโตรเอื้อมมือของเขามาสัมผัสรอยตะปูของพระองค์
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ตรัสต่อเปโตรว่า “อย่าสงสัยเลย แต่จงเชื่อ” แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ได้ทรงถามคาถามเดิมกับเปโตรซ้ าๆ แทน คาถามนี้กระตุน้ ความคิดและเปี่ ยมความหมาย
คาถามที่มีแต่จะทาให้ผูต้ ิดตามทุกคนของพระคริ สต์รูส้ ึกถึงความสานึกผิดและความยาเกรง
และยังรู ้สึกถึงอารมณ์ที่วิตกกังวลและเต็มไปด้วยความโทมนัสขององค์พระเยซูเจ้า
และเมื่อพวกเขามีความเจ็บปวดและความทุกข์อนั ยิ่งใหญ่
พวกเขาจะมีความสามารถมากขึ้นที่จะเข้าใจความกังวลขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าและความใส่พระทัยของพระอ
งค์
พวกเขาตระหนักถึงคาสอนที่จริงจังจริงใจของพระองค์และข้อพึงประสงค์ที่เคร่งครัดต่อผูค้ นที่บริ สุทธิ์และซื่อสั
ตย์
คาถามขององค์พระเยซูเจ้าทาให้ผูค้ นสามารถรู ้สึกว่าความคาดหวังที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมีจากผูค้ นซึ่งได้รับกา
รเผยในพระวจนะที่เรี ยบง่ายเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเชื่อและติดตามพระองค์เท่านั้น
แต่เป็ นการสัมฤทธิ์ผลในการมีความรัก การรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเจ้าและพระเจ้าของเจ้า
ความรักประเภทนี้เป็ นการเอาใจและการเชื่อฟัง ความรักประเภทนี้คือการที่พวกมนุษย์ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า
ตายเพื่อพระเจ้า ทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างให้กบั พระเจ้า และสละและมอบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้า
ความรักประเภทนี้ยงั มอบความสบายพระทัยให้แก่พระเจ้าอีกด้วย
ทาให้พระองค์ได้ทรงสุขสาราญกับคาพยานและได้ทรงหยุดพัก
ความรักประเภทนี้คือการตอบแทนพระเจ้าของมวลมนุษย์ ความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน และหน้าที่ของมนุษย์
และเป็ นวิธีการที่ผคู้ นต้องติดตามตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา
คาถามสามคาถามเหล่านี้คือข้อพึงประสงค์และการเตือนสติที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมีกบั เปโตรและผูค้ นทั้งหมดที่

จะได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม
คาถามสามคาถามนี้นี่เองทีไ่ ด้นาและจูงใจให้เปโตรติดตามเส้นทางของเขาในชีวิตไปจนถึงที่สุด
และเป็ นคาถามเหล่านี้นี่เองในเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าเสด็จจากไป
ที่ได้นาให้เปโตรเริ่ มต้นเส้นทางใหม่ของการได้รับการทาให้เพียบพร้อมของเขา
ที่ได้นาให้เขาดูแลเอาใจใส่พระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะความรักของเขาที่มีให้กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ถวายความสบายพระทัยให้กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และมอบถวายทั้งชีวิตของเขาและทั้งการเป็ นอยู่ของเขาเพราะความรักนี้
ในช่วงระหว่างยุคพระคุณ พระราชกิจของพระเจ้าเป็ นไปเพื่อผูค้ นสองประเภทเป็ นหลัก
ผูค้ นประเภทแรกคือผูท้ ี่เชื่อและติดตามพระองค์ ผูท้ ี่สามารถทาตามพระบัญญัติของพระองค์
ผูท้ ี่สามารถแบกกางเขนและยึดมัน่ ตามวิธีของยุคพระคุณ
ผูค้ นประเภทนี้จะได้รับพระพรของพระเจ้าและสุขสาราญกับพระคุณของพระเจ้า
ผูค้ นประเภทที่สองคือผูค้ นเช่นเปโตร คนบางคนที่สามารถได้รับการทาให้มีความเพียบพร้อม ดังนั้น
หลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์
อันดับแรกพระองค์ได้ทรงทาสิ่งที่เปี่ ยมความหมายมากที่สุดสองสิ่งนี้ สิ่งแรกได้ทรงปฏิบตั ิกบั โธมัส
อีกสิ่งกับเปโตร สองสิ่งเหล่านี้เป็ นตัวแทนของอะไร?
สิ่งเหล่านี้เป็ นตัวแทนของเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพระเจ้าในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดหรื อไม่?
สิ่งเหล่านี้เป็ นตัวแทนของความจริ งใจที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์หรื อไม่?
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทากับโธมัสคือเพื่อเตือนผูค้ นว่าอย่าเป็ นผูส้ งสัย แต่เพียงแค่เชื่อ
พระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทากับเปโตรคือเพือ่ เสริ มกาลังความเชื่อของผูค้ นเช่นเปโตร
และทาให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระองค์ต่อบุคคลประเภทนี้ชดั เจน
เพื่อแสดงว่าพวกเขาควรไล่ตามเสาะหาเป้าหมายใด
หลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ได้ทรงปรากฏต่อผูค้ นที่พระองค์มีพระดาริ ว่าจาเป็ น
ตรัสกับพวกเขา และกาหนดข้อพึงประสงค์จากพวกเขา
โดยทรงปล่อยให้เจตนารมณ์และความคาดหวังที่พระองค์ทรงมีตอ่ ผูค้ นไว้เบื้องหลัง นั่นจึงกล่าวได้ว่า
ในฐานะพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์
ความกังวลต่อมวลมนุษย์และข้อพึงประสงค์พึงประสงค์จากผูค้ นของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
สิ่งเหล่านี้ยงั คงเหมือนกับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ประทับอยู่ในเนื้อหนัง
และเมื่อพระองค์ได้ประทับอยู่ในกายจิตวิญญาณของพระองค์หลังจากที่ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนและคืนพระชน
ม์ พระองค์ทรงกังวลเกี่ยวกับสาวกเหล่านี้ก่อนที่พระองค์ทรงอยู่บนกางเขน และในพระทัยของพระองค์น้นั

พระองค์ทรงชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของทุกบุคคลและพระองค์เข้าพระทัยความบกพร่ องของทุกคน
และแน่นอนว่าความเข้าพระทัยที่พระองค์ทรงมีเกี่ยวกับทุกบุคคลหลังจากที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์
คืนพระชนม์ และได้ทรงกลายเป็ นกายจิตวิญญาณนั้นเหมือนกับที่เคยเป็ นเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเนื้อหนัง
พระองค์ทรงรู ้ว่าผูค้ นไม่มนั่ ใจโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระคริ สต์
แต่ในช่วงระหว่างเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ในเนื้อหนัง พระองค์ไม่ได้ทรงมีขอ้ เรี ยกร้องที่เคร่ งครัดใดๆ กับผูค้ น
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พระองค์ได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ได้ทรงปรากฏต่อพวกเขา
และพระองค์ได้ทรงทาให้พวกเขามัน่ ใจอย่างสมบูรณ์ว่าองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาจากพระเจ้า
และว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงจุติมาเป็ นมนุษย์
และพระองค์ได้ทรงใช้ขอ้ เท็จจริ งเกีย่ วกับการทรงปรากฏของพระองค์และการคืนพระชนม์ของพระองค์เป็ นนิมิ
ตและแรงจูงใจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดสาหรับการไล่ตามเสาะหาตลอดชีวิตของมวลมนุษย์
การคืนพระชนม์จากความตายของพระองค์ไม่เพียงแต่เสริ มกาลังทุกผูค้ นที่ติดตามพระองค์เท่านั้น
แต่ยงั ทาให้พระราชกิจแห่งยุคพระคุณของพระองค์มผี ลอย่างครบถ้วนท่ามกลางมวลมนุษย์
และดังนั้นข่าวประเสริ ฐเกี่ยวกับความรอดขององค์พระเยซูเจ้าในยุคพระคุณจึงค่อยๆ
แพร่ ออกไปยังทุกมุมของมนุษยชาติ
เจ้าจะพูดหรื อไม่ว่าการทรงปรากฏขององค์พระเยซูเจ้าหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์มีนัยสาคัญใดๆ?
หากเจ้าเป็ นโธมัสหรื อเปโตร ณ เวลานั้น และเจ้าได้พบกับสิ่งหนึ่งนี้ในชีวิตของเจ้าซึ่งเปี่ ยมความหมายอย่างยิ่ง
สิ่งนั้นจะมีผลกระทบแบบใดกับเจ้า?
เจ้าจะมองสิ่งนี้ว่าเป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเจ้าในการเชื่อพระเจ้าหรื อไม่?
เจ้าจะมองสิ่งนี้ว่าเป็ นแรงขับเคลื่อนเจ้าในขณะที่เจ้าติดตามพระเจ้า
เพียรพยายามที่จะทาให้พระองค์พงึ พอพระทัย และพยายามที่จะรักพระเจ้าในทั้งชีวิตของเจ้าหรื อไม่?
เจ้าจะสละให้ความมานะพยายามทั้งชีวิตเพื่อเผยแพร่ นิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้หรื อไม่?
เจ้าจะยอมรับว่าการเผยแพร่ ความรอดขององค์พระเยซูเจ้าเป็ นพระบัญชาจากพระเจ้าหรื อไม่?
ถึงแม้ว่าพวกเจ้าไม่ได้รับประสบการณ์กบั สิ่งนี้
ตัวอย่างสองตัวอย่างของโธมัสและเปโตรก็เพียงพอแล้วที่ผคู้ นสมัยใหม่จะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าและ
น้ าพระทัยของพระองค์ สามารถกล่าวได้ว่าหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
หลังจากที่พระองค์ได้ทรงรับประสบการณ์กบั ชีวิตท่ามกลางมวลมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง
และได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง
และหลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความชัว่ ช้าของมวลมนุษย์และสถานการณ์ของชีวิตมนุษย์ ณ
เวลานั้น พระเจ้าในเนื้อหนังทรงรูส้ ึกอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้นว่ามวลมนุษย์ช่างไร้ที่พ่งึ น่าโศกเศร้า

และน่าเวทนาเพียงใด
พระเจ้าทรงได้รับความรูส้ ึกร่ วมเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์มากขึ้นเพราะสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ที่พ
ระองค์ทรงครอบครองในขณะที่ดารงพระชนม์อยู่ในเนื้อหนัง เพราะสัญชาตญาณที่เป็ นเนื้อหนังของพระองค์
สิ่งนี้ได้นาให้พระองค์ทรงรู ้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผูต้ ิดตามของพระองค์ สิ่งเหล่านี้อาจเป็ นสิ่งต่างๆ
ที่พวกเจ้าไม่สามารถเข้าใจได้
แต่เราสามารถพรรณนาถึงความกังวลและความใส่พระทัยที่พระเจ้าทรงรู ้สึกในเนื้อหนังต่อผูต้ ิดตามทุกๆ
คนของพระองค์ได้โดยใช้คาแค่สองคา: “ความกังวลอย่างรุนแรง” ถึงแม้ว่าคานี้จะมาจากภาษาของมนุษย์
และถึงแม้ว่าจะมีความเป็ นมนุษย์อย่างยิง่
กระนั้นคานี้ก็แสดงและอธิบายอย่างชัดเจนถึงความรู ้สึกที่พระเจ้าทรงมีให้กบั บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์
สาหรับความกังวลอย่างรุนแรงที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มนุษย์น้ นั ในระหว่างช่วงเวลาที่พวกเจ้าได้รับประสบการณ์
พวกเจ้าจะค่อยๆ รู ้สึกถึงสิ่งนี้และได้ลมิ้ รสถึงสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถสัมฤทธิ์ผลได้โดยการค่อยๆ
ทาความเข้าใจกับพระอุปนิสัยของพระเจ้าบนพื้นฐานของการไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้าเ
องเท่านั้น เมื่อองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาการทรงปรากฏนี้
สิ่งนี้เป็ นสาเหตุให้ความกังวลอย่างรุ นแรงที่พระองค์ทรงมีให้กบั ผูต้ ิดตามของพระองค์ในสภาวะความเป็ นมนุษ
ย์ปรากฏเป็ นรู ปร่ างขึ้น และได้รับการส่งต่อไปยังกายจิตวิญญาณของพระองค์
หรื อเจ้าสามารถกล่าวได้ว่าไปยังเทวสภาพของพระองค์
การทรงปรากฏของพระองค์ทาให้ผูค้ นสามารถได้รับประสบการณ์และรูส้ ึกถึงความกังวลและความใส่พระทัยข
องพระเจ้าอีกครั้ง และในขณะเดียวกันก็พิสูจน์อย่างทรงพลังว่าพระเจ้าทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงเริ่ มต้นยุค
ผูท้ รงคลี่เปิ ดยุค และผูท้ ี่สิ้นสุดยุคด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงเสริ มกาลังความเชื่อของทุกผูค้ น
และทรงพิสูจน์กบั โลกถึงข้อเท็จจริ งว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
โดยผ่านทางการทรงปรากฏของพระองค์ สิ่งนี้ให้การยืนยันชัว่ นิรันดร์แก่บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ และ
พระองค์ยงั ได้ทรงเริ่ มต้นระยะของพระราชกิจของพระองค์ในยุคใหม่โดยผ่านทางการทรงปรากฏของพระองค์ด้
วยเช่นกัน
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 81
พระเยซูเสวยขนมปังและทรงอธิบายข้อพระคัมภีร์หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
ลูกา 24:30-32 เมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอพระพร แล้วทรงหักส่งให้เขา
ตาของเขาทั้งสองก็เปิ ดออกและเขาก็จาพระองค์ได้ แล้วพระองค์ก็อนั ตรธานไปจากเขา เขาจึงพูดกันว่า
“ใจเรารุ่ มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทาง และเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรื อ?”
บรรดาสาวกนาปลาย่างมาให้พระเยซูเสวย
ลูกา 24:36-43 ระหว่างที่พวกเขากาลังพูดเรื่ องนี้อยู่ พระองค์เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา
และตรัสกับเขาว่า “สันติสุขจงดารงอยู่กบั ท่านทั้งหลายเถิด” พวกเขาต่างตื่นตกใจหวาดกลัวคิดว่าเห็นผี
พระองค์จงึ ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทาไม? เพราะอะไรท่านถึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจ?
จงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็ นเราเอง จงคลาตัวเราดู
เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามี” เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว
พระองค์ทรงสาแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็น
เมื่อพวกเขายังไม่คอ่ ยเชื่อเพราะเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ และกาลังประหลาดใจอยูน่ ้นั
พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า “ที่นี่มีอะไรกินบ้างไหม?” พวกเขาก็เอาปลาย่างชิน้ หนึ่งมาให้พระองค์
พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขา
อันดับต่อไป พวกเราจะมาดูบทตอนของข้อพระคัมภีร์ขา้ งต้น
บทตอนแรกคือการเล่าถึงการที่พระเยซูเสวยขนมปังและทรงอธิบายพระคัมภีร์หลังจากการคืนพระชนม์ของพระ
องค์ และบทตอนที่สองคือการเล่าถึงการที่องค์พระเยซูเจ้าเสวยปลาย่าง
สองบทตอนนี้ช่วยให้เจ้ารู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้าอย่างไร?
พวกเจ้าสามารถจินตนาการประเภทของรู ปภาพที่พวกเจ้าได้รับจากคาพรรณนาถึงการที่องค์พระเยซูเจ้าเสวยขน
มปังและจากนั้นก็ปลาย่างได้หรื อไม่?
เจ้าสามารถจินตนาการได้หรื อไม่ว่าพวกเจ้าอาจรู ้สึกอย่างไรหากองค์พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ตอ่ หน้าพวกเจ้าและเส
วยขนมปัง? หรื อหากพระองค์เสวยพระกระยาหารร่ วมโต๊ะเดียวกับพวกเจ้า
และเสวยปลาและขนมปังร่ วมกับผูค้ น เจ้าจะมีความรู ้สึกแบบใดในชัว่ ขณะนั้น?
หากเจ้าจะรู ้สึกใกล้ชิดกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างมาก ว่าพระองค์ทรงสนิทสนมกับเจ้าเป็ นอย่างมาก
เช่นนั้นแล้วความรู ้สึกนี้ก็ถูกต้อง
นี่แหละคือผลลัพธ์ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงต้องประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากการเสวยขนมปังและปลาต่อห

น้าผูค้ นที่รวมตัวกันหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
หากองค์พระเยซูเจ้าเพียงตรัสกับผูค้ นหลังจากการคืนพระชนม์
หากพวกเขาไม่สามารถรูส้ ึกถึงเนื้อหนังและพระอัฐิของพระองค์
แต่รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณที่เอื้อมไม่ถึงแทน พวกเขาจะรู ้สึกอย่างไร?
พวกเขาจะไม่ผิดหวังหรอกหรื อ? ผูค้ นทีร่ ู ้สึกผิดหวังจะไม่รู้สึกว่าถูกทิง้ ขว้างหรอกหรือ?
พวกเขาจะไม่รู้สึกถึงระยะห่างระหว่างพวกเขาเองและองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าหรื อ?
ระยะห่างนี้จะทาให้เกิดผลกระทบที่เป็ นลบใดกับสัมพันธภาพของผูค้ นกับพระเจ้า? แน่นอนว่าผู้คนจะรู ้สึกกลัว
ว่าพวกเขาไม่กล้าเข้าใกล้พระองค์ และด้วยเหตุน้นั พวกเขาจะมีท่าทีที่รักษาระยะห่างด้วยความเคารพกับพระองค์
จากนั้นเป็ นต้นไป พวกเขาจะตัดขาดสัมพันธภาพที่สนิทสนมกับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของพวกเขา
และกลับไปยังสัมพันธภาพระหว่างมวลมนุษย์กบั พระเจ้าที่สถิตในสวรรค์เหมือนกับที่เคยเป็ นก่อนยุคพระคุณ
กายจิตวิญญาณที่ผคู้ นไม่สามารถสัมผัสหรือรู ้สึกได้จะทาให้เกิดการกาจัดความสนิทสนมกับพระเจ้าของพวกเขา
และจะยังเป็ นสาเหตุให้สัมพันธภาพที่สนิทสนมซึ่งได้รับการสร้างขึ้นในช่วงระหว่างเวลาทีอ่ งค์พระเยซูคริ สต์เจ้
าทรงอยู่ในเนื้อหนังโดยไม่มรี ะยะห่างระหว่างพระองค์กบั พวกมนุษย์น้ นั ไม่มีอยู่อีกต่อไป
สิ่งเดียวที่กายจิตวิญญาณก่อขึ้นในผูค้ นคือความรูส้ ึกกลัว การหลีกเลี่ยง และการเพ่งมองอย่างไร้คาพูด
อย่าว่าแต่กบั การติดตาม เชื่อใจ หรื อเคารพยาเกรงพระองค์เลย
พวกเขาจะไม่กล้าเข้าใกล้หรื อมีส่วนร่ วมในการสนทนากับพระองค์ดว้ ยซ้ า
พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะมองเห็นความรูส้ ึกประเภทนี้ที่พวกมนุษย์มีให้กบั พระองค์
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะมองเห็นผูค้ นหลีกเลีย่ งพระองค์ หรื อนาตัวพวกเขาเองออกจากพระองค์
พระองค์ทรงต้องประสงค์เพียงให้ผคู้ นเข้าใจพระองค์ มาอยู่ใกล้ชิดพระองค์ และเป็ นครอบครัวของพระองค์
หากครอบครัวของเจ้าเอง บุตรของเจ้าเอง มองเห็นเจ้าแต่ไม่รับรู ้ถงึ เจ้า
และไม่กล้าที่จะมาเข้าใกล้เจ้าแต่หลีกเลี่ยงเจ้าอยู่เสมอ
หากเจ้าไม่สามารถได้รับความเข้าใจจากพวกเขาเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เจ้าเคยได้ทาให้พวกเขา
นั่นจะทาให้เจ้ารู ้สึกอย่างไร? นั่นจะไม่เจ็บปวดหรอกหรื อ? เจ้าจะไม่ใจสลายหรอกหรื อ?
นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงรู ้สึกเมื่อผูค้ นหลีกเลี่ยงพระองค์ ดังนั้น หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
องค์พระเยซูเจ้ายังได้ทรงปรากฏต่อผูค้ นในรู ปร่ างที่มีเลือดเนื้อของพระองค์
และยังคงได้เสวยพระและทรงดื่มร่ วมกับพวกเขา พระเจ้าทรงมองผูค้ นว่าเป็ นครอบครัว
และพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะให้มวลมนุษย์มองพระองค์เป็ นองค์หนึ่งเดียวผูเ้ ป็ นยอดรักสาหรับพวกเขาเช่น
กัน พระเจ้าทรงสามารถได้รับผูค้ นอย่างแท้จริ งได้ในหนทางนี้เท่านั้น
และผูค้ นสามารถรักและนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ในหนทางนี้เท่านั้น ตอนนี้

พวกเจ้าสามารถเข้าใจเจตนารมณ์ของเราในการคัดสองบทตอนนี้จากพระคัมภีร์ที่องค์พระเยซูเจ้าเสวยขนมปังแ
ละอธิบายข้อพระคัมภีร์หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
และที่สาวกถวายปลาย่างแก่พระองค์เพื่อเสวยได้หรื อไม่?
สามารถกล่าวได้ว่ามีการใช้พระดาริ อย่างจริ งจังจริ งใจในลาดับสิ่งต่างๆ
ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสและได้ทรงทาหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
สิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความใจดีและความรักใคร่ ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ
และเต็มไปด้วยความทะนุถนอมและความใส่พระทัยอย่างพิถีพถิ นั ที่พระองค์ได้ทรงมีให้กบั สัมพันธภาพอันสนิ
ทสนมที่พระองค์ทรงได้สร้างขึ้นกับมวลมนุษย์ในช่วงระหว่างเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังด้วยเช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้น
สิ่งเหล่านั้นยังเต็มไปด้วยความอาวรณ์และการถวิลหาที่พระองค์ทรงรูส้ ึกกับชีวิตแห่งการเสวยและการดารงพระ
ชนม์ชีพร่ วมกับบรรดาสาวกของพระองค์ในช่วงระหว่างเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนัง ดังนั้น
พระเจ้าจึงไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะให้ผูค้ นรูส้ ึกถึงระยะห่างระหว่างพระเจ้าและมนุษย์
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ให้มวลมนุษย์ตีตวั ออกห่างจากพระเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้น
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ให้มวลมนุษย์รูส้ ึกว่าหลังจากการคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้า
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูส้ นิทสนมกับผูค้ นยิง่ นักอีกต่อไป
ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ร่วมกับมวลมนุษย์อีกต่อไปเพราะพระองค์ได้เสด็จกลับไปสู่โลกฝ่ ายวิญญาณ
ได้เสด็จกลับไปหาพระบิดาผูซ้ ่ึงผูค้ นไม่มีวนั สามารถมองเห็นหรื อเอื้อมถึงได้
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ให้ผูค้ นรู ้สึกว่าเกิดความแตกต่างใดๆ ในสถานะระหว่างพระองค์และมวลมนุษย์
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นผูค้ นที่ตอ้ งการติดตามพระองค์แต่รักษาระยะห่างที่เต็มไปด้วยความเคารพกับพระ
องค์ พระทัยของพระองค์เจ็บปวด เพราะนั่นหมายความว่าหัวใจของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระองค์มาก
และพระองค์จะได้รับหัวใจของพวกเขาได้ยากยิง่ ดังนั้น
หากพระองค์ทรงปรากฏต่อผูค้ นในกายจิตวิญญาณที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้
นี่จะทาให้มนุษย์มีระยะห่างจากพระเจ้าอีกครั้ง
และจะนาให้มวลมนุษย์มองพระคริสต์หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์อย่างเข้าใจผิดว่าทรงกลายเป็ นสูงส่
ง เป็ นแบบที่แตกต่างไปจากมวลมนุษย์
และเป็ นใครบางคนที่ไม่สามารถร่ วมโต๊ะและเสวยกับมนุษย์ได้อีกต่อไปเพราะพวกมนุษย์เต็มไปด้วยบาป
โสโครก และไม่มีวนั สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ เพื่อที่จะขับไล่ความเข้าใจผิดเหล่านี้ของมวลมนุษย์น้ นั
องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาหลายสิ่งที่พระองค์เคยทาในเนื้อหนัง ตามที่มีบนั ทึกในพระคัมภีร์ว่า:
“พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอพระพร แล้วทรงหักส่งให้เขา”

พระองค์ยงั ได้ทรงอธิบายข้อพระคัมภีร์กบั พวกเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงเคยทาในอดีต สิ่งต่างๆ
ทั้งหมดนี้ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทานั้นทาให้ทุกบุคคลที่มองเห็นพระองค์รูส้ ึกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้ทรงเป
ลี่ยนแปลงไป ว่าพระองค์ยงั ทรงเป็ นองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เดิม
ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้ทรงถูกตรึ งที่กางเขนและได้ทรงรับประสบการณ์กบั ความตายมาแล้ว
พระองค์กไ็ ด้ทรงคืนพระชนม์ และไม่ได้เสด็จจากมวลมนุษย์ไป
พระองค์ได้เสด็จกลับมาอยู่ท่ามกลางพวกมนุษย์ และไม่มีสิ่งใดเกี่ยวกับพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงไป
บุตรมนุษย์ที่ทรงยืนอยู่ต่อหน้าผูค้ นยังคงเป็ นองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เดิม
อากัปกิริยาของพระองค์และวิธีของพระองค์ในการสนทนากับผูค้ นก็ให้ความรูส้ ึกที่คนุ้ เคยยิง่ นึก
พระองค์ยงั คงทรงเต็มไปด้วยความรักเมตตา พระคุณ และการทนยอมรับ—
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เดิมที่ทรงรักผูอ้ นื่ เหมือนที่พระองค์รกั พระองค์เอง
ที่ทรงสามารถประทานอภัยให้กบั มวลมนุษย์ได้เจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง
พระองค์ได้เสวยร่ วมกับผูค้ นเหมือนกับที่พระองค์เคยเป็ นมาเสมอ ทรงหารื อเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์กบั พวกเขา
และที่สาคัญยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงมาจากเนื้อและเลือดและสามารถสัมผัสและมองเห็นได้เหมือนก่อนหน้า
บุตรมนุษย์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นสามารถรู ้สึกถึงความสนิทสนมได้ รู ้สึกสบายใจ
และรู ้สึกถึงความชื่นบานของการได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ได้สูญเสียไปกลับคืนมา ด้วยความสบายใจอย่างยิง่ ยวด
พวกเขาเริ่ มต้นวางใจและเคารพยาเกรงอย่างกล้าหาญและมัน่ ใจในบุตรมนุษย์ผนู้ ้ีที่ทรงสามารถให้อภัยมวลมนุษ
ย์สาหรับบาปของพวกเขา พวกเขายังเริ่ มต้นอธิษฐานด้วยพระนามขององค์พระเยซูเจ้าโดยไม่มีความลังเลอีกด้วย
อธิษฐานเพื่อให้ได้รับพระคุณของพระองค์ พระพรของพระองค์
และเพื่อให้ได้รับสันติสุขและความชื่นบานจากพระองค์
เพื่อให้ได้รับความใส่พระทัยและการคุม้ ครองปกป้องจากพระองค์
และพวกเขาได้เริ่ มต้นเยียวยารักษาผูเ้ จ็บป่ วยและขับไล่ปีศาจด้วยพระนามขององค์พระเยซูเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 82
ในช่วงระหว่างเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงพระราชกิจในเนื้อหนังนั้น
บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์ส่วนใหญ่ไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันพระอัตลักษณ์ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ตรัส
ได้อย่างเต็มที่ เมื่อพระองค์กาลังทรงเข้าไปใกล้กางเขน
ท่าทีของบรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์คือท่าทีของการสังเกต เช่นนั้นแล้ว
นับตั้งแต่เวลาที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึ งที่กางเขนจนถึงเวลาที่พระองค์ทรงถูกฝังในอุโมงค์ฝงั ศพ
ท่าทีที่ผคู้ นมีต่อพระองค์คอื ความผิดหวัง ในช่วงระหว่างเวลานี้
ในหัวใจของพวกเขาผูค้ นได้เริ่ มเปลี่ยนจากการสงสัยในสิ่งต่างๆ
ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ในช่วงระหว่างเวลาของพระองค์ในเนื้อหนัง ไปเป็ นการปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด
จากนั้น เมื่อพระองค์ได้เสด็จพระดาเนินออกจากอุโมงค์ฝังศพและได้ทรงปรากฏต่อผูค้ นทีละคน
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่มองเห็นพระองค์ดว้ ยตาของพวกเขาเองหรื อได้ยินข่าวการคืนพระชนม์ของพระองค์จงึ ได้ค่อยๆ
เปลี่ยนท่าทีของพวกเขาจากการปฏิเสธเป็ นความกังขา
พวกเขายอมรับข้อเท็จจริ งที่ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระคริ สต์ในเนื้อหนังก็เฉพาะเมื่อองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงใ
ห้โธมัสวางมือของเขาลงบนพระปรัศว์ของพระองค์
และเมื่อพระองค์ทรงหักขนมปังและเสวยมันต่อหน้าฝูงชนหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
และจากนั้นจึงเสวยปลาย่างต่อหน้าพวกเขาเท่านั้น
เจ้าสามารถพูดได้ว่ามันเป็ นเสมือนว่ากายจิตวิญญาณนี้ของเนื้อและเลือดที่ยนื ต่อหน้าผูค้ นเหล่านั้นกาลังปลุกพว
กเขาทุกๆ คนจากความฝัน:
บุตรมนุษย์ที่ทรงยืนต่อหน้าพวกเขาคือองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ได้ทรงดารงอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
พระองค์ทรงมีรูปร่ างและเนื้อหนังและพระอัฐิ
และพระองค์ได้ทรงพระชนม์ชีพและเสวยพระกระยาหารเคียงข้างมวลมนุษย์มาเป็ นเวลานานแล้ว...ในเวลานี้
ผูค้ นรู ้สึกว่าการดารงอยู่ของพระองค์เป็ นจริงอย่างยิง่ และช่างยอดเยีย่ มยิง่ ในขณะเดียวกัน
พวกเขายังชื่นบานและมีความสุข และเต็มไปด้วยอารมณ์ดว้ ยเช่นกัน
การทรงปรากฏอีกครั้งของพระองค์ทาให้ผคู้ นสามารถมองเห็นความถ่อมพระทัยของพระองค์ได้อย่างแท้จริ ง
รู ้สึกถึงความใกล้ชิดและความผูกพันกับมวลมนุษย์ของพระองค์
และรู ้สึกว่าพระองค์มีพระดาริ เกี่ยวกับพวกเขามากเพียงใด การอยู่ร่วมกันเป็ นเวลาสั้นๆ
อีกครั้งนี้ทาให้ผคู้ นที่มองเห็นองค์พระเยซูเจ้ารู ้สึกเสมือนว่าชัว่ ชีวิตได้ผ่านไป หัวใจที่สูญเสีย สับสน หวัน่ เกรง
วิตกกังวล โหยหา และด้านชาของพวกเขาได้พบความสบายใจ พวกเขาไม่เคลือบแคลงหรื อผิดหวังอีกต่อไป
เพราะพวกเขารู ้สึกว่าตอนนี้มีความหวังและมีบางสิ่งบางอย่างให้พ่งึ พา จากนั้น

บุตรมนุษย์ที่ทรงยืนต่อหน้าพวกเขาจะระวังหลังให้พวกเขาอยู่เสมอ
พระองค์จะทรงเป็ นปราการที่แข็งแรงของพวกเขา เป็ นที่หลบภัยของพวกเขานิจนิรนั ดร์
ถึงแม้ว่าองค์พระเยซูเจ้าจะได้ทรงคืนพระชนม์
แต่พระทัยของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์กไ็ ม่ได้จากมวลมนุษย์ไป โดยการทรงปรากฏต่อผูค้ น
พระองค์ได้ตรัสบอกพวกเขาว่าไม่ว่าพระองค์จะทรงดารงอยู่ในรู ปร่ างใดก็ตาม
พระองค์จะทรงร่ วมทางไปกับผูค้ น เสด็จพระดาเนินกับพวกเขา และทรงอยู่กบั พวกเขาในทุกที่และทุกเวลา
พระองค์ได้ตรัสบอกพวกเขาว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมมวลมนุษย์และเลี้ยงดูพวกเขา
อนุญาตให้พวกเขามองเห็นและสัมผัสพระองค์
และทาให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่มีวนั รู ้สึกไร้ที่พ่งึ อีกในทุกที่และทุกเวลา
องค์พระเยซูเจ้ายังทรงต้องประสงค์ให้ผคู้ นรู ้ว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามลาพังในโลกนี้
มวลมนุษย์มีความใส่พระทัยของพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่กบั พวกเขา พวกเขาสามารถพึ่งพิงพระเจ้าได้เสมอ
และพระองค์ทรงเป็ นครอบครัวของผูต้ ิดตามของพระองค์ทุกๆ คน เมื่อมีพระเจ้าให้พ่งึ พิงแล้ว
มวลมนุษย์จะไม่เปล่าเปลี่ยวหรือไร้ที่พ่งึ อีกต่อไป
และผูท้ ี่ยอมรับพระองค์ว่าเป็ นเครื่ องบูชาลบล้างบาปของพวกเขาจะไม่ถูกผูกมัดในบาปอีกต่อไป
ในสายตาของมนุษย์
พระราชกิจส่วนเหล่านี้ของพระองค์ที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงดาเนินการหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์น้ ั
นเป็ นสิ่งเล็กน้อยอย่างมาก แต่ตามที่เราเห็นนั้น ทุกๆ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทาช่างเปี่ ยมความหมาย ช่างล้าค่า
ช่างมีความสาคัญและเต็มไปด้วยนัยสาคัญอย่างหนักหน่วง
ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าทรงพระราชกิจในเนื้อหนังนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลาบากและความทุกข์
พระองค์กไ็ ด้ทรงพระราชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเพื่อไถ่มวลมนุษย์ ณ
เวลานั้นได้สาเร็จลุล่วงอย่างครบบริ บูรณ์และเพียบพร้อม
โดยผ่านทางการทรงปรากฏในกายจิตวิญญาณของเนื้อและเลือดของพระองค์
พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์โดยการทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และพระองค์ได้ทรงสรุ ปพันธกิจของพระองค์โดยการทรงปรากฏต่อมวลมนุษย์ในรู ปร่ างที่เป็ นเนื้อหนังของพระ
องค์ พระองค์ได้ทรงป่ าวประกาศยุคพระคุณ
ทรงเริ่ มต้นยุคใหม่โดยผ่านทางพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระคริสต์
พระองค์ได้ทรงดาเนินพระราชกิจในยุคพระคุณ
และพระองค์ได้ทรงเสริมกาลังและนาผูต้ ิดตามทั้งหมดของพระองค์ในยุคพระคุณโดยผ่านทางพระอัตลักษณ์ขอ
งพระองค์ในฐานะพระคริ สต์

พระราชกิจของพระเจ้านั้นสามารถกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิสิ่งที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นให้เสร็จสิ้นอย่างแท้จริ
ง มีข้นั ตอนและแผนการ และพระราชกิจนั้นเต็มไปด้วยพระปรี ชาญาณของพระองค์
ฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์ กิจการที่น่าพิศวงของพระองค์ และความรักและความปรานีของพระองค์
แน่นอนว่าเส้นด้ายเส้นสาคัญที่ร้อยผ่านพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าคือความใส่พระทัยที่พระองค์ทรงมีให้กบั
มวลมนุษย์ สิ่งนี้แผ่ซ่านไปด้วยความรู ้สึกกังวลของพระองค์ ซึ่งพระองค์ไม่เคยทรงสามารถละวางลงได้เลย
ในวรรคเหล่านี้ของพระคัมภีร์ ในทุกๆ สิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์
ความหวังที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าและความกังวลที่ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ได้รับการเผยออกมา
เช่นเดียวกับความใส่พระทัยอย่างพิถีพิถนั และการทะนุถนอมมวลมนุษย์ของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ไม่มีสิ่งใดในนี้เคยเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาจนถึงเวลาปัจจุบนั —พวกเจ้าสามารถมองเห็นได้หรื อไม่?
เมื่อพวกเจ้ามองเห็นสิ่งนี้ หัวใจของพวกเจ้าไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าโดยไม่รู้ตวั หรอกหรื อ?
หากพวกเจ้าใช้ชีวิตในยุคนั้น
และองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏต่อพวกเจ้าหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ในรู ปร่ างทีจ่ บั ต้องได้เพื่อให้พว
กเจ้ามองเห็น และหากพระองค์ประทับต่อหน้าพวกเจ้า เสวยขนมปัง และอธิบายข้อพระคัมภีร์ให้พวกเจ้าฟัง
และตรัสกับพวกเจ้า เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจะรู ้สึกอย่างไร? เจ้าจะรู ้สึกมีความสุขหรือไม่? หรื อว่าเจ้าจะรู ้สึกผิด?
ความเข้าใจผิดและการหลีกเลี่ยงพระเจ้าก่อนหน้านี้ ปัญหาความขัดแย้งและความสงสัยพระเจ้า—
สิ่งเหล่านี้จะไม่แค่หายไปหรอกหรื อ?
สัมพันธภาพระหว่างพระเจ้าและมนุษย์จะไม่กลายเป็ นปกติและถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นหรอกหรื อ?
โดยการตีความบทตอนที่จากัดเหล่านี้ในพระคัมภีร์ พวกเจ้าพบข้อบกพร่ องใดๆ
ในพระอุปนิสยั ของพระเจ้าหรื อไม่? พวกเจ้าพบการมีสิ่งเจือปนใดๆ ในความรักของพระเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้ามองเห็นการหลอกลวงหรื อความชัว่ ใดๆ
ในฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดหรือพระปรี ชาญาณของพระเจ้าหรื อไม่? ไม่อย่างแน่นอน!
ตอนนี้พวกเจ้าสามารถพูดด้วยความมัน่ ใจได้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์?
พวกเจ้าสามารถพูดด้วยความมัน่ ใจได้หรื อไม่ว่าอารมณ์แต่ละอย่างของพระเจ้าคือการเผยถึงเนื้อแท้และพระอุป
นิสัยของพระองค์? เราหวังว่าหลังจากที่พวกเจ้าได้อ่านพระวจนะเหล่านี้แล้ว
ความเข้าใจที่พวกเจ้าได้รับจากพระวจนะเหล่านี้จะช่วยเจ้าและนาผลประโยชน์มาให้เจ้าในการไล่ตามเสาะหากา
รเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั และความกลัวพระเจ้าของเจ้า และว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลในตัวพวกเจ้า
ผลที่เติบโตขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้ในขณะที่กาลังทาการไล่ตามเสาะหานี้
พวกเจ้าจะได้รับการนาเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นเรื่ อยๆ
ใกล้ชิดกับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ เจ้าจะไม่เบื่อกับการไล่ตามเสาะหาความจริ งอีกต่อไป

และจะไม่รู้สึกว่าการไล่ตามเสาะหาความจริ งและการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั เป็ นเรื่ องยุง่ ยากหรื อเป็ นสิ่งที่ไม่จาเ
ป็ นอีกต่อไป แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เมื่อได้รับแรงจูงใจจากการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยที่แท้จริ งของพระเจ้าและเนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์ของพระเจ้าแล้ว
พวกเจ้าจะถวิลหาความสว่าง ถวิลหาความยุติธรรม มุ่งที่จะไล่ตามเสาะหาความจริ ง
ไล่ตามเสาะหาการสนองน้ าพระทัยของพระเจ้า และเจ้าจะกลายเป็ นบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงรับไว้
กลายเป็ นบุคคลที่แท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 83
พระเจ้าทรงใช้ พระวจนะเพื่อสร้ างทุกสรรพสิ่ง
ปฐมกาล 1:3-5 พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี
และทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน
มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็ นวันแรก
ปฐมกาล 1:6-7 พระเจ้าตรัสว่า “จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ า แยกน้ าออกจากกัน” พระเจ้าทรงสร้างภาคพืน้ นั้นขึ้น
แล้วทรงแยกน้ าที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ าที่อยู่เหนือภาคพืน้ ก็เป็ นดังนั้น
ปฐมกาล 1:9-11 พระเจ้าตรัสว่า “น้ าที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้น” ก็เป็ นดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่า แผ่นดิน และที่ซ่ึงน้ ารวมกันนั้นว่า ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าตรัสว่า
“แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ธัญพืชที่ให้เมล็ด และต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมัน และมีเมล็ดในผลบนแผ่นดิน”
และก็เป็ นดังนั้น
ปฐมกาล 1:14-15 พระเจ้าตรัสว่า “จงมีดวงสว่างต่างๆ ของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน
ให้เป็ นหมายกาหนดฤดู วัน ปี และให้เป็ นดวงสว่างต่างๆ บนภาคพืน้ ฟ้า เพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดิน”
ก็เป็ นดังนั้น
ปฐมกาล 1:20-21 พระเจ้าตรัสว่า “น้ าจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิต
และให้นกบินไปมาในภาคพืน้ ฟ้าเหนือแผ่นดิน” พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ าเป็ นฝูงๆ ตามชนิดของมัน และสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
ปฐมกาล 1:24-25 พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน
และสัตว์ป่าตามชนิดของมัน” ก็เป็ นดังนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน
สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมัน
แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
ในวันแรก กลางวันและกลางคืนของมวลมนุษย์ถือกาเนิดขึ้นและยืนหยัดมัน่ คงเนื่องจากสิทธิอานาจของพระเจ้า
พวกเรามาดูบทตอนแรกกันเถิด ความว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงเกิดความสว่าง’ ความสว่างก็เกิดขึ้น
พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่า
วัน และความมืดนั้นว่า คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็ นวันแรก” (ปฐมกาล 1:3-5)
บทตอนนี้พรรณนาถึงการกระทาครั้งแรกของพระเจ้าในปฐมกาลแห่งการทรงสร้าง

และวันแรกที่พระเจ้าได้ทรงผ่านซึ่งมีเวลาเย็นและเวลาเช้า แต่มนั เป็ นวันที่เหนือธรรมดา กล่าวคือ
พระเจ้าได้ทรงเริ่ มตระเตรี ยมความสว่างให้แก่ทุกสรรพสิ่ง และยิง่ ไปกว่านั้น
ได้ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด ในวันนี้ พระเจ้าได้ทรงเริ่ มตรัส
และพระวจนะและสิทธิอานาจของพระองค์ดารงอยู่เคียงข้างกัน
สิทธิอานาจของพระองค์ได้เริ่ มแสดงออกไปท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และฤทธานุภาพของพระองค์ได้แผ่กระจายท่ามกลางทุกสรรพสิ่งอันเป็ นผลมาจากพระวจนะของพระองค์
จากวันนี้เป็ นต้นไป ทุกสรรพสิ่งได้เป็ นรู ปร่ างและยืนหยัดมัน่ คงเนื่องจากพระวจนะของพระเจ้า
สิทธิอานาจของพระเจ้า และฤทธานุภาพของพระเจ้า
และพวกมันได้เริ่ มต้นทาหน้าที่เนื่องจากพระวจนะของพระเจ้า สิทธิอานาจของพระเจ้า
และฤทธานุภาพของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะที่ว่า “จงเกิดความสว่าง” ดังนั้นความสว่างก็มีข้ นึ
พระเจ้ามิได้ทรงเริ่ มต้นโครงการใดๆ ของพระราชกิจ
ความสว่างได้ปรากฏขึ้นอันเป็ นผลมาจากพระวจนะของพระองค์ นี่คอื ความสว่างที่พระเจ้าทรงเรี ยกว่ากลางวัน
และซึ่งมนุษย์ยงั คงพึ่งพาอาศัยเพื่อการดารงอยู่ของเขาในวันนี้ ด้วยพระบัญชาของพระเจ้า
เนื้อแท้และคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป และมันไม่เคยอันตรธานหายไป
การดารงอยู่ของมันแสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า
และกล่าวประกาศถึงการดารงอยูข่ องพระผูส้ ร้าง
มันยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าถึงพระอัตลักษณ์และสถานะของพระผูส้ ร้าง
มันไม่ใช่สิ่งที่มิอาจจับต้องได้หรื อสิ่งลวงตา หากแต่เป็ นความสว่างจริงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้
จากเวลานั้นเป็ นต้นไป ในโลกว่างเปล่าใบนี้ซ่งึ “แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ า”
ก็ได้มีสิ่งที่เป็ นวัตถุสิ่งแรกก่อกาเนิดขึ้น สิ่งนี้มาจากพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
และได้ปรากฏขึ้นในกิจการแรกแห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเนื่องจากสิทธิอานาจและถ้อยดารัสของพระเจ้า
ไม่นานหลังจากนั้น
พระเจ้าได้ทรงสัง่ ให้ความสว่างและความมืดแยกออกจากกัน…ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนและครบบริ บูรณ์เนื่องจา
กพระวจนะของพระเจ้า…พระเจ้าทรงเรี ยกความสว่างนี้ว่า “กลางวัน” และความมืดนั้นพระองค์ทรงเรี ยกว่า
“กลางคืน” ณ เวลานั้น เวลาเย็นแรกและเวลาเช้าแรกได้ก่อกาเนิดขึ้นในโลกที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะสร้างขึ้น
และพระเจ้าได้ตรัสว่า นี่คือวันแรก วันนั้นคือวันแรกแห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระผูส้ ร้าง
และเป็ นปฐมกาลแห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
และเป็ นครั้งแรกที่สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างได้รับการแสดงออกไปในโลกที่พระเจ้าได้ทรงสร้
างขึ้นใบนี้

มนุษย์สามารถมองเห็นสิทธิอานาจของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า
ตลอดจนฤทธานุภาพของพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้
เพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงครองฤทธานุภาพเช่นนั้น
ดังนั้นจึงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีสิทธิอานาจเช่นนั้น เพราะพระเจ้าทรงสิทธิอานาจเช่นนั้น
จึงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีฤทธานุภาพเช่นนั้น
มนุษย์คนใดหรื อวัตถุใดสามารถมีสิทธิอานาจและฤทธานุภาพเช่นนี้ ได้หรื อไม่?
มีคาตอบในหัวใจของพวกเจ้าหรื อไม่? นอกจากพระเจ้าแล้ว
มีสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อสิ่งชีวิตที่ไม่ทรงสร้างใดที่มีสิทธิอานาจเช่นนั้นหรือไม่?
พวกเจ้าเคยเห็นตัวอย่างของสิ่งเช่นนั้นในหนังสือหรื อสิ่งตีพิมพ์ใดหรือไม่? มีบนั ทึกใดๆ
ว่าใครบางคนได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งบ้างหรื อไม่?
ไม่ปรากฏว่ามีในหนังสือหรื อบันทึกอื่นใด
แน่นอนว่าเหล่านี้คอื พระวจนะเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิอานาจและฤทธานุภาพเกี่ยวกับการทรงสร้างโลกอันสง่างาม
ของพระเจ้า ซึ่งถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์
พระวจนะเหล่านี้ตรัสเพื่อสิทธิอานาจและพระอัตลักษณ์อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้า
สามารถกล่าวได้หรือไม่ว่าสิทธิอานาจและฤทธานุภาพเช่นนั้นเป็ นสัญลักษณ์ของพระอัตลักษณ์อนั ทรงเอกลักษ
ณ์ของพระเจ้า? สามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นถูกครองโดยพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น?
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอานาจและฤทธานุภาพเช่นนั้น!
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพนี้ไม่สามารถถูกครองหรือแทนที่ได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อสิ่งชีวิตที่ไม่ทรงสร้า
งใดๆ! นี่คือหนึ่งในพระลักษณะเฉพาะของพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เองใช่หรือไม่?
พวกเจ้าเคยเป็ นประจักษ์พยานถึงมันหรื อไม่?
พระวจนะเหล่านี้เปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้เข้าใจข้อเท็จจริ งได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนว่าพระเจ้าทรงครองสิทธิอานา
จที่เป็ นเอกลักษณ์ และฤทธานุภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ ทรงถือครองพระอัตลักษณ์และสถานะสูงสุด
จากการสามัคคีธรรมข้างต้นนี้
พวกเจ้าสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าที่พวกเจ้าเชื่อนั้นทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เอง?
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 84
ในวันที่สอง สิทธิอานาจของพระเจ้าจัดการเตรียมการน้า และสร้ างภาคพื้น
และพื้นที่สาหรับการอยู่รอดของมนุษย์ข้นั พื้นฐานที่สุดปรากฏขึ้น
“พระเจ้าตรัสว่า ‘จงมีภาคพืน้ ในระหว่างน้ า แยกน้ าออกจากกัน’ พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น
แล้วทรงแยกน้ าที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ าที่อยู่เหนือภาคพืน้ ก็เป็ นดังนั้น” (ปฐมกาล 1:6-7)
มีความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสว่า “จงมีภาคพืน้ ในระหว่างน้ า แยกน้าออกจากกัน”
ในคัมภีร์น้ีกล่าวว่า “พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น
แล้วทรงแยกน้ าที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ าที่อยู่เหนือภาคพืน้ ”
อะไรคือผลลัพธ์หลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสและได้ทาการนี้? คาตอบอยู่ในท่อนสุดท้ายของบทตอนนี้ ความว่า
“ก็เป็ นดังนั้น”
สองประโยคสั้นๆ นี้บนั ทึกเหตุการณ์ที่สง่างาม และพรรณนาฉากที่น่าอัศจรรย์—
หน้าที่การงานที่น่าเกรงขามซึ่งพระเจ้าได้ทรงควบคุมน้ า และได้ทรงสร้างพื้นที่ซ่งึ มนุษย์สามารถดารงอยู่ได้…
ในภาพนี้ น้ าและภาคพืน้ ปรากฏขึ้นเฉพาะเบื้องพระเนตรของพระเจ้าโดยทันที
และพวกมันได้แยกออกโดยสิทธิอานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้า และได้แยกออกเป็ น “ข้างบน” และ “ข้างใต้”
ในลักษณะที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดแต่งตั้ง กล่าวคือ
ภาคพื้นที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นไม่เพียงครอบคลุมน้ าที่อยู่ขา้ งใต้เท่านั้น
แต่ยงั พยุงน้ าเบื้องบนด้วยเช่นกัน…ในการนี้ ช่วยไม่ได้ที่มนุษย์จะเพียงแต่จอ้ งมอง อึ้งตะลึงงัน
และอ้าปากค้างด้วยความเลื่อมใสในมหิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอานาจของพระองค์และความตระการตาของฉากซึ่งพร
ะผูส้ ร้างได้ทรงเคลื่อนและทรงบัญชาน้ า และได้ทรงสร้างภาคพื้น
พระเจ้าได้ทรงสัมฤทธิ์ความสาเร็จที่ยงิ่ ใหญ่อีกอย่างหนึ่งโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า
และฤทธานุภาพของพระเจ้า และสิทธิอานาจของพระเจ้า
นี่มิใช่มหิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างหรอกหรื อ?
ขอให้พวกเราใช้คมั ภีร์มาอธิบายกิจการทั้งหลายของพระเจ้ากันเถิด กล่าวคือ
พระเจ้าได้ตรัสพระวจนะของพระองค์ และเนื่องจากพระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้าจึงมีภาคพืน้ ขึ้นในระหว่างน้ า
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่น่าเกรงขามหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นในพืน้ ที่น้ีเนื่องจากพระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้า
และมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในความสานึกรับรู ้ธรรมดาทัว่ ไป
แต่เป็ นการแทนที่ชนิดที่ความว่างเปล่ากลายเป็ นบางสิ่งบางอย่าง มันเกิดมาจากพระดาริ ของพระผูส้ ร้าง
และได้กลายเป็ นบางสิ่งบางอย่างจากความว่างเปล่าเนื่องจากพระวจนะที่พระผูส้ ร้างได้ตรัสไป และยิ่งไปกว่านั้น

จากจุดนี้เป็ นต้นไปมันจะดารงอยู่และยืนหยัดมัน่ คงเพื่อประโยชน์ของพระผูส้ ร้าง และจะแปรผัน เปลี่ยนแปลง
และเริ่ มใหม่ตามพระดาริ ของพระผูส้ ร้าง
บทตอนนี้พรรณนาถึงกิจการที่สองของพระผูส้ ร้างในการทรงสร้างโลกทั้งใบของพระองค์
มันเป็ นการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง
เป็ นการบุกเบิกหน้าที่การงานอีกอย่างหนึ่งโดยพระผูส้ ร้าง
วันนี้คือวันที่สองที่พระผูส้ ร้างได้ทรงผ่านไปนับตั้งแต่การวางรากฐานของโลก
และมันเป็ นวันที่น่าอัศจรรย์อกี วันหนึ่งสาหรับพระองค์ กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงดาเนินไปท่ามกลางความสว่าง
พระองค์ได้ทรงนามาซึ่งภาคพื้น พระองค์ได้ทรงจัดการเตรียมการและทรงควบคุมน้ า
และกิจการทั้งหลายของพระองค์ สิทธิอานาจของพระองค์
และฤทธานุภาพของพระองค์ถูกนาไปทรงพระราชกิจในวันใหม่…
เคยมีภาคพื้นในระหว่างน้ าก่อนที่พระเจ้าตรัสพระวจนะของพระองค์หรื อไม่? แน่นอนว่าไม่!
และเป็ นอย่างไรเล่าหลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสว่า “จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ า”
สิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าตั้งพระทัยไว้ได้ปรากฏขึ้น มีภาคพื้นระหว่างน้ า และน้ าถูกแยกออกเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่า
“แยกน้ าออกจากกัน” ด้วยวิธีน้ี วัตถุใหม่สองสิ่ง
สองสิ่งที่เพิ่งเกิดใหม่ได้ปรากฏขึ้นท่ามกลางสรรพสิ่งอันเป็ นผลมาจากสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า
ตามพระวจนะของพระเจ้า พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการปรากฏของสิ่งใหม่สองสิ่งนี้?
พวกเจ้ารู ้สึกถึงความยิง่ ใหญ่แห่งฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างหรื อไม่?
พวกเจ้ารู ้สึกถึงพลังที่เป็ นเอกลักษณ์และเหนือธรรมดาของพระผูส้ ร้างหรื อไม่?
ความยิ่งใหญ่ของพลังและฤทธานุภาพเช่นนั้นเป็ นไปเนื่องจากสิทธิอานาจของพระเจ้า
และสิทธิอานาจนี้เป็ นตัวแทนของพระเจ้าพระองค์เอง
และพระลักษณะเฉพาะที่ทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง
บทตอนนี้ได้ให้ความสานึกรับรู ้ที่ลุ่มลึกถึงความทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้าแก่พวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งหรื อไม่?
แท้จริ งแล้ว เท่านี้ยงั ไม่เพียงพอเลย สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างแผ่ออกไปไกลเกินกว่านี้
ความทรงเอกลักษณ์ของพระองค์มิใช่เป็ นเพียงเพราะพระองค์ทรงครองเนื้อแท้ที่ไม่เหมือนเนื้อแท้ของสิ่งทรงสร้
างใดเท่านั้น แต่ยงั เป็ นเพราะสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์น้ นั เหนือธรรมดา ไร้ขดี จากัด
เป็ นสุดยอดของทุกสิ่ง และยืนหยัดเหนือทุกสิ่ง และยิง่ ไปกว่านั้น
เป็ นเพราะสิทธิอานาจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นสามารถสร้างชีวติ
ก่อกาเนิดการอัศจรรย์ และสร้างทุกเวลานาทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเหนือธรรมดาอีกด้วย ในขณะเดียวกัน

พระองค์ทรงสามารถควบคุมชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างและถือครองอธิปไตยเหนือการอัศจรรย์ท้งั หลายและทุกเว
ลานาทีที่พระองค์ทรงสร้าง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 85
ในวันที่สาม พระวจนะของพระเจ้าให้กาเนิดแผ่นดินโลกและทะเล
และสิทธิอานาจของพระเจ้าทาให้โลกเต็มเปี่ ยมด้วยชีวิต
ประโยคแรกของปฐมกาล 1:9-11 กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘น้ าที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกัน
ที่แห้งจงปรากฏขึ้น’” ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าเพียงแค่ตรัสว่า
“น้ าที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้น”?
และได้มีสิ่งใดในพืน้ ที่น้ีนอกเหนือจากความสว่างและภาคพื้น? ในคัมภีร์เหล่านี้มีใจความว่า
“พระเจ้าจึงทรงเรี ยกที่แห้งนั้นว่า แผ่นดิน และที่ซ่ึงน้ ารวมกันนั้นว่า ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” กล่าวคือ
บัดนี้มีแผ่นดินและทะเลในพื้นทีน่ ้ี และแผ่นดินกับทะเลนั้นถูกแยกออกจากกัน การปรากฏของสิ่งใหม่ๆ
เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากพระบัญชาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าว่า “และก็เป็ นดังนั้น”
คัมภีร์น้ีพรรณนาหรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงเร่งรี บขณะที่พระองค์กาลังทรงกระทาการนี้ ?
มันพรรณนาหรือไม่ว่าพระองค์ทรงใช้แรงกาลังทางกาย? ดังนั้น พระเจ้าได้ทรงกระทาการนี้อย่างไร?
พระองค์ได้ทรงทาให้สิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ก่อกาเนิดขึ้นมาอย่างไร?
พระเจ้าได้ทรงใช้พระวจนะเพื่อสัมฤทธิ์การทั้งหมดนี้
เพื่อสร้างความครบถ้วนบริ บูรณ์ของการนี้อย่างชัดเจนอยู่ในตัว
…………
พวกเรามาต่อกันที่ประโยคสุดท้ายของบทตอนนี้กนั เถิด ความว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘แผ่นดินจงเกิดพืช คือ
ธัญพืชที่ให้เมล็ด และต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมัน และมีเมล็ดในผลบนแผ่นดิน’ และก็เป็ นดังนั้น”
ในขณะที่พระเจ้ากาลังตรัส สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดได้เป็ นขึ้นมาตามพระดาริ ของพระเจ้า และในทันใดนั้น
ความหลากหลายของรู ปแบบชีวิตเล็กๆ ที่ละเอียดอ่อนก็โผล่ศีรษะของพวกมันอย่างไม่มนั่ คงผ่านดินขึ้นมา
และพวกมันโบกมือทักทายกันอย่างกระตือรื อร้น พยักหน้าและยิ้มให้กบั โลก
ก่อนที่พวกมันจะได้สะบัดเศษดินออกจากตัวของพวกมันเสียอีก
พวกมันขอบคุณพระผูส้ ร้างสาหรับชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่พวกมัน
และประกาศต่อโลกว่าพวกมันเป็ นส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิ่ง
และว่าพวกมันต่างจะอุทิศชีวิตของพวกมันเพื่อแสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ขณะที่พระวจนะทั้งหลายของพระเจ้าถูกตรัสไป แผ่นดินได้กลายเป็ นเขียวชอุ่ม
ธัญพืชทุกชนิดที่มนุษย์สามารถชื่นชมก็ได้ผุดและแทรกผ่านพืน้ ดินออกมา
และภูเขาและทุ่งราบทั้งหลายได้กลายเป็ นแออัดอย่างหนาแน่นด้วยต้นไม้และผืนป่ า…โลกทีไ่ ม่เกิดผลใบนี้

ซึ่งยังไม่มรี ่ องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆ ได้ถูกปกคลุมด้วยความดาษดื่นของหญ้า ธัญพืช และต้นไม้
และท่วมท้นด้วยพฤกษชาติ…กลิ่นหอมของหญ้าและความหอมระเหยของดินได้แพร่ กระจายผ่านอากาศ
และทิวแถวของต้นไม้ได้เริ่มหายใจควบคู่ไปกับการหมุนเวียนของอากาศ
และได้เริ่ มกระบวนการของการเจริ ญเติบโต ในขณะเดียวกัน
เนื่องจากพระวจนะของพระเจ้าและการติดตามพระดาริ ของพระเจ้า
ต้นไม้ท้งั หมดได้เริ่ มต้นวัฏจักรชีวิตที่ไม่มีวนั สิ้นสุดซึ่งพวกมันเติบโต ผลิดอก ออกผล และเพิ่มทวีคูณ
พวกมันได้เริ่ มยึดติดกับครรลองชีวิตตามลาดับของพวกมันและได้เริ่ มปฏิบตั ิบทบาทตามลาดับของพวกมันอย่าง
เข้มงวดท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง…พวกมันทั้งหมดได้ถือกาเนิดและดารงชีวิตเนื่องจากพระวจนะของพระผูส้ ร้าง
พวกมันจะได้รับการจัดเตรี ยมและการบารุ งเลี้ยงอันไม่หยุดหย่อนของพระผูส้ ร้าง
และจะรอดชีวิตอย่างเหนียวแน่นในทุกมุมของแผ่นดินอยู่เสมอเพื่อแสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอานาจและฤทธา
นุภาพของพระผูส้ ร้าง และพวกมันจะแสดงออกไปให้เห็นถึงพลังชีวิตที่พระผูส้ ร้างได้ประทานให้แก่พวกมัน…
ชีวิตของพระผูส้ ร้างนั้นเหนือธรรมดา พระดาริ ของพระองค์น้ นั เหนือธรรมดา
และสิทธิอานาจของพระองค์น้ นั เหนือธรรมดา และดังนั้น เมือ่ พระวจนะของพระองค์ถูกเปล่งออกไป
ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ “และก็เป็ นดังนั้น” เห็นได้ชดั ว่า
พระเจ้าไม่จาเป็ นต้องทรงพระราชกิจด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกระทาการ
พระองค์เพียงทรงใช้พระดาริ ของพระองค์เพื่อบัญชาและพระวจนะของพระองค์เพือ่ สั่งการ
และในหนทางนี้สิ่งทั้งหลายก็สัมฤทธิผล ในวันนี้ พระเจ้าได้ทรงรวมน้ าเข้าด้วยกันในที่แห่งหนึ่ง
และให้แผ่นดินแห้งปรากฏขึ้น หลังจากนั้นพระเจ้าได้ทรงทาให้ตน้ หญ้าผลิออกมาจากแผ่นดิน
และมีธัญพืชที่มีเมล็ดงอกขึ้นมา และต้นไม้ออกผล และพระเจ้าได้ทรงจาแนกพวกมันแต่ละอย่างไปตามชนิด
และได้ทรงทาให้แต่ละชนิดมีเมล็ดของมันเอง
ทั้งหมดนี้เป็ นจริงขึ้นได้ตามพระดาริ ของพระเจ้าและพระบัญชาแห่งพระวจนะของพระเจ้า
และแต่ละชนิดนั้นได้ปรากฏขึ้นในโลกใหม่ใบนี้ ตามลาดับ
เมื่อครั้งที่พระเจ้ายังมิได้เริ่ มพระราชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงมีภาพของสิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะสัมฤทธิ์ผลอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์อยู่แล้ว
และเมื่อพระเจ้าทรงเตรี ยมที่จะสัมฤทธิ์ สิ่งเหล่านี้
ซึ่งยังเป็ นเมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อตรัสถึงเนื้อหาของภาพนี้ดว้ ยนั้น
ความเปลี่ยนแปลงก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในทุกสรรพสิ่งเนื่องจากสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า
ไม่ว่าพระเจ้าจะได้ทรงกระทาอย่างไร หรื อพระองค์ได้ทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์ไปอย่างไร
แต่ท้งั หมดนั้นได้สัมฤทธิ์ผลไปทีละขั้นตอนตามแผนของพระเจ้าและเพราะพระวจนะของพระเจ้า

และความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้เกิดขึ้นระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเนื่องจากพระวจนะและสิทธิอานาจ
ของพระเจ้าทีละขั้นตอน
ความเปลี่ยนแปลงและอุบตั ิการณ์ท้งั ปวงเหล่านี้ได้แสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
และความเหนือธรรมดาและความยิ่งใหญ่แห่งฤทธานุภาพของชีวิตของพระผูส้ ร้าง
พระดาริ ของพระองค์ไม่ใช่แนวคิดที่เรี ยบง่าย หรื อภาพว่างเปล่า
แต่เป็ นสิทธิอานาจที่มีพละกาลังและพลังงานที่เหนือธรรมดา
และสิ่งเหล่านั้นคือฤทธานุภาพที่จะทาให้ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง ฟื้ นตัว เริ่มต้นใหม่ และพินาศไป เพราะการนี้
ทุกสรรพสิ่งทาหน้าที่เนื่องจากพระดาริ ของพระองค์
และในขณะเดียวกันก็สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์…
ก่อนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้ปรากฏขึ้น แผนซึ่งครบบริ บูรณ์ได้กอ่ รู ปร่ างขึ้นในพระดาริ ของพระเจ้านานมาแล้ว
และโลกใหม่ก็ได้สัมฤทธิ์ผลขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ถึงแม้ว่าในวันที่สามได้ปรากฏมีตน้ ไม้ทุกชนิดบนแผ่นดิน
แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงมีเหตุผลที่จะหยุดชะงักขั้นตอนทั้งหลายแห่งการทรงสร้างโลกใบนี้ของพระองค์
พระองค์ได้ตง้ ั พระทัยที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์ตอ่ ไป จะสัมฤทธิ์การทรงสร้างสิ่งใหม่ๆ ทุกสิ่งต่อไป
พระองค์จะตรัส จะทรงออกพระบัญชาของพระองค์
และจะทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์และแสดงออกไปให้เห็นถึงฤทธานุภาพของพระองค์
และพระองค์ได้ทรงตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงวางแผนที่จะตระเตรี ยมให้แก่สรรพสิ่งทั้งมวลแล
ะมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยไว้ว่าจะสร้าง…
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 86
ในวันที่สี่ ฤดูกาล วัน และปี ของมวลมนุษย์มีขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงใช้ สิทธิอานาจของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
พระผูส้ ร้างได้ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อทาแผนของพระองค์ให้สาเร็จลุล่วง
และในหนทางนี้พระองค์ได้ทรงผ่านสามวันแรกแห่งแผนของพระองค์แล้ว ในระหว่างสามวันนี้
ไม่เห็นว่าพระเจ้าจะทรงติดพระราชกิจยุง่ หรื อทรงเหน็ดเหนื่อยพระองค์เอง ในทางตรงกันข้าม
พระองค์ได้ทรงผ่านสามวันแรกที่น่าอัศจรรย์ของแผนของพระองค์
และได้สัมฤทธิ์หน้าที่การงานทีย่ งิ่ ใหญ่แห่งการแปลงรู ปครั้งใหญ่ของโลก
โลกใบใหม่ได้ปรากฏขึ้นเฉพาะเบื้องพระเนตรของพระองค์
และภาพสวยงามที่เคยถูกปิ ดผนึกไว้ภายในพระดาริ ของพระองค์
ในที่สุดก็ได้รับการเผยออกมาในพระวจนะของพระเจ้าทีละชิ้น
การปรากฏของสิ่งใหม่แต่ละสิ่งนั้นเหมือนการกาเนิดของทารกแรกเกิด
และพระผูส้ ร้างได้ทรงรับเอาความยินดีในภาพที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในพระดาริ ของพระองค์
แต่เป็ นภาพที่บดั นี้ได้รับการทาให้มีชีวิตขึ้นแล้ว ณ เวลานี้
พระทัยของพระองค์ได้รับเศษเสี้ยวหนึ่งของความพึงพอพระทัย แต่แผนของพระองค์เพิง่ ได้เริ่ มต้นขึ้นเท่านั้น
ในชัว่ พริ บตา วันใหม่ก็ได้มาถึง—และหน้าถัดไปในแผนของพระผูส้ ร้างเป็ นเช่นไร? พระองค์ได้ตรัสสิ่งใดไว้?
พระองค์ได้ทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์อย่างไร? ในขณะเดียวกัน สิ่งใหม่อนั ใดบ้างที่ได้มาสู่โลกใหม่ใบนี้?
เมื่อติดตามการทรงนาของพระผูส้ ร้าง
สายตาอันจับจ้องของพวกเราก็ได้มองเห็นวันที่สี่แห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระผูส้ ร้าง
วันซึ่งยังไม่ใช่การเริ่ มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าสาหรับพระผูส้ ร้างนั้น
มันคือวันที่น่าอัศจรรย์อีกวันหนึ่งอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
และมันคืออีกวันหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ยวดสาหรับมวลมนุษย์ในปัจจุบนั นี้
แน่นอนว่ามันคือวันที่มีคุณค่าอันมิอาจประเมินได้ มันน่าอัศจรรย์อย่างไร มันสาคัญถึงเพียงนั้นอย่างไร
และมันมีค่าอันมิอาจประเมินได้อย่างไร? พวกเรามาฟังพระวจนะที่พระผูส้ ร้างได้ตรัสไว้กนั ก่อน…
“พระเจ้าตรัสว่า ‘จงมีดวงสว่างต่างๆ ของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน ให้เป็ นหมายกาหนดฤดู วัน ปี
และให้เป็ นดวงสว่างต่างๆ บนภาคพื้นฟ้า เพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดิน’ ก็เป็ นดังนั้น” (ปฐมกาล 1:14-15)
นี่คือการใช้สิทธิอานาจของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ได้ถูกแสดงออกไปให้เห็นโดยสิง่ ทรงสร้างทั้งหลายภายหลังจา
กที่พระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินแห้งและต้นไม้ท้งั หลายบนแผ่นดิน สาหรับพระเจ้าแล้ว
การกระทาเช่นนั้นเป็ นเรื่ องง่ายเหมือนสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทาไปแล้ว

เพราะพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพเช่นนั้น พระเจ้าทรงดีงามดังเช่นพระวจนะของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์จะสาเร็จลุล่วง พระเจ้าได้ทรงสั่งให้ดวงสว่างปรากฏขึ้นบนพื้นฟ้า
และดวงสว่างเหล่านี้ไม่ได้เพียงส่องสว่างในท้องฟ้าและบนแผนดินโลกเท่านั้น
แต่ยงั ได้ทาหน้าที่เป็ นหมายกาหนดกลางวันและกลางคืน กาหนดฤดู วัน และปี อีกด้วย ด้วยวิธีน้ีเอง
ขณะที่พระองค์ตรัสพระวจนะของพระองค์
ทุกกิจการที่พระเจ้าได้ทรงปรารถนาให้สัมฤทธิ์ผลก็ได้ลุล่วงไปตามความหมายของพระเจ้าและในลักษณะที่พร
ะเจ้าได้ทรงกาหนดไว้
ดวงสว่างบนพืน้ ฟ้าคือวัตถุในท้องฟ้าที่สามารถแผ่ความสว่างได้
ดวงสว่างเหล่านั้นให้ความกระจ่างแก่ทอ้ งฟ้าและแผ่นดินและทะเล
พวกมันวิวฒั น์ไปตามจังหวะและความถี่ที่พระเจ้าทรงบัญชา
และให้ความสว่างแก่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันบนแผ่นดิน และด้วยวิธีน้ีเอง
วัฏจักรที่วิวฒั น์ไปของดวงสว่างทั้งหลายก็ทากลางวันและกลางคืนก่อกาเนิดขึ้นในทิศตะวันออกและทิศตะวันต
กของแผ่นดิน และดวงสว่างเหล่านั้นมิใช่เป็ นเพียงหมายกาหนดของกลางวันและกลางคืนเท่านั้น
แต่พวกมันยังเป็ นเครื่ องหมายของการเฉลิมฉลองและวันพิเศษต่างๆ
ของมวลมนุษย์ดว้ ยเช่นกันโดยผ่านทางวัฏจักรที่แตกต่างกันเหล่านี้
พวกมันเป็ นเครื่ องประกอบและเครื่ องเคียงที่เพียบพร้อมให้แก่สี่ฤดูกาล—คือฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง
และฤดูหนาว—ที่พระเจ้าทรงกาหนดให้มีข้ นึ
โดยพร้อมกันกับที่ดวงสว่างเหล่านั้นทาหน้าที่อย่างปรองดองกันเป็ นเครื่ องหมายที่ปกติและถูกต้องแม่นยาสาหรั
บช่วงเวลา วัน และปี ทางจันทรคติแก่มวลมนุษย์ ถึงแม้ว่ามีเพียงหลังจากเกิดการทาเกษตรกรรมแล้วเท่านั้น
มวลมนุษย์จงึ จะได้เริ่ มเข้าใจและเผชิญกับการแบ่งช่วงเวลา วัน
และปี ตามจันทรคติที่เกิดขึ้นโดยดวงสว่างทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ช่วงเวลา
วัน
และปี ตามจันทรคติที่มนุษย์เข้าใจในปัจจุบนั นี้ได้เริ่ มก่อเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วในวันที่สี่แห่งการทรงสร้างทุกสร
รพสิ่งของพระเจ้า และดังนั้น วัฏจักรที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปของฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง
และฤดูหนาวที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์ก็ได้เริ่ มต้นขึ้นเมือ่ นานมาแล้วในวันที่สี่แห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน
ดวงสว่างทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นนั้นทาให้มนุษย์สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลางคืนและก
ลางวัน และนับวันเวลาได้อย่างสม่าเสมอ อย่างถูกต้องแม่นยา และอย่างชัดเจน
และติดตามรับรู ้ระยะเวลาและปี ทางจันทรคติได้อย่างชัดเจน

(วันที่มีดวงจันทร์เต็มดวงคือวันที่ครบหนึ่งเดือนบริ บูรณ์
และจากการนี้มนุษย์ได้รู้ว่าความกระจ่างของดวงสว่างเริ่ มต้นวัฏจักรใหม่
วันที่มีดวงจันทร์ครึ่งดวงคือวันครบครึ่ งเดือนบริ บูรณ์
ซึ่งบอกกับมนุษย์ว่าระยะเวลาทางจันทรคติรอบใหม่ได้เริ่ มต้นขึ้นแล้ว
ซึ่งจากระยะเวลานี้ทาให้สามารถอนุมานได้ว่าในระยะเวลาทางจันทรคติรอบหนึ่งนั้นมีกี่วนั และกี่คืน
มีระยะเวลาทางจันทรคติกี่รอบในหนึ่งฤดู และมีกี่ฤดูในหนึ่งปี
และทั้งหมดนี้ได้รับการเผยออกมาด้วยความสม่าเสมอที่ยงิ่ ใหญ่) ดังนั้น มนุษย์สามารถติดตามรับรู ้ระยะเวลา วัน
และปี ทางจันทรคติที่กาหนดเครื่ องหมายด้วยการหมุนครบรอบของดวงสว่างได้อย่างง่ายดาย จากจุดนี้เป็ นต้นไป
มวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางการสับเปลี่ยนอย่างเป็ นระเบียบของกลางวันและกลางคืน
และการหมุนเวียนของฤดูกาลที่ก่อเกิดขึ้นโดยการหมุนครบรอบของดวงสว่างทั้งหลายอย่างไม่รู้ตวั
นี่คือนัยสาคัญของการทรงสร้างดวงสว่างในวันที่สี่ของพระผูส้ ร้าง ในทานองเดียวกันนั้น
จุดมุ่งหมายและนัยสาคัญของการกระทานี้ของพระผูส้ ร้างยังคงมิอาจแยกกันได้จากสิทธิอานาจและฤทธานุภาพ
ของพระองค์ และดังนั้น
ดวงสว่างทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นและคุณค่าที่พวกมันจะนามาให้แก่มนุษย์ในไม่ชา้ นั้น
คือไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งในการใช้สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ในโลกใหม่ใบนี้ ที่ซ่งึ มวลมนุษย์ยงั ไม่ได้มีการปรากฏขึ้น พระผูส้ ร้างได้ทรงตระเตรี ยมเวลาเย็น เวลาเช้า ภาคพื้น
แผ่นดินและทะเล หญ้า ธัญพืช และต้นไม้ประเภทต่างๆ และความสว่าง ฤดู วัน
และปี สาหรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าจะทรงสร้างขึ้นในไม่ช้า
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างได้ถูกแสดงออกในสิ่งใหม่ๆ ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นแต่ละสิ่ง
และพระวจนะของพระองค์และความสาเร็จเกิดขึ้นโดยพร้อมเพียงกัน โดยไม่มีความคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียว
และโดยไม่มีการเว้นช่วงแม้แต่นิดเดียว การปรากฏและการกาเนิดของสิ่งใหม่ๆ
ทั้งหมดเหล่านี้เป็ นข้อพิสูจน์ถึงสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง กล่าวคือ
พระองค์ทรงดีงามเหมือนดังพระวจนะของพระองค์ และพระวจนะของพระองค์จะสาเร็จลุลว่ ง
และสิ่งที่พระองค์ทาให้สาเร็จลุล่วงนั้นยาวนานตลอดไป ข้อเท็จจริ งนี้ไม่เคยเปลีย่ นแปลง กล่าวคือ
มันเป็ นเช่นไรในอดีต มันก็เป็ นเช่นนั้นในวันนี้ และมันจะเป็ นเช่นนั้นไปจนตลอดชัว่ กัลปาวสาน
เมื่อเจ้ามองดูพระวจนะจากคัมภีร์เหล่านี้อีกครั้ง พวกเจ้ารู ้สึกว่าพวกมันสดใหม่หรื อไม่?
พวกเจ้าได้เห็นเนื้อหาใหม่ และได้มีการค้นพบใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้างหรื อไม่?
นั่นเป็ นเพราะกิจการทั้งหลายของพระผูส้ ร้างได้กวนหัวใจของพวกเจ้า
และได้ช้ นี าทิศทางความรู ้ของพวกเจ้าเกี่ยวกับสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์

และได้เปิ ดประตูให้แก่ความเข้าใจของพวกเจ้าเกี่ยวกับพระผูส้ ร้างแล้ว
และกิจการทั้งหลายกับสิทธิอานาจของพระองค์ก็ได้ประทานชีวิตให้กบั พระวจนะเหล่านี้ ดังนั้น
ในพระวจนะเหล่านี้ มนุษย์จึงได้มองเห็นการแสดงออกที่จริงและแจ่มแจ้งถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ได้เป็ นประจักษ์พยานถึงมไหศวรรย์แห่งพระผูส้ ร้างอย่างแท้จริง
และได้เห็นความเหนือธรรมดาของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างก่อให้เกิดปาฏิหาริ ยค์ รั้งแล้วครั้งเล่า
พระองค์ดงึ ดูดความสนใจของมนุษย์
และช่วยไม่ได้ที่มนุษย์จะเพียงแต่จอ้ งตะลึงงันมองกิจการที่น่าตื่นตะลึงทั้งหลายที่เกิดจากการใช้สิทธิอานาจของ
พระองค์ ฤทธานุภาพอันเป็ นปรากฏการณ์ของพระองค์นามาซึ่งความปี ติยินดีครั้งแล้วครั้งเล่า
และมนุษย์ถูกปล่อยให้ละลานตาและชื่นชมยินดี อ้าปากค้างด้วยความเลื่อมใส ประหม่าและชื่นใจ ยิ่งไปกว่านั้น
มนุษย์ต้นื ตันใจอย่างมองเห็นได้และก่อเกิดเป็ นความเคารพ ความนับถือ และความผูกพันขึ้นในตัวเขา
สิทธิอานาจและกิจการทั้งหลายของพระผูส้ ร้างมีผลกระทบที่ยงิ่ ใหญ่และปฏิกิริยาการชาระให้สะอาดต่อจิตวิญญ
าณของมนุษย์ และยิง่ ไปกว่านั้น และสิทธิอานาจและกิจการเหล่านั้นทาให้จิตวิญญาณของมนุษย์อมิ่ เอิบ ทุกๆ
พระดาริ ของพระองค์ ทุกๆ ถ้อยดารัสของพระองค์ และทุกๆ
การเปิ ดเผยสิทธิอานาจของพระองค์คอื ผลงานชิ้นเอกท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และเป็ นหน้าที่การงานอันยิง่ ใหญ่ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดต่อการทาความเข้าใจและความรู ้ที่ลึกซึ้งของมวลมนุษย์ที่
ถูกสร้างขึ้น
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 87
ในวันที่ห้า ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายจัดแสดงสิทธิอานาจของพระผู้สร้ างในหนทางต่างๆ
คัมภีร์ระบุว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘น้ าจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิต และให้นกบินไปมาในภาคพืน้ ฟ้าเหนือแผ่นดิน’
พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ าเป็ นฝูงๆ ตามชนิดของมัน
และสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” (ปฐมกาล 1:20-21)
คัมภีร์บอกกับพวกเราอย่างชัดเจนว่า ในวันนี้ พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ท้งั หลายในน้ าและนกในอากาศ
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ได้ทรงสร้างปลาและนกนานาชนิด
และได้ทรงแบ่งประเภทพวกมันแต่ละอย่างออกไปตามประเภท ในหนทางนี้ แผ่นดินโลก ท้องฟ้า
และน้ าอุดมขึ้นด้วยการทรงสร้างของพระเจ้า…
ขณะที่พระวจนะของพระเจ้าถูกตรัสออกไป ชีวิตใหม่ก็ได้มามีชีวิตขึ้นทันทีท่ามกลางพระวจนะของพระผูส้ ร้าง
โดยแต่ละชีวิตมีรูปร่ างที่แตกต่างกัน พวกมันได้มาสู่โลกนี้ โดยผลักดันหาตาแหน่ง กระโดดโลดเต้น
หาความชื่นบานยินดี…ปลารู ปร่ างและขนาดต่างๆ ทั้งหมดแหวกว่ายไปในน้ า
หอยทุกประเภทเติบโตออกมาจากทราย สัตว์ที่ปรับขนาด มีเปลือก
และไม่มีกระดูกสันหลังเติบโตออกมาอย่างรี บเร่ งในรู ปร่ างที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเล็กหรื อใหญ่ สั้นหรื อยาว
ดังนั้น สาหร่ ายทะเลนานาประเภทก็ได้เริ่ มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน
โดยไหวตัวไปตามการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลนานาชนิด กระเพื่อม หยอกเย้าน้ าที่ไหลเอื่อย
ราวกับจะพูดกับพวกมันว่า “ขยับขาสิ! พาเพื่อนๆ ของเจ้ามา! เพราะเจ้าจะไม่มีวนั โดดเดี่ยวอีกแล้ว!”
จากชัว่ ขณะที่สิ่งสร้างที่มีชีวิตต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นปรากฏขึ้นในน้ า
ชีวิตใหม่แต่ละชนิดได้นาความคึกคักมาสู่ห้วงน้ าที่เคยสงบนิ่งมาเป็ นเวลาแสนนาน
และได้นามาซึ่งศักราชใหม่…จากจุดนั้นเป็ นต้นไป พวกมันได้องิ แอบซึ่งกันและกัน
และได้รักษาการรวมกลุ่มซึ่งกันและกัน และไม่ได้ให้มีความห่างไกลระหว่างพวกมันเอง
น้ าได้ดารงอยู่เพื่อสัตว์ท้งั หลายที่อยูภ่ ายในมัน บารุ งเลี้ยงแต่ละชีวิตที่อาศัยอยูภ่ ายในอ้อมกอดของมัน
และทุกชีวิตได้ดารงอยู่เพื่อประโยชน์ของน้ าเนื่องจากการบารุงเลี้ยงของมัน
แต่ละฝ่ ายได้มอบชีวิตให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่ง และในเวลาเดียวกัน ในหนทางเดียวกันนั้น
แต่ละฝ่ ายก็ได้เป็ นพยานต่อความมหัศจรรย์และความยิง่ ใหญ่แห่งการทรงสร้างของพระผูส้ ร้าง
และต่อฤทธานุภาพที่ไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้แห่งสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง…
เมื่อทะเลไม่ได้นิ่งเงียบอีกต่อไปแล้ว ชีวิตก็ได้เริ่ มเติมเต็มท้องฟ้าดังนั้นด้วยเช่นกัน
หมู่นกน้อยใหญ่บินขึ้นจากพื้นดินไปสู่ทอ้ งฟ้าทีละตัว

พวกมันมีปีกและขนปกคลุมรู ปร่ างที่ผอมบางและสง่างามของพวกมัน ซึ่งไม่เหมือนกับสัตว์ในทะเล
พวกมันกระพือปี ก
อวดแสดงอย่างภาคภูมิและถือตัวกับเสื้อคลุมขนนกที่งดงามของพวกมันและการทาหน้าที่และทักษะพิเศษของพ
วกมันที่พระผูส้ ร้างได้ประทานแก่พวกมัน พวกมันโบยบินอย่างอิสระ
และทะยานโฉบอย่างชานาญระหว่างพืน้ ฟ้าและแผ่นดินโลก
ทัว่ ทุ่งหญ้าและผืนป่ า…พวกมันเป็ นที่รักของห้วงอากาศ พวกมันเป็ นที่รักของทุกสรรพสิ่ง
พวกมันจะกลายเป็ นสายเชือกระหว่างพื้นฟ้าและแผ่นดินโลกในไม่ช้า
และจะส่งผ่านสารทั้งหลายมาถึงทุกสรรพสิ่ง…พวกมันร้องเพลง บินถลาไปมาอย่างชืน่ บาน
พวกมันนาพาความยินดี เสียงหัวเราะ
และความก้องกังวานมาสู่โลกที่ครั้งหนึ่งเคยว่างเปล่า…พวกมันใช้เสียงขับร้องทีไ่ พเราะสดใส
ใช้ถอ้ ยคาที่อยู่ภายในหัวใจของพวกมันเพื่อสรรเสริ ญพระผูส้ ร้างสาหรับชีวิตที่ถูกประทานให้แก่พวกมัน
พวกมันเต้นราอย่างยินดีปรี ดาเพื่อแสดงความเพียบพร้อมและความมหัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระผูส้ ร้าง
และจะอุทิศทั้งชีวิตของพวกมันเพื่อเป็ นพยานต่อสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างโดยผ่านทางชีวติ พิเศษที่พระองค์ได้
ประทานให้กบั พวกมัน…
ไม่ว่าพวกมันจะอยู่ในน้ า หรื อว่าในท้องฟ้าก็ตาม
สิ่งมีชีวิตที่มากเหลือหลายนี้ได้ดารงอยู่ในสัณฐานชีวิตที่แตกต่างกันโดยพระบัญชาของพระผูส้ ร้าง
และพวกมันได้รวมกลุ่มกันตามลาดับสายพันธุ์ของพวกมันโดยพระบัญชาของพระผูส้ ร้าง—และธรรมบัญญัติน้ี
กฎนี้ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสรรพสิง่ ที่ทรงสร้างใด
พวกมันไม่เคยกล้าไปไกลเกินเขตแดนที่พระผูส้ ร้างได้ทรงกาหนดไว้ให้พวกมัน
อีกทั้งพวกมันก็ไม่สามารถทาได้ พวกมันใช้ชีวิตและทวีจานวนขึ้น ดังที่พระผูส้ ร้างได้ทรงลิขิตไว้
และยึดมัน่ กับครรลองชีวิตและธรรมบัญญัติท้งั หลายที่พระผูส้ ร้างได้ทรงกาหนดไว้ให้พวกมัน
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดต่อพระบัญชาที่ไม่ได้ตรัสออกไปของพระองค์และประกาศิตจากสวรรค์และข้อบัง
คับที่พระองค์ทรงมอบให้พวกมัน ตลอดมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้
พวกมันสนทนากับพระผูส้ ร้างด้วยวิธีพิเศษของพวกมันเอง และได้มาซาบซึ้งกับความหมายของพระผูส้ ร้าง
และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดได้เคยล่วงละเมิดสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
และอธิปไตยและพระบัญชาของพระองค์เหนือพวกมันได้ถูกใช้อยูภ่ ายในพระดาริ ของพระองค์
ไม่มีพระวจนะใดได้ถูกประกาศออกไป
เว้นแต่สิทธิอานาจที่ทรงเอกลักษณ์ต่อพระผูส้ ร้างได้ควบคุมสรรพสิ่งทั้งมวลอยู่ในความเงียบที่ไม่มีการใช้ภาษา
และซึ่งแตกต่างไปจากมวลมนุษย์

การใช้สิทธิอานาจของพระองค์ในวิธีพิเศษนี้ได้บงั คับให้มนุษย์ได้รับความรู ้ ใหม่ และทาการแปลภาษาใหม่
เกี่ยวกับสิทธิอานาจอันเป็ นเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง ในที่น้ี เราต้องบอกเจ้าว่าในวันใหม่น้ี
การใช้สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างได้สาธิตแสดงความทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้างอีกครั้งหนึ่ง
ต่อไป พวกเรามาดูประโยคสุดท้ายของบทตอนนี้ในคัมภีร์กนั ความว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี”
พวกเจ้าคิดว่าบทตอนนี้หมายความว่าอย่างไร? อารมณ์ความรู ้สึกของพระเจ้าบรรจุอยูภ่ ายในพระวจนะเหล่านี้
พระเจ้าทรงเฝ้ามองทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้เป็ นขึ้นมาและยืนหยัดมัน่ คงเนื่องจากพระวจนะของพ
ระองค์ และเริ่ มเปลี่ยนแปลงทีละน้อย ณ เวลานี้ พระเจ้าพึงพอพระทัยกับสิ่งต่างๆ
ที่พระองค์ได้ทรงทาขึ้นด้วยพระวจนะของพระองค์ และกิจการต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงสัมฤทธิ์ผลหรื อไม่?
คาตอบก็คือว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในทีน่ ้ี? ที่ว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี”
นั้นหมายแทนสิ่งใด? มันเป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งใด?
มันหมายความว่าพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพและพระปรี ชาญาณที่จะทาให้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางแผนและได้ทร
งแนะนาไว้สาเร็จลุล่วง ที่จะทาให้เป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้สาเร็จลุล่วง
เมื่อพระเจ้าได้ทรงทาให้ภารกิจแต่ละอย่างครบบริ บรู ณ์แล้วนั้น พระองค์รู้สึกเสียพระทัยหรือไม่?
คาตอบก็ยงั คงเป็ นว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่เพียงแต่พระองค์จะไม่รูส้ ึกเสียพระทัย
แต่ยงั พึงพอพระทัยแทน ที่ว่าพระองค์ไม่รู้สึกเสียพระทัยนั้นหมายความว่าอย่างไร?
มันหมายความว่าแผนของพระเจ้านั้นเพียบพร้อม ว่าฤทธานุภาพและพระปรี ชาญาณของพระองค์น้ นั เพียบพร้อม
และว่าเฉพาะโดยสิทธิอานาจของพระองค์เท่านั้นที่ความเพียบพร้อมเช่นนั้นจะสามารถสาเร็จลุล่วงได้
เมื่อมนุษย์ปฏิบตั ิภารกิจหนึ่ง เขาจะสามารถเห็นว่าดีเหมือนพระเจ้าได้หรื อไม่?
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทาสามารถสาเร็จลุล่วงถึงความเพียบพร้อมได้หรื อไม่?
มนุษย์สามารถทาบางสิ่งบางอย่างให้ครบบริ บูรณ์อย่างถาวรชัว่ กัลปาวสานได้หรือไม่? ดังเช่นที่มนุษย์กล่าวว่า
“ไม่มีสิ่งใดเพียบพร้อม มีเพียงดีกว่าเท่านั้น” ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทาสามารถบรรลุถึงความเพียบพร้อมได้
เมื่อพระเจ้าได้ทรงเห็นว่าทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทาและสัมฤทธิ์ผลไปนั้นดี
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงทานั้นถูกกาหนดโดยพระวจนะของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อ
“พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทาก็ได้มรี ู ปร่ างถาวร ถูกจาแนกไปตามชนิด และได้รับตาแหน่ง
จุดประสงค์ และการทาหน้าที่อนั คงที่อย่างถาวรตลอดชัว่ กัลปาวสาน ยิง่ ไปกว่านั้น
บทบาทของพวกมันท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และการเดินทางที่พวกมันต้องทาในระหว่างการบริ หารจัดการทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าก็ได้ถูกพระเจ้าลิขิตไว้แล้
ว และมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือธรรมบัญญัติจากสวรรค์ที่พระผูส้ ร้างได้ทรงมอบให้แก่ทุกสรรพสิ่ง

“พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” พระวจนะที่เรี ยบง่ายไม่ได้รับความชื่นชมเหล่านี้ ซึ่งมักจะถูกละเลยไปนั้น
เป็ นพระวจนะที่มีธรรมบัญญัติจากสวรรค์และประกาศิตจากสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่สรรพสิ่งที่ทรงส
ร้างทั้งปวง พระวจนะเหล่านั้นเป็ นรู ปจาแลงอีกอย่างหนึ่งของสิทธิอานาจของพระเจ้า
รู ปจาแลงที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากยิ่งขึ้น และลุ่มลึกมากยิง่ ขึ้น
พระผูส้ ร้างไม่เพียงแค่ทรงสามารถได้รับทั้งหมดที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ว่าจะได้รับ
และสัมฤทธิ์ท้งั หมดที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ว่าจะสัมฤทธิ์ โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์เท่านั้น
แต่ยงั ทรงสามารถควบคุมทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
และทรงสามารถปกครองทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทาไว้ให้อยู่ภายใต้สิทธิอานาจของพระองค์ได้อีกด้วย
และยิ่งไปกว่านั้น ทั้งหมดล้วนเป็ นระบบและเป็ นปกติ ทุกสรรพสิ่งยังได้แพร่หลาย ดารงอยู่
และพินาศไปโดยพระวจนะของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่านั้น
พวกมันได้ดารงอยู่ท่ามกลางธรรมบัญญัติที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้โดยสิทธิอานาจของพระองค์
และไม่มีสิ่งใดได้รับการยกเว้น! ธรรมบัญญัติน้ีได้เริ่ มต้นขึ้นในทันทีทนั ใดที่ “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี”
และมันจะดารงอยู่ ดาเนินต่อไป
และทาหน้าที่เพื่อประโยชน์แห่งแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าเรื่ อยมาจนกระทัง่ ถึงวันที่มนั จะถูกถอดถอนโ
ดยพระผูส้ ร้าง!
สิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้างไม่เพียงแต่ถูกสาแดงออกในความสามารถของพระองค์ในการสร้า
งทุกสรรพสิ่งและบัญชาทุกสรรพสิ่งให้เป็ นขึ้นมาเท่านั้น
แต่ยงั สาแดงออกในความสามารถของพระองค์ในการปกครองและถือครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่ง
และประทานชีวิตและพละกาลังแก่ทุกสรรพสิ่ง และยิง่ ไปกว่านั้น
ในความสามารถของพระองค์ในการทาให้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์จะทรงสร้างในแผนของพระองค์ปรากฏและ
ดารงอยู่ในโลกที่พระองค์ทรงทาขึ้นในรู ปทรงที่เพียบพร้อม และโครงสร้างชีวิตที่เพียบพร้อม
และบทบาทที่เพียบพร้อมอย่างถาวรไปตลอดชัว่ กัลปาวสาน และเช่นเดียวกันนั้น
มันยังได้สาแดงอยู่ในวิธีที่พระดาริ ของพระผูส้ ร้างไม่ตกอยู่ใต้ขอ้ จากัดใด ไม่ถูกจากัดโดยกาลเวลา พื้นที่
หรื อภูมิประเทศ
พระอัตลักษณ์อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้างก็จะคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสิทธิอานาจของพระองค์ต้ ั
งแต่นิรนั ดร์กาลถึงนิรันดร์กาล
สิทธิอานาจของพระองค์จะเป็ นตัวแทนและสัญลักษณ์ของพระอัตลักษณ์อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระองค์อยู่เสมอ
และสิทธิอานาจของพระองค์จะดารงอยู่เคียงข้างกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์ตลอดไป
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 88
ในวันที่หก พระผู้สร้ างตรัส และสิ่งสร้ างซึง่ มีชีวิตแต่ละประเภทในพระทัยของพระองค์ปรากฏตัวตามลาดับ
พระราชกิจแห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระผูส้ ร้างได้ดาเนินต่อเนื่องไปเป็ นเวลาห้าวันโดยไม่อาจรู ้สึกได้
ซึ่งทันทีภายหลังจากนั้นพระผูส้ ร้างก็ได้ทรงต้อนรับวันที่หกแห่งการสร้างทุกสรรพสิ่งของพระองค์
วันนี้เป็ นการเริ่ มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเป็ นวันที่เหนือธรรมดาอีกวันหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
แผนของพระผูส้ ร้างในค่าคืนก่อนวันใหม่น้ีคืออะไร? พระองค์จะทรงก่อกาเนิด
พระองค์จะทรงสร้างสิ่งทรงสร้างใหม่ๆ อันใดขึ้น? จงฟัง นัน่ ก็คือพระสุรเสียงของพระผูส้ ร้าง…
“พระเจ้าตรัสว่า ‘แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน
และสัตว์ป่าตามชนิดของมัน’ ก็เป็ นดังนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน
สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมัน
แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” (ปฐมกาล 1:24-25) สิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้าง? คัมภีร์ระบุว่า ปศุสัตว์
และสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าของแผ่นดินโลกตามประเภทของมัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ในวันนี้ไม่ใช่มีแค่เพียงสิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตทุกประเภทบนแผ่นดินโลกเท่านั้น
แต่พวกมันยังถูกจาแนกออกไปตามประเภทด้วย และในทานองเดียวกันนั้น “พระเจ้าทรงเห็นว่าดี”
ดังเช่นในระหว่างห้าวันก่อนหน้านั้น
พระผูส้ ร้างได้ตรัสด้วยพระกระแสเสียงเดียวกันและได้ทรงสัง่ ให้มีนกจากสิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตที่พระองค์ได้ทรงพึง
ปรารถนา และให้พวกมันปรากฏขึ้นบนแผ่นดินโลก แต่ละอย่างตามประเภทของพวกมัน
เมื่อพระผูส้ ร้างทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์ ไม่มีพระวจนะใดของพระองค์ที่ตรัสไปโดยเปล่าประโยชน์
และดังนั้น ในวันที่หก
สิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตแต่ละอย่างที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะสร้างก็ได้ปรากฏขึ้นในเวลาที่กาหนด
ดังเช่นที่พระผูส้ ร้างได้ตรัสไว้ว่า “แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน”
แผ่นดินโลกก็เต็มไปด้วยชีวิตทันที
และบนแผ่นดินก็พลันบังเกิดลมหายใจของสิง่ สร้างซึ่งมีชีวิตทุกประเภท…ในถิน่ ธุรกันดารเขียวชอุ่ม
วัวอ้วนพีที่กาลังแกว่งหางไปมาปรากฏขึ้นตัวแล้วตัวเล่า แกะที่ส่งเสียงร้องรวมตัวกันเป็ นฝูง
และม้าที่ร้องอย่างม้าก็เริ่ มวิง่ ควบ…ในชัว่ พริ บตา
ทุ่งหญ้าเงียบสงบอันกว้างใหญ่ไพศาลก็เกิดมีชีวิตขึ้นในทันทีทนั ใด…การปรากฏปศุสัตว์ต่างๆ
นานาเหล่านี้คือภาพที่สวยงามบนทุง่ หญ้าอันเงียบสงบ
และนามาซึ่งพละกาลังที่ไร้ขอบเขต…พวกมันจะเป็ นมิตรสหายของทุ่งหญ้า และเป็ นนายของทุ่งหญ้า

แต่ละฝ่ ายจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับอีกฝ่ ายหนึ่ง ดังนั้น
พวกมันจะกลายเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์และผูร้ ักษาดินแดนเหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่งจะเป็ นที่อยู่อาศัยถาวรของพวกมัน
และซึ่งจะจัดเตรี ยมสิ่งที่พวกมันทั้งหมดจาเป็ นต้องการให้แก่พวกมัน
เป็ นแหล่งกาเนิดการบารุงเลี้ยงชัว่ นิรนั ดร์ให้แก่การดารงอยู่ของพวกมัน…
ในวันเดียวกันกับที่ปศุสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ได้เป็ นขึ้นมาด้วยพระวจนะของพระผูส้ ร้างนั้น
แมลงมากมายเหลือคณาก็ได้ปรากฏขึ้น ตัวแล้วตัวเล่า
ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็ นสิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
แต่พลังชีวิตของพวกมันก็ยงั คงเป็ นการสร้างที่มหัศจรรย์ของพระผูส้ ร้าง
และพวกมันมิได้มาถึงช้าเกินไป…บางตัวกระพือปี กเล็กๆ ของพวกมัน ในขณะที่อีกบางตัวคืบคลานอย่างช้าๆ
บางตัวกระโดดและกระเด้ง อีกบางตัวเดินตุปัดตุเป๋ บางตัวกระโจนไปข้างหน้า
ในขณะที่อีกบางตัวถอยกรู ดอย่างรวดเร็ว บางตัวขยับไปด้านข้าง อีกบางตัวก็กระโดดสูงๆ
ต่าๆ…ทั้งหมดนั้นยุง่ อยู่กบั การพยายามหาบ้านให้ตวั พวกมันเอง กล่าวคือ บางตัวดั้นด้นไปในพงหญ้า
บางตัวเริ่ มที่จะขุดรู บนพื้น บางตัวบินขึ้นไปบนต้นไม้ ซ่อนตัวในผืนป่ า…ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก
แต่พวกมันก็ไม่เต็มใจที่จะสู้ทนความทรมานจากท้องที่ว่างเปล่า และหลังจากหาบ้านให้ตวั เองได้แล้ว
พวกมันก็เร่งรี บแสวงหาอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเอง บางตัวปี นป่ ายไปบนต้นหญ้าเพื่อกินยอดอ่อนของมัน
บางตัวงับฝุ่นดินเต็มปากแล้วกลืนลงท้องไป กินด้วยความเอร็ดอร่ อยและความยินดีอย่างมาก
(สาหรับพวกมันแล้ว แม้แต่ฝ่ นุ ดินก็เป็ นอาหารเลี้ยงที่มีรสชาติแล้ว) บางตัวซ่อนอยู่ในป่ า
แต่พวกมันไม่ได้หยุดพัก
เพราะน้ าค้างที่อยู่ในใบหญ้าสีเขียวเข้มเป็ นมันได้จดั เตรี ยมเป็ นอาหารมื้ออร่ อย…หลังจากอิ่มหนาสาราญแล้ว
พวกแมลงยังคงไม่หยุดกิจกรรมของพวกมัน ถึงแม้ว่าจะมีวุฒิภาวะแค่เล็กน้อย
แต่พวกมันมีกาลังมหาศาลและความมีชีวิตชีวิตที่ไร้ขีดจากัด และดังนั้น
พวกมันจึงคล่องแคล่วมากที่สุดและขยันขันแข็งมากที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
พวกมันไม่เคยขี้เกียจ และไม่เคยหมกมุน่ อยู่ในการหยุดพัก ทันทีที่ความอยากอาหารของพวกมันได้อิ่มเอมแล้ว
พวกมันยังคงดิน้ รนทางานหนักเพือ่ ประโยชน์ของอนาคตของพวกมัน
โดยทางานยุ่งและรี บเร่งเพื่อวันพรุ่งนี้ของพวกมัน
เพื่อการอยูร่ อดของพวกมัน…พวกมันฮัมเพลงในท่วงทานองและจังหวะต่างๆ
อย่างแผ่วเบาเพื่อกระตุน้ และเร่งเร้าตัวพวกมันเองต่อไป พวกมันยังได้เพิ่มความชื่นบานให้กบั ต้นหญ้า ต้นไม้
และผืนดินทุกนิ้ว
ทาให้แต่ละวันและแต่ละปี มีเอกลักษณ์…พวกมันส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนแผ่นดินด้วยภาษ

าของพวกมันเองและด้วยวิธีของพวกมันเอง พวกมันได้ทาเครื่ องหมายกับทุกสรรพสิ่ง
บนที่ซ่ึงพวกมันได้ทิ้งร่ องรอยเอาไว้
โดยใช้ครรลองชีวิตแบบพิเศษของพวกมันเอง…พวกมันมีช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับดิน ต้นหญ้า และผืนป่ า
และพวกมันนาเรี่ ยวแรงและพละกาลังมาให้แก่ดิน ต้นหญ้า และผืนป่ า
พวกมันได้นาการแนะนาและคาทักทายจากพระผูส้ ร้างมาให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง…
สายพระเนตรอันจับจ้องของพระเจ้ากวาดมองไปทัว่ ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ และ ณ ชัว่ ขณะนี้เอง
พระเนตรของพระองค์ก็หยุดชะงักอยู่ที่ผืนป่ าและภูเขา พระหทัยของพระองค์ก็เปลี่ยนไป
เมื่อพระวจนะของพระองค์ถูกดารัสออกไป
ก็ได้ปรากฏสรรพสิ่งที่ทรงสร้างชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับชนิดใดที่เคยมาก่อนหน้านั้นในผืนป่ าอันหนาทึบ
กล่าวคือ พวกมันคือสัตว์ป่าที่พระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสไป
เกินกาหนดมานานแล้วที่พวกมันส่ายศีรษะและสะบัดหาง แต่ละตัวมีใบหน้าที่เป็ นเอกลักษณ์ของพวกมันเอง
บางตัวมีหนังหุ้มเป็ นขนยาว บางตัวหุ้มเกราะ บางตัวแยกเขี้ยว บางตัวแสยะยิ้ม บางตัวคอยาว บางตัวหางสั้น
บางตัวตาเบิกโพลง บางตัวมีตาถมึงทึง บางตัวก้มกินหญ้า บางตัวมีเลือดติดรอบปาก
บางตัวกระเด้งไปบนขาสองข้าง บางตัวก้าวเดินบนกีบเท้าสี่ขา้ ง บางตัวมองไปไกลบนยอดไม้
บางตัวนอนรออยู่ในป่ า บางตัวค้นหาถ้าเพื่อหยุดพัก บางตัววิ่งกระโดดโลดเต้นบนที่ราบ
บางตัวตระเวนไปทัว่ ป่ า…บางตัวส่งเสียงคาราม บางตัวส่งเสียงหอน บางตัวเห่า
บางตัวส่งเสียงร้อง…บางตัวมีเสียงสูง บางตัวมีเสียงทุม้ บางตัวมีเสียงเต็มคอ
บางตัวมีเสียงใสและไพเราะ…บางตัวหน้าบูดบึ้ง บางตัวสวยงาม บางตัวน่าขยะแขยง บางตัวน่าชม บางตัวกลัว
บางตัวไร้เดียงสาอย่างมีเสน่ห์…พวกมันแต่ละตัวออกมาทีละตัว จงดูว่าพวกมันสูงและมีกาลังเพียงใด
มีจิตวิญญาณอิสระ ไม่แยแสอย่างนิ่งเฉยต่อกันและกัน
ไม่มวั แต่จะสละสายตาชาเลืองมองกัน…พวกมันปรากฏขึ้นในป่ าและบนภูเขา
โดยแต่ละตัวมีชีวิตแบบเฉพาะที่พระผูส้ ร้างได้ประทานให้แก่พวกมัน และมีความดุร้ายของพวกมันเอง
และความโหดร้าย เย่อหยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมด ยโสโอหังอย่างเต็มที่—
ผูใ้ ดได้ทาให้พวกมันเป็ นนายที่แท้จริงแห่งภูเขาและผืนป่ า?
จากชัว่ ขณะที่พระผูส้ ร้างได้ทรงลิขิตการปรากฏของพวกมัน พวกมันก็ “อ้างสิทธิ์” กับป่ าและกับภูเขา
เพราะพระผูส้ ร้างได้ทรงประทับตราอาณาเขตของพวกมันและได้ทรงกาหนดวงเขตการดารงอยู่ของพวกมันไว้แ
ล้ว เฉพาะพวกมันเท่านั้นที่เป็ นเจ้าเป็ นนายที่แท้จริ งแห่งภูเขาและผืนป่ า
และนั่นคือเหตุผลที่พวกมันป่ าเถื่อนยิง่ นัก เย่อหยิง่ ยิ่งนัก พวกมันถูกเรี ยกว่า “สัตว์ป่า”
ก็เพียงเพราะในบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงนั้น พวกมันเป็ นบรรดาสิ่งที่ป่าเถื่อน ดุร้าย

และไม่เชื่องอย่างแท้จริ ง พวกมันไม่สามารถทาให้เชื่องได้ ดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถถูกเลี้ยงได้
และไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปรองดองกับมวลมนุษย์และทางานหนักแทนมวลมนุษย์ได้
เป็ นเพราะพวกมันไม่สามารถถูกเลี้ยงได้ ไม่สามารถทางานให้มวลมนุษย์ได้
พวกมันจึงต้องใช้ชีวิตในที่ห่างไกลจากมวลมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถเข้าหาพวกมันได้ ในทางกลับกัน
เป็ นเพราะพวกมันใช้ชีวิตอยู่ในที่ห่างไกลจากมวลมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถเข้าหาพวกมันได้
พวกมันจึงสามารถทาความรับผิดชอบที่พระผูส้ ร้างได้ประทานให้พวกมันให้สาเร็จลุล่วงได้ นั่นก็คือ
การพิทกั ษ์ภูเขาและผืนป่ า ความป่ าเถื่อนของพวกมันปกป้องคุม้ ครองภูเขาและพิทกั ษ์ผืนป่ า
และเป็ นเครื่ องป้องกันและหลักประกันที่ดีที่สุดของการดารงอยู่และการแพร่พนั ธุ์ของพวกมัน
ในเวลาเดียวกันนั้น ความป่ าเถื่อนของพวกมันได้รับประกันและคงไว้ซ่ึงความสมดุลท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
การมาถึงของพวกมันได้นาการสนับสนุนและสิ่งยึดเหนี่ยวมาให้แก่ภูเขาและผืนป่ า
การมาถึงของพวกมันได้ฉีดเรี่ ยวแรงและพละกาลังให้แก่ภูเขาและผืนป่ าที่นิ่งและว่างเปล่า จากจุดนี้เป็ นต้นไป
ภูเขาและผืนป่ ากลายเป็ นที่อยู่อาศัยถาวรของพวกมัน และพวกมันจะไม่มีวนั สูญเสียบ้านของพวกมันไป
เพราะภูเขาและผืนป่ าได้ปรากฏและดารงอยู่เพื่อพวกมันนั่นเอง สัตว์ป่าจะทาหน้าที่ของพวกมันให้สาเร็จลุล่วง
และทาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมันสามารถทาได้เพื่อพิทกั ษ์สิ่งเหล่านั้น ดังนั้น
สัตว์ป่าก็จะปฏิบตั ิตามการแนะนาของพระผูส้ ร้างอย่างเข้มงวด ที่ให้ยึดมัน่ กับดินแดนของพวกมัน
และใช้ธรรมชาติอย่างสัตว์ป่าของพวกมันต่อไปเพื่อคงไว้ซ่งึ สมดุลของทุกสรรพสิ่งที่พระผูส้ ร้างได้ทรงสถาปนา
ขึ้น และแสดงออกไปให้เห็นถึงสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 89
ภายใต้สิทธิอานาจของพระผู้สร้ าง ทุกสรรพสิ่งล้วนเพียบพร้ อม
ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น รวมทั้งพวกที่สามารถเคลื่อนที่ได้และพวกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
เช่นนกและปลา เช่นต้นไม้และดอกไม้ และรวมทั้งปศุสัตว์ แมลง และสัตว์ป่าที่ถูกทาขึ้นในวันที่หก—
พวกมันล้วนดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้
ซึ่งสอดคล้องกับแผนของพระองค์
ล้วนได้บรรลุจุดสูงสุดของความเพียบพร้อมและถึงมาตรฐานที่พระเจ้าได้ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิผลแล้ว
พระผูส้ ร้างได้ทรงพระราชกิจที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะทาตามแผนของพระองค์ทีละขั้นตอน
สิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะสร้างได้ปรากฏขึ้นตามลาดับ
และการปรากฏของแต่ละชนิดเป็ นภาพสะท้อนแห่งสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
เป็ นการตกผลึกแห่งสิทธิอานาจของพระองค์ เนื่องจากการตกผลึกเหล่านี้
จึงช่วยไม่ได้ที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงจะมีแต่สานึกขอบคุณสาหรับพระคุณและการจัดเตรี ยมของพระผูส้ ร้า
ง ขณะที่กิจการที่มหัศจรรย์ท้งั หลายของพระเจ้าได้สาแดงตัวเองออกมา โลกใบนี้ก็ได้เพิ่มพูนไปด้วยสิ่งต่างๆ
ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นทีละชิ้นๆ
และมันได้เปลี่ยนแปลงจากความสับสนวุ่นวายและความมืดไปเป็ นความชัดเจนและความสว่างไสว
จากความเงียบงันอย่างกับความตายไปเป็ นความมีชีวิตชีวาและพละกาลังอันไร้ขีดจากัด
ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้าง จากขนาดใหญ่ถงึ ขนาดเล็ก จากขนาดเล็กถึงขนาดจิว๋
ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง
และได้มีความจาเป็ นและคุณค่าภายในตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ต่อการดารงอยู่ของสิ่งที่ทรงสร้างแต่ละสิ่ง
ไม่ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรในรู ปทรงและโครงสร้างของพวกมัน
พวกมันก็มีแต่ตอ้ งได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระผูส้ ร้างเพื่อให้ดารงอยูภ่ ายใต้สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
บางครั้งผูค้ นจะมองเห็นแมลง ตัวที่น่าเกลียดอย่างมาก และพวกเขาจะพูดว่า
“พวกมันช่างน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกิน ไม่มีทางที่สิ่งน่าเกลียดเช่นนั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า—
ไม่มีทางที่พระองค์จะทรงสร้างบางอย่างที่น่าเกลียดถึงเพียงนั้น” เป็ นทรรศนะที่โง่เขลาอะไรเช่นนี้!
พวกเขาควรจะกล่าวว่า “ถึงแม้แมลงตัวนี้จะน่าเกลียดยิง่ นัก แต่พระเจ้าก็ได้สร้างมันขึ้นมา และดังนั้น
มันต้องมีจุดประสงค์ที่เป็ นเอกลักษณ์ของมันเอง” ในพระดาริ ของพระเจ้านั้น
พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะมอบสภาพปรากฏทุกอย่าง และการทางานและการใช้ประโยชน์ทุกประเภท
ให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่พระองค์ได้สร้างขึ้น
และดังนั้นจึงไม่มีสงิ่ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นอันใดเลยที่เหมือนกันอย่างกับแกะ

จากองค์ประกอบภายในถึงภายนอกของพวกมัน
จากนิสัยการใช้ชีวิตของพวกมันถึงตาแหน่งที่ต้งั ทีพ่ วกมันยึดครอง—แต่ละอย่างแตกต่างกัน
วัวมีสภาพปรากฏของวัว ลามีสภาพปรากฏของลา กวางมีสภาพปรากฏของกวาง
และช้างก็มีสภาพปรากฏของช้าง เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าสิ่งใดดูดีที่สุด และสิ่งใดน่าเกลียดที่สุด?
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าสิ่งใดมีประโยชน์มากที่สุด และการดารงอยู่ของสิ่งใดมีความจาเป็ นน้อยที่สุด?
ผูค้ นบางคนชอบรู ปร่ างหน้าตาของช้าง แต่ไม่มผี ใู้ ดใช้ช้างเพื่อเพาะปลูกในทุ่งนา
ผูค้ นบางคนชอบรู ปร่ างหน้าตาของสิงโตและเสือ
เพราะสภาพปรากฏของพวกมันน่าประทับใจมากที่สุดท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
แต่เจ้าสามารถเก็บพวกมันไว้เป็ นสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่? กล่าวสั้นๆ คือ เมื่อพูดถึงสิ่งต่างๆ
มากมายเหลือคณานับแห่งการทรงสร้าง มนุษย์ควรยอมทาตามสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยอมทาตามระเบียบที่พระผูส้ ร้างได้ทรงกาหนดให้แก่ทุกสรรพสิ่ง
นี่คือท่าทีที่มีปัญญามากที่สุด มีเพียงท่าทีแห่งการแสวงหา
และการเชื่อฟังเจตนารมณ์ด้งั เดิมของพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่เป็ นการยอมรับที่แท้จริ งและความแน่นอนแห่งสิทธิอา
นาจของพระผูส้ ร้าง มันดีงามในสายพระเนตรของพระเจ้า ดังนั้น มีเหตุใดที่มนุษย์ตอ้ งหาข้อผิดพลาด?
ด้วยเหตุน้ี
ทุกสรรพสิ่งภายใต้สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างจะต้องแสดงการประสานเสียงใหม่เพื่ออธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
จะต้องเริ่ มต้นการโหมโรงที่เจิดจรัสเพื่อพระราชกิจแห่งวันใหม่ของพระองค์ และ ณ ชัว่ ขณะนี้
พระผูส้ ร้างจะทรงเปิ ดหน้าใหม่ในพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน!
ตามธรรมบัญญัติที่พระผูส้ ร้างได้ทรงกาหนดไว้ให้ความสดใหม่แตกหน่อในฤดูใบไม้ผลิ
ให้มีการสุกงอมในฤดูร้อน การเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง และการเก็บรักษาในฤดูหนาว
ทุกสรรพสิ่งจะสะท้อนเสียงไปกับแผนการบริ หารจัดการของพระผูส้ ร้าง และพวกมันจะต้อนรับวันใหม่
การเริ่ มต้นใหม่ และครรลองชีวิตใหม่ของพวกมันเอง
พวกมันจะดารงชีวิตต่อไปและสืบพันธุ์อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อต้อนรับแต่ละวันภายใต้อธิปไตยแห่งสิทธิ
อานาจของพระผูส้ ร้าง…
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 90
ไม่มสี ิ่งมีชีวิตทรงสร้ างและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้ างใดที่สามารถแทนที่พระอัตลักษณ์ของพระผู้สร้ างได้
จากเมือ่ ครั้งที่พระองค์ได้ทรงเริ่ มต้นการสร้างทุกสรรพสิ่ง
ฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ได้เริ่ มแสดงออกและเผยออกไป เพราะพระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่ง
ไม่ว่าพระองค์จะได้ทรงสร้างพวกมันในลักษณะใด ไม่ว่าพระองค์จะได้ทรงสร้างพวกมันเพราะเหตุใด
ทุกสรรพสิ่งก็ได้เป็ นขึ้นมาและยืนหยัดมัน่ คงและดารงอยู่เนื่องจากพระวจนะของพระเจ้า
นี่คือสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง ในเวลาก่อนที่มวลมนุษย์จะได้ปรากฏขึ้นในโลกนี้
พระผูส้ ร้างได้ทรงใช้ฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระองค์เพื่อสร้างทุกสรรพสิ่งให้แก่มวลมนุษย์
และได้ทรงใช้วิธีการที่มีเอกลักษณ์ของพระองค์เพื่อตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตที่เหมาะสมให้แก่
มวลมนุษย์ ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทาอยู่ในการตระเตรี ยมให้แก่มวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงจะได้รับลมปราณของพระองค์ในไม่ช้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในเวลาก่อนที่มวลมนุษย์จะถูกสร้างขึ้น
สิทธิอานาจของพระเจ้าได้รับการแสดงออกไปในสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงที่แตกต่างไปจากมวลมนุษย์
ในสิ่งทั้งหลายที่ยงิ่ ใหญ่อย่างฟ้าสวรรค์ ดวงสว่าง ทะเล และแผ่นดิน และในพวกที่มีขนาดเล็กอย่างสัตว์และนก
ตลอดจนแมลงและจุลินทรี ยท์ ุกประเภท รวมถึงแบคทีเรี ยต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
แต่ละสิ่งได้ถูกมอบชีวิตให้โดยพระวจนะของพระผูส้ ร้าง
แต่ละสิ่งได้แพร่ หลายเนื่องจากพระวจนะของพระผูส้ ร้าง
และแต่ละสิ่งได้ดารงชีวิตภายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้างเนื่องจากพระวจนะของพระองค์
ถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้รับลมปราณของพระผูส้ ร้าง
แต่พวกมันยังคงได้แสดงออกไปให้เห็นถึงพละกาลังแห่งชีวิตที่พระผูส้ ร้างได้ประทานให้พวกมันโดยผ่านทางรู
ปร่ างและโครงสร้างที่แตกต่างกันของพวกมัน
ถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้รับความสามารถในการพูดที่พระผูส้ ร้างได้ทรงมอบให้แก่มวลมนุษย์
แต่พวกมันแต่ละสิ่งก็ได้รับหนทางหนึ่งในการแสดงชีวิตของพวกมันที่พระผูส้ ร้างได้ประทานให้พวกมัน
และซึ่งแตกต่างไปจากภาษาของมนุษย์
สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างไม่เพียงแต่มอบพละกาลังแห่งชีวิตแก่สิ่งที่เป็ นวัตถุที่ดูเหมือนอยูก่ บั ที่
เพื่อที่พวกมันจะไม่มีวนั หายไปเท่านั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงมอบสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์และทวีจานวนให้แก่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งด้วย
เพื่อที่พวกมันจะไม่มีวนั อันตรธานไป
และเพื่อที่พวกมันจะได้ส่งต่อธรรมบัญญัติและหลักธรรมแห่งการอยูร่ อดที่พระผูส้ ร้างได้ทรงประสิทธิ์ประสาท
ให้พวกมันรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า

ลักษณะที่พระผูส้ ร้างทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์ไม่ได้ยึดติดอย่างเหนียวแน่นต่อทัศนคติแบบมหัพภาคหรื อ
จุลภาค และไม่จากัดอยู่กบั รู ปร่ างใด
พระองค์ทรงสามารถบัญชาการปฏิบตั ิงานของจักรวาลและครองอธิปไตยเหนือการมีชีวิตและความตายของทุกส
รรพสิ่ง และยิง่ ไปกว่านั้น พระองค์ทรงสามารถยักย้ายทุกสรรพสิ่งเพื่อให้พวกมันรับใช้พระองค์
พระองค์ทรงสามารถบริ หารจัดการการทางานทั้งหมดของภูเขา แม่น้ า และทะเลสาบ
และปกครองทุกสรรพสิ่งภายในสิ่งเหล่านั้น และเหนือยิ่งกว่านั้น
พระองค์ทรงสามารถจัดเตรียมสิ่งที่มีความจาเป็ นต่อทุกสรรพสิ่ง
นี่คือการสาแดงถึงสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้างท่ามกลางทุกสรรพสิ่งที่นอกเหนือจากมวลมนุษ
ย์ การสาแดงเช่นนั้นไม่ใช่เป็ นไปในเวลาเพียงชัว่ ชีวิตหนึ่งเท่านั้น มันจะไม่มีวนั ยุติ ไม่หยุดพัก
อีกทั้งมันไม่สามารถถูกปรับเปลี่ยนหรือทาลายได้บุคคลหรือสิ่งใดๆ ได้
อีกทั้งไม่สามารถถูกเพิ่มหรื อลดโดยบุคคลหรื อสิ่งใดๆ ได้—
เพราะไม่มีสิ่งใดสามารถแทนที่พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้างได้ และดังนั้น
สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างจึงไม่สามารถถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ ได้
ไม่สามารถบรรลุถึงได้โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้างใดๆ
จงดูบรรดาผูส้ ื่อสารและทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็ นตัวอย่าง พวกเขาไม่มีฤทธานุภาพของพระเจ้า
นับประสาอะไรที่จะมีสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
และเหตุผลที่ว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่มีฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระเจ้าก็คือเพราะพวกเขาไม่มีเนื้อแท้ของ
พระผูส้ ร้าง สิ่งชีวิตที่ไม่ทรงสร้าง เช่น ผูส้ ื่อสารและทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้น
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทาบางสิ่งบางอย่างในนามของพระเจ้าได้ แต่ก็ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพระเจ้าได้
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีกาลังบางอย่างที่ไม่มนุษย์ไม่มี แต่พวกเขาก็ไม่มีสิทธิอานาจของพระเจ้า
พวกเขาไม่มีสิทธิอานาจของพระเจ้าในการที่จะสร้างทุกสรรพสิ่ง ในการบัญชาทุกสรรพสิ่ง
และในการถือครองอธิปไตยเหนื อทุกสรรพสิ่ง ดังนั้น
ความทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้าจึงไม่สามารถถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้างใดได้
และในทานองเดียวกันนั้น
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ไม่สามารถถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้างใดได้ ในพระคัมภีร์
เจ้าเคยอ่านเรื่ องผูส้ ื่อสารคนใดของพระเจ้าที่ได้สร้างทุกสรรพสิ่งหรื อไม่?
เหตุใดพระเจ้าจึงไม่เคยส่งผูส้ ื่อสารหรื อทูตสวรรค์ของพระองค์คนใดไปสร้างทุกสรรพสิ่ง?
นั่นเป็ นเพราะพวกเขาไม่มีสิทธิอานาจของพระเจ้า
และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความสามารถในการใช้สิทธิอานาจของพระเจ้า

พวกเขาทั้งหมดอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง และอยู่ภายใต้สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
เช่นเดียวกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง และดังนั้น ในหนทางเดียวกันนี้
พระผูส้ ร้างก็ทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเขาและองค์อธิปัตย์ของพวกเขาด้วยเช่นกัน ท่ามกลางพวกเขาแต่ละท่าน—
ไม่ว่าพวกเขาจะสูงศักดิ์หรือต่าต้อย มีอานาจยิง่ ใหญ่หรื อน้อยนิด—
ก็ไม่มีสักท่านเดียวที่สามารถก้าวล้าสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างได้ และดังนั้น
ท่ามกลางพวกเขาจึงไม่มีสกั ท่านเดียวที่สามารถแทนที่พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้างได้
พวกเขาจะไม่มีวนั ได้รับการเรียกขานว่าพระเจ้า และจะไม่มีวนั สามารถกลายเป็ นพระผูส้ ร้างได้
เหล่านี้คือความจริ งและข้อเท็จจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าทรงใช้ พระวจนะของพระองค์เพื่อตั้งพันธสัญญากับมนุษย์
ปฐมกาล 9:11-13
“เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กบั พวกเจ้าว่าจะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงโดยให้น้ าท่วมอีก
และจะไม่ให้มีน้ ามาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป” พระเจ้าตรัสว่า “นี่แหละเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา
ซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กบั พวกเจ้าสืบไปทุกชัว่ อายุ
คือเราตั้งรุง้ ของเราไว้ที่เมฆ และรุง้ นั้นจะเป็ นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก”
หลังจากที่พระองค์ทรงสร้ างทุกสรรพสิ่ง
สิทธิอานาจของพระผู้สร้ างก็ได้รับการยืนยันและแสดงออกไปอีกครั้งในพันธสัญญาแห่งรุ้ง
สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างแสดงออกให้เห็นและใช้อยู่เสมอท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
และพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงปกครองชะตากรรมของทุกสรรพสิ่งเท่านั้น
หากแต่พระองค์ยงั ทรงปกครองมวลมนุษย์ดว้ ย
ซึ่งเป็ นสิ่งทรงสร้างพิเศษที่พระองค์ได้สร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
และซึ่งมีโครงสร้างชีวิตที่แตกต่างและดารงอยู่ในรู ปแบบชีวิตที่แตกต่าง หลังจากทรงสร้างทุกสรรพสิ่งแล้ว
พระผูส้ ร้างไม่ได้ทรงหยุดแสดงออกถึงสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์ สาหรับพระองค์แล้ว
สิทธิอานาจที่พระองค์ได้ทรงใช้ถือครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งและชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั หมดนั้นไ
ด้เริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการเฉพาะเมื่อมวลมนุษย์ได้ถือกาเนิดจากพระหัตถ์ของพระองค์อย่างแท้จริ งแล้วเท่านั้น
พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะบริ หารจัดการมวลมนุษย์ และปกครองมวลมนุษย์
พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและที่จะได้รับมวลมนุษย์ไว้อย่างแท้จริ ง
ทีจ่ ะได้รับมวลมนุษย์ที่สามารถปกครองทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะทาให้มวลมนุษย์ดงั กล่าวดารงชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอานาจของพระองค์
และรู ้จกั และเชื่อฟังสิทธิอานาจของพระองค์ ด้วยเหตุน้ีเอง
พระเจ้าจึงได้ทรงเริ่ มแสดงสิทธิอานาจของพระองค์อย่างเป็ นทางการท่ามกลางมนุษย์โดยใช้พระวจนะของพระอ
งค์ และได้ทรงเริ่ มใช้สิทธิอานาจของพระองค์เพือ่ ทาให้พระวจนะทั้งหลายของพระองค์เป็ นจริ ง แน่นอนว่า
สิทธิอานาจของพระเจ้าถูกแสดงออกไปให้เห็นในที่ต่างๆ ทั้งหมดในระหว่างกระบวนการนี้
เราเพียงแค่หยิบยกเอาตัวอย่างพิเศษที่รู้จกั กันดีบางตัวอย่างมาจากสิ่งที่พวกเจ้าอาจจะเข้าใจและรู ้จกั ถึงความทรงเ
อกลักษณ์ของพระเจ้าและสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระองค์

มีความคล้ายคลึงกันระหว่างบทตอนในปฐมกาล 9:11-13
กับบทตอนข้างต้นที่เกี่ยวกับบันทึกถึงการทรงสร้างโลกของพระเจ้า
แต่กระนั้นก็ยงั มีความแตกต่างอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน อะไรคือความคล้ายคลึงกันนั้น?
ความคล้ายคลึงกันมีอยู่ในการที่พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อทาสิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยไว้
และความแตกต่างอยู่ตรงที่บทตอนที่อา้ งถึงในที่น้ีเป็ นตัวแทนการสนทนากับมนุษย์ของพระเจ้า
ซึ่งในการนี้พระองค์ได้ทรงตั้งพันธสัญญาหนึ่งกับมนุษย์และได้ทรงบอกกับมนุษย์ถงึ สิ่งที่บรรจุอยูภ่ ายในพันธสั
ญญานั้น การใช้สิทธิอานาจของพระเจ้าครั้งนี้สัมฤทธิ์ผลในระหว่างการสนทนากับมนุษย์ของพระองค์
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ก่อนหน้าที่จะมีการทรงสร้างมวลมนุษย์
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นคาแนะนาและพระบัญชา
ซึ่งถูกประกาศแก่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะสร้าง
แต่บดั นี้ได้มีใครบางคนได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และดังนั้น
พระวจนะของพระองค์จงึ เป็ นทั้งการสนทนากับมนุษย์และเป็ นการเตือนสติและการเตือนสอนมนุษย์ดว้ ย
ยิ่งไปกว่านั้น พระวจนะของพระเจ้ายังเป็ นพระบัญญัติที่เป็ นสิทธิอานาจของพระองค์
และเป็ นสิ่งที่ถูกจัดส่งไปยังทุกสรรพสิ่ง
การกระทาใดของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในบทตอนนี้?
บทตอนนี้บนั ทึกถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้กบั มนุษย์หลังจากการทาลายล้างโลกด้วยน้ าท่วมของพระอ
งค์ บทตอนนี้บอกกับมนุษย์ว่า พระเจ้าจะไม่ทรงส่งการทาลายล้างเช่นนั้นมายังโลกอีก
และว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างหมายสาคัญหนึ่งไว้ในตอนท้ายนี้ สิง่ ใดคือหมายสาคัญนี้? ในคัมภีร์มีการตรัสว่า
“เราตั้งรุง้ ของเราไว้ที่เมฆ และรุง้ นั้นจะเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก”
เหล่านี้คือพระวจนะดั้งเดิมที่พระผูส้ ร้างได้ตรัสกับมวลมนุษย์ ขณะที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้
รุ ้งก็ได้ปรากฏขึ้นต่อสายตาของมนุษย์ และมันคงอยู่ ณ ทีน่ ้ นั มาจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ ทุกคนเคยเห็นรุง้ ดังกล่าว
และเมื่อเจ้ามองเห็นมัน เจ้ารู ้หรือไม่ว่ามันปรากฏอย่างไร? วิทยาศาสตร์กไ็ ม่สามารถพิสูจน์มนั
หรื อหาตาแหน่งแหล่งกาเนิดของมัน หรื อระบุที่ต้งั ของมันได้
นั่นก็เป็ นเพราะรุง้ คือหมายสาคัญแห่งพันธสัญญาที่ต้งั ขึ้นระหว่างพระผูส้ ร้างกับมนุษย์
มันไม่จาเป็ นต้องใช้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ มันไม่ได้ถูกทาขึ้นโดยมนุษย์
อีกทั้งมนุษย์ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้
มันเป็ นความต่อเนื่องของสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะของพระองค์แล้ว
พระผูส้ ร้างทรงใช้วิธีการเฉพาะของพระองค์เองเพื่อปฏิบตั ิตามพันธสัญญาของพระองค์กบั มนุษย์และพระสัญญ
าของพระองค์ และดังนั้น การที่พระองค์ทรงใช้รุ้งเป็ นหมายสาคัญแห่งพันธสัญญานี้ ที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นนั้น

เป็ นประกาศิตจากสวรรค์และกฎที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็ นในด้านของพระผูส้ ร้างหรื อมวลมนุษย์ที่ทรงสร้าง
ธรรมบัญญัติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้น้ีตอ้ งกล่าวว่าเป็ นการสาแดงที่แท้จริ งอีกอย่างหนึ่งถึงสิทธิอานาจของพระ
ผูส้ ร้างภายหลังจากการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระผูส้ ร้าง
และต้องกล่าวว่าสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างนั้นไร้ขีดจากัด
การที่พระองค์ทรงใช้รุง้ เป็ นหมายสาคัญคือความต่อเนื่องและการขยายสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
นี่คือกิจการอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิโดยการใช้พระวจนะของพระองค์
และเป็ นหมายสาคัญแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นกับมนุษย์โดยใช้พระวจนะ
พระองค์ได้ทรงบอกกับมนุษย์ถงึ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงมุ่งมัน่ ที่จะนามา
และในลักษณะที่มนั จะสาเร็จลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล
ในหนทางนี้เรื่ องนั้นสาเร็จลุล่วงไปตามพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงครองฤทธานุภาพเช่นนั้น และวันนี้
หลายพันปี หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้
มนุษย์ยงั คงสามารถมองดูรุง้ ที่ถูกตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
เนื่องจากพระวจนะเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงดารัสไว้
สิ่งนี้จงึ ได้คงอยู่โดยไม่ปรับเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนแปลงมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้ ไม่มีผใู้ ดสามารถลบรุ ้งนี้ได้
ไม่มีผใู้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงกฎของมันได้ และมันมีอยู่เพียงเพราะพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น
นี่คือสิทธิอานาจของพระเจ้าอย่างแน่นอน “พระเจ้าทรงดีงามดังเช่นพระวจนะของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์จะสาเร็จลุล่วง และสิ่งที่พระองค์ทรงทาให้สาเร็จลุล่วงจะคงอยู่ตลอดกาล”
พระวจนะดังกล่าวสาแดงไว้ ณ ที่น้ีอย่างชัดเจน
และมันเป็ นหมายสาคัญและคุณลักษณะที่ชดั เจนของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า
หมายสาคัญหรื อคุณลักษณะเช่นนั้นไม่มีอยู่หรื อมองไม่เห็นในสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ
อีกทั้งมองไม่เห็นอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้างใดๆ มันเป็ นของพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์เท่านั้น
และจาแนกพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ที่พระผูส้ ร้างเท่านั้นจะทรงมีออกจากอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของสรรพสิ่งที่
ทรงสร้าง ในขณะเดียวกัน
มันยังเป็ นหมายสาคัญและพระลักษณะเฉพาะที่ไม่มีวนั จะถูกก้าวล้าโดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อที่ไม่ได้ทรงสร้าง
ใดๆ นอกเหนือจากพระเจ้าพระองค์เอง
การที่พระเจ้าทรงตั้งพันธสัญญาของพระองค์กบั มนุษย์เป็ นการกระทาที่มีความสาคัญอย่างยิง่
ซึ่งเป็ นสิ่งที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะใช้เพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงหนึ่งกับมนุษย์และบอกให้มนุษย์รูน้ ้ าพระทัยของ

พระองค์ ในด้านนี้พระองค์ได้ทรงใช้วิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์
โดยใช้หมายสาคัญพิเศษเพื่อตั้งพันธสัญญากับมนุษย์
หมายสาคัญซึ่งเป็ นพระสัญญาแห่งพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้กบั มนุษย์ ดังนั้น
การตั้งพันธสัญญานี้เป็ นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ใช่หรื อไม่? แล้วมันยิง่ ใหญ่อย่างไร?
นี่คือสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับพันธสัญญาอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ
มันไม่ใช่พนั ธสัญญาที่ต้งั ขึ้นระหว่างมนุษย์คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง หรื อกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
หรื อประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง แต่เป็ นพันธสัญญาที่ต้งั ขึ้นระหว่างพระผูส้ ร้างกับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และมันจะยังคงมีผลไปจนกระทัง่ ถึงวันพระผูส้ ร้างทรงเลิกล้มทุกสรรพสิ่ง ผูบ้ ริ หารพันธสัญญานี้คือพระผูส้ ร้าง
และผูบ้ ารุ งรักษามันก็ยงั เป็ นพระผูส้ ร้างอีกเช่นกัน กล่าวสั้นๆ คือ
ความครบบริ บูรณ์ของพันธสัญญาแห่งรุง้ ที่ต้งั ขึ้นกับมวลมนุษย์น้ีได้ลุล่วงและสัมฤทธิ์ผลตามการสนทนาระหว่า
งพระผูส้ ร้างกับมวลมนุษย์ และยังคงเป็ นเช่นนั้นเรื่ อยมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างสามารถทาสิ่งอื่นใดได้อีกหรื อนอกเหนือจากนบนอบ เชื่อฟัง เชื่อ ซาบซึ้ง
เป็ นประจักษ์พยาน และสรรเสริ ญสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง?
เพราะไม่มีสิ่งใดนอกจากพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์ที่ทรงมีฤทธานุภาพในการตั้งพันธสัญญาเช่นนั้น
การปรากฏของรุ ้ง ครั้งแล้วครั้งเล่า
เป็ นการประกาศต่อมวลมนุษย์และเรี ยกร้องให้เขาสนใจต่อพันธสัญญาระหว่างพระผูส้ ร้างกับมวลมนุษย์
ในการปรากฏอย่างต่อเนื่องของพันธสัญญาระหว่างพระผูส้ ร้างกับมวลมนุษย์น้ี
สิ่งที่ถูกแสดงต่อมวลมนุษย์ไม่ใช่รุง้ หรือตัวพันธสัญญาเอง
แต่เป็ นสิทธิอานาจอันมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ของพระผูส้ ร้าง การปรากฏของรุ ้งที่เกิดขึ้นซ้ าๆ
นั้นสาธิตแสดงกิจการที่น่าเกรงขามและน่ามหัศจรรย์ของพระผูส้ ร้างในสถานทีซ่ ่อนเร้น
และในขณะเดียวกันก็เป็ นภาพสะท้อนที่สาคัญยิ่งถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างที่จะไม่มีวนั เลือนรางไป
และจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
นี่มิใช่การแสดงสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้างอีกแง่มุมหนึ่งหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 92
พระพรของพระเจ้า
ปฐมกาล 17:4-6 นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อบั รามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
เราจะทาให้เจ้ามีพงศ์พนั ธุ์มากมายยิง่ เราจะทาให้เจ้าเป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ยห์ ลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า
ปฐมกาล 18:18-19 แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็ นประชาชาติใหญ่โตและมีกาลังมาก
และประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา เพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กาชับลูกหลาน
และครอบครัวที่สืบต่อมาของเขา ให้รักษาพระมรรคาของพระยาห์เวห์ ให้ทาความชอบธรรมและความยุติธรรม
เพื่อพระยาห์เวห์จะประทานแก่อบั ราฮัม ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขา
ปฐมกาล 22:16-18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราเองปฏิญาณว่า เพราะเจ้าทาอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า
คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา
โยบ 42:12 และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิง่ กว่าตอนต้นของท่าน และท่านมีแกะ
14,000 ตัว อูฐ 6,000 ตัว วัวผู้ 1,000 คู่ และลาตัวเมีย 1,000 ตัว
ลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะอันทรงเอกลักษณ์ของถ้ อยดารัสของพระผู้สร้ างเป็ นสัญลักษณ์ของพระอัตลักษณ์
และสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผู้สร้ าง
มีมากมายที่ปรารถนาจะแสวงหาและได้รับพระพรของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถได้รับพระพรเหล่านี้ได้
เพราะพระเจ้าทรงมีหลักธรรมของพระองค์เอง และทรงอวยพรให้มนุษย์ในวิธีของพระองค์เอง
พระสัญญาที่พระเจ้าทรงทาต่อมนุษย์
และปริ มาณพระคุณที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์ได้รับการจัดสรรไปตามความคิดและการกระทาของมนุษย์
ดังนั้น พระพรของพระเจ้าแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด? ผูค้ นสามารถมองเห็นสิ่งใดภายในพระพรเหล่านั้น? ณ จุดนี้
พวกเรามาพักการสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องผูค้ นประเภทใดที่พระเจ้าจะทรงอวยพร
และหลักธรรมในการอวยพรมนุษย์ของพระเจ้าเอาไว้ก่อน
แล้วขอให้พวกเรามาดูการอวยพรของพระเจ้าแก่มนุษย์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้า
จากมุมมองของการรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้าแทนกันเถิด

คัมภีร์สี่บทตอนข้างต้นล้วนเป็ นบันทึกเกี่ยวกับการอวยพรมนุษย์ของพระเจ้า
คัมภีร์เหล่านั้นจัดเตรี ยมการพรรณนาที่ละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับพระพรของพระเจ้า เช่นอับราฮัมและโยบ
ตลอดจนเกี่ยวกับเหตุผลว่าเหตุใดพระเจ้าจึงได้ประทานพระพรของพระองค์
และเกี่ยวกับว่าสิ่งใดที่บรรจุอยูภ่ ายในพระพรเหล่านี้ พระกระแสเสียงและลักษณะของถ้อยดารัสของพระเจ้า
และมุมมองและตาแหน่งที่พระองค์ได้ตรัส
เปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้ซาบซึ้งว่าองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ประทานพระพรและผูร้ ับพระพรดังกล่าวนั้นมีอตั ลักษณ์
สถานะ และเนื้อแท้ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั พระกระแสเสียงและลักษณะของถ้อยดารัสเหล่านี้
และตาแหน่งที่ถอ้ ยดารัสเหล่านี้ถูกตรัสออกมา มีเอกลักษณ์เฉพาะของพระเจ้า
ผูท้ รงครองพระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง พระองค์ทรงมีสิทธิอานาจและมหิทธิฤทธิ์
ตลอดจนพระเกียรติของพระผูส้ ร้าง และพระบารมีที่ไม่ยอมทนความสงสัยจากมนุษย์คนใดเลย
ก่อนอื่น พวกเรามาดูปฐมกาล 17:4-6 กันเถิด ความว่า “นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า
เจ้าจะเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อบั รามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม
เพราะเราให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย เราจะทาให้เจ้ามีพงศ์พนั ธุ์มากมายยิง่
เราจะทาให้เจ้าเป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ยห์ ลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า”
พระวจนะเหล่านี้คือพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้กบั อับราฮัม ตลอดจนการอวยพรอับราฮัมของพระเจ้าว่า
พระเจ้าจะทรงทาให้อบั ราฮัมเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย จะทรงทาให้เขามีพงศ์พนั ธุ์อย่างมากมาย
และจะทรงทาให้เขาเป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ยห์ ลายองค์จะเกิดมาจากเขา
เจ้าเห็นสิทธิอานาจของพระเจ้าในพระวจนะเหล่านี้หรื อไม่? เจ้าเห็นว่าสิทธิอานาจเช่นนั้นเป็ นอย่างไร?
เจ้ามองเห็นเนื้อแท้แห่งสิทธิอานาจของพระเจ้าในแง่มุมใด? จากการอ่านพระวจนะเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ก็ไม่ยากเลยที่จะค้นพบว่าสิทธิอานาจและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าได้ถูกเปิ ดเผยอย่างชัดเจนในการใช้ถอ้ ยคาข
องถ้อยดารัสของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า
เจ้าจะ…เราให้เจ้าเป็ น…เราจะทาให้เจ้า…” วลีอย่างเช่น “เจ้าจะ” และ “เราจะ”
ซึ่งการใช้ถอ้ ยคาของพระองค์มกี ารยืนยันถึงพระอัตลักษณ์และสิทธิอานาจของพระเจ้านั้น
ในแง่มุมหนึ่งเป็ นการบ่งบอกถึงความสัตย์ซื่อของพระผูส้ ร้าง
และในอีกแง่มุมหนึ่งนั้นการใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้เป็ นพระวจนะพิเศษที่ใช้โดยพระเจ้า
ผูท้ รงครองพระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง—ตลอดจนเป็ นส่วนหนึ่งของคาศัพท์ทวั่ ไป
หากใครบางคนกล่าวว่าพวกเขาหวังจะให้อีกบุคคลหนึ่งมีพงศ์พนั ธุ์อย่างมากมาย
จะให้ประชาชาติมาจากพวกเขา และจะให้กษัตริ ยเ์ กิดจากพวกเขา เช่นนั้นแล้ว
ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านั่นคือความปรารถนาชนิดหนึ่ง ไม่ใช่สัญญาหรื อพร ดังนั้น ผูค้ นจึงไม่กล้าพูดว่า

“เราจะทาให้เจ้าเป็ นเช่นนั้นและเช่นนี้ เจ้าจะเป็ นเช่นนั้นและเช่นนี้…”
เพราะพวกเขารู ้ว่าพวกเขาไม่มีกาลังเช่นนั้น มันไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั พวกเขา
และถึงแม้ว่าพวกเขาจะกล่าวสิ่งทั้งหลายเช่นนั้น คาพูดของพวกเขาก็คงจะไร้สาระว่างเปล่า
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยความอยากและความทะเยอทะยานของพวกเขา
มีใครบ้างที่กล้าพูดด้วยน้ าเสียงที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นหากพวกเขารู ้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถทาความปรารถนาของพว
กเขาให้สาเร็จลุล่วงได้? ทุกคนปรารถนาดีต่อพงศ์พนั ธุ์ของตนเอง
และหวังว่าพวกเขาจะเก่งและชื่นชมความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่
“มันจะเป็ นโชคลาภที่ยงิ่ ใหญ่อนั ใดสาหรับการที่หนึ่งในพวกเขาจะกลายเป็ นจักรพรรดิ!
หากคนเราจะได้เป็ นเจ้าเมืองนั่นก็คงจะดีเช่นกัน—ตราบเท่าที่พวกเขาเป็ นใครบางที่สาคัญ!”
ทั้งหมดเหล่านี้คือความปรารถนาของผูค้ น แต่ผคู้ นก็ทาได้เพียงแค่อวยพรให้แก่พงศ์พนั ธุ์ของพวกเขา
และไม่สามารถทาให้สัญญาใดๆ ของพวกเขาลุล่วงหรื อกลายเป็ นจริ งได้
ทุกคนรู ้อย่างชัดเจนในหัวใจของพวกเขาว่าพวกเขาไม่มีกาลังที่จะสัมฤทธิ์สิ่งทั้งหลายเช่นนั้น
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขานั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา
และดังนั้นแล้วพวกเขาจะสามารถสัง่ การชะตากรรมของคนอื่นได้อย่างไร?
เหตุผลที่พระเจ้าทรงสามารถตรัสพระวจนะเช่นพระวจนะเหล่านี้ได้น้นั
ก็เป็ นเพราะว่าพระเจ้าทรงครองสิทธิอานาจเช่นนั้น
และทรงสามารถทาให้พระสัญญาทั้งหมดที่พระองค์ทรงทากับมนุษย์ให้สาเร็จลุล่วงและให้เป็ นจริ งได้
และทรงสามารถทาให้พระพรทั้งหมดที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์กลายเป็ นจริงได้
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
และสาหรับการที่พระเจ้าจะทรงทาให้ใครสักคนมีพงศ์พนั ธุ์อย่างมากมายนั้นก็คงจะเป็ นการละเล่นของเด็ก
การจะทรงทาให้พงศ์พนั ธุ์ของใครสักคนเจริ ญรุ่งเรื องก็คงจะพึงประสงค์แต่เพียงพระวจนะหนึ่งจากพระองค์เท่า
นั้น พระองค์คงจะไม่มีวนั ทรงต้องให้พระองค์เองทรงพระราชกิจจนพระเสโทหลัง่ เพื่อสิ่งหนึ่งเช่นนั้น
หรื อทรงยุ่งยากพระทัย หรื อทรงทาพระองค์เองให้ลาบากกับมัน นี่คือฤทธานุภาพอย่างยิง่ ของพระเจ้า
สิทธิอานาจอย่างยิง่ ของพระเจ้า
หลังจากได้อ่านในปฐมบท 18:18 ที่มีความว่า “แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็ นประชาชาติใหญ่โตและมีกาลังมาก
และประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา” แล้วนั้น
พวกเจ้าสามารถรู ้สึกถึงสิทธิอานาจของพระเจ้าได้หรื อไม่?
พวกเจ้าสามารถสานึกรับรู ้ถึงความเหนือธรรมดาของพระผูส้ ร้างได้หรือไม่? พระวจนะของพระเจ้านั้นแน่นอน
พระเจ้าตรัสพระวจนะเช่นนั้นไม่ใช่เนื่องจากความมัน่ ใจในความสาเร็จของพระองค์

หรื อไม่ใช่ในการเป็ นตัวแทนของความมัน่ ใจในความสาเร็จของพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระวจนะเหล่านั้นกลับเป็ นข้อพิสูจน์ถงึ สิทธิอานาจแห่งถ้อยดารัสของพระเจ้า
และเป็ นพระบัญญัติที่ทาให้พระวจนะของพระเจ้าลุล่วง
มีการแสดงออกสองเรื่ องที่พวกเจ้าควรให้ความสนใจในที่น้ี เมื่อพระเจ้าตรัสว่า
“แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็ นประชาชาติใหญ่โตและมีกาลังมาก
และประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา” นั้น
มีองค์ประกอบใดของความกากวมในพระวจนะเหล่านี้หรื อไม่? มีองค์ประกอบใดของความกังวลหรื อไม่?
มีองค์ประกอบใดของความกลัวหรื อไม่? เนื่องจากคาว่า “แน่ทีเดียว” และคาว่า “จะได้” ในถ้อยดารัสของพระเจ้า
องค์ประกอบเหล่านี้ซ่งึ เป็ นองค์ประกอบเฉพาะของมนุษย์และมักจะแสดงออกอยู่ในตัวเขานั้นจึงไม่เคยมีความสั
มพันธ์ใดๆ กับพระผูส้ ร้างเลย คงจะไม่มีผใู้ ดกล้าใช้ถอ้ ยคาเช่นนั้นเมื่ออวยพรให้ผอู้ ื่นได้ดี
คงจะไม่มีผใู้ ดกล้าอวยพรผูอ้ ื่นด้วยความแน่นอนเช่นนั้นเมื่อจะให้พวกเขามีชนชาติที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง
หรื อสัญญาว่าประชาชาติท้งั ปวงบนแผ่นดินโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา
ยิ่งพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนมากขึ้นเท่าใด พระวจนะเหล่านั้นก็ยงิ่ พิสูจน์บางอย่างมากขึ้นเท่านั้น—
แล้วบางอย่างนั้นคือสิ่งใด? พระวจนะเหล่านั้นพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีสิทธิอานาจเช่นนั้น
ว่าสิทธิอานาจของพระองค์สามารถทาให้สิ่งเหล่านี้สาเร็จลุล่วงได้
และว่าความสาเร็จลุล่วงของพวกมันเป็ นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
พระเจ้าทรงมีความแน่นอนในพระทัยของพระองค์โดยไม่มีความลังเลยแม้แต่นิดเดียวในทั้งหมดที่พระองค์ทรง
อวยพรอับราฮัม ยิ่งไปกว่านั้น ความครบถ้วนบริ บูรณ์ของการนี้จะสาเร็จลุล่วงไปตามพระวจนะของพระองค์
และไม่มีพลังอานาจใดที่จะสามารถปรับเปลี่ยน ขวางกั้น ลดคุณค่า หรื อรบกวนการบรรลุเป้าหมายของมันได้
ไม่ว่าสิ่งอืน่ ใดจะได้เกิดขึ้น
ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเพิกถอนหรื อมีอิทธิพลเหนือการบรรลุเป้าหมายและความสาเร็จลุล่วงของพระวจนะของพร
ะเจ้าได้ นี่คือมหิทธิฤทธิ์อย่างยิง่ ของพระวจนะที่ดารัสจากพระโอษฐ์ของพระผูส้ ร้าง
และสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างที่ไม่ยอมทนการปฏิเสธของมนุษย์! เมื่อได้อ่านพระวจนะเหล่านี้แล้ว
เจ้ายังรู ้สึกสงสัยอยู่หรื อไม่? พระวจนะเหล่านี้ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และมีฤทธานุภาพ พระบารมี
และสิทธิอานาจในพระวจนะของพระเจ้า มหิทธิฤทธิ์ และสิทธิอานาจเช่นนั้น
และความหลีกเลี่ยงไม่ได้ของความสาเร็จลุล่วงของข้อเท็จจริงนั้น
ไม่สามารถบรรลุถึงได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อทีไ่ ม่ทรงสร้างใดๆ
และไม่สามารถเอาชนะได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อทีไ่ ม่ทรงสร้างใดๆ
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่สามารถสนทนากับมวลมนุษย์ดว้ ยพระกระแสเสียงและท่วงทานองเช่นนั้น

และข้อเท็จจริ งได้พิสูจน์แล้วว่าพระสัญญาของพระองค์มิใช่ถอ้ ยคาที่ว่างเปล่า หรือคาอวดตัวที่ไร้ผล
แต่เป็ นการแสดงออกถึงสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถเอาชนะได้โดยบุคคล เหตุการณ์ หรื อสิ่งใดๆ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 93
ปฐมกาล 17:4-6 นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อบั รามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
เราจะทาให้เจ้ามีพงศ์พนั ธุ์มากมายยิง่ เราจะทาให้เจ้าเป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ยห์ ลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า
ปฐมกาล 18:18-19 แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็ นประชาชาติใหญ่โตและมีกาลังมาก
และประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา เพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กาชับลูกหลาน
และครอบครัวที่สืบต่อมาของเขา ให้รักษาพระมรรคาของพระยาห์เวห์ ให้ทาความชอบธรรมและความยุติธรรม
เพื่อพระยาห์เวห์จะประทานแก่อบั ราฮัม ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขา
ปฐมกาล 22:16-18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราเองปฏิญาณว่า เพราะเจ้าทาอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า
คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา
โยบ 42:12 และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิง่ กว่าตอนต้นของท่าน และท่านมีแกะ
14,000 ตัว อูฐ 6,000 ตัว วัวผู้ 1,000 คู่ และลาตัวเมีย 1,000 ตัว
อะไรคือความแตกต่างระหว่างพระวจนะที่ตรัสโดยพระกับคาพูดที่มนุษย์พูด?
เมื่อเจ้าอ่านพระวจนะเหล่านี้ที่ตรัสโดยพระเจ้า
เจ้าสานึกรับรู ้ถึงมหิทธิฤทธิ์ของพระวจนะของพระเจ้าและสิทธิอานาจของพระเจ้า
เจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อเจ้าได้ยนิ ผูค้ นกล่าวคาพูดเช่นนั้น? เจ้าคิดว่าพวกเขาโอหังและอวดตัวอย่างสุดขีด
เป็ นผูค้ นที่กาลังทาการแสดงอวดตัวเองใช่หรือไม่? ในเมื่อพวกเขาไม่มกี าลังนี้
พวกเขาไม่ได้ครองสิทธิอานาจเช่นนั้น
และดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความสามารถโดยสิ้นเชิงในการสัมฤทธิ์สิ่งทั้งหลายเช่นนั้น
การที่พวกเขาแน่ใจยิ่งนักกับคาสัญญาของพวกเขานั้นเพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจต่อข้อคิดเห็นของพว
กเขา หากใครบางคนกล่าวคาพูดเช่นนั้น
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกเขาคงจะโอหังและมัน่ ใจเกินไป
และพวกเขาคงจะกาลังเผยตัวเองว่าเป็ นตัวอย่างชั้นเลิศของอุปนิสัยของหัวหน้าทูตสวรรค์
พระวจนะเหล่านี้มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า เจ้าสานึกรับรู ้ถึงองค์ประกอบของความโอหังในที่น้ีหรื อไม่?
เจ้ารู ้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็ นเพียงเรื่ องตลกหรื อไม่? พระวจนะของพระเจ้าคือสิทธิอานาจ

พระวจนะของพระเจ้าคือข้อเท็จจริ ง และก่อนที่พระวจนะเหล่านั้นจะถูกดารัสมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขณะที่พระองค์กาลังตัดสินพระทัยว่าจะทาบางสิ่งบางอย่าง เมื่อนั้น
สิ่งนั้นก็ได้สาเร็จลุล่วงไปแล้ว อาจกล่าวได้ว่า
ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมคือพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้กบั อับราฮัม
และคือพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทาไว้กบั อับราฮัม พระสัญญานี้คือข้อเท็จจริ งที่ต้งั ไว้
ตลอดจนเป็ นข้อเท็จจริ งที่สาเร็จลุล่วง และข้อเท็จจริ งเหล่านี้ก็คอ่ ยๆ
ลุล่วงในพระดาริ ของพระเจ้าตามแผนของพระเจ้า ดังนั้น
สาหรับการที่พระเจ้าตรัสพระวจนะเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยทีโ่ อหัง
เพราะพระเจ้าทรงสามารถสัมฤทธิ์สิ่งทั้งหลายดังกล่าวได้ พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพและสิทธิอานาจนี้
และทรงมีความสามารถเต็มที่ในการสัมฤทธิ์ขอ้ เท็จจริ งเหล่านี้
และการสาเร็จลุล่วงของพระวจนะเหล่านั้นก็อยูภ่ ายในขอบเขตความสามารถของพระองค์อย่างครบถ้วน
เมื่อพระวจนะเช่นพระวจนะเหล่านี้ถูกดารัสออกไปจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พวกมันก็คือวิวรณ์และการแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ที่แท้จริ งของพระเจ้า
เป็ นวิวรณ์และการสาแดงที่เพียบพร้อมถึงเนื้อแท้และสิทธิอานาจของพระเจ้า
และไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมและคู่ควรจะเป็ นข้อพิสูจน์ของพระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้างมากไปกว่านั้นแล้ว
ลักษณะ พระกระแสเสียง
และการใช้ถอ้ ยคาในถ้อยดารัสเช่นนั้นเป็ นเครื่ องหมายแห่งพระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้างอย่างแม่นยา
และสอดคล้องอย่างเพียบพร้อมกับการแสดงออกถึงพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าเอง
ในพระวจนะเหล่านั้นไม่มีขอ้ อ้างใด ไม่มีความไม่บริสุทธิ์ใด
พระวจนะเหล่านั้นเป็ นการสาธิตแสดงถึงเนื้อแท้และสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างอย่างเต็มที่และครบบริ บูรณ์
สาหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้น พวกเขาไม่มีท้งั สิทธิอานาจนี้หรือเนื้อแท้น้ี
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะมีกาลังที่พระเจ้าทรงมอบให้ หากมนุษย์ทรยศพฤติกรรมเช่นนั้น
เช่นนั้นแล้วนั่นก็คงจะเป็ นการระเบิดอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของเขาอย่างแน่นอนที่สุด
และที่รากเหง้าของการนี้ก็คงจะเป็ นผลกระทบที่ยุ่งเหยิงของความโอหังและความทะเยอทะยานอันป่ าเถื่อนของ
มนุษย์ และคงจะไม่ใช่การเปิ ดโปงเจตนาที่มุ่งร้ายของใครอื่นนอกจากมารร้าย นัน่ ก็คือซาตาน
ผูซ้ ่ึงปรารถนาที่จะหลอกลวงผูค้ นและยัว่ ยุพวกเขาให้ทรยศพระเจ้า
พระเจ้าทรงพิจารณาเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ถูกเผยโดยภาษาเช่นนั้น?
พระเจ้าคงจะตรัสว่าเจ้าปรารถนาที่จะแย่งชิงที่ของพระองค์
และว่าเจ้าปรารถนาที่จะปลอมแฝงและแทนที่พระองค์ เมื่อเจ้าเอาอย่างพระกระแสเสียงในถ้อยดารัสของพระเจ้า

เจตนาของเจ้าคือเพื่อที่จะเข้ามาแทนที่ของพระเจ้าในหัวใจของผูค้ น
เพื่อที่จะยึดครองมวลมนุษย์ที่เป็ นของพระเจ้าโดยชอบธรรม นี่คือซาตานอย่างชัดแจ้งและจริงๆ
เหล่านี้คือการกระทาของพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้าทูตสวรรค์ตนนั้น ผูท้ ี่สวรรค์ไม่อาจทนยอมรับได้!
มีผูใ้ ดบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่เคยเอาอย่างพระเจ้าในหนทางใดหนทางหนึ่งโดยการกล่าวคาพูดไม่กี่คา
ด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงและชี้นาผูค้ นในทางที่ผิด
และทาให้พวกเขารู ้สึกราวกับว่าคาพูดและการกระทาของบุคคลผูน้ ้ีมีสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า
ราวกับว่าเนื้อแท้และอัตลักษณ์ของบุคคลผูน้ ้ีมีเอกลักษณ์
และแม้กระทัง่ ราวกับว่าน้ าเสียงในคาพูดของบุคคลผูน้ ้ีเหมือนกันกับพระกระแสเสียงของพระเจ้า?
พวกเจ้าเคยทาบางสิ่งเยี่ยงนี้หรื อไม่? พวกเจ้าเคยเอาอย่างพระกระแสเสียงของพระเจ้าในวาทะของพวกเจ้า
ด้วยท่าทางที่เป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระเจ้าอย่างมีวตั ถุประสงค์
ด้วยสิ่งที่พวกเจ้าทึกทักเอาว่าเป็ นกาลังและสิทธิอานาจหรื อไม่? พวกเจ้าส่วนใหญ่มกั จะกระทา
หรื อวางแผนที่จะกระทาในหนทางเช่นนั้นหรื อไม่? บัดนี้ เมื่อพวกเจ้ามองเห็น ล่วงรู ้
และรู ้จกั สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างอย่างแท้จริ ง และย้อนกลับไปมองสิ่งที่พวกเจ้าเคยทา
และสิ่งที่พวกเจ้าเคยเผยตัวเอง พวกเจ้ารูส้ ึกป่ วยหรือไม่?
พวกเจ้าระลึกถึงความเลวทรามและความไร้ยางอายของพวกเจ้าได้หรื อไม่?
เมื่อได้ชาแหละอุปนิสัยและเนื้อแท้ของผูค้ นเช่นนั้นแล้ว
สามารถกล่าวได้หรือไม่ว่าพวกเขาเป็ นทายาทที่ถูกสาปจากนรก?
สามารถกล่าวได้หรือไม่ว่าทุกคนที่ทาสิ่งทั้งหลายเช่นนั้นกาลงนาความอัปยศมาสู่ตวั พวกเขาเอง?
พวกเจ้าระลึกถึงความร้ายแรงของธรรมชาติของมันได้หรื อไม่? แล้วมันร้ายแรงเพียงใดเล่า?
เจตนาของผูค้ นที่กระทาการในหนทางนี้ก็คือเพื่อเอาอย่างพระเจ้า พวกเขาต้องการที่จะเป็ นพระเจ้า
ที่จะทาให้ผูค้ นนมัสการพวกเขาเหมือนเป็ นพระเจ้า พวกเขาต้องการที่จะลบล้างที่ของพระเจ้าในหัวใจของผูค้ น
และจากัดพระเจ้าผูซ้ ่ึงทรงพระราชกิจท่ามกลางมนุษย์
และพวกเขาทาการนี้เพื่อที่จะสัมฤทธิ์เป้าหมายในการควบคุมผูค้ น ในการกลืนกินผูค้ น
และในการครอบครองพวกเขา ทุกคนมีความอยากได้อยากมีและความทะเยอทะยานใต้จิตสานึกเยี่ยงนี้
และทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อแท้เยี่ยงซาตานที่เสื่อมทรามประเภทนี้
ในธรรมชาติเยี่ยงซาตานซึ่งทาให้พวกเขาอยู่ในความเป็ นศัตรู กบั พระเจ้า ทรยศพระเจ้า
และปรารถนาที่จะกลายเป็ นพระเจ้า หลังจากการสามัคคีธรรมของเราในหัวข้อเรื่ องสิทธิอานาจของพระเจ้านี้
พวกเจ้ายังคงปรารถนาหรื อใฝ่ ฝนั ที่จะปลอมแฝงหรื อเอาอย่างพระเจ้าอยู่หรื อไม่?
พวกเจ้ายังคงอยากที่จะเป็ นพระเจ้าอยู่หรื อไม่? พวกเจ้ายังคงปรารถนาที่จะกลายเป็ นพระเจ้าอยู่หรื อไม่?

สิทธิอานาจของพระเจ้าไม่สามารถมีมนุษย์คนใดเอาอย่างได้
และพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้าก็ไม่สามารถมีมนุษย์คนใดปลอมแฝงได้
ถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถเอาอย่างพระกระแสเสียงที่พระเจ้าตรัส แต่เจ้าก็ไม่สามารถเอาอย่างเนื้อแท้ของพระเจ้าได้
ถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถยืนในที่ของพระเจ้าและปลอมแฝงพระเจ้าได้
แต่เจ้าจะไม่มีวนั สามารถทาสิ่งที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะทาได้
และจะไม่มีวนั สามารถปกครองและบัญชาทุกสรรพสิ่งได้ ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
เจ้าจะเป็ นสิ่งที่ทรงสร้างเล็กๆ สิ่งหนึ่งตลอดไป และไม่ว่าทักษะและความสามารถของเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด
ไม่ว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์มากเพียงใด แต่ในความครบถ้วนบริ บูรณ์ของเจ้าแล้วนั้น
เจ้าอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้าง ถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถกล่าวคาพูดที่อวดกล้าบางคา
แต่นี่ก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเจ้ามีเนื้อแท้ของพระผูส้ ร้าง
อีกทั้งไม่สามารถเป็ นสิ่งแทนว่าเจ้ามีสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าคือเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง
สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรี ยนรู ้หรือเพิ่มเติมจากภายนอก แต่เป็ นเนื้อแท้ภายในพระองค์ของพระเจ้าพระองค์เอง
และดังนั้น สัมพันธภาพระหว่างพระผูส้ ร้างกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างจึงไม่มีวนั สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย
ในฐานะหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง มนุษย์ตอ้ งรักษาตาแหน่งของเขาเอง และประพฤติตนอย่างมีจิตสานึก
จงพิทกั ษ์รักษาสิ่งที่พระผูส้ ร้างทรงมอบความไว้วางพระทัยแก่เจ้าอย่างสานึกในหน้าที่ จงอย่ากระทาการล้าเส้น
หรื อทาสิ่งทั้งหลายที่นอกเหนือขอบเขตความสามารถของเจ้า หรื อที่เป็ นที่เกลียดชังของพระเจ้า
จงอย่าพยายามที่จะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ หรือกลายเป็ นยอดมนุษย์ หรื อเหนือสิ่งอื่นใด
จงอย่าพยายามที่จะกลายเป็ นพระเจ้า นี่คือวิธีที่ผคู้ นไม่ควรอยากที่จะเป็ น
การพยายามที่จะกลายเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่หรือยอดมนุษย์น้ นั ช่างไร้สาระ
การพยายามที่จะกลายเป็ นพระเจ้ายิ่งเป็ นที่น่าอดสูมากยิ่งกว่าเสียอีก มันน่ารังเกียจและน่าเหยียดหยาม
สิ่งที่น่ายกย่องและสิ่งที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างควรจะยึดมัน่ ไว้มากกว่าสิ่งอืน่ ใดก็คือการกลายเป็ นสิ่งที่ทรงสร้างที่แ
ท้จริ ง นี่คือเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่ผคู้ นทั้งหมดควรไล่ตามเสาะหา
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 94
สิทธิอานาจของพระผู้สร้ างไม่ถูกจากัดโดยเวลา พื้นที่ หรือภูมิประเทศ
และสิทธิอานาจของพระผู้สร้ างนั้นเกินกว่าการคิดคานวณ
พวกเรามาดูปฐมกาล 22:17-18 กันเถิด นี่คืออีกบทตอนหนึ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ตรัสไว้
ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมว่า “ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น
ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล
เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา”
พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงอวยพรอับราฮัมหลายครั้งว่าให้เชื้อสายของเขาทวีมากขึ้น
แต่พวกเขาจะทวีข้ นึ ขนาดไหน? ถึงขนาดที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ความว่า “ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล” นี่เป็ นการกล่าวว่า
พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทานลูกหลานให้อบั ราฮัมเป็ นจานวนมากเหมือนดวงดาวในท้องฟ้า
และเยอะแยะเหมือนเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล พระเจ้าตรัสไปโดยใช้อุปมาอุปมัย
และจากอุปมาอุปมัยนี้ก็ไม่ยากที่จะมองเห็นว่าพระเจ้าจะไม่ประทานลูกหลานให้แก่อบั ราฮัมเพียงหนึ่ง สอง
หรื อแม้แต่เพียงหลายพันคน แต่เป็ นจานวนที่นับไม่ถว้ น
มากพอที่พวกเขาจะกลายเป็ นประชาชาติจานวนมากมาย
เพราะพระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมไว้ว่าเขาจะได้เป็ นบิดาแห่งประชาชาติมากมาย บัดนี้
จานวนนั้นตัดสินโดยมนุษย์ หรื อว่ามันถูกตัดสินโดยพระเจ้า?
มนุษย์สามารถควบคุมจานวนพงศ์พนั ธุ์ที่เขามีได้กระนั้นหรื อ? มันขึ้นอยู่กบั เขากระนั้นหรื อ?
มันไม่แม้กระทัง่ จะขึ้นอยู่กบั มนุษย์ในการที่เขาจะมีหลายคนหรื อไม่ดว้ ยซ้ า นับประสาอะไรที่จะมีมากมายดัง
“ดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝั่งทะเล”
ผูใ้ ดกันที่ไม่ปรารถนาจะให้เชื้อสายของพวกเขามีจานวนมากมายเหมือนดวงดาว?
น่าเสียดายที่สิ่งทั้งหลายมักจะไม่ออกมาในหนทางที่เจ้าต้องการอยู่เสมอ
ไม่ว่ามนุษย์จะมีความชานาญหรื อความสามารถเพียงใด มันก็ไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั เขา
ไม่มีผใู้ ดสามารถยืนอยู่ภายนอกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ได้ พระองค์ทรงอนุญาตให้เจ้ามากเพียงใด
ก็มากเพียงนั้นที่เจ้าจะมี กล่าวคือ หากพระเจ้าทรงมอบให้เจ้าน้อยนิด เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะไม่มีวนั มีมาก
และหากพระเจ้าทรงมอบให้เจ้ามากมาย ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไม่พอใจว่าเจ้ามีมากเพียงใด
นี่ไม่ใช่กรณีน้ีหรอกหรื อ? ทั้งหมดนี้ข้นึ อยู่กบั พระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์! มนุษย์น้นั ถูกปกครองโดยพระเจ้า
และไม่มีผูใ้ ดได้รับการยกเว้น!

