สารบัญ
คำนำ
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำได้นำมำซึ่งยุคใหม่
มองดูกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์
บทที่ 1 พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวผูท้ รงสร้ำงทุกสิ่งไว้
1. พระเจ้ำผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์คือพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวผูท้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
2. พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้ำผูท้ รงกลับมำ
3. ควำมรอดสำมำรถมำได้โดยผ่ำนทำงกำรเชื่อในพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่ำนั้น
บทที่ 2 ควำมจริ งเกี่ยวกับพระนำมของพระเจ้ำ
1. เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงมีพระนำม
และพระนำมหนึ่งเดียวจะสำมำรถเป็ นตัวแทนของควำมครบถ้วนทั้งมวลแห่งพระเจ้ำได้หรื อไม่?
2. เหตุใดพระเจ้ำจึงได้รับกำรเรียกขำนด้วยพระนำมที่ต่ำงกันในยุคที่ต่ำงกัน ?
บทที่ 3 ควำมจริ งเกี่ยวกับสำมช่วงระยะแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
1. พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์คอื อะไร?
2. จุดมุง่ หมำยของสำมช่วงระยะแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
3. จุดประสงค์และนัยสำคัญของแต่ละช่วงระยะในสำมช่วงระยะแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
4. สัมพันธภำพระหว่ำงแต่ละช่วงระยะในสำมช่วงระยะแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
5. เหตุใดจึงกล่ำวว่ำ กำรรู ้จกั สำมช่วงระยะแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ?
บทที่ 4 ควำมจริ งแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำย
1. นัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
2. นัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยของพระเจ้ำ

3. นัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระเจ้ำ
4. นัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งบททดสอบและกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำ
5. เจ้ำต้องเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงไร เพื่อที่จะให้ได้รับกำรช่วยให้รอดและกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม?
บทที่ 5 ควำมจริ งเกี่ยวกับกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
1. กำรจุติเป็ นมนุษย์คอื อะไร? สำระสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์คืออะไร?
2. ควำมสำคัญของกำรที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
3. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั พระรำชกิจของพระวิญญำณ
4. มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ
5. กำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองหนทำให้นยั สำคัญแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ครบบริ บูรณ์
บทที่ 6 หลำยรู ปแบบของกำรจำแนกควำมแตกต่ำงที่เจ้ำควรมีในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ
1. กำรจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำกับงำนของมนุษย์
2. กำรจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์กบั งำนของวิญญำณชัว่
3. กำรจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระคริ สต์เที่ยงแท้กบั พระคริ สต์เทียมเท็จ
4. กำรจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงหนทำงอันแท้จริ งกับหนทำงอันเป็ นเท็จ
และระหว่ำงคริ สตจักรแท้กบั คริสตจักรเท็จ
5. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรติดตำมพระเจ้ำกับกำรติดตำมผูค้ น
6. กำรจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงผูน้ ำแท้กบั ผูน้ ำเท็จ และระหว่ำงผูเ้ ลี้ยงแท้กบั ผูเ้ ลี้ยงเท็จ
7. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมประพฤติดีภำยนอกกับกำรเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั
บทที่ 7 แง่มุมด้ำนอื่นของควำมจริงทั้งหลำยที่เจ้ำควรเข้ำใจในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ
1. กำรรู ้ที่มำของกำรต่อต้ำนของผูค้ นที่มีต่อพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ ในกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ
2. ในกำรค้นหำหนทำงอันแท้จริ ง เจ้ำต้องครองไว้ซ่ึงเหตุผล

3. ในกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำควรสร้ำงสัมพันธภำพที่เป็ นปกติกบั พระเจ้ำ
4. ควำมดีงำมเหมำะสมเยี่ยงธรรมิกชนทีผ่ เู้ ชื่อทั้งหลำยของพระเจ้ำควรครอง
5. ควำมเชื่อในพระเจ้ำไม่ควรเป็ นเพียงกำรแสวงหำสันติสุขและพระพรเท่ำนั้น
6. ควำมหมำยของกำรทนทุกข์และกำรทนทุกข์ประเภทใดที่ผเู้ ชื่อทั้งหลำยของพระเจ้ำต้องแบกรับ
7. ผูเ้ ชื่อทั้งหลำยในพระเจ้ำควรตระเตรี ยมควำมประพฤติที่ดีอย่ำงเพียงพอเพื่อบั้นปลำยของพวกเขำ
บทที่ 8 บทอวสำนสำหรับผูค้ นนำนำชนิดกับพระสัญญำของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อมนุษย์

คานา
แม้ว่ำผูค้ นมำกมำยเชื่อในพระเจ้ำ แต่น้อยคนนักที่เข้ำใจว่ำอะไรคือควำมหมำยของควำมเชื่อในพระเจ้ำ
และพวกเขำต้องทำอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ นี่เป็ นเพรำะแม้ว่ำผูค้ นจะคุน้ เคยกับคำว่ำ
“พระเจ้ำ” และวลีท้งั หลำย อำทิ “พระรำชกิจของพระเจ้ำ” แต่พวกเขำก็ไม่รู้จกั พระเจ้ำ
และพวกเขำยิ่งรู ้จกั พระรำชกิจของพระองค์น้อยกว่ำ
ดังนั้นจึงไม่น่ำแปลกใจที่ทุกคนซึ่งไม่รู้จกั พระเจ้ำจะสับสนปนเปในกำรเชื่อของพวกเขำในพระองค์
ผูค้ นไม่ถือกำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นเรื่ องจริงจัง
และทั้งหมดนี้ก็เป็ นเพรำะกำรที่เชื่อในพระเจ้ำเป็ นควำมไม่คนุ้ เคยเกินไป แปลกเกินไปสำหรับพวกเขำ
ในหนทำงนี้พวกเขำจึงไปไม่ถงึ ข้อเรียกร้องทั้งหลำยของพระเจ้ำ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
หำกผูค้ นไม่รู้จกั พระเจ้ำและไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ไม่เหมำะสำหรับกำรใช้งำนโดยพระเจ้ำและพวกเขำยิ่งไม่มีควำมสำมำรถที่จะทำให้สมดัง
น้ ำพระทัยของพระองค์ได้ “กำรเชื่อในพระเจ้ำ” หมำยถึงกำรเชื่อว่ำมีพระเจ้ำอยู่องค์หนึ่ง
นี่เป็ นมโนทัศน์ที่เรี ยบง่ำยที่สุดเกี่ยวกับกำรเชื่อในพระเจ้ำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
กำรเชื่อว่ำมีพระเจ้ำอยู่องค์หนึ่งไม่เหมือนกับกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ตรงกันข้ำม
มันเป็ นควำมเชื่อที่เรี ยบง่ำยประเภทหนึ่งซึ่งมีนยั แฝงทำงศำสนำที่รุนแรง
ควำมเชื่อแท้จริ งในพระเจ้ำหมำยถึงสิ่งต่อไปนี้ :
บนพื้นฐำนของควำมเชื่อที่ว่ำพระเจ้ำทรงครองอำนำจอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
คนเรำมีประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระองค์และพระรำชกิจของพระองค์
ลบล้ำงอุปนิสัยเสื่อมทรำมของคนเรำ ทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและได้มำรู ้จกั พระเจ้ำ
มีเพียงกำรเดินทำงแบบนี้เท่ำนั้นที่อำจถูกเรียกว่ำ “ควำมเชื่อในพระเจ้ำ”
กระนั้นผูค้ นมักเห็นว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นเรื่ องเรี ยบง่ำยและไร้สำระ
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำในหนทำงนี้ได้สูญเสียควำมหมำยของควำมเชื่อในพระเจ้ำไปแล้ว
และแม้ว่ำพวกเขำอำจจะยังเชื่อต่อไปจนถึงวำระท้ำยสุด แต่พวกเขำจะไม่มีวนั ได้รับกำรเห็นชอบของพระเจ้ำ
เพรำะพวกเขำก้ำวย่ำงไปบนเส้นทำงที่ผิด ณ วันนี้
ยังมีพวกผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำตำมควำมหมำยของตัวอักษรที่เขียนไว้และหลักคำสอนที่กลวงเป็ นโพรง
พวกเขำไม่รู้ว่ำพวกเขำขำดแก่นแท้ของกำรเชื่อในพระเจ้ำ และพวกเขำไม่สำมำรถได้รับกำรเห็นชอบของพระเจ้ำ
พวกเขำยังคงอธิษฐำนต่อพระเจ้ำเพื่อขอพระพรแห่งควำมปลอดภัยและพระคุณที่เพียงพอ พวกเรำจงมำหยุดนิ่ง
สงบใจและถำมตัวเองว่ำ เป็ นไปได้ไหมว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นสิ่งที่ง่ำยที่สุดบนโลกอย่ำงแท้จริ ง?
เป็ นไปได้ไหมที่กำรเชื่อในพระเจ้ำไม่ได้มีควำมหมำยอะไรมำกไปกว่ำกำรได้รับพระคุณมำกมำยจำกพระเจ้ำ?

ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำโดยที่ไม่รู้จกั พระองค์หรือที่เชื่อในพระเจ้ำแต่ยงั คงต่อต้ำนพระองค์จะมีควำมสำมำรถที่จะ
ทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง หรื อ?
พระเจ้ำและมนุษย์ไม่สำมำรถถูกกล่ำวถึงในลักษณะเท่ำเทียมกันได้
แก่นแท้ของพระองค์และพระรำชกิจของพระองค์น้นั ยำกหยัง่ ถึงที่สุดและไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้มำกที่สุด
สำหรับมนุษย์
หำกพระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจของพระองค์และตรัสพระวจนะของพระองค์ในโลกของมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองแ
ล้วไซร้ มนุษย์ก็จะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้ และดังนั้น
แม้แต่พวกผูท้ ี่ได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของพวกเขำให้กบั พระเจ้ำก็จะไม่มีควำมสำมำรถที่จะได้รบั กำรเห็นชอบจำกพ
ระองค์ หำกพระเจ้ำทรงไม่ได้เริ่ มทรงพระรำชกิจ เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ำมนุษย์จะทำได้ดีเพียงใด
ทั้งหมดก็จะไร้ประโยชน์
เพรำะพระดำริ ของพระเจ้ำจะสูงส่งกว่ำควำมคิดของมนุษย์เสมอและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำก็อยู่เหนือกำรจับ
ควำมเข้ำใจของมนุษย์ และดังนั้น เรำบอกว่ำพวกที่อำ้ งว่ำ “เข้ำใจถ่องแท้”
เกี่ยวกับพระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์น้นั เป็ นพวกโง่ท่มึ กลุ่มหนึ่ง พวกเขำทั้งหมดอวดดีและไม่รู้เท่ำทัน
มนุษย์ไม่ควรนิยำมพระรำชกิจของพระเจ้ำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น มนุษย์ไม่สำมำรถนิยำมพระรำชกิจของพระเจ้ำได้
ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ มนุษย์ไร้ควำมสำคัญพอกันกับมดตัวหนึ่ง
ดังนั้นมนุษย์จะสำมำรถหยัง่ ลึกถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? พวกที่ชอบพูดปำวๆ ว่ำ
“พระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจเช่นนี้หรื อเช่นนั้น” หรื อ “พระเจ้ำทรงเป็ นอย่ำงนี้หรืออย่ำงนั้น”—
พวกเขำไม่ได้กำลังพูดด้วยควำมโอหังหรอกหรื อ?
เรำทุกคนควรรู ้ว่ำมนุษย์ซ่งึ อยู่ในสภำวะเนื้อหนังได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม ธรรมชำติจริงๆ
ของมวลมนุษย์คือกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
มวลมนุษย์ไม่สำมำรถเทียบเสมอพระเจ้ำได้และมวลมนุษย์ยิ่งหวังได้น้อยกว่ำที่จะเป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำในพระรำช
กิจของพระเจ้ำ สำหรับวิธีที่พระเจ้ำทรงนำมนุษย์ นี่คือพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
เป็ นกำรเหมำะสมแล้วที่มนุษย์ควรนบนอบ โดยปรำศจำกกำรเอ่ยอ้ำงทรรศนะอย่ำงนี้อย่ำงนั้น
เพรำะมนุษย์เป็ นเพียงผงคลีดิน ในเมื่อพวกเรำมีเจตนำที่จะแสวงหำพระเจ้ำ
พวกเรำจึงไม่ควรวำงมโนคติที่หลงผิดของพวกเรำทับซ้อนลงบนพระรำชกิจของพระองค์เพือ่ กำรพิจำรณำของพ
ระเจ้ำ
และพวกเรำยิ่งไม่ควรที่จะใช้อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเรำจนถึงที่สุดเพื่อจงใจต่อต้ำนพระรำชกิจของพระเ
จ้ำ นั่นจะไม่ทำให้พวกเรำเป็ นศัตรู ของพระคริสต์หรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถเชื่อในพระเจ้ำได้อย่ำงไรกัน?

เนื่องจำกพวกเรำเชื่อว่ำมีพระเจ้ำองค์หนึ่งและเนื่องจำกพวกเรำปรำรถนำที่จะทำให้พระองค์ทรงสมดังพระทัยแล
ะมองเห็นพระองค์ พวกเรำก็ควรแสวงหำหนทำงแห่งควำมจริง และควรมองหำหนทำงที่จะเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
พวกเรำไม่ควรยืนหยัดต่อต้ำนพระองค์อย่ำงดื้อดึง
กำรกระทำเหล่ำนี้จะสำมำรถนำมำซึ่งประโยชน์ดีงำมอันใดหรื อ?
วันนี้พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจใหม่
เจ้ำอำจไม่มีควำมสำมำรถที่จะยอมรับวจนะเหล่ำนี้และวจนะเหล่ำนี้อำจดูแปลกสำหรับเจ้ำ
แต่เรำจะแนะนำให้เจ้ำไม่ตีแผ่ควำมเป็ นธรรมชำติของเจ้ำ
เพรำะมีเพียงผูค้ นที่หิวและกระหำยอย่ำงแท้จริ งต่อควำมชอบธรรมเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถได้
รับควำมจริ ง
และมีเพียงผูค้ นที่มีใจศรัทธำอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้นที่สำมำรถได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำจำกพระองค์
ผลลัพธ์ท้งั หลำยนั้นได้มำจำกกำรแสวงหำควำมจริงด้วยควำมสงบเปี่ ยมสติสัมปชัญญะ
มิใช่ดว้ ยกำรวิวำทและกำรโต้เถียง เมื่อเรำพูดว่ำ “วันนี้พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจใหม่แล้ว”
เรำกำลังอ้ำงอิงถึงเรื่ องของกำรทรงกลับสู่เนื้อหนังของพระเจ้ำ บำงทีวจนะเหล่ำนี้ไม่ได้ทำให้เจ้ำรู ้สึกอะไร
บำงทีเจ้ำอำจดูหมิ่นวจนะเหล่ำนี้ หรื อแม้แต่บำงทีวจนะเหล่ำนี้เป็ นที่สนใจของเจ้ำอย่ำงยิง่ ไม่ว่ำในกรณีใด
เรำหวังว่ำบรรดำผูท้ ี่โหยหำอย่ำงแท้จริ งให้พระเจ้ำทรงปรำกฏพระองค์จะสำมำรถเผชิญหน้ำกับข้อเท็จจริ งนี้และ
พินิจพิเครำะห์มนั อย่ำงรอบคอบ แทนที่จะด่วนสรุ ปต่ำงๆ นำนำเกี่ยวกับมัน นั่นคือสิ่งที่บุคคลซึ่งมีปัญญำควรทำ
มันไม่ยำกที่จะสืบค้นเข้ำไปในสิง่ เช่นนี้ แต่มนั จำเป็ นที่พวกเรำแต่ละคนต้องรู ้ควำมจริงข้อนี้ กล่ำวคือ
พระองค์ผซู้ ่ึงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองแก่นแท้ของพระเจ้ำ
และพระองค์ผูซ้ ่งึ เป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองกำรแสดงออกของพระเจ้ำ
ในเมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงก่อเกิดพระรำชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทำ
และในเมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และจะทรงสำมำรถนำควำมจริงสู่ มนุษย์ ประทำนชีวิตให้เขำและชี้หนทำงให้เขำ
เนื้อหนังทีไ่ ม่มีแก่นแท้ของพระเจ้ำนั้นไม่ถือว่ำเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อย่ำงแน่นอน
ในเรื่ องนี้ไม่มีขอ้ สงสัยแต่อย่ำงใด
หำกมนุษย์ต้งั ใจจะสืบค้นลงไปว่ำนัน่ คือเนื้อหนังจำกกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำหรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเขำต้องยืนยันเรื่ องนี้จำกพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกและพระวจนะที่พระองค์ตรัส
ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ กำรที่จะยืนยันว่ำเป็ นเนื้อหนังจำกกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำหรื อไม่
และเป็ นหนทำงที่แท้จริ งหรือไม่น้นั คนเรำต้องแยกแยะบนพืน้ ฐำนของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น
ในกำรกำหนดว่ำนัน่ เป็ นเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์

(พระรำชกิจของพระองค์ ถ้อยดำรัสของพระองค์ พระอุปนิสยั ของพระองค์และแง่มุมอื่นๆ มำกมำย)
มำกกว่ำรู ปปรำกฏภำยนอก หำกมนุษย์พนิ ิจพิเครำะห์เพียงแค่พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระองค์
และส่งผลให้มองข้ำมแก่นแท้ของพระองค์ นี่ก็แสดงว่ำมนุษย์มืดบอดและไม่รู้เท่ำทัน
รู ปปรำกฏภำยนอกไม่สำมำรถกำหนดแก่นแท้ได้ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีวนั สำมำรถสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระเยซูไม่ได้ขดั กับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์หรอกหรื อ?
โฉมพระพักตร์และเครื่ องทรงของพระองค์ไม่สำมำรถให้เบำะแสเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์แท้จริ งของพระองค์ได้ห
รอกหรื อ?
พวกฟำริ สียุคแรกสุดไม่ได้ต่อต้ำนพระเยซูอย่ำงจริ งจังก็เพรำะพวกเขำแค่มองที่พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระ
องค์เท่ำนั้น และหำได้ใส่ใจพระวจนะในพระโอษฐ์ของพระองค์หรอกหรือ?
เรำมีควำมหวังว่ำพี่น้องชำยหญิงทุกคนที่แสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำจะไม่ซ้ ำรอยโศกนำฏกรรมแห่งปร
ะวัติศำสตร์ เจ้ำต้องไม่กลำยเป็ นพวกฟำริ สีแห่งยุคปัจจุบนั และตอกตรึ งพระเจ้ำกับกำงเขนอีกครั้ง
เจ้ำควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงวิธีตอ้ นรับกำรทรงกลับมำของพระเจ้ำ
และเจ้ำควรมีจิตใจที่แจ่มชัดเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็ นใครบำงคนซึ่งนบนอบต่อควำมจริ ง
นี่เป็ นควำมรับผิดชอบของทุกคนที่กำลังรอให้พระเยซูทรงกลับมำโดยกำรขี่มำบนก้อนเมฆ
พวกเรำควรขยี้ตำฝ่ ำยวิญญำณของพวกเรำเพื่อทำให้เห็นได้ชดั เจนและไม่กลำยเป็ นจมปลักอยู่ในคำพูดทั้งหลำยแ
ห่งควำมเพ้อฝันเกินจริง
พวกเรำควรคิดถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและมองตรงแง่มุมของพระเจ้ำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ ง อย่ำหลงระเริงหรื อปล่อยตัวเองให้หลุดหลงไปในฝันกลำงวัน
ที่ตลอดเวลำเฝ้ำถวิลหำวันที่องค์พระเยซูเจ้ำทรงขี่บนก้อนเมฆเสด็จลงมำโดยฉับพลันท่ำมกลำงพวกเจ้ำและรับตั
วพวกเจ้ำที่ไม่เคยได้รู้จกั หรื อได้เห็นพระองค์และไม่รู้วิธีทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์
เป็ นกำรดีกว่ำที่จะคิดถึงเรื่ องรำวที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำนี้ !
เจ้ำอำจได้เปิ ดหนังสือเล่มนี้เพื่อจุดประสงค์แห่งกำรวิจยั หรื อโดยเจตนำที่จะยอมรับ
ไม่ว่ำท่ำทีของเจ้ำจะเป็ นเช่นไร เรำหวังว่ำเจ้ำจะอ่ำนมันจนจบและจะไม่ละทิ้งมันไปอย่ำงง่ำยดำย
บำงทีหลังจำกอ่ำนวจนะเหล่ำนี้ ท่ำทีของเจ้ำจะเปลี่ยนแปลง
แต่นั่นขึ้นอยู่กบั แรงจูงใจและระดับควำมเข้ำใจของเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม มีสิ่งหนึ่งที่เจ้ำควรรู ้ กล่ำวคือ
พระวจนะของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำให้มองเห็นเป็ นคำพูดของมนุษย์ได้และยิง่ ไม่สำมำรถที่จะทำให้คำพูดของม
นุษย์กลำยเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำได้
มนุษย์ที่พระเจ้ำทรงใช้ไม่ใช่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่พระเจ้ำทร

งใช้ ในที่น้ีมีควำมแตกต่ำงที่เป็ นสำระสำคัญอยู่อย่ำงหนึ่ง บำงทีหลังจำกอ่ำนวจนะเหล่ำนี้
เจ้ำไม่ยอมรับรู ้ว่ำเหล่ำนี้คือพระวจนะของพระเจ้ำ แต่เป็ นเพียงควำมรู ้แจ้งที่มนุษย์ได้รับมำ ในกรณีน้ นั
เจ้ำถูกควำมไม่รู้เท่ำทันทำให้ตำบอด
พระวจนะของพระเจ้ำจะสำมำรถเป็ นเหมือนกับควำมรู ้แจ้งที่มนุษย์ได้มำได้อย่ำงไรกัน ?
พระวจนะของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เปิ ดฉำกยุคใหม่ นำทำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง เปิ ดเผยข้อล้ำลึกทั้งหลำย
และแสดงให้มนุษย์เห็นทิศทำงที่เขำต้องไปในยุคใหม่
ควำมรู ้แจ้งที่มนุษย์ได้รับนั้นเป็ นเพียงคำแนะนำเรี ยบง่ำยเพื่อกำรปฏิบตั ิหรื อเพื่อควำมรู ้เท่ำนั้น
มันไม่สำมำรถนำมวลมนุษย์ท้งั ปวงเข้ำสู่ยุคใหม่หรือเปิ ดเผยข้อล้ำลึกของพระเจ้ำพระองค์เอง
เมื่อพิจำรณำจำกทุกสิ่งทุกอย่ำงแล้ว พระเจ้ำก็ทรงเป็ นพระเจ้ำและมนุษย์ก็คือมนุษย์
พระเจ้ำทรงมีแก่นแท้ของพระเจ้ำและมนุษย์มีแก่นแท้ของมนุษย์
หำกมนุษย์มีทรรศนะว่ำพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสไว้เป็ นกำรให้ควำมรู ้แจ้งที่เรี ยบง่ำยโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล
ะรับเอำคำพูดของบรรดำอัครทูตและผูเ้ ผยพระวจนะมำเป็ นพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสด้วยพระองค์ เองแล้วไซร้
นั่นย่อมจะเป็ นควำมผิดพลำดของมนุษย์ ไม่ว่ำอย่ำงไร เจ้ำไม่ควรผสมปะปนถูกกับผิด หรือทำให้สูงกลำยเป็ นต่ำ
หรื อเข้ำใจผิดเห็นลุ่มลึกเป็ นตื้นเขิน ไม่ว่ำอย่ำงไร เจ้ำไม่ควรจงใจปฏิเสธสิ่งที่เจ้ำรู ้ว่ำเป็ นควำมจริ ง
ทุกคนที่เชื่อว่ำมีพระเจ้ำอยู่องค์หนึ่งควรสื บค้นเข้ำไปในปัญหำจำกจุดยืนที่ถูกต้องและยอมรับพระรำชกิจใหม่ขอ
งพระเจ้ำและพระวจนะใหม่ของพระองค์จำกมุมมองของสิง่ มีชีวิตทรงสร้ำงของพระองค์
มิฉะนั้นพวกเขำก็จะถูกพระเจ้ำขจัดสิ้น
หลังจำกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
พระเยซูทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ถูกดำเนินกำรในแบบแยกไปตำมลำพัง
แต่ทรงก่อขึ้นบนพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
มันคือพระรำชกิจสำหรับยุคใหม่ที่พระเจ้ำทรงทำหลังจำกที่พระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติ
ในทำนองเดียวกัน หลังจำกที่พระรำชกิจของพระเยซูสิ้นสุดลง
พระเจ้ำก็ทรงไปต่อกับพระรำชกิจของพระองค์สำหรับยุคถัดไป
เพรำะกำรบริ หำรจัดกำรทั้งมวลของพระเจ้ำกำลังก้ำวไปข้ำงหน้ำเสมอ เมื่อยุคเก่ำผ่ำนไป
มันจะถูกแทนที่ดว้ ยยุคใหม่
และเมื่อพระรำชกิจเก่ำเสร็จบริ บูรณ์แล้วก็จะมีพระรำชกิจใหม่เพื่อสำนต่อกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำต่ อไป
กำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้เป็ นกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำซึ่งตำมหลังพระรำชกิจของพระเยซูม
ำ แน่นอนกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเอกเทศ

มันเป็ นช่วงระยะที่สำมของพระรำชกิจหลังยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
ทุกครั้งที่พระเจ้ำทรงริ เริ่ มช่วงระยะใหม่ของพระรำชกิจ
จะต้องมีกำรเริ่ มต้นใหม่เสมอและมันจะต้องนำยุคใหม่มำเสมอ
ดังนั้นจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
ในลักษณะของกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์
ในที่ต้งั ของพระรำชกิจของพระองค์และในพระนำมของพระองค์อกี ด้วย
ดังนั้นจึงไม่น่ำแปลกใจที่มนั ยำกสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคใหม่
แต่โดยไม่คำนึงถึงว่ำพระองค์จะถูกมนุษย์ต่อต้ำนอย่ำงไร
พระเจ้ำก็ทรงพระรำชกิจของพระองค์เสมอและทรงนำทำงมวลมนุษย์ท้งั ปวงไปข้ำงหน้ำเสมอ
เมื่อพระเยซูเสด็จมำในโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงนำมำซึ่งยุคพระคุณและสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ
ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งและด้วยกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้
พระองค์ได้ทรงสิ้นสุดยุคพระคุณและนำมำซึ่งยุคแห่งรำชอำณำจักร
บรรดำผูค้ นที่สำมำรถยอมรับกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำจะถูกนำทำงเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักร
และยิ่งไปกว่ำนั้นจะกลำยเป็ นสำมำรถยอมรับกำรทรงนำของพระเจ้ำด้วยตนเอง
แม้ว่ำพระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยท่ำมกลำงมนุษย์
แต่พระองค์เพียงแค่ทรงเสร็ จสิน้ กำรไถ่บำปของมวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่ำนั้นและทรงกลำยเป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำปขอ
งมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหมดของเขำ
กำรช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจำกอิทธิพลของซำตำนอย่ำงครบถ้วนไม่เพียงจำเป็ นต้องให้พระเยซูทรงกลำยเป็ นเครื่ อ
งบูชำไถ่บำปและแบกรับบำปต่ำงๆ นำนำของมนุษย์เท่ำนั้น
แต่ยงั พึงต้องให้พระเจ้ำทรงพระรำชกิจยิ่งใหญ่กว่ำเดิมขึ้นไปอีกเพือ่ ปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จำกอุปนิสัยอั
นเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ และดังนั้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับกำรยกโทษบำปของเขำแล้ว
พระเจ้ำก็ทรงได้กลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทำงมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่และได้เริ่ มพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำ
กษำ พระรำชกิจนี้ได้นำพำมนุษย์เข้ำสู่อำณำจักรที่สูงส่งขึ้น
บรรดำผูท้ ี่นบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์ท้งั หมดจะได้ชื่นชมกับควำมจริ งทีส่ ูงส่งขึ้นและได้รับ
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ พวกเขำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงอย่ำงแท้จริ ง และพวกเขำจะได้รับควำมจริ ง
หนทำงและชีวิต
หำกผูค้ นยังคงติดอยู่ในยุคพระคุณแล้ว พวกเขำจะไม่มีทำงกำจัดอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของพวกเขำได้
และยิ่งไม่มีทำงรู ้จกั พระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของพระเจ้ำเลย
หำกผูค้ นมีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพระคุณที่ลน้ เหลือเสมอ

แต่ไม่มีหนทำงแห่งชีวิตที่เปิ ดโอกำสให้พวกเขำรู ้จกั กับพระเจ้ำหรื อทำให้พระองค์สมดังพระทัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะไม่มีวนั ได้รับพระองค์อย่ำงแท้จริ งในกำรเชื่อในพระองค์ของพวกเขำ
กำรเชื่อประเภทนี้ช่ำงน่ำสงสำรเสียจริ ง เมื่อเจ้ำได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ จนจบ
เมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในแต่ละขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในยุคแห่งรำชอำณำจั
กร เจ้ำจะรู ้สึกว่ำบรรดำควำมอยำกได้อยำกมีที่เจ้ำมีมำนำนหลำยปี ได้กลำยเป็ นจริ งในที่สุด
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำบัดนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำได้เห็นพระเจ้ำแบบเผชิญหน้ำอย่ำงแท้จริ ง
บัดนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำได้จอ้ งมองโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ได้ยินถ้อยดำรัสส่วนพระองค์ของพระองค์
ได้ตระหนักถึงระปรี ชำญำณของพระรำชกิจของพระองค์และได้สำนึกรับรู ้อย่ำงแท้จริ งว่ำพระองค์ทรงเป็ นจริงแ
ละทรงมหิทธิฤทธิ์อย่ำงไร
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำเจ้ำได้รับหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่ผคู้ นในอดีตกำลไม่เคยได้เห็นหรื อครอบครอง ณ เวลำนี้
เจ้ำจะรู ้ได้อย่ำงชัดเจนว่ำอะไรคือกำรเชื่อในพระเจ้ำและอะไรคือกำรปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเ
จ้ำ
แน่นอนว่ำหำกเจ้ำเกำะติดกับมุมมองของอดีตและบอกปัดหรื อปฏิเสธข้อเท็จจริ งของกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่
สองของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะยังคงมือว่ำงเปล่ำ ไม่ได้รับอะไรมำเลย และในท้ำยที่สุด
เจ้ำจะถูกประกำศว่ำมีควำมผิดในกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
บรรดำผูท้ ี่สำมำรถเชื่อฟังควำมจริ งและนบนอบต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำจะได้รับกำรอ้ำงสิทธิ์ภำยใต้พระนำมข
องพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง—องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
พวกเขำจะสำมำรถยอมรับกำรทรงนำส่วนพระองค์ของพระเจ้ำ ได้รับควำมจริ งมำกขึ้นและสูงส่งขึ้น
ตลอดจนชีวิตที่เป็ นจริ ง พวกเขำจะได้เห็นนิมิตที่ไม่เคยมีผคู้ นในอดีตเคยได้เห็นมำก่อน:
“แล้วข้ำพเจ้ำก็หันกลับมำดูตรงที่พระสุรเสียงตรัสกับข้ำพเจ้ำนั้น
และเมื่อหันกลับมำแล้วข้ำพเจ้ำก็เห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคัน
ในท่ำมกลำงคันประทีปเหล่ำนั้นมีผหู้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์ยำวคลุมพระบำท
และทรงคำดแถบทองคำที่พระอุระ พระเศียรและพระเกศำของพระองค์ขำวเหมือนอย่ำงขนแกะ
และขำวเหมือนอย่ำงหิมะ พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่ำงเปลวไฟ
พระบำทของพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์ ประหนึ่งหลอมบริ สุทธิ์แล้วในเตำไฟ
พระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่ำงเสียงน้ ำมำกหลำย พระหัตถ์ขวำของพระองค์ทรงถือดวงดำวเจ็ดดวง
และมีดำบสองคมที่คมกริ บออกมำจำกพระโอษฐ์
และพระพักตร์ของพระองค์เหมือนอย่ำงดวงอำทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้ำ” (วิวรณ์ 1:12-16)
นิมิตนี้เป็ นกำรแสดงออกของพระอุปนิสัยครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ

และกำรแสดงออกของพระอุปนิสัยครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์ยงั เป็ นกำรแสดงออกของพระรำชกิจของพระเ
จ้ำในกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งปัจจุบนั ของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ในกระแสเชี่ยวกรำกของกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
บุตรมนุษย์ทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของพระองค์โดยอำศัยถ้อยดำรัส
อนุญำตให้ทุกคนที่ยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ได้เห็นพระพักตร์แท้จริงของบุตรมนุษย์
ซึ่งเป็ นภำพพรรณนำอันสัตย์จริงของพระพักตร์ของบุตรมนุษย์ตำมที่ยอห์นได้เคยเห็น
(แน่นอนว่ำทั้งหมดนี้จะไม่สำมำรถมองเห็นได้สำหรับพวกที่ไม่ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคแห่งรำชอำ
ณำจักร) พระพักตร์แท้จริ งของพระเจ้ำไม่สำมำรถบรรยำยให้เห็นภำพอย่ำงครบถ้วนได้โดยใช้ภำษำมนุษย์
และดังนั้นพระเจ้ำจึงใช้วิธีที่พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสยั โดยธรรมชำติของพระองค์เพื่อแสดงพระพัก
ตร์แท้จริ งของพระองค์ต่อมนุษย์
ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือทุกคนที่ซ้ ึงคุณค่ำในพระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของบุตรมนุษย์ย่อมได้เห็นพระพักตร์แท้
จริ งของบุตรมนุษย์แล้ว
เพรำะพระเจ้ำนั้นยิง่ ใหญ่เกินไปและไม่สำมำรถบรรยำยให้เห็นภำพอย่ำงครบถ้วนได้โดยใช้ภำษำมนุษย์
เมื่อมนุษย์ได้รับประสบกำรณ์ในแต่ละขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคแห่งรำชอำณำจักร
เช่นนั้นแล้วเขำก็จะรู ้ควำมหมำยแท้จริ งของคำพูดของยอห์นเมื่อตอนที่เขำพูดถึงบุตรมนุษย์ท่ำมกลำงคันประทีป
: “พระเศียรและพระเกศำของพระองค์ขำวเหมือนอย่ำงขนแกะ และขำวเหมือนอย่ำงหิมะ
พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่ำงเปลวไฟ พระบำทของพระองค์เหมือนทองสัมฤทธิ์
ประหนึ่งหลอมบริ สุทธิ์แล้วในเตำไฟ พระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่ำงเสียงน้ ำมำกหลำย
พระหัตถ์ขวำของพระองค์ทรงถือดวงดำวเจ็ดดวง และมีดำบสองคมที่คมกริ บออกมำจำกพระโอษฐ์
และพระพักตร์ของพระองค์เหมือนอย่ำงดวงอำทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้ำ” ณ เวลำนั้น
เจ้ำจะรู ้สิ้นเกินควำมสงสัยทั้งมวลว่ำเนื้อหนังธรรมดำนี้ซ่ึงได้กล่ำวไว้มำกมำยนั้นคือพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ค
รั้งที่สองอย่ำงไม่อำจปฏิเสธได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น
เจ้ำจะสำนึกรับรู ้ได้อย่ำงแท้จริ งว่ำเจ้ำได้รับพระพรมำกเพียงใดและรู ้สึกว่ำตัวเองโชคดีที่สุด
เจ้ำไม่ได้กำลังเต็มใจยอมรับพระพรนี้หรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นามาซึ่งยุคใหม่
แผนกำรบริ หำรจัดกำรนำนหกพันปี ของพระเจ้ำกำลังจะสิ้นสุดลง
และประตูแห่งรำชอำณำจักรได้ถูกเปิ ดออกแล้วให้กบั ทุกคนที่แสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระองค์
พี่น้องชำยหญิงที่รัก พวกเจ้ำกำลังรออะไรอยู่? อะไรคือสิ่งที่เจ้ำแสวงหำ?
เจ้ำกำลังรอให้พระเจ้ำทรงปรำกฏใช่ไหม? เจ้ำกำลังค้นหำรอยพระบำทของพระองค์ใช่ไหม?
เรำโหยหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำยิง่ นัก! และมันก็ยำกยิ่งนักที่จะพบรอยพระบำทของพระเจ้ำ! ในยุคเช่นนี้
ในโลกเช่นนี้ เรำต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ประจักษ์วนั ที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ?
เรำต้องทำอะไรเพื่อก้ำวให้ทนั ตำมก้ำวพระบำทของพระเจ้ำ?
ทุกคนที่กำลังรอให้พระเจ้ำทรงปรำกฏต้องเผชิญกับบรรดำคำถำมประเภทนี้
พวกเจ้ำทั้งหมดได้พิจำรณำคำถำมเหล่ำนั้นมำกกว่ำหนึ่งครั้ง—แต่มีผลลัพธ์เช่นไรหรือ?
พระเจ้ำทรงปรำกฏที่ใด? รอยพระบำทของพระเจ้ำอยู่ที่ใด? พวกเจ้ำมีคำตอบหรื อไม่?
ผูค้ นมำกมำยอำจจะตอบกลับดังนี้ :
“พระเจ้ำทรงปรำกฏท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์และรอยพระบำทของพระองค์ทรงอยู่ท่ำมกลำงหมู่เรำ
มันเรี ยบง่ำยเช่นนั้นเอง!” ไม่ว่ำใครก็สำมำรถให้คำตอบเป็ นสูตรตำยตัวได้
แต่พวกเจ้ำเข้ำใจหรื อไม่ว่ำอะไรคือสิ่งที่หมำยถึงกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำหรื อรอยพระบำทของพระองค์?
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำหมำยถึงกำรทรงมำถึงของพระองค์บนโลกเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์ดว้ ยพระ
องค์เอง ด้วยพระอัตลักษณ์และพระอุปนิสัยของพระองค์เอง และในวิธีที่เป็ นมำโดยกำเนิดในพระองค์
พระองค์เสด็จลงมำท่ำมกลำงมวลมนุษย์เพื่อทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของกำรเริ่ มต้นยุคหนึ่งและสิ้นสุดยุคหนึ่ง
กำรทรงปรำกฏเช่นนี้ไม่ใช่รูปแบบของพิธีกำร มันไม่ใช่เครื่ องหมำย รู ปภำพ กำรอัศจรรย์
หรื อนิมิตยิง่ ใหญ่อะไรสักอย่ำง และยิง่ มีโอกำสน้อยกว่ำนั้นที่มนั จะเป็ นกระบวนกำรทำงศำสนำ
มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่เป็ นจริงและแท้จริ งที่ไม่ว่ำใครก็สำมำรถสัมผัสและมองเห็นได้
กำรทรงปรำกฏแบบนี้ไม่ได้เป็ นไปเพื่อกำรเสแสร้งทำ หรือเพื่อกำรงำนระยะสั้นอะไรสักอย่ำง
หำกแต่มนั เป็ นไปเพื่อกำรงำนระยะหนึ่งในแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำมีควำมหมำยเสมอและมีควำมสัมพันธ์กบั แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์เสมอ
สิ่งที่เรี ยกว่ำ “กำรทรงปรำกฏ” ในที่นี่น้นั แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงจำก “กำรทรงปรำกฏ”
ในแบบที่พระเจ้ำทรงใช้แนะนำ นำทำง และให้ควำมรู ้แจ้งแก่มนุษย์
พระเจ้ำทรงดำเนินพระรำชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ระยะหนึ่งในแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์
พระรำชกิจนี้แตกต่ำงจำกพระรำชกิจของยุคอืน่ ใด มันเป็ นสิ่งที่มนุษย์ไม่สำมำรถจินตนำกำรได้
และมนุษย์ไม่เคยมีประสบกำรณ์กบั มันมำก่อน มันคือพระรำชกิจที่เริ่ มต้นยุคใหม่และสิ้นสุดยุคเก่ำ

และมันเป็ นรู ปแบบใหม่และดีข้ นึ ของพระรำชกิจเพื่อควำมรอดของมวลมนุษย์ ยิง่ กว่ำนั้น
มันยังเป็ นพระรำชกิจที่นำพำมวลมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่ นี่คอื ควำมหมำยของกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
เมื่อพวกเจ้ำได้เข้ำใจควำมหมำยของกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำแล้ว
พวกเจ้ำควรแสวงหำรอยพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงไร? คำถำมนี้ไม่ยำกที่จะอธิบำย กล่ำวคือ
ที่ใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ ที่น้ นั เจ้ำจะพบก้ำวพระบำทของพระองค์ คำอธิบำยเช่นนี้ฟังดูตรงไปตรงมำ
แต่ไม่ใช่เรื่ องง่ำยในทำงปฏิบตั ิ เพรำะว่ำผูค้ นมำกมำยไม่รู้ว่ำพระเจ้ำทรงปรำกฏที่ใด
นับประสำอะไรที่จะรู ้ว่ำที่ใดที่พระองค์เต็มใจ หรื อที่ใดที่พระองค์ควรทรงปรำกฏ
บำงคนเชื่อด้วยอำรมณ์หุนหันว่ำที่ใดก็ตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจ ที่น้นั พระเจ้ำทรงปรำกฏ
หรื อมิฉะนั้นพวกเขำก็เชื่อว่ำที่ใดก็ตำมที่มีร่ำงฝ่ ำยวิญญำณ ทีน่ ้ นั พระเจ้ำทรงปรำกฏ
หรื อมิฉะนั้นพวกเขำก็เชื่อว่ำที่ใดที่มีผคู้ นที่มีชื่อเสียงสูงส่ง ที่น้ นั พระเจ้ำทรงปรำกฏ
ในชัว่ ขณะนี้ให้เรำลืมไปก่อนว่ำกำรเชื่อเช่นนี้ถูกหรือผิด เพื่ออธิบำยคำถำมเช่นนี้
พวกเรำต้องมีเป้ำหมำยที่ชดั เจนเสียก่อน กล่ำวคือ พวกเรำกำลังค้นหำรอยพระบำทของพระเจ้ำ
พวกเรำไม่ได้กำลังแสวงหำร่ ำงฝ่ ำยวิญญำณ และยิ่งไม่ได้กำลังไล่ตำมเสำะหำร่ ำงผูม้ ีชื่อเสียง
พวกเรำกำลังไล่เสำะหำตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำ ด้วยเหตุผลนี้
เนื่องจำกว่ำพวกเรำกำลังตำมหำรอยพระบำทของพระเจ้ำ มันจึงจำเป็ นที่พวกเรำต้องค้นหำน้ำพระทัยของพระเจ้ำ
พระวจนะของพระเจ้ำ ถ้อยดำรัสของพระองค์—เพรำะที่ใดก็ตำมที่มีพระวจนะใหม่ๆ ที่พระเจ้ำตรัส
พระสุรเสียงของพระเจ้ำอยู่ที่นนั่ และที่ใดที่มีกำ้ วพระบำทของพระเจ้ำ กิจกำรต่ำงๆ ของพระเจ้ำอยู่ที่นั่น
ที่ใดก็ตำมที่มีกำรทรงแสดงออกของพระเจ้ำ ที่นนั่ พระเจ้ำทรงปรำกฏ และที่ใดที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ
ที่นั่นควำมจริ ง หนทำง และชีวิตดำรงอยู่ ในกำรค้นหำรอยพระบำทของพระเจ้ำ พวกเจ้ำได้ละเลยคำว่ำ
“พระเจ้ำคือควำมจริ ง หนทำง และชีวิต” และดังนั้น
ผูค้ นมำกมำยแม้ในเวลำที่พวกเขำได้รับควำมจริ งไม่เชื่อว่ำพวกเขำได้พบรอยพระบำทของพระเจ้ำแล้ว
และพวกเขำยิ่งไม่ยอมรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ เป็ นควำมผิดพลำดร้ำยแรงยิ่งนัก!
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำไม่สำมำรถลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
และพระเจ้ำยิ่งไม่ทรงสำมำรถจะปรำกฏโดยคำขอของมนุษย์
พระเจ้ำทรงทำกำรเลือกและทรงทำแผนกำรของพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์
ยิ่งกว่ำนั้นพระองค์ทรงมีวตั ถุประสงค์ของพระองค์เองและวิธีกำรของพระองค์เอง
ไม่ว่ำพระองค์จะทรงพระรำชกิจใด
พระองค์ทรงไม่มีควำมจำเป็ นต้องทรงหำรื อกับมนุษย์หรือทรงหำคำแนะนำของเขำ
นับประสำอะไรที่จะทรงต้องแจ้งให้ทุกๆ คนรู ้ถงึ พระรำชกิจของพระองค์ นี่คือพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ

ซึ่งยิง่ ไปกว่ำนั้นควรได้รับกำรยอมรับจำกทุกคน
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ ตำมก้ำวพระบำทของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องเดินออกห่ำงจำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเสียก่อน
เจ้ำต้องไม่เรี ยกร้องให้พระเจ้ำทรงทำสิ่งนี้หรื อสิ่งนั้น
นับประสำอะไรที่เจ้ำจะควรวำงพระองค์ไว้ในขอบเขตของเจ้ำเองและจำกัดพระองค์ไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเ
จ้ำเอง แต่เจ้ำกลับควรถำมว่ำพวกเจ้ำจะแสวงหำรอยพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำจะยอมรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำอย่ำงไร และเจ้ำจะยอมจำนนต่อพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำอย่ำงไร
กล่ำวคือ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรทำ เนื่องจำกมนุษย์ไม่ใช่ควำมจริ ง และไม่ได้ครอบครองควำมจริ ง
เขำจึงควรแสวงหำ ยอมรับ และเชื่อฟัง
ไม่ว่ำเจ้ำจะเป็ นคนอเมริ กนั คนอังกฤษ หรื อสัญชำติอื่นใด เจ้ำควรก้ำวออกนอกขอบเขตของสัญชำติของเจ้ำเอง
ก้ำวข้ำมตัวของเจ้ำเอง และชมพระรำชกิจของพระเจ้ำจำกมุมมองของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้ำงขึ้น
ด้วยวิธีน้ีเจ้ำจะไม่วำงข้อจำกัดบนรอยพระบำทของพระเจ้ำ
นี่เป็ นเพรำะว่ำทุกวันนี้ผคู้ นมำกมำยมีควำมคิดว่ำเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงปรำกฏในประเทศหนึ่งประเทศใด
โดยเฉพำะหรื อท่ำมกลำงผูค้ นบำงกลุ่ม นัยสำคัญของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก
และกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำมีควำมสำคัญยิ่งนัก!
มโนคติที่หลงผิดและควำมคิดของมนุษย์จะสำมำรถหยัง่ วัดสองสิ่งนั้นได้อย่ำงไร และดังนั้นเรำจึงบอกว่ำ
เจ้ำควรตีฝ่ำมโนคติที่หลงผิดเรื่ องสัญชำติและชำติพนั ธุ์เพื่อแสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
เช่นนี้เท่ำนั้นเจ้ำจึงจะไม่ถูกจำกัดด้วยมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเอง
เช่นนี้เท่ำนั้นเจ้ำจึงจะมีคุณสมบัติที่จะต้อนรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ มิฉะนั้น
เจ้ำจะยังคงอยู่ในควำมมืดมิดนิรนั ดร์ และไม่มีวนั ได้รับกำรยอมรับจำกพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ท้งั มวล
พระองค์ไม่ทรงถือว่ำพระองค์เป็ นสมบัติส่วนตัวของประเทศหรื อผูค้ นใดๆ
แต่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ตำมที่พระองค์ได้ทรงวำงแผนไว้ โดยไร้ขอ้ จำกัด ทั้งในรู ปแบบ ประเทศ
หรื อผูค้ นใดๆ บำงทีเจ้ำอำจไม่เคยจินตนำกำรถึงรู ปแบบนี้ หรื อบำงที
ทัศนคติของเจ้ำที่มีต่อรู ปแบบนี้เป็ นไปในทำงปฏิเสธ หรื อบำงที
ประชำชำติที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระองค์และผูค้ นที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์อำจบังเอิญถูกเลือกปฏิบตั ิโดย
ทุกคน และบังเอิญเป็ นผูค้ นที่ลำ้ หลังที่สุดบนแผ่นดินโลก ถึงอย่ำงนั้น พระเจ้ำทรงมีพระปรีชำญำณของพระองค์
ด้วยมหิทธำนุภำพของพระองค์ และโดยอำศัยควำมจริ งของพระองค์และพระอุปนิสัยของพระองค์
พระองค์ได้ทรงรับไว้อย่ำงแท้จริ งซึ่งผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจิตใจตรงกันกับพระองค์

และผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงปรำรถนำจะทำให้ครบบริ บูรณ์—กลุ่มคนภำยใต้กำรปกครองของพระองค์
ผูซ้ ่ึงได้ทนฝ่ ำกำรทดสอบและควำมทุกข์ลำบำกทุกรู ปแบบและกำรข่มเหงทุกรู ปแบบ
สำมำรถติดตำมพระองค์จนถึงที่สุดท้ำยปลำยทำง จุดมุง่ หมำยของกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นอิสระจำกข้อจำกัดของรู ปแบบหรื อประชำชำติใดๆ
คือกำรทำให้พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตำมที่พระองค์ได้ทรงวำงแ
ผนไว้ นี่เป็ นเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในมณฑลยูดำห์ กล่ำวคือ
จุดมุ่งหมำยของพระองค์คือกำรบรรลุพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนเพื่อไถ่บำปให้เผ่ำพันธุ์มนุษย์ท้งั มวล
แม้กระนั้น ชำวยิวเชื่อว่ำมันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงทำเช่นนี้
และพวกเขำคิดว่ำมันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงสำมำรถเป็ นเนื้อหนังและทรงอยู่ในรู ปร่ ำงขององค์พระเยซูเจ้
ำ “เป็ นไปไม่ได้” ของพวกเขำกลำยเป็ นพืน้ ฐำนให้พวกเขำประณำมและต่อต้ำนพระเจ้ำ
และในที่สุดก็นำไปสู่กำรทำลำยล้ำงประเทศอิสรำเอล วันนี้ผคู้ นมำกมำยได้กระทำควำมผิดที่คล้ำยกัน
พวกเขำป่ ำวประกำศด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเขำถึงกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำที่กำลังใกล้เข้ำมำ
แต่ในเวลำเดียวกันก็ประณำมกำรทรงปรำกฏของพระองค์ “เป็ นไปไม่ได้”
ของพวกเขำจำกัดกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำภำยในขอบเขตของจินตนำกำรของพวกเขำอีกครั้ง
และดังนั้นเรำจึงได้เห็นผูค้ นมำกมำยระเบิดหัวเรำะอย่ำงป่ ำเถื่อนและแหบห้ำวหลังจำกที่ได้มำพบกับพระวจนะข
องพระเจ้ำ แต่เสียงหัวเรำะนี้แตกต่ำงจำกกำรประณำมและกำรดูหมิ่นของชำวยิวเพียงใดหรื อไม่?
พวกเจ้ำไม่เคำรพยำเกรงเมื่ออยู่ต่อหน้ำควำมจริ ง และยิง่ ไม่มีควำมรูส้ ึกโหยหำเลย?
ทั้งหมดที่เจ้ำทำคือศึกษำโดยไร้ควำมพิถีพิถนั และรอคอยด้วยควำมไม่แยแสสะเพร่ ำ
เจ้ำจะสำมำรถได้อะไรจำกกำรศึกษำและกำรรอคอยเช่นนี้ ?
เจ้ำคิดว่ำเจ้ำจะได้รับคำแนะนำส่วนตัวจำกพระเจ้ำหรื อ? หำกเจ้ำไม่สำมำรถเข้ำใจถ้อยดำรัสของพระเจ้ำแล้ว
เจ้ำจะมีคุณสมบัติในทำงใดที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ? ที่ใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ
ควำมจริ งก็จะถูกแสดงที่นนั่ และพระสุรเสียงของพระเจ้ำก็จะอยู่ที่นั่น
เฉพำะบรรดำผูท้ ี่สำมำรถยอมรับควำมจริ งเท่ำนั้นจะสำมำรถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้ำ
และเฉพำะผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นมีคุณสมบัติที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
จงปลดปล่อยมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ! จงเงียบเสียงตัวเจ้ำเองและนำถ้อยคำเหล่ำนี้มำอ่ำนอย่ำงระมัดระวัง
หำกเจ้ำโหยหำควำมจริ ง
พระเจ้ำจะทรงให้ควำมรู ้แจ้งกับเจ้ำและเจ้ำจะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์และพระวจนะของพระองค์
จงปลดปล่อยควำมเห็นของพวกเจ้ำเกี่ยวกับ “เป็ นไปไม่ได้”! ยิ่งผูค้ นเชื่อว่ำบำงสิ่งเป็ นไปไม่ได้มำกเท่ำใด
มันก็มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นได้มำกเท่ำนั้น เพรำะพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำทะยำนสูงกว่ำฟ้ำสวรรค์

พระรำชดำริ ของพระเจ้ำอยู่สูงกว่ำควำมคิดของมนุษย์
และพระรำชกิจของพระเจ้ำอยู่เหนือขอบเขตของควำมคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ยิ่งบำงสิ่งเป็ นไปไม่ได้มำกขึ้นเท่ำใด มันก็ยงิ่ มีควำมจริงที่สำมำรถค้นหำได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งบำงสิ่งอยู่เลยมโนคติที่หลงผิดและจินตนำกำรของมนุษย์มำกเท่ำใด
มันยิ่งบรรจุน้ ำพระทัยของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น นี่เป็ นเพรำะ ไม่ว่ำพระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระองค์ที่ใด
พระเจ้ำก็ยงั คงเป็ นพระเจ้ำ
และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุของสถำนที่หรื อลักษณะของกำรทรงปรำกฏของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำยังคงเหมือนเดิมไม่ว่ำรอยพระบำทของพระองค์จะอยู่ที่ใด
และไม่ว่ำรอยพระบำทของพระเจ้ำจะอยู่ที่ใด พระองค์ก็เป็ นพระเจ้ำของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูเจ้ำไม่เพียงทรงเป็ นพระเจ้ำของชำวอิสรำเอลเท่ำนั้น
แต่เป็ นพระเจ้ำของผูค้ นทั้งหมดในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กำอีกด้วย และยิง่ ไปกว่ำนั้นอีก
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำหนึ่งเดียวในจักรวำลทั้งมวล
ดังนั้นให้เรำแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและค้นพบกำรทรงปรำกฏของพระองค์ในถ้อยดำรัสของพระองค์
และก้ำวตำมให้ทนั ก้ำวพระบำทของพระองค์! พระเจ้ำทรงเป็ นควำมจริ ง หนทำง และชีวิต
พระวจนะของพระองค์และกำรทรงปรำกฏของพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเวลำเดียวกัน
และพระอุปนิสัยและรอยพระบำทของพระองค์เปิ ดกว้ำงต่อมวลมนุษย์ตลอดเวลำ พี่น้องชำยหญิงที่รัก
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำสำมำรถเห็นกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำในคำพูดเหล่ำนี้
เริ่ มติดตำมก้ำวพระบำทของพระองค์ในขณะที่เจ้ำก้ำวไปข้ำงหน้ำสู่ยุคใหม่
และเข้ำสู่สวรรค์และโลกใหม่ที่สวยงำมซึ่งพระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมไว้สำหรับบรรดำผูท้ ี่กำลังรอคอยกำรทรงปรำกฏ
ของพระองค์!
ตัดตอนมำจำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หลำยร้อยล้ำนคนที่ติดตำมองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำ
พวกเรำปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติและพระบัญญัติแห่งพระคัมภีร์
ชื่นชมในพระคุณอันอุดมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ำ และรวมตัวกัน อธิษฐำน สรรเสริ ญ
และรับใช้ในพระนำมแห่งองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำ—
และทั้งหมดนี้พวกเรำทำภำยใต้กำรดูแลและกำรคุม้ ครองปกป้องขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
บ่อยครั้งที่พวกเรำอ่อนแอ และบ่อยครั้งที่พวกเรำก็แข็งแรงเช่นกัน
พวกเรำเชื่อว่ำกำรกระทำของพวกเรำทั้งหมดเป็ นไปโดยสอดคล้องกับคำสอนทั้งหลำยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
เช่นนั้นแล้ว มันจึงชัดเจนโดยไม่ตอ้ งเอ่ยอะไรอีก
ว่ำพวกเรำก็เชื่อว่ำตัวพวกเรำอยู่บนเส้นทำงของกำรทำตำมพระประสงค์ของพระบิดำในสวรรค์
พวกเรำถวิลหำกำรทรงกลับมำขององค์พระเยซูเจ้ำ กำรเสด็จลงมำอย่ำงรุ่งโรจน์ของพระองค์
วำระสุดท้ำยของชีวิตของพวกเรำบนแผ่นดินโลก กำรปรำกฏของรำชอำณำจักร
และทุกสิ่งทุกอย่ำงทีไ่ ด้ถูกพยำกรณ์ไว้ในหนังสือวิวรณ์ นัน่ คือ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงมำถึง
พระองค์ทรงนำพำควำมวิบตั ิมำ พระองค์ทรงให้รำงวัลคนดีและทรงลงโทษคนชัว่
และพระองค์ทรงนำทุกคนที่ติดตำมพระองค์และยินดีตอ้ นรับกำรเสด็จกลับมำของพระองค์ข้ นึ ไปพบพระองค์ใ
นฟ้ำอำกำศ เมือ่ ใดก็ตำมที่พวกเรำนึกถึงสิ่งนี้
พวกเรำก็อดไม่ได้ที่จะรู ้สึกตื้นตันด้วยอำรมณ์และเต็มไปด้วยควำมสำนึกในบุญคุณที่พวกเรำได้เกิดมำในยุคสุดท้
ำยและมีโชคดีที่ได้เป็ นพยำนต่อกำรเสด็จมำขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ แม้ว่ำพวกเรำได้ทนทุกข์ต่อกำรถูกข่มเหง
แต่พวกเรำก็ได้ “ศักดิ์ศรีนิรันดร์มำกมำยอย่ำงไม่มีที่เปรี ยบ” ตอบแทนกลับมำ ช่ำงเป็ นพระพรอันวิเศษยิ่งนัก!
กำรถวิลหำทั้งหมดนี้และพระคุณที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำประทำนให้
ทำให้พวกเรำมีสติสัมปชัญญะสม่ำเสมอต่อกำรอธิษฐำน และทำให้พวกเรำขยันมำชุมนุมกันมำกขึ้น
บำงทีในปี หน้ำ อำจจะพรุ่งนี้และอำจจะภำยในห้วงเวลำที่ส้ นั เกินกว่ำมนุษย์จะสำมำรถคิดฝัน
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะเสด็จลงมำโดยฉับพลัน
ทรงปรำกฏพระองค์ท่ำมกลำงผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งได้เฝ้ำรอพระองค์ดว้ ยใจจดจ่อกระตือรื อร้น
พวกเรำรี บรุ ดเพื่อแซงหน้ำกันและกัน โดยไม่มีใครยอมตกหล่นอยู่ขำ้ งหลัง
ทั้งหมดก็เพื่อที่จะได้อยู่ในกลุ่มแรกที่ได้มองดูกำรทรงปรำกฏขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ได้เป็ นหนึ่งในบรรดำผูท้ ไี่ ด้รับควำมปลำบปลื้มยินดี พวกเรำได้มอบทุกสิ่งทุกอย่ำงโดยไม่คำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย
สำหรับกำรมำถึงของวันนี้ บำงคนออกจำกงำนของพวกเขำ บำงคนละทิ้งครอบครัวของพวกเขำ
บำงคนยกเลิกกำรสมรส และบำงคนถึงกับบริ จำคเงินออมของพวกเขำทั้งหมด

ช่ำงเป็ นกำรกระทำกำรอุทิศที่ไร้ควำมเห็นแก่ตวั อะไรเช่นนี้ !
แน่นอนว่ำควำมจริงใจและควำมภักดีเช่นนี้เหนือล้ำเกินกว่ำแม้แต่บรรดำวิสุทธิชนของยุคทั้งหลำยที่ผ่ำนมำ!
เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำประทำนพระคุณให้ผูใ้ ดก็ตำมที่พระองค์ทรงพอพระทัยและทรงแสดงควำมปรำนีต่อผูใ้ ดก็
ตำมที่พระองค์ทรงพอพระทัย พวกเรำเชื่อว่ำ
กำรกระทำกำรอุทิศและกำรสละให้ของพวกเรำได้ถูกเฝ้ำมองในสำยพระเนตรของพระองค์มำนำนตั้งแต่น้นั แล้ว
ในทำนองเดียวกัน คำอธิษฐำนสุดหัวใจของพวกเรำก็ได้ไปถึงพระกรรณของพระองค์
และพวกเรำวำงใจว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะทรงตอบแทนต่อกำรทุ่มเทอุทิศของพวกเรำอีกด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้น
พระเจ้ำได้ทรงมีพระคุณต่อพวกเรำก่อนที่พระองค์จะทรงสร้ำงโลก
และพระพรและพระสัญญำที่พระองค์ได้ประทำนให้พวกเรำนั้นจะไม่มีใครสำมำรถพรำกไปได้
พวกเรำทั้งหมดกำลังวำงแผนเพือ่ อนำคต และก็ย่อมแน่นอนอยู่แล้วว่ำ
พวกเรำได้กระทำกำรทุ่มเทอุทิศและกำรใช้จ่ำยในรู ปของเหรียญแทนเงินหรื อเงินลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรไ
ด้รับควำมปลำบปลื้มยินดีที่จะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในฟ้ำอำกำศ ยิ่งไปกว่ำนั้น
พวกเรำได้จดั วำงตัวพวกเรำเองบนบัลลังก์แห่งอนำคตโดยไม่ลงั เลแม้แต่น้อย
เพื่อเป็ นประธำนของทุกชนชำติและประชำชนทั้งมวลหรื อเพื่อครองรำชย์ในฐำนะกษัตริ ย์
ทั้งหมดนี้พวกเรำถือว่ำเป็ นสิ่งที่ตอ้ งได้รับอยู่แล้ว เป็ นบำงสิ่งที่คำดหมำยไว้ได้เลย
พวกเรำดูถูกทุกคนที่ต่อต้ำนองค์พระเยซูเจ้ำ บทอวสำนของพวกเขำทั้งหมดคือกำรทำลำยล้ำง
ใครเล่ำที่ได้บอกพวกเขำไม่ให้เชื่อว่ำองค์พระเยซูเจ้ำคือพระผูช้ ่วยให้รอด?
แน่นอนว่ำมีบำงเวลำเมื่อพวกเรำเลียนแบบองค์พระเยซูเจ้ำในกำรให้ควำมสงสำรเห็นใจต่อผูค้ นของโลก
เพรำะพวกเขำไม่เข้ำใจ และมันถูกต้องที่พวกเรำต้องยอมผ่อนปรนและให้อภัยต่อพวกเขำ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเรำทำนั้นเป็ นไปตำมพระวจนะแห่งพระคัมภีร์
เพรำะทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์เป็ นควำมเห็นนอกรี ตและควำมนอกศำสนำ
ควำมเชื่อชนิดนี้ฝังรำกลึกในจิตใจของพวกเรำแต่ละคน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของพวกเรำทรงสถิตในพระคัมภีร์
และหำกพวกเรำไม่ออกห่ำงจำกพระคัมภีร์ พวกเรำก็จะไม่ออกห่ำงจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
หำกพวกเรำปฏิบตั ิตำมหลักกำรนี้ พวกเรำก็จะได้รับควำมรอด พวกเรำกระตุน้ กันและกัน
แต่ละคนพำกันสนับสนุนผูอ้ ื่น และทุกครั้งที่พวกเรำรวมตัวกัน
พวกเรำก็หวังว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเรำพูดและทำนั้นเป็ นไปตำมน้ ำพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและจะได้รับก
ำรทรงยอมรับจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ แม้สภำพแวดล้อมของพวกเรำจะมีควำมเป็ นปรปักษ์อย่ำงรุ นแรง
แต่หัวใจของพวกเรำก็เต็มเปี่ ยมด้วยควำมปี ติยินดี ครั้นพวกเรำนึกถึงพระพรทั้งหลำยซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม
ยังจะมีสิ่งใดเล่ำที่พวกเรำไม่สำมำรถละวำงไปก่อนได้? ยังมีอะไรอีกที่พวกเรำลังเลที่จะสละทิ้ง

ทั้งหมดนี้ชดั เจนโดยไม่ตอ้ งเอ่ยอะไรอีก และทั้งหมดนี้อยู่ภำยใต้สำยพระเนตรเฝ้ำมองของพระเจ้ำ
พวกเรำผูข้ ดั สนจำนวนหยิบมือนี้ที่ถกู ยกขึ้นจำกกองขยะก็เป็ นเหมือนผูต้ ิดตำมธรรมดำสำมัญทุกคนขององค์พระ
เยซูเจ้ำ ที่กำลังฝันถึงกำรได้รับควำมปลำบปลื้มยินดี ได้รับพระพรและได้ปกครองชนชำติท้งั ปวง
ควำมเสื่อมทรำมของพวกเรำได้ถูกตีแผ่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
และควำมอยำกได้อยำกมีและควำมโลภของพวกเรำถูกกล่ำวโทษในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
แม้จะเป็ นเช่นนั้นก็ตำม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่ำงเป็ นปกติเหลือเกิน และเป็ นตรรกะเหลือเกิน
จนไม่มีใครในพวกเรำเลยที่กงั ขำว่ำกำรถวิลหำทั้งหลำยของพวกเรำนั้นถูกต้องหรื อไม่
นับประสำอะไรที่พวกเรำคนใดจะแคลงใจในควำมแม่นยำของทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเรำยึดถือ
ใครเล่ำสำมำรถรู ้จกั น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ?
พวกเรำไม่รู้ที่จะแสวงหำหรื อท่องสำรวจว่ำเส้นทำงแบบใดกันแน่ที่มนุษย์กำ้ วเดินอยู่
และนับประสำอะไรที่พวกเรำจะสนใจที่จะสอบถำม
เนื่องเพรำะพวกเรำเพียงใส่ใจในเรื่ องที่ว่ำพวกเรำจะสำมำรถได้รับควำมปลำบปลื้มยินดีหรื อไม่
พวกเรำจะสำมำรถได้รับพระพรหรือไม่ จะมีที่สำหรับพวกเรำในอำณำจักรสวรรค์หรื อไม่
และพวกเรำจะมีส่วนแบ่งของน้ ำในแม่น้ ำแห่งชีวิตและผลของต้นไม้แห่งชีวิตหรื อไม่
ที่พวกเรำเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้น
มิใช่เพื่อประโยชน์ในกำรได้รับสิง่ เหล่ำนี้และกลำยเป็ นผูต้ ิดตำมพระองค์หรอกหรื อ?
บำปของพวกเรำได้รับกำรอภัยแล้ว พวกเรำได้กลับใจแล้ว พวกเรำได้ดื่มเหล้ำองุน่ ขมถ้วยนั้นแล้ว
และพวกเรำได้ทำบกำงเขนไว้บนแผ่นหลังของพวกเรำแล้ว
ใครเล่ำสำมำรถบอกได้ว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำจะไม่ทรงยอมรับรำคำที่พวกเรำได้จ่ำยไป?
ใครเล่ำสำมำรถบอกได้ว่ำพวกเรำยังไม่ได้ตระเตรี ยมน้ ำมันไว้มำกพอ?
พวกเรำไม่ปรำรถนำจะเป็ นพวกหญิงพรหมจำรี ที่โง่เขลำหรื อหนึ่งในพวกที่ถูกทอดทิ้ง ยิ่งไปกว่ำนั้น
พวกเรำอธิษฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ
ทูลขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงป้องกันพวกเรำจำกกำรถูกพระคริ สต์เทียมเท็จล่อลวง
เพรำะมีกำรกล่ำวไว้ในพระคัมภีร์ว่ำ “ในเวลำนั้นถ้ำใครจะบอกท่ำนทั้งหลำยว่ำ ‘นี่แน่ะ พระคริ สต์อยู่ที่นี่’ หรื อ
‘อยู่ที่โน่น’ อย่ำเชื่อเลย เพรำะว่ำจะมีพระคริ สต์เทียมเท็จและผูเ้ ผยพระวจนะเทียมเท็จหลำยคนปรำกฏขึ้น
แสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้ำทรงเลือกถ้ำเป็ นได้” (มัทธิว
24:23-24) พวกเรำทุกคนต่ำงหมำยมัน่ ที่จะจดจำข้อพระคัมภีร์เหล่ำนี้ พวกเรำจำข้อพระคัมภีร์ได้ข้ นึ ใจ
และพวกเรำมองข้อพระคัมภีร์ประดุจสมบัติอนั ล้ำค่ำ ประหนึ่งดังชีวิต

และเฉกเช่นตรำสำรเครดิตที่ตดั สินว่ำพวกเรำสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดหรื อได้รับควำมปลำบปลื้มยินดีหรื อ
ไม่…
เป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว สิ่งมีชีวิตได้ล่วงลับไป โดยนำควำมถวิลหำและควำมฝันของพวกเขำไปกับพวกเขำด้วย
แต่ในส่วนที่ว่ำพวกเขำได้ไปยังอำณำจักรสวรรค์แล้วหรือไม่น้นั ไม่มีใครรู ้อย่ำงแท้จริ ง
คนตำยกลับมำโดยลืมเรื่ องรำวทั้งหมดที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้น
และพวกเขำยังคงติดตำมคำสอนและเส้นทำงของบรรพบุรุษ และด้วยวิธีน้ี เมื่อปี และวันผ่ำนล่วงเลยไป
ไม่มีใครรู ้เลยว่ำองค์พระเยซูเจ้ำ พระเจ้ำของพวกเรำ
ทรงยอมรับอย่ำงแท้จริ งในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเรำทำหรือไม่
ทั้งหมดที่พวกเรำสำมำรถทำได้คือตั้งตำรอคอยที่จะได้ผลออกมำและคำดเดำเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่จะเกิดขึ้น
แม้กระนั้น พระเจ้ำทรงรักษำควำมเงียบของพระองค์มำโดยตลอด ไม่เคยทรงปรำกฏต่อพวกเรำ
ไม่เคยตรัสกับพวกเรำ และดังนั้น
พวกเรำจึงตั้งใจทำกำรตัดสินเกีย่ วกับน้ ำพระทัยและพระอุปนิสัยของพระเจ้ำไปตำมพระคัมภีร์และโดยสอดคล้อ
งกับหมำยสำคัญทั้งหลำย พวกเรำได้กลำยเป็ นคุน้ ชินกับกำรนิ่งเงียบของพระเจ้ำ
พวกเรำได้กลำยเป็ นคุน้ ชินกับกำรวัดควำมถูกผิดในกำรประพฤติปฏิบตั ิของพวกเรำโดยวิถีทำงของวิธีคิดของพว
กเรำเอง พวกเรำได้กลำยเป็ นเคยชินกับกำรพึ่งพำควำมรู ้
มโนคติที่หลงผิดและจริ ยธรรมทำงศีลธรรมของพวกเรำ
แทนที่จะเป็ นข้อเรี ยกร้องทั้งหลำยที่พระเจ้ำทรงมีต่อพวกเรำ
พวกเรำได้กลำยเป็ นเคยชินกับกำรชื่นชมพระคุณของพระเจ้ำ
พวกเรำได้กลำยเป็ นเคยชินกับกำรมีพระเจ้ำคอยจัดเตรียมควำมช่วยเหลือให้เมื่อใดก็ตำมที่พวกเรำจำเป็ น
พวกเรำได้กลำยเป็ นเคยชินกับกำรยื่นมือของพวกเรำออกไปหำพระเจ้ำสำหรับทุกสรรพสิ่งและสั่งพระเจ้ำต่ำงๆ
นำนำ พวกเรำยังได้กลำยเป็ นเคยชินกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
โดยไม่ใส่ใจต่อวิธีที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงนำทำงพวกเรำอีกด้วย
และยิ่งไปกว่ำนั้นพวกเรำได้กลำยเป็ นเคยชินกับวันเวลำที่พวกเรำเป็ นนำยของตัวพวกเรำเอง
พวกเรำเชื่อในพระเจ้ำซึ่งเป็ นแบบนี้ ผูท้ ี่พวกเรำไม่เคยพบกันซึ่งหน้ำ คำถำมทั้งหลำย อำทิ
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นเช่นไร พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นอะไร พระฉำยำของพระองค์เป็ นเช่นไร
พวกเรำจะรู ้จกั พระองค์หรื อไม่เมือ่ พระองค์เสด็จมำ และอื่นๆ—ไม่มีสิ่งใดในสิ่งเหล่ำนี้สำคัญเลย
สิ่งสำคัญคือพระองค์ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเรำและพวกเรำทั้งหมดเฝ้ำรอพระองค์
และมันก็เพียงพอแล้วที่พวกเรำจะสำมำรถจินตนำกำรได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเช่นนี้เช่นนั้น
พวกเรำซำบซึ้งในควำมเชื่อของพวกเรำและหวงแหนควำมเชื่อฝ่ ำยจิตวิญญำณของพวกเรำ

พวกเรำมองทุกสรรพสิ่งเหมือนขยะและเหยียบย่ำทุกสรรพสิ่งไว้ใต้ฝ่ำเท้ำ
เพรำะพวกเรำเป็ นผูเ้ ชื่อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำผูง้ ำมสง่ำ
ไม่สำคัญว่ำกำรเดินทำงจะยำวนำนและยำกลำบำกเพียงใด ไม่สำคัญว่ำควำมยำกลำบำกและภยันตรำยใดๆ
จะเกิดขึ้นกับพวกเรำ ไม่มีสิ่งใดสำมำรถหยุดยัง้ ฝี เท้ำของพวกเรำขณะที่พวกเรำติดตำมองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
“และท่ำนสำแดงให้ขำ้ พเจ้ำเห็นแม่น้ ำที่มีน้ ำแห่งชีวิต ใสเหมือนอย่ำงแก้วผลึก
ไหลมำจำกพระที่นั่งของพระเจ้ำและของพระเมษโปดก ไปที่กลำงถนนของนครนั้น
และริ มแม่น้ ำทั้งสองฝัง่ มีตน้ ไม้แห่งชีวิต ที่ออกผลสิบสองชนิด มันออกผลทุกเดือน
และใบของต้นไม้น้นั ใช้สำหรับรักษำโรคของบรรดำประชำชำติ ทุกสิ่งที่ถูกสำปแช่งจะไม่มอี ีกต่อไป
พระที่นั่งของพระเจ้ำและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดำผูร้ ับใช้ของพระองค์จะนมัสกำรพระองค์
พวกเขำจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนำมของพระองค์จะอยู่บนหน้ำผำกของเขำทั้งหลำย
กลำงคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขำไม่จำเป็ นต้องมีแสงตะเกียงหรื อแสงอำทิตย์
เพรำะว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำคือพระเจ้ำจะทรงเป็ นแสงสว่ำงของเขำทั้งหลำย
และเขำจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็ นนิตย์” (วิวรณ์ 22:1-5) ทุกครั้งที่พวกเรำขับขำนวจนะเหล่ำนี้
หัวใจของพวกเรำเต็มปริ่ มไปด้วยควำมชื่นบำนและควำมพึงพอใจอันไร้เขตคัน่
และน้ ำตำก็หลัง่ ริ นจำกดวงตำของพวกเรำ ขอขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่ทรงเลือกพวกเรำ
ขอขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำสำหรับพระคุณของพระองค์
พระองค์ได้ประทำนให้พวกเรำเป็ นร้อยเท่ำในชีวิตนี้และได้ประทำนชีวิตนิรันดร์ให้พวกเรำในพิภพที่จะมำถึง
หำกพระองค์ทรงขอให้พวกเรำตำย ณ บัดนี้ พวกเรำจะทำเช่นนั้นโดยไม่ร้องทุกข์คร่ ำครวญแม้แต่น้อย โอ้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ! ทรงโปรดมำโดยเร็ว! พิจำรณำจำกกำรที่พวกเรำถวิลหำพระองค์แทบขำดใจเพียงใด
และได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อพระองค์ไปแล้ว ขอทรงโปรดอย่ำล่ำช้ำต่อไปแม้เพียงนำทีเดียว วินำทีเดียว
พระเจ้ำทรงนิ่งเงียบและไม่เคยทรงปรำกฏต่อพวกเรำ กระนั้นพระรำชกิจของพระองค์ก็ไม่เคยหยุด
พระองค์สำรวจโลกทั้งใบและบัญชำกำรทุกสรรพสิ่งและมองดูถอ้ ยคำและควำมประพฤติท้งั หมดของมนุษย์
พระองค์ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ดว้ ยขั้นตอนที่ได้ไตร่ ตรองตัดสินไว้และโดยสอดคล้องกับแผนข
องพระองค์ อย่ำงเงียบเชียบและไร้ผลกระทบรุ นแรง แต่ฝีพระบำทของพระองค์ขยับก้ำวหน้ำ ก้ำวแล้วก้ำวเล่ำ
เข้ำใกล้มนุษยชำติมำกขึ้นทุกที
และพระที่นั่งเพื่อกำรพิพำกษำของพระองค์ถูกนำมำใช้ในจักรวำลด้วยควำมเร็วแห่งสำยฟ้ำ
ซึ่งตำมมำด้วยพระบัลลังก์ของพระองค์ที่เคลื่อนลงสู่กลำงหมู่พวกเรำโดยทันใด
ช่ำงเป็ นฉำกอันเปี่ ยมพระบำรมีอะไรเช่นนี้ ช่ำงเป็ นเวทีเงียบอันภูมิฐำนและเคร่งขรึ มอะไรเช่นนี้ !
ดุจดัง่ นกพิรำบและประหนึ่งสิงโตคำรำม พระวิญญำณเสด็จมำท่ำมกลำงพวกเรำ

พระองค์ทรงเป็ นพระปรี ชำญำณ พระองค์ทรงเป็ นควำมชอบธรรมและพระบำรมี และพระองค์เสด็จอย่ำงลับๆ
มำท่ำมกลำงพวกเรำ ทรงกวัดแกว่งสิทธิอำนำจและเปี่ ยมด้วยควำมรักและควำมเมตตำ
ไม่มีใครตระหนักรู ้ถงึ กำรเสด็จมำถึงของพระองค์ ไม่มีใครต้อนรับกำรเสด็จมำถึงของพระองค์
และยิ่งไปกว่ำนั้น ไม่มีใครรูถ้ ึงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์กำลังจะทรงทำ
ชีวิตของมนุษย์ดำเนินต่อไปเหมือนเมื่อก่อน หัวใจของเขำไม่แตกต่ำง และวันเวลำก็ผนั ผ่ำนไปตำมปกติ
พระเจ้ำทรงดำเนินพระชนม์ชีพท่ำมกลำงพวกเรำ มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเหมือนกับมนุษย์คนอืน่ ๆ
ในฐำนะของหนึ่งในผูต้ ิดตำมที่ไม่มีควำมสำคัญที่สุดและผูเ้ ชื่อธรรมดำคนหนึ่ง
พระองค์ทรงมีสิ่งเสำะแสวงของพระองค์เอง เป้ำหมำยของพระองค์เอง และยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ทรงมีเทวสภำพที่ไม่มมี นุษย์ธรรมดำผูใ้ ดมี
ไม่มีใครสังเกตเห็นกำรดำรงอยู่ของเทวสภำพของพระองค์และไม่มีใครล่วงรู ้ถงึ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเนื้อแท้ขอ
งพระองค์กบั ธำตุแท้ของมนุษย์ พวกเรำมีชีวิตร่ วมกับพระองค์ อย่ำงไร้ขอ้ จำกัดและปรำศจำกควำมกลัว
เพรำะในสำยตำของพวกเรำ พระองค์เป็ นเพียงผูเ้ ชื่อที่ไม่มีควำมสำคัญอะไรเลย
พระองค์ทรงเฝ้ำดูทุกกำรเคลื่อนไหวของพวกเรำและควำมคิดและควำมคิดเห็นของพวกเรำทั้งหมดถูกตีแผ่เฉพำ
ะพระพักตร์พระองค์ ไม่มีใครสนใจกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์ ไม่มีใครจินตนำกำรใดๆ
เกี่ยวกับพระรำชภำรกิจของพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่มีใครมีควำมสงสัยแม้แต่นอ้ ยเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์
ทั้งหมดที่พวกเรำทำคือดำเนินกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเรำต่อไปรำวกับว่ำพระองค์ไม่ทรงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกั
บพวกเรำ…
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงแสดงพระวจนะบทตอนหนึ่ง “โดยผ่ำนทำง” พระองค์โดยบังเอิญ
และแม้ว่ำนั่นจะให้ควำมรู ้สึกไม่คำดฝันอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม
พวกเรำก็ยงั ระลึกได้ว่ำนัน่ เป็ นถ้อยดำรัสที่มำจำกพระเจ้ำและยอมรับมันจำกพระเจ้ำโดยไม่ลงั เล
นั่นเป็ นเพรำะไม่ว่ำใครเป็ นผูแ้ สดงพระวจนะเหล่ำนี้ ตรำบเท่ำที่พระวจนะเหล่ำนั้นมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พวกเรำก็ควรยอมรับและไม่อำจปฏิเสธได้ ถ้อยดำรัสถัดไปอำจผ่ำนมำทำงข้ำฯ หรื อทำงเจ้ำหรื อทำงคนอืน่
ไม่ว่ำจะเป็ นใครก็ตำมทั้งหมดล้วนเป็ นพระคุณของพระเจ้ำ แต่ไม่สำคัญว่ำจะเป็ นใคร
พวกเรำไม่อำจนมัสกำรบุคคลผูน้ ้ี เพรำะไม่ว่ำอะไรก็ตำม บุคคลผูน้ ้ีไม่สำมำรถเป็ นพระเจ้ำไปได้
อีกทั้งไม่มีทำงแม้แต่น้อยที่พวกเรำจะเลือกบุคคลธรรมดำเช่นนี้ให้เป็ นพระเจ้ำของพวกเรำ
พระเจ้ำของพวกเรำทรงยิง่ ใหญ่และควรค่ำแก่กำรให้เกียรติอย่ำงยิ่ง
บุคคลที่ไร้ควำมสำคัญเช่นนี้จะสำมำรถยืนอยู่ในที่ของพระองค์ได้อย่ำงไรกัน? ยิ่งไปกว่ำนั้น
พวกเรำกำลังรอให้พระเจ้ำเสด็จมำและทรงนำพวกเรำกลับสู่อำณำจักรสวรรค์

ดังนั้นใครบำงคนที่ไร้ควำมสำคัญเช่นนั้นจะมีควำมสำมำรถมำกพอสำหรับภำรกิจที่สำคัญและยำกลำบำกเช่นนี้ไ
ด้อย่ำงไรกัน? หำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเสด็จมำอีกครั้ง ต้องเป็ นบนก้อนเมฆสีขำว
เพื่อที่มวลชนทั้งหมดอำจจะได้เห็น นั่นจะช่ำงงำมสง่ำยิง่ นัก!
เป็ นไปได้อย่ำงไรกันที่พระองค์ทรงสำมำรถซ่อนพระองค์ได้อย่ำงแนบเนียนท่ำมกลำงผูค้ นธรรมดำสำมัญกลุ่มห
นึ่ง?
และกระนั้น ก็บุคคลธรรมดำสำมัญผูซ้ ่งึ ซ่อนตัวท่ำมกลำงผูค้ นผูน้ ้นี ี่เอง
ที่กำลังทำงำนใหม่เพื่อช่วยพวกเรำให้รอด พระองค์ไม่ทรงเสนอคำอธิบำยใดๆ ให้พวกเรำ
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงบอกพวกเรำว่ำเหตุใดพระองค์จึงเสด็จมำ
แต่เพียงแค่ทรงพระรำชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยจะทำตำมขั้นตอนที่ได้ทรงไตร่ ตรองตัดสินไว้แล้วและโดยส
อดคล้องกับแผนของพระองค์ พระวจนะและถ้อยดำรัสของพระองค์กลำยเป็ นเพิ่มควำมถี่ข้นึ เรื่ อยๆ
จำกกำรปลอบประโลม กำรเตือนสติ กำรเตือนควำมจำ และกำรตักเตือน จนถึงกำรตำหนิและกำรบ่มวินัย
จำกน้ ำเสียงที่สุภำพและอ่อนโยน จนถึงถ้อยคำทีร่ ุ นแรงและเปี่ ยมบำรมี—
ทั้งหมดนี้คือกำรมอบควำมปรำนีให้แก่มนุษย์และปลูกฝังควำมกลัวในตัวเขำ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ตรัสจี้ไปโดนควำมลับทั้งหลำยซึ่งซ่อนลึกภำยในพวกเรำ
พระวจนะของพระองค์ทิ่มแทงหัวใจของพวกเรำ ทิ่มแทงจิตวิญญำณของพวกเรำ
และทิ้งให้พวกเรำเต็มไปด้วยควำมละอำยอันสุดจะทน จนแทบจะไม่รู้ว่ำจะซ่อนตัวพวกเรำเองที่ใด
พวกเรำเริ่ มสงสัยว่ำพระเจ้ำในหัวใจของบุคคลผูน้ ้ีทรงรักพวกเรำอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่และจริงๆ
แล้วพระองค์กำลังทรงคิดจะทำอะไร บำงที
พวกเรำเพียงสำมำรถได้รับควำมปลำบปลื้มยินดีภำยหลังสู้ทนควำมทุกข์เหล่ำนี้แล้วเท่ำนั้นหรื อ?
ในหัวของพวกเรำ
พวกเรำกำลังคำนวณ…เกีย่ วกับบั้นปลำยที่จะมำถึงและเกี่ยวกับโชคชะตำในอนำคตของพวกเรำ
ถึงกระนั้นก็ตำม เช่นเดียวกับเมื่อก่อน
ไม่มีใครในพวกเรำเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงรับสภำพมนุษย์ก็เพื่อที่จะทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเรำ
แม้ว่ำพระองค์จะทรงร่ วมทำงมำกับพวกเรำเป็ นเวลำนำนเช่นนี้แล้ว
ถึงแม้ว่ำพระองค์ได้ตรัสหลำยต่อหลำยถ้อยคำกับพวกเรำไปแล้วแบบซึ่งหน้ำ
แต่พวกเรำก็ยงั คงไม่เต็มใจที่จะยอมรับคนธรรมดำสำมัญเช่นนี้ให้เป็ นพระเจ้ำแห่งอนำคตของพวกเรำ
และพวกเรำยิ่งไม่เต็มใจที่จะวำงใจมอบกำรควบคุมอนำคตของพวกเรำและโชคชะตำของพวกเรำให้กบั บุคคลที่ไ
ร้ควำมสำคัญผูน้ ้ี พวกเรำชื่นชมกับสิ่งหล่อเลี้ยงอันไม่รู้จบแห่งน้ ำเพื่อชีวิต และโดยผ่ำนทำงพระองค์
พวกเรำมีชีวิตเผชิญหน้ำกันกับพระเจ้ำ

แต่พวกเรำเพียงแค่รูส้ ึกขอบคุณสำหรับพระคุณขององค์พระเยซูเจ้ำในสวรรค์เท่ำนั้น
และไม่เคยให้ควำมใส่ใจต่อควำมรู ้สึกของบุคคลธรรมดำสำมัญผูม้ ีเทวสภำพผูน้ ้ี แม้กระนั้น
เช่นเดียวกับเมื่อก่อน พระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์โดยซ่อนพระองค์อยู่ในเนื้อหนังอย่ำงถ่อมพระทัย
ให้กำรแสดงออกซ่อนอยู่ภำยในสุดของพระทัยของพระองค์ รำวกับไม่ทรงรูส้ ึกยินดียินร้ำยใดๆ
ต่อกำรที่มนุษยชำติปฏิเสธพระองค์
รำวกับทรงให้อภัยชัว่ นิรนั ดร์ต่อควำมไร้เดียงสำและควำมรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของมนุษย์
และทรงยอมผ่อนปรนตลอดกำลต่อท่ำทีอนั ไร้ซ่งึ ควำมเคำรพของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์
มนุษย์ซ่งึ ไร้ควำมสำคัญผูน้ ้ีได้นำพวกเรำเข้ำสู่ข้นั ตอนแล้วขั้นตอนเล่ำในพระรำชกิจของพระเจ้ำโดยที่พวกเรำไม่
รู ้แม้แต่น้อย พวกเรำก้ำวผ่ำนกำรทดสอบมำกมำยนับไม่ถว้ น แบกรับกำรสัง่ สอนเหลือคณำนับ
และถูกทดสอบโดยควำมตำย พวกเรำเรี ยนรู ้ถงึ พระอุปนิสัยอันชอบธรรมและเปี่ ยมบำรมีของพระเจ้ำ
ชื่นชมไปกับควำมรักและควำมปรำนีของพระองค์อีกด้วย
ได้มำซำบซึ้งในฤทธำนุภำพและพระปรี ชำญำณอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำ
เป็ นพยำนต่อควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำ
และมองดูควำมพึงปรำรถนำอันแรงกล้ำของพระเจ้ำที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด
ในถ้อยคำของบุคคลธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี พวกเรำได้รูถ้ ึงพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
ได้เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ได้รู้จกั ธรรมชำติและธำตุแท้ของมนุษย์
และได้เห็นหนทำงสู่ควำมรอดและควำมเพียบพร้อม พระวจนะของพระองค์ทำให้พวกเรำ “ตำย”
และพระวจนะเหล่ำนี้ทำให้พวกเรำได้ “เกิดใหม่” พระวจนะของพระองค์นำพำควำมสบำยมำให้พวกเรำ
แต่ก็ทิ้งให้พวกเรำสลำยอับปำงไปกับควำมรู ้สึกผิดและควำมรูส้ ึกเป็ นหนี้
พระวจนะของพระองค์นำพำควำมชื่นบำนและสวัสดิภำพมำให้พวกเรำ
แต่ก็มีควำมเจ็บปวดอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุดติดมำด้วย
บำงครั้งพวกเรำเป็ นเหมือนลูกแกะที่กำลังจะถูกเชือดในพระหัตถ์ของพระองค์
บำงครั้งพวกเรำเป็ นเหมือนแก้วตำดวงใจของพระองค์และชื่นชมกับควำมรักอันอ่อนโยนของพระองค์
บำงครั้งพวกเรำเป็ นเหมือนศัตรู ของพระองค์
และภำยใต้กำรจับจ้องของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนเป็ นเถ้ำถ่ำนด้วยพระพิโรธของพระองค์
พวกเรำเป็ นเผ่ำพันธุ์มนุษย์ที่ได้รับกำรทรงช่วยให้รอดโดยพระองค์
พวกเรำเป็ นหนอนแมลงในสำยพระเนตรของพระองค์
และพวกเรำเป็ นลูกแกะหลงทำงที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยตำมหำทั้งกลำงวันและกลำงคืน
พระองค์ทรงมีควำมปรำนีต่อพวกเรำ พระองค์ทรงดูแคลนพวกเรำ พระองค์ทรงยกพวกเรำขึ้น

พระองค์ทรงปลอบโยนและเตือนสติพวกเรำ พระองค์ทรงนำทำงพวกเรำ พระองค์ทรงให้ควำมรู ้แจ้งแก่พวกเรำ
พระองค์ทรงสัง่ สอนและบ่มวินัยพวกเรำ และพระองค์ถึงกับสำปแช่งพวกเรำ ทั้งกลำงคืนและกลำงวัน
พระองค์ไม่เคยทรงหยุดกังวลเกี่ยวกับพวกเรำและทรงคุม้ ครองปกป้องและดูแลพวกเรำ ทั้งกลำงคืนและกลำงวัน
ไม่เคยทรงห่ำงจำกข้ำงกำยพวกเรำ
แต่ทรงหลัง่ พระโลหิตจำกพระหทัยของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเรำและจ่ำยทุกรำคำเพื่อพวกเรำ
ภำยในถ้อยคำของมนุษย์ตวั เล็กๆ และธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
พวกเรำได้ชื่นชมในควำมบริ บูรณ์ของพระเจ้ำและมองดูบ้นั ปลำยที่พระเจ้ำทรงมอบไว้ให้พวกเรำ
แต่กระนั้นก็ตำม
ควำมทะนงตัวยังคงก่อกวนให้เกิดควำมยุง่ ยำกภำยในหัวใจของพวกเรำและพวกเรำก็ยงั คงไม่เต็มใจอย่ำงจริงจังที่
จะยอมรับบุคคลเช่นนี้ในฐำนะพระเจ้ำของพวกเรำ แม้ว่ำพระองค์ได้ประทำนมำนำให้พวกเรำมำกมำย
สิ่งที่ให้ควำมชื่นชมมำกมำย แต่เหล่ำนี้ไม่มีสิ่งใดสำมำรถแทนที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำในหัวใจพวกเรำได้
พวกเรำเพียงให้เกียรติอตั ลักษณ์และสถำนภำพพิเศษของบุคคลผูน้ ้ีดว้ ยควำมฝื นใจอย่ำงยิง่ ยวดเท่ำนั้น
ตรำบเท่ำที่พระองค์ไม่ทรงเปิ ดพระโอษฐ์เพื่อขอให้พวกเรำรับรู ้ว่ำพระองค์คอื พระเจ้ำ
พวกเรำจะไม่มีวนั ตัดสินใจด้วยตนเองที่จะยอมรับพระองค์ในฐำนะพระเจ้ำที่จะทรงมำถึงในไม่ช้ำ
แต่ก็ได้ทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเรำมำนำนมำกแล้ว
พระเจ้ำทรงเปล่งถ้อยดำรัสของพระองค์ต่อไป โดยใช้วิธีกำรและมุมมองต่ำงๆ นำนำ
เพื่อเตือนสอนพวกเรำเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเรำควรทำ
ในขณะเดียวกันก็ทรงเก็บพระสุรเสียงไว้แต่ภำยในพระหทัยของพระองค์ พระวจนะของพระองค์นำพำพลังชีวิต
แสดงให้พวกเรำเห็นหนทำงที่พวกเรำควรเดิน และทำให้พวกเรำสำมำรถเข้ำใจว่ำอะไรคือควำมจริ ง
พวกเรำเริ่ มถูกดึงดูดด้วยพระวจนะของพระองค์
พวกเรำเริ่ มจดจ่อกับพระกระแสเสียงและลักษณะที่พระองค์ตรัส และในจิตใต้สำนึก
พวกเรำเริ่ มให้ควำมสนใจในควำมรู ้สึกที่อยูภ่ ำยในที่สุดของบุคคลซึ่งแสนจะธรรมดำผูน้ ้ี
พระหทัยของพระองค์แทบกลัน่ ออกมำเป็ นโลหิตในกำรทรงพระรำชกิจแทนพวกเรำ
บรรทมไม่สนิทและเสวยไม่ได้เพื่อพวกเรำ ทรงกันแสงเพือ่ พวกเรำ ทรงทอดถอนพระหทัยเพื่อพวกเรำ
ทรงพระประชวรเทวษเพื่อพวกเรำ
ทรงทนทุกข์กบั กำรเหยียดหยำมเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยและควำมรอดของพวกเรำ
และควำมด้ำนชำและควำมเป็ นกบฏของพวกเรำริ นพระอัสสุชลและพระโลหิตจำกพระหทัยของพระองค์
กำรเป็ นและกำรมีในแบบนี้ไม่ได้เป็ นของบุคคลธรรมดำทัว่ ไป
และไม่สำมำรถถูกครอบครองหรื อบรรลุได้โดยมนุษย์ผเู้ สื่อมทรำมคนใด

พระองค์แสดงให้เห็นถึงควำมยอมผ่อนปรนและควำมอดทนที่ไม่มีบุคคลธรรมดำสำมัญคนใดจะมีได้
และควำมรักของพระองค์ไม่ใช่บำงสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้ำงใดๆ จะมีได้
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่จะสำมำรถรู ้ควำมคิดทั้งหมดของพวกเรำ
หรื อมีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนและบริ บูรณ์ในธรรมชำติและธำตุแท้ของพวกเรำ
หรื อตัดสินควำมเป็ นกบฏและควำมเสื่อมทรำมของมนุษยชำติ
หรื อตรัสกับพวกเรำและทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเรำเช่นนี้ในนำมของพระเจ้ำในสวรรค์
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่ทรงมีสิทธิอำนำจ พระปรี ชำญำณ และพระเกียรติภูมขิ องพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นถูกนำมำแสดงไว้อย่ำงบริ บูรณ์ในพระองค์
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่สำมำรถบอกทำงให้พวกเรำและนำพำแสงสว่ำงมำให้พวกเรำ
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่สำมำรถเปิ ดเผยควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่พระเจ้ำไม่ได้ทรงเปิ ดเผยตั้งแต่กำรทรงสร้ำงจว
บจนวันนี้
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่สำมำรถช่วยพวกเรำให้รอดจำกพันธนำกำรของซำตำนและอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมข
องตัวพวกเรำเอง พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระหทัยส่วนในสุดของพระเจ้ำ คำเตือนสติของพระเจ้ำ
และพระวจนะแห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง พระองค์ได้ทรงเริ่ มยุคใหม่ ยุคสมัยใหม่
และทรงนำมำซึ่งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกแห่งใหม่และพระรำชกิจใหม่
และพระองค์ได้ทรงนำพำควำมหวังมำให้พวกเรำ
ยุติชีวิตที่พวกเรำได้ดำเนินมำในควำมคลุมเครื อและทรงทำให้ควำมเป็ นตัวตนทั้งหมดของพวกเรำได้มองดูเส้นท
ำงสู่ควำมรอดอย่ำงแจ่มชัดเต็มตำ
พระองค์ได้ทรงพิชิตควำมเป็ นตัวตนทั้งหมดของพวกเรำและทรงได้หัวใจของพวกเรำไป
นับแต่ชวั่ ขณะนั้นเป็ นต้นมำจิตใจของพวกเรำก็กลำยเป็ นรูส้ ึกตัวขึ้นมำและจิตวิญญำณของพวกเรำก็ดูเหมือนจะ
ฟื้ นคืนมำ บุคคลธรรมดำไร้ควำมสำคัญผูน้ ้ีที่มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพวกเรำและถูกพวกเรำปฏิเสธมำเนิ่นนำน—
นี่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้ำผูซ้ ่งึ อยู่ในควำมคิดของพวกเรำตลอดเวลำ ทั้งในยำมตื่นหรื อยำมฝัน
และคือผูท้ ี่พวกเรำถวิลหำทั้งกลำงคืนและกลำงวันหรอกหรื อ? เป็ นพระองค์นนั่ เอง! เป็ นพระองค์นนั่ เองจริ งๆ!
พระองค์คือพระเจ้ำของพวกเรำ! พระองค์คือควำมจริง หนทำงและชีวิต!
พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเรำสำมำรถมีชีวิตอีกครั้งและเห็นควำมสว่ำง และหยุดหัวใจพวกเรำไม่ให้ร่อนเร่ เฉไฉ
พวกเรำได้กลับสู่พระนิเวศของพระเจ้ำ พวกเรำได้กลับสู่เบื้องหน้ำพระบัลลังก์ของพระองค์
พวกเรำได้เผชิญหน้ำกันกับพระองค์ พวกเรำได้เป็ นพยำนโฉมพระพักตร์ของพระองค์
และพวกเรำได้เห็นถนนที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้ำ ในเวลำนี้หัวใจของพวกเรำถูกพระองค์ทรงพิชิตโดยครบบริ บูรณ์

พวกเรำไม่สงสัยอีกต่อไปว่ำพระองค์เป็ นใคร
ไม่ต่อต้ำนพระรำชกิจของพระองค์และพระวจนะของพระองค์อีกต่อไป
และพวกเรำหมอบศิโรรำบเฉพำะพระพักตร์พระองค์
พวกเรำไม่ปรำรถนำสิ่งใดมำกไปกว่ำกำรติดตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเรำ
และได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระองค์
และตอบแทนพระคุณของพระองค์และตอบแทนควำมรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเรำ
และเชื่อฟังกำรเรี ยบเรียงจัดวำงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระองค์ และร่ วมมือกับพระรำชกิจของพระองค์
และทำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเรำสำมำรถทำได้เพื่อทำสิ่งที่พระองค์วำงพระทัยมอบหมำยให้พวกเรำจนเสร็จสิ้นคร
บถ้วน
กำรถูกพระเจ้ำทรงพิชิตเป็ นเหมือนกำรประกวดศิลปะกำรต่อสู้
พระวจนะของพระเจ้ำแต่ละคำกระทบหนึ่งจุดสำคัญในควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเรำ
ทิง้ ให้พวกเรำมีบำดแผลและเต็มไปด้วยควำมหวำดหวัน่ พระองค์ทรงเปิ ดโปงมโนคติที่หลงผิดของพวกเรำ
กำรจินตนำกำรของพวกเรำ และอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของพวกเรำ จำกทั้งหมดที่พวกเรำพูดและทำ
ลงไปถึงทุกๆ ควำมคิดและควำมคิดเห็นของพวกเรำ
ธรรมชำติและธำตุแท้ของพวกเรำถูกเปิ ดโปงในพระวจนะของพระองค์
ทำให้พวกเรำตกอยู่ในสภำวะของควำมกลัวและตัวสั่นปรำศจำกที่ให้ซุกซ่อนควำมละอำยของพวกเรำ
ข้อแล้วข้อเล่ำ พระองค์ทรงบอกพวกเรำเกี่ยวกับกำรกระทำของพวกเรำ
จุดมุ่งหมำยและเจตนำของพวกเรำทั้งหมด แม้กระทัง่ อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมที่พวกเรำไม่เคยค้นพบ
ทำให้พวกเรำรู ้สึกเหมือนถูกเปิ ดโปงในควำมไม่เพียบพร้อมอันน่ำสังเวชของพวกเรำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ถูกเอำชนะไปอย่ำงหมดรู ป พระองค์ทรงพิพำกษำพวกเรำที่ต่อต้ำนพระองค์
ทรงตีสอนพวกเรำที่หมิ่นประมำทและกล่ำวโทษพระองค์
และทรงทำให้พวกเรำรู ้สึกว่ำในสำยพระเนตรของพระองค์
พวกเรำไม่มีคุณลักษณะของกำรไถ่โทษแม้สักอย่ำงเดียว รู ้สึกว่ำพวกเรำเป็ นซำตำนที่มีชีวิต
ควำมหวังของพวกเรำถูกทำลำย พวกเรำไม่กล้ำทำกำรเรียกร้องอย่ำงไร้เหตุผลหรื อบำเรอควำมหวังใดๆ
ในพระองค์อีกต่อไป และแม้แต่ควำมฝันทั้งหลำยของพวกเรำก็มลำยวับไปในชัว่ ข้ำมคืน
นี่คือข้อเท็จจริ งที่ไม่มีใครในพวกเรำสำมำรถจินตนำกำรได้และไม่มีใครในพวกเรำสำมำรถยอมรับได้
ภำยในชัว่ แวบเดียว
พวกเรำสูญเสียดุลยภำพภำยในของพวกเรำไปและไม่รู้วิธีไปต่อบนถนนที่ทอดตัวอยู่ขำ้ งหน้ำ
หรื อวิธีไปต่อในควำมเชื่อของพวกเรำ ดูเหมือนว่ำควำมเชื่อของพวกเรำได้ถอยกลับไปอยู่ที่จดุ เริ่ มต้น

และรำวกับว่ำพวกเรำไม่เคยพบองค์พระเยซูเจ้ำหรื อได้รู้จกั พระองค์มำก่อนเลย
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่อยู่ต่อหน้ำต่อตำพวกเรำทำให้พวกเรำเต็มไปด้วยควำมงุนงงสับสนและทำให้พวกเรำสองจิตสอง
ใจละล้ำละลัง พวกเรำท้อแท้ พวกเรำผิดหวัง และลึกลงไปในใจพวกเรำ
มีควำมเดือดดำลและควำมอับอำยที่ไม่สำมำรถเก็บกดเอำไว้ได้ พวกเรำพยำยำมระบำยออก ค้นหำทำงออก
และยิ่งไปกว่ำนั้น เฝ้ำรอพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเรำต่อไป
เพื่อที่พวกเรำอำจจะได้เทใจของพวกเรำออกมำให้พระองค์ แม้มีบำงครั้งที่ภำยนอกพวกเรำดูเหมือนมีสมดุล
ทั้งไม่หยิง่ ผยองและไม่ถ่อมตน แต่ในใจพวกเรำ
พวกเรำทุกข์ใจกับควำมรู ้สึกสูญเสียที่พวกเรำไม่เคยรู ้สึกมำก่อน
แม้บำงครั้งพวกเรำอำจดูภำยนอกว่ำนิ่งสงบผิดปกติ
แต่จิตใจของพวกเรำกำลังปั่นป่ วนด้วยควำมทรมำนเหมือนทะเลพำยุ
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ได้ปลดเปลื้องพวกเรำจำกควำมหวังและควำมฝันทั้งปวงของพวกเรำ
เป็ นกำรยุติควำมอยำกได้อยำกมีอนั ฟุ้งเฟ้อของพวกเรำและทิ้งให้พวกเรำหมดควำมเต็มใจที่จะเชื่อว่ำพระองค์ทร
งคือพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเรำและสำมำรถช่วยชีวิตพวกเรำได้
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ได้เปิ ดรอยแยกระหว่ำงพวกเรำกับพระองค์
ซึ่งเป็ นรอยแยกที่ลึกเสียจนไม่มีใครเต็มใจที่จะข้ำมมัน
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์เป็ นครั้งแรกที่พวกเรำทนทุกข์กบั ควำมล้มเหลวครั้งใหญ่เช่นนี้
ควำมอัปยศอันใหญ่หลวงยิง่ นักในชีวิตของพวกเรำ
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ทำให้พวกเรำซำบซึ้งอย่ำงแท้จริงในพระเกียรติและควำมไม่ยอมผ่อนป
รนของพระเจ้ำต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว พวกเรำช่ำงต่ำช้ำเหลือเกิน
ช่ำงมีมลทินเหลือเกิน
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ทำให้พวกเรำตระหนักเป็ นครั้งแรกว่ำพวกเรำโอหังและอวดตัวเพียงใด
และมนุษย์จะไม่มีวนั เท่ำเทียมกับพระเจ้ำหรื อตีเสมอกับพระเจ้ำอย่ำงไร
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ได้ทำให้พวกเรำโหยหำไม่อยำกมีชีวิตต่อไปในอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเ
ช่นนี้ โหยหำที่จะกำจัดตัวพวกเรำเองออกจำกธรรมชำติและธำตุแท้เช่นนี้โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้
และหยุดทำตัวเลวร้ำยและน่ำรังเกียจต่อพระองค์
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ได้ทำให้พวกเรำมีควำมสุขในกำรเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
ไม่กบฏต่อกำรเรี ยบเรียงจัดวำงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระองค์อีกต่อไป
กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์ได้ทำให้พวกเรำมีควำมอยำกที่จะอยูร่ อดและทำให้พวกเรำมีควำมสุขที่
จะยอมรับพระองค์ในฐำนะพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเรำอีกครั้ง…พวกเรำได้กำ้ วออกจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิ

ชิตชัย ออกจำกนรก
ออกจำกหุบเขำแห่งเงื้อมเงำของควำมตำย…พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงรับพวกเรำผูค้ นกลุ่มนี้ไว้แล้ว!
พระองค์ทรงมีชยั เหนือซำตำนและทำให้บรรดำไพร่ พลทั้งหลำยของพวกศัตรู ของพระองค์พำ่ ยแพ้!
พวกเรำเป็ นเพียงผูค้ นธรรมดำสำมัญกลุ่มหนึ่งที่มีอุปนิสยั เสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำน
ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้ล่วงหน้ำก่อนยุคทั้งหลำย และผูข้ ดั สนที่พระเจ้ำทรงยกขึ้นจำกกองขยะ
ครั้งหนึ่งพวกเรำเคยปฏิเสธและกล่ำวโทษพระเจ้ำ แต่บดั นี้พวกเรำได้ถูกพระองค์ทรงพิชิตแล้ว
พวกเรำได้รับชีวิต หนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์จำกพระเจ้ำ ไม่ว่ำพวกเรำจะอยู่ที่ใดบนแผ่นดินโลก
ไม่ว่ำพวกเรำจะสู้ทนกำรข่มเหงและควำมทุกข์ลำบำกอะไรก็ตำม
พวกเรำก็ไม่สำมำรถแยกจำกควำมรอดของพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิ ฤทธิ์ได้
เพรำะพระองค์คือพระผูส้ ร้ำงของพวกเรำ และคือกำรไถ่บำปเพียงหนึ่งเดียวของพวกเรำ!
ควำมรักของพระเจ้ำแผ่ขยำยออกไปดุจน้ ำแห่งน้ ำพุ และประทำนให้เจ้ำและให้ขำ้ ฯ และให้ผอู้ ื่น
และให้ทุกคนที่แสวงหำควำมจริ งอย่ำงจริงจังและเฝ้ำรอกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
เช่นเดียวกับที่ดวงจันทร์ติดตำมดวงตะวันในกำรสลับเปลี่ยนเวียนผันอันไม่รู้จบ
ดังนั้นพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงไม่เคยหยุด และดำเนินกำรให้เกิดขึ้นกับเจ้ำ กับข้ำฯ กับคนอื่น
และกับทุกคนที่ติดตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำและยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์
23 มีนำคม ค.ศ. 2010
ตัดตอนมำจำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 1 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวผู้ทรงสร้ างทุกสิ่งไว้

1. พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียวผู้ทรงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วด้วยพระดำริ แห่งองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
และภำยใต้พระเนตรของพระองค์ สิ่งทั้งหลำยที่มนุษยชำติไม่เคยได้ยินมำก่อนได้มำถึงอย่ำงฉับพลันทันใด
แต่ทว่ำสิ่งทั้งหลำยที่มนุษยชำติได้ครอบครองมำเนิ่นนำนพลันหลุดมือไปอย่ำงไม่ทนั รู ้ตวั
ไม่มีใครสำมำรถหยัง่ ลึกได้ว่ำองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์สถิตอยู่ ณ แห่งหนใด
นับประสำอะไรที่จะมีใครสำมำรถสำนึกรับรู ้ควำมเหนือธรรมชำติและควำมยิ่งใหญ่แห่งพลังชีวิตขององค์ผทู้ รง
มหิทธิฤทธิ์ พระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชำติตรงที่พระองค์ทรงล่วงรู ้ในสิ่งที่มนุษย์มิอำจรูไ้ ด้
พระองค์ทรงยิง่ ใหญ่ตรงที่พระองค์คอื หนึ่งเดียวที่ถูกมนุษยชำติทอดทิ้ง
แต่พระองค์กลับยังคงทรงคอยช่วยพวกเขำให้รอด พระองค์ทรงรู ้ถงึ ควำมหมำยของชีวิตและควำมตำย
และยิง่ ไปกว่ำนั้น พระองค์ทรงรู ้ว่ำ
กฎเกณฑ์ใดเหมำะที่จะใช้ปกครองกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงเป็ นผูท้ รงสร้ำงขึ้นมำ
พระองค์คือรำกฐำนแห่งกำรดำรงอยู่ของมนุษย์
และพระองค์คือพระผูไ้ ถ่ที่ช่วยชุบชีวิตมนุษย์ให้ฟ้ื นคืนมำอีกครั้ง
พระองค์ทรงถ่วงหัวใจที่มีควำมสุขด้วยควำมทุกข์และทรงชูใจที่ทุกข์ให้เปี่ ยมสุข
ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ต่องำนของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ต่อแผนของพระองค์นนั่ เอง
ตัดตอนมำจำก “กำรทอดถอนพระทัยขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในควำมกว้ำงใหญ่ของจักรวำลและพื้นฟ้ำ สรรพสิ่งทรงสร้ำงเกินคณำนับดำรงชีวิตอยู่และสืบพันธุ์
ปฏิบตั ิตำมกฎวัฏจักรแห่งชีวิต และยึดมัน่ อยู่กบั กฎเกณฑ์เดียวซึ่งคงที่
พวกที่ตำยไปนำเอำเรื่ องรำวของกำรดำเนินชีวิตติดตัวไปด้วย
และผูท้ ี่กำลังดำรงชีวิตอยูก่ ็สร้ำงประวัติอนั น่ำเวทนำซ้ ำแบบเดียวกับพวกที่ดบั สูญไปแล้ว และดังนั้น
มวลมนุษย์จงึ อดไม่ได้ที่จะถำมตัวเขำเองว่ำ พวกเรำมีชีวิตไปทำไม? และทำไมพวกเรำจึงต้องตำย?
ใครบัญชำโลกนี้? และใครสร้ำงมวลมนุษย์น้ีข้ นึ มำ? มวลมนุษย์ถูกสร้ำงโดยแม่ธรณีจริ งหรือ?
มวลมนุษย์เป็ นผูค้ วบคุมชะตำกรรมของตัวเขำเองจริ งหรื อ?…มนุษยชำติแค่ไม่รู้ว่ำใครคือผูค้ รองอธิปไตยเหนือ
จักรวำลและทุกสรรพสิ่ง นับประสำอะไรกับเรื่ องกำรเริ่ มต้นและอนำคตของมนุษยชำติน้อยเข้ำไปอีก
มนุษยชำติก็แค่มีชีวิตท่ำมกลำงกฎนี้อย่ำงจำยอม ไม่มีใครเลยที่สำมำรถหลีกหนีได้
และไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ เนื่องเพรำะท่ำมกลำงสรรพสิ่งทั้งมวลและในฟ้ำสวรรค์น้นั
มีเพียงองค์หนึ่งเดียวตั้งแต่นิรันดร์กำลถึงนิรนั ดร์กำลผูซ้ ่ึงทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง

พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ มนุษย์ไม่เคยได้มองเห็น องค์หนึ่งเดียวที่มนุษย์ไม่เคยได้รู้จกั
เป็ นผูซ้ ่ึงมนุษย์ไม่เคยเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระองค์—กระนั้น
พระองค์ก็ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ เป่ ำลมหำยใจเข้ำไปในบรรพบุรุษของมนุษยชำติ และให้ชีวิตแก่มนุษยชำติ
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูจ้ ดั เตรี ยมและบำรุ งเลี้ยงมนุษยชำติ ให้โอกำสเขำได้ดำรงอยู่
และพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนำมนุษยชำติมำจนถึงปัจจุบนั ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระองค์ผนู้ ้ีเพียงผูเ้ ดียวเท่ำนั้นที่เป็ นองค์หนึ่งเดียวซึ่งมนุษยชำติพ่งึ พำเพื่อควำมอยู่รอด
พระองค์ทรงครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล และปกครองสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวำล
พระองค์ทรงบัญชำฤดูกำลทั้งสี่ และเป็ นพระองค์ที่ทรงก่อให้เกิดสำยลม น้ ำค้ำงแข็ง หิมะ และสำยฝน
พระองค์ทรงนำพำแสงแดดมำสู่มนุษยชำติ และนำมำซึ่งรำตรี กำล
เป็ นพระองค์ที่ทรงวำงแผนผังฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก จัดเตรี ยมเทือกเขำ ทะเลสำบ และแม่น้ ำ
และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้นให้กบั มนุษย์ กิจกำรของพระองค์น้นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน
ฤทธำนุภำพของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน พระปรี ชำญำณของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน
และสิทธิอำนำจของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน
ธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์แต่ละประกำรเหล่ำนี้คือรู ปจำแลงของกิจกำรของพระองค์
และแต่ละประกำรเผยพระปรี ชำญำณและสิทธิอำนำจของพระองค์
ใครกันเล่ำที่ตวั พวกเขำสำมำรถจะได้รับกำรยกเว้นจำกอธิปไตยของพระองค์?
และใครกันเล่ำที่สำมำรถปลดตัวพวกเขำเองออกจำกกำรออกแบบของพระองค์?
ทุกสรรพสิ่งดำรงอยูภ่ ำยใต้กำรเขม้นมองของพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ภำยใต้อธิปไตยของพระองค์
กิจกำรของพระองค์และฤทธำนุภำพของพระองค์ไม่ได้ทิ้งทำงเลือกไว้ให้กบั มนุษย์
นอกเหนือจำกให้รับรู ้ขอ้ เท็จจริ งที่ว่ำ พระองค์ทรงดำรงอยู่จริ งและครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือจำกพระองค์สำมำรถบัญชำจักรวำลได้
นับประสำอะไรกับกำรจัดเตรี ยมให้กบั มนุษยชำติน้ีอย่ำงไม่สิ้นสุด
ไม่ว่ำเจ้ำสำมำรถระลึกรู ้ถงึ กิจกำรของพระเจ้ำได้หรื อไม่ และไม่ว่ำเจ้ำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำหรื อไม่
ไม่มีขอ้ กังขำใดว่ำ ชะตำกรรมของเจ้ำนั้นถูกกำหนดโดยพระเจ้ำ และไม่มีขอ้ กังขำเลยว่ำ
พระเจ้ำจะทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งเสมอ
กำรดำรงอยู่และสิทธิอำนำจของพระองค์น้ นั ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั กำรที่มนุษย์ระลึกรู ้ได้และจับใจควำมได้หรื อไม่
มีเพียงพระองค์ที่รูอ้ ดีต ปัจจุบนั และอนำคตของมนุษย์
และมีเพียงพระองค์ที่สำมำรถกำหนดชะตำกรรมของมนุษย์ชำติ

ไม่ว่ำเจ้ำจะสำมำรถยอมรับข้อเท็จจริ งนี้ได้หรือไม่ อีกไม่นำนนัก
มนุษยชำติก็จะเป็ นพยำนรู ้เห็นสิ่งทั้งหมดนี้ดว้ ยตำของพวกเขำเอง
และนี่คือข้อเท็จจริ งที่พระเจ้ำจะทรงนำมำปฏิบตั ิในอีกไม่ช้ำนำน
มนุษยชำติมีชีวิตอยู่และตำยไปภำยใต้สำยพระเนตรของพระเจ้ำ
มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ และเมื่อเขำปิ ดตำลงเป็ นครั้งสุดท้ำย
พวกเขำก็ปิดตำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรนี้ดว้ ยเช่นกัน มนุษย์มำและไป กลับไปกลับมำ ซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ
ทั้งหมดนั้นเป็ นส่วนของอธิปไตยของพระเจ้ำและกำรออกแบบของพระองค์โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำนั้นไม่เคยหยุดยั้ง มีควำมก้ำวหน้ำอยู่เป็ นนิตย์
พระองค์จะทรงทำให้มนุษยชำติตระหนักรู ้ถึงกำรดำรงอยู่ของพระองค์ ไว้วำงใจในอธิปไตยของพระองค์
มองดูกิจกำรต่ำงๆ ของพระองค์ และกลับคืนสู่รำชอำณำจักรของพระองค์ นี่คอื แผนกำรของพระองค์
และพระรำชกิจซึ่งพระองค์ทรงบริ หำรจัดกำรมำตลอดเวลำหลำยพันปี
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หนทำงแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สำมำรถมีได้ อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สำมำรถบรรลุอย่ำงง่ำยๆ ได้
นี่เป็ นเพรำะว่ำชีวิตสำมำรถมำจำกพระเจ้ำได้เพียงเท่ำนั้น กล่ำวคือ
พระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงครอบครองเนื้อแท้แห่งชีวิต
และพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงมีหนทำงแห่งชีวิต และดังนั้นพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงเป็ นแหล่งกำเนิดชีวิต
และน้ ำพุของน้ ำแห่งชีวิตที่ไหลอยู่ตลอดเวลำ นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงโลก
พระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจมำกมำยเกี่ยวกับพลังแห่งชีวิต
ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจมำกมำยซึ่งนำชีวิตมำสู่มนุษย์ และได้ทรงจ่ำยรำคำแพงเพื่อที่มนุษย์อำจได้รับชีวิต
นี่เป็ นเพรำะว่ำพระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นชีวิตนิรันดร์
และพระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นหนทำงซึ่งมนุษย์ได้รับกำรฟื้ นคืนชีพ
พระเจ้ำไม่ทรงเคยห่ำงหำยไปจำกหัวใจของมนุษย์ และพระองค์สถิตอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ตลอดเวลำ
พระองค์ทรงเป็ นแรงขับเคลื่อนสำหรับกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ รำกฐำนของกำรดำรงอยู่ของมนุษย์
และแหล่งสะสมอันอุดมสำหรับกำรดำรงอยู่ของมนุษย์หลังกำเนิด พระองค์ทรงทำให้มนุษย์เกิดใหม่
และทรงทำให้เขำสำมำรถใช้ชีวิตไปตำมทุกบทบำทของเขำได้อย่ำงมุ่งมัน่ ไม่ทอ้ ถอย
เนื่องเพรำะพระฤทธำนุภำพของพระองค์และพลังชีวิตอันมิอำจดับมอดของพระองค์
มนุษย์ได้ใช้ชีวิตมำรุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำ
ซึ่งตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำพลังแห่งชีวิตของพระเจ้ำได้เป็ นหลักค้ำจุนสำคัญแห่งกำรดำรงอยูข่ องมนุษย์

และเป็ นสิ่งซึ่งพระเจ้ำได้ทรงจ่ำยรำคำซึ่งมนุษย์ธรรมดำไม่เคยจ่ำยมำก่อน
พลังชีวิตของพระเจ้ำสำมำรถพิชิตพลังอำนำจใดๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น มันยังมำกล้นเกินกว่ำพลังอำนำจใดๆ
ชีวิตของพระองค์เป็ นนิรนั ดร์ พระฤทธำนุภำพของพระองค์น้ นั พิเศษกว่ำควำมธรรมดำสำมัญ
และพลังชีวิตของพระองค์กไ็ ม่สำมำรถถูกเอำชนะได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดหรื อกองกำลังศัตรู ใด
พลังชีวิตของพระเจ้ำนั้นดำรงอยู่และแผ่รัศมีเฉิดฉำยไม่ว่ำจะเป็ นเวลำใดหรื อสถำนที่ใด
สวรรค์และแผ่นดินโลกอำจผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ อันมำกมำยใหญ่หลวง
แต่ชีวิตของพระเจ้ำนั้นเป็ นเช่นเดิมตลอดกำล ทุกสรรพสิ่งอำจล้มหำยตำยจำก
แต่ชีวิตของพระเจ้ำจะยังคงอยู่ตำมเดิม
เพรำะพระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดของกำรดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งและรำกฐำนของกำรดำรงอยู่ของสิ่งเหล่ำนั้น
ชีวิตของมนุษย์มกี ำเนิดที่มำจำกพระเจ้ำ กำรมีอยู่ของสวรรค์ก็เพรำะพระเจ้ำ
และกำรมีอยู่ของแผ่นดินโลกก็มีตน้ กำเนิดมำจำกพลังอำนำจของชีวิตของพระเจ้ำ
ไม่มีวตั ถุใดที่ครอบครองพลังชีวิตสำมำรถอยู่เหนืออำนำจอธิปไตยของพระเจ้ำ
และไม่มีสิ่งใดที่มีเรี่ยวแรงสำมำรถหลบหลีกจำกอำนำจครอบครองของพระเจ้ำ เช่นนี้แล้ว
ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นใคร ทุกคนจำต้องหมอบรำบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำ
ทุกคนจำต้องใช้ชีวิตภำยใต้กำรบัญชำของพระเจ้ำ และไม่มีใครสำมำรถหลีกหนีจำกพระหัตถ์ของพระองค์ได้
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์แก่มนุษย์ได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ก่อนที่มนุษยชำติน้ีจะเกิดขึ้น ห้วงจักรวำล—ดำวเครำะห์ท้งั มวลและหมู่ดำวทั้งหมดในสวรรค์—
ได้ดำรงอยู่ก่อนแล้ว ในระดับมหัพภำค
เทห์ฟำกฟ้ำเหล่ำนี้มีกำรโคจรตลอดมำอย่ำงเป็ นปกติภำยใต้กำรควบคุมของพระเจ้ำสำหรับกำรดำรงอยู่ท้งั หมดทั้
งสิ้นของพวกมัน ไม่ว่ำจะผ่ำนไปหลำยปี ดีดกั อย่ำงไร ดำวเครำะห์ใดไปถึงจุดใด ณ เวลำเฉพำะใด
ดำวเครำะห์ใดทำหน้ำที่ใดและเมื่อใด ดำวเครำะห์ใดหมุนรอบตัวเองไปกับวงโคจรใด และมันจะหำยลับไป
หรื อถูกแทนที่เมื่อใด—สิ่งทั้งมวลเหล่ำนี้ดำเนินหน้ำไปโดยปรำศจำกควำมผิดพลำดแม้เพียงเล็กน้อย
ตำแหน่งของดำวเครำะห์และระยะห่ำงระหว่ำงพวกมันทั้งหมดเป็ นไปตำมแบบแผนต่ำงๆ อันรัดกุม
ซึ่งทั้งหมดนั้นสำมำรถพรรณนำได้โดยข้อมูลอันเที่ยงตรง ไม่ว่ำจะเป็ นเส้นทำงที่พวกมันเดินทำงร่ วมไป
ควำมเร็วและแบบแผนของวงโคจรของพวกมัน เวลำที่พวกมันไปอยู่ในตำแหน่งต่ำงๆ อันหลำกหลำย—
ทั้งหมดเหล่ำนี้สำมำรถบอกปริ มำณได้อย่ำงเที่ยงตรงและพรรณนำได้โดยกฎพิเศษต่ำงๆ
หลำยชัว่ กัปชัว่ กัลป์ ที่ดำวเครำะห์ท้งั หลำยได้ดำเนินไปตำมกฎเหล่ำนี้โดยปรำศจำกกำรเบี่ยงเบนแม้เพียงเล็กน้อย
ไม่มีอำนำจใดสำมำรถเปลี่ยนหรื อขัดขวำงวงโคจรของพวกมันหรื อแบบแผนที่พวกมันดำเนินตำมได้

เนื่องเพรำะกฎพิเศษต่ำงๆ ที่ปกครองกำรเคลื่อนไหวของพวกมัน
และข้อมูลอันเที่ยงตรงที่พรรณนำเกี่ยวกับพวกมันนั้นถูกลิขิตไว้ล่วงหน้ำแล้วโดยสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
พวกมันดำเนินไปตำมกฎเหล่ำนี้ดว้ ยตัวเองภำยใต้อธิปไตยและกำรควบคุมของพระผูส้ ร้ำง
ในระดับระดับมหัพภำค ไม่ยำกที่มนุษย์จะค้นพบแบบแผนบำงอย่ำง ข้อมูลบำงอย่ำง
และกฎหรื อปรำกฏกำรณ์อนั แปลกประหลำดและไม่สำมำรถอธิบำยได้
แม้มนุษยชำติไม่ยอมรับแต่โดยดีว่ำพระเจ้ำทรงมีอยู่จริ ง และไม่ยอมรับข้อเท็จจริ งที่ว่ำ
พระผูส้ ร้ำงได้ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่ำงขึ้นมำและทรงมีอำนำจครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่ำง
และยิ่งไปกว่ำนั้นไม่ได้ระลึกถึงกำรดำรงอยู่แห่งสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง ไม่ว่ำจะอย่ำงไร
เหล่ำมนุษย์นักวิทยำศำสตร์ นักดำรำศำสตร์ และนักฟิ สิกส์ท้งั หลำยก็กำลังค้นพบกันมำกขึ้นเรื่ อยๆ ว่ำ
กำรดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวำล
และหลักกำรกับแบบแผนที่บงกำรกำรเคลือ่ นที่ของพวกมันทั้งหมดนั้นถูกปกครองและควบคุมโดยพลังงำนมืดอั
นมหำศำลที่มองไม่เห็นอย่ำงหนึ่ง ข้อเท็จจริ งนี้ทำให้มนุษย์จำต้องยอมเผชิญหน้ำและยอมรับรู ้ว่ำ
มีหนึ่งเดียวผูท้ รงฤทธิ์ในท่ำมกลำงแบบแผนกำรเคลื่อนที่เหล่ำนี้ที่กำลังทรงจัดวำงเรี ยบเรี ยงทุกสิ่งทุกอย่ำง
ฤทธำนุภำพของพระองค์น้ นั เหนือปกติ
และแม้ว่ำไม่มีใครสำมำรถมองเห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริงของพระองค์ได้
พระองค์กย็ งั ทรงปกครองและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ำงในทุกชัว่ ขณะอยู่ดี
ไม่มีมนุษย์คนใดหรือพละกำลังใดเลยที่สำมำรถล่วงล้ำอธิปไตยของพระองค์ได้
ครั้นได้เผชิญกับข้อเท็จจริ งนี้แล้ว มนุษย์จำต้องระลึกว่ำ กฎต่ำงๆ
ที่กำลังปกครองกำรดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งนั้นไม่สำมำรถถูกควบคุมได้โดยมนุษย์
ไม่สำมำรถเปลี่ยนได้โดยใครก็ตำม เขำต้องยอมรับแต่โดยดีอีกด้วยว่ำ
มนุษย์น้นั ไม่สำมำรถเข้ำใจกฎเหล่ำนี้ได้อย่ำงครบถ้วน และกฎเหล่ำนี้ไม่ได้กำลังเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
แต่ถูกบงกำรโดยอธิปไตยหนึ่ง
เหล่ำนี้คือกำรแสดงออกทั้งหมดของสิทธิอำนำจแห่งพระเจ้ำที่มนุษยชนสำมำรถรับรู ้ได้ในระดับมหัพภำค
ในระดับจุลภำคนั้น ภูเขำ แม่น้ ำ ทะเลสำบ ทะเล และแผ่นดินใหญ่ท้งั หมดที่มนุษย์อำจมองเห็นบนแผ่นดินโลก
ทุกฤดูกำลที่เขำได้ผ่ำนประสบกำรณ์มำ ทุกสรรพสิ่งที่อำศัยอยู่ในโลก รวมถึงพืชพรรณ สัตว์ จุลชีพ และมนุษย์
ล้วนอยู่ภำยใต้อธิปไตยและกำรควบคุมของพระเจ้ำทั้งสิ้น ภำยใต้อธิปไตยและกำรควบคุมของพระเจ้ำนั้น
ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นหรื อหำยไปโดยสอดคล้องกับพระดำริ ของพระองค์ กฎต่ำงๆ
ทีเกิดขึ้นมำควบคุมกำรดำรงอยู่ของสิ่งเหล่ำนี้ และสิ่งเหล่ำนี้เจริ ญเติบโตและเพิ่มทวีคูณไปด้วยกันกับกฎเหล่ำนี้
ไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดเลยที่อยู่เหนือกฎเหล่ำนี้

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่ง พระองค์ได้ทรงวำดอำณำเขตสำหรับภูเขำ ที่รำบ ทะเลทรำย เนินเขำ แม่น้ ำ
และทะเลสำบ บนแผ่นดินโลกมีภูเขำ ที่รำบ ทะเลทรำย และเนินเขำ ตลอดจนแหล่งน้ ำอันหลำกหลำย
เหล่ำนี้ประกอบขึ้นเป็ นภูมิประเทศประเภทต่ำงๆ กัน มิใช่หรื อ?
พระเจ้ำได้ทรงวำดอำณำเขตขึ้นระหว่ำงภูมิประเทศเหล่ำนี้ เมื่อพวกเรำพูดถึงกำรวำดอำณำเขต
มันหมำยควำมว่ำภูเขำมีภำพเค้ำโครงของพวกมัน ที่รำบมีภำพเค้ำโครงของพวกมันเอง
ทะเลทรำยมีเขตจำกัดที่แน่นอน และเนินเขำมีพื้นที่ตำยตัว ยังมีปริ มำณที่ตำยตัวของแหล่งน้ำต่ำงๆ อำทิ
แม่น้ ำและทะเลสำบอีกด้วย กล่ำวคือ ตอนที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงแบ่งทุกสิ่งทุกอย่ำงไว้อย่ำงชัดเจนมำก…ภำยในภูมิประเทศและสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์อนั
แตกต่ำงกันเหล่ำนี้ท้งั หมดที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้น
พระองค์กำลังทรงบริ หำรจัดกำรทุกสิ่งทุกอย่ำงในหนทำงอันเป็ นระเบียบแบบแผนและดังทีไ่ ด้วำงแผนกำรไว้
ดังนั้นสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์เหล่ำนี้ท้งั หมดยังคงดำรงอยู่และยังกำลังทำหน้ำที่ของพวกมันมำเป็ นเวลำหล
ำยพันปี และกระทัง่ หลำยหมื่นปี ดว้ ยซ้ ำหลังจำกที่พวกมันได้ถูกพระเจ้ำสร้ำงขึ้นมำ
แม้จะมีบำงช่วงเวลำเฉพำะที่ภูเขำไฟระเบิด และช่วงเวลำที่เกิดแผ่นดินไหว
และมีกำรเคลื่อนตัวของแผ่นดินครั้งใหญ่
พระเจ้ำจะไม่ทรงยอมให้ภูมิประเทศชนิดใดก็ตำมสูญเสียหน้ำที่ด้งั เดิมของมันอย่ำงแน่นอน
เป็ นเพรำะกำรบริ หำรจัดกำรนี้โดยพระเจ้ำ กฎเกณฑ์และกำรควบคุมกฎเหล่ำนี้ของพระองค์เท่ำนั้น
ที่ท้งั หมดนี้—ทั้งหมดนี้ซ่งึ มวลมนุษย์ได้เห็นและได้ชื่นชม—
จะสำมำรถอยู่รอดได้บนแผ่นดินโลกในวิถีอนั เป็ นระเบียบแบบแผน…
…………
…นอกเหนือจำกกำรตั้งอำณำเขตสำหรับสภำพแวดล้อมทำงภูมศิ ำสตร์อนั หลำกหลำยแล้ว
พระเจ้ำยังได้ทรงวำดอำณำเขตและได้ทรงจัดตั้งกฎต่ำงๆ สำหรับบรรดำนกและบรรดำสิงสำรำสัตว์ ปลำ
แมลงอันหลำกหลำย และพืชพรรณทั้งหมดเช่นกัน
เพรำะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์อนั หลำกหลำยและเพรำะกำรดำรงอยู่ของสภำพแวดล้
อมทำงภูมิศำสตร์อนั แตกต่ำงกัน บรรดำนกและบรรดำสิงสำรำสัตว์ ปลำ แมลงทั้งหลำย
และพืชพรรณต่ำงประเภทกันจึงมีสภำพแวดล้อมสำหรับกำรอยูร่ อดที่แตกต่ำงกัน
บรรดำนกและบรรดำสิงสำรำสัตว์และแมลงทั้งหลำยมีชีวิตท่ำมกลำงพืชพรรณอันหลำกหลำย
ปลำมีชีวิตอยู่ในน้ ำ และพืชพรรณเติบโตบนแผ่นดิน…ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้ำทรงสร้ำง—

ไม่สำคัญว่ำพวกมันจะถูกกำหนดตำยตัวในสถำนที่แห่งหนึ่งหรื อไม่
หรื อพวกมันสำมำรถหำยใจผ่ำนจมูกของพวกมันได้หรื อไม่—มีกฎสำหรับกำรอยูร่ อดของพวกมันเอง
นำนมำแล้วก่อนที่พระเจ้ำจะได้ทรงสร้ำงสิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้
พระองค์ได้ทรงตระเตรียมบ้ำนของพวกมันเองและสภำพแวดล้อมสำหรับกำรอยู่รอดของพวกมันเองสำหรับพว
กมันแล้ว สิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้มีสภำพแวดล้อมสำหรับกำรอยู่รอดที่ตำยตัวของพวกมันเอง
อำหำรของพวกมันเองและบ้ำนของพวกมันเอง
และพวกมันมีสถำนที่ซ่งึ เหมำะสมสำหรับกำรอยู่รอดที่ตำยตัวของพวกมันเอง
สถำนที่ซ่ึงมีอณ
ุ หภูมิอนั เหมำะสมสำหรับกำรอยู่รอดของพวกมัน ด้วยเหตุน้ี
พวกมันจึงจะไม่เร่รอนไปทัว่ ไปทุกทิศทุกทำงหรื อบ่อนทำลำยกำรอยู่รอดของมวลมนุษย์หรือส่งผลกระทบต่อชี
วิตของผูค้ น นี่คอื วิธีที่พระเจ้ำทรงบริ หำรจัดกำรทุกสรรพสิ่ง
ทรงจัดเตรี ยมสภำพแวดล้อมสำหรับกำรอยูร่ อดที่ดีที่สุดให้แก่มวลมนุษย์
สิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตภำยในทุกสรรพสิ่งมีอำหำรเพื่อกำรยังชีพของพวกมันเองภำยในสภำพแวดล้อมสำหรับกำรอ
ยู่รอดของพวกมันเอง ด้วยอำหำรนั้น
พวกมันจึงชอบสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติสำหรับกำรอยู่รอดของพวกมัน ในสภำพแวดล้อมประเภทนั้น
พวกมันยังคงอยู่รอด ทวีจำนวน
และขยับเดินหน้ำต่อไปโดยสอดคล้องกับกฎที่พระเจ้ำได้ทรงจัดตั้งขึ้นสำหรับพวกมัน เพรำะกฎชนิดต่ำงๆ
เหล่ำนี้ เพรำะกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำของพระเจ้ำ ทุกสรรพสิ่งดำรงชีวิตอย่ำงกลมเกลียวกับมวลมนุษย์
และมวลมนุษย์ดำรงอยูร่ ่ วมกันกับทุกสรรพสิ่งโดยกำรพึ่งพำซึ่งกันและกัน
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
นับแต่ชวั่ ขณะที่เจ้ำเข้ำมำในโลกนี้พร้อมกับเสียงร้องจ้ำ เจ้ำก็เริ่ มทำหน้ำที่ของตนให้ลุล่วง
เจ้ำได้เริ่ มกำรเดินทำงของชีวิตของเจ้ำ
โดยแสดงไปตำมบทบำทของเจ้ำในแผนกำรของพระเจ้ำและในกำรทรงลิขิตของพระองค์
ไม่ว่ำเจ้ำจะมีภูมิหลังอย่ำงไร และกำรเดินทำงข้ำงหน้ำของเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร
ก็ไม่มีใครสำมำรถหลีกหนีกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของฟ้ำได้
และไม่มีใครควบคุมชะตำลิขิตของตนเองได้
เพรำะมีเพียงพระองค์ผทู้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถทำงำนเช่นนั้นได้
นับตั้งแต่วนั ที่มนุษย์ได้มำสู่กำรดำรงอยู่ พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจเช่นนี้มำตลอด บริ หำรจัดกำรจักรวำล
กำกับกฎเกณฑ์แห่งกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกสรรพสิ่งและวิถีโคจรของทุกสรรพสิ่งเหล่ำนั้น
เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—มนุษย์ได้รับกำรบำรุงเลี้ยงอย่ำงเงียบเชียบและไม่รู้ตวั

ด้วยควำมอ่อนหวำนและหยำดฝน ตลอดจนหยดน้ ำค้ำงจำกพระเจ้ำ เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—
มนุษย์อยู่ภำยใต้กำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระหัตถ์พระเจ้ำโดยไม่รู้ตวั
หัวใจและจิตวิญญำณของมนุษย์ถูกกุมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ทุกอย่ำงในชีวิตของเขำอยู่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ ไม่ว่ำเจ้ำจะเชื่อเรื่ องนี้หรื อไม่ก็ตำม
ไม่ว่ำสิ่งใดและทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่ำที่มีชีวิตอยู่หรื อตำยแล้วก็ตำม จะเคลื่อนย้ำย เปลี่ยนแปลง
สร้ำงขึ้นมำใหม่และปลำสนำกำรไปตำม พระดำริ ของพระเจ้ำ
นี่คือหนทำงที่พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือทุกสรรพสิ่ง
ยำมรำตรี คืบคลำนเข้ำมำอย่ำงเงียบเชียบ มนุษย์หำได้ไหวตัวรับรู ้ไม่
เพรำะหัวใจของมนุษย์ไม่สำมำรถล่วงรู ้ได้ว่ำรำตรี คืบคลำนมำอย่ำงไรและมำเมื่อไร
ครั้นพอรำตรี เคลื่อนตัวเงียบเชียบจำกไป มนุษย์จึงอ้ำแขนต้อนรับแสงอรุ ณ ทว่ำที่มนุษย์ยงิ่ รูน้ ้อยลงไปกว่ำก็คือ
แสงนั้นมำถึงตั้งแต่เมื่อใด และมันขับไล่ควำมมืดของรำตรี ออกไปอย่ำงไร และที่ยิ่งน้อยลงไปใหญ่
ก็คือกำรตระหนักรู ้
กำรหมุนเวียนปรับเปลี่ยนของวันและคืนเหล่ำนี้นำพำมนุษย์จำกช่วงเวลำหนึ่งสู่อีกช่วงเวลำหนึ่ง
จำกบริ บทเชิงประวัติศำสตร์บริ บทหนึ่งสู่บริ บทถัดไป
ขณะเดียวกันก็เป็ นกำรให้ควำมมัน่ ใจว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในทุกช่วงเวลำและแผนกำรของพระองค์สำหรับ
ทุกยุคยังคงถูกดำเนินกำรไปจนเสร็จสิ้น
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดชีวิตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
นับตั้งแต่กำรสร้ำงโลก เรำได้เริ่ มคัดสรรและลิขิตคนกลุม่ นี้ไว้ล่วงหน้ำแล้ว—ซึ่งก็คือพวกเจ้ำในวันนี้นั่นเอง
นิสัยใจคอ ขีดควำมสำมำรถ รู ปร่ ำงหน้ำตำ และวุฒิภำวะของเจ้ำ ครอบครัวที่เจ้ำถือกำเนิดมำ หน้ำที่กำรงำน
กำรสมรสของเจ้ำ—ตัวเจ้ำในควำมครบถ้วนทั้งหมดของเจ้ำ กระทัง่ รวมถึงสีผม สีผิว และเวลำเกิดของเจ้ำ—
ล้วนได้รับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรด้วยมือของเรำ แม้แต่สิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำทำและผูค้ นที่เจ้ำพบในแต่ละวัน
เรำก็ได้จดั กำรเตรี ยมกำรไปกับมือ มิพกั ต้องเอ่ยถึงควำมจริ งที่ว่ำ กำรนำเจ้ำเข้ำมำหำเรำในวันนี้
แท้จริ งแล้วก็เกิดจำกกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของเรำ อย่ำกระโจนเข้ำไปสู่ควำมไม่เป็ นระเบียบ
เจ้ำควรจะเดินหน้ำไปอย่ำงมีสติใจเย็น
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 74” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริ สต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ชะตำกรรมของมนุษยชำติและของจักรวำลพันเกี่ยวกันอย่ำงใกล้ชิดกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้ำง
ผูกติดกับกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระผูส้ ร้ำงโดยมิอำจแยกกัน ในท้ำยที่สุดแล้ว

ชะตำกรรมเหล่ำนั้นก็ไม่อำจแยกจำกสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงได้ ในกฎแห่งทุกสรรพสิ่ง
มนุษย์จึงได้เข้ำใจกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระผูส้ ร้ำง และอธิปไตยของพระองค์
ในกฎเกณฑ์แห่งกำรอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง เขำจึงได้รับรู ้กำรปกครองของพระผูส้ ร้ำง
ในชะตำกรรมของทุกสรรพสิ่ง เขำจึงได้อนุมำนเกีย่ วกับวิธีต่ำงๆ
ที่พระผูส้ ร้ำงทรงนำอธิปไตยของพระองค์มำบังคับใช้และควบคุมพวกเขำ
และในวงจรชีวิตของมนุษย์และทุกสรรพสิ่ง
มนุษย์จึงได้มำรับประสบกำรณ์อย่ำงแท้จริงในกำรจัดวำงเรี ยบเรียงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระผูส้ ร้ำงเพื่อ
ทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็ นพยำนว่ำกำรจัดวำงเรียบเรี ยงและกำรจัดเตรี ยมเหล่ำนั้นเข้ำมำแทนที่กฎ
กฎเกณฑ์ และขนบประเพณีทำงโลกทั้งหมด พลังและอำนำจอื่นๆ ทั้งหมด เมื่อเป็ นเช่นนี้
มนุษยชำติจึงจำต้องยอมรับว่ำอธิปไตยของพระผูส้ ร้ำงนั้นมิอำจฝ่ ำฝื นได้โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้ำงใดๆ ยอมรับว่ำ
ไม่มีพลังใดสำมำรถช่วงชิงอำนำจหรื อดัดแปลงเหตุกำรณ์และสิ่งต่ำงๆ ที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้ำ
ภำยใต้กฎและกฎเกณฑ์แห่งพระเจ้ำนี่เองที่มนุษย์และทุกสรรพสิ่งล้วนมีชีวิตอยู่และขยำยเผ่ำพันธุ์รุ่นแล้วรุ่ นเล่ำ
นี่ไม่ใช่รูปจำลองที่แท้จริงของสิทธิอำนำจแห่งพระผูส้ ร้ำงหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้าทรงเป็ นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
(บทตอนที่คดั สรรจำก พระวจนะของพระเจ้ำ)
ในฐำนะสมำชิกของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ และคริ สตชนผูเ้ ปี่ ยมศรัทธำ
พวกเรำทุกคนล้วนมีควำมรับผิดชอบและภำระผูกพัน
ที่จะต้องถวำยร่ ำงกำยและจิตใจเพื่อเติมเต็มพระบัญชำของพระเจ้ำให้สำเร็จบริ บูรณ์
ด้วยเหตุที่กำรเป็ นอยู่ของพวกเรำทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนมำจำกพระเจ้ำ
และดำรงอยู่ได้ก็ดว้ ยอำนำจอธิปไตยของพระเจ้ำ
หำกร่ ำงกำยและจิตใจของเรำมิได้มีไว้เพื่อพระบัญชำของพระเจ้ำและไม่ได้เป็ นไปเพื่อเหตุอนั ชอบธรรมของมวล
มนุษย์แล้วไซร้ ดวงวิญญำณของพวกเรำจะไม่มีค่ำพอต่อผูค้ นซึ่งได้ยอมพลีชีพเพื่อพระบัญชำของพระเจ้ำเลย
และยิ่งไม่มีค่ำพอต่อพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่งไว้ให้กบั พวกเรำ
พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกนี้ข้ นึ มำ พระองค์ได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์น้ีข้ นึ มำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ทรงเป็ นสถำปนิกแห่งวัฒนธรรมกรี กโบรำณและอำรยธรรมมนุษย์
มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงปลอบประโลมมวลมนุษย์น้ี

และมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงดูแลเอำใจใส่มวลมนุษย์น้ีท้งั คืนและวัน
พัฒนำกำรและควำมก้ำวหน้ำของมนุษย์น้ นั ไม่สำมำรถแยกออกจำกอำนำจอธิปไตยของพระเจ้ำได้
และประวัติศำสตร์และอนำคตของมวลมนุษย์เองก็หำได้พน้ ไปจำกกำรออกแบบของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำเป็ นคริ สตชนแท้คนหนึ่ง เจ้ำย่อมจะเชื่ออย่ำงแน่นอนว่ำ
ควำมรุ่ งเรื องและควำมตกต่ำของประเทศใดหรือชนชำติใดก็ตำมอุบตั ิข้ นึ ตำมกำรออกแบบของพระเจ้ำ
พระเจ้ำแต่เพียงลำพังเท่ำนั้นที่ทรงรู ้ชะตำกรรมของประเทศหรื อชำติน้นั
และพระเจ้ำเพียงลำพังเท่ำนั้นที่ทรงควบคุมครรลองของมวลมนุษย์น้ี
หำกมวลมนุษย์ปรำรถนำจะมีชะตำกรรมที่ดี หำกประเทศหนึ่งปรำรถนำจะมีชะตำกรรมที่ดี
มนุษย์ก็จะต้องกรำบไหว้พระเจ้ำเพื่อนมัสกำร กลับใจ และสำรภำพต่อพระพักตร์ของพระเจ้ำ
หรื อหำกไม่เช่นนั้น
ชะตำกรรมและปลำยทำงของมนุษย์ก็จะต้องเป็ นมหันตภัยอย่ำงหนึ่งซึ่งไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้เลย
เมื่อมองย้อนกลับไปช่วงเวลำที่โนอำห์สร้ำงนำวำ มวลมนุษย์กำลังเสื่อมทรำมอย่ำงถลำลึก
ผูค้ นได้หลุดหลงออกไปจำกพระพรของพระเจ้ำ ไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกพระเจ้ำอีกต่อไป
และได้สูญเสียพระสัญญำของพระเจ้ำ พวกเขำมีชีวิตอยู่ในควำมมืดมิด ปรำศจำกแสงแห่งพระเจ้ำ
จำกนั้นพวกเขำก็กลับกลำยไปมีลกั ษณะที่วิปริ ตผิดศีลธรรม
ปล่อยปละละเลยตนเองให้กบั ควำมชัว่ ช้ำน่ำขยะแขยง
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สำมำรถได้รับพระสัญญำของพระเจ้ำอีกต่อไป
พวกเขำไม่มีควำมเหมำะสมที่จะได้เป็ นพยำนพระพักตร์ของพระเจ้ำ หรื อได้ยนิ พระสุรเสียงของพระเจ้ำ
ด้วยเหตุที่พวกเขำทอดทิ้งพระเจ้ำ โยนทุกสิ่งที่พระองค์ประทำนให้พวกเขำทิ้งไป และลืมกำรทรงสอนต่ำงๆ
ของพระเจ้ำ หัวใจของพวกเขำไถลห่ำงไปจำกพระเจ้ำไกลขึ้นและไกลขึ้น และด้วยควำมที่เป็ นเช่นนั้น
พวกเขำจึงกลับกลำยไปเป็ นเลวร้ำยไร้ศีลธรรมจนเลยพ้นไปจำกควำมมีเหตุผลและมนุษยธรรมทั้งมวล
และกลำยเป็ นชัว่ ร้ำยเยี่ยงมำรมำกขึ้นทุกที จำกนั้นเอง พวกเขำได้เดินเข้ำใกล้ควำมตำยมำกขึ้นเรื่ อยๆ
และตกไปอยู่ภำยใต้พระพิโรธและกำรลงโทษของพระเจ้ำ
มีเพียงโนอำห์ที่นมัสกำรพระเจ้ำและหลบเลี่ยงมำรร้ำย
และดังนั้นเขำจึงสำมำรถได้ยนิ พระสุรเสียงของพระเจ้ำและได้ยินคำแนะนำของพระองค์
เขำได้สร้ำงนำวำขึ้นตำมคำแนะนำแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
และที่นั่นเองที่สิ่งสร้ำงซึ่งมีชีวิตในทุกลักษณะได้มำชุมนุมกัน และด้วยวิธีน้ี เมื่อทุกอย่ำงถูกเตรี ยมพร้อม
พระเจ้ำได้ทรงปลดปล่อยกำรทำลำยล้ำงลงมำบนโลก มีเพียงโนอำห์กบั สมำชิกคนอื่นๆ

ของครอบครัวเขำอีกเจ็ดคนที่รอดชีวิตจำกกำรทำลำยล้ำงครั้งนั้น
ซึ่งก็เป็ นเพรำะโนอำห์ได้นมัสกำรพระยำห์เวห์และหลบเลี่ยงควำมชัว่ นัน่ เอง
ตอนนี้ลองมำมองที่ยุคปัจจุบนั เหล่ำมนุษย์ผชู้ อบธรรมเช่นเดียวกับโนอำห์
ผูซ้ ่ึงสำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ นั้น ไม่มีอยู่อกี ต่อไปแล้ว กระนั้น
พระเจ้ำก็ยงั ทรงเปี่ ยมพระคุณต่อมวลมนุษย์น้ี และยังทรงอภัยบำปให้กบั พวกเขำในช่วงระหว่ำงยุคสมัยสุดท้ำยนี้
พระเจ้ำทรงแสวงหำบรรดำผูท้ ี่ถวิลหำให้พระองค์ทรงปรำกฏ
พระองค์ทรงแสวงหำบรรดำผูท้ ี่สำมำรถได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ ผูท้ ี่ยงั ไม่ลืมพระบัญชำของพระองค์
และมอบถวำยหัวใจและร่ ำงกำยของพวกเขำแด่พระองค์
พระองค์ทรงแสวงหำบรรดำผูท้ ี่เชื่อฟังดุจทำรกทั้งหลำยเฉพำะพระพักตร์พระองค์ และไม่ต่อต้ำนพระองค์
หำกเจ้ำยอมอุทิศตัวเจ้ำให้กบั พระเจ้ำโดยไม่ถูกยับยั้งจำกพลังอำนำจหรื อกำลังบังคับใดๆ
พระเจ้ำก็จะทรงมองดูพวกเจ้ำด้วยควำมโปรดปรำน และจะประทำนพระพรของพระองค์ให้กบั เจ้ำ
หำกเจ้ำอยู่ในสถำนะอันสูงส่ง มีภำพลักษณ์อนั ทรงเกียรติ ครองควำมรู ้อนั อุดม
เป็ นเจ้ำของสินทรัพย์ลน้ เหลือและได้รับกำรสนับสนุนจำกผูค้ นมำกมำย กระนั้น
สิ่งเหล่ำนี้กไ็ ม่ได้ป้องกันเจ้ำจำกกำรมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อยอมรับกำรทรงเรี ยกของพระองค์และยอม
รับพระบัญชำของพระองค์ และทำในสิ่งที่พระเจ้ำทรงขอให้เจ้ำทำ
เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งที่เจ้ำทำก็จะเป็ นมูลเหตุอนั เปี่ ยมควำมหมำยที่สุดบนแผ่นดินโลก
และเป็ นหน้ำที่รับผิดชอบอันชอบธรรมที่สุดของมวลมนุษย์
หำกเจ้ำปฏิเสธกำรทรงเรี ยกของพระเจ้ำเพื่อประโยชน์ของสถำนภำพและเป้ำหมำยของตัวเจ้ำเอง
ทั้งหมดที่เจ้ำทำก็จะถูกสำปแช่ง และอำจถึงขั้นถูกดูหมิ่นโดยพระเจ้ำ บำงที เจ้ำอำจเป็ นประธำนำธิบดี
นักวิทยำศำสตร์ ศิษยำภิบำล หรื อผูส้ ูงอำยุคนหนึ่ง แต่ไม่สำคัญว่ำอำนำจในตำแหน่งของเจ้ำจะสูงส่งเพียงใด
หำกเจ้ำพึ่งพำควำมรู ้ของเจ้ำและควำมสำมำรถในหน้ำที่รับผิดชอบต่ำงๆ ของเจ้ำ เมื่อนั้น
เจ้ำก็จะเป็ นผูท้ ี่ลม้ เหลวเสมอ และจะสูญสิ้นพระพรจำกพระเจ้ำเสมอ
เนื่องเพรำะพระเจ้ำไม่ทรงยอมรับสิ่งใดทั้งสิ้นที่เจ้ำทำ
และพระองค์ไม่ทรงยอมรับว่ำหน้ำที่รับผิดชอบของเจ้ำเป็ นสิ่งที่ชอบธรรม หรื อยอมรับว่ำ
เจ้ำกำลังทำงำนเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ พระองค์จะตรัสว่ำ
ทุกสิ่งที่เจ้ำทำนั้นทำไปเพื่อใช้ควำมรู ้และควำมแข็งแกร่งของมวลมนุษย์เพื่อพรำกมนุษย์ไปจำกกำรปกป้องของพ
ระเจ้ำ และเพื่อที่จะปฏิเสธพระพรของพระเจ้ำ พระองค์จะตรัสว่ำ เจ้ำกำลังนำทำงมวลมนุษย์ไปสู่ควำมมืดมิด
ไปสู่ควำมตำย และไปสู่จุดเริ่ มต้นของกำรดำรงอยู่อย่ำงปรำศจำกขีดจำกัด
ในจุดที่มนุษย์ได้สูญเสียพระเจ้ำและพระพรของพระองค์ไปแล้ว

เป็ นเพรำะกำรประดิษฐ์คิดค้นทำงศำสตร์สงั คมต่ำงๆ ของมวลมนุษย์
จิตใจของมนุษย์ได้กลับกลำยเป็ นถูกจับจองด้วยวิชำและควำมรู ้
จำกนั้นวิชำและควำมรู ้ก็ได้กลำยเป็ นเครื่ องมือสำหรับกำรปกครองมวลมนุษย์
และไม่มีพื้นที่พอเพียงสำหรับมนุษย์ที่จะนมัสกำรพระเจ้ำอีกต่อไป
และไม่มีสภำพเงือ่ นไขที่เอื้ออำนวยต่อกำรนมัสกำรพระเจ้ำอีกแล้ว
ฐำนะของพระเจ้ำได้จมต่ำลงทุกทีในหัวใจของมนุษย์ เมื่อปรำศจำกพระเจ้ำในหัวใจเขำ
โลกภำยในของมนุษย์ย่อมมืดมน สิ้นหวัง และว่ำงเปล่ำ ภำยหลังต่อมำบรรดำนักสังคมศำสตร์
นักประวัติศำสตร์ และนักกำรเมืองมำกมำยได้ออกมำเปิ ดตัว แสดงทฤษฎีทำงศำสตร์สงั คมต่ำงๆ
ทฤษฎีแห่งวิวฒั นำกำรมนุษย์ และทฤษฎีอื่นๆ สำรพัดซึ่งขัดแย้งกับควำมจริงที่ว่ำ
พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึนมำ ทรงเติมหัวใจและจิตใจให้แก่มวลมนุษย์ และเช่นนี้เอง ผูค้ นซึ่งเชื่อว่ำ
พระเจ้ำทรงสร้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงจึงกลับกลำยน้อยลงตลอดเวลำ
และบรรดำผูท้ ี่เชื่อในทฤษฎีวิวฒั นำกำรกลับมีจำนวนมำกขึ้นตลอดเวลำ ผูค้ นปฏิบตั ิต่อบันทึกต่ำงๆ
เกี่ยวกับงำนของพระเจ้ำและพระวจนะของพระองค์ในระหว่ำงยุคแห่งพันธสัญญำเดิมรำวกับเป็ นนิทำนปรัมปรำ
และตำนำนมำกขึ้นทุกที ในหัวใจของพวกเขำ
ผูค้ นกลับกลำยเป็ นไม่แยแสต่อควำมทรงเกียรติและควำมยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำ
ต่อหลักควำมเชื่อที่ว่ำพระเจ้ำทรงดำรงอยู่และทรงอำนำจครอบครองเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล
ควำมอยู่รอดของมวลมนุษย์และชะตำกรรมของประเทศต่ำงๆ และชนชำติต่ำงๆ
ไม่มีควำมสำคัญกับพวกเขำอีกต่อไป
และมนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกอันกลวงเป็ นโพรงที่กงั วลใส่ใจเพียงเรื่ องกำรกิน กำรดื่ม
และกำรวิ่งไล่ตำมควำมหรรษำยินดี…มีผคู้ นน้อยนิดที่คิดได้เองในกำรที่จะเสำะแสวงว่ำ
พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิงำนของพระองค์อยู่ ณ ที่ใด หรื อมองดูว่ำ
พระองค์ทรงจัดกำรเตรียมกำรและเป็ นประธำนเหนือบั้นปลำยของมนุษย์อย่ำงไร และเช่นนี้เอง
อำรยธรรมของมนุษย์จงึ กลำยเป็ นว่ำสำมำรถสอดรับกับควำมปรำรถนำของมนุษย์ได้น้อยลงทุกที
โดยที่มนุษย์มิได้รู้ตวั เลย และมิหนำซ้ ำยังมีผคู้ นมำกมำยทีร่ ู ้สึกว่ำ
พวกเขำมีควำมสุขในกำรใช้ชีวิตในโลกแบบนี้น้อยกว่ำบรรดำผูท้ ี่ตำยจำกไปแล้วเสียอีก
แม้แต่ประชำชนของประเทศต่ำงๆ ที่เคยมีอำรยธรรมสูงส่งก็ยงั ออกมำแสดงควำมคับข้องใจดังกล่ำว
ด้วยควำมที่ปรำศจำกกำรทรงนำของพระเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำบรรดำนักปกครองและนักสังคมศำสตร์
จะขบคิดกันจนสมองแทบแตกอย่ำงไร ในอันที่จะรักษำอำรยธรรมของมนุษย์เอำไว้ ก็เป็ นกำรไร้ประโยชน์
ไม่มีใครสำมำรถเติมเต็มควำมว่ำงเปล่ำในหัวใจของมนุษย์ได้ เนื่องเพรำะไม่มีใครสำมำรถเป็ นชีวิตของมนุษย์ได้

และไม่มีทฤษฎีเชิงสังคมข้อไหนที่สำมำรถปลดปล่อยมนุษย์ออกจำกควำมว่ำงเปล่ำที่เขำกำลังทนทรมำน ทั้งวิชำ
ควำมรู ้ อิสรภำพ ประชำธิปไตย ควำมสบำย ควำมสะดวก
เหล่ำนี้ลว้ นนำกำรปลอบประโลมมำสู่มนุษย์ได้เพียงชัว่ ครำว ต่อให้มีสิ่งเหล่ำนี้
มนุษย์ก็จะยังคงมีบำปและจะยังคร่ ำครวญถึงควำมไม่เป็ นธรรมของสังคมอยูอ่ ย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถยับยั้งควำมอยำกและควำมต้องกำรของมนุษย์ในกำรที่จะสำรวจค้นคว้ำได้
นี่เป็ นเพรำะมนุษย์ได้ถูกสร้ำงขึ้นโดยพระเจ้ำ และกำรสำรวจค้นคว้ำและอุทิศทุ่มเทอย่ำงไร้สติของมนุษย์
ทำได้แค่เพียงนำไปสู่ควำมเศร้ำหมองที่มำกขึ้นเท่ำนั้น
และทำได้เพียงเป็ นต้นเหตุให้มนุษย์ดำรงอยู่ในสภำวะแห่งควำมหวำดกลัวตลอดเวลำเท่ำนั้น
โดยไม่รู้ว่ำจะเผชิญหน้ำกับอนำคตของมวลมนุษย์อย่ำงไร
หรื อจะเผชิญหน้ำกับเส้นทำงที่ทอดยำวอยู่เบื้องหน้ำอย่ำงไร
มนุษย์จะถึงขั้นกลำยเป็ นหวำดกลัวต่อวิชำและควำมรู ้ และยิ่งจะหวำดกลัวควำมรู ้สึกว่ำงเปล่ำ ในโลกใบนี้
เจ้ำไม่สำมำรถหลีกหนีชะตำกรรมของมนุษยชำติได้โดยเด็ดขำด โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ
เจ้ำใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเสรี หรื อในประเทศที่ปรำศจำกสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่ำเจ้ำจะเป็ นผูป้ กครองหรื อผูถ้ ูกปกครอง
เจ้ำก็ไม่สำมำรถหลีกหนีควำมต้องกำรที่จะค้นคว้ำเปิ ดเผยชะตำกรรม ควำมล้ำลึก
และบั้นปลำยของมวลมนุษย์ได้
นับประสำอะไรกับกำรที่เจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีไปได้จำกสำนึกอันว้ำวุ่นสับสนแห่งควำมว่ำงเปล่ำ
ปรำกฏกำรณ์ดงั กล่ำว ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นปกติในหมู่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
ได้ถูกนักสังคมศำสตร์เรี ยกว่ำปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม แต่กระนั้น
ก็ยงั ไม่มีมนุษย์ผูย้ งิ่ ใหญ่คนใดสำมำรถออกมำแสดงตนเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว ไม่ว่ำจะอย่ำงไรท้ำยที่สุดแล้ว
มนุษย์ก็คือมนุษย์ และไม่มีมนุษย์คนใดที่สำมำรถมำแทนที่ตำแหน่งและชีวิตของพระเจ้ำได้
มวลมนุษย์ไม่เพียงพึงต้องมีสงั คมที่ยุติธรรมซึ่งทุกคนถูกบำรุงบำเรออย่ำงดี และมีอิสรภำพและควำมเสมอภำค
สิ่งที่มวลมนุษย์จำเป็ นต้องมีคือ ควำมรอดของพระเจ้ำและกำรจัดเตรี ยมชีวิตของพระองค์ที่มใี ห้แก่พวกเขำ
มีเพียงยำมที่มนุษย์ได้รับกำรจัดเตรี ยมชีวิตของพระเจ้ำและควำมรอดของพระองค์แล้วเท่ำนั้น
ที่ควำมต้องกำรที่จำเป็ นต่ำงๆ ควำมโหยหำที่จะค้นคว้ำเปิ ดเผย
และควำมว่ำงเปล่ำทำงจิตวิญญำณของมนุษย์จะสำมำรถได้รับกำรแก้ไข
หำกประชำชนของประเทศหนึ่งหรื อชนชำติหนึ่ง
ไม่สำมำรถได้รับควำมรอดและควำมเอำใจใส่ของพระเจ้ำแล้วไซร้

ประเทศหรื อชนชำติดงั กล่ำวก็จะต้องย่ำเท้ำไปบนถนนสู่ควำมพินำศย่อยยับ ตรงสู่ควำมมืดมิด
และจะถูกทำลำยล้ำงโดยพระเจ้ำ
บำงที ณ ปัจจุบนั นี้ ประเทศของเจ้ำอำจกำลังรุ่ งเรื อง
แต่หำกเจ้ำปล่อยให้ประชำชนของเจ้ำหันเหไกลห่ำงไปจำกพระเจ้ำ เมื่อนั้น ประเทศของเจ้ำอำจพบว่ำ
ตัวเองได้สูญเสียพระพรของพระเจ้ำไปมำกขึ้นทุกที
อำรยธรรมของประเทศของเจ้ำจะถูกเหยียบย่ำทำลำยอยู่ใต้ฝ่ำเท้ำมำกขึ้นเรื่ อยๆ และในไม่ช้ำ
ผูค้ นก็จะลุกขึ้นต่อต้ำนพระเจ้ำ และสำปแช่งฟ้ำ และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
ชะตำกรรมของประเทศนั้นก็จะพินำศย่อยยับ โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตวั
พระเจ้ำจะทรงเพิ่มจำนวนประเทศที่มีอำนำจเพื่อไปจัดกำรกับบรรดำประเทศซึ่งพระเจ้ำสำปแช่ง
และอำจทรงถึงขั้นกวำดล้ำงพวกนั้นออกไปจำกแผ่นดินโลกเลยก็เป็ นได้
ควำมรุ่ งเรื องและควำมล่มสลำยของประเทศหรื อชนชำติหนึ่งนั้น กล่ำวได้จริงๆ ว่ำ
ขึ้นอยู่กบั กำรที่ผปู้ กครองทั้งหลำยนมัสกำรพระเจ้ำหรื อไม่
และพวกเขำนำประชำชนของพวกเขำให้เข้ำใกล้ชิดกับพระเจ้ำและนมัสกำรพระเจ้ำหรื อไม่
และยังไม่เพียงเท่ำนั้น ในยุคสมัยสุดท้ำยนี้
ด้วยเหตุที่ผคู้ นซึ่งแสวงหำและนมัสกำรพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งนั้นหำยำกมำกขึ้นทุกที
พระเจ้ำจึงประทำนควำมโปรดปรำนพิเศษให้แก่ประเทศต่ำงๆ ที่มีศำสนำคริ สต์เป็ นศำสนำประจำชำติ
พระองค์ทรงรวบรวมประเทศเหล่ำนั้นเข้ำไว้ดว้ ยกันเพื่อสร้ำงรู ปแบบของค่ำยอันชอบธรรมโดยสัมพันธ์กนั ของ
โลกขึ้นมำ ในขณะที่บรรดำประเทศที่ไม่เชื่อว่ำพระเจ้ำมีอยู่จริ ง และพวกที่ไม่นมัสกำรพระเจ้ำเที่ยงแท้
กลับกลำยเป็ นปฏิปักษ์กบั ค่ำยอันชอบธรรมนี้ ด้วยวิธีน้ี
พระเจ้ำไม่เพียงมีสถำนที่สำหรับทรงสถิตอยู่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์เพือ่ ดำเนินกำรพระรำชกิจของพระองค์
แต่ยงั ทรงได้รับประเทศต่ำงๆ ที่สำมำรถนำสิทธิอำนำจอันชอบธรรมไปลงมือปฏิบตั ิได้
ช่วยให้บทลงโทษและข้อจำกัดต่ำงๆ ถูกนำมำบังคับใช้ในประเทศเหล่ำนั้นที่ต่อต้ำนพระองค์ กระนั้น
ทั้งที่เป็ นเช่นนี้ ก็ยงั คงไม่มีประชำชนเดินหน้ำเข้ำมำนมัสกำรพระเจ้ำเพิ่มอีก
เนื่องเพรำะมนุษย์ได้หนั เหห่ำงจำกพระองค์จนไกลเกินไปแล้ว และมนุษย์ได้ลืมเลือนพระเจ้ำไปนำนเกินไป
ที่ยงั หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินโลก มีเพียงประเทศต่ำงๆ ที่นำควำมชอบธรรมมำปฏิบตั ิใช้
และต่อต้ำนควำมไม่ชอบธรรม แต่นี่ก็ยงั ห่ำงไกลควำมปรำรถนำของพระเจ้ำ
ด้วยควำมที่ไม่มีผูป้ กครองของประเทศไหนที่จะอนุญำตให้พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือประชำชนของพวกเขำ
และไม่มีพรรคกำรเมืองไหนที่จะรวบรวมผูค้ นของตนเข้ำด้วยกันเพือ่ มำนมัสกำรพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงสูญเสียสถำนที่อนั เป็ นสิทธิของพระองค์ในหัวใจของทุกประเทศ ชนชำติ พรรครัฐบำล

และแม้แต่ในหัวใจของบุคคลทุกคน แม้ว่ำอำนำจควบคุมอันชอบธรรมต่ำงๆ ยังมีอยู่บนโลกนี้
แต่กำรปกครองซึ่งพระเจ้ำไม่ทรงมีที่สถิตอยู่ในหัวใจของมนุษย์น้นั ช่ำงเปรำะบำง
เมื่อปรำศจำกพระพรของพระเจ้ำ เวทีกำรเมืองก็จะตกอยู่ในควำมสับสนวุน่ วำย
และกลับกลำยเป็ นอ่อนไหวต่อกำรถูกโจมตี สำหรับมวลมนุษย์แล้ว
ควำมเป็ นอยู่ที่ปรำศจำกพระพรของพระเจ้ำนั้น เป็ นเสมือนควำมเป็ นอยู่ที่ปรำศจำกดวงอำทิตย์ ไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ
บรรดำผูป้ กครองทั้งหลำยทำงำนเพื่อประชำชนของตัวเองกันอย่ำงใส่ใจแข็งขันเช่นไร
ไม่ตอ้ งคำนึงว่ำมนุษยชำติได้จดั ให้มีกำรประชุมหำรื อกันอย่ำงชอบธรรมกี่ครั้ง
ไม่มอี ะไรสักอย่ำงในนี้ที่จะมำเปลี่ยนวิถีของกำรเกิดเหตุกำรณ์ หรื อมำปรับเปลี่ยนชะตำกรรมของมวลมนุษย์
มนุษย์เชื่อว่ำ ในประเทศหนึ่งซึ่งมีประชำชนที่มีอำหำรกิน มีเครื่ องนุ่งห่มสวมใส่
โดยมีพวกเขำใช้ชีวิตอยู่ดว้ ยกันอย่ำงสันติสุขนั้น เป็ นประเทศที่ดี
และเป็ นประเทศที่มีสภำวะผูน้ ำที่ดีประเทศหนึ่ง แต่พระเจ้ำมิได้ทรงดำริ เช่นนั้น พระองค์เชือ่ ว่ำ
ประเทศหนึ่งซึ่งไม่มีใครนมัสกำรพระองค์เลยนั้น คือประเทศที่พระองค์จะต้องทำลำยล้ำงให้สิ้นซำก
วิธีคิดของมนุษย์น้ นั ขัดแย้งกับวิธีคิดของพระเจ้ำมำกเกินไป ดังนั้น
หำกผูน้ ำของประเทศหนึ่งไม่นมัสกำรกำรพระเจ้ำ เมื่อนั้น
ชะตำกรรมของประเทศนี้ก็จะเป็ นชะตำกรรมที่น่ำเวทนำ และประเทศนั้นก็จะไร้แล้วซึ่งจุดหมำยปลำยทำง
พระเจ้ำไม่ได้มีส่วนในทำงกำรเมืองของมนุษย์
กระนั้นชะตำกรรมของประเทศหรือชนชำติหนึ่งก็ยงั ถูกควบคุมโดยพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงควบคุมโลกนี้และจักรวำลทั้งหมดทั้งสิ้น
ชะตำกรรมของมนุษย์และแผนกำรของพระเจ้ำเชื่อมโยงกันอย่ำงแนบแน่น และไม่มีมนุษย์ ประเทศ
หรื อชนชำติใดที่ได้รับกำรยกเว้นจำกอธิปไตยของพระเจ้ำ หำกมนุษย์ปรำรถนำจะรู ้ชะตำกรรมของเขำ
เขำจะต้องมำอยู่เฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำจะทรงทำให้ผูค้ นที่ติดตำมและนมัสกำรพระองค์มคี วำมเจริ ญรุ่ งเรื อง
และจะทรงนำควำมเสื่อมและกำรสำบสูญไปสู่ผคู้ นที่ต่อต้ำนและปฏิเสธพระองค์
ลองระลึกถึงฉำกเหตุกำรณ์หนึ่งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ครำที่พระเจ้ำทรงก่อให้เกิดกำรทำลำยล้ำงเมืองโสโดม
และลองนึกถึงกำรที่ภรรยำของโลทกลำยไปเป็ นเสำเกลือได้อย่ำงไรเช่นกัน
ลองรำลึกย้อนไปว่ำประชำชนของเมืองนีนะเวห์
ได้กลับใจจำกบำปของพวกเขำด้วยกำรใส่ชุดผ้ำกระสอบและเข้ำไปอยู่ในกองเถ้ำอย่ำงไร
และลองระลึกย้อนไปว่ำ อะไรที่ตำมมำหลังจำกที่ชำวยิวได้ตอกตรึ งพระเยซูเข้ำกับกำงเขนเมื่อ 2,000
ปี ที่ผ่ำนมำ พวกยิวได้ถูกขับออกจำกประเทศอิสรำเอล และหลบหนีไปยังประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก
มีมำกมำยที่ถูกฆ่ำ และชนชำติยิวทั้งชำติก็ตกอยู่ภำยใต้กำรทำลำยล้ำงในแบบที่ไม่เคยมีมำก่อน

พวกนั้นได้ตอกตรึ งพระเจ้ำเข้ำกับกำงเขน—กระทำผิดในบำปที่ชวั่ ช้ำรุ นแรงที่สุด—
และยัว่ ยุพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ พวกเขำจำต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเขำทำ
และจำต้องแบกรับผลสืบเนื่องทั้งหมดที่มำจำกกำรกระทำของพวกเขำ พวกนั้นกล่ำวโทษพระเจ้ำ ปฏิเสธพระเจ้ำ
และดังนั้น พวกเขำจึงมีเพียงชะตำกรรมเดียว นัน่ คือ ถูกลงโทษโดยพระเจ้ำ นี่คือผลสืบเนื่องอันขมขืน่ ที่ตำมมำ
และเป็ นควำมวิบตั ิที่ผปู้ กครองทั้งหลำยของพวกเขำนำพำมำสู่ประเทศและชนชำติของพวกเขำเอง
มำวันนี้ พระเจ้ำทรงกลับมำสู่โลกเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ จุดแรกที่พระองค์ทรงเริ่ มงำนก็คอื
แหล่งชุมนุมใหญ่ของบรรดำผูป้ กครองจอมเผด็จกำร นั่นคือ ประเทศจีน
ป้อมปรำกำรอันเด็ดเดี่ยวแข็งขันในควำมเชื่อที่ว่ำพระเจ้ำไม่มีจริ ง
พระเจ้ำทรงได้ผคู้ นมำกลุ่มหนึ่งด้วยพระปรี ชำญำณและฤทธำนุภำพของพระองค์ ในระหว่ำงช่วงเวลำนี้
พระองค์ทรงถูกตำมล่ำโดยพรรครัฐบำลของจีนในทุกวิถีทำง และตกอยูภ่ ำยใต้ควำมทุกข์ทรมำนแสนสำหัส
โดยไม่มีสถำนที่ให้พระศิระของพระองค์ทรงเอนพัก ไม่สำมำรถหำที่พำนักกำบังกำย ทั้งที่เป็ นเช่นนั้น
พระเจ้ำยังคงทรงพระรำชกิจที่พระองค์ทรงเจตนำที่จะทำต่อไป
พระองค์ดำรัสพระสุรเสียงของพระองค์และเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐ
ไม่มีสักคนที่สำมำรถหยัง่ ลึกในพระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำได้อย่ำงลึกซึ้ง ในประเทศจีน
ประเทศหนึ่งซึ่งถือพระเจ้ำเป็ นศัตรู พระเจ้ำกลับไม่เคยหยุดทรงพระรำชกิจของพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับมีประชำชนจำนวนมำกขึ้นที่ยอมรับพระรำชกิจและพระวจนะของพระองค์
อันเนื่องมำจำกกำรที่พระเจ้ำทรงทำทุกอย่ำงที่พระองค์จะสำมำรถทำได้เพื่อช่วยสมำชิกของมวลมนุษย์ทุกคนให้
รอด พวกเรำเชื่อใจว่ำ
ไม่มีประเทศหรื อพลังอำนำจใดสำมำรถมำขวำงทำงในสิ่งที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะสัมฤทธิ์ผล
คนเหล่ำนั้นที่ขดั ขวำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ ต่อต้ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
และก่อกวนและทำให้แผนกำรของพระเจ้ำเสียไป จะต้องถูกพระเจ้ำทรงลงโทษในท้ำยที่สุด
เขำผูซ้ ่ึงเยำะเย้ยท้ำทำยพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องถูกส่งไปลงนรก
ประเทศใดที่เยำะเย้ยท้ำทำยพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องถูกทำลำย
ชนชำติใดก็ตำมที่ลุกขึ้นมำเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องถูกกวำดล้ำงออกไปจำกแผ่นดินโลกแล
ะถึงกำลดับสูญ เรำขอรบเร้ำประชำชนของทุกชนชำติของทุกประเทศ และแม้แต่วงกำรต่ำงๆ
ทุกวงกำรให้สดับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ำ ให้เฝ้ำมองพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และให้ใส่ใจในชะตำกรรมของมวลมนุษย์ เพื่อทำให้พระเจ้ำทรงมีควำมศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ทรงมีเกียรติที่สุด
ทรงเป็ นสิ่งสักกำระสูงสุดและสิ่งสักกำระเดียวเท่ำนั้นท่ำมกลำงมวลมนุษย์
และเพื่อช่วยให้มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีชีวิตอยู่ภำยใต้พระพรของพระเจ้ำ

เช่นเดียวกับพงศ์พนั ธุ์ของอับรำฮัมที่มีชีวิตอยู่ภำยใต้พระสัญญำของพระยำห์เวห์
และเช่นเดียวกับที่อำดัมและเอวำ ผูท้ ี่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงขึ้นมำก่อน ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนเอเดน
พระรำชกิจของพระเจ้ำถัง่ โถมรุ ดหน้ำไปรำวลูกคลื่นอันทรงอิทธิฤทธิ์ ไม่มีใครสำมำรถยับยัง้ พระองค์ได้
และไม่มีใครสำมำรถชะลอรั้งกำรเดินทัพของพระองค์ มีเพียงผูค้ นที่รับฟังพระวจนะของพระองค์อย่ำงตั้งใจ
และผูท้ ี่แสวงหำและกระหำยในพระองค์เท่ำนั้น
ที่สำมำรถติดตำมย่ำงพระบำทของพระองค์และได้รับพระสัญญำจำกพระองค์
พวกคนที่ไม่ทำเช่นนั้นจะต้องตกอยู่ภำยใต้ควำมวิบตั ิอนั ท่วมท้น และกำรลงโทษอันสมควรแล้ว
จำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
หลังจำกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
พระเยซูทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ถูกดำเนินกำรในแบบแยกไปตำมลำพัง
แต่ทรงก่อขึ้นบนพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
มันคือพระรำชกิจสำหรับยุคใหม่ที่พระเจ้ำทรงทำหลังจำกที่พระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติ
ในทำนองเดียวกัน หลังจำกที่พระรำชกิจของพระเยซูสิ้นสุดลง
พระเจ้ำก็ทรงไปต่อกับพระรำชกิจของพระองค์สำหรับยุคถัดไป
เพรำะกำรบริ หำรจัดกำรทั้งมวลของพระเจ้ำกำลังก้ำวไปข้ำงหน้ำเสมอ เมื่อยุคเก่ำผ่ำนไป
มันจะถูกแทนที่ดว้ ยยุคใหม่
และเมื่อพระรำชกิจเก่ำเสร็จบริ บูรณ์แล้วก็จะมีพระรำชกิจใหม่เพื่อสำนต่อกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำต่อไป
กำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้เป็ นกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำซึ่งตำมหลังพระรำชกิจของพระเยซูม
ำ แน่นอนกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเอกเทศ
มันเป็ นช่วงระยะที่สำมของพระรำชกิจหลังยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ
ทุกครั้งที่พระเจ้ำทรงริ เริ่ มช่วงระยะใหม่ของพระรำชกิจ
จะต้องมีกำรเริ่ มต้นใหม่เสมอและมันจะต้องนำยุคใหม่มำเสมอ
ดังนั้นจึงมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
ในลักษณะของกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์
ในที่ต้งั ของพระรำชกิจของพระองค์และในพระนำมของพระองค์อกี ด้วย
ดังนั้นจึงไม่น่ำแปลกใจที่มนั ยำกสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคใหม่
แต่โดยไม่คำนึงถึงว่ำพระองค์จะถูกมนุษย์ต่อต้ำนอย่ำงไร
พระเจ้ำก็ทรงพระรำชกิจของพระองค์เสมอและทรงนำทำงมวลมนุษย์ท้งั ปวงไปข้ำงหน้ำเสมอ
เมื่อพระเยซูเสด็จมำในโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงนำมำซึ่งยุคพระคุณและสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ
ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งและด้วยกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้
พระองค์ได้ทรงสิน้ สุดยุคพระคุณและนำมำซึ่งยุคแห่งรำชอำณำจักร
บรรดำผูค้ นที่สำมำรถยอมรับกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำจะถูกนำทำงเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักร
และยิ่งไปกว่ำนั้นจะกลำยเป็ นสำมำรถยอมรับกำรทรงนำของพระเจ้ำด้วยตนเอง
แม้ว่ำพระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยท่ำมกลำงมนุษย์

