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บทนา
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 พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
แก่นแท้ของมนุษย์ และสิง่ ที่มนุษย์ควรเข้ำสู่ โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะทำในยุคพระวจนะจึงถูกนำพำไปสู่กำรบังเกิดผลโดยครบถ้วนบริ บูรณ์
โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ ผูค้ นได้ถูกตีแผ่ ถูกกำจัด และถูกทดสอบ ผูค้ นได้เห็นพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้ยินพระวจนะเหล่ำนี้ และระลึกรู ้ได้ถึงกำรดำรงอยู่ของพระวจนะเหล่ำนี้ ผลก็คือ
พวกเขำได้มำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ ในฤทธำนุภำพสูงสุดและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
รวมทั้งในควำมรักของพระเจ้ำที่มีให้กบั มนุษย์ และควำมปรำรถนำของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด คำว่ำ
“พระวจนะ” อำจฟังดูเรี ยบง่ำยและธรรมดำสำมัญ
แต่พระวจนะที่กล่ำวจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั สั่นสะเทือนจักรวำล
พระวจนะเหล่ำนั้นแปลงสภำพหัวใจของผูค้ น แปลงสภำพมโนคติที่หลงผิดและอุปนิสยั แต่เดิมของพวกเขำ
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
ตัดตอนมำจำก “ยุคแห่งรำชอำณำจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

วจนะของเรำคือควำมจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกำล
เรำคือกำรจัดหำของชีวิตสำหรับมนุษย์และเป็ นผูน้ ำทำงเพียงคนเดียวเท่ำนั้นสำหรับมวลมนุษย์
ค่ำและควำมหมำยของวจนะของเรำไม่ได้กำหนดพิจำรณำจำกกำรที่ว่ำ
วจนะเหล่ำนั้นเป็ นที่ระลึกรู ้หรื อยอมรับโดยมวลมนุษย์หรื อไม่ แต่พิจำรณำจำกสำระสำคัญของวจนะเหล่ำนั้นเอง
ต่อให้ไม่มีบุคคลสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกนี้ที่สำมำรถรับวจนะของเรำได้
คุณค่ำของวจนะของเรำและควำมช่วยเหลือของวจนะเหล่ำนั้นต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่อำจประเมินค่ำได้ไม่ว่ำกับมนุษ
ย์คนใด ดังนั้น เมื่อเผชิญกับผูค้ นจำนวนมำกที่ปฏิเสธ เหยียดหยำม หรือเป็ นกบฏต่อวจนะของเรำอย่ำงถึงที่สุด
จุดยืนของเรำเป็ นเพียงเช่นนี้เท่ำนั้นคือ
ปล่อยให้เวลำและข้อเท็จจริ งทั้งหลำยเป็ นพยำนของเรำและแสดงให้เห็นว่ำวจนะของเรำเป็ นควำมจริ ง
เป็ นหนทำง และเป็ นชีวิต ปล่อยให้เวลำและข้อเท็จจริ งทั้งหลำยแสดงให้เห็นว่ำทั้งหมดที่เรำได้พูดนั้นถูก
แสดงให้เห็นว่ำมันคือสิ่งซึ่งมนุษย์ควรได้รับกำรจัดให้มี และยิง่ ไปกว่ำนั้นคือ สิ่งซึ่งมนุษย์ควรยอมรับ
เรำจะยอมให้ทุกคนที่ติดตำมเรำรู ้ขอ้ เท็จจริ งนี้ว่ำ พวกที่ไม่สำมำรถยอมรับวจนะของเรำได้อย่ำงครบถ้วน
พวกที่ไม่สำมำรถนำวจนะของเรำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ พวกที่ไม่สำมำรถค้นหำจุดประสงค์ในวจนะของเรำได้
และพวกที่ไม่สำมำรถได้รับควำมรอดเพรำะวจนะของเรำ
คือพวกที่ได้ถูกกล่ำวโทษโดยวจนะของเรำและยิ่งไปกว่ำนั้นคือ ได้สูญเสียควำมรอดของเรำ
และไม้เรี ยวของเรำจะไม่มีวนั ห่ำงจำกพวกเขำเลย
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำควรจะพิจำรณำควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ไม่ว่ำพระวจนะซึ่งตรัสโดยพระเจ้ำนั้นเรียบง่ำยหรื อลุ่มลึกในกำรปรำกฏภำยนอก
พระวจนะก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นควำมจริ งอันจะขำดเสียไม่ได้สำหรับมนุษย์น้นั เมื่อเขำเข้ำสู่ชีวิต
พระวจนะคือน้ ำพุของน้ ำแห่งชีวิตซึ่งทำให้มนุษย์สำมำรถมีชีวิตรอดได้ท้งั ในจิตวิญญำณและเนื้อหนัง
พระวจนะจัดเตรี ยมสิ่งที่มนุษย์จำเป็ นต้องมีเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่
หลักธรรมและหลักควำมเชื่อในทำงศำสนำสำหรับกำรดำเนินชีวิตประจำวันของเขำ เส้นทำง เป้ำหมำย

และทิศทำงที่เขำจะต้องอำศัยผ่ำนไปเพื่อที่จะได้รับควำมรอด
ควำมจริ งทุกอย่ำงซึ่งเขำควรมีในฐำนะที่เป็ นสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งทรงสร้ำงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และควำมจริ งทุกอย่ำงเกีย่ วกับวิธีที่มนุษย์เชื่อฟังและนมัสกำรพระเจ้ำ
พระวจนะเป็ นเครื่ องรับประกันที่ทำให้มนั่ ใจได้ถงึ กำรอยู่รอดของมนุษย์
พระวจนะคือขนมปังประจำวันของมนุษย์
และพระวจนะยังเป็ นสิ่งรองรับอันมัน่ คงซึ่งทำให้มนุษย์สำมำรถเข้มแข็งและยืนหยัดได้เช่นกัน
พระวจนะนั้นมัง่ คัง่ ไปด้วยควำมเป็ นจริ งของควำมจริงแห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติเนื่องจำกมนุษยชำติที่
ถูกสร้ำงขึ้นดำเนินชีวิตไปตำมพระวจนะมัง่ คัง่ ไปด้วยควำมจริ งที่มนุษยชำติซ่ึงทรงสร้ำงใช้ในกำรหลุดเป็ นอิสระ
จำกควำมเสื่อมทรำมและแคล้วคลำดจำกกับดักของซำตำน มัง่ คัง่ ไปด้วยกำรสอน กำรเตือนสติ
กำรหนุนใจโดยไม่เหน็ดเหนื่อย และกำรบรรเทำทุกข์ซ่ึงพระผูส้ ร้ำงทรงมอบให้มนุษยชำติที่ทรงสร้ำงขึ้นมำ
พระวจนะคือดวงประทีปซึ่งชี้นำและให้ควำมรู ้แจ้งแก่พวกมนุษย์เพื่อให้เข้ำใจทุกสิ่งที่เป็ นบวก
เป็ นเครื่ องรับประกันซึ่งทำให้มนั่ ใจได้ว่ำเหล่ำมนุษย์จะดำเนินชีวิตไปตำมและมำมีทุกสิ่งซึ่งชอบธรรมและดีงำม
เป็ นเกณฑ์ซ่งึ ใช้ในกำรวัดผูค้ น เหตุกำรณ์ท้งั หลำย และวัตถุสิ่งของทั้งหมด
และยังเป็ นเครื่ องหมำยกำรนำทำงซึ่งนำพำพวกมนุษย์ไปสู่ควำมรอดและเส้นทำงแห่งควำมสว่ำงเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ใน “พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล” พระเจ้ำทรงแสดงพระวจนะของพระองค์จำกมุมมองของพระวิญญำณ
ลักษณะที่พระองค์ทรงใช้ในกำรตรัสนั้นไม่สำมำรถบรรลุได้โดยมวลมนุษย์ที่ทรงสร้ำง ยิ่งไปกว่ำนั้น
ศัพท์แสงและลีลำแห่งพระวจนะของพระองค์น้ นั ไพเรำะและขับเคลื่อนอำรมณ์
และไม่มีรูปแบบใดจำกวรรณกรรมของมนุษย์ที่สำมำรถแทนที่สงิ่ เหล่ำนั้นได้
พระวจนะที่พระเจ้ำทรงใช้เปิ ดโปงมนุษย์น้นั เที่ยงตรง เป็ นพระวจนะที่ไม่อำจหักล้ำงได้โดยปรัชญำใด
และพระวจนะเหล่ำนั้นนำพำผูค้ นทั้งปวงไปสู่กำรนบนอบ
พระวจนะที่พระเจ้ำทรงใช้พิพำกษำมนุษย์น้นั บำดตรงไปถึงส่วนลึกของจิตใจของผูค้ นประหนึ่งดำบคม
บำดลึกเสียจนรำวกับจะไม่เหลือที่ใดไว้ให้พวกเขำซ่อนเร้นเลย
พระวจนะที่พระองค์ทรงใช้ชูใจผูค้ นพกพำเอำควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงมำ
พวกมันอบอุ่นเสมือนอ้อมกอดของมำรดำที่มีควำมรัก
และพวกมันทำให้ผคู้ นรูส้ ึกมัน่ คงปลอดภัยอย่ำงทีไ่ ม่เคยรูส้ ึกมำก่อน
คุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประกำรเดียวของถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ก็คือ ในระหว่ำงช่วงระยะนี้
พระเจ้ำตรัสโดยไม่ใช้พระอัตลักษณ์ของพระยำห์เวห์หรื อพระเยซูคริสต์
ทั้งยังไม่ใช้พระอัตลักษณ์ของพระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น

พระองค์กลับทรงสอนและตรัสต่อพวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ติดตำมพระองค์และพวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ยงั ไ
ม่ติดตำมพระองค์ โดยกำรใช้พระอัตลักษณ์ประจำพระองค์—พระผูส้ ร้ำง—แทน สมควรแล้วที่จะกล่ำวว่ำ
นี่เป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่กำรสร้ำงโลกที่พระเจ้ำได้ทรงปรำศรัยกับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
ก่อนหน้ำนี้พระเจ้ำไม่เคยตรัสต่อมวลมนุษย์ที่ทรงสร้ำงอย่ำงละเอียดและอย่ำงเป็ นระบบยิ่งนักเช่นนี้เลย
แน่นอนว่ำ
นี่ยงั เป็ นครั้งแรกด้วยเช่นกันที่พระองค์ได้ตรัสอย่ำงมำกมำยยิ่งนักและยืดยำวยิง่ นักกับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นี่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนโดยสิ้นเชิง ทีย่ ิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
ถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ก่อร่ ำงขึ้นเป็ นข้อมูลอักษรแรกที่พระเจ้ำทรงแสดงออกท่ำมกลำงมวลมนุษย์
ซึ่งพระองค์ทรงเปิ ดโปงผูค้ น ทรงนำพวกเขำ พิพำกษำพวกเขำ และตรัสอย่ำงเปิ ดใจกับพวกเขำอยู่ในนั้น
และดังนั้น ถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ยงั เป็ นถ้อยดำรัสแรกที่พระเจ้ำทรงยอมให้ผูค้ นรู ้จกั ย่ำงพระบำทของพระองค์
แห่งหนที่พระองค์ทรงอิงพระวรกำย พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ สิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น
พระดำริ ของพระเจ้ำ และควำมห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ
เหล่ำนี้คือถ้อยดำรัสแรกที่พระเจ้ำได้ตรัสต่อมวลมนุษย์จำกสวรรค์ช้นั ที่สำมนับตั้งแต่กำรทรงสร้ำง
และเป็ นครั้งแรกที่พระเจ้ำได้ทรงใช้พระอัตลักษณ์ประจำพระองค์เพื่อทรงปรำกฏและทรงแสดงพระสุรเสียงจำก
พระทัยของพระองค์ตอ่ มวลมนุษย์ท่ำมกลำงพระวจนะทั้งหลำย
ตัดตอนมำจำก บทนำของพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล 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 “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

พระคริ สต์ของยุคสุดท้ำยทรงนำมำซึ่งชีวิต และทรงนำมำซึ่งหนทำงแห่งควำมจริงที่ยนื นำนและสถำพร
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 และละทิ้งประวัติศำสตร์ไปเสีย
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำตลอดเวลำหรอกหรื อ?
ขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นมำกมำยมหำศำลและมีฤทธำนุภำพ
ดัง่ คลื่นที่ถำโถมและฟ้ำที่ร้องคำรำมต่อเนื่อง—กระนั้นเจ้ำก็นั่งรอคอยกำรทำลำยล้ำงอย่ำงนิ่งเฉย
เกำะติดอยู่กบั ควำมโง่เขลำของเจ้ำและไม่ทำอะไรเลย อย่ำงนี้แล้ว
เจ้ำจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นใครสักคนที่ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเมษโปดกได้อย่ำงไร?
เจ้ำจะสำมำรถแก้ต่ำงกับพระเจ้ำที่เจ้ำยึดติดนั้นเป็ นพระเจ้ำที่ทรงมีควำมใหม่และไม่เคยเก่ำอยู่เสมอได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำจำกบรรดำหนังสือที่เก่ำจนเหลืองคร่ ำของเจ้ำจะสำมำรถหอบหิ้วเจ้ำข้ำมเข้ำสู่ยุคใหม่ได้อย่ำงไร?
ถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำทำงเจ้ำในกำรแสวงหำขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถพำเจ้ำขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อย่ำงไร?
สิ่งที่เจ้ำถือไว้ในมือของเจ้ำนั้นคือตัวอักษรที่สำมำรถให้ได้เพียงแต่กำรปลอบใจชัว่ ครำว
ไม่ใช่ควำมจริ งที่สำมำรถให้ชีวิตได้ คัมภีร์ที่เจ้ำอ่ำนสำมำรถประเทืองปลำยลิ้นของเจ้ำได้เท่ำนั้น
และไม่ใช่ถอ้ ยคำแห่งปัญญำที่สำมำรถช่วยให้เจ้ำรู ้จกั ชีวิตมนุษย์ได้
นับประสำอะไรกับเส้นทำงทีส่ ำมำรถนำทำงเจ้ำไปสู่ควำมเพียบพร้อม
ควำมคลำดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็ นสำเหตุให้เจ้ำได้พิจำรณำไตร่ ตรองหรอกหรื อ?
มันไม่ได้ทำให้เจ้ำตระหนักถึงควำมล้ำลึกต่ำงๆ ที่บรรจุอยู่ภำยในหรอกหรื อ?
เจ้ำสำมำรถนำส่งตัวเจ้ำเองสู่สวรรค์เพือ่ พบพระเจ้ำด้วยตัวของเจ้ำเองได้หรื อ?
หำกปรำศจำกกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถพำตัวเจ้ำเองเข้ำไปในสวรรค์เพื่อชื่นชมกับควำมสุขในครอบครัวกับพระเจ้ำได้หรื อ?
เจ้ำยังคงฝันกลำงวันอยู่ในขณะนี้หรือไม่? เช่นนั้นแล้ว
เรำแนะนำให้เจ้ำหยุดฝันแล้วมองดูว่ำใครที่กำลังทำงำนอยู่ในขณะนี้ —
ดูว่ำใครที่กำลังดำเนินกำรงำนในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดระหว่ำงยุคสุดท้ำยอยู่ในขณะนี้ หำกเจ้ำไม่ทำ
เจ้ำก็จะไม่มีวนั ได้รับควำมจริ ง และจะไม่มีวนั ได้รับชีวิต
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

1. พระวจนะว่าด้วยพระราชกิจสามช่ วงระยะของพระเจ้าเพื่อการช่ วยมวลมนุษย์ให้รอด

1. พระวจนะว่าด้วยพระราชกิจสามช่ วงระยะของพระเจ้าเพื่อการช่ วยมวลมนุษย์ให้รอด
1. แผนกำรจัดกำรทั้งหมดของเรำ ซึ่งเป็ นแผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี น้ นั 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 และที่ยงิ่ กว่ำนั้นก็คอื
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 ที่สำมำรถมอบสิ่งต่ำงๆ ซึ่งให้ควำมสุขแก่พวกเขำได้
จนกระทัง่ พวกเขำได้ตระหนักรู ้ว่ำเรำคือผูป้ กครองทุกสรรพสิ่ง
และซำตำนเป็ นเพียงหนึ่งในสิ่งดำรงอยู่ที่เรำได้สร้ำงขึ้นมำและซึ่งต่อมำกลับผันแปรพักตร์ไปจำกเรำ
แผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี ของเรำแบ่งออกเป็ นสำมระยะ
และด้วยเหตุน้ นั เรำได้ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลในกำรทำให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงสำมำรถเป็ นพยำนต่อเรำได้
เข้ำใจเจตนำของเรำได้ และรู ้ได้ว่ำเรำคือควำมจริง
ตัดตอนมำจำก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์แบ่งออกเป็ 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 และก็คงจะไม่มีพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนั้น
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 นี่คือควำมหมำยของ “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 ข้อล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ำมกลำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะยังเป็ นรำกฐำนของกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐอีกด้วย
หำกเจ้ำเพียงมุ่งเน้นที่กำรเข้ำใจควำมจริ งที่เรียบง่ำยซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเจ้ำ และไม่รู้สิ่งใดเลยในกำรนี้
ซึ่งยิง่ ใหญ่ที่สุดในข้อล้ำลึกและนิมิตต่ำงๆ ทั้งหมด
เช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้ำก็จะไม่คล้ำยกับผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ บกพร่ อง
ซึ่งไม่มีอะไรดีเลยนอกจำกมีไว้ดูเล่นหรอกหรื อ?

ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

3. ระยะเวลำ 6,000 ปี ของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำถูกแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ ได้แก่
ยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งรำชอำณำจักร
พระรำชกิจสำมช่วงระยะเหล่ำนี้ลว้ นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอดของมวลมนุษย์ กล่ำวคือ
พวกมันเป็ นไปเพื่อควำมรอดของมนุษย์ที่ได้ถกู ทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงรุนแรงโดยซำตำน อย่ำงไรก็ตำม
ในเวลำเดียวกันพวกมันก็เป็ นไปเพื่อที่พระเจ้ำอำจทรงสูร้ บกับซำตำนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี
ดังเช่นที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดถูกแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ ดังนั้น
กำรสู้รบกับซำตำนจึงถูกแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะด้วยเช่นกัน
และสองแง่มุมเหล่ำนี้ของพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงถูกกระทำขึ้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
กำรสู้รบกับซำตำนเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอดของมวลมนุษย์โดยแท้จริ ง
และเพรำะพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์มิใช่บำงสิ่งที่สำมำรถถูกทำให้ครบบริ บูรณ์อย่ำงประสบผล
สำเร็จได้ในช่วงระยะเดียว กำรสู้รบกับซำตำนยังถูกแบ่งออกเป็ นระยะและเป็ นช่วงเวลำด้วยเช่นกัน
และมีกำรเปิ ดศึกกับซำตำนโดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่จำเป็ นของมนุษย์และขอบข่ำยของควำมเสื่อมทรำม
ของซำตำนในตัวเขำ บำงที ในจินตนำกำรของมนุษย์ เขำอำจเชื่อว่ำในกำรสู้รบนี้
พระเจ้ำจะทรงใช้อำวุธกับซำตำน ในหนทำงเดียวกับที่สองกองทัพจะต่อสู้กนั
นี่เป็ นแค่สิ่งที่ภูมิปัญญำของมนุษย์สำมำรถจินตนำกำรได้ มันเป็ นแนวคิดที่คลุมเครื อและไม่สมจริ งอย่ำงที่สุด
กระนั้นมันก็เป็ นสิ่งที่มนุษย์เชื่อ และเพรำะเรำพูด ณ ที่น้ีว่ำ
วิถีทำงแห่งควำมรอดของมนุษย์คือโดยผ่ำนทำงกำรสูร้ บกับซำตำน มนุษย์จินตนำกำรว่ำนี่คอื วิธีกระทำกำรสู้รบ
มีสำมช่วงระยะในพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมนุษย์
ซึ่งกล่ำวได้ว่ำกำรสูร้ บกับซำตำนได้ถูกแยกออกเป็ นสำมช่วงระยะเพื่อที่จะทำให้ซำตำนปรำชัยอย่ำงเด็ดขำด
กระนั้น
ควำมจริ งด้ำนในของพระรำชกิจทั้งหมดแห่งกำรสู้รบกับซำตำนก็คอื ประสิทธิผลของมันนั้นสัมฤทธิ์ได้โดยผ่ำน
ทำงพระรำชกิจหลำยขั้นตอน ได้แก่ กำรประทำนพระคุณให้แก่มนุษย์
กำรกลำยเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปของมนุษย์ กำรยกโทษให้กบั บำปทั้งหลำยของมนุษย์ กำรพิชิตชัยมนุษย์
และกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม ตำมข้อเท็จจริ งแล้ว กำรสู้รบกับซำตำนมิใช่กำรใช้อำวุธรบกับซำตำน
แต่คือควำมรอดของมนุษย์ กำรทรงพระรำชกิจกับชีวิตมนุษย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์
เพื่อที่เขำอำจเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำได้ นี่คือวิธีที่ซำตำนถูกทำให้ปรำชัย
ซำตำนปรำชัยโดยผ่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของมนุษย์ เมื่อซำตำนปรำชัยแล้ว กล่ำวคือ

เมื่อมนุษย์ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์แล้ว เมื่อนั้น
ซำตำนซึ่งถูกดูหมิน่ เหยียดหยำมจะถูกพันธนำกำรเอำไว้โดยครบบริ บูรณ์ และในหนทำงนี้
มนุษย์จะได้รับกำรช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์ ด้วยเหตุน้ี
เนื้อแท้แห่งควำมรอดของมนุษย์ก็คือสงครำมกับซำตำน
และสงครำมนี้โดยพืน้ ฐำนแล้วสะท้อนอยู่ในควำมรอดของมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

4. จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง—
นี่หมำยถึงควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จำกแดนครอบครองของซำตำน
แม้ว่ำแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะมีวตั ถุประสงค์และนัยสำคัญแตกต่ำงกัน
แต่ละช่วงระยะก็เป็ นส่วนหนึ่งของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และแต่ละช่วงระยะก็เป็ นพระรำชกิจแห่งควำมรอดที่แตกต่ำงกัน
ซึ่งดำเนินกำรโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของมวลมนุษย์
ทันทีที่เจ้ำตระหนักรู ้จุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะตระหนักรู ้วิธีซ้ ึงคุณค่ำในนัยสำคัญของแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจ
และจะระลึกรู ้วิธีปฏิบตั ิตวั เพื่อที่จะทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำ หำกเจ้ำสำมำรถไปถึงจุดนี้ได้
เช่นนั้นแล้วกำรนี้ นิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิมิตทั้งมวล ก็จะกลำยเป็ นรำกฐำนของกำรที่เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

5. หัวใจสำคัญของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้คือควำมรอดของมนุษย์—กล่ำวคือ
กำรทำให้สรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงนมัสกำรพระผูส้ ร้ำง ดังนั้น
จึงมีควำมหมำยยิง่ ใหญ่ต่อแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจ
พระเจ้ำไม่ทรงทำสิ่งใดที่ปรำศจำกควำมหมำยหรื อคุณค่ำ ในด้ำนหนึ่งนั้น
ช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจนำมำซึ่งยุคสมัยใหม่และยุติสองยุคสมัยก่อนหน้ำ ในอีกด้ำนหนึ่งนั้น
มันพังทลำยมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ท้งั หมดและหนทำงอันเก่ำแก่ท้งั หมดของควำมเชื่อและควำมรู ้ของมนุษ
ย์ พระรำชกิจของสองยุคก่อนหน้ำนี้ได้ดำเนินกำรไปตำมมโนคติที่หลงผิดต่ำงๆ นำนำของมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำม
ช่วงระยะนี้ขจัดมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ออกไปจนหมดสิ้น ส่งผลให้พิชิตมนุษยชำติได้อย่ำงถึงทีส่ ุด
พระเจ้ำจะทรงพิชิตผูค้ นทั้งหมดทัว่ จักรวำล

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

6. 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 บัดนี้
จำเป็ นที่เจ้ำจะต้องเข้ำใจว่ำพระรำชกิจทั้งหมดจำกช่วงระยะแรกจนกระทัง่ ถึงวันนี้คือพระรำชกิจของพระเจ้ำองค์
หนึ่งเดียว พระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียว ไม่มีขอ้ สงสัยใดๆ ในกำรนี้เลย
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

7. พระเจ้ำองค์เดียวทรงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ นี่เป็ นนิมิตทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุด
และนี่เป็ นเส้นทำงเดียวสู่กำรรู ้จกั พระเจ้ำ
มีแต่พระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนั้นได้
และไม่มีมนุษย์ผใู้ ดจะสำมำรถทำงำนเช่นนี้ในพระนำมของพระองค์ได้—
กล่ำวคือมีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถกระทำพระรำชกิจของพระองค์เองได้ต้งั แต่ปฐมกำลจน
ถึงวันนี้ แม้ว่ำพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำได้ดำเนินกำรในยุคและสถำนที่ที่แตกต่ำงกัน
และแม้ว่ำพระรำชกิจของแต่ละช่วงระยะจะแตกต่ำงกัน
แต่ก็เป็ นพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเจ้ำองค์เดียวได้ทรงกระทำ ในบรรดำนิมิตทั้งหมด
นี่เป็ นนิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควรรู ้จกั และหำกมนุษย์สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงครบบริ บรู ณ์
เช่นนั้นแล้วเขำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะตั้งมัน่ ได้
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

8. พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะอยู่ที่ใจกลำงของกำรบริ หำรจัดกำรทั้งปวงของพระเจ้ำ
และในช่วงระยะเหล่ำนั้นมีกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น

พวกที่ไม่รู้จกั พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำไม่สำมำรถตระหนักถึงวิธีที่พระเจ้ำทรงแสดงออกถึงพระอุ
ปนิสัยของพระองค์ได้ อีกทั้งพวกเขำก็ไม่รู้จกั พระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พวกเขำยังคงไม่รู้เท่ำทันวิธีมำกมำยที่พระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
และไม่รู้เท่ำทันน้ ำพระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงอีกด้วย
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือกำรแสดงออกอย่ำงเต็มรู ปแบบของพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
พวกที่ไม่รู้จกั พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะไม่รู้เท่ำทันวิธีกำรและหลักกำรต่ำงๆ
ของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และพวกที่ยึดมัน่ อย่ำงเหนียวแน่นในคำสอนที่หลงเหลือจำกพระรำชกิจช่วงระยะใดช่วงระยะหนึ่งเท่ำนั้นคือผูค้
นที่จำกัดพระเจ้ำไว้กบั คำสอน และกำรที่พวกเขำเชื่อในพระเจ้ำนั้นคลุมเครื อและไม่แน่นอน
ผูค้ นเช่นนี้จะไม่มีวนั ได้รับควำมรอดของพระเจ้ำ
มีเพียงพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถแสดงออกได้อย่ำงเต็มที่ถึงพระอุปนิสัยที่ครบถ้ว
นบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ
และสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงครบบริ บูรณ์ถึงเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำที่จะทรงช่วยมวลมนุษย์ท้งั ปวงให้รอด
และกระบวนกำรแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
นี่เป็ นข้อพิสูจน์ว่ำพระองค์ได้ทรงทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้และทรงได้รับมนุษย์มำแล้ว
เป็ นข้อพิสูจน์ถงึ ชัยชนะของพระเจ้ำ และเป็ นกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสยั อันครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระเจ้ำ
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 อย่ำงน้อยทีส่ ุดพวกเขำจะไม่นิยำมพระเจ้ำว่ำเป็ นพระเจ้ำของคนอิสรำเอล หรื อพวกยิว
และจะไม่เห็นว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งจะทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขนตลอดกำลเพื่อประโยชน์แห่ง

มนุษย์ หำกคนเรำมำรู ้จกั พระเจ้ำจำกช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ของพวกเขำก็เล็กเกินไปมำก และมีปริ มำณไม่มำกกว่ำน้ ำหนึ่งหยดในมหำสมุทร หำไม่แล้ว
เหตุใดผูต้ ่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงศำสนำมำกมำยจึงตอกตรึ งพระเจ้ำกับกำงเขนขณะยังทรงพระชนม์อยู่เล่ำ ?
ไม่ใช่เพรำะมนุษย์จำกัดขอบเขตพระเจ้ำไว้ภำยในข้อกำหนดบำงอย่ำงหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

9. 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 อกำรเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ของพระเจ้ำ ทั้งหมดล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
ช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจสำมำรถเป็ นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่ำนั้น และถูกจำกัดอยู่ภำยในขอบเขตหนึ่ง

มันไม่เกี่ยวข้องกับกำรแยกยุคต่ำงๆ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
นับประสำอะไรกับแง่มุมอื่นๆ นี่คือข้อเท็จจริ งที่เห็นได้ชดั อย่ำงแจ่มแจ้ง
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำและพระอุปนิสัยของพระเจ้ำในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
หำกปรำศจำกข้อเท็จจริ งนี้ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำจะไม่ได้ประกอบด้วยอะไรเลยนอกจำกคำพูดกลวงๆ
ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำกำรทำหน้ำที่พระสังฆรำชจำกเก้ำอี้เท้ำแขน
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

10. องค์รวมของพระอุปนิสัยของพระเจ้ำนั้นได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในครรลองของแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี
มันไม่ได้ถูกเปิ ดเผยเฉพำะในยุคพระคุณเท่ำนั้น อีกทั้งไม่ใช่เฉพำะในยุคธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
และยิ่งน้อยเข้ำไปใหญ่ที่จะเป็ นเช่นนั้นในช่วงเวลำของยุคสุดท้ำยนี้
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 นอะไรมำกไปกว่ำยุคแห่ งรำชอำณำจักร
และพวกมันไม่ได้เป็ นตัวแทนของยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ มันก็แค่ว่ำ
พระรำชกิจทั้งหมดในแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ถูกเปิ ดเผยต่อพวกเจ้ำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
นี่คือกำรเปิ ดผ้ำคลุมแห่งควำมล้ำลึก

ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

11. แผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ถูกแบ่งออกเป็ นพระรำชกิจสำมระยะ
ไม่มีช่วงระยะหนึ่งใดเพียงลำพังที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระรำชกิจของสำมยุคได้
แต่เป็ นได้แค่เพียงหนึ่งส่วนของทั้งองค์รวม
พระนำมพระยำห์เวห์ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนองค์รวมแห่งพระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้
ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระองค์ได้ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติไม่ได้พสิ ูจน์ว่ำ
พระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นได้เพียงพระเจ้ำภำยใต้ธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
พระยำห์เวห์ได้ทรงออกธรรมบัญญัติสำหรับมนุษย์ และได้ทรงส่งต่อพระบัญญัติมำยังเขำ
ขอให้มนุษย์สร้ำงวิหำรและแท่นบูชำต่ำงๆ
พระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำไปเป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติเท่ำนั้น
พระรำชกิจนี้ที่พระองค์ได้ทรงทำไปมิได้พิสูจน์ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นเพียงพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งขอให้มนุษย์รักษำธร
รมบัญญัติเท่ำนั้น หรื อว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำในวิหำร หรื อว่ำพระองค์เป็ 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 แต่ไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ่งอืน่ ใดเลย 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

12. พระรำชกิจของวันนี้ทำให้พระรำชกิจของยุคพระคุณเดินหน้ำต่อ กล่ำวคือ
พระรำชกิจภำยใต้แผนกำรบริ หำรจัดกำรทัง้ หกพันปี ได้เดินหน้ำต่อ แม้ว่ำยุคพระคุณได้สนิ้ สุดลงแล้ว

แต่พระรำชกิจของพระเจ้ำก็ยงั มีควำมก้ำวหน้ำ เหตุใดกันเล่ำ
เรำจึงกล่ำวซ้ ำแล้วซ้ ำอีกว่ำพระรำชกิจระยะนี้ต่อยอดมำจำกยุคพระคุณและยุคธรรมบัญญัติ?
ก็เพรำะพระรำชกิจของวันนี้เป็ นกำรสำนต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคพระคุณ
และเป็ นควำมก้ำวหน้ำต่อจำกพระรำชกิจที่แล้วเสร็จไปในยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะนี้เชื่อมโยงกันและกันอย่ำงแน่นแฟ้น
โดยที่ขอ้ ต่อแต่ละข้อในสำยโซ่เชื่อมต่อกับข้อถัดไปอย่ำงสนิทแนบแน่น
แล้วเหตุใดเรำจึงกล่ำวเช่นกันว่ำพระรำชกิจของช่วงระยะนี้จงึ ต่อยอดจำกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำจนแล้วเสร็จ
ไป? สมมติว่ำพระรำชกิจช่วงระยะนี้ไม่ได้ตอ่ ยอดจำกพระรำชกิจที่พระเยซูทรงได้กระทำจนแล้วเสร็จไป
จะต้องมีกำรตรึงกำงเขนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระยะนี้
และจะต้องมีกำรดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของช่วงระยะก่อนหน้ำใหม่ท้งั หมดอีกครั้ง สิ่งนี้จะไร้ควำมหมำย
และดังนั้นจึงไม่ใช่ว่ำพระรำชกิจได้เสร็จสิน้ โดยสมบูรณ์แล้ว แต่ยุคได้เดินหน้ำต่อ
และระดับของพระรำชกิจได้ยกสูงขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระรำชกิจในช่วงระยะนี้สร้ำงขึ้นโดยใช้ยุคธรรมบัญญัติเป็ นรำกฐำน
และต่อยอดจำกพระศิลำของพระรำชกิจของพระเยซู พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรสร้ำงขึ้นเป็ นช่วงระยะ
และช่วงระยะนี้ไม่ใช่จุดเริ่ มต้นใหม่
เพียงกำรผสำนรวมกันของพระรำชกิจสำมระยะเท่ำนั้นที่อำจถือเป็ นแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี
ตัดตอนมำจำก “กำรจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

13. ไม่มีสักช่วงระยะเดียวในสำมช่วงระยะสำมำรถถูกชูข้ นึ ในฐำนะนิมิตเดียวที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงต้องรู ้จกั
เพรำะควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นคือพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ
ไม่ใช่ช่วงระยะเดียวท่ำมกลำงทั้งสำมช่วงระยะ ตรำบเท่ำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดยังไม่สำเร็จลุล่วง
กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำก็จะไม่สำมำรถมำถึงบทอวสำนที่ครบบริ บูรณ์ได้ สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น
พระอุปนิสัยของพระองค์
และพระปรี ชำญำณของพระองค์แสดงออกมำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจแห่งควำมรอด
ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ตง้ ั แต่แรกเริ่ ม
แต่ได้รับกำรแสดงออกอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งควำมรอดแสดงออกถึงส่วนหนึ่งของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ไม่ใช่ทุกช่วงระยะของพระรำชกิจที่สำมำรถแสดงออกถึงควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นได้โดย
ตรงและครบบริ บูรณ์

เมื่อเป็ นเช่นนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดจึงสำมำรถได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวอย่ำงเต็มที่ได้ก็ต่อเมื่อพระรำชกิจทั้งสำ
มช่วงระยะได้ถูกทำให้ครบบริ บูรณ์แล้วเท่ำนั้น
และดังนั้นควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระเจ้ำจึงไม่สำมำรถแยกออกจำกพระรำชกิจทั้ง
สำมช่วงระยะของพระเจ้ำได้
สิ่งที่มนุษย์ได้รับจำกช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจเป็ นเพียงพระอุปนิ สยั ของพระเจ้ำซึ่งแสดงออกในส่วนหนึ่งส่
วนเดียวของพระรำชกิจของพระองค์
มันไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระอุปนิสัยและสิ่งที่ทรงเป็ นซึ่งแสดงออกในช่วงระยะก่อนหรื อหลังได้
นั่นเป็ นเพรำะพระรำชกิจแห่งกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดไม่สำมำรถทำให้เสร็จสิ้นได้ทนั ทีในระหว่ำงช่วงเวลำห
นึ่ง หรือในสถำนที่หนึ่ง 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 ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้ำทรงแสดงต่อมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์ควรรู ้จกั
และสิ่งที่มนุษย์ควรมี
แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะจะดำเนินกำรบนรำกฐำนของช่วงระยะก่อนหน้ำ
ไม่ได้ดำเนินกำรอย่ำงเป็ นเอกเทศ โดยแยกออกจำกพระรำชกิจแห่งควำมรอด
แม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในยุคและชนิดของพระรำชกิจที่ดำเนินกำร

แต่ที่แกนกลำงของพระรำชกิจก็ยงั คงเป็ นควำมรอดของมวลมนุษย์
และแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งควำมรอดนั้นลึกกว่ำช่วงระยะล่ำสุด
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

14. กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้รับกำรแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
และในแต่ละช่วงระยะมีขอ้ พึงประสงค์ที่เหมำะสมต่อมนุษย์ถูกกำหนดขึ้น ยิง่ ไปกว่ำนั้น เมื่อยุคต่ำงๆ
ผ่ำนเข้ำมำและเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ ข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีต่อมวลมนุษย์ท้งั หมดก็กลำยเป็ นสูงขึ้นทุกที
ดังนั้น พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำนี้จึงมำถึง จุดสำคัญสูงสุดของมันอย่ำงเป็ 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 มนุษย์พงึ จะต้องเป็ นคำพยำนที่สูงขึ้น
และเมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงบทอวสำนของมัน
กำรปฏิบตั ิและกำรเข้ำสู่ของมนุษย์ก็จะไปถึงจุดสูงสุดของมันด้วย ในอดีต
มนุษย์พงึ ต้องทำตำมธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ และเขำพึงต้องอดทนและถ่อมใจ วันนี้
มนุษย์พงึ ต้องเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำและพึงต้องมีควำมรักสูงสุดเพือ่ พระเจ้ำ
และในท้ำยที่สุดแล้วเขำยังคงพึงต้องรักพระเจ้ำท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำก
สำมช่วงระยะนี้คือข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีต่อมนุษย์อย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอนโดยตลอดกำรบริ หำรจัดกำรทั้ง
หมดทั้งมวลของพระองค์ แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงยิง่ ลึกซึ้งกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
และในแต่ละช่วงระยะ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์กย็ ิ่งลุ่มลึกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ และในหนทำงนี้
กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำย่อมค่อยๆ เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้น
กำรที่อุปนิสัยของมนุษย์เข้ำมำใกล้มำตรฐำนที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ยิ่งขึ้นนั้นเป็ นเพรำะข้อพึงประสงค์ต่อมนุ
ษย์สูงยิ่งขึ้นทุกทีนั่นเอง และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะเริ่ มค่อยๆ แยกห่ำงจำกอิทธิพลของซำตำน
จนกระทัง่ มวลมนุษย์ท้งั หมดจะได้รับกำรช่วยให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำนเมือ่ พระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงป

ลำยทำงที่ครบบริ บูรณ์ เมื่อเวลำนั้นมำถึง พระรำชกิจของพระเจ้ำจะได้ไปถึงบทอวสำนของมัน
และควำมร่ วมมือกับพระเจ้ำของมนุษย์เพื่อสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำก็จะไม่มีอีกต่อไป
และมวลมนุษย์ท้งั หมดจะใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำ และจำกนั้นเป็ นต้นไป
จะไม่มีกำรกบฏหรื อกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ พระเจ้ำจะไม่ทรงมีขอ้ เรี ยกร้องใดๆ ต่อมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
และระหว่ำงมนุษย์กบั พระเจ้ำจะมีควำมร่ วมมือที่กลมเกลียวขึ้น
ควำมร่ วมมือที่จะเป็ นชีวิตของมนุษย์และพระเจ้ำร่ วมกัน
ชีวิตที่มำถึงหลังจำกที่กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำได้สรุ ปปิ ดตัวอย่ำงครบบริ บูรณ์
และหลังจำกที่พระเจ้ำได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดอย่ำงครบถ้วนจำกเงื้อมมือของซำตำน
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

15. 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
นัน่ เป็ นเพรำะพวกเขำไม่สำมำรถซึ้งคุณค่ำโลกอันชวนหวำดกลัวกว่ำและน่ำตกตะลึงกว่ำซึ่งดำรงอยู่เหนือโลกวั
ตถุ แต่สำยตำมนุษย์ของพวกเขำทำให้พวกเขำมองไม่เห็นเท่ำนั้นเอง มนุษย์รู้สึกเหมือนไม่สำมำรถเข้ำใจมันได้
ก็เพรำะมนุษย์ไม่เข้ำใจนัยสำคัญแห่งควำมรอดของมนุษยชำติของพระเจ้ำ
หรื อนัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรของพระองค์ และไม่เข้ำใจว่ำท้ำยที่สุดแล้ว
พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้มนุษย์เป็ นอย่ำงไร
ใช่กำรไม่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงถึงที่สุดเช่นเดียวกับเอวำและอำดัมหรื อไม่? ไม่ใช่!
จุดประสงค์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำก็เพื่อที่จะได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งซึ่งนมัสกำรพระเจ้ำและนบนอบต่อ
พระองค์ แม้ผคู้ นเหล่ำนี้ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว พวกเขำก็ไม่ได้มองซำตำนเป็ นบิดำอีกต่อไปแล้ว
พวกเขำระลึกรู ้ได้ถงึ ใบหน้ำอันน่ำขยะแขยงของซำตำนและปฏิเสธใบหน้ำนั้น
และพวกเขำมำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อที่จะยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์
พวกเขำมำรู ้ว่ำสิ่งใดที่อปั ลักษณ์และสิง่ นั้นตรงกันข้ำมกับสิง่ ซึ่งบริ สุทธิ์อย่ำงไร

และมำระลึกรู ้ถึงควำมยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำและควำมชัว่ ของซำตำน มนุษยชำติเช่นนี้จะไม่ทำงำนให้ซำตำน
หรื อนมัสกำรซำตำน หรือจัดแท่นบูชำซำตำนอีกต่อไป
นี่เป็ นเพรำะพวกเขำคือกลุ่มของผูค้ นทีไ่ ด้รับกำรรับไว้จำกพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
นี่คือนัยสำคัญของพระรำชกิจเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำ
ในช่วงระหว่ำงพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำครั้งนี้
มนุษย์คือเป้ำหมำยของทั้งควำมเสื่อมทรำมของซำตำนและควำมรอดของพระเจ้ำ
และมนุษย์คือผลผลิตที่พระเจ้ำกับซำตำนกำลังต่อสู้เพื่อช่วงชิง
ในขณะที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์กำลังทรงกูม้ นุษย์คืนมำจำกเงื้อมมือซำตำนอย่ำงช้ำๆ และดังนั้น
มนุษย์จึงเข้ำมำใกล้ชิดพระเจ้ำมำกขึ้นเรื่ อยๆ ตลอดเวลำ…
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รั บกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

16. เมื่อกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำกำลังเข้ำใกล้บทอวสำน
พระเจ้ำจะทรงจำแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท
มนุษย์ได้รับกำรทรงสร้ำงด้วยพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง และในท้ำยที่สุด
พระองค์ตอ้ งทรงคืนมนุษย์กลับสู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์อย่ำงครบบริ บูรณ์
นี่คือบทสรุ ปปิ ดตัวของพระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะ ช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำย
และสองช่วงระยะก่อนหน้ำในอิสรำเอลและยูเดียนั้นเป็ นแผนกำรแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำในจักรวำล
ทั้งหมดทั้งมวล ไม่มีใครสำมำรถปฏิเสธเรื่ องนี้ได้ และนี่คือข้อเท็จจริงแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
แม้ว่ำผูค้ นไม่ได้มีประสบกำรณ์หรือรู ้เห็นพระรำชกิจนี้มำกนัก แต่ขอ้ เท็จจริงก็ยงั 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
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

17. 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 อยูภ่ ำยในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมโดยไม่คำนึงถึงว่ำจะมีกี่ศำสนำทัว่ โลก
ในท้ำยที่สุดผูค้ นทั้งปวงภำยในจักรวำลก็จะดำรงอยู่ภำยใต้กำรทรงนำของพระเจ้ำองค์เดียว
และกำรดำรงอยูข่ องพวกเขำก็ไม่ได้นำโดยหัวหน้ำหรื อผูน้ ำทำงศำสนำ
กล่ำวคือมวลมนุษย์ไม่ถูกนำโดยหัวหน้ำหรื อผูน้ ำทำงศำสนำคนใดคนหนึ่ง
ตรงกันข้ำมมวลมนุษย์ท้งั ปวงได้รับกำรทรงนำทำงโดยพระผูส้ ร้ำง ผูท้ ี่ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก
และทุกสรรพสิ่ง และผูท้ ี่ทรงสร้ำงมวลมนุษย์อีกด้วย—นี่คอื ข้อเท็จจริ ง แม้ว่ำโลกจะมีศำสนำสำคัญมำกมำย
แต่โดยไม่คำนึงถึงว่ำจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ศำสนำเหล่ำนี้ท้งั หมดก็ดำรงอยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองของพระผูส้ ร้ำง
และไม่มีศำสนำใดสำมำรถเกินเลยวงเขตแห่งอำนำจครอบครองนี้ กำรพัฒนำของมวลมนุษย์
ควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ—
แต่ละเรื่ องไม่สำมำรถแยกออกจำกกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระผูส้ ร้ำงได้
และพระรำชกิจนี้ไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่หัวหน้ำทำงศำสนำใดสำมำรถทำได้
หัวหน้ำทำงศำสนำเป็ นเพียงผูน้ ำของศำสนำใดศำสนำหนึ่ง และไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้

อีกทั้งพวกเขำก็ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนขององค์หนึ่งเดียว
ผูท้ ี่ได้ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งได้
หัวหน้ำทำงศำสนำสำมำรถนำทำงพวกเขำทั้งหมดภำยในศำสนำทั้งปวงได้
แต่พวกเขำไม่สำมำรถบังคับบัญชำสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดใต้ฟ้ำสวรรค์ได้—
นี่คอื ข้อเท็จจริ งที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป หัวหน้ำด้ำนศำสนำเป็ นเพียงผูน้ ำ
และไม่สำมำรถยืนเทียบเท่ำกับพระเจ้ำ (พระผูส้ ร้ำง) ได้ ทุกสรรพสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง
และในบทอวสำนทุกสรรพสิ่งก็จะกลับสู่พระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง แต่เดิมนั้นมวลมนุษย์ได้ถูกพระเจ้ำทรงสร้ำง
และโดยไม่คำนึงถึงศำสนำ บุคคลทุกคนจะกลับมำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำ—
กำรนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ พระเจ้ำเท่ำนั้นทรงสูงส่งที่สุดท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และผูป้ กครองสูงสุดท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดที่จะต้องกลับสู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
เช่นกัน ไม่สำคัญว่ำสถำนะของมนุษย์ผหู้ นึ่งจะสูงเพียงใด
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 และไม่มีศำสนำอื่นใด
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

18. 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
กำรดำเนินกำรเช่นนี้ไม่เคยได้เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ แห่งกำรพัฒนำของมนุษย์
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 ลำดับชั้นที่แตกต่ำงของมนุษย์ถกู เปิ 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
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

19.
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
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

20. หลังจำกได้มีกำรดำเนินพระรำชกิจหกพันปี ของพระองค์จนเสร็จสิ้นตลอดมำจนถึงปัจจุบนั 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 ดเผยกำรกระทำทั้งหมดของพระองค์และพระสิริท้งั 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 “เจ้ำควรรู้วำ่ องค์รวมแห่งมนุษยชำติได้พฒั นำมำจนถึงปัจจุบนั อย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ก. ว่าด้วยวิวรณ์ของพระเจ้าเรื่องพระราชกิจของพระองค์ในยุคธรรมบัญญัติ
21. 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] หรื อไม่
หรื อมีหน้ำที่หนึ่งที่สิ่งทรงสร้ำงควรจะปฏิบตั ิเพื่อพระผูส้ ร้ำงบ้ำงหรื อไม่น้นั
พงศ์พนั ธุ์ของอำดัมหำได้รู้เรื่ องเหล่ำนี้แม้แต่นอ้ ยไม่ ทั้งหมดที่พวกเขำรู ้ก็แค่เพียง
สำมีควรจะทำงำนอำบเหงื่อต่ำงน้ ำเพื่อหำเลี้ยงครอบครัวของตน
และภรรยำพึงนบนอบต่อสำมีและรักษำเผ่ำพันธุ์มนุษย์ที่พระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ ำงให้คงอยู่ถำวรต่อไป
อีกนัยหนึ่ง ผูค้ นเช่นนั้นที่มีเพียงลมปรำณของพระยำห์เวห์และพระชนม์ชีพของพระองค์
ไม่รู้อะไรเลยเรื่ องวิธีปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติของพระเจ้ำ
หรื อวิธีทำให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลพึงพอพระทัย พวกเขำเข้ำใจน้อยเกินไป ดังนั้นแล้ว
แม้จะไม่มีอะไรที่คดโกงหรื อหลอกลวงในหัวใจของพวกเขำเลย
อีกทั้งควำมหวงแหนและกำรขับเคี่ยวกันก็เกิดขึ้นนำนๆ ครั้งในหมูพ่ วกเขำ
กระนั้นพวกเขำก็ไม่ได้มีควำมรู ้หรื อควำมเข้ำใจเรื่ องพระยำห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลอยู่ดี
บรรพบุรุษของมนุษย์เหล่ำนี้รู้เพียงแต่จะกินสิ่งที่เป็ นของพระยำห์เวห์ และชื่นชมในสิ่งต่ำงๆ ของพระยำห์เวห์
แต่ไม่รู้จกั กำรเคำรพพระยำห์เวห์ พวกเขำไม่รู้ว่ำพระยำห์เวห์คือองค์หนึ่งเดียวที่พวกเขำควรคุกเข่ำนมัสกำร
ดังนี้แล้วพวกเขำจะถูกเรี ยกว่ำสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์ได้อย่ำงไร? หำกเป็ นเช่นนี้แล้ว ถ้อยคำที่ว่ำ
“พระยำห์เวห์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล” และ
“พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์เพื่อที่มนุษย์อำจสำแดงพระองค์ ถวำยพระเกียรติแด่พระองค์และเป็ นตัวแทนพระองค์”

จะไม่ถูกพูดไว้โดยไร้ค่ำดอกหรื อ?
ผูค้ นที่ไม่เคำรพพระยำห์เวห์จะเป็ นคำพยำนแด่พระสิริของพระองค์ได้อย่ำงไรกัน?
พวกเขำจะกลำยมำเป็ นสิ่งสำแดงพระสิริของพระองค์ได้อย่ำงไร? พระวจนะของพระยำห์เวห์ที่ว่ำ
“เรำสร้ำงมนุษย์ตำมฉำยำของเรำ” จะไม่กลำยมำเป็ นอำวุธในมือของซำตำนมำรร้ำยดอกหรือ?
พระวจนะเหล่ำนี้จะไม่กลำยเป็ นเครื่ องหมำยแห่งกำรถูกเหยียดหยำมต่อกำรทรงสร้ำงมนุษย์ของพระยำห์เวห์ดอ
กหรื อ? เพื่อที่จะทำให้พระรำชกิจของช่วงระยะนั้นเสร็จสิน้ หลังกำรทรงสร้ำงมนุษยชำติแล้ว
พระยำห์เวห์ก็มิได้ทรงแนะนำ หรือทรงนำพวกเขำเลยนับตั้งแต่อำดัมไปจนถึงโนอำห์ 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 และลุกขึ้นจำกผงคลีดินไปเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงสำมำรถเผำทำลำยจนสิ้นซำกและสำปแช่งมวลมนุษย์และใช้ไม้เรียวของพระองค์ปกครองมว
ลมนุษย์ได้เช่นกัน ดังนั้น
พวกเขำจึงได้เห็นอีกด้วยเช่นกันว่ำพระยำห์เวห์ทรงสำมำรถนำชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้
รวมถึงตรัสและทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์ได้โดยสอดคล้องกับโมงยำมของเวลำกลำงวันและกลำงคืน
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงทำนั้นก็เพียงเพื่อที่บรรดำสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระองค์อำจจะได้รู้ว่ำมนุษย์น้ นั มำ
จำกผงคลีดินที่พระองค์ทรงเก็บขึ้นมำ และยิง่ ไปกว่ำนั้นก็คือ มนุษย์น้นั ถูกสร้ำงขึ้นโดยพระองค์ ไม่เพียงเท่ำนี้
ทว่ำพระองค์ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์ในประเทศอิสรำเอลเพื่อที่ประชำชนและชำติอื่นๆ
(ผูซ้ ่ึงอันที่จริงแล้วไม่ได้ถูกแยกออกจำกอิสรำเอล แต่ได้มีกำรแตกแขนงออกจำกผูค้ นแห่งอิสรำเอลเสียมำกกว่ำ
กระนั้น ก็ยงั คงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอำดัมและเอวำอยู่ดี) จะได้รับพระกิตติคุณของพระยำห์เวห์จำกอิสรำเอล
ทั้งนี้เพื่อสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งมวลในจักรวำลจะสำมำรถเคำรพพระยำห์เวห์และนับถือว่ำพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ได้
หำกพระยำห์เวห์มิได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์ในประเทศอิสรำเอล แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
กลับทรงสร้ำงมนุษย์ข้ นึ มำแล้วปล่อยให้พวกเขำดำเนินชีวิตอิสระเสรี บนแผ่นดินโลก หำกเป็ นเช่นนี้
โดยธรรมชำติทำงกำยภำพของมนุษย์ (ธรรมชำติหมำยควำมว่ำ มนุษย์ไม่มีวนั รู ้จกั สิ่งต่ำงๆ ที่พวกเขำมองไม่เห็น
กล่ำวคือ พวกเขำย่อมจะไม่รู้ว่ำพระยำห์เวห์นั่นเองที่เป็ 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 ควำมพึงปรำรถนำของพระยำห์เวห์ที่วำ่ “บนแผ่นดินโลก
ซึ่งก็คือในท่ำมกลำงสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์น้ นั พระองค์ควรจะทรงมีสถำนที่สำหรับประทับสักที่หนึ่ง
สถำนที่อนั ศักดิ์สิทธิ์” ก็คงจะแตกสลำยไปเรี ยบร้อยแล้ว และ
ดังนั้นหลังจำกกำรสร้ำงมวลมนุษย์ซ่ึงพระองค์ทรงสำมำรถคงอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์เพือ่ ทรงนำชีวิตของพวกเขำ
และตรัสกับพวกเขำจำกภำยในท่ำมกลำงพวกเขำได้ต่อไปนั้น—
ทั้งหมดก็เพื่อจะทำให้ควำมปรำรถนำของพระองค์เป็ นจริง และทำให้แผนกำรของพระองค์สัมฤทธิ์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

22. ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พระยำห์เวห์ได้ทรงมอบพระบัญญัติมำกมำยเพื่อให้โมเสสส่งต่อไปยังผูค้ นแห่งอิสรำเอลที่ติดตำมเขำออกจำกอียิ
ปต์ พระบัญญัติเหล่ำนี้พระยำห์เวห์ประทำนแก่ผคู้ นแห่งอิสรำเอล และไม่เกีย่ วข้องใดๆ กับชำวอียิปต์แม้แต่น้อย
พระบัญญัติเหล่ำนี้มุ่งหมำยเพื่อควบคุมผูค้ นแห่งอิสรำเอล
และทรงใช้พระบัญญัติเหล่ำนี้ เพื่อเรี ยกร้องให้พวกเขำปฏิบตั ิตำม ไม่ว่ำพวกเขำจะปฏิบตั ิวนั สะบำโตหรื อไม่
เคำรพบิดำมำรดำหรื อไม่ นมัสกำรรู ปเคำรพหรื อไม่ และอื่นๆ—
เหล่ำนี้คือหลักธรรมที่พวกเขำจะถูกตัดสินว่ำผิดบำปหรื อชอบธรรม ท่ำมกลำงพวกเขำ
บำงคนได้ถูกไฟของพระยำห์เวห์ลงทัณฑ์ บ้ำงก็ถูกหินขว้ำงให้ตำย และบ้ำงก็ได้รับพระพรจำกพระยำห์เวห์
และนี่ถูกกำหนดพิจำรณำตำมข้อที่ว่ำพวกเขำเชื่อฟังพระบัญญัติเหล่ำนี้หรื อไม่
คนที่ไม่ปฏิบตั ิวนั สะบำโตจะถูกขว้ำงด้วยหินจนตำย
บรรดำปุโรหิตที่ไม่ปฏิบตั ิวนั สะบำโตจะถูกไฟลงทัณฑ์ของพระยำห์เวห์
พวกที่ไม่เคำรพบิดำมำรดำก็จะถูกขว้ำงด้วยหินจนตำยเช่นกัน ทั้งหมดนี้ถูกสั่งโดยพระยำห์เวห์ท้งั สิ้น
พระยำห์เวห์ทรงสถำปนำพระบัญญัติและธรรมบัญญัติเพื่อที่ขณะที่พระองค์ทรงนำทำงชีวิตของพวกเขำนั้น
ประชำชนจะได้ฟังและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และไม่กบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงใช้ธรรมบัญญัติเหล่ำนี้เพื่อรักษำชำติพนั ธุ์มนุษย์แรกเกิดให้อยู่ในกำรควบคุม

ซึ่งจะเป็ นผลดียงิ่ ขึ้นต่อกำรวำงรำกฐำนพระรำชกิจในอนำคตของพระองค์ และดังนั้น
บนพื้นฐำนของพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงทำไว้ ยุคแรกจึงเรียกว่ำยุคธรรมบัญญัติ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

23. ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ พระรำชกิจแห่งกำรทรงนำมวลมนุษย์กระทำไปภำยใต้พระนำมของพระยำห์เวห์
และพระรำชกิจช่วงระยะแรกได้ริเริ่ มขึ้นบนแผ่นดินโลก ในช่วงระยะนี้
พระรำชกิจประกอบไปด้วยกำรสร้ำงพระวิหำรและแท่นบูชำ
และกำรใช้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงนำประชำกรแห่งอิสรำเอลและเพื่อทรงพระรำชกิจในท่ำมกลำงพวกเขำ
โดยกำรทรงนำประชำกรแห่งอิสรำเอลนี้
พระองค์ได้ทรงเปิ ดตัวพื้นฐำนหนึ่งสำหรับพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก จำกพื้นฐำนนี้
พระองค์ได้ทรงแผ่ขยำยพระรำชกิจของพระองค์ไปไกลโพ้นจำกอิสรำเอล ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ได้ทรงขยำยพระรำชกิจของพระองค์ออกไปโดยกำรเริ่ มต้นจำกอิสรำเอล
เพื่อที่คนรุ่ นต่อไปในภำยหลังจะได้ค่อยๆ มำรู ้ว่ำพระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
และรู ้ว่ำพระยำห์เวห์นั่นเองคือผูท้ ี่ได้ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง
และรู ้ว่ำพระยำห์เวห์นนั่ เองคือผูท้ ี่ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวง
พระองค์ทรงเผยแพร่ พระรำชกิจของพระองค์โดยผ่ำนทำงประชำกรแห่งอิสรำเอลออกไปไกลโพ้นจำกพวกเขำ
แผ่นดินแห่งอิสรำเอลคือสถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งแรกของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์บนแผ่นดินโลก
และเป็ นแผ่นดินแห่งอิสรำเอลนี่เองที่พระเจ้ำได้เสด็จมำทรงพระรำชกิจบนแผ่นดินโลกเป็ นครั้งแรก
นั่นคือพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

24. เมื่อพระเจ้ำได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจที่เป็ นทำงกำรในแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระองค์ได้ทรงกำหนดกฎระเบียบมำกมำยที่มนุษย์จะต้องปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบเหล่ำนี้เป็ นไปเพื่อเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตปกติของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
ชีวิตปกติของมนุษย์ที่ไม่อำจแยกได้จำกพระเจ้ำและกำรทรงนำของพระองค์
ก่อนอื่นพระเจ้ำได้ตรัสบอกมนุษย์ว่ำให้ทำแท่นบูชำอย่ำงไร ให้ต้งั แท่นบูชำอย่ำงไร
หลังจำกนั้นพระองค์ได้ตรัสบอกมนุษย์ว่ำให้ทำเครื่ องบูชำอย่ำงไร
และได้ทรงกำหนดว่ำมนุษย์จะต้องดำรงชีวิตอย่ำงไร—สิ่งใดที่เขำจะต้องให้ควำมสนใจในชีวิต
สิ่งใดที่เขำต้องปฏิบตั ิตำม และสิ่งใดที่เขำควรและไม่ควรทำ
สิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดสำหรับมนุษย์น้ นั ครอบคลุมทั้งหมด และด้วยประเพณี กฎระเบียบ

และหลักกำรเหล่ำนี้นี่เองที่พระองค์ได้ทรงกำหนดมำตรฐำนพฤติกรรมของมนุษย์ ทรงนำทำงชีวิตมนุษย์
ทรงนำทำงกำรเริ่ มต้นของพวกเขำสู่ธรรมบัญญัติของพระเจ้ำ
ทรงนำทำงพวกเขำสู่กำรมำอยู่หน้ำแท่นบูชำของพระเจ้ำ
ทรงนำทำงพวกเขำในกำรมีชีวิตท่ำมกลำงสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้ำได้ทรงทำขึ้นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ภำยใต้ระเบีย
บ ควำมสม่ำเสมอ และควำมพอประมำณ
ก่อนอื่นพระเจ้ำได้ทรงใช้กฎระเบียบและหลักกำรที่เรี ยบง่ำยเหล่ำนี้เพื่อกำหนดขีดจำกัดสำหรับมนุษย์
เพื่อที่มนุษย์บนแผ่นดินโลกจะได้มีชีวิตปกติแห่งกำรนมัสกำรพระเจ้ำ จะได้มีชีวิตปกติของมนุษย์
เช่นนั้นเองคือเนื้อหำเฉพำะของกำรเริ่ มต้นแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์
กฎระเบียบและกฎทั้งหลำยเหล่ำนี้ปกคลุมเนื้อหำที่กว้ำงอย่ำงยิง่
พวกมันเป็ นข้อเฉพำะเจำะจงแห่งกำรทรงนำมวลมนุษย์ของพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
ผูค้ นที่มำก่อนหน้ำยุคธรรมบัญญัติตอ้ งยอมรับและเชื่อฟังกฎระเบียบและกฎเหล่ำนี้
กฎระเบียบและกฎเหล่ำนี้เป็ นบันทึกเกี่ยวกับพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
และเป็ นข้อพิสูจน์จริงแห่งกำรเป็ นผูท้ รงนำและกำรทรงนำมวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

25. 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 หรือที่จะยำเกรงพระองค์
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 นัน่ ก็คือ
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระรำชกิจแห่งกำรทรงสร้ำงโลกของพระยำห์เวห์จะได้สรุ ปปิ ดตัวอย่ำงเต็มที่ และดังนั้น
โดยกำรได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์มำนี้
พระองค์จงึ ต้องทรงนำชีวิตของมวลมนุษย์บนแผ่นดินโลกเป็ นเวลำหลำยพันปี
เพื่อที่มวลมนุษย์อำจจะมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตำมประกำศกฤษฎีกำทั้งหลำยและธรรมบัญญัติท้งั หลำยของพ
ระองค์ได้ และเข้ำร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พระรำชกิจของพระยำห์เวห์จึงจะครบบริ บูรณ์อย่ำงเต็มที่
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

26. ก่อนช่วงสองพันปี ซ่งึ พระยำห์เวห์ทรงพระรำชกิจของพระองค์น้ นั มนุษย์ไม่รู้อะไรเลย
และมนุษยชำติแทบทั้งหมดล้วนตกไปอยู่ในควำมต่ำทรำม จนกระทัง่ ก่อนกำรทำลำยล้ำงโลกโดยน้ ำท่วมโลก
พวกเขำได้ไปถึงก้นบึ้งของควำมสำส่อนและควำมเสื่อมทรำมซึ่งจิตใจของพวกเขำปรำศจำกพระยำห์เวห์และคว
ำมต้องกำรในหนทำงของพระองค์อีกต่อไปโดยสิน้ เชิง
พวกเขำไม่เคยเข้ำใจพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์กำลังจะทรงทำ โดยพวกเขำขำดเหตุผล
ควำมรู ้ก็ยิ่งมีน้อยเข้ำไปใหญ่ และประหนึ่งเครื่ องจักรที่หำยใจได้ ไม่รู้เท่ำทันโดยสิ้นเชิงทั้งเรื่องมนุษย์ พระเจ้ำ
โลก ชีวิตและอื่นๆ บนแผ่นดินโลกนั้น พวกเขำพัวพันกับกำรล่อลวงหลำยอย่ำง เหมือนงู
และกล่ำวหลำยอย่ำงที่เป็ นกำรขุน่ เคืองต่อพระยำห์เวห์ แต่เนื่องจำกพวกเขำไม่รู้เท่ำทัน
พระยำห์เวห์จึงมิได้ทรงตีสอนหรื อบ่มวินัยพวกเขำ ต่อเมื่อภำยหลังน้ ำท่วมโลกแล้วเท่ำนั้น
เมื่อตอนโนอำห์อำยุได้ 601 ปี พระยำห์เวห์จึงได้ทรงปรำกฏแก่โนอำห์อย่ำงเป็ นทำงกำร
และได้ทรงนำเขำและครอบครัว ทรงนำทำงนกและสัตว์ป่ำต่ำงๆ
ที่รอดชีวิตจำกน้ ำท่วมร่ วมกับโนอำห์และพงศ์พนั ธุ์ของเขำ จนกระทัง่ สิ้นยุคธรรมบัญญัติ ซึ่งยำวนำนทั้งสิ้น
2,500 ปี พระองค์ทรงทำพระรำชกิจในประเทศอิสรำเอลอย่ำงเป็ นทำงกำรเป็ นเวลำทั้งสิ้น 2,000 ปี
และทรงพระรำชกิจในและนอกประเทศอิสรำเอลไปพร้อมๆ กันอีก 500 ปี รวมทั้งสิ้นเป็ น 2,500 ปี

ตลอดช่วงเวลำนั้น พระองค์ทรงแนะนำผูค้ นแห่งอิสรำเอลให้รับใช้พระยำห์เวห์ พวกเขำควรจะสร้ำงพระวิหำร
สวมเสื้อคลุมปุโรหิต และเดินเท้ำเปล่ำเข้ำไปในพระวิหำรตั้งแต่รุ่งเช้ำ
มิฉะนั้นรองเท้ำของพวกเขำจะทำให้พระวิหำรแปดเปื้ อนและไฟจะถูกส่งลงมำจำกยอดพระวิหำรและเผำพวกเขำ
ตำย พวกเขำปฏิบตั ิหน้ำที่และนบนอบต่อแผนกำรของพระยำห์เวห์
พวกเขำอธิษฐำนต่อพระยำห์เวห์ในพระวิหำร และหลังจำกได้รับวิวรณ์ของพระยำห์เวห์ กล่ำวคือ
หลังจำกที่พระยำห์เวห์ได้ตรัส
พวกเขำก็นำทำงฝูงชนและสอนว่ำพวกเขำควรจะแสดงควำมเคำรพพระยำห์เวห์—พระเจ้ำของพวกเขำ
และพระยำห์เวห์ได้ทรงบอกพวกเขำว่ำพวกเขำควรสร้ำงพระวิหำรและแท่นบูชำ
และในเวลำที่พระยำห์เวห์ทรงกำหนดไว้ นั่นคือในเทศกำลปัสกำ
พวกเขำควรจะตระเตรี ยมลูกวัวและลูกแกะแรกเกิด เพื่อนำมำวำงบนแท่นบูชำ
เพื่อเป็ นเครื่ องบูชำถวำยแด่พระยำห์เวห์
ทั้งนี้เพื่อควบคุมพวกเขำและเพื่อนำควำมเคำรพต่อพระยำห์เวห์ไปใส่ไว้ในหัวใจพวกเขำ
กำรที่พวกเขำเชื่อฟังหรื อไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติน้ีกลำยเป็ นมำตรวัดควำมจงรักภักดีของพวกเขำที่มีต่อ พระยำห์เว
ห์พระยำห์เวห์ยงั ได้ทรงกำหนดวันสะบำโต—วันที่เจ็ดแห่งกำรทรงสร้ำงของพระองค์—สำหรับพวกเขำเช่นกัน
วันถัดจำกวันสะบำโต พระองค์ทรงตั้งให้เป็ นวันแรก เป็ นวันที่พวกเขำจะสรรเสริ ญพระยำห์เวห์
ถวำยเครื่ องบูชำแด่พระองค์ และถวำยเสียงดนตรี แด่พระองค์ ในวันนี้
พระยำห์เวห์ทรงเรียกชุมนุมบรรดำปุโรหิตทุกคนเพื่อแบ่งเครื่องถวำยบูชำที่อยู่บนแท่นเพือ่ ให้ประชำชนได้กิน
เพื่อที่พวกเขำจะได้ชื่นชมเครื่ องบูชำบนแท่นของพระยำห์เวห์ และพระยำห์เวห์ได้ตรัสว่ำพวกเขำเป็ นผูไ้ ด้รับพร
พวกเขำได้ร่วมปันส่วนแบ่งกับพระองค์ และพวกเขำเป็ นประชำชนที่พระองค์ทรงเลือกสรร
(อันเป็ นพันธสัญญำของพระยำห์เวห์กบั ผูค้ นแห่งอิสรำเอล) นี่คอื เหตุผลว่ำทำไมกระทัง่ ทุกวันนี้
ประชำชนของประเทศอิสรำเอลจึงยังพูดว่ำพระยำห์เวห์คือพระเจ้ำของพวกเขำเท่ำนั้น
และไม่ใช่พระเจ้ำของคนต่ำงชำติ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

27. แม้ว่ำพระยำห์เวห์จะทรงให้ถอ้ ยดำรัสและทำพระรำชกิจมำกมำย
พระองค์ก็ทรงนำประชำชนในด้ำนบวกเท่ำนั้น ทรงสอนประชำชนที่ไม่รู้เท่ำทันเหล่ำนี้ให้รูจ้ กั 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—บำงคนอำจถึงกับเรี ยกว่ำกฎเกณฑ์—
เนื่องจำกสิ่งที่พระยำห์เวห์ทรงทำนั้นไม่ใด้มงุ่ หมำยเพือ่ แปรสภำพพวกเขำ
แต่เพื่อมอบสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีมำกกว่ำนี้ให้กบั พวกเขำและเพื่อแนะนำพวกเขำจำกพระโอษฐ์ของพระองค์เอง
เพรำะหลังจำกถูกสร้ำงขึ้นมำแล้ว มนุษย์หำได้มีสิ่งที่พวกเขำควรจะมีไม่ และดังนั้น
พระยำห์เวห์จึงได้ประทำนให้แก่ผคู้ นในสิ่งที่พวกเขำควรมีเพื่อชีวิตของพวกเขำบนแผ่นดินโลก
ทำให้ผคู้ นที่พระองค์ทรงนำทำงนั้นเหนือกว่ำบรรพบุรุษของพวกเขำ หรื ออำดัมกับเอวำ
เพรำะสิ่งที่พระยำห์เวห์ทรงมอบแก่พวกเขำนั้นเหนือกว่ำที่พระองค์ทรงมอบแก่อำดัมกับเอวำในปฐมกำล
โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำ
พระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงทำในประเทศอิสรำเอลนั้นเพียงเพื่อทรงนำมนุษย์และทำให้มนุษย์ระลึกรู ้พระผูส้ ร้
ำงได้เท่ำนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงพิชิตหรื อแปรสภำพพวกเขำ เพียงแต่ทรงนำพวกเขำเท่ำนั้น
นี่คือผลสรุ ปของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติ อันเป็ นภูมิหลัง เป็ นเรื่องจริง
เป็ นแก่นแท้แห่งพระรำชกิจของพระองค์ในดินแดนทั้งสิน้ ของประเทศอิสรำเอล
และเป็ นจุดเริ่ มต้นของพระรำชกิจระยะ 6,000 ปี ของพระองค์—
เพื่อรักษำมนุษย์ไว้ในกำรควบคุมของพระหัตถ์แห่งพระยำห์เวห์
จำกเรื่ องนี้ก่อให้เกิดงำนที่เพิ่มเข้ำมำในแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อควำมต้นฉบับไม่มีวลี “ให้เชื่อฟัง”

ข. ว่าด้วยวิวรณ์ของพระเจ้าเรื่องพระราชกิจของพระองค์ในยุคพระคุณ
28. พระเยซูคือผูท้ ำงำนทั้งหมดของยุคพระคุณแทนเรำ
พระองค์ได้จุติมำบังเกิดในเนื้อหนังและถูกตอกตรึ งบนกำงเขน
และพระองค์ยงั ทรงเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นยุคพระคุณด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงถูกตรึงกำงเขนก็เพื่อบรรลุพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ เพื่อปิ ดฉำกยุคธรรมบัญญัติและเริ่ มต้นยุคพระคุณ
และด้วยกำรนั้นพระองค์จงึ ทรงได้รับกำรขนำนพระนำมว่ำ “จอมทัพ” “เครื่ องบูชำไถ่บำป” และ “พระผูไ้ ถ่”
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ พระรำชกิจของพระเยซูจึงมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเนื้อหำจำกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
แม้จะมีหลักกำรเดียวกันก็ตำม พระยำห์เวห์ทรงเริ่ มต้นยุคธรรมบัญญัติ
สร้ำงรำกฐำนหรื อจุดกำเนิดสำหรับงำนของพระเจ้ำบนโลก และสำหรับกำรออกกฎธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ
นี่คือพระรำชกิจสองอย่ำงที่พระองค์ได้ทรงดำเนินกำร และเป็ นพระรำชกิจที่เป็ นตัวแทนของยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจที่พระเยซูทรงทำในยุคพระคุณนั้นไม่ใช่เป็ นกำรออกกฎธรรมบัญญัติ แต่เพื่อทำให้ธรรมบัญญัติลุล่วง
ด้วยกำรนั้นจึงนำทำงเข้ำสู่ยุคพระคุณและสรุ ปปิ ดตัวยุคธรรมบัญญัติที่ดำเนินมำยำวนำนร่ วมสองพันปี
พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ุกเบิกที่มำเพื่อเริ่ มต้นยุคพระคุณ ทว่ำพระรำชกิจส่วนหลักของพระองค์อยู่ที่กำรไถ่
และเมื่อเป็ นเช่นนั้น พระรำชกิจของพระองค์จึงมีสองด้ำนเช่นกัน นัน่ คือ กำรเปิ ดฉำกยุคใหม่
และกำรทำพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ให้ครบบริ บูรณ์โดยผ่ำนทำงกำรถูกตรึ งกำงเขน
ซึ่งหลังจำกนั้นเป็ นเหตุให้พระองค์ตอ้ งจำกไป และนับจำกนี้ไปยุคธรรมบัญญัติจึงได้สิ้นสุดลง
และยุคพระคุณได้เริ่ มต้นขึ้น
ตัดตอนมำจำก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

29. ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่ึงได้ช่วยมนุษย์ให้รอด
สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นคือพระคุณ ควำมรัก ควำมสงสำรเห็นใจ ควำมอดกลั้น ควำมอดทน
ควำมถ่อมพระองค์ ควำมใส่พระทัย และควำมยอมผ่อนปรน
และพระรำชกิจมำกมำยเหลือเกินที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรไถ่มนุษย์
พระอุปนิสัยของพระองค์คืออุปนิสัยของควำมสงสำรและควำมรัก
และเพรำะพระองค์ทรงมีควำมสงสำรเห็นใจและมีควำมรัก
พระองค์จงึ ได้ตอ้ งทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขนเพื่อมนุษย์
เพื่อแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงรักมนุษย์ดงั เช่นรักพระองค์เอง
รักมำกจนถึงขนำดที่พระองค์มอบถวำยพระองค์เองในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ในระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระนำมของพระเจ้ำคือพระเยซู กล่ำวคือ

พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่งึ ได้ช่วยมนุษย์ให้รอด
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูม้ ีควำมสงสำรเห็นใจและมีควำมรัก พระเจ้ำได้ทรงอยู่กบั มนุษย์
ควำมรักของพระองค์ ควำมสงสำรของพระองค์
และควำมรอดของพระองค์ได้ไปพร้อมกับแต่ละบุคคลและทุกคน
มีเพียงโดยกำรยอมรับพระนำมของพระเยซูและกำรทรงสถิตของพระองค์เท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะสำมำรถได้รับสันติสุขและควำมชื่นบำนยินดี ได้รับพระพรของพระองค์
พระคุณอันกว้ำงใหญ่และมำกมำยของพระองค์ และควำมรอดของพระองค์ได้
บรรดำผูท้ ี่ได้ติดตำมพระองค์ลว้ นได้รับควำมรอดและได้รับกำรอภัยบำปของพวกเขำ
โดยผ่ำนทำงกำรตรึ งกำงเขนของพระเยซู ในระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระเยซูคอื พระนำมของพระเจ้ำ
อีกนัยหนึ่งคือ พระรำชกิจในยุคพระคุณนั้นได้ดำเนินกำรภำยใต้พระนำมของพระเยซูเป็ นหลัก
ในระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระเจ้ำทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเยซู
พระองค์ทรงรับหน้ำที่ในช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจใหม่ที่นอกเหนือไปจำกพันธสัญญำเดิม
และพระรำชกิจของพระองค์ได้สิ้นสุดลงด้วยกำรตรึ งกำงเขน
นี่คือควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระรำชกิจของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

30. 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 ล้วนเนื่องมำจำกยุคที่พวกเขำอำศัยอยู่นนั่ เอง ในยุคพระคุณนี้
มนุษย์ถูกซำตำนบ่อนทำลำยจนเสื่อมทรำมไปแล้ว และฉะนั้นแล้ว
กำรจะสัมฤทธิ์งำนแห่งกำรไถ่มนุษยชำติท้งั มวลจำต้องอำศัยพระคุณอันอุดมล้นเหลือ
ควำมอดกลั้นและควำมอดทนอันไม่สิ้นสุด และที่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นก็คือ เพื่อให้เกิดผลแล้ว
เครื่ องบูชำต้องมีอย่ำงพอเพียงต่อกำรไถ่บำปของมนุษยชำติ
สิ่งที่มนุษยชำติเห็นในยุคพระคุณนั้นมีเพียงเครื่ องบูชำลบมลทินที่เรำมอบไว้ให้สำหรับกำรไถ่บำปของมนุษยชำ

ติเท่ำนั้น ซึ่งก็คือพระเยซูนนั่ เอง ทั้งหมดที่พวกเขำรู ้ก็คือ 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 นื่ เจ็ดสิบคูณเจ็ดครั้ง” ด้วยเหตุน้ีหัวใจของผูอ้ นื่ จึงได้ถกู แปลงสภำพไปโดยหัวใจของพระองค์
และเพียงเพรำะด้วยเหตุน้ีเองผูค้ นจึงได้รับกำรอภัยบำปของตนโดยผ่ำนทำงควำมอดกลั้นของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

31. แม้ในกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะปรำศจำกสภำวะอำรมณ์เยี่ยงมนุษย์โดยสิ้นเชิง
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 เพื่อทีผ่ คู้ นอำจเชื่อในพระองค์
และเห็นว่ำทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำนั้นเป็ นไปอย่ำงจริ งจังและจริ งใจ
พระองค์ทรงดำเนินไปไกลถึงขั้นทำกำรฟื้ นคืนชีวิตให้กบั ซำกศพที่กำลังเน่ำเปื่ อย
โดยทรงสำแดงให้พวกเขำเห็นว่ำในพระหัตถ์ของพระองค์น้ นั กระทัง่ คนตำยก็ยงั คืนชีวิตกลับมำได้ ในหนทำงนี้
พระองค์ได้ทรงสู้ทนอย่ำงเงียบๆ และดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ของพระองค์ไปท่ำมกลำงพวกเขำ
แม้กระทัง่ ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงกำงเขน พระเยซูกไ็ ด้ทรงรับเอำบำปของมนุษยชำติเข้ำไว้ในพระองค์
และได้กลำยเป็ นเครื่ องบูชำไถ่บำปให้กบั มวลมนุษย์ไปแล้ว กระทัง่ ก่อนจะทรงถูกตอกตรึ งบนกำงเขน
พระองค์กไ็ ด้ทรงเปิ ดเส้นทำงสู่กำงเขนเพื่อไถ่มวลมนุษย์แล้ว สุดท้ำยแล้ว พระองค์ก็ทรงถูกตอกตรึ งบนกำงเขน
สละพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของกำงเขน และประทำนพระกรุ ณำ ควำมเมตตำ
และควำมบริ สุทธิ์ท้งั มวลของพระองค์แก่มวลมนุษย์ สำหรับมนุษยชำติแล้ว พระองค์ทรงยอมผ่อนปรนเสมอ
ไม่เคยทรงแค้นเคือง ทรงให้อภัยบำปพวกเขำ ทรงเตือนสติพวกเขำให้กลับใจ
และทรงสอนให้พวกเขำมีควำมอดทน ควำมอดกลั้น และควำมรัก เพือ่ ดำเนินตำมรอยพระบำทของพระองค์
และอุทิศตัวพวกเขำเองเพื่อประโยชน์ของกำงเขน
ควำมรักของพระองค์ที่มีต่อพีน่ ้องชำยหญิงนั้นเหนือกว่ำควำมรักของพระองค์ที่มีต่อนำงมำรี ย์

พระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำคือกำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจร้ำยเป็ นหลัก
ทั้งหมดนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรทรงไถ่ของพระองค์ท้งั สิ้น ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะเสด็จไปที่ใด
พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกคนที่ติดตำมพระองค์ดว้ ยพระคุณ พระองค์ทรงทำให้คนยำกจนกลำยเป็ นมัง่ มี
คนง่อยกลับเดินได้ คนตำบอดกลับมองเห็น และคนหูหนวกกลับได้ยิน
พระองค์กระทัง่ ทรงเชื้อเชิญผูค้ นที่ตอ้ ยต่ำข้นแค้นอนำถำ คนบำปหนำ ให้นงั่ ร่ วมโต๊ะกับพระองค์
ไม่เคยทรงหลบเลี่ยงพวกเขำ แต่ทรงอดทนเสมอ กระทัง่ ถึงกับตรัสไว้ว่ำ
ยำมที่ผเู้ ลี้ยงแกะทำแกะหำยไปหนึ่งตัวจำกจำนวนร้อยตัว
เขำย่อมจะละจำกแกะเก้ำสิบเก้ำตัวเพื่อออกไปตำมหำแกะตัวเดียวที่หำยไปนั้น ครั้นเมื่อหำพบแล้ว
เขำจะชื่นบำนยิ่งนัก พระองค์ทรงรักสำวกของพระองค์เช่นเดียวกับที่แม่แกะรักลูกแกะทั้งหลำยของนำง
แม้ว่ำพวกเขำจะโง่เขลำและไม่รู้เท่ำทันกำรณ์ และเป็ นคนบำปในสำยพระเนตรของพระองค์ และยิ่งกว่ำนั้นคือ
เป็ นผูต้ ่ำศักดิ์ที่สุดในสังคม แต่พระองค์ก็ทรงถือว่ำคนบำปเหล่ำนี้ซ่งึ เป็ นหมู่มนุษย์ที่คนอืน่ ๆ พำกันรังเกียจนั้น
คือแก้วตำของพระองค์ เนื่องจำกพระองค์ทรงโปรดปรำนพวกเขำ
พระองค์จงึ ทรงละวำงพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อพวกเขำ
ประหนึ่งลูกแกะตัวหนึ่งซึ่งถูกมอบถวำยขึ้นแท่นบูชำ
พระองค์ทรงดำเนินไปกลำงหมู่พวกเขำรำวกับเป็ นผูร้ ับใช้ของพวกเขำ
ทรงยอมให้พวกเขำใช้พระองค์และประหัตประหำรพระองค์ ทรงยอมจำนนแก่พวกเขำอย่ำงปรำศจำกเงื่อนไข
สำหรับสำวกของพระองค์แล้ว พระองค์คอื พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอันเป็ นที่รกั
แต่สำหรับพวกฟำริ สีที่อบรมสั่งสอนผูค้ นจำกบนแท่นสูงแล้วไซร้
ที่พระองค์แสดงออกไปหำใช่ควำมกรุ ณำและควำมเมตตำไม่ แต่กลับเป็ นควำมเกลียดชังและควำมขุ่นเคือง
พระองค์ไม่ได้ทรงพระรำชกิจมำกนักในหมู่พวกฟำริ สี
มีบำ้ งก็เพียงบำงครำวที่ได้ทรงอบรมสัง่ สอนและต่อว่ำพวกเขำไปตำมวำระ
พระองค์ไม่ได้ทรงดำเนินไปท่ำมกลำงหมู่พวกเขำเพื่อทรงพระรำชกิจแห่งกำรไถ่
อีกทั้งไม่ได้ทรงแสดงกำรอัศจรรย์และหมำยสำคัญแต่อย่ำงใด
พระองค์ได้ประทำนพระกรุ ณำและควำมเมตตำทั้งมวลของพระองค์ให้ก็แต่เหล่ำสำวกของพระองค์
โดยทรงสู้ทนต่อเพื่อประโยชน์ของคนบำปเหล่ำนี้จนถึงที่สุด
เมื่อครำที่พระองค์ทรงถูกตอกตรึ งบนกำงเขนและทรงทุกข์กบั ทุกกำรดูหมิน่ เหยียดหยำมจนกระทัง่ พระองค์ได้ท
รงไถ่มนุษยชำติท้งั มวลจนครบถ้วนนั่นเอง นี่เองคือ ผลรวมทั้งสิ้นของพระรำชกิจของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

32. 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 ิตชี วิตของมวลมนุษย์
จนเชี่ยวชำญ เพียงภำยหลังจำกที่พระองค์ทรงถูกนำส่งถึงมือของซำตำนแล้วเท่ำนั้น
พระองค์จงึ ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์ เป็ นเวลำถึงสำมสิบสำมปี ครึ่งที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์บนแผ่นดินโลก
ถูกเยำะเย้ยถำกถำง ถูกให้ร้ำยป้ำยสี และถูกทอดทิง้ จนถึงจุดที่พระองค์ไม่ทรงมีแม้ที่จะให้วำงพระเศียร
ไม่มีที่ให้หยุดพัก และพระองค์ได้ทรงถูกตรึ งกำงเขนในเวลำต่อมำ 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 “เรื่องจริงเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ค. ว่าด้วยยุคแห่งราชอาณาจักร—ยุคสุดท้าย
33. 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 พึงต้องให้พระเจ้ำทรงพระรำชกิจยิง่ ใหญ่กว่ำเดิมขึ้นไปอีกเพือ่ ปลดเปลื้องมนุษย์โดยสมบูรณ์จำกอุปนิสัยอั
นเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำ และดังนั้น ในเมื่อมนุษย์ได้รับกำรยกโทษบำปของเขำแล้ว
พระเจ้ำก็ทรงได้กลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทำงมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่และได้เริ่ มพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำ
กษำ พระรำชกิจนี้ได้นำพำมนุษย์เข้ำสู่อำณำจักรที่สูงส่งขึ้น
บรรดำผูท้ ี่นบนอบภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์ท้งั หมดจะได้ชื่นชมกับควำมจริ งทีส่ ูงส่งขึ้นและได้รับ
พระพรที่ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ พวกเขำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงอย่ำงแท้จริง และพวกเขำจะได้รับควำมจริ ง
หนทำงและชีวิต
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

34. 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 นัน่ คือ มนุษย์สำมำรถชำระล้ำงควำมเสื่อมทรำมและได้รับกำรทำให้บริ สุทธิ์ได้
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะ ตลอดจนโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุง
แทนที่จะถือว่ำช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจเป็ นช่วงระยะของควำมรอด
น่ำจะกล่ำวว่ำนี่คือพระรำชกิจแห่งกำรทำให้บริสุทธิ์เสียมำกกว่ำ ในควำมจริ ง
ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของกำรพิชิตชัยตลอดจนช่วงระยะที่สองในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะนี่เอง มนุษย์จงึ มำถึงกำรได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
และโดยผ่ำนทำงกำรใช้พระวจนะถลุง พิพำกษำ และเปิ ดเผยนี่เอง ควำมไม่บริ สุทธิ์ มโนคติที่หลงผิด เหตุจูงใจ
และควำมทะเยอทะยำนของปัจเจกบุคคลภำยในหัวใจมนุษย์จึงถูกเผยอย่ำงสมบูรณ์
สำหรับทุกสิ่งที่มวลมนุษย์อำจได้รับกำรไถ่และกำรยกโทษในบำปของเขำไปแล้วนั้น
พิจำรณำได้เพียงว่ำพระเจ้ำไม่ได้ทรงจดจำกำรล่วงละเมิดของมนุษย์และไม่ได้ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์โดยสอดคล้อ
งกับกำรล่วงละเมิดของเขำ อย่ำงไรก็ตำม
ในเมื่อมนุษย์ผมู้ ีชีวิตอยู่ในร่ ำงกำยที่เป็ นเนื้อหนังยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจำกบำป
เขำก็ย่อมสำมำรถทำบำปต่อไปได้เท่ำนั้นเอง
อันเป็ นกำรเปิ ดเผยอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำอย่ำงไม่รู้จบ นี่คือชีวิตที่มนุษย์ดำเนินอยู่
วัฏจักรอันไม่รู้จบของกำรทำบำปและกำรได้รับกำรยกโทษ
บำปส่วนใหญ่ของมวลมนุษย์ตอนกลำงวันก็เพื่อที่จะสำรภำพในตอนค่ำเท่ำนั้นเอง เมื่อเป็ นแบบนี้
แม้ว่ำเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปนั้นมีประสิทธิภำพต่อมนุษย์ตลอดกำล
แต่มนั ก็จะไม่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกบำปได้ พระรำชกิจแห่งควำมรอดเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่ำนั้น
เนื่องจำกมนุษย์ยงั คงมีอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมอยู่ ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผูค้ นได้ตระหนักว่ำ
พวกเขำเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ พวกเขำก็แสดงคำพูดปริ บ่นออกมำ ยุติกำรไล่ตำมเสำะหำชีวิต
และกลับกลำยไปในทำงลบอย่ำงถึงที่สุด นี่ไม่ได้แสดงว่ำ
มนุษยชำติยงั คงไม่สำมำรถนบนอบอย่ำงสุดใจภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำหรอกหรื อ ?
นี่มิใช่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนของพวกเขำชัดๆ เลยหรอกหรือ? เมื่อเจ้ำไม่ได้กำลังอยู่ภำยใต้กำรตีสอน
มือของเจ้ำชูสูงเหนือผูอ้ ื่นทั้งหมด แม้แต่พระหัตถ์ของพระเยซู และเจ้ำก็ร้องออกมำด้วยเสียงอันดังว่ำ
“จงเป็ นบุตรที่รักของพระเจ้ำ! จงเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ! พวกเรำจะยอมตำยเสียดีกว่ำที่จะกรำบไหว้ซำตำน!
จงขบถต่อซำดำนดึกดำบรรพ์! จงขบถต่อพญำนำคใหญ่สีแดง!
ขอให้พญำนำคใหญ่สีแดงจงตกต่ำจำกอำนำจอย่ำงน่ำอนำถ! ขอพระเจ้ำทรงทำให้พวกเรำครบบริ บูรณ์!”

เสียงร้องของพวกเจ้ำดังกว่ำผูอ้ ื่นทั้งหมด แต่แล้วก็มำถึงเวลำแห่งกำรตีสอน
และเป็ นอีกครั้งที่อุปนิสัยเสื่อมทรำมของมนุษยชำติถูกเปิ ดเผย แล้วเสียงร้องของพวกเขำก็หยุดลง
และปณิธำนของพวกเขำก็ลม้ เหลว นี่คือควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ที่กำลังดิง่ ลงลึกกว่ำบำป
มันเป็ นบำงสิ่งที่ปลูกฝังโดยซำตำนและหยัง่ รำกลึกอยูภ่ ำยในมนุษย์
ไม่ง่ำยสำหรับมนุษย์ที่จะกลับกลำยเป็ นตระหนักรู ้บำปทั้งหลำยของเขำเอง
เขำไม่มีหนทำงที่จะตระหนักได้ถงึ ธรรมชำติอนั หยัง่ รำกลึกของตัวเขำเอง
และเขำต้องพึ่งพำกำรพิพำกษำโดยพระวจนะ เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี เฉพำะเมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะสำมำรถค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงจำกจุดนี้เป็ นต้นไป
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

35. พระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยก็คอื เพื่อที่จะตรัสพระวจนะ 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 เพือ่ ที่อุปนิสัยของเขำอำจค่อยๆ
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
อีกทั้งเขำก็ไม่รู้ว่ำจะทิง้ มันไปอย่ำงไร มนุษย์ได้รับพระคุณมำมำกมำย อำทิ สันติสุขและควำมสุขของเนื้อหนัง
ควำมเชื่อของสมำชิกหนึ่งคนที่นำมำซึ่งพระพรต่อทั้งครอบครัว กำรรักษำอำกำรป่ วย และอืน่ ๆ
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

36.
พระรำชกิจของยุคสุดท้ำยคือกำรแยกทั้งหมดตำมชนิดของพวกมันและกำรสรุ ปปิ ดตัวแผนกำรบริ หำรจัดกำรขอ
งพระเจ้ำ เพรำะเวลำได้ใกล้เข้ำมำและวันของพระเจ้ำได้มำถึงแล้ว
พระเจ้ำทรงนำพำทุกคนที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรของพระองค์—ทุกคนที่จงรักภักดีต่อพระองค์จนถึงที่สุด—
เข้ำสู่ยุคของพระเจ้ำด้วยพระองค์เอง กระนั้นก่อนกำรมำถึงยุคของพระเจ้ำด้วยพระองค์เอง
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ใช่กำรเฝ้ำสังเกตกำรกระทำทั้งหลำยของมนุษย์หรือไต่สวนสืบค้นเข้ำไปในชีวิตของม
นุษย์ แต่เป็ นกำรพิพำกษำกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์
เพรำะพระเจ้ำจะชำระทุกคนที่มำอยู่หน้ำพระบัลลังก์ของพระองค์ให้บริสุทธิ์

ทุกคนที่ได้ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำจนถึงทุกวันนี้คือผูท้ ี่มำอยู่เบื้องหน้ำพระบัลลังก์ของพระเจ้ำ
และเมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว ทุกๆ
คนที่ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในระยะสุดท้ำยคือเป้ำหมำยของกำรชำระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ
กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
ทุกคนที่ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในระยะสุดท้ำยคือเป้ำหมำยของกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

37. ในยุคสุดท้ำยนั้น พระคริ สต์ทรงใช้ควำมจริ งหลำกหลำยเพื่อสั่งสอนมนุษย์ เพื่อตีแผ่แก่นแท้ของมนุษย์
และเพื่อชำแหละคำพูดและควำมประพฤติของมนุษย์ พระวจนะเหล่ำนี้ประกอบด้วยควำมจริ งนำนัปกำร อำทิ
หน้ำที่ของมนุษย์ มนุษย์ควรเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงไร มนุษย์ควรจงรักภักดีต่อพระเจ้ำอย่ำงไร
มนุษย์ควรจะดำรงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ธรรมดำอย่ำงไร รวมไปถึงพระปรี ชำญำณและพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และอื่นๆ พระวจนะเหล่ำนี้ลว้ นชี้นำไปที่แก่นแท้ของมนุษย์และอุปนิสยั เสื่อมทรำมของเขำ โดยเฉพำะ
พระวจนะซึ่งตีแผ่ว่ำมนุษย์เมินหมิน่ พระเจ้ำอย่ำงไร
ได้ถูกตรัสโดยพำดพิงถึงวิธีที่มนุษย์เป็ นร่ ำงทรงของซำตำนและกองกำลังฝ่ ำยศัตรู ผตู้ ่ อต้ำนพระเจ้ำ
ในกำรทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำของพระองค์
พระเจ้ำไม่เพียงทรงทำให้ธรรมชำติของมนุษย์ชดั เจนขึ้นอย่ำงเรี ยบง่ำยด้วยพระวจนะไม่กี่คำ
พระองค์ยงั ทรงทำกำรตีแผ่ จัดกำร และตัดแต่งเป็ นช่วงเวลำยำวนำน วิธีกำรตีแผ่ กำรจัดกำร
และกำรตัดแต่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถทดแทนได้ดว้ ยถ้อยคำธรรมดำสำมัญ แต่ดว้ ยควำมจริงที่มนุษย์ไม่มโี ดยสิ้นเชิง
เพียงวิธีกำรเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถเรียกว่ำกำรพิพำกษำ
โดยผ่ำนกำรพิพำกษำแบบนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์จะสำมำรถถูกสยบและโน้มน้ำวจนหมดใจให้ยอมหมอบรำบต่อพระเ
จ้ำ และยิ่งกว่ำนั้น ยังได้รับควำมรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ
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 “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่ งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

38. 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 อุปนิ สยั ที่ชอบธรรมของพระเจ้ำ
มนุษย์ถูกพิชิตและได้รับกำรโน้มน้ำวให้เชื่ออย่ำงเต็มที่โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้เป็ นส่วนใหญ่
พระวจนะคือวิถีทำงสู่กำรพิชิตมวลมนุษย์ในขั้นสุดท้ำย
และทุกคนที่ยอมรับกำรพิชิตชัยของพระเจ้ำต้องยอมรับกำรเฆี่ยนตีและกำรพิพำกษำของพระวจนะของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

39. 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 พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
แก่นแท้ของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรเข้ำสู่ โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้

พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะทำในยุคพระวจนะจึงถูกนำพำไปสู่กำรบังเกิดผลโดยครบถ้วนบริ บูรณ์
โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ ผูค้ นได้ถูกตีแผ่ ถูกกำจัด และถูกทดสอบ ผูค้ นได้เห็นพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้ยินพระวจนะเหล่ำนี้ และระลึกรู ้ได้ถึงกำรดำรงอยู่ของพระวจนะเหล่ำนี้ ผลก็คือ
พวกเขำได้มำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ ในฤทธำนุภำพสูงสุดและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ
รวมทั้งในควำมรักของพระเจ้ำที่มีให้กบั มนุษย์ และควำมปรำรถนำของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด คำว่ำ
“พระวจนะ” อำจฟังดูเรี ยบง่ำยและธรรมดำสำมัญ
แต่พระวจนะที่กล่ำวจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำซึ่งทรงจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั สั่นสะเทือนจักรวำล
พระวจนะเหล่ำนั้นแปลงสภำพหัวใจของผูค้ น แปลงสภำพมโนคติที่หลงผิดและอุปนิสยั แต่เดิมของพวกเขำ
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
ตัดตอนมำจำก “ยุคแห่งรำชอำณำจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

40. ในระหว่ำงยุคแห่งรำชอำณำจักร
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตรัสพระวจนะเพื่อพิชิตทุกคนผูซ้ ่งึ เชื่อในพระองค์ นี่คือ
“พระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์” พระเจ้ำได้เสด็จมำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพือ่ ทรงพระรำชกิจนี้
กล่ำวคือ พระองค์ได้เสด็จมำเพื่อสำเร็จลุล่วงนัยสำคัญที่แท้จริ งของพระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
พระองค์เพียงตรัสพระวจนะเท่ำนั้น และแทบจะไม่มีกำรมำถึงของข้อเท็จจริ งทั้งหลำย นี่คือแก่นแท้จริ 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 “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

41. ในวันนี้ พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยประกำรสำคัญแล้วก็เพื่อทรงพระรำชกิจแห่ง
“พระวจนะซึ่งทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์” ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
และทรงทำให้มนุษย์ยอมรับกำรจัดกำรกับพระวจนะและกระบวนกำรถลุงพระวจนะ ในพระวจนะของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้เจ้ำได้รับกำรจัดเตรี ยมและได้รับชีวิต ในพระวจนะของพระองค์
เจ้ำเห็นพระรำชกิจและกิจกำรของพระองค์ พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อตีสอนและถลุงเจ้ำ และด้วยเหตุน้ี

หำกเจ้ำทนทุกข์จำกควำมยำกลำบำก มันก็เป็ นเพรำะพระวจนะของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน ในวันนี้
พระเจ้ำไม่ทรงพระรำชกิจด้วยข้อเท็จจริ งทั้งหลำย แต่ดว้ ยพระวจนะ
เพียงภำยหลังจำกที่พระวจนะของพระองค์ได้มำถึงเจ้ำแล้วเท่ำนั้น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์จึงสำมำรถทรงพระรำชกิจภำยในตัวเจ้ำได้และทำให้เจ้ำทนทุกข์จำกควำมเจ็บปวดหรื อรู ้สึก
ถึงควำมหวำนชื่น มีเพียงพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำเจ้ำไปสู่ควำมเป็ นจริ งได้
และมีเพียงพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมได้ และดังนั้น
อย่ำงน้อยที่สุดเจ้ำจะต้องเข้ำใจกำรนี้ นัน่ คือ
พระรำชกิจซึ่งปฏิบตั ิสำเร็จโดยพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยโดยประกำรสำคัญแล้วคือ
กำรใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อทรงทำให้บุคคลทุกคนมีควำมเพียบพร้อมและเพื่อทรงนำมนุษย์
พระรำชกิจทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงปฏิบตั ิน้นั ทำโดยผ่ำนทำงพระวจนะ
พระองค์ไม่ทรงใช้ขอ้ เท็จจริงทั้งหลำยเพือ่ ตีสอนเจ้ำ มีบำงเวลำที่ผคู้ นบำงคนต้ำนทำนพระเจ้ำ
พระเจ้ำไม่ทรงทำให้เจ้ำได้รับควำมไม่สบำยใหญ่หลวง เนื้อหนังของเจ้ำไม่ได้ถูกตีสอน
อีกทั้งเจ้ำไม่ได้ทนทุกข์จำกควำมยำกลำบำก—แต่ทนั ทีที่พระวจนะของพระองค์มำถึงเจ้ำ และถลุงเจ้ำ
มันก็ทนไม่ไหวแล้วสำหรับเจ้ำ มันไม่ใช่อย่ำงนั้นหรอกหรื อ? ในช่วงระหว่ำงเวลำของพวกคนปรนนิบตั ิ
พระเจ้ำได้ตรัสว่ำจะโยนมนุษย์เข้ำไปในบำดำลลึก มนุษย์ได้มำถึงยังบำดำลลึกจริงๆ หรื อไม่?
แค่โดยผ่ำนทำงกำรใช้พระวจนะเพื่อถลุงมนุษย์ มนุษย์ก็ได้เข้ำสู่บำดำลลึกไปแล้ว และดังนั้น
ในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย เมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงใช้พระวจนะเป็ นหลักเพื่อสำเร็จลุล่วงในทุกสิ่งและทำให้ทุกสิ่งชัดเจน
ด้วยพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ด้วยพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถเห็นได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
เมื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เสด็จมำยังแผ่นดินโลก
พระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจอื่นใดเว้นเสียแต่กำรตรัสถึงพระวจนะ—
ด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับข้อเท็จจริ งทั้งหลำย พระวจนะทั้งหลำยนั้นเพียงพอแล้ว
นั่นเป็ นเพรำะพระองค์ได้เสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจนี้เป็ นหลัก
เพื่อยอมให้มนุษย์ได้เห็นฤทธำนุภำพของพระองค์และมไหศวรรย์ในพระวจนะของพระองค์
เพื่อยอมให้มนุษย์ได้เห็นในพระวจนะของพระองค์ว่ำพระองค์ทรงซ่ อนเร้นพระองค์เองโดยถ่อมพระทัยอย่ำงไร
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
พระเจ้ำพระองค์เององค์จริ งซึ่งอยู่ในเนื้อหนังมนุษย์ไม่ทรงกระทำกำร พระองค์เพียงตรัสเท่ำนั้น นี่คือควำมจริง!
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 งทั้งหลำยหรื อไม่ก็ตำม
พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์ได้รับชีวิตจำกพระวจนะของพระองค์
และนี่คือหมำยสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดำหมำยสำคัญทั้งหมด และยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
มันคือข้อเท็จจริ งที่ไม่สำมำรถโต้แย้งได้ประกำรหนึ่ง นี่คือหลักฐำนที่ดีที่สุดที่ใช้ในกำรทำควำมรู ้จกั พระเจ้ำ
และเป็ นหมำยสำคัญหนึ่งซึ่งยิง่ ใหญ่กว่ำบรรดำหมำยสำคัญทั้งหลำย
มีเพียงพระวจนะเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

42. ในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมเป็ นหลัก
พระองค์ไม่ทรงใช้หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพื่อบีบคั้นมนุษย์ หรื อโน้มน้ำวมนุษย์
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…เรำได้พูดไว้ก่อนหน้ำนี้ว่ำผูช้ นะกลุ่มหนึ่งถูกรับไว้จำกทิศตะวันออก
ซึ่งเป็ นบรรดำผูช้ นะผูท้ ี่มำจำกท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำกอันใหญ่หลวง พระวจนะเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
พระวจนะเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ที่ได้ถูกรับไว้แล้วนั้นเพียงได้เชื่อฟังอย่ำงแท้จริงภำยหลังจำกที่กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำและกำรตีสอน
และกำรจัดกำรและกำรตัดแต่ง และกระบวนกำรถลุงทุกประเภทแล้วเท่ำนั้น
กำรเชื่อของผูค้ นเหล่ำนี้ไม่คลุมเครื อและเป็ นนำมธรรม แต่เป็ นควำมจริ งแท้
พวกเขำยังไม่ได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ใดๆ หรื อปำฏิหำริ ยใ์ ดๆ
พวกเขำไม่พูดเรื่ องควำมหมำยตำมตัวอักษรและหลักคำสอนอันลึกซึ้งหรื อควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกอันล้ำลึก
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำกลับมีควำมเป็ นจริ งและพระวจนะของพระเจ้ำและควำมรู ้แท้จริ งเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
กลุ่มเช่นนั้นไม่ได้มีควำมสำมำรถมำกกว่ำในกำรที่จะทำให้ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำเข้ำใจได้ง่ำยหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

43. ในระหว่ำงยุคสุดท้ำยพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมำที่แผ่นดินโลกเพื่อที่จะตรัสพระวจนะเป็ นหลัก
เมื่อพระเยซูเสด็จมำ พระองค์ได้ทรงเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐแห่งอำณำจักรสวรรค์
และพระองค์ได้ทรงทำให้พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ที่มีกำรตรึ งกำงเขนสำเร็จลุล่วง
พระองค์ได้ทรงนำบทอวสำนมำสู่ยุคธรรมบัญญัติ และได้ทรงล้มล้ำงทุกสิ่งที่เก่ำ
กำรเสด็จมำถึงของพระเยซูได้อวสำนยุคธรรมบัญญัติและได้นำมำซึ่งยุคพระคุณ
กำรเสด็จมำถึงของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ำย ได้นำบทอวสำนมำสู่ยุคพระคุณ
พระองค์ได้เสด็จมำเพื่อตรัสพระวจนะของพระองค์ เพื่อทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม

เพื่อประทำนควำมกระจ่ำงและควำมรู ้แจ้งแก่มนุษย์
และเพื่อทรงขจัดพื้นที่ของพระเจ้ำที่คลุมเครื อภำยในหัวใจของมนุษย์เป็ นหลัก
นี่ไม่ใช่ช่วงระยะของพระรำชกิจที่พระเยซูได้ทรงทำเมื่อพระองค์ได้เสด็จมำ เมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ
พระองค์ได้ทรงแสดงปำฏิหำริ ยม์ ำกมำย พระองค์ได้ทรงรักษำคนป่ วยและได้ทรงไล่ผี
และพระองค์ได้ทรงพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ที่มีกำรตรึงกำงเขน ผลสืบเนื่องก็คือ ในมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
พวกเขำเชื่อว่ำนี่คือวิธีที่พระเจ้ำควรจะทรงเป็ น เพรำะเมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ
พระองค์ไม่ได้ทรงพระรำชกิจแห่งกำรขจัดฉำยำของพระเจ้ำที่คลุมเครื อไปจำกหัวใจของมนุษย์
เมื่อพระองค์ได้เสด็จมำ พระองค์ได้ทรงถูกตรึงกำงเขน พระองค์ได้ทรงรักษำคนป่ วยและได้ทรงไล่ผี
และพระองค์ได้ทรงเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐแห่งอำณำจักรสวรรค์ ในแง่หนึ่ง
กำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำในระหว่ำงยุคสุดท้ำยขจัดพื้นทีซ่ ่ึงพระเจ้ำที่คลุมเครื อถือครองในมโนคติอนั หล
งผิดของมนุษย์ เพื่อที่จะไม่ให้มีฉำยำของพระเจ้ำที่คลุมเครื อในหัวใจของมนุษย์อีกต่อไป
พระองค์ทรงทำให้มนุษย์รู้จกั ควำมเป็ นจริงของพระเจ้ำ
และทรงขจัดพื้นที่ของพระเจ้ำที่คลุมเครื อในหัวใจของมนุษย์โดยผ่ำนทำงพระวจนะจริ งแท้และพระรำชกิจจริ งแ
ท้ของพระองค์ กำรเคลื่อนไหวของพระองค์ทวั่ แผ่นดินต่ำงๆ
ทั้งหมดและพระรำชกิจที่เป็ นจริ งและปกติเป็ นพิเศษที่พระองค์ทรงทำท่ำมกลำงมนุษย์ ในอีกแง่หนึ่ง
พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะที่ตรัสโดยเนื้อหนังของพระองค์ทำให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์
และทำให้ทุกสรรพสิ่งสำเร็จลุล่วง นี่คือพระรำชกิจที่พระเจ้ำจะทรงทำให้สำเร็จลุล่วงในยุคสุดท้ำย
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

44. ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระเจ้ำได้เสด็จมำเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์เป็ นหลัก
พระองค์ตรัสจำกมุมมองของพระวิญญำณ จำกมุมมองของมนุษย์ และจำกมุมมองบุคคลที่สำม
พระองค์ตรัสด้วยวิธีที่แตกต่ำงกันโดยทรงใช้วิธีหนึ่งสำหรับช่วงเวลำหนึ่ง
และพระองค์ทรงใช้วิธีกำรตรัสเพื่อเปลี่ยนมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และขจัดฉำยำของพระเจ้ำที่คลุมเครื อออก
จำกหัวใจของมนุษย์ นี่คือพระรำชกิจหลักที่พระเจ้ำทรงทำ
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 ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พระยำห์เวห์ได้ทรงนำทำงโมเสสออกจำกอียิปต์ดว้ ยพระวจนะของพระองค์
และได้ตรัสพระวจนะบำงคำต่อชำวอิสรำเอล ณ เวลำนั้นกิจกำรส่วนหนึ่งของพระเจ้ำได้ถูกทำให้ชดั เจน
แต่เพรำะขีดควำมสำมำรถของมนุษย์มีจำกัด และไม่มีอะไรจะสำมำรถทำให้ควำมรู ้ของเขำครบบริ บูรณ์ได้
พระเจ้ำจึงยังตรัสและทรงพระรำชกิจต่อไป ในยุคพระคุณมนุษย์ได้เห็นกิจกำรส่วนหนึ่งของพระเจ้ำอีกครั้งหนึ่ง
พระเยซูทรงสำมำรถแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ รักษำคนป่ วยและไล่ผี และถูกตรึ งกำงเขนได้
หลังจำกนั้นสำมวันพระองค์ก็ได้ทรงคืนพระชนม์และทรงปรำกฏในเนื้อหนังต่อหน้ำมนุษย์
มนุษย์ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้ำมำกไปกว่ำนี้ มนุษย์รู้มำกเท่ำที่พระเจ้ำได้ทรงแสดงให้เขำเห็น
และหำกพระเจ้ำไม่ได้ทรงแสดงสิ่งใดแก่มนุษย์มำกไปกว่ำนี้
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะเป็ นระดับของกำรจำกัดขอบเขตที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ำ
ดังนั้นพระเจ้ำจึงยังทรงพระรำชกิจต่อไป เพื่อที่ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์อำจจะกลำยเป็ นลึกซึ้งยิ่งขึ้น

และเพื่อที่มนุษย์อำจจะมำรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำทีละเล็กทีละน้อย
ในยุคสุดท้ำยพระเจ้ำทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพือ่ ทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของเจ้ำถูกเปิ ดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้ำ
และมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำของเจ้ำถูกแทนที่ดว้ ยควำมเป็ นจริงแห่งพระเจ้ำ
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ำยโดยหลักแล้วได้เสด็จมำเพื่อทำให้พระวจนะที่ว่ำ
“พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระวจนะเสด็จมำเป็ นมนุษย์ และพระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์” ลุล่วง
และหำกเจ้ำไม่มีควำมรู ้ถว้ นทัว่ ในเรื่ องนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถตั้งมัน่ ได้ ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
พระเจ้ำทรงมีเจตนำรมณ์ที่จะทำให้พระรำชกิจช่วงระยะที่พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์สำเร็จลุล่วงเป็ นหลัก
และนี่คือส่วนหนึ่งของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

45. ในพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำย พระวจนะทรงฤทธิ์กว่ำกำรสำแดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
และสิทธิอำนำจของพระวจนะอยู่เหนือสิทธิอำนำจของหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
พระวจนะตีแผ่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมทั้งหมดที่ถูกฝังลึกอยู่ในหัวใจมนุษย์
เจ้ำไม่มีหนทำงที่จะระลึกรู ้อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเหล่ำนั้นด้วยตัวเจ้ำเอง
เมื่อพวกมันถูกแผ่วำงต่อหน้ำต่อตำเจ้ำผ่ำนพระวจนะ เจ้ำจึงจะมำค้นพบพวกมันเอง
เจ้ำจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะปฏิเสธพวกมัน และเจ้ำจะถูกโน้มน้ำวให้เชื่ออย่ำงถึงที่สุด
นี่มิใช่สิทธิอำนำจของพระวจนะหรอกหรือ? นี่คอื ผลลัพธ์ที่สัมฤทธิ์ได้ดว้ ยพระรำชกิจของพระวจนะในวันนี้
ดังนั้น
มนุษย์มิได้สำมำรถได้รับควำมรอดจำกบำปของเขำอย่ำงครบถ้วนโดยผ่ำนทำงกำรรักษำอำกำรป่ วยและกำรขับไ
ล่ปีศำจ
อีกทั้งยังมิได้สำมำรถได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์อย่ำงครบถ้วนโดยกำรสำแดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
สิทธิอำนำจในกำรรักษำอำกำรป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจเพียงแค่ให้พระคุณแก่มนุษย์เท่ำนั้น
แต่เนื้อหนังของมนุษย์ยงั คงเป็ นของซำตำนและอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนยังคงตกค้ำงอยู่ภำยในมนุษย์
กล่ำวได้อีกอย่ำงว่ำ สิ่งที่ยงั ไม่ได้รับกำรทำให้สะอำดนั้นยังคงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบำปและควำมโสมม
เฉพำะหลังจำกที่เขำได้รับกำรทำให้สะอำดโดยผ่ำนทำงกำรกระทำของพระวจนะแล้วเท่ำนั้น
มนุษย์จึงสำมำรถได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำและกลำยเป็ นสะอำดบริ สุทธิ์ได้
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

46. 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 พระวจนะของพระองค์กไ็ ด้มำถึงบทอวสำนด้วยเช่นกัน
หลังจำกกำรตรึงกำงเขนของพระองค์ พระรำชกิจของพระองค์ก็เสร็จสิ้นโดยครบบริ บูรณ์
ช่วงระยะปัจจุบนั แตกต่ำงออกไป กล่ำวคือ
หลังจำกที่พระวจนะได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสำนและพระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้รับกำรสรุ
ปปิ ดตัวแล้วเท่ำนั้น พระรำชกิจของพระองค์จึงจะได้เสร็จสิ้นลง
ในระหว่ำงช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเยซูน้นั ยังมีพระวจนะอีกมำกมำยที่ยงั ไม่ได้ตรัสออกไป
หรื อที่ยงั ไม่ได้รับกำรบรรยำยให้เห็นภำพอย่ำงครบถ้วน แต่ถงึ กระนั้น
พระเยซูก็มิได้ทรงใส่พระทัยว่ำพระองค์ได้ตรัสหรื อมิได้ตรัสสิ่งใดไป
เพรำะพันธกิจของพระองค์มิใช่พนั ธกิจเกี่ยวกับพระวจนะ และดังนั้น
หลังจำกพระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขน พระองค์จึงเสด็จจำกไป
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 ของพวกเขำจะได้รับกำรแก้ไขให้ถกู ต้อง
และมนุษย์จะเข้ำใจเส้นทำงชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด และพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงทำทั้งหมด
และควำมจริ งทั้งหมดทั้งมวล เมือ่ กำรนั้นเกิดขึ้น พระรำชกิจช่วงระยะนี้จะได้มำถึงบทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

47. หำกผูค้ นยังคงติดอยู่ในยุคพระคุณแล้ว พวกเขำจะไม่มีทำงกำจัดอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของพวกเขำได้
และยิ่งไม่มีทำงรู ้จกั พระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของพระเจ้ำเลย
หำกผูค้ นมีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพระคุณที่ลน้ เหลือเสมอ
แต่ไม่มีหนทำงแห่งชีวิตที่เปิ ดโอกำสให้พวกเขำรู ้จกั กับพระเจ้ำหรื อทำให้พระองค์สมดังพระทัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะไม่มีวนั ได้รับพระองค์อย่ำงแท้จริ งในกำรเชื่อในพระองค์ของพวกเขำ
กำรเชื่อประเภทนี้ช่ำงน่ำสงสำรเสียจริ ง เมื่อเจ้ำได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้จนจบ
เมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในแต่ละขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ในยุคแห่งรำชอำณำจั
กร เจ้ำจะรู ้สึกว่ำบรรดำควำมอยำกได้อยำกมีที่เจ้ำมีมำนำนหลำยปี ได้กลำยเป็ นจริงในที่สุด
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำบัดนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำได้เห็นพระเจ้ำแบบเผชิญหน้ำอย่ำงแท้จริ ง
บัดนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำได้จอ้ งมองโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ได้ยนิ ถ้อยดำรัสส่วนพระองค์ของพระองค์
ได้ตระหนักถึงพระปรี ชำญำณของพระรำชกิจของพระองค์และได้สำนึกรับรู ้อย่ำงแท้จริ งว่ำพระองค์ทรงเป็ นจริง
และทรงมหิทธิฤทธิ์อย่ำงไร
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—องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
พวกเขำจะสำมำรถยอมรับกำรทรงนำส่วนพระองค์ของพระเจ้ำ ได้รับควำมจริงมำกขึ้นและสูงส่งขึ้น
ตลอดจนชีวิตที่เป็ นจริ ง พวกเขำจะได้เห็นนิมิตที่ไม่เคยมีผูค้ 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) พระพักตร์แท้จริงของพระเจ้ำไม่สำมำรถบรรยำยให้เห็นภำพอย่ำงครบถ้วนได้โดยใช้ภำษำมนุษย์
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”
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

48. เหตุใดพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจึงเป็ นพระรำชกิจช่วงระยะสุดท้ำย?
พระรำชกิจนี้ไม่ใช่เพื่อสำแดงว่ำมนุษย์แต่ละประเภทจะพบกับบทอวสำนรู ปแบบใดหรอกหรื อ?
พระรำชกิจนี้ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำในระหว่ำงช่วงเวลำที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิต
ชัยดำเนินไป เพื่อแสดงให้พวกเขำเห็นตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขำ
แล้วจำกนั้นก็ได้รับกำรจำแนกตำมประเภทของพวกเขำหรื อ? แทนที่จะกล่ำวว่ำนี่เป็ นกำรพิชติ มวลมนุษย์
อำจจะเป็ นกำรดีกว่ำที่จะกล่ำวว่ำนี่กำลังแสดงให้เห็นว่ำบุคคลแต่ละประเภทจะมีบทอวสำนแบบใด
นี่เป็ นเรื่ องของกำรพิพำกษำบำปของผูค้ น และจำกนั้นจึงเปิ ดเผยประเภทต่ำงๆ ของผูค้ น
ดังนั้นจึงเป็ นกำรตัดสินว่ำพวกเขำชัว่ ร้ำยหรื อชอบธรรม หลังจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย
พระรำชกิจแห่งกำรประทำนรำงวัลสำหรับควำมดีและกำรลงโทษสำหรับควำมชัว่ ก็จะมำถึง
ผูค้ นที่เชื่อฟังอย่ำงครบบริ บรู ณ์—ซึ่งหมำยถึงผูท้ ี่ถูกพิชิตอย่ำงถ้วนทัว่ —
จะได้รับกำรจัดให้อยู่ในขั้นตอนถัดไปในกำรเผยแพร่ พระรำชกิจของพระเจ้ำไปยังทัว่ ทั้งจักรวำล
ผูท้ ี่ไม่ถูกพิชิตจะถูกจัดให้อยู่ในควำมมืดและจะพบกับหำยนะ
ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ จะได้รับกำรจำแนกตำมประเภท พวกคนทำชัว่ จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มควำมชัว่ ร้ำย
จะอยู่โดยไม่มีแสงอำทิตย์อกี เลย และผูช้ อบธรรมจะได้รับกำรจัดให้อยู่ในกลุ่มควำมดี
ได้รับควำมสว่ำงและใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงตลอดกำล บทอวสำนสำหรับทุกสรรพสิง่ มำใกล้แล้ว
บทอวสำนของมนุษย์ได้รับกำรแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนกับตำของมนุษย์
และทุกสรรพสิ่งจะได้รับกำรจำแนกตำมประเภท เช่นนั้นแล้ว
ผูค้ นจะสำมำรถหลีกหนีจำกควำมระทมของกำรที่แต่ละคนได้รับกำรจำแนกตำมประเภทได้อย่ำงไร?
บทอวสำนที่แตกต่ำงกันของมนุษย์แต่ละประเภทได้รับกำรเปิ ดเผยเมื่อบทอวสำนของทุกสรรพสิ่งมำใกล้แล้ว
และมีกำรดำเนินกำรนี้ในระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตทัว่ ทั้งจักรวำล
(รวมถึงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยทั้งหมด ซึ่งเริ่ มต้นด้วยพระรำชกิจในปัจจุบนั )
กำรเปิ ดเผยบทอวสำนของมวลมนุษย์ท้งั ปวงดำเนินกำรหน้ำบัลลังก์พิพำกษำ
ในระหว่ำงช่วงเวลำที่กำรตีสอนดำเนินไป
และในระหว่ำงช่วงเวลำที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยของยุคสุดท้ำยดำเนินไป…

ยุคสุดท้ำยคือตอนที่ทุกสรรพสิ่งจะได้รับกำรจำแนกตำมประเภทโดยผ่ำนทำงกำรพิชิต
กำรพิชิตคือพระรำชกิจของยุคสุดท้ำย กล่ำวคือ กำรพิพำกษำบำปของแต่ละบุคคลคือพระรำชกิจของยุคสุดท้ำย
มิฉะนั้นแล้ว ผูค้ นจะสำมำรถได้รับกำรจำแนกตำมประเภทได้อย่ำงไร?
พระรำชกิจกำรจำแนกตำมประเภทที่ดำเนินกำรท่ำมกลำงพวกเจ้ำคือจุดเริ่ มต้นของพระรำชกิจดังกล่ำวในทัว่ ทั้งจั
กรวำล หลังจำกนี้
บรรดำแผ่นดินและกลุม่ ชนทั้งหมดเหล่ำนั้นจะอยู่ภำยใต้พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยด้วยเช่นกัน
นี่หมำยควำมว่ำทุกบุคคลในกำรทรงสร้ำงจะได้รับกำรจำแนกตำมประเภท
และมำอยู่หน้ำบัลลังก์พิพำกษำเพื่อรับกำรพิพำกษำ
ไม่มีผใู้ ดและสิ่งใดที่สำมำรถหลีกหนีกำรทนทุกข์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้ได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดหรื อสิ่งใดที่ไม่ได้รับกำรจำแนกตำมประเภท ทุกบุคคลจะได้รับกำรจำแนก
เพรำะบทอวสำนของทุกสรรพสิ่งใกล้มำถึง และทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกได้มำถึงบทสรุ ปแล้ว
มนุษย์จะสำมำรถหลีกหนีจำกวันสุดท้ำยที่มนุษย์จะดำรงอยู่ได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

49. ช่วงระยะแห่งยุคสุดท้ำย ซึ่งเป็ นยุคที่มนุษย์จะถูกพิชิต คือช่วงระยะสุดท้ำยในกำรสู้รบกับซำตำน
และนั่นยังเป็ นพระรำชกิจแห่งควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จำกแดนครอบครองของซำตำนด้วยเช่นกัน
ควำมหมำยภำยในของกำรพิชิตชัยมนุษย์คือกำรกลับคืนของรู ปจำแลงของซำตำน—
มนุษย์ผถู้ กู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำม—ไปสู่พระผูส้ ร้ำงภำยหลังจำกที่เขำได้ถูกทำกำรพิชิตชัย
ซึ่งโดยผ่ำนทำงนี้ที่เขำจะละทิ้งซำตำนและกลับคืนสู่พระเจ้ำอย่ำงครบบริ บูรณ์ ในหนทำงนี้
มนุษย์จะถูกช่วยให้รอดอย่ำงครบบริ บูรณ์ และดังนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจึงเป็ นพระรำชกิจสุดท้ำยในกำรสู้รบกับซำตำน
และเป็ นช่วงระยะขั้นสุดท้ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเพื่อประโยชน์แห่งควำมปรำชัยของซำตำน
หำกปรำศจำกพระรำชกิจนี้ ควำมรอดอันครบถ้วนของมนุษย์ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง
ควำมพ่ำยแพ้เด็ดขำดของซำตำนก็คงจะเป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
และมวลมนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั สำมำรถเข้ำสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์ หรื อได้รับอิสระจำกอิทธิพลของซำตำนได้
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 ด้ถูกจับไปเป็ นเชลย
จะสำมำรถถูกฉวยคว้ำกลับมำจำกมือของซำตำนได้
หำกมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลและพันธนำกำรของซำตำน เช่นนั้นแล้ว ซำตำนก็จะอับอำย
มนุษย์จะถูกนำกลับมำในท้ำยที่สุด และซำตำนก็จะปรำชัย
และเพรำะมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลมืดของซำตำน
มนุษย์จะกลำยเป็ นของที่ริบมำได้จำกกำรสู้รบทั้งหมดนี้
และซำตำนจะกลำยเป็ นวัตถุที่จะถูกลงโทษทันทีที่สงครำมได้เสร็จสิ้นลง
หลังจำกนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดของมวลมนุษย์ก็จะได้ถูกทำให้ครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

50.
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 หรือเข้ำสู่กำรหยุดพักได้
พระรำชกิจนี้เป็ นเพียงเส้นทำงเดียวเท่ำนั้นของมนุษยชำติที่จะเข้ำสู่กำรหยุดพัก
เฉพำะพระรำชกิจแห่งกำรชำระให้บริ สุทธิ์ของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่จะชำระพวกมนุษย์ให้สะอำดจำกควำมไม่ชอบธ

รรมของพวกเขำ
และเฉพำะพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์เท่ำนั้นที่จะนำส่วนประกอบของมนุษยชำติที่
ไม่เชื่อฟังเหล่ำนั้นไปสู่ควำมสว่ำง ด้วยวิธีน้ นั
จึงเป็ นกำรแยกบรรดำผูท้ ี่สำมำรถถูกช่วยให้รอดออกจำกบรรดำผูท้ ี่ไม่สำมำรถถูกช่วยให้รอดได้
และแยกบรรดำผูท้ ี่จะคงเหลืออยู่ออกจำกบรรดำผูท้ ี่จะไม่คงเหลืออยู่ได้ เมื่อพระรำชกิจนี้สิ้นสุดลง
บรรดำผูค้ นที่ได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่จะถูกชำระให้สะอำดทั้งหมดและเข้ำสู่สภำวะที่สูงขึ้นของมนุษยชำติ
ซึ่งพวกเขำจะได้ชื่นชมกับชีวิตที่สองของมนุษย์อนั น่ำอัศจรรย์มำกยิง่ ขึ้นบนแผ่นดินโลก กล่ำวคือ
พวกเขำจะเริ่ มวันแห่งกำรหยุดพักแบบมนุษย์ของพวกเขำ และดำรงอยูร่ ่ วมกันกับพระเจ้ำ
หลังจำกที่บรรดำผูไ้ ม่ได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่ได้ถูกตีสอนและถูกพิพำกษำแล้ว
ตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขำจะถูกตีแผ่ออกมำโดยถ้วนทัว่ ซึ่งหลังจำกนั้นพวกเขำทั้งหมดจะถูกทำลำย
และไม่ได้รับอนุญำตให้รอดชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป เช่นเดียวกับซำตำน
มนุษยชำติแห่งอนำคตจะไม่รวมเข้ำกับผูค้ นประเภทนี้คนใดเลยอีกต่อไป
ผูค้ นเช่นนี้ไม่เหมำะสมที่จะเข้ำสู่แผ่นดินแห่งกำรหยุดพักขั้นสูงสุด
อีกทั้งไม่เหมำะสมที่จะร่ วมในวันแห่งกำรหยุดพักที่พระเจ้ำและมนุษยชำติจะร่ วมแบ่งปันกัน
ด้วยเพรำะพวกเขำเป็ นเป้ำหมำยแห่งกำรลงโทษและเป็ นผูค้ นไม่ชอบธรรมที่ชวั่ ร้ำย
พวกเขำเคยได้รับกำรไถ่มำครั้งหนึ่ง และพวกเขำยังได้ถกู พิพำกษำและถูกตีสอนด้วย
ครั้งหนึ่งพวกเขำเคยทำกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันสุดท้ำยมำถึง
พวกเขำจะยังคงถูกกำจัดและถูกทำลำยเนื่องจำกควำมชัว่ ร้ำยของพวกเขำ
และเป็ นผลมำจำกกำรไม่เชื่อฟังและกำรไม่สำมำรถได้รับกำรไถ่ของพวกเขำ
พวกเขำจะไม่มีวนั ได้มำอยู่ในโลกแห่งอนำคตอีกครั้ง
และจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงเผ่ำพันธุ์มนุษย์แห่งอนำคตอีกต่อไป
ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นวิญญำณของคนตำยหรื อเป็ นผูค้ นที่ยงั คงมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง
คนทำชัว่ ทั้งหมดและพวกที่ไม่ได้ถูกช่วยให้รอดทั้งหมดจะถูกทำลำยทันทีที่ผบู้ ริ สุทธิ์ในท่ำมกลำงมนุษยชำติเข้ำ
สู่กำรหยุดพัก สำหรับวิญญำณและพวกมนุษย์ที่ทำชัว่ เหล่ำนี้
หรื อวิญญำณของผูค้ นที่ชอบธรรมและบรรดำผูท้ ี่ทำควำมชอบธรรม ไม่ว่ำพวกเขำจะอยู่ในยุคใด
พวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ทำชัว่ จะถูกทำลำยในที่สุด และพวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ชอบธรรมจะรอดชีวิต
กำรที่บุคคลหรื อวิญญำณจะได้รับควำมรอดหรื อไม่น้นั
ไม่ได้ถูกตัดสินบนพื้นฐำนของพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยโดยสิ้นเชิง ตรงกันข้ำม
มันจะถูกกำหนดโดยกำรที่พวกเขำได้ตำ้ นทำนหรือไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้ำหรื อไม่ต่ำงหำก ผูค้ นในยุคก่อนหน้ำนี้

ผูซ้ ่ึงกระทำชัว่ และไม่สำมำรถได้รับควำมรอดได้ จะเป็ นเป้ำหมำยสำหรับกำรลงโทษโดยไม่มีขอ้ สงสัย
และพวกที่อยู่ในยุคปัจจุบนั
ผูซ้ ่ึงกระทำควำมชัว่ และไม่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดก็จะเป็ นเป้ำหมำยสำหรับกำรลงโทษอย่ำงแน่นอนด้วยเ
ช่นกัน พวกมนุษย์จะถูกแบ่งกลุ่มไปตำมควำมดีและควำมชัว่ ไม่ใช่ตำมยุคสมัยที่พวกเขำใช้ชีวิตอยู่
เมื่อถูกแบ่งกลุ่มดังนี้แล้ว พวกเขำจะไม่ถูกลงโทษหรื อได้รับบำเหน็จรำงวัลในทันที
แต่ทว่ำพระเจ้ำจะทรงดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และให้บำเหน็จรำงวัลคนดีก็ตอ่ เมื่อหลังจำกที่พระ
องค์ได้ทรงเสร็จสิ้นกำรดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในยุคสุดท้ำยของพระองค์แล้วเท่ำนั้น อันที่จริง
พระองค์ทรงแยกมนุษย์ออกเป็ นคนดีและคนชัว่ มำตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมก
ลำงพวกเขำแล้ว
พระองค์เพียงแค่จะให้บำเหน็จรำงวัลคนชอบธรรมและลงโทษคนชัว่ เฉพำะหลังจำกที่พระรำชกิจของพระองค์ไ
ด้มำถึงบทอวสำนแล้วเท่ำนั้น ไม่ใช่ว่ำพระองค์จะทรงแยกพวกเขำออกเป็ นกลุ่มๆ
เมื่อพระรำชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์แล้วจำกนั้นก็เริ่ มภำรกิจแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และให้รำงวัลคนดีในทัน
ที
จุดประสงค์ท้งั หมดทั้งมวลเบื้องหลังพระรำชกิจขั้นสูงสุดแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และกำรให้บำเหน็จรำงวัลคนดีข
องพระเจ้ำนั้นคือกำรชำระพวกมนุษย์ท้งั หมดให้บริ สุทธิ์อย่ำงถ้วนทัว่
เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงนำมนุษยชำติที่บริ สุทธิ์สะอำดเข้ำสู่กำรหยุดพักอันเป็ นนิรันดร์ได้
พระรำชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์น้ีมคี วำมสำคัญยิ่งยวดมำกที่สุด
ซึ่งเป็ นช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ท้งั หมด
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

2. พระวจนะว่าด้วยพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

2. พระวจนะว่าด้วยพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย
51. ในพระรำชกิจสุดท้ำยแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคนั้น
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเปิ ดเผยทั้งหมดที่ไม่ชอบธรรม เพื่อพิพำกษำผูค้ นทั้งหมดอย่ำงเปิ ดเผย
และเพื่อทำให้บรรดำผูท้ ี่รักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริงใจได้รับควำมเพียบพร้อม
มีเพียงพระอุปนิสัยเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำนได้ ยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
ทุกสรรพสิ่งในกำรทรงสร้ำงจะถูกแยกไปตำมประเภทของพวกมัน และถูกแบ่งออกเป็ นจำพวกต่ำงๆ
ตำมธรรมชำติของพวกมัน นี่คือชัว่ ขณะที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษยชำติและบั้นปลำยของพวกเขำ
หำกผูค้ นมิได้กำ้ วผ่ำนกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแล้วไซร้
ก็จะไม่มีหนทำงที่จะตีแผ่ควำมไม่เชื่อฟังและควำมไม่ชอบธรรมของพวกเขำ
มีเพียงโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเปิ ดเผยบทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งป
วงได้ มนุษย์จะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขำเฉพำะเมื่อเขำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้น
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 พิ ำกษำที่มีใบหน้ำดูใจดีและมีหัวใจอ่อนโยน
เขำรักผูค้ นโดยไม่คำนึงถึงอำชญำกรรมที่พวกเขำอำจได้กระทำมำ
และเขำมีควำมรักและควำมอดกลั้นกับพวกเขำไม่ว่ำพวกเขำอำจจะเป็ นใคร ในกรณีน้ นั
เมื่อใดเขำจึงจะสำมำรถไปถึงกำรตัดสินที่ยุติธรรมได้เสียที? ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
มีเพียงกำรพิพำกษำอันชอบธรรมเท่ำนั้นที่สำมำรถแยกมนุษย์ไปตำมประเภทของพวกเขำและนำพำมนุษย์ไปสู่อ
ำณำจักรใหม่ได้ ในหนทำงนี้
ทัว่ ทั้งยุคนั้นถูกนำพำไปถึงบทอวสำนโดยผ่ำนทำงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของ
พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

52. 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 นัน่ คือ มนุษย์สำมำรถชำระล้ำงควำมเสื่อมทรำมและได้รับกำรทำให้บริ สุทธิ์ได้
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะ ตลอดจนโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุง
แทนที่จะถือว่ำช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจเป็ นช่วงระยะของควำมรอด

น่ำจะกล่ำวว่ำนี่คือพระรำชกิจแห่งกำรทำให้บริสุทธิ์เสียมำกกว่ำ ในควำมจริ ง
ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของกำรพิชิตชัยตลอดจนช่วงระยะที่สองในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะนี่เอง มนุษย์จงึ มำถึงกำรได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
และโดยผ่ำนทำงกำรใช้พระวจนะถลุง พิพำกษำ และเปิ ดเผยนี่เอง ควำมไม่บริ สุทธิ์ มโนคติที่หลงผิด เหตุจูงใจ
และควำมทะเยอทะยำนของปัจเจกบุคคลภำยในหัวใจมนุษย์จึงถูกเผยอย่ำงสมบูรณ์
สำหรับทุกสิ่งที่มวลมนุษย์อำจได้รับกำรไถ่และกำรยกโทษในบำปของเขำไปแล้วนั้น
พิจำรณำได้เพียงว่ำพระเจ้ำไม่ได้ทรงจดจำกำรล่วงละเมิดของมนุษย์และไม่ได้ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์โดยสอดคล้อ
งกับกำรล่วงละเมิดของเขำ อย่ำงไรก็ตำม
ในเมื่อมนุษย์ผมู้ ีชีวิตอยู่ในร่ ำงกำยที่เป็ นเนื้อหนังยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจำกบำป
เขำก็ย่อมสำมำรถทำบำปต่อไปได้เท่ำนั้นเอง
อันเป็ นกำรเปิ ดเผยอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำอย่ำงไม่รู้จบ นี่คือชีวิตที่มนุษย์ดำเนินอยู่
วัฏจักรอันไม่รู้จบของกำรทำบำปและกำรได้รับกำรยกโทษ
บำปส่วนใหญ่ของมวลมนุษย์ตอนกลำงวันก็เพื่อที่จะสำรภำพในตอนค่ำเท่ำนั้นเอง เมื่อเป็ นแบบนี้
แม้ว่ำเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปนั้นมีประสิทธิภำพต่อมนุษย์ตลอดกำล
แต่มนั ก็จะไม่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกบำปได้ พระรำชกิจแห่งควำมรอดเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่ำนั้น
เนื่องจำกมนุษย์ยงั คงมีอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมอยู่ ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผูค้ นได้ตระหนักว่ำ
พวกเขำเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ พวกเขำก็แสดงคำพูดปริ บ่นออกมำ ยุติกำรไล่ตำมเสำะหำชีวิต
และกลับกลำยไปในทำงลบอย่ำงถึงที่สุด นี่ไม่ได้แสดงว่ำ
มนุษยชำติยงั คงไม่สำมำรถนบนอบอย่ำงสุดใจภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
นี่มิใช่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนของพวกเขำชัดๆ เลยหรอกหรือ? เมื่อเจ้ำไม่ได้กำลังอยู่ภำยใต้กำรตีสอน
มือของเจ้ำชูสูงเหนือผูอ้ ื่นทั้งหมด แม้แต่พระหัตถ์ของพระเยซู และเจ้ำก็ร้องออกมำด้วยเสียงอันดังว่ำ
“จงเป็ นบุตรที่รักของพระเจ้ำ! จงเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ! พวกเรำจะยอมตำยเสียดีกว่ำที่จะกรำบไหว้ซำตำน!
จงขบถต่อซำดำนดึกดำบรรพ์! จงขบถต่อพญำนำคใหญ่สีแดง!
ขอให้พญำนำคใหญ่สีแดงจงตกต่ำจำกอำนำจอย่ำงน่ำอนำถ! ขอพระเจ้ำทรงทำให้พวกเรำครบบริ บูรณ์!”
เสียงร้องของพวกเจ้ำดังกว่ำผูอ้ ื่นทั้งหมด แต่แล้วก็มำถึงเวลำแห่งกำรตีสอน
และเป็ นอีกครั้งที่อุปนิสัยเสื่อมทรำมของมนุษยชำติถูกเปิ ดเผย แล้วเสียงร้องของพวกเขำก็หยุดลง
และปณิธำนของพวกเขำก็ลม้ เหลว นี่คือควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ที่กำลังดิง่ ลงลึกกว่ำบำป
มันเป็ นบำงสิ่งที่ปลูกฝังโดยซำตำนและหยัง่ รำกลึกอยูภ่ ำยในมนุษย์
ไม่ง่ำยสำหรับมนุษย์ที่จะกลับกลำยเป็ นตระหนักรู ้บำปทั้งหลำยของเขำเอง

เขำไม่มีหนทำงที่จะตระหนักได้ถงึ ธรรมชำติอนั หยัง่ รำกลึกของตัวเขำเอง
และเขำต้องพึ่งพำกำรพิพำกษำโดยพระวจนะ เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี เฉพำะเมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะสำมำรถค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงจำกจุดนี้เป็ นต้นไป
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

53. 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 ่ึงทรงรัก 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 นัน่ คือ
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
ระองค์
ก็ต่อเมื่อพระเจ้ำประทำนให้พวกเขำเป็ นร้อยเท่ำเท่ำนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ำทรงมีเจตนำรมณ์ต่อมวลมนุษย์
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 และกำรเฆี่ยนตีอย่ำงไร้ปรำนี 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 แต่ละคนได้รับกำรจำแนกชั้นไปตำมประเภทหรือไม่
หรื อหมวดหมู่ของมนุษย์ได้รับกำรตีแผ่หรื อไม่
จุดประสงค์ของพระวจนะทั้งปวงและพระรำชกิจของพระเจ้ำคือเพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งให้รอ

ด กำรพิพำกษำอันชอบธรรมถูกนำมำใช้ชำระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์
และกระบวนกำรถลุงอันไร้หัวใจกระทำขึ้นเพื่อชำระพวกเขำให้สะอำด
ทั้งพระวจนะหรื อกำรสั่งสอนอันกร้ำวกระด้ำงต่ำงกระทำเพื่อกำรชำระให้บริ สุทธิ์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ง
ควำมรอด
ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำควรละวำงพระพรเกี่ยวกับสถำนะลงและทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในกำรนำพำควำมรอดมำสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

54. พระเจ้ำทรงกระทำพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอน
เพื่อที่มนุษย์อำจได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของคำพยำนของพระองค์
หำกปรำศจำกกำรพิพำกษำของพระองค์ต่ออุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์แล้ว
มนุษย์คงไม่อำจสำมำรถรู ้จกั พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ ซึ่งไม่ยินยอมให้มีกำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ
อีกทั้งมนุษย์คงจะไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมรู ้เก่ำๆ ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำให้กลำยเป็ นควำมรู ้ใหม่ได้
เพื่อประโยชน์ของคำพยำนของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้ควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์เป็ นสิ่งที่รู้กนั โดยทัว่ ไป
ดังนั้นจึงทำให้มนุษย์สำมำรถมำถึงจุดที่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ ได้รับกำรเปลีย่ นสภำพในอุปนิสัยของเขำ
และเป็ นคำพยำนที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรทรงปรำกฏต่อสำธำรณะของพระองค์ได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรทำให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจหลำกหลำยประเภทที่
แตกต่ำงกันของพระเจ้ำ หำกปรำศจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำเช่นนั้นแล้ว
มนุษย์คงจะไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและติดตำมพระทัยของพระเจ้ำได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์เป็ นเครื่องแสดงว่ำมนุษย์ได้ทำให้ตวั เขำเองเป็ นอิสระจำกพันธนำกำรขอ
งซำตำนและจำกอิทธิพลของควำมมืด และได้กลำยเป็ นแบบอย่ำงและอุทำหรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พยำนของพระเจ้ำ และผูท้ ี่ติดตำมพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ในวันนี้
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมำกระทำพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์สัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ กำรเชื่อฟังต่อพระองค์
คำพยำนต่อพระองค์ เพื่อให้รู้จกั พระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงและปกติของพระองค์
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
เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
และเฉพำะบรรดำผูท้ ี่ได้มีกำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยของพวกเขำเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
พระเจ้ำจะไม่ทรงยินยอมด้วยควำมตั้งพระทัยให้มนุษย์นำควำมอับอำยมำสู่พระนำมของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

55. ในยุคสุดท้ำยนั้น พระคริ สต์ทรงใช้ควำมจริ งหลำกหลำยเพื่อสั่งสอนมนุษย์ เพื่อตีแผ่แก่นแท้ของมนุษย์
และเพื่อชำแหละคำพูดและควำมประพฤติของมนุษย์ พระวจนะเหล่ำนี้ประกอบด้วยควำมจริ งนำนัปกำร อำทิ
หน้ำที่ของมนุษย์ มนุษย์ควรเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงไร มนุษย์ควรจงรักภักดีต่อพระเจ้ำอย่ำงไร
มนุษย์ควรจะดำรงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ธรรมดำอย่ำงไร รวมไปถึงพระปรี ชำญำณและพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และอื่นๆ พระวจนะเหล่ำนี้ลว้ นชี้นำไปที่แก่นแท้ของมนุษย์และอุปนิสยั เสื่ อมทรำมของเขำ โดยเฉพำะ
พระวจนะซึ่งตีแผ่ว่ำมนุษย์เมินหมิน่ พระเจ้ำอย่ำงไร
ได้ถูกตรัสโดยพำดพิงถึงวิธีที่มนุษย์เป็ นร่ ำงทรงของซำตำนและกองกำลังฝ่ ำยศัตรู ผตู้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
ในกำรทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำของพระองค์
พระเจ้ำไม่เพียงทรงทำให้ธรรมชำติของมนุษย์ชดั เจนขึ้นอย่ำงเรี ยบง่ำยด้วยพระวจนะไม่กี่คำ
พระองค์ยงั ทรงทำกำรตีแผ่ จัดกำร และตัดแต่งเป็ นช่วงเวลำยำวนำน วิธีกำรตีแผ่ กำรจัดกำร
และกำรตัดแต่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถทดแทนได้ดว้ ยถ้อยคำธรรมดำสำมัญ แต่ดว้ ยควำมจริงที่มนุษย์ไม่มโี ดยสิ้นเชิง
เพียงวิธีกำรเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถเรียกว่ำกำรพิพำกษำ
โดยผ่ำนกำรพิพำกษำแบบนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์จะสำมำรถถูกสยบและโน้มน้ำวจนหมดใจให้ยอมหมอบรำบต่อพระเ
จ้ำ และยิ่งกว่ำนั้น ยังได้รับควำมรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ
สิ่งที่พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำทำให้เกิดขึ้นคือควำมเข้ำใจของมนุษย์ต่อพระพักตร์ ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ

และควำมจริ งเกี่ยวกับควำมเป็ นกบฏของเขำเอง
พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำช่วยให้มนุษย์ได้รับควำมเข้ำใจอย่ำงมำกในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ในจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และในบรรดำควำมล้ำลึกที่ไม่สำมำรถเข้ำใจได้สำหรับเขำ
มันยังช่วยให้มนุษย์ตระหนักรูถ้ ึงธำตุแท้อนั เสื่อมทรำมและรำกเหง้ำของควำมเสื่อมทรำมของเขำ
รวมทั้งค้นพบควำมน่ำเกลียดของมนุษย์ ผลกระทบเหล่ำนี้ลว้ นเป็ นผลจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ
เพรำะสำระสำคัญของพระรำชกิจนี้อนั ที่จริงแล้วคือพระรำชกิจที่เปิ ดแผ่ควำมจริ ง หนทำง
และชีวิตของพระเจ้ำออกมำต่อผูค้ นทั้งหมดที่มีควำมเชื่อในพระองค์
พระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำที่พระเจ้ำทรงทำ หำกเจ้ำไม่ถือว่ำควำมจริ งเหล่ำนี้มีควำมสำคัญ
หำกเจ้ำไม่คิดถึงเรื่ องอื่นใดนอกจำกวิธีกำรหลีกเลี่ยงพวกมันหรื อจะหำทำงออกใหม่ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกมันอย่ำงไร เช่นนั้นแล้วเรำบอกว่ำเจ้ำเป็ นคนบำปที่น่ำเวทนำ หำกเจ้ำมีควำมเชื่อในพระเจ้ำ
แต่ไม่แสวงหำควำมจริ งหรื อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ อีกทั้งไม่รักหนทำงซึ่งนำพำเจ้ำเข้ำสนิทกับพระเจ้ำยิ่งขึ้น
เช่นนั้นแล้ว เรำบอกว่ำเจ้ำเป็ นผูห้ นึ่งที่กำลังพยำยำมเลี่ยงหนีกำรพิพำกษำ
และว่ำเจ้ำเป็ นหุ่นเชิดและคนทรยศที่หลบหนีจำกมหำบัลลังก์สีขำว
พระเจ้ำจะไม่ทรงผ่อนผันแก่เหล่ำกบฏที่หลบหนีจำกใต้พระเนตรของพระองค์
พวกมนุษย์เช่นนั้นจะยิ่งได้รับกำรลงโทษทีร่ ุ นแรงมำกกว่ำ
บรรดำผูท้ ี่มำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อรับกำรพิพำกษำ และยิ่งกว่ำนั้นคือ ได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์ แล้ว
จะมีชีวิตในรำชอำณำจักรของพระเจ้ำตลอดกำล แน่นอนว่ำนี่คอื บำงสิ่งที่เป็ นของอนำคต
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

56. พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำคือพระรำชกิจของพระเจ้ำเอง ดังนั้นโดยธรรมชำติแล้ว
พระเจ้ำจึงต้องทรงพระรำชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เอง มนุษย์ไม่สำมำรถทำแทนพระองค์ได้
เนื่องจำกกำรพิพำกษำคือกำรใช้ควำมจริ งเพื่อครอบครองมนุษยชำติ
จึงไม่มีคำถำมเลยว่ำพระเจ้ำจะยังคงทรงปรำกฏในภำพลักษณ์ที่เป็ นมนุษย์เพื่อทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจนี้ท่ำมกลำง
มนุษย์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ในยุคสุดท้ำย
พระคริ สต์จะทรงใช้ควำมจริงเพื่อสัง่ สอนผูค้ นทัว่ โลกและทำให้ควำมจริ งทั้งหมดเป็ นที่รู้จกั ของพวกเขำ
นี่คือพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
ผูค้ นมำกมำยมีควำมรูส้ ึกไม่ดีเกี่ยวกับกำรทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำ
เพรำะผูค้ นพบว่ำมันยำกที่จะเชื่อว่ำพระเจ้ำจะทรงกลำยเป็ นเนื้อหนังเพือ่ ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ
อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องบอกเจ้ำว่ำ
บ่อยครั้งที่พระรำชกิจของพระเจ้ำไปไกลเกินควำมคำดหมำยทัง้ หลำยของมนุษย์และเป็ นเรื่ องยำกที่จิตใจของมนุ

ษย์จะยอมรับ เพรำะผูค้ นเป็ นเพียงหนอนแมลงบนแผ่นดิน
ในขณะที่พระเจ้ำทรงเป็ นหนึ่งเดียวสูงสุดผูเ้ ติมเต็มจักรวำล
จิตใจของมนุษย์เปรียบเสมือนบ่อน้ ำเน่ำซึ่งแพร่ พนั ธุ์หนอนแมลงเท่ำนั้น
ในขณะที่แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจซึ่งชี้นำโดยพระดำริ ของพระเจ้ำคือสิ่งซึ่งกลัน่ กรองจำกพระปรี ชำญำณข
องพระเจ้ำ ผูค้ นพยำยำมชิงดีชงิ เด่นกับพระเจ้ำตลอดเวลำ ซึ่งเรำบอกเลยว่ำมันชัดเจนอยู่ในตัวเองว่ำ
ใครจะพลำดท่ำเสียทีไปในที่สุด เรำขอเตือนพวกเจ้ำทุกคนว่ำ อย่ำคิดว่ำตนเองมีค่ำยิง่ กว่ำทองคำ หำกคนอื่นๆ
สำมำรถยอมรับกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ เหตุใดกันเจ้ำถึงไม่สำมำรถ? เจ้ำยืนสูงกว่ำคนอืน่ ๆ มำกแค่ไหน?
หำกคนอื่นๆ สำมำรถยอมศิโรรำบต่อควำมจริ ง เหตุใดเจ้ำจึงไม่สำมำรถเช่นกัน?
พระรำชกิจของพระเจ้ำมีแรงเหวี่ยงที่หยุดไม่ได้
พระองค์จะไม่ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำซ้ ำอีกครั้งเพียงเพรำะเจ้ำได้ทรงทำ “ส่วนของเจ้ำ”
และเจ้ำจะถูกพิชิตด้วยควำมสลดใจที่ปล่อยให้โอกำสดีเช่นนี้หลุดลอยไป หำกเจ้ำไม่เชื่อถ้อยคำของเรำ
เช่นนั้นแล้ว จงแค่รอให้มหำบัลลังก์สีขำวบนท้องฟ้ำแสดงกำรพิพำกษำต่อเจ้ำเถิด!
เจ้ำต้องรู ้ว่ำคนอิสรำเอลทั้งหมดผลักไสและปฏิเสธพระเยซู แต่กระนั้น
ข้อเท็จจริ งเรื่ องกำรไถ่บำปมวลมนุษย์ของพระเยซูยงั คงแพร่ กระจำยสู่ทุกปลำยขอบของจักรวำล
นี่ไม่ใช่ควำมเป็ นจริ งที่พระเจ้ำทรงสร้ำงไว้เมื่อนำนมำแล้วหรอกหรื อ?
หำกเจ้ำยังคงกำลังรอให้พระเยซูพำเจ้ำขึ้นสู่สวรรค์ เช่นนั้นแล้วเรำก็บอกได้เลยว่ำเจ้ำคือตอไม้ที่ตำยแล้ว[ก]
พระเยซูจะไม่ทรงยอมรับผูเ้ ชื่อจอมปลอมเช่นเจ้ำ ผูท้ ี่ไม่จงรักภักดีต่อควำมจริงและแสวงหำเพียงพระพรเท่ำนั้น
ในทำงตรงกันข้ำม
พระองค์จะทรงแสดงควำมไร้เมตตำในกำรโยนเจ้ำลงไปในบึงไฟเพื่อถูกเผำไหม้เป็ นเวลำนับหมื่นๆ ปี
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

57. พระเจ้ำไม่ทรงพิพำกษำมนุษย์ทีละคน และพระองค์ไม่ทรงทดสอบมนุษย์ทีละคน
กำรทำดังนั้นคงจะไม่ใช่พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ
ควำมเสื่อมทรำมของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรื อ?
เนื้อแท้ของมวลมนุษย์ท้งั หมดไม่เหมือนกันหรอกหรือ?
สิ่งที่ได้รับกำรพิพำกษำคือเนื้อแท้ที่เสื่อมทรำมของมวลมนุษย์ เนื้อแท้ของมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
และบำปต่ำงๆ ทั้งหมดของมนุษย์ พระเจ้ำไม่ทรงพิพำกษำควำมผิดหยุมหยิมและไม่มีนัยสำคัญของมนุษย์
พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำคือตัวแทน และมิใช่ดำเนินกำรเพื่อบุคคลเฉพำะคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ
ตรงกันข้ำม มันคือพระรำชกิจที่ผคู้ นกลุ่มหนึ่งได้รับกำรพิพำกษำเพื่อเป็ นสิ่งแทนกำรพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั ปวง
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงใช้พระรำชกิจของพระองค์เพือ่ เป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจแห่งมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยกำรดำเ

นินพระรำชกิจของพระองค์กบั ผูค้ นกลุ่มหนึ่งโดยพระองค์เอง ซึ่งหลังจำกนั้นมันจะค่อยๆ แผ่ออกไปทีละน้อย
นี่คือลักษณะของพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยเช่นกัน
พระเจ้ำมิได้ทรงพิพำกษำบุคคลเฉพำะประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อผูค้ นเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น ทรงพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมวลมนุษย์ท้งั หมดแทน—ตัวอย่ำงเช่น
กำรต่อต้ำนพระเจ้ำของมนุษย์ หรื อกำรไม่เคำรพต่อพระองค์ของมนุษย์
หรื อกำรรบกวนพระรำชกิจของพระเจ้ำของมนุษย์ เป็ นต้น
สิ่งที่ได้รับกำรพิพำกษำคือเนื้อแท้แห่งกำรต่อต้ำนพระเจ้ำของมวลมนุษย์
และพระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในยุคสุดท้ำย
พระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ที่มนุษย์ได้เป็ นประจักษ์พยำนคือพระรำชกิจแห่งกำรพิ
พำกษำต่อหน้ำพระบัลลังก์ใหญ่สีขำวในระหว่ำงยุคสุดท้ำย ซึ่งมนุษย์ได้คิดฝันในระหว่ำงอดีตกำล
พระรำชกิจที่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์กำลังทรงกระทำอยู่ปัจจุบนั นี้คือกำรพิพำกษำต่อหน้ำพระบัลลังก์ใหญ่สี
ขำวอย่ำงแน่นอน
พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ในวันนี้ คอื พระเจ้ำผูซ้ ่งึ ทรงพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั หมดในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
เนื้อหนังนี้และพระรำชกิจของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
และพระอุปนิสัยของพระองค์คือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ถึงแม้ว่ำขอบเขตของพระรำชกิจของพระองค์จะถูกจำกัด และมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล
แต่เนื้อแท้ของพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำคือกำรพิพำกษำมวลมนุษย์ท้งั หมดโดยตรง—
มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของประชำกรที่ได้รับกำรเลือกสรรของประเทศจีน
อีกทั้งมิใช่เพื่อประโยชน์ของผูค้ นจำนวนน้อยกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ น ต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

58. วจนะที่เรำกล่ำวในวันนี้ก็เพื่อพิพำกษำบำปของมนุษย์ เพื่อพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์
เพื่อสำปแช่งกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์ กำรโกงและกำรหลอกลวงของมนุษย์
คำพูดและควำมประพฤติของมนุษย์—
ทั้งหมดที่ไม่ลงรอยกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจะต้องอยู่ภำยใต้กำรพิพำกษำ
และกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์จะต้องถูกตรำหน้ำว่ำเป็ นบำป
พระวจนะของพระองค์เป็ นไปตำมหลักกำรแห่งกำรพิพำกษำ
พระองค์ทรงใช้กำรพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ กำรสำปแช่งกำรเป็ นกบฏของมนุษย์
และกำรตีแผ่ใบหน้ำอันน่ำเกลียดของมนุษย์เพือ่ ให้สำแดงพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์เอง