เมื่อพระเจ้าได้ตรัสว่า “เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น” นี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นกับอับราฮัม
และมันจะสาเร็จลุล่วงไปจนชัว่ กัลปาวสานดังเช่นพันธสัญญาแห่งรุง้
และมันยังเป็ นพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทาแก่อบั ราฮัมด้วยเช่นกัน
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถที่จะทาพระสัญญานี้ให้กลายเป็ นจริ งได้
ไม่ว่ามนุษย์จะเชื่อหรื อไม่ก็ตาม ไม่ว่ามนุษย์จะยอมรับหรื อไม่ก็ตาม
และไม่ว่ามนุษย์จะมีทรรศนะหรื อพิจารณาเห็นว่ามันเป็ นอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้จะลุล่วงตามตัวอักษร
ตามพระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไป
พระวจนะของพระเจ้าจะไม่ปรับเปลี่ยนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเจตจานงหรื อมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และมันจะไม่ปรับเปลี่ยนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบุคคล เหตุการณ์ หรื อสิ่งใดๆ ทุกสรรพสิ่งอาจหายไป
แต่พระวจนะของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดกาล ในความเป็ นจริงแล้ว
วันที่ทุกสรรพสิ่งหายไปนั้นคือวันที่พระวจนะของพระเจ้าจะลุล่วงโดยครบบริ บูรณ์อย่างแน่นอน
เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง พระองค์ทรงครองสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง ฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้าง
และพระองค์ทรงควบคุมทุกสรรพสิ่งและกาลังชีวิตทั้งหมด
พระองค์ทรงสามารถทาให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า
หรื อทาให้บางสิ่งบางอย่างกลายเป็ นความว่างเปล่าได้
และพระองค์ทรงควบคุมการแปลงรู ปของทุกสรรพสิ่งจากมีชีวิตอยู่ให้ตายได้ สาหรับพระเจ้าแล้ว
ไม่มีสิ่งใดที่จะง่ายดายยิ่งไปกว่าการทวีเชื้อสายของใครบางคนให้มากมาย
การนี้ฟังดูเป็ นเรื่ องเพ้อฝันสาหรับมนุษย์ เหมือนกับเทพนิยายเรื่ องหนึ่ง แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว
สิ่งที่พระองค์ทรงตัดสินและทรงสัญญาที่จะทาไม่ใช่เรื่ องเพ้อฝัน อีกทั้งไม่ใช่เทพนิยาย ตรงกันข้าม
มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่พระเจ้าได้ทรงมองเห็นแล้ว และที่จะต้องสาเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน
พวกเจ้าซาบซึ้งกับการนี้หรื อไม่? ข้อเท็จจริ งเหล่านี้พิสูจน์ว่าพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมมีจานวนมากมายหรื อไม่?
พวกเขามีจานวนมากมายเพียงใด? พวกเขามีจานวนมากมายดัง “ดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล”
ที่พระเจ้าได้ตรัสไว้หรื อไม่? พวกเขาแพร่ กระจายไปทัว่ ทุกชาติและภูมิภาค ไปถึงทุกที่ในโลกหรื อไม่?
ข้อเท็จจริ งนี้สาเร็จลุล่วงโดยผ่านทางสิ่งใด?
มันสาเร็จลุล่วงโดยสิทธิอานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าใช่หรื อไม่? พระวจนะของพระเจ้าได้ลุล่วงต่อไป
และกลายเป็ นข้อเท็จจริ งอยู่เนืองนิตย์มาเป็ นเวลาหลายร้อยหรื อหลายพันปี หลังจากที่พระวจนะของพระเจ้าได้ถู
กตรัสไป นี่คือพระอิทธิฤทธิ์แห่งพระวจนะของพระเจ้า และเป็ นข้อพิสูจน์ถึงสิทธิอานาจของพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในปฐมกาลนั้น พระเจ้าได้ตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง”
และความสว่างก็เกิดขึ้น การนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ลุล่วงไปในเวลาอันสั้นมาก

และไม่มีความล่าช้าในการสาเร็จลุล่วงและการทาให้ลุล่วงของมัน
ผลแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นฉับพลัน ทั้งสองนั้นเป็ นการแสดงสิทธิอานาจของพระเจ้า
แต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้อบั ราฮัมนั้น
พระองค์ได้ทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์มองเห็นเนื้อแท้อีกด้านหนึ่งของสิทธิอานาจของพระเจ้า
ตลอดจนข้อเท็จจริ งที่ว่าสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างนั้นเกินกว่าการคิดคานวณ และยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ได้ทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ให้มองเห็นสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างในด้านที่เป็ นจริ งยิ่งขึ้นและวิจิตรบรร
จงยิ่งขึ้น
ทันทีพระวจนะของพระเจ้าถูกดารัสออกไป สิทธิอานาจของพระเจ้าก็เข้ากากับพระราชกิจนี้
และข้อเท็จจริ งที่ให้สัญญาโดยพระโอษฐ์ของพระเจ้าก็ค่อยๆ เริ่ มกลายเป็ นความเป็ นจริ ง ผลลัพธ์ก็คือ
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเริ่ มปรากฏขึ้นท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
เหมือนกันอย่างยิง่ กับลักษณะที่ตน้ หญ้ากลับเป็ นสีเขียวเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ดอกไม้ผลิบาน
ตาอ่อนแตกจากต้นไม้ นกเริ่ มร้องเพลง ห่านหวนกลับมา
และท้องทุ่งก็คบั คัง่ ไปด้วยผูค้ น…ทุกสรรพสิ่งกลับฟื้ นคืนสภาพเดิมด้วยการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิ
และนี่คือกิจการที่มหัศจรรย์ของพระผูส้ ร้าง เมื่อพระเจ้าทรงทาพระสัญญาของพระองค์ให้สาเร็จลุล่วง
ทุกสรรพสิ่งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะเริ่ มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงไปตามพระดาริ ของพระเจ้า—
ไม่มีสิ่งใดได้รับการยกเว้น เมื่อข้อผูกพันหรือสัญญาหนึ่งถูกดารัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
ทุกสรรพสิ่งจะทาหน้าที่เพื่อการทาให้ลุล่วงของมัน และถูกยักย้ายเพื่อประโยชน์ของการทาให้ลุล่วงของมัน
สรรพสิง่ ทรงสร้างทั้งปวงถูกจัดวางเรียบเรี ยงและจัดการเตรี ยมการภายใต้อานาจปกครองของพระผูส้ ร้าง
โดยแสดงบทบาทตามลาดับของพวกมัน และปฏิบตั ิหน้าที่ตามลาดับของพวกมัน
นี่คือการสาแดงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง เจ้าเห็นสิ่งใดในการนี้? เจ้ารู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้าได้อย่างไร?
สิทธิอานาจของพระเจ้ามีขอบเขตหรื อไม่? มีเวลาจากัดหรื อไม่? สามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่ามีความสูงที่แน่นอน
หรื อมีความยาวที่แน่นอน? สามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่ามีขนาดหรื อความแข็งแรงที่แน่นอน?
สามารถวัดตามมิติท้งั หลายของมนุษย์ได้หรื อไม่? สิ ทธิอานาจของพระเจ้าไม่ได้กระพริ บเปิ ดและปิ ด
ไม่ได้มาและไป และไม่มีผใู้ ดสามารถวัดว่าสิทธิอานาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใดได้
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปมากเพียงใด เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรบุคคลหนึ่ง พระพรนี้จะดาเนินต่อเนื่องไป
และความต่อเนื่องของมันจะเป็ นพยานถึงสิทธิอานาจอันไม่อาจประเมินได้ของพระเจ้า
และจะเปิ ดโอกาสให้มวลมนุษย์ได้เห็นการปรากฏอีกครั้งของพลังชีวิตที่ไม่สามารถดับได้ของพระผูส้ ร้างครั้งแล้
วครั้งเล่า
การแสดงสิทธิอานาจของพระองค์แต่ละครั้งคือการสาธิตแสดงที่เพียบพร้อมให้เห็นถึงพระวจนะจากพระโอษฐ์

ของพระเจ้า ซึ่งสาธิตแสดงแก่ทุกสรรพสิ่ง และแก่มวลมนุษย์ ยิง่ ไปกว่านั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่สาเร็จลุล่วงโดยสิทธิอานาจของพระองค์น้นั วิจิตรบรรจงเกินเปรียบเทียบ
และไร้ขอ้ ตาหนิโดยสิ้นเชิง สามารถกล่าวได้ว่าพระดาริ ของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
สิทธิอานาจของพระองค์
และพระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาให้สาเร็จลุล่วงนั้นล้วนเป็ นภาพสวยงามอย่างไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้
และสาหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้น ภาษาของมวลมนุษย์ไม่สามารถสื่อถึงนัยสาคัญและคุณค่าของมันได้
เมื่อพระเจ้าทรงทาพระสัญญากับบุคคลหนึ่ง
ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาจะเป็ นที่คนุ้ เคยของพระเจ้าเสมือนหลังพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่ใด หรื อพวกเขาทาสิ่งใด
ภูมิหลังของพวกเขาก่อนหรื อหลังจากที่พวกเขาได้รับพระสัญญา
หรื อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของพวกเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม
ไม่สาคัญว่าเวลาจะล่วงเลยไปมากเพียงใดหลังจากที่พระวจนะของพระเจ้าได้ถูกตรัสไป
สาหรับพระองค์แล้วมันเป็ นราวกับว่าพระวจนะเหล่านั้นเพิ่งได้ถูกดารัสไป
นี่เป็ นการกล่าวว่าพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพ และทรงมีสิทธิอานาจชนิดที่พระองค์ทรงสามารถติดตามร่ องรอย
ควบคุม และทาให้พระสัญญาทุกอย่างที่พระองค์ทรงทากับมนุษย์ให้ลุล่วงได้
และไม่ว่าพระสัญญานั้นจะเป็ นสิ่งใด ไม่ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเพียงใดในการทาให้ลุล่วงอย่างครบบริ บรู ณ์
และยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าขอบเขตที่ความสาเร็จลุล่วงของมันสัมผัสเกี่ยวข้องจะกว้างเพียงใดก็ตาม—
ยกตัวอย่างเช่น เวลา ภูมิประเทศ เชื้อชาติ และอื่นๆ—พระสัญญานี้ก็จะสาเร็จลุล่วงและลุล่วง และยิ่งไปกว่านั้น
ความสาเร็จลุล่วงและการทาให้ลุล่วงของมันจะไม่พึงประสงค์ให้พระองค์ตอ้ งพยายามเลยแม้แต่นิดเดียว
การนี้พิสูจน์ถึงสิ่งใด?
มันพิสูจน์ให้เห็นว่าความกว้างของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นเพียงพอที่จะควบคุมจักรวาลทั้งห
มด และมวลมนุษย์ท้งั หมด พระเจ้าได้ทรงทาให้มีความสว่าง
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงเพียงแต่บริ หารจัดการความสว่างเท่านั้น
หรื อว่าพระองค์ทรงเพียงแต่บริ หารจัดการน้ าเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างน้ าขึ้นมาเท่านั้น
และว่าสิ่งอื่นใดทุกสิ่งนั้นไม่ได้สัมพันธ์กบั พระเจ้า นี่จะไม่เป็ นการเข้าใจผิดหรอกหรื อ?
ถึงแม้ว่าการที่พระเจ้าทรงอวยพรอับราฮัมได้ค่อยๆ
เลือนหายไปจากความทรงจาของมนุษย์ไปแล้วหลังจากผ่านไปหลายร้อยปี แต่สาหรับพระเจ้า
พระสัญญานี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิม มันยังคงอยู่ในกระบวนการแห่งความสาเร็จลุล่วง และไม่เคยได้หยุดลง
มนุษย์ไม่เคยรู ้หรื อไม่เคยได้ยินว่าพระเจ้าทรงใช้สิทธิอานาจของพระเจ้า

ทุกสรรพสิ่งได้รับการจัดวางเรียบเรี ยงและจัดการเตรี ยมการอย่างไร
และเรื่ องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าในระหว่างเวลานี้น่าอัศจรรย์มากเพียงใ
ด แต่การแสดงสิทธิอานาจของพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์ทุกชิ้น
และการเผยถึงกิจการทั้งหลายของพระองค์ได้ถูกส่งต่อและเป็ นที่ยกย่องท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
ทุกสรรพสิ่งได้แสดงออกไปและได้พูดถึงกิจการที่มหัศจรรย์ท้งั หลายของพระผูส้ ร้าง
และเรื่ องราวที่บอกเล่ากันมากแต่ละเรื่ องเกี่ยวกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างเหนือทุกสรรพสิ่งจะได้รับการประกาศ
โดยทุกสรรพสิ่งมากยิง่ ขึ้นตลอดไป สิทธิอานาจที่พระเจ้าทรงใช้ปกครองทุกสรรพสิ่ง
และฤทธานุภาพของพระเจ้า แสดงให้ทุกสรรพสิ่งเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่งและตลอดเวลา
เมื่อเจ้าได้เป็ นประจักษ์พยานถึงความแพร่ หลายแห่งสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้ว
เจ้าจะเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่งและตลอดเวลา
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่ถูกจากัดโดยเวลา ภูมิประเทศ พืน้ ที่ หรื อบุคคล เหตุการณ์
หรื อสิ่งใดๆ ความกว้างของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์น้ นั เหนือจินตนาการของมนุษย์
มันเป็ นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหยัง่ ลึกได้ มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้
และมนุษย์จะไม่มีวนั รู ้จกั โดยครบบริ บูรณ์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ผูค้ นบางคนชอบที่จะอนุมานและจินตนาการ แต่จินตนาการของมนุษย์จะสามารถไปได้ไกลเพียงใด?
มันสามารถไปไกลเกินกว่าโลกนี้ได้หรื อไม่?
มนุษย์สามารถทาการอนุมานและจินตนาการความถูกต้องและความแม่นยาของสิทธิอานาจของพระเจ้าได้หรือไ
ม่?
การอนุมานและจินตนาการของมนุษย์สามารถเปิ ดโอกาสให้เขาสัมฤทธิ์ความรู ้เกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้าไ
ด้หรื อไม่? พวกมันทาให้มนุษย์ซาบซึ้งและนบนอบต่อสิทธิอานาจของพระเจ้าอย่างแท้จริ งได้หรื อไม่?
ข้อเท็จจริ งทั้งหลายพิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุมานและจินตนาการของมนุษย์เป็ นเพียงผลผลิตแห่งสติปัญญาของม
นุษย์เท่านั้น
และไม่ได้จดั เตรี ยมความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ให้แก่ความรู ้ของมนุษย์ในเรื่ องสิทธิอานาจของพระเจ้าเลยแ
ม้แต่นิดเดียว หลังจากได้อ่านนิยายวิทยาศาสตร์ บางคนสามารถจินตนาการถึงดวงจันทร์
หรื อจินตนาการว่าดวงดาวทั้งหลายเป็ นอย่างไร กระนั้นนี่กไ็ ม่ได้หมายความว่ามนุษย์มีความเข้าใจใดๆ
ในเรื่ องสิทธิอานาจของพระเจ้า จินตนาการของมนุษย์ก็เป็ นเพียงแค่จินตนาการ จากข้อเท็จจริ งของสิ่งเหล่านี้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จากการที่พวกมันเชื่อมโยงกับสิทธิอานาจของพระเจ้า
เขาไม่มีการจับความเข้าใจเลยโดยสิ้นเชิง มันจะสาคัญอย่างใดถึงแม้ว่าเจ้าเคยได้ไปดวงจันทร์มาแล้ว?
การนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้ามีความเข้าใจหลากหลายมิติเกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้ากระนั้นหรื อ?
มันแสดงให้เห็นว่าเจ้าสามารถจินตนาการความกว้างของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าได้กระนั้นหรือ
? ในเมื่อการอนุมานและจินตนาการของมนุษย์ไม่สามารถเปิ ดโอกาสให้เขารู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้าได้
แล้วมนุษย์ควรทาเช่นไร? ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดคงจะเป็ นการไม่อนุมานหรือจินตนาการ กล่าวคือ
มนุษย์ตอ้ งไม่พ่งึ พาจินตนาการและอาศัยการอนุมานเมือ่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้า
สิ่งที่เราปรารถนาจะกล่าวกับพวกเจ้า ณ ที่น้ีคือสิ่งใด? ความรู ้ในเรื่องสิทธิอานาจของพระเจ้า
ฤทธานุภาพของพระเจ้า พระอัตลักษณ์ของพระเจ้าเอง
และเนื้อแท้ของพระเจ้าไม่สามารถสัมฤทธิ์ได้โดยการพึ่งพาจินตนาการ
ในเมื่อเจ้าไม่สามารถพึ่งพาจินตนาการในการรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าจะสามารถสัมฤทธิ์ความรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้าได้ในหนทางใด?
หนทางในการทาการนี้ก็คือโดยผ่านทางการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า โดยผ่านทางการสามัคคีธรรม
และโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
เจ้าจะมีประสบการณ์และการตรวจสอบยืนยันสิทธิอานาจของพระเจ้าทีละน้อย
และเจ้าจะได้รับความเข้าใจทีละน้อยและความรู ้ที่เพิ่มขึ้นในเรื่องนั้น

นี่คือหนทางเดียวที่จะสัมฤทธิ์ความรู ้ในเรื่ องสิทธิอานาจของพระเจ้า ไม่มีทางลัดใดๆ
การขอให้พวกเจ้าไม่จินตนาการไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการทาให้พวกเจ้านัง่ รอการทาลายล้างอยู่เฉยๆ
หรื อการหยุดพวกเจ้าจากการทาสิ่งใดๆ
การไม่ใช้สมองของพวกเจ้าเพื่อคิดและจินตนาการหมายถึงการไม่ใช้ตรรกะเพื่ออนุมาน
การไม่ใช้ความรู ้เพื่อวิเคราะห์ และการไม่ใช้วิทยาศาสตร์มาเป็ นพื้นฐาน แต่กลับเป็ นการซาบซึ้ง
การตรวจสอบยืนยัน และการยืนยันว่าพระเจ้าที่เจ้าเชื่อนั้นมีสิทธิอานาจ
การยืนยันว่าพระองค์ทรงถือครองอธิปไตยเหนือชะตากรรมของเจ้า
และว่าฤทธานุภาพของพระองค์พิสูจน์ตลอดเวลาว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองที่แท้จริ ง
โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า โดยผ่านทางความจริ ง โดยผ่านทางทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเผชิญในชีวิตต่างหาก
นี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่ใครสักคนจะสามารถสัมฤทธิ์การทาความเข้าใจพระเจ้าได้
บางคนกล่าวว่าพวกเขาปรารถนาที่จะหาหนทางที่เรียบง่ายในการสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมายนี้
แต่พวกเจ้าสามารถคิดถึงหนทางเช่นนั้นได้หรื อไม่? เราขอบอกเจ้าว่า ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องคิด กล่าวคือ
ไม่มีหนทางอืน่ ใดเลย!
หนทางเดียวเท่านั้นก็คือการรู ้และตรวจสอบยืนยันอย่างมีสติและอย่างหนักแน่นว่าพระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นสิ่ง
ใดโดยผ่านทางทุกพระวจนะที่พระองค์ทรงแสดงออกและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทา
นี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะรู ้จกั พระเจ้า เพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น
และทุกสิ่งทุกอย่างเกีย่ วกับพระเจ้านั้นไม่ใช่ไร้แก่นสารและไม่ว่างเปล่า แต่เป็ นจริง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมและอานาจครอบครองของพระผู้สร้ างเหนือทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกล่
าวถึงการมีอยู่จริงของสิทธิอานาจของพระผู้สร้ าง
การอวยพรโยบของพระยาห์เวห์ก็ได้ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือโยบ พระเจ้าประทานสิ่งใดให้แก่โยบ?
“และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่าน และท่านมีแกะ 14,000 ตัว อูฐ
6,000 ตัว วัวผู้ 1,000 คู่ และลาตัวเมีย 1,000 ตัว” (โยบ 42:12) จากมุมมองของมนุษย์
สิ่งเหล่านี้ที่ถูกมอบให้โยบคืออะไร? พวกมันคือทรัพย์สินของมวลมนุษย์ใช่หรื อไม่? ด้วยทรัพย์สินเหล่านี้
โยบจะไม่ร่ ารวยอย่างมากในระหว่างยุคนั้นหรอกหรื อ? เช่นนั้นแล้ว เขาได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาอย่างไร?
สิ่งใดคือสาเหตุแห่งความอุดมด้วยโภคทรัพย์ของเขา? เห็นได้ชดั โดยไม่ตอ้ งอธิบายอยู่แล้วว่า—
เป็ นเพราะพระพรของพระเจ้า โยบจึงได้มาครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้น
โยบมีทรรศนะกับทรัพย์สินเหล่านี้อย่างไร
และเขาพิจารณามองพระพรของพระเจ้าว่าอย่างไรนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะหารื อกัน ณ ทีน่ ้ี
เมื่อกล่าวถึงพระพรของพระเจ้า ผูค้ นทั้งหมดล้วนโหยหาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้รับพรจากพระเจ้า
แต่กระนั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถควบคุมเหนือทรัพย์สินมากมายที่เขาสามารถได้มาในระหว่างชัว่ ชีวิตของเขาได้
หรื อการที่เขาจะสามารถได้รับพระพรจากพระเจ้าหรื อไม่ก็ตาม—นี่เป็ นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถโต้แย้งได้!
พระเจ้าทรงมีสิทธิอานาจ และฤทธานุภาพที่จะประทานทรัพย์สินใดๆ ให้แก่มนุษย์
ที่จะเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้รับพรใดๆ แต่กระนั้นก็ยงั มีหลักธรรมหนึ่งต่อพระพรของพระเจ้า
ผูค้ นประเภทใดที่พระเจ้าทรงอวยพร? พระองค์ทรงอวยพรผูค้ นที่พระองค์ทรงชอบ แน่นอนอยู่แล้ว!
อับราฮัมและโยบได้รับการอวยพรจากพระเจ้าทั้งคู่ แต่ทว่าพรที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แบบเดียวกัน
พระเจ้าทรงอวยพรให้อบั ราฮัมมีพงศ์พนั ธุ์จานวนมากมายดังเม็ดทรายและดวงดาว
เมื่อพระองค์ทรงอวยพรอับราฮัมพระองค์ทรงทาให้พงศ์พนั ธุ์ของชายคนเดียวและชนชาติหนึ่งกลายเป็ นมีอานาจ
และเจริ ญรุ่ งเรื อง ในการนี้ สิทธิอานาจของพระเจ้าได้ปกครองมวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงหายใจด้วยลมปราณของพระเจ้าท่ามกลางทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ภายใต้อธิปไตยแห่งสิทธิอานาจของพระเจ้านั้น
มวลมนุษย์น้ีได้แพร่ หลายและมีอยู่ดว้ ยความเร็วที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้ และภายในวงเขตที่พระเจ้าทรงกาหนด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความอยูร่ อด อัตราการขยายตัว
และอายุขยั ของชนชาติน้ีลว้ นเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
และหลักธรรมของทั้งหมดนี้มีพื้นฐานโดยรวมอยู่บนพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทาไว้กบั อับราฮัม กล่าวคือ
ไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมจะเป็ นอย่างไร

พระสัญญาของพระเจ้าจะดาเนินต่อไปโดยไม่มีอุปสรรคและจะกลายเป็ นจริงภายใต้การจัดเตรี ยมของสิทธิอานา
จของพระเจ้า ในพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทากับอับราฮัมนั้น ไม่ว่าโลกจะสับสนวุน่ วายเพียงใด
ไม่ว่าจะเป็ นยุคสมัยใด ไม่ว่ามวลมนุษย์จะสู้ทนมหันตภัยใด
พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมจะไม่เผชิญหน้ากับความเสี่ยงของความย่อยยับ และชาติของพวกเขาจะไม่สูญสิ้นไป
อย่างไรก็ตาม การอวยพรโยบของพระเจ้าได้ทาให้เขาร่ ารวยอย่างสุดขีด
สิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้เขาคือสัตว์ที่มีลมหายใจมีชีวิตจานวนหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดเฉพาะต่างๆ—
คือจานวนของพวกมัน ความเร็วในการขยายพันธุ์ อัตราการรอดชีวิต ปริ มาณไขมันในร่ างกายของพวกมัน
และอื่นๆ—ยังได้ถกู ควบคุมโดยพระเจ้าด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มีความสามารถในการพูด
แต่พวกมันก็เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้างด้วยเช่นกัน
และหลักธรรมเบื้องหลังการจัดการเตรี ยมการสาหรับพวกมันของพระเจ้าได้ทาขึ้นบนพื้นฐานของพระพรที่พระเ
จ้าได้ทรงสัญญาไว้กบั โยบ ในพระพรที่พระเจ้าได้ทรงมอบแก่อบั ราฮัมและโยบนั้น
ถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้ถกู สัญญาจะแตกต่างกัน
แต่สิทธิอานาจที่พระเจ้าได้ทรงใช้ปกครองทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นคืออย่างเดียวกัน
ทุกรายละเอียดของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าถูกแสดงออกอยู่ในพระสัญญาและพระพรที่แตกต่าง
กันของพระองค์ที่ทรงให้แก่อบั ราฮัมและโยบ
และแสดงให้มวลมนุษย์เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าสิทธิอานาจของพระเจ้านั้นเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์มาก
รายละเอียดเหล่านี้บอกกับมวลมนุษย์อีกครั้งหนึ่งว่าหากเขาปรารถนาที่จะรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว
การนี้สามารถสัมฤทธิ์ได้โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กบั พระราช
กิจของพระเจ้าเท่านั้น
สิทธิอานาจแห่งอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้เห็นข้อเท็จจริงหนึ่ง นั่นคือ
สิทธิอานาจของพระเจ้าไม่ได้มีตวั ตนอยู่ในพระวจนะที่ว่า “พระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง ความสว่างก็ เกิดขึ้น
และ จงเกิดภาคพื้น และภาคพื้นก็เกิดขึ้น และ จงเกิดแผ่นดิน และแผ่นดินก็เกิดขึ้น” เท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้น
สิทธิอานาจของพระองค์ยงั มีตวั ตนอยู่ในวิธีที่พระองค์ได้ทรงทาให้ความสว่างนั้นดาเนินต่อไป
ได้ทรงป้องกันไม่ให้ภาคพื้นนั้นสูญหายไป และได้ทรงรักษาแผ่นดินให้แยกจากน้ าตลอดไป
รวมถึงในรายละเอียดทั้งหลายเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ได้ทรงปกครองและได้ทรงบริ หารจัดการเหนือสิ่งทั้งหลายที่
พระองค์ได้ทรงสร้าง ได้แก่ ความสว่าง ภาคพืน้ และแผ่นดิน
สิ่งใดอีกที่พวกเจ้ามองเห็นในการอวยพรมวลมนุษย์ของพระเจ้า? เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงอวยพรอับราฮัมและโยบแล้ว ย่างพระบาทของพระเจ้ามิได้ยุติลง

เพราะพระองค์เพิง่ จะได้ทรงเริ่ มต้นใช้สิทธิอานาจของพระองค์เท่านั้น และพระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะทาให้ทุกๆ
พระวจนะของพระองค์เป็ นความเป็ นจริง และจะทาให้ทุกๆ
รายละเอียดของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไปกลายเป็ นจริง และดังนั้น ในหลายๆ ปี ที่จะมาถึงนั้น
พระองค์ได้ทรงทาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยไว้ต่อไป เนื่องจากพระเจ้าทรงมีสิทธิอานาจ
สาหรับมนุษย์จงึ อาจดูเหมือนว่าพระเจ้าเพียงแค่ทรงต้องตรัสไปเท่านั้นโดยไม่ตอ้ งยกนิ้ว
เรื่ องราวและสิ่งทั้งหมดนั้นก็จะสาเร็จลุล่วงไป การจินตนาการเช่นนั้นช่างไร้สาระน่าขันยิ่งนัก!
หากเจ้าเพียงแค่ใช้ทรรศนะด้านเดียวเกี่ยวกับการตั้งพันธสัญญากับมนุษย์ของพระเจ้าโดยใช้พระวจนะ
และเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงสาเร็จลุล่วงทุกสิ่งทุกอย่างโดยการใช้พระวจนะ
และเจ้าก็ไม่มีความสามารถในการมองเห็นหมายสาคัญและข้อเท็จจริ งทั้งหลายที่ว่า
สิทธิอานาจของพระเจ้าถืออานาจครอบครองเหนือการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง เช่นนั้นแล้ว
ความเข้าใจของเจ้าในเรื่ องสิทธิอานาจของพระเจ้าก็ไร้แก่นสารและไร้สาระน่าขันยิง่ นัก!
หากมนุษย์จินตนาการว่าพระเจ้าต้องเป็ นดังนั้น เช่นนั้นแล้ว ก็ตอ้ งกล่าวว่า
ความรู ้ของมนุษย์ในเรื่ องพระเจ้าขับเคลื่อนไปถึงด่านสุดท้ายแล้ว และไปถึงทางตันแล้ว
เพราะพระเจ้าที่มนุษย์จินตนาการนั้นเป็ นแต่เพียงเครื่องจักรที่ออกคาสั่ง ไม่ใช่พระเจ้าผูซ้ ่ึงทรงครองสิทธิอานาจ
เจ้ามองเห็นสิ่งใดบ้างโดยผ่านทางตัวอย่างของอับราฮัมและโยบ?
เจ้าได้เห็นด้านจริ งของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าหรื อไม่?
หลังจากพระเจ้าได้อวยพรอับราฮัมและโยบแล้ว พระเจ้ามิได้ทรงพานักในที่ซ่ึงพระองค์ทรงสถิต
อีกทั้งพระองค์มิได้ทรงตั้งผูส้ ื่อสารของพระองค์ให้ทางานในขณะที่รอดูว่าบทอวสานจะเป็ นเช่นใด
ในทางตรงกันข้าม ทันทีที่พระเจ้าได้ดารัสพระวจนะของพระองค์
ทุกสรรพสิ่งก็ได้เริ่ มปฏิบตั ิตามพระราชกิจที่พระเจ้าได้ต้งั พระทัยที่จะทา
ภายใต้การทรงนาของสิทธิอานาจของพระเจ้า และมีการตระเตรี ยมผูค้ น สิ่งทั้งหลาย
และเป้าหมายทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงพึงประสงค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ทันทีพระวจนะได้ถูกดารัสออกไปจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
ก็ได้เริ่ มมีการใช้สิทธิอานาจของพระเจ้าไปทัว่ ทั้งแผ่นดิน
และพระองค์ได้ทรงกาหนดช่วงระยะเวลาที่จะทาให้พระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงทาไว้กบั อับราฮัมและโยบนั้น
สาเร็จลุล่วงและลุล่วง
ในขณะที่ทรงทาการวางแผนและการตระเตรียมทั้งหมดที่เหมาะสมให้แก่ทุกอย่างที่พึงประสงค์สาหรับทุกขั้นต
อนและแต่ละช่วงระยะสาคัญที่พระองค์ได้ทรงวางแผนที่จะดาเนินการ ในระหว่างเวลานี้
พระเจ้าไม่เพียงแต่ได้ทรงยักย้ายผูส้ ื่อสารของพระองค์เท่านั้น

แต่ยงั ได้ทรงยักย้ายทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นด้วย กล่าวคือ
ภายในวงเขตที่มีการใช้สิทธิอานาจของพระเจ้านั้นไม่เพียงประกอบด้วยบรรดาผูส้ ื่อสารเท่านั้น
แต่ยงั มีทุกสรรพสิ่งในการทรงสร้างซึ่งได้ถูกยักย้ายเพื่อปฏิบตั ิตามพระราชกิจที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะทาให้
สาเร็จลุล่วง เหล่านี้คือลักษณะเฉพาะในการใช้สิทธิอานาจของพระเจ้า ในการจินตนาการของพวกเจ้านั้น
บางคนอาจจะมีการเข้าใจสิทธิอานาจของพระเจ้าดังต่อไปนี้ นัน่ คือ พระเจ้าทรงมีสิทธิอานาจ
และพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพ และดังนั้น พระเจ้าเพียงแค่ตอ้ งทรงคงอยู่ในสวรรค์ช้นั ที่สาม
หรื อในสถานที่ที่คงที่แห่งหนึ่ง และไม่ตอ้ งทรงพระราชกิจเฉพาะใดๆ เลย
และความครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระราชกิจของพระเจ้าก็ครบบริ บรู ณ์อยูภ่ ายในพระดาริ ของพระองค์
บางคนอาจยังเชื่ออีกด้วยว่า ถึงแม้พระเจ้าจะได้ทรงอวยพรให้อบั ราฮัม แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ตอ้ งทรงทาสิ่งใด
และเพียงพอแล้วที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะของพระองค์เท่านั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ หรือ? เห็นได้ชดั ว่าไม่!
ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงครองสิทธิอานาจและฤทธานุภาพ สิทธิอานาจของพระองค์ก็เที่ยงแท้และจริ ง
มิใช่ว่างเปล่า ความแน่แท้และความเป็ นจริ งของสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าค่อยๆ
เผยและเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นในการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระองค์
ในการควบคุมเหนือทุกสรรพสิ่งของพระองค์
และในกระบวนการที่พระองค์ทรงนาและทรงบริ หารจัดการมวลมนุษย์ ทุกวิธีการ ทุกมุมมอง
และทุกรายละเอียดเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือมวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า
และพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทาให้สาเร็จลุล่วง ตลอดจนการเข้าใจทุกสรรพสิ่งของพระองค์—
ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นพิสูจน์อย่างแท้จริ งว่าสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้าไม่ใช่พระวจนะที่ว่างเปล่า
สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์ถูกแสดงออกไปและถูกเผยเป็ นเนืองนิตย์ และอยู่ในทุกสรรพสิ่ง
การสาแดงและการเปิ ดเผยเหล่านี้กล่าวถึงการมีอยู่จริงของสิทธิอานาจของพระเจ้า
เพราะพระองค์กาลังทรงใช้สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระองค์เพือ่ ดาเนินพระราชกิจของพระองค์ต่อไป
และเพื่อบัญชาทุกสรรพสิ่ง และเพื่อปกครองทุกสรรพสิ่งในทุกชัว่ ขณะ
ฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระองค์ไม่สามารถถูกแทนทีไ่ ด้ท้งั โดยบรรดาทูตสวรรค์หรื อโดยผูส้ ื่อสารทั้งห
ลายของพระเจ้า พระเจ้าได้ตดั สินพระทัยว่าพระองค์จะประทานพระพรใดให้แก่อบั ราฮัมและโยบ—
มันเป็ นการตัดสินพระทัยของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าบรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้าจะได้ไปเยือนอับราฮัมและโยบโดยตนเอง
แต่การกระทาของพวกเขาก็มีพนื้ ฐานอยู่บนพระบัญชาของพระเจ้า
และการกระทาของพวกเขาก็เป็ นไปภายใต้สิทธิอานาจของพระเจ้า และในทานองเดียวกัน
บรรดาผูส้ ื่อสารก็อยูภ่ ายใต้อธิปไตยของพระเจ้า

ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเห็นว่าบรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้าไปเยือนอับราฮัม
และไม่ได้เป็ นประจักษ์พยานว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงกระทาสิ่งใดโดยพระองค์เองในบันทึกของพระคัมภีร์
แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว
มีเพียงองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ทรงใช้ฤทธานุภาพและสิทธิอานาจเท่านั้นที่เป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
และการนี้ไม่ยอมทนการสงสัยใดๆ จากมนุษย์คนใด!
ถึงแม้ว่าเจ้าจะได้เห็นว่าบรรดาทูตสวรรค์และผูส้ ื่อสารทั้งหลายมีกาลังอันยิ่งใหญ่และได้แสดงการอัศจรรย์ท้งั หล
าย หรื อเห็นว่าพวกเขาได้ทาสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงบัญชา
แต่การกระทาของพวกเขาก็เป็ นเพียงเพื่อประโยชน์แห่งการทาให้พระบัญชาของพระเจ้าครบบริ บูรณ์เท่านั้น
และไม่ใช่การแสดงถึงสิทธิอานาจของพระเจ้าแต่อย่างใด—
เพราะไม่มีมนุษย์หรื อวัตถุใดที่จะมีหรื อครอบครองสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างในการสร้างทุกสรรพสิ่งและปกค
รองทุกสรรพสิ่ง ดังนั้น ไม่มีมนุษย์หรือวัตถุใดที่จะสามารถใช้หรื อแสดงออกถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สิทธิอานาจของพระผู้สร้ างไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจทาให้ข่นุ เคืองได้
1. พระเจ้าทรงใช้ พระวจนะเพื่อสร้ างทุกสรรพสิ่ง
ปฐมกาล 1:3-5 พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี
และทรงแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน
มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็ นวันแรก
ปฐมกาล 1:6-7 พระเจ้าตรัสว่า “จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ า แยกน้ าออกจากกัน” พระเจ้าทรงสร้างภาคพืน้ นั้นขึ้น
แล้วทรงแยกน้ าที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ าที่อยู่เหนือภาคพืน้ ก็เป็ นดังนั้น
ปฐมกาล 1:9-11 พระเจ้าตรัสว่า “น้ าที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่ในที่เดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้น” ก็เป็ นดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่า แผ่นดิน และที่ซ่ึงน้ ารวมกันนั้นว่า ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าตรัสว่า
“แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ธัญพืชที่ให้เมล็ด และต้นไม้ผลที่ออกผลตามชนิดของมัน และมีเมล็ดในผลบนแผ่นดิน”
และก็เป็ นดังนั้น
ปฐมกาล 1:14-15 พระเจ้าตรัสว่า “จงมีดวงสว่างต่างๆ ของภาคพื้นฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน
ให้เป็ นหมายกาหนดฤดู วัน ปี และให้เป็ นดวงสว่างต่างๆ บนภาคพืน้ ฟ้า เพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดิน”
ก็เป็ นดังนั้น
ปฐมกาล 1:20-21 พระเจ้าตรัสว่า “น้ าจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิต
และให้นกบินไปมาในภาคพืน้ ฟ้าเหนือแผ่นดิน” พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด
ซึ่งแหวกว่ายอยู่ในน้ าเป็ นฝูงๆ ตามชนิดของมัน และสัตว์ปีกทุกชนิดตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
ปฐมกาล 1:24-25 พระเจ้าตรัสว่า “แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน
และสัตว์ป่าตามชนิดของมัน” ก็เป็ นดังนั้น พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน
สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และสัตว์ต่างๆ ที่เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินตามชนิดของมัน
แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
2. พระเจ้าทรงใช้ พระวจนะของพระองค์เพื่อตั้งพันธสัญญากับมนุษย์
ปฐมกาล 9:11-13
“เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กบั พวกเจ้าว่าจะไม่ทาลายมนุษย์และสัตว์ท้งั ปวงโดยให้น้ าท่วมอีก

และจะไม่ให้มีน้ ามาท่วมทาลายโลกอีกต่อไป” พระเจ้าตรัสว่า “นี่แหละเป็ นเครื่ องหมายแห่งพันธสัญญา
ซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และกับสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กบั พวกเจ้าสืบไปทุกชัว่ อายุ
คือเราตั้งรุง้ ของเราไว้ที่เมฆ และรุง้ นั้นจะเป็ นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก”
3. พระพรของพระเจ้า
ปฐมกาล 17:4-6 นี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
ชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อบั รามอีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย
เราจะทาให้เจ้ามีพงศ์พนั ธุ์มากมายยิง่ เราจะทาให้เจ้าเป็ นชนหลายชาติ และกษัตริ ยห์ ลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า
ปฐมกาล 18:18-19 แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็ นประชาชาติใหญ่โตและมีกาลังมาก
และประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขา เพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กาชับลูกหลาน
และครอบครัวที่สืบต่อมาของเขา ให้รักษาพระมรรคาของพระยาห์เวห์ ให้ทาความชอบธรรมและความยุติธรรม
เพื่อพระยาห์เวห์จะประทานแก่อบั ราฮัม ตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขา
ปฐมกาล 22:16-18 พระยาห์เวห์ตรัสว่า เราเองปฏิญาณว่า เพราะเจ้าทาอย่างนี้และไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า
คือบุตรชายคนเดียวของเจ้า ดังนั้นเราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝัง่ ทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ท้งั หลายของเจ้าเป็ นกรรมสิทธิ์
ประชาชาติท้งั หมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา
โยบ 42:12 และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรชีวิตตอนปลายของโยบมากยิง่ กว่าตอนต้นของท่าน และท่านมีแกะ
14,000 ตัว อูฐ 6,000 ตัว วัวผู้ 1,000 คู่ และลาตัวเมีย 1,000 ตัว
พวกเจ้ามองเห็นสิ่งใดในคัมภีร์สามส่วนนี้?
พวกเจ้ามองเห็นว่ามีหลักธรรมหนึ่งในการที่พระเจ้าทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์หรื อไม่? ยกตัวอย่างเช่น
พระเจ้าทรงใช้รุ้งเพือ่ ตั้งพันธสัญญากับมนุษย์—
พระองค์ทรงวางรุ ้งไว้ในหมู่เมฆเพื่อบอกกับมนุษย์ว่าพระองค์จะไม่มีวนั ทรงใช้น้ าท่วมมาทาลายโลกอีก
รุ ้งที่ผคู้ นเห็นอยู่ในวันนี้ยงั คงเป็ นแบบเดียวกับที่ตรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าหรื อไม่?
ธรรมชาติและความหมายของมันได้เปลี่ยนไปแล้วหรื อยัง? ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามันยังไม่เปลีย่ นไป
พระเจ้าได้ทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์เพื่อดาเนินการกระทานี้
และพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้กบั มนุษย์ก็ดาเนินต่อเนื่องมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้
และเวลาที่พนั ธสัญญานี้จะถูกปรับเปลี่ยนก็ย่อมจะเป็ นการตัดสินพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอน
หลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสว่า “ตั้งรุง้ ของเราไว้ที่เมฆ” พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิตามพันธสัญญานี้อยู่เสมอ

เรื่ อยมาจนกระทัง่ ถึงวันนี้ เจ้าเห็นสิ่งใดในการนี้? ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงครองสิทธิอานาจและฤทธานุภาพ
พระองค์ก็ทรงเข้มงวดและมีหลักธรรมอย่างยิ่งในการกระทาของพระองค์
และทรงเป็ นจริ งตามพระวจนะของพระองค์
ความเข้มงวดของพระองค์และหลักธรรมในการกระทาของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความไม่อาจทาให้ขุ่นเคืองไ
ด้ของพระผูส้ ร้างและความไม่สามารถเหนือกว่าได้ของสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงครองสิทธิอานาจสูงสุด และทุกสรรพสิ่งอยูภ่ ายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงมีฤทธานุภาพในการปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
แต่พระเจ้าก็ไม่เคยทรงทาลายหรื อหยุดชะงักแผนของพระองค์เอง
และแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงใช้สิทธิอานาจของพระองค์
มันก็จะสอดคล้องอย่างเข้มงวดกับหลักธรรมของพระองค์เอง
และปฏิบตั ิตามสิ่งที่ถูกตรัสออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์อย่างแม่นยา
และปฏิบตั ิตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแผนของพระองค์ ไม่จาเป็ นต้องกล่าวว่า
ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงปกครองนั้นก็เชื่อฟังหลักธรรมในการใช้สิทธิอานาจของพระเจ้าด้วยเช่นกัน
และไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดๆ ได้รับการยกเว้นจากการจัดการเตรียมการของสิทธิอานาจของพระองค์
อีกทั้งพวกเหล่านั้นก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหลักธรรมในการใช้สิทธิอานาจของพระองค์ดว้ ย
ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น บรรดาผูท้ ี่ได้รับพรจะได้รับโชควาสนาที่สิทธิอานาจของพระองค์ทาให้เกิดขึ้น
และพวกที่ถูกสาปแช่งก็ได้รับการลงโทษของพวกเขาเนื่องจากสิทธิอานาจของพระเจ้า
ภายใต้อธิปไตยแห่งสิทธิอานาจของพระเจ้านั้น ไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดๆ
ที่จะได้รับการยกเว้นจากการใช้สิทธิอานาจของพระองค์
อีกทั้งพวกเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนหลักธรรมในการใช้สิทธิอานาจของพระองค์ได้
สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างไม่ถูกปรับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยใดๆ และในทานองเดียวกันนี้
หลักธรรมในการใช้สิทธิอานาจของพระองค์กไ็ ม่ปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดๆ
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอาจก้าวผ่านกลียุคทีย่ ิ่งใหญ่ แต่สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างจะไม่เปลี่ยนแปลง
ทุกสรรพสิ่งอาจมลายหายไป แต่สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างจะไม่มีวนั สูญหาย
นี่คือเนื้อแท้ของสิทธิอานาจที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และไม่อาจทาให้ขุ่นเคืองได้ของพระผูส้ ร้าง
และนี่คือความทรงเอกลักษณ์ยงิ่ ของพระผูส้ ร้าง!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระบัญชาของพระเจ้าต่อซาตาน
โยบ 2:6 และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในมือเจ้า จงไว้ชีวิตเขาเท่านั้น”
ซาตานไม่เคยกล้าล่วงละเมิดสิทธิอานาจของพระผู้สร้ าง และเนื่องจากการนี้
ทุกสรรพสิ่งจึงดารงชีวิตอยู่อย่างเป็ นระเบียบ
นี่คือบทตัดตอนจากหนังสือโยบ และ “เขา” ในพระวจนะเหล่านี้อา้ งอิงถึงโยบ ถึงแม้จะกระชับ
แต่ประโยคนี้ขยายความในหลายประเด็น
มันพรรณนาถึงการโต้ตอบเฉพาะระหว่างพระเจ้ากับซาตานในโลกฝ่ ายวิญญาณ
และบอกกับเราว่าเป้าหมายของพระวจนะของพระเจ้าคือซาตาน
มันยังบันทึกสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างเฉพาะเจาะจงอีกด้วย
พระวจนะของพระเจ้าคือพระบัญชาและคาสั่งต่อซาตาน
รายละเอียดเฉพาะของคาสัง่ นี้เกี่ยวข้องกับการไว้ชีวิตโยบและที่ซ่ึงพระองค์ได้ทรงขีดเส้นไว้ในการที่ซาตานจะ
ปฏิบตั ิต่อโยบ—นั่นคือซาตานต้องไว้ชีวิตโยบ สิ่งแรกที่พวกเราเรี ยนรู ้จากประโยคนี้ก็คือว่า
พระวจนะเหล่านี้คือพระวจนะที่พระเจ้าตรัสต่อซาตาน
ตามตัวบทเดิมของหนังสือโยบนั้นบอกให้พวกเรารู ้ถึงภูมิหลังของพระวจนะดังกล่าว นัน่ คือ
ซาตานปรารถนาที่จะกล่าวหาโยบ
และดังนั้นมันจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าก่อนที่มนั จะสามารถทดลองเขาได้
เมื่อทรงเห็นชอบต่อข้อเรียกร้องที่จะทดลองโยบของซาตานแล้ว
พระเจ้าก็ได้ทรงวางเงื่อนไขดังต่อไปนี้แก่ซาตาน กล่าวคือ “โยบอยู่ในมือเจ้า จงไว้ชีวิตเขาเท่านั้น”
พระวจนะเหล่านี้มีธรรมชาติอย่างไร? พระวจนะเหล่านี้เป็ นพระบัญชา เป็ นคาสั่งอย่างชัดเจน
เมื่อได้เข้าใจธรรมชาติของพระวจนะเหล่านี้แล้ว แน่นอนว่า
เจ้าก็ควรจะจับความเข้าใจด้วยว่าองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ได้ทรงออกคาสัง่ นี้คือพระเจ้า และว่าผูท้ ี่ได้รับคาสั่งนี้
และเชื่อฟังคาสั่งนี้กค็ ือซาตาน ไม่จาเป็ นเลยที่จะต้องกล่าวว่าในคาสั่งนี้
สัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับซาตานนั้นเป็ นที่ชดั เจนต่อทุกคนที่อ่านพระวจนะเหล่านี้ แน่นอนว่า
นี่ยงั เป็ นสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับซาตานในโลกฝ่ ายวิญญาณอีกด้วย
และความแตกต่างระหว่างพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้ากับซาตาน
ที่จดั เตรี ยมไว้ในบันทึกเกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่างพระเจ้ากับซาตานในคัมภีร์น้ี
และเป็ นความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้ากับซาตานที่มนุษย์ในปัจจุบนั สามา

รถเรี ยนรู ้ได้ในบันทึกที่เป็ นตัวบทและตัวอย่างเฉพาะนี้ ณ จุดนี้
เราต้องกล่าวว่าบันทึกพระวจนะเหล่านี้เป็ นเอกสารสาคัญชิ้นหนึ่งในความรู ้ของมวลมนุษย์เกี่ยวกับพระอัตลักษ
ณ์และสถานะของพระเจ้า และมันจัดเตรี ยมข้อมูลที่สาคัญให้แก่ความรู ้ของมวลมนุษย์ในเรื่ องพระเจ้า
มนุษย์สามารถเข้าใจแง่มุมเฉพาะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแง่มุมในด้านสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างโดยผ่านทางการแลกเป
ลี่ยนระหว่างพระผูส้ ร้างกับซาตานในโลกฝ่ ายวิญญาณ
พระวจนะเหล่านี้คืออีกหนึ่งคาพยานต่อสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง
จากภายนอกนั้น พระยาห์เวห์พระเจ้ากาลังทรงร่ วมในการสนทนากับซาตาน ในแง่ของเนื้อแท้น้ นั
ท่าทีที่พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสกับซาตาน และตาแหน่งที่พระองค์ทรงยืนนั้นสูงกว่าซาตาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระยาห์เวห์พระเจ้ากาลังทรงมีพระบัญชาแก่ซาตานด้วยพระกระแสเสียงที่เป็ นคาสั่ง
และกาลังทรงบอกกับซาตานว่ามันควรทาและไม่ควรทาสิ่งใด ว่าโยบนั้นอยู่ในมือของมันแล้ว
และว่ามันมีอิสระในการจะปฏิบตั ิต่อโยบอย่างไรก็ตามที่มนั ปรารถนา—แต่ว่ามันต้องไม่เอาชีวิตของโยบ
ตัวบทย่อยก็คือว่า ถึงแม้โยบจะถูกวางไว้ในมือของซาตาน แต่ชีวิตของเขาไม่ได้ถูกส่งมอบให้แก่ซาตาน
ไม่มีผูใ้ ดสามารถเอาชีวิตของโยบไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้เว้นแต่พระเจ้าทรงอนุมตั ิ
ท่าทีของพระเจ้าได้แสดงไว้อย่างชัดเจนในพระบัญชาต่อซาตานนี้
และพระบัญชานี้ยงั สาแดงและเผยว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสนทนากับซาตานจากตาแหน่งใด ในการนี้
พระยาห์เวห์พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงถือครองสถานะของพระเจ้าผูท้ รงสร้างความสว่าง และอากาศ
และทุกสรรพสิ่ง และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
สถานะของพระเจ้าผูท้ รงถือครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเท่านั้น
แต่ยงั ทรงถือครองสถานะของพระเจ้าผูท้ รงบัญชามวลมนุษย์ และทรงบัญชาแดนคนตาย
และพระเจ้าผูท้ รงควบคุมชีวิตและความตายของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงด้วย ในโลกฝ่ ายวิญญาณนั้น
ผูใ้ ดอีกหรื อนอกจากพระเจ้าที่จะกล้าออกคาสั่งเช่นนั้นแก่ซาตาน?
และเหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงออกคาสัง่ ของพระองค์แก่ซาตานโดยพระองค์เอง? เพราะชีวิตของมนุษย์
รวมถึงชีวิตของโยบนั้นถูกควบคุมโดยพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ซาตานทาอันตรายหรื อเอาชีวิตของโยบ
และแม้กระทัง่ เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดลองโยบ
พระเจ้าก็ยงั คงไม่ทรงลืมที่จะออกคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นพิเศษ
และได้ทรงบัญชาซาตานอีกครั้งว่าจงอย่าเอาชีวิตของโยบ
ซาตานไม่เคยกล้าที่จะล่วงละเมิดสิทธิอานาจของพระเจ้า และยิ่งไปกว่านั้น
มันยังรับฟังและเชื่อฟังคาสั่งและพระบัญชาเฉพาะของพระเจ้าอย่างระมัดระวังอยู่เสมอ
ไม่เคยกล้าที่จะเยาะเย้ยท้าทายพระบัญชาและคาสั่งเหล่านั้น และแน่นอนว่ามันไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนคาสั่งใดๆ

ของพระเจ้าอย่างอิสระ เช่นนั้นเองคือขีดจากัดทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้สาหรับซาตาน และดังนั้น
ซาตานจึงไม่เคยกล้าที่จะข้ามขีดจากัดเหล่านั้น การนี้มิใช่พระอิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอานาจของพระเจ้าหรอกหรื อ?
การนี้มิใช่คาพยานต่อสิทธิอานาจของพระเจ้าหรอกหรื อ?
ซาตานมีการจับความเข้าใจที่ชดั เจนกว่ามวลมนุษย์มากในเรื่ องวิธีประพฤติตนต่อพระเจ้า
และวิธีมีทรรศนะต่อพระเจ้า และดังนั้น ในโลกฝ่ ายวิญญาณ
ซาตานจึงมองเห็นสถานะและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนยิ่ง
และมีความซึ้งคุณค่าที่ลึกซึ้งในพระอิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอานาจของพระเจ้าและหลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังการใช้สิท
ธิอานาจของพระองค์ มันไม่กล้าที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปเลย
อีกทั้งไม่กล้าที่จะฝ่ าฝื นสิ่งเหล่านั้นในหนทางใดเลย
หรื อที่จะทาสิ่งใดที่เป็ นการล่วงละเมิดสิทธิอานาจของพระเจ้า
และมันไม่กล้าที่จะท้าทายพระพิโรธของพระเจ้าในหนทางใดเลย
ถึงแม้ว่าซาตานจะชัว่ ร้ายและโอหังโดยธรรมชาติ
แต่มนั ไม่เคยกล้าที่จะข้ามเขตคัน่ และขีดจากัดที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ให้มนั
เป็ นเวลาหลายล้านปี มาแล้วที่มนั ปฏิบตั ิตามเขตคัน่ เหล่านี้อย่างเข้มงวด
มันได้ยึดปฏิบตั ิตามพระบัญชาและคาสั่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมอบให้กบั มัน
และไม่เคยกล้าที่จะก้าวข้ามเครื่ องหมายนั้นเลย ถึงแม้ว่าซาตานจะมุ่งร้าย
แต่มนั ก็ฉลาดกว่ามวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามอยู่มาก มันรู ้จกั พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง
และรู ้จกั เขตคัน่ ของมันเอง จากการกระทา “ที่นบนอบ”
ของซาตานจะเห็นได้ว่าสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นเป็ นประกาศิตจากสวรรค์ซ่ึงซาตานไม่สามา
รถล่วงละเมิดได้ และเห็นได้ว่าเป็ นเพราะความทรงเอกลักษณ์และสิทธิอานาจของพระเจ้าอย่างแน่นอนนัน่ เอง
ทุกสรรพสิ่งจึงเปลีย่ นแปลงและแพร่ กระจายไปอย่างเป็ นระเบียบ
มวลมนุษย์จงึ สามารถดารงชีวิตและทวีจานวนขึ้นภายในครรลองที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้น
โดยไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดสามารถทาความเสียหายให้กบั คาสั่งนี้ได้
และไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดสามารถเปลีย่ นแปลงธรรมบัญญัติน้ีได้—
เพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมาจากพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง และจากคาสั่งและสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 99
อัตลักษณ์พิเศษของซาตานได้ทาให้ผูค้ นมากมายแสดงความสนใจอย่างแรงกล้าในการสาแดงแง่มุมต่างๆ
ของมัน มีแม้กระทัง่ ผูค้ นโง่เขลามากมายที่เชื่อว่าซาตานก็มีสิทธิอานาจเช่นเดียวกันกับพระเจ้า
เพราะซาตานสามารถแสดงการอัศจรรย์ได้ และสามารถทาสิ่งทั้งหลายที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับมวลมนุษย์
ด้วยเหตุน้ี มวลมนุษย์จึงสงวนที่ในหัวใจของเขาไว้ให้แก่ซาตาน นอกเหนือจากการนมัสการพระเจ้า
และแม้กระทัง่ นมัสการซาตานในฐานะพระเจ้า ผูค้ นเหล่านี้ท้งั น่าเวทนาและน่าชิงชัง
พวกเขาน่าเวทนาเนื่องจากความไม่รู้เท่าทันของพวกเขา
และน่าชิงชังเนื่องจากความนอกรี ตและแก่นแท้ชวั่ ร้ายในตัวของพวกเขา ณ จุดนี้
เรารู ้สึกว่ามันจาเป็ นที่จะต้องแจ้งข้อมูลแก่พวกเจ้าว่าสิทธิอานาจคือสิ่งใด และมันเป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งใด
และมันเป็ นตัวแทนของสิ่งใด กล่าวโดยกว้างๆ พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นสิทธิอานาจ
สิทธิอานาจของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์ของมไหศวรรย์และเนื้อแท้ของพระเจ้า
และสิทธิอานาจของพระเจ้าพระองค์เองเป็ นตัวแทนของสถานะและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า ในเมื่อเป็ นเช่นนี้
ซาตานจะกล้ากล่าวหรื อว่ามันโดยตัวมันเองเป็ นพระเจ้า?
ซาตานจะกล้ากล่าวหรื อว่ามันได้สร้างทุกสรรพสิ่ งและถือครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง?
แน่นอนว่ามันไม่กล้า! เพราะมันไม่มีความสามารถในการสร้างทุกสรรพสิ่ง
จนถึงทุกวันนี้มนั ยังไม่เคยทาสิ่งใดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้เลย และไม่เคยสร้างสิ่งใดที่มีชีวิตเลย
เพราะมันไม่มีสิทธิอานาจของพระเจ้า
ไม่มีวนั เป็ นไปได้ที่มนั จะสามารถครองสถานะและสิทธิอานาจของพระเจ้า
และสิ่งนี้กาหนดพิจารณาโดยเนื้อแท้ของมัน มันมีฤทธานุภาพแบบเดียวกันกับพระเจ้าหรื อไม่?
แน่นอนว่ามันไม่มี! เราเรี ยกการกระทาของซาตาน และการอัศจรรย์ที่ซาตานแสดงว่าอย่างไร?
มันคือฤทธานุภาพหรื อ? สามารถเรี ยกมันว่าสิทธิอานาจได้หรือไม่? แน่นอนว่าไม่! ซาตานชี้นากระแสความชัว่
และทาให้เกิดความเสียหาย ลดคุณค่า และแทรกแซงพระราชกิจของพระเจ้าทุกแง่มุม
สาหรับหลายพันปี หลังมานี้ นอกจากการทาร้ายและการทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทราม
การล่อลวงและการหลอกลวงมนุษย์ไปในความชัว่ ช้าและการไม่ยอมรับพระเจ้าจนมนุษย์เดินไปสู่หุบเขาแห่งเงา
ความตายแล้ว ซาตานได้เคยทาสิ่งใดที่สมควรจะได้รับการระลึกถึง การยกย่อง
หรื อการเชิดชูจากมนุษย์แม้แต่นอ้ ยนิดหรื อไม่? หากซาตานครอบครองสิทธิอานาจและฤทธานุภาพ
มวลมนุษย์จะได้ถูกมันทาให้เสื่อมทรามแล้วหรือไม่? หากซาตานครอบครอบสิทธิอานาจและฤทธานุภาพ
มวลมนุษย์จะได้ถูกมันทาอันตรายแล้วหรื อไม่? หากซาตานครอบครองฤทธานุภาพและสิทธิอานาจ
มวลมนุษย์จะได้ละทิ้งพระเจ้าแล้วหันไปหาความตายแล้วหรื อไม่?

ในเมื่อซาตานไม่มีสิทธิอานาจหรื อฤทธานุภาพ พวกเราควรจะสรุ ปอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อแท้ของทุกอย่างที่มนั ทา?
มีบรรดาผูท้ ี่นิยามทุกอย่างที่ซาตานทาว่าเป็ นแค่เล่ห์เหลี่ยม
แต่กระนั้นเราเชื่อว่าคานิยามเช่นนั้นยังไม่เหมาะสมนัก
ความประพฤติชวั่ ในการทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามของมันเป็ นแค่เล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นหรื อ?
พลังชัว่ ร้ายที่ซาตานนามาใช้ทาร้ายโยบ
และความอยากอันแรงกล้าของมันที่จะทาร้ายและกลืนกินเขานั้นไม่อาจที่จะสัมฤทธิผลได้โดยแค่เล่ห์เหลี่ยม
เมื่อมองย้อนกลับไป ฝูงแกะฝูงวัวของโยบ
ที่กระจายออกไปกว้างไกลทัว่ เนินเขาและภูเขาได้จากไปในชัว่ พริ บตา
โชคลาภอันยิง่ ใหญ่ของโยบมลายหายไปในชัว่ พริ บตา
การนั้นสามารถสัมฤทธิ์ได้โดยแค่เล่ห์เหลี่ยมกระนั้นหรื อ?
ธรรมชาติของทุกอย่างที่ซาตานสอดคล้องและเหมาะกับคาในแง่ลบอย่างเช่น การลดคุณค่า การแทรกแซง
การทาลาย การทาอันตราย ความชัว่ ความมุ่งร้าย และความมืด
และดังนั้นการเกิดขึ้นของทุกอย่างทีไ่ ม่ชอบธรรมและชัว่ ร้ายนั้นย่อมหนีไม่พน้ ที่จะต้องเชื่อมโยงกับการกระทาข
องซาตาน และไม่อาจแยกได้จากเนื้อแท้อนั ชัว่ ร้ายของซาตาน ไม่ว่าซาตานจะ “ทรงพลัง” เพียงใด
ไม่ว่ามันจะฮึกเหิมหรื อทะเยอทะยานเพียงใด
ไม่ว่าความสามารถของมันในการก่อความเสียหายจะยิง่ ใหญ่เพียงใด
ไม่ว่ากลเม็ดที่มนั ใช้ล่อลวงและทาให้มนุษย์เสื่อมทรามจะมีขอบเขตกว้างเพียงใด
ไม่ว่าเล่ห์กลและกลอุบายที่มนั ใช้ข่มขู่มนุษย์จะฉลาดเพียงใด
ไม่ว่ารู ปร่ างในการที่มนั ดารงอยู่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงใด
แต่มนั ไม่เคยสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้สกั สิ่งเดียว ไม่เคยสามารถกาหนดธรรมบัญญัติหรื อกฎต่างๆ
สาหรับการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง และไม่เคยสามารถปกครองและควบคุมสิ่งใดได้เลย
ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต
ตลอดทัว่ ทั้งจักรวาลและพื้นฟ้านั้นไม่มีบุคคลใดสักคนเดียวหรือวัตถุใดสักสิ่งเดียวที่เกิดมาจากมัน
หรื อดารงอยู่เนื่องจากมัน ไม่มีบุคคลใดสักคนเดียวหรื อวัตถุใดสักสิ่งเดียวที่มนั ปกครอง หรือที่มนั ควบคุม
ในทางตรงกันข้าม มันไม่เพียงแต่ตอ้ งดารงชีวิตอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระเจ้าเท่านั้น
แต่ยิ่งไปกว่านั้นมันยังต้องเชื่อฟังคาสัง่ และพระบัญชาทั้งหมดของพระเจ้า หากไม่ได้รับการอนุมตั ิจากพระเจ้า
ก็เป็ นการยากที่ซาตานจะสัมผัสได้แม้กระทัง่ น้ าสักหยดหรื อทรายสักเม็ดบนแผ่นดิน
หากไม่ได้รับการอนุมตั ิจากพระเจ้า ซาตานก็ไม่แม้กระทัง่ เป็ นอิสระที่จะเคลื่อนย้ายมดไปมาบนแผ่นดินด้วยซ้ า
นับประสาอะไรที่จะเคลื่อนย้ายมวลมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมา ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น

ซาตานด้อยค่ากว่าดอกลิลลี่บนภูเขา กว่านกที่บินอยู่ในอากาศ กว่าปลาในทะเล
และกว่าหนอนแมลงบนแผ่นดินโลก
บทบาทของมันท่ามกลางทุกสรรพสิ่งก็คือเพื่อรับใช้ทุกสรรพสิ่งและทางานให้แก่มวลมนุษย์
และรับใช้พระราชกิจของพระเจ้าและแผนการบริ หารจัดการของพระองค์
ไม่ว่าธรรมชาติของมันจะมุ่งร้ายเพียงใด และไม่ว่าเนื้อแท้ของมันจะชัว่ ร้ายเพียงใด
สิ่งเดียวที่มนั สามารถทาได้คือปฏิบตั ิตามหน้าที่ของมันตามหน้าที่ กล่าวคือ การปรนนิบตั ิพระเจ้า
และการจัดเตรี ยมการสอดประสานกับพระเจ้า เช่นนั้นเองที่เป็ นแก่นแท้และตาแหน่งของซาตาน
เนื้อแท้ของมันไม่ได้เชื่อมต่อกับชีวิต ไม่ได้เชื่อมโยงกับฤทธานุภาพ ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิทธิอานาจ
มันเป็ นเพียงแค่ของเล่นในพระหัตถ์ของพระเจ้า แค่เครื่ องจักรในการปรนนิบตั ิพระเจ้าเท่านั้น!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 100
สิทธิอานาจเองนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้า ประการแรก
อาจกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าทัง้ สิทธิอานาจและฤทธานุภาพนั้นเป็ นเชิงบวก
ทั้งสองสิ่งนั้นไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งใดที่เป็ นเชิงลบเลย
และไม่มีความเกี่ยวโยงกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรือที่ไม่ได้ทรงสร้างใดๆ
ฤทธานุภาพของพระเจ้าสามารถสร้างสิ่งทั้งหลายในรู ปร่ างใดๆ ก็ตามที่มนั มีชีวิตและพละกาลัง
และการนี้ได้รับการกาหนดพิจารณาโดยชีวิตของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นชีวิต
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ยิ่งไปกว่านั้น
สิทธิอานาจของพระเจ้าสามารถทาให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกคา กล่าวคือ
มามีชีวิตตามพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และดารงชีวิตและสืบพันธุ์โดยพระบัญชาของพระเจ้า
ซึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงปกครองและทรงบัญชาสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
และจะไม่มีวนั มีการเบี่ยงเบนตลอดไปตลอดกาลนาน ไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดที่มีสิ่งเหล่านี้
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงครอบครองและถือครองฤทธานุภาพเช่นนั้น และดังนั้น
มันจึงถูกเรียกว่าสิทธิอานาจ นี่คือความทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ามันจะเป็ นคาว่า
“สิทธิอานาจ” เอง หรื อเนื้อแท้ของสิทธิอานาจนี้ แต่ละอย่างสามารถเกี่ยวข้องกับพระผูส้ ร้างได้เท่านั้น
เพราะมันเป็ นสัญลักษณ์ของสิทธิอานาจและเนื้อแท้อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง
และมันเป็ นตัวแทนสิทธิอานาจและสถานะของพระผูส้ ร้าง
นอกเหนือจากพระผูส้ ร้างแล้วก็ไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดที่สามารถเกี่ยวข้องกับคาว่า “สิทธิอานาจ” ได้
นี่คือการตีความคาว่าสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง
แม้ว่าซานตานจะได้มองโยบด้วยสายตาที่ตะกละตะกลาม
แต่หากไม่ได้รับการอนุมตั ิจากพระเจ้าแล้วมันก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องสักเส้นขนเดียวบนร่ างกายของโยบ
ถึงแม้ว่าซาตานจะชัว่ และโหดร้ายโดยธรรมชาติ แต่หลังจากพระเจ้าได้ทรงออกคาสัง่ ของพระองค์แก่มนั
มันก็ไม่มีทางเลือกใดนอกจากต้องปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
ถึงแม้ว่าซานตานจะบ้าคลัง่ ดังเช่นหมาป่ าท่ามกลางฝูงแกะเมื่อกล่าวถึงโยบ
แต่มนั ก็ไม่กล้าที่จะลืมขีดจากัดที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดให้กบั มัน ไม่กล้าที่จะฝ่ าฝื นคาสั่งของพระเจ้า
และในทุกอย่างที่ซาตานทานั้นมันไม่กล้าที่จะเบี่ยงเบนไปจากหลักธรรมและขีดจากัดในพระวจนะของพระเจ้า
—นี่มิใช่ขอ้ เท็จจริ งหรอกหรื อ? จากการนี้สามารถมองเห็นว่าซาตานไม่กล้าขัดพระวจนะใดๆ
ของพระยาห์เวห์พระเจ้า สาหรับซาตานแล้วนั้น
พระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคือคาสัง่ และธรรมบัญญัติจากสวรรค์

คือการแสดงออกถึงสิทธิอานาจของพระเจ้า—
เพราะเบื้องหลังของพระวจนะทุกคาของพระเจ้าบ่งบอกถึงการลงโทษของพระเจ้าต่อพวกที่ฝ่าฝื นคาสัง่ ของพระเ
จ้า และต่อพวกที่ไม่เชื่อฟังและต่อต้านธรรมบัญญัติจากสวรรค์
ซาตานรู ้อย่างชัดเจนว่าหากมันฝ่ าฝื นคาสั่งของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
มันต้องยอมรับผลพวงที่ตามมาจากการล่วงละเมิดสิทธิอานาจของพระเจ้าและการต่อต้านธรรมบัญญัติจากสวรร
ค์ แล้วผลพวงที่ตามมาเหล่านี้คือสิ่งใด?
ไม่จาเป็ นต้องกล่าวเลยว่าผลพวงเหล่านั้นคือการที่มนั ถูกพระเจ้าลงโทษนัน่ เอง
การกระทาของซาตานต่อโยบนั้นเป็ นแค่พิภพเล็กๆ แห่งการทาให้มนุษย์เสื่อมทรามของมัน
และเมื่อซาตานกาลังดาเนินการกระทาเหล่านี้
ขีดจากัดที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดและคาสั่งที่พระองค์ได้ทรงออกให้แก่ซาตานนั้นก็เป็ นแค่พภิ พเล็กๆ
แห่งหลักธรรมเบื้องหลังทุกอย่างที่มนั ทานั่นเอง
นอกจากนี้บทบาทและตาแหน่งของซาตานในเรื่ องนี้ก็เป็ นเพียงแค่พภิ พเล็กๆ
แห่งบทบาทและตาแหน่งในพระราชกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของพระเจ้า
และการไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยสิ้นเชิงของซาตานในการทดลองโยบนั้นเป็ นเพียงพิภพเล็กๆ
แห่งการที่ซาตานไม่กล้าทาการต่อต้านพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวในพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระเจ้า
พิภพเล็กๆ เหล่านี้ให้คาเตือนใดแก่พวกเจ้าบ้าง? ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งรวมถึงซาตานนั้น
ไม่มีบุคคลหรื อสิ่งใดเลยที่สามารถล่วงละเมิดธรรมบัญญัติและประกาศิตจากสวรรค์ที่พระผูส้ ร้างทรงกาหนดขึ้น
ได้ และไม่มีบุคคลหรื อสิ่งใดเลยที่กล้าฝ่ าฝื นธรรมบัญญัติและประกาศิตจากสวรรค์เหล่านี้
เพราะไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดเลยที่สามารถปรับเปลี่ยนหรื อหนีรอดจากการลงโทษที่พระผูส้ ร้างลงทัณฑ์ต่อพวก
ที่ไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติและประกาศิตจากสวรรค์เหล่านั้น
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงสามารถตั้งธรรมบัญญัติและประกาศิตจากสวรรค์ได้
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงมีฤทธานุภาพที่จะทาให้พวกมันมีผลบังคับ
และมีเพียงฤทธานุภาพของพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่บุคคลหรื อสิ่งใดๆ ไม่สามารถล่วงละเมิดได้
นี่คือสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้าง และนี่คอื สิทธิอานาจอันสูงสุดท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
และดังนั้น จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะกล่าวว่า “พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่ที่สุด และซาตานคือหมายเลขสอง”
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยเว้นแต่พระผูส้ ร้างผูท้ รงครองกรรมสิทธิ์แห่งสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์!
บัดนี้พวกเจ้ามีความรู ้ใหม่ในเรื่ องสิทธิอานาจของพระเจ้าแล้วใช่หรื อไม่? ประการแรก
มีความแตกต่างระหว่างสิทธิอานาจของพระเจ้าที่เพิ่งกล่าวถึงไป กับอานาจของมนุษย์? สิ่งใดคือความแตกต่าง?
ผูค้ นบางคนกล่าวว่าไม่มีการเปรี ยบเทียบระหว่างทั้งสองนั้น นั่นถูกต้องแล้ว!

ถึงแม้ว่าผูค้ นจะกล่าวว่าไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง ในความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์น้นั
อานาจของมนุษย์มกั จะสับสนกับสิทธิอานาจ และทั้งสองนั้นมักจะถูกนามาเทียบเคียงกัน
ในที่น้ีกาลังเกิดอะไรขึ้น?
ผูค้ นมิใช่กาลังทาผิดพลาดโดยการสับเปลี่ยนอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งโดยไม่เจตนาหรอกหรื อ?
ทั้งสองนั้นไม่เชื่อมโยงกัน และไม่มกี ารเปรี ยบเทียบระหว่างทั้งสอง
แต่กระนั้นผูค้ นก็ยงั คงไม่สามารถช่วยตนเองได้ การนี้ควรแก้ไขอย่างไร?
หากเจ้าปรารถนาที่จะหาข้อยุติอย่างแท้จริง
หนทางเดียวเท่านั้นก็คือการเข้าใจและรู ้จกั สิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้า
หลังจากการเข้าใจและรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้าแล้ว
เจ้าจะไม่กล่าวถึงอานาจของมนุษย์และสิทธิอานาจของพระเจ้าไปพร้อมๆ กัน
อานาจของมนุษย์หมายถึงสิ่งใด? กล่าวง่ายๆ ได้ว่ามันคือความสามารถหรือทักษะที่ทาให้อุปนิสัยอันเสื่อมทราม
ความอยากได้อยากมี
และความทะเยอทะยานของมนุษย์สามารถขยายและสัมฤทธิ์ผลได้ถงึ ขนาดที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดได้
การนี้นับว่าเป็ นสิทธิอานาจหรื อไม่?
ไม่ว่าความทะเยอทะยานและความอยากได้อยากมีของมนุษย์จะโป่ งพองหรื อให้ผลงามเพียงใด
ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นครองสิทธิอานาจ
อย่างมากที่สุดความพองโตและความสาเร็จนี้ก็เป็ นแค่การสาธิตแสดงการเล่นตลกของซาตานท่ามกลางมนุษย์เท่
านั้น
อย่างมากที่สุดมันก็เป็ นเรื่ องชวนหัวที่ซาตานแสดงเป็ นบรรพบุรุษของตัวมันเองเพื่อที่จะทาให้ความทะเยอทะยา
นที่จะเป็ นพระเจ้าของมันลุล่วง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 101
สิทธิอานาจของพระเจ้าเป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งใด?
มันเป็ นสัญลักษณ์ของสิทธิอานาจของพระเจ้าพระองค์เองใช่หรือไม่?
มันเป็ นสัญลักษณ์ของฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์เองใช่หรื อไม่?
มันเป็ นสัญลักษณ์ของสถานะอันทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เองใช่หรื อไม่? ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งนั้น
เจ้ามองว่าสิ่งใดเป็ นสิทธิอานาจของพระเจ้า? เจ้ามองมันอย่างไร?
ในแง่ของฤดูกาลทั้งสี่ที่มนุษย์ได้รับประสบการณ์น้ นั
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถเปลี่ยนธรรมบัญญัติแห่งการสับเปลี่ยนระหว่างฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ้ น ฤดูใบไม้ร่วง
และฤดูหนาวได้? ในฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้แตกหน่อและผลิบาน ในฤดูร้อนพวกมันปกคลุมไปด้วยใบไม้
ในฤดูใบไม้ร่วงพวกมันออกผล และในฤดูหนาวใบไม้ก็จะร่ วง
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถปรับเปลี่ยนธรรมบัญญัติขอ้ นี้ได้?
การนี้สะท้อนแง่มุมหนึ่งแห่งสิทธิอานาจของพระเจ้าหรื อไม่? พระเจ้าได้ตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง”
แล้วความสว่างก็เกิด ความสว่างนี้ยงั คงมีอยู่หรื อไม่? มันมีอยู่เนื่องจากสิ่งใด?
แน่นอนว่ามันมีอยู่เนื่องจากพระวจนะของพระเจ้า และเนื่องจากสิทธิอานาจของพระเจ้า
อากาศที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นยังคงมีอยู่หรื อไม่? อากาศที่มนุษย์หายใจนั้นมาจากพระเจ้าใช่หรื อไม่?
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถพรากสิ่งทั้งหลายที่มาจากพระเจ้าไปได้?
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อแท้และการทาหน้าที่ของพวกมัน?
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถก่อความยุง่ เหยิงให้กบั กลางคืนและกลางวันที่พระเจ้าทรงจัดสรรไว้
และให้กบั ธรรมบัญญัติแห่งกลางคืนและกลางวันที่พระเจ้าทรงวางระเบียบไว้?
ซาตานสามารถทาสิ่งดังกล่าวได้หรื อไม่? ถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่หลับในตอนกลางคืน และใช้กลางคืนเสมือนกลางวัน
เช่นนั้นแล้วมันก็ยงั คงเป็ นยามราตรี เจ้าอาจจะเปลี่ยนกิจวัตรประจาของเจ้า
แต่เจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมบัญญัติแห่งการสับเปลี่ยนระหว่างกลางคืนและกลางวันได้—
นี่คือข้อเท็จจริ งที่ไม่มีบุคคลใดสามารถปรับเปลี่ยนได้ มิใช่หรื อ?
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถทาให้สิงโตไถดินเหมือนวัวได้? ผูใ้ ดบ้างที่สามารถเปลี่ยนช้างให้เป็ นลาได้?
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถทาให้ไก่โผบินไปในอากาศเหมือนนกอินทรี ได้?
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถทาให้หมาป่ ากินหญ้าเหมือนแกะได้? (ไม่มี)
ผูใ้ ดบ้างที่สามารถทาให้ปลาในน้ าดารงชีวิตอยู่บนแผ่นดินแห้งได้? พวกมนุษย์ไม่สามารถทาการนั้นได้
เหตุใดจึงไม่ได้? นั่นเป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้ปลาดารงชีวิตอยู่ในน้ า
และดังนั้นพวกมันจึงดารงชีวิตอยู่ในน้ า พวกมันจะไม่สามารถรอดชีวิตบนแผ่นดินได้ และจะตาย

พวกมันไม่สามารถล่วงละเมิดขีดจากัดแห่งพระบัญชาของพระเจ้าได้
ทุกสรรพสิ่งมีธรรมบัญญัติและขีดจากัดต่อการดารงอยู่ของพวกมัน
และพวกมันแต่ละชนิดมีสัญชาตญาณของพวกมันเอง สิ่งเหล่านี้ถูกกาหนดโดยพระผูส้ ร้าง
และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถปรับเปลี่ยนหรื อก้าวล้าได้ ยกตัวอย่างเช่น สิงโตจะดารงชีวิตอยู่ในป่ า
ในที่ห่างไกลจากชุมชนมนุษย์อยู่เสมอ
และไม่มีวนั ที่จะเชื่องและสัตย์ซื่อเหมือนวัวจนดารงชีวิตอยู่ดว้ ยกันกับมนุษย์และทางานให้มนุษย์ได้
ถึงแม้ว่าช้างและลาจะเป็ นสัตว์ท้งั คู่และมีสี่ขาทั้งคู่ และเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างที่หายใจด้วยอากาศ
แต่พวกมันก็เป็ นสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน เพราะพระเจ้าได้ทรงแยกพวกมันออกเป็ นชนิดที่แตกต่างกัน
พวกมันแต่ละประเภทมีสัญชาตญาณของพวกมันเอง และดังนั้น พวกมันจึงไม่เคยสับเปลี่ยนกันได้
ถึงแม้ว่าไก่จะมีขาและปี กสองข้างเหมือนกันกับนกอินทรี แต่มนั จะไม่มีวนั สามารถบินไปในอากาศได้
อย่างมากที่สุดมันก็เพียงแค่สามารถบินขึ้นไปบนต้นไม้—การนี้ถกู กาหนดโดยสัญชาตญาณของมัน
ไม่จาเป็ นต้องกล่าวว่า ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะพระบัญชาแห่งสิทธิอานาจของพระเจ้า
ในพัฒนาการของมวลมนุษย์วนั นี้น้ นั สามารถกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์น้ นั กาลังเจริ ญรุ่ งเรื อง
และสามารถพรรณนาได้ว่าความสัมฤทธิ์ผลในการสารวจเชิงวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ช่างน่าประทับใจ
ต้องกล่าวว่าความสามารถของมนุษย์น้ นั กาลังเติบโตยิง่ ใหญ่ข้ นึ เรื่ อยๆ
แต่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่มวลมนุษย์ยงั ไม่สามารถทาได้ กล่าวคือ มวลมนุษย์มีเครื่องบิน
มีเรื อบรรทุกเครื่องบิน และมีระเบิดปรมาณูแล้ว มวลมนุษย์ได้ไปในห้วงอวกาศ ได้เดินบนดวงจันทร์
ได้คิดค้นอินเทอร์เน็ต และได้มาใช้ชีวิตในรู ปแบบที่ทนั สมัยแล้ว
แต่กระนั้นมวลมนุษย์ก็ยงั ไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจได้
สัญชาตญาณของสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตทุกอย่าง และธรรมบัญญัติที่พวกมันใช้ดารงชีวิต
และวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด—
ทั้งหมดเหล่านี้ลว้ นเหนือกว่าอานาจทางวิทยาศาสตร์ของมวลมนุษย์
และมวลมนุษย์ก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ดว้ ย ณ จุดนี้
ต้องกล่าวว่าไม่สาคัญว่าวิทยาศาสตร์ของมนุษย์จะบรรลุถงึ ความสูงที่ยิ่งใหญ่ใด
มันก็ไม่สามารถเทียบกันได้กบั สิ่งใดๆ ก็ตามจากพระดาริ ของพระผูส้ ร้าง
และมันไม่สามารถหยัง่ รู ้ถึงความมหัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระผูส้ ร้างและมหิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอานาจขอ
งพระองค์ มีมหาสมุทรมากมายยิง่ นักบนแผ่นดินโลก แต่กระนั้น
มหาสมุทรเหล่านั้นก็ไม่เคยล่วงละเมิดขีดจากัดของพวกมันและขึ้นมาบนแผ่นดินตามใจชอบเลย
และเป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงกาหนดเขตคัน่ สาหรับพวกมันแต่ละแห่ง

พวกมันจึงอยู่ในที่ใดก็ตามที่พระองค์ทรงบัญชาพวกมัน
และหากไม่ได้รับการอนุมตั ิจากพระเจ้าพวกมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ
หากไม่ได้รับอนุมตั ิจากพระเจ้า พวกมันก็ไม่อาจล่วงล้ากันได้
และสามารถเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าตรัสเช่นนั้นเท่านั้น
และที่ซ่ึงมันไปและหยุดอยู่ก็ถูกกาหนดพิจารณาโดยสิทธิอานาจของพระเจ้า
กล่าวตรงๆ ก็คือ “สิทธิอานาจของพระเจ้า” หมายความว่ามันขึ้นอยู่กบั พระเจ้า
พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ในการตัดสินว่าจะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร
และมันจะเสร็จสิ้นไปในลักษณะใดก็ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา
ธรรมบัญญัติแห่งทุกสรรพสิ่งขึ้นอยู่กบั พระเจ้า และมิได้ข้ ึนอยู่กบั มนุษย์ อีกทั้งมนุษย์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนมัน
มันไม่สามารถเคลือ่ นที่ได้โดยความปรารถนาของมนุษย์ แต่กลับถูกเปลีย่ นแปลงโดยพระดาริ ของพระเจ้า
พระปรี ชาญาณของพระเจ้า และคาสั่งของพระเจ้าแทน นี่คือข้อเท็จจริ งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถปฏิเสธได้
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง จักรวาล ท้องฟ้าที่มีดวงดาว และฤดูกาลทั้งสี่ของปี
สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและไม่ประจักษ์แก่ตาของมนุษย์—พวกมันล้วนดารงอยู่ ทาหน้าที่
และเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีความผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว ภายใต้สิทธิอานาจของพระเจ้า
ตามคาสั่งของพระเจ้า ตามพระบัญชาของพระเจ้า และตามธรรมบัญญัติแห่งปฐมกาลแห่งการทรงสร้าง
ไม่มีบุคคลแม้สักคนเดียวหรื อวัตถุแม้สักสิ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมบัญญัติของพวกมันได้
หรื อเปลี่ยนแปลงครรลองตามธรรมชาติที่พวกมันใช้ทาหน้าที่
พวกมันได้มามีอยู่เนื่องจากสิทธิอานาจของพระเจ้า และพินาศไปเนื่องจากสิทธิอานาจของพระเจ้า
นี่คือสิทธิอานาจของพระเจ้าโดยแท้ บัดนี้เมื่อได้กล่าวมามากถึงเพียงนี้แล้ว
เจ้ารู ้สึกได้หรื อไม่ว่าสิทธิอานาจของพระเจ้าคือสัญลักษณ์หนึ่งของพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้า?
สิทธิอานาจของพระเจ้าสามารถถูกครองโดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรื อที่ไม่ได้ทรงสร้างใดได้หรื อไม่?
มันสามารถถูกเอาอย่าง ถูกปลอมแฝง หรื อถูกแทนทีโ่ ดยบุคคล สิ่งของ หรื อวัตถุใดๆ ได้หรือไม่?
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระอัตลักษณ์ของพระผู้สร้ างนั้นทรงเอกลักษณ์
และพวกเจ้าไม่ควรยึดปฏิบัติตามแนวความคิดแบบพหุเทวนิยม
ถึงแม้ทกั ษะและความสามารถของซาตานจะยิ่งใหญ่กว่าทักษะและความสามารถของมนุษย์
ถึงแม้ว่ามันจะสามารถทาสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้
ไม่ว่าเจ้าจะอิจฉาหรื อใฝ่ ฝันในสิ่งที่ซาตานทาหรื อไม่ก็ตาม
ไม่ว่าเจ้าจะเกลียดชังหรื อรังเกียจสิ่งเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเจ้าจะสามารถมองเห็นพวกมันหรื อไม่ก็ตาม
และไม่ว่าซาตานจะสามารถสัมฤทธิผลมากเพียงใด
หรื อมันสามารถหลอกลวงผูค้ นให้นมัสการและบูชามันกี่คนก็ตาม และไม่ว่าเจ้าจะนิยามมันอย่างไรก็ตาม
เจ้าไม่อาจสามารถกล่าวได้ว่ามันมีสิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า เจ้าควรรู ้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า
มีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น และยิง่ ไปกว่านั้น เจ้าควรรู ้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีสิทธิอานาจ
ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีฤทธานุภาพในการควบคุมและปกครองทุกสรรพสิ่ง
เพียงเพราะซาตานมีความสามารถในการหลอกลวงผูค้ นและสามารถปลอมแฝงพระเจ้า
เอาอย่างหมายสาคัญและการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทา และได้ทาสิ่งทัง้ หลายที่คล้ายกับพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าก็เชื่ออย่างเข้าใจผิดว่าพระเจ้าไม่ทรงเอกลักษณ์ ว่ามีพระเจ้าหลายองค์
ว่าพระเจ้าที่แตกต่างกันเหล่านี้แค่มีทกั ษะมากกว่าหรื อน้อยกว่า
และว่ามีความแตกต่างในความกว้างแห่งฤทธานุภาพที่พระองค์ทรงใช้
เจ้าจัดอันดับความยิ่งใหญ่ตามลาดับการมาถึงของพระเจ้าเหล่านั้นและตามอายุของพระเจ้าเหล่านั้น
และเจ้าเชื่ออย่างผิดๆ ว่ามีเทพเจ้าอื่นๆ นอกเหนื อจากพระเจ้า
และคิดว่าฤทธานุภาพและสิทธิอานาจของพระเจ้านั้นไม่ทรงเอกลักษณ์ หากเจ้ามีแนวคิดเช่นนั้น
หากเจ้าไม่ระลึกได้ถึงความทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้า ไม่เชื่อว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอานาจ
และหากเจ้าเพียงแต่ปฏิบตั ิตามแนวคิดพหุเทวนิยม เช่นนั้นแล้ว เราว่าเจ้านั้นเป็ นสนิมของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
เจ้าเป็ นรู ปจาแลงที่แท้จริ งของซาตาน และเจ้าเป็ นคนชัว่ โดยสมบูรณ์!
พวกเจ้าเข้าใจสิ่งที่เรากาลังพยายามจะสอนพวกเจ้าโดยการกล่าวคาพูดเหล่านี้หรือไม่? ไม่สาคัญว่าเวลา สถานที่
หรื อภูมิหลังของเจ้าจะเป็ นอย่างไร เจ้าต้องไม่ผสมปนเปพระเจ้ากับบุคคล สิ่งของ หรือวัตถุอนื่ ใด
ไม่ว่าเจ้าจะรู ้สึกว่าสิทธิอานาจของพระเจ้าและเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เองจะไม่อาจรู ้จกั ได้หรื อไม่อาจเข้าหา
ได้เพียงใดก็ตาม
ไม่ว่าความประพฤติและคาพูดของซาตานจะตรงกับมโนคติที่หลงผิดและจินตนาการของเจ้ามากเพียงใดก็ ตาม
ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทาให้เจ้าพึงพอใจเพียงใดก็ตาม จงอย่าโง่เขลา จงอย่าผสมปนเปมโนคติเหล่านี้

จงอย่าปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า จงอย่าปฏิเสธพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้า
จงอย่าผลักพระเจ้าออกนอกประตูและนาซาตานเข้ามาแทนที่พระเจ้าภายในหัวใจของเจ้าและเป็ นพระเจ้าของเจ้า
เราไม่สงสัยเลยว่าพวกเจ้าสามารถจินตนาการถึงผลพวงที่ตามมาของการทาเช่นนั้นได้!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ถึงแม้ว่ามวลมนุษย์จะถูกทาให้เสื่ อมทราม
แต่เขายังคงดารงชีวิตอยู่ภายใต้อธิปไตยแห่งสิทธิอานาจของพระผู้สร้ าง
ซาตานทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามเรื่ อยมาเป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว มันได้ใช้ความชัว่ จานวนนับไม่ถว้ น
ได้หลอกลวงผูค้ นรุ่ นแล้วรุ่นเล่า และได้กระทาอาชญากรรมที่ร้ายกาจในโลก มันได้ทาร้ายมนุษย์
หลอกลวงมนุษย์ ชักจูงมนุษย์ให้ตอ่ ต้านพระเจ้า
และได้กระทาการชัว่ ที่ได้ทาลายและลดคุณค่าแผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงกระนั้น
ภายใต้สิทธิอานาจของพระเจ้าแล้ว
ทุกสรรพสิ่งและสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิตทั้งหลายยึดปฏิบตั ิตามกฎและธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้อย่างต่อ
เนื่อง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิทธิอานาจของพระเจ้าแล้ว
ธรรมชาติและการอาละวาดอันชัว่ ร้ายของซาตานนั้นน่าเกลียดยิ่งนัก น่ารังเกียจและน่าชิงชังยิ่งนัก
และเล็กน้อยและอ่อนแอยิ่งนัก ถึงแม้ว่าซาตานจะเดินอยู่ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง
แต่มนั ก็ไม่สามารถที่จะประกาศการเปลีย่ นแปลงแม้แต่นิดเดียวในผูค้ น สิ่งของ หรื อวัตถุใดๆ
ที่พระเจ้าได้ทรงบัญชา หลายพันปี ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
และมวลมนุษย์ก็ยงั คงชื่นชมกับความสว่างและอากาศที่พระเจ้าประทานให้
ยังคงหายใจด้วยลมปราณที่พระเจ้าพระองค์เองทรงถ่ายทอดออกมา ยังคงชื่นชมกับดอกไม้ นก ปลา
และแมลงทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น และชื่นชมกับทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมให้
วันและคืนยังคงแทนที่กนั อย่างต่อเนื่อง ฤดูกาลทั้งสี่ยงั คงปรับเปลี่ยนตามปกติ
ห่านที่บินอยู่ในท้องฟ้าจากไปในฤดูหนาว และยังคงย้อนกลับมาในฤดูใบไม้ผลิถดั ไป
ปลาในน้ าไม่เคยทิ้งแม่น้ าและทะเลสาบ—ซึ่งเป็ นบ้านของพวกมัน
จัก๊ จัน่ บนแผ่นดินโลกร้องเพลงจากใจของพวกมันออกมาในระหว่างวันแห่งฤดูร้อน
และจิ้งหรี ดในพงหญ้าฮัมเพลงแผ่วเบาทันเวลาที่ลมพัดในระหว่างฤดูใบไม้ร่วง ห่านรวมตัวกันเป็ นฝูง
ในขณะที่นกอินทรียงั คงสันโดษ ความภาคภูมิของสิ งโตยังคงค้าชูตนเองโดยการล่า
กวางเอลก์ไม่ไถลห่างไปจากหญ้าและดอกไม้…สิ่งทรงสร้างมีชีวิตทุกประเภทท่ามกลางทุกสรรพสิ่งจากไปและ
ย้อนกลับมา และแล้วก็จากไปอีกครั้ง การเปลีย่ นแปลงนับล้านที่เกิดขึ้นในชัว่ พริ บตาเดียว—
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสัญชาตญาณและธรรมบัญญัติแห่งการอยูร่ อด
พวกมันดารงชีวิตอยู่ภายใต้การจัดเตรียมและการบารุ งเลี้ยงของพระเจ้า
และไม่มีผูใ้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณของพวกมันได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสามารถลดคุณค่ากฎในการอยู่รอดของพวกมันได้

ถึงแม้ว่ามวลมนุษย์ผซู้ ่งึ ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งจะถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามและหลอกลวง
แต่มนุษย์ก็ยงั คงไม่สามารถยอมสละน้ าที่พระเจ้าทรงทาไว้ และอากาศที่พระเจ้าทรงทาไว้
และทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงทาไว้ และมนุษย์ยงั คงดารงชีวิตและแพร่ หลายในพื้นทีน่ ้ีที่พระเจ้าทรงทาไว้
สัญชาตญาณของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ยงั คงพึ่งพาสายตาของเขาในการมอง
พึ่งพาหูของเขาในการได้ยิน พึ่งพาสมองของเขาในการคิด พึ่งพาหัวใจของเขาในการเข้าใจ
พึ่งพาขาและเท้าของเขาในการเดิน พึ่งพามือของเขาในการทางาน และอื่นๆ
สัญชาตญาณทั้งหมดที่พระเจ้าได้ประทานให้มนุษย์เพื่อที่เขาจะสามารถยอมรับการจัดเตรี ยมของพระเจ้าได้น้นั ยั
งคงไม่ปรับเปลี่ยน ปฏิภาณที่มนุษย์ใช้เพื่อร่ วมมือกับพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ปฏิภาณของมวลมนุษย์สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ความต้องการฝ่ ายจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ความอยากพบต้นกาเนิดของตนของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลีย่ นแปลง
ความโหยหาที่จะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระผูส้ ร้างของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลีย่ นแปลง
เช่นนั้นคือรู ปการณ์แวดล้อมปัจจุบนั ของมวลมนุษย์ ผูซ้ ่งึ ดารงชีวิตอยูภ่ ายใต้สิทธิอานาจของพระเจ้า
และผูซ้ ่ึงได้สู้ทนการทาลายล้างที่กระหายเลือดที่เกิดขึ้นโดยซาตาน
ถึงแม้ว่ามวลมนุษย์จะตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของซาตาน
และไม่ใช่อาดัมกับเอวาจากปฐมกาลแห่งการทรงสร้างอีกต่อไปแล้ว
แต่กลับเต็มไปด้วยสิ่งทั้งหลายที่เป็ นฝ่ ายตรงข้ามกันกับพระเจ้า เช่น ความรู ้ จินตนาการ มโนคติที่หลงผิด
และอื่นๆ และเต็มไปด้วยอุปนิสัยที่เสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว
มวลมนุษย์ยงั คงเป็ นมวลมนุษย์แบบเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา
มวลมนุษย์ยงั คงได้รับการปกครองและจัดวางเรี ยบเรียงโดยพระเจ้า
และยังคงดารงชีวิตอยูภ่ ายในครรลองที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดขึ้น และดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้า
มวลมนุษย์ผซู้ ่ึงถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามแล้วนั้นเพียงแค่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งสกปรก ที่มีเสียงท้องร้อง
ที่มีปฏิกิริยาเชื่องช้าเล็กน้อย มีความจาที่ไม่ดีเท่าที่มนั เคยเป็ น และแก่ข้ นึ เล็กน้อย—
แต่การทาหน้าที่และสัญชาตญาณทั้งหมดของมนุษย์ได้เสียหายไปแล้วโดยสิ้นเชิง
นี่คือมวลมนุษย์ที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะช่วยให้รอด มวลมนุษย์น้ีเพียงแต่ตอ้ งรับฟังเสียงเรี ยกของพระผูส้ ร้าง
และรับฟังพระสุรเสียงของพระผูส้ ร้าง และเขาจะยืนขึ้นและรี บค้นหาตาแหน่งแหล่งกาเนิดของเสียงนั้น
มวลมนุษย์น้ีเพียงแต่ตอ้ งมองเห็นรู ปร่ างของพระผูส้ ร้าง และเขาจะกลายเป็ นไร้ความใส่ใจในสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด
และละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอุทิศตนต่อพระเจ้า และแม้กระทัง่ จะวางชีวิตของเขาลงเพื่อพระองค์
เมื่อหัวใจของมวลมนุษย์เข้าใจพระวจนะเปี่ ยมน้ าใสใจจริงของพระผูส้ ร้าง

มวลมนุษย์จะไม่ยอมรับซาตานและมาอยู่เคียงข้างพระผูส้ ร้าง
เมื่อมวลมนุษย์ได้ชาระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่ างกายของเขาโดยหมดจดแล้ว
และได้รับการจัดเตรี ยมและการบารุงเลี้ยงของพระผูส้ ร้างอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อนั้น
ความจาของมวลมนุษย์จะกลับคืนมา และ ณ
เวลานี้มวลมนุษย์จะย้อนกลับมาสู่อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้างแล้วอย่างแท้จริง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 104
ปฐมกาล 19:1-11 ฝ่ ายทูตสวรรค์สององค์น้ นั มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทกาลังนัง่ อยู่ที่ประตูเมืองโสโดม
เมื่อโลทเห็นท่านทั้งสอง เขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับและโน้มตัวลงหน้าซบดิน กล่าวว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ขอท่านแวะไปบ้านข้าพเจ้าผูร้ ับใช้ของท่าน ค้างสักคืนหนึ่ง ล้างเท้าของท่าน
แล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้า เดินทางต่อไป” ทั้งสองตอบว่า “อย่าเลย เราจะค้างคืนที่ลานเมือง”
แต่โลทก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสอง ท่านจึงแวะไปกับเขา เข้าไปในบ้านของเขา โลทก็จดั งานเลี้ยงท่านทั้งสอง
ปิ้ งขนมปังไร้เชื้อ ท่านทั้งสองก็รับประทาน ท่านทั้งสองยังไม่ทนั เข้านอน พวกผูช้ ายเมืองนั้น
คือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่ท้งั หมดจากทุกมุมเมืองพากันมาล้อมบ้านนั้นไว้ พวกเขาร้องเรี ยกโลทว่า
“พวกผูช้ ายที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหน? จงส่งพวกเขาออกมาให้เรา เราจะได้มีเพศสัมพันธ์กบั พวกเขา”
โลทก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้น แล้วปิ ดประตูขา้ งหลังเขา กล่าวว่า “พี่น้องของข้าเอ๋ย ข้าขอเถอะ
อย่าทาชัว่ เลย นี่แน่ะ ข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายเลย ข้าจะส่งออกมาให้พวกท่าน
พวกท่านจะทาแก่พวกนางอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิด แต่ขออย่าทาอะไรพวกผูช้ ายเหล่านี้เลย
เพราะพวกเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้ว” แต่พวกนั้นร้องว่า “ถอยไป” และขู่ว่า “เจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่
แล้วยังมาตั้งตัวเป็ นผูพ้ ิพากษา เราจะทาชัว่ ต่อเจ้าให้หนักกว่าที่จะทาแก่คนเหล่านั้นอีก”
พวกนั้นผลักโลทโดยแรง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู
แต่ชายทั้งสองนั้นยืน่ มือออกไปดึงตัวโลทเข้ามาในบ้านแล้วปิ ดประตูเสีย
ท่านทั้งสองทาให้พวกผูช้ ายที่อยู่หน้าประตูบา้ นนั้นตาบอด ทั้งคนหนุ่มและคนแก่ก็เที่ยวคลาหาประตูจนอ่อนใจ
ปฐมกาล 19:24-25 แล้วพระยาห์เวห์ทรงให้กามะถันและไฟจากพระยาห์เวห์
ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์ทรงทาลายล้างเมืองเหล่านั้น ที่ลุ่มทั้งหมด
ชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนดิน
จากบทตอนเหล่านี้
จะมองเห็นได้ไม่ยากว่าความชัว่ ร้ายและความเสื่อมทรามของเมืองโสโดมได้ไปถึงระดับที่เป็ นที่น่าชิงชังสาหรับ
ทั้งมนุษย์และพระเจ้า และเห็นว่าเมืองนี้จึงสมควรถูกทาลายในสายพระเนตรของพระเจ้า
แต่มีอะไรเกิดขึ้นภายในเมืองนี้ก่อนที่เมืองจะถูกทาลาย? ผูค้ นสามารถได้แรงบันดาลใจใดจากเหตุการณ์เหล่านี้?
ท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อเหตุการณ์เหล่านี้แสดงสิ่งใดให้ผคู้ นเห็นเกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระองค์?
เพื่อให้เข้าใจเรื่ องราวทั้งหมด พวกเรามาอ่านสิ่งที่บนั ทึกอยู่ในคัมภีร์อย่างละเอียดกัน…
ความเสื่ อมทรามของเมืองโสโดม: เป็ นที่กราดเกรี้ยวสาหรับมนุษย์ เป็ นที่เดือดดาลสาหรับพระเจ้า

ในคืนนั้น โลทได้รับทูตสวรรค์สององค์จากพระเจ้า และได้จดั เตรี ยมการเลี้ยงอาหารให้กบั ท่านทั้งสอง
หลังจากรับประทานอาหาร ก่อนที่พวกเขาจะนอนลง ผูค้ นจากทัว่ ทั้งเมืองล้อมรอบที่พกั ของโลทและเรี ยกเขา
คัมภีร์บนั ทึกว่าพวกเขาพูดว่า “พวกผูช้ ายที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหน? จงส่งพวกเขาออกมาให้เรา
เราจะได้มีเพศสัมพันธ์กบั พวกเขา” ใครที่พูดคาพูดเหล่านี้? พวกเขาพูดกับใคร?
คาพูดเหล่านี้คือคาพูดของผูค้ นเมืองโสโดมที่ตะโกนด้านนอกที่พกั ของโลท และหมายจะให้โลทได้ยิ น
การได้ยินคาพูดเหล่านี้ทาให้รู้สึกอย่างไร? เจ้าโกรธหรื อไม่? คาพูดเหล่านี้ทาให้เจ้าคลื่นเหียนหรื อไม่?
ตัวเจ้ากรุ่ นไปด้วยความเดือดดาลหรื อไม่? คาพูดเหล่านี้ไม่ได้ส่งกลิ่นของซาตานหรอกหรื อ?
เจ้าสามารถสานึกรับรู ้ถงึ ความชัว่ และความมืดในเมืองนี้โดยผ่านทางคาพูดเหล่านี้ได้หรื อไม่?
เจ้าสามารถสานึกรับรู ้ถงึ ความเหี้ยมโหดและความป่ าเถื่อนของพฤติกรรมของผูค้ นเหล่านี้โดยผ่านทางคาพูดของ
พวกเขาได้หรื อไม่?
เจ้าสามารถสานึกรับรู ้ถงึ ความลึกของความเสื่อมทรามของพวกเขาโดยผ่านทางพฤติกรรมของพวกเขาได้หรือไม่
? ไม่ยากเลยที่จะมองเห็นโดยผ่านทางเนื้อหาคาพูดของพวกเขาว่า
ธรรมชาติที่ชวั่ ร้ายและอุปนิสัยที่ป่าเถื่อนของพวกเขาได้ไปถึงระดับที่เกินการควบคุมของพวกเขาเองเสียแล้ว ทุก
ๆ ผูค้ นในเมืองนี้ยกเว้นโลทไม่ได้แตกต่างไปจากซาตาน
แค่มองเห็นบุคคลอืน่ ก็ทาให้ผูค้ นเหล่านี้ตอ้ งการทาร้ายและล้างผลาญพวกเขา...สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้คนเราได้
มีสานึกรับรู ้ถงึ ธรรมชาติที่น่าเกลียดและน่ากลัวของเมืองนี้ ตลอดจนกลิน่ อายของความตายรอบเมืองนี้เท่านั้น
แต่ยงั ให้คนเราได้มีสานึกรับรู ้ถงึ ความชัว่ ร้ายและความกระหายเลือดของมันด้วย
ขณะที่โลทพบว่าตัวเขาเองเผชิญหน้ากับกลุ่มคนอันธพาลที่ไร้มนุษยธรรม
ผูค้ นที่เต็มไปด้วยความอยากล้างผลาญดวงจิตของมนุษย์อย่างป่ าเถื่อน โลทได้ตอบสนองอย่างไร? ตามคัมภีร์
ความว่า “พี่น้องของข้าเอ๋ ย ข้าขอเถอะ อย่าทาชัว่ เลย นี่แน่ะ ข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายเลย
ข้าจะส่งออกมาให้พวกท่าน พวกท่านจะทาแก่พวกนางอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิด
แต่ขออย่าทาอะไรพวกผูช้ ายเหล่านี้เลย เพราะพวกเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้ว”
สิ่งที่โลทหมายถึงจากคาพูดเหล่านี้คือสิ่งนี้ เขาเต็มใจที่จะสละลูกสาวสองคนของเขาเพื่อปกป้องทูตสวรรค์
จากการคานวณอย่างมีเหตุผลทั้งหมดแล้ว
ผูค้ นเหล่านี้ควรยอมรับเงื่อนไขของโลทและทิง้ ทูตสวรรค์สององค์ไว้ลาพัง อย่างไรเสีย
ทูตสวรรค์ก็เป็ นคนแปลกหน้าอย่างสมบูรณ์สาหรับพวกเขา
ผูค้ นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับพวกเขาโดยสิ้นเชิงและไม่เคยทาความเสียหายต่อผลประโยชน์ของพวกเขา
ถึงกระนั้น พวกเขาได้รับการกระตุน้ จากธรรมชาติที่ชวั่ ร้ายของพวกเขา พวกเขาจึงไม่ยอมปล่อยเรื่ องนี้ให้สงบลง
แต่กลับใช้ความมานะพยายามของตนมากยิ่งขึ้นแทน ในที่น้ี

การแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของพวกเขาสามารถให้ผคู้ นได้มีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติที่
แท้จริ งและเลวทรามของผูค้ นเหล่านี้ได้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ในขณะเดียวกัน
ยังทาให้ผูค้ นสามารถจับใจความและเข้าใจเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปรารถนาทีจ่ ะทาลายเมืองนี้
ดังนั้นแล้ว พวกเขาพูดสิ่งใดต่อไป? ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “‘ถอยไป’ และขู่ว่า ‘เจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่
แล้วยังมาตั้งตัวเป็ นผูพ้ ิพากษา เราจะทาชัว่ ต่อเจ้าให้หนักกว่าที่จะทาแก่คนเหล่านั้นอีก’ พวกนั้นผลักโลทโดยแรง
และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู” เพราะเหตุใดพวกเขาจึงต้องการพังประตูบา้ นของโลท?
เหตุผลก็คือว่าพวกเขากระเหี้ยนกระหือรื ออยากที่จะทาร้ายทูตสวรรค์สององค์น้นั
อะไรที่นาทูตสวรรค์สององค์มาที่เมืองโสโดม?
จุดประสงค์ที่ท่านทั้งสองมาที่นั่นคือเพื่อช่วยโลทและครอบครัวของเขาให้รอด
แต่ผคู้ นในเมืองเข้าใจผิดคิดว่าท่านทั้งสองมาเพื่อเข้ารับตาแหน่งราชการ
ผูค้ นในเมืองใช้การคาดคะเนเป็ นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในความอยากที่จะทาร้ายทูตสวรรค์สององค์น้ี อย่างป่ าเถื่
อนของพวกเขา โดยไม่ถามจุดประสงค์ของทูตสวรรค์
พวกเขาปรารถนาที่จะทาร้ายคนสองคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับพวกเขาเลย
เป็ นที่ชดั เจนว่าผูค้ นในเมืองนี้ได้สูญเสียสภาวะความเป็ นมนุษย์และเหตุผลของพวกเขาไปแล้วโดยสิ้นเชิง
ระดับความวิปลาสและความป่ าเถื่อนของพวกเขาไม่แตกต่างเสียแล้วจากธรรมชาติที่เลวทรามของซาตานที่ทาร้า
ยและล้างผลาญมนุษย์
เมื่อพวกเขาสั่งให้โลทส่งผูค้ นเหล่านี้ให้ แล้วโลททาเช่นไร? จากตัวบทนี้
พวกเราทราบว่าโลทไม่ได้ส่งตัวพวกท่านให้ โลทรู ้จกั ทูตสวรรค์ของพระเจ้าสององค์น้ีหรื อไม่? แน่นอนว่าไม่!
แต่กระนั้น เหตุใดเขาจึงสามารถช่วยเหลือท่านทั้งสองนี้ได้? เขารู ้หรื อไม่ว่าพวกท่านมาเพื่อทาสิ่งใด?
ถึงแม้ว่าเขาไม่รู้เหตุผลที่พวกท่านมา แต่เขาก็รู้ว่าพวกท่านคือผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
ดังนั้นท่านจึงนาพวกท่านเข้าไปในบ้านของเขา การที่เขาสามารถเรี ยกผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเหล่านี้ดว้ ยคาว่า
“เจ้านาย” แสดงให้เห็นว่าโลทเป็ นผูต้ ิดตามพระเจ้าอย่างเป็ นนิจศีล ไม่เหมือนกับผูค้ นอื่นๆ ในเมืองโสโดม
ดังนั้น เมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาเขา
เขาจึงได้เสี่ยงชีวิตของเขาเองเพื่อรับผูร้ ับใช้ท้งั สองนี้เข้ามาในบ้านของเขา ยิง่ ไปกว่านั้น
เขายังเสนอให้ลกู สาวสองคนของเขาเป็ นการแลกเปลี่ยนเพื่อปกป้องผูร้ ับใช้ท้งั สองนี้ดว้ ยเช่นกัน
นี่คือความประพฤติที่ชอบธรรมของโลท เป็ นการแสดงออกถึงธรรมชาติและเนื้อแท้ของโลทที่จบั ต้องได้
อีกทั้งยังเป็ นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงส่งผูร้ ับใช้ของพระองค์ไปช่วยโลท เมื่อเผชิญกับภัยอันตราย
โลทปกป้องผูร้ ับใช้ท้งั สองนี้โดยไม่คานึงถึงสิ่งอืน่ ใด
เขายังพยายามแม้กระทัง่ จะแลกลูกสาวสองคนของเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับความปลอดภัยของผูร้ ับใช้เหล่านี้

นอกเหนือจากโลทแล้ว มีบุคคลอื่นใดภายในเมืองนี้ที่จะกระทาบางสิ่งบางอย่างเช่นนี้อีกหรือไม่?
ข้อเท็จจริ งได้พิสูจน์แล้วว่า—ไม่ ไม่มี! ดังนั้น จึงเป็ นที่ชดั เจนอยู่แล้วว่าทุกคนภายในเมืองโสโดม ยกเว้นโลท
ต่างเป็ นเป้าหมายของการทาลาย และเป็ นเช่นนั้นอย่างยุติธรรมด้วย—พวกเขาสมควรได้รับมัน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ปฐมกาล 19:1-11 ฝ่ ายทูตสวรรค์สององค์น้ นั มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทกาลังนัง่ อยู่ที่ประตูเมืองโสโดม
เมื่อโลทเห็นท่านทั้งสอง เขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับและโน้มตัวลงหน้าซบดิน กล่าวว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ขอท่านแวะไปบ้านข้าพเจ้าผูร้ ับใช้ของท่าน ค้างสักคืนหนึ่ง ล้างเท้าของท่าน
แล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้า เดินทางต่อไป” ทั้งสองตอบว่า “อย่าเลย เราจะค้างคืนที่ลานเมือง”
แต่โลทก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสอง ท่านจึงแวะไปกับเขา เข้าไปในบ้านของเขา โลทก็จดั งานเลี้ยงท่านทั้งสอง
ปิ้ งขนมปังไร้เชื้อ ท่านทั้งสองก็รับประทาน ท่านทั้งสองยังไม่ทนั เข้านอน พวกผูช้ ายเมืองนั้น
คือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่ท้งั หมดจากทุกมุมเมืองพากันมาล้อมบ้านนั้นไว้ พวกเขาร้องเรี ยกโลทว่า
“พวกผูช้ ายที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหน? จงส่งพวกเขาออกมาให้เรา เราจะได้มีเพศสัมพันธ์กบั พวกเขา”
โลทก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้น แล้วปิ ดประตูขา้ งหลังเขา กล่าวว่า “พี่น้องของข้าเอ๋ย ข้าขอเถอะ
อย่าทาชัว่ เลย นี่แน่ะ ข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายเลย ข้าจะส่งออกมาให้พวกท่าน
พวกท่านจะทาแก่พวกนางอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิด แต่ขออย่าทาอะไรพวกผูช้ ายเหล่านี้เลย
เพราะพวกเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้ว” แต่พวกนั้นร้องว่า “ถอยไป” และขู่ว่า “เจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่
แล้วยังมาตั้งตัวเป็ นผูพ้ ิพากษา เราจะทาชัว่ ต่อเจ้าให้หนักกว่าที่จะทาแก่คนเหล่านั้นอีก”
พวกนั้นผลักโลทโดยแรง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู
แต่ชายทั้งสองนั้นยืน่ มือออกไปดึงตัวโลทเข้ามาในบ้านแล้วปิ ดประตูเสีย
ท่านทั้งสองทาให้พวกผูช้ ายที่อยู่หน้าประตูบา้ นนั้นตาบอด ทั้งคนหนุ่มและคนแก่ก็เที่ยวคลาหาประตูจนอ่อนใจ
ปฐมกาล 19:24-25 แล้วพระยาห์เวห์ทรงให้กามะถันและไฟจากพระยาห์เวห์
ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์ทรงทาลายล้างเมืองเหล่านั้น ที่ลุ่มทั้งหมด
ชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนดิน
เมืองโสโดมถูกทาลายล้างอย่างวายวอดเพราะทาให้พระพิโรธของพระเจ้าได้รับความขุ่นเคือง
เมื่อผูค้ นจากเมืองโสโดมเห็นผูร้ ับใช้ท้งั สองนี้ พวกเขาไม่ได้ถามเหตุผลในการมาของพวกท่าน
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดถามว่าพวกท่านมาเพื่อเผยแพร่ น้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่ ในทางตรงกันข้าม
พวกเขากลับก่อฝูงชนและมาเพื่อจับผูร้ ับใช้ท้งั สองนี้ ราวกับสุนขั ป่ าหรื อหมาป่ าที่มุ่งร้ายโดยไม่รอคาอธิบายใด
ๆ พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งเหล่านี้ขณะมันเกิดขึ้นหรื อไม่?
พระเจ้ามีพระดาริ อย่างไรในพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับพฤติกรรมประเภทนี้ของมนุษย์ เหตุการณ์ประเภทนี้?
พระเจ้าได้ตดั สินพระทัยที่จะทาลายเมืองนี้ พระองค์จะไม่ทรงลังเลหรื อรอคอย
อีกทั้งจะไม่ทรงแสดงความอดทนใดๆ อีกแล้ว วันของพระองค์ได้มาถึงแล้ว และดังนั้น

พระองค์จงึ ทรงเริ่ มต้นพระราชกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะทา ด้วยเหตุน้ีเอง ปฐมกาล 19:24–25 จึงระบุว่า
“แล้วพระยาห์เวห์ทรงให้กามะถันและไฟจากพระยาห์เวห์ ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
และพระองค์ทรงทาลายล้างเมืองเหล่านั้น ที่ลุ่มทั้งหมด ชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนดิน”
สองข้อพระคัมภีร์น้ีบอกวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทาลายเมืองนี้ อีกทั้งสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงทาลาย
ประการแรก พระคัมภีร์บรรยายว่าพระเจ้าทรงเผาเมืองด้วยไฟ
และว่าขอบเขตของไฟนี้เพียงพอที่จะทาลายผูค้ นทั้งหมดและทั้งหมดทีง่ อกบนพืน้ ดิน นัน่ จึงกล่าวได้ว่า
ไฟซึ่งตกมาจากสวรรค์น้ไี ม่เพียงแต่ทาลายเมืองเท่านั้น แต่ยงั ได้ทาลายผูค้ นและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในเมืองด้วย
จนกระทัง่ ไม่มรี ่ องรอยใดๆ เหลืออยู่ หลังจากที่เมืองถูกทาลายไปแล้ว ดินแดนนี้ถูกทิ้งให้สูญสิ้นสิ่งมีชีวิต
ไม่มีชีวิตอีกแล้ว อีกทั้งไม่มสี ัญญาณของชีวิตใดๆ เลย เมืองได้กลายเป็ นดินแดนรกร้าง
สถานที่ว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความเงียบเหมือนความตาย
จะไม่มีความประพฤติชวั่ ต่อพระเจ้าในสถานที่น้ีอีกแล้ว ไม่มีการฆ่าฟันหรื อการหลัง่ เลือดอีกแล้ว
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องประสงค์ที่จะเผาเมืองนี้ให้สิ้นไปทั้งหมด? พวกเจ้ามองเห็นในที่น้หี รื อไม่?
พระเจ้าทรงสามารถทนดูมวลมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสิ่งทรงสร้างของพระองค์เอง ถูกทาลายเช่นนี้ได้จริ งๆ
หรื อ? หากเจ้าสามารถหยัง่ รู ้พระโมหะของพระยาห์เวห์พระเจ้าจากไฟที่ถูกโยนลงมาจากสวรรค์ได้
เช่นนั้นแล้วก็ไม่เป็ นการยากที่จะมองเห็นว่าความเดือดดาลของพระองค์ใหญ่หลวงเพียงใด
เมื่อตัดสินจากเป้าหมายการทาลายของพระองค์และระดับที่เมืองนี้ถูกทาลายล้าง เมื่อพระเจ้าทรงดูหมิ่นเมืองหนึ่ง
พระองค์จะทรงส่งการลงโทษของพระองค์มายังเมืองนั้น เมื่อพระเจ้าทรงรังเกียจเมืองหนึ่ง
พระองค์จะทรงออกคาเตือนซ้ าๆ เพื่อเตือนผูค้ นถึงพระโมหะของพระองค์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพระเจ้าตัดสินพระทัยที่จะสิ้นสุดและทาลายเมืองหนึ่ง—นั่นคือ
เมื่อพระพิโรธและพระบารมีของพระองค์ถูกทาให้ขุ่นเคือง—
พระองค์จะไม่ประทานการลงโทษหรื อคาเตือนใดๆ อีก แต่พระองค์จะทรงทาลายเมืองนั้นโดยตรงแทน
พระองค์จะทรงทาให้เมืองนั้นหายไปสิ้น นี่คือพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ปฐมกาล 19:1-11 ฝ่ ายทูตสวรรค์สององค์น้ นั มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทกาลังนัง่ อยู่ที่ประตูเมืองโสโดม
เมื่อโลทเห็นท่านทั้งสอง เขาก็ลุกขึ้นไปต้อนรับและโน้มตัวลงหน้าซบดิน กล่าวว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ขอท่านแวะไปบ้านข้าพเจ้าผูร้ ับใช้ของท่าน ค้างสักคืนหนึ่ง ล้างเท้าของท่าน
แล้วค่อยลุกขึ้นแต่เช้า เดินทางต่อไป” ทั้งสองตอบว่า “อย่าเลย เราจะค้างคืนที่ลานเมือง”
แต่โลทก็รบเร้าชักชวนท่านทั้งสอง ท่านจึงแวะไปกับเขา เข้าไปในบ้านของเขา โลทก็จดั งานเลี้ยงท่านทั้งสอง
ปิ้ งขนมปังไร้เชื้อ ท่านทั้งสองก็รับประทาน ท่านทั้งสองยังไม่ทนั เข้านอน พวกผูช้ ายเมืองนั้น
คือชายชาวเมืองโสโดมทั้งหนุ่มและแก่ท้งั หมดจากทุกมุมเมืองพากันมาล้อมบ้านนั้นไว้ พวกเขาร้องเรี ยกโลทว่า
“พวกผูช้ ายที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหน? จงส่งพวกเขาออกมาให้เรา เราจะได้มีเพศสัมพันธ์กบั พวกเขา”
โลทก็ออกทางประตูไปหาชายเหล่านั้น แล้วปิ ดประตูขา้ งหลังเขา กล่าวว่า “พี่น้องของข้าเอ๋ย ข้าขอเถอะ
อย่าทาชัว่ เลย นี่แน่ะ ข้ามีลูกสาวสองคนยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชายเลย ข้าจะส่งออกมาให้พวกท่าน
พวกท่านจะทาแก่พวกนางอย่างไรก็ได้ตามใจชอบเถิด แต่ขออย่าทาอะไรพวกผูช้ ายเหล่านี้เลย
เพราะพวกเขามาอยู่ใต้ร่มชายคาของข้าแล้ว” แต่พวกนั้นร้องว่า “ถอยไป” และขู่ว่า “เจ้าคนนี้มาขออาศัยอยู่
แล้วยังมาตั้งตัวเป็ นผูพ้ ิพากษา เราจะทาชัว่ ต่อเจ้าให้หนักกว่าที่จะทาแก่คนเหล่านั้นอีก”
พวกนั้นผลักโลทโดยแรง และเข้ามาใกล้เพื่อพังประตู
แต่ชายทั้งสองนั้นยืน่ มือออกไปดึงตัวโลทเข้ามาในบ้านแล้วปิ ดประตูเสีย
ท่านทั้งสองทาให้พวกผูช้ ายที่อยู่หน้าประตูบา้ นนั้นตาบอด ทั้งคนหนุ่มและคนแก่ก็เที่ยวคลาหาประตูจนอ่อนใจ
ปฐมกาล 19:24-25 แล้วพระยาห์เวห์ทรงให้กามะถันและไฟจากพระยาห์เวห์
ตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และพระองค์ทรงทาลายล้างเมืองเหล่านั้น ที่ลุ่มทั้งหมด
ชาวเมืองทั้งสิ้นและพืชที่งอกบนดิน
หลังจากที่เมืองโสโดมได้ทาความเป็ นปรปักษ์และการต้านทานพระองค์ซ้าๆ พระเจ้าทรงกาจัดมันเสียสิ้น
จากมุมมองของมนุษย์
เมืองโสโดมเป็ นเมืองทีส่ ามารถตอบสนองความอยากของมนุษย์และความชัว่ ของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่
มันยัว่ ยวนและทาให้เคลิบเคลิ้มด้วยดนตรี และการเต้นราคืนแล้วคืนเล่า
ความรุ่ งเรื องของมันขับดันมนุษย์ให้หลงใหลและบ้าคลัง่
ความชัว่ ของมันกัดกร่ อนหัวใจของผูค้ นและทาให้พวกเขาเคลิบเคลิ้มอยู่ในความชัว่ ช้า
นี่คือเมืองที่บรรดาวิญญาณชัว่ และมีมลทินออกอาละวาด มันเต็มไปด้วยบาปและการฆาตกรรม
และอากาศก็คลุง้ ไปด้วยกลิน่ เลือดเน่าเหม็น มันคือเมืองที่ทาให้ผคู้ นกลัวจนมือเย็น

เมืองที่คนเราจะถอยหลังหนีดว้ ยความสยดสยอง ไม่มีผใู้ ดในเมืองนี้ —ไม่ว่าชายหรื อหญิง
คนหนุ่มสาวหรือคนแก่—แสวงหาหนทางที่แท้จริ ง ไม่มีผูใ้ ดโหยหาความสว่าง
หรื อถวิลหาที่จะเดินออกจากบาป พวกเขาใช้ชีวิตภายใต้การควบคุมของซาตาน
ใต้ความเสื่อมทรามและการหลอกลวงของซาตาน พวกเขาได้สูญเสียสภาวะความเป็ นมนุษย์ของพวกเขา
พวกเขาได้สูญเสียสานึกรับรู ้ของพวกเขา
และพวกเขาได้สูญเสียเป้าหมายในการดารงอยู่แต่ด้งั เดิมของมนุษย์ไปแล้ว
พวกเขาได้กระทาความประพฤติชวั่ ร้ายในการต้านทานพระเจ้าที่นับไม่ถว้ น
พวกเขาปฏิเสธการทรงนาของพระองค์ และต่อต้านน้ าพระทัยของพระองค์
ความประพฤติชวั่ ร้ายของพวกเขาคือสิ่งที่นาพาผูค้ นเหล่านี้ เมืองนี้
และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างภายในเมืองนี้ลงไปสู่เส้นทางแห่งการทาลายล้างทีละย่างก้าว
ถึงแม้ว่าสองบทตอนนี้ไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับขอบเขตความเสื่อมทรามของผูค้ นเมืองโสโดม
แต่บนั ทึกการประพฤติของพวกเขาต่อผูร้ ับใช้สองท่านของพระเจ้าหลังจากที่ผรู้ ับใช้สองท่านนั้นมาถึงในเมืองแ
ทนก็ตาม แต่นี่ก็คือข้อเท็จจริ งเรียบง่ายที่เผยถึงขอบเขตที่ผคู้ นของโสโดมเสื่อมทราม ชัว่ ช้า และต้านทานพระเจ้า
ด้วยข้อเท็จจริ งนี้ ใบหน้าและเนื้อแท้ที่แท้จริ งของผูค้ นในเมืองก็ถูกเปิ ดโปงด้วยเช่นกัน
ผูค้ นเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับคาเตือนของพระเจ้า
แต่พวกเขายังไม่ยาเกรงต่อการลงโทษของพระองค์ดว้ ย ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาสบประมาทพระโมหะของพระเจ้า พวกเขาต่อต้านพระเจ้าอย่างหูหนวกตาบอด
ไม่สาคัญว่าพระองค์จะทรงทาสิ่งใดหรือทรงทาสิง่ นั้นอย่างไร
ธรรมชาติที่เลวทรามของพวกเขามีแต่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น และพวกเขาก็ต่อต้านพระเจ้าซ้ าๆ
ผูค้ นเมืองโสโดมเป็ นปรปักษ์ต่อการดารงอยู่ของพระเจ้า การเสด็จมาของพระเจ้า การลงโทษของพระเจ้า
และยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็ นปรปักษ์ต่อคาเตือนของพระองค์ พวกเขาช่างโอหังเหลือเกิน
พวกเขาล้างผลาญและทาร้ายผูค้ นทุกคนที่สามารถล้างผลาญและทาร้ายได้
และพวกเขาปฏิบตั ิต่อผูร้ ับใช้ของพระเจ้าอย่างไม่ต่างกัน
เมื่อคานึงถึงความประพฤติชวั่ ทั้งหมดที่ผคู้ นของโสโดมกระทาแล้ว
การทาร้ายผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเป็ นเพียงส่วนเล็กๆ ของมันเท่านั้น
และธรรมชาติชวั่ ร้ายของพวกเขาที่ถูกเผยออกมาดังนั้นจึงรวมกันแล้วก็ไม่ได้มากไปกว่าหยดน้ าหนึ่งหยดในทะเ
ลอันกว้างใหญ่เลยจริ งๆ ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงเลือกที่จะทาลายพวกเขาด้วยไฟ พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้น้ าท่วม
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงใช้เฮอริ เคน แผ่นดินไหว สึนามิ หรื อวิธีการอืน่ ใดในการทาลายเมืองนั้น
การที่พระเจ้าทรงใช้ไฟเพื่อทาลายเมืองนี้มนี ัยสาคัญถึงอะไร? มันหมายถึงการทาลายเมืองนี้อย่างราบคาบ

มันหมายถึงว่าเมืองนี้ได้อนั ตรธานหายไปจากโลกและจากการมีอยู่โดยสิ้นเชิง ในที่น้ี “การทาลายล้าง”
ไม่ได้หมายถึงการอันตรธานหายไปของรู ปร่ างและโครงสร้างหรื อการปรากฏภายนอกอื่นๆ ของเมืองนี้เท่านั้น
แต่ยงั หมายถึงว่าดวงจิตของผูค้ นภายในเมืองนี้กไ็ ม่มีอยูอ่ ีกต่อไป โดยได้ถูกกาจัดไปจนหมดสิ้นด้วยเช่นกัน
กล่าวอย่างง่ายๆ คือ ผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเมืองนี้ได้ถูกทาลาย
จะไม่มีชีวิตหน้าหรื อการกลับมาจุติใหม่สาหรับผูค้ นในเมืองนั้น
พระเจ้าได้ทรงกาจัดพวกเขาออกจากมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างไปแล้วชัว่ กัลปาวสาน
การใช้ไฟมีนัยสาคัญถึงการสิ้นสุดของบาปในสถานที่แห่งนี้ และบาปได้ถูกกั้นขอบไว้ ณ ที่แห่งนั้น
บาปนี้จะไม่มีอยู่และไม่เผยแพร่ อีกต่อไป มันหมายความว่าความชัว่ ของซาตานได้สูญเสียดินที่บารุ งเลี้ยงดูมนั
อีกทั้งสุสานที่ได้ให้มนั มีสถานที่อยู่และใช้ชีวิต ในสงครามระหว่างพระเจ้าและซาตาน
การที่พระเจ้าทรงใช้ไฟนั้นคือเครื่ องแสดงชัยชนะของพระเจ้าที่ซาตานได้ถูกตีตราไว้
การทาลายล้างเมืองโสโดมคือการก้าวพลาดครั้งใหญ่ในความมักใหญ่ใฝ่ สูงของซาตานในการที่จะต่อต้านพระเจ้
าโดยการทาให้มนุษย์เสื่อมทรามและล้างผลาญมนุษย์
และในทานองเดียวกันก็เป็ นหมายสาคัญอันเหยียดหยามของช่วงเวลาหนึ่งในการพัฒนาของมนุษยชาติ
ซึ่งเป็ นเวลาที่มนุษย์ปฏิเสธการทรงนาของพระเจ้าและปล่อยให้ตวั เองถูกความชัว่ ร้ายครอบงา ยิ่งไปกว่านั้น
มันเป็ นบันทึกเกี่ยวกับการเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าที่แท้จริ ง
เมื่อไฟที่พระเจ้าทรงส่งมาจากสวรรค์ได้เผาทาลายเมืองโสโดมจนไม่เหลือสิ่งใดมากไปกว่าเถ้า
นั่นหมายความว่าเมืองที่มีชื่อว่า “โสโดม” ไม่มอี ยู่อีกต่อไปแล้วหลังจากนั้น
เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างภายในเมืองนั้น มันถูกทาลายด้วยพระโมหะของพระเจ้า
อันตรธานหายไปภายในพระพิโรธและพระบารมีของพระเจ้า เนื่องจากพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
เมืองโสโดมจึงได้รับการลงโทษที่ยุติธรรมและบทอวสานที่ชอบธรรม
บทอวสานของการมีอยู่ของเมืองโสโดมนั้นเป็ นเพราะความชัว่ ของมัน
และนอกจากนี้ยงั เป็ นเพราะความพึงปรารถนาของพระเจ้าที่จะไม่มีวนั มองดูเมืองนี้ หรื อผูค้ นใดๆ
ที่ได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้ หรื อชีวิตใดๆ ที่ได้เติบโตขึ้นภายในเมืองนี้อีก
“ความพึงปรารถนาที่จะไม่มีวนั มองดูเมืองนี้อีก” ของพระเจ้า
คือพระพิโรธของพระองค์และพระบารมีของพระองค์
พระเจ้าได้ทรงเผาเมืองนี้เพราะความชัว่ ร้ายและบาปของมันที่เป็ นเหตุให้พระองค์กริ้ ว รังเกียจ และเกลียดชังมัน
และทรงปรารถนาที่จะไม่มองเห็นมันหรือผูค้ นหรื อสิ่งมีชีวิตใดๆ ภายในเมืองนั้นอีกเลย
ทันทีที่เมืองได้เผาไหม้จนหมดสิ้นเหลือเพียงเถ้าไว้เบื้องหลังแล้ว
เมืองนี้ได้ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วอย่างแท้จริง

แม้กระทัง่ ความทรงจาของพระองค์เกี่ยวกับเมืองนี้ก็ถูกลบหายไปด้วย การนี้หมายความว่า
ไฟที่ส่งมาจากสวรรค์ไม่เพียงแต่จะทาลายทั้งเมืองโสโดมเท่านั้น
มันไม่เพียงแค่ได้ทาลายผูค้ นภายในเมืองที่เต็มไปด้วยบาปอย่างมากเท่านั้น
อีกทั้งมันไม่เพียงแค่ได้ทาลายทุกสรรพสิ่งภายในเมืองที่ได้มมี ลทินด้วยบาปเท่านั้น นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว
ไฟยังได้ทาลายความทรงจาเกี่ยวกับความชัว่ และการต้านทานพระเจ้าของมนุษยชาติอีกด้วย
นี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าในการเผาเมืองนี้ลง
มนุษยชาติน้ีได้กลายเป็ นเสื่อมทรามอย่างสุดขีด ผูค้ นเหล่านี้ไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นใคร
หรื อตัวพวกเขาเองได้มาจากที่ใด หากเจ้ากล่าวถึงพระเจ้ากับพวกเขา พวกเขาจะโจมตี ใส่ร้ายป้ายสี
และหมิ่นประมาท แม้กระทัง่ เมื่อผูร้ ับใช้ของพระเจ้าได้มาเพื่อเผยแพร่ คาเตือนของพระองค์
ผูค้ นที่เสื่อมทรามเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่แสดงสัญญาณของการกลับใจและไม่เลิกการประพฤติที่ชวั่ ร้ายของพวกเข
าเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขาได้ทาร้ายผูร้ ับใช้ของพระเจ้าอย่างไม่เกรงกลัว
สิ่งที่พวกเขาแสดงออกและเผยออกมาคือธรรมชาติของพวกเขาและเนื้อแท้แห่งความเป็ นปรปักษ์สุดขีดต่อพระเ
จ้าของพวกเขา
พวกเราสามารถมองเห็นได้ว่าการต้านทานพระเจ้าของผูค้ นที่เสื่อมทรามเหล่านี้เป็ นมากกว่าการเผยอุปนิสยั อันเ
สื่อมทรามของพวกเขา
เช่นเดียวกับการที่มนั เป็ นมากกว่าตัวอย่างของการใส่ร้ายป้ายสีหรื อเย้ยหยันซึ่งมาจากการขาดพร่ องความเข้าใจค
วามจริ งแค่น้ นั การประพฤติที่ชวั่ ร้ายของพวกเขาไม่ได้มสี าเหตุมาจากทั้งความโง่เขลาและความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
พวกเขาได้กระทาในหนทางนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาได้ถูกหลอก
และแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะพวกเขาได้ถูกทาให้หลงเข้าใจผิด
การประพฤติของพวกเขาได้มาถึงระดับของการเป็ นปรปักษ์ การต่อต้าน
และการแสดงความคิดเห็นต่อต้านพระเจ้าโดยไม่เกรงกลัวอย่างโจ่งแจ้งแล้ว
พฤติกรรมของมนุษย์ประเภทนี้จะทาให้พระเจ้าทรงเดือดดาลอย่างไม่มีขอ้ สงสัย
และมันจะทาให้พระอุปนิสัยของพระองค์เดือดดาล—พระอุปนิสยั ที่ตอ้ งไม่ได้รับการทาให้ขุ่นเคือง ดังนั้น
พระเจ้าจึงทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์และพระบารมีของพระองค์ออกมาโดยตรงอย่างเปิ ดเผย
นี่คือการเผยพระอุปนิ สยั อันชอบธรรมของพระองค์อย่างแท้จริ ง เมื่อเผชิญหน้ากับเมืองที่ท่วมท้นไปด้วยบาป
พระเจ้าทรงพึงปรารถนาที่จะทาลายมันในลักษณะที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
กาจัดผูค้ นภายในเมืองนั้นและทั้งหมดทั้งปวงของบาปของพวกเขาในวิธีที่ครบบริ บูรณ์มากที่สุด
ทาให้ผูค้ นในเมืองนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไป และหยุดบาปภายในสถานทีน่ ้ีไม่ให้ทวีคูณขึ้น
วิธีที่รวดเร็วที่สุดและครบบริ บูรณ์มากที่สุดในการดาเนินการดังกล่าวคือการเผามันลงด้วยไฟ

ท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นโสโดมไม่ใช่ท่าทีของการทิง้ ขว้างหรื อความเฉยเมย แต่พระองค์ทรงใช้พระพิโรธ
พระบารมี และสิทธิอานาจของพระองค์ในการลงโทษ ปราบพยศ และทาลายผูค้ นเหล่านี้ให้สิ้นซาก
ท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาไม่ใช่ท่าทีของการทาลายล้างทางกายภาพเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นการทาลายล้างดวงจิตซึ่งเป็ นการกาจัดชัว่ นิรนั ดร์ดว้ ยเช่นกัน
นี่คือความหมายโดยนัยที่แท้จริงของสิ่งที่พระเจ้าทรงหมายถึงจากคาว่า “ไม่มีอยู่อีกต่อไป”
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ถึงแม้ว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะถูกซ่ อนเร้ นและไม่เป็ นที่รับรู้สาหรับมนุษย์
แต่พระพิโรธของพระเจ้าก็ไม่ทนยอมรับการทาให้ข่นุ เคือง
การปฏิบตั ิของพระเจ้าต่อมนุษยชาติท้งั หมดที่เบาปัญญาและไม่รู้เท่าทันอย่างที่มนุษยชาติเป็ นนั้น
โดยหลักแล้วมีพนื้ ฐานอยู่บนความปรานีและการทนยอมรับ ในทางตรงกันข้าม
พระพิโรธของพระองค์ได้รับการเก็บปกปิ ดไว้เป็ นส่วนใหญ่และในสถานการณ์ส่วนใหญ่
และไม่เป็ นที่รับรู ้สาหรับมนุษย์ ดังนั้น
จึงเป็ นการยากที่มนุษย์จะมองเห็นพระเจ้าทรงแสดงออกถึงพระพิโรธของพระองค์
อีกทั้งยังเป็ นการยากด้วยเช่นกันที่จะเข้าใจพระพิโรธของพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
มนุษย์จึงเห็นพระพิโรธของพระเจ้าเป็ นของเล่น
เมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับพระราชกิจและขั้นตอนสุดท้ายในการทนยอมรับและการอภัยโทษให้มนุษย์ของพระเจ้า
—นั่นคือ เมื่อตัวอย่างสุดท้ายของความปรานีของพระเจ้าและคาเตือนสุดท้ายของพระองค์มาถึงมวลมนุษย์—
หากผูค้ นยังคงใช้วิธีการเดียวกันในการต่อต้านพระเจ้าและไม่ได้ใช้ความพยายามใดๆ ที่จะกลับใจ
ทาให้วิธีของพวกเขาถูกต้อง และยอมรับความปรานีของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็จะไม่ประทานการทนยอมรับและความอดทนของพระองค์ให้แก่พวกเขาอีกต่อไป
ในทางตรงกันข้าม พระเจ้าจะทรงถอนกลับความปรานีของพระองค์ในครั้งนี้ หลังจากนี้
พระเจ้าจะทรงส่งออกไปเพียงพระพิโรธของพระองค์เท่านั้น
พระองค์ทรงสามารถแสดงออกถึงพระพิโรธของพระองค์ในหนทางต่างๆ หลายหนทาง
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อลงโทษและทาลายผูค้ น
การที่พระเจ้าทรงใช้ไฟเพื่อทาลายเมืองโสโดมคือวิธีการทีร่ วดเร็วที่สุดของพระองค์ในการทาลายล้างมนุษยชาติ
หรื อสิ่งอื่นใดให้สิ้นซาก การเผาผูค้ นเมืองโสโดมได้ทาลายมากกว่าร่ างกายทางกายภาพของพวกเขา
มันได้ทาลายทั้งหมดทั้งปวงของจิตวิญญาณของพวกเขา ดวงจิตของพวกเขา และร่ างกายของพวกเขา
ซึ่งทาให้แน่ใจว่าผูค้ นภายในเมืองจะไม่มีอยู่อกี ต่อไปทั้งในโลกวัตถุและโลกที่ไม่ปรากฏแก่ตาสาหรับมนุษย์
นี่คือหนทางหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเผยและแสดงถึงพระพิโรธของพระองค์
ลักษณะการเผยและการแสดงออกนี้คือแง่มุมหนึ่งในเนื้อแท้ของพระพิโรธของพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่ยงั เป็ นการเผยเนื้อแท้ของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าตามธรรมชาติดว้ ย
เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป พระองค์ทรงหยุดเผยความปรานีหรื อความเมตตาใดๆ
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงแสดงการทนยอมรับหรื อความอดทนใดๆ ของพระองค์อีก ไม่มีบุคคล สิ่งของ

หรื อเหตุผลใดที่สามารถโน้มน้าวพระองค์ให้ทรงอดทนต่อไป ให้ประทานความปรานีของพระองค์อีกครั้ง
ให้ประทานการทนยอมรับของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
พระเจ้าทรงส่งพระพิโรธและพระบารมีของพระองค์มาแทนที่สิ่งเหล่านี้โดยปราศจากความลังเลสักชัว่ ขณะหนึ่ง
และทรงทาสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรารถนา
พระองค์จะทรงทาสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่รวดเร็วและหมดจดตามความปรารถนาของพระองค์เอง
นี่คือหนทางที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อส่งพระพิโรธและพระบารมีของพระองค์มา ซึ่งมนุษย์ตอ้ งไม่ทาให้ขุ่นเคือง
และยังเป็ นการแสดงออกถึงแง่มุมหนึ่งของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
เมื่อผูค้ นเป็ นประจักษ์พยานในการที่พระเจ้าทรงแสดงความกังวลและความรักต่อมนุษย์
พวกเขาไร้ความสามารถที่จะพบพระพิโรธของพระองค์ มองเห็นพระบารมีของพระองค์
หรื อรู ้สึกถึงความไม่ยอมผ่อนปรนของพระองค์ตอ่ การทาให้ขุ่นเคือง
สิ่งเหล่านี้ได้ทาให้ผคู้ นเชื่อว่าพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าเป็ นอุปนิสัยแห่งความปรานี การทนยอมรับ
และความรักอย่างเดียวเท่านั้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีคนเห็นพระเจ้าทรงทาลายเมืองหรื อทรงรังเกียจมนุษยชาติ
ความเดือดดาลของพระองค์ในการทาลายล้างมนุษย์และพระบารมีของพระองค์ทาให้ผูค้ นสามารถมองเห็นอีกด้
านของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ชวั่ ขณะหนึ่ง
นี่คือความไม่ยอมผ่อนปรนต่อการทาให้ขนุ่ เคืองของพระเจ้า
พระอุปนิสัยของพระเจ้าที่ไม่ทนยอมรับการทาให้ขุ่นเคืองใดๆ
นั้นเกินกว่าจินตนาการของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ และท่ามกลางสิ่งทีไ่ ม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างนั้น
ไม่มีสิ่งใดสามารถแทรกแซงสิ่งนี้หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งนี้ได้
นับประสาอะไรที่สิ่งนี้จะสามารถถูกปลอมแฝงหรื อเอาอย่างได้ ด้วยเหตุน้ี
พระอุปนิสัยของพระเจ้าแง่มุมนี้คือแง่มุมที่มนุษยชาติควรรู ้เป็ นที่สุด
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่มีพระอุปนิสัยประเภทนี้
และมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ครอบครองพระอุปนิสัยประเภทนี้
พระเจ้าทรงครอบครองพระอุปนิสยั อันชอบธรรมประเภทนี้เพราะพระองค์ทรงรังเกียจความชัว่ ร้าย ความมืด
ความเป็ นกบฏ และการกระทาชัว่ ของซาตาน—การทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามและการล้างผลาญมวลมนุษย์—
เพราะพระองค์ทรงรังเกียจการกระทาบาปทั้งหมดที่เป็ นการต่อต้านพระองค์
และเพราะเนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์และไร้มวั หมองของพระองค์
เป็ นเพราะการนี้นนั่ เองพระองค์จงึ จะไม่ทรงทนทุกข์กบั การที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรือสิ่งทีไ่ ม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้า
งใดๆ ต่อต้านหรื อแข่งขันกับพระองค์อย่างเปิ ดเผย

แม้แต่ผทู้ ี่พระองค์ทรงเคยแสดงความปรานีให้หนึ่งครั้งหรื อผูท้ ี่พระองค์ทรงได้เลือก
หากแค่พวกเขายัว่ ยุพระอุปนิสยั ของพระองค์และฝ่ าฝื นหลักธรรมแห่งความอดทนและการทนยอมรับของพระอ
งค์
และพระองค์ก็จะทรงปลดปล่อยและเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ทไี่ ม่ทนยอมรับการทาให้ขุ่นเคือ
ง โดยไม่มีความปรานีหรื อการลังเลโดยแม้แต่น้อย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระพิโรธของพระเจ้าคือการพิทักษ์กาลังบังคับแห่งความยุติธรรมทั้งหมดและสิ่งที่เป็ นบวกทั้งหมด
ความไม่ยอมผ่อนปรนต่อการทาให้ขุ่นเคืองของพระเจ้าคือเนื้อแท้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
พระพิโรธของพระเจ้าคือพระอุปนิสัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
พระบารมีของพระเจ้าคือเนื้อแท้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
หลักธรรมเบื้องหลังพระโมหะของพระเจ้าคือการแสดงให้เห็นถึงพระอัตลักษณ์และสถานะของพระองค์ที่มีพระ
องค์ทรงเป็ นผูค้ รอบครองแต่เพียงผูเ้ ดียว
เป็ นที่ชดั เจนอยู่แล้วว่าหลักธรรมนี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของเนื้อแท้ของพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เองอีกด้วย
พระอุปนิสัยของพระเจ้าคือเนื้อแท้ประจาพระองค์ของพระองค์เอง
ซึ่งไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนผันของเวลาเลย
อีกทั้งไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์
พระอุปนิสัยประจาพระองค์ของพระองค์คือเนื้อแท้ภายในของพระองค์
ไม่ว่าพระองค์ทรงดาเนินพระราชกิจของพระองค์กบั ผูใ้ ด เนื้อแท้ของพระองค์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เมื่อมีผทู้ าให้พระเจ้ากริ้ ว
สิ่งที่พระเจ้าทรงส่งออกไปคือพระอุปนิสัยประจาพระองค์ของพระองค์
ในขณะนี้หลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังพระโมหะของพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งพระอัตลักษณ์และสถานะที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์ก็ไม่มีการเปลีย่ นแปลงด้วย
พระองค์ไม่ทรงเกิดพระโมหะเพราะการเปลี่ยนแปลงในเนื้อแท้ของพระองค์
หรื อเพราะมีองค์ประกอบที่แตกต่างเกิดขึ้นจากพระอุปนิสัยของพระองค์
แต่เพราะการต่อต้านพระองค์จากมนุษย์ทาให้พระอุปนิสัยของพระองค์ขนุ่ เคือง
การยัว่ ยุพระเจ้าอย่างเห็นได้ชดั โดยมนุษย์คือการท้าทายพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้าเองอันร้ายแรง
ในทรรศนะของพระเจ้า เมื่อมนุษย์ทา้ ทายพระองค์
มนุษย์ก็กาลังแข่งขันกับพระองค์และทดสอบพระโมหะของพระองค์ เมื่อมนุษย์ต่อต้านพระเจ้า
เมื่อมนุษย์แข่งขันกับพระเจ้า เมื่อมนุษย์ทดสอบพระโมหะของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง—
และช่วงเวลาเช่นนั้นคือเวลาที่บาปไร้การควบคุม—
พระพิโรธของพระเจ้าจะเผยและแสดงตัวออกมาโดยธรรมชาติ ดังนั้น
การแสดงออกของพระเจ้าถึงพระพิโรธของพระองค์จึงเป็ นสัญลักษณ์ว่ากาลังบังคับแห่งความชัว่ ทั้งหมดจะไม่มี
อยู่อีกต่อไป และเป็ นสัญลักษณ์ว่ากาลังบังคับที่เป็ นปรปักษ์ท้งั หมดจะถูกทาลาย
นี่คือความเป็ นเอกลักษณ์ของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า และของพระพิโรธของพระเจ้า

เมื่อความทรงเกียรติและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าถูกท้าทาย
เมื่อกาลังบังคับแห่งความยุติธรรมถูกขัดขวางและมนุษย์มองไม่เห็น
เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป เพราะเนื้อแท้ของพระเจ้า
กาลังบังคับทั้งหมดเหล่านั้นบนแผ่นดินโลกที่แข่งขันกับพระเจ้า ต่อต้านพระองค์ และต่อสู้กบั พระองค์จึงชัว่
เสื่อมทราม และไม่ยุติธรรม สิ่งเหล่านี้มาจากซาตานและเป็ นของซาตาน
เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรมและทรงมีความสว่างและความบริ สุทธิ์อนั ไร้ที่ติ ดังนั้นทุกสิ่งที่ชวั่ เสื่อมทราม
และเป็ นของซาตานจะหายไปเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าถูกปล่อยออกมา
ถึงแม้ว่าการแสดงพระพิโรธของพระเจ้าโดยทันทีจะเป็ นแง่มุมหนึ่งของการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยอันชอบธร
รมของพระองค์ แต่ในแง่ของเป้าหมายแล้ว พระโมหะของพระเจ้าไม่ได้มีการเลือกปฏิบตั ิแต่อย่างใด
อีกทั้งไม่ได้ปราศจากหลักธรรม ในทางตรงกันข้าม พระเจ้าไม่กริ้ วอย่างรวดเร็วเลย
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงเผยพระพิโรธและพระบารมีของพระองค์อย่างไม่ใส่พระทัย ยิง่ ไปกว่านั้น
พระพิโรธของพระเจ้าอยู่ภายใต้การควบคุมและได้รับการไตร่ ตรองอย่างรอบคอบอย่างยิง่
พระพิโรธของพระองค์เทียบไม่ได้กบั การที่มนุษย์ปะทุความเดือดดาลหรื อระบายความโกรธของตัวเองอย่างเป็ น
นิสัยเลย การสนทนามากมายระหว่างมนุษย์และพระเจ้าถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
คาพูดของผูค้ นบางคนที่เกี่ยวพันในการสนทนาเหล่านั้นตื้นเขิน ไม่รู้เท่าทัน และเหมือนเด็กทารก
แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงปราบพยศพวกเขา อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวโทษพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระหว่างการทดสอบของโยบ พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อเพื่อนสามคนของโยบและคนอื่นๆ
อย่างไรหลังจากที่พระองค์ทรงได้ยินคาพูดที่พวกเขาพูดกับโยบ? พระองค์ทรงกล่าวโทษพวกเขาหรื อไม่?
พระองค์ทรงเดือดดาลกับพวกเขาหรื อไม่? พระองค์ไม่ได้ทรงทาอะไรเช่นนั้น!
แต่พระองค์กลับทรงบอกโยบให้วอนขอในนามของพวกเขาและอธิษฐานเพื่อพวกเขาแทน
และพระเจ้าพระองค์เองไม่ทรงเก็บเอาความผิดพลาดของพวกเขาไปใส่พระทัย
ตัวอย่างเหล่านี้ท้งั หมดแสดงถึงท่าทีที่สาคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงใช้ปฏิบตั ิต่อมนุษยชาติที่เสื่อมทรามและไม่รู้เท่าทั
นอย่างที่มนุษย์เป็ น ดังนั้น
การปลดปล่อยพระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้เป็ นการแสดงออกถึงอารมณ์ของพระองค์แต่อย่างใด
อีกทั้งไม่ใช่วิธีที่พระองค์ทรงใช้ระบายความรูส้ ึกของพระองค์
พระพิโรธของพระเจ้าไม่ใช่การปะทุความเดือดดาลอย่างเต็มกาลัง ซึ่งตรงกันข้ามกับความเข้าใจผิดของมนุษย์
พระเจ้าไม่ทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์เนื่องเพราะพระองค์ไม่ทรงสามารถควบคุมอารมณ์ของพระอง
ค์เองได้ หรือเพราะพระโมหะของพระองค์ได้มาถึงจุดเดือดและต้องมีการระบายออก ในทางตรงกันข้าม
พระพิโรธของพระองค์คือการแสดงและการแสดงออกอย่างจริ งแท้ถงึ พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

และเป็ นการเผยในเชิงสัญลักษณ์ถงึ เนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นความพิโรธ
และพระองค์ไม่ทรงทนยอมรับการทาให้ขุ่นเคือง—
นี่ไม่ใช่การกล่าวว่าพระโมหะของพระเจ้าไม่แยกแยะสาเหตุหรื อไม่มีหลักการ
มนุษยชาติที่เสื่อมทรามนัน่ เองที่มีขอ้ เรี ยกร้องเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการระเบิดความเดือดดาลอย่างไร้หลักการตาม
อาเภอใจ ซึ่งเป็ นความเดือดดาลประเภทที่ไม่แยกแยะสาเหตุ ทันทีที่มนุษย์มีสถานะ
เขามักจะพบว่าการควบคุมอารมณ์ของเขาเป็ นเรื่ องยาก
และดังนั้นเขาจะชื่นชมการคว้าโอกาสที่จะแสดงความไม่พอใจและระบายอารมณ์ของเขา
เขามักจะปะทุความเดือดดาลโดยไม่มีเหตุผลที่ชดั เจนเพื่อเผยความสามารถของเขา
และให้คนอื่นรู ้ว่าสถานะและอัตลักษณ์ของเขาแตกต่างจากสถานะและอัตลักษณ์ของผูค้ นธรรมดา
แน่นอนว่าผูค้ นที่เสื่อมทรามที่ปราศจากสถานะใดๆ ก็มกั จะสูญเสียการควบคุมด้วยเช่นกัน
บ่อยครั้งที่ความโกรธของพวกเขาเกิดจากความเสียหายต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขา
มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจะระบายอารมณ์ของพวกเขาและเผยธรรมชาติที่โอหังของพวกเขาบ่อยครั้งเพือ่ ปกป้อง
สถานะและความมีเกียรติของพวกเขาเอง
มนุษย์จะปะทุความโกรธและระบายอารมณ์ของตนเพือ่ ป้องกันและสนับสนุนการมีอยู่ของบาป
และการกระทาเหล่านี้คือวิธีที่มนุษย์ใช้แสดงความไม่พอใจของเขา พวกเขาเต็มไปด้วยความไม่บริ สุทธิ์
เต็มไปด้วยกลอุบายและเล่ห์กล เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามและความชัว่ ของมนุษย์ และเหนือสิ่งอื่นใด
พวกเขาเต็มไปด้วยความมักใหญ่ใฝ่ สูงและความอยากที่บา้ คลัง่ ของมนุษย์
เมื่อความยุติธรรมปะทะกับความชัว่ ร้าย
ความโกรธของมนุษย์จะไม่ปะทุข้ นึ เพื่อป้องกันการมีอยู่ของความยุติธรรมหรื อสนับสนุนความยุติธรรม
ในทางตรงกันข้าม เมื่อกาลังบังคับแห่งความยุติธรรมถูกคุกคาม ถูกข่มเหง และถูกโจมตี
ท่าทีที่มนุษย์มีคือท่าทีที่เมินเฉย หลบเลี่ยง หรือถอยหนี อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญหน้ากับกาลังบังคับแห่งความชัว่
ท่าทีที่มนุษย์มีคือท่าทีของการโอนอ่อนผ่อนตาม ว่าง่ายและยอมรับใช้ ดังนั้น
การระบายอารมณ์ของมนุษย์จงึ เป็ นการหนีสาหรับกาลังบังคับแห่งความชัว่
ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงการประพฤติชวั่ ที่ไร้การควบคุมและหยุดไม่ได้ของมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพระเจ้าทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป กาลังบังคับแห่งความชัว่ ทั้งหมดจะถูกหยุด
บาปทั้งหมดที่ทาร้ายมนุษย์จะถูกระงับ
กาลังบังคับที่เป็ นปรปักษ์ท้งั หมดที่ขดั ขวางพระราชกิจของพระเจ้าจะถูกทาให้เห็นชัดเจน ถูกแยกออก
และถูกสาป ในขณะที่ผสู้ มรู ้ร่วมคิดของซาตานทั้งหมดที่ต่อต้านพระเจ้าจะถูกลงโทษและถอนรากถอนโคน
แทนที่สิ่งเหล่านั้น พระราชกิจของพระเจ้าจะดาเนินไปโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ

แผนการบริ หารจัดการของพระเจ้าจะพัฒนาต่อไปทีละขั้นตอนตามกาหนดการ
และประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรจะปราศจากการรบกวนและการหลอกลวงของซาตาน
ในขณะที่บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าจะชื่นชมการเป็ นผูน้ าและการจัดเตรี ยมของพระเจ้าท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ที่สงบเงียบและสงบสุข
พระพิโรธของพระเจ้าคือการพิทกั ษ์ที่ป้องกันกาลังบังคับแห่งความชัว่ ทั้งหมดไม่ให้ทวีคูณและไร้การควบคุม
และยังเป็ นการพิทกั ษ์ที่ปกป้องการมีอยู่และการแพร่พนั ธุ์ของทุกสรรพสิ่งที่ยุติธรรมและเป็ นบวก
และคุม้ กันสิ่งเหล่านั้นจากการปราบปรามและการบ่อนทาลายชัว่ นิรันดร์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้าสามารถมองเห็นเนื้อแท้ของพระพิโรธของพระเจ้าในการทาลายเมืองโสโดมของพระองค์ได้หรื อไม่?
มีสิ่งอื่นใดที่ผสมปนเปอยูภ่ ายในความเดือดดาลของพระองค์หรื อไม่?
ความเดือดดาลของพระเจ้าบริ สุทธิ์หรื อไม่? หากพูดตามภาษามนุษย์
พระพิโรธของพระเจ้าไม่มีสิ่งเจือปนหรื อไม่? มีมารยาเสแสร้งใดๆ อยู่เบื้องหลังพระพิโรธของพระองค์หรือไม่?
มีการสมคบคิดใดๆ หรื อไม่? มีความลับที่พูดไม่ได้ใดๆ หรื อไม่?
เราสามารถบอกพวกเจ้าได้อย่างเด็ดขาดและเอาจริ งเอาจังว่า ไม่มสี ่วนใดๆ
ในพระพิโรธของพระเจ้าที่สามารถทาให้คนเราเกิดความสงสัยได้
พระโมหะของพระองค์คือพระโมหะที่บริ สุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปน ที่ไม่ได้เก็บงาเจตนารมณ์หรื อเป้าหมายอื่นไว้เลย
เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพระโมหะของพระองค์เป็ นเหตุผลที่บริ สุทธิ์ ไร้การกล่าวโทษ
และอยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์
พระโมหะของพระองค์คือการเผยและการแสดงตามธรรมชาติถึงเนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์ของพระองค์
พระโมหะของพระองค์คือบางสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดครอบครอง
นี่คือส่วนหนึ่งของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระเจ้า
และยังเป็ นความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างเนื้อแท้ของพระผูส้ ร้างกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ตามลาดั
บ
ไม่ว่าคนหนึ่งจะโกรธขึ้นมาต่อหน้าผูอ้ นื่ หรื อลับหลังพวกเขา
ทุกคนมีเจตนาและจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในความโกรธของพวกเขา
บางทีพวกเขากาลังสร้างบารมีของพวกเขาอยู่ หรื อบางทีพวกเขากาลังป้องกันผลประโยชน์ของพวกเขาเอง
รักษาภาพลักษณ์ของพวกเขา หรื อรักษาหน้า บางคนใช้ความยับยัง้ ชัง่ ใจในความโกรธของตน ในขณะที่คนอื่นๆ
หุนหันพลันแล่นมากกว่าและปล่อยให้ความเดือดดาลปะทุเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาปรารถนาโดยไม่มีความยับยัง้ ชั่
งใจเลยแม้แต่น้อย กล่าวอย่างสั้นๆ คือ ความโกรธของมนุษย์มาจากอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของเขา
ไม่สาคัญว่าความโกรธนั้นจะมีจุดประสงค์ใดก็ตาม ความโกรธนั้นก็เป็ นของเนื้อหนังและของธรรมชาติ
ไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับความยุติธรรมหรื อความอยุติธรรมเพราะไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติและเนื้อแท้ของมนุ
ษย์ที่สอดคล้องกับความจริ ง ดังนั้น
อารมณ์ของมนุษยชาติที่เสื่อมทรามและพระพิโรธของพระเจ้าไม่อาจได้รับการกล่าวถึงในขณะเดียวกันได้
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามเริ่ มต้นด้วยความอยากที่จะพิทกั ษ์ความเสื่อมทรามโดยไม่มีขอ้
ยกเว้น และมันมีพื้นฐานมาจากความเสื่อมทรามอย่างแท้จริ ง
นี่คือเหตุผลว่าทาไมความโกรธของมนุษย์จงึ ไม่สามารถได้รับการกล่าวถึงในขณะเดียวกันกับพระพิโรธของพระ

เจ้าได้ ไม่สาคัญว่าความโกรธของมนุษย์อาจดูถูกต้องเหมาะสมในทางทฤษฎีเพียงใดก็ตาม
เมื่อพระเจ้าทรงส่งความเดือดดาลของพระองค์ออกไป
กาลังบังคับแห่งความชัว่ จะถูกตรวจสอบและสิ่งที่ชวั่ ร้ายจะถูกทาลาย
ในขณะที่สิ่งที่ยุติธรรมและเป็ นบวกจะมาชื่นชมการใส่พระทัยและการคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้า
และได้รับอนุญาตให้ดาเนินต่อไปได้ พระเจ้าทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไปเพราะสิ่งที่อยุติธรรม เป็ นลบ
และชัว่ ร้ายขัดขวาง รบกวน หรือทาลายกิจกรรมและการพัฒนาที่ปกติของสิ่งทั้งหลายที่ยุติธรรมและเป็ นบวก
เป้าหมายของพระโมหะของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อพิทกั ษ์สภาวะและพระอัตลักษณ์ของพระองค์เอง
แต่เพื่อพิทกั ษ์การดารงอยู่ของสิ่งที่ยุติธรรม เป็ นบวก สวยงาม และดี
เพื่อพิทกั ษ์ธรรมบัญญัติและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของการอยูร่ อดโดยปกติของมนุษยชาติ
นี่คือสาเหตุรากของพระพิโรธของพระเจ้า
ความเดือดดาลของพระเจ้าคือการเผยพระอุปนิสยั ของพระองค์อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็ นธรรมชาติ
และแท้จริ งอย่างยิ่ง ในความเดือดดาลของพระองค์ไม่มีแรงจูงใจแอบแฝง
อีกทั้งไม่มีความหลอกลวงหรื อการคิดแผนการ นับประสาอะไรที่จะมีความอยากได้อยากมี ความมีเล่ห์เหลี่ยม
ความมุ่งร้าย ความรุนแรง ความชัว่ หรื อคุณสมบัติอนื่ ใดที่มนุษยชาติที่เสื่อมทรามมีร่วมกันเลย
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงส่งความเดือดดาลของพระองค์ออกไป
พระองค์ได้ทรงล่วงรู ้เนื้อแท้ของทุกเรื่ องอย่างชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งแล้ว
และพระองค์ได้ทรงกาหนดคาจากัดความและข้อสรุ ปที่ถูกต้องแม่นยาและชัดเจนแล้ว ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทานั้นชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับท่าทีของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงสับสนปนเป หูหนวกตาบอด หุนหันพลันแล่น หรื อไม่ระมัดระวัง
และพระองค์ไม่ได้ทรงขาดหลักการอย่างแน่นอน นี่คอื แง่มุมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระพิโรธของพระเจ้า
และมวลมนุษย์ได้บรรลุการดารงอยู่ที่ปกติก็เพราะแง่มุมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระพิโรธของพระเจ้านี้นนั่ เอ
ง หากปราศจากพระพิโรธของพระเจ้า มนุษยชาติจะลงมาสู่สภาวะการใช้ชีวิตที่ผิดปกติ
และทุกสรรพสิ่งที่ยุติธรรม สวยงาม และดีงามจะถูกทาลายและไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
หากปราศจากพระพิโรธของพระเจ้า ธรรมบัญญัติและกฎการดารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างจะถูกทาลาย
หรื อแม้กระทัง่ ถูกล้มล้างอย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่การทรงสร้างมนุษย์
พระเจ้าทรงใช้พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิทกั ษ์และค้าชูการดารงอยู่ที่ปกติของม
นุษยชาติ เพราะพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์กอปรด้วยพระพิโรธและพระบารมี ผูค้ น สิ่งของ
และวัตถุที่ชวั่ ร้ายทั้งหมด
และทุกสรรพสิ่งที่รบกวนและทาความเสียหายต่อการดารงอยู่ที่ปกติของมนุษย์จงึ ถูกลงโทษ ควบคุม

และทาลายเนื่องจากพระพิโรธของพระองค์ ในช่วงระยะเวลาหลายพันปี ที่ผ่านมา
พระเจ้าทรงใช้พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปราบพยศและทาลายบรรดาวิญญาณชัว่ และมีมลทินทุกประเภทที่ต่อต้านพระเจ้าและกระทาการเป็ นผูส้ มรู ้ร่
วมคิดและขี้ขา้ ของซาตานในพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการมนุษยชาติของพระเจ้า ดังนั้น
พระราชกิจแห่งความรอดของมนุษย์ของพระเจ้าจึงได้รุดหน้าไปตามแผนของพระองค์อยู่เสมอ นี่จึงกล่าวได้ว่า
เนื่องจากการมีอยู่ของพระพิโรธของพระเจ้า สาเหตุที่ชอบธรรมที่สุดของมนุษย์จงึ ไม่เคยถูกทาลายมาก่อน
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ถึงแม้ว่าซาตานจะปรากฏชัดว่ามีมนุษยธรรม ยุติธรรม และมีคุณงามความดี
แต่เนื้อแท้ของซาตานนั้นโหดร้ ายและชั่วร้ าย
ซาตานสร้างชื่อเสียงของมันโดยผ่านทางการหลอกลวงผูค้ น
และมักจะสถาปนาตัวเองเป็ นทัพหน้าและแบบอย่างที่มีความชอบธรรม
ภายใต้การกล่าวอ้างเท็จเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ความชอบธรรม มันทาร้ายผูค้ น ล้างผลาญดวงจิตของพวกเขา
และใช้วิถีทางทุกประเภทเพื่อทาให้มนุษย์ดา้ นช้า หลอกลวง และยุยงมนุษย์
เป้าหมายของมันคือการทาให้มนุษย์เห็นชอบและเข้ากันได้ดีกบั การประพฤติชวั่ ของมัน
เพื่อทาให้มนุษย์เข้าร่ วมกับมันในการต่อต้านสิทธิอานาจและอธิปไตยของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม
เมื่อคนเรามองทะลุกลอุบายและแผนร้ายของมัน และมองทะลุคุณสมบัติพิเศษที่เลวทรามของเรา
และเมื่อคนเราไม่ปรารถนาที่จะถูกมันเหยียบย่าและถูกมันหลอกลวง หรื อที่จะทางานเป็ นทาสเพื่อมันต่อไป
หรื อที่จะถูกลงโทษและถูกทาลายเคียงข้างมัน เช่นนั้นแล้ว
ซาตานก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษราววิสุทธิชนก่อนหน้านี้ของมัน และฉีกหน้ากากปลอมๆ
ของมันเพื่อเผยใบหน้าที่แท้จริ งของมัน ซึ่งชัว่ ร้าย เลวทราม น่าเกลียด และป่ าเถื่อน
มันจะไม่รักสิ่งใดมากไปกว่าการทาลายทุกผูค้ นที่ปฏิเสธที่จะติดตามมันและผูท้ ี่ต่อต้านกาลังบังคับแห่งความชัว่
ของมันให้สิ้น ณ จุดนี้ ซาตานไม่สามารถแสร้งมีการปรากฏที่น่าไว้วางใจและเป็ นสุภาพบุรุษได้อีกต่อไป
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
คุณสมบัติพิเศษแท้จริ งทีน่ ่าเกลียดและชัว่ ร้ายของมันกลับถูกเผยออกมาภายใต้การแสร้งเป็ นคนดีแทน
ทันทีที่กลอุบายของซาตานถูกตีแผ่ออกมาและคุณสมบัติพิเศษที่แท้จริ งของมันถูกเปิ ดโปง
มันจะระเบิดความเดือดดาลโดยฉับพลันและแสดงความป่ าเถื่อนของมันออกมา หลังจากนี้
ความอยากทาร้ายและล้างผลาญผูค้ นของมันมีแต่จะเพิ่มขึ้น
นี่เป็ นเพราะมันเดือดดาลเมื่อมนุษย์เริ่ มสังเกตเห็นความจริง
และมันเกิดความอาฆาตต่อมนุษย์อนั แรงกล้าเพราะความมุ่งมาดปรารถนาที่จะโหยหาในเสรีภาพและความสว่าง
และเพื่อหลีกหนีจากคุกของมัน ความเดือดดาลของมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันและสนับสนุนความชัว่ ของมัน
และยังเป็ นการเผยถึงธรรมชาติที่ป่าเถื่อนของมันอย่างแท้จริ ง
ในทุกๆ เรื่ อง พฤติกรรมของซาตานจะเปิ ดโปงธรรมชาติที่ชวั่ ของมัน
จากทุกการกระทาชัว่ ทั้งหมดที่ซาตานได้ทากับมนุษย์—ตั้งแต่ความพยายามในช่วงแรกๆ
ของมันที่จะลวงมนุษย์ให้ติดตามมัน ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากมนุษย์ของมัน

ซึ่งมันลากมนุษย์มาสู่ความประพฤติชวั่ ของมัน
ไปจนถึงความอาฆาตต่อมนุษย์หลังจากที่คุณสมบัติพิเศษที่แท้จริงของมันได้ถูกเปิ ดโปงและมนุษย์ได้รับรู ้และล
ะทิ้งมันไปแล้ว—ไม่มีการกระทาใดในนี้ที่ไม่สามารถเปิ ดโปงเนื้อแท้ที่ชวั่ ของซาตาน
อีกทั้งที่ไม่สามารถพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงว่าซาตานไม่ได้มีความสัมพันธ์อนั ใดกับสิ่งที่เป็ นบวกเลย
และว่าซาตานคือแหล่งกาเนิดของสิ่งที่ชวั่ ทั้งหมด ทุกๆ การกระทาของมันพิทกั ษ์ความชัว่ ของมัน
รักษาความต่อเนื่องของการกระทาชัว่ ของมัน ต่อต้านสิ่งทีย่ ุติธรรมและเป็ นบวกทั้งหลาย
และทาลายธรรมบัญญัติและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของการดารงอยู่ที่ปกติของมนุษยชาติ
การกระทาเหล่านี้ของซาตานเป็ นปรปักษ์ต่อพระเจ้า และพวกมันจะถูกทาลายด้วยพระพิโรธของพระเจ้า
ถึงแม้ว่าซาตานจะมีความเดือดดาลของมันเอง
แต่ความเดือดดาลของมันก็เป็ นเพียงวิถีทางหนึ่งในการระบายธรรมชาติที่ชวั่ ของมัน
เหตุผลที่ว่าทาไมซาตานจึงฉุนเฉียวและโกรธเกรี้ยวนั้นเป็ นเพราะว่า
กลอุบายที่ไม่สามารถบรรยายได้ของมันได้ถกู เปิ ดโปงแล้ว แผนร้ายของมันไม่ได้รอดพ้นไปง่ายๆ
ความมักใหญ่ใฝ่ สูงและความอยากอันบ้าคลัง่ ของมันที่จะแทนที่พระเจ้าและทาตัวเป็ นพระเจ้าได้ถูกปราบพยศแ
ละสกัดกั้น
และเป้าหมายของมันที่จะควบคุมมนุษยชาติท้งั หมดตอนนี้ไม่เป็ นผลแล้วและไม่มีวนั สามารถสัมฤทธิผลได้
สิ่งที่หยุดแผนร้ายของซาตานไม่ให้เกิดผลและตัดการแพร่ กระจายและการอาละวาดของความชัว่ ของซาตานคือก
ารที่พระเจ้าทรงเรี ยกพระพิโรธของพระองค์ซ้ าแล้วซ้ าอีก ด้วยเหตุผลนี้
ซาตานจึงทั้งเกลียดชังและยาเกรงพระพิโรธของพระเจ้า ในแต่ละครั้งที่พระพิโรธของพระเจ้าเคลื่อนลงมา
พระพิโรธของพระองค์ไม่เพียงแต่เปิ ดหน้ากากการปรากฏที่เลวทรามที่แท้จริ งของซาตานเท่านั้น
แต่ยงั เปิ ดโปงความอยากที่ชวั่ ของซาตานต่อความสว่างด้วย และในกระบวนการนั้น
เหตุผลของความเดือดดาลของซาตานต่อมนุษยชาติก็ถูกแผ่วาง
การปะทุความเดือดดาลของซาตานคือการเผยที่แท้จริ งถึงธรรมชาติที่ชวั่ ของมัน
และคือการเปิ ดโปงกลอุบายของมัน
แน่นอนว่าทุกครั้งที่ซาตานเดือดดาลเป็ นการประกาศถึงการทาลายล้างสิ่งที่ชวั่ และการปกป้องและการทาให้สิ่งที่
เป็ นบวกดาเนินต่อไป มันประกาศถึงความจริงที่ว่าพระพิโรธของพระเจ้าไม่สามารถถูกทาให้ขุ่นเคืองได้!
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คนเราต้องไม่อาศัยประสบการณ์และจินตนาการเพื่อรู้จักพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
เมื่อเจ้าพบว่าตัวเจ้าเองกาลังเผชิญกับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
เจ้าจะพูดหรื อไม่ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีสิ่งเจือปน?
เจ้าจะพูดหรื อไม่ว่ามีเรื่ องราวอยู่เบื้องหลังความเดือดดาลของพระเจ้า
และว่าความเดือดดาลของพระเจ้ามีสิ่งเจือปน?
เจ้าจะใส่ร้ายป้ายสีพระเจ้าโดยกล่าวว่าพระอุปนิสัยของพระองค์ไม่จาเป็ นต้องชอบธรรมไปเสียทั้งหมดเสมอไป
หรื อไม่? เมื่อจัดการกับการกระทาแต่ละอย่างของพระเจ้า
เจ้าต้องแน่ใจเสียก่อนว่าพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้นปราศจากองค์ประกอบอืน่ ใด
ว่าพระอุปนิสัยของพระองค์บริ สุทธิ์และไม่มีที่ติด การกระทาเหล่านี้รวมถึงการที่พระเจ้าทรงปราบพยศ ลงโทษ
และทาลายล้างมนุษยชาติ ทุกๆ
การกระทาของพระเจ้าได้รับการดาเนินการโดยสอดคล้องกับอุปนิสัยโดยเนื้อแท้ของพระองค์และแผนของพระ
องค์อย่างเข้มงวด และไม่รวมถึงส่วนเสี้ยวใดๆ ของความรู ้ ธรรมเนียมประเพณี และปรัชญาของมนุษยชาติ ทุกๆ
การกระทาของพระเจ้าคือการแสดงออกถึงพระอุปนิสยั และเนื้อแท้ของพระองค์
ซึ่งไม่เกีย่ วโยงกับสิ่งใดก็ตามที่เป็ นของมนุษยชาติที่เสื่อมทราม มวลมนุษย์มีมโนคติที่หลงผิดว่ามีเพียงความรัก
ความปรานี และการทนยอมรับของพระเจ้าต่อมนุษยชาติเท่านั้นที่ไม่มีที่ติ ไม่มสี ิ่งเจือปน และศักดิ์สิทธิ์
และไม่มีผใู้ ดรู ้ว่าความเดือดดาลของพระเจ้าและพระพิโรธของพระองค์ก็ไม่มีสิ่งเจือปนเฉกเช่นเดียวกัน
ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีผใู้ ดเคยได้ใคร่ ครวญคาถามทั้งหลาย เช่น
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงไม่ทนยอมรับต่อการทาให้ขุ่นเคือง หรื อเหตุใดความเดือดดาลของพระเจ้าจึงยิ่งใหญ่นัก
ในทางตรงกันข้าม บางคนสาคัญผิดว่าพระพิโรธของพระเจ้ามาจากอารมณ์ที่ไม่ดี เช่น
อารมณ์ของมนุษยชาติที่เสื่อมทราม
และเข้าใจผิดว่าพระโมหะของพระเจ้าเป็ นความเดือดดาลแบบเดียวกันกับความโกรธของมนุษยชาติที่เสื่อมทรา
ม พวกเขาถึงขั้นตั้งสมมติฐานอย่างผิดๆ
ว่าความเดือดดาลของพระเจ้าเป็ นเหมือนกับการเผยอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษยชาติตามธรรมชาติ
และว่าการออกพระพิโรธของพระเจ้าแค่เป็ นเหมือนกับความโกรธของผูค้ นที่เสื่อมทรามเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากั
บสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขบางอย่าง
และเชื่อว่าการปล่อยพระพิโรธของพระเจ้าคือการแสดงออกถึงอารมณ์ของพระองค์ หลังจากการสามัคคีธรรมนี้
เราหวังว่าพวกเจ้าทุกคนจะไม่มีแนวคิดที่ผิด การจินตนาการ หรื อการคาดคะเนใดๆ
เกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าอีกต่อไป หลังจากที่ได้ยินถ้อยคาของเรา

เราหวังว่าเจ้าจะสามารถมีการระลึกได้ที่แท้จริงในหัวใจของพวกเจ้าถึงพระพิโรธของพระอุปนิสัยอันชอบธรรม
ของพระเจ้า เราหวังว่าเจ้าจะสามารถละวางความเข้าใจผิดใดๆ
เกี่ยวกับพระพิโรธของพระเจ้าที้ มี่ ก่อนหน้านี้ลงได้
และหวังว่าเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเชื่อและทรรศนะผิดๆ
ของเจ้าเองเกี่ยวกับเนื้อแท้ของพระพิโรธของพระเจ้าได้ ยิ่งไปกว่านั้น
เราหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถมีคานิยามที่ถูกต้องแม่นยาเกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในหัวใจของพวกเจ้า
หวังว่าพวกเจ้าจะไม่มีความสงสัยใดๆ เกี่ยวกับพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าอีกต่อไป
และหวังว่าเจ้าจะไม่ยดั เยียดการให้เหตุผลหรื อการจินตนาการแบบมนุษย์ใดๆ
แก่พระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระเจ้า พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าคือเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระเจ้าเอง
พระอุปนิสัยนี้ไม่ใช่บางสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นหรื อก่อให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ก็คอื พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
และไม่มีความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกับสิ่งใดก็ตามที่เป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์จะไม่มีวนั ทรงกลายเป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
และแม้ว่าพระองค์ทรงกลายเป็ นสมาชิกหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง
พระอุปนิสัยและเนื้อแท้ภายในของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การรู ้จกั พระเจ้าจึงไม่ใช่แบบเดียวกับการรู ้จกั วัตถุ การรู ้จกั พระเจ้าไม่ใช่การชาแหละบางสิ่งบางอย่าง
อีกทั้งยังไม่ใช่แบบเดียวกับการทาความเข้าใจบุคคลหนึ่ง
หากมนุษย์ใช้มโนทัศน์หรื อวิธีการของตนในการรู ้จกั กับวัตถุหรือการเข้าใจบุคคลเพื่อรู ้จกั พระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีวนั สามารถบรรลุถงึ ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
การรู ้จกั พระเจ้าไม่ได้การอาศัยประสบการณ์หรื อจินตนาการ
และดังนั้นเจ้าต้องไม่ยดั เยียดประสบการณ์หรื อจินตนาการของเจ้าต่อพระเจ้าโดยเด็ดขาด
ไม่สาคัญว่าประสบการณ์และจินตนาการของเจ้าอาจมากมายเพียงใด แต่สิ่งเหล่านั้นยังคงมีขอ้ จากัด
ยิ่งไปกว่านั้น จินตนาการของเจ้าไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง แล้วนับประสาอะไรที่จะสอดคล้องกับความจริ ง
และจินตนาการของเจ้าไม่เข้ากันกับพระอุปนิสยั และเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระเจ้า
เจ้าจะไม่มีวนั ประสบความสาเร็จหากเจ้าอาศัยจินตนาการของเจ้าในการทาความเข้าใจเนื้อแท้ของพระเจ้า
เส้นทางเดียวคือการนี้: ยอมรับทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้า จากนั้นค่อยๆ ได้รับประสบการณ์และทาความเข้าใจมัน
จะมีวนั หนึ่งที่พระเจ้าจะประทานความรู ้แจ้งแก่เจ้าเพื่อที่จะเข้าใจและรู ้จกั พระองค์อย่างแท้จริ ง
เนื่องเพราะการให้ความร่ วมมือของเจ้า และเนื่องเพราะความหิวและความกระหายความจริงของเจ้า
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คาเตือนของพระยาห์เวห์พระเจ้าไปถึงชาวนีนะเวห์
พวกเรามาอ่านต่อไปในบทตอนที่สองกันเถิด ซึ่งเป็ นบทที่สามของหนังสือโยนาห์ ความว่า
“โยนาห์ต้งั ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็ร้องประกาศว่า ‘อีกสี่สิบวัน
นีนะเวห์จะถูกทาลาย’”
พระวจนะเหล่านี้คือพระวจนะที่พระเจ้าทรงถ่ายทอดให้กบั โยนาห์โดยตรงเพือ่ บอกต่อชาวนีนะเวห์ ดังนั้น
แน่นอนว่าพระวจนะเหล่านี้จึงเป็ นพระวจนะที่พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ที่จะตรัสต่อชาวนีนะเวห์
พระวจนะเหล่านี้บอกผูค้ นว่าพระเจ้าได้ทรงเริ่ มชิงชังและเกลียดผูค้ นในเมืองนี้
เพราะความชัว่ ร้ายของพวกเขาได้มาอยู่เฉพาะสายพระเนตรอันจับจ้องพระองค์
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงปรารถนาที่จะทาลายเมืองนี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่พระเจ้าจะได้ทรงทาลายเมืองนี้
พระองค์จะทรงทาการประกาศต่อชาวนีนะเวห์ และในขณะเดียวกัน
ประทานโอกาสให้พวกเขาได้กลับใจจากความชัว่ ร้ายของพวกเขาและเริ่ มต้นใหม่ โอกาสนี้ดาเนินอยู่สี่สิบวัน
และไม่นานไปกว่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากผูค้ นภายในเมืองไม่กลับใจ ยอมรับบาปของพวกเขา
และหมอบราบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าภายในสี่สิบวัน
พระเจ้าจะทรงทาลายเมืองนี้เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงทาลายเมืองโสโดมไปแล้ว
นี่คือสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะบอกผูค้ นในเมืองนีนะเวห์
เป็ นที่ชดั เจนว่านี่ไม่ใช่แค่การประกาศแถลงธรรมดาๆ
การประกาศแถลงนี้ไม่เพียงสื่อถึงพระโมหะของพระยาห์เวห์พระเจ้าเท่านั้น
แต่ยงั สื่อถึงท่าทีของพระองค์ต่อชาวนีนะเวห์
ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่เป็ นคาเตือนอย่างจริงจังต่อผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในเมืองด้วย
คาเตือนนี้บอกพวกเขาว่าการกระทาชัว่ ร้ายของพวกเขาได้ทาให้พวกเขาได้รับความเกลียดชังจากพระยาห์เวห์พร
ะเจ้าแล้ว และจะนาพวกเขาไปถึงปากขอบแห่งการทาลายล้างพวกเขาเองในไม่ช้า ดังนั้น
ชีวิตของผูอ้ าศัยทุกคนในเมืองนีนะเวห์จึงจวนเจียนอยู่ในภัยอันตราย
ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างปฏิกิริยาของเมืองนีนะเวห์และเมืองโสโดมต่อคาเตือนของพระยาห์เวห์พระเจ้า
การถูกทาลายหมายถึงอะไร? ในภาษาพูด มันหมายถึงการไม่มีอยู่อีกต่อไป แต่ในลักษณะเช่นใดเล่า?
ใครที่สามารถทาลายทั้งเมืองได้? แน่นอนว่าการกระทาเช่นนั้นคงจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์
ผูค้ นเมืองนีนะเวห์ไม่ใช่คนโง่เขลา ทันทีที่พวกเขาได้ยนิ การกล่าวประกาศนี้ พวกเขาก็เกิดแนวคิดขึ้น
พวกเขารู ้ว่าการกล่าวประกาศได้มาจากพระเจ้าแล้ว

พวกเขารู ้ว่าพระเจ้ากาลังจะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
และพวกเขารู ้ว่าความชัว่ ร้ายของพวกเขาได้ทาให้พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเดือดดาลและนาพระโมหะของพระอง
ค์ลงมาสู่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะถูกทาลายไปพร้อมกับเมืองของพวกเขาในไม่ช้า
แล้วผูค้ นในเมืองประพฤติอย่างไรหลังจากที่ได้ยินคาเตือนของพระยาห์เวห์พระเจ้า?
พระคัมภีร์อธิบายในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงว่าผูค้ นมีปฏิกิริยาอย่างไร ตั้งแต่กษัตริ ยล์ งมาจนถึงสามัญชน
ในคัมภีร์มีการบันทึกพระวจนะต่อไปนี้ ความว่า “คนนีนะเวห์ได้เชื่อพระเจ้า พวกเขาได้ประกาศให้อดอาหาร
และได้สวมผ้ากระสอบ ตั้งแต่ผใู้ หญ่ที่สุดจนถึงผูน้ ้อยที่สุด เมือ่ ข่าวนี้ลือไปถึงกษัตริยแ์ ห่งนีนะเวห์
พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง และเปลื้องฉลองพระองค์ออก แล้วทรงสวมผ้ากระสอบแทน
และประทับบนกองขี้เถ้า พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนีนะเวห์ว่า
‘โดยอานาจกษัตริ ยแ์ ละขุนนางทั้งหลาย คนหรื อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรื อขนาดกลาง อย่าลิ้มรสสิ่งใด
อย่ากินอาหาร และอย่าดื่มน้ า ให้ท้งั คนและสัตว์เลี้ยงนุ่งห่มผ้ากระสอบ ให้รอ้ งทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง เออ
ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชวั่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา’”
หลังจากที่ได้ยินการกล่าวประกาศของพระยาห์เวห์พระเจ้าแล้ว
ผูค้ นเมืองนีนะเวห์ก็แสดงท่าทีที่ตรงกันข้ามกับท่าทีของผูค้ นเมืองโสโดมโดยสิ้นเชิง—
ในขณะที่ผคู้ นเมืองโสโดมต่อต้านพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย โดยทาความชัว่ ต่อไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า
หลังจากที่ได้ยินพระวจนะเหล่านี้แล้ว ผูค้ นเมืองนีนะเวห์ไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่ องนี้ อีกทั้งพวกเขาไม่ได้ตา้ นทาน
พวกเขากลับเชื่อพระเจ้าและประกาศแถลงการอดอาหารแทน คาว่า “เชื่อ” ในที่น้ีหมายถึงอะไร?
คานี้ช้ แี นะโดยตัวมันเองถึงความเชื่อและการนบนอบ หากพวกเราใช้พฤติกรรมจริงๆ
ของชาวนีนะเวห์มาอธิบายคานี้
คานี้หมายถึงว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถและจะทรงทาอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้
และหมายถึงว่าพวกเขาเต็มใจที่จะกลับใจ
ผูค้ นเมืองนีนะเวห์รู้สึกกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับความวิบตั ิที่จวนเจียนจะเกิดขึ้นหรื อไม่?
การเชื่อของพวกเขาคือสิ่งที่ใส่ความกลัวไว้ในหัวใจของพวกเขา ดังนั้นแล้ว
พวกเราจะสามารถนาสิ่งใดมาใช้พิสูจน์การเชื่อและความกลัวของชาวนีนะเวห์ได้?
สิ่งนี้เป็ นไปตามที่พระคัมภีร์ระบุ นั่นคือ “พวกเขาได้ประกาศให้อดอาหาร และได้สวมผ้ากระสอบ
ตั้งแต่ผใู้ หญ่ที่สุดจนถึงผูน้ ้อยที่สุด” นี่จงึ กล่าวได้ว่าชาวนีนะเวห์เชื่ออย่างแท้จริง
และจากการเชื่อนี้ทาให้เกิดความกลัวขึ้น ซึ่งหลังจากนั้นก็นาให้พวกเขาอดอาหารและนุง่ ห่มผ้ากระสอบ
นี่คือวิธีการที่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขากาลังเริ่ มกลับใจ
ไม่เพียงแต่ชาวนีนะเวห์จะไม่ต่อต้านพระเจ้าเท่านั้น