แต่พระองค์เพียงแค่ทรงเสร็จสิน้ กำรไถ่บำปของมวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่ำนั้นและทรงกลำยเป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำปขอ
งมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหมดของเขำ
กำรช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจำกอิทธิพลของซำตำนอย่ำงครบถ้วนไม่เพียงจำเป็ นต้องให้พระเยซูทรงกลำยเป็ นเครื่ อ
งบูชำไถ่บำปและแบกรับบำปต่ำงๆ นำนำของมนุษย์เท่ำนั้น
แต่ยงั พึงต้องให้พระเจ้ำทรงพระรำชกิจยิ่งใหญ่กว่ำเดิมขึ้นไปอีกเพือ่ ปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จำกอุปนิสัยอั
นเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ และดังนั้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับกำรยกโทษบำปของเขำแล้ว
พระเจ้ำก็ทรงได้กลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทำงมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่และได้เริ่ มพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำ
กษำ พระรำชกิจนี้ได้นำพำมนุษย์เข้ำสู่อำณำจักรที่สูงส่งขึ้น
บรรดำผูท้ ี่นบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์ท้งั หมดจะได้ชื่นชมกับควำมจริ งทีส่ ูงส่งขึ้นและได้รับ
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ พวกเขำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงอย่ำงแท้จริ ง และพวกเขำจะได้รับควำมจริ ง
หนทำงและชีวิต
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในกำลเวลำที่พระเยซูได้กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์อยูน่ ้ นั
ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ยงั คงคลุมเครือและไม่ชดั เจน มนุษย์เชื่อเสมอว่ำพระองค์เป็ นบุตรของดำวิด
และป่ ำวประกำศว่ำพระองค์เป็ นผูเ้ ผยวจนะที่ยงิ่ ใหญ่
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่มีควำมกรุณำมำกมำยผูซ้ ่งึ ได้ทรงไถ่บำปทั้งหลำยของมนุษย์
ด้วยควำมเชื่อที่แข็งแกร่ งของพวกเขำ
บำงคนก็ได้รับกำรรักษำแค่จำกกำรที่สัมผัสชำยฉลองพระองค์ของพระองค์ คนตำบอดได้สำมำรถมองเห็น
และแม้แต่คนตำยก็สำมำรถคืนชีวิตมำได้ อย่ำงไรก็ตำม
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถที่จะค้นพบอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนซึ่งฝังรำกลึกอยู่ภำยในตัวเขำได้
อีกทั้งเขำก็ไม่รู้ว่ำจะทิ้งมันไปอย่ำงไร มนุษย์ได้รับพระคุณมำมำกมำย อำทิ สันติสุขและควำมสุขของเนื้อหนัง
ควำมเชื่อของสมำชิกหนึ่งคนที่นำมำซึ่งพระพรต่อทั้งครอบครัว กำรรักษำอำกำรป่ วย และอื่นๆ
ที่เหลือก็คือควำมประพฤติที่ดีของมนุษย์และรู ปลักษณ์ตำมแบบพระเจ้ำของเขำ
หำกใครบำงคนสำมำรถมีชีวิตอยู่บนพืน้ ฐำนเหล่ำนี้ พวกเขำย่อมได้ถูกถือว่ำเป็ นผูเ้ ชื่อที่ยอมรับได้
เฉพำะผูเ้ ชื่อประเภทนี้เท่ำนั้นที่อำจสำมำรถเข้ำสู่สวรรค์ได้หลังจำกควำมตำย
ซึ่งก็หมำยควำมว่ำพวกเขำได้รับกำรช่วยให้รอด แต่ทว่ำในช่วงชีวิตของพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ได้เข้ำใจหนทำงของชีวิตเลยสักนิด
ทั้งหมดที่พวกเขำทำลงไปก็คือกำรทำบำปแล้วก็สำรภำพบำปของพวกเขำอย่ำงเป็ นวัฏจักรสม่ำเสมอโดยไม่มีเส้น
ทำงใดที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขำเลย เช่นนั้นเองที่เป็ นสภำพเงื่อนไขของมนุษย์ในยุคพระคุณ

มนุษย์ได้รับควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์แล้วหรื อยังหนอ? ยัง!
ดังนั้นภำยหลังจำกที่พระรำชกิจช่วงระยะนั้นได้แล้วเสร็จลง
ยังคงมีพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนค้ำงอยู่
ช่วงระยะนี้คือกำรทำให้มนุษย์บริสุทธิ์โดยวิถีทำงของพระวจนะ
และด้วยกำรนั้นจึงเป็ นกำรให้เส้นทำงสำหรับเขำที่จะติดตำม
ช่วงระยะนี้คงจะไม่ออกผลหรื อเปี่ ยมควำมหมำยหำกมันดำเนินต่อไปด้วยกำรขับไล่ปีศำจ
เพรำะมันคงจะล้มเหลวที่จะขุดรำกถอนโคนธรรมชำติบำปของมนุษย์
และมนุษย์ก็คงจะมำหยุดนิ่งอยู่ที่กำรยกโทษบำปของเขำ
มนุษย์ได้รับกำรยกโทษต่อบำปของเขำโดยผ่ำนทำงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
เพรำะพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนได้มำถึงปลำยทำงแล้ว และพระเจ้ำก็ได้ทรงมีอำนำจเหนือซำตำนแล้ว
แต่ทว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ยงั คงตกค้ำงอยู่ภำยในตัวเขำ
มนุษย์ยงั คงสำมำรถทำบำปและต้ำนทำนพระเจ้ำได้ และพระเจ้ำก็ยงั ไม่ทรงได้รับมวลมนุษย์เอำไว้เลย
นี่คือเหตุผลที่ทำไมในช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจ
พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวจนะมำตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
เป็ นเหตุให้เขำปฏิบตั ิไปตำมเส้นทำงที่ถูกต้อง ช่วงระยะนี้เปี่ ยมควำมหมำยมำกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
รวมถึงออกผลมำกกว่ำ เพรำะตอนนี้ พระวจนะนี่เองที่จดั หำให้กบั ชีวิตมนุษย์โดยตรง
และทำให้อุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรเริ่ มใหม่อย่ำงครบบริ บูรณ์
มันเป็ นช่วงระยะของพระรำชกิจที่ละเอียดทัว่ ถึงกว่ำมำก เพรำะฉะนั้น
กำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ำยได้ทำให้นยั สำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำครบบริ บรู ณ์และเสร็จสิ้นแผน
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำสำหรับควำมรอดของมนุษย์โดยสมบูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ครั้งหนึ่งเรำเคยเป็ นทีร่ ู ้จกั ในนำมพระยำห์เวห์ เรำยังเคยถูกเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์เช่นกัน
และครั้งหนึ่งผูค้ นเรี ยกเรำว่ำพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยควำมรักและควำมเคำรพยกย่อง อย่ำงไรก็ดี ณ วันนี้
เรำไม่ใช่พระยำห์เวห์หรื อพระเยซูซ่งึ ผูค้ นได้รู้จกั ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำอีกต่อไป
เรำคือพระเจ้ำผูท้ ี่ได้กลับมำในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำผูท้ ี่จะนำพำยุคนี้ไปสู่บทอวสำน
เรำคือพระเจ้ำเองซึ่งลุกขึ้นมำจำกที่สุดปลำยแผ่นดินโลก สมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของเรำ
และเต็มเปี่ ยมไปด้วยสิทธิอำนำจ เกียรติ และสิริ ผูค้ นไม่เคยเข้ำมำร่ วมสัมพันธ์กบั เรำ ไม่เคยได้รู้จกั เรำ
และไม่รู้เท่ำทันในอุปนิสยั ของเรำตลอดเวลำ ตั้งแต่กำรสร้ำงโลกจนกระทัง่ วันนี้
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวที่เคยเห็นเรำ

นี่คือพระเจ้ำผูท้ ี่ทรงปรำกฏต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ำยแต่ได้ทรงถูกซ่อนไว้ท่ำมกลำงมนุษย์
พระองค์ทรงอำศัยอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ ทรงเที่ยงแท้และทรงเป็ นจริง
ดุจดวงสุรียท์ ี่แผดเผำและเปลวเพลิงที่ลกุ โชน ทรงถูกเติมด้วยฤทธำนุภำพและทรงปริ่ มล้นด้วยสิทธิอำนำจ
ไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกพิพำกษำโดยวจนะของเรำ
และไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกชำระให้บริ สุทธิ์ผ่ำนกำรแผดเผำของไฟ ในท้ำยที่สุด
ชนชำติท้งั มวลจะได้รับกำรอวยพรเพรำะวจนะของเรำ และจะถูกทุบจนแหลกเป็ นชิน้ ๆ
เพรำะวจนะของเรำเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นทั้งหมดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยจะเห็นว่ำเรำคือพระผูช้ ่วยให้รอดที่ได้กลับมำ
และเห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่ึงพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และทุกคนจะเห็นว่ำครั้งหนึ่งเรำคือเครื่องบูชำลบล้ำงบำปสำหรับมนุษย์
แต่เห็นว่ำในยุคสุดท้ำยเรำยังได้กลำยเป็ นเปลวเพลิงแห่งสุริยนั ซึ่งเผำผลำญทุกสรรพสิ่งให้เป็ นจุณด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับองค์ตะวันแห่งควำมชอบธรรมซึ่งเปิ ดเผยทุกสรรพสิ่ง นี่คอื งำนของเรำในยุคสุดท้ำย
เรำใช้ชื่อนี้และครองอุปนิสัยนี้เพือ่ ที่ผคู้ นทั้งหมดจะได้เห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำที่ชอบธรรม ดวงสุรียท์ ี่แผดเผำ
เปลวเพลิงที่ลุกโชน และเพื่อที่ทุกคนจะได้นมัสกำรเรำ พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
และเพื่อที่พวกเขำจะได้เห็นใบหน้ำที่แท้จริ งของเรำ เรำไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้ำของคนอิสรำเอลเท่ำนั้น
และเรำไม่ใช่เพียงพระผูไ้ ถ่ เรำคือพระเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทัง้ มวลทัว่ ทั้งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและห้วงทะเล
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงเปล่งถ้อยดำรัสของพระองค์ต่อไป โดยใช้วิธีกำรและมุมมองต่ำงๆ นำนำ
เพื่อเตือนสอนพวกเรำเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเรำควรทำ
ในขณะเดียวกันก็ทรงเก็บพระสุรเสียงไว้แต่ภำยในพระหทัยของพระองค์ พระวจนะของพระองค์นำพำพลังชีวิต
แสดงให้พวกเรำเห็นหนทำงที่พวกเรำควรเดิน และทำให้พวกเรำสำมำรถเข้ำใจว่ำอะไรคือควำมจริ ง
พวกเรำเริ่ มถูกดึงดูดด้วยพระวจนะของพระองค์
พวกเรำเริ่ มจดจ่อกับพระกระแสเสียงและลักษณะที่พระองค์ตรัส และในจิตใต้สำนึก
พวกเรำเริ่ มให้ควำมสนใจในควำมรู ้สึกที่อยูภ่ ำยในที่สุดของบุคคลซึ่งแสนจะธรรมดำผูน้ ้ี
พระหทัยของพระองค์แทบกลัน่ ออกมำเป็ นโลหิตในกำรทรงพระรำชกิจแทนพวกเรำ
บรรทมไม่สนิทและเสวยไม่ได้เพื่อพวกเรำ ทรงกันแสงเพือ่ พวกเรำ ทรงทอดถอนพระหทัยเพื่อพวกเรำ
ทรงพระประชวรเทวษเพื่อพวกเรำ
ทรงทนทุกข์กบั กำรเหยียดหยำมเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยและควำมรอดของพวกเรำ
และควำมด้ำนชำและควำมเป็ นกบฏของพวกเรำริ นพระอัสสุชลและพระโลหิตจำกพระหทัยของพระองค์

กำรเป็ นและกำรมีในแบบนี้ไม่ได้เป็ นของบุคคลธรรมดำทัว่ ไป
และไม่สำมำรถถูกครอบครองหรื อบรรลุได้โดยมนุษย์ผเู้ สื่อมทรำมคนใด
พระองค์แสดงให้เห็นถึงควำมยอมผ่อนปรนและควำมอดทนที่ไม่มีบุคคลธรรมดำสำมัญคนใดจะมีได้
และควำมรักของพระองค์ไม่ใช่บำงสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้ำงใดๆ จะมีได้
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่จะสำมำรถรู ้ควำมคิดทั้งหมดของพวกเรำ
หรื อมีควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนและบริ บูรณ์ในธรรมชำติและธำตุแท้ของพวกเรำ
หรื อตัดสินควำมเป็ นกบฏและควำมเสื่อมทรำมของมนุษยชำติ
หรื อตรัสกับพวกเรำและทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเรำเช่นนี้ในนำมของพระเจ้ำในสวรรค์
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่ทรงมีสิทธิอำนำจ พระปรี ชำญำณ และพระเกียรติภูมขิ องพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นถูกนำมำแสดงไว้อย่ำงบริ บูรณ์ในพระองค์
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่สำมำรถบอกทำงให้พวกเรำและนำพำแสงสว่ำงมำให้พวกเรำ
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่สำมำรถเปิ ดเผยควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่พระเจ้ำไม่ได้ทรงเปิ ดเผยตั้งแต่กำรทรงสร้ำงจว
บจนวันนี้
ไม่มีใครนอกจำกพระองค์ที่สำมำรถช่วยพวกเรำให้รอดจำกพันธนำกำรของซำตำนและอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมข
องตัวพวกเรำเอง พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระหทัยส่วนในสุดของพระเจ้ำ คำเตือนสติของพระเจ้ำ
และพระวจนะแห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง พระองค์ได้ทรงเริ่ มยุคใหม่ ยุคสมัยใหม่
และทรงนำมำซึ่งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกแห่งใหม่และพระรำชกิจใหม่
และพระองค์ได้ทรงนำพำควำมหวังมำให้พวกเรำ
ยุติชีวิตที่พวกเรำได้ดำเนินมำในควำมคลุมเครื อและทรงทำให้ควำมเป็ นตัวตนทั้งหมดของพวกเรำได้มองดูเส้นท
ำงสู่ควำมรอดอย่ำงแจ่มชัดเต็มตำ
พระองค์ได้ทรงพิชิตควำมเป็ นตัวตนทั้งหมดของพวกเรำและทรงได้หัวใจของพวกเรำไป
นับแต่ชวั่ ขณะนั้นเป็ นต้นมำจิตใจของพวกเรำก็กลำยเป็ นรูส้ ึกตัวขึ้นมำและจิตวิญญำณของพวกเรำก็ดูเหมือนจะ
ฟื้ นคืนมำ บุคคลธรรมดำไร้ควำมสำคัญผูน้ ้ีที่มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพวกเรำและถูกพวกเรำปฏิเสธมำเนิ่นนำน—
นี่ไม่ใช่องค์พระเยซูเจ้ำผูซ้ ่งึ อยู่ในควำมคิดของพวกเรำตลอดเวลำ ทั้งในยำมตื่นหรื อยำมฝัน
และคือผูท้ ี่พวกเรำถวิลหำทั้งกลำงคืนและกลำงวันหรอกหรื อ? เป็ นพระองค์นนั่ เอง! เป็ นพระองค์นนั่ เองจริ งๆ!
พระองค์คือพระเจ้ำของพวกเรำ! พระองค์คือควำมจริง หนทำงและชีวิต!
ตัดตอนมำจำก “มองดูกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

พระรำชกิจของวันนี้ทำให้พระรำชกิจของยุคพระคุณเดินหน้ำต่อ กล่ำวคือ
พระรำชกิจภำยใต้แผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหกพันปี ได้เดินหน้ำต่อ แม้ว่ำยุคพระคุณได้สิ้นสุดลงแล้ว
แต่พระรำชกิจของพระเจ้ำก็ยงั มีควำมก้ำวหน้ำ เหตุใดกันเล่ำ
เรำจึงกล่ำวซ้ ำแล้วซ้ ำอีกว่ำพระรำชกิจระยะนี้ต่อยอดมำจำกยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ?
ก็เพรำะพระรำชกิจของวันนี้เป็ นกำรสำนต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคพระคุณ
และเป็ นควำมก้ำวหน้ำต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้เชื่อมโยงกันและกันอย่ำงแน่นแฟ้น
โดยที่ขอ้ ต่อแต่ละข้อในสำยโซ่เชื่อมต่อกับข้อถัดไปอย่ำงสนิทแนบแน่น
แล้วเหตุใดเรำจึงกล่ำวเช่นกันว่ำพระรำชกิจของช่วงระยะนี้จงึ ต่อยอดจำกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำจนแล้วเสร็จ
ไป? สมมติว่ำพระรำชกิจช่วงระยะนี้ไม่ได้ต่อยอดจำกพระรำชกิจที่พระเยซูทรงได้กระทำจนแล้วเสร็จไป
จะต้องมีกำรตรึงกำงเขนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะนี้
และจะต้องมีกำรดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของช่วงระยะก่อนหน้ำใหม่ท้งั หมดอีกครั้ง สิ่งนี้จะไร้ควำมหมำย
และดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ำพระรำชกิจได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ยุคได้เดินหน้ำต่อ
และระดับของพระรำชกิจได้ยกสูงขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระรำชกิจในช่วงระยะนี้สร้ำงขึ้นโดยใช้ยุคธรรมบัญญัติเป็ นรำกฐำน
และต่อยอดจำกพระศิลำของพระรำชกิจของพระเยซู พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรสร้ำงขึ้นเป็ นช่วงระยะ
และช่วงระยะนี้ไม่ใช่จุดเริ่ มต้นใหม่
เพียงกำรผสำนรวมกันของพระรำชกิจสำมระยะเท่ำนั้นที่อำจถือเป็ นแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี
พระรำชกิจในระยะนี้แล้วเสร็จโดยมียุคพระคุณเป็ นรำกฐำน หำกพระรำชกิจสองระยะนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน
แล้วเหตุใดกำรตรึ งกำงเขนจึงไม่ถูกกระทำซ้ ำในระยะนี้ ? เหตุใดเรำจึงไม่ตอ้ งแบกรับบำปของมนุษย์
แต่มำพิพำกษำและตีสอนมนุษย์โดยตรงแทน?
หำกงำนของเรำในกำรพิพำกษำและตีสอนมนุษย์และกำรมำของเรำในตอนนี้ซ่ึงไม่ใช่โดยครรภ์ของพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์น้ นั ไม่ได้เกิดตำมหลังกำรตรึ งกำงเขน เรำจะไม่มีคุณสมบัติที่จะพิพำกษำและตีสอนมนุษย์เลย
เรำมำตีสอนและพิพำกษำมนุษย์โดยตรงได้ก็เพรำะเรำเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนนั่ เอง
พระรำชกิจในช่วงระยะนี้ท้งั หมดต่อยอดมำจำกพระรำชกิจในช่วงระยะก่อนหน้ำ
นั่นเป็ นเหตุผลว่ำทำไมจึงมีเพียงพระรำชกิจในลักษณะนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำมนุษย์มำสู่ควำมรอดอย่ำงเป็ นขั้น
เป็ นตอนได้ พระเยซูและเรำมำจำกวิญญำณหนึ่งเดียว แม้เรำไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันในเนื้อหนังมนุษย์ของเรำ
แต่วิญญำณของเรำเป็ นหนึ่งเดียว แม้เนื้อหำของสิ่งที่เรำทำและงำนที่เรำดำเนินจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
แต่เรำก็มีแก่นแท้ที่เหมือนกัน เนื้อหนังมนุษย์ของเรำมีรูปร่ ำงแตกต่ำงกัน

แต่นี่เป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและข้อพึงประสงค์ที่ต่ำงกันออกไปในงำนของเรำ
พันธกิจของเรำไม่เหมือนกัน
ดังนั้นงำนที่เรำทำให้เกิดขึ้นและอุปนิสยั ที่เรำเปิ ดเผยต่อมนุษย์จึงแตกต่ำงกันด้วยเช่นกัน
นั่นเป็ นเหตุผลว่ำทำไมสิ่งที่มนุษย์มองเห็นและเข้ำใจในวันนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีต
นั่นเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ถึงแม้ว่ำทั้งสองพระองค์ทรงแตกต่ำงกันในเพศและรู ปสัณฐำนของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สอง
และที่พระองค์ท้งั สองจะไม่ได้ทรงกำเนิดในครอบครัวเดียวกัน และยิ่งไม่ได้ทรงกำเนิดในช่วงเวลำเดียวกัน
แต่กระนั้น พระวิญญำณของพระองค์ท้งั สองก็เป็ นหนึ่งเดียว
แม้เนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไม่ได้ร่วมสำยโลหิตกันและไม่มีควำมเป็ นญำติมิตรในลักษณะใดต่อกันท
ำงกำยภำพ แต่ก็ไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำพระองค์ท้งั สองทรงเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำในสองช่วงเวลำที่ต่ำงกัน
เป็ นควำมจริ งที่มิอำจหักล้ำงได้ว่ำพระองค์ท้งั สองเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำ
แม้ว่ำพระองค์ท้งั สองไม่ได้ทรงเป็ นสำยเลือดเดียวกันและไม่ได้ทรงร่ วมใช้ภำษำมนุษย์เดียวกันก็ตำม
(พระองค์หนึ่งเป็ นชำยซึ่งตรัสภำษำของพวกยิว และอีกพระองค์เป็ นหญิงซึ่งตรัสภำษำจีนเท่ำนั้น)
ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้ พระองค์ท้งั สองจึงทรงใช้ชีวิตคนละประเทศ
เพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจตำมที่มีควำมเหมำะสมกับแต่ละพระองค์ และในช่วงเวลำที่แตกต่ำงด้วยเช่นกัน
แม้พระองค์ทง้ ั สองทรงเป็ นพระวิญญำณเดียวกันที่มีแก่นแท้เดียวกัน
แต่เปลือกนอกของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองก็ไม่มีควำมคล้ำยกันโดยสิ้นเชิง
ทั้งหมดที่พระองค์ท้งั สองทรงมีเหมือนกันคือสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
แต่สำหรับรู ปลักษณ์ภำยนอกของเนื้อหนังมนุษย์และรู ปกำรณ์แวดล้อมในกำรประสู ติของพระองค์ท้งั สองแล้ว
พระองค์ท้งั สองไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่ำนี้ไม่มีผลกระทบต่อพระรำชกิจเฉพำะของทั้งสองพระองค์
หรื อควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ท้งั สอง เพรำะในกำรวิเครำะห์ข้นั สุดท้ำยแล้ว
พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญำณเดียวกันและไม่มีใครสำมำรถแยกพระองค์ท้งั สองออกจำกกันได้
ถึงแม้ว่ำพระองค์ท้งั สองไม่ทรงมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด
แต่กำรดำรงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพระองค์ท้งั สองอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมโดยพระวิญญำณของพระองค์
ซึ่งทรงจัดสรรพระรำชกิจที่แตกต่ำงกันในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันให้แก่พระองค์ท้งั สอง
และจัดสรรเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไปยังสำยเลือดที่ต่ำงกัน
พระวิญญำณของพระยำห์เวห์ไม่ใช่พระบิดำของพระวิญญำณของพระเยซู
และพระวิญญำณของพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระวิญญำณของพระยำห์เวห์
พระวิญญำณเหล่ำนี้เป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวกัน ในทำนองเดียวกัน

พระเจ้ำซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ในวันนี้กบั พระเยซูน้นั มิได้ทรงมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือดกัน
แต่พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นหนึ่งเดียวกัน นี่เป็ นเพรำะพระวิญญำณของพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกัน
พระเจ้ำทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คง
รวมทั้งพระรำชกิจกำรพิพำกษำอันชอบธรรมและกำรตีสอนมนุษย์ และพระรำชกิจกำรสำปแช่งมนุษย์
และในท้ำยที่สุด พระองค์จึงทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจในกำรทำลำยโลกและกำรลงโทษคนชัว่ ได้
พระองค์ไม่ได้ทรงทำทั้งหมดนี้ดว้ ยพระองค์เองหรอกหรือ?
นี่ไม่ใช่ฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “กำรจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
สำหรับผูค้ นแล้ว
พระรำชกิจของเนื้อหนังซึ่งพระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองดูไม่เหมือนกับของครั้งแรกเอำเสียเลย
ไม่เหมือนมำกจนเนื้อหนังทั้งสองครั้งดูไม่มีสิ่งใดร่ วมกันเลย
และไม่มีสิ่งใดในพระรำชกิจครั้งที่หนึ่งที่สำมำรถพบได้ในครั้งนี้
แม้ว่ำพระรำชกิจของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งทีส่ องจะแตกต่ำงจำกครั้งแรก
นั่นก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ำแหล่งกำเนิดของทั้งสองครั้งไม่ได้เป็ นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน
แหล่งกำเนิดของทั้งสองครั้งจะเป็ นสิ่งเดียวกันหรือไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ธรรมชำติของพระรำชกิจที่เนื้อหนังทั้งสองไ
ด้กระทำ ไม่ใช่ข้ นึ อยู่กบั เปลือกนอกของเนื้อหนังนั้น ในระหว่ำงพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระองค์
พระเจ้ำทรงจุติเป็ นมนุษย์สองครั้ง
และในทั้งสองครั้งพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็เปิ ดฉำกยุคใหม่และนำพระรำชกิจใหม่เข้ำมำ
กำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งนั้นเสริ มซึ่งกันและกัน
เป็ นไปไม่ได้เลยที่ตำมนุษย์จะบอกได้ว่ำเนื้อหนังทั้งสองมำจำกแหล่งกำเนิดเดียวกันจริ งๆ
ไม่ตอ้ งบอกก็รู้ว่ำนี่อยู่เหนือควำมสำมำรถของตำมนุษย์หรือจิตใจมนุษย์
แต่ในแก่นสำรของเนื้อหนังทั้งสองแล้วเป็ นสิ่งเดียวกัน
เพรำะพระรำชกิจของเนื้อหนังทั้งสองมีจุดเริ่ มต้นจำกพระวิญญำณเดียวกัน
เนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งจะเกิดขึ้นจำกแหล่งกำเนิดเดียวกันหรื อไม่น้ นั ไม่สำมำรถตัดสิ
นได้โดยยุคและสถำนที่ที่เนื้อหนังทั้งสองเกิดขึ้นหรือปัจจัยดังกล่ำวอืน่ ๆ
แต่ตดั สินได้โดยพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำที่เนื้อหนังทัง้ สองได้แสดงออก
เนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองไม่ได้กระทำพระรำชกิจใดๆ ที่พระเยซูทรงได้กระทำ
เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้ยึดติดอยู่กบั แบบแผน แต่เปิ ดเส้นทำงใหม่ๆ ในแต่ละครั้ง

เนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองไม่ได้มีจุดมุง่ หมำยเพื่อจะทำให้ควำมประทับใจที่จิตใจของผูค้ น
มีเกี่ยวกับเนื้อหนังครั้งแรกลึกซึ้งหรื อแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น แต่เพื่อเสริ มและทำให้ควำมประทับใจนั้นเพียบพร้อม
เพื่อทำให้ควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้ำลึกซึ้งขึ้น เพื่อทำลำยกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวใจของผูค้ น
และเพื่อขจัดภำพเกี่ยวกับพระเจ้ำที่ไม่ถูกต้องในหัวใจของพวกเขำ
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำไม่มีช่วงระยะแต่ละระยะใดของพระรำชกิจของพระเจ้ำเองที่สำมำรถให้ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเ
จ้ำอย่ำงบริ บูรณ์แก่มนุษย์ แต่ละช่วงระยะให้ควำมรู ้เพียงส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ท้งั หมด
แม้ว่ำพระเจ้ำทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ท้งั หมด
แต่เพรำะศักยภำพในกำรทำควำมเข้ำใจที่จำกัดของมนุษย์ ควำมรู ้ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำจึงยังคงไม่บริ บูรณ์
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะสื่อสำรถึงทั้งหมดทั้งปวงของพระอุปนิสัยของพระเจ้ำโดยใช้ภำษำของมนุษย์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
ช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์จะสำมำรถแสดงออกถึงพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ได้อย่ำงไร?
พระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังภำยใต้กำรบังตำด้วยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์
และคนเรำสำมำรถรู ้จกั พระองค์ได้จำกกำรแสดงออกถึงเทวสภำพของพระองค์เท่ำนั้น
ไม่ใช่จำกเปลือกร่ ำงกำยของพระองค์
พระเจ้ำเสด็จมำในเนื้อหนังเพือ่ ให้มนุษย์สำมำรถรู ้จกั พระองค์ได้โดยวิถีทำงแห่งพระรำชกิจทั้งหลำยของพระอง
ค์ และไม่มีช่วงระยะสองช่วงใดๆ ของพระรำชกิจของพระองค์ที่เหมือนกัน
มนุษย์สำมำรถมีควำมรู ้ที่ครบถ้วนเกีย่ วกับพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังได้ในหนทำงนี้เท่ำนั้น
ซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตอยู่ในด้ำนเหลีย่ มมุมหนึ่งเดียว
แม้ว่ำพระรำชกิจของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์สองครั้งจะแตกต่ำงกัน
แต่แก่นสำรของเนื้อหนังและแหล่งกำเนิดของพระรำชกิจของเนื้อหนังทั้งสองนั้นเหมือนกัน
เป็ นเพียงแค่ว่ำเนื้อหนังทั้งสองมีอยู่เพื่อกระทำพระรำชกิจที่แตกต่ำงสองช่วงระยะ
และเกิดขึ้นในยุคที่แตกต่ำงกันสองยุค ไม่ว่ำอะไรก็ตำม
เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำมีแก่นสำรเดียวกันและจุดกำเนิดเดียวกัน—
นี่คือควำมจริ งที่ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถปฏิเสธได้
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. ความรอดสามารถมาได้โดยผ่านทางการเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
เมื่อพระเยซูเสด็จมำในโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงนำมำซึ่งยุคพระคุณและสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ
ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งและด้วยกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้
พระองค์ได้ทรงสิ้นสุดยุคพระคุณและนำมำซึ่งยุคแห่งรำชอำณำจักร
บรรดำผูค้ นที่สำมำรถยอมรับกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำจะถูกนำทำงเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักร
และยิ่งไปกว่ำนั้นจะกลำยเป็ นสำมำรถยอมรับกำรทรงนำของพระเจ้ำด้วยตนเอง
แม้ว่ำพระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยท่ำมกลำงมนุษย์
แต่พระองค์เพียงแค่ทรงเสร็จสิ้นกำรไถ่บำปของมวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่ำนั้นและทรงกลำยเป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำปขอ
งมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหมดของเขำ
กำรช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจำกอิทธิพลของซำตำนอย่ำงครบถ้วนไม่เพียงจำเป็ นต้องให้พระเยซูทรงกลำยเป็ นเครื่ อ
งบูชำไถ่บำปและแบกรับบำปต่ำงๆ นำนำของมนุษย์เท่ำนั้น
แต่ยงั พึงต้องให้พระเจ้ำทรงพระรำชกิจยิ่งใหญ่กว่ำเดิมขึ้นไปอีกเพือ่ ปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จำกอุปนิสัยอั
นเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ และดังนั้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับกำรยกโทษบำปของเขำแล้ว
พระเจ้ำก็ทรงได้กลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทำงมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่และได้เริ่ มพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำ
กษำ พระรำชกิจนี้ได้นำพำมนุษย์เข้ำสู่อำณำจักรที่สูงส่งขึ้น
บรรดำผูท้ ี่นบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์ท้งั หมดจะได้ชื่นชมกับควำมจริ งทีส่ ูงส่งขึ้นและได้รับ
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ พวกเขำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงอย่ำงแท้จริ ง และพวกเขำจะได้รับควำมจริ ง
หนทำงและชีวิต
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกนั้นก็เพื่อไถ่มนุษย์จำกบำป เพื่อไถ่เขำโดยวิถีทำงของพระวรกำยเนื้อหนังของพระเยซู
นั่นก็คือ พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจำกกำงเขน
แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนยังคงตกค้ำงอยู่ในตัวมนุษย์
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนั้นมิใช่เพื่อทำหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปอีกต่อไป
แต่เพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรไถ่จำกบำปให้รอดอย่ำงครบถ้วนเสียมำกกว่ำ
กำรนี้ทำไปก็เพื่อที่บรรดำผูท้ ไี่ ด้รับกำรยกโทษไปแล้วอำจได้รับกำรช่วยให้พน้ จำกบำปของพวกเขำ
และได้รับกำรทำให้สะอำดอย่ำงครบถ้วน
และหลุดพ้นจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดของซำตำนและคืนสู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้ำโดยกำรบรรลุถงึ อุปนิสยั

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะสำมำรถได้รับกำรทำให้สะอำดบริ สุทธิ์อย่ำงครบถ้วน
ภำยหลังจำกที่ยุคธรรมบัญญัติได้สิ้นสุดลงและกำลังเริ่ มต้นด้วยยุคพระคุณ
พระเจ้ำได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจแห่งควำมรอดซึ่งดำเนินต่อมำจนถึงยุคสุดท้ำยที่พระองค์จะทรงชำระมวลมนุษย์ให้
บริ สุทธิ์อย่ำงครบบริ บรู ณ์ในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนเผ่ำพันธุ์มนุษย์สำหรับควำมเป็ นกบฏของพวกเขำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพระเจ้ำจึงจะทรงสรุ ปพระรำชกิจแห่งควำมรอดของพระองค์และเข้ำสู่กำรพักผ่อน
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยก็คือเพื่อที่จะตรัสพระวจนะ กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
อันยิง่ ใหญ่สำมำรถส่งผลในมนุษย์โดยวิถีทำงแห่งพระวจนะทั้งหลำย
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยที่ได้ส่งผลในผูค้ นเหล่ำนี้ในตอนนี้ทนั ทีที่พวกเขำยอมรับพระวจนะเหล่ำนี้น้ นั
ยิ่งใหญ่กว่ำบรรดำกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้ส่งผลในผูค้ นในทันทีที่พวกเขำยอมรับหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์แห่ง
ยุคพระคุณมำกมำยนัก เนื่องเพรำะในยุคพระคุณนั้น
ปี ศำจทั้งหลำยได้ถูกขับไล่ออกจำกมนุษย์ดว้ ยกำรวำงมือและกำรอธิษฐำน
แต่ทว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหลำยภำยในมนุษย์ยงั คงตกค้ำงอยู่
มนุษย์ได้รับกำรรักษำอำกำรเจ็บป่ วยของเขำและได้รับกำรยกโทษต่อบำปของเขำ
แต่สำหรับกำรที่มนุษย์จะต้องได้รับกำรชำระล้ำงอุปนิสยั เสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนภำยในตัวเขำนั้น
พระรำชกิจนี้ยงั มิได้ถูกกระทำ
มนุษย์เพียงได้รับกำรช่วยให้รอดและยกโทษต่อบำปของเขำเนื่องจำกควำมเชื่อของเขำเท่ำนั้น
แต่ธรรมชำติของมนุษย์อนั เต็มไปด้วยบำปนั้นหำได้ถูกขุดรำกถอนโคนไม่และยังคงตกค้ำงอยู่ภำยในตัวเขำ
บำปทั้งหลำยของมนุษย์ได้รับกำรยกโทษโดยผ่ำนทำงพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ แต่นี่ไม่ได้หลำยควำมว่ำ
มนุษย์ไม่ได้มีบำปภำยในตัวเขำอีกต่อไป
บำปทั้งหลำยของมนุษย์อำจสำมำรถได้รับกำรยกโทษโดยผ่ำนทำงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปได้ แต่สำหรับวิธีที่แน่ๆ
ที่มนุษย์จะไม่สำมำรถถูกทำให้มีบำปอีกต่อไป
และวิธีที่ธรรมชำติบำปของเขำอำจถูกขุดรำกถอนโคนอย่ำงครบบริ บูรณ์และแปลงสภำพไปนั้น
เขำไม่มีทำงแก้ปัญหำนี้ได้ บำปทั้งหลำยของมนุษย์ได้รับกำรยกโทษไปแล้ว
และนี่ก็เพรำะพระรำชกิจกำรถูกตรึ งกำงเขนของพระเจ้ำ
แต่มนุษย์ยงั คงมีชีวิตอยู่ภำยในอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนแบบเดิมต่อไป เมื่อเป็ นเช่นนี้
มนุษย์จะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงครบบริ บูรณ์จำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำน
เพื่อที่ธรรมชำติบำปของเขำอำจถูกขุดรำกถอนโคนอย่ำงครบบริ บูรณ์ ไม่มีวนั พัฒนำขึ้นมำอีก
เช่นนั้นจึงจะเป็ นกำรทำให้อุปนิสยั ของมนุษย์ได้รับกำรแปลงสภำพได้

กำรนี้มนุษย์พงึ ต้องจับควำมเข้ำใจในเส้นทำงกำรเติบโตของชีวิต จับควำมเข้ำใจในวิถีแห่งชีวิต
และจับควำมเข้ำใจในหนทำงที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยของเขำ ยิ่งไปกว่ำนั้น
มนุษย์พงึ ต้องกระทำโดยสอดคล้องกับเส้นทำงนี้ เพื่อทีอ่ ุปนิสัยของเขำอำจค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงและเขำอำจมีชีวิตอยู่ภำยใต้กำรสำดแสงของควำมสว่ำง
เพื่อที่ท้งั หมดที่เขำทำอำจสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เพื่อที่เขำอำจทิง้ อุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ
และเพื่อที่เขำอำจหลุดพ้นจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดของซำตำน
อันเป็ นผลให้โผล่พน้ ออกจำกบำปได้อย่ำงครบถ้วน
ถึงตอนนั้นเท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะได้รับควำมรอดอันครบบริ บูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในกำลเวลำที่พระเยซูได้กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์อยูน่ ้ นั
ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ยงั คงคลุมเครือและไม่ชดั เจน มนุษย์เชื่อเสมอว่ำพระองค์เป็ นบุตรของดำวิด
และป่ ำวประกำศว่ำพระองค์เป็ นผูเ้ ผยวจนะที่ยงิ่ ใหญ่
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่มีควำมกรุณำมำกมำยผูซ้ ่งึ ได้ทรงไถ่บำปทั้งหลำยของมนุษย์
ด้วยควำมเชื่อที่แข็งแกร่ งของพวกเขำ
บำงคนก็ได้รับกำรรักษำแค่จำกกำรที่สัมผัสชำยฉลองพระองค์ของพระองค์ คนตำบอดได้สำมำรถมองเห็น
และแม้แต่คนตำยก็สำมำรถคืนชีวิตมำได้ อย่ำงไรก็ตำม
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถที่จะค้นพบอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนซึ่งฝังรำกลึกอยู่ภำยในตัวเขำได้
อีกทั้งเขำก็ไม่รู้ว่ำจะทิ้งมันไปอย่ำงไร มนุษย์ได้รับพระคุณมำมำกมำย อำทิ สันติสุขและควำมสุขของเนื้อหนัง
ควำมเชื่อของสมำชิกหนึ่งคนที่นำมำซึ่งพระพรต่อทั้งครอบครัว กำรรักษำอำกำรป่ วย และอื่นๆ
ที่เหลือก็คือควำมประพฤติที่ดีของมนุษย์และรู ปลักษณ์ตำมแบบพระเจ้ำของเขำ
หำกใครบำงคนสำมำรถมีชีวิตอยู่บนพืน้ ฐำนเหล่ำนี้ พวกเขำย่อมได้ถูกถือว่ำเป็ นผูเ้ ชื่อที่ยอมรับได้
เฉพำะผูเ้ ชื่อประเภทนี้เท่ำนั้นที่อำจสำมำรถเข้ำสู่สวรรค์ได้หลังจำกควำมตำย
ซึ่งก็หมำยควำมว่ำพวกเขำได้รับกำรช่วยให้รอด แต่ทว่ำในช่วงชีวิตของพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ได้เข้ำใจหนทำงของชีวิตเลยสักนิด
ทั้งหมดที่พวกเขำทำลงไปก็คือกำรทำบำปแล้วก็สำรภำพบำปของพวกเขำอย่ำงเป็ นวัฏจักรสม่ำเสมอโดยไม่มีเส้น
ทำงใดที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขำเลย เช่นนั้นเองที่เป็ นสภำพเงื่อนไขของมนุษย์ในยุคพระคุณ
มนุษย์ได้รับควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์แล้วหรื อยังหนอ? ยัง!
ดังนั้นภำยหลังจำกที่พระรำชกิจช่วงระยะนั้นได้แล้วเสร็จลง

ยังคงมีพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนค้ำงอยู่
ช่วงระยะนี้คือกำรทำให้มนุษย์บริสุทธิ์โดยวิถีทำงของพระวจนะ
และด้วยกำรนั้นจึงเป็ นกำรให้เส้นทำงสำหรับเขำที่จะติดตำม
ช่วงระยะนี้คงจะไม่ออกผลหรื อเปี่ ยมควำมหมำยหำกมันดำเนินต่อไปด้วยกำรขับไล่ปีศำจ
เพรำะมันคงจะล้มเหลวที่จะขุดรำกถอนโคนธรรมชำติบำปของมนุษย์
และมนุษย์ก็คงจะมำหยุดนิ่งอยู่ที่กำรยกโทษบำปของเขำ
มนุษย์ได้รับกำรยกโทษต่อบำปของเขำโดยผ่ำนทำงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
เพรำะพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนได้มำถึงปลำยทำงแล้ว และพระเจ้ำก็ได้ทรงมีอำนำจเหนือซำตำนแล้ว
แต่ทว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ยงั คงตกค้ำงอยู่ภำยในตัวเขำ
มนุษย์ยงั คงสำมำรถทำบำปและต้ำนทำนพระเจ้ำได้ และพระเจ้ำก็ยงั ไม่ทรงได้รับมวลมนุษย์เอำไว้เลย
นี่คือเหตุผลที่ทำไมในช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจ
พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวจนะมำตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
เป็ นเหตุให้เขำปฏิบตั ิไปตำมเส้นทำงที่ถูกต้อง ช่วงระยะนี้เปี่ ยมควำมหมำยมำกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
รวมถึงออกผลมำกกว่ำ เพรำะตอนนี้ พระวจนะนี่เองที่จดั หำให้กบั ชีวิตมนุษย์โดยตรง
และทำให้อุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรเริ่ มใหม่อย่ำงครบบริ บูรณ์
มันเป็ นช่วงระยะของพระรำชกิจที่ละเอียดทัว่ ถึงกว่ำมำก เพรำะฉะนั้น
กำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ำยได้ทำให้นยั สำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำครบบริ บรู ณ์และเสร็จสิ้นแผน
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำสำหรับควำมรอดของมนุษย์โดยสมบูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำรู ้เพียงว่ำพระเยซูจะเสด็จลงมำในระหว่ำงยุคสุดท้ำย แต่พระองค์จะเสด็จลงมำอย่ำงไรกันแน่เล่ำ?
คนบำปเช่นพวกเจ้ำ ผูซ้ ่ึงเพิ่งได้รับกำรไถ่บำป และไม่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลง
หรื อได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ เจ้ำสำมำรถเป็ นที่ถูกพระทัยของพระเจ้ำได้หรื อ? สำหรับเจ้ำ
เจ้ำผูซ้ ่ึงยังคงเป็ นตัวตนเก่ำของเจ้ำ เป็ นควำมจริ งที่ว่ำเจ้ำได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระเยซู
และที่ว่ำเจ้ำไม่ได้ถูกนับว่ำเป็ นคนบำปเพรำะควำมรอดของพระเจ้ำ แต่นี่ไม่ได้พสิ ูจน์ว่ำเจ้ำไม่ได้มีบำป
และไม่ได้ไม่บริ สุทธิ์ เจ้ำสำมำรถเป็ นผูเ้ ปี่ ยมบริสุทธิ์ได้อย่ำงไรหำกเจ้ำยังไม่ได้ถกู เปลี่ยนแปลง? ภำยใน
เจ้ำถูกรุ มเร้ำด้วยควำมไม่บริ สุทธิ์ เห็นแก่ตวั และใจร้ำย
กระนั้นเจ้ำก็ยงั คงปรำรถนำที่จะลงมำพร้อมกับพระเยซู—เจ้ำคงจะไม่โชคดีขนำดนั้น!
เจ้ำได้พลำดไปขั้นตอนหนึ่งในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำแล้ว นั่นคือ เจ้ำเพียงได้รับกำรไถ่บำปเท่ำนั้น
แต่เจ้ำยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อที่เจ้ำจะได้เป็ นที่ถูกพระทัยของพระเจ้ำ

พระเจ้ำต้องทรงพระรำชกิจแห่งกำรเปลี่ยนแปลงและกำรชำระล้ำงเจ้ำให้สะอำดด้วยพระองค์เอง มิฉะนั้น
เจ้ำผูซ้ ่ึงได้รับกำรไถ่บำปเท่ำนั้น ก็จะไม่สำมำรถบรรลุกำรชำระให้บริ สุทธิ์ได้
ด้วยวิธีน้ีเจ้ำจะไม่มีคุณสมบัติที่จะแบ่งปันในพระพรดีๆ ของพระเจ้ำ
เพรำะเจ้ำได้พลำดขั้นตอนหนึ่งในพระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์
ซึ่งเป็ นขั้นตอนสำคัญแห่งกำรเปลีย่ นแปลงและกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม ดังนั้นเจ้ำ
คนบำปที่เพิ่งได้รับกำรไถ่บำป จึงไม่สำมำรถรับมรดกของพระเจ้ำมำเป็ นมรดกของเจ้ำโดยตรงได้
ตัดตอนมำจำก “ว่ำด้วยเรื่ องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำย พระวจนะทรงฤทธิ์กว่ำกำรสำแดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
และสิทธิอำนำจของพระวจนะอยู่เหนือสิทธิอำนำจของหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
พระวจนะตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหมดที่ถูกฝังลึกอยู่ในหัวใจมนุษย์
เจ้ำไม่มีหนทำงที่จะระลึกรู ้อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเหล่ำนั้นด้วยตัวเจ้ำเอง
เมื่อพวกมันถูกแผ่วำงต่อหน้ำต่อตำเจ้ำผ่ำนพระวจนะ เจ้ำจึงจะมำค้นพบพวกมันเอง
เจ้ำจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะปฏิเสธพวกมัน และเจ้ำจะถูกโน้มน้ำวให้เชื่ออย่ำงถึงที่สุด
นี่มิใช่สิทธิอำนำจของพระวจนะหรอกหรือ? นี่คือผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระรำชกิจของพระวจนะในวันนี้
ดังนั้น
มนุษย์มิได้สำมำรถได้รับควำมรอดจำกบำปของเขำอย่ำงครบถ้วนโดยผ่ำนทำงกำรรักษำอำกำรป่ วยและกำรขับไ
ล่ปีศำจ
อีกทั้งยังมิได้สำมำรถได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์อย่ำงครบถ้วนโดยกำรสำแดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
สิทธิอำนำจในกำรรักษำอำกำรป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจเพียงแค่ให้พระคุณแก่มนุษย์เท่ำนั้น
แต่เนื้อหนังของมนุษย์ยงั คงเป็ นของซำตำนและอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนยังคงตกค้ำงอยู่ภำยในมนุษย์
กล่ำวได้อีกอย่ำงว่ำ สิ่งที่ยงั ไม่ได้รับกำรทำให้สะอำดนั้นยังคงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบำปและควำมโสมม
เฉพำะหลังจำกที่เขำได้รับกำรทำให้สะอำดโดยผ่ำนทำงกำรกระทำของพระวจนะแล้วเท่ำนั้น
มนุษย์จึงสำมำรถได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำและกลำยเป็ นสะอำดบริ สุทธิ์ได้
เมื่อปี ศำจถูกขับไล่ออกจำกมนุษย์และเขำได้รับกำรไถ่ นี่หมำยควำมเพียงว่ำ
เขำได้ถูกกระชำกพ้นจำกเงื้อมมือของซำตำนและกลับคืนสู่พระเจ้ำแล้วเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม
หำกปรำศจำกกำรถูกทำให้สะอำดหรื อเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้ำ เขำย่อมยังคงเป็ นมนุษย์ที่เสื่อมทรำม
ควำมโสมม ควำมต่อต้ำน และควำมเป็ นกบฏยังคงดำรงอยูภ่ ำยในมนุษย์
มนุษย์ได้กลับคืนสู่พระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรไถ่ของพระองค์เท่ำนั้น
แต่เขำมิได้มีควำมรู ้แม้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับพระเจ้ำเลยและยังคงสำมำรถต้ำนทำนและทรยศพระองค์ได้

ก่อนที่มนุษย์จะได้รับกำรไถ่ พิษมำกมำยของซำตำนซึ่งได้ถูกปลูกฝังไว้ภำยในตัวเขำแล้ว
และภำยหลังหลำยพันปี ของกำรถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
เขำมีธรรมชำติอย่ำงหนึ่งซึ่งต้ำนทำนพระเจ้ำก่อตัวขึ้นมำภำยในตัวเขำ ดังนั้น เมื่อมนุษย์ได้รบั กำรไถ่
ก็ย่อมไม่ใช่อะไรที่มำกไปกว่ำกรณีของกำรไถ่ที่มนุษย์ถูกซื้อมำด้วยรำคำแพง
แต่ธรรมชำติซ่ึงเป็ นพิษภำยในตัวเขำหำได้ถูกกำจัดให้หมดสิ้นไม่
มนุษย์ซ่งึ มีมลทินมำกขนำดนั้นจะต้องก้ำวผ่ำนกำรเปลีย่ นแปลงก่อนที่จะกลำยมำมีคุณค่ำต่อกำรรับใช้พระเจ้ำ
ด้วยวิถีทำงแห่งพระรำชกิจกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระเจ้ำ
มนุษย์จึงจะมำรู ้จกั ธำตุแท้อนั โสมมและเสื่อมทรำมภำยในตัวเขำเองอย่ำงครบถ้วน
และเขำจึงจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงอย่ำงครบบริ บูรณ์และกลับกลำยเป็ นสะอำดได้
เฉพำะด้วยหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จึงสำมำรถกลำยเป็ นมีค่ำพอที่จะกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้ำได้
พระรำชกิจทั้งหมดที่ทรงกระทำในวันนี้น้ นั ก็เพื่อที่มนุษย์จะสำมำรถได้รับกำรทำให้สะอำดหรื อได้รับกำรเปลี่ย
นแปลง นั่นคือ มนุษย์สำมำรถชำระล้ำงควำมเสื่อมทรำมและได้รับกำรทำให้บริ สุทธิ์ได้
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะ ตลอดจนโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุง
แทนที่จะถือว่ำช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจเป็ นช่วงระยะของควำมรอด
น่ำจะกล่ำวว่ำนี่คือพระรำชกิจแห่งกำรทำให้บริสุทธิ์เสียมำกกว่ำ ในควำมจริ ง
ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของกำรพิชิตชัยตลอดจนช่วงระยะที่สองในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งปัจจุบนั คือกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ผ่ำนกำ
รตีสอนและกำรพิพำกษำเป็ นหลัก โดยกำรก่อร่ ำงขึ้นบนรำกฐำนนี้
พระองค์ทรงนำควำมจริงมำสู่มนุษย์มำกขึ้นและชี้ให้เขำเห็นหนทำงแห่งกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิที่มำกขึ้น
ส่งผลให้สัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของพระองค์ในกำรพิชิตมนุษย์และช่วยเขำให้รอดจำกอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเ
ขำเอง นี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคแห่งรำชอำณำจักร
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บรรดำผูซ้ ่งึ มีควำมสำมำรถที่จะตั้งมัน่ ในระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระเจ้ำช่วงระ
หว่ำงยุคสุดท้ำย—กล่ำวคือ ในระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรชำระให้บริ สุทธิ์ข้นั สุดท้ำยนั้น—
จะเป็ นบรรดำผูซ้ ่ึงจะเข้ำสู่กำรหยุดพักขั้นสุดท้ำยเคียงข้ำงพระเจ้ำ เช่นนี้เอง
บรรดำผูซ้ ่งึ เข้ำสู่กำรหยุดพักทั้งหมดนั้นจะหลุดพ้นจำกอิทธิพลของซำตำน
และจะได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำหลังจำกได้กำ้ วผ่ำนพระรำชกิจแห่งกำรชำระให้บริ สุทธิ์ข้นั สุดท้ำยของพระอง

ค์แล้ว พวกมนุษย์เหล่ำนี้ ผูซ้ ่งึ ในที่สุดจะได้ถูกรับไว้โดยพระเจ้ำนั้น จะเข้ำสู่กำรหยุดพักขั้นสุดท้ำย
จุดประสงค์สำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำคือเพื่อชำระมนุษยชำติให้บริ สุทธิ์
และเพื่อตระเตรี ยมพวกเขำสำหรับกำรหยุดพักขั้นสูงสุด หำกไม่มีกำรชำระให้สะอำดดังกล่ำว
ก็คงจะไม่มีมนุษย์คนใดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแตกต่ำงกันตำมประเภท หรื อเข้ำสู่กำรหยุดพักได้
พระรำชกิจนี้เป็ นเพียงเส้นทำงเดียวเท่ำนั้นของมนุษยชำติที่จะเข้ำสู่กำรหยุดพัก
เฉพำะพระรำชกิจแห่งกำรชำระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่จะชำระพวกมนุษย์ให้สะอำดจำกควำมไม่ชอบธ
รรมของพวกเขำ
และเฉพำะพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์เท่ำนั้นที่จะนำส่วนประกอบของมนุษยชำติที่
ไม่เชื่อฟังเหล่ำนั้นไปสู่ควำมสว่ำง ด้วยวิธีน้นั
จึงเป็ นกำรแยกบรรดำผูท้ ี่สำมำรถถูกช่วยให้รอดออกจำกบรรดำผูท้ ี่ไม่สำมำรถถูกช่วยให้รอดได้
และแยกบรรดำผูท้ ี่จะคงเหลืออยู่ออกจำกบรรดำผูท้ ี่จะไม่คงเหลืออยู่ได้ เมื่อพระรำชกิจนี้สิ้นสุดลง
บรรดำผูค้ นที่ได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่จะถูกชำระให้สะอำดทั้งหมดและเข้ำสู่สภำวะที่สูงขึ้นของมนุษยชำติ
ซึ่งพวกเขำจะได้ชื่นชมกับชีวิตมนุษย์ที่มีชวั่ ขณะอันน่ำอัศจรรย์มำกยิง่ ขึ้นบนแผ่นดินโลก กล่ำวคือ
พวกเขำจะเริ่ มวันแห่งกำรหยุดพักแบบมนุษย์ของพวกเขำ และดำรงอยู่ร่วมกันกับพระเจ้ำ
หลังจำกที่บรรดำผูไ้ ม่ได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่ได้ถูกตีสอนและถูกพิพำกษำแล้ว
ตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขำจะถูกตีแผ่ออกมำโดยถ้วนทัว่ ซึ่งหลังจำกนั้นพวกเขำทั้งหมดจะถูกทำลำย
และไม่ได้รับอนุญำตให้รอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป เช่นเดียวกับซำตำน
มนุษยชำติแห่งอนำคตจะไม่รวมเข้ำกับผูค้ นประเภทนี้คนใดเลยอีกต่อไป
ผูค้ นเช่นนี้ไม่เหมำะสมที่จะเข้ำสู่แผ่นดินแห่งกำรหยุดพักขั้นสูงสุด
อีกทั้งไม่เหมำะสมที่จะร่ วมในวันแห่งกำรหยุดพักที่พระเจ้ำและมนุษยชำติจะร่ วมแบ่งปันกัน
ด้วยเพรำะพวกเขำเป็ นเป้ำหมำยแห่งกำรลงโทษและเป็ นผูค้ นไม่ชอบธรรมที่ชวั่ ร้ำย…จุดประสงค์ท้งั หมดทั้งมว
ลเบื้องหลังพระรำชกิจขั้นสูงสุดแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และกำรให้บำเหน็จรำงวัลคนดีของพระเจ้ำนั้นคือกำรชำร
ะพวกมนุษย์ท้งั หมดให้บริ สุทธิ์อย่ำงถ้วนทัว่
เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงนำมนุษยชำติที่บริ สุทธิ์สะอำดเข้ำสู่กำรหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์ได้
พระรำชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์น้ีมคี วำมสำคัญยิ่งยวดมำกที่สุด
ซึ่งเป็ นช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ท้งั หมด
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระคริ สต์ของยุคสุดท้ำยทรงนำมำซึ่งชีวิต และทรงนำมำซึ่งหนทำงแห่งควำมจริงที่ยืนนำนและสถำพร
ควำมจริ งนี้คือเส้นทำงที่มนุษย์ได้รับชีวิต

และเป็ นเส้นทำงเดียวเท่ำนั้นที่มนุษย์จะได้รู้จกั พระเจ้ำและได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
หำกเจ้ำไม่แสวงหำหนทำงแห่งชีวิตที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยทรงจัดเตรี ยมให้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีทำงได้รับกำรรับรองจำกพระเยซู
และจะไม่มีทำงมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ที่จะเข้ำสู่ประตูของอำณำจักรแห่งสวรรค์
เพรำะเจ้ำนั้นเป็ นทั้งหุ่นเชิดและนักโทษของประวัติศำสตร์ บรรดำพวกที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบต่ำงๆ
โดยตัวอักษร และถูกพันธนำกำรโดยประวัติศำสตร์จะไม่มีทำงได้รับชีวิตหรื อได้รับหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์
นี่เป็ นเพรำะทั้งหมดที่พวกเขำมีน้ นั คือน้ ำขุ่นซึ่งได้ถูกเก็บกักมำเป็ นเวลำหลำยพันปี แทนที่จะเป็ นน้ ำแห่งชีวิตซึ่งไ
หลมำจำกพระบัลลังก์ พวกที่ไม่ได้รับกำรจัดหำน้ ำแห่งชีวิตมำให้จะยังคงเป็ นซำกศพ ของเล่นของซำตำน
และบุตรแห่งนรกไปตลอดกำล เช่นนั้นแล้ว พวกเขำจะเห็นพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
หำกเจ้ำเพียงแค่พยำยำมยึดติดกับอดีต เพียงแค่พยำยำมเก็บรักษำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงที่เป็ นอยู่โดยกำรอยู่นิ่งเฉย
และไม่พยำยำมเปลี่ยนสถำนภำพปัจจุบนั และละทิง้ ประวัติศำสตร์ไปเสีย
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำตลอดเวลำหรอกหรื อ?
ขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นมำกมำยมหำศำลและมีฤทธำนุภำพ
ดัง่ คลื่นที่ถำโถมและฟ้ำที่ร้องคำรำมต่อเนื่อง—กระนั้นเจ้ำก็นงั่ รอคอยกำรทำลำยล้ำงอย่ำงนิ่งเฉย
เกำะติดอยู่กบั ควำมโง่เขลำของเจ้ำและไม่ทำอะไรเลย อย่ำงนี้แล้ว
เจ้ำจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นใครสักคนที่ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเมษโปดกได้อย่ำงไร?
เจ้ำจะสำมำรถแก้ต่ำงกับพระเจ้ำที่เจ้ำยึดติดนั้นเป็ นพระเจ้ำที่ทรงมีควำมใหม่และไม่เคยเก่ำอยู่เสมอได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำจำกบรรดำหนังสือที่เก่ำจนเหลืองคร่ ำของเจ้ำจะสำมำรถหอบหิ้วเจ้ำข้ำมเข้ำสู่ยุคใหม่ได้อย่ำงไร?
ถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำทำงเจ้ำในกำรแสวงหำขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถพำเจ้ำขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อย่ำงไร?
สิ่งที่เจ้ำถือไว้ในมือของเจ้ำนั้นคือตัวอักษรที่สำมำรถให้ได้เพียงแต่กำรปลอบใจชัว่ ครำว
ไม่ใช่ควำมจริ งที่สำมำรถให้ชีวิตได้ คัมภีร์ที่เจ้ำอ่ำนสำมำรถประเทืองปลำยลิน้ ของเจ้ำได้เท่ำนั้น
และไม่ใช่ถอ้ ยคำแห่งปัญญำที่สำมำรถช่วยให้เจ้ำรู ้จกั ชีวิตมนุษย์ได้
นับประสำอะไรกับเส้นทำงทีส่ ำมำรถนำทำงเจ้ำไปสู่ควำมเพียบพร้อม
ควำมคลำดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็ นสำเหตุให้เจ้ำได้พิจำรณำไตร่ ตรองหรอกหรื อ?
มันไม่ได้ทำให้เจ้ำตระหนักถึงควำมล้ำลึกต่ำงๆ ที่บรรจุอยูภ่ ำยในหรอกหรื อ?
เจ้ำสำมำรถนำส่งตัวเจ้ำเองสู่สวรรค์เพือ่ พบพระเจ้ำด้วยตัวของเจ้ำเองได้หรื อ?
หำกปรำศจำกกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถพำตัวเจ้ำเองเข้ำไปในสวรรค์เพื่อชื่นชมกับควำมสุขในครอบครัวกับพระเจ้ำได้หรื อ?

เจ้ำยังคงฝันกลำงวันอยู่ในขณะนี้หรือไม่? เช่นนั้นแล้ว
เรำแนะนำให้เจ้ำหยุดฝันแล้วมองดูว่ำใครที่กำลังทำงำนอยู่ในขณะนี้ —
ดูว่ำใครที่กำลังดำเนินกำรงำนในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดระหว่ำงยุคสุดท้ำยอยู่ในขณะนี้ หำกเจ้ำไม่ทำ
เจ้ำก็จะไม่มีวนั ได้รับควำมจริ ง และจะไม่มีวนั ได้รับชีวิต
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์แก่มนุษย์ได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกที่ปรำรถนำได้รับชีวิตโดยที่ไม่พ่งึ พำควำมจริ งที่ตรัสโดยพระคริ สต์คอื เป็ นผูค้ นที่ไร้สำระน่ำขันที่สุดบนแผ่
นดินโลก และพวกที่ไม่ยอมรับหนทำงแห่งชีวิตซึ่งนำพำมำโดยพระคริสต์เป็ นคนที่หลงอยู่ในควำมเพ้อฝัน
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำพวกที่ไม่ยอมรับพระคริสต์ของยุคสุดท้ำยจะถูกพระเจ้ำทรงดูหมิ่นไปตลอดกำล
พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูของมนุษย์ไปสู่รำชอำณำจักรระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และไม่มีใครที่สำมำรถอ้อมเลี่ยงพระองค์ได้
อำจไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเว้นแต่จะผ่ำนทำงพระคริ สต์ เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
และดังนั้นเจ้ำต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังหนทำงของพระองค์
เจ้ำไม่สำมำรถคิดถึงเพียงแค่กำรได้รับพระพรเท่ำนั้นในขณะที่ไม่สำมำรถได้รับควำมจริ งและไม่สำมำรถยอมรับ
กำรจัดเตรี ยมชีวิตได้
พระคริ สต์เสด็จมำระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริงอำจได้รับกำรจัดเตรี ยมชีวิตไว้ใ
ห้ พระรำชกิจของพระองค์น้นั เป็ นไปเพื่อกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่ำและกำรเข้ำสู่ยุคใหม่
และพระรำชกิจของพระองค์คือเส้นทำงที่จำต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้ำสู่ยุคใหม่
หำกเจ้ำไม่สำมำรถรับรู ้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกล่ำวโทษ หมิ่นประมำท
หรื อกระทัง่ ถึงกับข่มเหงพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผำไหม้ไปชัว่ นิรนั ดร์และจะไม่มีวนั เข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำได้
เพรำะพระคริ สต์พระองค์น้ีทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ดว้ ยพระองค์เอง
ทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระเจ้ำ
ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้ำได้มอบควำมไว้วำงพระทัยให้ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำหำกเจ้ำไม่สำมำรถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยได้ทรงปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมหมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิน่ ประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชดั ในตัวของมันเองต่อทุกคน
เรำยังบอกเจ้ำอีกว่ำหำกเจ้ำต่อต้ำนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำย หำกเจ้ำเหยียดหยันพระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำย
จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่องแทนเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น

นับจำกวันนี้ไปเจ้ำจะไม่มีโอกำสอีกแล้วที่จะได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
ต่อให้เจ้ำพยำยำมไถ่บำปให้แก่ตวั เจ้ำเองก็ตำม เจ้ำจะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำอีกแล้ว
เพรำะสิ่งที่เจ้ำต่อต้ำนนั้นไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่เจ้ำเหยียดหยันนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อ่อนแอบำงอย่ำง
แต่เป็ นพระคริ สต์ เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำผลสืบเนื่องของเรื่ องนี้จะเป็ นอย่ำงไร? เจ้ำจะไม่ได้ทำควำมผิดพลำดเล็กๆ
แต่จะได้ก่ออำชญำกรรมอันชัว่ ร้ำย
และดังนั้นเรำจึงแนะนำทุกคนไม่ให้แสดงอำกำรแยกเขี้ยวข่มขู่เมื่ออยู่ต่อหน้ำควำมจริ ง
หรื อทำกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงไม่ระมัดระวัง เพรำะควำมจริงเท่ำนั้นที่สำมำรถนำชีวิตมำสู่เจ้ำได้
และไม่มีอะไรเว้นแต่ควำมจริงที่สำมำรถเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำอีก ครั้ง
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์แก่มนุษย์ได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 2 ความจริงเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้า

1. เหตุใดพระเจ้าจึงทรงมีพระนาม
และพระนามหนึ่งเดียวจะสามารถเป็ นตัวแทนของความครบถ้วนทั้งมวลแห่งพระเจ้าได้หรือไม่ ?
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระนำมของพระเยซู—“พระเจ้ำทรงอยู่กบั เรำ”—
สำมำรถเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของมันได้อย่ำงไร?
มันสำมำรถบรรยำยให้เห็นภำพพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนได้อย่ำงไร?
หำกมนุษย์กล่ำวว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเยซูเท่ำนั้น
และมิอำจทรงมีพระนำมอื่นใดเพรำะพระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถเปลีย่ นพระอุปนิสัยของพระองค์ได้
ถ้อยคำเหล่ำนี้เป็ นกำรหมิน่ ประมำทอย่ำงแท้จริง! เจ้ำเชื่อหรื อว่ำพระนำมพระเยซู
ซึ่งแปลว่ำพระเจ้ำทรงอยู่กบั เรำ
เพียงพระนำมเดียวนั้นสำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ได้?
พระเจ้ำอำจทรงได้รับกำรเรี ยกขำนโดยพระนำมต่ำงๆ มำกมำย แต่ท่ำมกลำงพระนำมต่ำงๆ มำกมำยเหล่ำนี้
ไม่มีสักหนึ่งพระนำมที่สำมำรถครอบคลุมทั้งหมดของพระเจ้ำได้
ไม่มีสักหนึ่งพระนำมที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้อย่ำงครบถ้วน และดังนั้น พระเจ้ำจึงทรงมีพระนำมต่ำงๆ
มำกมำย แต่พระนำมต่ำงๆ
มำกมำยเหล่ำนี้ไม่สำมำรถบรรยำยให้เห็นภำพพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำได้อย่ำงครบถ้วน
เพรำะพระอุปนิสัยของพระเจ้ำทรงอุดมมำกเสียจนเกินควำมสำมำรถของมนุษย์ที่จะรู ้จกั พระองค์ได้
ไม่มีหนทำงเลยสำหรับมนุษย์ที่จะครอบคลุมพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนโดยใช้ภำษำของมวลมนุษย์
มวลมนุษย์มีแต่คำศัพท์ที่จำกัดที่ใช้เพื่อครอบคลุมทุกอย่ำงที่พวกเขำรู ้เกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ ได้แก่
ทรงยิง่ ใหญ่ ทรงพระเกียรติ ทรงมหัศจรรย์ ทรงยำกหยัง่ ถึง ทรงสูงสุด ทรงบริ สุทธิ์ ทรงชอบธรรม
ทรงพระปรี ชำ และอื่นๆ ช่ำงมำกมำยหลำยคำนัก!
คำศัพท์ที่จำกัดนี้ไม่สำมำรถที่จะพรรณนำถึงส่วนน้อยที่มนุษย์ได้เป็ นประจักษ์พยำนเกีย่ วกับพระอุปนิสัยของพร
ะเจ้ำได้ เมื่อเวลำผ่ำนไป คนอื่นๆ
มำกมำยได้เพิ่มคำทั้งหลำยที่พวกเขำคิดว่ำสำมำรถพรรณนำควำมศรัทธำแรงกล้ำในหัวใจของพวกเขำได้ดีกว่ำ
ได้แก่ พระเจ้ำทรงยิง่ ใหญ่ยงิ่ นัก! พระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์ ยิง่ นัก! พระเจ้ำทรงดีงำมยิง่ นัก! วันนี้
คำกล่ำวของมนุษย์เช่นคำเหล่ำนี้ได้มำถึงยอดสูงสุดของพวกมันแล้ว กระนั้น
มนุษย์ยงั คงไม่สำมำรถแสดงออกแก่ตวั เขำเองได้อย่ำงชัดเจน และดังนั้น สำหรับมนุษย์แล้ว
พระเจ้ำทรงมีพระนำมต่ำงๆ มำกมำย กระนั้น พระองค์มิได้ทรงมีหนึ่งพระนำม
และนี่เป็ นเพรำะสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นช่ำงอุดมสมบูรณ์ยงิ่ นัก และภำษำของมนุษย์ช่ำงขัดสนยิ่งนัก

คำหรื อพระนำมเฉพำะอย่ำงหนึ่งนั้นไม่สำมำรถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ไ
ด้ แล้วเจ้ำคิดว่ำพระนำมของพระเจ้ำสำมำรถคงที่ได้หรื อ? พระเจ้ำทรงยิ่งใหญ่ยงิ่ นักและทรงบริ สุทธิ์ยงิ่ นัก
กระนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ยินยอมให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระนำมของพระองค์ในยุคใหม่แต่ละยุคหรื อ? ดังนั้น
ในทุกยุคที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์เองโดยพระองค์เองนั้น
พระองค์ทรงใช้พระนำมที่เหมำะกับยุคนั้นเพื่อที่จะครอบคลุมพระรำชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทำ
พระองค์ทรงใช้พระนำมเฉพำะนี้ พระนำมที่มนี ัยสำคัญชัว่ ครำว
เพื่อเป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระองค์ในยุคนั้น
นี่คือกำรที่พระเจ้ำทรงใช้ภำษำของมวลมนุษย์เพือ่ แสดงพระอุปนิสัยของพระองค์เอง แม้กระนั้นก็ตำม
ผูค้ นมำกมำยที่ได้มีประสบกำรณ์ทำงจิตวิญญำณและได้เห็นพระเจ้ำด้วยตนเองมำแล้ว
ถึงอย่ำงไรก็ยงั รู ้สึกว่ำพระนำมเฉพำะพระนำมหนึ่งนี้ไม่สำมำรถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูร
ณ์ของพระองค์ได้—อนิจจำ เช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้—
ดังนั้นมนุษย์ก็จะไม่กล่ำวถึงพระเจ้ำโดยพระนำมใดอีกต่อไป นอกจำกเรียกพระองค์ง่ำยๆ ว่ำ “พระเจ้ำ” เท่ำนั้น
มันเป็ นรำวกับว่ำหัวใจของมนุษย์เต็มเปี่ ยมด้วยควำมรัก และยังรุ มเร้ำไปด้วยควำมขัดแย้ง
เพรำะมนุษย์ไม่รู้ว่ำจะอธิบำยถึงพระเจ้ำอย่ำงไร
สิ่งพระเจ้ำทรงเป็ นนั้นอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักจนกระทัง่ ไม่มีหนทำงที่จะพรรณนำถึงได้ง่ำยๆ
ไม่มีพระนำมเดียวพระนำมใดที่สำมำรถสรุ ปพระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้
และไม่มีพระนำมเดียวพระนำมใดที่สำมำรถพรรณนำถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นได้
หำกมีใครถำมเรำว่ำ “พระองค์ทรงใช้พระนำมใดกันแน่?” เรำจะบอกพวกเขำ “พระเจ้ำก็คือพระเจ้ำ!”
นั่นมิใช่พระนำมที่ดีที่สุดสำหรับพระเจ้ำหรอกหรือ?
มันมิใช่กำรครอบคลุมที่ดีที่สุดสำหรับพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำหรอกหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
เหตุใดพวกเจ้ำจึงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกเหลือเกินในกำรแสวงหำพระนำมของพระเจ้ำ?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงต้องใช้สมองอย่ำงหนัก โดยไม่กินไม่นอน ทั้งหมดนั้นก็เพือ่ ประโยชน์ของชื่อชื่อหนึ่ง?
วันนั้นจะมำถึง เมื่อพระเจ้ำจะไม่ได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระยำห์เวห์ พระเยซู หรือพระเมสสิยำห์—
พระองค์จะทรงเป็ นเพียงพระผูส้ ร้ำง ณ เวลำนั้น พระนำมต่ำงๆ
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงได้ใช้มำบนแผ่นดินโลกจะต้องมำถึงบทอวสำน
เพรำะพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกจะได้มำถึงบทอวสำนแล้ว
ซึ่งหลังจำกนั้นจะไม่มีพระนำมทั้งหลำยของพระองค์อีกแล้ว
เมื่อทุกสรรพสิ่งมำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระผูส้ ร้ำง
พระองค์จะทรงมีควำมจำเป็ นอะไรกับพระนำมที่เหมำะสมอย่ำงสูงกระนั้นก็ยงั ไม่ครบบริ บรู ณ์? ขณะนี้

เจ้ำยังคงกำลังแสวงหำพระนำมของพระเจ้ำอยู่ใช่ไหม?
เจ้ำยังคงกล้ำที่จะพูดว่ำพระเจ้ำทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระยำห์เวห์เท่ำนั้นหรื อ?
เจ้ำยังคงกล้ำที่จะพูดว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเยซูได้เท่ำนั้นหรื อ?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะรับบำปแห่งกำรหมิ่นประมำทต่อพระเจ้ำได้หรื อ?
เจ้ำควรต้องรู ้ว่ำโดยดั้งเดิมนั้นพระเจ้ำไม่ทรงมีพระนำม พระองค์เพียงทรงใช้พระนำมหนึ่ง หรื อสอง
หรื อหลำยๆ พระนำมก็เพรำะพระองค์ทรงมีพระรำชกิจที่ตอ้ งกระทำและทรงต้องจัดกำรกับมวลมนุษย์เท่ำนั้น
ไม่ว่ำพระนำมใดที่พระองค์ได้รับกำรเรี ยกขำน—
พระองค์มไิ ด้ทรงเลือกมันโดยอิสระด้วยพระองค์เองหรอกหรื อ? พระองค์จำเป็ นจะต้องให้เจ้ำ—
ซึ่งเป็ นหนึ่งในสรรพสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์—มำตัดสินมันกระนั้นหรื อ?
พระนำมที่พระเจ้ำทรงใช้ในกำรได้รับกำรเรี ยกขำนนั้นคือพระนำมที่สอดคล้องกันกับสิ่งที่มนุษย์สำมำรถจับควำ
มได้ สอดคล้องกับภำษำของมวลมนุษย์ แต่พระนำมนี้ไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่สำมำรถหมำยรวมถึงมนุษย์ได้
เจ้ำสำมำรถพูดได้เพียงว่ำมีพระเจ้ำในสวรรค์ ว่ำพระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเจ้ำ
ว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เองที่ทรงมีฤทธำนุภำพยิง่ ใหญ่ ผูท้ รงพระปรี ชำญำณยิง่ นัก
ทรงเป็ นที่ยกย่องยิ่งนัก ทรงน่ำอัศจรรย์ยงิ่ นัก ทรงล้ำลึกยิง่ นัก และทรงเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์ยิ่งนักเท่ำนั้น
และหลังจำกนั้นเจ้ำก็ไม่สำมำรถพูดมำกไปกว่ำนี้ได้อีก สิ่งเล็กๆ น้อยๆ นี้คือทั้งหมดที่เจ้ำสำมำรถรู ้ได้
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เพียงแค่พระนำมของพระเยซูจะสำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำพระองค์เองได้หรื อ?
เมื่อยุคสุดท้ำยมำถึง แม้ว่ำผูท้ ี่ทรงพระรำชกิจยังคงเป็ นพระเจ้ำ แต่พระนำมของพระองค์ตอ้ งเปลี่ยน
เพรำะมันเป็ นยุคหนึ่งที่แตกต่ำงออกไป
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในแต่ละยุคและแต่ละช่วงระยะในงำนของเรำ ชื่อของเรำนั้นใช่ว่ำไม่มีพื้นฐำนที่มำ
แต่ถือครองนัยสำคัญเชิงตัวแทน: แต่ละชื่อเป็ นตัวแทนหนึ่งยุค “พระยำห์เวห์” ทรงเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติ
และเป็ นพระนำมซึ่งแสดงกำรถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำผูซ้ ่ึงได้รับกำรนมัสกำรโดยประชำชนอิสรำเอล
“พระเยซู” ทรงเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
และเป็ นพระนำมของพระเจ้ำของทุกคนที่ได้รับกำรไถ่ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณ
หำกมนุษย์ยงั คงถวิลหำกำรเสด็จมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และยังคงคำดหวังว่ำพระองค์จะเสด็จมำถึงในพระฉำยำที่พระองค์ทรงใช้ในแคว้นยูเดีย
เช่นนั้นแล้วแผนกำรบริ หำรจัดกำรสำหรับหกพันปี ท้งั หมดทั้งสิ้นก็คงจะหยุดลงไปแล้วในยุคแห่งกำรไถ่
และคงไม่อำจคืบหน้ำไปได้มำกกว่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น ยุคสุดท้ำยจะไม่มีวนั มำถึง
และยุคนั้นจะไม่มีวนั ถูกนำพำไปถึงบทอวสำน

นี่เป็ นเพรำะพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงดำรงอยู่เพื่อกำรไถ่และควำมรอดของมวลมนุษย์เท่ำนั้น
เรำได้ใช้ชื่อพระเยซูเพียงเพื่อประโยชน์ของคนบำปทั้งหมดในยุคพระคุณเท่ำนั้น
แต่มนั ไม่ใช่ชื่อซึ่งเรำจะใช้เพื่อนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงไปสู่บทอวสำน แม้ว่ำพระยำห์เวห์ พระเยซู
และพระเมสสิยำห์ลว้ นแล้วแต่เป็ นตัวแทนวิญญำณของเรำทั้งสิ้น
ชื่อเหล่ำนี้ก็แค่แสดงถึงยุคที่แตกต่ำงกันของแผนกำรบริ กำรจัดกำรของเรำเท่ำนั้น
และไม่ได้เป็ นตัวแทนเรำในควำมครบถ้วนทั้งมวลของเรำ ชื่อต่ำงๆ
ซึ่งผูค้ นบนแผ่นดินโลกใช้เรียกขำนเรำไม่สำมำรถแสดงชัดถึงอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของเรำและทุกอย่ำงที่เรำเ
ป็ นได้ ชื่อเหล่ำนั้นเป็ นเพียงชื่อต่ำงๆ ซึ่งผูค้ นใช้เรี ยกขำนเรำระหว่ำงยุคที่ต่ำงกันเท่ำนั้น และดังนั้น
เมื่อยุคสุดท้ำย—ยุคแห่งวันสุดท้ำย—มำถึง ชื่อของเรำก็จะเปลี่ยนอีกครั้ง เรำจะไม่ถูกเรี ยกว่ำพระยำห์เวห์
หรื อพระเยซู นับประสำอะไรที่จะเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์—
เรำจะถูกเรี ยกว่ำพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผทู้ รงฤทธำนุภำพพระองค์เอง
และภำยใต้ชื่อนี้เรำจะนำยุคทั้งยุคไปสู่บทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. เหตุใดพระเจ้าจึงได้รับการเรียกขานด้วยพระนามที่ต่างกันในยุคที่ต่างกัน ?
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
ในแต่ละยุค พระเจ้ำทรงพระรำชกิจใหม่และได้รับกำรเรี ยกขำนโดยพระนำมใหม่
พระองค์จะทรงกระทำพระรำชกิจเดียวกันในยุคต่ำงๆ ได้อย่ำงไร?
พระองค์จะทรงเกำะติดอยู่กบั ควำมเก่ำได้อย่ำงไร?
พระนำมของพระเยซูถูกใช้เพื่อประโยชน์ของพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ ดังนั้น
พระองค์จะยังคงได้รับกำรเรียกขำนโดยพระนำมเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงกลับมำในยุคสุดท้ำยกระนั้นหรื อ?
พระองค์จะยังคงทรงพระรำชกิจแห่งกำรไถ่อยู่อกี หรื อ?
ทำไมจึงเป็ นไปได้ว่ำพระยำห์เวห์กบั พระเยซูทรงเป็ นหนึ่ง
ทว่ำทั้งสองพระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนโดยพระนำมที่ต่ำงกันในยุคที่ต่ำงกัน?
มันมิใช่เพรำะยุคแห่งพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์น้นั แตกต่ำงกันหรอกหรื อ?
ชื่อเดียวสำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์ได้กระนั้นหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
พระเจ้ำจึงต้องทรงได้รับกำรเรี ยกขำนโดยพระนำมที่ต่ำงกันในยุคที่ต่ำงกัน
และพระองค์ตอ้ งทรงใช้พระนำมนั้นเพื่อเปลี่ยนยุคและเพื่อเป็ นตัวแทนยุคนั้น
เพรำะไม่มีชื่อเดียวชื่อใดที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำพระองค์เองได้อย่ำงเต็มเปี่ ยม
และแต่ละชื่อสำมำรถเพียงแค่เป็ นตัวแทนแง่มมุ ชัว่ ครำวของพระอุปนิสัยของพระเจ้ำในยุคทีก่ ำหนดยุคหนึ่งเท่ำนั้
น ทั้งหมดที่จำเป็ นต้องทำก็คือเป็ นตัวแทนพระรำชกิจของพระองค์ ดังนั้น
พระเจ้ำทรงสำมำรถเลือกพระนำมใดก็ตำมที่เหมำะสมกับพระอุปนิสัยของพระองค์เพื่อเป็ นตัวแทนยุคทั้งยุคนั้น
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
“พระยำห์เวห์” คือชื่อที่เรำใช้ในช่วงระหว่ำงงำนของเรำในอิสรำเอล และมันหมำยถึงพระเจ้ำของคนอิสรำเอล
(ประชำกรที่พระเจ้ำทรงเลือกสรร) ที่ทรงสำมำรถเวทนำมนุษย์ สำปแช่งมนุษย์ และนำทำงชีวิตของมนุษย์
พระเจ้ำผูท้ รงครองมหำฤทธำนุภำพและทรงเปี่ ยมไปด้วยพระปรี ชำญำณ “พระเยซู” คือ อิมมำนูเอล
ซึ่งหมำยถึงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปอันเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก เปี่ ยมไปด้วยควำมสงสำร และซึ่งไถ่บำปให้มนุษย์
พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของยุคพระคุณ และพระองค์ทรงเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
และสำมำรถเป็ นตัวแทนได้เพียงหนึ่งส่วนของพระรำชกิจของแผนกำรบริ หำรจัดกำรเท่ำนั้น กล่ำวคือ
พระยำห์เวห์เท่ำนั้นที่ทรงเป็ นพระเจ้ำของประชำกรแห่งอิสรำเอลผูไ้ ด้รับกำรเลือกสรร พระเจ้ำของอับรำฮัม
พระเจ้ำของอิสอัค พระเจ้ำของยำโคบ พระเจ้ำของโมเสส
และพระเจ้ำของประชำชนทั้งหมดของประเทศอิสรำเอล และดังนั้น ในยุคปัจจุบนั คนอิสรำเอลทุกคน

นอกเหนือจำกผูค้ นชำวยิว จึงนมัสกำรพระยำห์เวห์
พวกเขำทำเครื่ องถวำยแด่พระองค์บนแท่นบูชำและรับใช้พระองค์ในวิหำรโดยสวมเสื้อคลุมของพวกปุโรหิตทั้ง
หลำย สิ่งที่พวกเขำหวังก็คือกำรทรงปรำกฏใหม่ของพระยำห์เวห์ พระเยซูเท่ำนั้นคือพระผูไ้ ถ่ของมวลมนุษย์
และพระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปที่ได้ไถ่มวลมนุษย์ให้พน้ จำกบำป กล่ำวคือ
พระนำมของพระเยซูมำจำกยุคพระคุณและได้มำดำรงอยู่เพรำะพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ในยุคพระคุณ
พระนำมของพระเยซูได้มำดำรงอยู่เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผคู้ นของยุคพระคุณได้เกิดใหม่และได้รับกำรช่วยให้รอด
และเป็ นพระนำมเฉพำะสำหรับกำรไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง ด้วยเหตุน้ี
พระนำมของพระเยซูจงึ เป็ นตัวแทนพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ และบ่งแสดงถึงยุคพระคุณ
พระนำมพระยำห์เวห์เป็ นชื่อเฉพำะสำหรับประชำชนอิสรำเอลที่ได้ใช้ชีวิตภำยใต้ธรรมบัญญัติ
ในแต่ละยุคและแต่ละช่วงระยะในงำนของเรำ ชื่อของเรำนั้นใช่ว่ำไม่มีพื้นฐำนที่มำ
แต่ถือครองนัยสำคัญเชิงตัวแทน: แต่ละชื่อเป็ นตัวแทนหนึ่งยุค “พระยำห์เวห์” ทรงเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติ
และเป็ นพระนำมซึ่งแสดงกำรถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำผูซ้ ่ึงได้รับกำรนมัสกำรโดยประชำชนอิสรำเอล
“พระเยซู” ทรงเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
และเป็ นพระนำมของพระเจ้ำของทุกคนที่ได้รับกำรไถ่ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณ
หำกมนุษย์ยงั คงถวิลหำกำรเสด็จมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และยังคงคำดหวังว่ำพระองค์จะเสด็จมำถึงในพระฉำยำที่พระองค์ทรงใช้ในแคว้นยูเดีย
เช่นนั้นแล้วแผนกำรบริ หำรจัดกำรสำหรับหกพันปี ท้งั หมดทั้งสิ้นก็คงจะหยุดลงไปแล้วในยุคแห่งกำรไถ่
และคงไม่อำจคืบหน้ำไปได้มำกกว่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น ยุคสุดท้ำยจะไม่มีวนั มำถึง
และยุคนั้นจะไม่มีวนั ถูกนำพำไปถึงบทอวสำน
นี่เป็ นเพรำะพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงดำรงอยู่เพื่อกำรไถ่และควำมรอดของมวลมนุษย์เท่ำนั้น
เรำได้ใช้ชื่อพระเยซูเพียงเพื่อประโยชน์ของคนบำปทั้งหมดในยุคพระคุณเท่ำนั้น
แต่มนั ไม่ใช่ชื่อซึ่งเรำจะใช้เพื่อนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงไปสู่บทอวสำน แม้ว่ำพระยำห์เวห์ พระเยซู
และพระเมสสิยำห์ลว้ นแล้วแต่เป็ นตัวแทนวิญญำณของเรำทั้งสิ้น
ชื่อเหล่ำนี้ก็แค่แสดงถึงยุคที่แตกต่ำงกันของแผนกำรบริ กำรจัดกำรของเรำเท่ำนั้น
และไม่ได้เป็ นตัวแทนเรำในควำมครบถ้วนทั้งมวลของเรำ ชื่อต่ำงๆ
ซึ่งผูค้ นบนแผ่นดินโลกใช้เรียกขำนเรำไม่สำมำรถแสดงชัดถึงอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของเรำและทุกอย่ำงที่เรำเ
ป็ นได้ ชื่อเหล่ำนั้นเป็ นเพียงชื่อต่ำงๆ ซึ่งผูค้ นใช้เรี ยกขำนเรำระหว่ำงยุคที่ต่ำงกันเท่ำนั้น และดังนั้น
เมื่อยุคสุดท้ำย—ยุคแห่งวันสุดท้ำย—มำถึง ชื่อของเรำก็จะเปลี่ยนอีกครั้ง เรำจะไม่ถูกเรี ยกว่ำพระยำห์เวห์
หรื อพระเยซู นับประสำอะไรที่จะเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์—

เรำจะถูกเรี ยกว่ำพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผทู้ รงฤทธำนุภำพพระองค์เอง
และภำยใต้ชื่อนี้เรำจะนำยุคทั้งยุคไปสู่บทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ครั้งหนึ่งเรำเคยเป็ นทีร่ ู ้จกั ในนำมพระยำห์เวห์ เรำยังเคยถูกเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์เช่นกัน
และครั้งหนึ่งผูค้ นเรี ยกเรำว่ำพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยควำมรักและควำมเคำรพยกย่อง อย่ำงไรก็ดี ณ วันนี้
เรำไม่ใช่พระยำห์เวห์หรื อพระเยซูซ่งึ ผูค้ นได้รู้จกั ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำอีกต่อไป
เรำคือพระเจ้ำผูท้ ี่ได้กลับมำในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำผูท้ ี่จะนำพำยุคนี้ไปสู่บทอวสำน
เรำคือพระเจ้ำเองซึ่งลุกขึ้นมำจำกที่สุดปลำยแผ่นดินโลก สมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของเรำ
และเต็มเปี่ ยมไปด้วยสิทธิอำนำจ เกียรติ และสิริ ผูค้ นไม่เคยเข้ำมำร่ วมสัมพันธ์กบั เรำ ไม่เคยได้รู้จกั เรำ
และไม่รู้เท่ำทันในอุปนิสยั ของเรำตลอดเวลำ ตั้งแต่กำรสร้ำงโลกจนกระทัง่ วันนี้
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวที่เคยเห็นเรำ
นี่คือพระเจ้ำผูท้ ี่ทรงปรำกฏต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ำยแต่ได้ทรงถูกซ่อนไว้ท่ำมกลำงมนุษย์
พระองค์ทรงอำศัยอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ ทรงเที่ยงแท้และทรงเป็ นจริง
ดุจดวงสุรียท์ ี่แผดเผำและเปลวเพลิงที่ลกุ โชน ทรงถูกเติมด้วยฤทธำนุภำพและทรงปริ่ มล้นด้วยสิทธิอำนำจ
ไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกพิพำกษำโดยวจนะของเรำ
และไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกชำระให้บริ สุทธิ์ผ่ำนกำรแผดเผำของไฟ ในท้ำยที่สุด
ชนชำติท้งั มวลจะได้รับกำรอวยพรเพรำะวจนะของเรำ และจะถูกทุบจนแหลกเป็ นชิน้ ๆ
เพรำะวจนะของเรำเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นทั้งหมดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยจะเห็นว่ำเรำคือพระผูช้ ่วยให้รอดที่ได้กลับมำ
และเห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่ึงพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และทุกคนจะเห็นว่ำครั้งหนึ่งเรำคือเครื่องบูชำลบล้ำงบำปสำหรับมนุษย์
แต่เห็นว่ำในยุคสุดท้ำยเรำยังได้กลำยเป็ นเปลวเพลิงแห่งสุริยนั ซึ่งเผำผลำญทุกสรรพสิ่งให้เป็ นจุณด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับองค์ตะวันแห่งควำมชอบธรรมซึ่งเปิ ดเผยทุกสรรพสิ่ง นี่คอื งำนของเรำในยุคสุดท้ำย
เรำใช้ชื่อนี้และครองอุปนิสัยนี้เพือ่ ที่ผคู้ นทั้งหมดจะได้เห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำที่ชอบธรรม ดวงสุรียท์ ี่แผดเผำ
เปลวเพลิงที่ลุกโชน และเพื่อที่ทุกคนจะได้นมัสกำรเรำ พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
และเพื่อที่พวกเขำจะได้เห็นใบหน้ำที่แท้จริ งของเรำ เรำไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้ำของคนอิสรำเอลเท่ำนั้น
และเรำไม่ใช่เพียงพระผูไ้ ถ่ เรำคือพระเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทัง้ มวลทัว่ ทั้งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและห้วงทะเล
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บำงคนพูดว่ำพระนำมของพระเจ้ำนั้นไม่เปลี่ยน ถ้ำเช่นนั้นแล้ว
ทำไมพระนำมของพระยำห์เวห์จึงได้กลำยเป็ นพระเยซูเล่ำ? ได้มีกำรพยำกรณ์ไว้ว่ำพระเมสสิยำห์จะเสด็จมำ
แล้วเหตุใดชำยคนที่มำจึงชื่อพระเยซู?
เหตุใดพระนำมของพระเจ้ำจึงเปลี่ยนพระรำชกิจดังกล่ำวไม่ได้ถูกดำเนินกำรนำนมำแล้วหรอกหรื อ ?
พระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจซึ่งใหม่กว่ำในวันนี้ได้หรอกหรื อ?
พระรำชกิจแห่งวันวำนสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
และพระรำชกิจของพระเยซูสำมำรถเกิดขึ้นตำมหลังพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ได้ เช่นนั้นแล้ว
พระรำชกิจอื่นๆ ไม่สำมำรถเกิดขึ้นต่อจำกพระรำชกิจของพระเยซูเชียวหรื อ?
หำกพระนำมของพระยำห์เวห์สำมำรถเปลีย่ นเป็ นพระเยซู
แล้วพระนำมของพระเยซูจะไม่สำมำรถเปลี่ยนได้เช่นกันหรือ? ไม่มีอะไรในเรื่ องนี้ที่แปลกประหลำดเลย
เป็ นเพียงแค่ว่ำผูค้ นนั้นด้อยปัญญำเกินไป พระเจ้ำจะทรงเป็ นพระเจ้ำเสมอ
ไม่สำคัญว่ำพระรำชกิจของพระองค์จะเปลี่ยนไปเช่นใด
และไม่คำนึงถึงว่ำพระนำมของพระองค์อำจเปลี่ยนไปเช่นใด
พระอุปนิสัยและพระปรี ชำญำณของพระองค์จะไม่มีวนั เปลีย่ น
หำกเจ้ำเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงได้รับกำรเรี ยกขำนได้ว่ำพระเยซูเท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ของเจ้ำก็ย่อมถูกจำกัดมำกเกินไปแล้ว เจ้ำกล้ำยืนยันหรื อไม่ว่ำ
พระเยซูจะทรงเป็ นพระนำมของพระเจ้ำตลอดกำล
ว่ำพระเจ้ำจะทรงใช้พระนำมของพระเยซูตลอดกำลและเสมอไป และว่ำนี่จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง?
เจ้ำกล้ำยืนยันด้วยควำมแน่ใจหรื อไม่ว่ำ
พระนำมของพระเยซูนั่นเองที่ได้ทำกำรยุติยุคธรรมบัญญัติและจะทำกำรยุติยุคสุดท้ำยเช่นกัน?
ใครจะสำมำรถพูดได้ว่ำพระคุณของพระเยซูสำมำรถนำพำยุคนี้ไปสู่จุดจบได้?
ตัดตอนมำจำก
“มนุษย์ผทู้ ี่ได้จำกัดเขตพระเจ้ำไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขำสำมำรถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
สมมติว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในทุกยุคนั้นเป็ นแบบเดียวกันอยู่เสมอ
และพระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนด้วยพระนำมเดียวกันอยู่เสมอ มนุษย์จะรู ้จกั พระองค์ได้อย่ำงไร?
พระเจ้ำต้องทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระยำห์เวห์ และนอกเหนือจำกพระเจ้ำที่เรี ยกว่ำพระยำห์เวห์แล้ว
ผูใ้ ดที่ถูกเรี ยกด้วยชื่ออืน่ ใดย่อมไม่ใช่พระเจ้ำ หรื อมิฉะนั้นพระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นพระเยซูเท่ำนั้น
และนอกเหนือจำกพระนำมของพระเยซูแล้วพระองค์ไม่อำจได้รับกำรเรี ยกขำนโดยชื่ออื่นใด

นอกเหนือจำกพระเยซูแล้ว พระยำห์เวห์ก็ไม่ใช่พระเจ้ำ และพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ก็ไม่ใช่พระเจ้ำเช่นกัน
มนุษย์เชื่อว่ำ จริ งอยู่ที่พระเจ้ำคือผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ แต่พระเจ้ำคือพระเจ้ำผูอ้ ยู่กบั มนุษย์
และพระองค์ตอ้ งทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเยซู เพรำะพระเจ้ำทรงอยู่กบั มนุษย์
กำรทำแบบนี้คือกำรคล้อยตำมคำสอน และกำรจำกัดพระเจ้ำไว้กบั วงเขตใดวงเขตหนึ่ง ดังนั้น
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำ พระนำมที่พระเจ้ำทรงได้รับกำรเรี ยกขำน
และพระฉำยำที่พระองค์ทรงรับมำใช้ในทุกยุค—
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในทุกช่วงระยะตลอดหนทำงเรื่ อยมำถึงวันนี้ —
ทั้งหมดนี้มิได้ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อเดียว และมิได้อยูภ่ ำยใต้ขีดจำกัดใดๆ ไม่ว่ำสิ่งใดก็ตำม
พระองค์คือพระยำห์เวห์ แต่พระองค์ก็คอื พระเยซู รวมถึงพระเมสสิยำห์
และพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ดว้ ยเช่นกัน พระรำชกิจของพระองค์สำมำรถก้ำวผ่ำนกำรแปลงสภำพทีละน้อย
ด้วยกำรเปลี่ยนพระนำมที่สอดคล้องกันของพระองค์
ไม่มีพระนำมเดียวพระนำมใดที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้โดยครบถ้วน
แต่พระนำมทั้งหมดที่ใช้เรี ยกขำนพระองค์น้ นั สำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
และพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิในทุกยุคเป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจที่พระเยซูทรงกระทำได้เป็ นตัวแทนพระนำมของพระเยซู และมันเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
ส่วนพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงกระทำนั้น เป็ นตัวแทนพระยำห์เวห์ และเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจของทั้งสองพระองค์คือพระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียวในสองยุคที่แตกต่ำงกัน…ถึงแม้ว่ำทั้งส
องพระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนโดยสองพระนำมที่แตกต่ำงกัน
แต่นั่นคือพระวิญญำณเดียวกันที่ทำให้พระรำชกิจทั้งสองช่วงระยะสำเร็จลุล่วงไป
และพระรำชกิจที่ได้กระทำไปนั้นได้ดำเนินต่อเนื่องไป เมื่อพระนำมแตกต่ำงกัน
และเนื้อหำของพระรำชกิจแตกต่ำงกัน ยุคก็แตกต่ำงกัน เมื่อพระยำห์เวห์ได้เสด็จมำ นั่นคือยุคของพระยำห์เวห์
และเมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ นั่นก็คือยุคของพระเยซู และดังนั้น ด้วยกำรเสด็จมำแต่ละครั้ง
พระเจ้ำทรงได้รับกำรเรี ยกขำนโดยพระนำมหนึ่ง พระองค์ทรงแทนยุคหนึ่ง
และพระองค์ทรงเปิ ดตัวเส้นทำงใหม่ และในเส้นทำงใหม่แต่ละเส้นทำงนั้น พระองค์ทรงรับเอำชื่อใหม่
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ
และแสดงให้เห็นว่ำพระรำชกิจของพระองค์ไม่มีวนั หยุดก้ำวหน้ำไปในทิศทำงข้ำงหน้ำ
ประวัติศำสตร์กำลังเคลื่อนไปข้ำงหน้ำอยู่เสมอ และพระรำชกิจของพระเจ้ำก็กำลังเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ
แผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์ตอ้ งก้ำวหน้ำไปในทิศทำงข้ำงหน้ำต่อไปเรื่ อยๆ

เพื่อให้มนั ไปถึงบทอวสำนของมัน แต่ละวันพระองค์ตอ้ งทรงพระรำชกิจใหม่
แต่ละปี พระองค์ตอ้ งทรงพระรำชกิจใหม่ พระองค์ตอ้ งทรงเปิ ดตัวเส้นทำงใหม่ๆ เปิ ดตัวศักรำชใหม่ๆ
เริ่ มต้นพระรำชกิจที่ใหม่และยิง่ ใหญ่ข้ นึ และทรงนำพระนำมใหม่ๆ และพระรำชกิจใหม่มำพร้อมกับสิ่งเหล่ำนี้
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 3 ความจริงเกี่ยวกับสามช่ วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า

1. พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์คืออะไร?
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์แบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
ทั้งสำมช่วงระยะนี้ไม่รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลก
แต่น่ำจะเป็ นพระรำชกิจสำมช่วงระยะของยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งรำชอำณำจักรมำกกว่ำ
พระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลกได้เป็ นพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นั่นไม่ได้เป็ นพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และไม่มีควำมเกี่ยวพันใดๆ
กับพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด เพรำะเมือ่ ครั้งที่โลกได้ถูกสร้ำงขึ้นนั้น
มวลมนุษย์ยงั ไม่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
และดังนั้นจึงไม่ได้มีควำมจำเป็ นที่จะต้องทรงดำเนินกำรพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่มต้นขึ้นก็เมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้วเท่ำนั้
น
และดังนั้นพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์กไ็ ด้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมแล้วเ
ท่ำนั้นเช่นกัน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
กำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำได้เริ่ มต้นขึ้นโดยเป็ นผลของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และไม่ได้ก่อเกิดจำกพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลก
เป็ นหลังจำกที่มวลมนุษย์ได้รับอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมแล้วเท่ำนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรจึงได้เริ่ มปรำกฏขึ้น
และดังนั้นพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์จงึ มีสำมส่วนด้วยกัน แทนที่จะเป็ นสี่ช่วงระยะ หรื อสี่ยุค
วิธีน้ีเท่ำนั้นที่เป็ นวิธีที่ถูกต้องในกำรอ้ำงอิงถึงกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์ของพระเจ้ำ
เมื่อยุคสุดท้ำยมำถึงปลำยทำง
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์ก็จะได้มำถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์แล้ว
บทสรุ ปปิ ดตัวของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรหมำยควำมว่ำพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้
รอดจะได้รับกำรทำให้เสร็จสิ้นอย่ำงครบบริ บูรณ์แล้ว
และหมำยควำมว่ำมวลมนุษย์จะได้ไปถึงบทอวสำนของกำรเดินทำงของพวกเขำแล้ว
หำกปรำศจำกพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอดแล้ว
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์ก็คงจะไม่ดำรงอยู่ และก็คงจะไม่มพี ระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนั้น
เป็ นเพรำะควำมต่ำทรำมของมวลมนุษย์นนั่ เอง

และเพรำะมวลมนุษย์ได้ตอ้ งกำรควำมรอดอย่ำงเร่ งด่วนเช่นนี้นนั่ เอง
พระยำห์เวห์จึงได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวกำรสร้ำงโลก และได้ทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์จึงได้เริ่ มต้นขึ้น
ซึ่งหมำยควำมว่ำเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่ มต้นขึ้น
“กำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์” ไม่ได้หมำยถึงกำรนำชีวิตของมวลมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นใหม่บนแผ่นดินโลก
(กล่ำวคือ มวลมนุษย์ที่ยงั ไม่ได้ถูกทำให้เสื่ อมทรำม) ตรงกันข้ำม
เป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์ทไี่ ด้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้ว กล่ำวคือ
เป็ นกำรแปลงสภำพมวลมนุษย์อนั เสื่อมทรำมนี้นนั่ เอง นี่คอื ควำมหมำยของ “กำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์”
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลก
และดังนั้นพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์กไ็ ม่รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลกเช่นกัน
แต่กลับรวมถึงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะที่แยกจำกกำรสร้ำงโลกเท่ำนั้น
เพื่อให้เข้ำใจพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์
จำเป็ นที่จะต้องตระหนักรู ้ถงึ ประวัติของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ—
นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักรู ้เพื่อที่จะได้รับกำรช่วยให้รอด
ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรได้เกิดขึ้นเพรำะมวลมนุษย์เท่ำนั้น
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระรำชกิจได้เกิดขึ้นเพียงเพรำะกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์
ไม่มีกำรบริ หำรจัดกำรก่อนที่จะมีมวลมนุษย์
หรื อในปฐมกำลเมื่อฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งได้รับกำรทรงสร้ำง
หำกในพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำไม่มีกำรปฏิบตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ กล่ำวคือ
หำกพระเจ้ำไม่ทรงมีขอ้ พึงประสงค์ที่เหมำะเจำะสำหรับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำม
(หำกในพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำ ไม่มีเส้นทำงที่เหมำะสมสำหรับกำรปฏิบตั ิของมนุษย์)
เช่นนั้นแล้วพระรำชกิจนี้กไ็ ม่อำจเรี ยกได้ว่ำเป็ นกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
หำกควำมครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำได้เกี่ยวข้องเพียงแค่กำรบอกมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมว่ำจ
ะเริ่ มกำรปฏิบตั ิของพวกเขำอย่ำงไร และพระเจ้ำไม่ได้ทรงดำเนินแผนกำรใดๆ ของพระองค์เอง
และไม่ได้ทรงแสดงเสี้ยวหนึ่งแห่งฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดหรื อพระปรี ชำญำณของพระองค์ออกมำ เช่นนั้นแล้ว
ไม่ว่ำข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีตอ่ มนุษย์จะสูงเพียงใด
ไม่ว่ำพระเจ้ำได้ทรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงมนุษย์เป็ นเวลำนำนเท่ำใด

มนุษย์ยอ่ มจะไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำเลย หำกเป็ นเช่นนั้นแล้ว
พระรำชกิจประเภทนี้ก็จะควรค่ำแม้กระทัง่ ต่อกำรเรี ยกว่ำกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำน้อยลงไปอีก
กล่ำวอย่ำงง่ำยๆ คือ พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำคือพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำ
และพระรำชกิจทั้งหมดได้รับกำรดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นภำยใต้กำรทรงนำของพระเจ้ำโดยบรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำได้ท
รงรับไว้ พระรำชกิจดังกล่ำวสำมำรถสรุ ปควำมได้ว่ำเป็ นกำรบริ หำรจัดกำร กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระรำชกิจของพระเจ้ำท่ำมกลำงมนุษย์และท่ำมกลำงควำมร่ วมมือกับพระองค์ของบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์
รวมเรี ยกว่ำกำรบริหำรจัดกำร ในที่น้ี พระรำชกิจของพระเจ้ำเรี ยกว่ำนิมิต
และควำมร่ วมมือของมนุษย์เรียกว่ำกำรปฏิบตั ิ ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำสูงขึ้นเท่ำใด (นั่นคือ
ยิ่งนิมิตสูงขึ้นเท่ำใด) พระอุปนิสัยของพระเจ้ำก็ยิ่งได้รับกำรทำให้ชดั แจ้งแก่มนุษย์มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มำกขึ้นเท่ำใด
กำรปฏิบตั ิและควำมร่ วมมือของมนุษย์ก็ยงิ่ กลำยเป็ นสูงขึ้นเท่ำนั้น ยิง่ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์สูงขึ้นเท่ำใด
พระรำชกิจของพระเจ้ำก็ยิ่งขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มำกขึ้นเท่ำนั้น ซึ่งจำกผลนั้นเอง
บททดสอบทั้งหลำยของมนุษย์และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เขำพึงต้องไปให้ถงึ ก็กลำยเป็ นสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
เมื่อพระรำชกิจนี้สรุ ปปิ ดตัว นิมิตทั้งหมดย่อมจะได้รับกำรทำให้ครบบริ บรู ณ์ไปแล้ว
และสิ่งที่มนุษย์พึงต้องนำมำปฏิบตั ิย่อมจะได้ไปถึงจุดสูงสุดของควำมเพียบพร้อมแล้ว
นี่จะเป็ นเวลำที่แต่ละคนได้รับกำรจำแนกตำมประเภทด้วย
เพรำะสิ่งที่มนุษย์พึงต้องรูย้ ่อมจะได้รับกำรแสดงให้มนุษย์เห็น ดังนั้น เมื่อนิมิตไปถึงจุดสูงสุดของมัน
พระรำชกิจก็จะเข้ำใกล้บทอวสำนของมันอย่ำงสอดคล้องกัน
และกำรปฏิบตั ิของมนุษย์ก็จะได้ไปถึงจุดสูงสุดของมันเช่นเดียวกัน
กำรปฏิบตั ิของมนุษย์อยู่บนพื้นฐำนของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำย่อมได้รับกำรแสดงออกอย่ำงครบถ้วนก็เพรำะกำรปฏิบตั แิ ละควำมร่ วมมือขอ
งมนุษย์เท่ำนั้น
มนุษย์คือตัวอย่ำงที่ดีที่สุดของพระรำชกิจของพระเจ้ำและเป็ นวัตถุประสงค์ของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำ
รทั้งหมดของพระเจ้ำ และยังเป็ นผลิตผลของกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำด้วย
หำกพระเจ้ำทรงพระรำชกิจเพียงลำพังโดยปรำศจำกควำมร่ วมมือของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีสิ่งใดสำมำรถทำหน้ำที่เป็ นกำรตกผลึกของพระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
และเช่นนั้นแล้วกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำย่อมจะไม่มีนยั สำคัญใดๆ แม้แต่น้อย
นอกเหนือจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้ว
พระเจ้ำจะทรงสำมำรถสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยของกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์

และสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยในกำรใช้พระรำชกิจนี้ท้งั หมดเพื่อทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ไปอย่ำงสมบูรณ์
ก็โดยกำรที่พระเจ้ำทรงเลือกวัตถุประสงค์ที่เหมำะเจำะเพื่อแสดงพระรำชกิจของพระองค์ออกมำและเพื่อพิสูจน์ถึ
งฤทธำนุภำพสูงสุดและปัญญำของพระรำชกิจเท่ำนั้น ดังนั้น
มนุษย์จึงเป็ นส่วนที่ขำดไม่ได้ในพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และมีเพียงมนุษย์เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเกิดผลและสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยสูงสุดของ
มัน นอกเหนือจำกมนุษย์ ไม่มรี ู ปแบบชีวิตอื่นใดที่สำมำรถรับบทบำทเช่นนั้นได้
หำกมนุษย์จะกลำยเป็ นกำรตกผลึกที่แท้จริ งของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
กำรไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมย่อมต้องถูกขจัดไปให้หมดสิ้น
กำรนี้พงึ ต้องให้มนุษย์ได้รับวิธีปฏิบตั ิที่เหมำะสมสำหรับยุคที่แตกต่ำงกัน
และพึงต้องให้พระเจ้ำทรงดำเนินพระรำชกิจที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นในท่ำมกลำงมนุษย์ ในท้ำยที่สุดแล้ว
เฉพำะในหนทำงนี้เท่ำนั้นจึงจะมีกำรรับไว้ซ่งึ ผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่เป็ นกำรตกผลึกของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัด
กำรของพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำในท่ำมกลำงมนุษย์ไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำพระองค์เองโดยผ่ำนทำงพระรำชกิ
จของพระเจ้ำเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ในกำรที่จะทำให้สัมฤทธิ์คำพยำนได้น้ นั
คำพยำนดังกล่ำวต้องมีมนุษย์ที่มีชีวิตที่เหมำะสมสำหรับพระรำชกิจของพระองค์ดว้ ย อันดับแรก
พระเจ้ำจะทรงพระรำชกิจกับผูค้ นเหล่ำนี้ก่อน
จำกนั้นพระรำชกิจของพระองค์จะได้รับกำรแสดงออกผ่ำนผูค้ นเหล่ำนี้ และดังนั้น
คำพยำนแห่งน้ ำพระทัยของพระองค์จึงจะได้รับกำรกล่ำวท่ำมกลำงสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำย และในกำรนี้
พระเจ้ำจะได้ทรงสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์
พระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจเพียงลำพังในกำรทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
เพรำะพระองค์ไม่ทรงสำมำรถตรัสคำพยำนโดยตรงให้พระองค์เองท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งทรงสร้ำง
หำกพระองค์ทรงทำเช่นนั้น ก็ยอ่ มจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะโน้มน้ำวมนุษย์ให้เชื่ออย่ำงถึงที่สุด ดังนั้น
พระเจ้ำจึงต้องทรงพระรำชกิจกับมนุษย์เพื่อพิชิตเขำ
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระองค์จะทรงมีควำมสำมำรถที่จะได้รับคำพยำนท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งทรงสร้ำง
หำกมีเพียงพระเจ้ำที่ทรงพระรำชกิจโดยปรำศจำกควำมร่ วมมือของมนุษย์
หรื อหำกมนุษย์ไม่พงึ ต้องให้ควำมร่ วมมือแล้ว มนุษย์ก็จะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะรู ้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
และจะไม่ตระหนักรู ้ถงึ น้ ำพระทัยของพระเจ้ำตลอดไป เช่นนั้นแล้ว
พระรำชกิจของพระเจ้ำก็ย่อมไม่สำมำรถเรี ยกว่ำพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
หำกมนุษย์จะเพียงเพียรพยำยำม และแสวงหำและทำงำนอย่ำงหนักด้วยตัวเองเท่ำนั้น

โดยไม่เข้ำใจพระรำชกิจของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว มนุษย์ก็ย่อมจะกำลังเล่นตลกคะนองอยู่
หำกปรำศจำกพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล้ว สิ่งที่มนุษย์ทำย่อมเป็ นกำรกระทำของซำตำน
เขำย่อมเป็ นกบฏและเป็ นคนทำชัว่ ซำตำนได้รับกำรแสดงออกในทุกสิ่งที่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมกระทำ
และไม่มีสิ่งใดที่เข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ และทั้งหมดที่มนุษย์ทำย่อมเป็ นกำรสำแดงซำตำน
ในทั้งหมดที่ได้รับกำรพูดถึงนั้น ไม่มีสิ่งใดที่ไม่นับรวมนิมิตกับกำรปฏิบตั ิเข้ำไว้ดว้ ย
มนุษย์พบวิธีปฏิบตั ิและเส้นทำงแห่งกำรเชื่อฟังบนรำกฐำนของนิมิต
เพื่อที่เขำอำจละวำงมโนคติที่หลงผิดของเขำลงและได้รับสิ่งเหล่ำนั้นที่เขำยังไม่ได้มีในอดีต
พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์ร่วมมือกับพระองค์
ให้มนุษย์นบนอบต่อข้อพึงประสงค์ของพระองค์อย่ำงสมบูรณ์
และมนุษย์ก็ขอมองเห็นพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงกระทำ
ขอได้รับประสบกำรณ์กบั ฤทธำนุภำพอันเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำ และขอรู ้พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
สรุ ปควำมแล้ว สิ่งเหล่ำนี้คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ควำมปรองดองกับมนุษย์ของพระเจ้ำคือกำรบริ หำรจัดกำร และนี่คือกำรบริ หำรจัดกำรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ที่กล่ำวมำนั้นคือกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำในอันที่จะส่งมอบมวลมนุษย์ให้กบั ซำตำน—
มวลมนุษย์ที่ไม่รู้ถงึ สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น สิ่งที่ผทู้ รงสร้ำงทรงเป็ น วิธีที่จะนมัสกำรพระเจ้ำ
หรื อเหตุผลที่จำเป็ นจะต้องนบนอบต่อพระเจ้ำ—และเปิ ดโอกำสให้ซำตำนทำให้เขำเสื่อมทรำม
พระเจ้ำจึงทรงกูค้ นื มนุษย์จำกเงื้อมมือของซำตำนทีละขั้นทีละตอน
จนกว่ำมนุษย์จะนมัสกำรพระเจ้ำอย่ำงสุดใจและปฏิเสธซำตำน นี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
นี่อำจฟังเหมือนเป็ นนิทำนปรัมปรำ และอำจดูน่ำงุนงงสงสัย ผูค้ นรู ้สึกเหมือนว่ำ นี่คือเรื่ องรำวปรัมปรำ
เพรำะพวกเขำไม่ได้ระแคะระคำยเลยว่ำได้มีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์มำกมำยเพียงใดตลอดหลำยพันปี ที่ผ่ำนมำ
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะรู ้ว่ำ มีเรื่ องรำวมำกมำยเพียงใดที่ได้อุบตั ิข้ นึ ในจักรวำลและภำคพื้น
และยิ่งไปกว่ำนั้น
นั่นเป็ นเพรำะพวกเขำไม่สำมำรถซึ้งคุณค่ำโลกอันชวนหวำดกลัวกว่ำและน่ำตกตะลึงกว่ำซึ่งดำรงอยู่เหนือโลกวั
ตถุ แต่สำยตำมนุษย์ของพวกเขำทำให้พวกเขำมองไม่เห็นเท่ำนั้นเอง มนุษย์รูส้ ึกเหมือนไม่สำมำรถเข้ำใจมันได้
ก็เพรำะมนุษย์ไม่เข้ำใจนัยสำคัญแห่งควำมรอดของมนุษยชำติของพระเจ้ำ
หรื อนัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรของพระองค์ และไม่เข้ำใจว่ำท้ำยที่สุดแล้ว
พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้มนุษย์เป็ นอย่ำงไร
ใช่กำรไม่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงถึงที่สุดเช่นเดียวกับเอวำและอำดัมหรื อไม่? ไม่ใช่!

จุดประสงค์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำก็เพื่อที่จะได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งนมัสกำรพระเจ้ำและนบนอบต่อ
พระองค์ แม้ผคู้ นเหล่ำนี้ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว พวกเขำก็ไม่ได้มองซำตำนเป็ นบิดำอีกต่อไปแล้ว
พวกเขำระลึกรู ้ได้ถงึ ใบหน้ำอันน่ำขยะแขยงของซำตำนและปฏิเสธใบหน้ำนั้น
และพวกเขำมำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อที่จะยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์
พวกเขำมำรู ้ว่ำสิ่งใดที่อปั ลักษณ์และสิ่งนั้นตรงกันข้ำมกับสิ่งซึ่งบริ สุทธิ์อย่ำงไร
และมำระลึกรู ้ถึงควำมยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำและควำมชัว่ ของซำตำน มนุษยชำติเช่นนี้จะไม่ทำงำนให้ซำตำน
หรื อนมัสกำรซำตำน หรื อจัดแท่นบูชำซำตำนอีกต่อไป
นี่เป็ นเพรำะพวกเขำคือกลุ่มของผูค้ นทีไ่ ด้รับกำรรับไว้จำกพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
นี่คือนัยสำคัญของพระรำชกิจเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. จุดมุ่งหมายของสามช่ วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
แผนกำรจัดกำรทั้งหมดของเรำ ซึ่งเป็ นแผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี น้นั ประกอบด้วยสำมระยะ
หรื อสำมยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกำล ยุคพระคุณ (ซึ่งเป็ นยุคแห่งกำรทรงไถ่ดว้ ยเช่นกัน)
และยุคแห่งรำชอำณำจักรแห่งยุคสุดท้ำย
งำนของเรำในสำมยุคดังกล่ำวแตกต่ำงกันในด้ำนเนื้อหำตำมลักษณะของแต่ละยุค ทว่ำในแต่ละระยะ
งำนส่วนนี้จะมีควำมเหมำะสมกับควำมจำเป็ นของมนุษย์ หรื อกล่ำวให้ชดั เจนกว่ำนั้นได้ว่ำ
ถูกกระทำไปโดยสอดรับกับเล่ห์เพทุบำยที่ซำตำนนำมำใช้ในสงครำมที่เรำต้องเข้ำต่อกรด้วย
วัตถุประสงค์แห่งงำนของเรำคือเพื่อทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
เพื่อสำแดงปัญญำและฤทธำนุภำพอันไม่สิ้นสุดของเรำให้เป็ นที่ประจักษ์
เพื่อเปิ ดโปงเล่ห์เพทุบำยทั้งสิ้นของซำตำน
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นกำรช่วยเผ่ำพันธุ์มนุษยชำติท้งั มวลซึ่งอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของซำตำนให้รอด
ทั้งหมดก็เพื่อแสดงถึงปัญญำและฤทธำนุภำพอันไม่มีที่สิ้นสุดของเรำ
และเพื่อเผยให้เห็นควำมน่ำขยะแขยงเกินจะทำนทนของซำตำน และที่ยิ่งกว่ำนั้นก็คือ
เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหลำยสำมำรถแยกแยะระหว่ำงควำมดีกบั ควำมชัว่ ได้
เพื่อจะรับรู ้ได้ว่ำเรำคือผูป้ กครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
เพื่อให้ได้เห็นกันอย่ำงชัดแจ้งว่ำซำตำนคือศัตรู แห่งมนุษยชำติ เป็ นผูท้ ี่เสื่อม เป็ นมำรชัว่ ร้ำย
และเพื่อให้พวกเขำสำมำรถบอกกล่ำวด้วยควำมเชื่อมัน่ เต็มหัวใจถึงข้อแตกต่ำงระหว่ำงควำมดีกบั ควำมชัว่
ควำมจริ งและควำมลวง ควำมบริ สุทธิ์และควำมโสมม
รวมถึงสิ่งใดยิง่ ใหญ่เลอค่ำและสิ่งใดไร้เกียรติควรเหยียดหยำม
ด้วยเหตุน้ีมนุษย์ผไู้ ม่รู้เท่ำทันจึงจะสำมำรถเป็ นประจักษ์พยำนฝ่ ำยเรำได้ว่ำ
ไม่ใช่เรำที่เป็ นผูบ้ ่อนทำลำยมนุษยชำติให้เสื่อมทรำม และมีแต่เรำ—พระผูส้ ร้ำง—เท่ำนั้น
ที่สำมำรถช่วยมนุษยชำติให้อยูร่ อด ที่สำมำรถมอบสิง่ ต่ำงๆ ซึ่งให้ควำมสุขแก่พวกเขำได้
จนกระทัง่ พวกเขำได้ตระหนักรู ้ว่ำเรำคือผูป้ กครองทุกสรรพสิ่ง
และซำตำนเป็ นเพียงหนึ่งในสิ่งดำรงอยู่ที่เรำได้สร้ำงขึ้นมำและซึ่งต่อมำกลับผันแปรพักตร์ไปจำกเรำ
แผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี ของเรำแบ่งออกเป็ นสำมระยะ
และด้วยเหตุน้ นั เรำได้ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลในกำรทำให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงสำมำรถเป็ นพยำนต่อเรำได้
เข้ำใจเจตนำของเรำได้ และรู ้ได้ว่ำเรำคือควำมจริ ง

ตัดตอนมำจำก “เรื่ องจริ งเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำต้องรู ้ว่ำไม่ว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจอะไรก็ตำม จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่เปลี่ยนแปลง
หัวใจของพระรำชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง และน้ ำพระทัยของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่สำคัญว่ำพระวจนะของพระองค์จะรุนแรงเพียงใด ไม่สำคัญว่ำสภำพแวดล้อมจะไม่เป็ นใจเพียงใด
หลักกำรของพระรำชกิจของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง
และเจตนำรมณ์ของพระองค์ในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่เปลี่ยนแปลง
อีกทั้งหัวใจของพระรำชกิจของพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
โดยมีเงื่อนไขว่ำไม่ใช่พระรำชกิจแห่งวิวรณ์ของบทอวสำนของมนุษย์หรือบั้นปลำยของมนุษย์
และไม่ใช่พระรำชกิจแห่งระยะสุดท้ำย
หรื อพระรำชกิจแห่งกำรนำแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งปวงของพระเจ้ำไปสู่บทอวสำน
และโดยมีเงื่อนไขว่ำเป็ นระหว่ำงเวลำที่พระองค์ทรงพระรำชกิจกับมนุษย์
หัวใจของพระรำชกิจของพระองค์จะเป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์เสมอ
นี่ควรเป็ นรำกฐำนของกำรที่พวกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง—
นี่หมำยถึงควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จำกแดนครอบครองของซำตำน
แม้ว่ำแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะมีวตั ถุประสงค์และนัยสำคัญแตกต่ำงกัน
แต่ละช่วงระยะก็เป็ นส่วนหนึ่งของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และแต่ละช่วงระยะก็เป็ นพระรำชกิจแห่งควำมรอดที่แตกต่ำงกัน
ซึ่งดำเนินกำรโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของมวลมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
วันนี้ ในอันดับแรกพวกเรำจะสรุ ปเกี่ยวกับพระดำริ และแนวควำมคิดของพระเจ้ำ และกำรเคลื่อนไหวทุกๆ
ประกำรของพระองค์นับตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์
พวกเรำจะดูว่ำพระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจใด
นับตั้งแต่กำรสร้ำงโลกไปจนถึงกำรเริ่ มยุคพระคุณอย่ำงเป็ นทำงกำร จำกนั้น
พวกเรำจึงสำมำรถค้นพบได้ว่ำพระดำริ และแนวควำมคิดใดของพระองค์ที่มนุษย์ไม่รู้ และจำกจุดนั้น
พวกเรำสำมำรถชี้แจงลำดับของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และเข้ำใจบริ บทที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ แหล่งที่มำ

และกระบวนกำรพัฒนำของแผนนั้นได้อย่ำงถ้วนทัว่
และยังเข้ำใจผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์จำกแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์—นั่นคือ
แกนหลักและจุดประสงค์ของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ได้อย่ำงถ้วนทัว่ ด้วย เพื่อให้เข้ำใจสิ่งเหล่ำนี้
พวกเรำจำเป็ นต้องกลับไปยังช่วงเวลำอันไกลโพ้นที่นิ่งเงียบเมื่อครั้งทีย่ งั ไม่มีพวกมนุษย์…
เมื่อพระเจ้ำทรงลุกจำกพระแท่นบรรทมของพระองค์ พระดำริ แรกที่พระองค์ทรงมีคือสิ่งนี้:
กำรสร้ำงบุคคลที่มีชีวิต—มนุษย์ที่มีชีวิตที่แท้จริ ง—ใครสักคนที่ใช้ชีวิตและเป็ นสหำยของพระองค์เสมอ
บุคคลนี้สำมำรถรับฟังพระองค์ และพระองค์ทรงสำมำรถปรับทุกข์และตรัสกับบุคคลผูน้ ้ นั ได้ จำกนั้น
พระองค์ทรงช้อนฝุ่นมำหนึ่งกำพระหัตถ์และใช้มนั สร้ำงบุคคลที่มีชีวิตคนแรกเป็ นครั้งแรกตำมพระฉำยำที่พระอ
งค์ได้ทรงจินตนำกำรไว้ในจิตใจของพระองค์
และจำกนั้นพระองค์ได้ประทำนชื่อให้กบั สิ่งทรงสร้ำงซึ่งมีชีวิตนี้ —อำดัม
ทันทีที่พระเจ้ำทรงมีบุคคลที่มีชีวิตและหำยใจนี้แล้ว พระองค์ทรงรู ้สึกอย่ำงไร?
พระองค์ทรงรูส้ ึกเป็ นครั้งแรกถึงควำมชื่นบำนของกำรมีผทู้ ี่เป็ นที่รกั มีสหำย
พระองค์ยงั ทรงรู ้สึกเป็ นครั้งแรกถึงควำมรับผิดชอบในกำรเป็ นบิดำ
และควำมกังวลที่มำพร้อมควำมรับผิดชอบนั้น
บุคคลที่มีชีวิตและหำยใจนี้นำควำมสุขและควำมชื่นบำนมำสู่พระเจ้ำ พระองค์รู้สึกสบำยพระทัยเป็ นครั้งแรก
นี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้ำทรงทำ ซึ่งไม่ได้สำเร็จลุล่วงด้วยพระดำริ หรื อแม้กระทัง่ พระวจนะของพระองค์
แต่ทรงกระทำด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เมื่อสิ่งประเภทนี้—บุคคลที่มีชีวิตและหำยใจ—
ที่ทำจำกเนื้อและเลือด พร้อมด้วยร่ ำงกำยและรู ปร่ ำง
และสำมำรถพูดคุยกับพระเจ้ำมำยืนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
พระองค์ทรงได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมชื่นบำนแบบที่พระองค์ไม่เคยทรงรู ้สึกมำก่อน
พระองค์ทรงรูส้ ึกถึงควำมรับผิดชอบของพระองค์อย่ำงแท้จริง
และสิ่งมีชีวิตนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พระองค์ทรงเกิดควำมเห็นพระทัยเท่ำนั้น
แต่ยงั ทำให้พระทัยของพระองค์อบอุ่นและเร้ำพระทัยของพระองค์ในทุกๆ กำรเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ที่เขำทำ
เมื่อสิ่งมีชีวิตนี้ยนื เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ นั่นเป็ นครั้งแรกที่พระองค์มีพระดำริ ที่จะได้มำซึ่งผูค้ นเช่นนั้นเพิ่มขึ้น
นี่คือลำดับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เริ่ มต้นขึ้นด้วยพระดำริ แรกที่พระเจ้ำทรงมีน้ี สำหรับพระเจ้ำแล้วนั้น
เหตุกำรณ์ท้งั หมดเหล่ำนี้กำลังเกิดขึ้นเป็ นครั้งแรก แต่ในเหตุกำรณ์แรกๆ เหล่ำนี้
ไม่ว่ำพระองค์ทรงรูส้ ึกอย่ำงไรในขณะนั้น—ควำมชื่นบำน ควำมรับผิดชอบ ควำมกังวล—
พระองค์ทรงไม่มผี ใู้ ดให้แบ่งปันควำมรูส้ ึกนั้นด้วย นับตั้งแต่ชวั่ ขณะนั้น
พระเจ้ำทรงรู ้สึกถึงควำมโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงำและควำมเสียพระทัยที่พระองค์ไม่เคยทรงได้ประสบกำรณ์มำก่อน

อย่ำงแท้จริง พระองค์ทรงรูส้ ึกว่ำมนุษย์ไม่สำมำรถยอมรับหรื อจับใจควำมควำมรักและควำมกังวลของพระองค์
หรื อเจตนำรมณ์ที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์ได้
ดังนั้นพระองค์จงึ ยังทรงรู ้สึกโทมนัสและเจ็บปวดในพระทัยของพระองค์
ถึงแม้ว่ำพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งเหล่ำนี้เพื่อมนุษย์ มนุษย์ก็ไม่ตระหนักรู ้ถงึ สิ่งนั้นและไม่เข้ำใจ
นอกเหนือจำกควำมสุขแล้ว
ควำมชื่นบำนและควำมสบำยพระทัยที่มนุษย์นำมำให้พระองค์ยงั ทำให้พระองค์รู้สึกถึงควำมโทมนัสและควำมโ
ดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงำเป็ นครั้งแรกอย่ำงรวดเร็วด้วย เหล่ำนี้คือพระดำริ และควำมรู ้สึกของพระเจ้ำในเวลำนั้น
ในขณะที่พระเจ้ำกำลังทรงกระทำสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดนั้น ในพระทัยของพระองค์
พระองค์ทรงเปลี่ยนจำกควำมชื่นบำนเป็ นควำมโทมนัส และจำกควำมโทมนัสเป็ นควำมเจ็บปวด
และควำมรู ้สึกเหล่ำนี้ผสมผสำนกับควำมวิตกกังวล
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำคือกำรเร่ งรี บทำให้บุคคลนี้ มนุษย์ผนู้ ้ี รู ้สิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์
และเข้ำใจเจตนำรมณ์ของพระองค์เร็วขึ้น เช่นนั้นแล้ว พวกเขำจึงสำมำรถกลำยเป็ นผูต้ ิดตำมของพระองค์
และมีควำมคิดเหมือนกับพระดำริ ของพระองค์ และเห็นพ้องกับน้ ำพระทัยของพระองค์
พวกเขำจะไม่แค่รับฟังพระเจ้ำตรัสและนิ่งเงียบอีกต่อไป
พวกเขำจะตระหนักรู ้วิธีกำรเข้ำร่ วมกับพระเจ้ำในพระรำชกิจของพระองค์ เหนือสิ่งอื่นใด
พวกเขำจะไม่เป็ นผูค้ นที่ไม่แยแสต่อสิ่งที่ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้ำอีกต่อไป สิ่งแรกๆ
เหล่ำนี้ที่พระเจ้ำทรงทำมีควำมหมำยอย่ำงยิง่ และมีคุณค่ำยิ่งใหญ่สำหรับแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
และสำหรับมนุษย์ในวันนี้
หลังจำกที่พระเจ้ำทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่งและมวลมนุษย์แล้ว พระเจ้ำไม่ได้ทรงหยุดพัก
พระองค์ทรงกระวนกระวำยและกระตือรือร้นที่จะดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
และทรงกระวนกระวำยและกระตือรื อร้นที่จะได้รับผูค้ นที่พระองค์ทรงรักอย่ำงยิง่ ในหมู่มวลมนุษย์
…………
…พระเจ้ำทรงพิจำรณำกรณีกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์น้ีของพระองค์
กรณีควำมรอดของมวลมนุษย์ของพระองค์ ว่ำมีควำมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
พระองค์ทรงทำสิ่งเหล่ำนี้ไม่เพียงแต่ดว้ ยจิตใจของพระองค์เท่ำนั้น ไม่เพียงแต่ดว้ ยพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น
และแน่นอนว่ำไม่ใช่ดว้ ยท่ำทีที่ไม่ใส่พระทัย—แต่พระองค์ทรงทำสิ่งทั้งหมดเหล่ำนี้ดว้ ยแผนกำรหนึ่ง
ด้วยเป้ำหมำยหนึ่ง ด้วยมำตรฐำนต่ำงๆ และด้วยน้ ำพระทัยของพระองค์
เห็นได้ชดั เจนว่ำพระรำชกิจในกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนี้มนี ัยสำคัญอย่ำงยิง่ สำหรับทั้งพระเจ้ำและมนุษย์

ไม่ว่ำพระรำชกิจนี้จะลำบำกยำกเย็นเพียงใด ไม่ว่ำอุปสรรคจะยิ่งใหญ่เพียงใด ไม่ว่ำมนุษย์จะอ่อนแอเพียงใด
หรื อไม่ว่ำควำมกบฏของมนุษย์จะล้ำลึกเพียงใด ไม่มีสิ่งใดในนี้ที่ลำบำกยำกเย็นสำหรับพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงทำพระองค์เองให้ยงุ่ อยู่เสมอ โดยทรงทุ่มเทควำมมำนะพยำยำมอย่ำงพำกเพียรของพระองค์
และทรงบริ หำรจัดกำรพระรำชกิจที่พระองค์เองมีพระประสงค์จะดำเนินกำร
พระองค์ยงั กำลังทรงจัดกำรเตรี ยมกำรทุกสิ่งและใช้อำนำจอธิปไตยของพระองค์เหนือผูค้ นเหล่ำนี้ท้งั หมดที่พระ
องค์จะทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจ และเหนือพระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้ครบบริ บูรณ์—
ทั้งหมดนี้ไม่มสี ิ่งใดที่เคยได้รับกำรทำมำก่อน
นี่คือครั้งแรกที่พระเจ้ำทรงใช้วิธีกำรเหล่ำนี้และที่ทรงจ่ำยรำคำมำกมำยเช่นนั้นเพื่อโครงกำรอันสำคัญยิ่งในกำรบ
ริ หำรจัดกำรและช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนี้ ในขณะที่พระเจ้ำกำลังทรงดำเนินพระรำชกิจนี้
พระองค์กำลังทรงแสดงออกและทรงปลดปล่อยควำมมำนะพยำยำมอย่ำงพำกเพียรของพระองค์
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น พระปรี ชำญำณและควำมทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์
และทุกแง่มุมของพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ทีละเล็กละน้อยอย่ำงไม่ต้งั ข้อแม้ใดๆ
พระองค์ทรงปลดปล่อยและแสดงออกสิ่งเหล่ำนี้เพรำะพระองค์ไม่เคยทรงทำมำก่อน ดังนั้น ในทั้งจักรวำล
นอกเหนือจำกผูค้ นที่พระเจ้ำทรงมุง่ หมำยที่จะจัดกำรและช่วยให้รอดนั้น ไม่เคยมีสิ่งทรงสร้ำงใดๆ
ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ำเช่นนั้น ที่ได้มีควำมสัมพันธ์ที่สนิทสนมเช่นนั้นกับพระองค์ ในพระทัยของพระองค์
มวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะจัดกำรและช่วยให้รอดนั้นมีควำมสำคัญที่สุด
พระองค์ทรงให้คุณค่ำกับมวลมนุษย์น้ีเหนือสิ่งอื่นทั้งหมด
ถึงแม้ว่ำพระองค์จะได้ทรงจ่ำยรำคำมำกมำยเพื่อพวกเขำ
และถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงเจ็บปวดและถูกพวกเขำไม่เชื่อฟังอย่ำงต่อเนื่อง
แต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงล้มเลิกกับพวกเขำ
และทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ต่อไปอย่ำงไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย
โดยไม่มีกำรร้องทุกข์หรื อควำมเสียใจใดๆ นี่เป็ นเพรำะว่ำพระองค์ทรงรู ้ว่ำอีกไม่ช้ำไม่นำน
ผูค้ นจะตื่นรับกำรทรงเรียกของพระองค์และได้รับกำรขับเคลื่อนโดยพระวจนะของพระองค์
ระลึกได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำง และกลับมำเคียงข้ำงพระองค์…
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงทำสิ่งใดหรื อพระองค์ทรงทำมันโดยวิธีกำรใดก็ตำม ไม่ว่ำรำคำใด
ไม่ว่ำวัตถุประสงค์ของพระองค์คืออะไร จุดประสงค์แห่งกำรกระทำของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง
จุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อที่จะทำให้พระวจนะของพระเจ้ำเข้ำไปในตัวมนุษย์

ตลอดจนข้อพึงประสงค์และน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อมนุษย์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
มันเป็ นไปเพื่อจะทำให้ท้งั หมดที่พระเจ้ำทรงเชื่อว่ำจะสอดคล้องในเชิงบวกกับขั้นตอนต่ำงๆ
ของพระองค์เข้ำไปในตัวมนุษย์
ทำให้มนุษย์สำมำรถเข้ำใจพระทัยของพระเจ้ำและจับใจควำมเนื้อแท้ของพระเจ้ำได้
และเปิ ดโอกำสให้มนุษย์เชื่อฟังอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำ
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้มนุษย์บรรลุถึงควำมยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ —
ทั้งหมดนี้คือแง่มุมหนึ่งของจุดประสงค์ของพระเจ้ำในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ อีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่ำ
เพรำะซำตำนคือวัตถุที่เป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นและใช้ปรนนิบตั ิในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มนุษย์มกั จะถูกมอบให้แก่ซำตำน
นี่คือวิธีที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผคู้ นได้มองเข้ำไปในกำรทดลองของซำตำน และโจมตีควำมชัว่ ร้ำย
ควำมน่ำเกลียดและควำมน่ำเหยียดหยำมของซำตำน
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นสำเหตุให้ผคู้ นเกลียดชังซำตำนและสำมำรถรู ้จกั และระลึกได้ถึงสิ่งที่เป็ นเชิงลบ
กระบวนกำรนี้เปิ ดโอกำสให้พวกเขำค่อยๆ ปลดปล่อยตัวเองเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมและกำรกล่ำวหำ
กำรแทรกแซง และกำรโจมตีของซำตำน—จนกระทัง่
พวกเขำมีชยั ชนะเหนือกำรโจมตีและกำรกล่ำวหำของซำตำน
ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำควำมรู ้และกำรเชื่อฟังพระเจ้ำของพวกเขำ
และควำมเชื่อในพระเจ้ำและควำมยำเกรงพระองค์ของพวกเขำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะถูกส่งออกไปจำกแดนครอบครองของซำตำนโดยครบบริ บูรณ์
กำรส่งออกไปของผูค้ นหมำยควำมว่ำซำตำนได้พ่ำยแพ้แล้ว
มันหมำยควำมว่ำพวกเขำไม่ใช่อำหำรในปำกของซำตำนอีกต่อไป—แทนที่จะกลืนพวกเขำ
ซำตำนก็ได้ปล่อยพวกเขำไป นี่เป็ นเพรำะผูค้ นเช่นนั้นเป็ นคนเที่ยงธรรม เพรำะพวกเขำมีควำมเชื่อ กำรเชื่อฟัง
และกำรยำเกรงต่อพระเจ้ำ และเพรำะพวกเขำตัดขำดกับซำตำนโดยสิ้นเชิง พวกเขำนำควำมอับอำยมำให้ซำตำน
พวกเขำทำให้ซำตำนเป็ นผูข้ ้ ขี ลำด และพวกเขำทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้โดยเด็ดขำด
ควำมเชื่อมัน่ ในกำรติดตำมพระเจ้ำ และกำรเชื่อฟังและกำรยำเกรงพระเจ้ำของพวกเขำทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
และทำให้ซำตำนยอมแพ้ต่อพวกเขำโดยสิ้นเชิง มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่พระเจ้ำได้ทรงรับไว้อย่ำงแท้จริง
และกำรนี้นี่เองที่เป็ นวัตถุประสงค์สูงสุดของพระเจ้ำในกำรช่วยมนุษย์ให้รอด
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ที่กล่ำวมำนั้นคือกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำในอันที่จะส่งมอบมวลมนุษย์ให้กบั ซำตำน—
มวลมนุษย์ที่ไม่รู้ถงึ สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น สิ่งที่ผทู้ รงสร้ำงทรงเป็ น วิธีที่จะนมัสกำรพระเจ้ำ
หรื อเหตุผลที่จำเป็ นจะต้องนบนอบต่อพระเจ้ำ—และเปิ ดโอกำสให้ซำตำนทำให้เขำเสื่อมทรำม
พระเจ้ำจึงทรงกูค้ นื มนุษย์จำกเงื้อมมือของซำตำนทีละขั้นทีละตอน
จนกว่ำมนุษย์จะนมัสกำรพระเจ้ำอย่ำงสุดใจและปฏิเสธซำตำน นี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
นี่อำจฟังเหมือนเป็ นนิทำนปรัมปรำ และอำจดูน่ำงุนงงสงสัย ผูค้ นรู ้สึกเหมือนว่ำ นี่คือเรื่ องรำวปรัมปรำ
เพรำะพวกเขำไม่ได้ระแคะระคำยเลยว่ำได้มีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์มำกมำยเพียงใดตลอดหลำยพันปี ที่ผ่ำนมำ
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะรู ้ว่ำ มีเรื่ องรำวมำกมำยเพียงใดที่ได้อุบตั ิข้ นึ ในจักรวำลและภำคพื้น
และยิ่งไปกว่ำนั้น
นั่นเป็ นเพรำะพวกเขำไม่สำมำรถซึ้งคุณค่ำโลกอันชวนหวำดกลัวกว่ำและน่ำตกตะลึงกว่ำซึ่งดำรงอยู่เหนือโลกวั
ตถุ แต่สำยตำมนุษย์ของพวกเขำทำให้พวกเขำมองไม่เห็นเท่ำนั้นเอง มนุษย์รูส้ ึกเหมือนไม่สำมำรถเข้ำใจมันได้
ก็เพรำะมนุษย์ไม่เข้ำใจนัยสำคัญแห่งควำมรอดของมนุษยชำติของพระเจ้ำ
หรื อนัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรของพระองค์ และไม่เข้ำใจว่ำท้ำยที่สุดแล้ว
พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้มนุษย์เป็ นอย่ำงไร
ใช่กำรไม่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงถึงที่สุดเช่นเดียวกับเอวำและอำดัมหรื อไม่? ไม่ใช่!
จุดประสงค์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำก็เพื่อที่จะได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งนมัสกำรพระเจ้ำและนบนอบต่อ
พระองค์ แม้ผคู้ นเหล่ำนี้ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว พวกเขำก็ไม่ได้มองซำตำนเป็ นบิดำอีกต่อไปแล้ว
พวกเขำระลึกรู ้ได้ถงึ ใบหน้ำอันน่ำขยะแขยงของซำตำนและปฏิเสธใบหน้ำนั้น
และพวกเขำมำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อที่จะยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์
พวกเขำมำรู ้ว่ำสิ่งใดที่อปั ลักษณ์และสิ่งนั้นตรงกันข้ำมกับสิ่งซึ่งบริ สุทธิ์อย่ำงไร
และมำระลึกรู ้ถึงควำมยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำและควำมชัว่ ของซำตำน มนุษยชำติเช่นนี้จะไม่ทำงำนให้ซำตำน
หรื อนมัสกำรซำตำน หรื อจัดแท่นบูชำซำตำนอีกต่อไป
นี่เป็ นเพรำะพวกเขำคือกลุ่มของผูค้ นทีไ่ ด้รับกำรรับไว้จำกพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
นี่คือนัยสำคัญของพระรำชกิจเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์และได้จดั วำงพวกเขำบนแผ่นดินโลก
และพระองค์ได้ทรงนำทำงพวกเขำมำนับตั้งแต่น้นั
จำกนั้นพระองค์จึงได้ทรงช่วยพวกเขำให้รอดและทรงรับหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปให้มนุษยชำติ

ในท้ำยที่สุด พระองค์ยงั คงทรงต้องพิชิตมนุษยชำติ ช่วยมนุษยชำติให้รอดโดยถ้วนทัว่
และฟื้ นคืนพวกเขำกลับสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ
นี่คือพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงเข้ำดำเนินกำรมำนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น—
เป็ นกำรฟื้ นคืนมนุษยชำติกลับสู่รูปลักษณ์และสภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ
พระเจ้ำจะทรงสถำปนำรำชอำณำจักรของพระองค์และฟื้ นคืนสภำพเหมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระเจ้ำจะทรงฟื้ นคืนสิทธิ อำนำจของพระองค์บนแผ่นดินโลกและท่ำมกลำงสรรพสิ่งทรงสร้ำง
ทั้งปวง มนุษยชำติได้สูญเสียหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้ำ
รวมทั้งหน้ำที่ที่เป็ นภำระแก่สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำหลังจำกที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
ด้วยเหตุน้ นั จึงกลำยเป็ นศัตรู ทไี่ ม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
มนุษยชำติจึงดำรงชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนและปฏิบตั ิตำมคำสั่งของซำตำน ดังนั้น
พระเจ้ำจึงไม่ทรงมีหนทำงใดที่จะทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระองค์ได้
และกลำยเป็ นไร้ควำมสำมำรถที่จะเอำชนะควำมเคำรพยำเกรงมำกมำยของพวกเขำได้มำกยิ่งขึ้นกว่ำเดิม
พวกมนุษย์ถูกสร้ำงโดยพระเจ้ำ และควรจะนมัสกำรพระเจ้ำ
แต่แท้จริ งแล้วพวกเขำหันหลังให้พระองค์และนมัสกำรซำตำนแทน
ซำตำนได้กลำยเป็ นรู ปเคำรพในหัวใจของพวกเขำ ดังนั้น
พระเจ้ำจึงสูญเสียที่ประทับของพระองค์ในหัวใจของพวกเขำ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
พระองค์ทรงสูญเสียควำมหมำยเบื้องหลังกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติของพระองค์ เพรำะฉะนั้น
เพื่อฟื้ นคืนควำมหมำยเบื้องหลังกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติของพระองค์
พระองค์จงึ ต้องทรงฟื้ นคืนสภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำและทำให้มนุษยชำติสลัดทิ้งอุปนิสัยเสื่อมทรำมของ
พวกเขำไป เพื่อเรี ยกคืนพวกมนุษย์จำกซำตำน พระองค์จึงต้องทรงช่วยพวกเขำให้รอดจำกบำป
เฉพำะในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระเจ้ำจะทรงสำมำรถฟื้ นคืนสภำพเหมือนดั้งเดิมและหน้ำที่ของพวกเขำทีละน้อย
และฟื้ นคืนรำชอำณำจักรของพระองค์ได้ในที่สุด
กำรทำลำยล้ำงขั้นสุดขีดของบรรดำบุตรแห่งกำรไม่เชื่อฟังจะต้องถูกดำเนินกำรด้วยเช่นกันเพื่อเปิ ดโอกำสให้พว
กมนุษย์ได้นมัสกำรพระเจ้ำดียิ่งขึ้นและดำรงชีวิตบนแผ่นดินโลกได้ดียงิ่ ขึ้น
เพรำะพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงพวกมนุษย์ พระองค์จึงจะทรงทำให้พวกเขำนมัสกำรพระองค์
เพรำะพระองค์ทรงปรำรถนำที่จะฟื้ นคืนหน้ำที่ด้งั เดิมของมนุษยชำติ
พระองค์จงึ จะทรงพืน้ คืนมันโดยครบบริ บูรณ์และโดยไม่มีกำรเจือปนใดๆ
กำรฟื้ นคืนสิทธิอำนำจของพระองค์หมำยถึงกำรทำให้พวกมนุษย์นมัสกำรพระองค์และนบนอบต่อพระองค์
ซึ่งหมำยควำมว่ำ

พระเจ้ำจะทรงทำให้พวกมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่เนื่องจำกพระองค์และจะทรงทำให้บรรดำศัตรู ของพระองค์พินำศย่อ
ยยับไปอันเป็ นผลแห่งสิทธิอำนำจของพระองค์
นั่นหมำยควำมว่ำพระเจ้ำจะทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับพระองค์คงทนอยู่ท่ำมกลำงพวกมนุษย์โดยไม่มีกำ
รต้ำนทำนจำกผูใ้ ดเลย รำชอำณำจักรที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะสถำปนำขึ้นคือรำชอำณำจักรของพระองค์เอง
มนุษยชำติที่พระองค์ทรงปรำรถนำคือมนุษยชำติที่จะนมัสกำรพระองค์
มนุษยชำติที่จะนบนอบต่อพระองค์โดยครบบริ บูรณ์และสำแดงพระสิริของพระองค์
หำกพระเจ้ำไม่ทรงช่วยมนุษย์ชำติที่เสื่อมทรำมให้รอด
เช่นนั้นแล้วควำมหมำยเบื้องหลังกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติของพระองค์ก็จะสูญหำยไป
พระองค์จะไม่ทรงมีสิทธิอำนำจท่ำมกลำงพวกมนุษย์อีกเลย
และรำชอำณำจักรของพระองค์ก็จะไม่สำมำรถดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกได้อกี ต่อไป
หำกพระเจ้ำไม่ทรงทำลำยศัตรู เหล่ำนั้นผูซ้ ่งึ ไม่เชื่อฟังต่อพระองค์
พระองค์ก็จะทรงไร้ควำมสำมำรถที่จะได้มำซึ่งพระสิริที่ครบบริ บรู ณ์ของพระองค์
อีกทั้งพระองค์ก็จะไม่ทรงมีควำมสำมำรถที่จะสถำปนำรำชอำณำจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้
เหล่ำนี้จะเป็ นเครื่ องหมำยของควำมครบบริ บรู ณ์แห่งพระรำชกิจของพระองค์และเครื่ องหมำยของควำมสำเร็จลุ
ล่วงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ นั่นก็คือ กำรทำลำยล้ำงพวกทีไ่ ม่เชื่อฟังพระองค์ในหมู่มนุษยชำติโดยสิ้นเชิง
และกำรนำบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์เข้ำสู่กำรหยุดพัก
เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้ฟ้ื นคืนสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำแล้ว
และเมื่อพวกเขำสำมำรถทำหน้ำที่แต่ละอย่ำงของพวกเขำให้ลุล่วง
คงอยู่กบั ที่ต้งั ที่ถูกต้องเหมำะสมของพวกเขำเอง และนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำได้
พระเจ้ำก็จะทรงได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งบนแผ่นดินโลกผูซ้ ่งึ นมัสกำรพระองค์
และพระองค์จะได้ทรงสถำปนำรำชอำณำจักรหนึ่งขึ้นบนแผ่นดินโลกที่นมัสกำรพระองค์อีกด้วย
พระองค์จะทรงมีชยั ชนะอันเป็ นนิรันดร์บนแผ่นดินโลก
และพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดผูซ้ ่ึงต่อต้ำนพระองค์จะพินำศย่อยยับไปตลอดกำล
นี่จะฟื้ นคืนเจตนำรมณ์ด้งั เดิมของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติ
ซึ่งจะฟื้ นคืนเจตนำรมณ์ของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงสรรพสิ่งทั้งปวง
และยังจะฟื้ นคืนสิทธิอำนำจของพระองค์บนแผ่นดินโลก ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และท่ำมกลำงศัตรู ของพระองค์อีกด้วย เหล่ำนี้จะเป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทั้งหมดของพระองค์
นับตั้งแต่น้ นั มำ มนุษยชำติจะเข้ำสู่กำรหยุดพักและเริ่ มต้นชีวิตที่อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้อง
พระเจ้ำจะทรงเข้ำสู่กำรหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์กบั มนุษยชำติดว้ ยเช่นกัน

และเริ่ มต้นชีวิตอันเป็ นนิรนั ดร์ซ่งึ ทั้งพระองค์เองและพวกมนุษย์ต่ำงก็มรี ่ วมกัน
ควำมโสโครกและกำรไม่เชื่อฟังบนแผ่นดินโลกจะปลำสนำกำรไปแล้ว
และเสียงคร่ ำครวญทั้งหมดจะได้เหือดหำยไปแล้ว
และทุกสิ่งทุกอย่ำงบนโลกนี้ที่ต่อต้ำนพระเจ้ำจะได้ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปแล้ว
มีเพียงพระเจ้ำและบรรดำผูค้ นซึ่งพระองค์ได้ทรงนำควำมรอดมำให้เท่ำนั้นที่จะคงเหลืออยู่
เฉพำะสรรพสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์เท่ำนั้นที่จะคงเหลืออยู่
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะมำถึงบทอวสำนจะมีกลุ่มของพวกที่เป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำถูกสร้ำงขึ้นกลุ่มหนึ่ง
เป็ นกลุ่มของบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำ ผูค้ นเหล่ำนี้ท้งั หมดจะรู ้จกั พระเจ้ำ
และจะมีควำมสำมำรถที่จะนำควำมจริ งสู่กำรปฏิบตั ิได้ พวกเขำจะมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และสำนึกรับรู ้
และทั้งหมดจะรู ้จกั พระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำ
นี่คือพระรำชกิจที่จะทรงทำให้สำเร็จลุล่วงในบทอวสำน และผูค้ นเหล่ำนี้คือกำรตกผลึกของพระรำชกิจแห่ง
6,000 ปี ของกำรบริ หำรจัดกำร และเป็ นคำพยำนที่ทรงพลังที่สุดต่อกำรเอำชนะซำตำนครั้งสุดท้ำย
ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หลังจำกได้มีกำรดำเนินพระรำชกิจหกพันปี ของพระองค์จนเสร็จสิน้ ตลอดมำจนถึงปัจจุบนั แล้ว
พระเจ้ำก็ได้ทรงเปิ ดเผยกำรกระทำต่ำงๆ ของพระองค์ไปมำกมำยเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่งจุดประสงค์อนั ดับแรกสุดของกำรนั้นก็คอื กำรได้มอบควำมปรำชัยให้ซำตำนและนำพำควำมรอดมำสู่มนุษยช
ำติ พระองค์กำลังทรงใช้โอกำสนี้ในกำรเปิ ดโอกำสให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในสวรรค์ ทุกสิ่งทุกอย่ำงบนแผ่นดินโลก
ทุกสิ่งทุกอย่ำงภำยในท้องทะเล และวัตถุทุกๆ
ชิ้นแห่งกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกได้เห็นพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์
และเป็ นพยำนต่อกำรกระทำทั้งหมดของพระองค์ พระองค์กำลังทรงรี บฉวยโอกำสนี้ที่ถูกจัดเตรี ยมให้
โดยกำรที่พระองค์ทรงมอบควำมปรำชัยให้กบั ซำตำน ทำกำรเปิ ดเผยกิจกำรของพระองค์ท้งั หมดต่อพวกมนุษย์
และทำให้พวกเขำสำมำรถสรรเสริ ญพระองค์และยกย่องพระปรี ชำญำณของพระองค์ในกำรทำให้ซำตำนปรำชัย
ทุกสิ่งทุกอย่ำงบนแผ่นดินโลก ในฟ้ำสวรรค์ และภำยในท้องทะเลนำพำพระสิริมำสู่พระเจ้ำ
สรรเสริ ญพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ สรรเสริ ญทุกๆ กิจกำรของพระองค์
และโห่ร้องพระนำมศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ นี่คือบทพิสูจน์แห่งกำรมอบควำมปรำชัยให้กบั ซำตำนของพระองค์
มันคือบทพิสูจน์ของกำรกำรำบซำตำนของพระองค์ ที่สำคัญกว่ำนั้นก็คือ

มันเป็ นบทพิสูจน์ของควำมรอดแห่งมนุษยชำติของพระองค์
องค์รวมแห่งกำรทรงสร้ำงของพระองค์นำพำพระสิริมำสู่พระองค์
สรรเสริ ญพระองค์สำหรับกำรมอบควำมปรำชัยให้กบั ศัตรู ของพระองค์และกำรทรงกลับมำอย่ำงมีชยั ชนะ
และเชิดชูพระองค์ในฐำนะมหำกษัตริ ยผ์ ทู้ รงชัยชนะ
พระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่แค่เพียงทำให้ซำตำนปรำชัย
ซึ่งเป็ นเหตุผลที่พระรำชกิจของพระองค์ได้สำนต่อเป็ นเวลำหกพันปี
พระองค์ทรงใช้ควำมปรำชัยของซำตำนในกำรช่วยมนุษยชำติให้รอด
พระองค์ทรงใช้ควำมปรำชัยของซำตำนในกำรเปิ ดเผยกำรกระทำทั้งหมดของพระองค์และพระสิริท้ งั ปวงของพร
ะองค์ พระองค์จะทรงได้รับพระเกียรติ และมวลชนของทูตสวรรค์จะมองเห็นพระสิริท้งั ปวงของพระองค์
ทูตทั้งหลำยในสวรรค์ พวกมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และวัตถุแห่งกำรทรงสร้ำงทั้งปวงบนแผ่นดินโลกจะมองเห็นพระสิริแห่งผูท้ รงสร้ำง
นี่คือพระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำ
กำรทรงสร้ำงของพระองค์ในฟ้ำสวรรค์และบนแผ่นดินโลกจะเป็ นพยำนให้แก่พระสิริของพระองค์ท้งั สิ้น
และพระองค์จะทรงกลับมำอย่ำงมีชยั ภำยหลังจำกที่ได้มอบควำมปรำชัยแก่ซำตำนอย่ำงถึงทีส่ ุด
และอำนวยให้มนุษยชำติได้สรรเสริ ญพระองค์ ด้วยเหตุน้ นั
จึงเป็ นกำรสัมฤทธิ์ชยั ชนะเป็ นสองเท่ำในพระรำชกิจของพระองค์
ในตอนสุดท้ำยมนุษยชำติท้งั ผองจะถูกพิชิตโดยพระองค์
และพระองค์จะทรงกวำดล้ำงผูใ้ ดก็ตำมที่ตำ้ นทำนหรื อกบฏ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์จะทรงกวำดล้ำงพวกที่เป็ นของซำตำนทั้งหมด
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรรู ้ว่ำองค์รวมแห่งมนุษยชำติได้พฒั นำมำจนถึงปัจจุบนั อย่ำงไร” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ผูค้ นทุกคนจำเป็ นต้องเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของงำนของเรำบนโลก นั่นคือ สิ่งที่เรำปรำรถนำที่จะได้รับในท้ำยที่สุด
และระดับที่เรำต้องสัมฤทธิ์ผลในงำนนี้กอ่ นที่งำนจะสำมำรถครบบริ บูรณ์ได้
หำกว่ำหลังจำกที่เดินมำกับเรำจนถึงวันนี้ ผูค้ นยังไม่เข้ำใจว่ำงำนของเรำเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำไม่ได้เดินมำกับเรำอย่ำงเปล่ำประโยชน์หรอกหรือ? หำกผูค้ นติดตำมเรำ พวกเขำควรรู ้เจตจำนงของเรำ
เรำได้ทำงำนบนแผ่นดินโลกมำเป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว และจนถึงวันนี้
เรำยังคงดำเนินกำรงำนของเรำเช่นนี้ต่อไป ถึงแม้ว่ำงำนของเรำจะมีโครงกำรมำกมำย
จุดประสงค์ของงำนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่ำเรำเต็มเปี่ ยมไปด้วยคำพิพำกษำและกำรตีสอนต่อมนุษย์
ตัวอย่ำงเช่น สิ่งที่เรำทำยังคงเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งกำรช่วยเขำให้รอด

และเพื่อประโยชน์แห่งกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐของเรำให้ดียิ่งขึ้นและขยำยงำนของเรำออกไปให้ไกลยิ่งขึ้นท่ำมก
ลำงประชำชำติท้งั ปวงเมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้ครบบริ บรู ณ์แล้ว ดังนั้นวันนี้
ในยำมที่ผคู้ นจำนวนมำกจมลึกอยู่ในควำมท้อใจมำนำนแล้ว เรำยังคงทำงำนของเรำต่อไป
เรำทำงำนที่เรำต้องทำเพื่อพิพำกษำและตีสอนมนุษย์ต่อไป
ถึงแม้จะมีขอ้ เท็จจริ งว่ำมนุษย์เบื่อหน่ำยกับสิ่งที่เรำพูด และเขำไม่มีควำมพึงปรำรถนำที่จะสนใจงำนของเรำ
เรำก็ยงั คงดำเนินกำรตำมหน้ำที่ของเรำอยู่ เนื่องจำกจุดประสงค์ของงำนของเรำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
และแผนดั้งเดิมของเรำจะไม่หยุดชะงัก
หน้ำที่ของกำรพิพำกษำของเรำคือกำรทำให้มนุษย์สำมำรถเชื่อฟังเรำยิง่ ขึ้น
และหน้ำที่ของกำรตีสอนของเรำคือกำรช่วยให้มนุษย์สำมำรถรับกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
แม้ว่ำสิ่งที่เรำทำจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของเรำก็ตำม
แต่เรำไม่เคยทำสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ต่อมนุษย์ เนื่องจำกเรำพึงปรำรถนำที่จะทำให้ประชำชำติต่ำงๆ
ทั้งหมดนอกเหนือไปจำกอิสรำเอลเชื่อฟังดังเช่นผูค้ นแห่งอิสรำเอล ทำให้พวกเขำเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง
ซึ่งเรำคงจะมีหลักที่มนั่ คงในแผ่นดินที่อยู่นอกอิสรำเอล นี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
มันคืองำนที่เรำกำลังทำให้สำเร็จลุล่วงท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำย แม้กระทัง่ บัดนี้
ผูค้ นจำนวนมำกก็ยงั คงไม่เข้ำใจกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ เพรำะว่ำพวกเขำไม่มีควำมสนใจในเรื่ องต่ำงๆ
ดังกล่ำว และใส่ใจเฉพำะอนำคตและบั้นปลำยของตนเองเท่ำนั้น ไม่ว่ำเรำจะกล่ำวอะไรก็ตำม
พวกเขำยังคงไม่แยแสต่องำนที่เรำทำ แต่กลับมุ่งเน้นอยู่กบั บั้นปลำยในวันพรุ่ งนี้ของตนเพียงอย่ำงเดียว
หำกเรื่ องต่ำงๆ ดำเนินไปอย่ำงนี้ งำนของเรำจะสำมำรถแผ่ขยำยไปได้อย่ำงไร?
ข่ำวประเสริ ฐของเรำจะได้รับกำรเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งโลกได้อย่ำงไร? จงรูไ้ ว้เถิดว่ำเมื่องำนของเรำเผยแผ่ออกไป
เรำจะทำให้พวกเจ้ำกระจัดกระจำยไป และโจมตีพวกเจ้ำเหมือนดังที่พระยำห์เวห์ได้โจมตีแต่ละเผ่ำของอิสรำเอล
ทั้งหมดนี้จะถูกทำลงไปเพื่อที่ข่ำวประเสริ ฐของเรำจะสำมำรถเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งโลกได้
เพื่อที่ข่ำวประเสริ ฐจะสำมำรถไปถึงประชำชำติท้งั หลำย
เพื่อที่นำมของเรำจะได้รับกำรสรรเสริ ญโดยบรรดำผูใ้ หญ่และเด็กๆ เช่นเดียวกัน
และนำมอันศักดิ์สิทธิ์ของเรำจะได้เป็ นที่ยกย่องในปำกของผูค้ นจำกทุกเผ่ำและทุกชำติ มันเป็ นไปเพื่อที่ว่ำ
ในยุคสุดท้ำยนี้ นำมของเรำจะได้รับกำรสรรเสริ ญท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำย
เพื่อที่ประชำชำติท้งั หลำยจะได้เห็นกิจกำรทั้งหลำยของเรำและพวกเขำจะเรี ยกเรำว่ำองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์เนื่องจ
ำกกิจกำรทั้งหลำยของเรำ และเพื่อที่วจนะของเรำจะได้บงั เกิดขึ้นในอีกไม่นำน
เรำจะทำให้ผคู้ นทั้งปวงรู ้ว่ำเรำไม่ได้เป็ นเพียงพระเจ้ำของผูค้ นแห่งอิสรำเอลเท่ำนั้น
แต่ยงั เป็ นพระเจ้ำของประชำชำติในบรรดำชำติท้งั หมดอีกด้วย แม้แต่บรรดำชำติที่เรำได้สำปแช่ง

เรำจะปล่อยให้ผคู้ นทั้งหมดได้เห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวง นี่คืองำนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรำ
จุดประสงค์ของแผนงำนของเรำสำหรับยุคสุดท้ำย และงำนเดียวที่จะต้องทำให้ลุล่วงในยุคสุดท้ำย
ตัดตอนมำจำก “งำนแห่งกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐคืองำนแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. จุดประสงค์และนัยสาคัญของแต่ละช่ วงระยะในสามช่ วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระรำชกิจซึ่งพระยำห์เวห์ทรงกระทำกับผูค้ นแห่งอิสรำเอลนั้นได้เป็ นกำรสถำปนำสถำนกำเนิดของพระเจ้ำในโ
ลกนี้ข้ นึ ท่ำมกลำงมนุษยชำติอนั เป็ นสถำนศักดิ์สิทธ์ที่พระองค์สถิตอยู่เช่นกัน
พระองค์ทรงจำกัดพระรำชกิจของพระองค์ไว้เฉพำะกับประชำชนคนอิสรำเอล ในตอนแรกเริ่ มนั้น
พระองค์มไิ ด้ทรงรำชกิจนอกเขตประเทศอิสรำเอล
ทว่ำทรงเลือกประชำชนที่พระองค์ทรงเห็นว่ำเหมำะสมเพื่อจะทรงจำกัดวงเขตพระรำชกิจของพระองค์
ประเทศอิสรำเอลคือสถำนที่ซ่ึงพระเจ้ำทรงสร้ำงอำดัมกับเอวำ และ
พระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ นึ จำกผงคลีดินแห่งสถำนทีน่ ้ นั
สถำนที่แห่งนี้ได้กลำยเป็ นฐำนที่ต้งั แห่งพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
ผูค้ นแห่งอิสรำเอลซึ่งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโนอำห์และเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอำดัมเช่นกันคือรำกฐำนมนุษย์แห่งพระรำ
ชกิจของพระยำห์เวห์บนโลก
ในยุคนี้ นัยสำคัญ
วัตถุประสงค์และขั้นตอนแห่งพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในประเทศอิสรำเอลนั้นเป็ นไปเพือ่ ริ เริ่ มพระรำชกิจข
องพระองค์บนแผ่นดินโลกทั้งหมดทุกส่วน โดยใช้อิสรำเอลเป็ นศูนย์กลำง แล้วค่อยๆ
แผ่กระจำยไปสู่ต่ำงชำติท้งั หลำย
นี่คือหลักกำรที่พระองค์จะทรงปฏิบตั ิตำมในกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวำล—
ซึ่งก็คือกำรสถำปนำแบบอย่ำงหนึ่งขึ้นมำ
แล้วจำกนั้นจึงขยำยออกไปจนกระทัง่ ทุกคนในจักรวำลจะได้รับพระกิตติคุณของพระองค์
ผูค้ นแห่งอิสรำเอลกลุ่มแรกคือพงศ์พนั ธุ์ของโนอำห์
คนเหล่ำนี้ได้รับกำรประทำนให้เฉพำะลมปรำณของพระยำห์เวห์
และมีควำมเข้ำใจพอที่จะดูแลสิ่งจำเป็ นพื้นฐำนของชีวิต แต่พวกเขำไม่รู้ว่ำพระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้ำแบบใด
หรื อน้ ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์เป็ นอย่ำงไร
ที่ยิ่งรูน้ ้อยกว่ำนั้นคือวิธีที่พวกเขำควรจะเคำรพองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล
สำหรับเรื่ องที่ว่ำจะมีกฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติให้เชื่อฟัง[ก] หรือไม่
หรื อมีหน้ำที่หนึ่งที่สิ่งทรงสร้ำงควรจะปฏิบตั ิเพื่อพระผูส้ ร้ำงบ้ำงหรื อไม่น้นั
พงศ์พนั ธุ์ของอำดัมหำได้รู้เรื่ องเหล่ำนี้ แม้แต่นอ้ ยไม่ ทั้งหมดที่พวกเขำรู ้ก็แค่เพียง
สำมีควรจะทำงำนอำบเหงื่อต่ำงน้ ำเพื่อหำเลี้ยงครอบครัวของตน

และภรรยำพึงนบนอบต่อสำมีและรักษำเผ่ำพันธุ์มนุษย์ที่พระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ำงให้คงอยู่ถำวรต่อไป
อีกนัยหนึ่ง ผูค้ นเช่นนั้นที่มีเพียงลมปรำณของพระยำห์เวห์และพระชนม์ชีพของพระองค์
ไม่รู้อะไรเลยเรื่ องวิธีปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติของพระเจ้ำ
หรื อวิธีทำให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลพึงพอพระทัย พวกเขำเข้ำใจน้อยเกินไป ดังนั้นแล้ว
แม้จะไม่มีอะไรที่คดโกงหรื อหลอกลวงในหัวใจของพวกเขำเลย
อีกทั้งควำมหวงแหนและกำรขับเคี่ยวกันก็เกิดขึ้นนำนๆ ครั้งในหมู่พวกเขำ
กระนั้นพวกเขำก็ไม่ได้มีควำมรู ้หรื อควำมเข้ำใจเรื่ องพระยำห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลอยู่ดี
บรรพบุรุษของมนุษย์เหล่ำนี้รู้เพียงแต่จะกินสิ่งที่เป็ นของพระยำห์เวห์ และชื่นชมในสิ่งต่ำงๆ ของพระยำห์เวห์
แต่ไม่รู้จกั กำรเคำรพพระยำห์เวห์ พวกเขำไม่รู้ว่ำพระยำห์เวห์คือองค์หนึ่งเดียวที่พวกเขำควรคุกเข่ำนมัสกำร
ดังนี้แล้วพวกเขำจะถูกเรี ยกว่ำสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์ได้อย่ำงไร? หำกเป็ นเช่นนี้แล้ว ถ้อยคำที่ว่ำ
“พระยำห์เวห์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิง่ ทรงสร้ำงทั้งมวล” และ
“พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์เพื่อที่มนุษย์อำจสำแดงพระองค์
ถวำยพระเกียรติแด่พระองค์และเป็ นตัวแทนพระองค์” จะไม่ถูกพูดไว้โดยไร้ค่ำดอกหรือ?
ผูค้ นที่ไม่เคำรพพระยำห์เวห์จะเป็ นคำพยำนแด่พระสิริของพระองค์ได้อย่ำงไรกัน ?
พวกเขำจะกลำยมำเป็ นสิ่งสำแดงพระสิริของพระองค์ได้อย่ำงไร? พระวจนะของพระยำห์เวห์ที่ว่ำ
“เรำสร้ำงมนุษย์ตำมฉำยำของเรำ” จะไม่กลำยมำเป็ นอำวุธในมือของซำตำนมำรร้ำยดอกหรือ?
พระวจนะเหล่ำนี้จะไม่กลำยเป็ นเครื่ องหมำยแห่งกำรถูกเหยียดหยำมต่อกำรทรงสร้ำงมนุษย์ของพระยำห์เวห์ดอ
กหรื อ? เพื่อที่จะทำให้พระรำชกิจของช่วงระยะนั้นเสร็จสิ้ นหลังกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติแล้ว
พระยำห์เวห์ก็มิได้ทรงแนะนำ หรื อทรงนำพวกเขำเลยนับตั้งแต่อำดัมไปจนถึงโนอำห์ ทว่ำ
จนกระทัง่ ภำยหลังน้ ำท่วมโลกได้ทำลำยโลกแล้วนัน่ เอง พระองค์ถงึ ได้ทรงเริ่ มต้นนำผูค้ นแห่งอิสรำเอล
ผูเ้ ป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอำดัมและโนอำห์อย่ำงเป็ นทำงกำร
พระรำชกิจและถ้อยดำรัสของพระองค์ในประเทศอิสรำเอลได้มอบกำรนำแก่ประชำชนทั้งผองของประเทศอิสรำ
เอล ณ ขณะที่พวกเขำดำรงชีวิตอยู่ทวั่ แผ่นดินอิสรำเอล เหตุน้ นั
จึงเป็ นกำรแสดงให้มนุษยชำติเห็นว่ำพระยำห์เวห์ไม่เพียงจะทรงสำมำรถเป่ ำลมปรำณเข้ำไปในมนุษย์เพือ่ ให้เขำไ
ด้ชีวิตจำกพระองค์ และลุกขึ้นจำกผงคลีดนิ ไปเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงสำมำรถเผำทำลำยจนสิ้นซำกและสำปแช่งมวลมนุษย์และใช้ไม้เรียวของพระองค์ปกครองมว
ลมนุษย์ได้เช่นกัน ดังนั้น
พวกเขำจึงได้เห็นอีกด้วยเช่นกันว่ำพระยำห์เวห์ทรงสำมำรถนำชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้
รวมถึงตรัสและทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์ได้โดยสอดคล้องกับโมงยำมของเวลำกลำงวันและกลำงคืน

พระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำนั้นก็เพียงเพื่อที่บรรดำสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระองค์อำจจะได้รู้ว่ำมนุษย์น้ นั มำ
จำกผงคลีดินที่พระองค์ทรงเก็บขึ้นมำ และยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ มนุษย์น้นั ถูกสร้ำงขึ้นโดยพระองค์ ไม่เพียงเท่ำนี้
ทว่ำพระองค์ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์ในประเทศอิสรำเอลเพื่อที่ประชำชนและชำติอื่นๆ
(ผูซ้ ่ึงอันที่จริงแล้วไม่ได้ถูกแยกออกจำกอิสรำเอล แต่ได้มีกำรแตกแขนงออกจำกผูค้ นแห่งอิสรำเอลเสียมำกกว่ำ
กระนั้น ก็ยงั คงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอำดัมและเอวำอยู่ดี) จะได้รับพระกิตติคุณของพระยำห์เวห์จำกอิสรำเอล
ทั้งนี้เพื่อสิง่ มีชีวิตทรงสร้ำงทัง้ มวลในจักรวำลจะสำมำรถเคำรพพระยำห์เวห์และนับถือว่ำพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่ได้
หำกพระยำห์เวห์มิได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์ในประเทศอิสรำเอล แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับทรงสร้ำงมนุษย์ข้ นึ มำแล้วปล่อยให้พวกเขำดำเนินชีวิตอิสระเสรี บนแผ่นดินโลก หำกเป็ นเช่นนี้
โดยธรรมชำติทำงกำยภำพของมนุษย์ (ธรรมชำติหมำยควำมว่ำ มนุษย์ไม่มีวนั รู ้จกั สิ่งต่ำงๆ
ที่พวกเขำมองไม่เห็น กล่ำวคือ พวกเขำย่อมจะไม่รู้ว่ำพระยำห์เวห์นนั่ เองที่เป็ นผูส้ ร้ำงมวลมนุษย์ข้ นึ มำ
และยิ่งรูน้ ้อยไปกว่ำนั้นว่ำเหตุใดพระองค์จงึ ทรงทำเช่นนั้น)
พวกเขำย่อมไม่มีวนั รู ้เลยว่ำพระยำห์เวห์คือผูท้ รงสร้ำงมนุษย์
หรื อพระองค์คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวง
หำกพระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์และวำงพวกเขำไว้บนแผ่นดินโลก
จำกนั้นก็เพียงทรงปัดฝุ่นดินออกจำกพระหัตถ์ของพระองค์และจำกไป
แทนที่จะยังทรงอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์เพื่อให้กำรทรงนำพวกเขำในช่วงเวลำหนึ่ง
เช่นนั้นแล้วมนุษยชำติท้งั มวลก็คงกลับคืนสู่ควำมเปล่ำดำยกระทัง่ ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมทั้งสรรพสิ่งมำ
กมำยเกินคณำซึ่งพระองค์ทรงทำขึ้นมำก็คงจะกลับคืนสู่ควำมเปล่ำดำย และยิ่งไปกว่ำนั้น
คงจะถูกเหยียบย่ำตลอดมำโดยซำตำน หำกเป็ นเช่นนี้ ควำมพึงปรำรถนำของพระยำห์เวห์ที่ว่ำ “บนแผ่นดินโลก
ซึ่งก็คือในท่ำมกลำงสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์น้ นั พระองค์ควรจะทรงมีสถำนที่สำหรับประทับสักที่หนึ่ง
สถำนที่อนั ศักดิ์สิทธิ์” ก็คงจะแตกสลำยไปเรี ยบร้อยแล้ว และ
ดังนั้นหลังจำกกำรสร้ำงมวลมนุษย์ซ่ึงพระองค์ทรงสำมำรถคงอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์เพือ่ ทรงนำชีวิตของพวกเขำ
และตรัสกับพวกเขำจำกภำยในท่ำมกลำงพวกเขำได้ต่อไปนั้น—
ทั้งหมดก็เพื่อจะทำให้ควำมปรำรถนำของพระองค์เป็ นจริง และทำให้แผนกำรของพระองค์สัมฤทธิ์
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำในประเทศอิสรำเอลนั้นมุ่งหมำยเพื่อให้บรรลุแผนกำรที่พระองค์ทรงวำงไว้ต้งั แต่ก่
อนที่พระองค์ทรงสร้ำงสรรพสิ่ง และดังนั้น
กำรเริ่ มพระรำชกิจท่ำมกลำงผูค้ นแห่งอิสรำเอลและสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลของพระองค์น้ นั จึงไม่ขดั แย้งกันเอ
งเลย แต่ถูกกระทำไปเพื่อประโยชน์ต่อทั้งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระรำชกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์

และถูกกระทำไปเพื่อให้ควำมหมำยของกำรทรงสร้ำงมวลมนุษย์ของพระองค์น้ นั มีควำมลึกล้ำ
พระองค์ทรงนำชีวิตมวลมนุษย์บนโลกอยู่ 2,000 ปี หลังจำกโนอำห์
อันเป็ นช่วงเวลำที่พระองค์ทรงสอนมนุษย์ให้เข้ำใจวิธีเคำรพพระยำห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสรรพสิ่งทรงสร้ำ
งทั้งปวง รวมถึงวิธีประพฤติตนในชีวิตของพวกเขำ และวิธีดำเนินชีวิตต่อไปและที่มำกที่สุดก็คือ
วิธีปฏิบตั ิตนในฐำนะของพยำนเพื่อพระยำห์เวห์ ถวำยควำมเชื่อฟังและมอบควำมเคำรพต่อพระองค์
แม้กระทัง่ กำรสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยดนตรี ดงั ที่ดำวิดและปุโรหิตของท่ำนทำ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์ กล่ำวคือ พระองค์ได้ทรงสร้ำงบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ เอวำและอำดัม
แต่พระองค์มิได้ประทำนควำมฉลำดหรื อสติปัญญำใดๆ เพิ่มเติมแก่พวกเขำ
ถึงแม้ว่ำพวกเขำใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วก็ตำม แต่พวกเขำแทบจะไม่เข้ำใจสิ่งใดเลย และดังนั้น
พระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในกำรทรงสร้ำงมวลมนุษย์จงึ เสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเท่ำนั้น
และห่ำงไกลจำกควำมครบบริ บูรณ์
พระองค์เพียงได้ทรงทำแบบจำลองของมนุษย์ให้เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นจำกดินเหนียวและได้ทรงมอบลมปรำณของ
พระองค์ให้แก่มนั เท่ำนั้น แต่มิได้ประทำนควำมเต็มใจในกำรเคำรพพระองค์ที่พอเพียงให้แก่มนุษย์ ในปฐมกำล
มนุษย์ยงั ไม่มีจิตใจที่จะเคำรพพระองค์ หรื อที่จะยำเกรงพระองค์
มนุษย์รู้เพียงวิธีที่จะรับฟังพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น
แต่ไม่รู้เท่ำทันเกี่ยวกับควำมรู ้พื้นฐำนสำหรับชีวิตบนแผ่นดินโลก และเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ปกติของชีวิตมนุษย์
และดังนั้น ถึงแม้ว่ำพระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ำงผูช้ ำยและผูห้ ญิง และได้ทรงทำโครงกำรเจ็ดวันเสร็จสิ้นแล้ว
แต่พระองค์ยงั มิได้ทรงทำให้กำรทรงสร้ำงมนุษย์มีควำมครบบริ บรู ณ์แต่อย่ำงใด เพรำะมนุษย์เป็ นแต่เพียงแกลบ
และขำดควำมเป็ นจริ งของกำรเป็ นมนุษย์
มนุษย์ได้รู้เพียงว่ำพระยำห์เวห์นนั่ เองคือผูท้ ี่ทรงได้สร้ำงมวลมนุษย์ข้ นึ มำ
แต่เขำไม่มีกำรระแคะระคำยถึงวิธีที่จะปฏิบตั ิตำมพระวจนะทั้งหลำยหรื อธรรมบัญญัติท้งั หลำยของพระยำห์เวห์
และดังนั้น หลังจำกที่มวลมนุษย์ได้มำมีชีวิตขึ้น พระรำชกิจของพระยำห์เวห์ก็อยู่ห่ำงไกลจำกกำรเสร็จสิ้น
พระองค์ยงั คงต้องทรงนำมวลมนุษย์อย่ำงเต็มที่เพื่อให้มำอยู่เฉพำะพระพักตร์ของพระองค์
เพื่อที่พวกเขำอำจจะมีควำมสำมำรถที่จะใช้ชีวิตด้วยกันบนแผ่นดินโลกและเคำรพพระองค์ได้
และเพื่อที่พวกเขำอำจจะมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำสู่ร่องครรลองอันถูกต้องของชีวิตมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลกด้ว
ยกำรทรงนำของพระองค์
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระรำชกิจที่ได้มีกำรดำเนินกำรภำยใต้พระนำมของพระยำห์เวห์เป็ นหลักจะได้ครบบริ บูร
ณ์อย่ำงเต็มที่ นั่นก็คอื

ในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระรำชกิจแห่งกำรทรงสร้ำงโลกของพระยำห์เวห์จะได้สรุ ปปิ ดตัวอย่ำงเต็มที่ และดังนั้น
โดยกำรได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์มำนี้
พระองค์จงึ ต้องทรงนำชีวิตของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลกเป็ นเวลำหลำยพันปี
เพื่อที่มวลมนุษย์อำจจะมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตำมประกำศกฤษฎีกำทั้งหลำยและธรรมบัญญัติท้งั หลำยของพ
ระองค์ได้ และเข้ำร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระรำชกิจของพระยำห์เวห์จึงจะครบบริ บูรณ์อย่ำงเต็มที่
พระองค์ได้ทรงเข้ำรับพระรำชกิจนี้หลังจำกกำรทรงสร้ำงมวลมนุษย์และได้ทรงดำเนินพระรำชกิจนั้นมำจนกระ
ทัง่ ถึงศักรำชของยำกอบ
ซึ่งเป็ นเวลำที่พระองค์ได้ทรงทำให้บุตรสิบสองคนของยำกอบเป็ นสิบสองเผ่ำของอิสรำเอล
จำกเวลำนั้นเป็ นต้นมำ
ประชำกรของอิสรำเอลทั้งหมดได้กลำยเป็ นเผ่ำพันธุ์มนุษย์ที่ได้รับกำรทรงนำทำงอย่ำงเป็ นทำงกำรโดยพระองค์
บนแผ่นดินโลก
และอิสรำเอลได้กลำยเป็ นตำแหน่งเฉพำะบนแผ่นดินโลกที่ซ่งึ พระองค์ได้ทรงพระรำชกิจของพระองค์
พระยำห์เวห์ได้ทรงทำให้ผูค้ นเหล่ำนี้เป็ นประชำกรกลุ่มแรกที่พระองค์ได้ทรงพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงเป็ น
ทำงกำรกับพวกเขำบนแผ่นดินโลก
และพระองค์ได้ทรงทำให้แผ่นดินทั้งหมดทั้งมวลของอิสรำเอลเป็ นจุดต้นกำเนิดสำหรับพระรำชกิจของพระองค์
โดยได้ทรงใช้พวกเขำเป็ นกำรเริ่ มต้นพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่ข้นึ ไปอีก
เพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดที่ถือกำเนิดจำกพระองค์บนแผ่นดินโลกจะได้รู้จกั วิธีที่จะเคำรพพระองค์และวิธีที่จะดำรงชีวิต
บนแผ่นดินโลก และดังนั้น ควำมประพฤติต่ำงๆ
ของชำวอิสรำเอลจึงได้กลำยเป็ นแบบอย่ำงให้ผคู้ นของชำติต่ำงชำติท้งั หลำยได้ปฏิบตั ิตำม
และสิ่งที่ได้พูดกันท่ำมกลำงประชำกรของอิสรำเอลได้กลำยเป็ นถ้อยคำทั้งหลำยที่ผคู้ นของชำติต่ำงชำติท้งั หลำย
ได้รับฟัง เนื่องจำกพวกเขำเป็ นกลุ่มแรกทีไ่ ด้รับธรรมบัญญัติท้งั หลำยและพระบัญญัติท้งั หลำยของพระยำห์เวห์
และดังนั้นพวกเขำจึงเป็ นกลุ่มแรกด้วยเช่นกันที่รู้วิธีที่จะเคำรพหนทำงทั้งหลำยของพระยำห์เวห์
พวกเขำคือบรรดำบรรพบุรุษของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ผซู้ ่ึงรู ้จกั หนทำงทั้งหลำยของพระยำห์เวห์
ตลอดจนตัวแทนทั้งหลำยของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ที่พระยำห์เวห์ได้ทรงเลือกสรร
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พระยำห์เวห์ได้ทรงมอบพระบัญญัติมำกมำยเพื่อให้โมเสสส่งต่อไปยังผูค้ นแห่งอิสรำเอลที่ติดตำมเขำออกจำกอียิ
ปต์ พระบัญญัติเหล่ำนี้พระยำห์เวห์ประทำนแก่ผคู้ นแห่งอิสรำเอล และไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับชำวอียิปต์แม้แต่น้อย

พระบัญญัติเหล่ำนี้มุ่งหมำยเพื่อควบคุมผูค้ นแห่งอิสรำเอล
และทรงใช้พระบัญญัติเหล่ำนี้เพื่อเรี ยกร้องให้พวกเขำปฏิบตั ิตำม ไม่ว่ำพวกเขำจะปฏิบตั ิวนั สะบำโตหรื อไม่
เคำรพบิดำมำรดำหรื อไม่ นมัสกำรรู ปเคำรพหรื อไม่ และอื่นๆ—
เหล่ำนี้คือหลักธรรมที่พวกเขำจะถูกตัดสินว่ำผิดบำปหรื อชอบธรรม ท่ำมกลำงพวกเขำ
บำงคนได้ถูกไฟของพระยำห์เวห์ลงทัณฑ์ บ้ำงก็ถกู หินขว้ำงให้ตำย และบ้ำงก็ได้รับพระพรจำกพระยำห์เวห์
และนี่ถูกกำหนดพิจำรณำตำมข้อที่ว่ำพวกเขำเชื่อฟังพระบัญญัติเหล่ำนี้หรื อไม่
คนที่ไม่ปฏิบตั ิวนั สะบำโตจะถูกขว้ำงด้วยหินจนตำย
บรรดำปุโรหิตที่ไม่ปฏิบตั ิวนั สะบำโตจะถูกไฟลงทัณฑ์ของพระยำห์เวห์
พวกที่ไม่เคำรพบิดำมำรดำก็จะถูกขว้ำงด้วยหินจนตำยเช่นกัน ทั้งหมดนี้ถูกสัง่ โดยพระยำห์เวห์ท้งั สิ้น
พระยำห์เวห์ทรงสถำปนำพระบัญญัติและธรรมบัญญัติเพื่อที่ขณะที่พระองค์ทรงนำทำงชีวิตของพวกเขำนั้น
ประชำชนจะได้ฟังและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และไม่กบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงใช้ธรรมบัญญัติเหล่ำนี้เพื่อรักษำชำติพนั ธุ์มนุษย์แรกเกิดให้อยู่ในกำรควบคุม
ซึ่งจะเป็ นผลดียงิ่ ขึ้นต่อกำรวำงรำกฐำนพระรำชกิจในอนำคตของพระองค์ และดังนั้น
บนพื้นฐำนของพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงทำไว้ ยุคแรกจึงเรี ยกว่ำยุคธรรมบัญญัติ
แม้ว่ำพระยำห์เวห์จะทรงให้ถอ้ ยดำรัสและทำพระรำชกิจมำกมำย พระองค์ก็ทรงนำประชำชนในด้ำนบวกเท่ำนั้น
ทรงสอนประชำชนที่ไม่รู้เท่ำทันเหล่ำนี้ให้รู้จกั วิธีเป็ นมนุษย์ วิธีดำเนินชีวิต
วิธีที่จะเข้ำใจหนทำงของพระยำห์เวห์ สำหรับพระรำชกิจส่วนใหญ่น้นั
พระองค์ทรงพระรำชกิจเพื่อทำให้ผูค้ นเฝ้ำสังเกตหนทำงของพระองค์และติดตำมธรรมบัญญัติของพระองค์
พระรำชกิจดังกล่ำวนี้กระทำกับคนที่เสื่อมทรำมในระดับตื้น
ไม่ได้ขยำยไปไกลจนถึงกำรแปรสภำพอุปนิสัยหรื อควำมก้ำวหน้ำในชีวิตของพวกเขำ
พระองค์ทรงห่วงเฉพำะกำรใช้ธรรมบัญญัติเพื่อจำกัดและควบคุมผูค้ นเท่ำนั้น
สำหรับผูค้ นแห่งอิสรำเอลในเวลำนั้น พระยำห์เวห์ทรงเป็ นเพียงพระเจ้ำในพระวิหำร
พระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์เท่ำนั้น พระองค์ทรงเป็ นเสำเมฆ เสำเพลิง
ทั้งหมดที่พระยำห์เวห์ทรงพึงประสงค์ให้พวกเขำทำนั้นมีเพียงเชื่อฟังในสิ่งที่ผคู้ นปัจจุบนั รู ้จกั กันในฐำนะธรรม
บัญญัติและพระบัญญัติของพระองค์—บำงคนอำจถึงกับเรียกว่ำกฎเกณฑ์—
เนื่องจำกสิ่งที่พระยำห์เวห์ทรงทำนั้นไม่ใด้มงุ่ หมำยเพือ่ แปรสภำพพวกเขำ
แต่เพื่อมอบสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีมำกกว่ำนี้ให้กบั พวกเขำและเพื่อแนะนำพวกเขำจำกพระโอษฐ์ของพระองค์เอง
เพรำะหลังจำกถูกสร้ำงขึ้นมำแล้ว มนุษย์หำได้มีสิ่งที่พวกเขำควรจะมีไม่ และดังนั้น
พระยำห์เวห์จึงได้ประทำนให้แก่ผคู้ นในสิ่งที่พวกเขำควรมีเพื่อชีวิตของพวกเขำบนแผ่นดินโลก

ทำให้ผูค้ นที่พระองค์ทรงนำทำงนั้นเหนือกว่ำบรรพบุรุษของพวกเขำ หรื ออำดัมกับเอวำ
เพรำะสิ่งที่พระยำห์เวห์ทรงมอบแก่พวกเขำนั้นเหนือกว่ำที่พระองค์ทรงมอบแก่อำดัมกับเอวำในปฐมกำล
โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ
พระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงทำในประเทศอิสรำเอลนั้นเพียงเพื่อทรงนำมนุษย์และทำให้มนุษย์ระลึกรู ้พระผูส้ ร้
ำงได้เท่ำนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงพิชิตหรือแปรสภำพพวกเขำ เพียงแต่ทรงนำพวกเขำเท่ำนั้น
นี่คือผลสรุ ปของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติ อันเป็ นภูมิหลัง เป็ นเรื่ องจริง
เป็ นแก่นแท้แห่งพระรำชกิจของพระองค์ในดินแดนทั้งสิ้นของประเทศอิสรำเอล
และเป็ นจุดเริ่ มต้นของพระรำชกิจระยะ 6,000 ปี ของพระองค์—
เพื่อรักษำมนุษย์ไว้ในกำรควบคุมของพระหัตถ์แห่งพระยำห์เวห์
จำกเรื่ องนี้ก่อให้เกิดงำนที่เพิ่มเข้ำมำในแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจที่พระเยซูทรงกระทำนั้นสอดคล้องกับควำมจำเป็ นของมนุษย์ในยุคนั้น
พระรำชกิจของพระองค์คือเพือ่ ไถ่มนุษย์ เพื่ออภัยบำปของพวกเขำ
และด้วยเหตุน้ีอุปนิสัยของพระองค์จงึ เต็มเปี่ ยมด้วยควำมถ่อมใจ ควำมอดทน ควำมรัก ควำมศรัทธำ
ควำมอดกลั้น ควำมกรุ ณำ และควำมเมตตำ พระองค์ทรงนำมำซึ่งพระคุณและพระพรอันล้นเหลือแก่มนุษย์
รวมถึงทุกๆ สิ่งที่ผคู้ นจะสำมำรถชื่นชมได้ พระองค์ทรงมอบสิ่งเหล่ำนี้ก็เพื่อควำมชื่นชมยินดีของพวกเขำ
อันได้แก่ สันติภำพ ควำมสุข ควำมอดกลั้นและควำมรัก ควำมกรุ ณำและควำมเมตตำของพระองค์ ณ เวลำนั้น
ควำมอุดมล้นเหลือของสิ่งบำเรอควำมสุขต่ำงๆ ที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้ำอยู่ ไม่ว่ำจะเป็ น
ควำมรู ้สึกสุขสงบและควำมรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยภำยในใจ ควำมรู ้สึกมัน่ ใจภำยในจิตวิญญำณ
และควำมรู ้สึกพึ่งพิงในพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ล้วนเนื่องมำจำกยุคที่พวกเขำอำศัยอยูน่ ั่นเอง ในยุคพระคุณนี้
มนุษย์ถูกซำตำนบ่อนทำลำยจนเสื่อมทรำมไปแล้ว และฉะนั้นแล้ว
กำรจะสัมฤทธิ์งำนแห่งกำรไถ่มนุษยชำติท้งั มวลจำต้องอำศัยพระคุณอันอุดมล้นเหลือ
ควำมอดกลั้นและควำมอดทนอันไม่สิ้นสุด และที่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นก็คอื เพื่อให้เกิดผลแล้ว
เครื่ องบูชำต้องมีอย่ำงพอเพียงต่อกำรไถ่บำปของมนุษยชำติ
สิ่งที่มนุษยชำติเห็นในยุคพระคุณนั้นมีเพียงเครื่ องบูชำลบมลทินที่เรำมอบไว้ให้สำหรับกำรไถ่บำปของมนุษยชำ
ติเท่ำนั้น ซึ่งก็คือพระเยซูนั่นเอง ทั้งหมดที่พวกเขำรู ้ก็คอื พระเจ้ำน่ำจะทรงเปี่ ยมเมตตำและควำมอดกลั้น
และทั้งหมดที่พวกเขำเห็นก็คือควำมกรุ ณำและควำมเมตตำของพระเยซู
ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็ นเพรำะว่ำพวกเขำเกิดในยุคพระคุณนัน่ เอง และดังนั้น ก่อนที่พวกเขำจะสำมำรถได้รับกำรไถ่
พวกเขำจึงจำเป็ นต้องชื่นชมพระคุณอันหลำกหลำยรู ปแบบที่พระเยซูประทำนแก่พวกเขำเสียก่อนเพื่อที่พวกเขำจ

ะได้รับผลประโยชน์จำกมันได้ วิธีน้ีนี่เอง
ที่พวกเขำจะสำมำรถได้รับกำรอภัยบำปโดยผ่ำนทำงควำมชื่นชมยินดีของพวกเขำที่มีต่อพระคุณ
ทั้งยังจะสำมำรถได้รับโอกำสกำรไถ่โดยผ่ำนทำงกำรชืน่ ชมควำมอดกลั้นและกำรอดทนของพระเยซูดว้ ยเช่นกัน
มีเพียงโดยผ่ำนทำงควำมอดกลั้นและควำมอดทนของพระเยซูเท่ำนั้น
พวกเขำจึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรให้อภัยและชื่นชมพระคุณอันอุดมล้นเหลือที่พระเยซูทรงมอบให้
ดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่ำ เรำไม่ได้มำเพื่อช่วยคนชอบธรรมให้รอด แต่เรำมำเพื่อช่วยคนบำปให้รอด
เพื่อให้คนบำปได้รับกำรยกโทษบำปของพวกเขำ หำกครั้งเมื่อพระเยซูได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั
ทรงมำพร้อมด้วยพระอุปนิสัยแห่งกำรพิพำกษำตัดสิน กำรสำปแช่ง
และควำมไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองของมนุษย์แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะไม่มโี อกำสได้รับกำรไถ่ และคงจะดำรงอยู่ในสภำพผิดบำปไปตลอดกำล
หำกเป็ นเช่นนั้นแล้ว แผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี ก็คงจะมำหยุดอยู่ตรงยุคธรรมบัญญัตินี่เอง
และยุคธรรมบัญญัติก็คงจะยืดเยื้อต่อมำอีก 6,000 ปี
บำปทั้งหลำยของมนุษย์ก็คงมีแต่จะท่วมท้นมหำศำลและรุ นแรงสำหัสมำกยิ่งขึ้น
และกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติข้ นึ มำก็คงจะเป็ นกำรสูญเปล่ำ ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ
เหล่ำมนุษย์ก็คงจะสำมำรถทำได้เพียงรับใช้พระยำห์เวห์ภำยใต้พระธรรมบัญญัติ
ทว่ำบำปทั้งหลำยของพวกเขำก็คงจะมำกล้นเกินกว่ำบำปของพวกมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำในตอนแรกเริ่ มเสียอีก
ยิ่งพระเยซูทรงรักมวลมนุษย์ ให้อภัยบำปพวกเขำ
และมอบพระกรุ ณำและพระเมตตำอย่ำงพอเพียงแก่พวกเขำมำกขึ้นเท่ำไร
มนุษย์กย็ ิ่งมีสิทธิ์ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระเยซูมำกขึ้นเท่ำนั้น
มีสิทธิ์ได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำเจ้ำแกะหลงฝูงที่พระเยซูได้ทรงซื้อคืนมำด้วยรำคำที่แพง
ซำตำนไม่สำมำรถเข้ำแทรกแซงพระรำชกิจนี้ได้เลย
เนื่องเพรำะพระเยซูทรงปฏิบตั ิต่อสำวกของพระองค์ดุจเดียวกับที่มำรดำผูเ้ ปี่ ยมรักปฏิบตั ิต่อทำรกน้อยในอ้อมอก
พระองค์ไม่ได้กริ้ วหรื อทรงดูถูกพวกเขำมำกขึ้น แต่กลับเปี่ ยมด้วยกำรชูใจ
พระองค์ไม่เคยทรงบันดำลโทสะระบำยอำรมณ์ใส่พวกเขำ แต่กลับทรงอดกลั้นกับควำมบำปของพวกเขำ
และทรงมองข้ำมควำมโง่เขลำและควำมรู ้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์ของพวกเขำเสีย จนถึงจุดที่ตรัสด้วยว่ำ
“จงให้อภัยผูอ้ ื่นเจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง” ด้วยเหตุน้ีหัวใจของผูอ้ ื่นจึงได้ถูกแปลงสภำพไปโดยหัวใจของพระองค์
และเพียงเพรำะด้วยเหตุน้ีเองผูค้ นจึงได้รับกำรอภัยบำปของตนโดยผ่ำนทำงควำมอดกลั้นของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เรื่ องจริ งเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

แม้ในกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะปรำศจำกสภำวะอำรมณ์เยีย่ งมนุษย์โดยสิน้ เชิง พระองค์ก็ทรงชูใจสำวก
จัดเตรี ยมให้พวกเขำ ช่วยเหลือพวกเขำ และสนับสนุนพวกเขำอยู่เสมอ
ไม่ว่ำพระองค์จะทรงพระรำชกิจหนักมำกแค่ไหนก็ตำม
หรื อไม่ว่ำพระองค์จะทรงสู้ทนควำมทุกข์มำกเพียงใดก็ตำม
พระองค์ไม่เคยทรงเรี ยกร้องอะไรที่มำกเกินไปจำกผูค้ น
แต่ทรงอดทนและอดกลั้นต่อควำมบำปของพวกเขำเสมอ
จนถึงระดับที่ว่ำผูค้ นในยุคพระคุณเรี ยกขำนพระองค์อย่ำงเปี่ ยมล้นรักใคร่ ว่ำ
“พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอันเป็ นที่รัก” สำหรับผูค้ นในยุคนั้น หรื อสำหรับหมู่ชนทั้งผอง
สิ่งที่พระเยซูทรงเป็ นและทรงมี ก็คือพระกรุ ณำและพระเมตตำ พระองค์ไม่เคยทรงจดจำกำรล่วงละเมิดของผูค้ น
กำรปฏิบตั ิของพระองค์ที่มีต่อพวกเขำไม่เคยยึดเอำพื้นฐำนกำรล่วงละเมิดของพวกเขำเป็ นหลัก
เนื่องเพรำะนัน่ เป็ นอีกยุคหนึ่งซึ่งต่ำงออกไป บ่อยครั้งที่พระองค์ได้ประทำนอำหำรแก่ผคู้ นอย่ำงเหลือเฟื อ
เพื่อพวกเขำจะได้กินจนอิ่มหนำ พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อสำวกทั้งปวงของพระองค์ดว้ ยพระคุณ
โดยทรงรักษำคนป่ วย ขับไล่ปีศำจ ชุบชีวิตคนตำยให้ฟ้ื นคืน เพื่อที่ผคู้ นอำจเชื่อในพระองค์
และเห็นว่ำทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำนั้นเป็ นไปอย่ำงจริ งจังและจริ งใจ
พระองค์ทรงดำเนินไปไกลถึงขั้นทำกำรฟื้ นคืนชีวิตให้กบั ซำกศพที่กำลังเน่ำเปื่ อย
โดยทรงสำแดงให้พวกเขำเห็นว่ำในพระหัตถ์ของพระองค์น้ นั กระทัง่ คนตำยก็ยงั คืนชีวิตกลับมำได้ ในหนทำงนี้
พระองค์ได้ทรงสู้ทนอย่ำงเงียบๆ และดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของพระองค์ไปท่ำมกลำงพวกเขำ
แม้กระทัง่ ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงกำงเขน พระเยซูก็ได้ทรงรับเอำบำปของมนุษยชำติเข้ำไว้ในพระองค์
และได้กลำยเป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำปให้กบั มวลมนุษย์ไปแล้ว กระทัง่ ก่อนจะทรงถูกตอกตรึงบนกำงเขน
พระองค์กไ็ ด้ทรงเปิ ดเส้นทำงสู่กำงเขนเพื่อไถ่มวลมนุษย์แล้ว สุดท้ำยแล้ว พระองค์ก็ทรงถูกตอกตรึ งบนกำงเขน
สละพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของกำงเขน และประทำนพระกรุ ณำ ควำมเมตตำ
และควำมบริ สุทธิ์ท้งั มวลของพระองค์แก่มวลมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “เรื่ องจริ งเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หำกปรำศจำกกำรไถ่ของพระเยซู มวลมนุษย์คงจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในบำปและกลำยเป็ นลูกหลำนแห่งบำป
เป็ นพงค์พนั ธุ์ของมำรตลอดไปแล้ว หำกเป็ นเช่นนั้นต่อเนื่องมำ
โลกทั้งโลกคงจะได้กลำยเป็ นดินแดนที่ซำตำนอยู่อำศัย เป็ นที่สิงสถิตอำศัยของมันไปแล้ว อย่ำงไรก็ดี
พระรำชกิจแห่งกำรไถ่บำปต้องพึงอำศัยกำรแสดงออกถึงควำมกรุ ณำและควำมเมตตำต่อมวลมนุษย์
โดยหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จึงจะสำมำรถได้รับกำรอภัย
และท้ำยที่สุดก็จะได้รับสิทธิที่จะได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์และได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์

หำกปรำศจำกงำนช่วงระยะนี้ แผนกำรจัดกำรระยะ 6,000 ปี คงจะก้ำวหน้ำไม่ได้เลย
หำกพระเยซูไม่ได้ทรงถูกตรึ งกำงเขน หำกพระองค์เพียงทรงรักษำคนป่ วยและขับไล่ปีศำจเท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วผูค้ นก็จะไม่สำมำรถได้รับกำรอภัยบำปของพวกเขำโดยสมบูรณ์
ในระยะเวลำสำมปี ครึ่ งที่พระเยซูทรงใช้ไปในกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงทำให้พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของพระองค์เสร็จสมบูรณ์ไปเพียงครึ่ งเดียวเท่ำนั้น แต่หลังจำกนั้น
โดยกำรทรงถูกตอกตรึ งบนกำงเขนและกลำยเป็ นสภำพเหมือนของมนุษย์คนบำป
โดยกำรทรงถูกมอบไว้กบั มำรร้ำย
พระองค์ได้ทรงทำให้พระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนเสร็จสมบูรณ์และได้ทรงเรียนรู ้ลขิ ิตชีวิตของมวลมนุษย์
จนเชี่ยวชำญ เพียงภำยหลังจำกที่พระองค์ทรงถูกนำส่งถึงมือของซำตำนแล้วเท่ำนั้น
พระองค์จงึ ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์ เป็ นเวลำถึงสำมสิบสำมปี ครึ่งที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์บนแผ่นดินโลก
ถูกเยำะเย้ยถำกถำง ถูกให้ร้ำยป้ำยสี และถูกทอดทิง้ จนถึงจุดที่พระองค์ไม่ทรงมีแม้ที่จะให้วำงพระเศียร
ไม่มีที่ให้หยุดพัก และพระองค์ได้ทรงถูกตรึงกำงเขนในเวลำต่อมำ ด้วยทั้งองค์รวมของพระองค์
พระกำยซึ่งบริ สุทธิ์และไร้มลทินได้ถูกตอกตรึ งกับกำงเขน พระองค์ได้ทรงสู้ทนต่อควำมทุกข์ทุกชนิดที่พึงมี
พวกผูม้ ีอำนำจต่ำงพำกันเย้ยหยันและโบยตีพระองค์ กระทัง่ พวกทหำรก็ยงั ถ่มน้ ำลำยรดพระพักตร์ของพระองค์
แต่พระองค์ยงั ทรงเงียบเฉยและสู้ทนจนกระทัง่ วำระสุดท้ำย
ทรงยอมจำนนโดยปรำศจำกเงื่อนไขจนถึงจุดแห่งควำมตำยอันเป็ นจุดที่พระองค์ได้ทรงไถ่มนุษยชำติท้งั มวล
มีเพียงยำมนั้นเองที่พระองค์ได้รับอนุญำตให้หยุดพัก
พระรำชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทำลงไปเป็ นตัวแทนของยุคพระคุณเท่ำนั้น
มิได้เป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติ อีกทั้งยังหำได้เป็ นกำรทดแทนพระรำชกิจของยุคสุดท้ำยแต่อย่ำงใดไม่
นี่คือสำระสำคัญของพระรำชกิจของพระเยซูในยุคพระคุณ ยุคที่สองที่มวลมนุษย์ได้ผ่ำนมำแล้ว—
ซึ่งก็คือยุคแห่งกำรไถ่
ตัดตอนมำจำก “เรื่ องจริ งเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ณ เวลำนั้น พระรำชกิจของพระเยซูคือพระรำชกิจแห่งกำรไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง บำปต่ำงๆ
ของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้รับกำรอภัย ตรำบเท่ำที่เจ้ำเชื่อในพระองค์ พระองค์จะทรงไถ่เจ้ำ
หำกเจ้ำเชื่อในพระองค์ เจ้ำก็ไม่เป็ นคนบำปอีกต่อไป เจ้ำได้รับกำรปลดเปลื้องจำกบำปของเจ้ำ
นี่คือสิ่งที่เป็ นควำมหมำยของกำรได้รับกำรช่วยให้รอด และกำรได้รับควำมเป็ นธรรมโดยควำมเชื่อ
แต่ถึงกระนั้นในบรรดำผูท้ ี่เชื่อ ก็ยงั คงมีสิ่งที่เป็ นกบฏและต่อต้ำนพระเจ้ำ และที่ยงั คงต้องค่อยๆ ลบออกไป
ควำมรอดมิได้หมำยควำมว่ำมนุษย์ตอ้ งได้รับกำรรับไว้โดยพระเยซูโดยสิ้นเชิง

แต่หมำยควำมว่ำมนุษย์จะไม่มีบำปอีกต่อไป หมำยควำมว่ำเขำได้รับกำรอภัยบำปของเขำแล้ว หำกว่ำเจ้ำเชื่อ
เจ้ำจะไม่มีวนั มีบำปอีก
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อพระเยซูเสด็จมำในโลกมนุษย์ พระองค์ได้ทรงนำมำซึ่งยุคพระคุณและสิ้นสุดยุคธรรมบัญญัติ
ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งและด้วยกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้
พระองค์ได้ทรงสิ้นสุดยุคพระคุณและนำมำซึ่งยุคแห่งรำชอำณำจักร
บรรดำผูค้ นที่สำมำรถยอมรับกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำจะถูกนำทำงเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักร
และยิ่งไปกว่ำนั้นจะกลำยเป็ นสำมำรถยอมรับกำรทรงนำของพระเจ้ำด้วยตนเอง
แม้ว่ำพระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยท่ำมกลำงมนุษย์
แต่พระองค์เพียงแค่ทรงเสร็จสิ้นกำรไถ่บำปของมวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่ำนั้นและทรงกลำยเป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำปขอ
งมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหมดของเขำ
กำรช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจำกอิทธิพลของซำตำนอย่ำงครบถ้วนไม่เพียงจำเป็ นต้องให้พระเยซูทรงกลำยเป็ นเครื่ อ
งบูชำไถ่บำปและแบกรับบำปต่ำงๆ นำนำของมนุษย์เท่ำนั้น
แต่ยงั พึงต้องให้พระเจ้ำทรงพระรำชกิจยิ่งใหญ่กว่ำเดิมขึ้นไปอีกเพือ่ ปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จำกอุปนิสัยอั
นเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ และดังนั้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับกำรยกโทษบำปของเขำแล้ว
พระเจ้ำก็ทรงได้กลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทำงมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่และได้เริ่ มพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำ
กษำ พระรำชกิจนี้ได้นำพำมนุษย์เข้ำสู่อำณำจักรที่สูงส่งขึ้น
บรรดำผูท้ ี่นบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์ท้งั หมดจะได้ชื่นชมกับควำมจริ งทีส่ ูงส่งขึ้นและได้รับ
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ พวกเขำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงอย่ำงแท้จริ ง และพวกเขำจะได้รับควำมจริ ง
หนทำงและชีวิต
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งปัจจุบนั คือกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ผ่ำนกำ
รตีสอนและกำรพิพำกษำเป็ นหลัก โดยกำรก่อร่ ำงขึ้นบนรำกฐำนนี้
พระองค์ทรงนำควำมจริงมำสู่มนุษย์มำกขึ้นและชี้ให้เขำเห็นหนทำงแห่งกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิที่มำกขึ้น
ส่งผลให้สัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของพระองค์ในกำรพิชิตมนุษย์และช่วยเขำให้รอดจำกอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเ
ขำเอง นี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคแห่งรำชอำณำจักร
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

พระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยก็คือเพื่อที่จะตรัสพระวจนะ กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
อันยิง่ ใหญ่สำมำรถส่งผลในมนุษย์โดยวิถีทำงแห่งพระวจนะทั้งหลำย
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยที่ได้ส่งผลในผูค้ นเหล่ำนี้ในตอนนี้ทนั ทีที่พวกเขำยอมรับพระวจนะเหล่ำนี้น้ นั
ยิ่งใหญ่กว่ำบรรดำกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้ส่งผลในผูค้ นในทันทีที่พวกเขำยอมรับหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์แห่ง
ยุคพระคุณมำกมำยนัก เนื่องเพรำะในยุคพระคุณนั้น
ปี ศำจทั้งหลำยได้ถูกขับไล่ออกจำกมนุษย์ดว้ ยกำรวำงมือและกำรอธิษฐำน
แต่ทว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหลำยภำยในมนุษย์ยงั คงตกค้ำงอยู่
มนุษย์ได้รับกำรรักษำอำกำรเจ็บป่ วยของเขำและได้รับกำรยกโทษต่อบำปของเขำ
แต่สำหรับกำรที่มนุษย์จะต้องได้รับกำรชำระล้ำงอุปนิสยั เสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนภำยในตัวเขำนั้น
พระรำชกิจนี้ยงั มิได้ถูกกระทำ
มนุษย์เพียงได้รับกำรช่วยให้รอดและยกโทษต่อบำปของเขำเนื่องจำกควำมเชื่อของเขำเท่ำนั้น
แต่ธรรมชำติของมนุษย์อนั เต็มไปด้วยบำปนั้นหำได้ถูกขุดรำกถอนโคนไม่และยังคงตกค้ำงอยู่ภำยในตัวเขำ
บำปทั้งหลำยของมนุษย์ได้รับกำรยกโทษโดยผ่ำนทำงพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ แต่นี่ไม่ได้หลำยควำมว่ำ
มนุษย์ไม่ได้มีบำปภำยในตัวเขำอีกต่อไป
บำปทั้งหลำยของมนุษย์อำจสำมำรถได้รับกำรยกโทษโดยผ่ำนทำงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปได้ แต่สำหรับวิธีที่แน่ๆ
ที่มนุษย์จะไม่สำมำรถถูกทำให้มีบำปอีกต่อไป
และวิธีที่ธรรมชำติบำปของเขำอำจถูกขุดรำกถอนโคนอย่ำงครบบริ บูรณ์และแปลงสภำพไปนั้น
เขำไม่มีทำงแก้ปัญหำนี้ได้ บำปทั้งหลำยของมนุษย์ได้รับกำรยกโทษไปแล้ว
และนี่ก็เพรำะพระรำชกิจกำรถูกตรึ งกำงเขนของพระเจ้ำ
แต่มนุษย์ยงั คงมีชีวิตอยู่ภำยในอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนแบบเดิมต่อไป เมื่อเป็ นเช่นนี้
มนุษย์จะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงครบบริ บูรณ์จำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำน
เพื่อที่ธรรมชำติบำปของเขำอำจถูกขุดรำกถอนโคนอย่ำงครบบริ บูรณ์ ไม่มีวนั พัฒนำขึ้นมำอีก
เช่นนั้นจึงจะเป็ นกำรทำให้อุปนิสยั ของมนุษย์ได้รับกำรแปลงสภำพได้
กำรนี้มนุษย์พงึ ต้องจับควำมเข้ำใจในเส้นทำงกำรเติบโตของชีวิต จับควำมเข้ำใจในวิถีแห่งชีวิต
และจับควำมเข้ำใจในหนทำงที่จะเปลี่ยนอุปนิสัยของเขำ ยิ่งไปกว่ำนั้น
มนุษย์พงึ ต้องกระทำโดยสอดคล้องกับเส้นทำงนี้ เพื่อที่อุปนิสัยของเขำอำจค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงและเขำอำจมีชีวิตอยู่ภำยใต้กำรสำดแสงของควำมสว่ำง
เพื่อที่ท้งั หมดที่เขำทำอำจสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เพื่อที่เขำอำจทิ้งอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ

และเพื่อที่เขำอำจหลุดพ้นจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดของซำตำน
อันเป็ นผลให้โผล่พน้ ออกจำกบำปได้อย่ำงครบถ้วน
ถึงตอนนั้นเท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะได้รับควำมรอดอันครบบริ บูรณ์
ในกำลเวลำที่พระเยซูได้กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์อยูน่ ้ นั
ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ยงั คงคลุมเครือและไม่ชดั เจน มนุษย์เชื่อเสมอว่ำพระองค์เป็ นบุตรของดำวิด
และป่ ำวประกำศว่ำพระองค์เป็ นผูเ้ ผยวจนะที่ยงิ่ ใหญ่
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่มีควำมกรุณำมำกมำยผูซ้ ่งึ ได้ทรงไถ่บำปทั้งหลำยของมนุษย์
ด้วยควำมเชื่อที่แข็งแกร่ งของพวกเขำ
บำงคนก็ได้รับกำรรักษำแค่จำกกำรที่สัมผัสชำยฉลองพระองค์ของพระองค์ คนตำบอดได้สำมำรถมองเห็น
และแม้แต่คนตำยก็สำมำรถคืนชีวิตมำได้ อย่ำงไรก็ตำม
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถที่จะค้นพบอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนซึ่งฝังรำกลึกอยู่ภำยในตัวเขำได้
อีกทั้งเขำก็ไม่รู้ว่ำจะทิ้งมันไปอย่ำงไร มนุษย์ได้รับพระคุณมำมำกมำย อำทิ สันติสุขและควำมสุขของเนื้อหนัง
ควำมเชื่อของสมำชิกหนึ่งคนที่นำมำซึ่งพระพรต่อทั้งครอบครัว กำรรักษำอำกำรป่ วย และอื่นๆ
ที่เหลือก็คือควำมประพฤติที่ดีของมนุษย์และรู ปลักษณ์ตำมแบบพระเจ้ำของเขำ
หำกใครบำงคนสำมำรถมีชีวิตอยู่บนพืน้ ฐำนเหล่ำนี้ พวกเขำย่อมได้ถูกถือว่ำเป็ นผูเ้ ชื่อที่ยอมรับได้
เฉพำะผูเ้ ชื่อประเภทนี้เท่ำนั้นที่อำจสำมำรถเข้ำสู่สวรรค์ได้หลังจำกควำมตำย
ซึ่งก็หมำยควำมว่ำพวกเขำได้รับกำรช่วยให้รอด แต่ทว่ำในช่วงชีวิตของพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ได้เข้ำใจหนทำงของชีวิตเลยสักนิด
ทั้งหมดที่พวกเขำทำลงไปก็คือกำรทำบำปแล้วก็สำรภำพบำปของพวกเขำอย่ำงเป็ นวัฏจักรสม่ำเสมอโดยไม่มีเส้น
ทำงใดที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขำเลย เช่นนั้นเองที่เป็ นสภำพเงื่อนไขของมนุษย์ในยุคพระคุณ
มนุษย์ได้รับควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์แล้วหรื อยังหนอ? ยัง!
ดังนั้นภำยหลังจำกที่พระรำชกิจช่วงระยะนั้นได้แล้วเสร็จลง
ยังคงมีพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนค้ำงอยู่
ช่วงระยะนี้คือกำรทำให้มนุษย์บริสุทธิ์โดยวิถีทำงของพระวจนะ
และด้วยกำรนั้นจึงเป็ นกำรให้เส้นทำงสำหรับเขำที่จะติดตำม
ช่วงระยะนี้คงจะไม่ออกผลหรื อเปี่ ยมควำมหมำยหำกมันดำเนินต่อไปด้วยกำรขับไล่ปีศำจ
เพรำะมันคงจะล้มเหลวที่จะขุดรำกถอนโคนธรรมชำติบำปของมนุษย์
และมนุษย์ก็คงจะมำหยุดนิ่งอยู่ที่กำรยกโทษบำปของเขำ
มนุษย์ได้รับกำรยกโทษต่อบำปของเขำโดยผ่ำนทำงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป

เพรำะพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนได้มำถึงปลำยทำงแล้ว และพระเจ้ำก็ได้ทรงมีอำนำจเหนือซำตำนแล้ว
แต่ทว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ยงั คงตกค้ำงอยู่ภำยในตัวเขำ
มนุษย์ยงั คงสำมำรถทำบำปและต้ำนทำนพระเจ้ำได้ และพระเจ้ำก็ยงั ไม่ทรงได้รับมวลมนุษย์เอำไว้เลย
นี่คือเหตุผลที่ทำไมในช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจ
พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวจนะมำตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
เป็ นเหตุให้เขำปฏิบตั ิไปตำมเส้นทำงที่ถูกต้อง ช่วงระยะนี้เปี่ ยมควำมหมำยมำกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
รวมถึงออกผลมำกกว่ำ เพรำะตอนนี้ พระวจนะนี่เองที่จดั หำให้กบั ชีวิตมนุษย์โดยตรง
และทำให้อุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรเริ่ มใหม่อย่ำงครบบริ บูรณ์
มันเป็ นช่วงระยะของพระรำชกิจที่ละเอียดทัว่ ถึงกว่ำมำก เพรำะฉะนั้น
กำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ำยได้ทำให้นยั สำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำครบบริ บรู ณ์และเสร็จสิ้นแผน
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำสำหรับควำมรอดของมนุษย์โดยสมบูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในระหว่ำงยุคแห่งรำชอำณำจักร พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตรัสพระวจนะเพื่อพิชิตทุกคนผูซ้ ่ึงเชื่อในพระองค์
นี่คือ “พระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์” พระเจ้ำได้เสด็จมำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพือ่ ทรงพระรำชกิจนี้
กล่ำวคือ พระองค์ได้เสด็จมำเพื่อสำเร็จลุล่วงนัยสำคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระองค์เพียงตรัสพระวจนะเท่ำนั้น และแทบจะไม่มีกำรมำถึงของข้อเท็จจริ งทั้งหลำย นี่คอื แก่นแท้จริ งๆ
ของพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ และเมื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตรัสพระวจนะของพระองค์
นี่เป็ นกำรทรงปรำกฏของพระวจนะในมนุษย์ และเป็ นพระวจนะซึ่งกำลังทรงมำเป็ นมนุษย์
“ในปฐมกำลพระวำทะทรงดำรงอยู่ และพระวำทะทรงอยู่กบั พระเจ้ำ และพระวำทะทรงเป็ นพระเจ้ำ
และพระวำทะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” นี่ (พระรำชกิจแห่งกำรทรงปรำกฏของพระวจนะเป็ นมนุษย์)
คือพระรำชกิจซึ่งพระเจ้ำจะทรงสำเร็จลุล่วงในยุคสุดท้ำย
และเป็ นบทสุดท้ำยของแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งสิ้นทั้งมวลของพระองค์
และดังนั้นพระเจ้ำได้เสด็จมำยังแผ่นดินโลกและทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ในมนุษย์
สิ่งซึ่งถูกทำให้สำเร็จวันนี้ สิ่งซึ่งจะถูกทำให้สำเร็จในภำยภำคหน้ำ สิ่งซึ่งจะถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยพระเจ้ำ
บั้นปลำยสุดท้ำยของมนุษย์ บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรช่วยให้รอด พวกที่จะถูกทำลำย เป็ นต้น—
ทั้งหมดของพระรำชกิจนี้ซ่งึ ควรถูกทำให้สัมฤทธิ์ผลในท้ำยที่สุดได้ถูกระบุไว้แล้วทั้งหมดอย่ำงชัดเจน
และเป็ นไปทั้งหมดก็เพื่อที่จะสำเร็จลุล่วงนัยสำคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรและธรรมนูญซึ่งถูกบัญญัติข้ นึ ก่อนหน้ำนั้น พวกที่จะถูกทำลำย
บรรดำผูท้ ี่จะเข้ำสู่กำรหยุดพัก—พระวจนะเหล่ำนี้ท้งั หมดจะต้องถูกทำให้ลุล่วง

นี่คือพระรำชกิจซึ่งถูกทำให้สำเร็จลุล่วงเป็ นหลักโดยพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
พระองค์ทรงทำให้ผูค้ นเข้ำใจว่ำบรรดำผูท้ ี่ถูกกำหนดชะตำไว้ล่วงหน้ำโดยพระเจ้ำเป็ นของทีแ่ ห่งใด
และพวกที่ไม่ได้ถูกกำหนดชะตำไว้ล่วงหน้ำโดยพระเจ้ำเป็ นของที่แห่งใด
ประชำกรและบรรดำบุตรของพระองค์จะถูกแยกประเภทอย่ำงไร จะเกิดอะไรขึ้นต่ออิสรำเอล
จะเกิดอะไรขึ้นต่ออียิปต์—ในภำยภำคหน้ำ ทุกๆ ถ้อยคำของพระวจนะเหล่ำนี้จะถูกทำให้สำเร็จลุล่วง
ก้ำวย่ำงของพระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังเร่งควำมเร็วขึ้น
พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเป็ นวิถีทำงที่จะเปิ ดเผยต่อมนุษย์ถึงสิ่งซึ่งจะต้องถูกทำให้เสร็จสิ้นในทุกยุค
สิ่งซึ่งจะต้องถูกทำให้เสร็จสิ้นโดยพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และพันธกิจของพระองค์ซ่งึ จะต้องได้รับกำรปฏิบตั ิ
และพระวจนะเหล่ำนี้เป็ นไปทั้งหมดเพื่อที่จะสำเร็จลุล่วงนัยสำคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุ
ษย์
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในยุคแห่งรำชอำณำจักร พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อเริ่ มต้นยุคใหม่
เพื่อเปลี่ยนวิถีทำงที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบตั ิงำน และเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของทั้งยุค
นี่คือหลักกำรซึ่งพระเจ้ำทรงใช้ปฏิบตั ิงำนในยุคพระวจนะ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพูดจำกมุมมองที่ต่ำงออกไป เพื่อที่มนุษย์อำจได้เห็นพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ผูท้ รงเป็ นพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
และอำจสำมำรถมองเห็นพระปรี ชำญำณและควำมมหัศจรรย์ของพระองค์
พระรำชกิจเช่นนั้นทำไปเพื่อให้สัมฤทธิ์เป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้นในกำรพิชิตมนุษย์
กำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม และกำรกำจัดมนุษย์
ซึ่งเป็ นควำมหมำยที่แท้จริ งของกำรใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจในยุคพระวจนะ
โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ ผูค้ นจึงได้มำรู ้จกั กับพระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
แก่นแท้ของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรเข้ำสู่ โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะทำในยุคพระวจนะจึงถูกนำพำไปสู่กำรบังเกิดผลโดยครบถ้วนบริ บูรณ์
โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ ผูค้ นได้ถูกตีแผ่ ถูกกำจัด และถูกทดสอบ ผูค้ นได้เห็นพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้ยินพระวจนะเหล่ำนี้ และระลึกรู ้ได้ถงึ กำรดำรงอยู่ของพระวจนะเหล่ำนี้ ผลก็คือ
พวกเขำได้มำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ ในฤทธำนุภำพสูงสุดและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
รวมทั้งในควำมรักของพระเจ้ำที่มีให้กบั มนุษย์ และควำมปรำรถนำของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด คำว่ำ
“พระวจนะ” อำจฟังดูเรี ยบง่ำยและธรรมดำสำมัญ

แต่พระวจนะที่กล่ำวจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั สั่นสะเทือนจักรวำล
พระวจนะเหล่ำนั้นแปลงสภำพหัวใจของผูค้ น แปลงสภำพมโนคติที่หลงผิดและอุปนิสัยแต่เดิมของพวกเขำ
และแปลงสภำพหนทำงที่โลกทั้งโลกเคยปรำกฏ ตลอดหลำยยุคหลำยสมัยมำนั้น
มีเพียงพระเจ้ำของวันนี้เท่ำนั้นที่ได้ทรงพระรำชกิจด้วยวิธีน้ี
และมีเพียงพระองค์เท่ำนั้นที่ตรัสด้วยเหตุน้ีและเสด็จมำช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเหตุน้ี จำกเวลำนี้ไป
มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรทรงนำของพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้รับกำรเลี้ยงและจัดหำให้โดยพระวจนะของพระองค์ ผูค้ นใช้ชีวิตในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
ท่ำมกลำงคำสำปแช่งและพระพรของพระวจนะของพระเจ้ำ
และมีผคู้ นมำกกว่ำนั้นอีกที่ได้มำใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระวจนะของพระองค์
พระวจนะเหล่ำนี้และพระรำชกิจนี้ลว้ นแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ ควำมรอดของมนุษย์
เพื่อประโยชน์ต่อกำรทำให้น้ ำพระทัยพระเจ้ำลุล่วง
และเพื่อประโยชน์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรู ปสัณฐำนดั้งเดิมของโลกแห่งกำรทรงสร้ำงเดิม
พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกโดยใช้พระวจนะ พระองค์ทรงนำทำงผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวำลโดยใช้พระวจนะ
และพระองค์ทรงพิชิตและช่วยพวกเขำให้รอดโดยใช้พระวจนะ ในท้ำยที่สุดแล้ว
พระองค์จะทรงใช้พระวจนะเพื่อนำพำโลกเดิมทั้งโลกไปสู่บทอวสำน
ด้วยเหตุน้ีจึงจะเป็ นกำรทำให้แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์สำเร็จครบถ้วนบริ บูรณ์
ตลอดยุคแห่งรำชอำณำจักร พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
และเพื่อสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงทำกำรอัศจรรย์หรื อแสดงกำรปำฏิหำริ ยต์ ่ำงๆ
แต่เพียงแค่ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ผ่ำนพระวจนะเท่ำนั้น เพรำะพระวจนะเหล่ำนี้
มนุษย์จึงได้รับกำรบำรุงเลี้ยงและกำรจัดหำ และได้รับควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่แท้จริง
ตัดตอนมำจำก “ยุคแห่งรำชอำณำจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในพระรำชกิจสุดท้ำยแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคนั้น พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำคือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเปิ ดเผยทั้งหมดที่ไม่ชอบธรรม เพื่อพิพำกษำผูค้ นทั้งหมดอย่ำงเปิ ดเผย
และเพื่อทำให้บรรดำผูท้ ี่รักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริงใจได้รับควำมเพียบพร้อม
มีเพียงพระอุปนิสัยเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำนได้ ยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
ทุกสรรพสิง่ ในกำรทรงสร้ำงจะถูกแยกไปตำมประเภทของพวกมัน และถูกแบ่งออกเป็ นจำพวกต่ำงๆ
ตำมธรรมชำติของพวกมัน นี่คอื ชัว่ ขณะที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษยชำติและบั้นปลำยของพวกเขำ
หำกผูค้ นมิได้กำ้ วผ่ำนกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแล้วไซร้

ก็จะไม่มีหนทำงที่จะตีแผ่ควำมไม่เชื่อฟังและควำมไม่ชอบธรรมของพวกเขำ
มีเพียงโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเปิ ดเผยบทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งป
วงได้ มนุษย์จะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริ งของเขำเฉพำะเมื่อเขำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้น
คนชัว่ จะถูกนำไปอยู่กบั คนชัว่ คนดีอยู่กบั คนดี และมนุษยชำติท้งั ปวงจะถูกแยกออกไปตำมประเภทของพวกเขำ
บทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงจะได้รับกำรเปิ ดเผยโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
เพื่อที่คนชัว่ อำจจะได้รับกำรลงโทษและคนดีได้รับบำเหน็จรำงวัล
และผูค้ นทั้งปวงกลับกลำยมำอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของพระเจ้ำ
พระรำชกิจทั้งหมดนี้จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำที่ชอบธรรม
เนื่องจำกควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ได้มำถึงจุดสูงสุดของมัน
และควำมไม่เชื่อฟังของพวกเขำกลับกลำยเป็ นร้ำยแรงอย่ำงเหลือเกิน
จึงมีเพียงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยซึ่งประกอบด้วยกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเป็ นหลัก และถูกเปิ ดเผยในระหว่ำงยุคสุดท้ำยเท่ำนั้น
ที่สำมำรถแปลงสภำพและทำให้มนุษย์ครบบริ บรู ณ์อย่ำงเต็มเปี่ ยมได้
มีเพียงพระอุปนิสัยนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถเปิ ดโปงคนชัว่
และด้วยเหตุน้ีจึงลงโทษพวกไม่ชอบธรรมทั้งหมดอย่ำงรุ นแรง ดังนั้น
พระอุปนิสัยเช่นนี้ซึมซับไปด้วยนัยสำคัญของยุคนั้น
และกำรเปิ ดเผยและกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ถูกทำให้สำแดงชัดแจ้งเพื่อประโยชน์ของพระรำ
ชกิจของยุคใหม่แต่ละยุค
มิใช่ว่ำพระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสยั ของพระองค์โดยตำมควำมชอบพระทัยเองและโดยไม่มีนัยสำคัญ
หำกแม้นว่ำในกำรเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษย์ในระหว่ำงยุคสุดท้ำยนั้น
พระเจ้ำยังคงจะประทำนควำมสงสำรและควำมรักอันไม่สิ้นสุดให้แก่มนุษย์และยังคงมีควำมรักต่อเขำอยู่ต่อไป
โดยไม่ทรงนำมนุษย์ไปสู่กำรพิพำกษำที่ชอบธรรม แต่ตรงกันข้ำมกลับทรงแสดงให้เขำเห็นกำรยอมผ่อนปรน
ควำมอดทน และกำรให้อภัย และยกโทษให้มนุษย์ไม่ว่ำบำปของเขำจะมหันต์เพียงใด
โดยไม่มีกำรพิพำกษำอันชอบธรรมแม้แต่นิดเดียว กล่ำวคือ เช่นนั้นแล้ว
เมื่อใดเล่ำที่กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของพระเจ้ำจะได้มำถึงกำรปิ ดตัวเสียที?
เมื่อใดที่พระอุปนิสัยเช่นนี้จะสำมำรถนำทำงผูค้ นไปสู่บ้นั ปลำยที่เหมำะสมของมวลมนุษย์?
ดูตวั อย่ำงของผูพ้ ิพำกษำคนหนึ่งที่มีควำมรักอยู่เสมอ ผูพ้ ิพำกษำที่มีใบหน้ำดูใจดีและมีหัวใจอ่อนโยน
เขำรักผูค้ นโดยไม่คำนึงถึงอำชญำกรรมที่พวกเขำอำจได้กระทำมำ
และเขำมีควำมรักและควำมอดกลั้นกับพวกเขำไม่ว่ำพวกเขำอำจจะเป็ นใคร ในกรณีน้นั

เมื่อใดเขำจึงจะสำมำรถไปถึงกำรตัดสินที่ยุติธรรมได้เสียที? ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
มีเพียงกำรพิพำกษำอันชอบธรรมเท่ำนั้นที่สำมำรถแยกมนุษย์ไปตำมประเภทของพวกเขำและนำพำมนุษย์ไปสู่อ
ำณำจักรใหม่ได้ ในหนทำงนี้
ทัว่ ทั้งยุคนั้นถูกนำพำไปถึงบทอวสำนโดยผ่ำนทำงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของ
พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เชิงอรรถ:
ก. ข้อควำมต้นฉบับไม่มีวลี “ให้เชื่อฟัง”

4. สัมพันธภาพระหว่างแต่ละช่ วงระยะในสามช่ วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
จำกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์จนถึงพระรำชกิจของพระเยซู
และจำกพระรำชกิจของพระเยซูจนถึงพระรำชกิจช่วงระยะปัจจุบนั นี้
สำมช่วงระยะเหล่ำนี้ครอบคลุมเรื่ องรำวอันต่อเนื่องตลอดช่วงทั้งหมดของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และเหล่ำนั้นล้วนเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียว นับตั้งแต่กำรทรงสร้ำงโลก
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์อยู่ตลอดเวลำ พระองค์ทรงเป็ นปฐมกำลและบทอวสำน
พระองค์ทรงเป็ นองค์แรกและองค์สุดท้ำย
และพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงเริ่ มต้นยุคหนึ่งและเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนำยุคนั้นไปถึงบทอวสำน
พระรำชกิจสำมช่วงระยะ ในยุคทั้งหลำยที่แตกต่ำงกันและในตำแหน่งแห่งหนทั้งหลำยที่แตกต่ำงกันนั้น
คือพระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียวอย่ำงไม่มีผิดพลำด
พวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่แยกช่วงระยะทั้งสำมเหล่ำนี้ออกจำกกันล้วนยืนอยู่ในทำงตรงกันข้ำมกับพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจที่ได้ถูกดำเนินไปจนเสร็จสิ้นในยุคสุดท้ำยเป็ นตัวแทนกำรพิพำกษำ ควำมพิโรธ และกำรตีสอน
พระรำชกิจที่ถูกดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นในยุคสุดท้ำยไม่สำมำรถแทนที่พระรำชกิจของยุคธรรมบัญญัติหรื อพระร
ำชกิจของยุคพระคุณได้ อย่ำงไรก็ตำม
ช่วงระยะทั้งสำมเชื่อมโยงกันและกันก่อร่ ำงขึ้นเป็ นควำมครบถ้วนหนึ่งเดียว
และทั้งหมดนั้นคือพระรำชกิจของพระเจ้ำหนึ่งเดียว
เป็ นธรรมดำที่กำรลงมือปฏิบตั ิพระรำชกิจนี้ได้ถูกแยกออกเป็ นยุคต่ำงๆ
พระรำชกิจที่ทรงทำในยุคสุดท้ำยนำทุกสิ่งทุกอย่ำงมำสู่กำรปิ ดฉำก
ที่ทรงทำไปในยุคธรรมบัญญัติน้ นั คือพระรำชกิจแห่งกำรเริ่ม
และที่ทรงทำในยุคพระคุณคือพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ สำหรับเรื่ องของนิมิตต่ำงๆ
ของพระรำชกิจในแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี น้ี
ไม่มีใครเลยที่มีควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมเข้ำใจหรื อควำมเข้ำใจเชิงลึกได้
และนิมิตเหล่ำนี้ยงั คงค้ำงเป็ นปริ ศนำอยู่ ในยุคสุดท้ำย
มีเพียงพระรำชกิจแห่งพระวจนะเท่ำนั้นที่ถูกดำเนินกำรให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะนำมำซึ่งยุคแห่งรำชอำณำจักร
แต่มนั ไม่ใช่เป็ นตัวแทนของยุคทั้งหมด ยุคสุดท้ำยไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำยุคสุดท้ำย
และไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำยุคแห่งรำชอำณำจักร

และพวกมันไม่ได้เป็ นตัวแทนของยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ มันก็แค่ว่ำ
พระรำชกิจทั้งหมดในแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ถูกเปิ ดเผยต่อพวกเจ้ำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
นี่คือกำรเปิ ดผ้ำคลุมแห่งควำมล้ำลึก…
พระรำชกิจในยุคสุดท้ำยเป็ นช่วงระยะสุดท้ำยของสำมช่วงระยะ เป็ นพระรำชกิจของยุคใหม่อีกยุค
และไม่ได้เป็ นตัวแทนของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรอันครบถ้วนบริ บูรณ์
แผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ถกู แบ่งออกเป็ นพระรำชกิจสำมระยะ
ไม่มีช่วงระยะหนึ่งใดเพียงลำพังที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระรำชกิจของสำมยุคได้
แต่เป็ นได้แค่เพียงหนึ่งส่วนของทั้งองค์รวม
พระนำมพระยำห์เวห์ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนองค์รวมแห่งพระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้
ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระองค์ได้ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้พสิ ูจน์ว่ำ
พระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นได้เพียงพระเจ้ำภำยใต้ธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
พระยำห์เวห์ได้ทรงออกธรรมบัญญัติสำหรับมนุษย์ และได้ทรงส่งต่อพระบัญญัติมำยังเขำ
ขอให้มนุษย์สร้ำงวิหำรและแท่นบูชำต่ำงๆ
พระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำไปเป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
พระรำชกิจนี้ที่พระองค์ได้ทรงทำไปมิได้พิสูจน์ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นเพียงพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งขอให้มนุษย์รักษำธร
รมบัญญัติเท่ำนั้น หรื อว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำในวิหำร หรือว่ำพระองค์เป็ นพระเจ้ำหน้ำแท่นบูชำ
พูดได้เลยว่ำนี่คงไม่จริง พระรำชกิจที่ทรงทำไปภำยใต้ธรรมบัญญัติสำมำรถเป็ นตัวแทนได้เพียงหนึ่งยุคเท่ำนั้น
เพรำะฉะนั้น หำกพระเจ้ำได้ทรงทำพระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะจำกัดขอบเขตของพระเจ้ำอยู่ภำยในนิยำมต่อไปนี้ที่กล่ำวว่ำ
“พระเจ้ำคือพระเจ้ำองค์ที่อยู่ในวิหำร และเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้ำ
พวกเรำต้องสวมเสื้อคลุมแบบปุโรหิตและเข้ำสู่วิหำร”
หำกพระรำชกิจในยุคพระคุณไม่ได้ถกู ดำเนินกำรจนแล้วเสร็จ
และยุคพระธรรมบัญญัติไม่ได้สำนต่อมำจนถึงปัจจุบนั มนุษย์ก็คงจะไม่รู้ว่ำ
พระเจ้ำทรงเปี่ ยมปรำนีและเปี่ ยมควำมรักด้วยเช่นกัน หำกพระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้ถูกกระทำไป
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับมีเพียงพระรำชกิจในยุคพระคุณเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว ทั้งหมดทีม่ นุษย์คงจะรู ้ก็คือว่ำ
พระเจ้ำทรงสำมำรถไถ่มนุษย์และยกโทษให้กบั บำปต่ำงๆ ของมนุษย์เท่ำนั้น มนุษย์คงจะรู ้เพียงว่ำ
พระองค์ทรงบริ สุทธิ์และไร้เดียงสำ
และว่ำพระองค์ทรงมีควำมสำมำรถพลีอุทิศพระองค์เองและถูกตรึ งกำงเขนได้เพือ่ ประโยชน์ของมนุษย์
มนุษย์คงจะรู ้เพียงสิ่งเหล่ำนี้ แต่ไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดเลย ดังนั้น

แต่ละยุคเป็ นตัวแทนหนึ่งส่วนของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
สำหรับเรื่ องที่พระอุปนิสยั ด้ำนใดของพระเจ้ำมีตวั แทนในยุคธรรมบัญญัติ ด้ำนใดมีอยู่ในยุคพระคุณ
และด้ำนใดมีอยู่ในช่วงระยะปัจจุบนั นั้น
เฉพำะเมื่อช่วงระยะทั้งสำมได้ถูกรวมเข้ำเป็ นองค์รวมหนึ่งเดียวแล้วเท่ำนั้น
พวกมันจึงจะสำมำรถเปิ ดเผยควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำออกมำได้
เฉพำะเมื่อมนุษย์ได้มำรู ้จกั ครบทั้งสำมช่วงระยะแล้วเท่ำนั้น เขำจึงจะสำมำรถเข้ำใจมันได้อย่ำงครบถ้วน
ไม่มีช่วงระยะใดในสำมช่วงระยะนี้ที่สำมำรถถูกละเว้นได้เลย
เจ้ำจะมองเห็นพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ก็เฉพำะหลังจำกที่ได้มำรู ้จกั สำมช่วงระยะเหล่ำ
นี้ของพระรำชกิจแล้วเท่ำนั้น
ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระเจ้ำได้ทรงเสร็จสิ้นพระรำชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้พิสูจน์ว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นเพียงพระเจ้ำภำยใต้ธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
และข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระเจ้ำได้ทรงเสร็จสิ้นพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของพระองค์ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
พระเจ้ำจะทรงไถ่มวลมนุษย์ไปตลอดกำล เหล่ำนี้คือข้อสรุ ปที่มนุษย์วำดภำพขึ้นมำ
กำรที่ยุคพระคุณได้จบลงไปแล้ว ใช่ว่ำเจ้ำจะสำมำรถพูดได้ว่ำ พระเจ้ำเพียงเป็ นของกำงเขนเท่ำนั้น
และว่ำเฉพำะกำงเขนเพียงลำพังเท่ำนั้นที่เป็ นตัวแทนควำมรอดของพระเจ้ำ
กำรทำเช่นนั้นย่อมจะเป็ นกำรให้นิยำมต่อพระเจ้ำ ในช่วงระยะปัจจุบนั
โดยหลักแล้วพระเจ้ำกำลังทรงพระรำชกิจแห่งพระวจนะ แต่เจ้ำก็ยงั ไม่สำมำรถพูดได้อยู่ดีว่ำ
พระเจ้ำไม่เคยทรงเปี่ ยมปรำนีต่อมนุษย์
และพูดว่ำทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงนำมำก็คือกำรพิพำกษำและกำรตีสอน
พระรำชกิจในยุคสุดท้ำยแผ่วำงให้เห็นพระรำชกิจของพระยำห์เวห์และพระเยซู
และควำมล้ำลึกทั้งหมดที่มนุษย์ไม่เข้ำใจ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเปิ ดเผยบั้นปลำยและบทอวสำนของมวลมนุษย์
และสิ้นสุดพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดท่ำมกลำงมวลมนุษย์
ช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจในยุคสุดท้ำยนั้นนำพำทุกสิ่งทุกอย่ำงไปสู่กำรปิ ดฉำก
ควำมลึกล้ำทั้งมวลที่มนุษย์ไม่เข้ำใจจำเป็ นจะต้องได้รับกำรคลี่คลำย
เพื่อเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้หยัง่ ค้นลงไปในควำมลึกของพวกมัน
และมีควำมเข้ำใจที่ชดั เจนโดยครบบริ บูรณ์ในหัวใจของเขำ เฉพำะเมื่อถึงตอนนั้น
เผ่ำพันธุ์มนุษย์จงึ จะสำมำรถถูกจำแนกชนชั้นออกไปตำมประเภท
เฉพำะหลังจำกแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี เสร็จสิ้นลงเท่ำนั้น

มนุษย์จึงจะมำเข้ำใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ เพรำะถึงตอนนั้น
แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ก็จะได้มำถึงปลำยทำงแล้ว
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจของวันนี้ทำให้พระรำชกิจของยุคพระคุณเดินหน้ำต่อ กล่ำวคือ
พระรำชกิจภำยใต้แผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหกพันปี ได้เดินหน้ำต่อ แม้ว่ำยุคพระคุณได้สิ้นสุดลงแล้ว
แต่พระรำชกิจของพระเจ้ำก็ยงั มีควำมก้ำวหน้ำ เหตุใดกันเล่ำ
เรำจึงกล่ำวซ้ ำแล้วซ้ ำอีกว่ำพระรำชกิจระยะนี้ต่อยอดมำจำกยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ?
ก็เพรำะพระรำชกิจของวันนี้เป็ นกำรสำนต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคพระคุณ
และเป็ นควำมก้ำวหน้ำต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้เชื่อมโยงกันและกันอย่ำงแน่นแฟ้น
โดยที่ขอ้ ต่อแต่ละข้อในสำยโซ่เชื่อมต่อกับข้อถัดไปอย่ำงสนิทแนบแน่น
แล้วเหตุใดเรำจึงกล่ำวเช่นกันว่ำพระรำชกิจของช่วงระยะนี้จงึ ต่อยอดจำกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำจนแล้วเสร็จ
ไป? สมมติว่ำพระรำชกิจช่วงระยะนี้ไม่ได้ต่อยอดจำกพระรำชกิจที่พระเยซูทรงได้กระทำจนแล้วเสร็จไป
จะต้องมีกำรตรึงกำงเขนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะนี้
และจะต้องมีกำรดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของช่วงระยะก่อนหน้ำใหม่ท้งั หมดอีกครั้ง สิ่งนี้จะไร้ควำมหมำย
และดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ำพระรำชกิจได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ยุคได้เดินหน้ำต่อ
และระดับของพระรำชกิจได้ยกสูงขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระรำชกิจในช่วงระยะนี้สร้ำงขึ้นโดยใช้ยุคธรรมบัญญัติเป็ นรำกฐำน
และต่อยอดจำกพระศิลำของพระรำชกิจของพระเยซู พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรสร้ำงขึ้นเป็ นช่วงระยะ
และช่วงระยะนี้ไม่ใช่จุดเริ่ มต้นใหม่
เพียงกำรผสำนรวมกันของพระรำชกิจสำมระยะเท่ำนั้นที่อำจถือเป็ นแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี
ตัดตอนมำจำก “กำรจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจไม่ได้ยืนอยู่ลำพัง
แต่เป็ นส่วนหนึ่งของทั้งมวลที่ก่อเกิดร่ วมกันกับสองช่วงระยะก่อนหน้ำ
กล่ำวคือเป็ นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดครบบริ บรู ณ์โดยกำรทำเพียงหนึ่งในสำมช่วงร
ะยะของพระรำชกิจ แม้ว่ำช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจจะสำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่ำงเต็มที่
แต่นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำมันจำเป็ นเพียงแค่ที่จะต้องดำเนินกำรช่วงระยะเดียวนี้เดี่ยวๆ

และว่ำพระรำชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้ำนั้นไม่จำเป็ นต้องมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำน
ไม่มีสักช่วงระยะเดียวในสำมช่วงระยะสำมำรถถูกชูข้ นึ ในฐำนะนิมิตเดียวที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงต้องรู ้จกั
เพรำะควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นคือพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
ไม่ใช่ช่วงระยะเดียวท่ำมกลำงทั้งสำมช่วงระยะ ตรำบเท่ำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดยังไม่สำเร็จลุล่วง
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำก็จะไม่สำมำรถมำถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์ได้ สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น
พระอุปนิสัยของพระองค์
และพระปรี ชำญำณของพระองค์แสดงออกมำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจแห่งควำมรอด
ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ต้งั แต่แรกเริ่ ม
แต่ได้รับกำรแสดงออกอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งควำมรอดแสดงออกถึงส่วนหนึ่งของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ไม่ใช่ทุกช่วงระยะของพระรำชกิจที่สำมำรถแสดงออกถึงควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นได้โดย
ตรงและครบบริ บูรณ์
เมื่อเป็ นเช่นนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดจึงสำมำรถได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวอย่ำงเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อพระรำชกิจทั้งสำ
มช่วงระยะได้ถูกทำให้ครบบริ บูรณ์แล้วเท่ำนั้น
และดังนั้นควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำจึงไม่สำมำรถแยกออกจำกพระรำชกิจทั้ง
สำมช่วงระยะของพระเจ้ำได้
สิ่งที่มนุษย์ได้รับจำกช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจเป็ นเพียงพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำซึ่งแสดงออกในส่วนหนึ่งส่
วนเดียวของพระรำชกิจของพระองค์
มันไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระอุปนิสัยและสิ่ งที่ทรงเป็ นซึ่งแสดงออกในช่วงระยะก่อนหรื อหลังได้
นั่นเป็ นเพรำะพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่สำมำรถทำให้เสร็จสิ้นได้ทนั ทีในระหว่ำงช่วงเวลำห
นึ่ง หรื อในสถำนที่หนึ่ง แต่จะค่อยๆ กลำยเป็ นลึกขึ้นโดยสอดคล้องกับระดับกำรพัฒนำของมนุษย์ ณ
เวลำและสถำนที่ที่แตกต่ำงกัน เป็ นพระรำชกิจที่ทรงดำเนินกำรในช่วงระยะต่ำงๆ
และไม่ถูกทำให้ครบบริ บูรณ์ในช่วงระยะเดียว
ดังนั้นพระปรี ชำญำณทั้งมวลของพระเจ้ำจึงตกผลึกในสำมช่วงระยะแทนที่จะเป็ นช่วงระยะเดียวเดี่ยวๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นทั้งหมดทั้งมวลและพระปรี ชำญำณทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ได้รับกำรจัดวำงลงไปในส
ำมช่วงระยะนี้ และแต่ละช่วงระยะบรรจุสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นเอำไว้
และแต่ละช่วงระยะคือบันทึกของพระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระองค์
มนุษย์ควรรู ้จกั พระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำซึ่งแสดงออกในสำมช่วงระยะนี้

สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นทั้งหมดนี้มีควำมสำคัญสูงสุดต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และหำกผูค้ นไม่มีควำมรูน้ ้ีเมื่อพวกเขำนมัสกำรพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ไม่ต่ำงจำกพวกทีน่ มัสกำรพระพุทธเจ้ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำท่ำมกลำงมนุษย์น้ นั ไม่ได้ถูกซ่อนเร้นจำกมนุษย์
และควรเป็ นที่รู้จกั ของพวกทีน่ มัสกำรพระเจ้ำทั้งหมด
ในเมื่อพระเจ้ำได้ทรงดำเนินกำรพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งสำมช่วงระยะท่ำมกลำงมนุษย์แล้ว
มนุษย์ก็ควรรู ้จกั กำรแสดงออกของสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นในระหว่ำงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งทำ สิ่งที่พระเจ้ำทรงซ่อนเร้นจำกมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้
และสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู ้จกั ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้ำทรงแสดงต่อมนุษย์คอื สิ่งที่มนุษย์ควรรู ้จกั
และสิ่งที่มนุษย์ควรมี
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะดำเนินกำรบนรำกฐำนของช่วงระยะก่อนหน้ำ
ไม่ได้ดำเนินกำรอย่ำงเป็ นเอกเทศ โดยแยกออกจำกพระรำชกิจแห่งควำมรอด
แม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในยุคและชนิดของพระรำชกิจที่ดำเนินกำร
แต่ที่แกนกลำงของพระรำชกิจก็ยงั คงเป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์
และแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นลึกกว่ำช่วงระยะล่ำสุด
ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้รับกำรแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
และในแต่ละช่วงระยะมีขอ้ พึงประสงค์ที่เหมำะสมต่อมนุษย์ถูกกำหนดขึ้น ยิง่ ไปกว่ำนั้น เมือ่ ยุคต่ำงๆ
ผ่ำนเข้ำมำและเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ ข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีต่อมวลมนุษย์ท้งั หมดก็กลำยเป็ นสูงขึ้นทุกที
ดังนั้น พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำนี้จึงมำถึงจุดสำคัญสูงสุดของมันอย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอน
จนกระทัง่ มนุษย์มองเห็นข้อเท็จจริงของ “กำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ” และในหนทำงนี้
ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ย่อมกลำยเป็ นสูงขึ้นอีก เช่นเดียวกับข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ในกำรกล่ำวคำพยำน
ยิ่งมนุษย์สำมำรถร่ วมมือกับพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงมำกขึ้นเท่ำใด เขำก็ยิ่งถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำยิ่งขึ้นเท่ำนั้น
ควำมร่ วมมือของมนุษย์คอื คำพยำนที่เขำพึงต้องกล่ำว และคำพยำนที่เขำกล่ำวก็คือกำรปฏิบตั ิของมนุษย์ ดังนั้น
กำรที่พระรำชกิจของพระเจ้ำจะสำมำรถมีผลที่ถูกต้องเหมำะสมได้หรื อไม่
และกำรที่จะสำมำรถมีคำพยำนที่จริงแท้ได้หรื อไม่น้ นั
ย่อมเชื่อมโยงกับควำมร่ วมมือและคำพยำนของมนุษย์อย่ำงแยกจำกกันไม่ได้
เมื่อพระรำชกิจได้รับกำรทำให้แล้วเสร็จ กล่ำวคือ

เมื่อกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของพระเจ้ำได้ไปถึงบทอวสำนของมัน มนุษย์พึงจะต้องเป็ นคำพยำนที่สูงขึ้น
และเมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงบทอวสำนของมัน
กำรปฏิบตั ิและกำรเข้ำสู่ของมนุษย์ก็จะไปถึงจุดสูงสุดของมันด้วย ในอดีต
มนุษย์พงึ ต้องทำตำมธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ และเขำพึงต้องอดทนและถ่อมใจ วันนี้
มนุษย์พงึ ต้องเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำและพึงต้องมีควำมรักสูงสุดเพือ่ พระเจ้ำ
และในท้ำยที่สุดแล้วเขำยังคงพึงต้องรักพระเจ้ำท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำก
สำมช่วงระยะนี้คือข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีต่อมนุษย์อย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอนโดยตลอดกำรบริ หำรจัดกำรทั้ง
หมดทั้งมวลของพระองค์ แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงยิ่งลึกซึ้งกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
และในแต่ละช่วงระยะ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ก็ยงิ่ ลุ่มลึกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ และในหนทำงนี้
กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำย่อมค่อยๆ เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้น
กำรที่อุปนิสัยของมนุษย์เข้ำมำใกล้มำตรฐำนที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ยิ่งขึ้นนั้นเป็ นเพรำะข้อพึงประสงค์ต่อมนุ
ษย์สูงยิ่งขึ้นทุกทีนั่นเอง และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะเริ่ มค่อยๆ แยกห่ำงจำกอิทธิพลของซำตำน
จนกระทัง่ มวลมนุษย์ท้งั หมดจะได้รับกำรช่วยให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำนเมือ่ พระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงป
ลำยทำงที่ครบบริ บูรณ์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจแห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของพระเจ้ำกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
ช่วงระยะแรก—กำรทรงสร้ำงโลก—กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
และหำกมิได้เป็ นเช่นนั้นแล้วไซร้ ก็คงจะไม่มผี ใู้ ดมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมวลมนุษย์ได้
ช่วงระยะที่สองคือกำรไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง และมันกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เองเช่นกัน
ช่วงระยะที่สำมก็ไม่จำเป็ นต้องกล่ำวเลยว่ำ
มีควำมจำเป็ นมำกยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับบทอวสำนของพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำที่จะต้องกระทำโดยพระเจ้ำ
พระองค์เอง พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ กำรพิชิต กำรได้รับ
และกำรทำให้มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีควำมเพียบพร้อมล้วนดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เ
อง หำกพระองค์มิได้ทรงพระรำชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนอัตลักษณ์ของพระองค์ได้
และมนุษย์คงไม่สำมำรถกระทำพระรำชกิจของพระองค์ได้ พระองค์ทรงนำทำงมนุษย์โดยพระองค์เอง
และทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์โดยพระองค์เอง ก็เพื่อที่จะทำให้ซำตำนปรำชัย เพื่อที่จะได้รับมวลมนุษย์
และเพื่อที่จะมอบชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลกให้มนุษย์ พระองค์ตอ้ งทรงทำพระรำชกิจนี้โดยพระองค์เอง
เพื่อประโยชน์แห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของพระองค์ และเพื่อพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์

ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

5. เหตุใดจึงกล่าวว่า การรู้จักสามช่ วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้าคือเส้ นทางสู่การรู้จักพระเจ้า?
การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้ าทั้งสามช่ วงระยะคือเส้ นทางสู่การรู้จักพระเจ้า
(บทที่คดั สรรจำก พระวจนะของพระเจ้ำ)
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์แบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
ทั้งสำมช่วงระยะนี้ไม่รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลก
แต่น่ำจะเป็ นพระรำชกิจสำมช่วงระยะของยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งรำชอำณำจักรมำกกว่ำ
พระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลกได้เป็ นพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นั่นไม่ได้เป็ นพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และไม่มีควำมเกี่ยวพันใดๆ
กับพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด เพรำะเมื่อครั้งที่โลกได้ถูกสร้ำงขึ้นนั้น
มวลมนุษย์ยงั ไม่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
และดังนั้นจึงไม่ได้มีควำมจำเป็ นที่จะต้องทรงดำเนินกำรพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่มต้นขึ้นก็เมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้วเท่ำนั้
น
และดังนั้นพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์กไ็ ด้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อมวลมนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมแล้วเ
ท่ำนั้นเช่นกัน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
กำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำได้เริ่ มต้นขึ้นโดยเป็ นผลของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และไม่ได้ก่อเกิดจำกพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลก
เป็ นหลังจำกที่มวลมนุษย์ได้รับอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมแล้วเท่ำนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรจึงได้เริ่ มปรำกฏขึ้น
และดังนั้นพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์จงึ มีสำมส่วนด้วยกัน แทนที่จะเป็ นสี่ช่วงระยะ หรื อสี่ยุค
วิธีน้ีเท่ำนั้นที่เป็ นวิธีที่ถูกต้องในกำรอ้ำงอิงถึงกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์ของพระเจ้ำ
เมื่อยุคสุดท้ำยมำถึงปลำยทำง
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์ก็จะได้มำถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์แล้ว
บทสรุ ปปิ ดตัวของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรหมำยควำมว่ำพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้
รอดจะได้รับกำรทำให้เสร็จสิ้นอย่ำงครบบริ บูรณ์แล้ว
และหมำยควำมว่ำมวลมนุษย์จะได้ไปถึงบทอวสำนของกำรเดินทำงของพวกเขำแล้ว
หำกปรำศจำกพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอดแล้ว

พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์ก็คงจะไม่ดำรงอยู่ และก็คงจะไม่มพี ระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนั้น
เป็ นเพรำะควำมต่ำทรำมของมวลมนุษย์นนั่ เอง
และเพรำะมวลมนุษย์ได้ตอ้ งกำรควำมรอดอย่ำงเร่ งด่วนเช่นนี้นนั่ เอง
พระยำห์เวห์จึงได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวกำรสร้ำงโลก และได้ทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์จึงได้เริ่ มต้นขึ้น
ซึ่งหมำยควำมว่ำเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้เริ่ มต้นขึ้น
“กำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์” ไม่ได้หมำยถึงกำรนำชีวิตของมวลมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นใหม่บนแผ่นดินโลก
(กล่ำวคือ มวลมนุษย์ที่ยงั ไม่ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำม) ตรงกันข้ำม
เป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์ทไี่ ด้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้ว กล่ำวคือ
เป็ นกำรแปลงสภำพมวลมนุษย์อนั เสื่อมทรำมนี้นนั่ เอง นี่คอื ควำมหมำยของ “กำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์”
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลก
และดังนั้นพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์กไ็ ม่รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรสร้ำงโลกเช่นกัน
แต่กลับรวมถึงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะที่แยกจำกกำรสร้ำงโลกเท่ำนั้น
เพื่อให้เข้ำใจพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์
จำเป็ นที่จะต้องตระหนักรู ้ถงึ ประวัติของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ—
นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักรู ้เพื่อที่จะได้รับกำรช่วยให้รอด ในฐำนะสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
เจ้ำควรระลึกว่ำมนุษย์ถูกพระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้น
และเจ้ำควรระลึกถึงแหล่งที่มำของควำมเสื่อมทรำมของมวลมนุษย์ และยิง่ กว่ำนั้น
กระบวนกำรแห่งควำมรอดของมนุษย์
หำกพวกเจ้ำเพียงรู ้วิธีปฏิบตั ิตวั โดยสอดคล้องกับคำสอนในควำมพยำยำมที่จะได้รับควำมโปรดปรำนของพระเจ้
ำ แต่ไม่มีควำมเฉลียวใจใดๆ เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้ำทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
หรื อเกี่ยวกับแหล่งที่มำของควำมเสื่อมทรำมของมวลมนุษย์
เช่นนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เจ้ำขำดไปในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
เจ้ำไม่ควรพึงพอใจกับแค่กำรเข้ำใจควำมจริงเหล่ำนั้นที่สำมำรถนำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้เท่ำนั้น
ในขณะที่ยงั คงไม่รู้เท่ำทันถึงวงเขตที่กว้ำงขึ้นของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ—
หำกเป็ นเช่นนี้จริ ง เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็หัวดื้อเกินไป
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือเรื่ องรำวเบื้องหลังของกำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำ
กำรถือกำเนิดของข่ำวประเสริ ฐแห่งจักรวำลทั้งปวง ข้อล้ำลึกที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดท่ำมกลำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะยังเป็ นรำกฐำนของกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐอีกด้วย

หำกเจ้ำเพียงมุ่งเน้นที่กำรเข้ำใจควำมจริ งที่เรียบง่ำยซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเจ้ำ และไม่รู้สิ่งใดเลยในกำรนี้
ซึ่งยิง่ ใหญ่ที่สุดในข้อล้ำลึกและนิมิตต่ำงๆ ทั้งหมด
เช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้ำก็จะไม่คล้ำยกับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ บกพร่ อง
ซึ่งไม่มีอะไรดีเลยนอกจำกมีไว้ดูเล่นหรอกหรื อ?
หำกมนุษย์จดจ่อกับกำรปฏิบตั ิเท่ำนั้น และเห็นพระรำชกิจของพระเจ้ำและควำมรู ้ของมนุษย์เป็ นเรื่ องรอง
เช่นนั้นแล้วนี่จะไม่เหมือนกับกำรหมกมุน่ กับรำยละเอียดปลีกย่อย ในขณะที่ไม่สนใจสิ่งต่ำงๆ
ที่สำคัญกว่ำหรอกหรื อ? เจ้ำต้องรู ้สิ่งที่เจ้ำต้องรู ้ สิ่งที่เจ้ำต้องนำไปปฏิบตั ิ เจ้ำก็ตอ้ งนำไปปฏิบตั ิ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะเป็ นใครบำงคนที่รู้วิธีไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง เมื่อวันที่เจ้ำจะเผยแผ่ขำ่ วประเสริ ฐมำถึง
หำกเจ้ำเพียงมีควำมสำมำรถที่จะพูดได้ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำที่ยิ่งใหญ่และชอบธรรม
ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำสูงสุด พระเจ้ำองค์หนึ่งที่ไม่มีมนุษย์ผยู้ ิ่งใหญ่ใดๆ สำมำรถเปรียบเทียบได้
และว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่ไม่มีผูใ้ ดอยู่เบื้องบน…หำกเจ้ำเพียงสำมำรถพูดคำพูดที่ไม่ตรงประเด็นและผิวเ
ผินเหล่ำนี้ได้ในขณะที่ไม่สำมำรถพูดคำพูดที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ และมีสำระสำคัญได้อย่ำงเด็ดขำด
หำกเจ้ำไม่มีสิ่งใดจะพูดเกี่ยวกับกำรรู ้จกั พระเจ้ำหรื อพระรำชกิจของพระเจ้ำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่สำมำรถอธิบำยควำมจริง หรื อจัดเตรี ยมสิ่งที่ขำดไปในมนุษย์ได้
เช่นนั้นแล้วใครบำงคนเช่นเจ้ำก็จะไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของตัวเองได้ดี
กำรเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐแห่งรำชอำณำจักรไม่ใช่เรื่องเรียบง่ำยแต่อย่ำงใด
ก่อนอื่นเจ้ำต้องตระเตรี ยมให้พร้อมด้วยควำมจริง และนิมิตต่ำงๆ ที่ตอ้ งเข้ำใจติดตัวไว้
เมื่อเจ้ำมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตต่ำงๆ และควำมจริ งของแง่มมุ ต่ำงๆ ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เจ้ำก็จะมำรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำ และโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่พระเจ้ำทรงทำ—
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรพิพำกษำอันชอบธรรมหรื อกระบวนกำรถลุงของมนุษย์—
เจ้ำมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็ นรำกฐำนของเจ้ำ และเจ้ำมีควำมจริ งที่ถูกต้องที่จะนำไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะติดตำมพระเจ้ำไปจนถึงบทอวสำนได้
เจ้ำต้องรู ้ว่ำไม่ว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจอะไรก็ตำม จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่เปลี่ยนแปลง
หัวใจของพระรำชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง และน้ ำพระทัยของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่สำคัญว่ำพระวจนะของพระองค์จะรุนแรงเพียงใด ไม่สำคัญว่ำสภำพแวดล้อมจะไม่เป็ นใจเพียงใด
หลักกำรของพระรำชกิจของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง
และเจตนำรมณ์ของพระองค์ในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่เปลี่ยนแปลง
อีกทั้งหัวใจของพระรำชกิจของพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง
โดยมีเงื่อนไขว่ำไม่ใช่พระรำชกิจแห่งวิวรณ์ของบทอวสำนของมนุษย์หรือบั้นปลำยของมนุษย์

และไม่ใช่พระรำชกิจแห่งระยะสุดท้ำย
หรื อพระรำชกิจแห่งกำรนำแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งปวงของพระเจ้ำไปสู่บทอวสำน
และโดยมีเงื่อนไขว่ำเป็ นระหว่ำงเวลำที่พระองค์ทรงพระรำชกิจกับมนุษย์
หัวใจของพระรำชกิจของพระองค์จะเป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์เสมอ
นี่ควรเป็ นรำกฐำนของกำรที่พวกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง—
นี่หมำยถึงควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จำกแดนครอบครองของซำตำน
แม้ว่ำแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะมีวตั ถุประสงค์และนัยสำคัญแตกต่ำงกัน
แต่ละช่วงระยะก็เป็ นส่วนหนึ่งของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และแต่ละช่วงระยะก็เป็ นพระรำชกิจแห่งควำมรอดที่แตกต่ำงกัน
ซึ่งดำเนินกำรโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของมวลมนุษย์
ทันทีที่เจ้ำตระหนักรู ้จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะตระหนักรู ้วิธีซ้ ึงคุณค่ำในนัยสำคัญของแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจ
และจะระลึกรู ้วิธีปฏิบตั ิตวั เพื่อที่จะทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำ หำกเจ้ำสำมำรถไปถึงจุดนี้ได้
เช่นนั้นแล้วกำรนี้ นิมิตทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดของนิมิตทั้งมวล ก็จะกลำยเป็ นรำกฐำนของกำรที่เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำไม่ควรแสวงหำวิธีปฏิบตั ิง่ำยๆ หรื อควำมจริงที่ลึกล้ำเท่ำนั้น แต่ควรรวมนิมิตต่ำงๆ เข้ำกับกำรปฏิบตั ิ
เพื่อที่จะมีท้งั ควำมจริ งที่สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้และควำมรู ้ที่มีพื้นฐำนบนนิมิตต่ำงๆ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะเป็ นใครบำงคนที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งอย่ำงสุดตัว
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะอยู่ที่ใจกลำงของกำรบริหำรจัดกำรทั้งปวงของพระเจ้ำ
และในช่วงระยะเหล่ำนั้นมีกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
พวกที่ไม่รู้จกั พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำไม่สำมำรถตระหนักถึงวิธีที่พระเจ้ำทรงแสดงออกถึงพระอุ
ปนิสัยของพระองค์ได้ อีกทั้งพวกเขำก็ไม่รู้จกั พระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พวกเขำยังคงไม่รู้เท่ำทันวิธีมำกมำยที่พระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และไม่รู้เท่ำทันน้ ำพระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงอีกด้วย
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือกำรแสดงออกอย่ำงเต็มรู ปแบบของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
พวกที่ไม่รู้จกั พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะไม่รู้เท่ำทันวิธีกำรและหลักกำรต่ำงๆ
ของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และพวกที่ยึดมัน่ อย่ำงเหนียวแน่นในคำสอนที่หลงเหลือจำกพระรำชกิจช่วงระยะใดช่วงระยะหนึ่งเท่ำนั้นคือผูค้
นที่จำกัดพระเจ้ำไว้กบั คำสอน และกำรที่พวกเขำเชื่อในพระเจ้ำนั้นคลุมเครือและไม่แน่นอน

ผูค้ นเช่นนี้จะไม่มีวนั ได้รับควำมรอดของพระเจ้ำ
มีเพียงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถแสดงออกได้อย่ำงเต็มที่ถึงพระอุปนิสัยที่ครบถ้ว
นบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ
และสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงครบบริ บูรณ์ถึงเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำที่จะทรงช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอด
และกระบวนกำรแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นี่เป็ นข้อพิสูจน์ว่ำพระองค์ได้ทรงทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้และทรงได้รับมนุษย์มำแล้ว
เป็ นข้อพิสูจน์ถงึ ชัยชนะของพระเจ้ำ และเป็ นกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสัยอันครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ
พวกที่เข้ำใจเพียงหนึ่งช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำเท่ำนั้นรู ้จกั เพียงส่วนหนึ่งของพระอุ
ปนิสัยของพระเจ้ำ
ในมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เป็ นเรื่ องง่ำยที่ช่วงระยะเดียวนี้ของพระรำชกิจจะกลำยเป็ นคำสอน
และกลำยเป็ นน่ำจะเป็ นไปได้ว่ำมนุษย์จะกำหนดกฎเกณฑ์ตำยตัวเกี่ยวกับพระเจ้ำ
และใช้ส่วนเดียวนี้ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำเป็ นตัวแทนของพระอุปนิสัยอันครบถ้วนบริบูรณ์ของพระเจ้ำ
นอกจำกนี้จินตนำกำรส่วนมำกของมนุษย์สับสนปนเปอยู่ภำยใน จนถึงระดับที่มนุษย์เหนี่ยวรั้งพระอุปนิสัย
กำรทรงอยู่ และพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
ตลอดจนหลักกำรแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำอย่ำงเหนียวแน่นไว้ภำยในข้อกำหนดต่ำงๆ ที่จำกัด
โดยเชื่อว่ำหำกพระเจ้ำได้ทรงเป็ นเยีย่ งนี้หนึ่งครั้ง เช่นนั้นแล้วพระองค์จะยังคงทรงเหมือนเดิมตลอดเวลำ
และไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
เฉพำะพวกที่รู้จกั และซึ้งคุณค่ำในพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะเท่ำนั้นที่สำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำได้อย่ำงเต็มที่และแม่
นยำ อย่ำงน้อยที่สุดพวกเขำจะไม่นิยำมพระเจ้ำว่ำเป็ นพระเจ้ำของคนอิสรำเอล หรือพวกยิว
และจะไม่เห็นว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์หนึ่ งซึ่งจะทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขนตลอดกำลเพื่อประโยชน์แห่ง
มนุษย์ หำกคนเรำมำรู ้จกั พระเจ้ำจำกช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ของพวกเขำก็เล็กเกินไปมำก และมีปริ มำณไม่มำกกว่ำน้ ำหนึ่งหยดในมหำสมุทร หำไม่แล้ว
เหตุใดผูต้ ่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงศำสนำมำกมำยจึงตอกตรึ งพระเจ้ำกับกำงเขนขณะยังทรงพระชนม์อยู่เล่ำ?
ไม่ใช่เพรำะมนุษย์จำกัดขอบเขตพระเจ้ำไว้ภำยในข้อกำหนดบำงอย่ำงหรอกหรื อ?
ผูค้ นมำกมำยไม่ตอ่ ต้ำนพระเจ้ำและไม่ขดั ขวำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เพรำะพวกเขำไม่รู้จกั พระรำ
ชกิจอันหลำกหลำยและแตกต่ำงกันของพระเจ้ำ
และนอกจำกนั้นเพรำะพวกเขำมีควำมรู ้และคำสอนแค่หำงอึ่งที่จะใช้ประเมินพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุท
ธิ์มิใช่หรื อ? แม้ว่ำประสบกำรณ์ต่ำงๆ ของผูค้ นเช่นนี้จะผิวเผิน แต่พวกเขำก็โอหังและหลงใหลในธรรมชำติ
และพวกเขำคำนึงถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ดว้ ยกำรเหยียดหยำม

เพิกเฉยต่อกำรบ่มวินัยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และยิ่งกว่ำนั้นใช้ขอ้ โต้แย้งเก่ำๆ ไร้สำระของพวกเขำเพื่อ
“ยืนยัน” พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พวกเขำยังเล่นละครตบตำอีกด้วย
และหลงเชื่อมัน่ อย่ำงเต็มเปี่ ยมในกำรเรี ยนรู ้และควำมคงแก่เรียนของตัวเอง
และหลงเชื่อมัน่ ว่ำพวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะเดินทำงข้ำมโลกได้
ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พวกที่ถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงดูหมิน่ และทรงปฏิเสธหรอกหรื อ
และพวกเขำจะไม่ถูกยุคใหม่ขจัดสิ้นหรอกหรื อ?
พวกที่มำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและต่อต้ำนพระองค์อย่ำงเปิ ดเผย
ไม่ใช่ผคู้ นตัวเล็กที่ไม่รู้เท่ำทันและได้รับข่ำวสำรน้อยเกินไป
ซึ่งเพียงกำลังพยำยำมอวดว่ำพวกเขำหลักแหลมเพียงใดหรอกหรื อ? ด้วยควำมรู ้เรื่ องพระคัมภีร์เพียงน้อยนิด
พวกเขำพยำยำมนัง่ คร่ อม “สถำบันวิชำกำร” ของโลก ด้วยคำสอนเพียงผิวเผินเพือ่ ใช้สอนผูค้ น
พวกเขำพยำยำมย้อนกลับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และพยำยำมทำให้พระรำชกิจหมุนรอบกระบวนกำรขบคิดของพวกเขำเอง
เพรำะพวกเขำมีสำยตำสั้นพวกเขำจึงพยำยำมมองดู 6,000
ปี แห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยกำรชำเลืองครั้งเดียว
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่มีสำนึกรับรู ้ที่มีค่ำคู่ควรต่อกำรกล่ำวถึงแต่อย่ำงใด!
อันที่จริ งยิ่งผูค้ นมีควำมรู ้เรื่องพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็ยิ่งตัดสินพระรำชกิจของพระองค์ช้ำลงเท่ำนั้น
นอกจำกนี้พวกเขำพูดถึงควำมรู ้เรื่ องพระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้เพียงเล็กน้อย
แต่พวกเขำก็ไม่ได้หุนหันพลันแล่นในกำรตัดสินของพวกเขำ ยิง่ ผูค้ นรู ้เรื่องพระเจ้ำน้อยลงเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งโอหังและหลงตัวเองมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็ยิ่งประกำศกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำอย่ำงหยำบคำยมำกขึ้นเท่ำนั้น—กระนั้น
พวกเขำก็พูดถึงทฤษฎีเท่ำนั้น และไม่เสนอหลักฐำนจริ งแท้ใดๆ ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีค่ำอะไรเลย
พวกที่เห็นว่ำพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เป็ นเรื่ องเล่นนั้นเป็ นคนเหลำะแหละ!
พวกที่ไม่ระมัดระวังเมื่อพวกเขำเผชิญกับพระรำชกิจใหม่ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ึงพูดมำก ด่วนตัดสิน
ผูซ้ ่ึงให้อสิ ระเต็มที่แก่สัญชำตญำณตำมธรรมชำติของพวกเขำที่จะปฏิเสธควำมถูกต้องของพระรำชกิจของพระวิ
ญญำณบริ สุทธิ์ และผูซ้ ่ึงดูแคลนและหมิ่นประมำทพระรำชกิจด้วยเช่นกัน—
ผูค้ นที่ขำดควำมเคำรพเช่นนี้ไม่ได้ขำดควำมรู ้เท่ำทันต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ ?
ยิ่งกว่ำนั้นพวกเขำไม่ใช่ผคู้ นที่โอหังอย่ำงหนัก
ผูค้ นที่ทะนงตนและไม่สำมำรถควบคุมได้โดยสันดำนหรอกหรื อ?
แม้ว่ำสักวันหนึ่งจะมำถึงเมื่อผูค้ นเช่นนี้ยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์

พระเจ้ำก็ยงั คงไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อพวกเขำ พวกเขำไม่เพียงดูถูกพวกที่ทำงำนเพือ่ พระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่พวกเขำยังหมิ่นประมำทพระเจ้ำพระองค์เองอีกด้วย ผูค้ นที่มุทะลุเช่นนี้จะไม่ได้รับกำรอภัย
ทั้งในยุคนี้และในยุคที่จะมำ และพวกเขำจะต้องพินำศในนรกตลอดกำล!
ผูค้ นที่ขำดควำมเคำรพและหลงระเริ งเช่นนี้กำลังเสแสร้งทำเป็ นเชื่อในพระเจ้ำ
และยิ่งผูค้ นเป็ นเยี่ยงนี้มำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะฝ่ ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
พวกคนโอหังเหล่ำนั้นผูซ้ ่งึ ปรำศจำกกำรควบคุมแต่กำเนิด และผูซ้ ่งึ ไม่เคยได้เชื่อฟังผูใ้ ด
ต่ำงก็ไม่เดินบนเส้นทำงนี้ท้งั หมดหรอกหรื อ? พวกเขำไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำวันแล้ววันเล่ำ
พระเจ้ำผูท้ รงใหม่เสมอและทรงไม่มีวนั เก่ำหรอกหรื อ?
วันนี้พวกเจ้ำควรเข้ำใจว่ำทำไมพวกเจ้ำต้องรู ้ควำมสำคัญของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำ
คำพูดที่เรำพูดมีประโยชน์ต่อพวกเจ้ำ และไม่ได้เป็ นเพียงกำรพูดลอยๆ
หำกพวกเจ้ำเพียงอ่ำนคำพูดเหล่ำนั้นรำวกับว่ำกำลังชื่นชมมวลบุปผำขณะควบผ่ำนไปบนหลังม้ำ
กำรทำงำนหนักของเรำจะไม่สูญเปล่ำหรอกหรื อ? พวกเจ้ำแต่ละคนควรรู ้จกั ธรรมชำติของตัวพวกเจ้ำเอง
พวกเจ้ำส่วนใหญ่มีทกั ษะในกำรโต้แย้ง คำตอบสำหรับคำถำมเชิงทฤษฎีกลิง้ ออกจำกลิน้ ของพวกเจ้ำ
แต่พวกเจ้ำไม่มีอะไรจะพูดกับคำถำมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำสำระ แม้แต่ในวันนี้
พวกเจ้ำยังคงปล่อยตัวปล่อยใจอยูก่ บั บทสนทนำไร้สำระ โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงธรรมชำติเก่ำของเจ้ำได้
และพวกเจ้ำส่วนใหญ่ไม่มีเจตนำที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เจ้ำใช้ในกำรไล่ตำมเสำะหำเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ควำมจริ งที่สู
งขึ้น แต่กลับดำเนินชีวิตของพวกเจ้ำอย่ำงไม่เต็มใจเท่ำนั้นแทน
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถติดตำมพระเจ้ำจนถึงบทอวสำนได้อย่ำงไรเล่ำ?
แม้ว่ำเจ้ำจะไปจนถึงบทอวสำนของเส้นทำงได้สำเร็จ จะมีประโยชน์อะไรกับพวกเจ้ำเล่ำ?
เป็ นกำรดีกว่ำที่จะเปลี่ยนแนวคิดของเจ้ำก่อนที่จะสำยเกินไป ไม่ว่ำจะเป็ นกำรไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริ ง
หรื อไม่ก็เป็ นกำรถอนตัวแต่เนิ่นๆ เมื่อเวลำผ่ำนไป เจ้ำจะกลำยเป็ นกำฝำกที่เอำเปรี ยบผูอ้ ื่น—
พวกเจ้ำเต็มใจที่จะเล่นบทบำทที่ต่ำตมและชัว่ ช้ำเช่นนี้หรื อ?
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะเป็ นบันทึกของพระรำชกิจอันครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะเป็ นบันทึกของกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระเจ้ำ
และพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะไม่ใช่จินตภำพ
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะแสวงหำควำมรู ้เรื่ องพระอุปนิสัยอันครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องรู ้จกั พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะที่พระเจ้ำทรงดำเนินกำร
และนอกจำกนั้นเจ้ำต้องไม่ยกเว้นช่วงระยะใด นี่คือขั้นต่ำสุดที่พวกที่พยำยำมรู ้จกั พระเจ้ำต้องสัมฤทธิ์ผล

มนุษย์เองไม่สำมำรถเสกสรรควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำได้
นี่ไม่ใช่บำงสิ่งที่มนุษย์เองสำมำรถจินตนำกำรได้
และก็ไม่ได้เป็ นผลสืบเนื่องของควำมโปรดปรำนพิเศษของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่ประทำนแก่บุคคลคนเดียว
ตรงกันข้ำมเป็ นควำมรู ้ที่มำหลังจำกมนุษย์ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำแล้ว
และเป็ นควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่มำหลังจำกได้รับประสบกำรณ์กบั ข้อเท็จจริ งของพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้วเท่ำนั้
น ควำมรู ้เช่นนี้ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยควำมคิดชัว่ แล่น และไม่ใช่บำงสิ่งที่สำมำรถสอนกันได้
ควำมรู ้น้ นั ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับประสบกำรณ์ส่วนตัว
กำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระเจ้ำอยู่ที่แกนกลำงของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้
กระนั้นภำยในพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นได้รวมวิธีกำรทำงำนหลำยวิธีและวิถีทำงมำกหลำยที่ใช้เพื่อแสดงออ
กถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ นี่คือสิ่งที่ยำกที่สุดสำหรับมนุษย์ที่จะระบุ
และสิ่งนี้นี่เองที่ยำกสำหรับมนุษย์ที่จะเข้ำใจ กำรแยกยุคต่ำงๆ กำรเปลี่ยนแปลงในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งแห่งหนของพระรำชกิจ กำรเปลี่ยนแปลงในผูร้ ับของพระรำชกิจนี้ และอื่นๆ—
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดรวมอยู่ในพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมแตกต่ำงในวิธีทรงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนในพระอุปนิสัย พระฉำยำ พระนำม พระอัตลักษณ์ หรื อกำรเปลีย่ นแปลงอื่นๆ
ของพระเจ้ำ ทั้งหมดล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
ช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจสำมำรถเป็ นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่ำนั้น และถูกจำกัดอยู่ภำยในขอบเขตหนึ่ง
มันไม่เกี่ยวข้องกับกำรแยกยุคต่ำงๆ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
นับประสำอะไรกับแง่มุมอื่นๆ นี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชดั อย่ำงแจ่มแจ้ง
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำและพระอุปนิสัยของพระเจ้ำในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
หำกปรำศจำกข้อเท็จจริ งนี้ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำจะไม่ได้ประกอบด้วยอะไรเลยนอกจำกคำพูดกลวงๆ
ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำกำรทำหน้ำที่พระสังฆรำชจำกเก้ำอี้เท้ำแขน
ควำมรู ้เช่นนี้ไม่สำมำรถโน้มน้ำวหรื อพิชิตมนุษย์ได้ มันขัดแย้งกับควำมเป็ นจริง และไม่ใช่ควำมจริ ง
ควำมรู ้เช่นนี้อำจมีอยู่อย่ำงอุดมและไพเรำะเสนำะหู แต่หำกมันขัดแย้งกับพระอุปนิสยั โดยธรรมชำติของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะไม่ละเว้นเจ้ำ ไม่เพียงแต่พระองค์จะไม่ทรงชมเชยควำมรู ้ของเจ้ำ
แต่พระองค์จะทรงทำกำรลงทัณฑ์เจ้ำที่เป็ นคนบำปที่ได้หมิ่นประมำทพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
คำพูดแห่งกำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ได้ถูกพูดพล่อยๆ แม้ว่ำเจ้ำอำจจะกะล่อนและพูดโน้มน้ำวเก่ง
และแม้ว่ำคำพูดของเจ้ำจะฉลำดเสียจนเจ้ำสำมำรถโต้เถียงให้ดำกลำยเป็ นขำวและให้ขำวกลำยเป็ นดำได้

เจ้ำก็ยงั คงไม่รู้อะไรเลยแม้แต่น้อยถ้ำพูดถึงควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
พระเจ้ำไม่ทรงเป็ นใครบำงคนที่เจ้ำสำมำรถตัดสินอย่ำงบุ่มบ่ำมหรื อสรรเสริ ญอย่ำงลวกๆ
หรื อใส่ร้ำยด้วยควำมเฉยเมยได้ เจ้ำสรรเสริ ญใครต่อใครและทุกคน
กระนั้นเจ้ำก็ดิ้นรนเพื่อค้นหำคำพูดที่ถูกต้องเพื่อบรรยำยควำมทรงธรรมและพระกรุ ณำธิคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระเ
จ้ำ—นี่คือสิ่งทีผ่ แู้ พ้ทุกคนมำตระหนักถึง แม้จะมีผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนภำษำมำกมำยที่สำมำรถพรรณนำพระเจ้ำได้
แต่ควำมถูกต้องแม่นยำของสิ่งที่พวกเขำพรรณนำนั้นเป็ นเพียงหนึ่งส่วนร้อยของควำมจริงทีถ่ ูกพูดโดยผูค้ นที่เป็ น
ของพระเจ้ำ ผูค้ นที่มีประสบกำรณ์อนั อุดมซึ่งนำมำใช้ได้ทนั ที แม้ว่ำจะมีเพียงคำศัพท์ที่จำกัด
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำนั้นตั้งอยู่ในควำมถูกต้องแม่นยำและควำมเป็ นจริ ง
และไม่ได้ต้งั อยู่ในกำรใช้คำอย่ำงเฉลียวฉลำดหรื อคำศัพท์มำกมำย
และจะเห็นได้ว่ำควำมรู ้ของมนุษย์และควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำนั้นไม่เกี่ยวข้องกันอย่ำงสิ้นเชิง
บทเรี ยนแห่งกำรรู ้จกั พระเจ้ำนั้นสูงส่งกว่ำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติใดๆ ของมวลมนุษย์
เป็ นบทเรี ยนที่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยคนจำนวนน้อยมำกอย่ำงที่สุดที่พยำยำมรู ้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้น
และไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยบุคคลใดก็ตำมที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ดังนั้นพวกเจ้ำต้องไม่มองกำรรู ้จกั พระเจ้ำและกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งรำวกับว่ำเป็ นสิ่งทีเ่ ด็กน้อยคนหนึ่งก็ส
ำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ บำงทีเจ้ำอำจได้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงครบบริ บูรณ์ในชีวิตครอบครัวของเจ้ำ
หรื อในอำชีพของเจ้ำ หรื อในกำรสมรสของเจ้ำ แต่ถำ้ พูดถึงควำมจริงและบทเรี ยนแห่งกำรรูจ้ กั พระเจ้ำ
เจ้ำก็ไม่มีอะไรจะอวดสำหรับตัวเจ้ำเอง และเจ้ำไม่ได้สัมฤทธิ์ผลอะไรเลย
อำจกล่ำวได้ว่ำกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิน้ นั ลำบำกยำกเย็นอย่ำงมำกสำหรับพวกเจ้ำ
และกำรรู ้จกั พระเจ้ำยิ่งเป็ นปัญหำที่ใหญ่กว่ำเสียอีก นี่คือควำมลำบำกยำกเย็นของพวกเจ้ำ
และนี่ก็เป็ นควำมลำบำกยำกเย็นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงเผชิญหน้ำเช่นกัน
ท่ำมกลำงพวกที่ได้มีกำรสัมฤทธิ์ผลอยู่บำ้ งในครรลองแห่งกำรรู ้จกั พระเจ้ำ แทบจะไม่มีใครสักคนที่ได้มำตรฐำน
มนุษย์ไม่รู้ว่ำกำรรู ้จกั พระเจ้ำหมำยควำมว่ำอะไร หรื อเหตุใดจึงจำเป็ นต้องรู ้จกั พระเจ้ำ
หรื อคนเรำจะต้องบรรลุถงึ ระดับใดเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ นี่คือสิ่งที่ทำให้มวลมนุษย์สับสนเหลือเกิน
และเป็ นปริ ศนำที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ได้เผชิญหน้ำอย่ำงแน่นอนมำก—ไม่มีใครสำมำรถตอบคำถำมนี้ได้
อีกทั้งไม่มีใครเต็มใจที่จะตอบคำถำมนี้
เพรำะจนถึงบัดนี้ไม่มีแม้สักคนท่ำมกลำงมวลมนุษย์ที่ได้มีควำมสำเร็จใดๆ ในกำรศึกษำพระรำชกิจนี้
บำงทีเมื่อปริ ศนำแห่งพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะได้รับกำรทำให้เป็ นที่รู้จกั แก่มวลมนุษย์แล้ว
ก็จะมีผคู้ นที่มีควำมสำมำรถพิเศษกลุ่มหนึ่งซึ่งรู ้จกั พระเจ้ำปรำกฏขึ้นตำมมำติดๆ
แน่นอนว่ำเรำหวังว่ำจะเป็ นเช่นนั้นจริง และนอกจำกนั้นเรำก็อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรพระรำชกิจนี้

และหวังจะได้เห็นกำรปรำกฏของผูค้ นที่มีควำมสำมำรถพิเศษเช่นนี้มำกขึ้นในอนำคตอันใกล้
พวกเขำจะกลำยเป็ นพวกที่เป็ นคำพยำนต่อข้อเท็จจริ งแห่งพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้
และแน่นอนว่ำพวกเขำจะเป็ นพวกแรกที่เป็ นคำพยำนต่อพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้อกี ด้วย
แต่ไม่มีอะไรจะน่ำเศร้ำหมองและน่ำเสียใจกว่ำกำรที่ผคู้ นที่มีควำมสำมำรถพิเศษเช่นนี้ไม่ปรำกฏขึ้นในวันที่พระ
รำชกิจของพระเจ้ำมำถึงบทอวสำน
หรื อกำรที่มีเพียงหนึ่งหรือสองคนที่ได้ยอมรับด้วยตัวเองให้พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทำให้มีควำมเพียบพร้
อม อย่ำงไรก็ตำมนี่เป็ นเพียงฉำกสมมุติกรณีที่เลวร้ำยที่สุด ไม่ว่ำจะเป็ นกรณีใดก็ตำม
เรำยังคงหวังว่ำพวกที่ไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริ งจะสำมำรถได้รับพระพรนี้
ตั้งแต่ปฐมกำลมำแล้วไม่เคยได้มีพระรำชกิจเฉกเช่นนี้มำก่อนเลย
กำรดำเนินกำรเช่นนี้ไม่เคยได้เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์แห่งกำรพัฒนำของมนุษย์
หำกเจ้ำสำมำรถกลำยเป็ นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่รู้จกั พระเจ้ำอย่ำงแท้จริงได้
นี่จะไม่ใช่เกียรติสูงสุดท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งมวลหรอกหรื อ?
จะมีสิ่งทรงสร้ำงใดหรื อไม่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์ได้รับกำรชมเชยมำกขึ้นจำกพระเจ้ำ?
พระรำชกิจเช่นนี้ไม่ง่ำยที่จะสัมฤทธิ์ผล แต่ในท้ำยที่สุดแล้วก็จะยังคงเก็บเกี่ยวผลตอบแทน
โดยไม่คำนึงถึงเพศหรื อสัญชำติของพวกเขำ
พวกที่สำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำทั้งหมดจะได้รับเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดของพระเจ้ำ
และจะเป็ นคนกลุ่มเดียวที่ครอบครองสิทธิอำนำจของพระเจ้ำในบทอวสำน นี่คือพระรำชกิจของวันนี้
และก็เป็ นพระรำชกิจแห่งอนำคตด้วย เป็ นพระรำชกิจสุดท้ำยและสูงส่งที่สุดที่จะทรงทำให้สำเร็จใน 6,000
ปี แห่งพระรำชกิจ และเป็ นวิธีกำรทรงพระรำชกิจที่เปิ ดเผยแต่ละประเภทของมนุษย์
โดยผ่ำนทำงพระรำชกิจแห่งกำรทำให้มนุษย์รู้จกั พระเจ้ำ ลำดับชั้นที่แตกต่ำงของมนุษย์ถูกเปิ ดเผย กล่ำวคือ
บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำมีคุณสมบัติที่จะได้รับพระพรของพระเจ้ำ และยอมรับพระสัญญำของพระองค์
ในขณะที่พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำขำดคุณสมบัติที่จะได้รับพระพรของพระเจ้ำ และยอมรับพระสัญญำของพระองค์
บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำคือผูใ้ กล้ชิดพระเจ้ำ
และพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำไม่สำมำรถถูกเรี ยกได้ว่ำเป็ นผูใ้ กล้ชิดพระเจ้ำ ผูใ้ กล้ชิดพระเจ้ำสำมำรถรับพระพรใดๆ
ของพระเจ้ำได้ แต่พวกที่ไม่ใช่ผใู้ กล้ชิดพระองค์ไม่คู่ควรกับพระรำชกิจใดของพระองค์
ไม่ว่ำจะเป็ นควำมทุกข์ลำบำก กระบวนกำรถลุง หรื อกำรพิพำกษำ
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดมีอยู่เพื่อประโยชน์แห่งกำรเปิ ดโอกำสให้มนุษย์สัมฤทธิ์ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำในที่สุด
และเพื่อที่มนุษย์จะได้นบนอบต่อพระเจ้ำ นี่เป็ นผลกระทบเดียวที่จะสัมฤทธิ์ผลในที่สุด
ไม่มีสิ่งใดในพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะถูกซ่อนเร้น และนี่เป็ นประโยชน์ต่อควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของมนุษย์

และช่วยให้มนุษย์ได้รับควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่ครบบริ บูรณ์และถ้วนทัว่ ยิ่งขึ้น
พระรำชกิจทั้งหมดนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์
พระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองเป็ นนิมิตที่มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั
เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยมนุษย์ และไม่ได้ถูกมนุษย์ครอบครอง
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และไม่มีนิมิตยิง่ ใหญ่กว่ำนี้ที่มนุษย์ควรรู ้จกั หำกมนุษย์ไม่รู้จกั นิมิตอันทรงฤทธิ์น้ี
เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ง่ำยที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ ไม่ง่ำยที่จะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และยิ่งกว่ำนั้น
เส้นทำงที่มนุษย์เดินไปจะกลำยเป็ นตรำกตรำมำกขึ้นเรื่ อยๆ หำกปรำศจำกนิมิตต่ำงๆ
มนุษย์คงจะไม่สำมำรถมำได้ไกลขนำดนี้ เป็ นนิมิตต่ำงๆ นั่นเองที่ได้อำรักขำมนุษย์ตรำบจนวันนี้
และซึ่งได้จดั เตรี ยมกำรคุม้ ครองปกป้องสูงสุดแก่มนุษย์ ในอนำคต ควำมรู ้ของพวกเจ้ำจะต้องลึกขึ้น
และพวกเจ้ำต้องมำรู ้จกั ควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของน้ ำพระทัยของพระองค์และเนื้อแท้ของพระรำชกิจอันทรงพร
ะปรี ชำของพระองค์ภำยในพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ นี่เท่ำนั้นคือวุฒิภำวะที่แท้จริ งของพวกเจ้ำ
ช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจไม่ได้ยืนอยู่ลำพัง
แต่เป็ นส่วนหนึ่งของทั้งมวลที่ก่อเกิดร่ วมกันกับสองช่วงระยะก่อนหน้ำ
กล่ำวคือเป็ นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดครบบริ บรู ณ์โดยกำรทำเพียงหนึ่งในสำมช่วงร
ะยะของพระรำชกิจ แม้ว่ำช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจจะสำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่ำงเต็มที่
แต่นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำมันจำเป็ นเพียงแค่ที่จะต้องดำเนินกำรช่วงระยะเดียวนี้เดี่ยวๆ
และว่ำพระรำชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้ำนั้นไม่จำเป็ นต้องมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำน
ไม่มีสักช่วงระยะเดียวในสำมช่วงระยะสำมำรถถูกชูข้ ึนในฐำนะนิมิตเดียวที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงต้องรู ้จกั
เพรำะควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นคือพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
ไม่ใช่ช่วงระยะเดียวท่ำมกลำงทั้งสำมช่วงระยะ ตรำบเท่ำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดยังไม่สำเร็จลุล่วง
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำก็จะไม่สำมำรถมำถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์ได้ สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น
พระอุปนิสัยของพระองค์
และพระปรี ชำญำณของพระองค์แสดงออกมำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจแห่งควำมรอด
ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ต้งั แต่แรกเริ่ ม
แต่ได้รับกำรแสดงออกอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งควำมรอดแสดงออกถึงส่วนหนึ่งของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ไม่ใช่ทุกช่วงระยะของพระรำชกิจที่สำมำรถแสดงออกถึงควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นได้โดย

ตรงและครบบริ บูรณ์
เมื่อเป็ นเช่นนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดจึงสำมำรถได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวอย่ำงเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อพระรำชกิจทั้งสำ
มช่วงระยะได้ถูกทำให้ครบบริ บูรณ์แล้วเท่ำนั้น
และดังนั้นควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำจึงไม่สำมำรถแยกออกจำกพระรำชกิจทั้ง
สำมช่วงระยะของพระเจ้ำได้
สิ่งที่มนุษย์ได้รับจำกช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจเป็ นเพียงพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำซึ่งแสดงออกในส่วนหนึ่งส่
วนเดียวของพระรำชกิจของพระองค์
มันไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระอุปนิสัยและสิ่งที่ทรงเป็ นซึ่งแสดงออกในช่วงระยะก่อนหรื อหลังได้
นั่นเป็ นเพรำะพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่สำมำรถทำให้เสร็จสิ้นได้ทนั ทีในระหว่ำงช่วงเวลำห
นึ่ง หรื อในสถำนที่หนึ่ง แต่จะค่อยๆ กลำยเป็ นลึกขึ้นโดยสอดคล้องกับระดับกำรพัฒนำของมนุษย์ ณ
เวลำและสถำนที่ที่แตกต่ำงกัน เป็ นพระรำชกิจที่ทรงดำเนินกำรในช่วงระยะต่ำงๆ
และไม่ถูกทำให้ครบบริ บูรณ์ในช่วงระยะเดียว
ดังนั้นพระปรี ชำญำณทั้งมวลของพระเจ้ำจึงตกผลึกในสำมช่วงระยะแทนที่จะเป็ นช่วงระยะเดียวเดี่ยวๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นทั้งหมดทั้งมวลและพระปรี ชำญำณทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ได้รับกำรจัดวำงลงไปในส
ำมช่วงระยะนี้ และแต่ละช่วงระยะบรรจุสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นเอำไว้
และแต่ละช่วงระยะคือบันทึกของพระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระองค์
มนุษย์ควรรู ้จกั พระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำซึ่งแสดงออกในสำมช่วงระยะนี้
สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นทั้งหมดนี้มีควำมสำคัญสูงสุดต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และหำกผูค้ นไม่มีควำมรูน้ ้ีเมื่อพวกเขำนมัสกำรพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ไม่ต่ำงจำกพวกทีน่ มัสกำรพระพุทธเจ้ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำท่ำมกลำงมนุษย์น้ นั ไม่ได้ถูกซ่อนเร้นจำกมนุษย์
และควรเป็ นที่รู้จกั ของพวกทีน่ มัสกำรพระเจ้ำทั้งหมด
ในเมื่อพระเจ้ำได้ทรงดำเนินกำรพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งสำมช่วงระยะท่ำมกลำงมนุษย์แล้ว
มนุษย์ก็ควรรู ้จกั กำรแสดงออกของสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นในระหว่ำงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งทำ สิ่งที่พระเจ้ำทรงซ่อนเร้นจำกมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้
และสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู ้จกั ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้ำทรงแสดงต่อมนุษย์คอื สิ่งที่มนุษย์ควรรู ้จกั
และสิ่งที่มนุษย์ควรมี
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะดำเนินกำรบนรำกฐำนของช่วงระยะก่อนหน้ำ
ไม่ได้ดำเนินกำรอย่ำงเป็ นเอกเทศ โดยแยกออกจำกพระรำชกิจแห่งควำมรอด

แม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในยุคและชนิดของพระรำชกิจที่ดำเนินกำร
แต่ที่แกนกลำงของพระรำชกิจก็ยงั คงเป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์
และแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นลึกกว่ำช่วงระยะล่ำสุด
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจดำเนินต่อไปจำกรำกฐำนของช่วงระยะล่ำสุด ซึ่งไม่ได้ถูกลบล้ำง
ด้วยวิธีน้ีในพระรำชกิจของพระองค์ที่ใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ
พระเจ้ำทรงแสดงออกอย่ำงสม่ำเสมอถึงแง่มุมต่ำงๆ
ของพระอุปนิสัยของพระองค์ที่ไม่เคยทรงแสดงออกต่อมนุษย์มำก่อน
และกำลังทรงเปิ ดเผยให้มนุษย์เห็นพระรำชกิจใหม่ของพระองค์และสิ่งใหม่ที่พระองค์ทรงเป็ นเสมอ
และแม้ว่ำผูต้ ่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงศำสนำทำอย่ำงเต็มกำลัง เพื่อต้ำนทำนกำรนี้ และต่อต้ำนอย่ำงเปิ ดเผย
พระเจ้ำก็ทรงพระรำชกิจใหม่ที่พระองค์ต้งั พระทัยว่ำจะทำเสมอ พระรำชกิจของพระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงเสมอ
และเพรำะกำรนี้จึงกำลังเผชิญกับกำรต่อต้ำนของมนุษย์เสมอ
พระอุปนิสัยของพระองค์ก็กำลังเปลี่ยนแปลงเสมอด้วย เช่นเดียวกับยุคและผูร้ ับของพระรำชกิจของพระองค์
นอกจำกนี้พระองค์มกั จะกำลังทรงพระรำชกิจที่ไม่เคยทรงทำมำก่อนเสมอ
แม้กระทัง่ ดำเนินกำรพระรำชกิจที่มนุษย์เห็นว่ำขัดแย้งกับพระรำชกิจที่ได้ทรงทำไปแล้วก่อนหน้ำนี้
โดยแล่นไปในทิศตรงข้ำม มนุษย์เพียงสำมำรถยอมรับพระรำชกิจประเภทหนึ่ง หรื อกำรปฏิบตั ิวิธีหนึ่ง
และมันยำกที่มนุษย์จะยอมรับพระรำชกิจ หรื อวิธีปฏิบตั ิ ที่ขดั แย้งกับ หรื อสูงส่งกว่ำพวกเขำ
แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็กำลังทรงพระรำชกิจใหม่อยู่เสมอ
และดังนั้นจึงมีผเู้ ชี่ยวชำญด้ำนศำสนำปรำกฏขึ้นกลุ่มแล้วกลุ่มเล่ำซึ่งต่อต้ำนพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ได้กลำยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญเพรำะมนุษย์ไม่มีควำมรู ้ว่ำพระเจ้ำทรงใหม่อยู่เสมอและทรงไม่มีวนั เก่ำอย่ำงไ
ร และไม่มีควำมรู ้ในหลักกำรของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และยิ่งกว่ำนั้น
ไม่มีควำมรู ้ในวิธีมำกมำยที่พระเจ้ำทรงช่วยมนุษย์ให้รอดอย่ำงแน่นอน
เมื่อเป็ นเช่นนี้มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถอย่ำงสิ้นเชิงที่จะบอกได้ว่ำเป็ นพระรำชกิจที่มำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
หรื อเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
ผูค้ นมำกมำยยึดติดกับท่ำทีซ่ึงหำกบำงสิ่งบำงอย่ำงสอดคล้องกับคำพูดที่มำก่อนหน้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะยอมรับ และหำกมีควำมแตกต่ำงกับพระรำชกิจก่อนหน้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะต่อต้ำนและปฏิเสธ วันนี้พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรเช่นนี้หรอกหรื อ?
พระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งสำมช่วงระยะไม่ได้มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อพวกเจ้ำเลย
และมีพวกที่เชื่อว่ำสองช่วงระยะก่อนหน้ำของพระรำชกิจเป็ นภำระที่พวกเขำไม่จำเป็ นต้องรูอ้ ย่ำงแน่นอน
พวกเขำคิดว่ำช่วงระยะเหล่ำนี้ไม่ควรได้รับกำรประกำศต่อมวลชน และควรถอนกลับโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะทำได้

เพื่อที่ผคู้ นจะไม่รู้สึกท่วมท้นกับสองช่วงระยะก่อนหน้ำจำกทั้งสำมช่วงระยะของพระรำชกิจ
ส่วนใหญ่เชื่อว่ำกำรทำให้พระรำชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้ำนี้เป็ นที่รู้จกั นั้นไกลเกินไปหนึ่งขั้นตอน
และไม่ช่วยอะไรเลยในกำรรู ้จกั พระเจ้ำ—นั่นคือสิ่งที่พวกเจ้ำคิด
วันนี้พวกเจ้ำทั้งหมดเชื่อว่ำมันถูกต้องที่จะประพฤติตวั ด้วยวิธีน้ี
แต่วนั นั้นจะมำถึงเมื่อพวกเจ้ำตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนของเรำ นั่นคือ รู ้ว่ำเรำไม่ทำงำนใดๆ
ที่ไม่มีนัยสำคัญ ในเมื่อเรำกำลังประกำศพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะต่อพวกเจ้ำ
ทั้งสำมช่วงระยะนั้นก็ตอ้ งมีประโยชน์กบั พวกเจ้ำ
ในเมื่อพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้อยู่ที่ใจกลำงของกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำ
ทั้งสำมช่วงระยะนั้นก็ตอ้ งกลำยเป็ นจุดรวมศูนย์ของทุกคนทัว่ ทั้งจักรวำล
สักวันหนึ่งพวกเจ้ำทั้งหมดจะตระหนักถึงควำมสำคัญของพระรำชกิจนี้
จงรู ้ไว้ว่ำพวกเจ้ำต่อต้ำนพระรำชกิจของพระเจ้ำ
หรื อใช้มโนคติที่หลงผิดของพวกเจ้ำเองในกำรประเมินพระรำชกิจของวันนี้ เพรำะพวกเจ้ำไม่รู้จกั หลักกำรต่ำงๆ
ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และเพรำะพวกเจ้ำไม่ถือจริงจังอย่ำงเพียงพอต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กำรที่พวกเจ้ำต่อต้ำนพระเจ้ำและขัดขวำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ นั เกิดจำกมโนคติอนั หลงผิดและ
ควำมโอหังแต่กำเนิดของพวกเจ้ำ ไม่ใช่เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นผิด
แต่เพรำะพวกเจ้ำไม่เชื่อฟังเกินไปโดยธรรมชำติ หลังจำกพวกเขำได้พบกำรเชื่อในพระเจ้ำ
ผูค้ นบำงคนก็ถึงกับไม่สำมำรถพูดด้วยควำมมัน่ ใจว่ำมนุษย์ได้มำจำกไหน
กระนั้นพวกเขำกล้ำที่จะกล่ำวสุนทรพจน์ต่อสำธำรณะเพื่อประเมินควำมถูกและควำมผิดของพระรำชกิจของพร
ะวิญญำณบริ สุทธิ์ พวกเขำถึงกับสั่งสอนบรรดำอัครทูตที่มีพระรำชกิจใหม่ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ให้ควำมคิดเห็น และแย่งกันพูด สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำต่ำเกินไป
และไม่มีสำนึกรับรู ้ในพวกเขำแม้แต่น้อย
วันนั้นจะมำไม่ถงึ หรอกหรื อเมื่อผูค้ นเช่นนี้ถกู ปฏิเสธโดยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และถูกเผำด้วยไฟแห่งนรก? พวกเขำไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
แต่กลับวิจำรณ์พระรำชกิจของพระองค์แทน และยังพยำยำมอบรมพระเจ้ำถึงวิธีทรงพระรำชกิจอีกด้วย
ผูค้ นที่ไร้เหตุผลเช่นนี้จะรู ้จกั พระเจ้ำได้อย่ำงไร?
มนุษย์มำรู ้จกั พระเจ้ำในระหว่ำงกระบวนกำรแสวงหำและกำรมีประสบกำรณ์
ไม่ใช่โดยผ่ำนทำงกำรวิจำรณ์ตำมอำเภอใจว่ำมนุษย์มำรู ้จกั พระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรทรงรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ
สุทธิ์ ยิ่งควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของผูค้ นถูกต้องแม่นยำมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็ยิ่งต่อต้ำนพระองค์น้อยลงเท่ำนั้น
ในทำงกลับกันยิง่ ผูค้ นรู ้จกั พระเจ้ำน้อยลงเท่ำใด พวกเขำก็มีแนวโน้มที่จะต่อต้ำนพระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น

มโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ ธรรมชำติเก่ำของเจ้ำ และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ ลักษณะนิสัย
และทรรศนะด้ำนศีลธรรมของเจ้ำเป็ น “ทุน” ที่เจ้ำใช้ในกำรต้ำนทำนพระเจ้ำ และยิ่งเจ้ำกลำยเป็ นเสื่อมทรำม
เลว และต่ำช้ำมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็ยิ่งเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
พวกที่ถูกครอบงำโดยมโนคติที่หลงผิดอย่ำงแรงกล้ำ
และที่มีอุปนิสัยเห็นตัวเองถูกเสมอจะยิ่งมีควำมเป็ นศัตรู กบั พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์มำกขึ้นไปอีก
ผูค้ นเช่นนี้คือศัตรู ของพระคริสต์ หำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกมันก็จะต่อต้ำนพระเจ้ำอยู่เสมอ เจ้ำจะไม่มีวนั เข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
และจะอยู่ห่ำงจำกพระองค์เสมอ
โดยกำรวำงมโนคติที่หลงผิดเก่ำๆ ของเจ้ำไว้ก่อนเท่ำนั้น เจ้ำจึงจะสำมำรถได้รับควำมรู ้ใหม่
กระนั้นควำมรู ้เก่ำไม่จำเป็ นต้องเทียบเท่ำกับมโนคติที่หลงผิดเก่ำๆ “มโนคติที่หลงผิด” อ้ำงอิงถึงสิ่งต่ำงๆ
ที่มนุษย์จินตนำกำรขึ้นซึ่งขัดแย้งกับควำมเป็ นจริ ง หำกควำมรู ้เก่ำได้ลำ้ สมัยไปแล้วในยุคเก่ำ
และยับยั้งมนุษย์จำกกำรเข้ำสู่งำนใหม่ เช่นนั้นแล้วควำมรู ้เช่นนี้ก็เป็ นมโนคติที่หลงผิดเช่นกัน
หำกมนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะใช้วิธีเข้ำหำที่ถูกต้องกับควำมรู ้เช่นนี้ และสำมำรถมำรู ้จกั พระเจ้ำจำกแง่มุมต่ำงๆ
มำกมำย โดยนำสิ่งเก่ำและใหม่มำรวมกัน เช่นนั้นแล้วควำมรู ้เก่ำก็จะกลำยเป็ นควำมช่วยเหลือแก่มนุษย์
และกลำยเป็ นพื้นฐำนที่มนุษย์ใช้เพื่อเข้ำสู่ยุคใหม่
บทเรี ยนแห่งกำรรู ้จกั พระเจ้ำพึงประสงค์ให้เจ้ำเชี่ยวชำญหลักกำรมำกมำย กล่ำวคือ
วิธีเข้ำสู่เส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ ควำมจริ งข้อใดบ้ำงที่เจ้ำต้องเข้ำใจเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ
และวิธีกำจัดมโนคติที่หลงผิดและธรรมชำติเก่ำของเจ้ำ เพื่อที่เจ้ำจะได้นบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรต่ำงๆ
ทั้งหมดของพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำใช้หลักกำรเหล่ำนี้เป็ นรำกฐำนสำหรับกำรเข้ำสู่บทเรียนแห่งกำรรู ้จกั พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ของเจ้ำก็จะกลำยเป็ นลึกขึ้นและลึกขึ้น
หำกเจ้ำมีควำมรู ้ที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ—
กล่ำวคือเกี่ยวกับแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำ—
และหำกเจ้ำสำมำรถเชื่อมโยงพระรำชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้ำของพระเจ้ำกับช่วงระยะปัจจุบนั ได้อย่ำงเต็มที่
และเห็นว่ำเป็ นพระรำชกิจที่พระเจ้ำองค์เดียวทรงกระทำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะมีรำกฐำนที่แข็งแกร่งหำใดเสมอเหมือน พระเจ้ำองค์เดียวทรงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
นี่เป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด และนี่เป็ นเส้นทำงเดียวสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ
มีแต่พระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนั้นได้
และไม่มีมนุษย์ผใู้ ดจะสำมำรถทำงำนเช่นนี้ในพระนำมของพระองค์ได้—

กล่ำวคือมีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจของพระองค์เองได้ต้งั แต่ปฐมกำลจน
ถึงวันนี้ แม้ว่ำพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำได้ดำเนินกำรในยุคและสถำนที่ที่แตกต่ำงกัน
และแม้ว่ำพระรำชกิจของแต่ละช่วงระยะจะแตกต่ำงกัน
แต่ก็เป็ นพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเจ้ำองค์เดียวได้ทรงกระทำ ในบรรดำนิมิตทั้งหมด
นี่เป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควรรู ้จกั และหำกมนุษย์สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงครบบริ บูรณ์
เช่นนั้นแล้วเขำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะตั้งมัน่ ได้ วันนี้ปัญหำใหญ่ที่สุดที่ศำสนำและนิกำยต่ำงๆ
กำลังเผชิญหน้ำอยู่คือพวกเขำไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และไร้ควำมสำมำรถที่จะแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และงำนที่ไม่ได้เป็ นขอ
งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้—
เพรำะเหตุน้ีพวกเขำจึงไม่สำมำรถบอกได้ว่ำพระรำชกิจช่วงระยะนี้ทรงกระทำโดยพระยำห์เวห์เช่นเดียวกันกับพ
ระรำชกิจสองช่วงระยะท้ำยสุดหรื อไม่ แม้ว่ำผูค้ นติดตำมพระเจ้ำ
แต่ส่วนใหญ่ก็ยงั คงไร้ควำมสำมำรถที่จะบอกได้ว่ำเป็ นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่
มนุษย์กงั วลว่ำวิธีน้ีเป็ นวิธีที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงนำทำงเป็ นกำรส่วนพระองค์หรือไม่
และกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำนั้นเป็ นข้อเท็จจริ งหรือไม่
และผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวิธีแยกแยะสิ่งต่ำงๆ เช่นนี้
พวกที่ติดตำมพระเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะกำหนดวิธีได้
และดังนั้นข่ำวสำรที่ถูกพูดจะมีผลบำงส่วนท่ำมกลำงผูค้ นเหล่ำนี้เท่ำนั้น
และไม่สำมำรถที่จะมีประสิทธิผลอย่ำงเต็มที่ และดังนั้นนี่จงึ ส่งผลกระทบต่อกำรเข้ำสู่ชีวิตของผูค้ นเช่นนี้
หำกมนุษย์สำมำรถมองเห็นในพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะว่ำพระเจ้ำพระองค์เองทรงดำเนินกำร ณ
เวลำที่ต่ำงกัน ในสถำนที่ที่ต่ำงกัน และในผูค้ นที่ต่ำงกัน
หำกมนุษย์สำมำรถเห็นว่ำถึงแม้ว่ำพระรำชกิจจะแตกต่ำง แต่ท้งั หมดก็ทรงกระทำโดยพระเจ้ำองค์เดียว
และว่ำในเมื่อเป็ นพระรำชกิจที่ทรงกระทำโดยพระเจ้ำองค์เดียว เช่นนั้นแล้วก็จะต้องถูกต้องและไร้ขอ้ ผิดพลำด
และแม้ว่ำจะขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ก็ไม่มีทำงปฏิเสธว่ำไม่ใช่พระรำชกิจของพระเจ้ำองค์เดียว—
หำกมนุษย์สำมำรถพูดได้อย่ำงมัน่ ใจว่ำเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำองค์เดียว
เช่นนั้นแล้วมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ก็จะลดลงเป็ นเพียงเรื่ องหยุมหยิมเล็กน้อย ไม่ควรค่ำที่จะเอ่ยถึง
เพรำะนิมิตต่ำงๆ ของมนุษย์ไม่ชดั เจน และเพรำะมนุษย์เพียงรู ้จกั พระยำห์เวห์ในฐำนะพระเจ้ำ
และพระเยซูในฐำนะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และสองจิตสองใจเกี่ยวกับพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้
ผูค้ นมำกมำยยังคงอุทิศตนเพื่อพระรำชกิจของพระยำห์เวห์และพระเยซู

และถูกมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระรำชกิจในวันนี้รุมเร้ำ ผูค้ นส่วนใหญ่มกั จะคลำงแคลงใจเสมอ
และไม่ถือจริ งจังกับพระรำชกิจในวันนี้ มนุษย์ไม่มีมโนคติที่หลงผิดต่อพระรำชกิจสองช่วงระยะท้ำยสุด
ซึ่งไม่ปรำกฏแก่ตำ นั่นเป็ นเพรำะมนุษย์ไม่เข้ำใจควำมเป็ นจริ งของพระรำชกิจสองช่วงระยะท้ำยสุด
และไม่ได้รู้เห็นสองช่วงระยะนั้นด้วยตัวเอง เป็ นเพรำะช่วงระยะเหล่ำนี้ของพระรำชกิจไม่สำมำรถมองเห็นได้
มนุษย์จึงจินตนำกำรตำมที่เขำชอบ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เขำคิดขึ้น ไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่จะพิสูจน์จินตนำกำรเช่นนี้
และไม่มีใครที่จะทำกำรแก้ไข มนุษย์ปล่อยให้สัญชำตญำณตำมธรรมชำติของเขำเป็ นอิสระจำกกำรควบคุม
โยนควำมระมัดระวังทิ้งไปในสำยลม และปล่อยให้จนิ ตนำกำรโลดแล่นโดยอิสระ
เพรำะไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดที่จะยืนยันควำมเป็ นจริงของจินตนำกำรต่ำงๆ ของเขำ และดังนั้นจินตนำกำรต่ำงๆ
ของมนุษย์จึงกลำยเป็ น “ข้อเท็จจริ ง” โดยไม่คำนึงถึงว่ำมีขอ้ พิสูจน์ใดหรื อไม่
ดังนั้นมนุษย์จงึ เชื่อในพระเจ้ำที่เขำจินตนำกำรขึ้นมำเองในจิตใจของเขำ
และไม่แสวงหำพระเจ้ำแห่งควำมเป็ นจริง หำกบุคคลผูห้ นึ่งมีกำรเชื่อหนึ่งอย่ำง
เช่นนั้นแล้วท่ำมกลำงผูค้ นหนึ่งร้อยคนก็จะมีกำรเชื่อหนึ่งร้อยอย่ำง
มนุษย์ถูกครอบงำโดยกำรเชื่อเช่นนี้เพรำะเขำไม่ได้เห็นควำมเป็ นจริงแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เพรำะเขำเพียงได้ยนิ ด้วยหูของเขำ และไม่ได้มองดูดว้ ยตำของเขำ มนุษย์ได้ยินตำนำนและเรื่องเล่ำ—
แต่ไม่บ่อยนักที่เขำได้ยนิ ควำมรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ดังนั้นจึงเป็ นว่ำผูค้ นที่ได้เป็ นผูเ้ ชื่อเพียงหนึ่งปี มำเชื่อในพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเอง
กำรนี้ก็เป็ นจริงเช่นกันสำหรับพวกที่ได้เชื่อในพระเจ้ำตลอดชีวิตของพวกเขำ
พวกที่ไม่สำมำรถเห็นข้อเท็จจริ งจะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะหลบหนีจำกควำมเชื่อหนึ่งซึ่งในนั้นพวกเขำมีมโ
นคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้ำ มนุษย์เชื่อว่ำเขำได้ปลดปล่อยตัวเองจำกพันธนำกำรของมโนคติที่หลงผิดเก่ำๆ
ของเขำ และได้เข้ำสู่ดินแดนใหม่แล้ว
มนุษย์ไม่รู้หรอกหรื อว่ำควำมรู ้ของพวกที่ไม่สำมำรถมองเห็นพระพักตร์แท้จริงของพระเจ้ำได้น้ นั ไม่ใช่อะไรเลย
นอกจำกมโนคติที่หลงผิดและคำเล่ำขำน? มนุษย์คิดว่ำมโนคติที่หลงผิดของเขำถูกต้อง และไร้ขอ้ ผิดพลำด
และเขำคิดว่ำมโนคติที่หลงผิดเหล่ำนี้มำจำกพระเจ้ำ วันนี้เมื่อมนุษย์รู้เห็นพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เขำก็ปล่อยให้มโนคติที่หลงผิดซึ่งได้พอกพูนขึ้นมำนำนหลำยปี ออกมำเพ่นพ่ำน จินตนำกำรและแนวคิดต่ำงๆ
แห่งอดีตได้กลำยเป็ นกำรขัดขวำงต่อพระรำชกิจของช่วงระยะนี้
และมันกลำยเป็ นเรื่ องยำกสำหรับมนุษย์ที่จะปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดเช่นนี้ และหักล้ำงแนวคิดเช่นนี้
มโนคติที่หลงผิดต่อพระรำชกิจทีละขั้นตอนนี้ของพวกที่ได้ติดตำมพระเจ้ำจนถึงวันนี้มำกมำยหลำยคนได้กลำยเ
ป็ นน่ำสลดใจมำกขึ้น และผูค้ นเหล่ำนี้ได้ค่อยๆ กลำยเป็ นศัตรู ที่ด้อื รั้นของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แหล่งที่มำของควำมเกลียดชังนี้ต้งั อยู่ในมโนคติที่หลงผิดและจินตนำกำรของมนุษย์

มโนคติที่หลงผิดและจินตนำกำรของมนุษย์ได้กลำยเป็ นศัตรู ของพระรำชกิจของวันนี้
พระรำชกิจที่ขดั แย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
นี่ได้เกิดขึ้นเพรำะข้อเท็จจริงไม่เปิ ดโอกำสให้มนุษย์ปลดปล่อยจินตนำกำรของเขำให้เป็ นอิสระ
และยิ่งกว่ำนั้นไม่สำมำรถถูกมนุษย์หักล้ำงได้อย่ำงง่ำยดำย
และมโนคติที่หลงผิดและจินตนำกำรของมนุษย์ไม่ได้ยอมให้มีกำรดำรงอยู่ของข้อเท็จจริ ง และยิ่งไปกว่ำนั้น
เพรำะมนุษย์ไม่ได้นึกถึงควำมถูกต้องและควำมสัตย์จริงของข้อเท็จจริ ง
และเพียงแค่ปลดปล่อยให้มโนคติที่หลงผิดของเขำให้เป็ นอิสระและใช้จินตนำกำรของเขำเองด้วยใจเด็ดเดี่ยว
นี่สำมำรถกล่ำวได้เพียงว่ำเป็ นควำมผิดของมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็ นควำมผิดของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มนุษย์อำจจินตนำกำรสิ่งใดก็ตำมที่เขำปรำรถนำ แต่เขำไม่อำจโต้แย้งช่วงระยะใดในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
หรื อส่วนเล็กน้อยส่วนใดได้โดยอิสระ ข้อเท็จจริ งแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นไม่อำจรุ กลำ้ ได้โดยมนุษย์
เจ้ำอำจปล่อยให้จินตนำกำรของเจ้ำเป็ นอิสระไร้กำรควบคุม และอำจถึงกับรวบรวมเรื่ องรำวดีๆ
เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระยำห์เวห์และพระเยซู
แต่เจ้ำไม่อำจหักล้ำงข้อเท็จจริ งแห่งแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์และพระเยซู
นี่เป็ นหลักกำรหนึ่ง และก็เป็ นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรอีกด้วย
และพวกเจ้ำควรเข้ำใจควำมสำคัญของประเด็นเหล่ำนี้
มนุษย์เชื่อว่ำช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจเข้ำกันไม่ได้กบั มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และเชื่อว่ำนี่ไม่ใช่กรณีของพระรำชกิจสองช่วงระยะก่อนหน้ำ ในจินตนำกำรของเขำ
มนุษย์เชื่อว่ำพระรำชกิจของสองช่วงระยะก่อนหน้ำไม่เหมือนกับพระรำชกิจของวันนี้อย่ำงแน่นอน—
แต่เจ้ำเคยได้พิจำรณำหรื อไม่ว่ำหลักกำรของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นเหมือนกันทั้งหมด
ว่ำพระรำชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเสมอ และว่ำโดยไม่คำนึงถึงยุค
จะมีผูค้ นจำนวนล้นหลำมที่ตำ้ นทำนและต่อต้ำนข้อเท็จจริ งแห่งพระรำชกิจของพระองค์?
พวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ตำ้ นทำนและต่อต้ำนพระรำชกิจช่วงระยะนี้ในวันนี้
ได้ต่อต้ำนพระเจ้ำมำแล้วในอดีตกำลอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย เพรำะผูค้ นเช่นนี้จะเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำเสมอ
ผูค้ นที่รู้ขอ้ เท็จจริ งแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำจะเห็นว่ำพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำ
องค์เดียว และจะปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำ เหล่ำนี้คือผูค้ นที่รู้จกั พระเจ้ำ
และผูค้ นเช่นนี้คือบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
เมื่อกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำกำลังเข้ำใกล้บทอวสำน
พระเจ้ำจะทรงจำแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท

มนุษย์ได้รับกำรทรงสร้ำงด้วยพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง และในท้ำยที่สุด
พระองค์ตอ้ งทรงคืนมนุษย์กลับสู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์อย่ำงครบบริ บูรณ์
นี่คือบทสรุ ปปิ ดตัวของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ ช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำย
และสองช่วงระยะก่อนหน้ำในอิสรำเอลและยูเดียนั้นเป็ นแผนกำรแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำในจักรวำล
ทั้งหมดทั้งมวล ไม่มีใครสำมำรถปฏิเสธเรื่ องนี้ได้ และนี่คือข้อเท็จจริงแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
แม้ว่ำผูค้ นไม่ได้มีประสบกำรณ์หรือรู ้เห็นพระรำชกิจนี้มำกนัก แต่ขอ้ เท็จจริ งก็ยงั คงเป็ นข้อเท็จจริ ง
และไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถปฏิเสธได้
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำในทุกแผ่นดินแห่งจักรวำลทั้งหมดจะยอมรับพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
หำกเจ้ำรู ้จกั เพียงช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจเป็ นพิเศษ และไม่เข้ำใจพระรำชกิจอีกสองช่วงระยะ
ไม่เข้ำใจพระรำชกิจของพระเจ้ำในอดีตกำล
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะพูดควำมจริงทั้งมวลของแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำ
ได้ และควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำนั้นลำเอียง เพรำะในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ เจ้ำไม่รู้จกั หรื อเข้ำใจพระองค์
และดังนั้นเจ้ำจึงไม่เหมำะสมที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ
โดยไม่คำนึงถึงว่ำควำมรู ้ปัจจุบนั ของเจ้ำเกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนี้ลึกซึ้งหรือผิวเผิน ในท้ำยที่สุดพวกเจ้ำต้องมีควำมรู ้
และต้องเชื่ออย่ำงสิ้นเชิง
และผูค้ นทั้งหมดจะเห็นควำมครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำและนบนอบภำยใต้อำนำจครอบครอ
งของพระเจ้ำ ในบทอวสำนของพระรำชกิจนี้ ทุกศำสนำจะกลำยเป็ นหนึ่ง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดจะกลับสู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระผูส้ ร้ำง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดจะนมัสกำรพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว และศำสนำที่ชวั่ ร้ำยทั้งหมดจะสูญสลำยไป
ไม่มีวนั ปรำกฏอีกครั้ง
เหตุใดจึงมีกำรอ้ำงอิงถึงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะอย่ำงต่อเนื่องเช่นนี้ ? กำรผ่ำนไปของยุคต่ำงๆ
กำรพัฒนำด้ำนสังคม และโฉมหน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมชำติ
ล้วนแล้วแต่ติดตำมกำรปรับเปลี่ยนในพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
มวลมนุษย์เปลี่ยนแปลงในเวลำที่พอ้ งกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ และไม่ได้พฒั นำด้วยตัวเอง
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำนั้นถูกอ้ำงอิงเพือ่ ที่จะนำสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมด
และผูค้ นทั้งปวงของทุกศำสนำและทุกนิกำย สู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำองค์เดียว
โดยไม่คำนึงถึงว่ำเจ้ำนับถือศำสนำอะไร ในท้ำยที่สุดเจ้ำก็จะนบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำ
พระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นทรงสำมำรถดำเนินกำรพระรำชกิจนี้ได้ ไม่สำมำรถทำได้โดยหัวหน้ำศำสนำใดๆ
มีศำสนำที่สำคัญมำกมำยในโลก และแต่ละศำสนำก็มีหัวหน้ำ หรื อผูน้ ำของตัวเอง

และบรรดำผูต้ ิดตำมก็กระจำยไปทัว่ ประเทศและภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ โลก ทุกประเทศ ไม่ว่ำใหญ่หรื อเล็ก
มีศำสนำต่ำงๆ อยู่ภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมโดยไม่คำนึงถึงว่ำจะมีกี่ศำสนำทัว่ โลก
ในท้ำยที่สุดผูค้ นทั้งปวงภำยในจักรวำลก็จะดำรงอยู่ภำยใต้กำรทรงนำของพระเจ้ำองค์เดียว
และกำรดำรงอยูข่ องพวกเขำก็ไม่ได้นำโดยหัวหน้ำหรื อผูน้ ำทำงศำสนำ
กล่ำวคือมวลมนุษย์ไม่ถูกนำโดยหัวหน้ำหรื อผูน้ ำทำงศำสนำคนใดคนหนึ่ง
ตรงกันข้ำมมวลมนุษย์ท้งั ปวงได้รับกำรทรงนำทำงโดยพระผูส้ ร้ำง ผูท้ ี่ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก
และทุกสรรพสิ่ง และผูท้ ี่ทรงสร้ำงมวลมนุษย์อีกด้วย—นี่คือข้อเท็จจริ ง แม้ว่ำโลกจะมีศำสนำสำคัญมำกมำย
แต่โดยไม่คำนึงถึงว่ำจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ศำสนำเหล่ำนี้ท้งั หมดก็ดำรงอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระผูส้ ร้ำง
และไม่มีศำสนำใดสำมำรถเกินเลยวงเขตแห่งอำนำจครอบครองนี้ กำรพัฒนำของมวลมนุษย์
ควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ—
แต่ละเรื่ องไม่สำมำรถแยกออกจำกกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระผูส้ ร้ำงได้
และพระรำชกิจนี้ไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่หัวหน้ำทำงศำสนำใดสำมำรถทำได้
หัวหน้ำทำงศำสนำเป็ นเพียงผูน้ ำของศำสนำใดศำสนำหนึ่ง และไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้
อีกทั้งพวกเขำก็ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนขององค์หนึ่งเดียว
ผูท้ ี่ได้ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งได้
หัวหน้ำทำงศำสนำสำมำรถนำทำงพวกเขำทั้งหมดภำยในศำสนำทัง้ ปวงได้
แต่พวกเขำไม่สำมำรถบังคับบัญชำสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดใต้ฟ้ำสวรรค์ได้—
นี่คือข้อเท็จจริ งที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป หัวหน้ำด้ำนศำสนำเป็ นเพียงผูน้ ำ
และไม่สำมำรถยืนเทียบเท่ำกับพระเจ้ำ (พระผูส้ ร้ำง) ได้ ทุกสรรพสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง
และในบทอวสำนทุกสรรพสิ่งก็จะกลับสู่พระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง แต่เดิมนั้นมวลมนุษย์ได้ถูกพระเจ้ำทรงสร้ำง
และโดยไม่คำนึงถึงศำสนำ บุคคลทุกคนจะกลับมำอยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำ—
กำรนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ พระเจ้ำเท่ำนั้นทรงสูงส่งที่สุดท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และผูป้ กครองสูงสุดท่ำมกลำงสรรพสิง่ ที่ทรงสร้ำงทัง้ หมดที่จะต้องกลับสู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
เช่นกัน ไม่สำคัญว่ำสถำนะของมนุษย์ผหู้ นึ่งจะสู งเพียงใด
มนุษย์ผนู้ ้ นั ไม่สำมำรถนำพำมวลมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยที่เหมำะสมได้
และไม่มีใครมีควำมสำมำรถที่จะจำแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภทได้
พระยำห์เวห์พระองค์เองได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์และได้ทรงจำแนกแต่ละประเภทโดยสอดคล้องกับประเภท
และเมื่อวำระสิ้นสุดมำถึง พระองค์ก็จะยังคงทรงพระรำชกิจของพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
โดยจำแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท—พระรำชกิจนี้ไม่สำมำรถทำได้โดยผูใ้ ดนอกจำกพระเจ้ำ

พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะที่ทรงดำเนินกำรตั้งแต่ปฐมกำลจนถึงวันนี้ลว้ นดำเนินกำรโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
และดำเนินกำรโดยพระเจ้ำองค์เดียว
ข้อเท็จจริ งของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือข้อเท็จจริ งของกำรที่พระเจ้ำทรงเป็ นผูน้ ำของมวลมนุษย์
เป็ นข้อเท็จจริ งที่ไม่มีใครสำมำรถปฏิเสธได้ ณ บทอวสำนของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
ทุกสรรพสิ่งจะถูกจำแนกโดยสอดคล้องกับประเภท และกลับสู่ภำยใต้อำนำจปกครองของพระเจ้ำ
เพรำะทัว่ ทั้งจักรวำลมีพระเจ้ำองค์เดียวองค์น้ีเท่ำนั้นทรงดำรงอยู่ และไม่มีศำสนำอืน่ ใด
ผูท้ ี่ไม่สำมำรถสร้ำงโลกได้จะไม่สำมำรถนำโลกไปสู่บทอวสำนได้
ในขณะที่พระองค์ผทู้ รงสร้ำงโลกจะทรงสำมำรถนำไปสู่บทอวสำนได้อย่ำงแน่นอน
ดังนั้นหำกคนเรำไร้ควำมสำมำรถที่จะนำยุคสู่บทอวสำนได้
และเพียงมีควำมสำมำรถที่จะช่วยมนุษย์ฝึกฝนจิตใจของเขำได้ เช่นนั้นแล้วเขำก็จะไม่ใช่พระเจ้ำอย่ำงแน่นอน
และจะไม่ใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของมวลมนุษย์อย่ำงแน่นอน เขำจะไม่สำมำรถทำงำนที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนี้ได้
มีเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถทำงำนเช่นนี้ได้
และทั้งหมดที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนนี้ได้คือศัตรู และไม่ใช่พระเจ้ำอย่ำงแน่นอน
ศำสนำชัว่ ทั้งหมดเข้ำกันไม่ได้กบั พระเจ้ำ และในเมื่อศำสนำเหล่ำนั้นเข้ำกันไม่ได้กบั พระเจ้ำ
จึงเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำ พระรำชกิจทั้งหมดกระทำโดยพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวองค์น้ี
และทัว่ ทั้งจักรวำลได้รับกำรบัญชำโดยพระเจ้ำหนึ่งเดียวองค์น้ี
โดยไม่คำนึงถึงว่ำพระองค์กำลังทรงพระรำชกิจในประเทศอิสรำเอลหรื อในประเทศจีน
โดยไม่คำนึงถึงว่ำพระรำชกิจดำเนินกำรโดยพระวิญญำณหรื อโดยเนื้อหนัง
ทั้งหมดก็กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เอง และไม่สำมำรถทำได้โดยผูอ้ นื่ ใด
เป็ นเพรำะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของมวลมนุษย์ท้งั ปวงอย่ำงแน่นอน พระองค์จงึ ทรงพระรำชกิจโดยอิสระ
ปรำศจำกกำรเหนี่ยวรั้งโดยสภำพเงื่อนไขใดๆ—นี่คอื นิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของนิมิตทั้งหมด
ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำและเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เจ้ำต้องเข้ำใจพระรำชกิจของพระเจ้ำ เจ้ำต้องเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำสำหรับสรรพสิ่งทีท่ รงสร้ำง
เจ้ำต้องเข้ำใจแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
และเจ้ำต้องเข้ำใจนัยสำคัญทั้งหมดของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำ
พวกที่ไม่เข้ำใจสิ่งนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ! ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำไม่เข้ำใจว่ำเจ้ำได้มำจำกไหน ไม่เข้ำใจประวัติศำสตร์ของมวลมนุษย์
และพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำ และยิ่งกว่ำนั้น

ไม่เข้ำใจว่ำมวลมนุษย์ได้พฒั นำขึ้นมำจนถึงวันนี้ อย่ำงไร และไม่เข้ำใจว่ำใครบัญชำมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำได้ พระเจ้ำได้ทรงนำทำงมวลมนุษย์มำจนถึงวันนี้
และนับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์บนแผ่นดินโลก พระองค์ไม่เคยทรงทิง้ เขำเลย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่มีวนั ทรงหยุดทรงพระรำชกิจ ไม่เคยได้ทรงหยุดนำมวลมนุษย์
และไม่เคยได้ทรงทิง้ มวลมนุษย์ แต่มวลมนุษย์ไม่ตระหนักว่ำมีพระเจ้ำองค์หนึ่ง
นับประสำอะไรที่เขำจะรู ้จกั พระเจ้ำ
ยังจะมีอะไรน่ำดูหมิ่นเหยียดหยำมยิง่ กว่ำนี้อีกหรื อสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดของพระเจ้ำ?
พระเจ้ำทรงนำทำงมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง แต่มนุษย์ไม่เข้ำใจพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เจ้ำเป็ นสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำ แต่เจ้ำไม่เข้ำใจประวัติศำสตร์ของตัวเจ้ำเอง
และไม่ตระหนักรู ้ว่ำใครได้นำทำงเจ้ำในกำรเดินทำงของเจ้ำ เจ้ำไม่รับรู ้ถงึ พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำ
และดังนั้นเจ้ำจึงไม่สำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำได้ หำกเจ้ำไม่รู้ตอนนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่มีวนั มีคุณสมบัติที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ
วันนี้พระผูส้ ร้ำงทรงนำทำงผูค้ นทั้งหมดด้วยพระองค์เองอีกครั้ง
และทรงทำให้ผคู้ นทั้งหมดมองดูพระปรี ชำญำณ ควำมทรงมหิทธิฤทธิ์ ควำมรอด
และควำมมหัศจรรย์ของพระองค์ กระนั้นเจ้ำยังคงไม่ตระหนักหรือเข้ำใจ—
เพรำะฉะนั้นเจ้ำจึงไม่ใช่ผหู้ นึ่งซึ่งจะไม่ได้รับควำมรอดหรอกหรื อ?
พวกที่เป็ นของซำตำนไม่เข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำ
ในขณะที่บรรดำผูท้ ี่เป็ นของพระเจ้ำจะสำมำรถได้ยนิ พระสุรเสียงของพระเจ้ำได้
บรรดำผูท้ ี่ตระหนักและเข้ำใจวจนะที่เรำกล่ำวทั้งหมดคือบุคคลผูท้ ี่จะได้รับกำรช่วยให้รอดและบุคคลผูท้ ี่จะเป็ น
คำพยำนต่อพระเจ้ำ พวกที่ไม่เข้ำใจวจนะที่เรำกล่ำวทั้งหมดไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำได้
และเป็ นบุคคลผูท้ ี่จะถูกขจัดสิ้น พวกที่ไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และไม่ตระหนักถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำจะไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
และผูค้ นเหล่ำนั้นจะไม่เป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องรู ้จกั พระเจ้ำ
ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำได้รับกำรทำให้สำเร็จลุล่วงโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ โดยรวมแล้ว
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ กล่ำวคือ
กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นมีควำมสำคัญสูงสุด
เมื่อพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะมำถึงบทอวสำนจะมีกลุ่มของพวกที่เป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำถูกสร้ำงขึ้นกลุ่มหนึ่ง
เป็ นกลุ่มของบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำ ผูค้ นเหล่ำนี้ท้งั หมดจะรู ้จกั พระเจ้ำ

และจะมีควำมสำมำรถที่จะนำควำมจริ งสู่กำรปฏิบตั ิได้ พวกเขำจะมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และสำนึกรับรู ้
และทั้งหมดจะรู ้จกั พระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำ
นี่คือพระรำชกิจที่จะทรงทำให้สำเร็จลุล่วงในบทอวสำน และผูค้ นเหล่ำนี้คือกำรตกผลึกของพระรำชกิจแห่ง
6,000 ปี ของกำรบริ หำรจัดกำร และเป็ นคำพยำนที่ทรงพลังที่สุดต่อกำรเอำชนะซำตำนครั้งสุดท้ำย
บรรดำผูท้ ี่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะได้รับพระสัญญำและพระพรของพระเจ้ำได้
และจะเป็ นกลุ่มที่เหลืออยู่ในบทอวสำน เป็ นกลุ่มที่มีสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ และเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ
บำงทีบรรดำผูท้ ี่อยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำทั้งหมดอำจกลำยเป็ นสมำชิกของกลุ่มนี้ หรื ออำจจะเพียงครึ่งเดียว
หรื อเพียงไม่กี่คน—ขึ้นอยู่กบั ควำมตั้งใจของพวกเจ้ำและกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเจ้ำ
จำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 4 ความจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

1. นัยสาคัญของพระราชกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
ในยุคแห่งรำชอำณำจักร พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อเริ่ มต้นยุคใหม่
เพื่อเปลี่ยนวิถีทำงที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบตั ิงำน และเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของทั้งยุค
นี่คือหลักกำรซึ่งพระเจ้ำทรงใช้ปฏิบตั ิงำนในยุคพระวจนะ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพูดจำกมุมมองที่ต่ำงออกไป เพื่อที่มนุษย์อำจได้เห็นพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ผูท้ รงเป็ นพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
และอำจสำมำรถมองเห็นพระปรี ชำญำณและควำมมหัศจรรย์ของพระองค์
พระรำชกิจเช่นนั้นทำไปเพื่อให้สัมฤทธิ์เป้ำหมำยได้ดียิ่งขึ้นในกำรพิชิตมนุษย์
กำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม และกำรกำจัดมนุษย์
ซึ่งเป็ นควำมหมำยที่แท้จริ งของกำรใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจในยุคพระวจนะ
โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ ผูค้ นจึงได้มำรู ้จกั กับพระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
แก่นแท้ของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรเข้ำสู่ โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะทำในยุคพระวจนะจึงถูกนำพำไปสู่กำรบังเกิดผลโดยครบถ้วนบริ บูรณ์
โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ ผูค้ นได้ถูกตีแผ่ ถูกกำจัด และถูกทดสอบ ผูค้ นได้เห็นพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้ยินพระวจนะเหล่ำนี้ และระลึกรู ้ได้ถงึ กำรดำรงอยู่ของพระวจนะเหล่ำนี้ ผลก็คือ
พวกเขำได้มำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ ในฤทธำนุภำพสูงสุดและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
รวมทั้งในควำมรักของพระเจ้ำที่มีให้กบั มนุษย์ และควำมปรำรถนำของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด คำว่ำ
“พระวจนะ” อำจฟังดูเรี ยบง่ำยและธรรมดำสำมัญ
แต่พระวจนะที่กล่ำวจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั สั่นสะเทือนจักรวำล
พระวจนะเหล่ำนั้นแปลงสภำพหัวใจของผูค้ น แปลงสภำพมโนคติที่หลงผิดและอุปนิสัยแต่เดิมของพวกเขำ
และแปลงสภำพหนทำงที่โลกทั้งโลกเคยปรำกฏ ตลอดหลำยยุคหลำยสมัยมำนั้น
มีเพียงพระเจ้ำของวันนี้เท่ำนั้นที่ได้ทรงพระรำชกิจด้วยวิธีน้ี
และมีเพียงพระองค์เท่ำนั้นที่ตรัสด้วยเหตุน้ีและเสด็จมำช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเหตุน้ี จำกเวลำนี้ไป
มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรทรงนำของพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้รับกำรเลี้ยงและจัดหำให้โดยพระวจนะของพระองค์ ผูค้ นใช้ชีวิตในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
ท่ำมกลำงคำสำปแช่งและพระพรของพระวจนะของพระเจ้ำ
และมีผคู้ นมำกกว่ำนั้นอีกที่ได้มำใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระวจนะของพระองค์
พระวจนะเหล่ำนี้และพระรำชกิจนี้ลว้ นแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ ควำมรอดของมนุษย์

เพื่อประโยชน์ต่อกำรทำให้น้ ำพระทัยพระเจ้ำลุล่วง
และเพื่อประโยชน์ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรู ปสัณฐำนดั้งเดิมของโลกแห่งกำรทรงสร้ำงเดิม
พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกโดยใช้พระวจนะ พระองค์ทรงนำทำงผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวำลโดยใช้พระวจนะ
และพระองค์ทรงพิชิตและช่วยพวกเขำให้รอดโดยใช้พระวจนะ ในท้ำยที่สุดแล้ว
พระองค์จะทรงใช้พระวจนะเพื่อนำพำโลกเดิมทั้งโลกไปสู่บทอวสำน
ด้วยเหตุน้ีจึงจะเป็ นกำรทำให้แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์สำเร็จครบถ้วนบริ บูรณ์
ตลอดยุคแห่งรำชอำณำจักร พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
และเพื่อสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ของพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงทำกำรอัศจรรย์หรื อแสดงกำรปำฏิหำริ ยต์ ่ำงๆ
แต่เพียงแค่ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ผ่ำนพระวจนะเท่ำนั้น เพรำะพระวจนะเหล่ำนี้
มนุษย์จึงได้รับกำรบำรุงเลี้ยงและกำรจัดหำ และได้รับควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่แท้จริง ในยุคพระวจนะ
มนุษย์ได้รับพระพรมำกเป็ นพิเศษ
เขำไม่ได้ทนทุกข์จำกควำมเจ็บปวดทำงร่ ำงกำยและแค่เพียงชืน่ ชมกำรจัดหำอันโอบอ้อมอำรีจำกพระวจนะของพ
ระเจ้ำ โดยที่ไม่จำเป็ นต้องไปแสวงหำอย่ำงมืดบอดหรื อเดินทำงไกลไปข้ำงหน้ำอย่ำงมืดบอด
จำกท่ำมกลำงควำมสบำยของเขำ เขำเห็นกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
ได้ยินพระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เอง ได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดหำให้
และเฝ้ำมองพระองค์ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ดว้ ยพระองค์เอง
เหล่ำนี้คือสิ่งที่ผคู้ นแห่งยุคสมัยทั้งหลำยในอดีตไร้ควำมสำมำรถที่จะได้ชื่นชม
และสิ่งเหล่ำนี้คือพระพรที่พวกเขำไม่มีทำงที่จะได้รับเลย
ตัดตอนมำจำก “ยุคแห่งรำชอำณำจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ณ เวลำนั้น พระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยที่บรรดำสำวกของพระองค์ไม่อำจจับใจควำมได้
และได้ตรัสมำกมำยหลำยอย่ำงที่ผคู้ นไม่เข้ำใจ นี่เป็ นเพรำะ ณ เวลำนั้น พระองค์มิได้ให้คำอธิบำยใดๆ
ด้วยเหตุน้ีเอง หลำยปี หลังจำกที่พระองค์ได้เสด็จจำกไป มัทธิวได้ทำทะเบียนลำดับพงศ์ข้ ึนเพื่อพระเยซู
และคนอื่นๆ ก็ได้ทำงำนมำกมำยที่มำจำกเจตจำนงของมนุษย์
พระเยซูมิได้เสด็จมำเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมและได้รับมนุษย์ แต่เพื่อทรงพระรำชกิจช่วงระยะหนึ่ง
นั่นคือ กำรนำมำซึ่งข่ำวประเสริ ฐแห่งอำณำจักรสวรรค์
และกำรทำให้พระรำชกิจแห่งกำรตรึงกำงเขนครบบริ บูรณ์ และดังนั้น ทันทีที่พระเยซูถูกตรึงกำงเขน
พระรำชกิจของพระองค์กไ็ ด้มำถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์ แต่ในช่วงระยะปัจจุบนั นี้ —
ที่เป็ นพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย—มีพระวจนะที่ตอ้ งตรัสออกไปมำกขึ้น มีพระรำชกิจที่ตอ้ งทำมำกขึ้น

และต้องมีกระบวนกำรต่ำงๆ มำกมำย ดังนั้น ควำมล้ำลึกต่ำงๆ
จำกพระรำชกิจของพระเยซูและพระยำห์เวห์ก็ตอ้ งได้รับกำรเปิ ดเผยด้วยเช่นกัน
เพื่อที่ผคู้ นทั้งปวงอำจจะได้มีควำมเข้ำใจและควำมกระจ่ำงแจ้งในกำรเชื่อของพวกเขำ
เพรำะนี่คือพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำย และยุคสุดท้ำยคือบทอวสำนของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เป็ นเวลำแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจ
พระรำชกิจช่วงระยะนี้จะชี้แจงธรรมบัญญัติของพระยำห์เวห์และกำรไถ่ของพระเยซูแก่เจ้ำ
และโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อที่เจ้ำอำจจะได้เข้ำใจพระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลแห่งแผนกำรบริหำรจัดกำรหกพันปี
ของพระเจ้ำ และซึ้งคุณค่ำกับนัยสำคัญและเนื้อแท้ท้งั หมดของแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี น้ี
และเข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเยซูได้ทรงกระทำไปและพระวจนะทั้งหลำยที่พระองค์ได้ตรั
สไป และปรับกำรเชื่อถือและกำรรักใคร่ บูชำในพระคัมภีร์แบบมืดบอดของเจ้ำให้สมดุล
ทั้งหมดนี้จะเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเข้ำใจอย่ำงถี่ถว้ น
เจ้ำจะได้มำเข้ำใจทั้งพระรำชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทำและพระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้
เจ้ำจะเข้ำใจและมองเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับควำมจริง ชีวิต และหนทำง
ในพระรำชกิจช่วงระยะที่พระเยซูทรงกระทำนั้น
ทำไมพระเยซูจึงเสด็จจำกไปโดยที่มิได้ทำกำรสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจ?
เพรำะพระรำชกิจในช่วงระยะของพระเยซูน้ นั มิใช่พระรำชกิจแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัว
เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึ งบนกำงเขน พระวจนะของพระองค์ก็ได้มำถึงบทอวสำนด้วยเช่นกัน
หลังจำกกำรตรึงกำงเขนของพระองค์ พระรำชกิจของพระองค์ก็เสร็จสิ้นโดยครบบริ บูรณ์
ช่วงระยะปัจจุบนั แตกต่ำงออกไป กล่ำวคือ
หลังจำกที่พระวจนะได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสำนและพระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้รับกำรสรุ
ปปิ ดตัวแล้วเท่ำนั้น พระรำชกิจของพระองค์จงึ จะได้เสร็จสิ้นลง
ในระหว่ำงช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเยซูน้นั ยังมีพระวจนะอีกมำกมำยที่ยงั ไม่ได้ตรัสออกไป
หรื อที่ยงั ไม่ได้รับกำรบรรยำยให้เห็นภำพอย่ำงครบถ้วน แต่ถึงกระนั้น
พระเยซูก็มิได้ทรงใส่พระทัยว่ำพระองค์ได้ตรัสหรื อมิได้ตรัสสิ่งใดไป
เพรำะพันธกิจของพระองค์มิใช่พนั ธกิจเกี่ยวกับพระวจนะ และดังนั้น
หลังจำกพระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขน พระองค์จงึ เสด็จจำกไป
พระรำชกิจในช่วงระยะนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรตรึงกำงเขนเป็ นสำคัญ
และไม่เหมือนกับช่วงระยะปัจจุบนั
พระรำชกิจช่วงระยะปัจจุบนั นี้โดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของควำมครบบริ บูรณ์ ของกำรทำให้ชดั เจน

และของกำรนำพระรำชกิจทั้งหมดไปสู่กำรสรุ ปปิ ดตัว
หำกพระวจนะทั้งหลำยไม่ได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสำนของมัน
ก็จะไม่มีหนทำงในกำรสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจนี้ เพรำะในช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจนั้น
พระรำชกิจทั้งหมดจะถูกนำพำไปถึงบทอวสำนและทำให้สำเร็จลุล่วงโดยกำรใช้พระวจนะ ณ เวลำนั้น
พระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยที่มนุษย์ไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้ พระองค์ได้เสด็จจำกไปอย่ำงเงียบๆ
และวันนี้ยงั คงมีผูท้ ไี่ ม่เข้ำใจพระวจนะของพระองค์อกี มำกมำยหลำยคน
ผูท้ ี่ควำมเข้ำใจของพวกเขำเป็ นควำมเข้ำใจที่ผิดแต่ถึงกระนั้นพวกเขำยังคงเชื่อว่ำมันถูก และไม่รู้ว่ำพวกเขำผิด
ในที่สุด ช่วงระยะปัจจุบนั นี้จะนำพำพระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์
และจะจัดเตรี ยมกำรสรุ ปปิ ดตัวของมัน ทุกคนจะได้มำเข้ำใจและรู ้จกั แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยภำยในตัวมนุษย์ เจตนำต่ำงๆ ของเขำ ควำมเข้ำใจผิดของเขำ
มโนคติอนั หลงผิดของเขำเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระยำห์เวห์และพระเยซู ทรรศนะของเขำเกี่ยวกับชนต่ำงชำติ
และควำมเบี่ยงเบนและควำมผิดพลำดอื่นๆ ของพวกเขำจะได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
และมนุษย์จะเข้ำใจเส้นทำงชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด และพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงทำทั้งหมด
และควำมจริ งทั้งหมดทั้งมวล เมื่อกำรนั้นเกิดขึ้น พระรำชกิจช่วงระยะนี้จะได้มำถึงบทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจ ผลลัพธ์ท้งั หลำยสัมฤทธิ์โดยผ่ำนทำงพระวจนะ โดยผ่ำนทำงพระวจนะ
มนุษย์จึงมำเข้ำใจควำมล้ำลึกมำกมำยและพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงทำลงไปโดยผ่ำนทำงชนรุ่ นต่ำงๆ ที่ผ่ำนไป
นั่นคือ มนุษย์ได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยผ่ำนทำงพระวจนะ
มนุษย์มำเข้ำใจควำมล้ำลึกต่ำงๆ ที่ไม่เคยถูกคลี่คลำยมำก่อนในชนรุ่ นต่ำงๆ ที่ผ่ำนไป
ตลอดจนงำนของผูเ้ ผยวจนะและอัครทูตทั้งหลำยในกำลเวลำที่ผ่ำนไป และหลักกำรทั้งหลำยที่พวกเขำใช้ทำงำน
นั่นก็คือ โดยผ่ำนทำงพระวจนะ มนุษย์จึงมำเข้ำใจอุปนิสัยของพระเจ้ำพระองค์เอง
ตลอดจนควำมเป็ นกบฏและกำรต้ำนทำนของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน และแล้วเขำจึงมำรู ้จกั ธำตุแท้ของตัวเขำเอง
โดยผ่ำนทำงขั้นตอนเหล่ำนี้ของพระรำชกิจและโดยผ่ำนทำงพระวจนะทั้งปวงที่ได้ตรัสไว้
มนุษย์จึงมำรู ้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณ พระรำชกิจที่เนื้อหนังซึ่งทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิ
และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ พระอุปนิสยั ทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
ควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำตลอดหกพันปี น้นั ก็ได้รบั โดยผ่ำนทำงพระว
จนะด้วยเช่นกัน
ควำมรู ้เกี่ยวกับมโนคติที่หลงผิดในอดีตของเจ้ำและควำมสำเร็จของเจ้ำในกำรกันพวกมันเก็บไว้ใช้น้ นั
มิได้บรรลุโดยผ่ำนทำงพระวจนะหรอกหรื อ? ในช่วงระยะก่อนหน้ำนี้

พระเยซูทรงพระรำชกิจหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ต่ำงๆ
แต่ในช่วงระยะนี้ไม่มหี มำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เลย
ควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับเหตุผลที่พระเจ้ำไม่ทรงเผยหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ต่ำงๆ นั้น
มิได้สัมฤทธิ์โดยผ่ำนทำงพระวจนะด้วยเช่นกันหรอกหรื อ? ดังนั้น พระวจนะต่ำงๆ
ที่ตรัสในระยะนี้เหนือกว่ำงำนซึ่งทำโดยอัครทูตและผูเ้ ผยวจนะทั้งหลำยในชนรุ่ นต่ำงๆ ที่ผ่ำนไป
แม้แต่คำพยำกรณ์ท้งั หลำยที่บอกเล่ำโดยผูเ้ ผยวจนะก็ไม่อำจสำมำรถสัมฤทธิ์ในผลลัพธ์น้ี
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำได้เสด็จมำเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์เป็ นหลัก
พระองค์ตรัสจำกมุมมองของพระวิญญำณ จำกมุมมองของมนุษย์ และจำกมุมมองบุคคลที่สำม
พระองค์ตรัสด้วยวิธีที่แตกต่ำงกันโดยทรงใช้วิธีหนึ่งสำหรับช่วงเวลำหนึ่ง
และพระองค์ทรงใช้วิธีกำรตรัสเพื่อเปลี่ยนมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และขจัดฉำยำของพระเจ้ำที่คลุมเครื อออก
จำกหัวใจของมนุษย์ นี่คอื พระรำชกิจหลักที่พระเจ้ำทรงทำ
เนื่องจำกมนุษย์เชื่อว่ำพระเจ้ำได้เสด็จมำเพื่อรักษำคนป่ วย เพื่อไล่ผี เพื่อทำปำฏิหำริ ยต์ ่ำงๆ
และเพื่อประทำนพระพรด้ำนวัตถุแก่มนุษย์ พระเจ้ำจึงทรงดำเนินพระรำชกิจช่วงระยะนี้—
พระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ—เพื่อที่จะขจัดสิ่งต่ำงๆ
เช่นนั้นออกไปจำกมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์อำจจะได้รู้จกั ควำมเป็ นจริงและควำมเป็ นปกติของพระเจ้ำ
และเพื่อที่พระฉำยำของพระเยซูอำจจะถูกขจัดออกจำกหัวใจของเขำและถูกแทนที่ดว้ ยพระฉำยำใหม่ของพระเจ้ำ
ทันทีที่พระฉำยำของพระเจ้ำภำยในมนุษย์กลำยเป็ นเก่ำ เช่นนั้นแล้วพระฉำยำนั้นก็กลำยเป็ นรู ปเคำรพรู ปหนึ่ง
เมื่อพระเยซูได้เสด็จมำและได้ทรงดำเนินพระรำชกิจช่วงระยะนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นตัวแทนของควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ
พระองค์ได้ทรงทำหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์บำงอย่ำง ได้ตรัสพระวจนะบำงคำ
และได้ทรงถูกตรึงกำงเขนในท้ำยที่สุด พระองค์ได้ทรงเป็ นตัวแทนส่วนหนึ่งของพระเจ้ำ
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถเป็ นตัวแทนของทั้งหมดที่เป็ นพระเจ้ำได้
แต่พระองค์กลับได้ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำในกำรทรงทำพระรำชกิจส่วนหนึ่งของพระเจ้ำแทน
นั่นเป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงยิ่งใหญ่เหลือเกินและทรงมหัศจรรย์เหลือเกิน และพระองค์ไม่สำมำรถหยัง่ ลึกได้
และเพรำะพระเจ้ำทรงทำเพียงส่วนหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์ในทุกยุค
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงทำในระหว่ำงยุคนี้โดยหลักแล้วเป็ นกำรจัดเตรียมพระวจนะสำหรับชีวิตของมนุษย์
กำรเปิ ดโปงอุปนิสยั ที่เสื่อมทรำมของมนุษย์ และธำตุแท้แห่งธรรมชำติของมนุษย์

และกำรกำจัดสิ้นมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำ ควำมนึกคิดเชิงศักดินำ ควำมนึกคิดที่ลำ้ สมัย
และควำมรู ้และวัฒนธรรมของมนุษย์
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดต้องได้รับกำรชำระให้สะอำดโดยผ่ำนทำงกำรถูกเปิ ดโปงด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ
ในยุคสุดท้ำยพระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
ไม่ทรงใช้หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อเปิ ดโปงมนุษย์
พิพำกษำมนุษย์ ตีสอนมนุษย์ และทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม เพื่อว่ำในพระวจนะของพระเจ้ำ
มนุษย์จะได้มำเห็นพระปรี ชำญำณและควำมดีงำมของพระเจ้ำ และมำเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
และเพื่อว่ำมนุษย์จะมองเห็นกิจกำรของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้ ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมเป็ นหลัก
พระองค์ไม่ทรงใช้หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพื่อบีบคั้นมนุษย์ หรือโน้มน้ำวมนุษย์
กำรนี้ไม่สำมำรถทำให้ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำเป็ นที่เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น
หำกพระเจ้ำเพียงได้แสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วมันก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะทำให้ควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำเป็ นที่เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น
และด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
พระเจ้ำไม่ทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
แต่ทรงใช้พระวจนะเพื่อให้น้ ำและเลี้ยงดูมนุษย์ ซึ่งภำยหลังจำกนั้น
ควำมเชื่อฟังอันครบบริ บรู ณ์ของมนุษย์และควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้ำจึงสัมฤทธิ์ผล
นี่คือจุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจซึ่งพระองค์ทรงปฏิบตั ิและพระวจนะซึ่งพระองค์ตรัส
พระเจ้ำไม่ทรงใช้วิธีกำรแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพื่อทำให้มนุษย์มคี วำมเพียบพร้อม—
พระองค์ทรงใช้พระวจนะ
และทรงใช้วิธีกำรอันแตกต่ำงหลำกหลำยของพระรำชกิจในกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
ไม่ว่ำจะเป็ นกระบวนกำรถลุง กำรจัดกำร กำรตัดแต่ง หรื อกำรจัดเตรียมพระวจนะ
พระเจ้ำตรัสจำกมุมมองอันแตกต่ำงหลำกหลำยเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
และเพื่อให้มนุษย์มีควำมรูม้ ำกขึ้นเกี่ยวกับพระรำชกิจ พระปรี ชำญำณ และควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย เมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงใช้พระวจนะเป็ นหลักเพื่อสำเร็จลุล่วงในทุกสิ่งและทำให้ทุกสิ่งชัดเจน

ด้วยพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ด้วยพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถเห็นได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
เมื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เสด็จมำยังแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจอื่นใดเว้นเสียแต่กำรตรัสถึงพระวจนะ—
ด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับข้อเท็จจริ งทั้งหลำย พระวจนะทั้งหลำยนั้นเพียงพอแล้ว
นั่นเป็ นเพรำะพระองค์ได้เสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจนี้เป็ นหลัก
เพื่อยอมให้มนุษย์ได้เห็นฤทธำนุภำพของพระองค์และมไหศวรรย์ในพระวจนะของพระองค์
เพื่อยอมให้มนุษย์ได้เห็นในพระวจนะของพระองค์ว่ำพระองค์ทรงซ่อนเร้นพระองค์เองโดยถ่อมพระทัยอย่ำงไร
และเพื่อยอมให้มนุษย์ได้รู้จกั ควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ในพระวจนะของพระองค์
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีและทั้งหมดที่พระองค์ทรงเป็ นนั้นอยู่ในพระวจนะของพระองค์
พระปรี ชำญำณและควำมมหัศจรรย์ของพระองค์น้นั อยู่ในพระวจนะของพระองค์
ในกำรนี้เจ้ำถูกทำให้เห็นวิธีกำรมำกมำยซึ่งพระเจ้ำทรงใช้ในกำรตรัสพระวจนะของพระองค์
ส่วนใหญ่ของพระรำชกิจของพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงเวลำที่ผ่ำนมำนี้เป็ นกำรจัดเตรี ยม วิวรณ์
และกำรจัดกำรกับมนุษย์มำตลอด พระองค์ไม่ทรงสำปแช่งบุคคลคนหนึ่งสักน้อย
และแม้ครำที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงสำปแช่งพวกเขำโดยผ่ำนทำงพระวจนะ และดังนั้น
ในยุคพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ี
จงอย่ำพยำยำมที่จะมองให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงรักษำคนป่ วยและขับไล่บรรดำปี ศำจอีก
และจงหยุดมองหำหมำยสำคัญทั้งหลำยอยู่ตลอดเวลำ—ไม่มีประโยชน์ใดเลย!
หมำยสำคัญทั้งหลำยเหล่ำนั้นไม่สำมำรถทำให้มนุษย์มคี วำมเพียบพร้อมได้! หำกจะพูดอย่ำงตรงๆ แล้ว:
ในวันนี้ พระเจ้ำพระองค์เององค์จริงซึ่งอยู่ในเนื้อหนังมนุษย์ไม่ทรงกระทำกำร พระองค์เพียงตรัสเท่ำนั้น
นี่คือควำมจริ ง! พระองค์ทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม
และทรงใช้พระวจนะเพื่อป้อนอำหำรและน้ ำให้เจ้ำ พระองค์ยงั ทรงใช้พระวจนะเพื่อทรงพระรำชกิจเช่นกัน
และพระองค์ทรงใช้พระวจนะแทนข้อเท็จจริ งทั้งหลำยเพื่อทำให้เจ้ำรู ้จกั ควำมเป็ นจริงของพระองค์
หำกเจ้ำสำมำรถล่วงรู ้ลกั ษณะนี้ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วมันก็ย่อมเป็ นกำรยำกที่จะมีควำมคิดในเชิงลบ แทนที่จะจดจ่ออยู่กบั สิ่งทั้งหลำยที่เป็ นลบ
เจ้ำควรมุ่งควำมสนใจไปที่สิ่งที่เป็ นบวกเท่ำนั้น—กล่ำวคือ
ไม่ว่ำพระวจนะของพระเจ้ำได้รับกำรทำให้ลุล่วงหรื อไม่ก็ตำม
หรื อไม่ว่ำมีกำรมำถึงของข้อเท็จจริ งทัง้ หลำยหรื อไม่ก็ตำม
พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์ได้รับชีวิตจำกพระวจนะของพระองค์