ควำมบริ สุทธิ์เป็ นสิ่งแสดงแทนอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์ และอันที่จริงแล้ว
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 รงบริ สุทธิ์และไร้ที่ติ
ทว่ำยังดำรงพระชนม์ชีพในแผ่นดินแห่งควำมโสโครก หำกบุคคลหนึ่งเกลือกกลิ้งในโคลนตมกับผูอ้ ื่น
และไม่มีสิ่งใดบริ สุทธิ์เกี่ยวกับเขำ และเขำไม่มีอุปนิสยั ที่ชอบธรรม เช่นนั้นแล้ว

เขำก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะพิพำกษำควำมชัว่ ช้ำของมนุษย์ อีกทั้งเขำไม่เหมำะที่จะดำเนินกำรพิพำกษำมนุษย์
หำกบุคคลหนึ่งจะพิพำกษำอีกคนหนึ่ง นัน่ จะไม่เหมือนกับว่ำพวกเขำกำลังตบหน้ำตัวเองหรอกหรื อ?
ผูค้ นที่โสโครกทัดเทียมกับอีกคนหนึ่งจะสำมำรถมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรพิพำกษำบรรดำผูท้ ี่เหมือนกับพวก
เขำได้อย่ำงไร? พระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงบริ สุทธิ์เท่ำนั้นที่สำมำรถพิพำกษำมวลมนุษย์ที่โสโครกทั้งหมดได้
มนุษย์จะสำมำรถพิพำกษำบำปของมนุษย์ได้อย่ำงไรกัน? มนุษย์จะสำมำรถเห็นบำปของมนุษย์ได้อย่ำงไรกัน
และมนุษย์จะสำมำรถมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะกล่ำวโทษบำปเหล่ำนี้ได้อย่ำงไรกัน?
หำกพระเจ้ำไม่ได้ทรงมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะพิพำกษำบำปของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงสำมำรถเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงชอบธรรมได้อย่ำงไรกัน?
เมื่อมีกำรเปิ ดเผยอุปนิสยั ที่เสื่อมทรำมของผูค้ น พระเจ้ำตรัสเพื่อพิพำกษำผูค้ น
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นผูค้ นจึงจะเห็นว่ำพระองค์ทรงบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “ผลจำกขั้นตอนที่สองของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงไร” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

59. กำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมของพระเจ้ำถูกทำให้สำเร็จลุล่วงได้โดยวิถีทำงใด?
มันสำเร็จลุล่วงได้โดยวิถีทำงของพระอุปนิ สยั อันชอบธรรมของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วยควำมชอบธรรม พระพิโรธ พระบำรมี กำรพิพำกษำ
และกำรสำปแช่ง
และส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยวิถีทำงของกำรพิพำกษำของพระองค์
ผูค้ นบำงคนไม่เข้ำใจ
และถำมว่ำเหตุใดพระเจ้ำจึงทรงมีควำมสำมำรถทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมได้โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและ
กำรสำปแช่งเท่ำนั้น พวกเขำกล่ำวว่ำ “หำกพระเจ้ำทรงประสงค์จะสำปแช่งมนุษย์ มนุษย์จะไม่ตำยหรอกหรือ?
หำกพระเจ้ำทรงประสงค์จะพิพำกษำมนุษย์ มนุษย์จะไม่ถูกกล่ำวโทษหรอกหรือ?
เช่นนั้นแล้วเหตุใดเขำยังคงสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้อีกเล่ำ?”
เช่นนี้คือคำพูดของผูค้ นที่ไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ สิ่งที่พระเจ้ำทรงสำปแช่งคือควำมไม่เชื่อฟังของมนุษย์
และสิ่งที่พระองค์ทรงพิพำกษำคือบำปทั้งหลำยของมนุษย์
ถึงแม้ว่ำพระองค์ตรัสอย่ำงเกรี้ยวกรำดและอย่ำงไม่ปรำนี พระองค์ก็ทรงเปิ ดเผยทั้งหมดที่อยูภ่ ำยในมนุษย์
โดยกำรเปิ ดเผยโดยผ่ำนทำงพระวจนะที่เข้มขรึ มเหล่ำนี้ซ่ึงเป็ นแก่นแท้ภำยในมนุษย์
ทว่ำโดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำดังกล่ำวนั้น
พระองค์ก็ทรงมอบควำมรูอ้ นั ลึกซึ้งเกี่ยวกับแก่นแท้ของเนื้อหนังให้แก่มนุษย์
และเช่นนั้นเองมนุษย์จงึ นบนอบเฉพำะพระพักตร์ของพระเจ้ำ

เนื้อหนังของมนุษย์เป็ นเนื้อหนังที่มีบำปและมีซำตำน เนื้อหนังนั้นไม่เชื่อฟัง
และมันเป็ นวัตถุแห่งกำรตีสอนของพระเจ้ำ ดังนั้น เพื่อเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้มนุษย์รู้จกั ตัวเขำเอง
พระวจนะแห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำจึงต้องเกิดขึ้นกับเขำ และต้องใช้กระบวนกำรถลุงทุกประเภท
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงสำมำรถมีประสิทธิผลได้
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำสำมำรถรู้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

60. พระเจ้ำทรงใช้กำรพิพำกษำของพระองค์เพื่อทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม พระองค์ทรงรักมนุษย์
และทรงช่วยมนุษย์ให้รอด—แต่มีอยูม่ ำกเพียงใดภำยในควำมรักของพระองค์? มีกำรพิพำกษำ พระบำรมี
พระพิโรธ และกำรสำปแช่ง ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำเคยสำปแช่งมนุษย์ในอดีต
พระองค์ก็มไิ ด้ทรงโยนมนุษย์ลงไปในบำดำลลึกอย่ำงสิ้นเชิง
หำกแต่ได้ทรงใช้วิธีน้ นั เพื่อถลุงควำมเชื่อของมนุษย์ พระองค์มิได้ทรงทำให้มนุษย์ถึงแก่ควำมตำย
หำกแต่ได้ทรงกระทำกำรเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม แก่นแท้ของเนื้อหนังเป็ นสิ่งที่เป็ นของซำตำน—
พระเจ้ำได้ตรัสไว้ได้ถูกต้องโดยแท้—
หำกแต่ขอ้ เท็จจริ งที่พระเจ้ำทรงดำเนินกำรมิได้ครบบริ บรู ณ์ตำมพระวจนะของพระองค์
พระองค์ทรงสำปแช่งเจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะได้รักพระองค์ และเพื่อที่เจ้ำจะได้รู้จกั แก่นแท้ของเนื้อหนัง
พระองค์ทรงตีสอนเจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะได้ตื่นรู ้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้เจ้ำรู ้จกั ควำมขำดตกบกพร่ องภำยในตัวเจ้ำ
และให้รู้ถึงควำมไม่คู่ควรอย่ำงที่สุดของมนุษย์ ดังนั้น คำสำปแช่งของพระเจ้ำ กำรพิพำกษำของพระองค์
และพระบำรมีกบั พระพิโรธของพระองค์—สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดล้วนเป็ นไปเพือ่ ทำให้มนุษย์มคี วำมเพียบพร้อม
ทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงกระทำในวันนี้
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมที่พระองค์ทรงทำให้ชดั เจนภำยในตัวพวกเจ้ำ—
ทั้งหมดนั้นเป็ นไปเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม เช่นนั้นเองคือควำมรักของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำสำมำรถรู้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

61. ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงพิพำกษำมนุษย์หรื อทรงสำปแช่งเขำ ทั้งสองสิ่งนั้นทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม กล่ำวคือ
ทั้งสองถูกกระทำไปเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ไม่บริ สุทธิ์ภำยในมนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
มนุษย์ได้รับกำรถลุงโดยผ่ำนทำงวิถีทำงนี้
และเป็ นวิธีซ่ึงทำให้สิ่งที่ขำดหำยไปภำยในมนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงพระวจนะและพระรำชกิจของ
พระองค์ พระรำชกิจของพระเจ้ำทุกขั้นตอน—ไม่ว่ำจะเป็ นพระวจนะที่เกรี้ ยวกรำด หรื อกำรพิพำกษำ

หรื อกำรตีสอน—ทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม และถูกต้องเหมำะสมอย่ำงแน่นอน
ตลอดยุคทั้งหลำยพระเจ้ำมิเคยได้ทรงพระรำชกิจเหมือนเช่นนี้เลย วันนี้
พระองค์ทรงพระรำชกิจภำยในตัวพวกเจ้ำ เพื่อที่พวกเจ้ำจะซึ้งคุณค่ำในพระปรี ชำญำณของพระองค์
ถึงแม้ว่ำพวกเจ้ำได้ทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดบำงอย่ำงภำยในตัวพวกเจ้ำ
แต่หัวใจของพวกเจ้ำรู ้สึกมัน่ คงและอยูอ่ ย่ำงสงบ
มันเป็ นพรของพวกเจ้ำที่มีควำมสำมำรถชื่นชมกับพระรำชกิจช่วงระยะนี้ของพระเจ้ำได้
ไม่ว่ำสิ่งที่พวกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะได้รับในอนำคตจะเป็ นอะไร
แต่ท้งั หมดที่พวกเจ้ำมองเห็นจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำในตัวพวกเจ้ำวันนี้คอื ควำมรัก
หำกมนุษย์ไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรพิพำกษำและกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำ
กำรกระทำทั้งหลำยและควำมเร่ ำร้อนของเขำก็จะคงอยู่ในระดับผิวเผินตลอดเวลำ
และอุปนิสัยของเขำก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ สิ่งนี้ นับว่ำเป็ นกำรได้ถูกพระเจ้ำรับไว้กระนั้นหรื อ?
วันนี้ ถึงแม้ว่ำภำยในมนุษย์ยงั คงโอหังและทะนงตนอยู่มำก
แต่อุปนิสัยของมนุษย์ก็มนั่ คงมำกกว่ำแต่ก่อนมำกนัก
กำรจัดกำรกับเจ้ำของพระเจ้ำกระทำไปเพื่อที่จะช่วยเจ้ำให้รอด และถึงแม้ว่ำเจ้ำอำจจะรู ้สึกถึงควำมเจ็บปวดบ้ำง
ณ เวลำนั้น แต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอุปนิสยั ของเจ้ำจะมำถึง ณ เวลำนั้น
เจ้ำจะมองกลับไปและเห็นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำชำญฉลำดเพียงใด และ ณ เวลำนั้น
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำสำมำรถรู้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

62. พระรำชกิจที่กำลังทรงทำอยู่ตอนนี้คอื กำรทำให้ผคู้ นละทิ้งซำตำน บรรพบุรุษเก่ำแก่ของพวกเขำ
กำรพิพำกษำทั้งมวลโดยพระวจนะมุ่งที่จะเปิ ดโปงอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของมนุษยชำติ
และทำให้ผคู้ นสำมำรถเข้ำใจแก่นแท้ของชีวิตได้ กำรพิพำกษำซ้ ำๆ เหล่ำนี้แทงหัวใจของผูค้ น
กำรพิพำกษำแต่ละครั้งเกีย่ วข้องโดยตรงกับชะตำกรรมของพวกเขำ
และถูกหมำยให้สร้ำงบำดแผลแก่หัวใจของพวกเขำเพื่อที่พวกเขำจะสำมำรถปล่อยมือจำกสิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนั้นทั้งหมด และโดยวิธีน้ นั ก็มำรู ้จกั ชีวิต รู ้จกั โลกที่โสมมนี้
รู ้จกั พระปรี ชำญำณและควำมทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำ
และรู ้จกั มวลมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอีกด้วย
ยิ่งมนุษย์ได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำประเภทนี้มำกขึ้นเท่ำใด
หัวใจของมนุษย์ก็ยงิ่ สำมำรถได้รับบำดเจ็บได้มำกขึ้นเท่ำนั้น

และวิญญำณของเขำก็ยิ่งสำมำรถถูกปลุกได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
กำรปลุกวิญญำณของผูค้ นที่ถูกทำให้เสื่อมทรำมสุดขีดและถูกหลอกลวงอย่ำงลึกล้ำมำกที่สุดเหล่ำนี้คือเป้ำหมำย
ของกำรพิพำกษำประเภทนี้ มนุษย์ไม่มีวิญญำณ นัน่ คือวิญญำณของเขำได้ตำยไปนำนแล้ว
และเขำหำรู ้ไม่ว่ำมีสวรรค์ หำรูไ้ ม่ว่ำมีพระเจ้ำองค์หนึ่ง
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 ที่ผูค้ นจะโผล่ออกจำกแดนคนตำย
เพรำะหัวใจของพวกเขำได้ตำยไปนำนแล้ว และวิญญำณของพวกเขำได้ถูกซำตำนเหยียบย่ำนำนมำแล้ว
กำรช่วยพวกเจ้ำที่ได้จมลงสู่กน้ บึ้งที่ลึกที่สุดของควำมเสื่อมให้รอดพึงต้องร้องเรียกพวกเจ้ำอย่ำงแข็งขัน
เมื่อนั้นเท่ำนั้นจึงจะเป็ นไปได้ที่จะปลุกหัวใจที่เย็นจนแข็งของพวกเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วเท่ำนั้นสำมำรถใช้ชีวิตที่มีควำมหมำยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

63. เจ้ำควรรู ้ว่ำควำมเพียบพร้อม ควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ และกำรได้มนุษย์มำของพระเจ้ำ
ไม่นำอะไรมำนอกจำกดำบและกำรเฆี่ยนตีบนเนื้อหนังของพวกเขำ เช่นเดียวกับควำมทุกข์ที่ไม่รู้จบ กองเพลิง
กำรพิพำกษำที่ไร้ควำมปรำนี กำรตีสอน และกำรสำปแช่ง และบททดสอบอันไร้ขอบเขต
นั่นคือเบื้องลึกและควำมจริ งของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำม
สรรพสิ่งเหล่ำนี้ท้งั มวลถูกชี้นำไปที่เนื้อหนังของมนุษย์
และลูกศรแห่งควำมเป็ นศัตรู ท้งั หมดมุ่งเป้ำไปที่เนื้อหนังของมนุษย์อย่ำงไร้ควำมปรำนี

(เพรำะมนุษย์รู้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์) ทั้งหมดนี้เป็ นไปเพื่อเห็นแก่พระสิริและคำพยำนของพระองค์
และเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
นี่เป็ นเพรำะพระรำชกิจของพระองค์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์แต่ฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น
แต่เพื่อแผนทั้งหมดทั้งมวลด้วย
ตลอดจนเพื่อทำให้น้ ำพระทัยดั้งเดิมของพระองค์ลุล่วงเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงสร้ำงมวลมนุษย์ข้ นึ มำ ดังนั้น
บำงทีร้อยละเก้ำสิบของสิ่งที่มนุษย์ประสบนั้นเกี่ยวข้องกับควำมทุกข์และบททดสอบของไฟ
และน้อยมำกที่จะมีวนั ที่แสนหวำนและมีควำมสุขที่เนื้อหนังของมนุษย์โหยหำ หรือไม่มีเลยด้วยซ้ ำ
นับประสำอะไรที่มนุษย์จะมีควำมสำมำรถที่จะชื่นชมกับช่วงเวลำแห่งควำมสุขในเนื้อหนัง
ใช้เวลำที่สวยงำมกับพระเจ้ำได้ เนื้อหนังนั้นโสโครก
ดังนั้นสิ่งที่เนื้อหนังของมนุษย์เห็นหรื อได้ชื่นชมนั้นไม่มีอะไรนอกจำกกำรตีสอนของพระเจ้ำ
ซึ่งมนุษย์พบว่ำไม่น่ำโปรดปรำน รำวกับว่ำมันขำดสำนึกรับรู ้ที่ปกติ
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำจะทรงสำแดงให้เห็นว่ำพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
ซึ่งไม่ได้รับควำมโปรดปรำนจำกมนุษย์น้ นั ไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั กำรทำให้ขุ่นเคืองของมนุษย์
และเกลียดบรรดำศัตรู พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ดว้ ยวิถีทำงใดๆ ที่จำเป็ น
ด้วยเหตุน้ นั จึงทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจแห่งกำรสูร้ บกับซำตำนหกพันปี ของพระองค์—
พระรำชกิจแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์ทง้ ั ปวง และกำรทำลำยล้ำงซำตำนแห่งอดีตกำล!
ตัดตอนมำจำก “จุดประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรมวลมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

64. 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 ยิง่ ไปกว่ำนั้นก็คือ
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
พระเจ้ำทรงทอดทิ้งและไม่ใส่พระทัยรับรู ้ถึงพวกผูท้ ี่ไม่เคยจงรักภักดีต่อพระคริสต์หรื อไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดจำก
พละกำลังของพวกเขำ และเมื่อถึงเวลำเปลี่ยนยุค พระองค์จะทรงทำลำยล้ำงพวกเขำทั้งหมด
พวกเขำจะไม่ดำรงอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป และยิง่ ไม่ได้รับเส้นทำงเดินเข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำ
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 ดที่ไม่สำมำรถก้ำวทันพระองค์
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำไม่แสดงควำมเมตตำต่อมนุษย์ผใู้ ด
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:

ก. ตอไม้ที่ตำยแล้ว: สำนวนจีน หมำยถึง “เกินกว่ำที่จะช่วยได้”

ก. พระวจนะว่าด้วยการเปิ ดเผยวิธีที่ซาตานทาให้มวลมนุษย์เสื่ อมทราม
65. อำดัมกับเอวำที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงขึ้นในปฐมกำลนั้น เป็ นผูค้ นบริ สุทธิ์ ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
ในขณะที่อยู่ในสวนเอเดน พวกเขำบริ สุทธิ์ ไม่ด่ำงพร้อยด้วยควำมโสมม
พวกเขำสัตย์ซื่อต่อพระยำห์เวห์ดว้ ยเช่นกัน และไม่ได้รู้อะไรในเรื่ องกำรทรยศพระยำห์เวห์เลย
นี่เป็ นเพรำะพวกเขำปรำศจำกกำรรบกวนจำกอิทธิพลของซำตำน ปรำศจำกพิษของซำตำน
และบริ สุทธิ์ที่สุดในหมู่มวลมนุษย์ พวกเขำได้มีชีวิตอยู่ในสวนเอเดน ไม่มีควำมโสมมใดๆ มำทำให้มวั หมอง
ไม่ได้ถูกเนื้อหนังเข้ำครอง และมีควำมเคำรพในพระยำห์เวห์ ต่อมำ เมื่อพวกเขำได้ถกู ซำตำนทดลอง
พวกเขำได้มีพิษของงู และได้มีควำมอยำกที่จะทรยศพระยำห์เวห์
และพวกเขำได้มีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำน ในปฐมกำล พวกเขำบริ สุทธิ์ และพวกเขำเคำรพพระเจ้ำ
เพียงในสภำวะนี้เท่ำนั้นที่พวกเขำเป็ นมนุษย์ ต่อจำกนั้นมำ ภำยหลังจำกที่พวกเขำได้ถูกซำตำนทดลอง
พวกเขำได้กินผลของต้นไม้แห่งควำมรูถ้ ึงควำมดีและควำมชัว่ และได้มีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำน
พวกเขำค่อยๆ ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมและได้สูญเสียภำพลักษณ์ด้งั เดิมของมนุษย์ไป ในปฐมกำล
มนุษย์ได้มลี มปรำณของพระยำห์เวห์ ไม่มีควำมไม่เชื่อฟังแม้เพียงเสี้ยวน้อยนิด
และไม่มีควำมชัว่ ในหัวใจของเขำเลย ณ เวลำนั้น มนุษย์เป็ นมนุษย์จริ งๆ
หลังจำกที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม มนุษย์ได้กลำยเป็ นสัตว์ร้ำย
ควำมคิดของเขำได้ถูกเติมด้วยควำมชัว่ และควำมโสมม ปรำศจำกควำมดีหรือควำมบริ สุทธิ์
นี่ไม่ใช่ซำตำนหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

66. เป็ นเพรำะกำรประดิษฐ์คิดค้นทำงศำสตร์สังคมต่ำงๆ ของมวลมนุษย์
จิตใจของมนุษย์ได้กลับกลำยเป็ นถูกจับจองด้วยวิชำและควำมรู ้
จำกนั้นวิชำและควำมรู ้ก็ได้กลำยเป็ นเครื่ องมือสำหรับกำรปกครองมวลมนุษย์
และไม่มีพื้นที่พอเพียงสำหรับมนุษย์ที่จะนมัสกำรพระเจ้ำอีกต่อไป
และไม่มีสภำพเงือ่ นไขที่เอื้ออำนวยต่อกำรนมัสกำรพระเจ้ำอีกแล้ว
ฐำนะของพระเจ้ำได้จมต่ำลงทุกทีในหัวใจของมนุษย์ เมื่อปรำศจำกพระเจ้ำในหัวใจเขำ
โลกภำยในของมนุษย์ย่อมมืดมน สิ้นหวัง และว่ำงเปล่ำ ภำยหลังต่อมำบรรดำนักสังคมศำสตร์ นักประวัติศำสตร์
และนักกำรเมืองมำกมำยได้ออกมำเปิ ดตัว แสดงทฤษฎีทำงศำสตร์สังคมต่ำงๆ ทฤษฎีแห่งวิวฒั นำกำรมนุษย์
และทฤษฎีอื่นๆ สำรพัดซึ่งขัดแย้งกับควำมจริ งที่ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ข้ นึ มำ
ทรงเติมหัวใจและจิตใจให้แก่มวลมนุษย์ และเช่นนี้เอง ผูค้ นซึ่งเชื่อว่ำ

พระเจ้ำทรงสร้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงจึงกลับกลำยน้อยลงตลอดเวลำ
และบรรดำผูท้ ี่เชื่อในทฤษฎีวิวฒั นำกำรกลับมีจำนวนมำกขึ้นตลอดเวลำ ผูค้ นปฏิบตั ิต่อบันทึกต่ำงๆ
เกี่ยวกับงำนของพระเจ้ำและพระวจนะของพระองค์ในระหว่ำงยุคแห่งพันธสัญญำเดิมรำวกับเป็ นนิทำนปรั มปรำ
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 นมำกมำยที่รู้สึกว่ำ
พวกเขำมีควำมสุขในกำรใช้ชีวิตในโลกแบบนี้ น้อยกว่ำบรรดำผูท้ ี่ตำยจำกไปแล้วเสียอีก
แม้แต่ประชำชนของประเทศต่ำงๆ ที่เคยมีอำรยธรรมสูงส่งก็ยงั ออกมำแสดงควำมคับข้องใจดังกล่ำว
ด้วยควำมที่ปรำศจำกกำรทรงนำของพระเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำบรรดำนักปกครองและนักสังคมศำสตร์
จะขบคิดกันจนสมองแทบแตกอย่ำงไร ในอันที่จะรักษำอำรยธรรมของมนุษย์เอำไว้ ก็เป็ นกำรไร้ประโยชน์
ไม่มีใครสำมำรถเติมเต็มควำมว่ำงเปล่ำในหัวใจของมนุษย์ได้ เนื่องเพรำะไม่มีใครสำมำรถเป็ นชีวิตของมนุษย์ได้
และไม่มีทฤษฎีเชิงสังคมข้อไหนที่สำมำรถปลดปล่อยมนุษย์ออกจำกควำมว่ำงเปล่ำที่เขำกำลังทนทรมำน ทั้งวิชำ
ควำมรู ้ อิสรภำพ ประชำธิปไตย ควำมสบำย ควำมสะดวก
เหล่ำนี้ลว้ นนำกำรปลอบประโลมมำสู่มนุษย์ได้เพียงชัว่ ครำว ต่อให้มสี ิ่งเหล่ำนี้
มนุษย์ก็จะยังคงมีบำปและจะยังคร่ ำครวญถึงควำมไม่เป็ นธรรมของสังคมอยูอ่ ย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
สิ่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถยับยั้งควำมอยำกและควำมต้องกำรของมนุษย์ในกำรที่จะสำรวจค้นคว้ำได้
นี่เป็ นเพรำะมนุษย์ได้ถูกสร้ำงขึ้นโดยพระเจ้ำ และกำรสำรวจค้นคว้ำและอุทิศทุ่มเทอย่ำงไร้สติของมนุษย์
ทำได้แค่เพียงนำไปสู่ควำมเศร้ำหมองที่มำกขึ้นเท่ำนั้น
และทำได้เพียงเป็ นต้นเหตุให้มนุษย์ดำรงอยู่ในสภำวะแห่งควำมหวำดกลัวตลอดเวลำเท่ำนั้น
โดยไม่รู้ว่ำจะเผชิญหน้ำกับอนำคตของมวลมนุษย์อย่ำงไร
หรื อจะเผชิญหน้ำกับเส้นทำงที่ทอดยำวอยู่เบื้องหน้ำอย่ำงไร

มนุษย์จะถึงขั้นกลำยเป็ นหวำดกลัวต่อวิชำและควำมรู ้ และยิ่งจะหวำดกลัวควำมรูส้ ึกว่ำงเปล่ำ 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 ไม่มีมนุษย์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนใดสำมำรถออกมำแสดงตนเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

67. ที่นี่ได้เป็ นแผ่นดินแห่งควำมโสโครกมำเป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว มันสกปรกเหลือทน
ควำมทุกข์ระทมดำษดื่น พวกผีวิ่งอำละวำดไปทัว่ ทุกแห่งหน ลวงล่อและหลอกลวง
ตั้งข้อกล่ำวหำทั้งหลำยทีไ่ ม่มีมูล[1] เหี้ยมโหดและชัว่ ช้ำ เหยียบย่ำเมืองผีน้ีและทิง้ ให้มนั กลำดเกลื่อนไปด้วยศพ
กลิ่นสำบสำงของซำกที่เสื่อมสลำยปกคลุมแผ่นดินและตลบอบอวลในอำกำศ และมันถูกพิทกั ษ์อย่ำงแน่นหนำ[2]
ผูใ้ ดจะสำมำรถมองเห็นพิภพเหนือโพ้นฟ้ำได้? มำรมัดร่ ำงของมนุษย์ท้งั หมดอย่ำงแน่นหนำ
มันควักดวงตำสองข้ำงของเขำออก และปิ ดผนึกริ มฝี ปำกของเขำแน่น
รำชำแห่งพวกมำรได้อำละวำดมำเป็ นเวลำหลำยพันปี แล้วจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้เมือ่ มันยังคงเฝ้ำดูเมืองผีน้อี ย่ำงใก
ล้ชิด รำวกับเป็ นวังของพวกปี ศำจที่ไม่อำจผ่ำนเข้ำไปได้ ในขณะเดียวกัน สุนัขยำมฝูงนี้ ก็ถลึงตำจ้องเขม็ง
เกรงกลัวอยู่ลึกๆ ว่ำพระเจ้ำจะทรงจับพวกมันโดยไม่ทนั รู ้ตวั และกวำดล้ำงพวกมันไปทั้งหมด
ทิ้งให้พวกมันไม่มีสถำนที่แห่งสันติสุขและควำมสุข
ผูค้ นแห่งเมืองผีเช่นเมืองนี้จะเคยสำมำรถมองเห็นพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
พวกเขำเคยได้ชื่นชมควำมทรงค่ำและควำมดีงำมของพระเจ้ำหรื อไม่?
พวกเขำมีควำมซึ้งคุณค่ำใดในเรื่ องรำวของโลกมนุษย์?
พวกเขำคนใดสำมำรถเข้ำใจน้ ำพระทัยที่กระตือรื อร้นของพระเจ้ำได้?
เช่นนั้นแล้วก็ไม่น่ำฉงนนักที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ยงั คงซ่อนเร้นอย่ำงสมบูรณ์ กล่ำวคือ
ในสังคมมืดเช่นสังคมแห่งนี้ ที่ซ่งึ พวกปี ศำจไร้ควำมปรำนีและไร้มนุษยธรรม
รำชำแห่งพวกมำรที่ฆ่ำผูค้ นโดยไม่แสดงควำมรู ้สึกใดจะสำมำรถทนยอมรับกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำผูท้ รงดีงำม
ทรงเมตตำและยังทรงบริ สุทธิ์อีกด้วยได้อย่ำงไร?

มันจะสำมำรถปรบมือและแซ่ซ้องกับกำรเสด็จมำถึงของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? ขี้ขำ้ พวกนี้!
พวกมันตอบแทนควำมเมตตำด้วยควำมเกลียดชัง พวกมันได้ดูถูกเหยียดหยำมพระเจ้ำมำนำนแล้ว
พวกมันล่วงเกินพระเจ้ำ พวกมันป่ ำเถื่อนสุดขีด พวกมันไม่มีกำรคำนึงถึงพระเจ้ำแม้แต่น้อย
พวกมันจี้ปล้นและช่วงชิง พวกมันได้สูญเสียมโนธรรมทั้งหมด พวกมันต่อต้ำนมโนธรรมทั้งหมด
และพวกมันทดลองผูบ้ ริ สุทธิ์ใจให้เข้ำสู่ควำมสิ้นสำนึกรับรู ้ เหล่ำบรรพบุรุษแต่โบรำณกำลหรื อ?
บรรดำผูน้ ำผูเ้ ป็ นทีร่ ักหรื อ? พวกเขำทั้งหมดต่อต้ำนพระเจ้ำ!
กำรก้ำวก่ำยของพวกเขำได้ทำให้ทุกอย่ำงภำยใต้ฟ้ำสวรรค์อยู่ในสภำวะแห่งควำมมืดและควำมวุ่นวำย!
เสรี ภำพทำงศำสนำหรื อ? สิทธิและผลประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำยของพลเมืองทั้งหลำยหรื อ?
สิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมดเป็ นเพทุบำยเพื่อปิ ดบังบำป! ผูใ้ ดได้น้อมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำ?
ผูใ้ ดได้สละชีวิตของพวกเขำหรื อได้หลัง่ เลือดเพื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำ? รุ่ นแล้วรุ่นเล่ำ
จำกบิดำมำรดำสู่ลูกหลำน มนุษย์ที่ตกเป็ นทำสได้ทำให้พระเจ้ำตกเป็ นทำสอย่ำงกะทันหัน—
กำรนี้จะไม่ยวั่ ยุโทสะได้อย่ำงไร? หลำยพันปี แห่งควำมเกลียดชังถูกทำให้เข้มข้นอยู่ภำยในหัวใจ
หลำยสหัสวรรษแห่งควำมเปี่ ยมบำปถูกจำรึ กอยู่บนหัวใจ—กำรนี้จะไม่บนั ดำลควำมเกลียดได้อย่ำงไร?
จงล้ำงแค้นให้พระเจ้ำ ดับศัตรู ของพระองค์ให้สิ้น จงอย่ำยอมให้มนั วิง่ อำละวำดอีกต่อไป
และจงอย่ำอนุญำตให้มนั ก่อปัญหำมำกมำยอย่ำงที่มนั ปรำรถนำอีกต่อไป! บัดนี้ถึงเวลำแล้ว กล่ำวคือ
มนุษย์ได้รวบรวมพละกำลังทั้งหมดของเขำมำนำนแล้ว
เขำได้อุทิศควำมพยำยำมทั้งหมดของเขำและได้จ่ำยทุกรำคำเพื่อกำรนี้
เพื่อฉีกโฉมหน้ำที่น่ำขยะแยงของปี ศำจตนนี้ออก และเปิ ดโอกำสให้ผคู้ น ผูซ้ ่ึงถูกทำให้มืดบอด
และผูซ้ ่ึงได้สู้ทนควำมทุกข์และควำมยำกลำบำกมำแล้วทุกรู ปแบบ
ได้ลุกขึ้นจำกควำมเจ็บปวดของพวกเขำและหันหลังของพวกเขำให้แก่มำรชัว่ ที่แก่ชรำตนนี้
เหตุใดจึงสร้ำงอุปสรรคที่ไม่อำจเจำะผ่ำนเข้ำไปได้เช่นนั้นให้กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ?
เหตุใดจึงใช้เพทุบำยต่ำงๆ นำนำเพื่อหลอกลวงคนของพระเจ้ำ?
ไหนเล่ำอิสรภำพที่แท้จริ งและสิทธิ์กบั ผลประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมำย? ไหนเล่ำควำมเป็ นธรรม?
ไหนเล่ำควำมชูใจ? ไหนเล่ำควำมอบอุน่ ? เหตุใดจึงใช้กลอุบำยที่หลอกลวงเพื่อล่อหลอกประชำกรของพระเจ้ำ?
เหตุใดจึงใช้กำลังบังคับเพื่อปรำบปรำมกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ?
เหตุใดจึงไม่ยอมให้พระเจ้ำทรงท่องไปอย่ำงอิสระบนแผ่นดินโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้น?
เหตุใดจึงไล่ล่ำพระเจ้ำจนกระทัง่ พระองค์ไม่มีที่ใดให้พกั พระเศียร?
ไหนเล่ำควำมอบอุ่นท่ำมกลำงมนุษย์ท้งั หลำย? ไหนเล่ำกำรต้อนรับท่ำมกลำงผูค้ น?
เหตุใดจึงก่อให้เกิดกำรโหยหำที่ทอ้ แท้สิ้นหวังในพระเจ้ำเช่นนั้น?

เหตุใดจึงทำให้พระเจ้ำทรงร้องเรี ยกครั้งแล้วครั้งเล่ำ?
เหตุใดจึงบังคับให้พระเจ้ำทรงกังวลถึงพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รกั ของพระองค์? ในสังคมมืดนี้
เหตุใดพวกสุนัขเฝ้ำบ้ำนที่อยู่ในสภำพน่ำสงสำรของมันจึงไม่ยอมให้พระเจ้ำเสด็จไปมำอย่ำงอิสระท่ำมกลำงโลก
ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้น? เหตุใดมนุษย์จึงไม่เข้ำใจ
มนุษย์ผซู้ ่ึงใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์?
พระเจ้ำได้ทรงสู้ทนควำมทรมำนใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์ของพวกเจ้ำ
พระองค์ได้ประทำนพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รกั ของพระองค์ เลือดเนื้อของพระองค์
มำให้พวกเจ้ำด้วยควำมเจ็บปวดใหญ่หลวง—ดังนั้น เหตุใดพวกเจ้ำยังคงทำเป็ นไม่เห็น?
ในทัศนะอันครบถ้วนของทุกคน เจ้ำไม่ยอมรับกำรทรงมำถึงของพระเจ้ำ และปฏิเสธมิตรไมตรี ของพระเจ้ำ
เหตุใดเจ้ำจึงไร้จิตสำนึกถึงเพียงนี้? พวกเจ้ำเต็มใจที่จะสู้ทนควำมไม่เป็ นธรรมในสังคมมืดเช่นสังคมนี้หรื อ?
เหตุใด แทนที่จะเติมท้องของพวกเจ้ำให้เต็มด้วยปฏิปักษ์นับหลำยสหัสวรรษ พวกเจ้ำกลับสวำปำม “มูล”
ของรำชำแห่งมำรเข้ำไป?
ตัดตอนมำจำก “งำนและกำรเข้ำสู่ (8)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

68. จำกที่สูงสุดถึงต่ำสุดและตั้งแต่ปฐมกำลจนถึงบทอวสำน
ซำตำนได้ทำให้พระรำชกิจของพระเจ้ำหยุดชะงักและกระทำกำรในกำรต่อต้ำนพระองค์มำโดยตลอด
กำรพูดคุยเรื่ อง “มรดกทำงวัฒนธรรมโบรำณ” “ควำมรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบรำณ” อันมีคุณค่ำ
“คำสอนของลัทธิเต๋ ำและลัทธิขงจื๊อ” และ “คัมภีร์ของขงจือ๊ และพิธีกรรมแบบศักดินำ”
ทั้งหมดนี้ได้นำมนุษย์ไปสู่นรก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ล้ำยุค ตลอดจนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม
และธุรกิจต่ำงๆ ที่พฒั นำขั้นอย่ำงสูงล้วนไม่อำจพบเห็นได้ที่ใด ในทำงกลับกัน
ทั้งหมดที่มนั ทำคือกำรตอกย้ำพิธีกรรมแบบศักดินำที่เผยแพร่โดย “บรรดำลิง”
จำกยุคโบรำณเพื่อที่จะจงใจทำให้หยุดชะงัก ต่อต้ำน และรื้อพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มันไม่ได้เพียงทำให้มนุษย์ทุกข์ร้อนต่อเนื่องมำจนกระทัง่ วันนี้เท่ำนั้น
แต่มนั ถึงขั้นต้องกำรที่จะกลืน[3]มนุษย์ท้งั หมด
กำรส่งผ่ำนคำสอนด้ำนจริ ยธรรมและด้ำนศีลธรรมจำกระบบศักดินำและกำรส่งต่อควำมรู ้เกีย่ วกับวัฒนธรรมโบร
ำณได้ทำให้มนุษยชำติติดเชื้อมำนำนแล้ว โดยเปลี่ยนพวกเขำไปเป็ นพวกมำรทั้งใหญ่และเล็ก
มีน้อยคนที่เป็ นบรรดำผูท้ ี่จะรับพระเจ้ำอย่ำงยินดี น้อยคนที่จะต้อนรับกำรเสด็จมำของพระองค์อย่ำงลิงโลด
โฉมหน้ำของมนุษยชำติท้งั ปวงเต็มไปด้วยเจตนำมุ่งสังหำร และในทุกสถำนที่
ลมหำยใจแห่งกำรเข่นฆ่ำแผ่ซ่ำนไปในอำกำศ พวกเขำพยำยำมขับไล่พระเจ้ำออกไปจำกแผ่นดินนี้
ด้วยมีดและดำบในมือ พวกเขำจัดกำรเตรี ยมกำรตัวพวกเขำเองในกำรก่อรู ปแบบกำรสู้รบเพือ่ “ทำลำยล้ำง”

พระเจ้ำ ทัว่ ทั้งแผ่นดินนี้ของมำร ที่ซ่งึ มนุษย์ถูกสอนอยู่ตลอดเวลำว่ำไม่มีพระเจ้ำ รู ปเคำรพต่ำงๆ
นั้นแพร่ หลำยไปทัว่ และอำกำศข้ำงบนก็แผ่ซ่ำนไปด้วยกลิ่นชวนคลืน่ เหียนจำกกระดำษและธูปที่เผำไหม้
ที่หนำแน่นเสียจนหำยใจไม่ออก มันเป็ นเหมือนกลิ่นเหม็นของโคลนที่ล่องลอยด้วยกำรบิดตัวของงูพษิ
มำกเสียจนกระทัง่ คนเรำไม่สำมำรถกลั้นกำรอำเจียนได้ นอกเหนือจำกนี้แล้ว
ยังสำมำรถแว่วได้ยินเสียงของบรรดำมำรชัว่ ที่กำลังสวดคัมภีร์
เป็ นเสียงซึ่งดูเหมือนว่ำจะมำจำกที่ห่ำงไกลในนรก มำกเสียจนกระทัง่ คนเรำไม่สำมำรถกลั้นกำรสั่นเทำได้
ทุกที่ในแผ่นดินนี้เป็ นที่ต้งั รู ปเคำรพทุกสีในสำยรุ ้ง โดยเปลี่ยนแผ่นดินไปเป็ นโลกแห่งควำมปี ติยินดีทำงโลกีย์
ในขณะที่กษัตริ ยข์ องพวกมำรหัวเรำะต่อเนื่องอย่ำงชัว่ ช้ำ
รำวกับว่ำอุบำยอันขี้ขลำดของมันได้ประสบควำมสำเร็จแล้ว ในขณะเดียวกัน มนุษย์ยงั คงไม่รับรู ้อย่ำงสิ้ นเชิง
และเขำก็ไม่ได้ระแคะระคำยเลยว่ำมำรนั้นได้ทำให้เขำเสื่อมทรำมไปแล้วจนถึงจุดที่ว่ำเขำได้กลำยเป็ นไร้สำนึกรั
บรู ้และคอตกในควำมพ่ำยแพ้ มันปรำรถนำที่จะกวำดล้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวกับพระเจ้ำ
และทำให้พระองค์มีมลทินและลอบสังหำรพระองค์อีกครั้งหนึ่งในครำวเดียว กล่ำวคือ
มันตั้งใจที่จะฉีกทำลำยและทำให้พระรำชกิจของพระองค์หยุดชะงัก
มันสำมำรถยอมให้พระเจ้ำมีพระสถำนะเท่ำกันได้อย่ำงไร? มันสำมำรถทนยอมรับพระเจ้ำ “ที่ทรงแทรกแซง”
งำนของมันท่ำมกลำงพวกมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้อย่ำงไร?
มันสำมำรถยอมให้พระเจ้ำทรงถอดหน้ำกำกโฉมหน้ำอันน่ำขยะแขยงของมันได้อย่ำงไร?
มันสำมำรถยอมให้พระเจ้ำทรงวำงงำนของมันไว้ในควำมสับสนวุ่นวำยได้อย่ำงไร?
มำรตัวนี้ซ่ึงฉุนเฉียวด้วยควำมเดือดดำลสำมำรถยอมให้พระเจ้ำทรงมีกำรควบคุมเหนือศำลแห่งจักรวรรดิของมัน
บนแผ่นดินโลกได้อย่ำงไร? มันสำมำรถเต็มใจกรำบไหว้มหิทธิฤทธิ์อนั สู งกว่ำของพระองค์ได้อย่ำงไร?
โฉมหน้ำอันน่ำขยะแขยงของมันได้ถูกเปิ ดเผยให้เห็นสิ่งที่มนั เป็ น
เพื่อที่คนเรำจะได้ไม่รู้ว่ำจะหัวเรำะหรื อร้องไห้ดี และมันยำกจริงๆ ที่จะพูดถึง
นี่ไม่ใช่แก่นแท้ของมันหรอกหรื อ? ด้วยวิญญำณอันน่ำเกลียด มันยังคงเชื่อว่ำมันนั้นสวยงำมเหลือเชื่อ
บรรดำผูส้ มรูร้ ่ วมคิดในอำชญำกรรมแก๊งนี้![4]
พวกมันลงมำสู่อำณำจักรมนุษย์เพื่อปล่อยใจดื่มด่ำไปกับควำมยินดีต่ำงๆ และทำให้เกิดควำมสับสนวุ่นวำย
โดยก่อกวนสิ่งต่ำงๆ มำกจนกระทัง่ โลกกลำยเป็ นสถำนที่ที่แปรปรวนและไม่แน่นอน
และหัวใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยควำมตื่นตระหนกและควำมไม่สบำยใจ
และพวกมันได้ลอ้ เล่นกับมนุษย์มำกจนกระทัง่ กำรปรำกฏของเขำได้กลำยเป็ นกำรปรำกฏของสัตว์ป่ำที่โหดร้ำยแ
ห่งท้องทุง่ น่ำเกลียดที่สุด และร่องรอยสุดท้ำยของมนุษย์ที่บริ สุทธิ์แบบดั้งเดิมก็ได้สูญหำยไปจำกมัน
ยิ่งไปกว่ำนั้น พวกมันถึงขั้นปรำรถนำที่จะเข้ำครองอำนำจอธิปไตยบนแผ่นดินโลก

พวกมันยับยัง้ พระรำชกิจของพระเจ้ำมำกจนกระทัง่ พระรำชกิจนั้นแทบจะไม่สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำได้แม้สักห
นึ่งนิ้ว และพวกมันก็ปิดมนุษย์อย่ำงแน่นหนำดังกำแพงทองแดงและเหล็กกล้ำ
เมื่อได้กระทำบำปร้ำยแรงมำกมำยยิง่ นักและทำให้เกิดควำมวิบตั ิมำกมำยยิ่งนักแล้ว
พวกเขำยังคงคำดหวังบำงสิ่งนอกเหนือจำกกำรตีสอนอยูอ่ ีกหรื อ?
พวกมำรและบรรดำวิญญำณชัว่ กำลังวิ่งพล่ำนไปบนแผ่นดินโลกตลอดมำชัว่ เวลำหนึ่ง
และได้ปิดผนึกทั้งน้ ำพระทัยและควำมพยำยำมอุตสำหะของพระเจ้ำอย่ำงแน่นหนำแล้วจนกระทัง่ สิ่งเหล่ำนั้นมิอ
ำจผ่ำนเข้ำไปได้ จริ งๆ แล้ว นี่คอื บำปมหันต์! พระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถรู ้สึกกระวนกระวำยได้อย่ำงไร?
พระเจ้ำไม่ทรงสำมำรถรู ้สึกพิโรธได้อย่ำงไร? พวกเขำได้ขดั ขวำงและต่อต้ำนพระรำชกิจของพระเจ้ำอย่ำงรุ นแรง
ช่ำงเป็ นกบฏเสียจริ ง!
ตัดตอนมำจำก “งำนและกำรเข้ำสู่ (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

69.
ควำมรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบรำณและประวัติศำสตร์ที่กินเวลำหลำยพันปี ได้ปิดควำมคิดและมโนคติที่หลงผิดขอ
งมนุษย์และทัศนะทำงจิตใจของเขำอย่ำงแน่นหนำจนทำให้สิ่งเหล่ำนั้นมิอำจผ่ำนได้และมิอำจย่อยสลำยในทำงชี
วภำพได้[5] ผูค้ นดำรงชีวิตในวัฏจักรที่สิบแปดแห่งนรก ที่ซ่งึ ไม่อำจมีวนั ได้พบเห็นควำมสว่ำง
รำวกับว่ำพวกเขำได้ถูกพระเจ้ำทรงเนรเทศไปอยู่ในคุกใต้ดิน
ควำมคิดแบบศักดินำได้กดขี่ผคู้ นมำกจนกระทัง่ พวกเขำแทบจะไม่สำมำรถหำยใจได้และกำลังหำยใจไม่ออก
พวกเขำไม่มีพละกำลังที่จะต้ำนทำนเลยแม้สักน้อย
ทั้งหมดที่พวกเขำทำก็คือสู้ทนและสู้ทนในควำมเงียบ…ไม่เคยมีผใู้ ดเลยที่กล้ำจะต่อสู้ดิ้นรนและยืนหยัดเพื่อควำ
มชอบธรรมและควำมยุติธรรม ผูค้ นแค่ดำรงชีวิตแย่กว่ำชีวิตของสัตว์
ภำยใต้ควำมเครำะห์ร้ำยและกำรทำรุ ณกรรมของจริยธรรมแบบศักดินำ วันแล้ววันเล่ำ และปี แล้วปี เล่ำ
พวกเขำไม่เคยคิดที่จะแสวงหำจนพบพระเจ้ำเพื่อชื่นชมควำมสุขในโลกมนุษย์
รำวกับว่ำผูค้ นได้ถูกเฆีย่ นตีจนถึงจุดที่ซ่ึงพวกเขำเป็ นเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเหี่ยวเฉำ
แห้งกรอบ และมีสีเหลืองน้ ำตำล ผูค้ นได้สูญสิ้นควำมทรงจำของพวกเขำนำนมำแล้ว
พวกเขำดำรงชีวิตโดยหมดหนทำงในนรกซึ่งเรี ยกกันว่ำโลกมนุษย์
โดยรอคอยกำรมำถึงของวันสุดท้ำยเพื่อที่พวกเขำอำจพินำศไปด้วยกันกับนรกนี้
รำวกับว่ำวันสุดท้ำยที่พวกเขำโหยหำนั้นคือวันที่มนุษย์จะชื่นชมสันติสุขอันสงบ
จริ ยธรรมแบบศักดินำทั้งหลำยได้นำชีวิตของมนุษย์ไปสู่ “แดนคนตำย”
โดยทำให้พลังต้ำนทำนของมนุษย์ออ่ นลงยิง่ ขึ้นไปอีก
กำรกดขี่ทุกชนิดผลักมนุษย์ให้ตกลงสู่แดนคนตำยลึกลงไปอีกทีละขั้นๆ ห่ำงพระเจ้ำออกไปทุกที

จนกระทัง่ วันนี้เขำได้กลำยเป็ นคนแปลกหน้ำสำหรับพระเจ้ำโดยสิ้นเชิงและเร่งรี บที่จะหลีกเลี่ยงพระองค์เมื่อพว
กเขำพบกัน มนุษย์ไม่ใส่ใจพระองค์และทิ้งให้พระองค์ทรงยืนเพียงลำพังที่ดำ้ นหนึ่ง
รำวกับว่ำมนุษย์ไม่เคยรู ้จกั พระองค์ ไม่เคยเห็นพระองค์มำก่อน
ทว่ำพระเจ้ำก็กำลังทรงรอมนุษย์มำตลอดทั้งกำรเดินทำงอันยำวนำนของชีวิตมนุษย์
ไม่เคยทรงทุ่มพระพิโรธอันไม่สำมำรถระงับได้เข้ำใส่เขำ แค่ทรงรออย่ำงเงียบๆ โดยไม่มพี ระวจนะสักคำ
เพื่อให้มนุษย์กลับใจและเริ่ มต้นใหม่
พระเจ้ำได้เสด็จมำสู่โลกมนุษย์นำนมำแล้วเพื่อแบ่งปันควำมทุกข์ของโลกมนุษย์ร่วมกับมนุษย์
ในช่วงเวลำหลำยปี ที่พระองค์ได้ทรงพระชนม์ชีพร่ วมกับมนุษย์ ไม่มีผูใ้ ดที่ได้คน้ พบกำรดำรงอยู่ของพระองค์
พระเจ้ำเพียงทรงสู้ทนควำมทุกข์ระทมจำกควำมเลวทรำมในโลกมนุษย์อย่ำงเงียบๆ
ในขณะที่ทรงดำเนินกำรพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงนำมำด้วยพระองค์เอง
พระองค์ทรงสู้ทนต่อไปเพื่อประโยชน์ของน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำและเพื่อประโยชน์ของควำมจำเป็ นขอ
งมวลมนุษย์ โดยก้ำวผ่ำนควำมทุกข์ที่มนุษย์ไม่เคยได้รับประสบกำรณ์มำก่อน
ต่อหน้ำมนุษย์พระเจ้ำได้ทรงรอคอยเขำอย่ำงเงียบๆ และต่อหน้ำมนุษย์พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์เอง
เพื่อประโยชน์แห่งน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ และเพื่อประโยชน์ของควำมจำเป็ นของมวลมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
ควำมรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบรำณได้แอบขโมยมนุษย์ไปจำกกำรทรงสถิตของพระเจ้ำ
และได้ส่งเขำไปยังกษัตริยข์ องพวกมำรและลูกหลำนของมัน
สี่ตำรำและห้ำคัมภีร์[ก]ได้นำควำมคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ไปสู่อีกยุคแห่งกำรกบฏ
ทำให้เขำให้กำรยกย่องสรรเสริ ญแก่พวกที่ได้รวบรวมตำรำ/คัมภีร์ที่เป็ นเอกสำรหลักฐำนทั้งหลำยมำกยิ่งขึ้นไปอี
ก และผลก็คือทำให้มโนคติที่หลงผิดของเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำยิ่งแย่ลงไปอีก โดยที่มนุษย์ไม่รูต้ วั
กษัตริ ยข์ องพวกมำรได้ขบั ไล่พระเจ้ำจำกหัวใจของเขำอย่ำงเลือดเย็นและจำกนั้นจึงจับจองมันด้วยตัวมันเองด้วย
ควำมรื่ นเริ งยินดีแห่งกำรฉลองชัย นับตั้งแต่เวลำนั้น
มนุษย์ได้กลำยเป็ นมีวิญญำณอันน่ำเกลียดและชัว่ ร้ำยและมีโฉมหน้ำของกษัตริยข์ องพวกมำร
ควำมเกลียดชังพระเจ้ำได้เติมอกของเขำจนเต็ม
และควำมมุ่งร้ำยอันอำฆำตแค้นของกษัตริยข์ องพวกมำรก็ได้แผ่ไปภำยในตัวมนุษย์วนั แล้ววันเล่ำจนกระทัง่ เขำไ
ด้ถูกกลืนกินอย่ำงเต็มที่
มนุษย์ไม่ได้มีอิสรภำพอีกต่อไปแม้แต่น้อยและไม่ได้มีหนทำงที่จะหลุดพ้นเป็ นอิสระจำกบำงสิ่งที่มนุษย์ยึดมัน่ ข
องกษัตริยข์ องพวกมำร เขำไม่ได้มีทำงเลือกนอกจำกจะถูกจองจำคำที่
ยอมจำนนและล้มลงในควำมนบนอบต่อหน้ำมัน นำนมำแล้ว
เมื่อหัวใจและวิญญำณของมนุษย์ยงั คงอยู่ในวัยทำรก

กษัตริ ยข์ องพวกมำรได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ของเนื้อร้ำยแห่งกำรเชื่อว่ำพระเจ้ำไม่มีจริงไว้ในนั้น
โดยสอนวิธีคิดที่ผิดให้แก่เขำ เช่น “จงศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จงตระหนักถึงนโยบำยสี่ทนั สมัย
และไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่เป็ นพระเจ้ำอยู่ในโลก” ไม่เพียงแค่น้นั มันยังตะโกนร้องในทุกๆ โอกำสว่ำ
“ขอให้พวกเรำจงพึ่งพำแรงอันอุตสำหะของพวกเรำเพื่อสร้ำงถิน่ ฐำนอันสวยงำม”
โดยขอให้แต่ละบุคคลตระเตรี ยมตั้งแต่วยั เด็กเพื่อทำกำรปรนนิบตั ิอนั สัตย์ซื่อต่อประเทศของพวกเขำ
มนุษย์ซ่งึ ไม่รู้ตวั ได้ถูกนำไปอยู่ต่อหน้ำมัน โดยที่มนั แอบอ้ำงสิทธิ์ควำมเชื่อถือทั้งหมด
(หมำยถึงควำมเชื่อถือที่เป็ นของพระเจ้ำสำหรับกำรถือครองมวลมนุษย์ท้งั ปวงไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์)
ไว้กบั ตัวมันเองอย่ำงไม่ลงั เลใจ มันไม่เคยมีสำนึกรับรู ้ควำมละอำยใจใดเลย ยิ่งไปกว่ำนั้น
มันได้ฉวยเอำประชำกรของพระเจ้ำไปอย่ำงไร้ยำงอำยและได้ลำกพวกเขำกลับไปอยู่ในบ้ำนของมัน
ที่ซ่ึงมันได้กระโดดเหมือนกับหนูตวั หนึ่งที่อยู่บนโต๊ะและได้ให้มนุษย์บูชำมันในฐำนะพระเจ้ำ
ช่ำงเป็ นวำยร้ำยยิง่ นัก! มันร้องตะโกนสิ่งทั้งหลำยที่น่ำอัปยศและทำให้สะดุง้ ตกใจ อำทิ
“ไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่เป็ นพระเจ้ำอยู่ในโลก ลมนั้นมำจำกกำรเปลี่ยนสภำพต่ำงๆ ตำมกฎธรรมชำติ
ฝนนั้นมำเมื่อไอน้ ำที่พบกับอุณหภูมิเย็นกลัน่ ตัวกลำยเป็ นหยดน้ ำที่ตกลงสู่แผ่นดินโลก
แผ่นดินไหวคือกำรสั่นสะเทือนของผิวของแผ่นดินโลกอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำ
ภัยแล้งก็เป็ นเพรำะควำมแห้งในอำกำศที่เกิดขึ้นจำกกำรหยุดชะงักของนิวเคลียสบนผิวของดวงอำทิตย์
เหล่ำนี้คือปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ในทั้งหมดนี้กำรกระทำของพระเจ้ำอยู่ที่ใดกัน”?
มีแม้กระทัง่ พวกที่ตะโกนร้องคำแถลงดังเช่นต่อไปนี้ คำแถลงที่ไม่ควรได้รับกำรประกำศออกมำ นั่นคือ
“มนุษย์มีวิวฒั นำกำรมำจำกพวกลิงในสมัยโบรำณ
และโลกทุกวันนี้ก็มำจำกควำมต่อเนื่องของสังคมดึกดำบรรพ์ที่เริ่ มตั้งแต่ประมำณกัปกัลป์ มำแล้ว
กำรที่ประเทศหนึ่งจะเจริ ญรุ่งเรื องหรื อตกต่ำหรือไม่น้นั อยู่ในมือของผูค้ นของประเทศนั้นอย่ำงสิ้นเชิง”
หลังฉำกนั้น มันทำให้มนุษย์แขวนมันบนผนังหรื อวำงมันบนโต๊ะเพื่อกรำบไหว้และให้เครื่ องบูชำแก่มนั
ในเวลำเดียวกันกับที่มนั ร้องตะโกนออกมำว่ำ “ไม่มีพระเจ้ำ” มันก็ต้งั ตัวมันเองเป็ นพระเจ้ำ
โดยผลักพระเจ้ำออกจำกเขตแดนของแผ่นดินโลกด้วยควำมหยำบคำยที่รวบรัด
ในขณะที่ยืนในที่ของพระเจ้ำและเข้ำรับบทบำทของกษัตริ ยข์ องพวกมำร ช่ำงไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง!
มันทำให้คนเรำเกลียดมันเข้ำกระดูกดำ ดูเหมือนว่ำพระเจ้ำกับมันเป็ นศัตรู คู่สำบำนกัน
และทั้งสองก็ไม่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้ มันออกอุบำยเพื่อไล่พระเจ้ำออกไปในขณะที่มนั เตร่ ไปโดยอิสระ
อยู่นอกเงื้อมมือของกฎหมำย[6] มันช่ำงเป็ นกษัตริยข์ องพวกมำรอะไรเช่นนี้!
เรำสำมำรถทนยอมรับกำรดำรงอยู่ของมันได้อย่ำงไร?
มันจะไม่หยุดพักจนกว่ำมันจะได้ทำให้พระรำชกิจของพระเจ้ำยุ่งเหยิงและทิ้งพระรำชกิจนั้นทั้งหมดไว้ในควำมโ

กลำหลสิ้นเชิง[7] รำวกับว่ำมันต้องกำรที่จะต่อต้ำนพระเจ้ำไปจนถึงที่สุด จนกว่ำปลำจะตำยหรื อไม่ก็ตำข่ำยขำด
โดยจงใจตั้งตัวมันเองต่อต้ำนพระเจ้ำและกดดันใกล้เข้ำมำยิ่งขึ้นทุกที
ใบหน้ำอันน่ำขยะแขยงของมันที่ได้ถูกถอดหน้ำกำกออกอย่ำงสิ้นเชิงมำนำนแล้ว
บัดนี้มนั บอบช้ ำและสะบักสะบอม[8]และอยู่ในสภำพเงื่อนไขที่น่ำสงสำร
ทว่ำมันก็ยงั คงจะไม่ลดละควำมเกลียดชังของมันที่มีต่อพระเจ้ำ
รำวกับว่ำโดยกำรกลืนกินพระเจ้ำอย่ำงเต็มปำกเต็มคำเท่ำนั้นมันจึงจะมีควำมสำมำรถที่จะบรรเทำควำมเกลียดชัง
ที่ถูกกักขังไว้ในหัวใจของมันได้ พวกเรำสำมำรถทนยอมรับมันได้อย่ำงไร ศัตรู ตวั นี้ของพระเจ้ำ!
กำรถอนรำกถอนโคนและกำรกำจัดมันให้สิ้นซำกเท่ำนั้นที่จะนำควำมปรำรถนำของชีวิตของพวกเรำไปสู่กำรเกิ
ดผลได้ มันสำมำรถได้รับกำรยอมให้อำละวำดแผลงฤทธิ์ต่อไปได้อย่ำงไร?
มันได้ทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมจนถึงระดับที่ว่ำมนุษย์ไม่รู้จกั อำทิตย์สวรรค์
และได้กลำยเป็ นไม่ตอบสนองและไร้ควำมรู ้สึก มนุษย์ได้สูญเสียเหตุผลของมนุษย์ปกติไปแล้ว
เหตุใดจึงไม่มอบถวำยกำรเป็ นอยู่ท้งั หมดของพวกเรำเพื่อทำลำยมันและเผำมันไหม้จนหมดเพื่อขจัดควำมกังวลทั้
งหมดเกี่ยวกับอนำคต
และเปิ ดโอกำสให้พระรำชกิจของพระเจ้ำได้ไปถึงควำมงดงำมอันไม่เคยมีมำก่อนได้เร็วขึ้น?
บรรดำวำยร้ำยแก๊งนี้ได้มำสู่โลกของพวกมนุษย์และได้ลดทอนโลกมนุษย์ไปสู่ควำมสับสนอลหม่ำน
พวกมันได้นำมนุษยชำติท้งั ปวงไปสู่ขอบหน้ำผำ โดยวำงแผนอย่ำงลับๆ
ที่จะผลักพวกเขำลงไปให้กระแทกแหลกเป็ นชิ้นๆ เพื่อที่ในเวลำต่อมำพวกมันอำจจะกลืนกินซำกศพของพวกเขำ
พวกมันหวังลมๆ แล้งๆ ที่จะทำลำยแผนของพระเจ้ำและเข้ำสู่กำรแข่งขันกับพระองค์
โดยเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่ำงในกำรโยนลูกเต๋ ำครั้งเดียว[9] นัน่ ไม่ง่ำยแต่ประกำรใดเลย!
ในที่สุดแล้วกำงเขนได้ถกู ตระเตรี ยมไว้ให้แก่กษัตริ ยข์ องพวกมำรแล้ว
ผูท้ ี่มีควำมผิดฐำนก่ออำชญำกรรมอันชัว่ ร้ำยที่สุด พระเจ้ำไม่ทรงเป็ นของกำงเขน
พระองค์ได้ทรงโยนมันไปข้ำงๆ ให้แก่มำรแล้ว
บัดนี้พระเจ้ำได้ทรงผงำดขึ้นเป็ นผูม้ ีชยั ชนะมำนำนแล้วและไม่ทรงรูส้ ึกเศร้ำโศกในเรื่ องควำมบำปทั้งหลำยของม
วลมนุษย์อีกต่อไป แต่จะทรงนำควำมรอดมำสู่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
ตัดตอนมำจำก “งำนและกำรเข้ำสู่ (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

70. ในสิ่งที่เรี ยกว่ำควำมรู ้ของมนุษย์น้ นั
ซำตำนได้ชุบย้อมปรัชญำสำหรับกำรดำรงชีวิตของมันและกำรคิดของมันเอำไว้ไม่น้อยเลยทีเดียว
และขณะที่ซำตำนทำกำรนี้ มันเปิ ดโอกำสให้มนุษย์นำกำรคิด ปรัชญำ
และทัศนคติของมันไปใช้เพื่อที่มนุษย์อำจปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ

ปฏิเสธอำนำจครอบครองของพระเจ้ำเหนือสรรพสิ่งและเหนือชะตำกรรมของมนุษย์
ดังนั้นขณะที่กำรศึกษำของมนุษย์กำ้ วหน้ำไปและเขำได้รับควำมรู ้มำกขึ้น
เขำรู ้สึกว่ำกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำกลำยเป็ นคลุมเครื อ และอำจถึงขั้นไม่รูส้ ึกอีกต่อไปว่ำพระเจ้ำทรงดำรงอยู่
ขณะที่ซำตำนได้เพิ่มทัศนคติ มโนคติที่หลงผิด และควำมคิดทั้งหลำยเข้ำไปในจิตใจของมนุษย์
มนุษย์ไม่ถูกทำให้เสื่อมทรำมในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรนี้หรอกหรื อ? (ใช่)
ตอนนี้มนุษย์วำงชีวิตของเขำบนพื้นฐำนของสิ่งใด? เขำกำลังดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู ้น้ีจริงๆ
ใช่หรื อไม่? ไม่ มนุษย์กำลังวำงชีวิตของเขำบนพื้นฐำนของควำมคิด ทรรศนะ
และปรัชญำของซำตำนที่ซ่อนเร้นอยู่ภำยในควำมรู ้เหล่ำนี้
นี่คือที่ซ่ึงส่วนที่เป็ นแก่นสำรของกำรที่ซำตำนทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมเกิดขึ้น
นี่เป็ นทั้งเป้ำหมำยของซำตำนและวิธีกำรของมันในกำรทำให้มนุษย์เสื่อมทรำม
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

71. ช่วงระหว่ำงกระบวนกำรของกำรศึกษำหำควำมรู ้ของมนุษย์ ซำตำนใช้วิธีกำรต่ำงๆ ทุกลักษณะ
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเล่ำเรื่ อง กำรให้เพียงแค่บำงส่วนของควำมรู ้แก่พวกเขำ
หรื อกำรเปิ ดโอกำสให้พวกเขำตอบสนองควำมอยำกได้อยำกมีหรือควำมทะเยอทะยำนต่ำงๆ ของพวกเขำ
ซำตำนต้องกำรนำทำงเจ้ำไปตำมถนนใดกัน? ผูค้ นคิดว่ำไม่มีอะไรผิดกับกำรศึกษำหำควำมรู ้
ว่ำมันเป็ นธรรมชำติอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ หำกจะพูดในแบบที่ฟังดูแล้วน่ำสนใจ
กำรหล่อเลี้ยงอุดมคติอนั สูงส่งหรื อกำรมีควำมทะเยอทะยำนก็คือกำรมีแรงผลักดัน
และนี่ควรจะเป็ นเส้นทำงที่ถูกต้องในชีวิต สำหรับผูค้ นที่จะดำรงชีวิตแล้ว
มันไม่ใช่หนทำงอันรุ่งโรจน์ยงิ่ กว่ำหรอกหรื อ หำกพวกเขำสำมำรถตระหนักถึงอุดมคติของพวกเขำเอง
หรื อตั้งหลักในอำชีพกำรงำนได้อย่ำงประสบควำมสำเร็จ? โดยกำรทำสิ่งเหล่ำนี้
คนเรำไม่เพียงแค่สำมำรถให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของตนได้เท่ำนั้น
แต่ยงั มีโอกำสที่จะทิ้งร่ องรอยของตนไว้ในประวัติศำสตร์ดว้ ยเช่นกัน—นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกหรื อ?
นี่เป็ นสิ่งที่ดีในสำยตำของผูค้ นทำงโลก และสำหรับพวกเขำมันควรเป็ นสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสมและเป็ นด้ำนบวก
อย่ำงไรก็ดี ซำตำนนำผูค้ นไปตำมถนนแบบนี้ดว้ ยแรงจูงใจอันมุ่งร้ำยของมัน
และนั่นก็คือทั้งหมดที่มีสำหรับมันใช่หรื อไม่? แน่นอนว่ำไม่ใช่ ในข้อเท็จจริ งนั้น
ไม่สำคัญว่ำอุดมคติของมนุษย์จะสูงส่งเพียงใด ไม่สำคัญว่ำควำมอยำกได้อยำกมีของมนุษย์จะเป็ นจริ งได้เพียงใด
หรื อสิ่งเหล่ำนั้นจะถูกต้องเหมำะสมเพียงใด ทั้งหมดที่มนุษย์ตอ้ งกำรจะสัมฤทธิ์ผล ทั้งหมดที่มนุษย์แสวงหำ
เชื่อมโยงกับถ้อยคำสองคำอย่ำงแยกกันไม่ออก ถ้อยคำสองคำนี้สำคัญอย่ำงยิง่ ต่อชีวิตของทุกคน
และถ้อยคำสองคำนี้เป็ นสิ่งที่ซำตำนตัง้ ใจที่จะปลูกฝังในมนุษย์ ถ้อยคำสองคำนี้คืออะไร? ถ้อยคำสองคำนี้ก็คือ

“ชื่อเสียง” และ “ทรัพย์สมบัติ” ซำตำนใช้วิธีกำรแบบที่แยบยลมำก
วิธีกำรซึ่งเข้ำกันได้ดีมำกกับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น ซึ่งไม่แตกต่ำงกันทำงควำมคิดเลยแม้แต่น้อย
โดยผ่ำนวิธีกำรนี้มนั ทำให้ผูค้ นยอมรับหนทำงแห่งกำรดำรงชีวิตของมัน
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตของมันโดยทีไ่ ม่รู้ตวั
และทำให้ผคู้ นตั้งเป้ำหมำยในชีวิตและทิศทำงในชีวิตของพวกเขำ
และในกำรทำเช่นนั้นพวกเขำยังมำมีควำมทะเยอทะยำนในชีวิตโดยที่ไม่รู้ตวั ด้วยเช่นกัน
ไม่สำคัญว่ำควำมทะเยอทะยำนในชีวิตเหล่ำนี้อำจดูยิ่งใหญ่เพียงใด มันถูกเชื่อมโยงกับ “ชื่อเสียง” และ
“ทรัพย์สมบัติ” อย่ำงแยกกันไม่ออก ทุกสิ่งที่บุคคลที่ยงิ่ ใหญ่หรื อมีชื่อเสียงคนใดก็ตำม—
ในข้อเท็จจริ งแล้วคือผูค้ นทั้งหมด—ติดตำมในชีวิตเกี่ยวข้องกับถ้อยคำสองคำนี้เท่ำนั้น: “ชื่อเสียง” และ
“ทรัพย์สมบัติ” ผูค้ นคิดว่ำทันทีที่พวกเขำมีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
พวกเขำก็ย่อมสำมำรถใช้สิ่งเหล่ำนี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อชื่นชมกับสถำนภำพอันสูงส่งและควำมมัง่ คัง่ อันใหญ่หล
วง และเพื่อชื่นชมกับชีวิต
พวกเขำคิดว่ำชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติคือต้นทุนอย่ำงหนึ่งที่พวกเขำสำมำรถใช้เพื่อให้ได้มำซึ่งชีวิตแห่งกำรแสว
งหำควำมยินดีและควำมชื่นชมยินดีที่ฟงุ้ เฟ้อของเนื้อหนัง
เพื่อประโยชน์ของชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติซ่ึงมวลมนุษย์อยำกได้มำก ผูค้ นจึงมอบร่ ำงกำย จิตใจของพวกเขำ
ทั้งหมดที่พวกเขำมี อนำคตของพวกเขำและโชคชะตำของพวกเขำให้ซำตำนอย่ำงเต็มใจ ถึงแม้ว่ำไม่รู้ตวั ก็ตำม
พวกเขำทำเช่นนั้นโดยที่ไม่มีควำมลังเลแม้แต่ชวั่ ขณะ
ไม่รู้เท่ำทันในควำมจำเป็ นที่จะต้องเอำทั้งหมดที่พวกเขำได้มอบไปแล้วกลับคืนมำอยู่เรื่ อยไป
ผูค้ นสำมำรถรักษำกำรควบคุมตัวเองได้หรื อไม่เมื่อพวกเขำได้หลบภัยในซำตำนในลักษณะนี้และกลำยเป็ นจงรัก
ภักดีต่อมันแล้ว? แน่นอนว่ำไม่ พวกเขำถูกซำตำนควบคุมอย่ำงสิ้นเชิงและอย่ำงทีส่ ุด
พวกเขำได้จมดิ่งสู่หล่มอย่ำงสิน้ เชิงและอย่ำงที่สุด และไร้ควำมสำมำรถที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็ นอิสระได้
เมื่อใครสักคนติดหล่มในชื่อเสี ยงและทรัพย์สมบัติ พวกเขำจะไม่แสวงหำสิ่งทีส่ ว่ำงไสว สิ่งที่ชอบธรรม
หรื อบรรดำสิ่งที่สวยงำมและดีงำมอีกต่อไป
นี่เป็ นเพรำะพลังยัว่ ยวนที่ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติมีเหนือผูค้ นนั้นมำกเกินไป
พวกมันกลำยเป็ นสิ่งของสำหรับให้ผคู้ นไล่ตำมเสำะหำชัว่ ชีวิตของพวกเขำและกระทัง่ ชัว่ นิรนั ดร์โดยไม่มีที่สิ้นสุ
ด นี่ไม่จริงหรอกหรื อ?
บำงคนจะพูดว่ำกำรศึกษำหำควำมรูไ้ ม่ใช่อะไรที่มำกไปกว่ำกำรอ่ำนหนังสือหรือกำรเรียนรูไ้ ม่กี่สิ่งที่พวกเขำยังไ
ม่รู้ เพื่อที่จะได้ไม่ลำ้ สมัยหรื อตำมโลกไม่ทนั
ควำมรู ้น้ นั เพียงเรียนรูก้ นั ก็เพื่อที่พวกเขำจะสำมำรถหำอำหำรมำวำงบนโต๊ะได้ เพื่ออนำคตของพวกเขำเอง

หรื อเพื่อจัดเตรี ยมสิ่งจำเป็ นพื้นฐำนต่ำงๆ
มีบุคคลใดหรื อไม่ที่จะสู้ทนกับกำรเรียนอย่ำงหนักเป็ นเวลำหนึ่งทศวรรษเพียงเพื่อสิ่งจำเป็ นพื้นฐำนต่ำงๆ
เพียงเพื่อแก้ปัญหำเรื่ องปำกท้อง? ไม่ ไม่มีใครเยี่ยงนี้เลย
ดังนั้นแล้วทำไมบุคคลหนึ่งจึงทนทุกข์จำกควำมยำกลำบำกเหล่ำนี้ตลอดเวลำหลำยปี มำนี้?
มันเป็ นไปเพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติกำลังรอคอยพวกเขำอยู่ในที่ห่ำงไกล
กวักมือเรี ยกพวกเขำ และพวกเขำเชื่อว่ำเพียงผ่ำนทำงควำมขยัน ควำมยำกลำบำก และกำรต่อสู้ดนิ้ รนต่ำงๆ
ของพวกเขำเองเท่ำนั้น
พวกเขำจึงจะสำมำรถเดินไปตำมถนนที่จะนำทำงพวกเขำไปสู่กำรได้รับชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติได้
บุคคลดังกล่ำวต้องทนทุกข์จำกควำมยำกลำบำกเหล่ำนี้เพือ่ เส้นทำงในภำยภำคหน้ำของพวกเขำเอง
เพื่อควำมชื่นชมยินดีในภำยภำคหน้ำของพวกเขำ และเพื่อได้รับชีวิตที่ดีข้ ึน ควำมรูน้ ้ีคืออะไร—
พวกเจ้ำบอกเรำได้หรื อไม่? มันไม่ใช่กฎเกณฑ์ของกำรดำรงชีวิตที่ถูกปลูกฝังในผูค้ น
กฎเกณฑ์ที่ซำตำนสอนพวกเขำในระหว่ำงกำรศึกษำหำควำมรู ้ของพวกเขำหรอกหรื อ? มันไม่ใช่
“อุดมคติอนั สูงส่ง” ของชีวิตที่ซำตำนปลูกฝังเข้ำในตัวมนุษย์หรอกหรื อ? ดูตวั อย่ำงจำกแนวคิดต่ำงๆ
ของผูค้ นที่ยิ่งใหญ่ ควำมซื่อสัตย์ของคนที่มีชื่อเสียงหรื อวิญญำณอันอำจหำญของบรรดำบุคคลที่กล้ำหำญ
หรื อดูควำมห้ำวหำญและควำมเมตตำของบรรดำตัวละครเอกและนักดำบในนวนิยำยศิลปะกำรต่อสู้ —
เหล่ำนี้ไม่ใช่หนทำงทั้งหมดที่ซำตำนใช้ในกำรปลูกฝังอุดมคติเหล่ำนี้หรอกหรื อ? (ใช่ มันเป็ นเช่นนั้น)
แนวคิดเหล่ำนี้มีอิทธิพลต่อคนรุ่ นแล้วรุ่นเล่ำ และผูค้ นของแต่ละรุ่ นก็ถูกทำให้ยอมรับแนวคิดเหล่ำนี้
มีชีวิตเพื่อแนวคิดเหล่ำนี้ และไล่ตำมเสำะหำแนวคิดเหล่ำนี้อย่ำงไม่สิ้นสุด นี่คือหนทำง ช่องทำง
ซึ่งซำตำนใช้โดยผ่ำนควำมรู ้เพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทรำม
ดังนั้นแล้วภำยหลังจำกที่ซำตำนได้นำทำงผูค้ นมำสู่ถนนสำยนี้แล้ว
ยังคงเป็ นไปได้หรือไม่สำหรับพวกเขำที่จะนมัสกำรพระเจ้ำ?
ควำมรู ้และควำมคิดที่ซำตำนปลูกฝังในมนุษย์มีกำรนมัสกำรพระเจ้ำสักกระผีกหรื อไม่?
สิ่งเหล่ำนี้มีอะไรที่เป็ นของควำมจริ งหรื อไม่?
สิ่งเหล่ำนี้มีอะไรที่เป็ นกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่ หรื อไม่? (ไม่ ไม่ใช่เช่นนั้นเลย)
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

72. ซำตำนใช้ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติเพื่อควบคุมควำมคิดของมนุษย์
จนกระทัง่ ทั้งหมดที่ผคู้ นสำมำรถนึกถึงได้คือชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
พวกเขำต่อสู้ดิ้นรนเพือ่ ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ ทนทุกข์จำกควำมยำกลำบำกต่ำงๆ
เพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ สู้ทนควำมอัปยศอดสูเพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ

พลีอุทิศทุกสิ่งที่พวกเขำมีเพื่อชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และพวกเขำจะทำกำรพิพำกษำหรื อกำรตัดสินใจใดๆ
เพื่อประโยชน์ของชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ ด้วยวิธีน้ี ซำตำนผูกมัดผูค้ นเข้ำกับโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น
และพวกเขำก็ไม่มีท้งั กำลังและควำมกล้ำที่จะขว้ำงโซ่ตรวนออกไป
พวกเขำแบกโซ่ตรวนเหล่ำนี้ไว้โดยที่ไม่รู้ตวั และเดินไปข้ำงหน้ำต่อไปด้วยควำมลำบำกยำกเย็นอันใหญ่หลวง
เพื่อประโยชน์ของชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติน้ี
มนุษย์หลบเลี่ยงพระเจ้ำและทรยศพระองค์และกลำยเป็ นชัว่ ร้ำยยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น ในหนทำงนี้
คนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำจึงถูกทำลำยในท่ำมกลำงชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติของซำตำน ตอนนี้เมื่อดูกำรกระทำต่ำงๆ
ของซำตำน แรงจูงใจอันมุ่งร้ำยของมันไม่น่ำรังเกียจอย่ำงยิง่ หรอกหรื อ?
บำงทีวนั นี้พวกเจ้ำยังคงไม่สำมำรถมองทะลุถึงแรงจูงใจอันมุง่ ร้ำยของซำตำน
เพรำะพวกเจ้ำคิดว่ำคนเรำไม่สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้โดยปรำศจำกชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ
พวกเจ้ำคิดว่ำหำกผูค้ นทิง้ ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติไว้ขำ้ งหลัง
พวกเขำจะไม่สำมำรถเห็นหนทำงข้ำงหน้ำได้อีกต่อไป ไม่สำมำรถเห็นเป้ำหมำยของพวกเขำได้อีกต่อไป
คิดว่ำอนำคตของพวกเขำจะกลำยเป็ นมืดมิด คลุมเครือ และมืดมัว
แต่วนั หนึ่งพวกเจ้ำทั้งหมดจะระลึกรู ้ได้อย่ำงช้ำๆ
ว่ำชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติเป็ นโซ่ตรวนอันมหึมำที่ซำตำนใช้เพื่อผูกมัดมนุษย์ เมื่อวันนั้นมำถึง
เจ้ำจะต้ำนทำนกำรควบคุมของซำตำนอย่ำงถ้วนทัว่ และต้ำนทำนโซ่ตรวนที่ซำตำนใช้เพื่อผูกมัดเจ้ำอย่ำงถ้วนทัว่
เมื่อเวลำนั้นมำถึงเมื่อเจ้ำปรำรถนำจะขว้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ซำตำนปลูกฝังไว้ในตัวเจ้ำออกไป
เมื่อนั้นเจ้ำจึงจะแยกทำงกันอย่ำงเด็ดขำดกับซำตำน และเจ้ำจะเกลียดทั้งหมดที่ซำตำนได้นำมำให้เจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
เมื่อนั้นเท่ำนั้นมวลมนุษย์จงึ จะมีควำมรักและกำรโหยหำที่แท้จริ งต่อพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

73. สิ่งที่วิทยำศำสตร์ทำก็แค่เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผคู้ นมองเห็นวัตถุในโลกทำงกำยภำพ
และเพื่อสนองควำมอยำกรู ้อยำกเห็นของมนุษย์
แต่มนั ไม่สำมำรถทำให้มนุษย์สำมำรถมองเห็นธรรมบัญญัติที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อมีอำนำจครอบครองเหนือทุกสร
รพสิ่ง มนุษย์ดูเหมือนว่ำจะหำคำตอบในวิทยำศำสตร์
แต่คำตอบเหล่ำนั้นน่ำฉงนฉงำยและนำมำเพียงควำมพึงพอใจชัว่ ครำวเท่ำนั้น
ควำมพึงพอใจที่ทำหน้ำที่เพียงเพือ่ จำกัดขอบเขตหัวใจของมนุษย์ไว้กบั โลกทำงวัตถุเท่ำนั้น
มนุษย์รูส้ ึกว่ำพวกเขำได้รับคำตอบจำกวิทยำศำสตร์แล้ว ดังนั้นไม่ว่ำจะเกิดประเด็นปัญหำใดขึ้นก็ตำม
พวกเขำใช้ทรรศนะทำงวิทยำศำสตร์ของพวกเขำเป็ นพื้นฐำนเพื่อพิสูจน์และยอมรับประเด็นปัญหำนั้น
หัวใจมนุษย์กลำยเป็ นถูกครอบงำด้วยวิทยำศำสตร์และถูกมันล่อลวงจนถึงจุดที่มนุษย์ไม่มีจิตใจอีกต่ อไปที่จะรู ้จั

กพระเจ้ำ นมัสกำรพระเจ้ำ และเชื่อว่ำทุกสรรพสิ่งมำจำกพระเจ้ำและว่ำมนุษย์ควรมองที่พระองค์เพื่อหำคำตอบ
นี่ไม่เป็ นดังนั้นหรอกหรือ? ยิง่ บุคคลหนึ่งเชื่อในวิทยำศำสตร์มำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็จะยิ่งกลำยเป็ นไร้สำระมำกขึ้นเท่ำนั้น โดยเชื่อว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงมีทำงออกเชิงวิทยำศำสตร์
ว่ำกำรศึกษำวิจยั สำมำรถแก้ปัญหำได้ทุกสิ่ง
พวกเขำไม่แสวงหำพระเจ้ำและพวกเขำไม่เชื่อว่ำพระองค์ทรงดำรงอยู่
แม้กระทัง่ ผูค้ นบำงคนที่ได้ติดตำมพระเจ้ำมำเป็ นเวลำหลำยปี แล้วก็จะไปศึกษำวิจยั แบคทีเรี ยตำมอำเภอใจ
หรื อมองหำข้อมูลบำงอย่ำงเพื่อเป็ นคำตอบแก่ประเด็นปัญหำหนึ่ง
ผูค้ นเช่นนั้นไม่มองประเด็นเหล่ำนั้นจำกมุมมองของควำมจริง
และในกรณีส่วนใหญ่พวกเขำต้องกำรที่จะพึ่งพำทรรศนะหรื อควำมรู ้ทำงวิทยำศำสตร์หรื อทำงออกเชิงวิทยำศำส
ตร์เพื่อแก้ไขปัญหำ พวกเขำไม่พ่งึ พำพระเจ้ำและพวกเขำไม่แสวงหำพระเจ้ำ
ผูค้ นเยี่ยงนี้มพี ระเจ้ำในหัวใจของพวกเขำหรื อไม่? (ไม่มี)
มีแม้กระทัง่ ผูค้ นบำงคนที่ตอ้ งกำรศึกษำวิจยั พระเจ้ำในบำงหนทำงในขณะที่พวกเขำศึกษำวิทยำศำสตร์
ยกตัวอย่ำงเช่น มีผเู้ ชี่ยวชำญด้ำนศำสนำหลำยคนทีไ่ ด้ไปยังภูเขำที่เรื อใหญ่ได้มำหยุดพัก
และด้วยเหตุน้ีพวกเขำได้พิสูจน์กำรมีอยู่ของเรื อใหญ่น้นั
แต่ในกำรปรำกฏของเรื อใหญ่น้ นั พวกเขำมองไม่เห็นกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ
พวกเขำเพียงแต่เชื่อในเรื่ องรำวและประวัติศำสตร์เท่ำนั้น
นี่คือผลลัพธ์ของกำรที่พวกเขำศึกษำวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์และศึกษำโลกทำงวัตถุ
หำกเจ้ำศึกษำวิจยั สิ่งทั้งหลำยทำงวัตถุ ไม่ว่ำจะเป็ นจุลชีววิทยำ ดำรำศำสตร์ หรือภูมิศำสตร์
เจ้ำจะไม่มีวนั พบผลลัพธ์ที่กำหนดพิจำรณำว่ำพระเจ้ำทรงดำรงอยู่หรือว่ำพระองค์ทรงมีอธิปไตยเหนือทุกสรรพ
สิ่ง ดังนั้นวิทยำศำสตร์ทำสิ่งใดเพื่อมนุษย์เล่ำ? มันมิได้ทำให้มนุษย์มรี ะยะห่ำงจำกพระเจ้ำหรอกหรื อ?
มันมิได้เป็ นเหตุให้ผูค้ นนำพระเจ้ำมำอยู่ภำยใต้กำรศึกษำทั้งหลำยหรอกหรือ?
มันมิได้ทำให้ผคู้ นกังขำมำกยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว) ดังนั้น
ซำตำนต้องกำรใช้วิทยำศำสตร์เพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมอย่ำงไร?
ซำตำนมิได้ตอ้ งกำรที่จะใช้บทสรุ ปทำงวิทยำศำสตร์มำหลอกลวงผู้คนและทำให้พวกเขำมึนชำ
และใช้คำตอบที่กำกวมกุมหัวใจของผูค้ นเอำไว้เพื่อที่พวกเขำจะไม่เสำะหำหรื อเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำหร
อกหรื อ? (ใช่แล้ว) ดังนั้น
นี่คือเหตุผลที่เรำพูดว่ำวิทยำศำสตร์คอื หนึ่งในหนทำงทั้งหลำยที่ซำตำนใช้เพื่อทำให้ผคู้ นเสื่อมทรำม
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

74. ซำตำนได้ประดิษฐ์และปั้นแต่งนิทำนพืน้ บ้ำนหรื อเรื่ องรำวมำกมำยที่ปรำกฏอยู่ในหนังสือทำงประวัติศำสตร์
ทิ้งให้ผคู้ นมีควำมประทับใจลึกซึ้งกับบุคคลสำคัญทำงวัฒนธรรมดั้งเดิมหรื อทำงเรื่ องเหนือธรรมชำติ
ตัวอย่ำงเช่น ในประเทศจีนมี “แปดเซียนข้ำมทะเล” “กำรเดินทำงสู่แดนตะวันตก” “จักรพรรดิหยก”
“นำจำพิชิตรำชำมังกร” และ “สถำปนำเหล่ำทวยเทพ”
เหล่ำนี้ไม่ได้กลับกลำยเป็ นหยัง่ รำกลึกในจิตใจของมนุษย์หรอกหรื อ? แม้ว่ำเจ้ำบำงคนไม่รู้รำยละเอียดทั้งหมด
เจ้ำยังคงรู ้เรื่ องรำวทัว่ ไป และเป็ นเนื้อหำทัว่ ไปนี้นี่เองที่เกำะติดในหัวใจของเจ้ำและจิตใจของเจ้ำ
เพื่อที่เจ้ำจะไม่สำมำรถลืมพวกมันได้ เหล่ำนี้คือแนวทำงและตำนำนต่ำงๆ
ที่ซำตำนได้ตระเตรี ยมไว้สำหรับมนุษย์นำนมำแล้ว และคือสิ่งซึ่งได้แพร่กระจำย ในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน
สิ่งเหล่ำนี้เป็ นอันตรำยและกัดกร่ อนดวงจิตของผูค้ นโดยตรงและทำให้ผูค้ นตกอยูภ่ ำยใต้มนต์สะกดทีละอย่ำงๆ
นั่นจึงกล่ำวได้ว่ำ ทันทีที่เจ้ำได้ยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิม เรื่ องรำวต่ำงๆ หรื อสิ่งต่ำงๆ ที่เชื่อเหนือธรรมชำติเหล่ำนี้
ทันทีที่พวกมันถูกกำหนดขึ้นในจิตใจของเจ้ำ และทันทีที่พวกมันเกำะติดในหัวใจของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วก็เหมือนกับว่ำเจ้ำต้องมนตร์แล้ว—
เจ้ำกลำยเป็ นหลงติดและได้รับอิทธิพลจำกเครื่ องประกอบทำงวัฒนธรรมเหล่ำนี้
แนวคิดและเรื่ องรำวดั้งเดิมเหล่ำนี้ พวกมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้ำ ทัศนะของเจ้ำที่มีต่อชีวิต
และกำรตัดสินสิ่งต่ำงๆ ของเจ้ำ
ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือพวกมันมีอิทธิพลต่อกำรไล่ตำมเสำะหำเส้นทำงที่แท้จริ งของชีวิตของเจ้ำ:
นี่คือมนตร์ชวั่ โดยแท้ ถึงเจ้ำจะพยำยำมอย่ำงไร เจ้ำก็ไม่สำมำรถสลัดพวกมันให้หลุดได้
เจ้ำฟันพวกมันแต่เจ้ำก็ไม่สำมำรถโค่นพวกมันลงได้ เจ้ำทุบตีพวกมันแต่เจ้ำก็ไม่สำมำรถเอำชนะพวกมันได้
ยิ่งไปกว่ำนั้น ภำยหลังจำกที่ผคู้ นถูกทำให้ตกอยู่ภำยใต้มนต์สะกดประเภทนี้โดยไม่รู้ตวั แล้ว
พวกเขำเริ่ มนมัสกำรซำตำนโดยไม่รู้ตวั หล่อเลี้ยงภำพลักษณ์ของซำตำนในหัวใจของพวกเขำ อีกนัยหนึ่ง
พวกเขำกำหนดซำตำนเป็ นรู ปเคำรพของพวกเขำ เป็ นวัตถุเพื่อให้พวกเขำนมัสกำรและเคำรพนับถือ
กระทัง่ ไปไกลถึงขนำดที่ถือว่ำมันเป็ นพระเจ้ำ สิ่งเหล่ำนี้อยู่ในหัวใจของผูค้ น
ควบคุมคำพูดและควำมประพฤติของพวกเขำโดยไม่รู้ตวั ยิง่ ไปกว่ำนั้น
แรกเริ่ มนั้นเจ้ำถือว่ำเรื่ องรำวและตำนำนเหล่ำนี้เป็ นเท็จ แต่แล้วเจ้ำก็รับรู ้กำรดำรงอยู่ของพวกมันโดยไม่รู้ตวั
ทำให้พวกมันเป็ นบุคคลจริ งและเปลี่ยนพวกมันให้เป็ นวัตถุจริ งที่มีตวั ตน ในกำรไม่ตระหนักรู ้ของเจ้ำ
เจ้ำได้รับแนวคิดเหล่ำนี้และกำรดำรงอยู่ของสิ่งเหล่ำนี้ดว้ ยจิตใต้สำนึก เจ้ำยังได้รับบรรดำปี ศำจ ซำตำน
และรู ปเคำรพต่ำงๆ ไว้ในบ้ำนของเจ้ำเองและไว้ในหัวใจของเจ้ำเองด้วยจิตใต้สำนึกอีกด้วย—
นี่คือมนตร์สะกดโดยแท้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

75. กิจกรรมที่เป็ นควำมเชื่อเหนือธรรมชำติที่ผคู้ นมีส่วนร่ วมคือสิ่งที่พระเจ้ำทรงเกลียดมำกที่สุด
แต่ผคู้ นมำกมำยยังคงไร้ควำมสำมำรถที่จะปล่อยพวกมันไปได้
โดยคิดว่ำกิจกรรมที่เป็ นควำมเชื่อเหนือธรรมชำติเหล่ำนี้ได้รับกำรประกำศกฤษฎีกำจำกพระเจ้ำ
และแม้กระทัง่ วันนี้พวกเขำก็ยงั ไม่ได้กำจัดกิจกรรมเหล่ำนั้นออกไปโดยสิ้นเชิง สิ่งทั้งหลำยเช่น
กำรจัดกำรเตรี ยมกำรที่คนอำยุนอ้ ยๆ ทำเพื่องำนเลี้ยงฉลองสมรสและเครื่ องแต่งกำยของเจ้ำสำว ของขวัญเงินสด
งำนเลี้ยง และวิธีท้งั หลำยที่คล้ำยกันที่ใช้เฉลิมฉลองในโอกำสอันชื่นบำน สูตรโบรำณที่ได้ส่งต่อกันมำ
กิจกรรมอันเป็ นควำมเชื่อเหนือธรรมชำติที่ไร้ควำมหมำยทั้งหมดที่ดำเนินกำรเพื่อคนตำยและพิธีฝังศพของพวกเ
ขำ สิ่งเหล่ำนี้น่ำชิงชังมำกยิง่ ขึ้นไปอีกสำหรับพระเจ้ำ กระทัง่ วันแห่งกำรนมัสกำร
(ซึ่งรวมถึงวันสะบำโตที่โลกศำสนำถือปฏิบตั ิ) ก็เป็ นสิ่งที่น่ำชิงชังสำหรับพระองค์
และสัมพันธภำพทำงสังคมและกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงโลกระหว่ำงมนุษย์และมนุษย์ท้งั หมดต่ำงเป็ นที่น่ำรังเกียจแ
ละถูกปฏิเสธจำกพระเจ้ำยิ่งขึ้นไปอีก
กระทัง่ เทศกำลฤดูใบไม้ผลิและวันคริ สต์มำสที่ทุกคนรู ้จกั ก็ไม่ได้รับกำรประกำศกฤษฎีกำจำกพระเจ้ำ
แล้วนับประสำอะไรกับของเล่นและกำรตกแต่งสำหรับวันหยุดเทศกำลรื่ นเริ งเหล่ำนี้ เช่น ป้ำยคู่ ประทัดไฟ
โคมไฟ ศีลมหำสนิท ของขวัญวันคริ สต์มำส และเทศกำลคริ สต์มำส—
สิ่งเหล่ำนี้ไม่ใช่รูปเคำรพในจิตใจของพวกมนุษย์หรอกหรื อ? กำรหักขนมปังในวันสะบำโต ไวน์
และป่ ำนเนื้อดียิ่งเป็ นรู ปเคำรพอย่ำงแน่ชดั เข้ำไปใหญ่
วันเทศกำลตำมธรรมเนียมประเพณีท้งั หมดที่เป็ นที่นิยมในประเทศจีน เช่น วันเชิดหัวสิงโต
เทศกำลแข่งเรื อมังกร เทศกำลไหว้พระจันทร์ เทศกำลล่ำปำ และวันปี ใหม่ และเทศกำลต่ำงๆ ในโลกศำสนำ เช่น
วันอีสเตอร์ วันพิธีบพั ติศมำ และวันคริ สต์มำส
เทศกำลที่ไม่สมควรทั้งหมดเหล่ำนี้ได้รับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรและส่งต่อมำจำกยุคเก่ำๆ ถึงวันนี้โดยผูค้ นมำกมำย
จินตนำกำรที่มำกมำยและมโนคติที่ช่ำงคิดของมนุษยชำตินั่นเองที่ทำให้สิ่งเหล่ำนั้นได้รับกำรส่งต่อมำจนถึงวันนี้
สิ่งเหล่ำนี้ปรำกฏเหมือนว่ำปรำศจำกข้อตำหนิ แต่อนั ที่จริ งแล้วเป็ นเล่ห์เหลีย่ มที่ซำตำนใช้กบั มนุษยชำติ
ยิ่งสถำนที่หนึ่งแน่นขนัดไปด้วยเหล่ำซำตำนมำกเท่ำใด และยิ่งสถำนที่น้ นั ล้ำสมัยและถอยหลังมำกขึ้นเท่ำใด
ธรรมเนียมประเพณีแบบระบอบศักดินำก็ยงิ่ ตั้งมัน่ อย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น สิ่งเหล่ำนี้มดั ผูค้ นไว้แน่น
ไม่ยอมให้มีที่ว่ำงเพือ่ กำรเคลื่อนไหวเลยแม้แต่นอ้ ย
เทศกำลมำกมำยในโลกศำสนำดูเหมือนจะแสดงถึงควำมเป็ นดั้งเดิมอันยิ่งใหญ่และดูเหมือนจะสร้ำงสะพำนสู่งำ
นของพระเจ้ำ
แต่อนั ที่จริ งแล้วสิ่งเหล่ำนั้นเป็ นเชือกผูกที่มองไม่เห็นซึ่งซำตำนใช้มดั ผูค้ นและขัดขวำงไม่ให้ผคู้ นมำรู ้จกั พระเจ้ำ
—สิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมดคือกลอุบำยอันเจ้ำเล่ห์ของซำตำน อันที่จริงแล้ว

เมื่องำนช่วงระยะหนึ่งของพระเจ้ำแล้วเสร็จ
พระองค์ได้ทรงทำลำยเครื่องมือและลักษณะแนวแบบของช่วงเวลำนั้นโดยไม่เหลือร่ องรอยใดๆ แล้ว
อย่ำงไรก็ตำม “ผูเ้ ชื่อที่เคร่งครัด” ยังเคำรพบูชำวัตถุทำงกำยที่จบั ต้องได้เหล่ำนั้นต่อไป ในขณะเดียวกัน
พวกเขำก็ส่งสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีไปไว้ขำ้ งหลัง ไม่ศึกษำสิ่งนั้นเพิ่มเติมแต่อย่ำงใด
และดูเหมือนจะเต็มไปด้วยควำมรักพระเจ้ำทั้งที่จริ งแล้วพวกเขำได้ผลักพระองค์ออกไปนอกบ้ำนมำนำนแล้ว
และวำงซำตำนไว้บนหิ้งเพือ่ เคำรพบูชำ ภำพวำดของพระเยซู กำงเขน นำงมำรี ย์ กำรบัพติศมำของพระเยซู
และอำหำรค่ำมื้อสุดท้ำย—ผูค้ นเคำรพสิ่งเหล่ำนี้ว่ำเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งฟ้ำ ในขณะเดียวกันก็กู่ร้องซ้ ำๆ ว่ำ
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พระบิดำแห่งสวรรค์” ทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่ องตลกหรื อ? จนถึงวันนี้
คำกล่ำวและกำรปฏิบตั ิที่คล้ำยกันมำกมำยที่ได้รับกำรส่งต่อมำท่ำมกลำงมนุษยชำติน้นั เป็ นที่น่ำชังสำหรับพระเจ้
ำ สิ่งเหล่ำนั้นขัดขวำงหนทำงข้ำงหน้ำสำหรับพระเจ้ำอย่ำงร้ำยแรง และยิ่งไปกว่ำนั้น
ยังทำให้เกิดกำรเสื่อมถอยอย่ำงมำกต่อกำรเข้ำสู่ของมนุษยชำติ
เมื่อลองไม่มองขอบเขตที่ซำตำนได้ทำให้มนุษยชำติเสื่อมทรำมแล้ว ภำยในของผูค้ นก็เต็มไปด้วยสิ่งต่ำงๆ
เช่นกฎของวิทเนส ลี ประสบกำรณ์ของลอว์เรนซ์ กำรสำรวจโดยวอทช์แมน นี
และงำนของเปำโลอย่ำงครบบริ บูรณ์ ไม่มีทำงที่พระเจ้ำจะทรงพระรำชกิจต่อมนุษย์ได้เลย
เพรำะภำยในพวกเขำนั้น พวกเขำมีปัจเจกนิยม กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระบบ
และสิ่งในทำนองนั้นมำกเกินไป
นอกเหนือจำกแนวโน้มกำรเชื่อเรื่องเหนือธรรมชำติแบบระบอบศักดินำของผูค้ นแล้ว
สิ่งเหล่ำนี้ได้จบั กุมและล้ำงผลำญมนุษยชำติแล้ว
เสมือนว่ำควำมคิดของผูค้ นเป็ นภำพยนตร์น่ำสนใจที่เล่ำเทพนิยำยแบบสี่สี ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตน่ำมหัศจรรย์ขี่กอ้ นเมฆ
ช่ำงจินตนำกำรจนพวกมันทำให้ผคู้ นประหลำดใจ ทิ้งไว้ให้พวกเขำรู ้สึกตกตะลึงและพูดไม่ออก
หำกให้พูดควำมจริ ง
พระรำชกิจที่พระเจ้ำเสด็จมำทำในวันนี้โดยหลักแล้วคือกำรจัดกำรและขับไล่คณ
ุ ลักษณะที่เชื่อเรื่ องเหนือธรรมช
ำติของพวกมนุษย์ และแปลงรู ปทัศนะทำงจิตใจของพวกเขำอย่ำงครบบริ บรู ณ์
งำนของพระเจ้ำไม่ได้คงอยู่มำถึงวันนี้เพรำะกำรรับมรดกตกทอดที่มนุษยชำติได้ส่งต่อมำโดยผ่ำนทำงรุ่ นต่อรุ่น
แต่เป็ นเพรำะงำนที่พระองค์ทรงริ เริ่ มและทำให้เสร็จสิ้นด้วยพระองค์เอง โดยไม่มีควำมจำเป็ นใดๆ
ที่ตอ้ งมีกำรรับช่วงต่อสิ่งสืบทอดจำกมนุษย์ที่มีจิตวิญญำณยิ่งใหญ่บำงคน หรื อรับมรดกตกทอดจำกงำนใดๆ
ที่มีธรรมชำติเป็ นสิ่งแทนซึ่งพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิในยุคอื่นๆ บำงยุค
มนุษย์ไม่จำเป็ นต้องสนใจที่จะไปยุง่ เกี่ยวกับเรื่ องใดๆ เหล่ำนี้
วันนี้พระเจ้ำทรงมีลกั ษณะกำรตรัสและกำรทรงงำนอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นแล้ว

เหตุใดมนุษย์ถึงสร้ำงปัญหำให้ตวั เองเล่ำ?
หำกมนุษย์เดินบนเส้นทำงของวันนี้ภำยในกระแสทำงเดินปัจจุบนั ในขณะเดียวกันก็ดำเนินตำมสิ่งสืบทอดของ
“บรรพบุรุษ” ของพวกเขำต่อไปแล้ว พวกเขำจะไม่ไปถึงบั้นปลำยของพวกเขำ
พระเจ้ำทรงรู ้สึกแขยงพฤติกรรมรู ปแบบเฉพำะนี้ของมนุษย์อย่ำงมำก
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงชังช่วงเวลำหลำยปี หลำยเดือน และหลำยวันของโลกมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “งำนและกำรเข้ำสู่ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

76. ซำตำนใช้แนวโน้มต่ำงๆ ทำงสังคมเพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทรำม “แนวโน้มต่ำงๆ ทำงสังคม” รวมถึงหลำยสิ่ง
ผูค้ นบำงคนพูดว่ำ: “มันหมำยถึงแฟชัน่ ล่ำสุด เครื่ องสำอำง ทรงผม และอำหำรรสเลิศใช่ไหม?”
สิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำเป็ นแนวโน้มต่ำงๆ ทำงสังคมหรื อไม่? พวกมันเป็ นส่วนหนึ่งของแนวโน้มต่ำงๆ ทำงสังคม
แต่เรำจะไม่พูดถึงพวกมัน ณ ที่น้ี เรำเพียงปรำรถนำที่จะพูดถึงแนวคิดที่แนวโน้มต่ำงๆ
ทำงสังคมทำให้เกิดขึ้นในผูค้ น หนทำงที่สิ่งเหล่ำนี้ทำให้ผคู้ นประพฤติตนในโลก
และเป้ำหมำยและทัศนคติในชีวิตที่สิ่งเหล่ำนี้ทำให้เกิดขึ้นในผูค้ น เหล่ำนี้สำคัญมำก
สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถควบคุมและมีอิทธิพลต่อสภำวะจิตใจของมนุษย์ แนวโน้มเหล่ำนี้เกิดขึ้นทีละอย่ำง
และพวกมันทั้งหมดล้วนแต่มีอิทธิพลชัว่ ที่ทำให้มวลมนุษย์ตกต่ำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ผคู้ นสูญเสียมโนธรรม
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์และเหตุผล
ทำให้ศีลธรรมของพวกเขำและคุณภำพของลักษณะนิสัยของพวกเขำย่อหย่อนยิ่งขึ้นไปอีก
จนถึงระดับที่เรำสำมำรถกล่ำวได้กระทัง่ ว่ำผูค้ นส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่มีควำมซื่อตรง ไม่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
และพวกเขำไม่มีมโนธรรมใดๆ นับประสำอะไรที่จะมีเหตุผลใดๆ ดังนั้นแล้วแนวโน้มเหล่ำนี้คืออะไร?
พวกมันคือแนวโน้มที่เจ้ำไม่สำมำรถเห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำ เมื่อแนวโน้มใหม่อย่ำงหนึ่งแพร่ผ่ำนไปทัว่ โลก
บำงทีอำจมีผคู้ นเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่ำนั้นที่ล้ำหน้ำกว่ำผูอ้ ื่น ปฏิบตั ิตวั ดุจดังผูท้ ี่ก่อให้เกิดกระแสควำมนิยม
พวกเขำเริ่ มด้วยกำรทำสิ่งใหม่บำงอย่ำง จำกนั้นจึงยอมรับแนวคิดบำงชนิดหรือมุมมองบำงอย่ำง อย่ำงไรก็ดี
ผูค้ นส่วนใหญ่จะถูกทำให้ติดเชื้อ ถูกทำให้กลมกลืน
และถูกดึงดูดใจโดยแนวโน้มประเภทนี้อย่ำงต่อเนื่องในสภำวะของกำรไม่ตระหนักรู ้
จนกระทัง่ พวกเขำทั้งหมดยอมรับมันโดยที่ไม่รู้ตวั และไม่ได้ตง้ ั ใจและกลับกลำยเป็ นจมอยู่ในมันและถูกมันควบ
คุม แนวโน้มเช่นนี้ แนวโน้มแล้วแนวโน้มเล่ำ เป็ นเหตุให้ผูค้ น—ผูท้ ี่ไม่ได้มีร่ำงกำยและจิตใจที่สมบูรณ์
ไม่รู้ว่ำควำมจริ งคืออะไร สัง่ สอนให้พวกเขำสร้ำงสมควำมทะเยอทะยำนและควำมมุ่งมำดปรำรถนำ
เกี่ยวกับชีวิตและค่ำนิยมต่ำงๆ ที่มำจำกซำตำนอย่ำงเป็ นสุข
พวกเขำยอมรับสิ่งที่ซำตำนบอกกับพวกเขำเกี่ยวกับวิธีเข้ำหำชีวิตและหนทำงในกำรดำเนินชีวิตที่ซำตำน

“ประทำน” ให้พวกเขำ และพวกเขำไม่มีท้งั พละกำลังและควำมสำมำรถ นับประสำอะไรกับกำรตระหนักรู ้
ที่จะต้ำนทำน…
…ซำตำนใช้แนวโน้มต่ำงๆ ทำงสังคมเหล่ำนี้เพือ่ ล่อลวงผูค้ นเข้ำสู่รังของบรรดำปี ศำจทีละก้ำว
เพื่อที่ผคู้ นที่หมกมุ่นอยู่กบั แนวโน้มต่ำงๆ ทำงสังคมสนับสนุนเงินทองและควำมอยำกได้อยำกมีทำงวัตถุ
ควำมชัว่ และควำมรุ นแรงโดยไม่รู้ตวั ทันทีที่สิ่งเหล่ำนี้ได้เข้ำสู่หัวใจของมนุษย์ แล้วมนุษย์กลำยเป็ นอะไร?
มนุษย์กลำยเป็ นปี ศำจ ซำตำน! ทำไม? เพรำะมีควำมโน้มเอียงทำงจิตใจใดอยู่ในหัวใจของมนุษย์หรือ?
ทำไมมนุษย์จงึ เคำรพ? มนุษย์เริ่ มที่จะหำควำมยินดีในควำมชัว่ และควำมรุ นแรง
ไม่แสดงควำมชอบสำหรับควำมสวยงำมหรือควำมดีงำม ยิง่ น้อยไปกว่ำนั้นคือสันติสุข
ผูค้ นไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตเรี ยบง่ำยของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
แต่กลับปรำรถนำจะชื่นชมกับสถำนภำพอันสูงส่งและควำมมัง่ คัง่ อันใหญ่หลวง
เพื่อเพลิดเพลินในควำมยินดีในเนื้อหนัง ทำทุกอย่ำงที่จำเป็ นเพื่อสนองตอบเนื้อหนังของพวกเขำเอง
โดยไม่มีขอ้ จำกัด ไม่มีพนั ธะที่จะรั้งพวกเขำไว้ อีกนัยหนึ่งคือ ทำอะไรก็ตำมที่พวกเขำอยำกทำ
ดังนั้นแล้วเมื่อมนุษย์ได้กลำยเป็ นจมอยู่กบั แนวโน้มประเภทเหล่ำนี้
ควำมรู ้ที่เจ้ำได้เรี ยนรู ้จะสำมำรถช่วยให้เจ้ำปลดปล่อยตัวเจ้ำเองเป็ นอิสระได้หรื อไม่?
ควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและควำมเชื่อเหนือธรรมชำติสำมำรถช่วยให้เจ้ำหลีกหนีจำกสถำนก
ำรณ์ที่ร้ำยแรงมำกนี้ได้หรื อไม่?
ศีลธรรมและพิธีกรรมดั้งเดิมที่มนุษย์รู้จกั นั้นสำมำรถช่วยให้ผคู้ นใช้ควำมยับยั้งชัง่ ใจได้หรื อไม่?
จงดูตวั อย่ำงของสำมตัวละครคลำสสิก
มันสำมำรถช่วยผูค้ นดึงเท้ำของพวกเขำออกจำกหล่มของแนวโน้มเหล่ำนี้ได้หรื อไม่? (ไม่ มันไม่สำมำรถทำได้)
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์กลับกลำยเป็ นชัว่ ร้ำย โอหัง วำงตัวว่ำสูงส่งกว่ำผูอ้ นื่ เห็นแก่ตวั และมุ่งร้ำยมำกขึ้นเรื่ อยๆ
ไม่มีควำมควำมรักระหว่ำงผูค้ นอีกต่อไป ไม่มีควำมรักใดๆ ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัวอีกต่อไป
ไม่มีควำมเข้ำใจใดๆ ท่ำมกลำงบรรดำญำติและเพื่อนๆ อีกต่อไป
สัมพันธภำพของมนุษย์ได้กลับกลำยเป็ นแสดงลักษณะโดยควำมรุ นแรง
บุคคลทุกคนพยำยำมใช้วิธีกำรรุนแรงในกำรดำรงชีวิตท่ำมกลำงเพื่อนมนุษย์ของพวกเขำ
พวกเขำฉวยเอำขนมปังในแต่ละวันของพวกเขำโดยใช้ควำมรุนแรง
พวกเขำได้ตำแหน่งหน้ำที่และได้รับผลกำไรของพวกเขำโดยใช้ควำมรุ นแรง
และพวกเขำใช้วิธีรุนแรงและชัว่ ร้ำยในกำรทำอะไรก็ตำมที่พวกเขำต้องกำร มนุษย์คนนี้ไม่นำ่ กลัวหรอกหรื อ?
(น่ำกลัว)
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

77. “เงินทำให้โลกหมุนไป” เป็ นปรัชญำหนึ่งของซำตำนและมันแพร่ หลำยไปท่ำมกลำงมวลมนุษย์ท้งั หมด
ในทุกสังคมมนุษย์
เจ้ำสำมำรถกล่ำวได้หรื อไม่ว่ำนั่นเป็ นกระแสนิยมเพรำะนั่นได้ถกู ปลูกฝังในหัวใจของทุกผูค้ น ตั้งแต่แรกเริ่ มนั้น
ผูค้ นไม่ได้ยอมรับคติพจน์น้ี
แต่ต่อมำพวกเขำก็ให้กำรยอมรับกำรนั้นโดยปริยำยเมื่อพวกเขำเข้ำมำติดต่อสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และเริ่ มที่จะรู ้สึกว่ำอันที่จริ งแล้วคำพูดเหล่ำนี้จริ งแท้
นี่ไม่ใช่กระบวนกำรที่ซำตำนทำให้ผูค้ นเสื่อมทรำมหรอกหรือ?
บำงทีผคู้ นอำจไม่เข้ำใจคติพจน์น้ีในระดับเดียวกัน
แต่ทุกคนก็มีระดับกำรตีควำมและกำรยอมรับคติพจน์ที่แตกต่ำงกันไปโดยมีพนื้ ฐำนมำจำกสิ่งทั้งหลำยทีไ่ ด้เกิดขึ้
นรอบตัวพวกเขำและจำกประสบกำรณ์ส่วนบุคคลของพวกเขำเอง นั่นไม่ใช่กรณีน้หี รอกหรือ?
ไม่ว่ำใครบำงคนจะมีประสบกำรณ์กบั คติพจน์น้ีมำกเพียงใด
ผลด้ำนลบใดหรื อที่มนั สำมำรถมีต่อหัวใจของใครบำงคนได้?
บำงสิ่งบำงอย่ำงถูกเปิ ดเผยโดยผ่ำนทำงอุปนิสัยแบบมนุษย์ของผูค้ นในพิภพนี้ รวมถึงพวกเจ้ำแต่ละคน
สิ่งที่ถูกเปิ ดเผยนี้จะได้รับกำรตีควำมอย่ำงไร? มันคือกำรบูชำเงิน
มันยำกที่จะลบเรื่ องนี้ออกไปจำกหัวใจของใครบำงคนใช่หรื อไม่? มันยำกมำก!
ดูเหมือนว่ำกำรทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมของซำตำนจะลึกซึ้งจริ งๆ!
ดังนั้นหลังจำกที่ซำตำนใช้กระแสนิยมนี้เพื่อทำให้ผคู้ นเสื่อมทรำม มันถูกสำแดงในพวกเขำอย่ำงไร?
พวกเจ้ำรู ้สึกว่ำพวกเจ้ำไม่สำมำรถอยู่รอดในพิภพนี้ได้โดยปรำศจำกเงินเลย
ว่ำแม้แต่วนั หนึ่งที่ปรำศจำกเงินก็คงจะเป็ นไปไม่ได้ใช่หรื อไม่?
สถำนะของผูค้ นขึ้นอยู่กบั ว่ำพวกเขำมีเงินมำกเพียงใด เช่นเดียวกับควำมนับถือที่พวกเขำอยำกได้มำ
หลังของคนยำกจนก้มโค้งด้วยควำมอดสู ในขณะที่คนมัง่ คัง่ ชื่นชมกับสถำนที่สูงส่งของพวกเขำ
พวกเขำเชิดและเย่อหยิ่ง พูดเสียงดังและดำรงชีวิตอย่ำงโอหัง
คติพจน์และกระแสนิยมนี้นำพำสิ่งใดมำสู่ผคู้ นหรื อ?
จริ งหรือไม่ที่ผคู้ นมำกมำยทำกำรพลีอุทศิ ทุกอย่ำงในกำรไล่ตำมเสำะหำเงินตรำ?
ผูค้ นมำกมำยไม่ได้สูญเสียศักดิ์ศรี และควำมสัตย์สุจริ ตของพวกเขำไปในกำรไล่ตำมเสำะหำเงินตรำที่มำกขึ้นหรอ
กหรื อ? ที่มำกกว่ำนั้นคือ
ผูค้ นมำกมำยไม่ได้สูญเสียโอกำสในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำและติดตำมพระเจ้ำไปเพื่อประโยชน์ของเงินห
รอกหรื อ? นี่ไม่ใช่ควำมสูญเสียสำหรับผูค้ นหรอกหรื อ? (ใช่แล้ว)
ซำตำนไม่ส่อแววร้ำยหรอกหรื อที่ใช้วิธีกำรนี้และคติพจน์น้ีเพือ่ ทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมถึงระดับเช่นนั้น?

นี่ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมที่คิดร้ำยหรอกหรื อ?
ขณะที่เจ้ำดำเนินก้ำวหน้ำจำกกำรคัดค้ำนคติพจน์ยอดนิยมนี้ไปสู่กำรยอมรับในที่สุดว่ำมันเป็ นควำมจริ ง
หัวใจของเจ้ำก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของซำตำนโดยบริ บูรณ์
และดังนั้นเจ้ำก็ได้มำดำรงชีวิตอยู่ดว้ ยคติพจน์น้ีโดยไม่ต้งั ใจ คติพจน์น้ีส่งผลต่อเจ้ำถึงระดับใดหรื อ?
เจ้ำอำจจะรู ้จกั หนทำงที่แท้จริ ง และเจ้ำอำจจะรู ้จกั ควำมจริ ง แต่เจ้ำไร้พลังที่จะไล่ตำมเสำะหำกำรนั้น
เจ้ำอำจจะรู ้อย่ำงชัดเจนว่ำพระวจนะของพระเจ้ำคือควำมจริ ง แต่เจ้ำไม่เต็มใจที่จะจ่ำยรำคำ
หรื อที่จะทนทุกข์เพื่อให้ได้รับควำมจริงนั้นมำ ในทำงกลับกัน
เจ้ำคงจะพลีอุทิศอนำคตและชะตำลิขิตของเจ้ำเองเพื่อต้ำนทำนพระเจ้ำจนถึงที่สุดมำกกว่ำ
ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำตรัสสิ่งใด ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงทำสิ่งใด
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะเข้ำใจหรื อไม่ว่ำควำมรักของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อเจ้ำนั้นลึกซึ้งเพียงใดหรื อยิ่งใหญ่เพียงใด
เจ้ำคงจะยืนกรำนอย่ำงดื้อด้ำนในกำรที่จะมีหนทำงของเจ้ำเองและจ่ำยรำคำให้แก่คติพจน์น้ี กล่ำวคือ
คติพจน์น้ีได้ควบคุมพฤติกรรมของเจ้ำและควำมคิดของเจ้ำเอำไว้แล้ว
และเจ้ำก็คงจะให้มนั ควบคุมชะตำกรรมของเจ้ำมำกกว่ำที่จะล้มเลิกมันทั้งหมด
ข้อเท็จจริ งที่ว่ำผูค้ นกระทำกำรในหนทำงนี้ ที่ว่ำพวกเขำถูกคติพจน์น้ีควบคุมและถูกมันบงกำร
แสดงตัวอย่ำงว่ำกำรทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมของซำตำนมีประสิทธิภำพมิใช่หรื อ?
นี่เป็ นปรัชญำและอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของซำตำนที่หยัง่ รำกในหัวใจของเจ้ำมิใช่หรื อ? หำกเจ้ำทำกำรนี้
ซำตำนไม่ได้สัมฤทธิ์เป้ำหมำยของมันแล้วหรื อ? (ใช่แล้ว)
เจ้ำเห็นหรื อไม่ว่ำซำตำนได้ทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมในหนทำงนี้อย่ำงไร? เจ้ำสำมำรถรูส้ ึกถึงมันได้หรื อไม่? (ไม่)
เจ้ำทั้งไม่เห็นมันและไม่รู้สึกถึงมัน เจ้ำมองเห็นควำมชัว่ ของซำตำนตรงนี้หรื อไม่?
ซำตำนทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมในทุกที่และทุกเวลำ
ซำตำนทำให้เป็ นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะป้องกันตัวจำกควำมเสื่อมทรำมนี้
และทำให้มนุษย์อบั จนหนทำงที่จะต่อต้ำนมัน ซำตำนทำให้เจ้ำยอมรับควำมคิดของมัน ทัศนคติของมัน
และสิ่งชัว่ ทั้งหลำยที่มำจำกมันในสถำนกำรณ์ที่เจ้ำไม่รู้ตวั และเมื่อเจ้ำไม่มีกำรระลึกรู ้ว่ำกำลังเกิดสิ่งใดกับเจ้ำ
ผูค้ นยอมรับสิ่งเหล่ำนี้และไม่มีกำรยกเว้นใดๆ ต่อสิ่งเหล่ำนี้เลย
พวกเขำทะนุถนอมและยึดมัน่ กับสิ่งเหล่ำนี้เหมือนทรัพย์สมบัติล้ำค่ำ
พวกเขำปล่อยให้สิ่งเหล่ำนี้บงกำรพวกเขำและทำกับพวกเขำเหมือนเป็ นของเล่น
นี่คือวิธีที่กำรทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมของซำตำนนั้นยิ่งดิง่ ลึกมำกขึ้นตลอดเวลำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

78. มีเล่ห์เพทุบำยหลักหกอย่ำงที่ซำตำนใช้เพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทรำม

อย่ำงแรกคือกำรควบคุมและกำรบีบบังคับ นัน่ คือ ซำตำนจะทำทุกอย่ำงที่เป็ นไปได้เพือ่ ควบคุมหัวใจของเจ้ำ
“กำรบีบบังคับ” หมำยถึงอะไร? มันหมำยถึงกำรใช้กำรข่มขู่และยุทธวิธีอนั หนักแน่นเพื่อทำให้เจ้ำเชื่อฟังมัน
ทำให้เจ้ำคิดถึงผลสืบเนื่องหำกเจ้ำไม่เชื่อฟัง เจ้ำกลัวและไม่กล้ำท้ำทำยมัน ดังนั้นเจ้ำจึงนบนอบต่อมัน
อย่ำงที่สองคือกำรโกงและกำรใช้กลเม็ด “กำรโกงและกำรใช้กลเม็ด” นำมำซึ่งอะไร?
ซำตำนสร้ำงเรื่ องรำวและกำรโกหกบำงอย่ำง ใช้อุบำยลวงเจ้ำให้เชื่อในเรื่ องเหล่ำนั้น
มันไม่เคยบอกเจ้ำว่ำพระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ แต่มนั ก็ไม่กล่ำวตรงๆ ว่ำเจ้ำไม่ได้ถูกทำขึ้นโดยพระเจ้ำ
มันไม่ใช้คำว่ำ “พระเจ้ำ” เลย แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับใช้สิ่งอื่นๆ เป็ นตัวแทน
โดยใช้สิ่งนี้เพื่อหลอกลวงเจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะได้ไม่รู้ถึงกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำโดยพื้นฐำน แน่นอน “กำรใช้กลเม็ด”
นี้รวมถึงแง่มุมต่ำงๆ มำกมำย ไม่ใช่แค่ดำ้ นนี้เท่ำนั้น
อย่ำงที่สำมคือกำรสัง่ สอนที่หนักแน่น ผูค้ นถูกสัง่ สอนอย่ำงหนักแน่นด้วยสิง่ ใด?
กำรสั่งสอนที่หนักแน่นทำโดยทำงเลือกของมนุษย์เองหรื อไม่? มันทำด้วยควำมยินยอมของมนุษย์หรื อไม่? (ไม่)
ต่อให้เจ้ำไม่ยินยอม ก็ไม่มีอะไรที่เจ้ำสำมำรถทำได้เกี่ยวกับมัน ในกำรไม่ตระหนักรู ้ของเจ้ำ ซำตำนสั่งสอนเจ้ำ
ปลูกฝังเจ้ำด้วยกำรคิดของมัน กฎเกณฑ์ชีวิตของมัน และแก่นแท้ของมัน
อย่ำงที่สี่คือกำรข่มขู่และกำรหลอกล่อ นั่นคือ ซำตำนใช้เล่ห์เพทุบำยหลำกหลำยเพื่อทำให้เจ้ำยอมรับมัน
ติดตำมมัน และทำงำนปรนนิบตั ิมนั มันจะทำอะไรก็ตำมเพื่อสัมฤทธิ์เป้ำหมำยของมัน
บำงครั้งมันให้ควำมช่วยเหลือเล็กน้อยแก่เจ้ำ โดยตลอดเวลำนั้นก็ล่อลวงเจ้ำให้กระทำควำมบำป
หำกเจ้ำไม่ติดตำมมัน มันจะทำให้เจ้ำทนทุกข์และลงโทษเจ้ำ
และใช้วิธีหลำกหลำยเพื่อโจมตีและทำให้เจ้ำติดบ่วง
อย่ำงที่ห้ำคือกำรหลอกลวงและควำมตำยด้ำน “กำรหลอกลวงและควำมตำยด้ำน”
คือเมื่อซำตำนเรี ยบเรียงถ้อยคำที่ฟังดูออ่ นหวำนและแนวคิดที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
เพื่อทำให้ดูรำวกับว่ำมันกำลังนึกถึงสถำนกำรณ์ฝ่ำยเนื้อหนังของผูค้ น ถึงชีวิตและอนำคตของพวกเขำ
เมื่อที่จริ งแล้วเป้ำหมำยเดียวของมันคือกำรหลอกเจ้ำ
แล้วมันก็ทำให้เจ้ำตำยด้ำนเพื่อที่เจ้ำจะไม่รู้ว่ำอะไรถูกและอะไรผิด
เพื่อที่เจ้ำจะได้ถูกอุบำยหลอกโดยที่ไม่รู้ตวั และดังนั้นจึงมำอยู่ใต้กำรควบคุมของมัน
อย่ำงที่หกคือกำรทำลำยร่ ำงกำยและจิตใจ ส่วนใดของมนุษย์ที่ซำตำนทำลำย?
(จิตใจของมนุษย์และกำรดำรงอยู่ท้งั หมด) ซำตำนทำลำยจิตใจของเจ้ำ ทำให้เจ้ำไร้พลังที่จะต้ำนทำน
หมำยควำมว่ำ หัวใจของเจ้ำหันไปหำซำตำนทีละน้อยๆ โดยไม่คำนึงถึงตัวเจ้ำเอง

มันปลูกฝังสิ่งเหล่ำนี้ในตัวเจ้ำทุกวัน ใช้แนวคิดและวัฒนธรรมเหล่ำนี้ทุกวันเพื่อชักจูงและเตรี ยมเจ้ำให้พร้อม
บ่อนทำลำยเจตจำนงของเจ้ำทีละน้อยๆ เพื่อที่ในท้ำยที่สุดเจ้ำไม่อยำกเป็ นคนดีอีกต่อไป
เพื่อที่เจ้ำไม่ปรำรถนำจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เจ้ำเรี ยกว่ำ “ควำมชอบธรรม” อีกต่อไป โดยที่ไม่รู้ตวั
เจ้ำไม่มีพลังใจที่จะว่ำยทวนกระแสอีกต่อไป แต่กลับไหลไปตำมมัน “ควำมวิบตั ิ”
หมำยควำมว่ำซำตำนทรมำนผูค้ นมำกจนกระทัง่ พวกเขำกลำยเป็ นเงำของตัวเอง ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป
นี่คือเวลำที่ซำตำนจู่โจม เกำะกุมและกลืนกินพวกเขำ
เล่ห์เพทุบำยแต่ละอย่ำงเหล่ำนี้ที่ซำตำนใช้เพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทรำม ทำให้มนุษย์ไร้พละกำลังที่จะต้ำนทำน
เล่ห์เพทุบำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเหล่ำนี้สำมำรถเป็ นอันตรำยถึงชีวิตต่อมนุษย์ อีกนัยหนึ่ง
อะไรก็ตำมที่ซำตำนทำและเล่ห์เพทุบำยใดๆ ที่มนั ใช้สำมำรถทำให้เจ้ำเสื่อมได้
สำมำรถนำเจ้ำไปอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของซำตำน และสำมำรถทำให้เจ้ำติดหล่มแห่งควำมชัว่ และควำมบำป
เหล่ำนี้คือเล่ห์เพทุบำยที่ซำตำนใช้เพื่อทำให้มนุษย์เสื่อมทรำม
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

79. มนุษย์ซ่งึ เกิดมำในดินแดนอันโสมมเช่นนั้น ได้ถูกสังคมทำให้มวั หมองอย่ำงรุ นแรง
เขำได้รับอิทธิพลจำกจริ ยธรรมแบบศักดินำ และเขำได้รับกำรสอน ณ “สถำบันอุดมศึกษำ” กำรคิดล้ำหลัง
ศีลธรรมอันเสื่อมทรำม มุมมองชีวิตแบบคับแคบ ปรัชญำเพื่อกำรดำรงชีวิตที่น่ำรังเกียจ
กำรดำรงอยู่อนั ไร้ค่ำอย่ำงที่สุด และรู ปแบบกำรใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมทัง้ หลำยอันต่ำทรำม—
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดได้รุกล้ำเข้ำไปในหัวใจของมนุษย์อย่ำงรุ นแรง
และได้บ่อนทำลำยและโจมตีมโนธรรมของเขำอย่ำงรุ นแรง ผลก็คือ
มนุษย์ยงิ่ อยู่ห่ำงไกลจำกพระเจ้ำมำกขึ้นเรื่ อยๆ และยิ่งต่อต้ำนพระองค์มำกขึ้นเรื่ อยๆ
อุปนิสัยของมนุษย์กลำยมำเป็ นชัว่ ช้ำมำกขึ้นในแต่ละวัน และไม่มสี ักคนหนึ่งที่จะเต็มใจยอมสละสิ่งใดๆ
เพื่อพระเจ้ำ ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจแสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน มนุษย์ไม่ทำอะไรเลยเว้นแต่ไล่ตำมเสำะหำควำมยินดี
โดยยอมให้ตวั เขำเองจมอยู่กบั ควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังในดินแดนแห่งโคลน
แม้ครำที่พวกเขำได้ยินควำมจริง พวกที่ใช้ชีวิตอยู่ในควำมมืดมิดก็ไม่ได้ครุ่ นคิดเรื่ องกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ
และพวกเขำก็ไม่มีแนวโน้มที่จะแสวงหำพระเจ้ำ ต่อให้พวกเขำได้เห็นกำรทรงปรำกฏของพระองค์แล้วก็ตำม
มนุษย์คนหนึ่งที่ต่ำทรำมเช่นนั้นจะสำมำรถมีโอกำสแห่งควำมรอดได้อย่ำงไร?
มนุษย์คนหนึ่งที่เสื่อมโทรมเช่นนั้นจะสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงได้อย่ำงไร?

ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

80. ซำตำนสร้ำงชื่อเสียงของมันโดยผ่ำนทำงกำรหลอกลวงผูค้ น
และมักจะสถำปนำตัวเองเป็ นทัพหน้ำและแบบอย่ำงที่มีควำมชอบธรรม
ภำยใต้กำรกล่ำวอ้ำงเท็จเกี่ยวกับกำรพิทกั ษ์ควำมชอบธรรม มันทำร้ำยผูค้ น ล้ำงผลำญดวงจิตของพวกเขำ
และใช้วิถีทำงทุกประเภทเพื่อทำให้มนุษย์ดำ้ นช้ำ หลอกลวง และยุยงมนุษย์
เป้ำหมำยของมันคือกำรทำให้มนุษย์เห็นชอบและเข้ำกันได้ดีกบั กำรประพฤติชวั่ ของมัน
เพื่อทำให้มนุษย์เข้ำร่ วมกับมันในกำรต่อต้ำนสิทธิอำนำจและอธิปไตยของพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อคนเรำมองทะลุกลอุบำยและแผนร้ำยของมัน และมองทะลุคุณสมบัติพิเศษที่เลวทรำมของเรำ
และเมื่อคนเรำไม่ปรำรถนำที่จะถูกมันเหยียบย่ำและถูกมันหลอกลวง หรื อที่จะทำงำนเป็ นทำสเพื่อมันต่อไป
หรื อที่จะถูกลงโทษและถูกทำลำยเคียงข้ำงมัน เช่นนั้นแล้ว
ซำตำนก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติพิเศษรำววิสุทธิชนก่อนหน้ำนี้ของมัน และฉีกหน้ำกำกปลอมๆ
ของมันเพื่อเผยใบหน้ำที่แท้จริ งของมัน ซึ่งชัว่ ร้ำย เลวทรำม น่ำเกลียด และป่ ำเถื่อน
มันจะไม่รักสิ่งใดมำกไปกว่ำกำรทำลำยทุกผูค้ นที่ปฏิเสธที่จะติดตำมมันและผูท้ ี่ต่อต้ำนกำลังบังคับแห่งควำมชัว่
ของมันให้สิ้น ณ จุดนี้ ซำตำนไม่สำมำรถแสร้งมีกำรปรำกฏที่น่ำไว้วำงใจและเป็ นสุภำพบุรุษได้อีกต่อไป
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
คุณสมบัติพิเศษแท้จริ งทีน่ ่ำเกลียดและชัว่ ร้ำยของมันกลับถูกเผยออกมำภำยใต้กำรแสร้งเป็ นคนดีแทน
ทันทีที่กลอุบำยของซำตำนถูกตีแผ่ออกมำและคุณสมบัติพิเศษที่แท้จริ งของมันถูกเปิ ดโปง
มันจะระเบิดควำมเดือดดำลโดยฉับพลันและแสดงควำมป่ ำเถื่อนของมันออกมำ หลังจำกนี้
ควำมอยำกทำร้ำยและล้ำงผลำญผูค้ นของมันมีแต่จะเพิ่มขึ้น
นี่เป็ นเพรำะมันเดือดดำลเมื่อมนุษย์เริ่ มสังเกตเห็นควำมจริง
และมันเกิดควำมอำฆำตต่อมนุษย์อนั แรงกล้ำเพรำะควำมมุ่งมำดปรำรถนำที่จะโหยหำในเสรีภำพและควำมสว่ำง
และเพื่อหลีกหนีจำกคุกของมัน ควำมเดือดดำลของมันมีจุดมุ่งหมำยเพื่อป้องกันและสนับสนุนควำมชัว่ ของมัน
และยังเป็ นกำรเผยถึงธรรมชำติที่ป่ำเถื่อนของมันอย่ำงแท้จริ ง
ในทุกๆ เรื่ อง พฤติกรรมของซำตำนจะเปิ ดโปงธรรมชำติที่ชวั่ ของมัน
จำกทุกกำรกระทำชัว่ ทั้งหมดที่ซำตำนได้ทำกับมนุษย์—ตั้งแต่ควำมพยำยำมในช่วงแรกๆ
ของมันที่จะลวงมนุษย์ให้ติดตำมมัน ไปจนถึงกำรใช้ประโยชน์จำกมนุษย์ของมัน
ซึ่งมันลำกมนุษย์มำสู่ควำมประพฤติชวั่ ของมัน
ไปจนถึงควำมอำฆำตต่อมนุษย์หลังจำกที่คุณสมบัติพิเศษที่แท้จริงของมันได้ถูกเปิ ดโปงและมนุษย์ได้รับรู ้และล
ะทิง้ มันไปแล้ว—ไม่มีกำรกระทำใดในนี้ที่ไม่สำมำรถเปิ ดโปงเนื้อแท้ที่ชวั่ ของซำตำน

อีกทั้งที่ไม่สำมำรถพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงว่ำซำตำนไม่ได้มีควำมสัมพันธ์อนั ใดกับสิ่งที่เป็ นบวกเลย
และว่ำซำตำนคือแหล่งกำเนิดของสิ่งที่ชวั่ ทั้งหมด ทุกๆ กำรกระทำของมันพิทกั ษ์ควำมชัว่ ของมัน
รักษำควำมต่อเนื่องของกำรกระทำชัว่ ของมัน ต่อต้ำนสิ่งทีย่ ุติธรรมและเป็ นบวกทั้งหลำย
และทำลำยธรรมบัญญัติและควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของกำรดำรงอยู่ที่ปกติของมนุษยชำติ
กำรกระทำเหล่ำนี้ของซำตำนเป็ นปรปักษ์ต่อพระเจ้ำ และพวกมันจะถูกทำลำยด้วยพระพิโรธของพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำซำตำนจะมีควำมเดือดดำลของมันเอง
แต่ควำมเดือดดำลของมันก็เป็ นเพียงวิถีทำงหนึ่งในกำรระบำยธรรมชำติที่ชวั่ ของมัน
เหตุผลที่ว่ำทำไมซำตำนจึงฉุนเฉียวและโกรธเกรี้ยวนั้นเป็ นเพรำะว่ำ
กลอุบำยที่ไม่สำมำรถบรรยำยได้ของมันได้ถกู เปิ ดโปงแล้ว แผนร้ำยของมันไม่ได้รอดพ้นไปง่ำยๆ
ควำมมักใหญ่ใฝ่ สูงและควำมอยำกอันบ้ำคลัง่ ของมันที่จะแทนที่พระเจ้ำและทำตัวเป็ นพระเจ้ำได้ถูกปรำบพยศแ
ละสกัดกั้น
และเป้ำหมำยของมันที่จะควบคุมมนุษยชำติท้งั หมดตอนนี้ไม่เป็ นผลแล้วและไม่มีวนั สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้
สิ่งที่หยุดแผนร้ำยของซำตำนไม่ให้เกิดผลและตัดกำรแพร่ กระจำยและกำรอำละวำดของควำมชัว่ ของซำตำนคือก
ำรที่พระเจ้ำทรงเรี ยกพระพิโรธของพระองค์ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก ด้วยเหตุผลนี้
ซำตำนจึงทั้งเกลียดชังและยำเกรงพระพิโรธของพระเจ้ำ ในแต่ละครั้งที่พระพิโรธของพระเจ้ำเคลื่อนลงมำ
พระพิโรธของพระองค์ไม่เพียงแต่เปิ ดหน้ำกำกกำรปรำกฏที่เลวทรำมที่แท้จริ งของซำตำนเท่ำนั้น
แต่ยงั เปิ ดโปงควำมอยำกที่ชวั่ ของซำตำนต่อควำมสว่ำงด้วย และในกระบวนกำรนั้น
เหตุผลของควำมเดือดดำลของซำตำนต่อมนุษยชำติก็ถูกแผ่วำง
กำรปะทุควำมเดือดดำลของซำตำนคือกำรเผยที่แท้จริ งถึงธรรมชำติที่ชวั่ ของมัน
และคือกำรเปิ ดโปงกลอุบำยของมัน
แน่นอนว่ำทุกครั้งที่ซำตำนเดือดดำลเป็ นกำรประกำศถึงกำรทำลำยล้ำงสิ่งที่ชวั่ และกำรปกป้องและกำรทำให้สิ่งที่
เป็ นบวกดำเนินต่อไป มันประกำศถึงควำมจริงที่ว่ำพระพิโรธของพระเจ้ำไม่สำมำรถถูกทำให้ขุ่นเคืองได้!
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “ทำกำรกล่ำวหำที่ไม่มีมูล” อ้ำงอิงถึงวิธีกำรที่มำรใช้เพื่อทำอันตรำยผูค้ น
2. “พิทกั ษ์อย่ำงแน่นหนำ” บ่งบอกว่ำวิธีกำรที่มำรใช้ก่อควำมทุกข์ร้อนให้ผคู้ นนั้นชัว่ ช้ำเป็ นพิเศษ
และควบคุมผูค้ นมำกเสียจนพวกเขำไม่มีที่ให้ขยับ
3. “กลืน” หมำยถึงพฤติกรรมชัว่ ช้ำของกษัตริยข์ องพวกมำร ซึ่งช่วงชิงผูค้ นทั้งตัว

4. “บรรดำผูส้ มรู ้ร่วมคิดในอำชญำกรรม” เป็ นประเภทเดียวกับ “กลุ่มอันธพำล”
5. “มิอำจย่อยสลำยในทำงชีวภำพ” ในที่น้ีมีเจตนำให้เป็ นถ้อยคำล้อเลียน
โดยหมำยควำมว่ำผูค้ นเข้มงวดในควำมรู ้ วัฒนธรรม และทัศนะทำงจิตวิญญำณของพวกเขำ
6. “เตร่ ไปโดยอิสระ อยูน่ อกเงื้อมมือของกฎหมำย” บ่งบอกว่ำมำรนั้นคลุม้ คลัง่ และวิ่งพล่ำน
7. “ควำมโกลำหลสิ้นเชิง” อ้ำงอิงถึงวิธีที่พฤติกรรมรุนแรงของมำรนั้นมิอำจที่จะทนเห็นได้
8. “บอบช้ ำและสะบักสะบอม” อ้ำงอิงถึงใบหน้ำอันน่ำเกลียดของกษัตริ ยข์ องพวกมำร
9. “เดิมพันทุกสิ่งทุกอย่ำงในกำรโยนลูกเต๋ ำครั้งเดียว”
หมำยควำมถึงกำรวำงเงินทั้งหมดของใครคนหนึ่งในกำรเดิมพันครั้งเดียวด้วยควำมหวังว่ำจะชนะในท้ำยที่สุด
นี่คือคำอุปมำสำหรับกลอุบำยอันมุ่งร้ำยและสำมำนย์ของมำร สำนวนนี้ใช้กนั ในทำงเย้ยหยัน
ก. สี่ตำรำและห้ำคัมภีร์เป็ นตำรำที่เชื่อถือได้ของลัทธิขงจื๊อในประเทศจีน

ข.
พระวจนะว่าด้วยการเปิ ดเผยอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของมวลมนุษย์ที่เสื่ อมทรามและธรรมชาติแก่นแท้ของพวกเขา
81. แหล่งที่มำของกำรต่อต้ำนและกำรเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำของมนุษย์ก็คอื ควำมเสื่อมทรำมของเขำโดยซำตำน
เพรำะควำมเสื่อมทรำมของซำตำน มโนธรรมของมนุษย์จึงได้ดำ้ นชำมำกขึ้น เขำไม่มีศีลธรรม
ควำมคิดของเขำเสื่อม และเขำมีทศั นะทำงจิตใจที่ลำ้ หลัง ก่อนที่เขำจะถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
มนุษย์ได้ติดตำมพระเจ้ำโดยธรรมชำติและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์หลังจำกที่ได้ยนิ พระวจนะเหล่ำนั้น
เขำมีสำนึกรับรู ้และมโนธรรมที่ถูกต้องโดยธรรมชำติ และมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
ภำยหลังจำกที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม สำนึกรับรู ้ มโนธรรม
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ด้งั เดิมของมนุษย์ก็ทึบเขลำและถูกซำตำนทำให้เสื่อมลง ด้วยเหตุน้ี
เขำจึงได้สูญเสียควำมเชื่อฟังและควำมรักของเขำที่มีต่อพระเจ้ำ สำนึกรับรู ้ของมนุษย์ได้กลำยเป็ นผิดปกติ วิสัย
อุปนิสัยของเขำได้กลำยเป็ นเช่นเดียวกับอุปนิสัยของสัตว์ตวั หนึ่ง
และควำมเป็ นกบฏของเขำต่อพระเจ้ำก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงยิง่ ขึ้นไปอีก
กระนั้นก็ตำมมนุษย์ยงั คงไม่รู้และไม่ระลึกถึงกำรนี้ได้ และเพียงต่อต้ำนและเป็ นกบฏอย่ำงหูหนวกตำบอด
อุปนิสัยของมนุษย์ถูกเผยในกำรแสดงออกทั้งหลำยของสำนึกรับรู ้ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
และมโนธรรมของเขำ เพรำะสำนึกรับรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกของเขำนั้นไม่น่ำไว้ใจ
และมโนธรรมของเขำได้ทึบเขลำยิง่ นัก ด้วยเหตุน้อี ุปนิสัยของเขำจึงเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำ
หำกสำนึกรับรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกของมนุษย์ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นนั้นแล้ว
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยของเขำก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้
เช่นเดียวกับกำรสอดคล้องกันกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ หำกสำนึกรับรู ้ของมนุษย์ไม่น่ำไว้ใจ
เขำก็ย่อมไม่สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้และไม่เหมำะสำหรับกำรใช้งำนโดยพระเจ้ำ “สำนึกรับรู ้ที่ปกติ”
หมำยถึงกำรเชื่อฟังและกำรสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำ หมำยถึงกำรโหยหำในพระเจ้ำ
หมำยถึงกำรมีควำมสมบูรณ์ต่อพระเจ้ำ และหมำยถึงกำรมีมโนธรรมต่อพระเจ้ำ
นั่นหมำยถึงกำรเป็ นหัวใจและจิตใจหนึ่งเดียวต่อพระเจ้ำ และกำรไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำโดยจงใจ
กำรมีสำนึกรับรู ้ที่ผิดปกติวิสัยไม่ได้เป็ นเช่นนี้ เนื่องจำกมนุษย์ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
เขำจึงได้คิดมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้ำขึ้นมำ
และเขำไม่เคยมีควำมจงรักภักดีตอ่ พระเจ้ำหรื อกำรโหยหำในพระองค์เลย
โดยยังไม่ได้พูดถึงมโนธรรมที่มีต่อพระเจ้ำเลย มนุษย์ต่อต้ำนพระเจ้ำและตัดสินพระองค์โดยจงใจ
และยิ่งไปกว่ำนั้น ยังกล่ำวคำผรุ สวำทใส่พระองค์ลบั หลังพระองค์ มนุษย์ตดั สินพระเจ้ำลับหลังพระองค์
ด้วยควำมรู ้อนั ชัดเจนว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ มนุษย์ไม่มีเจตนำที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำ

และเพียงสร้ำงข้อเรียกร้องและคำร้องขอแบบไม่ลืมหูลืมตำจำกพระองค์ ผูค้ นเช่นนั้น—
ผูค้ นผูซ้ ่งึ มีสำนึกรับรู ้อนั ผิดปกติวิสัย—
ไม่สำมำรถที่จะรู ้จกั พฤติกรรมของพวกเขำเองหรื อที่จะเสียใจในควำมเป็ นกบฏของพวกเขำ
หำกผูค้ นสำมำรถรู ้จกั ตัวเองได้ พวกเขำก็ย่อมได้รับเอำสำนึกรับรู ้ของพวกเขำกลับมำแล้วเล็กน้อย
ยิ่งผูค้ นผูซ้ ่งึ ไม่สำมำรถรู ้จกั ตัวเองมีควำมเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งมีสำนึกรับรู ้ที่ถูกต้องน้อยลงเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

82. ภำยหลังจำกหลำยพันปี แห่งควำมเสื่อมทรำม มนุษย์ดำ้ นชำและปั ญญำทึบ
เขำได้กลำยเป็ นปี ศำจตนหนึ่งซึ่งต่อต้ำนพระเจ้ำ
จนถึงขนำดที่ควำมเป็ นกบฏของมนุษย์ตอ่ พระเจ้ำนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือทั้งหลำย ว่ำด้วยประวัติศำสตร์
และกระทัง่ มนุษย์เองก็ไม่สำมำรถที่จะพรรณนำพฤติกรรมอันเป็ นกบฏของเขำได้อย่ำงครบถ้วน—
ด้วยเหตุที่มนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึก
และได้ถูกซำตำนนำพำให้ออกนอกลูน่ อกทำงไปถึงขนำดที่ว่ำเขำไม่รู้ว่ำจะหันไปทำงใด แม้กระทัง่ วันนี้
มนุษย์ยงั คงทรยศพระเจ้ำ กล่ำวคือ เมื่อมนุษย์เห็นพระเจ้ำ เขำทรยศพระองค์ และเมื่อเขำไม่สำมำรถเห็นพระเจ้ำ
เขำก็ทรยศพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
มีแม้กระทัง่ พวกที่เมื่อได้เป็ นประจักษ์พยำนในคำสำปแช่งของพระเจ้ำและพระพิโรธของพระเจ้ำแล้ว
ก็ยงั คงทรยศพระองค์ และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำสำนึกรับรู ้ของมนุษย์ได้สูญเสียหน้ำที่ด้งั เดิมของมันไปแล้ว
และว่ำมโนธรรมของมนุษย์ก็ได้สูญเสียหน้ำที่ด้งั เดิมของมันไปแล้วด้วยเช่นกัน
มนุษย์ที่เรำเฝ้ำมองคือสัตว์เดียรัจฉำนตัวหนึ่งในเครื่ องแต่งกำยของมนุษย์ เขำเป็ นอสรพิษตัวหนึ่ง
และไม่สำคัญว่ำเขำพยำยำมทำตัวให้ดูเหมือนน่ำเวทนำต่อหน้ำต่อตำของเรำเพียงใด เรำจะไม่มีวนั เมตตำต่อเขำ
ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่มีกำรจับควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงขำวกับดำ
ในควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับสิ่งทีไ่ ม่ใช่ควำมจริ ง สำนึกรับรู ้ของมนุษย์ดำ้ นชำยิง่ นัก
กระนั้นก็ตำมเขำยังคงปรำรถนำที่จะได้รับพระพร สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเขำต่ำศักดิ์ยิ่งนัก
กระนั้นก็ตำมเขำยังคงปรำรถนำที่จะมีอธิปไตยของกษัตริย์ เขำจะสำมำรถเป็ นกษัตริ ยข์ องใครได้
ด้วยสำนึกรับรู ้เช่นนั้น? เขำที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เช่นนั้นจะสำมำรถนัง่ บนบัลลังก์ได้อย่ำงไร?
มนุษย์ไม่มีควำมละอำยใจจริ งๆ! เขำคือผูเ้ ครำะห์ร้ำยที่ทะนงตนคนหนึ่ง!
สำหรับบรรดำพวกเจ้ำที่ปรำรถนำจะได้รับพระพร
เรำขอแนะนำให้เจ้ำหำกระจกเงำหนึ่งบำนแล้วมองดูภำพสะท้อนอันน่ำเกลียดของเจ้ำเองเสียก่อน—
เจ้ำมีสิ่งที่จำเป็ นในกำรเป็ นกษัตริยห์ รื อไม่? เจ้ำมีหน้ำตำเหมือนผูห้ นึ่งซึ่งสำมำรถได้รับพระพรหรื อไม่?

ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำเลยแม้แต่นอ้ ยและเจ้ำยังไม่ได้นำควำมจริงใดๆ มำปฏิบตั ิเลย
กระนั้นเจ้ำยังคงปรำรถนำที่จะมีวนั พรุ่งนี้ที่น่ำอัศจรรย์อยูอ่ ีก เจ้ำกำลังหลอกตัวเอง!
มนุษย์ซ่งึ เกิดมำในดินแดนอันโสมมเช่นนั้น ได้ถูกสังคมทำให้มวั หมองอย่ำงรุ นแรง
เขำได้รับอิทธิพลจำกจริ ยธรรมแบบศักดินำ และเขำได้รับกำรสอน ณ “สถำบันอุดมศึกษำ” กำรคิดล้ำหลัง
ศีลธรรมอันเสื่อมทรำม มุมมองชีวิตแบบคับแคบ ปรัชญำเพื่อกำรดำรงชีวิตที่น่ำรังเกียจ
กำรดำรงอยู่อนั ไร้ค่ำอย่ำงที่สุด และรู ปแบบกำรใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมทั้งหลำยอันต่ำทรำม—
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดได้รุกล้ำเข้ำไปในหัวใจของมนุษย์อย่ำงรุ นแรง
และได้บ่อนทำลำยและโจมตีมโนธรรมของเขำอย่ำงรุ นแรง ผลก็คือ
มนุษย์ยงิ่ อยู่ห่ำงไกลจำกพระเจ้ำมำกขึ้นเรื่ อยๆ และยิ่งต่อต้ำนพระองค์มำกขึ้นเรื่ อยๆ
อุปนิสัยของมนุษย์กลำยมำเป็ นชัว่ ช้ำมำกขึ้นในแต่ละวัน และไม่มสี ักคนหนึ่งที่จะเต็มใจยอมสละสิ่งใดๆ
เพื่อพระเจ้ำ ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่มสี ักคนหนึ่งที่จะเต็มใจแสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน มนุษย์ไม่ทำอะไรเลยเว้นแต่ไล่ตำมเสำะหำควำมยินดี
โดยยอมให้ตวั เขำเองจมอยู่กบั ควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังในดินแดนแห่งโคลน
แม้ครำที่พวกเขำได้ยินควำมจริง พวกที่ใช้ชีวิตอยู่ในควำมมืดมิดก็ไม่ได้ครุ่ นคิดเรื่ องกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ
และพวกเขำก็ไม่มีแนวโน้มที่จะแสวงหำพระเจ้ำ ต่อให้พวกเขำได้เห็นกำรทรงปรำกฏของพระองค์แล้วก็ตำม
มนุษย์คนหนึ่งที่ต่ำทรำมเช่นนั้นจะสำมำรถมีโอกำสแห่งควำมรอดได้อย่ำงไร?
มนุษย์คนหนึ่งที่เสื่อมโทรมเช่นนั้นจะสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

83.
กำรเปิ ดเผยถึงอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ไม่ได้มีแหล่งที่มำอยู่ในสิ่งใดมำกไปกว่ำมโนธรรมที่ทึบเขลำของ
มนุษย์ ธรรมชำติอนั มุ่งร้ำยของเขำ และสำนึกรับรูอ้ นั ไม่น่ำไว้ใจของเขำ
หำกมโนธรรมและสำนึกรับรู ้ของมนุษย์สำมำรถกลำยเป็ นปกติได้อีกครั้ง
เขำก็ย่อมจะกลำยเป็ นใครบำงคนซึ่งเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
เป็ นเพียงเพรำะมโนธรรมของมนุษย์น้ นั มึนชำมำตลอด และเพรำะสำนึกรับรู ้ของมนุษย์ ซึ่งไม่เคยถูกต้อง
กำลังทึบเขลำยิ่งขึ้นเรื่ อยๆ จนมนุษย์กำลังเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
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
มนุษย์ไม่เพียงอกตัญญูต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่ประทำนชีวิตและพระคุณมำกมำยเพียงนั้นให้แก่มวลมนุ
ษย์เท่ำนั้น แต่กระทัง่ ยังได้กลำยเป็ นไม่พอใจต่อพระเจ้ำที่ทรงมอบควำมจริงแก่เขำ
นั่นเป็ นเพรำะมนุษย์ไม่มีควำมสนใจในควำมจริงแม้แต้น้อย เขำจึงได้ไม่พอใจต่อพระเจ้ำ
ไม่เพียงแค่มนุษย์ไม่สำมำรถที่จะวำงชีวิตของเขำลงเพื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
แต่เขำยังพยำยำมที่จะเค้นเอำควำมโปรดปรำนทั้งหลำยจำกพระองค์
และอ้ำงเอำผลประโยชน์ยงิ่ ใหญ่กว่ำสิ่งซึ่งมนุษย์ได้ถวำยแด่พระเจ้ำนับเป็ นหลำยสิบเท่ำด้วยเช่นกัน
ผูค้ นที่มีมโนธรรมและสำนึกรับรู ้เช่นนั้นคิดว่ำนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญยิง่ ใหญ่
และยังคงเชื่อว่ำพวกเขำได้สละตัวพวกเขำเพื่อพระเจ้ำมำกมำยยิ่งนักแล้ว
และว่ำพระเจ้ำได้ทรงมอบให้พวกเขำน้อยเกินไป มีผคู้ นผูซ้ ่งึ เมื่อได้ถวำยน้ ำหนึ่งถ้วยให้เรำแล้ว
ก็ยื่นมือของพวกเขำออกมำและเรียกร้องให้เรำจ่ำยเป็ นนมสองถ้วยให้พวกเขำ
หรื อเมื่อได้ถวำยห้องให้เรำเป็ นเวลำหนึ่งคืนแล้ว ก็เรี ยกร้องให้เรำจ่ำยค่ำเช่ำเป็ นเวลำหลำยคืน
ด้วยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เช่นนั้นและมโนธรรมเช่นนั้น เจ้ำยังคงสำมำรถปรำรถนำที่จะได้รับชีวิตได้อย่ำงไร?
เจ้ำช่ำงเป็ นเหล่ำผูเ้ ครำะห์ร้ำยที่น่ำเหยียดหยำมเสียจริง!
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

84. หำกเรำไม่ได้เปิ ดโปงควำมน่ำเกลียดในส่วนลึกของหัวใจของพวกเจ้ำออกมำ
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำแต่ละคนก็คงจะวำงมงกุฎไว้บนหัวของเจ้ำและเก็บควำมรุ่ งโรจน์ท้งั หมดไว้เพื่อตัวพวกเจ้ำเอ
ง ธรรมชำติอนั โอหังและทะนงตนของพวกเจ้ำขับดันพวกเจ้ำให้ทรยศต่อมโนธรรมของเจ้ำเอง
ให้ต่อต้ำนและเป็ นกบฏต่อพระคริ สต์ และเปิ ดเผยควำมอัปลักษณ์ของพวกเจ้ำออกมำ ด้วยเหตุน้ นั เจตนำ
มโนคติที่หลงผิด ควำมอยำกอันฟุ้งเฟ้อและดวงตำที่เต็มไปด้วยควำมโลภของพวกเจ้ำจึงถูกนำมำเผยให้รู้ทวั่ กัน
และกระนั้นพวกเจ้ำก็ยงั คงพูดพร่ ำต่อไปเกี่ยวกับควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำของเจ้ำที่มีมำตลอดชีวิตเพื่อพระรำช
กิจของพระคริ สต์ และพร่ ำพูดควำมจริงที่พระคริสต์ตรัสไว้นำนมำแล้วซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ นี่คือ “ควำมเชื่อ”
ของพวกเจ้ำ—“ควำมเชื่อที่ปรำศจำกรำคี” ของพวกเจ้ำ เรำได้ยึดมนุษย์ไว้กบั มำตรฐำนที่เคร่งครัดมำโดยตลอด
หำกควำมจงรักภักดีของเจ้ำมำพร้อมกับเจตนำและสภำพเงื่อนไขนำนำสำรพัน
เช่นนั้นแล้วเรำน่ำจะอยูโ่ ดยปรำศจำกสิ่งที่เรี ยกว่ำควำมจงรักภักดีของเจ้ำจะดีเสียกว่ำ
เพรำะเรำชิงชังพวกที่หลอกลวงเรำผ่ำนเจตนำทั้งหลำยของพวกเขำและบีบคั้นเรำด้วยสภำพเงื่อนไขนำนำสำรพัน
เรำหวังเพียงให้มนุษย์น้ นั จงรักภักดีต่อเรำอย่ำงบริ บูรณ์ และทำทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อประโยชน์—และเพื่อพิสูจน์—
คำๆเดียว นั่นก็คือควำมเชื่อ เรำดูหมิ่นกำรใช้คำประจบสอพลอทั้งหลำยของพวกเจ้ำเพื่อพยำยำมทำให้เรำชื่นบำน
เพรำะเรำนั้นปฏิบตั ิต่อพวกเจ้ำด้วยควำมจริ งใจเสมอมำ
และดังนั้นจึงหวังให้พวกเจ้ำปฏิบตั ิต่อเรำด้วยควำมเชื่อที่แท้จริ งเช่นเดียวกัน
เมื่อพูดถึงควำมเชื่อคนจำนวนมำกอำจคิดว่ำพวกเขำติดตำมพระเจ้ำเพรำะพวกเขำมีควำมเชื่อ
และหำกไม่เช่นนั้นแล้ว คงจะไม่สู้ทนต่อควำมทุกข์เช่นนั้น ดังนั้นเรำจึงถำมคำถำมนี้กบั เจ้ำว่ำ:
หำกเจ้ำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ เหตุใดเจ้ำจึงไม่เคำรพพระองค์ หำกเจ้ำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ
ทำไมจึงไม่มีควำมยำเกรงพระองค์แม้แต่นอ้ ยในหัวใจของเจ้ำ เจ้ำยอมรับว่ำพระคริ สต์คอื พระเจ้ำที่จุติมำบังเกิด
เช่นนั้นแล้วทำไมเจ้ำจึงถือว่ำพระองค์น่ำเหยียดหยำม เหตุใดเจ้ำจึงปฏิบตั ิต่อพระองค์อย่ำงไม่เคำรพ
เหตุใดเจ้ำจึงตัดสินพระองค์อย่ำงเปิ ดเผย เหตุใดเจ้ำจึงคอยสอดแนมควำมเคลื่อนไหวของพระองค์เสมอ
เหตุใดเจ้ำจึงไม่ยอมนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรต่ำงๆ ของพระองค์
เหตุใดเจ้ำจึงไม่ปฏิบตั ิอย่ำงสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์
เหตุใดเจ้ำจึงพยำยำมที่จะบีบคั้นพระองค์และปล้นเครื่องบูชำของพระองค์ไปจำกพระองค์
เหตุใดเจ้ำจึงพูดแทนพระคริ สต์
เหตุใดเจ้ำจึงตัดสินว่ำพระรำชกิจของพระองค์และพระวจนะของพระองค์น้นั ถูกต้องหรื อไม่
เหตุใดเจ้ำจึงกล้ำหมิ่นประมำทพระองค์ลบั หลังพระองค์ สิ่งเหล่ำนี้และสิ่งอื่นๆ
คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็ นควำมเชื่อของเจ้ำอย่ำงนั้นหรือ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำที่แท้จริงหรือไม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

85. หำกเจ้ำใช้มโนคติอนั หลงผิดของเจ้ำเองเพือ่ วัดและจำกัดเขตพระเจ้ำ
รำวกับว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง และหำกเจ้ำจำกัดเขตพระเจ้ำ
ให้อยู่ภำยในขอบเขตของพระคัมภีร์และจำกัดวงพระองค์ไว้ภำยในวงเขตงำนที่จำกัดอย่ำงสิ้นเชิง
เช่นนั้นแล้วนี่ก็พสิ ูจน์ว่ำพวกเจ้ำได้กล่ำวโทษพระเจ้ำ
เพรำะพวกยิวในยุคพันธสัญญำเดิมรับเอำพระเจ้ำเป็ นรู ปเคำรพในรู ปสัณฐำนตำยตัวที่พวกเขำยึดถือไว้ในหัวใจข
องพวกเขำ รำวกับว่ำพระเจ้ำทรงรับกำรเรี ยกขำนได้ว่ำพระเมสสิยำห์เท่ำนั้น
และพระองค์ที่ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเมสสิยำห์เท่ำนั้นที่อำจเป็ นพระเจ้ำได้
และเพรำะมนุษยชำติได้รับใช้และนมัสกำรพระเจ้ำรำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียว (ที่ไร้ชีวิต)
พวกเขำจึงได้ตอกตรึงพระเยซูในเวลำนั้นไว้บนกำงเขน ตัดสินโทษพระองค์ดว้ ยกำรประหำรชีวิต—
พระเยซูผไู้ ร้ควำมผิดจึงได้รับโทษประหำรด้วยเหตุดงั นี้ พระเจ้ำทรงบริสุทธิ์ต่อกำรกระทำผิดใดๆ
กระนั้นมนุษย์กย็ งั ปฏิเสธที่จะละเว้นไม่ทำร้ำยพระองค์
และยืนกรำนที่จะตัดสินโทษพระองค์ดว้ ยกำรประหำรชีวิต และดังนั้นพระเยซูจึงทรงถูกตรึ งกำงเขน
มนุษย์เชื่อเสมอว่ำพระเจ้ำทรงไม่เปลี่ยนแปลง และนิยำมพระองค์บนพื้นฐำนของหนังสือเล่มเดียว
นั่นคือพระคัมภีร์ ประหนึ่งว่ำมนุษย์มีควำมเข้ำใจบริ บูรณ์ในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ประหนึ่งว่ำมนุษย์กำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำไว้ในฝ่ ำมือของเขำ ผูค้ นนั้นไร้สำระอย่ำงที่สุด
โอหังอย่ำงที่สุด และพวกเขำทั้งหมดมีพรสวรรค์ในกำรพูดเกินจริง
ไม่ว่ำควำมรู ้ในเรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำจะมำกมำยเพียงใด เรำยังคงพูดว่ำเจ้ำไม่รู้จกั พระเจ้ำ
พูดว่ำเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ต่อต้ำนพระเจ้ำมำกที่สุด และพูดว่ำเจ้ำได้กล่ำวโทษพระเจ้ำ
เพรำะเจ้ำไม่มีควำมสำมำรถอย่ำงทีส่ ุดในกำรเชื่อฟังพระรำชกิจของพระเจ้ำและเดินบนเส้นทำงแห่งกำรถูกทำให้
มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ ทำไมพระเจ้ำทรงไม่เคยพึงพอพระทัยกับกำรกระทำต่ำงๆ ของมนุษย์เล่ำ?
เพรำะมนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้ำ เพรำะเขำมีมโนคติอนั หลงผิดมำกเกินไป
และเพรำะควำมรู ้ของเขำในเรื่ องพระเจ้ำไม่สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ งแต่อย่ำงใดเลย
แต่กลับทวนซ้ ำอรรถบทเดิมอย่ำงน่ำเบื่อหน่ำยโดยปรำศจำกควำมเปลี่ยนแปลง
และใช้วิธีเข้ำหำแบบเดิมกับทุกสถำนกำรณ์ และดังนั้น หลังจำกที่ได้ทรงเสด็จมำยังแผ่นดินโลกในวันนี้
พระเจ้ำจึงทรงถูกมนุษย์ตอกตรึ งกับกำงเขนอีกครั้ง มนุษยชำติช่ำงโหดร้ำย! กำรรู ้เห็นเป็ นใจและเล่ห์เพทุบำย
กำรคว้ำกระชำกและฉกฉวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำกคนอื่น กำรแก่งแย่งชื่อเสียงและควำมมัง่ คัง่
กำรเข่นฆ่ำกันและกัน—เมื่อไหร่ มนั จะสิ้นสุดเสียที? ถึงแม้ว่ำจะมีพระวจนะนับหลำยแสนคำที่พระเจ้ำทรงตรัส
ไม่มีใครที่คิดได้สักคน ผูค้ นปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของครอบครัว ลูกชำยและลูกสำวของตน เพื่ออำชีพกำรงำน
ควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในภำยภำคหน้ำ ตำแหน่งหน้ำที่ ควำมเหลิงในลำภยศ และเงินทองของตน

เพื่ออำหำร เสื้อผ้ำ และเนื้อหนัง แต่มีใครสักคนหรื อไม่ที่มีกำรกระทำต่ำงๆ ซึ่งเป็ นไปเพื่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง?
แม้แต่ในท่ำมกลำงผูท้ ี่ปฏิบตั ิเพื่อพระเจ้ำ ก็มีเพียงไม่กี่คนนักที่รู้จกั พระเจ้ำ
มีผูค้ นสักกี่คนที่ไม่ได้ปฏิบตั ิบนผลประโยชน์ของตนเอง? มีสกั กี่คนที่ไม่กดขี่หรื อกีดกันบุคคลอื่นๆ
เพื่อที่จะปกป้องตำแหน่งหน้ำที่ของตนเอง? และดังนั้น
พระเจ้ำจึงทรงถูกตัดสินประหำรชีวิตโดยพลกำรเกินจะนับครั้งได้
และบรรดำผูพ้ ิพำกษำป่ ำเถื่อนจำนวนนับไม่ถว้ นได้กล่ำวโทษพระเจ้ำและได้ตอกตรึ งพระองค์กบั กำงเขนอีกครั้ง
จะมีสักกี่คนที่สำมำรถเรียกได้ว่ำชอบธรรมเพรำะกำรที่พวกเขำปฏิบตั ิเพื่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง?
ตัดตอนมำจำก “คนชั่วจะถูกลงโทษอย่ำงแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

86.
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 ด้วยคำสอนเพียงผิวเผินเพื่อใช้สอนผูค้ น
พวกเขำพยำยำมย้อนกลับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และพยำยำมทำให้พระรำชกิจหมุนรอบกระบวนกำรขบคิดของพวกเขำเอง
เพรำะพวกเขำมีสำยตำสั้นพวกเขำจึงพยำยำมมองดู 6,000 ปี แห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยกำรชำเลืองครั้งเดียว
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่มีสำนึกรับรู ้ที่มีค่ำคู่ควรต่อกำรกล่ำวถึงแต่อย่ำงใด!
อันที่จริ งยิง่ ผูค้ นมีควำมรู ้เรื่องพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็ยงิ่ ตัดสินพระรำชกิจของพระองค์ช้ำลงเท่ำนั้น

นอกจำกนี้พวกเขำพูดถึงควำมรู ้เรื่ องพระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้เพียงเล็กน้อย
แต่พวกเขำก็ไม่ได้หุนหันพลันแล่นในกำรตัดสินของพวกเขำ ยิ่งผูค้ นรู ้เรื่ องพระเจ้ำน้อยลงเท่ำใด
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 พวกเขำไม่เพียงดูถูกพวกที่ทำงำนเพื่อพระเจ้ำเท่ำนั้น
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?
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

87. 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 พวกเขำก็ยงิ่ ต่อต้ำนพระองค์น้อยลงเท่ำนั้น
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 หำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขให้ถกู ต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกมันก็จะต่อต้ำนพระเจ้ำอยู่เสมอ เจ้ำจะไม่มีวนั เข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
และจะอยู่ห่ำงจำกพระองค์เสมอ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

88. ใครก็ตำมที่ไม่เข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำคือผูท้ ี่ต่อต้ำนพระองค์
และใครก็ตำมที่ได้มำเข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้ว
แต่ยงั ไม่พยำยำมทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยก็ยิ่งถือว่ำเป็ นผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำขึ้นไปอีก
มีบรรดำผูท้ ี่อ่ำนพระคัมภีร์ในคริ สตจักรอันอลังกำรและสวดท่องพระคัมภีร์ตลอดทั้งวัน
แต่กระนั้นก็ไม่มีใครสักคนท่ำมกลำงพวกเขำที่เข้ำใจจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ไม่มีใครสักคนท่ำมกลำงพวกเขำที่สำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำ

นับประสำอะไรที่คนหนึ่งคนใดท่ำมกลำงพวกเขำจะสำมำรถปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
พวกเขำทั้งหมดเป็ นคนถ่อยไร้ค่ำ และแต่ละคนยืนค้ำหัวสั่งสอนพระเจ้ำ
พวกเขำตั้งใจต่อต้ำนพระเจ้ำแม้ขณะที่พวกเขำถือธงประจำของพระองค์ พวกเขำอ้ำงควำมเชื่อในพระเจ้ำ
แต่ยงั คงกินเนื้อหนังและดื่มโลหิตของมนุษย์ ผูค้ นเช่นนั้นทั้งหมดคือเหล่ำมำรที่กลืนกินดวงจิตของมนุษย์
เหล่ำปี ศำจผูเ้ ป็ นหัวหน้ำที่จงใจขวำงทำงผูท้ ี่พยำยำมก้ำวลงบนเส้นทำงที่ถูกต้อง
และคือเครื่ องสะดุดทั้งหลำยที่คอยขัดแข้งขัดขำผูท้ ี่แสวงหำพระเจ้ำ พวกเขำอำจดูมี
“องค์ประกอบอันเพียบพร้อม” แต่ผตู้ ิดตำมของพวกเขำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ
คนเหล่ำนั้นมิใช่สิ่งอื่นใดนอกเสียจำกศัตรู ของพระคริสต์ที่นำผูค้ นให้ยืนต้ำนพระเจ้ำ?
ผูต้ ิดตำมของพวกเขำจะรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ พวกเขำคือมำรที่มีชีวิตซึ่งทุ่มเทอุทิศเพื่อกำรกลืนกินดวงจิตของมนุษย์?
พวกที่ยกย่องตนเองสูงส่งเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำคือผูต้ ่ำศักดิ์ที่สุดในหมูม่ นุษย์
ในขณะที่ผทู้ ี่ถ่อมใจตนเองคือผูท้ ี่ได้รับเกียรติที่สุด และพวกที่คิดว่ำตนรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
และยิ่งไปกว่ำนั้น
สำมำรถกล่ำวประกำศพระรำชกิจของพระเจ้ำต่อผูอ้ ื่นอย่ำงเอิกเกริ กเกรี ยวกรำวแม้ในขณะที่ พวกเขำมองตรงมำยั
งพระองค์—พวกนี้คือผูท้ ี่รู้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์ที่สุดในหมู่มนุษย์ ผูค้ นเช่นนั้นปรำศจำกคำพยำนของพระเจ้ำ โอหัง
และเต็มไปด้วยควำมทะนงตน บรรดำผูท้ ี่เชื่อว่ำพวกเขำมีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำน้อยเกินไป
ทั้งที่มีประสบกำรณ์จริงและมีควำมรู ้ที่สัมพันธ์กบั สถำนกำรณ์จริ งเกีย่ วกับพระองค์น้ นั
คือผูท้ ี่พระองค์ทรงรักอย่ำงที่สุด มีเพียงผูค้ นเช่นนั้นเท่ำนั้นที่มีคำพยำนอย่ำงแท้จริง
และสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้อย่ำงแท้จริง
พวกที่ไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำคือผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
พวกที่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำแต่ยงั ไม่ปฏิบตั ิไปตำมควำมจริ งคือผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
พวกที่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำแต่ยงั คัดค้ำนแก่นสำรในพระวจนะของพระเจ้ำคือผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
พวกที่มีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
มีจิตใจที่จะทำกำรกบฏคือผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำ พวกที่ตดั สินพระเจ้ำคือผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
และใครก็ตำมที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั พระเจ้ำหรื อเป็ นพยำนต่อพระองค์คือผูต้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
ดังนั้นเรำรบเร้ำพวกเจ้ำ นั่นคือ หำกพวกเจ้ำมีควำมเชื่อจริ งๆ ว่ำเจ้ำสำมำรถเดินบนเส้นทำงนี้ได้
เช่นนั้นแล้วจงเดินตำมเส้นทำงนี้ต่อไป แต่หำกพวกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะละเว้นจำกกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำควรเดินออกห่ำงก่อนที่จะสำยเกินไปย่อมเป็ นกำรดีที่สุด มิฉะนั้นแล้ว
โอกำสที่สิ่งทั้งหลำยจะออกมำเลวร้ำยสำหรับเจ้ำนั้นพุ่งสูงสุดขั้ว
เพรำะธรรมชำติของพวกเจ้ำนั้นก็แค่เสื่อมทรำมเกินไป

เจ้ำไม่มีสักเสี้ยวกระผีกของควำมจงรักภักดีหรื อกำรเชื่อฟัง
หรื อหัวใจสักดวงที่กระหำยควำมชอบธรรมและควำมจริ ง หรื อควำมรักเพือ่ พระเจ้ำ
อำจกล่ำวได้ว่ำสภำพกำรณ์ของพวกเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำคือควำมยุ่งเหยิงเต็มที
เจ้ำไม่สำมำรถทำตำมสิ่งที่เจ้ำควรทำตำม และไร้ควำมสำมำรถที่จะพูดสิ่งที่ควรพูด สิ่งที่เจ้ำควรนำมำปฏิบตั ิ
เจ้ำก็ลม้ เหลวที่จะนำมำปฏิบตั ิ และหน้ำที่กำรงำนที่เจ้ำควรทำให้ลุล่วง เจ้ำก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำจนลุล่วงได้
เจ้ำไม่มีควำมจงรักภักดี มโนธรรม กำรเชื่อฟัง หรื อปณิธำนที่เจ้ำควรมี
เจ้ำไม่ได้สู้ทนควำมทุกข์ที่เจ้ำสมควรต้องสู้ทน และเจ้ำไม่มีควำมเชื่อที่เจ้ำควรมี ง่ำยเลยทีเดียวก็คือ
พวกเจ้ำไร้ซ่ึงคุณธรรมอันใดโดยสิ้นเชิง กล่ำวคือ พวกเจ้ำไม่อบั อำยหรอกหรื อในกำรที่จะใช้ชีวิตต่อไป?
ให้เรำชักชวนพวกเจ้ำว่ำเจ้ำควรปิ ดตำของเจ้ำอยู่ในกำรพักผ่อนชัว่ นิรันดร์จะดีเสียกว่ำ
ด้วยผลจำกกำรนั้นพระเจ้ำจะได้ไม่ทรงกังวลในเรื่ องของพวกเจ้ำและไม่ทรงทุกข์เพื่อประโยชน์ของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ และก็ยงั ไม่รูน้ ้ ำพระทัยของพระองค์ เจ้ำกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
และก็ยงั ไร้ควำมสำมำรถที่จะคงเส้นคงวำไปตำมที่พระเจ้ำทรงเรียกร้องจำกมนุษย์ได้ เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
และก็ยงั ไม่รู้จกั พระองค์ และเจ้ำมีชีวิตอยู่โดยปรำศจำกเป้ำหมำยที่จะเพียรพยำยำมดั้นด้นไป
ปรำศจำกคุณค่ำใดๆ ปรำศจำกควำมหมำยใดๆ เจ้ำใช้ชีวิตในฐำนะมนุษย์คนหนึ่ง และยังไม่มีมโนธรรม
ควำมสัตย์สุจริ ต หรื อควำมน่ำเชื่อถือเลยแม้ในระดับเบำบำงที่สุด—
พวกเจ้ำยังสำมำรถเรี ยกตัวเองว่ำมนุษย์ได้อยู่หรือ? เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำแต่หลอกลวงพระองค์ ที่มำกไปกว่ำนั้น
เจ้ำเอำเงินของพระเจ้ำไปและกินของถวำยที่มผี ทู้ ำให้พระองค์ กระนั้นในท้ำยที่สุดแล้ว
เจ้ำก็ยงั คงล้มเหลวที่จะแสดงควำมคำนึงแม้เพียงแผ่วบำงที่สุดต่อควำมรู ้สึกของพระเจ้ำหรื อมโนธรรมที่เลือนรำง
ที่สุดต่อพระองค์ เจ้ำไม่สำมำรถทำสำเร็จได้แม้แต่ขอ้ เรี ยกร้องอันสัพเพเหระที่สุดของพระเจ้ำ
พวกเจ้ำยังคงสำมำรถเรี ยกตัวเองว่ำมนุษย์ได้อยู่หรื อ? กำรกินอำหำรที่พระเจ้ำทรงจัดเตรียมให้เจ้ำ
และหำยใจรับออกซิเจนที่พระองค์ประทำนให้เจ้ำ และชื่นชมพระคุณของพระองค์ กระนั้นในท้ำยที่สุดแล้ว
เจ้ำก็ยงั ไม่มีควำมรู ้แม้เพียงแผ่วเผินที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้ำเลย ในทำงกลับกัน
เจ้ำได้กลำยเป็ นผูไ้ ม่มีประโยชน์อนั ใดซึ่งต่อต้ำนพระเจ้ำ นั่นไม่ทำให้เจ้ำเป็ นสัตว์ร้ำยที่ต่ำยิง่ กว่ำสุนัขหรอกหรื อ?
ท่ำมกลำงบรรดำสัตว์ มีสัตว์ใดบ้ำงที่มงุ่ ร้ำยไปกว่ำพวกเจ้ำ?
ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำคือผูค้ นที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

89. ปัญหำที่ใหญ่โตที่สุดกับมนุษย์ก็คือว่ำเขำรักแต่สิ่งต่ำงๆ ที่เขำไม่สำมำรถเห็นหรือแตะต้องได้ สิ่งต่ำงๆ
ที่ล้ำลึกและน่ำอัศจรรย์อย่ำงสูงสุด และที่มนุษย์ไม่อำจจินตนำกำรได้และที่มนุษย์ซ่งึ ต้องตำยมิอำจบรรลุได้
ยิ่งสิ่งเหล่ำนี้ไม่สมจริงมำกขึ้นเท่ำใด ผูค้ นก็ยิ่งวิเครำะห์พวกมันมำกขึ้นเท่ำนั้น
และผูค้ นถึงขนำดไล่ตำมเสำะหำพวกมันโดยไม่สนใจสิ่งอื่นใดทั้งสิน้ และพยำยำมที่จะได้รบั พวกมันมำ

ยิ่งพวกมันไม่สมจริ งมำกขึ้นเท่ำใด ผูค้ นก็ยงิ่ พินิจพิเครำะห์และวิเครำะห์พวกมันอย่ำงใกล้ชดิ มำกขึ้นเท่ำนั้น
โดยถึงขั้นรังสรรค์ควำมคิดต่ำงๆ แบบละเอียดยิบของพวกเขำเองเกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนั้นด้วยซ้ ำ ในทำงตรงกันข้ำม
ยิ่งสิ่งต่ำงๆ สมจริงมำกขึ้นเท่ำใด ผูค้ นก็ยงิ่ ไม่แยแสต่อพวกมันมำกขึ้นเท่ำนั้น
พวกเขำแค่มองสิ่งเหล่ำนั้นแบบดูถูก และถึงขั้นเหยียดหยำมพวกมันด้วยซ้ ำ
นี่ไม่ใช่ท่ำทีของพวกเจ้ำที่มีต่องำนที่สมจริ งที่เรำกระทำวันนี้อย่ำงแน่นอนหรอกหรื อ?
ยิ่งสิ่งเหล่ำนั้นสมจริงมำกขึ้นเท่ำใด พวกเจ้ำก็ยิ่งมีอคติต่อพวกมันมำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำไม่สละเวลำเลยที่จะตรวจดูพวกมัน แต่เพิกเฉยต่อพวกมันไปเสียอย่ำงนั้น
เจ้ำดูหมิ่นข้อพึงประสงค์ที่สมจริงและมำตรฐำนต่ำเหล่ำนี้
และถึงขั้นเก็บงำมโนคติที่หลงผิดหลำยอย่ำงเกี่ยวกับพระเจ้ำผูท้ รงเป็ นจริ งมำกที่สุดพระองค์น้ี
และไม่สำมำรถที่จะยอมรับควำมเป็ นจริงและควำมเป็ นปกติของพระองค์ได้เลยจริงๆ ในหนทำงนี้
พวกเจ้ำไม่ใช่ยึดมัน่ กับกำรเชื่อที่คลุมเครื อหรอกหรือ?
พวกเจ้ำมีควำมเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในพระเจ้ำที่คลุมเครื อแห่งอดีตกำล และไม่สนใจในพระเจ้ำแท้จริ งแห่งวันนี้
นี่ไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำแห่งวันวำนและพระเจ้ำแห่งวันนี้ทรงมำจำกสองยุคสมัยที่แตกต่ำงกันหรอกหรื อ?
นั่นไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำแห่งวันวำนทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงเป็ นที่ยกย่องแห่งฟ้ำสวรรค์
ในขณะที่พระเจ้ำแห่งวันนี้ทรงเป็ นมนุษย์ตวั เล็กจิ๋วบนแผ่นดินโลกด้วยหรอกหรื อ? นอกจำกนี้
นั่นไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำที่มนุษย์นมัสกำรนั้นเป็ นองค์ที่ถูกสร้ำงขึ้นโดยมโนคติที่หลงผิดต่ำงๆ ของเขำ
ในขณะที่พระเจ้ำแห่งวันนี้ทรงเป็ นผูท้ ี่มีเนื้อหนังแท้จริ ง ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นบนแผ่นดินโลกหรอกหรื อ?
เมื่อพิจำรณำทุกสิ่งทุกอย่ำงแล้วนั้น
นั่นไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำแห่งวันนี้ทรงเป็ นจริ งมำกเกินไปจนมนุษย์ไม่ไล่ตำมเสำะหำพระองค์หรอกหรื อ?
เพรำะสิ่งที่พระเจ้ำแห่งวันนี้ทรงขอจำกผูค้ นแท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่ผคู้ นไม่เต็มใจที่จะกระทำมำกที่สุด
และเป็ นสิ่งที่ทำให้พวกเขำรู ้สึกละอำยใจ นี่ไม่ได้กำลังทำให้สิ่งต่ำงๆ ยำกลำบำกสำหรับผูค้ นหรอกหรื อ?
นี่ไม่ได้ตีแผ่แผลเป็ นของผูค้ นหรอกหรือ? ในหนทำงนี้
พวกเขำเหล่ำนั้นจำนวนมำกที่ไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมเป็ นจริ งจึงกลำยเป็ นพวกศัตรู ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นม
นุษย์ กลำยเป็ นเหล่ำศัตรู ของพระคริ สต์ นี่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงที่ปรำกฏชัดหรอกหรือ? ในอดีตนั้น
เมื่อพระเจ้ำยังไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ เจ้ำอำจจะเป็ นคนสำคัญทำงศำสนำ
หรื อเป็ นผูเ้ ชื่อคนหนึ่งซึ่งนับถือพระเจ้ำ หลังจำกพระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว
ผูเ้ ชื่อที่นับถือพระเจ้ำเช่นนั้นจำนวนมำกได้กลำยเป็ นเหล่ำศัตรู ของพระคริสต์ไปโดยไม่รู้ตวั
เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำกำลังเกิดอะไรขึ้น ณ ที่น้ี? ในควำมเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ

เจ้ำไม่จดจ่ออยู่กบั ควำมเป็ นจริ งหรือไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง แต่กลับหมกมุน่ อยูก่ บั ควำมเทียมเท็จต่ำงๆ แทน—
นี่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดอันแจ่มชัดที่สุดของควำมเป็ นปฏิปักษ์ของเจ้ำต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์หรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

90. ก่อนที่จะพบปะติดต่อกับพระคริ สต์ เจ้ำอำจเชื่อว่ำอุปนิ สัยของเจ้ำได้รับกำรแปลงสภำพไปอย่ำงสิ้นเชิงแล้ว
เชื่อว่ำเจ้ำเป็ นผูต้ ิดตำมที่จงรักภักดีของพระคริ สต์
เชื่อว่ำไม่มีใครมีค่ำคู่ควรได้รับพระพรของพระคริ สต์มำกกว่ำเจ้ำ—และเชื่อว่ำ
เมื่อได้เดินทำงไปบนถนนหลำยสำย ทำงำนไปมำกมำยและผลิตดอกผลมำกมำยออกมำ
เจ้ำจะเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่ได้รับมงกุฎในท้ำยที่สุดอย่ำงแน่นอน แม้กระนั้น มีควำมจริ งข้อหนึ่งที่เจ้ำอำจยังไม่รู้
กล่ำวคือ อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
และควำมเป็ นกบฏและกำรต้ำนทำนของเขำถูกเปิ ดโปงเมื่อเขำเห็นพระคริ สต์
และควำมเป็ นกบฏและกำรต้ำนทำนที่ถูกเปิ ดโปงในเวลำนี้น้ นั
ถูกเปิ ดโปงโดยเบ็ดเสร็จและอย่ำงหมดเปลือกยิ่งกว่ำเวลำอื่นใด มันเป็ นเพรำะพระคริสต์ทรงเป็ นบุตรมนุษย์—
บุตรมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติ—มนุษย์จึงไม่ให้เกียรติและไม่เคำรพพระองค์
มันเป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนังซึ่งกำรเป็ นกบฏของมนุษย์ถูกค้นพบอย่ำงทะลุปรุ โปร่งและในรำย
ละเอียดที่แจ่มชัดยิ่งนัก
ดังนั้นเรำจึงบอกเลยว่ำกำรเสด็จมำของพระคริ สต์ได้ขุดคุย้ ควำมเป็ นกบฏทั้งหมดของมวลมนุษย์และเผยให้เห็นธ
รรมชำติของมนุษยชำติอย่ำงเด่นชัด สิ่งนี้เรี ยกว่ำ “ล่อเสือลงจำกภูเขำ” และ “ล่อหมำป่ ำออกจำกถ้ำของมัน”
เจ้ำกล้ำหรื อไม่ที่จะบังอำจพูดว่ำเจ้ำจงรักภักดีต่อพระเจ้ำ?
เจ้ำกล้ำหรื อไม่ที่จะบังอำจพูดว่ำเจ้ำแสดงควำมเชื่อฟังครบถ้วนต่อพระเจ้ำ?
เจ้ำกล้ำหรื อไม่ที่จะบังอำจพูดว่ำเจ้ำเป็ นกบฏ? บำงคนจะพูดว่ำ:
“เมื่อใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงจัดวำงให้ขำ้ พระองค์อยู่ในสภำพแวดล้อมใหม่
ข้ำพระองค์มกั จะยอมตำมเสมอโดยไม่ปริ บ่นสักคำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ข้ำพระองค์ไม่ฟุ้งซ่ำนในมโนคติอนั หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้ำเลย” บำงคนจะพูดว่ำ:
“สิ่งใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงมอบเป็ นภำรกิจให้ขำ้ พระองค์ทำ
ข้ำพระองค์จะทำให้ดีสุดควำมสำมำรถของข้ำพระองค์ และจะไม่มีวนั ทำพลำด” ในกรณีน้นั
เรำขอถำมพวกเจ้ำดังนี้: พวกเจ้ำสำมำรถเข้ำกันได้กบั พระคริ สต์เมื่อตอนที่เจ้ำมีชีวิตอยู่เคียงข้ำงพระองค์หรื อไม่?
และเจ้ำจะเข้ำกันได้กบั พระองค์นำนเท่ำใด? หนึ่งวัน? สองวัน? หนึ่งชัว่ โมง? สองชัว่ โมง?
ควำมเชื่อของพวกเจ้ำอำจจะน่ำชมเชย แต่พวกเจ้ำไม่ได้มีในเรื่ องของควำมมุมำนะมำกนัก

ทันทีที่เจ้ำกำลังมีชีวิตอยู่กบั พระคริ สต์จริงๆ
ควำมมองตนเองเป็ นฝ่ ำยถูกเสมอและควำมสำคัญตนของเจ้ำจะถูกตีแผ่ผ่ำนคำพูดและกำรกระทำของเจ้ำทีละเล็ก
ทีละน้อย และเช่นเดียวกัน ควำมอยำกอันหยิง่ ยโสของเจ้ำ
กรอบควำมคิดที่ด้อื แพ่งและควำมไม่สมดังใจของเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยอย่ำงแน่นอนด้วยเช่นกัน ในที่สุด
ควำมโอหังของเจ้ำจะยิ่งมำกขึ้นเรื่ อยๆ กระทัง่ เจ้ำไม่ลงรอยกับพระคริ สต์มำกจนเข้ำกันไม่ได้เสมือนน้ ำกับไฟ
และเมื่อนั้น ธรรมชำติของเจ้ำจะถูกตีแผ่อย่ำงหมดเปลือก ณ เวลำนั้น
มโนคติที่หลงผิดของเจ้ำจะไม่สำมำรถถูกปิ ดบังได้อกี ต่อไป
ปัญหำกวนใจของเจ้ำก็จะโผล่ออกมำอย่ำงแน่นอนเช่นกัน
และควำมเป็ นมนุษย์ต่ำทรำมของเจ้ำก็จะถูกตีแผ่อย่ำงหมดเปลือก แต่ถงึ อย่ำงนั้นก็ตำม
เจ้ำยังคงปฏิเสธที่จะรับรู ้ควำมเป็ นกบฏของเจ้ำเอง แต่กลับเชื่อว่ำพระคริสต์เช่นนี้ไม่ง่ำยที่มนุษย์จะยอมรับ
ว่ำพระองค์ทรงเข้มงวดเกินไปกับมนุษย์
และว่ำเจ้ำจะนบนอบอย่ำงสุดใจหำกพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่พระทัยดีกว่ำนี้
พวกเจ้ำเชื่อว่ำกำรเป็ นกบฏของพวกเจ้ำนั้นสมเหตุสมผล
และพวกเจ้ำเพียงแค่กบฏต่อพระองค์เมือ่ พระองค์ทรงผลักดันพวกเจ้ำมำกเกินไป
เจ้ำไม่เคยพิจำรณำเลยแม้สักครั้งว่ำเจ้ำไม่ได้มองพระคริ สต์ในฐำนะพระเจ้ำ
ว่ำเจ้ำขำดควำมตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ ตรงกันข้ำม
เจ้ำกลับยืนกรำนหัวชนฝำให้พระคริ สต์ทรงพระรำชกิจตำมควำมปรำรถนำของเจ้ำเอง
และทันทีที่พระองค์ทรงทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขดั แย้งกับกำรคิดไปเองของเจ้ำ
เจ้ำก็เชื่อว่ำพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ำแต่เป็ นมนุษย์คนหนึ่ง
มีคนไม่มำกนักท่ำมกลำงพวกเจ้ำใช่หรื อไม่ทไี่ ด้ชิงดีชิงเด่นกับพระองค์ดว้ ยวิธีน้?ี จะว่ำไปแล้ว
ใครหรื อที่พวกเจ้ำเชื่อ? และพวกเจ้ำแสวงหำด้วยวิธีใดกันหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “พวกที่เข้ำกันไม่ได้กบั พระคริสต์คือปรปักษ์ของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

91. พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะเห็นพระคริ สต์อยู่เสมอ
แต่เรำรบเร้ำให้พวกเจ้ำอย่ำวำงท่ำนับถือตัวเองเสียสูงส่งขนำดนั้น ผูใ้ ดก็อำจเห็นพระคริ สต์ได้
แต่เรำบอกเลยว่ำไม่มีใครเหมำะสมที่จะเห็นพระคริสต์ เพรำะธรรมชำติของมนุษย์น้ นั เปี่ ยมด้วยควำมชัว่
ควำมโอหังและควำมเป็ นกบฏ ณ ชัว่ ขณะที่เจ้ำเห็นพระคริ สต์
ธรรมชำติของเจ้ำจะทำลำยเจ้ำและกล่ำวโทษเจ้ำจนตำย กำรคบหำสมำคมของเจ้ำกับพี่น้องชำย (หรื อหญิง)
อำจไม่แสดงอะไรเกี่ยวกับตัวเจ้ำมำกนัก แต่มนั ไม่เรี ยบง่ำยนักเมื่อเจ้ำคบหำสมำคมกับพระคริ สต์ ไม่ว่ำเวลำใด
มโนคติที่หลงผิดของเจ้ำอำจหยัง่ รำกลึก ควำมโอหังของเจ้ำเริ่ มงอกงำม

และควำมเป็ นกบฏของเจ้ำผลิดอกออกผล ด้วยควำมเป็ นมนุษย์เยี่ยงนี้
เจ้ำสำมำรถเหมำะสมที่จะคบหำสมำคมกับพระคริ สต์ได้อย่ำงไรเล่ำ?
เจ้ำมีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงที่จะปฏิบตั ิต่อพระองค์ในฐำนะพระเจ้ำในทุกชัว่ ขณะของทุกวันอย่ำงนั้นหรือ?
เจ้ำจะมีควำมนบนอบที่เป็ นจริ งต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงหรื อไม่?
พวกเจ้ำนมัสกำรพระเจ้ำผูส้ ูงส่งในหัวใจพวกเจ้ำในฐำนะพระยำห์เวห์
ในขณะที่ถือว่ำพระคริ สต์ที่มองเห็นได้คอื มนุษย์คนหนึ่ง
สำนึกรับรู ้ของพวกเจ้ำช่ำงต่ำต้อยเกินไปและควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำนั้นช่ำงต่ำทรำมเกินไป!
พวกเจ้ำไม่สำมำรถมองพระคริสต์ในฐำนะพระเจ้ำได้เสมอ มีเพียงบำงครั้งบำงครำวเท่ำนั้นเมื่อถูกใจเจ้ำ
เจ้ำจึงจะคว้ำเกำะกุมพระองค์ไว้และนมัสกำรพระองค์ในฐำนะพระเจ้ำ
นี่คือเหตุผลที่เรำบอกว่ำพวกเจ้ำไม่ใช่ผเู้ ชื่อของพระเจ้ำ แต่เป็ นกลุ่มผูส้ มรูร้ ่ วมคิดที่ต่อสู้กบั พระคริ สต์
แม้แต่คนที่แสดงควำมใจดีมีเมตตำต่อผูอ้ ื่นก็ยงั ได้รับกำรตอบแทน
แต่พระคริ สต์ผไู้ ด้ทรงพระรำชกิจเช่นนี้ท่ำมกลำงพวกเจ้ำกลับไม่ได้รับทั้งควำมรักของมนุษย์และค่ำตอบแทนแล
ะกำรนบนอบของเขำ นี่ไม่ใช่เรื่ องน่ำปวดร้ำวใจหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “พวกที่เข้ำกันไม่ได้กบั พระคริสต์คือปรปักษ์ของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

92. อำจเป็ นไปได้ว่ำตลอดหลำยปี ที่เจ้ำมีควำมเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำไม่เคยสำปแช่งใครหรื อกระทำควำมประพฤติเลวร้ำยใดๆ แต่ในกำรคบหำสมำคมกับพระคริ สต์ของเจ้ำ
เจ้ำไม่สำมำรถพูดควำมจริ ง กระทำกำรอย่ำงซื่อสัตย์ หรื อเชื่อฟังพระวจนะของพระคริสต์ ในกรณีเช่นนั้น
เรำบอกเลยว่ำเจ้ำเป็ นบุคคลที่ชวั่ ร้ำยและมุ่งร้ำยที่สุดในโลก
เจ้ำอำจมีอธั ยำศัยดีและอุทิศตนเป็ นพิเศษต่อบรรดำญำติ เพื่อน ภรรยำ (หรื อสำมี) บุตรชำยหญิง
และบิดำมำรดำของเจ้ำ และไม่เคยเอำเปรี ยบผูอ้ ื่น แต่หำกเจ้ำไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั พระคริสต์
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงปรองดองกับพระองค์ได้แล้วไซร้
ต่อให้เจ้ำสละทั้งหมดที่มีให้กบั เพื่อนบ้ำนของเจ้ำ
หรื อดูแลเอำใจใส่บิดำมำรดำและสมำชิกในครัวเรื อนของเจ้ำอย่ำงพิถีพถิ นั เรำก็จะบอกว่ำเจ้ำยังคงเลวร้ ำย
และยิง่ กว่ำนั้น ยังเต็มไปด้วยเพทุบำยอันเจ้ำเล่ห์
จงอย่ำคิดว่ำเจ้ำเข้ำกันได้กบั พระคริ สต์เพียงเพรำะเจ้ำไปกันได้กบั คนอืน่ หรื อทำควำมประพฤติดีมำบ้ำง
เจ้ำคิดว่ำเจตนำเปี่ ยมกุศลของเจ้ำสำมำรถหลอกรับพระพรแห่งฟ้ำได้หรื อ?
เจ้ำคิดว่ำกำรทำควำมประพฤติดีเพียงเล็กน้อยเป็ นกำรทดแทนกำรเชื่อฟังของเจ้ำหรื อ?
ไม่มีใครในพวกเจ้ำที่สำมำรถยอมรับกำรถูกจัดกำรและตัดแต่ง
และเจ้ำทุกคนพบว่ำมันยำกที่จะอ้ำแขนรับควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติของพระคริสต์

โดยไม่คำนึงถึงว่ำเจ้ำป่ ำวประกำศกำรเชื่อฟังพระเจ้ำของเจ้ำอยู่เป็ นนิจ
ควำมเชื่อในแบบที่พวกเจ้ำมีน้ ันจะนำลงมำซึ่งผลกำรกระทำอันสำสมที่เหมำะสมกัน
จงหยุดตำมใจตัวเองในภำพลวงตำเพ้อฝันและควำมปรำรถนำที่จะเห็นพระคริ สต์เพรำะพวกเจ้ำวุฒิภำวะต่ำเกินไ
ป ต่ำเสียจนเจ้ำไม่ควรค่ำแม้แต่จะได้เห็นพระองค์
เมื่อเจ้ำถูกกวำดล้ำงจำกควำมเป็ นกบฏของเจ้ำอย่ำงสิ้นเชิงและสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงปรองดองกับพระคริสต์ได้
แล้ว ณ ตอนนั้นพระเจ้ำจะทรงปรำกฏต่อเจ้ำอย่ำงแน่นอน
หำกเจ้ำไปพบพระเจ้ำโดยไม่ได้ผ่ำนกำรตัดแต่งหรื อพิพำกษำแล้วไซร้
เจ้ำจะต้องกลำยเป็ นปรปักษ์ของพระเจ้ำและถูกลิขิตให้ถูกทำลำยอย่ำงแน่นอน
ธรรมชำติของมนุษย์เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้ำในตนเองอยู่แล้วเพรำะมนุษย์ท้งั หมดได้ตกอยู่ภำยใต้กำรทำให้เสื่อมทรำ
มอย่ำงล้ำลึกที่สุดของซำตำนตลอดมำ
หำกมนุษย์พยำยำมคบหำสมำคมกับพระเจ้ำจำกท่ำมกลำงควำมเสื่อมทรำมของเขำเอง
แน่นอนว่ำจะไม่มีสิ่งดีใดๆ เกิดขึ้นจำกกำรนี้ได้
กำรกระทำและคำพูดของเขำจะเปิ ดโปงควำมเสื่อมทรำมของเขำในทุกแห่งหนอย่ำงแน่นอน
และในกำรคบหำสมำคมกับพระเจ้ำนั้น ควำมเป็ นกบฏของเขำจะถูกเปิ ดเผยในทุกๆ แง่มุม
มนุษย์มำต่อต้ำนพระคริ สต์ หลอกลวงพระคริ สต์ และละทิ้งพระคริ สต์โดยไม่รู้ตวั เลย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น
มนุษย์จะอยู่ในสภำวะที่ล่อแหลมเสียยิ่งกว่ำเดิม และหำกสิ่งนี้ดำเนินต่อไป
เขำก็จะกลำยเป็ นเป้ำหมำยของกำรลงโทษ
บำงคนอำจเชื่อว่ำหำกกำรคบหำสมำคมกับพระเจ้ำมีอนั ตรำยยิง่ นัก เช่นนั้นแล้ว
อำจเป็ นกำรฉลำดกว่ำที่จะรักษำระยะห่ำงจำกพระเจ้ำเข้ำไว้ ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถได้รับอะไรบ้ำงหรื อ?
พวกเขำจะสำมำรถจงรักภักดีตอ่ พระเจ้ำได้หรื อ? แน่ใจได้เลยว่ำกำรคบหำสมำคมกับพระเจ้ำนั้นยำกมำก—
แต่นั่นเป็ นเพรำะว่ำมนุษย์ได้ถูกทำเสื่อมทรำม ไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะคบหำสมำคมกับเขำได้
จะเป็ นกำรดีที่สุดสำหรับพวกเจ้ำที่จะมอบอุทิศควำมพยำยำมมำกขึ้นให้กบั ควำมจริงของกำรรู ้จกั ตนเอง
เหตุใดเล่ำพวกเจ้ำจึงไม่ได้รับควำมโปรดปรำนจำกพระเจ้ำ?
เหตุใดกันอุปนิสัยของเจ้ำจึงเป็ นที่น่ำสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์?
เหตุใดวำทะของเจ้ำปลุกเร้ำควำมเกลียดของพระองค์? ทันทีที่เจ้ำได้แสดงให้เห็นถึงควำมจงรักภักดีสักเล็กน้อย
เจ้ำก็ขบั ร้องสรรเสริ ญตนเอง
และเจ้ำเรี ยกร้องบำเหน็จรำงวัลสำหรับกำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนเพียงน้อยนิดของเจ้ำ
เจ้ำดูถูกผูอ้ ื่นเมื่อเจ้ำแสดงควำมเชื่อฟังเพียงเล็กน้อยและกลำยเป็ นเหยียดหยำมพระเจ้ำเมื่อได้สำเร็จลุล่วงในภำรกิ
จยิบย่อยบำงอย่ำง ในกำรต้อนรับขับสู้พระเจ้ำ พวกเจ้ำร้องขอเงินทอง ของขวัญ และคำชมเชย

เจ้ำรู ้สึกใจแป้วที่จะต้องบริ จำคหนึ่งหรื อสองเหรี ยญ ครั้นเจ้ำบริ จำคสิบเหรี ยญ
เจ้ำปรำรถนำพระพรและต้องกำรได้รับกำรปฏิบตั ิต่ออย่ำงโดดเด่น
ควำมเป็ นมนุษย์เช่นที่พวกเจ้ำมีน้ นั ช่ำงระคำยปำกและแสลงหูยิ่งนัก
มีสิ่งใดบ้ำงไหมทีน่ ่ำยกย่องในคำพูดและกำรกระทำของเจ้ำ? พวกที่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนและพวกที่ไม่ปฏิบตั ิ
พวกที่เป็ นผูน้ ำและพวกที่ติดตำม พวกที่ตอ้ นรับขับสู้พระเจ้ำและพวกที่ไม่ตอ้ นรับ
พวกที่บริ จำคและพวกที่ไม่บริ จำค พวกที่ประกำศและพวกที่รับพระวจนะ และอื่นๆ กล่ำวคือ
มนุษย์เหล่ำนี้ทุกคนชมตัวเอง พวกเจ้ำไม่คิดว่ำสิ่งนี้น่ำหัวเรำะหรอกหรื อ? ทั้งที่รู้ดอี ยู่เต็มอกว่ำเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
แต่ถึงกระนั้นก็ตำม เจ้ำก็ไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
ทั้งที่รู้ดีอยู่เต็มอกว่ำพวกเจ้ำปรำศจำกคุณควำมดีอย่ำงสิ้นเชิง เจ้ำก็ยงั ยืนกรำนที่จะอวดตัวอยูด่ ี
พวกเจ้ำไม่รู้สึกหรือว่ำ สำนึกรับรูข้ องพวกเจ้ำเสื่อมลงจนถึงจุดที่พวกเจ้ำไม่มีกำรควบคุมตนเองอีกต่อไปแล้ว?
ด้วยสำนึกรับรู ้เช่นนี้ เจ้ำยังเหมำะที่จะคบหำสมำคมกับพระเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
พวกเจ้ำไม่กลัวว่ำตัวพวกเจ้ำเองกำลังตกอยู่ในอันตรำยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้หรอกหรือ?
อุปนิสัยของพวกเจ้ำได้เสื่อมลงแล้วจนถึงจุดที่พวกเจ้ำไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว
ควำมเชื่อของพวกเจ้ำไม่น่ำหัวเรำะหรอกหรื อ? ควำมเชื่อของพวกเจ้ำไม่วิปริ ตหรอกหรือ?
เจ้ำจะเข้ำหำอนำคตของเจ้ำอย่ำงไร? เจ้ำจะเลือกเส้นทำงที่จะใช้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พวกที่เข้ำกันไม่ได้กบั พระคริสต์คือปรปักษ์ของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

93. ผูค้ นบำงคนไม่ได้ชื่นบำนในควำมจริง นับประสำอะไรกับคำพิพำกษำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำกลับชื่นบำนในอำนำจและควำมมัง่ คัง่ ผูค้ นเช่นนั้นเรี ยกกันว่ำผูแ้ สวงอำนำจ
พวกเขำค้นหำเฉพำะบรรดำนิกำยในโลกที่มีอิทธิพล
และพวกเขำก็คน้ หำเฉพำะบรรดำศิษยำภิบำลและคณำจำรย์ที่มำจำกโรงเรียนสอนศำสนำทั้งหลำย
แม้ว่ำพวกเขำจะได้ยอมรับหนทำงแห่งควำมจริ งแล้ว พวกเขำก็เชื่อเพียงครึ่งเดียวเท่ำนั้น
พวกเขำไม่สำมำรถให้หัวใจและจิตใจของพวกเขำได้ท้งั หมด
ปำกของพวกเขำพูดถึงกำรสละตัวพวกเขำเองเพื่อพระเจ้ำ
แต่สำยตำของพวกเขำกลับจดจ่ออยู่ที่บรรดำศิษยำภิบำลและคณำจำรย์ผยู้ งิ่ ใหญ่
และพวกเขำก็ไม่ได้ชำยตำมองมำที่พระคริ สต์อีกเลย หัวใจของพวกเขำหมกมุน่ อยู่กบั 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 กับควำมจริง 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
พระองค์ไม่มีนัยสำคัญตลอดกำลในหัวใจของเจ้ำ และไม่คู่ควรที่จะได้รับควำมเคำรพตลอดกำล
เพรำะพระองค์น้ นั ทรงมีควำมเป็ นธรรมดำเกินไปมำก ทรงมีอิทธิพลน้อยเกินไปมำก และห่ำงไกลจำกคำว่ำสูงส่ง
ไม่ว่ำในกรณีใด เรำพูดเลยว่ำ
ผูค้ นทุกคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่ำของควำมจริ งคือพวกที่ไม่เชื่อและพวกที่หักหลังควำมจริ ง

พวกมนุษย์เช่นนั้นจะไม่มีวนั ได้รับกำรยอมรับจำกพระคริ สต์
บัดนี้เจ้ำได้ระบุหรื อยังว่ำมีควำมไม่เชื่อมำกเพียงใดอยู่ภำยในตัวเจ้ำ และเจ้ำมีกำรทรยศต่อพระคริ สต์มำกเพียงใด
เรำเคี่ยวเข็ญเจ้ำดังนี้ว่ำ เนื่องจำกเจ้ำได้เลือกหนทำงแห่งควำมจริงเช่นนั้นแล้ว
เจ้ำจึงควรอุทิศตัวเจ้ำเองโดยสุดหัวใจ จงอย่ำลังเลหรื อไม่เต็มใจ
เจ้ำควรเข้ำใจว่ำพระเจ้ำไม่ได้เป็ นของโลกหรื อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
แต่เป็ นของผูค้ นทุกคนที่เชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริ ง ผูค้ นทุกคนที่นมัสกำรพระองค์
และผูค้ นทุกคนที่อุทิศตนและสัตย์ซื่อต่อพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำที่แท้จริงหรือไม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

94. ผูต้ ิดตำมพระเจ้ำมำกมำยเพียงห่ วงกับวิธีที่จะได้รับพระพร หรือไม่ก็วิธีที่จะป้องกันยับยัง้ กำรเกิดควำมวิบตั ิ
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 หำกบำงสิ่งไม่มีส่วนช่วยให้จุดมุ่งหมำยนี้สัมฤทธิ์
พวกเขำจะยังคงไม่มีอำรมณ์ร่วมไปกับสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง นี่เป็ นกรณีของผูค้ นส่วนใหญ่ซ่ึงเชือ่ ในพระเจ้ำทุกวันนี้
จุดมุ่งหมำยและเจตนำของพวกเขำดูเหมือนถูกต้องตำมทำนองคลองธรรม เพรำะในขณะที่พวกเขำเชื่อในพระเจ้ำ
พวกเขำสละให้พระเจ้ำทั้งหมด มอบอุทิศตนเองให้กบั พระเจ้ำ และปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำด้วยเช่นกัน
พวกเขำยอมละทิ้งชีวิตวัยเยำว์ ละทิ้งครอบครัวและอำชีพกำรงำน
และถึงขั้นใช้เวลำหลำยปี จำกบ้ำนไปผูกพันตัวเองกับกิจธุระมำกมำย เพื่อเห็นแก่เป้ำหมำยสูงสุดของพวกเขำ
พวกเขำเปลี่ยนแปลงควำมสนใจต่ำงๆ ของตนเอง เปลี่ยนทัศนะของพวกเขำที่มีต่อชีวิต
และถึงขั้นเปลี่ยนทิศทำงที่พวกเขำแสวงหำ
กระนั้นพวกเขำก็ยงั ไม่สำมำรถเปลี่ยนจุดมุง่ หมำยของกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำได้

พวกเขำวุ่นสำละวนกับกำรบริ หำรจัดกำรอุดมคติต่ำงๆ ของตัวพวกเขำเอง ไม่ว่ำถนนเส้นนั้นจะยำวไกลเพียงใด
ไม่ว่ำควำมยำกลำบำกและอุปสรรคต่ำงๆ จะมำกมำยเพียงใดตลอดเส้นทำงนั้น
พวกเขำยังคงยืนกรำนและหำได้เกรงกลัวต่อควำมตำยไม่
พลังอำนำจอะไรกันที่ขบั ดันพวกเขำให้มอบอุทศิ ตัวเองต่อไปในหนทำงนี้?
นี่คือมโนธรรมของพวกเขำอย่ำงนั้นหรื อ? นี่คือบุคลิกลักษณะอันยิ่งใหญ่และสง่ำงำมของพวกเขำอย่ำงนั้นหรื อ?
นี่คือควำมตั้งใจแน่วแน่ของพวกเขำที่จะสู้รบกับกองกำลังของควำมชัว่ ไปจนถึงที่สุดเลยหรือ?
นี่คือควำมเชื่อของพวกเขำที่จะเป็ นพยำนต่อพระเจ้ำโดยปรำศจำกกำรแสวงบำเหน็จรำงวัลหรื อ?
นี่คือควำมจงรักภักดีของพวกเขำในควำมเต็มใจที่จะยอมละทิ้งทุกอย่ำงเพื่อสัมฤทธิ์ในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำหรื
อ? หรื อว่ำนี่คอื จิตวิญญำณแห่งกำรอุทิศของพวกเขำที่จะละแล้วซึ่งควำมต้องกำรฟุง้ เฟ้อส่วนตัวอย่ำงนั้นหรื อ?
กำรที่บำงคนซึ่งไม่เคยเข้ำใจพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำจะยังคงมอบให้อย่ำงมำกมำยนั้นเป็ นเ
รื่ องปำฏิหำริ ยช์ ดั ๆ! ณ ตอนนี้ พวกเรำจงหยุดหำรื อกันเถิดว่ำ ผูค้ นเหล่ำนี้ได้ให้มำแล้วเท่ำไรแล้ว ไม่ว่ำจะอย่ำงไร
พฤติกรรมของพวกเขำนั้นก็มีค่ำควรแก่กำรวิเครำะห์ของพวกเรำอย่ำงยิ่ง นอกเหนือไปจำกผลประโยชน์ต่ำงๆ
ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกเขำอย่ำงมำกแล้ว พอจะสำมำรถมีเหตุผลอืน่ ใดไหมว่ำ
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 ไม่มีควำมใกล้ชิดสนิ ทสนม
มีเพียงช่องว่ำงทำงควำมนึกคิดทีไ่ ม่อำจก้ำวข้ำมไปได้เท่ำนั้น บัดนี้เมื่อสิ่งต่ำงๆ ได้มำถึงจุดนี้
ใครเล่ำที่สำมำรถเดินย้อนเส้นทำงนั้นกลับไปได้?
และมีคนมำกแค่ไหนที่เข้ำใจได้อย่ำงแท้จริ งว่ำสัมพันธภำพนี้ได้กลับกลำย เป็ นจริงจังยิ่งแล้วอย่ำงไร? เรำเชื่อว่ำ
เมื่อผูค้ นชุ่มแช่ตวั เองอยู่ในควำมชื่นบำนยินดีแห่งกำรได้รับพระพร ไม่มีใครเลยที่จะสำมำรถจินตนำกำรได้ว่ำ
สัมพันธภำพกับพระเจ้ำเช่นนั้นช่ำงน่ำตะขิดตะขวงและไม่น่ำมองเพียงไร
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

95. สิ่งที่น่ำเศร้ำที่สุดเกี่ยวกับควำมเชื่อในพระเจ้ำของมวลมนุษย์ก็คือ
กำรที่มนุษย์ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรของตัวเองท่ำมกลำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และกระนั้นก็ยงั ไม่มีควำมใส่ใจทั้งสิ้นต่อกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ในเวลำเดียวกับที่กำลังพยำยำมที่จะนบนอบต่อพระเจ้ำและนมัสกำรพระองค์น้ นั
ควำมล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์อยู่ตรงที่วิธีที่มนุษย์กำลังก่อร่ ำงสร้ำงบั้นปลำยในอุดมคติของเขำเองขึ้นมำ
และวำดโครงร่ ำงว่ำจะได้รับพระพรอันยิง่ ใหญ่ที่สุดและบั้นปลำยที่ดีที่สุดอย่ำงไร
ต่อให้มีคนเข้ำใจว่ำพวกเขำนั้นน่ำสงสำร น่ำรังเกียจ และน่ำสมเพชอย่ำงไร
จะมีสักกี่คนเล่ำที่จะสำมำรถละทิ้งอุดมคติและควำมหวังเหล่ำนั้นได้โดยไม่ลงั เล?
และใครเล่ำที่จะสำมำรถยับยั้งย่ำงก้ำวของพวกเขำเองและหยุดคิดถึงแต่ตวั เองเท่ำนั้นได้?
พระเจ้ำทรงจำเป็ นต้องมีบรรดำผูท้ ี่จะให้ควำมร่ วมมือกับพระองค์อย่ำงใกล้ชิดเพื่อที่จะทำให้กำรบริ หำรจัดกำรข
องพระองค์เสร็จสิน้
พระองค์ทรงจำเป็ นต้องมีบรรดำผูท้ ี่จะนบนอบต่อพระองค์โดยกำรอุทิศจิตใจและร่ ำงกำยทั้งหมดทั้งสิ้นของพวก
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 “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

96. กิจกำรของเรำมีมำกกว่ำจำนวนของเม็ดทรำยบนชำยหำด
และปัญญำของเรำเหนือกว่ำบุตรชำยทั้งหมดของซำโลมอน
กระนั้นผูค้ นก็เพียงคิดว่ำเรำเป็ นแพทย์ที่ไม่มีควำมสำคัญและเป็ นครู ที่ไม่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของมนุษย์เท่ำนั้น
ผูค้ นมำกมำยยิง่ นักเชื่อในเรำเพียงเพื่อที่เรำอำจจะได้รักษำพวกเขำเท่ำนั้น
ผูค้ นมำกมำยยิง่ นักเชื่อในเรำเพียงเพื่อที่เรำอำจจะได้ใช้ฤทธำนุภำพของเรำขับวิญญำณสกปรกออกจำกร่ ำงของพ
วกเขำเท่ำนั้น
และผูค้ นมำกมำยยิง่ นักเชื่อในเรำเพียงแค่ว่ำพวกเขำอำจจะได้รับสันติสุขและควำมชื่นบำนยินดีจำกเรำ
ผูค้ นมำกมำยยิง่ นักเชื่อในเรำเพียงเพื่อเรี ยกร้องทรัพย์สมบัติทำงวัตถุจำกเรำให้มำกยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น
ผูค้ นมำกมำยยิง่ นักเชื่อในเรำเพียงเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตนี้อย่ำงสันติสุขและเพื่อที่จะอยู่อย่ำงปลอดภัยคลำยกังวลในโ
ลกที่จะมำถึง ผูค้ นมำกมำยยิ่งนักเชื่อในเรำเพื่อหลีกเลีย่ งควำมทุกข์จำกนรกและเพื่อได้รับพรจำกสวรรค์
ผูค้ นมำกมำยยิง่ นักเชื่อในเรำเพียงเพื่อสิ่งชูใจชัว่ ครำวเท่ำนั้น
แต่ไม่ได้พยำยำมเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งใดในโลกที่จะมำถึง
เมื่อเรำได้ปล่อยควำมพิโรธต่อมนุษย์ของเรำออกมำและได้ยึดเอำควำมชื่นบำนยินดีและสันติสุขที่พวกเขำเคยมีไ
ป มนุษย์ก็กลับคลำงแคลงใจ เมื่อเรำได้ให้ควำมทุกข์จำกนรกแก่มนุษย์และได้เอำพรจำกสวรรค์กลับคืน
ควำมละอำยของมนุษย์ก็เปลี่ยนเป็ นควำมโกรธ เมื่อมนุษย์ได้ขอให้เรำรักษำเขำ
แต่เรำไม่ได้ให้ควำมสนใจและรู ้สึกชิงชังต่อเขำ
มนุษย์ได้ออกห่ำงจำกเรำเพื่อแสวงหำวิธีกำรของยำและวิทยำคมอันชัว่ ร้ำยแทน
เมื่อเรำได้เอำทุกอย่ำงที่มนุษย์เรียกร้องจำกเรำกลับไป ทุกคนก็หำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย ด้วยเหตุน้ี
เรำจึงบอกว่ำมนุษย์มคี วำมเชื่อในเรำเพรำะเรำให้พระคุณมำกเกินไป และมีมำกเกินไปที่จะได้รับ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรูอ้ ะไรบ้ำงเกีย่ วกับควำมเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

97. 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? นี่ไม่ใช่เพรำะเจ้ำโง่เง่ำเกินไปหรอกหรื อ?
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? เรำให้หนทำงที่แท้จริงแก่เจ้ำโดยไม่ได้ขออะไรกลับคืน
กระนั้นเจ้ำก็ยงั ไม่ไล่ตำมเสำะหำ เจ้ำเป็ นหนึ่งในผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำหรื อไม่? เรำมอบชีวิตมนุษย์ที่แท้จริ งให้แก่เจ้ำ
กระนั้นเจ้ำก็ยงั ไม่ไล่ตำมเสำะหำ เจ้ำไม่ได้ต่ำงอะไรกับสุกรหรื อสุนัขตัวหนึ่งหรอกหรื อ?
พวกสุกรไม่เสำะหำชีวิตของมนุษย์ พวกมันไม่ไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรชำระให้สะอำด
และพวกมันไม่เข้ำใจว่ำชีวิตคืออะไร ในแต่ละวัน หลังจำกที่พวกมันกินกันจนอิ่มแปล้ มันก็แค่หลับไป
เรำได้ให้หนทำงที่แท้จริ งแก่เจ้ำ กระนั้นเจ้ำก็ไม่ได้รับมัน เจ้ำเป็ นคนมือเปล่ำ
เจ้ำเต็มใจที่จะดำเนินต่อไปในชีวิตนี้ ชีวิตของสุกรตัวหนึ่งหรื อไม่?
อะไรคือนัยสำคัญของผูค้ นเช่นนั้นที่กำลังมีชีวิตอยู?่ ชีวิตของเจ้ำช่ำงน่ำเหยียดหยำมและต่ำศักดิ์
เจ้ำมีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมโสมมและควำมเสเพล และเจ้ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำเป้ำหมำยใดเลย

ชีวิตของเจ้ำไม่ได้ต่ำศักดิ์ที่สุดในบรรดำทั้งหมดหรอกหรื อ? เจ้ำกล้ำดีที่จะพิจำรณำตัดสินพระเจ้ำหรื อ?
หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในหนทำงนี้ต่อไป ใช่ว่ำเจ้ำจะไม่ได้มำซึ่งสิ่งใดเลยหรอกหรือ?
หนทำงที่แท้จริ งได้ถกู มอบให้เจ้ำไปแล้ว
แต่กำรที่เจ้ำจะสำมำรถรับไว้จนถึงที่สุดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั กำรไล่ตำมเสำะหำส่วนบุคคลของตัวเจ้ำเอง
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

98. ในประสบกำรณ์ชีวิตของผูค้ นนั้น พวกเขำมักคิดถึงตัวเองว่ำ
ฉันได้ยอมทิง้ ครอบครัวและงำนของฉันเพื่อพระเจ้ำแล้ว และพระองค์ได้ประทำนสิ่งใดให้ฉัน?
ฉันต้องเพิ่มมันขึ้นและยืนยันมัน—ฉันได้รับพระพรใดๆ หรื อยังในช่วงนี้?
ฉันได้ให้ไปมำกมำยในช่วงระหว่ำงเวลำนี้ ฉันได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และได้ทนทุกข์มำกมำย—
พระเจ้ำได้ทรงมอบพระสัญญำใดๆ เป็ นกำรตอบแทนแก่ฉันหรื อยัง? พระองค์ได้ทรงจดจำควำมประพฤติดีๆ
ของฉันหรือยัง? บทอวสำนของฉันจะเป็ นอย่ำงไร?
ฉันสำมำรถได้รับพระพรของพระเจ้ำได้หรื อไม่?…ทุกบุคคลทำกำรคิดคำนวณเช่นนี้อย่ำงสม่ำเสมอภำยในหัวใจ
ของพวกเขำ และพวกเขำทำกำรร้องขอจำกพระเจ้ำซึ่งเป็ นแรงจูงใจ ควำมทะเยอทะยำน
และควำมคิดแบบแลกเปลี่ยนของพวกเขำ กล่ำวคือ ในหัวใจของเขำนั้น
มนุษย์กำลังทดสอบพระเจ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ คิดวำงแผนเกี่ยวกับพระเจ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
โต้แย้งเรื่องรำวเพื่อบทอวสำนแต่ละอย่ำงของพวกเขำเองกับพระเจ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
และพยำยำมที่จะคัดรำยงำนแถลงจำกพระเจ้ำ
โดยดูว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถประทำนสิ่งที่เขำต้องกำรให้แก่เขำหรื อไม่
ในเวลำเดียวกันกับที่ไล่ตำมเสำะหำพระเจ้ำนั้น มนุษย์ก็ไม่ปฏิบตั ิกบั พระเจ้ำดังเช่นพระเจ้ำ
มนุษย์พยำยำมที่จะทำข้อตกลงกับพระเจ้ำอยู่เสมอ ทำข้อเรี ยกร้องจำกพระองค์อย่ำงไม่หยุดหย่อน
และแม้กระทัง่ กดดันพระองค์ในทุกขั้นตอน โดยหลังจำกได้คืบแล้วก็พยำยำมที่จะเอำศอก
ในเวลำเดียวกันกับที่พยำยำมทำข้อตกลงกับพระเจ้ำ มนุษย์ก็ยงั โต้แย้งกับพระองค์ดว้ ย
และมีแม้กระทัง่ ผูค้ นที่มกั จะกลำยเป็ นอ่อนแอ อยู่นิ่งเฉย และหย่อนยำนในงำนของพวกเขำ
และเต็มไปด้วยกำรร้องทุกข์คร่ ำครวญเกี่ยวกับพระเจ้ำเมื่อกำรทดสอบตกมำถึงพวกเขำหรือพวกเขำพบว่ำตัวเอง
อยู่ในสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่ง จำกเวลำที่มนุษย์ได้เริ่ มเชื่อในพระเจ้ำนั้น
เขำได้พิจำรณำว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นควำมอุดมสมบูรณ์ เป็ นมีดพับสวิส
และเขำได้พิจำรณำตัวเขำเองว่ำเป็ นเจ้ำหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ำ
รำวกับว่ำกำรพยำยำมได้รับพระพรและพระสัญญำจำกพระเจ้ำนั้นเป็ นสิทธิ์และภำระผูกพันประจำตัวของเขำ

ในขณะที่หน้ำที่รับผิดชอบของพระเจ้ำคือกำรคุม้ ครองปกป้องและดูแลมนุษย์ และกำรจัดเตรี ยมให้กบั เขำ
เช่นนั้นเองคือควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับ “กำรเชื่อในพระเจ้ำ” ของพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่เชื่อในพระเจ้ำ
และเช่นนั้นคือควำมเข้ำใจส่วนลึกที่สุดของพวกเขำเกี่ยวกับมโนทัศน์แห่งกำรเชื่อในพระเจ้ำ
จำกเนื้อแท้แห่งธรรมชำติของมนุษย์ไปจนถึงกำรไล่ตำมเสำะหำในใจของเขำ
ไม่มีสิ่งใดที่สัมพันธ์กบั ควำมยำเกรงพระเจ้ำเลย
จุดมุ่งหมำยของมนุษย์ในกำรเชื่อในพระเจ้ำไม่สำมำรถเป็ นไปได้ที่จะมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับกำรนมัสกำรพระเจ้ำ
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
มนุษย์ไม่เคยได้พิจำรณำหรื อเข้ำใจว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำจำเป็ นต้องมีกำรยำเกรงและกำรนมัสกำรพระเจ้ำ
เนื่องจำกสภำพเงื่อนไขเช่นนั้น เนื้อแท้ของมนุษย์ก็ชดั แจ้ง เนื้อแท้น้ีคือสิ่งใด? มันก็คือหัวใจของมนุษย์น้นั มุ่งร้ำย
เก็บงำกำรทรยศหักหลังและกำรหลอกลวง ไม่รักควำมยุติธรรมและควำมชอบธรรมและสิ่ งที่เป็ นเชิงบวก
และมันน่ำเหยียดหยำมและโลภ หัวใจของมนุษย์ไม่สำมำรถใกล้ชิดกับพระเจ้ำได้มำกขึ้น
เขำไม่ได้มอบมันให้แก่พระเจ้ำเลย พระเจ้ำไม่เคยทรงมองเห็นหัวใจที่แท้จริ งของมนุษย์
อีกทั้งพระองค์ไม่เคยได้รับกำรนมัสกำรโดยมนุษย์ ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงจ่ำยรำคำที่ยงิ่ ใหญ่เพียงใด
หรื อพระองค์ทรงพระรำชกิจมำกเพียงใด หรื อพระองค์ทรงจัดเตรียมให้มนุษย์มำกเพียงใด
มนุษย์ยงั คงมืดบอดและไม่แยแสอย่ำงสิ้นเชิงต่อกำรนั้นทั้งหมด มนุษย์ไม่เคยได้มอบหัวใจของเขำแด่พระเจ้ำ
เขำเพียงต้องกำรที่จะเอำใจใส่หัวใจของเขำด้วยตัวเอง ที่จะทำกำรตัดสินใจของเขำเองเท่ำนั้น—
ซึ่งควำมนัยก็คือว่ำมนุษย์ไม่ตอ้ งกำรที่จะติดตำมหนทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่
หรื อที่จะเชื่อฟังอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ
อีกทั้งเขำไม่ตอ้ งกำรนมัสกำรพระเจ้ำในฐำนะพระเจ้ำ เช่นนั้นคือสภำวะของมนุษย์ในปัจจุบนั
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

99. เมื่อใดก็ตำมที่พำดพิงถึงเรื่ องของบั้นปลำย พวกเจ้ำปฏิบตั ิต่อมันด้วยควำมจริงจังเป็ นพิเศษ ยิ่งไปกว่ำนั้น
มันเป็ นบำงสิ่งที่พวกเจ้ำทุกคนล้วนมีควำมรู ้สึกอ่อนไหวด้วยเป็ นพิเศษ
ผูค้ นบำงคนรอไม่ไหวที่จะโขกศีรษะของพวกเขำกับพืน้
หมอบคำรวะเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อให้ได้มำซึ่งบั้นปลำยที่ดี
เรำรู ้สึกได้อย่ำงเข้ำใจในควำมกระหำยร้อนรนของพวกเจ้ำโดยไม่จำเป็ นต้องแสดงออกมำเป็ นคำพูดใด
มันไม่มีอะไรมำกไปกว่ำกำรที่พวกเจ้ำไม่ตอ้ งกำรให้เนื้อหนังของพวกเจ้ำตกไปอยู่ในควำมวิบตั ิ
และที่เจ้ำไม่ปรำรถนำยิ่งกว่ำนั้นก็คือกำรคล้อยเคลือ่ นลงไปสู่กำรลงโทษชัว่ นิรันดร์กำลในภำยภำคหน้ำ
พวกเจ้ำหวังเพียงเปิ ดโอกำสให้ตวั พวกเจ้ำได้ดำรงชีวิตอย่ำงเป็ นอิสระขึ้นอีกสักนิดและง่ำยขึ้นอีกสักหน่อย

ฉะนี้พวกเจ้ำจึงรู ้สึกอึดอัดปั่นป่ วนเป็ นพิเศษเมื่อใดก็ตำมที่มีกำรพำดพิงถึงเรื่ องของบั้นปลำย โดยกลัวอยูล่ ึกๆ
ว่ำหำกเจ้ำไม่ใส่ใจให้มำกพอ เจ้ำอำจทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคือง
และด้วยเหตุน้ นั จึงต้องรับกำรลงทัณฑ์อนั สำสมตำมที่เจ้ำสมควรได้รับ
พวกเจ้ำไม่ลงั เลเลยที่จะยอมประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยของพวกเจ้ำ
และถึงขนำดที่พวกเจ้ำหลำยคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยลดเลี้ยวและกะล่อนเหลวไหลกลับกลำยเป็ นสุภำพและจริ งใจเป็ น
พิเศษในบัดดล กำรปรำกฏด้วยควำมจริงใจของพวกเจ้ำทำให้ผคู้ นจับใจจนเข้ำกระดูกดำ แม้จะเป็ นเช่นนั้นก็ตำม
พวกเจ้ำทุกคนต่ำงมีหัวใจอัน “ซื่ อสัตย์”
และพวกเจ้ำก็ได้เปิ ดเผยควำมลับในใจพวกเจ้ำกับเรำอย่ำงสม่ำเสมอโดยไม่เก็บสิ่งใดไว้เบื้องหลังเลย
ไม่ว่ำจะเป็ นข้อข้องใจ เล่ห์ลวง หรื อกำรอุทศิ ตน โดยรวมแล้ว พวกเจ้ำได้ “สำรภำพ”
สิ่งทั้งหลำยอันมีสำระสำคัญที่นอนอยู่ภำยในซอกมุมซึ่งลึกที่สุดของควำมเป็ นอยู่ของพวกเจ้ำต่อเรำอย่ำงซื่อสัตย์
ตรงไปตรงมำยิง่ นัก แน่นอนว่ำเรำไม่เคยหำทำงเลี่ยงอ้อมสิ่งเหล่ำนี้เลย
เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ลว้ นกลำยเป็ นควำมคุน้ ชินเกินไปเสียแล้วสำหรับเรำ
พวกเจ้ำคงเลือกเข้ำสู่ทะเลเพลิงเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยสุดท้ำยของเจ้ำมำกกว่ำจะเลือกเสียผมสักเส้นเพื่อให้ไ
ด้รับควำมเห็นชอบจำกพระเจ้ำ ไม่ใช่ว่ำเรำเคร่ งครัดในหลักกำรกับพวกเจ้ำจนเกินไป
หำกแต่เป็ นเพรำะพวกเจ้ำขำดหัวใจแห่งกำรอุทิศตนจนเกินกว่ำที่จะมำเผชิญหน้ำโดยตรงกับทุกอย่ำงที่เรำทำ
พวกเจ้ำอำจไม่เข้ำใจสิ่งที่เรำเพิ่งเอ่ยไป ฉะนั้น ให้เรำจัดเตรี ยมคำอธิบำยอย่ำงง่ำยให้แก่พวกเจ้ำว่ำ
สิ่งที่พวกเจ้ำต้องกำรหนักหนำไม่ใช่ควำมจริ งหรื อชีวิต
ทั้งยังไม่ใช่หลักกำรทั้งหลำยเกี่ยวกับกำรประพฤติปฏิบตั ิของพวกเจ้ำ
นับประสำอะไรที่จะใช่งำนอันอุตสำหะของเรำ
หำกแต่สิ่งที่พวกเจ้ำต้องกำรนักหนำก็คือทุกสิ่งที่พวกเจ้ำครองในเนื้อหนัง นั่นก็คอื ควำมอุดมด้วยโภคทรัพย์
สถำนะ ครอบครัว ชีวิตสมรส และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
พวกเจ้ำไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับงำนและคำพูดของเรำโดยสิ้นเชิง
ดังนั้นเรำจึงสำมำรถสรุ ปรวบรวมควำมเชื่อของพวกเจ้ำได้เป็ นคำหนึ่งคำ นั่นก็คอื ขอไปที
พวกเจ้ำจะพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่อให้สัมฤทธิ์ในสิ่งทั้งหลำยที่พวกเจ้ำอุทิศตัวให้อย่ำงสมบูรณ์
แต่เรำได้คน้ พบแล้วว่ำพวกเจ้ำจะไม่ทำแบบเดียวกันเพื่อประโยชน์ในเรื่องทั้งหลำยที่เกี่ยวกับควำมเชื่อในพระเจ้ำ
ของพวกเจ้ำ พวกเจ้ำกลับเพียงแค่อุทศิ ตัวมำกกว่ำคนอื่นและจริงจังแน่วแน่กว่ำคนอืน่ เมื่อเทียบกัน
นี่คือเหตุที่เรำกล่ำวว่ำคนที่ขำดหัวใจแห่งควำมจริ งใจสุดซึ้งคือคนที่ลม้ เหลวในกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ
จงคิดให้ถว้ นถี่เถิด—มีควำมล้มเหลวอยูม่ ำกมำยท่ำมกลำงพวกเจ้ำหรือไม่?

พวกเจ้ำควรที่จะรู ้ว่ำควำมสำเร็จในเรื่ องกำรเชื่อในพระเจ้ำนั้น สัมฤทธิ์ได้ดว้ ยผลแห่งกำรกระทำของตัวผูค้ นเอง
เมื่อผูค้ นทำไม่สำเร็จ แต่กลับล้มเหลว นัน่ ก็เป็ นเพรำะกำรกระทำของพวกเขำเองเช่นกัน
และไม่มีปัจจัยอื่นใดเลยที่มีบทบำทเกี่ยวข้อง
เรำเชื่อว่ำพวกเจ้ำคงจะทำสิ่งใดก็ตำมที่จำเป็ นเพื่อให้สัมฤทธิ์บำงสิ่งซึ่งลำบำกยำกเย็นกว่ำและพ่วงควำมทุกข์มำด้
วยยิ่งกว่ำกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ และเชื่อว่ำพวกเจ้ำคงจะปฏิบตั ิต่อสิ่งนั้นอย่ำงจริ งจังนัก
จริ งจังมำกเสียจนพวกเจ้ำคงจะไม่เต็มใจยอมผ่อนปรนในควำมผิดพลำดอันใดก็ตำม
เหล่ำนี้คือควำมพยำยำมอันไม่ยน่ ย่อหลำยประเภทที่พวกเจ้ำทั้งปวงนำมำใส่ให้กบั ชีวิตของตัวเอง
พวกเจ้ำถึงกับมีควำมสำมำรถที่จะหลอกลวงเนื้อหนังของเรำได้ภำยใต้รูปกำรณ์แวดล้อมที่พวกเจ้ำคงจะไม่หลอก
ลวงสมำชิกคนใดในครอบครัวของเจ้ำเองเลย นี่คือพฤติกรรมอันสม่ำเสมอของพวกเจ้ำ
และเป็ นหลักกำรในกำรดำรงชีวิตของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำไม่ได้ยงั คงกำลังฉำยภำพโฉมหน้ำอันจอมปลอมมำหลอกลวงเรำเพื่อประโยชน์ในบั้นปลำยของพวกเจ้ำ
เพื่อที่บ้นั ปลำยของพวกเจ้ำจะได้สวยงำมเพียบพร้อมและเป็ นไปตำมที่พวกเจ้ำอยำกได้อยำกมีท้งั หมดหรอกหรื อ
? เรำตระหนักรู ้ว่ำกำรอุทิศตนของพวกเจ้ำเป็ นไปแบบชัว่ ครำว เช่นเดียวกับควำมจริ งใจของเจ้ำนั่นเอง
มิใช่หรอกหรื อที่ว่ำควำมแน่วแน่ของพวกเจ้ำและรำคำที่พวกเจ้ำจ่ำยไปนั้น
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชัว่ ขณะปัจจุบนั เท่ำนั้น หำใช่เพื่ออนำคตไม่?
พวกเจ้ำต้องกำรเพียงทุ่มเทควำมพยำยำมเฮือกสุดท้ำยเพือ่ เพียรพยำยำมที่จะรักษำบั้นปลำยอันสวยงำมเอำไว้
ด้วยจุดมุ่งหมำยในกำรต่อรองแลกเปลี่ยนเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น
พวกเจ้ำไม่ได้พยำยำมครั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกำรกลำยเป็ นหนี้ควำมจริงและยิง่ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งกำรชดใช้คืน
ให้แก่เรำสำหรับรำคำที่เรำได้จ่ำยไป กล่ำวให้ส้นั ก็คือ
พวกเจ้ำเต็มใจแค่นำกุศโลบำยอันฉลำดแยบยลมำใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเจ้ำต้องกำร
แต่จะไม่สู้รบแบบเปิ ดเผยเพื่อกำรนั้น นี่มิใช่ควำมปรำรถนำจำกใจจริงของพวกเจ้ำหรอกหรือ?
พวกเจ้ำต้องไม่อำพรำงตัวเอง
และต้องไม่ทำให้สมองของพวกเจ้ำวนเวียนอยูก่ บั เรื่ องของบั้นปลำยจนถึงขนำดที่พวกเจ้ำกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ไม่จริ งหรอกหรื อว่ำบทอวสำนของพวกเจ้ำจะได้ถูกกำหนดพิจำรณำไว้เรียบร้อยแล้วในตอนสุดท้ำย?
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

100. พวกเจ้ำได้ติดตำมเรำมำตลอดช่วงหลำยปี น้ี
กระนั้นก็ยงั ไม่เคยมอบควำมจงรักภักดีให้เรำแม้เพียงสักนิดเดียว แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเจ้ำกลับวนเวียนอยู่กบั ผูค้ นที่พวกเจ้ำรักและสิ่งต่ำงๆ ที่ทำให้พวกเจ้ำพอใจ—มำกถึงขนำดที่ว่ำตลอดเวลำนั้น
และไม่ว่ำเจ้ำจะไปที่ใดก็ตำม

เจ้ำเก็บผูค้ นและสิ่งเหล่ำนั้นไว้ใกล้หัวใจเจ้ำและไม่เคยทอดทิง้ ผูค้ นและสิ่งเหล่ำนั้นเลย
เมื่อใดก็ตำมที่พวกเจ้ำกลำยเป็ นกระหำยหรื อกระตือรื อร้นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเจ้ำรัก
มันเกิดขึ้นในขณะที่พวกเจ้ำกำลังติดตำมเรำ หรื อแม้แต่ในขณะที่พวกเจ้ำกำลังฟังวจนะของเรำ ดังนั้น
เรำจึงบอกว่ำพวกเจ้ำกำลังใช้ควำมจงรักภักดีที่เรำขอจำกพวกเจ้ำ ไปจงรักภักดีและทะนุถนอม “สัตว์เลี้ยง”
ของพวกเจ้ำแทน แม้ว่ำพวกเจ้ำอำจพลีอุทิศสิ่งหนึ่งหรื อสองสิ่งให้เรำ
มันก็ไม่ได้เป็ นตัวแทนถึงทั้งหมดของพวกเจ้ำ และไม่ได้แสดงว่ำเรำคือผูท้ ี่พวกเจ้ำจงรักภักดีอย่ำงแท้จริง
พวกเจ้ำเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกำรต่ำงๆ ที่พวกเจ้ำหลงใหล คนบำงคนจงรักภักดีต่อบุตรชำยและบุตรสำว
คนอื่นๆ จงรักภักดีต่อสำมี ภรรยำ ควำมร่ ำรวย กำรงำน ผูบ้ งั คับบัญชำ สถำนภำพ หรื อผูห้ ญิง
พวกเจ้ำไม่เคยรู ้สึกเหนื่อยล้ำหรือรำคำญใจกับสิ่งต่ำงๆ ที่พวกเจ้ำจงรักภักดี แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเจ้ำกลับกระหำยมำกยิ่งขึ้นกว่ำที่เคยเพื่อที่จะครอบครองสิ่งเหล่ำนี้ในปริ มำณที่มำกขึ้น และคุณภำพที่สูงขึ้น
และพวกเจ้ำก็ไม่เคยล้มเลิก เรำและวจนะของเรำมักจะถูกผลักไปอยู่หลังสิ่งต่ำงๆ ที่พวกเจ้ำกระตือรื อร้น
และพวกเจ้ำก็ไม่มีทำงเลือกนอกจำกต้องจัดลำดับวจนะของเรำไว้ทำ้ ยสุด
มีแม้กระทัง่ ผูท้ ี่เว้นตำแหน่งสุดท้ำยนี้ไว้เพื่อสิ่งต่ำงๆ ที่พวกเขำจงรักภักดีซ่ึงพวกเขำยังไม่คน้ พบ
ไม่เคยมีร่องรอยของเรำในหัวใจของพวกเขำเลยแม้แต่น้อย พวกเจ้ำอำจคิดว่ำเรำขอจำกพวกเจ้ำมำกเกินไป
หรื อเรำกล่ำวหำพวกเจ้ำอย่ำงผิดๆ—แต่พวกเจ้ำเคยคิดสักครั้งหรื อไม่ถึงข้อเท็จจริ งที่ว่ำ
ในขณะที่พวกเจ้ำกำลังใช้เวลำอย่ำงมีควำมสุขกับครอบครัวของพวกเจ้ำอยู่น้นั
พวกเจ้ำไม่เคยจงรักภักดีต่อเรำเลยแม้แต่สักครั้งเดียว? ในช่วงเวลำอย่ำงนี้
มันไม่ทำให้พวกเจ้ำเจ็บปวดหรอกหรื อ? เมือ่ หัวใจของพวกเจ้ำเต็มไปด้วยควำมชื่นบำนยินดี
และได้รับบำเหน็จรำงวัลสำหรับกำรลงแรงของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำไม่รู้สึกท้อใจที่ไม่ได้จดั หำควำมจริงที่เพียงพอให้กบั ตัวพวกเจ้ำเองหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำร่ ำไห้ให้กบั กำรไม่ได้รับกำรรับรองจำกเรำเมื่อใด?
พวกเจ้ำบีบเค้นสมองของพวกเจ้ำและยอมรับควำมเจ็บปวดอย่ำงแสนสำหัสเพื่อบุตรชำยและบุตรสำวของพวกเจ้
ำ กระนั้นพวกเจ้ำก็ยงั คงไม่พึงพอใจ ยังคงเชื่อว่ำพวกเจ้ำยังไม่ได้ขยันหมัน่ เพียรแทนพวกเขำ
ยังไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเจ้ำสำมำรถทำได้เพื่อพวกเขำ อย่ำงไรก็ตำม กับเรำแล้ว
พวกเจ้ำจะสะเพร่ ำและไม่ระมัดระวังอยู่เสมอ เรำอยู่ในควำมทรงจำของพวกเจ้ำเท่ำนั้น
แต่เรำไม่ได้คงอยู่ในหัวใจของพวกเจ้ำ พวกเจ้ำไม่รู้สึกถึงกำรอุทิศและควำมพยำยำมของเรำตลอดไป
และพวกเจ้ำก็ไม่เคยมีควำมขอบคุณกับสิ่งเหล่ำนั้นเลย เจ้ำเพียงแค่พิจำรณำไตร่ ตรองเป็ นเวลำสั้นๆ
และเชื่อว่ำกำรทำเช่นนี้จะเพียงพอแล้ว “ควำมจงรักภักดี” เช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เรำโหยหำมำแสนนำน
แต่เป็ นสิ่งซึ่งเรำดูหมิ่นมำตลอด

ตัดตอนมำจำก “เจ้ำจงรักภักดีต่อใคร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

101. หำกเรำจะวำงเงินจำนวนหนึ่งตรงหน้ำพวกเจ้ำตอนนี้ และให้พวกเจ้ำมีอิสระในกำรเลือก—
และหำกเรำไม่กล่ำวโทษพวกเจ้ำเนื่องจำกตัวเลือกของพวกเจ้ำ—เมื่อนั้น
พวกเจ้ำส่วนใหญ่คงจะเลือกเงินและละทิ้งควำมจริง
คนที่ดีกว่ำในหมู่พวกเจ้ำคงจะยอมละทิ้งเงินและเลือกควำมจริงอย่ำงลังเล
ในขณะที่ผทู้ ี่อยู่ระหว่ำงกลำงคงจะหยิบฉวยเงินไว้ในมือข้ำงหนึ่งและควำมจริ งไว้ในมืออีกข้ำงหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
ธำตุแท้ของพวกเจ้ำจะไม่ปรำกฏให้เห็นเด่นชัดหรอกหรื อ?
เมื่อต้องเลือกระหว่ำงควำมจริ งและสิ่งใดก็ตำมที่พวกเจ้ำจงรักภักดี พวกเจ้ำจะเลือกตัวเลือกนี้กนั ทุกคน
และทัศนคติของพวกเจ้ำก็จะยังคงเป็ นเหมือนเดิม ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรื อ?
มีผูค้ นไม่มำกนักในหมู่พวกเจ้ำที่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำระหว่ำงถูกและผิดมิใช่หรือ?
ในกำรแข่งกันระหว่ำงด้ำนบวกกับด้ำนลบ ดำและขำว
พวกเจ้ำตระหนักรู ้อย่ำงแน่นอนถึงตัวเลือกที่พวกเจ้ำได้เลือกระหว่ำงครอบครัวกับพระเจ้ำ ลูกๆ กับพระเจ้ำ
สันติสุขกับกำรแตกแยก ควำมร่ ำรวยกับควำมยำกจน สถำนภำพกับควำมธรรมดำสำมัญ
กำรได้รับกำรสนับสนุนกับกำรถูกทิง้ ขว้ำง เป็ นต้น ระหว่ำงครอบครัวที่สงบสุขกับครอบครัวที่แตกแยก
พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรก และเลือกเช่นนั้นโดยไม่ลงั เล ระหว่ำงควำมร่ ำรวยและหน้ำที่
พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรกอีกครั้ง และยิง่ ขำดควำมตั้งใจที่จะกลับเข้ำฝั่ง[ก]
ระหว่ำงควำมหรู หรำฟุ่มเฟื อยกับควำมยำกจน พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรก เมื่อต้องเลือกระหว่ำงบุตรชำย บุตรสำว
ภรรยำและสำมีของพวกเจ้ำ กับเรำ พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรก และระหว่ำงมโนคติอนั หลงผิดกับควำมจริ ง
พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้เผชิญกับกำรกระทำอันชัว่ ร้ำยทั้งหลำยในทุกรู ปแบบของพวกเจ้ำ
เรำก็เพียงหมดควำมเชื่อในตัวพวกเจ้ำแล้วเท่ำนั้น
เรำเพียงประหลำดใจเท่ำนั้นที่หัวใจของพวกเจ้ำต้ำนทำนกำรทำให้อ่อนลงยิง่ นัก
ชัดเจนแล้วว่ำหลำยปี แห่งกำรมอบอุทิศและควำมพยำยำมนั้นไม่ได้นำพำอะไรมำให้เรำมำกไปกว่ำกำรทอดทิง้ แ
ละควำมสิ้นหวังของพวกเจ้ำ แต่ควำมหวังของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำเติบโตไปพร้อมกับแต่ละวันที่ผ่ำนไป
เนื่องจำกวันของเรำได้ถูกแผ่วำงต่อหน้ำทุกคนอย่ำงสมบูรณ์แล้ว กระนั้น
พวกเจ้ำก็ยงั ยืนกรำนที่จะแสวงหำสิ่งที่มืดมนและชัว่ ร้ำยทั้งหลำย
และปฏิเสธที่จะคลำยมือของเจ้ำที่ยึดจับสิ่งเหล่ำนั้นไว้ เช่นนั้นแล้ว บทอวสำนของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร?
พวกเจ้ำเคยให้กำรคิดคำนึงถึงเรื่ องนี้อย่ำงรอบคอบหรื อไม่? หำกพวกเจ้ำถูกขอให้เลือกอีกครั้ง
แล้วจุดยืนของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร? มันจะยังคงเป็ นอย่ำงแรกอยูอ่ ีกหรื อไม่?
พวกเจ้ำยังจะนำควำมผิดหวังและควำมโศกเศร้ำที่น่ำเวทนำมำสู่เรำอยู่หรื อไม่?

หัวใจของพวกเจ้ำยังจะมีควำมอบอุ่นอันน้อยนิดเพียงอย่ำงเดียวอยู่หรื อไม่?
พวกเจ้ำยังจะไม่ตระหนักรู ้ว่ำต้องทำอะไรเพือ่ ชูใจเรำอยู่หรือไม่?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำจงรักภักดีต่อใคร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

102. แต่ละวัน ควำมประพฤติและควำมคิดทั้งหลำยของแต่ละบุคคลถูกมองดูโดยพระเนตรขององค์หนึ่งเดียว
และในเวลำเดียวกันก็อยู่ในกำรตระเตรี ยมเพือ่ พวกเขำเองในวันพรุ่งนี้
นี่คือเส้นทำงที่ทุกคนที่มีชีวิตอยู่จะต้องก้ำวเดิน นี่คือเส้นทำงที่เรำได้ลิขิตไว้ล่วงหน้ำเพื่อทุกคน
และไม่มีใครสำมำรถหลบหนีมนั หรื อได้รับกำรยกเว้น วจนะที่เรำได้พูดไปนั้นมำกมำยเกินคณำนับ
และยิ่งไปกว่ำนั้น งำนที่เรำได้ทำก็ไม่มีมำตรวัด ทุกๆ
วันเรำเฝ้ำดูขณะที่แต่ละบุคคลดำเนินทุกสิ่งที่พวกเขำจะต้องทำไปตำมธรรมชำติจนเสร็จสิน้ โดยสอดคล้องกับธร
รมชำติซ่ึงมีมำแต่กำเนิดของพวกเขำและสิ่งทั้งหลำยที่เกิดขึ้นจำกธรรมชำติของพวกเขำ โดยที่ไม่รู้ตวั
หลำยคนได้ตดั สินใจแน่วแน่ไปเรียบร้อยแล้วใน “ร่ องครรลองที่ถูกต้อง”
ซึ่งเรำได้ปูไว้เพื่อให้เข้ำใจผูค้ นต่ำงประเภทกันได้ง่ำยขึ้น
เรำได้วำงผูค้ นต่ำงประเภทกันเหล่ำนี้ไว้ในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันนำนแล้ว
และในแต่ละสถำนที่เฉพำะของพวกเขำ แต่ละคนได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะซึ่งมีมำแต่กำเนิดของพวกเขำ
ไม่มีใครที่จะผูกมัดพวกเขำ ไม่มีใครที่จะล่อลวงพวกเขำ
พวกเขำเป็ นอิสระโดยครบถ้วนบริ บูรณ์และสิ่งที่พวกเขำแสดงออกนั้นมำตำมธรรมชำติ
สิ่งเดียวที่ควบคุมพวกเขำไว้คือ วจนะของเรำ ด้วยเหตุน้ีบำงคนจึงจำต้องฝื นอ่ำนวจนะของเรำอย่ำงเสียไม่ได้
ไม่เคยนำวจนะของเรำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ ทำเช่นนั้นเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงควำมตำยเท่ำนั้น ในขณะเดียวกัน คนอื่นๆ
ก็พบว่ำเป็ นกำรลำบำกยำกเย็นที่จะสู้ทนผ่ำนวันเวลำไปโดยที่ไม่มีวจนะของเรำคอยนำและจัดหำให้พวกเขำ
และดังนั้นพวกเขำจึงยึดถือในวจนะของเรำตลอดเวลำเป็ นธรรมดำ เมื่อเวลำผ่ำนไป
พวกเขำค้นพบควำมลับของชีวิตมนุษย์ บั้นปลำยของมวลมนุษย์ และค่ำของกำรเป็ นมนุษย์
มวลมนุษย์ก็เป็ นแค่อย่ำงนี้ เองต่อหน้ำวจนะของเรำ
และเรำก็แค่ยอมให้เรื่ องรำวทั้งหลำยดำเนินไปตำมครรลองของพวกมัน
เรำไม่ทำงำนอันใดที่บงั คับให้ผูค้ นทำวจนะของเรำให้เป็ นรำกฐำนของกำรดำรงอยู่ของพวกเขำ
ดังนั้นพวกทีไ่ ม่เคยมีมโนธรรมและพวกที่กำรดำรงอยู่ของเขำไม่เคยมีคณ
ุ ค่ำอันใดจึงกล้ำปัดทิ้งวจนะของเรำและ
ทำตำมที่พวกเขำปรำรถนำหลังจำกที่เฝ้ำสังเกตกำรณ์อย่ำงนิ่งเงียบว่ำสิ่งทั้งหลำยดำเนินไปอย่ำงไร
พวกเขำเริ่ มที่จะเบื่อหน่ำยต่อควำมจริ งและทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มำจำกเรำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเขำยังเบื่อหน่ำยต่อกำรอยู่ในบ้ำนของเรำ เพื่อบั้นปลำยของพวกเขำ และเพื่อหลบหนีกำรลงโทษ
ผูค้ นเหล่ำนี้จึงอำศัยอยู่ภำยในบ้ำนของเรำชัว่ เวลำหนึ่ง ต่อให้พวกเขำจะกำลังให้กำรปรนนิบตั ิอยู่ก็ตำม

อย่ำงไรก็ดี เจตนำทั้งหลำยและกำรกระทำทั้งหลำยของพวกเขำไม่เคยเปลี่ยน
นี่ยิ่งเพิ่มควำมอยำกได้ในพระพรของพวกเขำ
และเพิ่มควำมอยำกของพวกเขำที่จะเข้ำสู่รำชอำณำจักรครั้งเดียวและคงอยู่ตลอดกำลหลังจำกนั้นเป็ นต้นไป—
ถึงขั้นอยำกที่จะเข้ำสู่สวรรค์อนั เป็ นนิรนั ดร์เสียด้วยซ้ ำ ยิง่ พวกเขำโหยหำวันของเรำให้มำถึงเร็วขึ้นเพียงใด
พวกเขำก็ยิ่งรูส้ ึกว่ำควำมจริ งได้กลำยเป็ นอุปสรรคกีดกั้น เครื่ องสะดุดในหนทำงของพวกเขำมำกขึ้นเท่ำนั้น
พวกเขำแทบจะรอไม่ไหวที่จะก้ำวเท้ำเข้ำไปในรำชอำณำจักรเพื่อชื่นชมพระพรของรำชอำณำจักรแห่งสวรรค์ตล
อดกำล—ทั้งหมดนี้ไม่มีควำมจำเป็ นต้องไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งหรื อยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอน
และเหนือสิ่งอืน่ ใด ไม่มีควำมจำเป็ นต้องหมอบคลำนภำยในบ้ำนของเรำและทำตำมที่เรำบัญชำ
ผูค้ นเหล่ำนี้เข้ำสู่บำ้ นของเรำไม่ใช่เพื่อสนองควำมอยำกของพวกเขำที่จะแสวงหำควำมจริ ง
และไม่ใช่เพื่อร่ วมมือกับกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
จุดมุ่งหมำยของพวกเขำก็คือแค่ได้อยู่ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ไม่ได้ถกู ทำลำยในยุคที่กำลังจะมำถึง
ดังนั้นหัวใจของพวกเขำจึงไม่เคยรู ้ว่ำควำมจริงคืออะไร หรื อจะยอมรับควำมจริ งได้อย่ำงไร
นี่คือเหตุผลที่ทำไมผูค้ นเช่นนี้ไม่เคยนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิหรื อตระหนักถึงควำมลึกของควำมเสื่อมทรำม
ของพวกเขำเลย และกระนั้นกลับได้อำศัยอยู่ในบ้ำนของเรำในฐำนะ “ผูร้ ับใช้ท้งั หลำย” มำโดยตลอด
พวกเขำรอคอยกำรมำถึงของวันของเรำ “อย่ำงอดทน”
และไม่เหน็ดเหนื่อยขณะที่พวกเขำถูกจับโยนไปมำโดยลักษณะงำนของเรำ
แต่ไม่ว่ำควำมพยำยำมของพวกเขำจะมำกมำยใหญ่หลวงเพียงใดหรื อพวกเขำยอมจ่ำยที่รำคำเท่ำใด
ไม่มีใครเคยเห็นพวกเขำทนทุกข์เพื่อควำมจริ งหรื อให้อะไรเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของเรำเลย
ในหัวใจของพวกเขำ พวกเขำกำลังร้อนรนใจใคร่ เห็นวันที่เรำยุติยุคเก่ำ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ไม่อำจรอที่จะค้นพบว่ำฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของเรำนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด
สิ่งที่พวกเขำไม่เคยเร่งรี บที่จะทำคือกำรเปลี่ยนตัวเองและไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
พวกเขำรักในสิ่งที่เรำเบื่อหน่ำย และเบื่อหน่ำยในสิ่งที่เรำรัก พวกเขำถวิลหำสิ่งที่เรำเกลียด
เกรงกลัวเพียงกำรสูญเสียสิ่งที่เรำชิงชัง พวกเขำดำรงชีวิตอยู่ในพิภพอันเลวร้ำยนี้ ไม่เคยเกลียดมัน
และซ้ ำยังกลัวอยู่ลึกๆ ว่ำเรำจะทำลำยมัน ท่ำมกลำงเจตนำทั้งหลำยของพวกเขำที่มีควำมขัดแย้งกัน
พวกเขำรักพิภพนี้ที่เรำชิงชัง แต่ยงั โหยหำเรำให้ทำลำยมันอย่ำงรี บเร่ งที่สุดเช่นกัน
เพื่อว่ำพวกเขำอำจได้รับกำรละเว้นจำกควำมทุกข์จำกกำรทำลำยล้ำงและถูกแปลงสภำพให้กลำยเป็ นบรรดำเจ้ำน
ำยของยุคใหม่ ก่อนที่พวกเขำจะมีอนั ไถลห่ำงไปจำกหนทำงที่แท้จริ ง
นี่เป็ นเพรำะพวกเขำไม่รักควำมจริ งและเบื่อหน่ำยต่อทุกสิ่งที่มำจำกเรำ พวกเขำอำจกลำยเป็ น “ผูค้ นที่เชื่อฟัง”
เป็ นเวลำสั้นๆ เพื่อประโยชน์แห่งกำรไม่สูญเสียพระพรไป แต่ควำมวิตกกังวลของพวกเขำทีจ่ ะได้รับกำรอวยพร

และควำมเกรงกลัวควำมพินำศและกำรเข้ำสู่บึงไฟที่กำลังลุกไหม้น้ นั ไม่มีวนั ถูกปิ ดบังไว้ได้
ขณะที่วนั ของเรำใกล้เข้ำมำ ควำมอยำกของพวกเขำก็แรงกล้ำขึ้นอย่ำงไม่สั่นคลอน
และยิ่งควำมวิบตั ิใหญ่หลวงมำกขึ้นเท่ำใด มันจะยิ่งทำให้พวกเขำอับจนหนทำงมำกขึ้นเท่ำนั้น
โดยไม่รู้จะเริ่ มต้นตรงไหนที่จะทำให้เรำชื่นบำนและเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสูญเสียพระพรที่พวกเขำโหยหำมำนำน
ผูค้ นเช่นนี้ใจจดใจจ่อที่จะลงมือกระทำกำรรับใช้ในฐำนะกองหน้ำทันทีที่มือของเรำเริ่ มงำนของมัน
พวกเขำคิดเพียงกำรโถมประดังกันไปยังแนวหน้ำของกองทหำร กลัวอยู่ลึกๆ ว่ำเรำจะไม่เห็นพวกเขำ
พวกเขำทำและพูดสิ่งซึ่งพวกเขำคิดว่ำถูกต้อง
ไม่เคยรู ้ว่ำควำมประพฤติและกำรกระทำทั้งหลำยของพวกเขำไม่เคยสัมพันธ์กบั ควำมจริ งเลย
และไม่เคยรู ้ว่ำควำมประพฤติของพวกเขำมีแต่จะขัดจังหวะและแทรกแซงแผนกำรของเรำ
พวกเขำอำจได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงใหญ่หลวงแล้ว
และอำจมีควำมมีเจตจำนงและเจตนำอันแท้จริ งที่จะสู้ทนควำมยำกลำบำก
แต่ไม่มีสิ่งใดที่พวกเขำทำเกี่ยวข้องกับเรำเลย เพรำะเรำไม่เคยเห็นว่ำควำมประพฤติของพวกเขำมำจำกเจตนำที่ดี
นับประสำอะไรกับที่เรำจะได้เห็นพวกเขำวำงสิ่งใดก็ตำมบนแท่นบูชำของเรำ
เช่นนั้นคือควำมประพฤติซ่งึ พวกเขำได้ทำลงไปต่อหน้ำเรำในช่วงหลำยปี มำนี้
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำควรจะพิจำรณำควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

103. ผูค้ นจำนวนมำกยึดมัน่ ในพระวจนะของพระเจ้ำเพื่ออ่ำนวันต่อวัน
จนกระทัง่ ถึงจุดที่หมำยมัน่ อย่ำงพิถพี ิถนั ที่จะจดจำบทตอนอันเป็ นอมตะทั้งหมดที่มีในนั้นว่ำเป็ นทรัพย์สมบัติอนั
มีค่ำมำกที่สุดของพวกเขำ และยิ่งไปกว่ำนั้นยังประกำศพระวจนะของพระเจ้ำทุกหนแห่ง
จัดเตรี ยมและช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ พวกเขำคิดว่ำกำรทำเช่นนี้คือกำรเป็ นพยำนต่อพระเจ้ำ
คือกำรเป็ นพยำนต่อพระวจนะของพระองค์ คิดว่ำกำรทำเช่นนี้คือกำรเจริ ญรอยตำมทำงแห่งพระเจ้ำ
พวกเขำคิดว่ำกำรทำเช่นนี้คือกำรดำเนินชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
ว่ำกำรทำเช่นนี้คือกำรนำพระวจนะของพระองค์ไปสู่ชีวิตจริงของพวกเขำ
ว่ำกำรทำเช่นนี้จะทำให้พวกเขำสำมำรถได้รับกำรชมเชยจำกพระเจ้ำ
และได้รับกำรช่วยให้รอดและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
แต่แม้ในขณะที่พวกเขำประกำศพระวจนะของพระเจ้ำ
พวกเขำไม่เคยปฏิบตั ิสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ำเลยในทำงปฏิบตั ิ
หรื อพยำยำมที่จะนำพำตัวพวกเขำเองไปในแนวเดียวกับสิ่งที่ถูกเผยในพระวจนะของพระเจ้ำ
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำกลับใช้พระวจนะของพระเจ้ำเพื่อได้รับกำรรักใคร่ บูชำและควำมเชื่อใจจำกผูอ้ ื่นโดยเล่ห์เพทุบำย

เพื่อเข้ำสู่กำรบริ หำรจัดกำรด้วยตัวพวกเขำเอง และเพื่อยักยอกและขโมยพระสิริแห่งพระเจ้ำ
พวกเขำหวังอย่ำงลมๆ แล้งๆ
ว่ำจะฉกฉวยโอกำสที่ได้จำกกำรเผยแผ่พระวจนะของพระเจ้ำเพื่อที่จะให้ได้รำงวัลเป็ นกำรทำงำนของพระเจ้ำแล
ะกำรชมเชยจำกพระองค์ กี่ปีแล้วที่ได้ผ่ำนไป
แต่ไม่เพียงแต่ผคู้ นเหล่ำนี้ จะไม่สำมำรถได้รับกำรชมเชยจำกพระเจ้ำในขณะที่กำลังทำกำรประกำศพระวจนะขอ
งพระเจ้ำ
และไม่เพียงแต่พวกเขำจะไม่สำมำรถค้นพบหนทำงซึ่งพวกเขำควรติดตำมในขณะที่กำลังทำกำรเป็ นพยำนต่อพร
ะวจนะของพระเจ้ำ
และไม่เพียงแต่พวกเขำจะไม่ได้ช่วยเหลือหรื อจัดเตรี ยมให้กบั ตัวพวกเขำเองในขณะที่กำลังทำกำรช่วยเหลือและ
จัดเตรี ยมพระวจนะของพระเจ้ำให้กบั ผูอ้ ื่น และไม่เพียงแต่พวกเขำจะไม่สำมำรถทำควำมรู ้จกั พระเจ้ำ
หรื อปลุกควำมเคำรพอันจริ งแท้ในตัวพวกเขำที่มีให้กบั พระเจ้ำ
ในขณะที่กำลังทำกำรในสิ่งทั้งหลำยเหล่ำนี้ท้งั หมด แต่ในทำงกลับกัน
ควำมเข้ำใจผิดของพวกเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำยิ่งดิง่ ลึกลงทุกที
ควำมไม่เชื่อใจของพวกเขำในพระองค์ยงิ่ รุนแรงมำกขึ้นทุกที
และกำรจินตนำกำรทั้งหลำยของพวกเขำเกี่ยวกับพระองค์ยงิ่ เกินควำมจริงขึ้นทุกที
เมื่อได้รับกำรจัดหำและได้รับกำรนำโดยทฤษฎีท้งั หลำยของพวกเขำเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำ
พวกเขำดูรำวกับว่ำครบบริ บูรณ์ในองค์ประกอบของพวกเขำ
รำวกับเป็ นกำรใช้ทกั ษะทั้งหลำยของพวกเขำด้วยควำมง่ำยดำยโดยไม่ตอ้ งพยำยำม
รำวกับว่ำพวกเขำได้คน้ พบจุดประสงค์ในชีวิตของพวกเขำ ภำรกิจของพวกเขำแล้ว
และรำวกับว่ำพวกเขำได้รับชีวิตใหม่และได้รับกำรช่วยให้รอดแล้ว รำวกับว่ำ
ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำที่กลิง้ ผ่ำนลิน้ ของพวกเขำอย่ำงแข็งทื่อรี บร้อนในระหว่ำงท่องขำนนั้น
พวกเขำได้รับควำมจริ งแล้ว จับควำมเข้ำใจในเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำแล้ว
และได้คน้ พบเส้นทำงสู่กำรทำควำมรู ้จกั พระเจ้ำแล้ว รำวกับว่ำ
ในขณะที่กำลังทำกำรประกำศพระวจนะของพระเจ้ำ พวกเขำได้มำเผชิญหน้ำกับพระเจ้ำบ่อยครั้ง
บ่อยครั้งอีกเช่นกันที่พวกเขำ “ซำบซึ้ง” จนร่ ำไห้หลำยครั้งหลำยครำว และบ่อยครั้งที่ได้รับกำรทรงนำโดย
“พระเจ้ำ” ในพระวจนะของพระเจ้ำ
พวกเขำดูเหมือนว่ำได้เข้ำใจถึงควำมกังวลห่วงใยอันจริงจังและเจตนำรมณ์อนั ใจดีมีเมตตำของพระองค์ อย่ำงไม่
หยุดหย่อน และในขณะเดียวกัน
ได้จบั ควำมเข้ำใจในควำมรอดของมนุษย์จำกพระเจ้ำและกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์

ได้มำรู ้จกั แก่นแท้ของพระองค์ และได้จบั ควำมเข้ำใจในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
จำกพื้นฐำนของควำมคิดนี้ พวกเขำดูเหมือนว่ำได้เชื่ออย่ำงหนักแน่นยิง่ ขึ้นไปอีกในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ
ได้รับรู ้มำกขึ้นถึงสภำวะที่ได้รับกำรยกย่องของพระองค์
และได้รู้สึกถึงควำมโอ่อ่ำตระกำรตำและควำมเหนือธรรมชำติของพระองค์อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เมื่อปักจมอยู่ในควำมรู ้อนั ผิวเผินในพระวจนะของพระเจ้ำ
มันคงจะดูเหมือนว่ำควำมเชื่อของพวกเขำได้เติบโตขึ้น
กำรตัดสินใจแน่วแน่ของพวกเขำที่จะสู้ทนควำมทุกข์ได้มีควำมแข็งแกร่ งขึ้น
และควำมรู ้ของพวกเขำในพระเจ้ำได้ลึกซึ้งขึ้น พวกเขำหำรู ้ไม่ว่ำ
จนกว่ำพวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ควำมรู ้ท้งั หมดของพวกเขำในพระเจ้ำและแนวคิดของพวกเขำเกี่ยวกับพระองค์น้ นั มำจำกกำรจินตนำกำรทั้งหลำ
ยอันเต็มไปด้วยปรำรถนำและกำรอนุมำนของพวกเขำเอง
ควำมเชื่อของพวกเขำคงจะอยู่ได้ไม่นำนภำยใต้กำรทดสอบรู ปแบบใดก็ตำมจำกพระเจ้ำ
สิ่งที่เรี ยกว่ำควำมเป็ นจิตวิญญำณและวุฒิภำวะของพวกเขำแค่คงจะอยู่ได้ไม่นำนภำยใต้กำรทดสอบหรื อกำรตรว
จสอบของพระเจ้ำ ปณิธำนของพวกเขำเป็ นแต่เพียงปรำสำทหลังหนึ่งซึ่งถูกสร้ำงขึ้นบนทรำย
และสิ่งที่เรี ยกว่ำควำมรู ้ในพระเจ้ำก็ไม่ใช่อะไรมำกไปกว่ำเรื่ องที่ป้ ันแต่งขึ้นเรื่ องหนึ่งของจินตนำกำรของพวกเข
ำ ในข้อเท็จจริ งนั้น ก็อย่ำงที่เป็ นอยู่ ผูค้ นเหล่ำนี้ ผูซ้ ่งึ ได้ใช้ควำมพยำยำมมำกมำยไปในพระวจนะของพระเจ้ำ
ไม่เคยได้ตระหนักเลยว่ำอะไรคือควำมเชื่อที่แท้จริ ง อะไรคือกำรเชื่อฟังที่แท้จริง อะไรคือกำรเอำใจใส่ที่แท้จริ ง
หรื ออะไรคือควำมรู ้ที่แท้จริ งในพระเจ้ำ พวกเขำยึดถือทฤษฎี จินตนำกำร ควำมรู ้ พรสวรรค์ ประเพณี
ควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ และกระทัง่ ค่ำนิยมด้ำนศีลธรรมแห่งควำมเป็ นมนุษย์ และทำให้สิ่งเหล่ำนี้มำเป็ น
“ต้นทุน” และ “อำวุธยุทโธปกรณ์” สำหรับกำรเชื่อในพระเจ้ำและกำรติดตำมพระองค์
กระทัง่ ทำให้สิ่งเหล่ำนี้มำเป็ นรำกฐำนของควำมเชื่อของพวกเขำในพระเจ้ำและกำรติดตำมพระองค์ของพวกเขำ
ในเวลำเดียวกัน
พวกเขำยังใช้ตน้ ทุนและอำวุธยุทโธปกรณ์น้ีและทำให้สิ่งเหล่ำนี้มำเป็ นเครื่ องรำงของขลังวิเศษซึ่งพวกเขำใช้ในก
ำรทำควำมรู ้จกั พระเจ้ำ สำหรับกำรเผชิญหน้ำและกำรจัดกำรกับกำรตรวจสอบทั้งหลำย กำรทดสอบทั้งหลำย
กำรตีสอน และกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ ในท้ำยที่สุด
สิ่งที่พวกเขำเก็บรวบรวมยังคงไม่ได้ประกอบไปด้วยอะไรมำกไปกว่ำข้อสรุ ปทั้งหลำยเกี่ยวกับพระเจ้ำซึ่งปักจมอ
ยู่ในควำมหมำยแฝงทั้งหลำยในทำงศำสนำ ในควำมเชื่อเหนือธรรมชำติในระบบศักดินำ
และในทุกสิ่งซึ่งมีลกั ษณะเพ้อฝันประโลมใจ พิลึกพิสดำร และพิศวงลี้ลบั
แนวทำงของพวกเขำในกำรรู ้จกั และนิยำมพระเจ้ำถูกประทับตรำในแม่พิมพ์เดียวกันกับแม่พมิ พ์ของผูค้ นซึ่งเชื่อใ

นฟ้ำสวรรค์เบื้องบน หรือชำยชรำบนท้องฟ้ำเพียงเท่ำนั้น ในขณะที่สภำวะควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
เนื้อแท้ของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์ สิ่งทรงครองและสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ เป็ นต้น—
ทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กบั พระเจ้ำพระองค์จริงเอง—
คือสิ่งทั้งหลำยซึ่งควำมรู ้ของพวกเขำได้ลม้ เหลวที่จะจับควำมเข้ำใจ
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควำมรู ้ของพวกเขำได้แยกทำงไปโดยสมบูรณ์
และแยกห่ำงกันมำกถึงขนำดขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ ในหนทำงนี้
แม้ว่ำผูค้ นเหล่ำนี้ดำเนินชีวิตภำยใต้กำรจัดเตรียมและกำรบำรุงเลี้ยงจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
กระนั้นก็ตำมพวกเขำกลับไม่สำมำรถย่ำเท้ำไปบนเส้นทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่ ได้อ
ย่ำงแท้จริ ง เหตุผลที่แท้จริ งสำหรับกำรนี้ก็คือว่ำ พวกเขำไม่เคยได้กลำยมำสนิทสนมคุน้ เคยกับพระเจ้ำ
และพวกเขำไม่เคยมีกำรติดต่อหรื อกำรมหำสนิทอันจริงแท้กบั พระองค์
และดังนั้นจึงเป็ นไปไม่ได้สำหรับพวกเขำที่จะมำถึงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันกับพระเจ้ำ
หรื อปลุกควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้ำ กำรเจริ ญรอยตำมพระเจ้ำ
หรื อกำรนมัสกำรที่มีให้กบั พระเจ้ำในตัวพวกเขำ กำรที่พวกเขำควรคำนึงถึงพระวจนะของพระเจ้ำด้วยเหตุน้ี
กำรที่พวกเขำควรคำนึงถึงพระเจ้ำด้วยเหตุน้ี —
มุมมองและท่ำทีน้ีได้ช้ ชี ะตำกรรมให้พวกเขำกลับไปมือเปล่ำหลังควำมมุมำนะบำกบัน่ ทั้งหลำยของพวกเขำ
ได้ช้ ชี ะตำกรรมให้พวกเขำไม่มีวนั ที่จะสำมำรถย่ำเท้ำไปบนเส้นทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงคว
ำมชัว่ ได้ชวั่ นิรันดร์ เป้ำหมำยซึ่งพวกเขำกำลังมุง่ หมำย และทิศทำงซึ่งพวกเขำกำลังไปในนั้น
เป็ นกำรแสดงควำมหมำยว่ำพวกเขำเป็ นศัตรู ท้งั หลำยของพระเจ้ำชัว่ นิรันดร์
และว่ำพวกเขำจะไม่มีวนั ที่จะสำมำรถได้รับควำมรอดได้ชวั่ นิรนั ดร์
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

104. ในระหว่ำงช่วงเวลำหลำยปี ในกำรทำงำนของเรำ ผูค้ นได้รับสิ่งต่ำงๆ มำมำกมำย และละทิ้งสิ่งต่ำงๆ
ไปมำกมำย กระนั้นเรำยังคงกล่ำวว่ำพวกเขำไม่ได้เชื่อในเรำอย่ำงแท้จริ ง
เพรำะผูค้ นเพียงรับรู ้ว่ำเรำคือพระเจ้ำด้วยปำกของพวกเขำ แต่พวกเขำไม่เห็นด้วยกับควำมจริงที่เรำกล่ำว
และยิง่ ไปกว่ำนั้น ไม่ได้ปฏิบตั ิตำมควำมจริ งที่เรำขอจำกพวกเขำ
ซึ่งกล่ำวได้ว่ำผูค้ นรับรู ้เพียงกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ แต่ไม่ใช่กำรดำรงอยู่ของควำมจริง
ผูค้ นรับรู ้เพียงกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำ แต่ไม่ใช่กำรดำรงอยู่ของชีวิต ผูค้ นรับรู ้เพียงพระนำมของพระเจ้ำ
แต่ไม่ใช่เนื้อแท้ของพระองค์ เรำดูหมิ่นพวกเขำตรงควำมกระตือรื อร้นของพวกเขำ
ตรงที่พวกเขำใช้เพียงคำที่ฟังดูดีเพื่อหลอกลวงเรำ ไม่มีพวกเขำคนใดที่นมัสกำรเรำอย่ำงแท้จริ ง
คำพูดของพวกเจ้ำประกอบไปด้วยกำรทดลองของอสรพิษ นอกจำกนี้ คำพูดของพวกเจ้ำยังทะนงตนเป็ นที่สุด

ช่ำงเป็ นคำประกำศจำกอัครทูตสวรรค์โดยแท้ ที่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นก็คอื
ควำมประพฤติของพวกเจ้ำยังรุ่งริ่ งและฉีกขำดจนถึงขั้นเสื่อมเสีย
ควำมอยำกได้อยำกมีเกินขอบเขตและเจตนำอันละโมบของพวกเจ้ำช่ำงเป็ นสิ่งแสลงหูนัก
พวกเจ้ำทั้งหมดได้กลำยเป็ นตัวมอดในบ้ำนของเรำ วัตถุที่จะถูกละทิ้งด้วยควำมเกลียด
ด้วยควำมที่ไม่มีพวกเจ้ำคนใดรักควำมจริง แต่เจ้ำกลับอยำกได้รับพร อยำกขึ้นสู่สวรรค์
อยำกมองเห็นนิมิตอันงดงำมของพระคริ สต์ที่กำลังทรงใช้ฤทธำนุภำพของพระองค์บนแผ่นดินโลก
แต่พวกเจ้ำเคยคิดหรื อไม่ว่ำ คนเช่นพวกเจ้ำ
คนที่ถูกทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงถลำลึกและไม่รู้เอำเสียเลยว่ำพระเจ้ำคืออะไรนั้น
คู่ควรแก่กำรติดตำมพระเจ้ำได้อย่ำงไร? เจ้ำจะขึ้นสู่สวรรค์ได้อย่ำงไร?
เจ้ำคู่ควรแก่กำรได้มองเห็นทัศนียภำพที่งดงำมเช่นนั้น—
ทัศนียภำพที่มีควำมงดงำมตระกำรอันไม่เคยมีให้เห็นเป็ นแบบอย่ำงมำก่อนได้อย่ำงไร?
ปำกของเจ้ำเต็มไปด้วยคำพูดแห่งกำรหลอกลวงและควำมสกปรกโสมม
คำพูดแห่งกำรทรยศหักหลังและควำมโอหัง เจ้ำไม่เคยกล่ำวคำพูดแห่งควำมจริ งใจกับเรำ ไม่มีคำพูดที่บริ สุทธิ์
ไม่มีคำพูดแห่งควำมนบนอบต่อเรำตำมประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกวจนะของเรำ ในท้ำยที่สุดแล้ว
ควำมเชื่อของพวกเจ้ำหน้ำตำเป็ นอย่ำงไร?
ในหัวใจของพวกเจ้ำไม่มีสิ่งใดนอกจำกควำมอยำกได้อยำกมีและเงินตรำ
และในควำมคิดจิตใจของพวกเจ้ำไม่มีสิ่งใดเลยนอกจำกวัตถุสิ่งของ ทุกวัน
เจ้ำคำนวณว่ำจะทำอย่ำงไรจึงจะได้รับบำงสิ่งบำงอย่ำงจำกเรำ ทุกวัน
เจ้ำนับว่ำเจ้ำได้รับควำมมัง่ คัง่ และวัตถุสิ่งของจำกเรำมำกเพียงใด ทุกวัน
เจ้ำเฝ้ำรอให้มีพระพรที่มำกยิง่ ขึ้นตลอดเวลำตกมำสู่พวกเจ้ำ
เพื่อที่พวกเจ้ำอำจได้ชื่นชมในสิ่งที่พวกเจ้ำอำจจะชื่นชมได้ในปริ มำณที่มำกกว่ำและด้วยมำตรฐำนที่สูงกว่ำ
สิ่งที่อยู่ในควำมคิดของพวกเจ้ำทุกชัว่ ขณะของเวลำนั้นไม่ใช่เรำ อีกทั้งไม่ใช่ควำมจริ งที่มำจำกเรำ
แต่เป็ นสำมีหรื อภรรยำของพวกเจ้ำ บุตรชำยและบุตรสำวของเจ้ำ และสิ่งต่ำงๆ ที่พวกเจ้ำกินและสวมใส่แทน
เจ้ำขบคิดว่ำทำอย่ำงไรพวกเจ้ำจะสำมำรถได้รับในปริ มำณที่มำกยิ่งขึ้นตลอดเวลำ
และได้รับควำมชื่นชมยินดีที่สูงส่งยิ่งขึ้นตลอดเวลำ
แต่ต่อให้พวกเจ้ำเติมท้องของพวกเจ้ำจนเต็มถึงขั้นระเบิดออกมำ เจ้ำยังคงไม่ใช่ซำกศพหรอกหรื อ?
ต่อให้ภำยนอกเจ้ำประดับประดำตัวพวกเจ้ำเองด้วยเสื้อผ้ำอำภรณ์ที่สวยงำมปำนนั้น
พวกเจ้ำยังคงไม่ใช่ซำกศพเดินได้ที่ไร้ชีวิตหรอกหรื อ? พวกเจ้ำหักโหมงำนหนักเพือ่ ปำกท้องของพวกเจ้ำ
จนกระทัง่ เส้นผมของเจ้ำถูกแซมเป็ นริ้ วด้วยสีเทำ

แต่กระนั้นก็ยงั ไม่มพี วกเจ้ำคนใดที่พลีอุทิศเส้นผมแม้เพียงหนึ่งเส้นเพื่องำนของเรำ พวกเจ้ำก็ยุ่งวุ่นวำยอยู่เสมอ
สร้ำงภำระแก่ร่ำงกำยเจ้ำและบีบเค้นสมองของเจ้ำให้ขบคิดเกินกำลัง เพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของเจ้ำเอง
และเพื่อบุตรชำยและบุตรสำวของเจ้ำ
แต่กระนั้นก็ยงั ไม่มพี วกเจ้ำคนใดที่แสดงควำมกังวลหรื อเป็ นห่วงเจตจำนงของเรำ
แล้วพวกเจ้ำยังคงหวังว่ำจะได้รับสิ่งใดจำกเรำอีกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่ถูกเรียกมีมำกมำย แต่ผทู้ ี่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

105. เรำได้แสดงวจนะออกไปมำกมำยแล้วและได้แสดงเจตจำนงและอุปนิสัยของเรำอีกด้วย แต่ถึงกระนั้น
ผูค้ นก็ยงั คงไม่สำมำรถรู ้จกั เรำและเชื่อในเรำ หรื ออำจกล่ำวได้ว่ำผูค้ นยังคงไม่สำมำรถเชื่อฟังเรำ
พวกที่มีชีวิตอยู่ภำยในพระคัมภีร์ พวกที่มีชีวิตอยูภ่ ำยในธรรมบัญญัติ พวกที่มีชีวิตอยู่บนกำงเขน
พวกที่ดำเนินชีวิตตำมคำสอน พวกที่มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงงำนที่เรำทำในวันนี้ —
ใครหรื อในหมู่พวกเขำที่เข้ำกันได้กบั เรำ? พวกเจ้ำแค่คิดถึงกำรได้รับพรและบำเหน็จ
แต่ไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยว่ำจะเข้ำกับเรำได้จริ งๆ อย่ำงไร หรื อจะกีดกันตัวเจ้ำเองจำกกำรต่อต้ำนเรำได้อย่ำงไร
เรำผิดหวังในพวกเจ้ำเหลือเกิน เพรำะเรำได้ให้พวกเจ้ำไปมำกมำย แต่เรำได้รับมำจำกพวกเจ้ำน้อยยิง่ นัก
เล่ห์ลวงของพวกเจ้ำ ควำมโอหังของพวกเจ้ำ ควำมโลภของพวกเจ้ำ ควำมอยำกได้อยำกมีอนั ฟุ้งเฟ้อของพวกเจ้ำ
กำรทรยศของพวกเจ้ำ กำรไม่เชื่อฟังของพวกเจ้ำ—อันใดเล่ำในเหล่ำนี้สำมำรถหนีพน้ จำกกำรสังเกตของเรำ?
พวกเจ้ำสะเพร่ ำกับเรำ พวกเจ้ำหลอกเรำ พวกเจ้ำดูถูกเรำ พวกเจ้ำโอ้โลมเรำ
พวกเจ้ำบีบบังคับเรำและขู่เข็ญเรำให้พลีอุทิศ—
ควำมมุ่งร้ำยเช่นนี้จะสำมำรถหลบหลีกกำรลงโทษของเรำไปได้อย่ำงไร?
กำรทำชัว่ ทั้งหมดนี้เป็ นข้อพิสูจน์ว่ำเจ้ำเป็ นปฏิปักษ์ต่อเรำและเป็ นข้อพิสูจน์ควำมเข้ำกันไม่ได้ของพวกเจ้ำกับเรำ
พวกเจ้ำแต่ละคนเชื่อว่ำตัวพวกเจ้ำเองเข้ำกันได้กบั เรำเหลือเกิน แต่หำกเป็ นอย่ำงนั้นแล้วไซร้
หลักฐำนที่แย้งไม่ข้ นึ เช่นนี้จะนำไปใช้กบั ใครเล่ำ?
พวกเจ้ำเชื่อว่ำตัวพวกเจ้ำเองมีควำมจริ งใจและควำมจงรักภักดีจนถึงที่สุดต่อเรำ
พวกเจ้ำคิดว่ำพวกเจ้ำใจดีเหลือเกิน มีควำมสงสำรเห็นใจเหลือเกินและได้อุทิศให้กบั เรำมำกเหลือเกิน
พวกเจ้ำคิดว่ำพวกเจ้ำได้ทำมำมำกเกินพอแล้วเพื่อเรำ
แต่พวกเจ้ำเคยเทียบเคียงสิ่งนี้กบั บรรดำกำรกระทำของพวกเจ้ำบ้ำงไหม? เรำบอกเลยว่ำพวกเจ้ำโอหังมำกเต็มที
โลภมำกเต็มที สุกเอำเผำกินมำกเต็มที เล่ห์เหลี่ยมสำรพัดที่เจ้ำใช้หลอกเรำนั้นแยบยลมำกเต็มที
และเจ้ำมีเจตนำที่น่ำเหยียดหยำมและวิธีกำรที่น่ำเหยียดหยำมมำกมำยเต็มที
ควำมจงรักภักดีของพวกเจ้ำขำดแคลนเกินไป
ควำมตั้งใจจริ งของพวกเจ้ำน้อยนิดเกินไปและมโนธรรมของพวกเจ้ำยิง่ ขำดพร่องเสียยิง่ กว่ำ

ในหัวใจของพวกเจ้ำมีควำมมุ่งร้ำยมำกเกินไป และไม่มีใครเลยทีไ่ ด้รับกำรยกเว้นจำกมัน แม้กระทัง่ เรำ
พวกเจ้ำปิ ดกั้นเรำเพื่อประโยชน์ของลูกหลำนของเจ้ำหรือสำมีของเจ้ำหรื อกำรเอำตัวรอดของเจ้ำ
แทนที่จะห่วงใยเรำ เจ้ำห่วงใยครอบครัวของพวกเจ้ำ ลูกหลำนของพวกเจ้ำ สถำนะของพวกเจ้ำ
อนำคตของพวกเจ้ำ และควำมปลำบปลื้มยินดีของพวกเจ้ำเอง
เมื่อใดเล่ำที่พวกเจ้ำเคยนึกถึงเรำในขณะที่พวกเจ้ำพูดหรือทำอะไร? ในวันที่หนำวจัด
ควำมคิดของพวกเจ้ำหันไปหำลูกหลำน สำมี ภรรยำหรื อบิดำมำรดำของพวกเจ้ำ ในวันที่ร้อนระอุ
ก็ไม่มีที่ให้เรำอยู่ในควำมคิดของพวกเจ้ำเลยเช่นกัน เมื่อเจ้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ
เจ้ำกำลังนึกถึงผลประโยชน์ของตนเอง คิดถึงควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของเจ้ำเอง
คิดถึงบรรดำสมำชิกในครอบครัวของเจ้ำ เจ้ำเคยได้ทำสิ่งใดที่เป็ นไปเพื่อเรำ? ครำใดหรื อที่เจ้ำเคยนึกถึงเรำ?
เมื่อใดหรื อที่เจ้ำเคยอุทิศตนเองอย่ำงเต็มกำลังให้กบั เรำและงำนของเรำ?
หลักฐำนของควำมเข้ำกันได้กบั เรำของเจ้ำอยู่ที่ใดหรื อ?
ควำมเป็ นจริ งแห่งควำมจงรักภักดีของเจ้ำที่มีต่อเรำอยู่ที่ใด? ควำมเป็ นจริ งแห่งกำรเชื่อฟังเรำของเจ้ำอยู่ที่ใด?
ครำใดหรื อที่พวกเจ้ำไม่มีเจตนำที่จะได้รับพรของเรำ? พวกเจ้ำเล่นตลกและหลอกลวงเรำ
พวกเจ้ำล้อเล่นกับควำมจริ ง เจ้ำปกปิ ดกำรดำรงอยู่ของควำมจริ งและทรยศต่อเนื้อแท้ของควำมจริ ง
อะไรหรื อทีร่ อพวกเจ้ำอยู่ในอนำคตจำกกำรต่อต้ำนเรำเช่นนี้?
พวกเจ้ำเพียงแสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำที่คลุมเครื อและเพียงแสวงหำควำมเชื่อที่คลุมเครื อ
แต่เจ้ำไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั พระคริ สต์
ควำมมุ่งร้ำยของเจ้ำจะไม่นำมำซึ่งกำรลงทัณฑ์อนั สำสมแบบเดียวกันกับที่คนเลวสมควรได้รบั หรอกหรื อ?
ในเวลำนั้นพวกเจ้ำจะตระหนักว่ำไม่มีใครที่เข้ำกันไม่ได้กบั พระคริ สต์สำมำรถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธไปได้
และพวกเจ้ำจะค้นพบว่ำผลกำรกระทำอันสำสมที่จะทรงกระทำต่อพวกที่ต่อต้ำนพระคริ สต์น้ นั เป็ นแบบใด
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรแสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั พระคริสต์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

106. ในกำรแสวงหำของพวกเจ้ำนั้น พวกเจ้ำมีมโนคติที่หลงผิด ควำมหวัง และอนำคตของแต่ละคนมำกเกินไป
พระรำชกิจปัจจุบนั เป็ นไปเพื่อที่จะจัดกำรกับควำมอยำกของพวกเจ้ำที่มีต่อสถำนะและควำมอยำกอันฟุง้ เฟ้อของ
พวกเจ้ำ ควำมหวัง สถำนะ และมโนคติที่หลงผิดทั้งหมดเป็ นตัวแทนชั้นเยี่ยมของอุปนิสยั เยี่ยงซำตำน
เหตุผลที่สิ่งเหล่ำนี้มีอยู่ในหัวใจของผูค้ นนั้นเป็ นเพรำะพิษของซำตำนที่คอยกัดกร่ อนควำมคิดของผูค้ นอยู่ตลอดเ
วลำโดยทั้งสิ้น และผูค้ นมักจะไร้ควำมสำมำรถที่จะสลัดกำรทดลองเหล่ำนี้ของซำตำนอยู่ตลอดเวลำ
พวกเขำกำลังใช้ชีวิตในท่ำมกลำงบำปแต่กระนั้นก็ยงั ไม่เชื่อว่ำมันเป็ นบำป และพวกเขำยังคงคิดว่ำ
“พวกเรำเชื่อในพระเจ้ำ
ดังนั้นพระองค์ทรงต้องประทำนพระพรกับพวกเรำและทรงจัดกำรเตรี ยมกำรทุกสิ่งทุกอย่ำงสำหรับพวกเรำอย่ำง

เหมำะสม พวกเรำเชื่อในพระเจ้ำ ดังนั้นพวกเรำต้องเหนือกว่ำคนอืน่
และพวกเรำต้องมีสถำนะที่มำกกว่ำและอนำคตที่มำกกว่ำใครอืน่ เนื่องจำกพวกเรำเชื่อในพระเจ้ำ
พระองค์ทรงต้องมอบพระพรอันไร้ขีดจำกัดแก่พวกเรำ มิฉะนั้นแล้ว มันก็คงจะไม่ได้เรี ยกว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำ”
เป็ นเวลำหลำยปี มำแล้ว
ควำมคิดที่ผคู้ นได้พ่งึ พำเพื่อกำรอยู่รอดของพวกเขำได้กดั กร่ อนหัวใจของพวกเขำเรื่ อยมำจนถึงจุดที่ว่ำ
พวกเขำได้กลำยเป็ นทรยศ ขี้ขลำด และน่ำรังเกียจ ไม่เพียงแค่พวกเขำขำดพร่องพลังจิตและควำมแน่วแน่เท่ำนั้น
แต่พวกเขำยังได้กลำยเป็ นโลภมำก โอหัง และเอำแต่ใจตัวเองด้วยเช่นกัน พวกเขำขำดพร่ องควำมแน่วแน่ใดๆ
ซึ่งอยู่เหนือตนเองโดยสิ้นเชิง และยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเขำไม่มีควำมกล้ำหำญแม้แต่น้อยที่จะสลัดกำรควบคุมของอิทธิพลมืดเหล่ำนี้
ควำมคิดและชีวิตของผูค้ นนั้นเน่ำเปื่ อยมำกจนกระทัง่ มุมมองของพวกเขำต่อกำรเชื่อในพระเจ้ำยังคงน่ำขยะแขยง
อย่ำงไม่สำมำรถทนได้ และแม้กระทัง่ เมื่อผูค้ นพูดถึงมุมมองของพวกเขำต่อกำรเชื่อในพระเจ้ำ
ก็ไม่สำมำรถทนฟังได้อย่ำงแน่นอน ผูค้ นทั้งหมดล้วนขี้ขลำด ไร้ควำมสำมำรถ น่ำรังเกียจ และบอบบำง
พวกเขำไม่รู้สึกถึงควำมขยะแขยงที่มีต่อกองกำลังของควำมมืด
และพวกเขำไม่รู้สึกถึงควำมรักที่มีต่อควำมสว่ำงและควำมจริง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำกลับทำอย่ำงสุดควำมสำมำรถที่จะขับไล่สิ่งเหล่ำนั้น
ควำมคิดและมุมมองปัจจุบนั ของพวกเจ้ำไม่ได้เป็ นเช่นนี้หรอกหรื อ? “ในเมื่อข้ำพระองค์เชื่อในพระเจ้ำ
ข้ำพระองค์ก็แค่ควรได้รับกำรหลัง่ พระพรและควรจะได้รับกำรทำให้มนั่ ใจว่ำสถำนะของข้ำพระองค์จะไม่มีวนั
หลุดไป และว่ำมันจะยังคงสูงกว่ำสถำนะของบรรดำผูป้ รำศจำกควำมเชื่อ”
เจ้ำไม่ได้เก็บงำมุมมองประเภทนั้นภำยในตัวพวกเจ้ำมำเป็ นเวลำแค่หนึ่งหรื อสองปี เท่ำนั้น แต่เป็ นเวลำหลำยปี
วิธีกำรคิดแบบแลกเปลี่ยนกันของพวกเจ้ำนั้นได้พฒั นำมำกเกินไป ถึงแม้ว่ำพวกเจ้ำได้มำถึงขั้นตอนนี้ในวันนี้
พวกเจ้ำยังคงไม่ได้ปล่อยวำงสถำนะแต่ดนิ้ รนต่อสูอ้ ยู่ตลอดเวลำเพื่อสอบถำมถึงมัน
และสังเกตกำรณ์มนั ในแต่ละวัน ด้วยควำมเกรงกลัวลึกๆ
ว่ำวันหนึ่งสถำนะของพวกเจ้ำจะสูญหำยไปและชื่อของพวกเจ้ำจะย่อยยับ
ผูค้ นไม่เคยได้วำงควำมอยำกมีควำมสะดวกสบำยของพวกเขำลงไว้ก่อน…ยิง่ เจ้ำแสวงหำในหนทำงนี้มำกขึ้นเท่ำ
ใด เจ้ำก็ยิ่งจะเก็บเกี่ยวได้น้อยลงเท่ำนั้น ยิง่ ควำมอยำกได้สถำนะของบุคคลหนึ่งมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งจะต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงจริงจังมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็ยิ่งจะต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงที่ยงิ่ ใหญ่มำกขึ้นเท่ำนั้น ผูค้ นเช่นนั้นไร้ค่ำ!
พวกเขำต้องได้รับกำรจัดกำรและได้รับกำรพิพำกษำอย่ำงพอเพียงเพื่อที่พวกเขำจะได้ปล่อยวำงสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงถ้ว
นทัว่ หำกพวกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำหนทำงนี้จนกระทัง่ ถึงที่สุด พวกเจ้ำจะไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดเลย

พวกที่ไม่ไล่ตำมเสำะหำชีวิตไม่สำมำรถได้รับกำรแปลงสภำพ
และพวกที่ไม่ได้กระหำยควำมจริงไม่สำมำรถได้รับควำมจริง
เจ้ำไม่ได้มุ่งเน้นอยู่กบั กำรไล่ตำมเสำะหำกำรแปลงสภำพและกำรเข้ำสู่ส่วนบุคคล
แต่กลับมุ่งเน้นอยู่กบั ควำมอยำกอันฟุ้งเฟ้อและสิ่งต่ำงๆ
ที่จำกัดควำมรักของเจ้ำที่มีต่อพระเจ้ำและป้องกันเจ้ำจำกกำรเข้ำใกล้พระองค์
สิ่งเหล่ำนั้นสำมำรถแปลงสภำพเจ้ำได้หรือไม่? สิ่งเหล่ำนั้นสำมำรถนำพำเจ้ำเข้ำไปสู่ รำชอำณำจักรได้หรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “เหตุใดเจ้ำจึงไม่เต็มใจที่จะเป็ นตัวประกอบเสริมควำมเด่น?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

107. มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ำมกลำงควำมสว่ำง กระนั้นเขำก็ไม่ตระหนักรู ้ถึงควำมล้ำค่ำของควำมสว่ำง
เขำไม่รู้เท่ำทันถึงเนื้อแท้ของควำมสว่ำง และแหล่งกำเนิดของควำมสว่ำง และยิง่ ไปกว่ำนั้น
เขำไม่รู้เท่ำทันว่ำควำมสว่ำงนั้นเป็ นของผูใ้ ด เมื่อเรำประสำทควำมสว่ำงนั้นท่ำมกลำงมวลมนุษย์
เรำตรวจดูสภำพเงื่อนไขท่ำมกลำงมนุษย์โดยทันที กล่ำวคือ เพรำะควำมสว่ำง
ผูค้ นทั้งปวงจึงกำลังเปลีย่ นแปลงและกำลังเติบโต และได้ออกจำกควำมมืด เรำมองไปยังทุกมุมของจักรวำล
และเห็นว่ำภูเขำทั้งหลำยถูกปกคลุมด้วยหมอก ว่ำห้วงน้ ำทั้งหลำยได้เป็ นน้ ำแข็งในควำมเย็น
และว่ำผูค้ นมองไปทำงทิศตะวันออกเพรำะกำรมำถึงของควำมสว่ำง
ว่ำพวกเขำอำจจะค้นพบบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ล้ำค่ำมำกขึ้น─กระนั้น
มนุษย์กย็ งั คงไม่สำมำรถหยัง่ รู ้ทิศทำงที่ชดั เจนภำยในควำมพร่ ำมัว เนื่องจำกทั้งโลกถูกห่มคลุมด้วยหมอก
เมื่อเรำมองจำกท่ำมกลำงหมู่เมฆ จึงไม่เคยมีมนุษย์ที่คน้ พบกำรดำรงอยู่ของเรำเลย
มนุษย์กำลังแสวงหำบำงสิ่งบำงอย่ำงบนแผ่นดินโลก ดูเหมือนว่ำเขำกำลังหำอำหำร
ดูเหมือนว่ำเขำตั้งใจที่จะรอคอยกำรมำถึงของเรำ─กระนั้น เขำก็ไม่รู้จกั วันของเรำ
และสำมำรถเพียงมองไปยังแสงริ บหรี่ ของควำมสว่ำงในทิศตะวันออกอยู่บ่อยๆ เท่ำนั้น ท่ำมกลำงกลุ่มชนทั้งปวง
เรำแสวงหำบรรดำผูท้ ี่สอดคล้องกับหัวใจของเรำเองอย่ำงแท้จริ ง เรำเดินท่ำมกลำงกลุ่มชนทั้งปวง
และใช้ชีวิตท่ำมกลำงกลุ่มชนทั้งปวง แต่มนุษย์บนแผ่นดินโลกก็ปลอดภัยดี
และดังนั้นจึงไม่มีผใู้ ดที่สอดคล้องกับหัวใจของเรำเองอย่ำงแท้จริง
ผูค้ นไม่รู้ว่ำจะเอำใจใส่เจตจำนงของเรำอย่ำงไร พวกเขำไม่สำมำรถมองเห็นกำรกระทำของเรำ
และพวกเขำไม่สำมำรถเคลื่อนไหวภำยในควำมสว่ำงและได้รับแสงจำกควำมสว่ำงนั้น
ถึงแม้ว่ำมนุษย์จะเคยหวงแหนควำมล้ำค่ำวจนะของเรำ
แต่เขำก็ไม่สำมำรถมองทะลุถงึ กลอุบำยอันหลอกลวงของซำตำนได้
เพรำะวุฒิภำวะของมนุษย์น้ นั เล็กน้อยเกินไป เขำจึงไร้ควำมสำมำรถที่จะทำอย่ำงที่หัวใจของเขำปรำรถนำได้
มนุษย์ไม่เคยได้รักเรำอย่ำงจริ งใจ เมื่อเรำยกย่องเขำ เขำรู ้สึกว่ำตัวเขำเองไม่มีค่ำคู่ควร

แต่นี่ไม่ได้ทำให้เขำพยำยำมที่จะทำให้เรำพึงพอใจ เขำแค่ยึด “สถำนะ”
ที่เรำได้ให้เขำไว้ในมือของเขำและพินิจพิเครำะห์มนั ไม่อำจสำนึกรับรู ้ได้ถงึ ควำมดีงำมของเรำ
เขำกลับยืนกรำนในกำรทำให้ตวั เองคัดคัง่ ไปกับพรทั้งหลำยแห่งสถำนะของเขำ
นี่ไม่ใช่ควำมขำดตกบกพร่ องของมนุษย์หรอกหรื อ? เมื่อภูเขำเคลื่อนที่
ภูเขำเหล่ำนั้นจะสำมำรถหำทำงอ้อมเพื่อประโยชน์แห่งสถำนะของเจ้ำได้หรื อไม่? เมื่อห้วงน้ำไหล
ห้วงน้ ำเหล่ำนั้นจะสำมำรถหยุดที่หน้ำสถำนะของมนุษย์ได้หรื อไม่?
ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะสำมำรถย้อนกลับด้วยสถำนะของมนุษย์ได้หรื อไม่?
ครั้งหนึ่งเรำเคยเปี่ ยมปรำนีต่อมนุษย์
ครั้งแล้วครั้งเล่ำ─ถึงกระนั้นก็ไม่มีผใู้ ดทะนุถนอมหรือหวงแหนควำมล้ำค่ำของกำรนี้
พวกเขำแค่รับฟังมันเป็ นเรื่ องเล่ำ หรื ออ่ำนมันเป็ นนิยำย วจนะของเรำไม่สัมผัสถึงหัวใจของมนุษย์จริ งๆ หรื อ?
ถ้อยคำของเรำไม่มีผลจริ งๆ หรื อ? จะเป็ นไปได้หรื อที่ไม่มผี ใู้ ดเชื่อในกำรดำรงอยู่ของเรำ? มนุษย์ไม่รักตัวเขำเอง
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เขำกลับร่ วมกับซำตำนเพื่อโจมตีเรำแทน และใช้ซำตำนเป็ น “สินทรัพย์” ที่ใช้เพื่อรับใช้เรำ
เรำจะเจำะทะลุกลอุบำยที่หลอกลวงทั้งหมดของซำตำน
และหยุดผูค้ นบนแผ่นดินโลกไม่ให้ยอมรับกำรหลอกลวงของซำตำน
เพื่อที่พวกเขำจะไม่ต่อต้ำนเรำเนื่องจำกกำรดำรงอยู่ของมัน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 22” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

108. ลับหลังเรำนั้น ผูค้ นมำกมำยละโมบในพระพรที่เกี่ยวกับสถำนภำพ พวกเขำตะกละตะกลำมกินอำหำร
พวกเขำรักที่จะนอนและมอบทุกควำมเอำใจใส่ให้กบั เนื้อหนัง กลัวอยู่เสมอว่ำจะไม่มีทำงออกสำหรับเนื้อหนัง
พวกเขำไม่ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อนั ถูกต้องเหมำะสมของตนในคริสตจักร แต่กลับเอำเปรี ยบคริ สตจักรหรื อไม่
พวกเขำก็จะตักเตือนบรรดำพี่น้องชำยหญิงด้วยวจนะของเรำ
ตั้งตัวเองเป็ นนำยเหนือผูอ้ นื่ จำกตำแหน่งตำมสิทธิอำนำจ
ผูค้ นเหล่ำนี้เอำแต่พูดว่ำพวกเขำกำลังทำตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำและพูดเสมอว่ำพวกเขำเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ
—เรื่ องนี้ไม่ไร้สำระหรอกหรื อ? หำกเจ้ำมีเจตนำที่เหมำะสม
แต่ไม่สำมำรถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำได้ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็โง่เขลำ
แต่หำกเจตนำของเจ้ำนั้นไม่ถูก และเจ้ำยังคงพูดว่ำเจ้ำรับใช้พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็เป็ นใครบำงคนที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ และเจ้ำสมควรที่จะถูกพระเจ้ำลงโทษ!
เรำไม่มีควำมเห็นใจให้กบั ผูค้ นเช่นนั้น! ในพระนิเวศของพระเจ้ำ พวกเขำเอำเปรี ยบ
ละโมบในสิ่งชูใจของเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลำ และไม่คำนึงต่อควำมสนใจของพระเจ้ำ
พวกเขำแสวงหำสิ่งที่ดีสำหรับตนเสมอ และพวกเขำไม่ใส่ใจในน้ ำพระทัยพระเจ้ำเลย

พวกเขำไม่ยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระวิญญำณของพระเจ้ำในทุกสิ่งที่พวกเขำทำ
พวกเขำกำลังหลอกใช้และหลอกลวงบรรดำพีน่ ้องชำยหญิงของตนเสมอ และกำลังตีสองหน้ำ
ดังสุนัขจิง้ จอกในไร่ องุ่นที่ขโมยองุน่ และเหยียบย่ำไปทัว่ ไร่ องุ่นเสมอ
ผูค้ นเช่นนั้นจะเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำได้หรื อ? เจ้ำเหมำะสมที่จะได้รับพระพรของพระเจ้ำหรื อ?
เจ้ำไม่ได้รับภำระสำหรับชีวิตของเจ้ำและคริ สตจักร
เจ้ำเหมำะสมที่จะได้รับพระบัญชำของพระเจ้ำอย่ำงนั้นหรื อ? ใครหรื อจะกล้ำไว้วำงใจคนบำงคนที่เป็ นอย่ำงเจ้ำ?
เมื่อเจ้ำรับใช้เยี่ยงนี้ พระเจ้ำจะทรงกล้ำไว้วำงใจเจ้ำกับกิจอันยิง่ ใหญ่กว่ำนี้หรื อ?
นี่จะไม่ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อพระรำชกิจหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

109. ผูค้ นส่วนใหญ่กระทัง่ พูดถึงสภำพเงื่อนไขทั้งหลำยในกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำของพวกเขำ กล่ำวคือ
พวกเขำไม่สนใจว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำหรื อมนุษย์
และพวกเขำแค่พูดถึงสภำพเงื่อนไขทั้งหลำยของพวกเขำเองเท่ำนั้น
และเพียงพยำยำมที่จะสนองควำมอยำกได้อยำกมีของพวกเขำเองเท่ำนั้น เมื่อพวกเจ้ำทำอำหำรให้เรำ
เจ้ำเรี ยกร้องค่ำบริ กำร เมื่อเจ้ำดำเนินกำรให้เรำ เจ้ำถำมหำค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำร
เมื่อเจ้ำทำงำนให้เรำเจ้ำเรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมของงำน
เมื่อเจ้ำซักเสื้อผ้ำของเรำเจ้ำเรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมในกำรซักผ้ำ
เมื่อเจ้ำจัดเตรี ยมให้กบั คริ สตจักรเจ้ำเรี ยกร้องค่ำใช้จ่ำยทั้งหลำยในกำรฟื้ นคืนสู่สภำพปกติ
เมื่อเจ้ำพูดเจ้ำเรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมของนักพูด เมื่อเจ้ำแจกหนังสือเจ้ำเรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมในกำรแจกจ่ำย
และเมื่อเจ้ำเขียนเจ้ำเรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมในกำรเขียน
พวกที่เรำได้ติดต่อด้วยนั้นกระทัง่ เรียกร้องค่ำชดใช้จำกเรำ
ในขณะที่พวกที่ได้ถูกส่งกลับบ้ำนเรี ยกร้องเงินชดเชยสำหรับควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ้นต่อชื่อของพวกเขำ
พวกที่ไม่ได้แต่งงำนเรี ยกร้องสินสมรส หรื อค่ำชดเชยสำหรับวัยเยำว์ที่สูญเสียไปของพวกเขำ
พวกที่ฆ่ำไก่เรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมของคนฆ่ำสัตว์ พวกที่ทอดอำหำรเรี ยกร้องค่ำธรรมเนียมในกำรทอด
และพวกที่ทำซุปเรี ยกร้องให้ชำระเงินเป็ นค่ำซุปนั้นเช่นกัน…นี่คือสภำวะควำมเป็ นมนุษย์อนั สูงส่งและมีอำนุภำ
พของพวกเจ้ำ และเหล่ำนี้คือกำรกระทำทั้งหลำยที่มโนธรรมอันอบอุน่ ของพวกเจ้ำสั่งกำร
สำนึกรับรู ้ของพวกเจ้ำอยู่ที่ไหน? สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำอยู่ทไี่ หน? เรำจะขอบอกพวกเจ้ำ!
หำกพวกเจ้ำดำเนินต่อไปเยี่ยงนี้ เรำจะหยุดทำงำนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
เรำจะไม่ทำงำนท่ำมกลำงฝูงสัตว์เดียรัจฉำนในเครื่ องแต่งกำยของมนุษย์
เรำจะไม่ทนทุกข์ทรมำนด้วยเหตุน้ีเพื่อกลุ่มผูค้ นเช่นนั้นผูซ้ ่ึงใบหน้ำอันสวยงำมของพวกเขำซ่อนเร้นหัวใจป่ ำเถื่อ

นเอำไว้ เรำจะไม่สู้ทนเพื่อฝูงสัตว์เช่นนั้นซึ่งไม่มีควำมเป็ นไปได้แห่งควำมรอดแม้แต่น้อย
วันที่เรำหันหลังให้พวกเจ้ำเป็ นวันที่พวกเจ้ำตำย มันเป็ นวันที่ควำมมืดมิดจะมำถึงพวกเจ้ำ
และวันที่พวกเจ้ำจะถูกควำมสว่ำงละทิ้งไป เรำจะขอบอกพวกเจ้ำ!
เรำจะไม่มีวนั เมตตำกรุ ณำต่อกลุ่มเช่นกลุ่มของพวกเจ้ำ กลุ่มซึ่งอยู่ต่ำกว่ำกระทัง่ บรรดำสัตว์ท้งั หลำย!
ถ้อยคำและกำรกระทำทั้งหลำยของเรำมีขีดจำกัด
และเรำจะไม่ทำงำนอีกต่อไปกับสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และมโนธรรมของพวกเจ้ำอย่ำงที่สิ่งเหล่ำนั้นเป็ นอยู่
เพรำะพวกเจ้ำขำดมโนธรรมมำกเกินไป พวกเจ้ำได้ทำให้เรำเจ็บปวดมำมำกเกินไปแล้ว
และพฤติกรรมอันน่ำรังเกียจของพวกเจ้ำทำให้เรำรู ้สึกรังเกียจมำกเกินไป
ผูค้ นผูซ้ ่งึ ขำดพร่ องสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และมโนธรรมถึงเพียงนั้น จะไม่มีวนั มีโอกำสได้รับควำมรอด
เรำจะไม่มีวนั ช่วยผูค้ นซึ่งไร้หัวใจและอกตัญญูเช่นนั้นให้รอด เมื่อวันของเรำมำถึง
เรำจะกระหน่ำเปลวเพลิงที่เผำไหม้มำตลอดชัว่ กัลปำวสำนลงบนลูกหลำนที่ไม่เชื่อฟังซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยยัว่ ยุควำ
มพิโรธอันเกรี้ ยวกรำดของเรำ
เรำจะกำหนดกำรลงโทษชัว่ นิรันดร์กำลของเรำแก่บรรดำสัตว์เหล่ำนั้นซึ่งครั้งหนึ่งได้กล่ำวคำผรุ สวำทใส่เรำและ
ได้ละทิ้งเรำ เรำจะเผำบุตรทั้งหลำยที่ไม่เชื่อฟัง ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยกินและใช้ชีวิตร่ วมกับเรำแต่ไม่ได้เชื่อในเรำ
ผูซ้ ่ึงได้ดูหมิน่ และได้ทรยศเรำ ด้วยไฟแห่งควำมพิโรธของเรำตลอดเวลำ
เรำจะทำให้ทุกคนที่ได้ยวั่ ยุควำมพิโรธของเรำต้องได้รับกำรลงโทษจำกเรำ
เรำจะกระหน่ำควำมพิโรธของเรำทั้งหมดทั้งมวลลงมำยังบรรดำสัตว์เดียรัจฉำนเหล่ำนั้นที่ครั้งหนึ่งได้ปรำรถนำ
ที่จะยืนเคียงข้ำงเรำในฐำนะผูเ้ ทียบเท่ำเรำ กระนั้นกลับไม่ได้นมัสกำรหรื อเชื่อฟังเรำ
ไม้เรี ยวซึ่งเรำใช้ตีมนุษย์จะตกลงบนบรรดำสัตว์เหล่ำนั้น
ผูซ้ ่ึงครั้งหนึ่งได้เคยชื่นชมกำรดูแลเอำใจใส่ของเรำและครั้งหนึ่งได้ชื่นชมควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่เรำได้พูด
และผูซ้ ่ึงครั้งหนึ่งได้เคยพยำยำมที่จะรับเอำควำมชื่นชมทำงวัตถุท้งั หลำยจำกเรำ
เรำจะไม่ให้อภัยบุคคลคนใดผูซ้ ่ึงพยำยำมแทนที่เรำ
เรำจะไม่ละเว้นผูใ้ ดสักคนในบรรดำผูท้ ี่พยำยำมแย่งชิงอำหำรและเสื้อผ้ำจำกเรำ
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

110. สิ่งที่พวกเจ้ำเห็นในวันนี้เป็ นเพียงดำบคมกริ บจำกปำกของเรำเท่ำนั้น
เจ้ำยังไม่ได้เห็นไม้เท้ำในมือของเรำหรือเปลวไฟซึ่งเรำใช้เผำมนุษย์
และนั่นคือเหตุผลที่ว่ำทำไมพวกเจ้ำจึงยังคงหยิ่งผยองและไม่ยบั ยั้งชัง่ ใจต่อหน้ำเรำ
นั่นคือเหตุผลที่ว่ำทำไมเจ้ำจึงยังคงต่อสู้กบั เรำในบ้ำนของเรำ
โต้แย้งด้วยลิน้ มนุษย์ของเจ้ำในสิ่งที่เรำได้กล่ำวด้วยปำกของเรำ มนุษย์ไม่เกรงกลัวเรำ