แต่พวกเขายังแสดงให้เห็นการกลับใจของพวกเขาอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพฤติกรรมและการกระทาของพวกเข
า ซึ่งแตกต่างจากผูค้ นเมืองโสโดมโดยสิ้นเชิง แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ผคู้ นเมืองนีนะเวห์ทุกคนทา
ไม่ใช่แค่สามัญชนเท่านั้น—กษัตริ ยก์ ไ็ ม่มีขอ้ ยกเว้นด้วย
การกลับใจของกษัตริย์เมืองนีนะเวห์ได้รับการชมเชยจากพระยาห์เวห์พระเจ้า
เมื่อกษัตริ ยแ์ ห่งนีนะเวห์ทรงได้สดับรับฟังข่าวนี้ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ของพระองค์
และเปลื้องฉลองพระองค์ออก แล้วฉลองพระองค์ดว้ ยผ้ากระสอบและประทับบนกองขี้เถ้า จากนั้น
พระองค์ทรงประกาศว่า ทุกคนในเมืองไม่ได้รับอนุญาตให้ลมิ้ รสสิ่งใด และแกะ วัว
หรื อสัตว์เลี้ยงอื่นใดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กินหญ้าหรื อดื่มน้ า ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงต้องนุ่งห่มผ้ากระสอบ
และผูค้ นต้องร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริ งจังจริ งใจ
กษัตริ ยย์ งั ได้ทรงประกาศว่าทุกคนจะหันกลับจากหนทางที่ชวั่ ของพวกเขา และเลิกการทารุณซึ่งมือพวกเขาทา
เมื่อพิจารณาจากลาดับของการกระทานี้ กษัตริ ยเ์ มืองนีนะเวห์ได้มีการกลับใจที่แท้จริ งในพระทัยของพระองค์
ลาดับการกระทาที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ี —การลุกขึ้นจากบัลลังก์ของพระองค์
การเปลื้องฉลองสาหรับกษัตริ ยข์ องพระองค์ การฉลองพระองค์ดว้ ยผ้ากระสอบ และการประทับบนกองขี้เถ้า—
บอกผูค้ นว่ากษัตริยเ์ มืองนีนะเวห์กาลังทรงวางพักสถานะการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์
และกาลังฉลองพระองค์ดว้ ยผ้ากระสอบเคียงข้างสามัญชน นี่จึงกล่าวได้ว่า
กษัตริ ยเ์ มืองนีนะเวห์ไม่ได้ทรงดารงสถานะการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์เพื่อกระทาการประพฤติ ชวั่ ของพระองค์
หรื อการทารุ ณซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์ทาต่อไปหลังจากที่ได้สดับฟังประกาศจากพระยาห์เวห์พระเจ้า
แต่พระองค์ทรงวางพักสิทธิอานาจที่พระองค์ทรงครอง และกลับใจเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า
ในชัว่ ขณะนี้ กษัตริ ยเ์ มืองนีนะเวห์ไม่ได้กาลังทรงกลับใจในฐานะกษัตริ ย์
พระองค์ได้เสด็จมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อกลับใจและสารภาพบาปของพระองค์ในฐานะไพร่ ฟ้าธรรมด
าของพระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ยงั ได้ตรัสบอกทั้งเมืองให้กลับใจและสารภาพบาปของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าใน
ลักษณะเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงทา นอกจากนี้ พระองค์ทรงมีแผนเฉพาะว่าจะทาเช่นนั้นอย่างไร
ดังที่เห็นในคัมภีร์ ความว่า “คนหรื อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง อย่าลิม้ รสสิ่งใด อย่ากินอาหาร
และอย่าดื่มน้ า…ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริ งจัง เออ ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชวั่
และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา” ในฐานะผูป้ กครองเมือง
กษัตริ ยเ์ มืองนีนะเวห์ทรงครองสถานะและอานาจสูงสุด และทรงสามารถทาสิ่งใดก็ได้ที่ทรงปรารถนา
เมื่อเผชิญกับประกาศของพระยาห์เวห์พระเจ้า พระองค์จะเพิกเฉยต่อเรื่ องนี้
หรื อกลับใจและสารภาพบาปของพระองค์เพียงลาพังก็ได้

ส่วนเรื่ องที่ว่าผูค้ นในเมืองเลือกที่จะกลับใจหรื อไม่น้ นั พระองค์จะเพิกเฉยต่อเรื่องนั้นโดยสิน้ เชิงเลยก็ได้
อย่างไรก็ตาม กษัตริยเ์ มืองนีนะเวห์ไม่ได้ทรงทาเช่นนี้เลย ไม่เพียงแต่พระองค์จะลุกขึ้นจากบัลลังก์ของพระองค์
ฉลองพระองค์ดว้ ยผ้ากระสอบ และประทับบนกองขี้เถ้า
และกลับใจและสารภาพบาปของพระองค์เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าเท่านั้น
พระองค์ยงั ทรงสัง่ ให้ผคู้ นและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดภายในเมืองทาเช่นเดียวกันด้วย
พระองค์ทรงสัง่ แม้กระทัง่ ให้ผคู้ น “ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริ งจัง”
กษัตริ ยเ์ มืองนีนะเวห์ได้ทรงทาสิ่งทีผ่ ปู้ กครองควรทาให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างแท้จริ งโดยผ่านทางลาดับการกระทา
เหล่านี้
ลาดับการกระทาของพระองค์คือสิ่งที่สัมฤทธิผลได้ยากสาหรับกษัตริ ยท์ ุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
และแท้จริ งแล้วไม่มีกษัตริยพ์ ระองค์ใดเคยสัมฤทธิ์สิ่งเหล่านี้
การกระทาเหล่านี้สามารถเรียกได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์
และควรค่าแก่ท้งั การยกย่องและการเอาอย่างจากมวลมนุษย์ นับตั้งแต่อรุณรุ่งของมนุษย์
กษัตริ ยท์ ุกพระองค์ได้ทรงนาไพร่ ฟ้าประชาชนของพระองค์ให้ตา้ นทานและต่อต้านพระเจ้า
ไม่มีกษัตริ ยพ์ ระองค์ใดเคยนาไพร่ ฟ้าประชาชนของพระองค์ให้วอนขอพระเจ้าเพื่อแสวงหาการไถ่บาปสาหรับค
วามชัว่ ร้ายของพวกเขา รับการอภัยโทษจากพระยาห์เวห์พระเจ้า และหลีกเลี่ยงการลงโทษทีจ่ วนเจียนจะเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม กษัตริยเ์ มืองนีนะเวห์ทรงสามารถนาไพร่ ฟ้าประชาชนของพระองค์ให้หันหาพระเจ้า
ให้ทิ้งการประพฤติชวั่ ของแต่ละคนไว้เบื้องหลัง และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา นอกจากนั้น
พระองค์ทรงยังสามารถละวางบัลลังก์ของพระองค์ลงได้ และเพื่อเป็ นการตอบแทน
พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงเปลี่ยนพระทัยและรู ้สึกเสียพระทัย ทรงถอนพระพิโรธของพระองค์
และทรงอนุญาตให้ผูค้ นในเมืองมีชีวิตรอด และรักษาพวกเขาไว้จากการทาลายล้างต่อไป
การกระทาเหล่านี้ของกษัตริ ยส์ ามารถเพียงแต่เรี ยกได้ว่าเป็ นปาฏิหาริ ยท์ ี่หายากในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เท่านั้
น และแม้กระทัง่ เป็ นตัวอย่างต้นแบบของมนุษยชาติที่เสื่อมทราม
ซึ่งกลับใจและสารภาพบาปของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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โยนาห์ 3 แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงโยนาห์เป็ นครั้งที่สองว่า “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่
และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า” ดังนั้น โยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์
ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ นีนะเวห์เป็ นนครใหญ่โตมโหฬาร ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กนิ เวลาสามวัน
โยนาห์ต้งั ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็รอ้ งประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน
นีนะเวห์จะถูกทาลาย” คนนีนะเวห์ได้เชื่อพระเจ้า พวกเขาได้ประกาศให้อดอาหาร และได้สวมผ้ากระสอบ
ตั้งแต่ผใู้ หญ่ที่สุดจนถึงผูน้ ้อยที่สุด เมื่อข่าวนี้ลือไปถึงกษัตริ ยแ์ ห่งนีนะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง
และเปลื้องฉลองพระองค์ออก แล้วทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า
พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนีนะเวห์ว่า “โดยอานาจกษัตริ ยแ์ ละขุนนางทั้งหลาย
คนหรื อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรื อขนาดกลาง อย่าลิ้มรสสิ่งใด อย่ากินอาหาร และอย่าดืม่ น้ า
ให้ท้งั คนและสัตว์เลี้ยงนุง่ ห่มผ้ากระสอบ ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริ งจัง เออ
ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชวั่ และเลิกการทารุ ณซึ่ งมือพวกเขาทา ใครจะรู ้ได้?
พระเจ้าอาจจะทรงหันและเปลี่ยนพระทัย พระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันรุนแรง เพื่อเราจะไม่พินาศ”
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชวั่
พระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่ องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนามาสู่พวกเขา พระองค์ไม่ทรงลงโทษเขา
พระเจ้าทอดพระเนตรการกลับใจที่จริงใจลึกภายในหัวใจของชาวนีนะเวห์
หลังจากที่ได้ยินการประกาศแถลงของพระเจ้า
กษัตริ ยเ์ มืองนีนะเวห์และไพร่ ฟ้าประชาชนของพระองค์ได้ทาปฏิบตั ิการกระทาหลายอย่าง
การกระทาเหล่านี้และพฤติกรรมของพวกเขามีธรรมชาติอย่างไร? กล่าวคือ
เนื้อแท้ของการประพฤติของพวกเขาทั้งหมดทั้งปวงเป็ นอย่างไร? เหตุใดพวกเขาจึงทาอย่างที่พวกเขาได้ทาไป?
ในสายพระเนตรของพระเจ้า พวกเขาได้กลับใจอย่างจริ งใจ
ไม่เพียงเพราะพวกเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริงใจและสารภาพบาปของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระองค์เท่
านั้น แต่ยงั เป็ นเพราะพวกเขาได้เลิกการประพฤติที่ชวั่ ร้ายของพวกเขาด้วย
พวกเขาได้กระทาในหนทางนี้เพราะหลังจากที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้ว พวกเขารู ้สึกกลัวอย่างเหลือเชื่อ
และเชื่อว่าพระองค์จะทรงทาอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ ด้วยการอดอาหาร สวมใส่ผา้ กระสอบ และนั่งบนกองขี้เถ้า
พวกเขาปรารถนาที่จะแสดงความเต็มใจของพวกเขาที่จะปฏิรูปวิถีของพวกเขาและระงับจากความชัว่ ร้าย
และพวกเขาได้อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าเพื่อที่จะระงับพระโมหะของพระองค์
อ้อนวอนให้พระองค์ถอนการตัดสินพระทัยของพระองค์และมหันตภัยที่กาลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างรุนแรง

หากพวกเราตรวจสอบพฤติกรรมทั้งหมดของพวกเขา
พวกเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าพวกเขาเข้าใจแล้วว่าการกระทาชัว่ ร้ายก่อนหน้าของพวกเขาเป็ นที่น่าชิงชังสาห
รับพระยาห์เวห์พระเจ้า
และพวกเราสามารถมองเห็นได้เช่นกันว่าพวกเขาเข้าใจเหตุผลว่าทาไมพระองค์จึงจะทรงทาลายพวกเขาในไม่ช้า
นี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมพวกเขาทุกคนจึงปรารถนาที่จะกลับใจอย่างสมบูรณ์
หันกลับจากการประพฤติชวั่ ของพวกเขา และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ทันทีที่พวกเขาได้มาตระหนักรู ้ถงึ การประกาศแถลงของพระยาห์เวห์พระเจ้า พวกเขาทุกๆ
คนรู ้สึกกลัวในหัวใจของพวกเขา พวกเขาหยุดการประพฤติชวั่ ร้ายของพวกเขา
และไม่กระทาการกระทาที่เป็ นที่น่าชิงชังสาหรับพระยาห์เวห์พระเจ้าอย่างยิ่งเหล่านั้นอีกต่อไป นอกจากนั้น
พวกเขาได้วอนขอต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าให้ประทานอภัยกับบาปในอดีตของพวกเขา
และไม่ทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาตามการกระทาในอดีตของพวกเขา พวกเขาเต็มใจที่จะไม่ทาความชัว่ ร้ายอีกครั้ง
และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามคาแนะนาของพระยาห์เวห์พระเจ้าถ้าเพียงแต่ว่าการทาเช่นนี้จะไม่ทาให้พระยาห์เวห์พ
ระเจ้าทรงกราดเกรี้ ยวอีกครั้งได้ การกลับใจของพวกเขาจริงใจและถี่ถว้ น
มันมาจากส่วนลึกภายในหัวใจของพวกเขา และไม่ได้เสแสร้งและไม่ได้เป็ นแค่เรื่ องชัว่ ประเดี๋ยว
ทันทีที่ผคู้ นทั้งหมดของเมืองนีนะเวห์ต้งั แต่กษัตริ ยไ์ ปจนถึงสามัญชนได้เรี ยนรู ้ว่าพระยาห์เวห์พระเจ้ากริ้ วพวกเข
า พระเจ้าทรงสามารถมองเห็นทุกๆ
การกระทาหลังจากนั้นของพวกเขาและการประพฤติของพวกเขาทั้งหมดทั้งปวงได้อย่างกระจ่างชัดเจน
อีกทั้งทุกๆ การตัดสินใจและตัวเลือกที่พวกเขาเลือก
พระทัยของพระเจ้าก็ได้เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของพวกเขา
พระเจ้าทรงมีกรอบความคิดในชัว่ ขณะนั้นอย่างไร? พระคัมภีร์สามารถตอบคาถามนั้นกับเจ้าได้
ในคัมภีร์ได้มีการบันทึกพระวจนะต่อไปนี้ ความว่า
“เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชวั่
พระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่ องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนามาสู่พวกเขา พระองค์ไม่ทรงลงโทษเขา”
ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ กรอบความคิดของพระองค์ก็ไม่มสี ิ่งใดที่ซับซ้อน
พระองค์ทรงเพียงเปลี่ยนจากการแสดงพระโมหะของพระองค์เป็ นการทาให้พระโมหะของพระองค์สงบลง
จากนั้นตัดสินพระทัยที่จะไม่นามหันตภัยมาสู่เมืองนีนะเวห์ เหตุผลว่าทาไมการตัดสินพระทัยของพระเจ้า—
ที่จะละเว้นชาวนีนะเวห์จากมหันตภัย—นั้นรวดเร็วยิ่งนักก็เป็ นเพราะว่า
พระเจ้าทรงสังเกตเห็นหัวใจของทุกผูค้ นในเมืองนีนะเวห์
พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขามีอยูล่ ึกภายในหัวใจของพวกเขา นัน่ คือ

การกลับใจอย่างจริงใจของพวกเขาและการสารภาพบาปของพวกเขา การเชื่อในพระองค์อย่างจริ งใจของพวกเขา
สานึกรับรู ้ที่ลึกซึ้งของพวกเขาว่าการกระทาชัว่ ร้ายของพวกเขาได้ทาให้พระอุปนิสัยของพระองค์เดือดดาลอย่าง
ไร และส่งผลให้เกิดความกลัวการลงโทษที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากพระยาห์เวห์พระเจ้า ในขณะเดียวกัน
พระยาห์เวห์พระเจ้ายังทรงได้ยินการอธิษฐานของพวกเขา ซึ่งมาจากส่วนลึกภายในหัวใจของพวกเขา
วอนขอพระองค์ไม่ให้กริ้ วพวกเขาอีกต่อไป เพื่อให้พวกเขาอาจหลีกเลี่ยงมหันตภัยนี้ได้
เมื่อพระเจ้าทรงสังเกตเห็นข้อเท็จจริ งทั้งหมดเหล่านี้ พระโมหะของพระองค์ก็ได้เลือนหายไปทีละเล็กละน้อย
ไม่ว่าพระโมหะของพระองค์เมื่อก่อนหน้าจะมีมากเพียงใด
พระทัยของพระองค์ก็ได้เกิดความประทับใจเมื่อพระองค์ทรงเห็นการกลับใจอย่างจริ ง ใจลึกภายในหัวใจของผูค้
นเหล่านี้ และดังนั้น พระองค์จึงไม่ทรงสามารถทนนามหันตภัยมาสู่พวกเขาได้
และพระองค์ทรงหยุดกริ้ วพวกเขา แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ทรงยืน่ ความปรานีและการทนยอมรับของพระองค์ให้แก่พวกเขาต่อไปและทรงนาและจัดเตรี ยมให้แก่
พวกเขาต่อไปแทน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 114
โยนาห์ 3 แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงโยนาห์เป็ นครั้งที่สองว่า “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่
และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า” ดังนั้น โยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์
ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ นีนะเวห์เป็ นนครใหญ่โตมโหฬาร ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กนิ เวลาสามวัน
โยนาห์ต้งั ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็รอ้ งประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน
นีนะเวห์จะถูกทาลาย” คนนีนะเวห์ได้เชื่อพระเจ้า พวกเขาได้ประกาศให้อดอาหาร และได้สวมผ้ากระสอบ
ตั้งแต่ผใู้ หญ่ที่สุดจนถึงผูน้ ้อยที่สุด เมื่อข่าวนี้ลือไปถึงกษัตริ ยแ์ ห่งนีนะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง
และเปลื้องฉลองพระองค์ออก แล้วทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า
พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนีนะเวห์ว่า “โดยอานาจกษัตริ ยแ์ ละขุนนางทั้งหลาย
คนหรื อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรื อขนาดกลาง อย่าลิ้มรสสิ่งใด อย่ากินอาหาร และอย่าดืม่ น้ า
ให้ท้งั คนและสัตว์เลี้ยงนุง่ ห่มผ้ากระสอบ ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริ งจัง เออ
ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชวั่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา ใครจะรู ้ได้?
พระเจ้าอาจจะทรงหันและเปลี่ยนพระทัย พระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันรุนแรง เพื่อเราจะไม่พินาศ”
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชวั่
พระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่ องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนามาสู่พวกเขา พระองค์ไม่ทรงลงโทษเขา
หากการเชื่อในพระเจ้ าของเจ้าเป็ นจริง เจ้าจะได้รับการใส่ พระทัยจากพระองค์บ่อยครั้ง
การที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนเจตนารมณ์ของพระองค์ต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์น้ นั ไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับการลังเล
หรื อสิ่งใดก็ตามที่กากวมหรื อคลุมเครือ
แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นคือการแปลงรู ปจากพระโมหะที่บริ สุทธิ์เป็ นการทนยอมรับที่บริ สุทธิ์
นี่คือการเผยถึงเนื้อแท้ของพระเจ้าอย่างแท้จริง พระเจ้าไม่มีวนั ไม่แน่พระทัยหรื อลังเลในการกระทาของพระองค์
หลักธรรมและจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังการกระทาของพระองค์ทง้ ั หมดมีความชัดเจนและโปร่ งใส
บริ สุทธิ์และไร้ขอ้ บกพร่อง โดยไม่มีกลโกงหรื อกลอุบายใดๆ ผสมปนเปอยู่ภายใน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เนื้อแท้ของพระเจ้าไม่ประกอบด้วยความมืดหรื อความชัว่
พระเจ้าทรงเกิดพระโมหะกับชาวนีนะเวห์เพราะการกระทาชัว่ ร้ายของพวกเขาได้มาอยู่เฉพาะสายพระเนตรอันจั
บจ้องของพระองค์ ณ ขณะนั้นพระโมหะของพระองค์มาจากเนื้อแท้ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพระโมหะของพระเจ้าค่อยๆ
น้อยลงและเมื่อพระองค์ได้ประทานการทนยอมรับของพระองค์ให้กบั ผูค้ นเมืองนีนะเวห์อีกครั้ง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเผยไปก็ยงั คงเป็ นเนื้อแท้ของพระองค์เอง

ทั้งหมดทั้งปวงของการเปลี่ยนแปลงนี้มีเหตุผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในท่าทีที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า
ในช่วงระหว่างช่วงเวลาทั้งหมดนี้ อุปนิสยั ที่มิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้าไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เนื้อแท้ที่ทนยอมรับของพระเจ้าไม่ได้เปลีย่ นแปลง
และเนื้อแท้ที่เปี่ ยมความรักใคร่ และเปี่ ยมปรานีของพระเจ้าก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เมื่อผูค้ นกระทาการกระทาที่ชวั่ ร้ายและทาให้พระเจ้าทรงขุ่นเคือง
พระองค์จะทรงนาพระโมหะของพระองค์มาสู่พวกเขา เมื่อผูค้ นกลับใจอย่างแท้จริง
พระทัยของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลง และพระโมหะของพระองค์จะยุติลง
เมื่อผูค้ นต่อต้านพระเจ้าอย่างดื้อรั้นต่อไป ความเดือดดาลของพระองค์จะไม่ยุติลง
และความเดือดดาลของพระองค์จะกดดันพวกเขาทีละน้อยจนกระทัง่ พวกเขาถูกทาลาย
นี่คือเนื้อแท้ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้า การประพฤติของมนุษย์ พฤติกรรม
และท่าทีที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าลึกภายในหัวใจของพวกเขานัน่ เองที่เป็ นตัวบอกสิ่งที่แสดงออกโดยผ่านทางการเผ
ยพระอุปนิสยั ของพระเจ้า ไม่ว่าพระองค์กาลังทรงแสดงพระพิโรธ หรือความปรานีและความรักเมตตาก็ตาม
หากพระเจ้าทรงทาให้บุคคลหนึ่งอยู่ภายใต้พระโมหะของพระองค์อย่างต่อเนื่อง
ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าหัวใจของบุคคลนี้ต่อต้านพระเจ้า เพราะบุคคลนี้ไม่เคยกลับใจ
ก้มศีรษะของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หรื อมีการเชื่อจริ งแท้ในพระเจ้าอย่างแท้จริง
พวกเขาจึงไม่เคยได้รับความปรานีและการทนยอมรับของพระเจ้า
หากคนบางคนได้รับการใส่พระทัยของพระเจ้า ความปรานีของพระองค์
และการทนยอมรับของพระองค์บ่อยครั้ง
เช่นนั้นแล้วก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบุคคลผูน้ ้ีมีการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงในหัวใจของพวกเขา
และหัวใจของพวกเขาไม่ได้ต่อต้านพระเจ้า บ่อยครั้งที่บุคคลนี้กลับใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริ ง
ดังนั้น ถึงแม้ว่าบ่อยครั้งที่ความบ่มวินัยของพระเจ้าลงมาสู่บุคคลนี้
แต่พระพิโรธของพระองค์จะไม่ลงมาสู่เขาด้วย
คาอธิบายสั้นๆ นี้ทาให้ผคู้ นสามารถมองเห็นพระทัยของพระเจ้า มองเห็นความเป็ นจริ งของเนื้อแท้ของพระองค์
มองเห็นว่าพระโมหะของพระเจ้าและการเปลี่ยนแปลงในพระทัยของพระองค์ไม่ได้ปราศจากสาเหตุ
ถึงแม้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นเมื่อพระองค์ทรงพระพิโรธและเมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยของพระอง
ค์จะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง
ซึ่งทาให้ผูค้ นเชื่อว่ามีความไม่เชื่อมต่อกันหรื อความตรงกันข้ามกันเป็ นอย่างมากระหว่างสองแง่มุมนี้ในเนื้อแท้ข
องพระเจ้า—พระโมหะของพระองค์และการทนยอมรับของพระองค์—
แต่ท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อการกลับใจของชาวนีนะเวห์ก็ทาให้ผูค้ นมองเห็นอีกด้านหนึ่งของพระอุปนิสัยที่แท้จริง

ของพระเจ้าอีกครั้ง
การเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าเปิ ดโอกาสให้มนุษยชาติสามารถมองเห็นได้อีกครั้งถึงความจริ งของความปรานีแ
ละความเมตตาของพระเจ้าอย่างแท้จริง และมองเห็นการเผยเนื้อแท้ของพระเจ้าที่แท้จริ ง
มนุษยชาติมีแต่จะต้องยอมรับว่าความปรานีและความเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่นิทานปรัมปรา
และไม่ใช่สิ่งที่ปลอมขึ้น นี่เป็ นเพราะว่าความรู ้สึกที่พระเจ้าทรงมีในชัว่ ขณะนั้นเป็ นสิ่งที่แท้
และการเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าเป็ นสิ่งที่แท้—
พระเจ้าประทานความปรานีและการทนยอมรับของพระองค์ให้กบั มวลมนุษย์อีกครั้งโดยแท้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 115
โยนาห์ 3 แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงโยนาห์เป็ นครั้งที่สองว่า “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่
และจงประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า” ดังนั้น โยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์
ตามพระวจนะของพระยาห์เวห์ นีนะเวห์เป็ นนครใหญ่โตมโหฬาร ถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กนิ เวลาสามวัน
โยนาห์ต้งั ต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่ง และท่านก็รอ้ งประกาศว่า “อีกสี่สิบวัน
นีนะเวห์จะถูกทาลาย” คนนีนะเวห์ได้เชื่อพระเจ้า พวกเขาได้ประกาศให้อดอาหาร และได้สวมผ้ากระสอบ
ตั้งแต่ผใู้ หญ่ที่สุดจนถึงผูน้ ้อยที่สุด เมื่อข่าวนี้ลือไปถึงกษัตริ ยแ์ ห่งนีนะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่ง
และเปลื้องฉลองพระองค์ออก แล้วทรงสวมผ้ากระสอบแทน และประทับบนกองขี้เถ้า
พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนีนะเวห์ว่า “โดยอานาจกษัตริ ยแ์ ละขุนนางทั้งหลาย
คนหรื อสัตว์เลี้ยงไม่ว่าขนาดใหญ่หรื อขนาดกลาง อย่าลิ้มรสสิ่งใด อย่ากินอาหาร และอย่าดืม่ น้ า
ให้ท้งั คนและสัตว์เลี้ยงนุง่ ห่มผ้ากระสอบ ให้ร้องทูลต่อพระเจ้าอย่างจริ งจัง เออ
ให้ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชวั่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา ใครจะรู ้ได้?
พระเจ้าอาจจะทรงหันและเปลี่ยนพระทัย พระองค์อาจจะทรงหันจากพระพิโรธอันรุนแรง เพื่อเราจะไม่พินาศ”
เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาของพวกเขาที่ได้หันจากการประพฤติชวั่
พระเจ้าก็เปลี่ยนพระทัยเรื่ องความหายนะที่พระองค์ตรัสว่าจะนามาสู่พวกเขา พระองค์ไม่ทรงลงโทษเขา
การกลับใจที่แท้จริงใจหัวใจของชาวนีนะเวห์ทาให้พวกเขาได้รับความปรานีของพระเจ้า
และเปลี่ยนแปลงบทอวสานของพวกเขาเอง
มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างการเปลีย่ นพระทัยของพระเจ้ากับพระพิโรธของพระองค์หรื อไม่? แน่นอนว่าไม่!
นี่เป็ นเพราะว่าการทนยอมรับของพระเจ้าในเวลาเฉพาะนั้นๆ มีเหตุผลของมัน เหตุผลนี้คืออะไรกัน?
เหตุผลนี้คือเหตุผลที่ได้รับการระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ทุกคนหันกลับจากการประพฤติชวั่ ของเขา” และ
“และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา”
“การประพฤติชวั่ ” นี้ไม่ได้อา้ งอิงถึงการกระทาชัว่ หยิบมือหนึ่ง
แต่อา้ งอิงถึงแหล่งกาเนิดความชัว่ ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมของผูค้ น “หันกลับจากการประพฤติชวั่ ”
หมายความว่าผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะไม่มีวนั กระทาการกระทาเหล่านี้อีก กล่าวคือ
พวกเขาจะไม่มีวนั ประพฤติในการประพฤติชวั่ นี้อีกครั้ง วิธีการ แหล่งกาเนิด จุดประสงค์ เจตนา
และหลักการของการกระทาของพวกเขาทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
พวกเขาจะไม่มีวนั ใช้วิธีการและหลักการเหล่านั้นเพื่อนาความสุขสาราญและความสุขมายังหัวใจของเขาอีก
คาว่า “เลิก” ใน “และเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา” หมายถึงการวางลงหรื อละทิง้

เพื่อตัดขาดกับอดีตอย่างสมบูรณ์และไม่มีวนั หันกลับ เมื่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์เลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา
สิ่งนี้พสิ ูจน์และแสดงถึงการกลับใจที่แท้จริ งของพวกเขา
พระเจ้าทรงสังเกตเห็นการปรากฏภายนอกของผูค้ นรวมถึงหัวใจของพวกเขา
เมื่อพระเจ้าทรงสังเกตเห็นการกลับใจที่แท้จริ งในหัวใจของชาวนีนะเวห์อย่างปราศจากคาถาม
และยังได้ทรงสังเกตเห็นว่าพวกเขาได้ทิ้งการประพฤติชวั่ ของพวกเขาและเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทาแล้ว
พระองค์กไ็ ด้เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ นี่จึงกล่าวได้ว่า การประพฤติและพฤติกรรมของผูค้ นเหล่านี้
และวิธีการที่หลากหลายในการปฏิบตั ิสิ่งต่างๆ
อีกทั้งการกลับใจและการสารภาพบาปอย่างจริ งใจของพวกเขาในหัวใจของพวกเขา
เป็ นสาเหตุให้พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ เปลี่ยนเจตนารมณ์ของพระองค์
กลับการตัดสินพระทัยของพระองค์ และไม่ลงโทษหรื อทาลายพวกเขา ด้วยเหตุน้ี
ผูค้ นเมืองนีนะเวห์จึงสัมฤทธิผลในบทอวสานที่แตกต่างออกไปสาหรับตัวพวกเขาเอง
พวกเขาไถ่ชีวิตของพวกเขาเอง และในเวลาเดียวกันก็ได้รับความปรานีและการทนยอมรับของพระเจ้า
ซึ่งในจุดนั้นพระเจ้าก็ทรงกลับพระพิโรธของพระองค์เช่นกัน
ความปรานีและการทนยอมรับของพระเจ้าไม่ได้หายาก—การกลับใจที่แท้จริงของมนุษย์ต่างหากที่หายาก
ไม่ว่าพระเจ้ากริ้ วชาวนีนะเวห์เพียงใดก็ตาม
ทันทีที่พวกเขาประกาศแถลงการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนัง่ บนกองขี้เถ้า
พระทัยของพระองค์ก็เริ่ มอ่อนลง และพระองค์เริ่มเปลี่ยนพระทัย
ในเวลาที่พระองค์ทรงกล่าวประกาศต่อพวกเขาว่าพระองค์จะทาลายเมืองนี้ —
ชัว่ ขณะก่อนการกลับใจและการสารภาพสาหรับบาปของพวกเขานั้น—พระเจ้าทรงยังคงกริ้วพวกเขา
ทันทีที่พวกเขาได้ดาเนินการลาดับการกระทาอย่างกลับใจต่างๆ แล้ว
พระโมหะที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์ก็ค่อยๆ
แปลงรู ปเป็ นความปรานีและการทนยอมรับสาหรับพวกเขา
ไม่มีอะไรที่ขดั แย้งกันเกีย่ วกับการเผยพระอุปนิสยั สองแง่มุมนี้ของพระเจ้าพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกัน
ดังนั้นแล้ว คนเราควรเข้าใจและรู ้ถึงการขาดความขัดแย้งนี้อย่างไร?
พระเจ้าได้ทรงแสดงและเผยเนื้อแท้แต่ละอย่างที่ตรงข้ามกันสองขั้วนี้เป็ นการตอบแทนเมื่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์กลั
บใจแล้ว ซึ่งทาให้ผูค้ นมองเห็นความเป็ นจริงและความมิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ของเนื้อแท้ของพระเจ้า
พระเจ้าทรงใช้ท่าทีของพระองค์เพื่อบอกผูค้ นดังนี้ว่า
ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ทรงทนยอมรับผูค้ นหรื อว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องประสงค์จะแสดงความปรานีต่อพวกเขา
แต่เป็ นเพราะพวกเขาแทบจะไม่กลับใจต่อพระเจ้าอย่างแท้จริ ง

และเป็ นสิ่งที่พบได้ยากที่ผคู้ นจะหันกลับจากการประพฤติชวั่ ของพวกเขาและเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทาอย่า
งแท้จริ ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อพระเจ้ากริ้ วมนุษย์ พระองค์ทรงหวังว่ามนุษย์จะสามารถกลับใจได้อย่างแท้จริ ง
และพระองค์ทรงหวังโดยแท้ว่าจะมองเห็นการกลับใจที่แท้จริ งของมนุษย์ ซึ่งในกรณีน้ นั
พระองค์ก็จะประทานความปรานีและการทนยอมรับให้กบั มนุษย์อย่างโอบอ้อมอารี ต่อไป
นี่จึงกล่าวได้ว่าการประพฤติชวั่ ของมนุษย์ก่อให้เกิดพระพิโรธของพระเจ้า
ในขณะที่ความปรานีและการทนยอมรับของพระเจ้าถูกประทานให้กบั ผูท้ ี่ฟังพระเจ้าและกลับใจเฉพาะพระพักต
ร์พระองค์อย่างแท้จริ ง
ให้กบั ผูท้ ี่สามารถหันกลับจากการประพฤติชวั่ ของพวกเขาและเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา
ท่าทีของพระเจ้าได้รับการเผยอย่างชัดเจนมากในการปฏิบตั ิต่อชาวนีนะเวห์ของพระองค์ กล่าวคือ
ความปรานีและการทนยอมรับของพระเจ้าไม่ใช่ยากที่จะได้รับมาเลย
และสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์คือการกลับใจที่แท้จริ งของบุคคล
ตราบเท่าที่ผคู้ นหันกลับจากการประพฤติชวั่ ของพวกเขาและเลิกการทารุ ณซึ่งมือพวกเขาทา
พระเจ้าจะเปลี่ยนพระทัยของพระองค์และท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขา
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 116
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระผู้สร้ างเป็ นจริงและแจ่มแจ้ง
เมื่อพระเจ้าได้เปลี่ยนพระทัยต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์แล้ว
ความปรานีและการทนยอมรับของพระองค์เป็ นฉากหน้าเทียมเท็จหรื อไม่? แน่นอนว่าไม่! เช่นนั้นแล้ว
การเปลี่ยนระหว่างสองแง่มุมนี้ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้าในระหว่างที่พระเจ้าทรงจัดการกับสถานการณ์หนึ่ง
นี้ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด? พระอุปนิสยั ของพระเจ้าคือสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์—
พระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่มีการแบ่งส่วนเลย
ไม่ว่าพระองค์จะกาลังทรงแสดงพระโมหะหรื อความปรานีและการทนยอมรับต่อผูค้ นหรื อไม่ก็ตาม
ทั้งหมดนี้คือการแสดงออกถึงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้ามีชีวิตชีวาและชัดเจนแจ่มแจ้ง
และพระองค์ทรงเปลี่ยนพระดาริ และท่าทีของพระองค์ตามวิธีที่สิ่งทั้งหลายพัฒนาไป
การแปลงรู ปของท่าทีของพระองค์ต่อชาวนีนะเวห์บอกมนุษยชาติว่าพระองค์ทรงมีพระดาริและแนวคิดของพระ
องค์เอง พระองค์ไม่ทรงเป็ นหุ่นยนต์หรื อรู ปปั้นดิน แต่ทรงเป็ นพระเจ้าพระองค์เองผูด้ ารงพระชนม์
พระองค์ทรงสามารถกริ้ วผูค้ นเมืองนีนะเวห์
เช่นเดียวกับที่พระองค์สามารถประทานอภัยให้กบั อดีตของพวกเขาเพราะท่าทีของพวกเขา
พระองค์ทรงสามารถตัดสินพระทัยที่จะนาโชคร้ายมาสู่ชาวนีนะเวห์
และพระองค์ยงั ทรงสามารถเปลี่ยนการตัดสินพระทัยของพระองค์เพราะการกลับใจของพวกเขาได้เช่นกัน
ผูค้ นชอบประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์อย่างเคร่ งครัด
และใช้กฎเกณฑ์ดงั กล่าวเพื่อกาหนดขอบเขตและกาหนดนิยามพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่พวกเขาชอบใช้สูตรเพื่อพยายามเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า ดังนั้น
ในขอบเขตความคิดของมนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงมีพระดาริ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีแนวคิดที่เป็ นสาระสาคัญใดๆ
แต่ในความเป็ นจริ ง พระดาริ ของพระเจ้าอยู่ในสภาวะที่มีการแปลงรู ปอยู่เสมอ
ตามการเปลี่ยนแปลงในสิ่งทั้งหลายและในสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ขณะที่พระดาริ เหล่านี้กาลังแปลงรู ป
แง่มุมที่แตกต่างกันในเนื้อแท้ของพระเจ้าก็ได้รับการเปิ ดเผย ในช่วงระหว่างกระบวนการแปลงรู ปนี้
ในชัว่ ขณะที่แน่นอนที่พระเจ้าเปลี่ยนพระทัย
สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงต่อมวลมนุษย์คอื การมีอยู่ที่เป็ นจริ งของพระชนม์ชีพของพระองค์
และการที่พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์น้ นั เต็มไปด้วยความมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง ในขณะเดียวกัน
พระเจ้าทรงใช้การเผยที่แท้จริงของพระองค์เองเพื่อพิสูจน์ต่อมวลมนุษย์ถงึ ความจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระพิโ
รธของพระองค์ ความปรานีของพระองค์ ความเมตตาของพระองค์ และการทนยอมรับของพระองค์

เนื้อแท้ของพระองค์จะได้รับการเปิ ดเผยในทุกที่และทุกเวลาตามวิธีการที่สิ่งทั้งหลายพัฒนาไป
พระองค์ทรงครอบครองความโกรธเกรี้ยวของราชสีห์และความปรานีและการทนยอมรับของมารดา
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ไม่ยอมให้มกี ารตั้งคาถาม การฝ่ าฝื น การเปลี่ยนแปลง
หรื อการบิดเบือนโดยผูใ้ ดก็ตาม พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า—นั่นคือ
พระพิโรธของพระเจ้าและความปรานีของพระเจ้า—
สามารถได้รับการเปิ ดเผยทุกที่และทุกเวลาท่ามกลางทุกเรื่ องและทุกสิ่ง
พระองค์ทรงให้การแสดงออกที่มีชีวิตชีวากับแง่มุมเหล่านี้ในทุกมุมของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง
และพระองค์ทรงนาสิ่งเหล่านี้มาดาเนินการด้วยความมีชีวิตชีวาในทุกชัว่ ขณะที่ผ่านไป
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าไม่ได้ถูกจากัดด้วยเวลาหรื อพื้นที่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าไม่ได้รับการแสดงออกหรื อได้รับการเปิ ดเผยขึ้นเองตามข้อจากัดของเวลา
หรื อพื้นที่ แต่ดว้ ยความสบายอย่างเพียบพร้อมในทุกที่และทุกเวลา
เมื่อเจ้ามองเห็นว่าพระเจ้าทรงมีการเปลี่ยนพระทัยและยุติการแสดงพระพิโรธของพระองค์
และงดเว้นจากการทาลายเมืองนีนะเวห์
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระองค์ทรงเปี่ ยมปรานีและเปี่ ยมความรักใคร่ เท่านั้น?
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระพิโรธของพระเจ้าประกอบด้วยพระวจนะที่ว่างเปล่า?
เมื่อพระเจ้าทรงเดือดดาลด้วยพระพิโรธที่ดุเดือดและถอนคืนความปรานีของพระองค์
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระองค์ทรงไม่รู้สึกถึงความรักที่แท้จริ งต่อมนุษยชาติ?
พระพิโรธที่ดุเดือดนี้ได้รับการแสดงออกโดยพระเจ้าเพื่อตอบสนองต่อการกระทาชัว่ ของผูค้ น
พระพิโรธของพระองค์ไม่ได้มีขอ้ ตาหนิ
พระทัยของพระเจ้าได้รับการกระตุน้ ให้ตอบสนองต่อการกลับใจของผูค้ น
และการกลับใจนี้นี่เองที่ทาให้พระองค์เปลี่ยนพระทัย เมื่อพระองค์ทรงรูส้ ึกตื้นตัน เมื่อพระองค์เปลี่ยนพระทัย
และเมื่อพระองค์ทรงแสดงความปรานีและการทนยอมรับของพระองค์ต่อมนุษย์
ทั้งหมดนี้ปราศจากข้อตาหนิโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดนี้สะอาด บริ สุทธิ์ ไม่มีมลทิน และไม่มีสิ่งเจือปน
การทนยอมรับของพระเจ้าที่แท้แล้วก็คือ การทนยอมรับ
เช่นเดียวกับที่ความปรานีของพระองค์ก็ไม่ได้เป็ นสิ่งใดมากไปกว่าความปรานี
พระอุปนิสัยของพระองค์เผยถึงพระพิโรธหรื อความปรานีและการทนยอมรับตามการกลับใจของมนุษย์
และความผันแปรต่าง ๆ ในการประพฤติของมนุษย์ ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงเผยและแสดงออกสิ่งใดก็ตาม
ทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์และตรงไปตรงมา เนื้อแท้ของพระองค์แตกต่างจากเนื้อแท้ของสิ่งใดๆ ในการทรงสร้าง
เมื่อพระเจ้าทรงแสดงหลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังการกระทาของพระองค์

หลักธรรมเหล่านั้นปราศจากข้อตาหนิหรื อมลทินใดๆ และดังนั้นพระดาริ ของพระองค์ แนวคิดของพระองค์
และทุกๆ การตัดสินพระทัยที่พระองค์ทรงทา และทุกๆ การกระทาที่พระองค์ทรงมีก็เช่นเดียวกัน
เนื่องจากพระเจ้าได้ตดั สินพระทัยเช่นนี้ และเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงกระทาเช่นนี้
พระเจ้าก็ทรงทาให้ภาระหน้าที่ของพระองค์ครบบริ บูรณ์เช่นเดียวกัน
ผลลัพธ์ของภาระหน้าที่ของพระองค์มีความถูกต้องและไม่มีขอ้ บกพร่ องก็เพราะแหล่งกาเนิดของผลลัพธ์น้ นั ไม่
มีขอ้ บกพร่ องและไม่มีมลทินนั่นเอง พระพิโรธของพระเจ้าไม่มีขอ้ ตาหนิ ในทานองเดียวกัน
ความปรานีและการทนยอมรับของพระเจ้า—ซึ่งไม่มสี ิ่งใดท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดที่ครอบครอง—
ก็ศกั ดิ์สิทธิ์และไร้ขอ้ ตาหนิ และสามารถทนต่อการตรึ กตรองอย่างครุ่นคิดและประสบการณ์ได้
จากความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับเมืองนีนะเวห์
ตอนนี้พวกเจ้ามองเห็นเนื้อแท้อีกด้านของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าหรื อไม่?
พวกเจ้ามองเห็นอีกด้านของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระเจ้าหรื อไม่?
มีผูใ้ ดในมนุษยชาติที่ครอบครองอุปนิสยั ประเภทนี้หรือไม่? มีผใู้ ดครอบครองความพิโรธประเภทนี้
ซึ่งเป็ นพระพิโรธของพระเจ้าหรื อไม่?
มีผูใ้ ดครอบครองความปรานีและการทนยอมรับเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงครอบครองหรื อไม่?
ท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
ใครสามารถเรียกความพิโรธที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นและตัดสินใจที่จะทาลายหรื อนาความวิบตั ิมาสู่มวลมนุษย์ได้?
และใครที่มีคุณสมบัติที่จะประทานความปรานีกบั มนุษย์ ทนยอมรับและให้อภัย
และด้วยเหตุน้ นั จึงเปลี่ยนการตัดสินใจก่อนหน้าของเขาที่จะทาลายมนุษย์?
พระผูส้ ร้างทรงแสดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์โดยผ่านทางวิธีการและหลักธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
ของพระองค์เอง และพระองค์ไม่ทรงอยู่ภายใต้การควบคุมหรื อข้อจากัดใดที่กาหนดโดยผูค้ น เหตุการณ์
หรื อสิ่งใดก็ตาม ด้วยพระอุปนิสยั ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์น้ี
จึงไม่มีผูใ้ ดสามารถเปลี่ยนพระดาริ และแนวคิดของพระองค์ได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสามารถโน้มน้าวพระองค์และเปลี่ยนการตัดสินพระทัยใดๆ ของพระองค์ได้
ทั้งหมดทั้งปวงของพฤติกรรมและความคิดที่มีอยู่ในการทรงสร้างทั้งหมดนั้นมีอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระอุ
ปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ ไม่มีผูใ้ ดสามารถควบคุมได้ว่าพระองค์จะทรงใช้พระพิโรธหรื อความปรานี
มีเพียงเนื้อแท้ของพระผูส้ ร้างเท่านั้น—กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระผูส้ ร้าง—
ที่สามารถตัดสินใจในสิ่งนี้ได้
เช่นนั้นเองที่เป็ นธรรมชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์ของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระผูส้ ร้าง!

จากการวิเคราะห์และการทาความเข้าใจการแปลงรู ปของท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์
พวกเจ้าสามารถใช้คาว่า “เป็ นเอกลักษณ์”
เพื่ออธิบายความปรานีที่พบภายในพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าได้หรื อไม่?
ก่อนหน้านี้เราได้พูดไปแล้วว่าพระพิโรธของพระเจ้าเป็ นแง่มุมหนึ่งในเนื้อแท้ของพระอุ ปนิสัยอันชอบธรรมที่เป็
นเอกลักษณ์ของพระองค์ ตอนนี้เราจะกาหนดนิยามสองแง่มุม—
พระพิโรธของพระเจ้าและความปรานีของพระเจ้า—ให้เป็ นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์
พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่ทนยอมรับการถูกทาให้ขุ่นเคืองหรื อการถูกตั้งคาถาม
พระอุปนิสัยของพระองค์คือสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรือสิ่งทีไ่ ม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้ครอ
บครอง พระอุปนิสัยนี้เป็ นทั้งเอกลักษณ์และเป็ นของพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว นี่จึงกล่าวได้ว่า
พระพิโรธของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และมิอาจถูกทาให้ขุ่นเคืองได้ ในหนทางเดียวกัน
แง่มุมอื่นในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า—ความปรานีของพระเจ้า—
ก็ศกั ดิ์สิทธิ์และไม่สามารถถูกทาให้ขนุ่ เคืองได้
ไม่มีสิ่งใดท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหรือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้างทีส่ ามารถแทนที่หรือเป็ นตัวแทนของพ
ระเจ้าในการกระทาของพระองค์ได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสามารถได้แทนที่หรื อได้เป็ นตัวแทนของพระองค์ในการทาลายเมืองโสโดมหรื อความรอดของเมื
องนีนะเวห์ นี่คือการแสดงออกที่แท้จริงถึงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 117
ความรู้สึกที่จริงใจของพระผู้สร้ างต่อมวลมนุษย์
ผูค้ นมักพูดว่าการรู ้จกั พระเจ้าไม่ใช่เรื่ องง่าย อย่างไรก็ตาม เราขอพูดว่าการรู ้จกั พระเจ้าไม่ใช่เรื่ องยากเลย
เพราะพระเจ้าทรงแสดงกิจการทั้งหลายของพระองค์ให้มนุษย์ได้เห็นบ่อยครั้ง
พระเจ้าไม่เคยทรงยุติการสนทนาของพระองค์กบั มวลมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยทรงปกปิ ดพระองค์เองจากมนุษย์ อีกทั้งพระองค์ไม่เคยทรงซ่อนเร้นพระองค์เอง
พระดาริ ของพระองค์ แนวคิดของพระองค์ พระวจนะของพระองค์ และกิจการของพระองค์
ทั้งหมดได้รับการเปิ ดเผยต่อมวลมนุษย์ ดังนั้น ตราบเท่าที่มนุษย์ปรารถนาที่จะรู ้จกั พระเจ้า
เขาสามารถมาเข้าใจและรู ้จกั พระองค์ได้โดยผ่านทางวิถีทางและวิธีการทุกชนิด
เหตุผลว่าทาไมมนุษย์จงึ คิดอย่างหูหนวกตาบอดว่าพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะหลีกเลี่ยงเขา
ว่าพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะซ่อนเร้นพระองค์เองจากมนุษยชาติ
ว่าพระเจ้าไม่ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะยอมให้มนุษย์เข้าใจและรู ้จกั พระองค์น้ นั
เป็ นเพราะเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด อีกทั้งเขาไม่ปรารถนาที่จะเข้าใจพระเจ้า ที่ยิ่งไปกว่านั้น
มนุษย์ไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกีย่ วกับเรื่ องพระดาริ พระวจนะ หรื อกิจการของพระผูส้ ร้าง...กล่าวตามความจริ งคือ
หากบุคคลหนึ่งเพียงใช้เวลาว่างของเขาเพื่อเพ่งความสนใจและทาความเข้าใจกับพระวจนะหรื อกิจการของพระผู้
สร้าง
และหากพวกเขาเพียงให้ความสนใจพระดาริ ของพระผูส้ ร้างและพระสุรเสียงของพระทัยของพระองค์แม้เพียงเล็
กน้อย ก็จะไม่เป็ นการยากที่บุคคลนั้นจะตระหนักว่าพระดาริ พระวจนะ
และกิจการทั้งหลายของพระผูส้ ร้างสามารถปรากฏแก่ตาและเห็นได้ชดั แจ้ง ในทานองเดียวกัน
การตระหนักว่าพระผูส้ ร้างทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์ตลอดเวลา
ว่าพระองค์ทรงอยู่ในการสนทนากับมนุษย์และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดทั้งปวงเสมอ
และว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิกิจการใหม่ๆ ทุกวันก็จะใช้มานะพยายามเพียงน้อยนิด
เนื้อแท้และพระอุปนิสัยของพระองค์ได้รับการแสดงออกในการสนทนาของพระองค์กบั มนุษย์
พระดาริ และแนวคิดของพระองค์ได้รับการเผยอย่างครบบริ บูรณ์ในกิจการของพระองค์
พระองค์ทรงติดตามเคียงข้างและสังเกตมวลมนุษย์ตลอดเวลา
พระองค์ตรัสกับมวลมนุษย์และสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงอย่างเงียบๆ ด้วยพระวจนะที่นิ่งเงียบของพระองค์ว่า
“เราอยู่ในฟ้าสวรรค์ และเราอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของเรา เรากาลังจับตามอง เรากาลังรอ
เราอยู่เคียงข้างเจ้า...” พระหัตถ์ของพระองค์อบอุน่ และแข็งแรง ย่างพระบาทของพระองค์แผ่วเบา
พระสุรเสียงของพระองค์นุ่มนวลและสง่างาม รู ปสัณฐานของพระองค์ผ่านและหมุนไป

โดยโอบกอดมวลมนุษย์ท้งั ปวง โฉมพระพักตร์ของพระองค์งดงามและละมุนละไม พระองค์ไม่เคยทรงจากไป
ไม่เคยทรงหายไป ในเวลากลางวันและกลางคืน พระองค์ทรงเป็ นเพื่อนร่ วมทางของมวลมนุษย์อยู่เนืองนิตย์
ไม่เคยจากพวกเขาไป ความใส่พระทัยและการรักใคร่ เอ็นดูเป็ นพิเศษต่อมนุษยชาติอย่างอุทิศของพระองค์
ตลอดจนความกังวลและความรักต่อมนุษย์อย่างแท้จริงของพระองค์
ได้รับการแสดงออกทีละน้อยขณะที่พระองค์ทรงช่วยเมืองนีนะเวห์ให้รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การโต้ตอบระหว่างโยนาห์และพระยาห์เวห์พระเจ้าได้เผยให้เห็นอย่างสมบูรณ์ถงึ ความอ่อนโยนที่พระผูส้ ร้างทร
งมีให้กบั มวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เอง โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านั้น
เจ้าสามารถได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความรูส้ ึกที่จริ งใจที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มนุษยชาติได้...
บทตอนต่อไปนี้ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือโยนาห์ 4:10-11: “จากนั้นพระยาห์เวห์ตรัสว่า
เจ้ามีความสงสารต่อต้นละหุ่งที่เจ้าไม่ได้ลงแรงและไม่ได้ทาให้มนั เจริ ญเติบโต ซึ่งเกิดขึ้นมาในหนึ่งคืน
และตายไปในหนึ่งคืน: แล้วเราไม่ควรละเว้นไม่ทาร้ายเมืองนีนะเวห์
ซึ่งเป็ นเมืองยิ่งใหญ่ที่มีผคู้ นมากกว่าหนึ่งแสนสองหมืน่ คน ผูท้ ไี่ ม่สามารถแยกแยะระหว่างมือซ้ายและมือขวา
และยังสัตว์เลี้ยงอีกมากมายหรื อ?” เหล่านี้คือพระวจนะจริงๆ ของพระยาห์เวห์พระเจ้า
ซึ่งได้รับการบันทึกจากการสนทนาระหว่างพระเจ้าและโยนาห์ ถึงแม้ว่าการโต้ตอบนี้จะสั้น
แต่ก็เปี่ ยมไปด้วยการดูแลเอาพระทัยใส่ของพระผูส้ ร้างที่มีต่อมวลมนุษย์
และความลังเลของพระองค์ที่จะหมดความเชื่อมัน่ ในมวลมนุษย์
พระวจนะเหล่านี้แสดงถึงท่าทีและความรู ้สึกที่แท้จริ งที่พระเจ้าทรงมีต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ภายใน
พระทัยของพระองค์
พระเจ้าทรงระบุเจตนารมณ์ที่แท้จริงที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชาติโดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้
ซึ่งมีความชัดเจนและแน่นอนอย่างที่มนุษย์แทบจะไม่เคยได้ยิน
การโต้ตอบนี้เป็ นตัวแทนท่าทีที่พระเจ้าทรงมีต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์—แต่ท่าทีน้ีเป็ นท่าทีประเภทใด?
ท่าทีน้ีคือท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์ก่อนและหลังจากการกลับใจของพวกเขา
และท่าทีที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อมวลมนุษย์
ภายในพระวจนะเหล่านี้คอื พระดาริ ของพระองค์และพระอุปนิสัยของพระองค์
พระดาริ ใดของพระเจ้าที่ได้รับการเปิ ดเผยในพระวจนะเหล่านี้?
หากเจ้าให้ความสนใจกับรายละเอียดในขณะที่เจ้าอ่าน เจ้าจะสังเกตเห็นได้ไม่ยากว่าพระองค์ทรงใช้คาว่า
“สงสาร” การใช้คานี้แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่แท้จริ งที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์

ในระดับความหมายตามตัวอักษร ผูค้ นสามารถตีความคาว่า “สงสาร” ได้ในหลายทาง กล่าวคือ ประการแรก
มันหมายถึง “การรักและปกป้อง การรู ้สึกถึงความอ่อนโยนต่อบางสิ่ง” ประการที่สอง หมายถึง
“การรักอย่างมาก” และประการสุดท้าย หมายถึง
“การไม่เต็มใจจะทาร้ายบางสิ่งและการไม่สามารถทนที่จะทาเช่นนั้นได้” กล่าวอย่างสั้นๆ คือ
คานี้สื่อความหมายถึงการรักใคร่ เอ็นดูและความรักอย่างอ่อนโยน
ตลอดจนความไม่เต็มใจที่จะละทิง้ บางคนหรื อบางสิ่ง
มันสื่อความหมายถึงความปรานีและการทนยอมรับที่พระเจ้าทรงมีให้กบั มนุษย์ พระเจ้าได้ทรงใช้คานี้
ซึ่งเป็ นคาที่มนุษย์พูดโดยทัว่ ไป
แต่ถึงกระนั้นคานี้ก็ยงั สามารถแผ่วางพระสุรเสียงของพระทัยของพระเจ้าและท่าทีที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษย์
ถึงแม้ว่าเมืองนีนะเวห์จะเต็มไปด้วยผูค้ นที่เสื่อมทราม ชัว่ และรุ นแรงเช่นเดียวกับคนเมืองโสโดม
แต่การกลับใจของพวกเขาส่งผลให้พระเจ้าเปลี่ยนพระทัยและตัดสินพระทัยที่จะไม่ทาลายพวกเขา
เพราะวิธีที่พวกเขาปฏิบตั ิต่อพระวจนะและคาแนะนาของพระเจ้า
แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่แตกต่างอย่างสิน้ เชิงจากท่าทีของพลเมืองของโสโดม
และเพราะการนบนอบต่อพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ของพวกเขาและการกลับใจสาหรับบาปของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์
ตลอดจนพฤติกรรมที่แท้จริ งและจริงใจของพวกเขาในทุกเรื่ อง
พระเจ้าจึงได้ทรงแสดงความสงสารที่จริงใจของพระองค์เองอีกครั้งและได้ประทานสิ่งนี้ให้แก่พวกเขา
สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กบั มนุษยชาติและความสงสารที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชาติเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้เล
ยที่จะมีผใู้ ดสามารถทาซ้ าได้ และเป็ นไปไม่ได้เลยที่บุคคลใดก็ตามจะครอบครองความปรานีของพระเจ้า
การทนยอมรับของพระองค์ หรื อความรู ้สึกที่จริ งใจที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชาติ
มีผใู้ ดบ้างไหมที่เจ้าเห็นว่าเป็ นชายหรื อหญิงทีย่ ิ่งใหญ่ หรือแม้กระทัง่ ยอดมนุษย์
ผูท้ ี่มีคาแถลงประเภทนี้ต่อมวลมนุษย์หรื อสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง โดยพูดในฐานะชายหรื อหญิงที่ยิ่งใหญ่จากที่สูง
หรื อบนจุดที่สูงที่สุด? ผูใ้ ดในหมูม่ วลมนุษย์ที่สามารถรูส้ ภาวะของชีวิตมนุษย์ได้ราวกับที่รู้จกั ฝ่ ามือของพวกเขา?
ผูใ้ ดสามารถรับภาระและความรับผิดชอบสาหรับการมีอยู่ของมนุษยชาติได้?
ผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติที่จะกล่าวประกาศการทาลายเมืองเมืองหนึ่งได้?
และผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติที่จะอภัยโทษเมืองเมืองหนึ่ง?
ผูใ้ ดสามารถพูดได้ว่าพวกเขาทะนุถนอมสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพวกเขาเอง? มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้น!
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงมีความอ่อนโยนต่อมวลมนุษย์น้ี
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงแสดงความเห็นใจและการรักใคร่ เอ็นดูต่อมวลมนุษย์น้ี
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงมีการรักใคร่ เอ็นดูที่แท้จริงและไม่อาจถูกทาลายได้ให้กบั มวลมนุษย์น้ี

ในทานองเดียวกัน
มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่สามารถประทานความปรานีให้กบั มวลมนุษย์น้ีและทะนุถนอมสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้
งหมดของพระองค์ พระทัยของพระองค์โลดเต้นและเจ็บปวดกับทุกๆ การกระทาของมนุษย์: พระองค์กริ้ ว
เสียพระทัย และทรงเศร้าโศกกับความชัว่ และความเสื่อมทรามของมนุษย์ พระองค์พอพระทัย ทรงเปี่ ยมสุข
ประทานอภัย และทรงปี ตยิ ินดีกบั การกลับใจและการเชื่อของมนุษย์ ทุกๆ
พระดาริ และแนวคิดของพระองค์มีอยู่เพื่อมวลมนุษย์และวนเวียนอยู่กบั มวลมนุษย์
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและทรงมีได้รับการแสดงออกทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
ทั้งหมดทั้งปวงของอารมณ์ของพระองค์มีความเกี่ยวพันกับการมีอยู่ของมวลมนุษย์
เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงเดินทางและทรงสาละวนเร่งร้อน
พระองค์ทรงสละทุกเศษเสี้ยวแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์อย่างเงียบๆ
พระองค์ทรงอุทิศทุกนาทีและทุกวินาทีแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์...พระองค์ไม่เคยทรงรูว้ ่าจะสงสารพระชน
ม์ชีพของพระองค์เองอย่างไร กระนั้น
พระองค์ทรงทะนุถนอมมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เองเสมอ...พระองค์ประทานทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชาติน้ี...พระองค์ประทานความปรานีและการทนยอมรับของพระองค์อย่างไม่มีเงือ่ น
ไขและโดยปราศจากความคาดหวังการตอบแทน
พระองค์ทรงทาเช่นนี้เพียงเพื่อให้มวลมนุษย์สามารถเอาชีวิตรอดเฉพาะสายพระเนตรของพระองค์ได้ต่อไป
และได้รับการจัดเตรี ยมชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงทาเช่นนี้เพียงเพือ่ ให้ในวันใดวันหนึ่ง
มวลมนุษย์อาจจะนบนอบเฉพาะพระพักตร์พระองค์
และระลึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงบารุงเลี้ยงการมีอยู่ของมนุษย์และทรงจัดหาชีวิตของสรรพสิ่
งทรงสร้างทั้งปวง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 118
โยนาห์ 4 แต่เหตุการณ์น้ีไม่เป็ นที่พอใจโยนาห์อย่างยิง่ และท่านโกรธ ท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ว่า
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ เมื่อข้าพระองค์ยงั อยู่ในประเทศของข้าพระองค์
ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็ นเช่นนี้ไม่ใช่หรือ? นี่เป็ นเหตุให้ขา้ พระองค์รีบหนีไปเมืองทารชิช
เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงเปี่ ยมด้วยพระคุณ และพระกรุ ณา กริ้ วช้า
และบริ บูรณ์ดว้ ยความรักมัน่ คง และเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษ ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะฉะนั้น เวลานี้
ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่” และพระยาห์เวห์ตรัสว่า
“การที่เจ้าโกรธเช่นนี้ดีแล้วหรื อ?” แล้วโยนาห์ก็ออกไปนอกเมือง นัง่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้น
และท่านทาเพิงไว้สาหรับตัวท่านเองที่นนั่ ท่านนัง่ อยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนั้น
และพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงกาหนดให้ตน้ ละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาห์ ให้เป็ นที่กาบังศีรษะของท่าน
เพื่อบรรเทาความร้อนรุ่ ม ดังนั้นโยนาห์จึงมีความยินดีอย่างยิง่ เรื่ องต้นละหุ่งนั้น แต่ในเช้าวันรุ่ งขึ้น
พระเจ้าทรงกาหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งต้นนั้น จนมันเหี่ยวไป เมื่อดวงอาทิตย์ข้ นึ แล้ว
พระเจ้าทรงกาหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมา
และแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาห์จนท่านอ่อนเพลียไป และท่านก็ทูลขอว่า ให้ท่านตายเสียเถิด ท่านว่า
“ข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู”่ แต่พระเจ้าตรัสกับโยนาห์ว่า “ที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหุ่งนั้นดีแล้วหรือ?” ท่านทูลว่า
“ที่ขา้ พระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้ว พระเจ้าข้า” “จากนั้นพระยาห์เวห์ตรัสว่า
เจ้ามีความสงสารต่อต้นละหุ่งที่เจ้าไม่ได้ลงแรงและไม่ได้ทาให้มนั เจริ ญเติบโต ซึ่งเกิดขึ้นมาในหนึ่งคืน
และตายไปในหนึ่งคืน: แล้วเราไม่ควรละเว้นไม่ทาร้ายเมืองนีนะเวห์
ซึ่งเป็ นเมืองยิ่งใหญ่ที่มีผคู้ นมากกว่าหนึ่งแสนสองหมืน่ คน ผูท้ ไี่ ม่สามารถแยกแยะระหว่างมือซ้ายและมือขวา
และยังสัตว์เลี้ยงอีกมากมายหรื อ?”
พระผู้สร้ างทรงแสดงความรู้สึกที่แท้จริงที่พระองค์ทรงมีให้กับมนุษยชาติ
การสนทนาระหว่างพระยาห์เวห์พระเจ้าและโยนาห์น้ีเป็ นการแสดงออกถึงความรู ้สึกที่แท้จริ งที่พระผูส้ ร้างทรง
มีให้กบั มนุษยชาติอย่างปราศจากข้อสงสัย ในทางหนึ่ง
การสนทนานี้ให้ขอ้ มูลกับผูค้ นเกี่ยวกับความเข้าใจที่พระผูส้ ร้างทรงมีเกีย่ วกับสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงภายใต้อ
ธิปไตยของพระองค์ ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ตรัสว่า “ไม่สมควรหรื อที่เราจะห่วงใยนีนะเวห์นครใหญ่น้ นั
ซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คน ผูไ้ ม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงจานวนมากด้วย”
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความเข้าใจที่พระเจ้าทรงมีเกีย่ วกับเมืองนีนะเวห์น้ นั ไกลจากความเข้าใจอย่างคร่ าวๆ
พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงรู ้จานวนของสิ่งมีชีวิตภายในเมืองเท่านั้น (ซึ่งรวมถึงผูค้ นและปศุสัตว์)

แต่พระองค์ยงั ทรงรู ้จานวนของผูค้ นที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างมือซ้ายและมือขวา—นั่นคือ
จานวนเด็กเล็กและคนหนุ่มสาวที่มีอยู่
นี่คือหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรมว่าพระเจ้าทรงมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับมวลมนุษย์ ในอีกทางหนึ่ง
การสนทนานี้ให้ขอ้ มูลผูค้ นเกี่ยวกับท่าทีที่พระผูส้ ร้างทรงมีต่อมนุษยชาติ กล่าวคือ
น้ าหนักของมนุษยชาติในพระทัยของพระผูส้ ร้าง ซึ่งเป็ นดัง่ ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า
“เจ้ามีความสงสารต่อต้นละหุ่งที่เจ้าไม่ได้ลงแรงและไม่ได้ทาให้มนั เจริ ญเติบโต ซึ่งเกิดขึ้นมาในหนึ่งคืน
และตายไปในหนึ่งคืน: แล้วเราไม่ควรละเว้นไม่ทาร้ายเมืองนีนะเวห์ ซึ่งเป็ นเมืองยิง่ ใหญ่…หรื อ?”
เหล่านี้คือพระวจนะที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงตาหนิโยนาห์ แต่ท้งั หมดนั้นเป็ นจริงแท้
ถึงแม้ว่าโยนาห์ได้รับความไว้วางพระทัยให้กล่าวประกาศพระวจนะของพระยาห์เวห์พระเจ้าต่อผูค้ นเมืองนีนะเว
ห์ เขาก็ไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้า
อีกทั้งเขาไม่ได้เข้าใจความกังวลและความคาดหวังที่พระองค์ทรงมีต่อผูค้ นในเมือง ด้วยการตาหนิน้ี
พระองค์ทรงหมายที่จะบอกเขาว่า มนุษยชาติคือผลิตผลแห่งพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง
และพระองค์ได้ทรงสละความมานะพยายามอย่างพากเพียรกับบุคคลทุกๆ คน ว่าบุคคลทุกๆ
คนแบกความคาดหวังของพระเจ้าไว้บนบ่าของพวกเขา และว่าบุคคลทุกๆ
คนได้ชื่นชมการจัดหาชีวิตของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงจ่ายราคาความมานะพยายามอย่างพากเพียรเพื่อบุคคลทุกๆ
คน การตาหนิน้ยี งั บอกโยนาห์ดว้ ยว่าพระเจ้าทรงทะนุถนอมมนุษยชาติ
ซึ่งเป็ นพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์เอง เช่นเดียวกับที่โยนาห์ทะนุถนอมต้นละหุ่งนั้น
พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิง้ มวลมนุษย์อย่างง่ายๆ หรื อจนกระทัง่ ชัว่ ขณะสุดท้ายที่เป็ นไปได้เลย
เพราะเหตุผลที่สาคัญที่สุดคือ มีเด็กเล็กและปศุสัตว์ที่ไร้เดียงสามากมายภายในเมืองนั้น
เมื่อจัดการกับผลิตผลแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าที่อ่อนวัยและไม่รู้เท่าทันเหล่านี้ผทู้ ี่ไม่สามารถแม้กระทัง่ แยก
แยะมือขวาของตนออกจากมือซ้ายของตน
การที่พระเจ้าจะทรงสิ้นสุดชีวิตของพวกเขาและกาหนดบทอวสานของพวกเขาอย่างพระทัยเร็วเช่นนั้นก็เป็ นสิ่ง
ที่คิดฝันได้น้อยลงไปอีก พระเจ้าทรงหวังจะได้ทอดพระเนตรเห็นพวกเขาเติบโต
พระองค์ทรงหวังว่าพวกเขาจะไม่เดินบนเส้นทางเดียวกันกับผูอ้ าวุโสของพวกเขา
ว่าพวกเขาจะไม่ตอ้ งฟังคาเตือนของพระยาห์เวห์พระเจ้าอีกครั้ง
และว่าพวกเขาจะเป็ นพยานให้กบั อดีตของเมืองนีนะเวห์ ยิง่ ไปกว่านั้น
พระเจ้าทรงหวังที่จะเห็นเมืองนีนะเวห์หลังจากที่มนั กลับใจแล้ว
เห็นอนาคตของเมืองนีนะเวห์หลังจากการกลับใจของมัน และที่สาคัญกว่านั้นคือ
เห็นเมืองนีนะเวห์ดาเนินชีวิตภายใต้ความปรานีของพระเจ้าอีกครั้ง ดังนั้น ในสายพระเนตรของพระเจ้า

เป้าหมายแห่งการทรงสร้างเหล่านั้นที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างมือขวาและมือซ้ายของตนได้คืออนาคตของเมื
องนีนะเวห์ พวกเขาจะแบกรับอดีตที่น่ารังเกียจของเมืองนีนะเวห์
เช่นเดียวกับที่พวกเขาจะแบกรับหน้าที่ที่สาคัญในการเป็ นพยานต่อทั้งอดีตของเมืองนีนะเวห์และอนาคตของมัน
ภายใต้การทรงนาทางของพระยาห์เวห์พระเจ้า ในคาประกาศแถลงความรู ้สึกที่แท้จริ งของพระองค์น้ี
พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงแสดงความปรานีของพระผูส้ ร้างที่ทรงมีให้กบั มนุษยชาติท้งั หมดทั้งมวล
สิ่งนี้แสดงให้มนุษยชาติเห็นว่า “ความปรานีของพระผูส้ ร้าง” ไม่ใช่วลีที่ว่างเปล่า
อีกทั้งไม่ใช่คาสัญญาที่ไร้ค่าไม่จริงใจ ความปรานีของพระผูส้ ร้างมีหลักธรรม วิธีการ
และวัตถุประสงค์ที่เป็ นรู ปธรรม พระเจ้าทรงเที่ยงแท้และเป็ นจริง
และพระองค์ไม่ทรงใช้การพูดเท็จหรื อการปลอมแปลง และในลักษณะเดียวกันนี้
มนุษยชาติได้รับความปรานีของพระองค์อย่างไม่รู้จบในทุกช่วงเวลาและทุกยุคสมัย อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้
การโต้ตอบของพระผูส้ ร้างกับโยนาห์เป็ นการแถลงด้วยวาจาพิเศษเพียงครั้งเดียวของพระองค์ว่าเหตุใดพระองค์จึ
งทรงแสดงความปรานีให้กบั มนุษยชาติ พระองค์ทรงแสดงความปรานีให้กบั มนุษยชาติอย่างไร
พระองค์ทรงทนยอมรับมนุษยชาติอย่างไร และความรู ้สึกที่แท้จริ งที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชาติ
พระวจนะที่รวบรัดของพระยาห์เวห์พระเจ้าในช่วงระหว่างการสนทนานี้ แสดงออกถึงพระดาริ ของพระองค์ต่อม
นุษยชาติโดยถ้วนทัว่ ทั้งหมด
พระวจนะเหล่านี้เป็ นการแสดงออกที่แท้จริ งถึงท่าทีของพระทัยของพระองค์ต่อมนุษยชาติ
และยังเป็ นหลักฐานที่เป็ นรู ปธรรมถึงการประทานความปรานีอย่างอุดมสมบูรณ์ให้แก่มนุษยชาติของพระองค์
ความปรานีของพระองค์ไม่ได้ถูกประทานให้กบั ชนรุ่ นแก่กว่าของมนุษยชาติเท่านั้น
แต่ยงั ประทานให้กบั สมาชิกที่เยาว์วยั กว่าของมนุษยชาติดว้ ย
เช่นเดียวกับที่เคยเป็ นมาเสมอจากชัว่ คนหนึ่งถึงอีกชัว่ คนหนึ่ง
ถึงแม้ว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะลงมาถึงยังบางมุมและบางยุคของมนุษยชาติอย่างบ่อยครั้ง
แต่ความปรานีของพระเจ้าก็ไม่เคยยุติลง ด้วยความปรานีของพระองค์
พระองค์ทรงนาและทรงนาทางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ชวั่ คนแล้วชัว่ คนเล่า
และทรงจัดหาและบารุ งเลี้ยงสรรพสิ่งที่ทรงสร้างชัว่ คนแล้วชัว่ คนเล่า
เพราะความรู ้สึกที่แท้จริ งที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าได้ตรัสว่า “ไม่สมควรหรื อที่เราจะห่วงใยนีนะเวห์…?”
พระองค์ทรงทะนุถนอมสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์เองเสมอ
นี่คือความปรานีแห่งพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระผูส้ ร้าง
และยังเป็ นความทรงเอกลักษณ์อย่างสมบูรณ์ของพระผูส้ ร้างด้วยเช่นกัน !

ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 119
ผู้คนห้าประเภท
เราจะจัดผูต้ ิดตามของพระเจ้าออกเป็ นหลายประเภทตามความเข้าใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้า
และความเข้าใจและประสบการณ์ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
เพื่อที่พวกเจ้าอาจจะรู ้จกั ช่วงระยะที่พวกเจ้ากาลังอยู่ในขณะนี้ ตลอดจนวุฒิภาวะปัจจุบนั ของพวกเจ้าด้วย
ในแง่ของความรู ้ที่ผคู้ นมีเกีย่ วกับพระเจ้าและความเข้าใจที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระอ
งค์น้ นั โดยทัว่ ไปแล้วช่วงระยะและวุฒิภาวะต่างๆ ที่ผคู้ นมีน้ นั สามารถแยกออกได้เป็ นห้าประเภท
หัวข้อนี้ต้งั อยู่บนพื้นฐานของการรู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ ดังนั้น
ขณะที่พวกเจ้าอ่านเนื้อหาต่อไปนี้
พวกเจ้าควรพยายามคิดให้ออกอย่างรอบคอบว่าพวกเจ้ามีความเข้าใจและความรู ้เกี่ยวกับความทรงเอกลักษณ์แล
ะพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ของพระเจ้ามากเพียงใดกันแน่ และหลังจากนั้น
พวกเจ้าควรใช้ผลลัพธ์น้ีตดั สินว่าแท้จริงแล้วพวกเจ้าอยู่ในช่วงระยะใด
แท้จริ งแล้ววุฒิภาวะของพวกเจ้าใหญ่เพียงใด และแท้จริงแล้วพวกเจ้าเป็ นคนประเภทใด
ประเภทที่หนึ่ง: ช่ วงระยะของทารกที่พันผ้าอ้อม
“ทารกที่พนั ผ้าอ้อม” หมายถึงอะไร? ทารกที่พนั ผ้าอ้อมคือทารกที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้ ซึ่งก็คอื เด็กแรกเกิด
นั่นคือเวลาที่ผคู้ นไม่มีวุฒิภาวะมากที่สุด
โดยพื้นฐานแล้วผูค้ นในช่วงระยะนี้ไม่มีการตระหนักรู ้หรื อจิตสานึกใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องของการเชื่อในพระเจ้า
พวกเขางุนงงที่สุดและไม่รู้เท่าทันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ผูค้ นเหล่านี้อาจเชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลานานแล้วหรื อบางทีอาจไม่นานนักเลย
แต่สภาวะที่งุนงงที่สุดและไม่รู้เท่าทันของพวกเขาและวุฒิภาวะที่แท้จริ งของพวกเขาทาให้พวกเขาอยู่ภายในช่วง
ระยะของทารกที่พนั ผ้าอ้อม คาจากัดความที่แน่นอนของสภาวะของทารกที่พนั ผ้าอ้อมนั้นเป็ นดังนี้คือ
ไม่สาคัญว่าบุคคลประเภทนี้จะเชื่อในพระเจ้ามานานเพียงใดก็ตาม พวกเขาจะสับสนปนเป งุนงงสับสน
และซื่อเสมอ พวกเขาไม่รู้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงเชื่อในพระเจ้า
อีกทั้งพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ดหรื อผูใ้ ดคือพระเจ้า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะติดตามพระเจ้า
แต่ก็ไม่มีคาจากัดความที่แน่ชดั เกี่ยวกับพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
และพวกเขาไม่สามารถกาหนดพิจารณาได้ว่าองค์หนึ่งเดียวที่พวกเขาติดตามนั้นคือพระเจ้าหรื อไม่
นับประสาอะไรที่จะกาหนดพิจารณาได้ว่าพวกเขาควรเชื่อในพระเจ้าและติดตามพระองค์อย่างแท้จริ งหรือไม่

นี่คือสภาวะที่แท้จริ งของบุคคลประเภทนี้ ความคิดของผูค้ นเหล่านี้มืดสลัว และกล่าวอย่างง่ายๆ คือ
การเชื่อของพวกเขานั้นปนเปยุ่งเหยิง พวกเขาอยู่ในสภาวะงุนงงที่สุดและว่างเปล่าเสมอ “ความสับสนปนเป”
“ความงุนงงสับสน” และ “ความซื่อ” คือสิ่งที่สรุ ปสภาวะของพวกเขา
พวกเขายังไม่เคยเห็นอีกทั้งยังไม่เคยรูส้ ึกถึงการดารงอยู่ของพระเจ้า และดังนั้น
การพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับการรู ้จกั พระเจ้าก็มีประโยชน์พอๆ
กับการให้พวกเขาอ่านหนังสือที่เขียนด้วยกับอักษรอียิปต์โบราณ—พวกเขาจะไม่มีวนั เข้าใจหรื อยอมรับมัน
สาหรับพวกเขาแล้ว การรู ้จกั พระเจ้าก็เหมือนกับการได้ยนิ เรื่ องเล่าเพ้อฝัน
ขณะที่ความคิดของพวกเขาอาจมืดสลัว
แต่ที่จริ งแล้วพวกเขาเชื่ออย่างหนักแน่นว่าการรู ้จกั พระเจ้าเป็ นเรื่ องเสียเวลาและเป็ นการพยายามโดยสูญเปล่ าอย่
างที่สุด นี่คือบุคคลประเภทแรก กล่าวคือ ทารกที่พนั ผ้าอ้อม
ประเภทที่สอง: ช่ วงระยะของทารกที่ยังดูดนม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับทารกที่พนั ผ้าอ้อม บุคคลชนิดนี้มีความก้าวหน้าอยู่บา้ ง
น่าเศร้าใจที่พวกเขายังคงไม่มีความเข้าใจใดๆ เกี่ยวกับพระเจ้าไม่ว่าเรื่ องใดก็ตาม
พวกเขายังขาดพร่ องความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระเจ้าและขาดพร่ องความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพระเจ้า
และพวกเขาไม่เข้าใจชัดเจนนักว่าเหตุใดพวกเขาจึงควรเชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจของพวกเขา
พวกเขามีจุดประสงค์และแนวคิดที่ชดั เจนของพวกเขาเอง
พวกเขาไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกีย่ วกับเรื่ องที่ว่าการเชื่อในพระเจ้าเป็ นเรื่ องที่ถูกต้องหรือไม่
วัตถุประสงค์และจุดประสงค์ที่พวกเขาแสวงหาโดยผ่านทางการเชื่อในพระเจ้าคือการชื่นชมพระคุณของพระอง
ค์ การมีความชื่นบานยินดีและสันติสุข การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย
การชื่นชมการใส่พระทัยและการปกป้องของพระเจ้า และการใช้ชีวิตภายใต้พระพรของพระเจ้า
พวกเขาไม่ได้กงั วลเกีย่ วกับระดับที่พวกเขารู ้จกั พระเจ้า
พวกเขาไม่มีความเร่ งเร้าที่จะแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า
อีกทั้งพวกเขาไม่ได้กงั วลว่าพระเจ้ากาลังทรงทาสิ่งใด หรื อพระองค์ทรงปรารถนาจะทาสิ่งใด
พวกเขาเพียงแสวงหาอย่างหูหนวกตาบอดเพื่อให้ได้ชื่นชมพระคุณของพระองค์และได้รับพระพรของพระองค์ม
ากขึ้น พวกเขาพยายามจะได้รับเป็ นร้อยเท่าในยุคปัจจุบนั และชีวิตนิรันดร์ในยุคที่กาลังจะมาถึง
ความคิดของพวกเขา ระดับการสละตัวเองของพวกเขา การอุทศิ ตัวของพวกเขา และความทุกข์ของพวกเขา
ทั้งหมดมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน นัน่ คือ เพื่อให้ได้รับพระคุณและพระพรของพระเจ้า
พวกเขาไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอืน่ ใด
บุคคลประเภทนี้มนั่ ใจแต่เพียงว่าพระเจ้าทรงสามารถรักษาผูค้ นให้ปลอดภัยและประทานพระคุณของพระองค์ใ

ห้แก่พวกเขาได้
คนเราสามารถพูดได้ว่าพวกเขาไม่สนใจและไม่เข้าใจชัดเจนนักว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์
ให้รอด หรื อผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะได้รับด้วยพระวจนะและพระราชกิจของพระองค์
พวกเขาไม่เคยใช้ความมานะพยายามใดๆ เพื่อให้รู้จกั เนื้อแท้และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
อีกทั้งพวกเขาไม่เคยรวบรวมความสนใจที่จะทาเช่นนั้น
พวกเขาขาดพร่ องความโน้มเอียงที่จะให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้
อีกทั้งพวกเขาไม่ปรารถนาที่จะรู ้จกั สิ่งเหล่านี้ดว้ ย พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะถามเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า
ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษย์ น้ าพระทัยของพระเจ้า หรื อสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวโยงกับพระเจ้า
และพวกเขาขาดพร่ องความโน้มเอียงนั้นมากเกินไปที่จะถามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
นี่เป็ นเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเรื่ องเหล่านี้ไม่มีความเกีย่ วโยงกับการชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้าของพวกเขา
และพวกเขากังวลแต่กบั พระเจ้าผูท้ รงมีอยู่โดยมีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับผลประโยชน์ของพวกเขาเอง
และผูท้ รงสามารถประทานพระคุณให้กบั มนุษย์ได้เท่านั้น พวกเขาไม่มีความสนใจใดๆ เลยในสิ่งอืน่ ใด
และดังนั้น พวกเขาจึงไม่สามารถเข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริ งได้
ไม่ว่าพวกเขาจะได้เชื่อในพระเจ้ามากี่ปีแล้วก็ตาม หากปราศจากผูท้ ี่คอยให้น้ าหรือป้อนอาหารพวกเขา
ก็เป็ นการยากที่พวกเขาจะเดินต่อไปในเส้นทางแห่งการเชื่อในพระเจ้าได้
หากพวกเขาไม่สามารถชื่นชมความชื่นบานยินดีและสันติสุขก่อนหน้านั้นของพวกเขาหรื อพระคุณของพระเจ้าไ
ด้ เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ค่อนข้างหมิ่นเหม่ที่จะเดินจากไป นี่คือบุคคลประเภทที่สอง กล่าวคือ
บุคคลที่มีอยู่ในช่วงระยะของทารกที่ยงั ดูดนม
ประเภทที่สาม: ช่ วงระยะของทารกที่หย่านม หรือช่ วงระยะของเด็กเล็ก
ผูค้ นกลุ่มนี้ครอบครองความตระหนักรู ้ที่ชดั เจนเป็ นจานวนหนึ่ง
พวกเขาตระหนักรู ้ว่าการชื่นชมพระคุณของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าตัวพวกเขาเองครอบครองประสบการณ์
ที่แท้จริ ง และพวกเขาตระหนักรู ้ว่าถึงแม้ว่าพวกเขาไม่มีวนั เบื่อกับการแสวงหาความชื่นบานยินดีและสันติสุข
กับการแสวงหาพระคุณ
หรื อหากพวกเขาสามารถเป็ นพยานโดยการแบ่งปันประสบการณ์การชื่นชมพระคุณของพระเจ้าของพวกเขา
หรื อโดยการสรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับพระพรที่พระองค์ได้ประทานให้พวกเขา
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาครอบครองชีวิต
อีกทั้งไม่ได้หมายความว่าพวกเขาครอบครองความเป็ นจริงของความจริ ง โดยเริ่ มต้นจากความมีสติของพวกเขา
พวกเขายุติการมีความหวังอย่างไร้เหตุผลว่าพวกเขามีแต่จะมีพระคุณของพระเจ้าติดตามเคียงข้างเท่านั้น
แต่ในขณะที่พวกเขาชื่นชมพระคุณของพระเจ้า

พวกเขาก็ปรารถนาที่จะทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าไปพร้อมกันแทน
พวกเขาเต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขา สู้ทนความยากลาบากและความเหนื่อยล้าเล็กน้อย
มีส่วนร่ วมในการให้ความร่ วมมือกับพระเจ้าในระดับหนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม
เพราะการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขามีสิ่งเจือปนมากจนเกินไป
เพราะเจตนาและความอยากแต่ละอย่างที่พวกเขาเก็บงานั้นแข็งแกร่งจนเกินไป
เพราะอุปนิสัยของพวกเขาโอหังอย่างลาพองมากจนเกินไป
จึงเป็ นการยากที่พวกเขาจะทาให้สมดังสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาหรือจงรักภักดีต่อพระเจ้า ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่สามารถทาให้ความปรารถนาแต่ละอย่างของพวกเขาเป็ นจริง
หรื อทาตามสัญญาที่พวกเขามีให้กบั พระเจ้าได้บ่อยครั้ง พวกเขามักพบตัวเองอยู่ในสภาวะที่ขดั แย้ง กล่าวคือ
พวกเขาปรารถนาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยจนถึงระดับที่สูงสุดที่เป็ นไปได้
แต่กระนั้นพวกเขาก็ใช้กาลังทั้งหมดของพวกเขาในการต่อต้านพระองค์ และพวกเขามักให้คาปฏิญญาต่อพระเจ้า
แต่หลังจากนั้นก็ทาผิดคาปฏิญาณของพวกเขาอย่างรวดเร็ว และที่บ่อยยิ่งไปกว่านั้น
พวกเขามักพบตัวเองอยู่ในสภาวะที่ขดั แย้งอืน่ ๆ อีก กล่าวคือ พวกเขาเชื่อในพระเจ้าอย่างจริงใจ
แต่กระนั้นพวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์และทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระองค์
พวกเขาหวังอย่างร้อนรนว่าพระเจ้าจะประทานความรู ้แจ้งให้แก่พวกเขา นาทางพวกเขา จัดหาให้พวกเขา
และช่วยเหลือพวกเขา แต่กระนั้นพวกเขาก็ยงั คงแสวงหาทางออกของตัวเอง
พวกเขาปรารถนาที่จะเข้าใจและรู ้จกั พระเจ้า แต่กระนั้นพวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะเข้าใกล้ชิดพระองค์
แทนที่จะทาเช่นนั้น พวกเขากลับหลีกเลี่ยงพระเจ้าอยู่เสมอ และหัวใจของพวกเขาปิ ดรับพระองค์
ในขณะที่พวกเขามีความเข้าใจและประสบการณ์เพียงผิวเผินเกี่ยวกับความหมายตามตัวอักษรของพระวจนะของ
พระเจ้าและของความจริ ง และมีมโนคติที่ผิวเผินเกีย่ วกับพระเจ้าและความจริ ง
พวกเขายังคงไม่สามารถยืนยันหรือกาหนดพิจารณาจากจิตใต้สานึกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริ งหรื อไม่
หรื อยืนยันว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมอย่างแท้จริงหรื อไม่
พวกเขายังไม่สามารถกาหนดพิจารณาความเป็ นจริ งของพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้าได้
นับประสาอะไรที่จะกาหนดพิจารณาการดารงอยู่ที่แท้จริ งของพระองค์
การเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาประกอบด้วยความสงสัยและความเข้าใจผิดเสมอ
และยังประกอบด้วยการจินตนาการและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายด้วยเช่นกัน
ในขณะที่พวกเขาชื่นชมพระคุณของพระเจ้า
พวกเขาก็ได้รับประสบการณ์หรื อปฏิบตั ิตามความจริ งบางอย่างด้วยความลังเลเช่นกัน
ซึ่งพวกเขาพิจารณาความจริงเหล่านี้ว่ามีความเป็ นไปได้ในการประเทืองการเชื่อของพวกเขา

เสริ มประสบการณ์ในการที่เชื่อพระเจ้าของพวกเขา
ยืนยันความถูกต้องของความเข้าใจในการที่เชื่อพระเจ้าของพวกเขา
และสนองความหยิง่ ยโสของพวกเขาโดยการเดินบนเส้นทางชีวิตที่ตวั พวกเขาเองสร้างขึ้น
และโดยการสาเร็จลุล่วงในหน้าที่การงานที่ชอบธรรมสาหรับมวลมนุษย์ ในขณะเดียวกัน
พวกเขายังทาสิ่งเหล่านี้เพื่อสนองความอยากของพวกเขาเองที่จะได้รับพระพร
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเดิมพันที่พวกเขาเล่นด้วยความหวังว่าจะได้รับพระพรที่ยงิ่ ใหญ่กว่าสาหรับมนุษยชาติ
และเพื่อให้สาเร็จลุล่วงในความทะเยอทะยานที่มกั ใหญ่ใฝ่ สูงและความอยากชัว่ ชีวิตของพวกเขาว่าจะไม่หยุดพัก
จนกว่าพวกเขาจะได้รับพระเจ้าแล้ว ผูค้ นเหล่านี้มีนอ้ ยคนเหลือเกินที่จะสามารถได้รับความรู ้แจ้งของพระเจ้า
เพราะความอยากของพวกเขาและเจตนาที่จะได้รับพระพรของพวกเขานั้นสาคัญสาหรับพวกเขามากจนเกินไป
พวกเขาไม่มีความอยากที่จะละทิ้งสิ่งนี้ และพวกเขาไม่สามารถทนที่จะทาเช่นนั้นได้โดยแท้
พวกเขากลัวว่าหากปราศจากความอยากที่จะได้รับพระพร
และหากปราศจากความมักใหญ่ใฝ่ สูงที่ทะนุถนอมมายาวนานว่าจะไม่หยุดพักจนกว่าพวกเขาจะได้รับพระเจ้าแล้
ว พวกเขาจะสูญเสียเครื่ องกระตุน้ ที่จะเชื่อในพระเจ้าไป ดังนั้น
พวกเขาจึงไม่ปรารถนาที่จะเผชิญหน้ากับความเป็ นจริ ง
พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะเผชิญหน้ากับพระวจนะของพระเจ้าหรื อพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะเผชิญหน้ากับพระอุปนิสยั หรื อเนื้อแท้ของพระเจ้าด้วยซ้ า
นับประสาอะไรที่จะพูดถึงหัวข้อเกีย่ วกับการรู ้จกั พระเจ้า นี่เป็ นเพราะว่าทันทีที่พระเจ้า เนื้อแท้ของพระองค์
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์แทนที่การจินตนาการของพวกเขา
ความฝันของพวกเขาจะลอยหายไปในควันไฟ และสิ่งที่พวกเขาเรี ยกว่าความเชื่อที่บริ สุทธิ์และ “คุณความดี”
ที่สะสมผ่านการทางานอย่างเพียรพยายามมานานหลายปี จะหายไปและกลายเป็ นความว่างเปล่า
ในทานองเดียวกัน “อาณาเขต”
ที่พวกเขาได้พิชิตด้วยหยาดเหงื่อและเลือดของพวกเขาในช่วงเวลาหลายปี จะเผชิญกับการพังทลาย
ทั้งหมดนี้จะมีนัยสาคัญว่าช่วงเวลาการทางานและความมานะพยายามหลายปี ของพวกเขาไร้ประโยชน์มาตลอด
และว่าพวกเขาต้องเริ่ มต้นจากความว่างเปล่าอีกครั้ง
นี่คือความเจ็บปวดที่ยากลาบากที่สุดที่พวกเขาจะแบกรับในหัวใจของพวกเขา
และเป็ นผลลัพธ์ที่พวกเขาอยากจะเห็นน้อยที่สุด ซึ่งเป็ นเหตุผลว่าทาไมพวกเขาจึงถูกขังไว้ในภาวะจนมุมนี้
และปฏิเสธที่จะหันหลังกลับ นี่คือบุคคลประเภทที่สาม กล่าวคือ บุคคลที่มีอยู่ในช่วงระยะของทารกที่หย่านม
ผูค้ นสามประเภทที่อธิบายไปข้างต้น—ซึ่งหมายถึงผูท้ ี่มีอยู่ในสามช่วงระยะเหล่านี้ —
ไม่ได้ครอบครองความเชื่อที่แท้จริ งใดๆ

เกี่ยวกับพระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้าหรื อพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
อีกทั้งพวกเขาไม่ได้มีการจาแนกออกหรื อการยืนยันที่ชดั เจนและถูกต้องแม่นยาใดๆ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น
จึงเป็ นการยากอย่างยิง่ ที่ผคู้ นสามประเภทนี้จะเข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริง
อีกทั้งยังเป็ นการยากเช่นกันที่พวกเขาจะได้รับความปรานี ความรู ้แจ้ง หรื อความกระจ่างของพระเจ้า
เพราะลักษณะที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าและท่าทีที่ผิดพลาดที่พวกเขามีต่อพระเจ้านั้นทาให้เป็ นไปไม่ได้ที่พระอง
ค์จะทรงปฏิบตั ิพระราชกิจภายในหัวใจของพวกเขา ความสงสัย มโนคติผิดๆ
และการจินตนาการของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้านั้นเกินกว่าการเชื่อและความรู ้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้า
เหล่านี้คือผูค้ นสามประเภทที่มีความเสี่ยงอย่างมาก และเป็ นสามช่วงระยะที่อนั ตรายอย่างมาก
เมื่อคนเรารักษาท่าทีที่สงสัยต่อพระเจ้า เนื้อแท้ของพระเจ้า พระอัตลักษณ์ของพระเจ้า
เรื่ องที่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริงและความเป็ นจริ งของการดารงอยู่ของพระองค์หรือไม่
และเมื่อคนเราไม่สามารถมัน่ ใจในสิ่งเหล่านี้ได้
คนเราจะสามารถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าได้อย่างไร?
คนเราจะสามารถยอมรับข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริง เป็ นหนทาง และเป็ นชีวิตได้อย่างไร?
คนเราจะสามารถยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าได้อย่างไร?
คนเราจะสามารถยอมรับความรอดของพระเจ้าได้อย่างไร?
คนประเภทนี้จะสามารถได้รับการทรงนาทางและการจัดเตรี ยมที่แท้จริ งของพระเจ้าได้อย่างไร?
ผูท้ ี่อยู่ในสามช่วงระยะเหล่านี้สามารถต่อต้านพระเจ้า ตัดสินพระเจ้า หมิ่นประมาทพระเจ้า
หรื อทรยศพระเจ้าได้ทุกเมื่อ พวกเขาสามารถทิง้ ขว้างหนทางที่แท้จริ งและละทิ้งพระเจ้าได้ทุกเมื่อ
คนเราสามารถพูดได้ว่าผูค้ นในสามช่วงระยะเหล่านี้มีอยู่ในช่วงเวลาวิกฤติ
เพราะพวกเขาไม่เคยเข้าสู่ร่องครรลองที่ถกู ต้องในการที่เชื่อในพระเจ้า
ประเภทที่สี่: ช่ วงระยะของเด็กที่กาลังเติบโต หรือวัยเด็ก
หลังจากที่บุคคลหนึ่งหย่านมแล้ว—นัน่ คือ หลังจากที่พวกเขาได้ชื่นชมพระคุณในปริ มาณทีม่ ากพอแล้ว—
พวกเขาเริ่ มต้นสารวจความหมายของการเชื่อในพระเจ้า พวกเขาเริ่ มปรารถนาที่จะทาความเข้าใจคาถามต่างๆ
เช่น เหตุใดมนุษย์จึงมีชีวิต มนุษย์ควรใช้ชีวิตอย่างไร
และเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์กบั มนุษย์
เมื่อความคิดที่ไม่ชดั เจนและรู ปแบบความคิดที่งุนงงสับสนเหล่านี้อุบตั ิข้ นึ ภายในพวกเขาและมีอยู่ภายในพวกเขา
พวกเขาได้รับการให้น้ าอย่างต่อเนื่อง และพวกเขาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาได้ดว้ ยเช่นกัน
ในระหว่างช่วงเวลานี้ พวกเขาไม่มีความสงสัยใดๆ อีกต่อไปเกี่ยวกับความจริงของการดารงอยู่ของพระเจ้า
และพวกเขามีการจับความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยาว่าการเชื่อในพระเจ้ามีความหมายว่าอย่างไร บนพื้นฐานนี้

พวกเขาได้รับความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าทีละน้อย และพวกเขาค่อยๆ
ได้รับคาตอบบางอย่างสาหรับความคิดที่ไม่ชดั เจนและรู ปแบบความคิดที่งุนงงสับสนของพวกเขาเกี่ยวกับพระอุ
ปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้า
ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาตลอดจนความรู ้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้านั้น
ผูค้ นในช่วงระยะนี้เริ่ มต้นออกเดินบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง และพวกเขาเข้าสู่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
ผูค้ นเริ่ มมีชีวิตภายในช่วงระยะนี้ การบ่งชี้ที่ชดั เจนถึงการครอบครองชีวิตคือการค่อยๆ ตอบคาถามต่างๆ
ที่เกี่ยวโยงกับการรู ้จกั พระเจ้าที่ผคู้ นมีในหัวใจของพวกเขาทีละน้อย—เช่น ความเข้าใจผิด การจินตนาการ
มโนคติที่หลงผิด และการให้คาจากัดความที่คลุมเครื อเกี่ยวกับพระเจ้า—
และไม่เพียงแต่พวกเขาจะมาเชื่อและระลึกได้จริงๆ ถึงความเป็ นจริงของการดารงอยู่ของพระเจ้าเท่านั้น
แต่พวกเขายังมาครอบครองคาจากัดความที่ถูกต้องแม่นยาเกี่ยวกับพระเจ้า
และมีสถานที่ที่ถูกต้องสาหรับพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาด้วย
และการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริ งจะเข้ามาแทนที่ความเชื่อที่คลุมเครื อของพวกเขา ในระหว่างช่วงระยะนี้
ผูค้ นค่อยๆ มารู ้จกั มโนคติผิดๆ
ที่พวกเขามีต่อพระเจ้าและการไล่ตามเสาะหาและหนทางแห่งการเชื่อที่ผิดพลาดของพวกเขา
พวกเขาเริ่ มกระหายความจริ ง กระหายที่จะได้รับประสบการณ์กบั การพิพากษา การตีสอน
และการคุมวินัยของพระเจ้า และกระหายการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขา พวกเขาค่อยๆ
ทิ้งมโนคติที่หลงผิดและการจินตนาการทุกชนิดเกี่ยวกับพระเจ้าไว้เบื้องหลังในระหว่างช่วงระยะนี้
และในขณะเดียวกัน พวกเขาก็เปลี่ยนแปลงและแก้ไขความรู ้ผิดๆ ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้าให้ถูกต้อง
และได้รับความรู ้พื้นฐานที่ถูกต้องบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า
ถึงแม้ว่าความรู ้ส่วนหนึ่งที่ผคู้ นในช่วงระยะนี้ครอบครองนั้นจะไม่เฉพาะเจาะจงหรื อถูกต้องแม่นยามากนัก
แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ค่อยๆ เริ่ มทิง้ ขว้างมโนคติที่หลงผิด ความรู ้ที่ผิดพลาด
และความเข้าใจผิดของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้า
พวกเขาไม่รักษามโนคติที่หลงผิดและการจินตนาการของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าของอีกต่อไป
พวกเขาเริ่ มต้นเรี ยนรู ้วิธีการทิ้งขว้าง—การทิ้งขว้างสิ่งทั้งหลายที่พบท่ามกลางมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง
สิ่งทั้งหลายจากความรู ้ และสิ่งทั้งหลายจากซาตาน พวกเขาเริ่ มเต็มใจที่จะนบนอบต่อสิ่งที่ถกู ต้องและเป็ นบวก
แม้กระทัง่ ต่อสิ่งที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งที่สอดคล้องกับความจริ ง นอกจากนี้
พวกเขายังเริ่ มพยายามที่จะได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้า
รู ้และปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระองค์ดว้ ยตัวเอง
ยอมรับพระวจนะของพระองค์เป็ นหลักการของการกระทาของพวกเขา

และเป็ นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขา ในระหว่างช่วงเวลานี้
ผูค้ นยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าโดยไม่รู้ตวั
และยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเป็ นชีวิตของพวกเขาโดยไม่รู้ตวั ขณะที่พวกเขายอมรับการพิพากษา
การตีสอน และพระวจนะของพระเจ้า พวกเขากลับกลายมามีความตระหนักรู ้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
และสามารถสานึกรับรู ้ได้ว่าพระเจ้าที่พวกเขาเชื่อภายในหัวใจของพวกเขานั้นทรงมีอยู่อย่างแท้จริ ง
ในพระวจนะของพระเจ้า ในประสบการณ์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั้น พวกเขารู ้สึกเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
ว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูชะตากรรมของมนุษย์เสมอ และทรงนาทางและจัดเตรี ยมให้มนุษย์เสมอ พวกเขาค่อยๆ
ยืนยันถึงการดารงอยู่ของพระเจ้าโดยผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับพระเจ้า ดังนั้น
ก่อนที่พวกเขาจะตระหนัก
พวกเขาก็ได้รับรองและเริ่ มเชื่อในพระราชกิจของพระเจ้าอย่างหนักแน่นโดยไม่รู้ตวั ไปแล้ว
และพวกเขาได้รับรองพระวจนะของพระเจ้าไปแล้ว ทันทีที่ผคู้ นรับรองพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้า
พวกเขาจะปฏิเสธตัวพวกเขาเอง ปฏิเสธมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง ปฏิเสธความรู ้ของพวกเขาเอง
ปฏิเสธการจินตนาการของพวกเขาเองอย่างไม่หยุดยัง้
และในขณะเดียวกันก็ยงั แสวงหาว่าความจริงคืออะไรและน้ าพระทัยของพระเจ้าคืออะไรอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเช่น
กัน ความรู ้ที่ผคู้ นมีเกีย่ วกับพระเจ้าค่อนข้างผิวเผินในระหว่างช่วงเวลาการพัฒนานี้ —
พวกเขาไม่สามารถบรรยายความรูน้ ้ีเป็ นคาพูดได้อย่างชัดเจนด้วยซ้ า
อีกทั้งพวกเขายังไม่สามารถแสดงความรูน้ ้ีในแง่ที่เป็ นรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงได้—
และพวกเขามีเพียงความเข้าใจที่มีพื้นฐานมาจากการรับรู ้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
เมื่อนามาวางเปรี ยบเทียบกับสามช่วงระยะก่อนหน้านี้
ชีวิตที่ยงั ไม่เติบโตเต็มที่ของผูค้ นในช่วงเวลานี้ได้รับการให้น้ าและการจัดหาพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
และดังนั้นจึงได้เริ่ มผลิใบอ่อนแล้ว ชีวิตของพวกเขาเป็ นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ฝงั อยู่ใต้พนื้ ดิน
หลังจากที่ได้รับความชื้นและสารอาหารแล้ว มันจะงอกผ่านดินขึ้นมา
และการผลิใบอ่อนของมันจะเป็ นตัวแทนของถึงการเกิดชีวิตใหม่
การเกิดนี้ทาให้คนเราสามารถมองเห็นสัญญาณของชีวิต เมื่อผูค้ นมีชีวิต พวกเขาจะเติบโต ดังนั้น
บนรากฐานเหล่านี้—การค่อยๆ เดินหน้าไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้องในการที่เชื่อในพระเจ้า
การทิ้งขว้างมโนคติที่หลงผิดของพวกเขาเอง การได้รับการทรงนาทางโดยพระเจ้า—
ชีวิตของผูค้ นจะเติบโตทีละเล็กละน้อยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การเติบโตนี้วดั บนพื้นฐานใด?
การเติบโตนี้วดั ตามประสบการณ์ที่บุคคลนั้นมีกบั พระวจนะของพระเจ้า
และความเข้าใจแท้จริ งที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพบว่าจะเป็ นการยากอย่างยิง่ ที่จะใช้คาพูดของพวกเขาเองในการอธิบายอย่างถูกต้องแม่นยาถึ
งความรู ้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้าและเนื้อแท้ของพระองค์ในระหว่างช่วงเวลาแห่งการเติบโตนี้
แต่ผคู้ นกลุ่มนี้ไม่มีความเต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาความยินดีตามใจตัวเองโดยผ่านทางการได้ชื่นชมพระคุณของ
พระเจ้า
หรื อเชื่อในพระเจ้าเพื่อไล่ตามเสาะหาจุดประสงค์ที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าของพวกเขาเองอีกต่อไป
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเขากลับเต็มใจที่จะไล่ตามเสาะหาชีวิตที่ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
และกลายเป็ นไพร่ ฟ้าที่ได้รับความรอดของพระเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขามัน่ ใจและพร้อมที่จะยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
นี่คอื เครื่ องหมายของผูท้ ี่อยู่ในช่วงระยะแห่งการเติบโต
ถึงแม้ว่าผูค้ นในช่วงระยะนี้จะมีความรู ้เกีย่ วกับพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้าอยู่บา้ ง
แต่ความรู ้น้ีก็พร่ ามัวและเลือนรางอย่างมาก ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถบรรยายสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน
แต่พวกเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาได้รับบางสิ่งบางอย่างภายในแล้ว
เพราะพวกเขาได้รับความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าโดยผ่านทางการตีสอน
และการพิพากษาของพระเจ้ามาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยงั ค่อนข้างผิวเผิน และยังอยู่ในช่วงระยะชั้นต้น
ผูค้ นกลุ่มนี้มีมุมมองที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพวกเขาใช้ปฏิบตั ิต่อพระคุณของพระเจ้า
ซึ่งสิ่งนี้ได้รับการแสดงออกในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่พวกเขาไล่ตามเสาะหา
และวิธีการที่พวกเขาไล่ตามเสาะหาสิ่งเหล่านั้น พวกเขาได้เห็นแล้วในพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้า
ในข้อพึงประสงค์ทุกประเภทของพระองค์ต่อมนุษย์ และในสิง่ ที่พระองค์ทรงเผยเกี่ยวกับมนุษย์ว่า
หากพวกเขายังคงไม่ไล่ตามเสาะหาความจริ ง หากพวกเขายังคงไม่พยายามเข้าสู่ความเป็ นจริง
หากพวกเขายังคงไม่พยายามทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยและรู ้จกั พระเจ้าในขณะที่พวกเขาได้รับประสบการณ์กั
บพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะสูญเสียความหมายของการที่เชื่อในพระเจ้า
พวกเขามองเห็นว่าไม่สาคัญว่าพวกเขาจะชื่นชมพระคุณของพระเจ้ามากเพียงใด
พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขา ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย หรือรู ้จกั พระเจ้าได้
และเห็นว่าหากผูค้ นใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง
เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะไม่มีวนั สัมฤทธิ์การเติบโต ได้รับชีวิต หรื อสามารถได้รับความรอดได้ กล่าวโดยสรุ ปคือ
หากบุคคลหนึ่งไม่สามารถได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงและไร้ความสามารถที่จะ
รู ้จกั พระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะคงอยู่ในช่วงระยะของทารกชัว่ นิรนั ดร์
และไม่มีวนั ได้มีความคืบหน้าแม้เพียงหนึ่งก้าวในการเติบโตของชีวิตของพวกเขา
หากเจ้าอยู่ในช่วงระยะของทารกตลอดไป หากเจ้าไม่มีวนั เข้าสู่ความเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้า

หากเจ้าไม่มีวนั มีพระวจนะของพระเจ้าเป็ นชีวิตของเจ้า
หากเจ้าไม่มีวนั ครอบครองการเชื่อและความรู ้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า เช่นนั้นแล้วจะมีความเป็ นไปได้ใดๆ
หรื อไม่ที่พวกเจ้าจะได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้า? ดังนั้น
ผูใ้ ดก็ตามที่เข้าสู่ความเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้า
ผูใ้ ดก็ตามที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเป็ นชีวิตของพวกเขา
ผูใ้ ดก็ตามที่เริ่ มยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า
ผูใ้ ดก็ตามที่อุปนิสัยที่เสื่อมทรามของเขาเริ่ มเปลี่ยนแปลง และผูใ้ ดก็ตามที่มีหัวใจที่กระหายความจริ ง
ผูท้ ี่มีความอยากที่จะรู ้จกั พระเจ้า และความอยากที่จะยอมรับความรอดของพระเจ้า
เหล่านี้คือผูท้ ี่ครอบครองชีวิตอย่างแท้จริ ง นี่คือบุคคลประเภทที่สี่อย่างแท้จริ ง
นั่นคือประเภทของเด็กที่กาลังเติบโต ผูท้ ี่อยู่ในช่วงระยะวัยเด็ก
ประเภทที่ห้า: ช่ วงระยะการเติบโตเต็มที่ของชีวิต หรือช่ วงระยะของผู้ใหญ่
หลังจากได้รับประสบการณ์และเดินเตาะแตะผ่านช่วงระยะของวัยเด็ก
ซึ่งเป็ นช่วงระยะของการเติบโตที่เต็มไปด้วยการขึ้นลงซ้ าๆ แล้ว ชีวิตของผูค้ นก็จะกลายเป็ นมีเสถียรภาพขึ้น
จังหวะก้าวเดินไปข้างหน้าของพวกเขาไม่หยุดลงอีกต่อไป และไม่มีผูใ้ ดสามารถขัดขวางพวกเขาได้
ถึงแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยังคงขรุ ขระและตะปุ่ มตะป่ า แต่พวกเขาก็ไม่อ่อนแอหรื อขลาดกลัวอีกต่อไป
และพวกเขาไม่คลาทางไปข้างหน้าหรื อไม่รู้เหนือรู ้ใต้อีกต่อไป
รากฐานของพวกเขาหยัง่ รากลึกภายในประสบการณ์จริ งกับพระวจนะของพระเจ้า
และหัวใจของพวกเขาได้รับการดึงดูดจากความทรงเกียรติและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
พวกเขากระหายที่จะติดตามย่างพระบาทของพระเจ้า ที่จะรู ้เนื้อแท้ของพระเจ้า
และที่จะรู ้ทุกสิ่งทุกอย่างเกีย่ วกับพระเจ้า
ผูค้ นในช่วงระยะนี้รู้อย่างชัดเจนแล้วว่าใครที่พวกเขาเชื่อ
และพวกเขารู ้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดพวกเขาจึงควรเชื่อในพระเจ้า และความหมายของชีวิตของพวกเขาเอง
และพวกเขารู ้อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงออกคือความจริง
ในช่วงเวลาหลายปี ที่พวกเขาได้รับประสบการณ์
พวกเขาระลึกได้ว่าหากปราศจากการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
บุคคลหนึ่งจะไม่มีวนั สามารถทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยหรื อรู ้จกั พระเจ้าได้
และจะไม่มวี นั สามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
ภายในหัวใจของผูค้ นเหล่านี้คอื ความอยากอย่างยิง่ ที่จะได้รับการทดสอบจากพระเจ้า

เพื่อที่พวกเขาอาจมองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าในขณะที่ได้รับการทดสอบ
และเพื่อบรรลุถงึ ความรักที่บริ สุทธิ์มากขึ้น
และในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าใจและรู ้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ งยิ่งขึ้น
ผูค้ นในช่วงระยะนี้ได้อาลาช่วงระยะของทารกและช่วงระยะของการชื่นชมพระคุณของพระเจ้าและการกินขนม
ปังของพวกเขาจนพอใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
พวกเขาไม่วางความหวังอันฟุ้งเฟ้อไว้ที่การทาให้พระเจ้าทรงทนยอมรับและแสดงความปรานีต่อพวกเขาอีกต่อไ
ป ในทางตรงกันข้าม
พวกเขากลับมัน่ ใจที่จะได้รับและหวังที่จะได้รับการตีสอนและการพิพากษาอย่างไม่หยุดยัง้ ของพระเจ้า
เพื่อที่จะแยกตัวพวกเขาเองออกจากอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามของพวกเขาและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
ความรู ้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้า และการไล่ตามเสาะหาของพวกเขา
หรื อเป้าหมายสุดท้ายของการไล่ตามเสาะหาของพวกเขา ทั้งหมดต่างชัดเจนอย่างยิง่ ในหัวใจของพวกเขา ดังนั้น
ผูค้ นในช่วงระยะของผูใ้ หญ่ได้อาลาช่วงระยะของความเชื่อที่คลุมเครื อ
ช่วงระยะที่พวกเขาอาศัยพระคุณเพื่อความรอด
ช่วงระยะของชีวิตที่ยงั ไม่เติบโตเต็มที่และไม่สามารถทนต่อการทดสอบ ช่วงระยะของความพร่ ามัว
ช่วงระยะของการคลาทาง ช่วงระยะของการไม่มีเส้นทางให้เดินบ่อยครั้ง
ช่วงเวลาที่ไม่มนั่ คงของการสลับระหว่างความร้อนและเย็นอย่างฉับพลัน
และช่วงระยะที่คนเราติดตามพระเจ้าโดยที่ปิดตาข้างหนึ่งอย่างสมบูรณ์แล้ว
ผูค้ นประเภทนี้ได้รับความรู ้แจ้งและความกระจ่างของพระเจ้าบ่อยครั้ง
และมีส่วนร่ วมในการสมาคมและการสื่อสารที่แท้จริ งกับพระเจ้าบ่อยครั้ง
คนเราสามารถพูดได้ว่าผูค้ นที่ใช้ชีวิตในช่วงระยะนี้ได้จบั ความเข้าใจส่วนหนึ่งของน้ าพระทัยของพระเจ้าแล้ว
ว่าพวกเขาสามารถพบหลักธรรมของความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทา
และว่าพวกเขารู ้ว่าจะทาให้สมดังสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงปรารถนาอย่างไร นอกจากนั้น
พวกเขายังได้พบเส้นทางแห่งการรู ้จกั พระเจ้าแล้ว และได้เริ่ มเป็ นพยานต่อความรู ้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้าแล้ว
ในช่วงระหว่างกระบวนการแห่ งการเติบโตทีละน้อย
พวกเขาได้รับความเข้าใจและความรู ้เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าทีละน้อย นัน่ คือ
เกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าในการทรงสร้างมนุษยชาติ
และเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าในการบริ หารจัดการมนุษยชาติ พวกเขายังค่อยๆ
ได้รับความเข้าใจและความรู ้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าในแง่ของเนื้อแท้ดว้ ยเช่นกัน
ไม่มีมโนคติที่หลงผิดหรื อการจินตนาการใดของมนุษย์ที่สามารถแทนที่ความรูน้ ้ีได้

ในขณะที่คนเราไม่สามารถพูดได้ว่าในช่วงระยะที่ห้านั้นชีวิตของบุคคลหนึ่งเติบโตเต็มที่อย่างสมบูรณ์
หรื อว่าบุคคลนี้มีความชอบธรรมหรื อครบบริ บรู ณ์ ถึงอย่างนั้น
บุคคลประเภทนี้ก็ได้กา้ วไปข้างหน้าสู่ช่วงระยะของการเติบโตเต็มที่ในชีวิตแล้ว
และสามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
มายืนประจันกับพระวจนะของพระเจ้าและเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้แล้ว
เพราะบุคคลประเภทนี้ได้รับประสบการณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ามากมายยิ่งนัก
ได้รับประสบการณ์กบั การทดสอบนับไม่ถว้ น และได้รับประสบการณ์กบั ตัวอย่างการคุมวินัย การพิพากษา
และการตีสอนนับไม่ถว้ นจากพระเจ้า การนบนอบต่อพระเจ้าของพวกเขาจึงไม่ใช่การนบนอบแบบสัมพัทธ์
แต่เป็ นการนบนอบที่แน่นอน
ความรู ้ที่พวกเขามีเกี่ยวกับพระเจ้าได้แปลงรู ปจากภาวะที่ไม่รู้ตวั เป็ นความรู ้ที่ชดั เจนและแม่นยา
จากผิวเผินเป็ นลึกซึ้ง จากเบลอและพร่ ามัวเป็ นพิถีพิถนั และจับต้องได้
พวกเขาได้เปลี่ยนจากการคลาทางอย่างพากเพียรและการแสวงหาในเชิงรับเป็ นความรู ้อย่างไม่ตอ้ งพยายามและก
ารเป็ นพยานในเชิงรุ ก
สามารถกล่าวได้ว่าผูค้ นในช่วงระยะนี้ครอบครองความเป็ นจริงของความจริ งของพระวจนะของพระเจ้า
ว่าพวกเขาได้กา้ วไปบนเส้นทางสู่การทาให้เพียบพร้อม เช่นเดียวกับเส้นทางที่เปโตรเดิน นี่คอื บุคคลชนิดที่ห้า
ผูท้ ี่ใช้ชีวิตในช่วงระยะของการเติบโตเต็มที่—ช่วงระยะของผูใ้ หญ่
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

การรู้จักพระเจ้า 4

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 120
การเข้าใจสิทธิอานาจของพระเจ้าจากมุมมองระดับมหัพภาคและจุลภาค
สิทธิอานาจของพระเจ้านั้นเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นการแสดงออกอันมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะและเป็ นเนื้อแท้อนั พิเศษ
อันเป็ นพระอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง อันเป็ นสิ่งทีไ่ ม่มีในสิ่งมีชีวิตทรงสร้างและไม่ได้ทรงสร้างใดๆ
นั่นก็คือ มีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอานาจประเภทนี้ กล่าวคือ มีเพียงพระผูส้ ร้าง—
พระเจ้าพระผูท้ รงเอกลักษณ์—ที่ได้รับการแสดงออกมาในแบบนี้และมีเนื้อแท้น้ี แล้วเช่นนั้น
เหตุใดหรื อพวกเราจึงควรพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้า?
สิทธิอานาจของพระเจ้าพระองค์เองนั้นมีความแตกต่างจาก “สิทธิอานาจ” ที่มนุษย์คิดฝันในใจของเขาอย่างไร?
อะไรหรื อที่พิเศษเกี่ยวกับมัน? เหตุใดการพูดคุยเกีย่ วกับมันในทีน่ ้ีจึงมีนยั สาคัญเป็ นพิเศษ?
พวกเจ้าแต่ละคนพึงพิจารณาหัวเรื่ องนี้โดยรอบคอบเถิด สาหรับผูค้ นส่วนใหญ่น้นั “สิทธิอานาจของพระเจ้า”
คือแนวคิดที่คลุมเครื อ เป็ นแนวความคิดที่จาเป็ นต้องมีความพยายามอย่างใหญ่หลวงที่จะทาความเข้าใจ
และการอภิปรายใดๆ ในเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มไปในเชิงนามธรรม ดังนั้น
จึงมักจะมีช่องโหว่ระหว่างความรู ้ที่มนุษย์สามารถมีได้เกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้ากับเนื้อแท้ของสิทธิอานา
จของพระเจ้าอยู่เสมอ ในการที่จะเชื่อมช่องโหว่น้ีให้ติดกัน ทุกคนต้องค่อยๆ
มาทาความรู ้จกั สิทธิอานาจของพระเจ้าโดยผ่านทางผูค้ น เหตุการณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ
และปรากฏการณ์หลากหลายที่อยูภ่ ายในการเอื้อมถึงของมนุษย์และภายในความสามารถของพวกเขาที่จะเข้าใจใ
นชีวิตจริ งของพวกเขา แม้ว่าวลี “สิทธิอานาจของพระเจ้า” อาจดูยากที่จะหยัง่ ลึก
แต่สิทธิอานาจของพระเจ้าก็ไม่ได้เป็ นนามธรรมเสียทั้งหมด
พระองค์ทรงปรากฏอยู่กบั มนุษย์โดยตลอดทุกนาทีของชีวิตมนุษย์ ทรงนาทางเขาโดยตลอดในทุกๆ วัน ดังนั้น
ในชีวิตจริ งแล้ว
ทุกตัวบุคคลจาเป็ นจะต้องมองเห็นและได้รับประสบการณ์ในแง่มุมที่จบั ต้องได้มากที่สุดแห่งสิทธิอานาจของพร
ะเจ้า แง่มุมที่จบั ต้องได้น้ีเองที่เป็ นข้อพิสูจน์เพียงพอว่าสิทธิอานาจของพระเจ้านั้นมีอยู่จริง
และมันอานวยให้คนเราระลึกได้และจับใจความได้อย่างครบถ้วนในข้อเท็จจริ งที่ว่า
พระเจ้าทรงครองสิทธิอานาจดังกล่าวอยู่
พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา และเมื่อได้ทรงสร้างมันแล้ว
พระองค์ทรงมีอานาจครอบครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
นอกเหนือจากการทรงมีอานาจครอบครองเหนือทุกสรรพสิ่งแล้ว พระเจ้ายังทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง
แนวคิดที่ว่า “พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง” นี้ หมายความว่าอย่างไร? เรื่ องนี้สามารถอธิบายได้ว่าอย่างไร?

มันจะนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวิตจริ งได้อย่างไร?
การเข้าใจข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าทรงทาการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
สามารถนาไปสู่การเข้าใจสิทธิอานาจของพระองค์ได้อย่างไร? จากวลี “สิทธิอานาจของพระเจ้า”
นี้นี่เองที่พวกเราควรมองเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงควบคุมนั้นหาใช่ส่วนหนึ่งของหมู่ดาวเคราะห์ไม่
และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสิ่งทรงสร้าง และยิง่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมนุษยชน แต่เป็ นทุกสิ่งทุกอย่าง
จากสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตไปจนถึงสิ่งที่เล็กเป็ นจุณ จากสิ่งที่มองเห็นได้ไปจนถึงสิ่งที่มองไม่เห็น
จากหมู่ดาวแห่งห้วงจักรวาลไปจนถึงสิ่งต่างๆ ที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก
ตลอดจนเหล่าจุลชีพที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ดารงอยู่ในรูปแบบอื่นๆ
นี่คือนิยามอันเที่ยงตรงของ “ทุกสิ่งทุกอย่าง” ที่พระเจ้าทรง “ทาการควบคุม” กล่าวคือ
มันคือวงเขตแห่งสิทธิอานาจของพระองค์ ขอบข่ายแห่งอธิปไตยและกฎเกณฑ์ของพระองค์
ก่อนที่มนุษยชาติน้ีจะเกิดขึ้น ห้วงจักรวาล—ดาวเคราะห์ท้งั มวลและหมู่ดาวทั้งหมดในสวรรค์—
ได้ดารงอยู่ก่อนแล้ว ในระดับมหัพภาค
เทห์ฟากฟ้าเหล่านี้มีการโคจรตลอดมาอย่างเป็ นปกติภายใต้การควบคุมของพระเจ้าสาหรับการดารงอยู่ท้งั หมดทั้
งสิ้นของพวกมัน ไม่ว่าจะผ่านไปหลายปี ดีดกั อย่างไร ดาวเคราะห์ใดไปถึงจุดใด ณ เวลาเฉพาะใด
ดาวเคราะห์ใดทาหน้าที่ใดและเมื่อใด ดาวเคราะห์ใดหมุนรอบตัวเองไปกับวงโคจรใด และมันจะหายลับไป
หรื อถูกแทนที่เมื่อใด—สิ่งทั้งมวลเหล่านี้ดาเนินหน้าไปโดยปราศจากความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย
ตาแหน่งของดาวเคราะห์และระยะห่างระหว่างพวกมันทั้งหมดเป็ นไปตามแบบแผนต่างๆ อันรัดกุม
ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถพรรณนาได้โดยข้อมูลอันเที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็ นเส้นทางที่พวกมันเดินทางร่ วมไป
ความเร็วและแบบแผนของวงโคจรของพวกมัน เวลาที่พวกมันไปอยู่ในตาแหน่งต่างๆ อันหลากหลาย—
ทั้งหมดเหล่านี้สามารถบอกปริ มาณได้อย่างเที่ยงตรงและพรรณนาได้โดยกฎพิเศษต่างๆ
หลายชัว่ กัปชัว่ กัลป์ ที่ดาวเคราะห์ท้งั หลายได้ดาเนินไปตามกฎเหล่านี้โดยปราศจากการเบี่ยงเบนแม้เพียงเล็กน้อย
ไม่มีอานาจใดสามารถเปลี่ยนหรื อขัดขวางวงโคจรของพวกมันหรื อแบบแผนที่พวกมันดาเนินตามได้
เนื่องเพราะกฎพิเศษต่างๆ ที่ปกครองการเคลื่อนไหวของพวกมัน
และข้อมูลอันเที่ยงตรงที่พรรณนาเกี่ยวกับพวกมันนั้นถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
พวกมันดาเนินไปตามกฎเหล่านี้ดว้ ยตัวเองภายใต้อธิปไตยและการควบคุมของพระผูส้ ร้าง
ในระดับระดับมหัพภาค ไม่ยากที่มนุษย์จะค้นพบแบบแผนบางอย่าง ข้อมูลบางอย่าง
และกฎหรื อปรากฏการณ์อนั แปลกประหลาดและไม่สามารถอธิบายได้
แม้มนุษยชาติไม่ยอมรับแต่โดยดีว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริ ง และไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า
พระผูส้ ร้างได้ทรงทาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและทรงมีอานาจครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง

และยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้ระลึกถึงการดารงอยู่แห่งสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง ไม่ว่าจะอย่างไร
เหล่ามนุษย์นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และนักฟิ สิกส์ท้งั หลายก็กาลังค้นพบกันมากขึ้นเรื่ อยๆ ว่า
การดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
และหลักการกับแบบแผนที่บงการการเคลือ่ นที่ของพวกมันทั้งหมดนั้นถูกปกครองและควบคุมโดยพลังงานมืดอั
นมหาศาลที่มองไม่เห็นอย่างหนึ่ง ข้อเท็จจริงนี้ทาให้มนุษย์จาต้องยอมเผชิญหน้าและยอมรับรู ้ว่า
มีหนึ่งเดียวผูท้ รงฤทธิ์ในท่ามกลางแบบแผนการเคลื่อนที่เหล่านี้ที่กาลังทรงจัดวางเรี ยบเรี ยงทุกสิ่งทุกอย่าง
ฤทธานุภาพของพระองค์น้ ันเหนือปกติ
และแม้ว่าไม่มีใครสามารถมองเห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริงของพระองค์ได้
พระองค์กย็ งั ทรงปกครองและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในทุกชัว่ ขณะอยู่ดี
ไม่มีมนุษย์คนใดหรือพละกาลังใดเลยที่สามารถล่วงล้าอธิปไตยของพระองค์ได้
ครั้นได้เผชิญกับข้อเท็จจริ งนี้แล้ว มนุษย์จาต้องระลึกว่า กฎต่างๆ
ที่กาลังปกครองการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่งนั้นไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยมนุษย์
ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยใครก็ตาม เขาต้องยอมรับแต่โดยดีอีกด้วยว่า
มนุษย์น้นั ไม่สามารถเข้าใจกฎเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน และกฎเหล่านี้ไม่ได้กาลังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่ถูกบงการโดยอธิปไตยหนึ่ง
เหล่านี้คือการแสดงออกทั้งหมดของสิทธิอานาจแห่งพระเจ้าที่มนุษยชนสามารถรับรู ้ได้ในระดับมหัพภาค
ในระดับจุลภาคนั้น ภูเขา แม่น้ า ทะเลสาบ ทะเล และแผ่นดินใหญ่ท้งั หมดที่มนุษย์อาจมองเห็นบนแผ่นดินโลก
ทุกฤดูกาลที่เขาได้ผ่านประสบการณ์มา ทุกสรรพสิง่ ที่อาศัยอยู่ในโลก รวมถึงพืชพรรณ สัตว์ จุลชีพ และมนุษย์
ล้วนอยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมของพระเจ้าทั้งสิ้น ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมของพระเจ้านั้น
ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นหรื อหายไปโดยสอดคล้องกับพระดาริ ของพระองค์ กฎต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมาควบคุมการดารงอยู่ของสิ่งเหล่านี้ และสิ่งเหล่านี้เจริ ญเติบโตและเพิ่มทวีคูณไปด้วยกันกับกฎเหล่านี้
ไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดเลยที่อยู่เหนือกฎเหล่านี้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? คาตอบเดียวก็คือ
เป็ นเพราะสิทธิอานาจของพระเจ้า หรื อพูดอีกอย่างว่า เป็ นเพราะพระดาริ ของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า
เพราะการกระทาของพระเจ้าพระองค์เองด้วยตัวพระองค์เอง นี่หมายความว่า
สิทธิอานาจของพระเจ้าและพระกมลของพระเจ้านี่เองที่ให้กาเนิดกฎเหล่านี้ที่ขยับเปลี่ยนและเปลี่ยนไปตามพระ
ดาริ แห่งพระองค์
และการขยับเปลี่ยนและการเปลี่ยนไปเหล่านี้ท้งั หมดล้วนเกิดขึ้นหรื อเลือนหายไปก็เพื่อประโยชน์ของแผนการข
องพระองค์ ยกตัวอย่างเช่น การเกิดโรคระบาด พวกมันเริ่ มโดยปราศจากการเตือน
ไม่มีใครเลยที่รู้จุดกาเนิดของพวกมันและเหตุผลที่แท้จริ งว่าเหตุใดพวกมันจึงเกิดขึ้น

และเมื่อใดก็ตามที่โรคระบาดหนึ่งลามไปถึงบางสถานที่
พวกที่ถูกชี้ชะตากรรมไว้จะไม่สามารถหลีกหนีจากหายนะได้
วิทยาศาสตร์ของมนุษย์เข้าใจว่าโรคระบาดทั้งหลายเกิดจากการแพร่ ระบาดของจุลนิ ทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรายหรื อร้ายแ
รง และความเร็ว ขอบเขต
และวิธีแพร่ เชื้อของพวกมันนั้นไม่สามารถคาดทานายหรื อควบคุมได้โดยวิทยาศาสตร์ของมนุษย์
แม้ผคู้ นต่อต้านโรคระบาดทั้งหลายในทุกวิถีทางที่เป็ นไปได้
แต่พวกเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าผูค้ นใดหรื อสัตว์ใดที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้เมื่อโรคระบา
ดก่อเริ่ มขึ้น สิ่งเดียวที่มนุษย์ทาได้ก็คือ พยายามป้องกันพวกมัน ต้านทานพวกมัน
และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพวกมัน
แต่ไม่มีใครรู ้เหตุรากเหง้าที่อธิบายการเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของโรคระบาดแต่ละโรคใดๆ เลย
และไม่มีใครสามารถควบคุมพวกมันได้ ครั้นได้เผชิญกับการเกิดขึ้นและการแพร่ ระบาดของโรคระบาดหนึ่งแล้ว
มาตรการแรกที่มนุษย์ใช้ก็คือ การพัฒนาวัคซีนหนึ่งขึ้นมา
แต่บ่อยครั้งที่โรคระบาดวายลงไปเองก่อนที่วคั ซีนจะพร้อมใช้ เหตุใดเล่าโรคระบาดเหล่านั้นจึงวายตัวลง?
บ้างก็พูดว่าพวกเชื้อโรคถูกควบคุมไว้ได้แล้ว ในขณะที่คนอืน่ ๆ พากันพูดว่า
พวกมันวายลงไปก็เพราะการเปลี่ยนไปของฤดูกาลต่างๆ…ในส่วนของการที่ว่าการคาดเดาไปส่งเดชนี้ฟังขึ้นหรื
อไม่น้ นั วิทยาศาสตร์กลับไม่สามารถให้คาอธิบายและไม่สามารถให้คาตอบที่แน่ชดั ได้
มนุษยชาติตอ้ งไม่เพียงให้ความสาคัญกับการคาดเดาเหล่านี้
แต่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการขาดความเข้าใจและความหวาดกลัวของมนุษยชนที่มีต่อโรคระบาดต่างๆ
ด้วยเช่นกัน ในการวิเคราะห์ข้นั สุดท้าย ไม่มีใครรู ้เลยว่า เหตุใดโรคระบาดต่างๆ จึงเริ่ มขึ้น
หรื อว่าเหตุใดพวกมันจึงจบลง ด้วยเหตุที่มนุษยชาติมีความเชื่ออยู่แค่ในวิทยาศาสตร์
วางใจในวิทยาศาสตร์ท้งั หมดทั้งสิน้ และไม่ได้ระลึกได้ถึงสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
หรื อยอมรับอธิปไตยของพระองค์ พวกเขาจึงจะไม่มีวนั ลุถึงคาตอบเลย
ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้า ทุกสรรพสิ่งแพร่ หลาย
ดารงอยู่และพินาศไปก็เพราะสิทธิอานาจแห่งพระองค์และการบริ หารจัดการของพระองค์
บางสิ่งมาและไปอย่างเงียบเชียบ
และมนุษย์ไม่สามารถบอกได้ว่าพวกมันมาจากไหนหรื อจับความเข้าใจในแบบแผนที่พวกมันดาเนินตามได้
นับประสาอะไรที่จะเข้าใจเหตุผลต่างๆ ว่าทาไมพวกมันจึงมาและไป
แม้ว่ามนุษย์สามารถมองเห็นทั้งหมดที่ผ่านมาท่ามกลางทุกสรรพสิ่งด้วยตาของเขาเอง
และได้ยินมันด้วยหูของเขา และสามารถได้รับประสบการณ์กบั มันด้วยกายของเขาเอง

แม้ว่ามันทั้งหมดจะมีอิทธิพลต่อมนุษย์ และแม้ว่ามนุษย์จบั ความเข้าใจในความไม่ปกติสัมพัทธ์ ความเป็ นปกติ
หรื อแม้แต่ความแปลกประหลาดของปรากฏการณ์อนั หลากหลายไปโดยจิตใต้สานึก
เขาก็ยงั คงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์เหล่านั้น
ซึ่งเป็ นน้ าพระทัยและพระกมลของพระผูส้ ร้าง มีเรื่ องเล่ามากมายเบื้องหลังปรากฏการณ์เหล่านี้
หลายความจริ งที่ถูกซ่อนไว้ เนื่องเพราะมนุษย์ได้พเนจรห่างไกลไปจากพระผูส้ ร้าง
และเนื่องเพราะเขาไม่ยอมรับข้อเท็จจริ งที่ว่า สิทธิอานาจแห่งพระผูส้ ร้างทรงปกครองทุกสรรพสิ่ง
เขาจะไม่มีวนั รู ้และจับใจความทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้อธิปไตยแห่งสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างเลย
เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว
การควบคุมและอธิปไตยของพระเจ้าเกินล้าไปกว่าขอบเขตแห่งการจินตนาการของมนุษย์
ขอบเขตของความรู ้ของมนุษย์ ขอบเขตของความเข้าใจของมนุษย์
และขอบเขตของสิ่งที่วิทยาศาสตร์ของมนุษย์สามารถสัมฤทธิ์ผล
นั่นก็คือเหนือล้ากว่าขอบเขตความรู ้ของมนุษยชาติที่ทรงสร้าง บางคนกล่าวว่า
“เพราะเจ้าไม่เคยได้เป็ นพยานในอธิปไตยของพระเจ้าด้วยตัวเจ้าเอง
เจ้าจะสามารถเชื่อได้อย่างไรว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยูภ่ ายใต้สิทธิอานาจแห่งพระองค์?”
การมองเห็นไม่ใช่การเชื่อเสมอไป ทั้งยังไม่ใช่การระลึกได้และความเข้าใจเสมอไป ดังนั้นแล้ว
ความเชื่อมาจากไหนหรื อ? เราสามารถกล่าวได้อย่างมัน่ ใจว่า
“ความเชื่อมาจากระดับและความลึกซึ้งของการจับความและประสบการณ์ของผูค้ นเกี่ยวกับความเป็ นจริ งและเห
ตุรากเหง้าของสิ่งต่างๆ” หากเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง แต่เจ้าไม่สามารถระลึกได้
ยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงว่าสามารถรับรู ้ได้ถงึ ข้อเท็จจริ งแห่งการควบคุมของพระเจ้าและอธิปไตยของพระเจ้าเหนือทุกสร
รพสิ่งแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วในหัวใจของเจ้าเจ้าก็จะไม่มีวนั ยอมรับ ว่าพระเจ้าทรงมีสิทธิอานาจประเภทนี้
ว่าสิทธิอานาจของพระเจ้านั้นเป็ นเอกลักษณ์
เจ้าจะไม่มีวนั ยอมรับพระผูส้ ร้างเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระเจ้าของเจ้าอย่างแท้จริ ง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 121
ชะตากรรมของมนุษยชาติและชะตากรรมแห่งจักรวาลมิอาจแยกจากอธิปไตยของพระผู้สร้ างได้
พวกเจ้าทุกคนล้วนเป็ นผูใ้ หญ่ บางคนอยู่ในวัยกลางคน บางคนได้เข้าสู่วยั ชราแล้ว
พวกเจ้ามาจากการไม่เชื่อในพระเจ้าจนมาถึงการเชื่อในพระองค์
และจากการเริ่ มต้นเชื่อในพระเจ้ามาสู่การยอมรับพระวจนะของพระองค์
และการได้รับประสบการณ์กบั พระราชกิจของพระองค์
พวกเจ้ามีความรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้ามากเพียงใด? เจ้าได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกอะไรเข้ามาในชะตากรรมมนุษย์บา้ ง?
คนเราสามารถสัมฤทธิ์ในทุกสิ่งที่คนเราอยากได้อยากมีในชีวิตหรื อไม่?
ตลอดไม่กี่ทศวรรษแห่งการดารงอยู่ของพวกเจ้า
มีกี่อย่างที่พวกเจ้าสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ในทางที่พวกเจ้าปรารถนา?
มีกี่อย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าไม่เคยคาดหวัง? มีสักกีอ่ ย่างที่มาในแบบของความประหลาดใจอันน่ายินดี?
มีกี่อย่างที่ผคู้ นยังคงรอคอยต่อไปในความมุ่งหวังว่าพวกมันจะให้ดอกผล—กาลังรอคอยชัว่ ขณะที่เหมาะสม
กาลังรอคอยน้ าพระทัยแห่งฟ้าโดยไม่รู้สึกตัว? มีกี่อย่างที่ทาให้ผูค้ นรู ้สึกอับจนหนทางและถูกขัดขวาง?
ทุกคนเต็มไปด้วยความหวังเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขา
กาลังคาดหวังว่าทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาจะเป็ นไปดังที่พวกเขาปรารถนา
ว่าพวกเขาจะไม่ขาดแคลนอาหารหรื อเครื่ องนุง่ ห่ม ว่าโชคดีของพวกเขาจะบังเกิดขึ้นอย่างน่าฮือฮาตื่นเต้น
ไม่มีใครเลยที่ตอ้ งการชีวิตซึ่งยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบ เต็มไปด้วยความยากลาบาก
และรุ มเร้าไปด้วยหายนะ แต่ผคู้ นไม่อาจรูล้ ่วงหน้าหรื อควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ บางทีสาหรับบางคนแล้ว
อดีตเป็ นเพียงประสบการณ์อนั ยุ่งเหยิงปะปน พวกเขาไม่เคยเรียนรู ้ในสิ่งที่น้ าพระทัยแห่งฟ้าเป็ น
และพวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ าว่าน้ าพระทัยแห่งฟ้าคืออะไร พวกเขาดาเนินชีวิตของตัวเองไปอย่างไม่คิดอะไร
เหมือนพวกสัตว์ท้งั หลายที่ใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับชะตากรรมของมนุษยชาติ หรือเหตุผลที่มนุษย์มีชีวิต
หรื อวิธีที่มนุษย์ควรใช้ชีวิต ผูค้ นเหล่านี้ถึงวัยชราโดยทีไ่ ม่ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับชะตากรรมของมนุษย์เลย
และกระทัง่ ชัว่ ขณะที่พวกเขาตาย พวกเขายังไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ผูค้ นเหล่านั้นได้ตายไปแล้ว พวกเขามีชีวิตอยู่โดยปราศจากจิตวิญญาณ พวกเขาคือสัตว์ป่า
แม้ว่าผูค้ นใช้ชีวิตอยู่ภายในการทรงสร้างและได้รับความชื่นชมยินดีมาจากหลายทางทีโ่ ลกสนองความต้องการที่
จาเป็ นในทางวัตถุของพวกเขาจนเป็ นที่พงึ พอใจ
และแม้ว่าพวกเขามองเห็นโลกในทางวัตถุน้ีกาลังก้าวหน้าไปอย่างสม่าเสมอ
แต่ประสบการณ์ของตัวพวกเขาเอง—สิ่งที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขารู ้สึกและได้รับประสบการณ์—นั้น

ไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งต่างๆ ในทางวัตถุเลย และไม่มีอะไรเลยในทางวัตถุที่เป็ นสิ่งซึ่งใช้แทนประสบการณ์
ประสบการณ์คือความระลึกรู ้ที่ลกึ ลงไปในหัวใจของคนเรา เป็ นบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ความระลึกรู ้น้ีมีอยู่ในความเข้าใจของคนเราและการรับรู ข้ องคนเราเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และชะตากรรมมนุษย์
และบ่อยครั้งที่มนั นาทางเราไปสู่การเข้าใจว่า
องค์เจ้านายผูไ้ ม่มีใครพบเห็นนั้นกาลังทรงจัดการเตรี ยมการสิ่งต่างๆ ทั้งหมด
กาลังทรงจัดวางเรี ยบเรียงทุกอย่างสาหรับมนุษย์ ในท่ามกลางสิ่งนี้ท้งั หมด
คนเราจาต้องยอมรับการจัดการเตรียมการและการจัดวางเรี ยบเรียงของชะตากรรม
คนเราจาต้องยอมรับเส้นทางข้างหน้าที่พระผูส้ ร้างได้วางเอาไว้
อธิปไตยของพระผูส้ ร้างเหนือชะตากรรมของคนเรา นี่คือข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งไม่มีขอ้ โต้แย้ง
ไม่สาคัญว่าคนเรามีความความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกหรื อมีท่าทีใดเกี่ยวกับชะตากรรม
แต่ไม่มีใครเลยที่สามารถเปลีย่ นแปลงข้อเท็จจริ งนี้ได้
ในทุกๆ วัน เจ้าจะไปไหน เจ้าจะทาอะไร ใครหรื ออะไรที่พวกเจ้าจะเผชิญ เจ้าจะพูดอะไร
จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า—มีอนั ใดหรื อในสิ่งนี้ ที่สามารถคาดทานายได้?
ผูค้ นไม่สามารถล่วงรู ้การเกิดเหตุท้งั หมดเหล่านี้ได้
นับประสาอะไรที่จะสามารถควบคุมวิธีที่สถานการณ์เหล่านี้จะก่อตัวขึ้นมาได้ ในชีวิตนั้น
เหตุการณ์ที่ไม่อาจรู ้ล่วงหน้าได้เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
เหตุการณ์เหล่านี้เป็ นการเกิดเหตุประจาวันทัว่ ไปอย่างหนึ่ง
ความผันผวนรายวันเหล่านี้และวิธีที่พวกมันคลี่คลายตัวออกมา
หรื อรู ปแบบที่พวกมันเกิดขึ้นตามกันนั้นเป็ นสิ่งเตือนจาสม่าเสมอต่อมนุษยชาติ
ว่าไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม ว่ากระบวนการเกิดของแต่ละเหตุการณ์
ธรรมชาติอนั มิอาจหลบหลีกได้ของแต่ละเหตุการณ์น้ นั ไม่อาจขยับเปลี่ยนได้โดยเจตจานงของมนุษย์
ทุกการเกิดเหตุสื่อนาการตักเตือนจากพระผูส้ ร้างมาสู่มนุษยชน
และส่งข่าวมาด้วยเช่นกันว่ามนุษย์ไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของตนเองได้
ทุกเหตุการณ์คือการตอบโต้ความป่ าเถื่อน ความทะเยอทะยานลมๆ แล้งๆ
และความอยากที่จะกุมชะตากรรมของตนไว้ในมือตัวเองของมนุษย์
เหตุการณ์เหล่านั้นเป็ นเหมือนการฟาดตบอย่างรุ นแรงลงบนใบหน้าของมนุษยชาติ ทีละคน
บีบให้ผูค้ นพิจารณาเสียใหม่ว่า ในท้ายที่สุดแล้ว ใครกันที่ปกครองและควบคุมชะตากรรมของพวกเขา
และเมื่อความทะเยอทะยานและความอยากทั้งหลายของพวกเขาถูกขัดขวางและทาลายจนป่ นปี้
จึงเป็ นธรรมดาที่มนุษย์ย่อมมาถึงการยอมรับชะตากรรมที่รอท่าอยูโ่ ดยไม่รู้สึกตัว—การยอมรับความเป็ นจริ ง

ยอมรับน้ าพระทัยแห่งฟ้าและอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
จากความผันผวนรายวันเหล่านี้สู่ชะตากรรมของชีวิตมนุษย์ท้งั หลายทั้งสิ้น
หามีอนั ใดเลยที่ไม่ได้เปิ ดเผยแผนการของพระผูส้ ร้างและอธิปไตยของพระองค์ หามีอนั ใดเลยที่ไม่ได้ส่งข่าวว่า
“สิทธิอานาจแห่งพระผูส้ ร้างนั้นมิอาจก้าเกินได้” ที่ไม่ได้สื่อนาความจริ งอันเป็ นนิรันดร์ที่ว่า
“สิทธิอานาจแห่งพระผูส้ ร้างนั้นสูงสุด”
ชะตากรรมของมนุษยชาติและของจักรวาลพันเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
ผูกติดกับการจัดวางเรี ยบเรียงของพระผูส้ ร้างโดยมิอาจแยกกัน ในท้ายที่สุดแล้ว
ชะตากรรมเหล่านั้นก็ไม่อาจแยกจากสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างได้ ในกฎแห่งทุกสรรพสิ่ง
มนุษย์จึงได้เข้าใจการจัดวางเรี ยบเรียงของพระผูส้ ร้าง และอธิปไตยของพระองค์
ในกฎเกณฑ์แห่งการอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง เขาจึงได้รับรู ้การปกครองของพระผูส้ ร้าง
ในชะตากรรมของทุกสรรพสิ่ง เขาจึงได้อนุมานเกี่ยวกับวิธีต่างๆ
ที่พระผูส้ ร้างทรงนาอธิปไตยของพระองค์มาบังคับใช้และควบคุมพวกเขา
และในวงจรชีวิตของมนุษย์และทุกสรรพสิง่
มนุษย์จึงได้มารับประสบการณ์อย่างแท้จริงในการจัดวางเรี ยบเรียงและการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้างเพื่อ
ทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็ นพยานว่าการจัดวางเรี ยบเรี ยงและการจัดเตรี ยมเหล่านั้นเข้ามาแทนที่กฎ
กฎเกณฑ์ และขนบประเพณีทางโลกทั้งหมด พลังและอานาจอื่นๆ ทั้งหมด เมื่อเป็ นเช่นนี้
มนุษยชาติจึงจาต้องยอมรับว่าอธิปไตยของพระผูส้ ร้างนั้นมิอาจฝ่ าฝื นได้โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างใดๆ ยอมรับว่า
ไม่มีพลังใดสามารถช่วงชิงอานาจหรื อดัดแปลงเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่พระผูส้ ร้างได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า
ภายใต้กฎและกฎเกณฑ์แห่งพระเจ้านี่เองที่มนุษย์และทุกสรรพสิ่งล้วนมีชีวิตอยู่และขยายเผ่าพันธุ์รุ่นแล้วรุ่ นเล่า
นี่ไม่ใช่รูปจาลองที่แท้จริงของสิทธิอานาจแห่งพระผูส้ ร้างหรอกหรื อ? แม้ว่าในกฎต่างๆ
ที่ต้งั ขึ้นตามวัตถุประสงค์
มนุษย์มองเห็นอธิปไตยของพระผูส้ ร้างและการสถาปนาของพระองค์สาหรับทุกเหตุการณ์และทุกสรรพสิ่ง
มีผูค้ นมากเท่าใดเล่าที่สามารถจับความเข้าใจหลักการของอธิปไตยแห่งพระผูส้ ร้างเหนือจักรวาลได้?
มีผูค้ นมากเท่าใดที่สามารถรู ้จกั ระลึกได้ ยอมรับ
และนบนอบอย่างแท้จริงต่ออธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้างที่มีเหนือชะตากรรมของพวกเขาเ
อง? ใครเล่าเมื่อได้เชื่อในข้อเท็จจริ งเกีย่ วกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างเหนือทุกสรรพสิ่งแล้ว
จะเชื่อและระลึกอย่างแท้จริ งว่า พระผูส้ ร้างทรงบงการชะตากรรมชีวิตของเหล่ามนุษย์ดว้ ยเช่นกัน?
ใครเล่าที่สามารถจับใจความได้อย่างแท้จริงในข้อเท็จจริงที่ว่าชะตากรรมของมนุษย์น้ นั วางอยู่ในฝ่ าพระหัตถ์แห่
งพระผูส้ ร้าง? ท่าทีแบบใดที่มนุษยชาติควรมีต่ออธิปไตยของพระผูส้ ร้างเมื่อเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริ งที่ว่า

พระองค์ทรงปกครองและควบคุมชะตากรรมของมนุษยชาติ?
นั่นเป็ นการตัดสินใจอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ทุกคนที่กาลังเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริ งนี้ตอ้ งทาเพื่อตัวเอง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 122
หัวเลี้ยวหัวต่อหกจุดในชีวิตมนุษย์
ในครรลองของชีวิตคนเรา บุคคลทุกคนมาถึงซึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อที่วิกฤติชุดหนึ่ง
เหล่านี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่สุดและสาคัญที่สุดที่กาหนดชะตากรรมในชีวิตของบุคคล
ที่ตามมาต่อไปนี้คือการบรรยายโดยย่อเกีย่ วกับเครื่ องหมายบอกทางเหล่านี้ที่ทุกบุคคลต้องผ่านในครรลองแห่งชี
วิตของพวกเขา
หัวเลี้ยวหัวต่อแรก: การเกิด
สถานที่เกิดของบุคคล ครอบครัวที่พวกเขาเกิดมา เพศ รู ปลักษณ์ และเวลาเกิดของคนเรา—
เหล่านี้คือรายละเอียดของหัวเลี้ยวหัวต่อแรกของชีวิตบุคคล
ไม่มีใครเลยที่อาจเลือกรายละเอียดที่แน่นอนของหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ได้
รายละเอียดเหล่านี้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้านานมาแล้วโดยพระผูส้ ร้าง
รายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกในทางใดเลย และไม่มีปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้นใดๆ
เลยที่สามารถเปลี่ยนข้อเท็จจริงเหล่านี้ ซึ่งถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระผูส้ ร้าง เนื่องจาก
การที่บุคคลหนึ่งจะถือกาเนิดมานั้น มีความหมายว่า
พระผูส้ ร้างได้ทรงลุล่วงขั้นตอนแรกของชะตากรรมที่พระองค์ได้ทรงจัดการเตรียมการสาหรับบุคคลนั้นแล้ว
เนื่องเพราะพระองค์ได้ทรงลิขิตรายละเอียดเหล่านี้ท้งั หมดไว้ล่วงหน้านานมาแล้ว
จึงไม่มีผใู้ ดเลยที่มพี ลังอานาจในการแก้ไขดัดแปลงรายละเอียดใดๆ เหล่านั้น
ไม่ว่าชะตากรรมที่ตามมาของบุคคลนั้นจะเป็ นเช่นไร เงื่อนไขการเกิดของคนเรานั้นได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้ว
และจะคงอยู่อย่างที่มนั เป็ น กล่าวคือ
รายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากชะตากรรมในชีวิตของคนเราแต่อย่างใดเลย
อีกทั้งพวกมันยังไม่มีผลกระทบในทางใดต่ออธิปไตยของพระผูส้ ร้างที่มีเหนือชะตากรรมในชีวิตของคนเรา
1. ชีวิตใหม่ถือกาเนิดออกมาจากแผนการของพระผู้สร้ าง
รายละเอียดใดของหัวเลี้ยวหัวต่อแรก—สถานที่เกิดของคนเรา ครอบครัวของคนเรา เพศของคนเรา
รู ปลักษณ์ทางกายภาพของคนเรา เวลาเกิดของคนเรา—หรื อที่บุคคลหนึ่งสามารถเลือกได้? เห็นได้ชดั ว่า
การเกิดของคนเรานั้นเป็ นเหตุการณ์เชิงรับ คนเราเกิดมาโดยไม่รู้ตวั ในสถานที่เฉพาะแห่งหนึ่ง ณ
เวลาเฉพาะเวลาหนึ่ง ในครอบครัวเฉพาะครอบครัวหนึ่ง ด้วยรู ปลักษณ์ทางกายภาพเฉพาะรูปลักษณ์หนึ่ง

คนเราได้กลายเป็ นสมาชิกของครัวเรื อนเฉพาะครัวเรื อนหนึ่ง
เป็ นกิ่งก้านของแผนภูมิลาดับเครื อญาติของวงศ์ตระกูลเฉพาะตระกูลหนึ่ง คนเราไม่มีทางเลือก ณ
หัวเลี้ยวหัวต่อแรกของชีวิตนี้ ทว่าการเกิดเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ตายตัวตามแผนการของพระผูส้ ร้าง
เข้าสู่ครอบครัวที่เจาะจง ด้วยเพศและรู ปลักษณ์ที่เจาะจง และ ณ
เวลาที่เจาะจงซึ่งเชื่อมโยงใกล้ชิดกับครรลองแห่งชีวิตของบุคคล บุคคลหนึ่งสามารถทาอะไรได้หรื อ ณ
หัวเลี้ยวหัวต่ออันวิกฤติน้?ี ทุกคนได้รับการบอกเล่ามาว่า
คนเราไม่มีทางเลือกเกี่ยวกับรายละเอียดเหล่านี้แม้เพียงอย่างเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
หากไม่ใช่เพราะการลิขิตล่วงหน้าของพระผูส้ ร้างและการทรงนาของพระองค์
ชีวิตหนึ่งซึ่งได้ถือกาเนิดใหม่เข้ามาในพิภพนี้ย่อมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรื อจะพานักอยู่แห่งหนใด
จะไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีพวกพ้อง และไม่มีบา้ นที่แท้จริ ง
แต่เพราะการจัดการเตรี ยมการอันพิถีพถิ นั ของพระผูส้ ร้าง ชีวิตใหม่น้ีจงึ มีที่ให้พานัก มีพ่อแม่
มีสถานที่ให้เราได้เป็ นส่วนหนึ่ง และมีญาติมิตร และจากนี้
ชีวิตนั้นจึงเริ่ มเดินไปบนครรลองแห่งการเดินทางของมัน ไปจนตลอดกระบวนการนี้
การทาให้ชีวิตใหม่น้ีพลันกาเนิดเป็ นตัวตนได้ถกู กาหนดโดยแผนการต่างๆ ของพระผูส้ ร้าง
และทุกอย่างที่ชีวิตนี้จะได้ครอบครองก็จะได้รับการประทานให้จากพระผูส้ ร้าง
จากร่ างที่ลอยละล่องไร้ทิศทางโดยปราศจากชื่อเสียงเรียงนาม ค่อยๆ กลายมาเป็ นมนุษย์หนึ่งซึ่งมีเลือดเนื้อ
มองเห็นได้ จับต้องได้ เป็ นหนึ่งในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ผูท้ ี่คิด หายใจ และรู ้สึกร้อนหนาว
เป็ นผูซ้ ่ึงสามารถมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรมปกติของสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นในโลกทางวัตถุ
และเป็ นผูท้ ี่จะก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งมีชีวิตซึ่งถูกสร้างจะต้องได้รับประสบการณ์ในชีวิต
การลิขิตล่วงหน้าเกี่ยวกับการถือกาเนิดของบุคคลโดยพระผูส้ ร้างหมายความว่า
พระองค์จะประทานทุกสรรพสิ่งซึ่งจาเป็ นต่อการยังชีพให้กบั บุคคลนั้น และในทานองเดียวกัน
ข้อเท็จจริ งที่ว่าบุคคลหนึ่งได้เกิดมาหมายความว่า
พวกเขาจะได้รับทุกสรรพสิ่งที่จาเป็ นในการยังชีพจากพระผูส้ ร้าง และจากจุดนั้นไป
พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในอีกรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดเตรี ยมให้โดยพระผูส้ ร้าง และอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
2. เหตุใดมนุษย์ซึ่งต่างกันจึงกาเนิดมาภายใต้รูปการณ์แวดล้อมที่ต่างกัน
บ่อยครั้งที่ผคู้ นชอบจินตนาการไปว่า หากพวกเขาได้เกิดใหม่ ก็คงจะเป็ นในครอบครัวที่เด่นดัง
หากพวกเขาเป็ นผูห้ ญิง พวกเขาคงจะมีหน้าตาดัง่ สโนว์ไวท์และเป็ นที่รักของทุกคน และหากพวกเขาเป็ นผูช้ าย
พวกเขาคงจะเป็ นเจ้าชายรู ปงามซึ่งไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลย
พร้อมกับมีโลกทั้งใบไว้คอยให้เรี ยกหาทุกเวลายามที่พวกเขาต้องการ

บ่อยครั้งที่มีพวกที่ตรากตราทางานอยู่ภายใต้ภาพมายาต่างๆ
เกี่ยวกับกาเนิดของพวกเขาและรู ้สึกไม่พงึ พอใจมันอย่างมาก ไม่พอใจในครอบครัวของพวกเขา
รู ปลักษณ์ของพวกเขา เพศของพวกเขา แม้แต่เวลาเกิดของพวกเขา
กระนั้นผูค้ นก็ยงั ไม่เคยเข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงเกิดมาในครอบครัวเฉพาะครอบครัวหนึ่ง
หรื อเหตุใดพวกเขาจึงมีรูปร่ างหน้าตาเฉพาะแบบหนึ่ง พวกเขาไม่รู้ว่า ไม่ว่าพวกเขาถือกาเนิด ณ แห่งหนใด
หรื อพวกเขามีรูปร่ างหน้าตาอย่างไร
พวกเขาก็จะต้องรับบทบาทอันหลากหลายและทาภารกิจที่แตกต่างกันให้ลลุ ่วงในการบริ หารจัดการของพระผูส้
ร้าง และจุดประสงค์น้ีจะไม่มีวนั เปลี่ยนไป ในสายพระเนตรของพระผูส้ ร้าง สถานที่เกิดของคนเรา
เพศของคนเรา และรู ปลักษณ์ทางกายของคนเราทั้งหมดนั้นเป็ นสิ่งชัว่ คราว
พวกมันเป็ นชุดของการจดบันทึกแสนสั้น
เป็ นสัญลักษณ์เล็กจิ๋วในแต่ละระยะของการบริ หารจัดการของพระองค์เกี่ยวกับมนุษยชนทั้งหมดทั้งสิ้น
และบั้นปลายกับบทอวสานที่แท้จริ งของบุคคลหนึ่งนั้นหาได้ถูกกาหนดพิจารณาโดยการเกิดในระยะเฉพาะใดๆ
เลยไม่ แต่โดยภารกิจที่พวกเขาทาจนลุล่วงในชีวิตของพวกเขา
และโดยการพิพากษาของพระผูส้ ร้างที่มีต่อพวกเขาเมื่อแผนการบริ หารจัดการของพระองค์น้ นั เสร็จสมบูรณ์แล้ว
กล่าวกันว่า ทุกผลกระทบย่อมมีตน้ เหตุ และว่าไม่มผี ลใดที่ไร้เหตุ ดังนั้น
การถือกาเนิดของคนเรานั้นจึงจาเป็ นต้องผูกเข้ากับทั้งชีวิตปัจจุบนั ของคนเราและชีวิตก่อนหน้านี้
หากความตายของบุคคลเป็ นการจบวาระชีวิต ณ ปัจจุบนั ของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว
การเกิดของบุคคลก็คือการเริ่ มต้นวัฏจักรใหม่ หากวัฏจักรเดิมเป็ นตัวแทนของชีวิตก่อนหน้านี้ของบุคคล
เช่นนั้นแล้ว วัฏจักรใหม่ก็คือชีวิตปัจจุบนั ของพวกเขาเป็ นธรรมดา
เนื่องจากกาเนิดของคนเรานั้นเชื่อมโยงกับชีวิตในอดีตของคนเรา เช่นเดียวกับชีวิตปัจจุบนั ของคนเรา
มันจึงตามมาด้วยตาแหน่งที่ต้งั ครอบครัว เพศ รู ปลักษณ์ และปัจจัยอื่นๆ
ดังกล่าวซึ่งเกีย่ วข้องกับการเกิดของคนเราล้วนจาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตปัจจุบนั และชีวิตในอดีตของคน
เราทั้งหมด นี่หมายความว่า
ปัจจัยทั้งหลายในการเกิดของบุคคลไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากชีวิตก่อนหน้านี้ของคนเรา
แต่ยงั ถูกกาหนดพิจารณาโดยชะตาลิขิตในชีวิตปัจจุบนั ของคนเรา
ซึ่งอธิบายเหตุผลสาหรับความหลากหลายของรู ปการณ์แวดล้อมอันแตกต่างกันที่ผคู้ นได้ถือกาเนิดมา นั่นคือ
บ้างก็เกิดมาในครอบครัวยากจน ส่วนคนอื่นๆ ก็เกิดมาในครอบครัวที่ร่ ารวย บ้างก็ธรรมดาสามัญ
ในขณะที่คนอื่นๆ มีวงศ์ตระกูลเด่นดัง บ้างก็เกิดในภาคใต้ ส่วนคนอืน่ ๆ เกิดในภาคเหนือ บ้างก็เกิดในทะเลทราย
ส่วนคนอื่นๆ เกิดในดินแดนอันเขียวขจี การเกิดของผูค้ นบางคนมาพร้อมกับการโห่ร้องยินดี เสียงหัวเราะ

และการเฉลิมฉลอง ส่วนการเกิดของคนอื่นๆ นามาซึ่งน้ าตา หายนะ และวิบตั ิ
บ้างเกิดมาเป็ นที่หวงแหนราวสมบัติล้าค่า ส่วนคนอื่นๆ เกิดมาถูกทิง้ ขว้างราววัชพืช
บ้างเกิดมาพร้อมคุณสมบัติดีงาม ส่วนคนอื่นๆ มาพร้อมความคดในข้องอในกระดูก บ้างก็น่ารักชวนมอง
ส่วนคนอื่นๆ ก็อปั ลักษณ์ บ้างก็เกิดยามเที่ยงคืน ส่วนคนอื่นๆ
เกิดภายใต้พระอาทิตย์เที่ยงวันอันระอุเป็ นเปลว…กาเนิดของผูค้ นในทุกชนิดถูกกาหนดพิจารณาโดยชะตากรรม
ที่พระผูส้ ร้างทรงเตรียมไว้ให้พวกเขา กาเนิดของพวกเขากาหนดพิจารณาชะตากรรมในชีวิตปัจจุบนั ของพวกเขา
ตลอดจนบทบาทที่พวกเขาจะแสดงและภารกิจที่พวกเขาจะทาให้ลุล่วง
ทั้งหมดนี้อยูภ่ ายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระองค์
ไม่มีใครสามารถหลีกหนีชะตาของพวกเขาที่ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้า
ไม่มีใครเลยที่สามารถเปลี่ยนแปลงกาเนิดของพวกเขาได้
และไม่มีใครเลยที่สามารถเลือกชะตากรรมของพวกเขาได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 123
หัวเลี้ยวหัวต่อที่สอง: การเจริญเติบโต
ผูค้ นเจริ ญเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมทางบ้านที่แตกต่างกัน
และเรี ยนรู ้บทเรี ยนที่แตกต่างกันจากพ่อแม่ของพวกเขา
โดยขึ้นอยู่กบั ว่าพวกเขาถือกาเนิดมาในครอบครัวประเภทใด ปัจจัยเหล่านี้กาหนดพิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ
ที่บุคคลหนึ่งจะก้าวสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่
และการเจริ ญเติบโตเป็ นตัวแทนของหัวเลี้ยวหัวต่อวิกฤติจุดที่สองของชีวิตบุคคล คงไม่จาเป็ นต้องกล่าวว่า
ผูค้ นไม่มีทางเลือก ณ หัวเลี้ยวหัวต่อนี้เช่นกัน มันถูกกาหนดตายตัว ถูกจัดการเตรียมการไว้ลว่ งหน้าแล้วเช่ นกัน
1. พระผู้สร้ างได้ทรงวางแผนเงื่อนไขตายตัวสาหรับการก้าวสู่ความเป็ นผู้ใหญ่ของแต่ละบุคคล
บุคคลไม่สามารถเลือกผูค้ น เหตุการณ์
หรื อสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอนและได้รับอิทธิพลในขณะที่พวกเขาเจริ ญเติบโตขึ้นมาได้
เราไม่สามารถเลือกว่าเราจะได้รับความรู ้หรื อทักษะใดมา เราสร้างนิสัยใดขึ้น เราไม่มีสิทธิ์ตดั สินใจว่า
บิดามารดาและญาติพี่น้องของเราเป็ นใคร เราเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมแบบใด กล่าวคือ
สัมพันธภาพของเรากับผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของเรา
และวิธีที่สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเรา ทั้งหมดนั้นอยู่เหนือการควบคุมของเรา
เช่นนั้นแล้วใครกันเล่าที่ตดั สินใจสิ่งเหล่านี้? ใครจัดการเตรี ยมการสิ่งเหล่านี้?
เนื่องจากผูค้ นไม่มีทางเลือกในเรื่ องนี้ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เพื่อตัวเองได้
และเนื่องจากเห็นได้ชดั ว่าพวกมันไม่ได้เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้นมาเองตามธรรมชาติ จึงไม่จาเป็ นต้องพูดเลยว่า
การก่อรู ปของผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ท้งั หมดวางอยู่ในพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง แน่นอนว่า
เช่นเดียวกับที่พระผูส้ ร้างทรงจัดการเตรี ยมรู ปการณ์แวดล้อมเฉพาะเกี่ยวกับกาเนิดของทุกบุคคล
พระองค์ก็ทรงจัดการเตรียมรู ปการณ์แวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงให้คนเราเจริ ญเติบโตขึ้นไปด้วยเช่นกัน
หากการเกิดของบุคคลหนึ่งนามาซึ่งการเปลีย่ นแปลงต่อผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ รอบตัวพวกเขาแล้วไซร้
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลนั้นจาเป็ นจะต้องส่งผลกระทบต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
ผูค้ นบางคนเกิดมาในครอบครัวยากจน แต่เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยโภคทรัพย์ ส่วนคนอื่นๆ
เกิดมาในครอบครัวที่มงั่ คัง่ แต่เป็ นเหตุให้โชคดีต่างๆ ของครอบครัวเสื่อมลง เมือ่ เป็ นเช่นนั้น
พวกเขาจึงเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมแบบยากจน
ไม่มีการเกิดของใครเลยที่ถูกปกครองโดยกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเพียงกฎเกณฑ์เดียว
และไม่มีใครเลยที่เติบโตขึ้นภายใต้ชุดรู ปการณ์แวดล้อมที่ตายตัวและหลีกเลี่ยงไม่ได้

เหล่านี้หาใช่สิ่งที่บุคคลหนึ่งสามารถจินตนาการหรือควบคุมได้ พวกมันคือผลิตผลของชะตากรรมของคนเรา
และถูกกาหนดพิจารณาโดยชะตากรรมของคนเรา แน่นอนว่า โดยรากเหง้าของพวกมันแล้ว
สิ่งเหล่านี้ถูกกาหนดพิจารณาโดยชะตากรรมซึ่งพระผูส้ ร้างทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าสาหรับแต่ละบุคคล
พวกมันถูกกาหนดพิจารณาโดยอธิปไตยของพระผูส้ ร้างเหนือชะตากรรมของบุคคลผูน้ ้นั และแผนการที่พระองค์
ทรงวางไว้เพือ่ การนั้น
2. รูปการณ์แวดล้อมอันหลากหลายที่ผ้คู นเติบโตขึ้นมาก่อให้เกิดบทบาทที่แตกต่างกัน
รู ปการณ์แวดล้อมต่างๆ
ของกาเนิดของบุคคลก่อตั้งขึ้นในระดับพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและรู ปการณ์แวดล้อมที่พวกเขาต้องเจริ ญเติบโต
ขึ้นมา และในทานองเดียวกัน
รู ปการณ์แวดล้อมที่บุคคลหนึ่งเจริ ญเติบโตขึ้นมาก็คือผลงานของรู ปการณ์แวดล้อมของกาเนิดของพวกเขา
ในระหว่างช่วงเวลานี้ คนเราเริ่ มเรียนรูภ้ าษา และจิตใจของคนเราเริ่มประสบพบเจอและซึมซาบในสิ่งใหม่ๆ
มากมาย อันเป็ นกระบวนการที่คนเรากาลังเติบโตขึ้นอย่างสม่าเสมอ สิ่งทั้งหลายที่บุคคลได้ยินด้วยหูของคนเรา
มองเห็นด้วยตาของคนเรา และซึมซับด้วยจิตใจของเราจะค่อยๆ
เติมและให้ความมีชีวิตชีวาแก่โลกภายในของคนเรา ผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่คนเราได้มาติดต่อสัมพันธ์
สามัญสานึก ความรู ้ และทักษะที่คนเราเรี ยนรู ้ และวิธีคิดต่างๆ
ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนเราที่คนเราถูกสอนหรืออบรมตอกย้ามาทั้งหมดจะชี้นาและส่งอิทธิพลต่อชะตากรรมในชีวิตข
องบุคคล
ภาษาที่คนเราเรี ยนรู ้ในขณะที่คนเราเติบโตและวิธีคิดของคนเรานั้นไม่สามารถแยกจากสิ่งแวดล้อมที่คนเราใช้ชีวิ
ตวัยเยาว์ของคนเราได้ และสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบด้วยบิดามารดาและพีน่ ้องร่ วมสายเลือด และผูค้ น เหตุการณ์
และสิ่งอื่นๆ รอบตัวพวกเขา ดังนั้น
ครรลองแห่งพัฒนาการของบุคคลจึงถูกกาหนดพิจารณาโดยสิ่งแวดล้อมที่คนเราเติบโตขึ้นมา
และยังขึ้นอยู่กบั บุคคล เหตุการณ์และสิง่ ต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ในระหว่างช่วงเวลานี้ดว้ ยเช่นกัน
เนื่องจากเงื่อนไขที่บุคคลเติบโตขึ้นมานั้นถูกลิขิตไว้ล่วงหน้านานมาแล้ว
สิ่งแวดล้อมที่คนเราอาศัยอยู่ในระหว่างกระบวนการนี้จึงถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าเป็ นธรรมดาด้วยเช่นกัน
มันไม่ได้ถูกตัดสินใจโดยตัวเลือกหรื อความชอบของบุคคล แต่เป็ นไปตามแผนการของพระผูส้ ร้าง
ซึ่งกาหนดพิจารณาโดยการจัดการเตรี ยมการอันรอบคอบของพระผูส้ ร้างและอธิปไตยของพระองค์เหนือชะตาก
รรมชีวิตของบุคคลนั้น ดังนั้น ผูค้ นที่บุคคลใดประสบพบเจอในครรลองของการเจริ ญเติบโต และสิ่งต่างๆ
ที่มาติดต่อสัมพันธ์น้ นั
ล้วนเชื่อมโยงกับการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้างเป็ นธรรมดา

ผูค้ นไม่อาจรูล้ ่วงหน้าถึงความสัมพันธ์ในกันและกันอันซับซ้อนประเภทต่างๆ เหล่านี้
ทั้งยังไม่อาจควบคุมพวกมันหรื อหยัง่ ลึกถึงพวกมันได้ ผูค้ นและสิ่งต่างๆ
มากมายที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้อมที่บุคคลหนึ่งเติบโตขึ้นมา
และไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่สามารถจัดการเตรี ยมการหรื อจัดวางเรี ยบเรี ยงโครงข่ายอันไพศาลของการเชื่อมโยงดั
งกล่าวได้ ไม่มีบุคคลใดหรื อสิ่งใดเลยนอกจากพระผูส้ ร้างที่ทรงสามารถควบคุมการปรากฏอยู่ของผูค้ น สิ่งต่างๆ
และเหตุการณ์ท้งั หมดได้
ทั้งพวกเขายังไม่อาจธารงการปรากฏอยู่เหล่านั้นเอาไว้หรือควบคุมไม่ให้พวกมันหายไป
และมันเป็ นเหมือนโครงข่ายการเชื่อมโยงอันไพศาลหนึ่งซึ่งปรับรู ปทรงของพัฒนาการของบุคคลไปตามที่พระผู้
สร้างได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้า และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผคู้ นเติบโตขึ้นมา
มันคือสิ่งทีส่ ร้างบทบาทอันหลากหลายที่จาเป็ นต่อพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการของพระผูส้ ร้าง
วางรากฐานอันแข็งแกร่งเป็ นปึ กแผ่นเพือ่ ให้ผคู้ นได้ทาให้ภารกิจของพวกเขาจนลุล่วงโดยประสบความสาเร็จ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หัวเลี้ยวหัวต่อที่สาม: ความมีอิสระ
หลังจากที่บุคคลหนึ่งได้ผ่านพ้นวัยเด็กและวัยรุ่น และค่อยๆ ไปถึงภาวะความเป็ นผูใ้ หญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ก้าวต่อไปคือ พวกเขาจะต้องละทิ้งความเยาว์วยั ของพวกเขาโดยสมบูรณ์
กล่าวคาอาลากับบิดามารดาของพวกเขา และเผชิญหน้าถนนที่ทอดไปข้างหน้าอย่างผูใ้ หญ่ที่มีอิสระคนหนึ่ง ณ
จุดนี้ พวกเขาจะต้องเผชิญกับผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่ผใู้ หญ่คนหนึ่งต้องเผชิญหน้า
เผชิญกับทุกส่วนของชะตากรรมของพวกเขาที่จะเกิดแบบฉับพลันในไม่ช้า
นี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สามที่บุคคลต้องผ่านให้พน้
1. หลังจากกลายมามีอิสระบุคคลเริ่มได้รับประสบการณ์กับอธิปไตยของพระผู้สร้ าง
หากการเกิดและการเจริ ญเติบโตของบุคคลคือ “ช่วงเวลาเตรี ยมพร้อม” สาหรับการเดินทางในชีวิตของคนเรา
เป็ นการวางเสาหลักของชะตากรรมของบุคคลแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วความมีอิสระของคนเราก็คือการเปล่งเสียงความคิดออกมาดังๆ
ยามอยู่ลาพังกับชะตากรรมในชีวิตของคนเรา
หากการเกิดและการเจริ ญเติบโตของบุคคลอุดมไปด้วยโภคทรัพย์ที่พวกเขาสะสมมาได้จากการตระเตรี ยมสาหรั
บชะตากรรมในชีวิตของพวกเขา
เช่นนั้นแล้วความมีอิสระของบุคคลก็คือตอนที่พวกเขาเริ่ มต้นใช้จ่ายและเพิ่มเติมให้กบั ความอุดมโภคทรัพย์น้นั
เมื่อเราจากบิดามารดาของเรามา และกลายมามีอิสระ เงื่อนไขต่างๆ ทางสังคมที่เราเผชิญหน้า
และทั้งประเภทของงานและอาชีพที่มีให้เราทานั้นต่างถูกประกาศิตโดยชะตากรรมและไม่มอี ะไรเกี่ยวข้องกับบิ
ดามารดาของเราเลย
ผูค้ นบางคนเลือกวิชาเอกที่ดีในวิทยาลัยและจบลงด้วยการได้งานที่พึงพอใจหลังสาเร็จการศึกษา
สร้างก้าวย่างแรกแห่งชัยชนะในการเดินทางแห่งชีวิตของพวกเขา
ผูค้ นบางคนเรี ยนรู ้และชานาญในทักษะแตกต่างมากมาย แต่กระนั้นก็ยงั ไม่เคยเจอสักงานที่เหมาะสมกับพวกเขา
หรื อไม่เคยเจอตาแหน่งที่พวกเขาต้องการ นับประสาอะไรกับอาชีพการงาน กล่าวคือ ณ
จุดเริ่ มของการเดินทางแห่งชีวิต พวกเขาพบว่าตัวเองติดขัดไปทุกการขยับตัว ถูกรุ มเร้าด้วยอุปสรรคปัญหา
ความเป็ นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จอับเฉา และชีวิตของพวกเขานั้นไม่แน่นอน
ผูค้ นบางคนใช้การตัวเองอย่างขยันขันแข็งในการศึกษาของพวกเขา
ทว่ากลับพลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่สูงกว่าไปอย่างหวุดหวิด กล่าวคือ
พวกเขาดูเหมือนถูกกาหนดชะตากรรมให้ไม่มีวนั ที่จะได้สัมฤทธิ์ในความสาเร็จ