และนี่คือหมำยสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดำหมำยสำคัญทั้งหมด และยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
มันคือข้อเท็จจริ งที่ไม่สำมำรถโต้แย้งได้ประกำรหนึ่ง นี่คือหลักฐำนที่ดีที่สุดที่ใช้ในกำรทำควำมรู ้จกั พระเจ้ำ
และเป็ นหมำยสำคัญหนึ่งซึ่งยิง่ ใหญ่กว่ำบรรดำหมำยสำคัญทั้งหลำย
มีเพียงพระวจนะเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
แม้วจนะของเรำอำจเข้มงวด แต่ท้งั หมดนั้นพูดไปเพื่อควำมรอดของมนุษย์
เพรำะเรำเพียงกำลังกล่ำววจนะเท่ำนั้น และไม่ได้กำลังลงโทษเนื้อหนังของมนุษย์
วจนะเหล่ำนี้เป็ นเหตุให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในควำมสว่ำง รู ้ว่ำควำมสว่ำงนั้นมีอยู่ รู ้ว่ำควำมสว่ำงนั้นล้ำค่ำ
และยิ่งไปกว่ำนั้น รู ้ว่ำวจนะเหล่ำนี้มีประโยชน์สำหรับพวกเขำอย่ำงไร ตลอดจนรู ้ว่ำพระเจ้ำคือควำมรอด
แม้เรำได้เปล่งวจนะไปแล้วมำกมำยเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
แต่สิ่งที่วจนะเหล่ำนั้นเป็ นตัวแทนก็ยงั ไม่ได้ถูกปฏิบตั ิต่อพวกเจ้ำเป็ นกำรกระทำ
เรำได้มำเพื่อทำงำนของเรำและเพื่อกล่ำววจนะของเรำ และแม้ว่ำวจนะของเรำอำจเคร่ งครัด
แต่ก็พูดเพื่อกำรพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของพวกเจ้ำและควำมกบฏของพวกเจ้ำ
จุดประสงค์ของกำรที่เรำกระทำกำรนี้กย็ งั คงเป็ นไปเพื่อกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจำกแดนครอบครองของซำตำน
เรำกำลังใช้วจนะของเรำช่วยมนุษย์ให้รอด จุดประสงค์ของเรำไม่ใช่เพื่อทำอันตรำยมนุษย์ดว้ ยวจนะของเรำ
วจนะของเรำเข้มงวดก็เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ท้งั หลำยในงำนของเรำ
มนุษย์สำมำรถมำรู ้จกั ตัวเองและหลุดรอดจำกอุปนิสยั อันกบฏของพวกเขำได้ก็โดยผ่ำนทำงงำนดังกล่ำวเท่ำนั้น
นัยสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระรำชกิจแห่งพระวจนะก็คือกำรเปิ ดโอกำสให้ผคู้ นนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิหลังจำก
ที่ได้เข้ำใจแล้ว สัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขำ
และได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับตัวพวกเขำเองและเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
กำรสื่อสำรระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์สำมำรถทำให้เป็ นไปได้กโ็ ดยกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจในหนทำงของกำรกล่ำ
วพระวจนะเท่ำนั้นและมีเพียงพระวจนะเท่ำนั้นที่สำมำรถอธิบำยควำมจริงได้
กำรปฏิบตั ิพระรำชกิจในหนทำงนี้คอื วิถีทำงที่ดีที่สุดในกำรพิชิตมนุษย์
นอกเหนือจำกถ้อยดำรัสของพระวจนะแล้ว
ไม่มีวิธีกำรอื่นเลยทีส่ ำมำรถให้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมจริ งและเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำแก่ผคู้ นได้ชดั เจ
นไปกว่ำนี้ ด้วยเหตุน้ นั ในพระรำชกิจช่วงระยะสุดท้ำยของพระองค์
พระเจ้ำจึงตรัสต่อมนุษย์เพื่อไขควำมจริ งและควำมล้ำลึกทัง้ หมดที่พวกเขำยังไม่เข้ำใจให้แก่พวกเขำ
อันเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้พวกเขำสำมำรถได้รับหนทำงที่แท้จริ งและชีวิตจำกพระเจ้ำ
และด้วยกำรนั้นจึงเป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระองค์

ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำควรละวำงพระพรเกี่ยวกับสถำนะลงและทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในกำรนำพำควำมรอดมำสู่มนุ
ษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในยุคนี้และท่ำมกลำงพวกเจ้ำ พระเจ้ำจะทรงทำให้ขอ้ เท็จจริ งต่อไปนี้สำเร็จลุล่วง:
ที่ว่ำทุกคนจะใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำจะสำมำรถนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิได้
และจะรักพระเจ้ำอย่ำงจริงจังจริงใจ
ทีว่ ่ำผูค้ นทั้งหมดจะใช้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นรำกฐำนและเป็ นควำมเป็ นจริ งของตนและจะมีหัวใจที่เคำรพพร
ะเจ้ำ และที่ว่ำโดยอำศัยกำรปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้ำ มนุษย์จะใช้อำนำจขัตติยะพร้อมไปกับพระเจ้ำ
นี่คืองำนที่จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยพระเจ้ำ เจ้ำสำมำรถอยู่โดยที่ไม่อ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำได้หรื อไม่? วันนี้
มีผูค้ นมำกมำยที่รูส้ ึกว่ำพวกเขำไม่สำมำรถอยู่ได้แม้แต่วนั เดียวหรื อสองวันโดยที่ไม่ได้อ่ำนพระวจนะของพระอง
ค์ พวกเขำต้องอ่ำนพระวจนะของพระองค์ทุกวัน และหำกไม่มีเวลำ กำรฟังพระวจนะเหล่ำนี้ก็จะเพียงพอ
นี่คือควำมรู ้สึกที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงให้แก่ผคู้ น
และมันเป็ นหนทำงที่พระองค์ทรงเริ่ มที่จะขับเคลื่อนพวกเขำ นั่นคือ พระองค์ทรงปกครองผูค้ นผ่ำนพระวจนะ
เพื่อที่พวกเขำจะสำมำรถเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำได้
หำกหลังจำกผ่ำนไปเพียงแค่หนึ่งวันโดยที่ไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
เจ้ำรู ้สึกถึงควำมมืดมิดและควำมกระหำย และไม่สำมำรถทนต่อสภำวะเช่นนั้นได้
นี่แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำได้ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล้ว
และแสดงให้เห็นว่ำพระองค์ไม่ได้หนั หนีไปจำกเจ้ำ เจ้ำก็จะเป็ นหนึ่งในผูซ้ ่ึงอยู่ในกระแสนี้ อย่ำงไรก็ตำม
หำกหลังจำกผ่ำนไปหนึ่งวันหรื อสองวันโดยไม่ได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ เจ้ำไม่ได้รู้สึกอะไรสักอย่ำง
หำกเจ้ำไม่มีควำมกระหำย และไม่ได้ถูกขับเคลื่อนเลยทั้งสิน้
นี่แสดงให้เห็นว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้หันหนีไปจำกเจ้ำแล้ว เช่นนั้นแล้วนี่ย่อมหมำยควำมว่ำ
มีบำงอย่ำงผิดปกติกบั สภำวะภำยในตัวเจ้ำ เจ้ำยังไม่ได้เข้ำสู่ยุคพระวจนะ
และเจ้ำเป็ นหนึ่งในบรรดำพวกที่ลำ้ หลัง พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะปกครองผูค้ น
เจ้ำรู ้สึกดีหำกเจ้ำกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ และหำกเจ้ำไม่ได้กินและดื่ม เจ้ำย่อมไร้เส้นทำงให้ติดตำม
พระวจนะของพระเจ้ำกลำยเป็ นอำหำรของผูค้ น และเป็ นพละกำลังซึ่งขับเคลื่อนพวกเขำ พระคัมภีร์กล่ำวว่ำ
“มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอำหำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้
แต่ตอ้ งดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมำจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ” วันนี้
พระเจ้ำจะทรงนำพำพระรำชกิจนี้ไปสู่ควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์
และพระองค์จะทรงทำให้ขอ้ เท็จจริงนี้สำเร็ จลุล่วงในตัวพวกเจ้ำ เป็ นไปได้อย่ำงไรกันที่ในอดีตนั้น

ผูค้ นสำมำรถอยู่ได้หลำยวันโดยไม่ได้อ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
และกระนั้นก็ยงั สำมำรถกินอำหำรและทำงำนได้ตำมปกติ แต่นี่ไม่ใช่กรณีในวันนี้ใช่ไหม? ในยุคนี้
พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเป็ นหลักในกำรปกครองทุกคน โดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระเจ้ำ
มนุษย์จึงได้รับกำรพิพำกษำและทำให้มีควำมเพียบพร้อม จำกนั้นในที่สุดจึงถูกนำตัวไปยังรำชอำณำจักร
มีเพียงพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถจัดหำให้แก่ชีวิตของมนุษย์ได้
และมีเพียงแค่พระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถให้ควำมสว่ำงและเส้นทำงสำหรับกำรปฏิบตั ิแก่มนุษย์ได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในยุคแห่งรำชอำณำจักร
ตรำบเท่ำที่เจ้ำไม่ไถลห่ำงจำกควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระองค์ในแต่ละวัน พระเจ้ำก็จะทรงสำมำรถทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมำจำก “ยุคแห่งรำชอำณำจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. นัยสาคัญของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
มวลมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึก ไม่รู้ว่ำมีพระเจ้ำ และได้หยุดนมัสกำรพระเจ้ำ
ในตอนเริ่ มต้นที่อำดัมและเอวำได้รับกำรสร้ำงขึ้น พระสิริและคำพยำนของพระยำห์เวห์ปรำกฏอยู่เสมอ
แต่หลังจำกที่ถูกทำให้เสื่อมทรำม มนุษย์ได้สูญเสียพระสิริและคำพยำนนั้น
เพรำะทุกคนกบฏต่อพระเจ้ำและหยุดเคำรพพระองค์โดยสิ้นเชิง
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในวันนี้คือกำรฟื้ นคืนคำพยำนทั้งหมดและพระสิริท้งั หมด
และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนมัสกำรพระเจ้ำ เพื่อที่จะมีคำพยำนท่ำมกลำงสิ่งทรงสร้ำง
นี่คือพระรำชกิจที่จะมีกำรปฏิบตั ิในระหว่ำงช่วงระยะนี้ มวลมนุษย์จะถูกพิชิตอย่ำงไรกันแน่?
โดยกำรใช้พระรำชกิจของพระวจนะในช่วงระยะนี้เพื่อโน้มน้ำวมนุษย์ให้เชื่ออย่ำงสมบูรณ์ โดยกำรใช้กำรเผย
กำรพิพำกษำ กำรตีสอน และกำรสำปแช่งอย่ำงไร้ปรำณี เพื่อนำเขำสู่กำรนบนอบอย่ำงเต็มที่
โดยกำรเปิ ดเผยควำมเป็ นกบฏของมนุษย์ และพิพำกษำกำรต้ำนทำนของเขำ
เพื่อที่เขำอำจได้รู้ถึงควำมไม่ชอบธรรมและควำมสกปรกโสมมของมวลมนุษย์
และด้วยเหตุน้ีจึงใช้สิ่งเหล่ำนี้เป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นให้กบั อุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระเจ้ำ
มนุษย์ถูกพิชิตและได้รับกำรโน้มน้ำวให้เชื่ออย่ำงเต็มที่โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้เป็ นส่วนใหญ่
พระวจนะคือวิถีทำงสู่กำรพิชิตมวลมนุษย์ในขั้นสุดท้ำย
และทุกคนที่ยอมรับกำรพิชิตชัยของพระเจ้ำต้องยอมรับกำรเฆี่ยนตีและกำรพิพำกษำของพระวจนะของพระองค์
กระบวนกำรพูดในวันนี้คือกระบวนกำรพิชิตนั่นเอง แล้วผูค้ นควรให้ควำมร่ วมมืออย่ำงไรกันแน่?
โดยกำรรู ้วิธีกำรกินและดื่มพระวจนะเหล่ำนี้ และทำให้ควำมเข้ำใจพระวจนะเหล่ำนี้สัมฤทธิ์ผล
ส่วนในเรื่ องว่ำผูค้ นถูกพิชิตอย่ำงไรนั้น นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขำสำมำรถทำได้ดว้ ยตัวเอง
ทั้งหมดที่เจ้ำสำมำรถทำได้คือกำรมำรู ้จกั ควำมเสื่อมทรำมและควำมสกปรกโสมมของเจ้ำ ควำมเป็ นกบฏของเจ้ำ
และควำมไม่ชอบธรรมของเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรกินและดื่มพระวจนะเหล่ำนี้
และคุกเข่ำลงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ หลังจำกที่จบั ควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะนำสิ่งนั้นมำปฏิบตั ิ
และหำกเจ้ำมีนิมิตและมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อพระวจนะเหล่ำนี้ได้อย่ำงสมบูรณ์
และไม่ทำกำรเลือกสิ่งใดๆ ด้วยตัวเจ้ำเอง เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะได้ถูกพิชิตแล้ว—
และกำรพิชิตนั้นจะเป็ นผลจำกพระวจนะเหล่ำนี้แล้ว เหตุใดมวลมนุษย์จึงสูญเสียคำพยำน?
เนื่องจำกไม่มผี ใู้ ดมีควำมเชื่อในพระเจ้ำ เพรำะในหัวใจของผูค้ นไม่มีพนื้ ที่สำหรับพระเจ้ำ
กำรพิชิตชัยเหนือมวลมนุษย์คือกำรฟื้ นฟูควำมเชื่อของมวลมนุษย์

ผูค้ นต้องกำรวิ่งเข้ำไปในโลกที่เป็ นธรรมดำโลกอย่ำงผลีผลำมเสมอ พวกเขำเก็บงำควำมหวังมำกมำยจนเกินไป
ต้องกำรเพื่ออนำคตของพวกเขำมำกมำยจนเกินไป และมีขอ้ เรี ยกร้องอันฟุ้งเฟ้อมำกมำยจนเกินไป
พวกเขำคิดถึงเนื้อหนังอยู่เสมอ วำงแผนเพื่อเนื้อหนังอยู่เสมอ และไม่มีควำมสนใจใดๆ
ที่จะแสวงหำวิธีที่จะเชื่อในพระเจ้ำ หัวใจของพวกเขำได้ถูกซำตำนฉกไปแล้ว
พวกเขำได้สูญเสียควำมเคำรพของพวกเขำเพื่อพระเจ้ำแล้ว และพวกเขำยึดติดกับซำตำน
แต่มนุษย์ได้รับกำรสร้ำงขึ้นโดยพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จงึ ได้สูญเสียคำพยำน
ซึ่งหมำยถึงเขำได้สูญเสียพระสิริของพระเจ้ำ
จุดประสงค์ของกำรพิชิตมวลมนุษย์คือเพื่อเรียกกลับคืนซึ่งเกียรติยศของควำมเคำรพที่มนุษย์มีให้พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (1)” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในวันนี้มีจุดมุง่ หมำยเพื่อทำให้เห็นได้ชดั เจนว่ำบทอวสำนของมนุษย์จะเป็ นอะไร
เหตุใดเรำถึงพูดว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำในวันนี้คือกำรตัดสินต่อหน้ำมหำบัลลังก์ใหญ่สีขำวในยุคสุดท้ำย
? เจ้ำมองไม่เห็นกำรนี้หรื อ? เหตุใดพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจึงเป็ นพระรำชกิจช่วงระยะสุดท้ำย?
พระรำชกิจนี้ไม่ใช่เพื่อสำแดงว่ำมนุษย์แต่ละประเภทจะพบกับบทอวสำนรู ปแบบใดหรอกหรื อ?
พระรำชกิจนี้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำในระหว่ำงช่วงเวลำที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิต
ชัยดำเนินไป เพื่อแสดงให้พวกเขำเห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขำ
แล้วจำกนั้นก็ได้รับกำรจำแนกตำมประเภทของพวกเขำหรื อ? แทนที่จะกล่ำวว่ำนี่เป็ นกำรพิชิตมวลมนุษย์
อำจจะเป็ นกำรดีกว่ำที่จะกล่ำวว่ำนี่กำลังแสดงให้เห็นว่ำบุคคลแต่ละประเภทจะมีบทอวสำนแบบใด
นี่เป็ นเรื่ องของกำรพิพำกษำบำปของผูค้ น และจำกนั้นจึงเปิ ดเผยประเภทต่ำงๆ ของผูค้ น
ดังนั้นจึงเป็ นกำรตัดสินว่ำพวกเขำชัว่ ร้ำยหรื อชอบธรรม หลังจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย
พระรำชกิจแห่งกำรประทำนรำงวัลสำหรับควำมดีและกำรลงโทษสำหรับควำมชัว่ ก็จะมำถึง
ผูค้ นที่เชื่อฟังอย่ำงครบบริ บรู ณ์—ซึ่งหมำยถึงผูท้ ี่ถกู พิชิตอย่ำงถ้วนทัว่ —
จะได้รับกำรจัดให้อยู่ในขั้นตอนถัดไปในกำรเผยแพร่ พระรำชกิจของพระเจ้ำไปยังทัว่ ทั้งจักรวำล
ผูท้ ี่ไม่ถูกพิชิตจะถูกจัดให้อยู่ในควำมมืดและจะพบกับหำยนะ
ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ จะได้รับกำรจำแนกตำมประเภท พวกคนทำชัว่ จะถูกจัดให้อยู่ในกลุม่ ควำมชัว่ ร้ำย
จะอยู่โดยไม่มีแสงอำทิตย์อกี เลย และผูช้ อบธรรมจะได้รับกำรจัดให้อยู่ในกลุม่ ควำมดี
ได้รับควำมสว่ำงและใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงตลอดกำล บทอวสำนสำหรับทุกสรรพสิ่งมำใกล้แล้ว
บทอวสำนของมนุษย์ได้รับกำรแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนกับตำของมนุษย์
และทุกสรรพสิ่งจะได้รับกำรจำแนกตำมประเภท เช่นนั้นแล้ว

ผูค้ นจะสำมำรถหลีกหนีจำกควำมระทมของกำรที่แต่ละคนได้รับกำรจำแนกตำมประเภทได้อย่ำงไร?
บทอวสำนที่แตกต่ำงกันของมนุษย์แต่ละประเภทได้รับกำรเปิ ดเผยเมื่อบทอวสำนของทุกสรรพสิ่งมำใกล้แล้ว
และมีกำรดำเนินกำรนี้ในระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตทัว่ ทั้งจักรวำล
(รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยทั้งหมด ซึ่งเริ่ มต้นด้วยพระรำชกิจในปัจจุบนั )
กำรเปิ ดเผยบทอวสำนของมวลมนุษย์ท้งั ปวงดำเนินกำรหน้ำบัลลังก์พิพำกษำ
ในระหว่ำงช่วงเวลำที่กำรตีสอนดำเนินไป
และในระหว่ำงช่วงเวลำที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยของยุคสุดท้ำยดำเนินไป…ช่วงระยะสุดท้ำยของกำรพิชิตชั
ยมีจุดมุ่งหมำยเพือ่ ช่วยผูค้ นให้รอด และเพื่อเปิ ดเผยบทอวสำนของพวกเขำด้วย
กำรพิชิตชัยเป็ นไปเพื่อเผยควำมเสื่อมของผูค้ นโดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำ
ด้วยกำรนั้นจึงเป็ นกำรทำให้พวกเขำกลับใจ ลุกขึ้น และไล่ตำมเสำะหำชีวิตและเส้นทำงที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์
กำรพิชิตชัยเป็ นไปเพื่อปลุกหัวใจของผูค้ นที่มึนชำและปัญญำทึบ
และเพื่อแสดงให้เห็นควำมเป็ นกบฏภำยในของพวกเขำโดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำ อย่ำงไรก็ตำม
หำกผูค้ นยังคงไร้ควำมสำมำรถที่จะกลับใจได้
ยังคงไร้ควำมสำมำรถที่จะไล่ตำมเสำะหำเส้นทำงที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์
และไร้ควำมสำมำรถที่จะขับไล่ควำมเสื่อมทรำมเหล่ำนี้ได้ เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็เกินกว่ำจะช่วยให้รอดได้
และจะถูกซำตำนสวำปำม เช่นนั้นคือนัยสำคัญของกำรพิชิตชัยของพระเจ้ำ นัน่ คือ เพื่อช่วยผูค้ นให้รอด
และเพื่อแสดงบทอวสำนของพวกเขำด้วยเช่นกัน บทอวสำนที่ดี บทอวสำนที่ไม่ดี—
ทั้งหมดต่ำงได้รับกำรเปิ ดเผยโดยพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย
กำรที่ผคู้ นจะได้รับกำรช่วยให้รอดหรือถูกสำปแช่งนั้นต่ำงได้รับกำรเปิ ดเผยในระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิต
ชัย
ยุคสุดท้ำยคือตอนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้รับกำรจำแนกตำมประเภทโดยผ่ำนทำงกำรพิชิต
กำรพิชิตคือพระรำชกิจของยุคสุดท้ำย กล่ำวคือ กำรพิพำกษำบำปของแต่ละบุคคลคือพระรำชกิจของยุคสุดท้ำย
มิฉะนั้นแล้ว ผูค้ นจะสำมำรถได้รับกำรจำแนกตำมประเภทได้อย่ำงไร?
พระรำชกิจกำรจำแนกตำมประเภทที่ดำเนินกำรท่ำมกลำงพวกเจ้ำคือจุดเริ่ มต้นของพระรำชกิจดังกล่ำวในทัว่ ทั้งจั
กรวำล หลังจำกนี้
บรรดำแผ่นดินและกลุม่ ชนทั้งหมดเหล่ำนั้นจะอยู่ภำยใต้พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยด้วยเช่นกัน
นี่หมำยควำมว่ำทุกบุคคลในกำรทรงสร้ำงจะได้รับกำรจำแนกตำมประเภท
และมำอยู่หน้ำบัลลังก์พิพำกษำเพื่อรับกำรพิพำกษำ
ไม่มีผูใ้ ดและสิ่งใดที่สำมำรถหลีกหนีกำรทนทุกข์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้ได้

อีกทั้งไม่มีผใู้ ดหรื อสิ่งใดที่ไม่ได้รับกำรจำแนกตำมประเภท ทุกบุคคลจะได้รับกำรจำแนก
เพรำะบทอวสำนของทุกสรรพสิ่งใกล้มำถึง และทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้มำถึงบทสรุ ปแล้ว
มนุษย์จะสำมำรถหลีกหนีจำกวันสุดท้ำยที่มนุษย์จะดำรงอยู่ได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (1)” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เหนือสิ่งอืน่ ใด ผลลัพธ์ที่เจตนำของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยคือ เพื่อให้เนื้อหนังของมนุษย์ไม่กบฏอีกต่อไป
นั่นคือ เพื่อให้จิตใจของมนุษย์ได้รับควำมรู ้ใหม่ๆ เกี่ยวกับพระเจ้ำ
เพื่อให้หัวใจของมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงหมดจด และเพื่อให้มนุษย์ทะเยอทะยำนที่จะอยู่เพื่อพระเจ้ำ
ผูค้ นยังไม่นับว่ำถูกพิชิตเมื่ออำรมณ์หรือเนื้อหนังของพวกเขำเปลี่ยนแปลง เมื่อควำมคิดของมนุษย์
ควำมมีสติรู้ตวั ของมนุษย์ และสำนึกรับรู ้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ
เมื่อท่ำทีทำงใจทั้งหมดของเจ้ำเปลี่ยนแปลง—นั่นจะเป็ นเวลำที่เจ้ำได้ถูกพระเจ้ำพิชิตแล้ว
เมื่อเจ้ำได้ตกลงใจที่จะเชื่อฟังและนำวิธีกำรคิดแบบใหม่มำใช้แล้ว
เมื่อเจ้ำไม่นำมโนคติอนั หลงผิดหรื อเจตนำของเจ้ำเองมำอยู่ที่พระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำอีกต่อไป
และเมื่อสมองของเจ้ำสำมำรถคิดได้อย่ำงเป็ นปกติ—กล่ำวคือ
เมื่อเจ้ำสำมำรถใช้ควำมพยำยำมทำเพื่อพระเจ้ำด้วยทั้งหมดทั้งหัวใจของเจ้ำ—เมื่อนั้น
เจ้ำจะเป็ นบุคคลประเภทที่ถูกพิชิตอย่ำงครบถ้วนแล้ว ในศำสนำ
ผูค้ นมำกมำยทนทุกข์อย่ำงมำกมำยตลอดทั้งชีวิตของพวกเขำ: พวกเขำอยู่เหนือร่ ำงกำยของพวกเขำเอง
และแบกทุกข์ของตน พวกเขำยังแม้แต่ทนทุกข์และสู้ทนต่อไปเมื่ออยู่บนปำกเหวแห่งควำมตำย!
บำงคนยังคงกำลังอดอำหำรในตอนเช้ำของวันที่พวกเขำตำย ทั้งชีวิตของพวกเขำ
พวกเขำปฏิเสธไม่ให้ตวั เองได้รับอำหำรและเสื้อผ้ำดีๆ และมุ่งเน้นที่ควำมทุกข์เท่ำนั้น
พวกเขำสำมำรถอยู่เหนือร่ ำงกำยของพวกเขำได้และละทิ้งเนื้อหนังของพวกเขำ
จิตใจที่พวกเขำมีให้กบั กำรสู้ทนควำมทุกข์ช่ำงน่ำยกย่อง แต่ควำมคิดของพวกเขำ มโนคติอนั หลงผิดของพวกเขำ
ทัศนคติทำงใจของพวกเขำ และโดยแท้จริ งแล้ว ธรรมชำติเก่ำๆ ของพวกเขำ ยังไม่ได้ถูกจัดกำรเลยแม้แต่น้อย
พวกเขำขำดพร่ องควำมรู ้ที่แท้จริงใดๆ เกี่ยวกับตัวพวกเขำเอง
ภำพในใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำเป็ นภำพแบบดั้งเดิมที่มีพระเจ้ำที่คลุมเครื อเป็ นนำมธรรม
ควำมแน่วแน่ที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำของพวกเขำมำจำกควำมกระตือรื อร้นและธรรมชำติที่เป็ นบวกของพวกเขำ
แม้ว่ำพวกเขำจะเชื่อในพระเจ้ำ แต่พวกเขำก็ท้งั ไม่เข้ำใจพระองค์หรื อรูน้ ้ ำพระทัยของพระองค์
พวกเขำเพียงทำงำนและทนทุกข์อย่ำงหูหนวกตำบอดเพื่อพระเจ้ำเท่ำนั้น พวกเขำไม่ให้คุณค่ำใดๆ
กับกำรปฏิบตั ิดว้ ยกำรหยัง่ รู ้เลย

ใส่ใจวิธีกำรทำให้แน่ใจว่ำกำรรับใช้ของพวกเขำทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงจริ งๆ เพียงเล็กน้อย
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะตระหนักรู ้วิธีกำรสัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
พระเจ้ำที่พวกเขำรับใช้ไม่ใช่พระเจ้ำในพระฉำยำดั้งเดิมของพระองค์ แต่เป็ นพระเจ้ำที่ห่อหุม้ อยู่ในตำนำน
ผลิตผลจำกจินตนำกำรของพวกเขำเอง พระเจ้ำที่พวกเขำเพียงแค่เคยได้ยินหรื อพบในงำนเขียนเท่ำนั้น
แล้วพวกเขำก็ใช้จินตนำกำรอันกว้ำงไกลและควำมเคร่ งศำสนำของพวกเขำในกำรทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำ
และปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำที่พระเจ้ำทรงต้องประสงค์จะปฏิบตั ิ
กำรรับใช้ของพวกเขำคลำดเคลื่อนเกินไป
จนกระทัง่ ไม่มพี วกเขำคนใดที่มีควำมสำมำรถที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง
ในทำงปฏิบตั ิเลย ไม่ว่ำพวกเขำจะยินดีทนทุกข์อย่ำงไรก็ตำม
มุมมองแต่เดิมของพวกเขำเกี่ยวกับกำรรับใช้และภำพในใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เพรำะพวกเขำยังไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำ กำรตีสอน กระบวนกำรถลุง
และกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมจำกพระเจ้ำ อีกทั้งไม่มีใครคนใดเคยนำพวกเขำโดยใช้ควำมจริ ง
ต่อให้พวกเขำเชื่อในพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ก็ไม่มพี วกเขำคนใดที่เคยพบเห็นพระผูช้ ่วยให้รอด
พวกเขำเพียงรู ้จกั พระองค์โดยผ่ำนทำงตำนำนและคำบอกเล่ำเท่ำนั้น ดังนั้น
กำรรับใช้ของพวกเขำรวมกันแล้วไม่มำกกว่ำกำรปิ ดตำรับใช้ไปอย่ำงไร้แบบแผน
รำวกับคนตำบอดที่รับใช้พ่อของเขำเอง ถึงที่สุดแล้ว กำรรับใช้เช่นนั้นสำมำรถสัมฤทธิ์ผลสิง่ ใดได้บำ้ ง?
และผูใ้ ดจะเห็นชอบกับกำรรับใช้เช่นนั้น?
กำรรับใช้ของพวกเขำยังคงเหมือนเดิมตลอดมำตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุด
พวกเขำได้รับเพียงบทเรียนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
และอิงกำรรับใช้ของพวกเขำบนควำมเป็ นธรรมชำติของพวกเขำและควำมชอบของพวกเขำเองเท่ำนั้น
สิ่งนี้จะสำมำรถให้รำงวัลใด? แม้กระทัง่ เปโตร ผูซ้ ่ึงได้มองเห็นพระเยซู
ก็ยงั ไม่รู้วิธีกำรรับใช้ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เขำเพียงมำรู ้ถึงกำรนี้ในท้ำยที่สุดในวัยชรำของเขำ
นี่บอกอะไรเกี่ยวกับผูค้ นตำบอดที่ยงั ไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรจัดกำรหรื อกำรได้รับกำรตัดแต่งแม้
แต่น้อย และผูท้ ไี่ ม่เคยมีผูใ้ ดนำพวกเขำ?
กำรรับใช้ของผูค้ นมำกมำยในหมู่พวกเจ้ำในวันนี้ไม่เหมือนกับของผูค้ นที่ตำบอดเหล่ำนี้หรื อ?
ผูค้ นทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้รับกำรพิพำกษำ ยังไม่ได้รับกำรตัดแต่งและกำรจัดกำร และผูท้ ี่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง—
พวกเขำทั้งหมดไม่ได้ถูกพิชิตอย่ำงไม่ครบบริ บูรณ์หรื อ? ผูค้ นเช่นนั้นมีประโยชน์อนั ใดกัน?
หำกควำมคิดของเจ้ำ ควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับชีวิต
และควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำไม่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ใดๆ และเจ้ำไม่ได้รับสิ่งใดอย่ำงแท้จริ ง

เช่นนั้นแล้ว เจ้ำจะไม่มีวนั สัมฤทธิ์สิ่งใดที่ยอดเยีย่ มในกำรรับใช้ของเจ้ำ!
หำกปรำศจำกนิมิตและควำมรู ้ใหม่เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ เจ้ำจะไม่สำมำรถถูกพิชิตได้
แล้ววิธีกำรติดตำมพระเจ้ำของเจ้ำก็จะเหมือนกับผูท้ ี่ทนทุกข์และอดอำหำร นั่นคือ มีคุณค่ำเพียงน้อยนิด!
เป็ นที่แน่แท้ว่ำสิ่งที่พวกเขำทำมีคำพยำนเพียงน้อยนิด เรำจึงพูดว่ำกำรรับใช้ของพวกเขำไร้ประโยชน์!
พวกเขำใช้ชีวิตของพวกเขำไปกับกำรทนทุกข์และกำรนั่งอยู่ในคุก พวกเขำอดกลั้น รักใคร่ เสมอมำ
และพวกเขำแบกกำงเขนเสมอมำ พวกเขำถูกเยำะเย้ยถำกถำงและถูกปฏิเสธจำกโลก
พวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมยำกลำบำกทุกอย่ำง และถึงแม้ว่ำพวกเขำจะเชื่อฟังจนถึงที่สิ้นสุด
แต่พวกเขำก็ยงั คงไม่ถูกพิชิต และไม่สำมำรถเสนอคำพยำนใดๆ ต่อกำรถูกพิชิตได้ พวกเขำได้ทนทุกข์มำกมำย
แต่ภำยใน พวกเขำไม่รู้จกั พระเจ้ำเลย ควำมคิดเก่ำๆ มโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ กำรปฏิบตั ิทำงศำสนำ
ควำมรู ้ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น และแนวควำมคิดในแบบมนุษย์ของพวกเขำ ไม่มีสิ่งใดเลยที่เคยได้รับกำรจัดกำร
ไม่มีเค้ำของควำมรู ้ใหม่ๆ ในตัวพวกเขำเลยแม้แต่นอ้ ย
ควำมรู ้ของพวกเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำไม่มีแม้สักเสี้ยวที่แท้จริงหรื อถูกต้องแม่นยำ
พวกเขำเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำผิด นี่คือกำรรับใช้พระเจ้ำหรื อ?
ไม่ว่ำควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำในอดีตจะเป็ นอย่ำงไรก็ตำม
หำกควำมรู ้น้ นั ยังคงเหมือนเดิมในวันนี้และเจ้ำยังคงใช้มโนคติอนั หลงผิดและแนวคิดของเจ้ำเองเป็ นพื้นฐำนควำ
มรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำต่อไป ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิสิ่งใดก็ตำม กล่ำวคือ หำกเจ้ำยังไม่มคี วำมรู ้ใหม่ๆ
ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ และหำกเจ้ำยังล้มเหลวที่จะรู ้จกั พระฉำยำและพระอุปนิสยั ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
หำกควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำยังคงถูกนำด้วยควำมคิดตำมระบบศักดินำและที่เป็ นไสยศำสตร์
และยังคงเกิดขึ้นจำกจินตนำกำรและมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์อยู่ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ยงั ไม่ได้ถูกพิชิต
เรำกล่ำวถ้อยคำทั้งหมดเหล่ำนี้ตอ่ เจ้ำในวันนี้ เพื่อที่เจ้ำอำจรู ้
เพื่อที่ควำมรู ้น้ีอำจนำทำงเจ้ำสู่ควำมรู ้ใหม่กว่ำที่ถูกต้องแม่นยำ
และเรำยังกล่ำวถ้อยคำเหล่ำนี้เพื่อกำจัดมโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ และวิธีกำรรู ้เก่ำๆ ในตัวเจ้ำ
เพื่อที่เจ้ำอำจมีควำมรู ้ใหม่ๆ ได้ หำกเจ้ำกินและดื่มวจนะของเรำจริ งๆ
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ของเจ้ำก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่ำงมำก
ตรำบเท่ำที่เจ้ำกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำด้วยหัวใจแห่งควำมเชื่อฟัง
เช่นนั้นแล้วมุมมองของเจ้ำก็จะพลิกกลับ ตรำบเท่ำที่เจ้ำสำมำรถยอมรับกำรตีสอนซ้ ำๆ ได้ วิธีกำรคิดเก่ำๆ
ของเจ้ำก็จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ตรำบเท่ำที่วิธีกำรคิดเก่ำๆ ของเจ้ำถูกแทนที่อย่ำงถ้วนทัว่ ด้วยวิธีกำรคิดใหม่ๆ
กำรปฏิบตั ิของเจ้ำก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสอดคล้องเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี กำรรับใช้ของเจ้ำจะตรงเป้ำยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ
และสำมำรถทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ

หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้ำ ควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
และมโนคติอนั หลงผิดมำกมำยที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วควำมเป็ นธรรมชำติของเจ้ำจะค่อยๆ ลดลง
สิ่งนี้และเป็ นเพียงสิ่งนี้เท่ำนั้นที่เป็ นผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ำทรงพิชิตผูค้ น
มันคือควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูค้ น
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (3)” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจของพระยำห์เวห์คือกำรทรงสร้ำงโลก มันคือกำรเริ่ มต้น
พระรำชกิจช่วงระยะนี้ คือบทอวสำนของพระรำชกิจ และมันคือกำรสรุ ปปิ ดตัว เมื่อแรกเริ่ ม
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้ดำเนินกำรท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรเลือกสรรจำกอิสรำเอล
และมันคือรุ่ งอรุ ณของศักรำชใหม่ในสถำนที่ที่บริ สุทธิ์ที่สุดจำกบรรดำสถำนที่ท้งั หมด
พระรำชกิจช่วงระยะสุดท้ำยดำเนินกำรในประเทศที่ไม่บริสุทธิ์มำกที่สุดจำกบรรดำประเทศทั้งหมด
เพื่อพิพำกษำโลกและนำพำยุคนี้ไปสู่บทอวสำน ในช่วงระยะแรกนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้ทำไปในสถำนที่ที่สดใสที่สุดจำกบรรดำสถำนที่ท้งั หมด
และช่วงระยะสุดท้ำยดำเนินกำรขึ้นในสถำนที่ที่มืดที่สุดจำกบรรดำสถำนที่ท้งั หมด
และควำมมืดนี้จะถูกขับออกไป และควำมสว่ำงจะถูกนำออกมำ และผูค้ นทั้งหมดจะได้รับกำรพิชิต
เมื่อผูค้ นจำกสถำนที่ที่ไม่บริ สุทธิ์ที่สุดและมืดที่สุดจำกบรรดำสถำนที่ท้งั หมดนี้ได้รับกำรพิชิตแล้ว
และประชำกรทั้งหมดทั้งมวลได้ยอมรับว่ำมีพระเจ้ำ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้ำที่แท้จริ ง
และทุกบุคคลได้มีควำมมัน่ ใจอย่ำงเต็มที่ เช่นนั้นแล้ว
ข้อเท็จจริ งจะถูกนำมำใช้เพื่อดำเนินกำรพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยโดยตลอดทัว่ ทั้งจักรวำล
พระรำชกิจช่วงระยะนี้เป็ นสัญลักษณ์ กล่ำวคือ ทันทีที่พระรำชกิจของยุคนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรหกพันปี จะได้มำถึงบทอวสำนอันครบบริ บูรณ์
ทันทีที่บรรดำผูท้ ี่อยู่ในสถำนที่มืดที่สุดจำกบรรดำสถำนที่ท้งั หมดได้รับกำรพิชิตแล้ว
ก็เป็ นที่แน่นอนว่ำมันจะเป็ นเช่นนั้นในที่อื่นทุกแห่งด้วยเช่นกัน เช่นนี้เอง
มีเพียงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในประเทศจีนเท่ำนั้นที่นำกำรแสดงสัญลักษณ์อย่ำงมีควำมหมำยมำ
ประเทศจีนรวบรวมกำลังบังคับของควำมมืดทั้งหมดเอำไว้ในตัว
และผูค้ นของประเทศจีนเป็ นตัวแทนของทุกคนผูม้ ีเนื้อหนัง มีซำตำน และมีเลือดเนื้อ
ผูค้ นชำวจีนนี่เองที่เป็ นผูซ้ ่ึงได้ถูกพญำนำคใหญ่สีแดงทำให้เสื่อมทรำมมำกที่สุด
ผูซ้ ่ึงมีกำรต่อต้ำนพระเจ้ำที่หนักหน่วงที่สุด
ผูซ้ ่ึงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำต่ำช้ำและไม่บริ สุทธิ์มำกที่สุด

และดังนั้นพวกเขำจึงเป็ นแม่แบบของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่เสื่อมทรำมทั้งหมด
นี่มิใช่หมำยควำมว่ำประเทศอื่นๆ จะไม่มีปัญหำใดเลย
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ลว้ นเหมือนกันทั้งหมด
และถึงแม้ว่ำผูค้ นของประเทศเหล่ำนี้อำจจะมีขีดควำมสำมำรถสูง แต่หำกพวกเขำไม่รู้จกั พระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
มันก็ตอ้ งเป็ นว่ำพวกเขำต่อต้ำนพระองค์ เหตุใดชำวยิวจึงได้ต่อต้ำนและเยำะเย้ยท้ำทำยพระเจ้ำ?
เหตุใดพวกฟำริ สีจึงได้ต่อต้ำนพระองค์ดว้ ยเช่นกัน? เหตุใดยูดำสจึงได้ทรยศพระเยซู? ณ เวลำนั้น
สำวกจำนวนมำกไม่รู้จกั พระเยซู หลังจำกพระเยซูทรงถูกตรึงกำงเขนและได้ฟ้ื นขึ้นอีกครั้ง
เหตุใดผูค้ นจึงยังคงไม่เชื่อในพระองค์? กำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์ไม่เป็ นเหมือนกันทั้งหมดหรอกหรื อ?
ผูค้ นของประเทศจีนเพียงถูกยกมำเป็ นตัวอย่ำงเท่ำนั้นนั่นเอง และเมื่อพวกเขำได้รับกำรพิชิต
พวกเขำจะกลำยเป็ นแบบอย่ำงและตัวอย่ำง และจะทำหน้ำที่เป็ นบุคคลที่อำ้ งอิงสำหรับคนอืน่ ๆ
เหตุใดเรำจึงกล่ำวอยู่เสมอว่ำพวกเจ้ำเป็ นผูช้ ่วยให้กบั แผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ?
ในผูค้ นของประเทศจีนนัน่ เองที่เป็ นควำมเสื่อมทรำม ควำมไม่บริ สุทธิ์ ควำมไม่ชอบธรรม กำรต่อต้ำน
และกำรเป็ นกบฏได้ถูกสำแดงอย่ำงครบบริ บรู ณ์มำกที่สุด และเปิ ดเผยอยู่ในรู ปแบบต่ำงๆ ทั้งหมดของพวกเขำ
ในด้ำนหนึ่ง พวกเขำมีขีดควำมสำมำรถอ่อนด้อย และอีกด้ำนหนึ่ง
ชีวิตและกระบวนกำรทำงควำมคิดของพวกเขำล้ำหลัง และนิสัยใจคอ สภำพแวดล้อมทำงสังคม
ครอบครัวที่ให้กำเนิดของพวกเขำ—ทั้งหมดล้วนอ่อนด้อยและล้ำหลังมำกที่สุด
สถำนะของพวกเขำก็ต่ำต้อยด้วยเช่นกัน พระรำชกิจในสถำนที่น้ีเป็ นสัญลักษณ์
และหลังจำกที่พระรำชกิจทดสอบนี้ได้มีกำรดำเนินกำรด้วยควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมันแล้ว
พระรำชกิจที่ตำมมำของพระเจ้ำจะเป็ นไปด้วยดีกว่ำนี้มำก หำกพระรำชกิจขั้นตอนนี้สำมำรถครบบริ บูรณ์ได้
เช่นนั้นแล้ว พระรำชกิจที่ตำมมำก็จะเป็ นที่ชดั เจน ทันทีที่พระรำชกิจขั้นตอนนี้ได้สำเร็จลุล่วงไป
ก็จะสัมฤทธิ์ควำมสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่ำงครบถ้วน
และพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลก็จะได้มำถึงบทอวสำนอันครบบริ บรู ณ์ แท้ที่จริ งแล้ว
ทันทีที่พระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเจ้ำประสบควำมสำเร็จแล้ว
กำรนี้จะเทียบเท่ำกับควำมสำเร็จตลอดทัว่ ทั้งจักรวำล
นี่คือนัยสำคัญของเหตุผลที่เรำให้พวกเจ้ำทำหน้ำที่เป็ นแบบอย่ำงและตัวอย่ำง กำรเป็ นกบฏ กำรต่อต้ำน
ควำมไม่บริ สุทธิ์ ควำมไม่ชอบธรรม—ทั้งหมดล้วนพบอยู่ในตัวผูค้ นเหล่ำนี้
และในตัวพวกเขำนั้นเป็ นตัวแทนของกำรเป็ นกบฏของมวลมนุษย์ท้งั หมด พวกเขำเป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงจริงๆ
ด้วยเหตุน้ีเอง พวกเขำจึงได้รับกำรยกชูให้เป็ นตัวอย่ำงของกำรพิชิตชัย
และทันทีที่พวกเขำได้รับกำรพิชิตชัยพวกเขำจะกลำยเป็ นตัวอย่ำงและแบบอย่ำงสำหรับผูอ้ นื่ ไปในตัว

ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
มนุษย์ไม่ใส่ใจเรื่ องอื่นใดมำกไปกว่ำบทอวสำนในอนำคต บั้นปลำยสุดท้ำย
และกำรที่มีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ดีให้หวังหรื อไม่นั่นเอง
หำกมนุษย์ได้รับควำมหวังอันสวยงำมในระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย และหำกว่ำก่อนกำรพิชิตชัยมนุษย์
เขำได้รับบั้นปลำยที่ถูกต้องเหมำะสมให้ไล่ตำมเสำะหำ เช่นนั้นแล้ว
ไม่เฉพำะแค่กำรพิชิตชัยมนุษย์จะไม่สัมฤทธิ์ประสิทธิผลของมันเท่ำนั้น
แต่ประสิทธิผลของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยก็คงจะได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกัน กล่ำวคือ
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยสัมฤทธิ์ประสิทธิผลโดยกำรนำชะตำกรรมและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ไ
ปจำกมนุษย์ และโดยกำรพิพำกษำและกำรตีสอนอุปนิสัยกบฏของมนุษย์นนั่ เอง
มันไม่ได้สัมฤทธิ์ผลโดยกำรทำข้อตกลงกับมนุษย์ ซึ่งคือโดยกำรให้พระพรและพระคุณกับมนุษย์
แต่ตรงกันข้ำม จะสัมฤทธิ์ผลได้โดยกำรเปิ ดเผยควำมจงรักภักดีของมนุษย์โดยกำรปลดเปลื้องเขำจำก
“อิสรภำพ” ของเขำ และทำลำยควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเขำให้สิ้นไปต่ำงหำก
นี่คือเนื้อแท้ของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย หำกมนุษย์ได้รับควำมหวังที่สวยงำมตั้งแต่แรกเริ่ ม
และพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำถูกกระทำขึ้นภำยหลัง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงจะยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้บนพื้นฐำนที่ว่ำเขำมีควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้
และในที่สุด
กำรเชื่อฟังและกำรนมัสกำรพระผูส้ ร้ำงอันไม่มีเงือ่ นไขโดยสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดของพระองค์ก็คงจะไม่สั
มฤทธิ์ผล จะมีก็เพียงแค่กำรเชื่อฟังที่มืดบอดไม่รู้เท่ำทัน
หรื อมิฉะนั้นมนุษย์ก็คงจะทำข้อเรี ยกร้องจำกพระเจ้ำอย่ำงมืดบอด
และคงเป็ นไปไม่ได้ที่จะพิชิตหัวใจมนุษย์อย่ำงเต็มเปี่ ยม ผลที่ตำมมำคือ
คงเป็ นไปไม่ได้สำหรับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยเช่นนั้นที่จะได้มนุษย์มำ หรือยิ่งไปกว่ำนั้น
ที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงเช่นนั้นคงจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกตนได้
และคงจะเพียงแค่กระหน่ำต่อรองกับพระเจ้ำเท่ำนั้น นี่คงจะไม่ใช่กำรพิชิตชัย
แต่เป็ นควำมปรำนีและพระพรต่ำงหำก ปัญหำใหญ่ที่สุดกับมนุษย์ก็คือว่ำ
เขำไม่คิดถึงสิง่ ใดเลยนอกจำกชะตำกรรมและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเขำ และเทิดทูนสิ่งเหล่ำนี้
มนุษย์ไล่ตำมเสำะหำพระเจ้ำเพื่อประโยชน์ของชะตำกรรมและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเขำ
เขำมิได้นมัสกำรพระเจ้ำเนื่องจำกควำมรักที่พวกเขำมีต่อพระองค์ และดังนั้น ในกำรพิชิตชัยมนุษย์
ควำมเห็นแก่ตวั ควำมโลภของมนุษย์
และสิ่งทั้งหลำยของมนุษย์ที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรนมัสกำรพระเจ้ำของเขำมำกที่สุดต้องถูกจัดกำรและถูกกำจัดทิ้ง

ไปด้วยกำรนั้นทั้งหมด ในกำรทำเช่นนั้น ประสิทธิผลของกำรพิชิตชัยมนุษย์จึงจะสัมฤทธิ์
ผลลัพธ์ก็คือในช่วงระยะแรกของกำรพิชิตชัยมนุษย์จงึ มีควำมจำเป็ นที่จะต้องชำระล้ำงควำมทะเยอทะยำนอันดิบเ
ถื่อนกับควำมอ่อนแอที่คอขำดบำดตำยมำกที่สุดของมนุษย์ และโดยผ่ำนทำงกำรนี้
จะต้องเผยควำมรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้ำและเปลี่ยนควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และทรรศนะของเขำเกี่
ยวกับพระเจ้ำและเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรดำรงอยู่ของเขำ ในหนทำงนี้
ควำมรักของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้ำจะได้รับกำรชำระให้สะอำด ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ เป็ นกำรพิชิตหัวใจของมนุษย์
แต่ในท่ำทีของพระเจ้ำต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดนั้น
พระเจ้ำมิได้ทรงพิชิตเพียงเพื่อประโยชน์ของกำรทรงพิชิตชัยเท่ำนั้น ตรงกันข้ำม
พระองค์ทรงพิชิตเพื่อที่จะให้ได้มนุษย์มำ เพื่อประโยชน์ของพระสิริของพระองค์เอง
และเพื่อฟื้ นฟูสภำพเสมือนดั้งเดิมแต่แรกเริ่ มของมนุษย์ต่ำงหำก
หำกพระองค์ทรงพิชิตเพียงเพื่อประโยชน์ของกำรทรงพิชิตชัยเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว
ควำมสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยก็คงจะสูญหำยไป นัน่ จึงกล่ำวได้ว่ำ
หำกหลังจำกกำรทรงพิชิตชัยมนุษย์แล้ว
พระเจ้ำทรงล้ำงพระหัตถ์ของพระองค์จำกมนุษย์และไม่ทรงให้ควำมใส่ใจต่อควำมเป็ นหรื อควำมตำยของมนุษย์
แล้ว เช่นนั้นแล้ว นี่คงจะไม่ใช่กำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์
และกำรพิชิตชัยมนุษย์ก็คงจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของควำมรอดของเขำ
มีเพียงกำรได้มนุษย์มำภำยหลังจำกกำรพิชิตชัยเขำและกำรที่เขำมำถึง ณ
บั้นปลำยอันน่ำอัศจรรย์ในที่สุดเท่ำนั้นที่เป็ นหัวใจสำคัญของพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมด
และมีเพียงกำรนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยแห่งควำมรอดของมนุษย์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
มีเพียงกำรที่มนุษย์มำถึง ณ บั้นปลำยอันสวยงำม
และกำรเข้ำสู่กำรหยุดพักของเขำเท่ำนั้นที่เป็ นควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งมวลค
วรจะมี และเป็ นพระรำชกิจที่พระผูส้ ร้ำงทรงควรจะทำ
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ช่วงระยะแห่งยุคสุดท้ำย ซึ่งเป็ นยุคที่มนุษย์จะถูกพิชิต คือช่วงระยะสุดท้ำยในกำรสูร้ บกับซำตำน
และนั่นยังเป็ นพระรำชกิจแห่งควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จำกแดนครอบครองของซำตำนด้วยเช่นกัน
ควำมหมำยภำยในของกำรพิชิตชัยมนุษย์คือกำรกลับคืนของรู ปจำแลงของซำตำน—
มนุษย์ผถู้ กู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำม—ไปสู่พระผูส้ ร้ำงภำยหลังจำกที่เขำได้ถูกทำกำรพิชิตชัย
ซึ่งโดยผ่ำนทำงนี้ที่เขำจะละทิง้ ซำตำนและกลับคืนสู่พระเจ้ำอย่ำงครบบริ บูรณ์ ในหนทำงนี้

มนุษย์จะถูกช่วยให้รอดอย่ำงครบบริ บูรณ์ และดังนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจึงเป็ นพระรำชกิจสุดท้ำยในกำรสู้รบกับซำตำน
และเป็ นช่วงระยะขั้นสุดท้ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเพื่อประโยชน์แห่งควำมปรำชัยของซำตำน
หำกปรำศจำกพระรำชกิจนี้ ควำมรอดอันครบถ้วนของมนุษย์ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง
ควำมพ่ำยแพ้เด็ดขำดของซำตำนก็คงจะเป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
และมวลมนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั สำมำรถเข้ำสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์ หรือได้รับอิสระจำกอิทธิพลของซำตำนได้
ผลพวงที่ตำมมำคือ
พระรำชกิจแห่งควำมรอดของมนุษย์ยอ่ มไม่สำมำรถสรุ ปปิ ดตัวได้ก่อนที่กำรสู้รบกับซำตำนจะสรุ ปปิ ดตัว
เพรำะแก่นสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอดของ
มนุษย์ มวลมนุษย์ในยุคแรกสุดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
แต่เนื่องจำกกำรทดลองและกำรทำให้เสื่อมทรำมของซำตำน
มนุษย์จึงถูกซำตำนผูกมัดไว้และตกอยู่ในมือของมำรร้ำย ด้วยเหตุน้ี
ซำตำนจึงได้กลำยเป็ นวัตถุที่จะถูกทำให้ปรำชัยในพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
เพรำะซำตำนถือครองมนุษย์
และเพรำะมนุษย์คือต้นทุนที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อทรงดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดจนเสร็จสิ้น
หำกมนุษย์จะได้รับกำรช่วยให้รอด เช่นนั้นแล้ว เขำก็ตอ้ งถูกฉวยคว้ำกลับมำจำกมือของซำตำน ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
มนุษย์ตอ้ งถูกนำกลับมำหลังจำกได้ถูกซำตำนจับไปเป็ นเชลย ด้วยเหตุน้ี
ซำตำนจะต้องถูกพิชิตโดยผ่ำนทำงกำรเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั เก่ำของมนุษย์
กำรเปลี่ยนแปลงซึ่งฟื้ นคืนสำนึกรับรู ้ถงึ เหตุผลดั้งเดิมของมนุษย์ ในหนทำงนี้ มนุษย์ ผูไ้ ด้ถกู จับไปเป็ นเชลย
จะสำมำรถถูกฉวยคว้ำกลับมำจำกมือของซำตำนได้
หำกมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลและพันธนำกำรของซำตำน เช่นนั้นแล้ว ซำตำนก็จะอับอำย
มนุษย์จะถูกนำกลับมำในท้ำยที่สุด และซำตำนก็จะปรำชัย
และเพรำะมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลมืดของซำตำน
มนุษย์จะกลำยเป็ นของที่ริบมำได้จำกกำรสู้รบทั้งหมดนี้
และซำตำนจะกลำยเป็ นวัตถุที่จะถูกลงโทษทันทีที่สงครำมได้เสร็จสิ้นลง
หลังจำกนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดของมวลมนุษย์ก็จะได้ถูกทำให้ครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยที่กระทำกับผูค้ นเช่นพวกเจ้ำมีนัยสำคัญอย่ำงลึกซึ้งที่สุด นั่นคือ ในแง่หนึ่ง
จุดประสงค์ของพระรำชกิจนี้คือกำรทำให้กลุ่มคนมีควำมเพียบพร้อม กล่ำวคือ
กำรทำให้พวกเขำมีควำมเพียบพร้อม กำรที่พวกเขำอำจกลำยเป็ นกลุ่มผูช้ นะ—
เป็ นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้รับกำรทำให้ครบบริ บรู ณ์ ซึ่งหมำยถึงผลแรก ในอีกแง่หนึ่ง
จุดประสงค์ของพระรำชกิจนี้คือกำรปล่อยให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงได้ชื่นชมกับควำมรักของพระเจ้ำ
ได้รับควำมรอดที่ครบถ้วนและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ำ
กำรปล่อยให้มนุษย์ได้ชื่นชมกับไม่เพียงแต่ควำมปรำนีและควำมเมตตำเท่ำนั้น
แต่ที่สำคัญกว่ำนั้นคือกำรตีสอนและกำรพิพำกษำด้วย ตั้งแต่กำรทรงสร้ำงโลกจนถึงปัจจุบนั นี้
ทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงได้ปฏิบตั ิในพระรำชกิจของพระองค์คือควำมรัก โดยปรำศจำกควำมเกลียดชังใดๆ
ต่อมนุษย์ แม้แต่กำรตีสอนและกำรพิพำกษำที่เจ้ำได้เห็นก็เป็ นควำมรักเช่นกัน
ควำมรักที่แท้จริ งกว่ำและเป็ นจริ งกว่ำ ควำมรักที่นำทำงให้ผคู้ นมำอยู่บนเส้นทำงของชีวิตมนุษย์ที่ถูกต้อง
ในอีกแง่หนึ่ง จุดประสงค์ของพระรำชกิจนี้คือกำรเป็ นคำพยำนต่อหน้ำซำตำน และในอีกแง่หนึ่ง
จุดประสงค์ของพระรำชกิจนี้คือกำรวำงรำกฐำนเพือ่ เผยแพร่ พระรำชกิจของพระกิตติคุณในอนำคต
พระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้นั เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ในกำรนำทำงผูค้ นไปสู่เส้นทำงชีวิตมนุษย์ที่
ถูกต้อง เพื่อที่พวกเขำอำจใช้ชีวิตอย่ำงมนุษย์ที่ปกติ เพรำะผูค้ นไม่รู้วิธีใช้ชีวิต และหำกปรำศจำกกำรทรงนำนี้
เจ้ำจะใช้ชีวิตที่ว่ำงเปล่ำเท่ำนั้น ชีวิตของเจ้ำจะปรำศจำกคุณค่ำหรื อควำมหมำย
และเจ้ำจะไม่สำมำรถเป็ นบุคคลที่ปกติได้เลย นี่คือนัยสำคัญที่ลึกซึ้งที่สุดของกำรพิชิตมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (4)” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. นัยสาคัญของพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้ า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระรำชกิจของยุคสุ ดท้ำยคือกำรแยกทั้งหมดตำมชนิดของพวกมันและกำรสรุ ปปิ ดตัวแผนกำรบริ หำรจัดกำรขอ
งพระเจ้ำ เพรำะเวลำได้ใกล้เข้ำมำและวันของพระเจ้ำได้มำถึงแล้ว
พระเจ้ำทรงนำพำทุกคนที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรของพระองค์—ทุกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์จนถึงที่สุด—
เข้ำสู่ยุคของพระเจ้ำด้วยพระองค์เอง กระนั้นก่อนกำรมำถึงยุคของพระเจ้ำด้วยพระองค์เอง
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ใช่กำรเฝ้ำสังเกตกำรกระทำทั้งหลำยของมนุษย์หรือไต่สวนสืบค้นเข้ำไปในชีวิตของม
นุษย์ แต่เป็ นกำรพิพำกษำกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์
เพรำะพระเจ้ำจะชำระทุกคนที่มำอยู่หน้ำพระบัลลังก์ของพระองค์ให้บริสุทธิ์
ทุกคนที่ได้ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำจนถึงทุกวันนี้คือผูท้ ี่มำอยู่เบื้องหน้ำพระบัลลังก์ของพระเจ้ำ
และเมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ทุกๆ
คนที่ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในระยะสุดท้ำยคือเป้ำหมำยของกำรชำระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ
กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
ทุกคนที่ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในระยะสุดท้ำยคือเป้ำหมำยของกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในยุคสุดท้ำยนั้น พระคริ สต์ทรงใช้ควำมจริ งหลำกหลำยเพื่อสัง่ สอนมนุษย์ เพื่อตีแผ่แก่นแท้ของมนุษย์
และเพื่อชำแหละคำพูดและควำมประพฤติของมนุษย์ พระวจนะเหล่ำนี้ประกอบด้วยควำมจริ งนำนัปกำร อำทิ
หน้ำที่ของมนุษย์ มนุษย์ควรเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงไร มนุษย์ควรจงรักภักดีต่อพระเจ้ำอย่ำงไร
มนุษย์ควรจะดำรงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ธรรมดำอย่ำงไร รวมไปถึงพระปรี ชำญำณและพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และอื่นๆ พระวจนะเหล่ำนี้ลว้ นชี้นำไปที่แก่นแท้ของมนุษย์และอุปนิสัยเสื่อมทรำมของเขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
พระวจนะซึ่งตีแผ่ให้เห็นว่ำมนุษย์เหยียดหยันพระเจ้ำอย่ำงไรนั้น
ได้ถูกตรัสโดยพำดพิงถึงวิธีที่มนุษย์เป็ นร่ ำงทรงของซำตำนและกองกำลังฝ่ ำยศัตรู ผตู้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
ในกำรทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำของพระองค์
พระเจ้ำไม่เพียงทรงทำให้ธรรมชำติของมนุษย์ชดั เจนขึ้นอย่ำงเรี ยบง่ำยด้วยพระวจนะไม่กี่คำ
พระองค์ยงั ทรงทำกำรตีแผ่ จัดกำร และตัดแต่งเป็ นช่วงเวลำยำวนำน วิธีกำรตีแผ่ กำรจัดกำร
และกำรตัดแต่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถทดแทนได้ดว้ ยถ้อยคำธรรมดำสำมัญ
แต่ดว้ ยควำมจริ งที่มนุษย์ได้สูญเสียไปจนหมดสิ้น เพียงวิธีกำรเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถเรียกว่ำกำรพิพำกษำ

โดยผ่ำนกำรพิพำกษำแบบนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์จะสำมำรถถูกสยบและโน้มน้ำวจนหมดใจให้ยอมหมอบรำบต่อพระเ
จ้ำ และยิ่งกว่ำนั้น ยังได้รับควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำ
สิ่งที่พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำทำให้เกิดขึ้นคือควำมเข้ำใจของมนุษย์ต่อพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
และควำมจริ งเกี่ยวกับควำมเป็ นกบฏของเขำเอง
พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำช่วยให้มนุษย์ได้รับควำมเข้ำใจอย่ำงมำกในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ในจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และในบรรดำควำมล้ำลึกที่ไม่สำมำรถเข้ำใจได้สำหรับเขำ
มันยังช่วยให้มนุษย์ตระหนักรูถ้ ึงธำตุแท้อนั เสื่อมทรำมและรำกเหง้ำของควำมเสื่อมทรำมของเขำ
รวมทั้งค้นพบควำมน่ำเกลียดของมนุษย์ ผลกระทบเหล่ำนี้ลว้ นเป็ นผลจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ
เพรำะสำระสำคัญของพระรำชกิจนี้อนั ที่จริงแล้วคือพระรำชกิจที่เปิ ดแผ่ควำมจริ ง หนทำง
และชีวิตของพระเจ้ำออกมำต่อผูค้ นทั้งหมดที่มีควำมเชื่อในพระองค์
พระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำที่พระเจ้ำทรงทำ
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
จุดประสงค์สำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำคือเพื่อชำระมนุษยชำติให้บริ สุทธิ์
และเพื่อตระเตรี ยมพวกเขำสำหรับกำรหยุดพักขั้นสูงสุด หำกไม่มีกำรชำระให้สะอำดดังกล่ำว
ก็คงจะไม่มีมนุษย์คนใดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแตกต่ำงกันตำมประเภท หรื อเข้ำสู่กำรหยุดพักได้
พระรำชกิจนี้เป็ นเพียงเส้นทำงเดียวเท่ำนั้นของมนุษยชำติที่จะเข้ำสู่กำรหยุดพัก
เฉพำะพระรำชกิจแห่งกำรชำระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่จะชำระพวกมนุษย์ให้สะอำดจำกควำมไม่ชอบธ
รรมของพวกเขำ
และเฉพำะพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์เท่ำนั้นที่จะนำส่วนประกอบของมนุษยชำติที่
ไม่เชื่อฟังเหล่ำนั้นไปสู่ควำมสว่ำง ด้วยวิธีน้นั
จึงเป็ นกำรแยกบรรดำผูท้ ี่สำมำรถถูกช่วยให้รอดออกจำกบรรดำผูท้ ี่ไม่สำมำรถถูกช่วยให้รอดได้
และแยกบรรดำผูท้ ี่จะคงเหลืออยู่ออกจำกบรรดำผูท้ ี่จะไม่คงเหลืออยู่ได้ เมื่อพระรำชกิจนี้สิ้นสุดลง
บรรดำผูค้ นที่ได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่จะถูกชำระให้สะอำดทั้งหมดและเข้ำสู่สภำวะที่สูงขึ้นของมนุษยชำติ
ซึ่งพวกเขำจะได้ชื่นชมกับชีวิตมนุษย์ที่มีชวั่ ขณะอันน่ำอัศจรรย์มำกยิง่ ขึ้นบนแผ่นดินโลก กล่ำวคือ
พวกเขำจะเริ่ มวันแห่งกำรหยุดพักแบบมนุษย์ของพวกเขำ และดำรงอยู่ร่วมกันกับพระเจ้ำ
หลังจำกที่บรรดำผูไ้ ม่ได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่ได้ถูกตีสอนและถูกพิพำกษำแล้ว
ตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขำจะถูกตีแผ่ออกมำโดยถ้วนทัว่ ซึ่งหลังจำกนั้นพวกเขำทั้งหมดจะถูกทำลำย
และไม่ได้รับอนุญำตให้รอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป เช่นเดียวกับซำตำน

มนุษยชำติแห่งอนำคตจะไม่รวมเข้ำกับผูค้ นประเภทนี้คนใดเลยอีกต่อไป
ผูค้ นเช่นนี้ไม่เหมำะสมที่จะเข้ำสู่แผ่นดินแห่งกำรหยุดพักขั้นสูงสุด
อีกทั้งไม่เหมำะสมที่จะร่ วมในวันแห่งกำรหยุดพักที่พระเจ้ำและมนุษยชำติจะร่ วมแบ่งปันกัน
ด้วยเพรำะพวกเขำเป็ นเป้ำหมำยแห่งกำรลงโทษและเป็ นผูค้ นไม่ชอบธรรมที่ชวั่ ร้ำย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในพระรำชกิจสุดท้ำยแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคนั้น พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำคือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเปิ ดเผยทั้งหมดที่ไม่ชอบธรรม เพื่อพิพำกษำผูค้ นทั้งหมดอย่ำงเปิ ดเผย
และเพื่อทำให้บรรดำผูท้ ี่รักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริงใจได้รับควำมเพียบพร้อม
มีเพียงพระอุปนิสัยเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำนได้ ยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
ทุกสรรพสิ่งในกำรทรงสร้ำงจะถูกแยกไปตำมประเภทของพวกมัน และถูกแบ่งออกเป็ นจำพวกต่ำงๆ
ตำมธรรมชำติของพวกมัน นี่คอื ชัว่ ขณะที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษยชำติและบั้นปลำยของพวกเขำ
หำกผูค้ นมิได้กำ้ วผ่ำนกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแล้วไซร้
ก็จะไม่มีหนทำงที่จะตีแผ่ควำมไม่เชื่อฟังและควำมไม่ชอบธรรมของพวกเขำ
มีเพียงโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเปิ ดเผยบทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งป
วงได้ มนุษย์จะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริ งของเขำเฉพำะเมื่อเขำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้น
คนชัว่ จะถูกนำไปอยู่กบั คนชัว่ คนดีอยู่กบั คนดี และมนุษยชำติท้งั ปวงจะถูกแยกออกไปตำมประเภทของพวกเขำ
บทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงจะได้รับกำรเปิ ดเผยโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
เพื่อที่คนชัว่ อำจจะได้รับกำรลงโทษและคนดีได้รับบำเหน็จรำงวัล
และผูค้ นทั้งปวงกลับกลำยมำอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของพระเจ้ำ
พระรำชกิจทั้งหมดนี้จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำที่ชอบธรรม
เนื่องจำกควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ได้มำถึงจุดสูงสุดของมัน
และควำมไม่เชื่อฟังของพวกเขำกลับกลำยเป็ นร้ำยแรงอย่ำงเหลือเกิน
จึงมีเพียงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยซึ่งประกอบด้วยกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเป็ นหลัก และถูกเปิ ดเผยในระหว่ำงยุคสุดท้ำยเท่ำนั้น
ที่สำมำรถแปลงสภำพและทำให้มนุษย์ครบบริ บรู ณ์อย่ำงเต็มเปี่ ยมได้
มีเพียงพระอุปนิสัยนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถเปิ ดโปงคนชัว่
และด้วยเหตุน้ีจึงลงโทษพวกไม่ชอบธรรมทั้งหมดอย่ำงรุ นแรง
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

วันนี้ พระเจ้ำทรงพิพำกษำพวกเจ้ำ ตีสอนพวกเจ้ำ และกล่ำวโทษพวกเจ้ำ
แต่เจ้ำต้องรู ้ว่ำประเด็นของกำรกล่ำวโทษพวกเจ้ำคือ เพื่อให้เจ้ำรู ้จกั ตัวเอง พระองค์ทรงกล่ำวโทษ สำปแช่ง
พิพำกษำ และตีสอน ก็เพื่อที่เจ้ำอำจจะรู ้จกั ตัวเจ้ำเอง เพื่อที่อุปนิสัยของเจ้ำอำจจะเปลี่ยนแปลง
และที่ยิ่งไปมำกกว่ำนั้นก็คอื เพื่อที่เจ้ำอำจจะรู ้คุณค่ำของเจ้ำเอง
และมองเห็นว่ำกำรกระทำทั้งหมดของพระเจ้ำนั้นชอบธรรมและเป็ นไปโดยสอดคล้องกับพระอุปนิสัยของพระอ
งค์และข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์
มองเห็นว่ำพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจโดยสอดคล้องกับแผนกำรของพระองค์เพือ่ ควำมรอดของมนุษย์
และมองเห็นว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูช้ อบธรรม ผูซ้ ่งึ ทรงรัก ทรงช่วยให้รอด ทรงพิพำกษำ
และทรงตีสอนมนุษย์ หำกเจ้ำรู ้เพียงว่ำเจ้ำมีสถำนะอันต่ำต้อย รู ้เพียงว่ำเจ้ำเสื่อมทรำมและไม่เชื่อฟัง
แต่ไม่รู้ว่ำพระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะเผยชัดถึงควำมรอดของพระองค์โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนที่พ
ระองค์ทรงกระทำในตัวเจ้ำในวันนี้ เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็จะไม่มีหนทำงใดเลยที่จะได้รับประสบกำรณ์
นับประสำอะไรที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะเดินหน้ำต่อไปได้
พระเจ้ำไม่ได้เสด็จมำเพื่อประหัตประหำรหรื อทำลำยล้ำง แต่เพื่อพิพำกษำ สำปแช่ง ตีสอน และช่วยให้รอด
จนกว่ำแผนกำรบริ หำรจัดกำร 6,000 ปี ของพระองค์จะมำถึงจุดปิ ดตัว—
ก่อนที่พระองค์จะทรงเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษย์แต่ละหมวดหมู่—
พระรำชกิจของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของควำมรอด
จุดประสงค์โดยล้วนของพระรำชกิจก็คือกำรทำให้ผูท้ รี่ ักพระองค์มีควำมครบบริ บรู ณ์—
อย่ำงถ้วนทัว่ เช่นนั้น—และเพื่อนำพำพวกเขำเข้ำมำอยู่ในควำมนบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงช่วยผูค้ นให้รอดอย่ำงไรก็ตำม
ทั้งหมดนั้นทรงกระทำโดยกำรทำให้พวกเขำหลุดรอดจำกธรรมชำติเยี่ยงซำตำนแบบเดิมของพวกเขำ นั่นคือ
พระองค์ทรงช่วยพวกเขำให้รอดโดยกำรทำให้พวกเขำแสวงหำชีวิต หำกพวกเขำไม่ทำเช่นนั้น
พวกเขำจะไม่มีหนทำงที่จะยอมรับควำมรอดของพระเจ้ำเลย ควำมรอดคือพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
และกำรแสวงหำชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งลงมือกระทำเพื่อที่จะยอมรับควำมรอด ในสำยตำของมนุษย์
ควำมรอดคือควำมรักของพระเจ้ำ และควำมรักของพระเจ้ำไม่อำจเป็ นกำรตีสอน กำรพิพำกษำ
และกำรสำปแช่งไปได้ ควำมรอดต้องบรรจุไปด้วยควำมรัก ควำมเมตตำสงสำร และที่มำกกว่ำนั้นก็คือ
คำปลอบใจทั้งหลำย รวมทั้งพระพรอันไร้ขอบเขตที่พระเจ้ำประทำนให้
ผูค้ นเชื่อว่ำตอนที่พระเจ้ำทรงช่วยมนุษย์ให้รอดนั้น
พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นโดยกำรขับเคลื่อนพวกเขำด้วยพระพรทั้งหลำยและพระคุณของพระองค์
เพื่อให้พวกเขำสำมำรถมอบหัวใจของพวกเขำให้กบั พระเจ้ำได้ ดังจะกล่ำวได้ว่ำ

กำรที่พระองค์ทรงสัมผัสมนุษย์คือกำรที่พระองค์ทรงช่วยพวกเขำให้รอด
ควำมรอดชนิดนี้กระทำโดยกำรตั้งข้อตกลงประกำรหนึ่งขึ้นมำ
มนุษย์จะยอมนบนอบเฉพำะพระนำมของพระเจ้ำและเพียรพยำยำมที่จะทำให้ดีเพื่อพระองค์และนำพระสิริมำสู่พ
ระองค์ก็ต่อเมื่อพระเจ้ำประทำนให้พวกเขำเป็ นร้อยเท่ำเท่ำนั้นนี่
ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ำทรงมีเจตนำรมณ์ต่อมวลมนุษย์
พระเจ้ำได้เสด็จมำทรงพระรำชกิจบนแผ่นดินโลกก็เพื่อช่วยมวลมนุษย์ซ่ึงเสื่อมทรำมให้รอด
ไม่มีกำรโป้ปดมดเท็จอยู่ในกำรนี้เลย หำกมี
พระองค์ก็คงไม่ได้เสด็จมำทรงพระรำชกิจด้วยพระองค์เองอย่ำงแน่นอน ในอดีตนั้น
วิถีทำงแห่งควำมรอดของพระองค์เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำมรักและควำมเมตตำสงสำรอย่ำงถึงที่สุด
จนถึงขั้นที่พระองค์ประทำนทั้งหมดของพระองค์ให้แก่ซำตำนเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับมวลมนุษย์ท้งั หมดทั้ง
มวล ปัจจุบนั นี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็ นเหมือนอดีต กล่ำวคือ ควำมรอดที่ประทำนให้แก่พวกเจ้ำในวันนี้เกิดขึ้น ณ
ช่วงเวลำแห่งยุคสุดท้ำย ในช่วงระหว่ำงที่มีกำรจำแนกชั้นแต่ละบุคคลไปตำมประเภท ทั้งนี้
วิถีทำงแห่งควำมรอดของพวกเจ้ำไม่ใช่ควำมรักหรื อควำมเมตตำสงสำร แต่เป็ นกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
เพื่อที่มนุษย์อำจสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงทัว่ ถึงยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ นั
ทั้งหมดที่พวกเจ้ำได้รับคือกำรตีสอน กำรพิพำกษำ และกำรเฆีย่ นตีอย่ำงไร้ปรำนี แต่จงรู ้สิ่งนี้ไว้ว่ำ
ในกำรเฆี่ยนตีอนั ไร้หัวใจนี้ไม่มีกำรลงโทษเลยแม้แต่น้อย
โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำคำพูดของเรำอำจจะกร้ำวกระด้ำงเพียงใด
สิ่งที่ตกมำถึงพวกเจ้ำเป็ นเพียงแค่คำพูดไม่กคี่ ำที่อำจจะดูเหมือนไร้หัวใจอย่ำงถึงที่สุดสำหรับพวกเจ้ำ
และไม่สำคัญว่ำเรำอำจจะมีควำมโมโหมำกเพียงใด สิ่งที่พรัง่ พรู ลงมำบนพวกเจ้ำก็ยงั คงเป็ นวจนะแห่งกำรสอน
และเรำไม่ได้มีควำมตั้งใจที่จะทำร้ำยพวกเจ้ำหรื อทำให้พวกเจ้ำถึงแก่ควำมตำย
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งหรอกหรื อ? จงรูไ้ ว้ว่ำทุกวันนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรพิพำกษำอันชอบธรรม
หรื อกระบวนกำรถลุงและกำรตีสอนอันไร้หัวใจ ทุกอย่ำงเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอด
โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ วันนี้ แต่ละคนได้รับกำรจำแนกชั้นไปตำมประเภทหรื อไม่
หรื อหมวดหมู่ของมนุษย์ได้รับกำรตีแผ่หรื อไม่
จุดประสงค์ของพระวจนะทั้งปวงและพระรำชกิจของพระเจ้ำคือเพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งให้รอ
ด กำรพิพำกษำอันชอบธรรมถูกนำมำใช้ชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์
และกระบวนกำรถลุงอันไร้หัวใจกระทำขึ้นเพื่อชำระพวกเขำให้สะอำด
ทั้งพระวจนะหรื อกำรสั่งสอนอันกร้ำวกระด้ำงต่ำงกระทำเพื่อกำรชำระให้บริ สุทธิ์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ง
ควำมรอด ด้วยเหตุน้ นั วิธีกำรแห่งควำมรอดของวันนี้จงึ ไม่เหมือนกับของอดีต วันนี้

พวกเจ้ำได้รับกำรนำพำควำมรอดมำให้โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำอันชอบธรรม
และนี่เป็ นเครื่ องมือที่ดีสำหรับกำรจำแนกชั้นพวกเจ้ำแต่ละคนไปตำมประเภท ที่มำกกว่ำนั้นก็คือ
กำรตีสอนอันโหดเหี้ยมยังทำหน้ำที่เสมือนควำมรอดอันสูงสุดของพวกเจ้ำ—
และพวกเจ้ำมีสิ่งใดจะพูดในขณะเผชิญหน้ำกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำดังกล่ำวเล่ำ?
พวกเจ้ำไม่ได้ชื่นชมควำมรอดตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบมำโดยตลอดหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำได้มองเห็นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และตระหนักถึงฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดและพระปรี ชำญำณของพระองค์ นอกจำกนี้
พวกเจ้ำยังได้รับประสบกำรณ์กบั กำรเฆีย่ นตีและกำรบ่มวินยั ซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำมำแล้ว อย่ำงไรก็ตำม
พวกเจ้ำไม่ได้รับพระคุณอันสูงสุดด้วยหรอกหรื อ?
พระพรทั้งหลำยของพวกเจ้ำไม่มำกกว่ำของผูค้ นอืน่ ใดกระนั้นหรื อ?
พระคุณทั้งหลำยของพวกเจ้ำโอบเอื้อยิง่ กว่ำสง่ำรำศีและควำมมัง่ คัง่ ที่โซโลมอนได้ชื่นชมเสียอีก!
จงตรองดูเถิดว่ำ หำกเจตนำของเรำในกำรมำคือเพือ่ ที่จะกล่ำวโทษและลงโทษพวกเจ้ำแทนกำรช่วยเจ้ำให้รอด
วันเวลำของพวกเจ้ำจะสำมำรถยืนยำวมำได้นำนขนำดนั้นหรื อ?
สิ่งดำรงอยู่ซ่งึ เป็ นเนื้อและเลือดที่เต็มไปด้วยบำปอย่ำงพวกเจ้ำจะสำมำรถมีชีวิตรอดมำได้จนถึงวันนี้หรื อ?
หำกเป้ำหมำยของเรำเป็ นเพียงกำรลงโทษพวกเจ้ำ แล้วเหตุใดเล่ำ
เรำจึงได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์และเริ่ มลงมือดำเนินกำรประกอบกำรอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้น?
กำรลงโทษพวกเจ้ำซึ่งเป็ นแค่พวกมนุษย์ธรรมดำนั้น มิใช่ว่ำกระทำได้โดยง่ำยดำย
ด้วยกำรเปล่งวจนะคำเดียวหรอกหรื อ?
เรำยังจำเป็ นจะต้องทำลำยพวกเจ้ำหลังจำกที่กล่ำวโทษพวกเจ้ำอย่ำงมีจุดประสงค์กระนั้นหรือ?
พวกเจ้ำยังคงไม่เชื่อวจนะเหล่ำนี้ของเรำหรื อ?
เรำจะสำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้เพียงโดยผ่ำนทำงควำมรักและควำมเมตตำสงสำรหรื อ?
หรื อเรำจะสำมำรถใช้ได้เฉพำะกำรตรึ งกำงเขนเท่ำนั้นในกำรช่วยมนุษย์ให้รอด?
อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรำมิได้เอื้ออำนวยมำกกว่ำหรอกหรื อในกำรที่จะทำให้มนุษย์เชื่อฟังอย่ำงครบบริ บูรณ์
? อุปนิสยั อันชอบธรรมของเรำไม่มีควำมสำมำรถในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดอย่ำงทัว่ ถึงได้มำกกว่ำหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำควรละวำงพระพรเกี่ยวกับสถำนะลงและทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในกำรนำพำควำมรอดมำสู่มนุ
ษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
แท้จริ งแล้ว พระรำชกิจที่กำลังทรงทำอยู่ตอนนี้คือกำรทำให้ผคู้ นละทิง้ ซำตำน บรรพบุรุษเก่ำแก่ของพวกเขำ
กำรพิพำกษำทั้งมวลโดยพระวจนะมุ่งที่จะเปิ ดโปงอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของมนุษยชำติ

และทำให้ผูค้ นสำมำรถเข้ำใจแก่นแท้ของชีวิตได้ กำรพิพำกษำซ้ ำๆ เหล่ำนี้แทงหัวใจของผูค้ น
กำรพิพำกษำแต่ละครั้งเกีย่ วข้องโดยตรงกับชะตำกรรมของพวกเขำ
และถูกหมำยให้สร้ำงบำดแผลแก่หัวใจของพวกเขำเพื่อที่พวกเขำจะสำมำรถปล่อยมือจำกสิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนั้นทั้งหมด และโดยวิธีน้นั ก็มำรู ้จกั ชีวิต รู ้จกั โลกทีโ่ สมมนี้
รู ้จกั พระปรี ชำญำณและควำมทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำ
และรู ้จกั มวลมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอีกด้วย
ยิ่งมนุษย์ได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำประเภทนี้มำกขึ้นเท่ำใด
หัวใจของมนุษย์ก็ยงิ่ สำมำรถได้รับบำดเจ็บได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
และวิญญำณของเขำก็ยิ่งสำมำรถถูกปลุกได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
กำรปลุกวิญญำณของผูค้ นที่ถูกทำให้เสื่อมทรำมสุดขีดและถูกหลอกลวงอย่ำงลึกล้ำมำกที่สุดเหล่ำนี้คือเป้ำหมำย
ของกำรพิพำกษำประเภทนี้ มนุษย์ไม่มีวิญญำณ นั่นคือวิญญำณของเขำได้ตำยไปนำนแล้ว
และเขำหำรู ้ไม่ว่ำมีสวรรค์ หำรู ้ไม่ว่ำมีพระเจ้ำองค์หนึ่ง
และหำรู ้ไม่อย่ำงแน่นอนว่ำเขำกำลังดิ้นรนอยู่ในห้วงเหวแห่งควำมตำย
เขำอำจจะสำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรกันว่ำเขำกำลังมีชีวิตอยู่ในนรกชัว่ นี้บนแผ่นดินโลก?
เขำอำจจะสำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรกันว่ำศพเน่ำเหม็นของเขำนี้ได้ตกลงไปในแดนคนตำยโดยผ่ำนทำงกำรทำให้เสื่อม
ทรำมของซำตำน?
เขำอำจจะสำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรกันว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงบนแผ่นดินโลกได้ถูกมวลมนุษย์ทำให้ย่อยยับจนเกินกว่ำจะซ่
อมได้นำนแล้ว? และเขำอำจจะสำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรกันว่ำพระผูส้ ร้ำงได้เสด็จมำที่แผ่นดินโลกในวันนี้
และกำลังทรงค้นหำกลุ่มผูค้ นเสื่อมทรำมที่พระองค์ทรงสำมำรถช่วยให้รอดได้?
แม้หลังจำกมนุษย์ได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงและกำรพิพำกษำที่เป็ นไปได้ทุกครั้ง
แต่ควำมรู ้สึกตัวที่ทึมทึบของเขำก็ยงั คงแทบไม่ขยับ และจริ งๆ แล้ว แทบจะไม่ตอบสนอง
มนุษยชำติช่ำงเสื่อมนัก! และแม้ว่ำกำรพิพำกษำประเภทนี้จะเป็ นเหมือนลูกเห็บโหดร้ำยที่ตกลงมำจำกฟ้ำ
แต่ก็เป็ นประโยชน์ใหญ่หลวงที่สุดต่อมนุษย์
หำกไม่เป็ นเพรำะกำรพิพำกษำผูค้ นเยีย่ งนี้ก็คงจะไม่มผี ลลัพธ์และคงจะเป็ นไปไม่ได้อย่ำงเด็ดขำดที่จะช่วยผูค้ นใ
ห้รอดจำกห้วงเหวแห่งควำมระทมทุกข์
หำกไม่เป็ นเพรำะพระรำชกิจนี้ก็คงจะยำกยิง่ ที่ผคู้ นจะโผล่ออกจำกแดนคนตำย
เพรำะหัวใจของพวกเขำได้ตำยไปนำนแล้ว และวิญญำณของพวกเขำได้ถูกซำตำนเหยียบย่ำนำนมำแล้ว
กำรช่วยพวกเจ้ำที่ได้จมลงสู่กน้ บึ้งที่ลึกที่สุดของควำมเสื่อมให้รอดพึงต้องร้องเรียกพวกเจ้ำอย่ำงแข็งขัน
เมื่อนั้นเท่ำนั้นจึงจะเป็ นไปได้ที่จะปลุกหัวใจที่เย็นจนแข็งของพวกเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วเท่ำนั้นสำมำรถใช้ชีวิตที่มีควำมหมำยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกเจ้ำทั้งหมดใช้ชีวิตในแผ่นดินแห่งบำปและควำมตัณหำจัด และพวกเจ้ำทั้งหมดเต็มไปด้วยบำปและตัณหำ
วันนี้พวกเจ้ำไม่ใช่แค่มีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นพระเจ้ำได้เท่ำนั้น แต่ที่สำคัญกว่ำคือ
พวกเจ้ำยังได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ พวกเจ้ำได้รับควำมรอดที่ลึกซึ้งอย่ำงแท้จริ ง กล่ำวคือ
พวกเจ้ำได้รับควำมรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ำแล้ว ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ
พระองค์ทรงแสดงควำมรักต่อพวกเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง พระองค์ไม่ทรงมีเจตนำรมณ์ร้ำย
พระองค์ทรงพิพำกษำพวกเจ้ำเนื่องจำกบำปของพวกเจ้ำ
เพื่อที่พวกเจ้ำจะตรวจดูตวั พวกเจ้ำเองและได้รับควำมรอดที่ยิ่งใหญ่น้ี
ทั้งหมดนี้กระทำเพื่อจุดประสงค์ในกำรทำให้มนุษย์ครบบริ บรู ณ์ ตั้งแต่เริ่ มต้นถึงสิ้นสุด
พระเจ้ำทรงได้ปฏิบตั ิอย่ำงสุดพระปรี ชำสำมำรถเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
และทรงไม่มีควำมพึงปรำรถนำที่จะทำลำยมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ำงด้วยพระหัตถ์ของพระองค์โดยสิ้นเชิงเลย
วันนี้ พระองค์ได้เสด็จมำอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำเพื่อทรงพระรำชกิจ
แล้วควำมรอดเช่นนั้นไม่ยิ่งใหญ่ข้นึ ไปอีกหรื อ? หำกพระองค์ทรงเกลียดชังพวกเจ้ำ
พระองค์จะทรงยังคงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่ใหญ่โตเช่นนั้นเพือ่ ทรงนำพวกเจ้ำด้วยพระองค์เองหรื อ?
พระองค์ควรทรงทนทุกข์เช่นนั้นด้วยเหตุใด? พระเจ้ำไม่ได้ทรงเกลียดชังพวกเจ้ำ หรื อมีเจตนำรมณ์ร้ำยใดๆ
ต่อพวกเจ้ำ พวกเจ้ำควรรู ้ว่ำควำมรักของพระเจ้ำคือควำมรักที่แท้จริงที่สุด
พระองค์ทรงต้องช่วยผูค้ นโดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำเพียงเพรำะว่ำผูค้ นไม่เชื่อฟัง หำกไม่ใช่เพรำะสิ่งนี้แล้ว
กำรช่วยมนุษย์ให้รอดก็จะไม่อำจเป็ นไปได้ เพรำะพวกเจ้ำไม่รู้วิธีใช้ชีวิต และไม่แม้แต่จะตระหนักรู ้วิธีใช้ชีวิต
และเพรำะพวกเจ้ำใช้ชีวิตในแผ่นดินแห่งบำปและควำมตัณหำจัดนี้
และเป็ นมำรที่ตณ
ั หำจัดและสกปรกโสมมด้วยตัวเจ้ำเอง
พระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้พวกเจ้ำกลับกลำยมำเป็ นผิดคุณธรรมยิ่งขึ้นไปอีก
พระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะมองเห็นพวกเจ้ำใช้ชีวิตในแผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้เหมือนอย่ำงที่เจ้ำทำอยู่ในตอนนี้
และถูกซำตำนเหยียบย่ำตำมใจชอบ และพระองค์ทรงทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้เจ้ำตกลงไปสู่แดนคนตำย
พระองค์ทรงเพียงต้องประสงค์ที่จะได้รับผูค้ นกลุ่มนี้ และช่วยพวกเจ้ำให้รอดอย่ำงถ้วนทัว่
นี่คือจุดประสงค์สำคัญของกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในพวกเจ้ำ—
พระรำชกิจนี้เพียงเป็ นไปเพื่อควำมรอด
หำกเจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นได้ว่ำทุกสิ่งทีไ่ ด้กระทำกับเจ้ำนั้นคือควำมรักและควำมรอด
หำกเจ้ำคิดว่ำมันเป็ นเพียงแค่วิธีกำรหนึ่ง เป็ นวิธีทรมำนมนุษย์ และเป็ นบำงสิ่งที่ไม่ควรค่ำ

เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่ต่ำงไปกับกำรกลับไปที่โลกของเจ้ำเพื่อทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดและควำมยำกลำบำก!
หำกเจ้ำเต็มใจที่จะอยู่ในกระแสนี้และชื่นชมกับกำรพิพำกษำนี้และควำมรอดอันยิง่ ใหญ่น้ี
ชื่นชมกับพระพรทั้งหมดเหล่ำนี้ พระพรที่ไม่สำมำรถหำได้จำกที่ใดในโลกของมนุษย์ และชื่นชมกับควำมรักนี้
เช่นนั้นแล้วก็จงทำตัวให้ดี นั่นคือ อยู่ในกระแสนี้ตอ่ ไปเพื่อยอมรับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย
เพื่อที่เจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม วันนี้
เจ้ำอำจทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดและกระบวนกำรถลุงเล็กน้อยเนื่องจำกกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
แต่กำรทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดนี้มีคุณค่ำและมีควำมหมำย
แม้ว่ำผูค้ นได้รับกำรถลุงและได้รับกำรสัมผัสกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำอย่ำงไร้ปรำนี —
ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยคือกำรลงโทษพวกเขำเพรำะบำปของพวกเขำ เพื่อลงโทษเนื้อหนังของพวกเขำ—
แต่ก็ไม่มีสิ่งใดในพระรำชกิจนี้ที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกล่ำวโทษเนื้อหนังของพวกเขำจนถึงกับถูกทำลำยไป
กำรเผยที่รุนแรงโดยพระวจนะทั้งหมดเป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ในกำรนำทำงพวกเจ้ำสู่เส้นทำงที่ถูกต้อง
พวกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจนี้มำกมำยด้วยตัวพวกเจ้ำเอง
และเป็ นที่ชดั เจนว่ำพระรำชกิจนี้ไม่ได้นำทำงพวกเจ้ำไปสู่เส้นทำงที่ชวั่ ร้ำย!
ทั้งหมดเป็ นไปเพื่อทำให้พวกเจ้ำใช้ชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และทั้งหมดสำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเจ้ำ
ทุกขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำมีพื้นฐำนมำจำกควำมต้องกำรของเจ้ำ ตำมควำมอ่อนแอของเจ้ำ
และตำมวุฒิภำวะจริ งๆ ของเจ้ำ และไม่มีกำรวำงภำระที่ไม่อำจทนรับได้ใดๆ แก่พวกเจ้ำ
เจ้ำไม่เข้ำใจสิ่งนี้อย่ำงชัดเจนในวันนี้ และเจ้ำรู ้สึกเหมือนกับว่ำเรำไม่เป็ นธรรมกับเจ้ำ
และที่จริ งแล้วเจ้ำเชื่ออยู่เสมอว่ำเหตุผลที่เรำตีสอน พิพำกษำ และตำหนิเจ้ำทุกวันนั้นเป็ นเพรำะเรำเกลียดชังเจ้ำ
แต่ถึงแม้ว่ำสิ่งที่เจ้ำทนทุกข์จะเป็ นกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ ที่จริ งแล้วนี่ก็คือควำมรักสำหรับเจ้ำ
และเป็ นกำรคุม้ ครองปกป้องที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (4)” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในสถำนที่ที่ลำ้ หลังและโสโครกมำกที่สุดจำกสถำนที่ท้งั หมด
และในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงสำมำรถแสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสยั ที่บริ สุทธิ์และชอบธรรมทั้งหมดทั้งมว
ลของพระองค์ได้อย่ำงชัดเจน แล้วพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์แสดงให้เห็นโดยผ่ำนทำงสิ่งใด?
สิ่งนี้แสดงให้เห็นเมื่อพระองค์ทรงพิพำกษำบำปของมนุษย์ เมื่อพระองค์ทรงพิพำกษำซำตำน
เมื่อพระองค์ทรงชิงชังบำป และเมื่อพระองค์ทรงรังเกียจศัตรู ที่ต่อต้ำนและกบฏต่อพระองค์
วจนะที่เรำกล่ำวในวันนี้ก็เพื่อพิพำกษำบำปของมนุษย์ เพื่อพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์

เพื่อสำปแช่งกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์ กำรโกงและกำรหลอกลวงของมนุษย์
คำพูดและควำมประพฤติของมนุษย์—
ทั้งหมดที่ไม่ลงรอยกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจะต้องอยู่ภำยใต้กำรพิพำกษำ
และกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์จะต้องถูกตรำหน้ำว่ำเป็ นบำป
พระวจนะของพระองค์เป็ นไปตำมหลักกำรแห่งกำรพิพำกษำ
พระองค์ทรงใช้กำรพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ กำรสำปแช่งกำรเป็ นกบฏของมนุษย์
และกำรตีแผ่ใบหน้ำอันน่ำเกลียดของมนุษย์เพือ่ ให้สำแดงพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์เอง
ควำมบริ สุทธิ์เป็ นสิ่งแสดงแทนอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์ และอันที่จริ งแล้ว
ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำแท้จริ งแล้วคือพระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระองค์
อุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของพวกเจ้ำเป็ นบริ บทของถ้อยคำวันนี้ —เรำใช้ถอ้ ยคำเหล่ำนี้เพื่อพูดและพิพำกษำ
และเพื่อดำเนินงำนแห่งกำรพิชิตชัย กำรนี้เพียงอย่ำงเดียวที่เป็ นพระรำชกิจอันแท้จริง
และกำรนี้เพียงอย่ำงเดียวที่ทำให้ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำสำดแสง
หำกไม่มีร่องรอยของอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมในตัวเจ้ำ เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะไม่ทรงพิพำกษำเจ้ำ
อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงแสดงให้เจ้ำเห็นพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์
เนื่องจำกเจ้ำมีอุปนิสัยที่เสื่อมทรำม พระเจ้ำจะไม่ทรงลงโทษเจ้ำ
และโดยผ่ำนทำงกำรนี้นี่เองควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์จะแสดงให้เห็น
หำกพระเจ้ำจะทรงเห็นว่ำควำมโสโครกและกำรเป็ นกบฏของมนุษย์น้ นั มำกจนเกินไป
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงกล่ำวหรื อพิพำกษำเจ้ำ อีกทั้งไม่ได้ทรงตีสอนเจ้ำเนื่องจำกควำมไม่ชอบธรรมของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะพิสูจน์ว่ำพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ำ เพรำะพระองค์คงจะไม่ทรงมีควำมเกลียดชังบำป
พระองค์คงจะทรงโสโครกเทียบเท่ำมนุษย์ วันนี้ เป็ นเพรำะควำมโสโครกของเจ้ำ เรำจึงพิพำกษำเจ้ำ
และเป็ นเพรำะควำมเสื่อมทรำมและกำรเป็ นกบฏของเจ้ำ เรำจึงตีสอนเจ้ำ
เรำไม่ได้กำลังโอ้อวดฤทธำนุภำพของเรำกับพวกเจ้ำหรือจงใจกดขี่พวกเจ้ำ
เรำทำสิ่งเหล่ำนี้เพรำะพวกเจ้ำผูท้ ี่เกิดในแผ่นดินแห่งควำมโสโครกนี้เปรำะเปื้ อนอย่ำงรุ นแรงยิ่งนักจำกสิ่งโสโคร
ก พวกเจ้ำเพียงสูญเสียควำมสัตย์สุจริ ตและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำไป
และพวกเจ้ำได้กลำยเป็ นดัง่ สุกรที่เกิดในมุมที่สกปรกที่สุดของโลก
และดังนั้นเป็ นเพรำะกำรนี้นนั่ เองพวกเจ้ำจึงถูกพิพำกษำ และเรำจึงปล่อยควำมโกรธของเรำต่อพวกเจ้ำ
แน่นอนว่ำเป็ นเพรำะกำรพิพำกษำนี้นี่เองพวกเจ้ำจึงสำมำรถเห็นได้ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูช้ อบธรรม
และว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูบ้ ริ สุทธิ์
แน่นอนว่ำเป็ นเพรำะควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์และควำมชอบธรรมของพระองค์นี่เอง

พระองค์จงึ ทรงพิพำกษำพวกเจ้ำและทรงปล่อยพระพิโรธของพระองค์ต่อพวกเจ้ำ
เพรำะพระองค์ทรงสำมำรถเปิ ดเผยพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็นกำรเป็ นกบฏของม
นุษย์
และเพรำะพระองค์ทรงสำมำรถเปิ ดเผยควำมบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็นควำมโสโครกของมนุษย์
นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง ผูท้ รงบริสุทธิ์และไร้ที่ติ
ทว่ำยังดำรงพระชนม์ชีพในแผ่นดินแห่งควำมโสโครก
ตัดตอนมำจำก “ผลจำกขั้นตอนที่สองของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงไร” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงกระทำพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอน เพื่อที่มนุษย์อำจได้รับควำมรูเ้ กี่ยวกับพระองค์
และเพื่อประโยชน์ของคำพยำนของพระองค์
หำกปรำศจำกกำรพิพำกษำของพระองค์ต่ออุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์แล้ว
มนุษย์คงไม่อำจสำมำรถรู ้จกั พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ ซึ่งไม่ยินยอมให้มีกำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ
อีกทั้งมนุษย์คงจะไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมรู ้เก่ำๆ ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำให้กลำยเป็ นควำมรู ้ใหม่ได้
เพื่อประโยชน์ของคำพยำนของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้ควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์เป็ นสิ่งที่รู้กนั โดยทัว่ ไป
ดังนั้นจึงทำให้มนุษย์สำมำรถมำถึงจุดที่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ ได้รับกำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยของเขำ
และเป็ นคำพยำนที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรทรงปรำกฏต่อสำธำรณะของพระองค์ได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรทำให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจหลำกหลำยประเภทที่
แตกต่ำงกันของพระเจ้ำ หำกปรำศจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำเช่นนั้นแล้ว
มนุษย์คงจะไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและติดตำมพระทัยของพระเจ้ำได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์เป็ นเครื่องแสดงว่ำมนุษย์ได้ทำให้ตวั เขำเองเป็ นอิสระจำกพันธนำกำรขอ
งซำตำนและจำกอิทธิพลของควำมมืด และได้กลำยเป็ นแบบอย่ำงและอุทำหรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พยำนของพระเจ้ำ และผูท้ ี่ติดตำมพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ในวันนี้
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมำกระทำพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์สัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ กำรเชื่อฟังต่อพระองค์
คำพยำนต่อพระองค์ เพื่อให้รู้จกั พระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและปกติของพระองค์
เพื่อให้เชื่อฟังพระวจนะและพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ซ่ึงไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และเพื่อเป็ นคำพยำนต่อพระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
รวมทั้งกิจกำรทั้งหมดที่พระองค์ทรงสำเร็จลุล่วงเพื่อพิชิตมนุษย์

บรรดำผูท้ ี่เป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำต้องมีควำมรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ำ
คำพยำนประเภทนี้เท่ำนั้นที่ถูกต้องแม่นยำและเป็ นจริ ง
และคำพยำนประเภทนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้ซำตำนอับอำยได้
พระเจ้ำทรงใช้บรรดำผูท้ ี่ได้มำรู ้จกั พระองค์โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอน กำรจัดกำร
และกำรตัดแต่งของพระองค์ เพื่อเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
พระองค์ทรงใช้พวกที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมให้เป็ นคำพยำนต่อพระองค์ และเช่นเดียวกัน
พระองค์จงึ ทรงใช้บรรดำผูท้ ี่อุปนิสยั ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
และผูท้ ี่ได้รับพระพรของพระองค์จำกกำรเปลีย่ นแปลงนั้น เพื่อเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
พระองค์ไม่ทรงจำเป็ นต้องให้มนุษย์สรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยปำกของเขำ
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงจำเป็ นต้องได้รับกำรสรรเสริ ญและคำพยำนจำกผูค้ นจำพวกของซำตำน
ผูซ้ ่ึงยังไม่ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระองค์
ตัดตอนมำจำก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

4. นัยสาคัญของพระราชกิจแห่งบททดสอบและกระบวนการถลุงของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
กำรทดสอบทั้งหลำยมุง่ หมำยไปที่สภำวะภำยในอันใดในผูค้ น?
กำรทดสอบทั้งหลำยนั้นมีเป้ำหมำยอยู่ที่อุปนิสัยอันเป็ นกบฏในผูค้ นซึ่งไม่สำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้
มีอะไรมำกมำยที่ไม่บริ สุทธิ์ภำยในผูค้ น และอะไรมำกมำยที่หน้ำซื่อใจคด
และดังนั้นพระเจ้ำจึงทรงทำให้ผคู้ นได้รับกำรทดสอบทั้งหลำยเพื่อที่จะชำระพวกเขำให้บริ สุทธิ์ …
หำกเจ้ำไม่รู้พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว เจ้ำจะล้มลงระหว่ำงกำรทดสอบทั้งหลำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพรำะเจ้ำไม่ตระหนักว่ำพระเจ้ำทรงทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อมอย่ำงไร
พระเจ้ำทรงทำให้พวกเขำมีควำมเพียบพร้อมด้วยวิธีกำรใด
และเมื่อกำรทดสอบทั้งหลำยของพระเจ้ำจะมำถึงเจ้ำและกำรทดสอบเหล่ำนั้นไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้ง
หลำยของเจ้ำ เจ้ำจะไม่สำมำรถตั้งมัน่ ได้
ควำมรักที่แท้จริ งของพระเจ้ำคือพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
และเมื่อพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้ถูกแสดงแก่ผคู้ น กำรนี้จะนำสิ่งใดมำสู่เนื้อหนังของเจ้ำ?
เมื่อพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำถูกแสดงแก่ผคู้ น
เนื้อหนังของพวกเขำจะทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดมำกมำยอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้
หำกเจ้ำไม่ทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดนี้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำจะไม่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำได้
อีกทั้งเจ้ำจะไม่สำมำรถอุทิศควำมรักที่แท้จริ งแด่พระเจ้ำได้ หำกพระเจ้ำทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม
พระองค์จะทรงแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์แก่เจ้ำอย่ำงแน่นอน
นับตั้งแต่เวลำแห่งกำรทรงสร้ำงจนกระทัง่ ถึงวันนี้
พระเจ้ำไม่เคยทรงแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ต่อมนุษย์—
แต่ในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยพระองค์ทรงเปิ ดเผยมันต่อผูค้ นกลุ่มนี้ผซู้ ่งึ พระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้ำและได้ท
รงคัดเลือกไว้แล้ว และโดยกำรทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อม พระองค์ทรงเผยให้เห็นพระอุปนิสัยของพระองค์
ซึ่งพระองค์ได้ทรงใช้ทำให้ผูค้ นกลุ่มหนึ่งครบบริ บูรณ์ เช่นนั้นคือควำมรักที่แท้จริงของพระองค์ต่อผูค้ น
กำรได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมรักที่แท้จริ งของพระเจ้ำพึงประสงค์ให้ผคู้ นสู้ทนควำมเจ็บปวดสุดขีด
และจ่ำยรำคำสูง
หลังจำกกำรนี้เท่ำนั้นพวกเขำจึงจะได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำและสำมำรถถวำยควำมรักที่แท้จริ งของพวกเข
ำกลับคืนแด่พระเจ้ำได้ และเมื่อนั้นเท่ำนั้นพระทัยของพระเจ้ำจึงจะพึงพอพระทัย

หำกผูค้ นปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
และหำกพวกเขำปรำรถนำที่จะทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์
และถวำยควำมรักที่แท้จริ งของพวกเขำแด่พระเจ้ำอย่ำงครบถ้วน เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำจะต้องได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมทุกข์มำกมำยและควำมทรมำนหลำยอย่ำงจำกรู ปกำรณ์แวดล้อมทั้งห
ลำยของพวกเขำ เพื่อทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดที่เลวร้ำยกว่ำควำมตำย
ท้ำยที่สุดแล้วพวกเขำจะถูกบีบให้ถวำยหัวใจที่แท้จริ งของพวกเขำกลับคืนแด่พระเจ้ำ
กำรที่ใครบำงคนรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่น้ นั จะถูกเปิ ดเผยในช่วงระหว่ำงควำมยำกลำบำกและกระบวนกำ
รถลุง พระเจ้ำทรงชำระควำมรักของผูค้ นให้บริสุทธิ์
และกำรนี้สัมฤทธิ์ได้ท่ำมกลำงควำมยำกลำบำกและกระบวนกำรถลุงเท่ำนั้นด้วยเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อเผชิญกับสภำวะของมนุษย์และท่ำทีของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้ำ พระเจ้ำได้ทรงทำพระรำชกิจใหม่
เปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้มีท้งั ควำมรู ้เกีย่ วกับพระองค์และกำรเชื่อฟังต่อพระองค์ และมีท้งั ควำมรักและคำพยำน
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จึงต้องได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำที่มีต่อเขำ ตลอดจนกำรพิพำกษำ
กำรจัดกำร กำรตัดแต่งของพระองค์ที่ทรงมีต่อเขำ ซึ่งหำกปรำศจำกสิ่งเหล่ำนี้
มนุษย์จะไม่มีวนั รู ้จกั พระเจ้ำและจะไม่มีวนั สำมำรถรักและเป็ นพยำนให้กบั พระองค์ได้อย่ำงแท้จริ งเลย
กระบวนกำรถลุงมนุษย์ของพระเจ้ำไม่ใช่แค่เพื่อเห็นแก่ผลกระทบเพียงด้ำนเดียว
แต่เพื่อประโยชน์ของผลกระทบหลำยแง่มุม
เพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกระบวนกำรถลุงในบรรดำผูท้ ี่เต็มใจแสวงหำควำม
จริ ง เพื่อที่ว่ำควำมแน่วแน่และควำมรักของพวกเขำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
สำหรับบรรดำผูท้ ี่เต็มใจแสวงหำควำมจริงและผูซ้ ่งึ โหยหำพระเจ้ำ ไม่มีสิ่งใดเลยที่มีควำมหมำยมำกกว่ำ
หรื อเป็ นควำมช่วยเหลือที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำกระบวนกำรถลุงในแบบนี้
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำนั้นไม่ง่ำยนักที่มนุษย์จะรู ้หรื อเข้ำใจ เพรำะท้ำยที่สุดแล้ว พระเจ้ำก็ทรงเป็ นพระเจ้ำ
ในท้ำยที่สุดแล้ว ก็เป็ นไปไม่ได้เลยสำหรับพระเจ้ำที่จะมีอุปนิสัยแบบเดียวกับมนุษย์ และเมือ่ เป็ นดังนั้น
จึงไม่ง่ำยสำหรับมนุษย์ที่จะรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์ มนุษย์ไม่ได้ครอบครองควำมจริงมำแต่กำเนิด
และไม่ง่ำยที่บรรดำผูซ้ ่ึงถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมจะเข้ำใจ มนุษย์ไร้ซ่ึงควำมจริง
และไร้ซ่ึงควำมแน่วแน่ที่จะนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ และหำกเขำไม่ทุกข์ทน
และไม่ได้รับกำรถลุงหรือพิพำกษำแล้วไซร้
ควำมแน่วแน่ของพวกเขำจะไม่มีวนั ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม สำหรับทุกผูค้ น
กระบวนกำรถลุงเป็ นควำมเจ็บปวดทรมำนแสนสำหัส และลำบำกยำกเย็นมำกที่จะยอมรับ—

ทว่ำในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงนี้นี่เองที่พระเจ้ำทรงทำให้พระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระองค์เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น
สำหรับมนุษย์ และทรงทำให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระองค์เป็ นที่รู้ทวั่ กันสำหรับมนุษย์
และทรงจัดเตรี ยมควำมรู ้แจ้งที่มำกขึ้น กำรจัดกำรและกำรตัดแต่งจริ งที่มำกขึ้น
ผ่ำนกำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงข้อเท็จจริ งกับควำมจริง
พระองค์ทรงมอบควำมรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ เกี่ยวกับพระองค์และควำมจริงให้แก่มนุษย์
และทรงมอบควำมเข้ำใจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ เกี่ยวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำให้แก่มนุษย์ ด้วยเหตุน้ี
จึงเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้มนุษย์มีควำมรักที่จริ งแท้ยงิ่ ขึ้นและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นต่อพระเจ้ำ
นั่นคือจุดมุ่งหมำยของพระเจ้ำในกำรดำเนินกำรกระบวนกำรถลุง
และพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงทำในมนุษย์มีจุดมุง่ หมำยและนัยสำคัญของมันเอง
พระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจซึ่งปรำศจำกควำมหมำย
และพระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจซึ่งปรำศจำกผลประโยชน์ต่อมนุษย์
กระบวนกำรถลุงไม่ได้หมำยถึงกำรเอำผูค้ นออกไปจำกเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และไม่ได้หมำยถึงกำรทำลำยพวกเขำในนรก แต่ทว่ำ
มันหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์ในระหว่ำงกระบวนกำรถลุง กำรเปลี่ยนแปลงเจตนำต่ำงๆ
ของเขำ ทรรศนะเก่ำๆ ของเขำ กำรเปลี่ยนแปลงควำมรักของเขำที่มีต่อพระเจ้ำ
และกำรเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเขำ กระบวนกำรถลุงคือบททดสอบจริ งของมนุษย์
และเป็ นรู ปแบบหนึ่งของกำรฝึ กฝนจริง
และมีเพียงในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงเท่ำนั้นที่ควำมรักของเขำจึงจะสำมำรถทำหน้ำที่ตำมธรรมชำติของมันได้
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริ งได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ยิ่งกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำรุ นแรงขึ้นเท่ำใด
หัวใจของผูค้ นก็ยิ่งมีควำมสำมำรถที่จะรักพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
ควำมทรมำนภำยในหัวใจของพวกเขำนั้นเป็ นประโยชน์แก่ชีวิตพวกเขำ
พวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะอยู่อย่ำงสงบเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้มำกขึ้น
สัมพันธภำพของพวกเขำกับพระเจ้ำใกล้ชิดขึ้น
และพวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นควำมรักอันสูงสุดของพระเจ้ำและควำมรอดสูงสุดของพระองค์ได้ดีข้นึ
เปโตรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงหลำยร้อยครั้ง
และโยบก็ได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบหลำยครั้งหลำยครำว
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ

เจ้ำเองก็ตอ้ งก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงหลำยร้อยครั้งเช่นกัน
เฉพำะเมื่อเจ้ำก้ำวผ่ำนกระบวนกำรนี้และวำงใจในขั้นตอนนี้เท่ำนั้น
ที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
ได้ กระบวนกำรถลุงเป็ นวิถีทำงที่ดีที่สุดที่พระเจ้ำทรงใช้ในกำรทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อม
มีเพียงกระบวนกำรถลุงและกำรทดสอบอันขมขืน่ เท่ำนั้นที่สำมำรถนำควำมรักแท้จริงสำหรับพระเจ้ำออกมำจำก
หัวใจของผูค้ นได้ เมื่อปรำศจำกควำมยำกลำบำก ผูค้ นก็ย่อมขำดควำมรักที่แท้จริ งสำหรับพระเจ้ำ
หำกพวกเขำไม่ถูกทดสอบภำยใน หำกพวกเขำไม่อยู่ภำยใต้กระบวนกำรถลุงแล้วไซร้
หัวใจของพวกเขำก็จะล่องลอยไร้จุดหมำยอยูภ่ ำยนอก เมื่อได้รับกำรถลุงจนถึงจุดหนึ่งแล้ว
เจ้ำจะมองเห็นควำมอ่อนแอและควำมลำบำกยำกเย็นของตัวเจ้ำเอง
เจ้ำจะเห็นว่ำเจ้ำกำลังขำดพร่ องอยู่มำกเพียงใด และว่ำเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะเอำชนะปัญหำต่ำงๆ
มำกมำยที่เจ้ำเผชิญได้ และเจ้ำจะได้เห็นว่ำ ควำมไม่เชื่อฟังของเจ้ำนั้นใหญ่หลวงเพียงใด
มีเพียงในระหว่ำงกำรทดสอบต่ำงๆ เท่ำนั้นที่ผคู้ นมีควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั สภำวะจริ งของพวกเขำอย่ำงแท้จริ งได้
กำรทดสอบต่ำงๆ ทำให้ผคู้ นมีควำมสำมำรถที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้ดีข้นึ
ในระหว่ำงเวลำชีวิตของเขำ
เปโตรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงหลำยร้อยครั้งและได้กำ้ วผ่ำนควำมทุกข์ยำกสำหัสอันเจ็บปวดมำ
กมำยหลำยครั้ง กระบวนกำรถลุงนี้ได้กลำยเป็ นรำกฐำนของควำมรักสูงสุดที่เขำมีต่อพระเจ้ำ
และเป็ นประสบกำรณ์ซ่ึงมีนัยสำคัญที่สุดของทั้งชีวิตของเขำ
กำรที่เขำมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมรักสูงสุดต่อพระเจ้ำได้น้ นั
ในเหตุผลหนึ่งก็เพรำะควำมแน่วแน่ของเขำที่จะรักพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ดี ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
มันเป็ นเพรำะกระบวนกำรถลุงและควำมทุกข์ที่เขำได้กำ้ วผ่ำนนี่เอง
ควำมทุกข์น้ีได้กลำยเป็ นเครื่ องนำทำงไปบนเส้นทำงแห่งกำรรักพระเจ้ำ
และเป็ นสิ่งที่ควรค่ำแก่กำรทรงจำที่สุดสำหรับเขำ
หำกผูค้ นไม่ได้กำ้ วผ่ำนควำมเจ็บปวดแห่ งกระบวนกำรถลุงในขณะที่กำลังรักพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วควำมรักของพวกเขำย่อมเต็มไปด้วยควำมไม่บริ สุทธิ์และควำมเลือกชอบของตัวพวกเขำเอง
ควำมรักเช่นนี้เต็มไปด้วยแนวควำมคิดของซำตำน
และโดยรำกฐำนแล้วไม่สำมำรถที่จะทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้เลย
กำรมีควำมแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้ำไม่ใช่สิ่งเดียวกับกำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
แม้ว่ำทั้งหมดที่พวกเขำคิดอยู่ในหัวใจของพวกเขำนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรรักและกำรทำให้พระเจ้ำพึงพ
อพระทัย และแม้ว่ำควำมคิดของพวกเขำดูเหมือนถูกอุทศิ ให้กบั พระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์

และปลอดจำกแนวควำมคิดใดๆ ของมนุษย์
กระนั้นเมื่อควำมคิดของพวกเขำถูกนำพำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
พระองค์หำได้ทรงชมเชยหรือทรงอวยพระพรให้แก่ควำมคิดเหล่ำนั้นเลย
แม้แต่เมื่อตอนที่ผคู้ นมีควำมเข้ำใจควำมจริ งทั้งหมดอย่ำงครบถ้วนแล้ว—
เมื่อพวกเขำได้มำรู ้จกั พวกมันทั้งหมดแล้ว—นี่ก็ไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเป็ นสัญญำณหนึ่งของกำรรักพระเจ้ำ
ไม่สำมำรถพูดได้ว่ำ ผูค้ นเหล่ำนี้รักพระเจ้ำจริ งๆ
ทั้งที่ได้เข้ำใจควำมจริ งไปแล้วมำกมำยโดยปรำศจำกกำรก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง
ผูค้ นก็ยงั ไม่สำมำรถนำควำมจริงเหล่ำนี้มำปฏิบตั ิได้อยู่ดี
มีเพียงในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงเท่ำนั้นที่ผคู้ นสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยแท้จริ งของควำมจริ งเหล่ำนี้ได้
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่ผคู้ นสำมำรถซึ้งคุณค่ำควำมหมำยภำยในของของควำมจริงเหล่ำนั้นอย่ำงแท้จริ ง ณ เวลำนั้นเอง
เมื่อพวกเขำลองใหม่อีกครั้ง พวกเขำก็มีควำมสำมำรถที่จะนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิได้อย่ำงเหมำะสม
และโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ณ เวลำนั้นเอง ที่แนวควำมคิดแบบมนุษย์ของพวกเขำลดน้อยลง
ควำมเสื่อมทรำมแบบมนุษย์ของพวกเขำถูกลดลง และภำวะอำรมณ์ต่ำงๆ
แบบมนุษย์ของพวกเขำอ่อนบรรเทำลง มีเพียง ณ
เวลำนั้นเองที่กำรปฏิบตั ิของพวกเขำคือกำรสำแดงอันแท้จริงของควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริ งได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจเพื่อถลุงมนุษย์ มนุษย์ย่อมทนทุกข์ กระบวนกำรถลุงของบุคคลหนึ่งมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะมำกขึ้นเท่ำนั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขำมำกขึ้นเท่ำนั้น ในทำงกลับกัน
ยิ่งบุคคลหนึ่งได้รับกระบวนกำรถลุงน้อยลงเท่ำใด ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะยิ่งน้อยลงเท่ำนั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขำน้อยลงเท่ำนั้น
ยิ่งกระบวนกำรถลุงและควำมเจ็บปวดของบุคคลเช่นนี้มำกขึ้นเท่ำใด
และพวกเขำผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรทรมำนมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ควำมเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำก็จะกลำยเป็ นจริงแท้มำกขึ้นเท่ำนั้น
และควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของพวกเขำก็จะลุ่มลึกมำกขึ้นเท่ำนั้น ในประสบกำรณ์ของเจ้ำ
เจ้ำจะมองเห็นผูค้ นที่ทนทุกข์อย่ำงมำกในขณะที่พวกเขำถูกถลุง ผูซ้ ่งึ ถูกจัดกำรและถูกบ่มวินัยอย่ำงมำก
และเจ้ำจะมองเห็นว่ำเป็ นผูค้ นเหล่ำนั้นนั่นเองที่มีควำมรักอันลึกซึ้งต่อพระเจ้ำและควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่ลุ่มลึกแล

ะเฉียบแหลมกว่ำ พวกผูท้ ี่ไม่ได้ผ่ำนประสบกำรณ์กำรถูกจัดกำรย่อมมีเพียงแค่ควำมรู ้ผิวเผิน
และพวกเขำเพียงแค่สำมำรถพูดได้ว่ำ “พระเจ้ำทรงดีงำมเหลือเกิน
พระองค์ประทำนพระคุณแก่ผคู้ นเพือ่ ที่พวกเขำจะสำมำรถชื่นชมพระองค์ได้”
หำกผูค้ นได้ผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรถูกจัดกำรและถูกบ่มวินัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะพูดเกี่ยวกับควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่แท้จริ งได้
ดังนั้นยิง่ พระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์น่ำอัศจรรย์มำกขึ้นเท่ำใด มันก็ยงิ่ มีคณ
ุ ค่ำและนัยสำคัญมำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งมันไม่สำมำรถเจำะแทรกเข้ำไปได้สำหรับเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใดและยิ่งมันไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั มโนคติที่หลงผิ
ดของเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด พระรำชกิจของพระเจ้ำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะพิชิตเจ้ำ
ได้รับเจ้ำและทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมได้มำกขึ้นเท่ำนั้น นัยสำคัญแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำช่ำงยิ่งใหญ่นัก!
หำกพระเจ้ำไม่ถลุงมนุษย์ในหนทำงนี้ หำกพระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจโดยสอดคล้องกับวิธีกำรนี้
เช่นนั้นแล้วพระรำชกิจของพระองค์ก็จะไม่ได้ผลและปรำศจำกนัยสำคัญ
ในอดีตเคยมีกำรกล่ำวไว้ว่ำพระเจ้ำจะทรงคัดสรรและรับกลุ่มนี้ และทำให้พวกเขำครบบริ บูรณ์ในยุคสุดท้ำย
ในกำรนี้มนี ัยสำคัญที่พิเศษเหนือธรรมดำ
ยิ่งพระรำชกิจที่พระองค์ทรงดำเนินกำรภำยในพวกเจ้ำจนเสร็จสิ้นนั้นยิ่งใหญ่มำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเจ้ำก็ยงิ่ ลึกซึ้งและบริ สุทธิ์มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิง่ พระรำชกิจของพระเจ้ำยิง่ ใหญ่มำกขึ้นเท่ำใด
มนุษย์กย็ ิ่งสำมำรถจับควำมเข้ำใจบำงสิ่งในพระปรี ชำญำณของพระองค์ได้มำกขึ้นเท่ำนั้นและควำมรู ้เรื่ องพระอง
ค์ของมนุษย์ก็จะยิ่งลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงสำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมได้ท้งั ในแง่มุมด้ำนบวกและด้ำนลบ
มันขึ้นอยูก่ บั ว่ำเจ้ำสำมำรถได้รับประสบกำรณ์ได้หรื อไม่
และขึ้นอยู่กบั ว่ำเจ้ำไล่ตำมเสำะหำกำรที่พระเจ้ำทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อมหรื อไม่
หำกเจ้ำแสวงหำอย่ำงแท้จริงต่อกำรถูกพระเจ้ำทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วด้ำนลบก็ไม่สำมำรถทำให้เจ้ำทุกข์ทนจำกกำรสูญเสียได้
แต่สำมำรถนำพำสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นจริงมำกกว่ำมำให้เจ้ำ
และสำมำรถทำให้เจ้ำมีควำมสำมำรถมำกขึ้นที่จะรู ้จกั สิ่งซึ่งกำลังขำดพร่ องภำยในตัวเจ้ำ
มีควำมสำมำรถมำกขึ้นที่จะจับควำมเข้ำใจสภำวะที่เป็ นจริ งของเจ้ำ และมองเห็นว่ำมนุษย์ไม่มีสิ่งใดเลย
และไม่เป็ นสิ่งใดเลย หำกเจ้ำไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบ เจ้ำก็ย่อมไม่รู้

และจะรู ้สึกอยู่เสมอว่ำเจ้ำอยู่เหนือผูอ้ ื่นและดีกว่ำผูอ้ นื่ ทุกคน โดยผ่ำนทำงทั้งหมดนี้
เจ้ำจะมองเห็นว่ำทั้งหมดที่ได้มำก่อนหน้ำนี้ได้ถูกทำโดยพระเจ้ำและได้รับกำรปกป้องโดยพระเจ้ำ
กำรเข้ำสู่กำรทดสอบทิ้งให้เจ้ำปรำศจำกควำมรักหรื อควำมเชื่อ
เจ้ำขำดพร่ องกำรอธิษฐำนและไร้ควำมสำมำรถที่จะขับร้องบทเพลงสรรเสริ ญ
และเจ้ำก็มำรู ้จกั ตัวเจ้ำเองในท่ำมกลำงกำรนี้โดยที่ไม่ตระหนักถึงมันเลย
พระเจ้ำทรงมีหลำยวิถีทำงในกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
พระองค์ทรงนำสภำพแวดล้อมทุกลักษณะมำใช้ในกำรจัดกำรกับอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของมนุษย์
และทรงใช้สิ่งต่ำงๆ นำนำในกำรตีแผ่มนุษย์ ในแง่หนึ่ง พระองค์ทรงจัดกำรกับมนุษย์ ในอีกแง่หนึ่ง
พระองค์ทรงตีแผ่มนุษย์ และในอีกแง่หนึ่ง พระองค์ทรงเปิ ดเผยมนุษย์ โดยทรงขุดคุย้ และเปิ ดเผย “ควำมล้ำลึก”
ในส่วนลึกของหัวใจของมนุษย์
และทรงแสดงให้มนุษย์เห็นธรรมชำติของเขำโดยกำรเปิ ดเผยสภำวะมำกมำยของเขำออกมำ
พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงวิธีกำรมำกมำย—โดยผ่ำนทำงกำรเปิ ดเผย
โดยผ่ำนทำงกำรจัดกำรกับมนุษย์ โดยผ่ำนทำงกระบวนกำรกำรถลุงของมนุษย์ และกำรตีสอน—
เพื่อที่มนุษย์อำจรู ้ว่ำพระเจ้ำนั้นทรงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริง
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูม้ ุ่งเน้นกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่ำนั้นที่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ สิ่งที่ผคู้ นแสวงหำก็คือกำรได้มำซึ่งพระพรสำหรับอนำคต
นี่คือเป้ำหมำยของพวกเขำในควำมเชื่อของพวกเขำ ผูค้ นทั้งหมดมีเจตนำและควำมหวังนี้
แต่ควำมเสื่อมทรำมในธรรมชำติของพวกเขำต้องได้รับกำรแก้ไขโดยผ่ำนทำงกำรทดสอบทั้งหลำย
ในแง่มุมใดก็ตำมที่เจ้ำไม่ได้รับกำรทำให้บริสุทธิ์ ในแง่มุมเหล่ำนี้เองที่เจ้ำต้องได้รับกำรถลุง—
นี่คือกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงสภำพแวดล้อมหนึ่งให้กบั เจ้ำ
อันเป็ นกำรบังคับให้เจ้ำได้รับกำรถลุงทีน่ ั่นเพื่อที่เจ้ำจะสำมำรถรู ้ควำมเสื่อมทรำมของตัวเจ้ำเอง ในท้ำยที่สุด
เจ้ำก็ไปถึงจุดที่เจ้ำเลือกที่จะตำยมำกกว่ำและล้มเลิกกลอุบำยและควำมอยำกทั้งหลำยของเจ้ำ
และนบนอบต่ออธิปไตยและกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ เพรำะฉะนั้น
หำกผูค้ นไม่มีกระบวนกำรถลุงอยู่เป็ นเวลำหลำยปี หำกพวกเขำไม่สู้ทนควำมทุกข์ในปริ มำณหนึ่ง
พวกเขำก็จะไม่มีควำมสำมำรถที่จะขจัดพันธนำกำรแห่งควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังในควำมคิดของพวกเขำแล
ะในหัวใจของพวกเขำออกไปจำกตัวพวกเขำได้ ในแง่มมุ ใดก็ตำมที่เจ้ำยังตกอยูภ่ ำยใต้พนั ธนำกำรของซำตำน
และในแง่มุมใดก็ตำมที่เจ้ำยังมีควำมอยำกได้อยำกมีของตัวเจ้ำเองและข้อเรียกร้องทั้งหลำยของตัวเจ้ำเอง
ในแง่มุมเหล่ำนี้เองที่เจ้ำควรทนทุกข์

เฉพำะโดยผ่ำนทำงควำมทุกข์เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเรี ยนรู ้บทเรี ยนทั้งหลำยได้
ซึ่งก็หมำยถึงกำรมีควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมจริ ง และเข้ำใจน้ ำพระทัยพระเจ้ำ ในข้อเท็จจริ งนั้น
ควำมจริ งมำกมำยได้รับควำมเข้ำใจโดยผ่ำนทำงกำรได้รับประสบกำรณ์กำรทดสอบอันเจ็บปวดทั้งหลำย
ไม่มีใครสำมำรถจับใจควำมในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ระลึกรู ้ควำมทรงพระมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
หรื อซำบซึ้งในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำได้เมื่ออยู่ในสภำพแวดล้อมที่ง่ำยสบำยและชูใจ
หรื อเมื่อรู ปกำรณ์แวดล้อมเป็ นใจ นั่นคงจะเป็ นไปไม่ได้เลย!
ตัดตอนมำจำก “คนเรำควรทำเช่นไรให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย ท่ำมกลำงกำรทดสอบทั้งหลำย” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

5. เจ้าต้องเชื่อในพระเจ้าอย่างไร เพื่อที่จะให้ได้รับการช่ วยให้รอดและการทาให้มีความเพียบพร้ อม?
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
กล่ำวโดยสรุ ป
กำรรับเอำเส้นทำงของเปโตรในควำมเชื่อของคนเรำหมำยถึงกำรเดินบนเส้นทำงของกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ
ง ซึ่งยังเป็ นเส้นทำงของกำรได้รู้จกั ตนเองและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองอย่ำงแท้จริ งเช่นกัน
มีเพียงโดยกำรเดินบนเส้นทำงของเปโตรเท่ำนั้นคนเรำจึงจะอยู่บนเส้นทำงของกำรได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโ
ดยพระเจ้ำ คนเรำต้องชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตรโดยแน่ชดั ตลอดจนวิธีนำกำรนั้นไปปฏิบตั ิ
ก่อนอื่น คนเรำต้องละวำงเจตนำของคนเรำเอง กำรไล่ตำมเสำะหำที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม
และแม้กระทัง่ ครอบครัวและทุกสรรพสิ่งของเนื้อหนังของคนเรำเอง คนเรำต้องอุทิศโดยสุดหัวใจ กล่ำวคือ
คนเรำต้องอุทศิ ตัวเองแก่พระวจนะของพระเจ้ำโดยสุดหัวใจ
มุ่งควำมสนใจไปที่กำรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
จดจ่ออยู่กบั กำรค้นหำควำมจริงและกำรค้นหำเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำในพระวจนะของพระองค์
และพยำยำมจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในทุกสิ่งทุกอย่ำง
นี่เป็ นวิธีกำรปฏิบตั ิที่เป็ นพื้นฐำนและสำคัญยิ่งยวด นี่คือสิ่งที่เปโตรทำหลังจำกที่ได้เห็นพระเยซู
และเป็ นเพียงโดยกำรปฏิบตั ิในหนทำงนี้เท่ำนั้นคนเรำจึงจะสำมำรถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้
กำรอุทิศโดยสุดหัวใจต่อพระวจนะของพระเจ้ำโดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับกำรแสวงหำควำมจริ ง
กำรแสวงหำเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำภำยในพระวจนะของพระองค์
มุ่งควำมสนใจไปที่กำรจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และกำรเข้ำใจและกำรได้มำซึ่งควำมจริงมำกขึ้นจำกพระวจนะของพระเจ้ำ เมื่ออ่ำนพระวจนะของพระองค์
เปโตรไม่ได้มงุ่ ควำมสนใจไปที่กำรเข้ำใจคำสอน
นับประสำอะไรที่เขำจะมุ่งควำมสนใจไปที่กำรได้มำซึ่งควำมรู ้ทำงเทววิทยำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขำจดจ่ออยู่กบั กำรจับใจควำมควำมจริ งและกำรจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ตลอดจนกำรสัมฤทธิ์ควำมเข้ำใจพระอุปนิสยั ของพระองค์และควำมดีงำมของพระองค์
เปโตรยังได้พยำยำมที่จะเข้ำใจสภำวะอันเสื่อมทรำมหลำกหลำยของมนุษย์จำกพระวจนะของพระเจ้ำเช่นกัน
ตลอดจนธรรมชำติอนั เสื่อมทรำมและข้อบกพร่ องจริงแท้ของมนุษย์
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นกำรทำตำมแง่มุมทัง้ หมดของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำต่อมนุษย์เพื่อที่จะทำให้พระองค์พงึ พอ
พระทัย เปโตรมีกำรปฏิบตั ิที่ถูกต้องมำกมำยเหลือเกินที่ยึดปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรนี้อยู่ในแนวเดียวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำมำกที่สุด
และนั่นเป็ นหนทำงที่ดีที่สุดที่บุคคลหนึ่งจะสำมำรถร่ วมมือได้ในขณะที่ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพ

ระเจ้ำ เมื่อได้รับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบหลำยร้อยครั้งจำกพระเจ้ำ
เปโตรได้ตรวจสอบตัวเขำเองอย่ำงเข้มงวดโดยอิงทุกพระวจนะแห่งกำรพิพำกษำมนุษย์ของพระเจ้ำ
ทุกพระวจนะแห่งวิวรณ์เกี่ยวกับมนุษย์ของพระเจ้ำ และทุกพระวจนะแห่งข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมนุษย์
และเพียรพยำยำมที่จะหยัง่ ลึกควำมหมำยของพระวจนะเหล่ำนั้น
เขำพยำยำมอย่ำงจริ งจังจริ งใจที่จะไตร่ ตรองและจดจำทุกพระวจนะที่พระเยซูตรัสกับเขำ
และได้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีมำก โดยผ่ำนทำงกำรปฏิบตั ิลกั ษณะนี้
เขำสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวเขำเองจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
และเขำไม่เพียงมำเข้ำใจสภำวะอันเสื่อมทรำมหลำกหลำยของมนุษย์เท่ำนั้น แต่ยงั มำเข้ำใจแก่นแท้ ธรรมชำติ
และข้อบกพร่ องทั้งหลำยของมนุษย์เช่นกัน นี่คอื ควำมหมำยของกำรเข้ำใจตัวเองอย่ำงแท้จริง
จำกพระวจนะของพระเจ้ำ เปโตรไม่เพียงสัมฤทธิ์ควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับตัวเขำเองเท่ำนั้น
แต่จำกสิ่งทั้งหลำยที่แสดงออกในพระวจนะของพระเจ้ำ—พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น น้ ำพระทัยของพระเจ้ำสำหรับพระรำชกิจของพระองค์
ข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์—จำกพระวจนะเหล่ำนี้เขำได้มำรู ้จกั พระเจ้ำอย่ำงครบบริ บูรณ์
เขำได้มำรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ และเนื้อแท้ของพระองค์
เขำได้มำรู ้จกั และเข้ำใจสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น
ตลอดจนควำมดีงำมของพระเจ้ำและข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำต่อมนุษย์
แม้ว่ำพระเจ้ำไม่ได้ตรัสในตอนนั้นมำกเท่ำกับที่พระองค์ตรัสในวันนี้
กระนั้นก็ตำมผลลัพธ์ในแง่มมุ เหล่ำนี้ก็สัมฤทธิ์ในเปโตร นี่คือสิ่งที่หำยำกและล้ำค่ำสิ่งหนึ่ง
เปโตรได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบหลำยร้อยครั้ง แต่ไม่ได้ทนทุกข์โดยสูญเปล่ำ
เขำไม่เพียงได้มำเข้ำใจตัวเขำเองจำกพระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่เขำยังได้มำรู ้จกั พระเจ้ำเช่นกัน นอกจำกนี้
เขำได้มุ่งควำมสนใจเป็ นพิเศษไปที่ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้ำต่อมวลมนุษย์ภำยในพระวจนะของพระองค์
ไม่ว่ำจะในแง่มุมใดก็ตำมที่มนุษย์ควรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยเพื่ออยู่ในแนวเดียวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เปโตรสำมำรถทุ่มเทควำมพยำยำมอันยิง่ ใหญ่ออกไปในแง่มุมเหล่ำนั้นและสัมฤทธิ์ควำมกระจ่ำงชัดเต็มที่
นี่เป็ นประโยชน์อย่ำงที่สุดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำสู่ของเขำเอง ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำได้ตรัสถึงสิ่งใด
ตรำบเท่ำที่พระวจนะเหล่ำนั้นสำมำรถกลำยเป็ นชีวิตของเขำได้และพระวจนะเหล่ำนั้นเป็ นของควำมจริ ง
เปโตรสำมำรถสลักพระวจนะเหล่ำนั้นไว้ในหัวใจของเขำเพื่อไตร่ ตรองและซึ้งคุณค่ำพระวจนะเหล่ำนั้นได้เป็ นนิ
จศีล หลังจำกที่ได้ยินพระวจนะของพระเยซู เขำก็สำมำรถเก็บพระวจนะเหล่ำนั้นไปคิด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเขำมุ่งควำมสนใจเป็ นพิเศษไปที่พระวจนะของพระเจ้ำ

และเขำสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ในที่สุดอย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ
เขำสำมำรถนำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ปฏิบตั ิตำมควำมจริ งและอยู่ในแนวเดียวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
กระทำกำรโดยสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำได้โดยทั้งหมดทั้งมวล
และละวำงควำมคิดเห็นและจินตนำกำรส่วนตัวของเขำเอง ในหนทำงนี้
เปโตรได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรรับใช้ของเปโตรมำในแนวเดียวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยหลักแล้วก็เพรำะเขำได้ทำกำรนี้แล้ว
ตัดตอนมำจำก “วิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตร” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์
กำรพยำยำมเพื่อให้ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำนั้น
คนเรำต้องเข้ำใจก่อนว่ำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์หมำยถึงอะไร
รวมทั้งสภำพเงื่อนไขต่ำงๆ ที่คนเรำนั้นต้องปฏิบตั ิตำมเพื่อที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
ทันทีที่คนเรำจับควำมเข้ำใจในเรื่ องเช่นนี้ได้ เช่นนั้นแล้วคนเรำก็ตอ้ งค้นหำเส้นทำงของกำรปฏิบตั ิ
กำรที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม คนเรำต้องมีคุณสมบัติบำงประกำร
ผูค้ นหลำยคนไม่มีคุณสมบัติสูงมำกพอโดยกำเนิด ซึ่งในกรณีเช่นนี้
เจ้ำต้องแลกมำด้วยบำงอย่ำงและทำงำนอย่ำงหนักเป็ นส่วนตัว ยิ่งคุณสมบัติของเจ้ำแย่มำกขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็ตอ้ งใช้ควำมพยำยำมส่วนตัวมำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำยิง่ ใหญ่มำกขึ้นเท่ำใดและยิ่งเจ้ำนำพระวจนะของพระเจ้ำไป
ปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งสำมำรถเหยียบย่ำงบนเส้นทำงของควำมเพียบพร้อมได้เร็วขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในด้ำนกำรอธิษฐำนได้โดยผ่ำนทำงคำอธิษฐำน
เจ้ำยังสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้ดว้ ยกำรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
ด้วยกำรจับควำมเข้ำใจในเนื้อแท้ของพระวจนะ และด้วยกำรใช้ชีวิตจำกควำมเป็ นจริ งของพระวจนะ
โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นประจำทุกวัน
เจ้ำควรมำรับรู ้ได้ว่ำสิ่งใดขำดไปในตัวเจ้ำเอง ยิง่ กว่ำนั้น
เจ้ำควรตระหนักถึงข้อบกพร่ องร้ำยแรงและจุดอ่อนของเจ้ำ และอธิษฐำนและวิงวอนต่อพระเจ้ำ
โดยกำรทำเช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็จะค่อยๆ ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม เส้นทำงของควำมเพียบพร้อมคือ
กำรอธิษฐำน กำรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ กำรจับควำมเข้ำใจถึงแก่นแท้ของพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรได้รับกำรเข้ำสู่ประสบกำรณ์แห่งพระวจนะของพระเจ้ำ กำรได้มำรับรู ้ว่ำสิง่ ใดขำดหำยไปในตัวเจ้ำเอง
กำรนบนอบต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำ กำรใส่ใจต่อพระภำระของพระเจ้ำ
และกำรละทิ้งเนื้อหนังผ่ำนควำมรักของเจ้ำที่มีต่อพระเจ้ำ

และกำรเข้ำร่ วมกำรสำมัคคีธรรมกับพี่น้องชำยหญิงของเจ้ำเป็ นนิจศีล
ซึ่งสำมำรถทำให้ประสบกำรณ์ของเจ้ำมัง่ คัง่ ขึ้นได้ ไม่ว่ำจะเป็ นชีวิตในชุมชนหรื อชีวิตส่วนตัวของเจ้ำ
และไม่ว่ำจะเป็ นกำรชุมนุมใหญ่หรื อกำรชุมนุมเล็ก
พวกมันทั้งหมดล้วนสำมำรถช่วยให้เจ้ำได้รับประสบกำรณ์และรับกำรฝึ กฝนเพือ่ ที่หัวใจของเจ้ำจะสำมำรถสงบเ
ฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและหวนคืนมำหำพระองค์ได้
ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นส่วนของกระบวนกำรกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
กำรรับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น
หมำยถึงกำรมีควำมสำมำรถที่จะลิ้มรสพระวจนะเหล่ำนั้นได้จริ งๆ
และเปิ ดโอกำสให้ตวั เจ้ำเองได้ใช้ชีวิตตำมพระวจนะนั้น
เพื่อที่เจ้ำจะได้รับควำมเชื่อและควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำมำกยิ่งขึ้น ในลักษณะนี้ เจ้ำจะค่อยๆ
กำจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเจ้ำให้หมดไป
ทำให้ตวั เจ้ำเองเป็ นอิสระจำกแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม และใช้ชีวิตตำมสภำพเหมือนของบุคคลปกติ
ยิ่งควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำภำยในตัวเจ้ำมีมำกมำยยิง่ ขึ้นเท่ำใด—กล่ำวคือ
ตัวตนของเจ้ำที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำมำกยิ่งขึ้น—
เจ้ำก็ยิ่งจะถูกควำมเสื่อมทรำมของซำตำนครอบงำน้อยลงเท่ำนั้น เจ้ำจะค่อยๆ
เหยียบย่ำงลงบนเส้นทำงของกำรมีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้ำ
ด้วยเหตุน้ี หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วก็เป็ นสิ่งสำคัญเป็ นพิเศษที่จะใส่ใจต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและรับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของ
พระองค์
ตัดตอนมำจำก “จงใส่ใจต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำเพื่อบรรลุถึงควำมเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หำกเจ้ำเชื่อในอธิปไตยของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จำเป็ นที่จะต้องเชื่อว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นรำยวัน
ไม่ว่ำจะเป็ นเหตุกำรณ์ที่ดีหรื อแย่ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงไร้แบบแผน
ไม่ใช่ว่ำใครบำงคนกำลังจงใจกดดันบีบคั้นเจ้ำหรื อเล็งเป้ำมำที่เจ้ำ
กำรนี้ท้งั หมดได้รับกำรจัดกำรเตรียมกำรโดยพระเจ้ำ เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงจัดวำงเรี ยบเรี ยงสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมด?
นั่นไม่ใช่เพื่อเปิ ดเผยเจ้ำว่ำเจ้ำคือใครหรื อเพือ่ เปิ ดโปงเจ้ำ กำรเปิ ดโปงเจ้ำไม่ใช่เป้ำหมำยปลำยทำง
เป้ำหมำยคือกำรทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมและช่วยเจ้ำให้รอด พระเจ้ำทรงทำเช่นนั้นอย่ำงไร?
พระองค์ทรงเริ่ มต้นโดยกำรทำให้เจ้ำตระหนักรู ้ถงึ อุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเจ้ำเอง
ถึงธรรมชำติและแก่นแท้ของเจ้ำ ถึงข้อบกพร่ องของเจ้ำ และถึงสิ่งที่เจ้ำขำดพร่ อง

โดยกำรรู ้จกั สิ่งเหล่ำนี้และกำรมีควำมเข้ำใจชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนี้เท่ำนั้น
เจ้ำจึงจะสำมำรถไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งและค่อยๆ สลัดทิ้งอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของเจ้ำ
นี่คือกำรที่พระเจ้ำทรงจัดเตรียมโอกำสเหมำะให้แก่เจ้ำ เจ้ำจำเป็ นที่จะต้องรู ้วิธีคว้ำโอกำสเหมำะนี้ไว้
และเจ้ำไม่ควรเผชิญหน้ำอย่ำงรุ นแรงกับพระเจ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อเผชิญหน้ำกับผูค้ น เรื่ องทั้งหลำย
และสิ่งทั้งหลำยที่พระเจ้ำทรงจัดกำรเตรียมกำรรอบตัวเจ้ำ จงอย่ำรู ้สึกอยู่เนืองนิตย์ว่ำ
สิ่งทั้งหลำยนั้นไม่เป็ นดังที่เจ้ำปรำรถนำให้เป็ น จงอย่ำปรำรถนำอยู่เนืองนิตย์ว่ำจะหลีกหนีสิ่งเหล่ำนั้น
หรื อติเตียนและเข้ำใจพระเจ้ำผิดอยู่เสมอ หำกเจ้ำกำลังทำสิ่งเหล่ำนั้นอยู่เนืองนิตย์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่ได้กำลังได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
และนั่นจะทำให้ลำบำกยำกเย็นมำกสำหรับเจ้ำที่จะเข้ำสู่ควำมจริ งควำมเป็ นจริ ง
สิ่งใดก็ตำมที่เจ้ำเผชิญที่เจ้ำไม่สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงเต็มที่ เมื่อเกิดควำมลำบำกยำกเย็นขึ้น
เจ้ำก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะนบนอบ เจ้ำควรเริ่ มโดยกำรมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและอธิษฐำนให้มำกขึ้น
ด้วยหนทำงนั้น ก่อนที่เจ้ำจะทันได้รู้ตวั กำรแปรเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในสภำวะภำยในของเจ้ำ
และเจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะแสวงหำควำมจริ งเพื่อแก้ไขปัญหำของเจ้ำ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ ขณะที่กำรนี้เกิดขึ้น
ควำมจริ งควำมเป็ นจริ งจะกอปรกันขึ้นภำยในตัวเจ้ำ
และนี่คือวิธีที่เจ้ำจะก้ำวหน้ำและก้ำวผ่ำนกำรแปลงสภำพของสภำวะของชีวิตของเจ้ำ
ทันทีที่เจ้ำได้กำ้ วผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงนี้และครองควำมเป็ นจริ งของควำมจริงนี้
เจ้ำก็ยงั จะครองวุฒิภำวะด้วยเช่นกัน และชีวิตก็มำพร้อมกับวุฒิภำวะ
หำกใครคนหนึ่งดำรงชีวิตโดยมีพนื้ ฐำนอยู่บนอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำน เช่นนั้นแล้ว
ไม่สำคัญว่ำพวกเขำมีใจกระตือรื อร้นหรื อพลังงำนมำกเพียงใด
พวกเขำยังคงไม่สำมำรถได้รับกำรพิจำรณำได้ว่ำครองวุฒิภำวะหรื อชีวิต พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในบุคคลทุกๆ
คน และไม่สำคัญว่ำวิธีกำรของพระองค์คือสิ่งใด ผูค้ น เรื่ อง
และสิ่งของประเภทใดที่พระองค์ทรงใช้ให้เป็ นประโยชน์ในกำรปรนนิบตั ิของพระองค์
หรื อว่ำพระวจนะของพระองค์มีกระแสพระสุรเสียงประเภทใด
พระองค์ก็เพียงทรงมีเป้ำหมำยปลำยทำงเดียวเท่ำนั้น นั่นคือ กำรช่วยเจ้ำให้รอด ก่อนที่จะช่วยเจ้ำให้รอด
พระองค์ทรงจำเป็ นต้องแปลงสภำพเจ้ำ ดังนั้นเจ้ำจะไม่สำมำรถทนทุกข์เล็กน้อยได้อย่ำงไร?
เจ้ำกำลังจะต้องทนทุกข์ ควำมทุกข์น้ีสำมำรถเกี่ยวข้องกับหลำยสิ่งหลำยอย่ำง บำงครั้งพระเจ้ำทรงโปรดให้ผคู้ น
เรื่ องรำว และสิ่งทั้งหลำยเกิดขึ้นรอบๆ เจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะสำมำรถมำรู ้จกั ตัวเจ้ำเองได้
มิฉะนั้นแล้วเจ้ำอำจจะถูกจัดกำร ตัดแต่ง และเปิ ดโปงโดยตรง

เหมือนกันไม่มีผิดกับใครบำงคนบนเตียงผ่ำตัด—เจ้ำต้องก้ำวผ่ำนควำมเจ็บปวดบ้ำงเพื่อบทอวสำนที่ดี
หำกทุกครั้งที่เจ้ำได้รับกำรตัดแต่งและจัดกำร และทุกครั้งที่พระองค์ทรงอุม้ ชูผคู้ น เรื่ องทั้งหลำย
และสิ่งทั้งหลำย นัน่ ปลุกเร้ำควำมรู ้สึกของเจ้ำและให้สิ่งชูกำลังแก่เจ้ำ เช่นนั้นแล้วนี่ก็ถูกต้อง
และเจ้ำจะมีวุฒิภำวะและจะเข้ำสู่ควำมจริ งควำมเป็ นจริ ง
ตัดตอนมำจำก “กำรที่จะได้รับควำมจริ ง เจ้ำต้องเรี ยนรู ้จำกผูค้ น เรื่ องทั้งหลำย และสิ่งทั้งหลำยรอบตัวเจ้ำ” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์
เปโตรได้พยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่ำง
และได้พยำยำมเชื่อฟังทั้งหมดที่ได้มำจำกพระเจ้ำ โดยที่ไม่มีกำรปริ บ่นแม้แต่น้อย
เขำสำมำรถยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ ตลอดจนกระบวนกำรถลุง ควำมทุกข์ลำบำก
และกำรดำเนินต่อไปโดยควำมไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเขำ
ซึ่งไม่มสี ิ่งใดเลยในบรรดำเหล่ำนี้ที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนควำมรักของเขำที่มีแด่พระเจ้ำได้
นี่ไม่ใช่ควำมรักขั้นสูงสุดที่มีแด่พระเจ้ำหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่กำรลุล่วงหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำหรอกหรื อ? ไม่ว่ำในกำรตีสอน กำรพิพำกษำ
หรื อควำมทุกข์ลำบำก เจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมเชื่อฟังจนตำยได้เสมอ
และนี่คือสิ่งที่ควรสัมฤทธิ์โดยสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ นี่คือควำมบริ สุทธิ์ของควำมรักที่มีแด่พระเจ้ำ
หำกมนุษย์สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้มำกขนำดนี้
เช่นนั้นแล้วเขำก็เป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
และไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้สมดังที่พระผูส้ ร้ำงทรงพึงปรำรถนำได้ดีกว่ำ
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั เส้นทำงที่มนุษย์เดิน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หำกผูค้ นปรำรถนำที่จะกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิตและเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ และได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำต้องยอมรับควำมรอดของพระเจ้ำ
พวกเขำต้องนบนอบด้วยควำมเปรมปรี ด์ ติ ่อกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์และต้องยอมรับด้วยควำมเ
ปรมปรี ด์ ติ ่อกำรตัดแต่งของพระเจ้ำและกำรจัดกำรโดยพระองค์
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะสำมำรถนำควำมจริงทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์มำปฏิบตั ิได้
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะได้รับควำมรอดของพระเจ้ำและกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิตอย่ำงแท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำคือใครบำงคนที่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

พวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำเลยแม้แต่นิดเดียว ผูท้ ี่แค่เพียงรับรู ้พระนำมของพระองค์เท่ำนั้น
และพอจะมีสัมผัสในควำมใจดีมีเมตตำและควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำอยู่บำ้ ง
แต่ก็ยงั ไม่กำ้ วตำมให้ทนั ย่ำงพระบำทของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และไม่เชื่อฟังพระรำชกิจและพระวจนะปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ —
ผูค้ นเหล่ำนี้มีชีวิตท่ำมกลำงพระคุณของพระเจ้ำ
และจะไม่ได้รับกำรทรงรับไว้หรือได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงควำมเชื่อฟังของมนุษย์ ผ่ำนทำงกำรกิน กำรดื่ม
และควำมชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระเจ้ำ และผ่ำนทำงควำมทุกข์และกระบวนกำรถลุงในชีวิตของพวกเขำ
ด้วยควำมเชื่อเช่นนี้เท่ำนั้นที่อุปนิสัยของผูค้ นจะเปลี่ยนแปลงได้
และหลังจำกนี้เท่ำนั้นพวกเขำจึงจะครอบครองควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำได้
กำรไม่พงึ พอใจกับกำรใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพระคุณของพระเจ้ำ กำรโหยหำและกำรค้นหำควำมจริ งอย่ำงจริงจัง
และกำรแสวงหำกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ—
นี่คือควำมหมำยของกำรเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงมีสติและนี่เองคือศรัทธำประเภทที่พระเจ้ำทรงต้องกำรโดยแท้
ตัดตอนมำจำก “ด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ เจ้ำควรเชื่อฟังพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 5 ความจริงเกี่ยวกับการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า

1. การจุติเป็ นมนุษย์คืออะไร? สาระสาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์คืออะไร?
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
“กำรจุติเป็ นมนุษย์” คือกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมวลมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นในพระฉำยำของเนื้อหนัง ดังนั้น
เพื่อที่พระเจ้ำจะทรงจุติเป็ นมนุษย์ได้น้ นั ประกำรแรกพระองค์ทรงต้องเป็ นเนื้อหนังก่อน นัน่ คือ
เนื้อหนังที่มสี ภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ นี่คือข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด อันที่จริงแล้ว
ควำมหมำยโดยนัยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำก็คือว่ำ
พระเจ้ำทรงพระชนม์ชีพและทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
คือว่ำพระเจ้ำในแก่นสำรที่แท้จริ งของพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ทรงกลำยเป็ นมนุษย์
พระชนม์ชีพซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์และพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถแบ่งออกได้เป็ นสองช่วงระยะ
ช่วงระยะแรกคือพระชนม์ชีพที่พระองค์ทรงดำเนินก่อนปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพในครอบครัวมนุษย์ธรรมดำ ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติอย่ำงที่สุด
โดยทรงเชื่อฟังจรรยำที่ปกติและกฎแห่งชีวิตมนุษย์ และทรงมีควำมต้องกำรตำมปกติของมนุษย์ (อำหำร เสื้อผ้ำ
กำรนอนหลับ ที่พกั อำศัย) ควำมอ่อนแอตำมปกติของมนุษย์ และอำรมณ์ตำมปกติของมนุษย์
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ในระหว่ำงช่วงระยะแรกนี้
พระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ไม่เป็ นของพระเจ้ำและเป็ นปกติอย่ำงบริ บูรณ์
และทรงกระทำกิจกรรมตำมปกติท้งั หมดของมนุษย์
ช่วงระยะที่สองคือพระชนม์ชีพที่พระองค์ทรงดำเนินหลังจำกเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ยงั คงทรงอยู่อำศัยในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ธรรมดำและมีเปลือกมนุษย์ที่ปกติ
ไม่แสดงถึงสัญญำณภำยนอกของควำมเกินธรรมชำติ
แต่พระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพเพื่อประโยชน์ของพันธกิจของพระองค์โดยสิ้นเชิง และในระหว่ำงเวลำนี้
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์มีอยู่เพื่อสนับสนุนพระรำชกิจปกติของเทวสภำพของพระองค์เท่ำนั้น
เพรำะพอถึงเวลำนั้น
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์ได้พฒั นำเต็มที่ถึงจุดที่สำมำรถปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ได้ ดังนั้น
ช่วงระยะที่สองของพระชนม์ชีพของพระองค์คอื กำรปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปก
ติของพระองค์
ซึ่งเป็ นช่วงเวลำที่เป็ นพระชนม์ชีพที่มีท้งั สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติและเทวสภำพที่ครบบริ บูรณ์
เหตุผลที่ว่ำทำไมพระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ธรรมดำอย่ำงบริ บูรณ์ในระหว่ำงช่
วงระยะแรกของพระชนม์ชีพของพระองค์น้ นั เป็ นเพรำะว่ำ

สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ยงั ไม่สำมำรถรักษำทั้งหมดของพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำ
ยังไม่พฒั นำเต็มที่
พระองค์ทรงสำมำรถเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจที่พระองค์ควรต้องทรงกระทำหลังจำกที่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของ
พระองค์เติบโตพัฒนำเต็มที่แล้วเท่ำนั้น เนื่องจำกพระองค์ ในฐำนะเนื้อหนัง ต้องทรงเติบโตและพัฒนำเต็มที่
ช่วงระยะแรกของพระชนม์ชีพของพระองค์จึงเป็ นช่วงระยะแห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ —
ในขณะที่ในช่วงระยะที่สอง
เนื่องจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์มีควำมสำมำรถที่จะดำเนินพระรำชกิจของพระองค์และปฏิบตั ิพนั
ธกิจของพระองค์
พระชนม์ชีพที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงดำเนินในช่วงระหว่ำงพันธกิจของพระองค์จึงเป็ นพระชนม์ชีพที่มี
ทั้งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และเทวสภำพที่ครบบริ บูรณ์ หำกนับจำกช่วงเวลำแห่งกำรประสูติของพระองค์
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์อย่ำงจริ งจัง
และทำกำรแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ที่เกินธรรมชำติ
เช่นนั้นแล้วพระองค์คงจะไม่ทรงมีแก่นสำรที่มีตวั ตน ดังนั้น
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์จึงปรำกฏเพื่อประโยชน์ของแก่นสำรที่มีตวั ตนของพระองค์
หำกไร้ซ่งึ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์แล้วก็ไม่อำจมีเนื้อหนังได้ และผูท้ ี่ไร้ซ่งึ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ก็มิใช่มนุษย์
ในวิถีทำงนี้
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเนื้อหนังของพระเจ้ำจึงเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นเนื้อแท้ของมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำ
กำรจะกล่ำวว่ำ “เมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำทั้งหมด
และทรงไม่ได้เป็ นมนุษย์เลย” นั้นเป็ นกำรหมิ่นประมำท เพรำะคำกล่ำวนี้เพียงแค่ไม่มีอยู่
และฝ่ ำฝื นหลักกำรของกำรจุติเป็ นมนุษย์ แม้หลังจำกที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์แล้ว
พระองค์ยงั คงทรงดำเนินพระชนม์ชีพในเทวสภำพของพระองค์ร่วมกับเปลือกนอกของมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงพ
ระรำชกิจของพระองค์ เป็ นเพียงแค่ว่ำ ณ ขณะนั้น
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ทำหน้ำที่เพียงหนึ่งเดียวในกำรทำให้เทวสภำพของพระองค์สำมำรถกระทำ
พระรำชกิจในเนื้อหนังที่ปกติได้ ดังนั้น
ผูก้ ระทำพระรำชกิจคือเทวสภำพที่อำศัยอยู่ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
เทวสภำพของพระองค์คือผูท้ ี่ทรงพระรำชกิจ มิใช่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ถึงกระนั้นเทวสภำพนี้ยงั คงซ่อนอยู่ภำยในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ โดยแก่นสำรแล้ว
พระรำชกิจของพระองค์ได้รับกำรดำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์โดยเทวสภำพที่ครบบริ บูรณ์ของพระองค์
มิใช่โดยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ แต่ผทู้ ี่กระทำพระรำชกิจนี้คือเนื้อหนังของพระองค์

เรำอำจกล่ำวได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ และทรงเป็ นพระเจ้ำด้วย
เพรำะพระเจ้ำทรงกลำยเป็ นพระเจ้ำที่ทรงดำเนินพระชนม์ในเนื้อหนังที่มีเปลือกของมนุษย์และแก่นสำรของมนุ
ษย์ แต่ยงั มีแก่นสำรของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน เพรำะพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ที่มีแก่นสำรของพระเจ้ำ
พระองค์จงึ ทรงอยู่เหนือมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นทั้งปวง เหนือมนุษย์คนใดๆ
ที่สำมำรถกระทำพระรำชกิจของพระเจ้ำได้ และดังนั้นแล้ว
ท่ำมกลำงทุกคนที่มีเปลือกมนุษย์เช่นเดียวกับของพระองค์ ท่ำมกลำงทุกคนที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์แล้ว
มีเพียงพระองค์ที่ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์—ผูค้ นอื่นๆ
ทั้งหมดต่ำงเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้น แม้ว่ำพวกเขำทั้งหมดจะมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
แต่มนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นไม่มีสิ่งใดนอกจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
ในขณะที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั แตกต่ำงออกไป นั่นคือ ในเนื้อหนังของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงมีเพียงแค่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น แต่ที่สำคัญกว่ำนั้นคือ
พระองค์ทรงมีเทวสภำพด้วยเช่นกัน
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์สำมำรถมองเห็นได้ในกำรปรำกฏภำยนอกของเนื้อหนังของพระองค์และใน
พระชนม์ชีพแต่ละวันของพระองค์ แต่เทวสภำพของพระองค์น้นั ล่วงรู ้ได้ยำก
เนื่องจำกเทวสภำพของพระองค์แสดงออกเมื่อพระองค์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
และไม่ได้เกินธรรมชำติเหมือนดังที่ผคู้ นจินตนำกำรไว้ว่ำจะเป็ น จึงเป็ นกำรยำกยิง่ ที่ผคู้ นจะมองเห็น
แม้กระทัง่ วันนี้
ผูค้ นมีควำมลำบำกยำกเย็นอย่ำงที่สุดที่จะหยัง่ ลึกถึงแก่นสำรที่แท้จริ งของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แม้หลังจำกที่เรำได้กล่ำวถึงมันอย่ำงยืดยำวเช่นนั้นแล้ว
เรำคำดหวังว่ำมันก็จะยังคงเป็ นควำมล้ำลึกสำหรับพวกเจ้ำส่วนใหญ่ อันที่จริ ง ประเด็นนี้น้ นั ง่ำยมำก กล่ำวคือ
เนื่องจำกพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
แก่นสำรของพระองค์จึงเป็ นกำรรวมกันระหว่ำงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และเทวสภำพ
กำรรวมกันนี้เรี ยกว่ำพระเจ้ำพระองค์เอง พระเจ้ำพระองค์เองบนแผ่นดินโลก
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระชนม์ชีพที่พระเยซูทรงดำเนินบนโลกคือชีวิตที่ปกติของเนื้อหนัง
พระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเนื้อหนังของพระองค์
สิทธิอำนำจของพระองค์—ในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์และตรัสพระวจนะของพระองค์
หรื อกำรรักษำคนป่ วยและขับไล่ปีศำจ กำรทำสิ่งทั้งหลำยที่เหนือปกติเช่นนั้น—
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้สำแดงด้วยตัวมันเอง จนกระทัง่ พระองค์ทรงเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์

พระชนม์ชีพของพระองค์กอ่ นพระชันษำยี่สิบเก้ำปี ก่อนพระองค์จะทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
คือหลักฐำนเพียงพอว่ำพระองค์ทรงเป็ นเพียงกำยที่มีเนื้อหนังที่ปกติ เพรำะกำรนี้
และเพรำะพระองค์ยงั มิได้ทรงเริ่ มต้นปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
ผูค้ นจึงมองไม่เห็นสิ่งใดที่เป็ นพระเจ้ำในพระองค์ มองไม่เห็นสิ่งใดที่มำกกว่ำมนุษย์ที่ปกติ มนุษย์ธรรมดำ—
เช่นเดียวกับในเวลำนั้นที่บำงคนเชื่อว่ำพระองค์ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ
ผูค้ นเชื่อว่ำพระองค์ทรงเป็ นบุตรของมนุษย์ธรรมดำ
พวกเขำไม่มีทำงที่จะบอกว่ำพระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
แม้เมื่อพระองค์ทรงกระทำกำรอัศจรรย์มำกมำยในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
ผูค้ นส่วนใหญ่ยงั คงกล่ำวว่ำพระองค์ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ
เพรำะพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่มีเปลือกนอกของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
ทั้งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์และพระรำชกิจของพระองค์ต่ำงดำรงอยู่เพื่อทำให้นัยสำคัญของกำ
รจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่หนึ่งลุล่วง เพื่อพิสูจน์ว่ำพระเจ้ำเสด็จมำเป็ นเนื้อหนังทั้งหมด
ว่ำพระองค์ทรงกลำยเป็ นมนุษย์ที่ธรรมดำอย่ำงที่สุด
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์ก่อนที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจของพระองค์เป็ นสิ่งพิสูจน์ว่ำพ
ระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังธรรมดำ
และกำรที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจหลังจำกนั้นยังพิสูจน์อีกด้วยว่ำพระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังธรรมดำ
เพรำะพระองค์ทรงกระทำหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ รักษำคนป่ วย
และขับไล่ปีศำจในเนื้อหนังด้วยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เหตุผลที่พระองค์ทรงสำมำรถแสดงกำรอัศจรรย์คือ เนื้อหนังของพระองค์มสี ิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
คือเนื้อหนังที่ปกคลุมพระวิญญำณของพระเจ้ำ พระองค์ทรงมีสิทธิอำนำจนี้เพรำะพระวิญญำณของพระเจ้ำ
และไม่ได้หมำยควำมว่ำพระองค์ไม่ใช่เนื้อหนัง
กำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจคือพระรำชกิจที่พระองค์ทรงต้องทรงกระทำในพันธกิจของพระองค์
มันเป็ นกำรแสดงออกของเทวสภำพของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงแสดงหมำยสำคัญอะไร
พระองค์ยงั คงทรงดำเนินพระชนม์ชีพในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ และยังคงเป็ นเนื้อหนังที่ปกติ
พระองค์ทรงอยูอ่ ำศัยภำยในเนื้อหนังที่ปกติจนถึงจุดที่พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์หลังจำกสิ้นพระชนม์บนกำง
เขน กำรประทำนพระคุณ กำรรักษำคนป่ วย และกำรขับไล่ปีศำจ ทั้งหมดเป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์
ทั้งหมดคือพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในเนื้อหนังที่ปกติของพระองค์ ก่อนที่พระองค์ทรงขึ้นบนกำงเขน
พระองค์ไม่เคยทรงแยกห่ำงจำกเนื้อหนังมนุษย์ที่ปกติของพระองค์ ไม่ว่ำพระองค์ทรงกำลังทรงทำสิ่งใดอยู่ก็ตำม

พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง และปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำเอง
แต่เพรำะพระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ พระองค์เสวยและทรงฉลองพระองค์
ทรงมีควำมต้องกำรของมนุษย์ที่ปกติ ทรงมีเหตุผลของมนุษย์ที่ปกติ และจิตใจของมนุษย์ทปี่ กติ
ทั้งหมดนี้คือหลักฐำนว่ำพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
ซึ่งพิสูจน์ว่ำเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำคือเนื้อหนังที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ทปี่ กติ
และไม่ได้เกินธรรมชำติ
พระรำชกิจของพระองค์คือกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้ำให้ครบบริ บูรณ์
เพื่อทำให้พนั ธกิจที่กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกควรต้องกระทำให้ลุล่วง
นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่หนึ่งคือ มนุษย์ที่ปกติธรรมดำกระทำพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
นั่นคือ พระเจ้ำทรงประกอบพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
และเช่นนั้นจึงกำรำบซำตำน กำรจุติเป็ นมนุษย์หมำยควำมว่ำ พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นั่นคือ พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระรำชกิจที่เนื้อหนังกระทำคือพระรำชกิจของพระวิญญำณ
ซึ่งทำให้เป็ นจริ งในเนื้อหนัง แสดงออกโดยเนื้อหนัง
ไม่มีผูใ้ ดเว้นแต่เนื้อหนังของพระเจ้ำที่สำมำรถทำให้พนั ธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ลุ ล่วง นั่นคือ
มีเพียงเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติน้ีเท่ำนั้น—และไม่มีผูอ้ ื่นใด—
ที่สำมำรถแสดงออกถึงพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำได้
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์มีอยู่เพื่อรักษำพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำที่ปกติในเนื้อ
หนัง
กำรคิดของมนุษย์ที่ปกติของพระองค์สนับสนุนสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์และกิจกรรมที่มีตวั ต
นที่ปกติท้งั หมดของพระองค์
เรำอำจกล่ำวได้ว่ำกำรคิดของมนุษย์ที่ปกติของพระองค์มีอยู่เพือ่ สนับสนุนพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำในเนื้อ
หนัง หำกเนื้อหนังนี้ไม่ได้มีจิตใจของมนุษย์ที่ปกติ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะไม่ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจในเนื้อหนังได้
และสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทำในเนื้อหนังคงไม่มีวนั สำเร็จลุล่วงได้
แม้ว่ำพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงมีพระทัยของมนุษย์ที่ปกติ
แต่พระรำชกิจของพระองค์ก็มไิ ด้ถูกปลอมปนด้วยควำมคิดของมนุษย์
พระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ปกติ
ภำยใต้เงื่อนไขเบื้องต้นคือกำรมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจ ไม่ใช่โดยกำรใช้ควำมคิดของมนุษย์ที่ปกติ

ไม่สำคัญว่ำควำมคิดเกี่ยวกับเนื้อหนังของพระเจ้ำจะสูงส่งอย่ำงไร
พระรำชกิจของพระองค์กไ็ ม่มีมลทินจำกตรรกะหรื อควำมคิด กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ก่อเกิดขึ้นด้วยจิตใจของเนื้อหนังของพระองค์
แต่เป็ นกำรแสดงออกโดยตรงของพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์คือพันธกิจที่พระองค์ทรงต้องทำให้ลุล่วง
และไม่มีพระรำชกิจใดที่ก่อเกิดขึ้นด้วยพระมัตถลุงค์ของพระองค์ ตัวอย่ำงเช่น กำรรักษำคนป่ วย
กำรขับไล่ปีศำจ และกำรตรึ งกำงเขนไม่ใช่ผลิตผลของจิตใจของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยมนุษย์คนใดที่มีจิตใจของมนุษย์ ในทำนองเดียวกัน
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในวันนี้คือพันธกิจที่ตอ้ งกระทำโดยพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ไม่ใช่พระรำชกิจของควำมต้องกำรของมนุษย์
พระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจที่เทวสภำพของพระองค์ควรทรงควรปฏิบตั ิพระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจที่เทวสภำพข
องพระองค์ทรงควรปฏิบตั ิ เป็ นพระรำชกิจที่ไม่มีมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใดสำมำรถกระทำได้ ดังนั้น
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงต้องมีพระทัยของมนุษย์ที่ปกติ ทรงต้องมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เนื่องจำกพระองค์ทรงต้องกระทำพระรำชกิจของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ปกติ
นี่คือแก่นสำรของพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ แก่นสำรที่แท้จริ งของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ก่อนที่พระเยซูทรงประกอบพระรำชกิจ
พระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์เท่ำนั้น
ไม่มีใครสำมำรถบอกได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ ไม่มีใครพบว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ผูค้ นเพียงรู ้จกั พระองค์ในฐำนะมนุษย์ธรรมดำอย่ำงบริ บูรณ์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติธรรมดำอย่ำงที่สุดของพระองค์คือหลักฐำนว่ำพระเจ้ำทรงจุติเป็ นมนุษย์ในเนื้อหนั
ง และว่ำยุคพระคุณคือยุคแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ไม่ใช่ยุคแห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณ
มันคือหลักฐำนว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำได้เป็ นจริ งอย่ำงบริ บูรณ์ในเนื้อหนัง
ว่ำในยุคแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
เนื้อหนังของพระองค์จะทรงประกอบพระรำชกิจทั้งหมดของพระวิญญำณ
พระคริ สต์ที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติทรงเป็ นเนื้อหนังที่พระวิญญำณทรงได้เป็ นจริ งขึ้น
และทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ ประสำทสัมผัสที่ปกติ และควำมคิดของมนุษย์ “กำรได้เป็ นจริง”
หมำยถึงพระเจ้ำทรงกลำยเป็ นมนุษย์ พระวิญญำณทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ กล่ำวอย่ำงง่ำยๆ ยิง่ กว่ำนั้นคือ

นั่นคือเวลำที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงประทับในเนื้อหนังที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และทรงแสดงออกถึงพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำของพระองค์โดยผ่ำนทำงเนื้อหนังนี้—
นี่คือควำมหมำยของกำรได้เป็ นจริ ง หรื อจุติเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในช่วงเวลำที่องค์พระเยซูเจ้ำกำลังทรงพระรำชกิจอยูน่ ้ นั
ผูค้ นสำมำรถมองเห็นว่ำพระเจ้ำทรงมีกำรแสดงออกแบบมนุษย์มำกมำย ตัวอย่ำงเช่น
พระองค์ทรงสำมำรถเต้นรำ พระองค์ทรงสำมำรถเข้ำร่ วมงำนแต่งงำน พระองค์ทรงสำมำรถประชำคมกับผูค้ น
ตรัสกับพวกเขำ และหำรื อสิ่งต่ำงๆ กับพวกเขำ นอกเหนือจำกนั้น
องค์พระเยซูเจ้ำยังได้ทรงทำให้พระรำชกิจมำกมำยที่เป็ นสิ่งแทนเทวสภำพของพระองค์ครบบริ บูรณ์ดว้ ย
และแน่นอนว่ำทั้งหมดของพระรำชกิจนี้เป็ นกำรแสดงออกและกำรเปิ ดเผยถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
ในช่วงระหว่ำงเวลำนี้
เมื่อเทวสภำพของพระเจ้ำได้รับกำรทำให้เป็ นจริ งขึ้นในเนื้อหนังธรรมดำในแบบที่ผคู้ นสำมำรถมองเห็นและสัม
ผัสได้ พวกเขำก็ไม่รูส้ ึกอีกต่อไปว่ำพระองค์ทรงปรำกฏวำบเข้ำมำแล้วก็ออกไปจำกกำรล่วงรู ้
หรื อว่ำพวกเขำไม่สำมำรถเข้ำใกล้พระองค์ได้ ในทำงตรงกันข้ำม
พวกเขำสำมำรถพยำยำมจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
หรื อทำควำมเข้ำใจกับเทวสภำพของพระองค์โดยผ่ำนทำงทุกกำรเคลือ่ นไหว โดยผ่ำนทำงพระวจนะ
และโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจของบุตรมนุษย์
บุตรมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำทรงแสดงถึงเทวสภำพของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระอง
ค์ และสื่อสำรน้ ำพระทัยของพระเจ้ำต่อมวลมนุษย์
และพระองค์ยงั ทรงเผยให้ผคู้ นเห็นพระเจ้ำที่ไม่สำมำรถมองเห็นหรื อสัมผัสได้ที่ประทับอยู่ในอำณำจักรฝ่ ำยวิญ
ญำณโดยผ่ำนทำงกำรแสดงออกของพระองค์ถึงน้ ำพระทัยและพระอุปนิสัยของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
สิ่งที่ผคู้ นมองเห็นคือพระเจ้ำพระองค์เองในรู ปแบบที่จบั ต้องได้และมำจำกเนื้อและเลือด ดังนั้น
บุตรมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำทรงทำให้สิ่งต่ำงๆ ได้เป็ นรู ปธรรมและเป็ นมนุษย์ข้นึ เช่น
พระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง สถำนะของพระเจ้ำ พระฉำยำ พระอุปนิสัย
และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ถึงแม้ว่ำกำรทรงปรำกฏภำยนอกของบุตรมนุษย์จะมีขีดจำกัดบำงอย่ำงเกีย่ วกับพระฉำยำของพระเจ้ำ
แต่เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นทั้งหมดสำมำรถเป็ นสิง่ แทนพระอัตลักษณ์และสถำน
ะของพระเจ้ำพระองค์เองได้—มีควำมแตกต่ำงอยู่บำ้ งในรู ปของกำรแสดงออกเท่ำนั้น
พวกเรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำบุตรมนุษย์ได้ทรงเป็ นตัวแทนพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระเจ้ำพระองค์เอง

ทั้งในรู ปของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์และเทวสภำพของพระองค์ อย่ำงไรก็ตำม
ในช่วงระหว่ำงเวลำนี้ พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจโดยผ่ำนทำงเนื้อหนัง ตรัสจำกมุมมองของเนื้อหนัง
และทรงยืนต่อหน้ำมวลมนุษย์ดว้ ยพระอัตลักษณ์และสถำนะของบุตรมนุษย์
และนี่ให้ผูค้ นมีโอกำสได้ประสบและรับประสบกำรณ์กบั พระวจนะและพระรำชกิจที่แท้จริงของพระเจ้ำท่ำมกล
ำงมวลมนุษย์
นอกจำกนี้ยงั ให้ผคู้ นมีควำมเข้ำใจเชิงลึกเกี่ยวกับเทวสภำพของพระองค์และควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ำมกลำง
ควำมถ่อมพระทัย
อีกทั้งได้รับควำมเข้ำใจและกำรจำกัดควำมในเบื้องต้นเกีย่ วกับควำมเป็ นของแท้และควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำพระรำชกิจที่องค์พระเยซูเจ้ำได้ทรงทำให้ครบบริ บูรณ์ วิธีกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์
และมุมมองที่พระองค์ตรัสจะแตกต่ำงจำกตัวตนจริงของพระเจ้ำในอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณ
แต่ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ก็ได้เป็ นสิ่งแทนพระเจ้ำพระองค์เองอย่ำงแท้จริ ง ผูซ้ ่งึ มวลมนุษย์ไม่เคยเห็นมำก่อน—
นี่เป็ นสิ่งที่ไม่อำจปฏิเสธได้! นั่นจึงกล่ำวได้ว่ำไม่ว่ำพระเจ้ำทรงปรำกฏในรู ปร่ ำงใดก็ตำม
ไม่ว่ำพระองค์ตรัสจำกมุมมองใดก็ตำม หรื อไม่ว่ำพระองค์ทรงเผชิญกับมวลมนุษย์ในพระฉำยำใดก็ตำม
พระเจ้ำไม่ทรงเป็ นตัวแทนสิ่งใดเว้นแต่พระองค์เองเท่ำนั้น
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถเป็ นตัวแทนมนุษย์คนหนึ่งคนใด หรื อมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมคนใด
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง และนี่เป็ นสิง่ ที่ไม่อำจปฏิเสธได้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ถึงแม้ว่ำกำรทรงปรำกฏภำยนอกของพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์จะเหมือนกับมนุษย์อย่ำงแน่ชดั
และถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงเรี ยนรู ้ควำมรู ้ของมนุษย์และพูดภำษำของมนุษย์
และแม้กระทัง่ ทรงแสดงออกถึงแนวควำมคิดของพระองค์โดยผ่ำนทำงวิธีกำรหรื อลักษณะกำรพูดของมวลมนุษ
ย์เองในบำงครั้ง กระนั้น
วิธีกำรที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกมนุษย์และทอดพระเนตรเห็นเนื้อแท้ของสิ่งต่ำงๆ
ก็ไม่เหมือนกับวิธีที่ผคู้ นที่เสื่อมทรำมมองเห็นมวลมนุษย์และเนื้อแท้ของสิ่งต่ำงๆ
มุมมองของพระองค์และจุดสูงที่พระองค์ประทับยืนคือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่บุคคลที่เสื่อมทรำมไม่สำมำรถบรรลุไ
ปถึงได้ นี่เป็ นเพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นควำมจริง
เพรำะเนื้อหนังที่พระองค์ทรงสวมใส่ก็ครอบครองเนื้อแท้ของพระเจ้ำเช่นเดียวกัน
และพระดำริ และสิ่งที่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์แสดงออกก็เป็ นควำมจริงเช่นเดียวกัน
สำหรับผูค้ นที่เสื่อมทรำม สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกในเนื้อหนังคือกำรจัดเตรี ยมควำมจริ ง