และอย่ำงไรก็ตำมเขำก็แสดงควำมเป็ นปรปักษ์กบั เรำอย่ำงต่อเนื่องแม้กระทัง่ วันนี้
เขำยังคงไม่มีควำมเกรงกลัวใดๆ พวกเจ้ำมีลิ้นและฟันแห่งควำมอธรรมในปำกของพวกเจ้ำ
คำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของพวกเจ้ำก็เหมือนคำพูดและควำมประพฤติของงูที่ได้ลอ่ ลวงเอวำไปสู่บำป
พวกเจ้ำเรี ยกร้องกำรตอบแทนชนิดตำต่อตำ ฟันต่อฟัน จำกกันและกัน
และพวกเจ้ำดิ้นรนต่อสู้ต่อหน้ำเรำเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง ชื่อเสียง และผลกำไรสำหรับพวกเจ้ำเอง
ทว่ำพวกเจ้ำกลับไม่รู้ว่ำเรำกำลังเฝ้ำดูคำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของพวกเจ้ำอยูอ่ ย่ำงลับๆ
เรำได้ฟังก้นบึ้งหัวใจของพวกเจ้ำแล้ว ก่อนที่พวกเจ้ำจะได้มำอยู่ต่อหน้ำเรำเสียด้วยซ้ ำ
มนุษย์ปรำรถนำที่จะหลีกหนีให้พน้ มือของเรำและหลบหลีกกำรสังเกตของสำยตำของเรำเสมอมำ
แต่เรำไม่เคยเลี่ยงไปจำกคำพูดหรื อควำมประพฤติท้งั หลำยของเขำเลย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เรำกลับยอมให้คำพูดและควำมประพฤติเหล่ำนั้นเข้ำสู่สำยตำของเรำอย่ำงมีจุดประสงค์
ซึ่งเรำอำจตีสอนควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์และดำเนินกำรพิพำกษำกับกำรกบฏของเขำ ดังนั้น
คำพูดและควำมประพฤติที่เป็ นควำมลับทั้งหลำยของมนุษย์จงึ ยังคงอยู่ต่อหน้ำบัลลังก์พิพำกษำของเรำเสมอ
และกำรพิพำกษำของเรำก็ไม่เคยจำกมนุษย์ไป เพรำะว่ำกำรกบฏของเขำนั้นมำกเกินไป
งำนของเรำคือกำรเผำและชำระล้ำงคำพูดและพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ที่ถูกเอ่ยและกระทำลงไปต่อหน้ำวิญ
ญำณของเรำ ดังนี้[ข] เมื่อเรำออกไปจำกแผ่นดินโลก ผูค้ นจะยังคงรักษำควำมจงรักภักดีของตนต่อเรำไว้
และจะยังคงรับใช้เรำเฉกเช่นที่บรรดำผูร้ ับใช้ที่บริ สุทธิ์ของเรำทำในงำนของเรำ
ซึ่งเปิ ดโอกำสให้งำนของเรำบนแผ่นดินโลกดำเนินต่อไปจนถึงวันที่งำนนั้นครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมำจำก “งำนแห่งกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริฐคืองำนแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

111. เรำมีควำมพอใจในบรรดำผูท้ ี่ไม่ระแวงผูอ้ นื่ และเรำชอบบรรดำผูท้ ี่ยอมรับควำมจริ งอย่ำงไม่ลงั เล
เรำแสดงควำมใส่ใจอย่ำงมำกต่อผูค้ นสองประเภทนี้ ด้วยเหตุที่ในสำยตำของเรำพวกเขำเป็ นคนซื่อสัตย์
หำกเจ้ำเป็ นคนหลอกลวง เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ย่อมจะระมัดระวังและมีควำมระแวงต่อผูค้ นและเรื่ องต่ำงๆ
ทั้งหมดทั้งมวล และด้วยเหตุน้ีควำมเชื่อของเจ้ำในเรำจะถูกสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนแห่งควำมระแวง
เรำไม่มีวนั สำมำรถรับรู ้ควำมเชื่อเช่นนั้นได้ เมื่อขำดควำมเชื่อที่แท้จริ ง เจ้ำก็ยิ่งไร้ซ่งึ ควำมรักที่แท้จริ งขึ้นไปอีก
และหำกเจ้ำมีแนวโน้มที่จะสงสัยในพระเจ้ำและคำดเดำพระองค์ตำมอำเภอใจ เช่นนั้นก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ
เจ้ำย่อมเป็ นผูท้ ี่หลอกลวงทีส่ ุดในบรรดำผูค้ นทั้งมวล เจ้ำคำดเดำว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นเช่นมนุษย์ได้หรื อไม่:
มีบำปซึ่งไม่สำมำรถอภัยให้ได้ มีลกั ษณะนิสัยที่ใจแคบ ไร้ซ่งึ ควำมเที่ยงธรรมและเหตุผล
ขำดสำนึกรับรู ้แห่งควำมยุติธรรม หมกมุ่นในยุทธวิธีที่ชวั่ ร้ำย ทรยศและเจ้ำเล่ห์ พอใจในควำมชัว่ และควำมมืด
เป็ นต้น

เหตุผลที่ผคู้ นมีควำมคิดเช่นนั้นไม่ใช่เป็ นเพรำะพวกเขำไร้ซ่งึ ควำมรู ้ในพระเจ้ำแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรอกหรือ?
ควำมเชื่อเช่นนั้นไม่ต่ำงอะไรไปจำกบำป!
มีกระทัง่ บำงคนที่เชื่อว่ำบรรดำผูท้ ี่ทำให้เรำพอใจก็คือบรรดำผูท้ ี่ยกยอปอปั้นและเลียแข้งเลียขำนั่นเอง
และเชื่อว่ำบรรดำผูท้ ี่ขำดทักษะต่ำงๆ เช่นนั้นจะไม่ได้รับกำรต้อนรับในพระนิเวศของพระเจ้ำ
และจะสูญเสียที่ของพวกเขำที่นั่น นี่คือควำมรู ้เพียงอย่ำงเดียวที่พวกเจ้ำได้รับเอำไว้ตลอดหลำยปี ที่ผ่ำนมำหรื อ?
นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ำได้รับไว้หรื อ? และควำมรู ้ของพวกเจ้ำเกี่ยวกับเรำไม่ได้หยุดที่ควำมเข้ำใจผิดต่ำงๆ เหล่ำนี้
ยิ่งแย่ไปกว่ำนั้นคือกำรที่พวกเจ้ำหมิ่นประมำทพระวิญญำณของพระเจ้ำและกล่ำวร้ำยสวรรค์
นี่คือเหตุผลที่เรำพูดว่ำ
ควำมเชื่อเช่นเดียวกับของพวกเจ้ำนั้นมีแต่จะทำให้พวกเจ้ำไถลห่ำงจำกเรำมำกขึ้นและอยู่ในสภำวะของกำรต่อต้ำ
นเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น ตลอดหลำยปี ของกำรทำงำน พวกเจ้ำได้เห็นควำมจริ งมำกมำย
แต่พวกเจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำหูของเรำได้ยนิ อะไร? มีกี่คนท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่เต็มใจที่จะยอมรับควำมจริ ง?
พวกเจ้ำทั้งหมดเชื่อว่ำเจ้ำเต็มใจที่จะจ่ำยตำมรำคำให้กบั ควำมจริ ง
แต่มีกี่คนในพวกเจ้ำที่ได้ทนทุกข์อย่ำงแท้จริ งเพื่อควำมจริ ง?
ไม่มีอะไรเลยนอกจำกควำมไม่ชอบธรรมในหัวใจของพวกเจ้ำ ซึ่งทำให้พวกเจ้ำคิดว่ำทุกคน
ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นใครก็ตำม เป็ นคนที่หลอกลวงและคดโกงเท่ำกัน—
ถึงขั้นที่เจ้ำเชื่อกระทัง่ ว่ำพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อำจทรงดำรงอยูโ่ ดยปรำศจำกหัวใจที่มีเมตตำหรื อควำมรักที่
มีควำมกรุ ณำมำกมำย เฉกเช่นบุคคลปกติ ยิ่งไปกว่ำนั้น
พวกเจ้ำเชื่อว่ำลักษณะนิสัยซึ่งแสดงถึงควำมมีคุณธรรมสูงและธรรมชำติซ่ึงแสดงถึงควำมเมตตำและควำมกรุ ณำ
มำกมำย ดำรงอยู่แค่ภำยในพระเจ้ำบนสวรรค์เท่ำนั้น พวกเจ้ำเชื่อว่ำวิสุทธิชนเช่นนี้ไม่ดำรงอยู่จริ ง
เชื่อว่ำควำมมืดและควำมชัว่ ปกครองแผ่นดินโลก
ในขณะที่พระเจ้ำทรงเป็ นบำงอย่ำงซึ่งผูค้ นให้ควำมไว้วำงใจกำรถวิลหำสิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยงำมของพวกเขำ
เป็ นบุคคลในตำนำนคนหนึ่งซึ่งพวกเขำสรรค์สร้ำงขึ้น ในจิตใจของพวกเจ้ำ พระเจ้ำบนสวรรค์น้ นั ทรงซื่อตรง
ชอบธรรม และยิ่งใหญ่มำก ทรงคู่ควรกับกำรนมัสกำรและควำมเลื่อมใส ในขณะเดียวกัน
พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกองค์น้ีทรงเป็ นแต่เพียงตัวแทน และเป็ นเครื่องมือของพระเจ้ำบนสวรรค์
เจ้ำเชื่อว่ำพระเจ้ำองค์น้ีไม่ทรงสำมำรถเทียบเท่ำกับพระเจ้ำบนสวรรค์ได้
นับประสำอะไรกับกำรถูกเอ่ยถึงในขณะเดียวกันกับพระองค์ เมื่อพูดถึงควำมยิ่งใหญ่และพระเกียรติของพระเจ้ำ
สิ่งเหล่ำนี้เป็ นของพระสิริของพระเจ้ำบนสวรรค์ แต่เมื่อพูดถึงธรรมชำติและควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์
สิ่งเหล่ำนี้คือคุณลักษณะซึ่งพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกทรงเป็ นส่วนหนึ่ง พระเจ้ำบนสวรรค์ทรงสูงส่งชัว่ นิรันดร์
ในขณะที่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกทรงไม่สำคัญ อ่อนแอ และไร้ควำมสำมำรถตลอดกำล

พระเจ้ำบนสวรรค์ไม่ทรงหมกมุ่นในอำรมณ์ เพียงแค่ควำมชอบธรรมเท่ำนั้น
ในขณะที่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกทรงมีแรงจูงใจอันเห็นแก่ตวั และทรงปรำศจำกควำมเที่ยงธรรมหรือเหตุผลใดๆ
พระเจ้ำบนสวรรค์ไม่ทรงมีควำมคดโกงแม้แต่นอ้ ยและทรงสัตย์ซื่อตลอดกำล
ในขณะที่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกทรงมีดำ้ นที่ไม่ซื่อสัตย์เสมอ พระเจ้ำบนสวรรค์ทรงรักมนุษย์อย่ำงสุดซึ้ง
ในขณะที่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกทรงแสดงให้มนุษย์เห็นถึงกำรใส่ใจที่ไม่เพียงพอ กระทัง่ ละเลยเขำอย่ำงสิ้นเชิง
ควำมรู ้ที่ผิดนี้ได้ถูกเก็บไว้ภำยในหัวใจของพวกเจ้ำมำนำนและยังอำจถูกทำให้อยู่อย่ำงถำวรในอนำคตเช่นกัน
พวกเจ้ำคำนึงถึงกิจกำรทั้งหมดของพระคริ สต์จำกจุดยืนของผูไ้ ม่ชอบธรรมและประเมินพระรำชกิจของพระองค์
ทั้งหมด รวมทั้งพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระองค์ จำกมุมมองของคนชัว่
พวกเจ้ำได้ทำควำมผิดมหันต์และได้ทำสิ่งซึ่งไม่เคยถูกทำมำก่อนโดยบรรดำผูท้ ี่มำก่อนหน้ำเจ้ำ กล่ำวคือ
พวกเจ้ำรับใช้เพียงพระเจ้ำผูส้ ูงส่งบนสวรรค์ผูซ้ ่งึ มีมงกุฎบนพระเศียรของพระองค์
และไม่เคยเอำใจใส่พระเจ้ำผูซ้ ่ึงเจ้ำคำนึงถึงว่ำไม่สำคัญมำกจนกระทัง่ พวกเจ้ำมองไม่เห็นพระองค์
นี่ไม่ใช่บำปของพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่ตวั อย่ำงชั้นเยี่ยมของกำรกระทำผิดของพวกเจ้ำต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำนมัสกำรพระเจ้ำบนสวรรค์
พวกเจ้ำรักบูชำฉำยำอันสู งส่งและเคำรพยกย่องบรรดำผูท้ ี่โดดเด่นเพรำะกำรมีคำรมคมคำยของพวกเขำ
เจ้ำยินดีถูกบัญชำโดยพระเจ้ำผูซ้ ่ึงเติมเต็มควำมมัง่ คัง่ ร่ ำรวยในมือเจ้ำ
และกระหำยในพระเจ้ำผูซ้ ่งึ สำมำรถเติมเต็มควำมอยำกทุกอย่ำงของเจ้ำ
องค์หนึ่งเดียวเท่ำนั้นที่เจ้ำไม่นมัสกำรคือพระเจ้ำองค์น้ผี ูซ้ ่ึงไม่ทรงสูงส่ง
สิ่งเดียวที่เจ้ำเกลียดคือกำรสมำคมกับพระเจ้ำองค์น้ผี ซู้ ่งึ ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถคำนึงถึงอย่ำงสูงส่ง
สิ่งเดียวที่เจ้ำไม่เต็มใจทำคือกำรรับใช้พระเจ้ำองค์น้ผี ซู้ ่งึ ไม่เคยทรงให้เจ้ำแม้สักสตำงค์แดงเดียว
และองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ไม่ทรงสำมำรถทำให้เจ้ำโหยหำในพระองค์ได้ก็คอื พระเจ้ำซึ่งไม่น่ำรักองค์น้ี
พระเจ้ำประเภทนี้ทรงไร้ควำมสำมำรถที่จะทำให้เจ้ำเปิ ดโลกทัศน์ของเจ้ำให้กว้ำงขึ้นได้
เพื่อที่จะได้รู้สึกรำวกับว่ำเจ้ำได้พบขุมทรัพย์แล้ว นับประสำอะไรกับกำรทำสิ่งที่เจ้ำปรำรถนำให้ลุล่วง
เช่นนั้นแล้ว ทำไมเจ้ำจึงติดตำมพระองค์? เจ้ำได้คิดถึงคำถำมต่ำงๆ เยี่ยงนี้หรื อไม่? สิ่งที่เจ้ำทำ
ไม่ได้เพียงทำให้พระคริ สต์องค์น้ีทรงขุน่ เคืองเท่ำนั้น ที่สำคัญกว่ำนั้นคือ มันทำให้พระเจ้ำบนสวรรค์ทรงขุน่ เคือง
เรำคิดว่ำนี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของควำมเชื่อของพวกเจ้ำในพระเจ้ำ!
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

112. ผูค้ นมำกมำยเลือกที่จะถูกประณำมสำปแช่งให้ไปลงนรกดีกว่ำให้พูดและกระทำด้วยควำมซื่อสัตย์
จึงไม่ตอ้ งประหลำดใจที่เรำมีวิธีปฏิบตั ิอีกแบบซึ่งเตรี ยมไว้สำหรับรับมือกับคนพวกที่ไม่มีควำมซื่อสัตย์

แน่นอนว่ำ เรำรู ้ดอี ย่ำงเต็มเปี่ ยมว่ำมันลำบำกยำกเย็นแค่ไหนสำหรับพวกเจ้ำที่จะมีควำมซื่อสัตย์
เพรำะพวกเจ้ำทุกคนล้วนแยบยลนัก เก่งมำกในเรื่ องกำรวัดผูค้ นด้วยไม้บรรทัดอันเล็กจิ๋วของเจ้ำเอง
นี่ทำให้งำนของเรำยิง่ มีควำมเรี ยบง่ำยขึ้น และด้วยควำมที่พวกเจ้ำแต่ละคนล้วนกกกอดควำมลับแนบไว้กบั อก
เช่นนั้นก็ดีแล้ว เรำจะส่งพวกเจ้ำไปสู่ควำมวิบตั ิเรี ยงทีละคน ให้ “เข้ำโรงเรี ยน” ด้วยเพลิงอัคคี เพื่อที่หลังจำกนั้น
พวกเจ้ำอำจมัน่ ใจได้อย่ำงสิ้นเชิงต่อกำรเชื่อของเจ้ำในวจนะของเรำ ถึงที่สุดแล้ว เรำจะกระชำกเอำคำว่ำ
“พระเจ้ำคือพระเจ้ำผูเ้ ปี่ ยมด้วยควำมสัตย์ซื่อ” ออกมำจำกปำกของพวกเจ้ำ ทันทีหลังจำกนั้น
พวกเจ้ำจะตีอกชกหัวและพิลำปรำพันว่ำ “ที่เคี้ยวคดนั่น คือหัวใจของมนุษย์!”
จิตใจของพวกเจ้ำจะอยู่ในสภำวะใดหรื อ ณ เวลำนี้? เรำจินตนำกำรว่ำ
เจ้ำจะไม่รู้สึกมีชยั ดังที่เจ้ำกำลังเป็ นอยู่ในตอนนี้ และนับประสำอะไรที่เจ้ำจะมีควำม “ลุ่มลึกและยำกที่จะเข้ำใจ”
ดังที่กำลังเป็ นอยู่ ณ ตอนนี้ ในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำนั้น ผูค้ นบำงคนช่ำงสงบเสงีย่ มสำรวมไปเสียทั้งหมด
พวกเขำอุตสำหะต่อกำรเป็ นผู้ “ประพฤติด”ี กระนั้น
พวกก็ยงั แยกเขี้ยวและเงื้อง่ำกรงเล็บใส่กนั ในกำรทรงสถิตของพระวิญญำณ
พวกเจ้ำจะจัดอันดับผูค้ นแบบนี้ให้อยู่ท่ำมกลำงลำดับชั้นของคนซื่อสัตย์อย่ำงนั้นหรื อ?
หำกเจ้ำเป็ นคนประเภทหน้ำซื่อใจคดคนหนึ่ง เป็ นใครบำงคนที่มีทกั ษะใน “สัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล”
เมื่อนั้นเรำพูดเลยว่ำ เจ้ำคือใครบำงคนที่ช่ำงพยำยำมล้อเล่นกับพระเจ้ำโดยแน่แท้
หำกคำพูดของเจ้ำพรุ นไปด้วยข้อแก้ตวั กับเหตุผลข้ออ้ำงที่ไร้คณ
ุ ค่ำ เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
เจ้ำคือใครบำงคนที่ลงั เลไม่เต็มใจจะนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิ
หำกเจ้ำมีควำมลับส่วนตัวมำกมำยซึ่งเจ้ำอิดออดที่จะแบ่งปัน
หำกเจ้ำไม่ชอบอย่ำงมำกในกำรนำควำมลับของเจ้ำ—ควำมลำบำกยำกเย็นของเจ้ำ—
มำตีแผ่ต่อหน้ำผูอ้ ื่นเพือ่ แสวงหำหนทำงแห่งควำมสว่ำง เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
เจ้ำคือใครบำงคนที่จะบรรลุควำมรอดโดยง่ำย และเป็ นผูท้ ี่จะไม่โผล่พน้ จำกควำมมืดมิดโดยง่ำย
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

113. เรำเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งถึงกำรเล่หล์ วงที่ดำรงอยูภ่ ำยในหัวใจของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำส่วนใหญ่ติดตำมเรำเพรำะควำมอยำกรู ้อยำกเห็นและได้มำเพื่อแสวงหำเรำให้พบจำกควำมว่ำงเปล่ำ
เมื่อควำมปรำรถนำที่สำมของพวกเจ้ำพังทลำยลง—ควำมปรำรถนำของพวกเจ้ำเพื่อชีวิตที่สงบและมีควำมสุข—
เช่นนั้นแล้วควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็นของพวกเจ้ำก็สลำยไปเช่นกัน
กำรเล่ห์ลวงที่ดำรงอยู่ในหัวใจของพวกเจ้ำแต่ละดวงถูกเปิ ดโปงโดยผ่ำนทำงคำพูดและกำรกระทำของพวกเจ้ำ
กล่ำวตำมตรง พวกเจ้ำเพียงแค่อยำกรู ้อยำกเห็นเกี่ยวกับเรำ แต่ไม่กลัวเรำ พวกเจ้ำไม่ระวังปำกของพวกเจ้ำ
และยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่ำพวกเจ้ำจะใช้สิ่งยึดเหนี่ยวในพฤติกรรมของพวกเจ้ำ

เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำมีควำมเชื่อประเภทใดกันแน่? เป็ นของแท้หรื อไม่?
พวกเจ้ำเพียงแค่ใช้วจนะของเรำเพื่อขจัดควำมกังวลของพวกเจ้ำ และบรรเทำควำมเบื่อหน่ำยของพวกเจ้ำ
เพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่ำงที่เหลืออยู่ในชีวิตของพวกเจ้ำ มีใครบ้ำงท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่ได้นำวจนะของเรำไปปฏิบตั ิ?
ผูใ้ ดมีควำมเชื่อที่จริ งแท้?
พวกเจ้ำตะโกนไม่หยุดหย่อนว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำที่ทรงเห็นลึกเข้ำไปในหัวใจของผูค้ น
แต่พระเจ้ำที่พวกเจ้ำตะโกนหำในหัวใจของพวกเจ้ำเข้ำกันได้กบั เรำอย่ำงไร? ในเมื่อพวกเจ้ำกำลังตะโกนเยีย่ งนี้
เช่นนั้นแล้วทำไมพวกเจ้ำจึงกระทำตัวแบบนั้น?
เป็ นไปได้ไหมว่ำนี่คือควำมรักที่พวกเจ้ำต้องกำรใช้ตอบแทนเรำ? ไม่มีกำรมอบอุทิศจำนวนเล็กน้อยใดๆ
บนริ มฝี ปำกของพวกเจ้ำ แต่กำรพลีอุทิศของพวกเจ้ำ และกำรประพฤติดีของพวกเจ้ำอยู่ที่ใดเล่ำ?
หำกไม่ได้เป็ นเพรำะคำพูดของพวกเจ้ำมำถึงหูของเรำ เรำจะสำมำรถเกลียดชังพวกเจ้ำมำกเหลือเกินได้อย่ำงไร?
หำกพวกเจ้ำได้เชื่อในเรำอย่ำงแท้จริง พวกเจ้ำจะสำมำรถตกอยู่ในสภำวะเศร้ำหมองเช่นนี้ได้อย่ำงไร?
พวกเจ้ำมีแววซึมเศร้ำบนใบหน้ำของพวกเจ้ำรำวกับว่ำพวกเจ้ำได้อยู่ในแดนคนตำยกำลังถูกพิจำรณำคดี
พวกเจ้ำไม่มีกำลังวังชำแม้เพียงกระผีกริ้ น และเจ้ำพูดอย่ำงแผ่วเบำเกี่ยวกับเสียงภำยในของเจ้ำ
เจ้ำถึงกับเต็มไปด้วยคำร้องทุกข์คร่ ำครวญและคำด่ำทอ นำนมำแล้วพวกเจ้ำได้สูญเสียควำมเชื่อในสิ่งที่เรำทำ
และแม้แต่ควำมเชื่อดั้งเดิมของพวกเจ้ำก็ได้ปลำสนำกำรไป
ดังนั้นเจ้ำจะสำมำรถติดตำมไปจนถึงบทอวสำนได้อย่ำงไร? ในเมื่อเป็ นดัง่ นี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พระวจนะสำหรับผูเ้ ยำว์และผูส้ ูงวัย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

114. ถึงแม้ว่ำมนุษย์จะเชื่อในพระเจ้ำ แต่หัวใจของมนุษย์ก็ปรำศจำกพระเจ้ำ
และเขำไม่รู้เท่ำทันว่ำจะรักพระเจ้ำอย่ำงไร อีกทั้งเขำไม่ตอ้ งกำรที่จะรักพระเจ้ำ
เพรำะหัวใจของเขำนั้นไม่เคยมำใกล้ชิดกับพระเจ้ำและเขำหลีกเลี่ยงพระเจ้ำอยู่เสมอ ผลก็คอื
หัวใจของมนุษย์อยู่ห่ำงไกลจำกพระเจ้ำ ดังนั้น หัวใจของเขำอยู่ที่ใด? แท้ที่จริ งแล้ว หัวใจของมนุษย์ไม่ได้ไปที่ใด
กล่ำวคือ แทนที่จะมอบมันให้แก่พระเจ้ำหรื อเปิ ดเผยมันเพือ่ ให้พระเจ้ำทอดพระเนตรเห็น
เขำกลับเก็บมันไว้เพื่อตัวเขำเอง นัน่ คือ
ถึงแม้จะมีขอ้ เท็จจริ งที่ว่ำผูค้ นบำงคนมักจะอธิษฐำนต่อพระเจ้ำและกล่ำวบ่อยครั้งว่ำ “โอ้พระเจ้ำ
โปรดทอดพระเนตรหัวใจของข้ำพระองค์—พระองค์ทรงรู ้ทุกสิ่งที่ขำ้ พระองค์คิด”
และบำงคนถึงขั้นปฏิญำณที่จะให้พระเจ้ำทอดพระเนตรพวกเขำ
ว่ำพวกเขำอำจจะถูกลงโทษหำกพวกเขำผิดคำสำบำน
ถึงแม้ว่ำมนุษย์จะยอมให้พระเจ้ำทอดพระเนตรภำยในหัวใจของเขำ

แต่นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำมนุษย์สำมำรถเชื่อฟังกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำได้
อีกทั้งไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำได้ปล่อยให้ชะตำกรรมและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเขำและทั้งหมด
ของเขำอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
ไม่ว่ำเจ้ำจะทำกำรสำบำนกับพระเจ้ำอย่ำงไรหรือเจ้ำจะประกำศกับพระองค์อย่ำงไร
ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำหัวใจของเจ้ำก็ยงั คงปิ ดต่อพระองค์
เพรำะเจ้ำเพียงยอมให้พระเจ้ำทอดพระเนตรหัวใจของเจ้ำเท่ำนั้นแต่ไม่ได้อนุญำตให้พระองค์ทรงควบคุมมัน
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เจ้ำไม่เคยมอบหัวใจของเจ้ำให้แก่พระเจ้ำเลย
และเพียงแค่พูดคำพูดที่ฟังดูดีให้พระเจ้ำทรงได้ยิน ในขณะเดียวกัน เจ้ำก็ซ่อนเร้นเจตนำที่หลอกลวงต่ำงๆ
จำกพระเจ้ำ รวมทั้งเล่ห์เพทุบำย กำรวำงแผนร้ำย และแผนของเจ้ำ
และเจ้ำจับยึดควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้และชะตำกรรมของเจ้ำไว้ในมือเจ้ำ กลัวอยูล่ ึกๆ
ว่ำพระเจ้ำจะทรงเอำสิ่งเหล่ำนั้นไป ด้วยเหตุน้ี พระเจ้ำจึงไม่เคยทรงมองเห็นควำมจริ งใจต่อพระองค์ของมนุษย์
ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำจะทรงเฝ้ำสังเกตส่วนลึกในหัวใจของมนุษย์
และทรงสำมำรถมองเห็นสิ่งที่มนุษย์กำลังคิดและควำมปรำรถนำที่จะทำในหัวใจของเขำ
และทรงสำมำรถมองเห็นว่ำสิ่งใดที่ถูกเก็บอยู่ภำยในหัวใจของเขำ แต่หัวใจของมนุษย์ก็ไม่ได้เป็ นของพระเจ้ำ
และเขำไม่เคยมอบมันให้อยู่ในกำรควบคุมของพระเจ้ำ กล่ำวคือ พระเจ้ำทรงมีสิทธิ์ที่จะเฝ้ำสังเกต
แต่พระองค์ไม่ทรงมีสิทธิ์ที่จะควบคุม ในจิตสำนึกภำยในใจของมนุษย์น้ นั
มนุษย์ไม่ตอ้ งกำรหรื อมีเจตนำที่จะมอบตัวเขำเองให้กบั กำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ
มนุษย์ไม่เพียงแค่ปิดตัวเขำเองจำกพระเจ้ำ แต่มีแม้กระทัง่ ผูค้ นที่คิดถึงวิธีที่จะห่อหุ้มหัวใจของพวกเขำ
โดยใช้คำพูดที่ระรื่ นหูและกำรประจบสอพลอเพื่อสร้ำงควำมประทับใจเท็จขึ้นมำแล้วได้รับควำมไว้วำงพระทัยจ
ำกพระเจ้ำ และปกปิ ดโฉมหน้ำที่แท้จริ งของพวกเขำไม่ให้พระเจ้ำทอดพระเนตรเห็น
จุดมุ่งหมำยของพวกเขำที่จะไม่ยอมให้พระเจ้ำทอดพระเนตรเห็นก็คือเพือ่ ที่จะไม่ยอมให้พระเจ้ำทรงล่วงรู ้ว่ำจริง
ๆ แล้วพวกเขำเป็ นอย่ำงไร พวกเขำไม่ตอ้ งกำรที่จะมอบหัวใจของพวกเขำแด่พระเจ้ำ
แต่ตอ้ งกำรที่จะเก็บมันไว้เพื่อตัวพวกเขำเอง เนื้อหำย่อยของกำรนี้ก็คือว่ำ
สิ่งที่มนุษย์ทำและสิ่งที่เขำต้องกำรทั้งหมดนั้นได้ถูกวำงแผน คิดคำนวณ และตัดสินใจโดยมนุษย์ดว้ ยตัวเขำเอง
เขำไม่พึงประสงค์กำรมีส่วนร่ วมหรื อกำรแทรกแซงของพระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่เขำจะต้องกำรกำรจัดวำงเรี ยบเรียงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
ไม่ว่ำจะเป็ นในแง่ของพระบัญญัติของพระเจ้ำ พระบัญชำของพระองค์ หรือข้อพึงประสงค์ตำ่ งๆ
ที่พระเจ้ำทรงกำหนดจำกมนุษย์ กำรตัดสินใจของมนุษย์ก็ต้งั อยู่บนพื้นฐำนของเจตนำและควำมสนใจของเขำเอง
บนพื้นฐำนของสภำวะและรู ปกำรณ์แวดล้อม ณ เวลำนั้นของเขำเอง

มนุษย์มกั ใช้ควำมรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกที่เขำคุน้ เคย และสติปัญญำของเขำเอง
เพื่อตัดสินและเลือกเส้นทำงที่เขำควรจะเดินอยู่เสมอ และไม่ยอมให้มีกำรแทรกแซงหรื อกำรควบคุมจำกพระเจ้ำ
นี่คือหัวใจของมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงมองเห็น
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

115. ผูค้ นมำกมำยปรำรถนำที่จะรักเรำอย่ำงแท้จริ ง แต่เพรำะหัวใจของพวกเขำไม่ใช่ของพวกเขำเอง
พวกเขำจึงไม่มีกำรควบคุมด้วยตัวพวกเขำเอง
ผูค้ นมำกมำยรักเรำอย่ำงแท้จริ งขณะที่พวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบที่เรำมอบให้
ถึงกระนั้นพวกเขำก็ไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้ว่ำเรำดำรงอยู่อย่ำงแท้จริง
และเพียงแค่รักเรำในควำมว่ำงเปล่ำและไม่ใช่เพรำะกำรดำรงอยู่ที่แท้จริ งของเรำ
ผูค้ นมำกมำยวำงหัวใจของพวกเขำลงต่อหน้ำเรำแล้วก็ไม่ให้ควำมสนใจต่อหัวใจของพวกเขำ
และด้วยเหตุน้ีหัวใจของพวกเขำจึงถูกซำตำนคว้ำไปเมื่อใดก็ตำมที่มนั มีโอกำส แล้วพวกเขำก็จำกเรำไป
ผูค้ นมำกหลำยรักเรำอย่ำงจริงแท้เมื่อเรำจัดเตรี ยมวจนะให้
ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่ทะนุถนอมวจนะของเรำในจิตวิญญำณของพวกเขำ
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับใช้วจนะของเรำเหมือนสมบัติสำธำรณะอย่ำงไม่ต้งั ใจและโยนวจนะของเรำกลับไปยัง
ที่เดิมเมื่อใดก็ตำมที่พวกเขำรู ้สึกอยำกจะทำ มนุษย์คน้ หำเรำท่ำมกลำงควำมเจ็บปวด
และเขำมองดูเรำท่ำมกลำงกำรทดสอบ ในช่วงระหว่ำงเวลำแห่งสันติสุข เขำชื่นชมเรำ เมื่อตกอยู่ในอันตรำย
เขำก็ปฏิเสธเรำ เมื่อเขำติดธุระ เขำก็ลืมเรำ และเมื่อเขำว่ำง เขำก็ปฏิบตั ิต่อเรำอย่ำงพอเป็ นพิธี—
แต่ทว่ำยังไม่เคยมีใครรักเรำตลอดชัว่ ชีวิตของพวกเขำเลย เรำปรำรถนำให้มนุษย์จริ งจังจริ งใจต่อหน้ำเรำ
กล่ำวคือ เรำไม่ขอให้เขำมอบสิ่งใดแก่เรำ แต่ขอให้ผคู้ นทั้งปวงรับเรำไว้อย่ำงจริ งจังเท่ำนั้น ว่ำแทนที่จะป้อยอเรำ
ก็ให้พวกเขำเปิ ดโอกำสให้เรำได้นำควำมจริงใจของมนุษย์กลับมำแทน ควำมรู ้แจ้ง ควำมกระจ่ำง
และรำคำของควำมพยำยำมของเรำแผ่ไปทัว่ ผูค้ นทั้งปวง
แต่ทว่ำข้อเท็จจริ งที่แท้ของทุกกำรกระทำของมนุษย์ก็แผ่ไปทัว่ ผูค้ นทั้งปวงด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับกำรที่พวกเขำหลอกลวงเรำ เป็ นรำวกับว่ำส่วนผสมต่ำงๆ
ของกำรหลอกลวงของมนุษย์ได้อยู่กบั เขำมำตั้งแต่ในครรภ์
รำวกับว่ำเขำได้ครอบครองทักษะกำรใช้เล่ห์เหลี่ยมพิเศษเหล่ำนี้มำตั้งแต่เกิด ยิง่ ไปกว่ำนั้น
เขำไม่เคยได้เปิ ดเผยแผนกำรอันเป็ นควำมลับ
ไม่เคยมีใครเห็นทะลุเข้ำไปยังแหล่งกำเนิดของทักษะที่เต็มไปด้วยกำรหลอกลวงเหล่ำนี้ ผลก็คือ
มนุษย์ใช้ชีวิตท่ำมกลำงกำรหลอกลวงโดยไม่ตระหนักถึงมัน และเป็ นรำวกับว่ำหำกเขำยกโทษให้ตวั เอง

รำวกับว่ำเป็ นกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำมำกกว่ำที่จะเป็ นกำรที่เขำจงใจหลอกลวงเรำ
นี่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของกำรที่มนุษย์หลอกลวงเรำหรอกหรื อ? นี่ไม่ใช่กลอุบำยอันเจ้ำเล่ห์ของเขำหรอกหรื อ?
เรำไม่เคยมึนงงสับสนกับคำประจบสอพลอและกลลวงของมนุษย์เลย
เพรำะเรำค้นพบแก่นแท้ของเขำมำนำนแล้ว ผูใ้ ดจะรู ้บำ้ งว่ำควำมไม่บริสุทธิ์ในโลหิตของเขำมีมำกเพียงใด
และพิษของซำตำนอยู่ภำยในไขกระดูกของเขำมำกเพียงใด?
มนุษย์เติบโตคุน้ เคยกับมันมำกยิง่ ขึ้นในแต่ละวันที่ผ่ำนไป จนกระทัง่ เขำไม่รูส้ ึกถึงอันตรำยที่กระทำโดยซำตำน
และด้วยเหตุน้ีไม่มีควำมสนใจที่จะค้นหำให้พบถึง “ศิลปะของกำรดำรงอยู่ทสี่ มบูรณ์แข็งแรง”
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 21” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

116. มนุษย์ท้งั ปวงเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงที่ขำดพร่ องกำรรู ้จกั ตนเอง
และพวกเขำจึงไร้ควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั ตัวพวกเขำเอง แม้กระนั้นก็ตำม
พวกเขำกลับรู ้จกั ผูอ้ ื่นทุกคนเหมือนกับรู ้จกั หลังมือของพวกเขำ
รำวกับว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงทีผ่ อู้ ื่นได้ทำและได้กล่ำว ได้ถกู พวกเขำ “ตรวจสอบ” ก่อนแล้ว
ตรงหน้ำพวกเขำนัน่ แหละ และได้รับกำรเห็นชอบจำกพวกเขำก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่ำงนั้นจะได้รับกำรลงมือทำ
ผลที่ตำมมำคือ มันเป็ นรำวกับว่ำพวกเขำได้ทำควำมรู ้จกั ผูอ้ ื่นทุกคนลึกเข้ำไปจนถึงสภำวะจิตใจเลยทีเดียว
มนุษย์ท้งั ปวงก็เป็ นอย่ำงนี้ ถึงแม้ว่ำพวกเขำได้เข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักรในวันนี้แล้ว
แต่ธรรมชำติของพวกเขำก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง ต่อหน้ำเรำ พวกเขำยังคงทำสิ่งที่เรำทำ แต่ลบั หลังเรำ
พวกเขำก็เริ่ มทำ “ธุระ” ที่พิเศษเฉพำะของพวกเขำเอง อย่ำงไรก็ตำม ในภำยหลัง เมื่อพวกเขำมำเบื้องหน้ำเรำ
พวกเขำก็เป็ นเหมือนผูค้ นที่แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง สงบและไม่หวัน่ กลัวอย่ำงเห็นได้ชดั
พร้อมโฉมหน้ำมนุษย์อนั สำรวมและจังหวะชีพจรที่สม่ำเสมอ
นี่มิใช่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ท้งั หลำยน่ำเหยียดหยำมยิ่งนักอย่ำงแน่นอนหรอกหรือ?
ผูค้ นมำกมำยเหลือเกินแสดงหน้ำตำสองแบบที่แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง—หน้ำตำแบบหนึ่งขณะอยู่เบื้องหน้ำเรำ
และหน้ำตำอีกแบบหนึ่งเมื่ออยูล่ บั หลังเรำ
พวกเขำมำกมำยเหลือเกินกระทำกำรเหมือนลูกแกะแรกเกิดเมื่ออยู่เบื้องหน้ำเรำ แต่พอลับหลังเรำ
พวกเขำก็แปรสภำพไปเป็ นเสือดุดนั และต่อมำก็กระทำกำรเหมือนนกน้อยโผบินอย่ำงสนุกสนำนไปรอบๆ
เนินเขำ หลำยคนเหลือเกินแสดงปณิธำนต่อหน้ำเรำ หลำยคนเหลือเกินมำเบื้องหน้ำเรำ
แสวงหำวจนะของเรำด้วยควำมกระหำยและควำมถวิลหำ แต่พอลับหลังเรำ
พวกเขำกลับรำคำญวจนะเหล่ำนั้นมำกขึ้นทุกทีและประกำศตัดขำดจำกวจนะเหล่ำนั้น
รำวกับว่ำถ้อยคำทั้งหลำยของเรำเป็ นเครื่องถ่วงอย่ำงหนึ่ง หลำยครั้งเหลือเกิน
เมื่อเห็นเผ่ำพันธุ์มนุษย์ถูกศัตรู ของเรำทำให้เสื่อมทรำม เรำก็ได้เลิกตัง้ ควำมหวังทัง้ หลำยของเรำกับพวกมนุษย์

หลำยครั้งเหลือเกินที่เมื่อเห็นมนุษย์ท้งั หลำยมำเบื้องหน้ำเรำ ฟูมฟำยแสวงหำกำรให้อภัย แม้กระนั้นก็ดี
เป็ นเพรำะกำรขำดพร่ องควำมนับถือตนเองและกำรไม่สำมำรถแก้ไขได้อนั ดื้อดึงของพวกเขำ
เรำก็ได้ปิดตำของเรำจำกกำรกระทำของพวกเขำด้วยควำมโกรธ
แม้แต่ในยำมที่หัวใจของพวกเขำจริงแท้และเจตนำของพวกเขำจริ งใจก็ตำม หลำยครั้งเหลือเกิน
เรำได้เห็นผูค้ นมัน่ ใจพอที่จะร่ วมมือกับเรำ ผูซ้ ่ึงเมื่ออยู่เบื้องหน้ำเรำ ดูเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของเรำ
ลิม้ รสควำมอบอุ่นของอ้อมกอดนั้น หลำยครั้งเหลือเกิน พอได้เป็ นพยำนของควำมบริ สุทธิ์ใจ ควำมมีชีวิตชีวำ
และควำมน่ำรักของประชำกรที่ได้รับกำรเลือกสรรของเรำแล้ว
เรำจะไม่สำมำรถรับเอำควำมยินดีใหญ่หลวงอันเกิดมำจำกสิ่งเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร?
มนุษย์ท้งั หลำยไม่รู้วิธีชื่นชมพรที่ลิขิตไว้ล่วงหน้ำของพวกเขำในมือของเรำ
เพรำะพวกเขำไม่เข้ำใจว่ำอันที่จริ งแล้ว ทั้ง “พร” และ “ควำมทุกข์” มีควำมหมำยว่ำอะไร ด้วยเหตุน้ี
มนุษย์จึงหำได้จริ งใจในกำรแสวงหำเรำของพวกเขำไม่ หำกวันพรุ่ งไม่ได้มีอยู่ เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้ำคนใดที่ยืนอยู่เบื้องหน้ำเรำ จักบริ สุทธิ์ดุจดังหิมะที่ถูกพัดพำ และไร้มลทินดุจดังหยก?
จะเป็ นไปได้ไหมที่ควำมรักของเจ้ำที่มีต่อเรำเป็ นเพียงบำงอย่ำงที่สำมำรถถูกแลกเปลี่ยนเป็ นมื้ออำหำรอันโอชะสั
กมื้อ ชุดสูทมีระดับสักชุด หรื อตำแหน่งสูงพร้อมรำยได้งำมๆ สักตำแหน่ง?
ควำมรักของเจ้ำที่มีต่อเรำสำมำรถถูกแลกเปลี่ยนเป็ นควำมรักที่ผอู้ ื่นมีต่อพวกเจ้ำได้ไหม?
จะเป็ นไปได้อย่ำงแท้จริงไหมที่กำรก้ำวผ่ำนบททดสอบต่ำงๆ
จะกระตุน้ ผูค้ นให้ทอดทิ้งควำมรักของพวกเขำที่มีต่อเรำ?
ควำมทุกข์และควำมทุกข์ลำบำกทั้งหลำยจะทำให้พวกเขำพร่ ำบ่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรต่ำงๆ
ของเรำไหม? ไม่มผี ใู้ ดเคยได้ซ้ งึ คุณค่ำของดำบคมกล้ำที่อยู่ในปำกของเรำอย่ำงแท้จริ งเลย กล่ำวคือ
พวกเขำรู ้จกั เพียงควำมหมำยที่ผิวเผินของมันโดยปรำศจำกกำรจับควำมเข้ำใจในสิ่งที่มนั พ่วงเอำมำด้วย
หำกมนุษย์ท้งั หลำยมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นควำมคมของดำบของเรำอย่ำงแท้จริง
พวกเขำก็คงจะวิ่งลนลำนเหมือนหนูเข้ำรู ของพวกมัน เป็ นเพรำะควำมมึนชำของมนุษย์ท้งั หลำย
พวกเขำจึงไม่เข้ำใจอะไรเกี่ยวกับควำมหมำยแท้จริงแห่งวจนะของเรำ และดังนั้นพวกเขำจึงไม่มีเบำะแสเลยว่ำ
ถ้อยคำทั้งหลำยของเรำน่ำยำเกรงเพียงใด หรื อว่ำพวกมันเปิ ดเผยธรรมชำติของมนุษย์มำกเพียงใด
และควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์เองได้ถูกวจนะเหล่ำนั้นพิพำกษำไปมำกเพียงใดแล้ว ด้วยเหตุน้ี
ผูค้ นส่วนใหญ่จึงได้รับเอำท่ำทีที่ไม่กระตือรื อร้นมำใช้อนั เป็ นผลลัพธ์ของแนวคิดครึ่งๆ กลำงๆ
ของพวกเขำเกี่ยวกับสิ่งที่เรำกล่ำว
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 15” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

117. ตลอดทัว่ ทั้งยุคต่ำงๆ หลำยคนได้จำกโลกนี้ไปด้วยควำมผิดหวัง และด้วยควำมลังเล
และหลำยคนได้มำสู่โลกด้วยควำมหวังและควำมเชื่อ เรำได้จดั กำรเตรียมกำรให้กบั หลำยคนที่จะมำ
และได้ส่งหลำยคนออกไป ผูค้ นนับไม่ถว้ นได้ผ่ำนมือเรำไป วิญญำณมำกมำยได้ถูกโยนเข้ำไปในแดนคนตำย
หลำยคนได้ดำรงชีวิตในเนื้อหนัง และหลำยคนได้ตำยไปและเกิดใหม่บนแผ่นดินโลก
กระนั้นก็ตำมไม่เคยมีใครเลยในบรรดำพวกเขำที่ได้มโี อกำสชื่นชมพรทั้งหลำยแห่งรำชอำณำจักรในวันนี้
เรำได้ให้มนุษย์มำกมำยเหลือเกิน กระนั้นเขำกลับได้รับน้อยนิด
เพรำะกำรจู่โจมของกำลังบังคับของซำตำนได้ทิ้งให้เขำไร้ควำมสำมำรถที่จะชื่นชมควำมมัง่ คัง่ ทั้งหมดของเรำได้
เขำได้เพียงแค่มีโชคดีที่จะพิจำรณำควำมมัง่ คัง่ เหล่ำนั้น
แต่ไม่เคยได้มีควำมสำมำรถที่จะชื่นชมพวกมันได้อย่ำงเต็มเปี่ ยม
มนุษย์ไม่เคยค้นพบเรื อนสมบัติในร่ ำงกำยของเขำเพื่อรับควำมมัง่ คัง่ ทั้งหลำยของสวรรค์
และดังนั้นเขำจึงได้สูญเสียพรที่เรำได้มอบให้เขำไป
วิญญำณของมนุษย์ไม่ใช่ปฏิภำณแท้จริ งที่เชื่อมโยงเขำกับวิญญำณของเรำหรอกหรื อ?
เหตุใดมนุษย์จึงไม่เคยให้เรำมีส่วนร่ วมกับวิญญำณของเขำเลย? เหตุใดเขำจึงเข้ำใกล้เรำในเนื้อหนัง
แต่กลับไม่สำมำรถที่จะทำเช่นนั้นในวิญญำณได้? โฉมหน้ำที่แท้จริ งของเรำคือโฉมหน้ำของเนื้อหนังใช่หรื อไม่?
เหตุใดมนุษย์จึงไม่รู้จกั เนื้อแท้ของเรำ? ไม่เคยมีร่องรอยใดๆ ของเรำในวิญญำณของมนุษย์จริ งๆ หรื อ?
เรำได้ปลำสนำกำรจำกวิญญำณของมนุษย์โดยสิ้นเชิงแล้วหรื อ? หำกมนุษย์ไม่เข้ำสู่อำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณ
เขำจะสำมำรถจับควำมเข้ำใจเจตนำรมณ์ของเรำได้อย่ำงไร? ในสำยตำของมนุษย์
มีสิ่งที่สำมำรถแทรกซึมอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณได้โดยตรงหรื อไม่?
มีหลำยครั้งที่เรำได้ร้องเรี ยกมนุษย์ดว้ ยวิญญำณของเรำ กระนั้นมนุษย์ก็กระทำกำรรำวกับว่ำเขำได้ถูกเรำแทง
คำนึงถึงเรำจำกระยะไกล ด้วยควำมยำเกรงอย่ำงยิ่งว่ำเรำจะนำทำงเขำไปสู่อกี โลกหนึ่ง
มีหลำยครั้งที่เรำได้สอบถำมในวิญญำณของมนุษย์ กระนั้นเขำยังคงไม่รับรู ้อย่ำงยิง่
กลัวอย่ำงล้ำลึกว่ำเรำจะเข้ำสู่บำ้ นของเขำและฉวยโอกำสพรำกทรัพย์สมบัติของเขำทั้งหมดไปจำกเขำ ด้วยเหตุน้ี
เขำจึงปิ ดกั้นเรำให้อยู่ขำ้ งนอก ทิ้งเรำไม่ให้เผชิญกับสิ่งใดเลยนอกจำกประตูที่เยือกเย็นและปิ ดสนิท
มีหลำยครั้งที่มนุษย์ได้ลม้ ลงและเรำได้ช่วยเขำให้รอด กระนั้นภำยหลังจำกที่ตื่นขึ้นมนุษย์ก็ทงิ้ เรำทันที
และโดยที่ไม่ได้รับกำรสัมผัสจำกควำมรักของเรำ ก็มองกรำดเรำอย่ำงระวังภัย
เรำไม่เคยได้ทำให้หัวใจของมนุษย์อบอุน่ มนุษย์คือสัตว์เลือดเย็นที่ไร้อำรมณ์ควำมรูส้ ึก
แม้ว่ำเขำจะได้รับกำรทำให้อุ่นโดยอ้อมกอดของเรำ แต่เขำก็ไม่เคยถูกขับเคลื่อนอย่ำงลึกซึ้งโดยอ้อมกอดนั้น
มนุษย์ก็เหมือนคนเถื่อนตำมภูเขำ เขำไม่เคยหวงแหนควำมล้ำค่ำกำรทะนุถนอมทั้งหมดของเรำที่มีต่อมวลมนุษย์
เขำไม่เต็มใจที่จะเข้ำหำเรำ โดยเลือกที่จะอยู่อำศัยท่ำมกลำงภูเขำมำกกว่ำ

ที่ซ่ึงเขำสู้ทนภัยอันตรำยจำกบรรดำสัตว์ป่ำ—กระนั้นเขำก็ไม่เต็มใจที่จะหลบภัยในเรำ
เรำไม่บงั คับมนุษย์ผใู้ ดเลย เรำเพียงทำงำนของเรำ
วันนั้นจะมำถึงเมื่อมนุษย์ว่ำยมำยังข้ำงเรำจำกกลำงมหำสมุทรอันทรงพลัง
เพื่อที่เขำอำจชื่นชมควำมมัง่ คัง่ ทั้งหมดบนแผ่นดินโลกและทิ้งควำมเสี่ยงที่จะถูกทะเลกลืนไว้ขำ้ งหลัง
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 20” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

118. ศรัทธำของพวกเจ้ำนั้นสวยงำมมำก เจ้ำพูดว่ำเจ้ำเต็มใจที่จะสละเวลำทั้งชีวิตของเจ้ำในนำมแห่งงำนของเรำ
และพูดว่ำเจ้ำยินดีที่จะพลีอุทิศชีวิตของพวกเจ้ำเพื่องำนนั้น แต่อุปนิสยั ของพวกเจ้ำไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปมำกนัก
เจ้ำเพียงพูดจำด้วยควำมโอหัง แม้ว่ำในข้อเท็จจริ งแล้ว พฤติกรรมจริ งแท้ของเจ้ำต่ำช้ำมำก
เป็ นรำวกับว่ำลิน้ และริ มฝี ปำกของผูค้ นอยู่ในฟ้ำสวรรค์ แต่ขำของพวกเขำอยู่ต่ำเตี้ยบนแผ่นดินโลก และผลก็คอื
คำพูดและควำมประพฤติของพวกเขำและภำพลักษณ์ของพวกเขำยังคงอยู่ในสภำพกะรุ่งกะริ่งและย่อยยับ
ควำมมีหน้ำมีตำของพวกเจ้ำได้ถูกทำลำยไปแล้ว กิริยำมำรยำทของพวกเจ้ำต่ำทรำม วิธีพูดของเจ้ำต่ำช้ำ
และชีวิตของพวกเจ้ำน่ำรังเกียจ แม้แต่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำทั้งปวงก็ได้จมลงสู่ควำมต่ำช้ำถึงก้นบึ้ง
เจ้ำใจแคบต่อผูอ้ ื่น และเจ้ำต่อรองรำคำทุกสิ่งเล็กสิ่งน้อย
เจ้ำทะเลำะกันในเรื่ องควำมมีหน้ำมีตำและสถำนะของเจ้ำเอง
จนถึงจุดที่เจ้ำถึงกับเต็มใจที่จะลงไปสู่นรกและลงไปในบึงไฟ
คำพูดและควำมประพฤติปัจจุบนั ของพวกเจ้ำก็เพียงพอให้เรำตัดสินว่ำพวกเจ้ำมีบำป
ท่ำทีของเจ้ำต่องำนของเรำก็เพียงพอให้เรำกำหนดพิจำรณำว่ำพวกเจ้ำเป็ นคนไม่ชอบธรรม
และอุปนิสัยทั้งหมดของพวกเจ้ำก็เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่ำพวกเจ้ำเป็ นดวงจิตสกปรกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ำสะอิดสะ
เอียน กำรสำแดงทั้งหลำยของพวกเจ้ำ
และสิ่งที่พวกเจ้ำเปิ ดเผยก็เพียงพอที่จะพูดว่ำพวกเจ้ำคือผูค้ นที่ได้ดื่มโลหิตจำกจิตวิญญำณสกปรกจนเต็มอิ่ม
เมื่อกำรเข้ำสู่รำชอำณำจักรได้รับกำรกล่ำวถึง พวกเจ้ำไม่เปิ ดเผยควำมรู ้สึกของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำเชื่อหรื อไม่ว่ำวิธีที่เจ้ำเป็ นในตอนนี้เพียงพอแล้วที่จะให้เจ้ำเดินผ่ำนประตูสู่อำณำจักรสวรรค์ของเรำ?
พวกเจ้ำเชื่อหรื อไม่ว่ำพวกเจ้ำสำมำรถได้รับกำรเข้ำสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งงำนและวจนะของเรำได้โดยที่คำพูดแ
ละควำมประพฤติของพวกเจ้ำเองไม่ได้ถูกเรำทดสอบเสียก่อน? ใครเล่ำจะสำมำรถตบตำเรำได้?
พฤติกรรมและกำรสนทนำที่น่ำรังเกียจและต่ำช้ำของพวกเจ้ำจะหนีรอดจำกสำยตำของเรำไปได้อย่ำงไร?
ชีวิตของพวกเจ้ำได้ถูกเรำกำหนดพิจำรณำไว้แล้วให้เป็ นชีวิตแห่งกำรดื่มโลหิตและกินเนื้อหนังของจิตวิญญำณส
กปรกเหล่ำนั้น เพรำะพวกเจ้ำเลียนแบบพวกเขำต่อหน้ำเรำทุกวัน ต่อหน้ำเรำพฤติกรรมของเจ้ำเลวเป็ นพิเศษ
ดังนั้นเรำจะไม่สำมำรถเห็นว่ำเจ้ำน่ำขยะแขยงได้อย่ำงไร?
คำพูดของเจ้ำประกอบด้วยสิ่งไม่บริ สุทธิ์ของจิตวิญญำณสกปรก กล่ำวคือ เจ้ำป้อยอ ปกปิ ด

และประจบเฉกเช่นพวกที่เกี่ยวพันกับกำรใช้เวทมนตร์
และเฉกเช่นพวกที่คิดไม่ซื่อและดื่มโลหิตของคนไม่ชอบธรรม
กำรแสดงออกทั้งหมดของมนุษย์ไม่ชอบธรรมอย่ำงสุดขีด
ดังนั้นผูค้ นทั้งหมดจะสำมำรถได้รับกำรจัดวำงในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่ึงคนชอบธรรมอยู่ได้อย่ำงไร?
เจ้ำคิดหรื อว่ำพฤติกรรมที่น่ำรังเกียจของเจ้ำสำมำรถยกเจ้ำให้เป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับคนไม่ชอบธรรมเหล่ำนั้
น? ในที่สุดแล้ว ลิน้ ที่คล้ำยงูของเจ้ำจะทำลำยเนื้อหนังนี้ของเจ้ำ
ที่นำมำซึ่งกำรทำลำยล้ำงและกระทำสิ่งน่ำสะอิดสะเอียน
และมือเหล่ำนั้นของเจ้ำที่ถูกปกคลุมด้วยโลหิตของจิตวิญญำณสกปรกก็จะดึงดวงจิตของเจ้ำลงสู่นรกในที่สุดเช่น
กัน เช่นนั้นแล้ว เหตุใดเจ้ำจึงไม่กระโจนใส่โอกำสนี้เพือ่ ชำระล้ำงมือที่ปกคลุมด้วยสิ่งสกปรกของเจ้ำให้สะอำด?
และเหตุใดเจ้ำจึงไม่ใช้ประโยชน์จำกโอกำสนี้เพือ่ ตัดลิ้นของเจ้ำที่พูดคำพูดที่ไม่ชอบธรรมไปเสีย?
จะเป็ นไปได้หรื อไม่ว่ำเจ้ำเต็มใจทนทุกข์ในเปลวเพลิงแห่งนรกเพือ่ ประโยชน์ของมือ ลิน้ และริ มฝี ปำกของเจ้ำ?
เรำเฝ้ำดูแลหัวใจของทุกคนด้วยตำทั้งสองข้ำง เพรำะเป็ นเวลำนำนก่อนที่เรำได้สร้ำงมวลมนุษย์
เรำได้กุมหัวใจพวกเขำไว้ภำยในมือของเรำ นำนมำแล้วเรำได้เห็นทะลุหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นควำมคิดของพวกเขำจะสำมำรถรอดพ้นจำกสำยตำของเรำได้อย่ำงไร?
มันจะไม่สำมำรถสำยเกินไปสำหรับพวกเขำที่จะรอดพ้นจำกกำรถูกเผำโดยวิญญำณของเรำได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่ำช้ำเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

119. ริ มฝี ปำกของเจ้ำอ่อนโยนกว่ำนกพิรำบ แต่หัวใจของเจ้ำน่ำกลัวยิ่งกว่ำงูแห่งกำลเก่ำ
ริ มฝี ปำกของเจ้ำสวยเทียบเท่ำสำวชำวเลบำนอนด้วยซ้ ำ ทว่ำหัวใจของเจ้ำไม่อ่อนโยนกว่ำหัวใจของพวกเขำ
และแน่นอนว่ำไม่สำมำรถเปรี ยบเทียบกับควำมงำมของชำวคำนำอันได้ หัวใจของเจ้ำช่ำงทรยศนัก!
สิ่งทั้งหลำยที่เรำเกลียดเป็ นเพียงริ มฝี ปำกของผูไ้ ม่ชอบธรรมและหัวใจของพวกเขำ
และข้อพึงประสงค์ของเรำต่อผูค้ นไม่สูงกว่ำสิ่งที่เรำคำดหวังจำกเหล่ำวิสุทธิชนแม้แต่น้อย
เป็ นเพียงว่ำเรำรู ้สึกถึงควำมเดียดฉันท์อย่ำงมำกต่อควำมประพฤติชวั่ ของผูไ้ ม่ชอบธรรม
และเรำหวังว่ำพวกเขำอำจจะสำมำรถปลดทิ้งควำมโสโครกของพวกเขำ
และหนีพน้ จำกสภำวะลำบำกใจปัจจุบนั ของพวกเขำได้
เพื่อที่พวกเขำจะได้สำมำรถโดดเด่นจำกผูไ้ ม่ชอบธรรมเหล่ำนั้น
และใช้ชีวิตและมีควำมบริ สุทธิ์ร่วมกับพวกที่ชอบธรรมได้ พวกเจ้ำอยู่ในรู ปกำรณ์แวดล้อมเดียวกันกับเรำ
กระนั้นพวกเจ้ำก็ถูกปกคลุมด้วยควำมโสโครก
เจ้ำไม่มีแม้แต่สภำพเหมือนดั้งเดิมที่เล็กที่สุดของมนุษย์ที่ทรงสร้ำงในปฐมกำล ยิง่ ไปกว่ำนั้น
เพรำะทุกวันพวกเจ้ำเลียนแบบสภำพเหมือนของจิตวิญญำณสกปรกเหล่ำนั้น ทำสิ่งที่พวกเขำทำ

และพูดสิ่งที่พวกเขำพูด ทุกส่วนของพวกเจ้ำ—แม้แต่ลนิ้ และริ มฝี ปำกของพวกเจ้ำ—
จึงเปี ยกชุ่มด้วยน้ ำเน่ำของพวกเขำ จนถึงจุดที่พวกเจ้ำถูกปกคลุมด้วยครำบเช่นนี้จนทัว่
และไม่มีส่วนใดของเจ้ำเลยสำมำรถนำมำใช้กบั งำนของเรำได้ มันช่ำงเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน!
พวกเจ้ำอำศัยอยู่ในโลกแห่งอำชำและฝูงปศุสัตว์เช่นนี้ แต่จริ งๆ แล้วพวกเจ้ำไม่รูส้ ึกลำบำกใจ
เจ้ำเต็มไปด้วยควำมชื่นบำนและใช้ชีวิตอย่ำงอิสระและง่ำยดำย เจ้ำกำลังว่ำยน้ ำวนไปมำในน้ำเน่ำนั่น
กระนั้นเจ้ำไม่ได้ตระหนักอย่ำงจริงแท้ว่ำเจ้ำได้ตกสู่สภำวะลำบำกใจเช่นนี้แล้ว
ทุกวันเจ้ำคบหำสมำคมกับจิตวิญญำณสกปรก และมีปฏิสัมพันธ์กบั “สิ่งปฏิกูล” ชีวิตของพวกเจ้ำต่ำช้ำทีเดียว
กระนั้นพวกเจ้ำก็ไม่ได้ตระหนักรู ้อย่ำงจริ งแท้ว่ำเจ้ำไม่มีอยู่จริ งในโลกมนุษย์อย่ำงแน่นอน
และว่ำเจ้ำไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้
เจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำชีวิตของเจ้ำได้ถูกเหยียบย่ำโดยจิตวิญญำณสกปรกเหล่ำนั้นมำนำนแล้ว
หรื อว่ำบุคลิกลักษณะของเจ้ำถูกทำให้มีมลทินโดยน้ ำเน่ำมำนำนแล้ว?
เจ้ำคิดหรื อว่ำเจ้ำกำลังใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์บนดิน และว่ำเจ้ำอยู่ท่ำมกลำงควำมสุข?
เจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเจ้ำได้ใช้ชีวิตเคียงข้ำงจิตวิญญำณสกปรก
และว่ำเจ้ำได้อยู่ร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำได้ตระเตรี ยมไว้ให้เจ้ำ?
วิธีที่เจ้ำใช้ชีวิตจะสำมำรถมีควำมหมำยใดๆ ได้อย่ำงไร? ชีวิตของเจ้ำจะสำมำรถมีคุณค่ำใดๆ ได้อย่ำงไร?
เจ้ำได้วิ่งวนไปมำเพื่อบิดำมำรดำของเจ้ำ บิดำมำรดำของจิตวิญญำณสกปรก กระนั้นเจ้ำก็ไม่รูเ้ ลยจริ งๆ
ว่ำพวกที่ล่อให้เจ้ำติดกับนั้นคือบิดำมำรดำของจิตวิญญำณสกปรกที่ได้ให้กำเนิดเจ้ำและได้เลี้ยงดูเจ้ำ
ยิ่งไปกว่ำนั้น เจ้ำไม่ตระหนักรู ้ว่ำสิ่งโสโครกทั้งหมดของเจ้ำจริ งๆ แล้วเป็ นพวกเขำที่ให้เจ้ำมำ
ทั้งหมดที่เจ้ำรู ้คือว่ำพวกเขำสำมำรถนำพำ “ควำมชื่นชมยินดี” มำให้เจ้ำ พวกเขำไม่ตีสอนเจ้ำ
อีกทั้งพวกเขำไม่พิพำกษำเจ้ำ และพวกเขำไม่ด่ำทอเจ้ำโดยเฉพำะ พวกเขำไม่เคยได้ระเบิดควำมโกรธใส่เจ้ำ
แต่ปฏิบตั ิต่อเจ้ำด้วยกำรรักใคร่ เอ็นดูและควำมใจดีมีเมตตำ คำพูดของพวกเขำบำรุ งเลี้ยงหัวใจของเจ้ำ
และทำให้เจ้ำหลงใหลเพื่อที่เจ้ำจะได้กลำยเป็ นเสียศูนย์ และโดยไม่ตระหนักถึงมัน
เจ้ำจะถูกดูดเข้ำไปและเต็มใจที่จะรับใช้พวกเขำ กลำยเป็ นหน้ำร้ำนและบ่ำวของพวกเขำ
เจ้ำไม่มีเรื่ องร้องทุกข์ใดๆ เลย แต่เต็มใจทำงำนเพื่อพวกเขำดัง่ สุนัข ดัง่ อำชำ เจ้ำถูกพวกเขำหลอกลวง
ด้วยเหตุผลนี้เจ้ำจึงไม่มีปฏิกริ ิ ยำอย่ำงสิ้นเชิงต่องำนที่เรำทำ
ไม่น่ำแปลกใจที่เจ้ำต้องกำรแอบลอดผ่ำนนิ้วมือของเรำไปอย่ำงลับๆ เสมอ
และไม่น่ำแปลกใจที่เจ้ำต้องกำรใช้คำหวำนเพื่อหลอกล่อรับเอำควำมโปรดปรำนจำกเรำเสมอ
กลับกลำยเป็ นว่ำเจ้ำได้มีแผนอื่น กำรจัดกำรเตรี ยมกำรอื่นอยู่แล้ว
เจ้ำสำมำรถเห็นกำรกระทำของเรำเล็กน้อยในฐำนะองค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์

แต่เจ้ำไม่มีควำมรู ้แม้แต่น้อยเกี่ยวกับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของเรำ
เจ้ำไม่รู้เลยว่ำกำรตีสอนของเรำได้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อใด เจ้ำเพียงแต่รู้วิธีโกงเรำ—
กระนั้นเจ้ำไม่รู้ว่ำเรำจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรฝ่ ำฝื นใดๆ จำกมนุษย์
ในเมื่อเจ้ำได้สร้ำงปณิธำนไว้แล้วว่ำจะรับใช้เรำ เรำก็จะไม่ปล่อยเจ้ำไป เรำเป็ นพระเจ้ำที่เกลียดชังควำมชัว่
และเรำเป็ นพระเจ้ำที่หวงแหนมนุษยชำติ ในเมื่อเจ้ำได้วำงคำพูดของเจ้ำไว้บนแท่นบูชำแล้ว
เรำก็จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรที่เจ้ำวิ่งจำกไปต่อหน้ำต่อตำเรำ
อีกทั้งเรำจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรที่เจ้ำรับใช้เจ้ำนำยสองคน
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเจ้ำจะสำมำรถมีควำมรักครั้งที่สองได้หลังจำกได้วำงคำพูดของเจ้ำไว้บนแท่นบูชำของเรำและต่อ
หน้ำต่อตำเรำแล้ว? เรำจะสำมำรถให้โอกำสแก่ผคู้ นเพื่อทำให้เรำเป็ นเหมือนคนโง่ดว้ ยวิธีเช่นนี้ได้อย่ำงไร?
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเจ้ำจะสำมำรถสร้ำงคำปฏิญญำและคำปฏิญำณอย่ำงลวกๆ กับเรำด้วยลิ้นของเจ้ำได้?
เจ้ำจะสำมำรถสบถคำปฏิญำณข้ำงบัลลังก์ของเรำได้อย่ำงไร บัลลังก์ของเรำผูซ้ ่งึ อยู่สูงที่สุด?
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำคำปฏิญำณของเจ้ำได้ล่วงลับไปแล้ว? เรำขอบอกพวกเจ้ำว่ำ
แม้ว่ำเนื้อหนังของพวกเจ้ำอำจล่วงลับไป แต่คำปฏิญำณของพวกเจ้ำไม่สำมำรถล่วงลับไปได้
ในท้ำยที่สุดเรำจะกล่ำวโทษพวกเจ้ำบนพื้นฐำนของคำปฏิญำณของพวกเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
พวกเจ้ำเชื่อว่ำเจ้ำสำมำรถจัดกำรกับเรำได้โดยกำรวำงคำพูดของพวกเจ้ำไว้เบื้องหน้ำเรำ
และเชื่อว่ำหัวใจของพวกเจ้ำสำมำรถรับใช้จิตวิญญำณสกปรกและจิตวิญญำณชัว่ ได้
ควำมโกรธของเรำจะสำมำรถยอมผ่อนปรนต่อผูค้ นที่คล้ำยสุนัข คล้ำยสุกรเหล่ำนี้ที่โกงเรำได้อย่ำงไร?
เรำต้องดำเนินกำรตำมประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ และแย่งชิงพวกที่ “เคร่งศำสนำ”
หัวโบรำณเหล่ำนั้นทั้งหมดที่มีศรัทธำในเรำกลับจำกมือของจิตวิญญำณสกปรก เพื่อที่พวกเขำอำจจะ
“คอยรับใช้” เรำในรู ปแบบที่มีวินัย เป็ นโคของเรำ เป็ นอำชำของเรำ
และอยู่ภำยใต้กำรจัดวำงเรียบเรี ยงกำรสังหำรหมู่ของเรำ เรำจะให้เจ้ำหยิบควำมมุ่งมัน่ ก่อนหน้ำนี้ของเจ้ำ
และรับใช้เรำอีกครั้ง เรำจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อสิ่งทรงสร้ำงใดๆ ที่โกงเรำ
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเจ้ำจะสำมำรถเพียงแค่ทำกำรเรี ยกร้องและโกหกต่อหน้ำเรำอย่ำงหยำบโลนได้?
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเรำไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นคำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำ?
คำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำจะไม่ได้สำมำรถอยู่ในสำยตำของเรำได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถเคยให้ผคู้ นหลอกลวงเรำเช่นนั้นได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่ำช้ำเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

120. เรำได้อยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ คบหำสมำคมกับพวกเจ้ำมำหลำยฤดูใบไม้ผลิและหลำยฤดูใบไม้ร่วง
เรำได้ใช้ชีวิตท่ำมกลำงพวกเจ้ำมำนำนแล้ว และได้ใช้ชีวิตกับพวกเจ้ำ

พฤติกรรมที่น่ำรังเกียจของพวกเจ้ำมีมำกน้อยเพียงใดที่ได้หลุดรอดไปต่อหน้ำต่อตำเรำ?
คำพูดที่จริ งใจเหล่ำนั้นของพวกเจ้ำกำลังสะท้อนอยู่ในหูของเรำตลอดเวลำ
ควำมทะเยอทะยำนนับหลำยล้ำนอย่ำงของเจ้ำถูกวำงบนแท่นบูชำของเรำ—มำกจนเกินกว่ำจะนับได้
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับเรื่ องกำรทุ่มเทอุทิศของพวกเจ้ำและสิ่งที่พวกเจ้ำยอมสละ พวกเจ้ำไม่ให้แม้เพียงกระผีกริ้น
พวกเจ้ำไม่วำงควำมจริ งใจแม้เพียงหยดเล็กจิ๋วบนแท่นบูชำของเรำ
ดอกผลแห่งของกำรเชื่อของพวกเจ้ำในเรำอยู่ที่ใด? พวกเจ้ำได้รับพระคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดจำกเรำ
และพวกเจ้ำได้เห็นควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่ไม่รู้จบจำกสวรรค์
เรำถึงกับได้แสดงให้พวกเจ้ำเห็นเปลวเพลิงแห่งสวรรค์ แต่เรำไม่ได้มีแก่ใจที่จะเผำพวกเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำมพวกเจ้ำได้ให้เรำมำกเพียงใดเพื่อเป็ นกำรตอบแทน? พวกเจ้ำเต็มใจให้เรำมำกเพียงใด?
ด้วยอำหำรที่เรำได้ให้เจ้ำในมือ เจ้ำก็หันกลับและถวำยอำหำรนั้นให้เรำ
และถึงกับออกมำพูดว่ำมันเป็ นบำงสิ่งที่เจ้ำได้รับเพื่อตอบแทนหยำดเหงื่อแห่งกำรทำงำนหนักของเจ้ำเอง
และว่ำเจ้ำกำลังถวำยทุกสิ่งที่เจ้ำเป็ นเจ้ำของให้กบั เรำ เจ้ำจะไม่สำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ “กำรมีส่วนร่ วมสนับสนุน”
ของเจ้ำต่อเรำนั้นเป็ นเพียงสิ่งทั้งหลำยที่ได้ถูกขโมยไปจำกแท่นบูชำของเรำ? ยิง่ ไปกว่ำนั้น
บัดนี้เจ้ำกำลังถวำยสิ่งเหล่ำนั้นให้เรำ เจ้ำไม่ได้กำลังโกงเรำอยู่หรอกหรื อ?
เจ้ำจะไม่สำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรว่ำสิ่งที่เรำชื่นชมในวันนี้คือของถวำยทั้งหมดบนแท่นบูชำของเรำ
และไม่ใช่สิ่งที่เจ้ำได้หำมำจำกกำรทำงำนหนักของเจ้ำและจำกนั้นก็มอบถวำยให้เรำ?
พวกเจ้ำกล้ำที่จะโกงเรำด้วยวิธีน้ีจริงๆ ดังนั้นเรำจะสำมำรถให้อภัยพวกเจ้ำได้อย่ำงไร?
พวกเจ้ำสำมำรถคำดหวังให้เรำสู้ทนกำรนี้ต่อไปอีกได้อย่ำงไร? เรำได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงแก่พวกเจ้ำแล้ว
เรำได้เปิ ดกว้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงแก่พวกเจ้ำ จัดเตรี ยมสิ่งที่พวกเจ้ำจำเป็ นต้องมี และเปิ ดตำของพวกเจ้ำ
กระนั้นพวกเจ้ำก็โกงเรำเช่นนี้ โดยเพิกเฉยต่อมโนธรรมของเจ้ำ
เรำได้มอบทุกสิ่งทุกอย่ำงให้กบั พวกเจ้ำอย่ำงไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อที่แม้ว่ำพวกเจ้ำจะทนทุกข์
แต่พวกเจ้ำก็ยงั คงได้รับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้นำมำจำกสวรรค์จำกเรำ แม้กระนั้นก็ตำม
พวกเจ้ำก็ไม่มีควำมทุ่มเทอุทิศเลย และต่อให้เจ้ำได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนน้อยนิ ด เจ้ำก็พยำยำม “ชำระบัญชี”
กับเรำหลังจำกนั้น กำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนของเจ้ำจะไม่เกิดผลใดๆ หรอกหรื อ?
สิ่งที่เจ้ำได้มอบให้เรำเป็ นเพียงทรำยหนึ่งเม็ด กระนั้นสิ่งที่เจ้ำได้ขอจำกเรำคือทองคำหนึ่งตัน
เจ้ำไม่ได้แค่กำลังไร้เหตุผลหรอกหรื อ? เรำทำงำนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
ไม่มรี ่ องรอยอย่ำงสิ้นเชิงของร้อยละสิบที่เรำควรได้รับมำ นับประสำอะไรกับกำรพลีอุทศิ เพิม่ เติมใดๆ
ยิ่งไปกว่ำนั้น ร้อยละสิบที่ได้รับส่วนร่ วมสนับสนุนจำกบรรดำผูท้ ี่มีใจศรัทธำนั้นได้ถูกพวกคนชัว่ ยึดไป
พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้กระจัดกระจำยจำกเรำหรอกหรือ? พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้เป็ นปฏิปักษ์กบั เรำหรอกหรื อ?

พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้กำลังพังแท่นบูชำของเรำหรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถถูกมองว่ำเป็ นสมบัติล้ำค่ำในสำยตำของเรำได้อย่ำงไร?
พวกเขำไม่ใช่สุกรและสุนัขที่เรำเกลียดหรอกหรื อ?
เรำจะสำมำรถอ้ำงถึงกำรทำชัว่ ของเจ้ำว่ำเป็ นสมบัติล้ำค่ำได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่ำช้ำเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

121. มีหลำยหนทำงที่พวกเจ้ำไม่เข้ำใจ หลำยเรื่ องที่พวกเจ้ำไม่มีควำมรู ้เอำเสียเลย พวกเจ้ำช่ำงไม่รู้เท่ำทันยิง่ นัก
เรำรู ้อยู่เต็มเปี่ ยมถึงวุฒิภำวะของพวกเจ้ำและข้อบกพร่ องต่ำงๆ ของพวกเจ้ำ เพรำะฉะนั้น
แม้มีหลำยถ้อยคำที่พวกเจ้ำไม่สำมำรถเข้ำใจ
เรำก็ยงั เต็มใจจะบอกพวกเจ้ำถึงควำมจริงทั้งหมดเหล่ำนี้ที่พวกเจ้ำไม่เคยเปิ ดใจรับมำก่อน
นั่นเพรำะเรำกังวลอยู่ตลอดเวลำว่ำด้วยวุฒิภำวะของพวกเจ้ำในขณะนี้
พวกเจ้ำจะสำมำรถยืนหยัดในคำพยำนของเจ้ำที่มีต่อเรำได้หรื อไม่ หำใช่ว่ำเรำคิดว่ำพวกเจ้ำมีค่ำเพียงเล็กน้อยไม่
พวกเจ้ำทั้งหมดคือสัตว์ร้ำยที่ยงั ต้องก้ำวผ่ำนกำรฝึ กฝนอย่ำงเป็ นทำงกำรของเรำ
และเรำมิอำจมองเห็นได้โดยสิ้นเชิงว่ำมีเกียรติยศมำกเพียงใดภำยในพวกเจ้ำ
แม้ว่ำเรำได้สละพลังงำนไปอย่ำงมำกในกำรทำงำนกับพวกเจ้ำ
ดูเหมือนว่ำองค์ประกอบที่เป็ นบวกในพวกเจ้ำนั้นจะไม่มีอยู่จริ งในทำงปฏิบตั ิ
และองค์ประกอบที่เป็ นลบก็มีเพียงนับนิ้วได้และเป็ นได้แค่คำพยำนที่ทำให้ซำตำนละอำยใจเท่ำนั้น
อย่ำงอืน่ แทบทุกอย่ำงในตัวพวกเจ้ำคือพิษของซำตำน พวกเจ้ำมองดูเรำรำวกับว่ำพวกเจ้ำอยู่เหนือควำมรอด
เมื่อเรื่ องรำวต่ำงๆ ยืนยันเช่นนี้ เรำมองดูกำรแสดงออกและอำกัปกิริยำนำนำสำรพันของพวกเจ้ำ
แล้วในที่สุดเรำก็รู้วุฒิภำวะที่แท้จริ งของพวกเจ้ำ นี่คือเหตุผลว่ำทำไมเรำจึงวิตกกังวลในเรื่ องพวกเจ้ำอยู่เสมอ
เมื่อถูกทิ้งให้ใช้ชีวิตตำมลำพังแบบนี้ มนุษย์จะดีข้ นึ กว่ำวันนี้จริงๆ หรื อแค่พอๆ กับที่เป็ นอยูใ่ นทุกวันนี้หนอ?
วุฒิภำวะดุจทำรกของพวกเจ้ำไม่ทำให้พวกเจ้ำกระวนกระวำยเลยหรอกหรือ?
พวกเจ้ำจะสำมำรถเป็ นเหมือนคนอิสรำเอลที่เรำเลือกสรร—คนที่จงรักภักดีต่อเรำ
และต่อเรำเพียงผูเ้ ดียวตลอดเวลำได้จริ งๆ หรื อไม่?
สิ่งที่ถูกเปิ ดเผยในพวกเจ้ำนั้นหำใช่ควำมประพฤติผิดของเด็กๆ ที่ได้หลงเจิน่ ไปจำกพ่อแม่ไม่
แต่เป็ นควำมเดียรัจฉำนที่ระเบิดออกมำจำกสัตว์ที่แส้ของนำยมันเฆี่ยนไม่ถงึ พวกเจ้ำพึงรู ้จกั ธรรมชำติของตนเอง
อันเป็ นจุดอ่อนที่พวกเจ้ำมีร่วมกัน มันคือควำมเจ็บป่ วยที่พวกเจ้ำทุกคนรู ้จกั กันดี ดังนั้น
กำรเตือนสติเดียวที่เรำจะมอบแก่พวกเจ้ำในวันนี้คือ
จงยืนหยัดในคำพยำนที่เจ้ำมีต่อเรำไม่ว่ำจะอยู่ภำยใต้รูปกำรณ์แวดล้อมใดๆ
จงอย่ำให้ควำมเจ็บป่ วยเดิมกำเริ บขึ้นมำอีก กำรเป็ นคำพยำนนั้นเป็ นสิ่งสำคัญที่สุด—มันคือหัวใจแห่งงำนของเรำ

พวกเจ้ำควรยอมรับวจนะของเรำเช่นเดียวกับที่มำรี ยย์ อมรับวิวรณ์ของพระยำห์เวห์ที่มำถึงเธอในควำมฝันโดยกำ
รเชื่อและตำมด้วยกำรเชื่อฟัง เพียงเช่นนี้เท่ำนั้นจึงมีคุณสมบัติของกำรเป็ นผูร้ ักษำพรหมจรรย์
เนื่องจำกพวกเจ้ำเป็ นผูท้ ี่ได้ยนิ วจนะของเรำมำกที่สุด จึงเป็ นผูท้ ี่ได้รับพรจำกเรำมำกที่สุด
เรำได้มอบสิ่งครองที่มีค่ำทั้งหมดที่เรำมีให้แก่พวกเจ้ำ เรำได้มอบทุกสิ่งแก่พวกเจ้ำไปแล้ว
ถึงกระนั้นพวกเจ้ำช่ำงมีสถำนภำพที่แตกต่ำงอย่ำงมหำศำลเหลือเกินกับคนอิสรำเอล
พวกเจ้ำช่ำงต่ำงกันคนละโลกเลยทีเดียว แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับพวกเขำแล้ว พวกเจ้ำได้รับมำกกว่ำอย่ำงมำกมำย
ในขณะที่พวกเขำเฝ้ำรอคอยกำรปรำกฏของเรำอย่ำงแทบขำดใจ พวกเจ้ำกลับผ่ำนวันอันน่ำยินดีไปกับเรำ
และแบ่งปันควำมไพบูลย์ของเรำ ในเมื่อมีควำมแตกต่ำงกันมำกเช่นนี้ เจ้ำมีสิทธิ์อนั ใดหรื อทีจ่ ะพร่ ำบ่นปำวๆ
และต่อล้อต่อเถียงกับเรำ และเรียกร้องส่วนแบ่งในสิ่งที่เรำครอง? พวกเจ้ำยังได้รับไม่มำกหรอกหรื อ?
เรำให้พวกเจ้ำมำกมำย แต่สิ่งที่พวกเจ้ำตอบแทนเรำมีแต่ควำมโศกเศร้ำร้ำวใจและควำมวิตกกังวล
ควำมคับแค้นใจและควำมไม่พอใจที่มิอำจข่มได้เท่ำนั้นเอง พวกเจ้ำช่ำงน่ำรังเกียจเดียดฉันท์เหลือเกิน—
แต่ทว่ำก็น่ำสงสำรอยู่เช่นกัน ดังนั้น
เรำจึงไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกกล้ำกลืนควำมคับแค้นใจทั้งหมดของเรำเอำไว้และเปล่งเสียงแสดงควำมโต้แย้งข
องเรำต่อเจ้ำซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ กว่ำหลำยพันปี ของงำน เรำไม่เคยท้วงติงตัดพ้อต่อมวลมนุษย์ เพรำะเรำได้คน้ พบว่ำ
ตลอดพัฒนำกำรของมนุษยชำติน้ นั มีเพียง “กลลวง” ท่ำมกลำงพวกเจ้ำเท่ำนั้นที่กลำยมำเป็ นที่รู้จกั มำกที่สุด
เสมือนมรดกล้ำค่ำที่ตกทอดมำสู่พวกเจ้ำโดยบรรพบุรุษผูม้ ีชื่อเสียงในบรรพกำล
เรำเกลียดชังพวกลูกผสมสุกรและสุนัขที่คล้ำยมนุษย์เต็มที พวกเจ้ำช่ำงไร้มโนธรรมอะไรเช่นนี้หนอ!
พวกเจ้ำช่ำงมีบุคลิกลักษณะที่ต่ำช้ำเกินไป! หัวใจของพวกเจ้ำช่ำงแข็งกระด้ำงเกินไป!
หำกเรำเอำวจนะเหล่ำนั้นและงำนที่เรำทำไปให้แก่คนอิสรำเอล เรำคงได้รับสง่ำรำศีไปเนิ่นนำนแล้ว
ทว่ำท่ำมกลำงพวกเจ้ำ เรื่ องนี้กลับมิอำจบรรลุถงึ ได้ ท่ำมกลำงพวกเจ้ำนั้น มีเพียงควำมเพิกเฉยอย่ำงโหดร้ำย
มีเพียงท่ำทียกั ไหล่อย่ำงไม่นำพำของพวกเจ้ำและข้ออ้ำงมำกมำยของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำช่ำงไร้ควำมรู ้สึกเกินไปและไร้ค่ำอย่ำงถึงที่สุด!
ตัดตอนมำจำก “อะไรคือควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระเจ้ำ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

122. จงนึกย้อนกลับไปในอดีต นัน่ คือ เมื่อใดกันเล่ำที่สำยตำจับจ้องของเรำโกรธเกรี้ ยว
และเสียงของเรำเข้มขรึ มต่อพวกเจ้ำ? เมือ่ ใดกันเล่ำที่เรำคิดเล็กคิดน้อยกับพวกเจ้ำ?
เมื่อใดกันเล่ำที่เรำได้ตำหนิพวกเจ้ำอย่ำงไร้เหตุผล? เมื่อใดกันเล่ำที่เรำได้ตำหนิพวกเจ้ำต่อหน้ำพวกเจ้ำ?
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งงำนของเรำหรอกหรื อที่เรำไปหำพระบิดำของเรำเพื่อรักษำพวกเจ้ำจำกกำรทดลองทุกครั้
ง? เหตุใดพวกเจ้ำจึงปฏิบตั ิต่อเรำเช่นนี้? เรำได้เคยใช้สิทธิอำนำจของเรำเพื่อทำร้ำยเนื้อหนังของพวกเจ้ำหรื อไม่?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงตอบแทนเรำเช่นนี้? หลังจำกกำรเปลี่ยนท่ำทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ำยใส่เรำ เจ้ำก็ไม่ใช่ท้งั ดีหรื อร้ำย

และแล้วเจ้ำก็พยำยำมที่จะป้อยอเรำและซ่อนเร้นสิ่งทั้งหลำยจำกเรำ
และปำกของเจ้ำก็เต็มไปด้วยน้ ำลำยที่พวกคนไม่ชอบธรรมถ่มออกมำ
พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำลิ้นของพวกเจ้ำสำมำรถโกงวิญญำณของเรำได้?
พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำลิ้นของพวกเจ้ำสำมำรถหลีกหนีควำมโกรธของเรำได้?
พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำลิ้นของพวกเจ้ำอำจตัดสินกิจกำรของเรำ พระยำห์เวห์ ในแบบใดก็ตำมที่พวกเขำปรำรถนำได้?
เรำเป็ นพระเจ้ำที่มนุษย์ตดั สินกระนั้นหรื อ? เรำจะสำมำรถยอมให้หนอนแมลงเล็กๆ
ตัวหนึ่งหมิ่นประมำทเรำเช่นนี้ได้หรื อ?
เรำจะสำมำรถวำงลูกหลำนที่ไม่เชื่อฟังเช่นนี้ไว้ท่ำมกลำงพระพรนิรันดร์ของเรำได้อย่ำงไร?
คำพูดและกำรกระทำของพวกเจ้ำนั้นได้เปิ ดโปงและประณำมพวกเจ้ำมำนำนแล้ว
เมื่อเรำได้ขยำยฟ้ำสวรรค์ออกไปและสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
เรำไม่ได้อนุญำตให้สิ่งที่ทรงสร้ำงใดเข้ำร่ วมตำมที่พวกเขำพึงพอใจ
และนับประสำอะไรที่เรำจะยินยอมให้สิ่งใดขัดขวำงงำนของเรำและกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
ในแบบใดก็ตำมที่มนั ปรำรถนำ เรำไม่ยอมผ่อนปรนต่อมนุษย์หรื อวัตถุใด
เรำจะสำมำรถละเว้นพวกที่โหดร้ำยและไร้เมตตำปรำนีต่อเรำได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถให้อภัยพวกที่กบฏต่อถ้อยคำของเรำได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถละเว้นพวกที่ไม่เชื่อฟังเรำได้อย่ำงไร? ลิขิตชีวิตของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในมือของเรำ
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ หรอกหรื อ?
เรำจะสำมำรถพิจำรณำว่ำควำมไม่ชอบธรรมและกำรไม่เชื่อฟังของเจ้ำนั้นบริสุทธิ์ได้อย่ำงไร?
บำปทั้งหลำยของเจ้ำจะสำมำรถทำให้ควำมบริ สุทธิ์ของเรำมัวหมองได้อย่ำงไร?
เรำไม่ได้ถูกทำให้มวั หมองโดยควำมไม่บริ สุทธิ์ของพวกคนอธรรม
อีกทั้งเรำก็ไม่ได้ชื่นชมเครื่ องบูชำของพวกคนอธรรม หำกเจ้ำจงรักภักดีต่อเรำ พระยำห์เวห์
เจ้ำจะสำมำรถนำเอำเครื่ องสักกำระที่แท่นบูชำของเรำไปเป็ นของตนเองได้หรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถใช้ลิ้นพิษของเจ้ำเพื่อหมิ่นประมำทนำมอันศักดิ์สิทธิ์ของเรำได้หรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถกบฏต่อถ้อยคำของเรำในหนทำงนี้ได้หรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถปฏิบตั ิต่อสง่ำรำศีและนำมศักดิ์สิทธิ์ของเรำเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในกำรรับใช้ซำตำนมำรร้ำยได้หรื อ?
ชีวิตของเรำถูกจัดเตรี ยมมำเพื่อควำมชื่นชมยินดีของบรรดำผูท้ ี่บริ สุทธิ์
เรำจะสำมำรถยินยอมให้เจ้ำเล่นกับชีวิตของเรำในแบบใดก็ตำมที่เจ้ำปรำรถนำ
และใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อควำมขัดแย้งท่ำมกลำงพวกเจ้ำเองได้อย่ำงไร? พวกเจ้ำจะสำมำรถไร้หัวใจ
และขำดแคลนหนทำงแห่งควำมดี ในวิธีที่เจ้ำเป็ นต่อเรำได้อย่ำงไร?

เจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเรำได้เขียนกำรทำชัว่ ของพวกเจ้ำในถ้อยคำแห่งชีวิตเหล่ำนี้ไว้แล้ว?
พวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งควำมโกรธเมื่อเรำตีสอนประเทศอียิปต์ได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถยินยอมให้พวกเจ้ำต่อต้ำนและเยำะเย้ยท้ำทำยเรำในหนทำงนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ำได้อย่ำงไร?
เรำขอบอกพวกเจ้ำอย่ำงชัดเจนว่ำ เมื่อวันนั้นมำถึง
กำรตีสอนของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงที่ไม่อำจทนได้ยงิ่ กว่ำของประเทศอียิปต์เสียอีก!
พวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งควำมโกรธของเรำได้อย่ำงไรเล่ำ?
ตัดตอนมำจำก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

123. มนุษย์พลำดที่จะได้รับพระเจ้ำไม่ใช่เพรำะพระเจ้ำทรงมีอำรมณ์
หรื อเพรำะพระเจ้ำไม่เต็มพระทัยที่จะได้รับกำรรับไว้โดยมนุษย์ แต่เพรำะมนุษย์ไม่ตอ้ งกำรที่จะได้รับพระเจ้ำ
และเพรำะมนุษย์ไม่ได้แสวงหำพระเจ้ำโดยเร่งด่วน
ใครคนหนึ่งในบรรดำผูซ้ ่งึ แสวงหำพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงจะสำมำรถได้รับกำรสำปแช่งโดยพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
ใครคนหนึ่งที่มีสำนึกรับรู ้ที่ถูกต้องและมโนธรรมอันอ่อนไหวจะสำมำรถได้รับกำรสำปแช่งโดยพระเจ้ำได้อย่ำง
ไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ นมัสกำรและรับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งจะสำมำรถถูกผลำญด้วยไฟแห่งพระพิโรธของพระองค์ไ
ด้อย่ำงไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำจะสำมำรถถูกเสือกไสไล่ส่งออกจำกพระนิเวศของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ไม่สำมำรถรักพระเจ้ำได้เพียงพอจะสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในกำรลงโทษของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
ใครคนหนึ่งผูซ้ ่งึ ยินดีที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อพระเจ้ำจะสำมำรถถูกทิ้งไว้โดยไม่เหลืออะไรเลยได้อย่ำงไร?
มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะไล่ตำมเสำะหำพระเจ้ำ ไม่เต็มใจที่จะสละสิ่งครอบครองทัง้ หลำยของเขำเพื่อพระเจ้ำ
และไม่เต็มใจที่จะอุทิศควำมพยำยำมชัว่ ชีวิตแด่พระเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขำกลับกล่ำวว่ำพระเจ้ำได้ทรงไปไกลเกินไป
ว่ำเรื่ องมำกมำยเกินไปเกี่ยวกับพระเจ้ำนั้นมีควำมขัดแย้งกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ด้วยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เยีย่ งนี้ ต่อให้พวกเจ้ำเหนียวแน่นในควำมพยำยำมของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำก็ยงั คงจะไม่สำมำรถที่จะได้รับกำรยอมรับจำกพระเจ้ำได้
นี่ยงั ไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริ งที่ว่ำเจ้ำไม่ได้แสวงหำพระเจ้ำเลย
พวกเจ้ำไม่รู้หรื อว่ำพวกเจ้ำคือสินค้ำชำรุ ดของมวลมนุษย์?
พวกเจ้ำไม่รู้หรื อว่ำไม่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ใดที่ต่ำต้อยกว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำแล้ว?
พวกเจ้ำไม่รู้หรื อว่ำผูอ้ ื่นเรียกพวกเจ้ำเพื่อให้เกียรติพวกเจ้ำว่ำอย่ำงไร?
บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งเรี ยกพวกเจ้ำว่ำพ่อของหมำป่ ำ แม่ของหมำป่ ำ และบุตรของหมำป่ ำ

และหลำนของหมำป่ ำ พวกเจ้ำคือพงศ์พนั ธุ์ของหมำป่ ำ ผูค้ นของหมำป่ ำ
และพวกเจ้ำควรรู ้จกั อัตลักษณ์ของพวกเจ้ำเองและไม่ลืมมันเป็ นอันขำด
จงอย่ำคิดว่ำเจ้ำเป็ นบุคคลที่มีบำงอย่ำงเหนือกว่ำ กล่ำวคือ
พวกเจ้ำเป็ นกลุ่มอมนุษย์ที่ชวั่ ช้ำที่สุดท่ำมกลำงมวลมนุษย์ พวกเจ้ำไม่รูก้ ำรนี้เลยหรื อ?
พวกเจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำเรำได้เสี่ยงมำกเพียงใดโดยกำรทำงำนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ?
หำกสำนึกรับรู ้ของพวกเจ้ำไม่สำมำรถกลำยมำเป็ นปกติได้อกี ครั้ง
และมโนธรรมของพวกเจ้ำจะไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงเป็ นปกติ พวกเจ้ำก็ย่อมจะไม่มีวนั ปลดทิ้งชื่อ “หมำป่ ำ”
ไปได้
เจ้ำจะไม่มีวนั หลบหนีวนั แห่งกำรสำปแช่งไปได้และจะไม่มีวนั หลบหนีวนั แห่งกำรลงโทษของพวกเจ้ำไปได้
พวกเจ้ำเกิดมำต่ำต้อย เป็ นสิ่งที่ไม่มีค่ำใดๆ โดยธรรมชำติแล้วเจ้ำคือหมำป่ ำหิวโซฝูงหนึ่ง
เป็ นเศษซำกและขยะกองหนึ่ง และไม่เหมือนกับพวกเจ้ำ
เรำไม่ทำงำนกับพวกเจ้ำเพื่อที่จะได้รับควำมโปรดปรำนทั้งหลำย แต่เพรำะควำมจำเป็ นของงำน
หำกพวกเจ้ำยังเป็ นกบฏต่อไปในหนทำงนี้ เช่นนั้นแล้ว เรำก็จะหยุดงำนของเรำ
และจะไม่มีวนั ทำงำนกับพวกเจ้ำอีกครั้ง ในทำงตรงกันข้ำม
เรำจะโอนย้ำยงำนของเรำไปยังอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทำให้เรำพอใจ และจะทิ้งพวกเจ้ำในหนทำงนี้ไปตลอดกำล
เพรำะเรำไม่เต็มใจที่จะเฝ้ำมองพวกที่เป็ นศัตรู กบั เรำ ดังนั้นแล้ว พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะเข้ำกันได้กบั เรำ
หรื อเป็ นศัตรู กบั เรำ?
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

124. เมื่อเจ้ำเดินบนเส้นทำงของวันนี้ อะไรคือกำรไล่ตำมเสำะหำประเภทที่เหมำะสมที่สุด?
ในกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำ เจ้ำควรมองว่ำตัวเจ้ำเองเป็ นบุคคลประเภทใด?
มันทำให้เจ้ำต้องรู ้ว่ำเจ้ำควรเข้ำหำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเจ้ำในวันนี้อย่ำงไร
ไม่ว่ำมันจะเป็ นกำรทดสอบหรื อควำมยำกลำบำกทั้งหลำย หรือกำรตีสอนและกำรสำปแช่งอย่ำงไร้ควำมปรำนี
เมื่อเผชิญหน้ำกับสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดแล้ว เจ้ำควรทบทวนสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงพิถพี ิถนั ในทุกกรณี
เหตุใดเรำจึงพูดเช่นนี้? เรำพูดเช่นนี้เพรำะว่ำในที่สุดแล้ว
สิ่งทั้งหลำยที่เกิดขึ้นกับเจ้ำในวันนี้คือกำรทดสอบในช่วงเวลำสั้นๆ ที่อุบตั ิข้ นึ ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก บำงที
ตำมควำมเห็นของเจ้ำแล้วกำรทดสอบเหล่ำนี้ไม่ได้รบกวนต่อจิตวิญญำณเป็ นพิเศษ
และดังนั้นเจ้ำจึงปล่อยให้สิ่งต่ำงๆ ล่องลอยไปตำมครรลองธรรมชำติของพวกมัน
และไม่คำนึงถึงว่ำกำรทดสอบเหล่ำนั้นเป็ นทรัพย์สินที่มีค่ำในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมก้ำวหน้ำ
เจ้ำช่ำงไร้ควำมคิดนัก!

ไร้ควำมคิดมำกเสียจนเจ้ำคิดถึงทรัพย์สินที่มีค่ำนี้รำวกับว่ำมันเป็ นเมฆที่ลอยอยู่ต่อหน้ำต่อตำเจ้ำ
และเจ้ำไม่ทะนุถนอมควำมล้ำค่ำของกำรตีที่รุนแรงเหล่ำนี้ซ่งึ กระหน่ำลงมำครั้งแล้วครั้งเล่ำ—กำรตีที่ส้ นั
และที่ดูเหมือนจะมีน้ ำหนักน้อยนิดสำหรับเจ้ำ—แต่กลับพิจำรณำกำรตีเหล่ำนั้นด้วยกำรวำงเฉยที่เย็นชำ
ไม่นำพำใส่ใจ และปฏิบตั ิต่อกำรตีเหล่ำนั้นแค่เป็ นเพียงกำรตีโดยบังเอิญเท่ำนั้น เจ้ำช่ำงโอหังเหลือเกิน!
กับกำรโจมตีที่ดุดนั เหล่ำนี้ กำรโจมตีที่คล้ำยคลึงกับพำยุที่มำครั้งแล้วครั้งเล่ำ
เจ้ำเพียงแสดงกำรมองข้ำมแบบไร้มำรยำทเท่ำนั้น บำงครั้งเจ้ำก็ไปไกลถึงขั้นยิม้ เยือกเย็นด้วยซ้ ำ
โดยเผยกำรแสดงควำมรู ้สึกที่ไม่แยแสโดยสิ้นเชิง—
เพรำะเจ้ำไม่เคยได้คิดกับตัวเจ้ำเองเลยสักครั้งว่ำเหตุใดเจ้ำจึงต้องทนทุกข์กบั “โชคร้ำยต่ำงๆ” เช่นนี้อยู่ร่ ำไป
เป็ นไปได้หรื อว่ำเรำไม่ยุติธรรมกับมนุษย์อย่ำงโจ่งแจ้ง?
เรำทำให้มนั เป็ นธุระของเรำที่ตอ้ งจ้องจับผิดเจ้ำกระนั้นหรื อ?
ถึงแม้ว่ำปัญหำที่มีกบั เชำวน์ปัญญำของเจ้ำอำจจะไม่รุนแรงเท่ำกับที่เรำได้พรรณนำไป
แต่เจ้ำก็ได้แต่งแต้มภำพที่เพียบพร้อมของโลกภำยในของเจ้ำมำนำนแล้ว
โดยผ่ำนทำงควำมสำรวมภำยนอกของเจ้ำ ไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับเรำแต่อย่ำงใดที่จะต้องบอกเจ้ำว่ำ
สิ่งเดียวที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในส่วนลึกของหัวใจของเจ้ำคือคำผรุสวำทที่ดิบเถื่อนและร่ องรอยอันเลือนรำงของควำมเ
ศร้ำใจที่คนอื่นแทบจะมองไม่เห็น เพรำะเจ้ำรู ้สึกว่ำไม่ยุติธรรมเหลือเกินที่ได้ทนทุกข์กบั กำรทดสอบเช่นนี้
เจ้ำจึงด่ำทอ และเพรำะกำรทดสอบต่ำงๆ ทำให้เจ้ำรู ้สึกถึงควำมอ้ำงว้ำงของโลก เจ้ำจึงเต็มไปด้วยควำมหดหู่ใจ
แทนที่จะมองว่ำกำรตีซ้ ำๆ เหล่ำนี้และกำรกระทำเพื่อบ่มวินัยเป็ นกำรคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุด
เจ้ำกลับเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็ นกำรสร้ำงปัญหำอย่ำงไร้สติของฟ้ำสวรรค์ หรื อไม่ก็เป็ นกำรลงทัณฑ์ที่เหมำะกับเจ้ำ
เจ้ำช่ำงรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์เหลือเกิน! เจ้ำกักเก็บเวลำดีๆ ไว้ในควำมมืดอย่ำงไร้ควำมปรำนี ครั้งแล้วครั้งเล่ำ
เจ้ำมองดูกำรทดสอบและกำรกระทำเพื่อบ่มวินยั ที่น่ำอัศจรรย์เป็ นดัง่ กำรโจมตีจำกศัตรู ของเจ้ำ
เจ้ำไม่รู้วิธีที่จะปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของเจ้ำ และเจ้ำเต็มใจที่จะพยำยำมทำตำมนั้นน้อยลงด้วยซ้ ำ
เพรำะเจ้ำไม่เต็มใจที่จะได้รับสิ่งใดจำกกำรตีสอนซ้ ำๆ นี้ ซึ่งก็โหดร้ำยด้วยสำหรับเจ้ำ
เจ้ำไม่ได้ทำควำมพยำยำมใดๆ ที่จะสำรวจค้นหรื อท่องสำรวจ
และเพียงแค่ปล่อยตัวเองให้เป็ นไปตำมชะตำกรรมของเจ้ำ ไปที่ใดก็ตำมที่มนั นำทำงเจ้ำไป
สิ่งที่สำหรับเจ้ำแล้วดูเหมือนว่ำเป็ นกำรกระทำเพื่อสั่งสอนที่โหดร้ำยไม่ได้เปลีย่ นแปลงหัวใจของเจ้ำ
อีกทั้งกำรสัง่ สอนเหล่ำนั้นไม่ได้เข้ำยึดครองหัวใจของเจ้ำ แต่กลับทิ่มแทงเจ้ำที่หัวใจแทน เจ้ำเห็นว่ำ
“กำรตีสอนที่โหดร้ำย” นี้เป็ นแค่เพียงศัตรู ของเจ้ำในชีวิตนี้เท่ำนั้น และดังนั้นเจ้ำจึงไม่ได้รับอะไรเลย
เจ้ำช่ำงมองตนเองเป็ นฝ่ ำยถูกเสมอมำกเหลือเกิน! เจ้ำไม่ค่อยจะเชื่อว่ำเจ้ำทนทุกข์กบั กำรทดสอบต่ำงๆ
เช่นนี้ก็ดว้ ยเหตุแห่งควำมน่ำเหยียดหยำมของเจ้ำเอง แต่เจ้ำกลับถือว่ำตัวเจ้ำเองโชคร้ำย

โดยพูดมำกยิง่ ขึ้นไปอีกว่ำเรำมักจะจ้องจับผิดเจ้ำอยู่เสมอแทน และบัดนี้ที่สิ่งทั้งหลำยได้มำถึงยังทำงผ่ำนนี้แล้ว
เจ้ำมีควำมรู ้จริ งๆ มำกเพียงใดเกี่ยวกับสิ่งที่เรำพูดและทำ?
จงอย่ำคิดว่ำเจ้ำเป็ นอัจฉริ ยบุคคลแต่กำเนิดโดยธรรมชำติ ที่ต่ำกว่ำฟ้ำสวรรค์เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น
แต่สูงกว่ำแผ่นดินโลกอย่ำงไม่มีสิ้นสุด เจ้ำห่ำงไกลจำกกำรเป็ นคนฉลำดกว่ำผูอ้ ื่นใด—
และอำจกล่ำวได้ดว้ ยซ้ ำว่ำมันน่ำชื่นชมเสียเหลือเกินที่เจ้ำโง่กว่ำผูค้ นบนแผ่นดินโลกผูท้ ี่มีเหตุผลคนใดๆ
มำกเพียงใด เพรำะเจ้ำคิดถึงตัวเองอย่ำงสูงส่งเกินไป และไม่เคยได้มสี ำนึกรับรูถ้ ึงปมด้อยเลย
รำวกับว่ำเจ้ำสำมำรถมองทะลุกำรกระทำของเรำลงไปถึงรำยละเอียดที่เล็กน้อยที่สุด
ในประเด็นที่เป็ นข้อเท็จจริ งนั้น เจ้ำคือใครสักคนทีโ่ ดยพืน้ ฐำนแล้วขำดพร่ องเหตุผล
เพรำะเจ้ำไม่รู้เลยสักนิดว่ำเรำตั้งใจที่จะทำอะไร
และเจ้ำตระหนักรู ้น้อยยิ่งกว่ำด้วยซ้ ำว่ำเรำกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้
และดังนั้นเรำจึงพูดว่ำเจ้ำไม่แม้แต่จะเท่ำเทียมกับชำวนำแก่ๆ ที่กำลังทำงำนหนักบนแผ่นดิน
ชำวนำที่ไม่ได้มีควำมล่วงรู ้แม้แต่นอ้ ยถึงชีวิตมนุษย์
แต่ก็ยงั มอบควำมไว้วำงใจทั้งหมดของเขำไว้กบั พระพรแห่งฟ้ำสวรรค์เมื่อเขำทำกำรเพำะปลูกบนแผ่นดิน
เจ้ำไม่เจียดควำมคิดแม้เพียงวินำทีเดียวให้กบั ชีวิตของเจ้ำ เจ้ำไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชื่อเสียง
และเจ้ำยังคงมีควำมรู ้จกั ตัวเองใดๆ น้อยกว่ำ เจ้ำช่ำง “อยู่เหนือเรื่องทั้งหมด” เหลือเกิน!
ตัดตอนมำจำก “พวกที่ไม่เรียนรู้และยังคงไม่รู้เท่ำทัน: พวกเขำไม่ใช่สัตว์เดียรัจฉำนหรอกหรือ?” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

125. บำงคนประดับประดำตัวพวกเขำเองอย่ำงสวยงำม แต่ก็เพียงผิวเผิน กล่ำวคือ
พี่น้องหญิงประดับประดำตัวพวกเขำเองอย่ำงงดงำมน่ำรักดัง่ ดอกไม้
และพี่น้องชำยก็แต่งกำยเหมือนเจ้ำชำยหรือชำยหนุ่มเจ้ำสำอำงผูม้ งั่ คัง่ พวกเขำสนใจเฉพำะในสิ่งภำยนอกเท่ำนั้น
เช่นสิ่งทั้งหลำยที่พวกเขำกินและสวมใส่ ภำยในนั้น
พวกเขำอัตคัดและไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำแม้แต่เพียงเล็กน้อย ควำมหมำยใดหรื อที่สำมำรถมีอยู่ในกำรนี้?
และแล้วก็มีบำงคนที่แต่งกำยเหมือนพวกขอทำนยำกจน—พวกเขำดูเหมือนทำสชำวเอเชียตะวันออกจริงๆ!
พวกเจ้ำไม่เข้ำใจสิ่งที่เรำขอจำกพวกเจ้ำจริ งๆ หรอกหรื อ? จงเข้ำสนิทในหมู่พวกเจ้ำว่ำ
อันที่จริ งแล้วพวกเจ้ำได้รับสิ่งใด? พวกเจ้ำได้เชื่อในพระเจ้ำตลอดหลำยปี มำนี้
แต่กระนั้นนี่ก็คอื ทั้งหมดที่พวกเจ้ำได้เก็บเกี่ยวไป—พวกเจ้ำไม่ตะขิดตะขวงใจหรอกหรื อ?
เจ้ำไม่ละอำยใจหรอกหรือ? เจ้ำได้ไล่ตำมเสำะหำเรื่ อยมำบนหนทำงที่แท้จริงตลอดหลำยปี มำนี้
กระนั้นในวันนี้วุฒิภำวะของเจ้ำก็ยงั คงต่ำกว่ำของนกกระจอกอยู่เลย! จงมองดูหมู่สำวน้อยท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
ที่งดงำมดัง่ รู ปภำพในเสื้อผ้ำและเครื่ องสำอำงของพวกเจ้ำ โดยเปรียบเทียบตัวพวกเจ้ำซึ่งกันและกัน —

แล้วเจ้ำเปรี ยบเทียบสิ่งใดเล่ำ? ควำมยินดีของเจ้ำหรื อ? ข้อเรี ยกร้องของเจ้ำหรือ?
พวกเจ้ำคิดว่ำเรำมำเพื่อสรรหำนำงแบบหรื อไร? พวกเจ้ำช่ำงไม่มีควำมละอำยใจเอำเสียเลย!
ชีวิตของพวกเจ้ำอยู่ที่ใด?
สิ่งที่พวกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำไม่ใช่แค่ควำมอยำกได้อยำกมีอนั ฟุง้ เฟ้อของพวกเจ้ำเองหรอกหรือ?
เจ้ำคิดว่ำเจ้ำสวยมำก แต่แม้ว่ำเจ้ำอำจจะแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำอำภรณ์ที่หรู หรำในทุกลักษณะ
ในควำมเป็ นจริ งแล้วเจ้ำไม่ใช่หนอนแมลงดิน้ กระแด่วซึ่งเกิดมำในกองมูลสัตว์หรอกหรื อ? ในวันนี้
เจ้ำมีวำสนำได้ชื่นชมพระพรจำกสวรรค์เหล่ำนี้ไม่ใช่เพรำะหน้ำตำอันงดงำมของเจ้ำ
แต่เพรำะพระเจ้ำกำลังทรงทำข้อยกเว้นโดยกำรอุม้ ชูเจ้ำ ยังคงไม่ชดั เจนสำหรับเจ้ำอยูอ่ ีกหรื อว่ำเจ้ำมำจำกไหน?
เมื่อพำดพิงถึงชีวิต เจ้ำหุบปำกของเจ้ำและไม่พูดสิ่งใดเลย ใบ้เหมือนรู ปปั้น
กระนั้นเจ้ำก็ยงั คงกล้ำดีที่จะแต่งกำยอำพรำงตน! เจ้ำยังคงเอนเอียงที่จะแต่งหน้ำทำปำกของเจ้ำ!
และจงดูพวกผูช้ ำยเจ้ำสำอำงท่ำมกลำงพวกเจ้ำสิ พวกมนุษย์เอำแต่ใจที่ใช้เวลำทั้งวันไปกับกำรเดินลอยชำย เกเร
ที่แสดงออกแบบทองไม่รู้ร้อนบนใบหน้ำของพวกเขำ นี่หรื อคือวิธีที่บุคคลหนึ่งควรประพฤติตน?
แต่ละคนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ ไม่ว่ำผูช้ ำยหรื อผูห้ ญิง อุทิศควำมเอำใจใส่ของเจ้ำให้กบั สิ่งใดตลอดทั้งวัน?
พวกเจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำพวกเจ้ำพึ่งพำอำศัยผูใ้ ดป้อนอำหำรให้ตวั พวกเจ้ำ? จงมองดูเสื้อผ้ำของเจ้ำ
จงมองดูสิ่งที่เจ้ำได้เก็บเกี่ยวในมือของเจ้ำ จงลูบพุงของเจ้ำ—
สิ่งใดเล่ำที่เจ้ำได้กำไรจำกรำคำของโลหิตและหยำดเหงื่อที่เจ้ำได้จ่ำยไปตลอดหลำยปี มำนี้แห่งควำมเชื่อ?
เจ้ำยังคงคิดว่ำจะไปเที่ยวเล่น เจ้ำยังคงคิดว่ำจะเสริ มแต่งเนื้อหนังอันส่งกลิ่นเหม็นฉุนของเจ้ำ—
ช่ำงเป็ นกำรไล่ตำมเสำะหำที่ไร้ค่ำสิ้นดี! เจ้ำได้รับกำรขอให้เป็ นบุคคลที่มีควำมเป็ นปกติ
ทว่ำตอนนี้เจ้ำก็แค่ไม่ปกติไปเสียอย่ำงนั้น เจ้ำผิดปกติวิสัย
บุคคลเช่นนั้นสำมำรถอำจหำญมำอยู่เบื้องหน้ำเรำได้อย่ำงไร? ด้วยสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เช่นนี้
กำรเดินอวดเสน่ห์ของเจ้ำและกำรโอ้อวดเนื้อหนังของเจ้ำ กำรดำรงชีวิตอยู่ภำยในตัณหำของเนื้อหนังเสมอ—
เจ้ำไม่ใช่พงศ์พนั ธุ์ของพวกปี ศำจโสมมและวิญญำณชัว่ หรอกหรื อ?
เรำจะไม่อนุญำตให้ปีศำจโสมมตนหนึ่งเช่นนั้นยังคงดำรงอยู่เป็ นเวลำนำนนักหรอก!
และจงอย่ำสันนิษฐำนว่ำเรำไม่รู้ว่ำเจ้ำคิดสิ่งใดในหัวใจของเจ้ำ
เจ้ำอำจจะเก็บตัณหำของเจ้ำและเนื้อหนังของเจ้ำไว้ภำยใต้กำรควบคุมที่แน่นหนำ
แต่เรำจะไม่สำมำรถรู ้ควำมคิดที่เจ้ำเก็บงำในหัวใจของเจ้ำได้อย่ำงไร?
เรำจะไม่สำมำรถรู ้ท้งั หมดที่ดวงตำของเจ้ำปรำรถนำได้อย่ำงไร?
พวกเจ้ำสำวน้อยทั้งหลำยไม่ได้ทำตัวพวกเจ้ำเองให้งดงำมเหลือเกินเพื่อที่จะเดินอวดเนื้อหนังของพวกเจ้ำหรอกห
รื อ? พวกผูช้ ำยมีประโยชน์อนั ใดต่อพวกเจ้ำหรื อ?

พวกเขำสำมำรถช่วยพวกเจ้ำให้รอดจำกทะเลแห่งควำมทุกข์ร้อนได้จริงๆ หรื อ?
สำหรับเรื่ องพวกชำยเจ้ำสำอำงท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำทั้งหมดแต่งกำยเพื่อทำให้ตวั พวกเจ้ำดูเหมือนเป็ นสุภำพบุรุษและโดดเด่นแตกต่ำง
แต่กำรนี้ไม่ใช่เล่ห์กระเท่ที่ออกแบบมำเพื่อดึงควำมสนใจมำสู่รูปลักษณ์อนั โก้หรู ของพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำกำลังทำกำรนี้เพื่อผูใ้ ดเล่ำ? พวกผูห้ ญิงมีประโยชน์อนั ใดต่อพวกเจ้ำ?
พวกเขำไม่ใช่แหล่งกำเนิดของบำปของพวกเจ้ำหรอกหรื อ? พวกเจ้ำผูช้ ำยและผูห้ ญิงทั้งหลำย
เรำได้พูดกับพวกเจ้ำไปมำกมำยหลำยวจนะ กระนั้นพวกเจ้ำก็ได้ทำตำมวจนะเหล่ำนั้นไปเพียงแค่ไม่กี่คำ
หูของพวกเจ้ำยำกที่จะได้ยิน ตำของพวกเจ้ำได้พร่ ำมัวขึ้น
และหัวใจของพวกเจ้ำแข็งกระด้ำงจนถึงจุดที่ไม่มสี ิ่งใดเลยนอกจำกตัณหำอยู่ในร่ ำงกำยของพวกเจ้ำ
จนถึงขนำดที่พวกเจ้ำติดบ่วงอยู่ในนั้น ไร้ควำมสำมำรถที่จะหลีกหนี
ผูใ้ ดเล่ำต้องกำรไปที่ใดก็ตำมใกล้พวกเจ้ำหนอนแมลงทั้งหลำย
พวกเจ้ำผูท้ ี่ดิ้นเร่ ำอยู่ในควำมโสมมและสิ่งสกปรก?
จงอย่ำลืมว่ำพวกเจ้ำไม่ใช่สิ่งใดมำกไปกว่ำพวกที่เรำได้ฟูมฟักมำจำกกองมูลสัตว์
ว่ำแต่เดิมนั้นพวกเจ้ำไม่ได้ครองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
สิ่งที่เรำขอจำกพวกเจ้ำก็คือสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติที่แต่เดิมนั้นพวกเจ้ำไม่ได้ครอง
ไม่ใช่ให้พวกเจ้ำเดินอวดตัณหำของพวกเจ้ำหรื อให้อิสระอย่ำงเต็มที่แก่เนื้อหนังอันเหม็นหืนของพวกเจ้ำ
ซึ่งได้ถูกฝึ กฝนโดยมำรเรื่ อยมำหลำยปี เหลือเกิน เมื่อพวกเจ้ำแต่งกำยให้ตวั พวกเจ้ำเองดังนั้น
พวกเจ้ำไม่เกรงกลัวว่ำพวกเจ้ำจะกลับกลำยเป็ นติดบ่วงลึกยิ่งขึ้นหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำแต่เดิมนั้นพวกเจ้ำมีบำป? พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำ
ร่ ำงกำยของพวกเจ้ำเต็มไปด้วยตัณหำมำกจนกระทัง่ ตัณหำนั้นซึมออกจำกเสื้อผ้ำของพวกเจ้ำเสียด้วยซ้ ำ
เป็ นกำรเปิ ดเผยให้เห็นสภำวะของพวกเจ้ำว่ำเป็ นปี ศำจน่ำเกลียดและโสมมอย่ำงเหลือทน?
นั่นไม่ใช่กรณีที่พวกเจ้ำรู ้กำรนี้อย่ำงชัดเจนกว่ำผูใ้ ดหรอกหรือ? หัวใจของพวกเจ้ำ ตำของพวกเจ้ำ
ริ มฝี ปำกของพวกเจ้ำ—สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดไม่ได้ถูกปี ศำจโสมมทำให้หม่นหมองหรอกหรื อ?
ส่วนเหล่ำนี้ของเจ้ำไม่โสมมหรอกหรื อ? เจ้ำคิดหรื อว่ำตรำบเท่ำที่เจ้ำไม่ทำอะไร
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ที่สุด?
เจ้ำคิดหรื อว่ำกำรแต่งกำยในเสื้อผ้ำอันสวยงำมสำมำรถปกปิ ดดวงจิตอันโสโครกของพวกเจ้ำได้?
นั่นจะไม่ได้ผล! เรำแนะนำให้พวกเจ้ำมองจำกควำมเป็ นจริงมำกกว่ำนี้ กล่ำวคือ จงอย่ำฉ้อโกงและจอมปลอม
และจงอย่ำเดินอวดตัวพวกเจ้ำเอง พวกเจ้ำโอ้อวดตัณหำของพวกเจ้ำใส่กนั และกัน
แต่ท้งั หมดที่พวกเจ้ำจะได้รับเป็ นกำรกลับคืนก็คือควำมทุกข์ชวั่ นิรนั ดร์และกำรสัง่ สอนอันโหดเหี้ยม!

พวกเจ้ำมีควำมต้องกำรที่จำเป็ นอันใดหรื อในกำรหลิ่วตำให้กนั และกันและปล่อยใจไปกับจินตนำกำรฝันหวำน?
กำรนี้เป็ นมำตรวัดควำมสัตย์สุจริ ตของพวกเจ้ำ ขอบข่ำยของควำมเที่ยงธรรมของพวกเจ้ำหรือไม่?
เรำเกลียดพวกเหล่ำนั้นท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่เข้ำร่ วมในเวชกรรมและเวทมนตร์ชวั่
เรำเกลียดพวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงวัยหนุ่มสำวท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่รักเนื้อหนังของพวกเขำเอง
พวกเจ้ำจงยับยั้งตัวพวกเจ้ำเองจะดีเสียกว่ำ เพรำะบัดนี้พวกเจ้ำพึงต้องครองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
และพวกเจ้ำไม่ได้รับอนุญำตให้โอ้อวดตัณหำของพวกเจ้ำ—
แต่ทว่ำพวกเจ้ำก็ยงั คงใช้ทุกโอกำสเหมำะที่พวกเจ้ำสำมำรถทำได้
ด้วยเหตุที่เนื้อหนังของพวกเจ้ำนั้นมีลน้ เหลือเกินไป และตัณหำของพวกเจ้ำก็ใหญ่หลวงเกินไป!
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

126. พวกที่คิดถึงเพียงแค่เนื้อหนังของพวกเขำเท่ำนั้นและพวกที่ชื่นชมสิ่งชูใจ
พวกที่ดูเหมือนว่ำเชื่อแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้เชื่ออย่ำงแท้จริง พวกที่เข้ำร่ วมในเวชกรรมและเวทมนตร์ชวั่ พวกที่สำส่อน
กระเซอะกระเซิงและมอมแมม พวกที่ขโมยเครื่ องบูชำแด่พระยำห์เวห์และสิ่งทรงครองของพระองค์
พวกที่รักกำรติดสินบน พวกที่ฝันถึงกำรขึ้นสู่สวรรค์อย่ำงหำสำระไม่ได้ พวกที่โอหังและทะนงตน
พวกที่เพียรพยำยำมเพียงเพื่อชื่อเสียงและโชคลำภส่วนตัวเท่ำนั้น พวกที่กระจำยคำพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่ำ
พวกที่หมิ่นประมำทพระเจ้ำพระองค์เอง
พวกที่ไม่ทำสิ่งใดเลยนอกจำกทำกำรตัดสินต่อต้ำนและใส่ร้ำยป้ำยสีพระเจ้ำพระองค์เอง
พวกที่จดั ตั้งหมู่คณะและแสวงหำควำมเป็ นอิสระ พวกทีย่ กย่องตัวพวกเขำเองเหนือพระเจ้ำ
พวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงวัยหนุ่มสำว วัยกลำงคน
และวัยชรำหยิบหย่งเหลำะแหละเหล่ำนั้นที่ติดบ่วงอยู่ในควำมมักมำกในกำม
พวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงเหล่ำนั้นที่ชื่นชมชื่อเสียงและโชคลำภส่วนตัวและไล่ตำมเสำะหำสถำนะส่วนตัวท่ำมกลำงค
นอื่น พวกผูค้ นที่ไม่กลับใจเหล่ำนั้นที่ติดกับดักอยู่ในบำป—
พวกเขำทั้งหมดไม่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดหรอกหรื อ? ควำมมักมำกในกำม บำปหนำ เวชกรรมชัว่ เวทมนตร์
ควำมจ้วงจำบหยำบคำย คำพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่ำล้วนแต่วิ่งพล่ำนอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
และควำมจริ งและพระวจนะแห่งชีวิตก็ถูกเหยียบย่ำในท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
และภำษำอันบริ สุทธิ์ก็ถูกทำให้มวั หมองท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำคนต่ำงชำติท้งั หลำยที่ลำพองไปด้วยควำมโสมมและควำมไม่เชื่อฟัง!
บทอวสำนสุดท้ำยของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร? พวกที่รักเนื้อหนัง ผูท้ ี่กระทำเวทมนตร์เกี่ยวกับเนื้อหนัง
และผูท้ ี่ติดบ่วงอยู่ในบำปแบบมักมำกในกำมสำมำรถมีควำมกล้ำบ้ำบิ่นที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่ำงไร!
เจ้ำไม่รู้หรื อว่ำผูค้ นเช่นพวกเจ้ำนั้นคือบรรดำหนอนแมลงที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอด?

สิ่งใดเล่ำทำให้เจ้ำมีสิทธิเรี ยกร้องกำรนี้และกำรนั้น? จนถึงวันนี้
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในพวกทีไ่ ม่รักควำมจริงและรักเพียงเนื้อหนังเท่ำนั้น—
ผูค้ นเช่นนั้นจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้อย่ำงไร? พวกที่ไม่รักหนทำงแห่งชีวิต
ผูท้ ี่ไม่ยกย่องพระเจ้ำและเป็ นคำพยำนต่อพระองค์ ผูท้ ี่วำงอุบำยเพือ่ ประโยชน์แห่งสถำนะของพวกเขำเอง
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 นั่นสำคัญอะไรเล่ำ? คำพยำนของเจ้ำอยู่ทใี่ ด?
ควำมเคำรพของเจ้ำที่มีต่อพระเจ้ำนั้นน้อยกว่ำควำมรักของเจ้ำที่มีให้ตวั เจ้ำเองและควำมอยำกได้อยำกมีอนั เต็มไป
ด้วยตัณหำของเจ้ำยิง่ นัก—บุคคลประเภทนี้ไม่ใช่คนเสื่อมหรอกหรื อ?
พวกเขำจะสำมำรถเป็ นวัตถุตวั อย่ำงและแบบอย่ำงสำหรับควำมรอดได้อย่ำงไร?
ธรรมชำติของเจ้ำนั้นไม่สำมำรถแก้ไขได้ เจ้ำเป็ นกบฏมำกเกินไป เจ้ำนั้นเกินกว่ำที่จะได้รับควำมรอด!
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ใช่พวกที่จะถูกกำจัดหรอกหรือ?
เวลำที่งำนของเรำแล้วเสร็จไม่ใช่เวลำแห่งกำรมำถึงของวันสุ ดท้ำยของเจ้ำหรอกหรื อ?
เรำได้ทำงำนมำกมำยเหลือเกินและได้กล่ำววจนะไปมำกมำยเหลือเกินท่ำมกลำงพวกเจ้ำ—
สิ่งเหล่ำนั้นมำกมำยเพียงใดได้เข้ำหูของพวกเจ้ำอย่ำงแท้จริง? สิ่งเหล่ำนั้นมำกมำยเพียงใดที่เจ้ำได้เคยเชื่อฟัง?
เมื่องำนของเรำสิ้นสุด นั่นจะเป็ นเวลำที่เจ้ำหยุดต่อต้ำนเรำ เวลำที่เจ้ำหยุดยืนต้ำนเรำ ขณะที่เรำทำงำน
พวกเจ้ำปฏิบตั ิตนต่อต้ำนเรำอยู่เนืองนิตย์ พวกเจ้ำไม่เคยปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำ เรำทำงำนของเรำ และเจ้ำก็ทำ
“งำน” ของเจ้ำเอง สร้ำงรำชอำณำจักรน้อยของเจ้ำเอง พวกเจ้ำไม่ใช่สิ่งใดนอกจำกฝูงสุนขั จิ้งจอกและสุนัข
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 ปเคำรพทีผ่ คู้ นเคำรพบูชำ
เจ้ำไม่ได้กลำยเป็ นหัวหน้ำทูตสวรรค์แล้วหรอกหรื อ? เมื่อบทอวสำนของผูค้ นถูกเปิ ดเผย
ซึ่งก็เป็ นเวลำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดจะเข้ำใกล้ตอนจบด้วยเช่นกัน
คนเหล่ำนั้นมำกมำยในท่ำมกลำงพวกเจ้ำจะเป็ นซำกศพที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดและจะต้องถูกกำจัดทิ้ง
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

127. พวกมนุษย์เป็ นพวกเครำะห์ร้ำยที่ไร้ค่ำ เพรำะพวกเขำไม่ถนอมควำมล้ำค่ำของตัวเอง
หำกพวกเขำไม่แม้แต่จะรักตนเอง แต่กลับเหยียบย่ำตนเองแทน เช่นนั้นแล้ว
นี่มิแสดงให้เห็นควำมไร้ค่ำของพวกเขำหรอกหรื อ?
มนุษย์ก็เปรียบเสมือนสตรี ซ่ึงปรำศจำกศีลธรรมคนหนึ่งที่เล่นเกมกับตัวเองและเต็มใจมอบตัวเองให้ผูอ้ ื่นล่วงละเ
มิด แม้ว่ำเป็ นเช่นนั้น ผูค้ นก็ยงั คงมิได้ระลึกรู ้ว่ำพวกเขำนั้นต่ำต้อยขนำดไหนกันแน่
พวกเขำยินดีในกำรทำงำนเพื่อผูอ้ นื่ หรือในกำรพูดคุยกับผูอ้ นื่ ยอมให้ตวั เองอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของผูอ้ นื่
นี่มิใช่ควำมโสมมของมนุษยชำติอย่ำงแน่แท้หรอกหรือ?
แม้ว่ำเรำไม่ได้ผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตท่ำมกลำงมนุษยชำติ และไม่ได้ผ่ำนประสบกำรณ์ชีวิตมนุษย์อย่ำงแท้จริ ง
เรำก็ได้รับควำมเข้ำใจที่ชดั แจ้งมำกเกี่ยวกับทุกกำรเคลื่อนไหว ทุกกำรกระทำ ทุกคำพูด
และทุกควำมประพฤติที่มนุษย์ทำ เรำถึงขั้นสำมำรถเปิ ดโปงพวกมนุษย์จนถึงควำมอับอำยทีล่ ึกสุดของพวกเขำ
จนถึงจุดที่พวกเขำไม่กล้ำที่จะเผยควำมเจ้ำเล่ห์เพทุบำยของพวกเขำเอง
หรื อเปิ ดทำงให้กบั ตัณหำของพวกเขำอีกต่อไปเลย
พวกเขำไม่กล้ำเปิ ดโปงสภำวะอันอัปลักษณ์ของพวกเขำอีกต่อไปเหมือนพวกหอยทำกที่หดหัวเข้ำไปในเปลือกข

องพวกมัน เพรำะควำมที่พวกมนุษย์ไม่รู้จกั ตัวเอง
มลทินอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขำก็คือควำมเต็มใจที่จะขนเสน่ห์ของพวกเขำมำเรียงเป็ นขบวนต่อหน้ำผูอ้ ื่น
อันเป็ นกำรโอ้อวดโฉมหน้ำอันอัปลักษณ์ของพวกเขำ นี่คอื สิ่งที่พระเจ้ำทรงรังเกียจที่สุด
นี่เป็ นเพรำะสัมพันธภำพระหว่ำงผูค้ นนั้นผิดปกติ และสัมพันธภำพที่ปกติระหว่ำงบุคคลนั้นขำดพร่ องไป
นับประสำอะไรกับสัมพันธภำพปกติระหว่ำงพวกเขำกับพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 14” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

128.
ธรรมชำติของซำตำนนี่เองที่กำกับดูแลและครอบงำผูค้ นจำกภำยในจนกว่ำพวกเขำนั้นได้มีประสบกำรณ์กบั พระ
รำชกิจของพระเจ้ำและได้รับควำมจริงแล้ว สิ่งใดหรื อที่ธรรมชำติน้นั พ่วงท้ำยมำด้วยเป็ นพิเศษ? ตัวอย่ำงเช่น
เหตุใดพวกเจ้ำจึงเห็นแก่ตวั ? เหตุใดพวกเจ้ำจึงปกป้องตำแหน่งของตัวเจ้ำเอง?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงมีภำวะอำรมณ์รุนแรงเช่นนั้น? เหตุใดพวกเจ้ำจึงชื่นชมสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเหล่ำนั้น?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงชอบคนชัว่ พวกนั้น? อะไรคือพืน้ ฐำนของควำมชื่นชอบของพวกเจ้ำที่มีต่อสิ่งทั้งหลำยดังกล่ำว?
สิ่งเหล่ำนี้มำจำกไหน? เหตุใดพวกเจ้ำจึงมีควำมสุขยิ่งนักที่จะยอมรับสิ่งเหล่ำนี้ ถึงตอนนี้
พวกเจ้ำล้วนได้มำเข้ำใจว่ำ เหตุผลหลักเบื้องหลังสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดก็คือว่ำ พิษของซำตำนอยูภ่ ำยในตัวพวกเจ้ำ
สำหรับสิ่งที่พิษของซำตำนเป็ นนั้น มันสำมำรถแสดงออกมำอย่ำงครบถ้วนด้วยคำพูด ตัวอย่ำงเช่น
หำกพวกเจ้ำถำมพวกคนทำชัว่ ว่ำเหตุใดพวกเขำจึงปฏิบตั ิตนในหนทำงที่พวกเขำทำ พวกเขำก็จะตอบว่ำ
“เพรำะมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเอง ส่วนคนรั้งท้ำยปล่อยให้มำรพำไปตำมยถำกรรม”
วลีเดียวนี้แสดงถึงรำกเหง้ำที่แท้จริ งของปัญหำ ตรรกะของซำตำนได้กลำยมำเป็ นชีวิตของผูค้ นไปแล้ว
พวกเขำอำจทำสิ่งทั้งหลำยเพื่อจุดประสงค์น้นี ้ นั แต่พวกเขำก็แค่กำลังทำมันเพื่อตัวพวกเขำเอง
ทุกคนคิดว่ำในเมื่อ มันเป็ นว่ำมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตนเองและมำรก็เอำตัวคนรั้งท้ำยไป
ผูค้ นก็ควรดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขำเอง
และทำทุกสิ่งทุกอย่ำงในอำนำจของพวกเขำเพื่อที่จะรักษำควำมปลอดภัยให้กบั สถำนภำพทีด่ ีเพื่อเห็นแก่ประโยช
น์ของอำหำรและเครื่ องนุ่งห่มอันวิจิตร “มนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเอง
ส่วนคนรั้งท้ำยปล่อยให้มำรพำไปตำมยถำกรรม”—นี่คือชีวิตและปรัชญำของมนุษย์
และมันยังเป็ นตัวแทนธรรมชำติของมนุษย์อีกด้วย คำพูดเหล่ำนี้ของซำตำนเป็ นพิษของซำตำนอย่ำงแน่แท้
และเมื่อผูค้ นรับมันไว้ภำยใน มันจึงกลำยเป็ นธรรมชำติของพวกเขำ
ธรรมชำติของซำตำนนั้นถูกเปิ ดโปงโดยผ่ำนทำงคำพูดเหล่ำนี้ คำพูดเหล่ำนี้เป็ นตัวแทนซำตำนอย่ำงครบบริ บูรณ์
พิษนี้กลำยเป็ นชีวิตของผูค้ นเช่นเดียวกับเป็ นรำกฐำนแห่งกำรดำรงอยู่ของพวกเขำ

และมนุษยชำติซ่ึงถูกทำให้เสื่อมทรำมก็ได้ถูกครอบงำโดยพิษนี้เป็ นเวลำหลำยพันปี
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ซำตำนทำก็เพื่อตัวมันเอง มันปรำรถนำที่จะข้ำมผ่ำนพระเจ้ำ หลุดพ้นจำกพระองค์
และกวัดแกว่งอำนำจด้วยตัวมันเอง และเพื่อที่จะครองสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวงของพระเจ้ำ
เพรำะฉะนั้นธรรมชำติของมนุษย์ก็คอื ธรรมชำติของซำตำนนั่นเอง ในข้อเท็จจริ งนั้น
คติประจำใจของผูค้ นจำนวนมำกสำมำรถเป็ นตัวแทนและสะท้อนธรรมชำติของพวกเขำได้
ไม่สำคัญว่ำผูค้ นพยำยำมที่จะอำพรำงตัวพวกเขำอย่ำงไร
ในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำทำและในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำพูด
พวกเขำไม่สำมำรถซ่อนเร้นผูซ้ ่ึงพวกเขำเป็ นได้ มีบำงคนที่ไม่เคยพูดควำมจริงและเก่งในกำรเสแสร้ง
แต่ทนั ทีที่ผอู้ ื่นได้มีปฏิสัมพันธ์กบั พวกเขำสักระยะหนึ่ง
ธรรมชำติอนั หลอกลวงและควำมไม่ซื่อสัตย์อนั ครบบริ บูรณ์ของพวกเขำก็ถูกค้นพบ ในที่สุด
ผูอ้ ื่นก็ลงควำมเห็นดังต่อไปนี้ ควำมว่ำ บุคคลนั้นไม่เคยพูดควำมจริงสักคำ และเป็ นผูค้ นที่หลอกลวง
ถ้อยแถลงนี้เป็ นตัวแทนควำมจริ งเกีย่ วกับธรรมชำติของบุคคลเช่นนั้น
นั่นคือภำพประกอบและข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของธรรมชำติแก่นแท้ของพวกเขำ
ปรัชญำของพวกเขำเกี่ยวกับชีวิตคือกำรไม่บอกควำมจริงแก่ใครเลย ตลอดจนกำรไม่ไว้วำงใจใครเลย
ธรรมชำติเยี่ยงซำตำนของมนุษย์บรรจุปรัชญำนี้มำกมำย
บำงครั้งเจ้ำเองก็ไม่แม้แต่จะตระหนักรู ้กำรนั้นและไม่เข้ำใจสิ่งนั้น ถึงกระนั้น
ทุกชัว่ ขณะของชีวิตของเจ้ำก็มีพื้นฐำนอยู่บนสิ่งนั้น ที่มำกกว่ำนั้น
เจ้ำคิดว่ำปรัชญำนี้ค่อนข้ำงถูกต้องและมีเหตุผล และไม่มีกำรเข้ำใจผิดเลยแม้แต่น้อย
นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่ำ ปรัชญำของซำตำนได้กลำยเป็ นธรรมชำติของผูค้ น
และว่ำพวกเขำกำลังใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับกำรนั้นอย่ำงสมบูรณ์ โดยไม่ได้เป็ นกบฏต่อกำรนั้นเลยแม้แต่น้อย
ดังนั้น พวกเขำกำลังเปิ ดโปงธรรมชำติเยี่ยงซำตำนของพวกเขำอยู่เนืองนิตย์ และในทุกแง่มุม
พวกเขำใช้ชีวิตไปตำมปรัชญำของซำตำน ธรรมชำติของซำตำนคือชีวิตของมนุษยชำติ
ตัดตอนมำจำก “วิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตร” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

129. ธรรมชำติของมนุษย์ค่อนข้ำงแตกต่ำงจำกเนื้อแท้ของเรำ
เพรำะธรรมชำติอนั เสื่อมทรำมของมนุษย์กำเนิดขึ้นจำกซำตำนทั้งสิ้น
ธรรมชำติของมนุษย์ถูกซำตำนแปรสภำพและทำให้เสื่อมทรำมมำตลอด นั่นคือ
มนุษย์ใช้ชีวิตภำยใต้อิทธิพลของควำมชัว่ ร้ำยและควำมอัปลักษณ์ของมัน
มนุษย์ไม่ได้เติบโตในโลกของควำมจริงหรื อสภำพแวดล้อมอันบริสุทธิ์
และมนุษย์ที่อำศัยในควำมสว่ำงยังคงมีน้อยกว่ำนั้น ดังนั้น

จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะมีใครมีควำมจริงภำยในธรรมชำติของพวกเขำตั้งแต่ชวั่ ขณะของกำรถือกำเนิด
และใครก็ตำมที่สำมำรถเกิดมำพร้อมแก่นแท้ที่เกรงกลัวและเชื่อฟังพระเจ้ำก็ยิ่งน้อยกว่ำนั้นอีก ในทำงกลับกัน
ผูค้ นมีธรรมชำติที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ และไม่มีควำมรักให้กบั ควำมจริง
ธรรมชำติน้ีคือปัญหำที่เรำต้องกำรจะหำรื อ—กำรทรยศ
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

130. พฤติกรรมที่ไม่สำมำรถเชื่อฟังเรำอย่ำงสิ้นเชิงได้คอื กำรทรยศ
พฤติกรรมที่ไม่สำมำรถรักภักดีต่อเรำได้คอื กำรทรยศ
กำรฉ้อโกงเรำและกำรใช้คำโกหกเพื่อหลอกลวงเรำคือกำรทรยศ
กำรเก็บงำมโนคติที่หลงผิดหลำยอย่ำงและเผยแพร่มโนคติที่หลงผิดเหล่ำนั้นไปทุกหนแห่งคือกำรทรยศ
กำรที่ไม่สำมำรถค้ำจุนคำพยำนกับผลประโยชน์ของเรำได้คอื กำรทรยศ
กำรถวำยรอยยิ้มจอมปลอมให้ยำมที่อยู่ไกลจำกเรำในหัวใจคือกำรทรยศ
เหล่ำนี้ท้งั หมดคือกำรกระทำของกำรทรยศที่พวกเจ้ำสำมำรถทำได้มำโดยตลอด
และกำรกระทำเหล่ำนี้เป็ นสิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
ไม่มีพวกเจ้ำคนใดเลยที่อำจคิดว่ำกำรนี้เป็ นปัญหำ แต่นนั่ ไม่ใช่สิ่งที่เรำคิด
เรำไม่สำมำรถปฏิบตั ิต่อกำรทรยศของบุคคลหนึ่งที่มีต่อเรำเสมือนว่ำเป็ นเรื่ องเล็กน้อย
และเรำไม่สำมำรถทำเพิกเฉยไปได้อย่ำงแน่นอน เวลำนี้ เมื่อเรำทำงำนอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำประพฤติตวั ในหนทำงนี้ —ถ้ำวันนั้นมำถึง เมื่อไม่มีใครคอยดูแลพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำจะไม่เป็ นเหมือนบรรดำผูร้ ้ำยที่ประกำศว่ำตัวเองเป็ นกษัตริ ยห์ รอกหรื อ?
เมื่อกำรนั้นเกิดขึ้นและพวกเจ้ำทำให้เกิดมหันตภัย ใครเล่ำจะอยู่ตรงนั้นเพื่อขจัดปัญหำที่เจ้ำก่อขึ้น?
พวกเจ้ำคิดว่ำกำรกระทำบำงอย่ำงที่เป็ นกำรทรยศนั้นเป็ นเพียงเหตุกำรณ์บงั เอิญที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งครำว
มิใช่พฤติกรรมที่ฝงั แน่นของพวกเจ้ำ และไม่สมควรที่จะถูกถกเถียงด้วยควำมเข้มงวดเช่นนั้น
ในแบบที่กระทบต่อควำมทะนงของพวกเจ้ำ หำกพวกเจ้ำคิดเช่นนั้นจริงๆ เช่นนั้นแล้วก็นับว่ำเจ้ำขำดสำนึกรับรู ้
กำรคิดเช่นนั้นคือกำรเป็ นตัวอย่ำงและต้นแบบของกำรกบฏ ธรรมชำติของมนุษย์คือชีวิตของเขำ
มันคือหลักกำรที่เขำพึ่งพำเพื่อมีชีวิตรอด และเขำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงมันได้
ธรรมชำติของกำรทรยศก็เป็ นอย่ำงเดียวกัน—หำกเจ้ำสำมำรถทำบำงสิ่งเพื่อทรยศญำติหรื อเพื่อนได้
นั่นก็พิสูจน์แล้วว่ำมันเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้ำและเป็ นธรรมชำติที่ติดตัวเจ้ำมำตอนกำเนิด
นี่เป็ นอะไรบำงอย่ำงที่ไม่มีใครสำมำรถปฏิเสธได้
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

131.
ไม่ว่ำใครก็สำมำรถใช้คำพูดกับกำรกระทำของพวกเขำเองเพือ่ แสดงให้เห็นโฉมหน้ำที่แท้จริงของพวกเขำได้
แน่นอนว่ำโฉมหน้ำที่แท้จริ งนี้คอื ธรรมชำติของพวกเขำ หำกเจ้ำเป็ นใครสักคนที่พูดอ้อมค้อมไปมำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีธรรมชำติที่ออ้ มค้อม หำกธรรมชำติของเจ้ำคือควำมเจ้ำเล่ห์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กระทำกำรในหนทำงที่ไม่ซื่อ และเจ้ำก็ทำให้คนอื่นๆ ถูกเจ้ำหลอกได้อย่ำงง่ำยมำก
หำกธรรมชำติของเจ้ำนั้นมุง่ ร้ำย คำพูดของเจ้ำอำจรื่นหูน่ำฟัง
แต่กำรกระทำของเจ้ำไม่สำมำรถปกปิ ดเล่ห์กลอันมุง่ ร้ำยต่ำงๆ ของเจ้ำได้ หำกธรรมชำติของเจ้ำนั้นเกียจคร้ำน
เช่นนั้นแล้วทั้งหมดที่เจ้ำพูดก็หมำยที่จะหลีกเลี่ยงควำมรับผิดชอบเพรำะว่ำควำมไม่ใส่ใจและควำมเกียจคร้ำนขอ
งเจ้ำ และกำรกระทำของเจ้ำก็จะเชื่องช้ำและพอเป็ นพิธี และค่อนข้ำงสันทัดเรื่ องกำรปกปิ ดควำมจริ ง
หำกธรรมชำติของเจ้ำนั้นเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ เช่นนั้นแล้วคำพูดของเจ้ำก็จะมีเหตุมีผล
และกำรกระทำของเจ้ำก็จะสอดคล้องกับควำมจริ งได้อย่ำงดีดว้ ยเช่นกัน หำกธรรมชำติของเจ้ำนั้นรักภักดี
เช่นนั้นแล้วคำพูดของเจ้ำก็จริงใจอย่ำงแน่นอน และวิถีที่เจ้ำกระทำก็มีเหตุผล
เป็ นอิสระจำกสิ่งใดก็ตำมที่อำจทำให้นำยของเจ้ำไม่สบำยใจ
หำกธรรมชำติของเจ้ำนั้นเต็มไปด้วยรำคะหรื อละโมบอยำกได้เงินทอง
เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้ำก็จะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่ำนี้อยู่บ่อยๆ
และเจ้ำก็จะกระทำสิ่งเบี่ยงเบนไร้ศลี ธรรมไปโดยไม่รู้ตวั ซึ่งผูค้ นจะไม่ลมื ง่ำยๆ และซึ่งจะทำให้ผคู้ นรังเกียจ
อย่ำงที่เรำเคยบอกไปแล้ว หำกเจ้ำมีธรรมชำติของกำรทรยศ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็แทบจะไม่สำมำรถทำให้ตวั เจ้ำเองหลุดพ้นจำกมันได้ อย่ำวำงใจในโชคว่ำ
หำกเจ้ำไม่เคยทำผิดต่อผูอ้ ื่น เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่มีธรรมชำติของกำรทรยศ หำกนั่นคือสิ่งที่เจ้ำคิด เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็น่ำรังเกียจโดยแท้จริ ง คำพูดทั้งหมดของเรำ ในแต่ละครั้งที่เรำพูด มีเป้ำหมำยคือผูค้ นทั้งหมด
มิใช่แค่บุคคลคนเดียวหรื อบุคคลประเภทเดียว แค่เพียงเพรำะเจ้ำไม่เคยทรยศเรำในเรื่ องหนึ่ง
ไม่ได้พิสูจน์ว่ำเจ้ำไม่สำมำรถทรยศเรำในเรื่ องอืน่ ในกำรค้นหำควำมจริ ง
ผูค้ นบำงคนสูญเสียควำมเชื่อมัน่ ของพวกเขำช่วงระหว่ำงควำมล้มเหลวในชีวิตสมรสของพวกเขำ
ผูค้ นบำงคนละทิง้ ภำระผูกพันของพวกเขำที่จะรักภักดีต่อเรำช่วงระหว่ำงควำมล้มเหลวของครอบครัว
ผูค้ นบำงคนทอดทิง้ เรำเพื่อแสวงหำชัว่ ขณะของควำมสุขสำรำญและควำมตื่นเต้น
ผูค้ นบำงคนยอมตกลงไปในหุบเขำลึกดำมืด
ดีกว่ำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงและได้รับควำมปี ติยินดีแห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ผูค้ นบำงคนเพิกเฉยต่อคำแนะนำของเพือ่ นๆ
เพื่อประโยชน์ของกำรตอบสนองควำมทะยำนอยำกเพื่อควำมมัง่ คัง่ ของพวกเขำ

และกระทัง่ ตอนนี้กไ็ ม่สำมำรถรับรู ้ควำมผิดพลำดของพวกเขำและเปลี่ยนครรลองของพวกเขำได้
ผูค้ นบำงคนใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้ชื่อของเรำเพียงชัว่ ครำวเท่ำนั้นเพือ่ ให้ได้รับกำรปกป้องจำกเรำ ในขณะที่คนอื่นๆ
สละอุทิศให้เรำเพียงเล็กน้อยภำยใต้กำรบีบบังคับ เพรำะพวกเขำยึดติดกับชีวิตและกลัวควำมตำย
กำรกระทำอันไร้ศีลธรรม และยิ่งกว่ำนั้นคือ กำรกระทำอันไร้เกียรติเหล่ำนี้และกำรกระทำอืน่ ๆ
ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ผคู้ นได้ใช้ในกำรทรยศเรำลึกในหัวใจของพวกเขำมำช้ำนำนหรอกหรื อ? แน่นอน
เรำรู ้ว่ำผูค้ นไม่วำงแผนล่วงหน้ำที่จะทรยศเรำ
กำรทรยศของพวกเขำคือกำรเปิ ดเผยธรรมชำติของพวกเขำออกมำโดยธรรมชำติ ไม่มีใครต้องกำรทรยศเรำ
และไม่มีใครมีควำมสุขเพรำะพวกเขำได้กระทำบำงสิ่งเพื่อทรยศเรำ ในทำงกลับกัน
พวกเขำกำลังสั่นเทำด้วยควำมกลัว มิใช่หรื อ? ดังนั้นแล้ว พวกเจ้ำกำลังคิดเรื่ องวิธีที่จะไถ่พวกคนทรยศเหล่ำนี้
และวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ปัจจุบนั นี้อยู่กระนั้นหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

132. พวกเจ้ำถูกแยกออกมำจำกโคลน และไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำก็มำจำกสิ่งนั้นซึ่งถูกหยิบออกจำกท่ำมกลำงตะกอน ซึ่งโสมมและเป็ นที่เกลียดชังโดยพระเจ้ำ
เจ้ำเป็ นของซำตำนและครั้งหนึ่งเคยถูกมันเหยียบย่ำและทำให้แปดเปื้ อน
นั่นคือเหตุผลที่มีกำรกล่ำวกันว่ำเจ้ำถูกแยกออกมำจำกโคลน และแทนที่จะเป็ นคนบริ สุทธิ์
เจ้ำกลับเป็ นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซ่ึงเป็ นเป้ำหมำยแห่งเล่ห์เพทุบำยของซำตำนมำนำนแล้ว
นี่คือกำรประเมินพวกเจ้ำที่ถูกต้องเหมำะสมที่สุด
พวกเจ้ำจำเป็ นต้องรู ้ว่ำแต่ด้งั เดิมนั้นพวกเจ้ำคือรำคีท้งั หลำยซึ่งพบอยู่ในน้ ำนิ่งและโคลน
ตรงกันข้ำมกับสัตว์น้ ำที่จบั ได้อนั เป็ นที่ปรำรถนำอย่ำงเช่นปลำและกุง้
ด้วยเพรำะไม่มีสิ่งใดที่จดั เตรี ยมควำมชื่นชมยินดีจะสำมำรถได้มำจำกพวกเจ้ำได้เลย หำกจะพูดตำมตรงแล้ว
พวกเจ้ำคือเหล่ำสัตว์ที่ต่ำทรำมที่สุดจำกสังคมชั้นต่ำ แย่กว่ำบรรดำสุกรและสุนัข พูดกันอย่ำงตรงๆ แล้ว
กำรเรี ยกพวกเจ้ำด้วยคำศัพท์เช่นนั้นไม่ใช่กำรกล่ำวเกินจริงและไม่ใช่อติพจน์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
มันกลับทำให้ประเด็นปัญหำนี้ง่ำยขึ้น
กำรเรี ยกพวกเจ้ำด้วยคำศัพท์เช่นนั้นอำจกล่ำวได้กระทัง่ ว่ำเป็ นวิธีหนึ่งในกำรแสดงควำมเคำรพแก่พวกเจ้ำ
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก คำพูด พฤติกรรมในฐำนะมนุษย์ของพวกเจ้ำ และทุกๆ แง่มุมแห่งชีวิตของเจ้ำ
รวมถึงสถำนะในโคลนของพวกเจ้ำ ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ำอัตลักษณ์ของพวกเจ้ำนั้น “ไม่ธรรมดำ”
จำก “อัตลักษณ์ประจำตัวของมนุษย์และคุณค่ำของเขำ: แท้จริงแล้วสิ่งเหล่ำนั้นเป็ นเช่นไร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

133. มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจำกศัตรู ของเรำ มวลมนุษย์คือมำรร้ำยซึ่งต่อต้ำนและไม่เชื่อฟังเรำ
มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจำกลูกหลำนของมำรร้ำยที่ถูกเรำสำปแช่ง
มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจำกพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้ำทูตสวรรค์ซ่ึงได้ทรยศเรำ
มวลมนุษย์ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจำกมรดกตกทอดของมำรผูท้ ี่ถูกเรำผลักไสนำนมำแล้ว
ได้เป็ นศัตรู ที่ไม่สำมำรถปรองดองกันได้ของเรำนับแต่น้นั มำ
เพรำะท้องฟ้ำเหนือมวลมนุษย์ท้งั มวลนั้นขุ่นมัวและมืด ปรำศจำกร่องรอยของควำมชัดเจนแม้แต่เพียงเล็กน้อย
และโลกมนุษย์ก็ถลำเข้ำสู่ควำมมืดมิด
จนผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์น้ นั ไม่สำมำรถเห็นแม้กระทัง่ มือของเขำที่ยืดจนสุดต่อหน้ำของเขำหรื อเห็นดวงอำ
ทิตย์เมื่อเขำผงกหัวขึ้น ถนนใต้ฝ่ำเท้ำของเขำ ซึ่งเต็มไปด้วยโคลนและมีหลุมอยู่ทุกที่ คดเคี้ยวไปมำ
ทั้งแผ่นดินเกลือ่ นไปด้วยซำกศพ มุมมืดทั้งหลำยเต็มไปด้วยซำกคนตำย
และในมุมที่เยือกเย็นและอยู่ใต้เงำทั้งหลำย ปี ศำจหลำยฝูงได้เข้ำไปอยูอ่ ำศัยแล้ว
และทุกแห่งในโลกของพวกมนุษย์บรรดำปี ศำจมำแล้วก็ไปเป็ นโขยง
ลูกหลำนของเหล่ำสัตว์เดียรัจฉำนทุกรู ปแบบ ซึ่งปกคลุมไปด้วยควำมโสโครก ติดพันอยู่ในกำรสู้รบที่ดุเดือด
ซึ่งเสียงของมันนั้นก่อให้เกิดควำมหวำดกลัวต่อหัวใจ ในช่วงเวลำเช่นนั้น ในโลกเช่นนั้น
“สวรรค์ของโลกมนุษย์” เช่นนั้น คนเรำไปที่ไหนเพือ่ ค้นหำควำมสุขทั้งหลำยของชีวิต?
คนเรำสำมำรถไปที่ไหนได้เพื่อค้นหำบั้นปลำยของชีวิตของเขำ? มวลมนุษย์
ซึ่งนำนมำแล้วได้ถูกเหยียบย่ำภำยใต้ฝ่ำเท้ำของซำตำน ตั้งแต่แรกได้เป็ นผูแ้ สดงที่สวมใส่รูปลักษณ์ของซำตำน—
ยิ่งไปกว่ำนั้น มวลมนุษย์คือร่ ำงทรงของซำตำน
และทำหน้ำที่เป็ นหลักฐำนซึ่งเป็ นพยำนให้แก่ซำตำนอย่ำงกึกก้องและชัดเจน เผ่ำพันธุ์มนุษย์เช่นนั้น
กลุ่มคนชั้นต่ำเสื่อมโทรมเช่นนั้น เชื้อสำยเช่นนั้นของตระกูลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมนี้
สำมำรถเป็ นพยำนต่อพระเจ้ำได้อย่ำงไร? สง่ำรำศีของเรำมำจำกที่ใดเล่ำ?
คนเรำสำมำรถเริ่ มพูดถึงคำพยำนของเรำได้ที่ใดเล่ำ?
เพรำะศัตรู ซ่งึ ต่อต้ำนเรำหลังจำกได้ทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรำมแล้ว ได้ครอบครองมวลมนุษย์แล้ว—
มวลมนุษย์ซ่งึ เรำได้สร้ำงขึ้นนำนมำแล้วและซึ่งถูกเติมด้วยสง่ำรำศีของเรำและกำรใช้ชีวิตของเรำ—
และได้ทำให้พวกเขำแปดเปื้ อน มันได้ฉกฉวยสง่ำรำศีของเรำไป
และทั้งหมดที่มนั ได้รดใส่มนุษย์กค็ ือพิษที่เจือปนอย่ำงมำกมำยด้วยควำมน่ำเกลียดของซำตำน
และน้ ำผลไม้จำกผลของต้นไม้แห่งกำรรู ้ถงึ ควำมดีและควำมชัว่
ตัดตอนมำจำก “กำรเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงหมำยถึงอะไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

134. พฤติกรรมของพวกเจ้ำต่อหน้ำเรำในเวลำหลำยปี น้ีได้ให้คำตอบที่ไม่เคยมีมำก่อนแก่เรำ
และคำถำมสำหรับคำตอบนี้ก็คือว่ำ
“อะไรคือท่ำทีของมนุษย์ต่อหน้ำควำมจริงและเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเที่ยงแท้?”
ควำมพยำยำมทั้งหลำยที่เรำได้อุทิศให้แก่มนุษย์พิสูจน์เนื้อแท้ของควำมรักของเรำสำหรับมนุษย์ และทุกๆ
กำรกระทำของมนุษย์ต่อหน้ำเรำก็พิสูจน์ธำตุแท้ของเขำในกำรเกลียดที่มีต่อควำมจริงและกำรต่อต้ำนที่มีต่อเรำ
ตลอดเวลำนั้น เรำเป็ นห่วงทุกคนที่ติดตำมเรำ
ทว่ำไม่มียำมใดเลยที่บรรดำผูซ้ ่งึ ติดตำมเรำสำมำรถรับวจนะของเรำได้
พวกเขำไม่สำมำรถแม้กระทัง่ ยอมรับกำรเสนอแนะทั้งหลำยของเรำ นี่คอื สิ่งที่ทำให้เรำเศร้ำใจมำกที่สุด
ไม่เคยมีใครสำมำรถเข้ำใจเรำได้ และยิ่งไปกว่ำนั้น ไม่เคยมีใครสำมำรถยอมรับเรำได้
แม้ว่ำท่ำทีของเรำนั้นจริงใจ และวจนะของเรำนั้นอ่อนโยนก็ตำม ทุกๆ
คนพยำยำมทำงำนที่เรำได้ไว้วำงใจมอบหมำยให้พวกเขำตำมแนวคิดของพวกเขำเอง
พวกเขำไม่แสวงหำเจตนำทั้งหลำยของเรำ
ไม่ตอ้ งไปพูดถึงเลยว่ำพวกเขำจะถำมว่ำเรำพึงประสงค์สิ่งใดจำกพวกเขำ
พวกเขำยังคงกล่ำวอ้ำงว่ำรับใช้เรำอย่ำงจงรักภักดี ในทุกขณะที่พวกเขำเป็ นกบฏต่อเรำ
หลำยคนเชื่อว่ำควำมจริ งทั้งหลำยที่พวกเขำยอมรับไม่ได้หรื อที่พวกเขำไม่สำมำรถฝึ กฝนปฏิบตั ิได้น้ นั ไม่ใช่ควำ
มจริ ง ในผูค้ นเช่นนี้ ควำมจริงของเรำกลำยเป็ นอะไรบำงอย่ำงซึ่งถูกปฏิเสธและถูกปัดทิง้ ในเวลำเดียวกัน
ผูค้ นระลึกถึงเรำในฐำนะพระเจ้ำในวจนะ ทั้งยังเชื่ออีกด้วยว่ำเรำเป็ นคนนอกผูซ้ ่งึ ไม่ใช่ควำมจริ ง ไม่ใช่หนทำง
หรื อชีวิต ไม่มีใครรู ้ควำมจริ งนี้ว่ำ วจนะของเรำคือควำมจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกำล
เรำคือกำรจัดหำของชีวิตสำหรับมนุษย์และเป็ นผูน้ ำทำงเพียงคนเดียวเท่ำนั้นสำหรับมวลมนุษย์
ค่ำและควำมหมำยของวจนะของเรำไม่ได้กำหนดพิจำรณำจำกกำรที่ว่ำ
วจนะเหล่ำนั้นเป็ นที่ระลึกรู ้หรื อยอมรับโดยมวลมนุษย์หรื อไม่ แต่พิจำรณำจำกสำระสำคัญของวจนะเหล่ำนั้นเอง
ต่อให้ไม่มีบุคคลสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกนี้ที่สำมำรถรับวจนะของเรำได้
คุณค่ำของวจนะของเรำและควำมช่วยเหลือของวจนะเหล่ำนั้นต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่อำจประเมินค่ำได้ไม่ว่ำกับมนุษ
ย์คนใด ดังนั้น เมื่อเผชิญกับผูค้ นจำนวนมำกที่ปฏิเสธ เหยียดหยำม หรือเป็ นกบฏต่อวจนะของเรำอย่ำงถึงที่สุด
จุดยืนของเรำเป็ นเพียงเช่นนี้เท่ำนั้นคือ
ปล่อยให้เวลำและข้อเท็จจริ งทั้งหลำยเป็ นพยำนของเรำและแสดงให้เห็นว่ำวจนะของเรำเป็ นควำมจริ ง
เป็ นหนทำง และเป็ นชีวิต ปล่อยให้เวลำและข้อเท็จจริ งทั้งหลำยแสดงให้เห็นว่ำทั้งหมดที่เรำได้พูดนั้นถูก
แสดงให้เห็นว่ำมันคือสิ่งซึ่งมนุษย์ควรได้รับกำรจัดให้มี และยิง่ ไปกว่ำนั้นคือ สิ่งซึ่งมนุษย์ควรยอมรับ
เรำจะยอมให้ทุกคนที่ติดตำมเรำรู ้ขอ้ เท็จจริ งนี้ว่ำ พวกที่ไม่สำมำรถยอมรับวจนะของเรำได้อย่ำงครบถ้วน

พวกที่ไม่สำมำรถนำวจนะของเรำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ พวกที่ไม่สำมำรถค้นหำจุดประสงค์ในวจนะของเรำได้
และพวกที่ไม่สำมำรถได้รับควำมรอดเพรำะวจนะของเรำ
คือพวกที่ได้ถูกกล่ำวโทษโดยวจนะของเรำและยิ่งไปกว่ำนั้นคือ ได้สูญเสียควำมรอดของเรำ
และไม้เรี ยวของเรำจะไม่มีวนั ห่ำงจำกพวกเขำเลย
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำควรจะพิจำรณำควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. กลับเข้ำฝั่ง: สุภำษิตจีน หมำยถึง “กลับมำจำกหนทำงชัว่ ร้ำยของเรำ”
ข. ข้อควำมต้นฉบับไม่มีวลี “ดังนี้”

ค. พระวจนะว่าด้วยการเปิ ดเผยเหตุผลวิบัติ
ความเห็นนอกรีตและมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของมวลมนุษย์ที่เสื่ อมทราม
135. ในกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ คนเรำควรรู ้จกั พระเจ้ำอย่ำงไร?
คนเรำควรมำรู ้จกั พระเจ้ำโดยมีพื้นฐำนอยู่บนพระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำวันนี้
โดยปรำศจำกกำรเบี่ยงเบนหรือเหตุผลวิบตั ิ และก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด คนเรำควรรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
นี่เป็ นรำกฐำนของกำรรู ้จกั พระเจ้ำ
เหตุผลวิบตั ิสำรพัดเหล่ำนั้นทัง้ หมดที่ขำดพร่ องควำมเข้ำใจอันผุดผ่องในพระวจนะของพระเจ้ำคือมโนคติที่หลง
ผิดทำงศำสนำ สิ่งเหล่ำนั้นเป็ นกำรเข้ำใจที่เบี่ยงเบนและเต็มไปด้วยข้อผิดพลำด
ทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่ำบุคคลสำคัญทำงศำสนำก็คือ
กำรนำเอำพระวจนะของพระเจ้ำซึ่งเป็ นที่เข้ำใจในอดีตมำใช้และกำรวัดพระวจนะของพระเจ้ำในวันนี้กบั พระวจ
นะเหล่ำนั้นในอดีต หำกว่ำในขณะที่กำลังรับใช้พระเจ้ำแห่งวันนี้
เจ้ำเกำะติดกับสิ่งทั้งหลำยที่ถูกเปิ ดเผยโดยควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในอดีตแล้วไซร้
กำรปรนนิบตั ิของเจ้ำก็ย่อมจะก่อให้เกิดกำรหยุดชะงัก และกำรปฏิบตั ิของเจ้ำก็จะล้ำสมัย
โดยไม่เป็ นอะไรที่มำกไปกว่ำพิธีกำรทำงศำสนำ
หำกเจ้ำเชื่อว่ำคนเหล่ำนั้นที่รับใช้พระเจ้ำต้องดูภำยนอกเป็ นคนถ่อมใจและอดทน ท่ำมกลำงคุณสมบัติอื่นๆ
และหำกเจ้ำนำควำมรู ้ประเภทนี้ไปปฏิบตั ิวนั นี้แล้วไซร้ ควำมรู ้เช่นนั้นย่อมเป็ นมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำ
กำรปฏิบตั ิเช่นนั้นก็กลำยเป็ นกำรแสดงอันหน้ำซื่อใจคดไปเสียแล้ว วลีที่ว่ำ “มโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำ”
หมำยถึงสิ่งทั้งหลำยที่หมดสมัยและเลิกใช้ไปแล้ว
(ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำใจพระวจนะที่พระเจ้ำได้ตรัสไว้กอ่ นหน้ำนี้และควำมสว่ำงที่ถูกเปิ ดเผยโดยตรงโดยพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์) และหำกสิ่งเหล่ำนั้นถูกนำมำปฏิบตั ิวนั นี้แล้วไซร้
สิ่งเหล่ำนั้นย่อมทำให้พระรำชกิจของพระเจ้ำหยุดชะงักและไม่นำประโยชน์อนั ใดมำสู่มนุษย์เลย
หำกผูค้ นไม่สำมำรถที่จะชำระล้ำงสิ่งเหล่ำนั้นซึ่งเป็ นของมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำออกจำกตัวพวกเขำเองแล้ว
ไซร้ สิ่งเหล่ำนี้ยอ่ มจะกลำยเป็ นสิ่งขัดขวำงอันใหญ่หลวงต่อกำรปรนนิบตั ิของพวกเขำที่มีต่อพระเจ้ำ
ผูค้ นที่มีมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำไม่มีทำงตำมทันย่ำงก้ำวแห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์—
พวกเขำล้ำหลังไปหนึ่งก้ำว แล้วจำกนั้นก็สองก้ำว
นี่เป็ นเพรำะว่ำมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำเหล่ำนี้ทำให้มนุษย์กลำยเป็ นคนที่ถือตัวว่ำชอบธรรมเสมอและโอหัง
อย่ำงเกินปกติธรรมดำ พระเจ้ำไม่ทรงรู ้สึกอำลัยอำวรณ์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้และได้ทรงทำไปในอดีต
หำกบำงสิ่งบำงอย่ำงคร่ ำครึ พระองค์ยอ่ มทรงกำจัดมันทิ้งไปเสีย
เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของเจ้ำได้อย่ำงแท้จริงกระนั้นหรื อ?