ความมุ่งมาดปรารถนาแรกสุดของพวกเขาในการเดินทางแห่งชีวิตของพวกเขาได้สลายไปในอากาศธาตุ
ด้วยความที่ไม่รู้ว่าถนนที่ทอดไปข้างหน้านั้นราบเรี ยบหรื อขรุ ขระ
พวกเขาจึงรู ้สึกเป็ นครั้งแรกว่าชะตาลิขิตของมนุษย์น้ นั เต็มไปด้วยความปรวนแปรแค่ไหน
และดังนั้นจึงคานึงถึงชีวิตด้วยความมุ่งหวังและความหวาดหวัน่ ผูค้ นบางคนทั้งที่ไม่ได้มีการศึกษาดีนัก
เขียนหนังสือและประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง บางคนแม้ว่าแทบจะไม่รู้หนังสือเอาเสียเลย
หาเงินได้จากการทาธุรกิจและด้วยเหตุน้นั จึงสามารถค้าจุนตัวเองได้…อาชีพที่คนเราเลือก วิธีที่คนเราหาเลี้ยงชีพ
ผูค้ นสามารถควบคุมอันใดได้หรือไม่
เกี่ยวกับการที่ว่าพวกเขาเลือกตัวเลือกที่ดีหรื อตัวเลือกที่ไม่ดีในบรรดาสิ่งเหล่านี้?
สิ่งเหล่านี้เป็ นไปโดยสอดคล้องกับความอยากได้อยากมีและการตัดสินใจของผูค้ นหรื อไม่?
ผูค้ นส่วนใหญ่มีความปรารถนาดังต่อไปนี้ คือ ทางานน้อยได้เงินมาก ไม่ตอ้ งกรางานหนักตากแดดตากฝน
แต่งกายดี เรื องรองรุ่งโรจน์ไปทุกแห่งหน ตระหง่านง้าเหนือคนอืน่ และนาเกียรติมาสู่บรรพบุรุษของพวกเขา
ผูค้ นหวังที่จะมีความเพียบพร้อม แต่ยามที่เขาเหยียบย่างก้าวแรกในการเดินทางของชีวิตพวกเขา
พวกเขาจึงค่อยๆ มาตระหนักว่า ชะตาลิขิตของมนุษย์น้นั ไม่สมประกอบเพียงใด
และเป็ นครั้งแรกที่พวกเขาจับความเข้าใจได้อย่างแท้จริงในข้อเท็จจริงที่ว่า
แม้คนเราสามารถวางแผนการอันอาจหาญสาหรับอนาคตของคนเรา
และแม้คนเราอาจเก็บงาความเพ้อฝันอันบ้าบิ่นต่างๆ เอาไว้
ไม่มีใครเลยที่มีความสามารถหรื อพลังอานาจที่จะทาให้ความฝันของพวกเขาเองเป็ นจริ งขึ้นมา
และไม่มีใครเลยที่อยู่ในฐานะที่ควบคุมอนาคตของตนเองได้
จะมีระยะห่างอยู่เสมอระหว่างความฝันของคนเรากับความเป็ นจริ งต่าง ๆ ที่คนเราต้องเผชิญ สิ่งต่าง ๆ
ไม่เคยเป็ นดัง่ ที่คนเราต้องการให้พวกมันเป็ น และเมื่อเผชิญกับความเป็ นจริ งต่างๆ เช่นนั้น
ผูค้ นไม่มีวนั ที่จะสามารถสัมฤทธิ์ในความพึงพอใจหรื อความสุขสมใจได้เลย
ผูค้ นบางคนจะไปไกลตราบเท่าที่จะจินตนาการได้
จะใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงและการพลีอุทิศที่ยงิ่ ใหญ่เพื่อประโยชน์ของชีวิตความเป็ นอยู่และอนาคตขอ
งพวกเขาเอง โดยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเอง แต่ในท้ายที่สุดแล้ว
ต่อให้พวกเขาสามารถทาให้ความฝันและความอยากได้อยากมีของพวกเขาเป็ นจริ งขึ้นมาด้วยวิถีทางแห่งการทาง
านหนักของพวกเขาเอง พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของพวกเขาเองได้
และไม่สาคัญว่าพวกเขาพยายามอย่างหัวเด็ดตีนขาดอย่างไร
พวกเขาก็ไม่มีวนั ไปได้เกินกว่าสิ่งที่ชะตาลิขิตได้จดั สรรไว้ให้พวกเขา ไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าความสามารถ
เชาว์น์ปัญญา และพลังจิตมีความแตกต่างกันอย่างไร

ผูค้ นทั้งหมดล้วนเสมอภาคกันในการเผชิญหน้ากับชะตากรรมซึ่งไม่แยกแยะระหว่างคนยิง่ ใหญ่กบั คนตัวเล็กๆ
คนสูงส่งกับคนต่าต้อย คนที่ได้รับการยกย่องกับคนต่าศักดิ์ อาชีพที่คนเราเสาะหา สิ่งที่คนเราทาเพื่อเลี้ยงชีพ
และความอุดมสมบูรณ์ในโภคทรัพย์ที่คนเราสะสมได้ในชีวิตไม่ได้ถูกตัดสินใจโดยบิดามารดาของคนเรา
พรสวรรค์ของคนเรา ความพยายามของคนเรา หรื อความทะเยอทะยานของคนเรา
แต่ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระผูส้ ร้าง
2. การไปจากบิดามารดาและการเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งใจที่จะรับบทบาทของคนเราในโรงมหรศพแห่งชีวิต
เมื่อคนเราไปถึงภาวะความเป็ นผูใ้ หญ่ คนเราสามารถที่จะไปจากบิดามารดาของคนเราและดั้นด้นไปตามลาพัง
และ ณ จุดนี้เองที่คนเราเริ่ มรับบทบาทของตัวเราเองอย่างแท้จริ ง ที่ทุกอย่างแจ่มชัดกว่าเดิม
และภารกิจในชีวิตของคนเราค่อยๆ กลายมาเป็ นชัดเจน โดยนามแล้ว
คนเรายังคงผูกพันใกล้ชิดกับบิดามารดาของคนเรา
แต่ดว้ ยภารกิจของคนเราและบทบาทที่คนเราแสดงในชีวิตนั้นไม่มีอะไรเกีย่ วข้องกับพ่อและแม่ของคนเราเลย
อันที่จริ งแล้ว ความผูกพันใกล้ชิดนี้สลายลงเมื่อบุคคลค่อยๆ กลายมามีอิสระ จากมุมมองทางชีววิทยา
ผูค้ นอดไม่ได้ที่จะยังคงพึ่งพิงพ่อแม่ผปู้ กครองของพวกเขาในแบบจิตใต้สานึก
แต่หากกล่าวไปตามความจริ งแล้ว ทันทีที่พวกเขาเติบโตเต็มที่
พวกเขาก็มีชีวิตที่แยกจากบิดามารดาของพวกเขาโดยสมบูรณ์
และจะปฏิบตั ิบทบาทที่พวกเขาได้รับมาอย่างเป็ นอิสระ นอกเหนือจากการเกิดและการเลี้ยงดูเด็ก
ความรับผิดชอบของพ่อแม่ผปู้ กครองที่มีต่อชีวิตของลูกๆ
ของพวกเขานั้นคือแค่จดั เตรี ยมสิ่งแวดล้อมที่เป็ นทางการให้พวกเขาได้เจริ ญเติบโต
เพราะไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากการลิขิตล่วงหน้าของพระผูส้ ร้างที่มีอิทธิพลต่อชะตากรรมของบุคคล
ไม่มีใครเลยที่สามารถควบคุมได้ว่าบุคคลหนึ่งจะพึงมีอนาคตชนิดใด กล่าวคือ
มันได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้านานมาแล้ว
และแม้แต่บิดามารดาของคนเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนเราได้
ตราบที่คานึงในเรื่ องของชะตากรรม ทุกคนนั้นเป็ นอิสระ และทุกคนนั้นมีชะตากรรมของพวกเขาเอง
ดังนั้นจึงไม่มีบิดามารดาของใครเลยที่สามารถหยุดยั้งชะตากรรมในชีวิตของคนเรา
หรื อแสดงอิทธิพลแม้เพียงน้อยนิดต่อบทบาทที่คนเราแสดงในชีวิต อาจกล่าวได้ว่า
ครอบครัวที่คนเราถูกลิขิตชะตาให้มาเกิดและสิ่งแวดล้อมที่คนเราเติบโตขึ้นมานั้นไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าเงื่อ
นไขล่วงหน้าที่ตอ้ งมีเพื่อการทาให้ภารกิจในชีวิตของคนเรานั้นลุล่วง ไม่ว่าโดยวิธีใด
เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้กาหนดชะตากรรมในชีวิตของบุคคล
หรื อประเภทของชะตาลิขิตที่บุคคลพึงปฏิบตั ิภารกิจของพวกเขาให้ลุล่วง และดังนั้น

ไม่มีบิดามารดาของใครเลยที่สามารถช่วยเหลือคนเราให้ทาภารกิจในชีวิตจนสาเร็จลุล่วงได้
และในทานองเดียวกัน ไม่มีญาติพี่น้องของใครเลยที่สามารถช่วยคนเรารับบทบาทในชีวิตของคนเราได้
วิธีที่คนเราทาภารกิจของคนเราจนสาเร็จลุล่วงและประเภทของสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตที่คนเราแสดงบทบา
ทของคนเรานั้น ล้วนถูกกาหนดโดยชะตากรรมในชีวิตของคนเราทั้งหมดทั้งสิ้น พูดอีกอย่างว่า
ไม่มีเงื่อนไขที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นจริงอื่นใดสามารถแสดงอิทธิพลต่อภารกิจของบุคคล
ซึ่งถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระผูส้ ร้าง ผูค้ นทั้งมวลกลายมาเป็ นผูใ้ หญ่เต็มวัยในสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ที่พวกเขาเติบโตขึ้นมา จากนั้นพวกเขาจึงค่อยๆ เริ่มออกเดินทางไปบนถนนในชีวิตของพวกเขาเองทีละก้าวๆ
และทาให้ชะตาลิขิตต่างๆ ที่พระผูส้ ร้างได้ทรงวางแผนการไว้ให้พวกเขาได้ลลุ ่วง
พวกเขาได้เข้าสู่ทะเลอันกว้างไพศาลแห่งมนุษยชาติโดยธรรมชาติอย่างไม่ต้งั ใจ
และรับตาแหน่งหน้าที่ในชีวิตของตัวเองที่พวกเขาเริ่ มทาให้ความรับผิดชอบต่างๆ
ของพวกเขาในฐานะสิ่งมีชีวิตทรงสร้างให้ลุล่วงเพื่อประโยชน์แห่งการลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระผูส้ ร้าง
เพื่อประโยชน์แห่งอธิปไตยของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 125
หัวเลี้ยวหัวต่อที่สี่: การสมรส
เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นและเป็ นผูใ้ หญ่เต็มวัย
คนเรายิ่งห่างไกลจากพ่อแม่ผปู้ กครองของคนเราและสิ่งแวดล้อมที่คนเราเกิดมาและถูกเลี้ยงดู
และกลับเริ่ มแสวงหาทิศทางในชีวิตและไล่ตามเสาะหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองในลีลาที่ต่างจากพ่อแม่ของคนเร
าแทน ในระหว่างเวลานี้ ไม่มีใครเลยที่จาเป็ นต้องมีบิดามารดาอีกต่อไป
แต่กลับเป็ นคู่หูสักคนที่คนเราสามารถใช้ชีวิตด้วยได้ นัน่ ก็คือ คูส่ มรส
บุคคลหนึ่งซึ่งชะตากรรมของคนเราถูกพันเกี่ยวเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด
ดังนั้นเหตุการณ์ใหญ่ของชีวิตเหตุการณ์แรกหลังความเป็ นอิสระก็คือการสมรส
หัวเลี้ยวหัวต่อที่สี่ที่คนเราต้องผ่านให้พน้
1. ทางเลือกของปัจเจกบุคคลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรส
การสมรสเป็ นเหตุการณ์สาคัญชีวิตของบุคคลไม่ว่าบุคคลใด
มันคือเวลาที่คนเราเริ่ มเข้ารับความรับผิดชอบหลากหลายประเภทอย่างแท้จริ ง และค่อยๆ
ทาภารกิจสารพัดประเภทให้เสร็จสิ้นลง
ผูค้ นเก็บงาภาพมายาเกี่ยวกับการสมรสเอาไว้มากมายก่อนที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์กบั มันด้วยตนเอง
และภาพมายาเหล่านี้ท้งั หมดนั้นช่างสวยงามเลยทีเดียว พวกผูห้ ญิงจินตนาการว่า
อีกครึ่ งหนึ่งของพวกเธอจะเป็ นเจ้าชายรู ปงาม และพวกผูช้ ายจินตนาการว่า พวกเขาจะสมรสกับสโนว์ไวท์
ความเพ้อฝันเหล่านี้พสิ ูจน์ว่าทุกบุคคลมีขอ้ พึงประสงค์ที่แน่นอนในการสมรสอยู่
อันเป็ นชุดข้อเรี ยกร้องและมาตรฐานต่างๆ ของตัวพวกเขาเอง แม้ในยุคแห่งความชัว่ นี้
ผูค้ นถูกถล่มด้วยข่าวสารที่บิดเบือนเกี่ยวกับการสมรสอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งยิง่ สร้างข้อพึงประสงค์เพิ่มเติมและทาให้ผคู้ นเกิดปมในใจและท่าทีแปลกๆ ทุกชนิดขึ้น
บุคคลใดก็ตามที่ได้รับประสบการณ์การสมรสแล้วรู ้ว่า ไม่สาคัญว่าคนเราเข้าใจมันดีแค่ไหน
ไม่สาคัญว่าคนเรามีท่าทีต่อมันอย่างไร การสมรสนั้นหาใช่เป็ นเรื่ องทางเลือกของปัจเจกบุคคลไม่
คนเราเผชิญหน้ากับผูค้ นมากมายในชีวิตของคนเรา แต่ไม่มีใครเลยที่รู้ว่าใครจะมาเป็ นคู่ของเราในการสมรส
แม้ว่าทุกคนจะมีแนวความคิดของตัวเองและจุดยืนส่วนบุคคลในหัวข้อของการสมรส
แต่ไม่มีใครสามารถรู ้ล่วงหน้าว่า แท้จริ งแล้ว ใครจะกลายมาเป็ นอีกครึ่งหนึ่งของพวกเขาในที่สุด
และแนวความคิดต่างๆ ที่เป็ นตัวเองของคนเราในเรื่ องนี้น้ นั มีนยั สาคัญเพียงเล็กน้อย

หลังจากที่ได้พบกับใครบางคนที่เจ้าชอบ เจ้าสามารถไล่ตามไขว่คว้าบุคคลนั้น
แต่ไม่ว่าพวกเขาจะสนใจเจ้าหรื อไม่ ไม่ว่าพวกเขาจะสามารถกลายมาเป็ นคู่ของเจ้าได้หรื อไม่—
นั่นหาใช่เจ้าที่จะตัดสินใจไม่
เป้าแห่งความเสน่หาของเจ้านั้นไม่จาเป็ นต้องเป็ นบุคคลที่เจ้าจะสามารถแบ่งปันชีวิตของเจ้า และในขณะเดียวกัน
ใครบางคนที่เจ้าไม่เคยได้คาดหมายเข้ามาในชีวิตของเจ้าอย่างเงียบเชียบ และกลายมาเป็ นคู่ครองของเจ้า
องค์ประกอบสาคัญที่สุดในชะตากรรมของเจ้า อีกครึ่งหนึ่งของเจ้า
คนที่ชะตากรรมของเจ้าถูกผูกพันเข้าไว้อย่างแก้ไม่ออก และดังนั้น แม้มีการสมรสนับหลายล้านในโลกนี้ ทุกๆ
การสมรสแตกต่างกัน นัน่ คือ การสมรสมากมายนักที่ไม่สมดังปรารถนา มากมายนักที่มีความสุข
มากมายนักที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก มากมายนักที่เชื่อมโยงทิศเหนือกับทิศใต้
มากมายนักที่เป็ นคู่ที่สมบูรณ์แบบ มากมายนักที่มาจากสังคมระดับเดียวกัน
มากมายนักที่มีความสุขและปรองดอง มากมายยิง่ นักที่เจ็บปวดและโศกเศร้า มากมายนักที่ยวั่ ให้คนอื่นรูส้ ึกอิจฉา
มากมายนักที่ถูกเข้าใจผิดและไม่พอใจ มากมายยิ่งนักที่เต็มไปด้วยความชื่นบาน
มากมายนักที่นองไปด้วยน้ าตาและนามาซึ่งความรู ้สึกหมดศรัทธาอาลัย…ในหมื่นแสนชนิดของการสมรสเหล่า
นี้ มนุษย์เปิ ดเผยความรักภักดีและการผูกพันมัน่ หมายชัว่ ชีวิตต่อการสมรส พวกเขาเปิ ดเผยความรัก ความผูกพัน
และความมิอาจพรากจากกันได้ หรื อความกล้ากลืนฝื นทนและความไม่เข้าใจกัน บางคนทรยศชีวิตสมรส
หรื อถึงขั้นรู ้สึกชิงชังมัน ไม่ว่าการสมรสเองนามาซึ่งความสุขหรื อความปวดร้าว
ภารกิจของทุกคนในการสมรสนั้นได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระผูส้ ร้างและจะไม่เปลี่ยนแปลง
ภารกิจนี้เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนต้องทาให้เสร็จสิ้น
ชะตากรรมของบุคคลแต่ละคนซึ่งซ่อนอยู่หลังทุกชีวิตสมรสนั้นไม่เปลี่ยนแปลงด้วยถูกกาหนดไว้ล่วงหน้านานแ
ล้วโดยพระผูส้ ร้าง
2. การสมรสเกิดจากชะตากรรมของคู่สมรสทั้งสอง
การสมรสเป็ นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญในชีวิตของบุคคล
มันเป็ นผลงานของชะตากรรมของบุคคลและการเชื่อมโยงที่สาคัญยิ่งยวดในชะตากรรมของคนเรา
มันไม่ได้ต้งั อยู่บนอานาจการตัดสินใจด้วยตัวเองและการเลือกชอบของตัวบุคคลนั้น
และไม่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายนอกใดๆ แต่ถูกกาหนดโดยชะตากรรมของสองฝ่ าย
โดยการจัดการเตรียมการและการลิขิตล่วงหน้าของพระผูส้ ร้างสาหรับชะตากรรมของสมาชิกทั้งคู่ของคู่ครอง
โดยผิวเผินแล้ว จุดประสงค์ของการสมรสก็คือการสืบสานเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ แต่ในความจริ ง
การสมรสไม่ได้เป็ นอะไรเลยนอกจากพิธีกรรมที่คนเราก้าวผ่านในระหว่างการดาเนินไปของการทาภารกิจให้เส
ร็จสิ้น ในการสมรส ผูค้ นไม่เพียงแค่แสดงบทบาทของการเลี้ยงดูคนรุ่ นต่อไป

พวกเขาเริ่ มนาบทบาทอันหลากหลายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ในการประคับประคองชีวิตสมรสและภารกิจต่างๆ
ที่บทบาทเหล่านั้นกาหนดให้คนเราจาเป็ นต้องทาจนเสร็จสิ้น
เนื่องจากการเกิดของคนเรามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ถูกก้าวผ่านโดยผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ
ที่ลอ้ มรอบมัน การสมรสของคนเราจะยังส่งผลกระทบต่อผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ
เหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดว้ ยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่านั้น จะแปลงสภาพสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดในหนทางหลากหลาย
เมื่อคนเรากลายมามีอสิ ระ คนเราเริ่ มการเดินทางในชีวิตของตัวคนเราเอง ซึ่งนาทางคนเราให้ตรงไปสู่ผคู้ น
เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กบั การสมรสของคนเราทีละก้าวๆ ในเวลาเดียวกัน
อีกบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ึงกาลังจะมาอยู่ในสมรสนั้นก็กาลังเข้าหาบรรดาผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งเดียวกันทีละก้าวๆ
ภายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง ผูค้ นสองคนทีไ่ ม่มีความสัมพันธ์กนั พร้อมด้วยชะตากรรมทีส่ ัมพันธ์กนั ค่อยๆ
เข้าสู่การสมรสเดียว และกลายมาเป็ นครอบครัวหนึ่งอย่างปาฏิหาริ ย์
“ตัก๊ แตนโลคัสท์สองตัวเกาะเกี่ยวอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน” ดังนั้นเมื่อคนเราเข้าสู่ชีวิตสมรส
การเดินทางในชีวิตของคนเราจะมีอิทธิพลและกระทบต่ออีกครึ่งหนึ่งของคนเรา และในทานองเดียวกัน
การเดินทางในชีวิตของคู่ของคนเราจะมีอิทธิพลและกระทบต่อชะตากรรมในชีวิตของตัวคนเราเอง
กล่าวอีกอย่างว่า ชะตากรรมมนุษย์น้ นั เชื่อมโยงกันและกัน
และไม่มีใครเลยที่สามารถทาภารกิจในชีวิตของคนเราให้เสร็จสิ้นหรื อแสดงบทบาทของคนเราในความเป็ นอิสร
ะโดยสมบูรณ์จากผูอ้ ื่นโดยสมบูรณ์ กาเนิดของคนเราส่งผลต่อสายโซ่แห่งสัมพันธภาพขนาดมหึมา
การเจริ ญเติบโตก็เกี่ยวข้องกับสายโซ่แห่งสัมพันธภาพอันซับซ้อนด้วยเช่นกัน และในทานองคล้ายคลึงกัน
การสมรสก็ดารงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
และถูกดารงไว้ภายในโครงข่ายอันซับซ้อนและไพศาลของการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์
เกี่ยวข้องอยู่กบั ทุกสมาชิกของโครงข่ายนั้น และส่งอิทธิพลต่อชะตากรรมของทุกคนที่เป็ นส่วนหนึ่งของมัน
การสมรสหนึ่งไม่ได้เป็ นผลงานของครอบครัวของสมาชิกทั้งสองฝ่ าย รู ปการณ์แวดล้อมทีพ่ วกเขาเติบโตขึ้นมา
รู ปลักษณ์ของพวกเขา อายุของพวกเขา คุณสมบัติของพวกเขา พรสวรรค์ของพวกเขา หรื อปัจจัยอื่นใด
แต่กลับกัน มันเกิดขึ้นจากภารกิจร่ วมและชะตากรรมอันเกีย่ วพัน นี่คือจุดกาเนิดของการสมรส
ผลงานของชะตากรรมมนุษย์ที่ทรงจัดวางเรียบเรี ยงและทรงจัดการเตรียมการโดยพระผูส้ ร้าง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หัวเลี้ยวหัวต่อที่ห้า: ผู้สืบสันดาน
หลังการวิวาห์ คนเราเริ่ มฟูมฟักคนรุ่ นต่อไป
คนเราไม่มีสิทธิ์กล่าวว่าคนเราจะมีบุตรกี่คนและบรรดาบุตรของคนเราจะเป็ นประเภทไหน
สิ่งนี้กไ็ ด้ถูกกาหนดโดยชะตากรรมของบุคคล ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระผูส้ ร้างด้วยเช่นกัน
นี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่ห้าที่บุคคลหนึ่งต้องผ่านให้พน้
หากคนเราเกิดมาเพื่อลุล่วงในบทบาทของการเป็ นบุตรของใครบางคน
เช่นนั้นแล้วคนเราก็เลี้ยงดูคนรุ่ นต่อไปเพื่อที่จะลุล่วงในบทบาทของการเป็ นบิดามารดาของใครบางคน
บทบาทที่ขยับเปลี่ยนไปนี้ทาให้คนเราได้รับประสบการณ์ในระยะที่ต่างกันของชีวิตจากมุมมองที่ต่างกัน
การขยับเปลี่ยนนี้ยงั ให้ชุดประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันแก่คนเรา
ที่คนเราจึงได้มารู ้จกั อธิปไตยแห่งพระผูส้ ร้างซึ่งแสดงบทบาทไปในทางเดียวกันเสมอ
และเป็ นสิ่งที่คนเราผ่านเพื่อเผชิญกับข้อเท็จจริ งที่ว่า
ไม่มีใครเลยที่สามารถก้าวล้าหรื อดัดแปลงแก้ไขการลิขิตล่วงหน้าของพระผูส้ ร้าง
1. คนเราไม่มีอานาจควบคุมเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชื้อสายของคนเรา
การเกิด การเจริ ญเติบโต และการสมรสล้วนนามาซึ่งความผิดหวังหลากหลายประเภทและในระดับที่แตกต่างกัน
ผูค้ นบางคนไม่พงึ พอใจกับครอบครัวของพวกเขาหรื อรู ปลักษณ์ทางกายของตัวพวกเขาเอง
บ้างก็ไม่ชอบพ่อแม่ของตัวเอง บ้างก็คบั แค้นใจ
หรื อมีเรื่ องไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาได้เติบโตขึ้นมา และสาหรับผูค้ นส่วนใหญ่แล้ว
ท่ามกลางความผิดหวังเหล่านี้ การสมรสคือที่สุดของความไม่สมดังปรารถนา
ไม่สาคัญว่าคนเราไม่พงึ พอใจกับกาเนิด การเติบโตเต็มวัย หรื อการสมรสของคนเราอย่างไร
ทุกคนผูซ้ ่ึงได้กา้ วผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วรู ้ว่า คนเราไม่สามารถเลือกสถานที่และเวลาเกิดของพวกเขา
รู ปร่ างหน้าตาของพวกเขา ใครที่เป็ นบิดามารดาของพวกเขา และใครที่เป็ นคู่สมรสของพวกเขาได้
แต่ตอ้ งยอมรับในน้ าพระทัยแห่งฟ้าโดยง่ายดายเท่านั้น กระนั้นเมื่อถึงเวลาที่ผคู้ นจะฟูมฟักคนรุ่ นต่อไป
พวกเขาจะทุ่มความอยากได้อยากมีท้งั หมดที่พวกเขาไม่สามารถทาให้เป็ นจริ งได้ในครึ่งแรกของชีวิตพวกเขาลง
บนผูเ้ ป็ นพงศ์พนั ธุ์ของพวกเขา ด้วยความหวังว่าเชื้อสายของพวกเขาจะชดเชยความผิดหวังต่างๆ
ในครึ่ งแรกของชีวิตของตัวพวกเขาเอง
ดังนั้นผูค้ นจึงปล่อยตัวเองให้ดื่มด่าอยู่ในความเพ้อฝันทุกประเภทเกี่ยวกับลูกๆ ของตัวเอง

ว่าลูกสาวของพวกเขาจะโตขึ้นไปเป็ นสาวงามผูช้ วนตะลึง ลูกชายของพวกเขาเป็ นสุภาพบุรุษผูโ้ ก้หรู
ว่าลูกสาวของพวกเขาจะรอบรู ้วฒั นธรรมและเปี่ ยมพรสวรรค์
และลูกชายของพวกเขาเป็ นนักเรียนที่ฉลาดหัวดีและเป็ นดาวกีฬา ว่าลูกสาวของพวกเขาจะสุภาพอ่อนโยน
มีคุณธรรม และมีเหตุผล และลูกชายของเขาเฉลียวฉลาด มีความสามารถ และเข้าใจความรู ้สึกผูอ้ ื่นได้ดี
พวกเขาหวังว่า เชื้อสายของพวกเขา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นลูกสาวหรือลูกชาย จะเคารพผูใ้ หญ่
จะเข้าใจหัวอกพ่อแม่ เป็ นที่รักและยกย่องของทุกคน…ณ จุดนี้ ความหวังของชีวิตผลิบานสดชื่น
และความปรารถนาอันแรงกล้าใหม่ๆ จึงถูกจุดประกายขึ้นในหัวใจของผูค้ น ผูค้ นรู ้ว่า
พวกเขาไร้พลังและหมดสิ้นความหวังในชีวิตนี้
ว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสอีกครั้งหรือความหวังอีกครั้งที่จะโดดเด่นออกมาจากฝูงชน
และว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับชะตากรรมของพวกเขา
และดังนั้นพวกเขาจึงทุ่มความหวังทั้งหมดของพวกเขา
ความอยากได้อยากมีและอุดมคติที่ไม่สามารถถูกทาให้เป็ นจริงของพวกเขาลงบนคนรุ่นต่อไป
โดยหวังว่าเชื้อสายของพวกเขาสามารถช่วยให้พวกเขาสัมฤทธิ์ในความฝันของพวกเขาและทาให้ความอยากต่ าง
ๆ ของพวกเขาเป็ นจริ งขึ้นมา หวังว่าลูกสาวและลูกชายของพวกเขาจะนาเกียรติยศมาสู่ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
กลายมามีความสาคัญ ร่ ารวย และโด่งดัง กล่าวสั้นๆ ก็คือ พวกเขาพึงปรารถนาที่จะเห็นโชควาสนาของลูกๆ
ของพวกเขาทะยานสูงขึ้นไป แผนการและความเพ้อฝันของผูค้ นนั้นเพียบพร้อม
พวกเขาไม่รู้หรื อว่าจานวนบุตรที่พวกเขามี รู ปลักษณ์ ความสามารถของลูกๆ ของพวกเขาและอื่นๆ
นั้นหาใช่ที่พวกเขาเป็ นผูต้ ดั สินใจไม่ ไม่รู้หรือว่า ไม่มีชะตากรรมของลูกๆ
ของพวกเขาแม้เพียงน้อยนิดที่อยู่ในมือพวกเขา? มนุษย์ไม่ได้เป็ นนายแห่งชะตากรรมของตัวพวกเขาเอง
ทว่าพวกเขาก็ยงั หวังที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนรุ่นเยาว์
พวกเขาไร้พลังอานาจที่จะหลีกหนีชะตากรรมของตัวเอง
ทว่าพวกเขากลับพยายามที่จะควบคุมชะตากรรมของลูกชายและลูกสาว
พวกเขาไม่ได้กาลังประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปหรอกหรือ?
นี่มิใช่ความโง่เขลาเบาปัญญาและความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์หรอกหรื อ?
ผูค้ นจะพยายามจนสุดทุกทางเพื่อประโยชน์ของเชื้อสายของพวกเขา แต่ในท้ายที่สุดแล้ว
แผนการและความอยากได้อยากมีของคนเราก็มิอาจขีดเขียนออกมาว่าคนเราจะมีบุตรกี่คนและบุตรเหล่านั้นจะมี
ลักษณะอย่างไร บางคนไร้เงินทอง แต่กลับมีบุตรมากมาย
ผูค้ นบางคนที่อุดมด้วยโภคทรัพย์กลับยังไม่มีบุตรสักคน
บ้างก็ตอ้ งการลูกสาวแต่ความปรารถนานั้นก็ถูกปฏิเสธไป

บ้างก็ตอ้ งการลูกชายแต่ก็ลม้ เหลวที่จะผลิตบุตรเพศชายออกมา สาหรับบางคน ลูกคือพระพร สาหรับคนอืน่ ๆ
ลูกๆ คือคาสาปแช่ง คู่ครองบางคู่มีความเฉลียวฉลาด ทว่ากลับให้กาเนิดบุตรที่หัวช้า
พ่อแม่บางคนขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ ทว่าลูกๆ ที่พวกเขาฟูมฟักกลับขี้เกียจสันหลังยาว
พ่อแม่บางคนจิตใจดีและซื่อตรง แต่มีบุตรที่กลายไปเป็ นปลิ้นปล้อนและจิตใจโหดร้าย
พ่อแม่บางคนสมบูรณ์พร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจ แต่ให้กาเนิดบุตรที่ไม่สมประกอบ
พ่อแม่บางคนเป็ นคนธรรมดาและไม่ประสบความสาเร็จ ทว่ากลับมีบุตรที่สัมฤทธิ์ในการใหญ่
พ่อแม่บางคนมีสถานภาพต่าต้อย ทว่ากลับมีบุตรที่ผงาดสู่ความมีชื่อเสียงเด่นดัง…
2. หลังการฟูมฟักคนรุ่นต่อไปผู้คนได้รบั ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับชะตากรรม
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ชีวิตแต่งงานทาเช่นนั้นในช่วงอายุราวสามสิบปี
เวลาในชีวิตที่คนเรายังไม่มีความเข้าใจใดเลยเกี่ยวกับชะตากรรมมนุษย์ แต่เมื่อผูค้ นเริ่ มฟูมฟักลูกๆ
และเมื่อเชื้อสายของพวกเขาเติบโต
พวกเขามองเห็นคนรุ่ นใหม่น้ นั มีชีวิตและประสบการณ์ท้งั หมดซ้ ากับคนรุ่นก่อนหน้า
และเมื่อมองเห็นอดีตของตัวพวกเขาเองสะท้อนอยู่ในลูกๆ
พวกเขาจึงตระหนักว่าเส้นทางเดินของคนรุ่ นเยาว์ก็เหมือนกับของพวกเขาเอง
คือไม่สามารถถูกวางแผนหรื อเลือกได้ ครั้นเผชิญกับข้อเท็จจริ งนี้
พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับแต่โดยดีว่า ชะตากรรมของบุคคลทุกคนนั้นได้ถกู ลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้ว
และโดยไม่ได้ตระหนักถึงมันเสียทีเดียวนัก ผูค้ นค่อยๆ วางความอยากได้อยากมีของตนลง
และความปรารถนาแรงกล้าในหัวใจของพวกเขาก็ทะลักทลายและวายวางลง…ด้วยความที่ได้ผ่านป้ายบอกทาง
ที่สาคัญของชีวิตตามที่จาเป็ นมาแล้ว
ผูค้ นในช่วงเวลานี้ จงึ ได้สัมฤทธิ์ในความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับชีวิตประการหนึ่ง นาท่าทีใหม่อย่างหนึ่งมาใช้
บุคคลหนึ่งในวัยนี้สามารถคาดหวังจากอนาคตได้เท่าใดกัน
และความเป็ นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จอันใดหนอที่พวกเขาต้องตั้งตารอ?
หญิงวัยห้าสิบปี แบบไหนกันที่ยงั คงฝันถึงเจ้าชายรู ปงาม? ชายวัยห้าสิบปี แบบไหนกันทีย่ งั คงมองหาสโนว์ไวท์?
หญิงวัยกลางคนแบบไหนกันที่ยงั คงหวังที่จะพลิกจากลูกเป็ ดขี้เหร่ มาเป็ นหงส์?
ชายชราส่วนใหญ่มีพลังขับดันในอาชีพการงานเดียวกับชายหนุ่มหรื อ? โดยสรุ ปแล้ว
ไม่ว่าคนเราเป็ นผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย
ไม่ว่าใครซึ่งมีชีวิตอยู่ในวัยนี้มีแนวโน้มที่จะมีท่าทีซ่ึงมีเหตุมีผลใช้การได้อย่างสอดคล้องกันกับการสมรส
ครอบครัว และลูกๆ โดยหลักก็คือ บุคคลดังกล่าวไม่มีทางเลือกเหลืออยู่ ไม่มีแรงกระตุน้ ที่จะท้าทายชะตากรรม
ตราบที่ประสบการณ์มนุษย์ดาเนินไป ทันทีที่คนเราไปถึงวัยนี้ คนเราเกิดท่าทีบางอย่างขึ้นมาเองว่า

“คนเราต้องยอมรับชะตากรรม ลูกๆ ของคนเรามีโชควาสนาของพวกเขาเอง
ชะตากรรมมนุษย์น้ นั ถูกลิขิตไว้โดยฟ้า” ผูค้ นส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจความจริ ง
หลังจากได้ฝ่าแดดฝ่ าฝนมาแล้วในทุกความผันผวน ความคับข้องขุน่ มัว และความยากลาบากของพิภพนี้
จะสรุ ปความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกที่เข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์ดว้ ยคาสองคา นั่นคือ “นี่เป็ นชะตากรรม!”
แม้ว่าวลีน้ีแสดงความตระหนักในชะตากรรมมนุษย์ของผูค้ นและบทสรุ ปที่พวกเขาได้มาถึงแล้วได้อย่างชัดเจนรั
ดกุมในทางโลก
และแม้ว่ามันแสดงให้เห็นความอับจนหนทางของมนุษยชาติและอาจพรรณนาได้คมชัดและแม่นยา
แต่มนั ก็ยงั ห่างไกลมากจากความเข้าใจในอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
และแค่ไม่สามารถแทนที่ความรู ้ที่มีต่อสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างได้เลย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 127
ความเชื่อในชะตากรรมไม่สามารถแทนที่ความรู้เกี่ยวกับอธิปไตยแห่งพระผู้สร้ าง
กับการที่ได้ติดตามพระเจ้ามาหลายปี
มีความแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญระหว่างความรู ้ของพวกเจ้าเกี่ยวกับชะตากรรม
กับความรู ้เกี่ยวกับชะตากรรมของผูค้ นทางโลกหรือไม่?
เจ้าเข้าใจอย่างแท้จริ งแล้วหรื อเกีย่ วกับการลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระผูส้ ร้าง
และมารู ้จกั อธิปไตยของพระผูส้ ร้างอย่างแท้จริงแล้วหรื อ?
ผูค้ นบางคนมีความเข้าใจที่รู้สึกได้อย่างลึกซึ้งลุ่มลึกในวลี “นัน่ เป็ นชะตากรรม!”
กระนั้นพวกเขาก็ไม่เชื่อในอธิปไตยของพระผูส้ ร้างแม้แต่น้อยนิด
พวกเขาไม่เชื่อว่าชะตากรรมมนุษย์ได้ถกู จัดการเตรี ยมการและจัดวางเรี ยบเรียงโดยพระเจ้า
และไม่เต็มใจจะนบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้า ผูค้ นเช่นนั้นช่างเสมือนลอยคออยู่กลางมหาสมุทร
ถูกคลื่นซัดสาดโยนไปมา ละล่องคว้างไปตามกระแสน้ า ไม่มีทางเลือก
ได้แต่รอเฉยและกล้ากลืนยอมรับชะตากรรมของตน กระนั้นพวกเขาก็หาได้ระลึกไม่ว่า
ชะตากรรมมนุษย์น้ นั อยู่ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้า
พวกเขาไม่สามารถมีความคิดริ เริ่มของตัวเองที่จะมารู ้จกั อธิปไตยของพระเจ้าและด้วยการนั้นสัมฤทธิ์ในความรู ้เ
กี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้า นบนอบต่อการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า
หยุดฝื นต้านชะตากรรม และใช้ชีวิตภายใต้การดูแลเอาใจใส่ การปกป้อง และการทรงนาของพระเจ้า
กล่าวได้อีกอย่างว่า การยอมรับชะตากรรมนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับการนบนอบต่ออธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
การเชื่อในชะตากรรมหาได้หมายความไม่ ว่าคนเรายอมรับ ระลึกรู ้ และรู ้จกั อธิปไตยของพระผู้สร้าง
การเชื่อในชะตะกรรมเป็ นแค่การระลึกรู ้ความจริ งของมันและการสาแดงอันผิวเผินของมัน
นี่แตกต่างจากการรู ้ว่าพระผูส้ ร้างทรงปกครองชะตากรรมของมนุษยชาติอย่างไร
จากการระลึกรู ้ว่าพระผูส้ ร้างคือแหล่งกาเนิดแห่งอานาจครอบครองเหนือชะตากรรมของทุกสรรพสิ่ง
และแน่นอนว่ายังห่างไกลอย่างมากจากการนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการสาหรับชะ
ตากรรมของมนุษยชาติของพระผูส้ ร้าง หากบุคคลหนึ่งเพียงเชื่อในชะตากรรมเท่านั้น—
ต่อให้พวกเขารู ้สึกเกี่ยวกับมันอย่างลึกซึ้ง—
แต่ดว้ ยการนั้นก็ใช่จะสามารถรู ้จกั และระลึกรู ้ในอธิปไตยของพระผูส้ ร้างเหนือชะตากรรมของมนุษยชาติ
ใช่จะนบนอบต่อมันและยอมรับมัน เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าอย่างไร ชีวิตของพวกเขาจะเป็ นโศกนาฏกรรมหนึ่ง
เป็ นชีวิตหนึ่งซึ่งอยู่ไปโดยสูญเปล่า เป็ นความว่างเปล่า
พวกเขาจะยังคงไม่สามารถมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระผูส้ ร้าง

ไม่สามารถกลายเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้างในความหมายที่จริงแท้ที่สุดของคาๆ นี้
และไม่สามารถชื่นชมการมาถึงของพระผูส้ ร้างได้
บุคคลหนึ่งผูซ้ ่ึงรู ้จกั และมีประสบการณ์ในอธิปไตยของพระผูส้ ร้างอย่างแท้จริงควรอยู่ในสภาวะกระตือรื อร้นเป็
นฝ่ ายรุ ก ไม่ใช่ในสภาวะนิ่งเฉยรอเป็ นฝ่ ายรับหรื อรู ้สึกอับจนหนทาง
ในขณะที่บุคคลดังกล่าวจะยอมรับว่าทุกสรรพสิ่งถูกกาหนดชะตากรรม
พวกเขาควรมีคานิยามที่แม่นยาของคาว่าชีวิตและชะตากรรม นั่นคือ ทุกชีวิตอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
เมื่อคนเรามองย้อนกลับไปบนถนนที่คนเราได้เดินมา เมื่อคนเราย้อนราลึกถึงทุกระยะของการเดินทางของคนเรา
คนเรามองเห็นว่า ในทุกย่างก้าว ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะทุลกั ทุเลหรื อราบรื่น
พระเจ้ากาลังทรงนาอยู่บนเส้นทางของคนเรา กาลังวางแผนเส้นทางนั้น
การจัดการเตรี ยมการอันพิถพี ิถนั ของพระเจ้า
การวางแผนอันระมัดระวังของพระองค์นี่เองที่นาทางคนเรามาถึงทุกวันนี้โดยไม่ รู้ตวั
การที่สามารถยอมรับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง การที่สามารถรับความรอดของพระองค์—
ช่างเป็ นโชควาสนาอันยิง่ ใหญ่อะไรเช่นนี้! หากคนเรามีท่าทีในแง่ลบต่อชะตากรรม นั่นก็พสิ ูจน์ว่า
พวกเขากาลังฝื นต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการไว้เพื่อพวกเขา
ว่าพวกเขาไม่มีท่าทีในเชิงนบนอบ
หากคนเรามีท่าทีที่เป็ นบวกต่ออธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเมื่อคนเราย้อนราลึกถึงการเดินทางของคนเรา เมื่อถึงคราวที่มนุษย์เริ่ มที่จะเข้าใจอธิปไตยของพระเจ้า
คนเราจะมีความต้องการอย่างจริงจังตั้งใจมากขึ้นที่จะนบนอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมกา
รไว้
จะมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความมัน่ ใจที่จะยอมให้พระเจ้าทรงจัดวางเรียบเรี ยงชะตากรรมของคนเราและหยุด
ทาการกบฏต่อต้านพระเจ้า ด้วยความที่คนเรามองเห็นว่า เมื่อคนเราไม่จบั ใจความเกี่ยวกับชะตากรรม
เมื่อคนเราไม่เข้าใจอธิปไตยของพระเจ้า เมื่อคนเราจงใจคลาทางมะงุมมะงาหราไปข้างหน้า
พยุงสังขารเซซังไปในม่านหมอก การเดินทางนั้นยากเกินไป รวดร้าวหัวใจเกินไป
ดังนั้นเมื่อคนเราระลึกได้ในอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์
คนที่ฉลาดเลือกที่จะรู ้จกั และยอมรับมัน
อาลาวันเวลาอันปวดร้าวเมื่อตอนที่พวกเขาได้พยายามที่จะสร้างชีวิตที่ดีดว้ ยสองมือของพวกเขาเอง
และหยุดดิ้นรนต่อต้านชะตากรรมและไล่ตามเสาะหาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “เป้าหมายชีวิต” ในหนทางของเขาเอง
เมื่อคนเราไม่มีพระเจ้า เมื่อคนเรามองไม่เห็นพระองค์
เมื่อคนเราไม่สามารถระลึกได้อย่างชัดเจนถึงอธิปไตยของพระเจ้า ทุกวันก็ยอ่ มไร้ความหมาย ไร้คุณค่า น่าเวทนา

ไม่ว่าคนเราจะอยู่แห่งหนใด งานการของคนเราจะเป็ นอะไร
วิธีการดาเนินชีวิตของคนเราและการไล่ตามเสาะหาเป้าหมายของคนเราไม่ได้นาพาอะไรมาให้คนเราเลยนอกจา
กความหัวใจสลายอย่างไม่รู้จบและความทุกข์ทนที่ไม่มีการบรรเทา
จนกระทัง่ คนเราไม่สามารถทนมองย้อนกลับหลังไปในอดีตของคนเราได้
มีเพียงเมื่อคนเรายอมรับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
นบนอบต่อการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรียมการของพระองค์
และแสวงหาชีวิตมนุษย์จริงเท่านั้นที่คนเราจะค่อยๆ เริ่ มหลุดพ้นจากความทุกข์ทนและความหัวใจสลายทั้งหมด
และกาจัดความว่างเปล่าทั้งปวงในชีวิตให้หมดสิ้นไป
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มีเพียงผู้ซึ่งนบนอบต่ออธิปไตยของพระผู้สร้ างเท่านั้นที่สามารถบรรลุอิสรภาพที่แท้จริง
เนื่องเพราะผูค้ นไม่ระลึกได้ถงึ การจัดวางเรียบเรี ยงของพระเจ้าและอธิปไตยของพระเจ้า
พวกเขาจึงเผชิญกับชะตากรรมอย่างเยาะเย้ยท้าทายและด้วยท่าทีที่เป็ นกบฏเสมอ
และพวกเขาต้องการที่จะปลดเปลื้องจากสิทธิอานาจและอธิปไตยของพระเจ้าและสิ่งต่างๆ
ที่ชะตากรรมเตรี ยมไว้ให้ โดยหวังลมๆ แล้งๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปการณ์แวดล้อม ณ
ปัจจุบนั และแก้ไขดัดแปลงชะตากรรมของพวกเขา แต่พวกเขาไม่มีวนั สามารถทาสาเร็จ
และถูกขัดขวางในทุกการขยับตัว
การดิ้นรนนี้ที่ฝงั ลึกอยู่ในวิญญาณของคนเรานามาซึ่งความเจ็บปวดล้าลึกชนิดที่กดั เซาะเข้าไปถึงกระดูกดาของค
นเราในขณะที่คนเราใช้ชีวิตของพวกเขาทิ้งขว้างไปพลางๆ อะไรหรื อคือสาเหตุของความเจ็บปวดนี้?
มันเป็ นเพราะอธิปไตยของพระเจ้า หรื อเพราะบุคคลหนึ่งเกิดมาอย่างโชคร้าย? เห็นได้ชดั ว่า ไม่ถูกทั้งสองอย่าง
โดยพื้นฐานแล้ว มันเกิดจากเส้นทางที่ผคู้ นเดิน วิธีที่พวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตของพวกเขา
ผูค้ นบางคนอาจไม่ระลึกได้ถงึ สิ่งเหล่านี้ แต่เมื่อเจ้ารู ้อย่างแท้จริง
เมื่อเจ้ามาระลึกได้อย่างแท้จริงว่าพระเจ้าทรงมีอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์ เมื่อเจ้าเข้าใจอย่างแท้จริงว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนการไว้เพื่อเจ้า
และได้ทรงตัดสินใจเพื่อเจ้านั้นคือผลประโยชน์และการปกป้องอันยิ่งใหญ่
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมรู ้สึกว่าความเจ็บปวดของเจ้าเริ่ มเบาบางลง
และความเป็ นอยู่ของเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นกลายมาเป็ นผ่อนคลาย อิสระ และเสรี
โดยการตัดสินจากสภาวะของผูค้ นส่วนใหญ่ หากกล่าวตามความจริงแล้ว
พวกเขาไม่สามารถมาเริ่ มทาความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อคุณค่าในทางปฏิบตั ิและความหมายของอธิปไตยของพร
ะผูส้ ร้างเหนือชะตากรรมมนุษย์ แม้จะเป็ นในระดับความคิดเห็นส่วนตัว
พวกเขาไม่ตอ้ งการดาเนินชีวิตต่อไปอย่างที่พวกเขาเคยทามาก่อน
และต้องการถูกปลดปล่อยจากความเจ็บปวดของพวกเขา
ในแง่ความเป็ นจริงพวกเขาไม่สามารถระลึกได้ถงึ และนบนอบต่ออธิปไตยของพระผูส้ ร้างได้อย่างแท้จริ ง
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงว่าพวกเขาจะรู ้วิธีแสวงหาและยอมรับการจัดวางเรี ยบเรียงและการจัดการเตรี ยมการของพระ
ผูส้ ร้าง ดังนั้น
หากผูค้ นไม่สามารถระลึกได้อย่างแท้จริงถึงข้อเท็จจริ งที่ว่าพระผูส้ ร้างทรงมีอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์แล
ะเหนือเรื่ องราวทั้งหมดของมนุษย์แล้วไซร้
หากพวกเขาไม่สามารถนบนอบต่ออานาจครอบครองของพระผูส้ ร้างได้อย่างแท้จริง

เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็ นการยากที่พวกเขาจะไม่ถูกขับเคลื่อนและล่ามติดอยูก่ บั แนวความคิดที่ว่า
“ชะตากรรมของคนเรานั้น อยู่ในมือของคนเราเอง”
มันจะยากที่พวกเขาจะสลัดความเจ็บปวดในการคร่ าเคร่ งดิ้นรนต่อต้านชะตากรรมและสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้า
ง และคงไม่จาเป็ นต้องพูดว่า มันก็จะเป็ นการลาบากสาหรับพวกเขาเช่นกันที่จะกลายมามีเสรี ภาพและเป็ นอิสระ
กลายมาเป็ นผูค้ นผูซ้ ่ึงนมัสการพระเจ้า
แต่มีหนทางหนึ่งซึ่งเรี ยบง่ายยิง่ นักที่จะทาให้คนเราเป็ นอิสระจากสภาวะนี้ซ่ึงเป็ นการอาลาวิถีชีวิตเดิมของคนเรา
เพื่อที่จะกล่าวคาอาลาต่อเป้าหมายชีวิตก่อนหน้านี้ของพวกเขา เพื่อที่จะสรุ ปและวิเคราะห์ลลี าชีวิตก่อนหน้านี้
มุมมองของชีวิต กิจกรรมต่างๆ ที่ทาไปตามความชอบ ความอยากได้อยากมี และอุดมคติต่างๆ ของคนเรา
และจากนั้นก็เปรี ยบเทียบสิ่งเหล่านั้นกับน้ าพระทัยและข้อเรี ยกร้องของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
และดูว่ามีสิ่งใดในสิ่งเหล่านั้นที่สอดคล้องเข้ากันได้กบั น้ าพระทัยและข้อเรี ยกร้องของพระเจ้า
ดูว่ามีสิ่งใดบ้างในสิ่งเหล่านั้นที่มอบคุณค่าที่ถูกต้องของชีวิต
นาทางคนเราไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับความจริง
และอานวยให้คนเรามีชีวิตอยู่กบั สภาวะความเป็ นมนุษย์และรู ปสัณฐานของความเป็ นมนุษย์
เมื่อเจ้ายังคงเจาะลึกลงไปซ้ าๆ
และทาการจาแนกอย่างระมัดระวังในเป้าหมายอันหลากหลายที่ผคู้ นไล่ตามเสาะหาในชีวิต
และหนทางการดาเนินชีวิตนับหมื่นแสนของพวกเขา
เจ้าจะไม่พบแม้สักหนึ่งอย่างที่สอดคล้องกับพระเจตนาดั้งเดิมของพระผูส้ ร้างที่พระองค์ใช้ในการสร้างมนุษยชา
ติข้ นึ มา สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดดึงผูค้ นให้ห่างออกจากอธิปไตยและการดูแลเอาใจใส่ของพระผูส้ ร้าง
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือกับดักที่เป็ นเหตุให้ผคู้ นกลายเป็ นต่าช้า และเป็ นสิ่งที่นาทางพวกเขาไปสู่นรก
หลังจากที่เจ้าระลึกได้ในเรื่ องนี้ กิจของเจ้าก็คือวางมุมมองเก่าของชีวิตลง อยู่ให้ห่างจากกับดักอันหลากหลาย
ยอมให้พระเจ้าเข้ากากับชีวิตของเจ้าและทาการจัดการเตรี ยมการสาหรับเจ้า
มันเป็ นการพยายามเพียงเพื่อที่จะนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรี ยงและการทรงนาของพระเจ้า
ที่จะมีชีวิตโดยปราศจากการเลือกของปัจเจกบุคคล และเพื่อที่จะกลายเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งนมัสการพระเจ้า
นี่ฟังดูง่าย แต่มนั เป็ นสิ่งซึ่งลาบากที่จะทา ผูค้ นบางคนสามารถทนความเจ็บปวดของมันได้ ส่วนคนอื่นๆ
นั้นไม่สามารถทนได้ บ้างก็เต็มใจที่จะปฏิบตั ิตาม ส่วนคนอื่นๆ นั้นไม่เต็มใจ
พวกที่ไม่เต็มใจขาดความพึงปรารถนาและปณิธานที่จะทาเช่นนั้น
พวกเขาตระหนักรู ้ในอธิปไตยของพระเจ้าอย่างชัดเจน
รู ้ดีอย่างครบถ้วนว่าพระเจ้านี่เองที่ทรงวางแผนการและจัดการเตรี ยมชะตากรรมมนุษย์
แต่กระนั้นพวกเขาก็ยงั คงเตะถีบดิ้นรน

และยังคงไม่ยอมประนีประนอมที่จะวางชะตากรรมไว้ในฝ่ าพระหัตถ์ของพระเจ้าและนบนอบต่ออธิปไตยของพ
ระเจ้า ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาคับแค้นใจในการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า ดังนั้น
จึงมีผูค้ นบางคนที่ตอ้ งการดูดว้ ยตัวเองเสมอว่า พวกเขามีความสามารถอะไร
พวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมด้วยสองมือของพวกเขาเอง
หรื อที่จะสัมฤทธิ์ซ่ึงความสุขโดยพลังอานาจของพวกเขาเอง
ที่จะมองเห็นว่าพวกเขาสามารถก้าวล้าขอบเขตสิทธิอานาจของพระเจ้า
และผงาดขึ้นไปเหนืออธิปไตยของพระเจ้าได้หรื อไม่
โศกนาฏกรรมของมนุษย์ไม่ได้อยู่ตรงที่เขาแสวงหาชีวิตที่มีความสุข
ไม่ได้อยู่ตรงที่เขาไล่ตามเสาะหาชื่อเสียงและโชควาสนา
หรื อดิ้นรนต่อต้านชะตากรรมของตัวเขาเองผ่านม่านหมอก แต่อยู่ตรงที่หลังจากที่เขาได้เรี ยนรู ้ขอ้ เท็จจริ งว่า
พระเจ้าทรงมีอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์แล้ว เขายังคงไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้ดีข้ นึ
ไม่สามารถชักเท้าขึ้นจากปลักตม แต่ยงั คงใจแข็งและดึงดันในความผิดพลาดของเขา
เขาเลือกที่จะดิ้นพราดตูมตามอยู่ในโคลนต่อไป แข่งขันชิงดีกบั อธิปไตยของพระผูส้ ร้างอย่างหัวชนฝา
ฝื นต้านไปจนกว่าจะจบสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
ทั้งหมดนั้นไม่มีความรู ้สึกเสียใจในสิ่งที่กระทาไปแม้เพียงเสี้ยวกระผีก
เพียงเมื่อเขานอนหมดสิ้นสภาพและโลหิตไหลรินเท่านั้น ที่ในที่สุดเขาตัดสินใจยอมแพ้และหันหลังกลับ
ที่คือความโศกเศร้าอันแท้จริ งของมนุษย์ ดังนั้น เราพูดเลยว่า บรรดาผูท้ ี่เลือกนบนอบนั้นมีสติปัญญา
และพวกที่เลือกดิ้นรนและหลบหนีน้ นั ช่างโง่เขลาปัญญาเอาเสียจริง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หัวเลี้ยวหัวต่อที่หก: ความตาย
ภายหลังความวุ่นวายมากมายเหลือเกิน ความคับข้องขุ่นมัวและความผิดหวังหลายครั้งครา
ภายหลังความชื่นบานและความเศร้าโศก และการขึ้นๆ ลงๆ มากมายยิง่ นัก
ภายหลังหลายต่อหลายปี ที่ไม่สามารถลืมเลือน ภายหลังการได้จบั ตามองฤดูกาลผันเปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่า
คนเราก็ได้ผ่านเครื่ องหมายสาคัญต่างๆ ของชีวิตโดยปราศจากการสังเกต และในชัว่ พริ บตา
คนเราก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในช่วงปี โพล้เพล้ของคนเราเสียแล้ว เครื่องหมายแสดงเวลาต่างๆ
ถูกประทับไปทัว่ ร่ างของคนเรา คนเราไม่สามารถยืนอกตึงหน้าตั้งได้อีกต่อไป
เส้นผมของคนเราเปลี่ยนจากสีเข้มเป็ นสี ขาว
ในขณะที่ดวงตาซึ่งครั้งหนึ่งเคยสดใสและแจ่มชัดเปลี่ยนเป็ นขุ่นมัวและพร่ าเลือน
ผิวที่เคยเรี ยบเนียนและนุ่มนวลกลับกลายเป็ นยับย่นและมีจุดด่างดา การได้ยินของคนเราอ่อนแอลง
ฟันของคนเราโยกคลอนและร่ วงหล่น ปฏิกิริยาตอบสนองของคนเรากลายเป็ นเฉื่อยชา
การเคลื่อนไหวของคนเราเชื่องช้า…ณ จุดนี้
คนเราได้แสดงการอาลาสุดท้ายต่อหลายปี แห่งความรุ่ มร้อนของวัยเยาว์ของคนเรา
และเข้าสู่สนธยาแห่งชีวิตคนเรา นัน่ คือ วัยชรา อันดับต่อไป คนเราจะเผชิญหน้ากับความตาย
หัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายในชีวิตมนุษย์
1. มีเพียงพระผู้สร้ างเท่านั้นที่ทรงกุมพลังแห่งชีวิต และความตายเหนือมนุษย์
หากการเกิดของคนเราถูกลิขิตชะตาโดยชีวิตก่อนหน้าของคนเรา
เช่นนั้นแล้วความตายก็ทาเครื่ องหมายบทอวสานของชะตาลิขิต
หากการเกิดของคนเราคือตอนเริ่มต้นภารกิจของคนเราในชีวิตนี้ เช่นนั้นแล้ว
ความตายของคนเราก็เป็ นเครื่ องหมายบทอวสานของภารกิจของคนเรา
เนื่องจากพระผูส้ ร้างได้ทรงกาหนดชุดของรู ปการณ์แวดล้อมที่ตายตัวสาหรับกาเนิดของบุคคลหนึ่งเอาไว้แล้ว
มันจึงไม่จาเป็ นต้องพูดว่า
พระองค์ได้ทรงจัดการเตรียมชุดรู ปการณ์แวดล้อมที่ตายตัวสาหรับความตายของคนเราไว้แล้วเช่นกัน
พูดอีกอย่างว่า ไม่มีใครเลยที่เกิดมาโดยบังเอิญ ไม่มีความตายของใครเลยที่มาถึงแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย
และทั้งการเกิดและความตายนั้นจาเป็ นต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ชีวิตในปัจจุบนั และชีวิตก่อนหน้าของคนเรา
ทั้งรู ปการณ์แวดล้อมของการเกิดและความตายของคนเราได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระผูส้ ร้าง
นี่คือชะตาลิขิตของบุคคล ชะตากรรมของบุคคล เนื่องจากมีคาอธิบายมากมายสาหรับกาเนิดของบุคคลหนึ่ง

มันเป็ นความจริ งเช่นกันที่ความตายของบุคคลจะเกิดขึ้นเป็ นธรรมดาภายใต้รูปการณ์แวดล้อมอันหลากหลายชุด
พิเศษของมันเอง
นี่คือเหตุผลสาหรับอายุขยั ที่แปรปรวนของผูค้ นและลักษณะกับเวลาแห่งความตายของพวกเขาที่แตกต่างกันไป
ผูค้ นบางคนแข็งแรงและมีสุขภาพดี ทว่าตายลงตั้งแต่อายุยงั น้อย คนอื่นๆ อ่อนแอและเจ็บออดๆ แอดๆ
ทว่ามีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรา และจากไปอย่างสงบ บ้างก็พินาศลงด้วยสาเหตุที่ไม่เป็ นธรรมชาติ ส่วนคนอื่นๆ
ตายอย่างเป็ นธรรมชาติ บ้างก็จบชีวิตของพวกเขาไกลบ้าน คนอื่นๆ
ปิ ดเปลือกตาลงเป็ นครั้งสุดท้ายโดยมีผเู้ ป็ นที่รักอยู่เคียงข้างพวกเขา ผูค้ นบางคนตายกลางอากาศ คนอื่นๆ
ตายใต้พื้นโลก บ้างก็จมลงใต้น้ า คนอื่นๆ สูญหายไปในความวิบตั ิ บ้างก็ตายในเวลาเช้า คนอืน่ ๆ
ตายตอนกลางคืน…ทุกคนต้องการกาเนิดที่เด่นดัง ชีวิตที่เจิดจรัส และความตายที่มีเกียรติ
แต่ไม่มีใครเลยที่สามารถไปไกลเกินกว่าชะตาลิขิตของพวกเขาเองได้
ไม่มีใครเลยที่สามารถหลีกพ้นอธิปไตยของพระผูส้ ร้างได้ นี่เป็ นชะตากรรมของมนุษย์
มนุษย์สามารถวางแผนได้ทุกประเภทสาหรับอนาคตของพวกเขา
แต่ไม่มีใครเลยที่สามารถวางแผนลักษณะและเวลาเกิดของพวกเขาและของการลาจากโลกนี้ของพวกเขา
แม้ว่าผูค้ นทาดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงและต้านทานการมาของความตาย
ความตายก็ยงั คงคืบคลานเข้ามาใกล้อย่างเงียบกริ บโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยอยู่ดี
ไม่มีใครเลยที่รู้ว่าเมื่อไรหรื ออย่างไรที่พวกเขาจะพินาศลง ยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่ว่าเมื่อไรมันจะเกิดขึ้น เห็นได้ชดั ว่า
ไม่ใช่มนุษยชาติที่กุมพลังอานาจของชีวิตและความตายเอาไว้ ไม่ใช่ความเป็ นอยู่บางอย่างในพิภพธรรมชาติ
แต่เป็ นพระผูส้ ร้างผูซ้ ่งึ ทรงมีสิทธิอานาจอันเป็ นเอกลักษณ์
ชีวิตและความตายของมวลมนุษย์ไม่ใช่ผลงานของกฎบางอย่างแห่งพิภพธรรมชาติ
แต่เป็ นผลสืบเนื่องของอธิปไตยแห่งสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
2. ผู้ซึ่งไม่รู้จักอธิปไตยของพระผู้สร้ างจะถูกหลอนโดยความหวาดกลัวต่อความตาย
เมื่อคนเราเข้าสู่วยั ชรา
ความท้าทายที่คนเราเผชิญหน้าไม่ใช่การจัดเตรี ยมเพื่อครอบครัวหรื อการตั้งความทะเยอทะยานอันยิง่ ใหญ่ในชีวิ
ตของคนเรา แต่เป็ นวิธีที่จะบอกลาชีวิตของคนเรา วิธีที่จะพบจุดจบของชีวิตคนเรา
วิธีที่จะใส่เครื่ องหมายจุดตรงท้ายประโยคแห่งชีวิตของคนเรา แม้ว่า โดยผิวเผินแล้ว
ดูเหมือนว่าผูค้ นให้ความใส่ใจเพียงน้อยนิดต่อความตาย
ไม่มีใครเลยที่สามารถหลีกเลี่ยงการสารวจค้นในหัวข้อนี้ได้
เพราะไม่มีใครเลยที่รู้ว่ามีอีกพิภพหนึ่งนอนรออยูอ่ ีกฟากของความตายหรื อไม่
พิภพที่มนุษย์มิอาจล่วงรู ้หรื อรู ้สึกได้ พิภพที่พวกเขาไม่รู้อะไรเกีย่ วกับมันเลย

นี่ทาให้ผูค้ นหวาดกลัวที่จะเผชิญกับความตายที่มาประจันหน้า
หวาดกลัวที่จะเผชิญกับมันตามที่พวกเขาควรเผชิญ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขากลับทาทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้
และดังนั้นมันจึงเติมความหวาดหวัน่ เกี่ยวกับความตายให้กบั บุคคลทุกคน
และเพิ่มม่านบังความล้าลึกให้กบั ข้อเท็จจริ งซึ่งหลีกเลีย่ งไม่ได้น้ี คลี่คลุมเงาถาวรลงบนหัวใจของทุกบุคคล
เมื่อคนเรารู ้สึกถึงความเสื่อมของร่ างกายคนเรา เมื่อคนเราสานึกรับรู ้ว่า คนเรากาลังเคลือ่ นเข้าใกล้ความตาย
คนเรารู ้สึกถึงความหวาดหวัน่ อันคลุมเครื ออย่างหนึ่ง ความเกรงกลัวอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาได้
ความเกรงกลัวต่อความตายทาให้คนเรารู ้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมและรู ้สึกอับจนหนทางมากขึ้นเรื่ อยๆ
และที่จุดนี้เอง คนเราจึงถามตัวเองว่า มนุษย์ได้มาจากไหน? มนุษย์กาลังจะไปไหน?
มนุษย์ตายไปพร้อมกับชีวิตของเขาที่วิ่งผ่านเขาไปอย่างเร่งรี บแบบนี้หรื อ?
นี่คือจุดท้ายประโยคที่ทาเครื่ องหมายแสดงจุดจบของชีวิตมนุษย์อย่างนั้นหรื อ? ในท้ายที่สุดแล้ว
ความหมายของชีวิตนั้นคืออะไร? จะว่าไปแล้ว ชีวิตมีค่าอะไรหรื อ? มันเกี่ยวกับเรื่ องความมีชื่อเสียง
และโชควาสนาใช่หรื อไม่?
มันเกี่ยวกับการฟูมฟักเลี้ยงดูครอบครัวหนึ่งหรื อไม่?…ไม่ว่าคนเราจะครุ่นคิดตลอดมาเกี่ยวกับคาถามเฉพาะเหล่า
นี้อย่างไร ไม่ว่าคนเราจะเกรงกลัวความตายอย่างล้าลึกแค่ไหน
ในส่วนลึกของหัวใจของบุคคลทุกคนมีความพึงปรารถนาที่จะหยัง่ คะเนความล้าลึกต่างๆ
ความรู ้สึกหนึ่งของความไม่เข้าใจชีวิต และที่ปะปนมากับสิ่งเหล่านี้ก็คือความรู ้สึกซาบซึ้งตรึงใจเกี่ยวกับโลก
ความรู ้สึกอิดออดที่จะจากไป
บางทีอาจไม่มีใครเลยที่สามารถเสกสรรพรรณนาได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่มนุษย์เกรงกลัวนั้นคืออะไรกันแน่
สิ่งที่มนุษย์แสวงหานั้นคืออะไรกันแน่ สิ่งที่เขาซาบซึ้งตรึ งใจนั้นคืออะไรกันแน่
และอะไรที่เขารู ้สึกอิดออดไม่อยากทิ้งไว้ขา้ งหลัง…
ด้วยความที่พวกเขาเกรงกลัวความตาย ผูค้ นมีความกังวลมากมายเหลือเกิน
ด้วยความที่พวกเขาเกรงกลัวความตาย ผูค้ นจึงมีมากมายหลายสิ่งที่พวกเขาไม่อาจปล่อยวางได้
ครั้นถึงเวลาที่พวกเขากาลังจะตาย บางผูค้ นหงุดหงิดกระสับกระส่ายเกีย่ วกับเรื่ องนี้เรื่ องนั้น
พวกเขากังวลเกี่ยวกับลูกๆ ของพวกเขา คนที่พวกเขารัก ความอุดมในโภคทรัพย์ของพวกเขา
ราวกับว่าพวกเขาสามารถลบความทุกข์และความหวาดหวัน่ ที่ความตายนามาให้ออกไปได้ดว้ ยการวิตกกังวลนี้
ราวกับว่าพวกเขาสามารถหลีกหนีความอับจนหนทางและความรู ้สึกเปลี่ยวดายที่เคียงคู่มากับความตายได้ดว้ ยกา
รผดุงความใกล้ชิดกับการดารงชีวิตประเภทนี้เอาไว้ ในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์น้ นั มีความเกรงกลัวอันคลุมเครื อ
ความเกรงกลัวการพลัดพรากจากผูเ้ ป็ นทีร่ ักทั้งหลายของคนเรา

เกรงกลัวที่จะไม่มีวนั ได้ทอดสายตามองไปยังผืนนภาที่เป็ นสีฟ้าอีกแล้ว
ที่จะไม่มีวนั มองไปบนโลกทางวัตถุอีกแล้ว
วิญญาณอันเปลี่ยวดายซึ่งคุน้ ชินกับการมีผูเ้ ป็ นที่รกั ทั้งหลายอยู่เคียงข้าง
กาลังอิดออดที่จะคลายมือที่เกาะกุมออกและจากไป คนเดียวตามลาพัง สู่พภิ พหนึ่งซึ่งไม่รู้จกั และไม่คนุ้ เคย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ชีวิตหนึ่งซึ่งใช้ ไปกับการแสวงหาชื่อเสียงและโชควาสนา
ทาให้คนเราตกอยู่ในสภาพพ่ายแพ้ยามเผชิญหน้ากับความตาย
เพราะอธิปไตยและการลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระผูส้ ร้าง
วิญญาณอันเปลี่ยวดายซึ่งได้เริ่ มต้นโดยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนั้น ได้รับบิดามารดาและครอบครัว
ได้รับโอกาสที่จะกลายมาเป็ นสมาชิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์
โอกาสที่จะได้รับประสบการณ์กบั ชีวิตมนุษย์และได้เห็นโลก
วิญญาณดวงนี้ยงั ได้รับโอกาสที่จะมีประสบการณ์ในอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
ที่จะรู ้จกั กับความอัศจรรย์เลิศเลอแห่งการทรงสร้างของพระผูส้ ร้าง และยิง่ ไปกว่านั้น
ที่จะรู ้จกั และกลายมาอยู่ภายใต้สิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง
ทว่าผูค้ นส่วนใหญ่หาได้คว้าโอกาสเหมาะซึ่งหายากและคงอยู่เพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยามนี้เอาไว้จริ งๆ
คนเราอ่อนระโหยกับการใช้คุณค่าของพลังงานทั้งชีวิตเพื่อต่อสู้กบั ชะตากรรม
ใช้เวลาทั้งหมดของคนเรากับการชุลมุนวุ่นวายในเรื่ องนั้น พยายามที่จะป้อนบารุ งครอบครัวของคนเรา
และกลับไปกลับมาระหว่างความอุดมโภคทรัพย์กบั สถานภาพ สิง่ ต่างๆ
ที่ผคู้ นหวงแหนราวสมบัติล้าค่าก็คือครอบครัว เงินทอง และชื่อเสียง
และพวกเขามองสิ่งเหล่านี้เสมือนเป็ นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ผูค้ นทั้งหมดพร่ าบ่นเกี่ยวกับชะตากรรมของตนเอง
ทว่าพวกเขาก็ยงั คงผลักปัญหาต่างๆ
ที่จาเป็ นต้องตรวจสอบและทาความเข้าใจที่สุดไปไว้เบื้องหลังของจิตใจพวกเขา ปัญหาที่ว่า
เหตุใดมนุษย์จึงมีชีวิต มนุษย์ควรใช้ชีวิตอย่างไร อะไรคือคุณค่าและความหมายของชีวิต
ไม่ว่าพวกเขาอาจจะอยู่นานแค่ไหน
พวกเขาก็แค่ใช้ท้งั ชีวิตของพวกเขาหมดไปกับการสาละวนแสวงหาชื่อเสียงและโชควาสนา
จนกระทัง่ เยาว์วยั ของพวกเขาได้หนีลบั ไป และพวกเขาได้กลายมาเป็ นสีเทาและยับย่น
พวกเขาใช้ชีวิตในหนทางนี้จนกระทัง่ พวกเขามองเห็นว่าชื่อเสียงและโชควาสนาไม่อาจหยุดการลื่นไถลของพวก
เขาไปสู่ความชราได้ ว่าเงินทองไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจได้
ว่าไม่มีใครเลยที่ได้รับการยกเว้นจากกฎแห่งการเกิด การแก่ ความเจ็บ และความตาย
ว่าไม่มีใครเลยที่จะหลีกหนีสิ่งที่ชะตากรรมได้เตรียมไว้ให้แล้ว
มีเพียงเมื่อพวกเขาถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น
ที่พวกเขาจับความเข้าใจได้อย่างแท้จริ งว่า
ต่อให้คนเรามีความอุดมโภคทรัพย์มหาศาลและมีสินทรัพย์มากล้นเกินคณา

ต่อให้คนเรามีสิทธ์พิเศษและอยู่ในฐานะสูงส่ง
คนเราก็ยงั คงไม่สามารถหลบหนีความตายและต้องคืนสู่ตาแหน่งเดิมของพวกเขาอยู่ดี นั่นคือ
ดวงวิญญาณอันโดดเดี่ยวที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ในยามที่ผคู้ นมีบิดามารดา
พวกเขาเชื่อว่าบิดามารดาคือทุกสิ่งทุกอย่าง ในยามที่ผคู้ นมีทรัพย์สมบัติ
พวกเขาคิดว่าเงินทองคือปัจจัยหลักของคนเรา ว่ามันคือวิถีทางที่คนเราใช้ในการดาเนินชีวิต
ในยามที่ผคู้ นมีสถานภาพ พวกเขาเกาะเกี่ยวมันไว้อย่างแน่นหนาและจะเสี่ ยงชีวิตพวกเขาเพื่อมัน
มีเพียงเมื่อผูค้ นกาลังจะปลดวางจากโลกนี้ไปแล้วเท่านั้นที่พวกเขาตระหนักว่า สิ่งต่างๆ
ที่พวกเขาใช้ชีวิตไปในการไล่ตามเสาะหานั้น ไม่ได้เป็ นอะไรเลยนอกจากหมู่เมฆที่ลอยผ่านไป
ไม่มีอะไรในนั้นเลยที่พวกเขาสามารถเกาะกุมได้ ไม่มอี ะไรในนั้นเลยที่พวกเขาสามารถเอาไปด้วยได้
ไม่มีอะไรในนั้นเลยที่สามารถละเว้นพวกเขาจากความตาย
ไม่มีอะไรในนั้นเลยที่สามารถจัดเตรี ยมเพือ่ ร่ วมทางหรื อการปลอบประโลมให้กบั ดวงวิญญาณที่เปลี่ยวดายบนก
ารเดินทางกลับของพวกเขา ที่น้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็คอื
ไม่มีอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยที่สามารถช่วยบุคคลหนึ่งให้รอดและทาให้พวกเขาสามารถอยู่เหนือความตายได้
ชื่อเสียงและโชควาสนาที่คนเราได้รับในโลกวัตถุให้ความพึงพอใจชัว่ คราว ความยินดีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
สานึกแห่งความรูส้ ึกผ่อนคลายสบายใจแบบผิดๆ พวกมันทาให้คนเราหลงทางในระหว่างการดาเนินไป
และดังนั้นผูค้ นจึงถูกเขมือบกลืนด้วยคลืน่ ลูกแล้วลูกเล่า
ในขณะที่พวกเขาดิ้นตูมตามอยู่ในทะเลแห่งมนุษย์ชาติอนั กว้างใหญ่ไพศาลอย่างกระหายในสันติสุข
ความสุขสบาย และความสงบเยือกเย็นในหัวใจ ในยามทีผ่ คู้ นยังต้องตอบคาถามต่างๆ
ที่สาคัญยิ่งยวดที่สุดที่จะต้องทาความเข้าใจ—พวกเขามาจากไหน เหตุใดพวกเขาจึงมีชีวิต
พวกเขากาลังจะไปไหน และอื่นๆ—พวกเขาถูกยัว่ ใจด้วยชื่อเสียงและโชควาสนา
ถูกพวกมันควบคุมและชักนาไปในทางที่ผิด และหลงทางไปอย่างย้อนคืน เวลาผ่านไปเร็วราวกับติดปี ก
หลายปี ผ่านไปในชัว่ พริ บตา และก่อนที่คนเราตระหนักในสิ่งนี้ คนเราก็ได้บอกลาปี ต่างๆ
ที่ดีที่สุดของชีวิตคนเราไปแล้ว เมื่อถึงคราวที่คนเรากาลังจะไปจากโลกนี้ในเร็ววัน
คนเราก็มาถึงจุดของความค่อยๆ ตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้กาลังลอยเคว้งคว้างหากออกไป
ว่าคนเราไม่สามารถเกาะกุมสิ่งที่ครอบครองซึ่งเดิมทีเป็ นของพวกเขาได้อีกต่อไป
เช่นนั้นแล้วคนเราจึงรู ้สึกอย่างแท้จริงว่า
คนเราก็เหมือนเด็กทารกซึ่งกาลังร้องงอแงที่เพิง่ อุบตั ิเข้ามาสู่พิภพนี้โดยไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ณ
จุดนี้เองที่คนเราจาใจต้องใคร่ ครวญว่า อะไรที่คนเราได้ทามาในชีวิต การมีชีวิตมีคุณค่าอย่างไร
มันมีความหมายอะไร เหตุใดคนเราจึงมาสู่โลกนี้ และ ณ

จุดนี้นี่เองที่คนเราต้องการรู ้มากขึ้นทุกทีว่าชีวิตถัดไปมีอยู่จริงหรื อไม่ ว่าสวรรค์มีจริงหรื อไม่
ว่าการลงทัณฑ์อนั สาสมนั้นมีอยู่จริงหรื อไม่…ยิง่ คนเราใกล้ความตายมากขึ้นเท่าไร
คนเราก็ยงิ่ ต้องการความเข้าใจว่าชีวิตเป็ นเรื่ องกับอะไรมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคนเราใกล้ความตายเข้าไปเท่าไร
หัวใจของเราก็ยงิ่ ดูเหมือนว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้น ยิง่ คนเราใกล้ความตายมากขึ้นเท่าไร
คนเราก็ยงิ่ รู ้สึกอับจนหนทางมากขึ้นเท่านั้น และดังนั้น ความเกรงกลัวที่คนเรามีต่อความตายจึงค่อยๆ
เติบโตขึ้นอย่างสม่าเสมอ
มีสองเหตุผลที่ความรูส้ ึกเหล่านั้นสาแดงออกมาในผูค้ นในยามที่พวกเขาเข้าหาความตาย ประการแรกคือ
พวกเขากาลังจะสูญเสียชื่อเสียงและความอุดมในโภคทรัพย์ที่ชีวิตพวกเขาเคยได้อาศัยพึ่งพิง
กาลังจะทิ้งทั้งหมดที่ดวงตามองเห็นในโลกนี้ไว้ขา้ งหลัง ประการที่สองคือ พวกเขากาลังจะเผชิญหน้า
คนเดียวตามลาพัง กับพิภพที่ไม่คนุ้ เคย ดินแดนลึกล้าที่ไม่เคยรู ้จกั ที่ซ่งึ พวกเขากลัวที่จะย่างเท้าลงไป
ที่ซ่ึงพวกเขาไม่มีผเู้ ป็ นทีร่ ักและไม่มีการค้าจุนในวิถีทางใดเลย เพราะเหตุผลสองประการนี้
ทุกคนซึ่งกาลังเผชิญหน้ากับความตายจึงรูส้ ึกอึดอัดไม่สบายใจ
ผ่านประสบการณ์กบั ความตื่นตระหนกและสานึกแห่งความรู ้สึกอับจนหนทางอย่างที่พวกเขาไม่เคยรู ้มาก่อนเลย
มีเพียงตอนที่ใครบางคนมาถึงจุดนี้จริง ๆ แล้วเท่านั้น ที่พวกเขาตระหนักว่า
ตอนที่คนเราก้าวเท้าลงบนแผ่นดินโลก สิ่งแรกที่พวกเขาต้องเข้าใจก็คือมนุษย์มาจากไหน เหตุใดผูค้ นจึงมีชีวิต
ใครลิขิตขีดเขียนชะตากรรมของมนุษย์ และใครจัดเตรียมและมีอธิปไตยเหนือการดารงอยู่ของมนุษย์
ความรู ้น้ีคือวิถีทางที่แท้จริงที่คนเราใช้ชีวิตอยู่ พื้นฐานที่จาเป็ นโดยหลักสาหรับความอยู่รอดของมนุษย์—
ไม่ใช่การเรี ยนรู ้วิธีที่จะจัดเตรี ยมเพื่อครอบครัวของคนเรา
หรื อวิธีที่จะสัมฤทธิ์ในชื่อเสียงและความอุดมด้วยโภคทรัพย์ ไม่ใช่การเรียนรู ้วิธีที่จะโดดเด่นออกมาจากฝูงชน
และไม่ใช่วิธีที่จะใช้ชีวิตที่มงั่ คัง่ มากกว่าเดิม
นับประสาอะไรกับการเรียนรู ้วิธีที่จะมีความเก่งกาจยอดเยี่ยมและประสบความสาเร็จในการแข่งขันกับผูอ้ นื่
แม้ว่าทักษะเพื่อความอยู่รอดอันหลากหลายที่ผคู้ นใช้ชีวิตของพวกเขาหมดไปเพื่อการได้มานั้น
สามารถเสนอความสุขสบายทางวัตถุได้อย่างล้นเหลือ
พวกเขาก็ไม่เคยนาพาสันติสุขและการปลอบประโลมแท้จริงมาสู่หัวใจของคนเราเลย แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับทาให้ผูค้ นหลงทิศทางอยู่เนืองนิตย์ มีความลาบากยากเย็นในการควบคุมตนเอง
และพลาดทุกโอกาสเหมาะที่จะเรี ยนรู ้ความหมายของชีวิต
ทักษะเพื่อความอยู่รอดเหล่านี้สร้างคลื่นใต้น้ าแห่งความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิธีที่จะเผชิญหน้ากับความตายอย่างเห
มาะสม ชีวิตของผูค้ นกาลังถูกทาลายไปในหนทางนี้ พระผูส้ ร้างทรงปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ างยุติธรรม
ทรงมอบโอกาสเหมาะที่มีคุณค่าตลอดชีวิตแก่ทุกคน เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์และรู ้จกั อธิปไตยของพระองค์

ทว่ามีเพียงเมื่อความตายขยับเข้ามาใกล้ เมื่อตอนที่ความน่าสะพรึ งกลัวของมันปรากฏขึ้นรางๆ เท่านั้น
ที่คนเราเริ่ มมองเห็นความสว่าง—และแล้ว มันก็สายเกินไป!
ผูค้ นใช้ชีวิตหมดไปกับการไล่ล่าเงินทองและชื่อเสียง พวกเขากอดรัดขอนไม้ลอยน้ าเหล่านี้ไว้แนบอก
พลางคิดว่าพวกมันเป็ นวิถีทางเดียวแห่งการค้าจุนของพวกเขา
ราวกับว่าพวกเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้ดว้ ยการมีสิ่งเหล่านี้ ได้รับการยกเว้นจากความตาย
แต่ในยามที่พวกเขากาลังจะตายแล้วเท่านั้นที่พวกเขาตระหนักอย่างไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครว่า
ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากพวกเขาเพียงใด พวกเขาอ่อนแอแค่ไหนยามที่เผชิญหน้ากับความตาย
พวกเขาแตกกระจายได้ง่ายแค่ไหน พวกเขาเปลี่ยวดายและอับจนหนทางเพียงไร พวกเขาตระหนักว่า
ชีวิตไม่สามารถซื้อได้ดว้ ยเงินทองหรื อชื่อเสียง ว่าไม่สาคัญว่าบุคคลหนึ่งอาจอุดมด้วยโภคทรัพย์เพียงใด
ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะอยู่ในตาแหน่งที่สูงส่งขนาดไหน
ทุกคนยากจนและไร้ความสาคัญอย่างเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้าความตาย พวกเขาตระหนักว่า
เงินไม่สามารถซื้อชีวิตได้ ว่าชื่อเสียงไม่สามารถลบความตายได้
ว่าทั้งเงินทองและชื่อเสียงไม่สามารถยืดชีวิตคนเราได้แม้แต่นาที แม้แต่วินาที ยิง่ ผูค้ นรูส้ ึกเช่นนี้มากขึ้นเท่าไร
ผูค้ นก็ยงิ่ โหยหาที่จะรักษาชีวิตไว้มากขึ้นเท่านั้น ยิง่ ผูค้ นรู ้สึกเช่นนี้มากขึ้นเท่าไร
พวกเขาก็ยิ่งหวาดหวัน่ ที่จะเข้าหาความตายมากขึ้นเท่านั้น มีเพียงที่จุดนี้เท่านั้นที่พวกเขาตระหนักอย่างแท้จริ งว่า
ชีวิตของพวกเขาไม่ได้เป็ นของพวกเขา ไม่ใช่พวกเขาที่จะเป็ นผูค้ วบคุม และตระหนักว่า
คนเราไม่มีสิทธิ์พูดเรื่ องที่คนเราจะอยูห่ รื อตาย—ตระหนักว่า ทั้งหมดนี้วางอยูน่ อกการควบคุมของคนเรา
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จงมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระผู้สร้ าง และเผชิญกับความตายอย่างสงบ
ณ ชัว่ ขณะที่บุคคลหนึ่งเกิดมา วิญญาณเปลี่ยวดายดวงหนึ่งเริ่ มต้นประสบการณ์ของตัวเองบนแผ่นดินโลก
ประสบการณ์ของมันเกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างที่พระผูส้ ร้างได้ทรงจัดการเตรียมการเพื่อมัน
คงไม่จาเป็ นต้องพูดว่า สาหรับบุคคลนั้น—ดวงวิญญาณนั้น—
นี่คือโอกาสเหมาะอันยอดเยีย่ มที่จะได้รับความรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
มารู ้จกั สิทธิอานาจของพระองค์ และได้รับประการณ์กบั มันแบบเป็ นส่วนตัว
ผูค้ นใช้ชีวิตของตัวเองภายใต้กฎต่างๆ ของชะตากรรมที่วางไว้สาหรับพวกเขาโดยพระผูส้ ร้าง
และสาหรับบุคคลใดก็ตามที่เป็ นคนมีเหตุผลพร้อมด้วยมโนธรรมนั้น
การเริ่ มพยายามทาความเข้าใจกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างและการมารู ้จกั สิทธิอานาจของพระองค์น้ นั หาใช่สิ่งที่
ยากเกินกว่าจะทาไม่ เมื่อชีวิตพวกเขาผ่านพ้นไปกว่าหลายสิบปี เพราะฉะนั้น
มันควรจะง่ายสาหรับทุกคนที่จะระลึกได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตกว่าหลายสิบปี ของพวกเขาเองว่า
ชะตากรรมของมนุษย์ท้งั หมดได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้ว
และมันควรง่ายที่จะจับความเข้าใจหรื อที่จะสรุ ปว่าการมีชีวิตหมายถึงอะไร
ขณะที่คนเราอ้าแขนรับบทเรี ยนชีวิตเหล่านี้ คนเราจะค่อยๆ มาเข้าใจว่าชีวิตมาจากไหน
มาจับความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่หัวใจจาเป็ นต้องมีอย่างแท้จริง
อะไรคือสิ่งที่จะนาทางคนเราไปบนเส้นทางชีวิตที่แท้จริ ง
และอะไรคือภารกิจและเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ที่ควรจะเป็ น คนเราจะค่อยๆ ระลึกได้ว่า
หากคนเราไม่นมัสการพระผูส้ ร้าง หากคนเราไม่มาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วครั้งถึงคราวที่ตอ้ งเผชิญกับความตาย—คราที่ดวงวิญญาณกาลังเผชิญหน้ากับพระผูส้ ร้างอีกครั้ง—
หัวใจของคนเราจะเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่ และความวุ่นวายสับสนอย่างไร้ขีดจากัด หากบุคคลหนึ่งได้อยู่
ในโลกมาหลายสิบปี แล้ว ทว่ายังไม่เข้าใจว่าชีวิตมนุษย์มาจากไหน
ทั้งยังไม่ระลึกได้ว่าชะตากรรมวางอยู่ในฝ่ ามือของใคร
เช่นนั้นแล้วก็ไม่น่าประหลาดใจเลยที่พวกเขาจะไม่สามารถเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างสงบ
ในหลายสิบปี แห่งประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ของพวกเขา
บุคคลหนึ่งซึ่งได้รับความรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างคือบุคคลที่มีความซาบซึ้งที่ถูกต้องต่อความหมายแล
ะค่าของชีวิต บุคคลเช่นนั้นมีความรู ้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต
พร้อมด้วยประสบการณ์และความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง และที่เหนือล้าไปกว่านั้นก็คอื
สามารถที่จะนบนอบต่อสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง

บุคคลเช่นนั้นเข้าใจความหมายแห่งการทรงสร้างมวลมนุษย์ของพระเจ้า เข้าใจว่ามนุษย์ควรนมัสการพระผูส้ ร้าง
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ครอบครองนั้นมาจากพระผูส้ ร้างและจะคืนกลับไปสู่พระองค์ในสักวันหนึ่งไม่ไกลนัก
ในอนาคต
บุคคลประเภทนี้เข้าใจว่าพระผูส้ ร้างทรงจัดการเตรียมการกาเนิดของมนุษย์และทรงมีอธิปไตยเหนือความตายขอ
งมนุษย์ และว่าทั้งชีวิตและความตายได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้าง ดังนั้น
เมื่อคนเราจับความเข้าใจได้ในสิ่งเหล่านี้ คนเราจะสามารถที่จะเผชิญความตายได้อย่างสงบไปเองเป็ นธรรมดา
ที่จะวางสิ่งครอบครองทางโลกทั้งหมดของคนเราลงอย่างสงบ
ยอมรับและน้อมรับทุกสิ่งที่ตามมาอย่างมีความสุข
และยินดีตอ้ นรับหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายซึ่งถูกจัดการเตรี ยมการโดยพระผูส้ ร้างอย่างที่มนั เป็ น
แทนที่จะหวาดหวัน่ ต่อมันอย่างมืดบอดและดิ้นรนขัดขืนมัน
หากคนเรามองชีวิตเหมือนเป็ นโอกาสเหมาะที่จะได้รับประสบการณ์อธิปไตยของพระผูส้ ร้างและที่จะมารู ้จกั สิ
ทธิอานาจของพระองค์
หากคนเรามองชีวิตคนเราเป็ นโอกาสที่หายากที่จะได้ปฏิบตั ิหน้าที่ของคนเราในฐานะมนุษย์ที่ทรงสร้างและที่จะ
ได้ทาภารกิจของคนเราให้เสร็จสิ้น เช่นนั้นแล้ว แน่นอนว่า คนเราจะมีทรรศนะที่ถูกต้องต่อชีวิต
แน่นอนว่าจะใช้ชีวิตที่ได้รับพระพรและได้รับการทรงนาโดยพระผูส้ ร้าง
แน่นอนว่าจะเดินในความสว่างแห่งพระผูส้ ร้าง แน่นอนว่าจะรู ้จกั อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
แน่นอนว่าจะมาอยู่ภายใต้อานาจครอบครองของพระองค์
และแน่นอนว่าจะกลายมาเป็ นพยานให้กบั กิจการอันอัศจรรย์เลิศเลอของพระองค์
พยานต่อสิทธิอานาจของพระองค์ คงไม่จาเป็ นต้องพูดว่า
บุคคลเช่นนั้นจะได้รับความรักและการยอมรับจากพระผูส้ ร้างอย่างแน่นอน
และมีเพียงบุคคลเช่นนั้นเท่านั้นที่สามารถมีท่าทีที่สงบต่อความตาย
และยินดีตอ้ นรับหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายของชีวิตด้วยความชื่นบาน
บุคคลหนึ่งคนซึ่งมีท่าทีประเภทนี้อย่างเห็นได้ชดั ต่อความตายก็คือโยบ
โยบอยู่ในตาแหน่งที่ยอมรับหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายของชีวิตอย่างมีความสุข
และได้นาการเดินทางแห่งชีวิตของเขาไปสู่บทสรุ ปที่ราบรื่น และทาภารกิจในชีวิตของเขาจนเสร็จสมบูรณ์
เขาได้กลับคืนไปอยู่เคียงข้างพระผูส้ ร้าง
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กิจที่ทาและสิ่งรับมาในชีวิตของโยบอานวยให้เขาเผชิญความตายโดยสงบ
ในข้อพระคัมภีร์ ได้เขียนเกี่ยวกับโยบไว้ว่า “และโยบก็สิ้นชีวิตเป็ นคนแก่หง่อมทีเดียว” (โยบ 42:17)
นี่หมายความว่า เมื่อโยบตายจากไป เขาไม่มีความเสียใจและไม่รู้สึกเจ็บปวดเลย
แต่ไปจากพิภพนี้อย่างเป็ นธรรมชาติ ดังที่ทุกคนรู ้กนั
โยบเป็ นชายผูห้ นึ่งซึ่งยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ในขณะที่เขายังมีชีวิต
ความประพฤติของเขาได้รับการชมเชยจากพระเจ้าและได้รับการราลึกเป็ นอนุสรณ์โดยผูอ้ ื่น
และชีวิตของเขาอาจกล่าวได้ว่าได้มีคุณค่าและนัยสาคัญที่เกินล้าเหนือกว่าผูอ้ ื่นทั้งปวง
โยบชื่นชมพระพรของพระเจ้า และได้รับการเรี ยกขานว่าชอบธรรมจากพระองค์บนแผ่นดินโลก
และเขาได้ถูกพระเจ้าทดสอบและได้ถูกซาตานทดสอบเช่นกัน
เขาได้ยืนหยัดเป็ นพยานเพื่อพระเจ้าและคู่ควรที่จะได้รับการเรี ยกขานจากพระองค์ว่าบุคคลผูช้ อบธรรม
ในหลายสิบปี หลังจากที่เขาถูกทดสอบโดยพระเจ้า เขาใช้ชีวิตที่ยิ่งมีค่ากว่า เปี่ ยมความหมายกว่า
เป็ นหลักเป็ นฐานกว่า และเปี่ ยมสันติสุขกว่าก่อนหน้านั้น เนื่องเพราะความประพฤติอนั ชอบธรรมของเขา
พระเจ้าจึงทดสอบเขา
และเนื่องเพราะความประพฤติอนั ชอบธรรมของเขาพระเจ้าจึงได้ทรงปรากฏแก่เขาและตรัสกับเขาโดยตรง
ดังนั้น ในหลายปี ต่อมาหลังจากที่เขาถูกทดสอบ
โยบได้เข้าใจและได้ซาบซึ้งในคุณค่าของชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
ได้บรรลุความเข้าใจลึกซึ้งเกีย่ วกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
และได้รับความรู ้ที่เที่ยงตรงและแน่ชดั เกี่ยวกับวิธีที่พระผูส้ ร้างประทานและทรงนาพระพรของพระองค์คืนไป
หนังสือของโยบบันทึกว่า
พระยาห์เวห์พระเจ้าถึงกับประทานพระพรให้กบั โยบมากมายกว่าที่พระองค์เคยทามาก่อน
ทรงถึงกับวางโยบในตาแหน่งที่ดีกว่า เพื่อที่จะรู ้จกั อธิปไตยของพระผูส้ ร้างและเผชิญกับความตายอย่างสงบ
ดังนั้น เมื่อเขาได้ชราลงและได้เผชิญความตาย
แน่นอนว่าโยบย่อมจะไม่ได้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของเขาเลย เขาไม่มีความห่วงกังวล
ไม่มีอะไรต้องเสียใจ และแน่นอนว่า ไม่ได้เกรงกลัวความตาย
เนื่องเพราะเขาได้ใช้ชีวิตทั้งหมดของชีวิตเขาไปกับการเดินบนทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงควา
มชัว่ เขาไม่ได้มีเหตุผลที่จะต้องห่วงกังวลเกี่ยวกับจุดจบของตัวเขาเอง
มีผูค้ นกี่คนเล่าในวันนี้ที่จะสามารถปฏิบตั ิในทุกทางเหมือนกับที่โยบได้ทาตอนที่เขาได้เผชิญหน้ากับความตายข
องตัวเขาเอง? เหตุใดจึงไม่มีใครเลยที่สามารถรักษาบุคลิกลักษณะภายนอกที่เรียบง่ายแบบนั้น?

มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือ โยบได้ใช้ชีวิตของเขาในการไล่ตามเสาะหาความเชื่อ ความระลึกรู ้
และการนบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้าด้วยตัวเขาเอง และด้วยความเชื่อ การระลึกรู ้
และการนบนอบนี้เองที่เขาได้ใช้กา้ วผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญในชีวิต ได้ใช้ชีวิตในช่วงหลายปี สุดท้าย
และได้ตอ้ นรับหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้าย ไม่ว่าสิ่งที่โยบได้รับประสบการณ์จะเป็ นอะไร กิจต่างๆ
ที่เขาเสาะแสวงทาไปเองและเป้าหมายในชีวิตของเขานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่เป็ นความสุข
เขาไม่ได้มีความสุขเพียงเพราะพระพรต่างๆ หรื อการชมเชยที่พระผูส้ ร้างประทานแก่เขาเท่านั้น
แต่ที่สาคัญกว่านั้น เพราะกิจที่เขาเสาะแสวงทาไปเองและเป้าหมายชีวิตของเขา
เพราะการเติบโตของความรู ้และความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างที่เขาได้บรรลุโดยผ่านทาง
ความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ และยิ่งไปกว่านั้น เพราะประสบการณ์ส่วนตัวของเขา
ในฐานะผูอ้ ยู่ภายใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้าง อยู่ภายใต้กิจการอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า
และเพราะประสบการณ์และความทรงจาอันบอบบางทว่าไม่อาจลืมเลือนได้เกี่ยวกับมนุษย์
และการดารงอยูร่ ่ วมกัน การได้ใกล้ชิดสนิทสนม และความเข้าใจในกันและกันกับพระเจ้า
โยบได้มีความสุขเพราะความสุขสบายและความชื่นบานที่มาจากการได้รู้จกั น้ าพระทัยแห่งพระผูส้ ร้าง
และเพราะความเคารพซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นว่าพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่ น่าอัศจรรย์ ดีงาม และสัตย์ซื่อ
โยบได้สามารถเผชิญความตายโดยปราศจากความทุกข์ใดๆ ก็เพราะเขาได้รู้ว่า ในการตายลงไป
เขาจะได้กลับไปเคียงข้างพระผูส้ ร้าง กิจต่างๆ ที่เขาได้เสาะแสวงทาไปเองและสิ่งต่างๆ
ที่เขาได้รับมาในชีวิตนั่นเองที่ได้อานวยให้เขาเผชิญกับความตายอย่างสงบ
อานวยให้เขาเผชิญกับความเป็ นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จในการที่พระผูส้ ร้างจะทรงนาชีวิตของเขาคืนไปอ
ย่างสงบ และยิ่งไปกว่านั้น อานวยให้เขาได้ยืนอย่างไร้มลทินและไร้กงั วลเฉพาะพระพักตร์ของพระผูส้ ร้าง
ทุกวันนี้ผคู้ นสามารถสัมฤทธิ์ความสุขประเภทนี้ทโี่ ยบได้ครอบครองหรื อไม่?
พวกเจ้ามีเงื่อนไขที่จาเป็ นต้องทาเช่นนั้นหรื อไม่? เพราะทุกวันนี้ผคู้ นมีเงื่อนไขเหล่านี้
เหตุใดพวกเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างเป็ นสุขดังเช่นทีโ่ ยบได้ม?ี
เหตุใดพวกเขาจึงไม่สามารถหลีกหนีความทุกข์จากการเกรงกลัวความตายได้? ในตอนที่กาลังเผชิญกับความตาย
ผูค้ นบางคนปัสสาวะราดออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนคนอื่นๆ ก็สนั่ เทิ้ม เป็ นลมหมดสติ
สะบัดปัดป้องพัลวันต่อฟ้าและต่อมนุษย์ไม่ต่างกัน บางคนถึงกับร่ าไห้คร่ าครวญ
เหล่านี้ไม่มีทางเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติซ่งึ เกิดขึ้นฉับพลันเมื่อความตายคืบใกล้เข้ามา โดยหลักแล้ว
ผูค้ นประพฤติไปในทางที่น่าตะขิดตะขวงเหล่านี้ก็เพราะลึกลงไปภายในหัวใจของพวกเขานั้น
พวกเขาเกรงกลัวความตาย
เพราะพวกเขาไม่มีความรู ้ที่ชดั เจนและความซาบซึ้งรู ้คุณค่าอธิปไตยของพระเจ้าและการจัดการเตรี ยมการของพ

ระองค์ นับประสาอะไรที่จะนบนอบต่อสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริ ง
ผูค้ นมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบนั้นก็เพราะพวกเขาไม่ได้ตอ้ งการอะไรเลยนอกจากการที่จะจัดการเตรี ยมการและ
ปกครองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวพวกเขาเอง ที่จะควบคุมชะตากรรมของตัวพวกเขาเอง
ชีวิตและความตายของพวกเขาเอง
เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่พวกเขาไม่เคยสามารถที่จะหลีกหนีความเกรงกลัวที่มีต่อความตายได้
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โดยการยอมรับอธิปไตยของพระผู้สร้ างเท่านั้นที่คนเราจะคืนกลับไปเคียงข้างพระองค์ได้
เมื่อคนเราไม่มีความรู ้และประสบการณ์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้า
และเกี่ยวกับการเตรี ยมการของพระองค์
ความรู ้ของคนเราเกี่ยวกับชะตากรรมและเกี่ยวกับความตายก็ย่อมจะไม่ปะติดปะต่อกันอย่างเลี่ยงไม่ได้
ผูค้ นไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวางอยู่ในฝ่ าพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่ตระหนักว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและอธิปไตยของพระเจ้า ไม่ระลึกได้ว่า มนุษย์ไม่สามารถปลดเปลื้อง
หรื อหลีกหนีอธิปไตยดังกล่าวไปได้ ด้วยเหตุผลนี้เอง เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญกับความตาย จึงมีคาสั่งเสีย
ความห่วงกังวล ความเสียใจของพวกเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พวกเขาหนักอึ้งไปด้วยปมในใจมากมายเหลือเกิน
ความรู ้สึกอิดออดไม่เต็มใจมากมายเหลือเกิน ความรูส้ ึกสับสนมากมายเหลือเกิน
นี่เป็ นสาเหตุที่ทาให้พวกเขาเกรงกลัวความตาย สาหรับบุคคลใดก็ตามที่ได้ถือกาเนิดมาในพิภพนี้
การเกิดเป็ นสิ่งจาเป็ น และความตายเป็ นสิ่งที่มิอาจหลีกเลีย่ งได้
ไม่มีใครเลยที่สามารถผงาดขึ้นไปอยู่เหนือครรลองของสิ่งต่างๆ
หากคนเราปรารถนาที่จะจากพิภพนี้ไปอย่างไร้ความเจ็บปวด
หากคนเราต้องการที่จะสามารถเผชิญหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายของชีวิตโดยปราศจากความฝื นใจหรื อความห่วงกังว
ล หนทางเดียวก็คือจากไปอย่างไม่มีความรู ้สึกเสียใจ
และหนทางเดียวที่จะจากไปโดยปราศจากความรู ้สึกเสียใจเลยก็คือ การรู ้จกั อธิปไตยของพระเจ้า
รู ้จกั สิทธิอานาจของพระองค์ และนบนอบต่อพระองค์
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่คนเราจะสามารถอยู่ห่างไกลจากความขัดแย้งบาดหมางของมนุษย์ จากความชัว่
จากพันธนาการของซาตาน และเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่คนเราจะสามารถใช้ชีวิตเหมือนชีวิตของโยบ
ได้รับการทรงนา ได้รับพระพรจากพระผูส้ ร้างได้ ชีวิตหนึ่งซึ่งเป็ นอิสระและมีเสรีภาพ
ชีวิตหนึ่งซึ่งมีค่าและความหมาย ชีวิตหนึ่งซึ่งซื่อสัตย์และจริ งใจเปิ ดเผย
เพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่คนเราจะสามารถน้อมรับต่อการทดสอบ การตัดขาดของพระผูส้ ร้าง
การจัดวางเรี ยบเรียง และการจัดการเตรี ยมการของพระผูส้ ร้างได้เหมือนกับโยบ
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่คนเราสามารถนมัสการพระผูส้ ร้างด้วยชีวิตทั้งหมดของคนเรา
และได้รับคาชมเชยของพระองค์ ดังที่โยบได้ทา และได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
มองเห็นพระองค์ทรงปรากฏ เพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่คนเราจะสามารถมีชีวิตอยู่และตายลงอย่างเป็ นสุข
ปราศจากความเจ็บปวด ปราศจากความห่วงกังวล ปราศจากความรู ้สึกเสียใจเหมือนกับโยบ
เพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่คนเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนกับโยบ

และผ่านทุกหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตในความสว่าง เสร็จสิน้ การเดินทางของคนเราในความสว่างอย่างราบรื่ น
เสร็จสิ้นภารกิจของคนเราอย่างประสบความสาเร็จ—ได้รับประสบการณ์ เรี ยนรู ้
และมารู ้จกั อธิปไตยของพระผูส้ ร้างในฐานะที่เป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง—และตายจากไปในความสว่าง
และยืนเคียงข้างพระผูส้ ร้างตลอดกาลหลังจากนั้น ในฐานะของมนุษย์ที่ถูกสร้างซึ่งได้รับการชมเชยจากพระองค์
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จงอย่าพลาดโอกาสเหมาะที่จะได้รู้จักอธิปไตยของพระผู้สร้ าง
หลายทศวรรษที่ก่อขึ้นเป็ นชีวิตมนุษย์น้ นั ไม่ยาวและไม่ส้นั
ช่วงเวลายี่สิบปี เศษระหว่างการเกิดและการเจริ ญวัยไปเป็ นผูใ้ หญ่ผ่านไปในพริ บตา และแม้วา่ ณ จุดนี้ของชีวิต
บุคคลหนึ่งได้ถกู พิจารณาว่าเป็ นผูใ้ หญ่คนหนึ่งแล้ว
ผูค้ นในกลุ่มอายุน้ีแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และชะตากรรมมนุษย์
เมื่อพวกเขาเริ่ มได้รับประสบการณ์มากขึ้น พวกเขาค่อยๆ ก้าวไปสู่วยั กลางคน
ผูค้ นในวัยสามสิบกว่าและสี่สิบกว่าได้รับประสบการณ์ข้นั หัดบินของชีวิตและชะตากรรม
แต่แนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้น้นั ก็ยงั คงคลุมเครื ออยู่มาก
กระทัง่ ถึงวัยสี่สิบแล้วนัน่ เองที่ผคู้ นบางคนเริ่ มเข้าใจมวลมนุษย์และจักรวาล ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น
และจับความเข้าใจได้ว่าชีวิตมนุษย์น้ นั เป็ นเรื่องเกีย่ วกับอะไร ชะตากรรมมนุษย์เป็ นเรื่องเกีย่ วกับอะไร
ผูค้ นบางคนแม้ได้เป็ นผูต้ ิดตามพระเจ้ามานานแล้วและตอนนี้อยู่ในวัยกลางคน
ก็ยงั คงไม่สามารถมีความรู ้และนิยามที่แม่นยาเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้า
นับประสาอะไรกับการนบนอบที่แท้จริ ง
ผูค้ นบางคนไม่ใส่ใจในสิ่งใดเลยนอกจากการพยายามที่จะได้รับพระพร และแม้ว่าพวกเขาได้มีชีวิตอยู่มาหลายปี
พวกเขาก็ไม่รู้หรือเข้าใจข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างที่มีอยู่เหนือชะตากรรมมนุษย์เลยแม้แต่น้อย
และไม่เคยแม้แต่จะย่างก้าวที่เล็กที่สุดเข้าสู่บทเรี ยนในทางปฏิบตั ิแห่งการนบนอบต่อการจัดวางเรี ยบเรี ยงและกา
รจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า ผูค้ นเช่นนั้นช่างโง่เขลาเบาปัญญาอย่างถ้วนทัว่ จริ งๆ
และชีวิตของพวกเขานั้นถูกใช้ชีวิตไปอย่างเปล่าประโยชน์
หากช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์ถกู แบ่งออกตามระดับประสบการณ์ชีวิตของผูค้ นและความรู ้เกีย่ วกับชีวิตมนุษย์
พวกเขาจะสามารถถูกแบ่งอย่างคร่ าวๆ ได้ออกเป็ นสามระยะ ระยะแรกคือวัยเยาว์ ซึ่งเป็ นปี ต่างๆ
ระหว่างการเกิดและวัยกลางคน หรือจากการเกิดกระทัง่ ถึงวัยสามสิบปี ระยะที่สองคือการเจริ ญวัยไปเป็ นผูใ้ หญ่
จากวัยกลางคนสู่วยั ชรา หรื อจากอายุสามสิบปี ถึงหกสิบปี
และระยะที่สามคือช่วงเวลาแห่งการเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวของคนเรา ซึ่งรั้งท้ายด้วยการเริ่ มต้นของวัยชรา
เริ่ มจากอายุหกสิบปี ไปจนกระทัง่ คนเราไปจากพิภพนี้ พูดอีกอย่างได้ว่า จากการเกิดสู่วยั กลางคน
ความรู ้ของผูค้ นส่วนใหญ่เกี่ยวกับชะตากรรมและชีวิตนั้นถูกจากัดอยู่กบั การลอกเลียนแนวคิดของผูอ้ นื่
และแทบไม่มีสาระที่เป็ นจริ งใช้การได้เลย ในระหว่างช่วงเวลานี้
ทรรศนะของคนเราที่มีต่อชีวิตและวิธีที่คนเราสร้างหนทางของคนเราในโลกนั้นค่อนข้างผิวเผินและไร้เดียงสา

นี่คือช่วงเวลาอ่อนวัยของคนเรา
เพียงหลังจากที่คนเราได้ลิ้มรสความชื่นบานและความโศกเศร้าทั้งมวลของชีวิตแล้วเท่านั้นทีค่ นเราได้รับความเข้
าใจที่แท้จริ งอย่างหนึ่งเกี่ยวกับชะตากรรม และ—โดยจิตใต้สานึก ลึกลงไปในหัวใจของคนเรา—ค่อยๆ
มาซาบซึ้งรู ้คุณค่าของความมิอาจหวนกลับได้ของชะตากรรม และตระหนักอย่างช้าๆ ว่า
อธิปไตยของพระผูส้ ร้างเหนือชะตากรรมมนุษย์น้ นั มีอยู่จริง
นี่คือช่วงเวลาแห่งการเจริ ญไปสู่ความเป็ นผูใ้ หญ่ของคนเรา
บุคคลหนึ่งเข้าสู่ช่วงเวลาเป็ นผูใ้ หญ่เต็มวัยของพวกเขาเมื่อพวกเขาหยุดดิน้ รนต่อต้านชะตากรรม
และเมื่อพวกเขาไม่เต็มใจที่จะถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งบาดหมาง
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับรู ้สถานการณ์ทวั่ ไปของชีวิตตัวเอง นบนอบต่อน้ าพระทัยแห่งฟ้า
สรุ ปรวมผลสาเร็จและความผิดพลาดต่างๆ ในชีวิตของตนเอง
และรอการพิพากษาของพระผูส้ ร้างที่มีต่อชีวิตของพวกเขา
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ซ่งึ แตกต่างกันและสิ่งซึ่งมีสิทธิ์ถือครองที่ผคู้ นได้รับมาในระหว่างสามช่วงเวลานี้
ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมปกติ
ช่องหน้าต่างแห่งโอกาสเหมาะของคนเราในการที่จะรู ้จกั กับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างนั้นก็ไม่ได้ใหญ่โตมาก
หากคนเรามีชีวิตอยู่ถึงหกสิบปี คนเรามีเพียงสามสิบปี โดยประมาณที่จะรู ้จกั กับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
หากคนเราต้องการช่วงเวลาที่ยาวกว่านั้น นัน่ เป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อชีวิตคนเรายืนยาวเพียงพอ
ต่อเมื่อคนเราสามารถมีชีวิตอยู่เป็ นศตวรรษเท่านั้น เราจึงพูดเลยว่า ตามกฎการดารงอยู่ของมนุษย์ตามปกติน้ นั
แม้เป็ นการดาเนินไปที่ยาวนานมาก
นับจากตอนที่คนเราเผชิญหน้ากับหัวข้อของการทาความรู ้จกั กับอธิปไตยของพระผูส้ ร้างเป็ นครั้งแรกจนกระทัง่
ถึงเวลาที่คนเราสามารถระลึกได้ถงึ ข้อเท็จจริ งเกีย่ วกับอธิปไตยนั้น
และจากตรงนั้นจนถึงจุดที่คนเราสามารถนบนอบต่ออธิปไตย หากคนเรานับปี ดูจริ งๆ แล้ว
ไม่เกินสามสิบหรือสี่สิบปี เลยที่ในระหว่างนั้นคนเรามีโอกาสที่จะได้รับรางวัลตอบแทนเหล่านี้
และบ่อยครั้งที่ผคู้ นหลงลืมตัวไปกับความอยากได้อยากมีของตัวเองและความทะเยอทะยานของพวกเขาในการ
ที่จะได้รับพระพร ดังนั้นพวกเขาจึงมิอาจหยัง่ รู ้เลยว่า
แก่นสารของชีวิตมนุษย์น้ นั อยู่ที่ไหนและไม่จบั ความเข้าใจในความสาคัญของการทาความรู ้จกั อธิปไตยของพระ
ผูส้ ร้าง
ผูค้ นเช่นนั้นไม่หวงแหนโอกาสอันล้าค่านี้ที่จะเข้าสู่พิภพมนุษย์เพื่อเรี ยนรู ้ชีวิตมนุษย์และอธิปไตยของพระผูส้ ร้า
ง
และพวกเขาหาได้ตระหนักไม่ว่ามันล้าค่าอย่างไรสาหรับสิ่งมีชีวิตทรงสร้างในการได้รับการทรงนาจากพระผูส้ ร้

างด้วยพระองค์เอง เราจึงพูดเลยว่า บรรดาผูค้ นซึ่งต้องการให้พระราชกิจของพระเจ้าจบลงโดยเร็ว
ผูซ้ ่ึงปรารถนาว่าพระเจ้าจะทรงจัดการเตรียมจุดจบของมนุษย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
เพื่อที่พวกเขาอาจมองเห็นภาคบุคคลจริงของพระองค์ในทันที
และได้รับพระพรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้—พวกเขามีความผิดในข้อหาที่เลวร้ายที่สุดแห่งการไม่เชื่อฟัง
และพวกเขาช่างโง่เขลาอย่างถึงที่สุด ในขณะที่ผคู้ นที่มีปัญญา บรรดาผูท้ ี่มีความเฉียบแหลมทางจิตใจ
คือผูท้ ี่พึงปรารถนาที่จะคว้าโอกาสซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนี้ในช่วงเวลาที่ถูกจากัดของพวกเขา
ในการทาความรู ้จกั กับอธิปไตยของพระผูส้ ร้าง
สองความอยากที่แตกต่างกันนี้เผยให้เห็นสองทรรศนะและการไล่ตามเสาะหาที่แตกต่างกันอย่างมหาศาล
บรรดาผูท้ ี่แสวงหาพระพรนั้นมีความเห็นแก่ตวั และต่าช้า
และแสดงให้เห็นการไร้ความคานึงต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ไม่เคยพยายามทาความรู ้จกั กับอธิปไตยของพระเจ้า
ไม่เคยพึงปรารถนาที่จะนบนอบต่อมัน แต่แค่ตอ้ งการมีชีวิตตามที่พวกเขาพอใจ
พวกเขาเป็ นพวกคนเสื่อมที่หลงระเริ ง และผูค้ นในหมวดหมูน่ ้ีเองที่จะถูกทาลาย
บรรดาผูท้ ี่พยายามทาความรู ้จกั พระเจ้าสามารถที่จะวางความอยากของตัวเองลง
มีความเต็มใจที่จะนบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้าและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า
และพวกเขาพยายามที่จะเป็ นผูค้ นประเภทที่มีความนบนอบต่อสิทธิอานาจของพระเจ้าและเป็ นผูท้ ี่ทาให้พระเจ้า
สมพระทัยในสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรารถนา ผูค้ นดังกล่าวมีชีวิตอยู่ในความสว่าง
และในท่ามกลางพระพรของพระเจ้า และแน่นอนเลยว่าพวกเขาจะได้รับการชมเชยจากพระเจ้า
ไม่สาคัญว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม ทางเลือกของมนุษย์น้ นั ไม่มีประโยชน์
และมนุษย์ไม่มสี ิทธิ์ที่จะพูดว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะใช้เวลานานเท่าใด
มันจะเป็ นการดีกบั ผูค้ นเสียกว่าที่จะวางตัวเองไว้ภายใต้การจัดวางเรี ยบเรียงของพระเจ้าและนบนอบต่ออธิปไตย
ของพระองค์ หากเจ้าไม่วางตัวเองไว้ภายใต้การจัดวางเรี ยบเรียงของพระเจ้าแล้วไซร้
อะไรเล่าที่เจ้าสามารถทาได้? พระเจ้าจะทรงได้ผลลัพธ์เป็ นการทนทุกข์กบั ความสูญเสียใดอย่างนั้นหรื อ?
หากเจ้าไม่วางตัวเองไว้ภายใต้การจัดวางเรี ยบเรียงของพระเจ้า แต่กลับพยายามวางตัวเองเป็ นผูก้ ากับแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังสร้างทางเลือกที่โง่เง่า และท้ายที่สุดเจ้าก็จะเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่ทนทุกข์กบั ความสูญเสีย
ต่อเมื่อผูค้ นให้ความร่ วมมือกับพระเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้เท่านั้น
ต่อเมื่อผูค้ นรี บเร่งที่จะยอมรับการจัดวางเรี ยบเรียงของพระองค์ ทาความรู ้จกั สิทธิอานาจของพระองค์
และทาความเข้าใจกับทั้งหมดที่พระองค์ทรงทาเพื่อพวกเขาเท่านั้น พวกเขาจึงจะมีความหวัง
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่ชีวิตของพวกเขาจะไม่ได้ถูกใช้ตลอดไปอย่างไร้ประโยชน์
และพวกเขาจึงจะบรรลุในความรอด

ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 135
ไม่มใี ครเลยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า พระเจ้าทรงกุมอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์
ภายใต้สิทธิอานาจของพระเจ้า
ทุกบุคคลยอมรับอธิปไตยของพระองค์และการจัดการเตรี ยมการของพระองค์ท้งั ในเชิงรุ กและเชิงรับ
และไม่สาคัญว่าคนเราดิ้นรนอย่างไรในครรลองของชีวิตคนเรา ไม่สาคัญว่าเส้นทางคดเคี้ยวกี่สายที่คนเราเดินไป
ในท้ายที่สุดแล้ว คนเราจะกลับคืนสู่วงโคจรแห่งชะตากรรมที่พระผูส้ ร้างได้ทรงขีดเส้นไว้ให้พวกเขา
นี่คือความไม่สามารถมีใครอยู่เหนือได้ของสิทธิอานาจของพระผูส้ ร้างและลักษณะซึ่งสิทธิอานาจของพระองค์ค
วบคุมและปกครองจักรวาล ความไม่สามารถมีใครอยู่เหนือได้น้ี
การควบคุมและปกครองในรู ปแบบนี้น้ีเองที่รับผิดชอบต่อกฎต่างๆ ที่ลิขิตขีดเขียนชีวิตของทุกสรรพสิ่ง
ที่อานวยให้มนุษย์มาจุติใหม่ซ้ าแล้วซ้ าเล่าโดยปราศจากการแทรกแซง
ที่ทาให้โลกหมุนตามปกติและเคลื่อนไปข้างหน้าวันแล้ววันเล่า ปี แล้วปี เล่า
พวกเจ้าได้เป็ นพยานข้อเท็จจริ งทั้งหมดเหล่านี้และเจ้าเข้าใจพวกมัน ไม่ว่าจะเพียงอย่างผิวเผินหรื อลึกซึ้ง
และความลึกซึ้งของความเข้าใจของเจ้าขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์และความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับความจริ ง
และขึ้นอยู่กบั ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า เจ้ารู ้จกั ความเป็ นจริ งเกี่ยวกับความจริงดีเท่าใด
เจ้าได้รับประสบการณ์จากพระวจนะของพระเจ้าไปมากแล้วเท่าใด
เจ้ารู ้จกั เนื้อแท้และพระอุปนิสัยของพระเจ้าดีเท่าใด—
เหล่านี้ท้งั หมดเป็ นตัวแทนความลึกซึ้งของความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับอธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพร
ะเจ้า
การดารงอยู่ของอธิปไตยและการจัดการเตรียมการของพระเจ้าขึ้นอยู่กบั การที่มนุษย์นบนอบต่อพวกมันหรื อไม่
อย่างนั้นหรื อ? ข้อเท็จจริ งที่ว่า
พระเจ้าทรงครองสิทธิอานาจนี้ถูกกาหนดโดยการที่มนุษยชาตินบนอบต่อมันหรื อไม่ อย่างนั้นหรื อ?
สิทธิอานาจของพระเจ้าดารงอยู่ไม่ว่ารู ปการณ์แวดล้อมจะเป็ นอย่างไร ในทุกสถานการณ์
พระเจ้าทรงลิขิตขีดเขียนและทรงจัดการเตรียมชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งไปตามพระดาริ ของ
พระองค์และความปรารถนาของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์จะไม่ส่งผลลัพธ์ให้สงิ่ นี้เปลี่ยนไป
มันเป็ นอิสระจากเจตจานงของมนุษย์ ไม่สามารถถูกแก้ไขดัดแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของห้วงเวลา
อวกาศ และภูมิประเทศ เนื่องเพราะสิทธิอานาจของพระเจ้านั้นคือเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระองค์
ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถรู ้จกั และยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าได้หรื อไม่
และไม่ว่ามนุษย์จะสามารถนบนอบต่อมันได้หรื อไม่—
ไม่มีขอ้ พิจารณาใดเหล่านี้ที่ดดั แปลงแก้ไขข้อเท็จจริ งที่ว่าอธิปไตยของพระเจ้าอยู่เหนือชะตากรรมมนุษย์ได้แม้แ

ต่น้อย กล่าวได้ว่า ไม่สาคัญว่ามนุษย์มีท่าทีอะไรต่ออธิปไตยของพระเจ้า
มันก็แค่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าทรงกุมอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษย์และเหนือทุกสรร
พสิ่งได้อยู่ดี ต่อให้เจ้าไม่นบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้า พระองค์ก็ยงั ทรงบัญชาชะตากรรมของเจ้าอยู่ดี
ต่อให้เจ้าไม่สามารถรู ้จกั อธิปไตยของพระองค์ สิทธิอานาจของพระองค์กย็ งั คงมีจริงอยู่ดี
สิทธิอานาจของพระเจ้าและข้อเท็จจริ งที่อธิปไตยของพระเจ้าอยู่เหนือชะตากรรมมนุษย์น้ นั เป็ นอิสระจากเจตจา
นงของมนุษย์ และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเลือกชอบหรื อทางเลือกของมนุษย์
สิทธิอานาจของพระเจ้านั้นอยู่ในทุกแห่งหน ทุกโมงยาม ทุกขณะเวลา ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะจากไป
แต่สิทธิอานาจของพระองค์จะไม่มีวนั จากไป เพราะพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เอง
พระองค์ทรงครองสิทธิอานาจอันเป็ นเอกลักษณ์ และสิทธิอานาจของพระองค์ไม่ถูกจากัดหรื อขีดคัน่ โดยผูค้ น
เหตุการณ์ หรื อสิ่งต่างๆ โดยห้วงอวกาศ หรื อภูมิประเทศ ตลอดเวลาทั้งหมด
พระเจ้าทรงกวัดไกวสิทธิอานาจของพระองค์ แสดงพระอิทธิฤทธิ์ของพระองค์
สืบสานพระราชกิจการบริ หารจัดการของพระองค์ดงั พระองค์ได้ทรงทาเสมอ ตลอดเวลาทั้งหมด
พระองค์ทรงปกครองทุกสรรพสิ่ง ทรงจัดเตรี ยมเพื่อทุกสรรพสิ่ง ทรงจัดวางเรียบเรี ยงทุกสรรพสิ่ง—
ดังเช่นที่พระองค์ทรงได้ทรงทาเสมอ ไม่มีใครเลยที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ มันคือข้อเท็จจริ ง
มันคือความจริ งทีไ่ ม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนับแต่ครั้งโบราณกาล!
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ท่าทีและการปฏิบัติอันเหมาะสมสาหรับผู้ซึ่งปรารถนาจะนบนอบต่อสิทธิอานาจของพระเจ้า
ตอนนี้มนุษย์รู้และคานึงถึงสิทธิอานาจของพระเจ้าและข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรม
ของมนุษย์ดว้ ยท่าทีอะไร? นี่คือปัญหาที่แท้จริ งปัญหาหนึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าทุกบุคคล
ในเวลาที่กาลังเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตจริ ง
เจ้าควรรู ้จกั และเข้าใจสิทธิอานาจของพระเจ้าและอธิปไตยของพระองค์อย่างไร?
เมือ่ เจ้าถูกประจันหน้าด้วยปัญหาเหล่านี้ และไม่รู้ว่าจะทาความเข้าใจ รับมือ และรับประสบการณ์กบั มันอย่างไร
ท่าทีอะไรที่เจ้าควรนามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นจริงถึงเจตนาของเจ้าที่จะนบนอบ ความอยากทีจ่ ะนบนอบ
และความเป็ นจริ งของการนบนอบของเจ้าต่ออธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้า? ก่อนอืน่
เจ้าต้องเรี ยนรู ้ที่จะรอคอย จากนั้นเจ้าต้องเรียนรู ้ที่จะแสวงหา แล้วเจ้าก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะนบนอบ “การรอคอย”
หมายถึงการรอคอยเวลาของพระเจ้า การรอผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงจัดการเตรี ยมการเพื่อเจ้า
การรอคอยน้ าพระทัยของพระองค์ที่จะค่อยๆ เปิ ดเผยตัวเองต่อเจ้า “การแสวงหา” หมายถึง
การสังเกตและการทาความเข้าใจพระเจตนาอันเปี่ ยมด้วยพระดาริ ของพระเจ้าที่มีต่อเจ้าโดยผ่านทางผูค้ น
เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงวางโครงร่ างเอาไว้
การทาความเข้าใจความจริ งโดยผ่านทางสิ่งเหล่านั้น
การเข้าใจสิ่งที่พวกมนุษย์ตอ้ งทาให้สาเร็จลุล่วงและหนทางต่างๆ ที่พวกเขาต้องยึดถือไว้
การทาความเข้าใจในผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงตั้งใจที่จะสัมฤทธิ์ในมนุษย์และความสาเร็จลุล่วงอะไรที่พระองค์ทรง
ตั้งใจบรรลุในพวกเขา “การนบนอบ” แน่นอนว่าย่อมอ้างอิงถึงการยอมรับผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ
ที่พระองค์ได้ทรงจัดวางเรียบเรี ยงเอาไว้ การยอมรับในอธิปไตยของพระองค์ และโดยผ่านการยอมรับนี้
มารู ้ว่าพระผูส้ ร้างทรงลิขิตขีดเขียนชะตากรรมมนุษย์อย่างไร
พระองค์ทรงจัดหาให้กบั มนุษย์ดว้ ยพระชนม์ชีพของพระองค์อย่างไร
พระองค์ทรงพระราชกิจกับความจริ งในมนุษย์อย่างไร
ทุกสรรพสิ่งภายใต้การจัดการเตรี ยมการและอธิปไตยของพระเจ้าเป็ นไปโดยสอดคล้องกับกฎธรรมชาติต่างๆ
และหากเจ้าตั้งปณิธานว่าจะยอมให้พระเจ้าทรงจัดการเตรี ยมการและลิขิตขีดเขียนทุกสิง่ ทุกอย่างสาหรับเจ้า
เจ้าควรเรี ยนรู ้ที่จะรอคอย เจ้าควรเรี ยนรู ้ที่จะแสวงหา และเจ้าควรเรี ยนรู ้ที่จะนบนอบ
นี่คือท่าทีที่ทุกบุคคลผูซ้ ่ึงต้องการที่จะนบนอบต่อสิทธิอานาจของพระเจ้าต้องนามาใช้
คุณสมบัติพื้นฐานที่ทุกบุคคลผูซ้ ่งึ ต้องการที่จะยอมรับอธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้าต้องมี
เพื่อที่จะมีท่าทีเช่นนั้น เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเช่นนั้น เจ้าต้องทางานหนักขึ้น
นี่คือหนทางเดียวที่เจ้าสามารถเข้าสู่ความเป็ นจริงที่แท้จริ งได้
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การยอมรับพระเจ้าเป็ นองค์เจ้ านายหนึ่งเดียวของเจ้าคือก้าวแรกในการบรรลุความรอด
ความจริ งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้าคือความจริ งที่ทุกบุคคลต้องคานึงถึงอย่างจริ งจัง
ต้องได้รับประสบการณ์ และเข้าใจด้วยหัวใจของพวกเขา เพราะความเป็ นจริ งเหล่านี้มีผลต่อชีวิตของทุกบุคคล
ต่ออดีต ปัจจุบนั และอนาคตของทุกบุคคล ต่อหัวเลี้ยวหัวต่อสาคัญยิง่ ยวดที่ทุกบุคคลต้องผ่านในชีวิต
ต่อความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าและท่าทีที่คนเราควรใช้เผชิญกับสิทธิอานาจของพระเจ้า
และต่อบั้นปลายสุดท้ายของทุกบุคคลเป็ นธรรมดา ดังนั้น
มันจึงเป็ นการคุม้ ค่าต่อการใช้พลังงานทั้งชีวิตในการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจพวกมัน
เมื่อเจ้ามองดูสิทธิอานาจของพระเจ้าอย่างตรงๆ เต็มตา เมื่อเจ้ายอมรับอธิปไตยของพระองค์ เจ้าจะค่อยๆ
มาตระหนักและเข้าใจความจริ งของการดารงอยู่ของสิทธิอานาจของพระเจ้า
แต่หากเจ้าไม่เคยระลึกได้ถึงสิทธิอานาจของพระเจ้า และไม่เคยยอมรับอธิปไตยของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
ไม่สาคัญว่าเจ้ามีชีวิตอยู่กี่ปี เจ้าจะไม่ได้รับความรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าแม้แต่น้อยเลย
หากเจ้าไม่รู้จกั และเข้าใจสิทธิอานาจของของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเมื่อเจ้าไปถึงสุดปลายถนน ต่อให้เจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามาหลายทศวรรษ
เจ้าก็จะไม่มีอะไรแสดงออกมาเพื่อชีวิตเจ้า
และเจ้าก็จะไม่มีความรู ้แม้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์เป็ นธรรมดา
นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าเศร้ามากหรอกหรื อ? ดังนั้น ไม่สาคัญว่า เจ้าได้เดินมาไกลแค่ไหนแล้วในชีวิต
ไม่สาคัญว่าตอนนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว ไม่สาคัญว่าการเดินทางที่เหลือของเจ้าอาจยาวไกลสักเท่าใด ก่อนอื่น
เจ้าต้องระลึกได้ถงึ สิทธิอานาจของพระเจ้าและจริ งจังกับมัน และยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า
พระเจ้าคือองค์เจ้านายผูท้ รงพระเอกลักษณ์ของเจ้า
การบรรลุความรู ้ที่ชดั เจนแม่นยาและการเข้าใจความจริ งเหล่านี้ที่เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมม
นุษย์คือบทเรี ยนบังคับสาหรับทุกคน มันคือกุญแจของการรู ้จกั ชีวิตมนุษย์และบรรลุถึงความจริ ง
เช่นนั้นคือชีวิตแห่งการทาความรู ้จกั พระเจ้า
เป็ นหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษาของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญในแต่ละวัน ซึ่งไม่มีใครเลยทีส่ ามารถเลี่ยงหนีได้
หากใครบางคนปรารถนาที่จะใช้ทางลัดเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนี้ เช่นนั้นแล้ว เราบอกเจ้าตอนนี้เลยว่า
มันเป็ นไปไม่ได้! หากเจ้าต้องการหลีกหนีอธิปไตยของพระเจ้า นั่นยิง่ เป็ นไปได้น้อยเข้าไปใหญ่!
พระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่ผเู้ ดียวของมนุษย์ พระเจ้าคือองค์เจ้านายแต่ผเู้ ดียวของชะตากรรมมนุษย์
และดังนั้น จึงเป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์ที่จะลิขิตขีดเขียนชีวิตของเขาเอง
เป็ นไปไม่ได้สาหรับเขาที่จะก้าวออกจากมัน ไม่สาคัญว่าคนเราจะมีความสามารถมากมายขนาดไหน

คนเราไม่สามารถมีอิทธิพลต่อ—นับประสาอะไรที่จะสามารถจัดวางเรี ยบเรียง จัดการเตรียมการ ควบคุม
หรื อเปลี่ยนแปลง—ชะตากรรมของผูอ้ ื่น มีเพียงพระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ เท่านั้น
ที่ทรงลิขิตขีดเขียนทุกสรรพสิ่งสาหรับมนุษย์
เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงครองสิทธิอานาจอันทรงเอกลักษณ์ที่ถอื ครองอธิปไตยเหนือชะตากรรมมนุษ
ย์ และดังนั้นมีเพียงพระผูส้ ร้างเท่านั้นที่ทรงเป็ นองค์เจ้านายหนึ่งเดียวของมนุษย์
สิทธิอานาจของพระเจ้าถือครองอธิปไตยไม่เพียงเหนือมนุษยชาติที่ทรงสร้างมาเท่านั้น
แต่ยงั เหนือสิ่งที่ไม่ได้ทรงสร้างที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถมองเห็นได้ เหนือหมู่ดาว เหนือห้วงจักรวาล
นี่คือข้อเท็จจริ งที่มิอาจโต้แย้งได้ ข้อเท็จจริ งที่ดารงอยู่จริง ที่ไม่มีบุคคลใดหรือสิ่งใดเลยสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากหนึ่งในพวกเจ้ายังคงไม่พงึ พอใจกับสิ่งต่างๆ ตามที่พวกมันเป็ นอยู่
โดยเชื่อว่าเจ้ามีทกั ษะหรื อความสามารถพิเศษบางอย่าง และยังคิดไปอีกว่าด้วยจังหวะแห่งโชคดีบางอย่าง
เจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงรู ปการณ์แวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบนั ของเจ้าได้ หรือไม่เช่นนั้นก็หลีกหนีพวกมันได้
หากเจ้าพยายามที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเจ้าเองโดยวิถีทางแห่งความพยายามของมนุษย์
และผลที่ได้คือแยกตัวเจ้าเองออกมาให้โดดเด่นกว่ามิตรสหายและได้รับชื่อเสียงและโชควาสนา เช่นนั้นแล้ว
เราบอกเจ้าเลยว่า เจ้ากาลังทาสิ่งต่างๆ ให้ยากสาหรับตัวเจ้าเอง เจ้าแค่กาลังหาเรื่ องใส่ตวั เท่านั้น
เจ้ากาลังขุดหลุมศพของตัวเอง! สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว เจ้าจะค้นพบว่า ตัวเจ้าได้เลือกทางผิดไป
และความพยายามต่างๆ ของเจ้านั้นสูญเปล่า ความทะเยอทะยานของเจ้า
ความอยากที่จะดิ้นรนต่อต้านชะตากรรม
และการประพฤติปฏิบตั ิอนั ผิดมหันต์ของตัวเจ้าเองจะนาเจ้าล่องไปตามถนนที่ไม่มีทางย้อนคืน
และเจ้าจะต้องรับผิดอย่างสาสมกับการกระทานี้
แม้ว่าในตอนนี้เจ้ามองไม่เห็นความรุนแรงของผลสืบเนื่องที่ตามมา เมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์ต่อไป
และซาบซึ้งรู ้คุณค่าของความจริ งอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า พระเจ้าคือองค์เจ้านายของชะตากรรมมนุษย์
เจ้าจึงจะมาตระหนักอย่างช้าๆ ในสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้และความนัยที่แท้จริ งของมัน
การที่เจ้าจะมีหัวใจและจิตวิญญาณอย่างแท้จริ งหรื อไม่ และการที่เจ้าจะเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งรักความจริ งหรื อไม่
ขึ้นอยู่กบั ท่าทีที่เจ้ามีต่ออธิปไตยของพระเจ้าและต่อความจริ ง โดยธรรมชาติแล้ว
นี่จึงเป็ นสิ่งที่กาหนดว่าเจ้าสามารถที่จะรู ้จกั และเข้าใจสิทธิอานาจของพระเจ้าได้อย่างแท้จริ งหรื อไม่
หากในชีวิตของเจ้า เจ้าไม่เคยเลยที่จะสานึกถึงอธิปไตยของพระเจ้าและการจัดการเตรี ยมการของพระองค์
นับประสาอะไรที่จะระลึกได้ถงึ และยอมรับสิทธิอานาจของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว
เจ้าย่อมจะไร้คุณค่าอย่างถึงที่สุด และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
เจ้าจะเป็ นเป้าของความเกลียดและการปฏิเสธของพระเจ้า

โดยเนื่องมาจากเส้นทางที่เจ้าได้ใช้เดินและทางเลือกที่เจ้าได้ทาไป แต่ในพระราชกิจของพระเจ้า
บรรดาผูซ้ ่งึ สามารถยอมรับการทดสอบของพระองค์ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์
นบนอบต่อสิทธิอานาจของพระองค์ และค่อยๆ ได้รับประสบการณ์จริงของพระวจนะของพระองค์
จะได้บรรลุความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับสิทธิอานาจของพระเจ้า
และความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับอธิปไตยของพระองค์
พวกเขาจะกลายเป็ นได้ไปอยู่ภายใต้อานาจของพระผูส้ ร้างอย่างแท้จริง
ผูค้ นเช่นนี้เท่านั้นจะได้รับการช่วยให้รอดแล้วอย่างแท้จริง เพราะพวกเขาได้รู้จกั อธิปไตยของพระเจ้าแล้ว
เพราะพวกเขาได้ยอมรับมันแล้ว
ความซาบซึ้งที่พวกเขามีต่อข้อเท็จจริ งในเรื่ องของอธิปไตยของพระเจ้าเหนือชะตากรรมมนุษย์
ความนบนอบของพวกเขาต่อมันนั้นเป็ นจริ งและแม่นยา เมื่อเขาเผชิญความตาย
พวกเขาจะมีจิตใจที่ไม่สะทกสะท้านต่อความตายเหมือนกับโยบ
และนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรี ยงและการจัดการเตรี ยมการในทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า
โดยไม่มีทางเลือกของปัจเจกบุคคล ไม่มีความอยากของปัจเจกบุคคล
มีเพียงบุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถหวนคืนไปเคียงข้างพระผูส้ ร้างในฐานะมนุษย์แท้ที่ถูกสร้างขึ้นมาคนห
นึ่ง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 138
การทรงบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
ปฐมกาล 2:15-17 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์น้นั อาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทาและดูแลสวน
พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์น้ นั ว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ
แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู ้ถงึ ความดีและความชัว่ นั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”
การล่อลวงหญิงนั้นของงู
ปฐมกาล 3:1-5 ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า
“จริ งหรื อ? ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้’” หญิงนั้นจึงตอบงูว่า
“ผลของต้นไม้ในสวนนี้ เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสว่า
‘ห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย’” งูจงึ พูดกับหญิงนั้นว่า “พวกเจ้าไม่ใช่ว่าจะต้องตายแน่
เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้น้นั วันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น
แล้วพวกเจ้าจะเป็ นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู ้ความดีและความชัว่ ”
สองบทตอนนี้คดั มาจากหนังสือปฐมกาลในพระคัมภีร์ พวกเจ้าทุกคนคุน้ เคยกับสองบทตอนนี้หรื อไม่?
สองบทตอนนี้เกีย่ วโยงกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในปฐมกาล เมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรก
เหตุการณ์เหล่านี้เป็ นเรื่ องจริง ก่อนอืน่
พวกเรามาดูว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าได้ทรงมอบการทรงบัญชาประเภทใดแก่อาดัมและเอวา
เนื้อหาของการทรงบัญชานี้สาคัญสาหรับหัวข้อของพวกเราในวันนี้มาก
“พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสัง่ มนุษย์น้ นั ว่า ‘ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ
แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู ้ถงึ ความดีและความชัว่ นั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่’”
อะไรคือสิ่งสาคัญในการทรงบัญชาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ในบทตอนนี้? ประการแรก
พระเจ้าทรงบอกมนุษย์ว่าสิ่งใดที่เขาสามารถกินได้ นัน่ คือ ผลไม้จากต้นไม้หลายชนิด ไม่มอี นั ตรายและไม่มีพษิ
ทั้งหมดนั้นสามารถกินได้และกินได้โดยอิสระตามที่มนุษย์ปรารถนา โดยไม่ตอ้ งกังวลและสงสัยเลย
นี่คือส่วนหนึ่งจากการทรงบัญชาของพระเจ้า อีกส่วนหนึ่งเป็ นคาเตือน ในคาเตือนนี้
พระเจ้าทรงบอกมนุษย์ว่าเขาต้องไม่กนิ ผลไม้จากต้นไม้แห่งการรู ้ถึงความดีและความชัว่ นั้น
จะเกิดสิ่งใดขึ้นหรื อหากเขากินจากต้นไม้น้?ี พระเจ้าได้ทรงบอกมนุษย์ว่า หากเจ้ากินจากมัน
เจ้าจะตายอย่างแน่นอน พระวจนะเหล่านี้ตรงไปตรงมาไม่ใช่หรือ?
หากพระเจ้าตรัสบอกเจ้าอย่างนี้แต่เจ้าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด

เจ้าจะปฏิบตั ิต่อพระวจนะของพระองค์เสมือนเป็ นกฎเกณฑ์หรื อคาสัง่ ที่ตอ้ งเชื่อฟังหรือไม่?
พระวจนะเช่นนั้นควรต้องได้รับการเชื่อฟัง หรื อไม่ควรได้รับการเชื่อฟัง?
แต่ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถเชื่อฟังหรื อไม่ พระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ออ้ มค้อม
พระเจ้าได้ทรงบอกมนุษย์อย่างชัดเจนยิง่ นักว่าสิ่งใดที่เขาอาจกินได้และสิ่งใดที่เขาไม่อาจกินได้
และจะเกิดอะไรขึ้นหากเขากินสิ่งที่เขาไม่อาจกินได้ ในพระวจนะสั้นๆ เหล่านี้ที่พระเจ้าได้ตรัสไป
เจ้าสามารถเห็นสิ่งใดจากพระอุปนิสัยของพระเจ้าหรื อไม่? พระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้าเที่ยงแท้หรื อไม่?
มีการหลอกลวงใดๆ หรื อไม่? มีความเท็จใดๆ หรื อไม่? มีการข่มขู่ใดๆ หรือไม่? (ไม่มี)
พระเจ้าได้ทรงบอกมนุษย์อย่างซื่อสัตย์ ตามความจริ ง
และอย่างจริงใจถึงสิ่งที่เขาอาจกินได้และสิ่งที่เขาไม่อาจกินได้ พระเจ้าได้ตรัสอย่างชัดเจนและตรงๆ
มีความหมายซ่อนเร้นใดๆ อยู่ในพระวจนะเหล่านี้หรือไม่? พระวจนะเหล่านี้ไม่ตรงไปตรงมาหรอกหรื อ?
มีความจาเป็ นต้องคาดคะเนหรื อไม่? (ไม่) ไม่มีความจาเป็ นต้องคาดเดาเลย
ความหมายของพระวจนะเหล่านี้ชดั แจ้งในทันทีที่มอง เมื่อได้อ่านพระวจนะเหล่านี้
คนเรารู ้สึกเข้าใจชัดเจนอย่างครบถ้วนถึงความหมายของมัน นั่นคือ
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะตรัสและสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะแสดงออกนั้นมาจากพระทัยของพ
ระองค์ สิ่งทั้งหลายทีพ่ ระเจ้าทรงแสดงนั้นสะอาด ตรงไปตรงมา และชัดเจน ไม่มีสิ่งจูงใจแอบแฝง
อีกทั้งไม่มีความหมายซ่อนเร้นใดๆ พระองค์ตรัสกับมนุษย์โดยตรง
ทรงบอกเขาถึงสิ่งที่เขาอาจกินได้และสิ่งที่เขาไม่อาจกินได้ กล่าวคือ โดยผ่านทางพระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้า
มนุษย์สามารถมองเห็นได้ว่าพระทัยของพระเจ้านั้นโปร่งใสและเที่ยงแท้ ไม่มีร่องรอยของความเท็จในที่น้ี
นั่นไม่ใช่กรณีของการบอกเจ้าว่าเจ้าไม่อาจกินสิ่งที่กนิ ได้ หรื อการบอกเจ้าว่า “จงทาแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น”
กับสิ่งทั้งหลายที่เจ้าไม่สามารถกินได้ พระเจ้าไม่ได้ทรงหมายถึงการนี้
ไม่ว่าพระเจ้าดาริ สิ่งใดในพระทัยของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัส
หากเราพูดว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์เพราะพระองค์ทรงแสดงและทรงเปิ ดเผยพระองค์เองภายในพระวจนะเหล่านี้ใ
นหนทางนี้ เจ้าอาจจะรู ้สึกว่าเราทาเรื่ องเล็กให้เป็ นเรื่ องใหญ่ หรื อว่าเราได้ขยายประเด็นออกไปค่อนข้างไกลเกิน
หากเป็ นเช่นนั้น จงอย่ากังวลเลย พวกเรายังไม่แล้วเสร็จ
ตอนนี้พวกเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับ “การล่อลวงหญิงนั้นของงู” กันเถิด ผูใ้ ดคืองูน้ นั ? (ซาตาน)
ซาตานเล่นบทตัวประกอบเสริ มความเด่นในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระเจ้า
และนั่นเป็ นบทบาทที่พวกเราต้องกล่าวพาดพิงเมื่อพวกเราสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
เหตุใดเราจึงกล่าวการนี้? หากเจ้าไม่รู้จกั ความชัว่ และความเสื่อมทรามของซาตาน
หากเจ้าไม่รู้จกั ธรรมชาติของซาตาน เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่มีทางที่จะรับรู ้ความบริ สุทธิ์

และเจ้าไม่สามารถรู ้ว่าจริ งๆ แล้วความบริ สุทธิ์คือสิ่งใด ผูค้ นเชื่อด้วยความสับสนว่าสิ่งที่ซาตานทานั้นถูกต้อง
เพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายในอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามประเภทนี้ เมื่อไม่มีตวั ประกอบเสริ มความเด่น
ไม่มีจุดของการเปรี ยบเทียบ เจ้าไม่สามารถรูไ้ ด้ว่าความบริ สุทธิ์คือสิ่งใด
นั่นคือเหตุผลที่ซาตานต้องถูกกล่าวพาดพิงในที่น้ี การกล่าวพาดพิงเช่นนั้นไม่ใช่การพูดคุยทีว่ ่างเปล่า
พวกเราจะมองเห็นโดยผ่านทางคาพูดและความประพฤติซาตานว่าซาตานกระทาการอย่างไร
ซาตานทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามอย่างไร และสิ่งใดคือธรรมชาติและโฉมหน้าของซาตาน ดังนั้นแล้ว
หญิงนั้นได้กล่าวสิ่งใดไปกับงูหรื อ? หญิงนั้นได้เล่าให้งูฟังว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าได้ตรัสสิ่งใดแก่นาง
เมื่อนางได้กล่าวคาพูดเหล่านี้ นางมัน่ ใจหรื อไม่ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับนางนั้นเที่ยงแท้?
นางไม่สามารถแน่ใจได้ ใช่หรื อไม่? ในฐานะใครบางคนที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ๆ
นางไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะความดีจากความชัว่ และนางไม่มีความรับรู ้ใดๆ เกี่ยวกับสิ่งใดรอบตัวนางเลย
เมื่อตัดสินด้วยคาพูดที่นางพูดกับงู นางไม่แน่ใจในหัวใจของนางว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นถูกต้อง
ท่าทีของนางเป็ นเช่นนั้น ดังนั้น เมื่องูได้มองเห็นว่าหญิงนั้นมีท่าทีของความไม่มนั่ ใจต่อพระวจนะของพระเจ้า
มันก็ได้กล่าวว่า “พวกเจ้าไม่ใช่ว่าจะต้องตายแน่ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้น้ นั วันใด
ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็ นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู ้ความดีและความชัว่ ”
มีสิ่งใดเป็ นปัญหาภายในคาพูดเหล่านี้หรื อ? เมื่อพวกเจ้าได้อ่านประโยคนี้
พวกเจ้าได้รับสานึกรับรู ้เกีย่ วกับเจตนาของงูหรื อไม่? เจตนาเหล่านั้นคือสิ่งใด? (เพื่อทดลองมนุษย์
เพื่อชักจูงเขาให้ทาบาป) มันต้องการที่จะทดลองหญิงผูน้ ้ี ที่จะหยุดนางจากการใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้า
แต่มนั ไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้โดยตรง ด้วยเหตุน้ี พวกเราสามารถกล่าวได้ว่ามันฉลาดแกมโกงมาก
มันแสดงความหมายของมันออกมาในหนทางที่กลับกลอกและหลบหลีกเพื่อที่จะเข้าถึงวัตถุประสงค์ที่ต้งั ใจไว้ข
องมัน ซึ่งมันปกปิ ดเก็บไว้ภายในใจของมัน ซ่อนเร้นจากมนุษย์—เช่นนั้นคือความฉลาดแกมโกงของงู
นี่คือหนทางของการพูดและการกระทาของซาตานตลอดมา มันพูดว่า “ไม่แน่” โดยไม่ได้ยนื ยันทางหนึ่งทางใด
แต่เมื่อได้ยินการนี้ หัวใจของหญิงที่ไม่รู้เท่าทันคนนี้ก็หวัน่ ไหว งูน้นั จึงยินดี
เพราะคาพูดของมันได้มีผลตามที่อยากได้แล้ว—เช่นนั้นคือเจตนาที่ฉลาดแกมโกงของงูน้ นั ยิ่งไปกว่านั้น
ด้วยการสัญญาถึงผลสุดท้ายที่ดูเหมือนน่าพึงปรารถนาสาหรับพวกมนุษย์ มันได้ล่อลวงนาง โดยกล่าวว่า
“พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้น้ นั วันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น” ดังนั้นนางครุ่ นคิดว่า
“การที่ตาของฉันสว่างขึ้นย่อมเป็ นสิ่งที่ดี!” และเมื่อนั้นมันจึงได้พูดบางอย่างที่เป็ นการชักนามากขึ้นไปอีก
เป็ นคาพูดที่มนุษย์ไม่เคยรู ้มาก่อน คาพูดที่มีอานาจใหญ่หลวงในการทดลองเหนือบรรดาผูท้ ี่ได้ยิน นัน่ คือ
“พวกเจ้าจะเป็ นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู ้ความดีและความชัว่ ”
คาพูดเหล่านี้ไม่เป็ นการล่อลวงมนุษย์อย่างทรงพลังหรอกหรื อ? มันเป็ นเหมือนการที่ใครบางคนพูดกับเจ้าว่า

“ใบหน้าของเธอมีรูปทรงที่น่าอัศจรรย์ ยกเว้นว่าดั้งจมูกของเธอสั้นไปนิด หากเธอได้แก้ไขตรงนั้น
เช่นนั้นแล้วเธอก็จะสวยระดับโลกไปเลย!”
คาพูดเหล่านี้จะขับเคลื่อนหัวใจของใครบางคนที่ไม่เคยเก็บงาความอยากได้อยากมีใดๆ
มาก่อนให้ทาศัลยกรรมความงามหรื อไม่? คาพูดเหล่านี้ไม่เป็ นการล่อลวงหรอกหรือ?
การล่อลวงนี้ไม่ใช่กาลังทดลองเจ้าหรอกหรื อ? และนี่ไม่ใช่การทดลองหรอกหรื อ? (ใช่)
พระเจ้าตรัสสิ่งทั้งหลายอย่างนี้หรื อไม่?
มีคาใบ้ใดเกี่ยวกับการนี้ในพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเราเพิ่งได้อ่านพิจารณาไปเมื่อครู่ หรื อไม่? (ไม่มี)
พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระองค์ดาริ ในพระทัยของพระองค์ใช่หรื อไม่
มนุษย์สามารถมองเห็นพระทัยของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ได้หรื อไม่? (เห็นได้)
แต่เมื่องูได้กล่าวคาพูดเหล่านั้นกับหญิงนั้น เจ้าสามารถมองเห็นหัวใจของมันได้หรื อไม่? (ไม่เห็น)
และเนื่องจากความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์ มนุษย์จึงถูกคาพูดของงูล่อลวงโดยง่ายดาย ติดเบ็ดอย่างง่ายดาย
และถูกจูงนาไปอย่างง่ายดาย ดังนั้นแล้ว เจ้าสามารถมองเห็นเจตนาของซาตานหรือไม่?
เจ้าสามารถมองเห็นจุดประสงค์เบื้องหลังสิ่งที่ซาตานพูดหรือไม่?
เจ้าสามารถมองเห็นแผนร้ายและเล่ห์กระเท่ของซาตานได้หรื อไม่? (ไม่เห็น)
วิธีที่ซาตานพูดเป็ นตัวแทนของอุปนิสยั ประเภทใด?
เจ้าได้เห็นเนื้อแท้ประเภทใดในตัวซาตานโดยผ่านทางคาพูดเหล่านี้? มันไม่แฝงการร้ายหรอกหรื อ?
ลางทีบนเปลือกนอกมันยิ้มให้เจ้า หรื อลางทีมนั ไม่เปิ ดเผยการแสดงออกใดๆ เลยก็ตาม แต่ในหัวใจของมันนั้น
มันกาลังคิดคานวณอยู่ว่าจะได้วตั ถุประสงค์ของมันมาอย่างไร
และวัตถุประสงค์น้ีนี่เองที่เจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ สัญญาทั้งหมดที่มนั ทากับเจ้า
ข้อได้เปรี ยบทั้งหมดที่มนั บรรยายนั้นคือหน้ากากอาพรางการล่อลวงของมัน เจ้ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งดี
ดังนั้น เจ้ารู ้สึกว่าสิ่งที่มนั พูดมีประโยชน์มากกว่า มีสาระสาคัญมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัส เมื่อการนี้เกิดขึ้น
แล้วมนุษย์จะไม่กลายเป็ นนักโทษผูน้ บนอบหรอกหรื อ? กลยุทธ์ที่ซาตานใช้ไม่เลวทรามต่าช้าหรอกหรื อ?
เจ้ายอมให้ตวั เจ้าเองจมลงสู่ความเสื่อม เจ้ากลายเป็ นมีความสุขที่จะติดตามไปกับซาตาน ทาตามซาตาน
โดยที่ซาตานไม่ตอ้ งกระดิกนิ้ว แต่แค่ดว้ ยการพูดสองประโยคนี้เท่านั้น ด้วยเหตุน้ี
ซาตานจึงได้บรรลุวตั ถุประสงค์ เจตนานี้ไม่ได้ชวั่ ร้ายเลวทรามหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่โฉมหน้าดั้งเดิมที่สุดของซาตานหรอกหรื อ? จากคาพูดของซาตาน
มนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งจูงใจอันชัว่ ร้ายเลวทรามของมัน
มองเห็นโฉมหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวของมันและมองเห็นเนื้อแท้ของมัน นัน่ ไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ?
เมื่อเปรี ยบเทียบประโยคเหล่านี้

หากไม่วิเคราะห์ลางทีเจ้าอาจจะรู ้สึกราวกับว่าพระวจนะของพระยาห์เวห์พระเจ้านั้นตรงทื่อ ธรรมดาสามัญ
และพบได้ทวั่ ไป
จนพระวจนะเหล่านั้นไม่สมเหตุสมผลที่จะฉาบเงาให้เป็ นเนื้อร้องในทีน่ ้ีเพื่อสรรเสริ ญความซื่อสัตย์ของพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม
เมื่อพวกเราใช้คาพูดของซาตานและโฉมหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวของซาตานมาเป็ นตัวประกอบเสริ มความเด่น
พระวจนะเหล่านี้ของพระเจ้าไม่มีน้ าหนักอย่างมีนัยสาคัญสาหรับผูค้ นในวันนี้หรอกหรือ? (มี)
มนุษย์สามารถสานึกรับรู ้ถงึ ความไร้ตาหนิลว้ นๆ ของพระเจ้าโดยผ่านทางการเปรียบเทียบนี้ ทุกคาที่ซาตานพูด
ตลอดจนสิ่งจูงใจและเจตนาของซาตานและวิธีที่มนั พูด—สิ่งเหล่านั้นล้วนมีสิ่งเจือปน
คุณสมบัติพิเศษที่เป็ นหลักในวิธีการพูดของซาตานคือสิ่งใด? ซาตานใช้การพูดอ้อมค้อมเพื่อล่อลวงเจ้า
โดยไม่ปล่อยให้เจ้ามองทะลุปรุ โปร่ งถึงการตีสองหน้าของมัน อีกทั้งมันไม่ยอมให้เจ้าหยัง่ รู ้วตั ถุประสงค์ของมัน
ซาตานปล่อยเจ้าคว้าเหยื่อล่อ แต่เจ้ายังต้องสรรเสริ ญและร้องขับขานคุณความดีของมันอีกด้วย
ลูกเล่นนี้ไม่ใช่วิธีการที่ซาตานเลือกทาจนเป็ นนิสัยหรอกหรื อ? (ใช่)
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 139
บทสนทนาระหว่างซาตานกับพระยาห์เวห์พระเจ้า
โยบ 1:6-11 อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาในหมู่เขาด้วย
พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน?” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก
และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น” และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ บั ใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?” แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆ
หรื อ? พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา ครอบครัวของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรื อ?
พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทา และฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีข้ นึ ในแผ่นดิน
แต่ขอยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
โยบ 2:1-5 และอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาในหมู่เขา
เพื่อรายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ดว้ ย และพระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน?”
ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น”
และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรือไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?
เขายังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กบั เขา เพื่อทาลายเขาโดยไม่มีเหตุ”
แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “หนังแทนหนัง คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขา
แต่บดั นี้ขอเหยียดพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
สองบทตอนนี้ประกอบขึ้นทั้งสิ้นด้วยบทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับซาตาน
สองบทตอนนี้บนั ทึกสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสและสิ่งทีซ่ าตานได้พูด พระเจ้าไม่ได้ตรัสมากมาย
และพระองค์ตรัสอย่างเรี ยบง่ายยิง่ นัก
พวกเราสามารถมองเห็นความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าภายในพระวจนะที่เรี ยบง่ายของพระองค์หรื อไม่?
บางคนจะพูดว่าการนี้ไม่ใช่ทาได้อย่างง่ายดายเลย ดังนั้นแล้ว
พวกเราสามารถมองเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวของซาตานในคาตอบของมันได้หรื อไม่? (เห็นได้)
ก่อนอื่นพวกเรามาดูว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าได้ตรัสถามคาถามประเภทใดกับซาตาน “เจ้ามาจากไหน?”
นี่ไม่ใช่คาถามที่ตรงไปตรงมาหรอกหรือ? มีความหมายซ่อนเร้นใดๆ หรื อไม่? (ไม่มี)
มันเป็ นแค่คาถามหนึ่งที่บริสุทธิ์ ไม่เจือปนด้วยสิ่งจูงใจแอบแฝงอันใด หากเราจะถามพวกเจ้าว่า
“เจ้ามาจากไหน?” เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจะตอบอย่างไร? มันเป็ นคาถามที่ตอบยากหรื อ? พวกเจ้าจะกล่าวว่า

“จากไปๆ มาๆ และจากเดินไปเรื่ อยๆ” หรื อไม่? (ไม่) พวกเจ้าคงจะไม่ตอบเยี่ยงนี้
ดังนั้นแล้วพวกเจ้ารูส้ ึกอย่างไรเมือ่ พวกเจ้าเห็นซาตานตอบแบบนี้? (พวกเรารูส้ ึกว่าซาตานกาลังไร้สาระ
แต่ก็หลอกลวงด้วย) พวกเจ้าบอกได้หรือไม่ว่าเรากาลังรู ้สึกอย่างไร?
ทุกครั้งที่เรามองเห็นคาพูดเหล่านี้ของซาตาน เรารู ้สึกขยะแขยง เพราะซาตานพูดคุย
ทว่าคาพูดของมันก็ไม่บรรจุดว้ ยเนื้อหาสาระใดเลย ซาตานได้ตอบคาถามของพระเจ้าหรื อไม่? ไม่
คาพูดที่ซาตานได้พูดไปนั้นไม่ใช่คาตอบ คาพูดเหล่านั้นไม่ได้ให้ผลใดๆ
คาพูดเหล่านั้นไม่ใช่คาตอบต่อคาถามของพระเจ้า “จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่ อยๆ
บนนั้น” พวกเจ้าเข้าใจอย่างไรกับคาพูดเหล่านี้? ซาตานมาจากไหนหรื อ?
พวกเจ้าได้รับคาตอบต่อคาถามนี้หรื อไม่? (ไม่) นี่คือ “อัจฉริ ยภาพ” ในกลอุบายฉลาดแกมโกงของซาตาน—
ไม่ปล่อยให้ผใู้ ดค้นพบว่าที่จริ งแล้วมันกาลังพูดสิ่งใด เมื่อได้ยินคาพูดเหล่านี้แล้ว
เจ้าก็ยงั คงไม่สามารถหยัง่ รู ้ถึงสิ่งที่มนั พูดไปได้ ถึงแม้ว่ามันได้ตอบคาถามจบแล้วก็ตาม
ถึงกระนั้นซาตานก็เชื่อว่ามันได้ตอบคาถามโดยเพียบพร้อมแล้ว เช่นนั้นแล้วเจ้ารู ้สึกอย่างไร? ขยะแขยงหรื อไม่?
(ใช่) ตอนนี้พวกเจ้าเริ่ มรู ้สึกขยะแขยงเป็ นการตอบสนองต่อคาพูดเหล่านี้ ซาตานไม่ได้พูดตรงๆ
แต่ทิ้งให้เจ้าต้องเกาศีรษะ ไร้ความสามารถที่จะล่วงรู ้แหล่งที่มาของคาพูดของมัน บางครั้งมันพูดอย่างจงใจ
และบางครั้งเมื่อมันพูดคาพูดของมันถูกควบคุมโดยแก่นแท้ของมันเอง ธรรมชาติของมันเอง
เหล่านี้คือคาพูดที่ตรงออกมาจากปากของซาตาน
ซาตานไม่ได้ชงั่ น้ าหนักกับคาพูดเหล่านี้เป็ นเวลานานหรื อพูดคาพูดเหล่านี้ออกไปในหนทางที่มนั คิดว่าหลักแหล
ม ตรงกันข้าม มันแสดงคาพูดเหล่านั้นออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติ ทันทีที่เจ้าถามซาตานว่ามันมาจากไหน
มันตอบเจ้าอย่างนั้นด้วยคาพูดเหล่านี้ เจ้ารู ้สึกฉงนฉงายมาก ไม่มีวนั รู ้อย่างแน่ชดั ว่าซาตานมาจากที่ใด
มีบา้ งหรื อไม่ท่ามกลางพวกเจ้าที่พูดเยี่ยงนี้? (มี) นี่เป็ นวิธีพูดประเภทใดกัน?
(มันกากวมและไม่ให้คาตอบที่แน่ชดั ) พวกเราควรใช้คาพูดประเภทใดเพื่อบรรยายวิธีพูดแบบนี้?
มันเป็ นคาที่ทาให้ไขว้เขวและทาให้เข้าใจไปในทางที่ผิด ไม่ใช่หรื อ?
สมมติว่าใครบางคนไม่ตอ้ งการให้คนอืน่ รู ้ว่าพวกเขาไปที่ใดเมื่อวานนี้ เจ้าถามพวกเขาว่า “ฉันเห็นท่านเมื่อวานนี้
ท่านกาลังไปไหนหรื อ?” พวกเขาไม่บอกเจ้าโดยตรงว่าพวกเขาไปที่ใดเมื่อวาน ตรงกันข้าม พวกเขากล่าวว่า
“วันอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ มันน่าเหน็ดเหนื่อยยิง่ นัก!” พวกเขาได้ตอบคาถามของเจ้าหรื อไม่? พวกเขาตอบ
แต่พวกเขาไม่ได้ให้คาตอบที่เจ้าต้องการ นี่คือ “อัจฉริ ยภาพ” ภายในชั้นเชิงของวาทะของมนุษย์
เจ้าไม่มีวนั สามารถค้นพบว่าพวกเขาหมายความถึงสิ่งใด
อีกทั้งไม่สามารถล่วงรู ้แหล่งที่มาหรื อเจตนาในคาพูดของพวกเขา
เจ้าไม่รู้ว่าพวกเขากาลังพยายามที่จะหลีกเลีย่ งสิ่งใดเพราะพวกเขามีเรื่ องราวของพวกเขาเองอยู่ในหัวใจของพวกเ

ขา—นี่คือแฝงการร้าย พวกเจ้ามักจะพูดในวิธีน้ีดว้ ยหรื อไม่? (ใช่) เช่นนั้นแล้วจุดประสงค์ของพวกเจ้าคือสิ่งใด?
บางครั้งมันเป็ นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเจ้าเอง บางครั้งเพื่อรักษาตาแหน่งของพวกเจ้าเอง
ภาพลักษณ์ของพวกเจ้าเอง เพื่อเก็บความลับในชีวิตส่วนตัวของพวกเจ้าไว้
เพื่อรักษาความมีหน้ามีตาของพวกเจ้าเองเอาไว้ใช่หรื อไม่? ไม่ว่าจะเป็ นจุดประสงค์อะไรก็ตาม
มันไม่สามารถแยกจากผลประโยชน์ของพวกเจ้าได้ มันเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของพวกเจ้า
นี่ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์หรอกหรื อ? ทุกคนที่มีธรรมชาติประเภทนี้คล้ายกันกับซาตานมิใช่หรื อ?
พวกเราสามารถพูดเยีย่ งนี้ได้ไม่ใช่หรือ? กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว การสาแดงนี้น่ารังเกียจและและน่าชิงชัง บัดนี้
พวกเจ้ารู ้สึกขยะแขยงด้วยเช่นกันมิใช่หรือ? (ใช่)
เมื่อดูที่บทตอนแรกอีกครั้ง ซาตานตอบสนองต่อคาถามของพระยาห์เวห์อีกครั้งโดยกล่าวว่า
“โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆ หรื อ?” ซาตานกาลังเปิ ดฉากโจมตีการประเมินโยบของพระยาห์เวห์
และการโจมตีน้ีป้ายสีดว้ ยความไม่เป็ นมิตร “พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา ครอบครัวของเขา
และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรื อ?”
นี่คือความเข้าใจและการประเมินของซาตานเกีย่ วกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีต่อโยบ
ซาตานประเมินพระราชกิจนั้นเยี่ยงนี้ โดยกล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทา
และฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีข้ นึ ในแผ่นดิน แต่ขอยืน่ พระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่
แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” ซาตานมักจะพูดอย่างกากวมเสมอ
แต่ในที่น้ีมนั พูดด้วยคาเฉพาะที่แน่ชดั อย่างไรก็ตาม
คาพูดเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกมันจะถูกพูดออกไปด้วยคาเฉพาะที่แน่ชดั แต่ก็เป็ นการโจมตี การหมิน่ ประมาท
และการกระทาที่เยาะเย้ยท้าทายต่อพระยาห์เวห์พระเจ้า ต่อพระเจ้าพระองค์เอง
พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินคาพูดเหล่านี้? พวกเจ้ารูส้ ึกไม่ชอบใช่หรื อไม่?
พวกเจ้าสามารถมองทะลุปรุ โปร่ งถึงเจตนาของซาตานหรื อไม่? ก่อนอืน่
ซาตานปฏิเสธการประเมินของพระยาห์เวห์ที่ทรงมีต่อโยบ—มนุษย์ผซู้ ่งึ ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
ต่อมาซาตานปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างทีโ่ ยบพูดและทา กล่าวคือ มันปฏิเสธความยาเกรงของเขาที่มีต่อพระยาห์เวห์
นี่ไม่ใช่การกล่าวหาหรอกหรื อ? ซาตานกาลังกล่าวหา กาลังปฏิเสธ
และกาลังตั้งข้อสงสัยกับทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงกระทาและตรัส มันไม่เชื่อ โดยกล่าวว่า
“หากพระองค์ตรัสสิ่งทั้งหลายเยี่ยงนี้ เช่นนั้นแล้ว ข้าพระองค์มองไม่เห็นมันได้อย่างไร?
พระองค์ได้ทรงมอบพระพรมากมายยิง่ นักให้แก่เขา ดังนั้น เขาจะไม่ยาเกรงพระองค์ได้อย่างไร?”
นี่ไม่ใช่การปฏิเสธทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาหรอกหรื อ? การกล่าวหา การปฏิเสธ การหมิ่นประมาท—
คาพูดของซาตานไม่ใช่การทาร้ายหรอกหรื อ?