และกำรจัดเตรี ยมชีวิต กำรจัดเตรี ยมเหล่ำนี้ไม่ได้เป็ นไปเพียงเพื่อบุคคลหนึ่งคน แต่เพื่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ในหัวใจของบุคคลที่เสื่อมทรำมคนใดก็ตำม มีผูค้ นเพียงไม่กี่คนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพวกเขำ
พวกเขำใส่ใจและกังวลแค่กบั ผูค้ นหยิบมือนี้เท่ำนั้น เมือ่ ควำมวิบตั ิจะเกิดขึ้นในไม่ช้ำ พวกเขำคิดถึงบุตรหลำน
คู่ครอง หรือบิดำมำรดำของพวกเขำเป็ นอันดับแรก อย่ำงมำกที่สุด
บุคคลที่มีควำมสงสำรเห็นใจมำกกว่ำคงจะเผื่อควำมคิดไปถึงญำติหรื อเพือ่ นที่ดีบำงคนอยู่บำ้ ง
แต่ควำมคิดของบุคคลที่สงสำรเห็นใจเช่นนั้นขยำยไปเกินกว่ำนั้นหรือไม่? ไม่มีวนั ! เพรำะในท้ำยที่สุดแล้ว
มนุษย์ก็คือมนุษย์ และพวกเขำสำมำรถเพียงมองดูทุกสิ่งได้จำกจุดสูงและมุมมองของมนุษย์เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม
พระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงแตกต่ำงจำกมนุษย์ที่เสื่อมทรำมโดยสิ้นเชิง
ไม่ว่ำเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์จะธรรมดำเพียงใด จะปกติเพียงใด จะต่ำต้อยเพียงใด
หรื อแม้ผคู้ นจะดูถูกพระองค์ดว้ ยกำรดูหมิ่นใด
พระดำริ ของพระองค์และท่ำทีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์คือสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถครอบครองได้
ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถเอำอย่ำงได้ พระองค์จะทรงสังเกตมวลมนุษย์จำกมุมมองของเทวสภำพเสมอ
จำกจุดสูงของฐำนะของพระองค์ในฐำนะพระผูส้ ร้ำง
พระองค์จะทอดพระเนตรมวลมนุษย์โดยผ่ำนทำงเนื้อแท้และกรอบควำมคิดของพระเจ้ำเสมอ
พระองค์ไม่สำมำรถทอดพระเนตรมวลมนุษย์จำกจุดที่ต่ำต้อยของบุคคลทัว่ ไป
หรื อจำกมุมมองของบุคคลที่เสื่อมทรำม เมื่อผูค้ นมองดูมวลมนุษย์ พวกเขำมองดูดว้ ยวิสัยทัศน์ของมนุษย์
และพวกเขำใช้สิ่งต่ำงๆ เช่น ควำมรู ้ของมนุษย์และกฎและทฤษฎีของมนุษย์มำเป็ นตัววัดของพวกเขำ
สิ่งนี้อยู่ภำยในขอบเขตของสิ่งที่ผคู้ นสำมำรถมองเห็นด้วยตำของพวกเขำ
และขอบเขตที่ผคู้ นที่เสื่อมทรำมสำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ เมื่อพระเจ้ำทอดพระเนตรมวลมนุษย์
พระองค์ทอดพระเนตรด้วยนิมิตของพระเจ้ำ
และพระองค์ทรงใช้เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นมำเป็ นตัววัด
ขอบเขตนี้รวมถึงสิ่งต่ำงๆ ที่ผคู้ นไม่สำมำรถมองเห็นได้
และนี่คือจุดที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์และมนุษย์ที่เสื่อมทรำมแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง
ควำมแตกต่ำงนี้กำหนดด้วยเนื้อแท้ที่แตกต่ำงกันของมนุษย์และพระเจ้ำ—
เนื้อแท้ที่แตกต่ำงกันเหล่ำนี้นี่เองที่กำหนดอัตลักษณ์และฐำนะของมนุษย์และพระเจ้ำ
ตลอดจนมุมมองและจุดสูงที่มนุษย์และพระเจ้ำใช้มองดูสิ่งต่ำงๆ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เนื้อหนังที่พระวิญญำณของพระเจ้ำสวมใส่น้นั คือเนื้อหนังของพระเจ้ำเอง พระวิญญำณของพระเจ้ำยิ่งใหญ่ที่สุด
พระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรม ในทำนองเดียวกัน เนื้อหนังของพระองค์กย็ ิ่งใหญ่ที่สุด
ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรมเช่นกัน
เนื้อหนังเช่นนั้นสำมำรถทำได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรมและให้คุณแก่มวลมนุษย์ สิ่งที่บริสุทธิ์ รุ่ งโรจน์ และทรงฤทธิ์
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถทำสิ่งใดที่ฝ่ำฝื นควำมจริง ที่ฝ่ำฝื นศีลธรรมและควำมยุติธรรม
และนับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงสำมำรถทำสิ่งใดที่จะทรยศต่อพระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำนั้นบริสุทธิ์ และด้วยเหตุน้ี เนื้อหนังของพระองค์จึงมิอำจถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมได้
เนื้อหนังของพระองค์คอื เนื้อแท้ที่แตกต่ำงจำกเนื้อหนังของมนุษย์ เพรำะผูท้ ี่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมคือมนุษย์
มิใช่พระเจ้ำ ซำตำนจึงไม่อำจสำมำรถทำให้เนื้อหนังของพระเจ้ำเสื่อมทรำมได้เลย
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่ร้ำยแรงมำก: กำรทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำซึ่งทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้รับกำรเรี ยกขำนพระนำมว่ำพระคริ สต์
และดังนั้นแล้วพระคริ สต์ที่สำมำรถประทำนควำมจริ งแก่ผคู้ นได้จึงมีพระนำมเรียกขำนว่ำพระเจ้ำ
ไม่มีอะไรที่เกินเลยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพรำะพระองค์ทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และทรงครองพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระปรี ชำญำณในพระรำชกิจของพระองค์
ที่ไม่สำมำรถบรรลุได้โดยมนุษย์ บรรดำพวกที่เรี ยกตัวเองว่ำพระคริ สต์
ทว่ำกลับไม่สำมำรถทำงำนของพระเจ้ำได้น้นั เป็ นพวกฉ้อฉล
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นแค่กำรสำแดงของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกเท่ำนั้น
แต่ยงั ทรงเป็ นเนื้อหนังพิเศษเฉพำะที่ทรงได้รับกำรดูแลรับผิดชอบโดยพระเจ้ำในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินกำร
และทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์เสร็จสิ้น เนื้อหนังนี้ไม่สำมำรถแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
แต่เป็ นเนื้อหนังที่สำมำรถแบกรับพระรำชกิจของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกได้อย่ำงเพียงพอ
และสำมำรถแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้เป็ นอย่ำงดี
และสำมำรถจัดเตรี ยมชีวิตให้แก่มนุษย์ได้ ไม่ช้ำก็เร็ว พวกที่แสร้งแสดงตนเป็ นพระคริ สต์จะพินำศกันทั้งหมด
เพรำะแม้พวกเขำจะอ้ำงว่ำเป็ นพระคริ สต์ พวกเขำก็ไม่ได้ครองเนื้อแท้ของพระคริ สต์เลย
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำควำมจริ งแท้แห่งพระคริ สต์ไม่สำมำรถนิยำมได้โดยมนุษย์
แต่พระเจ้ำจะเป็ นผูต้ อบและตัดสินด้วยพระองค์เอง
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์แก่มนุษย์ได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เนื้อแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้าพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์

(บทที่คดั สรรจำก พระวจนะของพระเจ้ำ)
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เรี ยกว่ำพระคริ สต์
และพระคริ สต์คือเนื้อหนังมนุษย์ที่พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงจุติมำ
เนื้อหนังมนุษย์น้ีไม่เหมือนกับมนุษย์คนใดที่มีเนื้อหนัง ควำมแตกต่ำงนี้เป็ นเพรำะว่ำ
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นเนื้อและเลือด พระองค์ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญำณ
พระองค์ทรงมีท้งั สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ และเทวสภำพที่ครบบริ บูรณ์
ไม่มีมนุษย์คนใดครอบครองเทวสภำพของพระองค์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ช่วยในกำรทำกิจกรรมตำมปกติท้งั หมดของพระองค์ในเนื้อหนัง
ในขณะที่เทวสภำพของพระองค์ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
ไม่ว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์หรื อเทวสภำพของพระองค์ ต่ำงก็นบนอบต่อน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์
เนื้อแท้ของพระคริ สต์คือพระวิญญำณ นั่นก็คือ เทวสภำพ ดังนั้นแล้ว
เนื้อแท้ของพระองค์จึงเป็ นเนื้อแท้ของพระเจ้ำพระองค์เอง เนื้อแท้น้ีจะไม่ขดั ขวำงพระรำชกิจของพระองค์เอง
และคงไม่อำจเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดๆ ที่ทำลำยพระรำชกิจของพระองค์เอง
อีกทั้งพระองค์คงจะไม่ทรงเปล่งพระวจนะใดๆ ที่ขดั ต่อน้ ำพระทัยของพระองค์เอง ดังนั้น
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะไม่มีวนั ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจใดๆ
ที่ขดั ขวำงกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์เองอย่ำงแน่นอน นี่คือสิ่งที่ผคู้ นทั้งมวลควรเข้ำใจ
แก่นสำรของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเอง ในทำนองเดียวกัน
พระรำชกิจของพระคริ สต์ก็เป็ นกำรช่วยมนุษย์ให้รอดเช่นกัน
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เนื่องจำกพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงตระหนักถึงเนื้อแท้ของพระองค์ภำยในเนื้อหนังของพระองค์จนถึงขั้นที่เนื้อหนังของพระองค์เพียง
พอที่จะปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ ดังนั้น
พระรำชกิจทั้งหมดของพระวิญญำณของพระเจ้ำจึงถูกแทนที่ดว้ ยพระรำชกิจของพระคริ สต์ในระหว่ำงช่วงเวลำแ
ห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์
และแกนกลำงของพระรำชกิจทั้งหมดตลอดช่วงเวลำแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์คือพระรำชกิจของพระคริสต์
พระรำชกิจนี้ไม่สำมำรถนำมำผสมผสำนกับพระรำชกิจจำกยุคอื่นใดได้
และเนื่องจำกพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์จงึ ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจในพระอัตลักษณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
เนื่องจำกพระองค์เสด็จมำในเนื้อหนัง

พระองค์จงึ ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระองค์ควรทรงปฏิบตั ิให้เสร็จสิ้นในเนื้อหนังนั้น
ไม่ว่ำจะเป็ นพระวิญญำณของพระเจ้ำหรื อพระคริ สต์ต่ำงก็เป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
และพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระองค์ควรทรงปฏิบตั ิ และดำเนินพันธกิจที่พระองค์ควรทรงดำเนิน
เนื้อแท้ของพระเจ้ำเองจริ งๆ นั้นใช้สิทธิอำนำจ
แต่พระองค์ทรงสำมำรถนบนอบต่อสิทธิอำนำจที่มำจำกพระองค์ได้อย่ำงเต็มเปี่ ยม
ไม่ว่ำจะเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณหรื อพระรำชกิจของเนื้อหนังต่ำงก็ไม่ขดั แย้งซึ่ งกันและกัน
พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงเป็ นสิทธิอำนำจเหนือสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล
เนื้อหนังที่มีเนื้อแท้ของพระเจ้ำก็มีสิทธิอำนำจเช่นกัน
หำกแต่พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจทั้งหมดที่เชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์
ซึ่งมิอำจบรรลุหรื อก่อเกิดขึ้นได้โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นสิทธิอำนำจ
แต่เนื้อหนังของพระองค์สำมำรถนบนอบต่อสิทธิอำนำจของพระองค์ได้ นี่คือควำมหมำยโดยนัยเมื่อกล่ำวว่ำ
“พระคริ สต์ทรงเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ”
พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณและทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งควำมรอดได้เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสำม
ำรถกลำยมำเป็ นมนุษย์ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม พระเจ้ำพระองค์เองทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์เอง
พระองค์ไม่ทรงขัดขวำงหรื อแทรกแซง นับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่ขดั แย้งตัวมันเอง
เนื่องเพรำะเนื้อแท้ของพระรำชกิจที่พระวิญญำณทรงปฏิบตั ิและที่เนื้อหนังปฏิบตั ิน้ นั เป็ นเฉกเช่นเดียวกัน
ไม่ว่ำจะเป็ นพระวิญญำณหรื อเนื้อหนัง
ทั้งสองต่ำงก็ปฏิบตั ิพระรำชกิจเพื่อทำให้น้ ำพระทัยหนึ่งเดียวลุล่วงและเพื่อบริ หำรจัดกำรพระรำชกิจเดียวกัน
แม้ว่ำพระวิญญำณและเนื้อหนังมีคุณสมบัติสองอย่ำงที่แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง
แต่เนื้อแท้ของทั้งสองนั้นเหมือนกัน ทั้งสองต่ำงมีเนื้อแท้ของพระเจ้ำพระองค์เอง
และพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง พระเจ้ำพระองค์เองไม่ทรงมีองค์ประกอบของควำมไม่เชื่อฟัง
เนื้อแท้ของพระองค์ดงี ำม พระองค์ทรงเป็ นกำรแสดงออกถึงควำมงดงำมและควำมดีงำมทั้งหมด
รวมทั้งควำมรักทั้งหมดด้วย แม้ในเนื้อหนัง พระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิสิ่งใดที่เป็ นกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำพระบิดำ
แม้จะต้องเสียสละพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ก็จะยังเต็มพระทัยที่จะทำเช่นนั้นอย่ำงสุดพระทัย
และพระองค์จะไม่ตดั สินพระทัยเลือกสิ่งอืน่
พระเจ้ำไม่ทรงมีองค์ประกอบของควำมคิดว่ำพระองค์เองชอบธรรมเสมอหรือควำมคิดว่ำพระองค์เองสำคัญ
หรื อองค์ประกอบของควำมโอหังและควำมอวดดี พระองค์ไม่ทรงมีองค์ประกอบของควำมคดโกง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำมำจำกซำตำน
ซำตำนคือแหล่งกำเนิดของควำมน่ำเกลียดและควำมชัว่ ช้ำทั้งหมด

เหตุผลที่มนุษย์มีคุณสมบัติที่คล้ำยกับคุณสมบัติท้งั หลำยของซำตำนนั้นเป็ นเพรำะว่ำมนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำ
มและถูกแปรรู ปโดยซำตำนมำแล้ว พระคริ สต์ไม่ได้ทรงถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงมีเฉพำะพระลักษณะของพระเจ้ำเท่ำนั้น และไม่มีคุณลักษณะใดๆ ของซำตำนเลย
ไม่สำคัญว่ำพระรำชกิจจะยำกเข็ญหรื อเนื้อหนังจะอ่อนแอเพียงใด
พระเจ้ำในขณะที่พระองค์ยงั ดำรงพระชนม์ชีพในเนื้อหนังนั้นจะไม่มีวนั ทรงทำสิ่งใดก็ตำมทีข่ ดั ขวำงต่อพระรำช
กิจของพระเจ้ำพระองค์เอง นับประสำอะไรที่จะทรงละทิง้ น้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำอย่ำงไม่เชื่อฟัง
พระองค์ทรงยินดีที่จะทนทุกข์จำกควำมเจ็บปวดของเนื้อหนังมำกกว่ำที่จะทรยศต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิ
ดำ เช่นเดียวกับที่พระเยซูตรัสในกำรอธิษฐำนว่ำ “โอพระบิดำของข้ำพระองค์
ถ้ำเป็ นได้ขอให้ถว้ ยนี้เลือ่ นพ้นไปจำกข้ำพระองค์เถิด แต่อย่ำงไรก็ดี
อย่ำให้เป็ นไปตำมใจปรำรถนำของข้ำพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์”
ผูค้ นตัดสินใจเลือกโดยตนเอง แต่พระคริ สต์ไม่ทรงทำเช่นนั้น
แม้ว่ำพระองค์ทรงมีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
แต่พระองค์ยงั คงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
และทำให้สิ่งที่พระเจ้ำพระบิดำได้วำงพระทัยมอบหมำยให้พระองค์ลุล่วงจำกในมุมมองของเนื้อหนัง
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สำมำรถบรรลุได้ สิ่งซึ่งมำจำกซำตำนไม่สำมำรถมีเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และสำมำรถมีได้เพียงเนื้อแท้ที่ไม่เชื่อฟังและต้ำนทำนพระเจ้ำเท่ำนั้น
มันไม่สำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงเต็มเปี่ ยมได้ นับประสำอะไรที่จะเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงเต็มใจ
มนุษย์ท้งั มวล นอกเหนือจำกพระคริ สต์ อำจทำสิ่งที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ
และไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่สำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระเจ้ำวำงพระทัยมอบหมำยได้โดยตรง
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถถือว่ำกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเป็ นหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติของพวกเขำเองได้
เนื้อแท้ของพระคริ สต์คือกำรนบนอบต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
กำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำคือคุณลักษณะของซำตำน คุณสมบัติสองอย่ำงเหล่ำนี้เข้ำกันไม่ได้
และผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติของซำตำนก็มอิ ำจเรี ยกได้ว่ำพระคริ สต์
เหตุผลที่มนุษย์ไม่สำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำแทนพระองค์ได้เป็ นเพรำะมนุษย์ไม่มีเนื้อแท้ใดๆ
ของพระเจ้ำ
มนุษย์ทำงำนเพื่อพระเจ้ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของมนุษย์
แต่พระคริ สต์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจเพื่อปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์น้ นั ควบคุมด้วยเทวสภำพของพระองค์ แม้ว่ำพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
แต่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่เหมือนกับของมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเสียทั้งหมด

พระองค์ทรงมีลกั ษณะนิสัยของพระองค์เองที่หำที่เสมอเหมือนไม่ได้
และสิ่งนี้ก็ควบคุมด้วยเทวสภำพของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เทวสภำพของพระองค์ไม่มีจุดอ่อน
จุดอ่อนของพระคริ สต์อำ้ งอิงถึงจุดอ่อนของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
จุดอ่อนนี้จำกัดเทวสภำพของพระองค์ในระดับหนึ่ง แต่ขอ้ จำกัดดังกล่ำวอยูภ่ ำยในวงเขตและเวลำหนึ่งๆ
และไม่ได้ไร้เขตคัน่ เมื่อถึงเวลำที่จะปฏิบตั ิพระรำชกิจของเทวสภำพของพระองค์น้ นั
พระรำชกิจได้รับกำรดำเนินกำรโดยไม่คำนึงถึงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ได้รับกำรชี้นำโดยเทวสภำพของพระองค์โดยทั้งหมด
นอกเหนือจำกชีวิตตำมปกติของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์แล้ว กำรกระทำอื่นๆ
ทั้งหมดของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้ นั ได้รับอิทธิพล ได้รับผลกระทบ
และได้รับกำรชี้นำโดยเทวสภำพของพระองค์ แม้ว่ำพระคริ สต์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
แต่มนั ก็ไม่ได้ขดั ขวำงพระรำชกิจของเทวสภำพของพระองค์
และแน่นอนว่ำนี่เป็ นเพรำะสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ได้รับกำรชี้ นำโดยเทวสภำพของพระองค์
แม้ว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่พฒั นำเต็มที่ในด้ำนวิธีกำรที่จะปฏิบตั ิตวั กับผูอ้ ื่น
แต่มนั ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพระรำชกิจตำมปกติของเทวสภำพของพระองค์
เมื่อเรำกล่ำวว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ยงั ไม่ถูกทำให้เสื่อมทรำมนั้น
เรำหมำยถึงว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์สำมำรถได้รับกำรบัญชำโดยตรงจำกเทวสภำพของพระองค์
และพระองค์ทรงมีสำนึกที่สูงกว่ำของมนุษย์ธรรมดำทัว่ ไป
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์เหมำะสมที่สุดที่จะได้รับกำรชี้นำโดยเทวสภำพในพระรำชกิจของพระองค์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์มีควำมสำมำรถมำกที่สุดที่จะแสดงออกถึงพระรำชกิจของเทวสภำพ
และมีควำมสำมำรถมำกที่สุดที่จะนบนอบต่อพระรำชกิจดังกล่ำว
ขณะที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจในเนื้อหนัง
พระองค์ไม่เคยทรงลืมหน้ำที่ที่มนุษย์ในเนื้อหนังควรต้องทำให้ลุล่วง
พระองค์สำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง พระองค์ทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และพระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
เป็ นเพียงแค่ว่ำพระองค์เสด็จมำยังโลกและทรงกลำยมำเป็ นสิ่งทรงสร้ำง ซึ่งมีเปลือกภำยนอกของสิ่งทรงสร้ำง
และในตอนนี้ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่พระองค์ไม่เคยทรงมีมำก่อน
พระองค์ทรงสำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์ นี่คือกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำพระองค์เอง
และมนุษย์ไม่อำจเลียนแบบได้ พระอัตลักษณ์ของพระองค์คอื พระเจ้ำพระองค์เอง
กำรที่พระองค์ทรงนมัสกำรพระเจ้ำนั้นมำจำกมุมมองของเนื้อหนัง ดังนั้น พระวจนะว่ำ

“พระคริ สต์ทรงนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์” จึงไม่ผิด
สิ่งที่พระองค์ทรงขอจำกมนุษย์คือกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์เองอย่ำงแน่แท้
พระองค์ทรงได้สัมฤทธิ์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงขอจำกมนุษย์ก่อนที่จะทรงขอสิ่งเหล่ำนั้นจำกพวกเขำแล้ว
พระองค์จะไม่มีวนั ทรงเรี ยกร้องจำกผูใ้ ดในขณะที่พระองค์เองทรงเป็ นอิสระจำกสิ่งเหล่ำนั้น
เพรำะทั้งหมดนี้ประกอบเป็ นกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์
ไม่ว่ำพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงไร
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิในลักษณะที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงขอสิ่งใดจำกมนุษย์
จะไม่มีกำรเรี ยกร้องใดที่เกินกว่ำสิ่งที่มนุษย์สำมำรถบรรลุได้
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั คือสิ่งที่เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ เทวสภำพของพระคริ สต์อยู่เหนือมนุษย์ท้งั มวล
ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็ นสิทธิอำนำจสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งปวง
สิทธิอำนำจนี้คือเทวสภำพของพระองค์ นั่นคือ อุปนิสยั และกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำพระองค์เอง
ซึ่งเป็ นสิ่งที่กำหนดพิจำรณำพระอัตลักษณ์ของพระองค์ ดังนั้นแล้ว
ไม่สำคัญว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะเป็ นปกติอย่ำงไร
ก็มิอำจปฏิเสธได้ว่ำพระองค์ทรงมีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะตรัสจำกจุดยืนใด
และไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงไรก็ตำม
ก็ไม่อำจกล่ำวได้ว่ำพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
มนุษย์ที่โง่เขลำและรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์มกั เห็นว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติของพระคริสต์น้ นั เป็ นตำหนิ
ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงแสดงและเผยกำรดำรงอยู่ของเทวสภำพของพระองค์อย่ำงไร
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถยอมรับว่ำพระองค์คือพระคริ สต์ได้
และยิ่งพระคริ สต์ทรงแสดงให้เห็นถึงกำรเชื่อฟังและควำมถ่อมใจของพระองค์มำกขึ้นเพียงใด
มนุษย์ที่โง่เขลำก็ยงิ่ คำนึงถึงพระคริ สต์ว่ำไม่สำคัญยิ่งขึ้นเท่ำนั้น
มีแม้กระทัง่ พวกผูท้ ี่ทำท่ำทีกีดกันและดูหมิ่นต่อพระองค์ แต่ยงั วำงพวก “ผูย้ งิ่ ใหญ่”
ที่มีภำพลักษณ์สูงส่งไว้บนโต๊ะเพื่อนมัสกำร
กำรต้ำนทำนและกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำของมนุษย์มำจำกข้อเท็จจริงที่ว่ำ
เนื้อแท้ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ นั นบนอบต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
รวมทั้งจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติของพระคริ สต์
นี่คือแหล่งกำเนิดของกำรต้ำนทำนและกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำของมนุษย์

หำกพระคริ สต์ไม่ทรงมีลกั ษณะท่ำทำงของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
หรื อไม่ทรงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำจำกมุมมองของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
แต่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เหนือปกติแทน เช่นนั้นแล้วก็คงไม่น่ำจะมีควำมไม่เชื่อฟังในหมูม่ นุษย์
เหตุผลที่มนุษย์เต็มใจอยู่เสมอที่จะเชื่อในพระเจ้ำในสวรรค์ที่มิอำจมองเห็นได้น้ นั เป็ นเพรำะพระเจ้ำในสวรรค์ไม่
ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงแม้เพียงอย่ำงเดียว ดังนั้น
มนุษย์จึงคำนึงถึงพระองค์ดว้ ยควำมเคำรพนับถืออย่ำงมำกที่สุดอยู่เสมอ แต่มีท่ำทีดูหมิ่นต่อพระคริ สต์
แม้ว่ำพระคริ สต์บนแผ่นดินโลกทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจในพระนำมของพระเจ้ำพระองค์เองได้
แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมำด้วยเจตนำรมณ์ที่จะแสดงพระฉำยำของพระองค์ในเนื้อหนังต่อมนุษย์ท้งั มวล
พระองค์ไม่ได้เสด็จมำเพื่อให้มนุษย์ท้งั มวลมองเห็นพระองค์
พระองค์เสด็จมำเพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถได้รับกำรนำโดยพระหัตถ์ของพระองค์ได้
และเช่นนั้นมนุษย์จึงเข้ำสู่ยุคใหม่ได้
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเนื้อหนังของพระคริ สต์น้นั เป็ นไปเพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง นั่นคือ
เพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
และไม่ใช่เพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถเข้ำใจเนื้อแท้ของเนื้อหนังของพระองค์ได้อย่ำงเต็มเปี่ ยม
ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิที่อยู่เหนือกว่ำสิ่งที่เนื้อหนังสำมำรถบรรลุได้
ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
พระองค์ทรงพระรำชกิจนั้นในเนื้อหนังที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติ
และไม่ได้ทรงเผยโฉมพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำต่อมนุษย์อย่ำงเต็มเปี่ ยม นอกจำกนี้
พระรำชกิจในเนื้อหนังของพระองค์ไม่มีวนั ที่จะเกินธรรมชำติหรื อประมำณค่ำไม่ได้อย่ำงทีม่ นุษย์คิดฝัน
ถึงแม้ว่ำพระคริ สต์ทรงเป็ นตัวแทนพระเจ้ำพระองค์เองในเนื้อหนัง
และทรงปฏิบตั ิในสภำวะบุคคลในพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองควรทรงปฏิบตั ิ
แต่พระองค์มิได้ทรงปฏิเสธกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำในสวรรค์
อีกทั้งพระองค์มิได้ทรงกล่ำวประกำศกิจกำรของพระองค์เองอย่ำงร้อนรุ่ม ตรงกันข้ำม
พระองค์ยงั คงทรงซ่อนอย่ำงถ่อมพระทัยอยู่ภำยในเนื้อหนังของพระองค์ นอกเหนือจำกพระคริ สต์แล้ว
บรรดำผูท้ ี่อำ้ งอย่ำงเทียมเท็จว่ำเป็ นพระคริ สต์น้ นั ไม่มีคุณสมบัติของพระองค์ เมื่อนำมำวำงเปรี ยบเทียบข้ำงๆ
อุปนิสัยที่โอหังและยกย่องตนเองของพวกพระคริ สต์เทียมเท็จแล้ว
ก็เป็ นที่ชดั เจนขึ้นมำว่ำเนื้อหนังลักษณะเช่นใดที่เป็ นพระคริ สต์อย่ำงแท้จริง ยิ่งพวกเขำเทียมเท็จมำกขึ้นเท่ำใด
พวกพระคริ สต์เทียมเท็จเช่นนั้นก็ยิ่งคุยโตถึงตนเองมำกขึ้นเท่ำนั้น

และพวกเขำก็ยิ่งมีควำมสำมำรถที่จะทำกำรแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพือ่ หลอกลวงมนุษย์มำกขึ้นเท่ำนั้
น พระคริ สต์เทียมเท็จไม่มีคุณสมบัติของพระเจ้ำ พระคริ สต์ไม่ทรงมีมลทินจำกองค์ประกอบใดๆ
ที่เป็ นของพระคริสต์เทียมเท็จ
พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของเนื้อหนังให้ครบบริ บูรณ์เท่ำนั้น
ไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถมองเห็นพระองค์ได้
แต่พระองค์ทรงปล่อยให้พระรำชกิจของพระองค์ยืนยันพระอัตลักษณ์ของพระองค์
และทรงปล่อยให้สิ่งที่พระองค์ทรงเผยพิสูจน์เนื้อแท้ของพระองค์แทน เนื้อแท้ของพระองค์มิได้ไร้มูลฐำน
พระอัตลักษณ์ของพระองค์ไม่ได้ถูกเกำะกุมไว้ดว้ ยพระหัตถ์ของพระองค์
แต่ถูกกำหนดพิจำรณำโดยพระรำชกิจของพระองค์และเนื้อแท้ของพระองค์
แม้ว่ำพระองค์จะทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้ำพระองค์เองและทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอ
งได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม พระองค์ยงั คงทรงเป็ นเนื้อหนัง ไม่เหมือนกับพระวิญญำณ
พระองค์มไิ ด้ทรงเป็ นพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติของพระวิญญำณ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่มีเปลือกของเนื้อหนัง
ดังนั้น ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงเป็ นปกติเพียงใด และไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงอ่อนแอเพียงใด
และไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำอย่ำงไร
เทวสภำพของพระองค์ก็มิอำจปฏิเสธได้
ภำยในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้มีเพียงแค่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติและควำมอ่อนแอของสภำวะค
วำมเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น แต่ยงั มีควำมมหัศจรรย์และควำมมิอำจหยัง่ ลึกของเทวสภำพของพระองค์
อีกทั้งกิจกำรทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนัง ดังนั้น
ทั้งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และเทวสภำพต่ำงก็มีอยูภ่ ำยในพระคริ สต์ ทั้งตำมควำมเป็ นจริงและในกำรปฏิบตั ิ
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ว่ำงเปล่ำหรื อเกินธรรมชำติเลยแม้แต่น้อย
พระองค์เสด็จมำยังแผ่นดินโลกโดยมีจุดประสงค์หลักคือกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจ
มีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจบนแผ่นดินโลก มิเช่นนั้นแล้ว
ไม่ว่ำเทวสภำพของพระองค์จะมีฤทธำนุภำพยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตำม
ก็มิสำมำรถนำกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจแต่ด้งั เดิมของฤทธำนุภำพนั้นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
แม้ว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ แต่นั่นก็มิใช่เนื้อแท้ของพระองค์
เนื้อแท้ของพระองค์คือเทวสภำพ ดังนั้น
ชัว่ ขณะที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นดำเนินพันธกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกจึงเป็ นชัว่ ขณะที่พระองค์ทรงเริ่ มต้นแส
ดงกำรดำรงอยู่ของเทวสภำพของพระองค์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์มีอยู่เพียงเพื่อช่วยค้ำจุนชีวิตตำมปกติของเนื้อหนังของพระองค์เพื่อให้เทวส

ภำพของพระองค์สำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจได้ตำมปกติในเนื้อหนังเท่ำนั้น
ทั้งหมดทั้งปวงที่ช้ นี ำพระรำชกิจของพระองค์คือเทวสภำพ
เมื่อพระองค์ทรงทำให้พระรำชกิจของพระองค์ครบบริ บรู ณ์
พระองค์จะได้ทรงทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงแล้ว
สิ่งที่มนุษย์ควรต้องรู ้คือทั้งหมดทั้งมวลของพระรำชกิจของพระองค์
และพระองค์ทรงทำให้มนุษย์สำมำรถรู ้จกั พระองค์ได้โดยผ่ำนทำงพระรำชกิจของพระองค์นั่นเอง
ตลอดครรลองแห่งพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงค่อนข้ำงแสดงถึงกำรดำรงอยู่ของเทวสภำพของพระองค์อย่ำงเต็มที่
ซึ่งมิใช่อุปนิสยั ที่มีมลทินจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ หรื อที่มีมลทินจำกควำมคิดและพฤติกรรมของมนุษย์
เมื่อถึงเวลำที่พนั ธกิจทั้งหมดของพระองค์ได้มำถึงจุดสิ้นสุด
พระองค์จะได้ทรงแสดงถึงอุปนิสัยที่พระองค์ควรต้องทรงแสดงอย่ำงสมบูรณ์แบบและเต็มที่แล้ว
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้รับกำรนำทำงจำกกำรชี้แนะของมนุษย์คนใด
กำรแสดงออกของอุปนิสัยของพระองค์ยงั ค่อนข้ำงเป็ นอิสระ
และไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของจิตใจหรือผ่ำนกำรประมวลผลโดยควำมคิดอีกด้วย
แต่เผยออกมำอย่ำงเป็ นธรรมชำติ นี่คือสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถสัมฤทธิ์ได้
แม้ว่ำสิ่งที่ลอ้ มรอบจะรุนแรงหรื อสภำวะจะไม่เอื้ออำนวย
พระองค์ก็ทรงสำมำรถแสดงออกถึงอุปนิสัยของพระองค์ในเวลำที่เหมำะสมได้
ผูท้ ี่เป็ นพระคริ สต์แสดงออกถึงกำรดำรงอยู่ของพระคริ สต์
ในขณะที่ผทู้ ี่ไม่ใช่พระคริ สต์ไม่มีอุปนิสยั ของพระคริสต์ ดังนั้น
ต่อให้ทุกผูค้ นจะต้ำนทำนพระองค์หรื อมีมโนคติอนั หลงผิดเกี่ยวกับพระองค์
ก็ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถปฏิเสธตำมพื้นฐำนของมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์ได้ว่ำ
พระอุปนิสัยที่พระคริ สต์ทรงแสดงออกนั้นคือพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
บรรดำคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่แสวงหำพระคริ สต์ดว้ ยหัวใจที่แท้จริ งหรื อแสวงหำพระเจ้ำอย่ำงตั้งใจจะยอมรับว่ำพ
ระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่มีพื้นฐำนจำกกำรแสดงออกของเทวสภำพของพระองค์
พวกเขำจะไม่มีวนั ปฏิเสธพระคริ สต์โดยอิงถึงแง่มุมใดๆ
ของพระองค์ที่ไม่สอดคล้องกับมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เป็ นพื้นฐำน แม้ว่ำมนุษย์จะโง่เขลำยิ่ง
แต่มนุษย์ทุกคนรู ้อย่ำงแน่ชดั ว่ำสิ่งใดคือควำมตั้งใจของมนุษย์และสิ่งใดที่มำจำกพระเจ้ำ
มันเป็ นเพียงแค่ว่ำผูค้ นมำกมำยจงใจต้ำนทำนพระคริสต์เนื่องจำกเจตนำของพวกเขำเอง หำกไม่ใช่เพรำะกำรนี้
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่มมี นุษย์คนหนึ่งคนใดที่จะมีเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรมีอยู่ของพระคริสต์

เพรำะเทวสภำพที่พระคริ สต์ทรงแสดงออกนั้นปรำกฏอยู่จริง
และพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถพบเห็นเป็ นพยำนได้ดว้ ยตำเปล่ำ
พระรำชกิจและกำรทรงแสดงออกของพระคริ สต์กำหนดพิจำรณำเนื้อแท้ของพระองค์
พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิสิ่งที่พระองค์ได้รับกำรวำงพระทัยมอบหมำยให้ครบบริ บูรณ์ได้ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
พระองค์ทรงสำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
และทรงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำด้วยพระทัยที่แท้จริง
ทั้งหมดนี้ต่ำงกำหนดพิจำรณำโดยเนื้อแท้ของพระองค์ และดังนั้น
กำรวิวรณ์ตำมธรรมชำติของพระองค์ก็กำหนดพิจำรณำโดยเนื้อแท้ของพระองค์เช่นเดียวกัน
เหตุผลที่เรำเรี ยกสิ่งนี้ว่ำ “กำรวิวรณ์ตำมธรรมชำติ” ของพระองค์น้ นั
เป็ นเพรำะว่ำกำรทรงแสดงออกของพระองค์ไม่ใช่กำรเลียนแบบ หรื อผลจำกกำรให้กำรศึกษำโดยมนุษย์
หรื อผลจำกกำรอบรมสัง่ สอนเป็ นเวลำหลำยปี โดยมนุษย์ พระองค์มิได้ทรงเรียนรูห้ รื อนำมันมำประดับพระองค์
หำกแต่กำรทรงแสดงออกของพระองค์น้นั เป็ นสิ่งที่มีอยูโ่ ดยธรรมชำติภำยในพระองค์
มนุษย์อำจปฏิเสธพระรำชกิจของพระองค์กำรทรงแสดงออกของพระองค์ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และทั้งชีวิตของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติของพระองค์
แต่ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถปฏิเสธได้ว่ำพระองค์ทรงนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
ไม่มีผใู้ ดสำมำรถปฏิเสธได้ว่ำพระองค์ได้เสด็จมำเพื่อทำให้น้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์ลุล่วง
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถปฏิเสธได้ถงึ ควำมจริ งใจในกำรที่พระองค์แสวงหำพระเจ้ำพระบิดำ
แม้ว่ำพระฉำยำของพระองค์ไม่ได้เป็ นที่น่ำถูกใจสำหรับประสำทสัมผัส
กำรปำฐกถำของพระองค์ไม่ได้มีบรรยำกำศพิเศษเกินปกติ
และพระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ทำให้โลกสัน่ ไหวหรือสวรรค์สั่นคลอนอย่ำงที่มนุษย์จินตนำกำร
แต่พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง
ผูท้ รงทำให้น้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์ลุล่วงด้วยพระทัยที่แท้จริง
ทรงนบนอบต่อพระบิดำแห่งสวรรค์อย่ำงบริ บูรณ์ และทรงมีควำมเชื่อฟังจนสิ้นพระชนม์
นี่เป็ นเพรำะว่ำเนื้อแท้ของพระองค์คือเนื้อแท้ของพระคริ สต์ ควำมจริงนี้ยำกที่จะเชื่อสำหรับมนุษย์
แต่มนั คือข้อเท็จจริ ง เมื่อพันธกิจของพระคริ สต์ได้รับกำรทำให้ลุล่วงอย่ำงบริ บรู ณ์แล้ว
มนุษย์จะสำมำรถมองเห็นจำกพระรำชกิจของพระองค์ว่ำ
พระอุปนิสัยของพระองค์และกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์แสดงถึงพระอุปนิสัยและกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้
ำในสวรรค์ ในเวลำนั้น ผลรวมของพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์สำมำรถยืนยันได้ว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังที่พระวจนะกลำยเป็ นอย่ำงแท้จริ ง

และไม่เหมือนกับเนื้อหนังของมนุษย์ที่มีเนื้อและเลือด
ทุกขั้นตอนของพระรำชกิจของพระคริสต์บนแผ่นดินโลกมีนัยสำคัญที่เป็ นตัวแทนของแต่ละขั้นตอนนั้น
แต่มนุษย์ที่ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจที่แท้จริ งในแต่ละขั้นตอนไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจนัยสำคัญของพ
ระรำชกิจของพระองค์ได้
ซึ่งเป็ นเช่นนี้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพรำะพระรำชกิจหลำยขั้นตอนมีกำรดำเนินกำรโดยพระเจ้ำในกำรจุติเป็ นมนุษย์
ครั้งที่สองของพระองค์
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่เคยเพียงได้ยินหรื อได้เห็นพระวจนะของพระคริ สต์เท่ำนั้นแต่ไม่เคยมองเห็นพระองค์
ไม่มีมโนคติอนั หลงผิดเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์
พวกที่เคยเห็นพระคริสต์และเคยได้ฟังพระวจนะของพระองค์
รวมทั้งเคยได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์
พบว่ำเป็ นกำรยำกที่จะยอมรับพระรำชกิจของพระองค์
นี่ไม่ได้เป็ นเพรำะกำรทรงปรำกฏและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติของพระคริสต์ไม่เป็ นไปตำมที่มนุษย์ชื่นช
อบหรอกหรื อ?
พวกที่ยอมรับพระรำชกิจของพระองค์หลังจำกที่พระคริสต์ได้ทรงจำกไปจะไม่มีควำมยำกลำบำกเช่นนั้น
เพรำะพวกเขำเพียงยอมรับพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้น
และไม่ได้สัมผัสกับสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติของพระคริสต์
มนุษย์ไม่สำมำรถละทิ้งมโนคติอนั หลงผิดที่ตนมีเกี่ยวกับพระเจ้ำ
และพินิจพิเครำะห์พระองค์อย่ำงเอำจริ งเอำจังแทน
นี่เป็ นเพรำะข้อเท็จจริ งว่ำมนุษย์มุ่งเน้นแต่กบั กำรทรงปรำกฏของพระองค์เท่ำนั้น
และไม่สำมำรถระลึกได้ถึงเนื้อแท้ของพระองค์โดยมีพนื้ ฐำนอยู่บนพระรำชกิจและพระวจนะของพระองค์
หำกมนุษย์ปิดตำให้กบั กำรทรงปรำกฏของพระคริ สต์
หรื อหลีกเลี่ยงกำรหำรื อเกี่ยวกับสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์ และพูดถึงเฉพำะเทวสภำพของพระองค์
ผูซ้ ่ึงพระรำชกิจและพระวจนะของพระองค์ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถบรรลุได้เท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์จะลดลงไปครึ่ งหนึ่ง
จนถึงระดับที่ควำมลำบำกยำกเย็นของมนุษย์ท้งั หมดจะได้รับกำรแก้ไขเสียด้วยซ้ ำ
ในช่วงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ มนุษย์ไม่สำมำรถทนยอมรับพระองค์ได้
และเต็มไปด้วยมโนคติอนั หลงผิดมำกมำยเกี่ยวกับพระองค์
และกรณีกำรต้ำนทำนและกำรไม่เชื่อฟังเป็ นสิ่งที่พบได้ทวั่ ไป
มนุษย์ไม่สำมำรถทนยอมรับกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำ

แสดงถึงควำมกรุ ณำต่อควำมถ่อมพระทัยและกำรซ่อนตัวของพระคริ สต์
หรื ออภัยให้เนื้อแท้ของพระคริสต์ที่เชื่อฟังพระบิดำแห่งสวรรค์ ดังนั้น
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถประทับอยู่กบั มนุษย์เป็ นนิจนิรันดร์ได้หลังจำกที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระ
องค์เสร็จสิ้น เพรำะมนุษย์ไม่เต็มใจที่จะยอมให้พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพเคียงข้ำงพวกเขำ
หำกมนุษย์ไม่สำมำรถแสดงควำมกรุ ณำต่อพระองค์ในช่วงระหว่ำงช่วงเวลำแห่งพระรำชกิจของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพวกเขำอำจจะสำมำรถทนยอมรับกำรที่พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพเคียงข้ำงพวกเขำหลังจำกที่พระอง
ค์ได้ทรงทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วง ในขณะที่พระองค์ทอดพระเนตรพวกเขำค่อยๆ
ได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระองค์ไปได้อย่ำงไร? เช่นนั้นแล้ว
จะไม่มีผูค้ นมำกมำยตกในบำปเพรำะพระองค์หรื อ?
มนุษย์เพียงยอมให้พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจบนแผ่นดินโลก นี่คือระดับควำมกรุ ณำสูงสุดของมนุษย์
หำกไม่ใช่เพื่อพระรำชกิจของพระองค์ มนุษย์คงจะเนรเทศพระองค์จำกแผ่นดินโลกไปเสียนำนแล้ว ดังนั้นแล้ว
พวกเขำจะแสดงควำมกรุ ณำน้อยลงเพียงใดทันทีที่พระรำชกิจของพระองค์เสร็จสมบูรณ์แล้ว?
เช่นนั้นแล้วมนุษย์จะไม่ประหัตประหำรพระองค์และทรมำนพระองค์จนถึงแก่พระชนม์ชีพหรื อ?
หำกพระองค์ไม่ได้ทรงรับกำรขนำนพระนำมว่ำพระคริ สต์แล้ว
เช่นนั้นแล้วคงไม่อำจเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจท่ำมกลำงมวลมนุษย์
หำกพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจด้วยพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
และปฏิบตั ิในฐำนะมนุษย์ทวั่ ไปเท่ำนั้นแทน
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะไม่ทนยอมรับกำรดำรัสเพียงประโยคเดียวของพระองค์
นับประสำอะไรที่จะทนยอมรับพระรำชกิจแม้ส่วนน้อยที่สุดของพระองค์ ดังนั้น
พระองค์ทรงสำมำรถถือพระอัตลักษณ์น้ไี ว้กบั พระองค์ในพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้น ในหนทำงนี้
พระรำชกิจของพระองค์มีอิทธิพลยิ่งกว่ำหำกพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำเช่นนั้น
เพรำะมนุษย์ท้งั หมดต่ำงเต็มใจที่จะเชื่อฟังตำแหน่งและพระอัตลักษณ์ที่ยงิ่ ใหญ่
หำกพระองค์มไิ ด้ทรงถือพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เองขณะที่ทรงพระรำชกิจหรือทรงปรำกฏในฐำนะพ
ระเจ้ำพระองค์เอง เช่นนั้นแล้วพระองค์คงจะไม่ทรงมีโอกำสได้ปฏิบตั ิพระรำชกิจเลย
แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งว่ำพระองค์ทรงมีเนื้อแท้ของพระเจ้ำและกำรทรงดำรงอยู่ของพระคริ สต์
มนุษย์ก็คงจะไม่ผ่อนปรนและยอมให้พระองค์ปฏิบตั ิพระรำชกิจในหมู่มวลมนุษย์ได้ง่ำยๆ
พระองค์ทรงถือพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เองในพระรำชกิจของพระองค์
แม้ว่ำพระรำชกิจดังกล่ำวจะมีอิทธิพลมำกกว่ำพระรำชกิจที่ทรงปฏิบตั ิโดยไม่มีพระอัตลักษณ์น้ นั หลำยสิบเท่ำนัก
แต่มนุษย์ยงั คงไม่เชื่อฟังต่อพระองค์อย่ำงเต็มเปี่ ยม เพรำะมนุษย์นบนอบให้กบั ตำแหน่งของพระองค์เท่ำนั้น

ไม่ใช่เนื้อแท้ของพระองค์ หำกเป็ นดังนั้นแล้ว
บำงทีในวันหนึ่งที่พระคริ สต์ทรงลงมำจำกตำแหน่งของพระองค์แล้ว
มนุษย์จะสำมำรถยอมให้พระองค์คงพระชนม์ชีพอยู่ต่อไปแม้เพียงสักวันหรื อไม่?
พระเจ้ำเต็มพระทัยที่จะดำรงพระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลกกับมนุษย์
เพื่อที่พระองค์อำจทอดพระเนตรผลที่พระรำชกิจจำกพระหัตถ์ของพระองค์จะนำพำมำให้เกิดขึ้นในช่วงเวลำหล
ำยปี ต่อๆ ไปได้ อย่ำงไรก็ตำม มนุษย์ไม่สำมำรถทนยอมรับกำรทรงสถิตของพระองค์ได้แม้เพียงสักวัน
ดังนั้นพระองค์ทรงทำได้เพียงล้มเลิกเท่ำนั้น
มนุษย์ยอมให้พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระองค์ควรต้องทรงปฏิบตั ิและทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงท่
ำมกลำงหมู่มวลมนุษย์ดว้ ยควำมกรุ ณำและควำมเมตตำในระดับที่สูงที่สุดแล้ว
แม้ว่ำบรรดำผูท้ ี่พระองค์ทรงพิชิตด้วยพระองค์เองโดยเฉพำะจะแสดงควำมเมตตำเช่นนั้นต่อพระองค์
แต่พวกเขำยังคงอนุญำตให้พระองค์ประทับอยู่จนกระทัง่ พระรำชกิจของพระองค์เสร็จสิน้ เท่ำนั้น
และไม่มำกไปกว่ำนั้นแม้ชวั่ ขณะหนึ่ง หำกเป็ นเช่นนี้
มีอะไรในสิ่งเหล่ำนั้นที่พระองค์ยงั ไม่ได้ทรงพิชิตอีกหรือ?
เหตุผลที่มนุษย์ปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในลักษณะเช่นนี้น้ นั ไม่ได้เป็ นเพรำะพระองค์ทรงเป็ นพระค
ริ สต์ที่มีเปลือกของมนุษย์ทวั่ ไปหรื อ?
หำกพระองค์ทรงมีเพียงเทวสภำพและไม่ใช่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติแล้ว
เช่นนั้นแล้วควำมลำบำกยำกเย็นของมนุษย์จะไม่ถูกแก้ไขไปด้วยควำมง่ำยดำยอย่ำงยิง่ หรื อ?
มนุษย์ยอมรับเทวสภำพของพระองค์อย่ำงจำใจ
และไม่แสดงควำมสนใจในเปลือกมนุษย์ธรรมดำทัว่ ไปของพระองค์
แม้ว่ำเนื้อแท้ของพระองค์จะเป็ นเนื้อแท้ของพระคริ สต์ที่ทรงนบนอบต่อน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์อย่ำง
แน่แท้ก็ตำม ดังนั้นแล้ว
พระองค์ทรงทำได้เพียงยกเลิกพระรำชกิจที่จะประทับอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์เพื่อแบ่งปันควำมชืน่ บำนยินดีเและควำ
มโศกเศร้ำกับพวกเขำเท่ำนั้น เพรำะมนุษย์ไม่สำมำรถทนยอมรับกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์ได้อีกต่อไป
จำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. ความสาคัญของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
เนื้อหนังนี้มีควำมสำคัญต่อมนุษย์ยงิ่ นักเพรำะพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
เพรำะพระองค์ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดำที่มีเนื้อหนังคนใดสำมำรถกระทำได้
และเพรำะพระองค์ทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ที่เสื่อมทรำมผูใ้ ช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์บนแผ่นดินโลกให้รอดได้
แม้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเหมือนกันกับมนุษย์
แต่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ก็ทรงมีควำมสำคัญต่อมวลมนุษย์มำกกว่ำบุคคลที่มีคุณค่ำคนใด
เพรำะพระองค์ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจที่พระวิญญำณของพระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถกระทำได้
ทรงสำมำรถมำกกว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำในกำรเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำพระองค์เอง
และทรงสำมำรถมำกกว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำในกำรได้รับมวลมนุษย์อย่ำงครบถ้วน เนื่องจำกผลอันนี้
ถึงแม้เนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและธรรมดำ
แต่คุณควำมดีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์และนัยสำคัญของพระองค์ต่อกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ก็ทำให้พระอง
ค์ทรงมีค่ำอย่ำงสูง และคุณค่ำและนัยสำคัญที่แท้จริ งของเนื้อหนังนี้มิอำจประเมินได้กบั มนุษย์คนใด
ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังนี้จะไม่สำมำรถทำลำยซำตำนได้โดยตรง
แต่พระองค์ทรงสำมำรถใช้พระรำชกิจของพระองค์เพื่อพิชิตมวลมนุษย์และเอำชนะซำตำน
และทำให้ซำตำนนบนอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์อย่ำงเต็มเปี่ ยมได้
เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงจุติเป็ นมนุษย์นี่เองทีพ่ ระองค์ทรงสำมำรถเอำชนะซำตำนและทรงสำมำรถช่วยมวลมนุษย์ใ
ห้รอดได้ พระองค์มิได้ทรงทำลำยซำตำนโดยตรง แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทรงกลำยมำเป็ นเนื้อหนังเพื่อทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตมวลมนุษย์ที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว
ในหนทำงนี้
พระองค์ทรงสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระองค์เองท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระองค์ได้ดีกว่ำ
และพระองค์ทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ที่ถูกทำให้เสื่อมทรำมให้รอดได้ดีกว่ำ
กำรเอำชนะซำตำนของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นคำพยำนที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำ
และเป็ นที่น่ำจูงใจมำกกว่ำกำรทำลำยซำตำนโดยตรงโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ให้รู้จกั พระผูส้ ร้ำงได้ดีกว่ำ
และทรงสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระองค์เองท่ำมกลำงสรรพสิ่ งที่ทรงสร้ำงของพระองค์ได้ดีกว่ำ

ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังก็คือว่ำ
พระองค์ทรงสำมำรถทิง้ พระวจนะและคำแนะนำที่เที่ยงตรงทั้งหลำย
และพระประสงค์เฉพำะของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ไว้ให้แก่บรรดำผูซ้ ่ึงติดตำมพระองค์ เพื่อที่ภำยหลังจำกนั้น
ผูต้ ิดตำมทั้งหลำยของพระองค์จะสำมำรถถ่ำยทอดพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนัง
และพระประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ให้แก่บรรดำผูท้ ี่ยอมรับหนทำงนี้ได้อย่ำงเที่ยงตรงมำกยิ่งขึ้นและเป็ นรู ปธรรมมำกยิ่งขึ้น
มีเพียงพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังท่ำมกลำงมนุษย์เท่ำนั้นที่ทำให้ขอ้ เท็จจริงแห่งกำรที่พระเจ้ำทรงอยู่ร่วม
และทรงใช้ชีวิตด้วยกันกับมนุษย์สำเร็จลุล่วงได้อย่ำงแท้จริ ง
มีเพียงพระรำชกิจนี้เท่ำนั้นที่ทำให้ควำมอยำกของมนุษย์ที่จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
เป็ นประจักษ์พยำนพระรำชกิจของพระเจ้ำ และได้ยินพระวจนะส่วนพระองค์ของพระเจ้ำลุล่วงไปได้
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงนำพำยุคนี้ไปถึงบทอวสำนเฉพำะเมื่อพระปฤษฎำงค์ของพระยำห์เวห์ได้ปรำกฏต่
อมวลมนุษย์แล้วเท่ำนั้น
และพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคแห่งควำมเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้ำที่คลุมเครื อด้วยเช่นกัน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ำยนั้นจะนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงมำสู่ยุคหนึ่งที่เป็ นควำมจริง
มำกกว่ำ สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำ และสวยงำมกว่ำ
พระองค์ไม่เพียงแค่ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติและคำสอนเท่ำนั้น แต่ที่สำคัญไปกว่ำนั้นคือ
พระองค์ทรงเผยให้มวลมนุษย์ได้เห็นพระเจ้ำผูซ้ ่ึงจริงแท้และปกติ ผูซ้ ่ึงชอบธรรมและบริ สุทธิ์
ผูท้ รงปลดปล่อยพระรำชกิจแห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำร
และผูท้ รงสำธิตให้เห็นสิ่งลึกลับทั้งหลำยและบั้นปลำยของมวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์และทรงนำพำแผนกำรบริหำรจัดกำรมำสู่บทอวสำน
และผูซ้ ่ึงได้ทรงซ่อนอยู่เป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว
พระองค์ทรงนำพำยุคแห่งควำมคลุมเครื อมำสู่บทอวสำนอันบริ บูรณ์
พระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดปรำรถนำที่จะแสวงหำพระพักตร์พระเจ้ำแต่ไม่สำมำรถทำได้
พระองค์ทรงจบสิ้นยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดได้รับใช้ซำตำน
และพระองค์ทรงนำมวลมนุษย์ท้งั หมดตลอดเส้นทำงไปสู่ศกั รำชใหม่โดยครบบริ บูรณ์
ทั้งหมดนี้คือบทอวสำนของพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังซึ่งมำแทนที่พระวิญญำณของพระเจ้ำ

เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังของพระองค์น้นั
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะไม่แสวงหำและควำนหำบรรดำสิ่งทั้งหลำยที่ดูเหมือนทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่อีกต่อไป
และพวกเขำจะเลิกคำดเดำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่คลุมเครื อ
เมื่อพระเจ้ำทรงเผยแผ่พระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังนั้น
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะถ่ำยทอดพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำในเนื้อหนังให้กบั ทุกๆ
ศำสนำและคณะนิกำยทั้งหมด
และพวกเขำจะสื่อสำรพระวจนะทั้งหมดของพระองค์ไปถึงหูของมวลมนุษย์ท้งั หมด
ทุกอย่ำงที่บรรดำผูไ้ ด้รับข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ได้ยินนั้นจะเป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวพระรำชกิจของพระองค์
จะเป็ นสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์ได้เห็นและได้ยินมำด้วยตนเอง และจะเป็ นข้อเท็จจริ งและไม่ใช่เรื่ องเล่ำขำน
ข้อเท็จจริ งเหล่ำนี้คือหลักฐำนทีพ่ ระองค์ทรงใช้เผยแผ่พระรำชกิจ
และพวกมันยังเป็ นเครื่ องมือทั้งหลำยที่พระองค์ทรงใช้ในกำรเผยแผ่พระรำชกิจด้วยเช่นกัน
หำกไม่มีกำรดำรงอยู่ของข้อเท็จจริงทั้งหลำยแล้ว
ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ก็คงจะไม่เผยแผ่ไปทัว่ ทุกประเทศและทุกสถำนที่
หำกไม่มีขอ้ เท็จจริ งแต่มีเพียงกำรจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์เท่ำนั้น
พระองค์ก็คงจะไม่มีวนั สำมำรถทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจักรวำลทั้งหมดทั้งมวลได้
พระวิญญำณเป็ นที่เข้ำใจยำกสำหรับมนุษย์ และไม่ปรำกฏแก่ตำสำหรับมนุษย์
และพระรำชกิจของพระวิญญำณก็ไม่ทรงสำมำรถที่จะทิ้งหลักฐำนหรื อข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมใดๆ
เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำไว้ให้แก่มนุษย์ได้ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์อนั แท้จริ ง ของพระเจ้ำ
เขำจะเชื่ออยู่เสมอในพระเจ้ำที่คลุมเครื อซึ่งไม่มีอยู่ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
และมนุษย์จะไม่ได้ยนิ พระวจนะที่พระเจ้ำตรัสด้วยพระองค์เองตลอดไป อย่ำงไรก็ตำม
กำรจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์น้ นั คือควำมว่ำงเปล่ำ และไม่สำมำรถแทนพระพักตร์ ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยภำยในเนื้อแท้ของพระเจ้ำ และพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้
ไม่สำมำรถได้รับกำรแสดงบทบำทโดยมนุษย์ได้
พระเจ้ำที่ไม่ทรงปรำกฏแก่ตำในฟ้ำสวรรค์และพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถได้รับกำรนำพำมำสู่แผ่นดินโลก
ได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ผทู้ รงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเท่ำนั้น
นี่คือหนทำงที่ดีเลิศที่สุดสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงปรำกฏต่อมนุษย์
ที่มนุษย์จะมองเห็นพระเจ้ำและมำรู ้จกั พระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
และมันไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยพระเจ้ำซึ่งไม่จุติมำเป็ นมนุษย์

ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในครำวนี้ พระเจ้ำเสด็จมำทรงพระรำชกิจไม่ใช่ในกำยจิตวิญญำณ แต่ในกำยที่ธรรมดำสำมัญมำก ยิ่งไปกว่ำนั้น
กำยนี้ไม่เพียงแต่เป็ นพระวรกำยในกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่ยงั เป็ นพระวรกำยที่พระเจ้ำทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังด้วยเช่นกัน เป็ นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งธรรมดำสำมัญมำก
เจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นสิ่งใดที่ทำให้พระองค์โดดเด่นออกมำจำกผูอ้ นื่
แต่เจ้ำสำมำรถได้รับควำมจริ งซึ่งไม่เคยได้ยนิ มำก่อนจำกพระองค์ได้
เนื้อหนังซึ่งไร้นยั สำคัญนี้คือสิ่งที่พระวจนะแห่งควำมจริ งทั้งหมดจำกพระเจ้ำจำแลงร่ ำงขึ้นมำดำเนินพระรำชกิจ
ของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำย และแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระเจ้ำให้มนุษย์เข้ำใจ
เจ้ำไม่อยำกอย่ำงใหญ่หลวงที่จะมองเห็นพระเจ้ำในสวรรค์หรอกหรื อ?
เจ้ำไม่อยำกอย่ำงใหญ่หลวงที่จะเข้ำใจพระเจ้ำในสวรรค์หรอกหรื อ?
เจ้ำไม่อยำกอย่ำงใหญ่หลวงที่จะมองเห็นบั้นปลำยของมวลมนุษย์หรอกหรื อ?
พระองค์จะทรงบอกควำมลับเหล่ำนี้ท้งั หมดแก่เจ้ำ—ควำมลับที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสำมำรถบอกเจ้ำได้
และพระองค์จะทรงบอกกับเจ้ำเช่นกันถึงควำมจริงที่เจ้ำนั้นไม่เข้ำใจ
พระองค์ทรงเป็ นประตูของเจ้ำที่จะเข้ำไปสู่รำชอำณำจักร และเป็ นผูน้ ำเจ้ำเข้ำไปสู่ยุคใหม่
มนุษย์ที่ธรรมดำสำมัญเช่นนั้นถือครองควำมล้ำลึกอันมิอำจหยัง่ ลึกได้อยู่มำกมำย
กิจกำรของพระองค์อำจมิอำจพิเครำะห์ได้สำหรับเจ้ำ
แต่เป้ำหมำยโดยครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิน้ นั เพียงพอที่จะเปิ ดโอกำสให้เจ้ำมองเห็
นว่ำพระองค์มิใช่มนุษย์ธรรมดำคนหนึ่งอย่ำงที่ผคู้ นเชื่อ
เพรำะพระองค์เป็ นตัวแทนน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและควำมใส่ใจที่พระเจ้ำทรงแสดงต่อมวลมนุษย์ในยุคสุดท้ำย
แม้เจ้ำจะไม่สำมำรถได้ยินพระวจนะของพระองค์ที่ดูเหมือนจะสั่นสะเทือนฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก
หรื อมองเห็นพระเนตรของพระองค์ประหนึ่งเปลวเพลิงอันลุกโชน
และแม้เจ้ำไม่สำมำรถรู ้สึกถึงควำมมีวินัยแห่งคทำเหล็กของพระองค์ แต่ถึงกระนั้น
เจ้ำก็สำมำรถได้ยินจำกพระวจนะของพระองค์ว่ำพระเจ้ำทรงพิโรธ
และรู ้ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงแสดงควำมเมตตำสงสำรต่อมวลมนุษย์
เจ้ำสำมำรถมองเห็นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำและพระปรี ชำญำณของพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ตระหนักถึงควำมกังวลห่วงใยที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ท้งั ปวง พระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำยคือ
กำรเปิ ดโอกำสให้มนุษย์มองเห็นพระเจ้ำในสวรรค์ดำรงชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพวกมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และทำให้มนุษย์สำมำรถรู ้จกั เชื่อฟัง เคำรพ และรักพระเจ้ำ

นี่เป็ นเหตุผลว่ำเหตุใดพระองค์จงึ ได้ทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังเป็ นครั้งที่สอง
แม้ว่ำสิ่งที่มนุษย์เห็นในวันนี้คือพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งเหมือนกับมนุษย์
พระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งทรงมีหนึ่งพระนำสิกและสองพระเนตร และพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งไม่มอี ะไรโดดเด่น
ในตอนท้ำย พระเจ้ำจะแสดงให้พวกเจ้ำเห็นว่ำ หำกมนุษย์คนนี้มิได้ดำรงอยู่
ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะก้ำวผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงมหำศำล หำกมนุษย์คนนี้มิได้ดำรงอยู่
ฟ้ำสวรรค์จะสลัวลง แผ่นดินโลกจะดิ่งพรวดลงสู่ควำมอลหม่ำน
และมวลมนุษย์ท้งั ปวงจะดำรงชีวิตท่ำมกลำงกำรกันดำรอำหำรและภัยพิบตั ิท้งั หลำย
พระองค์จะทรงแสดงให้พวกเจ้ำเห็นว่ำ
หำกพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้เสด็จมำเพื่อช่วยพวกเจ้ำให้รอดในยุคสุดท้ำย
พระเจ้ำก็คงจะได้ทรงทำลำยมวลมนุษย์ท้งั ปวงในนรกไปเสียนำนแล้ว หำกไม่มีมนุษย์ผนู้ ้ีอยู่
พวกเจ้ำก็จะเป็ นพวกคนบำปตัวฉกำจไปตลอดกำล และเจ้ำจะกลำยเป็ นซำกศพชัว่ นิรันดร พวกเจ้ำควรรู ้ว่ำ
หำกเนื้อหนังนี้มิได้ดำรงอยู่ เช่นนั้นแล้ว มวลมนุษย์ท้งั ปวงคงจะเผชิญหน้ำกับหำยนะที่มิอำจหลบหลีกได้เลย
และคงจะพบว่ำเป็ นไปไม่ได้ที่จะหลีกหนีกำรลงโทษอันรุนแรงเสียยิง่ กว่ำซึ่งพระเจ้ำทรงตวงแบ่งให้กบั มวลมนุ
ษย์ในยุคสุดท้ำย หำกเนื้อหนังธรรมดำสำมัญนี้ไม่ถือกำเนิดขึ้น
เจ้ำทั้งหมดก็คงจะอยู่ในสภำวะที่พวกเจ้ำร้องขอต่อชีวิตโดยที่ไม่มีควำมสำมำรถที่จะดำรงชีวติ ได้
และอธิษฐำนขอควำมตำยโดยที่ไม่สำมำรถตำยได้ หำกเนื้อหนังนี้มิได้ดำรงอยู่
พวกเจ้ำจะไม่สำมำรถได้รับควำมจริงและมำอยู่เบื้องหน้ำพระบัลลังก์ของพระเจ้ำในวันนี้ได้
แต่เจ้ำกลับจะถูกพระเจ้ำลงโทษเพรำะบำปอันหนักหนำสำหัสของเจ้ำแทน พวกเจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำ
หำกมิใช่เพรำะพระเจ้ำทรงกลับคืนสู่เนื้อหนัง ก็คงจะไม่มีผูใ้ ดเลยที่มีโอกำสได้รับควำมรอด
และหำกมิใช่เพรำะกำรมำของเนื้อหนังนี้ พระเจ้ำก็คงจะวำงบทอวสำนให้กบั ยุคเก่ำไปเสียนำนแล้ว?
ด้วยควำมที่เป็ นเช่นนี้ พวกเจ้ำยังสำมำรถปฏิเสธกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำได้อยู่อีกหรื อ?
เพรำะพวกเจ้ำสำมำรถได้รับประโยชน์มำกมำยเหลือเกินจำกมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
เหตุใดพวกเจ้ำจึงจะไม่ยอมรับพระองค์อย่ำงเปรมปรี ด์ เิ ล่ำ?
พระรำชกิจของพระเจ้ำคือบำงสิ่งที่เจ้ำไม่สำมำรถจับใจควำมได้
หำกเจ้ำไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้อย่ำงเต็มที่ว่ำตัวเลือกของเจ้ำนั้นถูกต้องหรื อไม่
ทั้งยังไม่สำมำรถรู ้ได้ว่ำพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถประสบผลสำเร็จได้หรื อไม่ แล้วเหตุใดหรื อ
เจ้ำจึงไม่ลองเสี่ยงโชคของเจ้ำและดูว่ำมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้อี ำจช่วยเหลือเจ้ำได้อย่ำงใหญ่หลวงหรื อไม่
และดูว่ำพระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่จริ งๆ หรือไม่? อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องบอกเจ้ำว่ำ
ในกำลของโนอำห์ พวกมนุษย์ได้กนิ และดื่ม

สมรสกันและยอมพ่ำยแพ้แก่ชีวิตสมรสจนถึงขอบข่ำยที่พระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถทนรู ้เห็นเป็ นพยำนได้
พระองค์จงึ ส่งน้ ำท่วมใหญ่มำทำลำยมวลมนุษย์ และไว้ชีวิตเพียงครอบครัวแปดคนของโนอำห์
กับนกและสัตว์ป่ำทุกชนิด อย่ำงไรก็ตำม ในยุคสุดท้ำย
ผูท้ ี่พระเจ้ำทรงไว้ชีวิตคือทุกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์จนถึงบทอวสำน
แม้ท้งั สองยุคจะเป็ นกำลสมัยที่มีควำมเสื่อมทรำมอันใหญ่หลวงจนพระองค์ไม่ทรงสำมำรถทนรู ้เห็นเป็ นพยำนไ
ด้
และมวลมนุษย์ในทั้งสองยุคกลับกลำยเป็ นเสื่อมทรำมจนถึงกับปฏิเสธว่ำพระเจ้ำไม่ใช่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของพวก
เขำ พระเจ้ำก็ได้ทรงทำลำยเพียงผูค้ นในกำลสมัยของโนอำห์
มวลมนุษย์ในทั้งสองยุคทำให้พระเจ้ำทรงทุกข์โศกอย่ำงใหญ่หลวง
ทว่ำพระเจ้ำก็ยงั คงทรงอดทนกับพวกมนุษย์ในยุคสุดท้ำยจนกระทัง่ ถึงบัดนี้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้เล่ำ?
พวกเจ้ำไม่เคยแปลกใจเลยหรื อว่ำเป็ นเพรำะเหตุใด? หำกพวกเจ้ำไม่รู้จริงๆ
เช่นนั้นก็จงให้เรำบอกแก่พวกเจ้ำเถิด เหตุผลที่พระเจ้ำสำมำรถประทำนพระคุณให้แก่ผคู้ นในยุคสุดท้ำยนั้น
ไม่ใช่เพรำะพวกเขำเสื่อมทรำมน้อยกว่ำผูค้ นในกำลสมัยของโนอำห์
หรื อพวกเขำได้แสดงกำรกลับใจใหม่ต่อพระเจ้ำแล้ว
และนับประสำอะไรที่จะเป็ นเพรำะวิทยำกำรในยุคสุดท้ำยก้ำวหน้ำเสียจนพระเจ้ำไม่สำมำรถตัดใจทำลำยพวกเข
ำได้ แต่กลับเป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงมีพระรำชกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิในกลุ่มผูค้ นในยุคสุดท้ำย
และพระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทรงพระรำชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เองในกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และนอกจำกนี้
พระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทรงเลือกสรรคนส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้ให้กลำยเป็ นวัตถุแห่งควำมรอดของพระองค์
และเป็ นดอกผลของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ และนำพำผูค้ นเหล่ำนี้ไปสู่ยุคถัดไป ดังนั้น
รำคำที่พระเจ้ำทรงจ่ำยไปทั้งหมดนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นอะไรก็ตำม
ต่ำงเป็ นไปเพื่อกำรตระเตรียมสำหรับพระรำชกิจซึ่งเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติมำเป็ นจะปฏิบตั ิในยุคสุดท้ำยทั้งสิ้
น ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพวกเจ้ำได้มำถึงวันนี้น้ นั ก็เป็ นเพรำะเนื้อหนังนี้
พวกเจ้ำมีโอกำสที่จะรอดชีวิตก็เพรำะพระเจ้ำทรงดำรงชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนี่เอง
โชควำสนำทั้งหมดนี้ได้มำก็เพรำะมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี แต่ไม่เพียงเท่ำนี้ ในท้ำยที่สุด
ทุกชนชำติจะนมัสกำรมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี ทั้งยังขอบคุณและเชื่อฟังมนุษย์ที่ไร้นัยสำคัญผูน้ ้ี
เพรำะควำมจริ ง ชีวิต และหนทำงที่พระองค์ทรงนำมำนี่เองที่ได้ช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอด
ได้บรรเทำควำมขัดแย้งระหว่ำงมนุษย์กบั พระเจ้ำ ได้ลดระยะห่ำงระหว่ำงมนุษย์และพระเจ้ำ
และเปิ ดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงพระดำริ ของพระเจ้ำและมนุษย์

เป็ นพระองค์เช่นกันที่ทรงได้รับพระสิริซ่ึงยิ่งใหญ่กว่ำสำหรับพระเจ้ำ
มนุษย์ธรรมดำสำมัญเช่นนี้ไม่ควรค่ำแก่ควำมไว้วำงใจและควำมชื่นชมบูชำของเจ้ำหรอกหรือ?
เนื้อหนังซึ่งธรรมดำสำมัญเช่นนั้นไม่เหมำะที่จะได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระคริ สต์หรอกหรือ?
มนุษย์ธรรมดำสำมัญเช่นนั้นไม่สำมำรถกลำยเป็ นกำรแสดงออกของพระเจ้ำท่ำมกลำงมวลมนุษย์หรอกหรื อ?
มนุษย์ผซู้ ่ึงได้ไว้ชีวิตมวลมนุษย์จำกควำมวิบตั ิเช่นนั้นไม่สมควรแก่ควำมรักของพวกเจ้ำและควำมอยำกของเจ้ำที่
จะยึดพระองค์ไว้ให้มนั่ หรอกหรื อ? หำกพวกเจ้ำปฏิเสธควำมจริ งซึ่งแสดงจำกพระโอษฐ์ของพระองค์
และรังเกียจกำรดำรงอยู่ของพระองค์ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ แล้วสิ่งใดเล่ำที่จะเกิดขึ้นกับเจ้ำในบทอวสำน?
พระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำยกระทำผ่ำนมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
พระองค์จะทรงมอบทุกสิ่งแก่เจ้ำ และสิ่งที่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นก็คือ
พระองค์จะทรงสำมำรถตัดสินทุกสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้ำ
มนุษย์เช่นนั้นสำมำรถเป็ นอย่ำงที่พวกเจ้ำเชื่อว่ำพระองค์เป็ นได้หรื อไม่?
มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเรี ยบง่ำยธรรมดำจนไม่ควรค่ำแก่กำรเอ่ยถึง
ควำมจริ งของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้ำวใจพวกเจ้ำอย่ำงถึงที่สุดกระนั้นหรื อ?
กำรเป็ นพยำนต่อกำรกิจกำรของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้ำวใจพวกเจ้ำอย่ำงที่สุดหรอกหรื อ ?
หรื อว่ำเส้นทำงที่พระองค์ทรงนำทำงเจ้ำนั้นไม่ควรค่ำให้พวกเจ้ำเดินไป? เมื่อพิจำรณำโดยรวมทุกอย่ำงแล้ว
สิ่งใดหรื อที่เป็ นเหตุให้พวกเจ้ำชิงชังพระองค์ และเหวี่ยงพระองค์ทิ้งไปและรักษำระยะห่ำงจำกพระองค์
มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูแ้ สดงควำมจริ ง มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมควำมจริง
และมนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูใ้ ห้เส้นทำงให้พวกเจ้ำติดตำม
อำจเป็ นได้หรื อไม่ว่ำพวกเจ้ำยังคงไม่สำมำรถค้นพบร่ องรอยของพระรำชกิจของพระเจ้ำภำยในควำมจริ งเหล่ำนี้
? หำกปรำศจำกพระรำชกิจของพระเยซูแล้วไซร้ มวลมนุษย์ย่อมจะไม่สำมำรถได้ลงมำจำกกำงเขน
แต่หำกปรำศจำกกำรจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้
บรรดำผูท้ ี่ลงมำจำกกำงเขนย่อมจะไม่มีวนั สำมำรถได้รับกำรเห็นชอบจำกพระเจ้ำหรื อเข้ำสู่ยคุ ใหม่ได้เลย
หำกปรำศจำกกำรมำของมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
พวกเจ้ำก็คงจะไม่มีวนั ได้มโี อกำสที่จะมองเห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
ทั้งยังไม่มีคุณสมบัติเหมำะสมพอที่จะมองเห็น
เนื่องเพรำะพวกเจ้ำทั้งหมดล้วนเป็ นวัตถุที่ควรถูกทำลำยสิ้นเมื่อนำนมำแล้ว
เนื่องจำกกำรมำถึงของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำ
พระเจ้ำได้ทรงยกโทษให้พวกเจ้ำและแสดงควำมปรำนีต่อพวกเจ้ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม
คำพูดที่เรำต้องทิ้งไว้กบั พวกเจ้ำในตอนท้ำยก็ยงั คงเป็ นคำพูดเหล่ำนี้ที่ว่ำ มนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี

ผูซ้ ่ึงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั มีควำมสำคัญยิ่งชีวิตต่อพวกเจ้ำ
นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วท่ำมกลำงมวลมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์?” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกที่ปรำรถนำได้รับชีวิตโดยที่ไม่พ่งึ พำควำมจริ งที่ตรัสโดยพระคริ สต์คอื เป็ นผูค้ นที่ไร้สำระน่ำขันที่สุดบนแผ่
นดินโลก และพวกที่ไม่ยอมรับหนทำงแห่งชีวิตซึ่งนำพำมำโดยพระคริสต์เป็ นคนที่หลงอยู่ในควำมเพ้อฝัน
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำพวกที่ไม่ยอมรับพระคริสต์ของยุคสุดท้ำยจะถูกพระเจ้ำทรงดูหมิ่นไปตลอดกำล
พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูของมนุษย์ไปสู่รำชอำณำจักรระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และไม่มีใครที่สำมำรถอ้อมเลี่ยงพระองค์ได้
อำจไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเว้นแต่จะผ่ำนทำงพระคริ สต์ เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
และดังนั้นเจ้ำต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังหนทำงของพระองค์
เจ้ำไม่สำมำรถคิดถึงเพียงแค่กำรได้รับพระพรเท่ำนั้นในขณะที่ไม่สำมำรถได้รับควำมจริ งและไม่สำมำรถยอมรับ
กำรจัดเตรี ยมชีวิตได้
พระคริ สต์เสด็จมำระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริง อำจได้รับกำรจัดเตรี ยมชีวิตไว้ใ
ห้ พระรำชกิจของพระองค์น้นั เป็ นไปเพื่อกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่ำและกำรเข้ำสู่ยุคใหม่
และพระรำชกิจของพระองค์คือเส้นทำงที่จำต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้ำสู่ยุคใหม่
หำกเจ้ำไม่สำมำรถรับรู ้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกล่ำวโทษ หมิ่นประมำท
หรื อกระทัง่ ถึงกับข่มเหงพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผำไหม้ไปชัว่ นิรนั ดร์และจะไม่มีวนั เข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำได้
เพรำะพระคริ สต์พระองค์น้ีทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ดว้ ยพระองค์เอง
ทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระเจ้ำ
ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้ำได้มอบควำมไว้วำงพระทัยให้ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำหำกเจ้ำไม่สำมำรถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยได้ทรงปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมหมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชดั ในตัวของมันเองต่อทุกคน
เรำยังบอกเจ้ำอีกว่ำหำกเจ้ำต่อต้ำนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำย หำกเจ้ำเหยียดหยันพระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำย
จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่องแทนเจ้ำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
นับจำกวันนี้ไปเจ้ำจะไม่มีโอกำสอีกแล้วที่จะได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
ต่อให้เจ้ำพยำยำมไถ่บำปให้แก่ตวั เจ้ำเองก็ตำม เจ้ำจะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำอีกแล้ว

เพรำะสิ่งที่เจ้ำต่อต้ำนนั้นไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่เจ้ำเหยียดหยันนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อ่อนแอบำงอย่ำง
แต่เป็ นพระคริ สต์ เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำผลสืบเนื่องของเรื่ องนี้จะเป็ นอย่ำงไร? เจ้ำจะไม่ได้ทำควำมผิดพลำดเล็กๆ
แต่จะได้ก่ออำชญำกรรมอันชัว่ ร้ำย
และดังนั้นเรำจึงแนะนำทุกคนไม่ให้แสดงอำกำรแยกเขี้ยวข่มขู่เมื่ออยู่ต่อหน้ำควำมจริ ง
หรื อทำกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงไม่ระมัดระวัง เพรำะควำมจริงเท่ำนั้นที่สำมำรถนำชีวิตมำสู่เจ้ำได้
และไม่มีอะไรเว้นแต่ควำมจริงที่สำมำรถเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำอีกครั้ง
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์แก่มนุษย์ได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. ความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็ นมนุษย์กับพระราชกิจของพระวิญญาณ
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
กำรช่วยมนุษย์ให้รอดของพระเจ้ำไม่ได้ทำโดยกำรใช้วิธีกำรของพระวิญญำณและพระอัตลักษณ์ของพระวิญญำ
ณโดยตรง เพรำะพระวิญญำณของพระองค์น้ นั ไม่ทรงสำมำรถทั้งถูกสัมผัสและมองเห็นได้โดยมนุษย์
ทั้งมนุษย์ยงั ไม่สำมำรถเข้ำใกล้ได้เช่นกัน
หำกพระองค์ได้ทรงพยำยำมที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดในลักษณะของพระวิญญำณโดยตรง
มนุษย์ก็คงจะไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมรอดของพระองค์ได้
หำกพระเจ้ำมิได้ทรงสวมรู ปสัณฐำนภำยนอกของมนุษย์ที่ถูกสร้ำง
ก็คงจะปรำศจำกหนทำงที่มนุษย์จะได้รับควำมรอดนี้ เนื่องเพรำะมนุษย์น้ นั ปรำศจำกหนทำงที่จะเข้ำหำพระองค์
มำกพอๆ กับที่ไม่มีใครเลยเคยมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำไปใกล้เมฆของพระยำห์เวห์
โดยกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงเท่ำนั้น นัน่ ก็คือ
โดยกำรบรรจุพระวจนะของพระองค์เข้ำไปในร่ ำงกำยของมนุษย์ที่พระองค์กำลังจะทรงบังเกิดมำเป็ นเท่ำนั้น
พระองค์จงึ จะทรงสำมำรถนำพระวจนะของพระองค์มำดำเนินกำรในตัวทุกคนที่ติดตำมพระองค์ได้ดว้ ยพระองค์
เองโดยเฉพำะ เมื่อนั้นเท่ำนั้นมนุษย์จงึ สำมำรถมองเห็นและได้ยินพระวจนะของพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เข้ำสู่กำรครองพระวจนะของพระองค์ได้ดว้ ยตัวเองโดยเฉพำะ
และโดยวิถีทำงนี้จงึ มำได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงครบถ้วน หำกพระเจ้ำมิได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์
ไม่มีใครเลยที่มีเลือดเนื้อจะมีควำมสำมำรถได้รับควำมรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้
ทั้งยังจะไม่มีเลยสักคนทีไ่ ด้รับกำรช่วยให้รอด
หำกพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจโดยตรงในท่ำมกลำงมวลมนุษย์
มนุษยชำติท้งั มวลก็คงจะถูกบดขยี้จนคว่ำลงไป หรื อไม่เช่นนั้น
พวกเขำก็คงจะถูกซำตำนจับไปเป็ นเชลยอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีหนทำงที่จะมำสัมผัสกับพระเจ้ำเลย
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงเข้ำสู่ช่วงระยะใหม่ของพระรำชกิจในยุคสุดท้ำย
พระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ให้มำกยิง่ ขึ้นไปอีก
และมันจะมิใช่ควำมสงสำรและควำมรักในเวลำของพระเยซู
เนื่องจำกพระองค์ทรงมีพระรำชกิจใหม่ในพระหัตถ์ พระรำชกิจใหม่น้ีจะมำพร้อมกับพระอุปนิสัยใหม่ ดังนั้น
หำกพระรำชกิจนี้กระทำโดยพระวิญญำณ—หำกพระเจ้ำมิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และพระวิญญำณตรัสโดยตรงโดยผ่ำนทำงฟ้ำร้องแทน เพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่มีหนทำงติดต่อกับพระองค์

มนุษย์ก็คงจะไม่สำมำรถรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์ได้?
หำกมีเพียงพระวิญญำณอย่ำงเดียวเท่ำนั้นที่ทรงพระรำชกิจนี้ เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงจะไม่มีหนทำงที่จะได้มำรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
ผูค้ นสำมำรถมองดูพระอุปนิสัยของพระเจ้ำด้วยตำของพวกเขำเองก็ตอ่ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เมื่อพระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
และพระองค์ทรงแสดงพระอุปนิสยั ทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์โดยผ่ำนทำงเนื้อหนังเท่ำนั้น
พระเจ้ำดำรงพระชนม์ชีพอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ท้งั หลำยจริงๆ และโดยแท้จริ ง พระองค์ทรงเป็ นสิ่งจับต้องได้
มนุษย์สำมำรถมีส่วนร่ วมกับพระอุปนิสยั ของพระองค์
มีส่วนร่ วมกับสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นได้อย่ำงแท้จริง
มีเพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์จะสำมำรถมำรู ้จกั กับพระองค์ได้โดยแท้จริง
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจแห่งเนื้อหนังพ่วงเอำควำมยำกลำบำกมำกมำย
และเนื้อหนังไม่สำมำรถมีอตั ลักษณ์ที่ยงิ่ ใหญ่แบบเดียวกับพระวิญญำณได้
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถดำเนินกิจกำรทั้งหลำยที่เหนือธรรมชำติแบบเดียวกับพระวิญญำณได้
นับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงสำมำรถมีสิทธิอำนำจแบบเดียวกับพระวิญญำณได้ กระนั้น
เนื้อแท้ของพระรำชกิจที่กระทำโดยเนื้อหนังที่ไม่โดดเด่นนี้กลับเหนือกว่ำเนื้อแท้ของพระรำชกิจที่พระวิญญำณ
ทรงกระทำโดยตรงมำกนัก และพระองค์เองในเนื้อหนังนี้ก็ทรงตอบสนองควำมจำเป็ นต่ำงๆ
ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง สำหรับบรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรช่วยให้รอดนั้น
คุณค่ำกำรใช้งำนของพระวิญญำณด้อยกว่ำคุณค่ำกำรใช้งำนของเนื้อหนังมำกนัก กล่ำวคือ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำมำรถครอบคลุมทัว่ ทั้งจักรวำล ตลอดทั้งภูเขำ แม่น้ ำ ทะเลสำบ
และมหำสมุทรทั้งหมด กระนั้น
พระรำชกิจของเนื้อหนังสัมพันธ์กบั ทุกคนที่พระองค์เสด็จมำติดต่อสัมผัสอย่ำงมีประสิทธิผลมำกกว่ำ
ยิ่งไปกว่ำนั้น
เนื้อหนังของพระเจ้ำที่มีรูปทรงอันสัมผัสได้สำมำรถได้รับควำมเข้ำใจและไว้วำงใจจำกมนุษย์ได้ดีกว่ำ
และสำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ำได้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีก
และสำมำรถทำให้มนุษย์เกิดควำมประทับใจล้ำลึกยิ่งขึ้นกับกิจกำรจริงทั้งหลำยของพระเจ้ำได้
พระรำชกิจของพระวิญญำณถูกปกคลุมอยู่ในควำมล้ำลึก มันยำกที่จะหยัง่ ลึกได้สำหรับสิง่ มีชีวิตที่ตอ้ งตำย
และยิ่งยำกมำกขึ้นไปอีกสำหรับพวกเขำที่จะมองเห็น
และดังนั้นพวกเขำจึงสำมำรถเพียงพึ่งพำจินตนำกำรทั้งหลำยอันไม่มีแก่นสำรของพวกเขำเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม

พระรำชกิจของเนื้อหนังเป็ นปกติ และมีพื้นฐำนอยู่บนควำมเป็ นจริง และมีสติปัญญำอันอุดม
และเป็ นข้อเท็จจริ งที่สำมำรถมองเห็นได้โดยตำเนื้อของมนุษย์
มนุษย์สำมำรถรับประสบกำรณ์กบั พระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยตนเอง
และไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้จินตนำกำรอันอุดมสมบูรณ์ของเขำ
นี่คือควำมแน่นอนและคุณค่ำที่แท้จริ งของพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
พระวิญญำณสำมำรถเพียงแค่ทำสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์มอิ ำจมองเห็นได้และยำกสำหรับเขำที่จะจินตนำกำร
ตัวอย่ำงเช่น ควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณ กำรทรงขับเคลื่อนของพระวิญญำณ กำรทรงนำของพระวิญญำณ
แต่สำหรับมนุษย์ผมู้ ีควำมรู ้สึกนึกคิด กำรเหล่ำนี้มิได้จดั เตรียมควำมหมำยที่ชดั เจนใดๆ
พวกมันเพียงจัดเตรี ยมกำรขับเคลื่อน หรื อควำมหมำยกว้ำงๆ เท่ำนั้น และไม่สำมำรถให้คำแนะนำด้วยถ้อยคำได้
อย่ำงไรก็ตำม พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังแตกต่ำงกันอย่ำงยิง่ กล่ำวคือ
มันเกี่ยวข้องกับกำรทรงนำที่ถูกต้องด้วยพระวจนะ มันมีพระประสงค์ที่ชดั เจน
และมีเป้ำหมำยที่พึงประสงค์ท้งั หลำยที่ชดั เจน และดังนั้น มนุษย์ไม่จำเป็ นต้องควำนไปทัว่
หรื อใช้จินตนำกำรของเขำ นับประสำอะไรที่จำเป็ นต้องทำกำรคำดเดำต่ำงๆ
นี่คือควำมชัดเจนของพระรำชกิจในเนื้อหนัง
และควำมแตกต่ำงอันยิ่งใหญ่ของมันจำกพระรำชกิจของพระวิญญำณ
พระรำชกิจของพระวิญญำณเหมำะสมเพียงสำหรับขอบเขตที่จำกัดขอบเขตหนึ่งเท่ำนั้นและไม่สำมำรถแทนที่พร
ะรำชกิจของเนื้อหนังได้ พระรำชกิจของเนื้อหนังให้มนุษย์มีเป้ำหมำยทั้งหลำยที่แน่นอนและจำเป็ นกว่ำ
และควำมรู ้ที่จริ งและมีคุณค่ำกว่ำพระรำชกิจของพระวิญญำณมำกนัก
พระรำชกิจที่มีคุณค่ำยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมนุษย์ที่เสื่อมทรำมคือพระรำชกิจที่จดั เตรี ยมพระวจนะที่ถูกต้องทั้งหลำย
เป้ำหมำยที่ชดั เจนทั้งหลำยเพื่อไล่ตำมเสำะหำ และที่สำมำรถมองเห็นและสัมผัสได้
มีเพียงพระรำชกิจที่เป็ นจริ งและกำรทรงนำที่ถูกกำลเทศะเท่ำนั้นที่เหมำะกับรสนิยมของมนุษย์
และมีเพียงพระรำชกิจจริ งเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมและตำ่ ช้ำของเขำได้
กำรนี้สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
มีเพียงพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมและต่ำช้ำก่อนหน้ำ
นั้นของเขำได้ ถึงแม้พระวิญญำณจะเป็ นเนื้อแท้ในธรรมชำติของพระเจ้ำ
แต่พระรำชกิจดังเช่นกำรนี้สำมำรถกระทำได้โดยเนื้อหนังของพระองค์เท่ำนั้น
หำกพระวิญญำณได้ทรงพระรำชกิจเพียงฝ่ ำยเดียว เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่พระรำชกิจของพระองค์จะมีประสิทธิผล—นี่คือควำมจริงที่ชดั แจ้ง
แม้ว่ำผูค้ นส่วนใหญ่ได้กลำยมำเป็ นศัตรู ท้งั หลำยของพระเจ้ำเนื่องจำกเนื้อหนังนี้

แต่เมื่อพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์
บรรดำผูท้ ี่ต่อต้ำนพระองค์จะไม่เพียงเลิกเป็ นศัตรู ของพระองค์เท่ำนั้น แต่ตรงกันข้ำม
จะกลำยเป็ นประจักษ์พยำนทั้งหลำยของพระองค์
พวกเขำจะกลำยเป็ นประจักษ์พยำนทั้งหลำยที่พระองค์ได้ทรงพิชิต
ประจักษ์พยำนทั้งหลำยที่เข้ำกันได้กบั พระองค์และมิอำจแยกกันได้จำกพระองค์
พระองค์จะทรงทำให้มนุษย์รู้จกั ควำมสำคัญของพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังต่อมนุษย์
และมนุษย์จะรู ้จกั ควำมสำคัญของเนื้อหนังนี้ต่อควำมหมำยแห่งกำรดำรงอยู่ของมนุษย์
จะรู ้จกั คุณค่ำที่แท้จริ งของพระองค์ต่อกำรเจริ ญเติบโตของชีวิต และยิ่งไปกว่ำนั้น
จะรู ้ว่ำเนื้อหนังนี้จะกลำยเป็ นน้ ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่สำมำรถทนแยกกับมันได้
แม้ว่ำเนื้อหนังของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จะห่ำงไกลจำกกำรจับคู่กบั พระอัตลักษณ์และฐำนะของพระเจ้ำ
และสำหรับมนุษย์แล้วดูเหมือนว่ำจะเป็ นสิ่งซึ่งเข้ำกันไม่ได้กบั สถำนะจริงของพระองค์
แต่เนื้อหนังนี้ผซู้ ่งึ ไม่มีพระฉำยำที่แท้จริ งของพระเจ้ำ หรื อพระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
สำมำรถทรงพระรำชกิจที่พระวิญญำณของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำได้โดยตรง
เช่นนั้นคือนัยสำคัญและคุณค่ำที่แท้จริ งของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
และนัยสำคัญและคุณค่ำนี้นี่เองที่มนุษย์ไม่สำมำรถเห็นคุณค่ำและยอมรับได้
แม้ว่ำมวลมนุษย์ท้งั ปวงจะยกย่องพระวิญญำณของพระเจ้ำและดูแคลนเนื้อหนังของพระเจ้ำ
ไม่ว่ำพวกเขำจะมีทรรศนะหรือคิดอย่ำงไร
นัยสำคัญและคุณค่ำจริ งของเนื้อหนังก็มำกเกินกว่ำนัยสำคัญและคุณค่ำของพระวิญญำณมำกนัก แน่นอนว่ำ
กำรนี้เกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมเท่ำนั้น
สำหรับทุกคนที่แสวงหำควำมจริงและถวิลหำรอคอยกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำมำรถเพียงจัดเตรียมกำรขับเคลื่อนหรื อกำรดลใจ
และสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมน่ำอัศจรรย์ว่ำมันมิอำจอธิบำยได้และมิอำจจินตนำกำรได้ และสำนึกรับรู ้ว่ำมันยิง่ ใหญ่
สูงส่ง และน่ำเลื่อมใส กระนั้นทุกคนก็ยงั มิอำจบรรลุถึงได้และมิอำจได้รับมำได้ดว้ ยเช่นกัน
มนุษย์และพระวิญญำณของพระเจ้ำสำมำรถเพียงมองดูกนั และกันจำกที่ห่ำงไกล
รำวกับว่ำมีระยะห่ำงกว้ำงใหญ่ระหว่ำงพวกเขำ และพวกเขำไม่สำมำรถมีวนั ที่จะเหมือนกันได้
รำวกับว่ำมนุษย์และพระเจ้ำถูกแยกออกจำกกันโดยขีดคัน่ ที่ไม่ประจักษ์แก่ตำ ในควำมเป็ นจริ งแล้ว
นี่คือภำพมำยำที่พระวิญญำณทรงมอบให้แก่มนุษย์
ซึ่งเป็ นเพรำะพระวิญญำณและมนุษย์ไม่ใช่ประเภทเดียวกันและจะไม่มีวนั อยู่ร่วมกันในโลกเดียวกัน
และเพรำะพระวิญญำณไม่ทรงมีสิ่งใดๆ ของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จงึ ไม่มีควำมจำเป็ นต้องมีพระวิญญำณ

เพรำะพระวิญญำณไม่สำมำรถทรงพระรำชกิจที่มนุษย์จำเป็ นมำกที่สุดได้โดยตรง
พระรำชกิจของเนื้อหนังมอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อไล่ตำมเสำะหำ มอบพระวจนะที่ชดั เจน
และมอบสำนึกรับรู ้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นจริงและเป็ นปกติ
ว่ำพระองค์ทรงถ่อมพระทัยและทรงธรรมดำให้แก่มนุษย์ ถึงแม้ว่ำมนุษย์อำจจะยำเกรงพระองค์
แต่สำหรับผูค้ นส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงง่ำยที่จะมีสัมพันธ์ดว้ ย กล่ำวคือ
มนุษย์สำมำรถมองพระพักตร์ของพระองค์ และได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์
และเขำไม่จำเป็ นต้องมองพระองค์จำกที่ห่ำงไกล เนื้อหนังนี้ให้ควำมรู ้สึกสำมำรถเข้ำถึงได้แก่มนุษย์
ไม่ทรงห่ำงไกล หรือมิอำจหยัง่ ลึกได้ แต่เป็ นที่ประจักษ์แก่ตำและสัมผัสได้
เพรำะเนื้อหนังนี้ทรงอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ตอนนี้ มนุษย์สำมำรถมองเห็นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์น้ นั พิเศษจริงๆ
และมีมำกมำยในนั้นที่มนุษย์ไม่สำมำรถบรรลุได้ และนั่นก็คอื ควำมล้ำลึกและกำรอัศจรรย์ท้งั หลำยนัน่ เอง
ดังนั้น หลำยคนจึงได้นบนอบแล้ว บำงคนไม่เคยนบนอบต่อมนุษย์คนใดเลยนับแต่วนั ที่พวกเขำถือกำเนิดมำ
กระนั้นเมื่อพวกเขำมองเห็นพระวจนะต่ำงๆ ของพระเจ้ำในทุกวันนี้
พวกเขำก็นบนอบอย่ำงสุดใจโดยมิได้สังเกตเลยว่ำพวกเขำได้ทำเช่นนั้นลงไป
และพวกเขำไม่กล้ำเสี่ยงที่จะทำกำรพินิจพิเครำะห์หรื อกล่ำวอะไรอื่นใด
มนุษยชำติได้ตกมำอยูภ่ ำยใต้พระวจนะและหมอบรำบภำยใต้กำรพิพำกษำของพระวจนะ
หำกพระวิญญำณของพระเจ้ำตรัสกับมนุษย์โดยตรง มวลมนุษย์ท้งั ปวงก็คงจะนบนอบต่อพระสุรเสียง
ตกต่ำลงโดยปรำศจำกพระวจนะต่ำงๆ แห่งวิวรณ์
ไม่ต่ำงอะไรกับที่เปำโลล้มลงกับพืน้ ในควำมสว่ำงระหว่ำงกำรเดินทำงไปสู่ดำมัสกัส
หำกพระเจ้ำได้ทรงสำนต่อพระรำชกิจในหนทำงนี้
มนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะมำรู ้จกั ควำมเสื่อมทรำมของตัวเขำเองโดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำของพร
ะวจนะและบรรลุควำมรอดโดยกำรนั้น
โดยผ่ำนทำงกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นพระเจ้ำจึงทรงสำมำรถนำส่งพระวจนะต่ำงๆ
ของพระองค์เข้ำไปในหูของมนุษย์ทุกผูท้ ุกคนได้ดว้ ยพระองค์เองโดยเฉพำะ
เพื่อที่ทุกคนซึ่งมีหูอำจได้ยินพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์และรับพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำโดยพระวจนะ
ของพระองค์เอำไว้ นี่เท่ำนั้นที่เป็ นผลลัพธ์ซ่ึงสัมฤทธิ์โดยพระวจนะของพระองค์
แทนที่จะเป็ นกำรที่พระวิญญำณทรงเกิดสำแดงออกมำให้มนุษย์หวำดผวำจนต้องนบนอบ

เพียงผ่ำนพระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งแต่ทว่ำมีควำมพิเศษนี้เท่ำนั้น
อุปนิสัยเดิมของมนุษย์ซ่ึงซ่อนเร้นลึกอยู่ภำยในมำหลำยปี จึงจะสำมำรถถูกตีแผ่ออกมำอย่ำงเต็มที่
เพื่อที่มนุษย์อำจจำมันได้และเปลี่ยนแปลงมันเสีย
สิ่งเหล่ำนี้คือพระรำชกิจทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตของพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์
ด้วยกำรตรัสและกำรทำกำรพิพำกษำในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอยู่ในนั้น
พระองค์จงึ ทรงสัมฤทธิ์ผลลัพธ์แห่งกำรพิพำกษำที่กระทำกับมนุษย์โดยพระวจนะ
นี่คือสิทธิอำนำจของพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์และนัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
มันถูกทำไปก็เพื่อทำให้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์เป็ นที่รู้จกั
ทำให้ผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์โดยพระรำชกิจของพระวจนะเป็ นที่รู้จกั และทำให้เป็ นที่รู้กนั ว่ำ
พระวิญญำณได้มำอยู่ในเนื้อหนังแล้ว
และแสดงให้เห็นสิทธิอำนำจของพระองค์โดยผ่ำนทำงกำรตัดสินมนุษย์โดยพระวจนะ
แม้ว่ำเนื้อหนังของพระองค์เป็ นรู ปสัณฐำนภำยนอกของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติและธรรมดำ
แต่ผลลัพธ์ต่ำงๆ ที่พระวจนะทั้งหลำยของพระองค์สัมฤทธิ์นี่เองที่แสดงให้มนุษย์เห็นว่ำ
พระองค์ทรงเต็มไปด้วยสิทธิอำนำจ เห็นว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง และเห็นว่ำพระวจนะต่ำงๆ
ของพระองค์คือกำรแสดงออกของพระเจ้ำพระองค์เอง โดยวิถีทำงนี้ มนุษยชำติท้งั มวลได้ถกู แสดงให้เห็นว่ำ
พระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง ว่ำพระองค์คอื พระเจ้ำพระองค์เองผูซ้ ่ึงทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ว่ำพระองค์มิอำจทรงถูกทำให้ขุ่นเคืองโดยผูใ้ ดเลย
และว่ำไม่มีใครสำมำรถอยู่เหนือกำรพิพำกษำโดยพระวจนะของพระองค์ได้
และไม่มีกำลังบังคับใดเลยของควำมมืดที่สำมำรถมีสิทธิพิเศษเหนือสิทธิอำนำจของพระองค์
มนุษย์นบนอบต่อพระองค์จนหมดสิ้นก็เพรำะพระองค์คือพระวจนะที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เพรำะสิทธิอำนำจของพระองค์ และเพรำะกำรพิพำกษำด้วยพระวจนะของพระองค์
พระรำชกิจที่เนื้อหนังของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์นำมำก็คือสิทธิอำนำจที่พระองค์ทรงครอง
เหตุผลที่ทำไมพระองค์จงึ ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ก็เพรำะมนุษย์สำมำรถครองสิทธิอำนำจได้
และพระองค์ก็สำมำรถที่จะดำเนินพระรำชกิจในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งท่ำมกลำงมวลมนุษย์ไปจนสำเร็จ
ได้ ในหนทำงดังกล่ำวซึ่งมองเห็นได้และจับต้องได้สำหรับมนุษย์
พระรำชกิจนี้มีควำมเป็ นจริ งมำกมำยกว่ำพระรำชกิจที่กระทำโดยตรงโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำผูซ้ ่ึงทรงครอง
สิทธิอำนำจทั้งมวล และผลลัพธ์ของมันก็เห็นได้ชดั แจ้งเช่นกัน
นี่เป็ นเพรำะเนื้อหนังที่จุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำนั้นสำมำรถพูดและทำงำนในหนทำงที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งได้
รู ปสัณฐำนภำยนอกของเนื้อหนังของพระองค์มไิ ด้กุมสิทธิอำนำจใดเลย และสำมำรถเข้ำหำได้โดยมนุษย์

เมื่อเทียบกับกำรที่เนื้อแท้ของพระองค์น้นั ถือครองสิทธิอำนำจอยู่จริง
แต่สิทธิอำนำจของพระองค์ก็หำได้มีผูใ้ ดสำมำรถมองเห็นได้เลย เมื่อพระองค์ตรัสและทรงพระรำชกิจต่ำงๆ
มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะตรวจพบกำรดำรงอยู่ของสิทธิอำนำจของพระองค์ได้
นี่อำนวยให้พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจได้ในลักษณะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
พระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งทั้งหมดนี้สำมำรถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ได้
แม้ว่ำไม่มีมนุษย์ใดเลยที่สำมำรถตระหนักว่ำพระองค์ทรงกุมสิทธิ อำนำจ
หรื อมองเห็นว่ำพระองค์มิอำจทรงถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ หรื อมองเห็นพระพิโรธของพระองค์
แต่พระองค์ก็ทรงสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ต้งั ใจไว้ของพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์โดยผ่ำนทำงสิทธิอำนำจของพระ
องค์ซ่งึ ถูกปิ ดคลุมไว้ โดยผ่ำนทำงพระพิโรธของพระองค์ที่ถูกซ่อนเร้นไว้
และโดยผ่ำนทำงพระวจนะทั้งหลำยที่พระองค์ตรัสอย่ำงเปิ ดเผย กล่ำวได้อีกอย่ำงว่ำ
มนุษย์ถูกโน้มน้ำวให้เชื่อมัน่ อย่ำงถึงที่สุดโดยผ่ำนทำงกระแสพระสุรเสียงของพระองค์
ควำมเข้มขรึ มของพระวำทะ และพระปรี ชำญำณทั้งมวลของพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์ ในหนทำงนี้
มนุษย์จึงนบนอบต่อพระวจนะของพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์ผซู้ ่งึ ดูเหมือนไม่มีสิทธิอำนำจเลย
อันเป็ นกำรทำให้จุดมุ่งหมำยของพระเจ้ำในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นลุล่วงด้วยกำรนี้นี่เอง
นี่คืออีกด้ำนของนัยสำคัญแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ นั่นก็คือ เพื่อที่จะตรัสอย่ำงเป็ นจริ งมำกขึ้น
และเอื้ออำนวยให้ควำมเป็ นจริ งแห่งพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์มีผลต่อมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์อำจเป็ นพยำนต่อฤทธำนุภำพแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ ดังนั้น
หำกพระรำชกิจนี้ไม่ได้ถูกทำโดยวิถีทำงของกำรจุติเป็ นมนุษย์ ก็คงจะไม่สัมฤทธิ์ผลลัพธ์แม้เพียงน้อยนิด
และคงจะไม่สำมำรถช่วยคนบำปทั้งหลำยให้รอดได้อย่ำงครบถ้วน หำกพระเจ้ำมิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์คงจะยังเป็ นพระวิญญำณผูซ้ ่ึงมนุษย์ท้งั ไม่สำมำรถมองเห็นได้และไม่สำมำรถจับต้องได้
ด้วยควำมที่มนุษย์เป็ นสิ่งทรงสร้ำงที่มีเนื้อหนัง เขำกับพระเจ้ำเป็ นของสองโลกที่แตกต่ำงกัน
และมีธรรมชำติที่แตกต่ำงกัน พระวิญญำณของพระเจ้ำเข้ำกันไม่ได้กบั มนุษย์ผซู้ ่งึ มีเนื้อหนัง
และจึงเป็ นธรรมดำที่ไม่มีทำงที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทั้งสองได้เลย
ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื่ องที่มนุษย์น้นั ไม่สำมำรถกลำยไปเป็ นพระวิญญำณ กับกำรที่เป็ นเช่นนี้
พระวิญญำณของพระเจ้ำจึงต้องทรงกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้ำงเพือ่ ที่จะทรงพระรำชกิจดั้งเดิมของพระองค์
พระเจ้ำทรงสำมำรถทั้งเสด็จขึ้นไปยังสถำนที่ซ่ึงสูงที่สุดและถ่อมพระองค์เองกลำยเป็ นมนุษย์ที่ทรงสร้ำง
ทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมวลมนุษย์และดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงพวกเขำ
แต่มนุษย์ไม่สำมำรถขึ้นไปยังสถำนที่ซ่ึงสูงที่สุดและกลำยเป็ นวิญญำณ
และยิ่งน้อยนักที่เขำจะสำมำรถลงไปยังสถำนที่ซ่งึ ต่ำที่สุดได้

นี่คือเหตุผลที่เหตุใดพระเจ้ำจึงต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่จะดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ
ในทำนองเดียวกัน ในช่วงระหว่ำงกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรก
มีเพียงเนื้อหนังซึ่งเป็ นพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นที่ได้สำมำรถไถ่มนุษย์โดยผ่ำนทำงกำรตรึ งกำงเขนของพระ
องค์
ในขณะที่เมื่อเทียบไปแล้วก็คงจะไม่มีทำงที่พระวิญญำณของพระเจ้ำจะถูกตรึ งกำงเขนในฐำนะเครื่ องบูชำลบล้ำง
บำปสำหรับมนุษย์
พระเจ้ำได้ทรงสำมำรถบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยตรงเพือ่ ทำหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปสำหรับมนุษย์
แต่มนุษย์ไม่ได้สำมำรถขึ้นสู่สวรรค์โดยตรงเพือ่ รับเอำเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปที่พระเจ้ำได้ทรงตระเตรี ยมไว้สำหรั
บเขำ ด้วยควำมที่เป็ นเช่นนี้
ทั้งหมดที่เป็ นไปได้ก็คงจะเป็ นกำรขอให้พระเจ้ำทรงเสด็จกลับไปกลับมำสักสองสำมครั้งระหว่ำงสวรรค์และแผ่
นดินโลก ไม่ใช่ให้มนุษย์ข้นึ ไปยังสวรรค์เพื่อรับควำมรอดนี้ เพรำะมนุษย์ได้ตกต่ำลงไปแล้ว และยิ่งไปกว่ำนั้น
มนุษย์ยอ่ มไม่สำมำรถขึ้นสู่สวรรค์ได้เป็ นธรรมดำ นับประสำอะไรที่จะได้รับเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
ดังนั้นจึงได้จำเป็ นสำหรับพระเยซูที่จะเสด็จมำท่ำมกลำงมวลมนุษย์และทรงพระรำชกิจด้วยพระองค์เองซึ่งไม่อำ
จถูกทำให้สำเร็จลุล่วงได้โดยมนุษย์เป็ นธรรมดำ ทุกครั้งที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
มันเป็ นควำมจำเป็ นอย่ำงสิ้นเชิงจริงๆ
หำกช่วงระยะใดอำจสำมำรถถูกดำเนินไปจนสำเร็จได้โดยพระวิญญำณของพระเจ้ำโดยตรงแล้วไซร้
พระองค์ก็คงจะมิได้มำน้อมรับควำมไร้ศกั ดิ์ศรี ของกำรที่ได้จุติเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เนื่องจำกผูท้ ี่ได้รับกำรพิพำกษำคือมนุษย์ มนุษย์ผซู้ ่ึงมีเนื้อหนังและถูกทำให้เสื่อมทรำมไป
และมันไม่ใช่วิญญำณของซำตำนที่ได้รับกำรพิพำกษำโดยตรง
เพรำะฉะนั้นพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำจึงมิได้ดำเนินกำรในโลกฝ่ ำยวิญญำณ แต่ดำเนินกำรท่ำมกลำงมนุษย์
ไม่มีผูใ้ ดเหมำะสมและมีคุณสมบัติเหมำะสำหรับพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังมนุษ
ย์มำกไปกว่ำพระเจ้ำในเนื้อหนัง หำกกำรพิพำกษำดำเนินกำรโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำโดยตรง
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ยิง่ ไปกว่ำนั้น พระรำชกิจเช่นนั้นคงจะยำกสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับ
เพรำะพระวิญญำณไม่สำมำรถที่จะมำพบกันซึ่งหน้ำกับมนุษย์ได้ และเนื่องจำกกำรนี้
ประสิทธิผลทั้งหลำยก็คงจะไม่ส่งผลในทันที
นับประสำอะไรที่มนุษย์จะสำมำรถมองเห็นพระอุปนิสัยอันมิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้ำอย่ำงชัดเจนขึ้น
ซำตำนสำมำรถได้รับควำมพ่ำยแพ้อย่ำงสิ้นเชิงก็เฉพำะเมื่อพระเจ้ำในเนื้อหนังทรงพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของ
มวลมนุษย์เท่ำนั้น โดยกำรทรงเป็ นอย่ำงเดียวกับมนุษย์ที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ

พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้โดยตรง
นี่คือเครื่ องหมำยของควำมบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภำยในของพระองค์
และของควำมพิเศษเหนือธรรมดำของพระองค์ มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
และทรงอยู่ในตำแหน่งที่จะพิพำกษำมนุษย์ เพรำะพระองค์ทรงถือครองควำมจริงและควำมชอบธรรม
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสำมำรถพิพำกษำมนุษย์ได้
พวกที่ไม่มีควำมจริ งและควำมชอบธรรมย่อมไม่เหมำะที่จะพิพำกษำผูอ้ นื่
หำกพระรำชกิจนี้กระทำโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะมิใช่หมำยถึงชัยชนะเหนือซำตำน
พระวิญญำณทรงเป็ นที่ยกย่องโดยเนื้อแท้ภำยในมำกกว่ำบรรดำสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตำยทั้งหลำย
และพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภำยใน และทรงมีชยั ชนะเหนือเนื้อหนัง
หำกพระวิญญำณทรงพระรำชกิจนี้โดยตรง
พระองค์คงจะไม่ทรงสำมำรถพิพำกษำควำมไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมนุษย์ได้
และอำจจะไม่ทรงสำมำรถเผยควำมไม่ชอบธรรมทั้งหมดของมนุษย์ได้
เนื่องจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำยังถูกดำเนินกำรโดยผ่ำนทำงมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์เกี่ยวกั
บพระเจ้ำด้วยเช่นกัน และมนุษย์ไม่เคยได้มีมโนคติอนั หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับพระวิญญำณ และดังนั้น
พระวิญญำณจึงไม่ทรงสำมำรถที่จะเผยควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้ดีกว่ำ
นับประสำอะไรที่จะทรงสำมำรถเปิ ดเผยควำมไม่ชอบธรรมเช่นนั้นอย่ำงครบถ้วน
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงเป็ นศัตรู ของบรรดำผูท้ ไี่ ม่รู้จกั พระองค์ท้งั หมด
พระองค์ทรงเปิ ดเผยควำมไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมวลมนุษย์โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำย
และกำรต่อต้ำนพระองค์ของมนุษย์
ประสิทธิผลทั้งหลำยของพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นที่ประจักษ์ชดั มำกกว่ำประสิทธิผลทั้งหลำยขอ
งพระรำชกิจของพระวิญญำณ และดังนั้น
กำรพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั ปวงจึงมิได้ถูกดำเนินกำรโดยพระวิญญำณโดยตรง
แต่เป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงเป็ นที่มองเห็นได้และสัมผัสได้โดยมนุษย์
และพระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถพิชิตมนุษย์ได้โดยครบบริ บูรณ์ ในสัมพันธภำพเช่นนี้กบั พระเจ้ำในเนื้อหนัง
มนุษย์จึงก้ำวหน้ำจำกกำรต่อต้ำนไปสู่กำรเชื่อฟัง จำกกำรข่มเหงไปสู่กำรยอมรับ
จำกมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยไปสู่ควำมรู ้ และจำกกำรปฏิเสธไปสู่ควำมรัก—
เหล่ำนี้คือประสิทธิผลทั้งหลำยจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มนุษย์ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยผ่ำนทำงกำรยอมรับกำรพิพำกษำของพระองค์เท่ำนั้น มนุษย์ค่อยๆ

มำรู ้จกั พระองค์ทีละน้อยโดยผ่ำนทำงพระวจนะทั้งหลำยจำกพระโอษฐ์ของพระองค์เท่ำนั้น
มนุษย์ได้รับกำรพิชิตโดยพระองค์ในระหว่ำงกำรที่เขำต่อต้ำนพระองค์
และเขำได้รับสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตจำกพระองค์ในระหว่ำงกำรยอมรับกำรตีสอนของพระองค์
พระรำชกิจทั้งหมดนี้คือพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
และมิใช่พระรำชกิจของพระเจ้ำในพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐำนะพระวิญญำณ
พระรำชกิจที่กระทำโดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์คือพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และพระรำชกิจที่ล้ำลึกมำกที่สุด
และตอนที่สำคัญยิ่งจำกพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำนั้นก็คือสองช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็
นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังก็คือว่ำ
พระองค์ทรงสำมำรถทิง้ พระวจนะและคำแนะนำที่เที่ยงตรงทั้งหลำย
และพระประสงค์เฉพำะของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ไว้ให้แก่บรรดำผูซ้ ่ึงติดตำมพระองค์ เพื่อที่ภำยหลังจำกนั้น
ผูต้ ิดตำมทั้งหลำยของพระองค์จะสำมำรถถ่ำยทอดพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนัง
และพระประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ให้แก่บรรดำผูท้ ี่ยอมรับหนทำงนี้ได้อย่ำงเที่ยงตรงมำกยิ่งขึ้นและเป็ นรู ปธรรมมำกยิ่งขึ้น
มีเพียงพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังท่ำมกลำงมนุษย์เท่ำนั้นที่ทำให้ขอ้ เท็จจริงแห่งกำรที่พระเจ้ำทรงอยู่ร่วม
และทรงใช้ชีวิตด้วยกันกับมนุษย์สำเร็จลุล่วงได้อย่ำงแท้จริ ง
มีเพียงพระรำชกิจนี้เท่ำนั้นที่ทำให้ควำมอยำกของมนุษย์ที่จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
เป็ นประจักษ์พยำนพระรำชกิจของพระเจ้ำ และได้ยินพระวจนะส่วนพระองค์ของพระเจ้ำลุล่วงไปได้
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงนำพำยุคนี้ไปถึงบทอวสำนเฉพำะเมื่อพระปฤษฎำงค์ของพระยำห์เวห์ได้ปรำกฏต่
อมวลมนุษย์แล้วเท่ำนั้น
และพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคแห่งควำมเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้ำที่คลุมเครื อด้วยเช่นกัน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ำยนั้นจะนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงมำสู่ยุคหนึ่งที่เป็ นควำมจริง
มำกกว่ำ สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำ และสวยงำมกว่ำ
พระองค์ไม่เพียงแค่ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติและคำสอนเท่ำนั้น แต่ที่สำคัญไปกว่ำนั้นคือ
พระองค์ทรงเผยให้มวลมนุษย์ได้เห็นพระเจ้ำผูซ้ ่ึงจริงแท้และปกติ ผูซ้ ่ึงชอบธรรมและบริ สุทธิ์

ผูท้ รงปลดปล่อยพระรำชกิจแห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำร
และผูท้ รงสำธิตให้เห็นสิ่งลึกลับทั้งหลำยและบั้นปลำยของมวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์และทรงนำพำแผนกำรบริหำรจัดกำรมำสู่บทอวสำน
และผูซ้ ่ึงได้ทรงซ่อนอยู่เป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว
พระองค์ทรงนำพำยุคแห่งควำมคลุมเครื อมำสู่บทอวสำนอันบริ บูรณ์
พระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดปรำรถนำที่จะแสวงหำพระพักตร์พระเจ้ำแต่ไม่สำมำรถทำได้
พระองค์ทรงจบสิ้นยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดได้รับใช้ซำตำน
และพระองค์ทรงนำมวลมนุษย์ท้งั หมดตลอดเส้นทำงไปสู่ศกั รำชใหม่โดยครบบริ บูรณ์
ทั้งหมดนี้คือบทอวสำนของพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังซึ่งมำแทนที่พระวิญญำณของพระเจ้ำ
เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังของพระองค์น้นั
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะไม่แสวงหำและควำนหำบรรดำสิ่งทั้งหลำยที่ดูเหมือนทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่อีกต่อไป
และพวกเขำจะเลิกคำดเดำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่คลุมเครื อ
เมื่อพระเจ้ำทรงเผยแผ่พระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังนั้น
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะถ่ำยทอดพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำในเนื้อหนังให้กบั ทุกๆ
ศำสนำและคณะนิกำยทั้งหมด
และพวกเขำจะสื่อสำรพระวจนะทั้งหมดของพระองค์ไปถึงหูของมวลมนุษย์ท้งั หมด
ทุกอย่ำงที่บรรดำผูไ้ ด้รับข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ได้ยินนั้นจะเป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวพระรำชกิจของพระองค์
จะเป็ นสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์ได้เห็นและได้ยินมำด้วยตนเอง และจะเป็ นข้อเท็จจริ งและไม่ใช่เรื่ องเล่ำขำน
ข้อเท็จจริ งเหล่ำนี้คือหลักฐำนทีพ่ ระองค์ทรงใช้เผยแผ่พระรำชกิจ
และพวกมันยังเป็ นเครื่ องมือทั้งหลำยที่พระองค์ทรงใช้ในกำรเผยแผ่พระรำชกิจด้วยเช่นกัน
หำกไม่มีกำรดำรงอยู่ของข้อเท็จจริงทั้งหลำยแล้ว
ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ก็คงจะไม่เผยแผ่ไปทัว่ ทุกประเทศและทุกสถำนที่
หำกไม่มีขอ้ เท็จจริ งแต่มีเพียงกำรจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์เท่ำนั้น
พระองค์ก็คงจะไม่มีวนั สำมำรถทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจักรวำลทั้งหมดทั้งมวลได้
พระวิญญำณเป็ นที่เข้ำใจยำกสำหรับมนุษย์ และไม่ปรำกฏแก่ตำสำหรับมนุษย์
และพระรำชกิจของพระวิญญำณก็ไม่ทรงสำมำรถที่จะทิ้งหลักฐำนหรื อข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมใดๆ
เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำไว้ให้แก่มนุษย์ได้ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์อนั แท้จริ งของพระเจ้ำ
เขำจะเชื่ออยู่เสมอในพระเจ้ำที่คลุมเครื อซึ่งไม่มีอยู่ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
และมนุษย์จะไม่ได้ยนิ พระวจนะที่พระเจ้ำตรัสด้วยพระองค์เองตลอดไป อย่ำงไรก็ตำม

กำรจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์น้ นั คือควำมว่ำงเปล่ำ และไม่สำมำรถแทนพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยภำยในเนื้อแท้ของพระเจ้ำ และพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้
ไม่สำมำรถได้รับกำรแสดงบทบำทโดยมนุษย์ได้
พระเจ้ำที่ไม่ทรงปรำกฏแก่ตำในฟ้ำสวรรค์และพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถได้รับกำรนำพำมำสู่แผ่นดินโลก
ได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ผทู้ รงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเท่ำนั้น
นี่คือหนทำงที่ดีเลิศที่สุดสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงปรำกฏต่อมนุษย์
ที่มนุษย์จะมองเห็นพระเจ้ำและมำรู ้จกั พระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
และมันไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยพระเจ้ำซึ่งไม่จุติมำเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

4. มวลมนุษย์ที่เสื่ อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษย์มากกว่า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
กำรช่วยมนุษย์ให้รอดของพระเจ้ำไม่ได้ทำโดยกำรใช้วิธีกำรของพระวิญญำณและพระอัตลักษณ์ของพระวิญญำ
ณโดยตรง เพรำะพระวิญญำณของพระองค์น้ นั ไม่ทรงสำมำรถทั้งถูกสัมผัสและมองเห็นได้โดยมนุษย์
ทั้งมนุษย์ยงั ไม่สำมำรถเข้ำใกล้ได้เช่นกัน
หำกพระองค์ได้ทรงพยำยำมที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดในลักษณะของพระวิญญำณโดยตรง
มนุษย์ก็คงจะไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมรอดของพระองค์ได้
หำกพระเจ้ำมิได้ทรงสวมรู ปสัณฐำนภำยนอกของมนุษย์ที่ถูกสร้ำง
ก็คงจะปรำศจำกหนทำงที่มนุษย์จะได้รับควำมรอดนี้ เนื่องเพรำะมนุษย์น้ นั ปรำศจำกหนทำงที่จะเข้ำหำพระองค์
มำกพอๆ กับที่ไม่มีใครเลยเคยมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำไปใกล้เมฆของพระยำห์เวห์
โดยกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงเท่ำนั้น นัน่ ก็คือ
โดยกำรบรรจุพระวจนะของพระองค์เข้ำไปในร่ ำงกำยของมนุษย์ที่พระองค์กำลังจะทรงบังเกิดมำเป็ นเท่ำนั้น
พระองค์จงึ จะทรงสำมำรถนำพระวจนะของพระองค์มำดำเนินกำรในตัวทุกคนที่ติดตำมพระองค์ได้ดว้ ยพระองค์
เองโดยเฉพำะ เมื่อนั้นเท่ำนั้นมนุษย์จงึ สำมำรถมองเห็นและได้ยินพระวจนะของพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เข้ำสู่กำรครองพระวจนะของพระองค์ได้ดว้ ยตัวเองโดยเฉพำะ
และโดยวิถีทำงนี้จงึ มำได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงครบถ้วน หำกพระเจ้ำมิได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์
ไม่มีใครเลยที่มีเลือดเนื้อจะมีควำมสำมำรถได้รับควำมรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้
ทั้งยังจะไม่มีเลยสักคนทีไ่ ด้รับกำรช่วยให้รอด
หำกพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจโดยตรงในท่ำมกลำงมวลมนุษย์
มนุษยชำติท้งั มวลก็คงจะถูกบดขยี้จนคว่ำลงไป หรื อไม่เช่นนั้น
พวกเขำก็คงจะถูกซำตำนจับไปเป็ นเชลยอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีหนทำงที่จะมำสัมผัสกับพระเจ้ำเลย
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกนั้นก็เพื่อไถ่มนุษย์จำกบำป เพื่อไถ่เขำโดยวิถีทำงของพระวรกำยเนื้อหนังของพระเยซู
นั่นก็คือ พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจำกกำงเขน
แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนยังคงตกค้ำงอยู่ในตัวมนุษย์
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนั้นมิใช่เพื่อทำหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปอีกต่อไป
แต่เพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรไถ่จำกบำปให้รอดอย่ำงครบถ้วนเสียมำกกว่ำ
กำรนี้ทำไปก็เพื่อที่บรรดำผูท้ ไี่ ด้รับกำรยกโทษไปแล้วอำจได้รับกำรช่วยให้พน้ จำกบำปของพวกเขำ
และได้รับกำรทำให้สะอำดอย่ำงครบถ้วน

และหลุดพ้นจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดของซำตำนและคืนสู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้ำโดยกำรบรรลุถงึ อุ ปนิสยั
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะสำมำรถได้รับกำรทำให้สะอำดบริ สุทธิ์อย่ำงครบถ้วน
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
มวลมนุษย์ที่เสื่ อมทรามจาเป็ นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็ นมนุษ ย์มากกว่า
(บทที่คดั สรรจำก พระวจนะของพระเจ้ำ)
พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพรำะเป้ำหมำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์มิใช่วิญญำณของซำตำน
หรื อสิ่งทีไ่ ม่มีตวั ตนใดๆ แต่คือมนุษย์ ผูซ้ ่งึ มีเนื้อหนังและได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว
แน่นอนว่ำเป็ นเพรำะเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว
พระเจ้ำจึงได้ทรงทำให้มนุษย์ที่มีเนื้อหนังเป็ นเป้ำหมำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
เนื่องจำกมนุษย์คือเป้ำหมำยของควำมเสื่อมทรำม
พระเจ้ำจึงได้ทรงทำให้มนุษย์เป็ นเป้ำหมำยเพียงอย่ำงเดียวแห่งพระรำชกิจของพระองค์โดยตลอดทุกช่ วงระยะข
องพระรำชกิจแห่งควำมรอดของพระองค์ มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตำย มีเลือดเนื้อ
และพระเจ้ำคือองค์หนึ่งเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ในหนทำงนี้
พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์
เพื่อที่ว่ำพระรำชกิจของพระองค์อำจจะบรรลุประสิทธิผลได้ดียงิ่ ขึ้น
พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงแน่นอนเพรำะมนุษย์มีเนื้อหนัง
และไม่สำมำรถเอำชนะบำปหรื อปลดเปลื้องตัวเขำเองจำกเนื้อหนังได้
แม้ว่ำเนื้อแท้และพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จะแตกต่ำงไปอย่ำงยิง่ จำกเนื้อแท้และอัตลักษณ์ขอ
งมนุษย์ กระนั้นกำรทรงปรำกฏของพระองค์น้ นั ก็เหมือนกันกับกำรปรำกฏของมนุษย์
พระองค์ทรงมีกำรปรำกฏของบุคคลปกติคนหนึ่ง และดำรงพระชนม์ชีพแบบบุคคลปกติคนหนึ่ง
และบรรดำผูท้ ี่มองเห็นพระองค์ไม่สำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงกับบุคคลปกติได้
กำรทรงปรำกฏตำมปกติและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติน้ีเพียงพอสำหรับพระองค์ที่จะทรงพระรำชกิจเยี่ยงพระ
เจ้ำของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
เนื้อหนังของพระองค์เปิ ดโอกำสให้พระองค์ได้ทรงพระรำชกิจของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
และช่วยพระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์น้ นั ช่วยพระองค์ดำเนินพระรำชกิจแห่งควำมรอดท่ำมกลำงมนุษย์
ถึงแม้ว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์จะก่อให้เกิดควำมสับสนอลหม่ำนมำกมำยท่ำมกลำงมนุษย์
แต่ควำมสับสนอลหม่ำนเช่นนั้นก็หำได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลตำมปกติของพระรำชกิจของพระองค์ไม่

กล่ำวสั้นๆ ก็คือ พระรำชกิจแห่งเนื้อหนังปกติของพระองค์น้นั มีประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์
แม้ว่ำผูค้ นส่วนใหญ่จะไม่ยอมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์
แต่พระรำชกิจของพระองค์ก็ยงั คงสำมำรถสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ได้
และผลลัพธ์เหล่ำนี้สัมฤทธิ์ได้เนื่องจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ ไม่ตอ้ งสงสัยเกี่ยวกับกำรนี้เลย
จำกพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง มนุษย์ได้รับสิ่งต่ำงๆ
มำกกว่ำมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยที่มีอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์เกี่ยวกับสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์สิบเ
ท่ำหรื อหลำยสิบเท่ำ
และมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยเช่นนั้นในท้ำยที่สุดแล้วจะต้องถูกพระรำชกิจของพระองค์กลืนกินไปทั้งหมด
และประสิทธิผลที่ได้สัมฤทธิ์ข้ นึ โดยพระรำชกิจของพระองค์ หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ
ควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระองค์น้ นั มีน้ ำหนักเกินกว่ำมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์อย่ำงมำก
ไม่มีหนทำงใดที่จะจินตนำกำรหรื อประเมินพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในเนื้อหนัง
เพรำะเนื้อหนังของพระองค์น้ นั ไม่เหมือนกับเนื้อหนังของมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใด
ถึงแม้ว่ำเปลือกภำยนอกจะเหมือนกัน แต่เนื้อแท้ไม่ใช่อย่ำงเดียวกัน
เนื้อหนังของพระองค์ทำให้เกิดมโนคติอนั หลงผิดต่ำงๆ มำกมำยเกี่ยวกับพระเจ้ำท่ำมกลำงมนุษย์ กระนั้น
เนื้อหนังของพระองค์กย็ งั สำมำรถเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้ควำมรู ้มำอย่ำงมำกมำยด้วยเช่นกัน
และสำมำรถกระทัง่ พิชิตบุคคลใดก็ตำมที่มีเปลือกภำยนอกที่คล้ำยคลึงกัน
เนื่องจำกพระองค์มิใช่ทรงเป็ นแค่มนุษย์ แต่ทรงเป็ นพระเจ้ำที่มีเปลือกภำยนอกของมนุษย์
และจึงไม่มีผใู้ ดเลยที่สำมำรถหยัง่ ถึงและเข้ำใจพระองค์ได้โดยครบบริ บรู ณ์
พระเจ้ำซึ่งไม่ทรงปรำกฏแก่ตำและมิอำจจับต้องได้ทรงเป็ นที่รักและเป็ นที่ตอ้ นรับของทุกคน
หำกพระเจ้ำทรงเป็ นแค่พระวิญญำณที่ไม่ปรำกฏแก่ตำต่อมนุษย์
มันก็จะง่ำยเหลือเกินสำหรับมนุษย์ที่จะเชื่อในพระเจ้ำ
ผูค้ นสำมำรถให้อิสระอย่ำงเต็มที่แก่จินตนำกำรของพวกเขำ
สำมำรถเลือกฉำยำใดก็ตำมที่พวกเขำชอบให้เป็ นพระฉำยำของพระเจ้ำเพื่อให้ตวั พวกเขำเองพอใจและทำให้ตวั พ
วกเขำเองรู ้สึกมีควำมสุข ในหนทำงนี้
ผูค้ นอำจทำสิ่งใดก็ตำมที่พระเจ้ำของพวกเขำเองชอบและประสงค์ให้พวกเขำทำมำกที่สุด
โดยไม่มศี ีลธรรมจรรยำใดๆ ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
ผูค้ นเชื่อว่ำไม่มีผูใ้ ดสักคนที่รักภักดีและเปี่ ยมศรัทธำมำกไปกว่ำที่พวกเขำมีต่อพระเจ้ำ และเชื่อว่ำคนอื่นๆ
ทั้งหมดนั้นเป็ นบรรดำสุนัขต่ำงชำติและไม่รักภักดีต่อพระเจ้ำ สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ
นี่คือสิ่งที่แสวงหำกันโดยบรรดำผูท้ ี่ควำมเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำคลุมเครื อและตั้งอยู่บนคำสอน

สิ่งที่พวกเขำแสวงหำล้วนเหมือนกันอย่ำงมำก โดยมีควำมคลำดเคลื่อนกันเล็กน้อย
นั่นก็คือเพียงแค่ว่ำพระฉำยำต่ำงๆ ของพระเจ้ำในจินตนำกำรทั้งหลำยของพวกเขำนั้นแตกต่ำงกัน
แต่ทว่ำเนื้อแท้ของพระฉำยำเหล่ำนั้นเป็ นอย่ำงเดียวกันโดยแท้จริง
มนุษย์ไม่มีปัญหำโดยกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงไร้กงั วลของพวกเขำ และเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงไรก็ตำมที่เขำพอใจ
นี่คือหนึ่งใน “สิทธิและเสรี ภำพของมนุษย์” ที่ไม่อำจมีผูใ้ ดสักคนแทรกแซงได้
เพรำะผูค้ นเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำเองและไม่เชื่อในพระเจ้ำของคนอื่นใด
มันคือทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขำเอง และเกือบทุกคนมีทรัพย์สินส่วนตัวประเภทนี้
ผูค้ นถือว่ำทรัพย์สินนี้เป็ นสมบัติล้ำค่ำอย่ำงหนึ่ง แต่สำหรับพระเจ้ำไม่มีสิ่งใดต่ำต้อยหรื อไร้ค่ำมำกกว่ำเลย
เพรำะไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงกำรต่อต้ำนต่อพระเจ้ำที่ชดั เจนยิ่งไปกว่ำทรัพย์สินส่วนตัวของมนุษย์ชิ้นนี้อีกแล้ว
เนื่องจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์นั่นเองที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ทมี่ ีรูปร่ ำงซึ่งจับต้องได้
และผูซ้ ่ึงมนุษย์สำมำรถมองเห็นและสัมผัสได้ พระองค์ไม่ทรงเป็ นพระวิญญำณที่ไร้รูปร่ ำง
แต่ทรงเป็ นเนื้อหนังที่มนุษย์สำมำรถมองเห็นและเข้ำมำติดต่อสัมผัสได้ อย่ำงไรก็ตำม
พระเจ้ำส่วนใหญ่ที่ผคู้ นเชื่อนั้นคือบรรดำเทพเจ้ำไร้เนื้อหนังทีไ่ ม่มีรูปร่ ำง ซึ่งปรำศจำกรู ปทรงด้วย ในหนทำงนี้
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ได้ทรงกลำยเป็ นศัตรู ของผูค้ นส่วนใหญ่ในบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำ และคล้ำยกันนี้
บรรดำผูท้ ี่ไม่สำมำรถยอมรับข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำได้ก็ได้กลำยเป็ นปรปักษ์ท้งั หลำยข
องพระเจ้ำ มนุษย์ถกู ครอบงำด้วยมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยนั้นไม่ใช่เนื่องจำกวิธีกำรคิดของเขำ
หรื อเนื่องจำกควำมเป็ นกบฏของเขำ แต่เนื่องจำกทรัพย์สินส่วนตัวนี้ของมนุษย์
เนื่องจำกทรัพย์สินนี้นี่เองที่ผคู้ นส่วนใหญ่ตำย และพระเจ้ำซึ่งคลุมเครื อนี้ที่ไม่สำมำรถถูกสัมผัสได้
ไม่สำมำรถถูกมองเห็นได้ และไม่ดำรงอยู่ในควำมเป็ นจริ งนี่เองที่ทำลำยชีวิตมนุษย์
ชีวิตมนุษย์ถูกริ บไปมิใช่โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ นับประสำอะไรที่จะใช่โดยพระเจ้ำแห่งฟ้ำสวรรค์
แต่โดยพระเจ้ำจำกกำรจินตนำกำรของมนุษย์เอง
เหตุผลประกำรเดียวที่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ได้ทรงบังเกิดมำเป็ นมนุษย์ก็คือเนื่องจำกควำมจำเป็ นของมนุษย์
ที่เสื่อมทรำม เป็ นเพรำะควำมจำเป็ นของมนุษย์นั่นเอง ไม่ใช่ของพระเจ้ำ
และกำรพลีอุทิศและควำมทุกข์ท้งั หมดของพระองค์น้นั ล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
และมิใช่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้ำพระองค์เอง ไม่มีขอ้ ดีและข้อเสียหรื อรำงวัลตอบแทนใดๆ
เลยสำหรับพระเจ้ำ พระองค์จะไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลในอนำคตบำงอย่ำง
แต่พืชผลนั้นเองที่เป็ นหนี้ต่อพระองค์มำแต่เดิม
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำและทรงพลีอุทิศให้แก่มวลมนุษย์น้ นั มิใช่เพื่อที่พระองค์จะทรงได้รำงวัลตอบแทนที่ยงิ่
ใหญ่ต่ำงๆ แต่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ลว้ นๆ

แม้ว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังจะเกี่ยวข้องกับควำมลำบำกยำกเย็นอันมิอำจจินตนำกำรได้มำกมำย
แต่ประสิทธิผลทั้งหลำยที่มนั จะสัมฤทธิ์ในท้ำยที่สุดนั้นมำกเกินกว่ำประสิทธิผลทั้งหลำยของพระรำชกิจที่พระวิ
ญญำณทรงกระทำโดยตรงมำกนัก พระรำชกิจแห่งเนื้อหนังพ่วงเอำควำมยำกลำบำกมำกมำย
และเนื้อหนังไม่สำมำรถมีอตั ลักษณ์ที่ยงิ่ ใหญ่แบบเดียวกับพระวิญญำณได้
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถดำเนินกิจกำรทั้งหลำยที่เหนือธรรมชำติแบบเดียวกับพระวิญญำณได้
นับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงสำมำรถมีสิทธิอำนำจแบบเดียวกับพระวิญญำณได้ กระนั้น
เนื้อแท้ของพระรำชกิจที่กระทำโดยเนื้อหนังที่ไม่โดดเด่นนี้กลับเหนือกว่ำเนื้อแท้ของพระรำชกิจที่พระวิญญำณ
ทรงกระทำโดยตรงมำกนัก และพระองค์เองในเนื้อหนังนี้ก็ทรงตอบสนองควำมจำเป็ นต่ำงๆ
ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง สำหรับบรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรช่วยให้รอดนั้น
คุณค่ำกำรใช้งำนของพระวิญญำณด้อยกว่ำคุณค่ำกำรใช้งำนของเนื้อหนังมำกนัก กล่ำวคือ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำมำรถครอบคลุมทัว่ ทั้งจักรวำล ตลอดทั้งภูเขำ แม่น้ ำ ทะเลสำบ
และมหำสมุทรทั้งหมด กระนั้น
พระรำชกิจของเนื้อหนังสัมพันธ์กบั ทุกคนที่พระองค์เสด็จมำติดต่อสัมผัสอย่ำงมีประสิทธิผลมำกกว่ำ
ยิ่งไปกว่ำนั้น
เนื้อหนังของพระเจ้ำที่มีรูปทรงอันสัมผัสได้สำมำรถได้รับควำมเข้ำใจและไว้วำงใจจำกมนุษย์ได้ดีกว่ำ
และสำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ำได้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีก
และสำมำรถทำให้มนุษย์เกิดควำมประทับใจล้ำลึกยิ่งขึ้นกับกิจกำรจริงทั้งหลำยของพระเจ้ำได้
พระรำชกิจของพระวิญญำณถูกปกคลุมอยู่ในควำมล้ำลึก มันยำกที่จะหยัง่ ลึกได้สำหรับสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตำย
และยิ่งยำกมำกขึ้นไปอีกสำหรับพวกเขำที่จะมองเห็น
และดังนั้นพวกเขำจึงสำมำรถเพียงพึ่งพำจินตนำกำรทั้งหลำยอันไม่มีแก่นสำรของพวกเขำเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชกิจของเนื้อหนังเป็ นปกติ และมีพื้นฐำนอยู่บนควำมเป็ นจริง และมีสติปัญญำอันอุดม
และเป็ นข้อเท็จจริ งที่สำมำรถมองเห็นได้โดยตำเนื้อของมนุษย์
มนุษย์สำมำรถรับประสบกำรณ์กบั พระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยตนเอง
และไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้จินตนำกำรอันอุดมสมบูรณ์ของเขำ
นี่คือควำมแน่นอนและคุณค่ำที่แท้จริ งของพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
พระวิญญำณสำมำรถเพียงแค่ทำสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์มอิ ำจมองเห็นได้และยำกสำหรับเขำที่จะจินตนำกำร
ตัวอย่ำงเช่น ควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณ กำรทรงขับเคลื่อนของพระวิญญำณ กำรทรงนำของพระวิญญำณ
แต่สำหรับมนุษย์ผมู้ ีควำมรู ้สึกนึกคิด กำรเหล่ำนี้มิได้จดั เตรียมควำมหมำยที่ชดั เจนใดๆ
พวกมันเพียงจัดเตรี ยมกำรขับเคลื่อน หรื อควำมหมำยกว้ำงๆ เท่ำนั้น และไม่สำมำรถให้คำแนะนำด้วยถ้อยคำได้

อย่ำงไรก็ตำม พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังแตกต่ำงกันอย่ำงยิง่ กล่ำวคือ
มันเกี่ยวข้องกับกำรทรงนำที่ถูกต้องด้วยพระวจนะ มันมีพระประสงค์ที่ชดั เจน
และมีเป้ำหมำยที่พึงประสงค์ท้งั หลำยที่ชดั เจน และดังนั้น มนุษย์ไม่จำเป็ นต้องควำนไปทัว่
หรื อใช้จินตนำกำรของเขำ นับประสำอะไรที่จำเป็ นต้องทำกำรคำดเดำต่ำงๆ
นี่คือควำมชัดเจนของพระรำชกิจในเนื้อหนัง
และควำมแตกต่ำงอันยิ่งใหญ่ของมันจำกพระรำชกิจของพระวิญญำณ
พระรำชกิจของพระวิญญำณเหมำะสมเพียงสำหรับขอบเขตที่จำกัดขอบเขตหนึ่งเท่ำนั้นและไม่สำมำรถแทนที่พร
ะรำชกิจของเนื้อหนังได้ พระรำชกิจของเนื้อหนังให้มนุษย์มีเป้ำหมำยทั้งหลำยที่แน่นอนและจำเป็ นกว่ำ
และควำมรู ้ที่จริ งและมีคุณค่ำกว่ำพระรำชกิจของพระวิญญำณมำกนัก
พระรำชกิจที่มีคุณค่ำยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมนุษย์ที่เสื่อมทรำมคือพระรำชกิจที่จดั เตรี ยมพระวจนะที่ถูกต้องทั้งหลำย
เป้ำหมำยที่ชดั เจนทั้งหลำยเพื่อไล่ตำมเสำะหำ และที่สำมำรถมองเห็นและสัมผัสได้
มีเพียงพระรำชกิจที่เป็ นจริ งและกำรทรงนำที่ถูกกำลเทศะเท่ำนั้นที่เหมำะกับรสนิยมของมนุษย์
และมีเพียงพระรำชกิจจริ งเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมและตำ่ ช้ำของเขำได้
กำรนี้สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
มีเพียงพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมและต่ำช้ำก่อนหน้ำ
นั้นของเขำได้ ถึงแม้พระวิญญำณจะเป็ นเนื้อแท้ในธรรมชำติของพระเจ้ำ
แต่พระรำชกิจดังเช่นกำรนี้สำมำรถกระทำได้โดยเนื้อหนังของพระองค์เท่ำนั้น
หำกพระวิญญำณได้ทรงพระรำชกิจเพียงฝ่ ำยเดียว เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ที่พระรำชกิจของพระองค์จะมีประสิทธิผล—นี่คือควำมจริงที่ชดั แจ้ง
แม้ว่ำผูค้ นส่วนใหญ่ได้กลำยมำเป็ นศัตรู ท้งั หลำยของพระเจ้ำเนื่องจำกเนื้อหนังนี้
แต่เมื่อพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์
บรรดำผูท้ ี่ต่อต้ำนพระองค์จะไม่เพียงเลิกเป็ นศัตรู ของพระองค์เท่ำนั้น แต่ตรงกันข้ำม
จะกลำยเป็ นประจักษ์พยำนทั้งหลำยของพระองค์
พวกเขำจะกลำยเป็ นประจักษ์พยำนทั้งหลำยที่พระองค์ได้ทรงพิชิต
ประจักษ์พยำนทั้งหลำยที่เข้ำกันได้กบั พระองค์และมิอำจแยกกันได้จำกพระองค์
พระองค์จะทรงทำให้มนุษย์รู้จกั ควำมสำคัญของพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังต่อ มนุษย์
และมนุษย์จะรู ้จกั ควำมสำคัญของเนื้อหนังนี้ต่อควำมหมำยแห่งกำรดำรงอยู่ของมนุษย์
จะรู ้จกั คุณค่ำที่แท้จริ งของพระองค์ต่อกำรเจริ ญเติบโตของชีวิต และยิ่งไปกว่ำนั้น
จะรู ้ว่ำเนื้อหนังนี้จะกลำยเป็ นน้ ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่สำมำรถทนแยกกับมันได้

แม้ว่ำเนื้อหนังของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จะห่ำงไกลจำกกำรจับคู่กบั พระอัตลักษณ์และฐำนะของพระเจ้ำ
และสำหรับมนุษย์แล้วดูเหมือนว่ำจะเป็ นสิ่งซึ่งเข้ำกันไม่ได้กบั สถำนะจริงของพระองค์
แต่เนื้อหนังนี้ผซู้ ่งึ ไม่มีพระฉำยำที่แท้จริ งของพระเจ้ำ หรื อพระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
สำมำรถทรงพระรำชกิจที่พระวิญญำณของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำได้โดยตรง
เช่นนั้นคือนัยสำคัญและคุณค่ำที่แท้จริ งของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
และนัยสำคัญและคุณค่ำนี้นี่เองที่มนุษย์ไม่สำมำรถเห็นคุณค่ำและยอมรับได้
แม้ว่ำมวลมนุษย์ท้งั ปวงจะยกย่องพระวิญญำณของพระเจ้ำและดูแคลนเนื้อหนังของพระเจ้ำ
ไม่ว่ำพวกเขำจะมีทรรศนะหรือคิดอย่ำงไร
นัยสำคัญและคุณค่ำจริ งของเนื้อหนังก็มำกเกินกว่ำนัยสำคัญและคุณค่ำของพระวิญญำณมำกนัก แน่นอนว่ำ
กำรนี้เกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมเท่ำนั้น
สำหรับทุกคนที่แสวงหำควำมจริงและถวิลหำรอคอยกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำมำรถเพียงจัดเตรียมกำรขับเคลื่อนหรื อกำรดลใจ
และสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมน่ำอัศจรรย์ว่ำมันมิอำจอธิบำยได้และมิอำจจินตนำกำรได้ และสำนึกรับรู ้ว่ำมันยิง่ ใหญ่
สูงส่ง และน่ำเลื่อมใส กระนั้นทุกคนก็ยงั มิอำจบรรลุถึงได้และมิอำจได้รับมำได้ดว้ ยเช่นกัน
มนุษย์และพระวิญญำณของพระเจ้ำสำมำรถเพียงมองดูกนั และกันจำกที่ห่ำงไกล
รำวกับว่ำมีระยะห่ำงกว้ำงใหญ่ระหว่ำงพวกเขำ และพวกเขำไม่สำมำรถมีวนั ที่จะเหมือนกันได้
รำวกับว่ำมนุษย์และพระเจ้ำถูกแยกออกจำกกันโดยขีดคัน่ ที่ไม่ประจักษ์แก่ตำ ในควำมเป็ นจริ งแล้ว
นี่คือภำพมำยำที่พระวิญญำณทรงมอบให้แก่มนุษย์
ซึ่งเป็ นเพรำะพระวิญญำณและมนุษย์ไม่ใช่ประเภทเดียวกันและจะไม่มีวนั อยู่ร่วมกันในโลกเดียวกัน
และเพรำะพระวิญญำณไม่ทรงมีสิ่งใดๆ ของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จงึ ไม่มีควำมจำเป็ นต้องมีพระวิญญำณ
เพรำะพระวิญญำณไม่สำมำรถทรงพระรำชกิจที่มนุษย์จำเป็ นมำกที่สุดได้โดยตรง
พระรำชกิจของเนื้อหนังมอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพื่อไล่ตำมเสำะหำ มอบพระวจนะที่ชดั เจน
และมอบสำนึกรับรู ้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นจริงและเป็ นปกติ
ว่ำพระองค์ทรงถ่อมพระทัยและทรงธรรมดำให้แก่มนุษย์ ถึงแม้ว่ำมนุษย์อำจจะยำเกรงพระองค์
แต่สำหรับผูค้ นส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงง่ำยที่จะมีสัมพันธ์ดว้ ย กล่ำวคือ
มนุษย์สำมำรถมองพระพักตร์ของพระองค์ และได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์
และเขำไม่จำเป็ นต้องมองพระองค์จำกที่ห่ำงไกล เนื้อหนังนี้ให้ควำมรู ้สึกสำมำรถเข้ำถึงได้แก่มนุษย์
ไม่ทรงห่ำงไกล หรือมิอำจหยัง่ ลึกได้ แต่เป็ นที่ประจักษ์แก่ตำและสัมผัสได้
เพรำะเนื้อหนังนี้ทรงอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษย์

สำหรับบรรดำผูค้ นทั้งหมดที่ดำรงชีวิตอยู่ในเนื้อหนังนั้น
กำรเปลี่ยนอุปนิสัยของพวกเขำจำเป็ นต้องมีเป้ำหมำยต่ำงๆ เพื่อไล่ตำมเสำะหำ
และกำรรู ้จกั พระเจ้ำจำเป็ นต้องมีกำรเป็ นประจักษ์พยำนถึงกิจกำรจริ งทั้งหลำยและพระพักตร์จริ งของพระเจ้ำ
ทั้งสองนั้นสำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำเท่ำนั้น
และทั้งสองนั้นสำมำรถบรรลุถงึ ได้โดยเนื้อหนังที่ปกติและจริงเท่ำนั้น
นี่คือเหตุผลว่ำทำไมกำรจุติเป็ นมนุษย์จึงเป็ นสิ่งจำเป็ น
และทำไมจึงเป็ นที่ตอ้ งกำรของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมทุกคน ในเมื่อผูค้ นจำเป็ นต้องรู ้จกั พระเจ้ำ
ฉำยำทั้งหลำยของบรรดำพระเจ้ำที่คลุมเครื อและเหนือธรรมชำติตอ้ งถูกขับไล่ออกไปจำกหัวใจของพวกเขำ
และในเมื่อพวกเขำจำเป็ นต้องกำจัดอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของพวกเขำออกไป
พวกเขำก็ตอ้ งรู ้จกั อุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของพวกเขำเสียก่อน
หำกมนุษย์เพียงแค่ทำงำนเพือ่ ขับไล่ฉำยำทั้งหลำยของบรรดำพระเจ้ำที่คลุมเครื อออกไปจำกหัวใจของผูค้ นเท่ำนั้
น เช่นนั้นแล้ว เขำจะไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่ถูกต้องเหมำะสมได้
ฉำยำทั้งหลำยของบรรดำพระเจ้ำที่คลุมเครื อในหัวใจของผูค้ นนั้นไม่สำมำรถถูกเปิ ดโปง ถูกกำจัดออกไป
หรื อถูกไล่ออกไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยพระวจนะต่ำงๆ เพียงอย่ำงเดียว ท้ำยที่สุดแล้วในกำรทำเช่นนี้
มันคงจะยังคงเป็ นไปไม่ได้ที่จะขับไล่สิ่งที่หยัง่ รำกลึกเหล่ำนี้ไปจำกผูค้ น
มีเพียงกำรแทนที่สิ่งคลุมเครื อและเหนือธรรมชำติเหล่ำนี้ดว้ ยพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งและพระฉำยำที่แท้จริ งข
องพระเจ้ำ และกำรทำให้ผูค้ นค่อยๆ รู ้จกั สิ่งเหล่ำนั้นเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่เหมำะสมได้
มนุษย์ระลึกได้ว่ำพระเจ้ำผูท้ ี่เขำแสวงหำในอดีตกำลนั้นคลุมเครือและเหนือธรรมชำติ
สิ่งที่ทำให้สำมำรถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ได้น้นั ไม่ใช่กำรทรงนำโดยตรงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
นับประสำอะไรที่จะใช่คำสอนทั้งหลำยของบุคคลเฉพำะคนใดคนหนึ่ง แต่คือพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ถูกวำงแผ่ออกเมื่อพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงพระรำชกิจของพระองค์
อย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะ
เพรำะควำมเป็ นปกติและควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์คอื สิ่งที่ตรงกันข้ำมกับพระเจ้ำที่คลุมเครื อ
และเหนือธรรมชำติในจินตนำกำรของมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมทั้งหลำยของมนุษย์สำมำรถถูกเผยออกมำได้ก็เฉพำะเมื่อถูกเทียบเคียงกับพระเจ้ำซึ่งจุติ
มำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น หำกไม่มีกำรเปรี ยบเทียบกับพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ก็คงจะไม่สำมำรถถูกเผยออกมำได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
หำกไม่มีควำมเป็ นจริ งมำเป็ นเครื่องตีพ่ำย สิ่งคลุมเครือทั้งหลำยก็คงไม่สำมำรถถูกเผยออกมำได้
ไม่มีผใู้ ดสำมำรถใช้พระวจนะทั้งหลำยเพื่อทำพระรำชกิจนี้ได้

และไม่มีผใู้ ดสำมำรถแสดงชัดถึงพระรำชกิจนี้โดยใช้พระวจนะทั้งหลำยได้
มีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่สำมำรถทรงพระรำชกิจของพระองค์เองได้
และไม่มีผูใ้ ดอื่นที่สำมำรถทำพระรำชกิจนี้ในนำมของพระองค์ได้ ไม่สำคัญว่ำภำษำของมนุษย์จะอุดมเพียงใด
เขำไม่สำมำรถที่จะแสดงชัดถึงควำมเป็ นจริงและควำมเป็ นปกติของพระเจ้ำได้
หำกพระเจ้ำทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์โดยพระองค์เองและทรงแสดงพระฉำยำของพระองค์และสิ่งทรงเป็
นของพระองค์ออกมำโดยครบบริ บูรณ์
มนุษย์ก็สำมำรถเพียงแค่รู้จกั พระองค์อย่ำงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
และสำมำรถเพียงแค่มองเห็นพระองค์ได้ชดั เจนขึ้นเท่ำนั้น
ไม่มีมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใดสำมำรถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ได้ แน่นอนว่ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำก็ไม่สำมำรถที่จะสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ดว้ ยเช่นกัน
พระเจ้ำทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ที่เสื่อมทรำมให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำนได้
แต่พระรำชกิจนี้ไม่สำมำรถสำเร็จลุล่วงโดยตรงได้โดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ ตรงกันข้ำม
มันสำมำรถกระทำได้โดยเนื้อหนังที่พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงสวม
โดยเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำเท่ำนั้น เนื้อหนังนี้คือมนุษย์และคือพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
คือมนุษย์ที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติและพระเจ้ำซึ่งทรงมีเทวสภำพเต็มเปี่ ยมด้วยเช่นกัน และดังนั้น
ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังนี้จะไม่ใช่พระวิญญำณของพระเจ้ำ และแตกต่ำงอย่ำงยิง่ จำกพระวิญญำณ
แต่เนื้อหนังนี้ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ผทู้ รงช่วยมนุษย์ให้รอด
ผูซ้ ่ึงทรงเป็ นพระวิญญำณและเป็ นเนื้อหนังด้วยเช่นกัน ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำอะไร
ท้ำยที่สุดแล้วเนื้อหนังนั้นก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองผูซ้ ่ึงทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
เนื่องจำกพระวิญญำณของพระเจ้ำไม่อำจทรงแยกกันได้จำกเนื้อหนัง
และพระรำชกิจของเนื้อหนังก็เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
มันเป็ นเพียงแค่ว่ำพระรำชกิจนี้ไม่กระทำขึ้นโดยใช้พระอัตลักษณ์ของพระวิญญำณ
แต่กระทำขึ้นโดยใช้อตั ลักษณ์ของเนื้อหนัง
พระรำชกิจที่จำเป็ นต้องกระทำโดยพระวิญญำณโดยตรงนั้นไม่จำเป็ นต้องมีกำรจุติเป็ นมนุษย์
และพระรำชกิจที่จำเป็ นต้องให้เนื้อหนังทำนั้นไม่สำมำรถกระทำได้โดยพระวิญญำณโดยตรง
และสำมำรถกระทำได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น นี่คือสิ่งที่จำเป็ นสำหรับพระรำชกิจนี้
และคือสิ่งที่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องกำร ในพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำนั้น
มีเพียงช่วงระยะหนึ่งเท่ำนั้นที่พระวิญญำณทรงดำเนินกำรโดยตรง
และสองช่วงระยะที่เหลือนั้นดำเนินกำรโดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ และไม่ใช่โดยพระวิญญำณโดยตรง

พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติที่พระวิญญำณทรงกระทำนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนอุปนิสัยอันเสื่อมทรำม
ของมนุษย์ และไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับควำมรู ้ของมนุษย์ในเรื่องพระเจ้ำด้วย อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชกิจของเนื้อหนังของพระเจ้ำในยุคพระคุณและยุคแห่งรำชอำณำจักรนั้น
เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์และควำมรู ้ของเขำในเรื่ องพระเจ้ำ
และเป็ นตอนที่สำคัญและวิกฤติของพระรำชกิจแห่งควำมรอด เพรำะฉะนั้น
มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจึงจำเป็ นต้องมีควำมรอดของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ
และจำเป็ นต้องมีพระรำชกิจโดยตรงของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ
มวลมนุษย์จำเป็ นต้องมีพระเจ้ำซึ่ งจุติมำเป็ นมนุษย์มำเลี้ยงดูเขำ สนับสนุนเขำ ให้น้ ำเขำ ให้อำหำรเขำ
พิพำกษำและตีสอนเขำ
และเขำจำเป็ นต้องมีพระคุณมำกขึ้นและกำรไถ่ที่ยิ่งใหญ่ข้นึ จำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มีเพียงพระเจ้ำในเนื้อหนังเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคนสนิทของมนุษย์ เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูมนุษย์
เป็ นควำมช่วยเหลือในปัจจุบนั นี้ของมนุษย์
และทั้งหมดนี้เป็ นควำมจำเป็ นของกำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั ในวันนี้และในอดีตกำล
มนุษย์ได้ถกู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วและเป็ นสิ่งที่สูงที่สุดจำกสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมดของพระเจ้ำ
ดังนั้นมนุษย์จงึ จำเป็ นต้องมีควำมรอดของพระเจ้ำ เป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระเจ้ำคือมนุษย์ ไม่ใช่ซำตำน
และสิ่งที่จะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดนั้นคือเนื้อหนังของมนุษย์ และจิตใจของมนุษย์ และไม่ใช่มำร
ซำตำนคือเป้ำหมำยแห่งกำรทำลำยล้ำงของพระเจ้ำ มนุษย์คือเป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระเจ้ำ
และเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถกู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว ดังนั้น
สิ่งแรกที่ตอ้ งได้รับกำรช่วยให้รอดก็คือเนื้อหนังของมนุษย์
เนื้อหนังของมนุษย์ถูกทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึกมำกที่สุด
และมันได้กลำยไปเป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ
มำกเสียจนกระทัง่ ว่ำมันถึงกับต่อต้ำนและปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำอย่ำงเปิ ดเผย
เนื้อหนังที่เสื่อมทรำมของมนุษย์น้ีด้อื ด้ำนมำกเกินไปเท่ำนั้น
และไม่มีสิ่งใดที่จดั กำรหรือเปลี่ยนแปลงได้ยำกไปกว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
ซำตำนเข้ำมำในเนื้อหนังของมนุษย์เพือ่ ก่อกำรรบกวนต่ำงๆ
และมันใช้เนื้อหนังของมนุษย์เพื่อรบกวนพระรำชกิจของพระเจ้ำ และขัดขวำงแผนของพระเจ้ำ
และด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ ได้กลำยเป็ นซำตำน และได้กลำยเป็ นศัตรูของพระเจ้ำ
เพื่อกำรที่มนุษย์จะได้รับกำรช่วยให้รอดนั้น เขำต้องได้รับกำรพิชิตเสียก่อน
เป็ นเพรำะกำรนี้นี่เองที่พระเจ้ำทรงรับควำมท้ำทำยและเสด็จมำเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจที่พระองค์ต้งั พระทั

ยที่จะทำ และเพื่อทำกำรสู้รบกับซำตำน จุดมุ่งหมำยของพระองค์คือควำมรอดของมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ถูกทำให้เสื่อมทรำม และคือกำรเอำชนะและกำรทำลำยล้ำงซำตำน ซึ่งกบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงเอำชนะซำตำนโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยมนุษย์ของพระองค์
ขณะที่ในเวลำเดียวกันนั้นพระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมให้รอด ด้วยเหตุน้ีเอง
มันจึงเป็ นพระรำชกิจที่สัมฤทธิ์ผลสองจุดมุ่งหมำยในครำวเดียว พระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
และตรัสในเนื้อหนัง และทรงเข้ำรับพระรำชกิจทั้งหมดในเนื้อหนังเพื่อที่จะทรงมีส่วนร่ วมกับมนุษย์ได้ดีข้ นึ
และพิชิตมนุษย์ได้ดีข้ นึ ครั้งสุดท้ำยที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้นั
พระรำชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้ำยจะได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวในเนื้อหนัง
พระองค์จะทรงจัดระดับมนุษย์ท้งั มวลไปตำมประเภท
ทรงสรุ ปปิ ดตัวกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์
และสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนังอีกด้วย
หลังจำกที่พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์บนแผ่นดินโลกมำถึงบทอวสำน
พระองค์จะทรงมีชยั ชนะอย่ำงครบบริ บูรณ์ โดยกำรทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังนั้น
พระเจ้ำจะทรงได้พิชิตมวลมนุษย์แล้วอย่ำงเต็มเปี่ ยม และได้รับมวลมนุษย์ไว้แล้วอย่ำงเต็มเปี่ ยม
กำรนี้มิได้หมำยควำมว่ำกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์จะได้มำถึงบทอวสำนแล้วหรอกหรื อ?
เมื่อพระเจ้ำทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
ขณะที่พระองค์ได้ทรงเอำชนะซำตำนและได้ทรงมีชยั ชนะอย่ำงเต็มเปี่ ยมแล้วนั้น
ซำตำนจะไม่มีโอกำสทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมอีกต่อไป
พระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้ำคือกำรไถ่และกำรให้อภัยบำปทั้งหลำยของมนุษย์ บัดนี้
มันคือพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยและกำรได้รับมวลมนุษย์ไว้อย่ำงเต็มเปี่ ยม เพื่อที่ซำตำนจะไม่มีหนทำงใดๆ
ที่จะทำงำนของมันอีกต่อไป และจะพ่ำยแพ้แล้วอย่ำงสิ้นเชิง และพระเจ้ำจะทรงมีชยั ชนะแล้วอย่ำงครบบริ บรู ณ์
นี่คือพระรำชกิจของเนื้อหนัง และเป็ นพระรำชกิจที่กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
พระรำชกิจขั้นแรกเริ่ มของพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำกระทำโดยพระวิญญำณโดยตรง
และไม่ใช่โดยเนื้อหนัง อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชกิจขั้นสุดท้ำยของพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำนั้นกระทำโดยพระเจ้ำซึ่งจุตมิ ำเป็ นมนุษย์
และไม่ใช่โดยพระวิญญำณโดยตรง
พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ในช่วงระยะระหว่ำงกลำงก็กระทำโดยพระเจ้ำในเนื้อหนังเช่นกัน
พระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรโดยตลอดทัว่ ทั้งหมดนั้น
พระรำชกิจที่สำคัญมำกที่สุดคือกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำน

พระรำชกิจสำคัญคือกำรพิชิตชัยที่ครบบริ บูรณ์ต่อมนุษย์ที่เสื่อมทรำม
จึงเป็ นกำรฟื้ นฟูควำมเคำรพดั้งเดิมต่อพระเจ้ำในหัวใจของมนุษย์ที่ได้รับกำรพิชิต
และเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้เขำสัมฤทธิ์ผลชีวิตปกติ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ชีวิตปกติของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
พระรำชกิจนี้สำคัญยิ่ง และมันเป็ นแกนของพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำร
ในสำมช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งกำรไถ่น้ นั
ช่วงระยะที่หนึ่งของพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติอยู่ห่ำงไกลจำกแกนของพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำร
มันได้มีกำรทรงปรำกฏของพระรำชกิจแห่งควำมรอดเพียงน้อยนิดเท่ำนั้น
และไม่ใช่กำรเริ่ มต้นของพระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจำกแดนครอบครองของซำตำน
พระรำชกิจช่วงระยะแรกกระทำโดยพระวิญญำณโดยตรงเพรำะภำยใต้ธรรมบัญญัติน้ นั
มนุษย์รู้จกั เพียงกำรปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติเท่ำนั้น และมนุษย์ไม่ได้มีควำมจริงมำกขึ้น
และเพรำะพระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนอุปนิสัยของมนุษย์
นับประสำอะไรที่มนั จะเกี่ยวข้องกับพระรำชกิจเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจำกแดนครอบครองของซำตำ
น ด้วยเหตุน้ี พระวิญญำณของพระเจ้ำจึงได้ทรงทำให้พระรำชกิจช่วงระยะที่เรี ยบง่ำยอย่ำงยิง่ นี้ครบบริ บรู ณ์
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
พระรำชกิจช่วงระยะแรกนี้มีควำมสัมพันธ์เล็กน้อยกับแกนของกำรบริ หำรจัดกำร
และมันไม่ได้มีควำมเกี่ยวพันที่ยิ่งใหญ่กบั พระรำชกิจที่เป็ นกิจจะลักษณะแห่งควำมรอดของมนุษย์
และมันจึงไม่มีควำมจำเป็ นที่พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์โดยพระองค์เอง
พระรำชกิจที่กระทำโดยพระวิญญำณนั้นแสดงเป็ นนัยและมิอำจหยัง่ ลึกได้
และมันน่ำกลัวอย่ำงลึกซึ้งและไม่อำจเข้ำถึงได้สำหรับมนุษย์
พระวิญญำณไม่ทรงเหมำะที่จะทรงพระรำชกิจแห่งควำมรอดโดยตรง
และไม่ทรงเหมำะที่จะจัดเตรี ยมชีวิตให้มนุษย์โดยตรง
ที่เหมำะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือกำรแปลงรู ปพระรำชกิจของพระวิญญำณมำเป็ นแนวทำงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
สิ่งที่เหมำะสมที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือกำรที่พระเจ้ำทรงกลำยมำเป็ นบุคคลปกติธรรมดำเพื่อทรงพระรำชกิจของ
พระองค์
กำรนี้จำเป็ นที่พระเจ้ำต้องทรงจุติเป็ นมนุษย์เพือ่ รับตำแหน่งของพระวิญญำณในพระรำชกิจของพระองค์
และเพื่อมนุษย์แล้ว ไม่มีหนทำงที่เหมำะสมอีกแล้วสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงพระรำชกิจ
ท่ำมกลำงพระรำชกิจสำมช่วงระยะเหล่ำนี้น้ นั สองช่วงระยะดำเนินกำรโดยเนื้อหนัง
และสองช่วงระยะเหล่ำนี้เป็ นระยะสำคัญของพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำร

กำรจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งนี้เป็ นสิ่งเสริ มควำมสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ ำย
และทั้งสองครั้งนั้นก็เสริ มควำมสมบูรณ์ซ่งึ กันและกันอย่ำงเพียบพร้อม
ช่วงระยะแรกของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำได้วำงรำกฐำนสำหรับช่วงระยะที่สอง และสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ
กำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งของพระเจ้ำนั้นก่อให้เกิดควำมครบถ้วนหนึ่งเดียว และไม่ได้เป็ นสิ่งที่ขดั แย้งกันเอง
พระรำชกิจสองช่วงระยะเหล่ำนี้ของพระเจ้ำดำเนินกำรโดยพระเจ้ำในพระอัตลักษณ์ซ่ึงจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระ
องค์เพรำะทั้งสองช่วงระยะนี้มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวล
มันเกือบจะกล่ำวได้ว่ำ หำกไม่มีพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งของพระเจ้ำแล้ว
พระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะหยุดชะงักไปแล้ว
และพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดก็คงจะไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจำกกำรพูดลอยๆ
กำรที่พระรำชกิจนี้จะมีควำมสำคัญหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ควำมจำเป็ นของมวลมนุษย์
ขึ้นอยู่กบั ควำมเป็ นจริงเกี่ยวกับควำมชัว่ ช้ำของมวลมนุษย์
และขึ้นอยู่กบั ควำมรุ นแรงในกำรไม่เชื่อฟังของซำตำนและกำรรบกวนของมันต่อพระรำชกิจ
ผูท้ ี่เหมำะสมดีพอสำหรับภำรกิจนี้ได้รับกำรยืนยันตำมธรรมชำติของพระรำชกิจที่ปฏิบตั ิโดยคนงำน
และควำมสำคัญของพระรำชกิจ เมื่อกล่ำวถึงควำมสำคัญของพระรำชกิจนี้
ในแง่ของวิธีกำรทรงพระรำชกิจแบบใดที่จะนำมำใช้—
พระรำชกิจที่กระทำโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำโดยตรง
หรื อพระรำชกิจที่กระทำโดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ หรื อพระรำชกิจที่กระทำโดยผ่ำนทำงมนุษย์—
สิ่งแรกที่จะถูกตัดทิ้งไปคือพระรำชกิจที่กระทำโดยผ่ำนทำงมนุษย์ และตำมธรรมชำติของพระรำชกิจ
และธรรมชำติของพระรำชกิจของพระวิญญำณเปรี ยบเทียบกับพระรำชกิจของเนื้อหนังนั้น
ในท้ำยที่สุดจะถูกตัดสินว่ำ
พระรำชกิจที่กระทำโดยเนื้อหนังนั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มำกกว่ำพระรำชกิจที่กระทำโดยพระวิญญำณโดย
ตรง และว่ำมันให้ขอ้ ได้เปรี ยบต่ำงๆ มำกกว่ำ
นี่คือควำมคิดของพระเจ้ำเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงตัดสินว่ำพระรำชกิจนั้นต้องกระทำโดยพระวิญญำณหรื อโดยเนื้
อหนังกันแน่ มีนัยสำคัญอย่ำงหนึ่งและพืน้ ฐำนหนึ่งกับพระรำชกิจแต่ละช่วงระยะ
แต่ละช่วงระยะนั้นมิใช่กำรจินตนำกำรต่ำงๆ ที่ไร้เหตุผล
และแต่ละช่วงระยะนั้นมิได้ดำเนินกำรไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ มีปัญญำเฉพำะอย่ำงหนึ่งกับแต่ละช่วงระยะ
เช่นนั้นคือควำมจริงเบื้องหลังพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
แผนกำรของพระเจ้ำในพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นจะมีมำกยิ่งขึ้นอีกขณะที่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์กำลังทรง
พระรำชกิจโดยพระองค์เองท่ำมกลำงมนุษย์ ดังนั้น

พระปรี ชำญำณของพระเจ้ำและควำมครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งกำรทรงเป็ นของพระองค์จงึ สะท้อนอยู่ในทุกกำรกระ
ทำ ควำมคิด และแนวคิดในพระรำชกิจของพระองค์
นี่คือกำรทรงเป็ นของพระเจ้ำที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบมำกยิง่ ขึ้น
ควำมคิดและแนวคิดที่ละเอียดอ่อนเหล่ำนี้เป็ นเรื่ องยำกสำหรับมนุษย์ที่จะจินตนำกำร
และยำกสำหรับมนุษย์ที่จะเชื่อ และยิ่งไปกว่ำนั้น ยำกสำหรับมนุษย์ที่จะรู ้
งำนที่มนุษย์ทำนั้นทำไปตำมหลักกำรทัว่ ไป ซึ่งสำหรับมนุษย์แล้วเป็ นที่น่ำพึงพอใจอย่ำงสูง ถึงกระนั้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้ว ก็มีควำมแตกต่ำงกันมำกเกินไปเท่ำนั้น
ถึงแม้ว่ำกิจกำรทั้งหลำยของพระเจ้ำจะยิ่งใหญ่และพระรำชกิจของพระเจ้ำจะเป็ นพระรำชกิจที่มีขนำดใหญ่โตอลั
งกำร
แต่เบื้องหลังของกิจกำรและพระรำชกิจเหล่ำนั้นคือบรรดำแผนกำรและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหลำยที่ประณีตแ
ละถูกต้องแม่นยำที่มนุษย์ไม่อำจจินตนำกำรได้
พระรำชกิจแต่ละช่วงระยะของพระองค์มิใช่เพียงปฏิบตั ิไปตำมหลักกำรเท่ำนั้น
แต่ทว่ำแต่ละช่วงระยะนั้นยังบรรจุสิ่งต่ำงๆ มำกมำยที่ไม่สำมำรถแสดงชัดเป็ นภำษำของมนุษย์ได้
และเหล่ำนี้คือสิ่งต่ำงๆ ที่ไม่ปรำกฏแก่ตำต่อมนุษย์
ไม่ว่ำมันจะเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณหรื อพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
แต่ละพระรำชกิจนั้นก็บรรจุไปด้วยแผนกำรต่ำงๆ แห่งพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์มไิ ด้ทรงพระรำชกิจอย่ำงไร้เหตุผล และพระองค์มิได้ทรงพระรำชกิจที่ไม่มีนยั สำคัญ
เมื่อพระวิญญำณทรงพระรำชกิจโดยตรง มันเป็ นไปด้วยเป้ำหมำยทั้งหลำยของพระองค์
และเมื่อพระองค์ทรงกลำยมำเป็ นมนุษย์ (กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อพระองค์ทรงแปลงรู ปเปลือกนอกของพระองค์) เพื่อทรงพระรำชกิจ
มันก็เป็ นไปด้วยจุดประสงค์ของพระองค์ที่มำกยิ่งขึ้นอีก
ทำไมพระองค์จงึ จะไม่ทรงพร้อมที่จะเปลี่ยนพระอัตลักษณ์ของพระองค์อกี เล่ำ?
ทำไมพระองค์จงึ จะไม่ทรงพร้อมที่จะกลำยมำเป็ นบุคคลหนึ่งผูซ้ ่ึงถือว่ำต่ำต้อยและถูกข่มเหงอีกเล่ำ?
พระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นพระรำชกิจที่มีนัยสำคัญสูงสุด ซึ่งกล่ำวถึงในแง่ของพระรำชกิจ
และองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจในท้ำยที่สุดก็คือพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ และมิใช่พระวิญญำณ
บำงคนเชื่อว่ำพระเจ้ำอำจจะเสด็จมำยังแผ่นดินโลกและทรงปรำกฏต่อมนุษย์ในบำงเวลำที่ไม่มีใครรู ้
ซึ่งหลังจำกนั้นพระองค์จะทรงพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยพระองค์เอง
โดยทรงทดสอบพวกเขำทีละคนโดยไม่มีผูใ้ ดถูกปล่อยไว้เลย
บรรดำผูท้ ี่คิดในหนทำงนี้ไม่รู้จกั พระรำชกิจแห่งกำรจุติมำเป็ นมนุษย์ในช่วงระยะนี้

พระเจ้ำไม่ทรงพิพำกษำมนุษย์ทีละคน และพระองค์ไม่ทรงทดสอบมนุษย์ทีละคน
กำรทำดังนั้นคงจะไม่ใช่พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ
ควำมเสื่อมทรำมของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรื อ?
เนื้อแท้ของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรือ?
สิ่งที่ได้รับกำรพิพำกษำคือเนื้อแท้ที่เสื่อมทรำมของมวลมนุษย์ เนื้อแท้ของมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
และบำปต่ำงๆ ทั้งหมดของมนุษย์ พระเจ้ำไม่ทรงพิพำกษำควำมผิดหยุมหยิมและไม่มีนยั สำคัญของมนุษย์
พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำคือตัวแทน และมิใช่ดำเนินกำรเพื่อบุคคลเฉพำะคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ
ตรงกันข้ำม มันคือพระรำชกิจที่ผคู้ นกลุ่มหนึ่งได้รับกำรพิพำกษำเพื่อเป็ นสิ่งแทนกำรพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั ปวง
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงใช้พระรำชกิจของพระองค์เพือ่ เป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจแห่งมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยกำรดำเ
นินพระรำชกิจของพระองค์กบั ผูค้ นกลุ่มหนึ่งโดยพระองค์เอง ซึ่งหลังจำกนั้นมันจะค่อยๆ แผ่ออกไปทีละน้อย
นี่คือลักษณะของพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยเช่นกัน
พระเจ้ำมิได้ทรงพิพำกษำบุคคลเฉพำะประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อผูค้ นเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่แทนที่จะเป็ นนั้น ทรงพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมวลมนุษย์ท้งั หมดแทน—ตัวอย่ำงเช่น
กำรต่อต้ำนพระเจ้ำของมนุษย์ หรือกำรไม่เคำรพต่อพระองค์ของมนุษย์
หรื อกำรรบกวนพระรำชกิจของพระเจ้ำของมนุษย์ เป็ นต้น
สิ่งที่ได้รับกำรพิพำกษำคือเนื้อแท้แห่งกำรต่อต้ำนพระเจ้ำของมวลมนุษย์
และพระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในยุคสุดท้ำย
พระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ที่มนุษย์ได้เป็ นประจักษ์พยำนคือพระรำชกิจแห่งกำรพิ
พำกษำต่อหน้ำพระบัลลังก์ใหญ่สีขำวในระหว่ำงยุคสุดท้ำย ซึ่งมนุษย์ได้คิดฝันในระหว่ำงอดีตกำล
พระรำชกิจที่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์กำลังทรงกระทำอยู่ปัจจุบนั นี้คือกำรพิพำกษำต่อหน้ำพระบัลลังก์ใหญ่สี
ขำวอย่ำงแน่นอน
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ในวันนี้คอื พระเจ้ำผูซ้ ่งึ ทรงพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั หมดในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
เนื้อหนังนี้และพระรำชกิจของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
และพระอุปนิสัยของพระองค์คือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ถึงแม้ว่ำขอบเขตของพระรำชกิจของพระองค์จะถูกจำกัด และมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล
แต่เนื้อแท้ของพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำคือกำรพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยตรง—
มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของประชำกรที่ได้รับกำรเลือกสรรของประเทศจีน
อีกทั้งมิใช่เพื่อประโยชน์ของผูค้ นจำนวนน้อยกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น ในระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังนี้
ถึงแม้ว่ำขอบเขตของพระรำชกิจนี้มิได้เกี่ยวข้องกับจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล

แต่มนั เป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจแห่งจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล
และหลังจำกพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจภำยในขอบเขตของพระรำชกิจแห่งเนื้อหนังของพระองค์
พระองค์จะทรงขยำยพระรำชกิจนี้ไปถึงจักรวำลทั้งหมดทั้งมวลโดยทันที
ในหนทำงเดียวกันกับที่ข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูได้ถูกเผยแผ่ไปตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลหลังจำกกำรคืนพระชนม์แ
ละกำรเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์
ไม่ว่ำมันจะเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณหรื อพระรำชกิจของเนื้อหนังหรื อไม่ก็ตำม
มันคือพระรำชกิจที่ดำเนินกำรอยู่ภำยในขอบเขตที่จำกัด
แต่เป็ นพระรำชกิจซึ่งเป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวล ในระหว่ำงยุคสุดท้ำยนั้น
พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์โดยกำรทรงปรำกฏในพระอัตลักษณ์ซ่ึงจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และพระเจ้ำในเนื้อหนังคือพระเจ้ำผูท้ รงพิพำกษำมนุษย์ต่อหน้ำบัลลังก์ใหญ่สีขำว
ไม่ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณหรื อเนื้อหนังหรือไม่ก็ตำม
พระองค์ผูท้ รงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำก็ทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงพิพำกษำมวลมนุษย์ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
กำรนี้ถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กบั พระรำชกิจของพระองค์
และมันมิได้ถูกกำหนดไปตำมกำรทรงปรำกฏภำยนอกของพระองค์หรื อปัจจัยอืน่ ๆ ที่หลำกหลำย
ถึงแม้มนุษย์จะเก็บงำมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยเกี่ยวกับพระวจนะเหล่ำนี้ไว้
แต่ไม่มีสักคนที่สำมำรถปฏิเสธข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรพิพำกษำและกำรพิชิตชัยมวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้ำซึ่ง
จุติมำเป็ นมนุษย์ได้ ไม่ว่ำมนุษย์จะคิดถึงมันอย่ำงไร แต่ในที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริ งทั้งหลำยก็คือข้อเท็จจริ ง
ไม่มีสักคนที่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ “พระรำชกิจนั้นดำเนินกำรโดยพระเจ้ำ แต่เนื้อหนังนั้นไม่ใช่พระเจ้ำ”
กำรนี้เป็ นเรื่ องไร้เหตุผล เพรำะพระรำชกิจนี้ไม่มีใครสักคนสำมำรถกระทำได้เว้นแต่พระเจ้ำในเนื้อหนัง
ในเมื่อพระรำชกิจนี้ได้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว
ภำยหลังจำกพระรำชกิจนี้ก็จะไม่ปรำกฏพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำมนุษย์ของพระเจ้ำเป็ นครั้งที่สอง
พระเจ้ำในกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจทั้งหมดแห่งกำรบริ หำรจัดกำร
ทั้งหมดทั้งมวลไปแล้ว และจะไม่มีช่วงระยะที่สี่ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เนื่องจำกผูท้ ี่ได้รับกำรพิพำกษำคือมนุษย์ มนุษย์ผซู้ ่ึงมีเนื้อหนังและถูกทำให้เสื่อมทรำมไป
และมันไม่ใช่วิญญำณของซำตำนที่ได้รับกำรพิพำกษำโดยตรง
เพรำะฉะนั้นพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำจึงมิได้ดำเนินกำรในโลกฝ่ ำยวิญญำณ แต่ดำเนินกำรท่ำมกลำงมนุษย์
ไม่มีผูใ้ ดเหมำะสมและมีคุณสมบัติเหมำะสำหรับพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังมนุษ
ย์มำกไปกว่ำพระเจ้ำในเนื้อหนัง หำกกำรพิพำกษำดำเนินกำรโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำโดยตรง
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ยิง่ ไปกว่ำนั้น พระรำชกิจเช่นนั้นคงจะยำกสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับ

เพรำะพระวิญญำณไม่สำมำรถที่จะมำพบกันซึ่งหน้ำกับมนุษย์ได้ และเนื่องจำกกำรนี้
ประสิทธิผลทั้งหลำยก็คงจะไม่ส่งผลในทันที
นับประสำอะไรที่มนุษย์จะสำมำรถมองเห็นพระอุปนิสัยอันมิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้ำอย่ำงชัดเจนขึ้น
ซำตำนสำมำรถได้รับควำมพ่ำยแพ้อย่ำงสิ้นเชิงก็เฉพำะเมื่อพระเจ้ำในเนื้อหนังทรงพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของ
มวลมนุษย์เท่ำนั้น โดยกำรทรงเป็ นอย่ำงเดียวกับมนุษย์ที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้โดยตรง
นี่คือเครื่ องหมำยของควำมบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภำยในของพระองค์
และของควำมพิเศษเหนือธรรมดำของพระองค์ มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
และทรงอยู่ในตำแหน่งที่จะพิพำกษำมนุษย์ เพรำะพระองค์ทรงถือครองควำมจริงและควำมชอบธรรม
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสำมำรถพิพำกษำมนุษย์ได้
พวกที่ไม่มีควำมจริ งและควำมชอบธรรมย่อมไม่เหมำะที่จะพิพำกษำผูอ้ นื่
หำกพระรำชกิจนี้กระทำโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะมิใช่หมำยถึงชัยชนะเหนือซำตำน
พระวิญญำณทรงเป็ นที่ยกย่องโดยเนื้อแท้ภำยในมำกกว่ำบรรดำสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตำยทั้งหลำย
และพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภำยใน และทรงมีชยั ชนะเหนือเนื้อหนัง
หำกพระวิญญำณทรงพระรำชกิจนี้โดยตรง
พระองค์คงจะไม่ทรงสำมำรถพิพำกษำควำมไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมนุษย์ได้
และอำจจะไม่ทรงสำมำรถเผยควำมไม่ชอบธรรมทั้งหมดของมนุษย์ได้
เนื่องจำกพระรำชกิจแห่ งกำรพิพำกษำยังถูกดำเนินกำรโดยผ่ำนทำงมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์เกี่ยวกั
บพระเจ้ำด้วยเช่นกัน และมนุษย์ไม่เคยได้มีมโนคติอนั หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับพระวิญญำณ และดังนั้น
พระวิญญำณจึงไม่ทรงสำมำรถที่จะเผยควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้ดีกว่ำ
นับประสำอะไรที่จะทรงสำมำรถเปิ ดเผยควำมไม่ชอบธรรมเช่นนั้นอย่ำงครบถ้วน
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงเป็ นศัตรู ของบรรดำผูท้ ไี่ ม่รู้จกั พระองค์ท้งั หมด
พระองค์ทรงเปิ ดเผยควำมไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมวลมนุษย์โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำย
และกำรต่อต้ำนพระองค์ของมนุษย์
ประสิทธิผลทั้งหลำยของพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นที่ประจักษ์ชดั มำกกว่ำประสิทธิผลทั้งหลำยขอ
งพระรำชกิจของพระวิญญำณ และดังนั้น
กำรพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั ปวงจึงมิได้ถูกดำเนินกำรโดยพระวิญญำณโดยตรง
แต่เป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงเป็ นที่มองเห็นได้และสัมผัสได้โดยมนุษย์

และพระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถพิชิตมนุษย์ได้โดยครบบริ บูรณ์ ในสัมพันธภำพเช่นนี้กบั พระเจ้ำในเนื้อหนัง
มนุษย์จึงก้ำวหน้ำจำกกำรต่อต้ำนไปสู่กำรเชื่อฟัง จำกกำรข่มเหงไปสู่กำรยอมรับ
จำกมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยไปสู่ควำมรู ้ และจำกกำรปฏิเสธไปสู่ควำมรัก—
เหล่ำนี้คือประสิทธิผลทั้งหลำยจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มนุษย์ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยผ่ำนทำงกำรยอมรับกำรพิพำกษำของพระองค์เท่ำนั้น มนุษย์ค่อยๆ
มำรู ้จกั พระองค์ทีละน้อยโดยผ่ำนทำงพระวจนะทั้งหลำยจำกพระโอษฐ์ของพระองค์เท่ำนั้น
มนุษย์ได้รับกำรพิชิตโดยพระองค์ในระหว่ำงกำรที่เขำต่อต้ำนพระองค์
และเขำได้รับสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตจำกพระองค์ในระหว่ำงกำรยอมรับกำรตีสอนของพระองค์
พระรำชกิจทั้งหมดนี้คือพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
และมิใช่พระรำชกิจของพระเจ้ำในพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐำนะพระวิญญำณ
พระรำชกิจที่กระทำโดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์คือพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และพระรำชกิจที่ล้ำลึกมำกที่สุด
และตอนที่สำคัญยิ่งจำกพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำนั้นก็คือสองช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็
นมนุษย์
ควำมเสื่อมทรำมอันล้ำลึกของมนุษย์เป็ นอุปสรรคที่ยงิ่ ใหญ่ต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุตมิ ำเป็ นมนุษย์
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พระรำชกิจที่ดำเนินกำรกับผูค้ นในยุคสุดท้ำยเป็ นพระรำชกิจที่ยำกลำบำกอย่ำงยิง่ ยวด
และสภำพแวดล้อมไม่อำนวย และขีดควำมสำมำรถของบุคคลทุกประเภทก็ต่ำมำก กระนั้น
ในบทอวสำนของพระรำชกิจนี้ มันจะยังคงสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่ถูกต้องเหมำะสม
โดยไม่มีขอ้ บกพร่ องแต่อย่ำงใดเลย นี่คือประสิทธิผลของพระรำชกิจของเนื้อหนัง
และประสิทธิผลนี้น่ำจูงใจมำกกว่ำประสิทธิผลของพระรำชกิจของพระวิญญำณ
พระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำจะได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวในเนื้อหนัง
และพวกมันต้องได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวโดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจที่สำคัญมำกที่สุดและวิกฤติมำกที่สุดกระทำขึ้นในเนื้อหนัง
และควำมรอดของมนุษย์ตอ้ งได้รับกำรดำเนินกำรโดยพระเจ้ำในเนื้อหนังโดยพระองค์เอง
ถึงแม้ว่ำมวลมนุษย์ท้งั หมดจะรู ้สึกว่ำพระเจ้ำในเนื้อหนังนั้นดูเหมือนไม่มีควำมเกี่ยวพันกับมนุษย์
แต่แท้ที่จริ งแล้วเนื้อหนังนี้เกี่ยวข้องกับชะตำกรรมและกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ท้งั หมด
พระรำชกิจทุกช่วงระยะของพระเจ้ำได้รับกำรดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ท้งั ปวงและมุ่งตรงมำที่มว
ลมนุษย์ท้งั หมด ถึงแม้ว่ำมันจะเป็ นพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
แต่มนั ยังคงมุ่งตรงมำที่มวลมนุษย์ท้งั ปวง พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของมวลมนุษย์ท้งั ปวง

และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของสรรพสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงและมิได้ทรงสร้ำงทั้งปวง
ถึงแม้พระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังจะอยู่ภำยในขอบเขตที่จำกัด
และเป้ำหมำยของพระรำชกิจนี้ก็ถูกจำกัดด้วยเช่นกัน
แต่ละครั้งที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์น้นั
พระองค์ทรงเลือกสรรเป้ำหมำยของพระรำชกิจของพระองค์ที่เป็ นตัวแทนอย่ำงดียงิ่
และพระองค์มิใช่ทรงคัดเลือกกลุ่มผูค้ นที่เรี ยบง่ำยและไม่โดดเด่นเพื่อใช้ในกำรทรงพระรำชกิ จ
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทรงเลือกผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นตัวแทนสำหรับพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมำเป็ นเ
ป้ำหมำยของพระรำชกิจของพระองค์แทน
ประชำกรกลุ่มนี้ได้รับกำรเลือกสรรเพรำะขอบเขตของพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมีจำกัด
และได้รับกำรตระเตรี ยมเป็ นพิเศษเพื่อเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระองค์
และได้รับกำรเลือกสรรเป็ นพิเศษเพื่อพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
กำรคัดเลือกเป้ำหมำยทั้งหลำยของพระรำชกิจของพระองค์มิใช่จะไม่มีพนื้ ฐำน แต่กระทำไปตำมหลักกำร
กล่ำวคือ เป้ำหมำยของพระรำชกิจนั้นต้องมีประโยชน์ต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
และต้องสำมำรถเป็ นตัวแทนมวลมนุษย์ท้งั หมดได้ ตัวอย่ำงเช่น
ชำวยิวสำมำรถเป็ นตัวแทนของมวลมนุษย์ท้งั หมดในกำรรับกำรไถ่ส่วนพระองค์ของพระเยซู
และชำวจีนสำมำรถเป็ นตัวแทนของมวลมนุษย์ท้งั หมดในกำรรับกำรพิชิตชัยส่วนพระองค์ของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเ
ป็ นมนุษย์ มีพื้นฐำนเพื่อกำรเป็ นตัวแทนมวลมนุษย์ท้งั หมดของชำวยิว
และมีพื้นฐำนเพื่อกำรเป็ นตัวแทนมวลมนุษย์ท้งั หมดของผูค้ นชำวจีนด้วยเช่นกันในกำรรับกำรพิชิตชัยส่วนพระ
องค์ของพระเจ้ำ
ไม่มีสิ่งใดเผยนัยสำคัญของกำรไถ่มำกไปกว่ำพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ที่ทรงกระทำท่ำมกลำงชำวยิว
และไม่มีสิ่งใดเผยควำมครบถ้วนและควำมสำเร็จของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยมำกไปกว่ำพระรำชกิจแห่งกำร
พิชิตชัยที่กำลังทรงกระทำท่ำมกลำงผูค้ นชำวจีน
พระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ปรำกฏขึ้นเพื่อมุง่ หมำยไปยังผูค้ นกลุ่มเล็กๆ
กลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ว พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงกลุ่มเล็กๆ
กลุ่มนี้คือพระรำชกิจแห่งจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล และพระวจนะของพระองค์มุ่งตรงไปยังมวลมนุษย์ท้งั หมด
หลังจำกที่พระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังมำถึงบทอวสำน
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะได้เริ่มต้นเผยแผ่พระรำชกิจที่พระองค์ทรงได้กระทำมำท่ำมกลำงพวกเขำ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังก็คือว่ำ

พระองค์ทรงสำมำรถทิง้ พระวจนะและคำแนะนำที่เที่ยงตรงทั้งหลำย
และพระประสงค์เฉพำะของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ไว้ให้แก่บรรดำผูซ้ ่ึงติดตำมพระองค์ เพื่อที่ภำยหลังจำกนั้น
ผูต้ ิดตำมทั้งหลำยของพระองค์จะสำมำรถถ่ำยทอดพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ในเนื้อหนัง
และพระประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ให้แก่บรรดำผูท้ ี่ยอมรับหนทำงนี้ได้อย่ำงเที่ยงตรงมำกยิ่งขึ้นและเป็ นรู ปธรรมมำกยิ่งขึ้น
มีเพียงพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังท่ำมกลำงมนุษย์เท่ำนั้นที่ทำให้ขอ้ เท็จจริงแห่งกำรที่พระเจ้ำทรงอยู่ร่วม
และทรงใช้ชีวิตด้วยกันกับมนุษย์สำเร็จลุล่วงได้อย่ำงแท้จริ ง
มีเพียงพระรำชกิจนี้เท่ำนั้นที่ทำให้ควำมอยำกของมนุษย์ที่จะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
เป็ นประจักษ์พยำนพระรำชกิจของพระเจ้ำ และได้ยินพระวจนะส่วนพระองค์ของพระเจ้ำลุล่วงไปได้
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงนำพำยุคนี้ไปถึงบทอวสำนเฉพำะเมื่อพระปฤษฎำงค์ของพระยำห์เวห์ได้ปรำกฏต่
อมวลมนุษย์แล้วเท่ำนั้น
และพระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคแห่งควำมเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้ำที่คลุมเครื อด้วยเช่นกัน
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ำยนั้นจะนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงมำสู่ยุคหนึ่งที่เป็ นควำมจริง
มำกกว่ำ สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำ และสวยงำมกว่ำ
พระองค์ไม่เพียงแค่ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติและคำสอนเท่ำนั้น แต่ที่สำคัญไปกว่ำนั้นคือ
พระองค์ทรงเผยให้มวลมนุษย์ได้เห็นพระเจ้ำผูซ้ ่ึงจริงแท้และปกติ ผูซ้ ่ึงชอบธรรมและบริ สุทธิ์
ผูท้ รงปลดปล่อยพระรำชกิจแห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำร
และผูท้ รงสำธิตให้เห็นสิ่งลึกลับทั้งหลำยและบั้นปลำยของมวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์และทรงนำพำแผนกำรบริหำรจัดกำรมำสู่บทอวสำน
และผูซ้ ่ึงได้ทรงซ่อนอยู่เป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว
พระองค์ทรงนำพำยุคแห่งควำมคลุมเครื อมำสู่บทอวสำนอันบริ บูรณ์
พระองค์ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดปรำรถนำที่จะแสวงหำพระพักตร์พระเจ้ำแต่ไม่สำมำรถทำได้
พระองค์ทรงจบสิ้นยุคซึ่งมวลมนุษย์ท้งั หมดได้รับใช้ซำตำน
และพระองค์ทรงนำมวลมนุษย์ท้งั หมดตลอดเส้นทำงไปสู่ศกั รำชใหม่โดยครบบริ บูรณ์
ทั้งหมดนี้คือบทอวสำนของพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังซึ่งมำแทนที่พระวิญญำณของพระเจ้ำ
เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังของพระองค์น้นั
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะไม่แสวงหำและควำนหำบรรดำสิ่งทั้งหลำยที่ดูเหมือนทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่อีกต่อไป
และพวกเขำจะเลิกคำดเดำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่คลุมเครื อ

เมื่อพระเจ้ำทรงเผยแผ่พระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังนั้น
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์จะถ่ำยทอดพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทำในเนื้อหนังให้กบั ทุกๆ
ศำสนำและคณะนิกำยทั้งหมด
และพวกเขำจะสื่อสำรพระวจนะทั้งหมดของพระองค์ไปถึงหูของมวลมนุษย์ท้งั หมด
ทุกอย่ำงที่บรรดำผูไ้ ด้รับข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ได้ยินนั้นจะเป็ นข้อเท็จจริ งเกี่ยวพระรำชกิจของพระองค์
จะเป็ นสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์ได้เห็นและได้ยินมำด้วยตนเอง และจะเป็ นข้อเท็จจริ งและไม่ใช่เรื่ องเล่ำขำน
ข้อเท็จจริ งเหล่ำนี้คือหลักฐำนทีพ่ ระองค์ทรงใช้เผยแผ่พระรำชกิจ
และพวกมันยังเป็ นเครื่ องมือทั้งหลำยที่พระองค์ทรงใช้ในกำรเผยแผ่พระรำชกิจด้วยเช่นกัน
หำกไม่มีกำรดำรงอยู่ของข้อเท็จจริงทั้งหลำยแล้ว
ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ก็คงจะไม่เผยแผ่ไปทัว่ ทุกประเทศและทุกสถำนที่
หำกไม่มีขอ้ เท็จจริ งแต่มีเพียงกำรจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์เท่ำนั้น
พระองค์ก็คงจะไม่มีวนั สำมำรถทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจักรวำลทั้งหมดทั้งมวลได้
พระวิญญำณเป็ นที่เข้ำใจยำกสำหรับมนุษย์ และไม่ปรำกฏแก่ตำสำหรับมนุษย์
และพระรำชกิจของพระวิญญำณก็ไม่ทรงสำมำรถที่จะทิ้งหลักฐำนหรื อข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมใดๆ
เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำไว้ให้แก่มนุษย์ได้ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์อนั แท้จริ งของพระเจ้ำ
เขำจะเชื่ออยู่เสมอในพระเจ้ำที่คลุมเครื อซึ่งไม่มีอยู่ มนุษย์จะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
และมนุษย์จะไม่ได้ยนิ พระวจนะที่พระเจ้ำตรัสด้วยพระองค์เองตลอดไป อย่ำงไรก็ตำม
กำรจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์น้ นั คือควำมว่ำงเปล่ำ และไม่สำมำรถแทนพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยภำยในเนื้อแท้ของพระเจ้ำ และพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้
ไม่สำมำรถได้รับกำรแสดงบทบำทโดยมนุษย์ได้
พระเจ้ำที่ไม่ทรงปรำกฏแก่ตำในฟ้ำสวรรค์และพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถได้รับกำรนำพำมำสู่แผ่นดินโลก
ได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ผทู้ รงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเท่ำนั้น
นี่คือหนทำงที่ดีเลิศที่สุดสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงปรำกฏต่อมนุษย์
ที่มนุษย์จะมองเห็นพระเจ้ำและมำรู ้จกั พระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
และมันไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยพระเจ้ำซึ่งไม่จุติมำเป็ นมนุษย์
กำรที่ได้ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์มำจนถึงช่วงระยะนี้แล้วนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้สัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่เหมำะสมที่สุดแล้ว และได้เป็ นควำมสำเร็จที่ครบบริ บูรณ์แล้ว
พระรำชกิจส่วนพระองค์ของพระเจ้ำในเนื้อหนังได้ทำให้พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพ
ระองค์ครบบริ บรู ณ์ไปแล้วร้อยละเก้ำสิบ

เนื้อหนังนี้ได้จดั เตรี ยมกำรเริ่ มต้นที่ดีข้นึ ให้แก่พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์
และกำรสรุ ปย่อสำหรับพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ และได้ประกำศใช้พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์
และได้ทำกำรเติมเต็มที่ครบถ้วนครั้งสุดท้ำยให้แก่พระรำชกิจทั้งหมดนี้ ต่อแต่น้ีไป
จะไม่มีพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์อีกพระองค์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระเจ้ำช่วงระยะที่สี่
และจะไม่มีวนั มีพระรำชกิจที่น่ำอัศจรรย์ใดๆ แห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สำมของพระเจ้ำ
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์เป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจของพระองค์แห่งยุคนั้นทั้งยุค
และมันมิได้เป็ นสิ่งแทนช่วงเวลำเฉพำะช่วงใดช่วงหนึ่ง ดังเช่นทีง่ ำนของมนุษย์เป็ น และดังนั้น
บทอวสำนของพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ำยของพระองค์มิได้หมำยควำมว่ำพระรำชกิจของพระ
องค์ได้มำถึงบทอวสำนอันบริ บูรณ์แล้ว เพรำะพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังเป็ นสิ่งแทนยุคนั้นทั้งยุค
และมิใช่เป็ นสิ่งแทนช่วงเวลำที่ซ่ึงพระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังเท่ำนั้น
มันเป็ นเพียงว่ำพระองค์ทรงเสร็จสิ้นพระรำชกิจของพระองค์ในยุคนั้นทั้งยุคในระหว่ำงเวลำที่พระองค์ทรงเป็ นม
นุษย์ ซึ่งหลังจำกนั้นมันจะเผยแผ่ไปยังสถำนที่ท้งั หมด
หลังจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงนั้น
พระองค์จะทรงมอบหมำยพระรำชกิจในอนำคตของพระองค์ให้แก่บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ ในหนทำงนี้
พระรำชกิจของพระองค์ในยุคทั้งยุคนั้นจะดำเนินกำรไปอย่ำงไม่ขำดตอน
พระรำชกิจของยุคแห่งกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์ท้งั ยุคนั้นจะถือว่ำครบบริ บรู ณ์ก็เฉพำะทันทีที่มนั ได้เผยแผ่ไปตลอด
ทัว่ ทั้งจักรวำลทั้งหมดทั้งมวลเท่ำนั้น พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เริ่ มต้นศักรำชใหม่
และบรรดำผูท้ ี่สำนต่อพระรำชกิจของพระองค์คือบรรดำผูท้ ี่พระองค์ทรงใช้งำน
พระรำชกิจที่กระทำโดยมนุษย์ลว้ นอยู่ภำยในพันธกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังทั้งสิ้น
และมันไม่สำมำรถที่จะไปไกลเกินขอบเขตนี้ได้
หำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มิได้เสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์
มนุษย์ก็คงจะไม่สำมำรถนำพำยุคเก่ำไปสู่บทอวสำนได้ และคงจะไม่สำมำรถนำเข้ำไปในศักรำชใหม่ได้
งำนที่มนุษย์กระทำอยู่ภำยในระยะหน้ำที่ของเขำที่ควำมสำมำรถของมนุษย์จะทำได้เท่ำนั้น
และมันมิได้เป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มีเพียงพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นที่สำมำรถมำและทำพระรำชกิจที่พระองค์ควรต้องทำให้ครบบริ บูรณ์ได้
และนอกเหนือจำกพระองค์แล้วก็ไม่มผี ใู้ ดสักคนที่สำมำรถทำพระรำชกิจนี้ในนำมของพระองค์ได้
แน่นอนว่ำสิ่งที่เรำพูดถึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์น้ีทรงดำเนินขั้นตอนหนึ่งของพระรำชกิจที่ไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยข
องมนุษย์เป็ นครั้งแรก

ซึ่งหลังจำกนั้นพระองค์จะทรงพระรำชกิจที่ไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์มำกยิง่ ขึ้น
จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจนี้คอื กำรพิชิตชัยมนุษย์ ในแง่หนึ่ง
กำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำมิได้ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์
นอกจำกที่พระองค์ทรงพระรำชกิจที่ไม่ตรงกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์มำกยิ่งขึ้น และดังนั้น
มนุษย์จึงพัฒนำทรรศนะต่ำงๆ ที่ล่อแหลมมำกยิง่ ขึ้นไปอีกเกี่ยวกับพระองค์
พระองค์เพียงแค่ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยท่ำมกลำงมนุษย์ที่มีมโนคติอนั หลงผิดมำกมำยเหลือคณำ
ไม่ว่ำพวกเขำจะปฏิบตั ิกบั พระองค์อย่ำงไร ทันทีที่พระองค์ได้ทรงทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงไปแล้ว
ผูค้ นทั้งหมดจะได้กลำยมำเป็ นผูอ้ ยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์แล้ว
ข้อเท็จจริ งของพระรำชกิจนี้ไม่เพียงแค่สะท้อนอยู่ท่ำมกลำงผูค้ นชำวจีนเท่ำนั้น
แต่มนั ยังเป็ นสิ่งแทนวิธีที่มวลมนุษย์ท้งั หลำยจะได้รับกำรพิชิตด้วยเช่นกัน
ประสิทธิผลที่สัมฤทธิ์ต่อผูค้ นเหล่ำนี้คือเครื่ องแสดงถึงประสิทธิผลที่จะสัมฤทธิ์ต่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
และประสิทธิผลของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำในอนำคตจะมำกยิง่ ขึ้นไปกว่ำแม้กระทัง่ ประสิทธิผลต่อผูค้ นเ
หล่ำนี้ พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังมิได้เกี่ยวข้องกับกำรประโคมที่ยงิ่ ใหญ่
และมันมิได้สวมมำลัยในควำมพร่ ำมัว มันเป็ นจริงและจริงแท้
และมันเป็ นพระรำชกิจซึ่งหนึ่งกับหนึ่งเท่ำกับสอง มันมิได้ซ่อนเร้นจำกผูใ้ ด และมันมิได้หลอกลวงผูใ้ ด
สิ่งที่ผคู้ นเห็นเป็ นสิ่งต่ำงๆ ที่จริ งและแท้ และสิ่งที่มนุษย์ได้รับคือควำมจริงและควำมรู ้ที่จริง
เมื่อพระรำชกิจนี้จบลง มนุษย์จะมีควำมรู ้ใหม่เกี่ยวกับพระองค์
และบรรดำผูท้ ี่ไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริงจะไม่มีมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยใดๆ เกี่ยวกับพระองค์อีกต่อไป
นี่ไม่ใช่แค่ประสิทธิผลของพระรำชกิจของพระองค์ต่อผูค้ นชำวจีนเท่ำนั้น
แต่ยงั เป็ นสิ่งแทนประสิทธิผลของพระรำชกิจของพระองค์ในกำรพิชิตมวลมนุษย์ท้งั หมดด้วยเช่นกัน
เพรำะไม่มีสิ่งใดมีประโยชน์ต่อพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตมวลมนุษย์ท้งั หมดมำกไปกว่ำเนื้อหนังนี้
และพระรำชกิจของเนื้อหนังนี้ และทุกสิ่งทุกอย่ำงของเนื้อหนังนี้
พวกมันมีประโยชน์ต่อพระรำชกิจของพระองค์วนั นี้ และมีประโยชน์ต่อพระรำชกิจของพระองค์ในอนำคต
เนื้อหนังนี้จะพิชิตมวลมนุษย์ท้งั หมดและจะได้รับมวลมนุษย์ท้งั หมด
ไม่มีพระรำชกิจที่ดีกว่ำอีกแล้วที่มวลมนุษย์ท้งั หมดจะได้มองเห็นพระเจ้ำ และเชื่อฟังพระเจ้ำ และรู ้จกั พระเจ้ำ
พระรำชกิจที่มนุษย์กระทำเพียงแต่เป็ นสิ่งแทนขอบเขตที่จำกัดเท่ำนั้น
และเมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์ พระองค์ไม่ตรัสกับบุคคลเฉพำะคนใดคนหนึ่ง
แต่ตรัสกับมวลมนุษย์ท้งั หมด และคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ยอมรับพระวจนะของพระองค์
บทอวสำนที่พระองค์ทรงประกำศคือบทอวสำนของมวลมนุษย์ท้งั ปวง

ไม่ใช่เพียงบทอวสำนของบุคคลเฉพำะคนใดคนหนึ่ง พระองค์มิทรงให้กำรปฏิบตั ิเป็ นพิเศษแก่ผใู้ ด
และพระองค์ไม่ทรงทำให้ผูใ้ ดตกเป็ นเหยือ่ และพระองค์ทรงพระรำชกิจเพื่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
และตรัสกับมวลมนุษย์ท้งั หมด
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์น้ีจึงได้ทรงแบ่งชั้นมวลมนุษย์ท้งั หมดไปตำมประเภทแล้ว
ได้ทรงพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั หมดไปแล้ว
และได้ทรงจัดกำรเตรียมกำรบั้นปลำยที่เหมำะสมสำหรับมวลมนุษย์ท้งั หมดไว้แล้ว
ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำจะทรงพระรำชกิจของพระองค์ในประเทศจีนเท่ำนั้น แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว
พระองค์ได้ทรงแก้ไขพระรำชกิจของจักรวำลทั้งหมดทั้งมวลไปแล้ว
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถรอจนกระทัง่ พระรำชกิจของพระองค์ได้เผยแผ่ไปท่ำมกลำงมวลมนุษย์ท้งั หมดก่อนทรง
ทำกำรเอ่ยพระวำทะและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหลำยของพระองค์ทีละขั้นตอน
นั่นจะไม่เป็ นกำรช้ำเกินไปหรอกหรือ?
บัดนี้พระองค์มีควำมสำมำรถอย่ำงเต็มเปี่ ยมที่จะทำให้พระรำชกิจในอนำคตครบบริ บูรณ์ล่วงหน้ำ
เพรำะองค์หนึ่งเดียวผูก้ ำลังทรงพระรำชกิจคือพระเจ้ำในเนื้อหนัง
พระองค์กำลังทรงพระรำชกิจอันไร้ขีดจำกัดภำยในขอบเขตที่จำกัด
และภำยหลังจำกนั้นพระองค์จะทรงทำให้มนุษย์ปฏิบตั ิหน้ำที่ที่มนุษย์ควรต้องปฏิบตั ิ
นี่คือหลักกำรของพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงสำมำรถดำรงพระชนม์ชีพอยู่กบั มนุษย์เป็ นเวลำหนึ่งเท่ำนั้น
และไม่ทรงสำมำรถอยูร่ ่ วมกับมนุษย์ไปจนกระทัง่ พระรำชกิจของทั้งศักรำชนี้จะได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัว
เป็ นเพรำะพระองค์คือพระเจ้ำนั่นเองพระองค์จึงตรัสคำดกำรณ์พระรำชกิจในอนำคตของพระองค์ไว้ล่วงหน้ำ
หลังจำกนี้ไป พระองค์จะทรงแบ่งชั้นมวลมนุษย์ท้งั หมดไปตำมประเภทโดยพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์
มวลมนุษย์จะเข้ำสู่พระรำชกิจแบบเป็ นขั้นตอนของพระองค์ไปตำมพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์
ไม่มีผูใ้ ดเลยจะหนีรอด และทั้งหมดต้องปฏิบตั ิไปตำมนี้ ดังนั้น ในอนำคต
ยุคจะต้องได้รับกำรทรงนำโดยพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์ และมิใช่ได้รับกำรทรงนำโดยพระวิญญำณ
พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้ อหนังต้องกระทำในเนื้อหนัง หำกกระทำโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำโดยตรง
ก็คงจะไม่เกิดประสิทธิผลใดๆ เลย ถึงแม้ว่ำพระรำชกิจนี้จะกระทำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
มันก็คงจะไม่มนี ัยสำคัญที่ยงิ่ ใหญ่ใดๆ และในท้ำยที่สุดก็คงจะไม่เป็ นที่น่ำจูงใจ
สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวงปรำรถนำที่จะรู ้ว่ำพระรำชกิจของพระผูส้ ร้ำงมีนัยสำคัญหรื อไม่
และมันเป็ นสิ่งแทนสิ่งใด และมันถูกกระทำไปเพื่อสิ่งใด
และพระรำชกิจของพระเจ้ำเต็มเปี่ ยมไปด้วยสิทธิอำนำจและพระปรี ชำญำณหรื อไม่

และมันมีคุณค่ำและนัยสำคัญสูงสุดหรือไม่
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำนั้นกระทำไปเพื่อควำมรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมด
เพื่อประโยชน์แห่งกำรเอำชนะซำตำน และเพื่อเป็ นคำพยำนต่อพระองค์เองท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง เช่นนั้นแล้ว
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำต้องมีนัยสำคัญที่ยิ่งใหญ่
เนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว และมันได้ถูกทำให้มืดบอดอย่ำงลึกที่สุด
และได้รับอันตรำยอย่ำงลึกซึ้ง
เหตุผลที่เป็ นรำกฐำนสำคัญที่สุดที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังโดยพระองค์เองนั้นเป็ นเพรำะเป้ำหมำยแห่
งควำมรอดของพระองค์คือมนุษย์ ผูม้ ีเนื้อหนัง
และเพรำะซำตำนยังใช้เนื้อหนังของมนุษย์มำรบกวนพระรำชกิจของพระเจ้ำอีกด้วย
กำรสู้รบกับซำตำนนั้นแท้ที่จริ งแล้วคือพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตมนุษย์ และในเวลำเดียวกันนั้น
มนุษย์กย็ งั เป็ นเป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระเจ้ำอีกด้วย ในหนทำงนี้
พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จงึ จำเป็ นที่สุด ซำตำนได้ทำให้เนื้อหนังของมนุษย์เสื่อมทรำม
และมนุษย์ได้กลำยเป็ นรู ปจำแลงของซำตำน และได้กลำยเป็ นเป้ำหมำยที่ตอ้ งถูกพระเจ้ำทำให้พ่ำยแพ้
ในหนทำงนี้ พระรำชกิจแห่งกำรทำกำรสูร้ บกับซำตำนและกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดจึงเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก
และพระเจ้ำต้องทรงกลำยเป็ นมนุษย์เพื่อที่จะทำกำรสู้รบกับซำตำน
นี่คือพระรำชกิจแห่งควำมสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งขั้นสูงสุด เมื่อพระเจ้ำกำลังทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
แท้ที่จริ งแล้วพระองค์กำลังทรงทำกำรสูร้ บกับซำตำนในเนื้อหนัง เมื่อพระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
พระองค์กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์ในดินแดนฝ่ ำยวิญญำณ
และพระองค์ทรงทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท้ งั หมดในดินแดนฝ่ ำยวิญญำณเป็ นจริ งบนแผ่นดินโลก
ผูท้ ี่ได้รับกำรพิชิตคือมนุษย์ มนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ และผูท้ ี่ถูกทำให้พ่ำยแพ้คือรู ปจำแลงของซำตำน
(แน่นอนว่ำ นี่ก็คือมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน) ที่อยู่ในควำมเป็ นปฏิปักษ์กบั พระองค์
และผูท้ ี่ได้รับกำรช่วยให้รอดในท้ำยที่สุดแล้วนั้นก็คือมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ในหนทำงนี้
พระเจ้ำจึงจำเป็ นมำกยิ่งขึ้นไปอีกที่จะต้องทรงกลำยมำเป็ นมนุษย์ที่มีเปลือกภำยนอกของสิ่งทรงสร้ำงหนึ่ง
เพื่อที่พระองค์จะทรงสำมำรถทำกำรสูร้ บจริ งกับซำตำนได้ เพื่อพิชิตมนุษย์ทไี่ ม่เชื่อฟังพระองค์
และมีเปลือกภำยนอกแบบเดียวกันกับพระองค์
และเพื่อช่วยมนุษย์ที่มีเปลือกภำยนอกเหมือนพระองค์และได้ถูกซำตำนทำให้ได้รับอันตรำยไปแล้วนั้นให้รอด
ศัตรู ของพระองค์คือมนุษย์ เป้ำหมำยแห่งกำรพิชิตชัยของพระองค์คือมนุษย์
และเป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระองค์คือมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้น
ดังนั้นพระองค์จงึ ต้องทรงกลำยเป็ นมนุษย์ และในหนทำงนี้ พระรำชกิจของพระองค์จงึ กลำยเป็ นง่ำยขึ้นมำก

พระองค์ทรงสำมำรถเอำชนะซำตำนและพิชิตมวลมนุษย์ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ทรงสำมำรถช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้ ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและจริ ง แต่พระองค์มใิ ช่เนื้อหนังทัว่ ไป
กล่ำวคือ พระองค์มิใช่เนื้อหนังที่เป็ นแค่เพียงมนุษย์เท่ำนั้น แต่เป็ นเนื้อหนังที่เป็ นทั้งมนุษย์และพระเจ้ำ
นี่คือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระองค์กบั มนุษย์ และมันคือเครื่ องหมำยแห่งพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำ
มีเพียงเนื้อหนังดังเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถทำพระรำชกิจที่พระองค์ต้ งั พระทัยที่จะทำได้
และทำให้พนั ธกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังสำเร็จลุล่วงได้
และทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ครบบริ บูรณ์อย่ำงเต็มเปี่ ยมได้ หำกมันมิได้เป็ นดังนี้แล้ว
พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ก็คงจะเป็ นควำมว่ำงเปล่ำและมีขอ้ บกพร่องอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถทำกำรสู้รบกับวิญญำณของซำตำนและทำให้เกิดชัยชนะได้ แต่ธรรมชำติเก่ำๆ
ของมนุษย์ที่ถูกทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วก็ไม่มีวนั สำมำรถได้รับกำรแก้ไขได้
และพวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำและต่อต้ำนพระองค์ก็ไม่มีวนั สำมำรถกลำยมำเป็ นผูท้ ี่อยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองข
องพระองค์ได้อย่ำงแท้จริง กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ไม่มีวนั ทรงสำมำรถพิชิตมวลมนุษย์ได้
และไม่มีวนั ทรงสำมำรถได้รับมวลมนุษย์ท้งั หมดไว้ได้ หำกพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สำมำรถได้รับกำรแก้ไข
เช่นนั้นแล้ว กำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ก็จะไม่มีวนั ได้รับกำรนำพำไปสู่บทอวสำน
และมวลมนุษย์ท้งั หมดก็จะไม่สำมำรถเข้ำสู่กำรหยุดพักได้
หำกพระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถเข้ำสู่กำรหยุดพักกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดของพระองค์ได้ เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะไม่มีวนั มีบทอวสำนแก่พระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรเช่นนั้น
และผลที่สุดก็คือพระสิริของพระเจ้ำจะสำบสูญไป ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังของพระองค์จะไม่มสี ิทธิอำนำจ
แต่พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำจะได้สัมฤทธิ์ประสิทธิผลของมันมำแล้ว
นี่คือทิศทำงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพระรำชกิจของพระองค์
ไม่ว่ำเนื้อหนังของพระองค์จะมีสิทธิอำนำจหรื อไม่ก็ตำม
ตรำบเท่ำที่พระองค์ทรงมีควำมสำมำรถในกำรกระทำพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ก็ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง ไม่ว่ำเนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและธรรมดำเพียงใดก็ตำม
พระองค์กย็ งั คงทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจที่พระองค์ควรต้องทรงกระทำได้
เพรำะเนื้อหนังนี้คือพระเจ้ำและไม่ใช่เป็ นเพียงแค่มนุษย์
เหตุผลที่เนื้อหนังนี้สำมำรถทำงำนที่มนุษย์ไม่สำมำรถทำได้คือเพรำะเนื้อแท้ภำยในของพระองค์ไม่เหมือนกับเนื้
อแท้ภำยในของมนุษย์คนใด
และเหตุผลที่พระองค์ทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดคือเพรำะพระอัตลักษณ์ของพระองค์แตกต่ำงไปจำกอัตลักษ
ณ์ของมนุษย์คนใด เนื้อหนังนี้มีควำมสำคัญต่อมนุษย์ยงิ่ นักเพรำะพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้น

พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
เพรำะพระองค์ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดำที่มีเนื้อหนังคนใดสำมำรถกระทำได้
และเพรำะพระองค์ทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ที่เสื่อมทรำมผูใ้ ช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์บนแผ่นดินโลกให้รอดได้
แม้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเหมือนกันกับมนุษย์
แต่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ก็ทรงมีควำมสำคัญต่อมวลมนุษย์มำกกว่ำบุคคลที่มีคุณค่ำคนใด
เพรำะพระองค์ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจที่พระวิญญำณของพระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถกระทำได้
ทรงสำมำรถมำกกว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำในกำรเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำพระองค์เอง
และทรงสำมำรถมำกกว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำในกำรได้รับมวลมนุษย์อย่ำงครบถ้วน เนื่องจำกผลอันนี้
ถึงแม้เนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและธรรมดำ
แต่คุณควำมดีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์และนัยสำคัญของพระองค์ต่อกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ก็ทำให้พระอง
ค์ทรงมีค่ำอย่ำงสูง และคุณค่ำและนัยสำคัญที่แท้จริ งของเนื้อหนังนี้มิอำจประเมินได้กบั มนุษย์คนใด
ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังนี้จะไม่สำมำรถทำลำยซำตำนได้โดยตรง
แต่พระองค์ทรงสำมำรถใช้พระรำชกิจของพระองค์เพื่อพิชิตมวลมนุษย์และเอำชนะซำตำน
และทำให้ซำตำนนบนอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์อย่ำงเต็มเปี่ ยมได้
เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงจุติเป็ นมนุษย์นี่เองทีพ่ ระองค์ทรงสำมำรถเอำชนะซำตำนและทรงสำมำรถช่วยมวลมนุษย์ใ
ห้รอดได้ พระองค์มิได้ทรงทำลำยซำตำนโดยตรง แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทรงกลำยมำเป็ นเนื้อหนังเพื่อทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตมวลมนุษย์ที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว
ในหนทำงนี้
พระองค์ทรงสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระองค์เองท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระองค์ได้ดีกว่ำ
และพระองค์ทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ที่ถูกทำให้เสื่อมทรำมให้รอดได้ดีกว่ำ
กำรเอำชนะซำตำนของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นคำพยำนที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำ
และเป็ นที่น่ำจูงใจมำกกว่ำกำรทำลำยซำตำนโดยตรงโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถช่วยมนุษย์ให้รู้จกั พระผูส้ ร้ำงได้ดีกว่ำ
และทรงสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระองค์เองท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระองค์ได้ดีกว่ำ
จำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

5. การจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองหนทาให้นัยสาคัญแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ครบบริบูรณ์
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกนั้นก็เพื่อไถ่มนุษย์จำกบำป เพื่อไถ่เขำโดยวิถีทำงของพระวรกำยเนื้อหนังของพระเยซู
นั่นก็คือ พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจำกกำงเขน
แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนยังคงตกค้ำงอยู่ในตัวมนุษย์
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนั้นมิใช่เพื่อทำหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปอีกต่อไป
แต่เพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรไถ่จำกบำปให้รอดอย่ำงครบถ้วนเสียมำกกว่ำ
กำรนี้ทำไปก็เพื่อที่บรรดำผูท้ ไี่ ด้รับกำรยกโทษไปแล้วอำจได้รับกำรช่วยให้พน้ จำกบำปของพวกเขำ
และได้รับกำรทำให้สะอำดอย่ำงครบถ้วน
และหลุดพ้นจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดของซำตำนและคืนสู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้ำโดยกำรบรรลุถงึ อุปนิสยั
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะสำมำรถได้รับกำรทำให้สะอำดบริ สุทธิ์อย่ำงครบถ้วน
ภำยหลังจำกที่ยุคธรรมบัญญัติได้สิ้นสุดลงและกำลังเริ่ มต้นด้วยยุคพระคุณ
พระเจ้ำได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจแห่งควำมรอดซึ่งดำเนินต่อมำจนถึงยุคสุดท้ำยที่พระองค์จะทรงชำระมวลมนุษย์ให้
บริ สุทธิ์อย่ำงครบบริ บรู ณ์ในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนเผ่ำพันธุ์มนุษย์สำหรับควำมเป็ น กบฏของพวกเขำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพระเจ้ำจึงจะทรงสรุ ปพระรำชกิจแห่งควำมรอดของพระองค์และเข้ำสู่กำรพักผ่อน ดังนั้น
ในสำมระยะของพระรำชกิจ
มีเพียงสองระยะเท่ำนั้นที่พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์โดย
พระองค์เอง นั่นเป็ นเพรำะว่ำ
มีเพียงหนึ่งในสำมช่วงระยะของพระรำชกิจเท่ำนั้นที่ทรงนำมนุษย์ในกำรดำเนินชีวิตของพวกเขำ
ในขณะที่อีกสองนั้นประกอบด้วยพระรำชกิจแห่งกำรช่วยให้รอด
ด้วยกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นพระเจ้ำจึงจะสำมำรถดำรงพระชนม์ชีพเคียงข้ำงไปกับมนุษย์
รับประสบกำรณ์ควำมทุกข์ของโลกนี้ และดำรงพระชนม์ชีพในพระวรกำยเนื้อหนังปกติได้
เพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระองค์ทรงสำมำรถจัดหำให้กบั มนุษย์ในหนทำงที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่พวกเขำจำเป็
นต้องมีในฐำนะสิ่งมีชีวิตซึ่งทรงสร้ำง
โดยผ่ำนทำงกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำนี่เองมนุษย์จงึ ได้รับกำรช่วยให้รอดจำกพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วน
และไม่ใช่โดยตรงจำกสวรรค์ในคำตอบของคำอธิษฐำนของเขำ เนื่องจำกสำหรับมนุษย์ที่เป็ นเนื้อหนัง
เขำไม่มีหนทำงที่จะมองเห็นพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ นับประสำอะไรที่จะเข้ำหำพระวิญญำณของพระองค์
ทั้งหมดที่มนุษย์สำมำรถมำติดต่อได้คือเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์
และเพียงด้วยวิถีทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จึงจะมีควำมสำมำรถที่จะจับควำมเข้ำใจหนทำงทั้งหมดและควำมจริ งทั้งหม

ดและได้รับควำมรอดอย่ำงครบถ้วน
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนี้จะเพียงพอสำหรับกำรชะล้ำงบำปทั้งหลำยจำกมนุษย์
และทำให้เขำบริ สุทธิ์อย่ำงครบถ้วน ด้วยเหตุน้ี
พระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำในเนื้อหนังก็จะปิ ดตัวลงและนัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำจึ
งได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์ดว้ ยกำรทรงจุติครั้งที่สองนี่เอง
นับแต่น้ นั มำพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังจึงจะได้มำถึงปลำยทำงอย่ำงบริ บูรณ์
ภำยหลังกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง
พระองค์จะไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งที่สำมเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์
เพรำะกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์จะได้มำถึงปลำยทำงแล้ว
กำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ำยจะได้รับประชำกรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้อย่ำงครบถ้วน
และมนุษยชำติในยุคสุดท้ำยทั้งหมดจะถูกแบ่งชนชั้นไปตำมประเภท
พระองค์จะไม่ทรงพระรำชกิจแห่งควำมรอดและจะไม่ทรงกลับคืนสู่เนื้อหนังเพื่อทรงพระรำชกิจใดอีกต่อไป
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในกำลเวลำที่พระเยซูได้กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์อยูน่ ้ นั
ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์ยงั คงคลุมเครือและไม่ชดั เจน มนุษย์เชื่อเสมอว่ำพระองค์เป็ นบุตรของดำวิด
และป่ ำวประกำศว่ำพระองค์เป็ นผูเ้ ผยวจนะที่ยงิ่ ใหญ่
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่มีควำมกรุณำมำกมำยผูซ้ ่งึ ได้ทรงไถ่บำปทั้งหลำยของมนุษย์
ด้วยควำมเชื่อที่แข็งแกร่ งของพวกเขำ
บำงคนก็ได้รับกำรรักษำแค่จำกกำรที่สัมผัสชำยฉลองพระองค์ของพระองค์ คนตำบอดได้สำมำรถมองเห็น
และแม้แต่คนตำยก็สำมำรถคืนชีวิตมำได้ อย่ำงไรก็ตำม
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถที่จะค้นพบอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนซึ่งฝังรำกลึกอยู่ภำยในตัวเขำได้
อีกทั้งเขำก็ไม่รู้ว่ำจะทิง้ มันไปอย่ำงไร มนุษย์ได้รับพระคุณมำมำกมำย อำทิ สันติสุขและควำมสุขของเนื้อหนัง
ควำมเชื่อของสมำชิกหนึ่งคนที่นำมำซึ่งพระพรต่อทั้งครอบครัว กำรรักษำอำกำรป่ วย และอื่นๆ
ที่เหลือก็คือควำมประพฤติที่ดีของมนุษย์และรู ปลักษณ์ตำมแบบพระเจ้ำของเขำ
หำกใครบำงคนสำมำรถมีชีวิตอยู่บนพืน้ ฐำนเหล่ำนี้ พวกเขำย่อมได้ถูกถือว่ำเป็ นผูเ้ ชื่อที่ยอมรับได้
เฉพำะผูเ้ ชื่อประเภทนี้เท่ำนั้นที่อำจสำมำรถเข้ำสู่สวรรค์ได้หลังจำกควำมตำย
ซึ่งก็หมำยควำมว่ำพวกเขำได้รับกำรช่วยให้รอด แต่ทว่ำในช่วงชีวิตของพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ได้เข้ำใจหนทำงของชีวิตเลยสักนิด
ทั้งหมดที่พวกเขำทำลงไปก็คือกำรทำบำปแล้วก็สำรภำพบำปของพวกเขำอย่ำงเป็ นวัฏจักรสม่ำเสมอโดยไม่มีเส้น

ทำงใดที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขำเลย เช่นนั้นเองที่เป็ นสภำพเงื่อนไขของมนุษย์ในยุคพระคุณ
มนุษย์ได้รับควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์แล้วหรื อยังหนอ? ยัง!
ดังนั้นภำยหลังจำกที่พระรำชกิจช่วงระยะนั้นได้แล้วเสร็จลง
ยังคงมีพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนค้ำงอยู่
ช่วงระยะนี้คือกำรทำให้มนุษย์บริสุทธิ์โดยวิถีทำงของพระวจนะ
และด้วยกำรนั้นจึงเป็ นกำรให้เส้นทำงสำหรับเขำที่จะติดตำม
ช่วงระยะนี้คงจะไม่ออกผลหรื อเปี่ ยมควำมหมำยหำกมันดำเนินต่อไปด้วยกำรขับไล่ปีศำจ
เพรำะมันคงจะล้มเหลวที่จะขุดรำกถอนโคนธรรมชำติบำปของมนุษย์
และมนุษย์ก็คงจะมำหยุดนิ่งอยู่ที่กำรยกโทษบำปของเขำ
มนุษย์ได้รับกำรยกโทษต่อบำปของเขำโดยผ่ำนทำงเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
เพรำะพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนได้มำถึงปลำยทำงแล้ว และพระเจ้ำก็ได้ทรงมีอำนำจเหนือซำตำนแล้ว
แต่ทว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ยงั คงตกค้ำงอยู่ภำยในตัวเขำ
มนุษย์ยงั คงสำมำรถทำบำปและต้ำนทำนพระเจ้ำได้ และพระเจ้ำก็ยงั ไม่ทรงได้รับมวลมนุษย์เอำไว้เลย
นี่คือเหตุผลที่ทำไมในช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจ
พระเจ้ำจึงทรงใช้พระวจนะมำตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
เป็ นเหตุให้เขำปฏิบตั ิไปตำมเส้นทำงที่ถูกต้อง ช่วงระยะนี้เปี่ ยมควำมหมำยมำกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
รวมถึงออกผลมำกกว่ำ เพรำะตอนนี้ พระวจนะนี่เองที่จดั หำให้กบั ชีวิตมนุษย์โดยตรง
และทำให้อุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรเริ่ มใหม่อย่ำงครบบริ บูรณ์
มันเป็ นช่วงระยะของพระรำชกิจที่ละเอียดทัว่ ถึงกว่ำมำก เพรำะฉะนั้น
กำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ำยได้ทำให้นยั สำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำครบบริ บรู ณ์และเสร็จสิ้นแผน
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำสำหรับควำมรอดของมนุษย์โดยสมบูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำในกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของกำรจุติเป็ นมนุษย์จนครบบริ บู
รณ์
พระองค์ทรงเพียงแต่ปฏิบตั ิพระรำชกิจในขั้นตอนแรกที่พระเจ้ำทรงจำเป็ นต้องปฏิบตั ิในเนื้อหนังให้ครบบริ บูร
ณ์เท่ำนั้น ดังนั้น เพื่อให้พระรำชกิจของกำรจุติเป็ นมนุษย์ลุล่วง พระเจ้ำได้ทรงกลับมำยังเนื้อหนังอีกครั้ง
และทรงดำเนินพระชนม์ชีพตำมควำมเป็ นปกติท้งั หมดและควำมเป็ นจริ งทั้งหมดของเนื้อหนัง นัน่ คือ
ทำให้พระวจนะของพระเจ้ำได้รับกำรสำแดงในเนื้อหนังที่ปกติธรรมดำทั้งหมด และด้วยกำรนั้น
จึงทำให้พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำไม่เสร็จสิ้นในเนื้อหนังได้สรุ ปปิ ดตัวลง โดยแก่นสำรแล้ว

เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองเป็ นเหมือนกับเนื้อหนังแรก แต่เป็ นจริ งมำกยิ่งกว่ำ
เป็ นปกติมำกยิ่งกว่ำเนื้อหนังแรก ดังนั้นแล้ว
ควำมทุกข์ที่เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองสู้ทนจึงมำกกว่ำของเนื้อหนังครั้งที่หนึ่ง
แต่ควำมทุกข์น้ีเป็ นผลจำกพันธกิจของพระองค์ของในเนื้อหนัง
ซึ่งไม่เหมือนกับควำมทุกข์ของมนุษย์ที่ถูกทำให้เสื่อมทรำม
นอกจำกนี้ยงั เกิดจำกควำมเป็ นปกติและควำมเป็ นจริ งของเนื้อหนังของพระองค์ดว้ ย
เพรำะพระองค์ทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในเนื้อหนังที่ปกติและเป็ นจริงอย่ำงที่สุด
เนื้อหนังนี้จึงต้องสู้ทนควำมยำกลำบำกมำกมำย ยิ่งเนื้อหนังนี้เป็ นปกติและเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำใด
พระองค์ก็จะยิง่ ทรงทนทุกข์ในกำรปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ยงิ่ ขึ้นเท่ำนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรแสดงออกในเนื้อหนังสำมัญอย่ำงยิง่ เนื้อหนังที่ไม่ได้เกินธรรมชำติเลย
เนื่องจำกเนื้อหนังของพระองค์ปกติและยังต้องรับภำระพระรำชกิจในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดเช่นกัน
พระองค์จงึ ทรงทนทุกข์ในระดับที่มำกยิ่งกว่ำที่เนื้อหนังที่เกินธรรมชำติจะเป็ น—
และควำมทุกข์ท้งั หมดนี้เกิดขึ้นจำกควำมเป็ นจริ งและควำมเป็ นปกติของเนื้อหนังนี้
คนเรำสำมำรถมองเห็นแก่นสำรของเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ได้จำกควำมทุกข์ที่เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
สองครั้งได้กำ้ วผ่ำนขณะที่ปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ท้งั หลำย ยิ่งเนื้อหนังเป็ นปกติมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมยำกลำบำกที่พระองค์ตอ้ งทรงสู้ทนขณะที่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจก็ยงิ่ มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งเนื้อหนังที่ดำเนินพระรำชกิจเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด มโนคติอนั หลงผิดของผูค้ นก็ยิ่งรุ นแรงมำกขึ้นเท่ำนั้น
และภยันตรำยก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะบังเกิดกับพระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น แต่กระนั้น ยิง่ เนื้อหนังเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำใด
และยิ่งเนื้อหนังมีควำมต้องกำรและประสำทสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ที่ปกติมำกขึ้นเท่ำใด
พระองค์กย็ ิ่งจะทรงมีควำมสำมำรถในกำรรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังมำกขึ้นเท่ำนั้น
เนื้อหนังของพระเยซูคือเนื้อหนังที่ถูกตรึงกำงเขน
เนื้อหนังของพระองค์ที่พระองค์ทรงละวำงในฐำนะเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
พระองค์ทรงเอำชนะซำตำนและช่วยมนุษย์ให้รอดจำกกำงเขนได้อย่ำงบริ บูรณ์ดว้ ยกำรใช้เนื้อหนังที่มีสภำวะควำ
มเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และพระเจ้ำในกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ทรงประกอบพระรำชกิจแห่งกำรพิชติ ชัยและเอำชนะซำ
ตำนในฐำนะเนื้อหนังที่ครบบริ บูรณ์
เนื้อหนังที่ปกติและเป็ นจริงอย่ำงบริ บูรณ์เท่ำนั้นที่สำมำรถกระทำพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยทั้งหมดทั้งมวลและ
เป็ นคำพยำนที่ทรงพลัง กล่ำวคือ
กำรพิชิตชัยของมนุษย์ได้รับกำรทำให้เกิดประสิทธิผลโดยผ่ำนทำงควำมเป็ นจริงและควำมเป็ นปกติของพระเจ้ำใ

นเนื้อหนัง ไม่ใช่โดยผ่ำนทำงกำรอัศจรรย์เกินธรรมชำติและวิวรณ์
พันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ีคอื กำรพูด และด้วยกำรนั้นจึงพิชิตและทำให้มนุษย์เพียบพร้อม
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ พระรำชกิจของพระวิญญำณที่ได้เป็ นจริ งในเนื้อหนัง นัน่ คือหน้ำที่ของเนื้อหนัง คือกำรพูด
และด้วยกำรนั้นจึงพิชิต เผย ทำให้เพียบพร้อม และกำจัดมนุษย์อย่ำงบริ บรู ณ์ และดังนั้นแล้ว
พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังจึงจะสำเร็จลุล่วงอย่ำงครบถ้วนในพระรำชกิจแห่งกำรพิชติ ชัย
พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ในครั้งแรกเป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นของพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์
เนื้อหนังที่กระทำพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจะปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั หมดให้ครบบริ บูรณ์
ในด้ำนเพศ กำรจุติครั้งหนึ่งเป็ นชำยและอีกครั้งหนึ่งเป็ นหญิง
ดังนั้นจึงทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำครบบริ บูรณ์
และขจัดมโนคติที่หลงผิดที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระเจ้ำ กล่ำวคือ พระเจ้ำทรงสำมำรถบังเกิดเป็ นได้ท้งั ชำยและหญิง
และโดยแก่นสำรแล้ว พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั ไร้เพศ พระองค์ทรงสร้ำงทั้งชำยและหญิง
และสำหรับพระองค์แล้วไม่มีกำรแบ่งแยกของเพศ ในพระรำชกิจในช่วงระยะนี้
พระเจ้ำไม่ได้ทรงแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพื่อให้พระรำชกิจสัมฤทธิ์ผลลัพธ์โดยกำรใช้พระวจนะ
ยิ่งไปกว่ำนั้น
เหตุผลสำหรับกำรนี้เป็ นเพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ในครั้งนี้ไม่ใช่กำรรักษำคนป่ วยและขับ
ไล่ปีศำจ แต่เป็ นกำรพิชิตมนุษย์โดยกำรพูด
กล่ำวได้ว่ำควำมสำมำรถโดยกำเนิดที่เนื้อหนังของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์น้ีมีคือกำรพูดพระวจนะและพิชิตม
นุษย์ ไม่ใช่กำรรักษำคนป่ วยและขับไล่ปีศำจ
พระรำชกิจของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติไม่ใช่กำรแสดงกำรอัศจรรย์
ไม่ใช่กำรรักษำคนป่ วยและขับไล่ปีศำจ แต่เป็ นกำรพูด และดังนั้น สำหรับผูค้ นแล้ว
เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองจึงดูเป็ นปกติมำกกว่ำครั้งแรก
ผูค้ นมองเห็นว่ำกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำไม่ใช่เรื่ องโกหก
แต่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์องค์น้ีทรงแตกต่ำงจำกพระเยซูผทู้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และถึงแม้ว่ำทั้งสองพระองค์ต่ำงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ท้งั สองพระองค์กไ็ ม่ได้ทรงเป็ นสิ่งเดียวกันไปทั้งหมด พระเยซูทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ธรรมดำ แต่พระองค์ทรงมีหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์มำกมำยเสริ มเพิ่มเติมด้วย
ในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้ี ตำของมนุษย์จะมองไม่เห็นหมำยสำคัญหรื อกำรอัศจรรย์
ไม่เห็นทั้งกำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจ ไม่เห็นทั้งกำรเดินบนทะเล
ไม่เห็นทั้งกำรอดอำหำรนำนสี่สิบวัน…พระองค์ไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจเดียวกันกับที่พระเยซูทรงปฏิบตั ิ

ไม่ใช่เพรำะว่ำโดยแก่นสำรแล้วเนื้อหนังของพระองค์แตกต่ำงจำกเนื้อหนังของพระเยซู
แต่เป็ นเพรำะว่ำกำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจไม่ใช่พนั ธกิจของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงทำลำยพระรำชกิจของพระองค์เอง และไม่รบกวนพระรำชกิจของพระองค์เอง
เนื่องจำกพระองค์ทรงพิชิตมนุษย์โดยผ่ำนทำงพระวจนะที่แท้จริ งของพระองค์
จึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องทำให้กำรอัศจรรย์อยู่เหนือพระองค์
และดังนั้นช่วงระยะนี้จึงเป็ นไปเพื่อทำพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ให้ครบบริ บูรณ์
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เหตุใดเรำจึงพูดว่ำควำมหมำยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้ครบบริ บรู ณ์ในพระรำชกิจของพระเยซู ?
นั่นเป็ นเพรำะพระวจนะไม่ได้กลำยมำเป็ นเนื้อหนังทั้งหมด
สิ่งที่พระเยซูทรงทำเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของพระรำชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงปฏิบตั ิเพียงพระรำชกิจแห่งกำรไถ่
และไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรได้รับมนุษย์อย่ำงบริ บูรณ์ ด้วยเหตุผลนี้
พระเจ้ำจึงทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้ำย พระรำชกิจช่วงระยะนี้ยงั เสร็จสิ้นในเนื้อหนังที่ธรรมดำ
กระทำโดยมนุษย์ที่ปกติอย่ำงที่สุด มนุษย์ที่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ไม่ได้เหนือธรรมชำติแม้แต่น้อย
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ พระเจ้ำได้ทรงกลำยเป็ นมนุษย์อย่ำงบริ บูรณ์
พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่มีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำ มนุษย์ที่บริ บูรณ์ เนื้อหนังที่บริ บูรณ์ ผูท้ ี่กำลังปฏิบตั ิพระรำชกิจ
ตำของมนุษย์มองเห็นกำยที่มีเนื้อหนังที่ไม่ได้เหนือธรรมชำติเลย ผูท้ ี่ธรรมดำยิง่ ที่สำมำรถพูดภำษำของสวรรค์
ผูท้ ี่ไม่แสดงหมำยสำคัญมหัศจรรย์ใดๆ ไม่แสดงกำรอัศจรรย์ใดๆ
นับประสำอะไรที่จะเผยควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับศำสนำในหอประชุมที่ยิ่งใหญ่ สำหรับผูค้ นแล้ว
พระรำชกิจของเนื้อหนังซึ่งพระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองดูไม่เหมือนกับของครั้งแรกเอำเสียเลย
ไม่เหมือนมำกจนเนื้อหนังทั้งสองครั้งดูไม่มีสิ่งใดร่ วมกันเลย
และไม่มีสิ่งใดในพระรำชกิจครั้งที่หนึ่งที่สำมำรถพบได้ในครั้งนี้
แม้ว่ำพระรำชกิจของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งทีส่ องจะแตกต่ำงจำกครั้งแรก
นั่นก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ำแหล่งกำเนิดของทั้งสองครั้งไม่ได้เป็ นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน
แหล่งกำเนิดของทั้งสองครั้งจะเป็ นสิ่งเดียวกันหรือไม่น้นั ขึ้นอยู่กบั ธรรมชำติของพระรำชกิจที่เนื้อหนังทั้งสองไ
ด้กระทำ ไม่ใช่ข้ นึ อยู่กบั เปลือกนอกของเนื้อหนังนั้น ในระหว่ำงพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระองค์
พระเจ้ำทรงจุติเป็ นมนุษย์สองครั้ง
และในทั้งสองครั้งพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็เปิ ดฉำกยุคใหม่และนำพระรำชกิจใหม่เข้ำมำ
กำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งนั้นเสริ มซึ่งกันและกัน

เป็ นไปไม่ได้เลยที่ตำมนุษย์จะบอกได้ว่ำเนื้อหนังทั้งสองมำจำกแหล่งกำเนิดเดียวกันจริ งๆ
ไม่ตอ้ งบอกก็รู้ว่ำนี่อยู่เหนือควำมสำมำรถของตำมนุษย์หรือจิตใจมนุษย์
แต่ในแก่นสำรของเนื้อหนังทั้งสองแล้วเป็ นสิ่งเดียวกัน
เพรำะพระรำชกิจของเนื้อหนังทั้งสองมีจุดเริ่ มต้นจำกพระวิญญำณเดียวกัน
เนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งจะเกิดขึ้นจำกแหล่งกำเนิดเดียวกันหรื อไม่น้ นั ไม่สำมำรถตัดสิ
นได้โดยยุคและสถำนที่ที่เนื้อหนังทั้งสองเกิดขึ้นหรือปัจจัยดังกล่ำวอืน่ ๆ
แต่ตดั สินได้โดยพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำที่เนื้อหนังทั้งสองได้แสดงออก
เนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองไม่ได้กระทำพระรำชกิจใดๆ ที่พระเยซูทรงได้กระทำ
เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้ยึดติดอยู่กบั แบบแผน แต่เปิ ดเส้นทำงใหม่ๆ ในแต่ละครั้ง
เนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองไม่ได้มีจุดมุง่ หมำยเพื่อจะทำให้ควำมประทับใจที่จิตใจของผูค้ น
มีเกี่ยวกับเนื้อหนังครั้งแรกลึกซึ้งหรื อแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น แต่เพื่อเสริ มและทำให้ควำมประทับใจนั้นเพียบพร้อม
เพื่อทำให้ควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระเจ้ำลึกซึ้งขึ้น เพื่อทำลำยกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวใจของผูค้ น
และเพื่อขจัดภำพเกี่ยวกับพระเจ้ำที่ไม่ถูกต้องในหัวใจของพวกเขำ
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำไม่มีช่วงระยะแต่ละระยะใดของพระรำชกิจของพระเจ้ำเองที่สำมำรถให้ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเ
จ้ำอย่ำงบริ บูรณ์แก่มนุษย์ แต่ละช่วงระยะให้ควำมรู ้เพียงส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ท้งั หมด
แม้ว่ำพระเจ้ำทรงแสดงออกถึงพระอุปนิสยั ของพระองค์ท้งั หมด
แต่เพรำะศักยภำพในกำรทำควำมเข้ำใจที่จำกัดของมนุษย์ ควำมรู ้ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำจึงยังคงไม่บริ บูรณ์
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะสื่อสำรถึงทั้งหมดทั้งปวงของพระอุปนิสัยของพระเจ้ำโดยใช้ภำษำของมนุษย์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
ช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์จะสำมำรถแสดงออกถึงพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ได้อย่ำงไร?
พระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้ อหนังภำยใต้กำรบังตำด้วยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของพระองค์
และคนเรำสำมำรถรู ้จกั พระองค์ได้จำกกำรแสดงออกถึงเทวสภำพของพระองค์เท่ำนั้น
ไม่ใช่จำกเปลือกร่ ำงกำยของพระองค์
พระเจ้ำเสด็จมำในเนื้อหนังเพือ่ ให้มนุษย์สำมำรถรู ้จกั พระองค์ได้โดยวิถีทำงแห่งพระรำชกิจทั้งหลำยของพระอง
ค์ และไม่มีช่วงระยะสองช่วงใดๆ ของพระรำชกิจของพระองค์ที่เหมือนกัน
มนุษย์สำมำรถมีควำมรู ้ที่ครบถ้วนเกีย่ วกับพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังได้ในหนทำงนี้เท่ำนั้น
ซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตอยู่ในด้ำนเหลีย่ มมุมหนึ่งเดียว
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจในช่วงระยะซึ่งพระเยซูได้ทรงปฏิบตั ิน้ นั เพียงแค่ทำให้เนื้อแท้ของ “พระวจนะทรงอยู่กบั พระเจ้ำ”
ลุล่วงไปเท่ำนั้น: ควำมจริ งเรื่องพระเจ้ำทรงอยูก่ บั พระเจ้ำ

และพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงอยู่กบั เนื้อหนังและไม่สำมำรถแยกจำกเนื้อหนังนั้นได้ นัน่ คือ
เนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงอยู่กบั พระวิญญำณของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์อนั ยิ่งใหญ่ยงิ่ ขึ้นว่ำพระเยซูผซู้ ่งึ จุติเป็ นมำมนุษย์ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้ำ
พระรำชกิจช่วงระยะนี้ทำให้ควำมหมำยภำยในของคำว่ำ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ลุล่วงไปอย่ำงแท้จริ ง ให้ควำมหมำยที่ลึกยิ่งขึ้นต่อคำว่ำ “พระวจนะทรงอยู่กบั พระเจ้ำ
และพระวจนะทรงเป็ นพระเจ้ำ” และเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเชื่ออย่ำงมัน่ คงในพระวจนะที่ว่ำ
“ในปฐมกำลพระวจนะทรงเป็ น” กล่ำวคือ ณ เวลำที่มีกำรทรงสร้ำงสรรพสิ่งพระเจ้ำทรงครองพระวจนะ
พระวจนะของพระองค์ทรงอยูก่ บั พระองค์และไม่สำมำรถแยกจำกพระองค์ได้ และในยุคสุดท้ำย
พระองค์ทรงทำให้เห็นฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของพระวจนะของพระองค์ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นไปอีก
และเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้เห็นหนทำงทั้งหมดของพระองค์—ได้ยินพระวจนะทั้งหมดของพระองค์
เช่นนั้นคือพระรำชกิจของยุคสุดท้ำย เจ้ำจะต้องมำเข้ำใจสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำงทะลุปรุโปร่ ง
มันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับกำรรู ้จกั เนื้อหนัง แต่เกี่ยวกับที่ว่ำเจ้ำเข้ำใจเนื้อหนังและพระวจนะอย่ำงไร
นี่คอื สิ่งซึ่งเจ้ำจะต้องเป็ นคำพยำน สิ่งซึ่งทุกคนจะต้องรู ้
เนื่องจำกนี่เป็ นพระรำชกิจของกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง—
และเป็ นครั้งสุดท้ำยที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์—
มันจึงทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์น้นั ครบบริ บรู ณ์อย่ำงเต็มเปี่ ยม
ดำเนินกำรและส่งพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำในเนื้อหนังออกไปอย่ำงละเอียดถี่ถว้ น
และนำยุคแห่งกำรทรงเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำไปสู่บทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ไม่ว่ำพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กำลังทรงสู้ทนต่อควำมยำกลำบำกหรือทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ใ นช่วงร
ะยะนี้ พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นเพือ่ ทำให้ควำมหมำยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครบบริ บูรณ์
เพรำะนี่คือกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ำยของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงสำมำรถจุติเป็ นมนุษย์ได้เพียงสองครั้งเท่ำนั้น
ไม่อำจมีครั้งที่สำมได้ กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกเป็ นชำย ครั้งทีส่ องเป็ นหญิง
และดังนั้นพระฉำยำของเนื้อหนังของพระเจ้ำจึงครบบริ บูรณ์ในจิตใจของมนุษย์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
กำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั สองครั้งยังได้ทำให้พระรำชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้ำลุล่วงอีกด้วย ในครั้งแรก
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติเพื่อทำให้ควำมหมำยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครบบ
ริ บูรณ์ ในครั้งนี้พระองค์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติเช่นกัน
แต่ควำมหมำยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้แตกต่ำงออกไป กล่ำวคือ
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งนี้มีควำมหมำยลึกซึ้งขึ้น และพระรำชกิจของพระองค์มีนยั สำคัญอย่ำงสุดซึ้งยิง่ กว่ำ

เหตุผลที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้งคือเพื่อทำให้ควำมหมำยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ครบบริ บูรณ์
เมื่อพระเจ้ำทรงสิ้นสุดช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจของพระองค์ท้งั หมดแล้ว
ควำมหมำยทั้งหมดของกำรจุติเป็ นมนุษย์ นั่นคือ พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง จะครบบริ บูรณ์
และจะไม่มีพระรำชกิจเพิ่มเติมใดๆ ที่ตอ้ งกระทำในเนื้อหนัง ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
นับจำกนี้ไปพระเจ้ำจะไม่เสด็จมำในเนื้อหนังเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์อีก
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
การจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทาให้นยั สาคัญของการจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์
(บทที่คดั สรรจำก พระวจนะของพระเจ้ำ)
พระรำชกิจแต่ละช่วงระยะที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิมีนัยสำคัญในทำงปฏิบตั ิของมันเอง ย้อนกลับไป
เมื่อพระเยซูเสด็จมำ พระองค์ทรงเป็ นชำย และเมื่อพระเจ้ำเสด็จมำครั้งนี้ พระองค์ทรงเป็ นหญิง จำกสิ่งนี้
เจ้ำสำมำรถมองเห็นได้ว่ำพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทั้งชำยและหญิงเพื่อพระรำชกิจของพระองค์
และกับพระองค์แล้วนั้น ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนเพศ เมื่อพระวิญญำณของพระองค์เสด็จมำ
พระองค์ทรงสำมำรถใช้มนุษย์ใดๆ ก็ได้ตำมที่พระองค์พอพระทัย
และมนุษย์ผนู้ ้ นั สำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
ไม่ว่ำจะเป็ นชำยหรื อหญิงก็สำมำรถแสดงถึงพระเจ้ำได้ตรำบเท่ำที่มนุษย์ผนู้ ้ นั เป็ นมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำ
หำกพระเยซูทรงปรำกฏเป็ นผูห้ ญิงเมื่อพระองค์เสด็จมำ กล่ำวคือ
หำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิสนธิในครรภ์เป็ นทำรกหญิง และไม่ใช่เด็กชำย
พระรำชกิจในช่วงระยะนั้นจะยังเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท้งั หมดเหมือนเช่นเดิม หำกเป็ นกรณีน้ นั
พระรำชกิจในช่วงระยะปัจจุบนั ก็จะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยชำยแทน
แต่พระรำชกิจก็จะยังเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท้งั หมดเหมือนเช่นเดิม
พระรำชกิจที่ทรงกระทำในทั้งสองช่วงระยะมีนยั สำคัญเท่ำๆ กัน ทั้งสองระยะจะไม่มีกำรกระทำซ้ ำ
และทั้งสองระยะไม่มีควำมขัดแย้งกัน ณ ขณะนั้น ในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
พระเยซูทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำเป็ นพระบุตรพระองค์เดียว และ “พระบุตร” แสดงนัยถึงเพศชำย
เหตุใดจึงไม่มีกำรกล่ำวถึงพระบุตรพระองค์เดียวนั้นในระยะปัจจุบนั นี้ ?
นั่นเป็ นเพรำะข้อพึงประสงค์ของพระรำชกิจทำให้จำเป็ นต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเพศจำกเพศของพระเยซู
กับพระเจ้ำแล้ว เพศไม่มีควำมแตกต่ำง พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ตำมที่ทรงปรำรถนำ
และในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์น้นั พระองค์ไม่ทรงอยูภ่ ำยใต้ขอ้ จำกัดใด แต่ทรงเป็ นอิสระอย่ำงยิง่
แต่พระรำชกิจทุกช่วงระยะมีนัยสำคัญในทำงปฏิบตั ิของมันเอง พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครั้ง

และเป็ นที่ชดั แจ้งอยู่ในตัวว่ำ กำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยนั้นคือครั้งสุดท้ำย
พระองค์ได้เสด็จมำเพื่อประกำศกิจกำรของพระองค์ท้งั หมด
หำกในช่วงระยะนี้พระองค์ไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจด้วยพระองค์เองเพื่อให้มนุษย์ได้เป็ นพ
ยำน มนุษย์ก็คงจะยึดติดกับมโนคติที่หลงผิดที่ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นผูช้ ำยเท่ำนั้น ไม่ใช่ผหู้ ญิง ก่อนนี้
มนุษย์ท้งั หมดเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นได้เพียงผูช้ ำยเท่ำนั้น และผูห้ ญิงไม่สำมำรถได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเจ้ำได้
เพรำะมนุษย์ท้งั หมดเห็นว่ำผูช้ ำยมีอำนำจเหนือกว่ำผูห้ ญิง
พวกเขำเชื่อว่ำไม่มีผูห้ ญิงคนใดที่สำมำรถรับสิทธิอำนำจได้ มีเพียงผูช้ ำยเท่ำนั้น ที่ยิ่งไปกว่ำนั้น
พวกเขำยังถึงกับกล่ำวว่ำผูช้ ำยเป็ นผูน้ ำของผูห้ ญิง
และว่ำผูห้ ญิงต้องเชื่อฟังผูช้ ำยและไม่สำมำรถเหนือกว่ำผูช้ ำยได้ ในอดีต
เมื่อมีกำรกล่ำวว่ำผูช้ ำยเป็ นผูน้ ำของผูห้ ญิง คำกล่ำวนี้ถูกชี้นำไปยังอำดัมและเอวำ ผูซ้ ่ึงถูกงูลอ่ ลวงไปแล้ว—
หำใช่ชำยและหญิงตำมที่ได้รับกำรทรงสร้ำงโดยพระยำห์เวห์ในตอนแรกไม่
แน่นอนว่ำผูห้ ญิงต้องเชื่อฟังและรักสำมีของเธอ
และสำมีตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะหำเลี้ยงและสนับสนุนครอบครัวของเขำ
สิ่งเหล่ำนี้คือธรรมบัญญัติและประกำศกฤษฎีกำที่พระยำห์เวห์ทรงกำหนดขึ้นและที่มนุษย์ตอ้ งปฏิบตั ิตำมในชีวิต
ของพวกเขำบนแผ่นดินโลก พระยำห์เวห์ตรัสต่อผูห้ ญิงว่ำ “เจ้ำจะยังปรำรถนำในสำมีของเจ้ำ
และเขำจะปกครองตัวเจ้ำ” พระองค์ตรัสเช่นนั้นเพียงเพื่อให้มนุษย์ (นัน่ คือ ทั้งชำยและหญิง)
อำจใช้ชีวิตปกติภำยใต้อำนำจครอบครองของพระยำห์เวห์ได้
และเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์สำมำรถมีโครงสร้ำงและไม่ออกนอกระเบียบอันดีงำมเหมำะสมของพวกเขำ ดังนั้น
พระยำห์เวห์ทรงสร้ำงกฎที่เหมำะสมว่ำชำยและหญิงควรปฏิบตั ิอย่ำงไร
แม้ว่ำนี่จะเป็ นเพียงในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหมดที่ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก
และไม่มีควำมเกี่ยวพันกับมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำก็ตำม
พระเจ้ำจะทรงเป็ นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงของพระองค์ได้อย่ำงไร?
พระวจนะของพระองค์ได้รับกำรชี้นำไปสู่มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น
เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตปกติตำมที่พระองค์ได้ทรงตั้งกฎต่ำงๆ ไว้สำหรับชำยและหญิง ในตอนเริ่ มต้น
เมื่อพระยำห์เวห์ทรงสร้ำงมนุษย์ข้นึ พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ข้นึ มำสองแบบ ทั้งชำยและหญิง
และดังนั้นจึงมีกำรแบ่งแยกระหว่ำงชำยและหญิงในมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมำเป็ น
พระองค์ไม่ได้ทรงตัดสินเรื่ องกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ตำมพระวจนะที่พระองค์ตรัสต่ออำดัมและเอวำ
สองครั้งที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั
ทั้งสิ้นล้วนได้รับกำรกำหนดให้สอดคล้องกับพระดำริ ของพระองค์ ณ

เวลำที่พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ นึ เป็ นครั้งแรก นัน่ คือ
พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจในกำรจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งของพระองค์เสร็จสิ้นโดยมีพื้นฐำนจำกชำยและหญิง
ก่อนที่พวกเขำจะเสื่อมทรำม หำกมนุษย์นำพระวจนะที่พระยำห์เวห์ตรัสต่ออำดัมและเอวำ ผูท้ ี่ถูกงูล่อลวง
และเอำมำใช้กบั พระรำชกิจในกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
ไม่ใช่ว่ำพระเยซูจะต้องทรงรักพระชำยำของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ควรที่จะทรงรักด้วยเช่นกันหรอกหรื อ
? เช่นนี้แล้ว พระเจ้ำจะยังทรงเป็ นพระเจ้ำอยู่หรื อ? และเมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
พระองค์จะยังทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์จนเสร็จสมบูรณ์ได้หรื อ?
หำกกำรที่มนุษย์ซ่งึ พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นหญิงนั้นเป็ นสิ่งผิด
เช่นนั้นแล้วกำรที่พระเจ้ำทรงสร้ำงผูห้ ญิงขึ้นมำนั้นจะไม่เป็ นควำมผิดพลำดอันใหญ่หลวงที่สุดเช่นกันหรอกหรื อ
? หำกผูค้ นยังเชื่อว่ำกำรที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นหญิงนั้นเป็ นสิ่งผิด ถ้ำเช่นนั้น ไม่ใช่ว่ำพระเยซู
ผูม้ ิได้เสกสมรสและด้วยเหตุน้ นั จึงไม่สำมำรถรักพระชำยำของพระองค์ได้ จะเป็ นควำมผิดพลำดพอๆ
กับกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งปัจจุบนั หรื อไม่?
เพรำะเจ้ำนำพระวจนะที่พระยำห์เวห์ตรัสต่อเอวำมำใช้วดั ควำมจริ งของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำในยุคปัจจุบั
น
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ตอ้ งใช้พระวจนะที่พระยำห์เวห์ตรัสต่ออำดัมมำตัดสินองค์พระเยซูเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ใน
ยุคพระคุณด้วย สิ่งเหล่ำนี้ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันหรอกหรือ?
เพรำะเจ้ำประเมินองค์พระเยซูเจ้ำโดยดูจำกชำยที่ยงั ไม่ถูกงูลอ่ ลวง เช่นนั้น
เจ้ำก็ย่อมไม่อำจตัดสินควำมจริงของกำรจุติเป็ นมนุษย์ในวันนี้โดยดูจำกหญิงที่ถูกงูลอ่ ลวงไปแล้วได้
นี่ย่อมไม่ยุติธรรม! กำรประเมินพระเจ้ำในลักษณะนี้พิสูจน์ว่ำเจ้ำขำดควำมมีเหตุผล
เมื่อพระยำห์เวห์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครั้ง
เพศของมนุษย์ของพระองค์เกี่ยวข้องกับชำยและหญิงที่ยงั ไม่ถกู งูล่อลวง
พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครั้งโดยเป็ นไปตำมชำยและหญิงที่ยงั ไม่ถูกงูล่อลวง
อย่ำคิดว่ำควำมเป็ นชำยของพระเยซูเป็ นเหมือนกับควำมเป็ นชำยของอำดัมที่ถูกงูลอ่ ลวง
ทั้งสองสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง พระองค์และอำดัมเป็ นชำยที่มีธรรมชำติแตกต่ำงกัน
คงไม่ใช่อย่ำงแน่นอนที่ควำมเป็ นชำยของพระเยซูเป็ นสิ่งพิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงเป็ นผูน้ ำของผูห้ ญิงทั้งหมด
แต่ไม่ใช่ของผูช้ ำยทั้งหมดกระนั้นหรื อ? พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวทั้งหมด
(รวมถึงทั้งชำยและหญิง) หรอกหรื อ? พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง ทรงไม่ใช่แค่ผนู้ ำของผูห้ ญิง
แต่ทรงเป็ นหัวหน้ำของผูช้ ำยด้วยเช่นกัน พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของทุกสรรพสิ่งที่สร้ำงขึ้น
และผูน้ ำของสรรพสิ่งทรงสร้ำง

เจ้ำสำมำรถกำหนดว่ำควำมเป็ นชำยของพระเยซูคือสัญลักษณ์ของกำรเป็ นผูน้ ำของผูห้ ญิงได้อย่ำงไร?
นี่ไม่ใช่กำรหมิ่นประมำทหรอกหรือ? พระเยซูทรงเป็ นชำยคนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกทำให้เสื่อมทรำม
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
พระองค์จะทรงเป็ นชำยอย่ำงอำดัมซึ่งถูกทำให้เสื่อมทรำมได้อย่ำงไร?
พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์ที่พระวิญญำณอันพิสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้ำทรงจุติมำ
เจ้ำจะสำมำรถกล่ำวได้อย่ำงไรว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติควำมเป็ นชำยในแบบของอำดัม ?
ในกรณีน้นั ไม่ใช่ว่ำพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำเป็ นสิ่งผิดไปแล้วหรอกหรื อ?
พระยำห์เวห์จะทรงสำมำรถรวมควำมเป็ นชำยของอำดัมผูถ้ ูกงูล่อลวงไว้ภำยในพระเยซูได้กระนั้นหรื อ?
ไม่ใช่ว่ำกำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคปัจจุบนั เป็ นอีกตัวอย่ำงของพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งทรงจุตเิ ป็ นมนุษย์
ผูม้ ีเพศแตกต่ำงจำกพระเยซูแต่มีลกั ษณะตำมธรรมชำติเหมือนพระองค์หรอกหรื อ?
เจ้ำยังคงกล้ำกล่ำวว่ำพระเจ้ำที่ทรงจุติเป็ นมนุษย์ไม่สำมำรถเป็ นหญิงได้
เพรำะผูห้ ญิงคือคนแรกที่ถูกงูล่อลวงกระนั้นหรื อ? เจ้ำยังคงกล้ำกล่ำวว่ำ เพรำะผูห้ ญิงเป็ นมลทินที่สุด
และเป็ นแหล่งกำเนิดของควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์
จึงเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงสำมำรถบังเกิดเป็ นมนุษย์ผหู้ ญิงหรือ ? เจ้ำกล้ำยืนกรำนหรื อไม่ที่จะกล่ำวว่ำ
“ผูห้ ญิงจะต้องเชื่อฟังผูช้ ำยเสมอไป และอำจไม่มีวนั ที่จะสำแดงหรื อเป็ นตัวแทนโดยตรงของพระเจ้ำได้”?
เจ้ำไม่เข้ำใจในอดีต แต่ตอนนี้เจ้ำสำมำรถหมิ่นประมำทพระรำชกิจของพระเจ้ำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ มนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นต่อไปได้อย่ำงนั้นหรื อ? หำกเจ้ำไม่เข้ำใจสิ่งนี้อย่ำงชัดเจน
เจ้ำควรระวังคำพูดของเจ้ำจะดีที่สุด เพื่อไม่ให้ควำมโง่เขลำและควำมไม่รู้เท่ำทันของเจ้ำถูกเปิ ดเผย
และเพื่อไม่ให้ควำมอัปลักษณ์ของเจ้ำถูกตีแผ่ออกมำ จงอย่ำคิดว่ำเจ้ำเข้ำใจทุกสิ่ง
เรำบอกเจ้ำว่ำทั้งหมดที่เจ้ำเคยเห็นและเคยได้รับประสบกำรณ์มำแล้วนั้นไม่พอเพียงที่จะทำให้เจ้ำเข้ำใจแม้เพียงห
นึ่งในพันของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ ถ้ำเช่นนั้น เหตุใดเจ้ำจึงทำตัวหยิ่งผยองนัก?
พรสวรรค์อนั เล็กน้อยและควำมรู ้อนั น้อยนิดที่เจ้ำมีน้ นั ไม่พอเพียงที่จะให้พระเยซูทรงใช้แม้เพียงหนึ่งวินำทีในพ
ระรำชกิจของพระองค์! จริ งๆ แล้วเจ้ำมีประสบกำรณ์มำกเท่ำใดกัน?
สิ่งที่เจ้ำเคยเห็นและทั้งหมดที่เจ้ำเคยได้ยนิ มำในช่วงชีวิตของเจ้ำ
และสิ่งที่เจ้ำเคยจินตนำกำรถึงนั้นน้อยกว่ำงำนที่เรำทำในชัว่ ขณะเดียวเสียอีก!
เจ้ำอย่ำจับผิดและมองหำควำมผิดพลำดจะดีที่สุด เจ้ำสำมำรถโอหังได้เท่ำที่เจ้ำต้องกำร
แต่เจ้ำไม่ได้เป็ นสิ่งใดมำกไปกว่ำสิง่ ทรงสร้ำงซึ่งไม่แม้แต่จะเทียบเท่ำได้กบั มดสักตัว!
ทั้งหมดที่เจ้ำมีในพุงเจ้ำนั้นน้อยกว่ำสิ่งที่อยู่ในพุงของมดตัวหนึ่ง!
จงอย่ำคิดว่ำนี่ทำให้เจ้ำมีสิทธิทำท่ำทำงอย่ำงลำพองและคุยโตได้เพียงเพรำะเจ้ำเคยได้รับประสบกำรณ์และวัยวุฒิ

มำบ้ำงแล้ว ประสบกำรณ์และวัยวุฒิของเจ้ำไม่ใช่ผลิตผลของคำพูดที่เรำได้เอ่ยออกไปหรอกหรื อ?
เจ้ำเชื่อหรื อว่ำสิ่งเหล่ำนั้นเป็ นสิ่งแลกเปลี่ยนจำกแรงงำนและกำรตรำกตรำงำนหนักของเจ้ำเองไหม? วันนี้
เจ้ำมองเห็นว่ำเรำได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์ และด้วยเหตุน้ีเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น จึงมีควำมคิดรวบยอดต่ำงๆ
มำกจนเกินไปในตัวเจ้ำและมีมโนคติอนั หลงผิดมำจำกตรงนั้นอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด
หำกไม่ใช่เพรำะกำรจุติเป็ นมนุษย์ของเรำ ต่อให้เจ้ำจะมีพรสวรรค์พิเศษก็ตำม
เจ้ำก็จะไม่มีมโนทัศน์มำกมำยขนำดนี้ และไม่ใช่เพรำะมโนทัศน์เหล่ำนี้หรอกหรื อ
มโนคติอนั หลงผิดของเจ้ำจึงเกิดขึ้น? หำกพระเยซูไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในครั้งแรก
เจ้ำจะรู ้แม้แต่เรื่ องของกำรจุติเป็ นมนุษย์หรื อ?
ไม่ใช่เป็ นเพรำะกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกได้ให้ควำมรู ้แก่เจ้ำมำแล้วหรื อ
เจ้ำจึงมีควำมอวดดีที่พยำยำมจะตัดสินกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนี้ ? เหตุใดเจ้ำจึงกำลังนำหัวข้อนี้มำศึกษำ
แทนกำรเป็ นผูต้ ิดตำมที่เชื่อฟัง?
เมื่อเจ้ำได้เข้ำสู่กระแสนี้และมำอยู่เฉพำะพระพักตร์ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์
พระองค์จะทรงยอมให้เจ้ำค้นคว้ำพระองค์หรอกหรื อ? เจ้ำสำมำรถค้นคว้ำประวัติครอบครัวของเจ้ำเองได้
แต่หำกเจ้ำพยำยำมค้นคว้ำ “ประวัติครอบครัว” ของพระเจ้ำ
พระเจ้ำในวันนี้จะทรงยอมให้เจ้ำทำกำรศึกษำเช่นนั้นหรื อ? พวกเจ้ำไม่ได้ตำบอดหรอกหรือ?
เจ้ำไม่ได้นำกำรเหยียดหยำมมำสู่ตวั เจ้ำเองหรอกหรื อ?
หำกมีเพียงแค่พระรำชกิจของพระเยซูเท่ำนั้นที่แล้วเสร็จไป
และพระรำชกิจของพระเยซูไม่ได้รับกำรเสริ มด้วยพระรำชกิจในช่วงระยะนี้ของยุคสุดท้ำย
มนุษย์จะยึดติดไปตลอดกำลกับมโนคติอนั หลงผิดที่ว่ำ
พระเยซูองค์เดียวเท่ำนั้นที่เป็ นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้ำ นั่นคือ พระเจ้ำทรงมีบุตรเพียงองค์เดียว
และผูใ้ ดก็ตำมที่มำหลังจำกนั้นในชื่ออืน่ จะไม่ใช่พระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้ำ
และยิง่ เป็ นไปไม่ได้ที่จะเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
มนุษย์มีมโนคติที่หลงผิดว่ำบุคคลใดก็ตำมที่ทำหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
หรื อผูท้ ี่ครองฤทธำนุภำพในนำมของพระเจ้ำและไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมดคือพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้ำ
มีบำงคนที่เชื่อว่ำตรำบที่องค์หนึ่งเดียวผูท้ ี่มำนั้นเป็ นชำย
ก็อำจถือได้ว่ำพระองค์เป็ นพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้ำและเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ
มีกระทัง่ บำงคนที่กล่ำวว่ำพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระยำห์เวห์ เป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
มโนคติอนั หลงผิดต่ำงๆ เช่นนั้นไม่เกินจริ งมำกไปหรอกหรื อ?
หำกพระรำชกิจของช่วงระยะนี้ไม่เสร็จสิ้นในยุคสุดท้ำย

เช่นนั้นแล้วมนุษย์ท้งั หมดจะถูกบดบังจำกพระเจ้ำภำยใต้เงื้อมเงำที่มืดมิด หำกเป็ นเช่นนี้
ผูช้ ำยจะคิดว่ำตนเองสูงกว่ำผูห้ ญิง และพวกผูห้ ญิงไม่มีวนั ที่จะสำมำรถเงยหน้ำของตนขึ้นมำได้เลย
และจะไม่มีผูห้ ญิงแม้เพียงสักคนที่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้ ผูค้ นเชื่อเสมอว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นชำย
และยิ่งไปกว่ำนั้น พระองค์ทรงชิงชังผูห้ ญิงเสมอมำ และจะไม่ประทำนควำมรอดให้แก่ผหู้ ญิง
หำกเป็ นกรณีเช่นนี้
จะไม่เป็ นเรื่ องจริงหรือที่ผหู้ ญิงทั้งหมดที่พระยำห์เวห์ทรงสร้ำงขึ้นและที่ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วเช่นกันนั้
นจะไม่มีวนั มีโอกำสได้รับกำรช่วยให้รอด? ถ้ำเช่นนั้น กำรที่พระยำห์เวห์ทรงสร้ำงผูห้ ญิง ซึ่งก็คือ
กำรที่ทรงสร้ำงเอวำขึ้นมำนั้น จะไม่ไร้ควำมหมำยหรื อ? แล้วผูห้ ญิงจะไม่พินำศไปชัว่ นิรันดร์หรื อ?
ด้วยเหตุผลนี้จึงต้องมีกำรดำเนินพระรำชกิจของช่วงระยะนี้ในยุคสุดท้ำยเพื่อช่วยมวลมนุษย์ท้งั สิ้นทั้งมวลให้รอ
ด ไม่ใช่แค่ผหู้ ญิงเท่ำนั้น หำกบุคคลใดก็ตำมคิดว่ำพระเจ้ำทรงจุติเป็ นเพศหญิงเพียงเพื่อช่วยเหลือผูห้ ญิงเท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นก็จะเป็ นคนโง่เขลำอย่ำงแท้จริง!
พระรำชกิจของวันนี้ทำให้พระรำชกิจของยุคพระคุณเดินหน้ำต่อ กล่ำวคือ
พระรำชกิจภำยใต้แผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหกพันปี ได้เดินหน้ำต่อ แม้ว่ำยุคพระคุณได้สิ้นสุดลงแล้ว
แต่พระรำชกิจของพระเจ้ำก็ยงั มีควำมก้ำวหน้ำ เหตุใดกันเล่ำ
เรำจึงกล่ำวซ้ ำแล้วซ้ ำอีกว่ำพระรำชกิจระยะนี้ต่อยอดมำจำกยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ?
ก็เพรำะพระรำชกิจของวันนี้เป็ นกำรสำนต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคพระคุณ
และเป็ นควำมก้ำวหน้ำต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้เชื่อมโยงกันและกันอย่ำงแน่นแฟ้น
โดยที่ขอ้ ต่อแต่ละข้อในสำยโซ่เชื่อมต่อกับข้อถัดไปอย่ำงสนิทแนบแน่น
แล้วเหตุใดเรำจึงกล่ำวเช่นกันว่ำพระรำชกิจของช่วงระยะนี้จงึ ต่อยอดจำกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำจนแล้วเสร็จ
ไป? สมมติว่ำพระรำชกิจช่วงระยะนี้ไม่ได้ต่อยอดจำกพระรำชกิจที่พระเยซูทรงได้กระทำจนแล้วเสร็จไป
จะต้องมีกำรตรึงกำงเขนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะนี้
และจะต้องมีกำรดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของช่วงระยะก่อนหน้ำใหม่ท้งั หมดอีกครั้ง สิ่งนี้จะไร้ควำมหมำย
และดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ำพระรำชกิจได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ยุคได้เดินหน้ำต่อ
และระดับของพระรำชกิจได้ยกสูงขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระรำชกิจในช่วงระยะนี้ สร้ำงขึ้นโดยใช้ยุคธรรมบัญญัติเป็ นรำกฐำน
และต่อยอดจำกพระศิลำของพระรำชกิจของพระเยซู พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรสร้ำงขึ้นเป็ นช่วงระยะ
และช่วงระยะนี้ไม่ใช่จุดเริ่ มต้นใหม่
เพียงกำรผสำนรวมกันของพระรำชกิจสำมระยะเท่ำนั้นที่อำจถือเป็ นแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี

พระรำชกิจในระยะนี้แล้วเสร็จโดยมียุคพระคุณเป็ นรำกฐำน หำกพระรำชกิจสองระยะนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน
แล้วเหตุใดกำรตรึ งกำงเขนจึงไม่ถูกกระทำซ้ ำในระยะนี้ ? เหตุใดเรำจึงไม่ตอ้ งแบกรับบำปของมนุษย์
แต่มำพิพำกษำและตีสอนมนุษย์โดยตรงแทน?
หำกงำนของเรำในกำรพิพำกษำและตีสอนมนุษย์และกำรมำของเรำในตอนนี้ซ่ึงไม่ใช่โดยครรภ์ของพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์น้ นั ไม่ได้เกิดตำมหลังกำรตรึ งกำงเขน เรำจะไม่มีคุณสมบัติที่จะพิพำกษำและตีสอนมนุษย์เลย
เรำมำตีสอนและพิพำกษำมนุษย์โดยตรงได้ก็เพรำะเรำเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนนั่ เอง
พระรำชกิจในช่วงระยะนี้ท้งั หมดต่อยอดมำจำกพระรำชกิจในช่วงระยะก่อนหน้ำ
นั่นเป็ นเหตุผลว่ำทำไมจึงมีเพียงพระรำชกิจในลักษณะนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำมนุษย์มำสู่ควำมรอดอย่ำงเป็ นขั้น
เป็ นตอนได้ พระเยซูและเรำมำจำกวิญญำณหนึ่งเดียว แม้เรำไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันในเนื้อหนังมนุษย์ของเรำ
แต่วิญญำณของเรำเป็ นหนึ่งเดียว แม้เนื้อหำของสิ่งที่เรำทำและงำนที่เรำดำเนินจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
แต่เรำก็มีแก่นแท้ที่เหมือนกัน เนื้อหนังมนุษย์ของเรำมีรูปร่ ำงแตกต่ำงกัน
แต่นี่เป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและข้อพึงประสงค์ที่ต่ำงกันออกไปในงำนของเรำ
พันธกิจของเรำไม่เหมือนกัน
ดังนั้นงำนที่เรำทำให้เกิดขึ้นและอุปนิสยั ที่เรำเปิ ดเผยต่อมนุษย์จึงแตกต่ำงกันด้วยเช่นกัน
นั่นเป็ นเหตุผลว่ำทำไมสิ่งที่มนุษย์มองเห็นและเข้ำใจในวันนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีต
นัน่ เป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ถึงแม้ว่ำทั้งสองพระองค์ทรงแตกต่ำงกันในเพศและรู ปสัณฐำนของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สอง
และที่พระองค์ท้งั สองจะไม่ได้ทรงกำเนิดในครอบครัวเดียวกัน และยิ่งไม่ได้ทรงกำเนิดในช่วงเวลำเดียวกัน
แต่กระนั้น พระวิญญำณของพระองค์ท้งั สองก็เป็ นหนึ่งเดียว
แม้เนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไม่ได้ร่วมสำยโลหิตกันและไม่มีควำมเป็ นญำติมิตรในลักษณะใดต่อกันท
ำงกำยภำพ แต่ก็ไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำพระองค์ท้งั สองทรงเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำในสองช่วงเวลำที่ต่ำงกัน
เป็ นควำมจริ งที่มิอำจหักล้ำงได้ว่ำพระองค์ท้งั สองเป็ นมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำ
แม้ว่ำพระองค์ท้งั สองไม่ได้ทรงเป็ นสำยเลือดเดียวกันและไม่ได้ทรงร่ วมใช้ภำษำมนุษย์เดียวกันก็ตำม
(พระองค์หนึ่งเป็ นชำยซึ่งตรัสภำษำของพวกยิว และอีกพระองค์เป็ นหญิงซึ่งตรัสภำษำจีนเท่ำนั้น)
ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้ พระองค์ท้งั สองจึงทรงใช้ชีวิตคนละประเทศ
เพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจตำมที่มีควำมเหมำะสมกับแต่ละพระองค์ และในช่วงเวลำที่แตกต่ำงด้วยเช่นกัน
แม้พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญำณเดียวกันที่มีแก่นแท้เดียวกัน
แต่เปลือกนอกของเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองก็ไม่มีควำมคล้ำยกันโดยสิน้ เชิง
ทั้งหมดที่พระองค์ท้งั สองทรงมีเหมือนกันคือสภำวะควำมเป็ นมนุษย์

แต่สำหรับรู ปลักษณ์ภำยนอกของเนื้อหนังมนุษย์และรู ปกำรณ์แวดล้อมในกำรประสูติของพระองค์ท้งั สองแล้ว
พระองค์ท้งั สองไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่ำนี้ไม่มีผลกระทบต่อพระรำชกิจเฉพำะของทั้งสองพระองค์
หรื อควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ท้งั สอง เพรำะในกำรวิเครำะห์ข้นั สุดท้ำยแล้ว
พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นพระวิญญำณเดียวกันและไม่มีใครสำมำรถแยกพระองค์ท้งั สองออกจำกกันได้
ถึงแม้ว่ำพระองค์ท้งั สองไม่ทรงมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด
แต่กำรดำรงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพระองค์ท้งั สองอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมโดยพระวิญญำณของพระองค์
ซึ่งทรงจัดสรรพระรำชกิจที่แตกต่ำงกันในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันให้แก่พระองค์ท้งั สอง
และจัดสรรเนื้อหนังมนุษย์ของพระองค์ท้งั สองไปยังสำยเลือดที่ต่ำงกัน
พระวิญญำณของพระยำห์เวห์ไม่ใช่พระบิดำของพระวิญญำณของพระเยซู
และพระวิญญำณของพระเยซูไม่ใช่พระบุตรของพระวิญญำณของพระยำห์เวห์
พระวิญญำณเหล่ำนี้เป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวกัน ในทำนองเดียวกัน
พระเจ้ำซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ในวันนี้กบั พระเยซูน้นั มิได้ทรงมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือดกัน
แต่พระองค์ท้งั สองทรงเป็ นหนึ่งเดียวกัน นี่เป็ นเพรำะพระวิญญำณของพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกัน
พระเจ้ำทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คง
รวมทั้งพระรำชกิจกำรพิพำกษำอันชอบธรรมและกำรตีสอนมนุษย์ และพระรำชกิจกำรสำปแช่งมนุษย์
และในท้ำยที่สุด พระองค์จึงทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจในกำรทำลำยโลกและกำรลงโทษคนชัว่ ได้
พระองค์ไม่ได้ทรงทำทั้งหมดนี้ดว้ ยพระองค์เองหรอกหรือ?
นี่ไม่ใช่ฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
พระองค์ทรงสำมำรถทั้งประกำศธรรมบัญญัติให้แก่มนุษย์และออกพระบัญญัติให้แก่เขำ
และพระองค์ยงั สำมำรถทรงนำทำงคนอิสรำเอลในยุคแรกในกำรใช้ชีวิตของพวกเขำบนแผ่นดินโลกและทรงนำ
พวกเขำในกำรสร้ำงวิหำรและแท่นบูชำ และเก็บคนอิสรำเอลทั้งหมดไว้ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
เพรำะสิทธิอำนำจของพระองค์
พระองค์ทรงใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกร่ วมกับประชำชนอิสรำเอลเป็ นเวลำสองพันปี
คนอิสรำเอลไม่กล้ำกบฏต่อพระองค์ ทุกคนเคำรพพระยำห์เวห์ และปฏิบตั ิตำมพระบัญญัติของพระองค์
สิ่งนั้นคือพระรำชกิจที่ทรงกระทำโดยอำศัยสิทธิอำนำจของพระองค์และฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระองค์
จำกนั้น ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระเยซูเสด็จมำเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมดที่ตกในบำป
(ไม่ใช่แค่คนอิสรำเอลเท่ำนั้น) พระองค์ทรงแสดงควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงต่อมนุษย์
พระเยซูที่มนุษย์เห็นในยุคพระคุณนั้นทรงเปี่ ยมด้วยควำมควำมรักมัน่ คงและมีควำมรักให้แก่มนุษย์อยู่เสมอ
เพรำะพระองค์เสด็จมำเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจำกบำป

พระองค์ทรงสำมำรถยกโทษมนุษย์จำกบำปของพวกเขำจนกระทัง่ กำรตรึ งกำงเขนของพระองค์ได้ไถ่บำปให้กบั
มวลมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ ในระหว่ำงช่วงเวลำนี้
พระเจ้ำทรงปรำกฏต่อหน้ำมนุษย์พร้อมกับควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คง กล่ำวคือ
พระองค์ทรงกลำยเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปให้กบั มนุษย์ และทรงถูกตรึ งกำงเขนเพรำะบำปของมนุษย์
เพื่อที่พวกเขำอำจได้รับกำรยกโทษไปตลอดกำล พระองค์ทรงเปี่ ยมควำมปรำนี ควำมสงสำรเห็นใจ ควำมอดทน
และควำมรัก และในทำนองเดียวกัน
ทุกคนที่ติดตำมพระเยซูในยุคพระคุณก็พยำยำมที่จะอดทนและรักในทุกสรรพสิ่ง
พวกเขำทนทุกข์ทรมำนยำวนำน และไม่เคยตอบโต้แม้เมื่อถูกทุบตี ถูกสำปแช่ง หรื อถูกขว้ำงปำด้วยหิน
แต่ในระหว่ำงช่วงระยะสุดท้ำยนั้นก็ไม่สำมำรถเป็ นเช่นนั้นได้อีกต่อไป
พระรำชกิจของพระเยซูและพระยำห์เวห์ไม่เหมือนกันไปเสียทั้งหมด
แม้ว่ำพระองค์จะทรงเป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวก็ตำม พระรำชกิจของพระยำห์เวห์ไม่ได้นำยุคมำถึงจุดจบ
หำกแต่ทรงนำยุค นำมำซึ่งชีวิตของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และพระรำชกิจในวันนี้คือกำรพิชิตบรรดำผูท้ ี่อยู่ในประชำชำติซ่ึงถูกทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึก
และไม่ใช่เพื่อที่จะทรงนำทำงแค่ประชำกรที่พระเจ้ำทรงเลือกสรรในประเทศจีนเท่ำนั้น
แต่ในทัว่ ทั้งจักรวำลและมวลมนุษย์ท้งั ปวงด้วย
สำหรับเจ้ำอำจดูเหมือนว่ำพระรำชกิจนี้กำลังได้รับกำรปฏิบตั ิอยู่แค่ในประเทศจีนเท่ำนั้น แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว
พระรำชกิจนี้ได้เริ่ มแพร่ กระจำยไปยังต่ำงประเทศแล้ว
เพรำะเหตุใดผูค้ นนอกประเทศจีนจึงแสวงหำหนทำงที่แท้จริ งซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ?
นั่นเป็ นเพรำะพระวิญญำณทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระรำชกิจแล้ว
และพระวจนะที่ตรัสในปัจจุบนั ได้รับกำรชี้นำไปยังผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวำล ด้วยสิ่งนี้
พระรำชกิจครึ่ งหนึ่งได้อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นับจำกกำรทรงสร้ำงโลกมำจนถึงปัจจุบนั
พระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงทำให้พระรำชกิจอันยิง่ ใหญ่น้ีเริ่ มเคลือ่ นไหวแล้ว และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่แตกต่ำงกันในยุคซึ่งแตกต่ำงกัน และท่ำมกลำงชนชำติที่แตกต่ำงกัน
ผูค้ นในแต่ละยุคมองเห็นอุปนิสัยหนึ่งของพระองค์ที่แตกต่ำงออกไป
ซึ่งได้รับกำรเปิ ดเผยอย่ำงเป็ นธรรมชำติผ่ำนพระรำชกิจอันแตกต่ำงที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ พระองค์คือพระเจ้ำ
ทรงเปี่ ยมด้วยควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คง
พระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปสำหรับมนุษย์และเป็ นผูเ้ ลี้ยงของมนุษย์ แต่ก็ยงั ทรงเป็ นกำรพิพำกษำ
กำรตีสอน และกำรสำปแช่งมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
พระองค์ทรงสำมำรถนำทำงมนุษย์ให้ใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกเป็ นเวลำถึงสองพันปี

และพระองค์ยงั สำมำรถไถ่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำกบำปด้วยเช่นกัน ในวันนี้
พระองค์ยงั สำมำรถพิชิตมวลมนุษย์ที่ไม่รู้จกั พระองค์
และปรำบพวกเขำให้หมอบรำบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
เพื่อให้พวกเขำทั้งหมดนบนอบต่อพระองค์อย่ำงสุดใจ ในท้ำยที่สุด
พระองค์จะทรงเผำผลำญทุกสิ่งที่เป็ นมลทินและไม่ชอบธรรมภำยในผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวำลทิ้งไป
เพื่อแสดงให้พวกเขำเห็นว่ำพระองค์ไม่ใช่แค่พระเจ้ำผูม้ ีควำมรักและเปี่ ยมควำมปรำนีเท่ำนั้น
ไม่ใช่แค่พระเจ้ำผูท้ รงมีพระปรี ชำญำณและกำรอัศจรรย์เท่ำนั้น ไม่ใช่แค่พระเจ้ำผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์เท่ำนั้น
แต่ที่ยิ่งกว่ำนั้น ยังทรงเป็ นพระเจ้ำผูพ้ ิพำกษำมนุษย์ดว้ ย พระองค์ทรงเป็ นกำรเผำผลำญ กำรพิพำกษำ
และกำรลงโทษสำหรับพวกคนชัว่ ในท่ำมกลำงมวลมนุษย์ ส่วนบรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้เพียบพร้อม
พระองค์ทรงเป็ นควำมทุกข์ลำบำก กระบวนกำรถลุง และกำรทดสอบ รวมทั้งเป็ นควำมชูใจ กำรค้ำจุน
กำรจัดเตรี ยมพระวจนะ กำรจัดกำร และกำรตัดแต่ง และสำหรับผูท้ ี่จะถูกกำจัด
พระองค์ทรงเป็ นกำรลงโทษและบทลงโทษ จงบอกเรำทีว่ำพระเจ้ำไม่ทรงเปี่ ยมมหิทธิ ฤทธิ์หรอกหรื อ?
พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจใดๆ ทั้งมวล ไม่เพียงแค่กำรตรึ งกำงเขนอย่ำงที่เจ้ำจินตนำกำรเท่ำนั้น
เจ้ำคิดถึงพระเจ้ำน้อยเกินไป!
เจ้ำเชื่อว่ำทั้งหมดที่พระองค์ทรงสำมำรถทำได้คือกำรไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงผ่ำนกำรตรึ งกำงเขนของพระองค์
แล้วก็จบแค่น้ นั อย่ำงนั้นหรื อ?
แล้วหลังจำกนั้นเจ้ำก็จะติดตำมพระองค์ข้นึ ไปจนถึงสวรรค์เพื่อกินผลไม้จำกต้นไม้แห่งชีวิต
และดื่มน้ ำจำกแม่น้ ำแห่งชีวิตหรื อ? …มันจะง่ำยอย่ำงนั้นเลยหรื อ? จงบอกเรำที
ว่ำเจ้ำเคยสำเร็จลุล่วงในสิ่งใดบ้ำง? เจ้ำมีชีวิตของพระเยซูหรือไม่? เจ้ำได้รับกำรไถ่โดยพระองค์จริง
แต่กำรตรึ งกำงเขนเป็ นพระรำชกิจของพระเยซูพระองค์เอง
เจ้ำเคยได้ทำหน้ำที่ใดจนลุล่วงบ้ำงในฐำนะมนุษย์บำ้ ง? เจ้ำมีเพียงควำมเคร่ งศรัทธำแต่ภำยนอก
แต่เจ้ำไม่เข้ำใจหนทำงของพระองค์ นี่คือวิธีกำรที่เจ้ำสำแดงถึงพระองค์หรือ?
หำกเจ้ำไม่ได้บรรลุชีวิตของพระเจ้ำ หรื อได้มองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมทัง้ หมดทั้งมวลของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำเป็ นผูท้ ี่มีชีวิต และเจ้ำไม่ควรค่ำที่จะผ่ำนประตูของอำณำจักรสวรรค์
พระเจ้ำไม่ได้ทรงเป็ นเพียงพระวิญญำณเท่ำนั้น พระองค์ยงั ทรงสำมำรถบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้ดว้ ยเช่นกัน
ยิ่งไปกว่ำนั้น พระองค์ยงั ทรงเป็ นพระกำยที่เปี่ ยมด้วยสง่ำรำศี แม้ว่ำพวกเจ้ำไม่เคยพบเห็นพระองค์
แต่คนอิสรำเอล—พวกยิวในขณะนั้น เป็ นพยำนของพระเยซู ในตอนแรก
พระองค์ทรงเป็ นพระกำยทำงเนื้อหนัง แต่หลังจำกที่พระองค์ทรงถูกตรึ งกำงเขน
พระองค์ทรงกลำยเป็ นพระกำยที่เต็มด้วยสง่ำรำศี พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณผูท้ รงครอบคลุมทั้งหมด

และทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจได้ในทุกแห่งหน พระองค์ทรงสำมำรถเป็ นพระยำห์เวห์ หรื อพระเยซู
หรื อพระเมสสิยำห์ก็ได้ ในท้ำยที่สุด พระองค์ทรงสำมำรถกลำยเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้เช่นกัน
พระองค์ทรงเป็ นควำมชอบธรรม กำรพิพำกษำ และกำรตีสอน พระองค์ทรงเป็ นคำสำปแช่งและพระพิโรธ
แต่พระองค์ก็ทรงเป็ นควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงด้วยเช่นกัน
พระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิสำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
เจ้ำจะพูดว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำในลักษณะใดหรื อ? เจ้ำไม่สำมำรถอธิบำยได้หรอก
หำกเจ้ำไม่สำมำรถอธิบำยได้ เจ้ำก็ไม่ควรมำได้บทสรุ ปเกี่ยวกับพระเจ้ำ
จงอย่ำสรุ ปว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูม้ ีควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงตลอดกำลเพียงเพรำะพระองค์ได้ทรงปฏิ
บัติพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ในช่วงระยะเดียว
เจ้ำสำมำรถมัน่ ใจได้หรื อว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูเ้ ปี่ ยมควำมปรำนีและควำมรักเท่ำนั้น?
หำกพระองค์ทรงเป็ นเพียงพระเจ้ำผูเ้ ปี่ ยมควำมปรำนีและควำมรัก
เหตุใดพระองค์จะทรงนำพำยุคให้มำถึงจุดจบในยุคสุดท้ำยเล่ำ?
เหตุใดพระองค์จะทรงส่งควำมวิบตั ิมำกมำยลงมำเล่ำ? ตำมมโนคติอนั หลงผิดและควำมคิดของผูค้ น
พระเจ้ำทรงควรที่จะเปี่ ยมควำมปรำนีและควำมรักจวบจนวำระสุดท้ำยเพื่อที่สมำชิกมนุษย์ทกุ คนจนถึงคนสุดท้ำ
ยจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้ แต่เหตุใด ในยุคสุดท้ำย พระองค์ทรงส่งมหำวิบตั ิ อย่ำง แผ่นดินไหว
โรคระบำด และควำมอดอยำก ลงมำทำลำยมวลมนุษย์ที่ชวั่ ช้ำพวกนี้ ซึ่งพระเจ้ำทรงถือว่ำเป็ นศัตรู เล่ำ?
เหตุใดพระองค์ทรงยอมให้มนุษย์ทุกข์กบั ควำมวิบตั ิเหล่ำนี้ ?
ไม่มีใครในหมูพ่ วกเจ้ำกล้ำพูดและไม่มีใครสำมำรถอธิบำยได้เลยหรื อว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำในลักษณะใด?
เจ้ำสำมำรถมัน่ ใจได้หรื อว่ำพระองค์คือพระวิญญำณ?
เจ้ำกล้ำพูดหรื อว่ำพระองค์มิใช่อนื่ ใดนอกเสียจำกเนื้อหนังมนุษย์ของพระเยซู?
และเจ้ำกล้ำพูดหรื อว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์หนึ่งซึ่งจะถูกตรึงกำงเขนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ตลอดกำล?
จำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 6 หลายรูปแบบของการจาแนกความแตกต่างที่เจ้ าควรมีในการเชื่อในพระเจ้ าของเจ้า

1. การจาแนกความแตกต่างระหว่ างพระราชกิจของพระเจ้ากับงานของมนุษย์
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองเกี่ยวพันกับงำนของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และยังเป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจของทั้งยุคสมัยด้วยเช่นกัน
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำเองเป็ นสิ่งแทนทุกๆ
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำและแนวโน้มของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ในขณะที่งำนของอัครทูตมำหลังจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำเองและติดตำมพระรำชกิจของพระเจ้ำเอง
และไม่ได้นำยุคสมัย อีกทั้งไม่ได้เป็ นสิ่งแทนแนวโน้มของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในทั้งยุคสมัย
พวกเขำเพียงทำงำนที่มนุษย์ควรทำ ซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรเลย
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงทำด้วยพระองค์เองคือโครงกำรที่อยู่ภำยในพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำร
ส่วนงำนของมนุษย์เป็ นเพียงหน้ำที่ที่ผคู้ นที่ได้รับกำรใช้งำนทำให้ลุล่วง
และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำร
ถึงแม้ว่ำจะมีขอ้ เท็จจริ งว่ำทั้งสองต่ำงก็เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
แต่ระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำเองและงำนของมนุษย์กม็ ีควำมแตกต่ำงที่ชดั เจนและมีควำมสำคัญเนื่องจำกคว
ำมแตกต่ำงในอัตลักษณ์และกำรเป็ นตัวแทนของพระรำชกิจนั้น ยิง่ ไปกว่ำนั้น
ขอบเขตที่พระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงกระทำนั้นแตกต่ำงออกไปตำมวัตถุที่มีอตั ลักษณ์ที่แตกต่ำง
เหล่ำนี้คือหลักกำรและวงเขตของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงทำล้วนเป็ นพระรำชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทำในแผนกำรบริ หำรจั
ดกำรของพระองค์เองทั้งสิ้น และมันเป็ นเรื่ องของกำรบริ หำรจัดกำรที่ยิ่งใหญ่
งำนที่มนุษย์ทำประกอบด้วยกำรจัดหำประสบกำรณ์แบบปัจเจกบุคคลของพวกเขำ
มันประกอบด้วยกำรค้นหำเส้นทำงใหม่แห่งประสบกำรณ์ทนี่ อกเหนือจำกเส้นทำงที่ถูกเหยียบย่ำโดยพวกที่ได้ไ
ปก่อนหน้ำนั้น
และเส้นทำงแห่งกำรนำพี่น้องชำยหญิงของพวกเขำขณะที่อยูภ่ ำยใต้กำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
สิ่งที่ผคู้ นเหล่ำนี้จดั หำคือประสบกำรณ์แบบปัจเจกบุคคลของพวกเขำหรืองำนเขียนฝ่ ำยวิญญำณของผูค้ นฝ่ ำยวิญ
ญำณ ถึงแม้ว่ำผูค้ นเหล่ำนี้จะถูกใช้งำนโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
แต่งำนที่พวกเขำทำก็ไม่เกี่ยวพันกับพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่แห่งกำรบริ หำรจัดกำรในแผนหกพันปี
พวกเขำเป็ นแค่บรรดำผูท้ ี่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงยกชูข้ นึ ในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกันเพื่อนำทำงผูค้ นในกระแส

แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
จนกระทัง่ หน้ำที่กำรงำนที่พวกเขำสำมำรถปฏิบตั ิได้จะสิ้นสุดลงหรื อจนกว่ำชีวิตของพวกเขำจะมำถึงบทอวสำน
งำนที่พวกเขำทำเป็ นเพียงเพื่อตระเตรี ยมเส้นทำงที่เหมำะสมไว้สำหรับพระเจ้ำพระองค์เอง
หรื อเพื่อสำนต่อแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งจำกกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำพระองค์เองบนแผ่นดินโลก
ในตัวของพวกเขำ ผูค้ นเหล่ำนี้ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนที่ยิ่งใหญ่กว่ำแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ได้
อีกทั้งพวกเขำไม่สำมำรถเปิ ดหนทำงใหม่ออกไปได้
นับประสำอะไรที่พวกเขำคนใดจะสำมำรถนำพำพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำจำกยุคก่อนหน้ำนั้นไปสู่บทสรุ
ปได้ เพรำะฉะนั้น
งำนที่พวกเขำทำจึงเป็ นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่งที่ปฏิบตั ิหน้ำที่กำรงำนของเขำเท่ำนั้น
และไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำพระองค์เองที่ทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ได้
นี่เป็ นเพรำะงำนที่พวกเขำทำไม่เหมือนกับพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงทำ
งำนแห่งกำรนำมำซึ่งยุคใหม่ไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่มนุษย์สำมำรถทำแทนพระเจ้ำได้
งำนนี้ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถทำได้นอกจำกพระเจ้ำพระองค์เอง
งำนทั้งหมดที่มนุษย์ทำนั้นประกอบด้วยกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
และทำไปเมื่อเขำได้รับกำรขับเคลื่อนหรื อได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กำรนำที่ผคู้ นเหล่ำนี้จดั เตรียมประกอบด้วยกำรแสดงให้มนุษย์เห็นเส้นทำงแห่งกำรปฏิบตั ิในชีวิตประจำวันและ
วิธีที่เขำควรกระทำกำรให้ลงรอยกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำทั้งสิ้น
งำนของมนุษย์ไม่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำอีกทั้งไม่เป็ นตัวแทนของพระรำชกิจของพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์ ดังตัวอย่ำงหนึ่งคือ งำนของวิทเนสลีและวอทช์แมนนี คือกำรนำทำง ไม่ว่ำทำงนั้นจะใหม่หรื อเก่ำ
งำนนั้นก็ต้งั อยู่บนหลักแห่งกำรคงอยูภ่ ำยในพระคัมภีร์
ไม่ว่ำงำนนั้นจะเป็ นกำรฟื้ นฟูคริ สตจักรท้องถิน่ หรื อสร้ำงคริ สตจักรท้องถิ่น
งำนของพวกเขำต้องเกี่ยวข้องกับกำรสถำปนำคริ สตจักรทั้งหลำย
งำนที่พวกเขำทำได้ทำให้งำนที่พระเยซูและอัครทูตทั้งหลำยของพระองค์ทงิ้ ไว้โดยยังไม่เสร็จสิ้นหรื อไม่ได้พฒั
นำเพิ่มเติมในยุคพระคุณได้ดำเนินกำรต่อไป
สิ่งที่พวกเขำทำในงำนของพวกเขำคือกำรฟื้ นฟูสิ่งที่พระเยซูได้ทรงขอจำกชนรุ่นหลังที่จะมำภำยหลังพระองค์ใน
พระรำชกิจแรกเริ่ มของพระองค์ เช่น กำรคลุมศีรษะของพวกเขำ กำรรับบัพติศมำ กำรหักขนมปัง
หรื อกำรดื่มเหล้ำองุ่น อำจกล่ำวได้ว่ำ
งำนของพวกเขำคือกำรปฏิบตั ิตำมพระคัมภีร์และกำรแสวงหำเส้นทำงต่ำงๆ ภำยในพระคัมภีร์
พวกเขำไม่ได้ทำควำมรุ ดหน้ำใหม่ๆ ประเภทใดเลย ดังนั้น คนเรำสำมำรถมองเห็นเพียงกำรค้นพบหนทำงใหม่ๆ

ภำยในพระคัมภีร์เท่ำนั้นในงำนของพวกเขำ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิที่เป็ นจริ งที่ดีข้ นึ และมำกขึ้น
แต่คนเรำไม่สำมำรถพบน้ ำพระทัยปัจจุบนั ของพระเจ้ำในงำนของพวกเขำได้
นับประสำอะไรที่จะพบพระรำชกิจใหม่ที่พระเจ้ำในยุคสุดท้ำยทรงวำงแผนที่จะทำ
นี่เป็ นเพรำะเส้นทำงที่พวกเขำเดินนั้นยังคงเป็ นเส้นทำงเก่ำ—ไม่มีกำรเริ่ มใหม่และไม่มีควำมรุ ดหน้ำ
พวกเขำยังคงยึดมัน่ ต่อข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรตรึ งกำงเขนพระเยซูต่อไป
ในกำรรักษำกำรปฏิบตั ิในกำรขอให้ผูค้ นกลับใจและสำรภำพบำปของพวกเขำ ในกำรยึดมัน่ กับคติพจน์ต่ำงๆ
ที่ว่ำคนที่สู้ทนจนถึงบทอวสำนจะได้รับกำรช่วยให้รอด และที่ว่ำบุรุษเป็ นหัวหน้ำของสตรี
และสตรี ตอ้ งเชื่อฟังสำมีของเธอ
และให้ยึดมัน่ มำกยิง่ ขึ้นไปอีกกับมโนคติที่หลงผิดตำมประเพณีที่ว่ำพี่น้องหญิงไม่สำมำรถเทศนำได้
แต่เชื่อฟังได้เท่ำนั้น หำกควำมเป็ นผูน้ ำในลักษณะนั้นได้รับกำรถือปฏิบตั ิต่อไป
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็คงจะไม่มีวนั ทรงสำมำรถดำเนินกำรพระรำชกิจใหม่
ปลดปล่อยผูค้ นให้เป็ นอิสระจำกคำสอน หรือนำทำงพวกเขำไปสู่อำณำจักรแห่งเสรี ภำพและควำมสวยงำมได้
ดังนั้น พระรำชกิจช่วงระยะนี้ ซึ่งเปลีย่ นแปลงยุค ต้องได้รับกำรกระทำและตรัสโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
มิฉะนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถทำเช่นนั้นแทนพระองค์ได้ จนถึงบัดนี้แล้ว
พระรำชกิจทั้งหมดของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่นอกเหนือจำกกระแสนี้ได้มำถึงจุดหยุดนิ่ง
และบรรดำผูท้ ี่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนก็ได้สูญเสียทิศทำงของตน ดังนั้น
ในเมื่องำนของผูค้ นที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนนั้นไม่เหมือนกับพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงกระ
ทำ อัตลักษณ์ของพวกเขำและกลุ่มคนที่พวกเขำกระทำกำรแทนก็แตกต่ำงกันในทำนองเดียวกันนั้น
นี่เป็ นเพรำะพระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงตั้งพระทัยที่จะทำนั้นแตกต่ำงออกไป และในเรื่ องนี้
บรรดำผูท้ ี่ทำงำนเหมือนกันก็ได้รับอัตลักษณ์และสถำนะที่แตกต่ำงกัน
ผูค้ นที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนอำจทำงำนบำงอย่ำงที่ใหม่ดว้ ยเช่นกัน
และอำจจะขจัดงำนบำงอย่ำงที่เคยทำในยุคก่อนหน้ำนั้นด้วยเช่นกัน
แต่สิ่งที่พวกเขำทำไม่สำมำรถแสดงออกถึงพระอุปนิสัยและน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในยุคใหม่ได้
พวกเขำทำงำนเพียงแค่เพือ่ ลบงำนของยุคก่อนหน้ำนั้นทิง้ ไป
และไม่ใช่เพื่อทำงำนใหม่เพื่อจุดประสงค์แห่งกำรเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำพระองค์เองโดยตรง
ด้วยเหตุน้ี ไม่สำคัญว่ำพวกเขำลบล้ำงกำรปฏิบตั ิที่ลำ้ สมัยไปมำกเพียงใด หรื อพวกเขำแนะนำกำรปฏิบตั ิใหม่ๆ
มำกเพียงใด พวกเขำก็ยงั คงเป็ นตัวแทนของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพระเจ้ำพระองค์เองทรงดำเนินพระรำชกิจ พระองค์ไม่ทรงประกำศกำรลบล้ำงกำรปฏิบตั ิต่ำงๆ
ของยุคเก่ำอย่ำงเปิ ดเผยหรื อทรงประกำศกำรตั้งต้นยุคใหม่โดยตรง

พระองค์ทรงซื่อตรงและตรงไปตรงมำในพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงเฉียบขำดในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทำ กล่ำวคือ
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำให้เกิดขึ้นโดยตรง
ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ดงั ทีไ่ ด้ต้งั พระทัยไว้แต่เดิมโดยตรง
โดยทรงแสดงออกถึงสิ่งทรงเป็ นและพระอุปนิสัยของพระองค์ ตำมที่มนุษย์มองเห็นนั้น
พระอุปนิสัยของพระองค์และพระรำชกิจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ล้วนแตกต่ำงไปจำกพระอุปนิสัยและพระรำชกิจของพระองค์ในยุคต่ำงๆ ในอดีต อย่ำงไรก็ตำม
จำกมุมมองของพระเจ้ำพระองค์เอง นี่เป็ นเพียงควำมต่อเนื่องและกำรพัฒนำเพิ่มเติมในพระรำชกิจของพระองค์
เมื่อพระเจ้ำพระองค์เองทรงพระรำชกิจ
พระองค์ทรงแสดงพระวจนะของพระองค์ออกมำและทรงนำพำพระรำชกิจใหม่มำโดยตรง ในทำงตรงกันข้ำม
เมื่อมนุษย์ทำงำน มันเป็ นไปโดยผ่ำนทำงกำรตรึ กตรองและกำรศึกษำ
หรื อมันเป็ นกำรขยำยควำมรู ้และควำมเป็ นระบบของกำรปฏิบตั ิที่ก่อตั้งขึ้นบนงำนของผูอ้ ื่น กล่ำวคือ
เนื้อแท้ของงำนที่มนุษย์ทำคือกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบที่ต้งั ไว้และกำร “เดินบนเส้นทำงเก่ำในรองเท้ำคู่ใหม่”
นี่หมำยควำมว่ำ แม้กระทัง่ เส้นทำงที่ผคู้ นที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงใช้งำนได้เดินไป
ก็ถูกสร้ำงขึ้นบนเส้นทำงที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงเริ่ มไว้ ดังนั้น เมื่อพิจำรณำทุกๆ อย่ำงแล้ว
มนุษย์กย็ งั คงเป็ นมนุษย์ และพระเจ้ำก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในยุคพระคุณ พระเยซูได้ตรัสไว้หลำยคำและทรงพระรำชกิจมำกมำย
พระองค์ทรงแตกต่ำงจำกอิสยำห์อย่ำงไร? พระองค์ทรงแตกต่ำงจำกดำเนียลอย่ำงไร?
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรือไม่? ทำไมจึงพูดว่ำพระองค์คือพระคริ สต์?
อะไรคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพวกเขำ? พวกเขำล้วนเป็ นบุรุษทุกคนที่กล่ำวคำพูด
และคำพูดของพวกเขำก็ปรำกฏต่อมนุษย์เหมือนกันไม่มำกก็น้อย พวกเขำทั้งหมดกล่ำวคำพูดและทำงำน
ผูเ้ ผยพระวจนะในภำคพันธสัญญำเดิมได้กล่ำวคำพยำกรณ์ และในทำนองเดียวกัน
พระเยซูก็ทรงสำมำรถทำเช่นนั้นได้ ทำไมจึงเป็ นเช่นนี้ ? ควำมแตกต่ำงในทีน่ ้ีอยู่บนพืน้ ฐำนของลักษณะของงำน
เพื่อแยกแยะในเรื่ องนี้ เจ้ำต้องไม่พิจำรณำธรรมชำติของเนื้อหนัง
อีกทั้งเจ้ำไม่ควรพิจำรณำควำมลึกหรื อควำมผิวเผินของคำพูดของพวกเขำ
เจ้ำต้องพิจำรณำงำนของพวกเขำและผลทีง่ ำนของพวกเขำสัมฤทธิ์ในมนุษย์ก่อนเสมอ
คำพยำกรณ์ที่ผเู้ ผยพระวจนะได้กล่ำวไว้ในเวลำนั้นไม่ได้จดั หำชีวิตของมนุษย์ และกำรดลใจที่พวกเขำ เช่น
อิสยำห์และดำเนียล ได้รับนั้นเป็ นเพียงคำพยำกรณ์ และไม่ใช่วิถีชีวิต

หำกไม่ใช่เพื่อกำรเปิ ดเผยโดยตรงของพระยำห์เวห์ ก็คงไม่มีใครสำมำรถทำงำนนั้นได้
ซึ่งเป็ นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ พระเยซูก็ได้ตรัสพระวจนะหลำยคำเช่นกัน
แต่คำพูดเช่นนี้เป็ นวิถีชีวิตซึ่งมนุษย์สำมำรถหำเส้นทำงไปสู่กำรปฏิบตั ิจำกมันได้ นัน่ ก็คือกำรกล่ำวว่ำ
ประกำรแรก พระองค์ทรงสำมำรถจัดหำชีวิตของมนุษย์ได้เพรำะพระเยซูทรงเป็ นชีวิต ประกำรที่สอง
พระองค์ทรงสำมำรถย้อนกลับกำรเบี่ยงเบนของมนุษย์ได้ ประกำรที่สำม
พระรำชกิจของพระองค์ทรงสำมำรถทำต่อจำกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์เพื่อดำเนินกำรยุคต่อได้ ประกำรที่สี่
พระองค์ทรงสำมำรถจับควำมเข้ำใจในสิ่งจำเป็ นภำยในมนุษย์และเข้ำใจในสิ่งที่มนุษย์ขำดพร่ อง ประกำรที่ห้ำ
พระองค์ทรงสำมำรถนำมำซึ่งยุคใหม่และสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่ำ
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงถูกเรียกว่ำพระเจ้ำและพระคริ สต์ พระองค์ไม่เพียงทรงแตกต่ำงจำกอิสยำห์เท่ำนั้น
แต่ทรงแตกต่ำงจำกผูเ้ ผยพระวจนะท่ำนอื่นๆ ทั้งหมดอีกด้วย
ลองดูอิสยำห์เป็ นตัวเปรี ยบเทียบสำหรับงำนของบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะ ประกำรแรก
เขำไม่สำมำรถจัดหำชีวิตของมนุษย์ ประกำรที่สอง เขำไม่สำมำรถนำมำซึ่งยุคใหม่
เขำทำงำนภำยใต้กำรนำของพระยำห์เวห์และไม่ใช่เพื่อกำรนำมำซึ่งยุคใหม่ ประกำรที่สำม
คำพูดที่เขำกล่ำวนั้นอยู่เหนือเขำ เขำได้รับกำรเปิ ดเผยโดยตรงจำกพระวิญญำณของพระเจ้ำ และคนอื่นๆ
จะไม่เข้ำใจ แม้จะได้ฟังคำพูดเหล่ำนั้น
เพียงแค่ไม่กสี่ ิ่งเหล่ำนี้ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ำคำพูดของเขำไม่ได้เป็ นมำกกว่ำคำพยำกรณ์
ไม่ได้เป็ นมำกกว่ำแง่มุมหนึ่งของงำนที่ถูกทำแทนที่ของพระยำห์เวห์ อย่ำงไรก็ตำม
เขำไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระยำห์เวห์ได้อย่ำงสมบูรณ์ เขำเป็ นผูร้ ับใช้ของพระยำห์เวห์
เป็ นเครื่ องมือในพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
เขำเพียงแค่กำลังทำงำนในยุคธรรมบัญญัติและภำยในขอบเขตของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
เขำไม่ได้ทำงำนเกินเลยยุคธรรมบัญญัติ ในทำงตรงกันข้ำม พระรำชกิจของพระเยซูแตกต่ำงออกไป
พระองค์ทรงอยู่เหนือขอบเขตของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
พระองค์ทรงพระรำชกิจเสมือนพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และก้ำวผ่ำนกำรตรึ งกำงเขนเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมด
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ได้ทรงดำเนินกำรพระรำชกิจใหม่นอกพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงทำ
นี่คือกำรนำมำซึ่งยุคใหม่ นอกจำกนี้ พระองค์ยงั ทรงสำมำรถตรัสถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้
พระรำชกิจของพระองค์เป็ นพระรำชกิจภำยในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำและเกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ท้งั หมด
พระองค์ไม่ได้ทรงพระรำชกิจในมนุษย์เพียงไม่กี่คน
อีกทั้งพระรำชกิจของพระองค์ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อนำทำงมนุษย์จำนวนจำกัด
ในส่วนของวิธีที่พระเจ้ำทรงจุติเป็ นมนุษย์ วิธีที่พระวิญญำณทรงมอบวิวรณ์ในเวลำนั้น

และวิธีที่พระวิญญำณทรงเคลื่อนลงสถิตบนบุรุษหนึ่งเพื่อทรงพระรำชกิจ—
เหล่ำนี้เป็ นเรื่ องที่มนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นหรื อสัมผัสได้
มันเป็ นไปไม่ได้อย่ำงที่สุดที่ควำมจริงเหล่ำนี้จะทำหน้ำที่เป็ นบทพิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นม
นุษย์ ดังนั้น ควำมแตกต่ำงสำมำรถทำขึ้นได้ท่ำมกลำงพระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำเท่ำนั้น
ซึ่งเป็ นรู ปธรรมสำหรับมนุษย์ นี่เท่ำนั้นที่เป็ นจริง
นี่เป็ นเพรำะเรื่ องของพระวิญญำณนั้นไม่สำมำรถมองเห็นได้สำหรับเจ้ำและมีพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงรู ้จั
กอย่ำงชัดเจน และแม้แต่เนื้อหนังในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงรู ้ไม่ท้งั หมด
เจ้ำสำมำรถเพียงแค่ตรวจสอบยืนยันได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำหรื อไม่จำกพระรำชกิจทีพ่ ระองค์ได้ทรงทำไป
แล้ว จำกพระรำชกิจของพระองค์ จะเห็นได้ว่ำ ประกำรแรก พระองค์ทรงสำมำรถเปิ ดฉำกยุคใหม่
ประกำรที่สอง พระองค์ทรงสำมำรถจัดหำชีวิตของมนุษย์และแสดงให้มนุษย์เห็นหนทำงที่จะติดตำมไป
นี่เพียงพอที่จะยืนยันว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง อย่ำงน้อยที่สุด
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำก็สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระวิญญำณของพระเจ้ำได้อย่ำงเต็มที่
และจำกพระรำชกิจเช่นนี้ จะเห็นได้ว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงอยู่ภำยในพระองค์
เมื่อพระรำชกิจที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงทำโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อนำมำซึ่งยุคใหม่ นำพระรำชกิจใหม่
และเปิ ดฉำกอำณำจักรใหม่ เหล่ำนี้เท่ำนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง ดังนั้น
นี่จึงทำให้พระองค์ทรงแตกต่ำงจำกอิสยำห์ ดำเนียล และผูเ้ ผยพระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่ท่ำนอื่นๆ
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้ำที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกเจ้ำต้องรู ้วิธีที่จะบอกควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำกับงำนของมนุษย์
เจ้ำสำมำรถมองเห็นสิ่งใดในงำนของมนุษย์? มีองค์ประกอบของประสบกำรณ์ของมนุษย์มำกมำยในงำนของเขำ
สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือสิ่งที่เขำเป็ น
พระรำชกิจของพระเจ้ำเองก็แสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นเช่นเดียวกัน
แต่สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นก็แตกต่ำงจำกสิ่งที่มนุษย์เป็ น
สิ่งที่มนุษย์เป็ นนั้นเป็ นตัวแทนประสบกำรณ์และชีวิตของมนุษย์
(สิ่งที่มนุษย์ได้รับประสบกำรณ์หรื อเผชิญในชีวิตของพวกเขำ หรื อปรัชญำสำหรับกำรใช้ชีวิตที่เขำมี)
และผูค้ นที่ใช้ชีวิตในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงก็แสดงออกถึงกำรเป็ นอยู่ที่แตกต่ำงกัน
ไม่ว่ำเจ้ำมีประสบกำรณ์ของสังคมหรื อไม่และไม่ว่ำเจ้ำใช้ชีวิตจริ งๆ
ในครอบครัวของเจ้ำและได้รับประสบกำรณ์ภำยในนั้นอย่ำงไร สำมำรถมองเห็นได้ในสิ่งที่เจ้ำแสดงออก
ในขณะที่เจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นว่ำพระองค์ทรงมีประสบกำรณ์ทำงสังคมหรื อไม่ในพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ ร

งจุติเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงตระหนักรู ้เป็ นอย่ำงดีถงึ แก่นแท้ของมนุษย์
และทรงสำมำรถเปิ ดเผยกำรปฏิบตั ิประเภทต่ำงๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผูค้ นทุกประเภท
พระองค์ทรงพระปรี ชำยิ่งกว่ำนั้นในกำรเปิ ดเผยอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมทั้งหลำยและพฤติกรรมที่เป็ นกบฏของพวก
มนุษย์ พระองค์ไม่ทรงดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงผูค้ นทำงโลก
แต่พระองค์ทรงตระหนักรู ้ถึงธรรมชำติของมนุษย์ธรรมดำและควำมเสื่อมทรำมทั้งหมดของผูค้ นทำงโลก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ถึงแม้ว่ำพระองค์ไม่ทรงจัดกำรกับโลก พระองค์ทรงรู ้กฎกำรจัดกำรโลก
เพรำะพระองค์ทรงเข้ำใจเข้ำพระทัยทรงเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์อย่ำงครบถ้วน
พระองค์ทรงรู ้เกีย่ วกับพระรำชกิจของพระวิญญำณที่ตำของมนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นและหูของมนุษย์ไม่สำมำร
ถได้ยิน ทั้งในวันนี้และในอดีต
นี่รวมถึงสติปัญญำที่ไม่ใช่ปรัชญำสำหรับกำรใช้ชีวิตและกำรอัศจรรย์ที่ผคู้ นหยัง่ ลึกได้ยำก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งเปิ ดกว้ำงต่อผูค้ นและซ่อนเร้นจำกผูค้ นด้วยเช่นกัน
สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่บุคคลเหนือปกติเป็ น
แต่เป็ นพระลักษณะโดยธรรมชำติของพระวิญญำณและสิ่งที่พระวิญญำณทรงเป็ น
พระองค์ไม่ได้ทรงพระดำเนินทัว่ โลก แต่ทรงรู ้ทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวกับโลก พระองค์ทรงสัมผัสกับ
“พวกลิงคล้ำยคน” ที่ไม่มีควำมรู ้หรือควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
แต่พระองค์ทรงแสดงพระวจนะที่สูงกว่ำควำมรู ้และสูงกว่ำเหล่ำมนุษย์ที่ยงิ่ ใหญ่
พระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพภำยในกลุ่มผูค้ นที่ท่มึ และด้ำนชำ
ผูท้ ี่ปรำศจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และผูท้ ไี่ ม่เข้ำใจธรรมเนียมและชีวิตของมนุ ษยชำติ
แต่พระองค์ทรงสำมำรถขอให้มวลมนุษย์ใช้ชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และในขณะเดียวกันก็ทรงเปิ ดเผยพื้นฐำนและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ต่ำต้อยของมวลมนุษย์
ทั้งหมดนี้คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งสูงส่งกว่ำสิ่งที่บุคคลที่มีเนื้อและเลือดคนใดเป็ น สำหรับพระองค์แล้ว
ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องได้รับประสบกำรณ์กบั ชีวิตทำงสังคมที่ซับซ้อน ยุง่ ยำก
และสกปรกเพื่อที่จะทรงพระรำชกิจที่พระองค์ทรงต้องทรงทำและเปิ ดเผยถึงแก่นแท้ของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำ
มอย่ำงถ้วนทัว่ ชีวิตทำงสังคมที่สกปรกไม่เสริ มสร้ำงเนื้อหนังของพระองค์
พระรำชกิจและพระวจนะของพระองค์เพียงเปิ ดเผยถึงควำมไม่เชื่อฟังของมนุษย์เท่ำนั้น
และไม่ได้จดั เตรี ยมประสบกำรณ์และบทเรี ยนเพื่อกำรจัดกำรโลกให้กบั มนุษย์
พระองค์ไม่ทรงจำเป็ นต้องเจำะลึกด้ำนสังคมหรื อครอบครัวของมนุษย์เมื่อพระองค์ทรงจัดหำชีวิตให้กบั มนุษย์
กำรตีแผ่และกำรพิพำกษำมนุษย์ไม่ใช่กำรแสดงออกถึงประสบกำรณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
นั่นคือกำรเปิ ดเผยของพระองค์ถึงควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์หลังจำกที่ทรงได้รูถ้ ึงควำมไม่เชื่อฟังของมนุษย์ม

ำเป็ นเวลำนำนและทรงชิงชังควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำทั้งหมดมีควำมหมำยเพื่อเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมนุษย์
และเพื่อแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น มีเพียงพระองค์ที่ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจนี้ได้
พระรำชกิจนี้ไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่บุคคลที่มีเนื้อและเลือดสำมำรถสัมฤทธิ์ได้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงทำไม่ได้เป็ นตัวแทนถึงประสบกำรณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
ส่วนงำนที่มนุษย์ทำเป็ นตัวแทนถึงประสบกำรณ์ของเขำ ทุกคนพูดถึงประสบกำรณ์ส่วนตัวของพวกเขำ
พระเจ้ำทรงสำมำรถแสดงออกถึงควำมจริงได้โดยตรง
ในขณะที่มนุษย์สำมำรถแสดงออกได้เพียงประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับควำมจริ งที่เขำได้รบั ประสบกำรณ์มำแล้
วเท่ำนั้น พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีกฎเกณฑ์และไม่อยู่ภำยใต้ขอ้ จำกัดด้ำนเวลำหรื อภูมศิ ำสตร์
พระองค์ทรงสำมำรถแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นได้ทุกที่ทุกเวลำ
พระองค์ทรงพระรำชกิจตำมที่พระองค์มีพระประสงค์ งำนของมนุษย์มีเงื่อนไขและบริ บท
หำกปรำศจำกสิ่งเหล่ำนี้
เขำจะไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนและไร้ควำมสำมำรถที่จะแสดงออกถึงควำมรู ้ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำหรื อประ
สบกำรณ์ที่เขำมีเกี่ยวกับควำมจริ ง
ในกำรที่จะบอกว่ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำเองหรื องำนของมนุษย์น้นั
เจ้ำเพียงต้องเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงทั้งสอง
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อนำทำงยุคและทำให้งำนใหม่เริ่ มดำเนินไปเท่ำนั้น
เป็ นสิ่งจำเป็ นสำหรับพวกเจ้ำที่ตอ้ งเข้ำใจประเด็นนี้ กำรนี้แตกต่ำงอย่ำงมำกจำกหน้ำที่กำรงำนของมนุษย์
และสองอย่ำงนี้ไม่สำมำรถดำเนินไปในเวลำเดียวกันได้
มนุษย์จำเป็ นต้องได้รับกำรบ่มเพำะและกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมผ่ำนช่วงเวลำที่ยำวนำนก่อนที่เขำจะสำมำร
ถถูกใช้ให้ดำเนินงำนได้
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ประเภทที่เป็ นที่ตอ้ งกำรนั้นคือประเภทที่มีอนั ดับสูงเป็ นพิเศษ
มนุษย์ไม่เพียงแค่ตอ้ งมีควำมสำมำรถที่จะค้ำชูสำนึกรับรู ้ถึงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติเท่ำนั้น
แต่เขำต้องเข้ำใจหลักกำรและกฎเกณฑ์เพิ่มเติมอีกมำกมำยที่ควบคุมดูแลกำรประพฤติของเขำที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น
และยิ่งไปกว่ำนั้น
เขำต้องมุ่งมัน่ ที่จะศึกษำให้มำกยิ่งขึ้นไปอีกเกีย่ วกับควำมรู ้ดำ้ นสติปัญญำและตำมหลักจริ ยธรรมของมนุษย์

นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้รับกำรเตรียมให้พรักพร้อม อย่ำงไรก็ตำม
กำรนี้ไม่เป็ นเช่นนั้นสำหรับพระเจ้ำผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เพรำะพระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้เป็ นตัวแทนของมนุษย์ อีกทั้งไม่ใช่งำนของมนุษย์ ตรงกันข้ำม
นั่นเป็ นกำรแสดงออกโดยตรงถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และเป็ นกำรดำเนินงำนพระรำชกิจที่พระองค์ควรทรงทำโดยตรง (โดยธรรมชำติแล้วนั้น
พระรำชกิจของพระองค์ได้รับกำรดำเนินกำรในเวลำที่เหมำะสม ไม่ใช่อย่ำงไม่ต้งั ใจหรือไร้แบบแผน
และนั่นเริ่ มต้นขึ้นเมื่อถึงเวลำที่จะทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วง)
พระองค์ไม่ทรงเข้ำไปมีส่วนร่ วมในชีวิตของมนุษย์หรืองำนของมนุษย์ กล่ำวคือ
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้นั ไม่ได้รับกำรเตรี ยมให้พรักพร้อมด้วยสิ่งใดๆ เหล่ำนี้
(ถึงแม้ว่ำกำรนี้ไม่ได้กระทบต่อพระรำชกิจของพระองค์)
พระองค์เพียงแต่ทำให้พนั ธกิจของพระองค์ลุล่วงเมื่อถึงเวลำที่พระองค์จะทรงทำดังนั้น
ไม่ว่ำพระองค์ทรงมีสถำนะใดก็ตำม พระองค์แค่ทรงทะยำนไปข้ำงหน้ำกับพระรำชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทำ
ไม่ว่ำมนุษย์จะรู ้สิ่งใดเกี่ยวกับพระองค์ และไม่ว่ำควำมคิดเห็นของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์จะเป็ นอย่ำงไร
พระรำชกิจของพระองค์กไ็ ม่ได้รับผลกระทบโดยสิ้นเชิง
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
งำนของมนุษย์คงอยู่ภำยในแนวข่ำยหนึ่งและถูกจำกัด บุคคลหนึ่งสำมำรถทำได้เพียงงำนระยะเฉพำะใดๆ
เท่ำนั้น และไม่สำมำรถทำงำนของทั้งยุคสมัยได้—มิฉะนั้น เขำคงจะนำทำงผูค้ นเข้ำไปสู่ท่ำมกลำงกฎต่ำงๆ
แล้ว งำนของมนุษย์สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้กบั เวลำหรือระยะที่เฉพำะเจำะจงหนึ่ งๆ เท่ำนั้น
นี่เป็ นเพรำะว่ำประสบกำรณ์ของมนุษย์มีวงเขตของมันเอง
คนเรำไม่สำมำรถเปรี ยบเทียบงำนของมนุษย์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำได้
วิธีกำรปฏิบตั ิของมนุษย์และควำมรู ้เกีย่ วกับควำมจริ งของเขำทั้งหมดใช้ได้กบั วงเขตที่เฉพำะเจำะจงหนึ่งๆ
เจ้ำไม่สำมำรถกล่ำวว่ำเส้นทำงที่มนุษย์กำ้ วย่ำงนั้นเป็ นน้ ำพระทัยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงครบบริ บูรณ์
เพรำะมนุษย์สำมำรถได้รับควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์เท่ำนั้น
และไม่สำมำรถได้รับกำรเติมเต็มด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงครบบริ บูรณ์ได้
สิ่งที่มนุษย์สำมำรถรับประสบกำรณ์ได้ท้งั หมดอยูภ่ ำยในวงเขตของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และไม่สำมำรถเกินจำกแนวข่ำยควำมคิดในจิตใจของมนุษย์ที่ปกติได้
คนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่สำมำรถใช้ชีวิตตำมควำมเป็ นจริ งของควำมจริ งที่ได้รับประสบกำรณ์ภำยในแนวข่ำยนี้
เมื่อพวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริง
สิ่งนั้นเป็ นประสบกำรณ์ของชีวิตมนุษย์ที่ปกติที่ได้รับกำรประทำนควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์เสมอ

นั่นไม่ใช่วิธีกำรรับประสบกำรณ์ที่เบี่ยงเบนไปจำกชีวิตของมนุษย์ที่ปกติ
พวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริงที่ได้รับกำรประทำนควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์
ซึ่งอยู่บนรำกฐำนของกำรใช้ชีวิตมนุษย์ของพวกเขำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น ควำมจริงนี้แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละบุคคล
และควำมลึกซึ้งของควำมจริ งนี้สัมพันธ์กบั สภำวะของบุคคลนั้นๆ
คนเรำสำมำรถพูดได้เพียงว่ำเส้นทำงที่พวกเขำเดินคือชีวิตมนุษย์ที่ปกติของใครบำงคนที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
และอำจจะเรี ยกเส้นทำงนั้นได้ว่ำเส้นทำงที่เดินโดยบุคคลที่ปกติที่ได้รับกำรประทำนควำมรูแ้ จ้งจำกพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ คนเรำไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเส้นทำงที่เขำเดินคือเส้นทำงที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระดำเนิน
ในประสบกำรณ์ของมนุษย์ที่ปกติน้ นั เพรำะผูค้ นทีไ่ ล่ตำมเสำะหำนั้นไม่เหมือนกัน
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์จึงไม่เหมือนกันด้วยเช่นกัน นอกจำกนั้น
เพรำะสภำพแวดล้อมที่ผคู้ นได้รับประสบกำรณ์และแนวข่ำยของประสบกำรณ์ของพวกเขำไม่เหมือนกัน
และเพรำะส่วนผสมของจิตใจและควำมคิดของพวกเขำ
ประสบกำรณ์ของพวกเขำจึงผสมผสำนในระดับที่แตกต่ำงกัน
บุคคลแต่ละคนเข้ำใจควำมจริ งตำมสภำพเงื่อนไขของพวกเขำที่แตกต่ำงกันและเป็ นปัจเจก
ควำมเข้ำใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับควำมหมำยจริ งๆ ของควำมจริ งไม่ได้ครบบริ บรู ณ์
และเป็ นเพียงหนึ่งหรื อหลำยแง่มุมของควำมจริ งนั้นเท่ำนั้น
วงเขตของควำมจริงที่มนุษย์ได้รับประสบกำรณ์แตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคล
ซึ่งสอดคล้องกับสภำพเงื่อนไขของแต่ละบุคคล ในหนทำงนี้
ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมจริ งเรื่องเดียวกันตำมที่แสดงออกโดยผูค้ นที่ต่ำงกันก็ไม่เหมือนกัน
นี่จึงกล่ำวได้ว่ำประสบกำรณ์ของมนุษย์มีขอ้ จำกัดเสมอ
และไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนน้ ำพระทัยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้อย่ำงครบบริ บูรณ์
อีกทั้งงำนของมนุษย์ไม่สำมำรถได้รับกำรล่วงรู ้ว่ำเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำสิ่งที่มนุษย์แสดงออกจะสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงใกล้ชิดมำกก็ตำม
และถึงแม้ว่ำประสบกำรณ์ของมนุษย์จะใกล้เคียงกับพระรำชกิจกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมที่พระวิญญำณบริ สุ
ทธิ์ทรงดำเนินกำรก็ตำม มนุษย์สำมำรถเป็ นได้เพียงผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ
ผูท้ ี่กระทำกำรงำนที่พระเจ้ำมอบควำมไว้วำงพระทัยให้แก่เขำ
มนุษย์สำมำรถแสดงออกได้เพียงควำมรู ้ที่ได้รับกำรประทำนควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์และควำมจริ งที่
ได้รับจำกประสบกำรณ์ส่วนตัวของเขำเองเท่ำนั้น
มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติและไม่เป็ นไปตำมสภำพเงื่อนไขที่จะเป็ นทำงออกของพระวิญญำณบริสุทธิ์
เขำไม่มีสิทธิ์จะพูดว่ำงำนของเขำคือพระรำชกิจของพระเจ้ำ มนุษย์มีหลักกำรทำงำนของมนุษย์

และมนุษย์ทุกคนมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกันและครอบครองสภำพเงื่อนไขที่หลำกหลำย
งำนของมนุษย์รวมถึงประสบกำรณ์ท้งั หมดของเขำภำยใต้ควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ประสบกำรณ์เหล่ำนี้สำมำรถเพียงเป็ นตัวแทนสิ่งที่มนุษย์เป็ น
และไม่ได้เป็ นตัวแทนสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นหรื อน้ ำพระทัยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดังนั้น
จึงไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเส้นทำงที่มนุษย์เดินเป็ นเส้นทำงที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระดำเนิน
เพรำะงำนของมนุษย์ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และงำนของมนุษย์และประสบกำรณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็ นน้ ำพระทัยที่ครบบริ บรู ณ์ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
งำนของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเริ่ มกลำยเป็ นกฎเกณฑ์
และวิธีกำรทำงำนของเขำถูกจำกัดเขตที่วงเขตที่จำกัดได้โดยง่ำย
และไร้ควำมสำมำรถที่จะนำผูค้ นสู่หนทำงที่อิสระได้ ผูต้ ิดตำมส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภำยในวงเขตที่จำกัด
และวิธีได้รับประสบกำรณ์ของพวกเขำก็ถูกจำกัดในวงเขตของมันด้วยเช่นกัน
ประสบกำรณ์ของมนุษย์ถูกจำกัดอยู่เสมอ และวิธีกำรทำงำนของเขำก็ถูกจำกัดเป็ นไม่กี่ชนิดเช่นเดียวกัน
และไม่สำมำรถเทียบได้กบั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรื อพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
นี่เป็ นเพรำะว่ำในท้ำยที่สุดแล้ว ประสบกำรณ์ของมนุษย์ถูกจำกัด
ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงไรก็ตำม พระรำชกิจนั้นก็ไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์
ไม่ว่ำพระรำชกิจนั้นได้รับกำรดำเนินกำรอย่ำงไรก็ตำม พระรำชกิจนั้นก็ไม่ถูกจำกัดด้วยวิธีกำรหนึ่งเดียวใดๆ
ไม่มีกฎเกณฑ์แต่อย่ำงใดเลยกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ—
พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ได้รับกำรปลดปล่อยและเป็ นอิสระ
ไม่สำคัญว่ำมนุษย์ใช้เวลำในกำรติดตำมพระองค์มำกเพียงใดก็ตำม เขำไม่สำมำรถกลัน่ กรองกฎใดๆ
ที่ควบคุมวิธีกำรทรงพระรำชกิจของพระเจ้ำได้ ถึงแม้ว่ำพระรำชกิจของพระองค์จะมีหลักกำร
แต่พระรำชกิจก็ได้รับกำรดำเนินกำรในวิธีใหม่ๆ เสมอ และมีกำรพัฒนำใหม่ๆ เสมอ
และอยู่เกินเอื้อมสำหรับมนุษย์ ในช่วงเวลำหนึ่ง
พระเจ้ำอำจทรงมีพระรำชกิจที่ต่ำงกันหลำยชนิดและกำรนำทำงผูค้ นที่ต่ำงกันหลำยวิธี
ซึ่งทำให้ผูค้ นมีกำรเข้ำสู่และกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ
เจ้ำไม่สำมำรถหยัง่ รู ้กฎของพระรำชกิจของพระองค์ได้ เพรำะพระองค์ทรงพระรำชกิจในวิธีใหม่ๆ เสมอ
และดังนั้นผูต้ ิดตำมพระเจ้ำจึงไม่กลำยเป็ นถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ท้งั หลำยเพรำะเหตุน้นั เท่ำนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองหลีกเลี่ยงมโนคติที่หลงผิดของผูค้ นและตอบโต้มโนคติที่หลงผิดของพวกเขำ
เสมอ
มีเพียงบรรดำผูท้ ี่ติดตำมและไล่ตำมเสำะหำพระองค์ดว้ ยหัวใจที่แท้จริ งเท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้อุปนิสัยของพวกเ

ขำได้รับกำรแปลงสภำพและมีควำมสำมำรถที่จะใช้ชีวิตอย่ำงเป็ นอิสระ ไม่อยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ใดๆ
หรื อถูกจำกัดด้วยมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำใดๆ
งำนของมนุษย์เรี ยกร้องจำกผูค้ นโดยมีพื้นฐำนมำจำกประสบกำรณ์ของเขำเองและสิ่งที่เขำเองสำมำรถสัมฤทธิ์ผล
ได้ มำตรฐำนของข้อพึงประสงค์เหล่ำนี้จำกัดอยูภ่ ำยในวงเขตเฉพำะหนึ่งๆ
และวิธีกำรปฏิบตั ิก็ยงั ถูกจำกัดอย่ำงมำกเช่นเดียวกัน ดังนั้นผูต้ ิดตำมจึงใช้ชีวิตภำยในวงเขตที่จำกัดนี้โดยไม่รู้ตวั
เมื่อเวลำผ่ำนไป สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ก็กลำยเป็ นกฎเกณฑ์และพิธีกรรม
หำกงำนของช่วงเวลำหนึ่งได้รับกำรนำทำงโดยใครบำงคนที่ยงั ไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมของพ
ระเจ้ำโดยพระองค์เองและยังไม่ได้รับกำรพิพำกษำ
ผูต้ ิดตำมของเขำทั้งหมดจะกลำยเป็ นนักศำสนำและผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรต้ำนทำนพระเจ้ำ ดังนั้น
หำกมีใครสักคนเป็ นผูน้ ำที่มีคุณสมบัติ
บุคคลนั้นต้องได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำและได้ยอมรับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมมำแล้ว
พวกที่ยงั ไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำจะแสดงออกเพียงสิ่งที่คลุมเครื อและไม่เป็ นจริงเท่ำนั้น
ถึงแม้ว่ำพวกเขำอำจจะมีพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็ตำม เมื่อเวลำผ่ำนไป
พวกเขำจะนำทำงผูค้ นเข้ำไปในกฎเกณฑ์ที่คลุมเครื อและเกินธรรมชำติ
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงดำเนินกำรไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหนังของมนุษย์
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้สอดคล้องกับควำมคิดของมนุษย์ แต่ตอบโต้มโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ถูกทำให้ด่ำงพร้อยด้วยกำรแต้มสีสนั ของศำสนำที่คลุมเครือ
ผลลัพธ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยใครบำงคนทีย่ งั ไม่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้
อมโดยพระองค์ ผลลัพธ์เหล่ำนี้เกินที่ควำมคิดของมนุษย์จะเอื้อมถึง
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. การจาแนกความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับงานของวิญญาณชั่ว
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระเจ้ำไม่ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ซ้ ำ พระองค์ไม่ทรงกระทำพระรำชกิจที่ไม่สมจริ ง
พระองค์ไม่กำหนดข้อพึงประสงค์ที่มำกเกินไปจำกมนุษย์
และพระองค์ไม่ทรงกระทำพระรำชกิจที่อยู่เหนือสำนึกรับรู ้ของมนุษย์
พระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ภำยในวงเขตแห่งสำนึกรับรู ้ปกติของมนุษย์
และไม่เกินสำนึกรับรู ้แห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
และพระรำชกิจของพระองค์ดำเนินไปตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ที่ปกติของมนุษย์
หำกมันเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูค้ นก็จะกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำก็จะกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที
ผูค้ นได้ควำมรู ้ที่เพิม่ ขึ้นเกี่ยวกับอุปนิสยั ของพวกเขำ และเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์
และพวกเขำยังได้รับกำรถวิลหำควำมจริ งที่มำกขึ้นทุกทีอีกด้วย กล่ำวคือ ชีวิตของมนุษย์เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
และอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ก็กลำยเป็ นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้มำกขึ้นเรื่ อยๆ—
ซึ่งทั้งหมดนี้คือควำมหมำยของกำรที่พระเจ้ำทรงกลำยเป็ นชีวิตของมนุษย์
หำกหนทำงหนึ่งไม่สำมำรถที่จะเปิ ดเผยบรรดำสิ่งที่เป็ นแก่นแท้ของมนุษย์ได้
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์ได้ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ไม่สำมำรถที่จะนำผูค้ นไปอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำหรื อให้ควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำแก่พวกเขำได้
และแม้กระทัง่ ทำให้ควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำกลำยเป็ นต่ำต้อยลงทุกทีและทำให้สำนึกรับรู ้ของพวกเขำผิดปก
ติมำกขึ้นทุกที เช่นนั้นแล้ว หนทำงนี้ก็ตอ้ งไม่ใช่หนทำงที่แท้จริ ง และมันอำจเป็ นงำนของวิญญำณชัว่
หรื อเป็ นหนทำงเก่ำ กล่ำวโดยสรุ ปคือ มันไม่สำมำรถเป็ นพระรำชกิจในปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
ตัดตอนมำจำก
“บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำต้องเข้ำใจว่ำสิ่งใดมำจำกพระเจ้ำ และสิ่งใดมำจำกซำตำน สิ่งที่มำจำกพระเจ้ำมอบนิมิตต่ำงๆ
แก่เจ้ำด้วยควำมกระจ่ำงแจ้งที่เพิ่มพูนขึ้นทุกที และนำเจ้ำมำใกล้ชิดพระเจ้ำยิ่งขึ้นทุกที
เจ้ำแบ่งปันควำมรักที่จริ งจังจริ งใจกับพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ เจ้ำสำมำรถแสดงกำรคำนึงถึงพระภำระของพระเจ้ำ
และมีหัวใจที่รักพระเจ้ำซึ่งไม่มีวนั ลดน้อยลง มีถนนสำยหนึ่งข้ำงหน้ำให้เจ้ำเดิน
สิ่งที่มำจำกซำตำนทำให้นิมิตทั้งหลำยปลำสนำกำรไปพร้อมกับเจ้ำ

และทำให้เจ้ำสูญเสียทั้งหมดที่เจ้ำได้มีมำก่อน เจ้ำกลำยเป็ นเหินห่ำงจำกพระเจ้ำ
เจ้ำไม่มีควำมรักสำหรับพี่นอ้ งชำยหญิงของเจ้ำ และเจ้ำมีหัวใจที่น่ำชัง เจ้ำกลับกลำยท้อแท้สิ้นหวัง
เจ้ำไม่ปรำรถนำที่จะใช้ชีวิตคริ สตจักรอีกต่อไป และหัวใจที่รักพระเจ้ำของเจ้ำก็ไม่มีอกี ต่อไป
นี่คืองำนของซำตำน และเป็ นผลสืบเนื่องทีง่ ำนของพวกวิญญำณชัว่ นำไปสู่
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 22” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริ สต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือรู ปสัณฐำนหนึ่งของกำรทรงนำเชิงรุ กและควำมรู ้แจ้งเชิงบวก
ซึ่งไม่ยอมให้ผคู้ นนิ่งเฉย สิ่งนั้นจะนำกำรปลอบขวัญมำยังพวกเขำ ให้ควำมศรัทธำและควำมแน่วแน่แก่พวกเขำ
และช่วยให้พวกเขำไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจ ผูค้ นก็สำมำรถเข้ำสู่ได้อย่ำงแข็งขัน กล่ำวคือ
พวกเขำไม่ได้นิ่งเฉยหรื อถูกบังคับ แต่กระทำด้วยกำรเริ่ มของพวกเขำเอง
เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจ ผูค้ นยินดีและเต็มใจ
เต็มใจที่จะเชื่อฟังและเป็ นสุขที่จะถ่อมตัวของพวกเขำเอง แม้ว่ำพวกเขำเจ็บปวดและเปรำะบำงอยู่ภำยใน
แต่พวกเขำก็มีควำมแน่วแน่ในกำรให้ควำมร่ วมมือ พวกเขำทนทุกข์ดว้ ยควำมยินดี พวกเขำสำมำรถเชื่อฟัง
และพวกเขำไม่ด่ำงพร้อยด้วยเจตจำนงของมนุษย์ ไม่ด่ำงพร้อยด้วยกำรคิดแบบมนุษย์
และแน่นอนว่ำพวกเขำไม่ด่ำงพร้อยด้วยควำมอยำกได้อยำกมีและแรงจูงใจแบบมนุษย์
เมื่อผูค้ นได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พวกเขำก็บริ สุทธิ์เป็ นอย่ำงยิง่ ที่ภำยใน
บรรดำผูท้ ี่มีพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ใช้ชีวิตอยู่โดยกำรรักพระเจ้ำ
และกำรรักพี่น้องชำยหญิงของพวกเขำ พวกเขำปี ติยินดีในสิ่งทั้งหลำยที่ทำให้พระเจ้ำทรงปี ติยินดี
และเกลียดสิ่งทั้งหลำยที่พระเจ้ำทรงเกลียด
ผูค้ นที่ได้รับกำรสัมผัสโดยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
และพวกเขำไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งอยู่เป็ นนิตย์ และครองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจภำยในผูค้ น สภำพเงื่อนไขของพวกเขำก็กลับกลำยเป็ นดีข้ นึ และดีข้ นึ
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำก็กลับกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นและมำกขึ้น
และแม้ว่ำควำมร่ วมมือบำงอย่ำงของพวกเขำอำจโง่เขลำ แต่แรงจูงใจของพวกเขำก็ถูกต้อง
กำรเข้ำสู่ของพวกเขำก็เป็ นเชิงบวก
พวกเขำไม่ได้พยำยำมก่อให้เกิดกำรหยุดชะงักและไม่มีกำรคิดร้ำยภำยในตัวพวกเขำ
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เป็ นปกติและเป็ นจริ ง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจในมนุษย์โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งชีวิตปกติของมนุษย์
และพระองค์ทรงดำเนินควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำภำยในผูค้ นโดยสอดคล้องกับกำรไล่ตำมเสำะหำที่แท้จริ งของ

ผูค้ นปกติ เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจในผูค้ น
พระองค์ทรงนำและทรงให้ควำมรู ้แจ้งแก่พวกเขำโดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่จำเป็ นของผูค้ นปกติ
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมสำหรับพวกเขำโดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่จำเป็ นของพวกเขำ
และพระองค์ทรงนำและทรงให้ควำมรู ้แจ้งในเชิงบวกแก่พวกเขำโดยสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขำขำดพร่ อง
และโดยสอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขำขัดสน
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือกำรให้ควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำผู้คนในชีวิตจริง
เฉพำะเมื่อพวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำในชีวิตจริ งของพวกเขำเท่ำนั้น
พวกเขำจึงจะสำมำรถเห็นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ หำกในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขำ
ผูค้ นอยู่ในสภำพเชิงบวกและมีชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณปกติ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะมีพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในครอบครอง ในสภำพเช่นนั้น
เมื่อพวกเขำกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ พวกเขำมีควำมเชื่อ เมื่อพวกเขำอธิษฐำน พวกเขำได้รับแรงดลใจ
เมื่อพวกเขำติดขัดในบำงสิ่ง พวกเขำไม่นิ่งเฉย และในขณะที่สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้น
พวกเขำสำมำรถเห็นบทเรี ยนทั้งหลำยภำยในสิ่งเหล่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้พวกเขำเรี ยนรู ้
พวกเขำไม่ได้นิ่งเฉยหรื ออ่อนแอ และถึงแม้ว่ำพวกเขำจะมีควำมลำบำกยำกเย็นที่แท้จริ ง
แต่พวกเขำก็เต็มใจเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำ
ผลกระทบใดที่สัมฤทธิ์จำกพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ? เจ้ำอำจโง่เขลำ และเจ้ำอำจไร้ซ่ึงดุลยพินิจ
แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์มีแต่จะต้องทรงพระรำชกิจเท่ำนั้น และจะมีควำมเชื่อในเจ้ำ
และเจ้ำจะรู ้สึกเสมอว่ำเจ้ำไม่สำมำรถรักพระเจ้ำได้อย่ำงเพียงพอ เจ้ำจะเต็มใจร่ วมมือ
ไม่สำคัญว่ำควำมลำบำกยำกเย็นเบื้องหน้ำจะใหญ่หลวงเพียงใด สิ่งทั้งหลำยจะเกิดขึ้นกับเจ้ำ
และจะไม่ชดั เจนต่อเจ้ำว่ำสิ่งเหล่ำนั้นมำจำกพระเจ้ำหรื อจำกซำตำน แต่เจ้ำจะสำมำรถรอคอยได้
และเจ้ำจะไม่ท้งั นิ่งเฉยและเกียจคร้ำน นี่คือพระรำชกิจปกติของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจภำยในเจ้ำ เจ้ำจะยังคงเผชิญกับควำมลำบำกยำกเย็นที่แท้จริ ง กล่ำวคือ
บำงครั้งเจ้ำจะถูกทำให้มีน้ ำตำ และบำงครั้งจะมีสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำไม่สำมำรถเอำชนะได้
แต่นี่ลว้ นเป็ นเพียงระยะหนึ่งของพระรำชกิจธรรมดำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
แม้ว่ำเจ้ำไม่ได้เอำชนะควำมลำบำกยำกเย็นเหล่ำนั้น และแม้ว่ำในเวลำนั้นเจ้ำอ่อนแอและเต็มไปด้วยกำรพร่ ำบ่น
แต่หลังจำกนั้นเจ้ำก็ยงั คงสำมำรถรักพระเจ้ำด้วยควำมเชื่อมำกยิ่ง
ควำมนิ่งเฉยของเจ้ำไม่สำมำรถป้องกันเจ้ำไม่ให้มีประสบกำรณ์ปกติ และไม่ว่ำผูค้ นอื่นๆ จะพูดอะไร
และผูอ้ ื่นจะโจมตีเจ้ำอย่ำงไร เจ้ำก็ยงั คงสำมำรถรักพระเจ้ำได้ ในระหว่ำงกำรอธิ ษฐำน
เจ้ำรู ้สึกเสมอว่ำในอดีตเจ้ำช่ำงเป็ นหนี้พระเจ้ำ และเจ้ำตั้งใจแน่วแน่ในกำรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย

และประกำศตัดขำดกับเนื้อหนังเมื่อใดก็ตำมที่เจ้ำเผชิญกับสิ่งเช่นนั้นอีกครั้ง
ควำมเข้มแข็งนี้แสดงว่ำพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อยู่ภำยในเจ้ำ
นี่คือสภำพปกติของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
อะไรคืองำนที่มำจำกซำตำน? ในงำนที่มำจำกซำตำน นิมิตภำยในผูค้ นนั้นคลุมเครื อ
ผูค้ นปรำศจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ แรงจูงใจเบื้องหลังกำรกระทำของพวกเขำนั้นผิด
และถึงแม้ว่ำพวกเขำปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำ แต่ก็มีขอ้ กล่ำวหำภำยในพวกเขำเสมอ
และข้อกล่ำวหำและควำมคิดเหล่ำนี้ก่อให้เกิดกำรเข้ำแทรกแซงเป็ นนิตย์ภำยในพวกเขำ
ซึ่งจำกัดควบคุมกำรเติบโตของชีวิตของพวกเขำ
และหยุดพวกเขำไม่ให้มำยังเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำในสภำพเงื่อนไขปกติ กล่ำวได้ว่ำ
ทันทีที่งำนของซำตำนอยู่ภำยในผูค้ น หัวใจของพวกเขำก็ไม่สำมำรถสงบสุขเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้
ผูค้ นเช่นนั้นไม่รู้ว่ำจะทำอย่ำงไรกับตัวเอง—เมื่อพวกเขำเห็นผูค้ นมำรวมตัวกัน พวกเขำต้องกำรวิ่งหนี
และพวกเขำไม่สำมำรถหลับตำได้เมื่อผูอ้ นื่ อธิษฐำน
งำนของวิญญำณชัว่ ทำลำยสัมพันธภำพปกติระหว่ำงมนุษย์กบั พระเจ้ำ
และปั่นป่ วนนิมิตก่อนหน้ำนี้ของผูค้ นหรื อเส้นทำงที่ผ่ำนมำในกำรเข้ำสู่ชีวิตของพวกเขำ
ในหัวใจของพวกเขำนั้น พวกเขำไม่สำมำรถมีวนั เข้ำไปใกล้พระเจ้ำได้ และสิ่งทั้งหลำยเกิดขึ้นเสมอ
ซึ่งก่อให้เกิดกำรหยุดชะงักแก่พวกเขำและพันธนำกำรพวกเขำไว้ หัวใจของพวกเขำไม่สำมำรถพบสันติสุข
และพวกเขำถูกทิ้งไว้โดยไม่มีกำลังที่จะรักพระเจ้ำและโดยที่จิตวิญญำณของพวกเขำจมลง
เช่นนั้นคือกำรสำแดงของงำนของซำตำน กำรสำแดงของงำนของซำตำนคือ
กำรไม่สำมำรถยืนหยัดต่อสู้และยืนหยัดเป็ นพยำน
ซึ่งทำให้เจ้ำกลำยเป็ นใครคนหนึ่งที่ทำผิดเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีควำมสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำ
เมื่อซำตำนเข้ำแทรกแซง เจ้ำสูญเสียควำมรักและควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำภำยในเจ้ำ
เจ้ำถูกปลดเปลื้องจำกสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำ เจ้ำไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งหรือกำรปรับปรุ งตัวเอง
เจ้ำถอยหลังและกลำยเป็ นนิ่งเฉย เจ้ำหมกมุ่นกับตัวเอง
เจ้ำปล่อยให้กำรแพร่ กระจำยของบำปดำเนินไปอย่ำงอิสระและไม่รงั เกียจบำป ยิ่งไปกว่ำนั้น
กำรเข้ำแทรกแซงของซำตำนทำให้เจ้ำเหลวไหล นัน่ ทำให้กำรทรงสัมผัสของพระเจ้ำอันตรธำนไปภำยในเจ้ำ
และทำให้เจ้ำพร่ ำบ่นเกี่ยวกับพระเจ้ำและต่อต้ำนพระองค์ นำเจ้ำไปสู่กำรตั้งคำถำมกับพระเจ้ำ
มีแม้กระทัง่ ควำมเสี่ยงที่ว่ำเจ้ำจะทอดทิ้งพระเจ้ำ ทั้งหมดนี้มำจำกซำตำน
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และงำนของซำตำน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในหนทำงที่สุภำพ ละเอียดอ่อน น่ำรักชื่นชม และใส่พระทัย
หนทำงที่มีมำตรกำรเหนือธรรมดำและถูกต้องเหมำะสม
หนทำงของพระองค์ไม่ยวั่ ยุปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ที่เข้มข้นในตัวเจ้ำ เช่น
“พระเจ้ำต้องทรงยอมให้ขำ้ พระองค์ทำกำรนี้ ” หรือ “พระเจ้ำต้องทรงยอมให้ขำ้ พระองค์ทำกำรนั้น”
พระเจ้ำไม่เคยทรงให้เจ้ำมีควำมตึงเครี ยดทำงจิตใจหรื ออำรมณ์ประเภทนั้นที่ทำให้สิ่งทั้งหลำยเกินแบกรับได้
นัน่ ไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ? แม้กระทัง่ เมื่อเจ้ำยอมรับพระวจนะแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำรู ้สึกอย่ำงไร? เมื่อเจ้ำสำนึกรับรู ้ถึงสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำรู ้สึกอย่ำงไร? เจ้ำรู ้สึกว่ำพระเจ้ำทรงศักดิ์สิทธิ์และไม่อำจฝ่ ำฝื นได้หรื อไม่? (รู ้สึก)
เจ้ำรู ้สึกถึงระยะห่ำงระหว่ำงตัวเจ้ำเองกับพระเจ้ำในเวลำเหล่ำนี้หรื อไม่?
เจ้ำรู ้สึกถึงควำมยำเกรงพระเจ้ำหรื อไม่? ไม่─แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้ำรู ้สึกเคำรพอย่ำงยำเกรงต่อพระเจ้ำต่ำงหำก
ไม่ใช่เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำหรอกหรือที่ผูค้ นรูส้ ึกถึงสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมด? […]
[…]
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจต่อมนุษย์และทรงทะนุถนอมมนุษย์ท้งั ในท่ำทีของพระองค์และในพระทัยของพระองค์
ในทำงกลับกัน ซำตำนทะนุถนอมมนุษย์หรื อไม่? ไม่ มันไม่ทะนุถนอมมนุษย์ ในทำงตรงกันข้ำม
มันใช้เวลำส่วนมำกคิดเกี่ยวกับกำรทำอันตรำยมนุษย์ นั่นไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรือ?
เมื่อมันกำลังคิดเกีย่ วกับกำรทำอันตรำยมนุษย์ สภำวะทำงจิตของมันเป็ นสภำวะของควำมเร่งด่วนหรื อไม่?
(ใช่) ดังนั้น ในแง่ของงำนที่ซำตำนทำต่อมนุษย์
เรำมีสองวลีที่สำมำรถบรรยำยธรรมชำติที่ชวั่ และมุ่งร้ำยของซำตำนได้อย่ำงเพียงพอ
ที่สำมำรถเปิ ดโอกำสให้พวกเจ้ำรู ้จกั ควำมน่ำเกลียดชังของซำตำนได้อย่ำงแท้จริ ง กล่ำวคือ
ในกำรเข้ำหำมนุษย์ของซำตำนนั้น มันมักต้องกำรที่จะยึดครองและครอบครองมนุษย์ทุกๆ คนโดยเชิงบังคับ
จนถึงขอบเขตที่มนั สำมำรถเข้ำควบคุมมนุษย์ได้แบบเต็มที่และทำอันตรำยมนุษย์ได้อย่ำงแสนสำหัส
เพื่อให้มนั สำมำรถสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของมันและทำควำมทะเยอทะยำนอันป่ ำเถื่อนของมันลุล่วงได้ คำว่ำ
“ยึดครองโดยเชิงบังคับ” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? มันคือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เกิดขึ้นด้วยควำมยินยอมของเจ้ำ
หรื อโดยที่เจ้ำไม่ยินยอมกันแน่? มันเกิดขึ้นโดยที่เจ้ำรู ้ หรื อโดยที่เจ้ำไม่รู้กนั แน่? คำตอบก็คอื ว่ำ
มันเกิดขึ้นโดยที่เจ้ำไม่รู้โดยสิ้นเชิง! มันเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ที่เจ้ำไม่ตระหนักรู ้
ลำงทีอำจจะโดยที่มนั ไม่แม้กระทัง่ พูดหรื อทำสิ่งใดกับเจ้ำ ไม่มีสัญญำ ไม่มีบริ บท─ซำตำนอยู่นั่นไง
กำลังตีวงโอบล้อมเจ้ำ รำยล้อมเจ้ำอยู่
มันมองหำโอกำสที่จะหำประโยชน์และแล้วมันจะยึดครองเจ้ำโดยเชิงบังคับ ครอบครองเจ้ำ

สัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของมันในกำรได้มำซึ่งกำรควบคุมเจ้ำแบบเต็มที่และในกำรทำให้เจ้ำเป็ นทุกข์จำกอันตรำย
นี่คือเจตนำและพฤติกรรมเฉพำะแบบที่สุดของซำตำนขณะที่มนั ดิ้นรนที่จะกระชำกมวลมนุษย์ไปจำกพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 4” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บำงคนกล่ำวว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์กำลังทรงพระรำชกิจในตัวพวกเขำตลอดเวลำ นี่เป็ นไปไม่ได้
หำกพวกเขำจะกล่ำวว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขำตลอดเวลำ นั่นอำจจะเป็ นไปได้
หำกพวกเขำจะกล่ำวว่ำกำรคิดและสำนึกรับรู ้ของพวกเขำเป็ นปกติตลอดเวลำ นั่นก็อำจจะเป็ นไปได้เช่นกัน
และอำจแสดงให้เห็นว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขำ
หำกพวกเขำกล่ำวว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์กำลังทรงพระรำชกิจภำยในตัวพวกเขำตลอดเวลำ
กล่ำวว่ำพวกเขำได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งโดยพระเจ้ำและได้รับกำรสัมผัสโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทุกชัว่ ขณะ
และได้รับควำมรู ้ใหม่ตลอดเวลำ เช่นนั้นแล้วนี่ไม่ใช่เรื่ องปกติแต่อย่ำงใดเลย!
มันเป็ นเรื่ องเหนือธรรมชำติอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์! ไม่ตอ้ งสงสัยเลยแม้แต่น้อย
ผูค้ นเช่นนั้นก็คือเหล่ำวิญญำณชัว่ ! แม้ครำที่พระวิญญำณของพระเจ้ำเสด็จมำบังเกิดเป็ นมนุษย์
มีเวลำที่พระองค์ยงั ต้องเสวยและต้องทรงหยุดพัก—ไม่ตอ้ งพูดถึงพวกมนุษย์แต่อย่ำงใด
บรรดำผูท้ ี่ได้ถูกเหล่ำวิญญำณชัว่ ครอบครองดูเหมือนว่ำไม่มีควำมอ่อนแอของเนื้อหนัง
พวกเขำสำมำรถละทิ้งและล้มเลิกทุกสิ่งได้ พวกเขำเป็ นอิสระจำกอำรมณ์ควำมรู ้สึก
สำมำรถสู้ทนต่อควำมทรมำนและไม่รู้สึกถึงควำมเหนื่อยล้ำแม้แต่น้อย
รำวกับว่ำพวกเขำได้อยู่เหนือเนื้อหนังแล้ว นี่ไม่ใช่เรื่ องเหนือธรรมชำติอย่ำงที่สุดหรอกหรือ?
งำนของเหล่ำวิญญำณชัว่ นั้นเป็ นเรื่ องเหนือธรรมชำติ—ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถสัมฤทธิ์สิ่งต่ำงๆ เช่นนั้นได้!
บรรดำผูท้ ี่ขำดกำรหยัง่ รู ้จะอิจฉำเมื่อพวกเขำเห็นผูค้ นเช่นนั้น:
พวกเขำกล่ำวว่ำพวกเขำมีเรี่ ยวแรงกำลังเช่นนั้นในกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ มีควำมเชื่ออันยิง่ ใหญ่
และไม่เคยแสดงให้เห็นถึงสัญญำณของควำมอ่อนแอแม้แต่น้อย! ในควำมเป็ นจริงแล้ว
เหล่ำนี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นกำรสำแดงให้เห็นถึงงำนของวิญญำณชัว่
ด้วยเพรำะผูค้ นปกติย่อมมีควำมอ่อนแอของมนุษย์อย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้
นี่คือสภำวะปกติของบรรดำผูท้ ี่มีกำรทรงสถิตของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. การจาแนกความแตกต่างระหว่างพระคริสต์เที่ยงแท้กับพระคริสต์เทียมเท็จ
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระเจ้ำซึ่งทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้รับกำรเรี ยกขำนพระนำมว่ำพระคริ สต์
และดังนั้นแล้วพระคริ สต์ที่สำมำรถประทำนควำมจริ งแก่ผคู้ นได้จึงมีพระนำมเรียกขำนว่ำพระเจ้ำ
ไม่มีอะไรที่เกินเลยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพรำะพระองค์ทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และทรงครองพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระปรี ชำญำณในพระรำชกิจของพระองค์
ที่ไม่สำมำรถบรรลุได้โดยมนุษย์ บรรดำพวกที่เรี ยกตัวเองว่ำพระคริ สต์
ทว่ำกลับไม่สำมำรถทำงำนของพระเจ้ำได้น้นั เป็ นพวกฉ้อฉล
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นแค่กำรสำแดงของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกเท่ำนั้น
แต่ยงั ทรงเป็ นเนื้อหนังพิเศษเฉพำะที่ทรงได้รับกำรดูแลรับผิดชอบโดยพระเจ้ำในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินกำร
และทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์เสร็จสิ้น เนื้อหนังนี้ไม่สำมำรถแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
แต่เป็ นเนื้อหนังที่สำมำรถแบกรับพระรำชกิจของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกได้อย่ำงเพียงพอ
และสำมำรถแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้เป็ นอย่ำงดี
และสำมำรถจัดเตรี ยมชีวิตให้แก่มนุษย์ได้ ไม่ช้ำก็เร็ว พวกที่แสร้งแสดงตนเป็ นพระคริ สต์จะพินำศกันทั้งหมด
เพรำะแม้พวกเขำจะอ้ำงว่ำเป็ นพระคริ สต์ พวกเขำก็ไม่ได้ครองเนื้อแท้ของพระคริ สต์เลย
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำควำมจริ งแท้แห่งพระคริ สต์ไม่สำมำรถนิยำมได้โดยมนุษย์
แต่พระเจ้ำจะเป็ นผูต้ อบและตัดสินด้วยพระองค์เอง
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรนั ดร์แก่มนุษย์ได้”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระองค์ผซู้ ่ึงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองแก่นแท้ของพระเจ้ำ
และพระองค์ผูซ้ ่งึ เป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะทรงครองกำรแสดงออกของพระเจ้ำ
ในเมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงก่อเกิดพระรำชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทำ
และในเมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์จะทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
และจะทรงสำมำรถนำควำมจริงสู่มนุษย์ ประทำนชีวิตให้เขำและชี้หนทำงให้เขำ
เนื้อหนังทีไ่ ม่มีแก่นแท้ของพระเจ้ำนั้นไม่ถือว่ำเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อย่ำงแน่นอน
ในเรื่ องนี้ไม่มีขอ้ สงสัยแต่อย่ำงใด
หำกมนุษย์ต้งั ใจจะสืบค้นลงไปว่ำนัน่ คือเนื้อหนังจำกกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำหรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเขำต้องยืนยันเรื่ องนี้จำกพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกและพระวจนะที่พระองค์ตรัส

ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ กำรที่จะยืนยันว่ำเป็ นเนื้อหนังจำกกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำหรื อไม่
และเป็ นหนทำงที่แท้จริ งหรือไม่น้นั คนเรำต้องแยกแยะบนพืน้ ฐำนของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น
ในกำรกำหนดว่ำนัน่ เป็ นเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์
(พระรำชกิจของพระองค์ ถ้อยดำรัสของพระองค์ พระอุปนิสยั ของพระองค์และแง่มุมอื่นๆ มำกมำย)
มำกกว่ำรู ปปรำกฏภำยนอก หำกมนุษย์พนิ ิจพิเครำะห์เพียงแค่พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระองค์
และส่งผลให้มองข้ำมแก่นแท้ของพระองค์ นี่ก็แสดงว่ำมนุษย์มืดบอดและไม่รู้เท่ำทัน
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
แม้ว่ำพระคริ สต์บนแผ่นดินโลกทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจในพระนำมของพระเจ้ำพระองค์เองได้
แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมำด้วยเจตนำรมณ์ที่จะแสดงพระฉำยำของพระองค์ในเนื้ อหนังต่อมนุษย์ท้งั มวล
พระองค์ไม่ได้เสด็จมำเพื่อให้มนุษย์ท้งั มวลมองเห็นพระองค์
พระองค์เสด็จมำเพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถได้รับกำรนำโดยพระหัตถ์ของพระองค์ได้
และเช่นนั้นมนุษย์จึงเข้ำสู่ยุคใหม่ได้
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเนื้อหนังของพระคริ สต์น้นั เป็ นไปเพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง นั่นคือ
เพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
และไม่ใช่เพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถเข้ำใจเนื้อแท้ของเนื้อหนังของพระองค์ได้อย่ำงเต็มเปี่ ยม
ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิที่อยู่เหนือกว่ำสิ่งที่เนื้อหนังสำมำรถบรรลุได้
ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
พระองค์ทรงพระรำชกิจนั้นในเนื้อหนังที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติ
และไม่ได้ทรงเผยโฉมพระพักตร์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำต่อมนุษย์อย่ำงเต็มเปี่ ยม นอกจำกนี้
พระรำชกิจในเนื้อหนังของพระองค์ไม่มีวนั ที่จะเกินธรรมชำติหรื อประมำณค่ำไม่ได้อย่ำงทีม่ นุษย์คิดฝัน
ถึงแม้ว่ำพระคริ สต์ทรงเป็ นตัวแทนพระเจ้ำพระองค์เองในเนื้อหนัง
และทรงปฏิบตั ิในสภำวะบุคคลในพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองควรทรงปฏิบตั ิ
แต่พระองค์มิได้ทรงปฏิเสธกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำในสวรรค์
อีกทั้งพระองค์มิได้ทรงกล่ำวประกำศกิจกำรของพระองค์เองอย่ำงร้อนรุ่ม ตรงกันข้ำม
พระองค์ยงั คงทรงซ่อนอย่ำงถ่อมพระทัยอยู่ภำยในเนื้อหนังของพระองค์ นอกเหนือจำกพระคริ สต์แล้ว
บรรดำผูท้ ี่อำ้ งอย่ำงเทียมเท็จว่ำเป็ นพระคริ สต์น้ นั ไม่มีคุณสมบัติของพระองค์ เมื่อนำมำวำงเปรี ยบเทียบข้ำงๆ
อุปนิสัยที่โอหังและยกย่องตนเองของพวกพระคริ สต์เทียมเท็จแล้ว
ก็เป็ นที่ชดั เจนขึ้นมำว่ำเนื้อหนังลักษณะเช่นใดที่เป็ นพระคริ สต์อย่ำงแท้จริง ยิ่งพวกเขำเทียมเท็จมำกขึ้นเท่ำใด

พวกพระคริ สต์เทียมเท็จเช่นนั้นก็ยิ่งคุยโตถึงตนเองมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็ยิ่งมีควำมสำมำรถที่จะทำกำรแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพือ่ หลอกลวงมนุษย์มำกขึ้นเท่ำนั้
น พระคริ สต์เทียมเท็จไม่มีคุณสมบัติของพระเจ้ำ พระคริ สต์ไม่ทรงมีมลทินจำกองค์ประกอบใดๆ
ที่เป็ นของพระคริสต์เทียมเท็จ
พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของเนื้อหนังให้ครบบริ บูรณ์เท่ำนั้น
ไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถมองเห็นพระองค์ได้
แต่พระองค์ทรงปล่อยให้พระรำชกิจของพระองค์ยืนยันพระอัตลักษณ์ของพระองค์
และทรงปล่อยให้สิ่งที่พระองค์ทรงเผยพิสูจน์เนื้อแท้ของพระองค์แทน เนื้อแท้ของพระองค์มิได้ไร้มูลฐำน
พระอัตลักษณ์ของพระองค์ไม่ได้ถูกเกำะกุมไว้ดว้ ยพระหัตถ์ของพระองค์
แต่ถูกกำหนดพิจำรณำโดยพระรำชกิจของพระองค์และเนื้อแท้ของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หำกในระหว่ำงยุคปัจจุบนั มีบุคคลผูห้ นึ่งโผล่ออกมำซึ่งสำมำรถแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ ไล่ผี
รักษำคนป่ วย และทำปำฏิหำริ ยม์ ำกมำย และหำกบุคคลผูน้ ้ีอำ้ งว่ำพวกเขำคือพระเยซูผไู้ ด้เสด็จมำ
เช่นนั้นแล้วนี่จะเป็ นสิ่งเทียมเท็จที่ทำขึ้นโดยพวกวิญญำณชัว่ ที่เลียนแบบพระเยซู จงจดจำกำรนี้ไว้!
พระเจ้ำไม่ทรงทำพระรำชกิจเดียวกันซ้ ำ ช่วงระยะแห่งพระรำชกิจของพระเยซูได้ครบบริ บูรณ์ไปแล้ว
และพระเจ้ำจะไม่มีวนั ทรงดำเนินพระรำชกิจช่วงระยะนั้นอีกครั้ง
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สำมำรถลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้ ยกตัวอย่ำงเช่น
พันธสัญญำเดิมได้บอกล่วงหน้ำถึงกำรเสด็จมำของพระเมสสิยำห์
และผลลัพธ์ของคำพยำกรณ์น้ี คือกำรเสด็จมำของพระเยซู เมื่อกำรนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว
ก็น่ำจะผิดที่จะมีพระเมสสิยำห์อีกองค์เสด็จมำอีกครั้ง พระเยซูได้เสด็จมำแล้วครั้งหนึ่ง
และมันน่ำจะผิดหำกพระเยซูจะเสด็จมำอีกครั้งในครำนี้ มีชื่อเดียวสำหรับทุกยุค
และแต่ละชื่อประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญของยุคนั้น ในมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พระเจ้ำต้องทรงแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เสมอ ต้องทรงรักษำคนป่ วยและไล่ผีเสมอ
และต้องทรงเป็ นดุจดัง่ พระเยซูเสมอ กระนั้นในครำนี้ พระเจ้ำไม่ทรงเป็ นเหมือนเช่นนั้นเลย
หำกในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำยังคงทรงแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
และยังคงทรงไล่ผีและรักษำคนป่ วย—หำกพระองค์ทรงทำอย่ำงเดียวกันกับพระเยซู—
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็คงจะกำลังทรงทำพระรำชกิจเดียวกันซ้ ำ
และพระรำชกิจของพระเยซูก็จะไม่มีนยั สำคัญหรื อคุณค่ำ

ดังนั้นในทุกยุคพระเจ้ำจึงทรงดำเนินพระรำชกิจช่วงระยะเดียวจนแล้วเสร็จ
ทันทีที่แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระองค์ได้ดำเนินกำรครบบริ บรู ณ์แล้ว
ในไม่ช้ำก็ถูกเลียนแบบโดยพวกวิญญำณชัว่ และหลังจำกซำตำนเริ่ มตำมหลังพระเจ้ำไปติดๆ
พระเจ้ำก็ทรงเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีกำรที่ต่ำงออกไป
ทันทีที่พระเจ้ำได้ทรงเสร็จสิ้นช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์ ก็จะถูกเลียนแบบโดยพวกวิญญำณชัว่
พวกเจ้ำต้องชัดเจนเกี่ยวกับกำรนี้
ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้ ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
มีบำงคนผูถ้ ูกครอบงำโดยวิญญำณชัว่ และส่งเสียงร้องอย่ำงระเบ็งเซ็งแซ่ว่ำ “เรำคือพระเจ้ำ!” กระนั้น
ในที่สุดพวกเขำก็ถูกเปิ ดเผย เพรำะพวกเขำผิดในสิ่งที่พวกเขำเป็ นตัวแทน พวกเขำเป็ นตัวแทนซำตำน
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ใส่พระทัยพวกเขำ เจ้ำจะยกย่องตัวเจ้ำเองอย่ำงสูงเพียงใดก็ตำม
หรื อเจ้ำจะส่งเสียงร้องอย่ำงแข็งกร้ำวเพียงใดก็ตำม
เจ้ำก็ยงั คงเป็ นสิง่ มีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่งและเป็ นผูท้ ี่เป็ นของซำตำน เรำไม่มีวนั ส่งเสียงร้องว่ำ “เรำคือพระเจ้ำ
เรำเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้ำ!” แต่งำนที่เรำทำคือพระรำชกิจของพระเจ้ำ เรำจำเป็ นต้องตะโกนหรื อ?
ไม่มีควำมจำเป็ นต้องมีกำรยกย่อง พระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
และไม่ทรงจำเป็ นต้องให้มนุษย์มอบสถำนะแก่พระองค์หรื อให้สมญำที่ให้เกียรติแก่พระองค์ กล่ำวคือ
พระรำชกิจของพระองค์เป็ นตัวแทนของพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระองค์
ก่อนหน้ำกำรบัพติศมำของพระองค์ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองหรื อไม่?
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
แน่ใจหรื อไม่ว่ำไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ
หลังจำกกำรได้รับประจักษ์พยำนแล้วเท่ำนั้นพระองค์จึงทรงกลำยเป็ นพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้ำ?
ไม่ได้มีบุรุษหนึ่งที่มีนำมว่ำเยซูอยูน่ ำนแล้วก่อนที่พระองค์จะได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์หรอกหรื อ?
เจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะนำพำเส้นทำงใหม่ๆ ออกมำหรื อเป็ นตัวแทนพระวิญญำณได้
เจ้ำไม่สำมำรถแสดงออกถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณหรื อพระวจนะที่พระองค์ตรัส
เจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะทำพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้
และเจ้ำก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำพระรำชกิจของพระวิญญำณได้ พระปรี ชำญำณ กำรอัศจรรย์
และควำมยำกหยัง่ ถึงได้ของพระเจ้ำ
และควำมครบถ้วนบริ บูรณ์แห่งพระอุปนิสัยที่พระเจ้ำทรงใช้ตีสอนมนุษย์—
เหล่ำนี้ท้งั หมดล้วนเกินควำมสำมำรถของเจ้ำที่จะแสดงออก
ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพยำยำมกล่ำวอ้ำงว่ำเป็ นพระเจ้ำ

เจ้ำคงจะมีเพียงชื่อเท่ำนั้นและไม่มีสิ่งใดจำกเนื้อแท้น้ีเลย พระเจ้ำพระองค์เองได้เสด็จมำแล้ว
แต่ไม่มีผูใ้ ดจำพระองค์ได้ กระนั้นพระองค์ยงั ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ต่อไป
และทรงทำเช่นนั้นในกำรเป็ นตัวแทนของพระวิญญำณ ไม่ว่ำเจ้ำจะเรี ยกพระองค์ว่ำมนุษย์หรื อพระเจ้ำ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำหรือพระคริสต์ หรื อเรี ยกพระองค์ว่ำพี่น้องหญิง นัน่ ก็ไม่สำคัญ
แต่พระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำคือพระรำชกิจของพระวิญญำณและเป็ นตัวแทนของพระรำชกิจของพระเจ้ำพระ
องค์เอง พระองค์ไม่ใส่พระทัยกับพระนำมที่มนุษย์ใช้เรี ยกพระองค์
พระนำมนั้นสำมำรถกำหนดพระรำชกิจของพระองค์ได้หรื อไม่? ไม่ว่ำเจ้ำจะเรี ยกพระองค์วำ่ อย่ำงไร
เท่ำที่พระเจ้ำทรงเกี่ยวข้องนั้น พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระวิญญำณและได้รับควำมเห็นชอบโดยพระวิญญำณ
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะกรุ ยทำงให้แก่ยุคใหม่ หรื อนำพำยุคเก่ำไปถึงบทอวสำน หรื อนำมำซึ่งยุคใหม่
หรื อทำงำนใหม่ได้ เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สำมำรถเรี ยกเจ้ำว่ำพระเจ้ำได้!
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

4. การจาแนกความแตกต่างระหว่างหนทางอันแท้จริงกับหนทางอันเป็ นเท็จ
และระหว่างคริสตจักรแท้กับคริสตจักรเท็จ
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
หลักกำรพื้นฐำนที่สุดในกำรแสวงหำหนทำงที่แท้จริงคืออะไร?
เจ้ำต้องมองไปที่ว่ำมีพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในหนทำงนี้หรื อไม่
ว่ำวจนะเหล่ำนี้เป็ นกำรแสดงออกถึงควำมจริงหรือไม่ ผูใ้ ดได้รับกำรเป็ นพยำนให้
และมันสำมำรถนำสิ่งใดมำให้เจ้ำได้
กำรแยกแยะระหว่ำงหนทำงที่แท้จริ งและหนทำงที่เป็ นเท็จนั้นจำเป็ นต้องใช้ควำมรู ้พนื้ ฐำนหลำยแง่มุม
ซึ่งสิ่งที่เป็ นรำกฐำนที่สุดของมันก็คือกำรบอกได้ว่ำพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์มีอยู่ในนั้นหรื อไม่
เพรำะเนื้อแท้ของกำรเชื่อของผูค้ นในพระเจ้ำคือกำรเชื่อในพระวิญญำณของพระเจ้ำ
และแม้กระทัง่ กำรเชื่อของพวกเขำในพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ก็เป็ นเพรำะว่ำเนื้อหนังนี้เป็ นร่ ำงจำแลงของพ
ระวิญญำณของพระเจ้ำ ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรเชื่อดังกล่ำวยังคงเป็ นกำรเชื่อในพระวิญญำณ
มีควำมแตกต่ำงหลำยประกำรระหว่ำงพระวิญญำณและเนื้อหนัง แต่เพรำะว่ำเนื้อหนังนี้มำจำกพระวิญญำณ
และเป็ นพระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีเอง สิ่งที่มนุษย์เชื่อจึงยังคงเป็ นเนื้อแท้ภำยในของพระเจ้ำ
ดังนั้นในกำรแยกแยะว่ำมันเป็ นหนทำงที่แท้จริงหรื อไม่
เหนือสิ่งอืน่ ใดเจ้ำต้องมองไปที่ว่ำมันมีพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรื อไม่
ซึ่งหลังจำกนั้นเจ้ำต้องมองไปที่ว่ำมีควำมจริ งอยู่ในหนทำงนั้นหรือไม่
ควำมจริ งนั้นเป็ นอุปนิสัยชีวิตของควำมเป็ นมนุษย์ปกติ นั่นคือ
สิ่งที่ถูกเรี ยกร้องจำกมนุษย์เมื่อพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงเขำในปฐมกำล
กล่ำวคือสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของมัน (ซึ่งรวมถึงสำนึกรับรู ้แบบมนุษย์
ควำมเข้ำใจเชิงลึก สติปัญญำ และควำมรู ้พื้นฐำนของกำรเป็ นมนุษย์) นั่นคือ
เจ้ำจำเป็ นต้องมองไปที่ว่ำหนทำงนี้สำมำรถนำผูค้ นไปสู่ชีวิตแห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติได้หรื อไม่
ว่ำควำมจริ งที่ถูกกล่ำวถึงนั้นเป็ นที่พงึ ประสงค์ตำมควำมเป็ นจริงแห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติหรื อไม่
ว่ำควำมจริ งนี้สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและเป็ นจริ งหรื อไม่ และว่ำมันเหมำะสมแก่เวลำมำกที่สุดหรื อไม่
หำกมีควำมจริ งอยู่ เช่นนั้นแล้ว มันก็สำมำรถนำผูค้ นไปสู่ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ปกติและเป็ นจริ ง ยิง่ ไปกว่ำนั้น
ผูค้ นก็จะกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที สำนึกรับรู ้แบบมนุษย์ของพวกเขำก็จะกลำยเป็ นครบบริบูรณ์มำกขึ้นทุกที
ชีวิตของพวกเขำในเนื้อหนังและชีวิตฝ่ ำยวิญญำณก็กลำยเป็ นมีระเบียบมำกขึ้นทุกที และอำรมณ์ต่ำงๆ
ของพวกเขำจะกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที นี่คือหลักกำรข้อที่สอง มีหลักกำรอีกข้อหนึ่ง
ซึ่งก็คือว่ำผูค้ นมีควำมรู ้ที่เพิ่มขึ้นในเรื่ องพระเจ้ำหรื อไม่

และว่ำกำรได้รับประสบกำรณ์กบั งำนและควำมจริ งดังกล่ำวสำมำรถบันดำลใจให้เกิดควำมรักต่อพระเจ้ำในตัวพ
วกเขำและนำพวกเขำให้เข้ำใกล้พระเจ้ำได้มำกขึ้นทุกทีหรื อไม่ ในกำรนี้
ก็สำมำรถวัดได้ว่ำหนทำงนี้เป็ นหนทำงที่แท้จริงหรื อไม่
ที่เป็ นรำกฐำนมำกที่สุดก็คือว่ำหนทำงนี้สมจริงมำกกว่ำที่จะเหนือธรรมชำติหรื อไม่
และว่ำมันสำมำรถจัดเตรี ยมเพื่อชีวิตของมนุษย์ได้หรือไม่ หำกมันสอดคล้องกับหลักกำรเหล่ำนี้
ก็จะได้ขอ้ สรุ ปว่ำหนทำงนี้คอื หนทำงที่แท้จริง เรำกล่ำววจนะเหล่ำนี้มิใช่เพื่อทำให้พวกเจ้ำยอมรับหนทำงอืน่ ๆ
ในประสบกำรณ์ต่ำงๆ ในอนำคตของพวกเจ้ำ
และไม่ใช่เป็ นกำรทำนำยว่ำจะมีงำนของยุคใหม่อีกยุคหนึ่งในอนำคต
เรำกล่ำววจนะเหล่ำนี้เพื่อที่พวกเจ้ำจะได้แน่ใจว่ำหนทำงแห่งวันนี้เป็ นหนทำงที่แท้จริง
เพื่อที่พวกเจ้ำจะไม่เพียงแน่ใจแค่บำงส่วนในควำมเชื่อของพวกเจ้ำในงำนแห่งวันนี้และไม่สำมำรถที่จะได้รับควำ
มเข้ำใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมัน มีคนมำกมำยด้วยซ้ ำที่ถึงแม้จะแน่ใจแล้ว แต่ยงั คงติดตำมอยู่ในควำมสับสน
ควำมแน่ใจดังกล่ำวไม่มีหลักกำรอยู่เลย และผูค้ นเช่นนั้นต้องถูกกำจัดทิ้งไม่ช้ำก็เร็ว
แม้แต่คนเหล่ำนั้นที่ไฟแรงเป็ นพิเศษในกำรติดตำมของพวกเขำก็ยงั แน่ใจสำมส่วนและไม่แน่ใจห้ำส่วน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำไม่มีรำกฐำน
เพรำะขีดควำมสำมำรถของพวกเจ้ำนั้นต่ำเกินไปและรำกฐำนของพวกเจ้ำตื้นเกินไป
พวกเจ้ำจึงไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะควำมแตกต่ำงเลย
พระเจ้ำไม่ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ซ้ ำ พระองค์ไม่ทรงกระทำพระรำชกิจที่ไม่สมจริ ง
พระองค์ไม่กำหนดข้อพึงประสงค์ที่มำกเกินไปจำกมนุษย์
และพระองค์ไม่ทรงกระทำพระรำชกิจที่อยู่เหนือสำนึกรับรู ้ของมนุษย์
พระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ภำยในวงเขตแห่งสำนึกรับรู ้ปกติของมนุษย์
และไม่เกินสำนึกรับรู ้แห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
และพระรำชกิจของพระองค์ดำเนินไปตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ที่ปกติของมนุษย์
หำกมันเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูค้ นก็จะกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำก็จะกลำยเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที
ผูค้ นได้ควำมรู ้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปนิสยั ของพวกเขำ และเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์
และพวกเขำยังได้รับกำรถวิลหำควำมจริ งที่มำกขึ้นทุกทีอีกด้วย กล่ำวคือ ชีวิตของมนุษย์เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ
และอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ก็กลำยเป็ นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้มำกขึ้นเรื่ อยๆ—
ซึ่งทั้งหมดนี้คือควำมหมำยของกำรที่พระเจ้ำทรงกลำยเป็ นชีวิตของมนุษย์
หำกหนทำงหนึ่งไม่สำมำรถที่จะเปิ ดเผยบรรดำสิ่งที่เป็ นแก่นแท้ของมนุษย์ได้

ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์ได้ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่สำมำรถที่จะนำผูค้ นไปอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำหรื อให้ควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำแก่พวกเขำได้
และแม้กระทัง่ ทำให้ควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำกลำยเป็ นต่ำต้อยลงทุกทีและทำให้สำนึกรับรู ้ของพวกเขำผิดปก
ติมำกขึ้นทุกที เช่นนั้นแล้ว หนทำงนี้ก็ตอ้ งไม่ใช่หนทำงที่แท้จริ ง และมันอำจเป็ นงำนของวิญญำณชัว่
หรื อเป็ นหนทำงเก่ำ กล่ำวโดยสรุ ปคือ มันไม่สำมำรถเป็ นพระรำชกิจในปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
ตัดตอนมำจำก
“บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเจ้ำยังมีขอ้ พึงประสงค์ต่อมนุษย์ที่สอดคล้องกับช่วงระยะนั้นๆ
ด้วยเช่นกัน
ผูค้ นทั้งหมดที่อยู่ภำยในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ถูกครองโดยกำรทรงสถิตและกำรบ่มวินัยของพระวิญ
ญำณบริ สุทธิ์ และพวกที่ไม่อยู่ภำยในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ย่อมอยู่ภำยใต้คำสั่งของซำตำน
และปรำศจำกพระรำชกิจใดๆ แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ผูค้ นที่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือบรรดำผูท้ ี่ยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
กับผูท้ ี่ร่วมมือในพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ หำกบรรดำผูท้ ี่อยู่ภำยในกระแสนี้ไม่สำมำรถร่วมมือ
และไร้ควำมสำมำรถที่จะนำควำมจริ งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ในช่วงระหว่ำงยุคนี้ไปปฏิบตั ิได้ เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำก็จะถูกบ่มวินัย และในกรณีที่เลวร้ำยที่สุดพวกเขำก็จะถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงละทิง้
บรรดำผูท้ ี่ยอมรับพระรำชกิจใหม่แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ย่อมจะใช้ชีวิตภำยในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุท
ธิ์ และพวกเขำจะได้รับกำรดูแลและกำรคุม้ ครองปกป้องของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บรรดำผูท้ ี่เต็มใจที่จะนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิย่อมได้รับกำรประทำนควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และพวกที่ไม่เต็มใจจะนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิย่อมถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงบ่มวินัย
และอำจแม้กระทัง่ ถูกลงโทษ ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็ตำม
พระเจ้ำจะทรงรับผิดชอบทุกผูค้ นที่ยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระองค์เพื่อประโยชน์แห่งพระนำมของพระองค์
ภำยใต้เงื่อนไขว่ำพวกเขำนั้นอยู่ภำยในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บรรดำผูท้ ี่ถวำยพระเกียรติแด่พระนำมของพระองค์และเต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิจะได้รับ
พระพรของพระองค์
ส่วนพวกที่ไม่เชื่อฟังพระองค์และไม่นำพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิย่อมจะได้รับกำรลงโทษของพระองค์
ผูค้ นที่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือบรรดำผูท้ ี่ยอมรับพระรำชกิจใหม่
และเนื่องจำกพวกเขำได้ยอมรับพระรำชกิจใหม่แล้ว พวกเขำจึงควรร่ วมมือกับพระเจ้ำอย่ำงเหมำะสม

และไม่ควรปฏิบตั ิตนเป็ นกบฏที่ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของตน
นี่คือข้อพึงประสงค์เพียงข้อเดียวที่พระเจ้ำทรงมีต่อมนุษย์ สำหรับผูค้ นที่ไม่ยอมรับพระรำชกิจใหม่
กำรย่อมไม่เป็ นดังนั้น กล่ำวคือ พวกเขำอยู่นอกกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และกำรบ่มวินัยกับกำรตำหนิของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ย่อมไม่ได้ใช้กบั พวกเขำ ตลอดทั้งวัน
ผูค้ นเหล่ำนี้ใช้ชีวิตภำยในเนื้อหนัง พวกเขำใช้ชีวิตภำยในจิตใจของพวกเขำ
และทั้งหมดที่พวกเขำทำก็สอดคล้องกับหลักข้อเชื่อที่เกิดขึ้นจำกกำรวิเครำะห์และกำรค้นคว้ำวิจยั ของสมองของ
พวกเขำเอง นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระรำชกิจใหม่แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์พึงประสงค์
และยิ่งไม่ใช่กำรร่ วมมือกับพระเจ้ำเข้ำไปใหญ่
พวกที่ไม่ยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำจึงสูญสิ้ นกำรทรงสถิตของพระเจ้ำ และนอกจำกนั้น
พวกเขำย่อมปรำศจำกพระพรและกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำ
คำพูดและกำรกระทำส่วนใหญ่ของพวกเขำจึงยึดมัน่ อยู่กบั ข้อพึงประสงค์ในอดีตของพระรำชกิจแห่งพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์ สิ่งเหล่ำนั้นคือหลักข้อเชื่อ ไม่ใช่ควำมจริ ง
หลักข้อเชื่อและระเบียบข้อบังคับเช่นนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ำกำรชุมนุมกันของผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ใช่สิ่งใดนอกจำก
ศำสนำ พวกเขำไม่ใช่ผทู้ ี่ได้รับกำรเลือกสรรหรื อเป้ำหมำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
สมัชชำของผูค้ นทั้งหมดท่ำมกลำงพวกเขำสำมำรถเรี ยกได้ว่ำเป็ นกำรประชุมใหญ่ของศำสนำ
และย่อมไม่สำมำรถเรี ยกว่ำคริสตจักร นี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้
พวกเขำไม่มีพระรำชกิจใหม่แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สิ่งที่พวกเขำทำดูเหมือนชวนให้นึกถึงศำสนำ
สิ่งที่พวกเขำทำในชีวิตดูเหมือนเต็มแน่นไปด้วยศำสนำ
พวกเขำไม่มีกำรทรงสถิตและพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรบ่มวินัยหรื อควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ผูค้ นเหล่ำนี้ท้งั หมดล้วนเป็ นซำกศพที่ไร้ชีวิต และเป็ นหนอนแมลงวันที่ไร้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิญญำณ
พวกเขำไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรกบฏและกำรต่อต้ำนของมนุษย์ ไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรทำชัว่ ทั้งหมดของมนุษย์
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะรู ้พระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำและน้ ำพระทัยในปัจจุบนั ของพระเจ้ำ
พวกเขำทั้งหมดเป็ นผูค้ นต่ำช้ำที่ไม่รู้เท่ำทัน และพวกเขำเป็ นคนทรำมที่ไม่สมควรจะเรี ยกว่ำผูเ้ ชื่อ!
ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขำทำส่งผลถึงกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และมันยิ่งไม่สำมำรถทำให้แผนกำรของพระเจ้ำด้อยคุณค่ำลงได้
คำพูดและกำรกระทำของพวกเขำน่ำขยะแขยงเกินไป น่ำสมเพชเกินไป และไม่ควรค่ำแก่กำรกล่ำวถึงเลย
สิ่งที่กระทำโดยพวกทีไ่ ม่อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ย่อมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระรำชกิจใหม่แห่ง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพรำะเหตุน้ี ไม่ว่ำพวกเขำจะทำสิ่งใดก็ตำม

พวกเขำย่อมปรำศจำกวินัยแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และนอกจำกนั้นย่อมปรำศจำกควำมรู ้แจ้งแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เพรำะพวกเขำทั้งหมดล้วนเป็ นผูท้ ี่ไม่มีควำมรักให้กบั ควำมจริง
และเป็ นผูท้ ี่ได้ถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงรังเกียจและปฏิเสธ พวกเขำถูกเรี ยกว่ำคนทำชัว่
เพรำะพวกเขำเดินในเนื้อหนังและทำสิ่งใดๆ ก็ตำมที่ทำให้พวกเขำพอใจภำยใต้แผ่นป้ำยโฆษณำถึงพระเจ้ำ
ขณะที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจ พวกเขำก็จงใจเป็ นศัตรู กบั พระองค์ และวิ่งไปคนละทิศทำงกับพระองค์
ควำมล้มเหลวของมนุษย์ในกำรร่ วมมือกับพระเจ้ำจึงเป็ นกบฏอย่ำงสูงสุดในตัวมันเอง ดังนั้น
ผูค้ นเหล่ำนั้นที่จงใจวิ่งในทำงตรงข้ำมกับพระเจ้ำจะไม่ได้รับกำรลงทัณฑ์ทยี่ ุติธรรมของพวกเขำโดยเฉพำะหรอก
หรื อ?
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

5. ความแตกต่างระหว่างการติดตามพระเจ้ากับการติดตามผู้คน
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
ควำมสำคัญหลักในกำรติดตำมพระเจ้ำคือ ทุกสิ่งควรเป็ นไปอย่ำงสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ำในวันนี้
กล่ำวคือ ไม่ว่ำเจ้ำจะกำลังไล่ตำมเสำะหำกำรเข้ำสู่ชีวิตหรื อกำรทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วง
ทุกสิ่งควรมีศูนย์กลำงอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้ำในวันนี้
หำกสิ่งที่เจ้ำสื่อสำรและไล่ตำมเสำะหำไม่ได้มีศูนย์กลำงอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้ำในวันนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็คือคนแปลกหน้ำต่อพระวจนะของพระเจ้ำ
และสูญเสียพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงสิ้นเชิง
สิ่งที่พระเจ้ำทรงต้องประสงค์คือผูค้ นที่ติดตำมรอยพระบำทของพระองค์
ไม่ว่ำสิ่งที่เจ้ำเข้ำใจมำก่อนนั้นจะมหัศจรรย์และบริสุทธิ์มำกน้อยเพียงใด พระเจ้ำก็ไม่ทรงต้องประสงค์สิ่งนั้น
และหำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะละสิ่งเหล่ำนั้นได้
เช่นนั้นแล้วสิ่งเหล่ำนั้นจะเป็ นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อกำรเข้ำสู่ของเจ้ำในอนำคต
บรรดำผูท้ ี่มีควำมสำมำรถที่จะติดตำมควำมสว่ำงปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ก็ได้รับพระพร
ผูค้ นในยุคก่อนๆ ยังได้ติดตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
แต่กระนั้นก็ดีพวกเขำก็ไม่สำมำรถติดตำมได้จนถึงวันนี้ นี่คอื พระพรของผูค้ นในยุคสุดท้ำย
บรรดำผูท้ ี่สำมำรถติดตำมพระรำชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
และผูท้ ี่มีควำมสำมำรถที่จะติดตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำได้
เฉกเช่นที่พวกเขำติดตำมพระเจ้ำไม่ว่ำพระองค์จะนำทำงพวกเขำไปยังที่ใด—
เหล่ำนี้คือผูค้ นที่ได้รับพระพรจำกพระเจ้ำ
บรรดำผูท้ ี่ไม่ติดตำมพระรำชกิจปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ยงั ไม่ได้เข้ำสู่พระรำชกิจแห่งพระวจนะของพร
ะเจ้ำ และไม่ว่ำพวกเขำจะทำงำนมำกมำยเพียงใด หรื อควำมทุกข์ของพวกเขำใหญ่หลวงเพียงใด
หรื อพวกเขำวิ่งวุ่นดำเนินงำนมำกเพียงใด สิ่งเหล่ำนั้นไม่มีควำมหมำยอะไรกับพระเจ้ำ
และพระองค์จะไม่ชมเชยพวกเขำ
ตัดตอนมำจำก “รู ้จกั พระรำชกิจใหม่ล่ำสุดของพระเจ้ำและติดตำมรอยพระบำทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ผูค้ นบำงคนไม่ได้ชื่นบำนในควำมจริ ง นับประสำอะไรกับคำพิพำกษำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำกลับชื่นบำนในอำนำจและควำมมัง่ คัง่ ผูค้ นเช่นนั้นเรี ยกกันว่ำผูแ้ สวงอำนำจ
พวกเขำค้นหำเฉพำะบรรดำนิกำยในโลกที่มีอิทธิพล

และพวกเขำก็คน้ หำเฉพำะบรรดำศิษยำภิบำลและคณำจำรย์ที่มำจำกโรงเรียนสอนศำสนำทั้งหลำย
แม้ว่ำพวกเขำจะได้ยอมรับหนทำงแห่งควำมจริ งแล้ว พวกเขำก็เชื่อเพียงครึ่งเดียวเท่ำนั้น
พวกเขำไม่สำมำรถให้หัวใจและจิตใจของพวกเขำได้ท้งั หมด
ปำกของพวกเขำพูดถึงกำรสละตัวพวกเขำเองเพื่อพระเจ้ำ
แต่สำยตำของพวกเขำกลับจดจ่ออยู่ที่บรรดำศิษยำภิบำลและคณำจำรย์ผยู้ งิ่ ใหญ่
และพวกเขำก็ไม่ได้ชำยตำมองมำที่พระคริ สต์อีกเลย หัวใจของพวกเขำหมกมุ่นอยู่กบั ชื่อเสียง
ควำมมีโชคและควำมรุ่ งโรจน์ พวกเขำคิดว่ำมันเป็ นไปไม่ได้ที่บุคคลตัวเล็กๆ
เช่นนั้นจะสำมำรถพิชิตได้มำกมำยขนำดนั้น
เป็ นไปไม่ได้ที่คนธรรมดำไม่มีอะไรน่ำสนใจอย่ำงนั้นจะสำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมได้
พวกเขำคิดว่ำมันเป็ นไปไม่ได้ที่พวกนอกสำยตำเหล่ำนี้ท่ำมกลำงฝุ่นและกองขยะจะเป็ นผูท้ พี่ ระเจ้ำทรงเลือกสรร
พวกเขำเชื่อว่ำหำกผูค้ นเช่นนั้นคือวัตถุแห่งควำมรอดของพระเจ้ำ
ถ้ำอย่ำงนั้นแล้วสวรรค์และโลกก็คงจะกลับด้ำนกัน และผูค้ นทุกคนก็คงจะหัวเรำะจนท้องแข็ง
พวกเขำเชื่อว่ำหำกพระเจ้ำทรงเลือกสรรพวกนอกสำยตำนั้นเพือ่ ที่จะทำให้มีควำมเพียบพร้อม
ถ้ำอย่ำงนั้นแล้วบรรดำมนุษย์ที่ยงิ่ ใหญ่ท้งั หลำยก็คงจะกลำยเป็ นพระเจ้ำไปเสียเอง
มุมมองของพวกเขำนั้นด่ำงพร้อยไปด้วยกำรไม่เชื่อเกินกว่ำที่กำลังไม่เชื่อ
พวกเขำเป็ นแค่สัตว์ป่ำที่วิปริ ตผิดแปลก เพรำะว่ำพวกเขำเห็นคุณค่ำเฉพำะสถำนภำพเกียรติยศและอำนำจเท่ำนั้น
และพวกเขำก็เคำรพนับถือเฉพำะบรรดำกลุ่มและนิกำยใหญ่ๆ เท่ำนั้น
พวกเขำไม่ได้มีควำมนับถือสำหรับบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทรงนำโดยพระคริสต์แม้แต่น้อย
พวกเขำเป็ นแค่เหล่ำคนทรยศที่หันหลังให้กบั พระคริ สต์ กับควำมจริ ง และกับชีวิต
สิ่งที่เจ้ำเลื่อมใสนั้นไม่ใช่ควำมถ่อมใจของพระคริ สต์
แต่เป็ นบรรดำผูเ้ ลี้ยงเทียมเท็จที่มีจุดยืนอันโดดเด่นเหล่ำนั้น
เจ้ำไม่ได้ชื่นชมบูชำควำมดีงำมหรื อพระปรี ชำญำณของพระคริ สต์
แต่เป็ นพวกคนหลงระเริ งที่เกลือกกลิ้งในควำมโสมมของโลก
เจ้ำหัวเรำะให้กบั ควำมเจ็บปวดของพระคริ สต์ที่ไม่มีที่จะวำงพระเศียรของพระองค์
แต่เจ้ำกลับเลื่อมใสบรรดำซำกศพเหล่ำนั้นที่ตำมล่ำหำของถวำยและใช้ชีวิตอยู่กบั ควำมเสเพล
เจ้ำไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์เคียงข้ำงพระคริ สต์
แต่เจ้ำกลับเปรมปรี ด์ ทิ ี่จะโผเข้ำสู่ออ้ มแขนของพวกต่อต้ำนพระคริ สต์ที่บำ้ บิ่นสิ้นคิดเหล่ำนั้น
แม้พวกเขำจะจัดหำให้เจ้ำเพียงแค่เนื้อหนังคำพูดและกำรควบคุม แม้ว่ำบัดนี้หัวใจของเจ้ำยังคงหันเข้ำหำพวกเขำ
เข้ำหำควำมมีหน้ำมีตำของพวกเขำ เข้ำหำสถำนภำพของพวกเขำ เข้ำหำอิทธิพลของพวกเขำ

และกระนั้นเจ้ำก็ยงั คงสงวนท่ำทีที่ทำให้เจ้ำพบว่ำพระรำชกิจของพระคริ สต์น้ นั ยำกที่จะกลืนลง
และเจ้ำก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับพระรำชกิจนั้น
นี่คือเหตุผลที่ทำไมเรำจึงกล่ำวว่ำเจ้ำขำดควำมเชื่อที่จะยอมรับพระคริ สต์
เหตุผลที่เจ้ำได้ติดตำมพระองค์มำจนถึงวันนี้ก็เพียงเพรำะเจ้ำไม่มีทำงเลือกอื่น ภำพลักษณ์อนั สูงส่งเป็ นชุดๆ
ตั้งตระหง่ำนอยู่ในหัวใจของเจ้ำตลอดกำล เจ้ำไม่อำจลืมทั้งวำจำและควำมประพฤติทุกอย่ำงของพวกเขำ
และคำพูดกับมือที่มีอิทธิพลของพวกเขำได้ ในหัวใจของพวกเจ้ำนั้น
พวกเขำคือผูย้ ิ่งใหญ่สูงสุดตลอดกำลและเหล่ำวีรบุรุษตลอดกำล
แต่นี่ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นสำหรับพระคริ สต์ในวันนี้ พระองค์ไม่มีนยั สำคัญตลอดกำลในหัวใจของเจ้ำ
และไม่คู่ควรที่จะได้รับควำมเคำรพตลอดกำล เพรำะพระองค์น้ นั ทรงมีควำมเป็ นธรรมดำเกินไปมำก
ทรงมีอิทธิพลน้อยเกินไปมำก และห่ำงไกลจำกคำว่ำสูงส่ง
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำที่แท้จริ งหรื อไม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

6. การจาแนกความแตกต่างระหว่างผู้นาแท้กับผู้นาเท็จ และระหว่างผู้เลี้ยงแท้กับผู้เลี้ยงเท็จ
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
งำนของผูท้ ำงำนที่มีคุณสมบัติสำมำรถนำผูค้ นไปสู่หนทำงที่ถูกต้อง
และให้พวกเขำได้รับกำรเข้ำสู่ควำมจริ งที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำ งำนของเขำสำมำรถนำผูค้ นมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
นอกจำกนี้ งำนที่เขำทำสำมำรถแตกต่ำงออกไปตำมแต่ละบุคคล และไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
ซึ่งทำให้ผูค้ นได้รับกำรหลุดพ้นและเสรี ภำพ และควำมสำมำรถที่จะค่อยๆ เติบโตในชีวิต
และที่จะมีกำรเข้ำสู่ควำมจริ งที่ลุ่มลึกยิง่ ขึ้น
ส่วนงำนของผูท้ ำงำนที่ไม่มีคุณสมบัติน้ นั ไม่ถึงมำตรฐำนที่ควรเป็ นอย่ำงมำก งำนของเขำนั้นโง่เขลำ
เขำสำมำรถนำผูค้ นมำสู่กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ได้เท่ำนั้น
และสิ่งที่เขำเรี ยกร้องจำกผูค้ นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตำมแต่ละบุคคล เขำไม่ได้ทำงำนตำมควำมจำเป็ นจริ งๆ
ของผูค้ น ในงำนชนิดนี้มีกฎเกณฑ์ต่ำงๆ มำกจนเกินไปและมีหลักทฤษฎีมำกจนเกินไป
และงำนนี้ไม่สำมำรถนำผูค้ นมำสู่ควำมเป็ นจริงได้
อีกทั้งไม่สำมำรถนำผูค้ นเข้ำสู่กำรปฏิบตั ิปกติของกำรเติบโตในชีวิตได้
งำนนี้สำมำรถทำได้แค่ให้ผคู้ นยึดติดกับกฎเกณฑ์ไร้ค่ำไม่กี่ขอ้ เท่ำนั้น
กำรนำเช่นนั้นสำมำรถทำได้แค่นำทำงผูค้ นให้หลงเจิ่นเท่ำนั้น เขำนำทำงเจ้ำให้กลำยเป็ นเหมือนเขำ
เขำสำมำรถนำเจ้ำไปสู่สิ่งที่เขำมีและเป็ น ในกำรที่ผตู้ ิดตำมจะหยัง่ รู ้ได้ว่ำผูน้ ำมีคณ
ุ สมบัติหรือไม่น้ นั
กุญแจสำคัญคือกำรดูที่เส้นทำงที่พวกเขำนำทำงและผลลัพธ์ของกำรทำงำนของเขำ
และมองเห็นว่ำผูต้ ิดตำมได้รับหลักกำรตำมควำมจริ งหรื อไม่
และพวกเขำได้รับวิธีกำรปฏิบตั ิที่เหมำะสมสำหรับกำรแปลงสภำพของพวกเขำหรือไม่
เจ้ำควรจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงงำนที่แตกต่ำงกันของผูค้ นชนิดที่แตกต่ำงกัน
เจ้ำไม่ควรเป็ นผูต้ ิดตำมที่โง่เขลำ นี่ส่งผลกระทบต่อเรื่ องกำรเข้ำสู่ของผูค้ น
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะจำแนกควำมแตกต่ำงว่ำกำรเป็ นผูน้ ำของบุคคลใดมีเส้นทำงและของบุคคลใดไม่มี
เจ้ำจะถูกหลอกลวงได้โดยง่ำย ทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อชีวิตของเจ้ำเอง
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำจำเป็ นต้องมีควำมเข้ำใจต่อสภำวะทั้งหลำยมำกมำยที่ผคู้ นจะเป็ นอยู่
เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแก่พวกเขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
บรรดำผูท้ ี่ประสำนงำนในกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำต้องมีกำรจับควำมเข้ำใจที่หนักแน่นมำกยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับสภำ
วะทั้งหลำยมำกมำยที่เกิดขึ้นโดยพระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิแก่ผคู้ น

หำกเจ้ำเพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับประสบกำรณ์มำกมำย หรื อวิธีท้งั หลำยในกำรบรรลุถงึ กำรเข้ำสู่เท่ำนั้น
นั่นแสดงให้เห็นว่ำ ประสบกำรณ์ของเจ้ำเป็ นประสบกำรณ์ขำ้ งเดียวมำกเกินไป
หำกไม่รู้จกั สภำวะที่แท้จริ งของเจ้ำและไม่จบั ควำมเข้ำใจหลักกำรของควำมจริง
ก็เป็ นไปไม่ได้ที่จะสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย
หำกไม่รู้จกั หลักกำรในพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อไม่เข้ำใจผลที่สิ่งนั้นนำมำ
ก็เป็ นเรื่ องยำกสำหรับเจ้ำที่จะหยัง่ รูง้ ำนของพวกวิญญำณชัว่ ร้ำย เจ้ำต้องเปิ ดโปงงำนของพวกวิญญำณชัว่ ร้ำย
รวมทั้งมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ และเจำะทะลุตรงเข้ำไปยังหัวใจของประเด็นปัญหำ
เจ้ำยังต้องชี้ให้เห็นกำรเบี่ยงเบนหลำยอย่ำงในกำรปฏิบตั ิของผูค้ น
และปัญหำที่พวกเขำอำจมีในควำมเชื่อของพวกเขำต่อพระเจ้ำด้วย เพื่อที่พวกเขำอำจจำสิ่งเหล่ำนั้นได้
อย่ำงน้อยที่สุด เจ้ำต้องไม่ทำให้พวกเขำรู ้สึกในเชิงลบหรือเฉยเมย อย่ำงไรก็ดี
เจ้ำต้องเข้ำใจควำมลำบำกยำกเย็นทั้งหลำยที่มีอยู่อย่ำงเป็ นรู ปธรรมสำหรับผูค้ นส่วนใหญ่ เจ้ำต้องไม่ไร้เหตุผล
หรื อ “พยำยำมสอนสุกรให้ร้องเพลง” นัน่ เป็ นพฤติกรรมที่โง่เขลำ
ในกำรแก้ไขควำมลำบำกยำกเย็นมำกมำยที่ผคู้ นได้รับประสบกำรณ์น้ นั
ก่อนอื่นเจ้ำต้องจับใจควำมพลวัตของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ให้ได้
เจ้ำต้องเข้ำใจว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแก่ผคู้ นที่แตกต่ำงกันอย่ำงไร
เจ้ำต้องมีควำมเข้ำใจเรื่ องควำมลำบำกยำกเย็นทัง้ หลำยที่ผคู้ นเผชิญหน้ำ และเรื่ องข้อบกพร่ องของพวกเขำ
และเจ้ำต้องเข้ำใจทะลุปรุ โปร่ งถึงประเด็นสำคัญของปัญหำ และเข้ำถึงแหล่งกำเนิดของมัน
โดยไม่มีกำรเบี่ยงเบนหรื อทำควำมผิดพลำดใดๆ
มีเพียงบุคคลประเภทนี้เท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติที่จะประสำนงำนในกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ผูเ้ ลี้ยงที่เหมำะสมควรเตรี ยมตัวให้พร้อมสรรพด้วยสิ่งใดบ้ำง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บรรดำผูท้ ี่รับใช้พระเจ้ำควรเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ พวกเขำควรเป็ นที่น่ำยินดีต่อพระเจ้ำ
และสำมำรถภักดีต่อพระเจ้ำอย่ำงที่สุด ไม่ว่ำเจ้ำจะปฏิบตั ิเป็ นกำรส่วนตัวหรื อในที่สำธำรณะ
เจ้ำสำมำรถได้รับควำมชื่นบำนยินดีของพระเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
เจ้ำสำมำรถตั้งมัน่ เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ และไม่ว่ำผูค้ นอื่นๆ จะปฏิบตั ิต่อเจ้ำอย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำเดินบนเส้นทำงที่เจ้ำควรเดินอยู่เสมอ และมอบทุกควำมใส่ใจแก่พระภำระของพระเจ้ำ
ผูค้ นเยี่ยงนี้เท่ำนั้นที่เป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ
ที่บรรดำคนสนิทของพระเจ้ำสำมำรถรับใช้พระองค์ได้โดยตรงก็เพรำะพวกเขำได้รับมอบพระบัญชำอันยิ่งใหญ่
ของพระเจ้ำและพระภำระของพระเจ้ำ

พวกเขำสำมำรถเข้ำใจพระทัยของพระเจ้ำเสมือนเป็ นหัวใจของพวกเขำเอง
และรับเอำพระภำระของพระเจ้ำมำเป็ นภำระของตนเอง
และพวกเขำก็ไม่คำนึงถึงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในภำยภำคหน้ำของพวกเขำ:
แม้เมื่อพวกเขำไม่มีควำมสำเร็จที่คำดว่ำจะเป็ นไปได้ และพวกเขำไม่มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์อะไรเลย
พวกเขำจะเชื่อในพระเจ้ำด้วยหัวใจรักเสมอ และดังนั้น บุคคลประเภทนี้จึงเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ
บรรดำคนสนิทของพระเจ้ำนั้น ยังเป็ นคนไว้ใจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
เฉพำะบรรดำคนสนิทเท่ำนั้นที่สำมำรถร่ วมแบ่งเบำควำมกระวนกระวำยใจของพระองค์
และพระดำริ ของพระองค์ได้ และแม้ว่ำเนื้อหนังของพวกเขำจะเจ็บปวดและอ่อนแอ
พวกเขำก็สำมำรถสู้ทนควำมเจ็บปวดและละทิ้งสิ่งที่พวกเขำรักเพื่อทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย
พระเจ้ำทรงมอบภำระที่มำกขึ้นให้แก่ผคู้ นเช่นนั้น
และสิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำที่จะทำนั้นได้รับกำรยืนยันสนับสนุนจำกคำพยำนของผูค้ นเหล่ำนี้ เช่นนั้น
ผูค้ นเหล่ำนี้จึงเป็ นทีน่ ่ำยินดีต่อพระเจ้ำ พวกเขำคือผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำที่มีใจตรงกันกับพระทัยของพระองค์เอง
และเฉพำะผูค้ นเยี่ยงนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถปกครองร่ วมกันกับพระเจ้ำได้
ตัดตอนมำจำก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ท่ำทีของพวกเขำนั้นไม่เป็ นมิตรต่อพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำเสมอ
พวกเขำไม่มีควำมเอนเอียงแม้แต่น้อยนิดที่จะนบนอบ ทั้งยังไม่เคยนบนอบหรื อถ่อมใจตนเองอย่ำงเปรมปรี ด์ ิ
พวกเขำยกย่องตนเองต่อหน้ำผูอ้ นื่ และไม่เคยยอมนบนอบต่อผูใ้ ด เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
พวกเขำพิจำรณำว่ำตนเองนั้นเก่งที่สุดในเรื่ องกำรประกำศพระวจนะ
และมีทกั ษะสูงสุดในกำรทำงำนให้เกิดผลในตัวผูอ้ ื่น พวกเขำไม่เคยทิง้ ขว้ำง “ขุมทรัพย์” ที่ตนครอง
แต่ปฏิบตั ิต่อขุมทรัพย์เหล่ำนั้นเฉกเช่นมรดกตกทอดของครอบครัวสำหรับนมัสกำร เพื่อประกำศต่อผูอ้ ื่นไปทัว่
และใช้ขุมทรัพย์เหล่ำนั้นเพื่ออบรมสัง่ สอนพวกคนโง่เขลำที่ชื่นชูพวกเขำ
ในคริ สตจักรมีผคู้ นแบบนี้อยู่ไม่นอ้ ยทีเดียวจริงๆ อำจกล่ำวได้ว่ำพวกเขำเป็ น “วีรบุรุษผูม้ ิอำจมีผูใ้ ดพิชิตได้”
รุ่ นแล้วรุ่นเล่ำที่ผ่ำนมำพักแรมในบ้ำนของพระเจ้ำ พวกเขำถือกำรประกำศพระวจนะ (คำสอน)
เป็ นหน้ำที่อนั สูงส่งที่สุดของพวกเขำ ปี แล้วปี เล่ำ รุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำ พวกเขำยุ่งอยู่กบั กำรบังคับใช้หน้ำที่
“อันศักดิ์สิทธิ์และมิอำจฝ่ ำฝื นได้” ของตนอย่ำงกร้ำวแกร่ง ไม่มีใครกล้ำแตะพวกเขำ
ไม่แม้แต่คนเดียวที่กล้ำตำหนิพวกเขำอย่ำงเปิ ดเผย พวกเขำกลำยเป็ น “กษัตริ ย”์ ในพระนิเวศของพระเจ้ำ
อำละวำดเพ่นพ่ำนขณะที่พวกเขำปฏิบตั ิอย่ำงเผด็จกำรกับผูอ้ นื่ มำยุคแล้วยุคเล่ำ

ตัดตอนมำจำก “เหล่ำผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้ำด้วยใจจริ งย่อมได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
งำนในจิตใจของมนุษย์น้ นั ง่ำยเกินไปที่มนุษย์จะสัมฤทธิ์ ตัวอย่ำงเช่น
ศิษยำภิบำลและผูน้ ำในโลกศำสนำอำศัยควำมสำมำรถพิเศษและตำแหน่งของพวกเขำในกำรทำงำนของพวกเขำ
ผูค้ นที่ติดตำมพวกเขำมำเป็ นเวลำนำนจะติดเชื้อควำมสำมำรถพิเศษของพวกเขำ
และได้รับอิทธิพลจำกบำงส่วนของสิ่งที่พวกเขำเป็ น พวกเขำมุ่งเน้นอยู่กบั ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมสำมำรถ
และควำมรู ้ของผูค้ น
และพวกเขำให้ควำมสนใจกับสิ่งเหนือธรรมชำติและหลักทฤษฎีที่ลุ่มลึกและไม่เป็ นจริ งมำกมำย
(แน่นอนว่ำหลักทฤษฎีที่ลุ่มลึกเป็ นสิ่งทีไ่ ม่อำจบรรลุได้)
พวกเขำไม่มุ่งเน้นไปที่กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของผูค้ น แต่มุ่งเน้นไปที่กำรฝึ กผูค้ นให้เทศนำและทำงำน
พัฒนำควำมรู ้ของผูค้ น และคำสอนทำงศำสนำมำกล้นของพวกเขำ
พวกเขำไม่มุ่งเน้นไปที่ว่ำอุปนิสัยของผูค้ นเปลี่ยนแปลงไปมำกเพียงใด หรื อว่ำผูค้ นเข้ำใจควำมจริ งมำกเพียงใด
พวกเขำไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกีย่ วกับเรื่ องเนื้อแท้ของผูค้ น
และนับประสำอะไรที่พวกเขำจะพยำยำมที่จะรู ้ถึงสภำวะที่ปกติและไม่ปกติของผูค้ น
พวกเขำไม่ตอบโต้มโนคติที่หลงผิดของผูค้ น อีกทั้งพวกเขำไม่เผยมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเอง
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะตัดแต่งผูค้ นเพื่อข้อบกพร่ องหรือควำมเสื่อมทรำมของพวกเขำ
ผูค้ นส่วนใหญ่ที่ติดตำมพวกเขำปรนนิบตั ิดว้ ยควำมสำมำรถพิเศษของพวกเขำ
และทั้งหมดที่พวกเขำปลดปล่อยออกมำคือมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำและทฤษฎีทำงเทววิทยำ
ซึ่งไม่สมั พันธ์กบั ควำมเป็ นจริงและไร้ควำมสำมำรถที่จะให้ชีวิตกับผูค้ นได้โดยสิ้นเชิง อันทีจ่ ริ งแล้ว
เนื้อแท้ของงำนของพวกเขำคือกำรบ่มพรสวรรค์
เลี้ยงดูผคู้ นที่ไม่มีสิ่งใดให้กลำยเป็ นบัณฑิตทำงศำสนำที่มีพรสวรรค์
ซึ่งในภำยหลังก็ไปทำงำนและเป็ นผูน้ ำต่อไป
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
กำรรับใช้พระเจ้ำไม่ใช่ภำรกิจง่ำยๆ
พวกที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเขำยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีวนั สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้
หำกอุปนิสัยของเจ้ำยังไม่ได้รับกำรพิพำกษำและตีสอนโดยพระวจนะของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วอุปนิสยั ของเจ้ำก็ยงั คงเป็ นตัวแทนซำตำน
ซึ่งเป็ นกำรพิสูจน์ว่ำเจ้ำรับใช้พระเจ้ำโดยเจตนำที่ดีของเจ้ำเอง

เป็ นกำรพิสูจน์ว่ำกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำนั้นตั้งอยู่บนพืน้ ฐำนของธรรมชำติเยี่ยงซำตำนของเจ้ำ
เจ้ำรับใช้พระเจ้ำด้วยบุคลิกลักษณะตำมธรรมชำติของเจ้ำ และตำมควำมพึงใจส่วนบุคคลของเจ้ำ
ที่มำกไปกว่ำนั้นคือ เจ้ำคิดอยู่เสมอว่ำสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำเต็มใจทำนั้นคือสิ่งที่น่ำปี ติยินดีต่อพระเจ้ำ
และคิดว่ำสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำไม่อยำกทำนั้นคือสิ่งที่น่ำรังเกียจต่อพระเจ้ำ
เจ้ำทำงำนตำมควำมพึงใจของเจ้ำเองโดยสิ้นเชิง กำรนี้สำมำรถเรี ยกว่ำเป็ นกำรรับใช้พระเจ้ำได้หรื อ?
ท้ำยที่สุดแล้ว จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยในอุปนิสัยชีวิตของเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กำรปรนนิบตั ิของเจ้ำจะทำให้เจ้ำดื้อดึงยิ่งขึ้นไปอีก
ด้วยเหตุน้ีจึงทำให้อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของเจ้ำฝังแน่นอย่ำงล้ำลึก และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
จะมีกฎเกณฑ์ท้งั หลำยเกี่ยวกับกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำที่ข้ นึ อยู่กบั บุคลิกลักษณะของเจ้ำเองเป็ นสำคัญ
และประสบกำรณ์ท้งั หลำยที่ได้จำกกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำตำมอุปนิสัยของเจ้ำเองก่อเป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นภำยในตัวเ
จ้ำ เหล่ำนี้คือประสบกำรณ์และบทเรี ยนของมนุษย์ มันคือปรัชญำแห่งกำรดำรงชีวิตบนโลกของมนุษย์
ผูค้ นเยี่ยงนี้สำมำรถจัดระดับให้เป็ นพวกฟำริ สีและพวกเจ้ำหน้ำที่ทำงศำสนำได้
หำกพวกเขำไม่ตื่นขึ้นและไม่กลับใจเลย
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะกลำยเป็ นเหล่ำพระคริสต์เทียมเท็จและพวกศัตรู ของพระคริสต์ผหู้ ลอกลวงผูค้ นในยุคสุด
ท้ำยอย่ำงแน่นอน
เหล่ำพระคริ สต์เทียมเท็จและศัตรู ของพระคริสต์ท้งั หลำยที่พูดถึงนี้จะเกิดขึ้นจำกท่ำมกลำงผูค้ นเช่นนั้น
หำกบรรดำผูท้ ี่รับใช้พระเจ้ำปฏิบตั ิตำมบุคลิกลักษณะของพวกเขำเองและกระทำตำมเจตจำนงของพวกเขำเอง
พวกเขำก็มีควำมเสี่ยงที่จะถูกขับออกไปได้ตลอดเวลำ
พวกที่นำประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำเป็ นเวลำหลำยปี ของตนมำใช้ในกำรรับใช้พระเจ้ำเพื่อที่จะชนะใจผูอ้ ื่น
เพื่ออบรมสัง่ สอนพวกเขำและควบคุมพวกเขำ และเพื่ออยู่ในตำแหน่งสูง—และพวกที่ไม่เคยกลับใจ
ไม่เคยสำรภำพบำปพวกเขำ ไม่เคยประกำศสละผลประโยชน์จำกตำแหน่ง—
ผูค้ นเหล่ำนี้จะต้องล้มลงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ พวกเขำเป็ นคนประเภทเดียวกับเปำโล
โดยถือสิทธิควำมอำวุโสของตนและโอ้อวดเรื่ องคุณวุฒิของตน
พระเจ้ำจะไม่ทรงนำพำผูค้ นเยี่ยงนี้ไปสู่กำรมีควำมเพียบพร้อม
กำรปรนนิบตั ิเช่นนั้นแทรกแซงพระรำชกิจของพระเจ้ำ ผูค้ นยึดติดกับสิ่งเก่ำๆ ตลอดเวลำ
พวกเขำยึดติดกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยในอดีต กับทุกสิ่งทุกอย่ำงจำกวันเวลำที่ผ่ำนไปแล้ว
นี่เป็ นอุปสรรคอันยิง่ ใหญ่ต่อกำรปรนนิบตั ิของพวกเขำ หำกเจ้ำไม่สำมำรถสลัดสิ่งเหล่ำนั้นทิ้งไปได้
สิ่งเหล่ำนี้จะบีบคั้นชีวิตของเจ้ำทั้งชีวิต พระเจ้ำจะไม่ทรงชมเชยเจ้ำ ไม่แม้แต่น้อย
ไม่แม้กระทัง่ ว่ำขำของเจ้ำจะหักในขณะดำเนินงำนหรื อหลังของเจ้ำจะหักขณะที่ใช้แรง

ไม่แม้กระทัง่ ว่ำเจ้ำจะพลีชีพในกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำต่อพระเจ้ำ ตรงกันข้ำมอย่ำงยิง่ คือ พระองค์จะตรัสว่ำ
เจ้ำเป็ นคนทำควำมชัว่ คนหนึ่ง
ตัดตอนมำจำก “กำรปรนนิบตั ิทำงศำสนำต้องได้รับกำรชำระล้ำง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำคิดว่ำกำรมีควำมรู ้มีค่ำเท่ำกับกำรมีควำมจริ งกระนั้นหรื อ? นัน่ ไม่ใช่ทรรศนะที่สับสนหรอกหรื อ?
เจ้ำสำมำรถพูดถึงควำมรูไ้ ด้มำกเท่ำกับทรำยที่มีอยู่บนชำยหำด กระนั้นสิ่งที่เจ้ำพูดก็ไม่ได้มีเส้นทำงจริงใดๆ
อยู่เลย เจ้ำไม่ได้กำลังพยำยำมที่จะหลอกผูค้ นโดยกำรทำสิ่งนี้อยู่หรอกหรื อ?
เจ้ำไม่ได้กำลังเล่นละครอันว่ำงเปล่ำ ไม่มีแก่นสำรรองรับอยู่หรอกหรือ?
พฤติกรรมอย่ำงนี้ลว้ นเป็ นอันตรำยต่อผูค้ นทั้งสิ้น! ทฤษฎียงิ่ สูงและไร้ซ่งึ ควำมเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำใด
มันก็ยงิ่ ไร้ควำมสำมำรถในกำรนำผูค้ นให้เข้ำไปอยู่ในควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำนั้น ทฤษฎียิ่งสูงมำกขึ้นเท่ำใด
มันก็ยงิ่ ทำให้เจ้ำท้ำทำยและต่อต้ำนพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
จงอย่ำปฏิบตั ิต่อทฤษฎีที่ดูสูงส่งที่สุดทั้งหลำยเสมือนเป็ นขุมทรัพย์อนั ล้ำค่ำ
ทฤษฎีเหล่ำนั้นเป็ นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและไม่มีประโยชน์อนั ใด!
ผูค้ นบำงคนอำจสำมำรถพูดถึงทฤษฎีที่สูงส่งที่สุดทั้งหลำย—
แต่ทฤษฎีเหล่ำนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เกี่ยวกับควำมเป็ นจริง
เพรำะผูค้ นเหล่ำนี้ไม่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั ทฤษฎีเหล่ำนั้นด้วยตัวเอง และดังนั้นจึงไม่มีเส้นทำงสู่กำรปฏิบตั ิ
ผูค้ นเช่นนั้นไร้ควำมสำมำรถที่จะนำผูอ้ ื่นเข้ำมำสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องได้และมีแต่จะนำทำงพวกเขำให้หลงเจิ่นเ
ท่ำนั้น นี่ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูค้ นหรอกหรื อ? อย่ำงน้อยที่สุด
เจ้ำต้องสำมำรถแก้ปัญหำในปัจจุบนั ของผูค้ นและเปิ ดโอกำสให้พวกเขำสำมำรถสัมฤทธิ์ผลในกำรเข้ำสู่ได้
มีเพียงกำรนี้เท่ำนั้นที่นับว่ำเป็ นกำรอุทศิ ตน
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ที่จะทำงำนเพื่อพระเจ้ำ
จงอย่ำกล่ำวคำพูดที่เพ้อฝันแสดงควำมยิง่ ใหญ่ตลอดเวลำ
และจงอย่ำใช้กำรปฏิบตั ิอนั ไม่เหมำะสมอย่ำงมำกมำยเพื่อผูกมัดผูอ้ นื่ ให้เชื่อฟังเจ้ำ
กำรทำเช่นนั้นจะไม่เกิดผลและทำได้แค่เพียงเพิ่มควำมสับสนของพวกเขำก็เท่ำนั้น
กำรทำเช่นนี้ต่อไปจะทำให้เกิดคำสอนมำกมำย ซึ่งจะทำให้ผูค้ นเกลียดเจ้ำ เช่นนั้นเองคือข้อบกพร่ องของมนุษย์
และมันก็ช่ำงน่ำละอำยเสียจริ ง
ตัดตอนมำจำก “จงมุ่งเน้นกับควำมเป็ นจริงให้มำกขึ้น” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ใครก็ตำมที่ไม่เข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำคือผูท้ ี่ต่อต้ำนพระองค์
และใครก็ตำมที่ได้มำเข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้ว

แต่ยงั ไม่พยำยำมทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยก็ยิ่งถือว่ำเป็ นผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำขึ้นไปอีก
มีบรรดำผูท้ ี่อ่ำนพระคัมภีร์ในคริ สตจักรอันอลังกำรและสวดท่องพระคัมภีร์ตลอดทั้งวัน
แต่กระนั้นก็ไม่มีใครสักคนท่ำมกลำงพวกเขำที่เข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ไม่มีใครสักคนท่ำมกลำงพวกเขำที่สำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่คนหนึ่งคนใดท่ำมกลำงพวกเขำจะสำมำรถปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
พวกเขำทั้งหมดเป็ นคนถ่อยไร้ค่ำ และแต่ละคนยืนค้ำหัวสัง่ สอนพระเจ้ำ
พวกเขำตั้งใจต่อต้ำนพระเจ้ำแม้ขณะที่พวกเขำถือธงประจำของพระองค์ พวกเขำอ้ำงควำมเชือ่ ในพระเจ้ำ
แต่ยงั คงกินเนื้อหนังและดื่มโลหิตของมนุษย์ ผูค้ นเช่นนั้นทั้งหมดคือเหล่ำมำรที่กลืนกินดวงจิตของมนุษย์
เหล่ำปี ศำจผูเ้ ป็ นหัวหน้ำที่จงใจขวำงทำงผูท้ ี่พยำยำมก้ำวลงบนเส้นทำงที่ถูกต้อง
และคือเครื่ องสะดุดทั้งหลำยที่คอยขัดแข้งขัดขำผูท้ ี่แสวงหำพระเจ้ำ พวกเขำอำจดูมี
“องค์ประกอบอันเพียบพร้อม” แต่ผตู้ ิดตำมของพวกเขำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ
คนเหล่ำนั้นมิใช่สิ่งอื่นใดนอกเสียจำกศัตรู ของพระคริสต์ที่นำผูค้ นให้ยืนต้ำนพระเจ้ำ?
ผูต้ ิดตำมของพวกเขำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ พวกเขำคือมำรที่มีชีวิตซึ่งทุ่มเทอุทิศเพื่อกำรกลืนกินดวงจิตของมนุษย์?
ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำคือผูค้ นที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

7. ความแตกต่างระหว่างความประพฤติดภี ายนอกกับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
โดยหลักแล้ว กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยอ้ำงอิงถึงกำรเปลี่ยนสภำพของธรรมชำติของบุคคลหนึ่ง
สิ่งทั้งหลำยของธรรมชำติของบุคคลหนึ่งนั้นไม่สำมำรถมองเห็นได้จำกพฤติกรรมภำยนอก
สิ่งเหล่ำนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับควำมมีคุณค่ำและนัยสำคัญของกำรดำรงอยู่ของเขำ นั่นก็คือ
สิ่งเหล่ำนั้นเกีย่ วข้องโดยตรงกับทัศนะของบุคคลหนึ่งที่มีต่อชีวิตและค่ำนิยมทั้งหลำยของเขำ
สิ่งทั้งหลำยที่อยู่ในห้วงลึกของจิตใจของเขำ และแก่นแท้ของเขำ หำกบุคคลหนึ่งไม่สำมำรถยอมรับควำมจริงได้
เขำย่อมจะไม่กำ้ วผ่ำนกำรเปลี่ยนสภำพในแง่มุมเหล่ำนี้เลย
เฉพำะโดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ กำรเข้ำสู่ควำมจริ งอย่ำงเต็มที่
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมของคนเรำและทัศนะของคนเรำที่มีต่อกำรดำรงอยู่และชีวิต
กำรปรับทรรศนะของคนเรำให้อยู่ในแนวเดียวกับของพระเจ้ำ
และกำรกลับกลำยมำมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบและอุทิศแด่พระเจ้ำอย่ำงครบบริ บรู ณ์เท่ำนั้น
จึงจะพูดได้ว่ำอุปนิสัยของคนเรำได้เปลี่ยนสภำพไปแล้ว
เจ้ำอำจปรำกฏว่ำมีกำรนำควำมพยำยำมบำงอย่ำงออกมำใช้
เจ้ำอำจมีควำมยืดหยุ่นเมื่อประจันหน้ำกับควำมยำกลำบำก
เจ้ำอำจมีควำมสำมำรถที่จะดำเนินกำรจัดกำรเตรี ยมกำรเกีย่ วกับพระรำชกิจจำกเบื้องบนจนเสร็จสิ้นได้
หรื อเจ้ำอำจมีควำมสำมำรถที่จะไปแห่งหนใดก็ตำมที่ถูกบอกให้ไป
แต่เหล่ำนี้เป็ นเพียงกำรเปลีย่ นแปลงเล็กน้อยของพฤติกรรมและไม่เพียงพอที่จะนับว่ำเป็ นกำรเปลี่ยนสภำพอุปนิ
สัยของเจ้ำ เจ้ำอำจมีควำมสำมำรถที่จะล่องไปตำมเส้นทำงสำรพัน ทนทุกข์กบั ควำมยำกลำบำกสำรพัด
และสู้ทนกำรเหยียดหยำมอันใหญ่หลวง เจ้ำอำจรู ้สึกใกล้ชิดพระเจ้ำมำก
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์อำจทรงพระรำชกิจบำงอย่ำงกับเจ้ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพระเจ้ำทรงขอให้เจ้ำทำบำงสิ่งที่ไม่คล้อยตำมมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ เจ้ำก็ยงั คงอำจจะไม่นบนอบ
แต่ในทำงกลับกัน เจ้ำอำจจะมองหำข้อแก้ตวั ทั้งหลำย อันเป็ นกำรต้ำนทำนและกบฏต่อพระเจ้ำ
กระทัง่ ถึงจุดที่เจ้ำวิพำกษ์วิจำรณ์และประท้วงต่อพระองค์ นี่จะเป็ นปัญหำที่รุนแรง!
นั่นจะแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำยังคงมีธรรมชำติที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำอยู่
และว่ำเจ้ำยังไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรเปลีย่ นสภำพไม่ว่ำอันใดเลยก็ตำม
ตัดตอนมำจำก “สิ่งใดที่ควรรู ้เกี่ยวกับกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของคนเรำ” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริ สต์

ผูค้ นสำมำรถประพฤติดีได้ แต่นั่นไม่จำเป็ นต้องหมำยควำมว่ำ พวกเขำครองควำมจริ ง
กำรมีศรัทธำแก่กล้ำเพียงสำมำรถทำให้พวกเขำยึดปฏิบตั ิตำมคำสอนและติดตำมกฎเกณฑ์ท้งั หลำยเท่ำนั้น
พวกที่ปรำศจำกควำมจริ งไม่มหี นทำงในกำรแก้ปัญหำที่เป็ นแก่นสำร
และคำสอนก็ไม่สำมำรถเข้ำมำประจำที่แทนควำมจริ งได้
ผูค้ นที่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุปนิสัยของพวกเขำนั้นแตกต่ำงไป กล่ำวคือ
พวกเขำได้เข้ำใจควำมจริ งแล้ว พวกเขำกำลังหยัง่ รู ้ประเด็นปัญหำทั้งหมด
พวกเขำรู ้วิธีที่จะกระทำกำรโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
วิธีที่จะกระทำกำรโดยสอดคล้องกับหลักธรรมควำมจริง และวิธีที่จะกระทำกำรเพื่อทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
และพวกเขำเข้ำใจธรรมชำติของควำมเสื่อมทรำมที่พวกเขำจัดแสดง
เมื่อแนวคิดและมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเองได้รับกำรเปิ ดเผย พวกเขำสำมำรถหยัง่ รู ้และละทิ้งเนื้อหนังได้
นี่คือวิธีที่กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้รับกำรแสดงออก
สิ่งหลักเกี่ยวกับผูค้ นที่ได้กำ้ วผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยแล้วก็คือว่ำ
พวกเขำได้มำเข้ำใจควำมจริ งอย่ำงชัดเจนแล้ว และเมื่อดำเนินกำรสิ่งทั้งหลำย
พวกเขำนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิดว้ ยควำมถูกต้องแม่นยำยิง่ ขึ้นและพวกเขำไม่จดั แสดงควำมเสื่อมทรำมบ่อยครั้งอ
ย่ำงที่เป็ นมำ โดยทัว่ ไป
บรรดำผูท้ ี่อุปนิสยั ของพวกเขำได้แปลงสภำพไปแล้วนั้นดูเหมือนจะมีเหตุผลและหยัง่ รู ้เป็ นพิเศษ
และเนื่องจำกกำรเข้ำใจควำมจริ งของพวกเขำ
พวกเขำไม่แสดงควำมชอบคิดว่ำตนเองชอบธรรมเสมอหรือควำมโอหังมำกอย่ำงแต่ก่อน
พวกเขำสำมำรถมองทะลุและหยัง่ รู ้ควำมเสื่อมทรำมมำกมำยที่ถูกเปิ ดเผยไปแล้ว
ดังนั้นในตัวพวกเขำจึงไม่เกิดควำมโอหัง
พวกเขำสำมำรถมีกำรจับควำมเข้ำใจที่ผ่ำนกำรประเมินรอบคอบแล้วเกี่ยวกับสิ่งซึ่งเป็ นที่ทำงของมนุษย์
เกี่ยวกับวิธีประพฤติตนอย่ำงสมเหตุสมผล เกี่ยวกับวิธีรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดและสิ่งที่จะไม่พูด
และเกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดและสิ่งที่จะทำกับผูค้ นแบบใด นี่คือเหตุผลที่กล่ำวกันว่ำผูค้ นเช่นนี้คอ่ นข้ำงมีเหตุผล
บรรดำผูท้ ี่ได้กำ้ วผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขำนั้นใช้ชีวิตตำมสภำพเหมือนของมนุษย์อย่ำงแท้จริ
ง และพวกเขำครองควำมจริง พวกเขำสำมำรถพูดและมองเห็นสิ่งทั้งหลำยโดยสอดคล้องกับควำมจริ งอยู่เสมอ
และพวกเขำมีหลักธรรมในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำทำ พวกเขำไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคล เรื่ อง
หรื อสิ่งของ และพวกเขำทั้งหมดมีทศั นะของพวกเขำเองและสำมำรถค้ำจุนควำมจริงหลักธรรมได้
อุปนิสัยของพวกเขำค่อนข้ำงมัน่ คง พวกเขำไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมำ
และไม่สำคัญว่ำรู ปกำรณ์แวดล้อมของพวกเขำเป็ นอย่ำงไร

พวกเขำก็เข้ำใจวิธีทำหน้ำที่ของพวกเขำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและวิธีที่จะประพฤติตนให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
อันที่จริ งแล้ว
บรรดำผูท้ ี่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยไม่มุ่งควำมสนใจไปที่สิ่งซึ่งจะทำเพื่อให้ตวั พวกเขำเองดูดีในระดับผิวเผิ
น—พวกเขำได้รับควำมชัดเจนภำยในเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำเพื่อให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย เพรำะฉะนั้น
จำกภำยนอกแล้ว พวกเขำอำจไม่ดูเหมือนว่ำมีใจกระตือรื อร้นมำกนักหรื อได้ทำสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่มำก
แต่ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำทำนั้นมีควำมหมำย มีคุณค่ำ และให้ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริง
บรรดำผูท้ ี่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยนั้นครองควำมจริงมำกมำยอย่ำงแน่นอน—
และกำรนี้สำมำรถยืนยันได้โดยมุมมองเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลำยของพวกเขำและกำรกระทำอันมีหลักธรรมของพวกเ
ขำ พวกที่ไม่ครองควำมจริงนั้นยังไม่ได้สัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงอันใดในอุปนิสัยอย่ำงแน่นอน
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงหนึ่งในอุปนิสยั มิใช่หมำยถึงกำรมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่เป็ นผูใ้ หญ่และมีประสบกำรณ์
ช่ำชอง โดยหลักแล้ว
มันอ้ำงอิงถึงในกรณีตวั อย่ำงที่พษิ ซำตำนบำงอย่ำงภำยในธรรมชำติของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็ นผลมำจำก
กำรบรรลุควำมรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ำและควำมเข้ำใจควำมจริ ง นั่นกล่ำวได้ว่ำ
พิษซำตำนเหล่ำนั้นได้ถูกชำระให้สะอำดแล้ว
และควำมจริ งซึ่งพระเจ้ำทรงแสดงออกมำนั้นหยัง่ รำกภำยในผูค้ นเช่นนั้น กลำยเป็ นชีวิตของพวกเขำ
และกลำยเป็ นรำกฐำนแท้จริ งแห่งกำรดำรงอยู่ของพวกเขำ เมื่อนั้นเท่ำนั้น พวกเขำจึงจะกลำยเป็ นผูค้ นใหม่
และเช่นนั้นเอง จึงได้รับประสบกำรณ์กบั กำรแปลงสภำพของอุปนิสัย
กำรแปลงสภำพอย่ำงหนึ่งในอุปนิสยั มิใช่หมำยควำมว่ำ
อุปนิสัยภำยนอกทั้งหลำยของผูค้ นนั้นสุภำพอ่อนโยนขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้ มิใช่หมำยควำมว่ำพวกเขำเคยโอหัง
แต่มำบัดนี้สำมำรถสัมพันธ์สนิทได้อย่ำงมีเหตุมีผล หรือว่ำพวกเขำเคยไม่ฟังใครเลย
แต่มำบัดนี้สำมำรถรับฟังผูอ้ ื่นได้
กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกเช่นนั้นไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเป็ นกำรแปลงสภำพในอุปนิสัย ก็แน่อยู่ว่ำ
กำรแปลงสภำพทั้งหลำยในอุปนิสยั นั้นย่อมรวมไปถึงสภำวะและกำรแสดงออกทั้งหลำยดังกล่ำว
แต่ส่วนผสมผสำนที่สำคัญยิ่งยวดก็คือ กำรที่ชีวิตของพวกเขำได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วภำยใน
ควำมจริ งที่พระเจ้ำทรงแสดงออกมำนั้นกลำยมำเป็ นชีวิตแท้จริ งของพวกเขำ
พิษซำตำนทั้งหลำยภำยในได้ถูกกำจัดทิ้งไป
และมุมมองทั้งหลำยของพวกเขำได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงครบบริ บูรณ์
และไม่มีมุมมองใดเลยที่อยู่ในแนวเดียวกับมุมมองของทำงโลก
ผูค้ นเหล่ำนี้สำมำรถมองเห็นกลอุบำยและสำรพัดพิษของพญำนำคใหญ่สีแดงอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งเหล่ำนั้นคืออะไร

พวกเขำได้จบั ควำมเข้ำใจแก่นสำรแท้จริ งของชีวิตแล้ว ด้วยเหตุน้ นั
ค่ำนิยมแห่งชีวิตของพวกเขำจึงได้เปลี่ยนแปลงไป—
และนี่คือกำรแปลงสภำพชนิดที่เป็ นรำกฐำนที่สุดและเป็ นแก่นแท้แห่งกำรเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุปนิสัย
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกกับกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์
ในศำสนำ ผูค้ นมำกมำยทนทุกข์อย่ำงมำกมำยตลอดทั้งชีวิตของพวกเขำ:
พวกเขำอยู่เหนือร่ ำงกำยของพวกเขำเอง และแบกทุกข์ของตน
พวกเขำยังแม้แต่ทนทุกข์และสู้ทนต่อไปเมื่ออยู่บนปำกเหวแห่งควำมตำย!
บำงคนยังคงกำลังอดอำหำรในตอนเช้ำของวันที่พวกเขำตำย ทั้งชีวิตของพวกเขำ
พวกเขำปฏิเสธไม่ให้ตวั เองได้รับอำหำรและเสื้อผ้ำดีๆ และมุ่งเน้นที่ควำมทุกข์เท่ำนั้น
พวกเขำสำมำรถอยู่เหนือร่ ำงกำยของพวกเขำได้และละทิ้งเนื้อหนังของพวกเขำ
จิตใจที่พวกเขำมีให้กบั กำรสู้ทนควำมทุกข์ช่ำงน่ำยกย่อง แต่ควำมคิดของพวกเขำ มโนคติอนั หลงผิดของพวกเขำ
ทัศนคติทำงใจของพวกเขำ และโดยแท้จริ งแล้ว ธรรมชำติเก่ำๆ ของพวกเขำ ยังไม่ได้ถูกจัดกำรเลยแม้แต่น้อย
พวกเขำขำดพร่ องควำมรู ้ที่แท้จริงใดๆ เกี่ยวกับตัวพวกเขำเอง
ภำพในใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำเป็ นภำพแบบดั้งเดิมที่มีพระเจ้ำที่คลุมเครื อเป็ นนำมธรรม
ควำมแน่วแน่ที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำของพวกเขำมำจำกควำมกระตือรื อร้นและธรรมชำติที่เป็ นบวกของพวกเขำ
แม้ว่ำพวกเขำจะเชื่อในพระเจ้ำ แต่พวกเขำก็ท้งั ไม่เข้ำใจพระองค์หรื อรูน้ ้ ำพระทัยของพระองค์
พวกเขำเพียงทำงำนและทนทุกข์อย่ำงหูหนวกตำบอดเพื่อพระเจ้ำเท่ำนั้น พวกเขำไม่ให้คุณค่ำใดๆ
กับกำรปฏิบตั ิดว้ ยกำรหยัง่ รู ้เลย
ใส่ใจวิธีกำรทำให้แน่ใจว่ำกำรรับใช้ของพวกเขำทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงจริ งๆ เพียงเล็กน้อย
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะตระหนักรู ้วิธีกำรสัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
พระเจ้ำที่พวกเขำรับใช้ไม่ใช่พระเจ้ำในพระฉำยำดั้งเดิมของพระองค์ แต่เป็ นพระเจ้ำที่ห่อหุม้ อยู่ในตำนำน
ผลิตผลจำกจินตนำกำรของพวกเขำเอง พระเจ้ำที่พวกเขำเพียงแค่เคยได้ยินหรื อพบในงำนเขียนเท่ำนั้น
แล้วพวกเขำก็ใช้จินตนำกำรอันกว้ำงไกลและควำมเคร่ งศำสนำของพวกเขำในกำรทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำ
และปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำที่พระเจ้ำทรงต้องประสงค์จะปฏิบตั ิ
กำรรับใช้ของพวกเขำคลำดเคลื่อนเกินไป
จนกระทัง่ ไม่มพี วกเขำคนใดที่มีควำมสำมำรถที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง
ในทำงปฏิบตั ิเลย ไม่ว่ำพวกเขำจะยินดีทนทุกข์อย่ำงไรก็ตำม
มุมมองแต่เดิมของพวกเขำเกี่ยวกับกำรรับใช้และภำพในใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เพรำะพวกเขำยังไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำ กำรตีสอน กระบวนกำรถลุง
และกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมจำกพระเจ้ำ อีกทั้งไม่มีใครคนใดเคยนำพวกเขำโดยใช้ควำมจริ ง
ต่อให้พวกเขำเชื่อในพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ก็ไม่มพี วกเขำคนใดที่เคยพบเห็นพระผูช้ ่วยให้รอด
พวกเขำเพียงรู ้จกั พระองค์โดยผ่ำนทำงตำนำนและคำบอกเล่ำเท่ำนั้น ดังนั้น
กำรรับใช้ของพวกเขำรวมกันแล้วไม่มำกกว่ำกำรปิ ดตำรับใช้ไปอย่ำงไร้แบบแผน
รำวกับคนตำบอดที่รับใช้พ่อของเขำเอง ถึงที่สุดแล้ว กำรรับใช้เช่นนั้นสำมำรถสัมฤทธิ์ผลสิ่งใดได้บำ้ ง?
และผูใ้ ดจะเห็นชอบกับกำรรับใช้เช่นนั้น?
กำรรับใช้ของพวกเขำยังคงเหมือนเดิมตลอดมำตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุด
พวกเขำได้รับเพียงบทเรียนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
และอิงกำรรับใช้ของพวกเขำบนควำมเป็ นธรรมชำติของพวกเขำและควำมชอบของพวกเขำเองเท่ำนั้น
สิ่งนี้จะสำมำรถให้รำงวัลใด? แม้กระทัง่ เปโตร ผูซ้ ่ึงได้มองเห็นพระเยซู
ก็ยงั ไม่รู้วิธีกำรรับใช้ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เขำเพียงมำรู ้ถึงกำรนี้ในท้ำยที่สุดในวัยชรำของเขำ
นี่บอกอะไรเกี่ยวกับผูค้ นตำบอดที่ยงั ไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรจัดกำรหรื อกำรได้รับกำรตัดแต่งแม้
แต่น้อย และผูท้ ี่ไม่เคยมีผูใ้ ดนำพวกเขำ?
กำรรับใช้ของผูค้ นมำกมำยในหมู่พวกเจ้ำในวันนี้ไม่เหมือนกับของผูค้ นที่ตำบอดเหล่ำนี้หรื อ?
ผูค้ นทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้รับกำรพิพำกษำ ยังไม่ได้รับกำรตัดแต่งและกำรจัดกำร และผูท้ ี่ยงั ไม่เปลี่ยนแปลง—
พวกเขำทั้งหมดไม่ได้ถูกพิชิตอย่ำงไม่ครบบริ บูรณ์หรื อ? ผูค้ นเช่นนั้นมีประโยชน์อนั ใดกัน?
หำกควำมคิดของเจ้ำ ควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับชีวิต
และควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำไม่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ใดๆ และเจ้ำไม่ได้รับสิ่งใดอย่ำงแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำจะไม่มีวนั สัมฤทธิ์สิ่งใดที่ยอดเยีย่ มในกำรรับใช้ของเจ้ำ!
หำกปรำศจำกนิมิตและควำมรู ้ใหม่เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ เจ้ำจะไม่สำมำรถถูกพิชิตได้
แล้ววิธีกำรติดตำมพระเจ้ำของเจ้ำก็จะเหมือนกับผูท้ ี่ทนทุกข์และอดอำหำร นั่นคือ มีคุณค่ำเพียงน้อยนิด!
เป็ นที่แน่แท้ว่ำสิ่งที่พวกเขำทำมีคำพยำนเพียงน้อยนิด เรำจึงพูดว่ำกำรรับใช้ของพวกเขำไร้ประโยชน์!
พวกเขำใช้ชีวิตของพวกเขำไปกับกำรทนทุกข์และกำรนั่งอยู่ในคุก พวกเขำอดกลั้น รักใคร่ เสมอมำ
และพวกเขำแบกกำงเขนเสมอมำ พวกเขำถูกเยำะเย้ยถำกถำงและถูกปฏิเสธจำกโลก
พวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมยำกลำบำกทุกอย่ำง และถึงแม้ว่ำพวกเขำจะเชื่อฟังจนถึงที่สิ้นสุด
แต่พวกเขำก็ยงั คงไม่ถูกพิชิต และไม่สำมำรถเสนอคำพยำนใดๆ ต่อกำรถูกพิชิตได้ พวกเขำได้ทนทุกข์มำกมำย
แต่ภำยใน พวกเขำไม่รู้จกั พระเจ้ำเลย ควำมคิดเก่ำๆ มโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ กำรปฏิบตั ิทำงศำสนำ
ควำมรู ้ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น และแนวควำมคิดในแบบมนุษย์ของพวกเขำ ไม่มีสิ่งใดเลยที่เคยได้รับกำรจัดกำร

ไม่มีเค้ำของควำมรู ้ใหม่ๆ ในตัวพวกเขำเลยแม้แต่นอ้ ย
ควำมรู ้ของพวกเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำไม่มีแม้สักเสี้ยวที่แท้จริงหรื อถูกต้องแม่นยำ
พวกเขำเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำผิด นี่คือกำรรับใช้พระเจ้ำหรื อ?
ไม่ว่ำควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำในอดีตจะเป็ นอย่ำงไรก็ตำม
หำกควำมรู ้น้ นั ยังคงเหมือนเดิมในวันนี้และเจ้ำยังคงใช้มโนคติอนั หลงผิดและแนวคิดของเจ้ำเองเป็ นพื้นฐำนควำ
มรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำต่อไป ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิสิ่งใดก็ตำม กล่ำวคือ หำกเจ้ำยังไม่มคี วำมรู ้ใหม่ๆ
ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ และหำกเจ้ำยังล้มเหลวที่จะรู ้จกั พระฉำยำและพระอุปนิสยั ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
หำกควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำยังคงถูกนำด้วยควำมคิดตำมระบบศักดินำและที่เป็ นไสยศำสตร์
และยังคงเกิดขึ้นจำกจินตนำกำรและมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์อยู่ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ยงั ไม่ได้ถูกพิชิต
เรำกล่ำวถ้อยคำทั้งหมดเหล่ำนี้ตอ่ เจ้ำในวันนี้ เพื่อที่เจ้ำอำจรู ้
เพื่อที่ควำมรู ้น้ีอำจนำทำงเจ้ำสู่ควำมรู ้ใหม่กว่ำที่ถูกต้องแม่นยำ
และเรำยังกล่ำวถ้อยคำเหล่ำนี้เพื่อกำจัดมโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ และวิธีกำรรู ้เก่ำๆ ในตัวเจ้ำ
เพื่อที่เจ้ำอำจมีควำมรู ้ใหม่ๆ ได้ หำกเจ้ำกินและดื่มวจนะของเรำจริ งๆ
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ของเจ้ำก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่ำงมำก
ตรำบเท่ำที่เจ้ำกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำด้วยหัวใจแห่งควำมเชื่อฟัง
เช่นนั้นแล้วมุมมองของเจ้ำก็จะพลิกกลับ ตรำบเท่ำที่เจ้ำสำมำรถยอมรับกำรตีสอนซ้ ำๆ ได้ วิธีกำรคิดเก่ำๆ
ของเจ้ำก็จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ตรำบเท่ำที่วิธีกำรคิดเก่ำๆ ของเจ้ำถูกแทนที่อย่ำงถ้วนทัว่ ด้วยวิธีกำรคิดใหม่ๆ
กำรปฏิบตั ิของเจ้ำก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสอดคล้องเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี กำรรับใช้ของเจ้ำจะตรงเป้ำยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ
และสำมำรถทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงได้เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้ำ ควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
และมโนคติอนั หลงผิดมำกมำยที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วควำมเป็ นธรรมชำติของเจ้ำจะค่อยๆ ลดลง
สิ่งนี้และเป็ นเพียงสิ่งนี้เท่ำนั้นที่เป็ นผลที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ำทรงพิชิตผูค้ น
มันคือควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูค้ น หำกในควำมเชื่อที่เจ้ำมีในพระเจ้ำ
ทั้งหมดที่เจ้ำรู ้คือกำรอยู่เหนือร่ ำงกำยของเจ้ำและกำรสู้ทนและกำรทนทุกข์ และเจ้ำไม่รู้ว่ำสิ่งนั้นผิดหรื อถูก
หรื อยิง่ ไม่รู้เข้ำไปใหญ่ว่ำทำไปเพื่อใคร แล้วกำรปฏิบตั ิเช่นนั้นจะสำมำรถนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริ งภำยในเกีย่ วกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (3)” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อใดก็ตำมที่ผคู้ นทำงศำสนำเหล่ำนั้นมำรวมตัวกัน พวกเขำอำจถำมว่ำ “พี่สำว หมู่น้ีคุณเป็ นอย่ำงไรบ้ำง?”
เธออำจตอบกลับไปว่ำ “ฉันรู ้สึกว่ำฉันเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้ำ

และว่ำฉันไม่สำมำรถทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์ได้” อีกคนอำจกล่ำวว่ำ
“ฉันก็รู้สึกเป็ นหนี้ บุญคุณพระเจ้ำเหมือนกัน และรู ้สึกว่ำฉันไม่สำมำรถทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์ได้”
ลำพังไม่กี่ประโยคและคำพูดเหล่ำนี้แสดงให้เห็นสิ่งถ่อยๆ ทั้งหลำยที่อยู่ลกึ ภำยในพวกเขำ นั่นคือ
คำพูดทั้งหลำยดังกล่ำวนั้นน่ำเกลียดที่สุด และน่ำเดียดฉันท์เหลือเกิน
ธรรมชำติของผูค้ นแบบนั้นย่อมต่อต้ำนพระเจ้ำ
บรรดำผูค้ นที่มงุ่ เน้นที่ควำมเป็ นจริงย่อมสื่อสำรสิ่งใดก็ตำมที่อยู่ในควำมรู ้สึกนึกคิดของพวกเขำ
และเปิ ดหัวใจของพวกเขำออกมำในกำรสำมัคคีธรรม พวกเขำไม่ทำกิจกรรมที่เป็ นเท็จแม้สกั ครั้ง
ไม่อวดแสดงทั้งควำมสุภำพมีมำรยำทมำกมำยเกินขนำดและกำรหยอกล้อคุยเล่นอันว่ำงเปล่ำไม่จริ งใจ
พวกเขำตรงไปตรงมำอยู่เสมอ และไม่ถือปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ท้งั หลำยที่ไม่องิ ศำสนำ
ผูค้ นบำงคนมีใจชอบกำรแสดงออกมำภำยนอก จนถึงจุดที่ขำดสำนึกอย่ำงถึงที่สุดด้วยซ้ ำ
เมื่อใครบำงคนร้องเพลง พวกเขำก็เริ่ มเต้นรำ ไม่ตระหนักด้วยซ้ ำว่ำข้ำวในหม้อของพวกเขำไหม้เสียแล้ว
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในทำงพระเจ้ำหรื อมีเกียรติ และพวกเขำเหลำะแหละมำกเกินไป
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดเป็ นกำรสำแดงทั้งหลำยของกำรขำดพร่ องควำมเป็ นจริ ง
เมื่อผูค้ นบำงคนสำมัคคีธรรมเกีย่ วกับเรื่ องของชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ถึงแม้ว่ำพวกเขำไม่พูดเรื่ องควำมเป็ นหนี้บุญคุณอะไรเลยต่อพระเจ้ำ แต่ลึกลงไปนั้น
พวกเขำยังคงไว้ซ่ึงควำมรักที่แท้จริ งต่อพระองค์
ควำมรู ้สึกของเจ้ำในเรื่ องกำรเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้ำไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับผูค้ นอื่นๆ เจ้ำเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้ำ
ไม่ใช่มนุษยชำติ มีประโยชน์อะไรที่เจ้ำจะพูดถึงเรื่ องนี้กบั คนอืน่ อยู่เนืองนิตย์?
เจ้ำต้องให้ควำมสำคัญแก่กำรเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ ง
ไม่ใช่แก่ควำมคึกคักกระตือรื อร้นหรือกำรอวดแสดงภำยนอกใดๆ
ควำมประพฤติดีแบบผิวเผินของมนุษย์ท้งั หลำยเป็ นตัวแทนของอะไรหรื อ?
สิ่งเหล่ำนั้นเป็ นตัวแทนของเนื้อหนัง และแม้แต่กำรปฏิบตั ิภำยนอกที่ดีที่สุดก็ไม่เป็ นตัวแทนของชีวิต
สิ่งเหล่ำนั้นสำมำรถแสดงออกได้เพียงภำวะอำรมณ์แบบปัจเจกบุคคลของเจ้ำเองเท่ำนั้น
กำรปฏิบตั ิภำยนอกทั้งหลำยของมนุษยชำติไม่สำมำรถทำให้ควำมพึงปรำรถนำของพระเจ้ำลุล่วงได้
เจ้ำพูดถึงกำรเป็ นหนี้บุญคุณพระเจ้ำของเจ้ำอยู่เนืองนิตย์ ถึงกระนั้นเจ้ำก็ไม่สำมำรถจัดหำให้กบั ชีวิตของผูอ้ ื่น
หรื อสร้ำงแรงบันดำลใจให้พวกเขำรักพระเจ้ำได้
เจ้ำเชื่อหรื อว่ำกำรกระทำเหล่ำนั้นของเจ้ำจะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย?
เจ้ำรู ้สึกว่ำกำรกระทำทั้งหลำยของเจ้ำเป็ นไปในแนวเดียวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และว่ำกำรกระทำเหล่ำนั้นอยู่ฝ่ำยจิตวิญญำณ แต่ในควำมจริ ง กำรกระทำเหล่ำนั้นช่ำงไร้สำระทั้งสิ้น!

เจ้ำเชื่อว่ำสิ่งที่ทำให้เจ้ำยินดีและสิ่งที่เจ้ำเต็มใจที่จะทำคือสิ่งเหล่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงปี ติยนิ ดีเป็ นแน่แท้
ควำมชอบทั้งหลำยของเจ้ำเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้หรื อ?
บุคลิกลักษณะของบุคคลหนึ่งเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้หรื อ? สิ่งที่เจ้ำยินดีก็คอื สิ่งที่พระเจ้ำทรงชิงชังพอดี
และนิสัยทั้งหลำยของเจ้ำคือนิสัยเหล่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงเกลียดและปฏิเสธพอดี หำกเจ้ำรู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณ
เช่นนั้นแล้ว จงไปอธิษฐำนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะพูดถึงกำรนั้นกับคนอื่นๆ
หำกเจ้ำไม่อธิษฐำนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ และกลับดึงควำมสนใจมำสู่ตวั เจ้ำเองอยู่เนืองนิตย์ต่อหน้ำผูอ้ นื่ แทน
นี่จะสำมำรถทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้หรื อ?
หำกกำรกระทำทั้งหลำยของเจ้ำมีจริ งอยู่เสมอในกำรปรำกฏภำยนอกเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว
นี่ก็หมำยควำมว่ำเจ้ำไร้ประโยชน์อย่ำงสุดขั้ว
พวกที่เพียงดำเนินควำมประพฤติดีแบบผิวเผินและไร้ควำมเป็ นจริงเป็ นมนุษย์ลกั ษณะใดหรือ ?
ผูค้ นเช่นนั้นก็เป็ นแค่พวกฟำริ สีที่หน้ำซื่อใจคดและบุคคลสำคัญทำงศำสนำเท่ำนั้นเอง!
หำกพวกเจ้ำไม่สลัดทิ้งกำรปฏิบตั ิภำยนอกของพวกเจ้ำและไร้ควำมสำมำรถที่จะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงทั้งหลำย
ได้ เช่นนั้นแล้ว องค์ประกอบเหล่ำนั้นของควำมหน้ำซื่อใจคดในพวกเจ้ำก็จะเติบโตมำกยิ่งขึ้นไปอีก
ยิ่งองค์ประกอบของควำมหน้ำซื่อใจคดของเจ้ำมีมำกขึ้นเท่ำใด ก็ยิ่งมีกำรต้ำนทำนต่อพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
ท้ำยที่สุด ผูค้ นเช่นนั้นก็ย่อมจะถูกกำจัดสิ้นอย่ำงแน่นอน!
ตัดตอนมำจำก “ในควำมเชื่อ คนเรำต้องมุ่งควำมสนใจไปที่ควำมเป็ นจริ ง—
กำรมีส่วนในพิธีกรรมทำงศำสนำหำใช่ควำมเชื่อไม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 7 แง่มุมด้านอื่นของความจริงทั้งหลายที่เจ้าควรเข้าใจในการเชื่ อในพระเจ้าของเจ้า

1. การรู้ทมี่ าของการต่อต้านของผู้คนทีม่ ีต่อพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า ในการเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
เหตุผลที่มนุษย์ต่อต้ำนพระเจ้ำนั้น ในแง่หนึ่งมำจำกอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของเขำ
และในอีกแง่หนึ่งมำจำกควำมรู ้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์เกี่ยวกับพระเจ้ำและควำมขำดพร่ องควำมเข้ำใจหลักกำรที่พระเจ้ำ
ทรงใช้ในกำรทรงพระรำชกิจและน้ ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีให้กบั มนุษย์ สองแง่มุมนี้เมื่อรวมกันแล้ว
ก่อเกิดเป็ นประวัติกำรต่อต้ำนพระเจ้ำของมนุษย์
บรรดำผูเ้ ชื่อซึ่งมำใหม่ต่อต้ำนพระเจ้ำก็เพรำะกำรต่อต้ำนเช่นนั้นมีอยูภ่ ำยในธรรมชำติของพวกเขำ
ในขณะที่กำรต่อต้ำนพระเจ้ำของบรรดำผูท้ ี่อยู่ในควำมเชื่อมำหลำยปี เป็ นผลลัพธ์มำจำกควำมไม่รู้เท่ำถึงกำรณ์เกี่
ยวกับพระองค์ เพิ่มเติมเข้ำไปกับอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของพวกเขำ
ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำคือผูค้ นที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำเสมอ
และแม้ว่ำเป้ำประสงค์ของพระรำชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
วิธีกำรซึ่งพระองค์ทรงใช้ในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
ซึ่งหมำยควำมว่ำบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำเช่นกัน
ยิ่งพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้ำก็ยิ่งละเอียดถี่ถว้ นมำกขึ้นเท่ำนั้น
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยซึ่งสอดคล้องกันก็เกิดขึ้นในอุปนิสัยของมนุษย์โดยเป็ นผลตำมมำจำกพระรำชกิจของพ
ระเจ้ำเช่นกัน อย่ำงไรก็ดี นั่นเป็ นเพรำะว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลำ
จนบรรดำผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และบรรดำผูค้ นสิ้นคิดซึ่งไม่รู้จกั ควำมจริ งเริ่ มต่อต้ำนพ
ระเจ้ำ พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่เคยสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เลย
ด้วยเหตุที่พระรำชกิจของพระองค์น้นั ใหม่เสมอและไม่เคยเก่ำ
และพระองค์ไม่เคยทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจเดิมซ้ ำเลย
แต่กลับทรงทะยำนไปข้ำงหน้ำด้วยพระรำชกิจใหม่ซ่ึงไม่เคยถูกทำมำก่อน
เนื่องจำกพระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ซ้ ำ
และมนุษย์ตดั สินพระรำชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้ำอยู่เป็ นนิ จศีลจำกพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิไปในอดีต
มันได้กลำยเป็ นยำกเหลือเกินสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงดำเนินกำรแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของยุคใหม่
มนุษย์มีควำมลำบำกยำกเย็นมำกมำยเกินไป! เขำมีควำมคิดเชิงอนุรักษ์นิยมมำกเกินไป!
ไม่มีใครรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ แต่กระนั้นทุกคนกลับจำกัดเขตพระรำชกิจนั้น เมื่อเขำละทิ้งพระเจ้ำ

มนุษย์สูญเสียชีวิต ควำมจริ ง และพระพรของพระเจ้ำ แต่กระนั้นเขำก็ไม่ยอมรับชีวิตและควำมจริ ง
นับประสำอะไรที่เขำจะยอมรับพระพรที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำซึ่งพระเจ้ำประทำนให้แก่มวลมนุษย์
พวกมนุษย์ทุกคนล้วนปรำรถนำที่จะได้รับพระเจ้ำ
แต่กระนั้นกลับไม่สำมำรถยอมผ่อนปรนต่อกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ในพระรำชกิจของพระเจ้ำได้
พวกที่ไม่ยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำเชื่อว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นไม่มีวนั เปลีย่ นแปลง
เชื่อว่ำมันจะยังคงหยุดนิ่งตลอดกำล ในกำรเชื่อของพวกเขำ
ทั้งหมดที่จำเป็ นเพื่อที่จะได้รับควำมรอดชัว่ นิรันดร์จำกพระเจ้ำคือกำรปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติ
และตรำบเท่ำที่พวกเขำกลับใจและสำรภำพบำปของพวกเขำ น้ ำพระทัยของพระเจ้ำจะเป็ นที่พึงพอใจเสมอ
พวกเขำมีควำมคิดเห็นว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นได้เพียงพระเจ้ำภำยใต้ธรรมบัญญัติและพระเจ้ำผูท้ รงถูกตรึงบ
นกำงเขนเพื่อมนุษย์เท่ำนั้น
มันเป็ นควำมคิดเห็นของพวกเขำอีกเช่นกันว่ำพระเจ้ำไม่ควรทรงและไม่ทรงสำมำรถกระทำเกินกว่ำพระคัมภีร์ไ
ด้ ควำมคิดเห็นเหล่ำนี้นี่เองที่ได้ตีตรวนจองจำพวกเขำอย่ำงแน่นหนำเข้ำกับธรรมบัญญัติยุคเก่ำ
และตอกตรึ งพวกเขำเข้ำกับกฎเกณฑ์ท้งั หลำยที่ตำยไปแล้ว มีผคู้ นมำกกว่ำนี้ดว้ ยซ้ ำที่เชื่อว่ำ
ไม่ว่ำพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำจะเป็ นอะไรก็ตำม มันต้องได้รับกำรยืนยันโดยกำรเผยพระวจนะ
และเชื่อว่ำในแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจดังกล่ำว บรรดำทุกคนที่ติดตำมพระองค์ดว้ ยหัวใจ “ที่แท้จริ ง”
ก็จะต้องได้รับกำรเผยให้เห็นวิวรณ์เช่นกัน หำกไม่เช่นนั้นแล้ว
พระรำชกิจดังกล่ำวก็คงไม่สำมำรถเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำไปได้
มันไม่ใช่งำนง่ำยอยู่แล้วสำหรับมนุษย์ที่จะได้มำรู ้จกั พระเจ้ำ
เมื่อรวมเข้ำกับหัวใจที่ไร้สำระของมนุษย์และธรรมชำติอนั เป็ นกบฏของเขำในควำมคิดว่ำตนเองสำคัญเหนือผูอ้ นื่
และควำมทะนงตนแล้ว ก็ยิ่งกลำยเป็ นยำกขึ้นไปอีกสำหรับเขำที่จะยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
มนุษย์น้นั ทั้งไม่พิจำรณำพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำอย่ำงถี่ถว้ นและไม่ยอมรับมันด้วยควำมถ่อมใจ
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เขำกลับนำท่ำทีของกำรดูหมิ่นมำใช้ขณะที่เขำรอคอยวิวรณ์และกำรทรงนำจำกพระเจ้ำ
นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของพวกที่เป็ นกบฏต่อและต่อต้ำนพระเจ้ำหรอกหรื อ?
ผูค้ นดังกล่ำวสำมำรถได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก
“มนุษย์ผทู้ ี่ได้จำกัดเขตพระเจ้ำไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขำสำมำรถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เพรำะมีพฒั นำกำรใหม่ๆ อยู่เสมอในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มีพระรำชกิจที่กลำยเป็ นล้ำสมัยและเก่ำในขณะที่พระรำชกิจใหม่เกิดขึ้น พระรำชกิจต่ำงชนิดเหล่ำนี้

เก่ำและใหม่ก็ไม่คำ้ นแย้งกัน แต่เสริ มกัน แต่ละขั้นตอนเป็ นส่วนที่ต่อมำจำกขั้นตอนล่ำสุด
เพรำะมีพระรำชกิจใหม่ สิ่งเก่ำๆ จึงต้องถูกกำจัดทิ้งไปอย่ำงแน่นอน ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรปฏิบตั ิบำงอย่ำงที่กำหนดให้มีมำช้ำนำนและภำษิตทั้งหลำยที่ติดเป็ นนิสัยของมนุษย์
ควบคู่ไปกับประสบกำรณ์และกำรสอนในหลำยปี ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดลักษณะและรู ปแบบของมโนคติที่หลง
ผิดทั้งหมดในจิตใจของมนุษย์
หนำซ้ ำกำรที่พระเจ้ำยังมิได้ทรงเปิ ดเผยพระพักตร์ที่แท้จริ งและพระอุปนิสัยประจำตัวของพระองค์ต่อมนุษย์อย่ำ
งเต็มที่ ร่ วมไปกับกำรแพร่ กระจำยของทฤษฎีด้งั เดิมจำกสมัยโบรำณมำตลอดหลำยปี
ก็ยงั เป็ นกำรเอื้ออำนวยมำกขึ้นต่อกำรก่อเกิดมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้นของมนุษย์ อำจกล่ำวได้ว่ำ
ตลอดครรลองแห่งควำมเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้ำ
อิทธิพลของมโนคติที่หลงผิดอันหลำกหลำยได้นำไปสู่กำรก่อรู ปและวิวฒั นำกำรอันต่อเนื่องของควำมเข้ำใจตำม
มโนคติที่หลงผิดทุกรู ปแบบเกี่ยวกับพระเจ้ำในผูค้ น
ซึ่งได้เป็ นสำเหตุให้ผูค้ นทำงศำสนำจำนวนมำกที่รับใช้พระเจ้ำกลำยเป็ นศัตรู ของพระองค์ไป
ดังนั้นยิ่งมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำของผูค้ นรุ นแรงมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็ยิ่งต่อต้ำนพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็ยิ่งเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น พระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นใหม่เสมอและไม่เคยเก่ำเลย
สิ่งนั้นไม่เคยก่อรู ปเป็ นคำสอน แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับกำลังเปลี่ยนแปลงและถูกสร้ำงขึ้นใหม่อย่ำงต่อเนื่องในขอบเขตที่ไม่มำกก็น้อย
กำรทรงพระรำชกิจในหนทำงนี้เป็ นกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสัยประจำตัวของพระเจ้ำเอง
นั่นยังเป็ นหลักกำรประจำตัวแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วย
และเป็ นหนึ่งในวิถีทำงที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อสำเร็จลุล่วงกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
หำกพระเจ้ำมิได้ทรงกระทำพระรำชกิจในหนทำงนี้
มนุษย์ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงหรื อสำมำรถที่จะรู ้จกั พระเจ้ำได้ และซำตำนก็คงจะไม่มีอนั ปรำชัยลงไป ดังนั้น
ในพระรำชกิจของพระองค์ จึงมีควำมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งดูเหมือนเอำแน่นอนไม่ได้
แต่อนั ที่จริ งแล้วเกิดขึ้นเป็ นช่วงๆ อย่ำงไรก็ตำม วิธีที่มนุษย์เชื่อในพระเจ้ำช่ำงแตกต่ำงกันพอสมควรเลยทีเดียว
เขำเกำะติดอยู่กบั คำสอนและระบบทั้งหลำยที่เก่ำแก่และคุน้ เคย และยิ่งสิ่งเหล่ำนั้นเก่ำแก่มำกขึ้นเท่ำใด
สิ่งเหล่ำนั้นก็ยงิ่ โอชะสำหรับเขำมำกขึ้นเท่ำนั้น ควำมรู ้สึกนึกคิดที่โง่เขลำของมนุษย์
ควำมรู ้สึกนึกคิดที่หัวแข็งรำวกับหินนั้น จะสำมำรถยอมรับพระรำชกิจและพระวจนะใหม่ๆ
ซึ่งแทบมิอำจหยัง่ ถึงได้เลยของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? มนุษย์ชิงชังพระเจ้ำผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่เคยเก่ำเลย
เขำชอบแต่เพียงพระเจ้ำองค์ที่เก่ำผูท้ รงพระทนต์ยำว พระเกศำขำว และติดอยู่กบั ที่ ดังนั้น
ด้วยควำมที่พระเจ้ำและมนุษย์ต่ำงก็มีสิ่งที่ตนเองชอบ มนุษย์จึงได้กลำยเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำ

ควำมค้ำนแย้งกันเหล่ำนี้ยงั คงมีอยู่มำกมำยกระทัง่ ในทุกวันนี้
ในช่วงเวลำที่พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจใหม่มำโดยตลอดเกือบหกพันปี แล้ว เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำจึงเกินเยียวยำ…เจตนำรมณ์ของพระเจ้ำที่มีเสมอมำก็เพื่อที่จะให้พระรำชกิจของพระองค์ใหม่และมีชีวิต
ไม่ใช่เก่ำและตำยไปแล้ว และสิ่งที่พระองค์ทรงให้มนุษย์ยึดมัน่ ไว้น้นั ก็แตกต่ำงกันไปตำมยุคและช่วงเวลำ
และมิใช่คงอยู่ชวั่ นิรนั ดร์กำลและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
นี่เป็ นเพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์หนึ่งผูท้ รงทำให้มนุษย์มีชีวิตและเป็ นคนใหม่
แทนที่จะเป็ นมำรผูท้ ำให้มนุษย์ตำยและเป็ นคนเก่ำ พวกเจ้ำยังไม่เข้ำใจกำรนี้อยู่อีกหรือ?
เจ้ำมีมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยเกี่ยวกับพระเจ้ำและไม่สำมำรถที่จะปล่อยมือจำกสิ่งเหล่ำนั้นได้เพรำะว่ำเจ้ำมีจิตใ
จที่ปิดกั้น ไม่ใช่เพรำะมีสำนึกรับรู ้น้อยเกินไปภำยในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
อีกทั้งไม่ใช่เพรำะว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำผิดแผกไปจำกควำมปรำรถนำทั้งหลำยของมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงหละหลวมอยู่เสมอในหน้ำที่ท้งั หลำยของพระองค์
เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของเจ้ำได้เพรำะเจ้ำย่อหย่อนเกินไปในควำมเชื่อฟัง
และเพรำะเจ้ำไม่มีสภำพเสมือนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงเลยสักนิด นัน่ ก็คือ
ไม่ใช่เพรำะพระเจ้ำกำลังทรงทำให้สิ่งทั้งหลำยลำบำกยำกเย็นสำหรับเจ้ำ
เจ้ำได้เป็ นต้นเหตุของทั้งหมดนี้และมันไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ำเลย นั่นก็คือ
ควำมทุกข์และเครำะห์ร้ำยทั้งมวลถูกสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์ พระดำริ ทง้ ั หลำยของพระเจ้ำนั้นดีงำมเสมอ กล่ำวคือ
พระองค์ไม่ทรงปรำรถนำที่จะเป็ นเหตุให้เจ้ำผลิตมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำย
แต่ทรงปรำรถนำให้เจ้ำเปลี่ยนแปลงและได้รับกำรเริ่ มใหม่เมื่อยุคทั้งหลำยเคลือ่ นผ่ำนไป
ทว่ำเจ้ำไม่รู้ว่ำสิ่งใดดีสำหรับเจ้ำ และพินิจพิเครำะห์หรื อไม่ก็วิเครำะห์อยู่เสมอ
มิใช่ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงทำสิ่งทั้งหลำยให้ลำบำกยำกเย็นสำหรับเจ้ำ
แต่เป็ นที่ว่ำเจ้ำไม่มีควำมเคำรพต่อพระเจ้ำเลย และควำมไม่เชื่อฟังของเจ้ำนั้นใหญ่หลวงเกินไป
สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงขนำดเล็กจิ๋ว
ซึ่งกล้ำนำเอำบำงส่วนที่ไม่สลักสำคัญของสิ่งที่พระเจ้ำได้ประทำนให้ก่อนหน้ำนี้ไป
แล้วก็หันกลับมำและใช้สิ่งนั้นเพื่อโจมตีพระเจ้ำ—นี่มิใช่ควำมไม่เชื่อฟังของมนุษย์หรอกหรื อ?
มันยุติธรรมแล้วที่จะกล่ำวว่ำ
เหล่ำมนุษย์ไม่มีคณ
ุ สมบัติอย่ำงสิ้นเชิงที่จะแสดงทรรศนะทั้งหลำยของตนออกมำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และนับประสำอะไรที่พวกเขำจะมีคุณสมบัติที่จะโอ้อวดภำษำที่สวยหรู แต่เน่ำเหม็นไร้ค่ำของพวกเขำไปทัว่ ตำม
ที่พวกเขำปรำรถนำ—โดยไม่กล่ำวถึงมโนคติที่หลงผิดขึ้นรำเหล่ำนั้นเลย
มิใช่ว่ำพวกเขำยิ่งไร้ค่ำขึ้นไปอีกหรอกหรื อ?

ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำวันนี้เท่ำนั้น ที่อำจรับใช้พระเจ้ำได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
จงรู ้ไว้ว่ำพวกเจ้ำต่อต้ำนพระรำชกิจของพระเจ้ำ
หรื อใช้มโนคติที่หลงผิดของพวกเจ้ำเองในกำรประเมินพระรำชกิจของวันนี้ เพรำะพวกเจ้ำไม่รู้จกั หลักกำรต่ำงๆ
ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และเพรำะพวกเจ้ำไม่ถือจริงจังอย่ำงเพียงพอต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
กำรที่พวกเจ้ำต่อต้ำนพระเจ้ำและขัดขวำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ นั เกิดจำกมโนคติอนั หลงผิดและ
ควำมโอหังแต่กำเนิดของพวกเจ้ำ ไม่ใช่เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นผิด
แต่เพรำะพวกเจ้ำไม่เชื่อฟังเกินไปโดยธรรมชำติ หลังจำกพวกเขำได้พบกำรเชื่อในพระเจ้ำ
ผูค้ นบำงคนก็ถึงกับไม่สำมำรถพูดด้วยควำมมัน่ ใจว่ำมนุษย์ได้มำจำกไหน
กระนั้นพวกเขำกล้ำที่จะกล่ำวสุนทรพจน์ต่อสำธำรณะเพื่อประเมินควำมถูกและควำมผิดของพระรำชกิจของพร
ะวิญญำณบริ สุทธิ์ พวกเขำถึงกับสั่งสอนบรรดำอัครทูตที่มีพระรำชกิจใหม่ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ให้ควำมคิดเห็น และแย่งกันพูด สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำต่ำเกินไป
และไม่มีสำนึกรับรู ้ในพวกเขำแม้แต่น้อย
วันนั้นจะมำไม่ถงึ หรอกหรื อเมื่อผูค้ นเช่นนี้ถกู ปฏิเสธโดยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และถูกเผำด้วยไฟแห่งนรก? พวกเขำไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
แต่กลับวิจำรณ์พระรำชกิจของพระองค์แทน และยังพยำยำมอบรมพระเจ้ำถึงวิธีทรงพระรำชกิจอีกด้วย
ผูค้ นที่ไร้เหตุผลเช่นนี้จะรู ้จกั พระเจ้ำได้อย่ำงไร?
มนุษย์มำรู ้จกั พระเจ้ำในระหว่ำงกระบวนกำรแสวงหำและกำรมีประสบกำรณ์
ไม่ใช่โดยผ่ำนทำงกำรวิจำรณ์ตำมอำเภอใจว่ำมนุษย์มำรู ้จกั พระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรทรงรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ
สุทธิ์ ยิ่งควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของผูค้ นถูกต้องแม่นยำมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็ยิ่งต่อต้ำนพระองค์น้อยลงเท่ำนั้น
ในทำงกลับกันยิง่ ผูค้ นรู ้จกั พระเจ้ำน้อยลงเท่ำใด พวกเขำก็มีแนวโน้มที่จะต่อต้ำนพระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น
มโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ ธรรมชำติเก่ำของเจ้ำ และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ ลักษณะนิสัย
และทรรศนะด้ำนศีลธรรมของเจ้ำเป็ น “ทุน” ที่เจ้ำใช้ในกำรต้ำนทำนพระเจ้ำ และยิ่งเจ้ำกลำยเป็ นเสื่อมทรำม
เลว และต่ำช้ำมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็ยิ่งเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
พวกที่ถูกครอบงำโดยมโนคติที่หลงผิดอย่ำงแรงกล้ำ
และที่มีอุปนิสัยเห็นตัวเองถูกเสมอจะยิ่งมีควำมเป็ นศัตรู กบั พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์มำกขึ้นไปอีก
ผูค้ นเช่นนี้คือศัตรู ของพระคริสต์ หำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกมันก็จะต่อต้ำนพระเจ้ำอยู่เสมอ เจ้ำจะไม่มีวนั เข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
และจะอยู่ห่ำงจำกพระองค์เสมอ

ตัดตอนมำจำก “กำรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้ตน้ ตอว่ำทำไมพวกฟำริ สีจงึ ต่อต้ำนพระเยซูหรือไม่?
พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้ธำตุแท้ของพวกฟำริ สีหรื อไม่? พวกเขำเต็มไปด้วยควำมเพ้อฝันเกี่ยวกับพระเมสสิยำห์
ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ พวกเขำเชื่อเพียงว่ำพระเมสสิยำห์จะเสด็จมำ ทว่ำไม่ได้แสวงหำควำมจริงของชีวิต
และดังนั้น แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขำก็ยงั คงรอคอยพระเมสสิยำห์
เพรำะพวกเขำไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับหนทำงแห่งชีวิต และไม่รู้ว่ำหนทำงแห่งควำมจริงคืออะไร พวกเจ้ำพูดว่ำ
ผูค้ นที่โง่เขลำ ดื้อรั้น และไม่รู้เท่ำทันเช่นนั้นได้รับพระพรของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
พวกเขำจะสำมำรถมองเห็นพระเมสสิยำห์ได้อย่ำงไร?
พวกเขำต่อต้ำนพระเยซูเพรำะพวกเขำไม่รู้ทิศทำงของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เพรำะพวกเขำไม่รู้หนทำงแห่งควำมจริงที่พระเยซูตรัส และยิ่งไปกว่ำนั้น เพรำะพวกเขำไม่เข้ำใจพระเมสสิยำห์
และเนื่องจำกพวกเขำไม่เคยพบเห็นพระเมสสิยำห์และไม่เคยได้ร่วมเคียงกับพระเมสสิยำห์
พวกเขำทำผิดพลำดที่ยึดติดอย่ำงสูญเปล่ำกับพระนำมของพระเมสสิยำห์
ในขณะที่ต่อต้ำนเนื้อแท้ของพระเมสสิยำห์ในทุกวิถีทำงที่เป็ นไปได้ โดยธำตุแท้แล้ว พวกฟำริ สีเหล่ำนี้ด้อื รั้น
โอหัง และไม่เชื่อฟังควำมจริ ง หลักกำรของควำมเชื่อที่พวกเขำมีในพระเจ้ำคือ
ไม่สำคัญว่ำกำรประกำศของพระองค์จะลุ่มลึกเพียงใดก็ตำม
ไม่ว่ำสิทธิอำนำจของพระองค์จะสูงส่งเพียงใดก็ตำม
พระองค์ทรงไม่ใช่พระคริ สต์หำกพระองค์ไม่ได้รับกำรขนำนพระนำมว่ำพระเมสสิยำห์
ทรรศนะเหล่ำนี้ไม่ได้โง่เขลำและไร้สำระน่ำขันหรอกหรื อ? เรำจะถำมพวกเจ้ำต่อไปอีกว่ำ
ด้วยควำมที่พวกเจ้ำไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระเยซูเลยแม้แต่น้อย
พวกเจ้ำจะไม่ทำผิดพลำดอย่ำงพวกฟำริสีในช่วงยุคเริ่ มแรกได้อย่ำงง่ำยดำยสุดขีดหรอกหรื อ?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะหยัง่ รู ้หนทำงแห่งควำมจริงได้หรื อไม่?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะรับประกันได้อย่ำงแท้จริงหรือไม่ว่ำเจ้ำจะไม่ต่อต้ำนพระคริสต์ ?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะติดตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้หรื อไม่?
หำกเจ้ำไม่รู้ว่ำเจ้ำจะต่อต้ำนพระคริ สต์หรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำเจ้ำก็กำลังใช้ชีวิตหมิ่นเหม่ใกล้ควำมตำยแล้ว
ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเมสสิยำห์ต่ำงสำมำรถที่จะต่อต้ำนพระเยซู ปฏิเสธพระเยซู ใส่ร้ำยป้ำยสีพระองค์
ผูค้ นที่ไม่เข้ำใจพระเยซูลว้ นสำมำรถที่จะปฏิเสธพระองค์และประณำมพระองค์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเขำสำมำรถมองเห็นกำรทรงกลับมำของพระเยซูว่ำเป็ นกำรหลอกลวงของซำตำน

และผูค้ นเป็ นจำนวนมำกยิง่ ขึ้นจะพำกันกล่ำวโทษพระเยซูผทู้ ี่ได้ทรงกลับสู่เนื้อหนัง
ทั้งหมดนี้ไม่ทำให้พวกเจ้ำรู ้สึกกลัวหรื อ? พวกเจ้ำจะเผชิญกับกำรหมิ่นประมำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ควำมย่อยยับของพระวจนะของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ซ่ึงมีตอ่ คริ สตจักรทั้งหลำย
และกำรบอกปัดทุกสิ่งที่พระเยซูทรงแสดงออก เจ้ำจะสำมำรถได้รับสิ่งใดจำกพระเยซูหรื อ
หำกพวกเจ้ำมึนงงสับสนถึงเพียงนี้ ?
พวกเจ้ำจะสำมำรถเข้ำใจพระรำชกิจของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงกลับมำสู่เนื้อหนังบนเมฆขำวได้อย่ำงไร
หำกพวกเจ้ำปฏิเสธอย่ำงหัวดื้อไม่ยอมที่จะตระหนักถึงควำมผิดพลำดของพวกเจ้ำ? เรำขอบอกพวกเจ้ำถึงสิ่งนี้ว่ำ
ผูค้ นที่ไม่ได้รับควำมจริ ง แต่ยงั รอกำรเสด็จมำถึงของพระเยซูบนเมฆขำวอย่ำงหูหนวกตำบอด
จะหมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงแน่นอน และพวกเขำคือหมวดหมู่ที่จะถูกทำลำย
พวกเจ้ำเพียงปรำรถนำพระคุณของพระเยซู และเพียงต้องกำรชื่นชมอำณำจักรอันผำสุกแห่งสวรรค์
ทว่ำพวกเจ้ำไม่เคยเชื่อฟังพระวจนะที่พระเยซูตรัส
และไม่เคยได้รับควำมจริงที่พระเยซูทรงแสดงเมื่อพระองค์ทรงกลับมำสู่เนื้อหนัง
พวกเจ้ำจะยกสิ่งใดขึ้นมำแลกกับข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระเยซูทรงกลับมำบนเมฆขำว?
สิ่งนั้นก็คือควำมจริงใจที่พวกเจ้ำทำบำปซ้ ำๆ
แล้วก็พูดคำสำรภำพบำปของพวกเจ้ำซ้ ำแล้วซ้ ำอีกอยู่ในนั้นใช่หรื อไม่?
พวกเจ้ำจะถวำยสิ่งใดเพื่อพลีอุทิศให้แก่พระเยซูผทู้ รงกลับมำบนเมฆขำว?
สิ่งนั้นก็คือช่วงเวลำงำนหลำยปี ที่พวกเจ้ำใช้ยกย่องตัวเองใช่หรื อไม่?
พวกเจ้ำจะยกสิ่งใดขึ้นมำทำให้พระเยซูผทู้ รงกลับมำไว้เนื้อเชื่อใจพวกเจ้ำ?
สิ่งนั้นคือธรรมชำติอนั โอหังของพวกเจ้ำที่ไม่เชื่อฟังควำมจริงใดเลยใช่หรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “ในเวลำที่เจ้ำได้เห็นกำยจิตวิญญำณของพระเยซู
พระเจ้ำจะได้ทรงสร้ำงสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
แหล่งที่มำของกำรต่อต้ำนและกำรเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำของมนุษย์ก็คือควำมเสื่อมทรำมของเขำโดยซำตำน
เพรำะควำมเสื่อมทรำมของซำตำน มโนธรรมของมนุษย์จงึ ได้ดำ้ นชำมำกขึ้น เขำไม่มีศลี ธรรม
ควำมคิดของเขำเสื่อม และเขำมีทศั นะทำงจิตใจที่ลำ้ หลัง ก่อนที่เขำจะถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
มนุษย์ได้ติดตำมพระเจ้ำโดยธรรมชำติและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์หลังจำกที่ได้ยนิ พระวจนะเหล่ำนั้น
เขำมีสำนึกรับรู ้และมโนธรรมที่ถูกต้องโดยธรรมชำติ และมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
ภำยหลังจำกที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม สำนึกรับรู ้ มโนธรรม
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ด้งั เดิมของมนุษย์ก็ทึบเขลำและถูกซำตำนทำให้เสื่อมลง ด้วยเหตุน้ี
เขำจึงได้สูญเสียควำมเชื่อฟังและควำมรักของเขำที่มีต่อพระเจ้ำ สำนึกรับรู ้ของมนุษย์ได้กลำยเป็ นผิดปกติวิสัย

อุปนิสัยของเขำได้กลำยเป็ นเช่นเดียวกับอุปนิสัยของสัตว์ตวั หนึ่ง
และควำมเป็ นกบฏของเขำต่อพระเจ้ำก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงยิง่ ขึ้นไปอีก
กระนั้นก็ตำมมนุษย์ยงั คงไม่รู้และไม่ระลึกถึงกำรนี้ได้ และเพียงต่อต้ำนและเป็ นกบฏอย่ำงหูหนวกตำบอด
อุปนิสัยของมนุษย์ถูกเผยในกำรแสดงออกทั้งหลำยของสำนึกรับรู ้ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
และมโนธรรมของเขำ เพรำะสำนึกรับรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกของเขำนั้นไม่น่ำไว้ใจ
และมโนธรรมของเขำได้ทึบเขลำยิง่ นัก ด้วยเหตุน้ีอุปนิสัยของเขำจึงเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำ…
กำรเปิ ดเผยถึงอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ไม่ได้มีแหล่งที่มำอยู่ในสิ่งใดมำกไปกว่ำมโนธรรมที่ทึบเขลำของ
มนุษย์ ธรรมชำติอนั มุง่ ร้ำยของเขำ และสำนึกรับรู ้อนั ไม่น่ำไว้ใจของเขำ
หำกมโนธรรมและสำนึกรับรู ้ของมนุษย์สำมำรถกลำยเป็ นปกติได้อีกครั้ง
เขำก็ย่อมจะกลำยเป็ นใครบำงคนซึ่งเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
เป็ นเพียงเพรำะมโนธรรมของมนุษย์น้ นั มึนชำมำตลอด และเพรำะสำนึกรับรู ้ของมนุษย์ ซึ่งไม่เคยถูกต้อง
กำลังทึบเขลำยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ จนมนุษย์กำลังเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ
จนถึงขั้นที่ว่ำเขำกระทัง่ ได้ตรึ งพระเยซูบนกำงเขนและไม่ยอมให้กำรจุติเป็ นมนุษย์ในยุคสุดท้ำยของพระเจ้ำเข้ำสู่
พระนิเวศของพระองค์ และกล่ำวโทษเนื้อหนังของพระเจ้ำ และมองเนื้อหนังของพระเจ้ำว่ำต่ำต้อย
หำกมนุษย์มีแต่เพียงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เล็กน้อย
เขำคงจะไม่โหดร้ำยถึงเพียงนั้นในกำรปฏิบตั ิของเขำต่อเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
หำกเขำมีแต่เพียงสำนึกรับรู ้เล็กน้อย
เขำคงจะไม่ชวั่ ช้ำถึงเพียงนั้นในกำรปฏิบตั ิของเขำต่อเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
หำกเขำมีแต่เพียงมโนธรรมเล็กน้อย เขำคงจะไม่ “ขอบคุณ” ต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในหนทำงนี้
มนุษย์ใช้ชีวิตในยุคสมัยของพระเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
กระนั้นเขำยังไม่สำมำรถที่จะขอบคุณพระเจ้ำสำหรับกำรทรงมอบโอกำสที่ดีเช่นนี้ให้เขำ
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับสำปแช่งกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ
หรื อเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริ งของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำอย่ำงสิ้นเชิง
และดูเหมือนว่ำจะต่อต้ำนข้อเท็จจริ งนั้นและเบื่อหน่ำยกับข้อเท็จจริ งนั้น
ไม่ว่ำมนุษย์จะปฏิบตั ิต่อกำรเสด็จมำของพระเจ้ำอย่ำงไร สรุ ปสั้นๆ คือ
พระเจ้ำได้ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงอดทนเสมอมำ—
แม้ว่ำมนุษย์ไม่เคยต้อนรับพระองค์เลยแม้แต่เล็กน้อย และทำกำรร้องขอจำกพระองค์อย่ำงหูหนวกตำบอด
อุปนิสัยของมนุษย์ได้กลำยเป็ นชัว่ ช้ำยิ่งนัก สำนึกรับรู ้ของเขำได้ทึบเขลำยิ่งนัก
และมโนธรรมของเขำได้ถูกมำรร้ำยเหยียบย่ำอย่ำงสิ้นเชิงและไม่ได้เป็ นมโนธรรมดั้งเดิมของมนุษย์มำนำนแล้ว

ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือกำรเป็ นศัตรู กบั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. ในการค้นหาหนทางอันแท้จริง เจ้าต้องครองไว้ซึ่งเหตุผล
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
พระเจ้ำและมนุษย์ไม่สำมำรถถูกกล่ำวถึงในลักษณะเท่ำเทียมกันได้
แก่นแท้ของพระองค์และพระรำชกิจของพระองค์น้นั ยำกหยัง่ ถึงที่สุดและไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้มำกที่สุด
สำหรับมนุษย์
หำกพระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจของพระองค์และตรัสพระวจนะของพระองค์ในโลกของมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองแ
ล้วไซร้ มนุษย์ก็จะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้ และดังนั้น
แม้แต่พวกผูท้ ี่ได้อุทิศชีวิตทั้งหมดของพวกเขำให้กบั พระเจ้ำก็จะไม่มีควำมสำมำรถที่จะได้รบั กำรเห็นชอบจำกพ
ระองค์ หำกพระเจ้ำทรงไม่ได้เริ่ มทรงพระรำชกิจ เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ำมนุษย์จะทำได้ดีเพียงใด
ทั้งหมดก็จะไร้ประโยชน์
เพรำะพระดำริ ของพระเจ้ำจะสูงส่งกว่ำควำมคิดของมนุษย์เสมอและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำก็อยู่เหนือกำรจับ
ควำมเข้ำใจของมนุษย์ และดังนั้น เรำบอกว่ำพวกที่อำ้ งว่ำ “เข้ำใจถ่องแท้”
เกี่ยวกับพระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์น้นั เป็ นพวกโง่ท่มึ กลุ่มหนึ่ง พวกเขำทั้งหมดอวดดีและไม่รู้เท่ำทัน
มนุษย์ไม่ควรนิยำมพระรำชกิจของพระเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น มนุษย์ไม่สำมำรถนิยำมพระรำชกิจของพระเจ้ำได้
ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ มนุษย์ไร้ควำมสำคัญพอกันกับมดตัวหนึ่ง
ดังนั้นมนุษย์จะสำมำรถหยัง่ ลึกถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? พวกที่ชอบพูดปำวๆ ว่ำ
“พระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจเช่นนี้หรื อเช่นนั้น” หรื อ “พระเจ้ำทรงเป็ นอย่ำงนี้หรืออย่ำงนั้น”—
พวกเขำไม่ได้กำลังพูดด้วยควำมโอหังหรอกหรื อ?
เรำทุกคนควรรู ้ว่ำมนุษย์ซ่งึ อยู่ในสภำวะเนื้อหนังได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม ธรรมชำติจริงๆ
ของมวลมนุษย์คือกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
มวลมนุษย์ไม่สำมำรถเทียบเสมอพระเจ้ำได้และมวลมนุษย์ยิ่งหวังได้น้อยกว่ำที่จะเป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำในพระรำช
กิจของพระเจ้ำ สำหรับวิธีที่พระเจ้ำทรงนำมนุษย์ นี่คือพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
เป็ นกำรเหมำะสมแล้วที่มนุษย์ควรนบนอบ โดยปรำศจำกกำรเอ่ยอ้ำงทรรศนะอย่ำงนี้อย่ำงนั้น
เพรำะมนุษย์เป็ นเพียงผงคลีดิน ในเมื่อพวกเรำมีเจตนำที่จะแสวงหำพระเจ้ำ
พวกเรำจึงไม่ควรวำงมโนคติที่หลงผิดของพวกเรำทับซ้อนลงบนพระรำชกิจของพระองค์เพือ่ กำรพิจำรณำของพ
ระเจ้ำ
และพวกเรำยิ่งไม่ควรที่จะใช้อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเรำจนถึงที่สุดเพื่อจงใจต่อต้ำนพระรำชกิจของพระเ
จ้ำ นั่นจะไม่ทำให้พวกเรำเป็ นศัตรู ของพระคริสต์หรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถเชื่อในพระเจ้ำได้อย่ำงไรกัน?

เนื่องจำกพวกเรำเชื่อว่ำมีพระเจ้ำองค์หนึ่งและเนื่องจำกพวกเรำปรำรถนำที่จะทำให้พระองค์ทรงสมดังพระทัยแล
ะมองเห็นพระองค์ พวกเรำก็ควรแสวงหำหนทำงแห่งควำมจริง และควรมองหำหนทำงที่จะเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
พวกเรำไม่ควรยืนหยัดต่อต้ำนพระองค์อย่ำงดื้อดึง
กำรกระทำเหล่ำนี้จะสำมำรถนำมำซึ่งประโยชน์ดีงำมอันใดหรื อ?
วันนี้พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจใหม่
เจ้ำอำจไม่มีควำมสำมำรถที่จะยอมรับวจนะเหล่ำนี้และวจนะเหล่ำนี้อำจดูแปลกสำหรับเจ้ำ
แต่เรำจะแนะนำให้เจ้ำไม่ตีแผ่ควำมเป็ นธรรมชำติของเจ้ำ
เพรำะมีเพียงผูค้ นที่หิวและกระหำยอย่ำงแท้จริ งต่อควำมชอบธรรมเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถได้
รับควำมจริ ง
และมีเพียงผูค้ นที่มีใจศรัทธำอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้นที่สำมำรถได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำจำกพระองค์
ผลลัพธ์ท้งั หลำยนั้นได้มำจำกกำรแสวงหำควำมจริงด้วยควำมสงบเปี่ ยมสติสัมปชัญญะ
มิใช่ดว้ ยกำรวิวำทและกำรโต้เถียง เมื่อเรำพูดว่ำ “วันนี้พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจใหม่แล้ว”
เรำกำลังอ้ำงอิงถึงเรื่ องของกำรทรงกลับสู่เนื้อหนังของพระเจ้ำ บำงทีวจนะเหล่ำนี้ไม่ได้ทำให้เจ้ำรู ้สึกอะไร
บำงทีเจ้ำอำจดูหมิ่นวจนะเหล่ำนี้ หรื อแม้แต่บำงทีวจนะเหล่ำนี้เป็ นที่สนใจของเจ้ำอย่ำงยิง่ ไม่ว่ำในกรณีใด
เรำหวังว่ำบรรดำผูท้ ี่โหยหำอย่ำงแท้จริ งให้พระเจ้ำทรงปรำกฏพระองค์จะสำมำรถเผชิญหน้ำกับข้อเท็จจริ งนี้และ
พินิจพิเครำะห์มนั อย่ำงรอบคอบ แทนที่จะด่วนสรุ ปต่ำงๆ นำนำเกี่ยวกับมัน นั่นคือสิ่งที่บุคคลซึ่งมีปัญญำควรทำ
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
กำรทรงกลับมำของพระเยซูเป็ นควำมรอดที่ยงิ่ ใหญ่สำหรับบรรดำผูท้ ี่สำมำรถยอมรับควำมจริ งได้
แต่สำหรับพวกที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะยอมรับควำมจริ งได้แล้ว นี่เองคือหมำยสำคัญหนึ่งแห่งกำรกล่ำวโทษ
พวกเจ้ำควรเลือกเส้นทำงของพวกเจ้ำเอง และไม่ควรหมิน่ ประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์และปฏิเสธควำมจริ ง
เจ้ำไม่ควรเป็ นคนที่ไม่รู้เท่ำทันและโอหัง
แต่เป็ นคนที่เชื่อฟังกำรทรงนำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์และถวิลหำและแสวงหำควำมจริง
พวกเจ้ำจะได้รับประโยชน์ดว้ ยวิธีน้ีเท่ำนั้น
เรำแนะนำให้พวกเจ้ำก้ำวย่ำงบนเส้นทำงแห่งควำมเชื่อในพระเจ้ำด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง จงอย่ำด่วนสรุ ป
ยิ่งไปกว่ำนั้น อย่ำทำตัวตำมสบำยและไร้ควำมคิดในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ พวกเจ้ำควรรูว้ ่ำอย่ำงน้อยที่สุด
บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำควรถ่อมใจและมีควำมเคำรพ
พวกที่เคยได้ยินควำมจริงทว่ำกลับเชิดใส่ควำมจริ งนั้นเป็ นผูท้ ี่โง่เขลำและไม่รู้เท่ำทัน
พวกที่เคยได้ยินควำมจริงทว่ำยังด่วนสรุ ปหรื อกล่ำวโทษควำมจริงนั้นโดยประมำทเป็ นผูท้ ี่เต็มไปด้วยควำมโอหัง

ไม่มีผูใ้ ดเลยที่เชื่อในพระเยซูจะมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ที่จะสำปแช่งหรื อกล่ำวโทษผูอ้ นื่ ได้
พวกเจ้ำทั้งหมดควรเป็ นคนที่มีสำนึกรับรู ้และผูท้ ี่ยอมรับควำมจริง บำงที
เมื่อได้ยินหนทำงแห่งควำมจริงและได้อ่ำนพระวจนะแห่งชีวิตแล้ว เจ้ำเชื่อว่ำมีเพียงหนึ่งใน 10,000
ของพระวจนะเหล่ำนี้ที่สอดคล้องกับควำมเชื่อมัน่ อันแรงกล้ำของเจ้ำและพระคัมภีร์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำควรแสวงหำในพระวจนะลำดับที่ 10,000 ของพระวจนะเหล่ำนี้ต่อไป
เรำยังขอแนะนำให้เจ้ำถ่อมใจ อย่ำมัน่ ใจเกินไป และอย่ำยกย่องตัวเองให้สูงส่งจนเกินไป
ด้วยหัวใจของเจ้ำซึ่งขำดแคลนควำมเคำรพที่มีแด่พระเจ้ำเช่นนั้น เจ้ำจะได้รับควำมสว่ำงที่ยิ่งใหญ่กว่ำ
หำกเจ้ำตรวจดูอย่ำงถี่ถว้ นและไตร่ ตรองพระวจนะเหล่ำนี้ซ้ ำๆ
เจ้ำจะเข้ำใจว่ำพระวจนะเหล่ำนี้เป็ นควำมจริ งหรื อไม่ และพระวจนะเหล่ำนี้คือชีวิตหรื อไม่
บำงทีหลังจำกที่ได้อ่ำนเพียงไม่กี่ประโยค คนบำงคนจะกล่ำวโทษพระวจนะเหล่ำนี้อย่ำงหูหนวกตำบอด
และพูดว่ำ “นี่ไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำควำมรู ้แจ้งบำงส่วนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” หรื อ
“นี่คือพระคริสต์เทียมเท็จที่เสด็จมำเพื่อหลอกลวงผูค้ น”
พวกที่พูดอะไรเช่นนั้นเป็ นผูท้ ี่ตำบอดด้วยควำมไม่รู้เท่ำทัน!
เจ้ำเข้ำใจพระรำชกิจและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำน้อยเกินไป
และเรำแนะนำให้เจ้ำเริ่ มใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตน้ เลย!
พวกเจ้ำต้องไม่หูหนวกตำบอดกล่ำวโทษพระวจนะที่พระเจ้ำทรงแสดงเพรำะกำรทรงปรำกฏของพระคริสต์เทีย
มเท็จในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และพวกเจ้ำต้องไม่เป็ นคนที่หมิน่ ประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์เพรำะพวกเจ้ำกลัวกำรหลอกลวง
นั่นจะไม่เป็ นควำมน่ำเวทนำอย่ำงยิง่ หรอกหรื อ? หลังจำกกำรตรวจดูมำกมำย
หำกเจ้ำยังคงเชื่อว่ำพระวจนะเหล่ำนี้ไม่ใช่ควำมจริ ง ไม่ใช่หนทำง และไม่ใช่กำรแสดงออกของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะได้รับกำรลงโทษในท้ำยที่สุด และเจ้ำจะปรำศจำกพระพร
หำกเจ้ำไม่สำมำรถยอมรับควำมจริ งที่ถูกกล่ำวอย่ำงรำบเรี ยบยิง่ นักและชัดเจนยิง่ นักดังกล่ำวได้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำไม่ได้ไม่เหมำะสมสำหรับควำมรอดของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
เจ้ำไม่ใช่ผทู้ ี่ไม่ได้รับพระพรเพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้ำบัลลังก์ของพระเจ้ำหรื อ? จงตรองดูเถิด!
อย่ำหุนหันพลันแล่นและใจเร็ว และอย่ำทำเหมือนว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นเกม
จงขบคิดเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยของเจ้ำ เพื่อประโยชน์ของควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเจ้ำ
เพื่อประโยชน์ของชีวิตของเจ้ำ และอย่ำเล่นกับตัวเจ้ำเอง เจ้ำสำมำรถยอมรับพระวจนะเหล่ำนี้ได้หรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “ในเวลำที่เจ้ำได้เห็นกำยจิตวิญญำณของพระเยซู
พระเจ้ำจะได้ทรงสร้ำงสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เนื่องจำกว่ำพวกเรำกำลังตำมหำรอยพระบำทของพระเจ้ำ มันจึงจำเป็ นที่พวกเรำต้องค้นหำน้ำพระทัยของพระเจ้ำ
พระวจนะของพระเจ้ำ ถ้อยดำรัสของพระองค์—เพรำะที่ใดก็ตำมที่มีพระวจนะใหม่ๆ ที่พระเจ้ำตรัส
พระสุรเสียงของพระเจ้ำอยู่ที่นนั่ และที่ใดที่มีกำ้ วพระบำทของพระเจ้ำ กิจกำรต่ำงๆ ของพระเจ้ำอยู่ที่นั่น
ที่ใดก็ตำมที่มีกำรทรงแสดงออกของพระเจ้ำ ที่นั่นพระเจ้ำทรงปรำกฏ และที่ใดที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ
ที่นั่นควำมจริ ง หนทำง และชีวิตดำรงอยู่ ในกำรค้นหำรอยพระบำทของพระเจ้ำ พวกเจ้ำได้ละเลยคำว่ำ
“พระเจ้ำคือควำมจริ ง หนทำง และชีวิต” และดังนั้น
ผูค้ นมำกมำยแม้ในเวลำที่พวกเขำได้รับควำมจริ งไม่เชื่อว่ำพวกเขำได้พบรอยพระบำทของพระเจ้ำแล้ว
และพวกเขำยิ่งไม่ยอมรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ เป็ นควำมผิดพลำดร้ำยแรงยิ่งนัก!
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำไม่สำมำรถลงรอยกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
และพระเจ้ำยิ่งไม่ทรงสำมำรถจะปรำกฏโดยคำขอของมนุษย์
พระเจ้ำทรงทำกำรเลือกและทรงทำแผนกำรของพระองค์เองเมื่อพระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์
ยิ่งกว่ำนั้นพระองค์ทรงมีวตั ถุประสงค์ของพระองค์เองและวิธีกำรของพระองค์เอง
ไม่ว่ำพระองค์จะทรงพระรำชกิจใด
พระองค์ไม่ทรงมีควำมจำเป็ นต้องทรงหำรื อกับมนุษย์หรือทรงหำคำแนะนำของเขำ
นับประสำอะไรที่จะทรงต้องแจ้งให้ทุกๆ คนรู ้ถงึ พระรำชกิจของพระองค์ นี่คือพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
ซึ่งยิง่ ไปกว่ำนั้นควรได้รับกำรยอมรับจำกทุกคน
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ ตำมก้ำวพระบำทของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องเดินออกห่ำงจำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเสียก่อน
เจ้ำต้องไม่เรี ยกร้องให้พระเจ้ำทรงทำสิ่งนี้หรื อสิ่งนั้น
นับประสำอะไรที่เจ้ำจะควรวำงพระองค์ไว้ในขอบเขตของเจ้ำเองและจำกัดพระองค์ไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเ
จ้ำเอง แต่เจ้ำกลับควรถำมว่ำพวกเจ้ำจะแสวงหำรอยพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำจะยอมรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำอย่ำงไร และเจ้ำจะยอมจำนนต่อพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำอย่ำงไร
กล่ำวคือ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรทำ เนื่องจำกมนุษย์ไม่ใช่ควำมจริ ง และไม่ได้ครอบครองควำมจริ ง
เขำจึงควรแสวงหำ ยอมรับ และเชื่อฟัง
ไม่ว่ำเจ้ำจะเป็ นคนอเมริ กนั คนอังกฤษ หรื อสัญชำติอื่นใด เจ้ำควรก้ำวออกนอกขอบเขตของสัญชำติของเจ้ำเอง
ก้ำวข้ำมตัวของเจ้ำเอง และชมพระรำชกิจของพระเจ้ำจำกมุมมองของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้ำงขึ้น
ด้วยวิธีน้ีเจ้ำจะไม่วำงข้อจำกัดบนรอยพระบำทของพระเจ้ำ
นี่เป็ นเพรำะว่ำทุกวันนี้ผคู้ นมำกมำยมีควำมคิดว่ำเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงปรำกฏในประเทศหนึ่งประเทศใด
โดยเฉพำะหรื อท่ำมกลำงผูค้ นบำงกลุ่ม นัยสำคัญของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก

และกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำมีควำมสำคัญยิ่งนัก!
มโนคติที่หลงผิดและควำมคิดของมนุษย์จะสำมำรถหยัง่ วัดสองสิ่งนั้นได้อย่ำงไร และดังนั้นเรำจึงบอกว่ำ
เจ้ำควรตีฝ่ำมโนคติที่หลงผิดเรื่ องสัญชำติและชำติพนั ธุ์เพื่อแสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
เช่นนี้เท่ำนั้นเจ้ำจึงจะไม่ถูกจำกัดด้วยมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเอง
เช่นนี้เท่ำนั้นเจ้ำจึงจะมีคุณสมบัติที่จะต้อนรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ มิฉะนั้น
เจ้ำจะยังคงอยู่ในควำมมืดมิดนิรนั ดร์ และไม่มีวนั ได้รับกำรยอมรับจำกพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำได้นำมำซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ท้งั มวล
พระองค์ไม่ทรงถือว่ำพระองค์เป็ นสมบัติส่วนตัวของประเทศหรื อผูค้ นใดๆ
แต่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ตำมที่พระองค์ได้ทรงวำงแผนไว้ โดยไร้ขอ้ จำกัด ทั้งในรู ปแบบ ประเทศ
หรื อผูค้ นใดๆ บำงทีเจ้ำอำจไม่เคยจินตนำกำรถึงรู ปแบบนี้ หรื อบำงที
ทัศนคติของเจ้ำที่มีต่อรู ปแบบนี้เป็ นไปในทำงปฏิเสธ หรื อบำงที
ประชำชำติที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระองค์และผูค้ นที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์อำจบังเอิญถูกเลือกปฏิบตั ิโดย
ทุกคน และบังเอิญเป็ นผูค้ นที่ลำ้ หลังที่สุดบนแผ่นดินโลก ถึงอย่ำงนั้น พระเจ้ำทรงมีพระปรีชำญำณของพระองค์
ด้วยมหิทธำนุภำพของพระองค์ และโดยอำศัยควำมจริ งของพระองค์และพระอุปนิสัยของพระองค์
พระองค์ได้ทรงรับไว้อย่ำงแท้จริ งซึ่งผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจิตใจตรงกันกับพระองค์
และผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงปรำรถนำจะทำให้ครบบริ บูรณ์—กลุ่มคนภำยใต้กำรปกครองของพระองค์
ผูซ้ ่ึงได้ทนฝ่ ำกำรทดสอบและควำมทุกข์ลำบำกทุกรู ปแบบและกำรข่มเหงทุกรู ปแบบ
สำมำรถติดตำมพระองค์จนถึงที่สุดท้ำยปลำยทำง จุดมุ่งหมำยของกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นอิสระจำกข้อจำกัดของรู ปแบบหรื อประชำชำติใดๆ
คือกำรทำให้พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตำมที่พระองค์ได้ทรงวำงแ
ผนไว้ นี่เป็ นเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ในแคว้นยูเดีย กล่ำวคือ
จุดมุ่งหมำยของพระองค์คือกำรบรรลุพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนเพื่อไถ่บำปให้เผ่ำพันธุ์มนุษย์ท้งั มวล
แม้กระนั้น ชำวยิวเชื่อว่ำมันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงทำเช่นนี้
และพวกเขำคิดว่ำมันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงสำมำรถเป็ นเนื้อหนังและทรงอยู่ในรู ปร่ ำงขององค์พระเยซูเจ้
ำ “เป็ นไปไม่ได้” ของพวกเขำกลำยเป็ นพืน้ ฐำนให้พวกเขำประณำมและต่อต้ำนพระเจ้ำ
และในที่สุดก็นำไปสู่กำรทำลำยล้ำงประเทศอิสรำเอล วันนี้ผคู้ นมำกมำยได้กระทำควำมผิดที่คล้ำยกัน
พวกเขำป่ ำวประกำศด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเขำถึงกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำที่กำลังใกล้เข้ำมำ
แต่ในเวลำเดียวกันก็ประณำมกำรทรงปรำกฏของพระองค์ “เป็ นไปไม่ได้”

ของพวกเขำจำกัดกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำภำยในขอบเขตของจินตนำกำรของพวกเขำอีกครั้ง
และดังนั้นเรำจึงได้เห็นผูค้ นมำกมำยระเบิดหัวเรำะอย่ำงป่ ำเถื่อนและแหบห้ำวหลังจำกที่ได้มำพบกับพระวจนะข
องพระเจ้ำ แต่เสียงหัวเรำะนี้แตกต่ำงจำกกำรประณำมและกำรดูหมิ่นของชำวยิวเพียงใดหรื อไม่?
พวกเจ้ำไม่เคำรพยำเกรงเมื่ออยู่ต่อหน้ำควำมจริ ง และยิง่ ไม่มีควำมรูส้ ึกโหยหำเลย?
ทั้งหมดที่เจ้ำทำคือศึกษำโดยไร้ควำมพิถีพิถนั และรอคอยด้วยควำมไม่แยแสสะเพร่ ำ
เจ้ำจะสำมำรถได้อะไรจำกกำรศึกษำและกำรรอคอยเช่นนี้ ?
เจ้ำคิดว่ำเจ้ำจะได้รับคำแนะนำส่วนตัวจำกพระเจ้ำหรื อ? หำกเจ้ำไม่สำมำรถเข้ำใจถ้อยดำรัสของพระเจ้ำแล้ว
เจ้ำจะมีคุณสมบัติในทำงใดที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ? ที่ใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ
ควำมจริ งก็จะถูกแสดงที่นนั่ และพระสุรเสียงของพระเจ้ำก็จะอยู่ที่นั่น
เฉพำะบรรดำผูท้ ี่สำมำรถยอมรับควำมจริ งเท่ำนั้นจะสำมำรถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้ำ
และเฉพำะผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นมีคุณสมบัติที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
จงปลดปล่อยมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ! จงเงียบเสียงตัวเจ้ำเองและนำถ้อยคำเหล่ำนี้มำอ่ำนอย่ำงระมัดระวัง
หำกเจ้ำโหยหำควำมจริ ง
พระเจ้ำจะทรงให้ควำมรู ้แจ้งกับเจ้ำและเจ้ำจะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์และพระวจนะของพระองค์
จงปลดปล่อยควำมเห็นของพวกเจ้ำเกี่ยวกับ “เป็ นไปไม่ได้”! ยิ่งผูค้ นเชื่อว่ำบำงสิ่งเป็ นไปไม่ได้มำกเท่ำใด
มันก็มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นได้มำกเท่ำนั้น เพรำะพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำทะยำนสูงกว่ำฟ้ำสวรรค์
พระรำชดำริ ของพระเจ้ำอยู่สูงกว่ำควำมคิดของมนุษย์
และพระรำชกิจของพระเจ้ำอยู่เหนือขอบเขตของควำมคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ยิ่งบำงสิ่งเป็ นไปไม่ได้มำกขึ้นเท่ำใด มันก็ยงิ่ มีควำมจริงที่สำมำรถค้นหำได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งบำงสิ่งอยู่เลยมโนคติที่หลงผิดและจินตนำกำรของมนุษย์มำกเท่ำใด
มันยิ่งบรรจุน้ ำพระทัยของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น นี่เป็ นเพรำะ ไม่ว่ำพระองค์จะทรงเปิ ดเผยพระองค์ที่ใด
พระเจ้ำก็ยงั คงเป็ นพระเจ้ำ
และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุของสถำนที่หรื อลักษณะของกำรทรงปรำกฏของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำยังคงเหมือนเดิมไม่ว่ำรอยพระบำทของพระองค์จะอยู่ที่ใด
และไม่ว่ำรอยพระบำทของพระเจ้ำจะอยู่ที่ใด พระองค์ก็เป็ นพระเจ้ำของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูเจ้ำไม่เพียงทรงเป็ นพระเจ้ำของชำวอิสรำเอลเท่ำนั้น
แต่เป็ นพระเจ้ำของผูค้ นทั้งหมดในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริ กำอีกด้วย และยิ่งไปกว่ำนั้นอีก
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำหนึ่งเดียวในจักรวำลทั้งมวล
ดังนั้นให้เรำแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและค้นพบกำรทรงปรำกฏของพระองค์ในถ้อยดำรัสของพระองค์

และก้ำวตำมให้ทนั ก้ำวพระบำทของพระองค์! พระเจ้ำทรงเป็ นควำมจริ ง หนทำง และชีวิต
พระวจนะของพระองค์และกำรทรงปรำกฏของพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเวลำเดียวกัน
และพระอุปนิสัยและรอยพระบำทของพระองค์เปิ ดกว้ำงต่อมวลมนุษย์ตลอดเวลำ พี่น้องชำยหญิงที่รัก
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำสำมำรถเห็นกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำในคำพูดเหล่ำนี้
เริ่ มติดตำมก้ำวพระบำทของพระองค์ในขณะที่เจ้ำก้ำวไปข้ำงหน้ำสู่ยุคใหม่
และเข้ำสู่สวรรค์และโลกใหม่ที่สวยงำมซึ่งพระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมไว้สำหรับบรรดำผูท้ ี่กำลังรอคอยกำรทรงปรำกฏ
ของพระองค์!
ตัดตอนมำจำก “กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำได้นำมำซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. ในการที่เชื่อในพระเจ้า เจ้าควรสร้ างสัมพันธภาพที่เป็ นปกติกับพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
ในกำรเชื่อในพระเจ้ำ อย่ำงน้อยเจ้ำต้องตัดสินใจแน่วแน่กบั ประเด็นเรื่องกำรมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำ
หำกเจ้ำไม่มีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว ควำมหมำยของกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำก็จะสูญหำยไป
กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำเป็ นสิ่งที่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ดว้ ยหัวใจที่นิ่งสงบ
เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
กำรมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำหมำยถึงกำรมีควำมสำมำรถที่จะไม่สงสัยและไม่ปฏิเสธพระรำชกิจใดเลยขอ
งพระองค์ และมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อพระรำชกิจของพระองค์ได้ มันหมำยถึงกำรมีเจตนำต่ำงๆ
ที่ถูกต้องในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำ กำรไม่วำงแผนกำรต่ำงๆ เพื่อตัวเจ้ำเอง
และกำรพิจำรณำผลประโยชน์ของครอบครัวของพระเจ้ำเป็ นอันดับแรกในทุกสิ่ง
มันหมำยถึงกำรยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำและกำรเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรต่ ำงๆ ของพระเจ้ำ
เจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะทำให้หัวใจของเจ้ำนิ่งสงบในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำในทุกสิ่งที่เจ้ำกระทำได้
แม้หำกว่ำเจ้ำไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เจ้ำก็ตอ้ งยังคงทำหน้ำที่ต่ำงๆ และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ
ของเจ้ำให้ลุล่วงจนสุดควำมสำมำรถของเจ้ำ ทันทีที่น้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้รับกำรเปิ ดเผยแก่เจ้ำ ก็จงลงมือทำ
และมันจะไม่สำยเกินไป เมื่อสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำได้กลำยเป็ นปกติแล้ว
เจ้ำก็จะมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั ผูค้ นด้วย ทุกสิ่งถูกสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ จำกนั้นจงนำข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิ
จงแก้ไขทัศนะต่ำงๆ ของเจ้ำ และจงหลีกเลี่ยงกำรทำสิ่งใดที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำหรื อรบกวนคริสตจักร
อย่ำทำสิ่งใดที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ อย่ำกล่ำวสิ่งใดที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
และอย่ำทำสิ่งใดที่น่ำละอำย จงเป็ นคนทีย่ ุติธรรมและมีเกียรติในทุกสิ่งที่เจ้ำกระทำ
และจงทำให้แน่ใจว่ำทุกกำรกระทำของเจ้ำเป็ นสิ่งที่สำมำรถนำเสนอเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้
แม้ว่ำเนื้อหนังอำจจะอ่อนแอในบำงครั้ง
เจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะให้ผลประโยชน์ของครอบครัวของพระเจ้ำมำเป็ นอันดับหนึ่ง
โดยไม่โลภหำผลกำไรส่วนตัว และเจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะประพฤติตนอย่ำงชอบธรรมได้
หำกเจ้ำสำมำรถปฏิบตั ิได้แบบนี้ เช่นนั้นแล้วสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำก็จะปกติ
ตัดตอนมำจำก “สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำเป็ นอย่ำงไร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในทุกสิ่งที่เจ้ำกระทำนั้น เจ้ำต้องตรวจดูว่ำเจตนำต่ำงๆ ของเจ้ำถูกต้องหรื อไม่
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะกระทำกำรได้ตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ของพระเจ้ำ

เช่นนั้นแล้วสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำก็ปกติ นี่คือมำตรฐำนขั้นต่ำสุด จงมองดูเข้ำไปในเจตนำต่ำงๆ
ของเจ้ำ และหำกเจ้ำพบว่ำเจตนำต่ำงๆ ที่ไม่ถูกต้องได้ปรำกฏขึ้น
จงมีควำมสำมำรถที่จะหันหลังของเจ้ำให้แก่เจตนำเหล่ำนั้น
และกระทำกำรให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
เจ้ำก็จะกลำยเป็ นใครบำงคนที่ถูกต้องเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
ซึ่งในทำงกลับกันก็แสดงให้เห็นว่ำสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำนั้นปกติ
และว่ำทุกสิ่งที่เจ้ำกระทำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพระเจ้ำ ไม่ใช่ของตัวเจ้ำเอง
ในทุกสิ่งที่เจ้ำกระทำและทุกสิ่งที่เจ้ำพูด
จงมีควำมสำมำรถที่จะกำหนดหัวใจของเจ้ำให้ถูกต้องและจงเป็ นคนชอบธรรมในกำรกระทำต่ำงๆ ของเจ้ำ
และอย่ำให้อำรมณ์ของเจ้ำมำนำหน้ำ และอย่ำกระทำกำรตำมควำมประสงค์ของเจ้ำเอง
สิ่งเหล่ำนี้เป็ นหลักธรรมต่ำงๆ ที่บรรดำผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำต้องประพฤติตน สิ่งเล็กน้อยต่ำงๆ
สำมำรถเปิ ดเผยเจตนำทั้งหลำยและวุฒิภำวะของบุคคลหนึ่งได้ และดังนั้น
กำรที่ใครบำงคนจะเข้ำสู่เส้นทำงแห่งกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำได้
พวกเขำก็ตอ้ งแก้ไขเจตนำทั้งหลำยของเขำและสัมพันธภำพของเขำกับพระเจ้ำให้ปกติเสียก่อน
เจ้ำสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำได้ก็ต่อเมื่อสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระองค์เป็ นปกติเท่
ำนั้น เมื่อนั้นเท่ำนั้น กำรจัดกำร กำรตัดแต่ง กำรบ่มวินัย
และกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำจึงจะสำมำรถสัมฤทธิ์ผลตำมเจตนำของพวกมันในตัวเจ้ำได้ กล่ำวคือ
หำกมนุษย์ท้งั หลำยมีควำมสำมำรถที่จะเก็บรักษำพระเจ้ำไว้ในหัวใจของพวกเขำและไม่ไล่ตำมเสำะหำผลประโย
ชน์ส่วนตัวหรื อคิดถึงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของตัวพวกเขำเอง (ในสำนึกรับรูฝ้ ่ ำยเนื้อหนัง)
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับแบกภำระแห่งกำรเข้ำสู่ชีวิต
ทำจนสุดควำมสำมำรถของพวกเขำเพื่อไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง และนบนอบต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำ–
หำกเจ้ำสำมำรถทำกำรนี้ได้ เช่นนั้นแล้วเป้ำหมำยต่ำงๆ ที่เจ้ำไล่ตำมเสำะหำก็จะถูกต้อง
และสัมพันธภำพของเจ้ำของพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นปกติ กำรทำให้สัมพันธภำพของคนๆ
หนึ่งกับพระเจ้ำถูกต้องนั้นอำจเรี ยกได้ว่ำเป็ นขั้นตอนแรกของกำรเข้ำไปสู่กำรเดินทำงฝ่ ำยวิญญำณของคนๆ นั้น
แม้ว่ำโชคชะตำของมนุษย์จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำและถูกพระเจ้ำลิขิตไว้ล่วงหน้ำ
และมนุษย์ไม่อำจเปลี่ยนแปลงมันได้
กำรที่เจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำหรื อได้รับกำรรับไว้โดยพระองค์ได้หรื อไม่น้ ั
นก็ข้ นึ อยูก่ บั ว่ำสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำนั้นปกติหรือไม่ อำจมีหลำยส่วนของเจ้ำที่อ่อนแอหรื อไม่เชื่อฟัง–
แต่ตรำบเท่ำที่ทศั นะต่ำงๆ ของเจ้ำและเจตนำทั้งหลำยของเจ้ำนั้นถูกต้อง

และตรำบเท่ำที่สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำนั้นถูกต้องและปกติ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำได้
หำกเจ้ำไม่มีสัมพันธภำพที่ถูกต้องกับพระเจ้ำ และกระทำกำรเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังหรือครอบครัวของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ำเจ้ำจะทำงำนหนักสักเพียงใด มันก็จะสูญเปล่ำ หำกสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำนั้นปกติ
เช่นนั้นแล้วสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็จะเข้ำที่เข้ำทำง พระเจ้ำไม่ทอดพระเนตรดูที่สิ่งอื่นใด
แต่ทรงทอดพระเนตรดูที่ว่ำทรรศนะต่ำงๆ ของเจ้ำในกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำนั้นถูกต้องหรื อไม่:
เจ้ำเชื่อในผูใ้ ด เจ้ำเชื่อเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ด และเจ้ำเชื่อเพรำะเหตุใด
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่ำนี้ได้อย่ำงชัดเจนและปฏิบตั ิดว้ ยทรรศนะต่ำงๆ ที่น่ำพอใจของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะเกิดควำมก้ำวหน้ำในชีวิตของเจ้ำ
และเจ้ำก็จะได้รับกำรรับประกันเรื่ องกำรเข้ำไปสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง
หำกสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำไม่ปกติ และทรรศนะต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำเบี่ยงเบนไป
เช่นนั้นแล้วสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็สูญเปล่ำ และไม่ว่ำเจ้ำเชื่ออย่ำงหนักสักเพียงใด เจ้ำจะไม่ได้รบั สิ่งใดเลย
หลังจำกที่สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำกลำยเป็ นปกติแล้วเท่ำนั้น เจ้ำจึงจะได้รับคำสรรเสริ ญจำกพระองค์
เมื่อเจ้ำละทิ้งเนื้อหนัง อธิษฐำน ทนทุกข์ สู้ทน นบนอบ ช่วยเหลือพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ
สละตัวเจ้ำเองมำกขึ้นเพื่อพระเจ้ำ และอื่นๆ
ตัดตอนมำจำก “สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำเป็ นอย่ำงไร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
วิธีที่ผคู้ นเชื่อในพระเจ้ำ รักพระเจ้ำ
และทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยนั้นเป็ นได้โดยกำรสัมผัสกับพระวิญญำณของพระเจ้ำด้วยหัวใจของพวกเขำ
และโดยเหตุน้ีจึงได้รับควำมพึงพอพระทัยของพระองค์
และโดยกำรใช้หัวใจของพวกเขำในกำรติดต่อกับพระวจนะของพระเจ้ำ
และด้วยเหตุน้ีจึงได้รับกำรขับเคลื่อนจำกพระวิญญำณของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำปรำรถนำจะสัมฤทธิ์ชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณปกติ และสถำปนำสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องมอบหัวใจของเจ้ำแด่พระองค์เป็ นอันดับแรก
เฉพำะหลังจำกที่เจ้ำได้สงบใจเฉพำะพระพักตร์พระองค์และหลัง่ รินทั้งหัวใจของเจ้ำเข้ำสู่พระองค์แล้วเท่ำนั้น
เจ้ำจึงจะค่อย ๆ สำมำรถพัฒนำชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณปกติได้ หำกในกำรเชื่อของผูค้ นในพระเจ้ำ
พวกเขำไม่ได้มอบหัวใจของพวกเขำแด่พระองค์
และหำกหัวใจของพวกเขำไม่ได้อยู่ในพระองค์และพวกเขำไม่ปฏิบตั ิต่อภำระของพระองค์เสมือนดัง่ ภำระของต
นเอง เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งที่พวกเขำทำก็เป็ นกำรกระทำที่ฉ้อโกงพระเจ้ำ
เป็ นกำรกระทำที่เป็ นแบบฉบับเฉพำะของผูค้ นที่เคร่งศำสนำ และไม่สำมำรถได้รับคำสรรเสริ ญของพระเจ้ำ

พระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถได้รับสิ่งใดๆ จำกบุคคลประเภทนี้
บุคคลประเภทนี้เพียงสำมำรถทำหน้ำที่เป็ นเหมือนตัวประกอบเสริ มควำมเด่นให้พระรำชกิจของพระเจ้ำเท่ำนั้น
เป็ นเหมือนสิ่งประดับตกแต่งชิ้นหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้ำเท่ำนั้นเอง
เป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เกินควำมจำเป็ นและไร้ประโยชน์ พระเจ้ำไม่ทรงใช้ประโยชน์จำกบุคคลประเภทนี้
ในบุคคลประเภทนี้ไม่เพียงแต่ไม่มโี อกำสเหมำะสำหรับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เท่ำนั้น
แต่ไม่มีแม้กระทัง่ คุณค่ำใดๆ ในกำรได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมของพวกเขำ
บุคคลประเภทนี้ในควำมจริ งแล้วคือศพที่เดินได้
ผูค้ นดังกล่ำวไม่มีอะไรเลยที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงสำมำรถใช้กำรได้ แต่ในทำงตรงกันข้ำม
พวกเขำทั้งหมดได้ถูกซำตำนยึดครองและทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงฝังลึก พระเจ้ำจะทรงกำจัดผูค้ นเหล่ำนี้ออกไป
ในปัจจุบนั นี้ ในกำรใช้ประโยชน์จำกผูค้ น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่เพียงทรงใช้ส่วนที่น่ำพึงปรำรถนำของพวกเขำเพื่อจะทำให้สิ่งทั้งหลำยสำเร็จเท่ำนั้น
พระองค์ยงั ทรงเปลี่ยนและทำให้ส่วนทีไ่ ม่น่ำพึงปรำรถนำของพวกเขำนั้นเพียบพร้อมอีกด้วย
หำกใจของเจ้ำสำมำรถหลัง่ ริ นเข้ำไปในพระเจ้ำและดำรงอยู่ดว้ ยควำมสงบเฉพำะพระพักตร์พระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะมีโอกำสเหมำะและคุณสมบัติที่จะถูกใช้โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ที่จะได้รับควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เจ้ำจะมีโอกำสเหมำะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงทำให้ขอ้ บกพร่ องของเจ้ำนั้นดีข้ นึ
เมื่อเจ้ำมอบหัวใจของเจ้ำแด่พระเจ้ำ ในด้ำนบวกนั้น เจ้ำจะสำมำรถบรรลุกำรเข้ำสู่ที่ล้ำลึกขึ้น
และบรรลุระดับชั้นของควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกที่สูงขึ้น ในด้ำนลบนั้น
เจ้ำจะมีควำมเข้ำใจมำกขึ้นเกี่ยวกับควำมผิดพลำดและข้อบกพร่ องของเจ้ำเอง
เจ้ำจะกระตือรื อร้นมำกขึ้นในกำรพยำยำมทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และเจ้ำจะไม่เอำแต่อยู่นิ่งเฉย
แต่จะเข้ำสู่อย่ำงกระตือรื อร้น ด้วยเหตุน้ี เจ้ำจะกลำยเป็ นคนที่ถูกต้อง
ตัดตอนมำจำก “กำรสถำปนำสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำคือสิ่งสำคัญยิง่ ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หำกเจ้ำต้องกำรมีสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้ำต้องหันเข้ำหำพระเจ้ำ
ด้วยกำรนี้เป็ นรำกฐำน เจ้ำยังจะมีสัมพันธภำพปกติกบั ผูอ้ ื่นด้วยเช่นกัน หำกเจ้ำไม่มีสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะทำอะไรเพื่อรักษำสัมพันธภำพของเจ้ำกับผูอ้ ื่น
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะทำงำนหนักเพียงใดหรือเจ้ำจะออกแรงมำกเพียงใด
ทั้งหมดนั้นจะเป็ นแค่เรื่ องของปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิตของมนุษย์
เจ้ำกำลังรักษำฐำนะของเจ้ำท่ำมกลำงผูค้ นโดยผ่ำนทำงมุมมองของมนุษย์และปรัชญำของมนุษย์เพื่อที่ว่ำผูค้ นจะไ
ด้สรรเสริ ญเจ้ำ แต่เจ้ำไม่ได้กำลังติดตำมพระวจนะของพระเจ้ำเพื่อสถำปนำสัมพันธภำพปกติกบั ผูค้ น

หำกเจ้ำไม่ได้มุ่งควำมสนใจไปที่สัมพันธภำพของเจ้ำกับผูค้ น แต่รักษำสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำ
หำกเจ้ำเต็มใจที่จะมอบหัวใจของเจ้ำแด่พระเจ้ำ และเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อฟังพระองค์
เช่นนั้นแล้วสัมพันธภำพของเจ้ำกับผูค้ นทั้งหมดจะกลำยมำเป็ นปกติเป็ นธรรมดำ ด้วยวิถีทำงนี้
สัมพันธภำพเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกสถำปนำขึ้นบนเนื้อหนัง แต่บนรำกฐำนของควำมรักของพระเจ้ำ
แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ทำงเนื้อหนังเลย หำกแต่ในวิญญำณนั้นมีกำรสำมัคคีธรรม ควำมรักซึ่งกันและกัน
กำรปลอบประโลมซึ่งกันและกัน และกำรจัดเตรียมที่มีให้แก่กนั ละกัน
ทั้งหมดนี้ได้ทำขึ้นบนรำกฐำนของหัวใจซึ่งทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
สัมพันธภำพเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกรักษำไว้โดยกำรพึ่งพำปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิตของมนุษย์
หำกแต่ถูกก่อตัวขึ้นอย่ำงเป็ นธรรมชำติมำกโดยผ่ำนทำงกำรแบกรับภำระสำหรับพระเจ้ำ
ไม่จำเป็ นต้องใช้ควำมมำนะพยำยำมที่มนุษย์ทำขึ้น
เจ้ำเพียงแค่จำเป็ นต้องปฏิบตั ิตำมหลักกำรของพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำเต็มใจที่จะคำนึงถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำหรื อไม่? เจ้ำเต็มใจที่จะเป็ นบุคคลที่ “ไร้เหตุผล”
เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำหรื อไม่?
เจ้ำเต็มใจที่จะมอบหัวใจของเจ้ำแด่พระเจ้ำโดยครบบริ บูรณ์และไม่คำนึงถึงฐำนะของเจ้ำท่ำมกลำงผูค้ นหรื อไม่ ?
ในบรรดำผูค้ นทั้งหมดที่เจ้ำมีกำรติดต่อด้วยนั้น เจ้ำมีสัมพันธภำพที่ดีที่สุดกับใคร?
เจ้ำมีสัมพันธภำพที่แย่ที่สุดกับใคร? สัมพันธภำพของเจ้ำกับผูค้ นปกติหรื อไม่?
เจ้ำปฏิบตั ิต่อผูค้ นทั้งหมดอย่ำงเท่ำเทียมหรื อไม่?
สัมพันธภำพของเจ้ำกับผูอ้ ื่นถูกรักษำไว้ตำมปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิตของเจ้ำหรือไม่
หรื อสัมพันธภำพเหล่ำนั้นถูกสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนของควำมรักของพระเจ้ำหรื อไม่?
เมื่อบุคคลหนึ่งไม่ได้มอบหัวใจของพวกเขำแด่พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วจิตวิญญำณของพวกเขำย่อมกลำยเป็ นปัญญำทึบ มึนชำ และไร้สำนึก
บุคคลประเภทนี้จะไม่มีวนั เข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำ และจะไม่มีวนั มีสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำ
อุปนิสัยของบุคคลประเภทนี้จะไม่มีวนั เปลีย่ นแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคนเรำเป็ นกระบวนกำรของกำรมอบหัวใจของคนเรำแด่พระเจ้ำโดยครบบริ บูรณ์
และเป็ นกระบวนกำรของกำรได้รับควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำสำมำรถเปิ ดโอกำสให้บุคคลเข้ำสู่อย่ำงกระตือรื อร้นได้
รวมทั้งทำให้พวกเขำสำมำรถขจัดแง่มุมด้ำนลบของพวกเขำภำยหลังจำกที่ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนั้นแล้ว
เมื่อเจ้ำสำมำรถไปถึงจุดที่มอบหัวใจของเจ้ำแด่พระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมจะสำมำรถล่วงรู ้ทุกๆ
ควำมเคลื่อนไหวอันละเอียดอ่อนภำยในจิตวิญญำณของเจ้ำ และเจ้ำจะรู ้ควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงทุกๆ

อย่ำงที่ได้รับจำกพระเจ้ำ จงยึดกำรนี้ไว้ให้มนั่ แล้วเจ้ำจะค่อยๆ
เข้ำสู่เส้นทำงแห่งกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ยิ่งใจของเจ้ำสำมำรถสงบเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้มำกขึ้นเท่ำใด
จิตวิญญำณของเจ้ำก็จะยิ่งอ่อนไหวและละเอียดอ่อนมำกขึ้นเท่ำนั้น
และจิตวิญญำณของเจ้ำก็จะยิ่งสำมำรถล่วงรู ้ถึงวิธีที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเคลือ่ นไหวมันได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
และแล้วสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นปกติยิ่งขึ้นทุกที
สัมพันธภำพปกติระหว่ำงผูค้ นนั้นสถำปนำขึ้นบนรำกฐำนของกำรมอบหัวใจของพวกเขำแด่พระเจ้ำ
และไม่ใช่โดยผ่ำนทำงควำมมำนะพยำยำมของมนุษย์ หำกปรำศจำกพระเจ้ำในหัวใจของพวกเขำ
สัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลระหว่ำงผูค้ นก็เป็ นเพียงสัมพันธภำพของเนื้อหนัง สัมพันธภำพเหล่ำนั้นไม่ปกติ
แต่ในทำงตรงกันข้ำมกลับเป็ นกำรปล่อยตัวปล่อยใจไปตำมตัณหำ
สัมพันธภำพเหล่ำนั้นเป็ นสัมพันธภำพที่พระเจ้ำทรงรังเกียจ ที่พระองค์ทรงเกลียดชัง
หำกเจ้ำกล่ำวว่ำจิตวิญญำณของเจ้ำได้ถูกขับเคลื่อนแล้ว
แต่เจ้ำต้องกำรอยู่เสมอที่จะมีกำรสำมัคคีธรรมกับผูค้ นที่เจ้ำชอบ กับใครก็ตำมที่เจ้ำยกย่องนับถือ
และหำกอีกบุคคลหนึ่งกำลังแสวงหำแต่เจ้ำไม่ชอบพวกเขำ
ถึงขั้นมีอคติกบั พวกเขำและจะไม่เข้ำเชื่อมสัมพันธ์กบั พวกเขำ
นี่เป็ นข้อพิสูจน์เพิ่มอีกว่ำเจ้ำอยู่ภำยใต้อำรมณ์ของเจ้ำและเจ้ำไม่มีสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำเลย
เจ้ำกำลังพยำยำมที่จะหลอกลวงพระเจ้ำและปกปิ ดควำมน่ำเกลียดของเจ้ำเอง
ต่อให้เจ้ำสำมำรถแบ่งปันควำมเข้ำใจบำงอย่ำงได้แต่เจ้ำกลับมีเจตนำที่ผิด
เช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำก็ดีเพียงแค่ตำมมำตรฐำนของมนุษย์เท่ำนั้น พระเจ้ำจะไม่ทรงสรรเสริ ญเจ้ำ—
เจ้ำกำลังกระทำกำรไปตำมเนื้อหนัง ไม่ใช่ตำมพระภำระของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะสงบใจของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและมีปฏิสัมพันธ์ปกติกบั ทุกคนที่รักพระเจ้ำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนของพระเจ้ำ ด้วยวิถีทำงนี้
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะสมำคมกับคนอื่นๆ อย่ำงไร นัน่ จะไม่เป็ นไปตำมปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิต
แต่นั่นจะเป็ นเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ เป็ นกำรดำรงชีวิตในแบบที่คำนึงถึงพระภำระของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “กำรสถำปนำสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำคือสิ่งสำคัญยิง่ ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
จงอ่ำนถ้อยดำรัสทุกคำของพระเจ้ำ และจงนำถ้อยดำรัสเหล่ำนั้นมำปฏิบตั ิทนั ทีที่เจ้ำเข้ำใจพวกมัน
อำจมีหลำยครั้งที่เนื้อหนังของเจ้ำเคยอ่อนแอ หรื อเจ้ำเคยเป็ นกบฏ หรื อเจ้ำเคยต้ำนทำน
ไม่ว่ำเจ้ำเคยประพฤติตวั แบบใดในอดีต มันมีผลสืบเนื่องเพียงเล็กน้อย
และมันไม่สำมำรถขัดขวำงชีวิตของเจ้ำจำกกำรโตเป็ นผูใ้ หญ่ในวันนี้ได้

ตรำบใดที่เจ้ำสำมำรถมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำได้วนั นี้ ก็มีควำมหวัง
หำกมีควำมเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้ำทุกครั้งที่เจ้ำอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
และผูอ้ ื่นบอกได้ว่ำชีวิตของเจ้ำได้เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีข้ นึ
ก็แสดงให้เห็นว่ำบัดนี้สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำปกติแล้ว ว่ำมันได้รับกำรทำให้ถูกต้องแล้ว
พระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิกบั ผูค้ นตำมกำรล่วงละเมิดต่ำงๆ ของพวกเขำ
ทันทีที่เจ้ำได้เข้ำใจและได้กลำยเป็ นตระหนักรู ้ ตรำบเท่ำที่เจ้ำสำมำรถเลิกกบฏหรื อต้ำนทำนได้ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้ำก็จะยังคงทรงมีควำมปรำนีต่อเจ้ำ
เมื่อเจ้ำมีควำมเข้ำใจนั้นและควำมตั้งใจแน่วแน่น้ นั ที่จะไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดย
พระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว สภำวะของเจ้ำในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นปกติ ไม่สำคัญว่ำเจ้ำกำลังทำสิ่งใด
จงพิจำรณำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเจ้ำกำลังกระทำมัน กล่ำวคือ พระเจ้ำจะทรงคิดอย่ำงไรหำกฉันทำสิ่งนี้ ?
มันจะเป็ นประโยชน์ต่อพีน่ ้องชำยหญิงของฉันไหม?
มันจะเกิดประโยชน์ต่อพระรำชกิจในพระนิเวศของพระเจ้ำไหม? ไม่ว่ำในกำรอธิษฐำน กำรสำมัคคีธรรม
กำรพูด กำรทำงำน หรื อในกำรติดต่อกับผูอ้ นื่ จงตรวจดูเจตนำทั้งหลำยของเจ้ำ
และตรวจว่ำสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำปกติหรื อไม่
หำกเจ้ำไม่สำมำรถหยัง่ รู ้เจตนำและควำมคิดทั้งหลำยของเจ้ำเองได้ นี่ก็หมำยควำมว่ำเจ้ำขำดพร่ องกำรแยกแยะ
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ำเจ้ำเข้ำใจควำมจริ งน้อยเกินไป
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจทุกสิ่งที่พระเจ้ำทรงกระทำได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถล่วงรู ้สิ่งต่ำงๆ
โดยผ่ำนทำงเลนส์แห่งพระวจนะของพระองค์ โดยกำรยืนอยู่ฝงั่ เดียวกับพระองค์ เช่นนั้นแล้วทรรศนะต่ำงๆ
ของเจ้ำก็จะได้กลำยเป็ นถูกต้อง ด้วยเหตุน้ี
กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกบั พระเจ้ำจึงเป็ นสิ่งที่สำคัญอย่ำงที่สุดต่อใครก็ตำมที่เชื่อในพระเจ้ำ
ทุกคนควรถือว่ำนี่เป็ นภำรกิจที่มีควำมสำคัญสูงสุดและเป็ นเหตุกำรณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขำ
ทุกสิ่งที่เจ้ำกระทำถูกวัดขนำดโดยกำรที่ว่ำเจ้ำมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำหรื อไม่
หำกสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำปกติและเจตนำทั้งหลำยของเจ้ำถูกต้องแล้วไซร้ ก็จงกระทำเลย
เพื่อที่จะรักษำสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำไว้ เจ้ำต้องไม่กลัวที่จะทนทุกข์กบั ควำมสูญเสียต่ำงๆ
ที่จะเกิดแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหลำยของเจ้ำ เจ้ำจะยอมให้ซำตำนมีชยั ชนะไม่ได้
เจ้ำจะยอมให้ซำตำนมำซื้อตัวเจ้ำไปไม่ได้ และเจ้ำจะยอมให้ซำตำนมำหัวเรำะเยำะเย้ยเจ้ำไม่ได้
กำรมีเจตนำทั้งหลำยเช่นนั้นคือหมำยสำคัญที่บ่งชี้ว่ำสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำนั้นปกติ—
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเนื้อหนัง แต่ตรงกันข้ำมเพื่อประโยชน์ของสันติสุขของจิตวิญญำณ
เพื่อกำรได้มำซึ่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และเพื่อทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำต่ำงหำก

กำรที่จะเข้ำสู่สภำวะที่ถูกต้องนั้น เจ้ำต้องสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกบั พระเจ้ำและแก้ไขทรรศนะต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำให้ถูกต้อง นี่เป็ นไปเพื่อที่พระเจ้ำอำจจะทรงได้รับเจ้ำไว้
และเพื่อที่พระองค์อำจจะทรงสำแดงดอกผลต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระองค์ในตัวเจ้ำ
และให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำมำกยิ่งขึ้นไปอีก ในหนทำงนี้ เจ้ำจะได้เข้ำสู่ลกั ษณะที่ถูกต้องแล้ว
จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำแห่งวันนี้ต่อไป
จงเข้ำสู่ลกั ษณะปัจจุบนั แห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จงกระทำตำมข้อเรี ยกร้องต่ำงๆ
ของพระเจ้ำแห่งวันนี้ จงอย่ำถือตำมวิธีกำรปฏิบตั ิต่ำงๆ อันล้ำสมัย จงอย่ำเกำะติดกับวิธีเก่ำๆ ในกำรทำสิ่งต่ำงๆ
และจงเข้ำสู่ลกั ษณะแห่งกำรทำงำนของวันนี้โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้ ด้วยเหตุน้ีเอง
สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นปกติอย่ำงครบบริ บูรณ์
และเจ้ำก็จะได้เริ่ มดำเนินกำรในร่ องครรลองที่ถูกต้องแห่งกำรเชื่อในพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำเป็ นอย่ำงไร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

4. ความดีงามเหมาะสมเยี่ยงธรรมิกชนทีผ่ ้เู ชื่อทั้งหลายของพระเจ้าควรครอง
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติรวมแง่มุมใดไว้บำ้ งหรื อ? ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก สำนึกรับรู ้ มโนธรรม
และบุคลิกลักษณะ หำกเจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมปกติในแต่ละด้ำนเหล่ำนี้
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเจ้ำก็จะขึ้นถึงระดับมำตรฐำน เจ้ำควรมีสภำพเหมือนในควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
เจ้ำควรดูละม้ำยผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำไม่จำเป็ นต้องสัมฤทธิ์ผลมำกจนเกินไปหรื อมีส่วนข้องเกีย่ วในกำรทูต
เจ้ำแค่ตอ้ งเป็ นมนุษย์ปกติที่มีสำนึกรับรู ้ของบุคคลปกติ เพื่อให้สำมำรถมองเห็นทะลุสิ่งทั้งหลำยได้
และอย่ำงน้อยก็ดูเหมือนมนุษย์ปกติคนหนึ่ง นั่นก็จะเพียงพอแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พึงกำหนดจำกเจ้ำในวันนี้อยูภ่ ำยในขอบเขตควำมสำมำรถของเจ้ำ
นี่ไม่ใช่กรณีของกำรบังคับให้ทำอะไรที่เหลือบ่ำกว่ำแรงเลย
จะไม่มีกำรพูดคำที่ไร้ประโยชน์หรือกำรทำงำนที่ไร้ประโยชน์ที่ดำเนินกำรกับเจ้ำ
ควำมน่ำเกลียดทั้งหมดที่แสดงออกหรือเผยออกมำในชีวิตของเจ้ำต้องถูกกำจัดทิ้งไป
พวกเจ้ำได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมโดยซำตำนและปริ่ มไปด้วยพิษของซำตำน
ทั้งหมดที่ขอจำกเจ้ำคือกำรกำจัดอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนนี้ออกไป
เจ้ำไม่ได้กำลังถูกขอให้กลำยมำเป็ นบุคคลสำคัญในตำแหน่งสูง หรื อเป็ นบุคคลยิง่ ใหญ่หรื อมีชื่อเสียง
นัน่ ไม่มีประโยชน์อนั ใดเลย งำนที่ปฏิบตั ิในตัวพวกเจ้ำคำนึงถึงสิง่ ที่มีอยูโ่ ดยเนื้อแท้ในตัวพวกเจ้ำ
สิ่งที่เรำขอจำกผูค้ นนั้นมีขีดจำกัดอยู่ หำกผูค้ นในวันนี้ท้งั หมดถูกขอให้ปฏิบตั ิตวั เหมือนอย่ำงข้ำรำชกำร—
ฝึ กฝนกำรพูดในน้ ำเสียงของข้ำรำชกำร ฝึ กสอนให้พูดในลักษณะของข้ำรำชกำรตำแหน่งสูง
หรื อฝึ กฝนกำรแสดงควำมรู ้สึกนึกคิดของพวกเขำในน้ ำเสียงและลักษณะอย่ำงนักเขียนเรี ยงควำมและนักเขียนนว
นิยำย—นี่ก็จะไม่ได้ประโยชน์ มันไม่สำมำรถทำได้ จำกขีดควำมสำมำรถของพวกเจ้ำ
อย่ำงน้อยเจ้ำควรสำมำรถพูดด้วยสติปัญญำและไหวพริ บ
และอธิบำยสิ่งทั้งหลำยในลักษณะที่ชดั เจนและจับใจควำมได้
นัน่ คือทั้งหมดที่ตอ้ งมีเพื่อให้ตอบสนองข้อพึงประสงค์ที่ตอ้ งกำร อย่ำงน้อยที่สุด
หำกเจ้ำได้รับควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและสำนึกรับรู ้ นั่นก็จะเพียงพอแล้ว
สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือกำรปลดทิ้งอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนของเจ้ำ
เจ้ำต้องปลดทิ้งควำมน่ำเกลียดที่สำแดงอยู่ในตัวเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถพูดถึงสำนึกรับรู ้สูงสุดและควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกสูงสุดได้อย่ำงไรหำกเจ้ำไม่ปลดทิ้งสิ่งเหล่ำนี้ไ
ป? ผูค้ นมำกมำยนั้น เมื่อเห็นว่ำยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ก็ขำดพร่ องควำมถ่อมใจหรือควำมอดทนใดๆ
และพวกเขำอำจไม่มีควำมรักหรื อจริยวัตรอย่ำงวิสุทธิชนใดๆ ด้วยเช่นกัน ผูค้ นเช่นนั้นช่ำงไร้สำระยิง่ นัก!

พวกเขำมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติแม้เพียงสักเสี้ยวหรื อไม่? พวกเขำมีคำพยำนใดๆ ที่จะกล่ำวถึงหรื อไม่?
พวกเขำไร้ซ่ึงสำนึกรับรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกอย่ำงถึงที่สุด
แน่นอนว่ำจำเป็ นต้องมีกำรแก้ไขบำงแง่มุมในกำรปฏิบตั ิของผูค้ นที่เบี่ยงเบนและผิดพลำดไป ตัวอย่ำงเช่น
ชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณอันเข้มงวดก่อนหน้ำนี้ของพวกเขำ และรู ปลักษณ์ที่มึนชำและโง่ท่มึ ของพวกเขำ—
ทั้งหมดนี้ตอ้ งได้รับกำรเปลีย่ นแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมำยถึงกำรปล่อยให้เจ้ำกลำยมำเป็ นเหลวแหลกหรื อปล่อยตัวไปในเนื้อหนังและพูดอะไ
รต่ออะไรไปตำมที่เจ้ำต้องกำร เจ้ำต้องไม่พูดพล่อยๆ
กำรใช้วำทะและกำรประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์ปกติคนหนึ่งคือกำรพูดจำอย่ำงสอดคล้องสัมพันธ์กนั พูดว่ำ
“ใช่” เมื่อเจ้ำหมำยควำมว่ำ “ใช่” และ “ไม่” เมือ่ เจ้ำหมำยควำมว่ำ “ไม่”
จงยึดติดกับข้อเท็จจริ งและพูดอย่ำงเหมำะสม ไม่หลอกลวง ไม่โกหก
ต้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขีดจำกัดที่บุคคลปกติสำมำรถไปถึงได้ในด้ำนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั
หำกไม่เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็จะไม่สำมำรถเข้ำสู่ควำมเป็ นจริงได้
ตัดตอนมำจำก “กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถเป็ นไปเพื่อกำรรับควำมรอดของพระเจ้ำไว้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในอุปนิสัยของผูค้ นปกติน้ นั ไม่มีควำมคดโกงหรื อกำรหลอกลวง ผูค้ นมีสัมพันธภำพปกติตอ่ กัน
พวกเขำไม่ได้ยืนเพียงลำพัง และชีวิตของพวกเขำทั้งไม่ธรรมดำสำมัญและไม่เสื่อม
ดังนั้นพระเจ้ำจึงได้ทรงเป็ นที่ยกย่องท่ำมกลำงทัง้ หมดเช่นกัน พระวจนะของพระองค์แผ่ซ่ำนท่ำมกลำงมนุษย์
ผูค้ นดำรงชีวิตอยู่ในควำมสันติสุขต่อกันและอยูภ่ ำยใต้กำรดูแลเอำใจใส่และกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำ
แผ่นดินโลกถูกเติมด้วยกำรปรองดอง โดยไม่มีกำรแทรกแซงจำกซำตำน
และพระสิริของพระเจ้ำก็มีควำมสำคัญสูงสุดท่ำมกลำงมนุษย์ ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นเหมือนบรรดำทูตสวรรค์
กล่ำวคือ บริ สุทธิ์ มีชีวิตชีวำ ไม่เคยบ่นเรื่ องพระเจ้ำ
และอุทิศควำมพยำยำมทั้งหมดของพวกเขำแด่พระสิริของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกเพียงประกำรเดียว
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 16” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เรำมีควำมหวังมำกมำย เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ถูกต้องเหมำะสมและประพฤติดี
ลุล่วงหน้ำที่ของเจ้ำอย่ำงสัตย์ซื่อ ครองควำมจริงและมนุษยธรรม
เป็ นผูค้ นที่สำมำรถยอมล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำมีและแม้แต่ชีวิตของพวกเขำเพื่อพระเจ้ำ และอื่นๆ
อีกมำก

ควำมหวังเหล่ำนี้ท้งั ปวงมีมีตน้ ตอมำจำกควำมไม่พอเพียงของพวกเจ้ำและจำกควำมเสื่อมทรำมและควำมไม่เชื่อ
ฟังของพวกเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรล่วงละเมิดจะนำทำงมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ผูค้ นที่พระเจ้ำทรงใช้ประโยชน์น้ นั ดูจำกภำยนอกเหมือนไม่มีเหตุผลและไม่มีสัมพันธภำพปกติกบั ผูอ้ ื่น
แม้ว่ำพวกเขำจะพูดจำเหมำะสม ไม่พูดพล่อย และสำมำรถรักษำใจให้สงบเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้เสมอ
นี่คือบุคคลประเภทที่มีคุณสมบัติเพียงพอโดยแท้จริ งที่จะถูกใช้โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ บุคคล “ไร้เหตุผล”
ที่พระเจ้ำตรัสถึงนี้ดูเหมือนไม่มสี ัมพันธภำพปกติกบั ผูอ้ ื่น
และพวกเขำไม่คำนึงถึงควำมรักภำยนอกหรื อกำรปฏิบตั ิภำยนอกตำมที่ควร
แต่เมื่อพวกเขำสื่อสำรเรื่ องรำวฝ่ ำยจิตวิญญำณ
พวกเขำสำมำรถเปิ ดใจของพวกเขำและจัดเตรี ยมควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงที่พวกเขำได้รบั จำกประสบกำรณ์จ
ริ งของพวกเขำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำให้กบั ผูอ้ ื่นได้อย่ำงไม่เห็นแก่ตวั
นี่คือวิธีที่พวกเขำแสดงออกถึงควำมรักของพวกเขำที่มีต่อพระเจ้ำและทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เมื่อผูอ้ ื่นทั้งหมดกำลังใส่ร้ำยป้ำยสีและเยำะเย้ยถำกถำงพวกเขำ
พวกเขำสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรถูกควบคุมโดยบุคคล เรื่ องรำว หรื อสิ่งทั้งหลำยภำยนอก
และยังคงสำมำรถสงบนิ่งเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้
บุคคลเช่นนั้นดูเหมือนจะมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกอันเป็ นเอกลักษณ์ของพวกเขำเอง ไม่ว่ำผูค้ นอื่นๆ ทำอะไร
หัวใจของพวกเขำไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้ำ ในยำมที่ผอู้ ื่นกำลังพูดคุยกันอย่ำงสนุกสนำนและตลกขบขัน
หัวใจของพวกเขำยังคงอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ ใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้ำ หรื ออธิษฐำนเงียบๆ
ในใจต่อพระเจ้ำ แสวงหำพระเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำ
พวกเขำไม่เคยให้ควำมสำคัญต่อกำรคงไว้ซ่ึงสัมพันธภำพปกติกบั ผูอ้ ื่น
บุคคลเช่นนั้นดูเหมือนไม่มีปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิต ภำยนอกนั้น บุคคลนี้มีชีวิตชีวำ ควรค่ำที่จะรัก
และไร้เดียงสำ แต่ก็ยงั มีสำนึกแห่งควำมสงบเยือกเย็นด้วยเช่นกัน
นี่คือสภำพเสมือนของบุคคลประเภทที่พระเจ้ำทรงใช้ประโยชน์
สิ่งทั้งหลำยเช่นปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิตหรื อ “เหตุผลปกติ” ย่อมใช้ไม่ได้ผลเลยในบุคคลประเภทนี้
นี่คือคนประเภทที่ได้อุทิศทั้งหัวใจของพวกเขำแด่พระวจนะของพระเจ้ำ
และดูเหมือนจะมีเพียงพระเจ้ำอยู่ในใจของเขำ นี่คือบุคคลประเภทที่พระเจ้ำทรงอ้ำงอิงถึงว่ำเป็ นคน
“ปรำศจำกเหตุผล” และบุคคลประเภทนี้นี่เองที่พระเจ้ำทรงใช้งำน
เครื่ องหมำยที่แสดงถึงบุคคลผูซ้ ่งึ พระเจ้ำทรงกำลังใช้ประโยชน์คือ ไม่ว่ำเมื่อไรหรื อที่ไหน
หัวใจของพวกเขำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเสมอ และไม่ว่ำผูอ้ ื่นจะเสเพลอย่ำงไร

พวกเขำหลงระเริงไปกับตัณหำของพวกเขำและเนื้อหนังของพวกเขำมำกเพียงใด
หัวใจของบุคคลนี้ยงั คงไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้ำ และพวกเขำไม่ทำตำมฝูงชน
บุคคลประเภทนี้เท่ำนั้นที่เหมำะกับกำรทรงใช้งำนของพระเจ้ำ
และเฉพำะบุคคลประเภทนี้เท่ำนั้นที่จะถูกทำให้เพียบพร้อมโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
หำกเจ้ำไม่สำมำรถบรรลุสิ่งเหล่ำนี้ได้แล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำและได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระวิญ
ญำณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “กำรสถำปนำสัมพันธภำพปกติกบั พระเจ้ำคือสิ่งสำคัญยิง่ ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ผูค้ นผูซ้ ่งึ มีควำมจริงคือบรรดำผูท้ ี่ในประสบกำรณ์จริ งของพวกเขำนั้นสำมำรถตั้งมัน่ ในคำพยำนของพวกเขำ
ตั้งมัน่ ในตำแหน่งของพวกเขำ ยืนเคียงข้ำงพระเจ้ำ โดยปรำศจำกกำรล่ำถอยโดยเด็ดขำด
และผูซ้ ่ึงสำมำรถมีสัมพันธภำพปกติกบั ผูค้ นผูซ้ ่ึงรักพระเจ้ำ ผูซ้ ่ึง เมื่อสิ่งทั้งหลำยเกิดขึ้นกับพวกเขำ
สำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้อย่ำงครบบริ บูรณ์ และสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้จนสิน้ ชีพ
กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิและวิวรณ์ของเจ้ำในชีวิตจริ งคือคำพยำนของพระเจ้ำ
สิ่งเหล่ำนี้คือกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์และคำพยำนของพระเจ้ำ
และนี่คือกำรชื่นชมควำมรักของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง เมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์จนถึงจุดนี้แล้ว
ผลกระทบอันสมควรจะได้ถูกทำให้สัมฤทธิ์แล้ว
เจ้ำครองกำรดำเนินชีวิตที่แท้จริ งและทุกกำรกระทำของเจ้ำถูกมองด้วยควำมเลื่อมใสจำกผูอ้ นื่
เสื้อผ้ำอำภรณ์และกำรปรำกฏภำยนอกของเจ้ำนั้นเป็ นปกติธรรมดำ แต่เจ้ำดำเนินชีวิตที่มีควำมศรัทธำอย่ำงที่สุด
และเมื่อเจ้ำสื่อสำรกับพระวจนะของพระเจ้ำ เจ้ำได้รับกำรทรงนำและได้รับกำรทำให้รู้แจ้งโดยพระองค์
เจ้ำสำมำรถกล่ำวน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้โดยผ่ำนทำงคำพูดของเจ้ำ สื่อสำรควำมเป็ นจริง
และเจ้ำเข้ำใจมำกมำยเกี่ยวกับกำรรับใช้ในวิญญำณ เจ้ำตรงไปตรงมำเมื่อเจ้ำพูด เจ้ำมีสมบัติผดู้ ีและเที่ยงธรรม
ไม่เผชิญหน้ำด้วยควำมรุ นแรงและมีมำรยำท
สำมำรถเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำและตั้งมัน่ ในคำพยำนของเจ้ำได้เมื่อสิ่งทั้งหลำยตกมำถึงเจ้ำ
และเจ้ำใจเย็นและสำรวมไม่สำคัญว่ำเจ้ำกำลังจัดกำรกับอะไรอยู่
บุคคลประเภทนี้ได้เห็นควำมรักของพระเจ้ำแล้วจริ งๆ ผูค้ นบำงคนยังคงเยำว์วยั อยู่
แต่พวกเขำปฏิบตั ิตนเหมือนบำงคนในวัยกลำงคน พวกเขำเป็ นผูใ้ หญ่ ครองควำมจริ ง
และได้รับควำมเลื่อมใสจำกผูอ้ ื่น—และเหล่ำนี้คือผูค้ นซึ่งมีคำพยำนและเป็ นกำรสำแดงของพระเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

5. ความเชื่อในพระเจ้าไม่ควรเป็ นเพียงการแสวงหาสันติสุขและพระพรเท่านั้น
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ได้รับเอำไว้นับตั้งแต่ที่เขำเริ่ มเชื่อในพระเจ้ำ? เจ้ำได้มำรู ้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ำบ้ำง?
เจ้ำได้เปลี่ยนแปลงไปมำกเพียงใดเนื่องจำกกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ? วันนี้
พวกเจ้ำทุกคนรู ้ว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำของมนุษย์น้ นั ไม่ได้เป็ นไปเพื่อควำมรอดของจิตใจและควำมอยู่ดีมีสุขของเ
นื้อหนังแต่เพียงประกำรเดียวเท่ำนั้น
อีกทั้งไม่ได้เป็ นไปเพื่อกำรทำให้ชีวิตของเขำบริ บูรณ์ข้นึ โดยผ่ำนทำงกำรรักพระเจ้ำ เป็ นต้น ดังที่เป็ นอยู่ขณะนี้
หำกเจ้ำรักพระเจ้ำเพื่อประโยชน์ของควำมอยู่ดีมีสุขของเนื้อหนัง หรื อควำมเพลิดเพลินเพียงชัว่ ครู่
หำกเป็ นเช่นนั้นแล้ว แม้ว่ำในท้ำยที่สุด
ควำมรักของเจ้ำต่อพระเจ้ำจะไปถึงจุดสูงสุดและเจ้ำไม่ได้รอ้ งขออะไรมำกไปกว่ำนั้น
ควำมรักนี้ที่เจ้ำแสวงหำยังคงเป็ นควำมรักที่เจือปนและไม่เป็ นที่พึงพอพระทัยต่อพระเจ้ำ
พวกที่ใช้ควำมรักต่อพระเจ้ำเพื่อทำให้กำรดำรงอยู่อนั โฉดเขลำของตนบริ บรู ณ์ข้ นึ และเติมช่องว่ำงในหัวใจของต
นนั้น คือผูค้ นประเภทที่โลภโมโทสันเพื่อชีวิตที่มีควำมสบำย
ไม่ใช่บรรดำผูท้ ี่พยำยำมที่จะรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ควำมรักประเภทนี้ถูกบีบบังคับ
มันเป็ นกำรไล่ตำมเสำะหำควำมพึงพอใจทำงจิตใจ และพระเจ้ำไม่ทรงจำเป็ นต้องมีมนั เช่นนั้นแล้ว
ควำมรักของเจ้ำคือควำมรักประเภทใดกัน? เจ้ำรักพระเจ้ำเพื่ออะไร?
มีควำมรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้ำมำกเพียงใดภำยในตัวเจ้ำในขณะนี้ ?
ควำมรักของพวกเจ้ำส่วนใหญ่คือควำมรักประเภทที่ได้กล่ำวมำแล้ว
ควำมรักเช่นนั้นสำมำรถคงไว้ได้เพียงสถำนะปัจจุบนั ที่เป็ นอยู่เท่ำนั้น
มันไม่สำมำรถบรรลุถงึ สภำวะแห่งกำรเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งมันก็ไม่สำมำรถหยัง่ รำกลึกในมนุษย์ได้
ควำมรักประเภทนี้เป็ นดัง่ ดอกไม้ที่เบ่งบำนและเหี่ยวเฉำไปโดยไม่ได้ออกดอกออกผลเท่ำนั้น
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ หลังจำกที่เจ้ำได้รักพระเจ้ำแล้วในแบบอย่ำงเช่นนั้น
หำกไม่มีใครสักคนที่จะนำพำเจ้ำในเส้นทำงข้ำงหน้ำ เมื่อนั้น เจ้ำก็จะย่อยยับ
หำกเจ้ำสำมำรถรักพระเจ้ำได้ในช่วงเวลำของกำรรักพระเจ้ำเพียงเท่ำนั้น
แต่ภำยหลังอุปนิสัยของชีวิตของเจ้ำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะยังคงไม่สำมำรถหนีพน้ จำกภำยใต้กำรปกคลุมแห่งอิทธิพลของควำมมืด
เจ้ำจะยังคงไร้ควำมสำมำรถที่จะหลุดพ้นจำกพันธนำกำรของซำตำนและเล่ห์เพทุบำยของมัน
ไม่มีใครเยี่ยงบุคคลเช่นนี้จะสำมำรถได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ ในท้ำยที่สุดแล้ว
จิตวิญญำณ ดวงจิต และร่ ำงกำยของพวกเขำจะยังคงเป็ นของซำตำน ไม่ตอ้ งสงสัยเกีย่ วกับกำรนี้เลย

ผูค้ นทุกคนที่ไม่สำมำรถได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนบริ บรู ณ์จะกลับไปยังสถำนที่ด้งั เดิมของพ
วกเขำ นั่นคือ กลับไปสู่ซำตำน
และพวกเขำจะลงไปที่บึงไฟและกำมะถันเพื่อรับกำรลงโทษขั้นตอนถัดไปจำกพระเจ้ำ
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำคือบรรดำผูท้ ี่ละทิ้งซำตำนและหนีพน้ จำกแดนครอบครองของมัน
พวกเขำถูกนับรวมอย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะท่ำมกลำงผูค้ นแห่งรำชอำณำจักร
นี่คือแบบอย่ำงที่ผคู้ นแห่งรำชอำณำจักรกลำยมำเป็ น
ตัดตอนมำจำก “ผูเ้ ชื่อควรที่จะยึดถือทัศนคติแบบใด” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
วันนี้ เพื่อเชื่อในพระเจ้ำผูท้ รงชีวิตจริ ง เจ้ำต้องย่ำงเท้ำไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง หำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำไม่ควรแสวงหำเพียงพรเท่ำนั้น แต่ควรพยำยำมรักพระเจ้ำและรู ้จกั พระเจ้ำ
เจ้ำสำมำรถดื่มและกินพระวจนะของพระเจ้ำ พัฒนำควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ
และมีควำมรักที่แท้จริ งในพระเจ้ำ ซึ่งมำจำกภำยในสุดของหัวใจของเจ้ำโดยผ่ำนทำงควำมรูแ้ จ้งของพระองค์
โดยผ่ำนทำงกำรแสวงหำแต่ละอย่ำงของเจ้ำเอง กล่ำวได้อีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อควำมรักเพื่อพระเจ้ำของเจ้ำเป็ นจริงแท้ที่สุด
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถทำลำยหรื อขัดขวำงควำมรักที่เจ้ำมีให้กบั พระองค์ได้
ในเวลำนี้เองเจ้ำจะอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องในควำมเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ นี่พิสูจน์ว่ำเจ้ำเป็ นของพระเจ้ำ
เพรำะหัวใจของเจ้ำอยู่ในกำรทรงครองของพระเจ้ำอยู่แล้ว และไม่มีสิ่งอืน่ ใดสำมำรถครอบครองเจ้ำได้
โดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ของเจ้ำ โดยผ่ำนทำงรำคำที่เจ้ำได้ยอมจ่ำย และโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เจ้ำสำมำรถพัฒนำควำมรักที่ไม่ตอ้ งบังคับเพื่อพระเจ้ำได้—และเมื่อเจ้ำทำเช่นนั้น
เจ้ำจะกลำยเป็ นอิสระจำกอิทธิพลของซำตำน และจะมำใช้ชีวิตในควำมสว่ำงแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
มีเพียงเมื่อเจ้ำได้พน้ เป็ นอิสระจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดแล้วเท่ำนั้น
จึงจะสำมำรถพูดได้ว่ำเจ้ำได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำ ในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ
เจ้ำต้องพยำยำมแสวงหำเป้ำหมำยนี้ นี่คือหน้ำที่ของพวกเจ้ำแต่ละคน
ไม่มีพวกเจ้ำคนใดที่ควรพึงพอใจกับสถำนะของเรื่ องรำวเหตุกำรณ์ในปัจจุบนั
เจ้ำไม่สำมำรถสองจิตสองใจต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำ
อีกทั้งเจ้ำไม่สำมำรถมองพระรำชกิจของพระเจ้ำว่ำไม่สำคัญ เจ้ำควรนึกถึงพระเจ้ำในทุกประกำรและตลอดเวลำ
และทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของพระองค์ และเมื่อใดก็ตำมที่เจ้ำพูดหรื อกระทำ
เจ้ำควรให้ควำมสนใจกับพระนิเวศของพระเจ้ำก่อนเป็ นอันดับแรก
ด้วยวิธีน้ีเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะสำมำรถได้ดงั พระหทัยของพระเจ้ำได้

ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรมีชีวิตเพื่อควำมจริ งเพรำะเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ใครบำงคนที่รับใช้พระเจ้ำไม่ควรที่จะรู ้เฉพำะวิธีทนทุกข์เพื่อพระองค์ ที่มำกกว่ำนั้นก็คือ
พวกเขำควรเข้ำใจว่ำจุดประสงค์ของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำคือกำรไล่ตำมเสำะหำควำมรักของพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงใช้ประโยชน์เจ้ำไม่ใช่เพียงเพื่อถลุงเจ้ำหรื อเพื่อประโยชน์แห่งกำรทำให้เจ้ำทนทุกข์
แต่กลับเป็ นว่ำพระองค์ทรงใช้ประโยชน์เจ้ำเพื่อที่เจ้ำอำจได้รู้จกั กำรกระทำของพระองค์
รู ้จกั นัยสำคัญที่แท้จริ งของชีวิตมนุษย์ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เพื่อที่เจ้ำอำจได้รู้ว่ำกำรรับใช้พระเจ้ำไม่ใช่กิจอันง่ำยดำยเสียมำกกว่ำ
กำรผ่ำนประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้เกี่ยวกับกำรชื่นชมพระคุณ
แต่กลับเกี่ยวกับกำรทนทุกข์เพื่อควำมรักของเจ้ำที่มีต่อพระองค์เสียมำกกว่ำ ในเมื่อเจ้ำชื่นชมพระคุณของพระเจ้ำ
เจ้ำก็ตอ้ งชื่นชมกำรตีสอนของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เจ้ำต้องผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรนี้ท้งั หมด
เจ้ำสำมำรถผ่ำนประสบกำรณ์กบั ควำมรู ้แจ้งของพระเจ้ำในตัวเจ้ำได้
และเจ้ำก็ยงั สำมำรถผ่ำนประสบกำรณ์กบั วิธีที่พระองค์ทรงจัดกำรกับเจ้ำและพิพำกษำเจ้ำได้เช่นกัน ในหนทำงนี้
ประสบกำรณ์ของเจ้ำจะครอบคลุมเบ็ดเสร็จ
พระเจ้ำได้ทรงดำเนินกำรพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์กบั เจ้ำจนเสร็จสิ้น
พระวจนะของพระเจ้ำได้จดั กำรกับเจ้ำแล้ว แต่ไม่เพียงเท่ำนั้น
ยังได้ให้ควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำอีกด้วย เมื่อเจ้ำอยู่ในด้ำนลบและอ่อนแอ พระเจ้ำทรงกังวลต่อเจ้ำ
พระรำชกิจนี้ท้งั หมดเป็ นไปเพือ่ ให้เจ้ำรู ้ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวกับมนุษย์น้นั อยูภ่ ำยในกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงของพร
ะเจ้ำ เจ้ำอำจคิดว่ำกำรที่เชื่อในพระเจ้ำนั้นเกี่ยวกับควำมทุกข์ หรื อกำรทำสิ่งทั้งหลำยในทุกลักษณะเพื่อพระองค์
เจ้ำอำจคิดว่ำจุดประสงค์ของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำคือเพื่อที่เนื้อหนังของเจ้ำอำจอยู่ในสันติสุข
หรื อเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในชีวิตของเจ้ำดำเนินไปอย่ำงรำบรื่ น
หรื อเพื่อที่เจ้ำอำจรู ้สึกชูใจและสบำยใจในทุกสรรพสิ่ง อย่ำงไรก็ตำม
จุดประสงค์เหล่ำนี้ไม่มีจุดประสงค์ใดเลยที่ผคู้ นควรแนบไปกับกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ
หำกเจ้ำเชื่อเพรำะจุดประสงค์เหล่ำนี้ เช่นนั้นแล้วมุมมองของเจ้ำก็ไม่ถูกต้อง
และมันเป็ นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอนที่เจ้ำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม กำรกระทำของพระเจ้ำ
อุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ พระปรี ชำญำณของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
และควำมน่ำอัศจรรย์กบั ควำมมิอำจหยัง่ ลึกได้ของพระองค์ ทั้งหมดเป็ นสิ่งต่ำงๆ ที่ผคู้ นควรจะเข้ำใจ
เมื่อมีควำมเข้ำใจนี้ เจ้ำควรใช้มนั เพื่อปลดปล่อยหัวใจของเจ้ำให้เป็ นอิสระจำกข้อเรียกร้อง ควำมหวัง
และมโนคติที่หลงผิดส่วนตัวทั้งหมด โดยกำรกำจัดสิ่งเหล่ำนี้ทิ้งไปเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถประจวบพ้องกับสภำพเงื่อนไขที่พระเจ้ำทรงเรี ยกร้องได้ และโดยกำรทำสิ่งนี้เท่ำนั้นนั่นเอง

เจ้ำจึงสำมำรถมีชีวิตและทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้
จุดประสงค์ของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำคือกำรทำให้พระองค์พงึ พอพระทัยและใช้ชีวิตตำมอุปนิสัยที่พระองค์ทรงพึ
งประสงค์ เพื่อที่กำรกระทำและพระสิริของพระองค์อำจได้รับกำรสำแดงโดยผ่ำนทำงผูค้ นที่ไม่ควรค่ำกลุ่มนี้
นี่คือมุมมองที่ถูกต้องสำหรับกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ และนี่ก็เป็ นเป้ำหมำยที่เจ้ำควรแสวงหำอีกด้วย
เจ้ำควรมีทศั นคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรที่เชื่อในพระเจ้ำและเจ้ำควรพยำยำมให้ได้มำซึ่งพระวจนะของพระเจ้ำ
เจ้ำจำเป็ นต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำและเจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะดำเนินชีวิตตำมควำมจริ งได้
และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นกิจกำรที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์
กิจกำรอันน่ำอัศจรรย์ของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวำล
ตลอดจนพระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่พระองค์ทรงทำในเนื้อหนังได้
ผูค้ นสำมำรถซำบซึ้งได้ว่ำพระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์กบั พวกเขำอย่ำงไรกันแน่และสิ่งใดกันแน่คือน้ ำพ
ระทัยของพระองค์ที่มีต่อพวกเขำโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพวกเขำ
จุดประสงค์ของกำรนี้ท้งั หมดคือกำรกำจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนของผูค้ นทิ้งไป
เมื่อได้ขบั ควำมไม่สะอำดและควำมไม่ชอบธรรมในตัวเจ้ำออกไปแล้ว
และเมื่อได้ปลดเปลื้องเจตนำที่ผิดทั้งหลำยของเจ้ำแล้ว
และเมื่อได้พฒั นำควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้ำขึ้นมำแล้ว—ด้วยควำมเชื่อที่แท้จริ งเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง
เจ้ำสำมำรถเพียงแค่รกั พระเจ้ำอย่ำงจริ งแท้ได้บนรำกฐำนของกำรเชื่อของเจ้ำในพระองค์
เจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรักต่อพระเจ้ำโดยปรำศจำกกำรที่เชื่อในพระองค์ได้หรื อ? ในเมื่อเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำย่อมไม่สำมำรถสับสนปนเปเกี่ยวกับมันได้
ผูค้ นบำงคนกลำยเป็ นเต็มไปด้วยเรี่ยวแรงทันทีที่พวกเขำมองเห็นว่ำควำมเชื่อในพระเจ้ำจะนำพำพระพรมำให้พว
กเขำ แต่แล้วก็สูญเสียพลังงำนทั้งหมดไปทันทีที่พวกเขำมองเห็นว่ำพวกเขำต้องทนทุกข์กบั กระบวนกำรถลุง
นั่นคือกำรที่เชื่อในพระเจ้ำหรื อ? ในท้ำยที่สุด
เจ้ำต้องสัมฤทธิ์กำรเชื่อฟังอย่ำงที่สุดและครบบริ บรู ณ์เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำในควำมเชื่อของเจ้ำ
เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำแต่ก็ยงั คงมีขอ้ เรี ยกร้องต่อพระองค์
มีมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำมำกมำยที่เจ้ำไม่สำมำรถวำงลงได้
มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือได้
และเจ้ำยังคงแสวงหำพระพรแห่งเนื้อหนังและต้องกำรให้พระเจ้ำช่วยกูเ้ นื้อหนังของเจ้ำ
เพื่อช่วยดวงจิตของเจ้ำให้รอด—เหล่ำนี้คือพฤติกรรมทั้งหมดของผูค้ นที่มีมุมมองที่ผิด
แม้ว่ำผูค้ นซึ่งมีกำรเชื่อทำงศำสนำมีควำมเชื่อในพระเจ้ำ

พวกเขำก็ไม่พยำยำมเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขำและไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
แต่กลับแสวงหำเพียงแค่ผลประโยชน์ของเนื้อหนังของพวกเขำเสียมำกกว่ำ
หลำยคนท่ำมกลำงพวกเจ้ำมีควำมเชื่อซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของควำมเชื่อมัน่ ทำงศำสนำ
นี่ไม่ใช่ควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้ำ เพื่อที่จะเชื่อในพระเจ้ำ
ผูค้ นต้องครองหัวใจซึ่งถูกตระเตรี ยมที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์และมีเจตจำนงที่จะมอบตัวพวกเขำเองให้ท้งั หมด
ควำมเชื่อของพวกเขำในพระเจ้ำนั้นใช้ไม่ได้
และพวกเขำจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขำได้
เว้นเสียแต่ว่ำผูค้ นประจวบพ้องกับสองสภำพเงื่อนไขเหล่ำนี้ เฉพำะผูค้ นที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
แสวงหำควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ และไล่ตำมเสำะหำชีวิตอย่ำงแท้จริ งเท่ำนั้นคือบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บัดนี้พวกเจ้ำเข้ำใจหรื อไม่ว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำคืออะไร?
กำรเชื่อในพระเจ้ำหมำยควำมถึงกำรได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ใช่หรือไม่?
มันหมำยควำมถึงกำรขึ้นสู่สวรรค์ใช่หรื อไม่? กำรที่เชื่อในพระเจ้ำไม่ง่ำยเลยแม้แต่น้อย
กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิทำงศำสนำเหล่ำนั้นควรถูกกวำดล้ำง
กำรไล่ตำมเสำะหำกำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่บรรดำปี ศำจ กำรจดจ่ออยู่กบั หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
กำรละโมบอยำกได้พระคุณจำกพระเจ้ำ สันติสุข และควำมชื่นบำนมำกยิง่ ขึ้น
กำรไล่ตำมเสำะหำควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้และควำมสุขสบำยของเนื้อหนัง—
เหล่ำนี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิทำงศำสนำ
และกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิทำงศำสนำเช่นนั้นเป็ นกำรเชื่อประเภทที่คลุมเครื อ
อะไรหรื อคือกำรเชื่อแท้จริ งในพระเจ้ำในวันนี้ ?
มันคือกำรยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำว่ำเป็ นควำมเป็ นจริ งของชีวิตของเจ้ำและกำรรู ้จกั พระเจ้ำจำกพระวจนะข
องพระองค์เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ในควำมรักที่แท้จริงสำหรับพระองค์ เพื่อให้ชดั เจน:
กำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นไปเพื่อที่เจ้ำอำจเชื่อฟังพระเจ้ำ รักพระเจ้ำ
และปฏิบตั ิหน้ำที่ซ่ึงควรได้รับกำรปฏิบตั ิโดยสิ่งทรงสร้ำงอย่ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
นี่คือจุดมุ่งหมำยของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำจะต้องสัมฤทธิ์ในควำมรู ้หนึ่งเกีย่ วกับควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำ
เกี่ยวกับกำรที่พระเจ้ำทรงคู่ควรเพียงใดต่อควำมเคำรพ
เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจแห่งควำมรอดในบรรดำสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์และกำรทำให้พวกเขำมีคว
ำมเพียบพร้อม—เหล่ำนี้คือสำระจำเป็ นอันประจักษ์แจ้งของกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ

กำรเชื่อในพระเจ้ำโดยหลักแล้วเป็ นกำรสลับเปลี่ยนจำกชีวิตหนึ่งของเนื้อหนังไปสู่ชีวิตหนึ่งของกำรรัก พระเจ้ำ
จำกกำรใช้ชีวิตภำยในควำมเสื่อมทรำมไปสู่กำรใช้ชีวิตภำยในชีวิตของพระวจนะของพระเจ้ำ
มันคือกำรออกมำจำกภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนและกำรใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรดูแลเอำพระทัยใส่และกำร
คุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำ
มันคือกำรที่สำมำรถจะสัมฤทธิ์ในควำมเชื่อฟังต่อพระเจ้ำและควำมไม่เชื่อฟังต่อเนื้อหนัง
มันคือกำรยอมให้พระเจ้ำทรงได้รับหมดทั้งหัวใจของเจ้ำ ยอมให้พระเจ้ำทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม
และปลดปล่อยตัวเจ้ำเองเป็ นอิสระจำกอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำน
กำรเชื่อในพระเจ้ำโดยหลักแล้วเป็ นไปเพื่อที่ฤทธำนุภำพและพระสิริของพระเจ้ำอำจได้รับกำรสำแดงในตัวเจ้ำ
เพื่อที่เจ้ำอำจทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และทำให้แผนของพระเจ้ำสำเร็จลุล่วง
และสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำได้ต่อหน้ำซำตำน
กำรเชื่อในพระเจ้ำไม่ควรวนเวียนอยูก่ บั ควำมอยำกที่จะได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
อีกทั้งไม่ควรเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังส่วนตัวของเจ้ำ
มันควรเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกำรไล่ตำมเสำะหำกำรรู ้จกั พระเจ้ำ และกำรสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำ และ
เช่นเดียวกับเปโตร กำรเชื่อฟังพระองค์จนกระทัง่ คนเรำถึงแก่ควำมตำย
เหล่ำนี้คือจุดมุ่งหมำยหลักของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ
เรำกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้ำและทำให้พระองค์พงึ พอพระทัย
กำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระเจ้ำช่วยให้เจ้ำมีควำมรู ้มำกขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้ำ
เพียงภำยหลังจำกนั้นแล้วเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะสำมำรถเชื่อฟังพระองค์ได้ ด้วยควำมรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถรักพระองค์ได้ และนี่คือเป้ำหมำยที่มนุษย์ควรมีในกำรเชื่อของเขำในพระเจ้ำ
ในกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ หำกเจ้ำกำลังพยำยำมที่จะได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์อยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วทัศนคติของกำรเชื่อนี้ในพระเจ้ำก็ย่อมผิด
กำรเชื่อในพระเจ้ำโดยหลักแล้วคือกำรยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำว่ำเป็ นควำมเป็ นจริ งของชีวิต
จุดมุ่งหมำยของพระเจ้ำนั้นบรรลุได้ดว้ ยกำรนำพระวจนะของพระเจ้ำจำกพระโอษฐ์ของพระองค์ไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
และยึดถือพระวจนะไว้ภำยในตัวเจ้ำเท่ำนั้น ในกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ
มนุษย์ควรเพียรพยำยำมให้ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ เพื่อสำมำรถนบนอบต่อพระเจ้ำ
และเพื่อควำมเชื่อฟังอันครบบริ บรู ณ์ต่อพระเจ้ำ หำกเจ้ำสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้โดยปรำศจำกคำพร่ ำบ่น
มีควำมใส่ใจต่อควำมพึงปรำรถนำของพระเจ้ำ สัมฤทธิ์ในวุฒิภำวะของเปโตร
และมีลกั ษณะแนวแบบเปโตรตำมที่พระเจ้ำได้ตรัสถึง

เช่นนั้นแล้วนั่นย่อมจะเป็ นเวลำที่เจ้ำได้สัมฤทธิ์ควำมสำเร็จในกำรเชื่อในพระเจ้ำแล้ว
และมันจะมีนัยสำคัญว่ำเจ้ำได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำแล้ว
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำหวังว่ำควำมเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำจะไม่พ่วงเอำควำมท้ำทำยหรื อควำมทุกข์ลำบำกอันใด
หรื อควำมยำกลำบำกแม้เพียงน้อยนิดมำด้วย เจ้ำไล่ตำมเสำะหำสิ่งเหล่ำนั้นซึ่งไร้ค่ำเสมอ
และเจ้ำไม่ให้คุณค่ำกับชีวิต แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับให้ควำมคิดฟุ้งซ่ำนของตัวเจ้ำเองมำก่อนควำมจริ ง
เจ้ำช่ำงไร้ค่ำยิ่งนัก! เจ้ำมีชีวิตอยู่เหมือนสุกรตัวหนึ่ง—มีควำมแตกต่ำงอะไรเล่ำระหว่ำงตัวเจ้ำ
และพวกสุกรกับพวกสุนัข? บรรดำพวกที่ไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับรักเนื้อหนัง ไม่ใช่สัตว์ร้ำยทั้งหมดหรอกหรื อ?
บรรดำพวกที่ตำยไปแล้วโดยปรำศจำกจิตวิญญำณไม่ใช่ซำกศพที่เดินได้หรอกหรื อ?
วจนะมำกมำยเพียงใดแล้วที่ได้กล่ำวไปท่ำมกลำงพวกเจ้ำ?
งำนที่ได้ถูกกระทำไปท่ำมกลำงพวกเจ้ำมีเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นอย่ำงนั้นหรื อ?
เรำได้จดั เตรี ยมไปมำกเพียงใดแล้วท่ำมกลำงพวกเจ้ำ? แล้วเหตุใดเจ้ำยังไม่ได้รับมัน?
เจ้ำมีอะไรให้ตอ้ งร้องทุกข์หรื อ?
นี่ไม่ใช่กรณีที่เจ้ำไม่ได้รับสิ่งใดเลยเพรำะเจ้ำหลงรักเนื้อหนังมำกเกินไปหรอกหรื อ?
และนี่ไม่ใช่เพรำะควำมคิดของเจ้ำนั้นฟุง้ ซ่ำนเกินไปหรอกหรื อ? นี่ไม่ใช่เพรำะเจ้ำโง่เง่ำเกินไปหรอกหรือ?
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับพระพรเหล่ำนี้
เจ้ำสำมำรถติเตียนพระเจ้ำเพรำะกำรที่ไม่ทรงช่วยเจ้ำให้รอดได้อย่ำงนั้นหรือ?
สิ่งที่เจ้ำไล่ตำมเสำะหำคือกำรที่จะสำมำรถได้รับสันติสุขภำยหลังกำรเชื่อในพระเจ้ำ
เพื่อลูกหลำนของเจ้ำจะได้ปลอดจำกโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อสำมีของเจ้ำจะมีงำนที่ดี
เพื่อบุตรชำยของเจ้ำจะได้เจอกับภรรยำที่ดี เพื่อบุตรสำวของเจ้ำจะได้เจอกับสำมีที่มีควำมประพฤติดีเหมำะสม
เพื่อม้ำและโคของเจ้ำจะไถพรวนแผ่นดินได้ดี เพื่อปี ที่มีสภำพอำกำศที่ดีสำหรับพืชผลของเจ้ำ
นี่คือสิ่งที่เจ้ำแสวงหำ กำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำก็เพียงที่จะมีชีวิตในควำมสุขสบำย
เพื่อที่จะไม่มีอุบตั ิภยั ตกมำถึงครอบครัวของเจ้ำ เพื่อที่สำยลมจะโชยผ่ำนเจ้ำ
เพื่อที่ใบหน้ำของเจ้ำจะไม่สัมผัสกรวดทรำย เพื่อที่พืชผลของครอบครัวเจ้ำจะไม่ถูกน้ ำท่วม
ไม่ได้รับผลกระทบจำกควำมวิบตั ิอนั ใด เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้ำ
เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในรังอันอุ่นสบำย คนขี้ขลำดอย่ำงเจ้ำผูซ้ ่ึงไล่ตำมเสำะหำเนื้อหนังเสมอนั้น—เจ้ำมีหัวใจ
เจ้ำมีจิตวิญญำณหรื อไม่? เจ้ำไม่ใช่สัตว์ร้ำยหรอกหรื อ? เรำให้หนทำงที่แท้จริ งแก่เจ้ำโดยไม่ได้ขออะไรกลับคืน
กระนั้นเจ้ำก็ยงั ไม่ไล่ตำมเสำะหำ เจ้ำเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำหรื อไม่?

เรำมอบชีวิตมนุษย์ที่แท้จริ งให้แก่เจ้ำ กระนั้นเจ้ำก็ยงั ไม่ไล่ตำมเสำะหำ
เจ้ำไม่ได้ต่ำงอะไรกับสุกรหรือสุนัขตัวหนึ่งหรอกหรื อ? พวกสุกรไม่เสำะหำชีวิตของมนุษย์
พวกมันไม่ไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรชำระให้สะอำด และพวกมันไม่เข้ำใจว่ำชีวิตคืออะไร ในแต่ละวัน
หลังจำกที่พวกมันกินกันจนอิม่ แปล้ มันก็แค่หลับไป เรำได้ให้หนทำงที่แท้จริงแก่เจ้ำ กระนั้นเจ้ำก็ไม่ได้รับมัน
เจ้ำเป็ นคนมือเปล่ำ เจ้ำเต็มใจที่จะดำเนินต่อไปในชีวิตนี้ ชีวิตของสุกรตัวหนึ่งหรื อไม่?
อะไรคือนัยสำคัญของผูค้ นเช่นนั้นที่กำลังมีชีวิตอยู่? ชีวิตของเจ้ำช่ำงน่ำเหยียดหยำมและต่ำศักดิ์
เจ้ำมีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมโสมมและควำมเสเพล และเจ้ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำเป้ำหมำยใดเลย
ชีวิตของเจ้ำไม่ได้ต่ำศักดิ์ที่สุดในบรรดำทั้งหมดหรอกหรื อ? เจ้ำกล้ำดีที่จะพิจำรณำตัดสินพระเจ้ำหรื อ?
หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในหนทำงนี้ต่อไป ใช่ว่ำเจ้ำจะไม่ได้มำซึ่งสิ่งใดเลยหรอกหรื อ?
หนทำงที่แท้จริ งได้ถกู มอบให้เจ้ำไปแล้ว
แต่กำรที่เจ้ำจะสำมำรถรับไว้จนถึงที่สุดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั กำรไล่ตำมเสำะหำส่วนบุคคลของตัวเจ้ำเอง
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
วันนี้เจ้ำรักพระเจ้ำมำกเพียงใด? และเจ้ำรู ้ท้งั หมดที่พระเจ้ำได้ทรงทำไว้ในตัวเจ้ำมำกเพียงใด?
เหล่ำนี้คือสิ่งที่เจ้ำควรจะเรี ยนรู ้ เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำถึงบนแผ่นดินโลก
ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทำในมนุษย์และยอมให้มนุษย์มองเห็นนั้น
ก็เพื่อที่มนุษย์จะได้รกั พระองค์และรู ้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริง ที่มนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำ
และมีควำมสำมำรถที่จะมำได้ไกลถึงเพียงนี้น้ นั ส่วนหนึ่งเป็ นเพรำะควำมรักของพระเจ้ำ
และอีกส่วนหนึ่งก็เพรำะควำมรอดของพระเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น
เป็ นเพรำะกำรพิพำกษำและพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนที่พระเจ้ำได้ทรงดำเนินกำรในมนุษย์
หำกเจ้ำปรำศจำกกำรพิพำกษำ กำรตีสอน และกำรทดสอบของพระเจ้ำ
และหำกพระเจ้ำมิได้ทรงทำให้พวกเจ้ำทนทุกข์แล้วไซร้ เช่นนั้นแล้ว พูดตรงๆ ก็คือ
พวกเจ้ำก็มิได้รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งเลย ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์ยิ่งใหญ่ข้ นึ เท่ำใด
และยิง่ ควำมทุกข์ของมนุษย์ใหญ่หลวงมำกขึ้นเท่ำใด
ก็จะยิ่งเห็นได้ชดั ขึ้นเท่ำนั้นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำมีควำมหมำยมำกเพียงใด
และหัวใจของมนุษย์ผนู้ ้ นั ก็จะยิ่งมีควำมสำมำรถที่จะรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำเรี ยนรู ้วิธีรักพระเจ้ำอย่ำงไร? เมื่อปรำศจำกควำมทรมำนและกระบวนกำรถลุง
ปรำศจำกกำรทดสอบอันแสนเจ็บปวด—และยิ่งกว่ำนั้น หำกทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงให้แก่มนุษย์คือพระคุณ
ควำมรัก และควำมปรำนี—เจ้ำจะสำมำรถไปถึงจุดแห่งกำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงได้หรือไม่? ในด้ำนหนึ่ง

ในระหว่ำงกำรทดสอบของพระเจ้ำ มนุษย์ได้มำรู ้ควำมขำดตกบกพร่องของเขำและได้มำเห็นว่ำเขำนั้นไม่สำคัญ
น่ำเหยียดหยำม และต่ำต้อย ว่ำเขำไม่มีสิ่งใดและไม่ใช่สิ่งใดเลย ในอีกด้ำนหนึ่ง
ในระหว่ำงกำรทดสอบของพระองค์
พระเจ้ำทรงสร้ำงสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันสำหรับมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะรับประสบกำรณ์กั
บควำมดีงำมของพระเจ้ำได้มำกขึ้น แม้ว่ำควำมเจ็บปวดนั้นจะใหญ่หลวง
และบำงครั้งไม่สำมำรถผ่ำนพ้นไปได้—กระทัง่ ถึงระดับของควำมโศกเศร้ำแสนสำหัส—
ด้วยกำรรับประสบกำรณ์กบั มัน มนุษย์มองเห็นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในตัวเขำดีงำมเพียงใด
และบนรำกฐำนนี้เท่ำนั้นที่จะมีควำมรักแท้จริงสำหรับพระเจ้ำเกิดขึ้นในมนุษย์ วันนี้ มนุษย์เห็นว่ำ ด้วยพระคุณ
ควำมรัก และควำมปรำนีของพระเจ้ำอย่ำงเดียวนั้น เขำไม่สำมำรถพอที่จะรู ้จกั ตัวเขำเองได้อย่ำงแท้จริ ง
และนับประสำอะไรที่เขำจะมีควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั แก่นแท้ของมนุษย์ได้
โดยผ่ำนทั้งทำงกระบวนกำรถลุงและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงในตัวมันเองนี้เท่ำนั้น มนุษย์จึงจะสำมำรถรู ้ควำมขำดตกบกพร่ องของเขำ
และรู ้ว่ำเขำไม่มีสิ่งใดเลย ด้วยเหตุน้ี
ควำมรักต่อพระเจ้ำของมนุษย์จงึ ถูกสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนของกระบวนกำรถลุงและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำเพียงแค่ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้ำ ด้วยกำรมีชีวิตครอบครัวที่สงบสุขหรื อพระพรทำงวัตถุต่ำงๆ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่ได้รับพระเจ้ำ และควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำจะไม่สำมำรถถือว่ำประสบผลสำเร็จได้
พระเจ้ำได้ทรงดำเนินพระรำชกิจแห่งพระคุณในเนื้อหนังไปช่วงระยะหนึ่งแล้ว
และได้ประทำนพระพรทำงวัตถุต่ำงๆ แก่มนุษย์แล้ว
แต่มนุษย์น้นั ไม่สำมำรถถูกทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้ดว้ ยพระคุณ ควำมรัก และควำมเมตตำเพียงอย่ำงเดียว
ในประสบกำรณ์ท้งั หลำยของมนุษย์น้ นั เขำเผชิญกับควำมรักบำงส่วนของพระเจ้ำ
และมองเห็นควำมรักและควำมปรำนีของพระเจ้ำ แต่ถึงกระนั้น ด้วยกำรได้รับประสบกำรณ์มำเป็ นเวลำช่วงหนึ่ง
เขำมองเห็นว่ำพระคุณของพระเจ้ำและควำมรักกับควำมปรำนีของพระองค์น้ นั ไม่สำมำรถพอที่จะทำให้มนุษย์มี
ควำมเพียบพร้อมได้ ไม่สำมำรถพอที่จะเปิ ดเผยถึงสิ่งที่เสื่อมทรำมภำยในมนุษย์ได้
และไม่สำมำรถขจัดอุปนิสยั เสื่อมทรำมของมนุษย์ไปจำกเขำได้
หรื อทำให้ควำมรักและควำมเชื่อของเขำมีควำมเพียบพร้อมได้
พระรำชกิจแห่งพระคุณของพระเจ้ำคือพระรำชกิจในช่วงเวลำหนึ่ง
และมนุษย์ไม่สำมำรถอำศัยกำรชื่นชมพระคุณของพระเจ้ำเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้ำได้

ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำสำมำรถรู ้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ผูต้ ิดตำมพระเจ้ำมำกมำยเพียงห่วงกับวิธีที่จะได้รับพระพร หรื อไม่ก็วิธีที่จะป้องกันยับยั้งกำรเกิดควำมวิบตั ิ
ทันทีที่มีกำรเอ่ยถึงพระรำชกิจและกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ พวกเขำจะเงียบกริ บและหมดควำมสนใจไป
พวกเขำคิดว่ำ กำรเข้ำใจหัวข้อต่ำงๆ ดังกล่ำวที่น่ำเหนื่อยหน่ำยเช่นนั้นจะไม่ช่วยให้ชีวิตของพวกเขำเติบโต
หรื อให้ผลประโยชน์ใดๆ ผลสืบเนื่องตำมมำก็คือ
แม้ว่ำพวกเขำจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำมำแล้ว พวกเขำก็ให้กำรใส่ใจเพียงน้อยนิด
พวกเขำไม่ได้มองว่ำเป็ นบำงสิ่งอันล้ำค่ำที่ควรยอมรับ
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะรับไว้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนั้นมีเพียงจุดมุง่ หมำยอันเรี ยบง่ำยอยู่หนึ่งอย่ำงในกำรติดตำมพระเจ้ำ และจุดมุ่งหมำยนั้นก็คือ
เพื่อที่จะได้รับพระพร
ผูค้ นดังกล่ำวไม่พยำยำมที่จะให้กำรใส่ใจกับสิ่งอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดมุ่งหมำยนี้
สำหรับพวกเขำแล้ว
ไม่มีเป้ำหมำยใดที่ถูกทำนองคลองธรรมมำกไปกว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำเพื่อที่จะได้รับพระพร—
นั่นคือคุณค่ำแท้จริงของควำมเชื่อของพวกเขำ หำกบำงสิ่งไม่มีส่วนช่วยให้จุดมุง่ หมำยนี้สัมฤทธิ์
พวกเขำจะยังคงไม่มีอำรมณ์ร่วมไปกับสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง นี่เป็ นกรณีของผูค้ นส่วนใหญ่ซ่ึงเชือ่ ในพระเจ้ำทุกวันนี้
จุดมุ่งหมำยและเจตนำของพวกเขำดูเหมือนถูกต้องตำมทำนองคลองธรรม
เพรำะในขณะที่พวกเขำเชื่อในพระเจ้ำ พวกเขำสละให้พระเจ้ำทั้งหมด มอบอุทิศตนเองให้กบั พระเจ้ำ
และปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำด้วยเช่นกัน พวกเขำยอมละทิง้ ชีวิตวัยเยำว์ ละทิง้ ครอบครัวและอำชีพกำรงำน
และถึงขั้นใช้เวลำหลำยปี จำกบ้ำนไปผูกพันตัวเองกับกิจธุระมำกมำย เพื่อเห็นแก่เป้ำหมำยสูงสุดของพวกเขำ
พวกเขำเปลี่ยนแปลงควำมสนใจต่ำงๆ ของตนเอง เปลี่ยนทัศนะของพวกเขำที่มีต่อชีวิต
และถึงขั้นเปลี่ยนทิศทำงที่พวกเขำแสวงหำ
กระนั้นพวกเขำก็ยงั ไม่สำมำรถเปลี่ยนจุดมุง่ หมำยของกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำได้
พวกเขำวุ่นสำละวนกับกำรบริ หำรจัดกำรอุดมคติต่ำงๆ ของตัวพวกเขำเอง ไม่ว่ำถนนเส้นนั้นจะยำวไกลเพียงใด
ไม่ว่ำควำมยำกลำบำกและอุปสรรคต่ำงๆ จะมำกมำยเพียงใดตลอดเส้นทำงนั้น
พวกเขำยังคงยืนกรำนและหำได้เกรงกลัวต่อควำมตำยไม่
พลังอำนำจอะไรกันที่ขบั ดันพวกเขำให้มอบอุทศิ ตัวเองต่อไปในหนทำงนี้ ?
นี่คือมโนธรรมของพวกเขำอย่ำงนั้นหรื อ?

นี่คือบุคลิกลักษณะอันยิง่ ใหญ่และสง่ำงำมของพวกเขำอย่ำงนั้นหรื อ?
นี่คือควำมตั้งใจแน่วแน่ของพวกเขำที่จะสู้รบกับกองกำลังของควำมชัว่ ไปจนถึงที่สุดเลยหรือ?
นี่คือควำมเชื่อของพวกเขำที่จะเป็ นพยำนต่อพระเจ้ำโดยปรำศจำกกำรแสวงบำเหน็จรำงวัลหรื อ ?
นี่คือควำมจงรักภักดีของพวกเขำในควำมเต็มใจที่จะยอมละทิ้งทุกอย่ำงเพื่อสัมฤทธิ์ในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำหรื
อ? หรื อว่ำนี่คือจิตวิญญำณแห่งกำรอุทิศของพวกเขำที่จะละแล้วซึ่งควำมต้องกำรฟุง้ เฟ้อส่วนตัวอย่ำงนั้นหรือ?
กำรที่บำงคนซึ่งไม่เคยเข้ำใจพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำจะยังคงมอบให้อย่ำงมำกมำยนั้นเป็ นเ
รื่ องปำฏิหำริ ยช์ ดั ๆ! ณ ตอนนี้ พวกเรำจงหยุดหำรื อกันเถิดว่ำ ผูค้ นเหล่ำนี้ได้ให้มำแล้วเท่ำไรแล้ว
ไม่ว่ำจะอย่ำงไร พฤติกรรมของพวกเขำนั้นก็มีค่ำควรแก่กำรวิเครำะห์ของพวกเรำอย่ำงยิ่ง
นอกเหนือไปจำกผลประโยชน์ต่ำงๆ ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกเขำอย่ำงมำกแล้ว
พอจะสำมำรถมีเหตุผลอื่นใดไหมว่ำ เหตุใดผูค้ นเหล่ำนี้ซ่งึ ไม่เคยเข้ำใจพระเจ้ำเลย
จึงจะมอบให้พระองค์อย่ำงมำกมำย? พวกเรำค้นพบปัญหำหนึ่งซึ่งไม่เคยถูกระบุมำก่อนหน้ำอยู่ในกำรนี้
นั่นก็คือ
สัมพันธภำพของมนุษย์กบั พระเจ้ำนั้นเป็ นแค่สัมพันธภำพแห่งผลประโยชน์ของตนเองอย่ำงไม่มีอะไรปิ ดบัง
เป็ นสัมพันธภำพระหว่ำงผูร้ ับกับผูใ้ ห้พร กล่ำวอย่ำงง่ำยๆ ก็คือ คล้ำยกับสัมพันธภำพระหว่ำงลูกจ้ำงกับนำยจ้ำง
ลูกจ้ำงทำงำนเพียงเพื่อได้รับสินจ้ำงรำงวัลทีน่ ำยจ้ำงมอบให้ ไม่มีเสน่หำใดเลยในสัมพันธภำพเช่นนี้
มีเพียงธุรกรรมแลกเปลีย่ นเท่ำนั้น ไม่มีกำรให้ควำมรัก หรื อกำรได้รับควำมรัก
มีเพียงกำรแบ่งปันและควำมปรำนี ไม่มีควำมเข้ำใจ
มีเพียงควำมขัดเคืองคับข้องที่ถูกเก็บกดเอำไว้และควำมหลอกลวงเท่ำนั้น ไม่มีควำมใกล้ชิดสนิทสนม
มีเพียงช่องว่ำงทำงควำมนึกคิดทีไ่ ม่อำจก้ำวข้ำมไปได้เท่ำนั้น บัดนี้เมื่อสิ่งต่ำงๆ ได้มำถึงจุดนี้
ใครเล่ำที่สำมำรถเดินย้อนเส้นทำงนั้นกลับไปได้?
และมีคนมำกแค่ไหนที่เข้ำใจได้อย่ำงแท้จริ งว่ำสัมพันธภำพนี้ได้กลับกลำย เป็ นจริงจังยิง่ แล้วอย่ำงไร? เรำเชื่อว่ำ
เมื่อผูค้ นชุ่มแช่ตวั เองอยู่ในควำมชื่นบำนยินดีแห่งกำรได้รับพระพร ไม่มีใครเลยที่จะสำมำรถจินตนำกำรได้ว่ำ
สัมพันธภำพกับพระเจ้ำเช่นนั้นช่ำงน่ำตะขิดตะขวงและไม่น่ำมองเพียงไร
สิ่งที่น่ำเศร้ำที่สุดเกีย่ วกับควำมเชื่อในพระเจ้ำของมวลมนุษย์ก็คือ
กำรที่มนุษย์ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรของตัวเองท่ำมกลำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และกระนั้นก็ยงั ไม่มีควำมใส่ใจทั้งสิ้นต่อกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ในเวลำเดียวกับที่กำลังพยำยำมที่จะนบนอบต่อพระเจ้ำและนมัสกำรพระองค์น้ นั
ควำมล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์อยู่ตรงที่วิธีที่มนุษย์กำลังก่อร่ ำงสร้ำงบั้นปลำยในอุดมคติของเขำเองขึ้นมำ
และวำดโครงร่ ำงว่ำจะได้รับพระพรอันยิง่ ใหญ่ที่สุดและบั้นปลำยที่ดีที่สุดอย่ำงไร

ต่อให้มีคนเข้ำใจว่ำพวกเขำนั้นน่ำสงสำร น่ำรังเกียจ และน่ำสมเพชอย่ำงไร
จะมีสักกี่คนเล่ำที่จะสำมำรถละทิ้งอุดมคติและควำมหวังเหล่ำนั้นได้โดยไม่ลงั เล?
และใครเล่ำที่จะสำมำรถยับยั้งย่ำงก้ำวของพวกเขำเองและหยุดคิดถึงแต่ตวั เองเท่ำนั้นได้?
พระเจ้ำทรงจำเป็ นต้องมีบรรดำผูท้ ี่จะให้ควำมร่ วมมือกับพระองค์อย่ำงใกล้ชิดเพื่อที่จะทำให้กำรบริ หำรจัดกำรข
องพระองค์เสร็จสิ้น
พระองค์ทรงจำเป็ นต้องมีบรรดำผูท้ ี่จะนบนอบต่อพระองค์โดยกำรอุทิศจิตใจและร่ ำงกำยทัง้ หมดทั้งสิ้นของพวก
เขำให้กบั พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงจำเป็ นต้องมีผูค้ นซึ่งยื่นมือออกมำขอรับจำกพระองค์ทุกวัน
นับประสำอะไรกับพวกที่ให้มำเล็กน้อยแล้วรอรับรำงวัลตอบแทนยิ่งแล้วใหญ่
พระเจ้ำทรงดูหมิ่นพวกที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเพียงน้อยนิดแล้วก็หยุดพักอย่ำงพอใจในควำมสำเร็จของตัวเอง
พระองค์ทรงเกลียดชังพวกผูค้ นเลือดเย็นที่ไม่พอใจพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
และพูดคุยแต่เรื่ องกำรไปสวรรค์และกำรได้รับพระพรเท่ำนั้น
พระองค์ยงิ่ ทรงมีควำมเกลียดต่อพวกซึ่งฉวยผลประโยชน์จำกโอกำสที่พระรำชกิจซึ่งพระองค์ทรงกระทำในกำร
ช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนำมำเสนอให้น้ นั อย่ำงมำกมำยกว่ำด้วยซ้ ำ
นั่นเป็ นเพรำะผูค้ นเหล่ำนี้ไม่เคยเลยที่จะใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะสัมฤทธิ์ผลและได้มำโดยผ่ำน
ทำงพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พวกเขำเพียงเป็ นห่วงกับวิธีที่พวกเขำจะสำมำรถได้รับพระพรโดยอำศัยโอกำสที่จดั เตรี ยมโดยพระรำชกิจของพร
ะเจ้ำ พวกเขำไม่ใส่ใจเกี่ยวกับพระหทัยของพระเจ้ำ
ด้วยควำมที่หมกมุ่นเต็มที่อยู่กบั ควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้และชะตำกรรมของพวกเขำเอง
พวกที่คบั แค้นใจในพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำและขำดแม้กระทัง่ ควำมสนใจอันแผ่วบำงที่สุด
ในวิธีที่พระเจ้ำทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และน้ ำพระทัยของพระองค์น้ นั ก็แค่กำลังทำในสิ่งที่พวกเขำพอใจ
ในวิถีทำงที่แยกออกจำกพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น
พฤติกรรมของพวกเขำนั้นไม่ได้รับกำรจดจำหรื อรับรองโดยพระเจ้ำ—ยิ่งไม่ตอ้ งพูดเลยว่ำ
พระเจ้ำจะทรงมองอย่ำงโปรดปรำน
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บัดนี้ สิ่งใดหรื อที่เจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำ?
ไม่ว่ำเจ้ำจะสำมำรถเป็ นพยำนสำหรับพระรำชกิจของพระเจ้ำได้หรื อไม่
ไม่ว่ำเจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะกลำยเป็ นคำพยำนและกำรสำแดงของพระเจ้ำได้หรือไม่

และไม่ว่ำเจ้ำจะเหมำะให้พระองค์ทรงใช้หรื อไม่—เหล่ำนี้คือสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำควรแสวงหำ
พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจในตัวเจ้ำจริ งๆ ไปมำกเพียงใดแล้ว? เจ้ำได้มองเห็นไปมำกเพียงใดแล้ว
เจ้ำได้สัมผัสไปมำกเพียงใดแล้ว? เจ้ำได้ผ่ำนประสบกำรณ์และได้ลมิ้ รสไปมำกเพียงใดแล้ว?
โดยไม่คำนึงถึงว่ำพระเจ้ำได้ทรงทดสอบเจ้ำ จัดกำรกับเจ้ำ หรื อบ่มวินัยเจ้ำแล้วหรื อไม่
กำรกระทำของพระองค์และพระรำชกิจของพระองค์กไ็ ด้รับกำรดำเนินกำรกับเจ้ำจนเสร็จสิ้นแล้ว
แต่ในฐำนะผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำและในฐำนะใครบำงคนที่เต็มใจไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อ
มโดยพระองค์
เจ้ำสำมำรถเป็ นพยำนสำหรับพระรำชกิจของพระเจ้ำบนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ซ่ึงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้ำ
ได้หรื อไม่?
เจ้ำสำมำรถใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้ำได้หรื อไม่
? เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะจัดเตรี ยมให้ผูอ้ ื่นโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้ำเอง
และสละทั้งชีวิตของเจ้ำเพื่อเป็ นพยำนสำหรับพระรำชกิจของพระเจ้ำได้หรื อไม่?
เพื่อเป็ นพยำนต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำ เจ้ำต้องพึ่งพำประสบกำรณ์ ควำมรู ้ของเจ้ำ และรำคำที่เจ้ำได้จ่ำยไป
ด้วยเหตุน้ นั เท่ำนั้น เจ้ำจึงสำมำรถทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์ได้
เจ้ำเป็ นใครบำงคนที่เป็ นพยำนต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำหรื อไม่? เจ้ำมีควำมทะเยอทะยำนนี้หรื อไม่?
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเป็ นพยำนต่อพระนำมของพระองค์ได้ และที่มำกกว่ำนั้น
เป็ นพยำนต่อพระรำชกิจของพระองค์ได้
และหำกเจ้ำสำมำรถดำเนินชีวิตตำมรู ปลักษณ์ที่พระองค์ทรงพึงประสงค์จำกประชำกรของพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะเป็ นพยำนสำหรับพระเจ้ำ อันที่จริ งแล้วเจ้ำเป็ นพยำนสำหรับพระเจ้ำอย่ำงไรหรื อ?
เจ้ำทำกำรนี้โดยกำรแสวงหำและถวิลหำที่จะดำเนินชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
และเปิ ดโอกำสให้ผคู้ นรู ้จกั พระรำชกิจของพระองค์และมองเห็นกำรกระทำของพระองค์โดยกำรเป็ นพยำนด้วย
คำพูดของเจ้ำ หำกเจ้ำแสวงหำกำรนี้ท้งั หมดอย่ำงแท้จริง เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม
หำกทั้งหมดที่เจ้ำแสวงหำคือกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำและได้รับพระพรในท้ำยที่สุด
เช่นนั้นแล้วมุมมองของควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำก็จะไม่บริ สุทธิ์
เจ้ำควรกำลังไล่ตำมเสำะหำวิธีมองเห็นกิจกำรของพระเจ้ำในชีวิตจริ ง
วิธีทำให้พระองค์พึงพอพระทัยเมื่อพระองค์ทรงเปิ ดเผยน้ ำพระทัยของพระองค์ต่อเจ้ำ
และแสวงหำวิธีที่เจ้ำควรจะเป็ นพยำนต่อควำมน่ำอัศจรรย์และพระปรี ชำญำณของพระองค์
และวิธีเป็ นพยำนสำหรับวิธีที่พระองค์ทรงบ่มวินยั และทรงจัดกำรกับเจ้ำ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำควรกำลังใคร่ ครวญอยู่ในตอนนี้

หำกควำมรักพระเจ้ำของเจ้ำเป็ นไปเพื่อให้เจ้ำสำมำรถมีส่วนแบ่งปันในพระสิริของพระเจ้ำหลังจำกพระองค์ทรง
ทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วมันก็ยงั คงไม่เพียงพอและไม่สำมำรถประจวบพ้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำได้
เจ้ำจำเป็ นต้องมีควำมสำมำรถที่จะเป็ นพยำนต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำได้
ทำให้สมดังข้อเรี ยกร้องของพระองค์ได้
และผ่ำนประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำกับผูค้ นในหนทำงที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งได้
ไม่ว่ำจะเป็ นควำมเจ็บปวด น้ ำตำ หรื อควำมเศร้ำใจ
เจ้ำต้องผ่ำนประสบกำรณ์กบั สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดในกำรปฏิบตั ิของเจ้ำ
สิ่งเหล่ำนี้หมำยที่จะทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมในฐำนะผูห้ นึ่งซึ่งเป็ นพยำนสำหรับพระเจ้ำ
อะไรกันแน่ที่บดั นี้บีบให้เจ้ำยอมทนทุกข์และแสวงหำควำมเพียบพร้อม?
ควำมทุกข์ปัจจุบนั ของเจ้ำเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งกำรรักพระเจ้ำและกำรเป็ นพยำนสำหรับพระองค์อย่ำงแท้จริงห
รื อไม่? หรื อเป็ นเพือ่ ประโยชน์แห่งพระพรทั้งหลำยของเนื้อหนัง
เพื่อควำมสำเร็จซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในภำยภำคหน้ำและชะตำกรรมของเจ้ำหรื อไม่? เจตนำ แรงจูงใจ
และเป้ำหมำยของเจ้ำที่เจ้ำไล่ตำมเสำะหำทั้งหมดต้องได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้องและไม่สำมำรถถูกนำโดยเจตจำน
งของเจ้ำเอง
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

6. ความหมายของการทนทุกข์และการทนทุกข์ประเภทใดทีผ่ ้เู ชื่อทั้งหลายของพระเจ้าต้องแบกรับ
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
วันนี้ ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู ้น้นั พวกเขำเชื่อว่ำควำมทุกข์น้ นั ปรำศจำกคุณค่ำ พวกเขำถูกโลกประกำศตัดขำด
ชีวิตในบ้ำนของพวกเขำมีปัญหำ พวกเขำไม่เป็ นที่รักของพระเจ้ำ
และควำมสำเร็จที่คำดว่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของพวกเขำมืดมัว ควำมทุกข์ของผูค้ นบำงคนไปถึงจุดขีดสุด
และควำมคิดของพวกเขำหันเข้ำหำควำมตำย นี่มิใช่ควำมรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้ำ ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นคนขลำด
พวกเขำไม่มีควำมเพียรพยำยำม พวกเขำอ่อนแอและไร้กำลัง! พระเจ้ำทรงใคร่ กระหำยที่จะให้มนุษย์รักพระองค์
แต่ยิ่งมนุษย์รักพระองค์มำกขึ้นเท่ำใด ควำมทุกข์ของมนุษย์ก็จะยิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น
และยิ่งมนุษย์รักพระองค์มำกขึ้นเท่ำใด กำรทดสอบของมนุษย์ก็จะหนักหนำขึ้นเพียงนั้น หำกเจ้ำรักพระองค์
เช่นนั้นแล้วควำมทุกข์ทุกประเภทจะบังเกิดขึ้นกับเจ้ำ—และหำกเจ้ำไม่รักพระองค์
เช่นนั้นแล้วก็อำจเป็ นได้ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงจะเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ นสำหรับเจ้ำ และทั้งหมดรอบตัวเจ้ำจะสงบสุข
เมื่อเจ้ำรักพระเจ้ำ เจ้ำจะรู ้สึกว่ำหลำยอย่ำงรอบตัวเจ้ำไม่สำมำรถผ่ำนพ้นไปได้
และเพรำะวุฒิภำวะของเจ้ำต่ำมำกเกินไปเจ้ำจึงจะไม่ได้รับกำรถลุง ยิ่งไปกว่ำนั้น
เจ้ำจะไม่สำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้ และเจ้ำจะรู ้สึกอยู่เสมอว่ำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำนั้นสูงส่งเกินไป
ว่ำมันห่ำงไกลเกินกว่ำที่มนุษย์จะเอื้อมถึง เนื่องจำกทั้งหมดนี้เองเจ้ำจึงจะได้รับกำรถลุง—
เพรำะมีควำมอ่อนแอมำกมำยภำยในตัวเจ้ำ และมำกมำยที่ไม่สำมำรถทำให้สมดังน้ ำพระทัยพระเจ้ำได้
เจ้ำจึงจะได้รับกำรถลุงจำกภำยใน กระนั้น
พวกเจ้ำยังต้องมองเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำกำรชำระให้บริ สุทธิ์จะสัมฤทธิ์ผลได้ก็โดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุงเท่ำนั้
น ด้วยเหตุน้ี ในระหว่ำงวันสุดท้ำยเหล่ำนี้พวกเจ้ำต้องเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ
ไม่สำคัญว่ำควำมทุกข์ของเจ้ำจะมำกมำยเพียงใด เจ้ำควรต้องเดินไปจนถึงวำระสิ้นสุด
และแม้กระทัง่ ถึงลมหำยใจสุดท้ำยของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำยังคงต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำและนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำ
กำรนี้เท่ำนั้นคือกำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง และกำรนี้เท่ำนั้นคือคำพยำนที่หนักแน่นและดังกึกก้อง
ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำสำมำรถรู ้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
จงอย่ำท้อแท้ จงอย่ำอ่อนแอ และเรำจะทำให้สิ่งทั้งหลำยให้ชดั เจนแก่เจ้ำ ถนนสู่รำชอำณำจักรมิได้รำบเรียบนัก
ไม่มีอะไรเรียบง่ำยเช่นนั้นหรอก! เจ้ำต้องกำรให้พระพรมำถึงเจ้ำอย่ำงง่ำยดำยมิใช่หรื อ? ในวันนี้

ทุกคนจะต้องเผชิญกับกำรทดสอบอันขมขืน่ หำกปรำศจำกกำรทดสอบเช่นนี้
หัวใจรักของพวกเจ้ำที่มีต่อเรำก็จะไม่เติบใหญ่แข็งแกร่งขึ้น และพวกเจ้ำก็จะไม่มีรักแท้ต่อเรำ
แม้ว่ำกำรทดสอบเหล่ำนี้ก็แค่ประกอบด้วยรู ปกำรณ์แวดล้อมเล็กน้อยทั้งหลำยเท่ำนั้น
แต่ทุกคนก็ตอ้ งผ่ำนมันไปให้ได้
เพียงแต่ว่ำควำมลำบำกยำกเย็นของกำรทดสอบทั้งหลำยจะแปรผันไปตำมแต่ละตัวบุคคลเท่ำนั้น
กำรทดสอบทั้งหลำยคือพรจำกเรำ
และมีพวกเจ้ำมำกน้อยแค่ไหนหรื อที่เข้ำเฝ้ำเรำบ่อยครั้งและคุกเข่ำขอร้องพรจำกเรำ? เจ้ำพวกเด็กโง่เอย!
เจ้ำเอำแต่คิดว่ำคำพูดที่เป็ นมงคลไม่กี่คำนับเป็ นพรของเรำแล้ว
ทว่ำกลับไม่ตระหนักว่ำควำมขมขื่นก็เป็ นพรหนึ่งของเรำ
พวกคนที่ร่วมแบ่งปันควำมขมขืน่ ของเรำจะได้ร่วมแบ่งปันควำมหวำนชื่นของเรำอย่ำงแน่ นอน
นัน่ คือคำสัญญำของเรำและพรของเรำแก่พวกเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 41” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริ สต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจเพื่อถลุงมนุษย์ มนุษย์ย่อมทนทุกข์ กระบวนกำรถลุงของบุคคลหนึ่งมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะมำกขึ้นเท่ำนั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขำมำกขึ้นเท่ำนั้น ในทำงกลับกัน
ยิ่งบุคคลหนึ่งได้รับกระบวนกำรถลุงน้อยลงเท่ำใด ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะยิ่งน้อยลงเท่ำนั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขำน้อยลงเท่ำนั้น
ยิ่งกระบวนกำรถลุงและควำมเจ็บปวดของบุคคลเช่นนี้มำกขึ้นเท่ำใด
และพวกเขำผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรทรมำนมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ควำมเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำก็จะกลำยเป็ นจริงแท้มำกขึ้นเท่ำนั้น
และควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของพวกเขำก็จะลุ่มลึกมำกขึ้นเท่ำนั้น ในประสบกำรณ์ของเจ้ำ
เจ้ำจะมองเห็นผูค้ นที่ทนทุกข์อย่ำงมำกในขณะที่พวกเขำถูกถลุง ผูซ้ ่งึ ถูกจัดกำรและถูกบ่มวินัยอย่ำงมำก
และเจ้ำจะมองเห็นว่ำเป็ นผูค้ นเหล่ำนั้นนั่นเองที่มีควำมรักอันลึกซึ้งต่อพระเจ้ำและควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่ลุ่มลึกแล
ะเฉียบแหลมกว่ำ พวกผูท้ ี่ไม่ได้ผ่ำนประสบกำรณ์กำรถูกจัดกำรย่อมมีเพียงแค่ควำมรู ้ผิวเผิน
และพวกเขำเพียงแค่สำมำรถพูดได้ว่ำ “พระเจ้ำทรงดีงำมเหลือเกิน
พระองค์ประทำนพระคุณแก่ผคู้ นเพือ่ ที่พวกเขำจะสำมำรถชื่นชมพระองค์ได้”
หำกผูค้ นได้ผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรถูกจัดกำรและถูกบ่มวินัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะพูดเกี่ยวกับควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่แท้จริ งได้

ดังนั้นยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์น่ำอัศจรรย์มำกขึ้นเท่ำใด มันก็ยิ่งมีคณ
ุ ค่ำและนัยสำคัญมำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งมันไม่สำมำรถเจำะแทรกเข้ำไปได้สำหรับเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใดและยิ่งมันไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั มโนคติที่หลงผิ
ดของเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด พระรำชกิจของพระเจ้ำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะพิชิตเจ้ำ
ได้รับเจ้ำและทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมได้มำกขึ้นเท่ำนั้น นัยสำคัญแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำช่ำงยิ่งใหญ่นัก!
หำกพระเจ้ำไม่ถลุงมนุษย์ในหนทำงนี้ หำกพระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจโดยสอดคล้องกับวิธีกำรนี้
เช่นนั้นแล้วพระรำชกิจของพระองค์ก็จะไม่ได้ผลและปรำศจำกนัยสำคัญ
ในอดีตเคยมีกำรกล่ำวไว้ว่ำพระเจ้ำจะทรงคัดสรรและรับกลุ่มนี้ และทำให้พวกเขำครบบริ บูรณ์ในยุคสุดท้ำย
ในกำรนี้มนี ัยสำคัญที่พิเศษเหนือธรรมดำ
ยิ่งพระรำชกิจที่พระองค์ทรงดำเนินกำรภำยในพวกเจ้ำจนเสร็จสิ้นนั้นยิ่งใหญ่มำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเจ้ำก็ยงิ่ ลึกซึ้งและบริ สุทธิ์มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำยิ่งใหญ่มำกขึ้นเท่ำใด
มนุษย์กย็ ิ่งสำมำรถจับควำมเข้ำใจบำงสิ่งในพระปรี ชำญำณของพระองค์ได้มำกขึ้นเท่ำนั้นและควำมรู ้เรื่ องพระอง
ค์ของมนุษย์ก็จะยิ่งลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เจ้ำต้องทนทุกข์กบั ควำมยำกลำบำกเพื่อควำมจริ ง เจ้ำต้องมอบตัวเจ้ำให้กบั ควำมจริ ง
เจ้ำต้องสู้ทนกำรดูหมิน่ เหยียดหยำมเพื่อควำมจริ ง
และเจ้ำต้องก้ำวผ่ำนควำมทุกข์มำกขึ้นเพื่อที่จะได้รับควำมจริ งมำกขึ้น นี่คือสิ่งที่เจ้ำควรทำ
เจ้ำต้องไม่โยนควำมจริ งทิง้ ไปเพื่อเห็นแก่ชีวิตครอบครัวอันสงบสุข
และเจ้ำจะต้องไม่สูญสิ้นศักดิ์ศรี และควำมสัตย์สุจริ ตของชีวิตเพื่อเห็นแก่ควำมชื่นชมยินดีชวั่ ครู่ ชวั่ ยำม
เจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำทั้งหมดที่ดีงำมและงดงำม
และเจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำเส้นทำงในชีวิตที่เปี่ ยมควำมหมำยมำกขึ้น
หำกเจ้ำดำเนินชีวิตที่ช่ำงหยำบช้ำสำมำนย์เช่นนั้น และไม่เสำะหำวัตถุประสงค์ใดๆ
เจ้ำไม่ได้ทิ้งชีวิตไปอย่ำงสูญเปล่ำหรอกหรื อ? เจ้ำสำมำรถได้รับอะไรบ้ำงจำกชีวิตเช่นนั้น?
เจ้ำควรละทิ้งควำมชื่นชมยินดีท้งั หมดของเนื้อหนังเพือ่ เห็นแก่ควำมจริงหนึ่งประกำร
และไม่ควรโยนควำมจริ งทั้งหมดทิ้งไปเพื่อเห็นแก่ควำมชื่นชมยินดีเพียงเล็กน้อย
ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีควำมสัตย์สุจริ ตหรื อศักดิ์ศรี เลย กำรดำรงอยู่ของพวกเขำช่ำงปรำศจำกควำมหมำย!

ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในตอนที่กำลังรับกำรพิพำกษำของพระวจนะของพระเจ้ำ พวกเรำต้องไม่เกรงกลัวควำมทุกข์
และไม่ควรกลัวควำมเจ็บปวด
และนับประสำอะไรที่พวกเรำควรเกรงกลัวว่ำพระวจนะของพระเจ้ำจะเสียดแทงหัวใจของพวกเรำ
พวกเรำควรอ่ำนถ้อยดำรัสของพระองค์ให้มำกขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ทรงพิพำกษำและตีสอนพวกเรำ
และเปิ ดโปงแก่นแท้อนั เสื่อมทรำมของพวกเรำ
พวกเรำต้องอ่ำนถ้อยดำรัสเหล่ำนี้และเชิดชูตวั พวกเรำให้ข้ นึ ไปถึงถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ให้มำกขึ้น
จงอย่ำเปรี ยบเทียบผูอ้ นื่ กับถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ —พวกเรำต้องเปรียบเทียบตัวเรำกับถ้อยดำรัสเหล่ำนี้
พวกเรำไม่ขำดพร่ องแม้เพียงสักอย่ำงของสิ่งเหล่ำนี้ พวกเรำทุกคนสำมำรถเทียมทันถ้อยดำรัสเหล่ำนี้
หำกเจ้ำไม่เชื่อเรื่ องนี้ ก็จงไปรับประสบกำรณ์เรื่องนี้ดว้ ยตัวเจ้ำเอง…ก่อนที่จะทำสิ่งอืน่ ใด
พวกเรำจำเป็ นต้องตระหนักว่ำ พวกเรำต้องยอมรับทุกคำของพระวจนะที่พระเจ้ำตรัส
ไม่ว่ำถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ฟังดูน่ำยินดีหรื อไม่ และไม่ว่ำถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ให้ควำมรู ้สึกขมขื่นหรือหวำนชื่น
เช่นนั้นเองคือท่ำทีที่พวกเรำควรมีต่อพระวจนะของพระเจ้ำ นี่คือท่ำทีชนิดใดหรื อ? นี่คือท่ำทีอนั ศรัทธำ
ท่ำทีอนั อดทน หรื อท่ำทีของกำรโอบกอดควำมทุกข์ไว้กนั เล่ำ?
เรำบอกพวกเจ้ำเลยว่ำนี่ไม่ใช่อนั ใดในท่ำทีเหล่ำนี้เลย ในควำมเชื่อของพวกเรำนั้น
พวกเรำต้องธำรงรักษำไว้อย่ำงหนักแน่นว่ำ พระวจนะของพระเจ้ำคือควำมจริ ง
เนื่องจำกพระวจนะเหล่ำนี้คอื ควำมจริ งโดยแท้ พวกเรำควรยอมรับพระวจนะเหล่ำนี้อย่ำงมีเหตุผล
ไม่ว่ำพวกเรำมีควำมสำมำรถที่จะระลึกรู ้หรื อยอมรับกำรนี้หรื อไม่
ท่ำทีแรกที่พวกเรำควรมีต่อพระวจนะของพระเจ้ำควรเป็ นท่ำทีแห่งกำรยอมรับโดยสมบูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำคัญของกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง และเส้นทำงของกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์
กำรรักพระเจ้ำพึงต้องมีกำรแสวงหำน้ ำพระทัยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
และจำเป็ นที่เจ้ำจะต้องสืบลึกลงไปภำยในเมื่อบำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นกับเจ้ำ
พยำยำมที่จะจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
และพยำยำมที่จะมองให้เห็นว่ำน้ ำพระทัยพระเจ้ำคืออะไรในเรื่ องนั้น พระองค์ทรงขอให้เจ้ำสัมฤทธิผลสิ่งใด
และเจ้ำควรใส่ใจในน้ ำพระทัยของพระองค์อย่ำงไร ตัวอย่ำงเช่น
บำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นซึ่งพึงประสงค์ให้เจ้ำต้องสู้อดทนต่อควำมยำกลำบำก

ซึ่งในเวลำนั้นเจ้ำควรเข้ำใจว่ำน้ ำพระทัยพระเจ้ำคืออะไร และเจ้ำควรใส่ใจในน้ ำพระทัยของพระองค์อย่ำงไร
เจ้ำจะต้องไม่ทำให้ตนเองพึงพอใจ กล่ำวคือ จงวำงตัวเจ้ำเองลงเสียก่อน ไม่มีสิ่งใดน่ำสังเวชมำกไปกว่ำเนื้อหนัง
เจ้ำต้องพยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย และเจ้ำต้องทำหน้ำที่ของเจ้ำให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยควำมคิดทั้งหลำยเช่นนี้ พระเจ้ำจะทรงนำควำมรู ้แจ้งอันพิเศษมำให้เจ้ำในเรื่ องนี้
และหัวใจของเจ้ำจะพบกำรชูใจด้วยเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องใหญ่หรื อเรื่ องเล็ก
เมื่อบำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นกับเจ้ำ
เจ้ำต้องวำงตัวเจ้ำเองลงเสียก่อนและถือว่ำเนื้อหนังนั้นต่ำต้อยที่สุดในบรรดำสรรพสิ่ง
ยิ่งเจ้ำตอบสนองควำมต้องกำรของเนื้อหนังมำกขึ้นเท่ำใด มันก็จะยิ่งเป็ นอิสระมำกขึ้นเท่ำนั้น
หำกเจ้ำตอบสนองควำมต้องกำรของมันครั้งนี้ ครั้งต่อไปมันจะร้องขอมำกขึ้นอีก เมื่อเรื่องนี้ดำเนินต่อไป
ผูค้ นก็จะมำรักเนื้อหนังมำกขึ้นไปอีก เนื้อหนังมีควำมอยำกอันฟุง้ เฟ้อตลอดเวลำ
มันขอให้เจ้ำตอบสนองควำมต้องกำรของมันตลอดเวลำและให้เจ้ำทำให้มนั พอใจอยู่ภำยใน
ไม่ว่ำจะเป็ นสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำกิน สิ่งที่เจ้ำสวมใส่ หรื อในกำรเสียอำรมณ์สงบของเจ้ำ
หรื อกำรตำมใจควำมอ่อนแอและควำมเกียจคร้ำนของเจ้ำเอง…ยิง่ เจ้ำตอบสนองควำมต้องกำรของเนื้อหนังมำกขึ้
นเท่ำใด ควำมอยำกได้อยำกมีของมันก็จะยิ่งกลำยเป็ นมำกขึ้นเท่ำนั้น
และเนื้อหนังก็จะยิง่ กลำยเป็ นหยำบช้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
จนกระทัง่ ถึงจุดที่เนื้อหนังของผูค้ นเก็บงำมโนคติอนั หลงผิดที่ลึกลงไปอีก และไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และยกย่องตัวมันเอง และกลำยเป็ นมีควำมเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ…ด้วยเหตุน้ี
เจ้ำต้องกบฏต่อเนื้อหนัง และไม่ตำมใจมัน กล่ำวคือ “สำมี (ภรรยำ) ลูกๆ
ควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ท้งั หลำย กำรแต่งงำน ครอบครัวของฉัน—
ไม่มีอะไรเลยในบรรดำสิ่งเหล่ำนี้ที่สำคัญ! ในหัวใจของฉันมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้น
และฉันต้องพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยและไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของเนื้อหนัง
” เจ้ำจะต้องมีกำรตัดสินใจแน่วแน่น้ี หำกเจ้ำมีกำรตัดสินใจแน่วแน่เช่นนี้ตลอดเวลำ
เช่นนั้นแล้วเมื่อเจ้ำนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิและละวำงตัวเจ้ำเองลงไว้ก่อน
เจ้ำจะสำมำรถทำเช่นนั้นได้ดว้ ยควำมพยำยำมเพียงเล็กน้อย
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
กำรที่เจ้ำจะสำมำรถได้รับชีวิตเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำหรื อไม่และบทอวสำนขั้นสุดท้ำยของเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไรนั้
น ขึ้นอยู่กบั ว่ำเจ้ำดำเนินกำรกบฏของเจ้ำต่อเนื้อหนังอย่ำงไร
พระเจ้ำได้ทรงช่วยเจ้ำให้รอดและทรงเลือกเจ้ำและทรงลิขิตเจ้ำไว้ล่วงหน้ำแล้ว
กระนั้นหำกวันนี้เจ้ำไม่เต็มใจที่จะทำให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย เจ้ำไม่เต็มใจที่จะนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ

เจ้ำไม่เต็มใจที่จะกบฏต่อเนื้อหนังของเจ้ำเองด้วยหัวใจที่รกั พระเจ้ำอย่ำงแท้จริงแล้ว
ท้ำยที่สุดแล้วเจ้ำจะทำลำยตัวเจ้ำเอง และด้วยเหตุน้ีจะต้องสู้ทนควำมเจ็บปวดสุดขีด
หำกเจ้ำตำมใจเนื้อหนังตลอดเวลำ ซำตำนจะค่อยๆ กลืนเจ้ำจนหมด และทิ้งเจ้ำไว้โดยปรำศจำกชีวิต
หรื อสัมผัสแห่งพระวิญญำณ จนกระทัง่ วันนั้นมำถึงเมื่อเจ้ำมืดมิดภำยในอย่ำงสิ้นเชิง
เมื่อเจ้ำใช้ชีวิตอยู่ในควำมมืดมิด เจ้ำจะได้ถูกซำตำนจองจำ เจ้ำจะไม่มีพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำอีกต่อไป และ ณ
เวลำนั้นเจ้ำจะปฏิเสธกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำและทิง้ พระองค์ไป ด้วยเหตุน้ี
หำกผูค้ นปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำ พวกเขำจะต้องจ่ำยรำคำเป็ นควำมเจ็บปวดและสู้ทนควำมยำกลำบำก
ไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับควำมศรัทธำอย่ำงแรงกล้ำและควำมยำกลำบำกภำยนอก กำรอ่ำนมำกขึ้น
และกำรวิ่งวุ่นดำเนินงำนมำกขึ้น แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำควรละวำงสิ่งทั้งหลำยภำยในตัวพวกเขำลงไว้ก่อน ได้แก่ ควำมคิดอันฟุง้ เฟ้อทั้งหลำย
ผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหลำย และข้อพิจำรณำทั้งหลำย มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำย
และเจตนำทั้งหลำยของพวกเขำเอง น้ ำพระทัยพระเจ้ำเป็ นเช่นนั้นเอง
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระเจ้ำทรงขอให้ผคู้ นนำควำมจริงไปปฏิบตั ิเพื่อจัดกำรกับสิ่งทั้งหลำยภำยในตัวพวกเขำเป็ นหลัก
เพื่อจัดกำรกับควำมคิดทั้งหลำยและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของพวกเขำที่ไม่ได้ดงั พระทัยของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงสัมผัสผูค้ นในหัวใจของพวกเขำและทรงให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำงแก่พวกเขำ
ดังนั้นเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นก็คือกำรสู้รบ กล่ำวคือ ทุกครั้งที่ผคู้ นนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ
หรื อนำควำมรักพระเจ้ำไปปฏิบตั ิ จะมีกำรสู้รบที่ยิ่งใหญ่
และแม้ว่ำทุกคนจะดูเหมือนสบำยดีดว้ ยเนื้อหนังของพวกเขำ แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ว
ในส่วนลึกของหัวใจของพวกเขำกำรสู้รบระหว่ำงชีวิตและควำมตำยจะดำเนินต่อไป—
และหลังจำกกำรสู้รบอันหนักหน่วงนี้ หลังจำกกำรตรึ กตรองในปริ มำณที่มำกมำยมหำศำลแล้วเท่ำนั้น
จึงจะสำมำรถตัดสินกำรมีชยั ชนะหรื อกำรพ่ำยแพ้ได้ คนเรำไม่รู้ว่ำจะหัวเรำะหรื อร้องไห้ดี
เพรำะเจตนำมำกภำยในผูค้ นนั้นผิด
หรื อไม่ก็เพรำะส่วนมำกของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นไม่ลงรอยกันกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของพวกเขำ
เมื่อผูค้ นนำควำมจริงไปปฏิบตั ิ กำรสู้รบที่ยิ่งใหญ่จงึ เกิดเบื้องหลังฉำก เมื่อนำควำมจริ งนี้ไปปฏิบตั ิแล้ว
เบื้องหลังฉำก
ผูค้ นจะได้หลัง่ น้ ำตำแห่งควำมเศร้ำนับไม่ถว้ นก่อนที่ทำ้ ยที่สุดพวกเขำจะได้ตดั สินใจที่จะทำให้พระเจ้ำทรงพึงพ
อพระทัย เป็ นเพรำะกำรสู้รบครั้งนี้นี่เองที่ผคู้ นทนกับควำมทุกข์และกระบวนกำรถลุง นี่คอื ควำมทุกข์ที่แท้จริ ง
เมื่อกำรสู้รบนั้นมำถึงเจ้ำ หำกเจ้ำสำมำรถยืนในฝ่ ำยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง

เจ้ำจะสำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้ ในขณะที่ปฏิบตั ิควำมจริ ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คนเรำจะทนทุกข์ภำยใน หำกเมื่อผูค้ นนำควำมจริงไปปฏิบตั ิ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงภำยในพวกเขำนั้นถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็คงจะไม่จำเป็ นต้องให้พระเจ้ำทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อม และคงจะไม่มีกำรสู้รบ
และพวกเขำคงจะไม่ทนทุกข์ เป็ นเพรำะมีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงภำยในตัวผูค้ นที่ไม่เหมำะจะให้พระเจ้ำทรงใช้งำน
และเพรำะมีอุปนิสัยอันเป็ นกบฏส่วนมำกของเนื้อหนังนัน่ เอง
ผูค้ นจึงจำเป็ นต้องเรี ยนรู ้บทเรี ยนของกำรเป็ นกบฏต่อเนื้อหนังอย่ำงลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
นี่คือสิ่งที่พระเจ้ำทรงเรี ยกว่ำควำมทุกข์ซ่ึงพระองค์ได้ทรงขอให้มนุษย์กำ้ วผ่ำนไปกับพระองค์
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ในกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ สิ่งที่ผคู้ นแสวงหำก็คือกำรได้มำซึ่งพระพรสำหรับอนำคต
นี่คือเป้ำหมำยของพวกเขำในควำมเชื่อของพวกเขำ ผูค้ นทั้งหมดมีเจตนำและควำมหวังนี้
แต่ควำมเสื่อมทรำมในธรรมชำติของพวกเขำต้องได้รับกำรแก้ไขโดยผ่ำนทำงกำรทดสอบทั้งหลำย
ในแง่มุมใดก็ตำมที่เจ้ำไม่ได้รับกำรทำให้บริสุทธิ์ ในแง่มุมเหล่ำนี้เองที่เจ้ำต้องได้รับกำรถลุง—
นี่คือกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงสภำพแวดล้อมหนึ่งให้กบั เจ้ำ
อันเป็ นกำรบังคับให้เจ้ำได้รับกำรถลุงทีน่ ั่นเพื่อที่เจ้ำจะสำมำรถรู ้ควำมเสื่อมทรำมของตัวเจ้ำเอง ในท้ำยที่สุด
เจ้ำก็ไปถึงจุดที่เจ้ำเลือกที่จะตำยมำกกว่ำและล้มเลิกกลอุบำยและควำมอยำกทั้งหลำยของเจ้ำ
และนบนอบต่ออธิปไตยและกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ เพรำะฉะนั้น
หำกผูค้ นไม่มีกระบวนกำรถลุงอยู่เป็ นเวลำหลำยปี หำกพวกเขำไม่สู้ทนควำมทุกข์ในปริ มำณหนึ่ง
พวกเขำก็จะไม่มีควำมสำมำรถที่จะขจัดพันธนำกำรแห่งควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังในควำมคิดของพวกเขำแล
ะในหัวใจของพวกเขำออกไปจำกตัวพวกเขำได้ ในแง่มมุ ใดก็ตำมที่เจ้ำยังตกอยูภ่ ำยใต้พนั ธนำกำรของซำตำน
และในแง่มุมใดก็ตำมที่เจ้ำยังมีควำมอยำกได้อยำกมีของตัวเจ้ำเองและข้อเรียกร้องทั้งหลำยของตัวเจ้ำเอง
ในแง่มุมเหล่ำนี้เองที่เจ้ำควรทนทุกข์
เฉพำะโดยผ่ำนทำงควำมทุกข์เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเรี ยนรู ้บทเรี ยนทั้งหลำยได้
ซึ่งก็หมำยถึงกำรมีควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมจริ ง และเข้ำใจน้ ำพระทัยพระเจ้ำ ในข้อเท็จจริ งนั้น
ควำมจริ งมำกมำยได้รับควำมเข้ำใจโดยผ่ำนทำงกำรได้รับประสบกำรณ์กำรทดสอบอันเจ็บปวดทั้งหลำย
ไม่มีใครสำมำรถจับใจควำมในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ระลึกรู ้ควำมทรงพระมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
หรื อซำบซึ้งในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำได้เมื่ออยู่ในสภำพแวดล้อมที่ง่ำยสบำยและชูใจ
หรื อเมื่อรู ปกำรณ์แวดล้อมเป็ นใจ นั่นคงจะเป็ นไปไม่ได้เลย!

ตัดตอนมำจำก “คนเรำควรทำเช่นไรให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย ท่ำมกลำงกำรทดสอบทั้งหลำย” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในบุคคลทุกๆ คน และไม่สำคัญว่ำวิธีกำรของพระองค์คอื สิ่งใด ผูค้ น เรื่ อง
และสิ่งของประเภทใดที่พระองค์ทรงใช้ให้เป็ นประโยชน์ในกำรปรนนิบตั ิของพระองค์
หรื อว่ำพระวจนะของพระองค์มีกระแสพระสุรเสียงประเภทใด
พระองค์ก็เพียงทรงมีเป้ำหมำยปลำยทำงเดียวเท่ำนั้น นั่นคือ กำรช่วยเจ้ำให้รอด ก่อนที่จะช่วยเจ้ำให้รอด
พระองค์ทรงจำเป็ นต้องแปลงสภำพเจ้ำ ดังนั้นเจ้ำจะไม่สำมำรถทนทุกข์เล็กน้อยได้อย่ำงไร?
เจ้ำกำลังจะต้องทนทุกข์ ควำมทุกข์น้ีสำมำรถเกี่ยวข้องกับหลำยสิ่งหลำยอย่ำง บำงครั้งพระเจ้ำทรงโปรดให้ผคู้ น
เรื่ องรำว และสิ่งทั้งหลำยเกิดขึ้นรอบๆ เจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะสำมำรถมำรู ้จกั ตัวเจ้ำเองได้
มิฉะนั้นแล้วเจ้ำอำจจะถูกจัดกำร ตัดแต่ง และเปิ ดโปงโดยตรง
เหมือนกันไม่มีผิดกับใครบำงคนบนเตียงผ่ำตัด—เจ้ำต้องก้ำวผ่ำนควำมเจ็บปวดบ้ำงเพื่อบทอวสำนที่ดี
หำกทุกครั้งที่เจ้ำได้รับกำรตัดแต่งและจัดกำร และทุกครั้งที่พระองค์ทรงอุม้ ชูผคู้ น เรื่ องทั้งหลำย
และสิ่งทั้งหลำย นัน่ ปลุกเร้ำควำมรู ้สึกของเจ้ำและให้สิ่งชูกำลังแก่เจ้ำ เช่นนั้นแล้วนี่ก็ถูกต้อง
และเจ้ำจะมีวุฒิภำวะและจะเข้ำสู่ควำมจริ งควำมเป็ นจริ ง หำกทุกครั้งที่เจ้ำได้รับกำรตัดแต่งและจัดกำร
และทุกครั้งที่พระเจ้ำทรงอุม้ ชูสภำพแวดล้อมของเจ้ำ เจ้ำไม่รู้สึกถึงควำมเจ็บปวดหรื อควำมไม่ชูใจแต่อย่ำงใดเลย
และไม่รู้สึกอะไรเอำเสียเลย และหำกเจ้ำไม่มำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อแสวงหำน้ ำพระทัยของพระองค์
ทั้งไม่อธิษฐำนและไม่แสวงหำควำมจริง เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มึนชำนักจริงๆ! หำกบุคคลหนึ่งมึนชำเกินไป
และไม่เคยตระหนักรู ้ทำงจิตวิญญำณ เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะไม่ทรงมีหนทำงที่จะทรงพระรำชกิจกับพวกเขำ
พระองค์จะตรัสว่ำ “บุคคลนี้มึนชำเกินไป และได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงดิ่งลึกเกินไป
จงมองดูทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำไป และควำมพยำยำมทั้งหมดที่เรำได้ทำ
เรำได้ทำสิ่งทั้งหลำยมำกมำยนักกับเขำ—
แต่เรำยังคงไม่สำมำรถดลหัวใจของเขำหรื อปลุกจิตวิญญำณของเขำให้ตื่นได้ บุคคลนี้จะเดือดร้อน
เขำไม่ง่ำยที่จะช่วยให้รอด” หำกพระเจ้ำทรงจัดกำรเตรียมกำรสภำพแวดล้อม ผูค้ น เรื่ องทั้งหลำย
และสิ่งทั้งหลำยเฉพำะบำงอย่ำงสำหรับเจ้ำ หำกพระองค์ทรงตัดแต่งและทรงจัดกำรกับเจ้ำ
และหำกเจ้ำเรี ยนรู ้บทเรี ยนจำกกำรนี้ หำกเจ้ำได้เรี ยนรู ้ที่จะมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
เรี ยนรู ้ที่จะแสวงหำควำมจริง
และได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งและกำรให้ควำมกระจ่ำงและบรรลุควำมจริ งโดยไม่รู้ตวั
หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงหนึ่งในสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ ได้เก็บเกี่ยวบำเหน็จ
และได้สร้ำงควำมก้ำวหน้ำ หำกเจ้ำเริ่ มมีกำรจับใจควำมเล็กน้อยเกีย่ วกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ

และเจ้ำหยุดพร่ ำบ่นร้องทุกข์ เช่นนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็จะหมำยควำมว่ำ
เจ้ำได้ต้งั มัน่ ในท่ำมกลำงบททดสอบของสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้แล้ว และได้ทำนทนกับกำรทดสอบแล้ว
เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้ำจะได้กำ้ วผ่ำนควำมทุกข์ยำกสำหัสนี้แล้ว
ตัดตอนมำจำก “กำรที่จะได้รับควำมจริ ง เจ้ำต้องเรี ยนรู ้จำกผูค้ น เรื่ องทั้งหลำย และสิ่งทั้งหลำยรอบตัวเจ้ำ” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

7. ผู้เชื่อทั้งหลายในพระเจ้าควรตระเตรียมความประพฤติที่ดีอย่างเพียงพอเพื่อบั้นปลายของพวกเขา
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
ควำมปรำนีของเรำนั้นแสดงออกต่อบรรดำผูท้ ี่รักเรำและปฏิเสธตัวพวกเขำเอง ในขณะเดียวกัน
กำรลงโทษทีไ่ ด้ไปเยือนคนเลว ก็เป็ นข้อพิสูจน์ถึงอุปนิสัยที่ชอบธรรมของเรำอย่ำงชัดเจน และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
พิสูจน์คำพยำนแห่งควำมพิโรธของเรำ เมื่อควำมวิบตั ิมำเยือน
ทุกคนที่ต่อต้ำนเรำจะวิปโยคร่ ำไห้ในขณะที่พวกเขำตกเป็ นเหยื่อผูเ้ ครำะห์ร้ำยของกำรกันดำรอำหำรและภัยพิบตั ิ
บรรดำผูท้ ี่ได้กระทำควำมเลวในทุกลักษณะ เว้นแต่ผทู้ ี่ได้ติดตำมเรำมำเป็ นเวลำหลำยปี
จะไม่มีทำงหลบพ้นกำรชำระชดใช้ให้กบั บำปของตน พวกเขำอีกเช่นกัน ที่จะดิ่งพรวดลงสู่ควำมวิบตั ิ
ในแบบที่นำนๆ ครั้งจะได้เห็นกันในตลอดระยะเวลำหลำยล้ำนปี
และพวกเขำจะดำรงชีวิตอยู่ในสภำวะแห่งควำมอกสัน่ ขวัญผวำและหวำดกลัวตลอดเวลำ
และบรรดำผูต้ ิดตำมของเรำทั้งหลำยที่ได้แสดงควำมจงรักภักดีต่อเรำจะชื่นบำนและปรบมือให้กบั อิทธิฤทธิ์ของเ
รำ พวกเขำจะผ่ำนประสบกำรณ์กบั ควำมพอใจอันเกินพรรณนำ
และดำรงชีวิตท่ำมกลำงควำมชื่นบำนยินดีอย่ำงที่เรำไม่เคยมอบให้มวลมนุษย์
เพรำะเรำถนอมควำมล้ำค่ำของควำมประพฤติที่ดีงำมของมนุษย์และชิงชังควำมประพฤติชวั่ ของพวกเขำ
ตั้งแต่เมื่อเรำเริ่ มต้นนำทำงมวลมนุษย์
เรำมุ่งหวังอย่ำงใจจดใจจ่อมำตลอดว่ำจะได้รับผูค้ นสักกลุ่มที่มีจิตใจเดียวกับเรำ ในขณะเดียวกัน
บรรดำผูท้ ี่ไม่ได้มีจิตใจเดียวกับเรำนั้น เรำก็ไม่เคยลืม เรำเกลียดพวกเขำในหัวใจของเรำเสมอ
รอคอยโอกำสที่จะนำพำกำรลงทัณฑ์อนั สำสมมำสู่พวกเขำ อันเป็ นสิ่งซึ่งเรำจะเพลิดเพลินที่ได้เห็น
บัดนี้วนั ของเรำได้มำถึงแล้วในที่สุด และเรำไม่จำเป็ นต้องรออีกต่อไปแล้ว!
งำนขั้นสุดท้ำยของเรำไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์แห่งกำรลงโทษมนุษย์เท่ำนั้น
แต่เพื่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรในเรื่ องบั้นปลำยของมนุษย์อีกด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้น
มันเป็ นไปเพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอำจรับรู ้กิจกำรและกำรกระทำของเรำ
เรำต้องกำรให้แต่ละบุคคลได้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำมำนั้นถูกต้อง
และได้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำมำนั้นเป็ นกำรแสดงออกของอุปนิสยั ของเรำ
ที่ให้กำเนิดมวลมนุษย์น้นั ไม่ใช่กำรกระทำของมนุษย์ นับประสำอะไรที่จะเป็ นกำรกระทำของธรรมชำติ
แต่เป็ นเรำ ผูบ้ ำรุ งเลี้ยงทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในกำรสร้ำง หำกปรำศจำกกำรดำรงอยู่ของเรำ
มวลมนุษย์ย่อมมีแต่จะพินำศและทุกข์ทนจำกกำรหวดเฆีย่ นแห่งหำยนะเท่ำนั้น
ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้เห็นดวงอำทิตย์และดวงจันทร์อนั สวยงำม หรื อโลกอันเขียวขจีอกี เลย

มวลมนุษย์จะเผชิญเพียงค่ำคืนอันเยือกเย็นและหุบเขำแห่งเงำมรณะซึ่งไม่ลดละปรำนี
เรำคือควำมรอดเดียวเท่ำนั้นของมวลมนุษย์ เรำคือควำมหวังเดียวเท่ำนั้นของมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เรำก็คือพระองค์ผซู้ ่งึ เป็ นที่พ่งึ แห่งกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง หำกไม่มีเรำ—
มวลมนุษย์จะหยุดนิ่งลงในทันที หำกไม่มีเรำ—
มวลมนุษย์จะทุกข์ทนจำกมหันตภัยและถูกบรรดำผีสำงทุกลักษณะเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่ำเท้ำ
กระนั้นก็ยงั ไม่มีใครใส่ใจเรำ เรำได้ทำงำนทีไ่ ม่มีใครอืน่ ทำได้
และหวังเพียงแค่ว่ำมนุษย์จะสำมำรถชดใช้คืนเรำด้วยควำมประพฤติที่ดงี ำมบ้ำง
แม้จะมีเพียงไม่กี่คนที่สำมำรถชดใช้คืนเรำได้ เรำก็จะยังคงยุติกำรเดินทำงไกลของเรำในโลกมนุษย์ลง
และเริ่ มต้นขั้นตอนถัดไปของงำนของเรำที่กำลังคลี่คลำยออกมำ
เนื่องจำกกำรเร่งรุ ดไปมำของเรำทั้งหมดท่ำมกลำงมนุษย์ในช่วงหลำยปี มำนี้ให้ดอกผลดี และเรำก็ยินดีมำก
สิ่งที่เรำสนใจไม่ใช่จำนวนผูค้ น แต่เป็ นควำมประพฤติที่ดีงำมของพวกเขำเสียมำกกว่ำ ไม่ว่ำจะในกรณีใดก็ตำม
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะตระเตรี ยมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของตัวเจ้ำเอง
เมื่อนั้นเรำจึงจะพึงพอใจ มิฉะนั้นแล้ว
ไม่มีใครเลยในบรรดำพวกเจ้ำที่จะสำมำรถหนีรอดควำมวิบตั ิที่จะตกมำถึงเจ้ำได้
ควำมวิบตั ิน้ นั มีจุดกำเนิดอยู่กบั เรำและแน่นอนว่ำถูกจัดวำงเรียบเรี ยงโดยเรำ
หำกพวกเจ้ำไม่สำมำรถปรำกฏว่ำดีงำมได้ในสำยตำของเรำ
เช่นนั้นพวกเจ้ำก็จะไม่อำจหนีรอดควำมทุกข์จำกควำมวิบตั ิไปได้
ในท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำกควำมประพฤติและกำรกระทำโดยเจตนำทั้งหลำยของพวกเจ้ำไม่ได้ถูกพิจำรณำว่ำ
สมควรไปเสียทั้งหมด เนื่องจำกควำมเชื่อและควำมรักของพวกเจ้ำนั้นกลวงเป็ นโพรง
และเจ้ำเพียงแค่แสดงให้เห็นว่ำ ตัวตนของพวกเจ้ำขี้ขลำดหรื อไม่ก็ทรหดเท่ำนั้นเอง ในเรื่ องนี้
เรำจะพิพำกษำสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่เท่ำนั้น
ควำมกังวลสนใจของเรำยังคงเป็ นเรื่ องของหนทำงที่พวกเจ้ำแต่ละคนปฏิบตั ิและแสดงตัวตนของเขำออกมำ
อันเป็ นพื้นฐำนที่เรำจะใช้กำหนดพิจำรณำบทอวสำนของพวกเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เรำจำต้องพูดเรื่ องนี้ให้ชดั เจนว่ำ
กับบรรดำผูท้ ี่ไม่ได้แสดงให้เรำเห็นควำมจงรักภักดีแม้แต่น้อยในระหว่ำงช่วงเวลำของควำมทุกข์ลำบำก
เรำจะไม่ปรำนีอีกต่อไป เพรำะควำมปรำนีของเรำขยำยเวลำมำเพียงถึงตอนนี้เท่ำนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น
เรำไม่มีควำมชอบให้กบั ใครก็ตำมที่ครั้งหนึ่งเคยทรยศเรำ
นับประสำอะไรที่เรำจะชอบที่จะเชื่อมสัมพันธ์กบั บรรดำผูท้ ี่ขำยผลประโยชน์ของผองเพื่อนของตน
นี่คืออุปนิสยั ของเรำ ไม่ว่ำบุคคลคนนั้นอำจเป็ นใครก็ตำม เรำจำต้องบอกเรื่ องนี้กบั พวกเจ้ำว่ำ

ใครก็ตำมที่ทำให้เรำเสียใจจะไม่ได้รับควำมเมตตำผ่อนผันจำกเรำเป็ นครั้งที่สอง
และใครก็ตำมที่ได้สัตย์ซื่อต่อเรำตลอดมำจะยังคงอยู่ในหัวใจของเรำตลอดกำล
ตัดตอนมำจำก “ตระเตรี ยมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เรำหวังเพียงว่ำ ในช่วงระยะสุดท้ำยแห่งงำนของเรำ พวกเจ้ำจะให้ผลงำนที่ดีเด่นที่สุด
และพวกเจ้ำจะอุทิศตัวของพวกเจ้ำโดยหมดทั้งดวงใจ หำใช่เพียงครึ่ งใจอีกต่อไปไม่
แน่นอนว่ำเรำเองก็หวังให้พวกเจ้ำทุกคนสำมำรถมีบ้นั ปลำยที่ดี แต่แม้จะเป็ นเช่นนั้น
เรำก็ยงั มีขอ้ พึงประสงค์ของเรำ นั่นคือ
พวกเจ้ำต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในกำรมอบถวำยกำรอุทิศครั้งสุดท้ำยและครั้งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำให้แก่เรำจนหมด
สิ้น หำกบำงคนไม่มีกำรอุทิศตนครั้งเดียวนั้น เขำผูน้ ้นั ย่อมเป็ นสมบัติอนั ล้ำค่ำที่ซำตำนครองอยู่อย่ำงแน่นอน
และเรำจะไม่เก็บเขำไว้ใช้งำนอีกต่อไป แต่จะส่งเขำกลับบ้ำนไปให้พ่อแม่ของเขำดูแล
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกเจ้ำแต่ละคนควรทำหน้ำที่ของตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ด้วยหัวใจอันเปิ ดกว้ำงและซื่อสัตย์
และเต็มใจจะจ่ำยรำคำใดก็ตำมที่จำเป็ น ดังที่พวกเจ้ำได้พูดกันไว้ว่ำ เมื่อวันนั้นมำถึง
พระเจ้ำจะไม่ทรงบกพร่ องต่อใครก็ตำมที่ได้ทนทุกข์หรื อได้ยอมจ่ำยรำคำเพื่อพระองค์
ควำมเชื่อมัน่ เช่นนี้คือสิ่งที่ควรค่ำแก่กำรยึดมัน่ ไว้ และถูกต้องแล้วที่พวกเจ้ำไม่ควรจะลืมมันไป
ในหนทำงนี้เท่ำนั้น เรำจึงจะสำมำรถสบำยใจได้ในเรื่ องเกี่ยวกับพวกเจ้ำ มิเช่นนั้น
พวกเจ้ำก็จะเป็ นผูค้ นที่ทำให้เรำไม่อำจสบำยใจได้เลยตลอดกำล
และเจ้ำจะกลำยเป็ นวัตถุท้งั หลำยที่เรำไม่พิสมัยไปตลอดกำล
หำกพวกเจ้ำทุกคนสำมำรถทำตำมมโนธรรมของตัวเองและทำเพื่อเรำอย่ำงสุดควำมสำมำรถโดยไม่เหลือ เผื่อแรงเ
ผื่อใจไปจำกงำนของเรำ และอุทิศแรงกำยแรงใจของเจ้ำให้กบั งำนข่ำวประเสริ ฐของเรำไปชัว่ ชีวิต เช่นนี้แล้ว
มีหรื อที่ใจของเรำจะไม่ลงิ โลดบ่อยครั้งเพรำะควำมชื่นบำนในเรื่องของพวกเจ้ำ? เช่นนี้แล้ว
เรำจึงจะสำมำรถโล่งใจในเรื่ องของพวกเจ้ำได้อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ใช่หรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
หำกกำรแสวงหำหนทำงแห่งควำมจริงสร้ำงควำมยินดีให้กบั เจ้ำเป็ นอย่ำงดี
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็คือใครบำงคนที่อำศัยอยู่ในควำมสว่ำงตลอดเวลำ
หำกเจ้ำเปรมปรี ด์ มิ ำกเหลือเกินที่ได้เป็ นคนปรนนิบตั ิในพระนิเวศของพระเจ้ำ

ทำงำนอย่ำงขยันขันแข็งและมีมโนธรรมอยู่เพียงเบื้องหลังไม่เสนอหน้ำ เป็ นผูใ้ ห้เสมอและไม่เคยเป็ นผูร้ ับเลย
เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ เจ้ำคือธรรมิกชนผูจ้ งรักภักดี เพรำะเจ้ำไม่แสวงหำบำเหน็จ
และเป็ นเพียงบุคคลที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเท่ำนั้น หำกเจ้ำเต็มใจที่จะเป็ นคนซื่อตรงเปิ ดเผย
หำกเจ้ำเต็มใจที่จะสละทั้งหมดที่เป็ นของเจ้ำ หำกเจ้ำสำมำรถพลีอุทิศชีวิตของเจ้ำเพื่อพระเจ้ำ
และยึดมัน่ ในคำพยำนของเจ้ำ และหำกเจ้ำมีควำมซื่อสัตย์จนถึงจุดที่เจ้ำรู ้เพียงกำรทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย
และไม่มวั พิจำรณำตัวเจ้ำเอง หรื อรับไว้เพื่อตัวเจ้ำเองเช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
ผูค้ นเช่นนั้นคือบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรบำรุงเลี้ยงในควำมสว่ำง
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บทที่ 8 บทอวสานสาหรับผู้คนนานาชนิดกับพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้ อง
งำนของเรำใช้เวลำนำนแค่หกพันปี
และเรำได้สัญญำว่ำกำรควบคุมมวลมนุษย์ท้งั ปวงของมำรร้ำยก็จะใช้เวลำไม่เกินหกพันปี เช่นกัน ดังนั้น
บัดนี้หมดเวลำแล้ว เรำจะไม่ดำเนินกำรต่อหรื อหน่วงเหนี่ยวอีกต่อไป นัน่ คือ ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
เรำจะพิชิตซำตำน เรำจะเอำสง่ำรำศีของเรำทั้งหมดคืนมำ
และเรำจะเรี ยกคืนวิญญำณทั้งหมดที่เป็ นของเรำบนแผ่นดินโลก
เพื่อที่วิญญำณที่ทุกข์ยำกเหล่ำนี้อำจหนีพน้ จำกทะเลแห่งควำมทุกข์ได้
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นกำรสรุ ปปิ ดตัวงำนทั้งหมดของเรำบนแผ่นดินโลก นับจำกวันนี้เป็ นต้นไป
เรำจะไม่มีวนั บังเกิดเป็ นมนุษย์บนแผ่นดินโลกอีก
และวิญญำณแห่งกำรควบคุมทั้งหมดของเรำจะไม่มีวนั ทำงำนบนแผ่นดินโลกอีก
เรำจะทำเพียงสิ่งเดียวบนแผ่นดินโลก นั่นคือ เรำจะสร้ำงมวลมนุษย์ข้ นึ ใหม่
เป็ นมวลมนุษย์ที่บริ สุทธิ์และเป็ นเมืองที่สัตย์ซื่อของเรำบนแผ่นดินโลก
แต่จงรู ้ไว้ว่ำเรำจะไม่ทำลำยล้ำงโลกทั้งหมด อีกทั้งเรำจะไม่ทำลำยล้ำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เรำจะเก็บหนึ่งในสำมที่เหลืออยู่น้ นั เอำไว้—หนึ่งในสำมทีร่ ักเรำและได้ถูกเรำพิชิตอย่ำงถ้วนทัว่ แล้ว
และเรำจะทำให้หนึ่งในสำมนี้เกิดผลและทวีคูณบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่คนอิสรำเอลได้ทำภำยใต้ธรรมบัญ
ญัติ โดยบำรุ งเลี้ยงพวกเขำด้วยแกะและฝูงปศุสัตว์ใช้งำนมำกมำย และควำมมัง่ คัง่ ทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก
มวลมนุษย์น้ีจะคงอยู่กบั เรำตลอดไป แต่จะไม่ใช่มวลมนุษย์ที่โสโครกอย่ำงน่ำเสียดำยของวันนี้
แต่เป็ นมวลมนุษย์ที่เป็ นชุมนุมชนของบรรดำผูท้ ี่เรำได้รับไว้แล้วทั้งหมด
มวลมนุษย์เช่นนี้จะไม่ถูกซำตำนทำให้เสียหำย รบกวน หรื อล้อมกรอบ
และจะเป็ นมวลมนุษย์หนึ่งเดียวที่ดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกหลังจำกที่เรำได้ชยั ชนะเหนือซำตำนแล้ว
เป็ นมวลมนุษย์ที่เรำได้พิชิตในวันนี้ และได้รับคำสัญญำของเรำแล้ว และดังนั้น
มวลมนุษย์ที่ได้รับกำรพิชิตแล้วในระหว่ำงยุคสุดท้ำยนั้นก็คือมวลมนุษย์ที่จะได้รับกำรละเว้นและจะได้รับพรนิรั
นดร์กำลของเรำอีกด้วย มันจะเป็ นหลักฐำนเดียวแห่งชัยชนะของเรำเหนือซำตำน
และเป็ นของที่ริบมำหนึ่งเดียวจำกกำรสู้รบของเรำกับซำตำน
ของที่ริบมำจำกสงครำมเหล่ำนี้ได้รับกำรช่วยให้รอดจำกแดนครอบครองของซำตำนโดยเรำ
และเป็ นกำรตกผลึกและผลหนึ่งเดียวของแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของเรำ

ตัดตอนมำจำก “ไม่มีใครที่มีเนื้อหนังสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงย่อมมีควำมสำมำรถที่จะทนสู้กำรทดสอบของงำนของพวกเขำ
ในทำงตรงกันข้ำม พวกที่ไม่ติดตำมพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ย่อมไม่สำมำรถทนสู้กำรทดสอบใดๆ ของพระเจ้ำ
ไม่ช้ำไม่นำน พวกเขำย่อมจะถูกขับไล่ ในขณะที่ผชู้ นะจะยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร
กำรที่มนุษย์แสวงหำพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่น้ นั กำหนดจำกกำรทดสอบแห่งงำนของเขำ นั่นคือ
จำกบททดสอบของพระเจ้ำ และไม่มคี วำมเกี่ยวข้องใดๆ กับกำรตัดสินใจของมนุษย์เอง
พระเจ้ำไม่ทรงปฏิเสธบุคคลใดตำมพระดำริ ชวั่ แล่น
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำสำมำรถโน้มน้ำวมนุษย์ให้เชื่ออย่ำงถึงที่สุดได้
พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งใดก็ตำมที่มนุษย์มองไม่เห็น หรื อพระรำชกิจใดก็ตำมที่ไม่สำมำรถโน้มน้ำวมนุษย์ให้เชื่อ
กำรเชื่อของมนุษย์เป็ นจริงหรื อไม่น้นั ย่อมพิสูจน์ดว้ ยข้อเท็จจริง
และมนุษย์ไม่สำมำรถตัดสินควำมเชื่อของตนได้ คำว่ำ “ข้ำวสำลีไม่สำมำรถถูกทำให้เป็ นข้ำวละมำนได้
และข้ำวละมำนก็ไม่สำมำรถถูกทำให้เป็ นข้ำวสำลีได้” เป็ นสิ่งที่ไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ผูค้ นทั้งหมดที่รกั พระเจ้ำอย่ำงแท้จริงจะยังคงเหลืออยู่ในรำชอำณำจักรในท้ำยที่สุด
และพระเจ้ำจะไม่ทรงปฏิบตั ิไม่ดีต่อผูใ้ ดก็ตำมที่รักพระองค์อย่ำงแท้จริ ง
ผูช้ นะทั้งหลำยภำยในรำชอำณำจักรจะทำหน้ำที่เป็ นนักบวชหรื อผูต้ ิดตำม
ตำมพื้นฐำนของหน้ำที่กำรงำนและคำพยำนที่แตกต่ำงกันของพวกเขำ
และผูค้ นทั้งหมดที่มีชยั ท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำกจะกลำยเป็ นกลุ่มนักบวชภำยในรำชอำณำจักร
กลุ่มนักบวชจะได้รับกำรทำให้เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นเมื่อพระรำชกิจแห่งข่ำวประเสริ ฐทัว่ ทั้งจักรวำลได้ไปถึงบทอว
สำน เมื่อเวลำนั้นมำถึง สิ่งที่มนุษย์ควรทำย่อมจะเป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำภำยในรำชอำณำจักรของพระเจ้ำ
และกำรใช้ชีวิตของเขำร่ วมกับพระเจ้ำภำยในรำชอำณำจักร ในกลุ่มนักบวชจะมีหัวหน้ำนักบวชกับนักบวช
และที่เหลือจะเป็ นบุตรทั้งหลำยกับประชำกรของพระเจ้ำ
ทั้งหมดนี้กำหนดจำกคำพยำนของพวกเขำต่อพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงควำมทุกข์ลำบำก
สิ่งเหล่ำนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่มอบให้ตำมพระดำริ ชวั่ แล่น เมื่อสถำนภำพของมนุษย์ได้รับกำรกำหนดขึ้นแล้ว
พระรำชกิจของพระเจ้ำจะยุติ เพรำะแต่ละคนได้รับกำรจำแนกตำมประเภทและกลับสู่ฐำนะดั้งเดิมของพวกเขำ
และนี่คือเครื่ องหมำยแห่งควำมสำเร็จลุล่วงแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
คือบทอวสำนสุดท้ำยแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์
และคือกำรตกผลึกของนิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำกับควำมร่ วมมือของมนุษย์ ในท้ำยที่สุด
มนุษย์จะพบกับกำรพักผ่อนในรำชอำณำจักรของพระเจ้ำ

และพระเจ้ำจะทรงกลับมำสู่ที่สถำนที่ประทับของพระองค์เพื่อทรงพักผ่อนเช่นเดียวกัน
นี่จะเป็ นบทอวสำนสุดท้ำยของควำมร่ วมมือ 6,000 ปี ระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บัดนี้เจ้ำเข้ำใจหรื อไม่ว่ำอะไรคือกำรพิพำกษำและอะไรคือควำมจริง ? หำกเจ้ำเข้ำใจแล้ว
เรำขอเตือนให้เจ้ำยอมหมอบรำบอย่ำงเชื่อฟังต่อกำรถูกพิพำกษำ ไม่เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำจะไม่มีวนั ได้โอกำสได้รับกำรชมเชยจำกพระเจ้ำหรื อถูกพระองค์ทรงนำเข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระองค์
พวกผูท้ ี่ยอมรับเพียงกำรพิพำกษำเท่ำนั้น แต่ไม่สำมำรถชำระให้บริ สุทธิ์ได้
กล่ำวคือพวกผูท้ ี่หลบหนีไปกลำงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ จะถูกรังเกียจและปฏิเสธโดยพระเจ้ำตลอดกำล
บำปนำนำของพวกเขำนั้นมำกมำยและน่ำสลดใจยิง่ กว่ำของพวกฟำริ สี
เพรำะพวกเขำได้ทรยศพระเจ้ำและเป็ นพวกกบฏต่อพระเจ้ำ
ผูค้ นเช่นนี้ซ่งึ ไม่คู่ควรแม้แต่จะทำกำรปรนนิบตั ิจะได้รับกำรลงโทษทีร่ ุ นแรงกว่ำ ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
เป็ นกำรลงโทษที่ยำวนำนตลอดกำล พระเจ้ำจะไม่ทรงละเว้นคนทรยศใดๆ
ที่ครั้งหนึ่งเคยแสดงควำมจงรักภักดีอย่ำงชัดแจ้งด้วยคำพูดแต่แล้วก็ทรยศพระองค์
ผูค้ นเช่นนี้จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงสำสมผ่ำนกำรลงโทษจิตวิญญำณ ดวงจิต และร่ ำงกำย
นี่ไม่ใช่กำรเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำอย่ำงแม่นยำหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้ำในกำรพิพำกษำมนุษย์และเปิ ดโปงเขำหรอกหรื อ?
พระเจ้ำทรงส่งทุกคนที่กระทำสิ่งชัว่ ร้ำยทุกชนิดในช่วงเวลำแห่งกำรพิพำกษำไปยังสถำนที่ที่ยุบยับไปด้วยวิญญำ
ณชัว่ ร้ำยและปล่อยให้วิญญำณชัว่ ร้ำยเหล่ำนี้ทำลำยร่ ำงกำยอันเต็มไปด้วยเนื้อหนังของพวกเขำตำมที่พวกมันปรำ
รถนำ และร่ ำงกำยของผูค้ นเหล่ำนั้นส่งกลิ่นเหม็นของซำกศพ นั่นคือบทลงโทษที่เหมำะสมของพวกเขำ
พระเจ้ำทรงจำรึ กบำปทั้งหมดทุกครั้งของเหล่ำผูเ้ ชื่อจอมปลอม
สำวกจอมปลอมและคนงำนจอมปลอมลงในสมุดบันทึกของพวกเขำ และเมื่อถึงเวลำที่เหมำะสม
พระองค์ทรงโยนพวกเขำทิ้งท่ำมกลำงวิญญำณที่ไม่สะอำด
ปล่อยให้วิญญำณที่ไม่สะอำดเหล่ำนี้สร้ำงมลทินให้ทวั่ ร่ ำงกำยของพวกเขำตำมอำเภอใจ
เพื่อที่พวกเขำจะไม่มีวนั ได้เกิดใหม่และไม่มีวนั ได้เห็นควำมสว่ำงอีกเลย
บรรดำผูเ้ สแสร้งที่ทำงำนรับใช้ในช่วงเวลำหนึ่งแต่ไม่สำมำรถจงรักภักดีต่อไปได้จนถึงปลำยทำงถูกพระเจ้ำนับร
วมกับคนชัว่
เพื่อที่พวกเขำจะเดินตำมคำแนะนำของคนชัว่ และกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของฝูงชนโกลำหลไร้ระเบียบของพวกนั้น
ในที่สุด พระเจ้ำจะทำลำยล้ำงพวกเขำ
พระเจ้ำทรงทอดทิง้ และไม่ใส่พระทัยรับรู ้ถึงพวกผูท้ ี่ไม่เคยจงรักภักดีต่อพระคริสต์หรื อไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดจำก

พละกำลังของพวกเขำ และเมื่อถึงเวลำเปลี่ยนยุค พระองค์จะทรงทำลำยล้ำงพวกเขำทั้งหมด
พวกเขำจะไม่ดำรงอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป และยิ่งไม่ได้รับเส้นทำงเดินเข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำ
บรรดำพวกที่ไม่เคยจริงใจกับพระเจ้ำ แต่ถูกสถำนกำรณ์บงั คับให้ติดต่อกับพระองค์อย่ำงขอไปทีน้ นั
ถูกนับรวมกับบรรดำผูท้ รี่ ับใช้ผคู้ นของพระองค์ มีผคู้ นเช่นนี้เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่ำนั้นที่จะอยู่รอด
ขณะที่ส่วนใหญ่จะต้องพินำศพร้อมกับพวกที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติแม้แต่จะทำกำรปรนนิบตั ิดว้ ยซ้ำ ในท้ำยที่สุด
พระเจ้ำจะทรงนำสู่รำชอำณำจักรของพระองค์ซ่งึ บรรดำคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่มีจิตใจเช่นเดียวกับพระเจ้ำ
ผูค้ นและบุตรของพระเจ้ำ และผูท้ ี่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้ล่วงหน้ำให้เป็ นปุโรหิต
พวกเขำจะเป็ นสิ่งกลัน่ กรองจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำ สำหรับพวกที่ไม่สำมำรถจัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ
ที่พระเจ้ำกำหนด พวกเขำจะถูกนับรวมกับบรรดำผูไ้ ม่เชื่อ—
และพวกเจ้ำสำมำรถจินตนำกำรได้อย่ำงแน่นอนว่ำบทอวสำนของพวกเขำจะเป็ นเช่นไร
เรำได้บอกพวกเจ้ำทั้งหมดที่เรำควรบอกแล้ว ถนนที่พวกเจ้ำเลือกเป็ นตัวเลือกของพวกเจ้ำเพียงลำพัง
สิ่งที่พวกเจ้ำควรเข้ำใจคือสิ่งนี้: พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่เคยรอผูใ้ ดทีไ่ ม่สำมำรถก้ำวทันพระองค์
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำไม่แสดงควำมเมตตำต่อมนุษย์ผใู้ ด
ตัดตอนมำจำก “พระคริ สต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พวกที่คิดถึงเพียงแค่เนื้อหนังของพวกเขำเท่ำนั้นและพวกที่ชื่นชมสิ่งชูใจ
พวกที่ดูเหมือนว่ำเชื่อแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้เชื่ออย่ำงแท้จริง พวกที่เข้ำร่ วมในเวชกรรมและเวทมนตร์ชวั่
พวกที่สำส่อน กระเซอะกระเซิงและมอมแมม
พวกที่ขโมยเครื่ องบูชำแด่พระยำห์เวห์และสิ่งทรงครองของพระองค์ พวกที่รักกำรติดสินบน
พวกที่ฝันถึงกำรขึ้นสู่สวรรค์อย่ำงหำสำระไม่ได้ พวกที่โอหังและทะนงตน
พวกที่เพียรพยำยำมเพียงเพื่อชื่อเสียงและโชคลำภส่วนตัวเท่ำนั้น พวกที่กระจำยคำพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่ำ
พวกที่หมิน่ ประมำทพระเจ้ำพระองค์เอง
พวกที่ไม่ทำสิ่งใดเลยนอกจำกทำกำรตัดสินต่อต้ำนและใส่ร้ำยป้ำยสีพระเจ้ำพระองค์เอง
พวกที่จดั ตั้งหมู่คณะและแสวงหำควำมเป็ นอิสระ พวกที่ยกย่องตัวพวกเขำเองเหนือพระเจ้ำ
พวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงวัยหนุ่มสำว วัยกลำงคน
และวัยชรำหยิบหย่งเหลำะแหละเหล่ำนั้นที่ติดบ่วงอยู่ในควำมมักมำกในกำม
พวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงเหล่ำนั้นที่ชื่นชมชื่อเสียงและโชคลำภส่วนตัวและไล่ตำมเสำะหำสถำนะส่วนตัวท่ำมกลำงค
นอื่น พวกผูค้ นทีไ่ ม่กลับใจเหล่ำนั้นที่ติดกับดักอยู่ในบำป—
พวกเขำทั้งหมดไม่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดหรอกหรื อ? ควำมมักมำกในกำม บำปหนำ เวชกรรมชัว่

เวทมนตร์ ควำมจ้วงจำบหยำบคำย คำพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่ำล้วนแต่วงิ่ พล่ำนอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
และควำมจริ งและพระวจนะแห่งชีวิตก็ถูกเหยียบย่ำในท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
และภำษำอันบริ สุทธิ์ก็ถูกทำให้มวั หมองท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำคนต่ำงชำติท้งั หลำยที่ลำพองไปด้วยควำมโสมมและควำมไม่เชื่อฟัง!
บทอวสำนสุดท้ำยของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร? พวกที่รักเนื้อหนัง ผูท้ ี่กระทำเวทมนตร์เกี่ยวกับเนื้อหนัง
และผูท้ ี่ติดบ่วงอยู่ในบำปแบบมักมำกในกำมสำมำรถมีควำมกล้ำบ้ำบิน่ ที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่ำงไร!
เจ้ำไม่รู้หรื อว่ำผูค้ นเช่นพวกเจ้ำนั้นคือบรรดำหนอนแมลงที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอด?
สิ่งใดเล่ำทำให้เจ้ำมีสิทธิเรี ยกร้องกำรนี้และกำรนั้น? จนถึงวันนี้
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในพวกทีไ่ ม่รักควำมจริงและรักเพียงเนื้อหนังเท่ำนั้น—
ผูค้ นเช่นนั้นจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้อย่ำงไร? พวกที่ไม่รกั หนทำงแห่งชีวิต
ผูท้ ี่ไม่ยกย่องพระเจ้ำและเป็ นคำพยำนต่อพระองค์ ผูท้ ี่วำงอุบำยเพื่อประโยชน์แห่งสถำนะของพวกเขำเอง
ผูท้ ี่สรรเสริ ญตัวพวกเขำเอง—แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขำไม่ใช่ยงั คงเป็ นเหมือนเดิมหรอกหรื อ?
สิ่งใดหรื อคือคุณค่ำในกำรช่วยพวกเขำให้รอด? กำรที่เจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้หรื อไม่น้นั
ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั ว่ำควำมอำวุโสของเจ้ำนั้นมีมำกน้อยเพียงใดหรื อว่ำเจ้ำได้ทำงำนมำแล้วจนถึงขณะนี้เป็ นเวลำกี่ปีแ
ล้ว และนับประสำอะไรที่มนั จะขึ้นอยู่กบั ว่ำเจ้ำได้สร้ำงสมวิทยฐำนะมำมำกน้อยเพียงใด แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
มันขึ้นอยูก่ บั ว่ำกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำได้ให้ผลแล้วหรื อไม่
เจ้ำควรที่จะรู ้ว่ำบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรช่วยให้รอดคือ “ต้นไม้” ที่ให้ผล
ไม่ใช่ตน้ ไม้ที่มีใบไม้เขียวชอุ่มและดอกไม้อนั อุดมที่ยงั ไม่เคยออกผลเลย
ต่อให้เจ้ำได้ใช้เวลำหลำยปี ร่อนเร่ ไปตำมท้องถนน นัน่ สำคัญอะไรเล่ำ? คำพยำนของเจ้ำอยูท่ ี่ใด?
ควำมเคำรพของเจ้ำที่มีต่อพระเจ้ำนั้นน้อยกว่ำควำมรักของเจ้ำที่มีให้ตวั เจ้ำเองและควำมอยำกได้อยำกมีอนั เต็มไป
ด้วยตัณหำของเจ้ำยิง่ นัก—บุคคลประเภทนี้ไม่ใช่คนเสื่อมหรอกหรื อ?
พวกเขำจะสำมำรถเป็ นวัตถุตวั อย่ำงและแบบอย่ำงสำหรับควำมรอดได้อย่ำงไร?
ธรรมชำติของเจ้ำนั้นไม่สำมำรถแก้ไขได้ เจ้ำเป็ นกบฏมำกเกินไป เจ้ำนั้นเกินกว่ำที่จะได้รับควำมรอด!
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ใช่พวกที่จะถูกกำจัดหรอกหรือ?
เวลำที่งำนของเรำแล้วเสร็จไม่ใช่เวลำแห่งกำรมำถึงของวันสุดท้ำยของเจ้ำหรอกหรื อ ?
เรำได้ทำงำนมำกมำยเหลือเกินและได้กล่ำววจนะไปมำกมำยเหลือเกินท่ำมกลำงพวกเจ้ำ—
สิ่งเหล่ำนั้นมำกมำยเพียงใดได้เข้ำหูของพวกเจ้ำอย่ำงแท้จริง? สิ่งเหล่ำนั้นมำกมำยเพียงใดที่เจ้ำได้เคยเชื่อฟัง?
เมื่องำนของเรำสิ้นสุด นั่นจะเป็ นเวลำที่เจ้ำหยุดต่อต้ำนเรำ เวลำที่เจ้ำหยุดยืนต้ำนเรำ ขณะที่เรำทำงำน
พวกเจ้ำปฏิบตั ิตนต่อต้ำนเรำอยู่เนืองนิตย์ พวกเจ้ำไม่เคยปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำ เรำทำงำนของเรำ และเจ้ำก็ทำ

“งำน” ของเจ้ำเอง สร้ำงรำชอำณำจักรน้อยของเจ้ำเอง พวกเจ้ำไม่ใช่สิ่งใดนอกจำกฝูงสุนัขจิง้ จอกและสุนัข
ทำทุกสิ่งทุกอย่ำงอันเป็ นกำรต่อต้ำนเรำ!
เจ้ำกำลังพยำยำมอยู่เนืองนิตย์ที่จะนำพำพวกที่มอบควำมรักอันไม่แบ่งแยกของพวกเขำให้แก่เจ้ำเข้ำมำสู่ออ้ มกอด
ของเจ้ำ—ควำมเคำรพของพวกเจ้ำอยู่ที่ใด? ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำนั้นเต็มไปด้วยเล่ห์ลวง!
เจ้ำไม่มีควำมเชื่อฟังหรื อควำมเคำรพเลย
และทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำนั้นเต็มไปด้วยเล่หล์ วงและเป็ นกำรหมิน่ ประมำท!
ผูค้ นเช่นนั้นสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้หรื อ?
พวกมนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมในทำงเพศและบ้ำตัณหำต้องกำรที่จะดึงดูดหญิงโสเภณียวั่ สวำทเข้ำมำหำพวกเขำเสมอเ
พื่อควำมชื่นชมยินดีของพวกเขำเอง เรำจะไม่ช่วยพวกปี ศำจที่ไร้ศีลธรรมในทำงเพศเช่นนั้นอย่ำงแน่นอน
เรำเกลียดชังพวกเจ้ำปี ศำจโสมม และควำมบ้ำตัณหำและควำมยัว่ สวำทของพวกเจ้ำจะผลักพวกเจ้ำลงสู่นรก
พวกเจ้ำมีสิ่งใดหรื อที่จะพูดเพื่อตัวพวกเจ้ำเอง? พวกเจ้ำปี ศำจโสมมและวิญญำณชัว่ นั้นช่ำงน่ำอำเจียนนัก!
เจ้ำช่ำงน่ำขยะแขยงนัก! ขยะเช่นนั้นจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้อย่ำงไร?
พวกเขำที่ติดบ่วงในบำปยังคงสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้หรื อ? ในวันนี้ ควำมจริ งนี้ หนทำงนี้
และชีวิตนี้ไม่ได้ดึงดูดใจพวกเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเจ้ำกลับถูกดึงดูดใจโดยบำปหนำ โดยเงินตรำ
โดยจุดยืน ชื่อเสียง และผลกำไร โดยควำมชื่นชมยินดีของเนื้อหนัง
โดยควำมหล่อเหลำของพวกผูช้ ำยและเสน่หข์ องพวกผูห้ ญิง
สิ่งใดหรื อที่ทำให้พวกเจ้ำมีคุณสมบัติที่จะได้เข้ำสู่รำชอำณำจักรของเรำ?
ภำพลักษณ์ของพวกเจ้ำยิง่ ใหญ่กว่ำของพระเจ้ำเสียด้วยซ้ ำ สถำนะของพวกเจ้ำสูงกว่ำของพระเจ้ำเสียด้วยซ้ ำ
คงไม่ตอ้ งพูดถึงเกียรติยศของพวกเจ้ำท่ำมกลำงพวกมนุษย์—พวกเจ้ำได้กลำยเป็ นรู ปเคำรพที่ผคู้ นเคำรพบูชำ
เจ้ำไม่ได้กลำยเป็ นหัวหน้ำทูตสวรรค์แล้วหรอกหรื อ? เมื่อบทอวสำนของผูค้ นถูกเปิ ดเผย
ซึ่งก็เป็ นเวลำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดจะเข้ำใกล้ตอนจบด้วยเช่นกัน
คนเหล่ำนั้นมำกมำยในท่ำมกลำงพวกเจ้ำจะเป็ นซำกศพที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดและจะต้องถูกกำจัดทิ้ง
ในช่วงระหว่ำงพระรำชกิจแห่งควำมรอด เรำใจดีและดีต่อผูค้ นทั้งหมด เมื่อพระรำชกิจสรุ ปปิ ดตัวลง
บทอวสำนของผูค้ นต่ำงชนิดกันจะถูกเปิ ดเผย และในเวลำนั้น เรำจะไม่ใจดีและไม่ดีอีกต่อไป
ด้วยเหตุที่บทอวสำนของผูค้ นจะได้ถูกเปิ ดเผยแล้ว
และแต่ละคนจะได้ถูกแยกชั้นไปตำมประเภทของพวกเขำแล้ว
และจะไม่มีประโยชน์เลยในกำรทำงำนแห่งควำมรอดอันใดอีก เพรำะยุคแห่งควำมรอดจะได้ผ่ำนไปแล้ว
และเมื่อได้ผ่ำนไปแล้ว มันก็จะไม่หวนคืน
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

แต่ตรำบที่พิภพเก่ำยังคงมีอยู่ต่อไป เรำจะทุ่มควำมเดือดดำลของเรำไปที่ชนชำติต่ำงๆ ของมัน
แถลงกำรณ์ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำอย่ำงเปิ ดเผยให้ทวั่ ทั้งจักรวำล
และนำกำรตีสอนมำให้ทุกข์แก่ผใู้ ดก็ตำมที่ฝ่ำฝื นมัน
เมื่อเรำหันหน้ำพูดกับจักรวำล มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ยนิ เสียงเรำ และในทันใดนั้นเอง
ก็มองเห็นงำนทั้งหมดที่เรำได้ทำลงไปทัว่ ทั้งจักรวำล พวกที่ต้งั ตนต่อต้ำนเจตจำนงแห่งเรำ กล่ำวคือ
ผูท้ ี่ต่อต้ำนเรำด้วยควำมประพฤติของมนุษย์ จะต้องตกอยู่ภำยใต้กำรตีสอนของเรำ
เรำจะนำเอำมวลหมู่ดำรำมหำศำลในสวรรค์ช้นั ฟ้ำมำและทำให้พวกมันใหม่
และดวงอำทิตย์กบั ดวงจันทร์ก็จะถูกทำให้ใหม่เพรำะเรำ—
ผืนฟ้ำทั้งหลำยจะไม่เป็ นเหมือนดังที่พวกมันเคยเป็ นอีกต่อไป และสิ่งต่ำงๆ
นับหมื่นแสนบนแผ่นดินโลกจะถูกทำใหม่ ทั้งหมดจะกลำยเป็ นครบบริ บรู ณ์โดยผ่ำนทำงวจนะของเรำ
ประชำชำติท้งั หลำยภำยในจักรวำลจะถูกแบ่งกั้นสัดส่วนใหม่และแทนที่ดว้ ยรำชอำณำจักรของเรำ
เพื่อที่ประชำชำติบนแผ่นดินโลกจะหำยลับไปตลอดกำล
และทั้งหมดจะกลำยเป็ นรำชอำณำจักรหนึ่งซึ่งนมัสกำรเรำ
ประชำชำติท้งั มวลแห่งแผ่นดินโลกจะถูกทำลำยและยุติกำรดำรงอยู่ พวกมนุษย์ภำยในจักรวำล
บรรดำพวกที่เป็ นของมำรทั้งหมดจะถูกทำลำยจนสิ้นซำก
และพวกที่บูชำซำตำนทั้งหมดจะคว่ำคะมำลงโดยไฟของเรำที่กำลังเผำผลำญ—นั่นก็คือ
ยกเว้นบรรดำผูท้ ี่อยู่ในกระแสตอนนี้ ทั้งหมดจะกลำยเป็ นเถ้ำถ่ำน เมื่อเรำตีสอนกลุม่ ชนทั้งหลำย
บรรดำผูท้ ี่อยู่ในโลกศำสนำจะคืนสู่อำณำจักรของเรำ ถูกงำนของเรำพิชิตในขอบข่ำยที่ต่ำงกันไป
เนื่องเพรำะพวกเขำจะได้เห็นกำรลงมำจุติขององค์หนึ่งเดียวผูบ้ ริ สุทธิ์โดยกำรขี่เมฆขำวแล้ว
ผูค้ นทั้งหมดจะถูกแยกจำกกันตำมประเภทของพวกเขำ
และจะได้รับกำรตีสอนที่สมน้ ำสมเนื้อกับกำรกระทำของพวกเขำ ผูค้ นทั้งหมดที่ได้ยนื ต้ำนเรำจะมีอนั พินำศ
นั่นคือ สำหรับบรรดำผูท้ ี่ควำมประพฤติของพวกเขำบนแผ่นดินโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรำ
พวกเขำจะดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไปภำยใต้กำรปกครองของบุตรทั้งหลำยของเรำและประชำกรของเรำ
ทั้งนี้ก็เพรำะวิธีกำรที่พวกเขำได้พน้ ผิดด้วยตัวพวกเขำเอง
เรำจะเปิ ดเผยตัวเรำต่อกลุ่มชนนับหมื่นแสนและชนชำตินับหมื่นแสน และด้วยเสียงของเรำเอง
เรำจะส่งเสียงก้องไปบนแผ่นดินโลก
ป่ ำวประกำศถึงกำรเสร็จสิ้นงำนอันยิ่งใหญ่ของเรำเพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะได้เห็นด้วยตำของพวกเขำเอง
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 26” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บัดนี้เรำกำลังเดินไปทัว่ ท่ำมกลำงคนของเรำและเรำใช้ชีวิตในท่ำมกลำงพวกเขำ วันนี้
บรรดำผูท้ ี่มีควำมรักแท้ต่อเรำ—ผูค้ นเช่นนั้นได้รับกำรอวยพร บรรดำผูท้ ี่นบนอบต่อเรำจะได้รับพร
พวกเขำจะพักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรของเรำอย่ำงแน่นอน บรรดำผูท้ รี่ ู ้จกั เรำจะได้รับพร
พวกเขำจะได้ใช้อำนำจในรำชอำณำจักรของเรำอย่ำงแน่นอน บรรดำผูท้ ี่แสวงหำเรำจะได้รับพร
พวกเขำจะหลีกหนีจำกพันธนำกำรของซำตำนและชื่นชมพรของเรำอย่ำงแน่นอน
บรรดำผูท้ ี่สำมำรถละทิง้ ตัวพวกเขำเองได้จะได้รับพร
พวกเขำจะได้เข้ำสู่กำรครอบครองของเรำและสืบทอดควำมไพบูลย์ของรำชอำณำจักรของเรำอย่ำงแน่นอน
บรรดำผูท้ ี่ดำเนินกำรวุน่ วำยเพื่อเรำ เรำจะจดจำพวกเขำ บรรดำผูท้ ี่ทำกำรใช้จ่ำยเพื่อเรำ
เรำจะโอบกอดไว้อย่ำงชื่นบำน และต่อบรรดำผูท้ ี่ทำเครื่ องบูชำให้เรำ เรำจะมอบควำมชื่นชมยินดีให้
บรรดำผูท้ ี่พบควำมชื่นชมยินดีในวจนะของเรำ เรำจะอวยพรให้
พวกเขำจะเป็ นเสำทั้งหลำยที่ค้ำชูแกนหลังคำในรำชอำณำจักรของเรำอย่ำงแน่นอน
พวกเขำมีควำมอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีสิ่งใดเทียบในบ้ำนของเรำอย่ำงแน่นอน
และไม่มีสักคนที่สำมำรถเปรียบเทียบกับพวกเขำได้
พวกเจ้ำเคยได้ยอมรับพรทั้งหลำยที่ได้มอบให้พวกเจ้ำหรื อไม่?
พวกเจ้ำเคยแสวงหำสัญญำทั้งหลำยที่ได้ทำให้พวกเจ้ำหรื อไม่?
พวกเจ้ำจะฝ่ ำฟันผ่ำนเงื้อมมือของอำนำจแห่งควำมมืดไปภำยใต้กำรนำจำกควำมสว่ำงของเรำอย่ำงแน่นอน
พวกเจ้ำจะไม่สูญเสียควำมสว่ำงที่นำพวกเจ้ำในท่ำมกลำงควำมมืดอย่ำงแน่นอน
พวกเจ้ำจะเป็ นนำยแห่งสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงอย่ำงแน่นอน
พวกเจ้ำจะเป็ นผูช้ นะต่อหน้ำซำตำนอย่ำงแน่นอน
พวกเจ้ำจะยืนอยู่กลำงฝูงชนเนืองแน่นมำกมำยมหำศำลเพื่อเป็ นพยำนแก่ชยั ชนะของเรำอย่ำงแน่นอน
ในขณะที่อำณำจักรแห่งพญำนำคใหญ่สีแดงล่มสลำย
พวกเจ้ำจะตั้งมัน่ และไม่หวัน่ ไหวอย่ำงแน่นอนในแผ่นดินซีนิม
พวกเจ้ำจะสืบทอดพรของเรำโดยผ่ำนทำงควำมทุกข์ที่พวกเจ้ำสู้ทน
และจะแผ่สง่ำรำศีของเรำไปตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลอย่ำงแน่นอน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 19” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
จงลุกขึ้นและร่ วมมือกับเรำ!
แน่นอนว่ำเรำจะไม่ปฏิบตั ิอย่ำงกระจอกงอกง่อยต่อใครก็ตำมที่สละตนเองเพื่อเรำอย่ำงจริ งใจ
สำหรับพวกที่อุทิศตนเพื่อเรำด้วยควำมตั้งใจจริง เรำจะมอบพรทั้งปวงของเรำแก่เจ้ำ
จงถวำยตัวเจ้ำแก่เรำอย่ำงหมดสิน้ ! สิ่งที่เจ้ำกิน สิ่งที่เจ้ำสวมใส่ และอนำคตของเจ้ำ ล้วนอยู่ในมือของเรำทั้งหมด

เรำจะจัดกำรเตรี ยมกำรทุกสิ่งทุกอย่ำงอย่ำงเหมำะสม เพื่อที่เจ้ำจะสำมำรถมีควำมชื่นชมยินดีอนั ไม่รู้จบ
ซึ่งเจ้ำจะไม่มีวนั ใช้หมด นี่เป็ นเพรำะเรำได้พูดไว้ว่ำ “สำหรับพวกที่สละเพื่อเรำอย่ำงจริ งใจ
เรำจะให้พรแก่เจ้ำอย่ำงใหญ่หลวงอย่ำงแน่นอน” พรทั้งปวงจะมำสู่ทุกผูค้ นที่สละตัวเขำเพื่อเรำอย่ำงจริงใจ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 70” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริ สต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
สิ่งทั้งปวงที่เรำได้ตระเตรี ยมให้แก่พวกเจ้ำ—กล่ำวคือ สมบัติที่หำยำกและล้ำค่ำจำกทัว่ ทุกมุมโลก—
พวกเจ้ำจะได้รับสิ่งนั้น ตอนนี้ พวกเจ้ำยังไม่สำมำรถคิดฝันและไม่สำมำรถจินตนำกำรถึงสิ่งเหล่ำนี้ได้
และไม่มีผใู้ ดที่ได้ชื่นชมสิ่งเหล่ำนั้นมำก่อน เมื่อพรเหล่ำนี้มำถึงพวกเจ้ำ พวกเจ้ำจะปลื้มปี ติไม่มีที่สิ้นสุด—
แต่จงอย่ำลืมว่ำสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดขึ้นอยู่กบั ฤทธำนุภำพของเรำ กำรกระทำของเรำ ควำมชอบธรรมของเรำ
และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ บำรมีของเรำ (เรำจะเปี่ ยมพระคุณต่อผูท้ ี่เรำเลือกสรรที่จะให้ควำมเมตตำ
และเรำจะเปี่ ยมปรำนีต่อผูท้ ี่เรำเลือกสรรว่ำจะเปี่ ยมปรำนีดว้ ย) ณ เวลำนั้น พวกเจ้ำจะไม่มีบิดำมำรดำ
และจะไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต พวกเจ้ำคือประชำกรทั้งปวงที่เรำรัก คือบรรดำบุตรอันเป็ นที่รักของเรำ
นับแต่เวลำนั้นเป็ นต้นไป จะไม่มีใครกล้ำกดขี่พวกเจ้ำ
นั่นจะเป็ นเวลำหนึ่งที่ให้พวกเจ้ำได้เติบโตขึ้นไปเป็ นผูใ้ หญ่
รวมถึงจะเป็ นเวลำหนึ่งที่พวกเจ้ำปกครองชนชำติท้งั หลำยด้วยคทำเหล็ก!
ผูใ้ ดกล้ำขัดขวำงบรรดำบุตรอันเป็ นที่รักของเรำกระนั้นหรือ? ผูใ้ ดกล้ำทำร้ำยพวกเขำกระนั้นหรื อ?
ทั้งหมดจะเคำรพบรรดำบุตรอันเป็ นที่รักของเรำ เพรำะพระบิดำได้รับพระเกียรติแล้ว
สรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่อำจมีผใู้ ดเคยจินตนำกำรได้จะปรำกฏต่อหน้ำต่อตำของพวกเจ้ำ สิ่งเหล่ำนั้นจะไม่มีขีดจำกัด
ไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย และไม่มีที่สิ้นสุด ในไม่ช้ำ
พวกเจ้ำจะไม่จำเป็ นต้องถูกแสงแดดแผดเผำหรื อต้องสู้ทนควำมร้อนอันแสนทรมำนอีกต่อไปอย่ำงแน่นอน
อีกทั้งพวกเจ้ำจะไม่ตอ้ งทนทุกข์กบั ควำมหนำวเหน็บหรื อรูส้ ึกถูกสัมผัสโดยฝน หิมะ หรื อลม
นี่เป็ นเพรำะเรำรักพวกเจ้ำ และนั่นจะเป็ นโลกแห่งควำมรักของเรำทั้งหมดทั้งมวล
เรำจะให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเจ้ำต้องกำร และเรำจะตระเตรี ยมทุกสิ่งทุกอย่ำงที่จำเป็ นต่อพวกเจ้ำ
ผูใ้ ดกล้ำเอ่ยอ้ำงว่ำเรำไม่ชอบธรรมกระนั้นหรือ? เรำจะปลิดชีพเจ้ำทันที
เพรำะเรำได้กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำควำมโกรธเคืองของเรำ (ต่อมำรร้ำย) จะยังคงอยู่ไปจนชัว่ กัลปำวสำน
และเรำจะไม่ลดละแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียว อย่ำงไรก็ตำม ควำมรักของเรำ (ต่อบรรดำบุตรอันเป็ นที่รักของเรำ)
จะยังคงอยู่ตลอดกำล เรำจะไม่เหนี่ยวรั้งไว้เลยแม้แต่น้อย
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 84” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริ สต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ทันทีที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์แล้ว มนุษย์จะถูกนำพำไปสู่พิภพหนึ่งซึ่งสวยงำม
แน่นอนว่ำชีวิตนี้จะยังคงอยู่บนแผ่นดินโลก แต่มนั จะไม่เหมือนกับชีวิตมนุษย์วนั นี้โดยสิ้นเชิง
มันคือชีวิตที่มวลมนุษย์จะมีภำยหลังจำกที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ถูกพิชิตแล้ว
มันจะเป็ นกำรเริ่ มต้นใหม่สำหรับมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และสำหรับกำรที่มนุษย์จะมีชีวิตเช่นนั้นจะเป็ นข้อพิสูจน์ว่ำมวลมนุษย์ได้เข้ำสู่อำณำจักรอันงดงำมแห่งใหม่แล้ว
มันจะเป็ นกำรเริ่ มต้นชีวิตของมนุษย์และพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
ข้อสนับสนุนเกี่ยวกับชีวิตที่สวยงำมเช่นนั้นต้องเป็ นว่ำ
ภำยหลังจำกที่มนุษย์ได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์และถูกพิชิตแล้ว เขำนบนอบเฉพำะพระพักตร์ของพระผูส้ ร้ำง
และดังนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจะเป็ นช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำก่อนที่มวลมนุษ ย์จะเข้ำสู่บ้นั ปลำ
ยอันน่ำอัศจรรย์ ชีวิตเช่นนั้นคือชีวิตในอนำคตของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
เป็ นชีวิตที่สวยงำมที่สุดบนแผ่นดินโลก เป็ นชีวิตประเภทที่มนุษย์ถวิลหำ
เป็ นชีวิตประเภทที่มนุษย์ไม่เคยได้สมั ฤทธิ์มำก่อนในประวัติศำสตร์ของโลก
มันคือบทอวสำนขั้นสุดท้ำยของพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำร 6,000 ปี
มันคือสิ่งที่มวลมนุษย์โหยหำมำกที่สุด และมันคือพระสัญญำของพระเจ้ำที่มีกบั มนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
แต่สัญญำนี้ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในทันที กล่ำวคือ
มนุษย์จะเข้ำสู่บ้นั ปลำยในอนำคตได้ก็ต่อเมื่อพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์
และเขำถูกพิชิตจนครบบริ บูรณ์แล้วเท่ำนั้น นั่นคือ ทันทีที่ซำตำนปรำชัยอย่ำงสิ้นเชิง
หลังจำกที่มนุษย์ได้รับกำรถลุงแล้ว เขำจะปรำศจำกธรรมชำติบำป
เพรำะพระเจ้ำจะได้ทรงทำให้ซำตำนปรำชัยแล้ว หมำยควำมว่ำจะไม่มีกำรบุกรุ กโดยกองกำลังที่ไม่เป็ นมิตรอีก
และไม่มีกองกำลังไม่เป็ นมิตรที่สำมำรถโจมตีเนื้อหนังของมนุษย์ได้เลย และดังนั้นมนุษย์จะเป็ นอิสระ
และบริ สุทธิ์—เขำจะได้เข้ำสู่ควำมเป็ นนิรันดร์แล้ว
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้ฟ้ื นคืนสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำแล้ว
และเมื่อพวกเขำสำมำรถทำหน้ำที่แต่ละอย่ำงของพวกเขำให้ลุล่วง
คงอยู่กบั ที่ต้งั ที่ถูกต้องเหมำะสมของพวกเขำเอง และนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำได้
พระเจ้ำก็จะทรงได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งบนแผ่นดินโลกผูซ้ ่ึงนมัสกำรพระองค์
และพระองค์จะได้ทรงสถำปนำรำชอำณำจักรหนึ่งขึ้นบนแผ่นดินโลกที่นมัสกำรพระองค์อีกด้วย

พระองค์จะทรงมีชยั ชนะอันเป็ นนิรันดร์บนแผ่นดินโลก
และพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดผูซ้ ่ึงต่อต้ำนพระองค์จะพินำศย่อยยับไปตลอดกำล
นี่จะฟื้ นคืนเจตนำรมณ์ด้งั เดิมของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติ
ซึ่งจะฟื้ นคืนเจตนำรมณ์ของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงสรรพสิ่งทั้งปวง
และยังจะฟื้ นคืนสิทธิอำนำจของพระองค์บนแผ่นดินโลก ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และท่ำมกลำงศัตรู ของพระองค์อีกด้วย เหล่ำนี้จะเป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะทั้งหมดของพระองค์
นับตั้งแต่น้ นั มำ มนุษยชำติจะเข้ำสู่กำรหยุดพักและเริ่ มต้นชีวิตที่อยู่ในร่ องครรลองที่ถูกต้อง
พระเจ้ำจะทรงเข้ำสู่กำรหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์กบั มนุษยชำติดว้ ยเช่นกัน
และเริ่ มต้นชีวิตอันเป็ นนิรนั ดร์ซ่งึ ทั้งพระองค์เองและพวกมนุษย์ต่ำงก็มรี ่ วมกัน
ควำมโสโครกและกำรไม่เชื่อฟังบนแผ่นดินโลกจะปลำสนำกำรไปแล้ว
และเสียงคร่ ำครวญทั้งหมดจะได้เหือดหำยไปแล้ว
และทุกสิ่งทุกอย่ำงบนโลกนี้ที่ต่อต้ำนพระเจ้ำจะได้ไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปแล้ว
มีเพียงพระเจ้ำและบรรดำผูค้ นซึ่งพระองค์ได้ทรงนำควำมรอดมำให้เท่ำนั้นที่จะคงเหลืออยู่
เฉพำะสรรพสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์เท่ำนั้นที่จะคงเหลืออยู่
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
มีเพียงบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถให้คำพยำนกับพระเจ้ำได้
มีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่เป็ นพยำนของพระเจ้ำ มีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่ได้รับกำรอวยพรโดยพระเจ้ำ
และมีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่สำมำรถรับพระสัญญำของพระเจ้ำไว้ บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ
พวกเขำคือผูค้ นที่เป็ นที่รักโดยพระเจ้ำ และพวกเขำสำมำรถชื่นชมพระพรไปพร้อมกับพระเจ้ำ
มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่จะมีชีวิตอยู่ไปชัว่ กัลปำวสำน
และมีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดกำลภำยใต้กำรดูแลเอำพระทัยใส่และกำรปกป้องของพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงดำรงอยู่เพื่อให้ผคู้ นรัก และพระองค์ทรงคู่ควรกับควำมรักของผูค้ นทั้งหมด
แต่ไม่ใช่ผคู้ นทั้งหมดที่สำมำรถรักพระเจ้ำได้
และไม่ใช่ผคู้ นทั้งหมดที่สำมำรถให้คำพยำนกับพระเจ้ำและถือครองฤทธำนุภำพร่ วมกับพระเจ้ำได้
เพรำะพวกเขำสำมำรถให้คำพยำนกับพระเจ้ำและอุทิศควำมพยำยำมของพวกเขำทั้งหมดให้แก่พระรำชกิจของพ
ระเจ้ำ
บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งสำมำรถเดินได้ทุกหนแห่งเบื้องใต้ฟ้ำสวรรค์โดยไม่มีใครกล้ำต่อต้ำนพวกเขำ
และพวกเขำสำมำรถกวัดแกว่งฤทธำนุภำพบนแผ่นดินโลกและปกครองประชำกรทั้งหมดของพระเจ้ำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ได้มำพร้อมหน้ำกันจำกทัว่ ทุกมุมโลก พวกเขำพูดภำษำที่แตกต่ำงกันและมีสีผิวที่แตกต่ำงกัน

แต่กำรดำรงอยู่ของพวกเขำมีควำมหมำยเดียวกัน พวกเขำทุกคนมีหัวใจซึ่งรักพระเจ้ำ
พวกเขำทุกคนมีคำพยำนเดียวกัน พวกเขำทุกคนมีควำมแน่วแน่เดียวกัน และควำมปรำรถนำเดียวกัน
บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำสำมำรถเดินได้อย่ำงอิสระทัว่ ทั้งโลก
และบรรดำผูท้ ี่ให้คำพยำนเรื่ องพระเจ้ำสำมำรถเดินทำงได้ขำ้ มจักรวำล ผูค้ นเหล่ำนี้เป็ นที่รักโดยพระเจ้ำ
พวกเขำได้รับกำรอวยพรโดยพระเจ้ำ และพวกเขำจะมีชีวิตอยู่ภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
บรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะทำให้เพียบพร้อมทุกคนจะได้รับพระพรของพระองค์และมรดกของพระองค์
นั่นก็คือ พวกเขำรับเอำสิ่งทีพ่ ระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น เพื่อที่จะได้กลำยเป็ นสิ่งที่พวกเขำมีอยู่ภำยใน
พวกเขำจะมีพระวจนะทั้งมวลของพระเจ้ำกอปรกันขึ้นเป็ นพวกเขำ พระเจ้ำจะทรงเป็ นอะไรก็ตำม
พวกเจ้ำก็สำมำรถจะรับมันเข้ำไปได้ท้งั หมดในสภำพนั้นอย่ำงไม่ผิดเพี้ยน
และด้วยเหตุน้ นั จึงใช้ชีวิตตำมควำมจริ งได้ นี่คือบุคคลประเภทที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
และเป็ นผูซ้ ่ึงได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำ
มีเพียงคนบำงคนซึ่งเป็ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่มสี ิทธิ์ที่จะได้รับพระพรซึ่งพระเจ้ำประทำนให้
1. กำรได้รับควำมรักทั้งมวลของพระเจ้ำ
2. กำรกระทำอันสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในทุกสรรพสิง่
3. กำรได้รับกำรทรงนำของพระเจ้ำ กำรมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำ
และกำรได้รับควำมรู ้แจ้งของพระเจ้ำ
4. กำรใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกในภำพลักษณ์ที่พระเจ้ำทรงรัก กำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงเฉกเช่นที่เปโตรได้ทำ
ถูกตรึ งกำงเขนเพื่อพระเจ้ำ และคู่ควรที่จะตำยเพื่อกำรตอบสนองควำมรักของพระเจ้ำ
กำรมีสง่ำรำศีเดียวกันกับเปโตร
5. กำรได้รับควำมรัก ควำมเคำรพ และควำมเลื่อมใสจำกทุกคนบนโลก
6. กำรพิชิตทุกแง่มุมของพันธนำกำรแห่งควำมตำยและแดนคนตำย กำรไม่ให้โอกำสซำตำนได้ทำงำนของมัน
กำรถูกพระเจ้ำทรงครอบครอง กำรมีชีวิตอยู่ภำยในจิตวิญญำณที่สดชื่นและมีชีวิตชีวำ และกำรไม่เหนื่อยล้ำ
7. กำรมีสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมปลื้มปี ติและควำมตื่นเต้นเกินกว่ำจะพรรณนำทุกเวลำตลอดชีวิต
รำวกับผูท้ ี่ได้มองดูกำรมำถึงของวันแห่งพระสิริของพระเจ้ำ

8. กำรได้รับสง่ำรำศีไปพร้อมกันกับพระเจ้ำ
และได้รับโฉมหน้ำซึ่งคล้ำยคลึงกับเหล่ำวิสุทธิชนผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้ำ
9. กำรได้กลำยเป็ นสิ่งที่พระเจ้ำทรงรักบนแผ่นดินโลก ซึ่งก็คอื บุตรผูเ้ ป็ นที่รักคนหนึ่งของพระเจ้ำ
10. กำรเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงและกำรขึ้นไปพร้อมกับพระเจ้ำสู่สวรรค์ช้นั ที่สำม และกำรอยู่เหนือเนื้อหนัง
มีเพียงผูค้ นที่สำมำรถสืบทอดพระพรของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและถูกทรงรับไ
ว้โดยพระเจ้ำ ณ เพลำนี้ เจ้ำได้รับอะไรบ้ำงหรือยัง?
พระเจ้ำได้ทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมไปถึงขั้นไหนแล้ว?
พระเจ้ำไม่ได้ทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยกำรสุ่ม
กำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมของพระองค์น้นั มีเงื่อนไข และมีผลลัพธ์ซ่ึงมองเห็นได้ชดั เจน
มิใช่เป็ นดังที่มนุษย์จินตนำกำรว่ำ ตรำบที่เขำมีควำมเชื่อในพระเจ้ำแล้วไซร้
เขำจะสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำ
และเขำจะสำมำรถได้รับพระพรและมรดกของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก สิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนั้นลำบำกยำกเย็นเหลือเกิน—ไม่ตอ้ งพูดอะไรถึงกำรเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงของผูค้ นด้วย ในเวลำนี้
สิ่งที่พวกเจ้ำควรแสวงหำเป็ นสำคัญก็คือ กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
และได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำผ่ำนผูค้ น เรื่ องรำว และสิ่งต่ำงๆ ทั้งหมดที่เจ้ำได้เผชิญ
เพื่อที่สิ่งต่ำงๆ ที่พระเจ้ำทรงเป็ นจะถูกกอปรกันขึ้นเป็ นพวกเจ้ำมำกกว่ำเดิม
ก่อนอื่นเจ้ำต้องได้รับมรดกของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
เช่นนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำจะได้กลำยเป็ นมีสิทธิ์ที่จะสืบทอดพระพรต่ำง ๆ ที่มำกขึ้นและยิ่งใหญ่ข้ นึ จำกพระเจ้ำ
เหล่ำนี้คือสรรพสิ่งที่พวกเจ้ำควรแสวงหำ และเป็ นสิ่งที่เจ้ำควรเข้ำใจก่อนอืน่ ใดทั้งหมด
ตัดตอนมำจำก “พระสัญญำต่อบรรดำผูซ้ ่ึงได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
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