หำกเจ้ำเกำะติดอยู่กบั พระวจนะที่พระเจ้ำได้ตรัสไว้ในอดีต
นี่พิสูจน์ว่ำเจ้ำรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำกระนั้นหรื อ?
หำกวันนี้เจ้ำไม่สำมำรถที่จะยอมรับควำมสว่ำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และกลับเกำะติดอยู่กบั ควำมสว่ำงของอดีตแทน
นี่สำมำรถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่ำเจ้ำติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำ?
เจ้ำยังคงสำมำรถที่จะปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำได้อยู่หรื อ? หำกเป็ นกรณีเช่นนั้นแล้วไซร้
เจ้ำก็ย่อมจะกลำยเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งต่อต้ำนพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำวันนี้เท่ำนั้น ที่อำจรับใช้พระเจ้ำได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

136. เพรำะมีพฒั นำกำรใหม่ๆ อยู่เสมอในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มีพระรำชกิจที่กลำยเป็ นล้ำสมัยและเก่ำในขณะที่พระรำชกิจใหม่เกิดขึ้น พระรำชกิจต่ำงชนิดเหล่ำนี้
เก่ำและใหม่ก็ไม่คำ้ นแย้งกัน แต่เสริ มกัน แต่ละขั้นตอนเป็ นส่วนที่ต่อมำจำกขั้นตอนล่ำสุด
เพรำะมีพระรำชกิจใหม่ สิ่งเก่ำๆ จึงต้องถูกกำจัดทิง้ ไปอย่ำงแน่นอน ยกตัวอย่ำงเช่น
กำรปฏิบตั ิบำงอย่ำงที่กำหนดให้มีมำช้ำนำนและภำษิตทั้งหลำยที่ติดเป็ นนิสัยของมนุษย์
ควบคู่ไปกับประสบกำรณ์และกำรสอนในหลำยปี ของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดลักษณะและรู ปแบบของมโนคติที่หลง
ผิดทั้งหมดในจิตใจของมนุษย์
หนำซ้ ำกำรที่พระเจ้ำยังมิได้ทรงเปิ ดเผยพระพักตร์ที่แท้จริ งและพระอุปนิสัยประจำตัวของพระองค์ต่อมนุษย์อย่ำ
งเต็มที่ ร่ วมไปกับกำรแพร่กระจำยของทฤษฎีด้งั เดิมจำกสมัยโบรำณมำตลอดหลำยปี
ก็ยงั เป็ นกำรเอื้ออำนวยมำกขึ้นต่อกำรก่อเกิดมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้นของมนุษย์ อำจกล่ำวได้ว่ำ
ตลอดครรลองแห่งควำมเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้ำ
อิทธิพลของมโนคติที่หลงผิดอันหลำกหลำยได้นำไปสู่กำรก่อรู ปและวิวฒั นำกำรอันต่อเนื่องของควำมเข้ำใจตำม
มโนคติที่หลงผิดทุกรู ปแบบเกี่ยวกับพระเจ้ำในผูค้ น
ซึ่งได้เป็ นสำเหตุให้ผูค้ นทำงศำสนำจำนวนมำกที่รับใช้พระเจ้ำกลำยเป็ นศัตรู ของพระองค์ไป
ดังนั้นยิ่งมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำของผูค้ นรุ นแรงมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็ยงิ่ ต่อต้ำนพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
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 ้สึกนึกคิดทีโ่ ง่เขลำของมนุษย์
ควำมรู ้สึกนึกคิดที่หัวแข็งรำวกับหินนั้น จะสำมำรถยอมรับพระรำชกิจและพระวจนะใหม่ๆ
ซึ่งแทบมิอำจหยัง่ ถึงได้เลยของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? มนุษย์ชิงชังพระเจ้ำผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่เคยเก่ำเลย
เขำชอบแต่เพียงพระเจ้ำองค์ที่เก่ำผูท้ รงพระทนต์ยำว พระเกศำขำว และติดอยู่กบั ที่ ดังนั้น
ด้วยควำมที่พระเจ้ำและมนุษย์ต่ำงก็มีสิ่งที่ตนเองชอบ มนุษย์จงึ ได้กลำยเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำ
ควำมค้ำนแย้งกันเหล่ำนี้ยงั คงมีอยู่มำกมำยกระทัง่ ในทุกวันนี้
ในช่วงเวลำที่พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจใหม่มำโดยตลอดเกือบหกพันปี แล้ว เช่นนั้นแล้ว พวกเขำจึงเกินเยียวยำ
บำงทีมนั คงจะเป็ นเพรำะควำมดื้อรั้นของมนุษย์
หรื อควำมมิอำจล่วงละเมิดได้แห่งกฤษฎีกำบริหำรของพระเจ้ำโดยมนุษย์คนใดก็ตำม—
แต่นักบวชและสตรี เหล่ำนั้นเกำะติดนิ่งอยู่กบั หนังสือและหนังสือพิมพ์เก่ำคร่ ำขึ้นรำ
ขณะที่พระเจ้ำทรงไปต่อกับพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรที่ยงั ไม่เสร็จสิ้นของพระองค์รำวกับว่ำพระองค์ไม่
ทรงมีผูใ้ ดอยู่เคียงข้ำงพระองค์เลย แม้ว่ำควำมค้ำนแย้งกันเหล่ำนี้สร้ำงควำมเป็ นศัตรูระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์
และถึงขั้นหำข้อยุตไิ ม่ได้ พระเจ้ำก็หำได้ใส่พระทัยสิ่งเหล่ำนั้นไม่
รำวกับว่ำสิ่งเหล่ำนั้นอยู่ตรงนั้นและไม่ได้อยู่ตรงนั้นในเวลำเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม
มนุษย์ยงั คงเกำะติดกับควำมเชื่อและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของตน และไม่เคยปล่อยมือจำกสิ่งเหล่ำนั้นเลย
ถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งก็ปรำกฏชัดในตัวมันเองก็คือ แม้ว่ำมนุษย์ไม่เบี่ยงเบนไปจำกจุดยืนของตน
แต่พระบำทของพระเจ้ำก็กำลังเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
และพระองค์กำลังทรงเปลีย่ นแปลงจุดยืนของพระองค์อยู่เสมอตำมสภำพแวดล้อม ในท้ำยที่สุด
มนุษย์คือผูท้ ี่จะปรำชัยโดยปรำศจำกกำรต่อสู้ ขณะเดียวกัน
พระเจ้ำทรงเป็ นศัตรู ทยี่ ิ่งใหญ่ที่สุดของปัจจำมิตรที่พ่ำยแพ้ท้งั หมดของพระองค์
ทั้งยังทรงเป็ นผูช้ นะเลิศของมวลมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน ที่พ่ำยแพ้และที่มิได้พ่ำยแพ้ก็เหมือนกัน
ใครเล่ำจะสำมำรถแข่งขันกับพระเจ้ำและมีชยั ชนะได้?
มโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์น้ นั ดูเหมือนมำจำกพระเจ้ำก็เพรำะว่ำมโนคติที่หลงผิดเหล่ำนั้นหลำยเรื่ องได้

ถือกำเนิดขึ้นเป็ นผลตำมหลังพระรำชกิจของพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม พระเจ้ำก็ไม่ทรงยกโทษให้มนุษย์เพรำะกำรนี้
และยิ่งไปกว่ำนั้น พระองค์ก็ไม่ทรงเทคำสรรเสริ ญให้กบั มนุษย์สำหรับกำรผลิตผลงำนรุ่นแล้วรุ่ นเล่ำ
“เพื่อพระเจ้ำ” ภำยหลังจำกพระรำชกิจของพระองค์ที่อยู่นอกเหนือจำกพระรำชกิจของพระองค์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ทรงรูส้ ึกขยะแขยงอย่ำงที่สุดกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และควำมเชื่อทั้งหลำยที่เก่ำแก่
เคร่ งครัดศรัทธำ
และไม่ทรงมีแม้กระทัง่ ควำมสนพระทัยที่จะรับรู ้วนั ที่ซ่งึ มโนคติที่หลงผิดเหล่ำนี้ได้อุบตั ิข้ นึ เป็ นครั้งแรกเสียด้วย
ซ้ ำ พระองค์ไม่ทรงยอมรับเลยว่ำมโนคติที่หลงผิดเหล่ำนี้เป็ นเหตุมำจำกพระรำชกิจของพระองค์
เนื่องจำกมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ถูกแพร่ กระจำยไปโดยมนุษย์
แหล่งที่มำของสิ่งเหล่ำนั้นคือควำมคิดทั้งหลำยและจิตใจของมนุษย์—ไม่ใช่พระเจ้ำ แต่เป็ นซำตำน
เจตนำรมณ์ของพระเจ้ำที่มีเสมอมำก็เพื่อที่จะให้พระรำชกิจของพระองค์ใหม่และมีชีวิต ไม่ใช่เก่ำและตำยไปแล้ว
และสิ่งที่พระองค์ทรงให้มนุษย์ยึดมัน่ ไว้น้ นั ก็แตกต่ำงกันไปตำมยุคและช่วงเวลำ
และมิใช่คงอยู่ชวั่ นิรนั ดร์กำลและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
นี่เป็ นเพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์หนึ่งผูท้ รงทำให้มนุษย์มีชีวิตและเป็ นคนใหม่
แทนที่จะเป็ นมำรผูท้ ำให้มนุษย์ตำยและเป็ นคนเก่ำ พวกเจ้ำยังไม่เข้ำใจกำรนี้อยู่อีกหรื อ?
เจ้ำมีมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยเกี่ยวกับพระเจ้ำและไม่สำมำรถที่จะปล่อยมือจำกสิ่งเหล่ำนั้นได้เพรำะว่ำเจ้ำมีจิตใ
จที่ปิดกั้น ไม่ใช่เพรำะมีสำนึกรับรูน้ ้อยเกินไปภำยในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
อีกทั้งไม่ใช่เพรำะว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำผิดแผกไปจำกควำมปรำรถนำทั้งหลำยของมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่ใช่เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงหละหลวมอยู่เสมอในหน้ำที่ท้งั หลำยของพระองค์
เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของเจ้ำได้เพรำะเจ้ำย่อหย่อนเกินไปในควำมเชื่อฟัง
และเพรำะเจ้ำไม่มีสภำพเสมือนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงเลยสักนิด นั่นก็คือ
ไม่ใช่เพรำะพระเจ้ำกำลังทรงทำให้สิ่งทั้งหลำยลำบำกยำกเย็นสำหรับเจ้ำ
เจ้ำได้เป็ นต้นเหตุของทั้งหมดนี้และมันไม่มีควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ำเลย นัน่ ก็คือ
ควำมทุกข์และเครำะห์ร้ำยทั้งมวลถูกสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์ พระดำริ ท้งั หลำยของพระเจ้ำนั้นดีงำมเสมอ กล่ำวคือ
พระองค์ไม่ทรงปรำรถนำที่จะเป็ นเหตุให้เจ้ำผลิตมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำย
แต่ทรงปรำรถนำให้เจ้ำเปลี่ยนแปลงและได้รับกำรเริ่ มใหม่เมื่อยุคทั้งหลำยเคลือ่ นผ่ำนไป
ทว่ำเจ้ำไม่รู้ว่ำสิ่งใดดีสำหรับเจ้ำ และพินิจพิเครำะห์หรื อไม่ก็วิเครำะห์อยู่เสมอ
มิใช่ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงทำสิ่งทั้งหลำยให้ลำบำกยำกเย็นสำหรับเจ้ำ แต่เป็ นที่ว่ำเจ้ำไม่มีควำมเคำรพต่อพระเจ้ำเลย
และควำมไม่เชื่อฟังของเจ้ำนั้นใหญ่หลวงเกินไป สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงขนำดเล็กจิ๋ว

ซึ่งกล้ำนำเอำบำงส่วนที่ไม่สลักสำคัญของสิ่งที่พระเจ้ำได้ประทำนให้ก่อนหน้ำนี้ไป
แล้วก็หันกลับมำและใช้สิ่งนั้นเพื่อโจมตีพระเจ้ำ—นี่มิใช่ควำมไม่เชื่อฟังของมนุษย์หรอกหรือ?
มันยุติธรรมแล้วที่จะกล่ำวว่ำ
เหล่ำมนุษย์ไม่มีคณ
ุ สมบัติอย่ำงสิ้นเชิงที่จะแสดงทรรศนะทั้งหลำยของตนออกมำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และนับประสำอะไรที่พวกเขำจะมีคุณสมบัติที่จะโอ้อวดภำษำที่สวยหรู แต่เน่ำเหม็นไร้ค่ำของพวกเขำไปทัว่ ตำม
ที่พวกเขำปรำรถนำ—โดยไม่กล่ำวถึงมโนคติที่หลงผิดขึ้นรำเหล่ำนั้นเลย
มิใช่ว่ำพวกเขำยิ่งไร้ค่ำขึ้นไปอีกหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำวันนี้เท่ำนั้น ที่อำจรับใช้พระเจ้ำได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

137. พระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังเคลือ่ นที่ไปข้ำงหน้ำเสมอ
และแม้ว่ำเป้ำประสงค์ของพระรำชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
วิธีกำรซึ่งพระองค์ทรงใช้ในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
ซึ่งหมำยควำมว่ำบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำเช่นกัน
ยิ่งพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับพระเจ้ำก็ยิ่งละเอียดถี่ถว้ นมำกขึ้นเท่ำนั้น
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยซึ่งสอดคล้องกันก็เกิดขึ้นในอุปนิสัยของมนุษย์โดยเป็ นผลตำมมำจำกพระรำชกิจของพ
ระเจ้ำเช่นกัน อย่ำงไรก็ดี นัน่ เป็ นเพรำะว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
จนบรรดำผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และบรรดำผูค้ นสิ้นคิดซึ่งไม่รู้จกั ควำมจริ งเริ่ มต่อต้ำนพ
ระเจ้ำ พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่เคยสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เลย
ด้วยเหตุที่พระรำชกิจของพระองค์น้นั ใหม่เสมอและไม่เคยเก่ำ
และพระองค์ไม่เคยทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจเดิมซ้ ำเลย
แต่กลับทรงทะยำนไปข้ำงหน้ำด้วยพระรำชกิจใหม่ซ่ึงไม่เคยถูกทำมำก่อน
เนื่องจำกพระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ซ้ ำ
และมนุษย์ตดั สินพระรำชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้ำอยู่เป็ นนิจศีลจำกพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิไปในอดีต
มันได้กลำยเป็ นยำกเหลือเกินสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงดำเนินกำรแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของยุคใหม่
มนุษย์มีควำมลำบำกยำกเย็นมำกมำยเกินไป! เขำมีควำมคิดเชิงอนุรักษ์นิยมมำกเกินไป!
ไม่มีใครรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ แต่กระนั้นทุกคนกลับจำกัดเขตพระรำชกิจนั้น เมื่อเขำละทิ้งพระเจ้ำ
มนุษย์สูญเสียชีวิต ควำมจริง 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 นกบฏของเขำในควำมคิดว่ำตนเองสำคัญเหนือผู้อนื่
และควำมทะนงตนแล้ว ก็ยิ่งกลำยเป็ นยำกขึ้นไปอีกสำหรับเขำที่จะยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
มนุษย์น้นั ทั้งไม่พิจำรณำพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำอย่ำงถี่ถว้ นและไม่ยอมรับมันด้วยควำมถ่อมใจ
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เขำกลับนำท่ำทีของกำรดูหมิ่นมำใช้ขณะที่เขำรอคอยวิวรณ์และกำรทรงนำจำกพระเจ้ำ
นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของพวกที่เป็ นกบฏต่อและต่อต้ำนพระเจ้ำหรอกหรื อ?
ผูค้ นดังกล่ำวสำมำรถได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์ผทู้ ี่ได้จำกัดเขตพระเจ้ำไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขำสำมำรถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

138. เนื่องจำกมนุษย์เชื่อในพระเจ้ำ เขำจึงต้องติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงใกล้ชิดอย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอน
เขำควร “ติดตำมพระเมษโปดกไม่ว่ำพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตำม”
มีเพียงผูค้ นเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่เป็ นผูแ้ สวงหำหนทำงที่แท้จริ ง
มีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่รูพ้ ระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ผูค้ นที่ติดตำมควำมหมำยตำมตัวอักษรและหลักข้อเชื่อรำวกับทำสคือพวกทีไ่ ด้เคยถูกพระรำชกิจแห่งพระวิญญำ

ณบริ สุทธิ์กำจัด ในแต่ละยุค พระเจ้ำจะทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่
และในแต่ละยุคจะมีกำรเริ่ มต้นใหม่ท่ำมกลำงมนุษย์ หำกมนุษย์เพียงยึดถือควำมจริงที่ว่ำ
“พระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้ำ” และ “พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์” ซึ่งก็คือควำมจริ งที่ใช้เฉพำะกับยุคนั้นๆ
ของพวกเขำเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้วมนุษย์ย่อมจะไม่มีวนั ตำมทันพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และจะไม่สำมำรถได้รับพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ตลอดไปได้ ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
มนุษย์ก็ติดตำมโดยปรำศจำกควำมสงสัยแม้แต่น้อย และเขำย่อมติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ในหนทำงนี้
มนุษย์จะถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงกำจัดได้อย่ำงไร? ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงทำสิ่งใดก็ตำม
ตรำบเท่ำที่มนุษย์มนั่ ใจว่ำนั่นคือพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และให้ควำมร่ วมมือในพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยไม่มีควำมขุ่นข้องใจใดๆ
และพยำยำมทำให้ถึงข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเขำจะถูกลงโทษได้อย่ำงไร?
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีวนั ยุติ ย่ำงพระบำทของพระองค์ไม่มีวนั หยุดยัง้
และก่อนที่พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์จะครบบริ บูรณ์
พระองค์ได้ทรงยุ่งอยู่เสมอและไม่เคยทรงหยุด แต่มนุษย์น้ นั แตกต่ำงออกไป กล่ำวคือ
หลังจำกที่ได้รับเพียงส่วนเล็กน้อยของพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เขำก็ปฏิบตั ิต่อพระรำชกิจเสมือนว่ำพระรำชกิจจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง หลังจำกที่ได้รับควำมรู ้เล็กน้อย
เขำก็ไม่ได้เดินหน้ำเพื่อติดตำมรอยพระบำทของพระรำชกิจที่ใหม่กว่ำของพระเจ้ำ
หลังจำกที่ได้มองเห็นพระรำชกิจของพระเจ้ำเพียงเล็กน้อย
เขำก็กำหนดทันทีว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นหุ่นไม้จำเพำะตัวหนึ่ง
และเชื่อว่ำพระเจ้ำจะทรงอยู่ในรู ปร่ ำงนี้ที่เขำเห็นตรงหน้ำเขำเสมอ
เขำเชื่อว่ำในอดีตมันเป็ นแบบนี้และจะเป็ นดังนี้เสมอในอนำคต หลังจำกที่ได้รับควำมรู ้เพียงผิวเผินแล้ว
มนุษย์ก็ช่ำงภูมิอกภูมิใจจนเขำลืมตัวเอง
และเริ่ มประกำศอย่ำงมัวเมำถึงพระอุปนิสัยและสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นซึ่งก็ไม่ได้มีอยู่เลย
และหลังจำกที่ได้กลำยเป็ นมัน่ ใจเกีย่ วกับช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล้ว
ไม่ว่ำบุคคลที่ประกำศพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็ตำม
มนุษย์ก็ไม่ยอมรับพระรำชกิจนั้น เหล่ำนี้คือผูค้ นที่ไม่สำมำรถยอมรับพระรำชกิจใหม่แห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พวกเขำหัวโบรำณเกินไปและไม่สำมำรถยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ ผูค้ นเช่นนั้นคือพวกที่เชื่อในพระเจ้ำ
แต่ก็ปฏิเสธพระเจ้ำเช่นกัน มนุษย์เชื่อว่ำคนอิสรำเอลผิดที่ “เชื่อแต่ในพระยำห์เวห์และไม่เชื่อในพระเยซู”
ถึงกระนั้น ผูค้ นส่วนใหญ่ก็แสดงบทบำทที่พวกเขำ “เชื่อแต่ในพระยำห์เวห์และปฏิเสธพระเยซู” และ
“ถวิลหำกำรทรงกลับมำของพระเมสสิยำห์ แต่ต่อต้ำนพระเมสสิยำห์ที่ทรงได้รับเรี ยกว่ำพระเยซู” เช่นนั้นแล้ว

ไม่น่ำแปลกใจที่ผคู้ นยังคงใช้ชีวิตอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของซำตำนหลังจำกที่ยอมรับช่วงระยะหนึ่งของพระ
รำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์และยังคงไม่ได้รับพระพรของพระเจ้ำ
นี่ไม่ใช่ผลของกำรเป็ นกบฏของมนุษย์หรอกหรื อ? ชนคริ สเตียนทัว่ โลกที่ตำมไม่ทนั พระรำชกิจใหม่ของวันนี้
ทั้งหมดเกำะติดกับควำมหวังที่ว่ำพวกเขำจะโชคดี
ทึกทักว่ำพระเจ้ำจะทรงทำให้ควำมปรำรถนำแต่ละอย่ำงของพวกเขำลุล่วง ถึงกระนั้น
พวกเขำก็ไม่สำมำรถพูดได้อย่ำงแน่นอนว่ำเหตุใดพระเจ้ำจะทรงรับพวกเขำขึ้นไปบนสวรรค์ช้นั ที่สำม
อีกทั้งพวกเขำก็ไม่มนั่ ใจว่ำพระเยซูจะเสด็จมำทรงรับพวกเขำขึ้นไปบนเมฆขำวอย่ำงไร
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะพูดได้ดว้ ยควำมมัน่ ใจอย่ำงที่สุดว่ำพระเยซูจะเสด็จมำบนเมฆขำวในวันที่พวกเขำจิน
ตนำกำร พวกเขำทั้งหมดกระวนกระวำยและทำอะไรไม่ถกู
ตัวพวกเขำเองไม่รู้แม้กระทัง่ ว่ำพระเจ้ำจะทรงรับพวกเขำแต่ละคนซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่หลำกหลำยไม่กี่หยิบมือ
ผูม้ ำจำกทุกๆ นิกำยหรื อไม่ พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำในตอนนี้ ในยุคปัจจุบนั น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ—
พวกเขำไม่จบั ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ่งใดๆ เหล่ำนี้
และพวกเขำไม่สำมำรถทำสิ่งใดนอกเหนือจำกนับวันถอยหลังด้วยนิ้วมือของพวกเขำ
มีเพียงบรรดำผูท้ ี่ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเมษโปดกจนถึงบทอวสำนเท่ำนั้นที่สำมำรถได้รับพระพรสุดท้ำย
ในทำงตรงกันข้ำม พวก “ผูค้ นที่ฉลำด” ผูไ้ ร้ควำมสำมำรถที่จะติดตำมไปจนถึ งบทอวสำน
แต่กลับเชื่อว่ำพวกเขำได้รับทุกสิ่งทุกอย่ำงแล้ว ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่สำมำรถเป็ นพยำนต่อกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
พวกเขำแต่ละคนเชื่อว่ำพวกเขำคือบุคคลที่ฉลำดหลักแหลมที่สุดบนแผ่นดินโลก
และพวกเขำตัดทอนกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องของพระรำชกิจของพระเจ้ำโดยไม่มีเหตุผลแต่อย่ ำงใด
และดูจะเชื่อด้วยควำมมัน่ ใจอย่ำงที่สุดว่ำพระเจ้ำจะทรงพำพวกเขำขึ้นสวรรค์ พวกเขำซึ่งเป็ นผูท้ ี่
“มีควำมจงรักภักดีอย่ำงถึงทีส่ ุดต่อพระเจ้ำ ติดตำมพระเจ้ำ และปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำ”
ถึงแม้ว่ำพวกเขำจะมี “ควำมจงรักภักดีอย่ำงถึงที่สุด” ต่อพระวจนะที่พระเจ้ำตรัส
แต่คำพูดและกำรกระทำของพวกเขำยังคงน่ำขยะแขยงเหลือเกิน
เพรำะพวกเขำต่อต้ำนพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์และกระทำกำรหลอกลวงและควำมชัว่
พวกที่ไม่ติดตำมไปจนถึงบทอวสำน พวกที่ตำมไม่ทนั พระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และพวกที่ยึดติดในพระรำชกิจเก่ำๆ เท่ำนั้น
ย่อมไม่เพียงได้ลม้ เหลวในกำรสัมฤทธิ์ควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำเท่ำนั้น แต่ในทำงตรงกันข้ำม
พวกเขำย่อมได้กลำยเป็ นพวกที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ ได้กลำยเป็ นพวกที่ถูกยุคใหม่ปฏิเสธ และพวกที่จะถูกลงโทษ
มีสิ่งใดที่น่ำเวทนำกว่ำพวกเขำเล่ำ?
ผูค้ นมำกมำยยังเชื่อกระทัง่ ว่ำผูค้ นทั้งหมดที่ปฏิเสธธรรมบัญญัติเก่ำและยอมรับพระรำชกิจใหม่น้ นั

ปรำศจำกมโนธรรม ในท้ำยที่สุดแล้ว ควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของผูค้ นเหล่ำนี้ทพี่ ูดถึงเพียง
“มโนธรรม” และไม่รู้จกั พระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะถูกตัดทอนลงด้วยมโนธรรมของพวกเขำเอง
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้ยึดตำมหลักข้อเชื่อ และถึงแม้ว่ำนั่นอำจเป็ นพระรำชกิจของพระองค์เอง
แต่พระเจ้ำไม่ทรงยึดติดในพระรำชกิจนั้น สิ่งที่ควรถูกปฏิเสธย่อมถูกปฏิเสธ สิ่งที่ควรถูกกำจัดย่อมถูกกำจัด
ถึงกระนั้น
มนุษย์ก็วำงตัวเขำเองเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้ำโดยกำรยึดมัน่ เพียงส่วนเล็กน้อยส่วนเดียวของพระรำชกิจแห่งกำรบ
ริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ นี่ไม่ใช่ควำมไร้สำระของมนุษย์หรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่ควำมไม่รู้เท่ำทันของมนุษย์หรอกหรื อ?
ยิ่งผูค้ นขลำดกลัวและระมัดระวังเกินไปเพรำะพวกเขำกลัวที่จะไม่ได้รับพระพรของพระเจ้ำมำกเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งไม่สำมำรถได้รับพระพรทีย่ ิ่งใหญ่ข้ นึ ไป และยิ่งไม่สำมำรถได้รับพระพรสุดท้ำยมำกขึ้นเท่ำนั้น
ผูค้ นทั้งหมดที่ปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติรำวกับทำสต่ำงแสดงควำมจงรักภักดีอย่ำงถึงที่สุดต่อธรรมบัญญัติ
และยิ่งพวกเขำแสดงควำมจงรักภักดีเช่นนั้นต่อธรรมบัญญัติมำกเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งเป็ นกบฏที่ต่อต้ำนพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
เพรำะขณะนี้คือยุคแห่งรำชอำณำจักรและไม่ใช่ยุคธรรมบัญญัติ
และพระรำชกิจของวันนี้กบั พระรำชกิจของอดีตก็ไม่สำมำรถกล่ำวถึงพร้อมกันได้
อีกทั้งพระรำชกิจของอดีตย่อมไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้กบั พระรำชกิจของวันนี้
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และกำรปฏิบตั ิของมนุษย์ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน
มันไม่ใช่กำรยึดมัน่ ในธรรมบัญญัติหรื อกำรแบกกำงเขน ดังนั้น
ควำมจงรักภักดีของผูค้ นต่อธรรมบัญญัติและกำงเขนจึงจะไม่ได้รับควำมเห็นชอบของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

139. มนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมและมีชีวิตในกับดักของซำตำน ผูค้ นทั้งหมดมีชีวิตในเนื้อหนัง
มีชีวิตในควำมอยำกได้อยำกมีที่เห็นแก่ตวั และไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในหมู่พวกเขำที่เข้ำกันได้กบั เรำ
มีพวกที่บอกว่ำพวกเขำเข้ำกันได้กบั เรำ แต่ผูค้ นเช่นนี้ท้งั หมดนมัสกำรรู ปเคำรพที่คลุมเครื อ
แม้ว่ำพวกเขำจะยอมรับว่ำนำมของเรำบริสุทธิ์ แต่พวกเขำก็ย่ำไปในเส้นทำงที่ไปตรงกันข้ำมกับเรำ
และคำพูดของพวกเขำเต็มไปด้วยควำมโอหังและควำมมัน่ ใจในตนเอง นี่เป็ นเพรำะว่ำโดยรำกลึกแล้ว
พวกเขำทั้งหมดต่อต้ำนเรำและเข้ำกันไม่ได้กบั เรำ ทุกวันพวกเขำแสวงหำร่องรอยต่ำงๆ
ของเรำในพระคัมภีร์และใช้กำรสุ่มค้นหำบทตอนที่ “เหมำะสม”
ซึ่งพวกเขำอ่ำนอย่ำงไม่รู้จบและท่องจำเหมือนคัมภีร์ท้งั หลำย
พวกเขำไม่รู้วิธีที่จะเข้ำกันได้กบั เรำหรื ออะไรคือควำมหมำยของกำรต่อต้ำนเรำ

พวกเขำแค่อ่ำนคัมภีร์ท้งั หลำยไปอย่ำงมืดบอด ภำยในพระคัมภีร์น้นั
พวกเขำกักขังพระเจ้ำผูค้ ลุมเครือซึ่งพวกเขำไม่เคยเห็นและไม่สำมำรถมองเห็นได้
และนำมันออกไปชมดูในเวลำว่ำงของพวกเขำ
พวกเขำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของเรำภำยในขอบเขตของพระคัมภีร์เท่ำนั้นและพวกเขำถือว่ำเรำเทียบเท่ำพระคัมภีร์
กล่ำวคือไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีเรำและไม่มีเรำไม่มพี ระคัมภีร์
พวกเขำไม่ใส่ใจต่อกำรดำรงอยู่หรื อกำรกระทำของเรำ
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับอุทิศกำรให้ควำมสนใจอย่ำงที่สุดและเป็ นพิเศษให้กบั ทุกๆ คำในคัมภีร์
ผูค้ นอีกมำกมำยกว่ำนั้นถึงกับเชื่อว่ำเรำไม่ควรทำสิ่งใดก็ตำมที่เรำปรำรถนำจะทำเว้นแต่จะถูกบอกไว้ล่วงหน้ำโด
ยคัมภีร์ พวกเขำให้ควำมสำคัญกับคัมภีร์มำกเกินไป
อำจกล่ำวได้ว่ำพวกเขำเห็นควำมสำคัญของวจนะและกำรแสดงออกต่ำงๆ
มำกเกินไปจนถึงขอบข่ำยที่พวกเขำจะใช้ขอ้ พระคัมภีร์จำกพระคัมภีร์มำวัดทุกคำที่เรำพูดและเพื่อกล่ำวโทษเรำ
สิ่งที่พวกเขำแสวงหำไม่ใช่หนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั เรำหรื อหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั ควำมจริ ง
แต่เป็ นหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั วจนะของพระคัมภีร์และพวกเขำเชื่อว่ำสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่
ใช่งำนของเรำโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พงศ์พนั ธุ์ผเู้ คร่ งครัดต่อหน้ำที่ ของพวกฟำริสีหรอกหรื อ?
พวกฟำริ สีชำวยิวใช้ธรรมบัญญัติของโมเสสกล่ำวโทษพระเยซู
พวกเขำไม่ได้แสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั พระเยซูในเวลำนั้น
แต่ทำตำมธรรมบัญญัติอย่ำงขยันขันแข็งตำมตัวอักษร จนถึงขอบข่ำยที่—
หลังจำกได้ต้งั ข้อหำพระองค์ว่ำไม่ปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติในพันธสัญญำเดิมและไม่ใช่พระเมสสิยำห์—
พวกเขำก็ได้ตอกตรึ งพระเยซูผไู้ ร้ควำมผิดเข้ำกับกำงเขนในท้ำยที่สุด อะไรหรื อคือแก่นแท้ของพวกเขำ?
มิใช่กำรที่พวกเขำไม่ได้แสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั ควำมจริงหรอกหรื อ? พวกเขำหมกมุ่นกับทุกๆ
คำในคัมภีร์ในขณะที่ไม่ใส่ใจทั้งต่อเจตจำนงของเรำและต่อขั้นตอนและวิธีกำรทำงำนของเรำ
พวกเขำไม่ใช่ผคู้ นที่แสวงหำควำมจริง แต่เป็ นผูค้ นที่เกำะติดอย่ำงตำยตัวอยู่กบั วจนะ
พวกเขำไม่ใช่ผคู้ นที่เชื่อในพระเจ้ำ แต่เป็ นผูค้ นที่เชื่อในพระคัมภีร์ โดยแก่นแท้แล้ว
พวกเขำคือสุนัขเฝ้ำพระคัมภีร์ เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์นำนำของพระคัมภีร์
เพื่อค้ำจุนควำมทรงเกียรติของพระคัมภีร์และเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของพระคัมภีร์
พวกเขำถึงกับตอกตรึงพระเยซูผทู้ รงเปี่ ยมปรำนีไว้กบั กำงเขน
พวกเขำทำสิ่งนี้ก็แค่เพื่อประโยชน์แห่งกำรป้องกันพระคัมภีร์เท่ำนั้นและเพื่อประโยชน์แห่งกำรธำรงสถำนะของ
ทุกๆ คำในพระคัมภีร์ไว้ในหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นพวกเขำจึงพอใจที่จะเลือกละทิ้งอนำคตของพวกเขำและเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปเพื่อกล่ำวโทษพระเยซูผไู้ ม่

ทรงปฏิบตั ิตำมคำสอนของคัมภีร์จนถึงแก่ควำมตำย พวกเขำทั้งหมดไม่ได้เป็ นขี้ขำ้ ของทุกๆ
คำในคัมภีร์หรอกหรือ?
แล้วผูค้ นในทุกวันนี้เล่ำ? พระคริ สต์ได้เสด็จมำเพื่อปลดปล่อยควำมจริ ง
แต่พวกเขำกลับเลือกขับไล่พระองค์ออกไปจำกพิภพนี้
เพื่อที่พวกเขำอำจได้รับกำรเข้ำสู่สวรรค์และได้รับพระคุณ
พวกเขำกลับเลือกปฏิเสธกำรมำของควำมจริงอย่ำงสิ้นเชิงเพือ่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของพระคัมภีร์
และพวกเขำกลับเลือกตอกตรึ งพระคริ สต์ผทู้ รงกลับคืนสู่เนื้อหนังไว้กบั กำงเขนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในกำรดำรง
อยู่นิรนั ดร์กำลของพระคัมภีร์
มนุษย์สำมำรถได้รับควำมรอดของเรำได้อย่ำงไรในเมื่อหัวใจของเขำช่ำงมุง่ ร้ำยและธรรมชำติของเขำเป็ นปรปัก
ษ์ต่อเรำยิ่งนัก เรำมีชีวิตท่ำมกลำงมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ถึงกำรดำรงอยู่ของเรำ
ครั้นเรำฉำยควำมสว่ำงของเรำไปบนมนุษย์ เขำก็ยงั คงไม่รู้เท่ำทันเลยแม้แต่น้อยถึงกำรดำรงอยู่ของเรำ
ครั้นเรำปลดปล่อยควำมพิโรธของเรำใส่มนุษย์
เขำก็ปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของเรำด้วยควำมกร้ำวแกร่ งที่มำกขึ้นไปอีก
มนุษย์คน้ คว้ำควำมเข้ำกันได้กบั วจนะและควำมเข้ำกันได้กบั พระคัมภีร์
แต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมำอยู่เบื้องหน้ำเรำเพือ่ แสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั ควำมจริ ง
มนุษย์มองขึ้นมำหำเรำในสวรรค์และอุทิศควำมกังวลสนใจเป็ นพิเศษให้กบั กำรดำรงอยู่ของเรำในสวรรค์
แต่ไม่มีใครเลยที่เป็ นห่วงเรำในเนื้อหนัง
เพรำะเรำที่มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์น้ นั มีนัยสำคัญน้อยเกินไปแค่น้ นั เอง
พวกที่แสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั วจนะในพระคัมภีร์เท่ำนั้นและผูท้ ี่แสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำที่คลุมเครื
อเท่ำนั้นเป็ นภำพที่น่ำสังเวชต่อสำยตำเรำนัก
นั่นเป็ นเพรำะว่ำสิ่งที่พวกเขำนมัสกำรนั้นคือวจนะที่ตำยแล้วกับพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งสำมำรถมอบสมบัติล้ำค่ำเกิน
บรรยำยให้พวกเขำได้
สิ่งที่พวกเขำนมัสกำรคือพระเจ้ำองค์หนึ่งที่จะวำงพระองค์เองไว้ในกำรควบคุมของมนุษย์—
พระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งไม่มีตวั ตน เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถได้รับอะไรจำกเรำเล่ำ?
มนุษย์น้นั ต้อยต่ำเกินไปจริ งๆ สำหรับวจนะ พวกที่ต่อต้ำนเรำ ผูท้ ี่เรี ยกร้องอย่ำงไร้ขีดจำกัดจำกเรำ
ผูท้ ี่ไม่มีควำมรักในควำมจริง ผูท้ ี่กบฏต่อเรำ—พวกเขำจะสำมำรถเข้ำกันได้กบั เรำได้อย่ำงไรกัน?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรแสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั พระคริสต์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

140. หำกเจ้ำใช้มโนคติอนั หลงผิดของเจ้ำเองเพื่อวัดและจำกัดเขตพระเจ้ำ
รำวกับว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียวที่ไม่เปลี่ยนแปลง และหำกเจ้ำจำกัดเขตพระเจ้ำ
ให้อยู่ภำยในขอบเขตของพระคัมภีร์และจำกัดวงพระองค์ไว้ภำยในวงเขตงำนที่จำกัดอย่ำงสิ้นเชิง
เช่นนั้นแล้วนี่ก็พสิ ูจน์ว่ำพวกเจ้ำได้กล่ำวโทษพระเจ้ำ
เพรำะพวกยิวในยุคพันธสัญญำเดิมรับเอำพระเจ้ำเป็ นรู ปเคำรพในรู ปสัณฐำนตำยตัวที่พวกเขำยึดถือไว้ในหัวใจข
องพวกเขำ รำวกับว่ำพระเจ้ำทรงรับกำรเรี ยกขำนได้ว่ำพระเมสสิยำห์เท่ำนั้น
และพระองค์ที่ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเมสสิยำห์เท่ำนั้นที่อำจเป็ นพระเจ้ำได้
และเพรำะมนุษยชำติได้รับใช้และนมัสกำรพระเจ้ำรำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียว (ที่ไร้ชีวิต)
พวกเขำจึงได้ตอกตรึงพระเยซูในเวลำนั้นไว้บนกำงเขน ตัดสินโทษพระองค์ดว้ ยกำรประหำรชีวิต—
พระเยซูผไู้ ร้ควำมผิดจึงได้รับโทษประหำรด้วยเหตุดงั นี้ พระเจ้ำทรงบริสุทธิ์ต่อกำรกระทำผิดใดๆ
กระนั้นมนุษย์กย็ งั ปฏิเสธที่จะละเว้นไม่ทำร้ำยพระองค์
และยืนกรำนที่จะตัดสินโทษพระองค์ดว้ ยกำรประหำรชีวิต และดังนั้นพระเยซูจึงทรงถูกตรึ งกำงเขน
มนุษย์เชื่อเสมอว่ำพระเจ้ำทรงไม่เปลี่ยนแปลง และนิยำมพระองค์บนพื้นฐำนของหนังสือเล่มเดียว
นั่นคือพระคัมภีร์ ประหนึ่งว่ำมนุษย์มีควำมเข้ำใจบริ บูรณ์ในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ประหนึ่งว่ำมนุษย์กำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำไว้ในฝ่ ำมือของเขำ ผูค้ นนั้นไร้สำระอย่ำงที่สุด
โอหังอย่ำงที่สุด และพวกเขำทั้งหมดมีพรสวรรค์ในกำรพูดเกินจริง
ไม่ว่ำควำมรู ้ในเรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำจะมำกมำยเพียงใด เรำยังคงพูดว่ำเจ้ำไม่รู้จกั พระเจ้ำ
พูดว่ำเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ต่อต้ำนพระเจ้ำมำกที่สุด และพูดว่ำเจ้ำได้กล่ำวโทษพระเจ้ำ
เพรำะเจ้ำไม่มีควำมสำมำรถอย่ำงทีส่ ุดในกำรเชื่อฟังพระรำชกิจของพระเจ้ำและเดินบนเส้นทำงแห่งกำรถูกทำให้
มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ ทำไมพระเจ้ำทรงไม่เคยพึงพอพระทัยกับกำรกระทำต่ำงๆ ของมนุษย์เล่ำ?
เพรำะมนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้ำ เพรำะเขำมีมโนคติอนั หลงผิดมำกเกินไป
และเพรำะควำมรู ้ของเขำในเรื่ องพระเจ้ำไม่สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ งแต่อย่ำงใดเลย
แต่กลับทวนซ้ ำอรรถบทเดิมอย่ำงน่ำเบื่อหน่ำยโดยปรำศจำกควำมเปลี่ยนแปลง
และใช้วิธีเข้ำหำแบบเดิมกับทุกสถำนกำรณ์ และดังนั้น หลังจำกที่ได้ทรงเสด็จมำยังแผ่นดินโลกในวันนี้
พระเจ้ำจึงทรงถูกมนุษย์ตอกตรึ งกับกำงเขนอีกครั้ง
ตัดตอนมำจำก “คนชั่วจะถูกลงโทษอย่ำงแน่นอน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

141. เป็ นเวลำหลำยสหัสวรรษ มนุษย์ได้ถวิลหำที่จะสำมำรถเป็ นพยำนกำรเสด็จมำถึงของพระผูช้ ่วยให้รอด
มนุษย์ได้ถวิลหำที่จะมองดูพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดประทับเมฆขำวขณะที่พระองค์เสด็จลงมำในสภำวะบุคคล
ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ร่ ำร้องและโหยหำในพระองค์มำเป็ นเวลำหลำยพันปี

มนุษย์ยงั ถวิลให้พระผูช้ ่วยให้รอดทรงกลับมำและทรงอยูร่ ่ วมกับพวกเขำอีกครั้ง นัน่ คือ
ถวิลให้พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ผูซ้ ่ึงได้ทรงแยกไปจำกผูค้ นเป็ นเวลำหลำยพันปี เสด็จกลับมำ
และดำเนินพระรำชกิจในกำรไถ่บำปที่พระองค์ได้ทรงกระทำท่ำมกลำงชำวยิวอีกครั้ง
ทรงมีควำมสงสำรและมีควำมรักต่อมนุษย์ ทรงให้อภัยบำปของมนุษย์และทรงแบกรับบำปของมนุษย์
และแม้กระทัง่ ทรงแบกรับกำรล่วงละเมิดทั้งหมดของมนุษย์ และทรงช่วยมนุษย์ให้พน้ จำกบำป
สิ่งที่มนุษย์ถวิลหำคือกำรที่พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเป็ นเช่นเมื่อก่อน—พระผูช้ ่วยให้รอดผูค้ วรค่ำที่จะรัก
ทรงพระทัยดีมีเมตตำ และทรงน่ำเคำรพ ผูท้ ี่ไม่เคยพิโรธต่อมนุษย์ และผูท้ ี่ไม่เคยทรงตำหนิมนุษย์
แต่เป็ นผูท้ ี่ทรงยกโทษและทรงรับบำปทั้งหมดของมนุษย์เอำไว้
และผูท้ ี่จะแม้กระทัง่ สิ้นพระชนม์บนกำงเขนเพื่อมนุษย์เช่นก่อนหน้ำนี้ ตั้งแต่พระเยซูได้เสด็จจำกไป
บรรดำสำวกที่ได้ติดตำมพระองค์ รวมทั้งเหล่ำวิสุทธิชนทั้งหมดผูไ้ ด้รับกำรช่วยให้รอดในพระนำมของพระองค์
ที่ได้ร่ ำร้องหำพระองค์และรอคอยพระองค์แทบขำดใจตลอดมำ
ทุกคนที่ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริ สต์ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณได้ถวิลหำวันอันปรำโมท
ย์ในวำระสิ้นสุดนั้น เมื่อพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดเสด็จลงมำบนเมฆขำวเพื่อทรงปรำกฏต่อหน้ำผูค้ นทั้งหมด
แน่นอนว่ำ
นี่ยงั เป็ นควำมปรำรถนำร่ วมของทุกคนที่ยอมรับพระนำมของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในวันนี้ เช่นกัน
ทุกคนในจักรวำลที่รู้จกั ควำมรอดของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดได้โหยหำแทบขำดใจตลอดมำให้พระเยซูคริ สต์เ
สด็จมำถึงโดยฉับพลันเพื่อทรงปฏิบตั ิสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในขณะที่ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกให้ลุล่วง:
“เรำจะมำถึงเฉกเช่นที่เรำได้จำกไป” มนุษย์เชื่อว่ำ หลังกำรถูกตรึงกำงเขนและกำรคืนพระชนม์
พระเยซูได้เสด็จกลับไปสู่สวรรค์บนเมฆขำวเพื่อทรงเข้ำประจำที่ของพระองค์ ณ พระหัตถ์ขวำขององค์ผสู้ ูงสุด
ในลักษณะเดียวกัน พระเยซูจะเสด็จลงมำอีกครั้งบนเมฆขำว
(เมฆนี้อำ้ งถึงเมฆที่พระเยซูประทับตอนที่พระองค์ได้เสด็จกลับสู่สวรรค์)
ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่เฝ้ำโหยหำพระองค์แทบขำดใจตลอดมำเป็ นเวลำหลำยพันปี
และพระองค์จะทรงมีพระฉำยำและทรงสวมใส่เสื้อผ้ำของชำวยิว หลังกำรทรงปรำกฏต่อมนุษย์
พระองค์จะประทำนอำหำรแก่พวกเขำ และทรงทำให้น้ ำแห่งชีวิตไหลพุง่ ออกมำสำหรับพวกเขำ
และจะทรงใช้ชีวิตท่ำมกลำงพวกเขำ ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระคุณและทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก
ที่มีชีวิตชีวำและเป็ นจริ ง มโนคติที่หลงผิดเช่นนี้ท้งั หมดคือสิ่งที่ผคู้ นเชื่อกัน
กระนั้นพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดก็ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งนี้
พระองค์ได้ทรงกระทำตรงกันข้ำมกับสิ่งที่มนุษย์คิดไปเอง
พระองค์ไม่ได้เสด็จมำถึงท่ำมกลำงพวกที่ได้โหยหำกำรเสด็จกลับมำของพระองค์

และพระองค์ไม่ได้ทรงปรำกฏต่อผูค้ นทั้งหมดในขณะที่ประทับบนเมฆขำว พระองค์ได้เสด็จมำถึงแล้ว
แต่มนุษย์ไม่รู้จกั พระองค์ และยังคงไม่รู้เท่ำทันเกี่ยวกับพระองค์ มนุษย์แค่กำลังรอคอยพระองค์อย่ำงไร้จุดหมำย
ไม่ตระหนักรู ้ว่ำพระองค์ได้เสด็จลงมำบน “เมฆขำว” แล้ว (เมฆซึ่งเป็ นพระวิญญำณของพระองค์
พระวจนะของพระองค์ พระอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของพระองค์ และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น)
และบัดนี้ทรงสถิตท่ำมกลำงกลุ่มผูช้ นะทั้งหลำยที่พระองค์จะทรงทำให้เป็ นในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
มนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้: ทั้งที่พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดผูบ้ ริ สุทธิ์ทรงมีควำมเอ็นดูและควำมรักทั้งมวลให้แก่มนุษย์
พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจใน “วิหำร”
เหล่ำนั้นซึ่งเป็ นที่อยู่ของควำมโสมมและเหล่ำวิญญำณที่ไม่บริ สุทธิ์ได้อย่ำงไร?
แม้ว่ำมนุษย์เฝ้ำรอคอยกำรมำถึงของพระองค์ตลอดมำ
พระองค์ทรงสำมำรถปรำกฏต่อพวกที่กินเนื้อหนังของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม ดื่มเลือดของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม
และสวมใส่เสื้อผ้ำของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม ผูซ้ ่ึงเชื่อในพระองค์แต่ไม่รู้จกั พระองค์
และผูท้ ี่บีบคั้นพระองค์อยู่ตลอดเวลำได้อย่ำงไร
มนุษย์รู้แต่เพียงว่ำพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมรักและท่วมท้นไปด้วยควำมสงสำร
และรู ้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป ทรงเต็มไปด้วยกำรไถ่ อย่ำงไรก็ดี
มนุษย์ไม่รู้ว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง ผูท้ รงปริ่ มล้นด้วยควำมชอบธรรม พระบำรมี พระพิโรธ
และกำรพิพำกษำ ทรงมีสิทธิอำนำจ และเปี่ ยมไปด้วยพระเกียรติ ดังนั้น
แม้ว่ำมนุษย์จะโหยหำและกระหำยกำรเสด็จกลับมำของพระผูไ้ ถ่อย่ำงใจจดใจจ่อ
และแม้กำรอธิษฐำนของพวกเขำจะขับเคลื่อนฟ้ำ
พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดก็ไม่ทรงปรำกฏแก่บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระองค์แต่ไม่รู้จกั พระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับ มำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

142. หำกเป็ นดังเช่นที่มนุษย์จินตนำกำร ว่ำพระเยซูจะเสด็จมำอีกครั้งในยุคสุดท้ำย
และยังคงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเยซู และยังคงเสด็จมำบนเมฆขำว
เสด็จเคลื่อนลงมำท่ำมกลำงมนุษย์ในพระฉำยำของพระเยซู เช่นนั้นแล้ว
นัน่ จะไม่ใช่กำรทำซ้ ำพระรำชกิจของพระองค์หรอกหรื อ?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงสำมำรถเกำะติดอยู่กบั ควำมเก่ำได้หรือ? ทั้งหมดที่มนุษย์เชื่อล้วนเป็ นมโนคติที่หลงผิด
และทั้งหมดที่มนุษย์เข้ำใจล้วนเป็ นไปตำมควำมหมำยตำมตัวอักษร และตำมจินตนำกำรของเขำด้วยเช่นกัน
พวกมันไม่ลงรอยกันกับหลักกำรทั้งหลำยในพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และไม่เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ท้งั หลำยของพระเจ้ำ พระเจ้ำคงจะไม่ทรงพระรำชกิจในหนทำงนั้น
พระเจ้ำไม่ทรงโง่เขลำและเบำปัญญำถึงเพียงนั้น และพระรำชกิจของพระองค์มิใช่ง่ำยขนำดที่เจ้ำจินตนำกำร

บนพื้นฐำนของทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์จินตนำกำรนั้น
พระเยซูจะเสด็จมำโดยประทับบนเมฆและเคลื่อนลงมำท่ำมกลำงพวกเจ้ำ พวกเจ้ำจะมองเห็นพระองค์
โดยประทับบนเมฆ ผูซ้ ่งึ จะทรงบอกพวกเจ้ำว่ำพระองค์คือพระเยซู
พวกเจ้ำยังจะมองเห็นรอยตะปูบนพระหัตถ์ของพระองค์ดว้ ย และจะรู ้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเยซู
และพระองค์จะทรงช่วยพวกเจ้ำให้รอดอีกครั้ง และจะทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงฤทธิ์ของพวกเจ้ำ
พระองค์จะทรงช่วยพวกเจ้ำให้รอด จะประทำนชื่อใหม่ให้พวกเจ้ำ
และจะทรงมอบหินสีขำวก้อนหนึ่งให้พวกเจ้ำแต่ละคน
หลังจำกนั้นพวกเจ้ำจะได้รับอนุญำตให้เข้ำสู่อำณำจักรสวรรค์และได้รับกำรรับเข้ำไปในสวรรค์
กำรเชื่อทั้งหลำยเช่นนี้มิใช่มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์หรอกหรือ?
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจไปตำมมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์
หรื อว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจที่แย้งกับมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์กนั แน่?
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์มิใช่ได้รับมำจำกซำตำนหรอกหรื อ?
ทั้งหมดของมนุษย์น้ นั มิใช่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วหรอกหรื อ?
หำกพระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์ไปตำมมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงกลำยเป็ นซำตำนไปหรอกหรื อ?
พระองค์จะมิทรงเป็ นประเภทเดียวกันกับสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระองค์เองหรอกหรื อ?
ในเมื่อบัดนี้สิ่งทรงสร้ำงของพระองค์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปจนถึงขนำดที่มนุษย์ได้กลำยเป็ นรู ปจำแลง
ของซำตำนไปแล้ว หำกพระเจ้ำจะต้องทรงพระรำชกิจให้สอดคล้องกันกับสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นของซำตำน
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะมิใช่ทรงอยูร่ ่ วมขบวนกำรกับซำตำนหรอกหรื อ?
มนุษย์จะสำมำรถหยัง่ ลึกพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? ดังนั้น
พระเจ้ำจึงไม่มีวนั ที่จะทรงพระรำชกิจไปตำมมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์
และไม่มีวนั ที่จะทรงพระรำชกิจไปในหนทำงทั้งหลำยที่เจ้ำจินตนำกำร
มีบรรดำผูท้ ี่กล่ำวว่ำพระเจ้ำพระองค์เองได้ตรัสไว้ว่ำพระองค์จะเสด็จมำถึงบนเมฆ
จริ งอยู่ว่ำพระเจ้ำได้ตรัสไว้เช่นนั้นด้วยพระองค์เอง
แต่เจ้ำไม่รู้หรอกหรือว่ำไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถหยัง่ ลึกสิ่งล้ำลึกทั้งหลำยของพระเจ้ำได้?
เจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถอธิบำยพระวจนะของพระเจ้ำได้?
เจ้ำแน่ใจโดยไม่มีควำมเคลือบแคลงสงสัยเลยหรื อว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำง
แก่เจ้ำแล้ว? แน่ใจหรื อว่ำไม่ใช่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่ได้ทรงแสดงให้เจ้ำเห็นในลักษณะตรงๆ เช่นนั้น?
เป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ใช่ไหมที่ได้แนะนำเจ้ำ

หรื อมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของเจ้ำเองกันแน่ที่นำเจ้ำให้คิดเช่นนี้? เจ้ำได้พูดว่ำ
“เรื่ องนี้พระเจ้ำได้ตรัสไว้โดยพระองค์เอง”
แต่พวกเรำไม่สำมำรถใช้มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยและควำมรู ้สึกนึกคิดทั้งหลำยของพวกเรำเองมำประเมินพร
ะวจนะทั้งหลำยของพระเจ้ำได้ สำหรับถ้อยคำทั้งหลำยที่อิสยำห์ได้พูดไว้น้ นั
เจ้ำสำมำรถอธิบำยถ้อยคำทั้งหลำยของเขำด้วยควำมแน่ใจเต็มที่ได้หรื อไม่?
เจ้ำกล้ำที่จะอธิบำยถ้อยคำทั้งหลำยของเขำหรือไม่? ในเมื่อเจ้ำไม่กล้ำที่จะอธิบำยถ้อยคำทั้งหลำยของอิสยำห์
ทำไมเจ้ำจึงกล้ำที่จะอธิบำยพระวจนะทั้งหลำยของพระเยซูเล่ำ? ใครเป็ นที่ยกย่องมำกกว่ำกันเล่ำ
พระเยซูหรื ออิสยำห์? ในเมื่อคำตอบคือพระเยซู เหตุใดเจ้ำจึงอธิบำยพระวจนะทั้งหลำยที่พระเยซูตรัสไว้เล่ำ?
พระเจ้ำจะทรงบอกเจ้ำล่วงหน้ำถึงพระรำชกิจของพระองค์กระนั้นหรื อ? ไม่มสี ิ่งทรงสร้ำงสักสิ่งเดียวที่สำมำรถรู ้
ไม่แม้แต่บรรดำผูส้ ื่อสำรในสวรรค์ หรื อบุตรมนุษย์ ดังนั้นแล้วเจ้ำจะสำมำรถรูไ้ ด้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

143. พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้ตน้ ตอว่ำทำไมพวกฟำริ สีจงึ ต่อต้ำนพระเยซูหรื อไม่?
พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้ธำตุแท้ของพวกฟำริ สีหรื อไม่? พวกเขำเต็มไปด้วยควำมเพ้อฝันเกี่ยวกับพระเมสสิยำห์
ที่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นก็คือ พวกเขำเชื่อเพียงว่ำพระเมสสิยำห์จะเสด็จมำ ทว่ำไม่ได้แสวงหำควำมจริงของชีวิต
และดังนั้น แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขำก็ยงั คงรอคอยพระเมสสิยำห์
เพรำะพวกเขำไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับหนทำงแห่งชีวิต และไม่รู้ว่ำหนทำงแห่งควำมจริงคืออะไร พวกเจ้ำพูดว่ำ
ผูค้ นที่โง่เขลำ ดื้อรั้น และไม่รู้เท่ำทันเช่นนั้นได้รับพระพรของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
พวกเขำจะสำมำรถมองเห็นพระเมสสิยำห์ได้อย่ำงไร?
พวกเขำต่อต้ำนพระเยซูเพรำะพวกเขำไม่รู้ทิศทำงของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เพรำะพวกเขำไม่รู้หนทำงแห่งควำมจริงที่พระเยซูตรัส และยิง่ ไปกว่ำนั้น เพรำะพวกเขำไม่เข้ำใจพระเมสสิยำห์
และเนื่องจำกพวกเขำไม่เคยพบเห็นพระเมสสิยำห์และไม่เคยได้ร่วมเคียงกับพระเมสสิยำห์
พวกเขำทำผิดพลำดที่ยึดติดอย่ำงสูญเปล่ำกับพระนำมของพระเมสสิยำห์
ในขณะที่ต่อต้ำนเนื้อแท้ของพระเมสสิยำห์ในทุกวิถีทำงที่เป็ นไปได้ โดยธำตุแท้แล้ว พวกฟำริ สีเหล่ำนี้ด้อื รั้น
โอหัง และไม่เชื่อฟังควำมจริง 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 ยิ่งไปกว่ำนั้น
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 และเพียงต้องกำรชืน่ ชมอำณำจักรอันผำสุกแห่งสวรรค์
ทว่ำพวกเจ้ำไม่เคยเชื่อฟังพระวจนะที่พระเยซูตรัส
และไม่เคยได้รับควำมจริงที่พระเยซูทรงแสดงเมื่อพระองค์ทรงกลับมำสู่เนื้อหนัง
พวกเจ้ำจะยกสิ่งใดขึ้นมำแลกกับข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระเยซูทรงกลับมำบนเมฆขำว?
สิ่งนั้นก็คือควำมจริงใจที่พวกเจ้ำทำบำปซ้ ำๆ
แล้วก็พูดคำสำรภำพบำปของพวกเจ้ำซ้ ำแล้วซ้ ำอีกอยู่ในนั้นใช่หรื อไม่?
พวกเจ้ำจะถวำยสิ่งใดเพื่อพลีอุทิศให้แก่พระเยซูผทู้ รงกลับมำบนเมฆขำว?
สิ่งนั้นก็คือช่วงเวลำงำนหลำยปี ที่พวกเจ้ำใช้ยกย่องตัวเองใช่หรื อไม่?
พวกเจ้ำจะยกสิ่งใดขึ้นมำทำให้พระเยซูผทู้ รงกลับมำไว้เนื้อเชื่อใจพวกเจ้ำ?
สิ่งนั้นคือธรรมชำติอนั โอหังของพวกเจ้ำที่ไม่เชื่อฟังควำมจริงใดเลยใช่หรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “ในเวลำที่เจ้ำได้เห็นกำยจิตวิญญำณของพระเยซู พระเจ้ำจะได้ทรงสร้ำงสวรรค์และแผ่ นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

144. ควำมจงรักภักดีของพวกเจ้ำเป็ นแค่เพียงคำพูดเท่ำนั้น
ควำมรู ้ของพวกเจ้ำเป็ นแค่ในเชิงภูมิปัญญำและในทำงมโนทัศน์เท่ำนั้น
กำรลงแรงของพวกเจ้ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรได้รับพระพรของสวรรค์ ดังนั้นแล้ว
ควำมเชื่อของพวกเจ้ำต้องเป็ นแบบใดหรื อ? แม้กระทัง่ วันนี้ พวกเจ้ำยังคงทำหูหนวกไม่รับทุกๆ
พระวจนะแห่งควำมจริ ง พวกเจ้ำไม่รู้สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น พวกเจ้ำไม่รู้สิ่งที่พระคริ สต์ทรงเป็ น
พวกเจ้ำไม่รู้ว่ำจะเคำรพพระยำห์เวห์อย่ำงไร พวกเจ้ำไม่รู้ว่ำจะเข้ำสู่พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงไร
และพวกเจ้ำไม่รู้ว่ำจะแยกควำมต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองกับกำรหลอกลวงของมนุษย์อย่ำง
ไร เจ้ำรู ้เพียงกำรกล่ำวโทษพระวจนะแห่งควำมจริงใดๆ
ก็ตำมที่พระเจ้ำทรงแสดงซึ่งไม่สอดคล้องกับควำมคิดของเจ้ำเอง ควำมถ่อมตัวของเจ้ำอยู่ที่ใด?
ควำมเชื่อฟังของเจ้ำอยู่ที่ใด? ควำมจงรักภักดีของเจ้ำอยู่ที่ใด? ควำมอยำกที่จะแสวงหำควำมจริ งของเจ้ำอยู่ที่ใด?
ควำมเคำรพพระเจ้ำของเจ้ำอยู่ที่ใด? เรำบอกพวกเจ้ำเลยว่ำ พวกที่เชื่อในพระเจ้ำเนื่องจำกหมำยสำคัญทั้งหลำย
เป็ นหมวดหมู่ที่จะถูกทำลำยอย่ำงแน่นอน
พวกที่ไม่สำมำรถรับพระวจนะของพระเยซูผทู้ รงกลับมำสู่เนื้อหนังได้น้นั คือผูส้ ืบสันดำนของนรก
คือพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้ำทูตสวรรค์ คือหมวดหมู่ที่จะต้องอยูภ่ ำยใต้กำรทำลำยล้ำงชัว่ นิรนั ดร์กำลอย่ำงแน่นอน
ผูค้ นมำกมำยอำจไม่ใส่ใจในสิ่งที่เรำพูด แต่เรำยังอยำกบอกทุกคนที่ได้ชื่อว่ำนักบุญผูต้ ิดตำมพระเยซูว่ำ
เมื่อพวกเจ้ำมองเห็นพระเยซูเสด็จลงมำจำกสวรรค์บนเมฆขำวด้วยตำของพวกเจ้ำเองแล้ว
นี่จะเป็ นกำรทรงปรำกฏต่อสำธำรณะของดวงอำทิตย์แห่งควำมชอบธรรม
บำงทีนั่นอำจเป็ นเวลำแห่งควำมตื่นเต้นอย่ำงใหญ่หลวงสำหรับเจ้ำ
ทว่ำเจ้ำควรรู ้ว่ำเวลำที่เจ้ำเป็ นพยำนว่ำพระเยซูเสด็จลงมำจำกสวรรค์ยงั เป็ นเวลำที่เจ้ำจะลงสู่นรกเพื่อรับกำรลงโท
ษด้วยเช่นกัน นัน่ จะเป็ นเวลำที่แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำมำถึงบทอวสำน
และนั่นจะเป็ นเวลำที่พระเจ้ำทรงปูนบำเหน็จรำงวัลแก่คนดีและลงโทษคนชัว่
เพรำะกำรพิพำกษำของพระเจ้ำจะสิ้นสุดลงก่อนที่มนุษย์จะมองเห็นหมำยสำคัญทั้งหลำย
ในเวลำที่มีเพียงกำรแสดงออกของควำมจริงเท่ำนั้น บรรดำผูท้ ี่ยอมรับควำมจริ งและไม่แสวงหำหมำยสำคัญ
และดังนั้นจึงได้รับกำรชำระให้บริสุทธิ์แล้ว จะได้หวนคืนมำอยู่หน้ำบัลลังก์ของพระเจ้ำ
และเข้ำสู่ออ้ มกอดของพระผูส้ ร้ำง มีเพียงบรรดำผูท้ ี่ยืนกรำนในกำรเชื่อว่ำ
“พระเยซูผไู้ ม่ได้ประทับมำบนเมฆขำวทรงเป็ นพระคริ สต์เทียมเท็จ”
เท่ำนั้นที่จะต้องอยู่ภำยใต้กำรลงโทษชัว่ นิรนั ดร์กำล
เพรำะพวกเขำเชื่อในพระเยซูผทู้ รงจัดแสดงหมำยสำคัญเท่ำนั้น
แต่ไม่ยอมรับพระเยซูผทู้ รงป่ ำวประกำศกำรพิพำกษำที่รุนแรงและปลดปล่อยหนทำงที่แท้จริงของชีวิต

และดังนั้น จึงเป็ นได้เพียงว่ำพระเยซูทรงจัดกำรกับพวกเขำเมื่อพระองค์ทรงกลับมำบนเมฆขำวอย่ำงเปิ ดเผย
พวกเขำดื้อรั้นเกินไป มัน่ ใจในตัวเองเกินไป โอหังเกินไป
พวกคนเสื่อมเช่นนั้นจะสำมำรถได้รับกำรปูนบำเหน็จรำงวัลจำกพระเยซูได้อย่ำงไร?
กำรทรงกลับมำของพระเยซูเป็ นควำมรอดที่ยงิ่ ใหญ่สำหรับบรรดำผูท้ ี่สำมำรถยอมรับควำมจริ งได้
แต่สำหรับพวกที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะยอมรับควำมจริ งได้แล้ว นี่เองคือหมำยสำคัญหนึ่งแห่งกำรกล่ำวโทษ
พวกเจ้ำควรเลือกเส้นทำงของพวกเจ้ำเอง และไม่ควรหมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ 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 เจ้ำจะได้รับควำมสว่ำงที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำ
หำกเจ้ำตรวจดูอย่ำงถี่ถว้ นและไตร่ ตรองพระวจนะเหล่ำนี้ซ้ ำๆ
เจ้ำจะเข้ำใจว่ำพระวจนะเหล่ำนี้เป็ นควำมจริ งหรื อไม่ และพระวจนะเหล่ำนี้คือชีวิตหรื อไม่
บำงทีหลังจำกที่ได้อ่ำนเพียงไม่กี่ประโยค คนบำงคนจะกล่ำวโทษพระวจนะเหล่ำนี้อย่ำงหูหนวกตำบอด
และพูดว่ำ “นี่ไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำควำมรู ้แจ้งบำงส่วนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์” หรื อ
“นี่คือพระคริ สต์เทียมเท็จที่เสด็จมำเพื่อหลอกลวงผูค้ น”
พวกที่พูดอะไรเช่นนั้นเป็ นผูท้ ี่ตำบอดด้วยควำมไม่รู้เท่ำทัน!
เจ้ำเข้ำใจพระรำชกิจและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำน้อยเกินไป
และเรำแนะนำให้เจ้ำเริ่ มใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตน้ เลย!

พวกเจ้ำต้องไม่หูหนวกตำบอดกล่ำวโทษพระวจนะที่พระเจ้ำทรงแสดงเพรำะกำรทรงปรำกฏของพระคริสต์เทีย
มเท็จในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และพวกเจ้ำต้องไม่เป็ นคนที่หมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์เพรำะพวกเจ้ำกลัวกำรหลอกลวง
นั่นจะไม่เป็ นควำมน่ำเวทนำอย่ำงยิง่ หรอกหรื อ? หลังจำกกำรตรวจดูมำกมำย
หำกเจ้ำยังคงเชื่อว่ำพระวจนะเหล่ำนี้ไม่ใช่ควำมจริ ง ไม่ใช่หนทำง และไม่ใช่กำรแสดงออกของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะได้รับกำรลงโทษในท้ำยที่สุด และเจ้ำจะปรำศจำกพระพร
ตัดตอนมำจำก “ในเวลำที่เจ้ำได้เห็นกำยจิตวิญญำณของพระเยซู พระเจ้ำจะได้ทรงสร้ำงสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

145. เจ้ำยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้ำมำนำนมำกนัก แต่เจ้ำมีมโนคติอนั หลงผิดมำกมำยเกี่ยวกับพระองค์
จนถึงจุดที่เจ้ำกล้ำที่จะไม่หยุดคิดสักเสี้ยววินำทีว่ำพระเจ้ำของคนอิสรำเอลจะทรงยอมลดเกียรติมำเพื่อประทำนพ
ระคุณให้กบั พวกเจ้ำด้วยกำรทรงสถิตของพระองค์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเจ้ำยิ่งไม่กล้ำที่จะคิดว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถมองเห็นพระเจ้ำทรงปรำกฏพระองค์เองไปได้อย่ำงไรเนื่องจำกพว
กเจ้ำช่ำงสกปรกโสมมเกินทน
พวกเจ้ำไม่เคยคิดว่ำพระเจ้ำจะสำมำรถเสด็จลงมำในแผ่นดินของคนต่ำงชำติดว้ ยพระองค์เองไปได้อย่ำงไร
พระองค์ควรเสด็จลงมำบนภูเขำซีนำยหรื อภูเขำมะกอกเทศ และปรำกฏต่อคนอิสรำเอล คนต่ำงชำติท้งั หมด
(นั่นคือ ผูค้ นนอกอิสรำเอล) ไม่ใช่วตั ถุที่พระองค์ทรงเกลียดหรื อ?
พระองค์จะทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเขำด้วยพระองค์เองไปได้อย่ำงไร?
ทั้งหมดนี้คือมโนคติอนั หลงผิดที่หยัง่ รำกลึกซึ่งพวกเจ้ำได้พฒั นำให้เกิดขึ้นในช่วงเวลำหลำยปี
จุดประสงค์ของกำรพิชิตพวกเจ้ำในวันนี้คอื เพื่อทลำยมโนคติอนั หลงผิดเหล่ำนี้ของพวกเจ้ำให้หมดไป ดังนั้น
พวกเจ้ำจงแลดูกำรทรงปรำกฏพระองค์เองของพระเจ้ำท่ำมกลำงพวกเจ้ำ—
ไม่ใช่บนภูเขำซีนำยหรื อภูเขำมะกอกเทศ แต่ท่ำมกลำงผูค้ นที่พระองค์ทรงไม่เคยทรงนำทำงมำก่อน
หลังจำกที่พระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจสองช่วงระยะในอิสรำเอลแล้ว
คนอิสรำเอลและคนต่ำงชำติท้งั หมดเฉกเช่นเดียวกันต่ำงมำเก็บงำมโนคติอนั หลงผิดว่ำแม้ว่ำจะเป็ นจริ งที่พระเจ้ำ
ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่ง แต่พระองค์เต็มพระทัยที่จะเป็ นพระเจ้ำของคนอิสรำเอลเท่ำนั้น
ไม่ใช่พระเจ้ำของคนต่ำงชำติ คนอิสรำเอลมีควำมเชื่อดังนี้ว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นเพียงพระเจ้ำของเรำเท่ำนั้น
ไม่ใช่พระเจ้ำของพวกเจ้ำคนต่ำงชำติ และเพรำะพวกเจ้ำไม่เคำรพพระยำห์เวห์ ดังนั้นพระยำห์เวห์—
พระเจ้ำของเรำ—จึงทรงเกลียดพวกเจ้ำ ผูค้ นชำวยิวเหล่ำนั้นยังมีควำมเชื่อดังนี้ว่ำ
องค์พระเยซูเจ้ำทรงรับภำพของเรำ ผูค้ นชำวยิว และทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงถือเครื่ องหมำยของผูค้ นชำวยิว
พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกเรำ พระฉำยำของพระเจ้ำและภำพของเรำคล้ำยกัน

ภำพของเรำใกล้เคียงกับพระฉำยำของพระเจ้ำ องค์พระเยซูเจ้ำทรงเป็ นกษัตริยข์ องพวกเรำชำวยิว
คนต่ำงชำติไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับควำมรอดอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้น
องค์พระเยซูเจ้ำทรงเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปเพื่อพวกเรำชำวยิว
คนอิสรำเอลและผูค้ นชำวยิวเกิดมโนคติอนั หลงผิดทั้งหมดเหล่ำนี้โดยมีพื้นฐำนมำจำกพระรำชกิจสองช่วงระยะเ
หล่ำนั้นเท่ำนั้น พวกเขำกล่ำวอ้ำงอย่ำงใช้อำนำจว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นของพวกเขำเอง
ไม่ยอมให้พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำของคนต่ำงชำติเช่นกัน ดังนี้แล้ว
พระเจ้ำจึงทรงกลำยเป็ นพื้นที่ว่ำงในหัวใจของคนต่ำงชำติ
นี่เป็ นเพรำะว่ำทุกคนได้มำเชื่อว่ำพระเจ้ำไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะเป็ นพระเจ้ำของคนต่ำงชำติ
และพระองค์พอพระทัยเพียงคนอิสรำเอล—ประชำกรที่พระองค์ทรงเลือกสรร—และผูค้ นชำวยิว
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำวกที่ติดตำมพระองค์เท่ำนั้น
เจ้ำไม่รู้หรื อว่ำพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์และพระเยซูทรงปฏิบตั ิเป็ นไปเพื่อกำรมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั ปวง?
ขณะนี้เจ้ำยอมรับหรื อไม่ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำของพวกเจ้ำทั้งหมดที่เกิดนอกอิสรำเอล?
พระเจ้ำไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ ตรงนี้ ท่ำมกลำงพวกเจ้ำในวันนี้หรื อ? นี่ไม่สำมำรถเป็ นควำมฝันไปได้ ใช่หรื อไม่?
พวกเจ้ำไม่ยอมรับควำมเป็ นจริงนี้หรื อ? พวกเจ้ำกล้ำที่จะไม่เชื่อหรื อคิดเกีย่ วกับเรื่ องนี้
ไม่ว่ำพวกเจ้ำจะมองเห็นอะไรก็ตำม พระเจ้ำไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่ ตรงนี้ ท่ำมกลำงพวกเจ้ำหรือ?
พวกเจ้ำยังคงกลัวที่จะเชื่อคำพูดเหล่ำนี้อยู่อีกหรื อ? ตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป
ผูค้ นที่ถูกพิชิตทั้งหมดและผูท้ ี่ปรำรถนำจะเป็ นผูต้ ิดตำมของพระเจ้ำทั้งหมดไม่ได้เป็ นประชำกรที่พระเจ้ำทรงเลือ
กสรรหรื อ? พวกเจ้ำทุกคนที่เป็ นผูต้ ิดตำมในวันนี้ไม่ใช่ประชำกรที่ได้รับเลือกนอกอิสรำเอลหรื อ?
สถำนะของพวกเจ้ำไม่เหมือนกับคนอิสรำเอลหรื อ? ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้ำควรตระหนักหรื อ?
นี่ไม่ใช่เป้ำหมำยของพระรำชกิจกำรพิชิตพวกเจ้ำหรื อ? เนื่องจำกพวกเจ้ำสำมำรถมองเห็นพระเจ้ำ
พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้ำของพวกเจ้ำตลอดไป ตั้งแต่เริ่ มต้นและต่อไปในอนำคต
พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งพวกเจ้ำ ตรำบเท่ำที่พวกเจ้ำทุกคนเต็มใจที่จะติดตำมพระองค์
และเป็ นสิ่งทรงสร้ำงที่จงรักภักดีและเชื่อฟังของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

146. โดยกำรวำงมโนคติที่หลงผิดเก่ำๆ ของเจ้ำไว้ก่อนเท่ำนั้น เจ้ำจึงจะสำมำรถได้รับควำมรูใ้ หม่
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…หำกมนุษย์สำมำรถมองเห็นในพระรำชกิจทั้งสำมช่
วงระยะว่ำพระเจ้ำพระองค์เองทรงดำเนินกำร 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 นัน่ เป็ นเพรำะมนุษย์ไม่เข้ำใจควำมเป็ นจริ งของพระรำชกิจสองช่วงระยะท้ำยสุด
และไม่ได้รู้เห็นสองช่วงระยะนั้นด้วยตัวเอง เป็ นเพรำะช่วงระยะเหล่ำนี้ของพระรำชกิจไม่สำมำรถมองเห็นได้
มนุษย์จึงจินตนำกำรตำมที่เขำชอบ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เขำคิดขึ้น ไม่มีขอ้ เท็จจริงที่จะพิสูจน์จินตนำกำรเช่นนี้
และไม่มีใครที่จะทำกำรแก้ไข มนุษย์ปล่อยให้สัญชำตญำณตำมธรรมชำติของเขำเป็ นอิสระจำกกำรควบคุม
โยนควำมระมัดระวังทิ้งไปในสำยลม และปล่อยให้จินตนำกำรโลดแล่นโดยอิสระ

เพรำะไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดที่จะยืนยันควำมเป็ นจริงของจินตนำกำรต่ำงๆ ของเขำ และดังนั้นจินตนำกำรต่ำงๆ
ของมนุษย์จึงกลำยเป็ น “ข้อเท็จจริง” 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
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

147. ผูค้ นพำกันพูดว่ำ พระเจ้ำคือพระเจ้ำผูช้ อบธรรม และพูดว่ำ
ตรำบเท่ำที่มนุษย์ติดตำมพระองค์ไปจนสุดปลำยทำง แน่นอนว่ำพระองค์จะทรงเป็ นธรรมต่อมนุษย์
เพรำะพระองค์ทรงชอบธรรมที่สุด หำกมนุษย์ติดตำมพระองค์ไปจนสุดทำง
พระองค์จะสำมำรถทอดทิง้ มนุษย์ได้เช่นไรเล่ำ? เรำเป็ นธรรมต่อมนุษย์ทุกคน
และพิพำกษำมนุษย์ทุกคนด้วยอุปนิสยั อันชอบธรรมของเรำ
ทว่ำมีสภำพเงื่อนไขที่เหมำะสมต่อข้อพึงประสงค์ที่เรำทำต่อมนุษย์
และสิ่งที่เรำพึงประสงค์จะต้องถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยมนุษย์ทุกคน ไม่ว่ำพวกเขำเป็ นใคร
เรำไม่ใส่ใจว่ำเจ้ำจะมีคุณสมบัติเหมำะสมอย่ำงไร หรื อเจ้ำมีคุณสมบัติเช่นนั้นมำนำนเท่ำใดแล้ว
เรำใส่ใจเพียงว่ำเจ้ำเดินไปในหนทำงของเรำ และไม่ว่ำเจ้ำรักและกระหำยต่อควำมจริงหรื อไม่
หำกเจ้ำขำดควำมจริ ง และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับนำควำมอับอำยมำสู่นำมของเรำ
และไม่ปฏิบตั ิอย่ำงสอดคล้องกับหนทำงของเรำ แค่ทำตำมโดยปรำศจำกควำมใส่ใจหรื อควำมห่วงใย
เช่นนั้นแล้ว ณ เวลำนั้น เรำจะบดขยี้เจ้ำและลงโทษเจ้ำสำหรับควำมชัว่ ของเจ้ำ
และเจ้ำจะต้องพูดอะไรอีกเล่ำเมื่อถึงตอนนั้น? เจ้ำจะสำมำรถพูดว่ำ พระเจ้ำไม่ทรงชอบธรรมอย่ำงนั้นหรื อ?
ในวันนี้หำกเจ้ำปฏิบตั ิตำมวจนะที่เรำได้พูดไป เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็คือบุคคลประเภทที่เรำเห็นชอบ เจ้ำพูดว่ำ
เจ้ำเป็ นทุกข์เสมอขณะกำลังติดตำมพระเจ้ำ พูดว่ำเจ้ำได้ติดตำมพระองค์ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำว
และได้ใช้เวลำที่ดีและที่เลวร้ำยร่ วมกับพระองค์ แต่เจ้ำไม่ได้ดำเนินชีวิตตำมพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสไว้
เจ้ำปรำรถนำเพียงสำละวนวุ่นวำยเพื่อพระเจ้ำและสละตัวเจ้ำเองเพื่อพระเจ้ำในแต่ละวัน
และไม่เคยคิดที่จะดำเนินชีวิตที่มีควำมหมำย เจ้ำยังพูดด้วยว่ำ “ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม
ข้ำพระองค์เชื่อว่ำพระเจ้ำทรงชอบธรรม ข้ำพระองค์ได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ สำละวนวุ่นวำยเพื่อพระองค์
และอุทิศตัวข้ำพระองค์เพื่อพระองค์ และข้ำพระองค์ได้ทำงำนหนักทั้งที่ไม่ได้รับกำรให้ควำมสำคัญอันใด
พระองค์จะทรงจำข้ำพระองค์ได้อย่ำงแน่นอน” เป็ นควำมจริงที่พระเจ้ำนั้นทรงชอบธรรม
ทว่ำควำมชอบธรรมนี้ไม่ได้ด่ำงพร้อยด้วยรำคีอนั ใด กล่ำวคือ มันไม่มีเจตจำนงของมนุษย์อยูใ่ นนั้นเลย
และมันไม่ได้ถูกทำให้ด่ำงพร้อยโดยเนื้อหนัง หรื อโดยกำรแลกเปลีย่ นของมนุษย์
ผูท้ ี่เป็ นกบฏและต่อต้ำนทั้งหมด ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตำมหนทำงของพระองค์จะถูกลงโทษ ไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรอภัย
และไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรยกเว้น! ผูค้ นบำงคนพูดว่ำ “ในวันนี้ ข้ำพระองค์สำละวนวุ่นวำยเพื่อพระองค์

เมื่อบทอวสำนมำถึง พระองค์จะทรงสำมำรถมอบพระพรให้ขำ้ พระองค์สักเล็กน้อยได้หรื อไม่?”
ดังนั้นเรำจึงถำมเจ้ำว่ำ “เจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำแล้วหรื อยัง?”
ควำมชอบธรรมที่เจ้ำพูดถึงนั้นมีพื้นฐำนอยู่บนกำรทำกำรแลกเปลี่ยน
เจ้ำเพียงแต่คิดว่ำเรำชอบธรรมและเป็ นธรรมต่อมนุษย์ทุกคน
และคิดว่ำบรรดำผูซ้ ่ึงติดตำมเรำทั้งหมดไปจนสุดทำงนั้นจะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดและได้รับพรของเรำอย่ำงแ
น่นอน วจนะของเรำที่ว่ำ
“บรรดำผูซ้ ่งึ ติดตำมเรำทั้งหมดไปจนสุดทำงนั้นจะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงแน่นอน”
มีควำมหมำยแฝงเร้นอยู่ กล่ำวคือ
บรรดำผูค้ นที่ติดตำมเรำไปจนสุดทำงนั้นคือผูท้ ี่จะได้รับกำรรับไว้โดยเรำอย่ำงครบถ้วน
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่แสวงหำควำมจริงและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม หลังจำกที่ถูกเรำพิชิตแล้ว
สภำพเงื่อนไขใดหรือที่เจ้ำได้สัมฤทธิ์? เจ้ำเพียงสัมฤทธิ์กำรติดตำมเรำไปจนสุดทำง ว่ำแต่อย่ำงอื่นเล่ำ?
เจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำหรื อไม่? เจ้ำได้สำเร็จลุล่วงหนึ่งในข้อพึงประสงค์ท้งั ห้ำของเรำ
กระนั้นเจ้ำก็ไม่ได้มีเจตนำที่จะทำให้อีกสี่ขอ้ ที่เหลือนั้นสำเร็จลุล่วง เจ้ำก็แค่ได้พบเส้นทำงซึ่งธรรมดำที่สุด
ง่ำยดำยที่สุด และได้ไล่ตำมเสำะหำมันไปด้วยท่ำทีของกำรที่แค่หวังว่ำจะโชคดี กับบุคคลเช่นเจ้ำ
อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรำก็คือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
มันคือหนึ่งในกำรลงทัณฑ์อนั สำสมซึ่งชอบธรรม
และมันคือกำรลงโทษอันชอบธรรมสำหรับพวกคนทำชัว่ ทุกคน นั่นก็คอื
บรรดำพวกที่ไม่เดินในหนทำงของเรำทั้งหมดจะถูกลงโทษอย่ำงแน่นอน
ต่อให้พวกเขำติดตำมมำจนสุดทำงก็ตำม นี่คือควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
เมื่ออุปนิสัยอันชอบธรรมนี้ถูกแสดงออกมำในกำรลงโทษมนุษย์ มนุษย์จะอึ้งตะลึงงัน และรูส้ ึกเสียใจว่ำ
ในขณะที่กำลังติดตำมพระเจ้ำ เขำไม่ได้เดินในทำงของพระองค์ “ณ เวลำนั้น
ข้ำพระองค์เพียงทนทุกข์ในขณะที่กำลังติดตำมพระเจ้ำ แต่ก็ไม่ได้เดินในทำงแห่งพระเจ้ำ มีขอ้ แก้ตวั อะไรหรื อ?
ไม่มีตวั เลือกอื่นนอกจำกกำรถูกตีสอนเท่ำนั้น!” กระนั้นในจิตใจเขำกำลังคิดว่ำ “ไม่ว่ำอย่ำงไร
ข้ำพระองค์ก็ได้ติดตำมพระองค์มำจนสุดทำง ดังนั้นต่อให้พระองค์ทรงตีสอนข้ำพระองค์
กำรตีสอนก็ไม่น่ำจะรุ นแรงจนเกินไป และหลังจำกกำรบีบบังคับให้รับกำรตีสอนนี้แล้ว
พระองค์จะยังคงทรงต้องประสงค์ในตัวข้ำพระองค์ ข้ำพระองค์รู้ว่ำพระองค์ทรงชอบธรรม
และจะไม่ปฏิบตั ิต่อข้ำพระองค์ในหนทำงนั้นตลอดกำล จะว่ำไปแล้ว
ข้ำพระองค์ก็ไม่เหมือนกับบรรดำพวกที่จะถูกลบทิ้ง กล่ำวคือ
บรรดำพวกที่จะถูกลบทิ้งจะได้รับกำรตีสอนอย่ำงหนัก ในขณะที่กำรตีสอนของข้ำพระองค์จะเบำกว่ำ”

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมไม่ได้เป็ นเหมือนที่เจ้ำกล่ำว
มันไม่ใช่กรณีที่บรรดำพวกที่เก่งในกำรสำรภำพบำปของพวกเขำจะถูกจัดกำรฐำนกรุณำ
ควำมชอบธรรมนั้นบริ สุทธิ์ และเป็ นพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั กำรทำให้ขุ่นเคืองโดยมนุษย์
และทุกสิ่งที่โสมมและไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนเป็ นเป้ำแห่งควำมขยะแขยงของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้นไม่ใช่ธรรมบัญญัติ แต่เป็ นประกำศกฤษฎีกำบริ หำร
มันคือประกำศกฤษฎีกำบริ หำรภำยในรำชอำณำจักร
และประกำศกฤษฎีกำบริ หำรนี้คือกำรลงโทษอันชอบธรรมสำหรับผูใ้ ดก็ตำมที่ไม่ครองควำมจริ งและไม่ได้มกี ำร
เปลี่ยนแปลง และไม่มีช่องว่ำงสำหรับควำมรอดเลย
เนื่องจำกเมื่อมนุษย์แต่ละคนได้ถกู จำแนกชั้นไปตำมประเภท
มนุษย์ที่ดีจะได้รับบำเหน็จและมนุษย์ชวั่ จะถูกลงโทษ มันคือตอนที่บ้นั ปลำยของมนุษย์จะถูกระบุชดั ออกมำ
มันคือเวลำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดจะมำถึงบทอวสำน หลังจำกนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่ถูกกระทำอีกต่อไป
และกำรลงทัณฑ์อนั สำสมจะถูกนำมำสู่ทุกคนในพวกที่ทำชัว่ ผูค้ นบำงคนพูดว่ำ
“พระเจ้ำทรงจดจำทุกคนที่ไปอยู่เคียงข้ำงพระองค์บ่อยๆ พระองค์จะไม่ทรงลืมคนใดในหมูพ่ วกเรำ
พวกเรำได้รับกำรรับประกันที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
พระองค์จะไม่ทรงจดจำผูใ้ ดในบรรดำผูท้ ี่อยู่เบื้องล่ำง บรรดำผูท้ ี่อยู่ท่ำมกลำงผูค้ นเบื้องล่ำง
ซึ่งจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมนั้นได้รับกำรรับประกันว่ำมีจำนวนน้อยกว่ำพวกเรำ
พวกเรำผูซ้ ่ึงเผชิญหน้ำกับพระเจ้ำอยู่บ่อยๆ ไม่มีใครท่ำมกลำงพวกเรำที่พระเจ้ำจะทรงลืม
พวกเรำทุกคนได้รับกำรเห็นชอบโดยพระเจ้ำแล้ว
และพวกเรำได้รับกำรรับประกันที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ”
พวกเจ้ำทั้งหมดมีมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้น นี่หรื อคือควำมชอบธรรม? เจ้ำได้นำควำมจริ งไปปฏิบตั ิแล้วหรื อยัง?
เจ้ำแพร่ ข่ำวลือเฉกเช่นเหล่ำนี้จริ งๆ—เจ้ำช่ำงไม่มีควำมละอำยเอำเสียเลย!
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

148. 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 พวกเขำก็ยงิ่ ต่อต้ำนพระองค์น้อยลงเท่ำนั้น
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 หำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขให้ถกู ต้อง
เช่นนั้นแล้วพวกมันก็จะต่อต้ำนพระเจ้ำอยู่เสมอ เจ้ำจะไม่มีวนั เข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ
และจะอยู่ห่ำงจำกพระองค์เสมอ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

149. หลังจำกควำมจริ งเกี่ยวกับกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูได้มำมีข้ นึ มนุษย์เชื่อกันเช่นนี้ว่ำ
ในฟ้ำสวรรค์น้ นั มิใช่มีเพียงพระบิดำ แต่ยงั มีพระบุตรด้วย และมีแม้กระทัง่ พระวิญญำณ
นี่คือมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมที่มนุษย์ยึดถือ ว่ำมีพระเจ้ำดังเช่นที่กล่ำวนี้อยู่ในฟ้ำสวรรค์ กล่ำวคือ
พระเจ้ำตรี เอกภำพผูซ้ ่งึ ทรงเป็ นพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีมโนคติอนั หลงผิดเหล่ำนี้ นั่นคือ พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์หนึ่ง
แต่ทรงประกอบด้วยสำมพระภำค

สิ่งที่พวกเหล่ำนั้นทั้งหมดยึดมัน่ กันอย่ำงหนักในมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมเข้ำใจว่ำเป็ นพระบิดำ พระบุตร
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีเพียงสำมพระภำคเป็ นหนึ่งเดียวเหล่ำนั้นเท่ำนั้นที่เป็ นทั้งหมดของพระเจ้ำ
หำกปรำศจำกพระบิดำผูบ้ ริ สุทธิ์แล้ว พระเจ้ำก็คงจะไม่ทรงครบสมบูรณ์ เช่นเดียวกันนั้น
พระเจ้ำคงจะไม่ทรงครบสมบูรณ์ดว้ ยเช่นกันหำกปรำศจำกพระบุตรหรื อพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ในมโนคติอนั หลงผิดของพวกเขำ พวกเขำเชื่อว่ำ
ทั้งพระบิดำแต่เพียงพระองค์เดียวหรื อพระบุตรแต่เพียงพระองค์เดียวไม่สำมำรถถือว่ำเป็ นพระเจ้ำได้
มีเพียงพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ดว้ ยกันเท่ำนั้นที่สำมำรถถือว่ำเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองได้
บัดนี้ ผูเ้ ชื่อทำงศำสนำทั้งหมด และแม้กระทัง่ ผูต้ ิดตำมแต่ละคนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ ก็ยึดถือควำมเชื่อนี้ กระนั้น
สำหรับเรื่ องที่ว่ำกำรเชื่อนี้จะถูกต้องหรือไม่น้นั ไม่มีใครสำมำรถอธิบำยได้
เพรำะพวกเจ้ำอยู่ในหมอกแห่งควำมสับสนเกีย่ วกับเรื่ องต่ำงๆ ของพระเจ้ำพระองค์เองอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่ำเหล่ำนี้จะเป็ นมโนคติอนั หลงผิด พวกเจ้ำก็ไม่รู้ว่ำมันถูกหรือผิด
เพรำะพวกเจ้ำได้กลำยเป็ นติดเชื้ออย่ำงหนักด้วยมโนคติอนั หลงผิดทำงศำสนำมำกเกินไป
พวกเจ้ำยอมรับมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมทำงศำสนำเหล่ำนี้อย่ำงลึกซึ้งเกินไปแล้ว
และพิษนี้ได้ซึมลึกเกินไปภำยในตัวพวกเจ้ำ ดังนั้น ในเรื่ องนี้ก็เช่นเดียวกัน
พวกเจ้ำได้ยอมจำนนกับอิทธิพลที่เป็ นอันตรำยนี้ เพรำะพระเจ้ำตรี เอกภำพนั้นเพียงแค่ไม่มอี ยู่จริ ง กล่ำวคือ
ตรี เอกำนุภำพแห่งพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์เพียงแค่ไม่มีอยู่จริ ง
ทั้งหมดเหล่ำนี้ลว้ นเป็ นมโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมของมนุษย์ และเป็ นกำรเชื่อผิดๆ ของมนุษย์
ตลอดหลำยศตวรรษมำนี้ มนุษย์เชื่อในตรี เอกำนุภำพนี้มำตลอด
ซึ่งเกิดขึ้นโดยมโนคติอนั หลงผิดในใจของมนุษย์ มนุษย์กุเรื่ องขึ้นมำ และมนุษย์ก็ไม่เคยเห็นมำก่อน
ตลอดหลำยปี เหล่ำนี้ ได้มีคนสำคัญฝ่ ำยวิญญำณมำกมำยหลำยคนผูซ้ ่งึ ได้อธิบำย “ควำมหมำยที่แท้จริ ง”
ของตรี เอกำนุภำพ
แต่คำอธิบำยเช่นนั้นเกี่ยวกับพระเจ้ำตรี เอกภำพว่ำเป็ นสำมพระองค์ในร่ ำงเดียวที่ต่ำงกันชัดเจนนั้นเป็ นคำอธิบำย
ที่คลุมเครื อและไม่ชดั เจน และผูค้ นล้วนฉงนสนเท่ห์กบั “โครงสร้ำง” ของพระเจ้ำ
ไม่มีมนุษย์ผยู้ งิ่ ใหญ่คนใดเคยมีควำมสำมำรถในกำรให้คำอธิบำยที่ละเอียดครบถ้วนเลย
คำอธิบำยส่วนใหญ่ผ่ำนกำรรวบรวมในแง่ของกำรให้เหตุผลและทำงทฤษฎี
แต่ไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่มีควำมเข้ำใจที่ชดั เจนอย่ำงเต็มที่เกี่ยวกับควำมหมำยของมัน
นี่เป็ นเพรำะตรี เอกำนุภำพอันยิง่ ใหญ่ที่มนุษย์ยึดถืออยู่ในหัวใจนั้นเพียงแค่ไม่มีอยู่จริ ง…
หำกพระรำชกิจสำมช่วงระยะเหล่ำนี้ถูกประเมินสอดคล้องกับมโนทัศน์ของตรี เอกำนุภำพ เช่นนั้นแล้ว
ก็ตอ้ งมีพระเจ้ำสำมพระภำคเนื่องจำกพระรำชกิจที่แต่ละพระองค์ทรงดำเนินกำรไม่เป็ นแบบเดียวกัน

หำกคนใดท่ำมกลำงพวกเจ้ำกล่ำวว่ำตรี เอกำนุภำพมีอยู่จริง
เช่นนั้นแล้วก็จงอธิบำยว่ำแท้ที่จริ งแล้วพระเจ้ำหนึ่งเดียวในสำมพระองค์น้ีคือสิ่งใดกันแน่
พระบิดำผูบ้ ริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งใด? พระบุตรทรงเป็ นสิ่งใด? พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งใด?
พระยำห์เวห์คือพระบิดำผูบ้ ริ สุทธิ์กระนั้นหรือ? พระเยซูคือพระบุตรกระนั้นหรื อ? เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งใด? พระบิดำไม่ทรงเป็ นพระวิญญำณหรอกหรื อ?
เนื้อแท้ของพระบุตรมิใช่พระวิญญำณด้วยหรอกหรือ?
พระรำชกิจของพระเยซูมิใช่พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ? พระรำชกิจของพระยำห์เวห์ ณ
เวลำที่ดำเนินกำรโดยพระวิญญำณมิใช่แบบเดียวกันกับของพระเยซูหรอกหรือ?
พระเจ้ำทรงสำมำรถมีพระวิญญำณได้กี่ดวง? ตำมคำอธิบำยของเจ้ำนั้น ทั้งสำมพระองค์ที่มีพระบิดำ พระบุตร
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือหนึ่งเดียว หำกกำรนี้เป็ นเช่นนี้ เช่นนั้นแล้ว ก็มีพระวิญญำณสำมดวง
แต่กำรจะมีพระวิญญำณสำมดวงหมำยควำมว่ำมีพระเจ้ำสำมพระองค์
กำรนี้หมำยควำมว่ำไม่มีพระเจ้ำที่แท้จริ งหนึ่งเดียวใดๆ เลย
พระเจ้ำประเภทนี้จะยังคงทรงมีเนื้อแท้ภำยในของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
หำกเจ้ำยอมรับว่ำมีพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงสำมำรถมีบุตรและเป็ นบิดำได้อย่ำงไร?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็ นเพียงมโนคติอนั หลงผิดของพวกเจ้ำหรอกหรื อ? มีพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้น
พระองค์เดียวเท่ำนั้นในพระเจ้ำพระองค์น้ี และพระวิญญำณของพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้น
ดังที่มีกำรเขียนลงในพระคัมภีร์ว่ำ “มีพระวิญญำณบริ สุทธิ์หนึ่งเดียวเท่ำนั้น และพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้น”
ไม่ว่ำพระบิดำและพระบุตรที่เจ้ำพูดถึงนั้นจะมีอยู่จริ งหรื อไม่ก็ตำม
แต่สุดท้ำยแล้วมีเพียงพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้น และเนื้อแท้ของพระบิดำ พระบุตร
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่พวกเจ้ำเชื่อนั้นคือเนื้อแท้ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ แต่พระองค์ทรงสำมำรถบังเกิดเป็ นมนุษย์และดำรงพระชนม์ชพี ท่ำมกลำงมนุษย์ได้
รวมถึงทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง พระวิญญำณของพระองค์ทรงครอบคลุมทั้งหมดและทรงสถิตทัว่ ทุกหนแห่ง
พระองค์ทรงสำมำรถสถิตในเนื้อหนังและในจักรวำลและเหนือจักรวำลในเวลำเดียวกันได้
ในเมื่อผูค้ นทั้งหมดกล่ำวว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว
ก็มีพระเจ้ำพระองค์เดียวเท่ำนั้น ไม่มีผใู้ ดสำมำรถแบ่งแยกพระองค์ได้ตำมใจชอบ!
พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวเท่ำนั้น และพระองค์หนึ่งเดียวเท่ำนั้น และนัน่ คือพระวิญญำณของพระเจ้ำ
หำกกำรเป็ นดังเช่นที่เจ้ำกล่ำว คือพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว
พวกพระองค์จะไม่ทรงเป็ นพระเจ้ำสำมพระภำคหรอกหรื อ? พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นสิ่งหนึ่ง
พระบุตรเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง และพระบิดำก็ยงั ทรงเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง

องค์ท้งั หลำยของพวกพระองค์แตกต่ำงกันและเนื้อแท้ของพวกพระองค์ก็แตกต่ำงกัน เช่นนั้นแล้ว
แต่ละพระองค์จะทรงสำมำรถเป็ นพระภำคของพระเจ้ำพระองค์เดียวได้อย่ำงไร?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นพระวิญญำณ กำรนี้ง่ำยสำหรับมนุษย์ที่จะเข้ำใจ หำกกำรนี้เป็ นดังนั้น เช่นนั้นแล้ว
พระบิดำก็ทรงเป็ นพระวิญญำณเช่นนั้นมำกยิ่งกว่ำเสียอีก
พระองค์ไม่เคยได้เสด็จลงมำยังแผ่นดินโลกและไม่เคยได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงเป็ นพระยำห์เวห์พระเจ้ำในหัวใจของมนุษย์ และพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณด้วยอย่ำงแน่นอน
เช่นนั้นแล้ว สัมพันธภำพระหว่ำงพระองค์กบั พระวิญญำณบริ สุทธิ์เป็ นอย่ำงไร?
มันคือสัมพันธภำพระหว่ำงพระบิดำกับพระบุตรใช่หรื อไม่?
หรื อมันคือสัมพันธภำพระหว่ำงพระวิญญำณบริ สุทธิ์กบั พระวิญญำณของพระบิดำ?
เนื้อแท้ของพระวิญญำณแต่ละดวงเป็ นแบบเดียวกันหรื อไม่?
หรื อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งของพระบิดำ? กำรนี้จะสำมำรถอธิบำยได้อย่ำงไร?
และเช่นนั้นแล้ว สัมพันธภำพระหว่ำงพระบุตรกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์เป็ นอย่ำงไร?
มันคือสัมพันธภำพระหว่ำงพระวิญญำณทั้งสองหรื อสัมพันธภำพระหว่ำงมนุษย์กบั พระวิญญำณ?
ทั้งหมดเหล่ำนี้คือเรื่ องที่ไม่สำมำรถมีคำอธิบำยได้! หำกพวกพระองค์ลว้ นเป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียว
เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่สำมำรถมีกำรพูดถึงสำมพระองค์ได้ เพรำะพวกพระองค์ทรงมีพระวิญญำณดวงเดียว
หำกพวกพระองค์ทรงเป็ นองค์ที่แตกต่ำงกันชัดเจน เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญำณของพวกพระองค์ก็คงจะมีพระกำลังที่ผนั แปร
และพวกพระองค์ก็คงจะไม่สำมำรถเป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวดวงเดียวได้โดยง่ำย มโนทัศน์เกี่ยวกับพระบิดำ
พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ีเหลวไหลที่สุด! กำรนี้แยกพระเจ้ำและแบ่งพระองค์ออกเป็ นสำมพระองค์
แต่ละพระองค์มีสถำนะหนึ่งและพระวิญญำณ
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะยังคงทรงสำมำรถเป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวและพระเจ้ำหนึ่งเดียวได้อย่ำงไร?
จงบอกเรำมำ ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งภำยในนั้นได้รับกำรทรงสร้ำงโดยพระบิดำ พระบุตร
หรื อพระวิญญำณบริ สุทธิ์กนั แน่? บำงคนกล่ำวว่ำพวกพระองค์ได้ทรงสร้ำงมันทั้งหมดมำด้วยกัน เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ใดที่ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์? เป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระบุตร หรื อพระบิดำกันแน่?
บำงคนกล่ำวว่ำพระบุตรนัน่ เองคือผูท้ ี่ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์ เช่นนั้นแล้ว
พระบุตรในเนื้อแท้น้นั ทรงเป็ นพระองค์ใด?
พระองค์มิใช่ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญำณของพระเจ้ำหรอกหรือ?
กำรจุติเป็ นมนุษย์เรียกพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์ดว้ ยพระนำมของพระบิดำจำกมุมมองของมนุษย์ผถู้ ูกสร้ำง
เจ้ำไม่ตระหนักหรื อว่ำพระเยซูประสูติโดยผ่ำนทำงกำรตั้งครรภ์ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์?

ภำยในพระองค์คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ว่ำเจ้ำจะกล่ำวอย่ำงไรก็ตำม
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์
เพรำะพระองค์ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญำณของพระเจ้ำ แนวคิดเกี่ยวกับพระบุตรนี้ไม่จริงเลย
พระวิญญำณหนึ่งเดียวนัน่ เองที่เป็ นผูซ้ ่ึงดำเนินกำรพระรำชกิจทั้งหมด พระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้น
นั่นคือพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงดำเนินกำรพระรำชกิจของพระองค์ พระองค์ใดคือพระวิญญำณของพระเจ้ำ?
มิใช่พระวิญญำณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ? มิใช่พระวิญญำณบริ สุทธิ์หรอกหรือที่ทรงพระรำชกิจในพระเยซู?
หำกพระรำชกิจนั้นมิได้รับกำรดำเนินกำรโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล้ว (นั่นคือ พระวิญญำณของพระเจ้ำ)
เช่นนั้นแล้ว พระรำชกิจของพระองค์จะสำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำพระองค์เองแล้วได้หรื อ?
เมื่อพระเยซูทรงเรี ยกพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์ดว้ ยพระนำมของพระบิดำในขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐำน
กำรนี้กระทำจำกมุมมองของมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น
เพรำะพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงสวมใส่เนื้อหนังที่ปกติและธรรมดำและทรงมีเครื่ องห่อหุ้มภำยนอกเป็ นสิ่
งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่งเท่ำนั้น ถึงแม้ว่ำภำยในพระองค์จะทรงเป็ นพระวิญญำณของพระเจ้ำ
แต่กำรปรำกฏภำยนอกของพระองค์ยงั คงเป็ นกำรปรำกฏของมนุษย์ปกติ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ น “บุตรมนุษย์” ที่มนุษย์ท้งั หมดได้กล่ำวถึง รวมถึงพระเยซูพระองค์เองได้ทรงตรัสถึง
เมื่อคำนึงถึงว่ำพระองค์ได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำบุตรมนุษย์ พระองค์ทรงเป็ นบุคคลหนึ่ง (ไม่ว่ำผูช้ ำยหรื อผูห้ ญิง
คนเรำจะมีเปลือกภำยนอกเป็ นมนุษย์ในทุกกรณี)
ที่ถือกำเนิดมำในครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งของผูค้ นธรรมดำ เพรำะฉะนั้น
กำรที่พระเยซูทรงเรี ยกพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์ดว้ ยพระนำมของพระบิดำก็เป็ นแบบเดียวกับวิธีที่พวกเจ้ำเรี ยกพระอ
งค์ว่ำพระบิดำในตอนแรก พระองค์ทรงทำเช่นนั้นจำกมุมมองของมนุษย์ที่ถูกสร้ำง
พวกเจ้ำยังจำคำอธิษฐำนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่พระเยซูได้ทรงสอนให้พวกเจ้ำท่องจำได้หรือไม่?
“พระบิดำของพวกเรำในฟ้ำสวรรค์…”
พระองค์ได้ทรงขอให้มนุษย์ทุกคนเรี ยกพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์ดว้ ยพระนำมของพระบิดำ
และในเมื่อพระองค์ได้ทรงเรี ยกพระองค์ว่ำพระบิดำเช่นกัน
พระองค์ทรงทำเช่นนั้นจำกมุมมองของผูห้ นึ่งที่ยนื อยู่ในฐำนรำกที่เท่ำเทียมกับพวกเจ้ำทั้งหมด
ในเมื่อพวกเจ้ำได้เรี ยกพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์ดว้ ยพระนำมของพระบิดำ
นี่แสดงให้เห็นว่ำพระเยซูทรงมองพระองค์เองว่ำอยู่บนรำกฐำนที่เท่ำเทียมกับพวกเจ้ำ
และในฐำนะมนุษย์คนหนึ่งบนแผ่นดินโลกที่พระเจ้ำได้ทรงเลือกสรร (นัน่ คือ พระบุตรของพระเจ้ำ)
หำกพวกเจ้ำเรี ยกพระเจ้ำว่ำพระบิดำ นี่ไม่ใช่เพรำะพวกเจ้ำเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่งหรอกหรื อ?
ไม่ว่ำสิทธิอำนำจของพระเยซูบนแผ่นดินโลกจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ก่อนหน้ำกำรตรึงกำงเขนนั้น

พระองค์ทรงเป็ นเพียงบุตรมนุษย์ ที่ถูกปกครองโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (นั่นคือ พระเจ้ำ)
และเป็ นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหลำยของแผ่นดินโลก
เพรำะพระองค์ยงั มิได้ทรงทำให้พระรำชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์ เพรำะฉะนั้น
กำรที่พระองค์ทรงเรียกพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์ว่ำพระบิดำจึงเป็ นเพียงควำมถ่อมพระทัยและกำรเชื่อฟังของพระอง
ค์เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรที่พระองค์ตรัสกับพระเจ้ำ (นั่นคือ พระวิญญำณในฟ้ำสวรรค์)
ในลักษณะเช่นนั้นมิได้พิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระวิญญำณของพระเจ้ำในฟ้ำสวรรค์
ในทำงตรงกันข้ำม มันเป็ นเพียงว่ำมุมมองของพระองค์น้นั แตกต่ำงไป
ไม่ใช่ว่ำพระองค์ทรงเป็ นองค์ที่แตกต่ำงกัน กำรมีอยู่ขององค์ท้งั หลำยที่แตกต่ำงกันชัดเจนนั้นเป็ นกำรเข้ำใจผิด!
ก่อนหน้ำกำรตรึ งกำงเขนของพระองค์น้นั พระเยซูทรงเป็ นบุตรมนุษย์ที่ถูกพันธนำกำรโดยข้อจำกัดต่ำงๆ
ของเนื้อหนัง และพระองค์มไิ ด้ทรงมีสิทธิอำนำจของพระวิญญำณอย่ำงเต็มเปี่ ยม
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสำมำรถเพียงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำจำกมุมมองของสิ่งมีชีวิตทรงส
ร้ำงหนึ่งเท่ำนั้น นัน่ เป็ นดังที่พระองค์ได้ทรงอธิษฐำนสำมครั้งในเกทเสมนีว่ำ
“อย่ำให้เป็ นไปตำมใจปรำรถนำของข้ำพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตำมพระทัยของพระองค์”
ก่อนที่พระองค์จะถูกวำงบนกำงเขน พระองค์ทรงเป็ นแต่เพียงกษัตริ ยข์ องชำวยิว พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์
บุตรมนุษย์ และไม่ใช่ร่ำงที่มีพระสิริ
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงเรียกพระเจ้ำว่ำพระบิดำจำกจุดยืนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่ง บัดนี้
เจ้ำไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำทุกคนที่เรี ยกพระเจ้ำว่ำพระบิดำเป็ นพระบุตร หำกกำรนี้เป็ นเช่นนั้นแล้วไซร้
พวกเจ้ำจะไม่ได้กลำยเป็ นพระบุตรกันทั้งหมดทันทีที่พระเยซูได้ทรงสอนคำอธิษฐำนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำให้พ
วกเจ้ำหรอกหรื อ? หำกพวกเจ้ำยังคงไม่เชื่อ เช่นนั้นแล้วจงบอกเรำมำ พระองค์ใดคือผูท้ ี่พวกเจ้ำเรี ยกว่ำพระบิดำ?
หำกเจ้ำกำลังอ้ำงถึงพระเยซู เช่นนั้นแล้ว พระองค์ใดคือพระบิดำของพระเยซูสำหรับพวกเจ้ำกันเล่ำ?
หลังจำกที่พระเยซูเสด็จจำกไปแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับพระบิดำและพระบุตรนี้ก็ไม่มอี ีกแล้ว
แนวคิดนี้เหมำะสมเฉพำะกับหลำยปี ที่พระเยซูทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น ภำยใต้รูปกำรแวดล้อมอื่นๆ
ทั้งหมดนั้น
สัมพันธภำพนั้นคือสัมพันธภำพระหว่ำงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำงกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่งเมื่อพวกเ
จ้ำเรี ยกพระเจ้ำว่ำพระบิดำ ไม่มีช่วงเวลำที่แนวคิดเกี่ยวกับตรี เอกำนุภำพแห่งพระบิดำ พระบุตร
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ีสำมำรถยืนอยู่ได้ มันคือกำรเข้ำใจผิดที่แทบจะไม่ได้พบเห็นตลอดหลำยยุค
และมันไม่มีอยู่จริ ง!
ตัดตอนมำจำก “ตรีเอกำนุภำพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

150. ในพันธสัญญำเดิมของพระคัมภีร์ ไม่มีกำรกล่ำวถึงพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
โดยมีเพียงกำรกล่ำวถึงพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวเท่ำนั้น คือพระยำห์เวห์
ที่ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในอิสรำเอล
พระองค์ได้รับกำรเรียกขำนโดยพระนำมที่แตกต่ำงกันไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของยุค
แต่นี่ไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำแต่ละพระนำมอ้ำงอิงถึงองค์ที่แตกต่ำงกัน หำกกำรนี้เป็ นดังนั้น เช่นนั้นแล้ว
จะไม่มีองค์ที่นับไม่ถว้ นในพระเจ้ำหรอกหรื อ? สิ่งที่เขียนไว้ในพันธสัญญำเดิมคือพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
พระรำชกิจช่วงระยะของพระเจ้ำพระองค์เองสำหรับกำรเริ่ มต้นในยุคธรรมบัญญัติ มันคือพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และมันได้เป็ นไปตำมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ และมันได้ยนื หยัดขึ้นตำมที่พระองค์ได้ทรงบัญชำ
ไม่มีสักครั้งที่พระยำห์เวห์ตรัสว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระบิดำที่เสด็จมำเพื่อดำเนินพระรำชกิจ
และพระองค์ไม่เคยเผยพระวจนะว่ำพระบุตรเสด็จมำเพื่อไถ่มวลมนุษย์ เมื่อกล่ำวถึง เวลำของพระเยซู
มีเพียงกำรกล่ำวว่ำพระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงเท่ำนั้น
มิใช่กล่ำวว่ำเป็ นพระบุตรผูซ้ ่ึงได้เสด็จมำ
เพรำะยุคทั้งหลำยนั้นไม่เหมือนกันและพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงกระทำนั้นก็แตกต่ำงกันด้วย
พระองค์จงึ ทรงจำเป็ นต้องดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ภำยในอำณำเขตที่แตกต่ำงกัน ในหนทำงนี้
อัตลักษณ์ที่พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนก็แตกต่ำงกันด้วยเช่นกัน
มนุษย์เชื่อว่ำพระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระบิดำของพระเยซู แต่กำรนี้มิได้เป็ นที่ยอมรับโดยแท้จริงจำกพระเยซู
ผูซ้ ่ึงได้ตรัสว่ำ “เรำไม่เคยถูกแยกแยะออกเป็ นพระบิดำและพระบุตร เรำและพระบิดำในฟ้ำสวรรค์เป็ นหนึ่งเดียว
พระบิดำทรงอยู่ในเรำ และเรำอยู่ในพระบิดำ เมื่อมนุษย์มองเห็นพระบุตร
พวกเขำกำลังมองเห็นพระบิดำแห่งฟ้ำสวรรค์” เมื่อมีกำรกล่ำวถึงทั้งหมดนั้น ไม่ว่ำจะเป็ นพระบิดำหรื อพระบุตร
พวกพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณหนึ่ งเดียว มิได้ถกู แบ่งแยกออกเป็ นองค์ท้งั หลำยที่แยกต่ำงหำก
ทันทีที่มนุษย์พยำยำมที่จะอธิบำย เรื่ องต่ำงๆ
ก็สลับซับซ้อนไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับองค์ท้งั หลำยที่แตกต่ำงกันชัดเจน รวมถึงสัมพันธภำพระหว่ำงพระบิดำ
พระบุตร และพระวิญญำณ เมื่อมนุษย์กล่ำวถึงองค์ท้งั หลำยที่แยกต่ำงหำก
นี่มิใช่กำรทำให้พระเจ้ำทรงเป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นมำหรอกหรื อ?
มนุษย์ถงึ ขั้นจัดอันดับองค์ท้งั หลำยให้เป็ นองค์ที่หนึ่ง ที่สอง และที่สำม
ทั้งหมดเหล่ำนี้เป็ นแต่เพียงกำรจินตนำกำรของมนุษย์เท่ำนั้น ไม่ควรค่ำแก่กำรอ้ำงอิง
และไม่เป็ นควำมจริ งโดยสิ้นเชิง! หำกเจ้ำถำมเขำว่ำ “มีพระเจ้ำกี่องค์?” เขำก็คงจะกล่ำวว่ำ
พระเจ้ำคือตรี เอกำนุภำพแห่งพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ นั่นคือ พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
หำกเจ้ำถำมอีกครั้งว่ำ “พระองค์ใดคือพระบิดำ?” เขำก็คงจะกล่ำวว่ำ

“พระบิดำคือพระวิญญำณของพระเจ้ำในสวรรค์ พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ง
และทรงเป็ นองค์เจ้ำนำยแห่งฟ้ำสวรรค์” “เช่นนั้นแล้วพระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระวิญญำณกระนั้นหรื อ?”
เขำก็คงจะกล่ำวว่ำ “ใช่!” หำกเจ้ำถำมเขำอีกว่ำ “พระองค์ใดคือพระบุตร?”
เขำก็คงจะกล่ำวว่ำพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรอย่ำงแน่นอน “เช่นนั้นแล้ว เรื่องรำวของพระเยซูคืออะไร?
พระองค์เสด็จมำจำกที่ไหน?” เขำก็คงจะกล่ำวว่ำ
“พระเยซูประสูติจำกนำงมำรียโ์ ดยผ่ำนทำงกำรตั้งครรภ์ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์” เช่นนั้นแล้ว
เนื้อแท้ของพระองค์มิใช่พระวิญญำณด้วยหรอกหรื อ?
พระรำชกิจของพระองค์มิใช่เป็ นตัวแทนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เช่นกันหรอกหรื อ?
พระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระวิญญำณ และเนื้อแท้ของพระเยซูก็เป็ นดังนั้นด้วยเช่นกัน บัดนี้ในยุคสุดท้ำย
ไม่จำเป็ นต้องกล่ำวเลยว่ำพระวิญญำณนั่นเองที่ยงั คงทรงพระรำชกิจอยู่
พวกพระองค์จะทรงสำมำรถเป็ นองค์ท้งั หลำยที่แตกต่ำงกันได้อย่ำงไร?
มันมิใช่แค่เพียงพระวิญญำณของพระเจ้ำที่ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระวิญญำณจำกมุมมองที่แตกต่ำงกันไปเท่
ำนั้นหรอกหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนั้น จึงไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงองค์ท้งั หลำย
พระเยซูได้ทรงสถิตในครรภ์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ
พระรำชกิจของพระองค์คือพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงแน่นอน
ในช่วงระยะแรกของพระรำชกิจที่ดำเนินกำรโดยพระยำห์เวห์น้นั พระองค์มิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
อีกทั้งมิได้ทรงปรำกฏต่อมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จงึ ไม่เคยมองเห็นกำรทรงปรำกฏของพระองค์
ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่เพียงใดและสูงเพียงใด พระองค์ยงั คงทรงเป็ นพระวิญญำณ
พระเจ้ำพระองค์เอง ผูซ้ ่งึ เป็ นพระองค์แรกที่ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ กล่ำวคือ
พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณของพระเจ้ำ เมื่อพระองค์ได้ตรัสกับมนุษย์จำกท่ำมกลำงหมู่เมฆนั้น
พระองค์ทรงเป็ นเพียงพระวิญญำณ ไม่มีผูใ้ ดได้เป็ นประจักษ์พยำนกำรทรงปรำกฏของพระองค์
มีเพียงในยุคพระคุณเมื่อพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์ในแคว้นยูเดีย
เท่ำนั้น มนุษย์จงึ ได้มองเห็นพระฉำยำแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกในฐำนะชำวยิวคนหนึ่ง
ควำมรู ้สึกของพระยำห์เวห์น้นั ไม่สำมำรถสำนึกรับรู ้ได้ อย่ำงไรก็ตำม
พระองค์ได้ทรงสถิตในครรภ์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ นั่นคือ
ได้ทรงสถิตในครรภ์โดยพระวิญญำณของพระยำห์เวห์พระองค์เอง
และพระเยซูยงั คงได้ประสูติมำเป็ นรู ปจำแลงของพระวิญญำณของพระเจ้ำ
สิ่งที่มนุษย์ได้มองเห็นครั้งแรกคือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่เสด็จลงมำยังพระเยซูเหมือนนกพิรำบ
นั่นมิใช่พระวิญญำณของพระเยซูแต่เพียงพระองค์เดียว แต่เป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ต่ำงหำก เช่นนั้นแล้ว

พระวิญญำณของพระเยซูสำมำรถแยกออกจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้กระนั้นหรื อ?
หำกพระเยซูทรงเป็ นพระเยซู พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว
พวกพระองค์จะสำมำรถเป็ นหนึ่งเดียวได้อย่ำงไร?
พระรำชกิจคงมิอำจได้รับกำรดำเนินกำรได้หำกเป็ นเช่นดังนั้น พระวิญญำณภำยในพระเยซู
พระวิญญำณในฟ้ำสวรรค์ และพระวิญญำณของพระยำห์เวห์ลว้ นเป็ นหนึ่งเดียว
พระวิญญำณนั้นสำมำรถเรียกได้ว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระวิญญำณที่เพิ่มกำลังขึ้นเจ็ดเท่ำ และพระวิญญำณผูท้ รงครอบคลุมทั้งหมด
พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงสำมำรถดำเนินพระรำชกิจได้มำกมำย
พระองค์ทรงสำมำรถสร้ำงโลกและทำลำยมันโดยกำรให้น้ ำท่วมแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงสำมำรถไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง และยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ทรงสำมำรถพิชิตและทำลำยมวลมนุษย์ท้งั ปวงได้
พระรำชกิจนี้ลว้ นได้รับกำรดำเนินกำรโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
และไม่สำมำรถได้รับกำรดำเนินกำรโดยองค์อื่นใดของพระเจ้ำแทนพระองค์ได้
พระวิญญำณของพระองค์สำมำรถได้รับกำรเรียกขำนโดยพระนำมของพระยำห์เวห์และพระเยซู
รวมถึงองค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ำ และพระคริ สต์
พระองค์ทรงสำมำรถกลำยเป็ นบุตรมนุษย์ได้ดว้ ยเช่นกัน
พระองค์ทรงสถิตในฟ้ำสวรรค์และบนแผ่นดินโลกด้วยเช่นกัน
พระองค์สถิตอยู่สูงเหนือจักรวำลทั้งหลำยและท่ำมกลำงฝูงชน
พระองค์ทรงเป็ นองค์เจ้ำนำยองค์เดียวแห่งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก!
นับตั้งแต่เวลำแห่งกำรทรงสร้ำงจนกระทัง่ ถึงบัดนี้
พระรำชกิจนี้ได้รับกำรดำเนินกำรโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำพระองค์เอง
ไม่ว่ำจะเป็ นพระรำชกิจในฟ้ำสวรรค์หรื อในเนื้อหนัง ทั้งหมดล้วนดำเนินกำรโดยพระวิญญำณของพระองค์เอง
สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวง ไม่ว่ำในฟ้ำสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก
ล้วนอยู่ในอุง้ พระหัตถ์อนั ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ ทั้งหมดนี้คือพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
และไม่มีผใู้ ดสำมำรถดำเนินกำรแทนพระองค์ได้ ในฟ้ำสวรรค์น้ นั
พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณแต่ก็ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองด้วยเช่นกัน ท่ำมกลำงพวกมนุษย์น้นั
พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังแต่กย็ งั คงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองอยู่
ถึงแม้ว่ำพระองค์อำจได้รับกำรเรี ยกขำนโดยหลำยแสนพระนำม พระองค์ก็ยงั คงทรงเป็ นพระองค์เอง
และพระรำชกิจทั้งหมดนั้นคือกำรแสดงออกโดยตรงของพระวิญญำณของพระองค์

กำรไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงโดยผ่ำนทำงกำรตรึ งกำงเขนของพระองค์น้นั เป็ นพระรำชกิจโดยตรงของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ และดังนั้นจึงเป็ นกำรประกำศต่อชนชำติท้งั มวลและแผ่นดินทั้งมวลในระหว่ำงยุคสุดท้ำยด้วยเช่นกัน
ตลอดเวลำนั้น พระเจ้ำสำมำรถได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวและผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
พระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงครอบคลุมทั้งหมด องค์ท้งั หลำยที่แตกต่ำงกันนั้นไม่มีอยู่จริง
นับประสำอะไรที่จะมีแนวคิดนี้เกี่ยวกับพระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
มีเพียงพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้นในฟ้ำสวรรค์และบนแผ่นดินโลก!
ตัดตอนมำจำก “ตรีเอกำนุภำพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

151. แม้กระนั้นบำงคนอำจยังคงกล่ำวว่ำ “พระบิดำทรงเป็ นพระบิดำ พระบุตรทรงเป็ นพระบุตร
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และในที่สุด พวกพระองค์จะทรงประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเดียว”
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำจะทำให้พวกพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวอย่ำงไร?
พระบิดำและพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงสำมำรถประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเดียวได้อย่ำงไร?
หำกโดยเนื้อแท้ภำยในแล้วพวกพระองค์ทรงเป็ นสอง เช่นนั้นแล้ว
ไม่สำคัญว่ำพวกพระองค์จะเชื่อมเข้ำด้วยกันอย่ำงไร
พวกพระองค์จะไม่ทรงยังคงเป็ นสองพระภำคอยู่หรอกหรื อ? เมื่อเจ้ำพูดถึงกำรทำให้พวกพระองค์เป็ นหนึ่ง
นั่นมิใช่เป็ นเพียงกำรเชื่อมสองพระภำคที่แยกต่ำงหำกเพื่อทำให้รวมเป็ นหนึ่งเดียวหรอกหรือ?
แต่พวกพระองค์มิใช่ทรงเป็ นสองพระภำคก่อนที่จะถูกทำให้รวมเป็ นหนึ่งหรอกหรื อ?
แต่ละพระวิญญำณทรงมีเนื้อแท้ที่แตกต่ำงกันชัดเจน
และสองพระวิญญำณไม่สำมำรถประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งเดียวได้
พระวิญญำณมิใช่วตั ถุที่เป็ นรู ปธรรมและไม่ทรงเป็ นเหมือนกับสิง่ อื่นใดในโลกทำงวัตถุ ตำมที่มนุษย์มองเห็นนั้น
พระบิดำทรงเป็ นพระวิญญำณหนึ่ง พระบุตรอีกหนึ่ง และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ยงั อีกหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
พระวิญญำณทั้งสำมผสมกันเหมือนกับน้ ำสำมแก้วมำรวมอยู่ในแก้วเดียว
เช่นนั้นแล้วนั่นมิใช่สำมประกอบเป็ นหนึ่งหรอกหรื อ? นี่เป็ นคำอธิบำยที่ผิดพลำดล้วนๆ!
นี่มิใช่กำรแบ่งแยกพระเจ้ำหรอกหรือ? พระบิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ทั้งหมดนั้นจะทรงประกอบขึ้นเป็ นหนึ่งได้อย่ำงไร?
พวกพระองค์มิใช่ทรงเป็ นสำมพระภำคที่แต่ละพระภำคทรงมีธรรมชำติที่แตกต่ำงกันหรอกหรื อ?
ยังคงมีบรรดำผูท้ ี่กล่ำวว่ำ
“พระเจ้ำมิได้ทรงระบุไว้อย่ำงเปิ ดเผยว่ำพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระองค์หรอกหรื อ?”
พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นทีร่ ักของพระเจ้ำ ผูซ้ ่ึงพระองค์ทรงโปรดปรำนยิ่ง—
กำรนี้ได้ถูกตรัสไว้โดยพระเจ้ำพระองค์เองอย่ำงแน่นอน นัน่ คือกำรที่พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนต่อพระองค์เอง

แต่เพียงจำกมุมมองที่แตกต่ำงกัน
ที่เป็ นมุมมองของพระวิญญำณในฟ้ำสวรรค์ที่ทรงเป็ นพยำนต่อกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์เอง
พระเยซูทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ มิใช่พระบุตรของพระองค์ในสวรรค์ เจ้ำเข้ำใจหรื อไม่?
พระวจนะของพระเยซูที่ว่ำ “เรำอยู่ในพระบิดำและพระบิดำทรงอยู่ในเรำ”
บ่งบอกว่ำพวกพระองค์ทรงเป็ นพระวิญญำณหนึ่งเดียวมิใช่หรือ?
และนั่นมิใช่เป็ นเพรำะกำรจุติเป็ นมนุษย์หรอกหรื อที่พวกพระองค์ได้ถูกแยกออกระหว่ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดิน
โลก? ในควำมเป็ นจริ งแล้ว พวกพระองค์ยงั คงทรงเป็ นหนึ่ง ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม
นั่นเป็ นเพียงกำรที่พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนต่อพระองค์เอง เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของยุคต่ำงๆ
ข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ของพระรำชกิจ และช่วงระยะที่แตกต่ำงกันของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระนำมที่มนุษย์ใช้เรียกพระองค์จึงแตกต่ำงกันไปด้วย
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมำดำเนินพระรำชกิจช่วงระยะแรกนั้น
พระองค์สำมำรถได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระยำห์เวห์ ผูท้ รงเลี้ยงดูชำวอิสรำเอลเท่ำนั้น ในช่วงระยะที่สอง
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์สำมำรถได้รับกำรเรียกขำนว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ และพระคริสต์เท่ำนั้น แต่ ณ เวลำนั้น
พระวิญญำณในฟ้ำสวรรค์ทรงระบุแต่เพียงว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้ำเท่ำนั้น
และมิได้ทรงกล่ำวถึงกำรที่พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระผูเ้ ป็ นเจ้ำแต่อย่ำงใด
กำรนี้แค่ไม่เคยเกิดขึ้น พระเจ้ำจะทรงมีบุตรเพียงพระองค์เดียวได้อย่ำงไร? เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้ำจะมิได้ทรงบังเกิดมำเป็ นมนุษย์แล้วหรอกหรื อ? เนื่องจำกพระองค์ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระบุตรผูท้ รงเป็ นที่รักของพระเจ้ำ
และจำกกำรนี้เองจึงเป็ นที่มำของสัมพันธภำพระหว่ำงพระบิดำและพระบุตร
เป็ นเพียงเพรำะกำรแยกจำกกันระหว่ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก
พระเยซูได้ทรงอธิษฐำนจำกมุมมองของมนุษย์
ในเมื่อพระองค์ได้ทรงสวมใส่เนื้อหนังที่มสี ภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติเช่นนั้น
พระองค์จงึ ได้ตรัสจำกมุมมองของเนื้อหนังว่ำ “เปลือกนอกของเรำเป็ นเปลือกนอกของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่ง
เนื่องจำกเรำได้สวมเนื้อหนังในกำรมำยังแผ่นดินโลกนี้ บัดนี้เรำอยู่ห่ำงไกลแสนไกลจำกฟ้ำสวรรค์”
ด้วยเหตุผลนี้เอง พระองค์จึงทรงสำมำรถเพียงแค่อธิษฐำนต่อพระเจ้ำพระบิดำจำกมุมมองของมนุษย์เท่ำนั้น
นี่คือหน้ำที่ของพระองค์
และนั่นคือหน้ำที่ซ่งึ พระวิญญำณซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำทรงพึงมีอยู่กบั พระองค์
มิอำจได้กล่ำวว่ำพระองค์มไิ ด้ทรงเป็ นพระเจ้ำเพียงเพรำะพระองค์ได้ทรงอธิษฐำนต่อพระบิดำจำกมุมมองของม
นุษย์ ถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระบุตรผูเ้ ป็ นที่รกั ของพระเจ้ำ

แต่พระองค์ก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองอยู่
เพรำะพระองค์ทรงเป็ นแต่เพียงกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญำณ
และเนื้อแท้ของพระองค์ยงั คงทรงเป็ นพระวิญญำณอยู่
ตัดตอนมำจำก “ตรีเอกำนุภำพมีอยู่จริงหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ง. พระวจนะว่าด้วยการเปิ ดเผยความจริงคือสิ่งใด
152. 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 และละทิ้งประวัติศำสตร์ไปเสีย
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำตลอดเวลำหรอกหรื อ?
ขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นมำกมำยมหำศำลและมีฤทธำนุภำพ
ดัง่ คลื่นที่ถำโถมและฟ้ำที่ร้องคำรำมต่อเนื่อง—กระนั้นเจ้ำก็นงั่ รอคอยกำรทำลำยล้ำงอย่ำงนิ่งเฉย
เกำะติดอยู่กบั ควำมโง่เขลำของเจ้ำและไม่ทำอะไรเลย อย่ำงนี้แล้ว
เจ้ำจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นใครสักคนที่ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเมษโปดกได้อย่ำงไร?
เจ้ำจะสำมำรถแก้ต่ำงกับพระเจ้ำที่เจ้ำยึดติดนั้นเป็ นพระเจ้ำที่ทรงมีควำมใหม่และไม่เคยเก่ำอยู่เสมอได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำจำกบรรดำหนังสือที่เก่ำจนเหลืองคร่ ำของเจ้ำจะสำมำรถหอบหิ้วเจ้ำข้ำมเข้ำสู่ยุคใหม่ได้อย่ำงไร?
ถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำทำงเจ้ำในกำรแสวงหำขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถพำเจ้ำขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อย่ำงไร?
สิ่งที่เจ้ำถือไว้ในมือของเจ้ำนั้นคือตัวอักษรที่สำมำรถให้ได้เพียงแต่กำรปลอบใจชัว่ ครำว
ไม่ใช่ควำมจริ งที่สำมำรถให้ชีวิตได้ คัมภีร์ที่เจ้ำอ่ำนสำมำรถประเทืองปลำยลิ้นของเจ้ำได้เท่ำนั้น
และไม่ใช่ถอ้ ยคำแห่งปัญญำที่สำมำรถช่วยให้เจ้ำรู ้จกั ชีวิตมนุษย์ได้
นับประสำอะไรกับเส้นทำงทีส่ ำมำรถนำทำงเจ้ำไปสู่ควำมเพียบพร้อม
ควำมคลำดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็ นสำเหตุให้เจ้ำได้พิจำรณำไตร่ ตรองหรอกหรื อ?
มันไม่ได้ทำให้เจ้ำตระหนักถึงควำมล้ำลึกต่ำงๆ ที่บรรจุอยู่ภำยในหรอกหรื อ?