คาพูดเหล่านั้นไม่ใช่การแสดงออกที่แท้จริงถึงสิ่งที่ซาตานคิดอยู่ในหัวใจของมันหรอกหรือ?
คาพูดเหล่านี้ไม่ใช่แบบเดียวกันกับพระวจนะที่พวกเราเพิ่งได้อ่านกันไปตอนนี้อย่างแน่นอน นั่นคือ “จากไปๆ
มาๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น” คาพูดเหล่านี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
โดยผ่านทางคาพูดเหล่านี้ ซาตานได้ตีแผ่เนื้อหาในหัวใจของมันอย่างครบบริ บรู ณ์ —
ท่าทีที่มนั มีต่อพระเจ้าและการที่มนั เกลียดความยาเกรงพระเจ้าของโยบ เมื่อการนี้เกิดขึ้น
ธรรมชาติที่มุ่งร้ายและชัว่ ร้ายของมันก็ถูกเปิ ดโปงอย่างครบบริ บูรณ์ มันเกลียดบรรดาผูท้ ี่ยาเกรงพระเจ้า
เกลียดบรรดาผูท้ ี่หลบเลี่ยงความชัว่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลียดพระยาห์เวห์ที่ประทานพระพรให้มนุษย์
มันต้องการที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อทาลายโยบ ผูซ้ ่งึ พระเจ้าได้ทรงยกชูเขาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
เพื่อทาให้เขาล่มจม โดยกล่าวว่า “พระองค์ตรัสว่าโยบยาเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงความชัว่
ข้าพระองค์เห็นต่างออกไป” มันใช้หนทางต่างๆ นานาเพื่อยัว่ ยุและทดลองพระยาห์เวห์ และใช้ลูกเล่นต่างๆ
นานาเพื่อให้พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงมอบโยบให้ซาตานเพื่อที่จะถูกบงการ ทาอันตราย
และนาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างพิเรนทร์
มันต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพือ่ ทาลายมนุษย์ผนู้ ้ซี ่ึงชอบธรรมและมีความเพียบพร้อมในสายพระเ
นตรของพระเจ้า มันเป็ นแค่แรงกระตุน้ ชัว่ ครู่ ที่ทาให้ซาตานมีหัวใจประเภทนี้ใช่หรื อไม่? ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้น
มันอยู่ในการสร้างมานานแล้ว พระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้าทรงดูแลบุคคลหนึ่ง
ทรงมองดูบุคคลผูน้ ้ี และตลอดเวลานั้นซาตานตามติดพระองค์ทุกย่างก้าว ผูใ้ ดก็ตามที่พระเจ้าทรงโปรด
ซาตานก็เฝ้าดูดว้ ย โดยสะกดรอยตามมาข้างหลัง หากพระเจ้าทรงต้องประสงค์บุคคลนี้
ซาตานก็จะทาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอานาจของมันเพื่อขัดขวางพระเจ้า ใช้ลูกเล่นชัว่ ร้ายต่างๆ นานาเพื่อทดลอง
ทาให้พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทาหยุดชะงักและอับปางลง
ทั้งหมดก็เพื่อที่จะสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นของมัน วัตถุประสงค์น้ีคืออะไรหรื อ?
มันไม่ตอ้ งการให้พระเจ้าได้รับผูใ้ ดสักคน เหล่านั้นทั้งหมดที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์มนั ก็ตอ้ งการเพื่อตัวมันเอง
มันต้องการที่จะยึดครองพวกเขา ควบคุมพวกเขา เพื่อกากับดูแลพวกเขาจนพวกเขาเคารพบูชามัน
จนพวกเขาเข้าร่ วมกับมันในการกระทาความชัว่ นี่ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่ชวั่ ร้ายเลวทรามของซาตานหรอกหรื อ?
พวกเจ้ามักจะกล่าวบ่อยครั้งว่าซาตานนั้นชัว่ ยิ่งนัก แย่ยงิ่ นัก แต่พวกเจ้าเคยมองเห็นมันแล้วหรื อ?
พวกเจ้าสามารถมองเห็นได้แค่ว่ามนุษย์แย่อย่างไร
พวกเจ้ายังไม่ได้เห็นในความเป็ นจริงว่าที่จริ งแล้วซาตานแย่อย่างไร
แต่พวกเจ้าได้มองเห็นความชัว่ ของซาตานในประเด็นปัญหานี้ที่เกี่ยวกับโยบแล้วหรื อยัง? (เห็นแล้ว)
ประเด็นปัญหานี้ได้ทาให้โฉมหน้าและแก่นแท้ที่น่าเกลียดน่ากลัวของซาตานชัดเจนมาก
ในการทาสงครามกับพระเจ้า และการสะกดรอยตามมาข้างหลังพระองค์น้ นั

วัตถุประสงค์ของซาตานคือเพื่อรื้ อทาลายพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะทา
เพื่อยึดครองและควบคุมบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับ
เพื่อทาให้พวกเขาเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับดับสิ้นไปโดยสิ้นเชิง
หากพวกเขาไม่ถูกทาให้ดบั สิ้นไป เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะมาเป็ นสิ่งครอบครองของซาตาน เพื่อให้มนั ใช้งาน—
นี่คือวัตถุประสงค์ของมัน แล้วพระเจ้าทรงทาสิ่งใดเล่า? พระเจ้าตรัสเพียงประโยคที่เรี ยบง่ายในบทตอนนี้เท่านั้น
ไม่มีบนั ทึกถึงสิ่งใดเพิ่มเติมที่พระเจ้าทรงทา
แต่พวกเราเห็นว่ามีบนั ทึกเพิ่มเติมอีกมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ซาตานทาและพูด ในบทตอนจากคัมภีร์ต่อไปนี้
พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน?” คาตอบของซาตานเป็ นอย่างไร? (นั่นยังคงเป็ น “จากไปๆ มาๆ
บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น”) นั่นยังคงเป็ นประโยคเดียวกันนั้นเอง
นี่ได้กลายมาเป็ นคติประจาใจของซาตาน นามบัตรของซาตาน ดังนั้นการนี้เป็ นอย่างไร?
ซาตานไม่น่าเกลียดชังหรอกหรื อ? แน่นอนว่ามันเพียงพอแล้วที่จะเอ่ยประโยคที่น่าขยะแขยงนี้เพียงแค่ครั้งเดียว
เหตุใดซาตานจึงคอยกล่าวมันซ้ าๆ? นี่พสิ ูจน์สิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ ธรรมชาติของซาตานนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
ซาตานไม่สามารถใช้การเสแสร้งเพือ่ ปกปิ ดใบหน้าอันอัปลักษณ์ของมันได้
พระเจ้าตรัสถามคาถามหนึ่งกับมันและนี่คือวิธีที่มนั ตอบสนอง ในเมื่อการนี้เป็ นดังนั้น
ก็จงจินตนาการดูว่ามันต้องปฏิบตั ิต่อพวกมนุษย์อย่างไร! ซาตานไม่กลัวพระเจ้า ไม่ยาเกรงพระเจ้า
และไม่เชื่อฟังพระเจ้า ดังนั้นมันจึงกล้าที่จะทะลึ่งอย่างพิเรนทร์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
กล้าที่จะใช้คาพูดเดียวกันเหล่านี้เพื่อปัดทิ้งคาถามของพระเจ้า กล้าที่จะใช้คาตอบเดียวกันนี้ซ้ าๆ
กับคาถามของพระเจ้า ที่จะพยายามใช้คาตอบนี้เพื่อสร้างความประหลาดใจสับสนให้กบั พระเจ้า—
นี่คือใบหน้าอันอัปลักษณ์ของซาตาน มันไม่เชื่อในความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า
ไม่เชื่อในสิทธิอานาจของพระเจ้า และไม่เต็มใจที่จะนบนอบต่ออานาจครอบครองของพระเจ้าอย่างแน่นอน
มันอยู่ในการต่อต้านพระเจ้าเป็ นเนืองนิตย์ โจมตีทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทาเป็ นเนืองนิ ตย์
พยายามที่จะทาให้ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาอับปางลง—นี่คือวัตถุประสงค์ชวั่ ร้ายของมัน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 140
บทสนทนาระหว่างซาตานกับพระยาห์เวห์พระเจ้า
โยบ 1:6-11 อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาในหมู่เขาด้วย
พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน?” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก
และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น” และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ บั ใช้ของเราหรื อไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?” แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “โยบยาเกรงพระเจ้าเปล่าๆ
หรื อ? พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา ครอบครัวของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรื อ?
พระองค์ได้ทรงอวยพรงานที่มือเขาทา และฝูงปศุสัตว์ของเขาได้ทวีข้ นึ ในแผ่นดิน
แต่ขอยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
โยบ 2:1-5 และอยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตานได้มาในหมู่เขา
เพื่อรายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ดว้ ย และพระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน?”
ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น”
และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้าได้พิจารณาดูโยบผูร้ ับใช้ของเราหรือไม่ว่า
ในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม เป็ นผูย้ าเกรงพระเจ้าและหันจากความชัว่ ร้าย?
เขายังยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กบั เขา เพื่อทาลายเขาโดยไม่มีเหตุ”
แล้วซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “หนังแทนหนัง คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขา
แต่บดั นี้ขอเหยียดพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
ดังที่ได้บนั ทึกไว้ในหนังสือโยบนั้น
วาทะสองบทตอนที่ซาตานได้เปล่งออกไปและสิ่งทั้งหลายที่ซาตานได้ทานั้นเป็ นตัวแทนความต้านทานของมัน
ที่มีต่อพระเจ้าในแผนการบริ หารจัดการหกพันปี ของพระองค์—ในที่น้ี
ตัวตนที่แท้จริ งของซาตานได้ถูกเปิ ดเผยออกมา
เจ้าได้มองเห็นคาพูดและความประพฤติของซาตานในชีวิตจริงแล้วหรื อยัง? เมื่อเจ้ามองเห็นสิ่งเหล่านั้น
เจ้าอาจจะไม่คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นบางอย่างที่ซาตานได้พูด แต่กลับคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นสิ่งที่มนุษย์พูดแทน
เมื่อสิ่งทั้งหลายเช่นนี้ถูกมนุษย์พูดออกไป นัน่ แสดงให้เห็นถึงสิ่งใดหรื อ? นั่นแสดงให้เห็นถึงซาตาน
ต่อให้เจ้าจาสิ่งนั้นได้ เจ้าก็ยงั คงไม่สามารถล่วงรู ้ว่าจริงๆ แล้วนั่นเป็ นสิ่งที่ซาตานพูด
แต่ในที่น้ีและในตอนนี้เจ้ามองเห็นอย่างไม่ออ้ มแอ้มถึงสิ่งที่ซาตานได้พูดด้วยตัวมันเอง
ตอนนี้เจ้ามีความเข้าใจที่กระจ่างชัดไม่ออ้ มแอ้มเกี่ยวกับโฉมหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวและความชัว่ ของซาตาน

ดังนั้นสองบทตอนเหล่านี้ที่ซาตานได้พูดไปมีคณ
ุ ค่าในการช่วยให้ผูค้ นในวันนี้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติขอ
งซาตานหรื อไม่? สองบทตอนเหล่านี้มีค่าคู่ควรแก่การสงวนรักษาอย่างพิถพี ิถนั หรื อไม่
เพื่อที่มวลมนุษย์ในวันนี้จะสามารถจาโฉมหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวของซาตานได้
จาโฉมหน้าที่แท้จริ งดั้งเดิมของซาตานได้? ถึงแม้ว่านี่อาจดูเหมือนเป็ นสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสมที่จะพูด
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม คาพูดเหล่านี้ เมือ่ แสดงออกดังนั้น ก็สามารถพิจารณาได้ว่าถูกต้องแม่นยา
แท้จริ งแล้วนี่เป็ นเพียงหนทางเดียวที่เราสามารถแสดงออกถึงแนวคิดนี้ได้
และหากพวกเจ้าสามารถเข้าใจสิ่งนั้นได้ เช่นนั้นแล้ว นัน่ ก็พอแล้ว
ซาตานโจมตีซ้ าแล้วซ้ าเล่าต่อสิ่งทั้งหลายที่พระยาห์เวห์ทรงทา
โดยโยนคากล่าวหาเกี่ยวกับความยาเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของโยบออกมา
ซาตานพยายามที่จะยัว่ ยุพระยาห์เวห์ดว้ ยวิธีการต่างๆ นานา
โดยพยายามที่จะให้พระยาห์เวห์ไม่ทรงเอาผิดการทดลองโยบของมัน เพราะฉะนั้นคาพูดต่างๆ
ของมันจึงมีธรรมชาติแบบยัว่ ยุอย่างสูง ดังนั้น จงบอกเราที ทันทีที่ซาตานได้พูดคาพูดเหล่านี้
พระเจ้าทรงสามารถทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่ซาตานต้องการทาได้อย่างชัดเจนหรื อไม่? (ทรงเห็นได้)
ในพระทัยของพระเจ้าแล้ว โยบ มนุษย์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคนนี้ —ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าคนนี้
ที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็ นคนชอบธรรม คนเพียบพร้อม—เขาสามารถทานทนต่อการทดลองประเภทนี้ได้หรื อไม่?
(ทนได้) เหตุใดพระเจ้าจึงแน่พระทัยยิ่งนักเกี่ยวกับการนั้น?
พระเจ้าทรงตรวจสอบหัวใจของมนุษย์อยู่เสมอหรื อไม่? (ใช่)
ดังนั้นซาตานสามารถตรวจสอบหัวใจของมนุษย์ได้หรื อไม่? ซาตานทาไม่ได้
ถึงแม้ว่าซาตานสามารถมองเห็นหัวใจของเจ้า
ธรรมชาติชวั่ ของมันก็จะไม่มีวนั ปล่อยให้มนั เชื่อว่าความบริ สุทธิ์คือความบริ สุทธิ์
หรื อว่าความโสโครกคือความโสโครก ซาตานชัว่ ไม่มีวนั สามารถมองเห็นคุณค่าของสิ่งใดที่บริ สุทธิ์ ชอบธรรม
หรื อสว่างสดใสได้ ซาตานอดไม่ได้ที่จะกระทาการไปตามธรรมชาติของมัน ความชัว่ ของมัน
อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และโดยผ่านทางวิธีการที่ติดเป็ นนิสัยของมัน
ถึงแม้ตอ้ งแลกด้วยการที่ตวั มันเองจะถูกพระเจ้าทรงลงโทษหรื อทาลาย
มันก็ไม่ลงั เลที่จะต่อต้านพระเจ้าอย่างดื้อด้าน—นี่คือความชัว่ นี่คือธรรมชาติของซาตาน ดังนั้น
ในบทตอนนี้ซาตานจึงพูดว่า “หนังแทนหนัง คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขา
แต่บดั นี้ขอเหยียดพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อหนังของเขา แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”
ซาตานคิดว่าความยาเกรงมนุษย์ของพระเจ้านั้นเป็ นเพราะการที่มนุษย์ได้รับข้อได้เปรี ยบมากมายยิ่งนักจากพระเ
จ้า มนุษย์ได้รับข้อได้เปรี ยบทั้งหลายจากพระเจ้า ดังนั้นเขาจึงพูดว่าพระเจ้านั้นทรงดีงาม

แต่นั่นไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงดีงาม นัน่ เป็ นเพียงเพราะมนุษย์ได้รับข้อได้เปรี ยบมากมายยิง่ นักนั่นเอง
เขาจึงสามารถยาเกรงพระเจ้าในหนทางนี้ได้ ทันทีที่พระเจ้าทรงลิดรอนข้อได้เปรียบเหล่านี้จากเขา
เมื่อนั้นเขาก็จะละทิ้งพระเจ้า ในธรรมชาติที่ชวั่ ร้ายของซาตานนั้น
มันไม่เชื่อว่าหัวใจมนุษย์สามารถยาเกรงพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เพราะธรรมชาติชวั่ ของมัน
มันไม่รู้ว่าความบริ สุทธิ์คือสิ่งใด นับประสาอะไรที่จะรู ้ว่าความเคารพอย่างยาเกรงนั้นคือสิ่งใด
มันไม่รู้ว่าการเชื่อฟังพระเจ้าคือสิ่งใดหรื อการยาเกรงพระเจ้าคือสิ่งใด เพราะมันไม่รู้จกั สิ่งเหล่านี้
มันจึงคิดว่ามนุษย์ไม่สามารถยาเกรงพระเจ้าด้วยเช่นกัน จงบอกเรามา ซาตานไม่ชวั่ หรอกหรือ?
นอกจากคริ สตจักรของเราแล้ว ไม่มีเลยจากบรรดาศาสนาและนิกายต่างๆ
หรื อกลุ่มทางศาสนาและทางสังคมทั้งหลายที่เชื่อในการทรงดารงอยู่ของพระเจ้า
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และกาลังทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการพิพา
กษา ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าสิ่งที่เจ้าเชื่อไม่ใช่พระเจ้า มนุษย์ที่สาส่อนมองไปรอบตัวเขาแล้วเห็นว่าคนอื่นๆ
ทุกคนนั้นสาส่อนเช่นเดียวกับเขา
มนุษย์ปลิ้นปล้อนมองไปรอบตัวเขาแล้วเห็นแต่เพียงความไม่ซื่อสัตย์และความโกหก มนุษย์ชวั่ มองเห็นคนอืน่ ๆ
ทุกคนว่าชัว่ และต้องการที่จะต่อสู้กบั ทุกคนที่เขาเห็น บรรดาผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์อยู่ในปริ มาณหนึ่งมองคนอืน่ ๆ
ทุกคนว่าซื่อสัตย์ ดังนั้นพวกเขาจึงถูกหลอกเป็ นเหยื่ออยู่เสมอ ถูกโกงเสมอ
และพวกเขาไม่สามารถทาอะไรได้เลยเกี่ยวกับการนั้น เราให้ตวั อย่างเล็กๆ น้อยๆ
เหล่านี้เพื่อเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้พวกเจ้า กล่าวคือ
ธรรมชาติชวั่ ของซาตานไม่ใช่แรงผลักดันทางใจเพียงชัว่ ประเดี๋ยวหรื อถูกกาหนดพิจารณาโดยรู ปการณ์แวดล้อม
อีกทั้งมันไม่ใช่การสาแดงชัว่ คราวที่เกิดขึ้นจากเหตุผลหรื อปัจจัยเชิงบริ บทใดๆ ไม่ใช่โดยสิ้นเชิง!
ช่วยไม่ได้ที่ซาตานเป็ นได้แค่หนทางนี้เท่านั้น! มันไม่สามารถทาสิ่งใดที่ดีได้
ถึงแม้เมื่อมันพูดบางสิ่งบางอย่างที่น่ายินดีเข้าหู มันเป็ นไปแค่เพื่อล่อลวงเจ้า
ยิ่งคาพูดของมันน่ายินดีมากขึ้นเท่าใด รู ้กาลเทศะมากขึ้นเท่าใด สุภาพมากขึ้นเท่าใด
เจตนาเบื้องหลังคาพูดเหล่านี้กย็ ิ่งมุง่ ร้ายและชัว่ ร้ายเลวทรามมากขึ้นเท่านั้น ซาตานแสดงใบหน้าประเภทใด
ธรรมชาติประเภทใดหรื อในสองบทตอนนี้? (แฝงการร้าย มุง่ ร้าย และชัว่ )
คุณสมบัติพิเศษเบื้องต้นของซาตานคือความชัว่ ซาตานนั้นชัว่ และมุ่งร้ายเหนืออื่นใดทั้งหมด
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และได้ทรงนาชีวิตของมวลมนุษย์ต้งั แต่น้นั เรื่ อยมา
ไม่ว่าในการประทานพระพรแก่มวลมนุษย์ การทรงสร้างธรรมบัญญัติและพระบัญญัติท้งั หลายให้แก่มนุษย์
หรื อการวางกฎเกณฑ์ต่างๆ สาหรับชีวิต
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของพระเจ้าในการทรงทาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งใด? ก่อนอื่น
เจ้าสามารถพูดด้วยความแน่นอนได้หรือไม่ว่า ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทานั้นเป็ นเพื่อผลดีต่อมวลมนุษย์?
เหล่านี้อาจดูเหมือนเป็ นคาพูดที่อลังการไร้ค่าไม่จริงใจสาหรับพวกเจ้า แต่เมื่อตรวจดูรายละเอียดภายในแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทานั้นมีเจตนารมณ์ที่จะนาทางและนามนุษย์ไปสู่การดารงชีวิตแบบปกติมิใช่หรื อ?
ไม่ว่าจะเป็ นการทาให้มนุษย์ยึดปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้งั หลายของพระองค์หรื อรักษาธรรมบัญญัติท้งั หลายของพร
ะองค์ จุดมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือเพื่อไม่ให้มนุษย์ตกไปสู่การเคารพบูชาซาตานและไม่ให้ถกู ซาตานทาอันตราย
นี่คือรากฐานสาคัญที่สุด และนี่คือสิ่งที่ได้ทาขึ้นในตอนแรกเริ่ มสุด ในตอนแรกเริ่ มสุด
เมื่อมนุษย์ยงั ไม่เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้านั้น
พระเจ้าได้ทรงสร้างธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์ท้งั หลายที่เรี ยบง่ายบางอย่างและได้สร้างกฎข้อบังคับทั้งหลายที่ค
รอบคลุมทุกเรื่ องที่พอจะนึกได้ กฎข้อบังคับเหล่านี้เรียบง่าย
ทว่าภายในกฎข้อบังคับเหล่านั้นบรรจุไปด้วยน้ าพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าทรงทะนุถนอมความล้าค่า ทรงเชิดชู
และทรงรักมวลมนุษย์อย่างสุดซึ้ง นั่นไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรือ? (เป็ นเช่นนั้น) ดังนั้น
พวกเราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระทัยของพระองค์น้ นั บริ สุทธิ์?
พวกเราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระทัยของพระองค์น้ นั สะอาด? (ได้) พระเจ้าทรงมีสิ่งจูงใจเพิ่มเติมใดๆ
หรื อไม่? (ไม่มี) ดังนั้น จุดมุ่งหมายนี้ของพระองค์ถูกต้องและเป็ นบวกใช่หรื อไม่? (ใช่)
ในครรลองแห่งพระราชกิจของพระเจ้านั้น กฎข้อบังคับทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้นมีผลเชิงบวกต่อมนุษย์
นาทางให้แก่มนุษย์ ดังนั้นแล้ว ในพระทัยของพระเจ้านั้น มีพระดาริ เพื่อรับใช้พระองค์เองบ้างหรื อไม่?
พระเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับมนุษย์บา้ งหรื อไม่?
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากมนุษย์ในบางหนทางหรื อไม่? (ไม่มี) ไม่แม้แต่นิดเดียว
พระเจ้าทรงทาดังเช่นที่พระองค์ตรัส
และพระวจนะและการกระทาของพระองค์สอดคล้องกันกับพระดาริ ของพระองค์ในพระทัยของพระองค์
ไม่มีจุดประสงค์ที่ด่างพร้อย ไม่มีพระดาริ เพือ่ รับใช้พระองค์เองใดๆ เลย
ไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์ทรงทาที่เป็ นไปเพื่อพระองค์เอง ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทานั้น
พระองค์ทรงทาเพื่อมนุษย์ โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ส่วนพระองค์ใดๆ
ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงมีแผนและเจตนารมณ์ท้งั หลาย ซึ่งพระองค์ทรงวางให้กบั มนุษย์

แต่ไม่มีสิ่งใดเลยในนั้นที่เป็ นไปเพื่อพระองค์เอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทาล้วนทาไปเพื่อมวลมนุษย์
เพื่อปกป้องมวลมนุษย์ เพื่อป้องกันมวลมนุษย์ไม่ให้ถูกนาให้หลงเจิ่น ดังนั้น
พระทัยของพระองค์น้ีไม่ล้าค่าหรอกหรือ?
เจ้าสามารถมองเห็นแม้แต่หมายสาคัญเล็กจิ๋วที่สุดของหัวใจซึ่งล้าค่าเช่นนั้นในซาตานได้หรือไม่? (ไม่ได้)
เจ้าไม่สามารถมองเห็นคาใบ้แม้เพียงนิดเกี่ยวกับการนี้ในซาตาน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาถูกเปิ ดเผยอย่างเป็ นธรรมชาติ บัดนี้
พวกเรามาดูวิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจกันเถิด พระองค์ทรงพระราชกิจของพระองค์อย่างไร?
พระเจ้าทรงใช้ธรรมบัญญัติเหล่านี้ และพระวจนะของพระองค์และผูกมัดสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นหนารอบศีรษะขอ
งทุกบุคคลเหมือนคาถารัดเกล้า[ก] โดยบังคับใช้สิ่งเหล่านั้นกับมนุษย์ทุกคนหรื อไม่?
พระองค์ทรงพระราชกิจในหนทางนี้หรื อไม่? (ไม่ใช่) ดังนั้นพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์ในหนทางใด?
(พระองค์ทรงนาพวกเรา พระองค์ทรงแนะนาและทรงหนุนใจพวกเรา) พระองค์ทรงขู่หรื อไม่?
พระองค์ทรงวกไปวนมาเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเจ้าหรื อไม่? (ไม่) เมื่อเจ้าไม่เข้าใจความจริง
พระเจ้าทรงนาเจ้าอย่างไร? (พระองค์ทรงฉายความสว่าง) พระองค์ทรงฉายความสว่างบนตัวเจ้า
ทรงบอกเจ้าอย่างชัดเจนว่านี่ไม่สอดคล้องกับความจริง และแล้วพระองค์ตรัสบอกเจ้าว่าเจ้าควรทาสิ่งใด
จากหนทางเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ เจ้ารู ้สึกว่าเจ้ามีสัมพันธภาพประเภทใดกับพระเจ้า?
เจ้ารู ้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือการจับความเข้าใจของเจ้าหรื อไม่? (ไม่) ดังนั้น
เจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อเจ้ามองเห็นหนทางเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ?
พระเจ้าทรงใกล้ชิดกับเจ้าเป็ นพิเศษ ไม่มีระยะห่างระหว่างเจ้ากับพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงนาเจ้า
เมื่อพระองค์ทรงจัดเตรี ยมให้เจ้า ทรงช่วยเจ้าและทรงสนับสนุนเจ้า เจ้ารู ้สึกว่าพระเจ้าทรงเป็ นกันเองเพียงใด
รู ้สึกว่าพระองค์ทรงบันดาลใจให้เกิดความเคารพ เจ้ารู ้สึกว่าพระองค์ทรงน่ารักชื่นชมเพียงใด
เจ้ารู ้สึกถึงความอบอุ่นของพระองค์ แต่เมื่อพระเจ้าทรงตาหนิเจ้าเนื่องจากความเสื่อมทรามของเจ้า
หรื อเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาและทรงบ่มวินัยเจ้าเนื่องจากการกบฏต่อพระองค์ พระองค์ทรงใช้วิธีการใด?
พระองค์ทรงตาหนิเจ้าด้วยพระวจนะหรื อไม่?
พระองค์ทรงบ่มวินัยเจ้าโดยผ่านทางสภาพแวดล้อมของเจ้าและโดยผ่านทางผูค้ น กิจธุระ
และสิ่งทั้งหลายหรื อไม่? (ใช่) พระเจ้าทรงบ่มวินัยเจ้าถึงขอบเขตใด?
พระเจ้าทรงบ่มวินัยมนุษย์ถงึ ระดับเดียวกันกับที่ซาตานทาอันตรายมนุษย์หรื อไม่? (ไม่
พระเจ้าทรงบ่มวินัยมนุษย์เพียงถึงขอบเขตที่มนุษย์สามารถสู้ทนได้) พระเจ้าทรงพระราชกิจในหนทางที่สุภาพ
ละเอียดอ่อน น่ารักชื่นชม และใส่พระทัย หนทางที่มีมาตรการเหนือธรรมดาและถูกต้องเหมาะสม
หนทางของพระองค์ไม่ยวั่ ยุปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เข้มข้นในตัวเจ้า เช่น

“พระเจ้าต้องทรงยอมให้ขา้ พระองค์ทาการนี้” หรื อ “พระเจ้าต้องทรงยอมให้ขา้ พระองค์ทาการนั้น”
พระเจ้าไม่เคยทรงให้เจ้ามีความตึงเครี ยดทางจิตใจหรื ออารมณ์ประเภทนั้นที่ทาให้สิ่งทั้งหลายเกินแบกรับได้
นั่นไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ? แม้กระทัง่ เมือ่ เจ้ายอมรับพระวจนะแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้ว เจ้ารู ้สึกอย่างไร? เมื่อเจ้าสานึกรับรู ้ถงึ สิทธิอานาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้ารู ้สึกอย่างไร? เจ้ารู ้สึกว่าพระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจฝ่ าฝื นได้หรื อไม่? (รูส้ ึก)
เจ้ารู ้สึกถึงระยะห่างระหว่างตัวเจ้าเองกับพระเจ้าในเวลาเหล่านี้หรื อไม่? เจ้ารู ้สึกถึงความยาเกรงพระเจ้าหรื อไม่?
ไม่—แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เจ้ารู ้สึกเคารพอย่างยาเกรงต่อพระเจ้าต่างหาก
ไม่ใช่เพราะพระราชกิจของพระเจ้าหรอกหรือที่ผคู้ นรูส้ ึกถึงสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด?
พวกเขาจะมีความรู ้สึกเหล่านี้หรื อไม่หากว่าซาตานเป็ นผูท้ ี่ทางานนี้? (ไม่) พระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์
ความจริ งของพระองค์ และพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อจัดเตรี ยมให้มนุษย์ เพือ่ สนับสนุนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อมนุษย์ออ่ นแอ เมื่อมนุษย์กาลังรู ้สึกท้อแท้ แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ตรัสอย่างเกรี้ยวกราด โดยการตรัสว่า
“ห้ามรู ้สึกท้อแท้ มีสิ่งใดให้ตอ้ งท้อแท้หรื อ? เหตุใดเจ้าจึงอ่อนแอ? มีเหตุผลใดให้ตอ้ งอ่อนแอหรื อ?
เจ้าอ่อนแอยิ่งนัก และเจ้าคิดลบยิ่งนักตลอดเวลา! มีประโยชน์อนั ใดเล่าในการที่เจ้ามีชีวิตอยู่?
จงตายไปเสียและให้มนั จบไปเสียที!” พระเจ้าทรงพระราชกิจในหนทางนี้หรือไม่? (ไม่)
พระเจ้าทรงมีสิทธิอานาจที่จะกระทาการในหนทางนี้หรื อไม่? (ทรงมี)
กระนั้นพระเจ้าก็ไม่ทรงกระทาการในหนทางนี้
เหตุผลที่พระเจ้าไม่ทรงกระทาการในหนทางนี้ก็เป็ นเพราะแก่นแท้ของพระองค์
แก่นแท้แห่งความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า ความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์
การมองเห็นคุณค่าและการทะนุถนอมที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ไม่สามารถแสดงออกอย่างชัดเจนในเพียงแค่หนึ่
งหรื อสองประโยค
นั่นไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยการอวดตัวของมนุษย์แต่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงนาพาออกมาใ
นการปฏิบตั ิจริ ง นัน่ เป็ นการเปิ ดเผยถึงแก่นแท้ของพระเจ้า
หนทางทั้งหมดเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการราชกิจสามารถทาให้มนุษย์มองเห็นความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าได้ห
รื อไม่? ในหนทางทั้งหมดเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ รวมถึงเจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้า
รวมถึงผลที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดกับมนุษย์
รวมถึงหนทางซึ่งแตกต่างกันที่พระเจ้าทรงนามาใช้เพื่อทรงพระราชกิจต่อมนุษย์
พระราชกิจประเภทที่พระองค์ทรงทา สิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้มนุษย์เข้าใจ—
เจ้าได้เห็นความชัว่ ร้ายหรื อความหลอกลวงใดๆ ในเจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้าบ้างหรื อไม่? (ไม่เห็น)
ดังนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทา ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัส

ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ดาริ ในพระทัยของพระองค์ ตลอดจนแก่นแท้ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยนั้น—
พวกเราสามารถเรี ยกพระเจ้าว่าบริ สุทธิ์ได้หรื อไม่? (ได้) มนุษย์คนใดเคยได้เห็นความบริ สุทธิ์น้ีในโลก
หรื อภายในตัวเขาเองหรื อไม่? นอกเหนือจากพระเจ้าแล้ว
เจ้าเคยได้เห็นสิ่งนั้นในมนุษย์คนใดหรื อในซาตานหรื อไม่? (ไม่เคย) ตามการหารื อของพวกเราที่ยืดยาวขนาดนี้
พวกเราสามารถเรี ยกพระเจ้าผูท้ รงเอกลักษณ์ว่า พระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงบริ สุทธิ์ได้หรื อไม่? (ได้)
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมอบแก่มนุษย์ รวมทั้งพระวจนะของพระเจ้า
หนทางซึ่งแตกต่างกันที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจต่อมนุษย์ สิ่งที่พระเจ้าทรงบอกมนุษย์
สิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนความจามนุษย์ สิ่งที่พระองค์ทรงแนะนาและทรงหนุนใจ—
ทั้งหมดล้วนมีตน้ กาเนิดมาจากแก่นแท้หนึ่งเดียว นั่นก็คือ ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
หากไม่มีพระเจ้าผูท้ รงบริ สุทธิ์เช่นนั้น
ก็ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถแทนที่ของพระองค์ในการทาพระราชกิจที่พระองค์ทรงทา
หากพระเจ้าได้ทรงส่งมอบมนุษย์เหล่านี้ให้แก่ซาตานโดยสิ้นเชิง
พวกเจ้าเคยพิจารณากันหรือไม่ว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะอยู่ในสภาพเงือ่ นไขประเภทใดในวันนี้?
พวกเจ้าทั้งหมดจะยังนัง่ อยู่ในที่น้ี อย่างครบถ้วนและไม่ถูกล่วงล้าทาลายกระนั้นหรื อ? เจ้าจะกล่าวด้วยว่า
“จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่ อยๆ บนนั้น” ใช่หรื อไม่? เจ้าจะเป็ นคนหน้าด้านอย่างมาก
มัน่ ใจและลาพองใจเต็มที่อย่างมากในขณะที่พูดคาพูดเช่นนั้นและอวดตัวโดยไม่ละอายเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ใช่หรื อไม่? (ใช่) เจ้าจะเป็ นอย่างนั้นอย่างแน่นอน โดยไม่มีขอ้ สงสัยเลย!
ท่าทีของซาตานที่มีต่อมนุษย์เปิ ดโอกาสให้มนุษย์มองเห็นว่าธรรมชาติและแก่นแท้ของซาตานนั้นแตกต่างไปจา
กของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง สิ่งใดหรือเกี่ยวกับแก่นแท้ของซาตานที่ตรงกันข้ามกับความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า?
(ความชัว่ ของซาตาน) ธรรมชาติชวั่ ของซาตานเป็ นสิ่งตรงกันข้ามกับความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
เหตุผลที่ผคู้ นส่วนใหญ่ไม่ระลึกรู ้วิวรณ์น้ีของพระเจ้าและแก่นแท้แห่งความบริ สุทธิ์น้ีของพระเจ้า
ก็เพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน
ภายในความเสื่อมทรามของซาตานและภายในวงล้อมในการดาเนินชีวิตของซาตาน
พวกเขาไม่รู้ว่าความบริ สุทธิ์คือสิ่งใด หรื อจะให้นิยามความบริสุทธิ์ว่าอย่างไร
ถึงแม้เมื่อเจ้าล่วงรู ้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
เจ้าก็ยงั คงไม่สามารถให้นิยามสิ่งนั้นว่าเป็ นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยความมัน่ ใจอันใดได้
นี่คือความแตกต่างภายในความรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:

ก. “คาถารัดเกล้า” คือ คาถาที่พระถังซัมจัง๋ ใช้ในนิยายจีนเรื่ องไซอิ๋ว เขาใช้คาถานี้เพื่อควบคุมซุนหงอคง
ด้วยการรัดห่วงโลหะรอบศีรษะของฝ่ ายหลัง ซึ่งทาให้เขาปวดศีรษะอย่างรุ นแรง
และด้วยเหตุน้ีจึงทาให้เขาตกอยู่ภายใต้การควบคุม
นั่นได้กลายเป็ นคาอุปมาเพื่อพรรณนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดบุคคลหนึ่งไว้

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 142
คุณสมบัติพิเศษแทนตัวประเภทใดที่เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของงานของซาตานที่ทาต่อมนุษย์?
พวกเจ้าควรเรี ยนรูก้ ารนี้โดยผ่านทางประสบการณ์ของพวกเจ้าเอง—
นั่นเป็ นคุณสมบัติพิเศษแทนตัวมากที่สุดของซาตาน เป็ นสิ่งที่มนั ทาซ้ าๆ สิ่งที่มนั พยายามทากับทุกผูค้ น
ลางทีพวกเจ้าอาจไม่สามารถมองเห็นคุณสมบัติพิเศษนี้
ดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่รู้สึกว่าซาตานนั้นน่าขวัญผวาและน่าเกลียดยิง่ นัก ผูใ้ ดบ้างที่รู้ว่าคุณสมบัติพิเศษนี้คือสิ่งใด?
(ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนั ทา มันทาเพื่อทาอันตรายมนุษย์) มันทาอันตรายมนุษย์อย่างไร?
เจ้าสามารถบอกเราอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้นและในรายละเอียดที่มากขึ้นได้หรื อไม่? (มันหลอกล่อ
ชักจูงและทดลองมนุษย์) นั่นถูกต้อง เหล่านี้คือหลากหลายหนทางที่คุณสมบัติพิเศษนี้สาแดงออกมา
ซาตานยังลวงตา โจมตีและกล่าวหามนุษย์ดว้ ย—เหล่านี้ลว้ นเป็ นการสาแดงชัด ยังมีอีกหรื อไม่?
(มันเล่าเรื่ องโกหก) การโกงและการโกหกมาสู่ซาตานอย่างเป็ นธรรมชาติมากที่สุด
มันทาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บ่อยครั้งมากจนคาโกหกไหลจากปากของมันโดยที่มนั ไม่จาเป็ นแม้กระทัง่ ต้องคิด
มีอีกหรื อไม่? (มันหว่านเพาะความร้าวฉาน) อันนี้ไม่สาคัญมากนัก บัดนี้
เราจะบรรยายบางสิ่งบางอย่างแก่พวกเจ้าที่จะทาให้พวกเจ้าขนลุก แต่เราไม่ได้ทาเพื่อให้พวกเจ้าตกใจกลัว
พระเจ้าทรงพระราชกิจต่อมนุษย์และทรงทะนุถนอมมนุษย์ท้งั ในท่าทีของพระองค์และในพระทัยของพระองค์
ในทางกลับกัน ซาตานทะนุถนอมมนุษย์หรื อไม่? ไม่ มันไม่ทะนุถนอมมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม
มันใช้เวลาส่วนมากคิดเกี่ยวกับการทาอันตรายมนุษย์ นั่นไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ?
เมื่อมันกาลังคิดเกีย่ วกับการทาอันตรายมนุษย์ สภาวะทางจิตของมันเป็ นสภาวะของความเร่ งด่วนหรื อไม่? (ใช่)
ดังนั้น ในแง่ของงานที่ซาตานทาต่อมนุษย์
เรามีสองวลีที่สามารถบรรยายธรรมชาติที่ชวั่ และมุ่งร้ายของซาตานได้อย่างเพียงพอ
ที่สามารถเปิ ดโอกาสให้พวกเจ้ารู ้จกั ความน่าเกลียดชังของซาตานได้อย่างแท้จริ ง กล่าวคือ
ในการเข้าหามนุษย์ของซาตานนั้น มันมักต้องการที่จะยึดครองและครอบครองมนุษย์ทุกๆ คนโดยเชิงบังคับ
จนถึงขอบเขตที่มนั สามารถเข้าควบคุมมนุษย์ได้แบบเต็มที่และทาอันตรายมนุษย์ได้อย่างแสนสาหัส
เพื่อให้มนั สามารถสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของมันและทาความทะเยอทะยานอันป่ าเถื่อนของมันลุล่วงได้ คาว่า
“ยึดครองโดยเชิงบังคับ” หมายความว่าอย่างไร? มันคือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความยินยอมของเจ้า
หรื อโดยที่เจ้าไม่ยินยอมกันแน่? มันเกิดขึ้นโดยที่เจ้ารู ้ หรือโดยที่เจ้าไม่รู้กนั แน่? คาตอบก็คือว่า
มันเกิดขึ้นโดยที่เจ้าไม่รู้โดยสิ้นเชิง! มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เจ้าไม่ตระหนักรู ้
ลางทีอาจจะโดยที่มนั ไม่แม้กระทัง่ พูดหรื อทาสิ่งใดกับเจ้า ไม่มีสัญญา ไม่มีบริ บท—ซาตานอยู่นั่นไง
กาลังตีวงโอบล้อมเจ้า รายล้อมเจ้าอยู่

มันมองหาโอกาสที่จะหาประโยชน์และแล้วมันจะยึดครองเจ้าโดยเชิงบังคับ ครอบครองเจ้า
สัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของมันในการได้มาซึ่งการควบคุมเจ้าแบบเต็มที่และในการทาให้เจ้าเป็ นทุกข์จากอันตราย
นี่คือเจตนาและพฤติกรรมเฉพาะแบบที่สุดของซาตานขณะที่มนั ดิ้นรนที่จะกระชากมวลมนุษย์ไปจากพระเจ้า
พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนี้? (หวาดกลัวและเกรงกลัวอยู่ในหัวใจของพวกเรา)
พวกเจ้ารู ้สึกขยะแขยงหรื อไม่? (รู ้สึก) ในขณะที่พวกเจ้ารู ้สึกถึงความขยะแขยงนี้
พวกเจ้าคิดว่าซาตานไร้ยางอายหรื อไม่? เมื่อพวกเจ้าคิดว่าซาตานไร้ยางอาย
แล้วพวกเจ้ารู ้สึกขยะแขยงกับผูค้ นเหล่านั้นรอบตัวเจ้าที่ตอ้ งการควบคุมพวกเจ้าอยู่เสมอ
พวกที่ทะเยอทะยานอย่างป่ าเถื่อนเพื่อสถานะและผลประโยชน์หรือไม่? (รู ้สึก) ดังนั้น
ซาตานใช้วิธีการใดเพื่อครอบครองและยึดครองมนุษย์โดยเชิงบังคับ? พวกเจ้าเข้าใจชัดเจนกับการนี้หรื อไม่?
เมื่อพวกเจ้าได้ยินสองคาเหล่านี้ คาว่า “การยึดครองโดยเชิงบังคับ” และ “การครอบครอง” พวกเจ้ารู ้สึกขยะแขยง
และพวกเจ้าสามารถสานึกรับรู ้ถงึ ความชัว่ ร้ายเกี่ยวกับคาเหล่านี้ ซาตานครอบครองเจ้า ยึดครองเจ้าโดยเชิงบังคับ
และทาให้เจ้าเสื่อมทรามโดยที่เจ้าทั้งไม่ยินยอมและไม่รู้ตวั เจ้าสามารถลิม้ รสสิ่งใดในหัวใจของเจ้า?
เจ้ารู ้สึกเกลียดและขยะแขยงหรื อไม่? (รู ้สึก)
เมื่อเจ้ารู ้สึกถึงการเกลียดและความขยะแขยงนี้ต่อหนทางเหล่านี้ของซาตาน
เจ้ามีความรู ้สึกประเภทใดต่อพระเจ้า? (สานึกบุญคุณ) สานึกบุญคุณต่อพระเจ้าสาหรับการช่วยเจ้าให้รอด
ดังนั้นตอนนี้ ณ ชัว่ ขณะนี้
เจ้ามีความอยากหรื อเจตจานงที่จะยอมให้พระเจ้าทรงเข้าถือครองและควบคุมทั้งหมดที่เจ้ามีและที่เจ้าเป็ นหรื อไม่
? (มี) เจ้าตอบเช่นนี้ในบริ บทใด? เจ้าพูดว่า “มี”
เพราะเจ้ากลัวการถูกซาตานยึดครองและครอบครอบโดยเชิงบังคับใช่หรื อไม่? (ใช่)
เจ้าต้องไม่มีความรู ้สึกนึกคิดประเภทนี้ มันไม่ถูกต้อง จงอย่ากลัว เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ี่นี่
ไม่มีสิ่งใดที่ตอ้ งกลัว ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจแก่นแท้ที่ชวั่ ร้ายของซาตานแล้ว
เจ้าควรจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้นหรื อการทะนุถนอมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อความรักของพระเจ้า
เจตนารมณ์ที่ดีของพระเจ้า
ความเมตตาสงสารและความยอมผ่อนปรนต่อมนุษย์ของพระเจ้าและพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระเจ้า
ซาตานนั้นน่าเกลียดยิง่ นัก แต่ทว่าหากการนี้ยงั คงไม่บนั ดาลใจให้เจ้าเกิดความรักต่อพระเจ้า
และให้เจ้าพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าเป็ นบุคคลประเภทใดกัน?
เจ้าเต็มใจที่จะยอมให้ซาตานทาอันตรายเจ้าเช่นนั้นหรื อ?
หลังจากได้เห็นความชัว่ และความน่าเกลียดน่ากลัวของซาตานแล้ว พวกเราหันกลับมาแล้วดูที่พระเจ้ากันเถิด
ความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าได้กา้ วผ่านการเปลี่ยนแปลงอันใดแล้วหรื อยังในตอนนี้?

พวกเราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์? พวกเราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงไร้ตาหนิ?
“พระเจ้าทรงเป็ นความบริสุทธิ์อนั เป็ นเอกลักษณ์” —
พระเจ้าทรงสามารถดารงพระองค์ตามสมญานามนี้ได้หรือไม่? (ได้) ดังนั้น ในโลกนี้และท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นมิใช่หรื อที่สามารถดารงพระองค์ตามความเข้าใจนี้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้า?
มีสิ่งอื่นใดอีกหรื อไม่? (ไม่มี) ดังนั้น แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงมอบสิ่งใดให้มนุษย์กนั แน่?
พระองค์เพียงแค่ทรงมอบการดูแล ความใส่พระทัย
และการคานึงถึงเพียงเล็กน้อยโดยที่เจ้าไม่ตระหนักรู ้ถงึ สิ่งนั้นกระนั้นหรื อ?
พระเจ้าได้ทรงมอบสิ่งใดให้มนุษย์หรื อ? พระเจ้าได้ทรงมอบชีวิตให้มนุษย์ ได้ทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้มนุษย์
และประทานทั้งหมดนี้ให้แก่มนุษย์อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยปราศจากการเรี ยกร้องสิ่งใด
โดยไม่มีสิ่งจูงใจแอบแฝงอันใด พระองค์ทรงใช้ความจริง พระวจนะของพระองค์
และพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อทรงนาและทรงนาทางมนุษย์
โดยทรงนาพามนุษย์ออกไปจากอันตรายของซาตาน ออกไปจากการทดลองและการชักจูงของซาตาน
โดยทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์มองทะลุปรุ โปร่งถึงธรรมชาติที่ชวั่ ร้ายและโฉมหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวของซาตานอ
ย่างชัดเจน ความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์น้ นั เที่ยงแท้หรื อไม่?
นั่นเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้าทุกคนสามารถได้รับประสบการณ์หรื อไม่? (ใช่แล้ว)
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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จงมองย้อนกลับไปในชีวิตของพวกเจ้าจนกระทัง่ ถึงตอนนี้
ดูที่พระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทาแก่เจ้าในทุกปี แห่งความเชื่อของเจ้า
ไม่ว่าความรู ้สึกทั้งหลายที่การนี้กระตุน้ ให้เกิดกับเจ้านั้นลึกหรื อตื้นเขินก็ตาม
นี่ไม่ใช่สิ่งที่จาเป็ นมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดสาหรับเจ้าหรอกหรื อ?
นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจาเป็ นที่จะต้องได้มามากที่สุดหรอกหรื อ? (มันใช่) นี่ไม่ใช่ความจริ งหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่ชีวิตหรอกหรื อ? (มันใช่) พระเจ้าเคยได้ประทานความรู ้แจ้งแก่เจ้า
แล้วต่อมาได้ทรงขอให้เจ้ามอบสิ่งใดแก่พระองค์เป็ นการตอบแทนทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงมอบให้เจ้ากระนั้นห
รื อ? (ไม่เคย) ดังนั้น จุดประสงค์ของพระเจ้าคือสิ่งใด? เหตุใดพระเจ้าจึงทรงทาการนี้?
พระเจ้าทรงมีวตั ถุประสงค์ในการยึดครองเจ้ากระนั้นหรื อ? (ไม่)
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะเสด็จขึ้นสู่บลั ลังก์ของพระองค์ภายในหัวใจของมนุษย์ใช่หรือไม่? (ใช่) ดังนั้น
สิ่งใดคือความแตกต่างระหว่างการที่พระเจ้าเสด็จขึ้นสู่บลั ลังก์ของพระองค์กบั การยึดครองโดยเชิงบังคับของซา
ตาน? พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับหัวใจของมนุษย์
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะยึดครองหัวใจของมนุษย์—การนี้หมายความว่าอย่างไร?
นี่หมายความว่าพระเจ้าทรงต้องประสงค์ให้มนุษย์กลายเป็ นหุ่นเชิดของพระองค์
เครื่ องจักรของพระองค์กระนั้นหรื อ? (ไม่) ดังนั้น จุดประสงค์ของพระเจ้าคือสิ่งใด?
มีความแตกต่างกันหรื อไม่ระหว่างการที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะยึดครองหัวใจของมนุษย์กบั การที่ซาตานยึ
ดครองโดยเชิงบังคับและครอบครองมนุษย์? (มี) อะไรคือความแตกต่าง? เจ้าบอกเราอย่างชัดเจนได้หรื อไม่?
(ซาตานทาสิ่งนั้นโดยผ่านทางกาลังบังคับในขณะที่พระเจ้าทรงยอมให้มนุษย์อาสาสมัคร)
นี่ใช่ความแตกต่างหรื อไม่? พระเจ้าทรงได้ประโยชน์อนั ใดจากหัวใจของมนุษย์?
และพระเจ้าทรงได้ประโยชน์อนั ใดจากการยึดครองเจ้า? ในหัวใจของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าเข้าใจคาว่า
“พระเจ้าทรงยึดครองหัวใจมนุษย์” ว่าอย่างไร? พวกเราต้องเป็ นธรรมในวิธีที่พวกเราพูดคุยกันถึงพระเจ้าในที่น้ี
มิฉะนั้นผูค้ นจะเข้าใจผิด และคิดอยู่เสมอว่า “พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะยึดครองฉันอยู่เสมอ
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะยึดครองฉันเพือ่ สิ่งใด? ฉันไม่ตอ้ งการถูกยึดครอง
ฉันเพียงแค่ตอ้ งการที่จะเป็ นนายของฉันเอง ท่านพูดว่าซาตานยึดครองมนุษย์
แต่พระเจ้าก็ทรงยึดครองมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน นั่นไม่ใช่หนทางเดียวกันด้วยหรอกหรื อ?
ฉันไม่ตอ้ งการปล่อยให้ผูใ้ ดยึดครองฉัน ฉันเป็ นตัวฉันเอง!” ความแตกต่างในที่น้ีคืออะไรหรือ? จงตรองกันดูที
เราถามพวกเจ้าว่า คาว่า “พระเจ้าทรงยึดครองมนุษย์” เป็ นวลีที่ว่างเปล่าหรื อไม่?
การที่พระเจ้าทรงยึดครองมนุษย์หมายความว่าพระองค์ดารงพระชนม์ชีพอยู่ในหัวใจของเจ้าและทรงควบคุมทุก

คาพูดและทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าใช่หรื อไม่? หากพระองค์ตรัสบอกเจ้าให้นงั่ เจ้าไม่กล้าที่จะยืนใช่หรื อไม่?
หากพระองค์ตรัสบอกเจ้าให้ไปทิศตะวันออก เจ้าไม่กล้าที่จะไปทิศตะวันตกใช่หรื อไม่? “การยึดครอง”
นี้อา้ งอิงถึงบางสิ่งบางอย่างในทานองเหล่านี้ใช่หรื อไม่? (ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้น
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่กบั สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ น)
ตลอดหลายปี ที่พระเจ้าได้ทรงบริ หารจัดการมนุษย์ในพระราชกิจของพระองค์ตอ่ มนุษย์จนกระทัง่ ถึงตอนนี้ในช่
วงระยะสุดท้ายนี้ สิ่งใดคือผลที่ทรงตั้งเจตนารมณ์ไว้ต่อมนุษย์จากพระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าได้ตรัสไป?
นั่นคือการที่มนุษย์ดารงชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นใช่หรือไม่?
เมื่อดูที่ความหมายตามตัวอักษรของคาว่า “พระเจ้าทรงยึดครองหัวใจมนุษย์”
ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงเอาหัวใจมนุษย์และยึดครองมันไว้ ดารงพระชนม์ชีพในนั้นและไม่เสด็จออกมาอีกเลย
พระองค์ทรงกลายเป็ นเจ้านายแห่งหัวใจมนุษย์
และทรงสามารถที่จะครอบงาและบงการหัวใจมนุษย์ได้ตามประสงค์
เพื่อให้มนุษย์ตอ้ งทาสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงบอกให้เขาทา ในสานึกรับรู ้น้ี
มันคงจะดูเหมือนว่าทุกบุคคลสามารถกลายเป็ นพระเจ้าและครอบครองแก่นแท้และพระอุปนิสัยของพระองค์ได้
ดังนั้นในกรณีน้ี มนุษย์สามารถแสดงกิจการทั้งหลายของพระเจ้าได้ดว้ ยหรื อไม่? คาว่า “การยึดครอง”
สามารถอธิบายในหนทางนี้ได้หรื อไม่? (ไม่ได้) ดังนั้น นัน่ คือสิ่งใด? เราถามพวกเจ้าว่า
พระวจนะและความจริ งทั้งหมดที่พระเจ้าทรงจัดหาให้มนุษย์น้ นั คือวิวรณ์แห่งแก่นแท้ของพระเจ้าและสิ่งที่พระ
องค์ทรงมีและทรงเป็ นใช่หรือไม่? (ใช่) การนี้เที่ยงแท้อย่างแน่นอน
แต่มนั สาคัญหรื อไม่ว่าพระเจ้าพระองค์เองทรงปฏิบตั ิและครอบครองพระวจนะทั้งหมดที่พระองค์ทรงจัดหาให้
มนุษย์? จงตรองถึงการนี้บา้ ง เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ เหตุใดพระองค์จึงพิพากษา?
พระวจนะเหล่านี้มีข้ นึ มาได้อย่างไร?
เนื้อหาของพระวจนะเหล่านี้ที่พระเจ้าตรัสเมื่อพระองค์ทรงพิพากษามนุษย์คอื สิ่งใด?
พระวจนะเหล่านี้ต้งั อยู่บนพื้นฐานใด?
พระวจนะเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่บนอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์นนั่ เองใช่หรือไม่? (ใช่)
ดังนั้นผลที่สัมฤทธิ์ได้โดยการพิพากษามนุษย์ของพระเจ้านั้นมีพื้นฐานอยู่บนแก่นแท้ของพระเจ้าใช่หรื อไม่?
(ใช่) ดังนั้น “การยึดครองมนุษย์” ของพระเจ้าเป็ นวลีที่ว่างเปล่ากระนั้นหรื อ? ไม่ใช่อย่างแน่นอน ดังนั้น
เหตุใดพระเจ้าจึงตรัสพระวจนะเหล่านี้กบั มนุษย์?
พระประสงค์ของพระองค์ในการตรัสพระวจนะเหล่านี้คืออะไร?
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะใช้พระวจนะเหล่านี้เพื่อทาหน้าที่ในฐานะชีวิตของมนุษย์ใช่หรื อไม่? (ใช่)
พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะใช้ความจริ งทั้งหมดนี้ที่พระองค์ได้ตรัสไปในพระวจนะเหล่านี้ เพื่อรับบทบาทเป็ น

ชีวิตของมนุษย์
เมื่อมนุษย์รับเอาความจริ งทั้งหมดนี้และพระวจนะของพระเจ้าไว้และแปลงสภาพความจริ งและพระวจนะนั้นให้
เป็ นชีวิตของเขาเอง เช่นนั้นแล้วมนุษย์สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้หรื อไม่?
เช่นนั้นแล้วมนุษย์สามารถยาเกรงพระเจ้าได้หรื อไม่? เช่นนั้นแล้วมนุษย์สามารถหลบเลี่ยงความชัว่ ได้หรื อไม่?
เมื่อมนุษย์ได้มาถึงจุดนี้ เช่นนั้นแล้วเขาสามารถเชื่อฟังอธิปไตยและการจัดการเตรี ยมการของพระเจ้าได้หรื อไม่?
เช่นนั้นแล้วมนุษย์อยู่ในตาแหน่งที่นบนอบต่อสิทธิอานาจของพระเจ้าใช่หรื อไม่? เมื่อผูค้ นอย่างเช่นโยบ
หรื ออย่างเช่นเปโตร มาถึงสุดถนนของพวกเขา
เมื่อชีวิตของพวกเขาสามารถถือได้ว่าได้มาถึงความเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
เมื่อพวกเขามีความเข้าใจจริ งเกี่ยวกับพระเจ้า—
เช่นนั้นแล้วซาตานยังคงสามารถนาทางพวกเขาออกไปได้หรื อไม่?
เช่นนั้นแล้วซาตานยังคงสามารถยึดครองพวกเขาได้หรื อไม่?
ซาตานยังคงสามารถครอบครองพวกเขาโดยเชิงบังคับได้หรื อไม่? (ไม่ได้) ดังนั้น นี่เป็ นบุคคลประเภทใด?
นี่คือใครบางคนที่ได้ถูกพระเจ้าทรงรับไว้อย่างครบบริ บรู ณ์แล้วใช่หรื อไม่? (ใช่) ในความหมายระดับนี้
พวกเจ้ามองเห็นบุคคลประเภทนี้ผทู้ ี่ได้ถูกพระเจ้าทรงรับไว้อย่างครบบริ บรู ณ์เป็ นอย่างไร?
จากมุมมองของพระเจ้า ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเหล่านี้ พระองค์ได้ทรงยึดครองหัวใจของบุคคลนี้แล้ว
ว่าแต่บุคคลนี้รู้สึกอย่างไร? นัน่ เป็ นการที่พระวจนะของพระเจ้า สิทธิอานาจของพระเจ้า
และทางแห่งพระเจ้ากลายเป็ นชีวิตภายในมนุษย์ใช่หรื อไม่ ที่ต่อมาชีวิตนี้ยึดครองการเป็ นอยูท่ ้งั หมดของมนุษย์
ทาให้สิ่งทั้งหลายที่เขาใช้ดารงชีวิต
ตลอดจนแก่นแท้ของเขาเพียงพอที่จะทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยอย่างนั้นหรื อ? จากมุมมองของพระเจ้า
หัวใจของมวลมนุษย์ในชัว่ ขณะนี้ได้ถกู พระองค์ยึดครองแล้วหรื อไม่? (ใช่)
พวกเจ้าเข้าใจความหมายระดับนี้อย่างไรในตอนนี้? นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าใช่หรื อไม่ที่ยึดครองเจ้า?
(ไม่ใช่ นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่ยึดครองพวกเรา)
เป็ นทางแห่งพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั่นเองที่ได้กลายเป็ นชีวิตของเจ้า
และเป็ นความจริ งนั่นเองที่ได้กลายเป็ นชีวิตของเจ้า ในเวลานี้ มนุษย์จึงครองชีวิตที่มาจากพระเจ้า
แต่พวกเราไม่สามารถพูดได้ว่าชีวิตนี้คือพระชนม์ชีพของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พวกเราไม่สามารถพูดได้ว่าชีวิตที่มนุษย์ได้มาจากพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็ นพระชนม์ชพี ของพระเจ้า
ดังนั้นไม่สาคัญว่ามนุษย์ติดตามพระเจ้านานเพียงใด ไม่สาคัญว่ามนุษย์ได้รับพระวจนะจากพระเจ้ามากเพียงใด
มนุษย์ไม่มีวนั สามารถกลายเป็ นพระเจ้าได้ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าได้ตรัสว่า “เราได้ยึดครองหัวใจของเจ้า
บัดนี้เจ้าครองชีวิตของเรา” แล้วเจ้าจะรู ้สึกว่าเจ้าเป็ นพระเจ้ากระนั้นหรื อ? (ไม่)

เช่นนั้นแล้วเจ้าจะกลายเป็ นสิ่งใด? เจ้าจะไม่มีการเชื่อฟังโดยสมบูรณ์ตอ่ พระเจ้าหรอกหรื อ?
หัวใจของเจ้าไม่ได้เต็มไปด้วยชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้เจ้าหรอกหรื อ?
นี่คงจะเป็ นการสาแดงที่ปกติอย่างยิง่ ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงยึดครองหัวใจของมนุษย์ นี่คือข้อเท็จจริ ง
ดังนั้น เมื่อมองสิ่งนั้นจากแง่มุมนี้ มนุษย์สามารถกลายเป็ นพระเจ้าได้หรื อไม่?
เมื่อมนุษย์ได้มาซึ่งพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าแล้ว เมื่อมนุษย์สามารถยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้
เช่นนั้นแล้วมนุษย์สามารถครอบครองพระอัตลักษณ์และแก่นแท้ของพระเจ้าได้หรือไม่? (ไม่ได้)
ไม่สาคัญว่าเกิดสิ่งใดขึ้น เมื่อพิจารณาทุกๆ อย่างแล้ว มนุษย์กย็ งั คงเป็ นมนุษย์อยู่ดี
เจ้าเป็ นสิ่งมีชีวิตหนึ่งจากการทรงสร้าง
เมื่อเจ้าได้รับพระวจนะของพระเจ้าจากพระเจ้าและได้รับทางแห่งพระเจ้าไว้แล้ว
เจ้าเพียงแต่ครองชีวิตที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น และไม่มีวนั สามารถกลายเป็ นพระเจ้าได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 144
การทดลองของซาตาน
มัทธิว 4:1-4 ครั้งนั้น พระวิญญาณทรงนาพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อมารจะได้มาทดลอง
และพระองค์ทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืน ภายหลังพระองค์ก็ทรงหิว ส่วนผูท้ ดลองมาหาพระองค์ทูลว่า
“ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า จงสัง่ ก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็ นขนมปัง” พระองค์ตรัสตอบว่า
“มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะดารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้
แต่ตอ้ งดารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’”
เหล่านี้คือคาพูดที่มารใช้เพื่อพยายามทดลององค์พระเยซูเจ้าเป็ นครั้งแรก
เนื้อหาของสิง่ ที่มารได้กล่าวไว้คืออะไร? (“ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็ นขนมปัง”) คาพูดที่มารได้พูดไปเหล่านี้ช่างเรี ยบง่ายทีเดียว
ว่าแต่มีปัญหาเกี่ยวกับแก่นแท้ของคาพูดเหล่านี้หรื อไม่? มารกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
แต่ในหัวใจของมันนั้น มันรู ้หรื อมันไม่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า?
มันรู ้หรือมันไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์ (มันรู ้) เช่นนั้นแล้วเหตุใดมันจึงกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็ น”?
(มันกาลังพยายามที่จะทดลองพระเจ้า) แต่จุดประสงค์ของมันในการทาเช่นนั้นคืออะไรหรื อ? มันได้กล่าวว่า
“ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า” ในหัวใจของมันนั้น มันรู ้ว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
มันรู ้อยู่แก่ใจของมัน แต่ท้งั ที่รู้การนี้ มันได้นบนอบต่อพระองค์และนมัสการพระองค์หรื อไม่? (ไม่)
มันต้องการทาสิ่งใด? มันต้องการที่จะใช้วิธีการนี้และคาพูดเหล่านี้เพื่อทาให้องค์พระเยซูเจ้ากริ้ ว
และจากนั้นจึงหลอกพระองค์ให้กระทาการอยู่ในแนวเดียวกับเจตนาของมัน
นี่ไม่ใช่ความหมายเบื้องหลังคาพูดของมารหรอกหรือ? ในหัวใจของซาตาน
มันรู ้อย่างชัดเจนว่านี่คือองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า แต่อย่างไรก็ดีมนั ได้กล่าวคาพูดเหล่านี้ไป
นี่ไม่ใช่ธรรมชาติของซาตานหรอกหรื อ? ธรรมชาติของซาตานคือสิ่งใด? (กลับกลอก ชัว่
และไม่มีความเคารพต่อพระเจ้า) ผลสืบเนื่องใดที่จะส่งผลจากการไม่มีความเคารพต่อพระเจ้า?
นั่นไม่ใช่การที่มนั ต้องการโจมตีพระเจ้าหรอกหรื อ? มันได้ตอ้ งการใช้วิธีการนี้โจมตีพระเจ้า
และดังนั้นมันจึงได้กล่าวว่า “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า จงสัง่ ก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็ นขนมปัง”
นี่ไม่ใช่เจตนาชัว่ ของซาตานหรอกหรื อ? จริงๆ แล้วมันกาลังพยายามที่จะทาสิ่งใด?
จุดประสงค์ของมันชัดแจ้งมาก กล่าวคือ
มันกาลังพยายามที่จะใช้วิธีการนี้เพื่อปฏิเสธพระสถานภาพและพระอัตลักษณ์ขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
สิ่งที่ซาตานหมายถึงในคาพูดเหล่านั้นก็คือ “หากท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า

จงแปรสภาพก้อนหินเหล่านี้ให้เป็ นขนมปัง หากท่านไม่สามารถทาการนี้ได้
เช่นนั้นแล้วท่านก็ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า ดังนั้น ท่านก็ไม่ควรดาเนินงานของท่านอีกต่อไป”
การนี้ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรื อ? มันต้องการที่จะใช้วิธีการนี้เพื่อโจมตีพระเจ้า
มันต้องการที่จะรื้ อถอนและทาลายพระราชกิจของพระเจ้า นี่คือความมุ่งร้ายของซาตาน
การปองร้ายของมันเป็ นการแสดงออกตามธรรมชาติถึงธรรมชาติของมัน
ถึงแม้ว่ามันจะรู ้ว่าองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เป็ นการทรงจุติเป็ นมนุษย์จริงๆ
ของพระเจ้าพระองค์เอง แต่มนั ก็อดไม่ได้ที่จะทาสิ่งประเภทนี้
โดยติดตามเบื้องหลังพระปฤษฎางค์ของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด
โจมตีพระองค์อย่างยืนกรานไม่ลดละและพยายามอย่างหนักที่จะก่อวินาศกรรมและทาให้พระราชกิจของพระเจ้
าหยุดชะงัก
บัดนี้ พวกเรามาวิเคราะห์วลีน้ีที่ซาตานได้พูดกันเถิด นั่นคือ “จงสัง่ ก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็ นขนมปัง”
การแปรสภาพก้อนหินให้เป็ นขนมปัง—นี่หมายถึงสิ่งใดหรื อไม่? หากมีอาหาร เหตุใดจึงไม่กินอาหาร?
เหตุใดจึงจาเป็ นต้องแปรสภาพก้อนหินให้เป็ นอาหาร? สามารถกล่าวได้หรื อว่า
ตรงนี้ไม่มีความหมายอะไรอยู่เลย? ถึงแม้ว่าพระองค์กาลังทรงอดพระกระยาหารอยู่ ณ เวลานั้น
แน่หรื อว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงมีพระกระยาหารเพื่อเสวย? (พระองค์ทรงมี) ดังนั้น ตรงนี้
พวกเราสามารถมองเห็นความวิปริ ตในคาพูดของซาตานได้
สาหรับการหักหลังและการคิดร้ายทั้งหมดของซาตานนั้น
พวกเรายังคงสามารถมองเห็นความวิปริ ตและความไร้สาระของมัน
ซาตานทาสิ่งทั้งหลายมากมายที่ทาให้พวกเจ้าสามารถมองเห็นธรรมชาติที่คิดร้ายของมัน
เจ้าสามารถมองเห็นว่ามันทาสิ่งทั้งหลายที่ก่อวินาศกรรมต่อพระราชกิจของพระเจ้า และเมื่อเห็นการนี้
เจ้ารู ้สึกว่ามันน่าเกลียดชังและน่าโกรธเกรี้ ยว แต่ในทางตรงกันข้าม
เจ้าไม่เห็นธรรมชาติที่เป็ นเด็กไม่รู้จกั โตและน่าขันเบื้องหลังคาพูดและการกระทาของมันหรอกหรื อ?
นี่เป็ นการเปิ ดเผยหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติของซาตาน ในเมือ่ มันมีธรรมชาติประเภทนี้ มันก็จะทาสิ่งประเภทนี้
สาหรับผูค้ นในวันนี้ คาพูดเหล่านี้ของซาตานวิปริ ตและน่าหัวเราะ
แต่ซาตานก็มีความสามารถในการเปล่งคาพูดเช่นนั้นจริ งๆ พวกเราพูดได้หรื อไม่ว่ามันไม่รู้เท่าทันและไร้สาระ?
ความชัว่ ของซาตานมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและมันกาลังถูกเปิ ดเผยอยู่เนืองนิตย์
และองค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบมันอย่างไรหรื อ? (“มนุษย์จะดารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้
แต่ตอ้ งดารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”)
พระวจนะเหล่านี้มีพลังอานาจอันใดบ้างหรื อไม่? (พระวจนะเหล่านี้มีพลังอานาจ)

เหตุใดพวกเราจึงกล่าวว่าพระวจนะเหล่านี้มีพลังอานาจ? นั่นก็เพราะว่าพระวจนะเหล่านี้เป็ นความจริ ง บัดนี้
มนุษย์ดารงชีวิตด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียวหรื อไม่?
องค์พระเยซูเจ้าทรงอดพระกระยาหารเป็ นเวลาสี่สิบวันและสี่สิบคืน
พระองค์ไม่ได้ทรงอดอยากจนสิ้นพระชนม์หรอกหรื อ? (ไม่) พระองค์ไม่ได้อดอยากจนสิ้นพระชนม์
ดังนั้นซาตานจึงได้เข้าหาพระองค์
กระตุน้ เตือนพระองค์ให้แปรสภาพก้อนหินให้เป็ นอาหารโดยพูดสิ่งทั้งหลายเช่น
“หากท่านแปรสภาพก้อนหินให้เป็ นอาหารได้ เช่นนั้นแล้วท่านก็จะมีของให้กินไม่ใช่หรือ?
เช่นนั้นแล้วท่านก็จะไม่ตอ้ งอดอาหาร ไม่ตอ้ งหิวอีกต่อไปไม่ใช่หรื อ?” แต่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า
“มนุษย์จะดารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้” ซึ่งหมายความว่า ถึงแม้มนุษย์มีชีวิตอยูใ่ นร่ างทางกายภาพ
แต่ก็ไม่ใช่อาหารที่ช่วยให้ร่างทางกายภาพของเขามีชีวิตอยู่หรื อหายใจได้
แต่เป็ นพระวจนะทุกคาที่ดารัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าต่างหาก ในด้านหนึ่ง พระวจนะเหล่านี้เป็ นความจริ ง
พระวจนะเหล่านี้ให้ความเชื่อแก่ผคู้ น ทาให้พวกเขารู ้สึกว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาอาศัยพระเจ้าได้
และว่าพระองค์ทรงเป็ นความจริ ง ในอีกด้านหนึ่ง มีแง่มุมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งต่อพระวจนะเหล่านี้หรื อไม่?
องค์พระเยซูเจ้ายังคงประทับยืนอยู่
ยังคงดารงพระชนม์อยู่หลังการอดพระกระยาหารสี่สิบวันและสี่สิบคืนมิใช่หรื อ? นี่มิใช่ตวั อย่างจริงหรอกหรื อ?
พระองค์มไิ ด้เสวยพระกระยาหารมาเป็ นเวลาสี่ สิบวันและสี่สิบคืน แต่กระนั้นพระองค์ยงั คงดารงพระชนม์อยู่
นี่คือหลักฐานอันทรงพลังซึ่งยืนยันถึงความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์ พระวจนะเหล่านั้นเรี ยบง่าย
แต่สาหรับองค์พระเยซูเจ้าแล้วนั้น พระองค์ตรัสพระวจนะเหล่านั้นเฉพาะเมื่อซาตานทดลองพระองค์เท่านั้น
หรื อพระวจนะเหล่านั้นเป็ นส่วนหนึ่งของพระองค์โดยธรรมชาติอยู่แล้ว? กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงเป็ นความจริ ง และพระเจ้าทรงเป็ นชีวิต
แต่ความจริ งและชีวิตของพระเจ้านั้นเป็ นการเพิ่มเติมในภายหลังหรื อไม่?
สิ่งเหล่านั้นเกิดจากประสบการณ์ในเวลาต่อมาหรือไม่? ไม่—สิ่งเหล่านั้นมีมาแต่เดิมในพระเจ้า กล่าวคือ
ความจริ งและชีวิตคือเนื้อแท้ของพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับพระองค์
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยล้วนเป็ นความจริ ง ความจริ งนี้ พระวจนะเหล่านี้ —
ไม่ว่าเนื้อหาของพระดารัสจะยาวหรื อสั้น—ก็สามารถทาให้มนุษย์มีชีวิตและให้ชีวิตแก่มนุษย์ได้
พระวจนะเหล่านี้สามารถทาให้ผูค้ นมีความสามารถที่จะได้รับความจริงและความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเส้นทางแ
ห่งชีวิตมนุษย์ และทาให้พวกเขามีความสามารถที่จะมีความเชื่อในพระเจ้าได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ที่มาของการที่พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์จากพระวจนะเหล่านี้เป็ นไปในเชิงบวก ดังนั้น
พวกเราสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่าสิ่งที่เป็ นเชิงบวกนี้บริ สุทธิ์? (ได้)

คาพูดเหล่านั้นของซาตานมาจากธรรมชาติของซาตาน
ซาตานเปิ ดเผยธรรมชาติชวั่ และคิดร้ายของมันทุกหนแห่งอยู่เนืองนิตย์ บัดนี้
ซาตานทาการเปิ ดเผยเหล่านี้อย่างเป็ นธรรมชาติหรื อไม่? มีใครชี้นาให้มนั ทาการนี้หรื อไม่?
มีใครช่วยมันหรือไม่? มีใครบังคับขู่เข็ญมันหรื อไม่? (ไม่มี)
มันทาการเปิ ดเผยทั้งหมดเหล่านี้ดว้ ยความพร้อมใจของมันเอง นี่คอื ธรรมชาติชวั่ ของซาตาน
สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงทา และพระองค์ทรงทามันอย่างไรก็ตาม ซาตานตามติดทุกย่างพระบาทของพระองค์
สาระสาคัญและธรรมชาติที่แท้จริ งของสิ่งเหล่านี้ที่ซาตานพูดและทานั้นเป็ นธาตุแท้ของซาตาน—
ธาตุแท้ที่ชวั่ และคิดร้าย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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มัทธิว 4:5-7 แล้วมารก็นาพระองค์ไปยังนครบริ สุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหาร
แล้วทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า จงกระโดดลงไป เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะรับสั่งเรื่ องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้
ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน’” พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า
‘อย่าทดลององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน’”
ก่อนอื่นพวกเรามาดูคาพูดที่ซาตานได้กล่าวไว้ตรงนี้กนั เถิด ซาตานได้พูดว่า “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
จงกระโดดลงไป” และต่อมามันได้อา้ งคาพูดจากคัมภีร์ท้งั หลายว่า
“พระเจ้าจะรับสั่งเรื่ องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้
ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน” เจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อเจ้าได้ยินคาพูดของซาตาน?
คาพูดเหล่านั้นเป็ นเหมือนเด็กไม่รู้จกั โตอย่างยิ่งมิใช่หรือ? คาพูดเหล่านั้นเป็ นเหมือนเด็กไม่รูจ้ กั โต วิปริ ต
และน่าขยะแขยง เหตุใดเราจึงกล่าวเช่นนี้? ซาตานมักทาสิ่งที่โง่เขลาทั้งหลาย
และมันเชื่อว่าตัวมันเองหลักแหลมมาก บ่อยครั้งที่มนั อ้างคาพูดทั้งหลายจากคัมภีร์—
แม้กระทัง่ พระวจนะที่พระเจ้าตรัสเอง—
โดยพยายามที่จะพลิกพระวจนะเหล่านั้นกลับมาหาพระเจ้าเพื่อโจมตีพระองค์และเพื่อทดลองพระองค์ดว้ ยความ
พยายามที่จะสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของมันในการก่อวินาศกรรมต่อแผนการแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
เจ้าสามารถมองเห็นสิง่ ใดในคาพูดเหล่านี้ที่ซาตานพูดหรื อไม่? (ซาตานเก็บงาเจตนาชัว่ เอาไว้)
ในทุกสิ่งที่ซาตานทานั้น มันได้พยายามที่จะทดลองมวลมนุษย์อยู่เสมอ ซาตานไม่ได้พูดอย่างตรงไปตรงมา
แต่พูดในหนทางที่ออ้ มค้อมโดยใช้การทดลอง การหลอกล่อ และการล่อลวง
ซาตานนาการทดลองของมันเข้าหาพระเจ้าราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ธรรมดา
โดยเชื่อว่าพระองค์ย่อมไม่ทรงรู ้เท่าทัน ทรงโง่เขลา
และไม่ทรงสามารถแยกแยะรู ปสัณฐานที่แท้จริ งของสิง่ ทั้งหลายได้อย่างชัดเจนไม่ผิดกับที่มนุษย์ก็ไม่มีความสาม
ารถแยกแยะได้เช่นกัน
ซาตานคิดว่าพระเจ้าและมนุษย์ก็เหมือนกันที่ไม่มีความสามารถที่จะมองทะลุถึงธาตุแท้ของมันและความหลอกล
วงและเจตนาส่อแววร้ายของมัน นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็ นความโง่เขลาของซาตานหรอกหรื อ? ยิง่ ไปกว่านั้น
ซาตานอ้างคาพูดจากคัมภีร์ท้งั หลายอย่างเปิ ดเผย โดยเชื่อว่าการทาเช่นนั้นจะเพิ่มความน่าเชือ่ ถือให้กบั มัน
และว่าเจ้าจะไม่สามารถจับข้อตาหนิใดๆ ในคาพูดของมันหรื อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกได้
นี่ไม่ใช่ความไร้สาระและความเป็ นเด็กไม่รู้จกั โตของซาตานหรอกหรื อ?
การนี้เป็ นเหมือนกันไม่มผี ิดกับตอนที่ผคู้ นเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐและเป็ นพยานต่อพระเจ้า กล่าวคือ

บางครั้งพวกผูป้ ราศจากความเชื่อก็พูดบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันกับสิ่งทีซ่ าตานพูดไม่ใช่หรือ?
พวกเจ้าได้ยินผูค้ นพูดบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันแล้วหรื อไม่?
เจ้ารู ้สึกอย่างไรเมื่อเจ้าได้ยนิ สิ่งทั้งหลายดังกล่าวนั้น? เจ้ารู ้สึกขยะแขยงใช่หรือไม่? (ใช่) เมื่อเจ้ารู ้สึกขยะแขยง
เจ้าก็รู้สึกไม่ชอบและเกลียดชังใช่หรื อไม่?
เมื่อเจ้ามีความรู ้สึกเหล่านี้เจ้าสามารถระลึกได้หรื อไม่ว่าซาตานและอุปนิสัยเสื่อมทรามที่ซาตานทางานเข้าไปใน
ตัวมนุษย์น้นั เป็ นความเลว? ในหัวใจของเจ้า เจ้าเคยมีความตระหนักนี้หรือไม่ว่า “เมื่อซาตานพูด
มันทาเช่นนั้นเพื่อให้เป็ นการโจมตีและการทดลอง คาพูดของซาตานนั้นไร้สาระ น่าหัวเราะ เป็ นเด็กที่ไม่รู้จกั โต
และน่าขยะแขยง อย่างไรก็ตาม พระเจ้าคงจะไม่มีวนั ตรัสหรือทรงพระราชกิจในหนทางเช่นนั้น
และที่จริ งแล้วพระองค์ก็ไม่เคยทรงทาเช่นนั้น”? แน่นอนว่า
ในสถานการณ์น้ีผคู้ นมีความสามารถสานึกรับรู ้ถงึ มันได้เพียงเลือนรางเท่านั้น
และยังคงไม่มีความสามารถที่จะจับความเข้าใจความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าได้ นั่นไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ?
ด้วยวุฒิภาวะปัจจุบนั ของพวกเจ้านั้น พวกเจ้าแค่รู้สึกว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสคือความจริ ง
เป็ นประโยชน์ต่อพวกเรา และพวกเราต้องยอมรับการนั้น” ไม่ว่าเจ้าจะสามารถยอมรับการนี้ได้หรื อไม่ก็ตาม
เจ้าพูดโดยไม่มีการยกเว้นว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง และว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริ ง
แต่เจ้าไม่รู้ว่าความจริ งโดยตัวของมันเองนั้นบริ สุทธิ์และว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์
ดังนั้น การโต้ตอบของพระเยซูต่อคาพูดเหล่านี้ของซาตานเป็ นอย่างไร? พระเยซูได้ตรัสกับมันว่า
“พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า ‘อย่าทดลององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน’”
มีความจริ งในพระวจนะเหล่านี้ที่พระเยซูตรัสหรื อไม่? (มี) มีความจริ งอยู่ในพระวจนะเหล่านี้ โดยผิวเผินแล้ว
พระวจนะเหล่านี้เป็ นพระบัญชาหนึ่งสาหรับผูค้ นที่จะติดตาม เป็ นวลีที่เรี ยบง่าย แต่กระนั้นอย่างไรก็ตาม
ทั้งมนุษย์และซาตานมักทาให้พระวจนะเหล่านี้ขุ่นเคืองบ่อยครั้ง ดังนั้น องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับซาตานว่า
“อย่าทดลององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน” เพราะการนี้เป็ นสิ่งที่ซาตานทาบ่อยครั้ง
โดยพยายามอย่างหนักขณะที่มนั ดาเนินการเรื่ องนี้
สามารถกล่าวได้ว่าซาตานทาการนี้อย่างหน้าไม่อายและปราศจากความละอาย
มันอยู่ในธรรมชาติที่เป็ นแก่นแท้ของซาตานที่ไม่ยาเกรงพระเจ้าและที่ไม่มีความเคารพต่อพระเจ้าในหัวใจของมั
น ถึงแม้เมื่อซาตานได้ยืนเคียงข้างพระเจ้าและสามารถมองเห็นพระองค์
มันก็อดไม่ได้ที่ตวั มันจะทาการทดลองพระเจ้า เพราะฉะนั้น องค์พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสกับซาตานว่า
“อย่าทดลององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน” เหล่านี้คอื พระวจนะที่ได้พระเจ้าตรัสกับซาตานบ่อยครั้ง
ดังนั้น มันถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่ที่จะนาวลีน้ีมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบนั ? (ใช่
เพราะพวกเราก็มกั จะทดลองพระเจ้าบ่อยครั้งด้วยเช่นกัน) เหตุใดผูค้ นจึงมักจะทดลองพระเจ้าอยู่บ่อยๆ?

นั่นเป็ นเพราะผูค้ นเต็มไปด้วยอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามเยีย่ งซาตานใช่หรือไม่? (ใช่)
ดังนั้นคาพูดของซาตานข้างต้นเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นมักพูดบ่อยครั้งใช่หรื อไม่?
และผูค้ นพูดคาพูดเหล่านี้ในสถานการณ์ใด?
คนเราอาจสามารถพูดได้ว่าผูค้ นพูดสิ่งทั้งหลายเช่นนี้มาโดยตลอดโดยไม่คานึงถึงเวลาและสถานที่
นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าอุปนิสัยของผูค้ นนั้นไม่แตกต่างไปจากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของซาตานเลย
องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสพระวจนะซึ่งเรียบง่ายไม่กี่คา พระวจนะซึ่งเป็ นตัวแทนของความจริง
พระวจนะซึ่งผูค้ นจาเป็ นต้องมี อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์น้ี
องค์พระเยซูเจ้ากาลังตรัสในหนทางเช่นนี้เพื่อโต้เถียงกับซาตานกระนั้นหรื อ?
มีสิ่งใดที่เป็ นการเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงอยู่ในสิ่งที่พระองค์ตรัสกับซาตานหรือไม่? (ไม่มี)
องค์พระเยซูเจ้าทรงรูส้ ึกอย่างไรในพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับการทดลองของซาตาน?
พระองค์ทรงรูส้ ึกขยะแขยงและผลักไสหรื อไม่? (ใช่) องค์พระเยซูเจ้าทรงรูส้ ึกผลักไสและขยะแขยง
แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงโต้เถียงกับซาตาน
และนับประสาอะไรที่พระองค์จะได้ตรัสถึงหลักการยิ่งใหญ่อนั ใด เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้นเล่า?
ก็เพราะซาตานเป็ นเช่นนี้เสมอ มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้เลย)
กล่าวได้หรื อไม่ว่าซาตานไม่สะทกสะท้านกับเหตุผล? (ใช่)
ซาตานสามารถระลึกได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริง?
ซาตานจะไม่มีวนั ระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริ งและจะไม่มีวนั ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริ ง
นี่คือธรรมชาติของมัน ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติของซาตานที่น่าผลักไส สิ่งนั้นคืออะไรหรือ?
ในความพยายามของมันที่จะทดลององค์พระเยซูเจ้านั้น ซาตานได้คิดไปว่าต่อให้มนั ไม่ได้ประสบความสาเร็จ
แต่ถึงอย่างนั้น มันก็จะยังคงพยายามทาเช่นนั้นอยู่ แม้ว่ามันจะถูกลงโทษ แต่มนั ก็ได้เลือกแล้วที่จะลองพยายาม
แม้ว่ามันคงจะไม่ได้รับข้อได้เปรี ยบเลยจากการทาเช่นนั้น แต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็จะลองพยายาม
ยืนกรานในความพยายามของมันและยืนหยัดต่อต้านพระเจ้าจนถึงที่สุด นี่คือธรรมชาติจาพวกใดกัน?
มันไม่ใช่ความชัว่ หรอกหรือ?
หากมนุษย์กลายเป็ นโกรธเกรี้ ยวและบันดาลโทสะขึ้นมาเมื่อมีการกล่าวเปรยถึงพระเจ้า
เขาได้เห็นพระเจ้าแล้วหรื อไร? เขารู ้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด? เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด
ไม่เชื่อในพระองค์ และพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเขา พระเจ้าไม่เคยสร้างปัญหาให้เขา ดังนั้นเหตุใดเขาจึงต้องโมโห?
พวกเราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าบุคคลผูน้ ้ีชวั่ ? กระแสนิยมทางโลก การกิน การดื่ม
และการแสวงหาความหรรษายินดี การไล่ตามคนเด่นคนดัง —
ไม่มีสิ่งใดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่จะทาให้ผคู้ นเช่นนั้นรูส้ ึกทุกข์ร้อน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการกล่าวเปรยถึงคาว่า

“พระเจ้า” หรือถึงความจริงจากพระวจนะของพระเจ้า เขาก็บนั ดาลโทสะขึ้นมา
นี่ไม่ประกอบขึ้นเป็ นการมีธรรมชาติชวั่ หรอกหรื อ? การนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า
นี่คือธรรมชาติชวั่ ของมนุษย์ ตอนนี้ เมื่อพูดถึงตัวของพวกเจ้าเอง มีหรือไม่
เวลาที่พวกเจ้ารู ้สึกไม่ชอบเมื่อมีการกล่าวถึงความจริ ง หรื อเมื่อมีการกล่าวถึงการทดสอบมวลมนุษย์ของพระเจ้า
หรื อพระวจนะเกี่ยวกับการพิพากษามนุษย์ของพระเจ้า พวกเจ้ารู ้สึกผลักไส
และพวกเจ้าไม่ตอ้ งการได้ยินสิ่งทั้งหลาย เช่นนั้น? หัวใจของพวกเจ้าอาจคิดว่า
“ผูค้ นทั้งหมดล้วนพูดว่าพระเจ้าทรงเป็ นความจริ งไม่ใช่หรื อ? พระวจนะเหล่านี้บางคาไม่ใช่ความจริ ง!
เห็นได้ชดั ว่าพระวจนะเหล่านี้เป็ นเพียงพระวจนะแห่งการตักเตือนมายังมนุษย์!”
ผูค้ นบางคนอาจถึงขั้นรู ้สึกไม่ชอบอย่างรุ นแรงในหัวใจของพวกเขา และคิดว่า “การนี้ถูกพูดถึงทุกวัน—
การทดสอบของพระองค์ การพิพากษาของพระองค์ เมื่อใดหรือมันถึงจะจบสิ้น?
เมื่อใดพวกเราถึงจะได้รับบั้นปลายที่ด?ี ” ไม่รู้เลยว่าความโมโหแบบไม่มีเหตุผลนี้มาจากไหน
นี่เป็ นธรรมชาติจาพวกใดกัน? (ธรรมชาติชวั่ ) มันได้รับการกากับและนาโดยธรรมชาติชวั่ ของซาตาน
จากมุมมองของพระเจ้าในแง่ของธรรมชาติที่ชวั่ ร้ายของซาตานและอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษย์น้ นั
พระองค์ไม่เคยทรงโต้เถียงหรื อเก็บความแค้นเคืองต่อผูค้ น
และพระองค์ไม่เคยทรงทาให้เป็ นเรื่ องใหญ่เมื่อผูค้ นกระทาการอย่างโง่เขลา
เจ้าจะไม่มีวนั เห็นว่าพระเจ้าทรงมีทรรศนะคล้ายกันกับมนุษย์ในเรื่ องของสิ่งทั้งหลาย และทีม่ ากกว่านั้นคือ
เจ้าจะไม่เห็นว่าพระองค์ทรงใช้ทศั นคติ ความรู ้ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา
หรื อการจินตนาการของมวลมนุษย์เพื่อรับมือกับเรื่ องทั้งหลาย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทาและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยนั้นเชื่อมโยงกับความจริ ง กล่าวคือ
พระวจนะทุกคาที่พระองค์ได้ตรัสไปและการกระทาทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทาไปนั้นผูกติดอยู่กบั ความจ
ริ ง ความจริงนี้ไม่ใช่ผลิตผลของความเพ้อฝันบางอย่างซึ่งไร้พนื้ ฐาน
พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยความจริงนี้และพระวจนะเหล่านี้โดยคุณความดีแห่งเนื้อแท้ของพระองค์และพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ เนื่องจากพระวจนะเหล่านี้และเนื้อแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงทาไปนั้นคือความจริ ง
พวกเราจึงสามารถพูดได้ว่าเนื้อแท้ของพระเจ้าบริ สุทธิ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสและทรงกระทานาพาความมีชีวิตชีวาและความสว่างมาให้ผคู้ น
ทาให้ผคู้ นสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็ นเชิงบวกและความเป็ นจริ งของสิ่งทั้งหลายที่เป็ นเชิงบวกเหล่านั้น
และชี้หนทางให้แก่มนุษยชาติเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง
สิ่งเหล่านี้ลว้ นได้รับการกาหนดพิจารณาโดยเนื้อแท้ของพระเจ้าและโดยเนื้อแท้แห่งความบริ สุทธิ์ของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 146
มัทธิว 4:8-11 อีกครั้งหนึ่งมารได้นาพระองค์ข้นึ ไปบนภูเขาที่สูงมาก และได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก
ทั้งความรุ่ งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วได้ทูลพระองค์ว่า
“ถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน” พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “จงไปให้พน้ เจ้าซาตาน
เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ‘จงกราบนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน
และปรนนิบตั ิพระองค์แต่ผเู้ ดียว’” แล้วมารจึงไปจากพระองค์ และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบตั ิพระองค์
ครั้นลูกเล่นสองครั้งก่อนของมันล้มเหลว มารซาตานก็ยงั ได้พยายามอีกครั้ง กล่าวคือ
มันได้แสดงราชอาณาจักรทั้งหมดในโลกและความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้องค์พระเยซูเจ้าทอดพ
ระเนตร และได้ขอให้พระองค์นมัสการมัน
เจ้าสามารถมองเห็นสิ่งใดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะที่แท้จริ งของมารจากสถานการณ์น้ี?
มารซาตานไม่ใช่ไร้ยางอายโดยสิ้นเชิงหรอกหรื อ? (ใช่) มันไร้ยางอายอย่างไร?
ทุกสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นซาตานยังได้หนั กลับ
และแสดงทุกสรรพสิ่งให้พระเจ้าทอดพระเนตร โดยกล่าวว่า
“จงมองดูความอุดมด้วยโภคทรัพย์และความรุ่ งโรจน์ของทุกสิ่งในราชอาณาจักรเหล่านี้
หากพระองค์นมัสการเรา เราจะมอบทั้งหมดนี้ให้แก่พระองค์” นี่ไม่ใช่การพลิกบทบาทโดยสิ้นเชิงหรอกหรื อ?
ซาตานไม่ไร้ยางอายหรอกหรื อ? พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
แต่พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิง่ ขึ้นมาเพื่อความชื่นชมยินดีของพระองค์เองกระนั้นหรื อ?
พระเจ้าได้ทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างแก่มวลมนุษย์
แต่ซาตานต้องการที่จะยึดมันทั้งหมดและครั้นได้ยึดมันทั้งหมดไปแล้ว มันก็มาบอกพระเจ้าว่า “จงนมัสการเรา!
นมัสการเราแล้วเราจะมอบทั้งหมดนี้แก่พระองค์” นี่คือโฉมหน้าอันอัปลักษณ์ของซาตาน
มันไร้ยางอายโดยสิ้นเชิง! ซาตานไม่รู้แม้กระทัง่ ความหมายของคาว่า “ละอาย”
นี่เป็ นแค่อีกตัวอย่างหนึ่งของความชัว่ ของมัน มันไม่รู้แม้กระทัง่ ว่าความละอายคืออะไร
ซาตานรู ้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและว่าพระองค์ทรงบริ หารจัดการและทรงมีอานาจครอบ
ครองเหนือทุกสรรพสิ่ง ทุกสรรพสิ่งไม่ใช่เป็ นของมนุษย์ และนับประสาอะไรที่จะเป็ นของซาตาน
แต่เป็ นของพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นมารซาตานยังได้กล่าวอย่างหน้าไม่อายว่ามันจะให้ทุกสรรพสิ่งแก่พระเจ้า
นี่มิใช่อีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ซาตานกระทาการอย่างไร้สาระและอย่างไร้ยางอายอีกครั้งหนึ่งหรอกหรื อ?
การนี้เป็ นเหตุให้พระเจ้าทรงเกลียดชังซาตานมากยิง่ ขึ้นไปอีกมิใช่หรื อ?
ถึงกระนั้นไม่สาคัญว่าซาตานได้ลองพยายามสิ่งใด องค์พระเยซูเจ้าทรงถูกหลอกหรื อไม่?
องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสสิ่งใด? “จงกราบนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน

และปรนนิบตั ิพระองค์แต่ผเู้ ดียว” พระวจนะเหล่านี้มีความหมายที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งหรือไม่? (มี)
ความหมายที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งจาพวกใด?
พวกเรามองเห็นความชัว่ และความไร้ยางอายของซาตานในวาทะของมัน ดังนั้นหากมนุษย์เคารพบูชาซาตาน
บทอวสานจะเป็ นอย่างไร?
พวกเขาจะได้รับความอุดมด้วยโภคทรัพย์และความรุ่ งโรจน์ของราชอาณาจักรทั้งหมดหรื อไม่? (ไม่)
พวกเขาจะได้รับสิ่งใด? มวลมนุษย์จะแค่กลายเป็ นไร้ยางอายและน่าหัวเราะเหมือนซาตานหรื อไม่? (ใช่)
เช่นนั้นแล้วพวกเขาคงจะไม่แตกต่างไปจากซาตานเลย เพราะฉะนั้น องค์พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้
ซึ่งสาคัญสาหรับมนุษย์ทุกคน นั่นคือ “จงกราบนมัสการองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน
และปรนนิบตั ิพระองค์แต่ผเู้ ดียว” นี่หมายความว่านอกจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
นอกจากพระเจ้าพระองค์เองแล้วนั้น หากเจ้ารับใช้สิ่งอืน่ หากเจ้าเคารพบูชามารซาตาน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็คงจะเกลือกกลิง้ อยู่ในความโสมมแบบเดียวกันกับซาตาน
เมื่อนั้นเจ้าคงจะร่ วมแบ่งปันความไร้ยางอายและความชัว่ ของซาตานไปกับมัน
และเจ้าคงจะทดลองพระเจ้าและโจมตีพระเจ้าเช่นเดียวกันกับซาตาน เช่นนั้นแล้ว
บทอวสานจะเป็ นอย่างไรสาหรับเจ้า? เจ้าคงจะถูกพระเจ้าทรงเกลียด ถูกพระเจ้าทรงตีกระหน่าลง
ถูกพระเจ้าทาลาย หลังจากซาตานได้ทดลององค์พระเยซูเจ้าหลายครั้งโดยไม่สาเร็จแล้ว
มันได้พยายามอีกครั้งหรื อไม่? ซาตานไม่ได้พยายามอีกแล้วจากนั้นมันก็ได้จากไป การนี้พสิ ูจน์สิ่งใด?
มันพิสูจน์ให้เห็นว่าธรรมชาติชวั่ ของซาตาน ความคิดร้ายของมัน
และความไร้สาระกับความวิปริ ตของมันนั้นไม่มีคุณค่าคู่ควรแม้กระทัง่ จะกล่าวเปรยถึงต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้
า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาให้ซาตานปราชัยด้วยสามประโยคเท่านั้น
ซึ่งหลังจากนั้นมันก็โกยอ้าวหนีไปแบบหางจุกก้น อับอายเกินกว่าที่จะแสดงให้เห็นใบหน้าของมัน
และมันไม่เคยทดลององค์พระเยซูเจ้าอีกเลย
เนื่องจากองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาให้การทดลองของซาตานครั้งนี้ปราชัยไปแล้ว
บัดนี้พระองค์จงึ ทรงสามารถสานต่อพระราชกิจที่พระองค์จาเป็ นต้องทรงกระทาและกิจทั้งหลายซึ่งวางอยู่เฉพาะ
พระพักตร์พระองค์ได้อย่างง่ายดาย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงทาและได้ตรัสไปในสถานการณ์น้ีมีความหมายซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอัน
ใดหรื อไม่สาหรับมนุษย์ทุกคนหากนามันมาใช้กบั วันปัจจุบนั ? (มี) ความหมายที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งจาพวกใด?
การทาให้ซาตานปราชัยเป็ นสิ่งง่ายที่จะทากระนั้นหรื อ?
ผูค้ นต้องมีความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับธรรมชาติชวั่ ของซาตานหรื อไม่?
ผูค้ นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยาเกี่ยวกับการทดลองของซาตานหรื อไม่? (ต้องมี)

เมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์กบั การทดลองของซาตานในชีวิตของเจ้าเอง
หากเจ้าสามารถมองทะลุถึงธรรมชาติชวั่ ของซาตาน เจ้าจะสามารถทาให้มนั ปราชัยได้หรื อไม่?
หากเจ้ารู ้ถึงความไร้สาระและความวิปริ ตของซาตาน เจ้าจะยังคงยืนอยู่ขา้ งซาตานและโจมตีพระเจ้าหรื อไม่?
หากเจ้าเข้าใจว่าความคิดร้ายและความไร้ยางอายของซาตานกาลังถูกเปิ ดเผยโดยผ่านทางตัวเจ้าอย่างไร—
หากเจ้าระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้และเข้าใจอย่างชัดเจน—
เจ้าจะยังคงโจมตีและทดลองพระเจ้าในหนทางนี้อยู่หรื อไม่? (ไม่ พวกเราจะไม่ทา) พวกเจ้าจะทาสิ่งใด?
(พวกเราจะกบฏต่อซาตานและทิ้งมันไป) นั่นเป็ นสิ่งง่ายดายที่จะทากระนั้นหรื อ? นั่นไม่ง่ายเลย ในการทาการนี้
ผูค้ นต้องอธิษฐานบ่อยๆ พวกเขาต้องวางตัวเองเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและตรวจสอบตัวเอง
และพวกเขาต้องยอมให้ความมีวินยั ของพระเจ้าและการพิพากษากับการตีสอนของพระองค์เกิดขึ้นกับพวกเขา
มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่ผคู้ นจะค่อยๆ แกะตัวเองออกจากการหลอกลวงและการควบคุมของซาตานได้
บัดนี้ เมื่อดูที่คาพูดเหล่านี้ท้งั หมดที่ซาตานได้พูดไปนั้น
พวกเราจะสรุ ปสิ่งทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเป็ นธาตุแท้ของซาตานกัน ก่อนอื่น
ธาตุแท้ของซาตานสามารถกล่าวถึงได้โดยทัว่ ไปว่าเป็ นสิ่งชัว่ ซึ่งตรงกันข้ามกับความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
เหตุใดเราจึงพูดว่าธาตุแท้ของซาตานนั้นชัว่ ? เพื่อตอบคาถามนี้
คนเราต้องตรวจดูผลสืบเนื่องของสิ่งที่ซาตานทากับผูค้ น ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามและควบคุมมนุษย์
และมนุษย์กระทาการภายใต้อุปนิสัยที่เสื่อมทรามของซาตาน
และดารงชีวิตอยู่ในพิภพหนึ่งซึ่งผูค้ นถูกซาตานทาให้เสื่อมทราม
มวลมนุษย์ถูกซาตานครอบงาและดูดซึมเข้าไปโดยไม่รู้ตวั ดังนั้นมนุษย์จึงมีอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของซาตาน
ซึ่งเป็ นธรรมชาติของซาตาน จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาตานได้พูดและทาไปนั้น
เจ้าได้เห็นความโอหังของมันแล้วหรื อยัง? เจ้าได้เห็นความหลอกลวงและความคิดร้ายของมันแล้วหรื อยัง?
ความโอหังของซาตานส่วนใหญ่แล้วถูกแสดงออกมาอย่างไร?
ซาตานเก็บงาความอยากที่จะยึดครองตาแหน่งของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาหรื อไม่?
ซาตานต้องการที่จะฉีกทึ้งพระราชกิจของพระเจ้าและตาแหน่งของพระเจ้า
และเอาสิ่งนั้นมาให้ตวั มันเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ผคู้ นจะได้ติดตาม สนับสนุน และเคารพบูชาซาตาน
นี่คือธรรมชาติอนั โอหังของซาตาน เมื่อซาตานทาให้ผูค้ นเสื่อมทราม มันบอกพวกเขาตรงๆ
หรื อไม่ว่าพวกเขาควรทาสิ่งใด? เมื่อซาตานทดลองพระเจ้า มันออกมาพูดหรื อไม่ว่า
“ข้าพระองค์กาลังทดลองพระองค์ ข้าพระองค์กาลังจะโจมตีพระองค์”? มันไม่ทาเช่นนั้นโดยเด็ดขาด
ดังนั้นซาตานใช้วิธีการใด? มันล่อลวง ทดลอง โจมตี และวางกับดัก และถึงขั้นอ้างพระวจนะจากคัมภีร์
ซาตานพูดและกระทาการในหนทางต่างๆ

นานาเพื่อสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ทสี่ ่อแววร้ายของมันและทาให้เจตนาของมันลุล่วง
หลังจากซาตานได้ทาการนี้แล้ว สามารถมองเห็นสิ่งใดจากสิ่งที่สาแดงอยู่ในตัวมนุษย์?
ผูค้ นกลายเป็ นโอหังด้วยหรื อไม่? มนุษย์ได้ทนทุกข์จากความเสื่อมทรามของซาตานมาเป็ นเวลาหลายพันปี
และดังนั้นมนุษย์จงึ ได้กลายเป็ นโอหัง หลอกลวง คิดร้าย และอยู่เหนือเหตุผล
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของซาตาน ในเมือ่ ธรรมชาติของซาตานนั้นชัว่
มันจึงได้ให้ธรรมชาติชวั่ นี้แก่มนุษย์และนาพาอุปนิสัยชัว่ และเสื่อมทรามนี้มาให้มนุษย์ ดังนั้น
มนุษย์จึงดารงชีวิตอยูภ่ ายใต้อุปนิสยั อันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน และต้านทานพระเจ้า โจมตีพระเจ้า
และทดลองพระองค์เหมือนซาตาน
จนถึงขั้นที่มนุษย์ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้และไม่มีหัวใจที่เคารพพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิธีที่ซาตานใช้ ความรู้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่ อมทราม
ความรู ้คือบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนพิจารณาว่าเป็ นสิ่งที่เป็ นบวกใช่หรื อไม่? อย่างน้อยที่สุด
ผูค้ นคิดว่าความหมายแฝงของคาว่า “ความรู ้” เป็ นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ดังนั้น
เหตุใดพวกเราจึงกาลังกล่าวถึงในที่น้ีว่าซาตานใช้ความรู ้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม?
ทฤษฎีวิวฒั นาการไม่ใช่แง่มุมหนึ่งของความรู ้หรอกหรื อ?
กฎวิทยาศาสตร์ของนิวตันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความรู ้หรอกหรื อ?
แรงโน้มถ่วงของโลกก็เป็ นส่วนหนึ่งของความรู ้ดว้ ยมิใช่หรื อ? (ใช่) ดังนั้น เหตุใดเล่า
ความรู ้จึงถูกระบุรายการให้อยู่ท่ามกลางสิ่งทั้งหลายที่ซาตานใช้เพื่อทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทราม?
ทรรศนะของพวกเจ้าในการนี้เป็ นอย่างไร? ความรู ้มีความจริงแม้สักเศษเสี้ยวหนึ่งในตัวมันหรื อไม่? (ไม่มี)
เช่นนั้นแล้ว เนื้อแท้ของความรู ้คือสิ่งใด? ความรู ้ท้งั หมดที่ผคู้ นขวนขวายได้เรียนรู ้น้ นั อยู่บนพื้นฐานของสิ่งใด?
มันอยู่บนพืน้ ฐานของทฤษฎีวิวฒั นาการใช่หรื อไม่?
มิใช่ความรู ้หรอกหรื อที่มนุษย์ได้มาโดยผ่านทางการสารวจค้น และการรวมยอด บนพืน้ ฐานของอเทวนิยม?
ความรู ้น้ีมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าบ้างหรื อไม่? มันเชื่อมโยงกับการนมัสการพระเจ้าหรื อไม่?
มันเชื่อมโยงกับความจริ งหรื อไม่? (ไม่) ดังนั้น ซาตานใช้ความรู ้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทรามอย่างไร?
เราเพิ่งกล่าวไปว่าไม่มีสิ่งใดจากความรู ้น้ีที่เชื่อมโยงกับการนมัสการพระเจ้าหรื อกับความจริงเลย
ผูค้ นบางคนคิดถึงมันเช่นนี้ว่า “ความรู ้อาจไม่มีสิ่งใดเกีย่ วข้องกับความจริง
แต่ถึงอย่างไรมันก็ไม่ได้ทาให้ผูค้ นเสื่อมทราม” ทรรศนะของพวกเจ้าในเรื่ องนี้เป็ นอย่างไร?
เจ้าได้รับการสอนด้วยความรู ้ที่ว่าความสุขของบุคคลหนึ่งต้องสร้างขึ้นด้วยสองมือของพวกเขาเองใช่หรื อไม่?
ความรู ้สอนเจ้าว่าชะตากรรมของมนุษย์อยู่ในมือของเขาเองใช่หรื อไม่? (ใช่) นี่เป็ นการพูดคุยประเภทใด?
(มันเป็ นการพูดคุยที่ชวั่ ร้าย) ถูกต้องที่สุด! มันเป็ นการพูดคุยที่ชวั่ ร้าย! ความรู ้เป็ นเรื่ องซับซ้อนที่จะสนทนากัน
เจ้าอาจกล่าวระบุอย่างเรี ยบง่ายว่าสาขาของความรูไ้ ม่ใช่สิ่งใดมากไปกว่าความรู ้
นั่นก็คือสาขาหนึ่งของความรู ้ที่เรียนรู ้บนพื้นฐานของการไม่นมัสการพระเจ้าและบนการไม่เข้าใจว่าพระเจ้าได้ท
รงสร้างทุกสรรพสิง่ เมื่อผูค้ นศึกษาความรู ้ชนิดนี้ พวกเขามองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงมีอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิง่
พวกเขามองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกากับดูแลหรื อบริ หารจัดการทุกสรรพสิ่ง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทั้งหมดที่พวกเขาทาก็คือการศึกษาวิจยั และสารวจค้นความรู ้สาขาวิชานั้นอย่างไม่รู้จบ
และแสวงค้นคาตอบบนพื้นฐานของความรู ้ อย่างไรก็ตาม
มันไม่ถูกหรื อที่ว่าหากผูค้ นไม่เชื่อในพระเจ้าและกลับไล่ตามเสาะหาการศึกษาวิจยั เท่านั้น
พวกเขาจะไม่มีวนั พบเจอคาตอบที่แท้จริ ง? ทั้งหมดที่ความรูส้ ามารถมอบให้เจ้าได้ก็คือการทามาหากิน

อาชีพการงาน รายได้ เพื่อที่เจ้าจะไม่ตอ้ งหิวโหย แต่มนั จะไม่มีวนั ทาให้เจ้านมัสการพระเจ้า
และมันจะไม่มีวนั รักษาเจ้าให้ห่างจากความชัว่ ยิ่งเจ้าศึกษาความรู ้มากขึ้น เจ้าจะยิ่งอยากเป็ นกบฏต่อพระเจ้า
อยากให้พระเจ้าอยู่ภายใต้การศึกษาของเจ้า อยากทดลองพระเจ้า และอยากต้านทานพระเจ้ามากขึ้น ดังนั้น บัดนี้
พวกเรามองเห็นว่าความรูก้ าลังสอนสิ่งใดให้ผคู้ น? ทั้งหมดก็คอื ปรัชญาของซาตานนั่นเอง
ปรัชญาและกฎแห่งการอยู่รอดที่ซาตานเผยแพร่ ไปท่ามกลางมนุษย์ที่เสื่อมทรามมีความสัมพันธ์อนั ใดกับความจ
ริ งบ้างหรื อไม่? สิ่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับความจริ งเลย
และในข้อเท็จจริ งแล้วเป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจริ ง ผูค้ นมักกล่าวบ่อยครั้งว่า “ชีวิตคือการเคลื่อนที่” และ
“มนุษย์คือเหล็ก ข้าวคือเหล็กกล้า มนุษย์รู้สึกหิวอย่างรุนแรงหากเขาข้ามอาหารไปสักมื้อ”
คติพจน์เหล่านี้คือสิ่งใด? คติพจน์เหล่านี้เป็ นเหตุผลวิบตั ิ
และการได้ยินคติพจน์เหล่านี้ทาให้เกิดความรู ้สึกขยะแขยง ในสิ่งที่เรียกว่าความรู ้ของมนุษย์น้ นั
ซาตานได้ชุบย้อมปรัชญาสาหรับการดารงชีวิตของมันและการคิดของมันเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียว
และขณะที่ซาตานทาการนี้ มันเปิ ดโอกาสให้มนุษย์นาการคิด ปรัชญา
และทัศนคติของมันไปใช้เพื่อที่มนุษย์อาจปฏิเสธการดารงอยู่ของพระเจ้า
ปฏิเสธอานาจครอบครองของพระเจ้าเหนือสรรพสิ่งและเหนือชะตากรรมของมนุษย์
ดังนั้นขณะที่การศึกษาของมนุษย์กา้ วหน้าไปและเขาได้รับความรู ้มากขึ้น
เขารู ้สึกว่าการดารงอยู่ของพระเจ้ากลายเป็ นคลุมเครื อ และอาจถึงขั้นไม่รูส้ ึกอีกต่อไปว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่
ขณะที่ซาตานได้เพิ่มทัศนคติ มโนคติที่หลงผิด และความคิดทั้งหลายเข้าไปในจิตใจของมนุษย์
มนุษย์ไม่ถูกทาให้เสื่อมทรามในช่วงระหว่างกระบวนการนี้หรอกหรื อ? (ใช่)
ตอนนี้มนุษย์วางชีวิตของเขาบนพื้นฐานของสิ่งใด? เขากาลังดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความรู ้น้ีจริงๆ
ใช่หรื อไม่? ไม่ มนุษย์กาลังวางชีวิตของเขาบนพื้นฐานของความคิด ทรรศนะ
และปรัชญาของซาตานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในความรู ้เหล่านี้
นี่คือที่ซ่ึงส่วนที่เป็ นแก่นสารของการที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามเกิดขึ้น
นี่เป็ นทั้งเป้าหมายของซาตานและวิธีการของมันในการทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
พวกเราจะเริ่ มด้วยการกล่าวถึงแง่มุมที่ผิวเผินที่สุดของความรู ้
ไวยากรณ์และคาพูดในภาษาสามารถทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามได้หรื อไม่?
คาพูดสามารถทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามได้หรื อไม่? (ไม่ได้) คาพูดไม่สามารถทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามได้
คาพูดเป็ นเครื่ องมือที่ผคู้ นใช้เพื่อพูดและคาพูดยังเป็ นเครื่ องมือที่ผคู้ นใช้สื่อสารกับพระเจ้าอีกด้วย
ไม่ตอ้ งกล่าวถึงว่าในปัจจุบนั ภาษาและคาพูดคือวิธีที่พระเจ้าทรงสื่อสารกับผูค้ นด้วย คาพูดเป็ นเครื่ องมือ
และคาพูดเป็ นสิ่งจาเป็ น หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง และสองคูณสองเท่ากับสี่ นี่ไม่ใช่ความรูห้ รอกหรื อ?

แต่การนี้สามารถทาให้เจ้าเสื่อมทรามได้หรื อไม่? นี่เป็ นความรู ้ทวั่ ไป—มันเป็ นรู ปแบบที่ตายตัว—
และดังนั้นมันไม่สามารถทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามได้ ดังนั้น ความรู ้ประเภทใดหรือที่ทาให้ผคู้ นเสื่อมทราม?
ความรู ้ที่ทาให้เสื่อมทรามคือความรู ้ที่ระคนไปด้วยทัศนคติและความคิดของซาตาน
ซาตานพยายามที่จะพร่ าฝังทัศนคติและความคิดเหล่านี้เข้าไปในมนุษยชาติโดยผ่านทางสื่อกลางของความรู ้
ยกตัวอย่างเช่น ในบทความหนึ่ง ไม่มสี ิ่งใดผิดเกีย่ วกับคาที่เขียนขึ้นในตัวของมันเอง
ปัญหาอยู่ที่ทศั นคติและเจตนาของผูเ้ ขียนตอนที่พวกเขาได้เขียนบทความนั้น
ตลอดจนเนื้อหาจากความคิดของพวกเขาด้วย เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายซึ่งมีจิตวิญญาณ
สิ่งเหล่านี้สามารถทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเจ้ากาลังดูรายการแสดงทางโทรทัศน์
สิ่งทั้งหลายประเภทใดในรายการนั้นหรื อ ที่สามารถเปลี่ยนทรรศนะของผูค้ นได้? สิ่งที่ผแู้ สดงพูด
คาพูดในตัวมันเองจะทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามได้หรือไม่? (ไม่) สิ่งทั้งหลายจาพวกใดที่จะทาให้ผคู้ นเสื่อมทราม?
มันคงจะเป็ นแก่นความคิดทั้งหลายและเนื้อหาของรายการแสดงนั้น
ซึ่งคงจะเป็ นตัวแทนของทรรศนะของผูก้ ากับ
ข้อมูลที่พกพามาในทรรศนะเหล่านี้สามารถแกว่งหัวใจและจิตใจของผูค้ นได้ นั่นไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ?
บัดนี้พวกเจ้ารู ้แล้วว่าเรากาลังอ้างอิงถึงสิ่งใดในการเสวนาเกี่ยวกับการที่ซาตานใช้ความรู ้เพื่อทาให้ผคู้ นเสื่อมทรา
ม เจ้าจะไม่เข้าใจผิดแล้วใช่หรื อไม่? ดังนั้น ครั้งต่อไปที่เจ้าอ่านนวนิยายสักเรื่ องหรื อบทความสักบทความ
เจ้าจะสามารถประเมินค่าได้ใช่หรื อไม่ว่า ความคิดที่แสดงออกอยู่ในคาทั้งหลายที่เขียนไว้น้นั
จะทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามหรือจะเป็ นมีส่วนร่ วมสนับสนุนต่อมนุษยชาติ? (ใช่ ได้นิดหน่อย)
นี่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ตอ้ งศึกษาและได้รับประสบการณ์อย่างช้าๆ
และไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจได้อย่างง่ายดายในทันที ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อทาการวิจยั หรื อศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งของความรู ้
แง่มุมในเชิงบวกบางอย่างของความรูน้ ้ นั อาจช่วยเจ้าให้เข้าใจความรู ้ทวั่ ไปบางอย่างเกีย่ วกับสาขานั้น
ในขณะที่ยงั ทาให้เจ้าสามารถรู ้ว่าผูค้ นควรหลีกเลีย่ งสิ่งใดอีกด้วย จงดู “ไฟฟ้า” เป็ นตัวอย่าง—
นี่เป็ นสาขาหนึ่งของความรูม้ ิใช่หรื อ?
เจ้าจะไม่เป็ นคนไม่รู้เท่าทันหรอกหรื อหากเจ้าไม่รู้ว่าไฟฟ้าสามารถช็อตและทาร้ายผูค้ นได้?
แต่ทนั ทีที่เจ้าเข้าใจสาขาของความรู ้น้ี เจ้าก็จะไม่ประมาทในการสัมผัสกับวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
และเจ้าก็จะรู ้วิธีการที่จะใช้ไฟฟ้า เหล่านี้เป็ นสิ่งเชิงบวกทั้งคู่
ตอนนี้เจ้าเข้าใจชัดเจนแล้วใช่หรื อไม่กบั สิ่งที่พวกเราได้สนทนากันมาในแง่ที่เกี่ยวกับวิธีที่ความรู ้ทาให้ผคู้ นเสื่อ
มทราม? มีความรู ้อีกหลายชนิดที่ศึกษากันในโลกนี้
และพวกเจ้าต้องใช้เวลาเพื่อแยกความต่างของความรู ้เหล่านั้นด้วยตัวพวกเจ้าเอง

ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 148
วิธีที่ซาตานใช้ วิทยาศาสตร์ เพื่อทาให้มนุษย์เสื่ อมทราม
วิทยาศาสตร์คือสิ่งใด? วิทยาศาสตร์มีเกียรติสูงในจิตใจของมนุษย์ทุกคนและถือว่าลุ่มลึกมิใช่หรื อ?
เมื่อกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ ผูค้ นไม่รู้สึกหรื อว่า “นี่เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เกินเอื้อมถึงสาหรับผูค้ นธรรมดา
นี่เป็ นหัวข้อที่นักวิจยั และผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สามารถสัมผัสได้
นี่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราชาวบ้านธรรมดาทัว่ ไปแต่อย่างใด”?
มันมีความเชื่อมโยงอันใดกับผูค้ นธรรมดาหรื อไม่? (มี) ซาตานใช้วิทยาศาสตร์ทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามอย่างไร?
ในการสนทนาของพวกเราตรงนี้ พวกเราจะพูดคุยถึงสิ่งทั้งหลายทีผ่ คู้ นมักจะเผชิญในชีวิตของพวกเขาเองเท่านั้น
และไม่พูดถึงเรื่องอืน่ ๆ มีคาหนึ่งคือ “ยีน” เจ้าเคยได้ยินคานี้หรื อไม่? พวกเจ้าทุกคนคุน้ เคยกับคานี้มิใช่หรื อ?
ยีนไม่ได้ถูกค้นพบโดยผ่านทางวิทยาศาสตร์หรอกหรื อ? อันที่จริ งแล้วยีนมีความหมายต่อผูค้ นอย่างไร?
ยีนไม่ได้ทาให้ผคู้ นรู ้สึกว่าร่ างกายเป็ นสิ่งลึกลับหรอกหรื อ? เมือ่ ผูค้ นได้ถูกแนะนาให้รู้จกั กับหัวข้อนี้
จะไม่มีผูค้ นบางคน—โดยเฉพาะคนอยากรู ้อยากเห็น—
ที่ตอ้ งการจะรู ้มากขึ้นและต้องการรายละเอียดมากขึ้นหรอกหรื อ?
ผูค้ นที่อยากรูอ้ ยากเห็นเหล่านี้จะมุ่งเน้นพลังงานของพวกเขาไปกับหัวเรื่ องนี้ และเมื่อพวกเขาไม่มีสิ่งอืน่ ใดให้ทา
พวกเขาก็จะค้นคว้าหาข้อมูลในหนังสือและทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู ้รายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนั้น
วิทยาศาสตร์คือสิ่งใด? กล่าวตรงๆ ได้ว่า
วิทยาศาสตร์คือความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์อยากรู ้อยากเห็น สิ่งทั้งหลายที่ยงั ไม่รู้
และพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกแก่พวกเขา
วิทยาศาสตร์คือความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งลึกลับทั้งหลายที่มนุษย์ตอ้ งการสารวจค้น
วงเขตของวิทยาศาสตร์คือสิ่งใด? เจ้าสามารถกล่าวได้ว่ามันค่อนข้างกว้าง
มนุษย์คน้ คว้าและศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสนใจ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั รายละเอียดและกฎของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้
และต่อมาเป็ นการนาเสนอทฤษฎีที่เป็ นไปได้ท้งั หลายซึ่งทาให้ทุกคนต้องคิดว่า
“นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็ นเลิศจริ งๆ! พวกเขารู ้มากมายยิง่ นัก เพียงพอแล้วที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้!”
พวกเขามีความเลื่อมใสอย่างมากให้แก่นักวิทยาศาสตร์มิใช่หรื อ? ผูค้ นที่ศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์
พวกเขามีทรรศนะแบบใดกัน? พวกเขาไม่ตอ้ งการศึกษาวิจยั จักรวาล
ศึกษาวิจยั สิ่งลึกลับทั้งหลายในสาขาวิชาที่พวกเขาสนใจหรอกหรื อ? บทอวสานสุดท้ายของการนี้เป็ นอย่างไร?
ในวิทยาศาสตร์บางอย่าง ผูค้ นได้บทสรุ ปของพวกเขาด้วยการคาดคะเน และในด้านอื่ นๆ
พวกเขาพึ่งพาประสบการณ์แบบมนุษย์เพื่อให้ได้บทสรุ ป ถึงกระนั้นในสาขาอื่นๆ ของวิทยาศาสตร์

ผูค้ นก็มาถึงบทสรุ ปของพวกเขาบนพื้นฐานของการสังเกตการณ์เชิงประวัติศาสตร์หรื อทางภูมิหลัง
นี่ไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรือ? ดังนั้นวิทยาศาสตร์ทาสิ่งใดให้ผคู้ นหรื อ?
สิ่งที่วิทยาศาสตร์ทาก็แค่เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นมองเห็นวัตถุในโลกทางกายภาพ
และเพื่อสนองความอยากรู ้อยากเห็นของมนุษย์
แต่มนั ไม่สามารถทาให้มนุษย์สามารถมองเห็นธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อมีอานาจครอบครองเหนือทุกสร
รพสิ่ง มนุษย์ดูเหมือนว่าจะหาคาตอบในวิทยาศาสตร์
แต่คาตอบเหล่านั้นน่าฉงนฉงายและนามาเพียงความพึงพอใจชัว่ คราวเท่านั้น
ความพึงพอใจที่ทาหน้าที่เพียงเพือ่ จากัดขอบเขตหัวใจของมนุษย์ไว้กบั โลกทางวัตถุเท่านั้น
มนุษย์รูส้ ึกว่าพวกเขาได้รับคาตอบจากวิทยาศาสตร์แล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดประเด็นปัญหาใดขึ้นก็ตาม
พวกเขาใช้ทรรศนะทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเป็ นพื้นฐานเพื่อพิสูจน์และยอมรับประเด็นปัญหานั้น
หัวใจมนุษย์กลายเป็ นถูกครอบงาด้วยวิทยาศาสตร์และถูกมันล่อลวงจนถึงจุดที่มนุษย์ไม่มีจิตใจอีกต่อไปที่จะรู ้จั
กพระเจ้า นมัสการพระเจ้า และเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งมาจากพระเจ้าและว่ามนุษย์ควรมองที่พระองค์เพื่อหาคาตอบ
นี่ไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรือ? ยิง่ บุคคลหนึ่งเชื่อในวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่าใด
พวกเขาก็จะยิ่งกลายเป็ นไร้สาระมากขึ้นเท่านั้น โดยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเชิงวิทยาศาสตร์
ว่าการศึกษาวิจยั สามารถแก้ปัญหาได้ทุกสิ่ง
พวกเขาไม่แสวงหาพระเจ้าและพวกเขาไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงดารงอยู่
แม้กระทัง่ ผูค้ นบางคนที่ได้ติดตามพระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี แล้วก็จะไปศึกษาวิจยั แบคทีเรี ยตามอาเภอใจ
หรื อมองหาข้อมูลบางอย่างเพื่อเป็ นคาตอบแก่ประเด็นปัญหาหนึ่ง
ผูค้ นเช่นนั้นไม่มองประเด็นเหล่านั้นจากมุมมองของความจริง
และในกรณีส่วนใหญ่พวกเขาต้องการที่จะพึ่งพาทรรศนะหรื อความรู ้ทางวิทยาศาสตร์หรื อทางออกเชิงวิทยาศาส
ตร์เพื่อแก้ไขปัญหา พวกเขาไม่พ่งึ พาพระเจ้าและพวกเขาไม่แสวงหาพระเจ้า
ผูค้ นเยี่ยงนี้มพี ระเจ้าในหัวใจของพวกเขาหรื อไม่? (ไม่มี)
มีแม้กระทัง่ ผูค้ นบางคนที่ตอ้ งการศึกษาวิจยั พระเจ้าในบางหนทางในขณะที่พวกเขาศึกษาวิทยาศาสตร์
ยกตัวอย่างเช่น มีผเู้ ชี่ยวชาญด้านศาสนาหลายคนทีไ่ ด้ไปยังภูเขาที่เรื อใหญ่ได้มาหยุดพัก
และด้วยเหตุน้ีพวกเขาได้พิสูจน์การมีอยู่ของเรื อใหญ่น้นั
แต่ในการปรากฏของเรื อใหญ่น้ นั พวกเขามองไม่เห็นการดารงอยู่ของพระเจ้า
พวกเขาเพียงแต่เชื่อในเรื่ องราวและประวัติศาสตร์เท่านั้น
นี่คือผลลัพธ์ของการที่พวกเขาศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และศึกษาโลกทางวัตถุ
หากเจ้าศึกษาวิจยั สิ่งทั้งหลายทางวัตถุ ไม่ว่าจะเป็ นจุลชีววิทยา ดาราศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์

เจ้าจะไม่มีวนั พบผลลัพธ์ที่กาหนดพิจารณาว่าพระเจ้าทรงดารงอยู่หรื อว่าพระองค์ทรงมีอธิปไตยเหนือทุกสรรพ
สิ่ง ดังนั้นวิทยาศาสตร์ทาสิ่งใดเพื่อมนุษย์เล่า? มันมิได้ทาให้มนุษย์มรี ะยะห่างจากพระเจ้าหรอกหรื อ?
มันมิได้เป็ นเหตุให้ผคู้ นนาพระเจ้ามาอยู่ภายใต้การศึกษาทั้งหลายหรอกหรือ?
มันมิได้ทาให้ผคู้ นกังขามากยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับการดารงอยู่ของพระเจ้าหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว) ดังนั้น
ซาตานต้องการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทรามอย่างไร?
ซาตานมิได้ตอ้ งการที่จะใช้บทสรุ ปทางวิทยาศาสตร์มาหลอกลวงผูค้ นและทาให้พวกเขามึนชา
และใช้คาตอบที่กากวมกุมหัวใจของผูค้ นเอาไว้เพื่อที่พวกเขาจะไม่เสาะหาหรื อเชื่อในการดารงอยู่ของพระเจ้าหร
อกหรื อ? (ใช่แล้ว) ดังนั้น
นี่คือเหตุผลที่เราพูดว่าวิทยาศาสตร์คอื หนึ่งในหนทางทั้งหลายที่ซาตานใช้เพื่อทาให้ผคู้ นเสื่อมทราม
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิธีที่ซาตานใช้ วัฒนธรรมตามประเพณีเพื่อทาให้มนุษย์เสื่ อมทราม
สิ่งทั้งหลายมากมายที่ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตามประเพณีน้นั มีอยู่หรื อว่าไม่ม?ี (มี)
“วัฒนธรรมตามประเพณี” นี้หมายถึงสิ่งใด? บางคนพูดว่ามันถูกส่งผ่านลงมาจากบรรพบุรุษ—นี่คือแง่มุมหนึ่ง
ตั้งแต่ปฐมกาล วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม คติพจน์ และกฎเกณฑ์ท้งั หลายได้ถูกส่งผ่านลงมาภายในครอบครัว
กลุ่มชาติพนั ธุ์ และแม้กระทัง่ เผ่าพันธุ์มนุษย์ท้งั หมด
และสิ่งเหล่านั้นได้กลายเป็ นถูกปลูกฝังอยู่ในความคิดของผูค้ น
ผูค้ นพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นส่วนที่ขาดเสียไม่ได้ในชีวิตของพวกเขาและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็ นกฎเกณฑ์
โดยถือปฏิบตั ิสิ่งเหล่านั้นเสมือนว่ามันเป็ นชีวิตเสียเอง แท้จริงแล้ว
พวกเขาไม่เคยต้องการเปลี่ยนแปลงหรื อทอดทิง้ สิ่งเหล่านี้เลย
เพราะสิ่งเหล่านั้นถูกส่งผ่านลงมาจากบรรพบุรุษของพวกเขา มีแง่มุมอืน่ ๆ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมตามประเพณีที่ขุดฝังอยู่ในกระดูกดาของผูค้ น
เช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่ส่งผ่านลงมาจากขงจื๊อและเม่งจื๊อ และสิ่งทั้งหลายที่ลทั ธิเต๋ าและลัทธิขงจื๊อสอนแก่ผคู้ น
นี่ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรือ? วัฒนธรรมตามประเพณีน้นั รวมสิ่งใดไว้บา้ ง?
มันรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ผคู้ นเฉลิมฉลองหรื อไม่? ยกตัวอย่างเช่น เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลโคมไฟ
วันเช็งเม้ง เทศกาลไหว้ขนมจ่าง ตลอดจนเทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์
บางครอบครัวถึงขั้นเฉลิมฉลองวันที่ผอู้ าวุโสสัมฤทธิ์ถึงวัยเฉพาะ
หรื อเมื่อลูกหลานมีอายุถงึ หนึ่งเดือนหรื อหนึ่งร้อยวัน และอื่นๆ เหล่านี้คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประเพณีท้งั สิ้น
วัฒนธรรมตามประเพณีไม่ใช่เป็ นฐานที่มาของวันหยุดนักขัตฤกษ์เหล่านี้หรอกหรื อ?
แก่นของวัฒนธรรมตามประเพณีคือสิ่งใด? มันมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการนมัสการพระเจ้าหรื อไม่?
มันมีสิ่งใดเกีย่ วข้องกับการบอกให้ผคู้ นปฏิบตั ิความจริ งหรื อไม่?
มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ใดเพื่อให้ผคู้ นถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า ไปยังแท่นบูชาพระเจ้า
และรับคาสอนของพระองค์บา้ งหรือไม่? มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์เยีย่ งนี้บา้ งหรื อไม่? (ไม่มี)
ผูค้ นทาสิ่งใดในวันหยุดทั้งหมดเหล่านี้? ในยุคสมัยใหม่
วันหยุดเหล่านั้นถูกมองว่าเป็ นวาระโอกาสสาหรับการกิน การดื่ม และความสนุกสนาน
แหล่งกาเนิดใดเป็ นฐานที่มาวัฒนธรรมตามประเพณี? วัฒนธรรมตามประเพณีมาจากผูใ้ ด? (ซาตาน)
มันมาจากซาตาน เบื้องหลังฉากของวันหยุดตามประเพณีเหล่านี้ ซาตานปลูกฝังบางสิ่งเฉพาะในตัวมนุษย์
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งใด? การทาให้แน่ใจว่าผูค้ นจะจดจาบรรพบุรุษของพวกเขาคือหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นใช่หรื อไม่?
ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างวันเช็งเม้ง

ผูค้ นปัดกวาดเช็ดถูสุสานและถวายเครื่ องบูชาแก่บรรพบุรุษของพวกเขา เพื่อให้ไม่ลืมบรรพบุรุษของพวกเขา
อีกทั้งซาตานยังทาให้แน่ใจด้วยว่าผูค้ นจะจดจาการเป็ นคนรักชาติ ซึ่งตัวอย่างของการนี้ก็คอื เทศกาลไหว้ขนมจ่าง
แล้วเทศกาลไหว้พระจันทร์คือสิ่งใด? (งานรวมญาติ) ภูมิหลังของการรวมญาติคือสิ่งใด?
สิ่งใดคือเหตุผลสาหรับการนี้? มันเป็ นไปเพื่อสื่อสารและเชื่อมโยงกันทางอารมณ์
แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็ นการฉลองวันส่งท้ายปี เก่าทางจันทรคติหรื อเทศกาลโคมไฟ
มีหนทางมากมายในการบรรยายเหตุผลเบื้องหลังการฉลองเหล่านี้ ไม่ว่าคนเราจะบรรยายเหตุผลเหล่านั้นอย่างไร
แต่ละเหตุผลคือหนทางที่ซาตานปลูกฝังปรัชญาของมันและความคิดของมันในตัวผูค้ น
เพื่อที่พวกเขาจะไถลห่างไปจากพระเจ้าและไม่รู้ว่ามีพระเจ้า
และถวายเครื่ องบูชาให้แก่บรรพบุรุษของพวกเขาหรื อไม่ก็แก่ซาตาน หรือกิน ดื่ม
และมีความสนุกสนานกันเพื่อประโยชน์ของความอยากได้อยากมีแห่งเนื้อหนัง
ขณะที่มีการฉลองวันหยุดเหล่านี้แต่ละวัน
ความคิดและทรรศนะของซาตานก็ถูกปลูกลึกลงภายในจิตใจของผูค้ นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว
เมื่อผูค้ นมีอายุถงึ สี่สิบปี ห้าสิบปี หรื อแม้กระทัง่ มีอายุมากขึ้น
ความคิดและทัศนคติเหล่านี้ของซาตานก็ได้หยัง่ รากลึกลงไปในหัวใจของพวกเขาแล้ว ยิง่ ไปกว่านั้น
ผูค้ นทาจนสุดกาลังของพวกเขาเพื่อถ่ายทอดแนวคิดเหล่านี้ต่อไปยังคนรุ่นต่อไปไม่ว่าจะถูกหรื อผิด
โดยไม่เลือกหน้าและโดยไม่มีขอ้ สงสัย นี่ไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว)
วัฒนธรรมตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์เหล่านี้ทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามอย่างไร? เจ้ารู ้หรื อไม่?
(ผูค้ นกลายเป็ นถูกกักขังและถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ของประเพณีเหล่านี้
จนกระทัง่ พวกเขาไม่มีเวลาหรือพลังงานที่จะแสวงหาพระเจ้า) นี่เป็ นหนึ่งแง่มุม ยกตัวอย่างเช่น
ทุกคนฉลองในช่วงระหว่างตรุษจีน—หากเจ้าไม่ฉลองมัน เจ้าจะไม่รู้สึกเศร้าใจหรอกหรื อ?
มีความเชื่อความเชื่อเหนือธรรมชาติที่เจ้ายึดถือในหัวใจของเจ้าบ้างหรื อไม่? เจ้าอาจจะรู ้สึกว่า
“ฉันไม่ได้ฉลองปี ใหม่ และในเมื่อวันตรุ ษจีนเป็ นวันไม่ดี ตลอดทั้งปี ที่เหลือก็จะไม่ดไี ปด้วย” ใช่หรื อไม่?
เจ้าจะรู ้สึกไม่สบายใจและกลัวอยู่บา้ งนิดหน่อยมิใช่หรื อ?
มีแม้กระทัง่ ผูค้ นบางคนที่ไม่ได้ทาเครื่ องบูชาให้บรรพบุรุษของพวกเขามาหลายปี และผูซ้ ่งึ จู่ๆ
ก็ฝันว่าคนที่ตายไปแล้วมาขอเงินจากพวกเขา พวกเขาจะรู ้สึกอย่างไร?
“น่าเศร้าอะไรเช่นนี้ที่ตอนนี้บุคคลผูน้ ้ีจาเป็ นต้องใช้เงิน! ฉันจะเผาเงินกระดาษให้พวกเขาบ้าง หากฉันไม่ทา
นั่นคงจะไม่ถูกต้องแน่ มันอาจจะทาให้เกิดปัญหากับพวกเราคนที่ยงั มีชีวิตอยู่—
ใครจะบอกได้ว่าโชคร้ายจะกระหน่ามาเมื่อไหร่ ?” พวกเขาจะมีเค้าเมฆเล็กๆ
นี้แห่งความเกรงกลัวและความกังวลในหัวใจของพวกเขาอยู่เสมอ ใครให้ความกังวลนี้แก่พวกเขา? (ซาตาน)

ซาตานคือแหล่งกาเนิดของความกังวลนี้
นี่ไม่ใช่หนึ่งในหลายหนทางที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามหรอกหรือ?
มันใช้วิธีการและข้ออ้างทั้งหลายเพื่อควบคุมเจ้า เพื่อขู่เจ้า และเพื่อผูกมัดเจ้า
จนเจ้าตกอยู่ในความงุนงงและยอมแพ้และนบนอบต่อมัน นี่คอื วิธีที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
บ่อยครั้งเมื่อผูค้ นอ่อนแอหรื อเมื่อพวกเขาไม่ตระหนักรู ้อย่างเต็มที่ถงึ สถานการณ์
พวกเขาอาจทาบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้งั ใจในหนทางที่สับสนปนเป กล่าวคือ
พวกเขาตกอยู่ในเงื้อมมือของซาตานโดยไม่ต้งั ใจและอาจจะกระทาการโดยไม่รู้ตวั
อาจจะทาสิ่งทั้งหลายโดยไม่รู้ว่าพวกเขากาลังทาอะไรอยู่ นี่คือหนทางที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
ถึงขึ้นมีผคู้ นจานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ตอนนี้ลงั เลที่จะแยกไปจากวัฒนธรรมตามประเพณีทหี่ ยัง่ รากลึก
ผูท้ ี่เพียงไม่สามารถละวางมันได้
โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาอ่อนแอและนิ่งเฉยเสียจนพวกเขาปรารถนาที่จะฉลองวันหยุดประเภทเหล่านี้และพวกเขา
ปรารถนาที่จะพบกับซาตานและทาให้ซาตานพึงพอใจอีกครั้ง เพือ่ นาความชูใจมาสู่หัวใจของพวกเขา
ภูมิหลังของวัฒนธรรมตามประเพณีคือสิ่งใด? มือสีดาของซาตานกาลังชักใยอยู่เบื้องหลังฉากเหล่านี้ใช่หรื อไม่?
ธรรมชาติชวั่ ของซาตานกาลังบงการและควบคุมอยู่ใช่หรื อไม่?
ซาตานมีอิทธิพลควบคุมเหนือทั้งหมดนี้ใช่หรื อไม่? (ใช่)
เมื่อผูค้ นดารงชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมตามประเพณีหนึ่งและฉลองวันหยุดตามประเพณีประเภทเหล่านี้
พวกเราสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่านี่คอื สภาพแวดล้อมที่พวกเขากาลังถูกซาตานหลอกและทาให้เสื่อมทราม
และที่มากกว่านั้นก็คือ
พวกเราสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่าพวกเขามีความสุขที่ถูกซาตานหลอกและทาให้เสื่อมทราม? (ได้)
นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้าทุกคนยอมรับ คือบางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้ารู ้ดี
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิธีที่ซาตานใช้ ความเชื่ อเหนือธรรมชาติเพื่อทาให้ผ้คู นเสื่ อมทราม
ซาตานใช้ความเชื่อเหนือธรรมชาติเพื่อทาให้มนุษย์เสื่ อมทรามอย่างไรหรื อ?
ผูค้ นล้วนต้องการรู ้โชคชะตาของตนเอง ดังนั้น
ซาตานจึงหาประโยชน์จากความอยากรู ้อยากเห็นของพวกเขาเพื่อชักนาพวกเขา ผูค้ นเข้ามาพัวพันในการดูดวง
การทานายโชคชะตา และการอ่านโหงวเฮ้งเพื่อที่จะเรี ยนรู ้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคต
และถนนประเภทใดที่ทอดอยู่ขา้ งหน้า อย่างไรก็ตาม ในทีส่ ุด
โชคชะตาและความสาเร็จที่คาดว่าจะเป็ นไปได้ที่ผคู้ นเป็ นกังวลถึงยิง่ นักนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของผูใ้ ดเล่า?
(ในพระหัตถ์ของพระเจ้า) สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า โดยการใช้วิธีการเหล่านี้
ซาตานต้องการให้ผคู้ นรูส้ ิ่งใด?
ซาตานต้องการที่จะใช้การอ่านโหงวเฮ้งและการทานายโชคชะตาเพื่อบอกกับผูค้ นว่ามันรู ้โชคชะตาในอนาคตข
องพวกเขา และว่ามันไม่เพียงแค่รูส้ ิ่งเหล่านี้เท่านั้น แต่ยงั ควบคุมสิ่งเหล่านั้นด้วย
ซาตานต้องการที่จะใช้ขอ้ ได้เปรี ยบจากโอกาสนี้และใช้วิธีการนี้เพื่อควบคุมผูค้ น
จนกระทัง่ ผูค้ นมีความเชื่อในตัวมันแบบไม่ลืมหูลืมตาและเชื่อฟังทุกคาพูดของมัน ยกตัวอย่างเช่น
หากเจ้ารับการอ่านโหงวเฮ้ง
หากหมอดูหลับตาของเขาและบอกเจ้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างทีไ่ ด้เกิดขึ้นกับเจ้าในไม่กี่ทศวรรษทีผ่ ่านไปด้วยความกร
ะจ่างแจ้งอย่างเพียบพร้อม เจ้าจะรู ้สึกอย่างไรภายใน? เจ้าจะรู ้สึกในทันทีว่า “เขาช่างถูกต้องแม่นยายิง่ นัก!
ฉันไม่เคยบอกอดีตของฉันแก่ผใู้ ดมาก่อน เขารู ้เกี่ยวกับมันได้อย่างไรนี่? ฉันเลื่อมใสหมอดูคนนี้จริงๆ!”
สาหรับซาตานแล้ว มันไม่ใช่ง่ายดายเหลือเกินหรอกหรื อที่จะรู ้อดีตของเจ้า?
พระเจ้าได้ทรงนาเจ้ามาถึงที่ที่เจ้าอยู่ในวันนี้
และตลอดเวลานั้นซาตานก็ทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามและติดตามเจ้ามาโดยตลอด
ช่วงตอนในหลายทศวรรษของชีวิตของเจ้าไม่มีความหมายใดต่อซาตาน
และไม่ลาบากยากเย็นสาหรับซาตานเลยที่จะรู ้สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เมื่อเจ้าเรี ยนรู ้ว่าทั้งหมดที่ซาตานพูดนั้นถูกต้องแม่นยา เจ้าจะไม่มอบหัวใจของเจ้าให้มนั หรอกหรื อ?
เจ้าไม่ใช่กาลังพึ่งพาอาศัยมันในการควบคุมอนาคตของเจ้าและโชคชะตาของเจ้าหรอกหรือ? ในทันทีน้ นั
หัวใจของเจ้าจะรู ้สึกนับถือหรือเคารพมันอยู่บา้ ง และสาหรับผูค้ นบางคนนั้น
ดวงจิตของพวกเขาอาจจะถูกมันฉกไปแล้วตรงจุดนี้ และเจ้าจะถามหมอดูทนั ทีว่า “ฉันควรทาสิ่งใดต่อไป?
ฉันควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดในปี ที่จะมาถึงนี้? ฉันต้องไม่ทาสิ่งใดบ้าง?” และต่อมา เขาจะพูดว่า “เจ้าต้องไม่ไปที่นั่น
เจ้าต้องไม่ทาการนี้ ต้องไม่สวมเสื้อผ้าสีน้นั สีน้ี เจ้าควรไปสถานที่น้ นั ๆ ให้น้อยลง ทาสิ่งนั้นๆ ให้มากขึ้น…”

เจ้าจะไม่รับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดไว้กบั หัวใจในทันทีหรอกหรือ?
เจ้าจะจดจาคาพูดของเขารวดเร็วกว่าพระวจนะของพระเจ้า
เหตุใดเจ้าจึงจะจดจาสิ่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้? เพราะเจ้าคงจะต้องการพึ่งพาซาตานเพื่อโชคดี
นี่ไม่ใช่เวลาที่มนั ยึดหัวใจของเจ้าหรอกหรื อ? เมื่อการทานายของมันเป็ นจริง ครั้งแล้วครั้งเล่า
เจ้าจะไม่ตอ้ งการตรงกลับไปหามันเพื่อค้นหาว่าปี ต่อไปจะนาพาโชคชะตาใดมากระนั้นหรื อ? (ใช่)
เจ้าคงจะทาสิ่งใดก็ตามที่ซาตานบอกให้เจ้าทาและเจ้าคงจะหลีกเลี่ยงสิ่งทั้งหลายที่มนั บอกให้หลีกเลี่ยง
ในหนทางนี้ เจ้าไม่ใช่กาลังเชื่อฟังสิ่งทั้งหลายที่มนั พูดหรอกหรือ? เจ้าจะตกไปสู่ออ้ มกอดของมัน ถูกหลอกลวง
และมาอยู่ภายใต้การควบคุมของมันอย่างรวดเร็วมาก การนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่มนั พูดเป็ นความจริ ง
และเพราะเจ้าเชื่อว่ามันรู ้เกี่ยวกับชีวิตในอดีตของเจ้า ชีวิตของเจ้าในตอนนี้ และสิ่งที่อนาคตจะนามา
นี่คือวิธีการที่ซาตานใช้เพื่อควบคุมผูค้ น แต่ในความเป็ นจริงนั้น ผูใ้ ดหรือคือผูค้ วบคุมจริงๆ?
พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็ นผูค้ วบคุม ไม่ใช่ซาตาน
ซาตานแค่กาลังใช้ลูกเล่นอันหลักแหลมของมันในกรณีน้ีเพื่อใช้เล่ห์เหลี่ยมกับผูค้ นที่ไ ม่รู้เท่าทัน
ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับผูค้ นที่เพียงแค่มองเห็นโลกทางวัตถุเท่านั้น ให้มาเชื่อและพึ่งพามัน เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาจึงตกอยู่ในเงื้อมมือของซาตานและเชื่อคาพูดทุกคาของมัน
แต่ซาตานเคยคลายกามือของมันหรื อไม่เมื่อผูค้ นต้องการที่จะเชื่อและติดตามพระเจ้า? ซาตานไม่เคยทาเช่นนั้น
ในสถานการณ์น้ี ผูค้ นกาลังตกอยู่ในเงื้อมมือของซาตานจริงๆ ใช่หรื อไม่? (ใช่)
พวกเราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพฤติกรรมของซาตานในด้านนี้ช่างไร้ยางอาย? (ได้)
เหตุใดพวกเราจึงกล่าวเช่นนั้นได้? เพราะเหล่านี้คือชั้นเชิงที่ฉ้อฉลและหลอกลวง
ซาตานไร้ยางอายและชี้นาให้ผคู้ นเข้าใจผิดคิดไปว่ามันควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาและว่ามันควบคุม
ชะตากรรมจริ งๆ ของพวกเขา การนี้เป็ นเหตุให้ผคู้ นที่ไม่รู้เท่าทันเชื่อฟังมันอย่างสิ้นเชิง
พวกเขาถูกหลอกด้วยคาพูดเพียงไม่กี่คา ผูค้ นก็กราบไหว้ลงต่อหน้ามันในความมึนงงของพวกเขา ดัง นั้น
ซาตานใช้วิธีการแบบใด มันพูดสิ่งใดเพื่อทาให้เจ้าเชื่อในมัน? ยกตัวอย่างเช่น
เจ้าอาจไม่ได้บอกซาตานว่ามีกี่คนในครอบครัวของเจ้า แต่มนั อาจจะยังคงสามารถบอกเจ้าได้ว่ามีกี่คน
และบอกอายุบิดามารดาและลูกหลานของเจ้า
ถึงแม้เจ้าอาจจะได้มีความสงสัยและกังขาเกี่ยวกับซาตานมาก่อนหน้านี้ แต่หลังจากได้ยนิ มันพูดสิ่งเหล่านี้
เมื่อนั้นเจ้าจะไม่รู้สึกว่ามันน่าเชื่อมากขึ้นสักเล็กน้อยหรอกหรือ? เมื่อนั้นซาตานอาจจะพูดว่า
งานนั้นลาบากยากเย็นสาหรับเจ้าเพียงใดในช่วงนี้
ว่าผูบ้ งั คับบัญชาของเจ้าไม่ให้การยอมรับแก่เจ้าอย่างที่เจ้าสมควรได้รับ และทางานขัดแย้งกับเจ้าอยู่เสมอ
และอื่นๆ หลังจากได้ยนิ การนั้นแล้ว เจ้าคงจะคิดว่า “นัน่ ถูกต้องไม่มีผิด!

สิ่งทั้งหลายในเรื่ องงานไม่ได้ราบรื่ นเลย” ดังนั้นเจ้าคงจะเชื่อซาตานมากขึ้นนิดหน่อย
ต่อมามันคงจะพูดสิ่งอื่นบางอย่างเพือ่ หลอกลวงเจ้า ทาให้เจ้าเชื่อมันมากยิ่งขึ้นไปอีก
เจ้าคงจะพบทีละเล็กทีละน้อยว่าตัวเจ้าเองไม่สามารถต้านทานหรือยังคงสงสัยมันได้อีกต่อไป
ซาตานแค่ใช้เล่ห์เหลี่ยมยิบย่อยไม่กี่อย่าง แม้กระทัง่ เล่ห์เหลี่ยมสัพเพเหระ
และทาให้เจ้าประหลาดใจสับสนในหนทางนี้ เมื่อเจ้ากลายเป็ นประหลาดใจสับสน
เจ้าจะไม่สามารถระลึกได้ว่าตัวเจ้านั้นอยู่ตาแหน่งแห่งหนใดกันแน่ เจ้าจะทาอะไรไม่ถูก
และเจ้าจะเริ่ มทาตามสิ่งที่ซาตานพูด นี่คือวิธีการ “อันปราดเปรื่ อง” ที่ซาตานใช้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
ซึ่งทาให้เจ้าตกไปอยู่ในกับดักของมันและถูกมันล่อลวงโดยไม่รู้ตวั
ซาตานบอกเจ้าไม่กี่อย่างที่ผคู้ นจินตนาการว่าดี และต่อมามันบอกเจ้าว่าให้ทาสิ่งใดและให้หลีกเลี่ยงสิ่งใด
นี่คือวิธีที่เจ้าถูกทาให้หลงกลโดยไม่รู้ตวั ทันทีที่เจ้าตกหลุมกลลวงนั้น สิ่งทั้งหลายจะแก้ยากสาหรับเจ้า
เจ้าจะคิดถึงสิ่งที่ซาตานพูดและสิ่งที่มนั บอกให้เจ้าทาอยู่เนืองนิตย์ และเจ้าจะไม่รู้ตวั ว่าถูกมันครอบงา
เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้? นัน่ เป็ นเพราะมวลมนุษย์ขาดพร่องความจริง
และดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะตั้งมัน่ และต้านทานการล่อลวงและการทดลองของซาตานได้
เมื่อเผชิญหน้ากับความชัว่ ของซาตานและการหลอกลวง การหักหลัง และความคิดร้ายของมัน
มวลมนุษย์ช่างไม่รู้เท่าทัน ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ และอ่อนแอ มิใช่หรื อ?
นี่ไม่ใช่หนึ่งในหนทางทีซ่ าตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามหรอกหรื อ? (ใช่)
มนุษย์ถูกหลอกและถูกใช้เล่ห์เหลี่ยมทีละเล็กทีละน้อยด้วยวิธีการหลากหลายของซาตานโดยไม่รู้ตวั
เพราะพวกเขาขาดพร่ องความสามารถในการแยกความต่างระหว่างด้านบวกและด้านลบ
พวกเขาขาดพร่ องวุฒิภาวะนี้และความสามารถที่จะมีชยั เหนือซาตาน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิธีที่ซาตานใช้ กระแสนิยมทางสังคมเพื่อทาให้มนุษย์เสื่ อมทราม
กระแสนิยมทางสังคมได้มามีข้ นึ เมื่อใด? สิ่งเหล่านั้นเพียงแค่มามีอยู่ในปัจจุบนั นี้เท่านั้นหรื อ?
คนเราสามารถพูดได้ว่ากระแสนิยมทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อซาตานเริ่มทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทราม
กระแสนิยมทางสังคมรวมถึงสิ่งใดบ้าง? (ลีลาการแต่งกายและการแต่งหน้า)
เหล่านี้คอื สิ่งที่ผคู้ นมักเข้ามาติดต่อสัมพันธ์ดว้ ย ลักษณะแนวของเสื้อผ้า แฟชัน่ และกระแสนิยม—
สิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งแง่มุมเล็กๆ แง่มุมหนึ่ง มีสงิ่ อื่นใดอีกหรื อไม่?
วลียอดนิยมทั้งหลายที่ผคู้ นมักจะโพล่งออกมาบ่อยครั้งนั้นนับด้วยหรื อไม่?
ลีลาชีวิตที่ผคู้ นอยากได้อยากมีนับด้วยหรือไม่? ดาวรุ่ งนักดนตรี คนเด่นคนดัง นิตยสาร
นวนิยายที่ผคู้ นชอบนับด้วยหรือไม่? (นับ) ในจิตใจของพวกเจ้านั้น
แง่มุมใดของกระแสนิยมทางสังคมที่สามารถทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามได้?
สิ่งใดจากกระแสนิยมเหล่านี้ที่จูงใจพวกเจ้ามากที่สุด? ผูค้ นบางคนอาจกล่าวว่า “พวกเราล้วนมาถึงวัยเฉพาะแล้ว
พวกเราอยู่ในวัยห้าสิบหรื อหกสิบปี เจ็ดสิบหรื อแปดสิบปี
และพวกเราไม่สามารถเข้ากันได้กบั กระแสนิยมเหล่านี้อีกต่อไป
และกระแสนิยมเหล่านี้ไม่อยู่ในความสนใจของพวกเราจริงๆ” การนี้ถูกต้องใช่หรื อไม่? คนอื่นๆ อาจกล่าวว่า
“พวกเราไม่ทาตามพวกคนเด่นคนดัง นั่นเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่พวกคนหนุ่มสาวในวัยยี่สิบกว่าๆ ทากัน
พวกเราไม่สวมเสื้อผ้าตามแฟชัน่ ด้วย นั่นเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ผคู้ นซึ่งใส่ใจภาพลักษณ์ทากัน”
ดังนั้นอะไรหรือในสิ่งเหล่านี้ที่สามารถทาให้พวกเจ้าเสื่อมทรามได้? (คติพจน์ยอดนิยม)
คติพจน์เหล่านี้สามารถทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามได้หรื อไม่? เราจะให้ตวั อย่างหนึ่ง
แล้วพวกเจ้าจึงสามารถมองเห็นได้ว่ามันทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามหรื อไม่ กล่าวคือ “เงินทาให้โลกหมุนไป”
นี่เป็ นกระแสนิยมหนึ่งหรื อไม่?
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระแสนิยมด้านแฟชัน่ และอาหารชั้นเลิศที่พวกเจ้าได้กล่าวเปรยถึง
นี่ไม่เลวร้ายกว่ามากหรอกหรือ? “เงินทาให้โลกหมุนไป”
เป็ นปรัชญาหนึ่งของซาตานและมันแพร่ หลายไปท่ามกลางมวลมนุษย์ท้งั หมด ในทุกสังคมมนุษย์
เจ้าสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่านั่นเป็ นกระแสนิยมเพราะนั่นได้ถกู ปลูกฝังในหัวใจของทุกผูค้ น ตั้งแต่แรกเริ่ มนั้น
ผูค้ นไม่ได้ยอมรับคติพจน์น้ี
แต่ต่อมาพวกเขาก็ให้การยอมรับการนั้นโดยปริยายเมื่อพวกเขาเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และเริ่ มที่จะรู ้สึกว่าอันที่จริ งแล้วคาพูดเหล่านี้จริ งแท้
นี่ไม่ใช่กระบวนการที่ซาตานทาให้ผูค้ นเสื่อมทรามหรอกหรือ?

บางทีผคู้ นอาจไม่เข้าใจคติพจน์น้ีในระดับเดียวกัน
แต่ทุกคนก็มีระดับการตีความและการยอมรับคติพจน์ที่แตกต่างกันไปโดยมีพนื้ ฐานมาจากสิ่งทั้งหลายทีไ่ ด้เกิดขึ้
นรอบตัวพวกเขาและจากประสบการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขาเอง นั่นไม่ใช่กรณีน้หี รอกหรือ?
ไม่ว่าใครบางคนจะมีประสบการณ์กบั คติพจน์น้ีมากเพียงใด
ผลด้านลบใดหรื อที่มนั สามารถมีต่อหัวใจของใครบางคนได้?
บางสิ่งบางอย่างถูกเปิ ดเผยโดยผ่านทางอุปนิสัยแบบมนุษย์ของผูค้ นในพิภพนี้ รวมถึงพวกเจ้าแต่ละคน
สิ่งที่ถูกเปิ ดเผยนี้จะได้รับการตีความอย่างไร? มันคือการบูชาเงิน
มันยากที่จะลบเรื่ องนี้ออกไปจากหัวใจของใครบางคนใช่หรื อไม่? มันยากมาก!
ดูเหมือนว่าการทาให้มนุษย์เสื่อมทรามของซาตานจะลึกซึ้งจริ งๆ!
ดังนั้นหลังจากที่ซาตานใช้กระแสนิยมนี้เพื่อทาให้ผคู้ นเสื่อมทราม มันถูกสาแดงในพวกเขาอย่างไร?
พวกเจ้ารู ้สึกว่าพวกเจ้าไม่สามารถอยู่รอดในพิภพนี้ได้โดยปราศจากเงินเลย
ว่าแม้แต่วนั หนึ่งที่ปราศจากเงินก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ใช่หรื อไม่?
สถานะของผูค้ นขึ้นอยู่กบั ว่าพวกเขามีเงินมากเพียงใด เช่นเดียวกับความนับถือที่พวกเขาอยากได้มา
หลังของคนยากจนก้มโค้งด้วยความอดสู ในขณะที่คนมัง่ คัง่ ชื่นชมกับสถานที่สูงส่งของพวกเขา
พวกเขาเชิดและเย่อหยิ่ง พูดเสียงดังและดารงชีวิตอย่างโอหัง
คติพจน์และกระแสนิยมนี้นาพาสิ่งใดมาสู่ผคู้ นหรื อ?
จริ งหรือไม่ที่ผคู้ นมากมายทาการพลีอุทศิ ทุกอย่างในการไล่ตามเสาะหาเงินตรา?
ผูค้ นมากมายไม่ได้สูญเสียศักดิ์ศรี และความสัตย์สุจริ ตของพวกเขาไปในการไล่ตามเสาะหาเงินตราที่มากขึ้นหรอ
กหรื อ? ที่มากกว่านั้นคือ
ผูค้ นมากมายไม่ได้สูญเสียโอกาสในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาและติดตามพระเจ้าไปเพื่อประโยชน์ของเงินห
รอกหรื อ? นี่ไม่ใช่ความสูญเสียสาหรับผูค้ นหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว)
ซาตานไม่ส่อแววร้ายหรอกหรื อที่ใช้วิธีการนี้และคติพจน์น้ีเพือ่ ทาให้มนุษย์เสื่อมทรามถึงระดับเช่นนั้น?
นี่ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมที่คิดร้ายหรอกหรื อ?
ขณะที่เจ้าดาเนินก้าวหน้าจากการคัดค้านคติพจน์ยอดนิยมนี้ไปสู่การยอมรับในที่สุดว่ามันเป็ นความจริ ง
หัวใจของเจ้าก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของซาตานโดยบริ บูรณ์
และดังนั้นเจ้าก็ได้มาดารงชีวิตอยู่ดว้ ยคติพจน์น้ีโดยไม่ต้งั ใจ คติพจน์น้ีส่งผลต่อเจ้าถึงระดับใดหรื อ?
เจ้าอาจจะรู ้จกั หนทางที่แท้จริ ง และเจ้าอาจจะรู ้จกั ความจริ ง แต่เจ้าไร้พลังที่จะไล่ตามเสาะหาการนั้น
เจ้าอาจจะรู ้อย่างชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริ ง แต่เจ้าไม่เต็มใจที่จะจ่ายราคา
หรื อที่จะทนทุกข์เพื่อให้ได้รับความจริงนั้นมา ในทางกลับกัน

เจ้าคงจะพลีอุทิศอนาคตและชะตาลิขิตของเจ้าเองเพื่อต้านทานพระเจ้าจนถึงที่สุดมากกว่า
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใด ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงทาสิ่งใด
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะเข้าใจหรื อไม่ว่าความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเจ้านั้นลึกซึ้งเพียงใดหรื อยิ่งใหญ่เพียงใด
เจ้าคงจะยืนกรานอย่างดื้อด้านในการที่จะมีหนทางของเจ้าเองและจ่ายราคาให้แก่คติพจน์น้ี กล่าวคือ
คติพจน์น้ีได้ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าและความคิดของเจ้าเอาไว้แล้ว
และเจ้าก็คงจะให้มนั ควบคุมชะตากรรมของเจ้ามากกว่าที่จะล้มเลิกมันทั้งหมด
ข้อเท็จจริ งที่ว่าผูค้ นกระทาการในหนทางนี้ ที่ว่าพวกเขาถูกคติพจน์น้ีควบคุมและถูกมันบงการ
แสดงตัวอย่างว่าการทาให้มนุษย์เสื่อมทรามของซาตานมีประสิทธิภาพมิใช่หรื อ?
นี่เป็ นปรัชญาและอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของซาตานที่หยัง่ รากในหัวใจของเจ้ามิใช่หรื อ? หากเจ้าทาการนี้
ซาตานไม่ได้สัมฤทธิ์เป้าหมายของมันแล้วหรื อ? (ใช่แล้ว)
เจ้าเห็นหรื อไม่ว่าซาตานได้ทาให้มนุษย์เสื่อมทรามในหนทางนี้อย่างไร? เจ้าสามารถรูส้ ึกถึงมันได้หรื อไม่? (ไม่)
เจ้าทั้งไม่เห็นมันและไม่รู้สึกถึงมัน เจ้ามองเห็นความชัว่ ของซาตานตรงนี้หรื อไม่?
ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามในทุกที่และทุกเวลา
ซาตานทาให้เป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์ที่จะป้องกันตัวจากความเสื่อมทรามนี้
และทาให้มนุษย์อบั จนหนทางที่จะต่อต้านมัน ซาตานทาให้เจ้ายอมรับความคิดของมัน ทัศนคติของมัน
และสิ่งชัว่ ทั้งหลายที่มาจากมันในสถานการณ์ที่เจ้าไม่รู้ตวั และเมื่อเจ้าไม่มีการระลึกรู ้ว่ากาลังเกิดสิ่งใดกับเจ้า
ผูค้ นยอมรับสิ่งเหล่านี้และไม่มีการยกเว้นใดๆ ต่อสิ่งเหล่านี้เลย
พวกเขาทะนุถนอมและยึดมัน่ กับสิ่งเหล่านี้เหมือนทรัพย์สมบัติล้าค่า
พวกเขาปล่อยให้สิ่งเหล่านี้บงการพวกเขาและทากับพวกเขาเหมือนเป็ นของเล่น
นี่คือวิธีที่การทาให้มนุษย์เสื่อมทรามของซาตานนั้นยิ่งดิง่ ลึกมากขึ้นตลอดเวลา
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ซาตานใช้หลายวิธีการเหล่านี้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
มนุษย์มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์บางอย่าง
มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมตามประเพณี
และมนุษย์ทุกคนเป็ นผูร้ ับมรดกและผูถ้ ่ายทอดวัฒนธรรมตามประเพณี
มนุษย์ถูกผูกมัดให้ตอ้ งดาเนินวัฒนธรรมตามประเพณีที่ซาตานมอบให้เขานี้ต่อไป
และมนุษย์ยงั ปฏิบตั ิตามกระแสนิยมทางสังคมที่ซาตานจัดเตรียมให้แก่มวลมนุษย์อีกด้วย
มนุษย์ไม่สามารถแยกจากซาตานได้ ปฏิบตั ิตามทุกอย่างที่ซาตานทาอยู่ตลอดเวลา โดยยอมรับความชัว่
การหลอกลวง ความคิดร้าย และความโอหังของมัน ทันทีที่มนุษย์ได้มาครองอุปนิสัยเหล่านี้ของซาตาน
เขามีความสุขหรื อเศร้าโศกที่ได้มาดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามนี้? (โศกเศร้า)
เหตุใดเจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นเล่า? (เพราะมนุษย์ถกู มัดและควบคุมโดยสิ่งทั้งหลายที่เสื่อมทรามเหล่านี้
เขาใช้ชีวิตอยู่ในบาปและชีวิตของเขาถูกโอบล้อมอยู่ในการต่อสู้ดิ้นรนที่ยากลาเค็ญ) ผูค้ นบางคนสวมแว่นสายตา
โดยมีลกั ษณะภายนอกเป็ นผูม้ ีภูมิปัญญาอย่างยิ่ง พวกเขาอาจพูดอย่างน่านับถือยิง่ นัก มีวาทศิลป์ และเหตุผล
และเนื่องจากพวกเขาได้กา้ วผ่านสิ่งทั้งหลายมามากมาย พวกเขาอาจมีประสบการณ์และทันสมัยอย่างมาก
พวกเขาอาจมีความสามารถที่จะพูดในรายละเอียดของเรื่ องทั้งหลายทั้งใหญ่และเล็กได้
ทั้งพวกเขายังอาจจะมีความสามารถที่จะประเมินความน่าเชื่อถือและให้เหตุผลสิ่งทั้งหลายด้วยเช่นกัน
บางคนอาจจะมองดูที่พฤติกรรมและการปรากฏของผูค้ นเหล่านี้ ตลอดจนบุคลิกลักษณะ สภาวะความเป็ นมนุษย์
การประพฤติ และอื่นๆ ของพวกเขา และพบว่าพวกเขาไม่มีขอ้ ผิดพลาดเลย
ผูค้ นเช่นนั้นมีความสามารถเป็ นพิเศษในการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมทางสังคมปัจจุบนั
ถึงแม้ว่าผูค้ นเหล่านี้อาจสูงวัย พวกเขาก็ไม่เคยล้าหลังกระแสนิยมทั้งหลายของยุคนั้นและไม่เคยแก่เกินเรี ยน
เมื่อมองผิวเผิน ไม่มีผใู้ ดสามารถพบข้อผิดพลาดในบุคคลเช่นนี้ได้
แต่ทว่าภายในพวกเขาถูกซาตานทาให้เสื่ อมทรามอย่างถึงที่สุดและโดยสิ้นเชิง
ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพบข้อผิดพลาดภายนอกจากผูค้ นเหล่านี้ได้
ถึงแม้ว่าบนเปลือกนอกนั้นพวกเขาเป็ นคนสุภาพ ได้รับการถลุง
และครองความรู ้และความมีศลี ธรรมเฉพาะอย่าง และพวกเขามีความสัตย์สุจริ ต
และถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีทางด้อยกว่าผูค้ นรุ่ นเยาว์ในด้านของความรู ้
ทว่าในแง่ของธรรมชาติและธาตุแท้ของพวกเขา ผูค้ นเช่นนี้เป็ นแบบอย่างอันสมบูรณ์และมีชีวิตของซาตาน
พวกเขาเป็ นสาเนาถูกต้องของซาตาน นี่คอื “ดอกผล” ของการที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
สิ่งที่เราได้พูดไปอาจทาให้พวกเจ้าเจ็บปวด แต่ท้งั หมดนั้นจริงแท้ ความรู ้ที่มนุษย์ศึกษา วิทยาศาสตร์ที่เขาเข้าใจ

และวิถีทางที่เขาเลือกเพื่อทาให้เขาเข้ากันได้กบั กระแสนิยมทางสังคมนั้น
คือเครื่ องมือที่ซาตานใช้ทาให้มนุษย์เสื่อมทรามโดยไม่มีการยกเว้น การนี้แท้จริงอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น
มนุษย์จึงดารงชีวิตอยูภ่ ายในอุปนิ สัยที่ถูกซาตานทาให้เสื่อมทรามโดยสิ้นเชิง
และมนุษย์ไม่มีหนทางที่จะรู ้ว่าความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าคือสิ่งใดหรื อเนื้อแท้ของพระเจ้าคือสิ่งใด
นี่เป็ นเพราะบนเปลือกนอกนั้น คนเราไม่สามารถพบข้อผิดพลาดกับหนทางที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามได้
คนเราไม่สามารถบอกได้จากพฤติกรรมของใครบางคนว่าสิ่งใดผิดปกติ
ทุกคนทางานของตนเองอย่างเป็ นปกติและดารงชีวิตตามปกติ
พวกเขาอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์อย่างเป็ นปกติ พวกเขาศึกษาและพูดอย่างเป็ นปกติ
ผูค้ นบางคนได้เรี ยนรู ้จริยธรรมมาเล็กน้อยและพูดเก่ง มีความเข้าใจและเป็ นมิตร ชอบช่วยเหลือและใจบุญ
และไม่หาเรื่ องทะเลาะเบาะแว้งหยุมหยิมหรือเอาเปรี ยบผูค้ น อย่างไรก็ตาม
อุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยีย่ งซาตานนี้หยัง่ รากลึกภายในตัวพวกเขา
และธาตุแท้น้ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยความพยายามภายนอก เนื่องจากธาตุแท้น้ี
มนุษย์จึงไม่สามารถรู ้จกั ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าได้
และถึงแม้เนื้อแท้แห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะได้เผยแก่มนุษย์ มนุษย์กไ็ ม่จริงจังกับมัน
นี่เป็ นเพราะซาตานได้มาครอบงาความรู ้สึก แนวคิด ทัศนคติ
และความคิดของมนุษย์ไว้แล้วอย่างสิ้นเชิงโดยผ่านทางวิถีทางต่างๆ นานา
การครอบงาและความเสื่อมทรามนี้ไม่ใช่ชวั่ คราวหรื อเป็ นบางโอกาส แต่ปรากฏอยู่ทุกที่และตลอดเวลา
ด้วยเหตุน้ี ผูค้ นมากมายยิ่งนักที่เชื่อในพระเจ้ามาเป็ นเวลาสามหรื อสี่ปี หรื อแม้กระทัง่ ห้าหรือหกปี แล้ว
ก็ยงั คงนึกว่าความคิด ทรรศนะ ตรรกะที่ชวั่ ร้ายเหล่านี้
และปรัชญาทั้งหลายที่ซาตานได้ปลูกฝังไว้ในตัวพวกเขาเป็ นทรัพย์สมบัติล้าค่า
และไร้ความสามารถที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปได้ เพราะมนุษย์ได้ยอมรับสิ่งทั้งหลายที่ชวั่ โอหัง
และคิดร้ายที่มาจากธรรมชาติของซาตาน จึงเลีย่ งไม่ได้ที่จะมีความขัดแย้ง ข้อโต้เถียง
และความเข้ากันไม่ได้อยู่บ่อยๆ ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของมนุษย์
ซึ่งเกิดขึ้นอันเป็ นผลจากของธรรมชาติอนั โอหังของซาตาน
หากซาตานได้มอบสิ่งทั้งหลายที่เป็ นบวกแก่มวลมนุษย์—ยกตัวอย่างเช่น
หากลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋ าจากวัฒนธรรมตามประเพณีที่มนุษย์ได้ยอมรับนั้นเป็ นสิ่งที่ดี—
ผูค้ นประเภทที่คล้ายกันควรสามารถไปด้วยกันได้หลังจากที่ยอมรับสิ่ งเหล่านั้นแล้ว ดังนั้น
เหตุใดจึงมีการแบ่งแยกมากมายระหว่างผูค้ นที่ได้ยอมรับในสิ่งเดียวกัน? เหตุใดเล่าจึงเป็ นเช่นนั้น?
นั่นเป็ นเพราะสิ่งเหล่านี้มาจากซาตานและซาตานได้สร้างการแบ่งแยกขึ้นท่ามกลางผูค้ น สิ่งเหล่านี้จากซาตาน

ไม่สาคัญว่าสิ่งเหล่านี้จะปรากฏทางเปลือกนอกว่ามีศกั ดิ์ศรี หรื อยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม
ย่อมนาพาความโอหังมาสู่มนุษย์และทาให้มนั แสดงออกในชีวิตของมนุษย์เท่านั้นเอง
และไม่มีสิ่งใดมากไปกว่าความหลอกลวงจากธรรมชาติชวั่ ของซาตาน นั่นไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ?
ใครบางคนที่สามารถปลอมตัว ที่ครองความอุดมทรัพย์ทางความรู ้
หรื อผูท้ ี่มีการอบรมเลี้ยงดูที่ดีก็ยงั คงจะมีเวลาที่ยากลาบากในการปกปิ ดอุปนิสยั ที่เสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของพว
กเขาอยู่ กล่าวคือ ไม่สาคัญว่าบุคคลนี้จะห่มคลุมตัวเองสักกี่วิธี
ไม่ว่าเจ้าจะคิดถึงพวกเขาในฐานะวิสุทธิชนหรื อไม่ หรือเจ้าจะคิดว่าพวกเขาเป็ นคนมีความเพี ยบพร้อมหรื อไม่
หรื อเจ้าจะคิดว่าพวกเขาเป็ นทูตสวรรค์หรื อไม่ ไม่สาคัญว่าเจ้าจะคิดว่าพวกเขาบริ สุทธิ์หมดจดเพียงใด
ชีวิตจริ งของพวกเขาเป็ นเยีย่ งใดเล่าเบื้องหลังฉาก?
ธาตุแท้ใดหรื อที่เจ้าจะมองเห็นในการเปิ ดเผยอุปนิสยั ของพวกเขา?
ไม่ตอ้ งกังขาเลยว่าเจ้าคงจะมองเห็นธรรมชาติชวั่ ของซาตาน การพูดเช่นนั้นพอจะยอมรับได้หรื อไม่? (ได้)
ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเจ้ารู ้จกั ใครบางคนที่ใกล้ชิดกับพวกเจ้า ผูท้ ี่เจ้าคิดว่าเป็ นคนดี
อาจจะเป็ นใครบางคนที่เจ้าชื่นชู ด้วยวุฒิภาวะปัจจุบนั ของเจ้า เจ้าคิดถึงพวกเขาอย่างไร? อย่างแรก
เจ้าประเมินว่าบุคคลประเภทนี้มีสภาวะความเป็ นมนุษย์หรือไม่ ว่าพวกเขาซื่อสัตย์หรื อไม่
ว่าพวกเขามีความรักแท้จริ งต่อผูค้ นหรื อไม่
ว่าคาพูดและการกระทาของพวกเขาเป็ นประโยชน์และช่วยผูอ้ ื่นหรื อไม่ (พวกเขาไม่เป็ นเช่นนั้น)
สิ่งที่เรี ยกว่าความใจดีมีเมตตา ความรัก หรื อความดีงามอันใดที่ผูค้ นเหล่านี้เปิ ดเผยออกมา? ทั้งหมดนั้นเป็ นเท็จ
ทั้งหมดนั้นเป็ นเพียงหน้าฉาก เบื้องหลังหน้าฉากนี้มีจุดประสงค์ชวั่ แอบแฝง นั่นก็คือ
เพื่อทาให้บุคคลนั้นเป็ นที่รักใคร่ บูชาและชื่นชู พวกเจ้ามองเห็นการนี้อย่างชัดเจนใช่หรื อไม่? (ใช่)
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วิธีการที่ซาตานใช้เพื่อทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามนั้น นาพาสิ่งใดมาสู่มวลมนุษย์หรือ?
วิธีการเหล่านั้นนาพาสิง่ ใดที่เป็ นบวกมาหรื อไม่? ก่อนอื่น
มนุษย์สามารถแยกความต่างระหว่างความดีและความชัว่ ได้หรื อไม่? เจ้าจะพูดหรื อไม่ว่า ในพิภพนี้
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรื อยิ่งใหญ่บางคน หรื อนิตยสารหรื อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
มาตรฐานที่พวกเขาใช้เพื่อตัดสินว่าบางสิ่งบางอย่างดีหรื อชัว่ และถูกหรื อผิดนั้น ถูกต้องแม่นยาหรื อไม่?
การประเมินของพวกเขาที่มีต่อเหตุการณ์และผูค้ นยุติธรรมหรื อไม่?
การประเมินเหล่านั้นบรรจุไปด้วยความจริงหรื อไม่? พิภพนี้ มนุษยชาติน้ี
ประเมินสิ่งทั้งหลายที่เป็ นบวกและเป็ นลบบนพื้นฐานของมาตรฐานแห่งความจริงหรื อไม่? (ไม่)
เหตุใดผูค้ นจึงไม่มีความสามารถนั้น? ผูค้ นได้ศึกษาความรู ้มากมายยิง่ นัก
และรู ้มากมายยิ่งนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ดังนั้นพวกเขาจึงครองความสามารถยิง่ ใหญ่มิใช่หรื อ?
ดังนั้นเหตุใดพวกเขาจึงไม่สามารถแยกระหว่างสิ่งที่เป็ นบวกและเป็ นลบได้? เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้?
(เพราะผูค้ นไม่มีความจริง วิทยาศาสตร์และความรูไ้ ม่ใช่ความจริ ง)
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาตานนามาให้แก่มนุษยชาติคือความชัว่ ความเสื่อมทราม และการขาดพร่องความจริ ง ชีวิต
และหนทาง ด้วยความชัว่ และความเสื่อมทรามที่ซาตานนาพามาสู่มนุษย์
เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าซาตานมีความรัก? เจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่ามนุษย์มีความรัก?
ผูค้ นบางคนอาจจะพูดว่า “ท่านผิดแล้ว มีผคู้ นมากมายทัว่ โลกที่ช่วยเหลือคนยากจนและไร้บา้ น
ผูค้ นเหล่านั้นไม่ใช่คนดีหรอกหรื อ? ยังมีองค์กรการกุศลทั้งหลายที่ทางานที่ดีงามอีกด้วย
งานที่พวกเขาทาไม่ใช่งานที่ดีงามหรอกหรื อ?” เจ้าจะพูดอย่างไรต่อการนั้น?
ซาตานใช้วิธีการและทฤษฎีที่แตกต่างกันมากมายเพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
ความเสื่อมทรามนี้ของมนุษย์เป็ นมโนทัศน์ที่คลุมเครือใช่หรื อไม่? ไม่ใช่ มันไม่คลุมเครื อ
ซาตานยังทาบางสิ่งบางอย่างที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอีกด้วย
และมันยังส่งเสริมทัศนคติหรื อทฤษฎีในพิภพนี้และในสังคมอีกด้วย
มันส่งเสริ มทฤษฎีและปลูกฝังความคิดเข้าไปในจิตใจของมนุษย์
ในทุกราชวงศ์และในทุกยุคสาคัญในประวัติศาสตร์ ความคิดและทฤษฎีเหล่านี้คอ่ ยๆ หยัง่ รากในหัวใจของผูค้ น
และต่อมาพวกเขาก็เริ่ มดารงชีวิตด้วยสิ่งเหล่านั้น ทันทีที่พวกเขาเริ่ มดารงชีวิตด้วยสิ่งเหล่านี้
พวกเขาไม่กลายเป็ นซาตานโดยไม่รู้ตวั หรอกหรื อ?
เช่นนั้นแล้วผูค้ นไม่กลายเป็ นหนึ่งเดียวกับซาตานหรอกหรื อ? เมือ่ ผูค้ นได้กลายเป็ นหนึ่งเดียวกับซาตานแล้ว
ท่าทีของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าในท้ายที่สุดจะเป็ นอย่างไร?

มันจะไม่ใช่ท่าทีแบบเดียวกันกับที่ซาตานมีต่อพระเจ้าหรอกหรื อ? ไม่มีผใู้ ดกล้ายอมรับการนี้ใช่หรื อ ไม่?
ช่างน่าสยองขวัญยิ่งนัก! เหตุใดเราจึงพูดว่าธรรมชาติของซาตานนั้นชัว่ ร้าย? เราไม่ได้พูดการนี้อย่างเลือ่ นลอย
ในทางตรงกันข้าม
ธรรมชาติของซาตานถูกกาหนดพิจารณาและวิเคราะห์บนพืน้ ฐานของสิ่งที่มนั ได้ทาไปและสิ่งทั้งหลายที่มนั ได้เ
ปิ ดเผยไป หากเราแค่พูดว่าซาตานชัว่ พวกเจ้าจะคิดอย่างไร? พวกเจ้าคงจะคิดว่า “เห็นได้ชดั ว่าซาตานนั้นชัว่ ”
ดังนั้นเราถามเจ้าว่า “แง่มุมใดของซาตานที่ชวั่ ?” หากเจ้าพูดว่า “การต้านทานของซาตานที่มีต่อพระเจ้านั้นชัว่ ”
เจ้ายังคงไม่ได้พูดด้วยความกระจ้างแจ้ง บัดนี้ที่เราได้พูดเกีย่ วกับข้อเฉพาะเจาะจงทั้งหลายในหนทางนี้แล้ว
พวกเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในธาตุแท้แห่งความชัว่ ของซาตานแล้วใช่หรื อไม่? (ใช่แล้ว)
หากเจ้าสามารถมองเห็นธรรมชาติชวั่ ของซาตานได้อย่างชัดเจน
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมองเห็นสภาพเงื่อนไขทั้งหลายของเจ้าเอง มีสัมพันธภาพใดระหว่างสองสิ่งเหล่านี้หรื อไม่?
การนี้มีประโยชน์ต่อพวกเจ้าหรื อไม่? (มี) เมื่อเราสามัคคีธรรมเกีย่ วกับเนื้อแท้แห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
จาเป็ นหรื อไม่ที่เราต้องสามัคคีธรรมเกีย่ วกับธาตุแท้ชวั่ ของซาตาน?
พวกเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการนี้? (ใช่แล้ว มันจาเป็ น) เพราะเหตุใดเล่า?
(ความชัว่ ของซาตานขับให้ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าเป็ นที่สะดุดตาขึ้นมา) มันเป็ นเช่นนั้นหรื อ?
นี่ถูกต้องเป็ นบางส่วน เพราะหากปราศจากความชัว่ ของซาตาน ผูค้ นก็คงจะไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์
มันจึงถูกต้องที่กล่าวเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม
หากเจ้าพูดว่าความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าเพียงแค่มีอยู่เนื่องจากความที่มนั ต่างกันคนละขั้วกับความชัว่ ของซาตาน
นี่ถูกต้องหรื อไม่? การคิดในหนทางแบบวิภาษวิธีเช่นนี้ไม่ถูกต้อง
ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าเป็ นเนื้อแท้ประจาพระองค์ของพระเจ้า
แม้เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดเผยสิ่งนั้นโดยผ่านทางกิจการทั้งหลายของพระองค์
นี่ยงั คงเป็ นการแสดงออกตามธรรมชาติถึงเนื้อแท้ของพระเจ้า
และนั่นยังคงเป็ นเนื้อแท้ประจาพระองค์ของพระเจ้า
นั่นดารงอยู่เสมอและเป็ นเนื้อในแต่ด้งั เดิมของพระเจ้าพระองค์เอง แม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้
นี่เป็ นเพราะมนุษย์ดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของซาตานและอยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน
และพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับความบริ สุทธิ์
นับประสาอะไรที่จะรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาอันเฉพาะเจาะจงในความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า ดังนั้น
มันจาเป็ นอย่างยิ่งหรื อไม่ที่พวกเราต้องสามัคคีธรรมเกี่ยวกับธาตุแท้ชวั่ ของซาตานก่อน? (ใช่ มันสาคัญ)
ผูค้ นบางคนอาจแสดงความกังขาบางอย่างว่า “ท่านกาลังสามัคคีธรรมเกีย่ วกับพระเจ้าพระองค์เอง
ดังนั้นเหตุใดท่านจึงพูดคุยอยู่เสมอเกี่ยวกับว่า ซาตานทาให้ผคู้ นเสื่อมทรามอย่างไร

และธรรมชาติของซาตานชัว่ ร้ายอย่างไร?” บัดนี้เจ้าได้คลายความกังขาเหล่านี้แล้ว มิใช่หรื อ?
เมื่อผูค้ นมีวิจารณญาณเกี่ยวกับความชัว่ ของซาตาน และเมื่อพวกเขามีคานิยามถูกต้องแม่นยาให้กบั มัน
เมื่อผูค้ นสามารถมองเห็นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและการสาแดงถึงความชัว่
แหล่งกาเนิดและธาตุแท้ของความชัว่ ได้อย่างชัดเจน เมื่อนั้นเท่านั้น
ผูค้ นจึงสามารถตระหนักหรื อระลึกได้ว่าความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าเป็ นอย่างไร ความบริ สุทธิ์คือสิ่งใด
โดยผ่านทางการเสวนาถึงความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า หากเราไม่เสวนาถึงความชัว่ ของซาตาน
ผูค้ นบางคนจะเชื่ออย่างเข้าใจผิดว่า บางสิ่งที่ผคู้ นทาในสังคมและท่ามกลางผูค้ น—
หรื อสิ่งเฉพาะทั้งหลายที่มีอยู่ในพิภพนี้—อาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับความบริ สุทธิ์
นี่เป็ นทัศนคติที่ผิดไม่ใช่หรื อ? (ใช่ มันผิด)
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ซาตานใช้ความรู ้เป็ นเหยื่อ จงฟังให้ดี: ความรู ้เป็ นแค่เหยือ่ ชนิดหนึ่งเท่านั้น
ผูค้ นถูกล่อลวงให้เรียนอย่างหนักและปรับปรุ งตัวเองวันแล้ววันเล่า
เพื่อปรับใช้ความรู ้เป็ นอาวุธและเตรี ยมตัวเองให้พร้อมด้วยความรูน้ ้ นั
และก็เพื่อใช้ความรู ้เพื่อเปิ ดทางผ่านสู่วิทยาศาสตร์ อีกนัยหนึ่ง ยิ่งเจ้าได้รับความรู ้มากขึ้นเพียงใด
เจ้าก็ยิ่งจะเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น ซาตานบอกการนี้ท้งั หมดแก่ผคู้ น
มันบอกให้ผคู้ นหล่อเลี้ยงอุดมคติอนั สูงส่งขณะที่พวกเขากาลังศึกษาหาความรู ้
สั่งสอนให้พวกเขาสร้างสมความทะเยอ ทะยานและความมุ่งมาดปรารถนา โดยที่มนุษย์ไม่รูต้ วั เลย
ซาตานถ่ายทอดข้อความมากมายเยีย่ งนี้ ทาให้ผคู้ นรู ้สึกโดยไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องหรือเป็ นประโยชน์
ผูค้ นเหยียบย่างบนเส้นทางนี้โดยที่ไม่รู้ตวั
ถูกนาทางไปข้างหน้าโดยอุดมคติและความทะเยอทะยานของพวกเขาเองโดยที่ไม่รู้ตวั
พวกเขาเรี ยนรู ้วิธีที่ผคู้ นที่ยิ่งใหญ่หรื อมีชื่อเสียงคิดจากความรู ้ที่ซาตานมอบให้ โดยที่ไม่ได้เจตนา
ทีละขั้นทีละตอน พวกเขายังเรียนรูห้ ลายๆ
สิ่งจากความประพฤติของผูค้ นที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็ นวีรบุรุษทั้งหลายอีกด้วย
ซาตานกาลังสนับสนุนอะไรให้แก่มนุษย์ในความประพฤติของวีรบุรุษเหล่านี้?
มันต้องการปลูกฝังอะไรในมนุษย์? มนุษย์ผนู้ ้ นั จะต้องรักชาติ มีความซื่อตรงแห่งชาติ และมีวิญญาณอันหาญกล้า
มนุษย์เรียนรูอ้ ะไรจากเรื่ องราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์หรืออัตชีวประวัติของบรรดาบุคคลที่กล้าหาญ?
เพื่อที่จะมีสานึกรับรู ้เกี่ยวกับความจงรักภักดีส่วนบุคคล เพื่อที่จะตระเตรี ยมที่จะทาอะไรก็ตามเพื่อเพื่อนๆ
และบรรดาพี่น้องของเรา ภายในความรู ้น้ีของซาตาน มนุษย์เรียนรู ้หลายสิ่งโดยไม่รู้ตวั
ซึ่งไม่ใช่ดา้ นบวกเลยแม้แต่นอ้ ย ในท่ามกลางการไม่ตระหนักรูข้ องมนุษย์
เมล็ดพันธุ์ซ่ึงซาตานได้ตระเตรี ยมเอาไว้ถูกเพาะปลูกในจิตใจที่ยงั ไม่โตเต็มที่ของผูค้ น
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทาให้พวกเขารู ้สึกว่าพวกเขาควรที่จะเป็ นคนที่ยงิ่ ใหญ่ ควรที่จะมีชื่อเสียง ควรที่จะเป็ นวีรบุรุษ
ควรที่จะรักชาติ เป็ นคนที่รักครอบครัวของพวกเขา
และเป็ นคนที่จะทาอะไรก็ตามเพื่อเพื่อนและมีสานึกรับรู ้ของความจงรักภักดีส่วนบุคคล เมื่อถูกซาตานล่อใจ
พวกเขาเดินไปบนถนนที่มนั ได้เตรี ยมไว้ให้พวกเขาโดยไม่รู้ตวั ขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนสายนี้
พวกเขาถูกบีบบังคับให้ยอมรับกฎเกณฑ์แห่งการดารงชีวิตของซาตาน โดยที่ไม่ตระหนักรู ้อย่างสิ้นเชิง
พวกเขาพัฒนากฎเกณฑ์ของพวกเขาเองซึ่งพวกเขาใช้ในการดารงชีวิต
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อะไรมากไปกว่ากฎเกณฑ์ของซาตาน ซึ่งมันได้ปลูกฝังในตัวพวกเขาอย่างหนักแน่น
ในระหว่างกระบวนการเรี ยนรู ้

ซาตานทาให้พวกเขาหล่อเลี้ยงวัตถุประสงค์ของพวกเขาเองและกาหนดเป้าหมายในชีวิต
กฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการดารงชีวิต และทิศทางในชีวิตของพวกเขาเอง ปลูกฝังสิ่งต่างๆ
ของซาตานในตัวพวกเขาตลอดเวลา โดยใช้เรื่ องราวต่างๆ อัตชีวประวัติต่างๆ และวิถีทางอื่นๆ
ทั้งหมดที่เป็ นไปได้เพื่อล่อลวงผูค้ น ทีละน้อยๆ จนกระทัง่ พวกเขาฮุบเหยื่อ ด้วยวิธีน้ี
ในช่วงระหว่างการเรี ยนรู ้ของพวกเขา บางคนมาชอบวรรณคดี บางคนชอบเศรษฐศาสตร์ คนอื่นๆ
ชอบดาราศาสตร์หรื อภูมิศาสตร์ แล้วก็มีบางคนที่มาชอบการเมือง บางคนที่ชอบฟิ สิกส์ บางคนชอบวิชาเคมี
และแม้กระทัง่ คนอื่นๆ ที่ยงั คงเป็ นผูท้ ี่ชอบเทววิทยา เหล่านี้คือส่วนต่างๆ
ทั้งหมดของสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่กว่าที่เป็ นความรู ้ ในหัวใจของเจ้า
เจ้าแต่ละคนรู ้ว่าสิ่งเหล่านี้แท้จริ งแล้วเป็ นเรื่ องเกีย่ วกับอะไร เจ้าแต่ละคนได้เคยสัมผัสกับพวกมันมาก่อน
เจ้าแต่ละคนสามารถพูดเรื่ อยไปอย่างไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับสาขาใดสาขาหนึ่งของความรู ้เหล่านี้
และดังนั้นจึงชัดเจนว่าความรูน้ ้ีได้เข้าสู่จิตใจของพวกมนุษย์อย่างลึกซึ้งเพียงใด
ช่างง่ายที่จะมองเห็นตาแหน่งที่ถูกความรูน้ ้ียึดครองในจิตใจของผูค้ น
และผลกระทบที่มนั มีต่อพวกเขานั้นลึกซึ้งเพียงใด ทันทีที่ใครบางคนเริ่ มมีความชอบในด้านหนึ่งของความรู ้
เมื่อบุคคลหนึ่งได้ตกหลุมรักมันอย่างลึกซึ้ง พวกเขาก็ย่อมเริ่ มมีความทะเยอทะยานโดยไม่รู้ตวั :
ผูค้ นบางคนต้องการเป็ นนักเขียน บางคนต้องการเป็ นนักประพันธ์วรรณกรรม
บางคนต้องการมีอาชีพทางการเมือง และบางคนต้องการมีส่วนร่ วมในทางเศรษฐศาสตร์และกลายเป็ นนักธุรกิจ
แล้วก็ยงั มีผคู้ นส่วนหนึ่งที่ตอ้ งการเป็ นวีรบุรุษ เป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ หรือมีชื่อเสียง
ไม่ว่าใครบางคนต้องการเป็ นบุคคลประเภทใดก็ตาม
เป้าหมายของพวกเขาก็คือการรับวิธีการศึกษาหาความรูน้ ้ีไว้และใช้มนั เพื่อปลายทางของพวกเขาเอง
เพื่อตระหนักถึงความอยากได้อยากมีของพวกเขาเอง ความทะเยอทะยานของพวกเขาเอง
ไม่สาคัญว่ามันจะฟังดูดีเพียงใด—ไม่ว่าพวกเขาต้องการสัมฤทธิ์ความฝันของพวกเขา
ไม่ตอ้ งการสูญชีวิตของพวกเขาไปเปล่าๆ หรื อต้องการมีอาชีพสักอย่างหรื อไม่ก็ตาม—
พวกเขาหล่อเลี้ยงอุดมคติและความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหล่านี้
แต่ท้งั หมดนี้โดยแก่นแท้แล้วมันมีไว้เพือ่ อะไร? พวกเจ้าเคยพิจารณาคาถามนี้มาก่อนหรือไม่?
ทาไมซาตานจึงกระทาการด้วยวิธีน้?ี อะไรคือจุดประสงค์ของซาตานในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ในมนุษย์?
หัวใจของพวกเจ้าต้องเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับคาถามนี้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ช่วงระหว่างกระบวนการของการศึกษาหาความรู ้ของมนุษย์ ซาตานใช้วิธีการต่างๆ ทุกลักษณะ
ไม่ว่าจะเป็ นการเล่าเรื่ อง การให้เพียงแค่บางส่วนของความรู ้แก่พวกเขา
หรื อการเปิ ดโอกาสให้พวกเขาตอบสนองความอยากได้อยากมีหรือความทะเยอทะยานต่างๆ ของพวกเขา
ซาตานต้องการนาทางเจ้าไปตามถนนใดกัน? ผูค้ นคิดว่าไม่มีอะไรผิดกับการศึกษาหาความรู ้
ว่ามันเป็ นธรรมชาติอย่างครบถ้วนบริ บูรณ์ หากจะพูดในแบบที่ฟังดูแล้วน่าสนใจ
การหล่อเลี้ยงอุดมคติอนั สูงส่งหรื อการมีความทะเยอทะยานก็คือการมีแรงผลักดัน
และนี่ควรจะเป็ นเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิต สาหรับผูค้ นที่จะดารงชีวิตแล้ว
มันไม่ใช่หนทางอันรุ่งโรจน์ยงิ่ กว่าหรอกหรื อ หากพวกเขาสามารถตระหนักถึงอุดมคติของพวกเขาเอง
หรื อตั้งหลักในอาชีพการงานได้อย่างประสบความสาเร็จ? โดยการทาสิ่งเหล่านี้
คนเราไม่เพียงแค่สามารถให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของตนได้เท่านั้น
แต่ยงั มีโอกาสที่จะทิ้งร่ องรอยของตนไว้ในประวัติศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน—นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกหรื อ?
นี่เป็ นสิ่งที่ดีในสายตาของผูค้ นทางโลก และสาหรับพวกเขามันควรเป็ นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็ นด้านบวก
อย่างไรก็ดี ซาตานนาผูค้ นไปตามถนนแบบนี้ดว้ ยแรงจูงใจอันมุ่งร้ายของมัน
และนั่นก็คือทั้งหมดที่มีสาหรับมันใช่หรื อไม่? แน่นอนว่าไม่ใช่ ในข้อเท็จจริ งนั้น
ไม่สาคัญว่าอุดมคติของมนุษย์จะสูงส่งเพียงใด ไม่สาคัญว่าความอยากได้อยากมีของมนุษย์จะเป็ นจริ งได้เพียงใด
หรื อสิ่งเหล่านั้นจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใด ทั้งหมดที่มนุษย์ตอ้ งการจะสัมฤทธิ์ผล ทั้งหมดที่มนุษย์แสวงหา
เชื่อมโยงกับถ้อยคาสองคาอย่างแยกกันไม่ออก ถ้อยคาสองคานี้สาคัญอย่างยิง่ ต่อชีวิตของทุกคน
และถ้อยคาสองคานี้เป็ นสิ่งที่ซาตานตั้งใจที่จะปลูกฝังในมนุษย์ ถ้อยคาสองคานี้คืออะไร? ถ้อยคาสองคานี้ก็คือ
“ชื่อเสียง” และ “ทรัพย์สมบัติ” ซาตานใช้วิธีการแบบที่แยบยลมาก
วิธีการซึ่งเข้ากันได้ดีมากกับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น ซึ่งไม่แตกต่างกันทางความคิดเลยแม้แต่น้อย
โดยผ่านวิธีการนี้มนั ทาให้ผูค้ นยอมรับหนทางแห่งการดารงชีวิตของมัน
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการดารงชีวิตของมันโดยทีไ่ ม่รู้ตวั
และทาให้ผคู้ นตั้งเป้าหมายในชีวิตและทิศทางในชีวิตของพวกเขา
และในการทาเช่นนั้นพวกเขายังมามีความทะเยอทะยานในชีวิตโดยที่ไม่รู้ตวั ด้วยเช่นกัน
ไม่สาคัญว่าความทะเยอทะยานในชีวิตเหล่านี้อาจดูยิ่งใหญ่เพียงใด มันถูกเชื่อมโยงกับ “ชื่อเสียง” และ
“ทรัพย์สมบัติ” อย่างแยกกันไม่ออก ทุกสิ่งที่บุคคลที่ยงิ่ ใหญ่หรื อมีชื่อเสียงคนใดก็ตาม—
ในข้อเท็จจริ งแล้วคือผูค้ นทั้งหมด—ติดตามในชีวิตเกี่ยวข้องกับถ้อยคาสองคานี้เท่านั้น: “ชื่อเสียง” และ
“ทรัพย์สมบัติ” ผูค้ นคิดว่าทันทีที่พวกเขามีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ

พวกเขาก็ย่อมสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อชื่นชมกับสถานภาพอันสูงส่งและความมัง่ คัง่ อันใหญ่หล
วง และเพื่อชื่นชมกับชีวิต
พวกเขาคิดว่าชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติคือต้นทุนอย่างหนึ่งที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งชีวิตแห่งการแสว
งหาความยินดีและความชื่นชมยินดีที่ฟงุ้ เฟ้อของเนื้อหนัง
เพื่อประโยชน์ของชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติซ่ึงมวลมนุษย์อยากได้มาก ผูค้ นจึงมอบร่ างกาย จิตใจของพวกเขา
ทั้งหมดที่พวกเขามี อนาคตของพวกเขาและโชคชะตาของพวกเขาให้ซาตานอย่างเต็มใจ ถึงแม้ว่าไม่รู้ตวั ก็ตาม
พวกเขาทาเช่นนั้นโดยที่ไม่มีความลังเลแม้แต่ชวั่ ขณะ
ไม่รู้เท่าทันในความจาเป็ นที่จะต้องเอาทั้งหมดที่พวกเขาได้มอบไปแล้วกลับคืนมาอยู่เรื่ อยไป
ผูค้ นสามารถรักษาการควบคุมตัวเองได้หรื อไม่เมื่อพวกเขาได้หลบภัยในซาตานในลักษณะนี้และกลายเป็ นจงรัก
ภักดีต่อมันแล้ว? แน่นอนว่าไม่ พวกเขาถูกซาตานควบคุมอย่างสิ้นเชิงและอย่างทีส่ ุด
พวกเขาได้จมดิ่งสู่หล่มอย่างสิน้ เชิงและอย่างที่สุด และไร้ความสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็ นอิสระได้
เมื่อใครสักคนติดหล่มในชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ พวกเขาจะไม่แสวงหาสิ่งทีส่ ว่างไสว สิ่งที่ชอบธรรม
หรื อบรรดาสิ่งที่สวยงามและดีงามอีกต่อไป
นี่เป็ นเพราะพลังยัว่ ยวนที่ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติมีเหนือผูค้ นนั้นมากเกินไป
พวกมันกลายเป็ นสิ่งของสาหรับให้ผคู้ นไล่ตามเสาะหาชัว่ ชีวิตของพวกเขาและกระทัง่ ชัว่ นิรนั ดร์โดยไม่มีที่สิ้นสุ
ด นี่ไม่จริงหรอกหรื อ?
บางคนจะพูดว่าการศึกษาหาความรูไ้ ม่ใช่อะไรที่มากไปกว่าการอ่านหนังสือหรือการเรียนรูไ้ ม่กี่สิ่งที่พวกเขายังไ
ม่รู้ เพื่อที่จะได้ไม่ลา้ สมัยหรื อตามโลกไม่ทนั
ความรู ้น้ นั เพียงเรียนรูก้ นั ก็เพื่อที่พวกเขาจะสามารถหาอาหารมาวางบนโต๊ะได้ เพื่ออนาคตของพวกเขาเอง
หรื อเพื่อจัดเตรี ยมสิ่งจาเป็ นพื้นฐานต่างๆ
มีบุคคลใดหรื อไม่ที่จะสู้ทนกับการเรียนอย่างหนักเป็ นเวลาหนึ่งทศวรรษเพียงเพื่อสิ่งจาเป็ นพื้นฐานต่างๆ
เพียงเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องปากท้อง? ไม่ ไม่มีใครเยี่ยงนี้เลย
ดังนั้นแล้วทาไมบุคคลหนึ่งจึงทนทุกข์จากความยากลาบากเหล่านี้ตลอดเวลาหลายปี มานี้?
มันเป็ นไปเพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติกาลังรอคอยพวกเขาอยู่ในที่ห่างไกล
กวักมือเรี ยกพวกเขา และพวกเขาเชื่อว่าเพียงผ่านทางความขยัน ความยากลาบาก และการต่อสู้ดิ้นรนต่างๆ
ของพวกเขาเองเท่านั้น
พวกเขาจึงจะสามารถเดินไปตามถนนที่จะนาทางพวกเขาไปสู่การได้รับชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติได้
บุคคลดังกล่าวต้องทนทุกข์จากความยากลาบากเหล่านี้เพือ่ เส้นทางในภายภาคหน้าของพวกเขาเอง
เพื่อความชื่นชมยินดีในภายภาคหน้าของพวกเขา และเพื่อได้รับชีวิตที่ดีข้ นึ ความรูน้ ้ีคืออะไร—

พวกเจ้าบอกเราได้หรื อไม่? มันไม่ใช่กฎเกณฑ์ของการดารงชีวิตที่ถูกปลูกฝังในผูค้ น
กฎเกณฑ์ที่ซาตานสอนพวกเขาในระหว่างการศึกษาหาความรู ้ของพวกเขาหรอกหรื อ? มันไม่ใช่
“อุดมคติอนั สูงส่ง” ของชีวิตที่ซาตานปลูกฝังเข้าในตัวมนุษย์หรอกหรื อ? ดูตวั อย่างจากแนวคิดต่างๆ
ของผูค้ นที่ยิ่งใหญ่ ความซื่อสัตย์ของคนที่มีชื่อเสียงหรื อวิญญาณอันอาจหาญของบรรดาบุคคลที่กล้าหาญ
หรื อดูความห้าวหาญและความเมตตาของบรรดาตัวละครเอกและนักดาบในนวนิยายศิลปะการต่อสู้ —
เหล่านี้ไม่ใช่หนทางทั้งหมดที่ซาตานใช้ในการปลูกฝังอุดมคติเหล่านี้หรอกหรื อ? (ใช่ มันเป็ นเช่นนั้น)
แนวคิดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อคนรุ่ นแล้วรุ่นเล่า และผูค้ นของแต่ละรุ่ นก็ถูกทาให้ยอมรับแนวคิดเหล่านี้
มีชีวิตเพื่อแนวคิดเหล่านี้ และไล่ตามเสาะหาแนวคิดเหล่านี้อย่างไม่สิ้นสุด นี่คือหนทาง ช่องทาง
ซึ่งซาตานใช้โดยผ่านความรู ้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
ดังนั้นแล้วภายหลังจากที่ซาตานได้นาทางผูค้ นมาสู่ถนนสายนี้แล้ว
ยังคงเป็ นไปได้หรือไม่สาหรับพวกเขาที่จะนมัสการพระเจ้า?
ความรู ้และความคิดที่ซาตานปลูกฝังในมนุษย์มีการนมัสการพระเจ้าสักกระผีกหรื อไม่?
สิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เป็ นของความจริ งหรื อไม่?
สิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เป็ นการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่ หรื อไม่? (ไม่ ไม่ใช่เช่นนั้นเลย)
พวกเจ้าดูเหมือนไม่แน่ใจเล็กน้อย แต่ก็ไม่สาคัญ ตราบเท่าที่เจ้าระลึกรู ้ได้ว่า “ชื่อเสียง” และ “ทรั พย์สมบัติ”
เป็ นถ้อยคาหลักสองคาที่ซาตานใช้เพื่อล่อลวงผูค้ นไปสู่เส้นทางแห่งความชัว่ เช่นนั้นแล้วนัน่ ก็เพียงพอแล้ว
เรามาทบทวนอย่างคร่ าวๆ ถึงสิ่งที่เราได้หารื อกันมาจนถึงตอนนี้เถิด:
ซาตานใช้อะไรเพื่อทาให้มนุษย์อยู่ภายในการควบคุมของมันอย่างมัน่ คง? (ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ) ดังนั้น
ซาตานใช้ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติเพื่อควบคุมความคิดของมนุษย์
จนกระทัง่ ทั้งหมดที่ผคู้ นสามารถนึกถึงได้คือชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
พวกเขาต่อสู้ดิ้นรนเพือ่ ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ ทนทุกข์จากความยากลาบากต่างๆ
เพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ สู้ทนความอัปยศอดสูเพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
พลีอุทิศทุกสิ่งที่พวกเขามีเพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และพวกเขาจะทาการพิพากษาหรื อการตัดสินใจใดๆ
เพื่อประโยชน์ของชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ ด้วยวิธีน้ี ซาตานผูกมัดผูค้ นเข้ากับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น
และพวกเขาก็ไม่มีท้งั กาลังและความกล้าที่จะขว้างโซ่ตรวนออกไป
พวกเขาแบกโซ่ตรวนเหล่านี้ไว้โดยที่ไม่รู้ตวั และเดินไปข้างหน้าต่อไปด้วยความลาบากยากเย็นอันใหญ่หลวง
เพื่อประโยชน์ของชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติน้ี
มนุษย์หลบเลี่ยงพระเจ้าและทรยศพระองค์และกลายเป็ นชัว่ ร้ายยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น ในหนทางนี้
คนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่าจึงถูกทาลายในท่ามกลางชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติของซาตาน ตอนนี้เมื่อดูการกระทาต่างๆ

ของซาตาน แรงจูงใจอันมุ่งร้ายของมันไม่น่ารังเกียจอย่างยิง่ หรอกหรื อ?
บางทีวนั นี้พวกเจ้ายังคงไม่สามารถมองทะลุถึงแรงจูงใจอันมุง่ ร้ายของซาตาน
เพราะพวกเจ้าคิดว่าคนเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
พวกเจ้าคิดว่าหากผูค้ นทิ้งชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติไว้ขา้ งหลัง
พวกเขาจะไม่สามารถเห็นหนทางข้างหน้าได้อีกต่อไป ไม่สามารถเห็นเป้าหมายของพวกเขาได้อีกต่อไป
คิดว่าอนาคตของพวกเขาจะกลายเป็ นมืดมิด คลุมเครือ และมืดมัว
แต่วนั หนึ่งพวกเจ้าทั้งหมดจะระลึกรู ้ได้อย่างช้าๆ
ว่าชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติเป็ นโซ่ตรวนอันมหึมาที่ซาตานใช้เพื่อผูกมัดมนุษย์ เมื่อวันนั้นมาถึง
เจ้าจะต้านทานการควบคุมของซาตานอย่างถ้วนทัว่ และต้านทานโซ่ตรวนที่ซาตานใช้เพื่อผูกมัดเจ้าอย่างถ้วนทัว่
เมื่อเวลานั้นมาถึงเมื่อเจ้าปรารถนาจะขว้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ซาตานปลูกฝังไว้ในตัวเจ้าออกไป
เมื่อนั้นเจ้าจึงจะแยกทางกันอย่างเด็ดขาดกับซาตาน และเจ้าจะเกลียดทั้งหมดที่ซาตานได้นามาให้เจ้าอย่างแท้จริ ง
เมื่อนั้นเท่านั้นมวลมนุษย์จงึ จะมีความรักและการโหยหาที่แท้จริ งต่อพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ซาตานใช้นามของวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความอยากรู ้อยากเห็นของมนุษย์
ความอยากของมนุษย์ที่จะสารวจวิทยาศาสตร์และสืบสาวราวเรื่ องความล้าลึกต่างๆ ในนามของวิทยาศาสตร์
ซาตานตอบสนองความต้องการด้านวัตถุของมนุษย์และข้อเรี ยกร้องของมนุษย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพว
กเขาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ี จึงเป็ นด้วยข้ออ้างนี้เองที่ซาตานใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
มันเป็ นเพียงการคิดของมนุษย์หรื อจิตใจของมนุษย์เท่านั้นหรือที่ซาตานทาให้เสื่อมทรามโดยใช้วิทยาศาสตร์ดว้ ย
วิธีน้ี? ในบรรดาผูค้ น เหตุการณ์ต่างๆ และสิ่งต่างๆ
ในสิ่งรอบตัวของเราที่เราสามารถเห็นได้และที่เราได้มาสัมผัสด้วย
มีอะไรอีกบ้างในบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่ซาตานทาให้เสื่อมทรามด้วยวิทยาศาสตร์? (สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ)
ถูกต้อง ดูเหมือนว่าพวกเจ้าได้รับอันตรายจากการนี้อย่างล้าลึก และได้รับผลกระทบอย่างล้าลึก
นอกเหนือจากการใช้ผลของการสืบค้นและข้อสรุ ปต่างๆ ของวิทยาศาสตร์เพื่อหลอกลวงมนุษย์แล้ว
ซาตานยังใช้วิทยาศาสตร์เป็ นวิถีทางเพื่อดาเนินการทาลายล้างอันโหดร้าย
และการแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่มนุษย์อีกด้วย
มันทาการนี้ภายใต้ขอ้ อ้างว่า หากมนุษย์ดาเนินการค้นคว้าวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
เช่นนั้นแล้วสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตและคุณภาพของชีวิตของมนุษย์ย่อมจะดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง
และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า
จุดประสงค์ของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์น้นั ก็เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวัตถุที่เพิ่มขึ้นรายวันของผูค้ นแ
ละความต้องการของพวกเขาที่จะทาให้คุณภาพของชีวิตของพวกเขาดีข้นึ อย่างต่อเนื่อง
นี่คือพื้นฐานทางทฤษฎีของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของซาตาน อย่างไรก็ดี
วิทยาศาสตร์ได้นาสิ่งใดมาสู่มนุษยชาติ? สิ่งแวดล้อมซึ่งเราเชื่อมโยงถึงนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง?
อากาศที่มวลมนุษย์หายใจไม่ได้กลายเป็ นมีมลพิษหรอกหรื อ? น้ าที่เราดื่มยังคงบริ สุทธิ์อย่างแท้จริ งหรื อไม่? (ไม่)
อาหารที่เราบริ โภคเป็ นธรรมชาติหรื อไม่?
ส่วนใหญ่ของมันเติบโตโดยใช้ปยเคมี
ุ๋ และเพาะปลูกโดยใช้การดัดแปลงพันธุกรรม
และยังมีการกลายพันธุ์ที่เกิดจากการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์หลากหลายวิธีเช่นกัน
แม้กระทัง่ ผักและผลไม้ที่เรากินก็ไม่เป็ นธรรมชาติอีกต่อไป
แม้กระทัง่ ไข่ตามธรรมชาติก็ไม่ง่ายที่จะพบได้อีกต่อไป และไข่ก็ไม่มรี สชาติเหมือนที่เคยมีอกี ต่อไป
เมื่อได้ถูกแปรสภาพโดยสิ่งที่เรี ยกว่าวิทยาศาสตร์ของซาตานไปแล้ว ดูที่ภาพใหญ่
บรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลได้ถูกทาลายและทาให้เป็ นมลพิษ ภูเขา ทะเลสาบ ป่ าไม้ แม่น้ า มหาสมุทร
และทุกสิ่งเหนือและใต้ผืนดินทั้งหมดได้ถูกทาให้พินาศโดยสิ่งที่เรี ยกว่าความสาเร็จทางวิทยาศาสตร์ สรุ ปสั้นๆ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติท้งั มวล สิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงมอบแก่มนุษยชาติ
ได้ถูกทาลายและถูกทาให้พินาศโดยสิ่งที่เรี ยกว่าวิทยาศาสตร์
แม้ว่าจะมีผคู้ นจานวนมากที่ได้รับสิ่งที่พวกเขาหวังอยู่ตลอดเวลาในด้านคุณภาพของชีวิตที่พวกเขาแสวงหา
ตอบสนองทั้งความอยากได้อยากมีของพวกเขาและเนื้อหนังของพวกเขา
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ดารงชีวิตอยู่น้ นั โดยสาระสาคัญแล้วได้ถูกทาลายและทาให้พินาศโดย “ความสาเร็จ”
หลากหลายซึ่งนามาโดยวิทยาศาสตร์ ตอนนี้
เราไม่มีสิทธิที่จะหายใจเอาอากาศบริ สุทธิ์เข้าไปสักเฮือกหนึ่งอีกต่อไป
นี่ไม่ใช่ความโศกเศร้าของมวลมนุษย์หรอกหรื อ? มีความสุขใดหลงเหลืออยู่ให้พูดถึงสาหรับมนุษย์หรื อไม่
เมื่อเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แบบนี้?
พื้นที่และสิ่งแวดล้อมในการดาเนินชีวิตซึ่งมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่น้ีถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อมนุษย์ต้งั แต่แรกเริ่ ม
น้ าที่ผคู้ นดื่ม อากาศที่ผคู้ นหายใจเข้าไป อาหารที่ผคู้ นกิน พืช ต้นไม้ และมหาสมุทร—
ทุกส่วนของสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตนี้พระเจ้าได้ทรงมอบแก่มนุษย์ มันเป็ นธรรมชาติ
ดาเนินการโดยสอดคล้องกับกฎธรรมชาติซ่ึงบัญญัติข้ นึ โดยพระเจ้า หากไม่มีวิทยาศาสตร์
ผูค้ นคงจะมีความสุขและน่าจะได้ชื่นชมไปกับทุกสิ่งในสภาวะดั้งเดิมที่สุดของมัน
โดยสอดคล้องกับหนทางแห่งพระเจ้าและสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานแก่พวกเขาเพื่อที่จะชื่นชม
อย่างไรก็ดี ตอนนี้ ทั้งหมดนี้ได้ถูกซาตานทาลายและทาให้พินาศแล้ว
พื้นที่อยู่อาศัยพื้นฐานของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในสภาวะดั้งเดิมอีกต่อไป
แต่ไม่มีใครสามารถระลึกรู ้ได้ว่าอะไรทาให้เกิดการนี้หรื อการนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
และมีผูค้ นอีกมากที่เข้าหาวิทยาศาสตร์และเข้าใจมันโดยผ่านทางแนวคิดที่ซาตานปลูกฝังในตัวพวกเขา
นี่ไม่น่ารังเกียจหรื อน่าเวทนาอย่างยิง่ หรอกหรื อ? ด้วยซาตานที่ตอนนี้ได้ครอบครองพื้นที่ซ่งึ ผูค้ นดารงอยู่แล้ว
รวมถึงสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตของพวกเขา และทาให้พวกเขาเสื่อมทรามอยู่ในสภาวะนี้แล้ว
และด้วยมนุษยชาติที่ยงั คงพัฒนาต่อไปในหนทางนี้
มีความจาเป็ นใดสาหรับพระเจ้าที่จะต้องทาลายผูค้ นเหล่านี้ดว้ ยพระองค์เองหรือไม่?
หากผูค้ นยังคงพัฒนาต่อไปในหนทางนี้ พวกเขาจะใช้ทิศทางใด? (พวกเขาจะถูกถอนรากถอนโคน)
พวกเขาจะถูกถอนรากถอนโคนอย่างไรเล่า?
นอกเหนือจากการค้นหาชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติอนั ละโมบของผูค้ นแล้ว
พวกเขายังดาเนินการการสารวจทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและดาดิ่งลึกเข้าไปในการค้นคว้าวิจยั
แล้วยังกระทาการอย่างไม่หยุดหย่อนในแบบที่เป็ นการตอบสนองความต้องการด้านวัตถุและความอยากได้อยาก
มีของพวกเขาเอง เช่นนั้นแล้วอะไรคือผลสืบเนื่องสาหรับมนุษย์? ก่อนอื่น

ความสมดุลของระบบนิเวศถูกทาลายลง และเมื่อการนี้เกิดขึ้น ร่ างกายของผูค้ น อวัยวะภายในของพวกเขา
ถูกปนเปื้ อนและได้รับความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมดุลนี้
และโรคติดต่อและโรคระบาดหลากหลายชนิดก็แพร่ กระจายไปทัว่ โลก
มันไม่จริงหรื อที่ตอนนี้เป็ นสถานการณ์ที่มนุษย์ไม่มีการควบคุมได้เลย? มาถึงตอนนี้ที่พวกเจ้าเข้าใจการนี้แล้ว
หากมนุษยชาติไม่ติดตามพระเจ้า แต่ติดตามซาตานในหนทางนี้อยู่เสมอ—
การใช้ความรู ้เพื่อทาให้ตวั พวกเขาเองบริ บูรณ์ข้นึ อย่างต่อเนื่อง
การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสารวจอนาคตของชีวิตมนุษย์อย่างไม่หยุดหย่อน
การใช้วิธีการแบบนี้เพื่อดารงชีวิตต่อไป—
เจ้าสามารถระลึกรู ้ได้หรื อไม่ว่าการนี้จะจบลงอย่างไรสาหรับมนุษยชาติ? (มันจะหมายถึงการสูญพันธุ์) ใช่แล้ว
มันจะจบลงด้วยการสูญพันธุ์: มนุษยชาติเข้าใกล้การสูญพันธุ์ของตัวเองขึ้นทุกที ทีละก้าวๆ!
ตอนนี้ดูราวกับว่าวิทยาศาสตร์เป็ นยาวิเศษชนิดหนึ่งที่ซาตานได้ตระเตรียมสาหรับมนุษ ย์
เพื่อที่เมื่อพวกเจ้าพยายามที่จะหยัง่ รูส้ ิ่งต่างๆ พวกเจ้าจะทาเช่นนั้นในหมอกหนาทึบ
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะมองอย่างตั้งใจเพียงใด เจ้าไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
และไม่สาคัญว่าเจ้าจะพยายามอย่างตั้งใจเพียงใด เจ้าไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ดี
ซาตานใช้นามของวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุน้ ความอยากของเจ้าและจูงจมูกเจ้า โดยก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง
ไปสู่หุบเหวลึกและความตาย
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ซาตานใช้วฒ
ั นธรรมดั้งเดิมเพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
มีความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเชื่อเหนือธรรมชาติ
แต่ความแตกต่างก็คือว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นมีเรื่ องราว การพาดพิงถึง และแหล่งกาเนิดต่างๆ ที่แน่นอน
ซาตานได้ประดิษฐ์และปั้นแต่งนิทานพืน้ บ้านหรือเรื่ องราวมากมายที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทางประวัติศาสตร์
ทิ้งให้ผคู้ นมีความประทับใจลึกซึ้งกับบุคคลสาคัญทางวัฒนธรรมดั้งเดิมหรื อทางเรื่ องเหนือธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีนมี “แปดเซียนข้ามทะเล” “การเดินทางสู่แดนตะวันตก” “จักรพรรดิหยก”
“นาจาพิชิตราชามังกร” และ “สถาปนาเหล่าทวยเทพ”
เหล่านี้ไม่ได้กลับกลายเป็ นหยัง่ รากลึกในจิตใจของมนุษย์หรอกหรื อ? แม้ว่าเจ้าบางคนไม่รู้รายละเอียดทั้งหมด
เจ้ายังคงรู ้เรื่ องราวทัว่ ไป และเป็ นเนื้อหาทัว่ ไปนี้นี่เองที่เกาะติดในหัวใจของเจ้าและจิตใจของเจ้า
เพื่อที่เจ้าจะไม่สามารถลืมพวกมันได้ เหล่านี้คือแนวทางและตานานต่างๆ
ที่ซาตานได้ตระเตรี ยมไว้สาหรับมนุษย์นานมาแล้ว และคือสิ่งซึ่งได้แพร่กระจาย ในช่วงเวลาที่ต่างกัน
สิ่งเหล่านี้เป็ นอันตรายและกัดกร่ อนดวงจิตของผูค้ นโดยตรงและทาให้ผคู้ นตกอยูภ่ ายใต้มนต์สะกดทีละอย่างๆ
นั่นจึงกล่าวได้ว่า ทันทีที่เจ้าได้ยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิม เรื่ องราวต่างๆ หรื อสิ่งต่างๆ ที่เชื่อเหนือธรรมชาติเหล่านี้
ทันทีที่พวกมันถูกกาหนดขึ้นในจิตใจของเจ้า และทันทีที่พวกมันเกาะติดในหัวใจของเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าต้องมนตร์แล้ว—
เจ้ากลายเป็ นหลงติดและได้รับอิทธิพลจากเครื่ องประกอบทางวัฒนธรรมเหล่านี้
แนวคิดและเรื่ องราวดั้งเดิมเหล่านี้ พวกมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้า ทัศนะของเจ้าที่มีต่อชีวิต
และการตัดสินสิ่งต่างๆ ของเจ้า
ยิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกมันมีอิทธิพลต่อการไล่ตามเสาะหาเส้นทางที่แท้จริ งของชีวิตของเจ้า:
นี่คือมนตร์ชวั่ โดยแท้ ถึงเจ้าจะพยายามอย่างไร เจ้าก็ไม่สามารถสลัดพวกมันให้หลุดได้
เจ้าฟันพวกมันแต่เจ้าก็ไม่สามารถโค่นพวกมันลงได้ เจ้าทุบตีพวกมันแต่เจ้าก็ไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้
ยิ่งไปกว่านั้น ภายหลังจากที่ผคู้ นถูกทาให้ตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดประเภทนี้โดยไม่รู้ตวั แล้ว
พวกเขาเริ่ มนมัสการซาตานโดยไม่รู้ตวั หล่อเลี้ยงภาพลักษณ์ของซาตานในหัวใจของพวกเขา อีกนัยหนึ่ง
พวกเขากาหนดซาตานเป็ นรู ปเคารพของพวกเขา เป็ นวัตถุเพื่อให้พวกเขานมัสการและเคารพนับถือ
กระทัง่ ไปไกลถึงขนาดที่ถือว่ามันเป็ นพระเจ้า สิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวใจของผูค้ น
ควบคุมคาพูดและความประพฤติของพวกเขาโดยไม่รู้ตวั ยิง่ ไปกว่านั้น
แรกเริ่ มนั้นเจ้าถือว่าเรื่ องราวและตานานเหล่านี้เป็ นเท็จ แต่แล้วเจ้าก็รับรู ้การดารงอยู่ของพวกมันโดยไม่รู้ตวั
ทาให้พวกมันเป็ นบุคคลจริ งและเปลี่ยนพวกมันให้เป็ นวัตถุจริ งที่มีตวั ตน ในการไม่ตระหนักรู ้ของเจ้า

เจ้าได้รับแนวคิดเหล่านี้และการดารงอยู่ของสิ่งเหล่านี้ดว้ ยจิตใต้สานึก เจ้ายังได้รับบรรดาปี ศาจ ซาตาน
และรู ปเคารพต่างๆ ไว้ในบ้านของเจ้าเองและไว้ในหัวใจของเจ้าเองด้วยจิตใต้สานึกอีกด้วย—
นี่คือมนตร์สะกดโดยแท้ ถ้อยคาเหล่านี้ตรงใจพวกเจ้าหรื อไม่? (ตรงใจ)
มีใครบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่ได้จุดธูปและนมัสการพระพุทธเจ้า? (มี)
ดังนั้นแล้วอะไรคือจุดประสงค์ของการจุดธูปและการนมัสการพระพุทธเจ้า? (การอธิษฐานให้มีสันติสุข)
เมื่อคิดถึงมันตอนนี้ มันไม่ไร้สาระหรอกหรื อที่จะอธิษฐานต่อซาตานให้มสี ันติสุข?
ซาตานนาสันติสุขมาให้หรื อไม่? (ไม่) เจ้าไม่เห็นหรื อว่าตอนนั้นเจ้าไม่รู้เท่าทันเพียงใด?
พฤติกรรมเช่นนั้นไร้สาระ ไม่รู้เท่าทัน และไร้เดียงสา ใช่หรื อไม่?
ซาตานสนใจเพียงวิธีที่จะทาให้เจ้าเสื่อมทรามเท่านั้น ซาตานไม่อาจสามารถมอบสันติสุขให้เจ้าได้
แค่การหยุดพักชัว่ คราวเท่านั้น แต่เพื่อที่จะได้รับการหยุดพักนี้ เจ้าจะต้องปฏิญาณ
และหากเจ้าผิดคาสัญญาของเจ้าหรื อคาปฏิญาณที่เจ้าได้ทากับซาตาน
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะได้เห็นว่ามันจะทรมานเจ้าอย่างไร ในการทาให้เจ้าปฏิญาณนั้น
มันต้องการควบคุมเจ้าอย่างแท้จริ ง เมื่อพวกเจ้าได้อธิษฐานเพื่อสันติสุข พวกเจ้าได้รับสันติสุขหรื อไม่? (ไม่)
เจ้าไม่ได้รับสันติสุข
แต่ในทางตรงกันข้ามความพยายามของเจ้าได้นามาซึ่งโชคร้ายและความวิบตั ิไม่มีที่สิ้นสุด—
แท้จริ งแล้วคือมหาสมุทรแห่งความขมขื่นที่ไร้ขอบเขต สันติสุขไม่ได้อยู่ภายในแดนครอบครองของซาตาน
และนี่คือความจริ ง
นี่คือผลสืบเนื่องซึ่งความเชื่อเหนือธรรมชาติในระบบศักดินาและวัฒนธรรมดั้งเดิมได้นามาสู่มวลมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามโดยผ่านทางแนวโน้มต่างๆ ทางสังคม “แนวโน้มต่างๆ ทางสังคม”
รวมถึงหลายสิ่ง ผูค้ นบางคนพูดว่า: “มันหมายถึงแฟชัน่ ล่าสุด เครื่องสาอาง ทรงผม และอาหารรสเลิศใช่ไหม?”
สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็ นแนวโน้มต่างๆ ทางสังคมหรื อไม่? พวกมันเป็ นส่วนหนึ่งของแนวโน้มต่างๆ ทางสังคม
แต่เราจะไม่พูดถึงพวกมัน ณ ที่น้ี เราเพียงปรารถนาที่จะพูดถึงแนวคิดที่แนวโน้มต่างๆ
ทางสังคมทาให้เกิดขึ้นในผูค้ น หนทางที่สิ่งเหล่านี้ทาให้ผคู้ นประพฤติตนในโลก
และเป้าหมายและทัศนคติในชีวิตที่สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดขึ้นในผูค้ น เหล่านี้สาคัญมาก
สิ่งเหล่านี้สามารถควบคุมและมีอิทธิพลต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์ แนวโน้มเหล่านี้เกิดขึ้นทีละอย่าง
และพวกมันทั้งหมดล้วนแต่มีอิทธิพลชัว่ ที่ทาให้มวลมนุษย์ตกต่าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผคู้ นสูญเสียมโนธรรม
สภาวะความเป็ นมนุษย์และเหตุผล
ทาให้ศีลธรรมของพวกเขาและคุณภาพของลักษณะนิสัยของพวกเขาย่อหย่อนยิ่งขึ้นไปอีก
จนถึงระดับที่เราสามารถกล่าวได้กระทัง่ ว่าผูค้ นส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่มีความซื่อตรง ไม่มีสภาวะความเป็ นมนุษย์
และพวกเขาไม่มีมโนธรรมใดๆ นับประสาอะไรที่จะมีเหตุผลใดๆ ดังนั้นแล้วแนวโน้มเหล่านี้คืออะไร?
พวกมันคือแนวโน้มที่เจ้าไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า เมื่อแนวโน้มใหม่อย่างหนึ่งแพร่ผ่านไปทัว่ โลก
บางทีอาจมีผูค้ นเพียงจานวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ล้าหน้ากว่าผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิตวั ดุจดังผูท้ ี่ก่อให้เกิดกระแสความนิยม
พวกเขาเริ่ มด้วยการทาสิ่งใหม่บางอย่าง จากนั้นจึงยอมรับแนวคิดบางชนิดหรือมุมมองบางอย่าง อย่างไรก็ดี
ผูค้ นส่วนใหญ่จะถูกทาให้ติดเชื้อ ถูกทาให้กลมกลืน
และถูกดึงดูดใจโดยแนวโน้มประเภทนี้อย่างต่อเนื่องในสภาวะของการไม่ตระหนักรู ้
จนกระทัง่ พวกเขาทั้งหมดยอมรับมันโดยที่ไม่รู้ตวั และไม่ได้ต้งั ใจและกลับกลายเป็ นจมอยู่ในมันและถูกมันควบ
คุม แนวโน้มเช่นนี้ แนวโน้มแล้วแนวโน้มเล่า เป็ นเหตุให้ผูค้ น—ผูท้ ี่ไม่ได้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
ไม่รู้ว่าความจริ งคืออะไร และไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็ นด้านบวกและด้านลบที่จะ
ยอมรับพวกมันรวมทั้งมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตและค่านิยมต่างๆ ที่มาจากซาตานอย่างเป็ นสุข
พวกเขายอมรับสิ่งที่ซาตานบอกกับพวกเขาเกี่ยวกับวิธีเข้าหาชีวิตและหนทางในการดาเนินชีวิตที่ซาตาน
“ประทาน” ให้พวกเขา และพวกเขาไม่มีท้งั พละกาลังและความสามารถ นับประสาอะไรกับการตระหนักรู ้
ที่จะต้านทาน ดังนั้นแล้วแนวโน้มเหล่านี้คืออะไรกันแน่? เราได้เลือกตัวอย่างง่ายๆ ที่พวกเจ้าอาจค่อยๆ มาเข้าใจ
ตัวอย่างเช่น ผูค้ นในอดีตทาธุุรกิจของพวกเขาโดยที่ไม่มีใครถูกโกง พวกเขาขายสิ่งของต่างๆ
ในราคาเดียวกันไม่ว่าผูท้ ี่กาลังซื้ออยู่น้นั จะเป็ นใครก็ตาม
องค์ประกอบบางอย่างของมโนธรรมและสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ดีไม่ได้สื่อให้เห็น ณ ที่น้หี รอกหรื อ?
เมื่อผูค้ นดาเนินธุรกิจเยี่ยงนี้ โดยสุจริ ต

สามารถมองเห็นได้ว่าพวกเขายังคงมีมโนธรรมบางอย่างและสภาวะความเป็ นมนุษย์บางอย่าง ณ เวลานั้น
แต่ดว้ ยความต้องการเงินทองที่เพิ่มขึ้นทุกทีของมนุษย์ ผูค้ นได้มารักเงินทอง ทรัพย์สมบัติ
และความยินดีมากขึ้นทุกทีโดยไม่รู้ตวั สรุ ปสั้นๆ ผูค้ นได้มามองเงินทองว่าสาคัญมากกว่าแต่ก่อน
เมื่อผูค้ นมองเงินทองว่าสาคัญมากขึ้น พวกเขาก็เริ่ มให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของพวกเขา
ชื่อเสียงของพวกเขา ชื่ออันดีงามของพวกเขา และความซื่อตรงของพวกเขาน้อยลงโดยไม่รู้ตวั มิใช่หรื อ?
เมื่อเจ้าดาเนินธุรกิจ เจ้าเห็นคนอื่นๆ ใช้วิถีทางอันหลากหลายเพื่อโกงผูค้ นและสร้างความร่ ารวย
แม้ว่าเงินทองที่หามาได้จะได้มาโดยไม่สุจริ ต พวกเขากลับกลายเป็ นร่ ารวยยิง่ ขึ้นเรื่อยๆ
แม้พวกเขาอาจดาเนินธุรกิจเดียวกันกับเจ้า ครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดก็ชื่นชมกับชีวิตมากกว่าที่เจ้าชื่นชม
และเจ้ารู ้สึกแย่ โดยกล่าวกับตัวเจ้าเองว่า “ทาไมฉันจึงไม่สามารถทาสิ่งนั้นได้?
ทาไมฉันจึงไม่สามารถหาเงินทองได้มากเท่าที่พวกเขาหาได้? ฉันต้องคิดหาหนทางที่จะได้รบั เงินทองมากขึ้น
เพื่อทาให้ธุรกิจของฉันรุ่งเรื อง” แล้วเจ้าก็ทาจนถึงที่สุดเพื่อใคร่ ครวญว่าจะหาเงินจานวนมากได้อย่างไร
ตามวิธีการทาเงินตามปกติ—การจาหน่ายสิ่งของต่างๆ ในราคาเดียวกันให้แก่ลกู ค้าทุกคน—กาไรใดๆ
ที่เจ้าได้น้ นั เกิดขึ้นด้วยมโนธรรมที่ดี อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่หนทางที่จะร่ ารวยได้เร็ว
เมื่อถูกผลักดันโดยแรงกระตุน้ ที่จะทากาไร การคิดของเจ้าผ่านการเปลี่ยนสภาพทีละน้อย
ช่วงระหว่างการเปลี่ยนสภาพนี้ หลักการในการประพฤติตนของเจ้าก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
เมื่อเจ้าโกงใครสักคนเป็ นครั้งแรก เจ้ามีขอ้ สงสัย โดยกล่าวว่า “นี่จะเป็ นครั้งเดียวที่ฉันโกงใครสักคน
ฉันจะไม่ทามันอีก ฉันไม่สามารถโกงผูค้ นได้ มีผลสืบเนื่องอันร้ายแรงจากการโกง
มันจะนาฉันไปสู่ปัญหามากมาย!” เมื่อเจ้าหลอกลวงใครสักคนเป็ นครั้งแรก หัวใจของเจ้ามีความกระดากใจบ้าง
นี่คือการทางานของจิตสานึกของมนุษย์—เพื่อทาให้เจ้ารู ้สึกถึงความกระดากใจและเพื่อตาหนิติเตียนเจ้า
เพื่อที่จะได้รู้สึกไม่เป็ นธรรมชาติเมื่อเจ้าโกงใครสักคน
แต่ภายหลังจากที่เจ้าได้หลอกลวงใครสักคนเป็ นผลสาเร็จแล้ว
เจ้าเห็นว่าบัดนี้เจ้ามีเงินทองมากกว่าที่เจ้าเคยมีมาก่อน
และเจ้าคิดว่าวิธีการนี้สามารถเป็ นประโยชน์มากสาหรับเจ้า ทั้งๆ ที่มีความปวดร้าวอันน่าเบื่อในหัวใจของเจ้า
เจ้ายังคงรูส้ ึกเหมือนกับว่ากาลังแสดงความยินดีกบั ตัวเองในความสาเร็จของเจ้า
และเจ้ารู ้สึกค่อนข้างพอใจกับตัวเอง เป็ นครั้งแรกที่เจ้ายอมรับพฤติกรรมของเจ้าเอง
วิถีทางอันหลอกหลวงของเจ้าเอง ภายหลังจากนั้น ทันทีที่มนุษย์ถูกปนเปื้ อนโดยการโกงนี้แล้ว
มันก็เป็ นเช่นเดียวกับใครบางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและแล้วก็กลายเป็ นนักพนัน
ในการไม่ตระหนักรู ้ของเจ้า เจ้าเห็นชอบในพฤติกรรมการโกงของเจ้าเองและยอมรับมัน ในการไม่ตระหนักรู ้
เจ้าใช้การโกงเป็ นพฤติกรรมทางการค้าซึ่งถูกกฎหมายและวิถีทางที่มีประโยชน์มากที่สุดสาหรับการอยูร่ อดและ

การดารงชีพของเจ้า เจ้าคิดว่าโดยการทาการนี้เจ้าสามารถสร้างโชคลาภได้อย่างรวดเร็ว นี่คือกระบวนการหนึ่ง
ได้แก่ ในตอนเริ่ มต้น
ผูค้ นไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมประเภทนี้ได้และพวกเขาดูถูกเหยียดหยามพฤติกรรมและการปฏิบตั ิน้ี
จากนั้นพวกเขาก็เริ่ มทดลองพฤติกรรมนี้ดว้ ยตัวเอง และทดสอบมันด้วยวิธีของพวกเขาเอง
และหัวใจของพวกเขาก็เริ่ มค่อยๆ แปลงสภาพ นี่คือการเปลี่ยนสภาพประเภทไหนกัน?
มันเป็ นการเห็นชอบและการยอมรับในแนวโน้มนี้ ในแนวคิดนี้ซ่ึงถูกปลูกฝังในตัวเจ้าโดยแนวโน้มทางสังคม
โดยไม่ไม่ตระหนักรู ้ หากเจ้าไม่โกงผูค้ นเมื่อทาธุรกิจกับพวกเขา เจ้าก็รู้สึกว่าเจ้าแย่ลง หากเจ้าไม่โกงผูค้ น
เจ้ารู ้สึกราวกับว่าเจ้าได้สูญเสียอะไรบางอย่างไป โดยที่ไม่รู้ตวั การโกงนี้ กลายเป็ นวิญญาณแท้จริ งของเจ้า
กระดูกสันหลังของเจ้า และประเภทของพฤติกรรมที่จะขาดเสียไม่ได้ที่เป็ นหลักการในชีวิตของเจ้า
ภายหลังจากที่มนุษย์ได้ยอมรับพฤติกรรมนี้และการคิดนี้แล้ว
นี่ไม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหัวใจของเขาหรอกหรื อ? หัวใจของเจ้าได้เปลี่ยนไปแล้ว
ดังนั้นความซื่อตรงของเจ้าก็เปลี่ยนไปเช่นกันหรือไม่? สภาวะความเป็ นมนุษย์ของเจ้าเปลี่ยนไปหรื อยัง?
จิตสานึกของเจ้าเปลี่ยนไปหรื อยัง? (เปลี่ยนไปแล้ว) ใช่ ทุกส่วนของบุคคลนี้กา้ วผ่านการเปลีย่ นเชิงคุณภาพ
ตั้งแต่หัวใจของเขาไปจนถึงความคิดของเขา จนถึงระดับที่ว่าพวกเขาได้ถูกแปลงสภาพจากภายในสู่ภายนอก
การเปลี่ยนแปลงนี้ดึงเจ้าให้ห่างจากพระเจ้าออกไปยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ
และเจ้ากลายเป็ นมีความคิดสอดคล้องกับซาตานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเรื่ อยๆ
เจ้ากลายเป็ นเหมือนกับซาตานมากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อมองแนวโน้มต่างๆ ทางสังคมเหล่านี้ เจ้าจะพูดได้หรื อไม่ว่าพวกมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อผูค้ น?
พวกมันมีผลกระทบที่เป็ นอันตรายอย่างลึกซึ้งต่อผูค้ นหรือไม่? (มี)
พวกมันมีผลกระทบที่เป็ นอันตรายอย่างลึกซึ้งมากต่อผูค้ น
มีอะไรเกี่ยวกับมนุษย์หรือที่ซาตานทาให้เสื่อมทรามโดยใช้แนวโน้มทางสังคมแนวโน้มแล้วแนวโน้มเล่า?
(จิตสานึกของมนุษย์ เหตุผล สภาวะความเป็ นมนุษย์ ศีลธรรม และมุมมองเกี่ยวกับชีวิต)
พวกมันทาให้เกิดความเสื่อมทีละน้อยในผูค้ น ใช่หรื อไม่? ซาตานใช้แนวโน้มต่างๆ
ทางสังคมเหล่านี้เพือ่ ล่อลวงผูค้ นเข้าสู่รังของบรรดาปี ศาจทีละก้าว เพื่อที่ผคู้ นที่หมกมุ่นอยู่กบั แนวโน้มต่างๆ
ทางสังคมสนับสนุนเงินทองและความอยากได้อยากมีทางวัตถุ ความชัว่ และความรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั
ทันทีที่สิ่งเหล่านี้ได้เข้าสู่หัวใจของมนุษย์ แล้วมนุษย์กลายเป็ นอะไร? มนุษย์กลายเป็ นปี ศาจ ซาตาน! ทาไม?
เพราะมีความโน้มเอียงทางจิตใจใดอยู่ในหัวใจของมนุษย์หรือ? ทาไมมนุษย์จึงเคารพ?
มนุษย์เริ่ มที่จะหาความยินดีในความชัว่ และความรุ นแรง
ไม่แสดงความชอบสาหรับความสวยงามหรือความดีงาม ยิง่ น้อยไปกว่านั้นคือสันติสุข

ผูค้ นไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตเรี ยบง่ายของสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
แต่กลับปรารถนาจะชื่นชมกับสถานภาพอันสูงส่งและความมัง่ คัง่ อันใหญ่หลวง
เพื่อเพลิดเพลินในความยินดีในเนื้อหนัง ทาทุกอย่างที่จาเป็ นเพื่อสนองตอบเนื้อหนังของพวกเขาเอง
โดยไม่มีขอ้ จากัด ไม่มีพนั ธะที่จะรั้งพวกเขาไว้ อีกนัยหนึ่งคือ ทาอะไรก็ตามที่พวกเขาอยากทา
ดังนั้นแล้วเมื่อมนุษย์ได้กลายเป็ นจมอยู่กบั แนวโน้มประเภทเหล่านี้
ความรู ้ที่เจ้าได้เรี ยนรู ้จะสามารถช่วยให้เจ้าปลดปล่อยตัวเจ้าเองเป็ นอิสระได้หรื อไม่?
ความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและความเชื่อเหนือธรรมชาติสามารถช่วยให้เจ้าหลีกหนีจากสถานก
ารณ์ที่ร้ายแรงมากนี้ได้หรื อไม่?
ศีลธรรมและพิธีกรรมดั้งเดิมที่มนุษย์รู้จกั นั้นสามารถช่วยให้ผคู้ นใช้ความยับยั้งชัง่ ใจได้หรื อไม่?
จงดูตวั อย่างของสามตัวละครคลาสสิก
มันสามารถช่วยผูค้ นดึงเท้าของพวกเขาออกจากหล่มของแนวโน้มเหล่านี้ได้หรื อไม่? (ไม่ มันไม่สามารถทาได้)
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์กลับกลายเป็ นชัว่ ร้าย โอหัง วางตัวว่าสูงส่งกว่าผูอ้ นื่ เห็นแก่ตวั และมุ่งร้ายมากขึ้นเรื่ อยๆ
ไม่มีความความรักระหว่างผูค้ นอีกต่อไป ไม่มีความรักใดๆ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวอีกต่อไป
ไม่มีความเข้าใจใดๆ ท่ามกลางบรรดาญาติและเพื่อนๆ อีกต่อไป
สัมพันธภาพของมนุษย์ได้กลับกลายเป็ นแสดงลักษณะโดยความรุ นแรง
บุคคลทุกคนพยายามใช้วิธีการรุนแรงในการดารงชีวิตท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ของพวกเขา
พวกเขาฉวยเอาขนมปังในแต่ละวันของพวกเขาโดยใช้ความรุนแรง
พวกเขาได้ตาแหน่งหน้าที่และได้รับผลกาไรของพวกเขาโดยใช้ความรุ นแรง
และพวกเขาใช้วิธีรุนแรงและชัว่ ร้ายในการทาอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการ มนุษย์คนนี้ไม่นา่ กลัวหรอกหรื อ?
(น่ากลัว) ภายหลังจากที่ได้ยนิ สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดที่เราเพิง่ จะพูดถึง
พวกเจ้าไม่คิดหรื อว่ามันน่าหวาดกลัวที่จะใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมนี้ ในโลกนี้
และท่ามกลางผูค้ นประเภทเหล่านี้ ซึ่งซาตานใช้ในการทาให้มวลมนุษย์เสื่อมทราม? (น่าหวาดกลัว) ดังนั้นแล้ว
พวกเจ้าเคยรู ้สึกว่าตัวเองน่าสมเพชหรื อไม่? เจ้าจะต้องรู ้สึกถึงมันเล็กน้อยในชัว่ ขณะนี้ ใช่หรือไม่?
(ข้าพระองค์รู้สึก) เมื่อได้ยินน้ าเสียงของพวกเจ้า ดูราวกับว่าเจ้ากาลังคิดอยู่ว่า
“ซาตานมีวิธีที่แตกต่างกันมากมายยิ่งนักที่จะทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
มันฉวยโอกาสทุกโอกาสและอยู่ทุกที่ที่เราหันไป มนุษย์ยงั คงสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อไม่?”
มนุษย์ยงั คงสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้หรื อไม่? มนุษย์สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้หรือไม่? (ไม่)
จักรพรรดิหยกสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้หรื อไม่? ขงจือ๊ สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้หรือไม่?
พระโพธิสัตว์กวนอิมสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้หรือไม่? (ไม่) ดังนั้นใครกันเล่าที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอด?

(พระเจ้า) อย่างไรก็ดี บางคนจะตั้งคาถามในหัวใจของพวกเขา อย่างเช่น:
“ซาตานทาอันตรายแก่เราอย่างดิบเถื่อนมาก ด้วยความบ้าคลัง่ ที่วิกลจริ ตยิ่งนัก
จนพวกเราไม่มีความหวังที่จะดาเนินชีวิตและความมัน่ ใจใดๆ ที่จะดาเนินชีวิต
พวกเราทั้งหมดดาเนินชีวิตในท่ามกลางความเสื่อมทราม และถึงอย่างไรบุคคลทุกคนก็ตา้ นทานพระเจ้า
และบัดนี้หัวใจของพวกเราได้จมดิง่ ต่าเท่าที่พวกมันจะไปได้ ดังนั้นแล้วพระเจ้าทรงสถิต ณ
ที่ใดในขณะที่ซาตานกาลังทาให้พวกเราเสื่อมทราม? พระเจ้ากาลังทรงทาอะไรอยู่?
อะไรก็ตามที่พระเจ้ากาลังทรงทาเพื่อเรานั้น เราไม่เคยรู ้สึกถึงมันเลย!”
บางคนรู ้สึกเศร้าสลดและค่อนข้างท้อแท้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถูกหรือไม่? สาหรับพวกเจ้าแล้ว
ความรู ้สึกนี้ลึกซึ้งมากเพราะทั้งหมดที่เราได้พูดมานั้นก็เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นได้มาเข้าใจอย่างช้าๆ
รู ้สึกมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าพวกเขาไร้ซ่งึ ความหวัง รู ้สึกมากขึ้นเรื่ อยๆ ว่าพวกเขาได้ถูกพระเจ้าละทิ้งแล้ว
แต่จงอย่าเป็ นกังวล หัวข้อการสามัคคีธรรมของเราสาหรับวันนี้ “ความชัว่ ของซาตาน”
ไม่ใช่ประเด็นหลักที่แท้จริ งของเรา อย่างไรก็ดี หากจะพูดถึงแก่นแท้ของความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
เราจะต้องหารื อถึงวิธีที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามและความชัว่ ของซาตานเสียก่อน
เพื่อที่จะทาให้ผคู้ นเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามนุษย์อยู่ในสภาพเงือ่ นไขประเภทใดในขณะนี้
จุดมุ่งหมายหนึ่งของการพูดถึงการนี้คือการเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นรู ้จกั ความชัว่ ของซาตาน
ในขณะที่จุดมุ่งหมายอืน่ คือการเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึ้นว่าความบริ สุทธิ์ที่แท้จริ งคืออะไร
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อใดก็ตามที่ซาตานทาให้มนุษย์เสื่อมทรามหรื อทาให้เกิดอันตรายซึ่งไม่ได้ควบคุมต่อมนุษย์
พระเจ้าไม่ทรงยืนดูอยู่เฉยๆ
อีกทั้งพระองค์ก็ไม่ทรงไม่แยแสและไม่ทรงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ต่อบรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงเลือกสรร
พระเจ้าทรงเข้าใจทั้งหมดที่ซาตานทาอย่างชัดแจ้งบริ บูรณ์ ไม่สาคัญว่าซาตานทาอะไร
ไม่สาคัญว่ามันทาให้แนวโน้มใดเกิดขึ้น พระเจ้าทรงรู ้ท้งั หมดที่ซาตานกาลังพยายามทา
และพระเจ้าไม่ทรงละทิ้งบรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงเลือกสรร แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
โดยที่ไม่เรียกร้องความสนใจใดๆ—อย่างลับๆ อย่างเงียบๆ—พระเจ้าทรงทาทุกสิ่งที่จาเป็ น
เมื่อพระเจ้าทรงเริ่ มพระราชกิจกับใครสักคน เมือ่ พระองค์ได้ทรงเลือกใครสักคน
พระองค์ไม่ทรงประกาศข่าวนี้แก่ใคร อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงประกาศข่าวนี้แก่ซาตาน
นับประสาอะไรกับการทรงแสดงท่าทียิ่งใหญ่ใดๆ พระเจ้าแค่ทรงทาสิ่งที่จาเป็ นอย่างเงียบมากๆ
อย่างเป็ นธรรมชาติมากๆ ในขั้นแรก พระองค์ทรงเลือกครอบครัวให้เจ้า ภูมิหลังครอบครัวของเจ้า พ่อแม่ของเจ้า
บรรพบุรุษของเจ้า—ทั้งหมดนี้พระเจ้าทรงกาหนดตัดสินล่วงหน้า อีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าไม่ทรงทาการกาหนดตัดสินเหล่านี้จากอารมณ์ชวั่ วูบ ในทางตรงกันข้าม
พระองค์ได้ทรงเริ่มพระราชกิจนี้นานมาแล้ว ทันทีที่พระเจ้าได้ทรงเลือกครอบครัวให้เจ้า
จากนั้นพระองค์จึงทรงเลือกวันทีซ่ ่ึงเจ้าจะถือกาเนิด จากนั้น
พระเจ้าทรงเฝ้าดูขณะที่เจ้าถือกาเนิดและมาสู่โลกโดยที่ส่งเสียงร้อง พระองค์ทรงเฝ้าดูการเกิดของเจ้า
ทรงเฝ้าดูขณะที่เจ้าเอ่ยคาแรกของเจ้า ทรงเฝ้าดูขณะที่เจ้าเดินสะดุดและเดินเตาะแตะเป็ นครั้งแรกเมื่อเจ้าหัดเดิน
ในขั้นแรกเจ้าก้าวเดินก้าวแรกและแล้วเจ้าก็กา้ วเดินอีกก้าว…และตอนนี้เจ้าสามารถวิง่ กระโดด พูดคุย
และแสดงความรู ้สึกต่างๆ ของเจ้าได้ เมื่อผูค้ นเติบโตขึ้น สายตาของซาตานจะจับจ้องไปที่พวกเขาทุกคน
เช่นเดียวกับเสือที่จอ้ งเหยื่อของมัน แต่ในการทรงพระราชกิจของพระองค์
พระเจ้าไม่เคยทรงอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดใดๆ ที่เกิดจากผูค้ น เหตุการณ์หรื อสิ่งต่างๆ จากพืน้ ที่หรือเวลา
พระองค์ทรงทาสิ่งที่พระองค์ควรทรงทาและสิ่งที่พระองค์ตอ้ งทรงทา ในขณะที่กาลังเติบโต
เจ้าอาจเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าชอบ เช่น โรคภัยไข้เจ็บและความผิดหวัง
แต่ขณะที่เจ้าเดินไปบนเส้นทางนี้
ชีวิตของเจ้าและอนาคตของเจ้าอยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าอย่างเข้มงวด
พระเจ้าทรงมอบเครื่ องรับประกันอันจริงแท้ซ่ึงจะคงอยู่ตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้าให้แก่เจ้า
ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเจ้าที่นั่นเสมอ ทรงคุม้ กันเจ้าและทรงดูแลเจ้า
เจ้าเติบโตขึ้นโดยที่ไม่ตระหนักรู ้ถึงการนี้ เจ้าเริ่ มมาสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ

และเริ่ มที่จะรู ้จกั โลกใบนี้และมวลมนุษย์น้ี ทุกสิ่งนั้นสดและใหม่สาหรับเจ้า เจ้ามีบางสิ่ งที่เจ้าชื่นชมที่จะทา
เจ้าดาเนินชีวิตภายในสภาวะความเป็ นมนุษย์ของเจ้าเอง เจ้าดาเนินชีวิตภายในพื้นที่ของเจ้าเอง
และเจ้าไม่มีความตระหนักเกี่ยวกับการดารงอยู่ของพระเจ้าแม้แต่น้อย
แต่พระเจ้าทรงเฝ้าดูเจ้าทุกย่างก้าวของหนทางขณะที่เจ้าเติบโตขึ้น
และพระองค์ทรงเฝ้าดูเจ้าขณะที่เจ้าก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าว
แม้ในคราที่เจ้ากาลังศึกษาหาความรู ้หรื อกาลังศึกษาวิทยาศาสตร์ พระเจ้าไม่เคยทรงห่างเจ้าแม้เพียงก้าวเดียว
เจ้าก็แค่เป็ นเหมือนคนอื่นๆ ในเรื่ องที่ว่า ในระหว่างการได้มารู ้จกั โลกและเชื่อมสัมพันธ์กบั มัน
เจ้าได้กาหนดอุดมคติของเจ้าเอง เจ้ามีงานอดิเรกของเจ้าเอง ความสนใจของเจ้าเอง
และเจ้ายังเก็บงาความทะเยอทะยานอันสูงส่งอีกด้วย เจ้ามักจะใคร่ ครวญอนาคตของเจ้าเอง
มักจะวาดเค้าโครงเกี่ยวกับว่าอนาคตของเจ้าควรมีรูปร่ างอย่างไร แต่ไม่สาคัญว่าอะไรจะปรากฏขึ้นระหว่างทาง
พระเจ้าทรงเห็นมันทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างชัดเจน บางทีเจ้าเองอาจได้ลืมอดีตของเจ้าเองไปแล้ว แต่สาหรับพระเจ้า
ไม่มีใครที่สามารถเข้าใจเจ้าได้ดีไปกว่าพระองค์ เจ้าดาเนินชีวิตภายใต้สายพระเนตรอันจับจ้องของพระเจ้า
เติบโตขึ้น เป็ นผูใ้ หญ่ข้ นึ ในระหว่างช่วงเวลานี้
ภารกิจที่สาคัญที่สุดของพระเจ้าคือบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีใครเคยล่วงรู ้ บางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีใครรู ้จกั
พระเจ้าไม่ทรงบอกใครเกี่ยวกับการนี้อย่างแน่แท้ ดังนั้นแล้วอะไรคือสิ่งสาคัญยิ่งยวดที่สุด?
อาจกล่าวได้ว่ามันคือเครื่ องรับประกันว่าพระเจ้าจะทรงช่วยบุคคลให้รอด
นี่หมายความว่าหากพระเจ้าทรงต้องประสงค์ช่วยบุคคลนี้ให้รอด พระองค์ตอ้ งทรงทาการนี้
ภารกิจนี้สาคัญอย่างยิง่ ต่อทั้งมนุษย์และพระเจ้า พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่ามันคืออะไร?
ดูเหมือนว่าพวกเจ้าไม่มีความรู ้สึกใดๆ เกี่ยวกับการนี้ หรื อมโนทัศน์ใดๆ เกี่ยวกับการนี้
ดังนั้นแล้วเราจะบอกพวกเจ้า ตั้งแต่เวลาที่เจ้าถือกาเนิดต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบนั
พระเจ้าได้ทรงดาเนินพระราชกิจมากมายกับเจ้า
แต่พระองค์ไม่ทรงบรรยายทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทาแก่เจ้าอย่างละเอียดถี่ถว้ น
พระเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้เจ้ารู ้การนี้ และพระองค์ไม่ได้ทรงบอกเจ้า อย่างไรก็ดี สาหรับมวลมนุษย์
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทานั้นสาคัญ ตามพระดาริ ของพระเจ้านั้น มันคือบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ตอ้ งทรงทา
ในพระทัยของพระองค์มีบางสิ่งบางอย่างที่สาคัญซึ่งพระองค์ทรงจาเป็ นต้องทาเกินสิ่งใดๆ
ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ไปมาก นัน่ คือ ตั้งแต่เวลาที่บุคคลถือกาเนิดมาจนถึงปัจจุบนั
พระเจ้าต้องทรงรับประกันความปลอดภัยของพวกเขา เมื่อเจ้าได้ยินพระวจนะเหล่านี้
เจ้าอาจรู ้สึกราวกับว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจอย่างเต็มเปี่ ยม เจ้าอาจถามว่า “ความปลอดภัยนี้สาคัญขนาดนั้นเชียวหรื อ?”
ถ้าอย่างนั้น อะไรคือความหมายตามตัวอักษรของ “ความปลอดภัย”?

บางทีพวกเจ้าอาจเข้าใจว่ามันหมายถึงสันติสุข
หรื อบางทีพวกเจ้าอาจเข้าใจว่ามันหมายถึงการไม่เคยผ่านประสบการณ์กบั ความวิบตั ิหรื อหายนะใดๆ
การดาเนินชีวิตอย่างสุขสบาย การดาเนินชีวิตปกติ แต่ในหัวใจของพวกเจ้า เจ้าต้องรู ้ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้น ดังนั้น
จริ งๆ แล้วสิ่งนี้ที่เราได้พูดถึง ที่พระเจ้าต้องทรงทานั้น คืออะไรกันแน่?
ความปลอดภัยหมายถึงอะไรสาหรับพระเจ้า? มันเป็ นเครื่ องรับประกันความหมายตามปกติของ
“ความปลอดภัย” จริ งๆ หรื อไม่? ไม่ ดังนั้นแล้วอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทา? “ความปลอดภัย”
นี้หมายความว่าเจ้าจะไม่ถูกซาตานกลืนกิน นี่สาคัญหรื อ? การไม่ถูกซาตานกลืนกิน—
นี่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเจ้าหรื อไม่? ใช่แล้ว นี่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยส่วนตัวของเจ้า
และไม่สามารถมีอะไรที่สาคัญไปกว่าได้ ทันทีที่เจ้าถูกซาตานกลืนกิน
วิญญาณของเจ้าและเนื้อหนังของเจ้าไม่เป็ นของพระเจ้าอีกต่อไป พระเจ้าจะไม่ทรงช่วยเจ้าให้รอดอีกต่อไป
พระเจ้าทรงละทิง้ บรรดาวิญญาณและผูค้ นที่ถูกซาตานกลืนกิน
ดังนั้นเราจึงกล่าวว่าสิ่งสาคัญที่สุดที่พระเจ้าต้องทรงทาก็คือการรับประกันความปลอดภัยนี้ของเจ้า
เพื่อรับประกันว่าเจ้าจะไม่ถูกซาตานกลืนกิน เรื่ องนี้สาคัญมาก ไม่ใช่หรอกหรือ?
ดังนั้นแล้วทาไมพวกเจ้าจึงไม่สามารถตอบได้?
ดูเหมือนว่าพวกเจ้าไร้ความสามารถที่จะรู ้สึกถึงความเมตตาอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าได้!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 160
พระเจ้าทรงทามากมายกว่านี้ นอกเหนือจากการรับประกันความปลอดภัยของผูค้ น
โดยการรับประกันว่าพวกเขาจะไม่ถูกซาตานกลืนกิน
พระองค์ยงั ทรงปฏิบตั ิพระราชกิจขั้นเตรี ยมการอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะทรงเลือกและทรงช่วยใครบางคนให้รอดอีก
ด้วย ประการแรก พระเจ้าทรงทาการตระเตรี ยมที่พิถพี ิถนั เกี่ยวกับว่าเจ้าจะมีลกั ษณะนิสยั แบบใด
เจ้าจะถือกาเนิดในครอบครัวประเภทใด ใครจะเป็ นพ่อแม่ของเจ้า เจ้าจะมีพี่น้องชายหญิงกี่คน และสถานการณ์
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพเงื่อนไขต่างๆ ของครอบครัวที่เจ้าจะถือกาเนิดนั้นจะเป็ นอย่างไร
พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าส่วนใหญ่ของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรถือกาเนิดในครอบครัวประเภทใด?
ครอบครัวเหล่านั้นเป็ นครอบครัวที่มีชื่อเสียงหรื อไม่?
เราไม่อาจกล่าวได้แน่นอนว่าไม่มีใครเลยที่ถือกาเนิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียง อาจมีจานวนหนึ่ง
แต่พวกเขาก็มีจานวนน้อยมาก พวกเขาถือกาเนิดในครอบครัวที่มงั่ คัง่ เป็ นพิเศษ ครอบครัวเศรษฐีพนั ล้าน
หรื อมหาเศรษฐีหรื อไม่? ไม่ พวกเขาแทบจะไม่เคยถือกาเนิดในครอบครัวแบบนี้เลย
ดังนั้นแล้วพระเจ้าทรงตระเตรี ยมครอบครัวประเภทใดให้กบั ส่วนใหญ่ของผูค้ นเหล่านี้? (ครอบครัวธรรมดา)
ถ้าอย่างนั้นแล้วครอบครัวใดบ้างที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็ น “ครอบครัวธรรมดา”?
ครอบครัวเหล่านั้นรวมถึงครอบครัวของคนทางาน นัน่ ก็คือ
ครอบครัวที่พ่งึ พาเงินค่าจ้างเพือ่ ความอยู่รอดเพื่อสามารถหาซื้อปัจจัยจาเป็ นพื้นฐานได้ และไม่มงั่ มีเกินไปนัก
ครอบครัวเหล่านี้รวมถึงครอบครัวที่ทาการเกษตร
ชาวนาที่พ่งึ พาการเพาะปลูกพืชผลสาหรับอาหารของพวกเขา—มีธัญพืชไว้กิน และเสื้อผ้าไว้สวมใส่
และไม่ตอ้ งหิวโหยหรื อหนาวจนจะแข็งตาย แล้วก็มีบางครอบครัวที่ทาธุรกิจเล็กๆ
และบางครอบครัวที่พ่อแม่เป็ นปัญญาชน
และครอบครัวเหล่านี้ยงั สามารถนับได้ว่าเป็ นครอบครัวธรรมดาเช่นกัน
ยังมีพ่อแม่บางคนที่เป็ นพนักงานบริ ษทั หรื อเจ้าหน้าที่รัฐชั้นผูน้ ้อยอีกด้วย
ที่ไม่สามารถนับได้ว่าเป็ นสมาชิกของครอบครัวที่มีชื่อเสียงเช่นกัน ส่วนใหญ่ถือกาเนิดในครอบครัวธรรมดา
และการนี้ท้งั หมดได้รับการจัดการเตรียมการโดยพระเจ้า ก่อนอืน่ นัน่ กล่าวได้ว่า
สภาพแวดล้อมนี้ที่เจ้าดารงชีวิตอยูไ่ ม่ใช่ครอบครัวที่มีทรัพย์สินมากมายที่ผคู้ นอาจจินตนาการ
และนี่เป็ นครอบครัวซึ่งพระเจ้าได้ทรงกาหนดตัดสินให้เจ้า
และผูค้ นส่วนใหญ่จะดารงชีวิตภายในขีดจากัดของครอบครัวประเภทนี้
ดังนั้นแล้วสถานภาพทางสังคมเล่าเป็ นเช่นไร?
สภาวะทางเศรษฐกิจของพ่อแม่ส่วนใหญ่น้ นั คือปานกลางและพวกเขาไม่มสี ถานะทางสังคมที่สูงส่ง—

สาหรับพวกเขาแค่มีงานก็ดีแล้ว พวกเขารวมถึงบรรดาพวกผูป้ กครองหรื อไม่?
หรื อบรรดาประธานาธิบดีของประเทศ? (ไม่)
อย่างมากที่สุดพวกเขาก็เป็ นผูค้ นเช่นผูจ้ ดั การในธุรกิจขนาดเล็กหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
สถานภาพทางสังคมของพวกเขานั้นดีพอใช้และสภาวะทางเศรษฐกิจของเขานั้นอยูร่ ะดับปานกลาง
อีกปัจจัยหนึ่งคือสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของครอบครัว ก่อนอื่น
ไม่มีพ่อแม่คนใดในหมู่ครอบครัวเหล่านี้ที่จะมีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อลูกๆ
ของพวกเขาในการเดินเข้าสู่เส้นทางของพยากรณ์ศาสตร์หรือการทานายโชคชะตา
เหล่านี้คือจานวนไม่กี่ครอบครัวที่เกี่ยวพันกับเรื่ องต่างๆ ดังกล่าว พ่อแม่ส่วนใหญ่น้นั ค่อนข้างปกติ
ในเวลาเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงเลือกประชากร พระองค์ทรงกาหนดสภาพแวดล้อมประเภทนี้ให้พวกเขา
ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อพระราชกิจแห่งการช่วยผูค้ นให้รอดของพระองค์ เมื่อดูอย่างผิวเผิน
ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทาอะไรซึ่งเป็ นการเขย่าโลกเป็ นพิเศษสาหรับมนุษย์
พระองค์แค่ทรงดาเนินการอย่างเงียบๆ และอย่างลับๆ ในการทาสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดที่พระองค์ทรงทาต่อไป
อย่างถ่อมพระทัยและในความเงียบ แต่ในข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทา
พระองค์ทรงทาเพื่อที่จะวางรากฐานเพื่อความรอดของเจ้า
เพื่อตระเตรี ยมถนนเบื้องหน้าและสภาพเงือ่ นไขที่จาเป็ นทั้งหมดเพื่อความรอดของเจ้า ถัดไป พระเจ้าทรงนาทุกๆ
บุคคลให้กลับมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ แต่ละบุคคลในเวลาที่ได้ถูกกาหนดไว้
เมื่อถึงตอนนั้นที่เจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า
นั่นเป็ นเวลาเมื่อถึงตอนนั้นที่เจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ เมื่อถึงคราที่การนี้เกิดขึ้น
บางคนได้กลายเป็ นพ่อแม่เองแล้ว ในขณะที่คนอื่นๆ ยังคงเป็ นลูกของใครบางคนอยู่ อีกนัยหนึ่งคือ
บางคนได้แต่งงานและมีลูกแล้ว ในขณะที่บางคนยังคงเป็ นโสด ยังไม่ได้เริ่ มต้นครอบครัวของพวกเขาเอง
แต่ไม่ว่าสภาพการณ์ของเราจะเป็ นอย่างไรก็ตาม
พระเจ้าได้ทรงกาหนดเวลาไว้แล้วที่พวกเจ้าจะถูกเลือกและเวลาที่พระกิตติคุณและพระวจนะของพระองค์จะมา
ถึงเจ้า พระเจ้าได้ทรงกาหนดรู ปการณ์แวดล้อมไว้แล้ว
ซึ่งกาหนดตัดสินว่าด้วยบุคคลบางคนหรื อบริ บทบางอย่างซึ่งจะใช้ในการส่งผ่านข่าวประเสริ ฐต่อไปยังเจ้า
เพื่อที่เจ้าจะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสภาพเงื่อนไขที่จาเป็ นทั้งหมดไว้ให้เจ้าแล้ว
ด้วยวิธีน้ี แม้มนุษย์ไม่ตระหนักรู ้ว่ามันกาลังเกิดขึ้น
มนุษย์ได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์และกลับสู่ครอบครัวของพระเจ้า
มนุษย์ยงั ติดตามพระเจ้าและเข้าสู่แต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์โดยไม่รู้ตวั อีกด้วย
โดยเข้าสู่แต่ละขั้นตอนของวิธีการทรงพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงตระเตรี ยมเพื่อมนุษย์

พระเจ้าทรงใช้วิธีใดเมื่อพระองค์ทรงทาสิ่งต่างๆ เพื่อมนุษย์ ณ เวลานี้? ก่อนอืน่
อย่างน้อยที่สุดก็คือการดูแลเอาใจใส่และการคุม้ ครองปกป้องที่มนุษย์ชื่นชม นอกเหนือจากนี้
พระเจ้าทรงกาหนดผูค้ น เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ
หลากหลายเพื่อที่มนุษย์จะได้เห็นการดารงอยู่ของพระองค์และกิจการของพระองค์โดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น มีบางคนที่เชื่อในพระเจ้าเพราะใครบางคนในครอบครัวของพวกเขาเจ็บป่ วย เมื่อคนอื่นๆ
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกเขา พวกเขาก็เริ่ มที่จะเชื่อในพระเจ้า และการเชื่อนี้เกิดขึ้นเพราะสภาพการณ์น้ี
ดังนั้นแล้วใครกันที่ได้จดั การเตรียมการสภาพการณ์น้ี? (พระเจ้า) โดยความเจ็บป่ วยนี้
มีบางครอบครัวที่ทุกคนเป็ นผูเ้ ชื่อ ในขณะที่มีครอบครัวอืน่ ๆ ที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในครอบครัวที่เชื่อ
เมื่อดูอย่างผิวเผิน อาจดูเหมือนว่าใครบางคนในครอบครัวของเจ้าประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ
แต่ในข้อเท็จจริ งแล้วมันเป็ นสภาพเงื่อนไขที่ถูกประทานแก่เจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
—นี่คือความเมตตาของพระเจ้า
เพราะชีวิตครอบครัวนั้นยากลาบากสาหรับบางคนและพวกเขาไม่สามารถพบสันติสุขได้
เป็ นไปได้ว่าโอกาสเหมาะที่จะทาบางสิ่งบางอย่างให้สาเร็จอาจนาเสนอตัวมันเอง—
ใครบางคนบอกต่อข่าวประเสริ ฐและกล่าวว่า “จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้วเจ้าจะมีสันติสุข” ด้วยเหตุน้ี
โดยมิได้ตระหนักรู ้ พวกเขาจึงได้มาเชื่อในพระเจ้าภายใต้รูปการณ์แวดล้อมอันเป็ นธรรมชาติอย่างมาก
ดังนั้นแล้วนี่ไม่ใช่สภาพเงื่อนไขประเภทหนึ่งหรอกหรื อ?
และข้อเท็จจริ งที่ว่าครอบครัวของพวกเขาไม่ได้อยู่ในความสันติสุขคือพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้พวกเขาห
รื อไม่? ยังมีบางคนอีกเช่นกันที่มาเชื่อในพระเจ้าด้วยเหตุผลอืน่ ๆ
มีเหตุผลที่แตกต่างกันและหนทางที่แตกต่างกันของการเชื่อ แต่ไม่สาคัญว่าเหตุผลใดนาเจ้ามาเชื่อในพระองค์
มันทั้งหมดถูกจัดการเตรี ยมการและได้รับการทรงนาโดยพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ก่อนอื่น
พระเจ้าทรงใช้วิธีที่หลากหลายในการเลือกเจ้าและในการนาเจ้าเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์
นี่คือพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่บุคคลทุกคน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ช่วงระยะปัจจุบนั ของพระราชกิจในเรื่ องเหล่านี้ของพระเจ้าในยุคสุดท้าย
พระองค์ไม่เพียงแค่ประทานพระคุณและพระพรแก่มนุษย์เหมือนกับที่พระองค์ทรงเคยทามาก่อน
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงเกลี้ยกล่อมมนุษย์ให้กา้ วไปข้างหน้าอีกต่อไป ในระหว่างช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ
มนุษย์ได้เห็นอะไรจากแง่มุมทั้งหมดของพระราชกิจของพระเจ้าที่เขาได้รับประการณ์มาแล้ว?
มนุษย์ได้เห็นความรักของพระเจ้าและการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า
ในระหว่างช่วงเวลานี้พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม ทรงสนับสนุน ทรงให้ความรู ้แจ้ง และทรงนามนุษย์
เพื่อที่มนุษย์จะได้ค่อยๆ มารู ้จกั เจตนารมณ์ของพระองค์ รู ้จกั พระวจนะที่พระองค์ตรัส
และความจริ งที่พระองค์ประทานแก่มนุษย์ เมือ่ มนุษย์อ่อนแอ เมือ่ เขาท้อแท้ เมื่อเขาไม่มีที่ไหนให้หันไปหา
พระเจ้าจะทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อชูใจ แนะนา และให้กาลังใจมนุษย์
เพื่อที่วุฒิภาวะอันน้อยนิดของมนุษย์จะสามารถค่อยๆ เติบโตด้วยพละกาลัง ลุกขึ้นด้วยความคิดด้านบวก
และกลายเป็ นเต็มใจที่จะร่ วมมือกับพระเจ้า แต่เมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรื อต้านทานพระองค์
หรื อเมื่อมนุษย์เปิ ดเผยความเสื่อมทรามของเขา
พระเจ้าจะไม่ทรงแสดงความปรานีในการตีสอนและการบ่มวินยั มนุษย์ อย่างไรก็ดี
พระเจ้าจะทรงแสดงความยอมผ่อนปรนและความอดทนต่อความโง่เขลา ความไม่รู้เท่าทัน ความอ่อนแอ
และความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของมนุษย์ ด้วยวิธีน้ี โดยผ่านทางพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทาเพื่อมนุษย์
มนุษย์ค่อยๆ เป็ นผูใ้ หญ่ข้ นึ เติบโตขึ้น และมารู ้จกั เจตนารมณ์ของพระเจ้า มารู ้จกั ความจริ งบางอย่าง
มารู ้ว่าสิ่งใดเป็ นด้านบวกและสิ่งใดเป็ นด้านลบ มารู ้ว่าความชัว่ และความมืดคืออะไร
พระเจ้าไม่ทรงใช้วิธีการเดียวในการตีสอนและการบ่มวินัยมนุษย์ตลอดเวลา
แต่พระองค์ก็ไม่ทรงแสดงความยอมผ่อนปรนและความอดทนตลอดเวลา
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นพระองค์ทรงจัดเตรี ยมให้แต่ละบุคคลในวิธีที่แตกต่างกันที่ช่วงระยะที่แตกต่างกัน
และตามวุฒิภาวะและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของพวกเขา
พระองค์ทรงทาหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมนุษย์และด้วยต้นทุนที่ยงิ่ ใหญ่
มนุษย์ไม่ล่วงรูอ้ ะไรเลยเกีย่ วกับสิ่งเหล่านี้หรื อเกีย่ วกับต้นทุนนี้
กระนั้นก็ตามในทางปฏิบตั ิท้งั หมดที่พระองค์ทรงทานั้นเป็ นการดาเนินการกับแต่ละบุคคลอย่างแท้จริ ง
ความรักของพระเจ้าสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง: โดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้า
มนุษย์หลีกเลีย่ งความวิบตั ิครั้งแล้วครั้งเล่า
และตลอดเวลานั้นพระเจ้าทรงแสดงความยอมผ่อนปรนซ้ าแล้วซ้ าอีกสาหรับความอ่อนแอของมนุษย์
การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ค่อยๆ

มารู ้จกั ความเสื่อมทรามและแก่นแท้เยี่ยงซาตานของมวลมนุษย์ สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรี ยม
ความรู ้แจ้งของพระองค์เกี่ยวกับมนุษย์
และการทรงนาของพระองค์ท้งั หมดเปิ ดโอกาสให้มวลมนุษย์รู้จกั แก่นแท้ของความจริ งมากขึ้นเรื่ อยๆ
และรู ้ยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ในสิ่งที่ผคู้ นต้องการ ถนนเส้นที่พวกเขาควรใช้ พวกเขาใช้ชีวิตเพื่ออะไร
คุณค่าและความหมายของชีวิตของพวกเขา และวิธีเดินไปบนถนนข้างหน้า
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดที่พระเจ้าทรงทาไม่สามารถแยกจากจุดประสงค์ด้งั เดิมหนึ่งประการของพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้วอะไรคือจุดประสงค์น้?ี
ทาไมพระเจ้าทรงใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อดาเนินพระราชกิจของพระองค์กบั มนุษย์?
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ใด? อีกนัยหนึ่ง
พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะเห็นสิ่งใดในมนุษย์? พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับอะไรจากมนุษย์?
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะเห็นก็คือการที่หัวใจของมนุษย์สามารถฟื้ นคืนได้
วิธีการเหล่านี้ที่พระองค์ทรงใช้ในการทรงพระราชกิจกับมนุษย์เป็ นความพยายามต่อเนื่องเพือ่ ปลุกหัวใจของมนุ
ษย์ เพื่อปลุกจิตวิญญาณของมนุษย์ เพื่อทาให้มนุษย์สามารถเข้าใจว่าเขามาจากที่ไหน ใครกาลังนา สนับสนุน
และจัดเตรี ยมให้เขา และใครได้อนุญาตให้มนุษย์มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบนั
พวกมันเป็ นวิถีทางเพื่อทาให้มนุษย์สามารถเข้าใจว่าใครคือพระผูส้ ร้าง เขาควรนมัสการใคร
ถนนประเภทใดที่เขาควรเดิน และในหนทางใดที่มนุษย์ควรมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
พวกมันเป็ นวิถีทางเพื่อค่อยๆ ฟื้ นคืนหัวใจของมนุษย์ เพื่อที่มนุษย์จะได้รู้จกั พระทัยของพระเจ้า
เข้าใจพระทัยของพระเจ้า
และจับใจความได้ถึงการดูแลเอาใจใส่อนั ยิง่ ใหญ่และความคิดที่อยู่เบื้องหลังพระราชกิจของพระองค์ในการช่วย
มนุษย์ให้รอด เมื่อหัวใจของมนุษย์ฟ้ื นคืน
มนุษย์ไม่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตด้วยอุปนิสัยอันต่าทรามและเสื่อมทรามอีกต่อไป
แต่กลับปรารถนาจะไล่ตามเสาะหาความจริ งเพื่อทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
เมื่อหัวใจของมนุษย์ได้ถูกปลุกให้ตนื่ ขึ้น มนุษย์ก็ยอ่ มสามารถตัดขาดตัวเองออกจากซาตานได้อย่างสิ้นเชิง
เขาจะไม่ถูกซาตานทาอันตรายอีกต่อไป ไม่ถูกควบคุมหรือถูกมันหลอกอีกต่อไป แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
มนุษย์สามารถให้ความร่ วมมืออย่างเป็ นเชิงรุ กในพระราชกิจของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เพื่อทาให้พ
ระเจ้าสมดังพระทัย ด้วยเหตุน้ีจงึ บรรลุถึงความยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
นี่คือจุดประสงค์ด้งั เดิมของพระราชกิจของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 162
การหารื อที่เราเพิ่งได้จดั ขึ้นเกี่ยวกับความชัว่ ของซาตาน ทาให้ทุกคนรู ้สึกราวกับว่า
มนุษย์ใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์ใจอันใหญ่หลวง และรูส้ ึกว่าชีวิตของมนุษย์ถูกรุ มเร้าด้วยโชคร้าย
แต่บดั นี้เมื่อเรากาลังพูดถึงความบริ สุทธิ์ของพระเจ้าและพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิกบั มนุษย์
นั่นทาให้พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไร? (มีความสุขมาก) เราสามารถเห็นได้ตอนนี้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทา
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงจัดการเตรี ยมการให้มนุษย์อย่างอุตสาหะนั้น ไม่มีจุดด่างพร้อย
ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทานั้นปราศจากความผิดพลาด ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีขอ้ บกพร่ อง
ไม่จาเป็ นต้องมีใครมาแก้ไข แนะนา หรื อทาการเปลีย่ นแปลงใดๆ กับมัน
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทาเพื่อบุคคลทุกคนนั้นไม่ตอ้ งสงสัยเลย พระองค์ทรงนาทางทุกคนโดยการจูงมือ
ทรงดูแลเจ้าในทุกชัว่ ขณะที่กาลังผ่านไป และไม่เคยทรงห่างเจ้าแม้สักครั้ง
เมื่อผูค้ นเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบนี้และด้วยภูมิหลังแบบนี้
เราจะกล่าวได้หรื อไม่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วผูค้ นเติบโตขึ้นในอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้า? (ได้)
ดังนั้นแล้วตอนนี้พวกเจ้ายังคงรู ้สึกถึงสานึกรับรู ้ของการสูญเสียหรื อไม่? มีใครบ้างไหมที่ยงั คงรู ้สึกท้อแท้?
มีใครบ้างไหมที่รูส้ ึกว่าพระเจ้าได้ทรงละทิ้งมวลมนุษย์? (ไม่) ถ้าเช่นนั้นแล้วจริ งๆ
แล้วพระเจ้าได้ทรงทาอะไรกันแน่? (พระองค์ได้ทรงเฝ้าดูมวลมนุษย์)
ความคิดและการดูแลเอาใจใส่อนั ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทานั้นไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ที่มากไปกว่านั้นคือ ในการดาเนินพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ได้ทรงทาเช่นนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขเสมอมา
พระองค์ไม่เคยทรงพึงประสงค์ให้เจ้าคนใดต้องรู ้ราคาที่พระองค์ทรงจ่ายเพื่อเจ้าเพื่อทาให้เจ้ารู ้สึกสานึกในพระคุ
ณของพระองค์อย่างลึกซึ้ง พระเจ้าได้ทรงเคยพึงประสงค์การนี้จากเจ้าหรื อไม่? (ไม่)
ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของชีวิตมนุษย์
แทบจะทุกคนได้เคยเผชิญกับสถานการณ์อนั ตรายมากมายและเผชิญหน้ากับการทดลองมากมาย
นี่เป็ นเพราะซาตานกาลังยืนข้างเจ้า ดวงตาของมันจับจ้องที่เจ้าตลอดเวลา เมื่อความวิบตั ิถล่มเจ้า
ซาตานเพลิดเพลินในการนี้ เมื่อภัยพิบตั ิเกิดขึ้นกับเจ้า เมื่อไม่มีอะไรเลยที่ถูกต้องสาหรับเจ้า
เมื่อเจ้ากลายเป็ นติดพันในใยของซาตาน ซาตานมีความสุขสาราญใหญ่หลวงจากสิ่งเหล่านี้
ในส่วนของสิ่งที่พระเจ้ากาลังทรงทาอยู่น้นั พระองค์กาลังทรงปกป้องเจ้ากับทุกชัว่ ขณะที่กาลังผ่านไป
ทรงนาทางเจ้าให้ห่างจากโชคร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าและจากความวิบตั ิครั้งแล้วครั้งเล่า
นี่คือเหตุผลที่เรากล่าวว่าทุกอย่างที่มนุษย์มี—สันติสุขและความชื่นบานยินดี
พระพรและความปลอดภัยส่วนบุคคล—ในข้อเท็จจริงแล้วทั้งหมดนั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระเจ้า
พระองค์ทรงนาและทรงกาหนดตัดสินชะตากรรมของแต่ละคน

แต่พระเจ้าทรงมีมโนคติที่หลงผิดมากเกินปกติเกี่ยวกับพระฐานะของพระองค์
อย่างที่ผคู้ นบางคนพูดกันหรื อไม่? พระเจ้าทรงประกาศกับเจ้าหรื อไม่ว่า “เราคือผูท้ ี่ยิ่งใหญ่ทสี่ ุดจากสิ่งทั้งปวง
เป็ นเรานั่นเองที่ควบคุมดูแลพวกเจ้า พวกเจ้าต้องร้องขอความปรานีจากเรา
และการไม่เชื่อฟังจะถูกลงโทษด้วยความตาย”? พระเจ้าทรงเคยข่มขู่มวลมนุษย์ดว้ ยวิธีน้ีหรื อ? (ไม่)
พระองค์เคยตรัสหรือไม่ว่า “มวลมนุษย์น้ นั เสื่อมทราม ดังนั้นจึงไม่สาคัญว่าเราปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างไร
และพวกเขาอาจได้รับการปฏิบตั ิในวิธีใดก็ได้
เราไม่จาเป็ นต้องทาการจัดการเตรียมการอันสมบูรณ์สาหรับพวกเขา”? พระเจ้าทรงคิดในด้วยวิธีน้ีหรื อ?
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิพระองค์ในด้วยวิธีน้ีหรื อ? (ไม่) ในทางตรงกันข้าม
การปฏิบตั ิของพระเจ้าต่อแต่ละบุคคลนั้นเป็ นไปอย่างจริงจังจริ งใจ และด้วยความรับผิดชอบ
พระองค์ทรงปฏิบตั ิกบั เจ้าอย่างรับผิดชอบมากกว่าที่เจ้าปฏิบตั ิกบั ตัวเอง นี่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหรื อ?
พระเจ้าไม่ตรัสอย่างหาสาระไม่ได้
อีกทั้งพระองค์ก็ไม่ทรงโอ้อวดพระฐานะอันสูงส่งของพระองค์หรือหลอกลวงผูค้ นอย่างตลกคะนอง
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นพระองค์ทรงทาสิ่งต่างๆ ที่พระองค์เองทรงจาเป็ นต้องทาอย่างสุจริ ตใจและอย่างเงียบๆ
สิ่งเหล่านี้นาพระพร สันติสุข และความชื่นบานยินดีมาสู่มนุษย์ พวกมันนาพามนุษย์ไปสู่
สายพระเนตรของพระเจ้าและไปสู่ครอบครัวของพระองค์อย่างสงบสุขและอย่างเป็ นสุข
แล้วพวกเขาจึงดาเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและยอมรับความรอดของพระเจ้าด้วยเหตุผลและการคิดที่ปก
ติ ดังนั้นแล้วพระเจ้าได้ทรงเคยตีสองหน้ากับมนุษย์ในพระราชกิจของพระองค์หรือไม่?
พระองค์ได้ทรงเคยแสดงความเมตตาเทียมเท็จ
โดยก่อนอื่นหลอกลวงมนุษย์ดว้ ยการล้อเล่นไม่กี่อย่างแล้วจึงทรงหันหลังไปหรื อไม่? (ไม่)
พระเจ้าได้เคยตรัสอย่างหนึ่งแล้วจึงทรงทาอีกอย่างหรื อไม่? พระเจ้าได้ทรงเคยทาสัญญาที่ทาไม่ได้และอวดตัว
ทรงบอกผูค้ นว่าพระองค์สามารถทาการนี้เพือ่ พวกเขาได้หรือช่วยทาการนั้นเพือ่ พวกเขาได้ แต่แล้วก็ทรงหายไป
หรื อไม่? (ไม่) ไม่มีการหลอกลวงในพระเจ้า ไม่มีความเทียมเท็จ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
และพระองค์ทรงจริงแท้ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทา
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผคู้ นสามารถเชื่อใจได้
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูซ้ ่ึงผูค้ นสามารถมอบความไว้วางใจในชีวิตของพวกเขาและทุกสิ่งที่พวกเขามีได้
เนื่องจากไม่มีการหลอกลวงในพระเจ้า พวกเราสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงจริ งใจที่สุด? (ได้)
แน่นอนว่าพวกเราสามารถกล่าวได้! แม้คาว่า “จริงใจ” นั้นอ่อนด้อยเกินไป
มีความเป็ นมนุษย์มากเกินไปเมื่อนาไปใช้กบั พระเจ้า มีคาอื่นใดให้เราใช้หรื อไม่?
เช่นนั้นคือขีดจากัดของภาษาของมนุษย์ แม้ว่าจะค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะเรี ยกพระเจ้าว่า “จริ งใจ”

กระนั้นก็ตามพวกเราจะใช้คานี้สาหรับตอนนี้ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและจริ งใจ
ดังนั้นแล้วเมื่อเราพูดถึงแง่มุมเหล่านี้ เรากาลังอ้างอิงถึงอะไร?
เรากาลังอ้างอิงถึงความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับซาตานหรื อไม่?
ใช่ เราอาจกล่าวเช่นนั้นได้
นี่เป็ นเพราะมนุษย์ไม่สามารถเห็นร่ องรอยหนึ่งของอุปนิสยั อันเสื่อมทรามของซาตานในพระเจ้าได้
เราพูดถูกหรื อไม่ในเรื่ องนี้? อาเมน? (อาเมน!) เราไม่เห็นความชัว่ ของซาตานที่เปิ ดเผยให้เห็นในพระเจ้าเลย
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทาและทรงเปิ ดเผยให้เห็นนั้นเป็ นประโยชน์และช่วยมนุษย์ท้งั สิ้น
ทาอย่างเต็มที่เพื่อจัดเตรี ยมให้มนุษย์ เต็มเปี่ ยมด้วยชีวิตและให้มนุษย์มีถนนที่จะติดตามและมีทิศทางที่จะใช้
พระเจ้าไม่ทรงเสื่อมทราม และยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้เมื่อดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทา
เราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์? (ได้)
เนื่องจากพระเจ้าไม่ทรงมีความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์อกี ทั้งอุปนิสัยอันเสื่อมทรามอย่างเดียวกันใดๆ
ของมวลมนุษย์หรือแก่นแท้ของซาตาน และไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้าที่มีความคล้ายคลึงใดๆ กับสิ่งเหล่านี้
จากมุมมองนี้เราสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ พระเจ้าไม่ทรงแสดงความเสื่อมทรามใดๆ
และการเปิ ดเผยแก่นแท้ของพระองค์เองในพระราชกิจของพระองค์ท้งั หมดล้วนแต่เป็ นการยืนยันว่าพระเจ้าพระ
องค์เองทรงบริสุทธิ์ พวกเจ้าเห็นการนี้หรือไม่? เพื่อที่จะรู ้จกั แก่นแท้อนั บริสุทธิ์ของพระเจ้า
ตอนนี้เรามาดูสองแง่มุมนี้กนั : 1) ไม่มีร่องรอยของอุปนิสัยอันเสื่อมทรามในพระเจ้า 2)
แก่นแท้ของพระราชกิจต่อมนุษย์ของพระเจ้าเปิ ดโอกาสให้มนุษย์ได้เห็นแก่นแท้ของพระเจ้าเอง
และแก่นแท้น้ีเป็ นด้านบวกทั้งสิ้น เนื่องจากสิ่งต่างๆ
ที่พระราชกิจทุกส่วนของพระเจ้านามาสู่มนุษย์น้ นั ล้วนเป็ นด้านบวก ก่อนอื่น
พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์น้ นั ซื่อสัตย์—นี่ไม่ใช่เรื่ องด้านบวกหรอกหรื อ?
พระเจ้าทรงมอบปัญญาแก่มนุษย์—นี่ไม่ใช่ดา้ นบวกหรอกหรื อ?
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์สามารถหยัง่ รูไ้ ด้ระหว่างความดีและความชัว่ —นี่ไม่ใช่ดา้ นบวกหรอกหรื อ?
พระองค์ทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์เข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิตมนุษย์—นี่ไม่ใช่ดา้ นบวกหรอกหรื อ?
พระองค์ทรงเปิ ดโอกาสให้มนุษย์มองเห็นเข้าไปข้างในแก่นแท้ของผูค้ น เหตุการณ์ต่างๆ และสิ่ งต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับความจริง—นี่ไม่ใช่ดา้ นบวกหรอกหรื อ? (ใช่ มันเป็ นด้านบวก)
และผลลัพธ์ของทั้งหมดนี้ก็คือว่า มนุษย์ไม่ถูกซาตานหลอกอีกต่อไป
จะไม่ถูกซาตานทาอันตรายหรื อควบคุมต่อเนื่องอีกต่อไป อีกนัยหนึ่ง
สิ่งเหล่านี้เปิ ดโอกาสให้ผคู้ นปลดปล่อยตัวเองเป็ นอิสระจากความเสื่อมทรามของซาตานโดยสิ้นเชิง
และดังนั้นจึงค่อยๆ เดินไปบนเส้นทางแห่งการยาเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชัว่
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มีเล่ห์เพทุบายหลักหกอย่างที่ซาตานใช้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
อย่างแรกคือการควบคุมและการบีบบังคับ นัน่ คือ ซาตานจะทาทุกอย่างที่เป็ นไปได้เพือ่ ควบคุมหัวใจของเจ้า
“การบีบบังคับ” หมายถึงอะไร? มันหมายถึงการใช้การข่มขู่และยุทธวิธีอนั หนักแน่นเพื่อทาให้เจ้าเชื่อฟั งมัน
ทาให้เจ้าคิดถึงผลสืบเนื่องหากเจ้าไม่เชื่อฟัง เจ้ากลัวและไม่กล้าท้าทายมัน ดังนั้นเจ้าจึงนบนอบต่อมัน
อย่างที่สองคือการโกงและการใช้กลเม็ด “การโกงและการใช้กลเม็ด” นามาซึ่งอะไร?
ซาตานสร้างเรื่ องราวและการโกหกบางอย่าง ใช้อุบายลวงเจ้าให้เชื่อในเรื่ องเหล่านั้น
มันไม่เคยบอกเจ้าว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ แต่มนั ก็ไม่กล่าวตรงๆ ว่าเจ้าไม่ได้ถูกทาขึ้นโดยพระเจ้า
มันไม่ใช้คาว่า “พระเจ้า” เลย แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับใช้สิ่งอื่นๆ เป็ นตัวแทน
โดยใช้สิ่งนี้เพื่อหลอกลวงเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้ไม่รู้ถึงการดารงอยู่ของพระเจ้าโดยพื้นฐาน แน่นอน “การใช้กลเม็ด”
นี้รวมถึงแง่มุมต่างๆ มากมาย ไม่ใช่แค่ดา้ นนี้เท่านั้น
อย่างที่สามคือการสั่งสอนที่หนักแน่น ผูค้ นถูกสัง่ สอนอย่างหนักแน่นด้วยสิ่งใด?
การสั่งสอนที่หนักแน่นทาโดยทางเลือกของมนุษย์เองหรื อไม่? มันทาด้วยความยินยอมของมนุษย์หรื อไม่? (ไม่)
ต่อให้เจ้าไม่ยินยอม ก็ไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทาได้เกี่ยวกับมัน ในการไม่ตระหนักรู ้ของเจ้า ซาตานสั่งสอนเจ้า
ปลูกฝังเจ้าด้วยการคิดของมัน กฎเกณฑ์ชีวิตของมัน และแก่นแท้ของมัน
อย่างที่สี่คือการข่มขู่และการหลอกล่อ นั่นคือ ซาตานใช้เล่ห์เพทุบายหลากหลายเพื่อทาให้เจ้ายอมรับมัน
ติดตามมัน และทางานปรนนิบตั ิมนั มันจะทาอะไรก็ตามเพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายของมัน
บางครั้งมันให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยแก่เจ้า โดยตลอดเวลานั้นก็ล่อลวงเจ้าให้กระทาความบาป
หากเจ้าไม่ติดตามมัน มันจะทาให้เจ้าทนทุกข์และลงโทษเจ้า
และใช้วิธีหลากหลายเพื่อโจมตีและทาให้เจ้าติดบ่วง
อย่างที่ห้าคือการหลอกลวงและความตายด้าน “การหลอกลวงและความตายด้าน”
คือเมื่อซาตานเรี ยบเรียงถ้อยคาที่ฟังดูออ่ นหวานและแนวคิดที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
เพื่อทาให้ดูราวกับว่ามันกาลังนึกถึงสถานการณ์ฝ่ายเนื้อหนังของผูค้ น ถึงชีวิตและอนาคตของพวกเขา
เมื่อที่จริ งแล้วเป้าหมายเดียวของมันคือการหลอกเจ้า
แล้วมันก็ทาให้เจ้าตายด้านเพื่อที่เจ้าจะไม่รู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด
เพื่อที่เจ้าจะได้ถูกอุบายหลอกโดยที่ไม่รู้ตวั และดังนั้นจึงมาอยู่ใต้การควบคุมของมัน

อย่างที่หกคือการทาลายร่ างกายและจิตใจ ส่วนใดของมนุษย์ที่ซาตานทาลาย?
(จิตใจของมนุษย์และการดารงอยู่ท้งั หมด) ซาตานทาลายจิตใจของเจ้า ทาให้เจ้าไร้พลังที่จะต้านทาน
หมายความว่า หัวใจของเจ้าหันไปหาซาตานทีละน้อยๆ โดยไม่คานึงถึงตัวเจ้าเอง
มันปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ในตัวเจ้าทุกวัน ใช้แนวคิดและวัฒนธรรมเหล่านี้ทุกวันเพื่อชักจูงและเตรี ยมเจ้าให้พร้อม
บ่อนทาลายเจตจานงของเจ้าทีละน้อยๆ เพื่อที่ในท้ายที่สุดเจ้าไม่อยากเป็ นคนดีอีกต่อไป
เพื่อที่เจ้าไม่ปรารถนาจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เจ้าเรี ยกว่า “ความชอบธรรม” อีกต่อไป โดยที่ไม่รู้ตวั
เจ้าไม่มีพลังใจที่จะว่ายทวนกระแสอีกต่อไป แต่กลับไหลไปตามมัน “ความวิบตั ิ”
หมายความว่าซาตานทรมานผูค้ นมากจนกระทัง่ พวกเขากลายเป็ นเงาของตัวเอง ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป
นี่คือเวลาที่ซาตานจู่โจม เกาะกุมและกลืนกินพวกเขา
เล่ห์เพทุบายแต่ละอย่างเหล่านี้ที่ซาตานใช้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม ทาให้มนุษย์ไร้พละกาลังที่จะต้านทาน
เล่ห์เพทุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้สามารถเป็ นอันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์ อีกนัยหนึ่ง
อะไรก็ตามที่ซาตานทาและเล่ห์เพทุบายใดๆ ที่มนั ใช้สามารถทาให้เจ้าเสื่อมได้
สามารถนาเจ้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน และสามารถทาให้เจ้าติดหล่มแห่งความชัว่ และความบาป
เหล่านี้คือเล่ห์เพทุบายที่ซาตานใช้เพื่อทาให้มนุษย์เสื่อมทราม
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สาหรับตอนนี้ ความเข้าใจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับแก่นแท้ของพระเจ้า
ยังคงกาหนดให้ตอ้ งมีช่วงเวลาอันยาวนานที่จะเรี ยนรู ้ ที่จะยืนยัน ที่จะรู ้สึก และที่จะผ่านประสบการณ์กบั มัน
จนกระทัง่ ถึงวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะรู ้ จากใจกลางหัวใจของเจ้า ว่า “ความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า”
หมายถึงว่าแก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่มีขอ้ บกพร่ อง ว่าความรักของพระเจ้าไม่ใช่เรื่ องเห็นแก่ตวั
ทั้งหมดที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้มนุษย์ไม่ใช่เรื่ องเห็นแก่ตวั
และเจ้าจะมารู ้ว่าความบริ สุทธิ์ของพระเจ้านั้นไม่ด่างพร้อยและไม่สามารถตาหนิติเตียนได้
แง่มุมเหล่านี้ของแก่นแท้ของพระเจ้าไม่ใช่แค่พระวจนะที่พระองค์ทรงใช้เพื่อโอ้อวดพระฐานะของพระองค์
แต่ในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงใช้แก่นแท้ของพระองค์เพือ่ ปฏิบตั ิกบั แต่ละคนและทุกคนด้วยความจริ งใจอัน
สงบเงียบ อีกนัยหนึ่ง แก่นแท้ของพระเจ้าไม่ว่างเปล่า และไม่ใช่เรื่ องของทฤษฎีหรื อเรื่ องของคาสอน
และแน่นอนว่าไม่ใช่ความรู ้อย่างหนึ่ง ไม่ใช่การศึกษาอย่างหนึ่งสาหรับมนุษย์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นแก่นแท้ของพระเจ้ากลับเป็ นการเปิ ดเผยที่แท้จริ งของการกระทาของพระเจ้าเองและแก่นแ
ท้ของสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นที่ถูกเปิ ดเผย มนุษย์ควรรู ้จกั แก่นแท้น้ีและจับใจความได้
เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทาและพระวจนะทุกคาที่พระองค์ตรัสนั้นมีคุณค่าใหญ่หลวงและมีนัยสาคัญใหญ่หลว
งต่อบุคคลทุกๆ คน เมื่อเจ้ามาจับใจความได้ถึงความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมสามารถเชื่อในพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง เมื่อเจ้ามาจับใจความได้ถึงความบริ สุทธิ์ของพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมสามารถตระหนักถึงความหมายที่แท้จริ งของคาว่า “พระเจ้าพระองค์เอง ผูท้ รงเอกลักษณ์”
ได้อย่างแท้จริง เจ้าจะไม่เพ้อฝันอีกต่อไป โดยคิดว่ามีเส้นทางอื่นๆ
นอกเหนือจากเส้นทางนี้ที่เจ้าสามารถเลือกเดิน
และเจ้าจะไม่เต็มใจทรยศทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการไว้ให้เจ้าอีกต่อไป
เพราะแก่นแท้ของพระเจ้าบริ สุทธิ์ นั่นหมายความว่าโดยผ่านทางพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถเดินข้ามผ่านชีวิตบนเส้นทางแห่งความสว่างที่ชอบธรรมได้ โดยผ่านทางพระเจ้าเท่ านั้น
เจ้าจึงสามารถรู ้ความหมายของชีวิตได้ โดยผ่านทางพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าจึงสามารถดาเนินชีวิตตามสภาวะความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงและทั้งมีและรู ้จกั ความจริงได้
โดยผ่านทางพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงสามารถได้รับชีวิตจากความจริ งได้
เฉพาะพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยเจ้าให้หลบเลี่ยงความชัว่ และปลดปล่อยเจ้าจากอันตรายและ
การควบคุมของซาตานได้ นอกเหนือจากพระเจ้าแล้ว
ไม่มีใครและไม่มีสิ่งใดสามารถช่วยเจ้าให้รอดจากทะเลแห่งความทุกข์ได้ เพื่อที่เจ้าจะไม่ทนทุกข์อีกต่อไป
การนี้กาหนดตัดสินโดยแก่นแท้ของพระเจ้า

เฉพาะพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงช่วยเจ้าให้รอดอย่างไม่เห็นแก่ตวั เลย
เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่ทา้ ยที่สุดแล้วทรงรับผิดชอบต่ออนาคตของพวกเจ้า
ต่อชะตาลิขิตของพวกเจ้าและต่อชีวิตของพวกเจ้า และพระองค์ทรงจัดการเตรี ยมการทุกสรรพสิ่งเพื่อเจ้า
นี่คือบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างหรือที่ไม่ได้ถูกสร้างจะสามารถสัมฤทธิ์ได้
เพราะไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างหรื อที่ไม่ได้ถูกสร้างจะมีแก่นแท้เฉกเช่นแก่นแท้ของพระเจ้า
ไม่มีบุคคลใดหรื อสิ่งใดมีความสามารถที่จะช่วยเจ้าให้รอดหรื อนาทางเจ้าได้
นี่คือความสาคัญของแก่นแท้ของพระเจ้าต่อมนุษย์
บางทีพวกเจ้าอาจรู ้สึกว่าถ้อยคาที่เราได้กล่าวเหล่านี้อาจช่วยได้เล็กน้อย โดยหลักการ
แต่หากเจ้าไล่ตามเสาะหาความจริ ง หากเจ้ารักความจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะได้มารับประสบการณ์กบั วิธีที่ถอ้ ยคาเหล่านี้จะไม่เพียงเปลี่ยนชะตาลิขิตของเจ้าเท่านั้น
แต่ยิ่งไปกว่านั้นถ้อยคาเหล่านี้จะนาเจ้าไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เราอยากจะพูดกับพวกเจ้าเกี่ยวกับบางสิ่งที่พวกเจ้าได้ทาเมื่อตอนต้นของการร่ วมชุมนุมของพวกเราวันนี้ซ่งึ ทาให้
เราประหลาดใจ พวกเจ้าบางคนอาจกาลังบ่มเพาะสานึกรับรู ้แห่งความกตัญญู
บางทีเจ้าอาจกาลังรู ้สึกสานึกในบุญคุณ และดังนั้นอารมณ์ของเจ้าจึงนามาซึ่งการกระทาอันสอดคล้องกัน
สิ่งที่เจ้าได้ทาไม่ใช่อะไรบางอย่างที่จาเป็ นต้องได้รับการตาหนิติเตียน มันไม่ใช่ท้งั ถูกหรื อผิด
แต่เราอยากให้พวกเจ้าเข้าใจอะไรบางอย่าง สิ่งที่เราต้องการให้เจ้าเข้าใจคืออะไร? ก่อนอื่น
เราอยากถามพวกเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้าเพิง่ ไปทาตอนนี้
มันใช่การหมอบกราบหรือการคุกเข่าลงเพือ่ นมัสการหรื อไม่? ใครบอกเราได้หรื อไม่?
(พวกเราเชื่อว่ามันคือการหมอบกราบ) พวกเจ้าเชื่อว่ามันคือการหมอบกราบ
ถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรคือความหมายของการหมอบกราบ? (นมัสการ) ถ้าอย่างนั้นแล้ว
อะไรคือการคุกเข่าลงเพื่อนมัสการ? เราไม่เคยสามัคคีธรรมเกีย่ วกับการนี้กบั พวกเจ้ามาก่อน
แต่วนั นี้เรารู ้สึกว่าจาเป็ นที่จะต้องทาเช่นนั้น พวกเจ้าหมอบกราบในการร่ วมชุมนุมตามปกติของเจ้าหรื อไม่? (ไม่)
พวกเจ้าหมอบกราบเมื่อเจ้ากล่าวคาอธิษฐานของเจ้าหรื อไม่? (หมอบกราบ) เมื่อสถานการณ์อานวย
เจ้าหมอบกราบแต่ละครั้งที่เจ้าอธิษฐานหรื อไม่? (หมอบกราบ) นั่นก็ดีแล้ว
แต่สิ่งที่เราอยากให้พวกเจ้าเข้าใจวันนี้ก็คือว่า
พระเจ้าเพียงทรงยอมรับการคุกเข่าแสดงความเคารพของผูค้ นสองประเภทเท่านั้น
พวกเราไม่จาเป็ นต้องค้นหาข้อมูลจากพระคัมภีร์หรือความประพฤติและการประพฤติตนของบุคคลฝ่ ายจิตวิญญ
าณใดๆ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น ขณะนี้ เราจะบอกอะไรบางอย่างที่เป็ นจริงแก่พวกเจ้า เริ่ มแรก
การหมอบกราบและการคุกเข่าลงเพือ่ นมัสการนั้นไม่ใช่เรื่ องเดียวกัน
ทาไมพระเจ้าจึงทรงยอมรับการคุกเข่าแสดงความเคารพของบรรดาผูท้ ี่หมอบกราบด้วยตัวเอง?
เป็ นเพราะพระเจ้าทรงเรี ยกใครบางคนให้มาหาพระองค์และทรงเรียกบุคคลนี้ให้ยอมรับพระบัญชาของพระเจ้า
เพื่อที่พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้เขาหมอบกราบเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ นี่คือบุคคลประเภทแรก
ประเภทที่สองคือการคุกเข่าเพื่อนมัสการของใครบางคนที่ยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่
มีเพียงผูค้ นสองประเภทนี้เท่านั้น ดังนั้นแล้วพวกเจ้าเป็ นคนประเภทไหน? พวกเจ้าสามารถบอกได้หรื อไม่?
นี่คือความจริ ง แม้ว่ามันอาจทาร้ายความรู ้สึกของเจ้าเล็กน้อย
ไม่มีอะไรที่จะกล่าวเกี่ยวกับการคุกเข่าแสดงความเคารพของผูค้ นช่วงระหว่างการอธิษฐาน—
นี่ถูกต้องเหมาะสมและเป็ นอย่างที่มนั ควรจะเป็ น
เพราะเมื่อผูค้ นอธิษฐานโดยมากแล้วเป็ นการอธิษฐานเพื่อให้ได้อะไรบางอย่าง
เป็ นการเปิ ดหัวใจของพวกเขาแด่พระเจ้าและมาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์กบั พระองค์

มันเป็ นการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนด้วยหัวใจต่อหัวใจกับพระเจ้า
การนมัสการด้วยการคุกเข่าไม่ควรเป็ นแค่พิธีรีตอง
เราไม่ได้หมายความว่าจะตาหนิติเตียนเจ้าสาหรับสิ่งที่พวกเจ้าได้ทาวันนี้
เราแค่ตอ้ งการทาให้เป็ นที่ชดั เจนต่อพวกเจ้าเพื่อที่เจ้าจะเข้าใจหลักการนี้ —เจ้ารู ้เรื่ องนี้ หรื อไม่ใช่? (ใช่ พวกเรารู ้)
เรากาลังบอกเรื่ องนี้กบั เจ้าเพื่อที่เรื่ องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นแล้ว
ผูค้ นมีโอกาสเหมาะที่จะหมอบกราบและคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าบ้างหรื อไม่?
มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีวนั มีโอกาสนี้ ไม่ช้าก็เร็ววันนั้นจะมาถึง แต่เวลานั้นไม่ใช่ตอนนี้ เจ้าเห็นหรื อไม่?
เรื่ องนี้ทาให้พวกเจ้าอารมณ์เสียหรือไม่? (ไม่) นั่นก็ดีแล้ว
บางทีถอ้ ยคาเหล่านี้อาจจะสร้างแรงจูงใจหรื อดลใจพวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถรู ้ในหัวใจของพวกเจ้าถึงสถา
นการณ์ที่ยากลาบากปัจจุบนั ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
และรู ้ว่าความสัมพันธ์ประเภทใดที่มีอยู่ตอนนี้ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
แม้ว่าพวกเราได้พูดถึงและแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมบ้างไปเมื่อไม่นานมานี้
ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้าก็ยงั คงไม่เพียงพอเอาเสียเลย
มนุษย์ยงั คงต้องเดินทางอีกยาวไกลไปบนถนนแห่งการพยายามที่จะเข้าใจพระเจ้าสายนี้
ไม่ใช่เจตนารมณ์ของเราที่จะทาให้พวกเจ้าทาการนี้ให้เป็ นเรื่ องเร่งด่วน
หรื อเพื่อเร่งรี บจะแสดงความมุง่ มาดปรารถนาหรื อความรูส้ ึกประเภทเหล่านี้
สิ่งที่พวกเจ้าได้ทาวันนี้อาจเผยให้เห็นและแสดงความรูส้ ึ กที่แท้จริ งของพวกเจ้า และเราได้รูส้ ึกถึงพวกมัน
ดังนั้นในขณะที่พวกเจ้ากาลังทามันอยู่ เราแค่ตอ้ งการยืนขึ้นและมอบความปรารถนาดีของเราแก่พวกเจ้า
เพราะเราปรารถนาให้พวกเจ้าทั้งหมดอยู่ดี ดังนั้น ในทุกๆ ถ้อยคาและทุกๆ การกระทาของเรา
เราทาอย่างเต็มที่เพื่อช่วยพวกเจ้า เพื่อนาพวกเจ้า
เพื่อที่พวกเจ้าจะสามารถมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับทุกสรรพสิ่ง
พวกเจ้าสามารถจับใจความการนี้ได้ หรื อไม่ได้? (ได้) นัน่ ก็ดีแล้ว
แม้ว่าผูค้ นมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับพระอุปนิสยั อันหลากหลายของพระเจ้า แง่มุมต่างๆ
ของสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นและพระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่ของความเข้าใจนี้ไม่ไปไกลเกินกว่าการอ่านพระวจนะบนหน้ากระดาษ
หรื อการทาความเข้าใจพระวนจะเหล่านั้นในหลักการ หรือแค่การคิดถึงพระวจนะเหล่านั้น
สิ่งที่ผคู้ นขาดมากที่สุดคือความเข้าใจจริงและความเข้าใจลึกซึ้งที่มาจากประสบการณ์จริง
แม้ว่าพระเจ้าทรงใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อปลุกหัวใจของมนุษย์ให้ตื่น
ยังคงมีถนนอันยาวไกลที่จะต้องเดินก่อนที่การนี้จะสาเร็จลุล่วง

เราไม่ตอ้ งการเห็นใครก็ตามรู ้สึกราวกับว่าพระเจ้าได้ทรงทิง้ พวกเขาไว้ในความหนาวเย็น
ว่าพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาหรือได้หันหลังให้กบั พวกเขา
ทั้งหมดที่เราต้องการเห็นก็คือทุกคนอยู่บนถนนเพื่อการไล่ตามเสาะหาความจริ งและการพยายามเข้าใจพระเจ้า
โดยเดินหน้าอย่างหาญกล้าด้วยความตั้งใจแน่วแน่อนั ไม่เปลี่ยนแปลง
โดยปราศจากความสงสัยเคลือบแคลงหรือภาระใดๆ ไม่สาคัญว่าเจ้าได้กระทาผิดใด
ไม่สาคัญว่าเจ้าได้ไถลห่างไปไกลเพียงใด หรื อเจ้าได้ล่วงละเมิดอย่างรุ นแรงเพียงใด
จงอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็ นภาระหรื อสัมภาระส่วนเกินที่เจ้าต้องแบกไปด้วยในการไล่ตามเสาะหาการเข้า
ใจพระเจ้าของเจ้า จงเดินไปข้างหน้าต่อไป
พระเจ้าทรงเก็บความรอดของมนุษย์ไว้ในพระทัยของพระองค์ตลอดเวลา นี่ไม่มีวนั เปลี่ยน
นี่คือส่วนที่ล้าค่ามากที่สุดของแก่นแท้ของพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเจ้ารู ้หรื อไม่ว่าความรู ้ใดที่เป็ นกุญแจสาคัญไปสู่การเข้าใจพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า?
มีหลายอย่างที่อาจกล่าวได้จากประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อนี้
แต่ก่อนอื่นมีประเด็นหลักอยู่สองสามข้อที่เราต้องบอกพวกเจ้า เพื่อเข้าใจพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพวกเจ้า
คนเราต้องเข้าใจความรู ้สึกของพระเจ้าก่อน กล่าวคือ พระองค์ทรงเกลียดชังสิ่งใด พระองค์ทรงเกลียดสิ่งใด
พระองค์ทรงรักสิ่งใด พระองค์ทรงยอมผ่อนปรนและทรงปรานีต่อผูใ้ ด
และพระองค์ประทานความปรานีน้ นั แก่ผคู้ นชนิดใด นี่คือประเด็นหลักหนึ่ง คนเรายังต้องเข้าใจด้วยว่า
ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงดีงามเพียงใด ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงมีความปรานีและความรักต่อผูค้ นมากเพียงใด
พระเจ้าไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อผูใ้ ดที่ทาให้พระสถานภาพและตาแหน่งของพระองค์ขุ่นเคือง
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อผูใ้ ดที่ทาให้ความทรงเกียรติของพระองค์ขุ่นเคือง
ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงรักผูค้ น พระองค์ก็ไม่ทรงพะเน้าพะนอพวกเขา พระองค์ทรงมอบความรักของพระองค์
ความปรานีของพระองค์ และความยอมผ่อนปรนของพระองค์ให้แก่ผคู้ น
แต่พระองค์ไม่เคยทรงประคบประหงมพวกเขา พระเจ้าทรงมีหลักการของพระองค์และขีดจากัดของพระองค์
ไม่ว่าเจ้าจะได้รู้สึกถึงความรักของพระเจ้ามากเพียงใด ไม่ว่าความรักนั้นอาจจะลึกซึ้งเพียงใด
เจ้าต้องไม่มีวนั ปฏิบตั ิต่อพระเจ้าดังเช่นที่เจ้าจะปฏิบตั ิต่ออีกบุคคลหนึ่ง
ในขณะที่จริ งอยู่ว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นด้วยความสนิทสนมอย่างที่สุด
หากบุคคลหนึ่งมองพระเจ้าว่าทรงเป็ นแค่บุคคลอีกคนหนึ่ง
ราวกับว่าพระองค์ทรงเป็ นเพียงสิ่งมีชีวิตทรงสร้างอีกอย่างหนึ่ง เหมือนเป็ นมิตรสหายหรื อวัตถุสาหรับนมัสการ
เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็จะทรงซ่อนเร้นพระพักตร์ของพระองค์จากพวกเขาและทรงละทิ้งพวกเขา
นี่คือพระอุปนิสัยของพระองค์ และผูค้ นต้องไม่ทาอย่างสิน้ คิดกับประเด็นปัญหานี้ ดังนั้น
บ่อยครั้งที่พวกเรามองเห็นพระวจนะเช่นนี้ที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพระอุปนิสยั ของพระองค์วา่
ไม่สาคัญว่าเจ้าได้เดินทางไปบนถนนกี่สายแล้ว พวกเจ้าได้ทางานไปมากเพียงใดแล้ว
หรื อพวกเจ้าได้สู้ทนกับความทุกข์ไปมากเพียงใดแล้ว ทันทีที่เจ้าทาให้พระอุปนิสัยของพระเจ้าขุ่นเคือง
พระองค์จะทรงชดใช้คืนให้เจ้าแต่ละคนบนพื้นฐานของสิ่งที่เจ้าได้ทาไป
ความหมายของการนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นด้วยความสนิทสนมอย่างที่สุด
ถึงกระนั้นผูค้ นก็ตอ้ งไม่ปฏิบตั ิต่อพระเจ้าเสมือนมิตรสหายคนหนึ่งหรื อญาติคนหนึ่ง จงอย่าเรี ยกพระเจ้าว่า
“เพื่อน” ไม่สาคัญว่าเจ้าได้รับความรักจากพระองค์มากเพียงใด
ไม่สาคัญว่าพระองค์ได้ทรงมอบความยอมผ่อนปรนให้เจ้ามากเพียงใด
เจ้าต้องไม่มีวนั ปฏิบตั ิต่อพระเจ้าเสมือนมิตรสหายของเจ้า นี่คือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

เจ้าเข้าใจหรื อไม่? เราจาเป็ นต้องพูดเกีย่ วกับการนี้มากกว่านี้ หรื อไม่?
พวกเจ้ามีความเข้าใจอันใดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการนี้บา้ งหรื อไม่? พูดโดยทัว่ ไปแล้ว
นี่เป็ นความผิดที่ง่ายที่สุดที่ผคู้ นจะทา ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจคาสอนทั้งหลายหรื อไม่
หรื อว่าพวกเขาไม่เคยได้ไตร่ ตรองประเด็นปัญหานี้มาก่อนก็ตาม เมื่อผูค้ นทาให้พระเจ้าทรงขุ่น เคือง
นั่นอาจจะไม่ใช่เพราะเหตุการณ์หนึ่งหรื อสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพูดไป
แต่เพราะท่าทีที่พวกเขามีและสภาวะที่พวกเขาเป็ นอยู่มากกว่า นี่คือสิ่งที่น่าขวัญผวาอย่างยิ่ง
ผูค้ นบางคนเชื่อว่าพวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า ว่าพวกเขามีความรู ้บางอย่างเกีย่ วกับพระเจ้า
และพวกเขาอาจจะถึงขั้นทาบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัย
พวกเขาเริ่ มรู ้สึกเท่าเทียมกับพระเจ้าและรู ้สึกว่าพวกเขาได้กรุยทางพาตัวเองเข้าสู่มิตรภาพกับพระเจ้าแล้วอย่างแย
บยล ความรู ้สึกชนิดเหล่านี้ผิดอย่างมหันต์
หากเจ้าไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการนี้─หากเจ้าไม่เข้าใจการนี้อย่างชัดเจน─เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะทาให้พ
ระเจ้าทรงขุ่นเคืองและทาให้พระอุปนิสัยของพระองค์ขนุ่ เคืองอย่างง่ายดายยิ่ง บัดนี้เจ้าเข้าใจการนี้ใช่หรื อไม่?
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าไม่เป็ นเอกลักษณ์หรอกหรื อ?
สิ่งนั้นจะสามารถจะมีบุคลิกลักษณะหรือจุดยืนทางศีลธรรมเสมอเหมือนกันกับมนุษย์ได้หรือ?
ไม่มีวนั เสมอเหมือนได้เลย ดังนั้น เจ้าต้องไม่ลืมว่า ไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นอย่างไร
หรื อพระองค์มีดาริ ถงึ ผูค้ นอย่างไร ตาแหน่ง สิทธิอานาจ และพระสถานภาพของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
สาหรับมวลมนุษย์น้ นั พระเจ้าทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของทุกสรรพสิ่งและเป็ นพระผูส้ ร้างเสมอ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 7” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 167
เรื่องเล่าที่ 1 เมล็ดพันธุ์ แผ่นดินโลก ต้นไม้ แสงอาทิตย์ นก และมนุษย์
เมล็ดพันธุ์เล็กๆ เมล็ดพันธุ์หนึ่งตกลงสู่แผ่นดินโลก ฝนตกหนัก และเมล็ดพันธุ์น้ นั ก็ได้เติบโตเป็ นหน่ออ่อน
ในขณะที่รากของมันซอกซอนเข้าไปในดินที่อยู่ขา้ งใต้อย่างช้าๆ หน่อนี้เติบโตสูงขึ้นตามเวลา
โดยสู้ทนสายลมอันใจร้ายและสายฝนอันเกรี้ ยวกราด
เป็ นพยานการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลขณะที่ดวงจันทร์เปลี่ยนเป็ นข้างขึ้นและข้างแรม ในฤดูร้อน
แผ่นดินโลกได้นาของประทานที่เป็ นน้ าออกมาใช้เพื่อที่หน่อนั้นอาจสู้ทนความร้อนที่แผดเผาของฤดูน้ นั ไปได้
และเพราะแผ่นดินโลกนี้เอง หน่อนั้นจึงไม่ท่วมท้นด้วยความร้อน
และด้วยเหตุน้ีเองความร้อนที่เลวร้ายที่สุดของฤดูร้อนก็ได้ผ่านพ้นไป เมื่อฤดูหนาวมาถึง
แผ่นดินโลกได้ห่อหุ้มหน่อนั้นไว้ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของมัน
และแผ่นดินโลกกับหน่อนั้นก็ได้โอบกอดกันอย่างแนบแน่น แผ่นดินโลกให้ความอบอุ่นแก่หน่อนั้น
และด้วยเหตุน้ีมนั จึงได้รอดชีวิตจากความหนาวเหน็บของฤดูน้ นั
ไม่ได้รับอันตรายจากพายุลมหนาวและพายุหิมะ เมื่อมีแผ่นดินโลกเป็ นที่กาบัง
หน่อนั้นก็เติบโตอย่างกล้าหาญและมีความสุข ได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เห็นแก่ตวั โดยแผ่นดินโลก
มันเติบโตอย่างมีสุขภาพและแข็งแรง มันเติบโตอย่างมีความสุข ขับร้องอยู่ในสายฝน
เต้นราและแกว่งไกวอยู่ในสายลม หน่อนั้นและแผ่นดินโลกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน…
หลายปี ผ่านไป และหน่อนั้นได้เติบโตขึ้นเป็ นต้นไม้สูงตระหง่าน มันยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ งอยู่บนแผ่นดินโลก
มีกิ่งก้านสาขาหนาทึบประดับยอดด้วยใบนับไม่ถว้ น
รากของต้นไม้น้ยี งั คงขุดเข้าไปในแผ่นดินโลกดังเช่นที่พวกมันได้เคยทามาก่อน
และบัดนี้รากนั้นได้ดงิ่ ลึกเข้าไปในดินที่อยู่ขา้ งใต้ แผ่นดินโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกป้องหน่อเล็กๆ นี้ไว้
ตอนนี้ได้เป็ นรากฐานสาหรับต้นไม้ที่เปี่ ยมพละกาลังต้นหนึ่ง
รังสีของแสงอาทิตย์ฉายส่องลงมาบนต้นไม้น้ นั
ต้นไม้แกว่งไกวร่ างของมันและยืดเหยียดแขนของมันกว้างออกไปและหายใจอย่างล้าลึกด้วยอากาศอาบแสงอาทิ
ตย์ พื้นเบื้องล่างหายใจไปพร้อมกันกับต้นไม้น้ี และแผ่นดินโลกรู ้สึกได้รับการสร้างใหม่ เมื่อนั้นเอง
สายลมโชยสดชื่นก็ได้พดั ออกมาจากท่ามกลางกิ่งก้านเหล่านั้น และต้นไม้ก็สั่นไหวด้วยความปี ติยินดี
กระเพื่อมด้วยพลังงาน ต้นไม้และแสงอาทิตย์พ่งึ พาอาศัยซึ่งกันและกัน…

ผูค้ นนัง่ ใต้ร่มเงาเย็นฉ่าของต้นไม้และอาบแดดในอากาศหอมยวนชื่นใจ
อากาศได้ชาระหัวใจและปอดของพวกเขาให้สะอาด และมันได้ชาระเลือดภายในตัวพวกเขาให้สะอาด
และร่ างกายของพวกเขาก็ไม่เซื่องซึมหรื อถูกกักขังอีกต่อไป ผูค้ นและต้นไม้พ่งึ พาอาศัยซึ่งกันและกัน…
ฝูงนกน้อยที่กาลังส่งเสียงร้องจิ๊บๆ ร่ อนลงบนกิง่ ก้านของต้นไม้น้ นั
บางทีพวกมันก็อาจจะลงสู่พนื้ ดินตรงนั้นเพื่อหลบเลี่ยงนักล่า หรื อเพื่อผสมพันธุ์และฟูมฟักลูกน้อยของพวกมัน
หรื อบางทีพวกมันเพียงแค่หยุดพักสักชัว่ ขณะหนึ่ง นกและต้นไม้พ่งึ พาอาศัยซึ่งกันและกัน…
รากของต้นไม้ที่คดเคี้ยวและพันเกี่ยวกันขุดลึกลงในแผ่นดินโลก ด้วยลาต้นของมันนั้น
มันได้กาบังแผ่นดินโลกจากลมและฝน
และมันยืดขยายกิง่ ก้านของมันออกไปเพื่อปกป้องแผ่นดินโลกที่อยู่เบื้องใต้เท้าของมัน
ต้นไม้ทาเช่นนั้นเพราะแผ่นดินโลกคือมารดาของมัน พวกมันเสริ มความแข็งแกร่งให้กนั และกัน
และพึ่งพากันและกัน และพวกมันจะไม่มีวนั แยกจากกัน…
…………
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเพิ่งได้พูดถึงนั้นเป็ นสิ่งที่พวกเจ้าเคยได้เห็นมาก่อน ตัวอย่างเช่น
เมล็ดพันธุ์─พวกมันเติบโตขึ้นเป็ นต้นไม้
และแม้ว่าเจ้าอาจจะไม่สามารถมองเห็นทุกรายละเอียดของกระบวนการนี้ เจ้าก็รู้ว่ามันเกิดขึ้น มิใช่หรื อ?
เจ้ารู ้เกี่ยวกับแผ่นดินโลกและแสงอาทิตย์ดว้ ยเช่นกัน
ภาพลักษณ์ของนกที่เกาะอยู่บนต้นไม้ก็เป็ นบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเคยเห็น ใช่หรื อไม่?
และภาพลักษณ์ของผูค้ นที่ทาให้พวกเขาเองเย็นฉ่าอยู่ในร่ มเงาของต้นไม้─นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่พวกเจ้าล้วนเค
ยได้เห็น ใช่หรื อไม่? (ใช่) ดังนั้น เมื่อสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดอยู่ในภาพลักษณ์เดี่ยว
ภาพลักษณ์น้นั จะทาให้เกิดความรู ้สึกใด? (ความรู ้สึกถึงความกลมเกลียว)
แต่ละอย่างจากสิ่งเหล่านั้นในภาพลักษณ์ดงั กล่าวมาจากพระเจ้าหรื อไม่? (ใช่) ในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาจากพระเจ้า
พระเจ้าทรงรู ้คุณค่าและนัยสาคัญของการดารงอยู่ทางแผ่นดินโลกของสิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้ท้งั ปวง
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง เมื่อพระองค์ได้ทรงวางแผนและได้ทรงสร้างแต่ละสิ่ง
พระองค์ได้ทรงทาดังนั้นด้วยความตั้งพระทัย และเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้น
แต่ละอย่างก็อิ่มเอิบด้วยชีวิต
สภาพแวดล้อมที่พระองค์ได้ทรงสร้างเพื่อการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ดงั ที่เพิง่ ได้บรรยายไปในเรื่ องเล่าของพวกเ
รานั้น เป็ นเรื่ องเล่าที่เมล็ดพันธุ์และแผ่นดินโลกพึ่งพาอาศัยกันและกัน ที่ซ่ึงมนุษย์สามารถบารุ งเลี้ยงเมล็ดพันธุ์
และเมล็ดพันธุ์ผูกติดกับแผ่นดินโลก

สัมพันธภาพนี้ได้รับการลิขิตไว้โดยพระเจ้าในตอนเริ่ มแรกแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ฉากของต้นไม้
แสงอาทิตย์ นก
และพวกมนุษย์เป็ นการบรรยายภาพสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อมวลมนุษย์
ก่อนอื่น ต้นไม้ไม่สามารถไปจากแผ่นดินโลกได้ อีกทั้งมันไม่สามารถอยูโ่ ดยปราศจากแสงอาทิตย์ได้ ดังนั้น
พระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างต้นไม้คือสิ่งใด?
พวกเราสามารถพูดว่ามันมีความหมายสาหรับแผ่นดินโลกเท่านั้นได้หรื อไม่?
พวกเราสามารถพูดว่ามันมีความหมายสาหรับนกเท่านั้นได้หรือไม่?
พวกเราสามารถพูดว่ามันมีความหมายสาหรับผูค้ นเท่านั้นได้หรื อไม่? (ไม่ได้)
สัมพันธภาพระหว่างสิ่งเหล่านั้นเป็ นอย่างไร?
สัมพันธภาพระหว่างสิ่งเหล่านั้นเป็ นสัมพันธภาพแห่งการเสริ มกาลังซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน
และไม่อาจแยกจากกันได้ กล่าวคือ แผ่นดินโลก ต้นไม้ แสงอาทิตย์ นก
และผูค้ นพึ่งพากันและกันเพื่อการดารงอยู่และการเลี้ยงดูกนั และกัน ต้นไม้คมุ้ ครองปกป้องแผ่นดินโลก
และแผ่นดินโลกก็เลี้ยงดูตน้ ไม้ แสงอาทิตย์จดั เตรี ยมให้แก่ตน้ ไม้
ในขณะที่ตน้ ไม้ได้รับอากาศสดชื่นจากแสงอาทิตย์และลดทอนความร้อนที่แผดเผาของดวงอาทิตย์บนแผ่นดินโ
ลก ผูใ้ ดได้ประโยชน์จากการนี้ในท้ายที่สุด? ก็เป็ นมวลมนุษย์นั่นเองมิใช่หรื อ?
นี่คือหนึ่งในหลักการทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังสภาพแวดล้อมที่มวลมนุษย์ดารงชีวิตอยู่ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้
นั่นเป็ นอย่างที่พระเจ้าได้ต้งั พระทัยให้มนั เป็ นตั้งแต่แรก ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์น้ีจะเป็ นภาพลักษณ์ที่เรี ยบง่าย
แต่พวกเราก็สามารถมองเห็นพระปรี ชาญาณของพระเจ้าและเจตนารมณ์ของพระองค์ภายในนั้น
มวลมนุษย์ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากแผ่นดินโลก หรื อปราศจากต้นไม้
นับประสาอะไรที่จะอยู่ได้โดยปราศจากนกและแสงอาทิตย์ การนี้ไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ?
ถึงแม้ว่านี่จะเป็ นแค่เรื่ องเล่าเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่เรื่ องนี้วาดภาพให้เห็นคือเอกภพเล็กๆ
แห่งการทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งของพระเจ้าและของประทานของพระองค์ในสภาพแ
วดล้อมที่มวลมนุษย์อาจดารงชีวิตอยู่ได้
เพื่อมวลมนุษย์นั่นเองที่พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่ง
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการอยูอ่ าศัย ประการแรก
ประเด็นหลักที่เรื่ องของพวกเรากล่าวถึงก็คือการเสริ มกาลังซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยกัน
และการดารงอยูร่ ่ วมกันของทุกสรรพสิ่ง ภายใต้หลักการนี้
สภาพแวดล้อมแห่งการดารงอยู่ของมวลมนุษย์ได้รับการปกป้อง มันสามารถดารงอยู่และได้รับการค้าชู
เนื่องจากการนี้ มวลมนุษย์จึงสามารถเจริ ญก้าวหน้าและสืบพันธุ์ได้

ภาพลักษณ์ที่พวกเรามองเห็นคือภาพลักษณ์ของต้นไม้ แผ่นดินโลก แสงอาทิตย์ นก และผูค้ นอยู่ดว้ ยกัน
พระเจ้าทรงอยู่ในภาพลักษณ์น้ีหรือไม่? คนเราไม่ได้มองเห็นพระองค์ ณ ที่น้นั ถูกหรือไม่?
แต่คนเรามองเห็นกฎแห่งการเสริ มกาลังซึ่งกันและกัน และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่ างสิ่งทั้งหลายในฉากนี้
ในกฎเกณฑ์น้ี คนเราสามารถมองเห็นการดารงอยู่และอธิปไตยของพระเจ้าได้
พระเจ้าทรงใช้หลักการเช่นนั้นและกฎเกณฑ์เช่นนั้นเพื่อสงวนรักษาชีวิตและการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง
ในหนทางนี้ พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่ทุกสรรพสิ่งและให้แก่มวลมนุษย์
เรื่ องนี้เชื่อมโยงกับอรรถบทหลักของพวกเราหรื อไม่? โดยผิวเผินแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อมโยงกัน
แต่ในความเป็ นจริ ง
กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อสร้างทุกสรรพสิ่งและการทรงเป็ นนายเหนือทุกสรรพสิ่งของพระองค์น้นั สัมพันธ์กั
นอย่างแนบแน่นกับการที่พระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง
ข้อเท็จจริ งเหล่านี้ไม่สามารถแยกจากกันได้ บัดนี้ พวกเจ้ากาลังเริ่ มที่จะเรี ยนรู ้บางสิ่งบางอย่างแล้ว!
พระเจ้าทรงบัญชากฎเกณฑ์ที่ปกครองดูแลการปฏิบตั ิการของทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงบัญชากฎเกณฑ์ที่ปกครองดูแลการอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงควบคุมทุกสรรพสิง่
และทรงกาหนดให้สิ่งเหล่านั้นทั้งเสริ มแรงและพึ่งพาอาศัยกันและกัน
เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นจะไม่พินาศและปลาสนาการไป ด้วยเหตุน้ีเท่านั้นมวลมนุษย์จึงสามารถดารงชีวิตต่อไปได้
ด้วยเหตุน้ีเท่านั้น พวกเขาจึงสามารถดารงชีวิตภายใต้การทรงนาของพระเจ้าในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นได้
พระเจ้าทรงเป็ นเจ้านายของกฎเกณฑ์ท้งั หลายแห่งการปฏิบตั ิการ
และไม่มีผใู้ ดสามารถแทรกแซงกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้
อีกทั้งพวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นทรงรู ้กฎเกณฑ์เหล่านี้และมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นทรงบริ หารจัดการ
กฎเกณฑ์เหล่านี้ เมื่อต้นไม้จะแตกหน่อ เมื่อฝนจะตก
แผ่นดินโลกจะให้น้ ามากเพียงใดและสารอาหารมากเพียงใดแก่ตน้ พืชทั้งหลาย ใบไม้จะร่ วงหล่นในฤดูกาลใด
ต้นไม้จะออกผลในฤดูกาลใด แสงอาทิตย์จะให้สารอาหารมากเพียงใดแก่ตน้ ไม้
ต้นไม้จะคายสิ่งใดออกมาหลังจากได้รับอาหารด้วยแสงอาทิตย์
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดนั้นพระเจ้าได้ทรงทาการลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
ให้เป็ นกฎเกณฑ์ที่ไม่มผี ใู้ ดสามารถทาลายได้ สิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ที่ซ่ึงพระองค์ทรงควบคุมพวกมันและปกครองเหนือพวกมัน ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งมีชีวิต
หรื อในสายตาของมนุษย์แล้วจะเป็ นสิ่งไม่มีชีวิตก็ตาม
ไม่มีผใู้ ดสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อทาลายกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ กล่าวคือ เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งนั้น

พระองค์ได้ทรงกาหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่า หากปราศจากแผ่นดินโลก ต้นไม้กไ็ ม่สามารถฝังรากลงไป
แตกหน่อ และเติบโตได้ ว่าหากแผ่นดินโลกไม่มีตน้ ไม้ เช่นนั้นแล้วมันก็จะแห้งแล้ง
ว่าต้นไม้ควรจะกลายเป็ นบ้านของนกและสถานที่ซ่ึงพวกมันอาจใช้เป็ นที่กาบังจากลม
ต้นไม้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้หรื อไม่หากปราศจากแสงอาทิตย์? (ไม่ได้)
อีกทั้งมันไม่สามารถที่จะดารงชีวิตอยูไ่ ด้โดยมีเพียงแผ่นดินโลกเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ท้งั ปวงเป็ นไปเพื่อมวลมนุษย์
เพื่อการอยูร่ อดของมนุษย์ มนุษย์ได้รับอากาศสดชื่นจากต้นไม้ และมนุษย์ดารงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก
ซึ่งได้รับการปกป้องจากต้นไม้ มนุษย์ไม่สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้โดยปราศจากแสงอาทิตย์หรื อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ถึงแม้ว่าสัมพันธภาพเหล่านี้จะซับซ้อน
แต่เจ้าก็ตอ้ งจาได้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกฎเกณฑ์ท้งั หลายที่ปกครองดูแลทุกสรรพสิ่งขึ้นมา
ก็เพื่อที่พวกมันอาจเสริ มกาลังซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน และดารงอยู่ดว้ ยกัน กล่าวอีกนัย หนึ่งคือ
ทุกๆ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมีคุณค่าและนัยสาคัญ หากพระเจ้าได้ทรงสร้างบางสิ่งบางอย่างโดยไม่มีนัยสาคัญ
พระเจ้าคงจะให้มนั ปลาสนาการไป นี่คือหนึ่งในวิธีการทั้งหลายที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อจัดเตรี ยมให้แก่ทุกสรรพสิ่ง
คาว่า “จัดเตรี ยมให้” อ้างอิงถึงสิ่งใดในเรื่องนี้? พระเจ้าทรงรดน้ าต้นไม้ทุกวันหรื อไม่?
ต้นไม้จาเป็ นต้องมีการช่วยของพระเจ้าเพื่อหายใจหรื อไม่? (ไม่) “จัดเตรียมให้”
ในที่น้ีอา้ งอิงถึงการบริ หารจัดการทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าหลังจากการทรงสร้างสิ่งเหล่านั้น
นั่นเพียงพอแล้วสาหรับพระเจ้าที่จะบริ หารจัดการสิ่ งเหล่านั้นหลังจากการสถาปนากฎเกณฑ์ที่ปกครองดูแลสิ่งเ
หล่านั้น ทันทีที่เมล็ดพันธุ์ถูกเพาะปลูกในแผ่นดินโลก ต้นไม้ก็เติบโตด้วยตัวของมันเอง
สภาพเงื่อนไขสาหรับการเติบโตของมันนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงสร้างไว้ท้งั หมดแล้ว พระเจ้าได้ทรงสร้างแสงอาทิตย์
น้ า ดิน อากาศ และสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว พระเจ้าได้ทรงสร้างลม น้ าค้างแข็ง หิมะ และฝน และฤดูกาลทั้งสี่
มีสภาพเงื่อนไขที่ตน้ ไม้จาเป็ นต้องมีเพื่อที่จะเติบโต และเหล่านี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้ ดังนั้น
พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตนี้หรื อไม่? (ใช่)
พระเจ้าต้องทรงนับใบไม้แต่ละใบบนต้นไม้ทุกวันหรื อไม่? ไม่!
อีกทั้งพระเจ้าไม่ทรงจาเป็ นต้องช่วยต้นไม้ให้หายใจหรือต้องปลุกแสงอาทิตย์ทุกวัน โดยตรัสว่า “บัดนี้
ถึงเวลาที่จะส่องแสงให้ตน้ ไม้แล้ว” พระองค์ไม่จาเป็ นต้องทรงทาเช่นนั้น
แสงอาทิตย์ส่องด้วยตัวมันเองเมื่อถึงเวลาที่มนั ต้องส่องแสง โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท้งั หลาย
มันปรากฏและส่องแสงแก่ตน้ ไม้ และต้นไม้กซ็ ึมซับแสงอาทิตย์เมื่อมันจาเป็ น และเมื่อมันไม่จาเป็ น
ต้นไม้ก็ยงั คงดารงชีวิตอยูภ่ ายในกฎเกณฑ์เหล่านี้ พวกเจ้าอาจไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์น้ีได้อย่างชัดเจน
แต่ไม่ว่าอย่างไรมันก็คือข้อเท็จจริ งซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นและยอมรับได้
ทั้งหมดที่เจ้าจาเป็ นต้องทาก็คือระลึกได้ว่า

กฎเกณฑ์เหล่านี้ที่ปกครองดูแลการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่งนั้นมาจากพระเจ้า
และรู ้ว่าพระเจ้าทรงครองอธิปไตยเหนือการเติบโตและการอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง
บัดนี้ เรื่ องนี้บรรจุสิ่งที่ผคู้ นอ้างอิงถึงว่าเป็ น “อุปมาอุปมัย” หรื อไม่? มันเป็ นบุคคลสมมุติใช่หรื อไม่? (ไม่ใช่)
เราได้บอกเล่าเรื่ องจริ ง สิ่งมีชีวิตทุกจาพวก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิต ถูกปกครองโดยพระเจ้า
สิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างอิ่มเอิบด้วยชีวิตโดยพระเจ้าเมื่อตอนที่มนั ได้ถูกสร้างขึ้น
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมาจากพระเจ้า และติดตามครรลองและธรรมบัญญัติที่ช้ นี ามัน
การนี้ไม่พงึ ประสงค์ให้มนุษย์มาปรับเปลี่ยนมัน อีกทั้งไม่พงึ ต้องมีการช่วยของมนุษย์
มันคือหนึ่งในหนทางทั้งหลายที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อจัดเตรี ยมให้แก่ทุกสรรพสิ่ง เจ้าเข้าใจมิใช่หรื อ?
พวกเจ้าคิดว่ามันจาเป็ นสาหรับผูค้ นที่ตอ้ งระลึกรู ้ในการนี้ใช่หรื อไม่? (ใช่) ดังนั้น
เรื่ องนี้มสี ิ่งใดเกี่ยวข้องกับชีววิทยาหรื อไม่?
มันสัมพันธ์กบั สาขาหนึ่งของความรู ้หรื อแขนงหนึ่งของการเรี ยนรู ้ในบางหนทางใช่หรื อไม่?
พวกเราไม่ใช่กาลังสนทนากันเรื่ องชีววิทยา และพวกเราไม่ใช่กาลังทาการศึกษาวิจยั ทางชีววิทยาอย่างแน่นอน
แนวคิดหลักของการพูดคุยของพวกเราคืออะไร? (พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิง่ )
พวกเจ้าได้มองเห็นสิ่งใดภายในการทรงสร้าง? พวกเจ้าได้มองเห็นต้นไม้หรื อไม่?
พวกเจ้าได้มองเห็นแผ่นดินโลกหรื อไม่? (เห็น) พวกเจ้าได้มองเห็นแสงอาทิตย์ มิใช่หรื อ?
พวกเจ้าได้มองเห็นนกเกาะบนต้นไม้หรื อไม่? (พวกเราเห็น)
มวลมนุษย์มีความสุขที่จะดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นใช่หรื อไม่? (ใช่) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้าทรงใช้งานทุกสรรพสิ่ง—สิง่ ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้าง—
เพื่อธารงรักษาและปกป้องบ้านของมวลมนุษย์ สภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของพวกเขา ในหนทางนี้
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้แก่มวลมนุษย์และแก่ทุกสรรพสิ่ง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 7” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 168
เรื่องเล่าที่ 2 ภูเขาใหญ่ ลาธารน้อย ลมรุนแรง และคลื่นยักษ์
มีลาธารสายน้อยสายหนึ่งที่เลี้ยวลดไปมา จนในที่สุดก็มาถึงที่ตนี ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่ง
ภูเขาได้บงั กั้นเส้นทางของลาธารจิ๋วนี้ไว้ ดังนั้น ลาธารจึงได้กล่าวกับภูเขาด้วยเสียงเล็กๆ ที่ออ่ นแรงของมัน
“โปรดปล่อยให้ฉันผ่านไปเถิด ท่านกาลังยืนขวางทางของฉันและบังกั้นเส้นทางไปข้างหน้าของฉัน”
“ท่านกาลังไปที่ใด?” ภูเขาได้ถามไป “ฉันกาลังมองหาบ้านของฉัน” ลาธารได้โต้ตอบไป “ก็ได้
เชิญไปได้และไหลข้ามตรงไปบนฉันเลย!” แต่ลาธารน้อยนี้อ่อนแอเกินไปและเยาว์วยั เกินไป
ดังนั้นมันจึงไม่มีหนทางใดที่จะไหลข้ามภูเขาใหญ่เช่นนั้น
มันสามารถทาได้เพียงไหลต่อไปตรงนั้นไปตามตีนเขานั้น…
ลมรุ นแรงพัดกวาดมา หอบเอาทรายและเศษซากไปยังที่ซ่ึงภูเขาตั้งอยู่ ลมได้แผดร้องใส่ภูเขาว่า
“จงให้ฉันผ่านไป!” “ท่านกาลังไปที่ใด?” ภูเขาถาม “เราต้องการข้ามไปยังอีกด้านหนึ่งของภูเขา”
ลมส่งเสียงโหยหวนโต้ตอบไป “ก็ได้ หากท่านสามารถฝ่ าพ้นส่วนคอดของฉันไปได้
เช่นนั้นแล้วท่านก็สามารถไปได้!” ลมรุ นแรงได้ส่งเสียงโหยหวนไปทางนี้ทีทางนั้นที
แต่ไม่สาคัญว่ามันจะพัดอย่างระห่าเพียงใด มันก็ไม่สามารถฝ่ าพ้นส่วนคอดของภูเขาไปได้
ลมเริ่ มเหนื่อยและหยุดเพื่อพัก—และที่อีกด้านหนึ่งของภูเขานั้น
สายลมโชยได้เริ่ มโบกโบยให้ความยินดีแก่ผคู้ นที่นนั่ นี่คือการทักทายของภูเขาที่มีต่อผูค้ น…
ณ ชายฝั่งทะเล ละอองน้ าจากมหาสมุทรม้วนตัวอย่างอ่อนโยนเข้าฝัง่ ที่เป็ นโขดหิน ทันใดนั้นเอง
คลื่นยักษ์ได้ก่อตัวขึ้นและคารามกระหึ่มมาตามทางตรงมาภูเขานั้น “จงหลีกไป!” คลื่นยักษ์ตะโกน
“ท่านกาลังไปที่ใด?” ภูเขาถาม คลืน่ ซึ่งไม่สามารถหยุดการเดินหน้าของมันได้ก็แผดเสียงตอบไปว่า
“ฉันกาลังขยายเขตแดนของฉัน! ฉันต้องการยืดแขนของฉันออกไป!” “ก็ได้
หากท่านสามารถผ่านข้ามยอดสูงของฉันไปได้ ฉันจะปล่อยให้ท่านผ่านทางไป”
คลื่นใหญ่ถอยไปพอได้ระยะห่าง แล้วก็ถาโถมเข้าใส่ภูเขาอีกครั้ง แต่ไม่สาคัญว่ามันได้พยายามอย่างหนักเพียงใด
มันก็ไม่ได้สามารถข้ามยอดสูงของภูเขาไปได้ คลืน่ ทาได้แค่เพียงม้วนกลับออกไปสู่ทะเลอย่างช้าๆ…
เป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว ลาธารน้อยไหลอย่างอ่อนโยนไปรอบตีนภูเขา โดยติดตามการชี้นาทางของภูเขา
ลาธารน้อยนี้กไ็ ด้สร้างทางกลับบ้านของมัน ที่ซ่งึ มันได้รวมเข้ากับแม่น้ า ซึ่งด้วยการนั้นจึงได้รวมเข้ากับทะเล
ลาธารน้อยนี้ไม่เคยหลงทางภายใต้การดูแลของภูเขานี้ ลาธารและภูเขาได้เสริ มกาลังซึ่งกันและกัน
และพึ่งพาอาศัยกันและกัน ทั้งสองได้เสริ มกาลังซึ่งกันและกัน ตอบโต้กนั และกัน และดารงอยู่ดว้ ยกัน

เป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว ลมรุนแรงได้ส่งเสียงโหยหวนเหมือนเป็ นนิสัยของมัน มันยังคงมา “เยือน”
ภูเขาบ่อยครั้ง พร้อมด้วยทรายหมุนวงใหญ่ที่ควงพลิ้วมาในการกระโชกของมัน มันได้ขภู่ ูเขา
แต่ไม่เคยได้ฝ่าพ้นส่วนคอดของภูเขาไปได้เลย ลมและภูเขาเสริ มแรงซึ่งกันและกัน และพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ทั้งสองได้เสริ มกาลังซึ่งกันและกัน ตอบโต้กนั และกัน และดารงอยู่ดว้ ยกัน
เป็ นเวลาหลายพันปี แล้ว คลื่นยักษ์ไม่เคยหยุดพัก และมันเดินขบวนไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละ
ขยายดินแดนของมันอย่างต่อเนื่อง มันคารามและถาโถมเข้าหาภูเขาครั้งแล้วครั้งเล่า
ถึงกระนั้นภูเขาก็ไม่เคยขยับสักนิ้ว ภูเขาเฝ้ามองดูทะเล และในหนทางนี้
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างในทะเลได้เพิ่มทวีและเจริ ญรุ่ งเรื อง คลืน่ และภูเขาเสริ มแรงกันและกัน
และพึ่งพาอาศัยกันและกัน ทั้งสองได้เสริ มกาลังกันและกัน ตอบโต้กนั และกัน และดารงอยูด่ ว้ ยกัน
ดังนั้นเรื่ องเล่าของพวกเราจึงจบลง ก่อนอื่น จงบอกเราว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องเล่าเกี่ยวกับสิง่ ใด? เริ่ มต้นตรงที่
มีภูเขาใหญ่ ลาธารน้อย ลมรุนแรง และคลื่นยักษ์ ได้เกิดสิ่งใดขึ้นกับลาธารน้อย
กับภูเขาใหญ่น้ นั ในบทตอนแรก? เหตุใดเราจึงได้เลือกสรรที่จะพูดคุยเกี่ยวกับลาธารและภูเขา?
(ภายใต้การดูแลของภูเขา ลาธารไม่เคยหลงทาง พวกมันพึ่งพากันและกัน)
เจ้าจะพูดว่าภูเขาปกป้องหรื อเป็ นอุปสรรคต่อลาธารน้อยนั้น? (มันปกป้ องลาธาร)
ว่าแต่มนั ได้เป็ นอุปสรรคต่อลาธารหรื อไม่? ภูเขาและลาธารเฝ้าระวังภัยให้กนั และกัน
ภูเขาปกป้องลาธารและเป็ นอุปสรรคต่อมันด้วยเช่นกัน ภูเขาได้ปกป้องลาธารขณะที่มนั ได้รวมเข้ากับแม่น้ า
แต่ก็ได้เป็ นอุปสรรคต่อมันเพื่อกักมันไม่ให้ไหลไปในที่ซ่งึ มันอาจจะก่อให้เกิดน้ าท่วมและนาพาความวิบตั ิมาสู่ผู้
คน นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทตอนนั้นหรอกหรือ? ด้วยการปกป้องลาธารและด้วยการบังกั้นมัน
ภูเขาก็ได้พิทกั ษ์บา้ นเรื อนของผูค้ น ลาธารน้อยนี้จงึ ได้รวมเข้ากับแม่น้ าที่ตีนภูเขาและได้ไหลต่อไปลงสู่ทะเล
นี่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ปกครองดูแลการดารงอยู่ของลาธารหรอกหรื อ?
สิ่งใดทาให้ลาธารสามารถรวมเข้ากับแม่น้ าและทะเลได้? สิ่งนั้นไม่ใช่ภูเขาหรอกหรื อ?
ลาธารพึ่งพาการปกป้องของภูเขาและการเป็ นอุปสรรคของมัน ดังนั้น นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกหรื อ?
เจ้ามองเห็นความสาคัญของภูเขาที่มีต่อน้ าในการนี้หรื อไม่?
พระเจ้ามีพระประสงค์ของพระองค์ในการสร้างภูเขาทุกลูก ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กใช่หรื อไม่? (ใช่) บทตอนสั้นๆ
นี้ที่ไม่มีสิ่งใดนอกจากหนึ่งลาธารน้อยกับหนึ่งภูเขาใหญ่
ทาให้พวกเราได้มองเห็นคุณค่าและนัยสาคัญแห่งการทรงสร้างสองสิ่งเหล่านี้ของพระเจ้า
มันแสดงให้พวกเราเห็นถึงพระปรี ชาญาณและพระประสงค์ในการปกครองเหนือสิ่งเหล่านั้นของพระองค์อกี ด้ว
ย นั่นไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ?