เจ้ำสำมำรถนำส่งตัวเจ้ำเองสู่สวรรค์เพือ่ พบพระเจ้ำด้วยตัวของเจ้ำเองได้หรื อ?
หำกปรำศจำกกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถพำตัวเจ้ำเองเข้ำไปในสวรรค์เพื่อชื่นชมกับควำมสุขในครอบครัวกับพระเจ้ำได้หรื อ?
เจ้ำยังคงฝันกลำงวันอยู่ในขณะนี้หรือไม่? เช่นนั้นแล้ว
เรำแนะนำให้เจ้ำหยุดฝันแล้วมองดูว่ำใครที่กำลังทำงำนอยู่ในขณะนี้ —
ดูว่ำใครที่กำลังดำเนินกำรงำนในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดระหว่ำงยุคสุดท้ำยอยู่ในขณะนี้ หำกเจ้ำไม่ทำ
เจ้ำก็จะไม่มีวนั ได้รับควำมจริ ง และจะไม่มีวนั ได้รับชีวิต
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

153. วจนะของเรำคือควำมจริ งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดกำล
เรำคือกำรจัดหำของชีวิตสำหรับมนุษย์และเป็ นผูน้ ำทำงเพียงคนเดียวเท่ำนั้นสำหรับมวลมนุษย์
ค่ำและควำมหมำยของวจนะของเรำไม่ได้กำหนดพิจำรณำจำกกำรที่ว่ำ
วจนะเหล่ำนั้นเป็ นที่ระลึกรู ้หรื อยอมรับโดยมวลมนุษย์หรื อไม่ แต่พิจำรณำจำกสำระสำคัญของวจนะเหล่ำนั้นเอง
ต่อให้ไม่มีบุคคลสักคนเดียวบนแผ่นดินโลกนี้ที่สำมำรถรับวจนะของเรำได้
คุณค่ำของวจนะของเรำและควำมช่วยเหลือของวจนะเหล่ำนั้นต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่อำจประเมินค่ำได้ไม่ว่ำกับมนุษ
ย์คนใด ดังนั้น เมื่อเผชิญกับผูค้ นจำนวนมำกที่ปฏิเสธ เหยียดหยำม หรือเป็ นกบฏต่อวจนะของเรำอย่ำงถึงที่สุด
จุดยืนของเรำเป็ นเพียงเช่นนี้เท่ำนั้นคือ
ปล่อยให้เวลำและข้อเท็จจริ งทั้งหลำยเป็ นพยำนของเรำและแสดงให้เห็นว่ำวจนะของเรำเป็ นควำมจริ ง
เป็ นหนทำง และเป็ นชีวิต ปล่อยให้เวลำและข้อเท็จจริ งทั้งหลำยแสดงให้เห็นว่ำทั้งหมดที่เรำได้พูดนั้นถูก
แสดงให้เห็นว่ำมันคือสิ่งซึ่งมนุษย์ควรได้รับกำรจัดให้มี และยิง่ ไปกว่ำนั้นคือ สิ่งซึ่งมนุษย์ควรยอมรับ
เรำจะยอมให้ทุกคนที่ติดตำมเรำรู ้ขอ้ เท็จจริ งนี้ว่ำ พวกที่ไม่สำมำรถยอมรับวจนะของเรำได้อย่ำงครบถ้วน
พวกที่ไม่สำมำรถนำวจนะของเรำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ พวกที่ไม่สำมำรถค้นหำจุดประสงค์ในวจนะของเรำได้
และพวกที่ไม่สำมำรถได้รับควำมรอดเพรำะวจนะของเรำ
คือพวกที่ได้ถูกกล่ำวโทษโดยวจนะของเรำและยิ่งไปกว่ำนั้นคือ ได้สูญเสียควำมรอดของเรำ
และไม้เรี ยวของเรำจะไม่มีวนั ห่ำงจำกพวกเขำเลย
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำควรจะพิจำรณำควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

154. พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นชีวิต และควำมจริ ง
และพระชนม์ชีพของพระองค์และควำมจริงก็ดำรงอยูร่ ่ วมกัน

พวกที่ไม่สำมำรถได้รับควำมจริ งจะไม่มีทำงได้รับชีวิต หำกปรำศจำกกำรทรงนำ กำรสนับสนุน
และกำรจัดเตรี ยมควำมจริ ง เจ้ำจะได้รับเพียงตัวอักษร คำสอน และเหนือสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด ควำมตำยเท่ำนั้น
พระชนม์ชีพของพระเจ้ำเป็ นปัจจุบนั ตลอดกำล และควำมจริ งและพระชนม์ชีพของพระองค์น้ นั ดำรงอยู่ร่วมกัน
หำกเจ้ำไม่สำมำรถค้นพบแหล่งกำเนิดควำมจริ ง เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ได้รับกำรบำรุ งเลี้ยงของชีวิต
หำกเจ้ำไม่สำมำรถได้รับกำรจัดเตรียมชีวิต เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีควำมจริ งอย่ำงแน่นอน และดังนั้น
นอกเหนือจำกจินตนำกำรและมโนคติอนั หลงผิดต่ำงๆ แล้ว
ร่ ำงกำยทั้งร่ ำงของเจ้ำจะไม่เป็ นอะไรเลยนอกจำกเนื้อหนังของเจ้ำ—เนื้อหนังที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่ำของเจ้ำ
จงรู ้ไว้ว่ำคำพูดในหนังสือนั้นไม่นับว่ำเป็ นชีวิต
บรรดำบันทึกประวัติศำสตร์ไม่สำมำรถได้รับเกียรติประหนึ่งเป็ นควำมจริงได้ และกฎระเบียบต่ำงๆ
ในอดีตไม่สำมำรถใช้เป็ นกำรเล่ำเรื่องรำวของพระวจนะที่ตรัสโดยพระเจ้ำในปัจจุบนั
มีเพียงสิ่งซึ่งพระเจ้ำทรงแสดงให้เห็นเมื่อพระองค์เสด็จมำสู่แผ่นดินโลกและดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงมนุษย์เ
ท่ำนั้นที่คือควำมจริ ง ชีวิต น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และวิธีปฏิบตั ิพระรำชกิจในปัจจุบนั ของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

155. ควำมจริ งเป็ นคำสุภำษิตของชีวิตที่เป็ นจริ งมำกที่สุด
และเป็ นภำษิตซึ่งสูงส่งที่สุดในบรรดำภำษิตเช่นนั้นท่ำมกลำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เพรำะว่ำมันเป็ นข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงกำหนดต่อมนุษย์
และเป็ นพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุน้ี มันจึงถูกเรียกว่ำ “ภำษิตแห่งชีวิต”
มันไม่ใช่ภำษิตที่ถูกสรุ ปย่อจำกบำงสิ่ง และมันไม่ใช่คำคมอันโด่งดังจำกบุคคลสำคัญ แทนทีจ่ ะเป็ นเช่นนั้น
มันเป็ นถ้อยดำรัสถึงมวลมนุษย์จำกองค์เจ้ำนำยแห่งฟ้ำสวรรค์ แผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง
มันไม่ใช่คำพูดบำงคำที่มนุษย์สรุ ปขึ้นมำ แต่เป็ นพระชนม์ชีพประจำพระองค์ของพระเจ้ำ
และดังนั้นมันจึงถูกเรียกว่ำ “ที่สุดแห่งภำษิตชีวิตทั้งปวง”
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

156. ควำมจริ งนั้นมำจำกโลกของมนุษย์ กระนั้นควำมจริงท่ำมกลำงมนุษย์ก็ถูกส่งต่อโดยพระคริ สต์
นั่นมีจุดกำเนิดจำกพระคริสต์ กล่ำวคือ จำกพระเจ้ำพระองค์เอง และนี่ไม่ใช่บำงสิ่งที่มนุษย์สำมำรถทำได้
กระนั้นพระคริ สต์ก็ทรงจัดเตรี ยมควำมจริงเท่ำนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงมำเพื่อตัดสินพระทัยว่ำมนุษย์จะประสบควำมสำเร็จในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งของเขำหรื

อไม่ ด้วยเหตุน้ีที่ตำมมำก็คือว่ำ
ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวในควำมจริงทั้งหมดล้วนเป็ นผลจำกกำรไล่ตำมเสำะหำของมนุษย์
ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวในควำมจริงของมนุษย์ไม่เคยมีควำมเกีย่ วข้องอันใดกับพระคริ สต์
แต่กลับกำหนดพิจำรณำโดยกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำ
บั้นปลำยของมนุษย์และควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวของเขำไม่สำมำรถกองสุมบนพระเศียรของพระเจ้ำได้
เพื่อที่พระเจ้ำพระองค์เองจะได้ทรงถูกทำให้แบกรับสิ่งนั้นไว้ เพรำะนี่ไม่ใช่เรื่ องสำหรับพระเจ้ำพระองค์เอง
แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้ำที่ซ่ึงสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำควรปฏิบตั ิ
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

157. ควำมจริ งไม่มีสูตรตำยตัว อีกทั้งไม่ได้เป็ นกฎ ควำมจริงเป็ นสิ่งไม่ตำย—ควำมจริ งคือชีวิตด้วยตัวของมันเอง
ควำมจริ งคือสิ่งที่มีชีวิต และควำมจริ งคือกฎที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงต้องปฏิบตั ิตำมในชีวิต
และกฎที่มนุษย์ตอ้ งมีในชีวิต
นี่คือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เจ้ำต้องเข้ำใจโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ให้ได้มำกเท่ำที่เป็ นไปได้
เจ้ำไม่อำจแยกจำกพระวจนะของพระเจ้ำหรื อควำมจริ งได้ไม่ว่ำเจ้ำได้มำถึงช่วงระยะใดในประสบกำรณ์ของเจ้ำก็
ตำม
และสิ่งที่เจ้ำเข้ำใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่เจ้ำรู ้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นทั้งหมดต่
ำงได้รับกำรแสดงออกในพระวจนะของพระเจ้ำ สิ่งเหล่ำนี้มีควำมเชื่อมโยงกับควำมจริ งอย่ำงแยกจำกกันไม่ได้
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นคือควำมจริงโดยตัวมันเอง
ควำมจริ งคือกำรสำแดงที่เป็ นของแท้ถงึ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ควำมจริ งทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นเป็ นรู ปธรรม
และควำมจริ งกล่ำวอย่ำงชัดเจนถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ควำมจริ งบอกเจ้ำอย่ำงตรงไปตรงมำมำกยิ่งขึ้นว่ำพระเจ้ำทรงโปรดสิ่งใด พระองค์ไม่ทรงโปรดสิ่งใด
พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้เจ้ำทำสิ่งใด และพระองค์ไม่ทรงอนุญำตให้เจ้ำทำสิ่งใด
พระองค์ทรงรังเกียจชิงชังผูค้ นใด และพระองค์ทรงปี ติยินดีในผูค้ นใด
เบื้องหลังควำมจริงที่พระเจ้ำทรงแสดงออกนั้น ผูค้ นสำมำรถมองเห็นควำมหรรษำยินดี ควำมกริ้ ว ควำมโทมนัส
และควำมสุขของพระองค์ เช่นเดียวกับเนื้อแท้ของพระองค์—นี่คือกำรเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

158. ไม่ว่ำพระวจนะซึ่งตรัสโดยพระเจ้ำนั้นเรี ยบง่ำยหรือลุ่มลึกในกำรปรำกฏภำยนอก
พระวจนะก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นควำมจริ งอันจะขำดเสียไม่ได้สำหรับมนุษย์น้นั เมื่อเขำเข้ำสู่ชีวิต
พระวจนะคือน้ ำพุของน้ ำแห่งชีวิตซึ่งทำให้มนุษย์สำมำรถมีชีวิตรอดได้ท้งั ในจิตวิญญำณและเนื้อหนัง
พระวจนะจัดเตรี ยมสิ่งที่มนุษย์จำเป็ นต้องมีเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่
หลักธรรมและหลักควำมเชื่อในทำงศำสนำสำหรับกำรดำเนินชีวิตประจำวันของเขำ เส้นทำง เป้ำหมำย
และทิศทำงที่เขำจะต้องอำศัยผ่ำนไปเพื่อที่จะได้รับควำมรอด
ควำมจริ งทุกอย่ำงซึ่งเขำควรมีในฐำนะที่เป็ นสิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งทรงสร้ำงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และควำมจริ งทุกอย่ำงเกีย่ วกับวิธีที่มนุษย์เชื่อฟังและนมัสกำรพระเจ้ำ
พระวจนะเป็ นเครื่ องรับประกันที่ทำให้มนั่ ใจได้ถงึ กำรอยู่รอดของมนุษย์
พระวจนะคือขนมปังประจำวันของมนุษย์
และพระวจนะยังเป็ นสิ่งรองรับอันมัน่ คงซึ่งทำให้มนุษย์สำมำรถเข้มแข็งและยืนหยัดได้เช่นกัน
พระวจนะนั้นมัง่ คัง่ ไปด้วยควำมเป็ นจริ งของควำมจริงแห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ตำมปกติเนื่องจำกมนุษยชำติที่
ถูกสร้ำงขึ้นดำเนินชีวิตไปตำมพระวจนะมัง่ คัง่ ไปด้วยควำมจริ งที่มนุษยชำติซ่ึงทรงสร้ำงใช้ในกำรหลุดเป็ นอิสระ
จำกควำมเสื่อมทรำมและแคล้วคลำดจำกกับดักของซำตำน มัง่ คัง่ ไปด้วยกำรสอน กำรเตือนสติ
กำรหนุนใจโดยไม่เหน็ดเหนื่อย และกำรบรรเทำทุกข์ซ่ึงพระผูส้ ร้ำงทรงมอบให้มนุษยชำติที่ทรงสร้ำงขึ้นมำ
พระวจนะคือดวงประทีปซึ่งชี้นำและให้ควำมรู ้แจ้งแก่พวกมนุษย์เพื่อให้เข้ำใจทุกสิ่งที่เป็ นบวก
เป็ นเครื่ องรับประกันซึ่งทำให้มนั่ ใจได้ว่ำเหล่ำมนุษย์จะดำเนินชีวิตไปตำมและมำมีทุกสิ่งซึ่งชอบธรรมและดีงำม
เป็ นเกณฑ์ซ่งึ ใช้ในกำรวัดผูค้ น เหตุกำรณ์ท้งั หลำย และวัตถุสิ่งของทั้งหมด
และยังเป็ นเครื่ องหมำยกำรนำทำงซึ่งนำพำพวกมนุษย์ไปสู่ควำมรอดและเส้นทำงแห่งควำมสว่ำงเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

159.
พระวจนะของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำให้มองเห็นเป็ นคำพูดของมนุษย์ได้และยิง่ ไม่สำมำรถที่จะทำให้คำพูดของม
นุษย์กลำยเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำได้
มนุษย์ที่พระเจ้ำทรงใช้ไม่ใช่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่พระเจ้ำทร
งใช้ ในที่น้ีมีควำมแตกต่ำงที่เป็ นสำระสำคัญอยูอ่ ย่ำงหนึ่ง บำงทีหลังจำกอ่ำนวจนะเหล่ำนี้
เจ้ำไม่ยอมรับรู ้ว่ำเหล่ำนี้คือพระวจนะของพระเจ้ำ แต่เป็ นเพียงควำมรู ้แจ้งที่มนุษย์ได้รับมำ ในกรณีน้ นั
เจ้ำถูกควำมไม่รู้เท่ำทันทำให้ตำบอด
พระวจนะของพระเจ้ำจะสำมำรถเป็ นเหมือนกับควำมรู ้แจ้งที่มนุษย์ได้มำได้อย่ำงไรกัน?
พระวจนะของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เปิ ดฉำกยุคใหม่ นำทำงมวลมนุษย์ทง้ ั ปวง เปิ ดเผยข้อล้ำลึกทั้งหลำย

และแสดงให้มนุษย์เห็นทิศทำงที่เขำต้องไปในยุคใหม่
ควำมรู ้แจ้งที่มนุษย์ได้รับนั้นเป็ นเพียงคำแนะนำเรี ยบง่ำยเพื่อกำรปฏิบตั ิหรื อเพื่อควำมรู ้เท่ำนั้น
มันไม่สำมำรถนำมวลมนุษย์ท้งั ปวงเข้ำสู่ยุคใหม่หรือเปิ ดเผยข้อล้ำลึกของพระเจ้ำพระองค์เอง
เมื่อพิจำรณำจำกทุกสิ่งทุกอย่ำงแล้ว พระเจ้ำก็ทรงเป็ นพระเจ้ำและมนุษย์ก็คอื มนุษย์
พระเจ้ำทรงมีแก่นแท้ของพระเจ้ำและมนุษย์มีแก่นแท้ของมนุษย์
หำกมนุษย์มีทรรศนะว่ำพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสไว้เป็ นกำรให้ควำมรู ้แจ้งที่เรี ยบง่ำยโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล
ะรับเอำคำพูดของบรรดำอัครทูตและผูเ้ ผยพระวจนะมำเป็ นพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสด้วยพระองค์เองแล้วไซร้
นั่นย่อมจะเป็ นควำมผิดพลำดของมนุษย์
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

160. ควำมจริ งก็คือชีวิตของพระเจ้ำพระองค์เอง ควำมจริ งเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระองค์
แก่นแท้ของพระองค์ และทุกสิ่งทุกอย่ำงในพระองค์ หำกเจ้ำกล่ำวว่ำ
กำรมีประสบกำรณ์เพียงเล็กน้อยหมำยถึงกำรครองควำมจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมสำมำรถเป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำได้อย่ำงนั้นหรื อ?
เจ้ำอำจมีประสบกำรณ์หรื อควำมสว่ำงที่เกี่ยวข้องกับด้ำนหรื อแง่มุมเฉพำะบำงอย่ำงของควำมจริ งหนึ่งอยู่บำ้ ง
แต่เจ้ำไม่สำมำรถใช้ประสบกำรณ์หรื อควำมสว่ำงนั้นจัดหำให้กบั ผูอ้ ื่นได้ตลอดกำล
ดังนั้นควำมสว่ำงที่เจ้ำได้รับจึงไม่ใช่ควำมจริง มันเป็ นแค่จุดเฉพำะหนึ่งที่ผคู้ นสำมำรถไปถึงได้เท่ำนั้นเอง
มันก็แค่เป็ นประสบกำรณ์อนั ถูกต้องเหมำะสมและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเหมำะสมซึ่งบุคคลหนึ่งควรครอง นั่นคือ
ประสบกำรณ์และควำมรู ้ตำมจริ งบำงอย่ำงเกี่ยวกับควำมจริ ง ควำมสว่ำงนี้ ควำมรู ้แจ้ง
และควำมเข้ำใจเชิงประสบกำรณ์ไม่มีวนั สำมำรถใช้แทนควำมจริงได้
ต่อให้ผคู้ นทั้งหมดได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริงนี้อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์
และนำควำมเข้ำใจเชิงประสบกำรณ์ท้งั ปวงของพวกเขำมำลงขันกัน
นั่นก็ยงั คงจะไม่มคี วำมสำมำรถที่จะมำแทนที่ควำมจริ งหนึ่งเดียวนั้นได้อยู่ดี ดังที่ได้ถูกกล่ำวไว้ในอดีตว่ำ
“เรำจึงสรุ ปกำรนี้ท้งั หมดด้วยคติพจน์สำหรับพิภพมนุษย์ว่ำ ท่ำมกลำงพวกมนุษย์ ไม่มผี ใู้ ดที่รักเรำ”
นี่คือถ้อยแถลงหนึ่งของควำมจริง มันคือแก่นแท้ที่แท้จริ งของชีวิต นี่คือสิ่งทัง้ หลำยซึ่งลุ่มลึกที่สุด
นี่คือกำรแสดงออกของพระเจ้ำพระองค์เอง เจ้ำสำมำรถได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนี้ได้เรื่ อยไป
และหำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลำสำมปี เจ้ำก็จะมีควำมเข้ำใจผิวเผินเกี่ยวกับสิ่งนี้
หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลำเจ็ดหรื อแปดปี เจ้ำก็จะยิ่งได้รับควำมเข้ำใจที่มำกขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนี้ —
แต่ควำมเข้ำใจอันใดก็ตำมที่เจ้ำได้รับจะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะใช้แทนถ้อยแถลงหนึ่งเดียวนั้นของควำมจริง
ได้ อีกบุคคลหนึ่งอำจจะได้รับควำมเข้ำใจน้อยนิดภำยหลังจำกที่ได้รับประสบกำรณ์กบั สิง่ นี้เป็ นเวลำสองปี

แล้วจำกนั้นก็ได้รับควำมเข้ำใจที่ลุ่มลึกขึ้นสักเล็กน้อยหลังจำกได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนี้เป็ นเวลำสิบปี
และแล้วก็ได้รับควำมเข้ำใจคืบหน้ำไปบ้ำงภำยหลังจำกที่ได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนี้ชวั่ ชีวิต—
แต่หำกเจ้ำกับอีกบุคคลหนึ่งผสำนควำมเข้ำใจอันใดที่เจ้ำทั้งคู่ได้รับมำเข้ำด้วยกัน ต่อให้ถงึ ตอนนั้นแล้ว—
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำทั้งคู่ครองควำมเข้ำใจมำกเพียงใด ประสบกำรณ์มำกเพียงใด
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกมำกมำยเพียงใด ควำมสว่ำงมำกเพียงใด หรื อตัวอย่ำงมำกมำยเพียงใด—
ทั้งหมดนั้นยังคงไม่สำมำรถใช้แทนถ้อยแถลงหนึ่งเดียวนั้นของควำมจริ งได้อยู่ดี
เรำตั้งใจให้สิ่งนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไรคือ? เรำหมำยควำมว่ำ ชีวิตของมนุษย์จะเป็ นชีวิตของมนุษย์เสมอ
และไม่สำคัญว่ำควำมเข้ำใจของเจ้ำมำกเท่ำไรที่อำจจะสอดคล้องกับควำมจริ ง
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำ และกับข้อพึงประสงค์ของพระองค์
มันก็จะไม่มีวนั ที่จะมีควำมสำมำรถในกำรเป็ นสิ่งที่ใช้แทนควำมจริงได้ กำรกล่ำวว่ำ
ผูค้ นได้รับควำมจริงแล้วหมำยควำมว่ำ พวกเขำครองควำมเป็ นจริงอยู่บำ้ ง
ว่ำพวกเขำได้รับควำมเข้ำใจบำงอย่ำงเกี่ยวกับควำมจริง
ว่ำพวกเขำได้บรรลุกำรเข้ำสู่ซ่งึ เป็ นจริงบำงอย่ำงกับพระวจนะของพระเจ้ำ
ว่ำพวกเขำได้มีประสบกำรณ์ที่เป็ นจริ งบำงอย่ำงกับพระวจนะของพระเจ้ำ
และว่ำพวกเขำอยู่บนร่ องครรลองที่ถูกต้องในควำมเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำ
แค่ถอ้ ยแถลงหนึ่งเดียวจำกพระเจ้ำก็มำกพอแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งที่จะได้รับประสบกำรณ์ไปชัว่ ทั้งชีวิตหนึ่ง
ต่อให้ผคู้ นต้องได้รับประสบกำรณ์กบั ถ้อยแถลงนี้เป็ นเวลำหลำยชัว่ ชีวิตหรื อแม้กระทัง่ หลำยพันปี
พวกเขำก็ยงั คงจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริ งเพียงแค่หนึ่งเดียวอย่ำงทัว่ ถึงและครบบ
ริ บูรณ์ได้ หำกผูค้ นเพียงได้เข้ำใจพระวจนะอันผิวเผินไม่กี่คำ กระนั้นพวกเขำก็ยงั กล่ำวอ้ำงว่ำได้รับควำมจริ งแล้ว
นั่นจะไม่ใช่ควำมเหลวไหลแบบถึงที่สุดและครบบริ บรู ณ์หรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำตำมควำมเป็ นจริงแล้วควำมจริงคือสิ่งใด?” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

161. เมื่อผูค้ นเข้ำใจควำมจริ ง และดำรงชีวิตอยู่กบั ควำมจริงดัง่ เป็ นชีวิตของพวกเขำ
กำรนี้อำ้ งอิงถึงชีวิตแบบใดหรื อ?
นี่อำ้ งอิงถึงควำมสำมำรถของพวกเขำในกำรที่จะใช้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นพื้นฐำนของวิธีที่พวกเขำดำรงชีวิต
นั่นหมำยถึง พวกเขำมีควำมรู ้จริงเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำ
และมีควำมเข้ำใจจริ งแท้ประกำรหนึ่งเกี่ยวกับควำมจริง เมื่อผูค้ นครองชีวิตใหม่น้ี ภำยในตัวพวกเขำ
หนทำงที่พวกเขำดำรงชีวิตย่อมถูกก่อตั้งขึ้นบนรำกฐำนแห่งพระวจนะควำมจริ งของพระเจ้ำ
และพวกเขำก็กำลังดำรงชีวิตอยูภ่ ำยในอำณำจักรแห่งควำมจริง
ชีวิตของผูค้ นนั้นสำคัญอยู่ตรงที่กำรมำรู ้จกั และได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริ ง

และมีกำรนี้เป็ นรำกฐำนของชีวิต ไม่เกินเลยไปกว่ำวงเขตนั้น
นี่เองคือชีวิตที่กำลังถูกอ้ำงอิงถึงเมื่อพูดถึงกำรได้รับควำมจริ งชีวิต
สำหรับกำรที่เจ้ำดำรงชีวิตด้วยกำรมีควำมจริงเป็ นดัง่ ชีวิตเจ้ำนั้น ไม่ใช่กรณีที่ชีวิตแห่งควำมจริ งอยู่ขำ้ งในตัวเจ้ำ
อีกทั้งยังไม่ใช่กรณีที่ว่ำ หำกเจ้ำครองควำมจริ งเป็ นดัง่ ชีวิตของเจ้ำ เจ้ำย่อมกลำยเป็ นควำมจริง
และชีวิตภำยในของเจ้ำกลำยเป็ นชีวิตแห่งควำมจริง นับประสำอะไรที่จะสำมำรถพูดได้ว่ำ เจ้ำคือควำมจริ งชีวิต
ในท้ำยที่สุดแล้ว ชีวิตของเจ้ำก็ยงั คงเป็ นชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง นั่นก็แค่ว่ำ
มนุษย์คนหนึ่งสำมำรถดำรงชีวิตไปได้โดยพระวจนะของพระเจ้ำ ครองควำมรู ้เกี่ยวกับควำมจริ ง
และเข้ำใจควำมจริ งจนถึงระดับเบื้องลึกเบื้องหลัง ควำมเข้ำใจนี้ไม่สำมำรถถูกพรำกไปจำกเจ้ำได้
เจ้ำได้รับประสบกำรณ์และเข้ำใจสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงครบถ้วน โดยรู ้สึกว่ำสิ่งเหล่ำนี้ช่ำงดีงำมและล้ำค่ำ
และเจ้ำก็มำยอมรับสิ่งเหล่ำนี้เป็ นดัง่ พื้นฐำนของชีวิตเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น เจ้ำดำรงชีวิตอยู่ในกำรพึ่งพำสิ่งเหล่ำนี้
และไม่มีใครสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรนั้นได้ กล่ำวคือ เช่นนั้นแล้ว นี่เองคือชีวิตของเจ้ำ นั่นก็คือ
ชีวิตของเจ้ำบรรจุเพียงสิ่งเหล่ำนี้เท่ำนั้น—ควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์
และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกเกี่ยวกับควำมจริ ง—และไม่สำคัญว่ำเจ้ำทำสิ่งใด
เจ้ำก็จะใช้สิ่งเหล่ำนี้เป็ นพื้นฐำนของหนทำงในกำรดำรงชีวิตของเจ้ำ
และเจ้ำจะไม่ไปเกินกว่ำวงเขตนี้หรื อผ่ำนเขตแดนเหล่ำนี้ไป นี่เองคือจำพวกของชีวิตที่เจ้ำมีโดยแน่แท้
วัตถุประสงค์สูงสุดแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้น ก็เพื่อให้ผคู้ นมีชีวิตประเภทนี้นี่เอง
ไม่สำคัญว่ำผูค้ นเข้ำใจควำมจริ งดีเพียงใด แก่นแท้ของพวกเขำก็ยงั คงเป็ นแก่นแท้ของมนุษยชำติ
และไม่อำจเปรี ยบเทียบได้กบั แก่นแท้ของพระเจ้ำแต่อย่ำงใดเลย
เนื่องเพรำะประสบกำรณ์ของพวกเขำเกี่ยวกับควำมจริ งนั้นกำลังดำเนินไป
จึงเป็ นไปไม่ได้สำหรับพวกเขำที่จะใช้ชีวิตไปตำมควำมจริ งโดยครบบริ บูรณ์
พวกเขำเพียงสำมำรถใช้ชีวิตไปตำมเศษเสี้ยวอันจำกัดสุดขั้วของควำมจริ งที่สำมำรถบรรลุได้โดยมนุษย์เท่ำนั้น
เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำจะสำมำรถแปรไปเป็ นพระเจ้ำได้เช่นไรเล่ำ?…หำกเจ้ำมีประสบกำรณ์นิดหน่อยกับพระวจนะของพระเจ้
ำ และกำลังดำรงชีวิตไปตำมควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับควำมจริ ง เช่นนั้นแล้ว
พระวจนะของพระเจ้ำย่อมกลำยเป็ นชีวิตของเจ้ำ อย่ำงไรก็ดี เจ้ำก็ยงั คงไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ
ควำมจริ งเป็ นชีวิตของเจ้ำ หรื อว่ำสิ่งที่เจ้ำกำลังแสดงออกนั้นเป็ นควำมจริ ง หำกเช่นนี้ คือข้อคิดเห็นของเจ้ำ
เช่นนั้นเจ้ำก็ผิดเสียแล้ว หำกเจ้ำมีประสบกำรณ์กบั แง่มุมหนึ่งของควำมจริ งอยู่บำ้ ง
สิ่งนี้สำมำรถเป็ นตัวแทนของควำมจริ งด้วยตัวมันเองได้หรื อไม่? มันไม่สำมำรถเป็ นได้โดยสิ้นเชิง
เจ้ำสำมำรถอธิบำยควำมจริ งได้อย่ำงทัว่ ถึงหรื อไม่? เจ้ำสำมำรถค้นพบพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ

และแก่นแท้ของพระองค์จำกควำมจริ งได้หรื อไม่? เจ้ำไม่สำมำรถ
ทุกคนมีประสบกำรณ์กบั เพียงหนึ่งแง่มมุ และวงเขตของควำมจริงเท่ำนั้น
เจ้ำไม่สำมำรถไปสัมผัสทุกแง่มุมนับหมืน่ แสนของควำมจริงได้โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริ งภำยในว
งเขตอันจำกัดของเจ้ำ ผูค้ นสำมำรถใช้ชีวิตตำมควำมหมำยดั้งเดิมของควำมจริ งได้หรื อไม่?
ประสบกำรณ์เสี้ยวเล็กๆ ของเจ้ำนับรวมได้เป็ นจำนวนมำกเพียงใด? ทรำยสักหนึ่งเม็ดบนชำยหำด
น้ ำหยดเดียวเพียงลำพังในมหำสมุทร เพรำะฉะนั้น ไม่สำคัญว่ำ
ควำมรู ้น้ นั และควำมรู ้สึกเหล่ำนั้นที่เจ้ำได้รับจำกประสบกำรณ์ของเจ้ำอำจจะล้ำค่ำเพียงใด
พวกมันก็ยงั ไม่สำมำรถนับเป็ นควำมจริงได้อยู่ดี
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำตำมควำมเป็ นจริงแล้วควำมจริงคือสิ่งใด?” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

162. พระเจ้ำพระองค์เองทรงครองควำมจริง และพระองค์ทรงเป็ นแหล่งกำเนิดของควำมจริง
ทุกสิ่งด้ำนบวกและทุกควำมจริ งมำจำกพระเจ้ำ
พระองค์ทรงสำมำรถตัดสินเกี่ยวกับควำมถูกและควำมผิดของทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุกำรณ์
พระองค์ทรงสำมำรถตัดสินสรรพสิ่งที่ได้เกิดขึ้น สรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
และสรรพสิง่ ในอนำคตที่มนุษย์ยงั ไม่รู้
พระองค์ทรงเป็ นผูพ้ พิ ำกษำเพียงองค์เดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถตัดสินควำมถูกและควำมผิดของทุกสรรพสิ่ง
และนี่หมำยควำมว่ำควำมถูกและควำมผิดของทุกสรรพสิ่งสำมำรถได้รับกำรพิพำกษำโดยพระองค์เท่ำนั้น
พระองค์ทรงทรำบกฎเกณฑ์ของทุกสรรพสิ่ง นี่คือรู ปจำแลงของควำมจริ ง
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระองค์เองทรงครองแก่นแท้ของควำมจริ ง
หำกมนุษย์ได้เข้ำใจควำมจริงและได้สัมฤทธิ์ควำมเพียบพร้อมแล้วไซร้
เขำจะมีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับรู ปจำแลงของควำมจริงเล่ำ? เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
เขำย่อมมีดุลยพินิจที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้ำทรงทำในขณะนี้และสิ่งทั้งหลำยที่พระองค์ทรงพึงปร
ะสงค์ และเขำย่อมมีหนทำงที่ถกู ต้องแม่นยำที่จะปฏิบตั ิ มนุษย์ย่อมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและรู ้ถูกรู ้ผิดด้วย
ถึงกระนั้นก็มีบำงสิ่งที่มนุษย์ไม่อำจเข้ำถึงได้
สิ่งทั้งหลำยที่เขำสำมำรถรู ้เฉพำะหลังจำกที่พระเจ้ำตรัสบอกเขำเกี่ยวกับสิง่ เหล่ำนั้นเท่ำนั้น—
มนุษย์สำมำรถรู ้สิ่งที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั สิ่งที่พระเจ้ำยังไม่ตรัสบอกเขำได้หรื อ? (เขำไม่สำมำรถ)
มนุษย์ไม่อำจให้คำทำนำยได้ ที่มำกกว่ำนั้นก็คอื ต่อให้มนุษย์ได้มำซึ่งควำมจริ งจำกพระเจ้ำ
และมีควำมเป็ นจริ งควำมจริ งและรู ้แก่นแท้ของควำมจริ งมำกมำย
และมีควำมสำมำรถที่จะแยกแยะถูกผิดได้แล้วไซร้
เขำจะมีควำมสำมำรถที่จะควบคุมและปกครองทุกสรรพสิง่ ได้หรื อไม่? (ไม่) นัน่ คือควำมแตกต่ำง

สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหลำยสำมำรถเพียงได้มำซึ่งควำมจริ งจำกแหล่งกำเนิดของควำมจริ งเรื่ อยไปเท่ำนั้น
พวกเขำสำมำรถได้มำซึ่งควำมจริ งจำกมนุษย์หรื อ? มนุษย์สำมำรถจัดหำควำมจริ งหรื อ?
มนุษย์สำมำรถจัดเตรี ยมเพื่อมนุษย์หรื อ? มนุษย์ไม่สำมำรถ และนั่นคือควำมแตกต่ำง เจ้ำสำมำรถเพียงรับไว้
ไม่ใช่จดั เตรี ยม—เจ้ำสำมำรถได้รับกำรเรี ยกว่ำรู ปจำแลงของควำมจริงหรื อ?
สิ่งใดคือแก่นแท้แห่งรู ปจำแลงของควำมจริงกันแน่? มันคือแหล่งกำเนิดที่จดั เตรียมควำมจริง
แหล่งกำเนิดของกำรกำกับดูแลและอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
และเป็ นมำตรฐำนกับกฎเกณฑ์ที่ใช้พิพำกษำทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุกำรณ์อีกด้วย นี่คือรู ปจำแลงของควำมจริง
ตัดตอนมำจำก “พวกเขำคงจะให้ผอู้ ื่นเชื่อฟังเฉพำะพวกเขำเท่ำนั้น ไม่ใช่ควำมจริงหรือพระเจ้ำ (3)” ใน
กำรเปิ ดโปงธรรมชำติและแก่นแท้ของศัตรูของพระคริสต์

163. ควำมจริ งคือควำมเป็ นจริ งของสรรพสิ่งที่เป็ นบวกทั้งมวล
อำจเป็ นชีวิตของมนุษย์และทิศทำงที่เขำเดินทำงไป
สำมำรถนำทำงให้คนเรำปลดเปลื้องอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเขำ มำยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
กลำยเป็ นคนที่เชื่อฟังพระเจ้ำและสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงที่มีคุณสมบัติเหมำะสมพอ
คนที่พระเจ้ำทรงรักและที่มำบรรจบกับควำมโปรดปรำนของพระองค์ ด้วยเหตุแห่งควำมล้ำค่ำของสิ่งนั้น
คนเรำควรมีท่ำทีและมุมมองอย่ำงไรในกำรคำนึงถึงพระวจนะของพระเจ้ำและควำมจริ ง? มันชัดเจนทีเดียว
กล่ำวคือ สำหรับบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำและมีหัวใจแห่งควำมเคำรพต่อพระองค์อย่ำงแท้จริง
พระวจนะของพระองค์คือโลหิตแห่งชีวิตของพวกเขำ มนุษย์ควรถนอมควำมล้ำค่ำของพระวจนะของพระเจ้ำ
และกินและดื่มพระวจนะเหล่ำนั้น และชื่นชมพระวจนะเหล่ำนั้น และยอมรับพระวจนะเหล่ำนั้นเป็ นชีวิตของเขำ
เป็ นทิศทำงที่เขำเดินทำงไป เป็ นควำมช่วยเหลือและกำรจัดเตรี ยมที่พร้อมพรักของเขำ มนุษย์ควรดำรงชีวิต
ปฏิบตั ิ และผ่ำนประสบกำรณ์ โดยสอดคล้องกับถ้อยแถลงและข้อพึงประสงค์ของควำมจริง
และนบนอบต่อข้อเรี ยกร้องที่ควำมจริ งมีต่อเขำ
ต่อถ้อยแถลงและข้อพึงประสงค์แต่ละข้อที่ควำมจริงมอบให้กบั เขำ แทนที่จะให้ควำมจริ งอยูภ่ ำยใต้กำรศึกษำ
กำรวิเครำะห์ กำรคำดกำรณ์ และควำมสงสัย ในเมื่อควำมจริงคือควำมช่วยเหลือที่พร้อมพรักของมนุษย์
กำรจัดเตรี ยมที่พร้อมพรักของเขำ และสำมำรถเป็ นชีวิตของเขำได้
มนุษย์จึงควรปฏิบตั ิต่อควำมจริ งในฐำนะสิ่งล้ำค่ำที่สุด เพรำะเขำต้องพึ่งพำควำมจริงเพื่อดำรงชีวิต
เพื่อมำสนองข้อเรี ยงร้องของพระเจ้ำ ยำเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงควำมชัว่
และเพื่อพบเจอเส้นทำงที่จะใช้เพื่อกำรปฏิบตั ิในชีวิตประจำวันของเขำ
โดยจับควำมเข้ำใจหลักกำรแห่งกำรปฏิบตั ิและสัมฤทธิ์กำรนบนอบต่อพระเจ้ำ

มนุษย์ยงั ต้องพึ่งพำควำมจริ งเพื่อปลดเปลื้องอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเขำอีกด้วย
เพื่อกลำยเป็ นคนที่ได้รับกำรช่วยให้รอดและสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมพอ
ตัดตอนมำจำก “พวกเขำรังเกียจควำมจริง ล่วงละเมิดหลักธรรมอย่ำงโจ่งแจ้ง
และไม่คำนึงถึงกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระนิเวศของพระเจ้ำ (7)” ใน
กำรเปิ ดโปงธรรมชำติและแก่นแท้ของศัตรูของพระคริสต์

164. ในกำรแสดงออกซึ่งควำมจริงของพระองค์ พระเจ้ำทรงแสดงออกซึ่งพระอุปนิสยั และแก่นแท้ของพระองค์
กำรแสดงออกของพระองค์เกีย่ วกับควำมจริ งไม่ได้มีพนื้ ฐำนอยู่บนบทสรุ ปของมวลมนุษย์เกีย่ วกับสิ่งหลำกหลำ
ยที่เป็ นบวกและถ้อยแถลงทั้งหลำยที่มวลมนุษย์ระลึกรู ้ พระวจนะของพระเจ้ำคือพระวจนะของพระเจ้ำ
พระวจนะของพระเจ้ำคือควำมจริ ง พระวจนะคือรำกฐำนและธรรมบัญญัติที่มวลมนุษย์ควรใช้ในกำรดำรงอยู่
และสิ่งเหล่ำนั้นที่เรียกว่ำหลักควำมเชื่อซึ่งถือกำเนิดพร้อมกับมนุษย์ก็ถูกพระเจ้ำตรัสกล่ำวโทษ
สิ่งเหล่ำนั้นไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกพระองค์
และนับประสำอะไรที่จะเป็ นต้นกำเนิดหรื อพืน้ ฐำนแห่งถ้อยดำรัสของพระองค์
พระเจ้ำทรงแสดงออกซึ่งพระอุปนิสัยของพระองค์และแก่นแท้ของพระองค์โดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระองค์
พระวจนะทั้งหมดที่กำรแสดงออกของพระเจ้ำได้ทำให้เกิดขึ้นคือควำมจริง
เพรำะพระองค์ทรงมีแก่นแท้ของพระเจ้ำ และพระองค์คือควำมเป็ นจริงของสิ่งที่เป็ นบวกทั้งปวง
ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระวจนะของพระเจ้ำคือควำมจริ งไม่เคยแปรเปลี่ยน
ไม่สำคัญว่ำมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมนี้จดั วำงพระวจนะหรื อนิยำมพระวจนะเช่นไร
หรื อมีทรรศนะต่อพระวจนะหรื อเข้ำใจพระวจนะเช่นไร
ไม่สำคัญว่ำพระวจนะของพระเจ้ำได้ถูกกล่ำวมำกมำยเพียงใด
และไม่สำคัญว่ำมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมใจบำปนี้กล่ำวโทษพระวจนะมำกมำยเพียงใด
ถึงขั้นที่จะไม่เผยแพร่ พระวจนะ
และแม้แต่ถึงจุดที่พระวจนะพบกับกำรเหยียดหยำมของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำม—
แม้แต่ในรู ปกำรณ์แวดล้อมเหล่ำนี้ก็ยงั คงมีขอ้ เท็จจริงที่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้ กล่ำวคือ
สิ่งที่เรี ยกว่ำวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีที่มวลมนุษย์ให้คุณค่ำ แม้เมื่อคำนึงถึงเหตุผลตำมที่แจงไว้ขำ้ งต้น
ก็ไม่อำจกลำยเป็ นสิ่งที่เป็ นบวก และไม่อำจกลำยเป็ นควำมจริง กำรนี้ไม่อำจแปรเปลี่ยนได้
วัฒนธรรมทำงด้ำนธรรมเนียมประเพณีและหนทำงแห่งกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์น้ นั จะไม่กลำยเป็ นควำมจริ งเ
นื่องแต่กำรเปลี่ยนแปลงหรื อเส้นทำงของกำลเวลำ
และพระวจนะของพระเจ้ำก็จะไม่กลำยเป็ นคำพูดของมนุษย์เนื่องแต่กำรกล่ำวโทษหรื อควำมหลงลืมของมวลมนุ
ษย์เช่นกัน แก่นแท้น้ีจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง ควำมจริ งย่อมเป็ นควำมจริงเสมอ มีขอ้ เท็จจริงอันใดในเรื่ องนี้?

ภำษิตเหล่ำนั้นทั้งหมดซึ่งถูกสรุ ปควำมโดยมวลมนุษย์ลว้ นถือกำเนิดในซำตำน—
เป็ นจินตนำกำรและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ ถึงขั้นเกิดขึ้นจำกควำมเลือดร้อนของมนุษย์
และไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็ นบวกเลย ในอีกด้ำนหนึ่ง
พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นกำรแสดงออกของแก่นแท้และสถำนภำพของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงแสดงออกซึ่งพระวจนะเหล่ำนี้เพือ่ เหตุผลอันใดหรื อ? เหตุใดเรำจึงกล่ำวว่ำพระวจนะคือควำมจริ ง?
เหตุผลก็คือว่ำพระเจ้ำทรงปกครองเหนือธรรมบัญญัติ หลักธรรม รำกเหง้ำ แก่นแท้ ควำมเป็ นจริ ง
และควำมล้ำลึกทั้งปวงของทุกสรรพสิ่ง และสิ่งเหล่ำนี้ถูกกุมไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
และพระเจ้ำทรงทรำบหลักธรรม ควำมเป็ นจริง ข้อเท็จจริง และควำมล้ำลึกทั้งปวงเพียงองค์เดียว
พระองค์ทรงทรำบอย่ำงแท้จริ งถึงต้นกำเนิดของสิ่งเหล่ำนี้และสิ่งที่เป็ นรำกเหง้ำของสิ่งเหล่ำนี้ เพรำะฉะนั้น
เฉพำะนิยำมของทุกสรรพสิ่งที่ได้รับกำรกล่ำวถึงในพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด
และข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยสำหรับมวลมนุษย์ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
คือมำตรฐำนเดียวเท่ำนั้นสำหรับมวลมนุษย์—เกณฑ์กำหนดเดียวเท่ำนั้นที่มวลมนุษย์ควรใช้ในกำรดำรงอยู่
ตัดตอนมำจำก
“พวกเขำทำหน้ำที่ของพวกเขำเพียงเพื่อจะทำให้ตวั พวกเขำเองมีชื่อเสียงและป้อนให้กบั ผลประโยชน์และควำมทะเยอทะยำนขอ
งพวกเขำเอง พวกเขำไม่เคยพิจำรณำผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้ำ
และถึงขั้นขำยผลประโยชน์เหล่ำนั้นออกจนหมดเพื่อแลกกับสง่ำรำศีส่วนบุคคล (1)” ใน
กำรเปิ ดโปงธรรมชำติและแก่นแท้ของศัตรูของพระคริสต์

3. พระวจนะว่าด้วยการเป็ นคาพยานต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า
165. คำสรรเสริ ญได้มำสู่ศิโยน และสถำนที่ประทับของพระเจ้ำได้ปรำกฏขึ้น
พระนำมบริ สุทธิ์อนั รุ่ งโรจน์ซ่ึงได้รับกำรถวำยสำธุกำรโดยบรรดำผูค้ นทั้งปวงแพร่ ไปทัว่ โอ
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์! พระเศียรแห่งจักรวำล พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำย—
พระองค์ทรงเป็ นองค์ตะวันอันทรงแสงที่ข้ นึ บนภูเขำศิโยน
ซึ่งตั้งตระหง่ำนเหนือจักรวำลทั้งมวลด้วยพระบำรมีและควำมโอ่อ่ำตระกำร…
ข้ำแต่พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์! พวกข้ำพระองค์รอ้ งเรียกไปยังพระองค์ดว้ ยควำมยินดีปรี ดำ
พวกข้ำพระองค์เต้นรำและขับร้อง พระองค์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ของพวกข้ำพระองค์อย่ำงแท้จริง
ทรงเป็ นกษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่แห่งจักรวำล!
พระองค์ได้ทรงจัดกลุ่มของผูช้ นะขึ้นและทำให้แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำลุล่วง
ผูค้ นทั้งปวงจะหลัง่ ไหลมำยังภูเขำแห่งนี้ ผูค้ นทั้งปวงจะคุกเข่ำลงต่อหน้ำพระบัลลังก์!
พระองค์คือพระเจ้ำเที่ยงแท้พระองค์น้ นั แต่ผเู้ ดียว พระองค์ทรงสมควรแก่พระสิริและพระเกียรติ ขอพระสิริ
คำสรรเสริ ญ และสิทธิอำนำจทั้งปวงจงมีแด่พระบัลลังก์! ฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิตไหลออกจำกพระบัลลังก์
ให้น้ ำและหล่อเลี้ยงมวลชนซึ่งเป็ นประชำกรของพระเจ้ำ ชีวิตเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ควำมสว่ำงใหม่และวิวรณ์ใหม่ติดตำมพวกเรำไป ให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกใหม่ๆ
เกีย่ วกับพระเจ้ำแก่เรำอยู่เนืองนิตย์ ท่ำมกลำงประสบกำรณ์มำกหลำย
พวกเรำมำถึงควำมมัน่ ใจที่ครบบริ บรู ณ์เกี่ยวกับพระเจ้ำ พระวจนะของพระองค์ได้รับกำรสำแดงอยู่เนืองนิตย์
พระวจนะของพระองค์ได้รับกำรสำแดงภำยในผูค้ นที่ถูกต้องเหล่ำนั้น
พวกเรำช่ำงได้รับกำรอวยพรมำกมำยเสียจริ ง! ทั้งกำรพบพระเจ้ำแบบเผชิญกันในแต่ละวัน
กำรพูดคุยกับพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง และกำรให้อำนำจอธิปไตยของพระเจ้ำเหนือทุกสิ่งทุกอย่ำง
ขอให้พวกเรำจงใคร่ ครวญพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงรอบคอบ
หัวใจของพวกเรำพักผ่อนอย่ำงสงบเงียบในพระเจ้ำ และด้วยเหตุน้ีเอง
พวกเรำจึงได้มำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ ในที่ซ่งึ พวกเรำได้รับควำมสว่ำงของพระองค์
ทุกวันในชีวิตของพวกเรำ ในกำรกระทำของพวกเรำ ในคำพูดของพวกเรำ
ในควำมคิดของพวกเรำและในแนวคิดของพวกเรำ พวกเรำใช้ชีวิตภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
พวกเรำมีควำมสำมำรถที่จะแยกแยะได้ตลอดเวลำ พระวจนะของพระเจ้ำทรงนำเส้นด้ำยทะลุผ่ำนรู เข็ม สิ่งต่ำงๆ
สิ่งแล้วสิ่งเล่ำที่ซ่อนเร้นภำยในตัวพวกเรำได้เข้ำมำสู่ควำมสว่ำงอย่ำงไม่ได้คำดหมำย
กำรสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำไม่อนุญำตให้ล่ำช้ำ ควำมคิดและแนวคิดของพวกเรำถูกแผ่วำงโดยพระเจ้ำ
พวกเรำกำลังใช้ชีวิตต่อหน้ำพระบัลลังก์ของพระคริ สต์ทุกชัว่ ขณะ ที่ซ่ึงพวกเรำก้ำวผ่ำนกำรพิพำกษำ

ทุกส่วนภำยในร่ ำงกำยของพวกเรำยังคงถูกจับจองโดยซำตำน ในวันนี้ เพือ่ ที่จะฟื้ นฟูอำนำจอธิปไตยของพระเจ้ำ
วิหำรของพระองค์ตอ้ งได้รับกำรชำระให้สะอำด กำรที่จะให้พระเจ้ำทรงครองอย่ำงครบบริ บรู ณ์น้ นั
พวกเรำต้องมีส่วนร่ วมกับกำรต่อสู้ดิ้นรนที่เป็ นเรื่ องของควำมเป็ นควำมตำย
เมื่อตัวตนเก่ำของพวกเรำได้ถกู ตรึ งกำงเขนแล้วเท่ำนั้น
ชีวิตที่ทรงคืนพระชนม์ของพระคริ สต์จึงสำมำรถปกครองสูงสุดได้
ในตอนนี้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิกำรในทุกๆ
มุมของพวกเรำเพื่อทำกำรสู้รบสำหรับกำรเรี ยกคืนของพวกเรำ! ตรำบเท่ำที่พวกเรำพร้อมที่จะปฏิเสธตัวเอง
และเต็มใจร่ วมมือกับพระเจ้ำ พระเจ้ำก็จะทรงมอบควำมกระจ่ำงแก่พวกเรำ
และชำระพวกเรำให้บริ สุทธิ์จำกภำยในตลอดเวลำอย่ำงแน่นอน
และเรี ยกคืนสิ่งที่ซำตำนได้จบั จองกลับมำใหม่อีกครั้ง
เพื่อที่พวกเรำอำจกลำยเป็ นครบบริ บูรณ์โดยพระเจ้ำโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้
จงอย่ำเสียเวลำไปโดยเปล่ำประโยชน์—จงใช้ชีวิตทุกชัว่ ขณะภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
จงเสริ มสร้ำงร่ วมกับเหล่ำธรรมิกชน จงได้รับกำรนำไปสู่รำชอำณำจักร และจงเข้ำสู่พระสิริร่วมกับพระเจ้ำ
จำก “บทที่ 1” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

166. คริ สตจักรฟี ลำเดลเฟี ยได้เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นมำ
ซึ่งก็เป็ นไปเนื่องจำกพระคุณและควำมปรำนีของพระเจ้ำทั้งสิ้น
ควำมรักแด่พระเจ้ำเกิดขึ้นในหัวใจของเหล่ำธรรมมิกชนจำนวนนับหมื่นแสนผูไ้ ม่หวัน่ ไหวในกำรเดินทำงไกลท
ำงจิตวิญญำณของตน พวกเขำยึดแน่นอยู่กบั กำรเชื่อของตนว่ำ พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเศียรแห่งจักรวำลผูท้ รงบัญชำทุกสรรพสิ่ง
กำรนี้ได้รับกำรยืนยันโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มันคงมัน่ ไม่ขยับเคลื่อนพอกันกับขุนเขำ!
และจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง!
โอ้ พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์! วันนี้พระองค์นั่นเองคือผูซ้ ่ึงได้ทรงเปิ ดดวงตำฝ่ ำยจิตวิญญำณของพวกเรำ
อันเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้คนตำบอดมองเห็น ให้คนง่อยเดินได้ และให้คนเป็ นโรคเรื้ อนรักษำหำยได้
พระองค์นั่นเองคือผูซ้ ่งึ ได้ทรงเปิ ดช่องหน้ำต่ำงสู่สวรรค์
เปิ ดโอกำสให้พวกเรำได้ล่วงรู ้ควำมล้ำลึกของอำณำจักรฝ่ ำยจิตวิญญำณ
กำรได้รับกำรแทรกซึมโดยพระวจนะอันบริ สุทธิ์ของพระองค์
และได้รับกำรช่วยให้รอดจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเรำซึ่งได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม—

เช่นนั้นคือพระรำชกิจอันยิง่ ใหญ่อย่ำงมิอำจประมำณได้ของพระองค์
และคือควำมปรำนีอนั ยิง่ ใหญ่อย่ำงมิอำจประมำณได้ของพระองค์ พวกเรำคือเหล่ำพยำนของพระองค์!
นำนแล้วที่พระองค์ได้ทรงซ่อนเร้นอยู่อย่ำงถ่อมพระทัยและเงียบกริ บ
พระองค์ได้ทรงก้ำวผ่ำนกำรคืนพระชนม์จำกควำมตำย ควำมทุกข์แห่งกำรตรึ งกำงเขน
ควำมชื่นบำนยินดีกบั ควำมโศกเศร้ำทั้งหลำยของชีวิตมนุษย์ และกำรข่มเหงกับควำมทุกข์ยำก
พระองค์ทรงได้รับประสบกำรณ์ และลิ้มรสชำติควำมเจ็บปวดของพิภพมนุษย์
และพระองค์ได้ทรงถูกทอดทิง้ โดยยุคนั้น พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์คือพระเจ้ำพระองค์เอง
พระองค์ได้ทรงช่วยพวกเรำให้รอดจำกกองมูล ทรงค้ำจุนพวกเรำด้วยพระหัตถ์ขำ้ งขวำของพระองค์
และทรงให้พระคุณของพระองค์แก่พวกเรำอย่ำงไม่อ้นั เพือ่ ประโยชน์แห่งน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
พระองค์ได้ทรงหลอมรวมพระชนม์ชีพของพระองค์เข้ำมำเป็ นพวกเรำโดยทุ่มเทควำมเจ็บปวดทั้งหมดที่มี
รำคำที่พระองค์ได้ทรงจ่ำยด้วยพระโลหิต พระเสโท
และน้ ำพระเนตรของพระองค์น้นั ได้ตกผลึกไปบนเหล่ำวิสุทธิชน
พวกเรำคือผลผลิตของ[ก]ควำมพยำยำมอันอุตสำหะของพระองค์ พวกเรำคือรำคำที่พระองค์ได้ทรงจ่ำยไป
โอ้ พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์! เพรำะควำมรักมัน่ คงกับควำมปรำนีของพระองค์
ควำมชอบธรรมกับพระบำรมีของพระองค์
ควำมบริ สุทธิ์และควำมถ่อมพระทัยของพระองค์นั่นเองที่ผคู้ นทั้งมวลจะกรำบไหว้เฉพำะพระพักตร์พระองค์
และนมัสกำรพระองค์จนชัว่ นิรันดร
วันนี้ พระองค์ได้ทรงทำให้คริ สตจักรทั้งมวลครบบริ บรู ณ์—คริ สตจักรแห่งฟี ลำเดลเฟี ย—
และเช่นนั้นจึงเป็ นกำรทำให้แผนกำรบริ หำรจัดกำร 6,000 ปี ของพระองค์ลุล่วงไป
เหล่ำธรรมิกชนสำมำรถนบนอบตนเองเฉพำะพระพักตร์พระองค์ได้อย่ำงถ่อมใจ
ได้รับกำรเชื่อมโยงในจิตวิญญำณ และกำลังติดตำมไปด้วยควำมรัก ร่ วมกันไปยังแหล่งกำเนิดแห่งน้ ำพุ
น้ ำแห่งชีวิตซึ่งมีชีวิตนั้นดำเนินไปโดยไม่หยุดยั้ง
ทำกำรซักล้ำงและชำระล้ำงโคลนตมและน้ ำโสโครกทั้งหมดในคริ สตจักรออกไป
และชำระพระวิหำรของพระองค์ให้บริ สุทธิ์อีกครั้ง พวกเรำได้มำรู ้จกั พระเจ้ำเที่ยงแท้ผทู้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ได้เดินอยู่ภำยในพระวจนะของพระองค์ ได้ระลึกรู ้ถงึ หน้ำที่รับผิดชอบและหน้ำที่ของพวกเรำเอง
และได้ทำทุกอย่ำงที่พวกเรำทำได้เพื่อสละตัวเองให้เป็ นประโยชน์ต่อคริ สตจักร
ด้วยกำรนิ่งสงบเฉพำะพระพักตร์พระองค์อยู่เสมอ พวกเรำต้องใส่ใจพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
มิฉะนั้นอำจเสี่ยงต่อกำรที่น้ ำพระทัยของพระองค์จะถูกขัดขวำงในตัวพวกเรำ

ท่ำมกลำงธรรมิกชนทั้งหลำยนั้นมีควำมรักซึ่งกันและกัน
และควำมแข็งแกร่ งของบำงคนจะทดแทนให้กบั กำรล้มเหลวของคนอื่นๆ
พวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะเดินไปในจิตวิญญำณได้ตลอดเวลำ
โดยได้รับกำรให้ควำมรู ้แจ้งและกำรให้ควำมกระจ่ำงโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พวกเขำนำควำมจริ งมำฝึ กฝนปฏิบตั ิทนั ทีที่เข้ำใจควำมจริ งนั้น พวกเขำก้ำวทันควำมสว่ำงใหม่
และติดตำมก้ำวพระบำทของพระเจ้ำ
จงร่ วมมือกับพระเจ้ำอย่ำงแข็งขัน กำรปล่อยให้พระองค์เข้ำควบคุมก็คือกำรเดินไปกับพระองค์ แนวควำมคิด
มโนคติที่หลงผิด
ควำมคิดเห็นและควำมยุ่งเหยิงทำงโลกวิสัยทั้งปวงของพวกเรำอันตรธำนไปเป็ นอำกำศธำตุบำงเบำเสมือนควัน
พวกเรำปล่อยให้พระเจ้ำทรงครองรำชย์สูงสุดในจิตวิญญำณของพวกเรำ เดินไปกับพระองค์
และดังนั้นจึงได้รับอุตรภำพ อันเป็ นกำรเอำชนะโลก และจิตวิญญำณของพวกเรำก็ย่อมโบยบินอย่ำงเป็ นอิสระ
และบรรลุกำรปลดปล่อย นี่คือบทอวสำนเมื่อพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงกลำยเป็ นองค์กษัตริ ย์
พวกเรำสำมำรถที่จะไม่เต้นรำและขับร้องเพื่อเป็ นกำรสรรเสริ ญ ถวำยคำสรรเสริ ญของพวกเรำ
ถวำยบทเพลงสรรเสริ ญใหม่ๆ ได้อย่ำงไรเล่ำ?
แท้จริ งแล้วมีหนทำงมำกมำยที่จะสรรเสริ ญพระเจ้ำ ได้แก่ กำรเรี ยกขำนพระนำมของพระองค์
กำรเข้ำใกล้ชิดพระองค์ กำรคิดถึงพระองค์ กำรอ่ำนบทอธิษฐำน กำรเข้ำร่ วมในสำมัคคีธรรม
กำรใคร่ ครวญและไตร่ ตรอง กำรอธิษฐำน และบทเพลงแห่งกำรสรรเสริ ญ
ในกำรสรรเสริ ญประเภทเหล่ำนี้มีควำมชื่นชมยินดี และมีกำรเจิมตั้ง มีพลังอำนำจอยู่ในกำรสรรเสริ ญ
และก็มีภำระด้วยเช่นกัน ในกำรสรรเสริ ญมีควำมเชื่อ และมีควำมเข้ำใจเชิงลึกใหม่
จงร่ วมมือกับพระเจ้ำอย่ำงแข็งขัน ประสำนงำนในกำรปรนนิบตั ิและกลำยเป็ นหนึ่งเดียว
ทำให้เจตนำรมณ์ท้งั หลำยของพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ลุล่วงไป เร่งรุ ดที่จะกลำยเป็ นกำยจิตวิญญำณอันบริ สุทธิ์
เหยียบย่ำซำตำน และทำให้ชะตำกรรมซำตำนมำถึงบทอวสำน
คริ สตจักรฟิ ลำเดลเฟี ยได้ถูกรับขึ้นไปอยู่ในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำแล้วและได้รับกำรสำแดงอยู่ในพระสิริของ
พระองค์
จำก “บทที่ 2” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

167. กษัตริ ยผ์ ทู้ รงมีชยั ชนะประทับอยู่ที่รำชบัลลังก์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์
พระองค์ได้ทรงทำกำรไถ่ได้สำเร็จและนำทำงประชำกรของพระองค์ให้ปรำกฏอยู่ในพระสิริ
พระองค์ทรงถือจักรวำลในพระหัตถ์ของพระองค์

และด้วยพระปรี ชำญำณและมหิทธิฤทธิ์แห่งพระเจ้ำของพระองค์
พระองค์ได้ทรงสร้ำงและทำให้ศิโยนแข็งแกร่งแล้ว ด้วยพระบำรมีของพระองค์
พระองค์ทรงพิพำกษำโลกที่เต็มไปด้วยบำป พระองค์ได้ทรงทำกำรตัดสินประชำชำติท้งั หมดและกลุ่มชนทั้งปวง
แผ่นดินโลกและทะเลและสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ ทั้งหมดในสิ่งเหล่ำนั้น
รวมถึงพวกที่มนึ เมำกับเหล้ำองุ่นของควำมสำส่อน พระเจ้ำจะทรงพิพำกษำพวกเขำอย่ำงแน่นอน
และพระองค์จะทรงพระพิโรธต่อพวกเขำอย่ำงแน่นอน
และในที่น้ นั จะมีกำรสำแดงถึงพระบำรมีของพระเจ้ำผูท้ ี่กำรพิพำกษำของพระองค์เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลันและนำส่ง
โดยไม่มีกำรล่ำช้ำ ไฟแห่งพระพิโรธจะเผำผลำญอำชญำกรรมอันชัว่ ร้ำยของพวกเขำให้สิ้นอย่ำงแน่นอน
และหำยนะจะบังเกิดขึ้นแก่พวกเขำในไม่ช้ำ
พวกเขำจะไม่รู้ถึงหนทำงใดที่จะหนีรอดไปได้และจะไม่มีที่ใดที่จะหลบซ่อน
พวกเขำจะร่ ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน และพวกเขำจะนำกำรทำลำยล้ำงมำสู่ตวั ของพวกเขำเอง
บุตรทั้งหลำยผูม้ ีชยั ชนะผูท้ ี่เป็ นที่รักของพระเจ้ำจะได้อยู่ในศิโยนอย่ำงแน่นอน และจะไม่มีวนั ออกห่ำงจำกที่นนั่
กลุ่มชนจำนวนมหำศำลจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่ำงใกล้ชิด
พวกเขำจะใส่ใจกำรกระทำของพระองค์อย่ำงพิถีพิถนั และเสียงกำรสรรเสริ ญของพวกเขำจะไม่มีวนั สิ้นสุด
พระเจ้ำเที่ยงแท้องค์หนึ่งเดียวได้ทรงปรำกฏแล้ว! พวกเรำจะมีควำมแน่ใจภำยในจิตวิญญำณเกี่ยวกับพระองค์
และจะติดตำมพระองค์อย่ำงใกล้ชิด พวกเรำจะรี บมุง่ ไปข้ำงหน้ำด้วยแรงของเรำทั้งหมดและจะไม่ลงั เลอีกต่อไป
บทอวสำนของโลกกำลังเปิ ดเผยคลี่คลำยต่อหน้ำพวกเรำ ชีวิตของคริสตจักรที่ถูกต้องเหมำะสมตลอดจนผูค้ น
กิจธุระทั้งหลำย และสิ่งทัง้ หลำยที่ลอ้ มรอบตัวพวกเรำขณะนี้ถงึ ขั้นกำลังทำให้กำรฝึ กฝนของพวกเรำเข้มข้น
ขอให้พวกเรำรี บเร่งนำหัวใจที่รักโลกยิง่ นักของพวกเรำกลับมำเถิด!
ขอให้พวกเรำรี บเร่งนำวิสัยทัศน์ที่ถูกบดบังของพวกเรำกลับมำเถิด!
ขอให้พวกเรำยังคงเดินต่อไปตำมจังหวะของพวกเรำ เพื่อที่พวกเรำจะได้ไม่กำ้ วล้ำอำณำเขต
ขอให้พวกเรำหุบปำกของพวกเรำเพือ่ ที่พวกเรำจะได้เดินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ำ
และไม่แข่งขันเพื่อกำรได้และเสียของพวกเรำเองอีกต่อไป โอ! จงปล่อยสิ่งนั้นไปเถิด—
ควำมชื่นชอบอันละโมบของพวกเจ้ำสำหรับโลกฆรำวำสและควำมอุดมด้วยโภคทรัพย์! โอ!
จงปลดปล่อยตัวพวกเจ้ำให้เป็ นอิสระจำกสิ่งนั้น—
ควำมผูกพันอันยึดติดของพวกเจ้ำต่อบรรดำสำมีและบรรดำบุตรสำวและบรรดำบุตรชำย! โอ!
จงหันหลังให้กบั สิ่งเหล่ำนั้น—ทัศนคติและอคติท้งั หลำยของเจ้ำ! โอ! จงตื่นขึ้นเถิด เวลำนั้นสั้นนัก!
จงมองขึ้นไป มองขึ้นไป จำกภำยในจิตวิญญำณและยอมให้พระเจ้ำทรงควบคุม ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นก็ตำม

จงอย่ำได้กลำยเป็ นภรรยำอีกคนหนึ่งของโลท มันช่ำงน่ำเวทนำที่จะถูกทิง้ ไป! ช่ำงน่ำเวทนำโดยแท้! โอ!
จงตื่นขึ้นเถิด!
จำก “บทที่ 3” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

168. ภูเขำและแม่น้ ำทั้งหลำยเปลี่ยนแปลง ห้วงน้ ำไหลไปตำมครรลองของพวกมัน
และชีวิตของมนุษย์กไ็ ม่สู้ทนอย่ำงแผ่นดินโลกและท้องฟ้ำ
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่ำนั้นคือชีวิตอันนิรันดร์และฟื้ นคืน ซึ่งดำเนินต่อไปรุ่นแล้วรุ่ นเล่ำตลอดกำล!
ทุกสรรพสิ่งและเหตุกำรณ์ท้งั ปวงล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และซำตำนก็อยู่ใต้พระบำทของพระองค์
วันนี้ โดยกำรคัดสรรที่กำหนดพิจำรณำไว้ล่วงหน้ำของพระเจ้ำนั่นเอง
พระองค์จงึ ทรงช่วยพวกเรำให้พน้ จำกกำรฉวยจับของซำตำน พระองค์ทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ของพวกเรำอย่ำงแท้จริง
ชีวิตอันฟื้ นคืนนิรันดร์ของพระคริ สต์ได้ถูกใช้ทำงำนขึ้นในตัวพวกเรำอย่ำงแท้จริ ง
ซึ่งลิขิตชะตำให้พวกเรำเชื่อมโยงกับพระชนม์ชีพของพระเจ้ำ
เพื่อที่พวกเรำอำจจะมีควำมสำมำรถที่จะได้พบกับพระองค์แบบเผชิญหน้ำกัน กินพระองค์ ดื่มพระองค์
และชื่นชมพระองค์จริงๆ นี่เป็ นของประทำนอันไม่เห็นแก่พระองค์ที่พระเจ้ำได้ทรงทำขึ้น
โดยทรงจ่ำยรำคำด้วยพระโลหิตแห่งพระทัยของพระองค์
ฤดูกำลต่ำงๆ มำและไป เคลื่อนผ่ำนลมและน้ ำค้ำงแข็ง พบกับควำมทุกข์ กำรข่มเหง
และควำมทุกข์ลำบำกของชีวิตมำมำกเหลือเกิน
พบกับกำรปฏิเสธและกำรใส่ควำมให้ร้ำยของโลกมำมำกเหลือเกิน
พบกับข้อกล่ำวหำเท็จจำกรัฐบำลมำมำกเหลือเกิน
แต่ถึงกระนั้นทั้งควำมเชื่อของพระเจ้ำและควำมแน่วแน่ของพระองค์กไ็ ม่ถูกลดทอนลงแม้แต่น้อย
พระองค์ทรงพักวำงชีวิตของพระองค์เอง โดยได้ทรงอุทศิ ทุ่มเทอย่ำงสุดหัวใจแด่น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และแด่กำรบริ หำรจัดกำรและแผนของพระเจ้ำ เพื่อที่สิ่งเหล่ำนั้นอำจได้รับกำรทำให้สำเร็จลุล่วง
สำหรับมวลชนทั้งหมดแห่งประชำกรของพระองค์ พระองค์ทรงทุ่มเทจนสุดควำมพยำยำม
ทรงป้อนอำหำรและให้น้ ำพวกเขำอย่ำงระมัดระวัง
ไม่สำคัญว่ำพวกเรำจะมืดมนเพียงใดหรื อลำบำกยำกเย็นเพียงใด
พวกเรำต้องนบนอบเฉพำะพระพักตร์ของพระองค์เท่ำนั้น
และชีวิตที่ฟ้ื นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์จะเปลี่ยนแปลงธรรมชำติเดิมของพวกเรำ…สำหรับบุตรหัวปี ท้งั หมดเ
หล่ำนี้ พระองค์ทรงตรำกตรำอย่ำงไม่ทรงรู ้จกั เหน็ดเหนื่อย โดยทรงงดเว้นอำหำรและกำรหยุดพัก จะกี่วนั กี่คืน

ผ่ำนควำมร้อนอันแผดเผำและควำมหนำวอันเยือกแข็งเพียงใด
พระองค์ก็เฝ้ำทอดพระเนตรอย่ำงสุดพระทัยอยู่ในศิโยน
โลก บ้ำน งำน และทั้งหมดถูกงดเว้นโดยสิน้ เชิง อย่ำงเปรมปรี ด์ ิ อย่ำงเต็มใจ
และควำมชื่นชมยินดีทำงโลกทั้งหลำยไม่เกีย่ วข้องอันใดกับพระองค์…พระวจนะจำกพระโอษฐ์ของพระองค์บด
ขยี้เข้ำใส่พวกเรำ เปิ ดโปงสิ่งทั้งหลำยที่ซ่อนลึกอยู่ในหัวใจของพวกเรำ พวกเรำจะไม่สำมำรถเชื่อมัน่ ได้อย่ำงไร?
ทุกประโยคที่มำจำกพระโอษฐ์ของพระองค์อำจกลำยเป็ นจริ งในตัวพวกเรำเมื่อใดก็ได้ สิ่งใดก็ตำมที่พวกเรำทำ
ไม่ว่ำจะในกำรทรงสถิตของพระองค์หรื อซ่อนเร้นจำกพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงทรำบ
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่เข้ำพระทัย ทั้งหมดจะได้รับกำรเปิ ดเผยเฉพำะพระพักตร์พระองค์อย่ำงแท้จริ ง
แม้จะมีแผนและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหลำยของพวกเรำเองอยู่ก็ตำม
ขณะนัง่ อยู่เฉพำะพระพักตร์พระองค์ รูส้ ึกถึงควำมชื่นบำนภำยในจิตวิญญำณของพวกเรำ สบำยใจและสงบ
ทว่ำรู ้สึกว่ำงเปล่ำอยู่เสมอและเป็ นหนี้บุญคุณต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ
นี่เป็ นกำรอัศจรรย์อย่ำงหนึ่งซึ่งมิอำจจินตนำกำรได้และเป็ นไปไม่ได้ที่จะสัมฤทธิ์ผล
พระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ นั ทรงเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ำพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว!
นั่นเป็ นข้อพิสูจน์อนั ไม่อำจโต้เถียง! พวกเรำที่เป็ นของกลุ่มนี้ได้รับกำรอวยพรอย่ำงสุดจะพรรณนำได้!
หำกไม่ใช่เพรำะพระคุณและพระปรำนีของพระเจ้ำ
พวกเรำย่อมจะทำได้เพียงไปสู่ควำมพินำศและติดตำมซำตำน
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยพวกเรำให้รอดได้!
อำ! พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริง!
เป็ นพระองค์ที่ได้ทรงเปิ ดดวงตำฝ่ ำยจิตวิญญำณของพวกเรำ
ช่วยให้พวกเรำมองเห็นควำมล้ำลึกทั้งหลำยของโลกฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของรำชอำณำจักรนั้นไร้พรมแดน
พวกเรำจงระวังระไวในขณะที่พวกเรำรอคอย วันนั้นคงไม่ไกลเกินไป
เปลวไฟแห่งสงครำมหมุนวนไปรอบๆ ควันปื นใหญ่คลุง้ อยู่เต็มอำกำศ สภำพอำกำศอุ่นขึ้น ภูมิอำกำศแปรเปลี่ยน
ภัยพิบตั ิจะแพร่ กระจำย และผูค้ นทำได้แค่ตำยเท่ำนั้น โดยไร้ควำมหวังของกำรรอดชีวิต
อำ! พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริง! พระองค์ทรงเป็ นป้อมปรำกำรอันแน่นหนำของพวกเรำ
พระองค์ทรงเป็ นที่หลบภัยของพวกเรำ พวกเรำพำกันเบียดซุกอยู่ใต้ปีกของพระองค์
และหำยนะไม่สำมำรถเข้ำถึงพวกเรำได้ เช่นนี้เองคือกำรปกป้องและกำรเอำพระทัยใส่ของพระเจ้ำของพระองค์

พวกเรำทุกคนเร่ งเสียงของพวกเรำให้ดงั ขึ้นในบทเพลง พวกเรำขับร้องเพือ่ กำรสรรเสริ ญ
และเสียงแห่งกำรสรรเสริ ญของพวกเรำก้องกังวำนไปทัว่ ศิโยน! พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์
พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริงได้ทรงตระเตรี ยมบั้นปลำยอันรุ่ งโรจน์ไว้ให้พวกเรำ จงระวังระไว—โอ้ จงเฝ้ำดู!
ถึงตอนนี้ โมงยำมก็ยงั มิสำยเกินไป
จำก “บทที่ 5” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

169. ตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์—องค์กษัตริ ยแ์ ห่งรำชอำณำจักร—ทรงได้รับกำรเป็ นพยำน
ขอบเขตแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำได้เปิ ดเผยคลี่คลำยด้วยควำมครบถ้วนไปทัว่ ทั้งจักรวำล
ไม่เพียงแต่กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ได้รับกำรเป็ นพยำนในประเทศจีน
แต่พระนำมของพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ยงั ได้รับกำรเป็ นพยำนในชนชำติท้งั มวลและในทุกสถำนที่
พวกเขำทั้งหมดล้วนกำลังร้องเรี ยกพระนำมอันบริ สุทธิ์น้ี
กำลังพยำยำมที่จะสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำในทุกวิถีทำงที่เป็ นไปได้
กำลังจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์และกำลังรับใช้พระองค์ดว้ ยกำรร่ วมมือกันในคริ สต
จักร นี่คือหนทำงอันน่ำอัศจรรย์ซ่งึ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจ
ภำษำของชนชำติต่ำงๆ ทั้งหลำยนั้นแตกต่ำงจำกกัน แต่มีพระวิญญำณเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้น
พระวิญญำณนี้รวมประสำนคริสตจักรทั้งหลำยทัว่ ทั้งจักรวำลเข้ำด้วยกันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้ำอ
ย่ำงแท้จริ ง โดยไม่มีควำมแตกต่ำงแม้แต่น้อย นี่คือบำงสิง่ ที่อยู่เหนือควำมสงสัย
บัดนี้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเรี ยกร้องไปยังพวกเขำ และพระสุรเสียงของพระองค์ปลุกให้พวกเขำตื่นขึ้น
นี่คือพระสุรเสียงแห่งควำมปรำนีของพระเจ้ำ
พวกเขำทั้งหมดร้องเรี ยกพระนำมอันบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์!
พวกเขำให้กำรสรรเสริ ญและพวกเขำร้องเพลงด้วย ไม่มีทำงที่จะมีกำรออกนอกลูน่ อกทำงใดๆ
ในพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้เลย
ผูค้ นเหล่ำนี้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงหนักที่จะเคลื่อนไปข้ำงหน้ำตำมเส้นทำงที่ถูกต้อง พวกเขำไม่เปลี่ยนใจเลย—
กำรอัศจรรย์มำกมำยจึงได้เกิดขึ้น
นี่เป็ นบำงสิ่งทีผ่ คู้ นพบว่ำยำกจะจินตนำกำรและเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะคำดเดำถึง
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์คือองค์กษัตริ ยแ์ ห่งชีวิตในจักรวำล!
พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์อนั รุ่งโรจน์และทรงพิพำกษำโลก ทรงครองอำนำจเหนือทั้งหมด
และทรงปกครองชนชำติท้งั มวล กลุ่มชนทั้งปวงคุกเข่ำต่อพระองค์ อธิษฐำนต่อพระองค์
เข้ำใกล้ชิดพระองค์และสื่อสำรกับพระองค์ ไม่ว่ำเจ้ำจะได้เชื่อในพระเจ้ำมำนำนเท่ำใดก็ตำม

ไม่ว่ำสถำนะของเจ้ำจะสูงเท่ำใดก็ตำม หรื อควำมอำวุโสของเจ้ำจะมำกเท่ำใดก็ตำม
หำกเจ้ำต่อต้ำนพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ตอ้ งถูกพิพำกษำและต้องให้ตวั เจ้ำเองหมอบรำบเฉพำะพระพักตร์พระองค์
ส่งเสียงแห่งคำวิงวอนที่เต็มไปด้วยควำมเจ็บปวดออกมำ นี่เป็ นกำรเก็บเกี่ยวผลของกำรกระทำของเจ้ำเองโดยแท้
เสียงคร่ ำครวญนี้คือเสียงของกำรถูกทรมำนในบึงไฟและกำมะถัน
และมันเป็ นเสียงร้องของกำรถูกสัง่ สอนด้วยคทำเหล็กของพระเจ้ำ
นี่เป็ นกำรพิพำกษำต่อหน้ำพระที่นงั่ ของพระคริ สต์
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 8” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

170. พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธ์! พระกำยที่รุ่งโรจน์ของพระองค์ปรำกฏขี้นในที่แจ้ง
พระกำยฝ่ ำยจิตวิญญำณอันบริ สุทธิ์ลุกขึ้น และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงครบบริ บูรณ์ในพระองค์เอง!
ทั้งโลกและเนื้อหนังได้เปลี่ยนแปลงไป
และกำรจำแลงพระกำยของพระองค์บนภูเขำคือสภำวะบุคคลของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงมีมงกุฎทองคำอยู่บนพระเศียรของพระองค์ ฉลองพระองค์ของพระองค์เป็ นสีขำวบริ สุทธิ์
ทรงคำดแถบทองคำที่พระอุระ และสรรพสิ่งในโลกนี้เป็ นแท่นรองพระบำทของพระองค์
พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่ำงเปลวไฟ พระองค์ทรงถือดำบสองคมที่คมกริ บในพระโอษฐ์ของพระองค์
และพระองค์ทรงมีดำวเจ็ดดวงในพระหัตถ์ขวำของพระองค์
หนทำงสู่รำชอำณำจักรนั้นส่องสว่ำงอย่ำงไร้เขตแดน พระสิริของพระองค์บงั เกิดขึ้นและส่องสว่ำง ภูเขำต่ำงๆ
พำกันชื่นชมยินดีและห้วงน้ ำทั้งหลำยพำกันหัวเรำะ และดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดำวต่ำงๆ
ทั้งหมดโคจรอยู่ในกำรจัดกำรเตรี ยมกำรอย่ำงเป็ นระเบียบของพวกมัน ซึ่งกำลังต้อนรับพระเจ้ำผูเ้ ที่ยงแท้
ผูท้ รงเอกลักษณ์
ผูซ้ ่ึงชัยชนะของพระองค์กลับไปประกำศถึงควำมครบบริ บรู ณ์ของแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์
ทุกสิ่งกระโดดและเต้นรำด้วยควำมชื่นชมยินดี! จงเปล่งเสียงแสดงควำมยินดี!
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ประทับบนบัลลังก์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์! จงร้องเพลงเถิด!
ธงแห่งชัยชนะขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ชูข้ นึ สูงเหนือภูเขำศิโยนที่สง่ำงำมและเปี่ ยมบำรมี!
ชนชำติท้งั มวลกำลังเปล่งเสียงร้องแสดงควำมยินดี กลุ่มชนทั้งปวงกำลังร้องเพลง
ภูเขำศิโยนกำลังหัวเรำะอย่ำงเปรมปรี ด์ ิ และพระสิริของพระเจ้ำได้เกิดขึ้นแล้ว!
เรำไม่เคยฝันว่ำเรำจะได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ แต่แล้ววันนี้เรำก็ได้เห็นแล้ว
ได้อยู่กบั พระองค์แบบต่อหน้ำทุกวัน เรำวำงแผ่หัวใจของเรำต่อพระองค์
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมอำหำรและเครื่ องดื่มอย่ำงมำกมำย ชีวิต ถ้อยคำ กำรกระทำ ควำมนึกคิด

แนวควำมคิดต่ำงๆ—ควำมสว่ำงแห่งพระสิริของพระเจ้ำให้ควำมกระจ่ำงแก่สิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมด
พระองค์ทรงนำทุกย่ำงก้ำวตลอดวิถีทำง และกำรพิพำกษำของพระองค์เกิดขึ้นโดยทันทีต่อหัวใจที่เป็ นกบฏ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 15” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

171. มีพยำนได้เห็นบุตรมนุษย์ และพระเจ้ำได้ทรงสำแดงพระองค์เองอย่ำงเปิ ดเผย
พระสิริของพระเจ้ำเปล่งรัศมีออกไป ฉำยแสงอย่ำงแรงกล้ำเหมือนอย่ำงดวงอำทิตย์ที่กำลังแผดเผำ!
พระพักตร์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์เปล่งแสงด้วยควำมสว่ำงอันสุกใส
ดวงตำของผูใ้ ดจะกล้ำจ้องมองพระองค์ดว้ ยควำมต้ำนทำนเล่ำ? ควำมต้ำนทำนนำไปสู่ควำมตำย!
ไม่มีกำรแสดงควำมปรำนีให้เห็นแม้แต่นอ้ ยที่สุดสำหรับสิ่งใดก็ตำมที่เจ้ำคิดอยู่ในหัวใจของเจ้ำ
สำหรับถ้อยคำใดที่เจ้ำพูดหรื อสิง่ ใดๆ ที่เจ้ำทำ
พวกเจ้ำทั้งหมดจะได้เข้ำใจและจะได้เห็นว่ำสิ่งใดคือสิ่งที่พวกเจ้ำได้รับมำ—
ซึ่งไม่มสี ิ่งใดเว้นแต่กำรพิพำกษำของเรำเท่ำนั้น!
เรำจะสำมำรถทนมันได้หรื อเมื่อพวกเจ้ำไม่ได้ใช้ควำมพยำยำมในกำรกินและดื่มถ้อยคำของเรำ
และกลับแทรกแซงตำมอำเภอใจและทำลำยกำรสร้ำงของเรำ? เรำจะไม่ปฏิบตั ิต่อบุคคลประเภทนี้อย่ำงอ่อนโยน!
หำกควำมประพฤติของเจ้ำเสื่อมไปอย่ำงรุนแรงมำกขึ้น เจ้ำจะถูกเผำไหม้ในเปลวไฟ!
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงสำแดงในร่ ำงทำงจิตวิญญำณ
โดยปรำศจำกเนื้อหนังหรื อเลือดแม้เพียงส่วนน้อยที่สุดที่เชื่อมต่อจำกศีรษะจรดปลำยเท้ำ
พระองค์ทรงอยู่เหนือล้ำสำกลพิภพ ประทับอยู่ที่บลั ลังก์อนั รุ่ งโรจน์ในสวรรค์ช้นั ที่สำม
ทรงบริ หำรสรรพสิ่งทั้งปวง! จักรวำลและสรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ในมือของเรำ หำกเรำพูดสั่งมัน มันจะเป็ นตำมนั้น
หำกเรำกำหนดมัน มันก็จะเป็ นไปตำมนั้น ซำตำนอยู่ใต้ฝ่ำเท้ำของเรำ มันอยู่ในบำดำลลึก!
เมื่อเสียงของเรำได้เปล่งออกไป ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไปและจะไม่มีอีกต่อไป!
สรรพสิ่งทั้งปวงจะได้รับกำรสร้ำงขึ้นใหม่ นี่คือควำมจริงอันมิอำจเปลี่ยนแปลงได้ที่ถูกต้องอย่ำงแน่นอน
เรำได้พิชิตโลกแล้ว รวมทั้งมำรร้ำยทั้งปวงด้วย เรำกำลังนัง่ คุยกับพวกเจ้ำอยู่ ณ ที่น้ี และทุกคนที่มีหูควรจะฟังไว้
และทุกคนที่กำลังมีชีวิตอยู่ควรยอมรับไว้
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 15” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

172. พระเจ้ำเที่ยงแท้ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ องค์กษัตริ ยผ์ ทู้ รงเถลิงบัลลังก์ ทรงปกครองทั้งจักรวำล
ทรงเผชิญหน้ำประชำชำติท้งั มวลและปวงประชำทั้งผอง
และทุกสิ่งทุกอย่ำงภำยใต้ฟ้ำสวรรค์สำดฉำยไปด้วยพระสิริของพระเจ้ำ
สิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวำลและจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลกจักต้องประจักษ์ บรรดำขุนเขำ แม่น้ ำ ทะเลสำบ

แผ่นดิน มหำสมุทร
และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้เปิ ดม่ำนของพวกมันออกในควำมสว่ำงแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้ำเที่ยงแท้
และพวกเขำจะได้รับกำรรื้ อฟื้ น รำวกับตื่นขึ้นมำจำกควำมฝัน
รำวกับพวกเขำเป็ นบรรดำหน่อพันธุ์ที่กำลังฝ่ ำพ้นขึ้นมำเหนือพื้นดิน!
อำ! พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียวทรงปรำกฏอยู่เบื้องพิภพแล้ว ผูใ้ ดหรื อที่กล้ำดีเข้ำหำพระองค์ดว้ ยกำรต้ำนทำน?
ทุกคนสั่นเทำด้วยควำมเกรงกลัว ทุกคนต่ำงเชื่อมัน่ อย่ำงเป็ นที่สุด และทุกคนขอร้องต่อกำรยกโทษซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ
ผูค้ นทั้งปวงทรุ ดลงคุกเข่ำเฉพำะพระพักตร์พระองค์ และทุกปำกล้วนนมัสกำรพระองค์!
บรรดำทวีปและมหำสมุทร ขุนเขำ แม่น้ ำทั้งหลำย—ทุกสรรพสิ่งต่ำงสรรเสริ ญพระองค์อย่ำงมิรู้จบ!
ฤดูใบไม้ผลิมำพร้อมสำยลมละมุนอันอบอุน่ นำมำซึ่งสำยฝนโปรยปรำยของฤดู เช่นเดียวกับผูค้ นทั้งปวง
กระแสแห่งสำยธำรทั้งหลำยต่ำงไหลริ นด้วยควำมระทมใจและควำมชื่นบำนยินดี
เป็ นกำรหลัง่ น้ ำตำแห่งกำรเป็ นหนี้และกำรตำหนิตวั เอง แม่น้ ำ ทะเลสำบ
ฟองคลืน่ ซัดฝัง่ และระลอกคลืน่ ใต้น้ ำทั้งหลำยล้วนกำลังขับร้อง สดุดีพระนำมอันบริ สุทธิ์แห่งพระเจ้ำเที่ยงแท้!
เสียงสรรเสริ ญกังวำนออกมำด้วยควำมกระจ่ำงแจ้งยิง่ นัก!
สิ่งเก่ำแก่ท้งั หลำยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม—แต่ละสิ่งและทุกๆ
สิ่งในสิ่งเก่ำแก่เหล่ำนั้นจะได้รับกำรสร้ำงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลง
และจะได้เข้ำสู่อำณำจักรหนึ่งซึ่งใหม่อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์…
นี่คือแตรอันบริ สุทธิ์ และมันได้เริ่ มส่งเสียงแล้ว! จงฟังเสียงแตรเถิด เสียงนัน่ ช่ำงเสนำะนัก เป็ นดำรัสแห่งบัลลังก์
ประกำศแสดงมำยังทุกชนชำติและผูค้ น ว่ำเวลำนั้นได้มำถึงแล้ว ว่ำบทอวสำนสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
แผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำเสร็จสิ้นแล้ว รำชอำณำจักรของเรำได้ปรำกฏอย่ำงเปิ ดเผยบนแผ่นดินโลกแล้ว
อำณำจักรทั้งหลำยของโลกได้กลำยมำเป็ นรำชอำณำจักรของเรำ ผูซ้ ่งึ เป็ นพระเจ้ำ
แตรทั้งเจ็ดของเรำส่งเสียงจำกบัลลังก์ และสิ่งอันแสนอัศจรรย์ท้งั หลำยก็จะบังเกิดขึ้น!
ผูค้ นตรงที่สุดปลำยแผ่นดินโลกจะเร่งรี บมำอย่ำงพร้อมเพรียงกันจำกทุกทิศทำงด้วยกำลังแห่งหิมะถล่มและพลัง
แห่งสำยฟ้ำฟำด บ้ำงก็แล่นเรื อใบมำในทะเล บ้ำงก็เหินมำในเครื่ องบิน
บ้ำงขึ้นขี่ยำนพำหนะทุกรู ปร่ ำงและทุกขนำด บ้ำงก็ควบมำบนหลังอำชำ จงเพ่งมองอย่ำงใกล้ชิด
จงสดับฟังอย่ำงระมัดระวัง บรรดำผูซ้ ่ึงทรงเหล่ำอำชำทุกสีสัน
ทรงฤทธิ์และสง่ำงำมด้วยจิตวิญญำณที่ถูกปลุกเร้ำรำวกับกำลังเข้ำสู่สมรภูมิรบเหล่ำนี้น้ นั ไม่แยแสต่อควำมตำย
ท่ำมกลำงเสียงหวีดร้องของอำชำและเสียงเอ็ดตะโรของผูค้ นที่กำลังโห่ร้องแด่พระเจ้ำเที่ยงแท้ พวกผูช้ ำย
พวกผูห้ ญิง และเด็กจำนวนมำกจะถูกกีบม้ำเหยียบย่ำในทันใด บ้ำงก็จะตำย บ้ำงก็จะหำยใจเฮือกสุดท้ำย

บ้ำงก็จะพิกลพิกำรเสียโฉม ด้วยไม่มผี ใู้ ดมำดูแลพวกเขำ จึงโห่ร้องตีโพยตีพำย ครวญครำงด้วยควำมเจ็บปวด
บุตรแห่งกำรกบฏ! นี่ไม่ใช่บทอวสำนสุดท้ำยของพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
เรำมองด้วยควำมชื่นบำนยินดีไปยังประชำกรของเรำ
ผูซ้ ่ึงได้ยินเสียงเรำและมำชุมนุมกันจำกทุกชนชำติและทุกแผ่นดิน บรรดำผูค้ นทั้งผอง
ซึ่งรักษำพระเจ้ำเที่ยงแท้ไว้ติดปำกพวกเขำมำโดยตลอด
สรรเสริ ญและกระโดดโลดเต้นอย่ำงไม่รู้จบด้วยควำมชื่นบำนยินดี พวกเขำเป็ นพยำนให้แก่โลก
และเสียงกำรเป็ นพยำนของพวกเขำต่อพระเจ้ำเที่ยงแท้น้นั เสมือนเป็ นเสียงสนั่นก้องของห้วงน้ ำมำกหลำย
ผูค้ นทั้งปวงจะเนืองแน่นกันเข้ำมำในรำชอำณำจักรของเรำ
แตรทั้งเจ็ดของเรำส่งเสียงปลุกพวกผูห้ ลับใหล! จงลุกขึ้นมำโดยเร็ว มันยังไม่สำยเกินไป จงมองชีวิตของเจ้ำเถิด!
จงเปิ ดตำของเจ้ำและดูว่ำบัดนี้มนั คือโมงยำมใด มีอะไรอยู่ ณ ที่น้นั ให้แสวงหำ? มีอะไรอยู่ ณ
ที่น้ นั ให้ขบคิดหรื อ? และมีอะไรอยู่ ณ ที่น้ นั ให้เกำะติดหรื อ?
เจ้ำไม่เคยพิจำรณำควำมแตกต่ำงของคุณค่ำระหว่ำงกำรได้รับชีวิตของเรำกับกำรได้รับทุกสิ่งที่เจ้ำรักและเกำะติดเ
ลยหรอกหรื อ? จงอย่ำเอำแต่ใจหรื อเล่นซนอีกต่อไป จงอย่ำพลำดโอกำสนี้ เวลำนี้จะไม่มำอีกแล้ว!
จงลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้ ฝึ กฝนปฏิบตั ิกำรใช้จิตวิญญำณของเจ้ำ จงใช้เครื่ องมือสำรพัดเพือ่ มองให้ทะลุปรุ โปร่ ง
และสกัดขวำงทุกแผนร้ำยและเพทุบำยของซำตำน และมีชยั เหนือซำตำน
เพื่อที่ประสบกำรณ์ชีวิตของเจ้ำจะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเจ้ำอำจใช้ชีวิตตำมอุปนิสัยของเรำ
เพื่อที่ชีวิตของเจ้ำอำจกลำยเป็ นผูใ้ หญ่และช่ำชองประสบกำรณ์ และเจ้ำอำจติดตำมย่ำงก้ำวของเรำเสมอ
จงอย่ำหวำดหวัน่ จงอย่ำอ่อนแอ จงเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำเสมอ ทีละก้ำว ตรงไปจนสุดปลำยถนน!
เมื่อแตรทั้งเจ็ดส่งเสียงอีกครั้ง มันจะเป็ นกำรเรี ยกสู่กำรพิพำกษำ กำรพิพำกษำพวกบุตรแห่งกำรกบฏ
กำรพิพำกษำประชำชำติท้งั มวลและปวงประชำทั้งผอง และแต่ละชนชำติจะยอมจำนนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
โฉมพระพักตร์อนั เปี่ ยมสง่ำรำศีของพระเจ้ำจะปรำกฏอยู่เบื้องหน้ำประชำชำติท้งั มวลและปวงประชำทั้งผองอย่ำ
งแน่นอน ทุกคนจะเชื่อมัน่ อย่ำงถึงที่สุด และโห่ร้องไม่รู้จบแด่พระเจ้ำเที่ยงแท้
พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์จะทรงเปี่ ยมสง่ำรำศีกว่ำเดิม
และบรรดำบุตรของเรำก็จะร่ วมแบ่งปันสง่ำรำศรี และร่ วมแบ่งปันควำมเป็ นกษัตริ ยก์ บั เรำ
ทำกำรพิพำกษำประชำชำติท้งั มวลและปวงประชำทั้งผอง ลงโทษคนชัว่
มีควำมปรำนีต่อบรรดำผูท้ ี่เป็ นของเรำและช่วยพวกเขำให้รอด
และทำให้รำชอำณำจักรแข็งแกร่ งและมีเสถียรภำพ โดยผ่ำนทำงเสียงแตรทั้งเจ็ด

ผูค้ นมำกมำยมหำศำลจะได้รับกำรช่วยให้รอด หวนคืนมำอยู่เบื้องหน้ำเรำ
เพื่อคุกเข่ำและนมัสกำรด้วยกำรสรรเสริ ญอันเป็ นนิตย์!
เมื่อแตรทั้งเจ็ดส่งเสียงอีกครั้งหนึ่ง มันจะเป็ นตอนจบแห่งยุค
เป็ นเสียงแผดของแตรแห่งชัยชนะเหนือซำตำนผูเ้ ป็ นมำร
เป็ นกำรคำรวะที่ป่ำวประกำศกำรเริ่ มต้นดำรงชีวิตอย่ำงเปิ ดเผยในรำชอำณำจักรบนแผ่นดินโลก!
ช่ำงเป็ นเสียงอันสูงส่งเลิศลอย เสียงนี้กงั วำนสะท้อนไปรอบบัลลังก์
เสียงแผดนี้ของแตรสั่นสะเทือนฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก
อันเป็ นหมำยสำคัญแห่งชัยชนะของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ อันเป็ นคำพิพำกษำต่อซำตำน
มันตัดสินโทษให้ท้งั พิภพอันเก่ำแก่น้ไี ปสู่ควำมตำย ให้หวนคืนสู่บำดำลลึก! เสียงแผดนี้ของแตรมีนัยสำคัญว่ำ
ประตูกำแพงแห่งพระคุณกำลังจะปิ ดลงแล้ว ว่ำชีวิตของรำชอำณำจักรจะเริ่ มต้นบนแผ่นดินโลก
ซึ่งเป็ นกำรถูกต้องและเหมำะสม พระเจ้ำทรงช่วยบรรดำผูท้ ี่รักพระองค์ให้รอด
ครั้นพวกเขำกลับไปยังรำชอำณำจักรของพระองค์แล้ว
ผูค้ นบนแผ่นดินโลกจะเผชิญหน้ำกับกำรกันดำรอำหำรและโรคระบำด
และชำมทั้งเจ็ดกับภัยพิบตั ิท้งั เจ็ดของพระเจ้ำจะเกิดผลอย่ำงต่อเนื่องตำมกัน ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไป
แต่วจนะของเรำจะต้องไม่!
จำก “บทที่ 36” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

173. เมื่อฟ้ำแลบจำกทิศตะวันออก ซึ่งเป็ นชัว่ ขณะเดียวกับที่เรำเริ่ มเปล่งวจนะของเรำด้วยเช่นกัน—เมื่อฟ้ำแลบ
ทั้งสวรรค์ช้นั สูงสุดจะส่องสว่ำง และกำรแปลงสภำพเกิดขึ้นในดวงดำวทั้งหมด
เผ่ำพันธุ์มนุษย์ท้งั หมดทั้งมวลเสมือนว่ำมันได้ผ่ำนกำรคัดแยก ภำยใต้ประกำยของลำแสงจำกทิศตะวันออกนี้
มวลมนุษย์ท้งั หมดได้รับกำรเปิ ดเผยออกมำในรู ปสัณฐำนดั้งเดิมของตน พวกเขำตำพร่ ำ ไม่แน่ใจว่ำจะทำอะไร
และยิ่งไม่แน่ใจเข้ำไปอีกว่ำจะปกปิ ดคุณสมบัติพิเศษอันน่ำเกลียดของพวกเขำอย่ำงไร
พวกเขำเป็ นเหมือนกับสัตว์ที่หนีจำกควำมสว่ำงของเรำและหลบภัยในถ้ำในภูเขำด้วยเช่นกัน—กระนั้น
ก็ไม่มีพวกเขำคนใดสำมำรถได้รับกำรลบล้ำงจำกภำยในควำมสว่ำงของเรำได้ มนุษย์ท้งั หมดรู ้สึกพิศวง
ทั้งหมดกำลังรอ ทั้งหมดกำลังเฝ้ำดู ด้วยกำรกำเนิดขึ้นของควำมสว่ำงของเรำ
ทั้งหมดจะชื่นบำนในวันที่พวกเขำเกิด และในทำนองเดียวกัน ทั้งหมดจะสำปแช่งวันที่พวกเขำเกิด
อำรมณ์ที่ขดั แย้งกันนั้นเป็ นไปไม่ได้ที่จะแสดงชัด น้ ำตำจำกกำรลงโทษตัวเองก่อเกิดแม่น้ ำ
และถูกพัดพำไปในกระแสน้ ำเชี่ยวกรำก และหำยไปโดยทันทีอย่ำงไม่เหลือร่ องรอย
วันของเรำเข้ำใกล้มนุษยชำติท้งั หมดอีกครั้ง ปลุกเร้ำเผ่ำพันธุ์มนุษย์อีกครั้ง

และให้จุดเริ่ มต้นใหม่อีกครั้งกับมนุษยชำติ หัวใจของเรำเต้น และภูเขำกระโดดอย่ำงชื่นบำนยินดี
ห้วงน้ ำเต้นรำด้วยควำมชื่นบำนยินดี และคลื่นซัดสำดหน้ำผำหิน
ทั้งหมดเป็ นไปตำมจังหวะกำรเต้นของหัวใจของเรำ เป็ นเรื่ องยำกที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรำออกมำ
เรำต้องกำรให้ทุกสรรพสิ่งที่มีมลทินเผำไหม้เป็ นเถ้ำธุลีภำยใต้สำยตำอันจับจ้องของเรำ
เรำต้องกำรทำให้บุตรทั้งหมดทีไ่ ม่เชื่อฟังหำยตัวไปจำกต่อหน้ำต่อตำเรำ และไม่ออ้ ยอิ่งปรำกฏตัวอยู่อีกต่อไป
เรำไม่เพียงแต่ได้สร้ำงจุดเริ่ มต้นใหม่ในสถำนที่อำศัยของพญำนำคใหญ่สีแดงเท่ำนั้น
เรำยังได้เริ่ มต้นงำนใหม่ในจักรวำลด้วย อีกไม่นำน
รำชอำณำจักรของแผ่นดินโลกจะกลำยเป็ นรำชอำณำจักรของเรำ อีกไม่นำน
รำชอำณำจักรของแผ่นดินโลกจะไม่ดำรงอยู่ตลอดกำลเพรำะรำชอำณำจักรของเรำ
เพรำะเรำได้สัมฤทธิ์ชยั ชนะแล้ว เพรำะเรำได้กลับมำอย่ำงฉลองชัยแล้ว พญำนำคใหญ่สีแดงได้ใช้ทุกๆ
วิถีทำงที่คิดฝันได้เพื่อทำให้แผนของเรำหยุดชะงัก ด้วยหวังว่ำจะลบงำนของเรำบนแผ่นดินโลก
แต่เรำจะท้อใจมำกขึ้นทุกทีจำกกลอุบำยหลอกลวงของมันไปได้หรื อ?
เรำจะรู ้สึกหวำดผวำจนสูญเสียควำมมัน่ ใจเพรำะกำรข่มขู่ของมันได้หรื อ? ไม่เคยมีสิ่งใดๆ
สักสิ่งเดียวในสวรรค์หรื อบนแผ่นดินโลกที่เรำไม่เคยถือไว้ในฝ่ ำมือของเรำ
กำรนี้เป็ นจริงสำหรับพญำนำคใหญ่สีแดง
ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ทำหน้ำที่เป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นสำหรับเรำมำกขึ้นเท่ำใด?
มันไม่ใช่เป้ำหมำยที่จะถูกจัดกำรในมือของเรำด้วยเช่นกันหรื อ?
ในช่วงระหว่ำงกำรจุติเป็ นมนุษย์ของเรำในโลกมนุษย์ มวลมนุษย์ได้มำถึงวันนี้โดยไม่รู้ตวั ภำยใต้กำรนำของเรำ
และได้มำรู ้จกั เรำโดยไม่รู้ตวั แต่สำหรับวิธีกำรเดินบนเส้นทำงที่อยู่ขำ้ งหน้ำนั้น ไม่มีใครเฉลียวใจเลย
ไม่มีใครตระหนักรู ้เลย—และยิง่ ไม่มผี ใู้ ดรู ้เลยว่ำเส้นทำงนั้นจะนำพวกเขำไปทิศทำงใด
ใครสักคนจะมีควำมสำมำรถที่จะเดินบนเส้นทำงนั้นไปจนถึงทีส่ ุดได้
ก็ดว้ ยองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ที่ทรงเฝ้ำดูพวกเขำอยู่เท่ำนั้น
ใครสักคนจะมีควำมสำมำรถข้ำมธรณีประตูที่นำไปสู่รำชอำณำจักรของเรำได้
ก็โดยได้รับกำรนำโดยฟ้ำแลบในทิศตะวันออกเท่ำนั้น ท่ำมกลำงพวกมนุษย์ ไม่เคยมีผใู้ ดเคยเห็นใบหน้ำของเรำ
ไม่เคยมีผูใ้ ดเคยเห็นฟ้ำแลบในทิศตะวันออก
แล้วจะเคยมีผทู้ ี่เคยได้ยินถ้อยคำจำกบัลลังก์ของเรำน้อยลงไปอีกเท่ำใด? อันที่จริ งแล้ว นับตั้งแต่โบรำณกำล
ไม่เคยมีมนุษย์คนใดที่ได้มำติดต่อโดยตรงกับตัวตนของเรำ ตอนนี้ที่เรำได้มำสู่โลก
มีเพียงวันนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์มีโอกำสจะเห็นเรำ แต่แม้กระทัง่ ตอนนี้ มนุษย์ยงั คงไม่รู้จกั เรำ
เช่นเดียวกับที่พวกเขำเพียงมองใบหน้ำของเรำและแค่ได้ยินเสียงของเรำ แต่กลับไม่เข้ำใจควำมหมำยของเรำ

มนุษย์ท้งั หมดเป็ นเช่นนี้
พวกเจ้ำที่เป็ นหนึ่งในผูค้ นของเรำไม่รูส้ ึกภำคภูมอิ ย่ำงลึกซึ้งเมื่อเห็นใบหน้ำของเรำหรื อ?
และพวกเจ้ำไม่รู้สึกถึงควำมอับอำยน่ำสังเวชเพรำะพวกเจ้ำไม่รู้จกั เรำหรอกหรื อ?
เรำเดินท่ำมกลำงมนุษย์และเรำใช้ชีวิตท่ำมกลำงมนุษย์ เพรำะเรำได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์และเรำได้มำสู่โลกมนุษย์
จุดมุ่งหมำยของเรำไม่ใช่แค่กำรทำให้มนุษยชำติมองดูเนื้อหนังของเรำ แต่ที่สำคัญกว่ำนั้น
คือกำรทำให้มนุษยชำติรู้จกั เรำ สิ่งที่มำกกว่ำนั้นคือ
เรำจะตัดสินบำปของมนุษยชำติโดยผ่ำนทำงเนื้อหนังที่เรำจุติมำเป็ นมนุษย์
เรำจะกำรำบพญำนำคใหญ่สีแดงและทำลำยล้ำงที่หลบซ่อนของมันโดยผ่ำนทำงเนื้อหนังที่เรำจุติมำเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 12” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

174. เมื่อเรำหันหน้ำพูดกับจักรวำล มวลมนุษย์ท้งั ปวงได้ยนิ เสียงเรำ และในทันใดนั้นเอง
ก็มองเห็นงำนทั้งหมดที่เรำได้ทำลงไปทัว่ ทั้งจักรวำล พวกที่ต้งั ตนต่อต้ำนเจตจำนงแห่งเรำ กล่ำวคือ
ผูท้ ี่ต่อต้ำนเรำด้วยควำมประพฤติของมนุษย์ จะต้องตกอยูภ่ ำยใต้กำรตีสอนของเรำ
เรำจะนำเอำมวลหมู่ดำรำมหำศำลในสวรรค์ช้นั ฟ้ำมำและทำให้พวกมันใหม่
และดวงอำทิตย์กบั ดวงจันทร์ก็จะถูกทำให้ใหม่เพรำะเรำ—
ผืนฟ้ำทั้งหลำยจะไม่เป็ นเหมือนดังที่พวกมันเคยเป็ นอีกต่อไป และสิ่งต่ำงๆ
นับหมื่นแสนบนแผ่นดินโลกจะถูกทำใหม่ ทั้งหมดจะกลำยเป็ นครบบริ บูรณ์โดยผ่ำนทำงวจนะของเรำ
ประชำชำติท้งั หลำยภำยในจักรวำลจะถูกแบ่งกั้นสัดส่วนใหม่และแทนที่ดว้ ยรำชอำณำจักรของเรำ
เพื่อที่ประชำชำติบนแผ่นดินโลกจะหำยลับไปตลอดกำล
และทั้งหมดจะกลำยเป็ นรำชอำณำจักรหนึ่งซึ่งนมัสกำรเรำ
ประชำชำติท้งั มวลแห่งแผ่นดินโลกจะถูกทำลำยและยุติกำรดำรงอยู่ พวกมนุษย์ภำยในจักรวำล
บรรดำพวกที่เป็ นของมำรทั้งหมดจะถูกทำลำยจนสิ้นซำก
และพวกที่บูชำซำตำนทั้งหมดจะคว่ำคะมำลงโดยไฟของเรำที่กำลังเผำผลำญ—นั่นก็คือ
ยกเว้นบรรดำผูท้ ี่อยู่ในกระแสตอนนี้ ทั้งหมดจะกลำยเป็ นเถ้ำถ่ำน เมื่อเรำตีสอนกลุ่มชนทั้งหลำย
บรรดำผูท้ ี่อยู่ในโลกศำสนำจะคืนสู่อำณำจักรของเรำ ถูกงำนของเรำพิชิตในขอบข่ำยที่ต่ำงกันไป
เนื่องเพรำะพวกเขำจะได้เห็นกำรลงมำจุติขององค์หนึ่งเดียวผูบ้ ริ สุทธิ์โดยกำรขี่เมฆขำวแล้ว
ผูค้ นทั้งหมดจะถูกแยกจำกกันตำมประเภทของพวกเขำ
และจะได้รับกำรตีสอนที่สมน้ ำสมเนื้อกับกำรกระทำของพวกเขำ ผูค้ นทั้งหมดที่ได้ยืนต้ำนเรำจะมีอนั พินำศ
นั่นคือ สำหรับบรรดำผูท้ ี่ควำมประพฤติของพวกเขำบนแผ่นดินโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรำ
พวกเขำจะดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไปภำยใต้กำรปกครองของบุตรทั้งหลำยของเรำและประชำกรของเรำ

ทั้งนี้ก็เพรำะวิธีกำรที่พวกเขำได้พน้ ผิดด้วยตัวพวกเขำเอง
เรำจะเปิ ดเผยตัวเรำต่อกลุ่มชนนับหมื่นแสนและชนชำตินับหมื่นแสน และด้วยเสียงของเรำเอง
เรำจะส่งเสียงก้องไปบนแผ่นดินโลก
ป่ ำวประกำศถึงกำรเสร็จสิ้นงำนอันยิ่งใหญ่ของเรำเพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะได้เห็นด้วยตำของพวกเขำเอง
เนื่องจำกเสียงของเรำมีควำมเข้มลึก เรำจึงสังเกตเห็นสภำวะของจักรวำลไปด้วยเช่นกัน
โดยผ่ำนทำงวจนะของเรำ สิ่งต่ำงๆ แห่งกำรทรงสร้ำงนับหมืน่ แสนถูกทำให้ใหม่ท้งั หมด
ฟ้ำสวรรค์เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับแผ่นดินโลก มนุษยชำติถูกเปิ ดโปงในรู ปทรงดั้งเดิมของมัน
และแต่ละบุคคลถูกแยกออกตำมประเภทของพวกเขำอย่ำงช้ำๆ
และพบว่ำพวกเขำกลับคืนสู่ออ้ มอกของครอบครัวตัวเองโดยไม่รู้ตวั นี่จะทำให้เรำยินดีอย่ำงใหญ่หลวง
เรำเป็ นอิสระจำกกำรขัดขวำงและงำนอันยิ่งใหญ่ของเรำก็สำเร็จลุล่วงลงโดยไม่อำจล่วงรู ้ได้ และสิ่งต่ำงๆ
แห่งกำรทรงสร้ำงนับหมื่นแสนก็ถูกแปลงสภำพไป เมื่อตอนที่เรำได้สร้ำงโลกขึ้นมำ
เรำวำงรู ปแบบทุกสรรพสิ่งไปตำมประเภทของพวกมัน
วำงทุกสรรพสิ่งที่มรี ู ปทรงไว้ในประเภทเดียวกันกับพวกมัน
เมื่อปลำยทำงของแผนกำรบริหำรจัดกำรของเรำขยับใกล้เข้ำมำ
เรำจะคืนสภำวะเดิมของกำรสร้ำงกลับสู่สภำพเดิม เรำจะคืนทุกสิ่งทุกอย่ำงกลับสู่วิถีที่มนั เคยเป็ นอยู่ด้งั เดิม
โดยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่ำงอย่ำงลุม่ ลึก เพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่ำงจะกลับคืนสู่ออ้ มอกของแผนกำรของเรำ
เวลำนั้นได้มำถึงแล้ว! ช่วงระยะสุดท้ำยของแผนกำรของเรำกำลังใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้ว อำ
โลกเก่ำที่ช่ำงไม่สะอำด! เจ้ำจะตกอยู่ภำยใต้วจนะของเรำอย่ำงแน่นอน!
เจ้ำจะถูกแผนกำรของเรำลดทอนลงไปเป็ นสิ่งทีไ่ ม่ใช่อะไรเลยอย่ำงแน่นอน! อำ สิ่งต่ำงๆ
แห่งกำรทรงสร้ำงนับหมื่นนับแสน! พวกเจ้ำทั้งหมดจะได้รับชีวิตใหม่ภำยในวจนะของเรำ—
พวกเจ้ำจะมีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำซึ่งทรงอธิปไตยของพวกเจ้ำ อำ โลกใหม่ที่บริ สุทธิ์และไร้ มลทิน!
พวกเจ้ำจะฟื้ นคืนชีวิตขึ้นมำใหม่ภำยในพระสิริของเรำอย่ำงแน่นอน! อำ ภูเขำศิโยน!
จะไม่เงียบงันต่อไปอีกแล้ว–เรำได้กลับมำอย่ำงมีชยั แล้ว! จำกท่ำมกลำงกำรทรงสร้ำง
เรำพินิจพิเครำะห์ท้งั แผ่นดินโลก บนแผ่นดินโลก มวลมนุษย์ได้เริ่ มชีวิตใหม่และได้มำซึ่งควำมหวังใหม่ อำ
ประชำกรของเรำ! เหตุใดเล่ำพวกเจ้ำจึงไม่สำมำรถคืนชีวิตกลับมำได้ภำยในควำมสว่ำงของเรำ?
เหตุใดหรื อพวกเจ้ำจึงไม่สำมำรถกระโดดโลดเต้นเพื่อควำมชื่นบำนภำยใต้กำรนำของเรำ?
แผ่นดินทั้งหลำยกำลังพำกันร้องตะโกนด้วยควำมยินดีปรี ดำ
ห้วงน้ ำทั้งหลำยต่ำงพำกันเสียงแหบแห้งด้วยกำรสรวลเสเฮฮำอย่ำงรื่ นเริงยินดี! อำ อิสรำเอลคืนชีพ!
ไฉนเจ้ำจึงไม่รู้สึกภำคภูมิใจเพรำะกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำของเรำ? ผูใ้ ดกันเล่ำที่ได้ร่ ำไห้?

ผูใ้ ดกันเล่ำที่ได้พิลำปคร่ ำครวญ? อิสรำเอลประเทศเก่ำนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป
และอิสรำเอลของวันนี้ได้ผงำดลุกขึ้นแล้ว ตั้งตรงและตระหง่ำนค้ำอยู่ในพิภพนี้
และได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในหัวใจของมนุษยชำติท้งั มวล
อิสรำเอลของวันนี้จะบรรลุแหล่งกำเนิดแห่งกำรดำรงอยู่โดยผ่ำนทำงประชำกรของเรำอย่ำงแน่นอน! อำ
อียิปต์ที่น่ำเกลียดชัง! แน่นอนเลยว่ำ เจ้ำไม่ได้ยงั คงยืนต้ำนเรำอยู่ ใช่หรื อไม่?
เจ้ำสำมำรถฉวยประโยชน์จำกควำมปรำนีของเรำและพยำยำมที่จะหนีกำรตีสอนของเรำได้อย่ำงไรกัน?
เจ้ำไม่ดำรงอยูภ่ ำยในกำรตีสอนของเรำได้อย่ำงไรกัน? แน่นอนว่ำ บรรดำผูท้ ี่เรำรักทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ชวั่ นิรันดร
และพวกที่ยืนต้ำนเรำทั้งหมดก็จะถูกเรำตีสอนไปชัว่ นิรันดรอย่ำงแน่นอน เพรำะเรำเป็ นพระเจ้ำที่หวงแหน
และจะไม่ละเว้นพวกมนุษย์ไว้เลยแม้แต่น้อยสำหรับทั้งหมดที่พวกเขำได้ทำลงไป
เรำจะเฝ้ำดูหมดทั้งแผ่นดินโลก และในกำรปรำกฏทำงทิศตะวันออกของโลกพร้อมกับควำมชอบธรรม บำรมี
ควำมพิโรธ และกำรตีสอนนั้น เรำจะเปิ ดเผยตัวเรำต่อชุมนุมของมนุษยชำติอนั มำกมำยเหลือคณนำ!
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 26” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

175. มหำชนแซ่ซ้องเรำ มหำชนสรรเสริ ญเรำ ทุกปำกทั้งปวงขนำนพระนำมพระเจ้ำแท้จริ งเพียงหนึ่งเดียว
ผูค้ นทั้งผองแหงนจ้องมองกิจกำรของเรำ รำชอำณำจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพแห่ งมวลมนุษย์
บุคคลของเรำนั้นมัง่ มีและเอื้ออำรี ใครเล่ำจะไม่ปีติยินดีกบั กำรนี้? ใครเล่ำจะไม่เริงระบำเพื่อควำมชื่นชมยินดี?
โอ้ ศิโยน! ชูธงประจำชัยของเจ้ำเพื่อสมโภชเรำ!
ขับร้องเพลงฉลองชัยแห่งชัยชนะของเจ้ำเพื่อเผยแผ่นำมศักดิ์สิทธิ์ของเรำ! ทุกสิ่งสร้ำงกระทัง่ สุดปลำย พิภพ!
จงเร่ งชำระตัวเจ้ำให้สะอำดเพื่อเจ้ำอำจได้เป็ นเครื่ องบูชำแด่เรำ! หมู่ดำรำในท้องนภำเบื้องบน!
จงเร่ งกลับไปยังตำแหน่งแห่งหนของพวกเจ้ำเพื่อแสดงฤทธำนุภำพอันทรงอิทธิฤทธิ์ของเรำในพื้นฟ้ำ!
เรำสดับซำบซึ้งในน้ ำเสียงทั้งหลำยของผูค้ นบนแผ่นดินโลก
ผูห้ ลัง่ ริ นควำมรักและควำมเคำรพตรำบอสงไขยของพวกเขำให้แก่เรำมำในบทเพลง! ในวันนี้
เมื่อทุกสิ่งสร้ำงกลับคืนสู่ชีวิต เรำจึงลงมำยังพิภพแห่งมวลมนุษย์ ณ ช่วงเวลำนี้ ณ ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
มวลบุปผำระดมผลิดอกบำนสะพรัง่ อย่ำงโกลำหล มวลหมู่สกุณำขับขำนพร้อมเพรี ยงประดุจเสียงเดียว
สรรพสิง่ ล้วนระริ กรัวด้วยควำมชื่นชมยินดี! ในเสียงประโคมคำรวะแห่งรำชอำณำจักร
อำณำจักรซำตำนพลันโค่นสลำย มีอนั บรรลัยไปในเสียงก้องกัมปนำทของเพลงเฉลิมรำชอำณำจักร
ไม่มีวนั ผงำดขึ้นมำได้อีกเลย!
ใครเล่ำบนแผ่นดินโลกกล้ำลุกขึ้นมำต้ำนทำน? ขณะที่เรำลงมำยังแผ่นดินโลก เรำนำมำซึ่งกำรเผำผลำญ
นำมำซึ่งควำมพิโรธ นำมำซึ่งทุกเภทแห่งมหันตภัย อำณำจักรทั้งหลำยแห่งแผ่นดินโลก ณ

บัดนี้คืออำณำจักรของเรำ! สูงขึ้นไปในนภดล หมู่เมฆอวนระคนและวนป่ วนเป็ นมวนคลื่น
เบื้องล่ำงนภดลนั้นเล่ำ ทะเลสำบและลำน้ ำพำกันถัง่ โถมกระเพื่อมพล่ำนเป็ นท่วงทำนองปลุกเร้ำอย่ำงเริงร่ ำยินดี
เหล่ำสัตว์ซ่ึงกำลังพักผ่อนทะยำนพรวดออกจำกคูหำของพวกมัน
และเรำปลุกผูค้ นทั้งผองให้ตื่นจำกควำมหลับใหล วันซึ่งผูค้ นมหำศำลเฝ้ำรอคอยได้มำถึงแล้วในที่สุด!
พวกเขำถวำยบทเพลงอันไพเรำะที่สุดทั้งหลำยให้กบั เรำ!
ตัดตอนมำจำก “เพลงเฉลิมรำชอำณำจักร” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

176. เมื่อกำรกล่ำวทักทำยรำชอำณำจักรดังขึ้น—ซึ่งเป็ นตอนที่เสียงฟ้ำร้องทั้งเจ็ดดังกังวำนขึ้นด้วย—
เสียงนี้สั่นสะเทือนฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก เขย่ำสวรรค์ช้นั สูงสุด
และทำให้ควำมรู ้สึกลึกในใจของมนุษย์ทุกคนสัน่ ไหว
เพลงสรรเสริ ญรำชอำณำจักรดังกังวำนขึ้นอย่ำงเป็ นพิธีกำรในแผ่นดินแห่งพญำนำคใหญ่สีแดง
เป็ นกำรพิสูจน์ว่ำเรำได้ทำลำยชนชำติน้นั และได้สถำปนำรำชอำณำจักรของเรำแล้ว ที่สำคัญยิ่งกว่ำนั้นคือ
รำชอำณำจักรของเรำได้รับกำรสถำปนำขึ้นบนแผ่นดินโลก ณ ชัว่ ขณะนี้
เรำเริ่ มส่งทูตสวรรค์ของเรำออกไปยังทุกๆ ชนชำติในโลกเพื่อที่พวกเขำจะได้เป็ นผูเ้ ลี้ยงแก่บรรดำบุตรของเรำ
ผูค้ นของเรำ นี่ก็เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ของงำนขั้นตอนต่อไปของเรำด้วย อย่ำงไรก็ตำม
เรำไปยังที่ที่พญำนำคใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่ และแข่งขันกับมันด้วยตัวเอง
ทันทีที่มนุษย์ท้งั หมดมำรู ้จกั เรำในเนื้อหนังและสำมำรถเห็นกิจกำรของเรำในเนื้อหนัง
ถ้ำของพญำนำคใหญ่สีแดงก็จะกลำยเป็ นขี้เถ้ำและหำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย…
วันนี้ เรำไม่เพียงกำลังลงมำยังชนชำติของพญำนำคใหญ่สีแดงเท่ำนั้น
แต่เรำยังกำลังหันไปเผชิญหน้ำกับทัว่ ทั้งจักรวำลอีกด้วย ทำให้สวรรค์ช้นั สูงสุดทั้งหมดทั้งมวลสั่นไหว
มีสถำนที่ใดสักแห่งไหมที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรพิพำกษำของเรำ?
มีสถำนที่สักแห่งไหมที่ไม่ดำรงอยูภ่ ำยใต้ควำมหำยนะที่เรำกระหน่ำลงไป? ทุกที่ที่เรำไป เรำได้กระจำย
“เมล็ดพันธุ์แห่งควำมวิบตั ิ” ทุกประเภทไว้แล้ว นี่เป็ นหนึ่งในวิธีท้งั หลำยที่เรำทำงำน
และเป็ นกำรกระทำแห่งควำมรอดสำหรับมนุษย์อย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย
และสิ่งที่เรำยื่นให้พวกเขำยังคงเป็ นควำมรักอย่ำงหนึ่ง
เรำปรำรถนำที่จะอนุญำตให้ผคู้ นจำนวนมำกขึ้นอีกทำควำมรู ้จกั เรำและสำมำรถเห็นเรำ และด้วยวิธีน้ี
มำเคำรพพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งพวกเขำไม่สำมำรถมองเห็นมำนำนหลำยปี แล้ว แต่ผซู้ ่ึง ณ บัดนี้เป็ นจริ งแล้ว
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 10” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

177. เป็ นเวลำหลำยสหัสวรรษ มนุษย์ได้ถวิลหำที่จะสำมำรถเป็ นพยำนกำรเสด็จมำถึงของพระผูช้ ่วยให้รอด
มนุษย์ได้ถวิลหำที่จะมองดูพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดประทับเมฆขำวขณะที่พระองค์เสด็จลงมำในสภำวะบุคคล
ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ร่ ำร้องและโหยหำในพระองค์มำเป็ นเวลำหลำยพันปี
มนุษย์ยงั ถวิลให้พระผูช้ ่วยให้รอดทรงกลับมำและทรงอยูร่ ่ วมกับพวกเขำอีกครั้ง นัน่ คือ
ถวิลให้พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด ผูซ้ ่ึงได้ทรงแยกไปจำกผูค้ นเป็ นเวลำหลำยพันปี เสด็จกลับมำ
และดำเนินพระรำชกิจในกำรไถ่บำปที่พระองค์ได้ทรงกระทำท่ำมกลำงชำวยิวอีกครั้ง
ทรงมีควำมสงสำรและมีควำมรักต่อมนุษย์ ทรงให้อภัยบำปของมนุษย์และทรงแบกรับบำปของมนุษย์
และแม้กระทัง่ ทรงแบกรับกำรล่วงละเมิดทั้งหมดของมนุษย์ และทรงช่วยมนุษย์ให้พน้ จำกบำป
สิ่งที่มนุษย์ถวิลหำคือกำรที่พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเป็ นเช่นเมื่อก่อน—พระผูช้ ่วยให้รอดผูค้ วรค่ำที่จะรัก
ทรงพระทัยดีมีเมตตำ และทรงน่ำเคำรพ ผูท้ ี่ไม่เคยพิโรธต่อมนุษย์ และผูท้ ี่ไม่เคยทรงตำหนิมนุษย์
แต่เป็ นผูท้ ี่ทรงยกโทษและทรงรับบำปทั้งหมดของมนุษย์เอำไว้
และผูท้ ี่จะแม้กระทัง่ สิ้นพระชนม์บนกำงเขนเพื่อมนุษย์เช่นก่อนหน้ำนี้ ตั้งแต่พระเยซูได้เสด็จจำกไป
บรรดำสำวกที่ได้ติดตำมพระองค์ รวมทั้งเหล่ำวิสุทธิชนทั้งหมดผูไ้ ด้รับกำรช่วยให้รอดในพระนำมของพระองค์
ที่ได้ร่ ำร้องหำพระองค์และรอคอยพระองค์แทบขำดใจตลอดมำ
ทุกคนที่ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริ สต์ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณได้ถวิลหำวันอันปรำโมท
ย์ในวำระสิ้นสุดนั้น เมื่อพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดเสด็จลงมำบนเมฆขำวเพื่อทรงปรำกฏต่อหน้ำผูค้ นทั้งหมด
แน่นอนว่ำ
นี่ยงั เป็ นควำมปรำรถนำร่ วมของทุกคนที่ยอมรับพระนำมของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในวันนี้เช่นกัน
ทุกคนในจักรวำลที่รู้จกั ควำมรอดของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดได้โหยหำแทบขำดใจตลอดมำให้พระเยซูคริ สต์เ
สด็จมำถึงโดยฉับพลันเพื่อทรงปฏิบตั ิสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในขณะที่ทรงอยู่บนแผ่นดินโลกให้ลุล่วง:
“เรำจะมำถึงเฉกเช่นที่เรำได้จำกไป” มนุษย์เชื่อว่ำ หลังกำรถูกตรึงกำงเขนและกำรคืนพระชนม์
พระเยซูได้เสด็จกลับไปสู่สวรรค์บนเมฆขำวเพื่อทรงเข้ำประจำที่ของพระองค์ ณ พระหัตถ์ขวำขององค์ผสู้ ูงสุด
ในลักษณะเดียวกัน พระเยซูจะเสด็จลงมำอีกครั้งบนเมฆขำว
(เมฆนี้อำ้ งถึงเมฆที่พระเยซูประทับตอนที่พระองค์ได้เสด็จกลับสู่สวรรค์)
ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่เฝ้ำโหยหำพระองค์แทบขำดใจตลอดมำเป็ นเวลำหลำยพันปี
และพระองค์จะทรงมีพระฉำยำและทรงสวมใส่เสื้อผ้ำของชำวยิว หลังกำรทรงปรำกฏต่อมนุษย์
พระองค์จะประทำนอำหำรแก่พวกเขำ และทรงทำให้น้ ำแห่งชีวิตไหลพุง่ ออกมำสำหรับพวกเขำ
และจะทรงใช้ชีวิตท่ำมกลำงพวกเขำ ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระคุณและทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก
ที่มีชีวิตชีวำและเป็ นจริ ง มโนคติที่หลงผิดเช่นนี้ท้งั หมดคือสิ่งที่ผคู้ นเชื่อกัน

กระนั้นพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดก็ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งนี้
พระองค์ได้ทรงกระทำตรงกันข้ำมกับสิ่งที่มนุษย์คิดไปเอง
พระองค์ไม่ได้เสด็จมำถึงท่ำมกลำงพวกที่ได้โหยหำกำรเสด็จกลับมำของพระองค์
และพระองค์ไม่ได้ทรงปรำกฏต่อผูค้ นทั้งหมดในขณะที่ประทับบนเมฆขำว พระองค์ได้เสด็จมำถึงแล้ว
แต่มนุษย์ไม่รู้จกั พระองค์ และยังคงไม่รู้เท่ำทันเกี่ยวกับพระองค์ มนุษย์แค่กำลังรอคอยพระองค์อย่ำงไร้จุดหมำย
ไม่ตระหนักรู ้ว่ำพระองค์ได้เสด็จลงมำบน “เมฆขำว” แล้ว (เมฆซึ่งเป็ นพระวิญญำณของพระองค์
พระวจนะของพระองค์ พระอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของพระองค์ และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น)
และบัดนี้ทรงสถิตท่ำมกลำงกลุ่มผูช้ นะทั้งหลำยที่พระองค์จะทรงทำให้เป็ นในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
มนุษย์ไม่รู้สิ่งนี้: ทั้งที่พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดผูบ้ ริ สุทธิ์ทรงมีควำมเอ็นดูและควำมรักทั้งมวลให้แก่มนุษย์
พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจใน “วิหำร”
เหล่ำนั้นซึ่งเป็ นที่อยู่ของควำมโสมมและเหล่ำวิญญำณที่ไม่บริ สุทธิ์ ได้อย่ำงไร?
แม้ว่ำมนุษย์เฝ้ำรอคอยกำรมำถึงของพระองค์ตลอดมำ
พระองค์ทรงสำมำรถปรำกฏต่อพวกที่กินเนื้อหนังของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม ดื่มเลือดของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม
และสวมใส่เสื้อผ้ำของผูท้ ี่ไม่ชอบธรรม ผูซ้ ่ึงเชื่อในพระองค์แต่ไม่รู้จกั พระองค์
และผูท้ ี่บีบคั้นพระองค์อยู่ตลอดเวลำได้อย่ำงไร
มนุษย์รู้แต่เพียงว่ำพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมรักและท่วมท้นไปด้วยควำมสงสำร
และรู ้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป ทรงเต็มไปด้วยกำรไถ่ อย่ำงไรก็ดี
มนุษย์ไม่รู้ว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง ผูท้ รงปริ่ มล้นด้วยควำมชอบธรรม พระบำรมี พระพิโรธ
และกำรพิพำกษำ ทรงมีสิทธิอำนำจ และเปี่ ยมไปด้วยพระเกียรติ ดังนั้น
แม้ว่ำมนุษย์จะโหยหำและกระหำยกำรเสด็จกลับมำของพระผูไ้ ถ่อย่ำงใจจดใจจ่อ
และแม้กำรอธิษฐำนของพวกเขำจะขับเคลื่อนฟ้ำ
พระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดก็ไม่ทรงปรำกฏแก่บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระองค์แต่ไม่รู้จกั พระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

178. เรำได้มอบสง่ำรำศีของเรำแก่อสิ รำเอลแล้วจำกนั้นก็เอำสง่ำรำศีน้นั ออกไป
และภำยหลังจำกนั้นเรำได้นำพำคนอิสรำเอลไปยังทิศตะวันออก และนำพำมนุษยชำติท้งั มวลไปยังทิศตะวันออก
เรำได้นำพำพวกเขำทั้งหมดไปยังควำมสว่ำงเพื่อที่พวกเขำจะได้อยู่ร่วมกับควำมสว่ำงอีกครั้ง
และเชื่อมสัมพันธ์กบั ควำมสว่ำง และไม่ตอ้ งค้นคว้ำหำควำมสว่ำงอีกต่อไป
เรำจะปล่อยให้ผคู้ นทั้งหมดที่กำลังค้นคว้ำได้เห็นควำมสว่ำงอีกครั้งและได้เห็นสง่ำรำศีที่เรำได้มีในอิสรำเอล
เรำจะปล่อยให้พวกเขำได้เห็นว่ำเรำได้ลงมำบนเมฆขำวเข้ำสู่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์นำนมำแล้ว

จะปล่อยให้พวกเขำได้เห็นหมู่เมฆสีขำวนับไม่ถว้ นและผลไม้เป็ นพวงอันอุดม และที่มำกไปกว่ำนั้นคือ
จะปล่อยให้พวกเขำได้เห็นพระยำห์เวห์พระเจ้ำแห่งอิสรำเอล
เรำจะปล่อยให้พวกเขำเฝ้ำมององค์เจ้ำนำยแห่งพวกยิว พระเมสสิยำห์ซ่งึ เป็ นที่ถวิลหำรอคอย
และกำรปรำกฏอันครบถ้วนของเรำผูท้ ี่ได้ถูกพวกกษัตริ ยข์ ่มเหงตลอดทัว่ ทั้งยุคต่ำงๆ
เรำจะทำงำนกับทั้งจักรวำลและเรำจะปฏิบตั ิงำนอันยิง่ ใหญ่
เป็ นกำรเปิ ดเผยสง่ำรำศีของเรำทั้งหมดและกิจกำรของเรำทั้งหมดต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ำย
เรำจะแสดงโฉมหน้ำอันเปี่ ยมสง่ำรำศีของเรำในควำมครบถ้วนต่อบรรดำผูท้ ไี่ ด้รอคอยเรำมำนำนหลำยปี แล้ว
ต่อบรรดำผูท้ ี่ได้ถวิลหำให้เรำลงมำบนเมฆขำว ต่ออิสรำเอลที่ได้ถวิลหำให้เรำปรำกฏอีกครั้งหนึ่ง
และต่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงที่ข่มเหงเรำ
เพื่อที่ท้งั หมดจะได้รู้ว่ำเรำได้เอำสง่ำรำศีของเรำไปและได้นำพำสง่ำรำศีน้ นั ไปยังทิศตะวันออกนำนมำแล้ว
เพื่อที่สง่ำรำศีน้ นั จะได้ไม่อยู่ในแคว้นยูเดียอีกต่อไป ด้วยเหตุที่ยุคสุดท้ำยนั้นได้มำถึงแล้ว!
ตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลเรำกำลังทำงำนของเรำ และในทิศตะวันออก
เสียงกระแทกสนัน่ รำวฟ้ำร้องดังขึ้นอย่ำงไม่รู้จบ ทำให้ชนชำติท้งั ปวงและคณะนิกำยทัง้ หมดสัน่ สะเทือน
เป็ นเสียงของเรำนัน่ เองที่ได้นำทำงพวกมนุษย์ท้งั หมดเข้ำมำสู่ปัจจุบนั
เรำจะทำให้พวกมนุษย์ท้งั หมดถูกพิชิตโดยเสียงของเรำ ตกลงสู่กระแสนี้ และนบนอบต่อหน้ำเรำ
ด้วยเหตุที่เรำได้เรี ยกคืนสง่ำรำศีของเรำจำกแผ่นดินโลกทั้งหมดและได้ให้สง่ำรำศีน้ นั ปรำกฏขึ้นใหม่ในทิศตะวัน
ออกนำนมำแล้ว ใครบ้ำงไม่ถวิลหำที่จะได้เห็นสง่ำรำศีของเรำ?
ใครบ้ำงไม่รอคอยกำรกลับมำของเรำอย่ำงกระวนกระวำยใจ? ใครบ้ำงไม่กระหำยกำรปรำกฏอีกครั้งของเรำ?
ใครบ้ำงไม่คะนึงหำควำมดีงำมของเรำ? ใครบ้ำงจะไม่มำหำควำมสว่ำง?
ใครบ้ำงจะไม่เฝ้ำมองควำมมัง่ คัง่ ของคำนำอัน? ใครบ้ำงไม่ถวิลหำกำรกลับมำของพระผูไ้ ถ่?
ใครบ้ำงไม่ชื่นชมองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ผยู้ งิ่ ใหญ่? เสียงของเรำจะแผ่ไปทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก
เมื่อเผชิญหน้ำกับประชำกรที่เรำเลือกสรร เรำปรำรถนำที่จะกล่ำววจนะแก่พวกเขำเพิ่มเติมอีก
เรำกล่ำววจนะของเรำต่อทั้งจักรวำลและต่อมวลมนุษย์
รำวกับเสียงฟ้ำร้องอันเปี่ ยมพละกำลังที่ทำให้ภูเขำและแม่น้ ำสั่นสะเทือน
ดังนั้นวจนะในปำกของเรำจึงได้กลำยเป็ นขุมทรัพย์ของมนุษย์ และพวกมนุษย์ท้งั หมดก็ทะนุถนอมวจนะของเรำ
ฟ้ำแลบนั้นส่องแสงวำบจำกทิศตะวันออกตลอดทำงไปจนถึงทิศตะวันตก
วจนะของเรำเป็ นวจนะที่มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งไป และในเวลำเดียวกันก็พบว่ำวจนะเหล่ำนั้นยำกหยัง่ ถึง
แต่ก็ชื่นบำนในถ้อยคำเหล่ำนั้นอย่ำงหำใดปำน
พวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนเปรมปรี ด์ แิ ละเต็มไปด้วยควำมชื่นบำนยินดี

เฉลิมฉลองกำรมำของเรำรำวกับว่ำทำรกคนหนึ่งเพิง่ จะได้ถือกำเนิด โดยเสียงของเรำ
เรำจะนำพำพวกมนุษย์ท้งั หมดมำอยู่ต่อหน้ำเรำ นับจำกนั้นเป็ นต้นไป
เรำจะเข้ำสู่เผ่ำพันธุ์ของพวกมนุษย์อย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อที่พวกเขำจะได้มำนมัสกำรเรำ
ด้วยสง่ำรำศีที่เรำแผ่รัศมีและวจนะในปำกของเรำ
เรำจะทำเช่นนั้นจนพวกมนุษย์ท้งั หมดมำอยู่ตอ่ หน้ำเรำและเห็นว่ำฟ้ำแลบนั้นส่องแสงวำบจำกทิศตะวันออก
และว่ำเรำยังได้ลงมำสู่ “ภูเขำมะกอกเทศ” แห่งทิศตะวันออกเช่นกัน
พวกเขำจะเห็นว่ำเรำได้อยู่บนแผ่นดินโลกนำนมำแล้ว ไม่ใช่ในฐำนะบุตรของพวกยิวอีกต่อไป
แต่ในฐำนะฟ้ำแลบแห่งทิศตะวันออก ด้วยเหตุที่เรำได้คนื ชีพมำนำนแล้ว และได้ไปจำกท่ำมกลำงมวลมนุษย์แล้ว
และจำกนั้นได้ปรำกฏขึ้นอีกครั้งด้วยสง่ำรำศีท่ำมกลำงพวกมนุษย์
เรำคือพระองค์ผทู้ รงได้รับกำรนมัสกำรมำหลำยยุคสมัยนับไม่ถว้ นก่อนปัจจุบนั นี้แล้ว
และเรำยังเป็ นทำรกที่ถูกคนอิสรำเอลละทิง้ มำหลำยยุคสมัยนับไม่ถว้ นก่อนปัจจุบนั นี้แล้วเช่นกัน ยิง่ ไปกว่ำนั้น
เรำคือพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่งึ เปี่ ยมพระสิริแห่งยุคปัจจุบนั !
ให้ท้งั หมดนั้นจงมำอยู่ต่อหน้ำบัลลังก์ของเรำและเห็นโฉมหน้ำอันเปี่ ยมสง่ำรำศีของเรำ ได้ยนิ เสียงของเรำ
และเฝ้ำมองกิจกำรของเรำ นี่คือเจตจำนงครบถ้วนบริ บูรณ์ของเรำ
มันคือจุดสิ้นสุดและจุดสุดยอดของแผนกำรของเรำ รวมทั้งจุดประสงค์ของกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
ให้ทุกชนชำตินมัสกำรเรำ ทุกภำษำยอมรับเรำ มนุษย์ทุกคนมอบควำมเชื่อของเขำในตัวเรำ
และผูค้ นทุกคนอยูภ่ ำยใต้กำรกะเกณฑ์โดยเรำ!
ตัดตอนมำจำก “เสียงฟ้ำร้องทั้งเจ็ดดังกังวำน—กำรเผยพระวจนะว่ำข่ำวประเสริฐแห่งรำชอำณำจักรจะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวำล”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

179. ครั้งหนึ่งเรำเคยเป็ นที่รู้จกั ในนำมพระยำห์เวห์ เรำยังเคยถูกเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์เช่นกัน
และครั้งหนึ่งผูค้ นเรี ยกเรำว่ำพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยควำมรักและควำมเคำรพยกย่อง อย่ำงไรก็ดี ณ วันนี้
เรำไม่ใช่พระยำห์เวห์หรื อพระเยซูซ่งึ ผูค้ นได้รู้จกั ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำอีกต่อไป
เรำคือพระเจ้ำผูท้ ี่ได้กลับมำในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำผูท้ ี่จะนำพำยุคนี้ไปสู่บทอวสำน
เรำคือพระเจ้ำเองซึ่งลุกขึ้นมำจำกที่สุดปลำยแผ่นดินโลก สมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสยั ครบถ้วนทั้งมวลของเรำ
และเต็มเปี่ ยมไปด้วยสิทธิอำนำจ เกียรติ และสิริ ผูค้ นไม่เคยเข้ำมำร่ วมสัมพันธ์กบั เรำ ไม่เคยได้รู้จกั เรำ
และไม่รู้เท่ำทันในอุปนิสยั ของเรำตลอดเวลำ ตั้งแต่กำรสร้ำงโลกจนกระทัง่ วันนี้
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวที่เคยเห็นเรำ
นี่คือพระเจ้ำผูท้ ี่ทรงปรำกฏต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ำยแต่ได้ทรงถูกซ่อนไว้ท่ำมกลำงมนุษย์
พระองค์ทรงอำศัยอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ ทรงเที่ยงแท้และทรงเป็ นจริ ง

ดุจดวงสุรียท์ ี่แผดเผำและเปลวเพลิงที่ลกุ โชน ทรงถูกเติมด้วยฤทธำนุภำพและทรงปริ่ มล้นด้วยสิทธิอำนำจ
ไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกพิพำกษำโดยวจนะของเรำ
และไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกชำระให้บริ สุทธิ์ผ่ำนกำรแผดเผำของไฟ ในท้ำยที่สุด
ชนชำติท้งั มวลจะได้รับกำรอวยพรเพรำะวจนะของเรำ และจะถูกทุบจนแหลกเป็ นชิ้นๆ
เพรำะวจนะของเรำเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นทั้งหมดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยจะเห็นว่ำเรำคือพระผูช้ ่วยให้รอดที่ได้กลับมำ
และเห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่ึงพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และทุกคนจะเห็นว่ำครั้งหนึ่งเรำคือเครื่องบูชำลบล้ำงบำปสำหรับมนุษย์
แต่เห็นว่ำในยุคสุดท้ำยเรำยังได้กลำยเป็ นเปลวเพลิงแห่งสุริยนั ซึ่งเผำผลำญทุกสรรพสิ่งให้เป็ นจุณด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับองค์ตะวันแห่งควำมชอบธรรมซึ่งเปิ ดเผยทุกสรรพสิ่ง นี่คืองำนของเรำในยุคสุดท้ำย
เรำใช้ชื่อนี้และครองอุปนิสัยนี้เพือ่ ที่ผคู้ นทั้งหมดจะได้เห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำที่ชอบธรรม ดวงสุรียท์ ี่แผดเผำ
เปลวเพลิงที่ลุกโชน และเพื่อที่ทุกคนจะได้นมัสกำรเรำ พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
และเพื่อที่พวกเขำจะได้เห็นใบหน้ำที่แท้จริ งของเรำ เรำไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้ำของคนอิสรำเอลเท่ำนั้น
และเรำไม่ใช่เพียงพระผูไ้ ถ่ เรำคือพระเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลทัว่ ทั้งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและห้วงทะเล
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

180. แผนกำรบริ หำรจัดกำรนำนหกพันปี ของพระเจ้ำกำลังจะสิ้นสุดลง
และประตูแห่งรำชอำณำจักรได้ถูกเปิ ดออกแล้วให้กบั ทุกคนที่แสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระองค์
พี่น้องชำยหญิงที่รัก พวกเจ้ำกำลังรออะไรอยู?่ อะไรคือสิ่งที่เจ้ำแสวงหำ?
เจ้ำกำลังรอให้พระเจ้ำทรงปรำกฏใช่ไหม? เจ้ำกำลังค้นหำรอยพระบำทของพระองค์ใช่ไหม?
เรำโหยหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำยิง่ นัก! และมันก็ยำกยิ่งนักที่จะพบรอยพระบำทของพระเจ้ำ! ในยุคเช่นนี้
ในโลกเช่นนี้ เรำต้องทำอะไรเพือ่ ให้ได้ประจักษ์วนั ที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ?
เรำต้องทำอะไรเพื่อก้ำวให้ทนั ตำมก้ำวพระบำทของพระเจ้ำ?
ทุกคนที่กำลังรอให้พระเจ้ำทรงปรำกฏต้องเผชิญกับบรรดำคำถำมประเภทนี้
พวกเจ้ำทั้งหมดได้พิจำรณำคำถำมเหล่ำนั้นมำกกว่ำหนึ่งครั้ง—แต่มผี ลลัพธ์เช่นไรหรื อ? พระเจ้ำทรงปรำกฏที่ใด?
รอยพระบำทของพระเจ้ำอยู่ที่ใด? พวกเจ้ำมีคำตอบหรื อไม่? ผูค้ นมำกมำยอำจจะตอบกลับดังนี้:
“พระเจ้ำทรงปรำกฏท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์และรอยพระบำทของพระองค์ทรงอยู่ท่ำมกลำงหมู่เรำ
มันเรี ยบง่ำยเช่นนั้นเอง!” ไม่ว่ำใครก็สำมำรถให้คำตอบเป็ นสูตรตำยตัวได้
แต่พวกเจ้ำเข้ำใจหรื อไม่ว่ำอะไรคือสิ่งที่หมำยถึงกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำหรื อรอยพระบำทของพระองค์?
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำหมำยถึงกำรทรงมำถึงของพระองค์บนโลกเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์ดว้ ยพระ

องค์เอง ด้วยพระอัตลักษณ์และพระอุปนิสยั ของพระองค์เอง และในวิธีที่เป็ นมำโดยกำเนิดในพระองค์
พระองค์เสด็จลงมำท่ำมกลำงมวลมนุษย์เพื่อทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของกำรเริ่ มต้นยุคหนึ่งและสิ้นสุดยุคหนึ่ง
กำรทรงปรำกฏเช่นนี้ไม่ใช่รูปแบบของพิธีกำร มันไม่ใช่เครื่ องหมำย รู ปภำพ กำรอัศจรรย์
หรื อนิมิตยิง่ ใหญ่อะไรสักอย่ำง และยิ่งมีโอกำสน้อยกว่ำนั้นที่มนั จะเป็ นกระบวนกำรทำงศำสนำ
มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่เป็ นจริงและแท้จริ งที่ไม่ว่ำใครก็สำมำรถสัมผัสและมองเห็นได้
กำรทรงปรำกฏแบบนี้ไม่ได้เป็ นไปเพื่อกำรเสแสร้งทำ หรื อเพื่อกำรงำนระยะสั้นอะไรสักอย่ำง
หำกแต่มนั เป็ นไปเพื่อกำรงำนระยะหนึ่งในแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำมีควำมหมำยเสมอและมีควำมสัมพันธ์กบั แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์เสมอ
สิ่งที่เรี ยกว่ำ “กำรทรงปรำกฏ” ในที่น้ีน้ นั 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 นี่คือควำมหมำยของกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำได้นำมำซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

181. เมื่อพวกเจ้ำได้เข้ำใจควำมหมำยของกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำแล้ว
พวกเจ้ำควรแสวงหำรอยพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงไร? คำถำมนี้ไม่ยำกที่จะอธิบำย กล่ำวคือ
ที่ใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงปรำกฏ ที่น้ นั เจ้ำจะพบก้ำวพระบำทของพระองค์ คำอธิบำยเช่นนี้ฟังดูตรงไปตรงมำ
แต่ไม่ใช่เรื่ องง่ำยในทำงปฏิบตั ิ เพรำะว่ำผูค้ นมำกมำยไม่รู้ว่ำพระเจ้ำทรงปรำกฏที่ใด
นับประสำอะไรที่จะรู ้ว่ำที่ใดที่พระองค์เต็มใจ หรื อที่ใดที่พระองค์ควรทรงปรำกฏ
บำงคนเชื่อด้วยอำรมณ์หุนหันว่ำที่ใดก็ตำมที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจ ที่น้ นั พระเจ้ำทรงปรำกฏ
หรื อมิฉะนั้นพวกเขำก็เชื่อว่ำที่ใดก็ตำมที่มีร่ำงฝ่ ำยวิญญำณ ที่น้ นั พระเจ้ำทรงปรำกฏ
หรื อมิฉะนั้นพวกเขำก็เชื่อว่ำที่ใดที่มีผคู้ นที่มีชื่อเสียงสูงส่ง ที่น้นั 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 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 ้ถึงพระรำชกิจของพระองค์ นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
ซึ่งยิง่ ไปกว่ำนั้นควรได้รับกำรยอมรับจำกทุกคน
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะประจักษ์ในกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ ตำมก้ำวพระบำทของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องเดินออกห่ำงจำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเสียก่อน
เจ้ำต้องไม่เรี ยกร้องให้พระเจ้ำทรงทำสิ่งนี้หรื อสิ่งนั้น
นับประสำอะไรที่เจ้ำจะควรวำงพระองค์ไว้ในขอบเขตของเจ้ำเองและจำกัดพระองค์ไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเ
จ้ำเอง แต่เจ้ำกลับควรถำมว่ำพวกเจ้ำจะแสวงหำรอยพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำจะยอมรับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำอย่ำงไร และเจ้ำจะยอมจำนนต่อพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำอย่ำงไร
กล่ำวคือ นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรทำ เนื่องจำกมนุษย์ไม่ใช่ควำมจริ ง และไม่ได้ครอบครองควำมจริ ง
เขำจึงควรแสวงหำ ยอมรับ และเชื่อฟัง
ตัดตอนมำจำก “กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำได้นำมำซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

182. 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 นที่สนใจของเจ้ำอย่ำงยิ่ง ไม่ว่ำในกรณีใด
เรำหวังว่ำบรรดำผูท้ ี่โหยหำอย่ำงแท้จริ งให้พระเจ้ำทรงปรำกฏพระองค์จะสำมำรถเผชิญหน้ำกับข้อเท็จจริ งนี้และ
พินิจพิเครำะห์มนั อย่ำงรอบคอบ แทนที่จะด่วนสรุ ปต่ำงๆ นำนำเกี่ยวกับมัน นั่นคือสิ่งที่บุคคลซึ่งมีปัญญำควรทำ
มันไม่ยำกที่จะสืบค้นเข้ำไปในสิ่งเช่นนี้ แต่มนั จำเป็ นที่พวกเรำแต่ละคนต้องรู ้ควำมจริ งข้อนี้ กล่ำวคือ
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 คนเรำต้องแยกแยะบนพื้นฐำนของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น
ในกำรกำหนดว่ำนัน่ เป็ นเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์
(พระรำชกิจของพระองค์ ถ้อยดำรัสของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์และแง่มมุ อื่นๆ มำกมำย)
มำกกว่ำรู ปปรำกฏภำยนอก หำกมนุษย์พินิจพิเครำะห์เพียงแค่พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระองค์
และส่งผลให้มองข้ำมแก่นแท้ของพระองค์ นี่ก็แสดงว่ำมนุษย์มืดบอดและไม่รู้เท่ำทัน
รู ปปรำกฏภำยนอกไม่สำมำรถกำหนดแก่นแท้ได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีวนั สำมำรถสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ได้
พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระเยซูไม่ได้ขดั กับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์หรอกหรื อ?
โฉมพระพักตร์และเครื่ องทรงของพระองค์ไม่สำมำรถให้เบำะแสเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์แท้จริ งของพระองค์ได้ห
รอกหรื อ?
พวกฟำริ สียุคแรกสุดไม่ได้ต่อต้ำนพระเยซูอย่ำงจริ งจังก็เพรำะพวกเขำแค่มองที่พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระ

องค์เท่ำนั้น และหำได้ใส่ใจพระวจนะในพระโอษฐ์ของพระองค์หรอกหรื อ?
เรำมีควำมหวังว่ำพี่น้องชำยหญิงทุกคนที่แสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำจะไม่ซ้ ำรอยโศกนำฏกรรมแห่งปร
ะวัติศำสตร์ เจ้ำต้องไม่กลำยเป็ นพวกฟำริ สีแห่งยุคปัจจุบนั และตอกตรึงพระเจ้ำกับกำงเขนอีกครั้ง
เจ้ำควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึงวิธีตอ้ นรับกำรทรงกลับมำของพระเจ้ำ
และเจ้ำควรมีจิตใจที่แจ่มชัดเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็ นใครบำงคนซึ่งนบนอบต่อควำมจริ ง
นี่เป็ นควำมรับผิดชอบของทุกคนที่กำลังรอให้พระเยซูทรงกลับมำโดยกำรขี่มำบนก้อนเมฆ
พวกเรำควรขยี้ตำฝ่ ำยวิญญำณของพวกเรำเพื่อทำให้เห็นได้ชดั เจนและไม่กลำยเป็ นจมปลักอยู่ในคำพูดทั้งหลำยแ
ห่งควำมเพ้อฝันเกินจริง
พวกเรำควรคิดถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและมองตรงแง่มุมของพระเจ้ำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ ง อย่ำหลงระเริ งหรื อปล่อยตัวเองให้หลุดหลงไปในฝันกลำงวัน
ที่ตลอดเวลำเฝ้ำถวิลหำวันที่องค์พระเยซูเจ้ำทรงขี่บนก้อนเมฆเสด็จลงมำโดยฉับพลันท่ำมกลำงพวกเจ้ำและรับตั
วพวกเจ้ำที่ไม่เคยได้รู้จกั หรื อได้เห็นพระองค์และไม่รู้วิธีทำตำมน้ ำพระทัยของพระองค์
เป็ นกำรดีกว่ำที่จะคิดถึงเรื่ องรำวที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำนี้!
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

183. 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?
เจ้ำไม่อยำกอย่ำงใหญ่หลวงที่จะมองเห็นบัน้ ปลำยของมวลมนุษย์หรอกหรื 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 และพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่น
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 ก็คงจะไม่มผี ใู้ ดเลยที่มีโอกำสได้รับควำมรอด
และหำกมิใช่เพรำะกำรมำของเนื้อหนังนี้ พระเจ้ำก็คงจะวำงบทอวสำนให้กบั ยุคเก่ำไปเสียนำนแล้ว?
ด้วยควำมที่เป็ นเช่นนี้ พวกเจ้ำยังสำมำรถปฏิเสธกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำได้อยู่อีกหรื อ?
เพรำะพวกเจ้ำสำมำรถได้รับประโยชน์มำกมำยเหลือเกินจำกมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
เหตุใดพวกเจ้ำจึงจะไม่ยอมรับพระองค์อย่ำงเปรมปรี ด์ เิ ล่ำ?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงกระทำสิ่งที่ยงิ่ ใหญ่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

184. พระรำชกิจของพระเจ้ำคือบำงสิ่งที่เจ้ำไม่สำมำรถจับใจควำมได้
หำกเจ้ำไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้อย่ำงเต็มที่ว่ำตัวเลือกของเจ้ำนั้นถูกต้องหรื อไม่
ทั้งยังไม่สำมำรถรู ้ได้ว่ำพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถประสบผลสำเร็จได้หรื อไม่ แล้วเหตุใดหรื อ
เจ้ำจึงไม่ลองเสี่ยงโชคของเจ้ำและดูว่ำมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้อี ำจช่วยเหลือเจ้ำได้อย่ำงใหญ่หลวงหรื อไม่
และดูว่ำพระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่จริ งๆ หรื อไม่? อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องบอกเจ้ำว่ำ
ในกำลของโนอำห์ พวกมนุษย์ได้กินและดื่ม
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
พระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทรงเลือกสรรคนส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้ ให้กลำยเป็ นวัตถุแห่งควำมรอดของพระองค์
และเป็ นดอกผลของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ และนำพำผูค้ นเหล่ำนี้ไปสู่ยุคถัดไป ดังนั้น
รำคำที่พระเจ้ำทรงจ่ำยไปทั้งหมดนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นอะไรก็ตำม
ต่ำงเป็ นไปเพื่อกำรตระเตรียมสำหรับพระรำชกิจซึ่งเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติมำเป็ นจะปฏิบตั ิในยุคสุดท้ำยทั้งสิ้
น ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพวกเจ้ำได้มำถึงวันนี้น้นั 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 และสิ่งทีย่ ิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
พระองค์จะทรงสำมำรถตัดสินทุกสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้ำ
มนุษย์เช่นนั้นสำมำรถเป็ นอย่ำงที่พวกเจ้ำเชื่อว่ำพระองค์เป็ นได้หรื อไม่?
มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเรี ยบง่ำยธรรมดำจนไม่ควรค่ำแก่กำรเอ่ยถึง
ควำมจริ งของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้ำวใจพวกเจ้ำอย่ำงถึงที่สุดกระนั้นหรื อ?
กำรเป็ นพยำนต่อกำรกิจกำรของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้ำวใจพวกเจ้ำอย่ำงที่สุดหรอกหรื อ?
หรื อว่ำเส้นทำงที่พระองค์ทรงนำทำงเจ้ำนั้นไม่ควรค่ำให้พวกเจ้ำเดินไป? เมื่อพิจำรณำโดยรวมทุกอย่ำงแล้ว
สิ่งใดหรื อที่เป็ นเหตุให้พวกเจ้ำชิงชังพระองค์ และเหวี่ยงพระองค์ทงิ้ ไปและรักษำระยะห่ำงจำกพระองค์

มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูแ้ สดงควำมจริ ง มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมควำมจริ ง
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 “เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

185. หำกพระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จมำถึงในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยและยังคงถูกเรียกว่ำพระเยซู
และทรงถือกำเนิดอีกครั้งในแคว้นยูเดียและทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ที่นนั่
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะพิสูจน์ว่ำเรำแค่สร้ำงประชำชนอิสรำเอลขึ้นมำเท่ำนั้นและแค่ไถ่ประชำชนอิสรำเอลเท่ำนั้น
และพิสูจน์ว่ำเรำไม่มีอะไรเกีย่ วข้องกับประชำชำติท้งั หลำย นี่จะไม่ยอ้ นแย้งกับถ้อยคำของเรำว่ำ
“เรำคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำผูท้ ี่ได้สร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง” หรอกหรื อ?
เรำได้ทิ้งแคว้นยูเดียมำและทำงำนของเรำท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำยเพรำะเรำไม่ใช่แค่พระเจ้ำของประชำชนอิ
สรำเอลเท่ำนั้น แต่เป็ นพระเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล
เรำปรำกฏท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำยในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพรำะเรำไม่ใช่แค่พระยำห์เวห์
พระเจ้ำของประชำชนอิสรำเอลเท่ำนั้น แต่ยิ่งไปกว่ำนั้น
เพรำะเรำคือพระผูส้ ร้ำงของบรรดำผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของเรำทั้งหมดท่ำมกลำงประชำชำติท้ งั หลำย
เรำไม่เพียงแค่ได้สร้ำงอิสรำเอล อียิปต์ และเลบำนอนเท่ำนั้น
แต่ยงั ได้สร้ำงประชำชำติท้งั หลำยนอกเหนือไปจำกอิสรำเอลเช่นกัน เพรำะเหตุน้ี
เรำจึงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล เรำเพียงแต่ใช้อิสรำเอลเป็ นจุดเริ่ มต้นสำหรับงำนของเรำ

ใช้แคว้นยูเดียและแคว้นกำลิลีเป็ นฐำนที่มนั่ สำหรับงำนแห่งกำรไถ่ของเรำ
และบัดนี้เรำใช้ประชำชำติท้งั หลำยเป็ นฐำนซึ่งเรำจะนำพำยุคทั้งยุคไปสู่บทอวสำน
เรำได้ทำงำนสองช่วงระยะในอิสรำเอล (งำนสองช่วงระยะนี้คือยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ)
และเรำได้ดำเนินงำนอีกสองช่วงระยะเพิ่มเติมจนเสร็ จสิ้น (ยุคพระคุณและยุคแห่งรำชอำณำจักร)
ไปทัว่ แผ่นดินทั้งหลำยนอกเหนืออิสรำเอล ท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำย เรำจะทำงำนแห่งกำรพิชิตชัย
และดังนั้นจะสรุ ปปิ ดตัวยุคนี้ หำกมนุษย์เรี ยกเรำว่ำพระเยซูคริ สต์ตลอดเวลำ
แต่ไม่รู้ว่ำเรำได้เริ่ มต้นยุคใหม่แล้วในช่วงระหว่ำงยุคสุ ดท้ำยและได้เริ่ มลงมือดำเนินกำรงำนใหม่แล้ว
และหำกมนุษย์ยงั คงหมกมุ่นรอคอยกำรมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอยู่ต่อไป
เช่นนั้นแล้วเรำจะเรี ยกผูค้ นเยี่ยงคนพวกนี้ว่ำผูท้ ี่ไม่เชื่อในเรำ พวกเขำคือผูค้ นที่ไม่รู้จกั เรำ
และกำรเชื่อในเรำของพวกเขำก็เป็ นเท็จ
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถเป็ นพยำนกำรเสด็จมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดจำกสวรรค์ได้อย่ำงไรเล่ำ?
สิ่งที่พวกเขำรอคอยนั้นไม่ใช่กำรมำถึงของเรำ แต่เป็ นกำรมำถึงของกษัตริ ยข์ องพวกยิว
พวกเขำไม่ได้โหยหำให้เรำทำลำยล้ำงโลกเก่ำอันไม่บริ สุทธิ์น้ี
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับถวิลหำกำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระเยซู ซึ่งในนั้น พวกเขำจะได้รับกำรไถ่
พวกเขำตั้งตำคอยที่จะให้พระเยซูทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจำกแผ่นดินที่มีมลทินและไม่ชอบธรรมแห่งนี้อีกครั้ง
หนึ่ง ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถกลำยเป็ นคนที่ทำงำนของเรำให้เสร็จสมบูรณ์ในยุคสุดท้ำยได้อย่ำงไร?
ควำมอยำกได้อยำกมีท้งั หลำยของมนุษย์ไม่สำมำรถทำให้ควำมปรำรถนำของเรำลุล่วงหรือทำให้งำนของเรำสำเร็
จลุล่วงได้ เพรำะมนุษย์ก็แค่เลื่อมใสหรื อทะนุถนอมงำนที่เรำได้ทำก่อนหน้ำนั้นเท่ำนั้น
และไม่รู้เลยว่ำเรำคือพระเจ้ำเองผูท้ ี่ใหม่เสมอและไม่เคยเก่ำเลย มนุษย์รู้เพียงแค่ว่ำเรำคือพระยำห์เวห์
และพระเยซู และไม่เฉลียวใจเลยว่ำเรำคือองค์หนึ่งเดียวสุดท้ำยที่จะนำมวลมนุษย์ไปสู่บทอวสำน
ทั้งหมดที่มนุษย์โหยหำและรู ้จกั นั้นมำจำกมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเอง
และเป็ นแค่สิ่งซึ่งพวกเขำสำมำรถเห็นได้ดว้ ยตำของพวกเขำเองเท่ำนั้น มันไม่อยู่ในแนวเดียวกับงำนที่เรำทำ
แต่ไม่กลมกลืนไปกับมัน หำกงำนของเรำถูกดำเนินกำรปฏิบตั ิไปตำมแนวควำมคิดของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วเมื่อไรมันจะจบสิ้น เมื่อใดเล่ำ มวลมนุษย์จึงจะเข้ำสู่กำรหยุดพัก? และเรำจะสำมำรถเข้ำสู่วนั ที่เจ็ด
วันสะบำโต ได้อย่ำงไร? เรำทำงำนตำมแผนกำรของเรำและตำมจุดประสงค์ของเรำ—ไม่ใช่ตำมเจตนำของมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

186. ไม่ว่ำเจ้ำจะเป็ นคนอเมริ กนั คนอังกฤษ หรือสัญชำติอื่นใด
เจ้ำควรก้ำวออกนอกขอบเขตของสัญชำติของเจ้ำเอง ก้ำวข้ำมตัวของเจ้ำเอง
และชมพระรำชกิจของพระเจ้ำจำกมุมมองของสิง่ มีชีวิตที่ทรงสร้ำงขึ้น

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 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 นพื้นฐำนให้พวกเขำประณำมและต่อต้ำนพระเจ้ำ
และในที่สุดก็นำไปสู่กำรทำลำยล้ำงประเทศอิสรำเอล วันนี้ผคู้ นมำกมำยได้กระทำควำมผิดที่คล้ำยกัน

พวกเขำป่ ำวประกำศด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเขำถึงกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำที่กำลังใกล้เข้ำมำ
แต่ในเวลำเดียวกันก็ประณำมกำรทรงปรำกฏของพระองค์ “เป็ นไปไม่ได้”
ของพวกเขำจำกัดกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำภำยในขอบเขตของจินตนำกำรของพวกเขำอีกครั้ง
และดังนั้นเรำจึงได้เห็นผูค้ นมำกมำยระเบิดหัวเรำะอย่ำงป่ ำเถื่อนและแหบห้ำวหลังจำกที่ได้มำพบกับพระวจนะข
องพระเจ้ำ แต่เสียงหัวเรำะนี้แตกต่ำงจำกกำรประณำมและกำรดูหมิน่ ของชำวยิวเพียงใดหรื อไม่?
พวกเจ้ำไม่เคำรพยำเกรงเมื่ออยู่ต่อหน้ำควำมจริ ง และยิ่งไม่มีควำมรู ้สึกโหยหำเลย?
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”! ยิง่ ผูค้ นเชื่อว่ำบำงสิ่งเป็ นไปไม่ได้มำกเท่ำใด
มันก็มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นได้มำกเท่ำนั้น เพรำะพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำทะยำนสูงกว่ำฟ้ำสวรรค์
พระรำชดำริ ของพระเจ้ำอยู่สูงกว่ำควำมคิดของมนุษย์
และพระรำชกิจของพระเจ้ำอยู่เหนือขอบเขตของควำมคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
ยิ่งบำงสิ่งเป็ นไปไม่ได้มำกขึ้นเท่ำใด มันก็ยิ่งมีควำมจริงที่สำมำรถค้นหำได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
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 พี่นอ้ งชำยหญิงที่รัก
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำสำมำรถเห็นกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำในคำพูดเหล่ำนี้
เริ่ มติดตำมก้ำวพระบำทของพระองค์ในขณะที่เจ้ำก้ำวไปข้ำงหน้ำสู่ยุคใหม่
และเข้ำสู่สวรรค์และโลกใหม่ที่สวยงำมซึ่งพระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมไว้สำหรับบรรดำผูท้ ี่กำลังรอคอยกำรทรงปรำกฏ
ของพระองค์!
ตัดตอนมำจำก “กำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำได้นำมำซึ่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ตัวบทต้นฉบับไม่มีวลี “ผลผลิตของ”

4. พระวจนะว่าด้วยการเปิ ดเผยความล้าลึกแห่งการจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้า
187. กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกนั้นก็เพื่อไถ่มนุษย์จำกบำป
เพื่อไถ่เขำโดยวิถีทำงของพระวรกำยเนื้อหนังของพระเยซู นัน่ ก็คือ
พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจำกกำงเขน แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนยังคงตกค้ำงอยู่ในตัวมนุษย์
กำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองนั้นมิใช่เพื่อทำหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปอีกต่อไป
แต่เพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรไถ่จำกบำปให้รอดอย่ำงครบถ้วนเสียมำกกว่ำ
กำรนี้ทำไปก็เพื่อที่บรรดำผูท้ ไี่ ด้รับกำรยกโทษไปแล้วอำจได้รับกำรช่วยให้พน้ จำกบำปของพวกเขำ
และได้รับกำรทำให้สะอำดอย่ำงครบถ้วน
และหลุดพ้นจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดของซำตำนและคืนสู่ เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้ำโดยกำรบรรลุถงึ อุปนิสยั
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จึงจะสำมำรถได้รับกำรทำให้สะอำดบริ สุทธิ์อย่ำงครบถ้วน
ภำยหลังจำกที่ยุคธรรมบัญญัติได้สิ้นสุดลงและกำลังเริ่ มต้นด้วยยุคพระคุณ
พระเจ้ำได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจแห่งควำมรอดซึ่งดำเนินต่อมำจนถึงยุคสุดท้ำยที่พระองค์จะทรงชำระมวลมนุษย์ให้
บริ สุทธิ์อย่ำงครบบริ บรู ณ์ในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนเผ่ำพันธุ์มนุษย์สำหรับควำมเป็ นกบฏของพวกเขำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพระเจ้ำจึงจะทรงสรุ ปพระรำชกิจแห่งควำมรอดของพระองค์และเข้ำสู่กำรพักผ่อน ดังนั้น
ในสำมระยะของพระรำชกิจ
มีเพียงสองระยะเท่ำนั้นที่พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์โดย
พระองค์เอง นัน่ เป็ 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

188. 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
พระองค์ได้ทรงสิ้นสุดยุคพระคุณและนำมำซึ่งยุคแห่งรำชอำณำจักร
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

189. “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

ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

190. กำรจุติเป็ นมนุษย์หมำยควำมว่ำ พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ นั่นคือ
พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระรำชกิจที่เนื้อหนังกระทำคือพระรำชกิจของพระวิญญำณ
ซึ่งทำให้เป็ นจริ งในเนื้อหนัง แสดงออกโดยเนื้อหนัง
ไม่มีผใู้ ดเว้นแต่เนื้อหนังของพระเจ้ำที่สำมำรถทำให้พนั ธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ลุล่วง นั่นคือ
มีเพียงเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติน้ีเท่ำนั้น—และไม่มีผูอ้ ื่นใด—
ที่สำมำรถแสดงออกถึงพระรำชกิจที่เป็ นของพระเจ้ำได้ หำกในระหว่ำงกำรเสด็จมำครั้งแรก
พระเจ้ำไม่ได้ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติก่อนพระชันษำยี่สิบเก้ำปี —
หำกพระองค์ทรงสำมำรถแสดงกำรอัศจรรย์ได้ทนั ทีที่พระองค์ประสูติ
หำกพระองค์ทรงสำมำรถพูดภำษำของสวรรค์ได้ทนั ทีที่พระองค์ทรงเรี ยนรู ้ที่จะพูด
หำกพระองค์ทรงสำมำรถเข้ำใจเรื่ องรำวทำงโลกทั้งหมด
วินิจฉัยควำมคิดและเจตนำของทุกคนในชัว่ ขณะที่พระองค์ทรงย่ำงพระบำทครั้งแรกบนโลก—
บุคคลเช่นนั้นไม่อำจเรียกได้ว่ำเป็ นมนุษย์ที่ปกติ และเนื้อหนังเช่นนั้นไม่อำจเรี ยกได้ว่ำเป็ นเนื้อหนังของมนุษย์
หำกเป็ นเช่นนี้กบั พระคริ สต์
เช่นนั้นแล้วควำมหมำยและแก่นสำรของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำก็คงจะสูญสิ้นไป
กำรที่พระองค์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติพิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำซึ่งจุติเป็ นมนุษย์ในเนื้อหนัง
ข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระองค์ทรงก้ำวผ่ำนกระบวนกำรเติบโตของมนุษย์ที่ปกติยงั แสดงให้เห็นว่ำพระองค์ทรงเป็ นเนื้อ
หนังที่ปกติ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระรำชกิจของพระองค์เป็ นหลักฐำนเพียงพอว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

191. พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เรี ยกว่ำพระคริ สต์
และพระคริ สต์คือเนื้อหนังมนุษย์ที่พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงจุติมำ
เนื้อหนังมนุษย์น้ีไม่เหมือนกับมนุษย์คนใดที่มีเนื้ อหนัง ควำมแตกต่ำงนี้เป็ นเพรำะว่ำ
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นเนื้อและเลือด พระองค์ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระวิญญำณ
พระองค์ทรงมีท้งั สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ และเทวสภำพที่ครบบริ บรู ณ์
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
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