บทตอนที่สองของเรื่ องเล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งใด? (ลมรุนแรงกับภูเขาใหญ่น้ นั ) ลมเป็ นสิ่งที่ดีหรื อไม่? (ใช่แล้ว)
ไม่จาเป็ น—บางครั้งลมก็แรงเกินไปและทาให้เกิดความวิบตั ิ
เจ้ารู ้สึกอย่างไรหากเจ้าถูกทาให้ตอ้ งไปยืนอยู่ในลมรุ นแรง? มันขึ้นอยู่กบั เรี่ ยวแรงของมันมิใช่หรื อ?
หากมันเป็ นลายลมระดับสามหรื อสี่ มันก็คงจะทนยอมรับได้ อย่างมากที่สุด
บุคคลหนึ่งอาจจะมีปัญหาในการเปิ ดตาของพวกเขาค้างเอาไว้
แต่หากลมนั้นรุนแรงขึ้นและกลายเป็ นพายุเฮอริ เคน เจ้าจะสามารถทนทานมันได้หรื อไม่? เจ้าคงจะไม่สามารถ
ดังนั้น จึงผิดสาหรับการที่ผคู้ นกล่าวว่าลมนั้นดีอยู่เสมอ หรื อว่ามันไม่ดีอยู่เสมอ
และการนี้ข้ นึ อยู่กบั เรี่ ยวแรงของมัน บัดนี้ หน้าที่ของภูเขาในทีน่ ้ีคือสิ่งใด?
หน้าที่ของมันไม่ใช่เพื่อกรองลมหรอกหรือ? ภูเขาลดลมรุ นแรงไปเป็ นสิ่งใด? (สายลมโชย) บัดนี้
ในสภาพแวดล้อมที่พวกมนุษย์อาศัยอยู่ ผูค้ นส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์กบั ลมพายุหรื อสายลมโชย?
(สายลมโชย) นี่ไม่ใช่หนึ่งในพระประสงค์ของพระเจ้า
หนึ่งในเจตนารมณ์ของพระองค์ในการทรงสร้างภูเขาหรอกหรื อ?
มันจะเป็ นอย่างไรหากผูค้ นใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทรายถูกพัดปลิวในสายลมอย่างลาพอง
โดยไม่มีการเหนี่ยวรั้งและกลัน่ กรอง?
มันอาจจะเป็ นว่าแผ่นดินที่ถูกรุ มเร้าด้วยทรายและหินที่ปลิวว่อนนั้นคงจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้ใช่หรื อไม่?
ก้อนหินอาจจะกระหน่าโดนผูค้ น และทรายอาจจะทาให้พวกเขาตาบอด
ลมอาจจะพัดกวาดผูค้ นจนเท้าลอยหรือหอบพาพวกเขาไปในอากาศ บ้านเรื อนอาจจะถูกทาลาย
และคงจะเกิดความวิบตั ิทุกลักษณะ กระนั้นยังมีคุณค่าในการดารงอยู่ของลมรุนแรงหรื อไม่? เราพูดว่ามันไม่ดี
ดังนั้น คนผูห้ นึ่งอาจรูส้ ึกว่ามันไม่มีคณ
ุ ค่า แต่การนั้นเป็ นดังนั้นหรื อ?
มันไม่มีคุณค่าทันทีที่มนั ได้เปลี่ยนไปเป็ นสายลมโชยหรื อไม่?
ผูค้ นต้องการสิ่งใดมากที่สุดตอนที่สภาพอากาศชื้นหรืออบอ้าว?
พวกเขาต้องการให้สายลมโชยพัดมาที่พวกเขาอย่างอ่อนโยน เพื่อทาให้พวกเขาสดชื่นและสมองปลอดโปร่ ง
เพื่อทาให้ความคิดของพวกเขาเฉียบคมขึ้น เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุ งสภาวะทางจิตใจของพวกเขา บัดนี้
เพื่อเป็ นตัวอย่าง พวกเจ้าทั้งหมดนั่งในห้องที่มผี คู้ นมากมายและอากาศอุดอู—
้ พวกเจ้าต้องการสิ่งใดมากที่สุด?
(สายลมโชย) การไปในที่ซ่งึ อากาศขมุกขมัวและโสโครกสามารถทาให้ความคิดของคนเราเชื่องช้า
ลดการไหลเวียนโลหิตของคนเรา และลดความกระจ่างแจ้งในจิตใจของคนเราได้ อย่างไรก็ตาม
การเคลื่อนไหวและการไหลเวียนทาให้อากาศสดชื่นขึ้น และผูค้ นรู ้สึกแตกต่างออกไปในอากาศสดชื่น
ถึงแม้ว่าลาธารน้อยนั้นจะสามารถก่อให้เกิดความวิบตั ิได้ ถึงแม้ว่าลมรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความวิบตั ิได้

ตราบเท่าที่ภูเขาอยู่ที่นั่น มันจะเปลี่ยนอันตรายนั้นให้เป็ นกาลังที่เป็ นประโยชน์ต่อผูค้ น
นั่นไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ?
บทตอนที่สามของเรื่ องนี้เกีย่ วกับสิ่งใด? (ภูเขาใหญ่กบั คลื่นยักษ์) ภูเขาใหญ่กบั คลื่นยักษ์ บทตอนนี้เกิดขึ้น ณ
ชายฝั่งทะเลที่ตีนภูเขา พวกเรามองเห็นภูเขา ละอองน้ าจากมหาสมุทร และคลืน่ ลูกใหญ่
ในตัวอย่างนี้ภูเขาเป็ นสิ่งใดสาหรับคลื่น? (ผูค้ มุ้ ครองปกป้องและสิ่งกีดขวาง)
มันเป็ นทั้งผูค้ มุ้ ครองปกป้องและสิ่งกีดขวาง ในฐานะผูค้ มุ้ ครองปกป้อง มันรักษาทะเลไว้ไม่ให้ปลาสนาการไป
เพื่อที่สรรพสิ่งทรงสร้างที่อาศัยอยู่ในทะเลอาจจะเพิ่มทวีและเจริ ญเติบโต ในฐานะสิ่งกีดขวาง
ภูเขากักน้ าในทะเลไว้ไม่ให้ไหลท่วมและก่อให้เกิดความวิบตั ิ
ไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายและการทาลายบ้านเรื อนของผูค้ น ดังนั้น
พวกเราสามารถกล่าวได้ว่าภูเขาเป็ นทั้งผูค้ มุ้ ครองปกป้องและสิ่งกีดขวาง
นี่คือนัยสาคัญของการเชื่อมโยงระหว่างกันระหว่างภูเขาใหญ่กบั ลาธารน้อย ภูเขาใหญ่กบั ลมรุ นแรง
และภูเขาใหญ่กบั คลื่นยักษ์ นี่คือนัยสาคัญของการเสริ มกาลังและการตอบโต้กนั และกันของสิ่งเหล่านั้น
และนัยสาคัญของการดารงอยู่ร่วมกันของสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นนั้น
ได้รับปกครองดูแลในการดารงอยู่ของพวกมันด้วยกฎเกณฑ์หนึ่งและธรรมบัญญัติหนึ่ง ดังนั้น
เจ้ามองเห็นกิจการใดของพระเจ้าในเรื่ องนี้?
พระเจ้าได้ทรงเมินเฉยต่อทุกสรรพสิ่งนับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้างพวกมันขึ้นมาหรือไม่?
พระองค์ได้ทรงสร้างกฎเกณฑ์และทรงออกแบบหนทางทั้งหลายที่ทุกสรรพสิ่งทาหน้าที่
เพียงเพื่อที่จะเมินเฉยต่อพวกมันหลังจากนั้นหรือ? นั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกระนั้นหรื อ? (ไม่ใช่) เช่นนั้นแล้ว
ได้เกิดสิ่งใดขึ้น? พระเจ้ายังคงทรงอยู่ในการควบคุม พระองค์ทรงควบคุมทะเล ลม และคลื่น
พระองค์ไม่ทรงปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นอาละวาดเพ่นพ่าน
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงปล่อยให้พวกมันก่อให้เกิดอันตรายหรื อทาลายบ้านเรื อนที่ผคู้ นดารงชีวิตอยู่
เนื่องจากการนี้ ผูค้ นสามารถดารงชีวิตต่อไปและเพิ่มทวีและเจริ ญเติบโตบนแผ่นดินได้ การนี้หมายความว่า
เมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง พระเจ้าได้ทรงวางแผนกฎเกณฑ์สาหรับการดารงอยู่ของพวกมันไว้แล้ว
เมื่อพระเจ้าได้ทรงทาแต่ละสิ่ง พระองค์ทรงทาให้แน่ใจว่ามันจะเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
และพระองค์ทรงเข้าควบคุมเหนือสิ่งนั้น
เพื่อที่สิ่งนั้นอาจจะไม่เป็ นปัญหาแก่มวลมนุษย์หรื อก่อให้เกิดความวิบตั ิแก่เขา
หากไม่ใช่เพราะการบริ หารจัดการของพระเจ้า น้ าคงจะไหลโดยปราศจากการยับยั้งมิใช่หรื อ?
ลมคงจะพัดโดยปราศจากการยับยัง้ มิใช่หรื อ? น้ าและลมปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท้งั หลายหรื อไม่?
หากพระเจ้ามิได้ทรงบริ หารจัดการพวกมัน ก็คงจะไม่มีกฎเกณฑ์ใดปกครองดูแลพวกมัน

และลมคงจะพัดโหยหวนและน้ าคงจะไม่ได้ถูกยับยัง้ ไว้และก่อให้เกิดน้ าท่วม หากคลืน่ สูงกว่าภูเขา
ทะเลจะสามารถดารงอยู่ได้หรื อไม่? มันคงจะไม่สามารถ หากภูเขาไม่สูงเท่าคลื่น ทะเลคงจะไม่ดารงอยู่
และภูเขาก็คงจะสูญเสียคุณค่าและนัยสาคัญของมัน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 7” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ดารงอยู่ และพระองค์ทรงครองอธิปไตยแห่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ดารงอยู่
พระองค์ทรงบริ หารจัดการทุกอย่างของมัน และพระองค์ทรงทาการจัดเตรียมเพื่อทุกอย่างของมัน
และภายในทุกสรรพสิ่งนั้น
พระองค์ทรงมองเห็นและพินิจพิเคราะห์ทุกคาพูดและการกระทาของทุกสิ่งทุกอย่างที่ดารงอยู่ ดังนั้น
พระเจ้าทรงมองเห็นและทรงพินิจพิเคราะห์ทุกมุมของชีวิตมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี
พระเจ้าทรงรู ้อย่างแนบแน่นในแต่ละรายละเอียดของทุกสิ่งทุกอย่างที่ดารงอยูภ่ ายในการทรงสร้างของพระองค์
ตั้งแต่หน้าที่ของแต่ละสิ่ง ธรรมชาติของมัน
กฎเกณฑ์แห่งการอยู่รอดของมันไปจนถึงนัยสาคัญแห่งชีวิตของมันและคุณค่าแห่งการดารงอยู่ของมัน
พระเจ้าทรงรู ้ท้งั หมดนี้โดยความครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมัน พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง—
พวกเจ้าคิดว่าพระองค์ทรงจาเป็ นต้องศึกษากฎเกณฑ์ท้งั หลายที่ปกครองดูแลสิ่งเหล่านั้นหรื อ?
พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องศึกษาความรู ้และวิทยาศาสตร์แบบมนุษย์เพื่อเรียนรู ้และเข้าพระทัยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นหรื
อไม่? (ไม่)
มีผใู้ ดท่ามกลางมวลมนุษย์ที่มีการเรียนรู ้และความคงแก่เรี ยนเพื่อเข้าใจทุกสรรพสิ่งดังเช่นทีพ่ ระเจ้าทรงรู ้หรื อไม่
?
มีนักดาราศาสตร์หรื อนักชีววิทยาคนใดที่เข้าใจกฎเกณฑ์ท้งั หลายที่สรรพสิ่งใช้เพื่อดารงชีวิตและเติบโตหรื อไม่?
พวกเขาสามารถเข้าใจคุณค่าของการดารงอยู่ของแต่ละสิ่งได้อย่างแท้จริงหรื อไม่? (ไม่ พวกเขาไม่สามารถ)
การนี้เป็ นเพราะทุกสรรพสิ่งได้รับการทรงสร้างโดยพระเจ้า
และไม่สาคัญว่ามวลมนุษย์จะศึกษาความรูน้ ้ีมากเพียงใดหรื ออย่างลึกซึ้งเพียงใด
หรื อพวกเขาอุตสาหะพยายามที่จะเรี ยนรู ้มนั มายาวนานเพียงใด
พวกเขาก็จะไม่มีวนั สามารถหยัง่ ลึกความล้าลึกหรื อพระประสงค์แห่งการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าได้
นั่นไม่ใช่กรณีน้ีหรอกหรื อ? บัดนี้ จากการสนทนาของเรามาจนถึงตอนนี้
พวกเจ้ารู ้สึกว่าพวกเจ้าได้รับความเข้าใจบางส่วนเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริ งของวลีที่ว่า
“พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง” แล้วหรื อยัง? (รูส้ ึก) เรารู ้ว่าเมื่อเราได้สนทนาหัวข้อนี้
พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิ ดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง ผูค้ นมากมายคงจะคิดถึงอีกวลีหนึ่งทันทีที่ว่า
“พระเจ้าทรงเป็ นความจริง และพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อจัดเตรียมให้แก่พวกเรา”
และไม่มีสิ่งใดเกินพ้นระดับความหมายนั้นของหัวข้อนี้
บางคนอาจถึงขั้นรู ้สึกว่าการจัดเตรี ยมของพระเจ้าด้านชีวิตมนุษย์ ด้านอาหารและเครื่ องดื่มประจาวัน
และสิ่งจาเป็ นประจาวันทุกสิ่งไม่นับว่าเป็ นการจัดเตรี ยมของพระองค์สาหรับมนุษย์

ไม่ได้มีบางคนหรอกหรื อที่รู้สึกอย่างนี้? ถึงกระนั้น
ความตั้งพระทัยของพระเจ้าในการทรงสร้างของพระองค์ไม่แน่ชดั หรอกหรื อ—
ที่เปิ ดโอกาสให้มวลมนุษย์ดารงอยู่และใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ?
พระเจ้าทรงธารงรักษาไว้ซ่งึ สภาพแวดล้อมที่ผคู้ นใช้ดารงชีวิต
และพระองค์ทรงจัดเตรี ยมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ตอ้ งการจาเป็ นสาหรับมวลมนุษย์เพื่อการอยูร่ อดของพวกเขา
ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงบริ หารจัดการและทรงถือครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
ทั้งหมดนี้เปิ ดโอกาสให้มวลมนุษย์ได้ใช้ชีวิตและเจริ ญเติบโตและเพิ่มทวีอย่างปกติ
ในหนทางนี้นี่เองที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมเพื่อสิ่งทรงสร้างทั้งปวงและเพื่อมวลมนุษย์
ไม่จริ งหรอกหรื อที่มนุษย์จาเป็ นต้องระลึกได้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้? บางทีบางคนอาจจะกล่าวว่า
“หัวข้อนี้ไกลเกินไปจากความรู ้ของพวกเราเกีย่ วกับพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เอง
และพวกเราไม่ตอ้ งการรู ้การนี้เพราะพวกเราไม่ได้ดารงชีวิตอยู่ดว้ ยขนมปังอย่างเดียว
แต่กลับดารงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าแทน” การเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่? (ไม่) เหตุใดจึงไม่ถูกต้อง?
พวกเจ้าสามารถมีความเข้าใจที่ครบบริ บูรณ์เกี่ยวกับพระเจ้าได้หรื อไม่หากพวกเจ้าเพียงแค่มคี วามรู ้เกี่ยวกับสิ่งทั้ง
หลายที่พระเจ้าได้ตรัสไป?
หากเจ้าเพียงแค่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าและยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าสามารถมีความเข้าใจที่ครบบริ บูรณ์เกี่ยวกับพระเจ้าได้หรื อไม่?
หากเจ้าเพียงแค่รู้ส่วนน้อยเกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้า ส่วนน้อยเกี่ยวกับสิทธิอานาจของพระเจ้าเท่านั้น
เจ้าจะพิจารณาว่านั่นเพียงพอที่จะสัมฤทธิ์การทาความเข้าใจพระเจ้าหรื อไม่? (ไม่)
การกระทาของพระเจ้าเริ่ มด้วยการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระองค์ และสิ่งเหล่านั้นดาเนินต่อไปในวันนี้ —
การกระทาของพระเจ้าปรากฏชัดตลอดเวลา ทุกชัว่ ขณะ
หากคนเราเชื่อว่าพระองค์ทรงดารงอยู่เพียงเพราะพระองค์ได้ทรงเลือกสรรผูค้ นกลุ่มหนึ่งเพือ่ ปฏิบตั ิพระราชกิจข
องพระองค์และเพื่อช่วยให้รอด และว่าไม่มีสิ่งอืน่ ใดมีความเกี่ยวข้องอันใดกับพระเจ้า
ไม่ท้งั สิทธิอานาจของพระองค์ สถานะของพระองค์ และการกระทาของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
สามารถพิจารณาได้หรื อไม่ว่าคนเรามีความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้า? ผูค้ นที่มี “ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า” ที่ว่านี้
มีเพียงความเข้าใจแบบด้านเดียวเท่านั้น
ตามสิ่งที่พวกเขาใช้จากัดขอบเขตกิจการทั้งหลายของพระองค์ต่อผูค้ นหนึ่งกลุ่ม
นี่คือความรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้าหรื อไม่?
ผูค้ นที่มีความรู ้ประเภทนี้ไม่ใช่กาลังปฏิเสธการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าและอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
ของพระองค์หรอกหรื อ? ผูค้ นบางคนไม่ปรารถนาที่จะมีส่วนร่ วมกับประเด็นนี้ กลับคิดในใจแทนว่า

“ฉันไม่เคยเห็นอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า แนวคิดนี้จึงถูกลบออกไป และฉันไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจมัน
พระเจ้าทรงทาสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ และนัน่ ไม่มสี ิ่งใดเกี่ยวข้องกับฉัน
ฉันก็แค่ยอมรับความเป็ นผูน้ าของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เพื่อให้ฉันสามารถได้รบั การช่วยให้รอดแล
ะการทาให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าเท่านั้น ไม่มีสิ่งอืน่ ใดสาคัญต่อฉัน
กฎเกณฑ์ท้งั หลายของพระเจ้าที่ถูกทาขึ้นเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
และสิ่งที่พระองค์ทรงทาเพื่อจัดเตรียมให้แก่ทุกสรรพสิ่งและให้แก่มวลมนุษย์ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับฉัน”
นี่เป็ นการพูดคุยประเภทใดกัน? นี่ไม่ใช่การกระทาจากการกบฏหรอกหรื อ?
มีผูใ้ ดท่ามกลางพวกเจ้าที่มีความเข้าใจเช่นนี้บา้ งหรื อไม่?
เรารู ้ว่ามีจานวนมากมายในหมู่พวกเจ้าในที่น้ีที่คิดเช่นนั้น แม้ว่าพวกเจ้าจะไม่ได้พูดเช่นนั้นก็ตาม
ผูค้ นที่ยึดถือหนังสือเยี่ยงนี้มองดูทุกสิ่งทุกอย่างจากมุมมอง “ฝ่ ายวิญญาณ” ของพวกเขาเอง
พวกเขาต้องการเพียงแค่จากัดพระเจ้าไว้กบั พระคัมภีร์ จากัดพระเจ้าด้วยพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสไป
ไว้กบั สานึกรับรู ้ที่ได้จากพระวจนะตามตัวอักษรที่เขียนไว้ พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะรู ้จกั พระเจ้าให้มากขึ้น
และพวกเขาไม่ตอ้ งการให้พระเจ้าทรงแยกความสนพระทัยเอาพระทัยใส่ของพระองค์ออกเป็ นส่วนด้วยการทาสิ่
งอื่น ความคิดประเภทนี้เป็ นเด็กไม่รู้ภาษา และยังเคร่งศาสนามากเกินไปอีกด้วย
ผูค้ นที่ยึดทรรศนะเหล่านี้สามารถรู ้จกั พระเจ้าได้หรื อไม่?
นั่นคงจะลาบากยากเย็นอย่างยิง่ สาหรับพวกเขาที่จะรู ้จกั พระเจ้า วันนี้เราได้เล่าไปสองเรื่ องแล้ว
แต่ละเรื่ องระบุถึงแง่มุมที่ต่างกัน เมื่อเพิ่งจะได้มาติดต่อสัมพันธ์กบั เรื่ องเล่าเหล่านี้
พวกเจ้าอาจจะรู ้สึกว่าเรื่ องเหล่านี้ลุ่มลึกหรื อเป็ นนามธรรมสักเล็กน้อย
ลาบากยากเย็นที่จะจับใจความและทาความเข้าใจ
อาจจะลาบากยากเย็นในการเชื่อมโยงเรื่ องเหล่านั้นเข้ากับการกระทาของพระเจ้าและพระเจ้าพระองค์เอง
อย่างไรก็ตาม
การกระทาทั้งหมดของพระเจ้าและทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทาไปภายในการทรงสร้างและท่ามกลางมวลมนุษย์
นั้น ควรจะเป็ นที่รู้อย่างชัดเจนและอย่างถูกต้องแม่นยาโดยทุกบุคคล โดยทุกคนที่พยายามรู ้จกั พระเจ้า
ความรู ้น้ีจะให้ความมัน่ ใจแก่เจ้าในการเชื่อของเจ้าในการดารงอยู่ที่แท้จริ งของพระเจ้า
มันยังจะให้ความรู ้ที่ถูกต้องแม่นยาแก่เจ้าเกี่ยวกับพระปรี ชาญาณ ฤทธานุภาพของพระองค์
และลักษณะที่พระองค์ทรงใช้เพื่อจัดเตรี ยมให้แก่ทุกสรรพสิ่งอีกด้วย
มันจะเปิ ดโอกาสให้เจ้าเข้าใจอย่างชัดเจนถึงการดารงอยู่ที่แท้จริ งของพระเจ้า
และมองเห็นว่าการดารงอยู่ของพระองค์น้ นั ไม่ใช่เรื่องแต่ง ไม่ใช่ตานาน ไม่คลุมเครื อ ไม่ใช่ทฤษฎี
และไม่ใช่การปลอบโยนทางวิญญาณชนิดหนึ่งอย่างแน่นอน แต่เป็ นการดารงอยู่จริง ยิง่ ไปกว่านั้น

นั่นจะเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นรู ้ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมให้แก่สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงและให้แก่มวลมนุษย์อยู่เส
มอ พระเจ้าทรงทาการนี้ในหนทางของพระองค์เองและโดยสอดคล้องกับจังหวะของพระองค์เอง ดังนั้น
เป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและได้ทรงให้กฎเกณฑ์ท้งั หลายแก่สิ่งเหล่านั้นนัน่ เอง
พวกมันแต่ละสิ่งจึงมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิกิจตามที่ได้รับแบ่งสรรของพวกมัน
ปฏิบตั ิความรับผิดชอบของพวกมันให้ลุล่วง
แสดงบทบาทของพวกมันเองภายใต้การทรงลิขิตล่วงหน้าของพระองค์
แต่ละสิ่งมีประโยชน์ของมันเองในการปรนนิบตั ิมวลมนุษย์และพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มวลมนุษย์อยู่อาศัย
ภายใต้การทรงลิขิตล่วงหน้าของพระองค์ หากพระเจ้าไม่ได้ทรงทาเช่นนั้น
และมวลมนุษย์ไม่ได้มีสภาพแวดล้อมเพื่ออยูอ่ าศัย เช่นนั้นแล้ว
การที่เชื่อในพระเจ้าหรื อการติดตามพระองค์ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้สาหรับมวลมนุษย์
ทั้งหมดนั้นคงจะไม่เป็ นสิ่งใดมากไปกว่าการพูดคุยที่ว่างเปล่า นั่นไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรื อ?
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 7” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 170
พวกเราได้หารื อหัวข้อมากมายและเนื้ อหามากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคาพูดที่ว่า
“พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิง่ ”
แต่พวกเจ้ารู ้ในหัวใจของพวกเจ้าหรื อไม่ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าประทานแก่มวลมนุษย์
นอกเหนือจากการทรงจัดเตรี ยมพระวจนะของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าและการทรงปฏิบตั ิพระราชกิจแห่งการตีส
อนและการพิพากษาของพระองค์กบั พวกเจ้า? ผูค้ นบางคนอาจจะพูดว่า
“พระเจ้าประทานพระคุณและพระพรแก่ฉัน พระองค์ทรงมอบความมีวินัยและสิ่งชูใจแก่ฉัน
และพระองค์ทรงให้การดูแลและการปกป้องแก่ฉันในทุกหนทางที่เป็ นไปได้” คนอืน่ ๆ จะพูดว่า
“พระเจ้าประทานอาหารและเครื่ องดื่มประจาวันแก่ฉัน” ในขณะที่บางคนจะถึงกับพูดว่า
“พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉัน”
พวกเจ้าอาจจะโต้ตอบประเด็นปัญหาเหล่านั้นที่ผคู้ นเผชิญในชีวิตประจาวันของพวกเขาในหนทางที่เกี่ยวข้องกับ
วงเขตแห่งประสบการณ์ชีวิตเชิงเนื้อหนังของพวกเจ้าเอง พระเจ้าประทานสิ่งทั้งหลายมากมายให้กบั แต่ละบุคคล
แม้ว่าสิ่งที่พวกเรากาลังหารื อกันตรงนี้ไม่ถูกจากัดอยู่เพียงแค่กบั วงเขตแห่งความต้องการที่จาเป็ นรายวันของผูค้ น
เท่านั้น แต่ยงั หมายที่จะขยายกรอบนิมิตของแต่ละบุคคล และยอมให้เจ้าเห็นสิ่งทั้งหลายจากมุมมองมหัพภาค
ในเมื่อพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิ ดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงธารงรักษาชีวิตของทุกสรรพสิ่งอย่างไร? กล่าวอีกนัยหนึ่ง
พระเจ้าทรงให้สิ่งใดแก่ทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างของพระองค์เพื่อธารงรักษาการดารงอยู่ของพวกมันและธ
รรมบัญญัติท้งั หลายที่เกื้อหนุนมันอยู่ เพื่อที่พวกมันจะได้ดารงอยู่ต่อไป?
นั่นคือประเด็นหลักของการหารื อของพวกเราในวันนี้…เราหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถเชื่อมโยงหัวข้อนี้และสิ่งที่เ
ราจะพูดเข้ากับกิจการของพระเจ้ามากกว่าเข้ากับความรู ้ วัฒนธรรมมนุษย์ หรื อการศึกษาวิจยั ใดๆ
เรากาลังพูดคุยเกีย่ วกับพระเจ้า เกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้น นี่ คือคาแนะนาของเราต่อพวกเจ้า
เราแน่ใจว่าพวกเจ้าเข้าใจ!
พระเจ้าได้ประทานสิ่งทั้งหลายมากมายให้มวลมนุษย์
เราจะเริ่ มต้นด้วยการพูดคุยเกีย่ วกับสิ่งที่ผคู้ นสามารถมองเห็นได้ นัน่ คือสิ่งที่พวกเขาสามารถรู ้สึกได้
เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่ผคู้ นสามารถยอมรับและเข้าใจในหัวใจของพวกเขาได้
ดังนั้นก่อนอืน่ พวกเรามาเริ่ มต้นด้วยการพูดคุยเกีย่ วกับสิ่งที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมให้แก่มวลมนุษย์ดว้ ยการหารื อเกี่
ยวกับโลกเชิงวัตถุ
1. อากาศ

แรกที่สุดพระเจ้าได้ทรงสร้างอากาศเพื่อที่มนุษย์จะได้หายใจ
อากาศเป็ นสสารที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ทุกวันและเป็ นสิ่งที่มนุษย์พ่งึ พาทุกๆ ชัว่ ขณะ
แม้ในเวลาที่พวกเขาหลับอยู่ อากาศที่พระเจ้าได้สร้างมีความสาคัญอย่างมหันต์ต่อมวลมนุษย์ กล่าวคือ
อากาศจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อทุกลมหายใจของพวกเขาและต่อชีวิตเอง
สสารนี้ซ่งึ สามารถรู ้สึกได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถเห็นได้
เป็ นของประทานชิน้ แรกของพระเจ้าแก่สรรพสิ่งทั้งปวงแห่งการทรงสร้างของพระองค์
แต่หลังจากทรงสร้างอากาศแล้ว พระเจ้าได้ทรงหยุด
โดยทรงพิจารณาว่าพระราชกิจของพระองค์น้นั เสร็จไปแล้วใช่หรื อไม่?
หรื อว่าพระองค์ได้ทรงพิจารณาว่าอากาศจะหนาแน่นเพียงใด?
พระองค์ได้ทรงพิจารณาว่าอากาศจะบรรจุไปด้วยสิ่งใดบ้างใช่หรื อไม่? (ใช่)
พระเจ้ากาลังทรงดาริ อะไรเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างอากาศ? เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงสร้างอากาศ
และเหตุผลของพระองค์คืออะไร? มนุษย์จาเป็ นต้องมีอากาศ—พวกเขาจาเป็ นต้องหายใจ
ประการแรกความหนาแน่นของอากาศควรเหมาะกับปอดของมนุษย์ มีผใู้ ดรู ้ความหนาแน่นของอากาศหรื อไม่?
ในความจริ งแล้วไม่มคี วามต้องการที่จาเป็ นโดยเฉพาะเลยที่ผคู้ นจะต้องรู ้คาตอบของคาถามนี้ในรู ปของตัวเลขห
รื อข้อมูล และว่ากันจริงๆ แล้วก็ไม่จาเป็ นเลยทีเดียวที่จะต้องรู ้คาตอบ—
มันเพียงพออย่างสมบูรณ์แบบที่จะมีเพียงแค่แนวคิดทัว่ ไปเท่านั้น
พระเจ้าได้ทรงสร้างอากาศด้วยความหนาแน่นที่คงจะเหมาะสมที่สุดสาหรับปอดมนุษย์ที่จะหายใจ
นั่นคือพระองค์ได้ทรงสร้างอากาศเพื่อที่มนั อาจจะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านทางลมหายใจของ
พวกเขา และเพื่อที่อากาศจะไม่ทาอันตรายต่อร่ างกายในขณะที่ร่างกายนั้นหายใจ
เหล่านี้คือข้อพิจารณาของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างอากาศ
ถัดไปพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อากาศบรรจุเอาไว้
สิ่งทั้งหลายที่บรรจุอยู่ในอากาศไม่เป็ นพิษต่อมนุษย์และจะไม่สร้างความเสียหายแก่ปอดหรือส่วนอื่นใดของร่ าง
กาย พระเจ้าได้ทรงจาเป็ นต้องพิจารณาทั้งหมดนี้
พระเจ้าได้ทรงจาเป็ นต้องพิจารณาว่าอากาศที่มนุษย์หายใจควรเข้าสู่และออกจากร่ างกายอย่างราบรื่ น
และว่าหลังจากถูกสูดเข้าไป ธรรมชาติและปริ มาณของสสารทั้งหลายภายในอากาศควรอยู่ในระดับที่เลือด
ตลอดจนอากาศเสียในปอดและร่ างกายโดยรวม จะถูกเผาผลาญอย่างถูกต้องเหมาะสม
ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ได้ทรงจาเป็ นต้องพิจารณาว่าอากาศไม่ควรประกอบด้วยสสารมีพิษใดๆ
จุดมุ่งหมายของเราในการบอกเจ้าเกี่ยวกับมาตรฐานทั้งสองนี้สาหรับอากาศนั้น ไม่ใช่เพื่อป้อนความรู ้เฉพาะใดๆ
ให้พวกเจ้า แต่เพื่อแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกๆ

สิ่งภายในการทรงสร้างของพระองค์โดยสอดคล้องกับข้อพิจารณาทั้งหลายของพระองค์เอง
และทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นดีที่สุดเท่าที่มนั สามารถเป็ นได้ นอกจากนี้
สาหรับปริ มาณฝุ่นละอองในอากาศ และปริ มาณของฝุ่นผง ทราย และดินบนแผ่นดินโลก
รวมทั้งปริ มาณฝุ่นละอองที่ล่องลอยลงมาที่แผ่นดินโลกจากท้องฟ้า—
พระเจ้าทรงมีหนทางของพระองค์สาหรับบริ หารจัดการสิ่งเหล่านี้เช่นกัน
หนทางแห่งการนาสิ่งเหล่านี้ออกไปหรื อทาให้พวกมันสลายไป ในขณะที่มีฝ่ ุนละอองอยู่ในปริ มาณหนึ่ง
พระเจ้าได้ทรงทาเช่นนั้นก็เพือ่ ที่ฝ่ นุ ละอองจะไม่ทาอันตรายร่ างกายมนุษย์หรือทาให้การหายใจของมนุษย์ตกอยู่
ในอันตราย และพระองค์ได้ทรงสร้างอนุภาคฝุ่นซึ่งมีขนาดที่จะไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
การที่พระเจ้าทรงสร้างอากาศไม่ได้เป็ นความล้าลึกหรอกหรือ?
เป็ นเรื่ องเรียบง่ายเฉกเช่นการทรงเป่ าลมปราณจากพระโอษฐ์ของพระองค์หรื อไม่? (ไม่)
แม้แต่ในการที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งหลายซึ่งเรี ยบง่ายที่สุด ความล้าลึกของพระเจ้า
การทางานของพระหฤทัยของพระองค์ หนทางที่พระองค์ดาริ
และพระปรี ชาญาณของพระองค์ท้งั หมดล้วนแจ่มแจ้ง พระเจ้าไม่ทรงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว
พระองค์ทรงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง) สิ่งที่การนี้หมายถึงก็คือว่า แม้แต่ในการทรงสร้างสิ่งที่เรียบง่าย
พระเจ้าก็ได้กาลังทรงดาริ ถงึ มนุษยชาติ ประการแรก อากาศที่มนุษย์หายใจนั้นสะอาด
และสิ่งที่บรรจุอยู่ในอากาศก็เหมาะให้มนุษย์หายใจ ไม่เป็ นพิษและไม่ก่ออันตรายต่อมนุษย์ ในทานองเดียวกัน
ความหนาแน่นของอากาศนั้นก็เหมาะสมสาหรับการหายใจของมนุษย์
อากาศนี้ซ่งึ มนุษย์หายใจเข้าและหายใจออกเป็ นนิตย์จาเป็ นอย่างยิ่งต่อร่ างกายมนุษย์ ต่อเนื้อหนังมนุษย์
นี่คือเหตุผลที่มนุษย์อาจหายใจได้อย่างอิสระโดยไม่มีการจากัดควบคุมหรื อความกังวล
ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถหายใจได้โดยปกติ อากาศคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในปฐมกาล
และเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับการหายใจของมนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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2. อุณหภูมิ
สิ่งที่สองที่พวกเราจะหารื อกันคืออุณหภูมิ ทุกคนรู ้ว่าอุณหภูมิคืออะไร
อุณหภูมิเป็ นบางสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการอยูร่ อดของมนุษย์
หากอุณหภูมิสูงเกินไป—ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าอุณหภูมิสูงกว่าสี่สิบองศาเซลเซียส—
นี่จะไม่เป็ นการสูญเสียน้ าอย่างมากสาหรับมนุษย์หรอกหรื อ?
นี่จะไม่น่าอ่อนเพลียสาหรับมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพเงื่อนไขทัง้ หลายเช่นนั้นหรอกหรื อ?
แล้วหากอุณหภูมิต่าเกินไปล่ะ? สมมุติว่าอุณหภูมลิ งไปถึงลบสี่สิบองศาเซลเซียส—
มนุษย์ก็จะไม่สามารถทานทนต่อสภาพเงื่อนไขเหล่านี้ได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงพิถีพิถนั มากในการกาหนดช่วงอุณหภูมิที่เป็ นช่วงอุณหภูมิซ่ึงร่ างกายมนุษย์สามารถ
ปรับตัวเข้าหาได้ ซึ่งตกอยู่ระหว่างลบสามสิบองศาเซลเซียสกับสี่สิบองศาเซลเซียสโดยประมาณ
อุณหภูมิในแผ่นดินทั้งหลายจากเหนือจรดใต้จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องตกอยู่ภายในช่วงนี้ ในภูมิภาคที่หนาวจัด
อุณหภูมิสามารถลดฮวบลงได้จนบางทีถึงลบห้าสิบหรื อหกสิบองศาเซลเซียส
พระเจ้าจะไม่ทรงให้มนุษย์อาศัยอยู่ในภูมิภาคเช่นนั้น ดังนั้นเหตุใดภูมิภาคเยือกแข็งเหล่านี้จึงดารงอยู่?
พระเจ้าทรงมีพระปรี ชาญาณของพระองค์เอง และพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์ของพระองค์เองสาหรับการนี้
พระองค์จะไม่ทรงให้เจ้าไปใกล้สถานที่เหล่านั้น
สถานที่ที่ร้อนเกินไปและเย็นเกินไปได้รับการปกป้องโดยพระเจ้า
หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทรงวางแผนให้มนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่น สถานที่เหล่านี้ ไม่ได้มีไว้สาหรับมวลมนุษย์
แต่เหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้มีสถานที่เช่นนั้นดารงอยู่บนแผ่นดินโลกเล่า?
หากสถานที่เหล่านี้เป็ นสถานที่ซ่งึ พระเจ้าจะไม่ทรงให้มนุษย์อาศัยอยู่หรื อแม้แต่อยูร่ อด เช่นนั้นแล้วเหตุใดเล่า
พระเจ้าจึงจะทรงสร้างสถานที่เหล่านั้น? ในเรื่ องนั้นมีพระปรี ชาญาณของพระเจ้า นั่นก็คือ
พระเจ้าได้ทรงปรับเทียบช่วงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อยู่รอดอย่างสมเหตุสมผล
ยังมีกฎธรรมชาติกาลังทางานอยู่ตรงนี้ดว้ ยเช่นกัน
พระเจ้าได้ทรงสร้างสิง่ ทั้งหลายเฉพาะอย่างขึ้นก็เพือ่ ธารงรักษาและควบคุมอุณหภูมิ สิ่งเหล่านั้นคืออะไรหรื อ?
อย่างแรกดวงอาทิตย์สามารถนาพาความอบอุ่นมาให้ผคู้ นได้
แต่ผคู้ นมีความสามารถที่จะสู้ทนความอบอุ่นนี้ได้หรือไม่เมื่อมันสูงมากเกินไป?
มีผูใ้ ดบ้างที่กล้าเข้าหาดวงอาทิตย์?
มีเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ใดบ้างบนแผ่นดินโลกที่สามารถเข้าหาดวงอาทิตย์ได้? (ไม่มี) ทาไมจึ งไม่ม?ี
ดวงอาทิตย์ร้อนเกินไป สิง่ ใดที่มาใกล้เกินไปจะหลอมละลาย เพราะฉะนั้น

พระเจ้าจึงได้ทรงพระราชกิจอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อกาหนดความสูงของดวงอาทิตย์เหนือมวลมนุษย์และระยะห่า
งของมันจากเขาโดยสอดคล้องกับการทรงคานวณอย่างละเอียดรอบคอบของพระองค์และกับมาตรฐานของพระ
องค์ แล้วยังมีข้วั ทั้งสองของแผ่นดินโลก ที่ทิศใต้และทิศเหนือ ภูมิภาคทั้งสองนี้เยือกแข็งและเป็ นธารน้ าแข็ง
มวลมนุษย์สามารถใช้ชีวิตอยู่ในภูมภิ าคที่เป็ นธารน้ าแข็งได้หรื อ?
สถานที่ท้งั หลายเช่นนั้นเหมาะสมต่อการอยู่รอดของมนุษย์หรื อไม่? (ไม่)
ผูค้ นไม่ไปยังสถานที่เหล่านี้เนื่องจากไม่เหมาะสาหรับการอยู่รอด ในเมื่อผูค้ นไม่ไปที่ข้วั โลกใต้และขั้วโลกเหนือ
ธารน้ าแข็งของที่นั่นจึงได้รับการอนุรกั ษ์และมีความสามารถที่จะทาหน้าที่ตามจุดประสงค์ของพวกมันได้
ซึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิ เจ้าเข้าใจใช่หรื อไม่? หากไม่ได้มีข้วั โลกใต้และไม่ได้มีข้วั โลกเหนือ
เช่นนั้นแล้วความร้อนต่อเนื่องของดวงอาทิตย์คงจะทาให้ผคู้ นบนแผ่นดินโลกพินาศ
ว่าแต่พระเจ้าทรงรักษาอุณหภูมิไว้ภายในช่วงที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดของมนุษย์โดยผ่านทางสองสิ่งนี้เท่านั้นใ
ช่หรื อไม่? ไม่ ยังมีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทุกจาพวกอีกด้วย อาทิ หญ้าในทุ่งหญ้า ต้นไม้หลากชนิด
และพืชทุกประเภทในป่ าไม้ที่ดูดซับความร้อนของดวงอาทิตย์ และโดยการทาเช่นนั้น
จึงทาให้พลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์เป็ นกลางอยู่ในหนทางที่บงั คับควบคุมอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่
มนุษย์อาศัยอยู่ ยังมีแหล่งน้ าทั้งหลายเช่นแม่น้ าและทะเลสาบอีกด้วย
ไม่มีผใู้ ดสามารถตัดสินใจได้เกี่ยวกับพืน้ ที่ที่แม่น้ าและทะเลสาบครอบคลุม
ไม่มีผใู้ ดสามารถควบคุมปริ มาณน้ าที่มีบนแผ่นดินโลก หรื อที่ใดที่น้ าไหลไป ทิศทางการไหลของน้ า
ปริ มาตรของการไหล หรื อความเร็วของการไหล พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู ้ แหล่งน้ าหลากหลายเหล่านี้
ตั้งแต่น้ าใต้ดินไปจนถึงแม่น้ าและทะเลสาบที่มองเห็นได้เหนือพืน้ ดิน
สามารถควบคุมอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้ นอกเหนือจากแหล่งน้ าทั้งหลายแล้ว
ยังมีการก่อตัวทางภูมิศาสตร์ทุกประเภท อาทิ ภูเขา ที่ราบ หุบผาชัน และพื้นที่ชุ่มน้ า
ซึ่งทั้งหมดควบคุมอุณหภูมิในขอบข่ายที่เป็ นสัดส่วนเหมาะสมกับวงเขตและพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ของพวกมัน
ตัวอย่างเช่น หากภูเขาลูกหนึ่งมีเส้นรอบวงหนึ่งร้อยกิโลเมตร เช่นนั้นแล้ว
หนึ่งร้อยกิโลเมตรนั้นก็จะมีส่วนร่ วมสนับสนุนการใช้ประโยชน์เทียบเท่ากับหนึ่งร้อยกิโลเมตร
สาหรับการที่จานวนเทือกเขาและหุบผาชันดังกล่าวที่พระเจ้าได้ทรงสร้างบนแผ่นดินโลกมีเท่าใดกันแน่น้ นั
นี่เป็ นตัวเลขที่พระเจ้าได้ทรงพิจารณาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีเรื่ องราวอยู่เบื้องหลังการดารงอยู่ของทุกๆ
สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง และแต่ละสิ่งมีพระปรี ชาญาณและแผนของพระเจ้าบรรจุอยู่ดว้ ย
ลองพิจารณาตัวอย่างเช่นป่ าไม้และพืชพรรณหลากหลายประเภททั้งหมด—
แนวเขตและขอบข่ายของพื้นที่ที่พวกมันดารงอยู่และเติบโตนั้นอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์คนใด
และไม่มีผใู้ ดมีส่วนในการตัดสินใจเหนือสิ่งเหล่านี้ ในทานองเดียวกัน

ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถควบคุมปริมาณน้ าที่พวกมันดูดซับ
หรื อปริ มาณพลังงานความร้อนที่พวกมันดูดซับจากดวงอาทิตย์
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดตกอยู่ภายในวงเขตของแผนที่พระเจ้าได้ทรงทาเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
เป็ นเพราะการทรงวางแผน การทรงพิจารณาและการทรงจัดการเตรี ยมการอย่างรอบคอบของพระเจ้าในทุกๆ
เรื่ องนัน่ เอง มนุษย์จงึ สามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเช่นนี้ได้ เพราะฉะนั้นทุกๆ
สิ่งที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาของเขา เช่นดวงอาทิตย์
ขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือที่ผคู้ นได้ยนิ เกี่ยวกับพวกมันอยู่บ่อยๆ
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายทั้งบนและใต้พื้นดินและในน้ า
และปริ มาณของพืน้ ที่ที่ปกคลุมโดยป่ าไม้และพืชพรรณจาพวกอืน่ ๆ และแหล่งน้ า น่านน้ าอันหลากหลาย
ปริ มาณน้ าทะเลและน้ าจืด และสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์ที่แตกต่างกัน—
เหล่านี้คือทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ในการธารงรักษาอุณหภูมิปกติเพื่อการอยูร่ อดของมนุษย์
นี่เป็ นเรื่ องที่แน่นอนเด็ดขาด เป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงดาริ อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งนี้ท้งั หมดแล้วเท่านั้น
มนุษย์จึงมีความสามารถที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเช่นนั้น
มันจะต้องไม่เย็นเกินไปหรื อร้อนเกินไป นั่นคือ
สถานที่ที่ร้อนเกินไปซึ่งมีอุณหภูมิเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์จะสามารถปรับเข้าหาได้น้ นั พระเจ้าไม่ทรงกันไว้ให้เจ้
าอย่างแน่นอน สถานที่ที่เย็นเกินไปที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเกินไปซึ่งหลังจากไปถึงที่นั่นแล้ว
มนุษย์จะเย็นจนเยือกแข็งไปทั้งตัวในเวลาเพียงไม่กนี่ าทีจนถึงระดับที่พวกเขาไม่สามารถพูดได้
สมองของพวกเขาเย็นจนเยือกแข็ง พวกเขาไร้ความสามารถที่จะคิด
และในไม่ช้าพวกเขาก็จะทนทุกข์กบั ภาวะขาดอากาศหายใจ—
สถานที่เช่นนั้นพระเจ้าก็ไม่ทรงกันไว้สาหรับมนุษย์เช่นกัน
ไม่สาคัญว่ามนุษย์ตอ้ งการดาเนินการศึกษาวิจยั ประเภทใดให้เสร็จสิ้น
และไม่ว่าพวกเขาต้องการที่จะคิดค้นหรื อฝ่ าทะลุขอ้ จากัดเหล่านี้หรื อไม่—ไม่ว่าผูค้ นจะมีความคิดอะไรก็ตาม
พวกเขาจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะไปเกินขีดจากัดของสิ่งที่ร่างกายมนุษย์สามารถปรับเข้าหาได้
พวกเขาจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะปลดทิ้งข้อจากัดเหล่านี้ซ่งึ พระเจ้าได้ทรงสร้างให้แก่มนุษย์ได้
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์
และพระเจ้าทรงรู ้ดีที่สุดว่าอุณหภูมิใดทีร่ ่ างกายมนุษย์สามารถปรับเข้าหาได้ แต่มนุษย์เองนั้นไม่รู้
ทาไมเราจึงพูดว่ามนุษย์ไม่รู?้ มนุษย์ได้ทาสิ่งโง่ๆ อะไรหรือ?
ผูค้ นมากมายไม่ได้พยายามท้าทายขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อยู่เนืองนิตย์หรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนั้นได้ตอ้ งการไปยังสถานที่เหล่านั้นเสมอ เพื่อยึดครองแผ่นดิน

เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตั้งรกรากที่นั่นได้ นั่นคงจะเป็ นการกระทาที่ไร้สาระ
ต่อให้เจ้าได้ศึกษาวิจยั ขั้วโลกทั้งสองอย่างถ้วนทัว่ แล้ว แล้วยังไงหรื อ?
ต่อให้เจ้าสามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิได้และมีความสามารถที่จะอาศัยอยู่ที่นั่น
มันจะเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ในหนทางใดหนทางหนึ่งหรื อไร หากเจ้าจะต้องทาการ “ปรับปรุ ง”
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั เพื่อชีวิตแห่งขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือ?
มวลมนุษย์มีสภาพแวดล้อมที่มวลมนุษย์สามารถอยูร่ อดได้ในนั้น ทว่ามนุษย์ไม่ได้ยงั คงอยู่ทนี่ ั่นอย่างเงียบๆ
และคล้อยตาม แต่กลับยืนกรานที่จะเสี่ยงไปยังสถานที่ที่พวกเขาไม่สามารถอยู่รอดได้แทน
อะไรคือความหมายของการนี้?
พวกเขาได้กลายเป็ นเบื่อหน่ายและหมดความอดทนกับชีวิตในอุณหภูมิที่เหมาะสมนี้
และได้ชื่นชมพระพรมากมายเกินไป
นอกจากนี้สภาพแวดล้อมปกติสาหรับชีวิตนี้ได้ถูกทาลายไปแทบหมดสิ้นโดยมวลมนุษย์
ดังนั้นบัดนี้พวกเขาคิดว่า
น่าจะดีเช่นกันหากพวกเขาจะไปยังขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือเพื่อทาความเสียหายมากขึ้นหรื อไล่ตามเสาะหา
“เหตุ” บางอย่างให้พวกเขาสามารถพบบางหนทางแห่งการ “บุกเบิกลู่ทางใหม่” ได้ นี่ไม่ใช่เรื่ องโง่ๆ หรอกหรื อ?
กล่าวคือ ภายใต้การนาของกาพืดซาตานของพวกเขา มวลมนุษย์น้ีทาสิ่งไร้สาระครั้งแล้วครั้งเล่าติดๆ กัน
พร้อมกับทาลายบ้านอันสวยงามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้แก่พวกเขาอย่างบ้าบิ่นและพิเรนทร์
นี่เป็ นการกระทาของซาตาน ยิง่ ไปกว่านั้น
เมื่อเห็นว่าการอยู่รอดของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลกนั้นค่อนข้างตกอยู่ในอันตราย
ผูค้ นมากมายจึงแสวงหาหนทางไปเยี่ยมดวงจันทร์ โดยต้องการจัดตั้งหนทางที่จะอยู่รอดที่นนั่ แต่ในท้ายที่สุด
ดวงจันทร์น้นั ขาดออกซิเจน มนุษย์จะสามารถอยู่รอดโดยปราศจากออกซิเจนได้หรื อ?
ในเมื่อดวงจันทร์ขาดออกซิเจน นัน่ จึงไม่ใช่สถานที่ที่มนุษย์สามารถพานักอยู่ได้
ทว่ามนุษย์ยืนกรานในความอยากของเขาที่จะไปที่นั่น พฤติกรรมนี้ควรเรี ยกว่าอะไร?
เป็ นการทาลายล้างตนเองเช่นกันใช่หรือไม่? ดวงจันทร์เป็ นสถานที่ที่ไม่มีอากาศ
และอุณหภูมิที่นั่นก็ไม่เหมาะกับการอยูร่ อดของมนุษย์—ดังนั้นจึงไม่ใช่สถานที่ที่พระเจ้าทรงกันไว้ให้มนุษย์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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3. เสียง
สิ่งที่สามคืออะไร? ก็เป็ นบางสิ่งที่เป็ นส่วนจาเป็ นอย่างยิ่งของสภาพแวดล้อมปกติของการดารงอยู่ของมนุษย์
บางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจาเป็ นต้องทาการจัดการเตรียมการเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน
มันสาคัญมากต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ทุกๆ คน หากพระเจ้าไม่ได้ทรงดูแลสิ่งนี้
มันก็คงจะได้มีการแทรกแซงการอยูร่ อดของมวลมนุษย์อย่างใหญ่หลวง
ซึ่งหมายความว่ามันคงจะได้ส่งผลกระทบซึ่งมีนัยสาคัญต่อชีวิตของมนุษย์และกายฝ่ ายเนื้อหนังของเขามากเสียจ
นมวลมนุษย์คงจะไม่ได้มคี วามสามารถที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น
อาจพูดได้ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ดังนั้น สิ่งที่เราพูดถึงนี้คืออะไร?
เรากาลังพูดเกี่ยวกับเสียง พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
สิ่งต่างๆ
ทั้งปวงแห่งการทรงสร้างของพระเจ้ากาลังมีชีวิตและกาลังหมุนอยู่ในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องภายในสายพระเนต
รของพระองค์ โดยการนี้ เราหมายความว่า
แต่ละสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมีคณ
ุ ค่าและความหมายในการดารงอยู่ของมัน นัน่ คือ
มีบางสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิง่ เกี่ยวกับการดารงอยู่ของทุกๆ สิ่ง ในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่ละสิ่งนั้นมีชีวิต
และในเมื่อทุกสรรพสิ่งนั้นมีชีวิต สิ่งเหล่านี้แต่ละสิ่งจึงให้กาเนิดเสียง ยกตัวอย่างเช่น
แผ่นดินโลกกาลังหมุนอย่างต่อเนื่อง ดวงอาทิตย์กาลังหมุนอย่างต่อเนื่อง
และดวงจันทร์ก็กาลังหมุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในขณะที่ทุกสรรพสิ่งแพร่ พนั ธุ์ พัฒนา และเคลื่อนไหว
พวกมันก็กาลังส่งกระจายเสียงอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆ
ทั้งมวลจากการทรงสร้างของพระเจ้าที่ดารงอยู่บนแผ่นดินโลกล้วนมีการแพร่ พนั ธุ์ การพัฒนา
และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ฐานของภูเขากาลังเคลือ่ นตัวและขยับตาแหน่ง
และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในห้วงลึกของทะเลกาลังว่ายน้ าและเคลื่อนที่ไปมา นี่หมายความว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
ทุกสรรพสิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า
กาลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็ นปกติโดยสอดคล้องกับแบบแผนที่ได้สถาปนาไว้แล้ว ดังนั้น
สิ่งใดหรื อที่ถูกทาให้มีข้นึ มาโดยสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ท้งั หมดซึ่งแพร่ พนั ธุ์และพัฒนาอยู่ในความมืดและเคลื่อนไหวอยู่ในความลับ? เสียง—
เสียงที่ยงิ่ ใหญ่ทรงพลัง นอกเหนือจากดาวเคราะห์โลกแล้ว
ดาวเคราะห์ทุกประเภทก็มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
และสิ่งมีชีวิตและจุลชีพทั้งหลายบนดาวเคราะห์เหล่านี้ก็กาลังแพร่ พนั ธุ์ กาลังพัฒนา

และกาลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นัน่ ก็คือ
ทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตและที่ไม่มีชีวิตกาลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในสายพระเนตรของพระเจ้า
และในขณะที่สิ่งเหล่านั้นทาเช่นนั้น สิ่งเหล่านั้นแต่ละสิ่งก็กาลังส่งเสียงออกมา
พระเจ้าได้ทรงทาการจัดการเตรียมการสาหรับเสียงเหล่านี้เช่นกัน
และเราเชื่อว่าพวกเจ้ารู ้เหตุผลของพระองค์สาหรับการนี้แล้วใช่หรื อไม่? เมื่อเจ้าเข้าไปใกล้เครื่ องบินลาหนึ่ง
เสียงคารามของเครื่ องยนต์มีผลกระทบอะไรต่อเจ้า? หากเจ้าอยู่ใกล้มนั นานเกินไป หูของเจ้าก็จะหนวก
แล้วหัวใจของเจ้าล่ะ—จะมีความสามารถที่จะทานทนต่อความทุกข์ยากสาหัสเช่นนี้ได้หรื อ?
ผูค้ นบางคนซึ่งมีหัวใจอ่อนแอก็คงจะไม่สามารถ
แน่นอนว่าแม้แต่พวกที่มีหัวใจแข็งแกร่ งก็จะไม่มีความสามารถที่จะทานทนได้นานเกินไป กล่าวคือ
ผลกระทบของเสียงต่อร่ างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นกับหูหรื อหัวใจ มีนัยสาคัญอย่างสุดขีดต่อมนุษย์ทุกคน
และเสียงที่ดงั เกินไปจะเป็ นอันตรายต่อผูค้ น เพราะฉะนั้น
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและหลังจากที่ทุกสรรพสิ่งได้เริ่ มต้นทาหน้าที่ได้ตามปกติแล้ว
พระเจ้าก็ได้ทรงทาการจัดการเตรียมการที่เหมาะสมสาหรับเสียงเหล่านี้
เสียงทั้งหลายของทุกสรรพสิ่งที่กาลังเคลื่อนไหว
นี่ก็เป็ นหนึ่งในประเด็นปัญหาทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงต้องพิจารณาเมื่อทรงสร้างสภาพแวดล้อมสาหรับมวลมนุ
ษย์
ก่อนอื่น ความสูงของชั้นบรรยากาศเหนือพื้นผิวของแผ่นดินโลกมีผลกระทบต่อเสียง
นอกจากนี้ขนาดของช่องว่างในดินก็จะบงการและส่งผลกระทบต่อเสียงเช่นกัน
แล้วก็ยงั มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อนั หลากหลายซึ่งการมาบรรจบกันของพวกมันส่งผลกระทบต่อเสียงด้ว
ยเช่นกัน กล่าวคือ
พระเจ้าทรงใช้วิธีการเฉพาะที่จะกาจัดเสียงบางเสียงเพื่อที่มนุษย์จะได้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หูและหัวใจของ
พวกเขาสามารถทานทนได้ มิฉะนั้น เสียงจะกลายเป็ นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการอยู่รอดของมนุษย์
กลายเป็ นสิ่งรบกวนที่ยงิ่ ใหญ่ในชีวิตของพวกเขาและก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงสาหรับพวกเขา
นี่หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงพิถีพิถนั มากในการทรงสร้างแผ่นดิน ชั้นบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์หลากหลายประเภทของพระองค์
และที่บรรจุอยู่ภายในสิ่งเหล่านี้แต่ละสิ่งคือพระปรี ชาญาณของพระเจ้า
ความเข้าใจของมวลมนุษย์ในการนี้ไม่จาเป็ นต้องมีรายละเอียดมากเกินไป—
การที่ผคู้ นรู ้ว่าการกระทาทั้งหลายของพระเจ้าบรรจุอยู่ในนั้นก็เพียงพอแล้ว
ตอนนี้พวกเจ้าจงบอกเราว่าพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทานี้ —

การปรับเทียบเสียงอย่างแม่นยาเพื่อที่จะธารงรักษาสภาพแวดล้อมเพือ่ การมีชีวิตของมวลมนุษ ย์และชีวิตปกติขอ
งพวกเขา—จาเป็ นหรื อไม่? (จาเป็ น) ในเมื่อพระราชกิจนี้จาเป็ น เช่นนั้นแล้วจากมุมมองนี้
จะสามารถกล่าวได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงใช้พระราชกิจนี้เป็ นหนทางหนึ่งที่จะจัดเตรี ยมให้แก่ทุกสรรพสิ่ง?
พระเจ้าได้ทรงสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเช่นนี้เพื่อการจัดเตรี ยมให้แก่มวลมนุษย์
เพื่อที่ร่างกายมนุษย์จะสามารถมีชีวิตตามปกติอย่างยิง่ ภายในนั้นได้โดยไม่ตอ้ งทนทุกข์กบั การแทรกแซงใดๆ
และเพื่อที่มวลมนุษย์จะมีความสามารถที่จะดารงอยู่และมีชีวิตตามปกติได้
เช่นนั้นแล้วนี่ไม่ใช่หนึ่งในหนทางทั้งหลายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่มนุษย์หรอกหรื อ?
นี่ไม่ได้เป็ นสิ่งสาคัญมากที่พระเจ้าได้ทรงทาหรอกหรือ? (เป็ น) มีความต้องการที่จาเป็ นอย่างมากสาหรับสิ่งนี้
ดังนั้นพวกเจ้าซาบซึ้งต่อสิ่งนี้อย่างไร? แม้ว่าพวกเจ้าจะไม่สามารถรู ้สึกว่านี่คือการกระทาของพระเจ้า
อีกทั้งพวกเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิการกระทานี้อย่างไร ณ กาลสมัยนั้น
เจ้ายังคงสามารถสานึกรับรู ้ความจาเป็ นของการที่พระเจ้าได้ทรงทาสิ่งนี้ได้หรื อไม่?
เจ้าสามารถรู ้สึกถึงพระปรี ชาญาณของพระเจ้าและความห่วงใยและพระดาริ ที่พระองค์ได้ทรงใส่ลงไปหรื อไม่?
(ใช่ เราสามารถ) หากพวกเจ้ามีความสามารถที่จะรู ้สึกถึงการนี้ เช่นนั้นแล้วนัน่ ก็เพียงพอแล้ว
มีการกระทามากมายที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิท่ามกลางสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างซึ่งผูค้ นไม่สามารถรู ้สึก
หรื อมองเห็น
เรายกการนี้ข้นึ มาพูดก็เพียงเพื่อแจ้งให้พวกเจ้ารู ้เกี่ยวกับการกระทาทั้งหลายของพระเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้มารู ้จั
กพระเจ้า เหล่านี้คือเบาะแสทั้งหลายที่สามารถทาให้พวกเจ้าสามารถรู ้จกั และเข้าใจพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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4. แสง
สิ่งที่สี่เกี่ยวข้องกับดวงตาของผูค้ น นั่นคือ แสง นี่กส็ าคัญมากเช่นกัน
เมื่อเจ้าเห็นแสงจ้าและความจ้าของแสงนั้นไปถึงความแรงเฉพาะระดับหนึ่ง
มันก็จะสามารถทาให้ดวงตามนุษย์บอดได้ จะว่าไปแล้วดวงตามนุษย์เป็ นดวงตาแห่งเนื้อหนัง
ตามนุษย์ไม่สามารถทนทานต่อการระคายเคืองได้ มีผใู้ ดกล้าจ้องมองเข้าไปในดวงอาทิตย์โดยตรงหรื อไม่?
ผูค้ นบางคนได้ลองดูแล้ว และหากพวกเขากาลังสวมแว่นกันแดดมันก็ทางานได้ดีทีเดียว—
แต่นั่นพึงต้องมีการใช้เครื่องมือ หากปราศจากเครื่ องมือ
ดวงตาเปลือยเปล่าของมนุษย์ยอ่ มไม่มีความสามารถที่จะเผชิญหน้ากับดวงอาทิตย์และจ้องมองดวงอาทิตย์โดยต
รงได้ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงอาทิตย์เพือ่ นาแสงมาให้มวลมนุษย์
และแสงนี้ก็เป็ นบางสิ่งที่พระองค์ได้ทรงดูแลด้วยเช่นกัน พระเจ้าไม่เพียงได้ทรงสร้างดวงอาทิตย์จนเสร็จ
วางดวงอาทิตย์ไว้ที่ใดสักแห่ง แล้วก็เพิกเฉยต่อมัน นั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าทรงทาสิ่งทั้งหลาย
พระองค์ทรงระมัดระวังอย่างยิง่ ในการกระทาของพระองค์ และทรงดาริ การกระทาทั้งหลายอย่างถ้วนทัว่
พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงตาให้แก่มวลมนุษย์เพือ่ ที่พวกเขาอาจมองเห็น
และพระองค์ได้ทรงกาหนดค่าตัวแปรจากัดทั้งหลายของแสงซึ่งมนุษย์ใช้ในการมองเห็นสิ่งทั้งหลายไว้ล่วงหน้า
อีกด้วย คงจะไม่ดีเลยหากแสงสลัวเกินไป
เมื่อมันมืดเสียจนผูค้ นไม่สามารถมองเห็นนิ้วมือของพวกเขาที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาได้
เช่นนั้นแล้วดวงตาของพวกเขาก็ได้สูญเสียการทาหน้าที่ของพวกมันไปและไม่ให้ประโยชน์อะไรเลย
แต่แสงที่จา้ เกินไปก็ส่งผลให้ดวงตามนุษย์ไร้ความสามารถพอกันในการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลาย
เพราะความจ้านั้นสุดที่จะทนได้
เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงประดับประดาสภาพแวดล้อมแห่งการดารงอยู่ของมนุษย์ดว้ ยแสงในจานวนที่เหม
าะสมสาหรับดวงตามนุษย์—จานวนที่จะไม่ทาร้ายหรื อทาลายดวงตาของผูค้ น
นับประสาอะไรที่จะทาให้ดวงตามนุษย์สูญเสียการทาหน้าที่ของพวกมัน
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงเพิม่ ชั้นเมฆรอบดวงอาทิตย์และแผ่นดินโลก
และเหตุผลที่ความหนาแน่นของอากาศมีความสามารถอย่างถูกต้องเหมาะสมที่จะกรองแสงชนิดต่างๆ
ซึ่งสามารถทาร้ายดวงตาหรื อผิวหนังของผูค้ นได้—เหล่านี้ได้สัดส่วนเหมาะสมกัน นอกจากนี้สีต่างๆ
ของแผ่นดินโลกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสะท้อนแสงอาทิตย์และแสงประเภทอื่นๆ ทั้งหมด
และมีความสามารถที่จะกาจัดแสงจาพวกที่จา้ เกินกว่าที่ดวงตามนุษย์จะปรับเข้าหา
ดังนั้นผูค้ นจึงมีความสามารถที่จะเดินอยู่ขา้ งนอกและดาเนินชีวิตของพวกเขาไปได้โดยไม่จาเป็ นต้องสวมแว่นกั

นแดดที่มืดมิดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมปกติ
ดวงตามนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายในลานสายตาของพวกเขาได้โดยไม่ถูกแสงรบกวน กล่าวคือ
คงจะไม่ดีหากแสงแยงตาเกินไปหรื อหากแสงสลัวเกินไป หากแสงสลัวเกินไป
ดวงตาของผูค้ นก็จะได้รับความเสียหาย และหมดสภาพหลังจากการใช้งานระยะสั้น หากแสงจ้าเกินไป
ดวงตาของผูค้ นก็จะไม่มีความสามารถที่จะทานทนได้ แสงแท้จริ งนี้ที่ผคู้ นมีอยู่น้นั
ต้องเหมาะสมสาหรับดวงตามนุษย์ที่จะมองเห็น
และพระเจ้าได้ทรงลดความเสียหายที่แสงก่อให้เกิดต่อดวงตามนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุดโดยผ่านทางวิธีการหลาก
หลาย และแม้ว่าแสงนี้อาจเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นภัยต่อดวงตามนุษย์
แต่มนั ก็เพียงพอที่จะให้ผูค้ นไปถึงบทอวสานแห่งชีวิตของพวกเขาในขณะที่ยงั คงธารงการใช้งานดวงตาของพว
กเขาอยู่ พระเจ้าไม่ทรงได้พิจารณาการนี้อย่างถ้วนทัว่ แล้วหรอกหรื อ?
กระนั้นมารซาตานก็ยงั ปฏิบตั ิตวั โดยไม่เคยได้มีการพิจารณาเช่นนั้นทะลุผ่านไปถึงจิตใจของมันเลย
กับซาตานแล้ว แสงจ้าเกินไปหรือสลัวเกินไปเสมอ นี่คือวิธีที่ซาตานปฏิบตั ิตวั
พระเจ้าได้ทรงทาสิ่งเหล่านี้กบั ทุกด้านของร่ างกายมนุษย์—กับการมองเห็น การได้ยิน การลิม้ รส การหายใจ
ความรู ้สึก และอื่นๆ—เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของมวลมนุษย์จนถึงขีดสุด
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตตามปกติและทาเช่นนั้นต่อไปได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
สภาพแวดล้อมปัจจุบนั ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเพือ่ ชีวิตเป็ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ที่สุดต่อ
การอยู่รอดของมวลมนุษย์ ผูค้ นบางคนอาจคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่ องใหญ่โตอะไรนักหนา
ว่าเป็ นสิ่งธรรมดามากที่สุดสิง่ หนึ่ง เสียง แสง
และอากาศเป็ นสิ่งที่ผคู้ นรู ้สึกว่าเป็ นสิทธิแต่กาเนิดของพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ชื่นชมตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาเกิด
แต่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ซ่งึ เจ้ามีความสามารถที่จะชื่นชม พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจอยู่
นี่คือบางสิ่งที่มนุษย์จาเป็ นต้องเข้าใจ บางสิ่งที่พวกเขาจาเป็ นต้องรู ้จกั
ไม่สาคัญว่าเจ้าจะรู ้สึกว่าไม่มีความจาเป็ นต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือรู ้จกั สิ่งเหล่านี้หรื อไม่ โดยสังเขปแล้ว
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงดาริ มากมายเกีย่ วกับสิ่งเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงมีแผน
พระองค์ได้ทรงมีแนวคิดเฉพาะบางอย่าง
พระองค์ไม่ทรงวางมวลมนุษย์ไว้ในสภาพแวดล้อมสาหรับชีวิตเช่นนั้นอย่างขอไปทีหรืออย่างง่ายๆ
โดยปราศจากพระดาริ ใดๆ ในเรื่ องนี้
พวกเจ้าอาจคิดว่าเราได้พูดเกี่ยวกับสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แต่ละอย่างอย่างคุยโวเกินไป แต่ในทรรศนะของเรา
แต่ละสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้แก่มนุษย์น้ นั จาเป็ นต่อการอยูร่ อดของมนุษยชาติ
มีการกระทาของพระเจ้าอยู่ในการนี้
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5. กระแสลม
สิ่งที่ห้าคืออะไร? สิ่งนี้เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน
ความสัมพันธ์ของสิ่งนี้กบั ชีวิตมนุษย์ใกล้ชิดมากเสียจนร่ างกายมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกเชิงวัตถุน้ีได้หา
กปราศจากมัน สิ่งนี้คือกระแสลม ลางทีไม่ว่าใครก็สามารถเข้าใจคานามว่า “กระแสลม”
ได้แม้ว่าเพิ่งจะได้ยินคานี้ ดังนั้นกระแสลมคืออะไรหรื อ? เจ้าสามารถพูดได้ว่า “กระแสลม”
เป็ นเพียงความเคลื่อนไหวที่ไหลเลื่อนไปของอากาศ กระแสลมเป็ นลมที่ดวงตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้
มันยังเป็ นหนทางหนึ่งที่ก๊าซทั้งหลายเคลื่อนที่ดว้ ย กระนั้นในการพูดคุยนี้ ในเบื้องต้นแล้ว “กระแสลม”
อ้างอิงถึงอะไร? ทันทีที่เราพูด พวกเจ้าจะเข้าใจ แผ่นดินโลกบรรทุกภูเขา
ทะเลและสรรพสิ่งทั้งปวงแห่งการทรงสร้างไปด้วยเมื่อมันหมุน และเมื่อมันหมุน มันก็หมุนด้วยความเร็ว
แม้ว่าเจ้าจะไม่รู้สึกถึงการปั่นหมุนนี้แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามการหมุนรอบตัวของแผ่นดินโลกก็ยงั ดารงอยู่
การหมุนรอบตัวของแผ่นดินโลกก่อให้เกิดสิ่งใด? เมื่อเจ้าวิ่ง
ลมจะไม่เกิดขึ้นและแล่นผ่านหูของเจ้าไปหรอกหรื อ? หากสามารถสร้างลมได้เมื่อเจ้าวิ่ง
จะไม่สามารถมีลมเมื่อแผ่นดินโลกหมุนรอบตัวได้อย่างไร? เมื่อแผ่นดินโลกหมุนรอบตัว
ทุกสรรพสิ่งก็อยู่ในการเคลือ่ นที่ แผ่นดินโลกเองกาลังอยู่ในการเคลื่อนที่และหมุนรอบตัวด้วยความเร็วเฉพาะ
ในขณะที่ทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกก็กาลังแพร่ พนั ธุ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเฉพาะจะทาให้เกิดกระแสลมโดยธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่เราให้ความหมาย
“กระแสลม” กระแสลมนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อร่ างกายมนุษย์ในขอบข่ายหนึ่งหรอกหรือ?
ลองพิจารณาพายุไต้ฝ่ นุ ดูสิว่า พายุไต้ฝ่ นุ ปกติไม่มีพลังเป็ นพิเศษ แต่เมื่อพวกมันซัดกระหน่า
ผูค้ นจะไม่สามารถแม้แต่จะยืนได้อย่างไม่สนั่ คลอน และมันจะยากที่พวกเขาจะเดินในลม
แม้แต่กา้ วเดียวก็ลาบากยากเข็ญ
และผูค้ นบางคนอาจถึงกับถูกลมผลักไปชนกับบางสิ่งบางอย่างโดยไร้ความสามารถที่จะขยับได้
นี่คือหนึ่งในหนทางทั้งหลายที่กระแสลมสามารถส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์
หากทั้งแผ่นดินโลกถูกปกคลุมด้วยที่ราบ เช่นนั้นแล้วเมื่อโลกและทุกสรรพสิง่ หมุนรอบตัว
ร่ างกายมนุษย์ก็จะไม่มีความสามารถที่จะทานทนได้โดยสิ้นเชิงต่อกระแสลมที่ถูกผลิตขึ้นจากการนั้น
มันจะลาบากยากเย็นอย่างสุดขีดที่จะตอบโต้ต่อสถานการณ์เช่นนั้น
หากเป็ นเช่นนั้นจริงกระแสลมเช่นนี้คงจะไม่เพียงแค่นาอันตรายมาสู่มวลมนุษย์
แต่จะนามาซึ่งการทาลายล้างโดยสมบูรณ์ มนุษย์จะไม่มีความสามารถที่จะอยูร่ อดในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเพือ่ แก้ปัญหากระแสลมเช่นนั้น—

ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันกระแสลมจะอ่อนลง เปลีย่ นทิศทางของพวกมัน เปลี่ยนความเร็วของพวกมัน
และเปลี่ยนกาลังของพวกมัน นั่นคือเหตุผลที่ผคู้ นสามารถเห็นลักษณะทางภูมศิ าสตร์ที่แตกต่างกัน เช่นภูเขา
เทือกเขาขนาดใหญ่ ที่ราบ เนินเขา ลุ่มน้ า หุบเขา ที่ราบสูง และแม่น้ าสายใหญ่
ด้วยคุณสมบัติพิเศษทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนความเร็ว ทิศทาง
และกาลังของกระแสลม นี่คือวิธีการที่พระองค์ทรงใช้เพื่อลดหรื อบงการกระแสลมให้เป็ นลมที่มีความเร็ว
ทิศทาง และกาลังที่เหมาะสม เพื่อที่มนุษย์จะได้มีสภาพแวดล้อมปกติที่จะใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้
มีความจาเป็ นต้องมีการนี้หรื อไม่? (มี) การทาบางสิ่งเช่นนี้ดูเหมือนจะลาบากยากเย็นสาหรับมนุษย์
แต่เป็ นเรื่ องง่ายสาหรับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสังเกตการณ์ทุกสรรพสิ่ง
สาหรับพระองค์แล้วการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีกระแสลมที่เหมาะสมสาหรับมนุษย์ไม่สามารถเรี ยบง่ายหรื อง่า
ยดายไปกว่านี้อีกแล้ว เพราะฉะนั้นในสภาพแวดล้อมที่พระเจ้าทรงสร้างเช่นนี้
แต่ละสิ่งภายในการทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์จึงมิอาจขาดไปได้
มีคุณค่าและความจาเป็ นในการดารงอยู่ของทุกๆ สิ่ง
อย่างไรก็ตามซาตานหรือมนุษย์ซ่ึงถูกทาให้เสื่อมทรามแล้วนั้นไม่เข้าใจหลักธรรมนี้
พวกเขายังทาลายและพัฒนาและหาประโยชน์ตอ่ ไป
ด้วยความฝันอันสูญเปล่าที่จะแปรสภาพภูเขาให้กลายเป็ นพื้นที่ราบ
ถมหุบผาชันให้เต็มและสร้างตึกระฟ้าบนพื้นที่ราบเพื่อสร้างป่ าคอนกรี ต
เป็ นความหวังของพระเจ้าว่ามวลมนุษย์จะสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีความสุข
และใช้แต่ละวันอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดนี้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตระเตรี ยมไว้ให้พวกเขา
นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่เคยได้ทรงประมาทในวิธีที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อสภาพแวดล้อมที่มนุษย์มีชีวิตอยู่
จากอุณหภูมิถึงอากาศ จากเสียงถึงแสง
พระเจ้าได้ทรงทาแผนและการจัดการเตรี ยมการที่สลับซับซ้อนเพือ่ ที่ร่างกายของพวกมนุษย์และสภาพแวดล้อมเ
พื่อการมีชีวิตของพวกเขาจะไม่อยู่ภายใต้การแทรกแซงใดๆ จากสภาพเงื่อนไขทางธรรมชาติท้งั หลาย
และเพื่อที่มวลมนุษย์จะมีความสามารถที่จะใช้ชีวิตและเพิ่มทวีคูณตามปกติ
และมีชีวิตตามปกติกบั ทุกสรรพสิ่งในการอยูร่ ่ วมกันอย่างกลมกลืนแทน
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทั้งหมดนี้ให้แก่ทุกสรรพสิ่งและให้แก่มวลมนุษย์
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บัดนี้พวกเจ้าได้กลายเป็ นตระหนักรู ้ถึงความแตกต่างทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างพระเจ้ากับมวลมนุษย์แล้วหรือไม่?
ในท้ายที่สุด ผูใ้ ดเป็ นเจ้านายของทุกสรรพสิ่ง? เป็ นมนุษย์หรือ? (ไม่ใช่)
เช่นนั้นแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีที่พระเจ้าและมนุษย์ปฏิบตั ิต่อสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง?
(พระเจ้าทรงปกครองและทรงจัดการเตรียมการทุกสรรพสิ่งขณะที่มนุษย์ชื่นชมสิ่งเหล่านั้น)
พวกเจ้าเห็นด้วยกับการนี้หรือไม่?
ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างพระเจ้ากับมวลมนุษย์คือการที่พระเจ้าทรงปกครองและจัดเตรี ยมให้แก่สรร
พสิ่งทรงสร้างทั้งปวง พระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง
และในขณะที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้แก่สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง มวลมนุษย์ก็ชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่าง กล่าวคือ
มนุษย์ชื่นชมสรรพสิ่งทั้งปวงแห่งการทรงสร้างเมือ่ เขายอมรับชีวิตที่พระเจ้าประทานให้แก่ทุกสรรพสิ่ง
พระเจ้าทรงเป็ นองค์เจ้านาย และมวลมนุษย์ชื่นชมดอกผลของการที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
เช่นนั้นแล้วจากมุมมองของสรรพสิ่งทั้งมวลแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า สิ่งใดหรือ
คือความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับมวลมนุษย์?
พระเจ้าทรงสามารถมองเห็นกฎทั้งหลายแห่งวิธีที่ทุกสรรพสิ่งเติบโตได้อย่างชัดเจน
และพระองค์ทรงควบคุมและมีอานาจครอบครองอยู่เหนือกฎเหล่านี้ นั่นคือ
ทุกสรรพสิ่งอยู่ภายในสายพระเนตรของพระเจ้าและภายในวงเขตแห่งการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์
มวลมนุษย์สามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้หรื อ?
สิ่งที่มวลมนุษย์สามารถมองเห็นได้ถูกจากัดอยู่กบั สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาโดยตรง หากเจ้าปี นขึ้นภูเขา
เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้ามองเห็นก็คือภูเขานั้นเท่านั้น เจ้าไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาได้
หากเจ้าไปที่ชายฝั่ง สิ่งที่เจ้าเห็นเป็ นเพียงด้านหนึ่งของมหาสมุทร
และเจ้าไม่สามารถรู ้ได้ว่าอีกด้านของมหาสมุทรเป็ นเหมือนอะไร
หากเจ้าเข้าไปในป่ าไม้เจ้าจะสามารถมองเห็นพืชพรรณที่อยู่เบื้องหน้าเจ้าและรอบๆ เจ้า
แต่เจ้าจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่ต้งั อยู่ไกลออกไปข้างหน้า มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นสถานที่ที่สูงกว่า ไกลกว่า
ลึกกว่าได้ ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถมองเห็นได้คือสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาโดยตรง
ภายในลานสายตาของพวกเขา ต่อให้มนุษย์จะรู ้จกั กฎที่บงการฤดูกาลทัง้ สี่ของปี
หรื อกฎทั้งหลายแห่งวิธีที่ทุกสรรพสิ่งเติบโต
พวกเขาก็ยงั คงไร้ความสามารถที่จะบริ หารจัดการหรื อบงการทุกสรรพสิ่งได้
กระนั้นหนทางที่พระเจ้าทรงมองเห็นสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวงเป็ นเช่นเดียวกับที่พระองค์จะทรงมองเห็นเครื่ อ
งจักรที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เองไม่มีผิด

พระองค์ทรงคุน้ เคยอย่างลึกซึ้งกับทุกส่วนประกอบและทุกการเชื่อมต่อ สิ่งที่เป็ นหลักการของสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่เป็ นแบบแผนของสิ่งเหล่านั้น และสิ่งที่เป็ นจุดประสงค์ของสิ่งเหล่านั้น—
พระเจ้าทรงรู ้ท้งั หมดนี้ดว้ ยความกระจ่างแจ้งระดับสูงสุด ด้วยเหตุน้ี พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า
และมนุษย์ก็เป็ นมนุษย์!
แม้ว่ามนุษย์อาจลงลึกในการศึกษาวิจยั วิทยาศาสตร์ของเขาและกฎทั้งหลายที่ปกครองทุกสรรพสิ่ง
แต่การศึกษาวิจยั นั้นมีวงเขตที่จากัด ในขณะที่พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง
สาหรับมนุษย์แล้วการควบคุมของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุด
มนุษย์ผหู้ นึ่งอาจสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตทาการศึกษาวิจยั กิจการที่เล็กที่สุดของพระเจ้าโดยไม่สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่แ
ท้จริ งอันใด
นี่คือเหตุผลที่เจ้าจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะรู ้จกั พระเจ้าหรื อเข้าใจพระองค์ได้หากเจ้าใช้แค่ความรู ้และสิ่งที่เจ้
าได้เรี ยนรู ้เพื่อศึกษาพระเจ้า แต่หากเจ้าเลือกวิธีแห่งการแสวงหาความจริงและแสวงหาพระเจ้า
และมองดูพระเจ้าจากมุมมองแห่งการมารู ้จกั พระองค์ เช่นนั้นแล้วสักวันหนึ่งเจ้าจะระลึกได้ว่า
การกระทาของพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งและพระปรี ชาญาณของพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน
และเจ้าจะรู ้เหตุผลที่พระเจ้าทรงได้รับการเรียกขานว่าองค์เจ้านายแห่งทุกสรรพสิ่งและแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับ
ทุกสรรพสิ่ง ยิง่ เจ้าได้รับความเข้าใจเช่นนี้มากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งเข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงได้รับการเรียกขานว่าองค์เจ้านายแห่งทุกสรรพสิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ทุกสรรพสิ่งและทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งเจ้า
กาลังได้รับการจัดเตรี ยมของพระเจ้าที่หลัง่ ไหลแบบไม่สั่นคลอนอย่างต่อเนื่อง
เจ้าจะมีความสามารถที่จะสานึกรับรู ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วยว่า ในโลกนี้และท่ามกลางมวลมนุษย์น้ี
ไม่มีผูใ้ ดเลยนอกเหนือจากพระเจ้าที่จะสามารถมีความสามารถและแก่นแท้ที่พระองค์ทรงใช้ปกครอง
บริ หารจัดการ และธารงรักษาการดารงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง เมื่อเจ้าไปถึงความเข้าใจนี้
เจ้าก็จะระลึกได้อย่างแท้จริ งว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของเจ้า เมื่อเจ้าไปถึงจุดนี้
เจ้าก็จะได้ยอมรับพระเจ้าอย่างแท้จริงและได้ให้โอกาสพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของเจ้าและองค์เจ้านายของเจ้าแ
ล้ว เมื่อเจ้าได้รับความเข้าใจเช่นนั้นแล้วและชีวิตของเจ้าได้ไปถึงจุดดังกล่าวแล้ว
พระเจ้าก็จะไม่ทรงทดสอบเจ้าและพิพากษาเจ้าอีกต่อไป อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงทาการเรียกร้องใดๆ จากเจ้า
เพราะเจ้าจะเข้าใจพระเจ้า จะรู ้จกั พระทัยของพระองค์ และจะได้ยอมรับพระเจ้าอย่างแท้จริงในหัวใจของเจ้าแล้ว
นี่คือเหตุผลสาคัญที่จะสามัคคีธรรมในหัวข้อเหล่านี้เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงมีอานาจครอบครองและทรงบริ หา
รจัดการทุกสรรพสิ่ง การทาเช่นนี้หมายที่จะให้ความรู ้และความเข้าใจมากขึ้นแก่ผคู้ น—

ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เจ้ายอมรับรู ้
แต่เพื่อให้เจ้ารู ้จกั และเข้าใจการกระทาทั้งหลายของพระเจ้าในหนทางที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากขึ้น
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมล็ดธัญพืช ผลไม้ และผักทั้งหลาย และถัว่ เปลือกแข็งทุกชนิด—เหล่านี้เป็ นอาหารมังสวิรัตทิ ้งั สิ้น
อาหารเหล่านี้ประกอบด้วยสารอาหารเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่จาเป็ นของร่ างกายมนุษย์แม้ว่าพวก
มันเป็ นอาหารมังสวิรัติก็ตาม อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “เราจะให้เพียงแค่อาหารเหล่านี้แก่มวลมนุษย์
ให้พวกเขากินสิ่งเหล่านี้เท่านั้น!” พระเจ้าไม่ได้ทรงหยุดตรงนั้น
แต่ได้ทรงไปต่อเพื่อตระเตรี ยมอาหารทั้งหลายที่อร่ อยยิง่ ขึ้นไปอีกไว้ให้มวลมนุษย์มากขึ้น
อาหารเหล่านี้คืออะไร?
อาหารเหล่านี้คือเนื้อสัตว์และปลาหลากหลายประเภทที่พวกเจ้าส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะมองเห็นและกินได้
พระองค์ได้ทรงตระเตรียมทั้งเนื้อสัตว์และปลามากมายหลายประเภทไว้ให้มนุษย์ ปลาอาศัยอยู่ในน้ า
และเนื้อหนังของปลาในน้ าแตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากเนื้อหนังของสัตว์ที่อาศัยบนแผ่นดิน
และมันสามารถให้สารอาหารต่างๆ แก่มนุษย์ได้
ปลายังมีคุณสมบัติที่สามารถกากับควบคุมความเย็นและความร้อนในร่ างกายมนุษย์ได้ซ่งึ เป็ นประโยชน์อย่างมา
กต่อมนุษย์อกี ด้วย แต่อาหารอร่อยต้องไม่กนิ มากจนเกินไป อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว
พระเจ้าประทานปริ มาณที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์ ณ
เวลาที่ถูกต้องเพื่อที่ผคู้ นจะสามารถชื่นชมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการประทานของพระองค์ในหนทางปกติ
และสอดคล้องกับฤดูกาลและเวลา ทีน้ี อาหารประเภทใดหรื อที่รวมอยู่ในหมวดหมู่สัตว์ปีก? ไก่ นกคุ่ม
นกพิราบ และอื่นๆ เป็ นต้น ผูค้ นมากมายกินเป็ ดและห่านด้วย
แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมเนื้อสัตว์ประเภทเหล่านี้ไว้ท้งั หมด
แต่พระองค์ก็ได้ทรงตั้งข้อพึงประสงค์บางประการสาหรับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรและได้ทรงวางขีด
จากัดเฉพาะเจาะจงกับอาหารการกินของพวกเขาในระหว่างยุคธรรมบัญญัติ
ทุกวันนี้ขีดจากัดเหล่านี้ต้งั อยู่บนพื้นฐานของรสนิยมของแต่ละบุคคลและการตีความด้วยตนเอง เนื้อสัตว์ต่างๆ
นานาเหล่านี้จดั เตรี ยมสารอาหารหลากหลายให้ร่างกายมนุษย์ โดยเติมโปรตีนและธาตุเหล็ก
เพิ่มความสมบูรณ์ให้กบั เลือด เสริ มสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก และสร้างความแข็งแกร่ งของร่ างกาย
โดยไม่คานึงถึงวิธีที่ผคู้ นปรุงและกินอาหารเหล่านี้
เนื้อสัตว์เหล่านี้สามารถช่วยให้ผคู้ นปรับปรุงรสชาติอาหารของพวกเขาและเสริ มเพิม่ ความอยากอาหารของพวกเ
ขา ในขณะเดียวกันก็ทาให้ทอ้ งของพวกเขาพึงพอใจอีกด้วย
ที่สาคัญที่สุดคืออาหารเหล่านี้สามารถจัดหาความต้องการที่จาเป็ นทางโภชนาการรายวันให้กบั ร่ างกายมนุษย์
นี่คือการทรงพิจารณาของพระเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงเตรียมอาหารให้พร้อมสาหรับมวลมนุษย์ มีผกั ทั้งหลาย
มีเนื้อสัตว์—นี่ไม่ใช่ความอุดมหรอกหรื อ?

แต่ผคู้ นควรเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าคืออะไรเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงตระเตรี ยมอาหารทั้งหมดให้มวล
มนุษย์ ใช่การให้มวลมนุษย์ตามใจตัวเองเกินไปในของกินเหล่านี้หรื อ?
อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์กลายเป็ นติดกับดักในการพยายามตอบสนองความอยากทางวัตถุเหล่านี้?
เขาจะไม่กลายเป็ นได้รับการบารุงเลี้ยงมากเกินไปหรอกหรือ?
การได้รับการบารุงเลี้ยงมากเกินไปไม่ทาให้ร่างกายมนุษย์เจ็บป่ วยในหลายๆ ทางหรอกหรื อ? (ทา)
นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงจัดสัดส่วนให้มีปริ มาณที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ถูกต้อง
และทรงให้ผูค้ นชื่นชมกับอาหารที่แตกต่างกันโดยสอดคล้องกับช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
หลังจากฤดูร้อนที่ร้อนมาก ผูค้ นสะสมความร้อนอย่างมากไว้ในร่ างกายของพวกเขา
รวมถึงความแห้งกร้านและความชื้นแฉะซึ่งก่อให้เกิดโรค เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึง ผลไม้หลายประเภทก็สุก
และเมื่อผูค้ นกินผลไม้เหล่านี้ ความชื้นแฉะในร่ างกายของพวกเขาจะถูกขับออกไป ณ
เวลานี้ฝูงปศุสัตว์และแกะก็ได้เติบโตแข็งแรงขึ้นเช่นกัน
ดังนั้นนี่จึงเป็ นเวลาที่ผคู้ นควรกินเนื้อสัตว์มากขึ้นเพื่อการบารุ งเลี้ยง โดยการกินเนื้อสัตว์หลากหลายประเภท
ร่ างกายของผูค้ นจะได้รับพลังงานและความอบอุ่นเพื่อช่วยให้พวกเขาทานทนต่อความหนาวเย็นของฤดูหนาวได้
และพวกเขาก็มีความสามารถที่จะผ่านฤดูหนาวได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดีเป็ นผลลัพธ์
ด้วยความใส่พระทัยและความแม่นยาสูงสุด
พระเจ้าทรงควบคุมและประสานงานว่าจะทรงจัดเตรี ยมอะไรให้แก่มวลมนุษย์ และเมื่อไร
และเมื่อไรที่พระองค์จะทรงให้สิ่งต่างๆ เติบโต ออกผล และสุก การนี้อา้ งอิงถึง
“วิธีที่พระเจ้าทรงตระเตรี ยมอาหารที่มนุษย์ตอ้ งการในชีวิตประจาวันของเขา”
นอกเหนือจากอาหารหลายประเภทแล้ว พระเจ้ายังทรงจัดเตรียมแหล่งน้ าให้มวลมนุษย์อีกด้วย
หลังจากกินแล้วผูค้ นยังคงต้องการดื่มน้ า ผลไม้เพียงลาพังจะเพียงพอหรื อไม่?
ผูค้ นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ดว้ ยผลไม้เพียงลาพัง และนอกจากนี้ ผลไม้กไ็ ม่มีในบางฤดูกาล
ดังนั้นปัญหาเรื่ องน้ าของมวลมนุษย์จะสามารถแก้ไขได้อย่างไร?
พระเจ้าได้ทรงแก้ไขปัญหานั้นโดยการตระเตรี ยมแหล่งน้ ามากมายทั้งบนและใต้พื้นดิน รวมถึงทะเลสาบ แม่น้ า
และน้ าพุ แหล่งน้ าเหล่านี้สามารถดื่มได้ตราบเท่าที่ไม่มีการปนเปื้ อน
และตราบเท่าที่ผคู้ นไม่ได้ไปบงการหรื อทาให้เสียหาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ในแง่ของแหล่งอาหารที่ค้าชูชีวิตของร่ างกายทางกายภาพของมวลมนุษย์
พระเจ้าได้ทรงทาการตระเตรียมที่แม่นยามาก เที่ยงตรงมาก และเหมาะสมมาก
เพื่อที่ชีวิตของผูค้ นจะได้มงั่ คัง่ และล้นเหลือและไม่ขาดพร่องสิ่งใด
นี่คือบางสิ่งที่ผคู้ นสามารถรู ้สึกและมองเห็นได้

นอกจากนี้ พระเจ้าได้ทรงสร้างพืช สัตว์บางอย่าง
และสมุนไพรอันหลากหลายซึ่งหมายอย่างเฉพาะเจาะจงให้รักษาอาการบาดเจ็บหรื อเยียวยาความเจ็บป่ วยในร่ าง
กายมนุษย์ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง ยกตัวอย่างเช่น
ใครบางคนควรทาอะไรหากถูกไฟไหม้หรือบังเอิญทาน้ าร้อนลวกตัวเอง?
เจ้าสามารถชาระล้างแผลไฟไหม้ดว้ ยน้ าเท่านั้นได้หรื อ? เจ้าสามารถพันแผลด้วยผ้าเก่าๆ สักผืนเท่านั้นได้หรื อ?
หากเจ้าทาเช่นนั้นแผลอาจเต็มไปด้วยหนองหรื อกลายเป็ นติดเชื้อ ยกตัวอย่างเช่น
หากใครบางคนเป็ นไข้หรื อติดหวัด ได้รับบาดเจ็บขณะกาลังทางาน
เกิดการเจ็บป่ วยเกี่ยวกับกระเพาะอาหารจากการกินสิ่งที่ผิด
หรื อเป็ นโรคบางอย่างที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายทางลีลาชีวิตหรือประเด็นปัญหาด้านภาวะอารมณ์
รวมถึงโรคหลอดเลือด สภาพเงือ่ นไขทางจิตวิทยา หรื อโรคของอวัยวะภายใน
เช่นนั้นแล้วก็มีพืชที่สอดรับกันซึ่งเยียวยาสภาพเงื่อนไขของพวกเขา
มีพืชที่ปรับปรุ งการไหลเวียนโลหิตให้ดีข้ นึ และขจัดความเมื่อยล้า บรรเทาปวด ห้ามเลือด ให้ยาสลบ
ช่วยรักษาผิวหนังและฟื้ นฟูผิวหนังสู่สภาพเงื่อนไขปกติ
และสลายเลือดหนืดและกาจัดสารพิษออกจากร่ างกาย—โดยสังเขปแล้วพืชเหล่านี้มีการใช้ในชีวิตประจาวัน
ผูค้ นสามารถใช้พืชเหล่านี้ได้ และพวกมันได้ถูกตระเตรี ยมโดยพระเจ้าสาหรับร่ างกายมนุษย์ในกรณีที่จาเป็ น
พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มนุษย์คน้ พบพืชเหล่านี้บางส่วนโดยบังเอิญ ในขณะที่ส่วนอื่นๆ
ถูกค้นพบโดยผูค้ นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรให้คน้ พบ
หรื อเป็ นผลลัพธ์จากปรากฏการณ์พิเศษที่พระองค์ได้ทรงจัดวางเรี ยบเรี ยง
หลังการค้นพบพืชเหล่านี้มวลมนุษย์ก็จะส่งต่อลงไป และผูค้ นมากมายจะได้มารู ้เกีย่ วกับพืชเหล่านี้
ดังนั้นการที่พระเจ้าทรงสร้างพืชเหล่านี้จงึ มีคุณค่าและความหมาย โดยสรุ ป สิ่งเหล่านี้ลว้ นมาจากพระเจ้า
ได้รับการตระเตรี ยมและเพาะปลูกโดยพระองค์เมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการมีชีวิตของ
มวลมนุษย์ สิ่งเหล่านี้สาคัญอย่างยิง่
กระบวนการทรงดาริ ของพระเจ้าถ้วนทัว่ กว่ากระบวนการคิดเหล่านั้นของมวลมนุษย์หรื อไม่?
เมื่อเจ้ามองเห็นทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทา เจ้ามีสานึกรับรูถ้ ึงด้านที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้าหรื อไม่?
พระเจ้าทรงพระราชกิจในความลับ พระเจ้าได้ทรงสร้างทั้งหมดนี้เมื่อมนุษย์ยงั ไม่ได้มาอยู่ในพิภพนี้
เมื่อพระองค์ยงั ไม่ทรงได้มีการติดต่อกับมวลมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างทรงทาโดยทรงคานึงถึงมวลมนุษย์
เพื่อประโยชน์แห่งการดารงอยู่ของมนุษย์ และด้วยพระดาริ เพื่อการอยู่รอดของพวกเขา
เพื่อที่มวลมนุษย์จะมีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกเชิงวัตถุอนั มัง่ คัง่ และล้นเหลือนี้

ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้ให้พวกเขา โดยปราศจากความกังวลเกี่ยวกับอาหารหรื อเสื้อผ้า
ไม่ขาดพร่ องสิ่งใดเลย ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ มวลมนุษย์ย่อมสามารถขยายพันธุ์และอยู่รอดต่อไปได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พวกเราได้เริ่ มต้นด้วยการพูดคุยเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่และสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทาเพื่อสภาพแวด
ล้อมนั้นและการตระเตรี ยมทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงทา พวกเราได้หารือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดการเตรียมการ
สัมพันธภาพระหว่างสิ่งทั้งหลายแห่งการทรงสร้าง ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมไว้ให้มวลมนุษย์
และวิธีที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรี ยมการสัมพันธภาพเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งทั้งหลายแห่งการทรงสร้างของ
พระองค์ทาอันตรายมวลมนุษย์ พระเจ้ายังได้ทรงทาให้อนั ตรายที่ปัจจัยต่างๆ
มากมายภายในการทรงสร้างของพระองค์อาจได้มีต่อสภาพแวดล้อมของมวลมนุษย์น้ นั ทุเลาลงเช่นกัน
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกสรรพสิ่งทาหน้าที่ต่อจุดประสงค์สูงสุดของพวกมัน
และนาพาสภาพแวดล้อมที่เป็ นประโยชน์พร้อมด้วยองค์ประกอบที่เป็ นประโยชน์มาสู่มวลมนุษย์ ด้วยเหตุน้นั
จึงทาให้มวลมนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นนั้นได้
และดาเนินวงจรชีวิตและการขยายพันธุ์ต่อไปอย่างไม่สนั่ คลอน ถัดมา
พวกเราได้พูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่ร่างกายมนุษย์ตอ้ งการ—อาหารและเครื่ องดื่มประจาวันของมวลมนุษย์
นี่ก็เป็ นสภาพเงื่อนไขที่จาเป็ นสาหรับการอยูร่ อดของมวลมนุษย์เช่นกัน กล่าวคือ
ร่ างกายมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยการหายใจเพียงอย่างเดียว โดยมีเพียงแค่แสงอาทิตย์เพื่อการยังชีพ
หรื อลม หรืออุณหภูมิที่เหมาะสม มนุษย์ยงั จาเป็ นต้องเติมท้องของพวกเขาให้เต็มอีกด้วย
และพระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมแหล่งที่มาของสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาจะได้ใช้เพื่อทาเช่นนั้น
ซึ่งก็คือแหล่งอาหารของมวลมนุษย์ ไว้สาหรับมวลมนุษย์แล้วโดยไม่มองข้ามสิ่งใดเลย
เมื่อเจ้าได้เห็นผลิตผลที่มงั่ คัง่ และเอื้ออารี เช่นนี้ —แหล่งที่มาของอาหารและเครื่องดื่มของมวลมนุษย์—
เจ้าจะสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดของการจัดหาสาหรับมวลมนุษย์และสาหรับสรรพสิ่ง
ทั้งมวลแห่งการทรงสร้างของพระองค์? หากในช่วงระหว่างเวลาแห่งการทรงสร้าง
พระเจ้าได้ทรงสร้างเพียงแค่ตน้ ไม้และต้นหญ้าหรื อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จานวนเท่าใดก็ตาม
และหากสิ่งมีชีวิตและพืชต่างๆ เหล่านี้มีไว้ให้ววั และแกะกินทั้งหมด หรื อมีไว้ให้มา้ ลาย กวาง
และสัตว์ประเภทอื่นๆ อีกหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นสิงโตต้องกินสิ่งทั้งหลายเช่นม้าลายและกวาง
และเสือต้องกินสิ่งทั้งหลายเช่นแกะและหมู—แต่ไม่มีแม้สักสิ่งเดียวที่เหมาะสมให้มนุษย์กินแล้ว
มันจะใช้ได้หรื อไม่? มันจะใช้ไม่ได้ มวลมนุษย์คงจะไม่มีความสามารถที่จะอยูร่ อดได้นาน
จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์กินแต่ใบไม้เท่านั้น? มันจะใช้ได้หรื อไม่?
มนุษย์จะสามารถกินต้นหญ้าที่มีไว้เพื่อแกะหรื อไม่? มันอาจจะไม่เป็ นไรหากพวกเขาได้ลองสักนิดหน่อย
แต่หากพวกเขาได้กินสิ่งทั้งหลายเช่นนั้นเป็ นเวลานาน
ท้องของพวกเขาก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะทนยอมรับได้ และผูค้ นก็คงจะไม่ได้มีชีวิตอยูย่ าวนาน

มีแม้แต่สิ่งทั้งหลายที่สัตว์สามารถกินได้แต่เป็ นพิษต่อมนุษย์—สัตว์กินพวกมันโดยไม่มผี ลสืบเนื่อง
แต่ไม่เป็ นเช่นนั้นสาหรับมนุษย์ กล่าวคือพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์
ดังนั้นพระเจ้าทรงรู ้หลักธรรมและโครงสร้างของร่ างกายมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งการดีที่สุด
พระเจ้าทรงรู ้จกั สิ่งประกอบและสิ่งที่บรรจุอยู่ของร่ างกาย
ความต้องการที่จาเป็ นของร่ างกายและการทาหน้าที่ของอวัยวะภายในของร่ างกาย และวิธีที่พวกมันดูดซับ กาจัด
และเผาผลาญสสารต่างๆ ด้วยความกระจ่างแจ้งที่เพียบพร้อม มนุษย์ไม่รู้ บางครั้งพวกเขากินอย่างผลีผลาม
หรื อหลงไปใช้วิธีดูแลตนเองอย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่มากเกินไปเป็ นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล
หากเจ้ากินและชื่นชมสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมไว้ให้เจ้าในหนทางปกติ
เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมจะไม่มีปัญหาสุขภาพ ต่อให้บางครั้งเจ้าจะมีประสบการณ์กบั อารมณ์เสีย
และเจ้ามีภาวะเลือดหนืด นี่ก็ไม่สร้างปัญหาอะไรเลย เจ้าเพียงแค่จาเป็ นต้องกินพืชบางประเภท
และภาวะเลือดหนืดก็จะหายไป พระเจ้าได้ทรงทาการตระเตรียมสาหรับสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด
ดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้า มวลมนุษย์อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตอื่นใดอย่างมาก
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมสาหรับพืชแต่ละประเภท
และพระองค์ได้ทรงตระเตรียมอาหารและสภาพแวดล้อมสาหรับสัตว์แต่ละประเภท
แต่มวลมนุษย์มีความต้องการที่จาเป็ นอันเคร่งครัดชัดเจนที่สุดต่อสภาพแวดล้อม
และความต้องการเหล่านั้นไม่อาจถูกมองข้ามได้แม้เพียงเล็กน้อย หากเป็ นเช่นนั้น
มวลมนุษย์ก็คงจะไร้ความสามารถที่จะพัฒนาและมีชีวิตอยู่และขยายพันธุ์ต่อไปได้ในหนทางปกติ
เป็ นพระเจ้านั่นเองที่ทรงรู ้ดีที่สุดในพระทัยของพระองค์ เมื่อพระเจ้าได้ทรงทาเช่นนี้
พระองค์ได้ทรงให้ความสาคัญกับการนั้นมากกว่าสิ่งอื่นใด
ลางทีเจ้าอาจไร้ความสามารถที่จะสานึกรับรู ้ความสาคัญของสิ่งที่ไม่น่าสนใจบางสิ่งที่เจ้าสามารถมองเห็นและชื่
นชมในชีวิตของเจ้า หรื อบางสิ่งที่เจ้ามองเห็นและชื่นชมซึ่งเจ้าได้มีมาตั้งแต่เกิด
แต่พระเจ้าได้ทรงทาการตระเตรี ยมไว้แล้วสาหรับเจ้านานมาแล้วหรื อไม่ก็อย่างลับๆ
พระเจ้าได้ทรงขจัดและทาให้องค์ประกอบเชิงลบทั้งหมดที่ไม่เอื้ออานวยต่อมวลมนุษย์และอาจจะเป็ นอันตรายต่
อร่ างกายมนุษย์ทุเลาลงจนถึงขอบข่ายยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เป็ นไปได้ การนี้แสดงให้เห็นอะไรหรื อ?
นั่นแสดงให้เห็นท่าทีที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อมวลมนุษย์เมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาคราวนี้หรื อไม่?
ท่าทีน้ นั คืออะไร? ท่าทีของพระเจ้ารอบคอบและเอาจริงเอาจัง
และไม่ได้ยอมทนให้มกี ารแทรกแซงโดยกาลังบังคับศัตรู หรื อปัจจัยภายนอกหรือสภาพเงื่อนไขอันใดที่ไม่ใช่ขอ
งพระองค์ ในการนี้สามารถมองเห็นท่าทีของพระเจ้าในการทรงสร้างและบริ หารจัดการมวลมนุษย์คราวนี้ไ ด้
และท่าทีของพระเจ้าคืออะไรหรื อ? โดยผ่านทางสภาพแวดล้อมเพื่อการอยูร่ อดและชีวิตที่มวลมนุษย์ชื่นชม

รวมถึงในอาหารและเครื่ องดื่มประจาวันและความต้องการที่จาเป็ นรายวันของพวกเขา
พวกเราสามารถมองเห็นท่าทีแห่งความรับผิดชอบของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ซ่งึ พระองค์ได้ทรงถือครองตั้งแต่พร
ะองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ ตลอดจนความมุง่ มัน่ ของพระองค์ที่จะทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด ณ เวลานี้
ความจริ งแท้ของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้หรื อไม่? ความน่าอัศจรรย์ของพระองค์เล่า?
ความไม่สามารถหยัง่ ลึกของพระองค์เล่า? ฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์เล่า?
พระเจ้าทรงใช้หนทางอันทรงพระปรี ชาญาณและเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์เพื่อจัดเตรี ยมไว้ให้มวลมนุษย์ท้งั
ปวง ตลอดจนการจัดเตรี ยมสิ่งต่างๆ ทั้งหมดแห่งการทรงสร้างของพระองค์
บัดนี้ที่เราได้พูดกับเจ้าไปมากมายยิ่งนักแล้ว
พวกเจ้าสามารถพูดได้หรื อไม่ว่าพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง? (ได้)
นั่นเป็ นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เจ้ามีขอ้ สงสัยใดๆ หรื อไม่? (ไม่)
การจัดเตรี ยมของพระเจ้าสาหรับทุกสรรพสิ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาห
รับทุกสรรพสิ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็ นแหล่งที่มาของการจัดเตรี ยมที่ได้ทาให้ทุกสรรพสิ่งสามารถดารงอยู่
มีชีวิต ขยายพันธุ์ และดาเนินต่อไป และไม่มีแหล่งกาเนิดอืน่ ใดยกเว้นพระเจ้าพระองค์เอง
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมเพื่อความต้องการที่จาเป็ นทั้งหมดของทุกสรรพสิ่งและความต้องการที่จาเป็ นทั้งหมดของม
วลมนุษย์ ไม่ว่าเหล่านั้นเป็ นความต้องการที่จาเป็ นด้านสภาพแวดล้อมพืน้ ฐานที่สุดของผูค้ น
ความต้องการที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของพวกเขา
หรื อความต้องการที่จาเป็ นสาหรับความจริ งที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมให้แก่จิตวิญญาณของผูค้ น
โดยการมองดูที่พระอัตลักษณ์ของพระเจ้าและพระสถานภาพของพระองค์จากมุมมองของมนุษย์ในทุกหนทาง
พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง นี่ถูกต้องหรื อไม่? (ถูกต้อง) กล่าวคือ
พระเจ้าทรงเป็ นองค์ผปู้ กครอง องค์เจ้านาย และองค์ผจู้ ดั เตรี ยมแห่งโลกเชิงวัตถุน้ี
โลกนี้ที่ผคู้ นสามารถมองเห็นและรู ้สึกได้ สาหรับมวลมนุษย์แล้ว นี่ไม่ใช่พระอัตลักษณ์ของพระเจ้าหรอกหรื อ?
ไม่มีสิ่งใดเป็ นเท็จในการนี้ ดังนั้นเมื่อเจ้าเห็นนกกาลังบินบนท้องฟ้า
เจ้าควรรู ้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถบินได้ มีสิ่งมีชีวิตที่ว่ายในน้ า
และพวกมันมีหนทางของพวกมันเองในการอยู่รอด
ต้นไม้และพืชพรรณที่อาศัยอยู่ในดินผลิดอกและงอกงามในฤดูใบไม้ผลิ และออกผลและผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
และเมื่อถึงฤดูหนาวใบไม้ท้งั หมดก็ร่วงไปเมื่อพืชพรรณเหล่านั้นตระเตรี ยมที่จะรอดผ่านฤดูหนาวไปได้
นั่นคือวิถีแห่งการอยู่รอดของพวกมัน พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
และแต่ละสิ่งมีชีวิตในรู ปแบบที่แตกต่างกันและหนทางที่แตกต่างกันและใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อจัดแสดงพลั
งชีวิตของมันและรู ปสัณฐานที่มนั มีชีวิตอยู่ ไม่สาคัญว่าสิ่งทั้งหลายจะดาเนินชีวิตอย่างไร

สิ่งเหล่านี้ลว้ นอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า
อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าในการปกครองชีวิตและสิ่งมีชีวิตในรู ปสัณฐานที่แตกต่างกัน?
นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งการอยูร่ อดของมวลมนุษย์ใช่หรื อไม่? (ใช่)
พระองค์ทรงควบคุมกฎแห่งชีวิตทั้งมวล ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แห่งการอยู่รอดของมวลมนุษย์
นี่แสดงให้เห็นว่าการอยู่รอดของมนุษย์สาคัญเพียงใดสาหรับพระเจ้า
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าไม่ทรงเป็ นเพียงพระเจ้าของประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร ในเวลานี้เจ้าติดตามพระเจ้า
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของพวกที่ไม่ติดตามพระองค์หรื อไม่?
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของพวกผูค้ นเหล่านั้นทั้งหมดทีไ่ ม่ติดตามพระองค์หรื อไม่?
พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งหรื อไม่? (เป็ น)
เช่นนั้นแล้วพระราชกิจและการกระทาของพระเจ้าถูกจากัดในวงเขตเฉพาะบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์เท่านั้นหรื
อไม่? (ไม่) อะไรคือวงเขตของพระราชกิจและการกระทาของพระองค์? ในระดับที่เล็กที่สุด
วงเขตของพระราชกิจและการกระทาของพระองค์โอบล้อมมวลมนุษย์ท้งั ปวงและทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้าง
ในระดับสูงสุด วงเขตนั้นโอบล้อมทั้งจักรวาล ซึ่งผูค้ นไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้น
พวกเราอาจพูดว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์และทรงแสดงการกระทาของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษ
ย์ท้งั ปวง
และนี่ก็เพียงพอที่จะเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นมารู ้จกั พระเจ้าพระองค์เองในความครบถ้วนทั้งมวลของพระองค์
หากเจ้าต้องการรู ้จกั พระเจ้า รู ้จกั พระองค์อย่างแท้จริง เข้าใจพระองค์อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้ว
จงอย่าจากัดตัวเองอยู่กบั พระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้า
หรื ออยู่กบั เรื่องราวทั้งหลายเกี่ยวกับพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิในอดีตเท่านั้น
หากเจ้าพยายามรู ้จกั พระองค์ในหนทางนั้น เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กาลังวางข้อจากัดต่อพระเจ้า
กาลังจากัดขอบเขตพระองค์ เจ้ากาลังเห็นพระเจ้าทรงเป็ นบางสิ่งที่เล็กมาก
การทาเช่นนั้นจะส่งผลต่อผูค้ นอย่างไร?
เจ้าคงจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะรู ้จกั ความน่าอัศจรรย์และมไหศวรรย์ของพระเจ้า
อีกทั้งฤทธานุภาพและฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์และวงเขตแห่งสิทธิอานาจของพระองค์
ความเข้าใจเช่นนั้นคงจะมีผลกระทบต่อความสามารถของเจ้าที่จะยอมรับความจริ งที่ว่า
พระเจ้าทรงเป็ นองค์ผปู้ กครองของทุกสรรพสิ่ง
ตลอดจนความรู ้ของเจ้าเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์และพระสถานภาพที่แท้จริงของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
หากความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้ามีวงเขตที่จากัด เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าสามารถรับได้ก็จากัดเช่นกัน
นี่คือเหตุผลที่เจ้าต้องทาให้วงเขตของเจ้ากว้างขึ้นและขยายเส้นขอบฟ้าของเจ้า
เจ้าควรพยายามเข้าใจสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด—วงเขตของพระราชกิจของพระเจ้า การบริ หารจัดการของพระองค์
การปกครองของพระองค์ และทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงบริ หารจัดการและที่พระองค์ทรงปกครอง
โดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้นั่นเองที่เจ้าควรมาเข้าใจการกระทาของพระเจ้า ด้วยความเข้าใจเช่นนี้
เจ้าจะมารู ้สึกโดยไม่ทนั ตระหนักว่าพระเจ้าทรงปกครอง ทรงบริ หารจัดการ

และทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ทุกสรรพสิ่งท่ามกลางพวกเขา
และเจ้าก็จะรู ้สึกอย่างแท้จริ งว่าเจ้าเป็ นส่วนหนึ่งและสมาชิกคนหนึ่งของทุกสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน
ในขณะที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ทุกสรรพสิ่ง
เจ้าก็กาลังยอมรับการปกครองและการจัดเตรี ยมของพระเจ้าเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริ งทีไ่ ม่มีผูใ้ ดสามารถปฏิเสธได้
ทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้กฎของตัวเองภายใต้การปกครองของพระเจ้า และภายใต้การปกครองของพระเจ้า
ทุกสรรพสิ่งมีกฎเพื่อการอยูร่ อดของตัวเอง
ชะตากรรมและความต้องการของมวลมนุษย์ก็ถูกพันธนาการไว้ดว้ ยกันกับการปกครองและการจัดเตรี ยมของพร
ะเจ้าเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่ภายใต้อานาจครอบครองและการปกครองของพระเจ้า
มวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งเชื่อมต่อกัน พึ่งพากันและกันและถักทอเข้าด้วยกัน
นี่คือจุดประสงค์และคุณค่าของการที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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นับตั้งแต่ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้น
พวกมันทาหน้าที่และยังคงดาเนินก้าวหน้าต่อไปในวิถีทางที่เป็ นระเบียบและโดยสอดคล้องกับธรรมบัญญัติที่พร
ะองค์ได้ทรงบัญญัติข้ นึ ภายใต้สายพระเนตรอันจับจ้องของพระองค์ ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์
มวลมนุษย์ได้อยู่รอดเสมอมา และทุกสรรพสิ่งได้กาลังพัฒนาไปในทางที่เป็ นระเบียบตลอดมา
ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อทาลายธรรมบัญญัติเหล่านี้ได้
การที่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสามารถทวีจานวนขึ้นได้น้ นั เป็ นเพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
และการที่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสามารถอยูร่ อดได้น้ นั เป็ นเพราะกฎเกณฑ์และการบริ หารจัดการของพระองค์ กล่าวคือ
ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งปวงมาดารงอยู่ เจริ ญเติบโต หายไป และเกิดใหม่อย่างเป็ นระเบียบ
เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ฝนพราๆ นามาซึ่งความรู ้สึกของฤดูกาลอันสดชื่นและทาให้แผ่นดินโลกชุ่มชื้น
พื้นดินเริ่ มอ่อนนุ่มลง และหญ้าก็ดนั ตัวพ้นดินขึ้นมาและเริ่ มแตกหน่อ ในขณะที่ตน้ ไม้ท้งั หลายค่อยๆ
เปลี่ยนเป็ นสีเขียว สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ท้งั หมดนาความมีชีวิตชีวาอันสดชื่นมาสู่แผ่นดินโลก
นี่คือสิ่งที่เห็นกันได้เมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงกาลังมาดารงอยู่และเจริ ญเติบโต
สัตว์ทุกชนิดออกมาจากโพรงของพวกมันเพือ่ รู ้สึกถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิและเริ่ มต้นปี ใหม่
สิ่งมีชีวิตทั้งปวงอาบแดดในความร้อนในช่วงระหว่างฤดูรอ้ นและชื่นชมกับความอบอุ่นซึ่งนามาโดยฤดูกาล
พวกมันเติบโตอย่างรวดเร็ว บรรดาต้นไม้ หญ้า และพืชทุกชนิดกาลังเติบโตด้วยความเร็ วมาก
จนกระทัง่ พวกมันผลิดอกและออกผลในที่สุด สิ่งมีชีวิตทั้งปวง รวมถึงพวกมนุษย์
ต่างก็ยุ่งวุน่ วายในช่วงระหว่างฤดูร้อน ในฤดูใบไม้ร่วง ฝนนามาซึ่งความเย็นฉ่าของฤดูใบไม้ร่วง
และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเริ่ มรู ้สึกถึงการมาถึงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว สิ่งมีชีวิตทั้งปวงผลิดอกออกผล
และพวกมนุษย์ก็เริ่ มเก็บเกีย่ วผลไม้หลากหลายชนิดเหล่านี้เพือ่ ที่จะมีอาหารในการตระเตรียมไว้สาหรับฤดูหนาว
ในฤดูหนาว สิ่งมีชีวิตทั้งปวงค่อยๆ เริ่ มที่จะสงบลงในความเงียบและหยุดพักเมื่ออากาศหนาวกล้ากรายเข้ามา
และผูค้ นก็หยุดพักผ่อนในระหว่างฤดูกาลนี้เช่นกัน จากฤดูกาลสู่ฤดูกาล
การเปลี่ยนผ่านจากฤดูใบไม้ผลิไปสู่ฤดูร้อนไปสู่ฤดูใบไม้ร่วงไปสู่ฤดูหนาว—
การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ท้งั หมดเกิดขึ้นตามกฎที่พระเจ้าทรงบัญญัติ
พระองค์ทรงนาทางทุกสรรพสิ่งและมวลมนุษย์โดยใช้กฎเหล่านี้และได้ทรงคิดค้นหนทางแห่งชีวิตอันมีสีสนั แล
ะมัง่ คัง่ เพื่อมวลมนุษย์
โดยทรงตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมเพื่อการอยูร่ อดซึ่งมีอุณหภูมิและฤดูกาลอันแตกต่างหลากหลาย ดังนั้น
ภายในสภาพแวดล้อมอันเป็ นระเบียบแบบแผนสาหรับการอยู่รอดประเภทนี้
พวกมนุษย์จงึ สามารถอยู่รอดและทวีจานวนขึ้นในทางอันเป็ นระเบียบแบบแผนได้

พวกมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนกฎเหล่านี้ได้และไม่มีบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตใดสามารถทาลายพวกมันได้
แม้ว่าจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับไม่ถว้ นขึ้น—ทะเลได้กลายเป็ นทุง่ หญ้า
ในขณะที่ทุ่งหญ้าได้กลายเป็ นทะเล—กฎเหล่านี้ยงั คงดารงอยู่ต่อไป พวกมันดารงอยู่เพราะพระเจ้าทรงดารงอยู่
และเพราะกฎเกณฑ์ของพระองค์และการบริ หารจัดการของพระองค์
ด้วยสภาพแวดล้อมอันเป็ นระเบียบแบบแผนขนาดใหญ่ประเภทนี้
ชีวิตของผูค้ นจึงดาเนินไปภายในกฎและกฎเกณฑ์เหล่านี้ ผูค้ นรุ่นแล้วรุ่ นเล่าได้ถูกฟูมฟักขึ้นมาภายใต้กฎเหล่านี้
และผูค้ นรุ่ นแล้วรุ่ นเล่าได้อยู่รอดตลอดมาภายใต้พวกมัน
ผูค้ นได้ชื่นชมกับสภาพแวดล้อมอันเป็ นระเบียบแบบแผนสาหรับการอยู่รอดนี้ตลอดจนได้ชนื่ ชมกับหลายสิ่งหล
ายอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นสาหรับชนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า
แม้ว่าผูค้ นจะรู ้สึกว่ากฎประเภทเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมองอย่างเหยียดหยามว่าพวกมันเป็ นของตาย
และแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรู ้สึกได้ว่าพระเจ้ากาลังทรงจัดวางเรี ยบเรี ยงกฎเหล่านี้
ว่าพระเจ้ากาลังทรงปกครองกฎเหล่านี้ ไม่สาคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
พระเจ้าทรงเกี่ยวพันกับพระราชกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้เสมอ
พระประสงค์ของพระองค์ในพระราชกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้คือการอยูร่ อดของมวลมนุษย์
และเพื่อที่มวลมนุษย์จะได้ดารงชีวิตอยู่ต่อไป
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ดังนั้น พวกเรามาเริ่ มกันที่ส่วนแรกเถิด เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงวาดอาณาเขตสาหรับภูเขา ที่ราบ ทะเลทราย เนินเขา แม่น้ า และทะเลสาบ บนแผ่นดินโลกมีภูเขา
ที่ราบ ทะเลทราย และเนินเขา ตลอดจนแหล่งน้ าอันหลากหลาย
เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็ นภูมิประเทศประเภทต่างๆ กัน มิใช่หรื อ?
พระเจ้าได้ทรงวาดอาณาเขตขึ้นระหว่างภูมิประเทศเหล่านี้ เมื่อพวกเราพูดถึงการวาดอาณาเขต
มันหมายความว่าภูเขามีภาพเค้าโครงของพวกมัน ที่ราบมีภาพเค้าโครงของพวกมันเอง
ทะเลทรายมีเขตจากัดที่แน่นอน และเนินเขามีพื้นที่ตายตัว ยังมีปริ มาณที่ตายตัวของแหล่งน้ าต่างๆ อาทิ
แม่น้ าและทะเลสาบอีกด้วย กล่าวคือ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างชัดเจนมาก พระเจ้าได้ทรงกาหนดพิจารณาแล้วว่า
ภูเขาที่ให้ไว้ลูกใดก็ตามควรมีรัศมีกี่กิโลเมตรและวงเขตของมันคืออะไร
พระองค์ยงั ได้ทรงกาหนดพิจารณาอีกด้วยว่า
ที่ราบที่ให้ไว้ผืนใดก็ตามควรมีรศั มีกี่กิโลเมตรและวงของมันคืออะไร เมื่อทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ยงั ได้ทรงกาหนดพิจารณาเขตจากัดของทะเลทรายตลอดจนแนวเขตของเนินเขาและสัดส่วนของพวกมั
น และพวกมันถูกกั้นเขตด้วยอะไรอีกด้วย—ทั้งหมดนี้ถูกกาหนดพิจารณาโดยพระองค์
พระองค์ได้ทรงกาหนดพิจารณาแนวเขตของแม่น้ าและทะเลสาบในระหว่างกิจการแห่งการทรงสร้างพวกมัน—
พวกมันทั้งหมดมีอาณาเขตของพวกมัน ดังนั้นแล้วเมื่อพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับ “อาณาเขต” มันหมายถึงอะไร?
พวกเราเพิ่งได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงปกครองทุกสรรพสิ่งโดยการทรงจัดตั้งกฎสาหรับทุกสรรพสิ่
ง กล่าวคือ
แนวเขตและอาณาเขตของภูเขาจะไม่ขยายหรื อลดลงเพราะการหมุนของแผ่นดินโลกหรือการผ่านพ้นของกาลเว
ลา พวกมันคงอยู่ตายตัว ไม่เปลี่ยนแปลง
และเป็ นพระเจ้านั่นเองที่เป็ นผูท้ ี่ทรงบงการความไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ของพวกมัน
ในส่วนของพื้นที่ท้งั หลายของที่ราบ แนวเขตของพวกมันคืออะไร พวกมันมีอาณาเขตติดกับอะไร—
การนี้ได้ถูกกาหนดโดยพระเจ้า พวกมันมีอาณาเขตของพวกมัน
และดังนั้นจึงคงจะเป็ นไปไม่ได้ที่เนินดินจะผุดขึ้นจากพื้นดินของที่ราบอย่างไร้แบบแผน
ที่ราบไม่สามารถกลายเป็ นภูเขาได้ในฉับพลันทันใด—นี่คงจะเป็ นไปไม่ได้
นี่คือความหมายของกฎและอาณาเขตที่พวกเราเพิ่งพูดคุยกันไป ในส่วนของทะเลทราย
พวกเราจะไม่เอ่ยถึงหน้าที่เฉพาะพิเศษของทะเลทรายหรื อภูมิประเทศหรื อที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ประเภทอื่นใด ณ
ที่น้ี จะเอ่ยถึงเฉพาะอาณาเขตของพวกมันเท่านั้น ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้า

เขตจากัดของทะเลทรายจะไม่ขยายเช่นกัน นี่เป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงให้กฎของมันแก่มนั แล้ว
ซึ่งก็คือเขตจากัดต่างๆ ของมัน พืน้ ที่ของมันมีขนาดใหญ่เพียงใดและหน้าที่ของมันคืออะไร
มันมีเขตแดนติดกับอะไร และมันตั้งอยู่ที่ใด—การนี้ได้ถูกกาหนดไว้แล้วโดยพระเจ้า
มันจะไม่มีขนาดเกินกว่าเขตจากัดของมันหรื อขยับเคลื่อนจากตาแหน่งของมัน
และพื้นที่ของมันจะไม่ขยายโดยพลการ แม้ว่าการไหลของห้วงน้ าต่างๆ อาทิ แม่น้ าและทะเลสาบ
จะเป็ นไปอย่างมีระเบียบและต่อเนื่องทั้งหมด
พวกมันจะไม่มีวนั เคลื่อนออกนอกแนวเขตของพวกมันหรื อเลยออกไปจากอาณาเขตของพวกมัน
พวกมันทั้งหมดไหลไปในทิศทางเดียว ทิศทางซึ่งพวกมันควรจะไหล ในวิถีอนั เป็ นระเบียบแบบแผน
ดังนั้นภายใต้กฎแห่งกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
ไม่มีแม่น้ าหรื อทะเลสาบใดที่จะแห้งเหือดโดยพลการหรื อเปลี่ยนทิศทางหรื อปริ มาณการไหลของมันโดยพลการ
อันเนื่องมาจากการหมุนของแผ่นดินโลกหรื อการผ่านพ้นของกาลเวลา
ทั้งหมดนี้อยูภ่ ายในการควบคุมของพระเจ้า นั่นจึงกล่าวได้ว่า
ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในท่ามกลางมวลมนุษย์น้ีมีสถานที่ พืน้ ที่
และเขตจากัดของพวกมันที่ถูกกาหนดไว้แล้ว กล่าวคือ เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมา
อาณาเขตของพวกมันได้ถูกตั้งขึ้น และพวกมันไม่สามารถถูกดัดแปลงแก้ไข ทาใหม่
หรื อเปลี่ยนแปลงได้โดยพลการ “โดยพลการ” หมายถึงอะไร? มันหมายถึงว่าพวกมันจะไม่ขยับเคลื่อน ขยาย
หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปทรงดั้งเดิมของพวกมันอย่างไร้แบบแผนเนื่องจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ
หรื อความเร็วในการหมุนของแผ่นดินโลก ตัวอย่างเช่น ภูเขาลูกหนึ่งมีความสูงที่ระดับหนึ่ง
ฐานของมันมีพื้นที่ปริ มาณหนึ่ง มันมีระดับความสูงทีร่ ะดับหนึ่ง และมันมีพืชพันธุ์ปริ มาณหนึ่ง
ทั้งหมดนี้ได้ถูกวางแผนและคานวณโดยพระเจ้าและมันจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยพลการ ในส่วนของที่ราบ
มนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในที่ราบ
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภูมอิ ากาศใดที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของพวกมันหรื อคุณค่าของการดารงอยู่ของ
พวกมัน แม้กระทัง่ สิ่งต่างๆ
ที่มีอยู่ภายในภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อนั หลากหลายเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นก็จะไม่ถู
กเปลี่ยนแปลงโดยพลการ ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของทะเลทราย ชนิดของแหล่งแร่ ใต้ดิน
ปริ มาณของทรายที่บรรจุอยู่ในทะเลทรายและสีของมัน ความหนาของทะเลทราย—
เหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยพลการ เหตุใดหรื อที่พวกมันจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยพลการ?
เป็ นเพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและการบริ หารจัดการของพระองค์
ภายในภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อนั แตกต่างกันเหล่านี้ท้งั หมดที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น

พระองค์กาลังทรงบริ หารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในหนทางอันเป็ นระเบียบแบบแผนและดังทีไ่ ด้วางแผนการไว้
ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ท้งั หมดยังคงดารงอยู่และยังกาลังทาหน้าที่ของพวกมันมาเป็ นเวลาหล
ายพันปี และกระทัง่ หลายหมื่นปี ดว้ ยซ้ าหลังจากที่พวกมันได้ถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมา
แม้จะมีบางช่วงเวลาเฉพาะที่ภูเขาไฟระเบิด และช่วงเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
และมีการเคลื่อนตัวของแผ่นดินครั้งใหญ่
พระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ภูมิประเทศชนิดใดก็ตามสูญเสียหน้าที่ด้งั เดิมของมันอย่างแน่นอน
เป็ นเพราะการบริ หารจัดการนี้โดยพระเจ้า กฎเกณฑ์และการควบคุมกฎเหล่านี้ของพระองค์เท่านั้น
ที่ท้งั หมดนี้—ทั้งหมดนี้ซ่ึงมวลมนุษย์ได้เห็นและได้ชื่นชม—
จะสามารถอยู่รอดได้บนแผ่นดินโลกในวิถีอนั เป็ นระเบียบแบบแผน ดังนั้นแล้ว เหตุใดเล่า
พระเจ้าจึงทรงบริ หารจัดการภูมิประเทศอันหลากหลายเหล่านี้ท้งั หมดที่ดารงอยู่บนแผ่นดินโลกในหนทางนี้?
พระประสงค์ของพระองค์น้นั ก็เพื่อที่สิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อนั หลากหลายทั้งหมด
จะมีสภาพแวดล้อมที่มนั่ คง
และเพื่อที่พวกเขาจะมีความสามารถดารงชีวิตและทวีจานวนขึ้นต่อไปได้ภายในสภาพแวดล้อมที่มนั่ คงนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ท้งั หมด—สิ่งที่เคลื่อนทีไ่ ด้และสิ่งที่เคลื่อนทีไ่ ม่ได้
สิ่งที่หายใจโดยผ่านทางจมูกของพวกมันและสิ่งที่ไม่หายใจ—
ประกอบขึ้นเป็ นสภาพแวดล้อมอันเป็ นเอกลักษณ์สาหรับการอยู่รอดของมวลมนุษย์
เฉพาะสภาพแวดล้อมประเภทนี้เท่านั้นที่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูพวกมนุษย์รุ่นแล้วรุ่ นเล่าได้
และเฉพาะสภาพแวดล้อมประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถอานวยให้พวกมนุษย์อยูร่ อดต่อไปได้อย่างสันติสุข
รุ่ นแล้วรุ่นเล่า
สิ่งที่เราเพิ่งจะพูดถึงนั้นเป็ นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้างสักเล็กน้อย ดังนั้น
บางทีมนั อาจจะดูเหมือนว่าค่อนข้างห่างไกลจากชีวิตของพวกเจ้า
แต่เราเชื่อว่าพวกเจ้าทั้งหมดสามารถเข้าใจมันได้ ใช่หรื อไม่? นั่นจึงกล่าวได้ว่า
กฎของพระเจ้าในอานาจครอบครองของพระองค์เหนือทุกสรรพสิ่งนั้นสาคัญมาก—สาคัญมากจริ งๆ!
อะไรคือเงื่อนไขเบื้องต้นสาหรับการเติบโตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงภายใต้กฎเหล่านี้?
เป็ นเพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
เป็ นเพราะกฎเกณฑ์ของพระองค์นนั่ เองที่ทุกสรรพสิ่งดาเนินหน้าที่ของพวกมันเองภายในกฎเกณฑ์ของพระองค์
ตัวอย่างเช่น
ภูเขาเลี้ยงดูป่าและในทางกลับกันป่ าก็เลี้ยงดูและปกป้องบรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์สารพัดที่ใช้ชีวิตอยู่ภา
ยในพวกมัน ทีร่ าบต่างๆ

เป็ นเวทีที่ถูกตระเตรี ยมสาหรับพวกมนุษย์เพื่อเพาะปลูกพืชผลตลอดจนสาหรับบรรดานกและบรรดาสิงสาราสัต
ว์สารพัน
พวกมันอานวยให้มวลมนุษย์ส่วนใหญ่ดารงชีวิตบนผืนดินทีร่ าบเรี ยบและจัดเตรี ยมความสะดวกในชีวิตของผูค้
น และที่ราบยังมีทุ่งหญ้ารวมอยู่ดว้ ย—ทิวแถวของทุ่งหญ้าอันมหึมา
ทุง่ หญ้าจัดเตรี ยมพืชคลุมดินสาหรับพื้นของแผ่นดินโลก พวกมันปกป้องดินและเลี้ยงดูบรรดาวัวควาย แกะ
และม้าที่อาศัยอยู่ในทุง่ หญ้า ทะเลทรายก็มีหน้าที่ของมันเองเช่นกัน มันไม่ใช่สถานที่ที่พวกมนุษย์จะดารงชีวิต
บทบาทของมันก็คือทาให้ภูมิอากาศชื้นนั้นแห้งขึ้น
การไหลของแม่น้ าและทะเลสาบนาน้ าดื่มมาสู่ผคู้ นในหนทางที่สะดวก ที่ใดก็ตามที่พวกมันไหลไป
ผูค้ นจะมีน้ าไว้ดื่มและความต้องการน้ าของทุกสรรพสิ่งจะได้รับการตอบสนองอย่างสะดวก
เหล่านี้คืออาณาเขตที่พระเจ้าทรงวาดขึ้นสาหรับภูมิประเทศอันหลากหลาย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เพราะอาณาเขตเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงวาด
ภูมิประเทศอันหลากหลายได้สร้างสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสาหรับการอยู่รอด
และสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดเหล่านี้ได้ให้ความสะดวกสบายสาหรับบรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์
หลากหลายชนิดและยังได้ให้พื้นที่ที่จะอยู่รอดแก่พวกมันอีกด้วย
จากการนี้อาณาเขตสาหรับสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายได้ถูกพัฒนาขึ้น
นี่คือส่วนที่สองที่พวกเราจะพูดคุยกันเป็ นลาดับถัดไป ก่อนอืน่
บรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์และแมลงทั้งหลายดารงชีวิตอยู่ทไี่ หน?
พวกมันดารงชีวิตอยู่ในป่ าและป่ าละเมาะหรื อไม่? เหล่านี้คือบ้านของพวกมัน ดังนั้นแล้ว
นอกเหนือจากการตั้งอาณาเขตสาหรับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อนั หลากหลายแล้ว
พระเจ้ายังได้ทรงวาดอาณาเขตและได้ทรงจัดตั้งกฎต่างๆ สาหรับบรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์ ปลา
แมลงอันหลากหลาย และพืชพรรณทั้งหมดเช่นกัน
เพราะความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อนั หลากหลายและเพราะการดารงอยู่ของสภาพแวดล้
อมทางภูมิศาสตร์อนั แตกต่างกัน บรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์ ปลา แมลงทั้งหลาย
และพืชพรรณต่างประเภทกันจึงมีสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่แตกต่างกัน
บรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์และแมลงทั้งหลายมีชีวิตท่ามกลางพืชพรรณอันหลากหลาย
ปลามีชีวิตอยู่ในน้ า และพืชพรรณเติบโตบนแผ่นดิน แผ่นดินรวมพื้นที่อนั หลากหลาย อาทิ ภูเขา ที่ราบ
และเนินเขาเข้าไว้ดว้ ยกัน ทันทีที่บรรดานกและบรรดาสัตว์ร้ายมีบา้ นที่กาหนดไว้ของพวกมันเองแล้ว
พวกมันจะไม่ร่อนเร่ ไปทัว่ ไปทุกทิศทุกทาง บ้านของพวกมันคือป่ าและภูเขา
หากวันหนึ่งบ้านของพวกมันถูกทาลาย ระเบียบนี้ก็คงจะตกอยู่ในความสับสนอลหม่าน
ทันทีที่ระเบียบนี้ตกอยู่ในความสับสนอลหม่าน ผลที่ตามมาคืออะไร? ใครเป็ นคนแรกที่จะบาดเจ็บ?
(มวลมนุษย์) เป็ นมวลมนุษย์นั่นเอง ภายในกฎและเขตจากัดเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้น
พวกเจ้าได้เห็นปรากฏการณ์ที่แปลกตาใดๆ หรื อไม่? ตัวอย่างเช่น ช้างที่เดินอยู่ในทะเลทราย
เจ้าได้เห็นอะไรเยี่ยงนี้หรื อไม่? หากการนี้เกิดขึ้นจริงๆ มันคงจะเป็ นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก
เพราะช้างนั้นใช้ชีวิตอยู่ในป่ า
และนั่นเป็ นสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสาหรับพวกมัน
พวกมันมีสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดของพวกมันเองและบ้านที่กาหนดไว้ของพวกมันเอง
ดังนั้นแล้วเหตุใดพวกมันจึงจะวิ่งพล่านไปทัว่ เล่า?
มีใครบ้างไหมที่เคยเห็นสิงโตหรื อเสือที่เดินไปตามชายฝั่งมหาสมุทร? ไม่มี พวกเจ้าไม่เคยเห็น

บ้านของสิงโตและเสือคือป่ าและภูเขา
มีใครบ้างไหมที่เคยเห็นวาฬหรือปลาฉลามแห่งมหาสมุทรว่ายผ่านทะเลทราย? ไม่มี พวกเจ้าไม่เคยเห็น
วาฬและปลาฉลามมีบา้ นของพวกมันอยู่ในมหาสมุทร ในสภาพแวดล้อมของการดารงชีวิตของมนุษย์
มีผคู้ นที่ใช้ชีวิตเคียงข้างหมีสีน้ าตาลหรื อไม่? มีผคู้ นที่ถูกล้อมรอบไปด้วยนกยูงหรื อนกชนิดอื่นๆ
ภายในหรือภายนอกบ้านของพวกเขาอยู่เสมอหรื อไม่? มีใครบ้างไหมที่เคยเห็นนกอินทรี หรือห่านป่ าเล่นกับลิง?
(ไม่) เหล่านี้ท้งั หมดคงจะเป็ นปรากฏการณ์ที่แปลก
เหตุผลที่เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ซ่งึ ดูเหมือนว่าแปร่งหูมากสาหรับพวกเจ้าก็เพื่อให้พวกเจ้าเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งที่พระ
เจ้าทรงสร้าง—ไม่สาคัญว่าพวกมันจะถูกกาหนดตายตัวในสถานที่แห่งหนึ่งหรื อไม่
หรื อพวกมันสามารถหายใจผ่านจมูกของพวกมันได้หรื อไม่—มีกฎสาหรับการอยู่รอดของพวกมันเอง
นานมาแล้วก่อนที่พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
พระองค์ได้ทรงตระเตรียมบ้านของพวกมันเองและสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดของพวกมันเองสาหรับพว
กมันแล้ว สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มสี ภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่ตายตัวของพวกมันเอง
อาหารของพวกมันเองและบ้านของพวกมันเอง
และพวกมันมีสถานที่ซ่งึ เหมาะสมสาหรับการอยู่รอดที่ตายตัวของพวกมันเอง
สถานที่ซ่ึงมีอณ
ุ หภูมิอนั เหมาะสมสาหรับการอยู่รอดของพวกมัน ด้วยเหตุน้ี
พวกมันจึงจะไม่เร่รอนไปทัว่ ไปทุกทิศทุกทางหรื อบ่อนทาลายการอยู่รอดของมวลมนุษย์หรือส่งผลกระทบต่อชี
วิตของผูค้ น นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงบริ หารจัดการทุกสรรพสิ่ง
ทรงจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่ดีที่สุดให้แก่มวลมนุษย์
สิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตภายในทุกสรรพสิ่งมีอาหารเพื่อการยังชีพของพวกมันเองภายในสภาพแวดล้อมสาหรับการอ
ยู่รอดของพวกมันเอง ด้วยอาหารนั้น
พวกมันจึงชอบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติสาหรับการอยู่รอดของพวกมัน ในสภาพแวดล้อมประเภทนั้น
พวกมันยังคงอยู่รอด ทวีจานวน
และขยับเดินหน้าต่อไปโดยสอดคล้องกับกฎที่พระเจ้าได้ทรงจัดตั้งขึ้นสาหรับพวกมัน เพราะกฎชนิดต่างๆ
เหล่านี้ เพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระเจ้า ทุกสรรพสิ่งดารงชีวิตอย่างกลมเกลียวกับมวลมนุษย์
และมวลมนุษย์ดารงอยูร่ ่ วมกันกับทุกสรรพสิ่งโดยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและได้ทรงกาหนดอาณาเขตสาหรับพวกมัน
ในบรรดาพวกมันพระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในขณะเดียวกัน
พระองค์ยงั ได้ทรงตระเตรียมวิถีทางที่แตกต่างกันในการอยู่รอดสาหรับมวลมนุษย์
ดังนั้นแล้วเจ้าสามารถเห็นได้ว่ามนุษย์ไม่ได้มีแค่หนทางเดียวที่จะอยู่รอด
อีกทั้งพวกเขาไม่ได้มีแค่สภาพแวดล้อมประเภทเดียวสาหรับการอยูร่ อด
ก่อนหน้านี้พวกเราได้พูดคุยเกีย่ วกับการที่พระเจ้าทรงตระเตรี ยมอาหารและแหล่งน้ านานาชนิดสาหรับพวกมนุษ
ย์ ซึ่งจาเป็ นขั้นวิกฤติสาหรับการเปิ ดโอกาสให้ชีวิตของมวลมนุษย์ในเนื้อหนังได้คงอยู่ต่อไป อย่างไรก็ดี
ท่ามกลางมวลมนุษย์น้ี มิใช่ว่าผูค้ นทั้งหมดจะดารงชีพด้วยธัญพืช
ผูค้ นมีวิถีทางในการอยูร่ อดอันแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างในสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์และภูมิประเท
ศ วิถีทางในการอยู่รอดเหล่านี้ท้งั หมดได้ถูกตระเตรี ยมไว้แล้วโดยพระเจ้า
ดังนั้นแล้วมิใช่ว่ามนุษย์ท้งั หมดจะทาการเกษตรเป็ นหลัก กล่าวคือ
มิใช่ว่าผูค้ นทั้งหมดจะได้รับอาหารของพวกเขาจากการปลูกพืชผล นี่คือส่วนที่สามที่พวกเราจะพูดคุยกัน:
อาณาเขตได้เกิดขึ้นเนื่องจากรู ปแบบการใช้ชีวิตอันหลากหลายของมวลมนุษย์
ดังนั้นแล้วพวกมนุษย์มีรูปแบบการใช้ชีวิตชนิดอื่นใดอีกหรื อ? ในข้อกาหนดของแหล่งอาหารซึ่งแตกต่างกัน
มีผูค้ นประเภทอื่นใดอีกหรื อ? มีชนิดหลักๆ อยู่หลายชนิดเลย
ชนิดแรกคือลีลาชีวิตแบบการล่าสัตว์ ทุกคนรู ้ว่านัน่ คืออะไร ผูค้ นที่ดารงชีวิตอยู่ดว้ ยการล่าสัตว์กินอะไร?
(สัตว์ที่ล่ามาได้) พวกเขากินนกและสิงสาราสัตว์จากป่ า “สัตว์ที่ล่ามาได้” เป็ นคาศัพท์สมัยใหม่
บรรดานายพรานไม่คิดว่ามันเป็ นสัตว์ที่ล่ามาได้ พวกเขาคิดว่ามันเป็ นอาหาร
เป็ นเสบียงอาหารในแต่ละวันของพวกเขา ตัวอย่างเช่น พวกเขาได้กวางมาตัวหนึ่ง เมื่อพวกเขาได้กวางตัวนี้มา
มันก็เหมือนกับชาวนาที่ได้รับอาหารจากผืนดิน ชาวนาได้รับอาหารจากผืนดิน และเมื่อเขาเห็นอาหารนี้
เขามีความสุขและรู ้สึกสบายใจ ครอบครัวจะไม่หิวโดยที่มีพืชผลให้กนิ
หัวใจของชาวนาปราศจากความวิตกกังวลและเขารู ้สึกพึงพอใจ
นายพรานก็รู้สึกสบายใจและพึงพอใจเช่นกันเมื่อมองดูสิ่งที่เขาได้จบั มาเพราะเขาไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับอาหารอีก
ต่อไป มีอะไรให้กินสาหรับมื้ออาหารถัดไปและไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องหิวโหย
นี่คือใครบางคนที่ล่าสัตว์เพื่อหาเลี้ยงชีพ บรรดาผูท้ ี่ดารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในป่ าบนภูเขา
พวกเขาไม่ทาการเกษตร มันไม่ง่ายที่จะหาที่ดินที่สามารถทาการเพาะปลูกได้ที่นนั่
ดังนั้นพวกเขาจึงอยูร่ อดด้วยสิ่งมีชีวิตอันหลากหลาย เหยื่อหลากหลายประเภท
นี่คือรู ปแบบการใช้ชีวิตประเภทแรกที่แตกต่างไปจากผูค้ นธรรมดาทัว่ ไป

ชนิดที่สองคือวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสัตว์
ผูค้ นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อหาเลี้ยงชีพทาการเกษตรบนที่ดินของพวกเขาไปด้วยหรื อไม่? (ไม่)
ดังนั้นแล้วพวกเขาทาอะไรกันเล่า? พวกเขาดารงชีวิตอย่างไร? (โดยส่วนใหญ่
พวกเขาเลี้ยงวัวควายและแกะเพื่อดารงชีวิต และในฤดูหนาวพวกเขาก็ฆ่าและกินปศุสัตว์ของพวกเขา
อาหารหลักของพวกเขาคือเนื้อวัวและเนื้อแกะ และพวกเขาดื่มชานม
แม้ว่าบรรดาคนเลี้ยงสัตว์จะมีงานมากตลอดทั้งสี่ฤดูกาล พวกเขาก็กินอย่างดี พวกเขามีนม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนม
และเนื้อสัตว์มากมาย) ผูค้ นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อการดารงชีวิตกินเนื้อวัวและเนื้อแกะเป็ นหลัก ดื่มนมแกะและนมวัว
และขี่ววั ควายและม้าในการเลี้ยงสัตว์ของพวกเขาในทุง่ หญ้าโดยมีสายลมสดชื่นพัดผ่านพวกเขาและแสงแดดอา
บไปบนใบหน้าของพวกเขา พวกเขาไม่เผชิญกับความตึงเครียดของชีวิตสมัยใหม่ วันทั้งวัน
พวกเขาจับจ้องไปที่ทอ้ งฟ้าสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลและที่ราบอันเต็มไปด้วยต้นหญ้า
ผูค้ นส่วนใหญ่ซ่งึ ดารงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์มีชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้า
และพวกเขามีความสามารถที่จะสืบสานวิถีชีวิตพเนจรของพวกเขาต่อมาเป็ นเวลาหลายชัว่ คน
แม้ว่าชีวิตในทุ่งหญ้าจะเงียบเหงาเล็กน้อย แต่มนั ยังเป็ นชีวิตที่มีความสุขมากเช่นกัน มันหาใช่วิถีชีวิตที่ย่าแย่ไม่!
ชนิดที่สามคือวิถีชีวิตการทาประมง มนุษยชาติในสัดส่วนเล็กน้อยใช้ชีวิตอยู่ใกล้มหาสมุทรหรื อบนเกาะเล็กๆ
พวกเขามีน้ าล้อมรอบ หันหน้าเข้าหามหาสมุทร ผูค้ นเหล่านี้ทาการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพ
อะไรคือแหล่งอาหารสาหรับบรรดาผูท้ ี่ทาการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพ? แหล่งอาหารของพวกเขารวมถึงปลา
อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ จากทะเลทุกชนิด ผูค้ นที่ทาการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพไม่ทาการเกษตรบนที่ดิน
แต่กลับใช้ทุกๆ วันในการทาประมง
อาหารหลักของพวกเขาประกอบด้วยปลาและผลิตภัณฑ์จากทะเลหลากหลายชนิด
พวกเขาแลกสิ่งเหล่านี้เป็ นข้าว แป้ง และสิ่งจาเป็ นพื้นฐานในแต่ละวันเป็ นครั้งคราว
นี่คือลีลาชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งนามาใช้โดยผูค้ นที่ดารงชีวิตใกล้น้ า ด้วยความที่ดารงชีวิตใกล้น้ า
พวกเขาจึงพึ่งพาน้ าสาหรับอาหารของพวกเขา และหาเลี้ยงชีพจากการทาประมง
การทาประมงไม่เพียงให้แหล่งอาหารแก่พวกเท่านั้น แต่ยงั ให้วิถีทางในการทามาหากินอีกด้วย
นอกเหนือจากการทาการเกษตรบนที่ดินแล้ว
มนุษยชาติดารงชีวิตโดยส่วนใหญ่ตามวิถีชีวิตสามแบบที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างไรก็ดี
ผูค้ นส่วนใหญ่ทาการเกษตรเพือ่ หาเลี้ยงชีพ โดยมีเพียงกลุม่ ผูค้ นไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่ดารงชีวิตด้วยการเลี้ยงสัตว์
การทาประมง และการล่าสัตว์ และผูค้ นที่ดารงชีวิตด้วยการทาการเกษตรจาเป็ นต้องมีอะไร?
สิ่งที่พวกเขาจาเป็ นต้องมีคือที่ดิน พวกเขารุ่ นแล้วรุ่นเล่าดารงชีวิตด้วยการเพาะปลูกพืชผลในผืนดิน

และไม่ว่าพวกเขาจะปลูกผัก ผลไม้ หรื อธัญพืช
พวกเขาก็ได้รับอาหารและสิ่งจาเป็ นพืน้ ฐานในชีวิตประจาวันของพวกเขาจากแผ่นดินโลกนัน่ เอง
อะไรคือสภาพเงื่อนไขพื้นฐานที่สนับสนุนลีลาชีวิตมนุษย์อนั แตกต่างกันเหล่านี้? ไม่ใช่ว่า
มันจาเป็ นอย่างแน่นอนที่สภาพแวดล้อมต่างๆ
ซึ่งพวกเขามีความสามารถที่จะอยูร่ อดได้น้นั จะต้องได้รับการสงวนรักษาไว้ในระดับพืน้ ฐานหรอกหรื อ?
กล่าวคือ หากบรรดาผูท้ ี่ยงั ชีพด้วยการล่าจะต้องเสียป่ าบนภูเขาหรื อบรรดานกและบรรดาสิงสาราสัตว์ไป
แหล่งการทามาหากินของพวกเขาคงจะสูญสิ้นไป ทิศทางที่ชาติพนั ธุ์น้ี
และผูค้ นจาพวกนี้ควรไปก็คงจะกลับกลายเป็ นไม่แน่นอน และพวกเขาอาจจะหายไปด้วยซ้ า
แล้วถ้าเป็ นเรื่ องของบรรดาผูท้ ี่เลี้ยงสัตว์เพื่อการการทามาหากินล่ะ? พวกเขาพึ่งพาอะไร?
สิ่งที่พวกเขาพึ่งพาอย่างแท้จริงไม่ใช่ปศุสัตว์ของพวกเขา
แต่เป็ นสภาพแวดล้อมที่ปศุสัตว์ของพวกเขาสามารถอยู่รอดได้—ทุง่ หญ้า หากไม่มีทุ่งหญ้า
บรรดาคนเลี้ยงสัตว์จะหาหญ้าให้ปศุสัตว์ของพวกเขากินได้ที่ไหน? วัวควายและแกะจะกินอะไร?
หากปราศจากปศุสัตว์ กลุ่มชนพเนจรเหล่านี้คงจะไม่มีการทามาหากิน
หากปราศจากแหล่งที่มาสาหรับการทามาหากินของพวกเขา กลุ่มชนเหล่านี้จะไปที่ไหน?
มันคงจะกลายเป็ นลาบากยากเย็นมากที่พวกเขาจะยังคงอยูร่ อดต่อไป พวกเขาคงจะไม่มีอนาคต
หากไม่มีแหล่งน้ า และแม่น้ ากับทะเลสาบแห้งเหือดลงหมด
ปลาเหล่านั้นซึ่งพึ่งพาน้ าเพือ่ ที่จะมีชีวิตจะยังคงมีอยู่หรื อไม่? พวกมันคงจะไม่
ผูค้ นเหล่านี้ที่พ่งึ พาน้ าและปลาเพื่อการทามาหากินของพวกเขาจะยังคงอยูร่ อดต่อไปหรื อไม่?
เมื่อพวกเขาไม่มีอาหารอีกต่อไป เมื่อพวกเขาไม่มีแหล่งที่มาสาหรับการทามาหากินของพวกเขาอีกต่อไป
กลุม่ ชนเหล่านี้คงจะไม่มีความสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ กล่าวคือ
หากเมื่อไหร่ ก็ตามที่ชาติพนั ธุ์ใดที่ให้ไว้เกิดประสบปัญหาเกี่ยวกับการทามาหากินของพวกเขาหรื อการอยูร่ อดขอ
งพวกเขา เช่นนั้นแล้วชาติพนั ธุ์น้นั ก็คงจะไม่ดาเนินต่อไป
และพวกเขาก็สามารถหายไปจากพื้นโลกและกลายเป็ นสูญพันธุ์ไปเลย
และหากบรรดาผูท้ ี่ทาการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพสูญเสียที่ดินของพวกเขาไป
หากพวกเขาไม่สามารถเพาะปลูกพืชพรรณทุกประเภทและได้รับอาหารจากพืชพรรณเหล่านั้น
เช่นนั้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็ นอย่างไร? หากปราศจากอาหาร ผูค้ นจะไม่อดตายหรอกหรื อ?
หากผูค้ นกาลังจะอดตาย เผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่านั้นจะไม่ถูกกวาดล้างหรอกหรื อ?
ดังนั้นแล้วนี่จึงเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าในการคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ กัน
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์หนึ่งอย่างเท่านั้นในการธารงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอันแตกต่างกันและ

สิ่งมีชีวิตอันแตกต่างกันทั้งหมดภายในพวกมัน—และนั่นก็เป็ นไปเพื่อเลี้ยงดูผคู้ นทุกประเภท
เพื่อเลี้ยงดูผคู้ นที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ซ่ึงแตกต่างกัน
หากสิ่งทรงสร้างทั้งหมดสูญเสียกฎของพวกมันไป พวกมันคงจะไม่ดารงอยู่อีกต่อไป
หากกฎแห่งทุกสรรพสิ่งได้สูญหายไป
เช่นนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตท่ามกลางทุกสรรพสิ่งก็คงจะมีความไม่สามารถที่จะดาเนินต่อไปได้
มนุษยชาติคงจะสูญเสียสภาพแวดล้อมของพวกเขาซึ่งพวกเขาพึ่งพาเพื่อการอยูร่ อดด้วยเช่นกัน
หากมนุษยชาติสูญเสียทั้งหมดนั้น พวกเขาคงจะไม่มีความสามารถที่จะดาเนินต่อไปได้ดงั ทีพ่ วกเขาได้ทาเรื่ อยมา
เพื่อเจริ ญเติบโตและทวีจานวนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า
เหตุผลที่มนุษย์ได้อยู่รอดมาจนกระทัง่ บัดนี้เป็ นเพราะพระเจ้าได้ทรงจัดหาสิ่งทรงสร้างทั้งหมดให้แก่พวกเขาเพื่อ
เลี้ยงดูพวกเขา เพื่อเลี้ยงดูมวลมนุษย์ในหนทางที่แตกต่างกัน
เป็ นเพราะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูมวลมนุษย์ในหนทางที่แตกต่างกันเท่านั้น
มวลมนุษย์จงึ ได้อยูร่ อดมาจนกระทัง่ บัดนี้ในปัจจุบนั นี้
ด้วยสภาพแวดล้อมที่ตายตัวสาหรับการอยู่รอดอันเป็ นคุณและมีกฎธรรมชาติเป็ นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในนั้น
ผูค้ นต่างประเภททั้งหมดของแผ่นดินโลก เผ่าพันธุ์ที่ต่างกันทั้งหมด
จึงสามารถอยู่รอดได้ภายในพืน้ ที่ที่ได้บญั ญัติข้ นึ ของพวกเขาเอง
ไม่มีใครสามารถไปเลยจากพื้นที่เหล่านี้หรื ออาณาเขตระหว่างพวกมันได้
เป็ นเพราะพระเจ้านั่นเองที่ได้ทรงวาดเค้าโครงพวกมันไว้ เหตุใดหรื อ
พระเจ้าจึงจะทรงวาดเค้าโครงอาณาเขตในหนทางนี้?
นี่เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญใหญ่หลวงสาหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง—มีความสาคัญใหญ่หลวงอย่างแท้จริ ง!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 183
ประการที่สี่ พระเจ้าได้ทรงวาดอาณาเขตระหว่างเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน บนแผ่นดินโลกมีผูค้ นผิวสีขาว
ผูค้ นผิวสีดา ผูค้ นผิวสีน้ าตาล และผูค้ นผิวสีเหลือง เหล่านี้คือผูค้ นต่างชนิดกัน
พระเจ้ายังได้ทรงกาหนดวงเขตสาหรับชีวิตของผูค้ นต่างชนิดกันเหล่านี้อีกด้วย
และผูค้ นก็ใช้ชีวิตภายในสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมของพวกเขาสาหรับการอยู่รอดภายใต้การบริ หารจัดการขอ
งพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ตระหนักรู ้ถึงมันเลย ไม่มีใครสามารถก้าวออกนอกการนี้ได้ ตัวอย่างเช่น
พวกเรามาพิจารณาผูค้ นผิวขาวกันเถิด อะไรคือแนวเขตทางภูมศิ าสตร์ซ่งึ พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู?่
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริ กา
แนวเขตทางภูมิศาสตร์ซ่ึงผูค้ นผิวดาอาศัยอยู่เป็ นหลักคือทวีปแอฟริ กา
ผูค้ นผิวสีน้ าตาลอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เป็ นหลัก ในประเทศอย่างเช่น ประเทศไทย
อินเดีย เมียนมาร์ เวียดนาม และลาว ผูค้ นผิวสีเหลืองอาศัยอยู่ในเอเชียเป็ นหลัก กล่าวคือ ในประเทศอย่างเช่น จีน
ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ พระเจ้าได้ทรงกระจายเผ่าพันธุ์ประเภทต่างๆ กันเหล่านี้ท้งั หมดอย่างเหมาะสม
เพื่อที่เผ่าพันธุ์ซ่ึงต่างกันเหล่านี้จะได้ถูกกระจายกันไปตามส่วนที่แตกต่างกันของโลก
ในส่วนที่แตกต่างกันของโลกเหล่านี้
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดที่เหมาะสมสาหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต่างกันแต่ละเผ่าไ
ว้นานแล้ว ภายในสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดเหล่านี้
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมดินที่มีสีสนั และองค์ประกอบแตกต่างกันหลากหลายสาหรับพวกเขา
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
องค์ประกอบที่รวมกันเป็ นร่ างกายของผูค้ นผิวสีขาวไม่เหมือนกับองค์ประกอบที่รวมกันเป็ นร่ างกายของผู้คนผิว
สีดา และพวกมันยังแตกต่างจากองค์ประกอบทีร่ วมกันเป็ นร่ างกายของผูค้ นจากเผ่าพันธุ์อื่นๆ อีกด้วย
เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดสาหรับเผ่าพันธุ์น้นั แล้ว
พระประสงค์ของพระองค์ในการทาเช่นนั้นก็เพื่อที่ว่า เมื่อผูค้ นประเภทนั้นได้เริ่ มที่จะทวีจานวน
และเพื่อที่จะเพิ่มจานวน พวกเขาจะสามารถได้รับการกาหนดตายตัวภายในแนวเขตที่แน่นอนได้
ก่อนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ได้ทรงดาริ ไว้ท้งั หมดแล้ว—
พระองค์จะสงวนยุโรปและอเมริ กาไว้สาหรับผูค้ นผิวขาวเพื่อเปิ ดโอกาสให้พวกเขาพัฒนาและอยู่รอด
ดังนั้นตอนที่พระเจ้ากาลังทรงสร้างแผ่นดินโลก พระองค์ได้มีแผนการแล้ว
พระองค์ได้มีเป้าหมายและพระประสงค์ในการใส่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงใส่เข้าไปในผืนแผ่นดินนั้น
และในการเลี้ยงดูสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูบนผืนแผ่นดินนั้น ตัวอย่างเช่น ภูเขาใด ที่ราบกี่แห่ง

แหล่งน้ ากี่แหล่ง นกและสิงสาราสัตว์ชนิดใด ปลาอะไร และพืชพรรณใดที่จะอยู่บนแผ่นดินนั้น
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมพวกมันทั้งหมดไว้นานมาแล้ว
เมื่อตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดให้กบั มนุษย์ประเภทหนึ่ง ให้กบั เผ่าพันธุ์ที่กาหนดเผ่าพันธุ์หนึ่ง
พระเจ้าทรงจาเป็ นต้องพิจารณาประเด็นปัญหามากมายจากทุกมุมของการจาแนกชนิดต่างๆ กล่าวคือ
สภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์ องค์ประกอบของดิน สายพันธุ์ของนกและสิงสาราสัตว์ที่แตกต่างกัน
ขนาดของปลาต่างชนิดกัน องค์ประกอบที่รวมกันเป็ นตัวปลา ความแตกต่างในคุณภาพของน้ า
ตลอดจนพืชพรรณที่ต่างชนิดกันทั้งหมด…พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมทั้งหมดนั้นนานมาแล้ว
สภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็ นสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและได้ทรงตระเตรี ยมสาหรั
บผูค้ นผิวขาว และนั่นก็เป็ นของพวกเขาโดยกาเนิด พวกเจ้าได้เห็นหรือยังว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงคิดพิจารณาในการนั้นอย่างถี่ถว้ นและทรงกระทาการโดยมีแผนการ? (ใช่
พวกเราได้เห็นแล้วว่าการพิจารณาต่างๆ ของพระเจ้าสาหรับผูค้ นหลากหลายชนิดนั้นรอบคอบมาก
สาหรับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยูร่ อดที่พระองค์ได้ทรงสร้างสาหรับมนุษย์ประเภทที่แตกต่างกัน
นกและสิงสาราสัตว์และปลาชนิดใด ภูเขากี่ลูกและที่ราบกี่แห่งที่พระองค์จะทรงตระเตรียม
พระองค์ได้ทรงพิจารณาด้วยความรอบคอบและความเที่ยงตรงสูงสุด) ลองดูตวั อย่างของผูค้ นผิวสีขาว
ผูค้ นผิวขาวกินอาหารใดเป็ นหลัก? อาหารที่ผคู้ นผิวขาวกินนั้นแตกต่างมากจากอาหารที่ผคู้ นชาวเอเชียกิน
อาหารหลักที่ผคู้ นผิวสีขาวกินประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ไข่ นม และสัตว์ปีกเป็ นหลัก ธัญพืช เช่น
ขนมปังและข้าวเจ้า โดยทัว่ ไปแล้วเป็ นอาหารเสริ มที่วางอยู่ที่ดา้ นข้างของจาน แม้ในยามที่กนิ สลัดผัก
พวกเขามีแนวโน้มที่จะใส่เนื้ออบหรื อไก่สองสามชิ้นไว้ดว้ ย และแม้ในยามที่กนิ อาหารที่มีขา้ วสาลีเป็ นหลัก
พวกเขามีแนวโน้มที่จะเพิ่มชีส ไข่ หรือเนื้อสัตว์ นัน่ จึงกล่าวได้ว่า
อาหารหลักของพวกเขาไม่ได้ประกอบด้วยอาหารที่มีขา้ วสาลีหรื อข้าวเจ้าเป็ นหลัก
พวกเขากินเนื้อสัตว์และชีสในปริ มาณมาก พวกเขามักดื่มน้ าแข็งเพราะอาหารที่พวกเขากินนั้นมีแคลอรี สูงมาก
ดังนั้น ผูค้ นผิวสีขาวจึงแข็งแกร่ งทรหดเป็ นพิเศษ
นั่นคือแหล่งกาเนิดของการทามาหากินของพวกเขาและสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตที่ถูกตระเตรี ยมสาหรับพ
วกเขาโดยพระเจ้า ซึ่งเปิ ดโอกาสให้พวกเขามีวิถีชีวิตนี้
วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากรู ปแบบการใช้ชีวิตของผูค้ นจากเผ่าพันธุ์อื่นๆ ไม่มถี ูกหรื อผิดในวิถชี ีวิตนี้ —
มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า
และมันเกิดจากการสั่งการของพระเจ้าและการจัดการเตรี ยมการของพระองค์
การที่เผ่าพันธุ์น้ีมีวิถีชีวิตนี้และแหล่งที่มาเหล่านี้สาหรับการทามาหากินของพวกเขาเป็ นเพราะเผ่าพันธุ์ของพวกเ
ขา และเพราะสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมสาหรับพวกเขา เจ้าสามารถพูดได้ว่า

สภาพแวดล้อมที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมสาหรับผูค้ นผิวสีขาว
และเสบียงอาหารในแต่ละวันที่พวกเขาได้รับจากสภาพแวดล้อมนั้น มัง่ คัง่ และล้นเหลือ
พระเจ้ายังได้ทรงตระเตรี ยมสภาพแวดล้อมที่จาเป็ นสาหรับการอยูร่ อดสาหรับเผ่าพันธุ์อื่นๆ เช่นกัน
ยังมีผูค้ นผิวสีดาอีกด้วย—ผูค้ นผิวสีดาตั้งรกรากอยู่ที่ไหน?
พวกเขาตั้งรกรากอยู่ในแอฟริ กากลางและแอฟริ กาใต้เป็ นหลัก
พระเจ้าได้ทรงตระเตรี ยมอะไรไว้สาหรับพวกเขาในสภาพแวดล้อมสาหรับการดารงชีวิตประเภทนั้น?
ป่ าฝนเขตร้อน นกและสิงสาราสัตว์ทุกการจาแนกชนิด และทั้งทะเลทรายด้วย
และพืชพรรณทุกประเภทที่มีชีวิตอยู่เคียงข้างผูค้ น พวกเขามีแหล่งที่มาสาหรับน้ า การหากินของพวกเขา
และอาหาร พระเจ้าไม่ได้ทรงมีอคติกบั พวกเขา ไม่สาคัญว่าพวกเขาจะได้เคยทาอะไรไว้
การอยู่รอดของพวกเขาไม่เคยเป็ นปัญหาเลย
พวกเขาก็ยึดครองสถานที่ต้งั ที่แน่นอนและพื้นที่ที่แน่นอนในส่วนหนึ่งของแผ่นดินโลกเช่นกัน
ตอนนี้ พวกเรามาพูดถึงผูค้ นผิวสีเหลืองกันเถิด
ผูค้ นผิวสีเหลืองตั้งรกรากอยู่ในทิศตะวันออกของแผ่นดินโลกเป็ นหลัก
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสภาพแวดล้อมและตาแหน่งที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ของทิศตะวันออกและทิศตะวันต
ก? ในทิศตะวันออก ผืนดินส่วนใหญ่น้ นั อุดมสมบูรณ์ และมัง่ คัง่ ไปด้วยวัตถุดิบและแหล่งแร่ กล่าวคือ
ทรัพยากรบนดินและใต้ดินทุกการจาแนกชนิดนั้นมีมากมาย และสาหรับผูค้ นกลุ่มนี้ สาหรับเผ่าพันธุ์น้ี
พระเจ้ายังได้ทรงตระเตรี ยมดิน สภาพอากาศซึ่งสอดรับกัน
และสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์อนั หลากหลายที่เหมาะสมสาหรับพวกเขาเช่นกัน
แม้ว่ามีความแตกต่างใหญ่หลวงระหว่างสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์น้ นั กับสภาพแวดล้อมในทิศตะวันตก
อาหารที่จาเป็ น การทามาหากิน
และแหล่งที่มาสาหรับการอยู่รอดของผูค้ นก็ยงั ได้ถูกตระเตรียมโดยพระเจ้าเช่นกัน
มันก็แค่สภาพแวดล้อมสาหรับการดารงชีวิตที่แตกต่างจากผูค้ นผิวสีขาวในทิศตะวันตก
แต่อะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราจาเป็ นต้องบอกพวกเจ้า? จานวนผูค้ นของเผ่าพันธุ์ตะวันออกนั้นค่อนข้างมาก
ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงเพิ่มเติมองค์ประกอบจานวนมากในส่วนนั้นของแผ่นดินโลกที่แตกต่างจากทิศตะวันตก
ที่นั่น พระองค์ได้ทรงเพิ่มภูมิประเทศที่แตกต่างกันมากมายและวัตถุดิบอันอุดมทุกชนิด
ทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นอุดมมาก ภูมิประเทศก็ยงั แตกต่างและหลากหลายอีกด้วย
เพียงพอสาหรับการเลี้ยงดูผูค้ นจานวนมหาศาลของเผ่าพันธุ์ตะวันออก
สิ่งที่แยกทิศตะวันออกจากทิศตะวันตกก็คือว่าในทิศตะวันออก—ตั้งแต่ใต้จรดเหนือ ตะวันออกจรดตะวันตก—
สภาพอากาศนั้นดีกว่าทิศตะวันตก ฤดูกาลทั้งสี่น้ นั แตกต่างกันอย่างชัดเจน อุณหภูมิเหมาะสม

ทรัพยากรธรรมชาติน้ นั มีมากมาย และทิวทัศน์ธรรมชาติและชนิดของภูมิประเทศก็ดีกว่าในทิศตะวันตกมาก
เหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงทาการนี้?
พระเจ้าได้ทรงสร้างความสมดุลที่มีเหตุผลมากระหว่างผูค้ นผิวสีขาวและผูค้ นผิวสีเหลือง นี่หมายถึงอะไร?
มันหมายถึงว่าแง่มุมทั้งหมดของอาหารของผูค้ นผิวสีขาว สิ่งต่างๆ ที่พวกเขาใช้ และสิ่งต่างๆ
ที่ได้ถูกจัดหาไว้เพื่อความชื่นชมยินดีของพวกเขานั้น
ดีกว่าสิ่งที่ผคู้ นผิวสีเหลืองมีความสามารถที่จะชื่นชมได้อย่างมาก อย่างไรก็ดี
พระเจ้าไม่ได้ทรงมีอคติกบั เผ่าพันธุ์ใดๆ
พระเจ้าได้ทรงให้สภาพแวดล้อมที่สวยงามกว่าและดีกว่าสาหรับการอยูร่ อดแก่ผคู้ นผิวสีเหลือง นี่คือความสมดุล
พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าผูค้ นประเภทใดควรดารงชีวิตในส่วนใดของโลก
พวกมนุษย์สามารถไปเลยจากเขตจากัดเหล่านี้ได้หรื อไม่? (ไม่ พวกเขาไม่สามารถ)
ช่างเป็ นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริ งๆ!
ต่อให้มีสงครามหรื อการรุ กล้าในระหว่างยุคสมัยที่แตกต่างกันหรื อในเวลาพิเศษต่างๆ
สงครามและการรุ กล้าเหล่านี้ไม่สามารถทาลายสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้
าสาหรับเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าได้อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ
พระเจ้าได้ทรงกาหนดผูค้ นเฉพาะชนิดไว้ตายตัวในส่วนที่เฉพาะของโลกและพวกเขาไม่สามารถไปเลยจากเขต
จากัดเหล่านี้ได้ ต่อให้ผคู้ นมีความทะเยอทะยานบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อขยายดินแดนของพวกเขา
หากปราศจากการอนุญาตจากพระเจ้า การนี้ก็จะลาบากยากเย็นมากที่จะสัมฤทธิ์ผล
มันจะลาบากยากเย็นมากที่พวกเขาจะประสบความสาเร็จ ตัวอย่างเช่น
ผูค้ นผิวสีขาวต้องการที่จะขยายดินแดนของพวกเขาและพวกเขาได้ยึดประเทศอื่นๆ บางประเทศเป็ นอาณานิคม
พวกเยอรมันได้บุกรุ กบางประเทศ และสหราชอาณาจักรครั้งหนึ่งก็ได้ยึดครองอินเดีย ผลสุดท้ายคืออะไร?
ในท้ายที่สุด พวกเขาก็ลม้ เหลว พวกเราเห็นอะไรจากความล้มเหลวของพวกเขา?
สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกทาลาย ดังนั้นแล้ว
ไม่สาคัญว่าเจ้าอาจได้เห็นแรงส่งยิง่ ใหญ่เพียงใดในการแผ่อาณาเขตของสหราชอาณาจักร
ในท้ายที่สุดพวกเขายังคงต้องถอนทัพ ทิ้งแผ่นดินนั้นไว้ให้ยงั คงเป็ นของอินเดีย
บรรดาผูท้ ี่ดารงชีวิตบนแผ่นดินผืนนั้นยังคงเป็ นชาวอินเดีย ไม่ใช่ชาวอังกฤษ
เพราะพระเจ้าคงจะไม่ทรงอนุญาตให้มนั เกิดขึ้น
บางคนในบรรดาผูท้ ี่คน้ คว้าวิจยั ประวัติศาสตร์หรื อการเมืองได้ให้บทความวิจยั เกี่ยวกับการนี้เอาไว้
พวกเขาให้เหตุผลสาหรับสาเหตุที่สหราชอาณาจักรล้มเหลว
โดยกล่าวว่ามันอาจเป็ นเพราะชาติพนั ธุ์บางชาติพนั ธุ์ไม่อาจถูกพิชิตได้ หรื อมันอาจเป็ นเพราะเหตุผลอื่นๆ

ของมนุษย์…เหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลอันแท้จริ ง เหตุผลอันแท้จริงนั้นเป็ นเพราะพระเจ้า—
พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้มนั เกิดขึ้น!
พระเจ้าได้ทรงยอมให้ชาติพนั ธุ์หนึ่งดารงชีวิตบนแผ่นดินผืนหนึ่งและทรงลงหลักปักฐานให้พวกเขาที่ นั่น
และหากพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พวกเขาเคลื่อนย้ายจากแผ่นดินผืนนั้น
พวกเขาจะไม่มีวนั สามารถเคลื่อนย้ายได้ หากพระเจ้าทรงแบ่งสรรพื้นที่ที่กาหนดไว้สาหรับพวกเขา
พวกเขาจะดารงชีวิตภายในพื้นที่น้นั
มวลมนุษย์ไม่สามารถเป็ นอิสระหรื อสลัดตัวพวกเขาเองให้หลุดพ้นจากพื้นที่ที่กาหนดไว้เหล่านี้ได้
นี่เป็ นสิ่งที่แน่นอน ไม่สาคัญว่ากองกาลังของผูร้ ุ กล้าจะยิ่งใหญ่เพียงใด
หรื อบรรดาผูท้ ี่กาลังถูกรุ กล้าจะอ่อนแอเพียงใด
ความสาเร็จของผูร้ ุ กรานนั้นท้ายที่สุดแล้วอยู่ที่พระเจ้าจะตัดสินพระทัย
มันได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระองค์ และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 184
เมื่อมองจากมุมมองของกฎที่กาหนดพิจารณาโดยพระเจ้าสาหรับการเติบโตของทุกสรรพสิ่ง
ในความหลากหลายของมันทั้งหมด
มิใช่ว่ามวลมนุษย์ท้งั ปวงล้วนได้รับการจัดเตรี ยมและได้รับการเลี้ยงดูโดยพระเจ้าหรอกหรือ?
หากกฎเหล่านี้ถูกทาลายหรื อหากพระเจ้ามิได้ทรงสถาปนากฎเหล่านี้ไว้สาหรับมวลมนุษย์แล้วไซร้
ความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของมวลมนุษย์จะเป็ นอย่างไร?
ภายหลังจากที่พวกมนุษย์ได้สูญเสียสภาพแวดล้อมพื้นฐานสาหรับการอยู่รอดของพวกเขา
พวกเขาจะมีแหล่งอาหารใดหรื อไม่? เป็ นไปได้ว่าแหล่งอาหารนั้นจะกลายเป็ นปัญหา
หากผูค้ นสูญเสียแหล่งอาหารของพวกเขา กล่าวคือ หากพวกเขาไม่สามารถหาอะไรที่จะกินได้เลย
พวกเขาจะสามารถดาเนินต่อไปได้กี่วนั ? เป็ นไปได้ที่พวกเขาคงจะไม่คงอยู่ได้นานแม้แต่เดือนเดียว
และการอยู่รอดจริ งๆ ของพวกเขาก็คงจะกลายเป็ นปัญหา ดังนั้นแล้วทุกๆ
สิ่งที่พระเจ้าทรงทาสาหรับการอยูร่ อดของผูค้ น สาหรับการดารงอยู่ต่อเนื่อง การสืบพันธุ์
และการดารงชีวิตของพวกเขานั้นสาคัญมาก ทุกๆ สิ่งที่พระเจ้าทรงทาท่ามกลางสิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างของพระองค์น้ นั มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและไม่สามารถแยกจากการอยู่รอดของมวลมนุษ
ย์ได้ หากการอยู่รอดของมวลมนุษย์ได้กลายเป็ นปัญหา
การบริ หารจัดการของพระเจ้าจะสามารถดาเนินต่อไปได้หรื อไม่?
การบริ หารจัดการของพระเจ้าจะยังคงมีอยู่หรื อไม่?
การบริ หารจัดการของพระเจ้าอยูร่ ่ วมกันกับความอยู่รอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวงผูซ้ ่งึ พระองค์ทรงเลี้ยงดู
ดังนั้นแล้วไม่สาคัญว่าพระเจ้าทรงตระเตรี ยมการอะไรสาหรับทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างของพระองค์และพ
ระองค์ทรงทาอะไรสาหรับพวกมนุษย์ การนี้ท้งั หมดจาเป็ นสาหรับพระองค์
และมันสาคัญมากสาหรับการอยูร่ อดของมวลมนุษย์
หากกฎเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดพิจารณาสาหรับทุกสรรพสิ่งถูกพรากจากไป
หากกฎเหล่านี้ถูกทาลายลงหรื อถูกทาให้หยุดชะงัก
ทุกสรรพสิ่งก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะดารงอยู่ได้อีกต่อไป
สภาพแวดล้อมของมวลมนุษย์สาหรับการอยู่รอดก็คงจะไม่ดารงอยู่ต่อไป
อีกทั้งเสบียงอาหารในแต่ละวันของพวกเขาก็เช่นกัน และมวลมนุษย์เองก็เช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้
การบริ หารจัดการของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดของมวลมนุษย์ก็คงจะไม่มีอยู่ต่อไปอีกแล้วเช่นกัน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราได้หารือกัน ทุกๆ สิ่ง ทุกรายการนั้นเชื่อมโยงกับการอยูร่ อดของทุกๆ คนอย่างใกล้ชิด
พวกเจ้าอาจพูดว่า “สิ่งที่พระองค์กาลังตรัสถึงนั้นใหญ่เกินไป

มันไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่พวกเราสามารถเห็นได้” และบางทีอาจมีผคู้ นที่จะพูดว่า
“สิ่งที่พระองค์กาลังตรัสถึงนั้นไม่เกีย่ วข้องกับข้าพระองค์” อย่างไรก็ดี
จงอย่าลืมว่าเจ้ากาลังใช้ชีวิตโดยเป็ นแค่ส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิ่ง
เจ้าคือผูห้ นึ่งท่ามกลางทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้า สิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าไม่สามารถถูกแยกจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ได้
และไม่มีบุคคลสักคนเดียวที่สามารถแยกตัวพวกเขาเองจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ได้
การสูญเสียกฎเกณฑ์ของพระองค์และการจัดเตรี ยมของพระองค์จะหมายความว่า ชีวิตของผูค้ น
ชีวิตฝ่ ายเนื้อหนังของผูค้ น จะหายไป
นี่คือความสาคัญของการที่พระเจ้าทรงกาหนดสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดสาหรับมวลมนุษย์
ไม่สาคัญว่าเจ้าเป็ นของเผ่าพันธุ์ใดหรื อเจ้าดารงชีวิตอยู่ในแผ่นดินผืนใด
ไม่ว่าจะเป็ นในทิศตะวันตกหรื อทิศตะวันออก—
เจ้าไม่สามารถแยกตัวเจ้าเองจากสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดที่พระเจ้าได้ทรงจัดตั้งไว้สาหรับมวลมนุษย์
และเจ้าไม่สามารถแยกตัวเจ้าเองจากการเลี้ยงดูและการจัดเตรี ยมของสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดที่พระอง
ค์ได้ทรงจัดตั้งสาหรับพวกมนุษย์ ไม่สาคัญว่าการทามาหากินของเจ้าคืออะไร เจ้าพึ่งพาอะไรเพื่อมีชีวิตอยู่
และเจ้าพึ่งพาอะไรเพื่อยังชีพของเจ้าในเนื้อหนัง
เจ้าไม่สามารถแยกตัวเจ้าเองจากกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและการบริ หารจัดการของพระองค์ได้ บางคนพูดว่า:
“ฉันไม่ใช่เกษตรกร ฉันไม่ได้เพาะปลูกพืชผลเพื่อหาเลี้ยงชีพ ฉันไม่ได้พ่งึ พาฟ้าสวรรค์สาหรับอาหารของฉัน
ดังนั้นการอยูร่ อดของฉันจึงไม่ได้กาลังเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดที่กาหนดโดยพระเจ้า
ฉันไม่ได้รับสิ่งใดเลยจากสภาพแวดล้อมแบบนั้น” นั่นถูกต้องหรื อ?
เจ้าพูดว่าเจ้าไม่ได้เพาะปลูกพืชผลเพื่อการดารงชีวิตของเจ้า แต่เจ้าไม่กินธัญพืชหรอกหรื อ?
เจ้าไม่กินเนื้อสัตว์และไข่หรอกหรือ? และเจ้าไม่กินผักและผลไม้หรอกหรื อ? ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ากิน
สิ่งเหล่านี้ท้งั หมดที่เจ้าจาเป็ น
ไม่สามารถแยกจากสภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่กาหนดโดยพระเจ้าสาหรับมวลมนุษย์ได้
และแหล่งที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างที่มวลมนุษย์จาเป็ นต้องมีน้นั ไม่สามารถแยกจากทุกสรรพสิ่งที่สร้างโดยพระเจ้
าได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงของพวกมันประกอบขึ้นเป็ นสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดของเจ้า น้ าที่เจ้าดื่ม
เสื้อผ้าที่เจ้าสวมใส่ และทุกสรรพสิ่งที่เจ้าใช้—สิ่งใดหรื อในบรรดาสิ่งเหล่านี้ ที่ไม่ได้รับมาจากท่ามกลางสิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า? บางคนพูดว่า “มีรายการสิ่งของบางรายการที่ไม่ได้รับมาจากสิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า เจ้าเห็นหรื อไม่ พลาสติกคือหนึ่งในรายการสิ่งของเหล่านั้น มันเป็ นสิ่งของทางเคมี
สิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น” นั่นถูกต้องหรื อ? พลาสติกจริ งๆ แล้วคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

และมันเป็ นสิ่งของทางเคมี แต่องค์ประกอบดั้งเดิมของพลาสติกมาจากไหนกัน?
องค์ประกอบดั้งเดิมนั้นได้รับมาจากวัสดุที่พระเจ้าทรงสร้าง สิ่งต่างๆ ที่เจ้าเห็นและชื่นชม ทุกๆ สิ่งที่เจ้าใช้
มันทั้งหมดได้รับมาจากสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสร้าง นั่นจึงกล่าวได้ว่า
ไม่สาคัญว่าบุคคลหนึ่งจะเป็ นของเผ่าพันธุ์ใด
ไม่สาคัญว่าพวกเขาอาจใช้ชีวิตอยู่ในการทามาหากินอะไรหรือในสภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดประเภทใด
พวกเขาไม่สามารถแยกตัวพวกเขาเองจากสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ไม่ว่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้ามากเพียงใดก็ตามในหัวใจของผูค้ น
นัน่ ก็เป็ นขอบข่ายของพระฐานะที่พระองค์ทรงมีในหัวใจของพวกเขาเช่นกัน
ไม่ว่าระดับของความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดในหัวใจของพวกเขา
นั่นก็คือการที่พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่เพียงใดในหัวใจของพวกเขา หากพระเจ้าที่เจ้ารู ้จกั นั้นว่างเปล่าและคลุมเครื อ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าที่เจ้าเชื่อก็ว่างเปล่าและคลุมเครื อด้วยเช่นกัน
พระเจ้าที่เจ้ารู ้จกั ถูกจากัดไว้ที่วงเขตของชีวิตส่วนตัวของเจ้าเอง
และไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เองเลย ด้วยเหตุน้ี
การรู ้จกั การกระทาที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้า
การรู ้จกั ความเป็ นจริ งของพระเจ้าและฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์
การรู ้จกั พระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้าพระองค์เอง การรู ้จกั สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
การรู ้จกั การกระทาที่พระองค์ได้ทรงสาแดงท่ามกลางทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างของพระองค์—
สิ่งเหล่านี้สาคัญมากต่อบุคคลทุกๆ คนที่ไล่ตามเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
พวกมันมีผลกระทบโดยตรงต่อการที่ผคู้ นจะสามารถเข้าสู่ความเป็ นจริ งของความจริงได้หรือไม่
หากเจ้าจากัดความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าไว้ที่แค่พระวจนะ
หากเจ้าจากัดมันไว้ที่ประสบการณ์เล็กน้อยของเจ้าเอง ไว้ที่สิ่งที่เจ้าคิดว่าเป็ นพระคุณของพระเจ้า
หรื อคาพยานเล็กน้อยของเจ้าต่อพระเจ้า
เช่นนั้นแล้วเรากล่าวว่าพระเจ้าที่เจ้าเชื่อนั้นไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เองอย่างแน่นอน ไม่เพียงแค่น้นั
ทว่ายังสามารถกล่าวได้อีกด้วยว่าพระเจ้าที่เจ้าเชื่อนั้นเป็ นพระเจ้าในจินตนาการ ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ทรงดาเนินไปท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทรงบริ หารจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่กุมชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวงและของทุกสิ่งทุกอย่างในพระหัตถ์ของพร
ะองค์ พระราชกิจและการกระทาของพระเจ้าที่เรากาลังพูดถึงนั้นไม่ได้ถูกจากัดไว้แค่ตรงผูค้ นในสัดส่วนเล็กๆ
กล่าวคือ พวกมันไม่ได้ถูกจากัดไว้แค่ตรงผูค้ นที่ติดตามพระองค์ในปัจจุบนั กิจการของพระองค์น้นั
สาแดงออกท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง ในการอยู่รอดของทุกสรรพสิง่ และในกฎต่างๆ
แห่งการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่ง
หากเจ้าไม่สามารถเห็นหรือระลึกได้ถงึ กิจการใดๆ
ของพระเจ้าท่ามกลางทุกสรรพสิ่งของการทรงสร้างของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่สามารถเป็ นคาพยานต่อกิจการใดๆ ของพระองค์ได้

หากเจ้าไม่สามารถเป็ นคาพยานให้กบั พระเจ้า หากเจ้ายังคงพูดต่อไปถึงผูท้ ี่เรี ยกกันว่า “พระเจ้า” องค์เล็กๆ
ที่เจ้ารู ้จกั
พระเจ้าองค์น้ นั ผูถ้ ูกจากัดไว้ที่แนวคิดของเจ้าเองและดารงอยู่เฉพาะภายในขอบเขตอันคับแคบของจิตใจของเจ้าเ
ท่านั้น หากเจ้ายังคงพูดต่อไปถึงพระเจ้าประเภทนั้น
เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่มีวนั ทรงสรรเสริ ญความเชื่อของเจ้า ตอนที่เจ้าเป็ นคาพยานให้กบั พระเจ้า
หากเจ้าทาเช่นนั้นเฉพาะในแง่ของวิธีการที่เจ้าชื่นชมพระคุณของพระเจ้า
วิธีการที่เจ้ายอมรับการบ่มวินัยของพระเจ้าและการตีสอนของพระองค์
และวิธีการที่เจ้าชื่นชมพระพรของพระองค์ในการเป็ นพยานของเจ้าสาหรับพระองค์แล้วไซร้
นั่นก็ห่างไกลจากคาว่าพอและไม่แม้แต่จะใกล้เคียงกับการทาให้พระองค์พึงพอพระทัย
หากเจ้าต้องการเป็ นพยานให้กบั พระเจ้าในหนทางที่สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระองค์
เป็ นพยานให้กบั พระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เอง
เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็ นจากการกระทาของพระองค์
เจ้าต้องเห็นสิทธิอานาจของพระเจ้าจากการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์
และเห็นความจริ งเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสาหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
หากเจ้ารับรู ้เพียงว่าเสบียงอาหารในแต่ละวันของเจ้าและสิ่งจาเป็ นพืน้ ฐานในชีวิตของเจ้านั้นมาจากพระเจ้า
แต่เจ้ากลับล้มเหลวที่จะเห็นความจริ งที่ว่าพระเจ้าได้ทรงมองทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างของพระองค์เป็ นการ
จัดเตรี ยมสาหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง และที่ว่า
พระองค์กาลังทรงนาทางมวลมนุษย์ท้งั ปวงโดยการปกครองทุกสรรพสิ่ง
เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีวนั มีความสามารถที่จะเป็ นพยานให้กบั พระเจ้าได้
อะไรคือจุดประสงค์ของเราในการกล่าวทั้งหมดนี้? มันก็เป็ นไปก็เพื่อที่พวกเจ้าจะได้ไม่คิดว่าการนี้ไม่สาคัญ
เพื่อที่เจ้าจะได้ไม่เชื่ออย่างผิดๆ
ว่าหัวข้อเหล่านี้ที่เราได้พูดถึงนั้นไม่เกีย่ วข้องกับการเข้าสู่ชีวิตส่วนบุคคลของพวกเจ้าเอง
และเพื่อที่เจ้าจะได้ไม่คิดว่าหัวข้อเหล่านี้เป็ นแค่ความรู ้หรื อคาสอนชนิดหนึ่ง
หากพวกเจ้าฟังสิ่งที่เรากาลังกล่าวด้วยท่าทีประเภทนั้น เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็ย่อมจะไม่ได้รับแม้สักสิ่งเดียว
พวกเจ้าจะสูญเสียโอกาสอันยิง่ ใหญ่น้ีที่จะได้รู้จกั พระเจ้า
อะไรคือเป้าหมายของเราในการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด? เป้าหมายของเราคือการทาให้ผูค้ นรู ้จกั พระเจ้า
การทาให้ผูค้ นเข้าใจการกระทาอันสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้า
ทันทีที่เจ้าเข้าใจพระเจ้าและเจ้ารู ้จกั การกระทาของพระองค์
เมื่อนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะมีโอกาสหรือความเป็ นไปได้ที่จะรู ้จกั พระองค์ ตัวอย่างเช่น

หากเจ้าต้องการที่จะเข้าใจบุคคลหนึ่ง เจ้าจะมาเข้าใจพวกเขาได้อย่างไร?
มันจะเป็ นไปโดยผ่านทางการมองที่รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาหรื อไม่?
มันจะเป็ นไปโดยผ่านทางการมองที่สิ่งที่พวกเขาสวมใส่หรื อวิธีที่พวกเขาแต่งกายหรื อไม่?
มันจะเป็ นไปโดยผ่านทางการมองที่วิธีที่พวกเขาเดินหรื อไม่?
มันจะเป็ นไปโดยผ่านทางการมองที่วงเขตของความรู ้ของพวกเขาหรื อไม่? (ไม่)
ดังนั้นแล้วเจ้าเข้าใจบุคคลหนึ่งอย่างไร? เจ้าตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กบั คาพูดและพฤติกรรมของบุคคล
ความคิดของพวกเขาและสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาแสดงออกและเปิ ดเผยเกี่ยวกับตัวพวกเขาเอง
นี่คือวิธีที่เจ้าได้มารู ้จกั บุคคลหนึ่ง วิธีที่เจ้าเข้าใจบุคคลหนึ่ง ในทานองเดียวกัน หากเจ้าต้องการที่จะรู ้จกั พระเจ้า
หากเจ้าต้องการที่จะเข้าใจด้านซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์ ด้านที่เที่ยงแท้ของพระองค์
พวกเจ้าต้องรู ้จกั พระองค์โดยผ่านทางกิจการของพระองค์และโดยผ่านทางสิ่งอันสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งทุกๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงทา นี่คือวิธีที่ดีที่สุด และเป็ นวิธีเดียวเท่านั้น
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงใช้วิธีการและหนทางทุกการจาแนกชนิดเพื่อสร้างสมดุลของพวกมัน
เพื่อสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตของภูเขาและทะเลสาบ ของพืชพรรณและสัตว์ นก
และแมลงทุกชนิด
เป้าหมายของพระองค์คือการเปิ ดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้ดารงชีวิตและทวีจานวนภายใต้กฎที่พระองค์ได้
ทรงกาหนดขึ้น ไม่มีสิ่งต่างๆ แห่งการทรงสร้างใดสามารถออกไปนอกกฎเหล่านี้
และกฎเหล่านี้ไม่สามารถถูกทาลายได้ เฉพาะภายในสภาพแวดล้อมพื้นฐานประเภทนี้เท่านั้น
มนุษย์จึงสามารถอยู่รอดและทวีจานวนได้อย่างปลอดภัย รุ่นแล้วรุ่นเล่า หากสิ่งมีชีวิตซึ่งทรงสร้างใดๆ
ไปเลยจากปริ มาณหรื อวงเขตที่พระเจ้าทรงกาหนด หรื อหากมันเกินอัตราการเติบโต ความถี่ของการสืบพันธุ์
หรื อจานวนที่สงั่ การโดยพระองค์
สภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดของมวลมนุษย์คงจะประสบทุกข์กบั การทาลายล้างในระดับที่หลากหลาย
และในเวลาเดียวกัน การอยูร่ อดของมวลมนุษย์คงจะถูกคุกคาม
หากสิ่งมีชีวิตซึ่งทรงสร้างชนิดหนึ่งมีจานวนมากเกินไป มันจะปล้นอาหารจากผูค้ น ทาลายแหล่งน้ าของผูค้ น
และทาให้ถิ่นฐานของพวกเขาย่อยยับ ด้วยวิธีน้นั
การสืบพันธุ์หรื อสภาวะของการอยูร่ อดของมวลมนุษย์คงจะได้รับผลกระทบในทันที ตัวอย่างเช่น
น้ านั้นสาคัญมากสาหรับทุกสรรพสิ่ง หากมีหนู มด ตัก๊ แตนโลคัสตา กบ หรื อสัตว์อนื่ ๆ ชนิดใดก็ตามมากเกินไป
พวกมันจะดื่มน้ ามากขึ้น เมื่อปริ มาณน้ าที่พวกมันดื่มเพิ่มขึ้น
น้ าดื่มและแหล่งน้ าของผูค้ นภายในวงเขตที่ตายตัวของแหล่งน้ าดื่มและพื้นทีซ่ ่ึงประกอบด้วยน้ าจะลดลง
และพวกเขาจะได้รับประสบการณ์การขาดแคลนน้ า หากน้ าดื่มของผูค้ นถูกทาลาย ปนเปื้ อน
หรื อถูกตัดขาดเพราะสัตว์ทุกประเภทได้เพิ่มจานวนขึ้น
ภายใต้สภาพแวดล้อมสาหรับการอยู่รอดอันโหดร้ายแบบนั้น
การอยู่รอดของมวลมนุษย์จะถูกคุกคามอย่างร้ายแรง
หากสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภทมีจานวนเกินความเหมาะสมของพวกมัน เช่นนั้นแล้วอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้น
และแม้กระทัง่ องค์ประกอบของอากาศภายในพื้นที่สาหรับการอยู่รอดของมวลมนุษย์ก็จะเป็ นพิษและถูกทาลายใ
นระดับที่หลากหลาย ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมเหล่านี้
การอยู่รอดและชะตากรรมของพวกมนุษย์จะอยู่ภายใต้การคุกคามที่มีตน้ เหตุจากปัจจัยทางนิเวศวิทยาเหล่านี้เช่น
กัน ดังนั้นแล้ว หากความสมดุลเหล่านี้สูญเสียไป อากาศที่ผคู้ นหายใจจะถูกทาลาย