192. พระองค์ผูซ้ ่งึ เป็ 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 คนเรำต้องแยกแยะบนพื้นฐำนของแก่นแท้ของพระองค์ และดังนั้น
ในกำรกำหนดว่ำนัน่ เป็ นเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์หรื อไม่ กุญแจอยู่ในแก่นแท้ของพระองค์
(พระรำชกิจของพระองค์ ถ้อยดำรัสของพระองค์ พระอุปนิสัยของพระองค์และแง่มมุ อื่นๆ มำกมำย)
มำกกว่ำรู ปปรำกฏภำยนอก หำกมนุษย์พินิจพิเครำะห์เพียงแค่พระรู ปปรำกฏภำยนอกของพระองค์
และส่งผลให้มองข้ำมแก่นแท้ของพระองค์ นี่ก็แสดงว่ำมนุษย์มืดบอดและไม่รู้เท่ำทัน
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

193. 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 น ปกติอย่ำงบริ 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 หำกนับจำกช่วงเวลำแห่งกำรประสูตขิ องพระองค์
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์อย่ำงจริ งจัง
และทำกำรแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ที่เกินธรรมชำติ
เช่นนั้นแล้วพระองค์คงจะไม่ทรงมีแก่นสำรที่มีตวั ตน ดังนั้น
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์จึงปรำกฏเพื่อประโยชน์ของแก่นสำรที่มีตวั ตนของพระองค์
หำกไร้ซ่งึ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์แล้วก็ไม่อำจมีเนื้อหนังได้ และผูท้ ี่ไร้ซ่ึงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ก็มิใช่มนุษย์
ในวิถีทำงนี้
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเนื้อหนังของพระเจ้ำจึงเป็ นคุณสมบัติที่เป็ นเนื้อแท้ของมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำ
กำรจะกล่ำวว่ำ “เมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำทั้งหมด
และทรงไม่ได้เป็ นมนุษย์เลย” เป็ นกำรหมิ่นประมำท เพรำะคำกล่ำวนี้เพียงแค่ไม่มอี ยู่
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 นอืน่ ๆ
ทั้งหมดต่ำงเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้น แม้ว่ำพวกเขำทั้งหมดจะมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
แต่มนุษย์ที่ถูกสร้ำงขึ้นไม่มีสิ่งใดนอกจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
ในขณะที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั แตกต่ำงออกไป นั่นคือ ในเนื้อหนังของพระองค์
พระองค์ไม่ทรงมีเพียงแค่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น แต่ที่สำคัญกว่ำนั้นคือ
พระองค์ทรงมีเทวสภำพด้วยเช่นกัน
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์สำมำรถมองเห็นได้ในกำรปรำกฏภำยนอกของเนื้อหนังของพระองค์และใน
พระชนม์ชีพแต่ละวันของพระองค์ แต่เทวสภำพของพระองค์น้ นั ล่วงรู ้ได้ยำก
เนื่องจำกเทวสภำพของพระองค์แสดงออกเมื่อพระองค์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
และไม่ได้เกินธรรมชำติเหมือนดังที่ผคู้ นจินตนำกำรไว้ว่ำจะเป็ น จึงเป็ นกำรยำกยิง่ ที่ผคู้ นจะมองเห็น
แม้กระทัง่ วันนี้
ผูค้ นมีควำมลำบำกยำกเย็นอย่ำงที่สุดที่จะหยัง่ ลึกถึงแก่นสำรที่แท้จริ งของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แม้หลังจำกที่เรำได้กล่ำวถึงมันอย่ำงยืดยำวเช่นนั้นแล้ว
เรำคำดหวังว่ำมันก็จะยังคงเป็ นควำมล้ำลึกสำหรับพวกเจ้ำส่วนใหญ่ อันที่จริง ประเด็นนี้น้นั ง่ำยมำก กล่ำวคือ
เนื่องจำกพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
แก่นสำรของพระองค์จึงเป็ นกำรรวมกันระหว่ำงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และเทวสภำพ
กำรรวมกันนี้เรี ยกว่ำพระเจ้ำพระองค์เอง พระเจ้ำพระองค์เองบนแผ่นดินโลก

ตัดตอนมำจำก “แก่นสำรของเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงประทับ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

194.
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
พระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจที่เทวสภำพของพระองค์ควรทรงปฏิบตั ิ
เป็ นพระรำชกิจที่ไม่มีมนุษย์ที่มีเนื้อหนังคนใดสำมำรถกระทำได้ ดังนั้น
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงต้องมีพระทัยของมนุษย์ที่ปกติ ทรงต้องมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
เนื่องจำกพระองค์ทรงต้องกระทำพระรำชกิจของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจที่ปกติ
นี่คือแก่นสำรของพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ แก่นสำรที่แท้จริ งของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ 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

195. สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์น้ นั ควบคุมด้วยเทวสภำพของพระองค์
แม้ว่ำพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
แต่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่เหมือนกับของมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเสียทั้งหมด
พระองค์ทรงมีลกั ษณะนิสัยของพระองค์เองที่หำที่เสมอเหมือนไม่ได้
และสิ่งนี้ก็ควบคุมด้วยเทวสภำพของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เทวสภำพของพระองค์ไม่มีจุดอ่อน
จุดอ่อนของพระคริ สต์อำ้ งอิงถึงจุดอ่อนของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
จุดอ่อนนี้จำกัดเทวสภำพของพระองค์ในระดับหนึ่ง แต่ขอ้ จำกัดดังกล่ำวอยู่ภำยในวงเขตและเวลำหนึ่งๆ
และไม่ได้ไร้เขตคัน่ เมื่อถึงเวลำที่จะปฏิบตั ิพระรำชกิจของเทวสภำพของพระองค์น้นั
พระรำชกิจได้รับกำรดำเนินกำรโดยไม่คำนึงถึงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ได้รับกำรชี้นำโดยเทวสภำพของพระองค์โดยทั้งหมด
นอกเหนือจำกชีวิตตำมปกติของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์แล้ว กำรกระทำอื่นๆ
ทั้งหมดของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้ นั ได้รับอิทธิพล ได้รับผลกระทบ

และได้รับกำรชี้นำโดยเทวสภำพของพระองค์ แม้ว่ำพระคริ สต์ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
แต่มนั ก็ไม่ได้ขดั ขวำงพระรำชกิจของเทวสภำพของพระองค์
และแน่นอนว่ำนี่เป็ นเพรำะสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ได้รับกำรชี้นำโดยเทวสภำพของพระองค์
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 พระองค์ทรงมีเนื้อแท้ข องพระเจ้ำ
และพระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
เป็ นเพียงแค่ว่ำพระองค์เสด็จมำยังโลกและทรงกลำยมำเป็ นสิ่งทรงสร้ำง ซึ่งมีเปลือกภำยนอกของสิ่งทรงสร้ำง
และในตอนนี้ทรงมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่พระองค์ไม่เคยทรงมีมำก่อน
พระองค์ทรงสำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์ นี่คือกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำพระองค์เอง
และมนุษย์ไม่อำจเลียนแบบได้ พระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง
กำรที่พระองค์ทรงนมัสกำรพระเจ้ำนั้นมำจำกมุมมองของเนื้อหนัง ดังนั้น พระวจนะว่ำ
“พระคริสต์ทรงนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์” 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 เทวสภำพของพระคริสต์อยู่เหนือมนุษย์ท้งั มวล
ดังนั้น พระองค์จงึ ทรงเป็ นสิทธิอำนำจสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งปวง
สิทธิอำนำจนี้คือเทวสภำพของพระองค์ นั่นคือ อุปนิสยั และกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำพระองค์เอง
ซึ่งเป็ นสิ่งที่กำหนดพิจำรณำพระอัตลักษณ์ของพระองค์ ดังนั้นแล้ว
ไม่สำคัญว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์จะเป็ นปกติอย่ำงไร
ก็มิอำจปฏิเสธได้ว่ำพระองค์ทรงมีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะตรัสจำกจุดยืนใด
และไม่สำคัญว่ำพระองค์จะทรงเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงไรก็ตำม
ก็ไม่อำจกล่ำวได้ว่ำพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

196.
บุตรมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำทรงแสดงถึงเทวสภำพของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระอง
ค์ และสื่อสำรน้ ำพระทัยของพระเจ้ำต่อมวลมนุษย์
และพระองค์ยงั ทรงเผยให้ผคู้ นเห็นพระเจ้ำที่ไม่สำมำรถมองเห็นหรื อสัมผัสได้ที่ประทับอยู่ในอำณำจักรฝ่ ำยวิญ
ญำณโดยผ่ำนทำงกำรแสดงออกของพระองค์ถึงน้ ำพระทัยและพระอุปนิสัยของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
สิ่งที่ผคู้ นมองเห็นคือพระเจ้ำพระองค์เองในรู ปแบบที่จบั ต้องได้และมำจำกเนื้อและเลือด ดังนั้น
บุตรมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงจุติมำทรงทำให้สิ่งต่ำงๆ ได้เป็ นรู ปธรรมและเป็ นมนุษย์ข้ นึ เช่น
พระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง สถำนะของพระเจ้ำ พระฉำยำ พระอุปนิสยั
และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ถึงแม้ว่ำกำรทรงปรำกฏภำยนอกของบุตรมนุษย์จะมีขีดจำกัดบำงอย่ำงเกีย่ วกับพระฉำยำของพระเจ้ำ
แต่เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นทั้งหมดสำมำรถเป็ นสิ่งแทนพระอัตลักษณ์และสถำน
ะของพระเจ้ำพระองค์เองได้—มีควำมแตกต่ำงอยู่บำ้ งในรู ปของกำรแสดงออกเท่ำนั้น
พวกเรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำบุตรมนุษย์ได้ทรงเป็ นตัวแทนพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระเจ้ำพระองค์เอง
ทั้งในรู ปของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์และเทวสภำพของพระองค์ อย่ำงไรก็ตำม
ในช่วงระหว่ำงเวลำนี้ พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจโดยผ่ำนทำงเนื้อหนัง ตรัสจำกมุมมองของเนื้อหนัง
และทรงยืนต่อหน้ำมวลมนุษย์ดว้ ยพระอัตลักษณ์และสถำนะของบุตรมนุษย์
และนี่ให้ผูค้ นมีโอกำสได้ประสบและรับประสบกำรณ์กบั พระวจนะและพระรำชกิจที่แท้จริงของพระเจ้ำท่ำมกล
ำงมวลมนุษย์
นอกจำกนี้ยงั ให้ผูค้ นมีควำมเข้ำใจเชิงลึกเกี่ยวกับเทวสภำพของพระองค์และควำมยิง่ ใหญ่ของพระองค์ท่ำมกลำง

ควำมถ่อมพระทัย
อีกทั้งได้รับควำมเข้ำใจและกำรจำกัดควำมในเบื้องต้นเกีย่ วกับควำมเป็ นของแท้และควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำพระรำชกิจที่องค์พระเยซูเจ้ำได้ทรงทำให้ครบบริ บูรณ์ วิธีกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์
และมุมมองที่พระองค์ตรัสจะแตกต่ำงจำกตัวตนจริงของพระเจ้ำในอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณ
แต่ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ก็ได้เป็ นสิ่งแทนพระเจ้ำพระองค์เองอย่ำงแท้จริ ง ผูซ้ ่ึงมวลมนุษย์ไม่เคยเห็นมำก่อน—
นี่เป็ นสิ่งที่ไม่อำจปฏิเสธได้! นั่นจึงกล่ำวได้ว่ำไม่ว่ำพระเจ้ำทรงปรำกฏในรู ปร่ ำงใดก็ตำม
ไม่ว่ำพระองค์ตรัสจำกมุมมองใดก็ตำม หรื อไม่ว่ำพระองค์ทรงเผชิญกับมวลมนุษย์ในพระฉำยำใดก็ตำม
พระเจ้ำไม่ทรงเป็ นตัวแทนสิ่งใดเว้นแต่พระองค์เองเท่ำนั้น
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถเป็ นตัวแทนมนุษย์คนหนึ่งคนใด หรื อมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมคนใด
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง และนี่เป็ นสิ่งที่ไม่อำจปฏิเสธได้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

197.
พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริงพระองค์เองที่ถูกพูดถึงในวันนี้ทรงพระรำชกิจทั้งในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และในเทว
สภำพ พระรำชกิจและชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดำของพระองค์
และพระรำชกิจแบบพระเจ้ำโดยสมบูรณ์ของพระองค์สัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำผูท้ รงภ
ำคชีวิตจริ ง สภำวะควำมเป็ นมนุษย์และเทวสภำพของพระองค์รวมกันเป็ นหนึ่ง
และพระรำชกิจของทั้งคู่กส็ ำเร็จลุล่วงโดยผ่ำนทำงพระวจนะ ไม่ว่ำจะในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์หรือเทวสภำพ
พระองค์ดำรัสพระวจนะ เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
พระองค์ตรัสภำษำของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ เพื่อที่ผคู้ นอำจจะมีส่วนร่ วมและเข้ำใจได้
พระวจนะของพระองค์ตรัสโดยเรี ยบง่ำย และง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
จนพระวจนะเหล่ำนั้นสำมำรถถูกจัดเตรี ยมให้ผคู้ นทั้งหมดได้
โดยไม่คำนึงถึงว่ำผูค้ นเหล่ำนี้จะมีควำมรู ้หรื อมีกำรศึกษำต่ำหรื อไม่ก็ตำม
พวกเขำทุกคนสำมำรถรับพระวจนะของพระเจ้ำไว้ได้
พระรำชกิจของพระเจ้ำในเทวสภำพก็ดำเนินกำรโดยผ่ำนทำงพระวจนะเช่นกัน
แต่มนั เต็มเปี่ ยมไปด้วยกำรจัดเตรี ยม มันเต็มเปี่ ยมไปด้วยชีวิต มันไร้กำรเจือปนโดยแนวคิดทั้งหลำยของมนุษย์
มันไม่เกี่ยวพันกับกำรเลือกชอบของมนุษย์ และมันไม่มีขีดจำกัดแบบมนุษย์
มันอยู่นอกพันธนำกำรทั้งหลำยของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติใดๆ มันดำเนินกำรในเนื้อหนัง
แต่มนั เป็ นกำรแสดงออกโดยตรงของพระวิญญำณ

หำกผูค้ นยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำแค่ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำจะจำกัดเขตตัวพวกเขำเองกับวงเขตที่แน่นอนวงเขตหนึ่ง และดังนั้นก็จะพึงประสงค์ให้มีกำรจัดกำร
กำรตัดแต่ง และควำมมีวินัยตลอดกำลเพื่อให้มีแม้กระทัง่ ควำมเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยในตัวพวกเขำ
ถึงแม้ว่ำจะไม่มีพระรำชกิจหรือกำรทรงสถิตของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พวกเขำก็จะพึ่งวิถีเก่ำๆ ของพวกเขำเสมอ
มีเพียงโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจของเทวสภำพเท่ำนั้น
ที่โรคและข้อบกพร่ องเหล่ำนี้จะสำมำรถได้รับกำรแก้ไขให้ถูกต้องได้
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นผูค้ นจึงจะสำมำรถได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์ได้
แทนที่จะคงทนกับกำรจัดกำรและกำรตัดแต่ง สิ่งที่พึงประสงค์คือกำรจัดเตรี ยมเชิงบวก
กำรใช้พระวจนะเพื่อชดเชยข้อบกพร่ องทั้งหมด กำรใช้พระวจนะเพื่อเผยให้เห็นทุกสภำพของผูค้ น
กำรใช้พระวจนะเพื่อชี้นำชีวิตของพวกเขำ ทุกถ้อยคำของพวกเขำ ทุกกำรกระทำของพวกเขำ
เพื่อเปิ ดเผยเจตนำและแรงจูงใจของพวกเขำ นี่คือพระรำชกิจที่แท้จริ งของพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ ง ด้วยเหตุน้ี
ในท่ำทีของเจ้ำต่อพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งนั้น
เจ้ำควรนบนอบเบื้องหน้ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์ทนั ที รับรู ้และยอมรับพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้น
เจ้ำควรยอมรับและเชื่อฟังพระรำชกิจและพระวจนะแบบพระเจ้ำของพระองค์
กำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ หมำยควำมว่ำ
พระรำชกิจและพระวจนะทั้งหมดของพระวิญญำณของพระเจ้ำดำเนินกำรไปโดยผ่ำนทำงสภำวะควำมเป็ นมนุษ
ย์ปกติของพระองค์ และโดยผ่ำนทำงกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงชี้นำพระรำชกิจแบบมนุษย์ของพระองค์และทรงดำเนินพระรำชกิจของเทวสภำพใ
นเนื้อหนังทันที
และในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั เจ้ำสำมำรถมองเห็นทั้งพระรำชกิจในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
และพระรำชกิจแบบพระเจ้ำโดยสมบูรณ์ของพระองค์
นี่คือนัยสำคัญอันจริงแท้ของกำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำผูท้ รงภำคปฏิบตั ิ
หำกเจ้ำสำมำรถมองเห็นเรื่ องนี้ได้อย่ำงชัดเจน เจ้ำจะสำมำรถเชื่อมต่อส่วนที่แตกต่ำงทั้งหมดของพระเจ้ำได้
เจ้ำจะเลิกเพิ่มควำมสำคัญอันเกินควรต่อพระรำชกิจของพระองค์ในเทวสภำพ
และเจ้ำจะเลิกมองพระรำชกิจของพระองค์ในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ดว้ ยควำมเมินเฉยอันเกินควร
และเจ้ำจะไม่ไปจนสุดขีด หรื อใช้ทำงอ้อมใดๆ ทั้งหมดนี้ ควำมหมำยของพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งคือ
พระรำชกิจของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และของเทวสภำพของพระองค์ ดังที่ได้รับกำรชี้นำโดยพระวิญญำณนั้น
ได้แสดงออกโดยผ่ำนทำงเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อทีผ่ คู้ นจะสำมำรถเห็นได้ว่ำ
พระองค์ทรงมีชีวิตชีวำและเหมือนจริ ง เป็ นจริงและแท้จริ ง

ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรรู้วำ่ พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

198. พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงเป็ นสิทธิอำนำจเหนือสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล
เนื้อหนังที่มีเนื้อแท้ของพระเจ้ำก็มีสิทธิอำนำจเช่นกัน
หำกแต่พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจทั้งหมดที่เชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์
ซึ่งมิอำจบรรลุหรื อก่อเกิดขึ้นได้โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นสิทธิอำนำจ
แต่เนื้อหนังของพระองค์สำมำรถนบนอบต่อสิทธิอำนำจของพระองค์ได้ นี่คือควำมหมำยโดยนัยเมื่อกล่ำวว่ำ
“พระคริสต์ทรงเชื่อฟังน้ 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 แต่พระคริสต์ไม่ทรงทำเช่นนั้น
แม้ว่ำพระองค์ทรงมีพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
แต่พระองค์ยงั คงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
และทำให้สิ่งที่พระเจ้ำพระบิดำได้วำงพระทัยมอบหมำยให้พระองค์ลุล่วงจำกในมุมมองของเนื้อหนัง
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สำมำรถบรรลุได้ สิ่งซึ่งมำจำกซำตำนไม่สำมำรถมีเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และสำมำรถมีได้เพียงเนื้อแท้ที่ไม่เชื่อฟังและต้ำนทำนพระเจ้ำเท่ำนั้น
มันไม่สำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงเต็มเปี่ ยมได้ นับประสำอะไรที่จะเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงเต็มใจ
มนุษย์ท้งั มวล นอกเหนือจำกพระคริ สต์ อำจทำสิ่งที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ
และไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดที่สำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระเจ้ำวำงพระทัยมอบหมำยได้โดยตรง
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถถือว่ำกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเป็ นหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิของพวกเขำเองได้
เนื้อแท้ของพระคริ สต์คือกำรนบนอบต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
กำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำคือคุณลักษณะของซำตำน คุณสมบัติสองอย่ำงเหล่ำนี้เข้ำกันไม่ได้
และผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติของซำตำนก็มอิ ำจเรี ยกได้ว่ำพระคริ สต์
เหตุผลที่มนุษย์ไม่สำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระเจ้ำแทนพระองค์ได้เป็ นเพรำะมนุษย์ไม่มีเนื้อแท้ใดๆ
ของพระเจ้ำ
มนุษย์ทำงำนเพื่อพระเจ้ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของมนุษย์
แต่พระคริ สต์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจเพื่อปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำ
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

199. ถึงแม้ว่ำกำรทรงปรำกฏภำยนอกของพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์จะเหมือนกับมนุษย์อย่ำงแน่ชดั
และถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงเรี ยนรู ้ควำมรู ้ของมนุษย์และพูดภำษำของมนุษย์
และแม้กระทัง่ ทรงแสดงออกถึงแนวควำมคิดของพระองค์โดยผ่ำนทำงวิธีกำรหรื อลักษณะกำรพูดของมวลมนุษ
ย์เองในบำงครั้ง กระนั้น
วิธีกำรที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกมนุษย์และทอดพระเนตรเห็นเนื้อแท้ของสิ่งต่ำงๆ
ก็ไม่เหมือนกับวิธีที่ผคู้ นที่เสื่อมทรำมมองเห็นมวลมนุษย์และเนื้อแท้ของสิ่งต่ำงๆ

มุมมองของพระองค์และจุดสูงที่พระองค์ประทับยืนคือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่บุคคลที่เสื่อมทรำมไม่สำมำรถบรรลุไ
ปถึงได้ นี่เป็ นเพรำะว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นควำมจริ ง
เพรำะเนื้อหนังที่พระองค์ทรงสวมใส่ก็ครอบครองเนื้อแท้ของพระเจ้ำเช่นเดียวกัน
และพระดำริ และสิ่งที่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์แสดงออกก็เป็ นควำมจริงเช่นเดียวกัน
สำหรับผูค้ นที่เสื่อมทรำม สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกในเนื้อหนังคือกำรจัดเตรียมควำมจริ ง
และกำรจัดเตรี ยมชีวิต กำรจัดเตรี ยมเหล่ำนี้ไม่ได้เป็ นไปเพียงเพื่อบุคคลหนึ่งคน แต่เพื่อมวลมนุษย์ท้งั หมด
ในหัวใจของบุคคลที่เสื่อมทรำมคนใดก็ตำม มีผูค้ นเพียงไม่กี่คนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพวกเขำ
พวกเขำใส่ใจและกังวลแค่กบั ผูค้ นหยิบมือนี้เท่ำนั้น เมื่อควำมวิบตั ิจะเกิดขึ้นในไม่ช้ำ พวกเขำคิดถึงบุตรหลำน
คู่ครอง หรื อบิดำมำรดำของพวกเขำเป็ 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 ยวิสยั ทัศน์ของมนุษย์
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 พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

200. ไม่ว่ำเจ้ำมีประสบกำรณ์ของสังคมหรื อไม่และไม่ว่ำเจ้ำใช้ชีวิตจริ งๆ
ในครอบครัวของเจ้ำและได้รับประสบกำรณ์ภำยในนั้นอย่ำงไร สำมำรถมองเห็นได้ในสิง่ ที่เจ้ำแสดงออก
ในขณะที่เจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นว่ำพระองค์ทรงมีประสบกำรณ์ทำงสังคมหรื อไม่ในพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ ร
งจุติเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงตระหนักรู ้เป็ นอย่ำงดีถงึ แก่นแท้ของมนุษย์
และทรงสำมำรถเปิ ดเผยกำรปฏิบตั ิประเภทต่ำงๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผูค้ นทุกประเภท
พระองค์ทรงพระปรี ชำยิ่งกว่ำนั้นในกำรเปิ ดเผยอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมทั้งหลำยและพฤติกรรมที่เป็ นกบฏของพวก
มนุษย์ พระองค์ไม่ดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงผูค้ นทำงโลก
แต่พระองค์ทรงตระหนักรู ้ถึงธรรมชำติของมนุษย์ธรรมดำและควำมเสื่อมทรำมทั้งหมดของผูค้ นทำงโลก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ถึงแม้ว่ำพระองค์ไม่ทรงจัดกำรกับโลก พระองค์ทรงรู ้กฎกำรจัดกำรโลก
เพรำะพระองค์เข้ำพระทัยธรรมชำติของมนุษย์อย่ำงครบถ้วน
พระองค์ทรงรู ้เกีย่ วกับพระรำชกิจของพระวิญญำณที่ตำของมนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นและหูของมนุษย์ไม่สำมำร
ถได้ยิน ทั้งในวันนี้และในอดีต
นี่รวมถึงสติปัญญำที่ไม่ใช่ปรัชญำสำหรับกำรใช้ชีวิตและกำรอัศจรรย์ที่ผคู้ นหยัง่ ลึกได้ยำก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งเปิ ดกว้ำงต่อผูค้ นและซ่อนเร้นจำกผูค้ นด้วยเช่นกัน
สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่บุคคลเหนือปกติเป็ น
แต่เป็ นพระลักษณะโดยธรรมชำติของพระวิญญำณและสิ่งที่พระวิญญำณทรงเป็ น
พระองค์ไม่ได้ทรงพระดำเนินทัว่ โลก แต่ทรงรู ้ทุกสิ่งทุกอย่ำงเกีย่ วกับโลก พระองค์ทรงสัมผัสกับ
“พวกลิงคล้ำยคน” ที่ไม่มีควำมรู ้หรื อควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
แต่พระองค์ทรงแสดงพระวจนะที่สูงกว่ำควำมรู ้และสูงกว่ำเหล่ำมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่
พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพภำยในกลุม่ ผูค้ นที่ท่มึ และด้ำนชำ
ผูท้ ี่ปรำศจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และผูท้ ไี่ ม่เข้ำใจธรรมเนียมและชีวิตของมนุษยชำติ
แต่พระองค์ทรงสำมำรถขอให้มวลมนุษย์ใช้ชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และในขณะเดียวกันก็ทรงเปิ ดเผยพื้นฐำนและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ต่ำต้อยของมวลมนุษย์
ทั้งหมดนี้คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งสูงส่งกว่ำสิ่งที่บุคคลที่มีเนื้อและเลือดคนใดเป็ น สำหรับพระองค์แล้ว
ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องได้รับประสบกำรณ์กบั ชีวิตทำงสังคมที่ซับซ้อน ยุ่งยำก

และสกปรกเพื่อที่จะทรงพระรำชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทำและเปิ ดเผยถึงแก่นแท้ของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมอย่ำ
งถ้วนทัว่ 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

201. พระรำชกิจและกำรทรงแสดงออกของพระคริ สต์กำหนดพิจำรณำเนื้อแท้ของพระองค์
พระองค์ทรงสำมำรถปฏิบตั ิสงิ่ ที่พระองค์ได้รับกำรวำงพระทัยมอบหมำยให้ครบบริ บูรณ์ได้ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
พระองค์ทรงสำมำรถนมัสกำรพระเจ้ำในสวรรค์ดว้ ยพระทัยที่แท้จริ ง
และทรงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำด้วยพระทัยที่แท้จริง
ทั้งหมดนี้ต่ำงกำหนดพิจำรณำโดยเนื้อแท้ของพระองค์ และดังนั้น
กำรวิวรณ์ตำมธรรมชำติของพระองค์ก็กำหนดพิจำรณำโดยเนื้อแท้ของพระองค์เช่นเดียวกัน
เหตุผลที่เรำเรี ยกสิง่ นี้ว่ำ “กำรวิวรณ์ตำมธรรมชำติ” ของพระองค์น้ นั
เป็ นเพรำะว่ำกำรทรงแสดงออกของพระองค์ไม่ใช่กำรเลียนแบบ หรื อผลจำกกำรให้กำรศึกษำโดยมนุษย์
หรื อผลจำกกำรอบรมสัง่ สอนเป็ นเวลำหลำยปี โดยมนุษย์ พระองค์มไิ ด้ทรงเรี ยนรู ้หรื 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 บูรณ์แล้ว
มนุษย์จะสำมำรถมองเห็นจำกพระรำชกิจของพระองค์ว่ำ
พระอุปนิสัยของพระองค์และกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์แสดงถึงพระอุปนิสัยและกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้
ำในสวรรค์ ในเวลำนั้น ผลรวมของพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์สำมำรถยืนยันได้ว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นเนื้อหนังที่พระวจนะกลำยเป็ นอย่ำงแท้จริ ง
และไม่เหมือนกับเนื้อหนังของมนุษย์ที่มีเนื้อและเลือด
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

202. พระเจ้ำซึ่งทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้รับกำรเรี ยกขำนพระนำมว่ำพระคริสต์
และดังนั้นแล้วพระคริ สต์ที่สำมำรถประทำนควำมจริ งแก่ผคู้ นได้จึงมีพระนำมเรียกขำนว่ำพระเจ้ำ
ไม่มีอะไรที่เกินเลยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เพรำะพระองค์ทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และทรงครองพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระปรี ชำญำณในพระรำชกิจของพระองค์
ที่ไม่สำมำรถบรรลุได้โดยมนุษย์ บรรดำพวกที่เรียกตัวเองว่ำพระคริ สต์
ทว่ำกลับไม่สำมำรถทำงำนของพระเจ้ำได้น้นั เป็ นพวกฉ้อฉล
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นแค่กำรสำแดงของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกเท่ำนั้น
แต่ยงั ทรงเป็ นเนื้อหนังพิเศษเฉพำะที่ทรงได้รับกำรดูแลรับผิดชอบโดยพระเจ้ำในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินกำร
และทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์เสร็จสิ้น เนื้อหนังนี้ไม่สำมำรถแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
แต่เป็ นเนื้อหนังที่สำมำรถแบกรับพระรำชกิจของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกได้อย่ำงเพียงพอ
และสำมำรถแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้เป็ นอย่ำงดี
และสำมำรถจัดเตรี ยมชีวิตให้แก่มนุษย์ได้ ไม่ช้ำก็เร็ว พวกที่แสร้งแสดงตนเป็ นพระคริ สต์จะพินำศกันทัง้ หมด
เพรำะแม้พวกเขำจะอ้ำงว่ำเป็ นพระคริ สต์ พวกเขำก็ไม่ได้ครองเนื้อแท้ของพระคริสต์เลย
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำควำมจริ งแท้แห่งพระคริ สต์ไม่สำมำรถนิยำมได้โดยมนุษย์
แต่พระเจ้ำจะเป็ นผูต้ อบและตัดสินด้วยพระองค์เอง
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

203. เนื้อหนังที่พระวิญญำณของพระเจ้ำสวมใส่น้นั คือเนื้อหนังของพระเจ้ำเอง
พระวิญญำณของพระเจ้ำยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรม ในทำนองเดียวกัน
เนื้อหนังของพระองค์กย็ ิ่งใหญ่ที่สุด ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรมเช่นกัน
เนื้อหนังเช่นนั้นสำมำรถทำได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรมและให้คุณแก่มวลมนุษย์ สิ่งที่บริ สุทธิ์ รุ่ งโรจน์ และทรงฤทธิ์
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถทำสิ่งใดที่ฝ่ำฝื นควำมจริง ที่ฝ่ำฝื นศีลธรรมและควำมยุติธรรม
และนับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงสำมำรถทำสิ่งใดที่จะทรยศต่อพระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำนั้นบริสุทธิ์ และด้วยเหตุน้ี เนื้อหนังของพระองค์จึงมิอำจถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมได้
เนื้อหนังของพระองค์คอื เนื้อแท้ที่แตกต่ำงจำกเนื้อหนังของมนุษย์ เพรำะผูท้ ี่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมคือมนุษย์
มิใช่พระเจ้ำ ซำตำนจึงไม่อำจสำมำรถทำให้เนื้อหนังของพระเจ้ำเสื่อมทรำมได้เลย ด้วยเหตุน้ี
แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งที่ว่ำมนุษย์กบั พระคริ สต์พำนักอยู่ภำยในพื้นที่เดียวกัน ก็มีเพียงมนุษย์เท่ำนั้นที่ถูกครอบครอง
ถูกใช้ และติดกับอยู่กบั ซำตำน ในทำงกลับกัน
พระคริ สต์ไม่ได้รับผลกระทบจำกควำมเสื่อมทรำมของซำตำนชัว่ นิรันดร์
เพรำะซำตำนจะไม่มีวนั ที่จะสำมำรถขึ้นไปถึงสถำนที่สูงที่สุดได้ และจะไม่มีวนั สำมำรถเข้ำใกล้พระเจ้ำได้ วันนี้
พวกเจ้ำทั้งหมดควรเข้ำใจว่ำ ผูท้ ี่ทรยศเรำ มีเพียงมวลมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงที่เป็ นอยู่เท่ำนั้น
กำรทรยศจะไม่มีวนั ที่จะเป็ นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับพระคริ สต์แม้แต่นอ้ ย
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

204. พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพรำะเป้ำหมำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์มิใช่วิญญำณของซำตำน
หรื อสิ่งทีไ่ ม่มีตวั ตนใดๆ แต่คือมนุษย์ ผูซ้ ่งึ มีเนื้อหนังและได้ถกู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว
แน่นอนว่ำเป็ นเพรำะเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว
พระเจ้ำจึงได้ทรงทำให้มนุษย์ที่มีเนื้อหนังเป็ นเป้ำหมำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
เนื่องจำกมนุษย์คือเป้ำหมำยของควำมเสื่อมทรำม
พระเจ้ำจึงได้ทรงทำให้มนุษย์เป็ นเป้ำหมำยเพียงอย่ำงเดียวแห่งพระรำชกิจของพระองค์โดยตลอดทุกช่วงระยะข
องพระรำชกิจแห่งควำมรอดของพระองค์ มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตำย มีเลือดเนื้อ
และพระเจ้ำคือองค์หนึ่งเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ในหนทำงนี้
พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์
เพื่อที่ว่ำพระรำชกิจของพระองค์อำจจะบรรลุประสิทธิผลได้ดียงิ่ ขึ้น
พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงแน่นอนเพรำะมนุษย์มีเนื้ อหนัง
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 มีประโยชน์สูงสุ ดต่อมนุษย์
แม้ว่ำผูค้ นส่วนใหญ่จะไม่ยอมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์
แต่พระรำชกิจของพระองค์ก็ยงั คงสำมำรถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ได้
และผลลัพธ์เหล่ำนี้สัมฤทธิ์ได้เนื่องจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์ ไม่ตอ้ งสงสัยเกี่ยวกับกำรนี้เลย
จำกพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้ อหนัง มนุษย์ได้รับสิ่งต่ำงๆ
มำกกว่ำมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยที่มีอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์เกี่ยวกับสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์สิบเ
ท่ำหรื อหลำยสิบเท่ำ
และมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยเช่นนั้นในท้ำยที่สุดแล้วจะต้องถูกพระรำชกิจของพระองค์กลืนกินไปทั้งหมด
และประสิทธิผลที่ได้สัมฤทธิ์ข้ นึ โดยพระรำชกิจของพระองค์ หรื ออีกนัยหนึ่งก็คอื
ควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระองค์น้ นั มีน้ ำหนักเกินกว่ำมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เกีย่ วกับพระองค์อย่ำงมำก
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

ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

205. มนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วและเป็ นสิ่งที่สูงที่สุดจำกสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมดของพระเจ้ำ
ดังนั้นมนุษย์จงึ จำเป็ นต้องมีควำมรอดของพระเจ้ำ เป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระเจ้ำคือมนุษย์ ไม่ใช่ซำตำน
และสิ่งที่จะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดนั้นคือเนื้อหนังของมนุษย์ และจิตใจของมนุษย์ และไม่ใช่มำร
ซำตำนคือเป้ำหมำยแห่งกำรทำลำยล้ำงของพระเจ้ำ มนุษย์คอื เป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระเจ้ำ
และเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถกู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้ว ดังนั้น
สิ่งแรกที่ตอ้ งได้รับกำรช่วยให้รอดก็คือเนื้อหนังของมนุษย์
เนื้อหนังของมนุษย์ถูกทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึกมำกที่สุด
และมันได้กลำยไปเป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ
มำกเสียจนกระทัง่ ว่ำมันถึงกับต่อต้ำนและปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำอย่ำงเปิ ดเผย
เนื้อหนังที่เสื่อมทรำมของมนุษย์น้ีด้อื ด้ำนมำกเกินไปเท่ำนั้น
และไม่มีสิ่งใดที่จดั กำรหรือเปลี่ยนแปลงได้ยำกไปกว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์
ซำตำนเข้ำมำในเนื้อหนังของมนุษย์เพือ่ ก่อกำรรบกวนต่ำงๆ
และมันใช้เนื้อหนังของมนุษย์เพื่อรบกวนพระรำชกิจของพระเจ้ำ และขัดขวำงแผนของพระเจ้ำ
และด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ ได้กลำยเป็ นซำตำน และได้กลำยเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำ
เพื่อกำรที่มนุษย์จะได้รับกำรช่วยให้รอดนั้น เขำต้องได้รับกำรพิชิตเสียก่อน
เป็ นเพรำะกำรนี้นี่เองที่พระเจ้ำทรงรับควำมท้ำทำยและเสด็จมำเป็ นมนุษย์เพื่อทรงพระรำชกิจที่พระองค์ต้งั พระทั
ยที่จะทำ และเพื่อทำกำรสู้รบกับซำตำน จุดมุ่งหมำยของพระองค์คือควำมรอดของมนุษย์
ผูซ้ ่ึงได้ถูกทำให้เสื่อมทรำม และคือกำรเอำชนะและกำรทำลำยล้ำงซำตำน ซึ่งกบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงเอำชนะซำตำนโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจแห่ งกำรพิชิตชัยมนุษย์ของพระองค์
ขณะที่ในเวลำเดียวกันนั้นพระองค์ทรงช่วยมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมให้รอด ด้วยเหตุน้ีเอง
มันจึงเป็ นพระรำชกิจที่สัมฤทธิ์ผลสองจุดมุ่งหมำยในครำวเดียว พระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
และตรัสในเนื้อหนัง และทรงเข้ำรับพระรำชกิจทั้งหมดในเนื้อหนังเพื่อที่จะทรงมีส่วนร่ วมกับมนุษย์ได้ดีข้ นึ
และพิชิตมนุษย์ได้ดีข้ นึ ครั้งสุดท้ำยที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั
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
ทีจ่ ะทำงำนของมันอีกต่อไป และจะพ่ำยแพ้แล้วอย่ำงสิ้นเชิง และพระเจ้ำจะทรงมีชยั ชนะแล้วอย่ำงครบบริ บรู ณ์
นี่คือพระรำชกิจของเนื้อหนัง และเป็ นพระรำชกิจที่กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

206. 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 พระรำชกิจแห่งกำรทำกำรสู้รบกับซำตำนและกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดจึงเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก
และพระเจ้ำต้องทรงกลำยเป็ นมนุษย์เพื่อที่จะทำกำรสู้รบกับซำตำน
นี่คือพระรำชกิจแห่งควำมสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งขั้นสูงสุด เมื่อพระเจ้ำกำลังทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
แท้ที่จริ งแล้วพระองค์กำลังทรงทำกำรสูร้ บกับซำตำนในเนื้อหนัง เมื่อพระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง
พระองค์กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์ในดินแดนฝ่ ำยวิญญำณ
และพระองค์ทรงทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท้งั 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 เพื่อพิชิตมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์
และมีเปลือกภำยนอกแบบเดียวกันกับพระองค์
และเพื่อช่วยมนุษย์ที่มีเปลือกภำยนอกเหมือนพระองค์และได้ถูกซำตำนทำให้ได้รับอันตรำยไปแล้วนั้นให้รอด
ศัตรู ของพระองค์คือมนุษย์ เป้ำหมำยแห่งกำรพิชิตชัยของพระองค์คอื มนุษย์
และเป้ำหมำยแห่งควำมรอดของพระองค์คือมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้น
ดังนั้นพระองค์จงึ ต้องทรงกลำยเป็ นมนุษย์ และในหนทำงนี้ พระรำชกิจของพระองค์จงึ กลำยเป็ นง่ำยขึ้นมำก
พระองค์ทรงสำมำรถเอำชนะซำตำนและพิชิตมวลมนุษย์ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ทรงสำมำรถช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

207.
กำรช่วยมนุษย์ให้รอดของพระเจ้ำไม่ได้ทำโดยกำรใช้วิธีกำรของพระวิญญำณและพระอัตลักษณ์ของพระวิญญำ
ณโดยตรง เพรำะพระวิญญำณของพระองค์น้ นั ไม่ทรงสำมำรถทั้งถูกสัมผัสและมองเห็นได้โดยมนุษย์
ทั้งมนุษย์ยงั ไม่สำมำรถเข้ำใกล้ได้เช่นกัน
หำกพระองค์ได้ทรงพยำยำมที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดในลักษณะของพระวิญญำณโดยตรง
มนุษย์ก็คงจะไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมรอดของพระองค์ได้
หำกพระเจ้ำมิได้ทรงสวมรู ปสัณฐำนภำยนอกของมนุษย์ที่ถูกสร้ำง
ก็คงจะปรำศจำกหนทำงที่มนุษย์จะได้รับควำมรอดนี้ เนื่องเพรำะมนุษย์น้นั ปรำศจำกหนทำงที่จะเข้ำหำพระองค์
มำกพอๆ กับที่ไม่มีใครเลยเคยมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำไปใกล้เมฆของพระยำห์เวห์
โดยกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่ถูกสร้ำงเท่ำนั้น นั่นก็คือ
โดยกำรบรรจุพระวจนะของพระองค์เข้ำไปในร่ ำงกำยของมนุษย์ที่พระองค์กำลังจะทรงบังเกิดมำเป็ นเท่ำนั้น
พระองค์จงึ จะทรงสำมำรถนำพระวจนะของพระองค์มำดำเนินกำรในตัวทุกคนที่ติดตำมพระองค์ได้ดว้ ยพระองค์
เองโดยเฉพำะ เมื่อนั้นเท่ำนั้นมนุษย์จึงสำมำรถมองเห็นและได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เข้ำสู่กำรครองพระวจนะของพระองค์ได้ดว้ ยตัวเองโดยเฉพำะ
และโดยวิถีทำงนี้จงึ มำได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงครบถ้วน หำกพระเจ้ำมิได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์
ไม่มีใครเลยที่มีเลือดเนื้อจะมีควำมสำมำรถได้รับควำมรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้

ทั้งยังจะไม่มีเลยสักคนทีไ่ ด้รับกำรช่วยให้รอด
หำกพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจโดยตรงในท่ำมกลำงมวลมนุษย์
มนุษยชำติท้งั มวลก็คงจะถูกบดขยี้จนคว่ำลงไป หรื อไม่เช่นนั้น
พวกเขำก็คงจะถูกซำตำนจับไปเป็ นเชลยอย่ำงสมบูรณ์โดยไม่มีหนทำงที่จะมำสัมผัสกับพระเจ้ำเลย
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

208.
เหตุผลประกำรเดียวที่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ได้ทรงบังเกิดมำเป็ นมนุษย์ก็คือเนื่องจำกควำมจำเป็ นของมนุษย์
ที่เสื่อมทรำม เป็ นเพรำะควำมจำเป็ นของมนุษย์นั่นเอง ไม่ใช่ของพระเจ้ำ
และกำรพลีอุทิศและควำมทุกข์ท้งั หมดของพระองค์น้นั ล้วนเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
และมิใช่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้ำพระองค์เอง ไม่มีขอ้ ดีและข้อเสียหรื อรำงวัลตอบแทนใดๆ เลยสำหรับพระเจ้ำ
พระองค์จะไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลในอนำคตบำงอย่ำง แต่พืชผลนั้นเองที่เป็ นหนี้ตอ่ พระองค์มำแต่เดิม
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำและทรงพลีอุทิศให้แก่มวลมนุษย์น้ นั มิใช่เพื่อที่พระองค์จะทรงได้รำงวัลตอบแทนที่ยงิ่
ใหญ่ต่ำงๆ แต่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ลว้ นๆ
แม้ว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังจะเกี่ยวข้องกับควำมลำบำกยำกเย็นอันมิอำจจิน ตนำกำรได้มำกมำย
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 นจริ ง และมีสติปัญญำอันอุดม
และเป็ นข้อเท็จจริ งที่สำมำรถมองเห็นได้โดยตำเนื้อของมนุษย์
มนุษย์สำมำรถรับประสบกำรณ์กบั พระปรี ชำญำณแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยตนเอง
และไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องใช้จินตนำกำรอันอุดมสมบูรณ์ของเขำ
นี่คือควำมแน่นอนและคุณค่ำที่แท้จริ งของพระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนัง
พระวิญญำณสำมำรถเพียงแค่ทำสิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์มอิ ำจมองเห็นได้และยำกสำหรับเขำที่จะจินตนำกำร
ตัวอย่ำงเช่น ควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณ กำรทรงขับเคลื่อนของพระวิญญำณ กำรทรงนำของพระวิญญำณ
แต่สำหรับมนุษย์ผมู้ ีควำมรู ้สึกนึกคิด กำรเหล่ำนี้มไิ ด้จดั เตรี ยมควำมหมำยที่ชดั 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—นี่คอื ควำมจริ งที่ชดั 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 และยิง่ ไปกว่ำนั้น
จะรู ้ว่ำเนื้อหนังนี้จะกลำยเป็ นน้ ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตที่มนุษย์ไม่สำมำรถทนแยกกับมันได้
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

209.
แม้ว่ำเนื้อหนังของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จะห่ำงไกลจำกกำรจับคู่กบั พระอัตลักษณ์และฐำนะของพระเจ้ำ
และสำหรับมนุษย์แล้วดูเหมือนว่ำจะเป็ นสิ่งซึ่งเข้ำกันไม่ได้กบั สถำนะจริงของพระองค์
แต่เนื้อหนังนี้ผซู้ ่งึ ไม่มีพระฉำยำที่แท้จริ งของพระเจ้ำ หรื อพระอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระเจ้ำ
สำมำรถทรงพระรำชกิจที่พระวิญญำณของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำได้โดยตรง
เช่นนั้นคือนัยสำคัญและคุณค่ำที่แท้จริ งของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
และนัยสำคัญและคุณค่ำนี้นี่เองที่มนุษย์ไม่สำมำรถเห็นคุณค่ำและยอมรับได้
แม้ว่ำมวลมนุษย์ท้งั ปวงจะยกย่องพระวิญญำณของพระเจ้ำและดูแคลนเนื้อหนังของพระเจ้ำ
ไม่ว่ำพวกเขำจะมีทรรศนะหรือคิดอย่ำงไร
นัยสำคัญและคุณค่ำจริ งของเนื้อหนังก็มำกเกินกว่ำนัยสำคัญและคุณค่ำของพระวิญญำณมำกนัก แน่นอนว่ำ
กำรนี้เกี่ยวข้องกับมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมเท่ำนั้น
สำหรับทุกคนที่แสวงหำควำมจริงและถวิลหำรอคอยกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำมำรถเพียงจัดเตรียมกำรขับเคลื่อนหรื อกำรดลใจ
และสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมน่ำอัศจรรย์ว่ำมันมิอำจอธิบำยได้และมิอำจจินตนำกำรได้ และสำนึกรับรู ้ว่ำมันยิง่ ใหญ่

สูงส่ง และน่ำเลื่อมใส กระนั้นทุกคนก็ยงั มิอำจบรรลุถงึ ได้และมิอำจได้รับมำได้ดว้ 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 และได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
และเขำไม่จำเป็ นต้องมองพระองค์จำกที่ห่ำงไกล เนื้อหนังนี้ให้ควำมรู ้สึกสำมำรถเข้ำถึงได้แก่มนุษย์
ไม่ทรงห่ำงไกล หรื อมิอำจหยัง่ ลึกได้ แต่เป็ นที่ประจักษ์แก่ตำและสัมผัสได้
เพรำะเนื้อหนังนี้ทรงอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

210. ตอนนี้ มนุษย์สำมำรถมองเห็นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำที่จุติเป็ นมนุษย์น้ นั พิเศษจริงๆ
และมีมำกมำยในนั้นที่มนุษย์ไม่สำมำรถบรรลุได้ และนัน่ ก็คือ 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 นผลลัพธ์ซ่งึ สัมฤทธิ์โดยพระวจนะของพระองค์
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 ว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เองผูซ้ ่งึ ทรงบังเกิดเป็ 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
แม้ว่ำไม่มีมนุษย์ใดเลยที่สำมำรถตระหนักว่ำพระองค์ทรงกุมสิทธิอำนำจ
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 นัน่ ก็คือ 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
แต่มนุษย์ไม่สำมำรถขึ้นไปยังสถำนที่ซ่งึ สูงที่สุดและกลำยเป็ 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

211.
ไม่มีผูใ้ ดเหมำะสมและมีคุณสมบัติเหมำะสำหรับพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังมนุษ
ย์มำกไปกว่ำพระเจ้ำในเนื้อหนัง หำกกำรพิพำกษำดำเนินกำรโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำโดยตรง
เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่ครอบคลุมทัว่ ถึง ยิง่ ไปกว่ำนั้น พระรำชกิจเช่นนั้นคงจะยำกสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับ

เพรำะพระวิญญำณไม่สำมำรถที่จะมำพบกันซึ่งหน้ำกับมนุษย์ได้ และเนื่องจำกกำรนี้
ประสิทธิผลทั้งหลำยก็คงจะไม่ส่งผลในทันที
นับประสำอะไรที่มนุษย์จะสำมำรถมองเห็นพระอุปนิสัยอันมิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้ำอย่ำงชัดเจนขึ้น
ซำตำนสำมำรถได้รับควำมพ่ำยแพ้อย่ำงสิ้นเชิงก็เฉพำะเมื่อพระเจ้ำในเนื้อหนังทรงพิพำกษำควำมเสื่อมทรำมของ
มวลมนุษย์เท่ำนั้น โดยกำรทรงเป็ นอย่ำงเดียวกับมนุษย์ที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
พระเจ้ำในเนื้อหนังทรงสำมำรถพิพำกษำควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์ได้โดยตรง
นี่คือเครื่ องหมำยของควำมบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภำยในของพระองค์
และของควำมพิเศษเหนือธรรมดำของพระองค์ มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงมีคุณสมบัติเหมำะสม
และทรงอยู่ในตำแหน่งที่จะพิพำกษำมนุษย์ เพรำะพระองค์ทรงถือครองควำมจริ งและควำมชอบธรรม
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงสำมำรถพิพำกษำมนุษย์ได้
พวกที่ไม่มีควำมจริ งและควำมชอบธรรมย่อมไม่เหมำะที่จะพิพำกษำผูอ้ นื่
หำกพระรำชกิจนี้กระทำโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วมันก็คงจะมิใช่หมำยถึงชัยชนะเหนือซำตำน
พระวิญญำณทรงเป็ นที่ยกย่องโดยเนื้อแท้ภำยในมำกกว่ำบรรดำสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งตำยทั้งหลำย
และพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์โดยเนื้อแท้ภำยใน และทรงมีชยั ชนะเหนือเนื้อหนัง
หำกพระวิญญำณทรงพระรำชกิจนี้โดยตรง
พระองค์คงจะไม่ทรงสำมำรถพิพำกษำควำมไม่เชื่อฟังทั้งหมดของมนุษย์ได้
และอำจจะไม่ทรงสำมำรถเผยควำมไม่ชอบธรรมทั้งหมดของมนุษย์ได้
เนื่องจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำยังถูกดำเนิ นกำรโดยผ่ำนทำงมโนคติอนั 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
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

212. เมื่อพระเจ้ำยังไม่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ผูค้ นไม่เข้ำใจสิ่งที่พระองค์ตรัสมำกนัก
เพรำะพระวจนะของพระองค์มำจำกเทวสภำพอย่ำงสมบูรณ์
มุมมองและบริ บทของสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นไม่ปรำกฏแก่ตำและไม่อำจเอื้อมถึงสำหรับมวลมนุษย์
สิ่งนี้ได้รับกำรแสดงออกจำกอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณที่ผคู้ นไม่สำมำรถมองเห็นได้
สำหรับผูค้ นที่ใช้ชีวิตในเนื้อหนัง พวกเขำไม่สำมำรถก้ำวผ่ำนอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณได้
แต่หลังจำกที่พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ตรัสต่อมวลมนุษย์จำกมุมมองของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
และพระองค์เสด็จออกจำกและผ่ำนขอบเขตของอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณ
พระองค์ทรงสำมำรถแสดงออกถึงพระอุปนิสยั น้ ำพระทัย
และท่ำทีที่แบบพระเจ้ำของพระองค์โดยผ่ำนทำงสิ่งต่ำงๆ ที่พวกมนุษย์สำมำรถจินตนำกำรได้ สิ่งต่ำงๆ
ที่พวกเขำมองเห็นและประสบพบเจอในชีวิตของพวกเขำ และโดยใช้วิธีกำรที่พวกมนุษย์สำมำรถยอมรับได้
ในภำษำที่พวกเขำสำมำรถเข้ำใจได้ และด้วยควำมรู ้ที่พวกเขำสำมำรถจับควำมเข้ำใจได้
เพื่อให้มวลมนุษย์สำมำรถเข้ำใจและรู ้จกั พระเจ้ำ
เพื่อจับใจควำมเจตนำรมณ์ของพระองค์และมำตรฐำนที่พระองค์ทรงพึงประสงค์ภำยในขอบเขตของขีดควำมสำ
มำรถของพวกเขำ และจนถึงระดับที่พวกเขำสำมำรถทำได้
นี่คือวิธีกำรและหลักกำรของพระรำชกิจของพระเจ้ำในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
ถึงแม้ว่ำโดยส่วนใหญ่แล้วหนทำงของพระเจ้ำและหลักกำรของพระองค์ในกำรทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังสัมฤ
ทธิ์ผลด้วยกำรใช้หรื อโดยผ่ำนทำงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์

แต่ก็สัมฤทธิ์ผลอย่ำงแท้จริงในผลลัพธ์ที่ไม่อำจสัมฤทธิ์ผลได้โดยกำรทรงพระรำชกิจในเทวสภำพโดยตรง
พระรำชกิจของพระเจ้ำในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นรู ปธรรม เป็ นของแท้ และมุ่งเป้ำหมำยมำกกว่ำ
วิธีกำรต่ำงๆ มีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำมำก
และในรู ปร่ ำงนั้นเกินหน้ำจำกพระรำชกิจที่ทรงดำเนินกำรในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

213. กำรเสด็จมำถึงของพระเจ้ำในเนื้อหนังนี้
โดยพื้นฐำนแล้วหมำยที่จะทำให้ผูค้ นสำมำรถมองเห็นควำมประพฤติที่แท้จริงของพระเจ้ำ
เพื่อให้รูปสัณฐำนทำงเนื้อหนังแก่พระวิญญำณที่ไร้รูปร่ ำง และเพื่อยอมให้ผูค้ นได้เห็นและสัมผัสพระองค์
ในหนทำงนี้ พวกที่พระองค์ทรงทำให้ครบบริ บรู ณ์จะดำรงชีวิตไปตำมพระองค์ จะได้รับกำรรับไว้โดยพระองค์
และจะสมดังพระทัยของพระองค์ หำกพระเจ้ำเพียงตรัสในสวรรค์เท่ำนั้น
และไม่ได้เสด็จมำยังแผ่นดินโลกโดยแท้จริ ง เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นก็คงจะยังไม่สำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำได้
พวกเขำคงจะเพียงแค่สำมำรถประกำศกิจกำรทั้งหลำยของพระเจ้ำโดยใช้ทฤษฎีที่ว่ำงเปล่ำ
และคงจะไม่มีพระวจนะของพระเจ้ำมำเป็ นควำมเป็ นจริ ง พระเจ้ำได้เสด็จมำบนแผ่นดินโลก
โดยพื้นฐำนแล้วก็เพื่อกระทำตนเป็ นตัวอย่ำงที่ดี และเป็ นแบบอย่ำงให้พวกที่พระองค์จะทรงรับไว้
มีเพียงด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้นผูค้ นจึงจะสำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำ สัมผัสพระเจ้ำ และมองเห็นพระองค์ได้โดยแท้จริ ง
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พวกเขำจะสำมำรถได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรรู้วำ่ พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

214. เมื่อพระเจ้ำทรงถ่อมพระองค์ลงจนถึงจุดหนึ่งเท่ำนั้น อีกนัยหนึ่งคือ เมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
มนุษย์จึงสำมำรถเป็ นคนสนิทและคนไว้ใจของพระองค์ พระเจ้ำทรงมีพระวิญญำณ กล่ำวคือ
ผูค้ นมีคุณสมบัติที่จะเป็ นคนสนิทของพระวิญญำณองค์น้ีอย่ำงไร ผูท้ รงเป็ นที่ยกย่องและไม่อำจหยัง่ ถึงได้ยงิ่ นัก?
เมื่อพระวิญญำณของพระเจ้ำเสด็จลงมำในเนื้อหนัง
และกลำยเป็ นสิ่งทรงสร้ำงหนึ่งซึ่งมีลกั ษณะภำยนอกแบบเดียวกันกับมนุษย์เท่ำนั้น
ผูค้ นจึงจะสำมำรถเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์และได้รับกำรรับไว้โดยพระองค์ได้อย่ำงแท้จริ ง
พระองค์ตรัสและทรงพระรำชกิจในเนื้อหนัง ทรงมีส่วนร่ วมในควำมชื่นบำนยินดี ควำมเศร้ำโศก
และควำมทุกข์ลำบำกทั้งหลำยของมนุษยชำติ ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ในโลกเดียวกันกับมนุษยชำติ
ทรงปกป้องมนุษยชำติ และทรงนำพวกเขำ
และโดยผ่ำนทำงกำรนี้พระองค์ทรงชำระผูค้ นให้สะอำดและทรงอนุญำตให้พวกเขำได้รับควำมรอดของพระองค์

และพระพรของพระองค์ได้ เมื่อได้รับสิ่งเหล่ำนี้แล้ว ผูค้ นจึงเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงสำมำรถเป็ นคนสนิททั้งหลำยของพระเจ้ำได้ สิ่งนี้เท่ำนั้นที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
หำกพระเจ้ำไม่ทรงปรำกฏแก่ตำและไม่อำจจับต้องได้แก่ผคู้ น เช่นนั้นแล้ว
พวกเขำจะสำมำรถเป็ นคนสนิทของพระองค์ได้อย่ำงไร? นี่ไม่ใช่คำสอนที่ว่ำงเปล่ำหรอกหรือ?
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

215. 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 และกำรทำให้ผคู้ นค่อยๆ รู ้จกั สิ่งเหล่ำนั้นเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลที่เหมำะสมได้
มนุษย์ระลึกได้ว่ำพระเจ้ำผูท้ ี่เขำแสวงหำในอดีตกำลนั้นคลุมเครือและเหนือธรรมชำติ
สิ่งที่ทำให้สำมำรถสัมฤทธิ์ประสิทธิผลนี้ได้น้นั ไม่ใช่กำรทรงนำโดยตรงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
นับประสำอะไรที่จะใช่คำสอนทั้งหลำยของบุคคลเฉพำะคนใดคนหนึ่ง แต่คือพระเจ้ำซึ่งจุตมิ ำเป็ นมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ถูกวำงแผ่ออกเมื่อพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงพระรำชกิจของพระองค์
อย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะ
เพรำะควำมเป็ นปกติและควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์คอื สิ่งที่ตรงกันข้ำมกับพระเจ้ำที่คลุมเครื อ

และเหนือธรรมชำติในจินตนำกำรของมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดดั้งเดิมทั้งหลำยของมนุษย์สำมำรถถูกเผยออกมำได้ก็เฉพำะเมื่อถูกเทียบเคียงกับพระเจ้ำซึ่งจุติ
มำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น หำกไม่มีกำรเปรียบเทียบกับพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของมนุษย์ก็คงจะไม่สำมำรถถูกเผยออกมำได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
หำกไม่มีควำมเป็ นจริ งมำเป็ นเครื่องตีพ่ำย สิ่งคลุมเครื อทั้งหลำยก็คงไม่สำมำรถถูกเผยออกมำได้
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 เนื้อหนังนี้คอื มนุษย์และคือพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
คือมนุษย์ที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติและพระเจ้ำซึ่งทรงมีเทวสภำพเต็มเปี่ ยมด้วยเช่นกัน และดังนั้น
ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังนี้จะไม่ใช่พระวิญญำณของพระเจ้ำ และแตกต่ำงอย่ำงยิ่งจำกพระวิญญำณ
แต่เนื้อหนังนี้ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ผทู้ รงช่วยมนุษย์ให้รอด
ผูซ้ ่ึงทรงเป็ นพระวิญญำณและเป็ นเนื้อหนังด้วยเช่นกัน ไม่สำคัญว่ำพระองค์จะได้รับกำรเรียกขำนว่ำอะไร
ท้ำยที่สุดแล้วเนื้อหนังนั้นก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองผูซ้ ่ึงทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
เนื่องจำกพระวิญญำณของพระเจ้ำไม่อำจทรงแยกกันได้จำกเนื้อหนัง
และพระรำชกิจของเนื้อหนังก็เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
มันเป็ นเพียงแค่ว่ำพระรำชกิจนี้ไม่กระทำขึ้นโดยใช้พระอัตลักษณ์ของพระวิญญำณ
แต่กระทำขึ้นโดยใช้อตั ลักษณ์ของเนื้อหนัง

พระรำชกิจที่จำเป็ นต้องกระทำโดยพระวิญญำณโดยตรงนั้นไม่จำเป็ นต้องมีกำรจุติเป็ นมนุษย์
และพระรำชกิจที่จำเป็ นต้องให้เนื้อหนังทำนั้นไม่สำมำรถกระทำได้โดยพระวิญญำณโดยตรง
และสำมำรถกระทำได้โดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น นี่ คอื สิ่งที่จำเป็ นสำหรับพระรำชกิจนี้
และคือสิ่งที่มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมพึงต้องมี ในพระรำชกิจสำมช่วงระยะของพระเจ้ำนั้น
มีเพียงช่วงระยะหนึ่งเท่ำนั้นที่พระวิญญำณทรงดำเนินกำรโดยตรง
และสองช่วงระยะที่เหลือนั้นดำเนินกำรโดยพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ และไม่ใช่โดยพระวิญญำณโดยตรง
พระรำชกิจในยุคธรรมบัญญัติที่พระวิญญำณทรงกระทำนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนอุปนิสัยอันเสื่อมทรำม
ของมนุษย์ และไม่ได้มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับควำมรู ้ของมนุษย์ในเรื่ องพระเจ้ำด้วย อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชกิจของเนื้อหนังของพระเจ้ำในยุคพระคุณและยุคแห่งรำชอำณำจักรนั้น
เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์และควำมรู ้ของเขำในเรื่ องพระเจ้ำ
และเป็ นตอนที่สำคัญและวิกฤติของพระรำชกิจแห่งควำมรอด เพรำะฉะนั้น
มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจึงจำเป็ นต้องมีควำมรอดของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ
และจำเป็ นต้องมีพระรำชกิจโดยตรงของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ
มวลมนุษย์จำเป็ นต้องมีพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำเลี้ยงดูเขำ สนับสนุนเขำ ให้น้ ำเขำ ให้อำหำรเขำ
พิพำกษำและตีสอนเขำ
และเขำจำเป็ นต้องมีพระคุณมำกขึ้นและกำรไถ่ที่ยิ่งใหญ่ข้นึ จำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
มีเพียงพระเจ้ำในเนื้อหนังเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคนสนิทของมนุษย์ เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูมนุษย์
เป็ นควำมช่วยเหลือในปัจจุบนั นี้ของมนุษย์
และทั้งหมดนี้เป็ นควำมจำเป็ นของกำรจุติเป็ นมนุษย์ท้งั ในวันนี้และในอดีตกำล
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

216. พระเจ้ำได้เสด็จมำยังแผ่นดินโลกเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์
เพื่อเปิ ดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์และยอมให้มนุษย์มองเห็นพระองค์โดยพระองค์เอง นี่คือเรื่องเล็กกระนั้นหรือ?
มันไม่ใช่เรี ยบง่ำยเลยจริงๆ! มันมิใช่ดงั ที่มนุษย์จินตนำกำรว่ำพระเจ้ำได้เสด็จมำแล้ว
ดังนั้นมนุษย์จงึ อำจจะมองดูพระองค์
เพื่อที่มนุษย์อำจเข้ำใจว่ำพระเจ้ำทรงมีจริงและไม่คลุมเครื อหรื อกลวงเป็ นโพรง
และว่ำพระเจ้ำทรงสูงส่งแต่ทรงถ่อมพระทัยด้วย มันจะเรี ยบง่ำยเช่นนั้นได้หรื อ?
ที่แท้จริ งแล้วมันเป็ นเพรำะซำตำนได้ทำให้เนื้อหนังของมนุษย์เสื่อมทรำม
และมนุษย์คือผูซ้ ่ึงพระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะช่วยให้รอด

ซึ่งพระองค์ตอ้ งทรงยอมรับเนื้อหนังเพื่อทำกำรสูร้ บกับซำตำนและเพื่อเป็ นผูเ้ ลี้ยงมนุษย์โดยพระองค์เอง
นี่เท่ำนั้นที่เป็ นประโยชน์ต่อพระรำชกิจของพระองค์
กำรทรงจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้ำมีข้ นึ เพื่อทำให้ซำตำนปรำชัย และเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดได้ดีข้ นึ ด้วย
นั่นเป็ นเพรำะผูท้ ี่สำมำรถกระทำกำรสู้รบกับซำตำนได้คือพระเจ้ำเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็ นพระวิญญำณของพระเจ้ำ
หรื อเป็ นเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ กล่ำวสั้นๆ ได้ว่ำ
บรรดำทูตสวรรค์ไม่สำมำรถเป็ นผูท้ ี่กำลังทำกำรสูร้ บกับซำตำนได้
นับประสำอะไรที่มนุษย์ผซู้ ่งึ ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมจะสำมำรถเป็ นได้
บรรดำทูตสวรรค์ไร้พลังอำนำจที่จะต่อสู้ในกำรสู้รบนี้ และมนุษย์ก็ยงิ่ ไร้สมรรถภำพกว่ำนั้นเสียอีก
เมื่อเป็ นเช่นนี้ หำกพระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทรงพระรำชกิจกับชีวิตของมนุษย์
หำกพระองค์ทรงปรำรถนำที่จะเสด็จมำยังแผ่นดินโลกเพื่อทรงช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
พระองค์ตอ้ งทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยพระองค์เอง—นั่นคือ
พระองค์ตอ้ งทรงยอมรับเนื้อหนังเข้ำไว้โดยพระองค์เอง และด้วยอัตลักษณ์ในธรรมชำติของพระองค์
กับพระรำชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงกระทำ จึงเสด็จมำท่ำมกลำงมนุษย์และช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เอง
หำกมิเป็ นเช่นนั้น หำกว่ำเป็ นพระวิญญำณของพระเจ้ำหรื อมนุษย์ที่ทรงพระรำชกิจนี้ เช่นนั้นแล้ว
ก็คงจะไม่มีวนั ได้สิ่งใดมำจำกกำรสูร้ บนี้ และมันคงจะไม่มีวนั จบสิ้นลง
มีเพียงเมื่อพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อไปทำสงครำมกับซำตำนท่ำมกลำงมนุษย์เท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะมีโอกำสแห่งควำมรอด ยิง่ ไปกว่ำนั้น
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่ซำตำนจะอับอำยและจำกไปโดยปรำศจำกโอกำสอันใดที่จะหำประโยชน์ใส่ตวั
หรื อแผนกำรอันใดที่จะลงมือดำเนินกำร
พระรำชกิจที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงกระทำไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้โดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ
และมันคงจะเป็ นไปไม่ได้มำกยิ่งขึ้นเสียอีกสำหรับมนุษย์ที่มีเนื้อหนังที่จะทำกำรนั้นในนำมของพระเจ้ำ
เนื่องจำกพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชีวิตมนุษย์
และเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเสื่อมทรำมของมนุษย์ หำกว่ำมนุษย์จะมีส่วนร่ วมในกำรสูร้ บนี้
เขำก็คงจะเพียงแค่เผ่นหนีไปในควำมระส่ำระสำยอันเปี่ ยมวิบตั ิเท่ำนั้น
และก็คงจะแค่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเสื่อมทรำมของเขำได้เลย
เขำคงจะไม่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกกำงเขน หรือพิชิตมวลมนุษย์ที่กบฏทั้งปวงได้
แต่คงจะสำมำรถทำได้แค่เพียงงำนเก่ำเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้ไปเกินพ้นหลักกำรทั้งหลำย
หรื อไม่กง็ ำนที่ไม่เกีย่ วข้องกับกำรทำให้ซำตำนปรำชัยเท่ำนั้น แล้วไยต้องเป็ นกังวลเล่ำ?
อะไรหรื อคือนัยสำคัญของพระรำชกิจที่ไม่สำมำรถได้มวลมนุษย์ มำ

แล้วนับประสำอะไรกับกำรทำให้ซำตำนปรำชัย? และเช่นนี้เอง
กำรสู้รบกับซำตำนจึงสำมำรถดำเนินกำรเสร็จสิ้นได้โดยพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้น
และมันคงแค่เป็ นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะทำกำรนั้น หน้ำที่ของมนุษย์คือเชื่อฟังและติดตำม
เพรำะมนุษย์ไม่มีควำมสำมำรถที่จะทำงำนซึ่งคล้ำยคลึงกับกำรสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกได้
และยิ่งไปกว่ำนั้น เขำไม่สำมำรถที่จะดำเนินงำนแห่งกำรสู้รบกับซำตำนจนเสร็จสิ้นได้
มนุษย์สำมำรถเพียงแค่ทำให้พระผูส้ ร้ำงพึงพอพระทัยภำยใต้สภำวะผูน้ ำของพระเจ้ำพระองค์เอง
โดยผ่ำนทำงกำรที่ซำตำนได้รับควำมปรำชัย นี่คือสิ่งเดียวเท่ำนั้นที่มนุษย์สำมำรถทำได้ และดังนั้น
ทุกครั้งที่กำรสูร้ บครั้งใหม่เริ่ มขึ้น ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ ทุกครั้งที่พระรำชกิจแห่งยุคใหม่เริ่มต้นขึ้น
พระเจ้ำพระองค์เองทรงกระทำพระรำชกิจนี้โดยพระองค์เอง
โดยผ่ำนทำงนี้ซ่งึ พระองค์ทรงนำทำงไปทัว่ ทั้งยุคและทรงเปิ ดเส้นทำงใหม่สำหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
อรุ ณรุ่งของยุคใหม่แต่ละยุคคือกำรเริ่ มต้นใหม่ในกำรสูร้ บกับซำตำน
โดยผ่ำนทำงนี้ซ่งึ มนุษย์จะเข้ำสู่อำณำจักรที่สวยงำมกว่ำ ใหม่กว่ำ
และยุคใหม่ที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงนำทำงโดยพระองค์เอง
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

217. เหตุใดเรำจึงพูดว่ำควำมหมำยของกำรจุติเป็ นมนุษย์ไม่ได้ครบบริ บูรณ์ในพระรำชกิจของพระเยซู?
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 ี่ธรรมดำยิ่งที่สำมำรถพูดภำษำของสวรรค์
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?
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

218.
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 นจริงมำกยิง่ กว่ำ
เป็ นปกติมำกยิ่งกว่ำเนื้อหนังแรก ดังนั้นแล้ว
ควำมทุกข์ที่เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองสู้ทนจึงมำกกว่ำของเนื้อหนังครั้งที่หนึ่ง
แต่ควำมทุกข์น้ีเป็ นผลจำกพันธกิจของพระองค์ของในเนื้อหนัง
ซึ่งไม่เหมือนกับควำมทุกข์ของมนุษย์ที่ถูกทำให้เสื่อมทรำม
นอกจำกนี้ยงั เกิดจำกควำมเป็ นปกติและควำมเป็ นจริ งของเนื้อหนังของพระองค์ดว้ ย
เพรำะพระองค์ทรงปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ในเนื้อหนังที่ปกติและเป็ นจริงอย่ำงที่สุด
เนื้อหนังนี้จึงต้องสู้ทนควำมยำกลำบำกมำกมำย ยิ่งเนื้อหนังนี้เป็ นปกติและเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด
พระองค์ก็จะยิง่ ทรงทนทุกข์ในกำรปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ยงิ่ ขึ้นเท่ำนั้น

พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรแสดงออกในเนื้อหนังสำมัญอย่ำงยิง่ เนื้อหนังที่ไม่ได้เกินธรรมชำติเลย
เนื่องจำกเนื้อหนังของพระองค์ปกติและยังต้องรับภำระพระรำชกิจในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดเช่นกัน
พระองค์จงึ ทรงทนทุกข์ในระดับที่มำกยิ่งกว่ำที่เนื้อหนังที่เกินธรรมชำติจะเป็ น—
และควำมทุกข์ท้งั หมดนี้เกิดขึ้นจำกควำมเป็ นจริ งและควำมเป็ นปกติของเนื้อหนังนี้
คนเรำสำมำรถมองเห็นแก่นสำรของเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ได้จำกควำมทุกข์ที่เนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
สองครั้งได้กำ้ วผ่ำนขณะที่ปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์ท้งั หลำย ยิง่ เนื้อหนังเป็ 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 นมนุษย์น้ นั 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 แต่พระองค์ทรงมีหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์มำกมำยเสริมเพิ่มเติมด้วย
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

219. 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 พระองค์ไม่ทรงอยู่ภำยใต้ขอ้ จำกัดใด แต่ทรงเป็ นอิสระอย่ำงยิง่
แต่พระรำชกิจทุกช่วงระยะมีนัยสำคัญในทำงปฏิบตั ิของมันเอง
ตัดตอนมำจำก “กำรจุติเป็ นมนุษย์สองครั้งทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์สมบูรณ์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

220. พระรำชกิจในช่วงระยะซึ่งพระเยซูได้ทรงปฏิบตั ิน้นั เพียงแค่ทำให้เนื้อแท้ของ
“พระวจนะทรงอยู่กบั พระเจ้ำ” ลุล่วงไปเท่ำนั้น: ควำมจริ งเรื่ องพระเจ้ำทรงอยู่กบั พระเจ้ำ
และพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงอยู่กบั เนื้อหนังและไม่สำมำรถแยกจำกเนื้อหนังนั้นได้ นั่นคือ
เนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงอยู่กบั พระวิญญำณของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์อนั ยิง่ ใหญ่ยงิ่ ขึ้นว่ำพระเยซูผซู้ ่งึ จุติเป็ นมำมนุษย์ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้ำ
พระรำชกิจช่วงระยะนี้ทำให้ควำมหมำยภำยในของคำว่ำ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” ลุล่วงไปอย่ำงแท้จริ ง
ให้ควำมหมำยที่ลึกยิ่งขึ้นต่อคำว่ำ “พระวจนะทรงอยูก่ บั พระเจ้ำ และพระวจนะทรงเป็ นพระเจ้ำ”
และเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเชื่ออย่ำงมัน่ คงในพระวจนะที่ว่ำ “ในปฐมกำลพระวจนะทรงเป็ น” กล่ำวคือ ณ
เวลำที่มีกำรทรงสร้ำงสรรพสิ่งพระเจ้ำทรงครองพระวจนะ
พระวจนะของพระองค์ทรงอยูก่ บั พระองค์และไม่สำมำรถแยกจำกพระองค์ได้ และในยุคสุดท้ำย

พระองค์ทรงทำให้เห็นฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของพระวจนะของพระองค์ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นไปอีก
และเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้เห็นหนทำงทั้งหมดของพระองค์—ได้ยนิ พระวจนะทั้งหมดของพระองค์
เช่นนั้นคือพระรำชกิจของยุคสุดท้ำย เจ้ำจะต้องมำเข้ำใจสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำงทะลุปรุ โปร่ ง
มันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับกำรรู ้จกั เนื้อหนัง แต่เกี่ยวกับที่ว่ำเจ้ำเข้ำใจเนื้อหนังและพระวจนะอย่ำงไร
นี่คือสิ่งซึ่งเจ้ำจะต้องเป็ นคำพยำน สิ่งซึ่งทุกคนจะต้องรู ้
เนื่องจำกนี่เป็ นพระรำชกิจของกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สอง—
และเป็ นครั้งสุดท้ำยที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์—
มันจึงทำให้นัยสำคัญของกำรจุติเป็ นมนุษย์น้นั ครบบริ บรู ณ์อย่ำงเต็มเปี่ ยม
ดำเนินกำรและส่งพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำในเนื้อหนังออกไปอย่ำงละเอียดถี่ถว้ น
และนำยุคแห่งกำรทรงเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำไปสู่บทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

221. โดยเบื้องต้นแล้ว พระเจ้ำได้เสด็จมำยังแผ่นดินโลกก็เพื่อสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งที่ว่ำ
“พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
พระองค์เสด็จมำเพื่อที่อำจจะได้ปล่อยพระวจนะของพระองค์ออกทำงเนื้อหนัง
(ไม่เหมือนกับในช่วงเวลำของโมเสสในพันธสัญญำเดิม
ครำที่พระสุรเสียงของพระเจ้ำปล่อยออกมำจำกท้องฟ้ำโดยตรง) หลังจำกนั้น
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์ก็จะถูกทำให้ลุล่วงในช่วงระหว่ำงยุคอำณำจักรพันปี
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์จะกลำยเป็ นข้อเท็จจริ งที่มองเห็นได้ต่อหน้ำต่อตำมนุษย์
และผูค้ นจะเห็นพระวจนะทั้งหมดของพระองค์โดยใช้ดวงตำของตัวเองโดยปรำศจำกควำมไม่เสมอภำคกันแม้แ
ต่น้อย นี่คือควำมหมำยสูงสุดของกำรจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำเร็จลุล่วง โดยผ่ำนทำงเนื้อหนังและผ่ำนทำงพระวจนะ
นี่คือควำมหมำยที่แท้จริ งของ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” กำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ
มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้น-ที่สำมำรถตรัสถึงน้ ำพระทัยของพระวิญญำณ
และมีเพียงพระเจ้ำผูท้ รงปรำกฏเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น-ที่สำมำรถตรัสในพระนำมของพระวิญญำณ
พระวจนะของพระเจ้ำมีควำมเรี ยบง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจในพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ และคนอื่นๆ
ทุกคนได้รับกำรทรงนำโดยพระวจนะเหล่ำนั้น โดยไม่มีใครได้รับกำรยกเว้น
พวกเขำทั้งหมดดำรงอยู่ภำยในวงเขตนี้
ผูค้ นสำมำรถกลำยมำเป็ นตระหนักรู ้ได้ก็เพียงจำกถ้อยดำรัสเหล่ำนี้เท่ำนั้น
บรรดำผูท้ ี่ไม่ได้รับในหนทำงนี้ย่อมกำลังฝันกลำงวันหำกพวกเขำคิดว่ำพวกเขำสำมำรถรับถ้อยดำรัสจำกสวรรค์

ได้ สิ่งดังกล่ำวคือสิทธิอำนำจที่สำธิตให้เห็นในเนื้อหนังที่ทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นเหตุให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ดว้ ยควำมเชื่อมัน่ ทั้งมวล
แม้แต่ผเู้ ชี่ยวชำญที่น่ำเคำรพยกย่องที่สุดและศิษยำภิบำลที่เคร่งศำสนำก็ยงั ไม่สำมำรถกล่ำวคำเหล่ำนี้ได้
พวกเขำทั้งหมดต้องนบนอบภำยใต้พระวจนะของพระเจ้ำ และไม่มีผใู้ ดจะสำมำรถทำกำรเริ่มต้นใหม่ได้
พระเจ้ำจะทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตจักรวำล
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิสิ่งนี้โดยเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ใช้ถอ้ ยดำรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพิชิตผู้คนทั้งหมดในทั้งจักรวำล
เพียงเช่นนี้เท่ำนั้นที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ และเช่นนี้เท่ำนั้น
ที่เป็ นกำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ สำหรับมนุษย์
บำงทีอำจปรำกฏให้เห็นเสมือนว่ำพระเจ้ำมิได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจอะไรมำกมำยนัก
แต่พระเจ้ำแค่ตอ้ งทรงดำรัสพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น
และพระวจนะของพระองค์จะเป็ นที่เชื่อมัน่ และเป็ นที่เกรงขำมโดยทัว่ กัน เมื่อปรำศจำกข้อเท็จจริ ง
ผูค้ นโห่ร้องและกรี ดร้อง เมื่อมีพระวจนะของพระเจ้ำ พวกเขำพลันเงียบกริ บ
พระเจ้ำจะทรงสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริงนี้เป็ นแน่เพรำะ นี่คือแผนกำรของพระเจ้ำที่ได้ทรงสถำปนำไว้นำนแล้ว
กำรสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งของกำรมำถึงของพระวจนะบนแผ่นดินโลก
ตัดตอนมำจำก “อำณำจักรพันปี ได้มำถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

222.
พระเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ทรงสำแดงพระองค์เองต่อผูค้ นส่วนหนึ่งซึ่งติดตำมพระองค์ในช่วงเวลำนี้ที่พระอ
งค์ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์เป็ นกำรส่วนตัวเท่ำนั้น และไม่ได้ทรงสำแดงต่อสิง่ ทรงสร้ำงทั้งหมด
พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพือ่ เสร็จสิ้นช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์
และหำใช่เพื่อประโยชน์แห่งกำรแสดงให้เห็นพระฉำยำของพระองค์ตอ่ มนุษย์ไม่ อย่ำงไรก็ตำม
พระรำชกิจของพระองค์จำต้องถูกดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เอง เมื่อเป็ นดังนั้น
พระองค์จงึ จำเป็ นต้องทรงทำเช่นนั้นในเนื้อหนัง ครั้นพระรำชกิจนี้สรุ ปปิ ดตัวลง
พระองค์จะทรงไปจำกโลกมนุษย์ พระองค์ไม่ทรงสำมำรถคงอยู่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์ได้เป็ นเวลำนำน
เนื่องจำกทรงเกรงว่ำจะเป็ นกำรขวำงทำงพระรำชกิจที่กำลังจะมำ
สิ่งที่พระองค์ทรงสำแดงต่อมวลชนนั้นเป็ นเพียงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์และกิจกำรทั้งหมดของ
พระองค์เท่ำนั้น และหำใช่พระฉำยำของตอนที่พระองค์ทรงมำบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครำวไม่
เนื่องจำกพระฉำยำของพระเจ้ำสำมำรถแสดงโดยผ่ำนทำงพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้เท่ำนั้น
และไม่สำมำรถถูกแทนที่ดว้ ยพระฉำยำของมนุษย์ที่พระองค์ทรงจุติมำเป็ นได้

พระฉำยำในเนื้อหนังของพระองค์ถูกแสดงต่อผูค้ นจำนวนจำกัดเท่ำนั้น
เฉพำะต่อบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังเท่ำนั้น
นี่คือเหตุผลที่ทำไมพระรำชกิจซึ่งกำลังถูกดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นอยู่ในขณะนี้จึงถูกทำอย่ำงลับๆ ยิ่งนัก
ในทำนองเดียวกัน
พระเยซูได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวเท่ำนั้นเมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงพระรำชกิจของพระองค์
และไม่เคยทรงแสดงพระองค์เองต่อชนชำติอื่นใดอย่ำงเปิ ดเผยเลย เมื่อเป็ นเช่นนั้น
ทันทีที่พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระรำชกิจของพระองค์แล้ว
พระองค์จงึ ได้ทรงไปจำกโลกมนุษย์โดยพลันและมิได้ทรงพำนักอยู่ นั่นคือ ต่อมำภำยหลัง พระฉำยำของมนุษย์น้ี
ที่ได้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์น้ นั หำใช่พระองค์ไม่
แต่เป็ นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ผซู้ ่ึงได้ทรงดำเนินพระรำชกิจโดยตรง
ทันทีที่พระรำชกิจของพระเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้แล้วเสร็จอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์
พระองค์จะทรงไปจำกโลกมนุษย์
และจะไม่มีวนั ทรงพระรำชกิจใดที่คล้ำยคลึงกับที่พระองค์ได้ทรงทำไปเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเนื้อหนังอีก
หลังจำกนี้ พระรำชกิจทั้งหมดได้ถูกปฏิบตั ิโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยตรง ในระหว่ำงช่วงเวลำนี้
ยำกที่มนุษย์จะมีควำมสำมำรถมองเห็นพระฉำยำของพระวรกำยที่เป็ นเนื้อหนังของพระองค์ กล่ำวคือ
พระองค์มไิ ด้ทรงแสดงพระองค์เองต่อมนุษย์เลย แต่ยงั คงทรงซ่อนเร้นตลอดกำล
เวลำสำหรับพระรำชกิจของพระเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้นั มีจำกัด พระรำชกิจนี้ถูกดำเนินไปในยุค
ในช่วงเวลำ ในชนชำติที่เฉพำะเจำะจง และท่ำมกลำงผูค้ นที่เฉพำะเจำะจง
พระรำชกิจนี้เป็ นเพียงตัวแทนของพระรำชกิจในระหว่ำงช่วงเวลำแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำเท่ำนั้น
และเฉพำะยุคนั้นเท่ำนั้น นั่นคือ มันเป็ นตัวแทนพระรำชกิจของพระวิญญำณของพระเจ้ำในยุคเฉพำะยุคหนึ่ง
และไม่ใช่ควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจของพระองค์ ดังนั้น
พระฉำยำของพระเจ้ำที่ทรงบังเกิดมำเป็ นมนุษย์จะไม่ถูกแสดงต่อผูค้ นทั้งหมด
สิ่งที่ถูกแสดงต่อมวลชนคือควำมชอบธรรมของพระเจ้ำและพระอุปนิสัยของพระองค์ในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์
มำกกว่ำที่จะเป็ นพระฉำยำของพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงบังเกิดมำเป็ นมนุษย์สองครำว
มันไม่ใช่สักพระฉำยำเดียวที่ถูกแสดงต่อมนุษย์ ทั้งยังไม่ใช่พระฉำยำทั้งสองที่ผนึกผสำนกัน ดังนั้น
จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่เนื้อหนังซึ่งทรงจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำควรไปจำกแผ่นดินโลกทันทีที่พระรำชกิจซึ่งพระอง
ค์ทรงจำเป็ นต้องทำนั้นเสร็จบริ บูรณ์
เนื่องจำกพระองค์ทรงมำเพื่อทรงพระรำชกิจที่พระองค์ทรงพึงกระทำเท่ำนั้น
และหำใช่เพื่อทรงแสดงพระฉำยำของพระองค์ต่อผูค้ นไม่

แม้ว่ำนัยสำคัญแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ได้ลลุ ่วงไปแล้วโดยพระเจ้ำผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์สองครำว
แต่พระองค์ก็ยงั คงจะไม่ทรงสำแดงพระองค์เองอย่ำงเปิ ดเผยต่อชนชำติใดที่ไม่เคยได้เห็นพระองค์มำก่อน
พระเยซูจะไม่มีวนั ทรงแสดงพระองค์เองต่อพวกยิวในฐำนะองค์ตะวันแห่งควำมชอบธรรมอีกแล้ว
ทั้งยังจะไม่เสด็จขึ้นไปยังภูเขำมะกอกเทศและทรงปรำกฏต่อผูค้ นทั้งหมด กล่ำวคือ
ทั้งหมดที่พวกยิวได้เห็นกันไปนั้นเป็ นรู ปภำพของพระเยซูในช่วงระหว่ำงกำลสมัยของพระองค์ในยูเดีย
นี่เป็ นเพรำะพระรำชกิจของพระเยซูในกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์น้ นั ได้จบลงไปเมื่อสองพันปี ที่แล้ว
พระองค์จะไม่ทรงกลับไปที่ยูเดียในรู ปลักษณ์ของคนยิว
นับประสำอะไรที่จะทรงแสดงพระองค์เองในรู ปลักษณ์ของคนยิวต่อชนต่ำงชำติใดๆ
เพรำะพระฉำยำของพระเยซูที่ทรงบังเกิดเป็ นเนื้อหนังนั้นเป็ นแค่รูปลักษณ์ของคนยิว
และไม่ใช่พระฉำยำของบุตรมนุษย์ที่ยอห์นได้เห็น
แม้ว่ำพระเยซูได้ทรงสัญญำต่อเหล่ำผูต้ ิดตำมของพระองค์ว่ำพระองค์จะเสด็จมำอีก
แต่พระองค์จะไม่ทรงแสดงพระองค์เองในรู ปลักษณ์ของคนยิวอย่ำงเรี ยบง่ำยต่อบรรดำผูท้ ี่อยู่ในชนต่ำงชำติท้งั ห
มด พวกเจ้ำจึงพึงรู ้เถิดว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นไปเพือ่ เปิ ดยุคหนึ่งขึ้นมำ
พระรำชกิจนี้จำกัดอยู่ภำยในเวลำไม่กี่ปี
และพระองค์จึงไม่ทรงสำมำรถที่จะทำให้พระรำชกิจทั้งหมดของพระวิญญำณของพระเจ้ำเสร็จสิ้นได้
ในทำนองเดียวกัน
พระฉำยำของพระเยซูที่เป็ นคนยิวก็สำมำรถเป็ นตัวแทนได้เพียงพระฉำยำของพระเจ้ำในขณะที่พระองค์ได้ทรงง
ำนอยู่ในยูเดียเท่ำนั้น และพระองค์ได้ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนเท่ำนั้น
ในระหว่ำงช่วงเวลำที่พระเยซูได้ทรงอยู่ในเนื้อหนัง
พระองค์ไม่ได้ทรงสำมำรถปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งกำรนำพำยุคไปสู่บทอวสำนหรือสู่กำรทำลำยล้ำงมวลมนุษย์
ดังนั้น หลังจำกที่พระองค์ได้ทรงถูกตรึงกำงเขนและได้ทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์ไปแล้ว
พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และทรงปกปิ ดพระองค์เองจำกมนุษย์ตลอดกำล จำกนั้นมำ
บรรดำผูเ้ ชื่อที่สัตย์ซื่อจำกชนต่ำงชำติท้งั หลำยจึงไร้ควำมสำมำรถที่จะมองเห็นกำรสำแดงขององค์พระเยซูเจ้ำได้
มีก็แต่เพียงรู ปภำพของพระองค์ที่พวกเขำได้ป้ำยไว้บนผนังเท่ำนั้น
รู ปภำพนี้เป็ นแค่รูปภำพที่มนุษย์วำดขึ้นเท่ำนั้น
และหำใช่พระฉำยำที่พระเจ้ำพระองค์เองได้ทรงแสดงต่อมนุษย์ไม่
พระเจ้ำจะไม่ทรงแสดงพระองค์เองอย่ำงเปิ ดเผยต่อมวลชนในพระฉำยำของตอนที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุ
ษย์สองครำว
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำท่ำมกลำงมวลมนุษย์น้ นั ก็คอื กำรอนุญำตให้พวกเขำได้เข้ำใจพระอุปนิสัยของพ

ระองค์ ทั้งหมดนี้ถูกแสดงออกต่อมนุษย์โดยวิถีทำงของพระรำชกิจของยุคต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกัน
กล่ำวคือมันถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยผ่ำนทำงพระอุปนิสัยที่พระองค์ได้ทรงทำให้เป็ นที่รู้กนั ไปแล้ว
และโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิไปแล้ว มำกกว่ำจะโดยผ่ำนทำงกำรสำแดงของพระเยซู
นี่กล่ำวได้ว่ำ พระฉำยำของพระเจ้ำไม่ได้ถูกทำให้เป็ นที่รู้จกั ต่อมนุษย์โดยผ่ำนทำงพระฉำยำที่ทรงจุติเป็ นมนุษย์
แต่กลับโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจที่ถูกดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นโดยพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ผซู้ ่ึงมีท้งั พระฉำยำแล
ะพระรู ปสัณฐำน
และพระฉำยำของพระองค์จึงได้ถูกแสดงและพระอุปนิสยั ของพระองค์จึงได้ถูกทำให้เป็ นทีร่ ู ้กนั โดยผ่ำนทำงพร
ะรำชกิจของพระองค์นี่เอง นี่คือนัยสำคัญของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปรำรถนำที่จะทำในเนื้อหนัง
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

223. พระเจ้ำผูท้ รงยิง่ ใหญ่ที่สุดตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลและในอำณำจักรเบื้องบน
พระองค์จะทรงสำมำรถอธิบำยถึงพระองค์เองอย่ำงครบถ้วนโดยใช้ฉำยำของมนุษย์ได้กระนั้นหรื อ?
พระเจ้ำทรงสวมพระองค์เองในเนื้อหนังนี้เพื่อที่จะทรงพระรำชกิจช่วงระยะหนึ่งของพระองค์
ไม่มีนัยสำคัญเฉพำะแต่อย่ำงใดต่อฉำยำของเนื้อหนังนี้ มันไม่มีควำมสัมพันธ์ใดกับกำรผ่ำนไปของยุคทั้งหลำย
อีกทั้งไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
เหตุใดพระเยซูจึงมิได้ทรงอนุญำตให้พระฉำยำของพระองค์คงเหลืออยู่?
เหตุใดพระองค์มิได้ทรงปล่อยให้มนุษย์วำดพระฉำยำของพระองค์เพือ่ ที่มนั จะได้ถูกส่งต่อไปยังชนรุ่นต่อไป?
เหตุใดพระองค์มิได้ทรงอนุญำตให้ผูค้ นยอมรับว่ำพระฉำยำของพระองค์คอื พระฉำยำของพระเจ้ำ?
ถึงแม้ว่ำฉำยำของมนุษย์ถูกสร้ำงขึ้นในพระฉำยำของพระเจ้ำ
แต่มนั จะเป็ นไปได้หรื อที่กำรปรำกฏของมนุษย์จะเป็ นตัวแสดงแทนพระฉำยำอันเป็ นที่ยกย่องของพระเจ้ำ?
เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์เพียงเสด็จลงจำกสวรรค์มำเป็ นมนุษย์ที่เฉพำะเจำะจงคนหนึ่ง
คือพระวิญญำณของพระองค์นนั่ เองที่เสด็จลงมำเป็ นมนุษย์
ซึ่งพระองค์ทรงใช้ผ่ำนทำงเพื่อทรงพระรำชกิจของพระวิญญำณ
คือพระวิญญำณนั่นเองที่มีกำรแสดงออกเป็ นมนุษย์
และคือพระวิญญำณนัน่ เองที่ทรงพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง
พระรำชกิจที่ทรงทำในเนื้อหนังนั้นเป็ นตัวแทนพระวิญญำณได้อย่ำงครบถ้วน
และเนื้อหนังนั้นก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพระรำชกิจ
แต่นั่นมิได้หมำยควำมว่ำฉำยำของเนื้อหนังนั้นจะเป็ นสิ่ งแทนที่พระฉำยำที่แท้จริ งของพระเจ้ำพระองค์เอง
นี่มิใช่จุดประสงค์หรื อนัยสำคัญของกำรที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อให้พระวิญญำณได้พบสถำนที่ที่จะพักอำศัยที่เหมำะกับกำรทรงพระรำชกิ

จของพระองค์เท่ำนั้น เพื่อสัมฤทธิ์ผลพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังได้ดีข้ นึ
เพื่อให้ผคู้ นสำมำรถมองเห็นกิจกำรทั้งหลำยของพระองค์ เข้ำใจพระอุปนิสยั ของพระองค์
ได้ยินพระวจนะของพระองค์ และรู ้จกั ควำมอัศจรรย์ของพระรำชกิจของพระองค์
พระนำมของพระองค์เป็ นตัวแทนพระอุปนิสยั ของพระองค์
พระรำชกิจของพระองค์เป็ นตัวแทนพระอัตลักษณ์ของพระองค์
แต่พระองค์ไม่เคยตรัสไว้ว่ำกำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระองค์เป็ นตัวแทนพระฉำยำของพระองค์
นั่นเป็ นเพียงมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์เท่ำนั้น และดังนั้น
แง่มุมที่สำคัญยิ่งของกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำก็คือพระนำมของพระองค์ พระรำชกิจของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระองค์ และเพศสภำพของพระองค์
เหล่ำนี้ถูกใช้เพื่อเป็ นตัวแทนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ในยุคนี้
กำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระองค์ไม่มีควำมสัมพันธ์แต่อย่ำงใดกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
โดยเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์ของพระรำชกิจของพระองค์ ณ เวลำนั้นเท่ำนั้น
กระนั้นก็เป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จะไม่ทรงมีกำรปรำกฏที่เฉพำะเจำะจง
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงเลือกครอบครัวที่เหมำะสมเพื่อกำหนดกำรทรงปรำกฏของพระองค์
หำกกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำจะต้องมีนัยสำคัญแบบตัวแทน
เช่นนั้นแล้วพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่มีคุณลักษณะทำงใบหน้ำคล้ำยกับใบหน้ำของพระองค์ก็คงจะเป็ นตัวแทนพระ
เจ้ำด้วยเช่นกัน นั่นจะไม่เป็ นกำรเข้ำใจผิดอย่ำงมหันต์หรอกหรื อ?
มนุษย์ได้วำดพระฉำยำลักษณ์ของพระเยซูข้นึ มำเพื่อที่มนุษย์จะได้นมัสกำรพระองค์ ณ เวลำนั้น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์มิได้ทรงให้คำแนะนำพิเศษแต่อย่ำงใด และดังนั้น
มนุษย์จึงได้ส่งต่อพระฉำยำลักษณ์ที่จินตนำกำรไว้น้ นั มำจนกระทัง่ ถึงวันนี้ ในควำมจริ งนั้น
ตำมเจตนำรมณ์เดิมของพระเจ้ำ มนุษย์ไม่ควรได้ทำกำรนั้น
มันเป็ นเพียงควำมกระตือรื อร้นของมนุษย์ที่เป็ นเหตุให้พระฉำยำลักษณ์ของพระเยซูยงั คงมีอยู่จนกระทัง่ วันนี้
พระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ
และมนุษย์จะไม่มีวนั สำมำรถครอบคลุมสิ่งที่พระฉำยำของพระองค์เป็ นในกำรวิเครำะห์ข้นั สุดท้ำยได้
พระอุปนิสัยของพระองค์เท่ำนั้นทีส่ ำมำรถเป็ นตัวแทนพระฉำยำของพระองค์ได้
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

224. พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ไม่ใช่ดว้ ยเจตนำรมณ์ที่จะเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้รู้จกั เนื้อหนังของพระองค์
หรื อเพื่อเปิ ดโอกำสให้มนุษย์แยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั เนื้อหนัง
ของมนุษย์ อีกทั้งพระเจ้ำไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อฝึ กฝนพลังอำนำจแห่งกำรหยัง่ รู ้ของมนุษย์

และนับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยเจตนำรมณ์ที่จะเปิ ดโอกำสให้มนุษย์นมัสกำรเนื้อหนั
งที่จุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ีจึงได้รับกำรถวำยพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่
ไม่มีสิ่งใดจำกสิ่งเหล่ำนี้ที่เป็ นเจตนำรมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้ำในกำรบังเกิดเป็ นมนุษย์
อีกทั้งพระเจ้ำไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่จะกล่ำวโทษมนุษย์ อีกทั้งไม่ได้ทรงจงใจที่จะเปิ ดเผยมนุษย์
อีกทั้งไม่ได้จะทำสิ่งทั้งหลำยให้ลำบำกยำกเย็นสำหรับเขำ
ไม่มีสิ่งใดจำกสิ่งเหล่ำนี้ที่เป็ นเจตนำรมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้ำ ทุกครั้งที่พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
นั่นเป็ นรู ปแบบหนึ่งของงำนที่ไม่สำมำรถหลีกเลีย่ งได้
นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งงำนทีย่ ิ่งใหญ่ข้ นึ ของพระองค์และกำรบริ หำรจัดกำรที่ยงิ่ ใหญ่ข้นึ ของพระองค์ที่พร
ะองค์ทรงกระทำกำรดังที่พระองค์ทรงทำ และไม่ใช่ดว้ ยเหตุผลทั้งหลำยที่มนุษย์จนิ ตนำกำร
พระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลกดังที่พระรำชกิจของพระองค์พงึ ประสงค์เท่ำนั้น และดังที่จำเป็ นเท่ำนั้น
พระองค์มไิ ด้เสด็จมำยังแผ่นดินโลกด้วยเจตนำรมณ์ที่จะมองไปโดยรอบเท่ำนั้น
แต่เพื่อดำเนินงำนที่พระองค์ควรจะทรงทำ
เหตุใดอีกเล่ำที่พระองค์จะทรงเข้ำรับภำระหนักเช่นนั้นและรับควำมเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นเพือ่ ดำเนินกำรพระรำ
ชกิจนี้? พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ก็ต่อเมื่อพระองค์ตอ้ งทรงบังเกิดเท่ำนั้น
และพร้อมด้วยนัยสำคัญที่เป็ นเอกลักษณ์เสมอ
หำกเป็ นเพียงเพื่อประโยชน์แห่งกำรเปิ ดโอกำสให้ผคู้ นได้มองดูพระองค์
และเพื่อขยำยขอบเขตสำยตำของพวกเขำให้กว้ำงขึ้น เช่นนั้นแล้ว
พระองค์คงจะไม่มีวนั ทรงมำอยู่ท่ำมกลำงผูค้ นอย่ำงง่ำยๆ เช่นนั้นอย่ำงแน่นอนที่สุด
พระองค์เสด็จมำสู่แผ่นดินโลกเพื่อประโยชน์แห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์และพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ ขอ
งพระองค์ และเพื่อที่พระองค์อำจจะทรงได้รับมวลมนุษย์มำกยิง่ ขึ้น พระองค์เสด็จมำเพื่อเป็ นตัวแทนของยุค
พระองค์เสด็จมำเพื่อทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
และพระองค์ทรงสวมใส่พระองค์เองในเนื้อหนังเพื่อที่จะทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระองค์เสด็จมำเพื่อทรงนำเผ่ำพันธุ์มนุษย์ท้งั หมดทั้งมวลในกำรดำรงชีวิตของพวกเขำ
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ และนั่นเกีย่ วข้องกับพระรำชกิจแห่งทั้งจักรวำล
หำกพระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์แค่เพื่อเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้มำรู ้จกั เนื้อหนังของพระองค์และเพื่อเปิ ดตำของ
มนุษย์ เช่นนั้นแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ จะไม่ทรงเดินทำงไปยังทุกชนชำติเล่ำ?
กำรนี้จะไม่เป็ นเรื่ องที่ง่ำยมำกเกินไปหรอกหรื อ? แต่พระองค์ก็มิได้ทรงทำเช่นนั้น
กลับทรงเลือกสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรตั้งหลักและเริ่ มต้นพระรำชกิจที่พระองค์ควรจะทรงทำแทน
แค่เนื้อหนังนี้เท่ำนั้นที่มีนยั สำคัญอย่ำงมำก พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของยุคหนึ่งทั้งยุค

และยังทรงดำเนินงำนของยุคหนึ่งทั้งยุคให้เสร็จสิน้ อีกด้วย
พระองค์ท้งั ทรงนำพำยุคก่อนหน้ำไปสู่บทอวสำนและนำมำซึ่งยุคใหม่
ทั้งหมดนี้เป็ นเรื่ องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และทั้งหมดนี้คือนัยสำคัญของงำนช่วงระยะหนึ่งทีพ่ ระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลกเพื่อดำเนินกำร
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

225. 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 ยิง่ พวกเขำเทียมเท็จมำกขึ้นเท่ำใด
พวกพระคริ สต์เทียมเท็จเช่นนั้นก็ยิ่งคุยโตถึงตนเองมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็ยงิ่ มีควำมสำมำรถที่จะทำกำรแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพือ่ หลอกลวงมนุษย์มำกขึ้นเท่ำนั้

น พระคริ สต์เทียมเท็จไม่มีคณ
ุ สมบัติของพระเจ้ำ พระคริ สต์ไม่ทรงมีมลทินจำกองค์ประกอบใดๆ
ที่เป็ นของพระคริสต์เทียมเท็จ
พระเจ้ำทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพียงเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของเนื้อหนังให้ครบบริ บูรณ์เท่ำนั้น
ไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถมองเห็นพระองค์ได้
แต่พระองค์ทรงปล่อยให้พระรำชกิจของพระองค์ยืนยันพระอัตลักษณ์ของพระองค์
และทรงปล่อยให้สิ่งที่พระองค์ทรงเผยพิสูจน์เนื้อแท้ของพระองค์แทน เนื้อแท้ของพระองค์มิได้ไร้มูลฐำน
พระอัตลักษณ์ของพระองค์ไม่ได้ถูกเกำะกุมไว้ดว้ ยพระหัตถ์ของพระองค์
แต่ถูกกำหนดพิจำรณำโดยพระรำชกิจของพระองค์และเนื้อแท้ของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

226. สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนังก็คอื ว่ำ
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 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ครั้งสุดท้ำยนั้นจะนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงมำสู่ยุคหนึ่ งที่เป็ 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 งและไม่ใช่เรื่องเล่ำขำน
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
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

227. ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังนี้จะเป็ นปกติและจริ ง แต่พระองค์มิใช่เนื้อหนังทัว่ ไป กล่ำวคือ
พระองค์มิใช่เนื้อหนังที่เป็ นแค่เพียงมนุษย์เท่ำนั้น แต่เป็ นเนื้อหนังที่เป็ นทั้งมนุษย์และพระเจ้ำ
นี่คือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระองค์กบั มนุษย์ และมันคือเครื่ องหมำยแห่งพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำ
มีเพียงเนื้อหนังดังเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถทำพระรำชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทำได้
และทำให้พนั ธกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังสำเร็ จลุล่วงได้
และทำให้พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ครบบริ บูรณ์อย่ำงเต็มเปี่ ยมได้ หำกมันมิได้เป็ นดังนี้แล้ว
พระรำชกิจของพระองค์ท่ำมกลำงมนุษย์ก็คงจะเป็ นควำมว่ำงเปล่ำและมีขอ้ บกพร่องอยู่เสมอ
ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถทำกำรสู้รบกับวิญญำณของซำตำนและทำให้เกิดชัย ชนะได้ 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 ถึงแม้ว่ำเนื้อหนังของพระองค์จะไม่มีสิทธิอำนำจ
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
ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

228. 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 และพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งไม่มีอะไรโดดเด่น
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 ก็คงจะไม่มผี ใู้ ดเลยที่มีโอกำสได้รับควำมรอด

และหำกมิใช่เพรำะกำรมำของเนื้อหนังนี้ พระเจ้ำก็คงจะวำงบทอวสำนให้กบั ยุคเก่ำไปเสียนำนแล้ว?
ด้วยควำมที่เป็ นเช่นนี้ พวกเจ้ำยังสำมำรถปฏิเสธกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำได้อยู่อีกหรื อ?
เพรำะพวกเจ้ำสำมำรถได้รับประโยชน์มำกมำยเหลือเกินจำกมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
เหตุใดพวกเจ้ำจึงจะไม่ยอมรับพระองค์อย่ำงเปรมปรี ด์ ิเล่ำ?
พระรำชกิจของพระเจ้ำคือบำงสิ่งที่เจ้ำไม่สำมำรถจับใจควำมได้
หำกเจ้ำไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้อย่ำงเต็มที่ว่ำตัวเลือกของเจ้ำนั้นถูกต้องหรื อไม่
ทั้งยังไม่สำมำรถรู ้ได้ว่ำพระรำชกิจของพระองค์สำมำรถประสบผลสำเร็จได้หรื อไม่ แล้วเหตุใดหรื อ
เจ้ำจึงไม่ลองเสี่ยงโชคของเจ้ำและดูว่ำมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้อี ำจช่วยเหลือเจ้ำได้อย่ำงใหญ่หลวงหรื อไม่
และดูว่ำพระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่จริ งๆ หรื อไม่? อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องบอกเจ้ำว่ำ
ในกำลของโนอำห์ พวกมนุษย์ได้กินและดื่ม
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 งที่ว่ำพวกเจ้ำได้มำถึงวันนี้น้นั 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?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

229. พระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำยกระทำผ่ำนมนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
พระองค์จะทรงมอบทุกสิ่งแก่เจ้ำ และสิ่งทีย่ ิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ
พระองค์จะทรงสำมำรถตัดสินทุกสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้ำ
มนุษย์เช่นนั้นสำมำรถเป็ นอย่ำงที่พวกเจ้ำเชื่อว่ำพระองค์เป็ นได้หรื อไม่?
มนุษย์คนหนึ่งซึ่งเรี ยบง่ำยธรรมดำจนไม่ควรค่ำแก่กำรเอ่ยถึง
ควำมจริ งของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้ำวใจพวกเจ้ำอย่ำงถึงที่สุดกระนั้นหรื อ?
กำรเป็ นพยำนต่อกำรกิจกำรของพระองค์ไม่เพียงพอที่จะโน้มน้ำวใจพวกเจ้ำอย่ำงที่สุดหรอกหรื อ?
หรื อว่ำเส้นทำงที่พระองค์ทรงนำทำงเจ้ำนั้นไม่ควรค่ำให้พวกเจ้ำเดินไป? เมื่อพิจำรณำโดยรวมทุกอย่ำงแล้ว
สิ่งใดหรื อที่เป็ นเหตุให้พวกเจ้ำชิงชังพระองค์ และเหวี่ยงพระองค์ทงิ้ ไปและรักษำระยะห่ำงจำกพระองค์
มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูแ้ สดงควำมจริ ง มนุษย์ผนู้ ้ีนี่เองที่เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมควำมจริ ง
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
คำพูดที่เรำต้องทิง้ ไว้กบั พวกเจ้ำในตอนท้ำยก็ยงั คงเป็ นคำพูดเหล่ำนี้ที่ว่ำ มนุษย์ธรรมดำสำมัญผูน้ ้ี
ผูซ้ ่ึงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์น้นั มีควำมสำคัญยิ่งชีวิตต่อพวกเจ้ำ
นี่คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วท่ำมกลำงมวลมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรู้หรือไม่ว่ำ พระเจ้ำได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

230.
พวกที่ปรำรถนำได้รับชีวิตโดยที่ไม่พ่งึ พำควำมจริ งที่ตรัสโดยพระคริ สต์คอื เป็ นผูค้ นที่ไร้สำระน่ำขันที่สุดบนแผ่
นดินโลก และพวกที่ไม่ยอมรับหนทำงแห่งชีวิตซึ่งนำพำมำโดยพระคริ สต์เป็ นคนที่หลงอยู่ในควำมเพ้อฝัน
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำพวกที่ไม่ยอมรับพระคริสต์ของยุคสุดท้ำยจะถูกพระเจ้ำทรงดูหมิ่นไปตลอดกำล
พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูของมนุษย์ไปสู่รำชอำณำจักรระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และไม่มีใครที่สำมำรถอ้อมเลี่ยงพระองค์ได้
อำจไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเว้นแต่จะผ่ำนทำงพระคริ สต์ เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
และดังนั้นเจ้ำต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังหนทำงของพระองค์
เจ้ำไม่สำมำรถคิดถึงเพียงแค่กำรได้รับพระพรเท่ำนั้นในขณะที่ไม่สำมำรถได้รับควำมจริ งและไม่สำมำรถยอมรับ
กำรจัดเตรี ยมชีวิตได้
พระคริ สต์เสด็จมำระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริงอำจได้รับกำรจัดเตรี ยมชีวิตไว้ใ
ห้ พระรำชกิจของพระองค์น้ นั เป็ นไปเพื่อกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่ำและกำรเข้ำสู่ยุคใหม่
และพระรำชกิจของพระองค์คือเส้นทำงที่จำต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้ำสู่ยุคใหม่
หำกเจ้ำไม่สำมำรถรับรู ้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกล่ำวโทษ หมิน่ ประมำท
หรื อกระทัง่ ถึงกับข่มเหงพระองค์

เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผำไหม้ไปชัว่ นิรนั ดร์และจะไม่มีวนั เข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำได้
เพรำะพระคริ สต์พระองค์น้ีทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ด้วยพระองค์เอง
ทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระเจ้ำ
ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้ำได้มอบควำมไว้วำงพระทัยให้ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำหำกเจ้ำไม่สำมำรถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยได้ทรงปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมหมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชดั ในตัวของมันเองต่อทุกคน
เรำยังบอกเจ้ำอีกว่ำหำกเจ้ำต่อต้ำนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำย หำกเจ้ำเหยียดหยันพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำย
จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่ องแทนเจ้ำ 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 เพรำะควำมจริ งเท่ำนั้นที่สำมำรถนำชีวิตมำสู่เจ้ำได้
และไม่มีอะไรเว้นแต่ควำมจริงที่สำมำรถเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำอีกครั้ง
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

5. พระวจนะว่าด้วยสัมพันธภาพระหว่างแต่ละช่ วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้ากับพระนามของพระเจ้า
231. พระรำชกิจของพระเจ้ำตลอดทัว่ ทั้งกำรบริหำรจัดกำรของพระองค์ท้งั หมดมีควำมชัดเจนอย่ำงเพียบพร้อม
กล่ำวคือ ยุคพระคุณก็คือยุคพระคุณ และยุคสุดท้ำยก็คือยุคสุดท้ำย มีควำมแตกต่ำงที่ชดั เจนระหว่ำงแต่ละยุค
เพรำะในแต่ละยุคนั้นพระเจ้ำทรงพระรำชกิจที่ใช้เป็ นตัวแทนของยุคนั้น
สำหรับพระรำชกิจในยุคสุดท้ำยที่จะทรงกระทำนั้น ต้องมีกำรเผำไหม้ กำรพิพำกษำ กำรตีสอน พระพิโรธ
และกำรทำลำยล้ำงเพื่อนำพำยุคนั้นไปสู่บทอวสำน ยุคสุดท้ำยหมำยถึงยุคสุดท้ำย ในระหว่ำงยุคสุดท้ำยนี้
พระเจ้ำจะไม่ทรงนำพำยุคนี้ไปถึงบทอวสำนหรอกหรื อ? เพื่อสิน้ สุดยุคนี้
พระเจ้ำต้องทรงนำพำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำมำกับพระองค์
มีเพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่พระองค์จะทรงสำมำรถนำยุคนี้ไปถึงบทอวสำนได้
จุดประสงค์ของพระเยซูคือเพือ่ ที่ว่ำมนุษย์อำจจะรอดชีวิตต่อไป มีชีวิตต่อไป
และเพื่อที่ว่ำเขำอำจจะดำรงอยู่ในหนทำงที่ดีข้ นึ
พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจำกบำปเพื่อที่ว่ำเขำอำจจะยุติกำรเคลื่อนลงไปในควำมชัว่ ช้ำของเขำ
และไม่ใช้ชีวิตอยู่ในแดนคนตำยและนรกอีกต่อไป และโดยกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจำกแดนคนตำยและนรก
พระเยซูได้ทรงอนุญำตให้เขำใช้ชีวิตต่อไป บัดนี้ ยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
พระเจ้ำจะทรงทำลำยล้ำงมนุษย์และทำลำยเผ่ำพันธุ์มนุษย์ให้สิ้นซำก นัน่ ก็คือ
พระองค์จะทรงแปลงสภำพกำรกบฏของมวลมนุษย์ ด้วยเหตุผลนี้
มันจึงคงจะเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้ำจะทรงจบยุคนี้หรื อนำพำแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์ไปสู่กำร
บังเกิดผลด้วยควำมสงสำรเห็นใจและพระอุปนิสัยที่แสดงถึงควำมรักในอดีต
ทุกยุคแสดงลักษณะควำมเป็ นตัวแทนพิเศษอย่ำงหนึ่งของพระอุปนิสยั พระเจ้ำ
และทุกยุคบรรจุดว้ ยพระรำชกิจที่ควรต้องทรงกระทำโดยพระเจ้ำ ดังนั้น
พระรำชกิจที่กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองในแต่ละยุคจึงบรรจุดว้ ยกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสัยที่แท้จริ งของ
พระองค์ และทั้งพระนำมของพระองค์และพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำจึงเปลี่ยนไปพร้อมกับยุคนั้น—
ซึ่งล้วนเป็ นสิ่งใหม่ ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจแห่งกำรทรงนำมวลมนุษย์กระทำไปภำยใต้พระนำมของพระยำห์เวห์
และพระรำชกิจช่วงระยะแรกได้ริเริ่ มขึ้นบนแผ่นดินโลก ในช่วงระยะนี้
พระรำชกิจประกอบไปด้วยกำรสร้ำงพระวิหำรและแท่นบูชำ
และกำรใช้ธรรมบัญญัติเพื่อทรงนำประชำกรแห่งอิสรำเอลและเพื่อทรงพระรำชกิจในท่ำมกลำงพวกเขำ
โดยกำรทรงนำประชำกรแห่งอิสรำเอลนี้
พระองค์ได้ทรงเปิ ดตัวพื้นฐำนหนึ่งสำหรับพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก จำกพื้นฐำนนี้

พระองค์ได้ทรงแผ่ขยำยพระรำชกิจของพระองค์ไปไกลโพ้นจำกอิสรำเอล ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระองค์ได้ทรงขยำยพระรำชกิจของพระองค์ออกไปโดยกำรเริ่ มต้นจำกอิสรำเอล
เพื่อที่คนรุ่ นต่อไปในภำยหลังจะได้ค่อยๆ มำรู ้ว่ำพระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
และรู ้ว่ำพระยำห์เวห์นั่นเองคือผูท้ ี่ได้ทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง
และรู ้ว่ำพระยำห์เวห์นั่นเองคือผูท้ ี่ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวง
พระองค์ทรงเผยแพร่ พระรำชกิจของพระองค์โดยผ่ำนทำงประชำกรแห่งอิสรำเอลออกไปไกลโพ้นจำกพวกเขำ
แผ่นดินแห่งอิสรำเอลคือสถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์แห่งแรกของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์บนแผ่นดินโลก
และเป็ นแผ่นดินแห่งอิสรำเอลนี่เองที่พระเจ้ำได้เสด็จมำทรงพระรำชกิจบนแผ่นดินโลกเป็ นครั้งแรก
นั่นคือพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณนั้น
พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่งึ ได้ช่วยมนุษย์ให้รอด สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นคือพระคุณ ควำมรัก
ควำมสงสำรเห็นใจ ควำมอดกลั้น ควำมอดทน ควำมถ่อมพระองค์ ควำมใส่พระทัย และควำมยอมผ่อนปรน
และพระรำชกิจมำกมำยเหลือเกินที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรไถ่มนุษย์
พระอุปนิสัยของพระองค์คืออุปนิสัยของควำมสงสำรและควำมรัก
และเพรำะพระองค์ทรงมีควำมสงสำรเห็นใจและมีควำมรัก
พระองค์จงึ ได้ตอ้ งทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขนเพื่อมนุษย์
เพื่อแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงรักมนุษย์ดงั เช่นรักพระองค์เอง
รักมำกจนถึงขนำดที่พระองค์มอบถวำยพระองค์เองในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์
ในระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระนำมของพระเจ้ำคือพระเยซู กล่ำวคือ
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่งึ ได้ช่วยมนุษย์ให้รอด
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูม้ ีควำมสงสำรเห็นใจและมีควำมรัก พระเจ้ำได้ทรงอยู่กบั มนุษย์
ควำมรักของพระองค์ ควำมสงสำรของพระองค์
และควำมรอดของพระองค์ได้ไปพร้อมกับแต่ละบุคคลและทุกคน
มีเพียงโดยกำรยอมรับพระนำมของพระเยซูและกำรทรงสถิตของพระองค์เท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะสำมำรถได้รับสันติสุขและควำมชื่นบำนยินดี ได้รับพระพรของพระองค์
พระคุณอันกว้ำงใหญ่และมำกมำยของพระองค์ และควำมรอดของพระองค์ได้
บรรดำผูท้ ี่ได้ติดตำมพระองค์ลว้ นได้รับควำมรอดและได้รับกำรอภัยบำปของพวกเขำ
โดยผ่ำนทำงกำรตรึงกำงเขนของพระเยซู ในระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระเยซูคอื พระนำมของพระเจ้ำ
อีกนัยหนึ่งคือ พระรำชกิจในยุคพระคุณนั้นได้ดำเนินกำรภำยใต้พระนำมของพระเยซูเป็ นหลัก
ในระหว่ำงยุคพระคุณนั้น พระเจ้ำทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเยซู

พระองค์ทรงรับหน้ำที่ในช่วงระยะหนึ่งของพระรำชกิจใหม่ที่นอกเหนือไปจำกพันธสัญญำเดิม
และพระรำชกิจของพระองค์ได้สิ้นสุดลงด้วยกำรตรึ งกำงเขน
นี่คือควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระรำชกิจของพระองค์ ดังนั้น ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พระยำห์เวห์คือพระนำมของพระเจ้ำ และในยุคพระคุณนั้น พระนำมของพระเยซูได้เป็ นตัวแทนพระเจ้ำ
ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย พระนำมของพระองค์คือ พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ —องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
ผูซ้ ่ึงทรงใช้ฤทธำนุภำพของพระองค์เพื่อนำมนุษย์ พิชิตมนุษย์ และได้รับมนุษย์ไว้
และนำยุคนี้ไปสู่กำรปิ ดตัวของมันในท้ำยที่สุด ในทุกยุค ณ ทุกช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้น
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นที่ประจักษ์ชดั
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

232. “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 นของยุคพระคุณได้เกิดใหม่และได้รั บกำรช่วยให้รอด
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
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

233. ยุคพระคุณเริ่ มต้นด้วยพระนำมของพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็ทรงเริ่ มที่จะเป็ นพยำนต่อพระนำมของพระเยซู
และไม่มีกำรกล่ำวถึงพระนำมของพระยำห์เวห์อีกต่อไป
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงดำเนินพระรำชกิจใหม่น้ีภำยใต้พระนำมของพระเยซูเป็ นสำคัญแทน
คำพยำนของบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ได้เป็ นพยำนแด่พระเยซูคริสต์
และงำนที่พวกเขำทำก็เป็ นไปเพื่อพระเยซูคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน
บทสรุ ปปิ ดตัวของยุคธรรมบัญญัติภำคพันธสัญญำเดิมหมำยถึงว่ำพระรำชกิจที่ดำเนินกำรภำยใต้พระนำมของพร
ะยำห์เวห์เป็ นสำคัญได้มำถึงบทอวสำน ตั้งแต่น้ีเป็ นต้นไป พระนำมของพระเจ้ำไม่ใช่พระยำห์เวห์อีกต่อไป
แต่พระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเยซูแทน และจำก ณ ที่น้ีไป
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจภำยใต้พระนำมของพระเยซูเป็ นสำคัญ ดังนั้น
ผูค้ นที่วนั นี้ยงั คงกินและดื่มพระวจนะของพระยำห์เวห์อยู่
และยังคงทำทุกสิ่งทุกอย่ำงตำมพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ—
เจ้ำกล้ำปิ ดหูปิดตำไม่ปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ท้งั หลำยกระนั้นหรื อ? เจ้ำมิได้ติดอยู่ในอดีตหรอกหรื อ?
บัดนี้พวกเจ้ำรู ้ว่ำยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว มันเป็ นไปได้หรื อว่ำเมื่อพระเยซูเสด็จมำ
พระองค์จะยังคงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเยซูอยู?่ พระยำห์เวห์ทรงได้บอกกับประชำกรแห่งอิสรำเอลว่ำ
พระเมสสิยำห์กำลังจะเสด็จมำ และแม้กระนั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จมำ
พระองค์ไม่ได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเมสสิยำห์ แต่เรียกว่ำพระเยซู พระเยซูตรัสว่ำพระองค์จะเสด็จมำอีกครั้ง
และว่ำพระองค์จะเสด็จมำถึงเพรำะพระองค์ได้ทรงออกเดินทำงแล้ว เหล่ำนี้คือพระวจนะต่ำงๆ ของพระเยซู
แต่เจ้ำเห็นหนทำงที่พระเยซูทรงใช้ออกเดินทำงหรื อไม่? พระเยซูทรงจำกไปโดยประทับบนเมฆขำว
แต่เป็ นไปได้ไหมว่ำพระองค์จะทรงกลับมำท่ำมกลำงมนุษย์โดยพระองค์เองบนเมฆขำว? หำกเป็ นเช่นนั้น
พระองค์จะไม่ทรงยังคงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเยซูอยู่หรอกหรื อ? เมื่อพระเยซูเสด็จมำอีกครั้ง
ยุคก็จะเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้น พระองค์ยงั คงจะทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเยซูอยู่ได้หรื อ?
หรื อว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถได้รับกำรเรี ยกขำนได้โดยพระนำมของพระเยซูเท่ำนั้น? ในยุคใหม่
พระองค์มิอำจจะทรงได้รับกำรเรี ยกขำนโดยพระนำมใหม่กระนั้นหรื อ?

ฉำยำของบุคคลหนึ่งและชื่อเฉพำะหนึ่งสำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ได้กร
ะนั้นหรื อ? 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
ไม่ว่ำจะเป็ นยุคของพระยำห์เวห์หรื อยุคของพระเยซูก็ตำม แต่ละยุคได้รับกำรแสดงแทนโดยพระนำมหนึ่ง
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

234. เมื่อพระเยซูเสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์
กำรนั้นอยู่ภำยใต้กำรทรงชี้นำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระองค์ทรงทำดังเช่นที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงต้องประสงค์ไว้
และมิได้เป็ นไปตำมยุคธรรมบัญญัติภำคพันธสัญญำเดิม หรื อตำมพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
ถึงแม้ว่ำพระรำชกิจที่พระเยซูเสด็จมำเพื่อกระทำนั้นมิได้ทรงปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติท้งั หลำยของพระยำห์เวห์ห
รื อพระบัญญัติท้งั หลำยของพระยำห์เวห์ แต่ตน้ กำเนิดของทั้งสองพระองค์เป็ นอย่ำงหนึ่งและอย่ำงเดียวกัน
พระรำชกิจที่พระเยซูทรงกระทำได้เป็ นตัวแทนพระนำมของพระเยซู และมันเป็ นตัวแทนยุคพระคุณ
ส่วนพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงกระทำนั้น เป็ นตัวแทนพระยำห์เวห์ และเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจของทั้งสองพระองค์คือพระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียวในสองยุคที่แตกต่ำงกัน
พระรำชกิจที่พระเยซูทรงกระทำสำมำรถเป็ นตัวแทนยุคพระคุณได้เท่ำนั้น

และพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงกระทำสำมำรถเป็ นตัวแทนยุคธรรมบัญญัติภำคพันธสัญญำเดิมได้เท่ำนั้น
พระยำห์เวห์เพียงทรงนำประชำกรแห่งอิสรำเอลและแห่งอียิปต์
และประชำชำติท้งั หมดนอกเหนือจำกอิสรำเอลเท่ำนั้น
พระรำชกิจของพระเยซูในยุคพระคุณภำคพันธสัญญำใหม่น้ นั คือพระรำชกิจของพระเจ้ำภำยใต้พระนำมของพระ
เยซูขณะที่พระองค์ได้ทรงนำยุคนั้น…คงจะมียุคใหม่ก็เฉพำะเมื่อพระเยซูได้เสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจใหม่
เพื่อเปิ ดตัวยุคใหม่ เพื่อทรงพระรำชกิจที่กระทำในอิสรำเอลก่อนหน้ำนั้นให้สำเร็จ
และเพื่อประกอบพระรำชกิจที่ไม่สอดคล้องกับพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงเคยกระทำในอิสรำเอล
หรื อกับกฎเกณฑ์เก่ำๆ ของพระองค์ หรื อที่ตรงกับกฎระเบียบใดๆ
แต่เสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจใหม่ที่พระองค์ควรจะต้องกระทำมำกกว่ำเท่ำนั้น
พระเจ้ำพระองค์เองเสด็จมำเพื่อเปิ ดตัวยุคใหม่ และพระเจ้ำพระองค์เองเสด็จมำเพื่อนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำน
มนุษย์ไม่สำมำรถทำงำนแห่งกำรเริ่ มต้นยุคและกำรสรุ ปปิ ดตัวยุค
หำกพระเยซูมิได้ทรงนำพำพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ไปถึงบทอวสำนหลังจำกที่พระองค์เสด็จมำ เช่นนั้นแล้ว
นั่นคงจะเป็ นข้อพิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่งและไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้ แน่นอนว่ำ
เพรำะพระเยซูได้เสด็จมำและสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ ได้ทรงสำนต่อพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
และยิ่งไปกว่ำนั้น ได้ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์เอง ซึ่งเป็ นพระรำชกิจใหม่
จึงพิสูจน์ให้เห็นว่ำนี่คือยุคใหม่ และว่ำพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระรำชกิจสองช่วงระยะที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดแจ้ง
ช่วงระยะหนึ่งได้ดำเนินกำรขึ้นในพระวิหำร และอีกช่วงระยะหนึ่งได้ดำเนินกำรนอกพระวิหำร
ช่วงระยะหนึ่งเป็ นไปเพื่อนำทำงชีวิตมนุษย์ตำมธรรมบัญญัติ
และอีกช่วงระยะหนึ่งเป็ นไปเพื่อมอบถวำยเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
พระรำชกิจสองช่วงระยะนี้แตกต่ำงกันอย่ำงโดดเด่น กำรนี้แบ่งแยกยุคใหม่ออกจำกยุคเก่ำ
และมันถูกต้องที่สุดที่จะกล่ำวว่ำพวกมันเป็ นสองยุคที่แตกต่ำงกัน
ตำแหน่งแห่งหนของพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่ำง
และบริ บทของพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่ำงกัน
และวัตถุประสงค์ของพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่ำงกัน เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว
พวกมันก็สำมำรถแบ่งออกเป็ นสองยุคได้ กล่ำวคือ พันธสัญญำใหม่และพันธสัญญำเดิม อีกนัยหนึ่งคือ
ยุคใหม่และยุคเก่ำ เมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ พระองค์มิได้เสด็จไปยังพระวิหำร
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ำยุคของพระยำห์เวห์ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว
พระองค์มไิ ด้ทรงเข้ำสู่พระวิหำรเพรำะพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในพระวิหำรได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

และไม่จำเป็ นที่จะต้องกระทำอีกครั้ง และกำรทำอีกครั้งก็คงจะเป็ นกำรทำมันซ้ ำๆ
มีเพียงกำรออกไปจำกพระวิหำร กำรเริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่
และกำรเปิ ดตัวเส้นทำงใหม่ภำยนอกพระวิหำรเท่ำนั้น
ที่พระองค์จะทรงสำมำรถนำพำพระรำชกิจของพระเจ้ำไปสู่จุดสุดยอดของมันได้
หำกพระองค์มไิ ด้เสด็จออกไปจำกพระวิหำรเพือ่ ทรงพระรำชกิจของพระองค์
พระรำชกิจของพระเจ้ำก็คงจะคัง่ ค้ำงอยู่บนรำกฐำนทั้งหลำยของพระวิหำร
และคงจะไม่มีวนั ได้เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงใหม่ใดๆ เลย และดังนั้น เมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ
พระองค์มไิ ด้ทรงเข้ำสู่พระวิหำร และมิได้ทรงพระรำชกิจในพระวิหำร
พระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์ภำยนอกพระวิหำร และทรงนำทำงสำวกทั้งหลำย
ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์โดยอิสระ
กำรที่พระเจ้ำเสด็จออกจำกพระวิหำรเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์หมำยควำมว่ำพระเจ้ำทรงมีแผนใหม่
พระรำชกิจของพระองค์จะต้องมีกำรดำเนินกำรภำยนอกพระวิหำร
และมันจะต้องเป็ นพระรำชกิจใหม่ที่ไม่มีเงื่อนไขในลักษณะของกำรนำมันไปปฏิบตั ิ ทันทีที่พระเยซูเสด็จมำถึง
พระองค์ได้ทรงนำพำพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในระหว่ำงยุคของพันธสัญญำเดิมไปถึงบทอวสำน
ถึงแม้ว่ำทั้งสองพระองค์ทรงได้รับกำรเรี 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

235. สมมติว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในทุกยุคนั้นเป็ นแบบเดียวกันอยู่เสมอ
และพระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนด้วยพระนำมเดียวกันอยู่เสมอ มนุษย์จะรู ้จกั พระองค์ได้อย่ำงไร?
พระเจ้ำต้องทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระยำห์เวห์ และนอกเหนือจำกพระเจ้ำที่เรี ยกว่ำพระยำห์เวห์แล้ว
ผูใ้ ดที่ถูกเรี ยกด้วยชื่ออืน่ ใดย่อมไม่ใช่พระเจ้ำ หรื อมิฉะนั้นพระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นพระเยซูเท่ำนั้น
และนอกเหนือจำกพระนำมของพระเยซูแล้วพระองค์ไม่อำจได้รับกำรเรี ยกขำนโดยชื่ออื่นใด
นอกเหนือจำกพระเยซูแล้ว พระยำห์เวห์กไ็ ม่ใช่พระเจ้ำ 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 และมิได้อยู่ภำยใต้ขีดจำกัดใดๆ ไม่ว่ำสิ่งใดก็ตำม
พระองค์คือพระยำห์เวห์ แต่พระองค์ก็คือพระเยซู รวมถึงพระเมสสิยำห์ และพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ดว้ ยเช่นกัน
พระรำชกิจของพระองค์สำมำรถก้ำวผ่ำนกำรแปลงสภำพทีละน้อย
ด้วยกำรเปลี่ยนพระนำมที่สอดคล้องกันของพระองค์
ไม่มีพระนำมเดียวพระนำมใดที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้โดยครบถ้วน
แต่พระนำมทั้งหมดที่ใช้เรี ยกขำนพระองค์น้ นั สำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
และพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิในทุกยุคเป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

236. 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

237. พระนำมของพระเยซู—“พระเจ้ำทรงอยูก่ บั 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 สุทธิ์ยิ่งนัก! พระเจ้ำทรงดีงำมยิ่งนัก! วันนี้
คำกล่ำวของมนุษย์เช่นคำเหล่ำนี้ได้มำถึงยอดสูงสุดของพวกมันแล้ว กระนั้น
มนุษย์ยงั คงไม่สำมำรถแสดงออกแก่ตวั เขำเองได้อย่ำงชัดเจน และดังนั้น สำหรับมนุษย์แล้ว
พระเจ้ำทรงมีพระนำมต่ำงๆ มำกมำย กระนั้น พระองค์มิได้ทรงมีหนึ่งพระนำม
และนี่เป็ นเพรำะสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นช่ำงอุดมสมบูรณ์ยงิ่ นัก และภำษำของมนุษย์ช่ำงขัดสนยิ่งนัก
คำหรื อพระนำมเฉพำะอย่ำงหนึ่งนั้นไม่สำมำรถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระองค์ไ
ด้ แล้วเจ้ำคิดว่ำพระนำมของพระเจ้ำสำมำรถคงที่ได้หรื อ? พระเจ้ำทรงยิ่งใหญ่ยิ่งนักและทรงบริ สุทธิ์ยิ่งนัก
กระนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ยินยอมให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระนำมของพระองค์ในยุคใหม่แต่ละยุคหรื อ? ดังนั้น
ในทุกยุคที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์เองโดยพระองค์เองนั้น
พระองค์ทรงใช้พระนำมที่เหมำะกับยุคนั้นเพื่อที่จะครอบคลุมพระรำชกิจที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทำ
พระองค์ทรงใช้พระนำมเฉพำะนี้ พระนำมที่มีนัยสำคัญชัว่ ครำว
เพื่อเป็ นตัวแทนพระอุปนิสัยของพระองค์ในยุคนั้น
นี่คือกำรที่พระเจ้ำทรงใช้ภำษำของมวลมนุษย์เพือ่ แสดงพระอุปนิสัยของพระองค์เอง แม้กระนั้นก็ตำม
ผูค้ นมำกมำยที่ได้มีประสบกำรณ์ทำงจิตวิญญำณและได้เห็นพระเจ้ำด้วยตนเองมำแล้ว
ถึงอย่ำงไรก็ยงั รู ้สึกว่ำพระนำมเฉพำะพระนำมหนึ่งนี้ไม่สำมำรถที่จะเป็ นตัวแทนพระเจ้ำในควำมครบถ้วนบริ บูร
ณ์ของพระองค์ได้—อนิจจำ เช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้—ดังนั้นมนุษย์ก็จะไม่กล่ำวถึงพระเจ้ำโดยพระนำมใดอีกต่อไป
นอกจำกเรี ยกพระองค์ง่ำยๆ ว่ำ “พระเจ้ำ” เท่ำนั้น มันเป็ นรำวกับว่ำหัวใจของมนุษย์เต็มเปี่ ยมด้วยควำมรัก
และยังรุ มเร้ำไปด้วยควำมขัดแย้ง เพรำะมนุษย์ไม่รู้ว่ำจะอธิบำยถึงพระเจ้ำอย่ำงไร
สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นนั้นอุดมสมบูรณ์ยงิ่ นักจนกระทัง่ ไม่มีหนทำงที่จะพรรณนำถึงได้ง่ำยๆ
ไม่มีพระนำมเดียวพระนำมใดที่สำมำรถสรุ ปพระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้
และไม่มีพระนำมเดียวพระนำมใดที่สำมำรถพรรณนำถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นได้
หำกมีใครถำมเรำว่ำ “พระองค์ทรงใช้พระนำมใดกันแน่?” เรำจะบอกพวกเขำ “พระเจ้ำก็คือพระเจ้ำ!”
นั่นมิใช่พระนำมที่ดีที่สุดสำหรับพระเจ้ำหรอกหรื อ?
มันมิใช่กำรครอบคลุมที่ดีที่สุดสำหรับพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำหรอกหรื อ? เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว

เหตุใดพวกเจ้ำจึงใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกเหลือเกินในกำรแสวงหำพระนำมของพระเจ้ำ?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงต้องใช้สมองอย่ำงหนัก โดยไม่กินไม่นอน ทั้งหมดนั้นก็เพื่อประโยชน์ของชื่อชื่อหนึ่ง?
วันนั้นจะมำถึง เมื่อพระเจ้ำจะไม่ได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระยำห์เวห์ 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 ว่ำพระองค์ทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเจ้ำ
ว่ำพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เองที่ทรงมีฤทธำนุภำพยิง่ ใหญ่ ผูท้ รงพระปรี ชำญำณยิ่งนัก ทรงเป็ นที่ยกย่องยิ่งนัก
ทรงน่ำอัศจรรย์ยงิ่ นัก ทรงล้ำลึกยิง่ นัก และทรงเปี่ ยมมหิทธิฤทธิ์ยงิ่ นักเท่ำนั้น
และหลังจำกนั้นเจ้ำก็ไม่สำมำรถพูดมำกไปกว่ำนี้ได้อีก สิ่งเล็กๆ น้อยๆ นี้คือทั้งหมดที่เจ้ำสำมำรถรู ้ได้
เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว เพียงแค่พระนำมของพระเยซูจะสำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำพระองค์เองได้หรื อ?
เมื่อยุคสุดท้ำยมำถึง แม้ว่ำผูท้ ี่ทรงพระรำชกิจยังคงเป็ นพระเจ้ำ แต่พระนำมของพระองค์ตอ้ งเปลี่ยน
เพรำะมันเป็ นยุคหนึ่งที่แตกต่ำงออกไป
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

238. แต่ละเวลำที่พระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเปลี่ยนพระนำมของพระองค์ เพศของพระองค์
พระฉำยำของพระองค์ และพระรำชกิจของพระองค์ พระองค์มิทรงกระทำซ้ ำพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์คือพระเจ้ำผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ เมื่อพระองค์เสด็จมำก่อนหน้ำนี้
พระองค์ทรงได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเยซู
พระองค์จะยังคงสำมำรถได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำพระเยซูในเวลำนี้ที่พระองค์เสด็จมำอีกครั้งได้อย่ำงไร?
เมื่อพระองค์เสด็จมำก่อนหน้ำนี้ พระองค์ทรงเป็ นชำย พระองค์จะทรงสำมำรถเป็ นชำยอีกครั้งในครั้งนี้ได้หรื อ?
พระรำชกิจของพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จมำในระหว่ำงยุคพระคุณคือกำรถูกตอกตรึ งกับกำงเขน
เมื่อพระองค์เสด็จมำอีกครั้ง พระองค์จะยังคงสำมำรถไถ่มวลมนุษย์จำกบำปได้หรื อ?
พระองค์จะทรงสำมำรถถูกตอกตรึ งกับกำงเขนอีกครั้งได้หรื อ?
นั่นจะมิใช่กำรทำซ้ ำพระรำชกิจของพระองค์หรอกหรื อ?
เจ้ำไม่รู้หรื อว่ำพระเจ้ำทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ? มีบรรดำผูท้ ี่กล่ำวว่ำพระเจ้ำทรงมิอำจเปลี่ยนแปลงได้
กำรนั้นถูกต้อง แต่มนั หมำยถึงกำรมิอำจเปลี่ยนแปลงได้ของพระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงพระนำมและพระรำชกิจของพระองค์มิได้พิสูจน์ว่ำเนื้อแท้ของพระองค์ได้ปรับเปลี่ ยนไปแล้ว
กล่ำวอีกนัยหนึ่ง พระเจ้ำจะยังทรงเป็ นพระเจ้ำอยู่เสมอ และกำรนี้จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
หำกเจ้ำกล่ำวว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงสำมำรถเสร็จสิน้ แผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของพระองค์ได้กระนั้นหรือ?
เจ้ำรู ้เพียงแค่ว่ำพระเจ้ำไม่ทรงมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดไป
แต่เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำพระเจ้ำทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ?
หำกพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแล้วไซร้
พระองค์จะทรงสำมำรถได้นำทำงมวลมนุษย์มำตลอดหนทำงจนถึงวันปัจจุบนั ได้กระนั้นหรือ?
หำกพระเจ้ำมิทรงสำมำรถเปลีย่ นแปลงได้แล้วไซร้
เหตุใดจึงเป็ นไปได้ว่ำพระองค์ได้ทรงพระรำชกิจของสองยุคแล้ว?
พระรำชกิจของพระองค์ไม่เคยหยุดเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ ซึ่งเป็ นกำรกล่ำวว่ำ
พระอุปนิสัยของพระองค์ถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ทีละน้อย
และสิ่งที่ถูกเปิ ดเผยก็คือพระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของพระองค์ ในปฐมกำล
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้ถูกซ่อนเร้นไว้จำกมนุษย์
พระองค์ไม่เคยทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมนุษย์อย่ำงเปิ ดเผย
และมนุษย์ก็แค่ไม่เคยมีควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์
เนื่องจำกกำรนี้พระองค์ทรงใช้พระรำชกิจของพระองค์เพือ่ เปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์ต่อมนุษย์ทีละน้อย

แต่กำรทรงพระรำชกิจในหนทำงนี้มิได้หมำยควำมว่ำพระอุปนิสัยของพระเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุค
มันมิใช่กรณีที่ว่ำพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำเปลี่ยนแปลงอยู่โดยสม่ำเสมอเพรำะน้ ำพระทัยของพระองค์เปลี่ยนแปล
งอยู่เสมอ ในทำงตรงกันข้ำม กล่ำวคือ เนื่องจำกยุคต่ำงๆ ของพระรำชกิจของพระองค์แตกต่ำงกัน
พระเจ้ำทรงใช้พระอุปนิสยั โดยธรรมชำติของพระองค์ในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของมัน
และทรงเปิ ดเผยมันต่อมนุษย์ ทีละขั้นตอน เพื่อที่มนุษย์อำจจะมีควำมสำมำรถรู ้จกั พระองค์ได้
แต่กำรนี้มิได้พิสูจน์ว่ำพระเจ้ำไม่ทรงมีพระอุปนิสยั เฉพำะโดยดั้งเดิม
หรื อว่ำพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้เปลี่ยนไปทีละน้อยตำมกำรผ่ำนไปของยุคทั้งหลำยแต่อย่ำงใด—
กำรเข้ำใจเช่นนั้นคงจะเป็ นกำรเข้ำใจผิด
พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยให้มนุษย์เห็นพระอุปนิสัยโดยธรรมชำติและโดยเฉพำะของพระองค์—
สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น—ตำมกำรผ่ำนไปของยุคทั้งหลำย
พระรำชกิจของยุคเดียวยุคหนึ่งไม่สำมำรถแสดงพระอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้ และดังนั้น คำว่ำ
“พระเจ้ำทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ” อ้ำงอิงถึงพระรำชกิจของพระองค์ และคำว่ำ
“พระเจ้ำมิอำจเปลี่ยนแปลงได้” อ้ำงอิงถึงสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นโดยธรรมชำติ ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำไม่สำมำรถทำให้พระรำชกิจที่ใช้เวลำหกพันปี ข้ นึ อยู่กบั จุดเดียวจุดหนึ่ง หรื อจำกัดมันไว้กบั คำตำยต่ำงๆ ได้
เช่นนั้นคือควำมโง่เขลำของมนุษย์ พระเจ้ำมิใช่ทรงเรี ยบง่ำยดังเช่นที่มนุษย์จนิ ตนำกำร
และพระรำชกิจของพระองค์ไม่สำมำรถประวิงอยู่ในยุคหนึ่งยุคใดได้ ดังตัวอย่ำงเช่น
พระยำห์เวห์ไม่สำมำรถยืนหยัดเป็ นพระนำมของพระเจ้ำได้ตลอดเวลำ
พระเจ้ำสำมำรถทรงพระรำชกิจของพระองค์ภำยใต้พระนำมของพระเยซูดว้ ยเช่นกัน
นี่คือหมำยสำคัญอย่ำงหนึ่งว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังก้ำวหน้ำไปในทิศทำงข้ำงหน้ำอยู่เสมอ
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำอยู่เสมอ และพระองค์จะไม่มีวนั ทรงกลำยเป็ นซำตำน ซำตำนเป็ นซำตำนอยู่เสมอ
และมันจะไม่มีวนั กลำยเป็ นพระเจ้ำ พระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ ควำมอัศจรรย์ของพระเจ้ำ
ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ และพระบำรมีของพระเจ้ำจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
เนื้อแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นจะไม่มีวนั เปลีย่ นแปลง อย่ำงไรก็ตำม
สำหรับพระรำชกิจของพระองค์น้ นั มันกำลังก้ำวหน้ำไปในทิศทำงข้ำงหน้ำอยู่เสมอ
มีควำมลึกซึ้งมำกยิง่ ขึ้นอยู่เสมอ เพรำะพระองค์ทรงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ
พระเจ้ำทรงรับเอำพระนำมใหม่ในทุกยุค พระองค์ทรงพระรำชกิจใหม่ในทุกยุค
และในทุกยุคพระองค์ทรงอนุญำตให้สรรพสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์มองเห็นน้ ำพระทัยใหม่และพระอุปนิสัยให
ม่ของพระองค์ หำกในยุคใหม่ผคู้ นไม่สำมำรถมองเห็นกำรแสดงถึงพระอุปนิสยั ใหม่ของพระเจ้ำ

พวกเขำจะมิใช่ตอกตรึ งพระองค์ไว้กบั กำงเขนตลอดไปหรอกหรื อ? และโดยกำรทำเช่นนั้น
พวกเขำจะมิใช่กำหนดนิยำมพระเจ้ำหรอกหรือ?
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

239. หำกมนุษย์ยงั คงถวิลหำกำรเสด็จมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และยังคงคำดหวังว่ำพระองค์จะเสด็จมำถึงในพระฉำยำที่พระองค์ทรงใช้ในแคว้นยู เดีย
เช่นนั้นแล้วแผนกำรบริ หำรจัดกำรสำหรับหกพันปี ท้งั หมดทั้งสิ้นก็คงจะหยุดลงไปแล้วในยุคแห่งกำรไถ่
และคงไม่อำจคืบหน้ำไปได้มำกกว่ำนั้น ยิง่ ไปกว่ำนั้น ยุคสุดท้ำยจะไม่มีวนั มำถึง
และยุคนั้นจะไม่มีวนั ถูกนำพำไปถึงบทอวสำน
นี่เป็ นเพรำะพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดทรงดำรงอยู่เพื่อกำรไถ่และควำมรอดของมวลมนุษย์เท่ำนั้น
เรำได้ใช้ชื่อพระเยซูเพียงเพื่อประโยชน์ของคนบำปทั้งหมดในยุคพระคุณเท่ำนั้น
แต่มนั ไม่ใช่ชื่อซึ่งเรำจะใช้เพื่อนำพำมวลมนุษย์ท้งั ปวงไปสู่บทอวสำน แม้ว่ำพระยำห์เวห์ พระเยซู
และพระเมสสิยำห์ลว้ นแล้วแต่เป็ นตัวแทนวิญญำณของเรำทั้งสิ้น
ชื่อเหล่ำนี้ก็แค่แสดงถึงยุคที่แตกต่ำงกันของแผนกำรบริ กำรจัดกำรของเรำเท่ำนั้น
และไม่ได้เป็ นตัวแทนเรำในควำมครบถ้วนทัง้ มวลของเรำ ชื่อต่ำงๆ
ซึ่งผูค้ นบนแผ่นดินโลกใช้เรียกขำนเรำไม่สำมำรถแสดงชัดถึงอุปนิสัยครบถ้วนทั้งมวลของเรำและทุกอย่ำงที่เรำเ
ป็ นได้ ชื่อเหล่ำนั้นเป็ นเพียงชื่อต่ำงๆ ซึ่งผูค้ นใช้เรี ยกขำนเรำระหว่ำงยุคที่ต่ำงกันเท่ำนั้น และดังนั้น
เมื่อยุคสุดท้ำย—ยุคแห่งวันสุดท้ำย—มำถึง ชื่อของเรำก็จะเปลี่ยนอีกครั้ง เรำจะไม่ถูกเรียกว่ำพระยำห์เวห์
หรื อพระเยซู นับประสำอะไรที่จะเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์—
เรำจะถูกเรี ยกว่ำพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผทู้ รงฤทธำนุภำพพระองค์เอง
และภำยใต้ชื่อนี้เรำจะนำยุคทั้งยุคไปสู่บทอวสำน ครั้งหนึ่งเรำเคยเป็ นทีร่ ู ้จกั ในนำมพระยำห์เวห์
เรำยังเคยถูกเรี ยกว่ำพระเมสสิยำห์เช่นกัน
และครั้งหนึ่งผูค้ นเรี ยกเรำว่ำพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยควำมรักและควำมเคำรพยกย่อง อย่ำงไรก็ดี ณ วันนี้
เรำไม่ใช่พระยำห์เวห์หรื อพระเยซูซ่งึ ผูค้ นได้รู้จกั ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำอีกต่อไป
เรำคือพระเจ้ำผูท้ ี่ได้กลับมำในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำผูท้ ี่จะนำพำยุคนี้ไปสู่บทอวสำน
เรำคือพระเจ้ำเองซึ่งลุกขึ้นมำจำกที่สุดปลำยแผ่นดินโลก สมบูรณ์พร้อมด้วยอุปนิสยั ครบถ้วนทั้งมวลของเรำ
และเต็มเปี่ ยมไปด้วยสิทธิอำนำจ เกียรติ และสิริ ผูค้ นไม่เคยเข้ำมำร่ วมสัมพันธ์กบั เรำ ไม่เคยได้รู้จกั เรำ
และไม่รู้เท่ำทันในอุปนิสยั ของเรำตลอดเวลำ ตั้งแต่กำรสร้ำงโลกจนกระทัง่ วันนี้
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวที่เคยเห็นเรำ
นี่คือพระเจ้ำผูท้ ี่ทรงปรำกฏต่อมนุษย์ในยุคสุดท้ำยแต่ได้ทรงถูกซ่อนไว้ท่ำมกลำงมนุษย์

พระองค์ทรงอำศัยอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ ทรงเที่ยงแท้และทรงเป็ นจริ ง
ดุจดวงสุรียท์ ี่แผดเผำและเปลวเพลิงที่ลกุ โชน ทรงถูกเติมด้วยฤทธำนุภำพและทรงปริ่ มล้นด้วยสิทธิอำนำจ
ไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกพิพำกษำโดยวจนะของเรำ
และไม่มีแม้แต่คนเดียวหรื อสิ่งเดียวที่จะไม่ถูกชำระให้บริ สุทธิ์ผ่ำนกำรแผดเผำของไฟ ในท้ำยที่สุด
ชนชำติท้งั มวลจะได้รับกำรอวยพรเพรำะวจนะของเรำ และจะถูกทุบจนแหลกเป็ นชิ้นๆ
เพรำะวจนะของเรำเช่นกัน ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นทั้งหมดในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยจะเห็นว่ำเรำคือพระผูช้ ่วยให้รอดที่ได้กลับมำ
และเห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ซ่ึงพิชิตมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และทุกคนจะเห็นว่ำครั้งหนึ่งเรำคือเครื่องบูชำลบล้ำงบำปสำหรับมนุษย์
แต่เห็นว่ำในยุคสุดท้ำยเรำยังได้กลำยเป็ นเปลวเพลิงแห่งสุริยนั ซึ่งเผำผลำญทุ กสรรพสิ่งให้เป็ นจุณด้วยเช่นกัน
เช่นเดียวกับองค์ตะวันแห่งควำมชอบธรรมซึ่งเปิ ดเผยทุกสรรพสิ่ง นี่คืองำนของเรำในยุคสุดท้ำย
เรำใช้ชื่อนี้และครองอุปนิสัยนี้เพือ่ ที่ผคู้ นทั้งหมดจะได้เห็นว่ำเรำคือพระเจ้ำที่ชอบธรรม ดวงสุรียท์ ี่แผดเผำ
เปลวเพลิงที่ลุกโชน และเพื่อที่ทุกคนจะได้นมัสกำรเรำ พระเจ้ำเที่ยงแท้หนึ่งเดียว
และเพื่อที่พวกเขำจะได้เห็นใบหน้ำที่แท้จริ งของเรำ เรำไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้ำของคนอิสรำเอลเท่ำนั้น
และเรำไม่ใช่เพียงพระผูไ้ ถ่ เรำคือพระเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลทัว่ ทั้งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและห้วงทะเล
หำกพระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จมำถึงในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยและยังคงถูกเรี ยกว่ำพระเยซู
และทรงถือกำเนิดอีกครั้งในแคว้นยูเดียและทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ที่นนั่
เช่นนั้นแล้วนี่คงจะพิสูจน์ว่ำเรำแค่สร้ำงประชำชนอิสรำเอลขึ้นมำเท่ำนั้นและแค่ไถ่ประชำชนอิสรำเอลเท่ำนั้น
และพิสูจน์ว่ำเรำไม่มีอะไรเกีย่ วข้องกับประชำชำติท้งั หลำย นี่จะไม่ยอ้ นแย้งกับถ้อยคำของเรำว่ำ
“เรำคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำผูท้ ี่ได้สร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง” หรอกหรื อ?
เรำได้ทิ้งแคว้นยูเดียมำและทำงำนของเรำท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำยเพรำะเรำไม่ใช่แค่พระเจ้ำของประชำชนอิ
สรำเอลเท่ำนั้น แต่เป็ นพระเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล
เรำปรำกฏท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำยในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพรำะเรำไม่ใช่แค่พระยำห์เวห์
พระเจ้ำของประชำชนอิสรำเอลเท่ำนั้น แต่ยิ่งไปกว่ำนั้น
เพรำะเรำคือพระผูส้ ร้ำงของบรรดำผูท้ ี่ถูกเลือกสรรของเรำทั้งหมดท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำย
เรำไม่เพียงแค่ได้สร้ำงอิสรำเอล อียิปต์ และเลบำนอนเท่ำนั้น
แต่ยงั ได้สร้ำงประชำชำติท้งั หลำยนอกเหนือไปจำกอิสรำเอลเช่นกัน เพรำะเหตุน้ี
เรำจึงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำงทั้งมวล เรำเพียงแต่ใช้อิสรำเอลเป็ นจุดเริ่ มต้นสำหรับงำนของเรำ
ใช้แคว้นยูเดียและแคว้นกำลิลีเป็ นฐำนที่มนั่ สำหรับงำนแห่งกำรไถ่ของเรำ

และบัดนี้เรำใช้ประชำชำติท้งั หลำยเป็ นฐำนซึ่งเรำจะนำพำยุคทั้งยุคไปสู่บทอวสำน
เรำได้ทำงำนสองช่วงระยะในอิสรำเอล (งำนสองช่วงระยะนี้คือยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ)
และเรำได้ดำเนินงำนอีกสองช่วงระยะเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้น (ยุคพระคุณและยุคแห่งรำชอำณำจักร)
ไปทัว่ แผ่นดินทั้งหลำยนอกเหนืออิสรำเอล ท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำย เรำจะทำงำนแห่งกำรพิชิตชัย
และดังนั้นจะสรุ ปปิ ดตัวยุคนี้ หำกมนุษย์เรี ยกเรำว่ำพระเยซูคริ สต์ตลอดเวลำ
แต่ไม่รู้ว่ำเรำได้เริ่ มต้นยุคใหม่แล้วในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยและได้เริ่ มลงมือดำเนินกำรงำนใหม่แล้ว
และหำกมนุษย์ยงั คงหมกมุ่นรอคอยกำรมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดอยู่ต่อไป
เช่นนั้นแล้วเรำจะเรี ยกผูค้ นเยี่ยงคนพวกนี้ว่ำผูท้ ี่ไม่เชื่อในเรำ พวกเขำคือผูค้ นที่ไม่รู้จกั เรำ
และกำรเชื่อในเรำของพวกเขำก็เป็ นเท็จ
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถเป็ นพยำนกำรเสด็จมำถึงของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอดจำกสวรรค์ได้อย่ำงไรเล่ำ?
สิ่งที่พวกเขำรอคอยนั้นไม่ใช่กำรมำถึงของเรำ แต่เป็ นกำรมำถึงของกษัตริ ยข์ องพวกยิว
พวกเขำไม่ได้โหยหำให้เรำทำลำยล้ำงโลกเก่ำอันไม่บริ สุทธิ์น้ี
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับถวิลหำกำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระเยซู ซึ่งในนั้น พวกเขำจะได้รับกำรไถ่
พวกเขำตั้งตำคอยที่จะให้พระเยซูทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจำกแผ่นดินที่มีมลทินและไม่ชอบธรรมแห่งนี้อีกครั้ง
หนึ่ง ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถกลำยเป็ นคนที่ทำงำนของเรำให้เสร็จสมบูรณ์ในยุคสุ ดท้ำยได้อย่ำงไร?
ควำมอยำกได้อยำกมีท้งั หลำยของมนุษย์ไม่สำมำรถทำให้ควำมปรำรถนำของเรำลุล่วงหรือทำให้งำนของเรำสำเร็
จลุล่วงได้ เพรำะมนุษย์ก็แค่เลื่อมใสหรื อทะนุถนอมงำนที่เรำได้ทำก่อนหน้ำนั้นเท่ำนั้น
และไม่รู้เลยว่ำเรำคือพระเจ้ำเองผูท้ ี่ใหม่เสมอและไม่เคยเก่ำเลย มนุษย์รู้เพียงแค่ว่ำเรำคือพระยำห์เวห์
และพระเยซู และไม่เฉลียวใจเลยว่ำเรำคือองค์หนึ่งเดียวสุดท้ำยที่จะนำมวลมนุษย์ไปสู่บทอวสำน
ทั้งหมดที่มนุษย์โหยหำและรู ้จกั นั้นมำจำกมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเอง
และเป็ นแค่สิ่งซึ่งพวกเขำสำมำรถเห็นได้ดว้ ยตำของพวกเขำเองเท่ำนั้น มันไม่อยู่ในแนวเดียวกับงำนที่เรำทำ
แต่ไม่กลมกลืนไปกับมัน
ตัดตอนมำจำก “พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จกลับมำบน ‘เมฆขำว’ แล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