น้ าที่พวกเขาดื่มจะถูกปนเปื้ อน
และอุณหภูมิที่พวกเขาพึงต้องมีก็จะเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบในระดับที่หลากหลายเช่นกัน
หากนั่นเกิดขึ้น
สภาพแวดล้อมสาหรับการอยูร่ อดที่เป็ นของมวลมนุษย์โดยธรรมชาติจะอยู่ภายใต้ผลกระทบและความท้าทายอัน
ใหญ่หลวง
ในฉากเหตุการณ์ประเภทนี้ที่สภาพแวดล้อมพื้นฐานสาหรับการอยูร่ อดของพวกมนุษย์ได้ถูกทาลายลง
ชะตากรรมและความสาเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็ นไปได้ของมวลมนุษย์จะเป็ นอย่างไร?
นี่เป็ นปัญหาที่รุนแรงมากปั ญหาหนึ่ง! เพราะพระเจ้าทรงรู ้ว่าสิ่งต่างๆ
แห่งการทรงสร้างแต่ละสิ่งดารงอยู่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ดว้ ยเหตุผลใด
บทบาทของสิ่งทุกชนิดที่พระองค์ได้ทรงสร้างคืออะไร แต่ละสิ่งมีผลกระทบแบบใดกับมวลมนุษย์
และมันเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ถึงระดับใด
เพราะในพระทัยของพระเจ้ามีแผนการสาหรับทั้งหมดนี้และพระองค์ทรงบริ หารจัดการทุกๆ
แง่มุมของทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา นัน่ จึงเป็ นสาเหตุที่ทุกๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงทาจึงสาคัญและจาเป็ นมากสาหรับมวลมนุษย์ ดังนั้นแล้วตั้งแต่น้ไี ป
เมื่อใดก็ตามที่เจ้าสังเกตปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาบางอย่างท่ามกลางสิ่งต่างๆ แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า
หรื อกฎธรรมชาติบางอย่างในขณะนี้ท่ามกลางสิ่งต่างๆ แห่งการทรงสร้างของพระเจ้า
เจ้าจะไม่สงสัยเกี่ยวกับความจาเป็ นของทุกๆ สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างอีกต่อไป
เจ้าจะไม่ใช้ถอ้ ยคาที่ไม่รู้เท่าทันมาตัดสินโดยพลการเกี่ยวกับการจัดการเตรี ยมการของทุกสรรพสิ่งของพระเจ้าแ
ละหนทางอันหลากหลายของพระองค์ในการจัดเตรียมสาหรับมวลมนุษย์อกี ต่อไป
อีกทั้งเจ้าจะไม่มาสู่ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับกฎของพระเจ้าสาหรับทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างของพระองค์โดยพลการ
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สาหรับโลกทางวัตถุน้ นั เมื่อใดก็ตามที่ผคู้ นไม่เข้าใจสิ่งใดหรื อปรากฏการณ์ใดบางอย่าง
พวกเขาสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรื อใช้ช่องทางทัง้ หลายเพื่อหาต้นกาเนิดและภูมิหลังของสิ่งเหล่านั้น
แต่เมื่อกล่าวถึงอีกโลกหนึ่งที่เรากาลังพูดคุยกันอยู่วนั นี้ —โลกฝ่ ายวิญญาณ ซึ่งมีอยูภ่ ายนอกโลกทางวัตถุ—
ผูค้ นไม่มีวิธีการหรื อช่องทางใดๆ ที่จะใช้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับมันเลยอย่างสิ้นเชิง เหตุใดเราจึงกล่าวเช่นนี้?
เรากล่าวไปเพราะ ในโลกของมวลมนุษย์น้ นั
ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกทางวัตถุแยกกันไม่ได้จากการดารงอยู่ทางร่ างกายของมนุษย์
และเพราะผูค้ นรู ้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของโลกทางวัตถุน้ นั แยกกันไม่ได้จากการดารงชีวิตทางร่ างกายและชีวิตทา
งร่ างกายของพวกเขา
ผูค้ นส่วนใหญ่เพียงตระหนักถึงหรื อมองเห็นสิ่งทั้งหลายทางวัตถุที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเขาที่พวกเขาสามาร
ถมองเห็นได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงโลกฝ่ ายวิญญาณ—ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นของอีกโลกหนึ่งนั้น—มันคงจะเป็ นการสมควรที่จะกล่าวว่าผูค้ นส่วนใหญ่ไม่เชื่อ
เพราะผูค้ นไม่สามารถมองเห็นมันได้ และเชื่อว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจมันหรื อที่จะต้องรู ้สิ่งใดๆ
เกี่ยวกับมัน
ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องกล่าวสิ่งใดเกี่ยวกับว่าโลกฝ่ ายวิญญาณเป็ นโลกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับโลกทางวัตถุอ
ย่างไร และจากทัศนคติของพระเจ้านั้นเปิ ดอยู่อย่างไร—
ถึงแม้ว่าสาหรับมนุษย์แล้วมันจะเป็ นความลับและปิ ดอยู่ก็ตาม—
เพราะฉะนั้นผูค้ นจึงมีเวลาที่ยากลาบากอย่างยิง่ ในการค้นหาเส้นทางเพื่อที่จะเข้าใจแง่มุมทั้งหลายของโลกนี้
แง่มุมที่แตกต่างของโลกฝ่ ายวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังจะพูดนี้เพียงเกี่ยวข้องกับการบริ หารและอธิปไตยของ
พระเจ้าเท่านั้น เรามิใช่กาลังจะเผยความล้าลึกทั้งหลายใดๆ และเรามิใช่กาลังจะบอกพวกเจ้าถึงสิ่งอาพรางใดๆ
ที่พวกเจ้าปรารถนาจะเรี ยนรู ้ เพราะการนี้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้า การบริ หารของพระเจ้า
และการจัดเตรี ยมของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราจึงจะเพียงพูดถึงส่วนที่มนั จาเป็ นสาหรับพวกเจ้าที่ตอ้ งรู ้เท่านั้น
ก่อนอื่น เราขอถามคาถามหนึ่งกับพวกเจ้า นั่นคือ ในความรู ้สึกนึกคิดของพวกเจ้านั้น โลกฝ่ ายวิญญาณคืออะไร?
พูดโดยกว้างๆ แล้วนั้น มันคือโลกภายนอกโลกทางวัตถุ โลกที่ไม่ปรากฏแก่ตาและไม่อาจจับต้องได้สาหรับผูค้ น
ถึงกระนั้น ในจินตนาการของพวกเจ้า โลกฝ่ ายวิญญาณควรจะเป็ นโลกประเภทใด? บางที
ผลจากการที่ไม่สามารถมองเห็นมันได้น้ี พวกเจ้าจึงไม่สามารถคิดเกี่ยวกับมันได้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพวกเจ้าได้ยินตานานบางอย่าง พวกเจ้ายังคงกาลังคิดถึงมันอยู่ และพวกเจ้าไม่สามารถหยุดคิดถึงมันได้
เหตุใดเราจึงกล่าวเช่นนี้? มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับผูค้ นมากมายเมื่อพวกเขายังเยาว์วยั นัน่ คือ
เมื่อใครบางคนบอกเล่าเรื่ องที่น่ากลัวแก่พวกเขา—เกี่ยวกับผี หรื อดวงจิต—พวกเขารู ้สึกกลัวจนขนหัวลุก

เหตุใดกันแน่ที่พวกเขาหวาดกลัว? นั่นเป็ นเพราะพวกเขากาลังจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นนัน่ เอง
ถึงแม้พวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นพวกมัน แต่พวกเขารู ้สึกว่าพวกมันอยู่ทวั่ ห้องของพวกเขา
อยู่ในที่ซ่อนเร้นหรื อมุมมืดบางแห่ง และพวกเขาเกรงกลัวจนพวกเขาไม่กล้าเข้านอน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามกลางคืน
พวกเขารู ้สึกกลัวเกินไปที่จะอยู่ตามลาพังในห้องของพวกเขาหรื อที่จะเสี่ยงออกไปในลานบ้านของพวกเขาตาม
ลาพัง นั่นคือโลกฝ่ ายวิญญาณจากจินตนาการของพวกเจ้า และมันเป็ นโลกที่มนุษย์คิดว่าน่ากลัว
ข้อเท็จจริ งก็คือทุกคนจินตนาการมันถึงบางระดับเท่านั้น และทุกคนสามารถรู ้สึกถึงมันได้นิดหน่อย
โลกฝ่ ายจิตวิญญาณคืออะไร? เราขอให้คาอธิบายสั้นๆ และเรี ยบง่ายแก่เจ้าว่า
โลกฝ่ ายวิญญาณคือสถานทีส่ าคัญแห่งหนึ่ง สถานที่ซ่งึ แตกต่างจากโลกทางวัตถุ เหตุใดเราจึงกล่าวว่ามันสาคัญ?
พวกเรากาลังจะหารื อเรื่องนี้กนั อย่างละเอียด
การมีอยู่ของโลกฝ่ ายวิญญาณเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นกับโลกทางวัตถุของมวลมนุษย์
มันมีบทบาทสาคัญในวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของมนุษย์ในอานาจครอบครองเหนือสรรพสิ่งของพระเจ้า
นี่คือกฎของมัน และนี่คือหนึ่งในเหตุผลทั้งหลายที่ทาให้การมีอยู่ของมันมีความสาคัญ
เนื่องจากมันเป็ นสถานที่ซ่ึงสัมผัสทั้งห้าไม่สามารถหยัง่ รู ้ได้
ไม่มีใครสามารถตัดสินได้อย่างแน่ชดั ว่าโลกฝ่ ายวิญญาณมีอยู่หรื อไม่มี
การเคลื่อนที่ท้งั หลายของมันเชื่อมต่อกับการดารงอยู่ของมนุษย์อย่างใกล้ชิด
ซึ่งมีผลทาให้ระเบียบชีวิตของมวลมนุษย์ได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงจากโลกฝ่ ายวิญญาณด้วยเช่นกัน
การนี้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของพระเจ้าหรื อไม่? มันเกี่ยวข้อง เมื่อเรากล่าวเช่นนี้
พวกเจ้าเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงกาลังหารื อถึงหัวข้อนี้ กล่าวคือ
มันเป็ นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของพระเจ้า รวมถึงการบริ หารของพระองค์นั่นเอง
ในโลกอย่างเช่นโลกนี้ —โลกทีไ่ ม่ปรากฏแก่ตาผูค้ น—ทุกๆ ประกาศิตจากสวรรค์ ประกาศกฤษฎีกา
และระบบบริ หารของมันนั้นเหนือกว่ากฎหมายและระบบทั้งหลายของชาติใดในโลกทางวัตถุเป็ นอย่างมาก
และไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ดารงชีวิตอยู่ในโลกนี้จะกล้าขัดหรื อฝ่ าฝื นสิ่งเหล่านั้น
การนี้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและการบริหารของพระเจ้าหรื อไม่? ในโลกฝ่ ายวิญญาณนั้น
มีประกาศกฤษฎีการบริหารที่ชดั เจน ประกาศิตจากสวรรค์ที่ชดั เจน และบทบัญญัติที่ชดั เจน
บรรดาผูด้ ูแลในระดับแตกต่างกันและในพื้นที่ต่างๆ
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนและรักษากฎและข้อบังคับทั้งหลายอย่างเคร่งครัด
เพราะพวกเขารู ้ว่าผลพวงของการฝ่ าฝื นประกาศิตจากสวรรค์คืออะไร
พวกเขาตระหนักอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงลงโทษคนชัว่ และทรงตอบแทนรางวัลแก่คนดีอย่างไร

และว่าพระองค์ทรงบริ หารและปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งอย่างไร ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขามองเห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงดาเนินการประกาศิตจากสวรรค์และบทบัญญัติของพระองค์อย่างไร
สิ่งเหล่านี้แตกต่างจากโลกทางวัตถุที่มวลมนุษย์อาศัยอยู่หรื อไม่? สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมหาศาลจริ งๆ
โลกฝ่ ายวิญญาณเป็ นโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับโลกทางวัตถุ
ในเมื่อมีประกาศิตจากสวรรค์และบทบัญญัติเหล่านี้ เรื่ องนี้จึงเกี่ยวข้องกับอธิปไตย การบริ หารของพระเจ้า
และยิ่งไปกว่านั้น พระอุปนิสยั ของพระองค์ รวมถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น เมื่อได้ยนิ เรื่ องนี้
พวกเจ้าไม่รู้สึกว่ามันจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับเราที่ตอ้ งพูดถึงหัวข้อนี้หรอกหรือ?
พวกเจ้าไม่ปรารถนาที่จะเรี ยนรู ้สิ่งอาพรางทั้งหลายภายในของมันหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว พวกเราปรารถนา)
เช่นนี้คือมโนทัศน์ของโลกฝ่ ายวิญญาณ ถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่ร่วมกันกับโลกทางวัตถุ
และอยู่ภายใต้การบริ หารและอานาจปกครองสูงสุดของพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน
แต่การบริ หารและอธิปไตยในโลกนี้ของพระเจ้านั้นเข้มงวดกว่าการบริ หารและอธิปไตยในโลกทางวัตถุเป็ นอย่า
งมาก
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ท่ามกลางมวลมนุษย์น้ นั เราจาแนกผูค้ นทั้งหมดออกเป็ นสามชนิด ชนิดแรกคือบรรดาผูไ้ ม่เชือ่
ผูซ้ ่ึงคือพวกที่ไม่มีการเชื่อทางศาสนา พวกเขาได้รับการเรี ยกขานว่าผูไ้ ม่เชื่อ
ผูไ้ ม่เชื่อที่เป็ นคนส่วนใหญ่อย่างท่วมท้นนี้มีความเชื่อในเงินทองเท่านั้น
พวกเขาค้าจุนแต่ผลประโยชน์ของพวกเขาเองเท่านั้น เป็ นพวกวัตถุนิยม และเชื่อในโลกทางวัตถุเท่านั้น—
พวกเขาไม่เชื่อในวัฏจักรแห่งชีวิตและความตาย หรื อในสิ่งใดๆ ที่กล่าวถึงเทพเจ้าและผี
เราจาแนกผูค้ นเหล่านี้ออกเป็ นบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ และพวกเขาเป็ นชนิดแรก
ชนิดที่สองประกอบด้วยผูค้ นที่มีความเชื่อต่างๆ นานาที่นอกเหนือไปจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
ท่ามกลางมวลมนุษย์น้ นั เราแยกผูค้ นที่มีความเชื่อเหล่านี้ออกเป็ นกลุ่มใหญ่หลายกลุ่ม นั่นคือ กลุ่มแรกคือชาวยิว
กลุ่มที่สองคือชาวคาทอลิก กลุ่มที่สามคือคริ สเตียน กลุ่มที่สี่คือมุสลิม และกลุ่มที่ห้าคือชาวพุทธ คือมีห้าประเภท
เหล่านี้คือผูค้ นที่มีความเชื่อประเภทต่างๆ ชนิดที่สามประกอบด้วยบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า
และกลุ่มนี้ประกอบด้วยพวกเจ้า ผูเ้ ชื่อเช่นนั้นคือบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าวันนี้
ผูค้ นเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็ นสองประเภท นัน่ คือ ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร และคนปรนนิบตั ิ
สองชนิดหลักนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ีเอง
บัดนี้พวกเจ้าสามารถแยกความแตกต่างในความรู ้สึกนึกคิดของพวกเจ้าระหว่างชนิดและลาดับชั้นของพวกมนุษ
ย์ได้อย่างชัดเจน มิใช่หรื อ? ชนิ ดแรกประกอบด้วยบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ และเราได้กล่าวไปแล้วว่าพวกเขาเป็ นอย่างไร
บรรดาผูท้ ี่มีความเชื่อในชายชราบนฟ้านับว่าเป็ นผูไ้ ม่เชื่อหรื อไม่?
บรรดาผูไ้ ม่เชื่อจานวนมากเชื่อในชายชราบนฟ้าเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่าลม ฝน ฟ้าร้อง และอืน่ ๆ
ล้วนถูกควบคุมโดยสิ่งนี้ ผูซ้ ่งึ พวกเขาพึ่งพาในการเพาะปลูกพืชผลและการเก็บเกี่ยว—
กระนั้นเมื่อมีการกล่าวถึงการเชื่อในพระเจ้า พวกเขาก็จะไม่เต็มใจเชื่อในพระองค์
เช่นนี้สามารถเรียกว่าการมีความเชื่อได้หรื อ? ผูค้ นเช่นนี้รวมอยู่ในหมู่บรรดาผูไ้ ม่เชื่อ พวกเจ้าเข้าใจเรื่ องนี้
ใช่หรื อไม่? จงอย่าเข้าใจผิดกับจาพวกเหล่านี้ ชนิดที่สองประกอบด้วยผูค้ นที่มีความเชื่อ
และชนิดที่สามคือบรรดาผูท้ ี่กาลังติดตามพระเจ้าอยู่ในปัจจุบนั เช่นนั้นแล้ว
เหตุใดเราจึงได้แบ่งพวกมนุษย์ท้งั หมดออกเป็ นชนิดเหล่านี้? (เพราะผูค้ นชนิดต่างๆ
มีบทอวสานและบั้นปลายที่แตกต่างกัน) นัน่ คือแง่มุมหนึ่งของเรื่ องนี้ เมื่อผูค้ นเผ่าพันธุ์และชนิดต่างๆ
กลับคืนไปสู่โลกฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาแต่ละคนจะมีสถานที่ไปที่แตกต่างกัน และจะอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติต่างๆ
แห่งวัฏจักรแห่งชีวิตและความตาย ดังนั้น นัน่ คือเหตุผลที่เราได้จาแนกพวกมนุษย์ออกเป็ นชนิดใหญ่ๆ เหล่านี้
วัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผู้ไม่เชื่อ

พวกเรามาเริ่ มต้นกันด้วยเรื่ องวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผูไ้ ม่เชื่อกันเถิด หลังจากตาย
บุคคลหนึ่งจะถูกพาไปโดยผูด้ ูแลจากโลกฝ่ ายวิญญาณ อะไรของบุคคลกันแน่ที่ถูกพาไป? ไม่ใช่เนื้อหนังของเขา
แต่เป็ นดวงจิตของเขา เมื่อดวงจิตของคนหนึ่งถูกพาไป เขาไปถึง ณ
สถานที่แห่งหนึ่งที่เป็ นหน่วยงานหนึ่งของโลกฝ่ ายวิญญาณที่รับดวงจิตของผูค้ นที่เพิง่ ตายไปโดยเฉพาะ
(หมายเหตุ: สถานที่แรกที่ทุกคนไปหลังจากการตายเป็ นที่แปลกสาหรับดวงจิต)
เมื่อพวกเขาถูกพาไปยังสถานที่น้ี เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบครั้งแรก โดยการยืนยันชือ่ ที่อยู่ อายุ
และประสบการณ์ท้งั หมดของพวกเขา
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเคยทาขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ถูกบันทึกลงในหนังสือและตรวจสอบยืนยันความถูกต้
อง หลังจากทั้งหมดได้รับตรวจสอบแล้ว
พฤติกรรมและการกระทาของบุคคลนั้นตลอดทั้งชีวิตของพวกเขาจะถูกนามาใช้เพื่อกาหนดพิจารณาว่าพวกเขาจ
ะถูกลงโทษหรื อจะได้จุติกลับมาเกิดใหม่เป็ นมนุษย์ตอ่ ไป ซึ่งเป็ นช่วงระยะแรก ช่วงระยะแรกนี้น่ากลัวหรือไม่?
มันไม่น่ากลัวจนเกินไป เพราะสิ่งเดียวที่ได้เกิดขึ้นก็คือบุคคลนั้นได้มาถึงยังสถานที่หนึ่งซึ่งมืดและไม่คนุ้ เคย
ในช่วงระยะที่สอง หากบุคคลนั้นได้ทาสิ่งชัว่ ทั้งหลายมากมายตลอดทั้งชีวิตของเขา
และได้กระทาความประพฤติชวั่ มากมาย เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็จะถูกพาไปจัดการยังสถานทีแ่ ห่งการลงโทษ
นั่นจะเป็ นสถานที่ที่ใช้สาหรับการลงโทษผูค้ นอย่างชัดแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะได้รับการลงโทษขึ้นอยู่กบั บาปที่พวกเขาได้ทาไป
รวมถึงขึ้นอยู่กบั ว่าพวกเขาได้ทาสิ่งชัว่ มากเพียงใดก่อนที่พวกเขาตาย—
นี่คือสถานการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะที่สอง
เนื่องจากสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาได้ทาและความชัว่ ที่พวกเขาได้กระทาไปก่อนที่พวกเขาจะตาย—
เมื่อพวกเขามาจุติใหม่หลังจากการลงโทษของพวกเขาแล้ว—เมื่อพวกเขากลับมาเกิดอีกครั้งในโลกทางวัตถุ—
ผูค้ นบางคนจึงจะยังคงเป็ นมนุษย์ต่อไป ในขณะที่คนอื่นๆ จะบังเกิดเป็ นสัตว์ กล่าวคือ
หลังจากที่บุคคลหนึ่งกลับไปยังโลกฝ่ ายวิญญาณ
พวกเขาจะได้รับการลงโทษเนื่องจากความชัว่ ที่พวกเขาได้กระทาไป ยิง่ ไปกว่านั้น
เนื่องจากสิ่งชัว่ ร้ายทั้งหลายที่พวกเขาได้ทาไป
พวกเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเป็ นมนุษย์ในการมาจุติใหม่ครั้งต่อไปของพวกเขา แต่เป็ นสัตว์ตวั หนึ่ง
ประเภทของสัตว์ที่พวกเขาอาจจะบังเกิดมาเป็ นนั้นประกอบด้วย วัว ม้า สุกร และสุนัข
ผูค้ นบางคนอาจเกิดใหม่มาเป็ นนก หรื อเป็ ด หรือห่านได้... หลังจากที่พวกเขาได้มาจุติใหม่เป็ นสัตว์แล้ว
เมื่อพวกเขาตายอีกครั้ง พวกเขาจะคืนกลับไปยังโลกฝ่ ายวิญญาณ ที่นั่น
โลกฝ่ ายวิญญาณจะตัดสินว่าพวกเขาจะได้มาจุติใหม่เป็ นมนุษย์หรื อไม่ ดังเช่นเมื่อก่อนนั้น

ซึ่งจะขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมของพวกเขาก่อนหน้าที่พวกเขาจะตาย ผูค้ นส่วนใหญ่กระทาชัว่ มากเกินไป
และบาปของพวกเขามหันต์เกินไป ดังนั้น พวกเขาจึงต้องจุติมาเป็ นสัตว์เจ็ดถึงสิบสองครั้ง เจ็ดถึงสิบสองครั้ง—
นั่นไม่น่ากลัวหรอกหรื อ? (มันน่ากลัว) อะไรทาให้พวกเจ้ากลัว? บุคคลหนึ่งบังเกิดเป็ นสัตว์—นั่นคือสิ่งที่น่ากลัว
และสาหรับบุคคลหนึ่ง อะไรคือสิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดเกี่ยวกับการบังเกิดเป็ นสัตว์? การไม่มภี าษา
การมีเพียงความคิดที่เรียบง่าย
การสามารถเพียงแค่ทาสิ่งทั้งหลายที่สัตว์ท้งั หลายทาและกินอาหารที่สัตว์ท้งั หลายกิน
การมีกระบวนการทางความคิดเรียบง่ายและภาษากายของสัตว์ การไม่สามารถเดินตัวตรงได้
การไม่สามารถติดต่อสนทนากับพวกมนุษย์ได้ และข้อเท็จจริงที่ว่า
ไม่มีพฤติกรรมหรื อกิจกรรมของพวกมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับสัตว์เลย นัน่ คือ ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
การเป็ นสัตว์ทาให้เจ้าต่าต้อยที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
และพัวพันกับความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสมากกว่าที่เป็ นในการเป็ นมนุษย์
นี่คือแง่มุมหนึ่งของการลงโทษพวกที่ทาชัว่ มากและกระทาบาปใหญ่ของโลกฝ่ ายวิญญาณ
เมื่อกล่าวถึงความรุ นแรงของการลงโทษของพวกเขา การนี้ตดั สินโดยขึ้นอยู่กบั ว่าพวกเขาบังเกิดเป็ นสัตว์ชนิดใด
ตัวอย่างเช่น การเป็ นสุกรดีกว่าการเป็ นสุนัขหรื อไม่? สุกรมีชีวิตดีกว่าหรื อแย่กว่าสุนัข? แย่กว่าใช่หรื อไม่?
หากผูค้ นบังเกิดเป็ นวัวหรือม้า พวกเขาจะมีชีวิตที่ดีกว่าหรื อแย่กว่าการที่พวกเขาจะเป็ นสุกร? (ดีกว่า)
บุคคลหนึ่งจะสบายกว่าหรื อไม่เมื่อเกิดใหม่เป็ นแมว? แต่กระนั้นเขาคงจะเป็ นสัตว์ตวั หนึ่ง
และการบังเกิดเป็ นแมวคงจะง่ายกว่าการบังเกิดเป็ นม้าหรื อวัวมาก
เพราะแมวสามารถนอนเกียจคร้านในเวลาส่วนใหญ่ของพวกมันได้ การบังเกิดเป็ นวัวหรื อม้านั้นลาบากมากกว่า
เพราะฉะนั้น หากบุคคลมาจุติใหม่เป็ นวัวหรื อม้า พวกเขาต้องทางานหนัก—ซึ่งคล้ายกับเป็ นการลงโทษทีร่ ุ นแรง
การบังเกิดเป็ นสุนัขคงจะดีกว่าการบังเกิดเป็ นวัวหรื อม้านิดหน่อย
เพราะสุนัขมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับนายของมันมากกว่า
สุนัขบางตัวหลังจากเป็ นสัตว์เลี้ยงหลายปี ก็สามารถเข้าใจสิ่งทีน่ ายของพวกมันพูดมากมาย
เนื่องจากสุนัขสามารถเข้าใจคาพูดของนายของมันมากมาย
บางครั้งสุนัขสามารถปรับตัวให้เข้ากับอารมณ์และข้อพึงประสงค์ของนายของมันได้
และนายปฏิบตั ิกบั สุนัขดีกว่า และสุนัขกินและดื่มดีกว่า และเมื่อมันมีความเจ็บปวด มันได้รบั การดูแลมากกว่า
เช่นนั้นแล้วสุนัขมิได้ชื่นชมชีวิตที่มีความสุขหรอกหรือ? ด้วยเหตุน้ีเอง การเป็ นสุ นัขจึงดีกว่าการเป็ นวัวหรื อม้า
ในการนี้ ความรุนแรงของการลงโทษบุคคลหนึ่งกาหนดพิจารณาว่าเขาจะมาจุติใหม่เป็ นสัตว์กี่ครั้ง
รวมถึงเป็ นสัตว์ชนิดใด

เนื่องจากพวกเขาได้กระทาบาปมากมายยิง่ นักขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่
ผูค้ นบางคนจึงได้รับการลงโทษโดยการมาจุติใหม่เป็ นสัตว์เจ็ดถึงสิบสองชัว่ ชีวิต
เมื่อได้รับการลงโทษเพียงพอแล้ว เมื่อคืนกลับไปยังโลกฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาจะถูกพาไปยังที่แห่งอื่น —
สถานที่ซ่ึงดวงจิตต่างๆ ได้รับการลงโทษมาแล้ว และเป็ นชนิดของผูซ้ ่ึงกาลังตระเตรี ยมที่จะมาจุติใหม่เป็ นมนุษย์
ในที่แห่งนี้ ดวงจิตแต่ละดวงถูกจาแนกไปเป็ นชนิดตามประเภทของตระกูลที่พวกเขาจะถือกาเนิดมา
ชนิดของบทบาทที่พวกเขาจะแสดงเมื่อพวกเขาได้มาจุติใหม่แล้ว และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
ผูค้ นบางคนจะกลายเป็ นเป็ นนักร้องเมื่อพวกเขามายังโลกนี้ ดังนั้นจึงถูกวางไว้ท่ามกลางนักร้อง
บางคนจะกลายเป็ นนักธุรกิจเมื่อพวกเขามายังโลกนี้ และดังนั้นพวกเขาจึงถูกวางไว้ท่ามกลางนักธุรกิจ
และหากใครบางคนจะต้องกลายเป็ นผูว้ ิจยั ทางวิทยาศาสตร์หลังจากการบังเกิดเป็ นมนุษย์ เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะถูกวางไว้ท่ามกลางนักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ หลังจากที่พวกเขาได้รับการจัดประเภท
แต่ละคนจะถูกส่งออกไปตามเวลาที่แตกต่างกันและวันที่ที่กาหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกับที่ผคู้ นส่งอีเมลในยุคนี้
ในการนี้จะทาให้วงจรของชีวิตและความตายหนึ่งครบบริ บูรณ์
จากวันที่บุคคลหนึ่งมาถึงในโลกฝ่ ายวิญญาณจนกระทัง่ ถึงการสิ้นสุดของการลงโทษของพวกเขา
หรื อจนกระทัง่ พวกเขาได้มาจุติใหม่เป็ นสัตว์หลายครั้ง และกาลังตระเตรี ยมที่จะมาจุติใหม่เป็ นมนุษย์
กระบวนการนี้จงึ ครบบริ บูรณ์
สาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้รับการลงโทษเสร็จแล้วและไม่ได้มาจุติใหม่เป็ นสัตว์
พวกเขาจะถูกส่งมายังโลกทางวัตถุเพือ่ จุติเป็ นมนุษย์อย่างรวดเร็วหรื อไม่?
หรื ออีกนานแค่ไหนก่อนที่พวกเขาจะสามารถมาถึงท่ามกลางพวกมนุษย์ได้?
การนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้ความถี่ใด? มีขอ้ จากัดชัว่ คราวต่อการนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ ายวิญญาณอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดและกฎชัว่ คราวที่แม่นยาเหล่านี้ —ซึ่ง
หากเราอธิบายด้วยตัวเลข พวกเจ้าจะเข้าใจ สาหรับบรรดาผูท้ ี่มาจุติใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้น เมื่อพวกเขาตาย
จะมีการตระเตรี ยมสาหรับพวกเขาไว้แล้วเพื่อที่จะมาจุติใหม่เป็ นมนุษย์
เวลาสั้นที่สุดที่การนี้สามารถเกิดขึ้นได้คือสามวัน สาหรับผูค้ นบางคนการนี้ใช้เวลาสามเดือน
สาหรับบางคนการนี้ใช้เวลาสามปี สาหรับบางคนการนี้ใช้เวลาสามสิบปี สาหรับบางคนการนี้ใช้เวลาสามร้อยปี
และอื่นๆ ดังนั้น จะสามารถกล่าวสิ่งใดได้บา้ งเกี่ยวกับกฎชัว่ คราวเหล่านี้
และรายละเอียดของกฎเหล่านี้คืออะไรบ้าง? กฎเหล่านี้ข้ นึ อยู่กบั สิ่งที่โลกทางวัตถุ—หรื อโลกมนุษย์—
ต้องการจากดวงจิต และขึ้นอยู่กบั บทบาทที่คาดว่าดวงจิตนี้จะแสดงบนโลกนี้
เมื่อผูค้ นมาจุติใหม่เป็ นมนุษย์ธรรมดา พวกเขาส่วนใหญ่มาจุติใหม่อย่างรวดเร็ วมาก
เพราะโลกมนุษย์มีความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนต่อผูค้ นธรรมดาเช่นนั้น—และดังนั้น สามวันต่อมา

พวกเขาก็ถูกส่งออกไปอีกครั้งยังครอบครัวหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงจากครอบครัวที่พวกเขาเคยอยู่มาก่อน
ที่พวกเขาจะตาย อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่แสดงบทบาทพิเศษในโลกนี้ คาว่า “พิเศษ” หมายความว่า
ไม่มีความต้องการมากนักที่จะต้องมีผูค้ นเหล่านี้ในโลกมนุษย์
ไม่จาเป็ นต้องมีผคู้ นจานวนมากนักที่ตอ้ งแสดงบทบาทเช่นนั้น ดังนั้น การนี้จงึ อาจใช้เวลาสามร้อยปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ดวงจิตนี้จะมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในทุกๆ สามร้อยปี หรื อกระทัง่ เพียงครั้งเดียวในทุกๆ
สามพันปี เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้? มันเป็ นเพราะข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่ว่าจะเป็ นสามร้อยหรือสามพันปี
บทบาทเช่นนี้ไม่เป็ นที่พึงประสงค์ในโลกมนุษย์ ดังนั้นพวกเขาจึงถูกเก็บอยู่ที่บางแห่งในโลกฝ่ ายวิญญาณ
จงดูขงจื๊อเป็ นตัวอย่าง กล่าวคือ เขามีผลกระทบล้าลึกต่อวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม
และการมาถึงของเขาส่งผลต่อวัฒนธรรม ความรู ้ ธรรมเนียมประเพณี
และคตินิยมของผูค้ นในเวลานั้นอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีความจาเป็ นต้องมีผคู้ นเช่นนี้ในทุกยุคสมัย ดังนั้น
เขาจึงต้องคงอยู่ในโลกฝ่ ายวิญญาณ โดยรออยู่ที่นั่นเป็ นเวลาสามร้อยหรื อสามพันปี ก่อนที่จะได้มาจุติใหม่
เพราะโลกมนุษย์ไม่มีความจาเป็ นต้องมีใครบางคนเช่นนี้ เขาต้องรออยู่เฉยๆ
เนื่องจากมีบทบาทดังเช่นบทบาทของเขาน้อยมาก และมีเรื่ องให้เขาทาน้อยนิดมาก เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เขาจึงต้องถูกเก็บไว้ที่ใดสักแห่งในโลกฝ่ ายวิญญาณอยู่เกือบตลอดเวลานั้น อยู่ว่าง
เพื่อที่จะถูกส่งออกมาทันทีที่โลกมนุษย์จาเป็ นต้องมีเขา
เช่นนั้นคือกฎชัว่ คราวของอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณสาหรับความถี่ที่ผคู้ นส่วนใหญ่ได้มาจุติใหม่
ไม่ว่าผูค้ นจะเป็ นคนธรรมดาหรื อพิเศษ
โลกฝ่ ายวิญญาณมีกฎที่เหมาะสมและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องสาหรับกระบวนการในการมาจุติใหม่ของพวกเขา
และกฎกับการปฏิบตั ิเหล่านี้ถูกส่งลงมาจากพระเจ้า
มิใช่ถูกตัดสินหรื อถูกควบคุมโดยผูด้ ูแลหรื อสิ่งมีชีวิตใดในโลกฝ่ ายวิญญาณ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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สาหรับดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งนั้น การมาจุติใหม่ของมัน บทบาทของมันเป็ นอย่างไรในชีวิตนี้
มันจะถือกาเนิดมาในครอบครัวใด
และมันจะมีชีวิตแบบใดนั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดกับชัว่ ชีวิตครั้งก่อนของดวงจิตนั้น
ผูค้ นทุกประเภทมาสู่โลกมนุษย์ และบทบาทที่พวกเขาแสดงนั้นล้วนผันแปรไป
ดังเช่นการผันแปรของภารกิจที่พวกเขาดาเนินการ และภารกิจเหล่านี้คืออะไร? ผูค้ นบางคนได้มาเพื่อชดใช้หนี้
กล่าวคือ หากพวกเขาเป็ นหนี้ติดค้างเงินผูอ้ นื่ มากเกินไปในชีวิตที่ผ่านมาของพวกเขา
พวกเขามาเพื่อชดใช้หนี้เหล่านั้นในชีวิตนี้ ในขณะที่ผคู้ นบางคนได้มาเพื่อเก็บรวบรวมหนี้ กล่าวคือ
พวกเขาถูกฉ้อโกงให้สูญเสียสิ่งของทั้งหลายมากเกินไป หรื อเงินมากเกินไปในชัว่ ชีวิตครั้งก่อนของพวกเขา
ผลก็คือ หลังจากพวกเขามาถึงในโลกฝ่ ายวิญญาณ มันจะให้ความยุติธรรมแก่พวกเขา
และอนุญาตให้พวกเขาเก็บรวบรวมหนี้ของพวกเขาในชัว่ ชีวิตนี้ ผูค้ นบางคนได้มาเพื่อชดใช้หนี้บุญคุณ กล่าวคือ
ในระหว่างชัว่ ชีวิตครั้งก่อน—นั่นคือการมาจุติใหม่ครั้งก่อนของพวกเขา—ใครบางคนมีเมตตาต่อพวกเขา
และเนื่องจากการได้รับมอบโอกาสอันยิง่ ใหญ่ที่ได้มาจุติใหม่ในชีวิตนี้
พวกเขาจึงถือกาเนิดใหม่เพื่อชดใช้หนี้บุญคุณเหล่านั้น ในขณะที่คนอื่นๆ
ได้ถือกาเนิดใหม่มาในชีวิตนี้เพื่อที่จะเอาชีวิต และพวกเขาจะมาเอาชีวิตของใคร?
พวกเขามาเอาชีวิตของผูค้ นที่ได้ฆ่าพวกเขาในชีวิตครั้งก่อนของพวกเขา โดยรวมแล้ว
ชีวิตปัจจุบนั ของบุคคลทุกคนมีความเชื่อมโยงที่แน่นหนากับชัว่ ชีวิตครั้งก่อนของพวกเขา
การเชื่อมโยงนี้มิอาจตัดขาดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ชีวิตปัจจุบนั ของบุคคลทุกคนนั้นได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากชีวิตครั้งก่อน ตัวอย่างเช่น
สมมติว่าจางได้โกงเงินหลี่เป็ นจานวนมากก่อนที่เขาจะเสียชีวิต จางจึงเป็ นหนี้หลี่ใช่หรือไม่? เขาเป็ นหนี้ ดังนั้น
โดยธรรมชาติแล้วหลี่จงึ ควรจะเก็บหนี้ของเขาจากจางใช่หรือไม่? ผลก็คือ หลังจากที่พวกเขาตาย
มีหนี้กอ้ นหนึ่งระหว่างพวกเขาที่ตอ้ งได้รับการชาระ เมื่อพวกเขามาจุติใหม่และจางมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
หลี่จะเก็บหนี้ของเขาจากจางได้อย่างไร? วิธีการหนึ่งก็คือการมาเกิดใหม่เป็ นบุตรของจาง
จางหาเงินได้จานวนมาก ซึ่งก็ได้ถูกใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปโดยหลี่ ไม่สาคัญว่าจางจะหาเงินมาได้มากเพียงใด หลี่
บุตรของเขาก็ใช้จ่ายมันอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่สาคัญว่าจางจะหามาได้มากเพียงใด แต่มนั ไม่เคยพอ และขณะเดียวกัน
ในที่สุดบุตรของเขาจะใช้จ่ายเงินของบิดาของเขาไปโดยช่องทางต่างๆ นานา ด้วยเหตุผลบางอย่างอยู่เสมอ
จางพิศวง ประหลาดใจว่า “เหตุใดบุตรของฉันคนนี้จึงนาโชคร้ายเช่นนี้มาให้เสมอ? เหตุใดบุตรของผูค้ นอื่นๆ
จึงประพฤติตวั ดียิ่งนัก? เหตุใดบุตรของฉันเองจึงไม่มคี วามทะเยอทะยาน
เหตุใดเขาจึงใช้ไม่ได้ถึงเพียงนี้และไม่มีความสามารถในการหาเงินบ้างเลย

และเหตุใดฉันจึงต้องสนับสนุนเขาอยู่เสมอ? ในเมื่อฉันต้องสนับสนุนเขา ฉันก็จะทา—
แต่เหตุใดที่ไม่ว่าฉันจะให้เงินเขามากเพียงใด เขาจะยิ่งจาเป็ นต้องการมากขึ้นอยู่เสมอ?
เหตุใดเขาจึงไม่มีความสามารถในการทางานรายวันที่ซื่อสัตย์สักงาน
แทนที่จะทาสิ่งทั้งหลายทุกประเภทอย่างเช่น ลอยชายไปทัว่ กิน ดื่ม เที่ยวซ่อง และเล่นการพนัน?
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่?” แล้วจางก็คิดชัว่ ขณะหนึ่งว่า “มันอาจเป็ นเพราะฉันเป็ นหนี้เขามาจากชัว่ ชีวิตครั้งก่อน
ถ้าเช่นนั้น ฉันก็จะจ่ายหนี้ให้หมด! นี่จะไม่จบสิ้นจนกว่าฉันจะจ่ายหนี้ให้ครบ!”
วันหนึ่งอาจจะมาถึงเมือ่ หลี่ได้รับการชดใช้หนี้ของเขาแล้วจริงๆ
และเมื่อถึงเวลาที่เขาอยู่ในวัยสี่สิบหรื อห้าสิบปี กว่าๆ เขาอาจจะสานึกรับรู ้ข้ นึ มาได้อย่างฉับพลัน
โดยนึกขึ้นได้ว่า “ฉันไม่เคยได้ทาสิ่งดีๆ มาเลยสักอย่างเดียวตลอดครึ่ งแรกของชีวิตฉัน!
ฉันได้ใช้จ่ายเงินทั้งหมดที่บิดาของฉันหามาอย่างสุรุ่ยสุร่าย ดังนั้น ฉันจึงควรเริ่ มเป็ นคนดี!
ฉันจะเตรี ยมตัวเองให้พร้อม ฉันจะเป็ นใครบางคนที่ซื่อสัตย์และใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม
และฉันจะไม่มีวนั นาความเศร้าโศกมาให้บิดาของฉันอีก!” เหตุใดเขาจึงคิดเช่นนี้? เหตุใดจู่ๆ
เขาจึงเปลี่ยนเป็ นดีข้ นึ ? มีเหตุหนึ่งสาหรับการนี้หรื อไม่? เหตุผลนั้นคืออะไร?
(มันเป็ นเพราะหลี่ได้เก็บหนี้ของเขาแล้ว และจางได้จ่ายหนี้ของเขาแล้ว) ในการนี้ มีเหตุและผล
เรื่ องราวนี้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อนานแสนนานมาแล้ว ก่อนชัว่ ชีวิตปัจจุบนั ของพวกเขา
เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตในอดีตของพวกเขานี้ได้ถูกนามาถึงปัจจุบนั และไม่มีใครสามารถตาหนิอีกฝ่ ายหนึ่งได้
ไม่สาคัญว่าจางได้สอนบุตรของเขาอย่างไร บุตรของเขาไม่เคยรับฟังและไม่ทางานรายวันทีซ่ ื่อสัตย์ ถึงกระนั้น
ในวันที่หนี้ได้รับการชดใช้คืน ก็ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องสอนบุตรของเขาอีก—
บุตรของเขาเข้าใจเองโดยธรรมชาติ นี่คือตัวอย่างง่ายๆ มีตวั อย่างเช่นนี้อีกมากมายใช่ไหม? (ใช่ มีอีก)
มันบอกอะไรกับผูค้ นบ้าง? (บอกว่าพวกเขาควรเป็ นคนดีและไม่กระทาชัว่ ) บอกว่าพวกเขาไม่ควรทาความชัว่
และบอกว่าจะมีผลกรรมสาหรับการทาผิดทั้งหลายของพวกเขา! ผูไ้ ม่เชื่อส่วนใหญ่กระทาความชัว่ มากมาย
และการทาผิดทั้งหลายของพวกเขาได้พบกับผลกรรมนั้น ถูกหรื อไม่? อย่างไรก็ตาม
ผลกรรมเช่นนั้นเป็ นไปโดยพลการหรื อ? สาหรับทุกการกระทานั้น
มีภูมิหลังและมีเหตุผลเบื้องหลังผลกรรมของมัน
เจ้าคิดว่าจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าได้โกงเงินมาจากใครบางคนกระนั้นหรื อ?
เจ้าคิดหรื อว่าหลังจากที่ได้ฉ้อโกงเงินนั้นไปแล้ว เจ้าจะไม่พบกับผลพวงใดๆ? เช่นนั้นคงจะเป็ นไปไม่ได้
จะมีผลพวงแน่นอน! ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นใคร หรื อไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อว่ามีพระเจ้าหรื อไม่กต็ าม
บุคคลแต่ละคนทั้งหมดต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของพวกเขาเองและแบกรับผลพวงจากการกระทาทั้งหลายข
องพวกเขา เมื่อคานึงถึงตัวอย่างง่ายๆ นี้ —การที่จางถูกลงโทษ และการที่หลี่ได้รับการชดใช้—

นี่ไม่ยุติธรรมหรอกหรื อ? เมื่อผูค้ นทาสิ่งทั้งหลายเช่นนี้ นี่คอื ชนิดของผลที่เกิดขึ้น
มันมิอาจแยกกันได้จากการบริ หารของโลกฝ่ ายวิญญาณ ถึงแม้ว่าจะมีบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
แต่การมีอยู่ของพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็อยู่ภายใต้ประกาศิตจากสวรรค์และประกาศกฤษฎีกาประเภทเหล่านี้
ไม่มีผใู้ ดสามารถหนีพน้ จากสิ่งเหล่านั้นได้ และไม่มีผใู้ ดสามารถหลีกเลีย่ งความเป็ นจริงนี้ได้เลย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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บรรดาผูท้ ี่ไม่มีความเชื่อมักจะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกมนุษย์มองเห็นได้ดว้ ยตานั้นมีอยู่จริ ง
ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือที่อยู่ห่างไกลจากผูค้ นอย่างมากนั้นไม่มีอยู่จริ ง
พวกเขาเลือกที่จะเชื่อว่าไม่มี “วัฏจักรแห่งชีวิตและความตาย” และเชื่อว่าไม่มี “การลงโทษ” มากกว่า
เมื่อเป็ นเช่นนั้น พวกเขาจึงทาบาปและก่อความชัว่ โดยไม่มีความรูส้ ึกสานึกผิด ภายหลังจากนั้น
พวกเขาก็จะถูกลงโทษ หรือพวกเขาจะมาจุติใหม่เป็ นสัตว์ท้งั หลาย ผูค้ นส่วนใหญ่ในประเภทต่างๆ
ท่ามกลางผูไ้ ม่เชื่อเหล่านี้ตกอยู่ในวงจรชัว่ ร้ายนี้
นี่เป็ นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าโลกฝ่ ายวิญญาณนั้นเข้มงวดในการบริ หารสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งปวงของมัน
ไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรื อไม่ ข้อเท็จจริ งนี้มีอยู่จริ ง
เพราะไม่มีบุคคลใดสักคนหรื อวัตถุใดสักอย่างจะสามารถหนีรอดจากวงเขตของสิ่งที่พระเจ้าทรงเฝ้าสังเกตด้วยพ
ระเนตรของพระองค์
และไม่มีบุคคลใดสักคนหรือวัตถุใดสักอย่างจะสามารถหนีรอดจากกฎและข้อจากัดทั้งหลายแห่งประกาศิตจากส
วรรค์และประกาศกฤษฎีกาของพระองค์ได้ ด้วยเหตุน้ี ตัวอย่างง่ายๆ นี้บอกให้ทุกคนรู ้ว่า
ไม่ว่าเจ้าจะเชื่อในพระเจ้าหรื อไม่ก็ตาม การทาบาปและก่อความชัว่ นั้นเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
และบอกว่าทุกการกระทามีผลพวงที่ตามมา เมื่อใครบางคนที่ได้โกงเงินมาจากอีกคนหนึ่งถูกลงโทษ
การลงโทษเช่นนั้นยุติธรรม โดยทัว่ ไปจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเช่นดังกล่าวนี้ถูกลงโทษในโลกฝ่ ายวิญญาณ
และการลงโทษเช่นนั้นถูกจัดส่งมาโดยประกาศกฤษฎีกาและประกาศิตจากสวรรค์ของพระเจ้า เพราะฉะนั้น
พฤติกรรมชัว่ และผิดร้ายแรง—การข่มขืนและการปล้นสะดม การฉ้อฉลและการหลอกลวง
การขโมยและการชิงทรัพย์ การฆาตกรรมและการวางเพลิง และอืน่ ๆ—
ก็ยิ่งต้องตกอยูภ่ ายใต้ลาดับแห่งการลงโทษที่มีความรุ นแรงแตกต่างหลากหลายมากยิง่ ขึ้นไปอีก
การลงโทษที่มีความรุ นแรงแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง?
การลงโทษเหล่านี้บางอย่างกาหนดให้มรี ะดับความรุ นแรงโดยใช้เวลา
ในขณะที่บางอย่างกาหนดระดับความรุ นแรงโดยผ่านทางวิธีการที่แตกต่างกันไป
กระนั้นก็ยงั คงมีการลงโทษอีกบางอย่างที่เป็ นไปโดยการกาหนดพิจารณาว่าผูค้ นจะไปที่ใดเมื่อพวกเขามาจุติให
ม่ ยกตัวอย่างเช่น ผูค้ นบางคนเป็ นคนปากเสีย การเป็ น “คนปากเสีย” หมายถึงอะไร?
มันหมายถึงการสบถใส่ผอู้ ื่นและการใช้ภาษามุง่ ร้ายที่สาปแช่งผูอ้ ื่นอยู่เรื่ อยๆ ภาษาที่มุ่งร้ายบ่งบอกถึงสิ่งใด?
มันบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นมีหัวใจที่มุ่งร้าย ภาษาแบบปากเสียที่สาปแช่งผูอ้ นื่ มักจะมาจากปากของผูค้ นเช่นนั้น
และภาษามุ่งร้ายเช่นนั้นนามาซึ่งผลพวงที่ร้ายแรง
หลังจากที่ผคู้ นเหล่านี้เสียชีวิตและได้รับการลงโทษที่เหมาะสมแล้ว พวกเขาอาจได้เกิดใหม่เป็ นคนใบ้

ผูค้ นบางคนเป็ นคนช่างวางแผนมากขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ พวกเขามักเอาเปรี ยบผูอ้ นื่ กลอุบายเล็กๆ
ของพวกเขาถูกเตรี ยมการอย่างดีเป็ นพิเศษ และพวกเขาทาอันตรายต่อผูค้ นเป็ นอย่างมาก เมื่อพวกเขาเกิดใหม่
อาจจะเกิดเป็ นคนไม่เต็มบาท หรื อเป็ นผูค้ นที่พิการทางสมอง
ผูค้ นบางคนมักสอดรูส้ อดเห็นในเรื่ องส่วนตัวของผูอ้ ื่น
ตาของพวกเขามองเห็นหลายสิ่งที่พวกเขาไม่ควรได้รู้ความลับ และพวกเขาเรี ยนรู ้หลายสิ่งทีพ่ วกเขาไม่น่าจะรู ้
ผลก็คือ เมื่อพวกเขาเกิดใหม่ พวกเขาอาจเป็ นคนตาบอด ผูค้ นบางคนเป็ นคนว่องไวมากเมื่อพวกเขามีชีวิตอยู่
พวกเขามักต่อสู้และทาสิ่งที่เป็ นความชัว่ มากมาย เนื่องด้วยการนี้ พวกเขาจึงอาจเกิดใหม่เป็ นคนพิการ เป็ นง่อย
หรื อไม่มีแขน หากไม่เช่นนั้น พวกเขาอาจมาจุติใหม่เป็ นคนหลังค่อมหรื อคอเอียง เดินกระโผลกกระเผลก
มีขาข้างหนึ่งสั้นกว่าอีกข้าง และอื่นๆ ในสิ่งเหล่านี้ พวกเขาเป็ นผูไ้ ด้รับการลงโทษต่างๆ
นานาขึ้นอยูก่ บั ระดับความชัว่ ที่พวกเขาได้กระทาไว้ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่
พวกเจ้าคิดว่าเหตุใดเล่าผูค้ นบางคนจึงมีตาขี้เกียจ? มีผคู้ นเช่นนั้นมากหรื อไม่? ทุกวันนี้ไม่ใช่มีเพียงไม่กี่คนแล้ว
ผูค้ นบางคนมีตาขี้เกียจเพราะในชีวิตทั้งหลายในอดีตของพวกเขานั้น
พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากตาของพวกเขามากเกินไปและได้ทาสิ่งที่ไม่ดีมากเกินไป ดังนั้น
พวกเขาจึงได้เกิดมาในชีวิตนี้โดยมีตาขี้เกียจ และในกรณีที่รุนแรงนั้น พวกเขาถึงขั้นเกิดมาตาบอดด้วยซ้ า
นี่คือการลงทัณฑ์อนั สาสม! ผูค้ นบางคนเข้ากันได้ดีกบั คนอืน่ ๆ ก่อนที่พวกเขาจะตาย พวกเขาทาสิ่งดีๆ
มากมายให้แก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เพื่อนร่ วมงานของพวกเขา หรื อผูค้ นที่ติดต่อกับพวกเขา
พวกเขาทาการกุศลและดูแลใส่ใจผูอ้ ื่น หรื อช่วยเหลือผูอ้ ื่นทางด้านการเงิน
และผูค้ นนึกถึงพวกเขาในแง่ที่ดีอย่างมาก เมื่อผูค้ นเช่นนั้นกลับไปสู่โลกฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษ
สาหรับผูไ้ ม่เชื่อนั้น การไม่ถูกลงโทษในหนทางใดๆ หมายความว่าพวกเขาเป็ นบุคคลที่ดีมากคนหนึ่ง
แทนที่จะเชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า พวกเขาเชื่อในชายชราบนฟ้าเท่านั้น
บุคคลเช่นนั้นเพียงแค่เชื่อว่ามีวิญญาณหนึ่งที่เหนือกว่าพวกเขา
ที่กาลังเฝ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทาเท่านั้น—นั่นคือทั้งหมดที่บุคคลผูน้ ้ีเชื่อ ผลก็คือ
บุคคลผูน้ ้ีเป็ นผูม้ ีความประพฤติดีข้นึ มาก ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นคนใจดีและใจบุญ
และเมื่อในที่สุดพวกเขากลับไปสู่โลกฝ่ ายวิญญาณ ที่นั่นก็จะปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างดียงิ่
และพวกเขาจะมาจุติใหม่ในไม่ช้า เมื่อพวกเขามาเกิดใหม่ พวกเขาจะมาอยู่ในครอบครัวประเภทใด?
ถึงแม้ว่าครอบครัวเช่นนั้นจะไม่มงั่ คัง่ พวกเขาก็จะปลอดภัยจากอันตรายใดๆ
มีความสามัคคีในหมู่สมาชิกของพวกเขา ที่นั่น ผูค้ นที่มาจุติใหม่เหล่านี้จะผ่านวันเวลาที่ปลอดภัยและมีความสุข
และทุกคนจะชื่นบานและมีชีวิตที่ดี เมื่อผูค้ นเหล่านี้เข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่ พวกเขาจะมีครอบครัวแบบขยายที่ใหญ่โต
ลูกหลานของพวกเขาจะมีพรสวรรค์และประสบความสาเร็จ

และครอบครัวของพวกเขาจะชื่นชมยินดีกบั ความโชคดี—
และบทอวสานเช่นนั้นเชื่อมโยงอย่างใหญ่หลวงกับชีวิตที่ผ่านมาของผูค้ นเหล่านี้ นัน่ คือ
ผูค้ นจะไปที่ใดหลังจากที่พวกเขาตายและมาจุติใหม่ พวกเขาจะเป็ นผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง
พันธกิจของพวกเขาคืออะไร พวกเขาจะผ่านพบสิ่งบ้างในชีวิต พวกเขาจะสู้ทนกับความล้มเหลวใดบ้าง
พวกเขาจะชื่นชมกับพรใดบ้าง พวกเขาจะได้พบใครบ้าง และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเขา—
ไม่มีใครสามารถทานายสิ่งเหล่านี้ หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ หรื อซ่อนเร้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ทันทีที่ชีวิตของเจ้าได้ถูกกาหนดขึ้น ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับเจ้า—ไม่ว่าเจ้าจะพยายามหลีกเลี่ยงมันอย่างไร
และไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม—
เจ้าไม่มีหนทางที่จะฝ่ าฝื นครรลองชีวิตที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้ให้เจ้าในโลกฝ่ ายวิญญาณได้
เพราะเมื่อเจ้ามาจุติใหม่ ชะตาชีวิตของเจ้าได้ถูกกาหนดไว้แล้ว ไม่ว่ามันจะดีหรื อร้าย
ทุกคนควรเผชิญหน้ากับสิ่งนี้และเดินต่อไปข้างหน้าเสมอ
นี่คือประเด็นปัญหาที่ไม่มีผูใ้ ดที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงได้
และไม่มีประเด็นปัญหาใดที่เป็ นจริ งมากกว่านี้แล้ว
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บัดนี้พวกเจ้าเห็นแล้วหรื อยังว่าพระเจ้าทรงมีการตรวจสอบและการบริ หารที่แม่นยาและเข้มงวดมากสาหรับวัฏจั
กรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ? ประการแรก พระองค์ได้ทรงกาหนดประกาศิตจากสวรรค์
ประกาศกฤษฎีกา และระบบต่างๆ นานาขึ้นในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ และทันทีที่สิ่งเหล่านี้ได้ประกาศออกไป
พวกมันจะถูกดาเนินการอย่างเข้มงวดมาก ดังที่ได้ถูกกาหนดขึ้นโดยพระเจ้า
โดยสิ่งมีชีวิตในตาแหน่งทางการต่างๆ ในโลกฝ่ ายวิญญาณ และไม่มีผใู้ ดกล้าที่จะฝ่ าฝื นสิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้น
ในวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของมวลมนุษย์ในโลกมนุษย์น้ นั
ไม่ว่าใครบางคนจะมาจุติใหม่เป็ นสัตว์หรื อมนุษย์ ย่อมมีธรรมบัญญัติสาหรับทั้งสองนั้น
เนื่องจากธรรมบัญญัติเหล่านี้มาจากพระเจ้า จึงไม่มผี ใู้ ดกล้าที่จะทาผิดธรรมบัญญัติ
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสามารถทาผิดธรรมบัญญัติได้ เนื่องจากอธิปไตยนี้ของพระเจ้า
และเพราะธรรมบัญญัติเช่นนี้มีอยู่เท่านั้น โลกทางวัตถุที่ผูค้ นมองเห็นนี้จึงเป็ นไปอย่างปกติและมีระเบียบ
เนื่องจากอธิปไตยนี้ของพระเจ้าเท่านั้นพวกมนุษย์จึงสามารถดารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับอีกโลกหนึ่งที่ไม่ป
รากฏแก่ตาสาหรับพวกโดยสิ้นเชิงได้ และสามารถใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับมันได้—
ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่สามารถหนีพน้ จากอธิปไตยของพระเจ้าได้ หลังจากชีวิตที่เป็ นเนื้อหนังของบุคคลหนึ่งตายลง
ดวงจิตยังคงมีชีวิตอยู่ และดังนั้น จะเกิดอะไรขึ้นหากมันไม่ได้อยู่ภายใต้การบริ หารของพระเจ้า?
ดวงจิตนั้นคงจะเร่ ร่อนไปทัว่ ทุกที่ รุ กล้าไปทุกหนแห่ง
และคงจะถึงขั้นทาอันตรายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกมนุษย์
อันตรายเช่นนั้นจะไม่เพียงแค่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์เท่านั้น
และยังสามารถเกิดขึ้นกับต้นไม้และสัตว์ท้งั หลายได้ดว้ ยเช่นกัน—อย่างไรก็ตาม
สิ่งแรกที่จะได้รับอันตรายก็คงจะเป็ นผูค้ น หากการนี้จะเกิดขึ้น—หากดวงจิตเช่นนั้นอยูโ่ ดยไม่มีการบริ หาร
ทาอันตรายต่อผูค้ นโดยแท้ และทาสิ่งทั้งหลายที่ชวั่ ร้ายอย่างแท้จริง—เช่นนั้นแล้ว
ดวงจิตนี้ก็คงจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในโลกฝ่ ายวิญญาณด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
หากสิ่งทั้งหลายมีความร้ายแรง ดวงจิตนั้นก็คงจะสูญสิ้นไปในไม่ช้า และคงจะถูกทาลาย หากเป็ นไปได้
มันคงจะถูกนาไปอยู่ที่ใดสักแห่ งและหลังจากนั้นก็ได้มาจุติใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การบริหารดวงจิตต่างๆ
ของโลกฝ่ ายวิญญาณนั้นมีระเบียบ และดาเนินการโดยสอดคล้องกับขั้นตอนและกฎทั้งหลาย
นั่นเป็ นเพราะการบริ หารเช่นนั้นเท่านั้น โลกทางวัตถุของมนุษย์จงึ ยังไม่ลม้ ลงไปสู่ความวุน่ วาย
พวกมนุษย์แห่งโลกทางวัตถุจึงยังมีความรูส้ ึกนึกคิดที่เป็ นปกติ มีความมีเหตุผลที่เป็ นปกติ
และมีชีวิตทางเนื้อหนังที่มีระเบียบ มีเพียงหลังจากที่มวลมนุษย์มีชีวิตปกติเช่นนั้นเท่านั้น
บรรดาผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อหนังจึงจะสามารถเจริ ญรุ่ งเรื องและสืบพันธุ์ไปตลอดหลายชัว่ คนต่อไปได้
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สาหรับบรรดาผูไ้ ม่เชื่อที่พวกเราเพิ่งได้พูดถึงไป เมื่อกล่าวถึงบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
หลักการที่อยู่เบื้องหลังการกระทาทั้งหลายของพระเจ้านั้นเป็ นหลักการเกีย่ วกับการให้รางวัลคนดีและลงโทษคน
ชัว่ ใช่หรื อไม่? มีขอ้ ยกเว้นใดๆ หรื อไม่? (ไม่)
พวกเจ้ามองเห็นหรือไม่หรือว่ามีหลักการหนึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทาของพระเจ้า?
บรรดาผูไ้ ม่เชื่อก็ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง อีกทั้งพวกเขาไม่นบนอบต่อการจัดวางเรียบเรี ยงของพระองค์
นอกจากนั้น พวกเขาไม่ตระหนักถึงอธิปไตยของพระองค์ นับประสาอะไรที่พวกเขาจะยอมรับพระองค์
ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือ พวกเขาลบหลู่พระเจ้า และสาปแช่งพระองค์ และเป็ นปรปักษ์ต่อบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้า
ถึงแม้พวกเขาจะมีท่าทีเช่นนี้ต่อพระเจ้า
แต่การบริ หารพวกเขาของพระองค์ก็ยงั คงไม่เบี่ยงเบนไปจากหลักการทั้งหลายของพระองค์
พระองค์ทรงบริ หารพวกเขาในลักษณะที่เป็ นระเบียบ
โดยสอดคล้องกับหลักการของพระองค์และพระอุปนิสยั ของพระองค์
พระองค์ทรงนึกถึงอย่างไรกับความเป็ นปรปักษ์ของพวกเขา? ถือว่าเป็ นความไม่รู้เท่าทัน! ผลก็คือ
พระองค์ได้ทรงสาปแช่งผูค้ นเหล่านี้ —นั่นก็คือ บรรดาผูไ้ ม่เชื่อส่วนใหญ่จานวนมาก—
ให้จุติใหม่เป็ นสัตว์ท้งั หลายในอดีต ดังนั้น ในสายพระเนตรของพระเจ้า
แท้จริ งแล้วบรรดาผูไ้ ม่เชื่อคือสิ่งใดกันแน่? พวกเขาคือสัตว์เดรัจฉานทั้งหมด
พระเจ้าทรงบริ หารสัตว์เดรัจฉานรวมทั้งมวลมนุษย์ และสาหรับผูค้ นเช่นนั้น พระองค์ทรงมีหลักการเดียวกัน
แม้กระทัง่ ในการบริ หารผูค้ นเหล่านี้ของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์ก็ยงั คงสามารถมองเห็นได้
เช่นเดียวกับที่สามารถมองเห็นธรรมบัญญัติท้งั หลายของพระองค์ที่อยู่เบื้องหลังอานาจครอบครองเหนือทุกสรร
พสิ่งของพระองค์ และดังนั้น
พวกเจ้ามองเห็นอธิปไตยของพระเจ้าในหลักการทั้งหลายที่พระองค์ทรงใช้บริ หารบรรดาผูไ้ ม่เชื่อที่เราเพิ่งกล่าว
ถึงหรื อไม่? พวกเจ้ามองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าหรื อไม่? (พวกเรามองเห็น)
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สาคัญว่าพระองค์ทรงจัดการกับสิ่งใดจากสรรพสิ่งทั้งมวล
พระเจ้าทรงกระทาการไปตามหลักการทั้งหลายและพระอุปนิสยั ของพระองค์เอง นี่คอื เนื้อแท้ของพระเจ้า
พระองค์จะไม่มีวนั ทรงบังเอิญทาผิดกับประกาศกฤษฎีกาหรือประกาศิตจากสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้เ
พียงเพราะพระองค์ทรงถือว่าผูค้ นเช่นนั้นเป็ นสัตว์เดรัจฉาน พระเจ้าทรงกระทาการบนหลักการ
โดยไม่สะเพร่ าแม้แต่น้อย และการกระทาของพระองค์ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยใดๆ โดยสิ้นเชิง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทาเป็ นไปตามหลักการทั้งหลายของพระองค์เอง
การนี้เป็ นเพราะพระเจ้าทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง

นี่คือแง่มุมหนึ่งเกีย่ วกับเนื้อแท้ของพระองค์ทไี่ ม่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ
พระเจ้าทรงมีจิตสานึกและทรงรับผิดชอบในการรับมือ การดาเนินการ การบริ หารจัดการ การบริ หาร
และการปกครองของพระองค์เหนือวัตถุ บุคคล
และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งมวลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ และในการนี้
พระองค์ไม่เคยทรงประมาทเลินเล่อ สาหรับบรรดาผูท้ ี่เป็ นคนดีน้นั
พระองค์ทรงเปี่ ยมพระคุณและทรงพระเมตตา กับบรรดาผูท้ ี่ชวั่ ร้ายนั้น
พระองค์ทรงลงโทษด้วยการลงทัณฑ์ไร้ความปรานี และสาหรับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนั้น
พระองค์ทรงทาการจัดการเตรียมการที่สมควรในลักษณะที่ทนั เวลาและเป็ นปกติตามข้อพึงประสงค์ที่ผนั แปรขอ
งโลกมนุษย์ในเวลาที่แตกต่างกัน
จนกระทัง่ สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเหล่านี้ได้มาจุติใหม่ตามบทบาทที่พวกเขาแสดงในลักษณะที่เป็ นระเบียบ
และเคลื่อนไประหว่างโลกทางวัตถุกบั โลกฝ่ ายวิญญาณในหนทางที่เป็ นระเบียบวิธี
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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ความตายของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง—การสิ้นสุดชีวิตทางกายภาพ—
บ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นได้ผ่านจากโลกทางวัตถุมาสู่โลกฝ่ ายวิญญาณ
ในขณะที่การถือกาเนิดของชีวิตใหม่ทางกายภาพบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้จากโลกฝ่ ายวิญญาณมาสู่โลกทางวัตถุ
และได้เริ่ มต้นรับหน้าที่และแสดงบทบาทของมันแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการจากไปหรื อการมาถึงของสิ่งมีชีวิต
ทั้งคู่น้ นั ไม่สามารถแยกออกจากงานของโลกฝ่ ายวิญญาณได้ เมื่อถึงเวลาที่ใครบางคนมาสู่โลกทางวัตถุ
พระเจ้าได้ทรงก่อรู ปร่ างการจัดการเตรี ยมการและการกาหนดนิยามที่เหมาะสมไว้แล้วในโลกฝ่ ายวิญญาณในเรื่ อ
งที่ว่า บุคคลนั้นจะไปยังครอบครัวใด พวกเขาจะไปถึงในยุคสมัยใด พวกเขาจะมาถึงในชัว่ โมงใด
และบทบาทที่พวกเขาจะแสดง เมื่อเป็ นเช่นนั้น ชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลผูน้ ้ี—สิ่งทั้งหลายที่พวกเขาทา
และเส้นทางทั้งหลายที่พวกเขาเดิน—จะดาเนินการไปตามการจัดการเตรี ยมการที่ได้ทาขึ้นในโลกฝ่ ายวิญญาณ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย ยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่ชีวิตทางกายภาพจะสิ้นสุดลง
และลักษณะกับสถานที่ที่มนั จะจบนั้นเป็ นที่ชดั เจนและหยัง่ รู ้ได้ในโลกฝ่ ายวิญญาณ
พระเจ้าทรงปกครองโลกทางวัตถุ และพระองค์ทรงปกครองโลกฝ่ ายวิญญาณด้วยเช่นกัน
และพระองค์จะไม่ทรงทาให้วฏั จักรแห่งชีวิตและความตายตามปกติของดวงจิตหนึ่งล่าช้าไป
และพระองค์ไม่เคยทรงสามารถกระทาความผิดพลาดใดๆ ในการจัดการเตรี ยมการวัฏจักรนั้นเลย
ผูด้ ูแลแต่ละท่านในตาแหน่งทางการในโลกฝ่ ายวิญญาณนั้นดาเนินการภารกิจแต่ละอย่างของพวกเขา
และทาสิ่งที่พวกเขาควรที่จะทา โดยสอดคล้องกับคาแนะนาและกฎเกณฑ์ท้งั หลายของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ี
ในโลกของมวลมนุษย์น้นั ปรากฏการณ์ทางวัตถุทุกอย่างที่มนุษย์เห็นนั้นอยู่อย่างเป็ นระเบียบ
และไม่มีความวุ่นวาย ทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่มรี ะเบียบเหนือสรรพสิ่งของพระเจ้า
รวมทั้งข้อเท็จจริ งที่สิทธิอานาจของพระองค์ปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
อานาจครอบครองของพระองค์ประกอบด้วยโลกทางวัตถุที่มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ และยิ่งไปกว่านั้นคือ
โลกฝ่ ายวิญญาณที่ไม่ปรากฏแก่ตาเบื้องหลังมวลมนุษย์ เพราะฉะนั้น หากพวกมนุษย์ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดี
และหวังที่จะดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีนอกเหนือจากการได้รับการจัดเตรี ยมด้วยโลกทางวัตถุที่มองเห็นได้
ทั้งหมดทั้งมวลนั้น พวกเขาก็ตอ้ งได้รับการจัดเตรียมด้วยโลกฝ่ ายวิญญาณด้วยเช่นกัน
ซึ่งไม่มผี ใู้ ดสามารถมองเห็นได้ ซึ่งควบคุมสิง่ มีชีวิตทั้งหมดในนามของมวลมนุษย์ และซึ่งเป็ นไปอย่างมีระเบียบ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของผู้คนที่มีความเชื่อต่างๆ
พวกเราเพิ่งได้หารื อกันถึงวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของผูค้ นในจาพวกแรก คือบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ บัดนี้
ขอให้พวกเรามาหารื อกันถึงพวกที่สอง คือผูค้ นที่มีความเชื่อต่างๆ
“วัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของผูค้ นที่มีความเชื่อต่างๆ” ยังเป็ นหัวข้อที่สาคัญมากอีกหัวข้อหนึ่ง
และมีความจาเป็ นอย่างสูงสาหรับพวกเจ้าที่ตอ้ งมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องนี้อยู่บา้ ง ประการแรก
ขอให้พวกเราพูดกันถึงเรื่ อง “ความเชื่อ” ในคาว่า “ผูค้ นที่มีความเชื่อ” นั้นหมายถึงความเชื่อใดบ้าง กล่าวคือ
ห้าศาสนาหลักได้แก่ ศาสนายิว ศาสนาคริ สต์ นิกายคาทอลิก ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ
นอกเหนือจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อแล้ว ผูค้ นที่เชื่อในห้าศาสนาเหล่านี้ครองประชากรโลกในสัดส่วนที่ใหญ่
ท่ามกลางห้าศาสนาเหล่านี้ บรรดาผูท้ ี่ประกอบอาชีพจากความเชื่อของพวกเขามีไม่มาก
ถึงกระนั้นศาสนาเหล่านี้ก็ยงั มีผูต้ ิดตามจานวนมาก พวกเขาจะไปยังสถานที่ที่แตกต่างเมื่อพวกเขาตาย “แตกต่าง”
จากผูใ้ ด? จากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ—ผูค้ นที่ไม่มีความเชื่อ—ผูซ้ ่งึ เราพูดถึงอยู่เมื่อครู่ หลังจากพวกเขาตาย
บรรดาผูเ้ ชื่อของห้าศาสนาเหล่านี้จะไปที่อื่น ที่ใดบางแห่งที่แตกต่างจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ อย่างไรก็ตาม
มันยังคงเป็ นกระบวนการเดียวกัน
โลกฝ่ ายวิญญาณจะพิพากษาพวกเขาในทานองเดียวกันบนพื้นฐานของทุกอย่างที่พวกเขาเคยทาก่อนที่พวกเขาจะ
ตาย ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาจะผ่านกระบวนการตามนั้น อย่างไรก็ดี
เหตุใดผูค้ นเหล่านี้จึงถูกส่งไปผ่านกระบวนการยังพื้นที่ที่แตกต่างกันเล่า? มีเหตุผลที่สาคัญสาหรับการนี้
มันคืออะไร? เราจะอธิบายกับพวกเจ้าด้วยตัวอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะอธิบาย
พวกเจ้าอาจจะคิดกับตัวพวกเจ้าเองว่า “บางทีคงจะเป็ นเพราะพวกเขามีการเชื่อในพระเจ้าน้อย!
พวกเขาไม่ใช่ผไู้ ม่เชื่อพระเจ้าเสียทีเดียว” อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เหตุผลนั้น
มีเหตุผลที่สาคัญมากเหตุผลหนึ่งที่พวกเขาถูกแยกออกจากผูอ้ ื่น
จงดูศาสนาพุทธเป็ นตัวอย่าง เราจะบอกพวกเจ้าถึงข้อเท็จจริ งหนึ่ง ประการแรก
คนพุทธคือใครบางคนทีไ่ ด้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธ และนี่คือบุคคลผูซ้ ่งึ รู ้ว่าการเชื่อของตนคือสิ่ งใด
เมื่อคนพุทธตัดผมของพวกเขาและกลายเป็ นพระหรือแม่ชี
นั่นหมายความว่าพวกเขาได้แยกตนเองออกจากโลกฆราวาสแล้ว
โดยทิง้ ความอลหม่านของโลกมนุษย์ไว้เบื้องหลัง ทุกๆ
วันพวกเขาจะท่องพระสูตรและสวดพระนามของพระพุทธเจ้า กินเพียงอาหารมังสวิรัติ ดารงชีวิตแบบนักพรต
และผ่านวันเวลาไปพร้อมกับแสงอ่อนที่เย็นของโคมไฟเทียน พวกเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขาไปแบบนี้

เมื่อชีวิตทางกายภาพของคนพุทธคนหนึ่งจบลง พวกเขาจะทาบทสรุ ปชีวิตของพวกเขา
แต่ในหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ใดหลังจากที่พวกเขาตาย พวกเขาจะพบกับใคร
หรื อบทอวสานของพวกเขาจะเป็ นอย่างไร ลึกลงไป พวกเขาจะไม่มีแนวคิดที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเช่นนั้น
พวกเขาจะไม่ได้ทาสิ่งใดมากไปกว่าถือความเชื่อชนิดหนึ่งไว้อย่างหูหนวกตาบอดตลอดชัว่ ชีวิตของพวกเขา
ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาจะไปจากโลกมนุษย์พร้อมกับความปรารถนาและอุดมการณ์ท้งั หลายที่มืดบอดของพวกเ
ขา เช่นนั้นคือการสิน้ สุดของชีวิตทางกายภาพของคนพุทธ เมื่อพวกเขาออกไปจากโลกของการมีชีวิต
หลังจากนั้น พวกเขาจะกลับไปยังสถานที่ด้งั เดิมของพวกเขาในโลกฝ่ ายวิญญาณ
การที่บุคคลผูน้ ้ีจะมาจุติใหม่เพื่อกลับมายังแผ่นดินโลกและสานต่อการบ่มเพาะตนเองของพวกเขาต่อไปหรื อไม่
นั้นขึ้นอยู่กบั พฤติกรรมและการปฏิบตั ิของพวกเขาก่อนความตายของพวกเขา
หากพวกเขาไม่เคยทาสิ่งใดผิดในระหว่างชัว่ ชีวิตของพวกเขา
พวกเขาก็จะได้มาจุติและถูกส่งกลับมายังแผ่นดินโลกอีกครั้งอย่างรวดเร็ว
ที่ซ่ึงบุคคลผูน้ ้ีจะได้กลายเป็ นพระหรือแม่ชีอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ
พวกเขาปฏิบตั ิการบ่มเพาะตนเองในระหว่างชีวิตทางกายภาพของพวกเขาโดยสอดคล้องกับวิธีที่พวกเขาเคยปฏิ
บัติการบ่มเพาะตนเองครั้งแรก
และแล้วก็กลับมายังอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณหลังจากที่ชีวิตทางกายภาพของพวกเขาได้สรุ ปปิ ดตัวลง
ที่ซ่ึงพวกเขาจะถูกตรวจสอบ หลังจากนั้น หากไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ
พวกเขาจะสามารถกลับมายังโลกของมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้ง ด้วยเหตุน้ี
จึงเป็ นการสานต่อการปฏิบตั ิของพวกเขา หลังจากการมาจุติใหม่สามถึงเจ็ดครั้งแล้ว
พวกเขาจะกลับไปยังโลกฝ่ ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง ที่ซ่ึงพวกเขาจะไปหลังจากชีวิตทางกายภาพจบลงแต่ละครั้ง
หากคุณสมบัติต่างๆ
และพฤติกรรมของพวกเขาในโลกมนุษย์เป็ นการปฏิบตั ิตามประกาศิตจากสวรรค์แห่งโลกฝ่ ายวิญญาณ
เช่นนั้นแล้ว จากจุดนี้เป็ นต้นไป พวกเขาจะคงอยู่ที่นั่น พวกเขาจะไม่มาจุติใหม่เป็ นมนุษย์อีกต่อไป
และจะไม่มีความเสี่ยงใดๆ จากการที่พวกเขาจะถูกลงโทษจากการทาชัว่ บนแผ่นดินโลก
พวกเขาจะไม่มีวนั ต้องก้าวผ่านกระบวนการนี้อีกครั้ง ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาจะได้รับตาแหน่งหนึ่งในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณโดยขึ้นอยู่กบั รู ปการณ์แวดล้อมของพวกเขา
นี่คือสิ่งที่คนพุทธอ้างถึงว่าเป็ น “การบรรลุพุทธภาวะ”
การบรรลุพุทธภาวะโดยมากแล้วหมายถึงการสัมฤทธิ์การเกิดผลได้เป็ นเจ้าหน้าที่ของโลกฝ่ ายวิญญาณ
และภายหลังจากนั้น จะไม่มาจุติใหม่หรื อมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น
มันหมายถึงการไม่ทนทุกข์กบั ความทุกข์ร้อนทั้งหลายของการเป็ นมนุษย์หลังจากการมาจุติใหม่อีกต่อไป ดังนั้น

พวกเขายังคงมีโอกาสใดๆ ที่จะมาจุติเป็ นสัตว์อยู่หรื อไม่? (ไม่มี) การนี้หมายความว่า
พวกเขาจะคงอยู่เพื่อเข้ารับบทบาทหนึ่งในโลกฝ่ ายวิญญาณและจะไม่มาจุติใหม่อีกต่อไป
นี่คือตัวอย่างหนึ่งการบรรลุการเกิดผลของพุทธภาวะในศาสนาพุทธ ในส่วนของพวกที่ไม่บรรลุการเกิดผล
เมื่อพวกเขากลับไปยังโลกฝ่ ายวิญญาณ
พวกเขากลายเป็ นผูท้ ี่อยู่ภายใต้การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผูท้ ี่คน้ พบว่าในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่น้ นั พวกเขาไม่ได้ปฏิบตั ิการบ่มเพาะตัวเอง
หรื อไม่ได้มีจิตสานึกในการท่องพระสูตรทั้งหลายและการสวดพระนามของพระพุทธเจ้าอย่างขันแข็งดังที่บญั ญั
ติไว้โดยศาสนาพุทธ
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกระทาการชัว่ ร้ายมากมายและมีส่วนร่ วมในพฤติกรรมชัว่ หลายอย่าง เช่นนั้นแล้ว
ในโลกฝ่ ายวิญญาณ จะมีการพิพากษาเกี่ยวกับการทาชัว่ ของพวกเขา และต่อจากนั้น
พวกเขาจะได้รับการลงโทษแน่นอน ในการนี้ ไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เมื่อใดที่บุคคลเช่นนั้นจะสามารถบรรลุการเกิดผล? ในชัว่ ชีวิตที่พวกเขาไม่กระทาความชัว่ —
เมื่อหลังจากที่กลับมายังโลกฝ่ ายวิญญาณแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ทาสิ่งใดผิดก่อนที่พวกเขาจะตายเลย
จากนั้นพวกเขามาจุติใหม่ต่อไป โดยดาเนินการกับการท่องพระสูตรและการสวดพระนามของพระพุทธเจ้า
โดยใช้วนั เวลาของพวกเขาไปกับแสงอ่อนที่เย็นของตะเกียงเทียน งดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆ
หรื อการกินเนื้อใดๆ พวกเขาไม่เข้าร่ วมในโลกของมนุษย์
โดยทิ้งปัญหาของมันไว้ห่างไกลเบื้องหลังและไม่มีการโต้เถียงกับผูอ้ ื่น ในกระบวนการนั้น
หากพวกเขากระทาความชัว่ เช่นนั้นแล้ว หลังจากที่พวกเขากลับไปยังโลกฝ่ ายวิญญาณ
และการกระทาและพฤติกรรมทั้งหมดของพวกเขาได้รับการตรวจสอบ
พวกเขาก็จะถูกส่งออกไปยังอาณาจักรของมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ในวัฏจักรที่ต่อเนื่องไปเป็ นจานวนสามถึงเจ็ดครั้ง
หากไม่มีการประพฤติผิดถูกกระทาขึ้นในระหว่างครั้งนี้ เช่นนั้นแล้ว
การบรรลุพุทธภาวะของพวกเขาก็จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ และจะไม่ถูกทาให้ล่าช้าออกไป
นี่คือลักษณะพิเศษของวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของผูค้ นที่มีความเชื่อทั้งหมด กล่าวคือ
พวกเขาสามารถที่จะ “บรรลุการเกิดผล” และสามารถที่จะเข้ารับตาแหน่งหนึ่งในโลกฝ่ ายวิญญาณได้
นี่คือสิ่งที่ทาให้พวกเขาแตกต่างไปจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ ประการแรก
ขณะที่พวกเขายังคงกาลังใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก
บรรดาผูท้ ี่สามารถเข้ารับตาแหน่งหนึ่งในโลกฝ่ ายวิญญาณประพฤติตวั อย่างไร?
พวกเขาต้องแน่ใจว่าจะไม่กระทาความชัว่ ใดๆ เลย กล่าวคือ พวกเขาต้องไม่ทาฆาตกรรม ทาการวางเพลิง ข่มขืน
หรื อชิงทรัพย์ หากพวกเขามีส่วนร่ วมในการฉ้อโกง การหลอกลวง การลักขโมย หรื อการปล้น เช่นนั้นแล้ว

พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุการเกิดผลได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
หากพวกเขามีความเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่ วมใดๆ กับการทาชัว่ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม
พวกเขาจะไม่สามารถหลีกหนีการลงโทษที่โลกฝ่ ายวิญญาณกาหนดไว้แก่พวกเขาได้
โลกฝ่ ายวิญญาณทาการจัดการเตรี ยมการที่เหมาะสมให้แก่คนพุทธผูท้ ี่บรรลุพุทธภาวะ กล่าวคือ
พวกเขาอาจได้รับการแต่งตั้งให้บริ หารบรรดาผูท้ ี่ปรากฏว่าเชื่อในศาสนาพุทธ และเชื่อในชายชราบนฟ้า—
พวกเขาอาจได้รับการจัดสรรเขตอานาจ
พวกเขายังอาจจะเพียงแค่รับหน้าที่ควบคุมบรรดาผูไ้ ม่เชื่อหรื อมีตาแหน่งที่มีหน้าที่เล็กน้อยมากๆ
เท่านั้นด้วยเช่นกัน การจัดสรรเช่นนั้นเกิดตามตามธรรมชาติต่างๆ ของดวงจิตของพวกเขา
นี่คือตัวอย่างหนึ่งของศาสนาพุทธ
ในบรรดาห้าศาสนาที่เราได้พูดถึงไปนั้น ศาสนาคริสต์ค่อนข้างพิเศษ สิ่งใดทาให้คริ สตชนพิเศษยิ่งนัก?
เหล่านี้คือผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริ ง เหตุใดบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริ งจึงอยู่ในรายการนี้ได้?
ในการกล่าวว่าศาสนาคริ สต์คือความเชื่อชนิดหนึ่ง มันคงจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อเท่านั้นอย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลย
มันคงจะเป็ นพิธีการประเภทหนึ่งเท่านั้น เป็ นศาสนาประเภทหนึ่ง
และเป็ นสิ่งที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากความเชื่อของบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เหตุผลที่เราได้ลงรายการศาสนาคริ สต์ไว้ท่ามกลางห้า ศาสนา ใหญ่ๆ ก็คือว่า
มันได้ถูกลดระดับไปอยู่ระดับเดียวกันกับศาสนายิว ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม
ผูค้ นส่วนใหญ่ในทีน่ ้ีไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า หรื อไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
นับประสาอะไรที่พวกเขาจะเชื่อในการมีอยู่ของพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาเพียงใช้คมั ภีร์ท้งั หลายเพื่อหารื อเกี่ยวกับเทววิทยาและใช้เทววิทยาเพื่อสอนผูค้ นให้มเี มตตา
ให้สู้ทนความทุกข์ และให้ทาสิ่งดีๆ ทั้งหลาย นัน่ คือศาสนาแบบที่ศาสนาคริ สต์ได้กลายมาเป็ น กล่าวคือ
นั่นเพียงแค่จดจ่ออยู่กบั ทฤษฎีเทววิทยาเท่านั้น โดยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
โดยสิ้นเชิงกับพระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการและการช่วยมนุษย์ให้รอดของพระเจ้า
นั่นได้กลายมาเป็ นศาสนาของผูค้ นที่ติดตามพระเจ้าแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริ งจากพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงมีหลักการหนึ่งในการเข้าถึงผูค้ นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน
พระองค์มไิ ด้ทรงรับมือหรื อจัดการกับพวกเขาตามอาเภอใจโดยบังเอิญดังที่พระองค์ทรงกระทากับบรรดาผูไ้ ม่เชื่
อ พระองค์ทรงปฏิบตั ิกบั พวกเขาแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิกบั คนพุทธ กล่าวคือ
หากว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ คริ สตชนคนหนึ่งสามารถทาการบ่มวินัยตัวเองได้
ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติสิบประการอย่างเคร่ งครัด
และทาข้อเรี ยกร้องให้พฤติกรรมของพวกเขาเองสอดคล้องกับธรรมบัญญัติและพระบัญญัติท้งั หลาย

และยึดถือสิ่งเหล่านั้นไปตลอดชีวิตของพวกเขา เช่นนั้นแล้ว
พวกเขายังต้องใช้เวลาเท่ากันในการก้าวผ่านวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายด้วยเช่นกันก่อนทีพ่ วกเขาจะสามารถ
บรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่า “การรับขึ้นไป” ได้ หลังจากการสัมฤทธิ์ในการรับขึ้นไปนี้
พวกเขายังอยู่ในโลกฝ่ ายวิญญาณ ที่ซ่ึงพวกเขาเข้ารับตาแหน่งหนึ่งและกลายเป็ นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของที่นั่น
ในทานองเดียวกันนั้น หากพวกเขากระทาความชัว่ บนแผ่นดินโลก—
หากพวกเขาบาปหนามากเกินไปและกระทาบาปมากเกินไป—เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะถูกลงโทษและถูกบ่มวินยั ด้วยความรุ นแรงที่แตกต่างกันไปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในศาสนาพุทธนั้น
การบรรลุการเกิดผลหมายถึงการผ่านไปยังแดนสุขาวดีอนั บรมสุข
แต่พวกเขาเรี ยกมันว่าอย่างไรในศาสนาคริ สต์? มันเรียกว่า “การเข้าสู่สวรรค์” และการได้รับ “การรับขึ้นไป”
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการรับขึ้นไปอย่างแท้จริงยังจะก้าวผ่านวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายสามถึงเจ็ดครั้งด้วยเช่นกัน
ซึ่งหลังจากนั้น เมื่อตายแล้ว พวกเขาจะมายังโลกฝ่ ายวิญญาณ ราวกับพวกเขาได้นอนหลับไป
หากพวกเขาได้มาตรฐาน พวกเขาก็สามารถคงอยู่ที่นนั่ เพื่อเข้ารับตาแหน่ง
และจะไม่ได้มาจุติใหม่ในลักษณะที่เรี ยบง่ายหรื อตามธรรมเนียม ซึ่งไม่เหมือนกับผูค้ นบนแผ่นดินโลก
ท่ามกลางศาสนาเหล่านี้ท้งั หมด
บทอวสานที่พวกเขาพูดถึงและที่พวกเขาเพียรพยายามไปถึงนั้นเป็ นแบบเดียวกันกับการบรรลุการเกิดผลในศาส
นาพุทธ มันเป็ นเพียงแค่ว่า “การเกิดผล” นี้สัมฤทธิ์ได้โดยวิธีที่แตกต่างกัน พวกเขาล้วนเป็ นนกที่มีขนเหมือนกัน
สาหรับบรรดาผูต้ ิดตามของศาสนาเหล่านี้ส่วนนี้
ผูซ้ ่ึงสามารถยึดปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางศาสนาในพฤติกรรมของพวกเขาได้อย่างเคร่ งครัด
พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมบั้นปลายที่เหมาะสม สถานที่ที่เหมาะสมให้ไปสู่ และทรงรับมือกับพวกเขาตามสมควร
ทั้งหมดนี้สมเหตุสมผล แต่มนั ไม่เป็ นดังเช่นที่ผคู้ นจินตนาการ ใช่หรื อไม่? บัดนี้
เมื่อได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริ สตชนแล้ว พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไร?
พวกเจ้ารู ้สึกว่าสภาพของพวกเขาไม่ยุติธรรมเลยใช่หรือไม่? เจ้าสงสารพวกเขาใช่หรื อไม่? (นิดหน่อย)
ไม่มีอะไรที่สามารถทาได้เลย พวกเขามีเพียงตัวเองเท่านั้นให้ตาหนิ เหตุใดเราจึงกล่าวเช่นนี้?
พระราชกิจของพระเจ้านั้นจริงแท้ พระองค์ทรงมีชีวิตและเป็ นจริ ง
และพระราชกิจของพระองค์มงุ่ หมายไปที่มวลมนุษย์ท้งั หมดและทุกคน เช่นนั้นแล้ว
เหตุใดคริ สตชนทั้งหลายจึงไม่ยอมรับการนี้? เหตุใดพวกเขาจึงต่อต้านและข่มเหงพระเจ้าอย่างลนลาน?
พวกเขาควรพิจารณาว่าตัวพวกเขาเองโชคดีที่ยงั มีบทอวสานแบบนี้
ดังนั้นเหตุใดพวกเจ้าจึงรู ้สึกเสียใจกับพวกเขาเล่า?
การที่พวกเขาได้รับการรับมือในหนทางนี้แสดงให้เห็นความยอมผ่อนปรนที่ยงิ่ ใหญ่

เมื่อพิจารณาดูว่าพวกเขาต่อต้านพระเจ้าถึงขนาดใด พวกเขาควรจะถูกทาลาย แต่กระนั้นพระเจ้าก็ไม่ทรงทาการนี้
พระองค์กลับทรงรับมือกับศาสนาคริสต์อย่างเรี ยบง่ายแบบเดียวกันกับศาสนาธรรมดาอืน่ ๆ ด้วยเหตุน้ี
มีความจาเป็ นใดหรื อที่จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ?
ลักษณะพื้นฐานของศาสนาเหล่านี้ท้งั หมดเป็ นไปเพื่อให้ผคู้ นทนทุกข์กบั ความยากลาบากมากยิ่งขึ้น
ไม่ทาความชัว่ ทาความประพฤติดี ไม่สบถใส่ผอู้ ื่น ไม่ตดั สินผูอ้ นื่ นาตัวเองออกห่างจากการโต้เถียง
และเป็ นคนดี—คาสอนทางศาสนาส่วนใหญ่เป็ นเยี่ยงนี้ เพราะฉะนั้น หากผูค้ นที่มีความเชื่อเหล่านี้ —
บรรดาผูต้ ิดตามของศาสนาและคณะนิกายต่างๆ เหล่านี้ —
สามารถยึดปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางศาสนาของพวกตนได้ เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะไม่กระทาความผิดพลาดหรื อบาปใหญ่ท้งั หลายในระหว่างเวลาที่พวกเขาอยู่บนแผ่นดินโลก
และหลังจากที่ได้มาจุติใหม่เป็ นเวลาสามถึงเจ็ดครั้งแล้ว ผูค้ นเหล่านี้ —
บรรดาผูซ้ ่งึ สามารถยึดปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางศาสนาได้อย่างเคร่งครัด—
โดยทัว่ ไปแล้วจะยังคงอยู่เพื่อเข้ารับตาแหน่งหนึ่งในโลกฝ่ ายวิญญาณ ผูค้ นเช่นนี้มีมากหรื อไม่? (ไม่ มีไม่มาก)
คาตอบของเจ้ามีพื้นฐานบนสิ่งใด?
มันไม่ง่ายเลยที่จะทาความดีและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติทางศาสนา
ศาสนาพุทธไม่อนุญาตให้ผูค้ นรับประทานเนื้อสัตว์—เจ้าสามารถทาเช่นนั้นได้หรือไม่?
หากเจ้าต้องสวมเสื้อคลุมสีเทาและท่องพระสูตรและสวดพระนามของพระพุทธเจ้าในวัดของคนพุทธตลอดทั้งวั
น เจ้าจะสามารถทาเช่นนั้นได้หรื อไม่? มันคงจะไม่ง่าย คริสตชนมีพระบัญญัติสิบประการ พระบัญญัติ
และธรรมบัญญัติท้งั หลาย เหล่านี้ง่ายต่อการปฏิบตั ิตามหรื อไม่? มันไม่ง่ายเลย!
จงดูการไม่สบถใส่ผอู้ ื่นเป็ นตัวอย่าง กล่าวคือ ผูค้ นไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎข้อนี้ได้โดยง่าย
เมื่อไร้ความสามารถที่จะหยุดตัวเอง พวกเขาจึงสบถ—และหลังจากการสบถแล้ว
พวกเขาก็ไม่สามารถถอนคาพูดเหล่านั้นกลับมาได้ ดังนั้น พวกเขาจะทาอย่างไร? ตอนกลางคืน
พวกเขาสารภาพบาปของพวกเขา บางครั้งหลังจากที่พวกเขาสบถใส่ผอู้ นื่
พวกเขายังคงเก็บงาความเกลียดชังไว้ในหัวใจของพวกเขาอยู่
และพวกเขาไปไกลถึงขั้นวางแผนหาเวลาที่จะทาอันตรายต่อผูค้ นเหล่านั้นยิง่ ขึ้นไปอีก กล่าวสั้นๆ คือ
สาหรับบรรดาผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางหลักเกณฑ์ตายตัวนี้ ก็คงจะไม่ง่ายที่จะยับยั้งจากการทาบาปหรื อการทาชัว่
เพราะฉะนั้น ในทุกๆ ศาสนา จึงมีเพียงผูค้ นเพียงหยิบมือเท่านั้นที่สามารถบรรลุการเกิดผลได้อย่างแท้จริ ง
เจ้านึกว่าเพราะผูค้ นมากมายเพียงนั้นปฏิบตั ิตามศาสนาเหล่านี้
คนจานวนมากจะสามารถคงเหลืออยู่เพือ่ เข้ารับบทบาทในอาณาจักรแห่งวิญญาณ อย่างไรก็ตาม
มันไม่ได้มีมากขนาดนั้น มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสัมฤทธิ์การนี้ได้อย่างแท้จริ ง

โดยทัว่ ไปแล้วมันเป็ นเช่นนั้นเองสาหรับวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของผูค้ นที่มีความเชือ่
สิ่งที่แยกพวกเขาออกจากกันก็คือการที่พวกเขาสามารถบรรลุการเกิดผลได้
และนี่คือสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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วัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผู้ติดตามพระเจ้า
บัดนี้ ขอให้พวกเรามาพูดถึงวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้ากันเถิด
การนี้เกี่ยวข้องกับพวกเจ้า ดังนั้นจงให้ความสนใจ กล่าวคือ ประการแรก
จงคิดเกี่ยวกับว่าบรรดาผูต้ ิดตามพระเจ้าจะสามารถได้รับการจาแนกอย่างไร (ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร
และบรรดาคนปรนนิบตั ิ) แท้จริ งแล้วมีสองกลุ่ม ได้แก่ บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร และบรรดาคนปรนนิบตั ิ
ประการแรก ขอให้พวกเรามาสนทนาถึงผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรกันเถิด ซึ่งในกลุม่ นี้มีเพียงจานวนน้อย
“ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร” หมายถึงผูใ้ ดบ้าง?
หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและมวลมนุษย์ให้มีข้นึ มา
พระเจ้าได้ทรงคัดเลือกผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่จะติดตามพระองค์ เหล่านี้เองที่ถูกอ้างถึงว่าเป็ น
“ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร” มีวงเขตและนัยสาคัญพิเศษในการที่พระเจ้าทรงคัดเลือกผูค้ นเหล่านี้
วงเขตนี้พิเศษตรงที่ว่ามันมีขีดจากัดต่อน้อยคนที่ได้รับเลือก ผูซ้ ่งึ ต้องมาเมื่อพระองค์ทรงพระราชกิจสาคัญ
และนัยสาคัญคืออะไร? เนื่องจากพวกเขาคือกลุ่มที่พระเจ้าทรงเลือกสรร นัยสาคัญจึงยิง่ ใหญ่ นั่นก็คือ
พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะทาให้ผูค้ นเหล่านี้ครบบริ บูรณ์ และทาให้พวกเขามีความเพียบพร้อม
และทันทีที่พระราชกิจแห่งการบริ หารจัดการได้เสร็จสิ้นลง พระองค์จะทรงรับผูค้ นเหล่านี้ไว้
นัยสาคัญนี้ไม่ยิ่งใหญ่หรอกหรือ? ด้วยเหตุน้ีเอง
บรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรรเหล่านี้จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อพระเจ้า
เพราะพวกเขาคือบรรดาผูซ้ ่งึ พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะรับไว้ ส่วนบรรดาคนปรนนิบตั ิน้ นั
ขอให้เราหยุดพักจากหัวเรื่ องการลิขิตล่วงหน้าของพระเจ้ากันสักครู่ เถิด
แล้วสนทนาถึงต้นกาเนิดของพวกเขากันก่อน “คนปรนนิบตั ”ิ ตามตัวอักษรแล้วนั้นคือผูท้ รี่ บั ใช้
บรรดาผูท้ ี่รับใช้น้ นั เป็ นเพียงชัว่ คราว พวกเขาไม่ได้รับใช้ในระยะยาวนักหรื อตลอดกาล
แต่ได้รับการจ้างหรือการเกณฑ์มาชัว่ คราว ต้นกาเนิดของพวกเขาส่วนใหญ่น้นั ก็คือ
พวกเขาได้รับการคัดเลือกมาจากท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
พวกเขาได้มายังแผ่นดินโลกเมื่อได้มีการประกาศกฤษฎีกาว่าพวกเขาจะได้สวมบทบาทของคนปรนนิบตั ิในพระ
ราชกิจของพระเจ้า พวกเขาอาจเคยเป็ นสัตว์ในชัว่ ชีวิตก่อนหน้านี้
แต่พวกเขาอาจเคยเป็ นบรรดาผูไ้ ม่เชื่อด้วยเช่นกัน เช่นนั้นเองคือต้นกาเนิดของบรรดาคนปรนนิบตั ิ
พวกเรามาคุยต่อไปถึงเรื่ องประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรกันเถิด เมื่อพวกเขาตาย
พวกเขาจะไปยังพื้นที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากพื้นที่ของบรรดาผูไ้ ม่เชื่อและผูค้ นที่มีความเชื่อต่างๆ

มันเป็ นสถานที่ซ่งึ พวกเขาจะได้รับการประกบโดยบรรดาทูตสวรรค์และผูส้ ื่อสารของพระเจ้า
มันเป็ นสถานที่ซ่งึ ได้รับการบริ หารโดยพระเจ้าด้วยพระองค์เอง
ถึงแม้ว่าประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรจะไม่สามารถเห็นพระเจ้าด้วยตาของพวกเขาเองในสถานที่น้ี
แต่มนั ก็ไม่เหมือนกับที่อนื่ ใดในอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณ นี่คือพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ที่ซ่ึงผูค้ นส่วนนี้จะไปหลังจากที่พวกเขาตาย เมื่อพวกเขาตาย
พวกเขาก็จะอยู่ภายใต้การเจาะลึกที่เข้มงวดโดยบรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้า และอะไรที่จะถูกเจาะลึก?
บรรดาผูส้ ื่อสารของพระเจ้าเจาะลึกเส้นทางที่ผคู้ นเหล่านี้ได้กา้ วเดินมาในการเชื่อพระเจ้าตลอดชัว่ ชีวิตของพวกเ
ขา พวกเขาเคยต่อต้านพระเจ้าหรื อสาปแช่งพระองค์หรือไม่ในระหว่างเวลานั้น
และพวกเขาเคยกระทาบาปหรื อความชัว่ ร้ายแรงใดๆ หรื อไม่
การเจาะลึกนี้จะทาให้จบคาถามที่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รับอนุญาตให้พานักอยู่หรือต้องออกไป คาว่า
“ออกไป” หมายถึงอะไร? และคาว่า “พานักอยู่” หมายถึงอะไร? “ออกไป” หมายถึ งว่า
บนพื้นฐานพฤติกรรมของพวกเขาแล้ว
พวกเขาจะยังคงอยู่ท่ามกลางตาแหน่งหน้าที่ของผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรหรื อไม่ การได้รับอนุญาตให้
“พานักอยู่”
หมายความว่าพวกเขาสามารถคงอยู่ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าจะทรงทาให้ครบบริ บูรณ์ในระหว่างยุคสุดท้าย
สาหรับบรรดาผูท้ ี่พานักอยู่ พระเจ้าทรงมีการจัดการเตรียมการพิเศษ
ในระหว่างแต่ละระยะของพระราชกิจของพระองค์
พระองค์จะส่งผูค้ นเช่นนั้นเพื่อทาหน้าที่เป็ นอัครทูตหรื อเพื่อทางานแห่งการฟื้ นฟูหรื อการดูแลคริ สตจักรทั้งหลา
ย อย่างไรก็ตาม ผูค้ นที่สามารถทางานเช่นนั้นจะไม่มาจุติใหม่บ่อยครั้งเท่าบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
ผูซ้ ่ึงมาเกิดใหม่รุ่นแล้วรุ่นเล่า ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาถูกส่งกลับมายังแผ่นดินโลกตามข้อพึงประสงค์และขั้นตอนทั้งหลายของพระราชกิจของพระเจ้า
และพวกเขาจะไม่มาจุติใหม่บ่อยๆ ดังนั้น มีกฎเกณฑ์บางอย่างเกีย่ วกับว่าเมื่อใดพวกเขาจะมาจุติใหม่ใช่หรื อไม่?
พวกเขาจะมาครั้งหนึ่งในทุกๆ หลายปี ใช่หรื อไม่? พวกเขาจะมาด้วยความถี่เช่นนั้นใช่หรื อไม่?
พวกเขาไม่ได้มาเช่นนั้น การนี้ลว้ นขึ้นอยู่กบั พระราชกิจของพระเจ้า
ขึ้นอยู่กบั ขั้นตอนของพระราชกิจนั้นและกับความประสงค์ของพระองค์ และไม่มีกฎเกณฑ์ที่ถูกกาหนดไว้
กฎเกณฑ์ขอ้ เดียวก็คอื เมื่อพระเจ้าทรงกระทาพระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายของพระองค์ในระหว่างยุคสุดท้ายนั้น
ประชากรที่ได้รับเลือกสรรเหล่านี้จะมาทั้งหมด และการมาครั้งนี้จะเป็ นการมาจุติใหม่ครั้งสุดท้ายของพวกเขา
และเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น?
การนี้ข้ นึ อยู่กบั ผลลัพธ์ที่จะสัมฤทธิ์ในระหว่างพระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายของพระเจ้า—

เพราะในระหว่างช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจนี้
พระเจ้าจะทรงทาให้บรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรรเหล่านี้ครบบริ บรู ณ์โดยทั้งหมดทั้งมวล
การนี้หมายความว่าอย่างไร? หากในระหว่างระยะสุดท้ายนี้
ผูค้ นเหล่านี้ได้รับการทาให้ครบบริ บูรณ์และมีความเพียบพร้อม เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะไม่มาจุติใหม่เหมือนเมื่อก่อน
กระบวนการแห่งการเป็ นมนุษย์ของพวกเขาจะได้มาถึงการเสร็จสิ้นที่ครบบริ บรู ณ์แล้ว
เช่นเดียวกับกระบวนการแห่งการมาจุติใหม่ของพวกเขา การนี้เกี่ยวโยงกับบรรดาผูท้ ี่จะพานักอยู่ ดังนั้น
พวกที่ไม่สามารถพานักอยู่ได้จะไปที่ใด?
พวกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้พานักอยู่ก็มีบ้นั ปลายที่สมควรของพวกเขาเอง ก่อนอืน่ ผลจากการทาชัว่ ของพวกเขา
ความผิดพลาดที่พวกเขาได้ทามา และบาปที่พวกเขาได้กระทาขึ้น พวกเขาก็จะได้รับการลงโทษเช่นกัน
หลังจากที่พวกเขาได้รับการลงโทษแล้ว
พระเจ้าจะทรงทาการจัดการเตรี ยมการเพือ่ ส่งพวกเขาออกไปอยู่ท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อให้เหมาะสมกับรู ปการ
ณ์แวดล้อม หรื อไม่ก็จดั การเตรี ยมการให้พวกเขาได้ไปอยู่ท่ามกลางผูค้ นที่มีความเชื่อต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
มีสองผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้สาหรับพวกเขา นั่นคือ
หนึ่งคือการได้รับการลงโทษและบางทีอาจจะเป็ นการดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางผูค้ นที่มศี าสนาที่แน่นอนศาสนาหนึ่
งหลังจากการมาจุติใหม่ และอีกผลลัพธ์หนึ่งคือการกลายเป็ นผูไ้ ม่เชื่อ หากพวกเขากลายเป็ นบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็จะสูญเสียโอกาสทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากพวกเขากลายเป็ นผูค้ นที่มคี วามเชื่อ—
ยกตัวอย่างเช่น หากพวกเขากลายเป็ นคริ สตชน—เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะยังคงมีโอกาสที่จะได้กลับไปอยู่ท่ามกลางลาดับทั้งหลายของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
มีสัมพันธภาพที่ซับซ้อนมากกับการนี้ กล่าวสั้นๆ คือ
หากหนึ่งในประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรทาบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้พระเจ้าทรงขุน่ เคือง
พวกเขาจะได้รับการลงโทษเหมือนคนอื่นทุกคน จงดูเปาโลเป็ นตัวอย่าง ผูซ้ ่งึ พวกเราได้พูดถึงก่อนหน้านี้
เปาโลเป็ นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลผูซ้ ่งึ ได้รับการลงโทษ
พวกเจ้าเริ่ มเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรากาลังพูดถึงอยู่ใช่หรื อไม่?
วงเขตของบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็ นขอบเขตที่คงที่หรื อไม่? (ส่วนใหญ่แล้วเป็ นเช่นนั้น)
ส่วนใหญ่แล้วมันคงที่ แต่ส่วนเล็กๆ ของมันไม่คงที่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? ณ
ที่น้ีเราได้อา้ งอิงถึงเหตุผลที่ชดั เจนที่สุด นั่นคือ การกระทาความชัว่ เมื่อผูค้ นกระทาความชัว่
พระเจ้าไม่ทรงต้องการพวกเขา และเมื่อพระเจ้าไม่ทรงต้องการพวกเขา
พระองค์จะทรงโยนพวกเขาไปอยู่ท่ามกลางผูค้ นเผ่าพันธุ์ต่างๆ และชนิดต่างๆ นี่ทาให้พวกเขาไม่มีความหวัง

และทาให้พวกเขากลับคืนมาได้ยาก
ทั้งหมดนี้เกี่ยวโยงกับวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หัวข้อถัดไปนี้เกี่ยวโยงกับวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาคนปรนนิบตั ิ
พวกเราเพิง่ ได้พูดถึงต้นกาเนิดของบรรดาคนปรนนิบตั ิไป นัน่ คือ
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพวกเขามาจุติใหม่หลังจากที่เคยเป็ นผูไ้ ม่เชื่อและสัตว์ท้งั หลายในชัว่ ชีวิตก่อนหน้านั้นของพวกเขา
ด้วยการมาถึงของพระราชกิจช่วงระยะสุดท้าย
พระเจ้าได้ทรงคัดเลือกผูค้ นเช่นนั้นกลุ่มหนึ่งมาจากบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ และคนกลุ่มนี้มีความพิเศษ
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการเลือกสรรประชากรเหล่านี้ก็คือเพื่อให้พวกเขามารับใช้พระราชกิจของพระองค์
“การปรนนิบตั ิ” ไม่ใช่คาที่ฟังดูสง่างามมากนัก และมันไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของทุกคน
แต่พวกเราควรดูว่ามันมุ่งไปที่ใคร การมีอยู่ของบรรดาคนปรนนิบตั ิของพระเจ้ามีนัยสาคัญพิเศษอย่างหนึ่ง
ไม่มีใครอื่นที่สามารถแสดงบทบาทของพวกเขาได้ เพราะพวกเขาได้รับการเลือกสรรโดยพระเจ้า
และบทบาทของบรรดาคนปรนนิบตั ิเหล่น้ีคืออะไร? นัน่ คือการรับใช้บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร
โดยส่วนใหญ่แล้ว บทบาทของพวกเขาคือการให้การปรนนิบตั ิแก่พระราชกิจของพระเจ้า
การให้ความร่ วมมือกับพระราชกิจ
และการอานวยความสะดวกแก่พระเจ้าในการทาให้บรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรรมีความครบบริ บูรณ์
ไม่ว่าพวกเขาจะกาลังทางานหนัก กาลังดาเนินงานในบางแง่มุม
หรื อกาลังรับหน้าที่ในภารกิจใดภารกิจหนึ่งอยู่หรื อไม่ก็ตาม
อะไรคือข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับบรรดาคนปรนนิบตั ิเหล่านี้?
พระองค์ทรงเรียกร้องอย่างมากในข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อพวกเขาหรือไม่? (ไม่
พระองค์ทรงขอเพียงว่าให้พวกเขาจงรักภักดี) บรรดาคนปรนนิบตั ิก็ตอ้ งจงรักภักดีดว้ ยเช่นกัน
ไม่ว่าต้นกาเนิดของเจ้าเป็ นอย่างไรหรื อเหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงเลือกเจ้า เจ้าต้องจงรักภักดีตอ่ พระเจ้า
ต่อพระบัญชาใดๆ ก็ตามที่พระเจ้าทรงมอบความไว้วางพระทัยแก่เจ้า และต่องานที่เจ้ารับผิดชอบ
และหน้าที่ที่เจ้าปฏิบตั ิ สาหรับบรรดาคนปรนนิบตั ิผทู้ ี่สามารถจงรักภักดีและทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้น้นั
บทอวสานของพวกเจ้าจะเป็ นอย่างไร? พวกเขาจะสามารถคงอยู่ได้
นั่นเป็ นพรหนึ่งทีไ่ ด้เป็ นคนปรนนิบตั ิผซู้ ่งึ ยังคงอยู่ใช่หรื อไม่? การยังคงอยูค่ วามถึงสิ่งใด?
อะไรคือนัยสาคัญของพรนี้? ในด้านสถานะ พวกเขาดูไม่เหมือนกับบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร
พวกเขาดูแตกต่างไป แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว
สิ่งที่พวกเขาชื่นชมในชีวิตนี้มิใช่เป็ นแบบเดียวกันกับที่เป็ นของบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรหรอกหรื อ?
อย่างน้อยที่สุด มันเป็ นแบบเดียวกันในชัว่ ชีวิตนี้ พวกเจ้าไม่ปฏิเสธการนี้ใช่หรื อไม่? ถ้อยดารัสของพระเจ้า
พระคุณของพระเจ้า การจัดเตรี ยมของพระเจ้า พระพรของพระเจ้า—ใครเล่าไม่ชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้?

ทุกคนชื่นชมกับความอุดมเช่นนั้น อัตลักษณ์ของคนปรนนิบตั ิคือผูซ้ ่งึ ทาการปรนนิบตั ิ แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว
พวกเขาเป็ นเพียงหนึ่งในท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งมวลที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น
นั่นเป็ นแค่บทบาทของพวกเขาเท่านั้นที่เป็ นของคนปรนนิบตั ิ
ในฐานะที่พวกเขาทั้งคู่เป็ นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า มีความแตกต่างใดๆ
ระหว่างคนปรนนิบตั ิกบั ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรหรื อไม่? ในด้านผลกระทบแล้วไม่มี เมื่อกล่าวถึงในนามแล้ว
มีความแตกต่างอย่างหนึ่ง ในเนื้อแท้และในแง่ของบทบาทที่พวกเขาแสดง มีความแตกต่างอย่างหนึ่ง—
แต่พระเจ้ามิได้ทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นกลุ่มนี้อย่างไม่ยุติธรรม
ดังนั้นเหตุใดผูค้ นเหล่านี้จึงได้รับการนิยามว่าเป็ นคนปรนนิบตั ิ?
พวกเจ้าต้องมีความเจ้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการนี้! คนปรนนิบตั ิมาจากท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
ทันทีที่เราระบุว่าพวกเขามาจากท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ มันปรากฏชัดว่าพวกเขามีภูมิหลังที่ไม่ดีเหมือนๆ กัน
กล่าวคือ พวกเขาล้วนเป็ นพวกอเทวนิยม และเคยเป็ นเช่นนั้นในอดีตด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้า
และเป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์ ต่อความจริ ง และต่อทุกสรรพสิ่งที่เป็ นเชิงบวก
พวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าหรื อในการมีอยู่ของพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขาสามารถที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้หรื อ? มันสมควรแล้วที่จะกล่าวว่า
ในจานวนมากแล้วนั้นพวกเขาไม่สามารถ
เช่นเดียวกันกับที่สัตว์ท้งั หลายไม่สามารถที่จะเข้าใจคาพูดแบบมนุษย์ได้
บรรดาคนปรนนิบตั ิก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้ากาลังตรัส สิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์
หรื อเหตุผลที่ทาให้พระองค์ทรงทาข้อเรียกร้องเช่นนั้นได้ พวกเขาไม่เข้าใจ
สิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจจับใจความได้ และพวกเขายังคงไม่ได้รับความความรู ้แจ้ง ด้วยเหตุผลนี้เอง
ผูค้ นเหล่านี้จึงไม่มีชีวิตอย่างที่พวกเราได้กล่าวถึงไปแล้ว หากไม่มีชีวิตนั้น
ผูค้ นจะสามารถเข้าใจความจริ งได้หรื อ? พวกเขาจะมีพร้อมไปด้วยความจริงกระนั้นหรื อ?
พวกเขามีประสบการณ์และความรู ้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าหรื อไม่? (ไม่มี)
เช่นนั้นเองคือต้นกาเนิดของบรรดาคนปรนนิบตั ิ อย่างไรก็ตาม
ในเมื่อพระเจ้าทรงทาให้ผูค้ นเหล่านี้เป็ นคนปรนนิบตั ิ
ยังคงมีมาตรฐานทั้งหลายในข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อพวกเขา พระองค์มิทรงดูแคลนพวกเขา
และพระองค์มิใช่ทรงทาพอเป็ นพิธีต่อพวกเขา
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่จบั ใจความพระวจนะของพระองค์และไม่มีการถือครองชีวิต
แต่พระเจ้าก็ยงั คงทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาอย่างกรุ ณา
และยังคงมีมาตรฐานทั้งหลายอยู่เมื่อกล่าวถึงข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อพวกเขา

พวกเจ้าเพิ่งกล่าวถึงมาตรฐานเหล่านี้ นั่นคือ การจงรักภักดีต่อพระเจ้าและการทาสิ่งที่พระองค์ตรัส
ในการปรนนิบตั ิของเจ้านั้น เจ้าต้องรับใช้ในที่ซ่ึงจาเป็ นต้องการ และเจ้าต้องรับใช้จนถึงที่สุด
หากเจ้าสามารถเป็ นคนปรนนิบตั ิที่จงรักภักดีได้ สามารถรับใช้ไปตลอดจนถึงที่สุด
และสามารถปฏิบตั ิพระบัญญัติที่พระเจ้าได้ทรงมอบความไว้วางพระทัยแก่เจ้าจนสาเร็จลุล่วงได้อย่างเพียบพร้อ
ม เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะใช้ชีวิตที่มีคุณค่า หากเจ้าสามารถทาการนี้ได้ เจ้าก็จะสามารถยังคงอยูไ่ ด้
หากเจ้าใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกสักนิด หากเจ้าพยายามให้หนักขึ้นอีกสักนิด
สามารถเพิ่มความมุมานะของเจ้าในการรู ้จกั พระเจ้าขึ้นอีกเท่าตัว สามารถพูดถึงการรู ้จกั พระเจ้าได้เล็กน้อย
สามารถเป็ นคาพยานต่อพระองค์ได้ และยิ่งไปกว่านั้น
หากเจ้าสามารถเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับน้ าพระองค์ของพระองค์ สามารถร่ วมมือในพระราชกิจของพระเจ้าได้
และสามารถใส่ใจกับเจตนารมณ์ของพระเจ้าได้บา้ ง เช่นนั้นแล้ว เจ้า ในฐานะคนปรนนิบตั ิ
ก็จะได้รับประสบการณ์กบั การเปลี่ยนโชค และการเปลี่ยนโชคนี้จะเป็ นเช่นไร?
เจ้าก็จะเพียงแค่ไม่สามารถคงอยูไ่ ด้อีกต่อไป พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้าเป็ นหนึ่งในบรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรร
โดยขึ้นอยู่กบั การประพฤติและความทะเยอทะยานและการไล่ตามเสาะหาส่วนตัวของเจ้า
นี่จะเป็ นการเปลี่ยนโชคของเจ้า สาหรับบรรดาคนปรนนิบตั ิแล้วนั้น อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการนี้?
นั่นก็คือว่าพวกเขาสามารถกลายเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้ หากพวกเขาเป็ นดังนั้น
นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่มาจุติใหม่เป็ นสัตว์อย่างที่บรรดาผูไ้ ม่เชื่อเป็ นอีกต่อไป การนั้นดีใช่หรื อไม่?
มันใช่ และนั่นยังเป็ นข่าวดีอีกด้วย กล่าวคือ นัน่ หมายความว่าบรรดาคนปรนนิบตั ิสามารถถูกปั้นได้
มันไม่ใช่กรณีที่ว่า สาหรับคนปรนนิบตั ิแล้ว เมื่อพระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าให้พวกเขารับใช้
พวกเขาก็จะรับใช้ตลอดไป นั่นไม่จาเป็ นที่ตอ้ งเป็ นเช่นนั้น
พระเจ้าจะทรงรับมือกับพวกเขาและตอบสนองแก่พวกเขาในหนทางที่เหมาะสมกับการประพฤติแต่ละอย่างของ
บุคคลนี้
อย่างไรก็ตาม มีบรรดาคนปรนนิบตั ิที่สามารถรับใช้ไปจนถึงที่สุดได้
มีบรรดาผูซ้ ่งึ ล้มเลิกเพียงครึ่งทางและละทิ้งพระเจ้าในระหว่างการปรนนิบตั ิของพวกเจ้า
รวมทั้งผูค้ นที่กระทาความผิดมากมายหลายอย่าง
มีแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่กอ่ ให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงและนามาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงต่อพระราชกิจของพระเ
จ้า และมีแม้กระทัง่ คนปรนนิบตั ิที่สาปแช่งพระเจ้า และอื่นๆ ผลพวงที่ไม่อาจแก้ไขได้เหล่านี้บ่งบอกถึงสิ่งใด?
การกระทาชัว่ เช่นนั้นใดๆ จะบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดการปรนนิบตั ิของพวกเขา
เพราะการประพฤติของเจ้าในระหว่างการปรนนิบตั ิของเจ้าแย่จนเกินไปและเพราะเจ้าได้ไปไกลจนเกินไป
ทันที่พระเจ้าทรงเห็นว่าการปรนนิบตั ิของเจ้าไม่ได้มาตรฐาน

พระองค์จะทรงเพิกถอนความมีสิทธิ์ในการรับใช้ของเจ้า พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้เจ้ารับใช้อีกต่อไป
พระองค์จะทรงลบเจ้าออกไปจากสายพระเนตรของพระองค์และจากพระนิเวศของพระเจ้า
นั่นเป็ นเพราะเจ้าไม่ตอ้ งการรับใช้กระนั้นหรื อ? เจ้าไม่ใช่ตอ้ งการที่จะทาความชัว่ อยู่เนืองนิตย์หรอกหรื อ?
เจ้ามิใช่ไม่สัตย์ซื่ออยู่เนืองนิตย์หรอกหรื อ? ถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้ว ก็มีทางออกง่ายๆ อย่างหนึ่ง นั่นคือ
เจ้าจะต้องถูกเพิกถอนความมีสิทธิ์ในการรับใช้ สาหรับพระเจ้าแล้ว
การเพิกถอนความมีสิทธิ์ในการรับใช้ไปจากคนปรนนิบตั ิคนหนึ่งหมายความว่าบทอวสานของคนปรนนิบตั ิคน
นี้ได้รับการประกาศแล้ว และพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับใช้พระเจ้าอีกต่อไป
พระเจ้าไม่ทรงจาเป็ นต้องมีการปรนนิบตั ิของบุคคลผูน้ ้ี อีกต่อไปแล้ว และไม่สาคัญว่าพวกเขาอาจจะพูดสิ่งดีๆ
อันใด คาพูดเหล่านั้นจะสูญเปล่า เมื่อสิ่งต่างๆ ได้มาถึงจุดนี้แล้ว สถานการณ์น้ นั จะกลายเป็ นมิอาจแก้ไขได้แล้ว
บรรดาคนปรนนิบตั ิเยี่ยงนี้จะไม่มีหนทางกลับหลัง
และพระเจ้าทรงจัดการกับบรรดาคนปรนนิบตั ิดงั เช่นนี้อย่างไร?
พระองค์เพียงทรงหยุดพวกเขาจากการรับใช้กระนั้นหรื อ? หามิได้
พระองค์เพียงแค่ทรงขัดขวางไม่ให้พวกเขาคงอยู่เท่านั้นหรือ?
หรื อว่าพระองค์จะทรงวางพวกเขาเอาไว้กอ่ นแล้วคอยให้พวกเขาทาการกลับตัว? พระองค์ไม่ทรงทาเช่นนั้น
แท้จริ งแล้ว พระเจ้าไม่ทรงมีความรักเช่นนั้นเมื่อเป็ นเรื่ องของคนปรนนิบตั ิ
หากบุคคลหนึ่งมีท่าทีแบบนี้ในการปรนนิบตั ิพระเจ้าของเขา
พระเจ้าก็จะทรงเพิกถอนพวกเขาจากความมีสิทธิ์ของพวกเขาในการรับใช้ อันเป็ นผลจากท่าทีน้ี
และจะทรงโยนพวกเขากลับไปอยู่ท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่ออีกครั้งหนึ่ง
และชะตากรรมของคนปรนนิบตั ิที่ถูกโยนกลับไปอยู่ท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อนั้นจะเป็ นอย่างไร?
มันจะเป็ นแบบเดียวกันกับชะตากรรมของบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ กล่าวคือ
พวกเขาจะมาจุติใหม่เป็ นสัตว์และได้รับการลงโทษแบบเดียวกันในโลกฝ่ ายวิญญาณในฐานะผูไ้ ม่เชื่อคนหนึ่ง
ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าจะไม่ทรงให้ความสนพระทัยส่วนพระองค์ใดๆ ในการลงโทษของบุคคลผูน้ ้ี
เพราะบุคคลเช่นนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับพระราชกิจของพระเจ้าอีกต่อไป
นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงบทอวสานแห่งชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นบทอวสานของชะตากรรมของพวกเขาเองด้วยเช่นกัน รวมถึงเป็ นการประกาศชะตากรรมของพวกเขา
ด้วยเหตุน้ีเอง หากคนปรนนิบตั ิรับใช้อย่างไม่ดีพอ พวกเขาจะต้องแบกรับผลพวงที่ตามมาด้วยตัวพวกเขาเอง
หากคนปรนนิบตั ิไม่สามารถทาการรับใช้จนถึงที่สุดได้
หรื อถูกเพิกถอนความมีสิทธิ์ในการรับใช้ของพวกเขาไประหว่างทาง เช่นนั้นแล้ว
พวกเขาก็จะถูกขว้างให้ไปอยู่ท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ—และหากเกิดการนี้ข้ นึ

บุคคลเช่นนั้นจะได้รับการจัดการด้วยวิธีเดียวกันกับปศุสัตว์
ด้วยวิธีเดียวกันกับผูค้ นที่ไม่มสี ติปัญญาหรื อความมีเหตุผล เมื่อเราอธิบายเช่นนี้ เจ้าสามารถเข้าใจได้ ใช่ไหม?
สิ่งที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้คือวิธีที่พระเจ้าทรงจัดการกับวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายของบรรดาผูท้ ี่พระองค์ท
รงเลือกสรรและบรรดาคนปรนนิบตั ิ หลังจากที่ได้ยินเรื่ องนี้แล้ว พวกเจ้ารู ้สึกอย่างไร?
เราเคยกล่าวถึงหัวข้อนี้มาก่อนหรื อไม่?
เราเคยกล่าวในหัวเรื่ องที่เกี่ยวกับบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรและบรรดาคนปรนนิบตั ิแล้วหรื อยัง?
แท้ที่จริ งเราเคยกล่าวถึงแล้ว แต่พวกเจ้าไม่จา
พระเจ้าทรงชอบธรรมต่อประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรและบรรดาคนปรนนิบตั ิ
พระองค์ทรงชอบธรรมในทุกๆ ด้าน เราพูดถูกหรื อไม่? มีที่ใดที่เจ้าสามารถพบความเท็จในการนี้หรื อไม่?
มีบา้ งไหมผูค้ นที่จะกล่าวว่า “เหตุใดพระเจ้าจึงทรงผ่อนปรนต่อบรรดาผูท้ ี่ได้รับการเลือกสรรถึงเพียงนั้น?
และเหตุใดพระองค์จึงทรงอดกลั้นต่อบรรดาคนปรนนิบตั ิเพียงน้อยนิดเท่านั้น?”
มีใครบ้างไหมที่ปรารถนาจะยืนขึ้นเพื่อคนปรนนิบตั ิ? “พระเจ้าทรงสามารถให้เวลาแก่คนปรนนิบตั ิมากขึ้น
อดกลั้นและทนยอมรับต่อพวกเขาให้มากขึ้นได้หรื อไม่?” มันถูกต้องหรือไม่ที่จะถามคาถามเช่นนั้น? (ไม่
มันไม่ถูกต้อง) และเหตุใดจึงไม่ถูกต้องเล่า?
(เพราะแท้ที่จริ งแล้วพวกเราได้รับการแสดงให้เห็นถึงความโปรดปรานแล้วเพียงแค่โดยผ่านทางการกระทาในกา
รได้ถูกทาให้เป็ นคนปรนนิบตั ิ) แท้ที่จริ งแล้ว
บรรดาคนปรนนิบตั ิได้รับการแสดงให้เห็นถึงความโปรดปรานเพียงโดยการได้รับอนุญาตให้รับใช้!
หากไม่มีชื่อว่า “คนปรนนิบตั ิ” และหากไม่มีงานที่พวกเขา ผูค้ นเหล่านี้จะอยู่ที่ใด?
พวกเขาคงจะอยู่ท่ามกลางบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ โดยมีชีวิตและตายไปกับปศุสัตว์
ช่างเป็ นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้ชื่นชมในวันนี้
ที่ได้รับอนุญาตให้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและมายังพระนิเวศของพระเจ้า!
นี่ช่างเป็ นพระคุณอันใหญ่หลวง! หากพระเจ้ามิได้ทรงมอบโอกาสในการรับใช้ให้แก่เจ้า
เจ้าก็คงจะไม่มีทางมีโอกาสได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ไม่ตอ้ งกล่าวถึงเลยว่า
ต่อให้เจ้าเป็ นใครบางคนที่เป็ นคนพุทธและได้บรรลุการเกิดผล
อย่างมากที่สุดเจ้าก็คงเป็ นแต่เพียงผูก้ ากับในโลกฝ่ ายวิญญาณ เจ้าจะไม่มีวนั ได้พบพระเจ้า
ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์หรือพระวจนะของพระองค์ หรื อสัมผัสความรักและพระพรของพระองค์
อีกทั้งเจ้าไม่อาจจะมาประจันหน้ากับพระองค์ได้เลย
สิ่งทั้งหลายที่ชาวพุทธมีอยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นเป็ นเพียงภารกิจง่ายๆ เท่านั้น พวกเขาไม่อาจจะรู ้จกั พระเจ้าได้
และพวกเขาเพียงทาตามและเชื่อฟัง

ในขณะที่บรรดาคนปรนนิบตั ิได้รับมากมายหลายอย่างยิง่ นักในระหว่างช่วงระยะของพระราชกิจนี้ !
ประการแรก พวกเขาสามารถมาประจันหน้ากับพระเจ้าได้ ได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์
ได้ยินพระวจนะของพระองค์ และได้รับประสบการณ์กบั พระคุณและพระพรต่างๆ
ที่พระองค์ประทานให้แก่ผคู้ น ยิง่ ไปกว่านั้น
พวกเขาสามารถชื่นชมพระวจนะและความจริ งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้
คนปรนนิบตั ิท้งั หลายได้รับมากมายยิง่ นักอย่างแท้จริง! ด้วยเหตุน้ี
หากในฐานะคนปรนนิบตั ิแล้วเจ้าไม่สามารถแม้กระทัง่ มุ่งความพยายามที่ถูกต้องเหมาะสมไปข้างหน้า
เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าจะยังคงทรงสามารถเก็บเจ้าไว้ได้อีกหรื อ? พระองค์ไม่ทรงสามารถเก็บเจ้าไว้ได้
พระองค์มไิ ด้ทรงขอจากเจ้ามากมาย กระนั้นเจ้าก็ไม่ได้ทาสิ่งใดที่พระองค์ทรงขออย่างถูกต้องเหมาะสมเลย
เจ้าไม่ยึดมัน่ ต่อหน้าที่ของเจ้า เมื่อเป็ นเช่นนั้น ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พระเจ้าไม่ทรงสามารถเก็บเจ้าไว้ได้
เช่นนั้นคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงพะเน้าพะนอเจ้า
แต่พระองค์ก็ไม่ทรงเลือกปฏิบตั ิต่อเจ้า เหล่านี้คือหลักการที่พระเจ้าทรงใช้กระทาการ
พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นและสิ่งทรงสร้างทั้งปวงในลักษณะนี้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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หากสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในโลกฝ่ ายวิญญาณทาบางสิ่งผิดหรื อไม่ทางานของพวกตนอย่างถูกต้อง
พระเจ้าก็ทรงมีประกาศิตจากสวรรค์และประกาศกฤษฎีกาทั้งหลายที่สอดคล้องกันที่ทรงใช้เพื่อจัดการกับพวกเข
าด้วยเช่นกัน นี่เป็ นที่แน่นอน เพราะฉะนั้น ในระหว่างพระราชกิจการบริ หารจัดการหลายพันปี ของพระเจ้านั้น
คนทาหน้าที่บางคนซึ่งได้กระทาความผิดได้ถูกกาจัดออกไป ในขณะที่บางคน—จนถึงทุกวันนี้—
ก็ยงั คงถูกกักกันและถูกลงโทษอยู่ นี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกฝ่ ายวิญญาณต้องเผชิญ
หากพวกเขาทาบางอย่างผิดหรื อกระทาความชัว่ เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็ถูกลงโทษ—
และนี่คือแบบเดียวกันกับแนวทางของพระเจ้าที่ทรงมีต่อบรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรรและบรรดาคนปรนนิบั
ติ ด้วยเหตุน้ีเอง ทั้งในโลกฝ่ ายวิญญาณและโลกทางวัตถุ
หลักการทั้งหลายที่พระเจ้าทรงใช้กระทาการจึงไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าเจ้าจะสามารถมองเห็นการกระทาของพระเจ้าหรื อไม่ก็ตาม
หลักการทั้งหลายของการกระทาเหล่านั้นไม่เปลี่ยนแปลง
พระเจ้าได้ทรงมีหลักการแบบเดียวกันในแนวทางของพระองค์ตอ่ ทุกสิ่งทุกอย่างและในการรับมือของพระองค์กั
บทุกสรรพสิ่งโดยตลอดทัว่ ทั้งหมด การนี้มิอาจเปลี่ยนแปลงได้
พระเจ้าจะทรงมีพระกรุ ณาต่อบรรดาผูท้ ี่อยู่ท่ามกลางผูไ้ ม่เชื่อที่ใช้ชีวิตในลักษณะที่ค่อนข้างจะถูกต้องเหมาะสม
และจะทรงรักษาโอกาสทั้งหลายของบรรดาผูท้ ี่อยู่ในแต่ละศาสนา ผูซ้ ่งึ ประพฤติตนดีและไม่ทาความชัว่
โดยทรงอนุญาตให้พวกเขาแสดงบทบาทของพวกเขาในสรรพสิ่งทั้งมวลที่พระเจ้าทรงบริ หารจัดการและทาในสิ่
งที่พวกเขาควรที่จะทา ในทานองเดียวกันนั้น ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้า
และท่ามกลางประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร
พระเจ้าก็ไม่ทรงเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดตามหลักการเหล่านี้ของพระองค์
พระองค์ทรงพระเมตตาต่อทุกคนที่สามารถติดตามพระองค์ได้อย่างจริ งใจ
และพระองค์ทรงรักทุกคนที่ติดตามพระองค์อย่างจริงใจ นั่นเป็ นไปเพื่อผูค้ นหลายชนิดเหล่านี้ —บรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
ผูค้ นที่มีความเชื่อต่างๆ และบรรดาผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร—
นั่นเองที่พระองค์ประทานความแตกต่างหลากหลายให้แก่พวกเขา จงดูบรรดาผูไ้ ม่เชื่อเป็ นตัวอย่าง กล่าวคือ
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เชื่อในพระเจ้า และพระเจ้าทรงมองพวกเขาเป็ นสัตว์เดรัจฉาน
แต่ท่ามกลางทุกสรรพสิ่งพวกเขาแต่ละคนมีอาหารให้รับประทาน มีสถานที่เป็ นของพวกเขาเอง
และมีวฏั จักรแห่งชีวิตและความตายตามปกติ บรรดาผูท้ ี่ทาชัว่ ได้รับการลงโทษ
และบรรดาผูท้ ี่ทาดีได้รับพระพรและได้รับความใจดีมีเมตตาจากพระเจ้า นี่มิใช่วิธีที่มนั เป็ นหรอกหรื อ?
สาหรับผูค้ นที่มีความเชื่อนั้น

หากพวกเขาสามารถยึดปฏิบตั ิตามข้อบังคับทั้งหลายทางศาสนาของพวกเขาอย่างเคร่งครัดโดยตลอดการเกิดใหม่
ครั้งแล้วครั้งเล่าได้ เช่นนั้นแล้ว หลังจากการมาจุติใหม่ท้งั หมดเหล่านั้น
ในที่สุดพระเจ้าจะทรงทาการประกาศของพระองค์ต่อพวกเขา ในทานองเดียวกันนั้น สาหรับพวกเจ้าในวันนี้
ไม่ว่าพวกเจ้าจะเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรหรือคนปรนนิบตั ิ
พระเจ้าจะทรงทาให้เจ้าปฏิบตั ิตามและจะทรงกาหนดพิจารณาบทอวสานของเจ้าโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบแ
ละประกาศกฤษฎีกาบริ หารที่พระองค์ได้ทรงกาหนดไว้เช่นเดียวกัน ท่ามกลางผูค้ นชนิดเหล่านี้
ผูค้ นที่มีความเชื่อชนิดที่แตกต่างกัน—นั่นคือ บรรดาผูซ้ ่ึงอยู่ในกลุ่มศาสนาต่างๆ—
พระเจ้าได้ประทานพื้นที่ในการใช้ชีวิตแก่พวกเขาแล้วหรื อยัง? คนยิวอยู่ที่ใด?
พระเจ้าได้ทรงแทรกแซงในความเชื่อของพวกเขาหรื อไม่? พระองค์ไม่ได้ทรงแทรกแซง ใช่หรื อไม่?
และคริ สตชนเล่าเป็ นอย่างไร? พระองค์ก็มิได้ทรงแทรกแซงพวกเขาด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเขายึดปฏิบตั ิตามขั้นตอนทั้งหลายของพวกเขาเอง
พระองค์ไม่ตรัสกับพวกเขาหรือให้ความรู ้แจ้งใดๆ แก่พวกเขา และยิง่ ไปกว่านั้น พระองค์ไม่ทรงเผยสิ่งใดๆ
ต่อพวกเขา หากเจ้าคิดว่ามันถูกต้อง เช่นนั้นแล้วก็จงเชื่อในหนทางนี้ นิกายคาทอลิกเชื่อในนางมารี ย์
และข่าวนั้นได้ถูกส่งต่อไปยังพระเยซูโดยผ่านทางนางนัน่ เอง รู ปแบบการเชื่อของพวกเขาเป็ นเช่นนั้นเอง
พระเจ้าเคยทรงแก้ไขความเชื่อของพวกเขาหรื อไม่? พระองค์ประทานอิสรภาพให้พวกเขา
พระองค์ไม่ใส่พระทัยพวกเขาและไม่ประทานพื้นที่ที่แน่นอนเพื่อใช้ในการดารงชีวิตแก่พวกเขา
ในส่วนของคนมุสลิมและคนพุทธนั้น พระองค์มิทรงเป็ นแบบเดียวกันหรอกหรื อ?
พระองค์ทรงกาหนดอาณาเขตสาหรับพวกเขาด้วยเช่นกัน
และทรงอนุญาตให้พวกเขามีพื้นที่ในการดารงชีวิตของพวกเขาเอง
โดยไม่ทรงก้าวก่ายในการเชื่อตามลาดับของพวกเขา ทั้งหมดนั้นเป็ นระเบียบเรียบร้อยดี
และพวกเจ้ามองเห็นอะไรในทั้งหมดนี้? เห็นว่าพระเจ้าทรงถือครองสิทธิอานาจ
แต่พระองค์ไม่ทรงใช้มนั ในทางที่ผิด
พระเจ้าทรงจัดการเตรี ยมการสรรพสิ่งเป็ นลาดับที่เพียบพร้อมและทรงกระทามันในลักษณะที่เป็ นระเบียบ
และในที่น้ีมีพระปรี ชาญาณและฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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พระอัตลักษณ์และสถานะของพระเจ้าพระองค์เอง
พระเจ้าทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งและทรงบริ หารทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงสร้างทั้งหมดที่มี พระองค์ทรงบริ หารทั้งหมดที่มี พระองค์ทรงปกครองเหนือทั้งหมดที่มี
และพระองค์ทรงจัดเตรี ยมสาหรับทั้งหมดที่มี นี่คือพระสถานะของพระเจ้า
และนั่นคือพระอัตลักษณ์ของพระองค์ สาหรับทุกสรรพสิ่งและทั้งหมดที่มนี ้ นั
พระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้าคือพระผูส้ ร้างและพระผูป้ กครองของสิ่งทรงสร้างทั้งหมด
เช่นนั้นคือพระอัตลักษณ์ที่พระเจ้าทรงถือครอง และพระองค์ทรงมีเอกลักษณ์ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีสิ่งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้า—ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์หรือในโลกฝ่ ายวิญญาณ—
ที่จะสามารถใช้วิธีการหรื อข้ออ้างใดๆ เพื่อปลอมแฝงหรื อแทนที่พระอัตลักษณ์และพระสถานะของพระเจ้าได้
เพราะท่ามกลางทุกสรรพสิ่งมีเพียงองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทรงถือครองพระอัตลักษณ์ ฤทธานุภาพ สิทธิอานาจ
และความสามารถในการปกครองเหนือสิ่งทรงสร้าง นั่นก็คือ พระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ของพวกเรา
พระองค์ดารงพระชนม์ชีพและทรงเคลื่อนไปท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงสามารถขึ้นสู่ที่สูงที่สุด
เหนือทุกสรรพสิ่งได้ พระองค์ทรงสามารถถ่อมพระองค์เองโดยการกลายเป็ นมนุษย์
การกลายเป็ นผูซ้ ่งึ อยู่ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่มีเลือดเนื้อ การมาประจันหน้ากับผูค้ น
และการร่ วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขา ในขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้น พระองค์ทรงบัญชาทั้งหมดที่มี
โดยทรงตัดสินชะตากรรมของทั้งหมดที่มีและทิศทางใดที่มนั ทั้งหมดจะเคลื่อนไป ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ทรงนาชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง และทรงคุมทิศทางของมวลมนุษย์
พระเจ้าดังเช่นนี้ควรจะได้รับการนมัสการ การเชื่อฟัง และการรู ้จกั โดยสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ด้วยเหตุน้ีเอง
ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในกลุ่มหรื อชนิดใดท่ามกลางมวลมนุษย์ การที่เชื่อในพระเจ้า การติดตามพระเจ้า
การเคารพพระเจ้า การยอมรับการปกครองของพระองค์
และการยอมรับการจัดการเตรี ยมการของพระองค์ตอ่ ชะตากรรมของเจ้าเป็ นเพียงทางเลือกเดียว—
ทางเลือกที่จาเป็ น—สาหรับบุคคลใดก็ตามและสาหรับสิ่งมีชีวิตใดก็ตาม ในความทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้านั้น
ผูค้ นมองเห็นว่า สิทธิอานาจของพระองค์ พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ เนื้อแท้ของพระเจ้า
และวิธีการทั้งหลายที่พระองค์ทรงใช้จดั เตรี ยมแก่ทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเป็ นเอกลักษณ์โดยครบบริ บูรณ์
ความทรงเอกลักษณ์น้ีกาหนดพิจารณาพระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้าพระองค์เอง
และมันยังกาหนดพิจารณาสถานะของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เพราะฉะนั้น ท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง
หากสิ่งมีชีวิตใดในโลกฝ่ ายวิญญาณหรื อท่ามกลางมวลมนุษย์ปรารถนาที่จะยืนแทนที่พระเจ้า
ความสาเร็จย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ ดังเช่นที่จะเป็ นไปไม่ได้กบั ความพยายามใดๆ ที่จะปลอมแฝงพระเจ้า

นี่คือข้อเท็จจริ ง สิ่งใดคือข้อพึงประสงค์ท้งั หลายต่อมวลมนุษย์ของพระผูส้ ร้างและผูท้ รงปกครองดังเช่นนี้
ผูซ้ ่ึงทรงถือครองพระอัตลักษณ์ ฤทธานุภาพ และสถานะของพระเจ้าพระองค์เอง?
การนี้ควรจะเป็ นที่เข้าใจชัดเจนต่อทุกคน และทุกคนควรจะจดจา การนี้สาคัญมากต่อทั้งพระเจ้าและมนุษย์!
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 199
ท่าทีต่างๆ ของมวลมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้า
วิธีที่ผคู้ นประพฤติตนต่อพระเจ้าตัดสินชะตากรรมของพวกเขา
รวมทั้งวิธีที่พระเจ้าจะทรงประพฤติองค์ต่อพวกเขาและจัดการกับพวกเขาด้วย ณ จุดนี้
เรากาลังจะให้ตวั อย่างบางอย่างเกีย่ วกับวิธีที่ผคู้ นประพฤติตนต่อพระเจ้า
ขอให้พวกเรารับฟังและมองดูว่าลักษณะและท่าทีที่พวกเขาใช้ประพฤติตนเองเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั้นถูกต้อ
งหรื อไม่ ขอให้เรากาหนดพิจารณาการประพฤติของผูค้ นเจ็ดชนิดดังต่อไปนี้
1) มีบุคคลอยู่ชนิดหนึ่งที่ท่าทีของพวกเขาต่อพระเจ้านั้นไร้สาระเป็ นพิเศษ
ผูค้ นเหล่านี้คิดว่าพระเจ้าทรงเป็ นเหมือนพระโพธิสัตว์หรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตานานของมนุษย์
และจาเป็ นที่มนุษย์ตอ้ งก้มคานับสามครั้งเมือ่ ใดก็ตามที่พวกเขาพบเจอกันและจุดรู ปหลังอาหารแต่ละมื้อ ผลก็คือ
เมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู ้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสาหรับพระคุณของพระองค์และรู ้สึกกตัญญูต่อพระองค์
พวกเขามักจะมีแรงดลใจชนิดนี้
พวกเขาปรารถนายิง่ นักว่าพระเจ้าที่พวกเขาเชื่อในปัจจุบนั สามารถยอมรับวิธีที่พวกเขาก้มคานับสามครั้งเมื่อพบเ
จอกันและจุดเทียนหลังจากทุกมื้ออาหาร เหมือนอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาโหยหาในหัวใจของพวกเขา
2)
ผูค้ นบางคนมองว่าพระเจ้าทรงเป็ นดังเช่นพระพุทธเจ้าผูท้ รงพระชนม์ที่สามารถนาส่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากความ
ทุกข์และช่วยพวกเขาให้รอดได้
พวกเขามองว่าพระองค์ทรงเป็ นดังเช่นพระพุทธเจ้าผูท้ รงพระชนม์ที่สามารถนาพาพวกเขาออกไปจากทะเลแห่ง
ความทุกข์ร้อนได้ การเชื่อในพระเจ้าของผูค้ นเหล่านี้พ่วงนาการนมัสการพระองค์ดงั เช่นพระพุทธเจ้า
ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่จุดธูป ไม่หมอบคลาน หรื อไม่ถวายเครื่ องบูชา แต่ลึกลงไปแล้ว
พวกเขารู ้สึกว่าพระเจ้าก็ทรงเป็ นดังเช่นพระพุทธเจ้า ผูซ้ ่ึงทรงเพียงแค่ขอให้พวกเขามีความกรุ ณาและใจบุญ
ให้พวกเขาไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิต งดเว้นจากการสบถใส่ผอู้ ื่น ใช้ชีวิตที่ปรากฏชัดว่าซื่อสัตย์ และไม่กระทาสิ่งผิดใดๆ
พวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ท้งั หมดเป็ นสิง่ ที่พระองค์ทรงขอจากพวกเขา นี่คือพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
3) ผูค้ นบางคนนมัสการพระเจ้าเสมือนว่าพระองค์ทรงเป็ นใครบางคนที่ยงิ่ ใหญ่หรื อมีชื่อเสียง ยกตัวอย่างเช่น
ไม่ว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ผนู้ ้ีจะชอบพูดโดยใช้วิธีการใด ไม่ว่าเขาจะพูดด้วยกระแสเสียงใด
ไม่ว่าเขาจะใช้คาพูดและคาศัพท์ใด น้ าเสียงของเขา การแสดงท่าทางด้วยมือของเขา ความคิดเห็นและการกระทา

การรับภาระของเขา—พวกเขาลอกเลียนแบบสิ่งเหล่านี้ท้งั หมด
และเหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาต้องทาให้เกิดโดยครบบริ บูรณ์ในครรลองของการเชื่อของพวกเขาในพระเจ้า
4) ผูค้ นบางคนมองว่าพระเจ้าทรงเป็ นดังเช่นกษัตริย์ โดยรู ้สึกว่าพระองค์ทรงสถิตเหนือสิ่งอืน่ ใด
และรู ้สึกว่าไม่มีผูใ้ ดกล้าที่จะทาให้พระองค์ทรงขุน่ เคือง—และรู ้สึกว่าหากใครสักคนทาเช่นนั้น
บุคคลนั้นจะถูกลงโทษ พวกเขานมัสการกษัตริยเ์ ช่นนั้นเพราะเหล่ากษัตริ ยย์ ึดที่ที่แน่นอนในหัวใจของพวกเขา
ความคิดทั้งหลาย ลักษณะ สิทธิอานาจ และธรรมชาติของพวกเขา—
แม้กระทัง่ ความสนใจและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา—
ล้วนกลายเป็ นบางสิ่งที่ผคู้ นเหล่านี้รู้สึกว่าพวกเขาต้องเข้าใจ
สิ่งเหล่านี้กลายเป็ นประเด็นปัญหาและเรื่ องราวที่ผคู้ นเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้อง ผลก็คอื
พวกเขานมัสการพระเจ้าดังเช่นกษัตริ ย์ รู ปแบบการเชื่อเช่นนั้นช่างไร้สาระน่าขัน
5) ผูค้ นบางคนมีความเชื่อเป็ นพิเศษในการมีอยู่จริ งของพระเจ้า และความเชื่อนี้ล้าลึกและไม่สั่นคลอน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความรู ้เรื่ องพระเจ้าของพวกเขาเหนือธรรมชาติยงิ่ นัก
และพวกเขาไม่มีประสบการณ์กบั พระวจนะของพระองค์มากนัก พวกเขาจึงนมัสการพระองค์ดงั เช่นรู ปเคารพ
รู ปเคารพนี้คือพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา
นั่นคือบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขารูส้ ึกว่าพวกเขาต้องยาเกรงและกราบไหว้
และซึ่งพวกเขาต้องติดตามและเอาอย่าง
พวกเขามองว่าพระเจ้าทรงเป็ นดังเช่นรู ปเคารพที่พวกเขาต้องติดตามไปตลอดชีวิตของพวกเขา
พวกเขาลอกเลียนแบบพระกระแสเสียงที่พระเจ้าทรงใช้ตรัส และโดยทางภายนอกแล้ว
พวกเขาเอาอย่างบรรดาผูท้ พี่ ระเจ้าทรงโปรด บ่อยครั้งที่พวกเขาทาสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏชัดว่าไร้เดียงสา บริ สุทธิ์
และซื่อสัตย์
และพวกเขาถึงขั้นติดตามรู ปเคารพนี้ราวกับว่านั่นเป็ นหุ้นส่วนหรือสหายที่พวกเขาไม่มีวนั แยกจากได้
เช่นนั้นเองคือรู ปแบบการเชื่อของพวกเขา
6) มีผูค้ นชนิดหนึ่ง
ผูซ้ ่ึงถึงแม้ว่าได้เคยอ่านพระวจนะของพระเจ้ามาแล้วมากมายและเคยได้ยนิ การประกาศมาแล้วมากมาย
แต่รู้สึกลึกๆ ลงไปว่าหลักการเดียวเบื้องหลังพฤติกรรมของพวกเขาต่อพระเจ้าก็คือว่า
พวกเขาควรประจบสอพลออยู่เสมอ
หรื อว่าพวกเขาควรสรรเสริ ญพระเจ้าและกล่าวชมเชยพระองค์ในหนทางที่ไม่สมจริง
พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าซึ่งทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาประพฤติตวั ในหนทางเช่นนี้ ยิ่งไปกว่านั้น

พวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาไม่ทาเช่นนั้นแล้วไซร้
พวกเขาอาจยัว่ ยุพระพิโรธหรื อพลาดท่าทาบาปต่อพระองค์ได้ทุกเวลา และเชื่อว่าผลของการทาบาปนี้
พระเจ้าจะทรงลงโทษพวกเขา เช่นนั้นคือพระเจ้าที่พวกเขาเก็บไว้ในหัวใจของพวกเขา
7) และแล้วก็มีผูค้ นส่วนใหญ่ ผูซ้ ่งึ พบเสบียงอาหารฝ่ ายวิญญาณในพระเจ้า นี่เป็ นเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกนี้
พวกเขาไม่มีสันติสุขหรื อความสุข และไม่มีที่ใดที่พวกเขาจะพบสิ่งชูใจ ทันทีที่พวกเขาพบพระเจ้า
หลังจากที่พวกเขาได้มองเห็นและได้ยนิ พระวจนะของพระองค์แล้ว
พวกเขาก็เริ่ มเก็บงาความชื่นบานและความอิ่มเอมใจลับๆ ในหัวใจของพวกเขา
นี่เป็ นเพราะพวกเขาเชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้พบสถานที่ที่จะทาให้จิตวิญญาณของพวกเขามีความสุข
และเชื่อว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้พบพระเจ้าผูซ้ ่ึงจะทรงมอบเสบียงอาหารฝ่ ายวิญญาณให้พวกเขา
หลังจากพวกเขาได้ยอมรับพระเจ้าและเริ่ มติดตามพระองค์แล้ว พวกเขาก็กลายเป็ นมีความสุข
และชีวิตของพวกเขาก็สาเร็จลุล่วงแล้ว พวกเขาไม่กระทาเหมือนอย่างบรรดาผูไ้ ม่เชื่อ
ผูซ้ ่ึงนอนละเมอตลอดชีวิตเหมือนอย่างสัตว์ท้งั หลายอีกต่อไป
และพวกเขารู ้สึกว่าพวกเขามีบางอย่างให้รอคอยในชีวิต ด้วยเหตุน้ีเอง
พวกเขาคิดว่าพระเจ้าพระองค์น้ีทรงสามารถสนองความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาได้อย่างมหาศาลและทรง
นาพาความสุขอันยิง่ ใหญ่มาให้พวกเขาทั้งในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ
โดยไม่ทนั รู ้ตวั พวกเขาก็กลายเป็ นไม่สามารถไปจากพระเจ้าพระองค์น้ี
ผูซ้ ่ึงทรงมอบเสบียงอาหารฝ่ ายวิญญาณเช่นนั้นให้แก่พวกเขา
และผูซ้ ่ึงทรงนาพาความสุขมาสู่จิตวิญญาณของพวกเขาและมาสู่สมาชิกทัง้ หมดในครอบครัวของพวกเขาได้
พวกเขาเชื่อว่า การเชื่อในพระเจ้าไม่จาเป็ นต้องนาพาสิ่งใดมาให้มากไปกว่าเสบียงอาหารฝ่ ายวิญญาณ
ใครสักคนท่ามกลางพวกเจ้ามีท่าทีต่างๆ ที่กล่าวไปข้างต้นต่อพระเจ้าบ้างหรือไม่? (มี)
หากในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา หัวใจของบุคคลหนึ่งเก็บงาท่าทีใดๆ เหล่านั้นไว้
พวกเขาสามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างแท้จริงหรือไม่? หากใครสักคนมีท่าทีใดๆ
เหล่านี้ในหัวใจของพวกเขา พวกเขาเชื่อในพระเจ้าหรื อไม่?
บุคคลเช่นนั้นเชื่อในพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์หรื อไม่? (ไม่)
ในเมื่อเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ เจ้าเชื่อในผูใ้ ด?
หากสิ่งที่เจ้าเชื่อไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ เช่นนั้นแล้ว ก็เป็ นไปได้ว่าเจ้าเชื่อในรู ปเคารพ
หรื อบุรุษผูย้ ิ่งใหญ่ หรื อพระโพธิสัตว์ หรื อว่าเจ้านมัสการพระพุทธเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเจ้า ยิง่ ไปกว่านั้น
เป็ นไปได้ที่เจ้าเชื่อในบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง กล่าวสั้นๆ คือ เนื่องจากรู ปแบบการเชื่อและท่าทีต่อพระเจ้าต่างๆ
ของผูค้ น พวกเขาจึงวางพระเจ้าแห่งวงความรู ้ของพวกเขาเองไว้ในหัวใจของพวกเขา

กาหนดจินตนาการของพวกเขาให้แก่พระเจ้า
วางท่าทีและจินตนาการทั้งหลายของพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าไว้เคียงข้างกับพระเจ้าพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์
และหลังจากนั้น ยึดถือสิ่งเหล่านั้นสู่การปวารณาตน
นั่นหมายความว่าอย่างไรเมือ่ ผูค้ นมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นนั้นต่อพระเจ้า?
มันหมายความพวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าพระองค์เองที่แท้จริ งไปแล้วและกาลังนมัสการพระเจ้าเทียมเท็จอยู่
นั่นบ่งบอกถึงว่า ในขณะที่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาก็กาลังปฏิเสธและต่อต้านพระองค์
และว่าพวกเขากาลังปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าที่แท้จริ ง หากผูค้ นยังยึดถือรู ปแบบการเชื่อเช่นนั้นอยู่ตอ่ ไป
พวกเขาจะเผชิญหน้ากับผลพวงใดบ้าง? ด้วยรู ปแบบการเชื่อเช่นนั้น
พวกเขาจะสามารถเข้าใกล้ชิดพระเจ้าได้มากขึ้นไปอีกเพื่อปฏิบตั ิขอ้ พึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้าให้สาเร็จลุล่
วงได้กระนั้นหรื อ? (ไม่ พวกเขาจะทาไม่ได้) ในทางตรงกันข้าม
เนื่องจากมโนคติอนั หลงผิดและการจินตนาการของพวกเขา
พวกเขาจะไถลห่างไปจากทางแห่งพระเจ้าไกลยิง่ ขึ้นไปอีก
เพราะทิศทางที่พวกเขาแสวงหานั้นตรงกันข้ามกับทิศทางที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้พวกเขาก้าวเดิน
พวกเจ้าเคยได้ยินเรื่ องราวเกี่ยวกับ “การไปทางใต้โดยการขับเกวียนไปทางเหนือ” หรื อไม่?
การนี้อาจจะเป็ นเพียงกรณีของการไปทางใต้โดยขับเกวียนไปทางเหนือเช่นนั้นก็ได้
หากผูค้ นเชื่อในพระเจ้าในแบบที่น่าขันเช่นนั้นแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วยิ่งเจ้าพยายามหนักมากขึ้นเท่าใด
เจ้าก็จะยิ่งห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เมื่อเป็ นเช่นนั้น เราขอเตือนสอนพวกเจ้าดังนี้วา่
ก่อนที่พวกเจ้าจะออกเดินทาง เจ้าต้องหยัง่ รู ้เสียก่อนว่า เจ้ากาลังไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแท้จริ งหรื อไม่
จงมุ่งเน้นในความพยายามของพวกเจ้า และถามตัวพวกเจ้าเองให้แน่ใจว่า
“พระเจ้าที่ฉันเชื่อนั้นทรงเป็ นผูท้ รงปกครองทุกสรรพสิ่งใช่หรื อไม่?
พระเจ้าที่ฉันเชื่อทรงเป็ นแค่ใครสักคนที่ให้เสบียงอาหารฝ่ ายวิญญาณแก่ฉันเท่านั้นใช่หรื อไม่?
พระองค์ทรงเป็ นเพียงเทวรู ปของฉันใช่หรื อไม่? พระเจ้าที่ฉันเชื่อพระองค์น้ีทรงขอสิ่งใดจากฉัน?
พระเจ้าทรงรับรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทาหรื อไม่?
การกระทาและการไล่ตามเสาะหาของฉันทั้งหมดสอดคล้องกับการพยายามที่จะรู ้จกั พระเจ้าหรื อไม่?
สิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อฉันหรื อไม่?
พระเจ้าทรงระลึกได้ถงึ และทรงรับรองเส้นทางที่ฉันเดินหรื อไม่?
พระองค์พงึ พอพระทัยกับความเชื่อของฉันหรื อไม่?” เจ้าควรถามตัวพวกเจ้าเองด้วยคาถามเหล่านี้บ่อยๆ และซ้ าๆ
หากเจ้าปรารถนาที่จะแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า

เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องมีจิตสานึกที่ชดั เจนและวัตถุประสงค์ท้งั หลายที่ชดั เจนก่อนที่เจ้าจะสามารถประสบความสาเร็
จในการทาให้พระองค์พึงพอพระทัยได้
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจาวัน บทตัดตอน 200
ท่าทีที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้มวลมนุษย์มตี ่อพระองค์
แท้จริ งแล้ว พระเจ้ามิได้กาลังทรงเรียกร้องจากมวลมนุษย์มากมาย—หรื ออย่างน้อย
พระองค์มไิ ด้ทรงเรี ยกร้องมากเท่าที่ผคู้ นจินตนาการ หากพระเจ้าไม่ได้ดารัสพระวจนะใดๆ
และหากพระองค์ไม่ทรงแสดงพระอุปนิสัยหรื อกิจการใดๆ ของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
การรู ้จกั พระเจ้าคงจะเป็ นความยากลาบากอย่างที่สุดสาหรับพวกเจ้า
เพราะผูค้ นคงจะต้องอนุมานเจตนารมณ์และน้ าพระทัยของพระองค์ นี่คงจะทายากมาก อย่างไรก็ตาม
ในช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้าได้ตรัสพระวจนะมากมาย
ได้ทรงทาพระราชกิจจานวนมาก และได้ทรงสร้างข้อพึงประสงค์มากมายต่อมนุษย์ ในพระวจนะของพระองค์
และพระราชกิจจานวนมากของพระองค์น้ นั พระองค์ได้ทรงแจ้งข้อมูลแก่ผคู้ นเกี่ยวกับสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงโปรด
สิ่งที่พระองค์ทรงเกลียด และเกี่ยวกับประเภทของผูค้ นที่พวกเขาควรจะเป็ น หลังจากได้เข้าใจสิ่ งเหล่านี้แล้ว
ผูค้ นควรจะมีการกาหนดนิยามที่แม่นยาในหัวใจของพวกเขาเกี่ยวกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระเจ้า
เพราะพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าในความคลุมเครื อและไม่เชื่อในพระเจ้าที่คลุมเครื ออีกต่อไป
อีกทั้งพวกเขาไม่มีความเชื่อในพระเจ้าท่ามกลางความคลุมเครื อหรือการไม่มสี ิ่งใดเลย ในทางตรงกันข้าม
พวกเขาสามารถได้ยนิ ถ้อยดารัสของพระองค์ เข้าใจมาตรฐานแห่งข้อพึงประสงค์ท้งั หลายของพระองค์
และบรรลุถึงข้อพึงประสงค์เหล่านั้น
และพระเจ้าทรงใช้ภาษาของมวลมนุษย์เพือ่ บอกพวกเขาถึงทั้งหมดที่พวกเขาควรจะรู ้และเข้าใจ วันนี้
หากผูค้ นยังคงไม่รู้จกั ว่าพระเจ้าทรงเป็ นสิ่งใด และพระองค์ทรงพึงประสงค์สิ่งใดจากพวกเขา
หากพวกเขาไม่รู้ว่าเหตุใดคนเราจึงควรเชื่อในพระเจ้า และไม่รู้วิธีที่จะเชื่อในพระองค์หรื อปฏิบตั ิต่อพระองค์ —
เช่นนั้นแล้ว
ก็จะมีปัญหากับการนี้…ข้อพึงประสงค์ที่ถูกต้องของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์และบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระเจ้ามีดงั ต่อไ
ปนี้ พระองค์ทรงพึงประสงค์ห้าสิ่งจากบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ ได้แก่ การเชื่อที่แท้จริ ง
การติดตามอย่างจงรักภักดี การนบนอบที่สมบูรณ์ ความรู ้อนั จริ งแท้ และความเคารพด้วยน้ าใสใจจริ ง
ในห้าสิ่งเหล่านี้
พระเจ้าทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์ไม่ต้งั คาถามกับพระองค์หรื อติดตามพระองค์โดยใช้จินตนาการหรื อมุมมองที่ค
ลุมเครื อและเป็ นนามธรรมทั้งหลายของพวกเขาอีกต่อไป
พวกเขาต้องไม่ติดตามพระเจ้าบนพื้นฐานของการจินตนาการหรื อมโนคติอนั หลงผิดใดๆ
พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ทุกคนจากบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระองค์ทาเช่นนั้นอย่างจงรักภักดี

ไม่ใช่อย่างครึ่งใจหรือโดยไม่มีความมุ่งมัน่ เมื่อพระเจ้าทรงทาข้อพึงประสงค์ใดๆ ต่อเจ้า ทรงทดสอบเจ้า
ทรงพิพากษาเจ้า ทรงจัดการกับเจ้าและทรงตัดแต่งเจ้า หรื อทรงบ่มวินัยและทุบตีเจ้า
เจ้าควรนบนอบต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์ เจ้าไม่ควรถามถึงสาเหตุหรื อตั้งเงื่อนไขทั้งหลาย
นับประสาอะไรที่เจ้าจะควรพูดถึงเหตุผลทั้งหลาย การเชื่อฟังของเจ้าต้องสมบูรณ์
ความรู ้เรื่ องพระเจ้าคือความรู ้ในด้านที่ผคู้ นขาดพร่ องมากที่สุด พวกเขามักจะกาหนดคติพจน์ ถ้อยดารัส
และพระวจนะที่ไม่เกี่ยวโยงกับพระองค์ให้กบั พระเจ้า
โดยเชื่อว่าพระวจนะเช่นนั้นเป็ นการกาหนดนิยามที่เที่ยงตรงมากที่สุดเกี่ยวกับความรู ้เรื่องพระเจ้า
พวกเขารู ้เพียงน้อยนิดว่าคติพจน์เหล่านี้ ที่มาจากการจินตนาการของมนุษย์ การให้เหตุผลของพวกเขาเอง
และความรู ้ของพวกเขาเองนั้นไม่มีความเกี่ยวโยงกับเนื้อแท้ของพระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียว ด้วยเหตุน้ี
เราต้องการที่จะบอกพวกเจ้าว่า เมื่อพูดถึงความรู ้ที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผคู้ นมีน้ นั
พระองค์ไม่เพียงทรงขอให้เจ้าระลึกถึงพระองค์และพระวจนะทั้งหลายของพระองค์
แต่ยงั ทรงขอให้ความรู ้ของพวกเจ้าเกี่ยวกับพระองค์น้นั ถูกต้องด้วยเช่นกัน
ถึงแม้ว่าเจ้าสามารถเพียงกล่าวหนึ่งประโยคเท่านั้น หรื อตระหนักเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น
แต่ส่วนน้อยนิดของความตระหนักนี้ถูกต้องหรื อแท้จริ ง และเข้ากันได้กบั เนื้อแท้ของพระเจ้าพระองค์เอง
นี่เป็ นเพราะพระเจ้าทรงรังเกียจการสรรเสริ ญหรือการชมเชยใดๆ ต่อพระองค์ที่ไม่สมจริงหรื อที่ไม่รอบคอบ
ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงเกลียดชังเมื่อผูค้ นปฏิบตั ิต่อพระองค์เหมือนอย่างอากาศ
พระองค์ทรงเกลียดชังเมื่อผูค้ นพูดโดยไม่คานึงถึงข้อเท็จจริงในระหว่างการหารือในหัวข้อทีเ่ กี่ยวกับพระเจ้า
โดยพูดคุยกันตามอาเภอใจและโดยไม่มีความลังเล กล่าวสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะ ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ทรงเกลียดชังบรรดาผูท้ ี่เชื่อว่าพวกเขารู ้จกั พระเจ้าและโอ้อวดเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องพระองค์ของพวกเขา
โดยหารื อในหัวข้อที่เกี่ยวกับพระองค์โดยไม่มีท้งั ความยับยั้งชัง่ ใจหรื อข้อสงสัย
สิ่งสุดท้ายสาหรับข้อพึงประสงค์ห้าประการที่กล่าวไปข้างต้นเหล่านั้นก็คือความเคารพด้วยน้ าใสใจจริ ง กล่าวคือ
นี่คือข้อพึงประสงค์ขอ้ สุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ติดตามพระองค์
เมื่อใครบางคนมีความรู ้ที่ถกู ต้องและแท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า
พวกเขาก็สามารถเคารพพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชัว่ ได้อย่างแท้จริง
ความเคารพนี้มาจากส่วนลึกของหัวใจพวกเขา ความเคารพนี้ถูกมอบให้โดยเต็มใจ
และไม่ใช่ผลของความกดดันจากพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงขอให้เจ้าทาของขวัญแห่งท่าที ความประพฤติ
หรื อพฤติกรรมภายนอกที่ดีงามใดๆ ต่อพระเจ้า ในทางตรงกันข้าม
พระองค์ทรงขอให้เจ้าเคารพพระองค์และยาเกรงพระองค์ในส่ วนลึกของหัวใจเจ้า
การบรรลุถงึ ความเคารพเช่นนั้นเป็ นผลของการเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้า

ของการได้รับความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าและการเข้าใจกิจการทั้งหลายของพระเจ้า
ของการได้มาเข้าใจเนื้อแท้ของพระเจ้า
และของการที่เจ้ายอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าคือหนึ่งในสิ่ งทรงสร้างทั้งหลายของพระเจ้า เพราะฉะนั้น
จุดมุ่งหมายของเราในการใช้คาว่า “ด้วยน้ าใสใจจริ ง”
เพื่อนิยามความเคารพในทีน่ ้ีก็เพื่อให้พวกมนุษย์ได้เข้าใจว่าความเคารพของพวกเขาต่อพระเจ้าควรจะมาจากก้นบึ้
งหัวใจของพวกเขา
บัดนี้จงพิจารณาข้อพึงประสงค์ห้าประการเหล่านั้นว่า
คนใดบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่สามารถบรรลุสามประการแรกได้? โดยการนี้ เรากาลังอ้างถึงการเชื่อที่แท้จริ ง
การติดตามอย่างจงรักภักดี และการนบนอบอย่างสมบูรณ์
คนใดบ้างท่ามกลางพวกเจ้าที่มีความสามารถในเรื่ องเหล่านี้ ? เรารู ้ว่าหากเราได้กล่าวถึงหมดทั้งห้าประการ
ก็คงจะไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าไม่มีคนใดเลยท่ามกลางพวกเจ้าที่สามารถ แต่เราได้ลดจานวนมาเป็ นสาม
จงคิดดูเถิดว่าพวกเจ้าได้สัมฤทธิ์สิ่งเหล่านี้แล้วหรื อยัง “การเชื่อที่แท้จริ ง” บรรลุถงึ ง่ายกระนั้นหรื อ? (“ไม่
นัน่ ไม่ง่ายเลย”) นัน่ ไม่ง่ายเลย เพราะผูค้ นตัง้ คาถามพระเจ้าอยู่บ่อยๆ แล้ว “การปฏิบตั ิตามอย่างจงรักภักดี”
เป็ นอย่างไรกันเล่า? “อย่างจงรักภักดี” นี้หมายถึงสิ่งใด? (ไม่ใช่โดยครึ่งใจ แต่เป็ นไปโดยหมดทั้งใจแทน)
ไม่ใช่โดยครึ่งใจ แต่โดยหมดทั้งใจ พวกเจ้าพูดได้ตรงประเด็นทีเดียว! ดังนั้น
พวกเจ้าสามารถสัมฤทธิ์ขอ้ พึงประสงค์น้ีได้หรื อไม่? พวกเจ้าต้องพยายามหนักขึ้นใช่หรื อไม่? ณ ชัว่ ขณะนี้
พวกเจ้ายังไม่ประสบความสาเร็จในข้อพึงประสงค์น้ี แล้ว “การนบนอบอย่างสมบูรณ์” เล่า—
พวกเจ้าได้สัมฤทธิผลหรื อยัง? (ยัง) พวกเจ้ายังไม่ได้สัมฤทธิ์การนั้นด้วยเช่นกัน
พวกเจ้ามักจะไม่เชื่อฟังและเป็ นกบฏ พวกเจ้าไม่รับฟัง ไม่ปรารถนาที่จะเชื่อฟัง
หรื อไม่ตอ้ งการที่จะได้ยนิ อยู่บ่อยครั้ง
เหล่านี้คือข้อพึงประสงค์ที่เป็ นรากฐานสาคัญมากที่สุดสามประการที่ผคู้ นจะพบหลังจากบรรลุการเข้าถึงชีวิต
แต่พวกเจ้ายังไม่บรรลุขอ้ พึงประสงค์เหล่านี้ ด้วยเหตุน้ี ณ ชัว่ ขณะนี้ พวกเจ้ามีศกั ยภาพที่ดีเยีย่ มหรื อไม่? วันนี้
เมื่อได้ยินเราพูดคาพูดเหล่านี้แล้ว พวกเจ้ารู ้สึกกระวนกระวายหรือไม่? (รู ้สึก)
มันถูกต้องแล้วที่พวกเจ้าควรจะรู ้สึกกระวนกระวาย จงอย่าพยายามหลีกเลีย่ งการกระวนกระวาย
เรารู ้สึกกระวนกระวายแทนพวกเจ้า เราจะไม่พูดต่อไปถึงข้อพึงประสงค์อีกสองข้อนั้น
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าไม่มีใครสักคนในที่น้ีที่สามารถสัมฤทธิ์ขอ้ พึงประสงค์เหล่านั้นได้ พวกเจ้ากระวนกระวาย
ดังนั้น พวกเจ้าได้กาหนดวัตถุประสงค์ของพวกเจ้าแล้วหรือยัง?
พวกเจ้าไล่ตามเสาะหาและอุทิศความพยายามของพวกเจ้าไปกับวัตถุประสงค์ใด และในทิศทางใด?
พวกเจ้ามีวตั ถุประสงค์หรื อไม่? เราขอพูดตรงๆ ว่า ทันทีที่พวกเจ้าสัมฤทธิ์ขอ้ พึงประสงค์ท้งั ห้าข้อนี้

พวกเจ้าจะได้ทาให้พระเจ้าพึงพอพระทัยแล้ว ข้อพึงประสงค์แต่ละข้อเป็ นตัวบ่งชี้
ตลอดจนเป็ นวัตถุประสงค์สุดท้ายแห่งการเติบโตเต็มที่ของการเข้าสู่ชีวิตของบุคคลหนึ่ง
ถึงแม้ว่าเราหยิบยกเพียงแค่ขอ้ เดียวจากข้อพึงประสงค์เหล่านี้มาพูดถึงในรายละเอียด
และพึงประสงค์ให้พวกเจ้าทาตามนั้น นั่นก็คงจะสัมฤทธิผลได้ไม่ง่าย
พวกเจ้าต้องสู้ทนความยากลาบากในระดับที่แน่นอนระดับหนึ่ง
และใช้ความพยายามในระดับที่แน่นอนระดับหนึ่ง พวกเจ้าควรมีวิธีการคิดแบบใด?
นั่นควรจะเป็ นแบบเดียวกันกับผูป้ ่ วยมะเร็งที่กาลังรอไปขึ้นเตียงผ่าตัด เหตุใดเราจึงพูดเช่นนี้?
หากเจ้าปรารถนาที่จะเชื่อในพระเจ้า
และหากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับพระเจ้าและได้รับความพึงพอพระทัยของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
เจ้าก็จะไม่สามารถสัมฤทธิ์สิ่งเหล่านี้ได้เว้นแต่เจ้าจะสู้ทนความเจ็บปวดในระดับที่แน่นอนระดับหนึ่งและใช้ควา
มพยายามในระดับที่แน่นอนระดับหนึ่ง พวกเจ้าได้ยนิ การเทศนามามากแล้ว
แต่เพียงแค่การได้ยินนั้นไม่ได้หมายความว่าคาเทศนานี้จะเป็ นของเจ้า
เจ้าต้องซึมซับการนั้นและแปลงรู ปการนั้นไปเป็ นบางสิ่งบางอย่างที่เป็ นของเจ้า
เจ้าต้องดูดซึมการนั้นเข้าไปในชีวิตของเจ้าและนาการนั้นมาสู่การดารงอยู่ของเจ้า
โดยยอมให้พระวจนะและการเทศนาเหล่านี้ช้ นี าหนทางที่เจ้าดารงชีวิตและนาคุณค่าและความหมายแห่งการดาร
งอยู่มาสู่ชีวิตของเจ้า เมื่อการนั้นเกิดขึ้น นั่นจึงจะคุม้ ค่าแก่การที่เจ้าได้ยินพระวจนะเหล่านี้
หากคาพูดที่เราพูดไม่นาการเปลี่ยนแปลงที่ดีใดๆ มาสู่ชีวิตของเจ้าหรื อเพิ่มคุณค่าใดๆ ให้แก่การดารงอยู่ของเจ้า
เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อนั ใดในการที่เจ้ารับฟังคาพูดเหล่านี้ พวกเจ้าเข้าใจการนี้ใช่หรื อไม่? เมื่อเข้าใจแล้ว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ข้ นึ อยู่กบั พวกเจ้า พวกเจ้าต้องเริ่ มทางาน! พวกเจ้าต้องจริ งจังจริงใจในทุกสรรพสิ่ง!
จงอย่าระหองระแหงกัน เวลากาลังผ่านพ้นไป!
ส่วนใหญ่ในหมู่พวกเจ้าได้เชื่อในพระเจ้ามานานกว่าทศวรรษแล้ว จงมองย้อนกลับไปในสิบปี ที่ผ่านมานี้ว่า
พวกเจ้าได้รับมามากเพียงใดแล้ว? และพวกเจ้ายังเหลือเวลาที่จะดารงชีวิตอยู่ในชัว่ ชีวิตนี้อีกกี่ทศวรรษ?
เจ้ามีเวลาไม่นานแล้ว ลืมไปได้เลยว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะรอเจ้าหรื อไม่
พระองค์ได้ทรงทิง้ โอกาสไว้ให้เจ้าหรื อไม่ หรื อพระองค์จะทรงพระราชกิจเดิมอีกครั้งหรือไม่—
จงอย่าพูดถึงสิ่งเหล่านี้ เจ้าสามารถย้อนกลับช่วงเวลาสิบปี ที่ผ่านไปในชีวิตของเจ้าได้หรื อไม่?
กับทุกวันที่ผ่านพ้นไป และกับทุกย่างก้าวที่เจ้าเดินนั้น เจ้ามีเวลาน้อยลงหนึ่งวัน เวลาไม่รอผูใ้ ดสักคน!
เจ้ามีแต่จะได้รับมาจากความเชื่อในพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นหากเจ้าเข้าหาความเชื่อนั้นในฐานะเป็ นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุ
ดในชีวิตของเจ้า ที่สาคัญยิ่งกว่าแม้กระทัง่ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม หรื อสิ่งอืน่ ใด! หากเจ้าเพียงแต่เชื่อเมื่อเจ้ามีเวลา

และไม่สามารถอุทิศความสนใจทั้งหมดของเจ้าให้แก่ความเชื่อของเจ้า
และหากเจ้าจมปลักอยู่ในความสับสนอยู่เสมอ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่ได้รับสิ่งใดเลย
ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็ นมนุษย์
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