6. พระวจนะว่าด้วยพระคัมภีร์
240. เป็ นเวลำหลำยปี มำแล้ว วิถีทำงดั้งเดิมของผูค้ นเกี่ยวกับกำรเชื่อนั้น (ที่เป็ นของศำสนำคริ สต์
หนึ่งในสำมศำสนำใหญ่ของโลก) คือกำรอ่ำนพระคัมภีร์
กำรแยกจำกพระคัมภีร์ไม่ใช่กำรเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
กำรแยกจำกพระคัมภีร์คือควำมนอกคอกและควำมนอกรี ต และถึงแม้ว่ำผูค้ นจะอ่ำนหนังสืออื่นๆ
แต่รำกฐำนของหนังสือเหล่ำนั้นก็ตอ้ งเป็ นคำอธิบำยเกี่ยวกับพระคัมภีร์ กล่ำวคือ หำกเจ้ำเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ตอ้ งอ่ำนพระคัมภีร์ และภำยนอกพระคัมภีร์
เจ้ำต้องไม่นมัสกำรหนังสือเล่มใดที่ไม่เกีย่ วข้องกับพระคัมภีร์ หำกเจ้ำทำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังทรยศพระเจ้ำ
นับตั้งแต่เวลำที่มีพระคัมภีร์เป็ นต้นมำ กำรเชื่อของผูค้ นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำคือกำรเชื่อในพระคัมภีร์
แทนที่จะพูดว่ำผูค้ นเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ก็เป็ นกำรดีกว่ำที่จะพูดว่ำพวกเขำเชื่อในพระคัมภีร์
แทนที่จะพูดว่ำพวกเขำได้เริ่ มต้นอ่ำนพระคัมภีร์ ก็เป็ นกำรดีกว่ำที่จะพูดว่ำพวกเขำได้เริ่ มต้นเชื่อในพระคัมภีร์
และแทนที่จะพูดว่ำพวกเขำได้กลับไปอยู่เฉพำะพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ก็คงเป็ นกำรดีกว่ำที่จะพูดว่ำพวกเขำได้กลับไปอยู่ต่อหน้ำพระคัมภีร์ ด้วยวิธีน้ี
ผูค้ นนมัสกำรพระคัมภีร์เสมือนว่ำพระคัมภีร์คือพระเจ้ำ เสมือนว่ำพระคัมภีร์คอื โลหิตแห่งชีวิตของพวกเขำ
และกำรสูญเสียพระคัมภีร์ก็คงจะเหมือนกับกำรสูญเสียชีวิตของพวกเขำ
ผูค้ นมองว่ำพระคัมภีร์สูงส่งเท่ำกับพระเจ้ำ และมีแม้กระทัง่ ผูท้ ี่มองว่ำพระคัมภีร์สูงส่งกว่ำพระเจ้ำ
หำกผูค้ นปรำศจำกพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หำกพวกเขำไม่สำมำรถรู ้สึกถึงพระเจ้ำ
พวกเขำสำมำรถใช้ชีวิตต่อไปได้—แต่ทนั ทีที่พวกเขำสูญเสียพระคัมภีร์
หรื อสูญเสียบทและคำคมที่ข้ นึ ชื่อจำกพระคัมภีร์ ก็เสมือนกับว่ำพวกเขำได้สูญเสียชีวิตของพวกเขำไปแล้ว
และดังนั้น ทันทีที่ผคู้ นเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ พวกเขำก็เริ่ มต้นอ่ำนพระคัมภีร์ และท่องจำพระคัมภีร์
และยิ่งพวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะท่องจำพระคัมภีร์ได้มำกเท่ำใด
นี่ก็ยงิ่ พิสูจน์ว่ำพวกเขำรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและมีควำมเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่มำกขึ้นเท่ำนั้น
บรรดำผูท้ ี่ได้อ่ำนพระคัมภีร์และสำมำรถพูดถึงพระคัมภีร์แก่ผอู้ นื่ ได้น้นั ล้วนเป็ นบรรดำพี่นอ้ งชำยหญิงที่ดี
ตลอดหลำยปี ที่ผ่ำนมำนี้
ควำมเชื่อและควำมจงรักภักดีของผูค้ นต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำถูกวัดไปตำมขอบข่ำยควำมเข้ำใจพระคัมภีร์ของพวกเ
ขำ ผูค้ นส่วนใหญ่เพียงแค่ไม่เข้ำใจว่ำเหตุใดพวกเขำจึงควรเชื่อในพระเจ้ำ
อีกทั้งไม่เข้ำใจว่ำจะเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงไร
และพวกเขำไม่ทำสิ่งใดนอกจำกสำรวจค้นเบำะแสเพื่อถอดรหัสบทอ่ำนทั้งหลำยของพระคัมภีร์อย่ำงมืดบอด
ผูค้ นไม่เคยไล่ตำมเสำะหำทิศทำงของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เลย ตลอดเวลำที่ผำ่ นมำ

พวกเขำไม่ได้ทำสิ่งใดนอกจำกศึกษำและเจำะลึกพระคัมภีร์อย่ำงสุดชีวิต
และไม่มีผูใ้ ดเคยพบพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่ใหม่กว่ำภำยนอกพระคัมภีร์
ไม่มีผใู้ ดเคยแยกจำกพระคัมภีร์ อีกทั้งไม่มผี ใู้ ดเคยกล้ำที่จะทำเช่นนั้น
ผูค้ นได้ศึกษำพระคัมภีร์ตลอดหลำยปี ที่ผ่ำนมำนี้ พวกเขำคิดคำอธิบำยมำกมำย
และใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกมำย พวกเขำยังมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงมำกมำยเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ซึ่งพวกเขำโต้เถียงกันอย่ำงไม่จบไม่สนิ้
จนถึงขนำดที่มีกำรก่อตั้งนิกำยที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำสองพันนิกำยในวันนี้
พวกเขำทุกคนต้องกำรหำคำอธิบำยพิเศษบำงอย่ำงหรือควำมล้ำลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระคัมภีร์
พวกเขำต้องกำรท่องสำรวจพระคัมภีร์ และหำควำมเป็ นมำของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในอิสรำเอล
หรื อควำมเป็ นมำของพระรำชกิจของพระเยซูในยูเดีย หรือควำมล้ำลึกเพิ่มเติมที่ไม่มีใครคนอื่นรู ้ในพระคัมภีร์
กำรเข้ำหำพระคัมภีร์ของผูค้ นเป็ นกำรเข้ำหำที่มีควำมหลงใหลและควำมเชื่อ
และไม่มีใครสำมำรถเข้ำใจเรื่ องรำวภำยในหรือเนื้อแท้ของพระคัมภีร์ได้ชดั เจนอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ ดังนั้น
ในวันนี้ผคู้ นจึงยังคงมีสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมน่ำอัศจรรย์เกินกว่ำจะพรรณนำได้เมื่อพูดถึงพระคัมภีร์
และพวกเขำหลงใหลพระคัมภีร์มำกยิง่ ขึ้นไปอีก และมีควำมเชื่อในพระคัมภีร์มำกยิง่ ขึ้นไปอีก วันนี้
ทุกคนต้องกำรที่จะหำคำเผยพระวจนะต่ำงๆ เกี่ยวกับพระรำชกิจในยุคสุดท้ำยในพระคัมภีร์
พวกเขำต้องกำรค้นพบว่ำพระเจ้ำทรงพระรำชกิจใดในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และมีหมำยสำคัญใดบ้ำงสำหรับยุคสุดท้ำย ด้วยวิธีน้ี
กำรนมัสกำรพระคัมภีร์ของพวกเขำจึงกลำยเป็ นแรงกล้ำยิ่งขึ้น และยิ่งใกล้ถึงยุคสุดท้ำยมำกเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งให้ควำมเชื่อถือกับคำเผยพระวจนะทั้งหลำยในพระคัมภีร์อย่ำงมืดบอดมำกยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ คำเผยพระวจนะต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับยุคสุดท้ำย ด้วยควำมเชื่อในพระคัมภีร์อย่ำงมืดบอดเช่นนั้น
ด้วยควำมไว้วำงใจในพระคัมภีร์เช่นนั้น
พวกเขำจึงไม่มีควำมอยำกที่จะแสวงหำพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ในมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของผูค้ นนั้น
พวกเขำคิดว่ำมีเพียงพระคัมภีร์เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์มำได้
พวกเขำสำมำรถพบรอยพระบำทของพระเจ้ำได้ในพระคัมภีร์เท่ำนั้น
ควำมล้ำลึกทั้งหลำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำถูกซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์เท่ำนั้น มีเพียงพระคัมภีร์เท่ำนั้น—
ไม่ใช่ในหนังสือหรือผูค้ นอืน่ ๆ—
ที่สำมำรถอธิบำยให้ชดั เจนถึงทุกสิ่งทุกอย่ำงของพระเจ้ำและควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจของพระองค์
ได้ พระคัมภีร์สำมำรถนำพระรำชกิจแห่งสวรรค์มำสู่แผ่นดินโลกได้

และพระคัมภีร์สำมำรถทำได้ท้งั เริ่ มต้นและสรุ ปปิ ดตัวยุคทั้งหลำย ด้วยมโนคติที่หลงผิดเหล่ำนี้
ผูค้ นจึงไม่มีแนวโน้มที่จะสำรวจค้นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดังนั้น
ไม่ว่ำพระคัมภีร์จะเป็ นกำรช่วยเหลือผูค้ นในอดีตมำกเพียงใดก็ตำม
แต่พระคัมภีร์ได้กลำยเป็ นอุปสรรคต่อพระรำชกิจล่ำสุดของพระเจ้ำ หำกปรำศจำกพระคัมภีร์
ผูค้ นจะสำมำรถค้นหำรอยพระบำทของพระเจ้ำที่อื่นได้ แต่ในวันนี้
รอยพระบำทของพระองค์อยู่ในพระคัมภีร์มำตลอด
และกำรขยำยพระรำชกิจล่ำสุดของพระองค์ออกไปได้กลำยเป็ นเรื่ องยำกขึ้นเป็ นสองเท่ำ
และเป็ นกำรต่อสู้ดิ้นรนที่ยำกลำบำก ทั้งหมดนี้เป็ นเพรำะบทและคำคมที่ข้ นึ ชื่อจำกพระคัมภีร์
รวมทั้งคำเผยพระวจนะต่ำงๆ จำกพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ได้กลำยเป็ นรู ปเคำรพในจิตใจของผูค้ น
ได้กลำยเป็ นปริ ศนำในสมองของพวกเขำ
และพวกเขำเพียงแค่ไม่สำมำรถเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถทรงพระรำชกิจภำยนอกพระคัมภีร์ได้
พวกเขำไม่สำมำรถเชื่อว่ำผูค้ นสำมำรถพบพระเจ้ำภำยนอกพระคัมภีร์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเขำไม่มีควำมสำมำรถที่จะเชื่อได้ว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถแยกทำงจำกพระคัมภีร์ในระหว่ำงพระรำชกิจขั้นสุด
ท้ำยและเริ่ มต้นใหม่ได้ นี่เป็ นสิ่งที่ผคู้ นคิดไม่ถงึ พวกเขำไม่สำมำรถเชื่อสิ่งนี้ได้
อีกทั้งพวกเขำไม่สำมำรถจินตนำกำรถึงสิ่งนี้ได้
พระคัมภีร์ได้กลำยเป็ นอุปสรรคที่ยงิ่ ใหญ่ต่อกำรที่ผคู้ นจะยอมรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
และเป็ นควำมลำบำกยำกเย็นต่อกำรที่พระเจ้ำจะทรงขยำยพระรำชกิจใหม่น้ีให้กว้ำงไกล
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

241. พระคัมภีร์เป็ นหนังสือประเภทใด? พันธสัญญำเดิมคือพระรำชกิจของพระเจ้ำในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พันธสัญญำเดิมของพระคัมภีร์บนั ทึกพระรำชกิจทั้งหมดของพระยำห์เวห์ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติและพระรำ
ชกิจกำรแห่งกำรทรงสร้ำงของพระองค์ ทั้งหมดในพันธสัญญำเดิมบันทึกพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงปฏิบตั ิ
และในท้ำยที่สุดแล้วเรื่ องรำวเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระยำห์เวห์สิ้นสุดลงด้วยหนังสือมำลำคี
พันธสัญญำเดิมบันทึกพระรำชกิจสองประกำรที่พระเจ้ำทรงได้ปฏิบตั ิ อันได้แก่
ประกำรหนึ่งคือพระรำชกิจแห่งกำรทรงสร้ำง และอีกประกำรหนึ่งคือกำรประกำศใช้ธรรมบัญญัติ
พระรำชกิจทั้งสองประกำรนี้คอื พระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงได้ปฏิบตั ิ
ยุคธรรมบัญญัติเป็ นตัวแทนพระรำชกิจภำยใต้พระนำมของพระยำห์เวห์พระเจ้ำ
คือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจที่ดำเนินกำรภำยใต้พระนำมของพระยำห์เวห์เป็ นหลัก ดังนั้น
พันธสัญญำเดิมจึงบันทึกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ และพันธสัญญำใหม่บนั ทึกพระรำชกิจของพระเยซู
ซึ่งเป็ นพระรำชกิจที่ได้รับกำรดำเนินกำรภำยใต้พระนำมของพระเยซูเป็ นหลัก

นัยสำคัญของพระนำมของพระเยซูและพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิถูกบันทึกในพันธสัญญำใหม่เป็ นส่ว
นใหญ่ ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติตำมพันธสัญญำเดิม
พระยำห์เวห์ได้ทรงสร้ำงพระวิหำรและแท่นบูชำในอิสรำเอล
พระองค์ได้ทรงนำชีวิตชำวอิสรำเอลบนแผ่นดินโลก
ซึ่งเป็ นกำรพิสูจน์ว่ำพวกเขำคือประชำกรที่พระองค์ทรงเลือกสรร
ผูค้ นกลุ่มแรกที่พระองค์ได้ทรงคัดเลือกบนแผ่นดินโลกและผูซ้ ่ึ งเป็ นที่ถกู พระทัยของพระองค์
กลุ่มแรกที่พระองค์ได้ทรงนำทำงด้วยพระองค์เอง
สิบสองชนเผ่ำของอิสรำเอลคือคนกลุ่มแรกที่ได้รับเลือกของพระยำห์เวห์
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงพระรำชกิจในพวกเขำเสมอจนกระทัง่ พระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติไ
ด้รับกำรสรุ ปปิ ดตัว พระรำชกิจช่วงระยะที่สองคือพระรำชกิจของยุคพระคุณตำมพันธสัญญำใหม่
และพระรำชกิจนี้ได้รับกำรดำเนินกำรท่ำมกลำงผูค้ นชำวยิว ท่ำมกลำงหนึ่งในสิบสองชนเผ่ำของอิสรำเอล
วงเขตของพระรำชกิจนี้เล็กลงเนื่องจำกพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระเยซูได้ทรงพระรำชกิจทัว่ ทั้งดินแดนยูเดียเท่ำนั้น และได้ทรงพระรำชกิจเพียงสำมปี ครึ่งเท่ำนั้น ดังนั้น
สิ่งที่บนั ทึกในพันธสัญญำใหม่จึงไม่สำมำรถเกินกว่ำปริ มำณพระรำชกิจที่บนั ทึกในพันธสัญญำเดิมได้
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

242. พระคัมภีร์คือหนังสือประวัติศำสตร์
แน่นอนว่ำพระคัมภีร์ยงั บรรจุไว้ดว้ ยกำรพยำกรณ์ของบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะ
และกำรพยำกรณ์ดงั กล่ำวไม่ใช่ประวัติศำสตร์แต่อย่ำงใด พระคัมภีร์ประกอบด้วยหลำยส่วน—
ไม่ได้มีแค่คำเผยพระวจนะเท่ำนั้น หรื อแค่พระรำชกิจของพระยำห์เวห์เท่ำนั้น
และไม่ได้มีแค่หมวดจดหมำยฝำกของเปำโลเท่ำนั้น เจ้ำต้องรู ้ว่ำพระคัมภีร์ประกอบด้วยกี่ส่วน
พันธสัญญำเดิมมีหนังสือปฐมกำล
อพยพ…และยังมีหนังสือกำรเผยพระวจนะที่บรรดำผูเ้ ผยพระวจนะได้เขียนขึ้นอีกด้วย ในท้ำยที่สุด
พันธสัญญำเดิมจบลงด้วยหนังสือมำลำคี
หนังสือเล่มนี้บนั ทึกพระรำชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติซ่ึงนำโดยพระยำห์เวห์
จำกหนังสือปฐมกำลจนถึงหนังสือมำลำคีเป็ นบันทึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพระรำชกิจทั้งหมดแห่งยุคธรรมบัญญั
ติ กล่ำวคือ
พันธสัญญำเดิมบันทึกทุกสิ่งที่ผคู้ นที่ได้รับกำรทรงนำโดยพระยำห์เวห์ในยุคธรรมบัญญัติได้รับประสบกำรณ์มำ
ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติในพันธสัญญำเดิมนั้น
บรรดำผูเ้ ผยพระวจนะจำนวนมำกที่พระยำห์เวห์ทรงให้มีข้ นึ ได้พูดคำเผยพระวจนะเพื่อพระองค์

พวกเขำได้ให้คำแนะนำกับชนเผ่ำและชนชำติต่ำงๆ และพยำกรณ์พระรำชกิจที่พระยำห์เวห์จะทรงปฏิบตั ิ
ผูค้ นที่พระองค์ทรงให้มีข้ นึ เหล่ำนี้ท้งั หมดได้รับมอบพระวิญญำณแห่งกำรเผยพระวจนะจำกพระยำห์เวห์ นั่นคือ
พวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นนิมิตต่ำงๆ จำกพระยำห์เวห์และได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์
และดังนั้นพวกเขำจึงได้รับกำรดลใจจำกพระองค์และได้เขียนคำเผยพระวจนะขึ้น
งำนที่พวกเขำทำคือกำรแสดงออกถึงพระสุรเสียงของพระยำห์เวห์
คือแสดงออกถึงกำรเผยพระวจนะของพระยำห์เวห์ และพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ ณ
เวลำนั้นเป็ นเพียงกำรนำผูค้ นโดยใช้พระวิญญำณ พระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
และผูค้ นไม่ได้มองเห็นสิ่งใดจำกพระพักตร์ของพระองค์เลย ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงให้มผี เู้ ผยพระวจนะมำกมำยเพื่อทำพระรำชกิจของพระองค์
และทรงประทำนพระดำรัสที่พวกเขำได้ส่งต่อไปยังทุกชนเผ่ำและทุกวงศ์ตระกูลของอิสรำเอล
งำนของพวกเขำคือกำรพูดคำเผยพระวจนะ
และพวกเขำบำงคนได้เขียนคำสอนที่พระยำห์เวห์ทรงมีให้กบั พวกเขำเพื่อแสดงต่อผูอ้ นื่
พระยำห์เวห์ทรงให้มผี คู้ นเหล่ำนี้ข้นึ เพื่อพูดคำเผยพระวจนะ
เพื่อพยำกรณ์พระรำชกิจของอนำคตหรื อพระรำชกิจที่ยงั ต้องทำในระหว่ำงเวลำนั้น
เพื่อให้ผคู้ นสำมำรถมองเห็นควำมอัศจรรย์และพระปรี ชำญำณของพระยำห์เวห์
หนังสือคำเผยพระวจนะเหล่ำนี้แตกต่ำงอย่ำงยิ่งจำกหนังสือเล่มอื่นๆ ในพระคัมภีร์
หนังสือเหล่ำนี้คือถ้อยคำทั้งหลำยที่พูดหรื อเขียนขึ้นโดยบรรดำผูท้ ี่เคยได้รับพระวิญญำณแห่งกำรเผยพระวจนะ
—โดยบรรดำผูท้ ี่เคยได้รับนิมิตต่ำงๆ หรื อพระสุรเสียงจำกพระยำห์เวห์
นอกเหนือจำกหนังสือเกีย่ วกับคำเผยพระวจนะเหล่ำนี้แล้ว
สิ่งอื่นทุกอย่ำงในพันธสัญญำเดิมประกอบด้วยบันทึกต่ำงๆ
ที่ผคู้ นได้บนั ทึกหลังจำกที่พระยำห์เวห์ได้ทรงเสร็จสิน้ พระรำชกิจของพระองค์แล้ว
หนังสือเหล่ำนี้ไม่สำมำรถแทนที่กำรพยำกรณ์ที่พูดโดยบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะที่พระยำห์เวห์ทรงให้มีข้ นึ เช่น
หนังสือปฐมกำลและอพยพไม่สำมำรถถูกนำไปเปรี ยบเทียบกับหนังสืออิสยำห์และหนังสือดำเนียลได้
คำเผยพระวจนะต่ำงๆ ถูกพูดขึ้นก่อนที่จะมีกำรดำเนินพระรำชกิจ ในขณะที่หนังสืออืน่ ๆ
เขียนขึ้นหลังจำกที่พระรำชกิจได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งเป็ นสิ่งที่ผคู้ นสำมำรถทำได้
บรรดำผูเ้ ผยพระวจนะในเวลำนั้นได้รับแรงบันดำลใจจำกพระยำห์เวห์และได้พูดคำเผยพระวจนะบำงประกำร
พวกเขำได้พูดคำมำกมำย และพวกเขำได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ มำกมำยของยุคพระคุณ
ตลอดจนกำรทำลำยล้ำงของโลกในยุคสุดท้ำย—ซึ่งเป็ นพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงวำงแผนที่จะทำ
หนังสือทั้งหมดที่เหลือต่ำงบันทึกพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงปฏิบตั ิในอิสรำเอล ดังนั้น เมื่อเจ้ำอ่ำนพระคัมภีร์

เจ้ำกำลังอ่ำนเกี่ยวกับสิ่งที่พระยำห์เวห์ทรงปฏิบตั ิในอิสรำเอลเป็ นหลัก โดยพืน้ ฐำนแล้ว
พันธสัญญำเดิมของพระคัมภีร์บนั ทึกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในกำรทรงนำอิสรำเอล
กำรที่พระองค์ทรงใช้โมเสสเพื่อนำคนอิสรำเอลออกจำกอียิปต์
ผูท้ ำให้พวกเขำหลุดพ้นจำกพันธนำกำรของฟำโรห์ และนำพวกเขำออกสู่ถิ่นทุรกันดำร
ซึ่งหลังจำกนั้นพวกเขำเข้ำสู่คำนำอันและทุกสิ่งหลังจำกนี้คือชีวิตของพวกเขำในคำนำอัน นอกเหนือจำกนี้
ทั้งหมดประกอบด้วยบันทึกเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ทวั่ ทั้งอิสรำเอล
ทุกสิ่งที่บนั ทึกในพันธสัญญำเดิมคือพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในอิสรำเอล
คือพระรำชกิจที่พระยำห์เวห์ทรงปฏิบตั ิในแผ่นดินที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงอำดัมและเอวำขึ้น
นับตั้งแต่ที่พระเจ้ำได้ทรงเริ่มต้นนำทำงผูค้ นบนแผ่นดินโลกอย่ำงเป็ นทำงกำรหลังจำกโนอำห์
ทั้งหมดที่บนั ทึกอยู่ในพันธสัญญำเดิมคือพระรำชกิจเกี่ยวกับอิสรำเอล
แล้วเหตุใดจึงไม่มีกำรบันทึกพระรำชกิจใดนอกเหนือจำกในอิสรำเอล?
เพรำะแผ่นดินอิสรำเอลคือเปลของมวลมนุษย์ ในปฐมกำลนั้น ไม่มีประเทศอืน่ ใดนอกเหนือจำกอิสรำเอล
และพระยำห์เวห์ไม่ได้ทรงพระรำชกิจในที่อนื่ ใด ด้วยวิธีน้ี
สิ่งที่ถูกบันทึกในพันธสัญญำเดิมแห่งพระคัมภีร์จึงเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำในอิสรำเอลในเวลำนั้นทั้งหมด
คำพูดที่กล่ำวโดยบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะ โดยอิสยำห์ ดำเนียล เยเรมีย์
และเอเสเคียล…คำพูดทั้งหลำยของพวกเขำพยำกรณ์พระรำชกิจอื่นๆ ของพระองค์บนแผ่นดินโลก
คำพูดเหล่ำนั้นพยำกรณ์พระรำชกิจของพระยำห์เวห์พระเจ้ำพระองค์เอง ทั้งหมดนี้มำจำกพระเจ้ำ
กำรบันทึกเหล่ำนี้คือพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และนอกเหนือจำกหนังสือเหล่ำนี้ของบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะแล้ว สิ่งอื่นๆ
ทั้งหมดคือบันทึกประสบกำรณ์ท้งั หลำยของผูค้ นเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ ณ เวลำนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรทรงสร้ำงเกิดขึ้นก่อนที่จะมีมวลมนุษย์
แต่หนังสือปฐมกำลมำหลังจำกที่มีมวลมนุษย์แล้วเท่ำนั้น
ซึ่งเป็ นหนังสือที่โมเสสเขียนขึ้นในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ เป็ นเหมือนกับสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นในหมู่พวกเจ้ำในวันนี้ กล่ำวคือ หลังจำกที่สิ่งต่ำงๆ เกิดขึ้น
พวกเจ้ำก็เขียนมันลงไปเพื่อแสดงให้ผูค้ นในอนำคตเห็น และสำหรับผูค้ นในอนำคตนั้น
สิ่งที่เจ้ำได้บนั ทึกไว้คือสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเวลำที่ผ่ำนไปแล้ว—
บันทึกเหล่ำนั้นไม่ได้เป็ นสิ่งใดที่มำกไปกว่ำประวัติศำสตร์ สิ่งต่ำงๆ
ที่บนั ทึกในพันธสัญญำเดิมคือพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในอิสรำเอล
และสิ่งที่บนั ทึกในพันธสัญญำใหม่คือพระรำชกิจของพระเยซูในระหว่ำงยุคพระคุณ

พันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่เก็บข้อมูลพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิในสองยุคที่แตกต่ำงกัน
พันธสัญญำเดิมเก็บข้อมูลพระรำชกิจของพระเจ้ำในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
และดังนั้นพันธสัญญำเดิมจึงเป็ นหนังสือระวัติศำสตร์
ในขณะที่พนั ธสัญญำใหม่คือผลิตผลของพระรำชกิจในยุคพระคุณ เมื่อพระรำชกิจใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น
พันธสัญญำใหม่ก็จะกลำยเป็ นล้ำสมัยเช่นเดียวกัน—และดังนั้น
พันธสัญญำใหม่ก็จะเป็ นหนังสือประวัติศำสตร์เช่นเดียวกัน
แน่นอนว่ำพันธสัญญำใหม่ไม่ได้เป็ นระบบเท่ำกับพันธสัญญำเดิม อีกทั้งไม่ได้บนั ทึกสิ่งต่ำงๆ มำกเท่ำ
พระวจนะมำกมำยทั้งหมดที่พระยำห์เวห์ตรัสถูกบันทึกอยู่ในพันธสัญญำเดิมแห่งพระคัมภีร์
ในขณะที่พระวจนะของพระเยซูได้รับกำรบันทึกเพียงบำงส่วนเท่ำนั้นในหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่ม
แน่นอนว่ำพระเยซูได้ทรงพระรำชกิจมำกมำยเช่นกัน แต่ไม่ได้มกี ำรบันทึกอย่ำงละเอียด
ในพันธสัญญำใหม่มีเรื่ องรำวที่ได้รับกำรบันทึกน้อยกว่ำเนื่องจำกพระรำชกิจที่พระเยซูทรงได้ปฏิบตั ิมำกเท่ำใด
ปริ มำณของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิในช่วงเวลำสำมปี ครึ่งบนแผ่นดินโลกและงำนของบรรดำอัครทูตนั้
นน้อยกว่ำพระรำชกิจของพระยำห์เวห์มำกนัก และดังนั้น
ในพันธสัญญำใหม่จึงมีหนังสือน้อยกว่ำพันธสัญญำเดิม
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

243.
หนังสือพระกิตติคุณของพันธสัญญำใหม่ได้รับกำรบันทึกยี่สิบถึงสำมสิบปี หลังจำกที่พระเยซูทรงถูกตรึ งกำงเขน
แล้ว ก่อนหน้ำนั้น ผูค้ นอิสรำเอลอ่ำนเพียงพันธสัญญำเดิมเท่ำนั้น กล่ำวคือ
ผูค้ นอ่ำนพันธสัญญำเดิมในช่วงต้นของยุคพระคุณ
พันธสัญญำใหม่เพิ่งจะปรำกฏในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณเท่ำนั้น
พันธสัญญำใหม่ไม่ได้มีอยู่เมื่อพระเยซูทรงพระรำชกิจ
ผูค้ นบันทึกพระรำชกิจของพระองค์หลังจำกที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
หนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่มมีข้นึ ก็ในเวลำนั้นเท่ำนั้น
ซึ่งเพิม่ เติมนอกเหนือไปจำกจดหมำยฝำกของเปำโลและเปโตร ตลอดจนหนังสือวิวรณ์
พันธสัญญำใหม่แห่งพระคัมภีร์มีข้ นึ กว่ำสำมร้อยปี หลังจำกที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
ซึ่งเป็ นเวลำที่คนยุคต่อมำได้ตรวจทำนบันทึกของพวกเขำอย่ำงเลือกเฟ้นระมัดระวัง
พันธสัญญำใหม่มีข้ นึ หลังจำกที่พระรำชกิจนี้ได้ครบบริ บรู ณ์แล้วเท่ำนั้น พันธสัญญำใหม่ไม่ได้มีมำก่อนหน้ำนั้น
พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจทั้งหมดนั้น และเปำโลกับอัครทูตท่ำนอื่นๆ
ได้เขียนจดหมำยฝำกมำกมำยหลำยเล่มถึงคริสตจักรทั้งหลำยในพืน้ ที่ต่ำงๆ

ผูค้ นหลังจำกพวกท่ำนได้รวมจดหมำยฝำกของพวกท่ำนเข้ำไว้ดว้ ยกันและได้ผนวกนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยอห์นไ
ด้บนั ทึกไว้บนเกำะปัทมอส ซึ่งในนั้นได้มีกำรเผยพระวจนะถึงพระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำย
ผูค้ นได้ทำลำดับเหตุกำรณ์น้ี ซึ่งแตกต่ำงไปจำกถ้อยดำรัสของวันนี้
สิ่งที่ได้รับกำรบันทึกในวันนี้เป็ นไปตำมขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
สิ่งที่ผคู้ นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้คือพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำด้วยพระองค์เอง
และพระวจนะที่พระองค์ทรงดำรัสด้วยพระองค์เอง เจ้ำ—มวลมนุษย์—ไม่จำเป็ นต้องเข้ำแทรกแซง
พระวจนะที่มำจำกพระวิญญำณโดยตรงได้รับกำรจัดกำรเตรียมกำรอย่ำงเป็ นขั้นตอน
และแตกต่ำงจำกกำรจัดกำรเตรี ยมกำรบันทึกของมนุษย์
สิ่งที่พวกเขำบันทึกนั้นสำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็ นไปตำมระดับกำรศึกษำของพวกเขำและขีดควำมสำมำรถของมนุษ
ย์ สิ่งที่พวกเขำบันทึกคือประสบกำรณ์ของมนุษย์ และแต่ละคนมีวิถีทำงในกำรบันทึกและรับรู ้ของตนเอง
และแต่ละบันทึกมีควำมแตกต่ำงกัน ด้วยเหตุน้ี หำกเจ้ำนมัสกำรพระคัมภีร์เป็ นพระเจ้ำ
เจ้ำก็ไม่รู้เท่ำทันและโง่เขลำอย่ำงยิง่ ! เหตุใดเจ้ำจึงไม่แสวงหำพระรำชกิจของพระเจ้ำของวันนี้?
มีเพียงพระรำชกิจของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ พระคัมภีร์ไม่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดได้
ผูค้ นสำมำรถอ่ำนพระคัมภีร์เป็ นเวลำหลำยพันปี แต่ยงั คงไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในตัวพวกเขำเลยแม้แต่น้อย
และหำกเจ้ำนมัสกำรพระคัมภีร์ เจ้ำจะไม่มีวนั ได้รับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

244.
ผูค้ นมำกมำยเชื่อว่ำควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถที่จะตีควำมพระคัมภีร์เป็ นสิ่งเดียวกันกับกำรพบหนทำงที่แท้จริ
ง—แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ว อะไรๆ ก็ง่ำยดำยเช่นนั้นจริ งๆ หรื อ? ไม่มีใครรู ้ควำมเป็ นจริ งของพระคัมภีร์
ว่ำพระคัมภีร์ไม่ได้เป็ นสิ่งใดมำกไปกว่ำบันทึกประวัติศำสตร์เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และพันธสัญญำของพระรำชกิจสองช่วงระยะของพระเจ้ำ และว่ำพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ควำมเข้ำใจใดๆ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำแก่เจ้ำ
ทุกคนที่ได้อ่ำนพระคัมภีร์รู้ว่ำพระคัมภีร์บนั ทึกพระรำชกิจสองช่วงระยะของพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญ
ญัติและยุคพระคุณ
พันธสัญญำเดิมบันทึกเหตุกำรณ์ประวัติศำสตร์ของอิสรำเอลและพระรำชกิจของพระยำห์เวห์นับตั้งแต่เวลำแห่ง
กำรทรงสร้ำงจนกระทัง่ จุดสิ้นสุดของยุคธรรมบัญญัติ
พันธสัญญำใหม่บนั ทึกพระรำชกิจของพระเยซูบนแผ่นดินโลก ซึ่งอยู่ในหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่ม
ตลอดจนงำนของเปำโล—เหล่ำนี้ไม่ใช่บนั ทึกประวัติศำสตร์หรือ? กำรยกสิ่งต่ำงๆ
ในอดีตมำกล่ำวถึงในวันนี้ทำให้สิ่งเหล่ำนั้นเป็ นประวัติศำสตร์

และไม่สำคัญว่ำสิ่งเหล่ำนั้นอำจเที่ยงแท้หรื อเป็ นจริงเพียงใดก็ตำม สิ่งเหล่ำนั้นยังคงเป็ นประวัติศำสตร์—
และประวัติศำสตร์ไม่สำมำรถกล่ำวถึงปัจจุบนั ได้ เพรำะพระเจ้ำไม่ทรงย้อนกลับไปมองประวัติศำสตร์!
และดังนั้น หำกเจ้ำเพียงเข้ำใจพระคัมภีร์เท่ำนั้น
แต่ไม่เข้ำใจพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงตั้งพระทัยที่จะปฏิบตั ิในวันนี้เลย
และหำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำแต่ไม่แสวงหำพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่เข้ำใจควำมหมำยของกำรแสวงหำพระเจ้ำ
หำกเจ้ำอ่ำนพระคัมภีร์เพื่อศึกษำประวัติศำสตร์ของอิสรำเอล
เพื่อค้นคว้ำประวัติศำสตร์กำรทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งหมดของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้ำ แต่วนั นี้ เนื่องจำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำและไล่ตำมเสำะหำชีวิต
เนื่องจำกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
และไม่ไล่ตำมเสำะหำไปตำมตัวอักษรและคำสอนที่ตำยไปแล้วหรื อควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประวัติศำสตร์
เจ้ำต้องแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในวันนี้
และเจ้ำต้องมองหำทิศทำงของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หำกเจ้ำเป็ นนักโบรำณคดี
เจ้ำจะสำมำรถอ่ำนพระคัมภีร์ได้—แต่เจ้ำไม่ใช่ เจ้ำเป็ นหนึ่งในบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำ
และเจ้ำควรจะแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำของวันนี้อย่ำงดีที่สุด
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

245. หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะพบเห็นพระรำชกิจของยุคธรรมบัญญัติ
และพบเห็นว่ำชำวอิสรำเอลติดตำมหนทำงของพระยำห์เวห์อย่ำงไร เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ตอ้ งอ่ำนพันธสัญญำเดิม
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะเข้ำใจพระรำชกิจของยุคพระคุณ เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ตอ้ งอ่ำนพันธสัญญำใหม่
แต่เจ้ำจะพบเห็นพระรำชกิจของยุคสุดท้ำยได้อย่ำงไร? เจ้ำต้องยอมรับกำรเป็ นผูท้ รงนำของพระเจ้ำในวันนี้
และเข้ำสู่พระรำชกิจของวันนี้ เพรำะนี่คือพระรำชกิจใหม่ และไม่เคยมีผูใ้ ดได้บนั ทึกถึงมันในพระคัมภีร์มำก่อน
วันนี้ พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงคัดเลือกผูท้ ี่ได้รับกำรเลือกสรรคนอื่นๆ ในประเทศจีน
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในผูค้ นเหล่ำนี้ พระองค์ทรงดำเนินกำรต่อไปจำกพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และทรงดำเนินกำรต่อไปจำกพระรำชกิจของยุคพระคุณ พระรำชกิจในวันนี้คือเส้นทำงที่มนุษย์ไม่เคยเดิน
และเป็ นหนทำงที่ไม่มีใครเคยพบเห็น กำรนี้คอื พระรำชกิจที่ไม่เคยมีกำรทำมำก่อน—
กำรนี้คือพระรำชกิจล่ำสุดของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก ดังนั้น
พระรำชกิจที่ไม่เคยมีกำรทำมำก่อนจึงไม่ใช่ประวัติศำสตร์ เพรำะตอนนี้คอื ตอนนี้ และยังไม่ได้กลำยเป็ นอดีต
ผูค้ นไม่รู้ว่ำพระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่กว่ำ ใหม่กว่ำบนแผ่นดินโลก และนอกอิสรำเอลแล้ว
ไม่รู้ว่ำพระรำชกิจได้ไปไกลเกินวงเขตของอิสรำเอลแล้ว และเกินจำกกำรพยำกรณ์ของบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะ

ไม่รู้ว่ำพระรำชกิจนี้คือพระรำชกิจใหม่และน่ำพิศวงที่อยูน่ อกเหนือคำเผยพระวจนะทั้งหลำย
และคือพระรำชกิจที่ใหม่กว่ำนอกเหนืออิสรำเอล และคือพระรำชกิจที่ผคู้ นทั้งไม่สำมำรถรับรู ้หรื อจินตนำกำรได้
พระคัมภีร์จะมีบนั ทึกที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระรำชกิจเช่นนั้นได้อย่ำงไร? ใครจะสำมำรถบันทึกทุกๆ
เสี้ยวส่วนของพระรำชกิจของวันนี้ไว้ล่วงหน้ำโดยไม่มีกำรละเว้นได้? ใครจะสำมำรถบันทึกพระรำชกิจนี้
ที่ทรงฤทธิ์กว่ำ มีสติปัญญำกว่ำ ที่ทำ้ ทำยระเบียบแบบแผนในหนังสือเก่ำผุพงั เล่มนั้นได้?
พระรำชกิจของวันนี้ไม่ใช่ประวัติศำสตร์ และดังนั้น หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะเดินบนเส้นทำงใหม่ของวันนี้
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำต้องแยกจำกพระคัมภีร์ เจ้ำต้องไปไกลกว่ำหนังสือต่ำงๆ
เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะหรื อประวัติศำสตร์ในพระคัมภีร์
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะเดินบนเส้นทำงใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำสู่อำณำจักรใหม่และพระรำชกิจใหม่
เจ้ำต้องเข้ำใจว่ำเหตุใดวันนี้จึงมีกำรขอให้เจ้ำไม่อ่ำนพระคัมภีร์ เหตุใดจึงมีพระรำชกิจอืน่ ที่แยกจำกพระคัมภีร์
เหตุใดพระเจ้ำจึงไม่ทรงมองหำกำรปฏิบตั ิที่ใหม่กว่ำ ละเอียดมำกกว่ำในพระคัมภีร์
และเหตุใดจึงมีพระรำชกิจที่ทรงฤทธิ์กว่ำภำยนอกนอกพระคัมภีร์แทน นี่คือทั้งหมดที่พวกเจ้ำควรเข้ำใจ
เจ้ำต้องรู ้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจเก่ำและพระรำชกิจใหม่ และถึงแม้ว่ำเจ้ำจะไม่อ่ำนพระคัมภีร์
เจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะชำแหละพระคัมภีร์ได้ หำกไม่แล้ว เจ้ำก็จะยังคงนมัสกำรพระคัมภีร์
และจะเป็ นกำรยำกที่เจ้ำจะเข้ำสู่พระรำชกิจใหม่และก้ำวผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
เหตุใดจึงศึกษำหนทำงนั้นที่ต่ำและล้ำสมัย ในเมือ่ มีหนทำงที่สูงกว่ำ?
เหตุใดจึงใช้ชีวิตท่ำมกลำงบันทึกประวัติศำสตร์เก่ำๆ ในเมื่อมีถอ้ ยดำรัสต่ำงๆ ที่ใหม่กว่ำ
และพระรำชกิจที่ใหม่กว่ำ? ถ้อยดำรัสใหม่ๆ สำมำรถจัดเตรี ยมให้เจ้ำได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ำนี่คือพระรำชกิจใหม่
บันทึกเก่ำๆ ไม่สำมำรถทำให้เจ้ำอิ่มอกอิ่มใจ หรื อตอบสนองควำมจำเป็ นในปัจจุบนั ของเจ้ำได้
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ำสิ่งเหล่ำนั้นคือประวัติศำสตร์ และไม่ใช่พระรำชกิจของที่นี่และตอนนี้
หนทำงที่สูงที่สุดคือพระรำชกิจที่ใหม่ที่สุด และด้วยพระรำชกิจใหม่น้ี ไม่ว่ำหนทำงของอดีตจะสูงเพียงใดก็ตำม
หนทำงนั้นก็ยงั คงเป็ นประวัติศำสตร์ของภำพสะท้อนของผูค้ น
และไม่ว่ำหนทำงนั้นจะมีคุณค่ำในฐำนะสิ่งอ้ำงอิงอย่ำงไรก็ตำม หนทำงนั้นก็ยงั คงเป็ นหนทำงเก่ำ
หนทำงเก่ำเป็ นประวัติศำสตร์ ถึงแม้ว่ำจะได้รับกำรบันทึกใน “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” ก็ตำม
หนทำงเก่ำก็คือประวัติศำสตร์ ถึงแม้ว่ำจะไม่มีบนั ทึกถึงหนทำงนี้ใน “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” ก็ตำม
หนทำงใหม่ก็คือหนทำงของที่นี่และตอนนี้ หนทำงนี้สำมำรถช่วยเจ้ำให้รอดได้
และหนทำงนี้สำมำรถเปลีย่ นแปลงเจ้ำได้ เพรำะนี่คือพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

246. พวกเจ้ำต้องเข้ำใจพระคัมภีร์—พระรำชกิจนี้มีควำมจำเป็ นอย่ำงที่สุด! วันนี้ เจ้ำไม่จำเป็ นต้องอ่ำนพระคัมภีร์
เพรำะไม่มีอะไรใหม่ในนั้น ทั้งหมดเป็ นเรื่ องเก่ำ พระคัมภีร์คือหนังสือประวัติศำสตร์
และหำกเจ้ำได้กินและดื่มพันธสัญญำเดิมในระหว่ำงยุคพระคุณแล้ว—
หำกเจ้ำได้นำสิ่งที่เป็ นข้อพึงประสงค์ในเวลำของพันธสัญญำเดิมในระหว่ำงยุคพระคุณมำปฏิบตั ิแล้ว—
พระเยซูก็คงจะทรงละทิ้งเจ้ำและกล่ำวโทษเจ้ำ
หำกเจ้ำได้นำพันธสัญญำเดิมมำประยุกต์ใช้กบั พระรำชกิจของพระเยซู เจ้ำคงจะได้เป็ นพวกฟำริ สี
หำกวันนี้เจ้ำนำพันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่มำรวมกันเพื่อกินและดื่มและปฏิบตั ิ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้ำในวันนี้จะกล่ำวโทษเจ้ำ เจ้ำจะไล่ตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในวันนี้ไม่ทนั แล้ว!
หำกเจ้ำกินและดื่มพันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็จะอยู่นอกกระแสของพระวิญญำณบริ สุทธิ์! ในระหว่ำงเวลำของพระเยซู
พระเยซูทรงนำทำงคนยิวและบรรดำผูค้ นที่ติดตำมพระองค์ตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในพระองค์
ในเวลำนั้น พระองค์ไม่ได้ทรงนำพระคัมภีร์มำเป็ นพื้นฐำนของสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ
แต่พระองค์ตรัสไปตำมพระรำชกิจของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงใส่พระทัยกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่ำวไว้
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงสำรวจค้นเส้นทำงเพื่อนำทำงผูต้ ิดตำมของพระองค์ในพระคัมภีร์
นับตั้งแต่เวลำที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นพระรำชกิจ พระองค์ทรงเผยแพร่ หนทำงแห่งกำรกลับใจ—
ซึ่งเป็ นคำที่ไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงไว้ในคำเผยพระวจนะทั้งหลำยของพันธสัญญำเดิมโดยสิ้นเชิง
พระองค์ไม่เพียงแต่ไม่ทรงปฏิบตั ิตำมพระคัมภีร์เท่ำนั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงนำเส้นทำงใหม่และทรงพระรำชกิจใหม่ดว้ ย
พระองค์ไม่เคยทรงอ้ำงอิงถึงพระคัมภีร์เมื่อพระองค์ทรงเทศนำเลย ในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติน้ นั
ไม่เคยมีผูใ้ ดมีควำมสำมำรถที่จะกระทำกำรอัศจรรย์ของพระองค์ในกำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่พวกมำรได้
ดังนั้น พระรำชกิจของพระองค์ คำสอนของพระองค์
และสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระวจนะของพระองค์จึงเกินกว่ำมนุษย์คนใดในยุคธรรมบัญญัติเช่นเดียวกั
น พระเยซูเพียงทรงพระรำชกิจที่ใหม่กว่ำของพระองค์
และถึงแม้ว่ำผูค้ นมำกมำยกล่ำวโทษพระองค์โดยใช้พระคัมภีร์—
และแม้กระทัง่ ใช้พนั ธสัญญำเดิมเพื่อตรึ งกำงเขนพระองค์—พระรำชกิจของพระองค์ก็เหนือกว่ำพันธสัญญำเดิม
หำกนี่ไม่ได้เป็ นเช่นนั้นแล้ว เหตุใดผูค้ นจึงตอกตรึงพระองค์กบั กำงเขน?
นั่นไม่ได้เป็ นเพรำะในพันธสัญญำเดิมไม่ได้กล่ำวถึงสิ่งใดที่เกี่ยวกับคำสอนคนและกำรขับไล่พวกมำรของพระอ
งค์หรอกหรื อ? พระรำชกิจของพระองค์ได้รับกำรปฏิบตั ิเพื่อนำเส้นทำงใหม่ ไม่ใช่เพื่อตั้งใจมีเรื่ องกับพระคัมภีร์
หรื อเพื่อตั้งใจไม่ใช้พนั ธสัญญำเดิมอีกต่อไป พระองค์เพียงเสด็จมำเพื่อดำเนินพันธกิจของพระองค์

เพื่อนำพระรำชกิจใหม่มำยังผูท้ ี่โหยหำและแสวงหำพระองค์
พระองค์ไม่ได้เสด็จมำเพื่ออธิบำยพันธสัญญำเดิมหรื อยกชูพระรำชกิจของพันธสัญญำเดิม
พระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้เป็ นไปเพื่อให้ยุคธรรมบัญญัติพฒั นำต่อไปได้
เพรำะพระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้พิจำรณำถึงว่ำพระรำชกิจมีพระคัมภีร์เป็ นพื้นฐำนหรื อไม่
พระเยซูเพียงเสด็จมำเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระองค์ควรต้องทรงกระทำ ดังนั้น
พระองค์จงึ ไม่ได้ทรงอธิบำยคำเผยพระวจนะทั้งหลำยของพันธสัญญำเดิม
อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงพระรำชกิจตำมพระวจนะของยุคธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญำเดิม
พระองค์ทรงเพิกเฉยต่อสิ่งที่พนั ธสัญญำเดิมกล่ำวไว้
พระองค์ไม่ทรงใส่พระทัยว่ำพันธสัญญำเดิมจะเห็นชอบกับพระรำชกิจของพระองค์หรื อไม่
และไม่ทรงใส่พระทัยว่ำผูอ้ ื่นจะรู ้เกีย่ วกับพระรำชกิจของพระองค์หรื อไม่
หรื อพวกเขำจะกล่ำวโทษพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงไร
พระองค์เพียงทรงพระรำชกิจที่พระองค์ควรต้องทำต่อไป
ถึงแม้ว่ำผูค้ นมำกมำยจะใช้กำรพยำกรณ์ของบรรดำผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญำเดิมมำกล่ำวโทษพระองค์ก็ตำม
สำหรับผูค้ นแล้ว มันปรำกฏเสมือนว่ำพระรำชกิจของพระองค์ไม่มีพื้นฐำน
และมีหลำยส่วนของพระรำชกิจที่ขดั แย้งกับบันทึกของพันธสัญญำเดิม
นี่ไม่ใช่ควำมผิดพลำดของมนุษย์หรอกหรื อ? จำเป็ นต้องนำคำสอนมำใช้กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำหรื อ?
และพระเจ้ำต้องทรงพระรำชกิจตำมกำรพยำกรณ์ของผูเ้ ผยพระวจนะหรื อ? ในที่สุดแล้ว สิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่ำกัน
พระเจ้ำหรื อพระคัมภีร์? เหตุใดพระเจ้ำต้องทรงพระรำชกิจตำมพระคัมภีร์?
เป็ นไปได้หรื อที่พระเจ้ำจะไม่ทรงมีสิทธิ์ ทำเกินกว่ำพระคัมภีร์?
พระเจ้ำทรงไม่สำมำรถแยกจำกพระคัมภีร์และปฏิบตั ิพระรำชกิจอื่นหรื อ?
เหตุใดพระเยซูและสำวกทั้งหลำยของพระองค์จงึ ไม่รักษำวันสะบำโตต่อไป?
หำกพระองค์ทรงรักษำวันสะบำโตต่อไปและปฏิบตั ิตำมพระบัญญัติของพันธสัญญำเดิม
เหตุใดเล่ำพระเยซูจึงไม่รักษำวันสะบำโตต่อไปหลังจำกที่พระองค์เสด็จมำ แต่ทรงล้ำงพระบำท
เอำผ้ำคลุมพระเศียร หักขนมปัง และดื่มเหล้ำองุ่น?
ทั้งหมดนี้มิใช่ไม่มีอยู่ในพระบัญญัติของพันธสัญญำเดิมหรอกหรือ? หำกพระเยซูทรงให้เกียรติพนั ธสัญญำเดิม
เหตุใดพระองค์จึงทรงยุติควำมเกี่ยวข้องกับคำสอนเหล่ำนี้? เจ้ำควรรู ้ว่ำอันใดที่มำก่อน พระเจ้ำหรื อพระคัมภีร์!
พระองค์ทรงเป็ นเจ้ำเป็ นนำยเหนือวันสะบำโต
แล้วพระองค์จะไม่ทรงสำมำรถเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของพระคัมภีร์ดว้ ยหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

247.
พวกยิวทุกคนอ่ำนภำคพันธสัญญำเดิมและรู ้เรื่ องกำรเผยพระวจนะของอิสยำห์ว่ำทำรกเพศชำยคนหนึ่งจะถือกำเ
นิดในรำงหญ้ำ เช่นนั้นแล้ว ทั้งๆ ที่ตระหนักรู ้ถึงกำรเผยพระวจนะนี้อยู่แก่ใจ
เหตุใดพวกเขำจึงยังคงข่มเหงพระเยซู?
ไม่ใช่เพรำะธรรมชำติอนั เป็ นกบฏและควำมรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ของพวกเขำในพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
หรอกหรื อ? ในเวลำนั้น
พวกฟำริ สีเชื่อว่ำพระรำชกิจของพระเยซูแตกต่ำงจำกสิ่งที่พวกเขำได้รู้มำเกี่ยวกับทำรกเพศชำยซึ่งได้ถกู กล่ำวคำเ
ผยพระวจนะไว้
และผูค้ นในวันนี้ก็ปฏิเสธพระเจ้ำเพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ไม่สอดคล้องกับพระคัมภี ร์
ธำตุแท้ในควำมเป็ นกบฏของพวกเขำที่มีต่อพระเจ้ำไม่ได้เป็ นเหมือนกันหรอกหรื อ?
เจ้ำสำมำรถยอมรับพระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยที่ปรำศจำกคำถำมได้หรื อไม่?
หำกเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ย่อมเป็ นกระแสที่ถูกต้อง
และเจ้ำควรยอมรับมันโดยปรำศจำกควำมหวำดหวัน่ เคลือบแคลงใดๆ เจ้ำไม่ควรเลือกเฟ้นว่ำจะยอมรับสิ่งใด
หำกเจ้ำได้รับ “ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก” จำกพระเจ้ำ และใช้ควำมระมัดระวังต่อพระองค์ให้มำกขึ้น
เช่นนั้นแล้ว กำรนี้จะไม่มีเหตุผลกระนั้นหรื อ? เจ้ำไม่จำเป็ นต้องมองหำกำรพิสูจน์ยนื ยันเพิ่มเติมจำกพระคัมภีร์
หำกนั่นคือพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เจ้ำก็ย่อมต้องยอมรับสิ่งนั้น
ด้วยเหตุที่เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำเพื่อติดตำมพระเจ้ำ และเจ้ำไม่ควรเจำะลึกพระองค์
เจ้ำไม่ควรแสวงหำหลักฐำนเพิ่มเติมเกีย่ วกับเรำเพื่อพิสูจน์ว่ำเรำคือพระเจ้ำของเจ้ำ
แต่เจ้ำควรสำมำรถหยัง่ รู ้ได้ว่ำเรำเป็ นประโยชน์ต่อเจ้ำหรื อไม่—นี่คือสิ่งสำคัญยิ่งยวดที่สุด
ต่อให้เจ้ำพบข้อพิสูจน์ซ่ึงไม่อำจหักล้ำงได้อย่ำงมำกภำยในพระคัมภีร์
มันก็ไม่สำมำรถนำพำเจ้ำมำอยู่ต่อหน้ำเรำได้อย่ำงครบถ้วนบริ บรู ณ์
เจ้ำเพียงแค่ใช้ชีวิตภำยในขอบเขตของพระคัมภีร์ และไม่ใช่ต่อหน้ำเรำ พระคัมภีร์ไม่สำมำรถช่วยให้เจ้ำรู ้จกั เรำ
ทั้งยังไม่สำมำรถทำให้ควำมรักของเจ้ำที่มีให้เรำลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
แม้พระคัมภีร์ได้กล่ำวคำเผยพระวจนะไว้ว่ำทำรกเพศชำยคนหนึ่งจะถือกำเนิดขึ้น
ไม่มีใครสำมำรถหยัง่ ลึกได้ว่ำคำเผยพระวจนะนั้นจะเกิดขึ้นกับใคร
ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่ได้รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ และนี่คือสิ่งที่ได้ทำให้พวกฟำริสียืนต้ำนพระเยซู
บำงคนรู ้ว่ำงำนของเรำเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
แต่กระนั้นพวกเขำกลับยังคงเชื่ออยู่ต่อไปว่ำพระเยซูและเรำเป็ นสองสิ่งที่แยกจำกกันอย่ำงสิ้นเชิง
เป็ นสิ่งดำรงอยู่ซ่งึ ไม่อำจลงรอยในกันและกัน ในเวลำนั้น

พระเยซูเพียงแค่ทรงให้คำเทศนำชุดหนึ่งในยุคพระคุณแก่บรรดำสำวกของพระองค์ในหัวข้อทั้งหลำย อำทิ
จะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่ำงไร จะชุมนุมกันอย่ำงไร จะวิงวอนในกำรอธิษฐำนอย่ำงไร จะปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่ำงไร เป็ นต้น
พระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงดำเนินกำรเป็ นพระรำชกิจของยุคพระคุณ และพระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้เพียงแค่ว่ำ
บรรดำสำวกและบรรดำผูท้ ี่ได้ติดตำมพระองค์ควรจะฝึ กฝนปฏิบตั ิอย่ำงไร
พระองค์เพียงแค่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของยุคพระคุณเท่ำนั้น และไม่ใช่พระรำชกิจใดของยุคสุดท้ำยเลย
เมื่อพระยำห์เวห์ได้ทรงกำหนดธรรมบัญญัติของภำคพันธสัญญำเดิมในยุคธรรมบัญญัติ
เช่นนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของยุคพระคุณเล่ำ?
เหตุใดพระองค์จึงไม่ได้ทรงทำให้พระรำชกิจของยุคพระคุณเป็ นที่เข้ำใจชัดเจนล่วงหน้ำเล่ำ?
นี่จะไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้ยอมรับมันแล้วหรอกหรื อ?
พระองค์เพียงแค่ได้ตรัสคำเผยพระวจนะว่ำทำรกเพศชำยคนหนึ่งจะถือกำเนิดและมำมีฤทธำนุภำพ
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงดำเนินกำรพระรำชกิจของยุคพระคุณล่วงหน้ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำในแต่ละยุคมีเขตคัน่ ที่ชดั เจน พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของยุคปัจจุบนั เท่ำนั้น
และไม่เคยทรงดำเนินช่วงระยะถัดไปของพระรำชกิจล่วงหน้ำ
ด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้นพระรำชกิจซึ่งเป็ นตัวแทนของพระองค์ในแต่ละยุคจึงจะสำมำรถถูกเน้นให้เห็นชัดได้
พระเยซูได้ตรัสถึงเพียงหมำยสำคัญทั้งหลำยของยุคสุดท้ำย ถึงวิธีที่จะอดทนและวิธีที่จะได้รับกำรช่วยให้รอด
ถึงวิธีที่จะกลับใจและสำรภำพ และถึงวิธีที่จะแบกรับกำงเขนและสู้ทนควำมทุกข์เท่ำนั้น
พระองค์ไม่เคยได้ตรัสถึงวิธีที่มนุษย์ในยุคสุดท้ำยควรสัมฤทธิ์กำรเข้ำสู่
อีกทั้งไม่เคยได้ตรัสถึงวิธีที่เขำควรพยำยำมทำเพื่อให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
มันไม่ไร้สำระน่ำขันหรอกหรื อที่จะค้นคว้ำพระคัมภีร์เพื่อหำพระรำชกิจของพระเจ้ำของยุคสุดท้ำย?
อะไรหรื อที่เจ้ำสำมำรถมองเห็นได้โดยแค่เพียงยึดกุมพระคัมภีร์เอำไว้?
ไม่ว่ำจะเป็ นผูใ้ ห้อรรถำธิบำยพระคัมภีร์หรื อนักบวช
ใครเล่ำที่จะสำมำรถได้เห็นพระรำชกิจของวันนี้ได้ล่วงหน้ำ?
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์ผทู้ ี่ได้จำกัดเขตพระเจ้ำไว้ในมโนคติที่หลงผิ ดของเขำสำมำรถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

248. วันนี้ ผูค้ นเชื่อว่ำพระคัมภีร์คือพระเจ้ำ และพระเจ้ำคือพระคัมภีร์ ดังนั้น
พวกเขำจึงเชื่อเช่นกันว่ำข้อควำมทั้งหมดในพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระเจ้ำตรัส
และว่ำข้อควำมทั้งหมดนั้นพระเจ้ำเป็ นผูต้ รัส บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำคิดแม้กระทัง่ ว่ำ
ถึงแม้ว่ำหนังสือพันธสัญญำเดิมและพันธสัญญำใหม่ท้งั หมดหกสิบหกเล่มได้รับกำรเขียนขึ้นโดยผูค้ น
แต่หนังสือทุกเล่มได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำ และเป็ นบันทึกถ้อยดำรัสของพระวิญญำณบริสุทธิ์

นี่คือกำรจับใจควำมที่ผิดพลำดของมนุษย์ และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งอย่ำงครบบริ บูรณ์ อันที่จริ งแล้ว
นอกเหนือจำกหนังสือกำรเผยพระวจนะแล้ว เนื้อหำส่วนใหญ่ของพันธสัญญำเดิมคือบันทึกทำงประวัติศำสตร์
จดหมำยฝำกบำงส่วนของพันธสัญญำใหม่มำจำกประสบกำรณ์ของผูค้ น
และบำงส่วนมำจำกควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตัวอย่ำงเช่น
จดหมำยฝำกของเปำโลเกิดขึ้นจำกงำนของมนุษย์
จดหมำยฝำกเหล่ำนั้นทั้งหมดเป็ นผลจำกควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และทั้งหมดได้รับกำรเขียนขึ้นเพื่อคริ สตจักร
และเป็ นคำพูดเตือนสติและหนุนใจสำหรับพีน่ ้องชำยหญิงของคริ สตจักร
คำพูดเหล่ำนั้นไม่ใช่พระวจนะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ตรัส—เปำโลไม่อำจพูดในนำมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
อีกทั้งท่ำนก็ไม่ใช่ผเู้ ผยพระวจนะเช่นกัน แล้วนับประสำอะไรกับกำรที่ท่ำนจะมองเห็นนิมิตที่ยอห์นได้พบเห็น
จดหมำยฝำกของท่ำนเขียนขึ้นเพือ่ คริ สตจักรเอเฟซัส ฟิ ลำเดลเฟี ย กำลำเทีย และคริ สตจักรอืน่ ๆ และด้วยเหตุน้ี
จดหมำยฝำกของเปำโลแห่งพันธสัญญำใหม่จึงเป็ นจดหมำยฝำกที่เปำโลเขียนขึ้นเพื่อคริสตจักร
และไม่ใช่กำรดลใจจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อีกทั้งไม่ใช่ถอ้ ยดำรัสโดยตรงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
จดหมำยฝำกเหล่ำนี้เป็ นเพียงคำพูดเตือนสติ ควำมชูใจ และกำรหนุนใจ
ซึ่งท่ำนเขียนขึ้นเพื่อคริ สตจักรในช่วงระหว่ำงที่งำนของท่ำนดำเนินไป ดังนั้น
จดหมำยฝำกเหล่ำนี้จึงเป็ นบันทึกเกีย่ วกับงำนของเปำโลส่วนใหญ่ในขณะนั้นด้วยเช่นกัน
บันทึกเหล่ำนี้เขียนขึ้นเพือ่ ทุกคนที่เป็ นพี่นอ้ งชำยหญิงทุกคนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
เพื่อให้พี่น้องชำยหญิงของคริ สตจักรทั้งหลำยในเวลำนั้นจะได้ติดตำมคำแนะนำของท่ำนและปฏิบตั ิตำมหนทำง
แห่งกำรกลับใจขององค์พระเยซูเจ้ำ เปำโลไม่ได้พูดแต่อย่ำงใดว่ำคริสตจักรทั้งหมด
ไม่ว่ำจะเป็ นคริ สตจักรในเวลำนั้นหรื อคริ สตจักรในอนำคต ต้องกินและดื่มสิ่งต่ำงๆ ที่ท่ำนเขียนขึ้น
อีกทั้งท่ำนไม่ได้พูดว่ำคำพูดทั้งหมดของท่ำนมำจำกพระเจ้ำ ตำมรู ปกำรณ์แวดล้อมต่ำงๆ
ของคริ สตจักรในเวลำนั้น ท่ำนเพียงเข้ำสนิทกับพี่น้องชำยหญิง และเตือนสติพวกเขำเหล่ำนั้น
และบันดำลใจให้เกิดกำรเชื่อในพวกเขำ
และท่ำนเพียงเทศนำหรื อเตือนจำผูค้ นให้ระลึกถึงและเตือนสติพวกเขำเท่ำนั้น
คำพูดของท่ำนมีพนื้ ฐำนมำจำกภำระของท่ำนเอง และท่ำนสนับสนุนผูค้ นโดยผ่ำนทำงคำพูดเหล่ำนี้
ท่ำนทำงำนของอัครทูตคนหนึ่งของคริ สตจักรในเวลำนั้น ท่ำนเป็ นคนงำนที่องค์พระเยซูเจ้ำทรงใช้งำน
และด้วยเหตุน้ีท่ำนต้องรับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพื่อคริ สตจักร และต้องรับภำระงำนของคริสตจักร
ท่ำนต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสภำวะของพีน่ ้องชำยหญิง—และเพรำะเหตุน้ี
ท่ำนจึงได้เขียนจดหมำยฝำกให้กบั พี่นอ้ งชำยหญิงทุกคนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ

ทุกสิ่งที่ท่ำนพูดซึ่งเป็ นสิ่งที่เสริ มสร้ำงและเป็ นบวกสำหรับผูค้ นเป็ นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่นั่นไม่ได้เป็ นตัวแทนของพระดำรัสของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และสิ่งที่ท่ำนพูดไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้
กำรที่ผคู้ นปฏิบตั ิต่อบันทึกประสบกำรณ์ของมนุษย์และจดหมำยฝำกของมนุษย์เสมือนเป็ นพระวจนะที่พระวิญ
ญำณบริ สุทธิ์ตรัสต่อคริ สตจักรทั้งหลำยคือควำมเข้ำใจที่ผิดมหันต์และเป็ นกำรหมิ่นประมำทอย่ำงยิง่ !
ซึ่งข้อนี้เป็ นจริ งโดยเฉพำะเมื่อเป็ นเรื่ องของจดหมำยฝำกที่เปำโลเขียนให้กบั คริ สตจักรทั้งหลำย
เพรำะจดหมำยฝำกของท่ำนได้รับกำรเขียนขึ้นเพื่อพี่น้องชำยหญิงตำมรู ปกำรณ์แวดล้อมต่ำงๆ
และสถำนกำรณ์ของคริ สตจักรแต่ละแห่งในเวลำนั้น
และเป็ นไปเพื่อเตือนสติพี่น้องชำยหญิงในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
เพื่อให้พวกเขำสำมำรถได้รับพระคุณขององค์พระเยซูเจ้ำได้
จดหมำยฝำกของท่ำนเป็ นไปเพื่อปลุกเร้ำพี่นอ้ งชำยหญิงในเวลำนั้น สำมำรถกล่ำวได้ว่ำนี่คือภำระของท่ำนเอง
และยังเป็ นภำระที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงประทำนให้กบั ท่ำนด้วย อย่ำงไรเสีย
ท่ำนก็เป็ นอัครทูตผูน้ ำคริสตจักรในเวลำนั้น
ผูเ้ ขียนจดหมำยฝำกให้กบั คริ สตจักรทั้งหลำยและเตือนสติพวกเขำ—นั่นคือควำมรับผิดชอบของท่ำน
อัตลักษณ์ของท่ำนเป็ นแค่อตั ลักษณ์ของอัครทูตที่ทำงำนเท่ำนั้น
และท่ำนเป็ นเพียงอัครทูตคนหนึ่งที่พระเจ้ำได้ทรงส่งมำเท่ำนั้น ท่ำนไม่ใช่ผเู้ ผยพระวจนะ อีกทั้งไม่ใช่ผพู้ ยำกรณ์
สำหรับท่ำนแล้ว งำนของท่ำนเองและชีวิตของพี่น้องชำยหญิงเป็ นสิ่งที่มีควำมสำคัญสูงสุด ด้วยเหตุน้ี
ท่ำนจึงไม่สำมำรถพูดในนำมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
คำพูดของท่ำนไม่ใช่พระวจนะของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
นับประสำอะไรที่จะสำมำรถพูดได้ว่ำคำพูดเหล่ำนั้นเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำ
เพรำะเปำโลไม่ได้เป็ นอื่นใดมำกไปกว่ำสิ่งทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
และแน่นอนว่ำท่ำนไม่ใช่กำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
อัตลักษณ์ของท่ำนไม่ได้เหมือนกับพระอัตลักษณ์ของพระเยซู
พระวจนะของพระเยซูคือพระวจนะของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวจนะของพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้ำ
เพรำะพระอัตลักษณ์ของพระองค์คือพระอัตลักษณ์ของพระคริ สต์—พระบุตรของพระเจ้ำ
เปำโลจะสำมำรถเทียบเท่ำกับพระองค์ได้อย่ำงไร?
หำกผูค้ นเห็นว่ำจดหมำยฝำกหรื อคำพูดเช่นของเปำโลเป็ นถ้อยดำรัสของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และนมัสกำรคำพูดเหล่ำนั้นเป็ นพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วก็สำมำรถพูดได้เพียงว่ำพวกเขำช่ำงขำดกำรพิจำรณำจนเกินไปเท่ำนั้น หำกพูดอย่ำงกระด้ำงขึ้น

นี่ไม่ได้เป็ นเพียงแค่กำรหมิ่นประมำทหรอกหรื อ? มนุษย์จะสำมำรถพูดในนำมของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
แล้วผูค้ นจะสำมำรถกรำบไหว้ต่อหน้ำบันทึกของจดหมำยฝำกของท่ำน
และคำพูดที่ท่ำนพูดเสมือนเป็ นหนังสือศักดิ์สิทธิ์หรื อหนังสือจำกสวรรค์ได้อย่ำงไร?
มนุษย์คนหนึ่งสำมำรถเปล่งพระวจนะของพระเจ้ำได้อย่ำงไม่ตอ้ งคิดมำกหรื อ?
มนุษย์จะสำมำรถพูดในนำมของพระเจ้ำได้อย่ำงไร? ดังนั้นแล้ว เจ้ำจะพูดว่ำอย่ำงไร—
จดหมำยฝำกที่ท่ำนเขียนเพื่อคริ สตจักรไม่สำมำรถด่ำงพร้อยไปด้วยแนวคิดของท่ำนเองได้อย่ำงนั้นหรื อ?
สิ่งเหล่ำนั้นจะไม่ด่ำงพร้อยไปด้วยแนวคิดของมนุษย์ได้อย่ำงไร?
ท่ำนได้เขียนจดหมำยฝำกสำหรับคริ สตจักรโดยมีพื้นฐำนอยู่ที่ประสบกำรณ์ส่วนตัวของท่ำน
และควำมรู ้ของท่ำนเอง ตัวอย่ำงเช่น เปำโลได้เขียนจดหมำยฝำกถึงคริ สตจักรกำลำเทีย
ซึ่งประกอบด้วยควำมคิดเห็นบำงประกำร และเปโตรได้เขียนจดหมำยฝำกอีกฉบับซึ่งมีอีกทรรศนะหนึ่ง
ควำมคิดเห็นใดที่มำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์? ไม่มีใครสำมำรถพูดได้อย่ำงแน่นอน ด้วยเหตุน้ี
จึงสำมำรถพูดได้เพียงว่ำท่ำนทั้งสองแบกภำระสำหรับคริ สตจักรเท่ำนั้น
แต่จดหมำยของพวกท่ำนเป็ นตัวแทนของวุฒิภำวะของพวกท่ำน
จดหมำยของท่ำนเป็ นตัวแทนของกำรจัดเตรี ยมและกำรสนับสนุนเพื่อพีน่ ้องชำยหญิง
และภำระของพวกท่ำนต่อคริ สตจักรทั้งหลำย
และจดหมำยของพวกท่ำนเป็ นตัวแทนของงำนของมนุษย์เท่ำนั้น—
จดหมำยเหล่ำนั้นไม่ได้เป็ นของพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยสิ้นเชิง
หำกเจ้ำพูดว่ำจดหมำยฝำกของท่ำนเป็ นพระวจนะของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไร้สำระ
และเจ้ำกำลังกระทำกำรหมิ่นประมำท! จดหมำยฝำกของเปำโลและจดหมำยฝำกอื่นๆ
ของพันธสัญญำใหม่เทียบเท่ำกับชีวประวัติของบุคคลสำคัญด้ำนจิตวิญญำณเมื่อไม่นำนมำนี้ นั่นคือ
จดหมำยเหล่ำนั้นอยูร่ ะดับเดียวกับหนังสือของวอทช์แมน นี หรื อประสบกำรณ์ของลอว์เรนซ์ เป็ นต้น
เป็ นเพียงแค่ว่ำหนังสือของบุคคลสำคัญด้ำนจิตวิญญำณเมื่อไม่นำนมำนี้ไม่ได้รับกำรรวบรวมลงในพันธสัญญำใ
หม่ แต่เนื้อแท้ของผูค้ นเหล่ำนี้น้นั เหมือนกัน นั่นคือ
ผูค้ นเหล่ำนี้คือผูท้ ี่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนในช่วงระหว่ำงช่วงเวลำหนึ่งๆ
และผูค้ นเหล่ำนี้ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้โดยตรง
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

249. ในวันนี้
ผูใ้ ดท่ำมกลำงพวกเจ้ำกล้ำพูดว่ำคำพูดทั้งหมดที่ถูกพูดโดยพวกที่ถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้มำจำกพระวิญญ
ำณบริ สุทธิ์? ผูใ้ ดเล่ำกล้ำพูดสิง่ ต่ำงๆ เช่นนี้? หำกเจ้ำพูดสิ่งต่ำงๆ เช่นนี้จริ ง

เช่นนั้นแล้วทำไมหนังสือแห่งกำรเผยพระวจนะของเอสรำจึงถูกละทิง้
และทำไมสิ่งเดียวกันจึงถูกกระทำกับบรรดำหนังสือของวิสุทธิชนและผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบรำณเหล่ำนั้น?
หำกสิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมดมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทำไมพวกเจ้ำจึงกล้ำทำกำรเลือกตำมอำเภอใจเช่นนี้?
เจ้ำมีคุณสมบัติที่จะเลือกพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรื อไม่?
หลำยเรื่ องรำวจำกประเทศอิสรำเอลก็ถกู ละทิง้ เช่นกัน
และหำกเจ้ำเชื่อว่ำข้อเขียนแห่งอดีตเหล่ำนี้ท้งั หมดมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นแล้วทำไมหนังสือบำงเล่มจึงถูกละทิ้ง? หำกหนังสือทั้งหมดนัน่ มำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ก็ควรได้รับกำรเก็บรักษำไว้ และส่งไปให้พี่น้องชำยหญิงของคริสตจักรได้อ่ำน
หนังสือเหล่ำนั้นไม่ควรถูกเลือกหรื อละทิ้งโดยควำมตั้งใจของมนุษย์ มันผิดที่จะทำเช่นนั้น
กำรพูดว่ำประสบกำรณ์ของเปำโลและยอห์นถูกผสมกับควำมเข้ำใจเชิงลึกส่วนตัวของพวกเขำไม่ได้หมำยควำมว่
ำประสบกำรณ์และควำมรู ้ของพวกเขำมำจำกซำตำน แต่เป็ นเพียงว่ำพวกเขำมีสิ่งต่ำงๆ
ที่มำจำกประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจเชิงลึกส่วนตัวของพวกเขำ
ควำมรู ้ของพวกเขำสอดคล้องกับภูมิหลังของประสบกำรณ์จริงแท้ของพวกเขำ ณ เวลำนั้น
และใครเล่ำจะสำมำรถบอกได้อย่ำงมัน่ ใจว่ำทั้งหมดนัน่ มำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์?
หำกข่ำวประเสริ ฐทั้งสี่ลว้ นมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่นนั้นแล้วทำไมมัทธิว มำระโก ลูกำ
และยอห์นแต่ละคนจึงพูดถึงบำงสิ่งที่แตกต่ำงกันเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเยซู? หำกเจ้ำไม่เชื่อเรื่ องนี้
เช่นนั้นแล้วจงดูที่เรื่ องรำวต่ำงๆ ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับกำรที่เปโตรได้ปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำสำมครั้งอย่ำงไร
กล่ำวคือ กำรปฏิเสธทั้งหมดแตกต่ำงกัน และแต่ละครั้งก็มีลกั ษณะเฉพำะของตัวเอง หลำยคนที่ไม่รู้เท่ำทันพูดว่ำ
“พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงเป็ นมนุษย์เช่นกัน
ดังนั้นพระวจนะที่พระองค์ตรัสนั้นสำมำรถมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
หำกคำพูดของเปำโลและยอห์นถูกผสมกับควำมตั้งใจของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระวจนะที่พระองค์ตรัสนั้นก็ไม่ได้ถูกผสมกับควำมตั้งใจของมนุษย์จริงๆ หรื อ?”
ผูค้ นที่พูดสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ตำบอดและไม่รู้เท่ำทัน! จงอ่ำนข่ำวประเสริ ฐทั้งสี่อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น
จงอ่ำนสิ่งที่ข่ำวประเสริ ฐทั้งสี่ได้บนั ทึกไว้เกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ที่พระเยซูได้ทรงทำ
และพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ แต่ละเรื่ องรำวแตกต่ำงกันอย่ำงแน่นอนมำก
และแต่ละเรื่ องรำวก็มีมุมมองของตัวเอง
หำกสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยผูเ้ ขียนหนังสือเหล่ำนี้ท้งั หมดมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์

เช่นนั้นแล้วทั้งหมดก็ควรจะเหมือนกันและสอดคล้องกัน เช่นนั้นแล้วทำไมจึงมีควำมแตกต่ำง?
มนุษย์ไม่โง่อย่ำงที่สุดหรอกหรื อ ที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะมองเห็นเรื่ องนี้?
ตัดตอนมำจำก “ว่ำด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

250. พระกิตติคุณมัทธิวในพันธสัญญำใหม่บนั ทึกลำดับพงศ์ของพระเยซู ในตอนแรก
หนังสือเล่มนี้ระบุว่ำพระเยซูทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับรำฮัมและของดำวิด และบุตรของโยเซฟ
ต่อมำหนังสือเล่มนี้ระบุว่ำพระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และประสูติจำกหญิงพรหมจำรี —
ซึ่งจะหมำยควำมว่ำพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นบุตรของโยเซฟหรือพงศ์พนั ธุ์ของอับรำฮัมและของดำวิด
อย่ำงไรก็ตำม ลำดับพงศ์ยืนกรำนที่จะเชื่อมโยงพระเยซูเข้ำกับโยเซฟ
ต่อมำลำดับพงศ์เริ่ มบันทึกกระบวนกำรที่พระเยซูประสูติ
โดยหนังสือเล่มนี้ระบุว่ำพระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ว่ำพระองค์ประสูติจำกหญิงพรหมจำรี และไม่ใช่บุตรของโยเซฟ
แต่ในลำดับพงศ์มีกำรเขียนอย่ำงชัดเจนว่ำพระเยซูทรงเป็ นบุตรของโยเซฟ
และเพรำะลำดับพงศ์น้ีได้รับกำรเขียนขึ้นเพื่อพระเยซู ลำดับพงศ์น้ีจงึ บันทึกข้อมูลของสี่สิบสองชัว่ คน
เมื่อไปถึงชัว่ คนรุ่นของโยเซฟ หนังสือระบุอย่ำงเร่งรี บว่ำโยเซฟเป็ นสำมีของมำรี ย์
ซึ่งเป็ นคำพูดที่ระบุเพื่อพิสูจน์ว่ำพระเยซูทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับรำฮัม นี่ไม่ใช่ควำมขัดแย้งในตัวเองหรื อ?
ลำดับพงศ์บนั ทึกต้นตระกูลของโยเซฟอย่ำงชัดเจน ลำดับพงศ์น้ีเป็ นลำดับพงศ์ของโยเซฟอย่ำงชัดเจน
แต่มทั ธิวยืนกรำนว่ำนี่คือลำดับพงศ์ของพระเยซู
นี่ไม่ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรปฏิสนธิในครรภ์ของพระเยซูโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ?
ดังนั้นแล้ว ลำดับพงศ์ที่มทั ธิวเขียนขึ้นไม่ได้เป็ นแนวคิดของมนุษย์หรอกหรือ? มันช่ำงไร้สำระ!
นี่คือวิธีที่เจ้ำจะสำมำรถรู ้ได้ว่ำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ท้งั หมด
อำจมีบำงคนที่คิดว่ำพระเจ้ำทรงต้องมีลำดับพงศ์บนโลก
เพรำะเหตุน้ นั พวกเขำจึงกำหนดให้พระเยซูเป็ นชัว่ คนรุ่ นที่สี่สิบสองของอับรำฮัม นั่นช่ำงไร้สำระเสียจริ ง!
หลังจำกที่เสด็จมำบนแผ่นดินโลก พระเจ้ำจะทรงสำมำรถมีลำดับพงศ์ได้อย่ำงไร?
หำกเจ้ำพูดว่ำพระเจ้ำทรงมีลำดับพงศ์
เจ้ำไม่ได้จดั อันดับพระองค์อยู่ท่ำมกลำงสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
เพรำะพระเจ้ำไม่ได้เสด็จมำจำกแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของสิ่งทรงสร้ำง
และถึงแม้ว่ำพระองค์ทรงมีเนื้อหนัง พระองค์ก็ไม่ได้ทรงมีแก่นแท้เหมือนกันกับมนุษย์
เจ้ำจะสำมำรถจัดอันดับพระเจ้ำว่ำอยู่ในประเภทเดียวกันกับสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?

อับรำฮัมไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ ท่ำนทรงเป็ นเป้ำหมำยของพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในเวลำนั้น
ท่ำนเป็ นเพียงผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อและได้รับกำรรับรองจำกพระยำห์เวห์เท่ำนั้น และท่ำนเป็ นหนึ่งในผูค้ นอิสรำเอล
ท่ำนจะสำมำรถเป็ นต้นตระกูลของพระเยซูได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

251. วันนี้ เรำกำลังชำแหละพระคัมภีร์ในลักษณะนี้ และนี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำเกลียดชังพระคัมภีร์
หรื อเรำปฏิเสธคุณค่ำเพื่อกำรอ้ำงอิงของพระคัมภีร์
เรำกำลังอธิบำยและชี้แจงคุณค่ำโดยธรรมชำติและต้นกำเนิดของพระคัมภีร์กบั เจ้ำ
เพื่อหยุดไม่ให้เจ้ำถูกคุมอยู่ในควำมมืดต่อไป เพรำะผูค้ นมีทรรศนะมำกมำยอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับพระคัมภีร์
และทรรศนะเหล่ำนั้นส่วนใหญ่ไม่ถกู ต้อง
กำรอ่ำนพระคัมภีร์ในลักษณะนี้จงึ ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้พวกเขำได้รับสิ่งที่พวกเขำควรได้รับเท่ำนั้น
แต่ที่สำคัญกว่ำนั้น ยังขัดขวำงงำนที่เรำตั้งใจจะทำด้วย มันแทรกแซงงำนของอนำคตอย่ำงยิง่
และให้แต่ขอ้ เสียเปรี ยบ ไม่มีขอ้ ได้เปรี ยบเลย ดังนั้น
สิ่งที่เรำกำลังสอนเจ้ำจึงเป็ นเนื้อแท้และเรื่ องรำวเบื้องลึกเบื้องหลังของพระคัมภีร์เท่ำนั้น
เรำไม่ได้กำลังขอให้เจ้ำอย่ำอ่ำนพระคัมภีร์ หรื อให้เจ้ำเที่ยวไปประกำศว่ำพระคัมภีร์ไร้ซ่ึงคุณค่ำ
แค่ให้เจ้ำมีควำมรู ้และทรรศนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระคัมภีร์เท่ำนั้น จงอย่ำคิดข้ำงเดียวจนเกินไป!
ถึงแม้ว่ำพระคัมภีร์จะเป็ นหนังสือประวัติศำสตร์ที่มนุษย์เขียนขึ้น
แต่พระคัมภีร์กย็ งั บันทึกหลักธรรมมำกมำยในกำรรับใช้พระเจ้ำของเหล่ำวิสุทธิชนและผูเ้ ผยพระวจนะในยุคโบร
ำณ ตลอดจนประสบกำรณ์ของอัครทูตเมื่อไม่นำนมำนี้ในกำรรับใช้พระเจ้ำ—
ผูค้ นเหล่ำนี้ได้มองเห็นและรู ้สิ่งทัง้ หมดนี้จริ งๆ
และสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถทำหน้ำที่เป็ นกำรอ้ำงอิงสำหรับผูค้ นในยุคนี้ในกำรไล่ตำมเสำะหำหนทำงที่แท้จริ ง ดังนั้น
ในกำรอ่ำนพระคัมภีร์ ผูค้ นยังสำมำรถได้รับวิถีชีวิตมำกมำยที่ไม่สำมำรถพบได้ในหนังสือเล่มอื่น
วิถีเหล่ำนี้คือวิถีชีวิตของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่ผเู้ ผยพระวจนะและอัครทูตในยุคอดีตหลำยยุคได้
รับประสบกำรณ์ และพระวจนะมำกมำยมีควำมล้ำค่ำและสำมำรถให้สิ่งที่ผคู้ นต้องกำรได้ ดังนั้น
ผูค้ นทั้งหมดจึงชอบอ่ำนพระคัมภีร์ เพรำะมีมำกมำยเหลือเกินที่ซ่อนเร้นอยู่ในพระคัมภีร์
ทรรศนะของผูค้ นต่อพระคัมภีร์จึงไม่เหมือนกับทรรศนะของพวกเขำต่อข้อเขียนของบุคคลสำคัญด้ำนจิตวิญญำ
ณที่ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์คือบันทึกและกำรรวบรวมประสบกำรณ์และควำมรู ้ของผูค้ นที่ได้รับใช้พระยำห์เวห์และพระเยซูในยุ
คเก่ำและยุคใหม่ ดังนั้น ชนยุคหลังจึงสำมำรถได้รับควำมรู ้แจ้ง ควำมกระจ่ำง
และเส้นทำงให้ปฏิบตั ิมำกมำยจำกพระคัมภีร์

เหตุผลว่ำทำไมพระคัมภีร์จงึ สูงส่งกว่ำข้อเขียนของบุคคลสำคัญด้ำนจิตวิญญำณที่ยิ่งใหญ่คนใดๆ
นั้นเป็ นเพรำะว่ำข้อเขียนทั้งหมดของพวกเขำล้วนดึงมำจำกพระคัมภีร์
ประสบกำรณ์ของพวกเขำล้วนมำจำกพระคัมภีร์ และพวกเขำล้วนอธิบำยพระคัมภีร์ และดังนั้น
แม้ว่ำผูค้ นจะสำมำรถได้รับกำรจัดเตรียมจำกหนังสือของบุคคลสำคัญด้ำนจิตวิญญำณที่ยิ่งใหญ่คนใดๆ
แต่พวกเขำก็ยงั คงนมัสกำรพระคัมภีร์ เพรำะพระคัมภีร์ดูสูงส่งและลึกซึ้งอย่ำงยิ่งสำหรับพวกเขำ!
ถึงแม้ว่ำพระคัมภีร์จะรวบรวมหนังสือพระวจนะแห่งชีวิตบำงเล่มเข้ำด้วยกัน เช่น
จดหมำยฝำกของเปำโลและจดหมำยฝำกของเปโตร
และถึงแม้ว่ำผูค้ นจะสำมำรถได้รับกำรจัดเตรี ยมและช่วยเหลือจำกหนังสือเหล่ำนี้ แต่หนังสือเหล่ำนี้ยงั คงล้ำสมัย
หนังสือเหล่ำนี้ยงั คงเป็ นของยุคเก่ำ และไม่สำคัญว่ำหนังสือเหล่ำนี้จะดีเพียงใดก็ตำม
หนังสือเหล่ำนี้มีควำมเหมำะสมสำหรับช่วงเวลำหนึ่งเท่ำนั้น ไม่ใช่ชวั่ นิรันดร์
เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังพัฒนำอยู่เสมอ และไม่สำมำรถหยุดลงอย่ำงง่ำยๆ
ในช่วงเวลำของเปำโลและเปโตร หรื อยังคงอยู่ในยุคพระคุณที่พระเยซูทรงถูกตรึงกำงเขนเสมอไปได้ ดังนั้นแล้ว
หนังสือเหล่ำนี้จึงเหมำะสมสำหรับยุคพระคุณเท่ำนั้น ไม่ใช่สำหรับยุคแห่งรำชอำณำจักรในยุคสุดท้ำย
หนังสือเหล่ำนี้สำมำรถจัดเตรียมสำหรับบรรดำผูเ้ ชื่อในยุคพระคุณ ไม่ใช่เหล่ำวิสุทธิชนในยุคแห่งรำชอำณำจักร
และไม่สำคัญว่ำหนังสือเหล่ำนี้จะดีเพียงใดก็ตำม หนังสือเหล่ำนี้ก็ยงั คงคร่ ำครึ พน้ สมัย
เป็ นอย่ำงเดียวกันกับพระรำชกิจกำรทรงสร้ำงของพระยำห์เวห์หรื อพระรำชกิจของพระองค์ในอิสรำเอล นั่นคือ
ไม่สำคัญว่ำพระรำชกิจนี้จะเคยยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตำม พระรำชกิจนี้ก็จะยังคงกลำยเป็ นล้ำสมัย
และเวลำที่พระรำชกิจนั้นผ่ำนไปก็จะยังคงมำถึง พระรำชกิจของพระเจ้ำก็เป็ นอย่ำงเดียวกัน นั่นคือ
พระรำชกิจของพระเจ้ำยิ่งใหญ่ แต่เวลำที่พระรำชกิจนั้นสิ้นสุดลงจะมำถึง
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สำมำรถคงอยู่ตลอดไปท่ำมกลำงพระรำชกิจกำรทรงสร้ำง
อีกทั้งไม่สำมำรถคงอยู่ตลอดไปท่ำมกลำงพระรำชกิจกำรตรึ งกำงเขน
ไม่สำคัญว่ำพระรำชกิจกำรตรึงกำงเขนจะโน้มน้ำวให้เชื่อมำกเพียงใดก็ตำม
ไม่สำคัญว่ำพระรำชกิจนั้นจะมีประสิทธิผลในกำรทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้เพียงใดก็ตำม จะว่ำไปแล้ว
พระรำชกิจก็ยงั คงเป็ นพระรำชกิจ และจะว่ำไปแล้ว ยุคสมัยก็ยงั คงเป็ นยุคสมัย
พระรำชกิจไม่สำมำรถคงอยู่บนรำกฐำนเดียวกันได้ตลอดไป และเวลำก็ไม่สำมำรถไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงได้
เพรำะมีกำรทรงสร้ำง และต้องมียุคสุดท้ำย นี่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้! ดังนั้น
พระวจนะแห่งชีวิตในพันธสัญญำใหม่—จดหมำยฝำกของอัครทูตและหนังสือหมวดพระกิตติคุณสี่เล่ม—
วันนี้ได้กลำยเป็ นหนังสือประวัติศำสตร์ หนังสือเหล่ำนี้ได้กลำยเป็ นกำลำนุกรมเก่ำ แล้วกำลำนุกรมเก่ำๆ
จะสำมำรถพำผูค้ นเข้ำไปสู่ยุคใหม่ได้อย่ำงไร?

ไม่สำคัญว่ำกำลำนุกรมเหล่ำนี้จะมีควำมสำมำรถในกำรให้ชีวิตกับผูค้ นได้เพียงใดก็ตำม
ไม่สำคัญว่ำหนังสือเหล่ำนี้จะสำมำรถนำทำงผูค้ นไปยังกำงเขนได้เท่ำใดก็ตำม หนังสือเหล่ำนี้ไม่ได้ลำ้ สมัยหรื อ?
หนังสือเหล่ำนี้ไม่ได้สูญสิ้นคุณค่ำหรื อ? ดังนั้น เรำจึงพูดว่ำเจ้ำไม่ควรเชื่อกำลำนุกรมเหล่ำนี้แบบไม่ลืมหูลืมตำ
หนังสือเหล่ำนี้เก่ำเกินไป หนังสือเหล่ำนี้ไม่สำมำรถนำพำเจ้ำเข้ำไปในพระรำชกิจใหม่
และหนังสือเหล่ำนี้สำมำรถเพียงเป็ นภำระให้เจ้ำได้เท่ำนั้น
ไม่เพียงแต่หนังสือเหล่ำนี้จะไม่สำมำรถนำพำเจ้ำเข้ำไปในพระรำชกิจใหม่และเข้ำไปในกำรเข้ำสู่ใหม่เท่ำนั้น
แต่หนังสือเหล่ำนี้ยงั พำเจ้ำเข้ำไปในคริ สตจักรของศำสนำเก่ำ—และหำกเป็ นกรณีเช่นนั้น
เจ้ำจะไม่ถอยหลังในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

252. เรำได้ทำงำนไปมำกมำยท่ำมกลำงมนุษย์ ซึ่งในระหว่ำงเวลำนั้นเรำได้แสดงวจนะไปมำกมำยด้วยเช่นกัน
วจนะเหล่ำนี้ลว้ นเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอดของมนุษย์และแสดงออกเพือ่ ที่มนุษย์อำจกลำยเป็ นเข้ำกันได้กบั เร
ำ อย่ำงไรก็ตำม เรำได้รับผูค้ นมำเพียงไม่กี่คนบนแผ่นดินโลกที่เข้ำกันได้กบั เรำ
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวเลยว่ำมนุษย์ไม่ได้มองเห็นคุณค่ำวจนะของเรำ—
มันเป็ นเพรำะมนุษย์ไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั เรำ ในหนทำงนี้
งำนที่เรำทำจึงไม่ได้เป็ นเพียงเพือ่ ให้มนุษย์สำมำรถนมัสกำรเรำได้
ที่สำคัญกว่ำนั้นคือเป็ นไปเพื่อให้มนุษย์สำมำรถเข้ำกันได้กบั เรำ
มนุษย์ได้ถกู ทำให้เสื่อมทรำมและมีชีวิตในกับดักของซำตำน ผูค้ นทั้งหมดมีชีวิตในเนื้ อหนัง
มีชีวิตในควำมอยำกได้อยำกมีที่เห็นแก่ตวั และไม่มีใครแม้แต่คนเดียวในหมู่พวกเขำที่เข้ำกันได้กบั เรำ
มีพวกที่บอกว่ำพวกเขำเข้ำกันได้กบั เรำ แต่ผคู้ นเช่นนี้ทง้ ั หมดนมัสกำรรู ปเคำรพที่คลุมเครื อ
แม้ว่ำพวกเขำจะยอมรับว่ำนำมของเรำบริสุทธิ์ แต่พวกเขำก็ย่ำไปในเส้นทำงที่ไปตรงกันข้ำมกับเรำ
และคำพูดของพวกเขำเต็มไปด้วยควำมโอหังและควำมมัน่ ใจในตนเอง นี่เป็ นเพรำะว่ำโดยรำกลึกแล้ว
พวกเขำทั้งหมดต่อต้ำนเรำและเข้ำกันไม่ได้กบั เรำ ทุกวันพวกเขำแสวงหำร่องรอยต่ำงๆ
ของเรำในพระคัมภีร์และใช้กำรสุ่มค้นหำบทตอนที่ “เหมำะสม”
ซึ่งพวกเขำอ่ำนอย่ำงไม่รู้จบและท่องจำเหมือนคัมภีร์ท้งั หลำย
พวกเขำไม่รู้วิธีที่จะเข้ำกันได้กบั เรำหรื ออะไรคือควำมหมำยของกำรต่อต้ำนเรำ
พวกเขำแค่อ่ำนคัมภีร์ท้งั หลำยไปอย่ำงมืดบอด ภำยในพระคัมภีร์น้นั
พวกเขำกักขังพระเจ้ำผูค้ ลุมเครือซึ่งพวกเขำไม่เคยเห็นและไม่สำมำรถมองเห็นได้
และนำมันออกไปชมดูในเวลำว่ำงของพวกเขำ
พวกเขำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของเรำภำยในขอบเขตของพระคัมภีร์เท่ำนั้นและพวกเขำถือว่ำเรำเทียบเท่ำพระคัมภีร์

กล่ำวคือไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีเรำและไม่มีเรำไม่มพี ระคัมภีร์
พวกเขำไม่ใส่ใจต่อกำรดำรงอยู่หรื อกำรกระทำของเรำ
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับอุทิศกำรให้ควำมสนใจอย่ำงที่สุดและเป็ นพิเศษให้กบั ทุกๆ คำในคัมภีร์
ผูค้ นอีกมำกมำยกว่ำนั้นถึงกับเชื่อว่ำเรำไม่ควรทำสิ่งใดก็ตำมที่เรำปรำรถนำจะทำเว้นแต่จะถูกบอกไว้ล่วงหน้ำโด
ยคัมภีร์ พวกเขำให้ควำมสำคัญกับคัมภีร์มำกเกินไป
อำจกล่ำวได้ว่ำพวกเขำเห็นควำมสำคัญของวจนะและกำรแสดงออกต่ำงๆ
มำกเกินไปจนถึงขอบข่ำยที่พวกเขำจะใช้ขอ้ พระคัมภีร์จำกพระคัมภีร์มำวัดทุกคำที่เรำพูดและเพื่อกล่ำวโทษเรำ
สิ่งที่พวกเขำแสวงหำไม่ใช่หนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั เรำหรื อหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั ควำมจริ ง
แต่เป็ นหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั วจนะของพระคัมภีร์และพวกเขำเชื่อว่ำสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่
ใช่งำนของเรำโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่พงศ์พนั ธุ์ผเู้ คร่ งครัดต่อหน้ำที่ของพวกฟำริสีหรอกหรื อ?
พวกฟำริ สีชำวยิวใช้ธรรมบัญญัติของโมเสสกล่ำวโทษพระเยซู
พวกเขำไม่ได้แสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั พระเยซูในเวลำนั้น
แต่ทำตำมธรรมบัญญัติอย่ำงขยันขันแข็งตำมตัวอักษร จนถึงขอบข่ำยที่—
หลังจำกได้ต้งั ข้อหำพระองค์ว่ำไม่ปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติในพันธสัญญำเดิมและไม่ใช่พระเมสสิยำห์—
พวกเขำก็ได้ตอกตรึ งพระเยซูผไู้ ร้ควำมผิดเข้ำกับกำงเขนในท้ำยที่สุด อะไรหรื อคือแก่นแท้ของพวกเขำ?
มิใช่กำรที่พวกเขำไม่ได้แสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั ควำมจริงหรอกหรื อ? พวกเขำหมกมุ่นกับทุกๆ
คำในคัมภีร์ในขณะที่ไม่ใส่ใจทั้งต่อเจตจำนงของเรำและต่อขั้นตอนและวิธีกำรทำงำนของเรำ
พวกเขำไม่ใช่ผคู้ นที่แสวงหำควำมจริง แต่เป็ นผูค้ นที่เกำะติดอย่ำงตำยตัวอยู่กบั วจนะ
พวกเขำไม่ใช่ผคู้ นที่เชื่อในพระเจ้ำ แต่เป็ นผูค้ นที่เชื่อในพระคัมภีร์ โดยแก่นแท้แล้ว
พวกเขำคือสุนัขเฝ้ำพระคัมภีร์ เพื่อพิทกั ษ์ผลประโยชน์นำนำของพระคัมภีร์
เพื่อค้ำจุนควำมทรงเกียรติของพระคัมภีร์และเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของพระคัมภีร์
พวกเขำถึงกับตอกตรึงพระเยซูผทู้ รงเปี่ ยมปรำนีไว้กบั กำงเขน
พวกเขำทำสิ่งนี้ก็แค่เพื่อประโยชน์แห่งกำรป้องกันพระคัมภีร์เท่ำนั้นและเพื่อประโยชน์แห่งกำรธำรงสถำนะของ
ทุกๆ คำในพระคัมภีร์ไว้ในหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นพวกเขำจึงพอใจที่จะเลือกละทิ้งอนำคตของพวกเขำและเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปเพื่อกล่ำวโทษพระเยซูผไู้ ม่
ทรงปฏิบตั ิตำมคำสอนของคัมภีร์จนถึงแก่ควำมตำย พวกเขำทั้งหมดไม่ได้เป็ นขี้ขำ้ ของทุกๆ
คำในคัมภีร์หรอกหรือ?
แล้วผูค้ นในทุกวันนี้เล่ำ? พระคริ สต์ได้เสด็จมำเพื่อปลดปล่อยควำมจริ ง
แต่พวกเขำกลับเลือกขับไล่พระองค์ออกไปจำกพิภพนี้

เพื่อที่พวกเขำอำจได้รับกำรเข้ำสู่สวรรค์และได้รับพระคุณ
พวกเขำกลับเลือกปฏิเสธกำรมำของควำมจริงอย่ำงสิ้นเชิงเพือ่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของพระคัมภีร์
และพวกเขำกลับเลือกตอกตรึ งพระคริ สต์ผทู้ รงกลับคืนสู่เนื้อหนังไว้กบั กำงเขนอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในกำรดำรง
อยู่นิรนั ดร์กำลของพระคัมภีร์
มนุษย์สำมำรถได้รับควำมรอดของเรำได้อย่ำงไรในเมื่อหัวใจของเขำช่ำงมุง่ ร้ำยและธรรมชำติของเขำเป็ นปรปัก
ษ์ต่อเรำยิ่งนัก เรำมีชีวิตท่ำมกลำงมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ไม่รู้ถึงกำรดำรงอยู่ของเรำ
ครั้นเรำฉำยควำมสว่ำงของเรำไปบนมนุษย์ เขำก็ยงั คงไม่รู้เท่ำทันเลยแม้แต่น้อยถึงกำรดำรงอยู่ของเรำ
ครั้นเรำปลดปล่อยควำมพิโรธของเรำใส่มนุษย์
เขำก็ปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของเรำด้วยควำมกร้ำวแกร่ งที่มำกขึ้นไปอีก
มนุษย์คน้ คว้ำควำมเข้ำกันได้กบั วจนะและควำมเข้ำกันได้กบั พระคัมภีร์
แต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมำอยู่เบื้องหน้ำเรำเพือ่ แสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั ควำมจริ ง
มนุษย์มองขึ้นมำหำเรำในสวรรค์และอุทิศควำมกังวลสนใจเป็ นพิเศษให้กบั กำรดำรงอยู่ของเรำในสวรรค์
แต่ไม่มีใครเลยที่เป็ นห่วงเรำในเนื้อหนัง
เพรำะเรำที่มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์น้ นั มีนัยสำคัญน้อยเกินไปแค่น้ นั เอง
พวกที่แสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั วจนะในพระคัมภีร์เท่ำนั้นและผูท้ ี่แสวงหำควำมเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำที่คลุมเครื
อเท่ำนั้นเป็ นภำพที่น่ำสังเวชต่อสำยตำเรำนัก
นั่นเป็ นเพรำะว่ำสิ่งที่พวกเขำนมัสกำรนั้นคือวจนะที่ตำยแล้วกับพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งสำมำรถมอบสมบัติล้ำค่ำเกิน
บรรยำยให้พวกเขำได้
สิ่งที่พวกเขำนมัสกำรคือพระเจ้ำองค์หนึ่งที่จะวำงพระองค์เองไว้ในกำรควบคุมของมนุษย์—
พระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งไม่มีตวั ตน เช่นนั้นแล้ว ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถได้รับอะไรจำกเรำเล่ำ?
มนุษย์น้นั ต้อยต่ำเกินไปจริ งๆ สำหรับวจนะ พวกที่ต่อต้ำนเรำ ผูท้ ี่เรี ยกร้องอย่ำงไร้ขีดจำกัดจำกเรำ
ผูท้ ี่ไม่มีควำมรักในควำมจริง ผูท้ ี่กบฏต่อเรำ—พวกเขำจะสำมำรถเข้ำกันได้กบั เรำได้อย่ำงไรกัน?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรแสวงหำหนทำงแห่งกำรเข้ำกันได้กบั พระคริสต์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

253. พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นชีวิต และควำมจริ ง
และพระชนม์ชีพของพระองค์และควำมจริงก็ดำรงอยูร่ ่ วมกัน
พวกที่ไม่สำมำรถได้รับควำมจริ งจะไม่มีทำงได้รับชีวิต หำกปรำศจำกกำรทรงนำ กำรสนับสนุน
และกำรจัดเตรี ยมควำมจริ ง เจ้ำจะได้รับเพียงตัวอักษร คำสอน และเหนือสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด ควำมตำยเท่ำนั้น
พระชนม์ชีพของพระเจ้ำเป็ นปัจจุบนั ตลอดกำล และควำมจริ งและพระชนม์ชีพของพระองค์น้ นั ดำรงอยู่ร่วมกัน
หำกเจ้ำไม่สำมำรถค้นพบแหล่งกำเนิดควำมจริ ง เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ได้รับกำรบำรุ งเลี้ยงของชีวิต

หำกเจ้ำไม่สำมำรถได้รับกำรจัดเตรียมชีวิต เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีควำมจริ งอย่ำงแน่นอน และดังนั้น
นอกเหนือจำกจินตนำกำรและมโนคติอนั หลงผิดต่ำงๆ แล้ว
ร่ ำงกำยทั้งร่ ำงของเจ้ำจะไม่เป็ นอะไรเลยนอกจำกเนื้อหนังของเจ้ำ—เนื้อหนังที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่ำของเจ้ำ
จงรู ้ไว้ว่ำคำพูดในหนังสือนั้นไม่นับว่ำเป็ นชีวิต
บรรดำบันทึกประวัติศำสตร์ไม่สำมำรถได้รับเกียรติประหนึ่งเป็ นควำมจริงได้ และกฎระเบียบต่ำงๆ
ในอดีตไม่สำมำรถใช้เป็ นกำรเล่ำเรื่องรำวของพระวจนะที่ตรัสโดยพระเจ้ำในปัจจุบนั
มีเพียงสิ่งซึ่งพระเจ้ำทรงแสดงให้เห็นเมื่อพระองค์เสด็จมำสู่แผ่นดินโลกและดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงมนุษย์เ
ท่ำนั้นที่คือควำมจริ ง ชีวิต น้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และวิธีปฏิบตั ิพระรำชกิจในปัจจุบนั ของพระองค์
หำกเจ้ำนำบันทึกพระวจนะที่ตรัสโดยพระเจ้ำระหว่ำงยุคต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำจนถึงวันนี้มำประยุกต์ใช้
นั่นก็จะทำให้เจ้ำเป็ นนักโบรำณคดีคนหนึ่ง
และวิธีที่ดีที่สุดในกำรบรรยำยเกี่ยวกับตัวเจ้ำก็คือในฐำนะผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนมรดกทำงประวัติศำสตร์คนหนึ่ง
นั่นเป็ นเพรำะเจ้ำเชื่อในร่ องรอยต่ำงๆ ของพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำแล้วเสมอ
เชื่อเพียงเงำของพระเจ้ำที่ทิ้งไว้จำกครั้งที่พระองค์ได้ทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์ก่อนหน้ำนั้นเท่ำนั้น
และเชื่อเพียงหนทำงที่พระเจ้ำได้ประทำนแก่บรรดำผูต้ ิดตำมของพระองค์ในช่วงเวลำอดีตเท่ำนั้น
เจ้ำไม่เชื่อในกำรชี้นำของพระรำชกิจของพระเจ้ำ ณ วันนี้
ไม่เชื่อในโฉมพระพักตร์อนั เปี่ ยมสง่ำรำศีของพระเจ้ำในวันนี้
และไม่เชื่อในหนทำงแห่งควำมจริ งที่พระเจ้ำทรงแสดงในปัจจุบนั
และดังนั้นเจ้ำจึงเป็ นผูฝ้ ันกลำงวันคนหนึ่งอย่ำงปฏิเสธไม่ได้เลย
ผูซ้ ่ึงห่ำงจำกกำรติดต่อสัมผัสกับควำมเป็ นจริ งโดยสิ้นเชิง
หำกบัดนี้เจ้ำยังคงยึดติดอยู่กบั ถ้อยคำที่ไม่สำมำรถนำพำชีวิตมำสู่มนุษย์ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็เป็ นตอไม้ที่ตำยแล้วไร้สิ้นซึ่งควำมหวังตอหนึ่ง[ก] เพรำะเจ้ำนั้นจำรี ตนิยมเกินไป ดื้อรั้นเกินไป
ปิ ดกั้นต่อเหตุผลมำกเกินไป!
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

254. 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 และละทิ้งประวัติศำสตร์ไปเสีย
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำตลอดเวลำหรอกหรื อ?
ขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นมำกมำยมหำศำลและมีฤทธำนุภำพ
ดัง่ คลื่นที่ถำโถมและฟ้ำที่ร้องคำรำมต่อเนื่อง—กระนั้นเจ้ำก็นั่งรอคอยกำรทำลำยล้ำงอย่ำงนิ่งเฉย
เกำะติดอยู่กบั ควำมโง่เขลำของเจ้ำและไม่ทำอะไรเลย อย่ำงนี้แล้ว
เจ้ำจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นใครสักคนที่ติดตำมย่ำงพระบำทของพระเมษโปดกได้อย่ำงไร?
เจ้ำจะสำมำรถแก้ต่ำงกับพระเจ้ำที่เจ้ำยึดติดนั้นเป็ นพระเจ้ำที่ทรงมีควำมใหม่และไม่เคยเก่ำอยู่เสมอได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำจำกบรรดำหนังสือที่เก่ำจนเหลืองคร่ ำของเจ้ำจะสำมำรถหอบหิ้วเจ้ำข้ำมเข้ำสู่ยุคใหม่ได้อย่ำงไร?
ถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำทำงเจ้ำในกำรแสวงหำขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
และถ้อยคำเหล่ำนั้นจะสำมำรถพำเจ้ำขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อย่ำงไร?
สิ่งที่เจ้ำถือไว้ในมือของเจ้ำนั้นคือตัวอักษรที่สำมำรถให้ได้เพียงแต่กำรปลอบใจชัว่ ครำว
ไม่ใช่ควำมจริ งที่สำมำรถให้ชีวิตได้ คัมภีร์ที่เจ้ำอ่ำนสำมำรถประเทืองปลำยลิ้นของเจ้ำได้เท่ำนั้น
และไม่ใช่ถอ้ ยคำแห่งปัญญำที่สำมำรถช่วยให้เจ้ำรู ้จกั ชีวิตมนุษย์ได้
นับประสำอะไรกับเส้นทำงทีส่ ำมำรถนำทำงเจ้ำไปสู่ควำมเพียบพร้อม
ควำมคลำดเคลื่อนนี้ไม่ได้เป็ นสำเหตุให้เจ้ำได้พิจำรณำไตร่ ตรองหรอกหรื อ?
มันไม่ได้ทำให้เจ้ำตระหนักถึงควำมล้ำลึกต่ำงๆ ที่บรรจุอยู่ภำยในหรอกหรื อ?
เจ้ำสำมำรถนำส่งตัวเจ้ำเองสู่สวรรค์เพือ่ พบพระเจ้ำด้วยตัวของเจ้ำเองได้หรื อ?
หำกปรำศจำกกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถพำตัวเจ้ำเองเข้ำไปในสวรรค์เพื่อชื่นชมกับควำมสุขในครอบครัวกับพระเจ้ำได้หรื อ?
เจ้ำยังคงฝันกลำงวันอยู่ในขณะนี้หรือไม่? เช่นนั้นแล้ว
เรำแนะนำให้เจ้ำหยุดฝันแล้วมองดูว่ำใครที่กำลังทำงำนอยู่ในขณะนี้ —

ดูว่ำใครที่กำลังดำเนินกำรงำนในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดระหว่ำงยุคสุดท้ำยอยู่ในขณะนี้ หำกเจ้ำไม่ทำ
เจ้ำก็จะไม่มีวนั ได้รับควำมจริ ง และจะไม่มีวนั ได้รับชีวิต
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ตอไม้ที่ตำยแล้ว: สำนวนจีน หมำยถึง “เกินกว่ำที่จะช่วยได้”

7. พระวจนะว่าด้วยพระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
255. พระเจ้ำทรงเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและพระองค์ทรงมีสิ่งที่พระองค์ทรงมี
ทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงแสดงออกและเปิ ดเผยเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของพระองค์และของพระอัตลักษ
ณ์ของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและสิ่งที่พระองค์ทรงมี
เช่นเดียวกับเนื้อแท้และพระอัตลักษณ์ของพระองค์ เป็ นสิ่งต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถูกแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
พระอุปนิสัยของพระองค์ครอบคลุมถึงควำมรักของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ กำรปลอบใจมวลมนุษย์
ควำมเกลียดชังมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ ควำมเข้ำใจถ้วนทัว่ ในมวลมนุษย์ อย่ำงไรก็ดี
บุคลิกลักษณะของมนุษย์อำจมีลกั ษณะมองโลกในแง่ดี มีชีวิตชีวำ หรื อปรำศจำกควำมรู ้สึก
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือพระอุปนิสยั ของผูป้ กครองแห่งสรรพสิ่งต่ำงๆ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
เป็ นพระอุปนิสัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรสร้ำงทั้งปวง พระอุปนิสัยของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติ
ฤทธำนุภำพ ควำมสูงศักดิ์ ควำมยิ่งใหญ่ และเหนือสิ่งอืน่ ใด ควำมยิ่งใหญ่สูงสุด
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่งสิทธิอำนำจ สัญลักษณ์แห่งทุกสิ่งซึ่งชอบธรรม
สัญลักษณ์แห่งทุกสิ่งซึ่งสวยงำมและดีงำม
ยิ่งไปกว่ำนั้นคือเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของพระองค์ผซู้ ่งึ ไม่สำมำรถถูก[ก]พิชิตหรื อถูกรุ กรำนได้โดยควำมมืดแ
ละกองกำลังศัตรู ใดๆ รวมทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของพระองค์ผซู้ ่ึงไม่สำมำรถถูกทำให้ขุ่นเคืองได้
(อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั กำรถูกทำให้ขุ่นเคือง)[ข] โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดๆ
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่งฤทธำนุภำพสูงสุด
ไม่มีบุคคลหรื อเหล่ำบุคคลใดสำมำรถหรื ออำจรบกวนพระรำชกิจของพระองค์หรือพระอุปนิสัยของพระองค์ได้
แต่บุคลิกภำพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งใดที่มำกไปกว่ำแค่สัญลักษณ์หนึ่งของควำมเหนือกว่ำสัตว์เดียรัจฉำนเล็กน้อยข
องมนุษย์เท่ำนั้นเอง ในตัวมนุษย์และจำกตัวเขำเองนั้นไม่มีสิทธิอำนำจ ไม่มีอสิ รภำพในกำรปกครองตนเอง
และไม่มีควำมสำมำรถที่จะอยู่เหนือตนเอง
แต่ในธำตุแท้ของเขำนั้นเป็ นผูห้ นึ่งที่หดหัวอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของผูค้ น เหตุกำรณ์ต่ำงๆ และสิ่งต่ำงๆ
ทุกลักษณะ
ควำมชื่นบำนยินดีของพระเจ้ำนั้นเป็ นเพรำะกำรดำรงอยู่และกำรปรำกฏของควำมชอบธรรมและควำมสว่ำง
เนื่องจำกกำรทำลำยล้ำงควำมมืดและควำมชัว่ พระองค์ทรงยินดีในกำรนำควำมสว่ำงและชีวิตที่ดีมำสู่มวลมนุษย์
ควำมชื่นบำนยินดีของพระองค์เป็ นควำมชื่นบำนยินดีอนั ชอบธรรม
เป็ นสัญลักษณ์ของกำรดำรงอยู่ของทุกสิ่งที่เป็ นด้ำนบวก และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ เป็ นสัญลักษณ์ของควำมเป็ นมงคล
พระพิโรธของพระเจ้ำนั้นเป็ นเพรำะอันตรำยซึ่งกำรมีอยู่และกำรแทรกแซงควำมอยุติธรรมนำมำสู่มวลมนุษย์ขอ
งพระองค์ เป็ นเพรำะกำรมีอยู่ของควำมชัว่ และควำมมืด เป็ นเพรำะกำรมีอยู่ของสิ่งต่ำงๆ ซึ่งขับเคลื่อนควำมจริ ง

และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ เป็ นเพรำะกำรมีอยู่ของสิ่งต่ำงๆ ซึ่งต่อต้ำนสิ่งที่ดีและสวยงำม
พระพิโรธของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งว่ำทุกสรรพสิ่งที่เป็ นด้ำนลบไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
และยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือว่ำ เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ควำมเศร้ำของพระองค์น้ นั เป็ นเพรำะมวลมนุษย์
เนื่องจำกผูท้ ี่พระองค์ทรงมีควำมหวังแต่เขำเป็ นผูท้ ี่ตกสู่ควำมมืด
เพรำะพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์น้ นั ไม่เป็ นผลตำมที่พระองค์ทรงคำดหวัง
และเป็ นเพรำะมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักไม่สำมำรถใช้ชีวิตในควำมสว่ำงได้ท้งั หมด
พระองค์ทรงรูส้ ึกเศร้ำกับมวลมนุษย์ผบู้ ริ สุทธิ์ กับมนุษย์ผซู้ ื่อสัตย์แต่ไม่รู้เท่ำทัน
และกับมนุษย์ผทู้ ี่ดีแต่ขำดมุมมองต่ำงๆ ของเขำเอง
ควำมเศร้ำของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของควำมดีงำมของพระองค์และของควำมปรำนีของพระองค์
เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของควำมสวยงำมและควำมใจดีมีเมตตำ แน่นอนว่ำ
ควำมสุขของพระองค์มำจำกกำรพิชิตบรรดำศัตรู ของพระองค์และกำรได้รับควำมจริ งใจของมนุษย์
มำกกว่ำนี้ก็คือ มันเกิดขึ้นจำกกำรกำรขับไล่และกำรทำลำยล้ำงกองกำลังศัตรู ท้งั หมด
และเพรำะมวลมนุษย์ได้รับชีวิตที่ดีและสันติสุข ควำมสุขของพระเจ้ำไม่เหมือนกับควำมชื่นบำนยินดีของมนุษย์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันกลับเป็ นควำมรู ้สึกของกำรเก็บรวบรวมผลไม้ที่ดี
เป็ นควำมรู ้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่ำควำมชื่นบำนยินดีเสียอีก
ควำมสุขของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของมวลมนุษย์ที่หลุดพ้นจำกควำมทุกข์นับจำกเวลำนี้ไป
และเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของมวลมนุษย์ที่เข้ำสู่โลกของควำมสว่ำง ในทำงกลับกัน อำรมณ์ต่ำงๆ
ของมนุษยชำติลว้ นแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเขำเอง ไม่ใช่เพื่อควำมชอบธรรม ควำมสว่ำง
หรื อสิ่งทีส่ วยงำม และที่น้อยที่สุดก็คือเพื่อพระคุณที่สวรรค์ได้ประทำนลงมำ อำรมณ์ต่ำงๆ
ของมนุษยชำติมีลกั ษณะที่เห็นแก่ตวั และเป็ นของโลกแห่งควำมมืด
อำรมณ์เหล่ำนั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อเห็นแก่น้ ำพระทัย นับประสำอะไรที่จะเห็นแก่แผนกำรของพระเจ้ำ
และดังนั้นมนุษย์และพระเจ้ำจึงไม่มีวนั ที่จะสำมำรถถูกพูดถึงในขณะเดียวกันได้
พระเจ้ำทรงสูงสุดตลอดกำลและทรงเกียรติเสมอ ในขณะที่มนุษย์น้ นั ต่ำช้ำตลอดกำล ไร้ค่ำตลอดกำล
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำกำลังทรงพลีอุทิศและทรงอุทิศพระองค์เองต่อมวลมนุษย์ตลอดกำล อย่ำงไรก็ดี
มนุษย์น้นั รับเอำและเพียรพยำยำมเพื่อตัวเขำเองเท่ำนั้นตลอดกำล
พระเจ้ำกำลังทรงรับควำมเจ็บปวดเพื่อควำมอยู่รอดของมวลมนุษย์ตลอดกำล
กระนั้นมนุษย์กลับไม่เคยมีส่วนร่ วมในอะไรเลยเพื่อประโยชน์ของควำมสว่ำงหรื อเพื่อควำมชอบธรรม
ต่อให้มนุษย์พยำยำมชัว่ ขณะหนึ่ง แต่กอ็ ่อนแอมำกกระทัง่ มนุษย์ไม่สำมำรถทนกำรโจมตีแม้สักครั้งได้

ด้วยเหตุที่ควำมพยำยำมของมนุษย์มกั จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเขำเองเสมอและไม่ใช่เพื่อผูอ้ ื่น
มนุษย์เห็นแก่ตวั เสมอ ในขณะที่พระเจ้ำทรงไม่เห็นแก่พระองค์เองตลอดกำล
พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดของทุกอย่ำงซึ่งยุติธรรม ดีงำม และสวยงำม
ในขณะที่มนุษย์คือผูท้ ี่สืบทอดและสำแดงควำมน่ำเกลียดและควำมชัว่ ทุกอย่ำง
พระเจ้ำจะไม่มีวนั ทรงเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ของควำมชอบธรรมและควำมงำมของพระองค์
ทว่ำมนุษย์กลับมีควำมสำมำรถอย่ำงสมบูรณ์แบบในกำรที่จะทรยศต่อควำมชอบธรรมและไถลห่ำงไปจำกพระเจ้
ำในเวลำใดก็ตำมและในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม
ตัดตอนมำจำก “กำรเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำมีควำมสำคัญมำก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

256. เรำชอบธรรม เรำไว้วำงใจได้ และเรำคือพระเจ้ำผูต้ รวจดูหัวใจด้ำนในสุดของมนุษย์!
เรำจะเผยให้เห็นทันทีว่ำผูใ้ ดเที่ยงแท้และผูใ้ ดเทียมเท็จ จงอย่ำตระหนก
ทุกสรรพสิ่งทำงำนสอดคล้องกับเวลำของเรำ ผูใ้ ดต้องกำรเรำอย่ำงจริ งใจ และใครไม่ตอ้ งกำร—
เรำจะบอกพวกเจ้ำ ทีละคน พวกเจ้ำเพียงแต่ดูแลเรื่ องกำรกินให้หมด ดื่มให้หมด
และเข้ำมำใกล้ชิดเรำเมื่อเจ้ำเข้ำมำอยู่ต่อหน้ำเรำ และเรำจะทำงำนของเรำด้วยตัวเรำเอง
จงอย่ำวิตกเกินไปกับกำรให้เกิดผลลัพธ์อนั รวดเร็ว
งำนของเรำไม่ใช่บำงสิ่งที่สำมำรถทำให้สำเร็จลุล่วงได้ในทันที ภำยในงำนนั้นมีข้นั ตอนต่ำงๆ
ของเรำและสติปัญญำของเรำ และนั่นคือเหตุผลที่ว่ำทำไมสติปัญญำของเรำจึงสำมำรถเผยให้เห็นได้
เรำจะให้พวกเจ้ำได้เห็นสิ่งที่กระทำโดยมือของเรำ—คือกำรลงโทษคนชัว่ และมอบบำเหน็จรำงวัลแก่คนดี
แน่นอนที่สุดว่ำเรำไม่โปรดปรำนใครคนใด เจ้ำผูซ้ ่งึ รักเรำอย่ำงจริ งใจ เรำก็จะรักเจ้ำอย่ำงจริงใจ
และสำหรับพวกที่ไม่รักเรำอย่ำงจริงใจ ควำมโกรธของเรำจะเกิดกับพวกเขำเรื่ อยไป
เพื่อที่พวกเขำอำจจะจดจำไปจนชัว่ กัลปำวสำนว่ำเรำคือพระเจ้ำเที่ยงแท้
พระเจ้ำผูต้ รวจดูหัวใจด้ำนในสุดของมนุษย์ จงอย่ำกระทำกำรวิธีหนึ่งต่อหน้ำผูอ้ นื่
แต่กระทำกำรอีกวิธีหนึ่งลับหลังพวกเขำ เรำมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำอย่ำงชัดเจน
และแม้ว่ำเจ้ำอำจจะหลอกผูอ้ ื่นได้ แต่เจ้ำไม่สำมำรถหลอกเรำได้ เรำเห็นทุกสิ่งอย่ำงชัดเจน
เป็ นไปไม่ได้สำหรับเจ้ำที่จะปกปิ ดสิ่งใด ทุกสิ่งล้วนอยูภ่ ำยในมือของเรำ
อย่ำคิดว่ำตัวเจ้ำเองเฉลียวฉลำดมำกนักที่ทำกำรคำนวณเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้ำออกมำเพื่อควำมได้เปรี ยบของเจ้ำ
เรำบอกเจ้ำว่ำ ไม่ว่ำมนุษย์อำจจะคิดวำงแผนกำรมำกมำยเพียงใดก็ตำม
ไม่ว่ำแผนเหล่ำนั้นจะเป็ นจำนวนพันหรือเป็ นจำนวนหมืน่
ในท้ำยที่สุดพวกเขำก็ไม่สำมำรถหนีรอดจำกฝ่ ำมือของเรำได้ สรรพสิ่งและวัตถุท้งั หมดถูกควบคุมโดยมือของเรำ
นับประสำอะไรกับคนๆ เดียว! จงอย่ำพยำยำมหลบเลีย่ งเรำหรื อหลบซ่อน จงอย่ำพยำยำมฉอเลำะหรื อปกปิ ด

เป็ นไปได้หรื อที่เจ้ำยังคงไม่เห็นว่ำใบหน้ำอันรุ่งโรจน์ของเรำ ควำมโกรธของเรำและกำรพิพำกษำของเรำ
ได้รับกำรเผยต่อสำธำรณะแล้ว? ใครก็ตำมที่ไม่ตอ้ งกำรเรำอย่ำงจริ งใจ
เรำก็จะพิพำกษำพวกเขำทันทีและโดยไม่มีควำมปรำนี ควำมสงสำรของเรำได้มำถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
ไม่มีเหลืออีกแล้ว จงอย่ำเป็ นพวกคนหน้ำซื่อใจคดอีกต่อไป และหยุดวิถีทำงต่ำงๆ
อันป่ ำเถื่อนและบุ่มบ่ำมของเจ้ำเสีย
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 44” ของ ถ้อยดำรั สของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

257. เรำเป็ นปฐมและเรำเป็ นอวสำน เรำคือพระเจ้ำเที่ยงแท้พระองค์เดียวที่ครบบริ บูรณ์และคืนพระชนม์
เรำกล่ำวคำพูดของเรำต่อหน้ำพวกเจ้ำ และพวกเจ้ำต้องเชื่อในสิ่งที่เรำกล่ำวอย่ำงมัน่ คง
ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกอำจล่วงไป แต่หนึ่งตัวอักษรหรื อหนึ่งขีดของสิง่ ที่เรำกล่ำวจะไม่มีวนั สูญหำยไปเลย
จงจำกำรนี้ไว้! จงจำมันไว้! ทันทีที่เรำได้เปล่งถ้อยคำออกไป ไม่มสี ักคำเดียวที่เคยได้ถูกนำกลับมำ
และแต่ละคำจะได้รับกำรทำให้ลุล่วง
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 53” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

258. จักรวำลและสรรพสิ่งทั้งหมดอยู่ในมือของเรำ หำกเรำพูดสั่งมัน มันจะเป็ นตำมนั้น หำกเรำกำหนดมัน
มันก็จะเป็ นไปตำมนั้น ซำตำนอยู่ใต้ฝ่ำเท้ำของเรำ มันอยู่ในบำดำลลึก! เมื่อเสียงของเรำได้เปล่งออกไป
ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไปและจะไม่มีอีกต่อไป! สรรพสิ่งทั้งปวงจะได้รับกำรสร้ำงขึ้นใหม่
นี่คือควำมจริ งอันมิอำจเปลี่ยนแปลงได้ที่ถูกต้องอย่ำงแน่นอน เรำได้พิชิตโลกแล้ว รวมทั้งมำรร้ำยทั้งปวงด้วย
เรำกำลังนัง่ คุยกับพวกเจ้ำอยู่ ณ ที่น้ี และทุกคนที่มีหูควรจะฟังไว้ และทุกคนที่กำลังมีชีวิตอยูค่ วรยอมรับไว้
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 15” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

259. เรำยืนหยัดในสิ่งที่เรำกล่ำว และสิ่งที่เรำยืนหยัดเรำนำไปสู่กำรเสร็จสมบูรณ์เสมอ
และไม่มีใครสำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้—นี่ถือเป็ นเด็ดขำด
ไม่ว่ำสิ่งเหล่ำนั้นเป็ นวจนะที่เรำได้กล่ำวไว้ในอดีตหรื อวจนะที่เรำจะกล่ำวในอนำคต
เรำจะทำให้วจนะเหล่ำนั้นทั้งหมดเป็ นจริ งทีละคำ และยอมให้มวลมนุษย์ท้งั หมดเห็นวจนะเหล่ำนั้นเป็ นจริง
นี่คือหลักกำรที่อยู่เบื้องหลังวจนะและงำนของเรำ…จำกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวำล
ไม่มีสิ่งใดในนั้นเลยที่เรำไม่ได้ตดั สินใจขั้นสุดท้ำย มีสิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ในมือของเรำหรื อ?
สิ่งใดก็ตำมที่เรำกล่ำวย่อมได้รับกำรทำให้เสร็จสิ้น และมีผใู้ ดท่ำมกลำงมนุษย์ที่สำมำรถเปลี่ยนใจของเรำได้?
สิ่งนี้จะเป็ นพันธสัญญำที่เรำทำบนแผ่นดินโลกได้หรื อไม่?
ไม่มีสิ่งใดสำมำรถขัดขวำงแผนของเรำจำกกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำได้

เรำปรำกฏอยู่ในงำนของเรำเสมอเช่นเดียวกับในแผนกำรบริหำรจัดกำรของเรำ
ผูใ้ ดท่ำมกลำงมนุษย์สำมำรถสอดมือของเขำเข้ำมำก้ำวก่ำยได้?
ไม่ใช่เรำหรอกหรือที่ลงมือจัดกำรเตรี ยมกำรเหล่ำนี้ดว้ ยตัวเรำเอง?
กำรเข้ำสู่อำณำจักรนี้ในวันนี้ไม่ได้พลัดออกนอกแผนของเรำหรื อนอกสิ่งที่เรำได้คำดกำรณ์ไว้
ทั้งหมดได้รับกำรกำหนดโดยเรำมำนำนแล้ว
ผูใ้ ดท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่สำมำรถหยัง่ ลึกถึงขั้นตอนนี้ของแผนของเรำได้?
ประชำกรของเรำจะฟังเสียงของเรำอย่ำงแน่นอน
และแต่ละคนและทุกคนในบรรดำผูท้ ี่รักเรำอย่ำงจริ งใจจะกลับคืนมำที่เบื้องหน้ำบัลลังก์ของเรำอย่ำงแน่นอน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 1” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

260. เรำรักทุกคนที่สละตนเองเพือ่ เรำอย่ำงจริงใจ และอุทิศตนเองแก่เรำ เรำเกลียดชังทุกคนที่เกิดจำกเรำ
ทว่ำกลับไม่รู้จกั เรำ และถึงกับต่อต้ำนเรำ เรำจะไม่ละทิง้ ใครก็ตำมที่อยู่เพื่อเรำอย่ำงจริ งใจ
ตรงกันข้ำมเรำจะเพิ่มพรแก่คนผูน้ ้ นั เป็ นทวีคูณ
เรำจะลงโทษพวกที่อกตัญญูและฝ่ ำฝื นควำมใจดีมีเมตตำของเรำเป็ นทวีคูณ และเรำจะไม่ปล่อยพวกเขำไปง่ำยๆ
ในรำชอำณำจักรของเรำไม่มีควำมคดโกงหรื อควำมหลอกลวง และไม่มีควำมเจนโลก
นั่นคือไม่มกี ลิ่นอำยแห่งควำมตำย ตรงกันข้ำม ทุกสิ่งคือควำมถูกต้องและควำมชอบธรรม
ทุกสิ่งคือควำมบริ สุทธิ์และควำมเปิ ดเผย โดยไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้นหรื อปกปิ ด ทุกสิ่งล้วนสดชื่น
ทุกสิ่งคือควำมชื่นชมยินดี และทุกสิ่งคือควำมเจริ ญใจ ใครก็ตำมที่มีกลิ่นคนตำย
ไม่มีทำงสำมำรถคงอยู่ในรำชอำณำจักรของเรำได้ และจะถูกปกครองด้วยคทำเหล็กของเรำแทน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 70” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

261. เรำคือไฟที่เผำผลำญหมดและเรำไม่ทนยอมรับกำรทำให้ขุ่นเคือง
เพรำะพวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนถูกเรำสร้ำงขึ้น ไม่ว่ำเรำจะพูดหรือทำสิ่งใด พวกเขำต้องเชื่อฟัง
และพวกเขำไม่อำจก่อกำรกบฏได้ ผูค้ นไม่มีสิทธิที่จะก้ำวก่ำยในงำนของเรำ
และนับประสำอะไรที่พวกเขำจะมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะวิเครำะห์ว่ำสิ่งใดถูกต้องหรือผิดในงำนของเรำและใ
นวจนะของเรำ เรำคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำง
และสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหลำยควรสัมฤทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำพึงประสงค์ดว้ ยหัวใจแห่งกำรเคำรพที่มีให้เรำ
พวกเขำไม่ควรพยำยำมที่จะชี้แจงเหตุผลกับเรำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พวกเขำไม่ควรต้ำนทำน
เรำปกครองคนของเรำด้วยสิทธิอำนำจของเรำ
และพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่เป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของเรำควรนบนอบต่อสิทธิอำนำจของเรำ

แม้ว่ำวันนี้พวกเจ้ำจะใจกล้ำและอวดดีต่อหน้ำเรำ
แม้ว่ำพวกเจ้ำจะไม่เชื่อฟังวจนะซึ่งเรำใช้สอนพวกเจ้ำและไม่รู้จกั ยำเกรง
เรำเพียงเผชิญกับควำมเป็ นกบฏของพวกเจ้ำด้วยควำมยอมผ่อนปรน
เรำจะไม่สูญเสียกำรควบคุมอำรมณ์ของเรำและส่งผลกระทบต่องำนของเรำเพรำะบรรดำหนอนแมลงตัวเล็กๆ
ที่ไร้ควำมสำคัญได้กวนฝุ่นผงในกองมูลสัตว์ข้ นึ มำ
เรำทนยอมรับกำรดำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่องของทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำเกลียดชังและสิ่งทั้งหมดที่เรำชิงชังเพื่อประโยชน์
ของน้ ำพระทัยพระบิดำของเรำ และเรำจะทำเช่นนั้นจนกว่ำถ้อยคำของเรำจะครบบริ บูรณ์
จนกว่ำจะถึงชัว่ ขณะสุดท้ำยจริ งๆ ของเรำ
ตัดตอนมำจำก “เมือ่ ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รำกของพวกมัน เจ้ำจะเสียใจกับควำมชั่วทั้งหมดที่เจ้ำได้ทำลงไป” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

262. ในเมื่อเจ้ำได้สร้ำงปณิธำนไว้แล้วว่ำจะรับใช้เรำ เรำก็จะไม่ปล่อยเจ้ำไป เรำเป็ นพระเจ้ำที่เกลียดชังควำมชัว่
และเรำเป็ นพระเจ้ำที่หวงแหนมนุษยชำติ ในเมื่อเจ้ำได้วำงคำพูดของเจ้ำไว้บนแท่นบูชำแล้ว
เรำก็จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรที่เจ้ำวิ่งจำกไปต่อหน้ำต่อตำเรำ
อีกทั้งเรำจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรที่เจ้ำรับใช้เจ้ำนำยสองคน
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเจ้ำจะสำมำรถมีควำมรักครั้งที่สองได้หลังจำกได้วำงคำพูดของเจ้ำไว้บนแท่นบูชำของเรำและต่อ
หน้ำต่อตำเรำแล้ว? เรำจะสำมำรถให้โอกำสแก่ผคู้ นเพื่อทำให้เรำเป็ นเหมือนคนโง่ดว้ ยวิธีเช่นนี้ได้อย่ำงไร?
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเจ้ำจะสำมำรถสร้ำงคำปฏิญญำและคำปฏิญำณอย่ำงลวกๆ กับเรำด้วยลิ้นของเจ้ำได้?
เจ้ำจะสำมำรถสบถคำปฏิญำณข้ำงบัลลังก์ของเรำได้อย่ำงไร บัลลังก์ของเรำผูซ้ ่งึ อยู่สูงที่สุด?
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำคำปฏิญำณของเจ้ำได้ล่วงลับไปแล้ว? เรำขอบอกพวกเจ้ำว่ำ
แม้ว่ำเนื้อหนังของพวกเจ้ำอำจล่วงลับไป แต่คำปฏิญำณของพวกเจ้ำไม่สำมำรถล่วงลับไปได้
ในท้ำยที่สุดเรำจะกล่ำวโทษพวกเจ้ำบนพื้นฐำนของคำปฏิญำณของพวกเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
พวกเจ้ำเชื่อว่ำเจ้ำสำมำรถจัดกำรกับเรำได้โดยกำรวำงคำพูดของพวกเจ้ำไว้เบื้องหน้ำเรำ
และเชื่อว่ำหัวใจของพวกเจ้ำสำมำรถรับใช้จิตวิญญำณสกปรกและจิตวิญญำณชัว่ ได้
ควำมโกรธของเรำจะสำมำรถยอมผ่อนปรนต่อผูค้ นที่คล้ำยสุนัข คล้ำยสุกรเหล่ำนี้ที่โกงเรำได้อย่ำงไร?
เรำต้องดำเนินกำรตำมประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ และแย่งชิงพวกที่ “เคร่งศำสนำ”
หัวโบรำณเหล่ำนั้นทั้งหมดที่มีศรัทธำในเรำกลับจำกมือของจิตวิญญำณสกปรก เพื่อที่พวกเขำอำจจะ
“คอยรับใช้” เรำในรู ปแบบที่มีวินัย เป็ นโคของเรำ เป็ นอำชำของเรำ
และอยู่ภำยใต้กำรจัดวำงเรียบเรี ยงกำรสังหำรหมู่ของเรำ เรำจะให้เจ้ำหยิบควำมมุ่งมัน่ ก่อนหน้ำนี้ของเจ้ำ
และรับใช้เรำอีกครั้ง เรำจะไม่ยอมผ่อนปรนต่อสิ่งทรงสร้ำงใดๆ ที่โกงเรำ

เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเจ้ำจะสำมำรถเพียงแค่ทำกำรเรี ยกร้องและโกหกต่อหน้ำเรำอย่ำงหยำบโลนได้?
เจ้ำได้คิดหรื อว่ำเรำไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นคำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำ?
คำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของเจ้ำจะไม่ได้สำมำรถอยู่ในสำยตำของเรำได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถเคยให้ผคู้ นหลอกลวงเรำเช่นนั้นได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่ำช้ำเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

263. เรำคือพระเจ้ำผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เอง และที่มำกยิ่งกว่ำคือ
เรำเป็ นสภำวะบุคคลองค์หนึ่งและองค์เดียวของพระเจ้ำ ที่มำกไปกว่ำนั้นด้วยซ้ ำก็คือ เรำ
ที่มีเนื้อหนังอันครบถ้วนบริ บูรณ์น้ี เป็ นกำรสำแดงที่ครบบริ บูรณ์ถงึ พระเจ้ำ ผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำไม่เคำรพเรำ
ผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำแสดงออกถึงกำรต้ำนทำนในสำยตำของพวกเขำ
และผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำกล่ำวคำเยำะเย้ยท้ำทำยต่อเรำจะต้องตำยจำกคำสำปแช่งและควำมโกรธกริ้ วของเรำอย่ำงแน่
นอน (จะมีกำรสำปแช่งเพรำะควำมโกรธกริ้ วของเรำ) ยิ่งไปกว่ำนั้น
ผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำไม่จงรักภักดีหรื ออกตัญญูต่อเรำ และผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำพยำยำมใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเรำ
ก็จะตำยอย่ำงแน่นอนจำกควำมเกลียดชังของเรำ ควำมชอบธรรม
บำรมีและกำรพิพำกษำของเรำจะสู้ทนไปตลอดกำล ในครำแรก เรำรักใคร่ และเปี่ ยมปรำนี
แต่นี่ไม่ใช่อุปนิสัยแห่งเทวสภำพที่ครบบริ บูรณ์ของเรำ ควำมชอบธรรม
บำรมีและกำรพิพำกษำแค่ประกอบกันเป็ นอุปนิสัยของเรำ พระเจ้ำพระองค์เองที่ครบบริ บูรณ์
ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณ เรำรักใคร่ และเปี่ ยมปรำนี เนื่องจำกงำนที่เรำต้องทำให้แล้วเสร็จ
เรำจึงครองควำมเมตตำและควำมปรำนี อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังนั้น ก็ไม่มคี วำมจำเป็ นสำหรับสิ่งต่ำงๆ
เช่นนั้นอีกต่อไป (และนับจำกนั้นมำก็ยงั ไม่มีควำมจำเป็ นอีกเลย) ทั้งหมดเป็ นควำมชอบธรรม
บำรมีและกำรพิพำกษำ
และนี่คืออุปนิสัยที่ครบบริ บูรณ์แห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของเรำควบคู่กนั กับเทวสภำพอันครบบริ บูรณ์ข
องเรำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 79” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

264. เรำปกครองสรรพสิ่ง เรำคือพระเจ้ำผูท้ รงปัญญำ ผูก้ ุมสิทธิอำนำจเต็ม และเรำไม่กรุณำต่อผูใ้ ด
เรำนั้นใจแข็งอย่ำงยิ่งยวด ไร้ซ่งึ ควำมรู ้สึกส่วนตัวโดยสมบูรณ์ เรำปฏิบตั ิต่อทุกคน (ไม่ว่ำเขำจะพูดจำดีอย่ำงไร
เรำก็จะไม่ปล่อยเขำไป) ด้วยควำมชอบธรรม ควำมถูกต้อง และบำรมีของเรำ
ขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกคนมองเห็นควำมอัศจรรย์แห่งกิจกำรของเรำดีข้ นึ
รวมทั้งควำมหมำยแห่งกิจกำรของเรำด้วย เรำได้ลงโทษพวกวิญญำณชัว่ ทีละตน

สำหรับกำรกระทำทุกชนิดที่พวกเขำทำผิดไว้ ทิง้ พวกเขำแต่ละตนลงในบำดำลลึก
งำนนี้เรำได้ทำจนแล้วเสร็จก่อนที่กำลเวลำจะเริ่ มต้น ปล่อยให้พวกเขำไร้ตำแหน่ง
ปล่อยให้พวกเขำไร้สถำนที่ที่จะทำกำรงำนของพวกเขำ ไม่มีใครในประชำกรที่เรำเลือกสรร—
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำและคัดสรรไว้โดยเรำ—จะสำมำรถถูกพวกวิญญำณชัว่ ครอบงำได้
และกลับจะบริ สุทธิ์อยู่เสมอแทน ส่วนพวกที่เรำไม่ได้ลิขิตไว้ล่วงหน้ำและคัดสรรไว้
เรำจะส่งตัวพวกเขำให้ไปอยู่ในมือซำตำน และไม่ยอมให้พวกเขำหลงเหลืออยู่อีกต่อไป
ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำเกีย่ วข้องกับควำมชอบธรรมของเรำและบำรมีของเรำในทุกๆ ด้ำน
เรำจะไม่ปล่อยพวกที่ถูกซำตำนทำงำนไปเลยแม้แต่คนเดียว
แต่จะทิ้งพวกเขำพร้อมร่ ำงกำยของพวกเขำลงไปในแดนคนตำย เพรำะเรำเกลียดชังซำตำน
เรำจะไม่มีทำงผ่อนผันให้มนั ง่ำยๆ แต่จะทำลำยมันให้สิ้น ไม่ให้มนั มีโอกำสแม้แต่น้อยที่จะทำงำนของมัน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 70” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

265. เรำจะตีสอนทุกคนที่เกิดจำกเรำผูซ้ ่ึงถึงกระนั้นก็ยงั ไม่รู้จกั เรำ
เพื่อที่จะทำกำรสำแดงควำมโกรธทั้งปวงของเรำ ฤทธำนุภำพอันยิ่งใหญ่ของเรำ
และสติปัญญำอันเต็มเปี่ ยมของเรำ ในตัวเรำ ทั้งหมดนั้นชอบธรรม และไม่มคี วำมไม่ชอบธรรมโดยสิน้ เชิง
ไม่มีเล่ห์ลวง และไม่มีควำมคดโกง ผูใ้ ดก็ตำมที่คดโกงและเล่ห์ลวงต้องเป็ นบุตรนรก ซึ่งเกิดในแดนคนตำย
ในตัวเรำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงเปิ ดออก สิ่งใดก็ตำมที่เรำกล่ำวว่ำจะได้รับกำรทำให้สำเร็จลุล่วงได้
ก็จะได้รับกำรทำให้สำเร็จลุล่วงจริงๆ สิ่งใดก็ตำมที่เรำกล่ำวว่ำจะถูกจัดตั้งขึ้น ก็จะถูกจัดตั้งขึ้น
และไม่มีผใู้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงหรื อเลียนแบบสิ่งเหล่ำนี้ได้
เพรำะเรำคือพระเจ้ำพระองค์เององค์หนึ่งเดียวและเพียงผูเ้ ดียว
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 96” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

266. เรำจะลงโทษคนเลวและให้บำเหน็จคนดี และเรำจะนำพำควำมชอบธรรมของเรำมำบังคับใช้
และเรำจะดำเนินกำรพิพำกษำของเรำให้เสร็จสิ้น เรำจะใช้วจนะของเรำเพื่อสำเร็จลุล่วงทุกสิ่งทุกอย่ำง
โดยทำให้ผคู้ นทั้งหมดและทุกสรรพสิ่งได้รับประสบกำรณ์กบั มือที่ตีสอนของเรำ
และเรำจะทำให้ผคู้ นทั้งหมดได้เห็นสง่ำรำศีอนั เต็มเปี่ ยมของเรำ ปรี ชำญำณอันเต็มเปี่ ยมของเรำ
และควำมอำรี อนั เต็มเปี่ ยมของเรำ ไม่มีบุคคลใดจะกล้ำลุกขึ้นในกำรพิพำกษำ เพรำะในเรำนั้น
ทุกสรรพสิ่งสำเร็จลุล่วงแล้ว และในที่น้ี ให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นควำมทรงเกียรติอนั เต็มเปี่ ยมของเรำ
และลิ้มรสชำติชยั ชนะอันเต็มเปี่ ยมของเรำ เพรำะในเรำนั้นทุกสรรพสิ่งได้รับกำรสำแดงแล้ว จำกกำรนี้
เป็ นไปได้ที่จะเห็นฤทธำนุภำพอันยิง่ ใหญ่ของเรำและสิทธิอำนำจของเรำ ไม่มีผใู้ ดจะกล้ำทำให้เรำขุ่นเคือง

และไม่มีผูใ้ ดที่จะกล้ำเป็ นอุปสรรคต่อเรำ ในเรำนั้น ทั้งหมดได้รับกำรทำให้เปิ ดกว้ำง
ใครเล่ำจะกล้ำซ่อนเร้นสิ่งใดไว้? เรำมัน่ ใจว่ำจะไม่แสดงให้บุคคลนั้นได้เห็นควำมปรำนี!
พวกตัวเครำะห์ร้ำยเช่นนั้นต้องรับกำรลงโทษอันรุ นแรงของเรำไว้
และเดนมนุษย์เช่นนั้นต้องได้รับกำรชำระล้ำงจำกสำยตำของเรำ
เรำจะปกครองพวกเขำด้วยคทำเหล็กและเรำจะใช้สิทธิอำนำจของเรำเพื่อพิพำกษำพวกเขำ
โดยไม่มีควำมปรำนีแม้แต่น้อย และโดยไม่ถนอมควำมรูส้ ึกของพวกเขำเลย เพรำะเรำคือพระเจ้ำพระองค์เอง
ผูท้ ี่ปรำศจำกอำรมณ์และเปี่ ยมบำรมีและไม่สำมำรถถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ ทั้งหมดควรเข้ำใจและเห็นกำรนี้
มิฉะนั้นอำจเสี่ยงต่อกำรที่พวกเขำจะมำถูกเรำกำรำบและถูกทำให้ย่อยยับลงไป “โดยไม่มีสำเหตุหรื อเหตุผล”
เพรำะคทำของเรำจะกำรำบทุกคนที่ทำให้เรำขุ่นเคือง
เรำไม่ใส่ใจว่ำพวกเขำรู ้จกั ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำหรื อไม่ นัน่ จะไม่มีควำมสำคัญเลยสำหรับเรำ
เนื่องจำกตัวตนของเรำไม่ทนยอมรับกำรถูกทำให้ขุ่นเคืองโดยใครก็ตำม นี่คือเหตุผลที่กล่ำวกันว่ำเรำคือสิงโต
ใครก็ตำมที่เรำสัมผัส เรำจะกำรำบ นั่นคือเหตุผลที่กล่ำวกันว่ำ
ตอนนี้ถือเป็ นกำรหมิ่นประมำทหำกจะพูดว่ำเรำคือพระเจ้ำแห่งควำมเมตตำสงสำรและควำมรักมัน่ คง
ในแก่นแท้แล้ว เรำไม่ใช่แกะ แต่เป็ นสิงโต ไม่มีใครเลยกล้ำที่จะทำให้เรำขุ่นเคือง ใครก็ตำมที่ทำให้เรำขุ่นเคือง
เรำจะลงโทษด้วยควำมตำย ทันทีและโดยปรำศจำกควำมปรำนี
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 120” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

267. เสียงของเรำคือกำรพิพำกษำและควำมโกรธเคือง
เรำไม่ปฏิบตั ิอย่ำงอ่อนโยนต่อผูใ้ ดและไม่แสดงควำมปรำนีต่อผูใ้ ด เพรำะเรำคือพระเจ้ำพระองค์เองผูช้ อบธรรม
และเรำถูกครอบงำด้วยควำมโกรธเคือง เรำถูกครอบงำด้วยกำรเผำไหม้ กำรชำระให้สะอำด และกำรทำลำยล้ำง
ภำยในเรำนั้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นหรื อใช้อำรมณ์ แต่ในทำงตรงกันข้ำม ทุกสิ่งทุกอย่ำงล้วนเปิ ดเผย ชอบธรรม
และไม่ลำเอียง เนื่องจำกบรรดำบุตรหัวปี ของเรำอยู่กบั เรำบนบัลลังก์เรี ยบร้อยแล้ว
โดยปกครองชนชำติท้งั ปวงกับกลุ่มชนทั้งหมด บัดนี้สิ่งต่ำงๆ
กับผูค้ นที่ไม่เที่ยงธรรมและไม่ชอบธรรมเหล่ำนั้นกำลังเริ่ มถูกพิพำกษำ เรำจะไต่สวนพวกเขำทีละคน
โดยไม่พลำดสิ่งใดและเผยพวกเขำอย่ำงครบบริ บูรณ์
เนื่องจำกกำรพิพำกษำของเรำได้เผยอย่ำงเต็มที่และเปิ ดกว้ำงอย่ำงเต็มที่ และเรำไม่ได้ปิดบังสิ่งใดไว้เลย
เรำจึงจะโยนทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ไม่สอดคล้องกับเจตจำนงของเรำทิ้ง
และให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงนั้นพินำศอยู่ในบำดำลลึกจนชัว่ นิรนั ดร์
ที่นั่นเรำจะอนุญำตให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงเผำไหม้ไปตลอดกำล นี่คือควำมชอบธรรมของเรำ

และนี่คือควำมเที่ยงตรงของเรำ ไม่มีผใู้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรนี้ได้
และทั้งหมดต้องอยู่ภำยใต้กำรบัญชำของเรำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 103” ของ ถ้อยดำรั สของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

268. ทุกประโยคที่เรำเปล่งออกไปมีสิทธิอำนำจและกำรพิพำกษำ
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงวจนะของเรำได้ ทันทีที่วจนะของเรำถูกส่งออกไป
สิ่งทั้งหลำยถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยสอดคล้องกับวจนะของเรำอย่ำงแน่นอน นี่คืออุปนิสัยของเรำ
วจนะของเรำคือสิทธิอำนำจและใครก็ตำมที่แก้ไขวจนะเหล่ำนี้ก็ทำให้กำรตีสอนของเรำขุน่ เคือง
และเรำต้องบดขยี้พวกเขำจนคว่ำลงไป
ในกรณีที่รุนแรงพวกเขำนำพำควำมล่มสลำยมำสู่ชีวิตของพวกเขำเองและพวกเขำก็ไปสู่แดนคนตำย
หรื อไปสู่บำดำลลึก นี่คือวิธีเดียวเท่ำนั้นที่เรำใช้จดั กำรกับมวลมนุษย์ และมนุษย์ไม่มีทำงที่จะเปลี่ยนมันได้—
นี่คือประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ จงจำกำรนี้ไว้!
ไม่มีผูใ้ ดได้รับอนุญำตให้ทำให้ประกำศกฤษฎีกำของเรำขุ่นเคือง
สิ่งทั้งหลำยต้องกระทำให้สอดคล้องกับเจตจำนงของเรำ! ในอดีต
เรำเมตตำพวกเจ้ำมำกเกินไปและเจ้ำเผชิญกับวจนะของเรำเท่ำนั้น
วจนะที่เรำกล่ำวเกี่ยวกับกำรบดขยี้ผคู้ นจนคว่ำลงไปยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่นับจำกวันนี้ไป ควำมวิบตั ิท้งั หมด
(ควำมวิบตั ิเหล่ำนี้ที่เกี่ยวข้องกับประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ)
จะมำถึงทีละอย่ำงทีละอย่ำงเพื่อลงโทษพวกคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับเจตจำนงของเรำ
ต้องมีกำรกำเนิดขึ้นของข้อเท็จจริ งทั้งหลำย—
หำไม่แล้วผูค้ นก็คงจะไม่สำมำรถมองเห็นควำมโกรธกริ้ วของเรำแต่ก็คงจะพำตัวเองให้กระทำชัว่ ครั้งแล้วครั้งเล่ำ
นี่คือขั้นตอนหนึ่งของแผนกำรบริหำรจัดกำรของเรำ และเป็ นวิธีที่เรำใช้กระทำขั้นตอนถัดไปของงำนของเรำ
เรำกล่ำวกำรนี้ต่อพวกเจ้ำล่วงหน้ำเพื่อที่ว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรทำให้ขุ่นเคืองและกำรทนทุกข์กบั ควำ
มพินำศไปตลอดกำล นั่นกล่ำวได้ว่ำ นับจำกวันนี้เป็ นต้นไป
เรำจะทำให้ผคู้ นทั้งปวงยกเว้นบรรดำบุตรหัวปี ของเรำอยู่ในที่ที่เหมำะสมของพวกเขำโดยสอดคล้องกับเจตจำนง
ของเรำ และเรำจะตีสอนพวกเขำทีละคน เรำจะไม่ปล่อยให้แม้กระทัง่ พวกเขำคนหนึ่งคนใดรอดไปได้
เพียงแค่พวกเจ้ำกล้ำกระทำชัว่ อีกครั้ง! เพียงแค่พวกเจ้ำกล้ำเป็ นกบฏอีกครั้ง!
เรำได้กล่ำวมำก่อนแล้วว่ำเรำชอบธรรมต่อคนทั้งปวง ว่ำเรำไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของอำรมณ์ควำมรู ้สึก
และกำรนี้ทำหน้ำที่เพื่อแสดงให้เห็นว่ำอุปนิสัยของเรำต้องไม่ถูกทำให้ขนุ่ เคือง นี่คือสภำวะบุคคลของเรำ
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรนี้ได้
ผูค้ นทั้งปวงได้ยินวจนะของเรำและผูค้ นทั้งปวงเห็นโฉมหน้ำอันเปี่ ยมสง่ำรำศีของเรำ

ผูค้ นทั้งปวงต้องเชื่อฟังเรำอย่ำงสมบูรณ์และอย่ำงแน่นอน—นี่คือประกำศกฤษฎีกำรบริ หำรของเรำ
ผูค้ นทั้งปวงทัว่ ทั้งจักรวำลและที่สุดปลำยแผ่นดินโลกควรสรรเสริ ญและถวำยเกียรติแด่เรำ
ด้วยว่ำเรำคือพระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ เพรำะเรำเป็ นสภำวะบุคคลของพระเจ้ำ
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงวจนะและดำรัสของเรำ วำทะและท่ำทำงของเรำได้
ด้วยว่ำเหล่ำนี้เป็ นเรื่ องสำหรับเรำเพียงผูเ้ ดียว
และเหล่ำนี้คือสิ่งทั้งหลำยที่เรำได้ครองจำกช่วงเวลำโบรำณกำลที่สุด และจะดำรงอยูไ่ ปตลอดกำล
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 100” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

269. ทั้งหมดย่อมจะสำเร็จลุล่วงโดยวจนะของเรำ ไม่มีมนุษย์คนใดอำจมีส่วนร่ วม
และไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถทำงำนที่เรำจะดำเนินกำร
เรำจะเช็ดอำกำศของแผ่นดินทั้งหมดจนสะอำดและกำจัดร่ องรอยทั้งหมดของพวกมำรบนแผ่นดินโลก
เรำได้เริ่ มต้นแล้ว และเรำจะตั้งต้นขั้นตอนแรกของงำนแห่งกำรตีสอนของเรำในที่อำศัยของพญำนำคใหญ่สีแดง
ด้วยเหตุน้ นั จะเห็นได้ว่ำกำรตีสอนของเรำได้บงั เกิดแก่ทวั่ ทั้งจักรวำล
และจะเห็นได้ว่ำพญำนำคใหญ่สีแดงกับพวกวิญญำณที่มีมลทินทุกประเภทจะไม่มีพลังอำนำจที่จะหลีกหนีจำกก
ำรตีสอนของเรำ เพรำะเรำเฝ้ำมองแผ่นดินทั้งหมด เมื่องำนของเรำบนแผ่นดินโลกเสร็จสิน้ นัน่ คือ
เมื่อยุคสมัยแห่งกำรพิพำกษำมำถึงบทอวสำน เรำจะตีสอนพญำนำคใหญ่สีแดงอย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะ
ผูค้ นของเรำจะได้เห็นกำรที่เรำตีสอนพญำนำคใหญ่สีแดงด้วยควำมชอบธรรมอย่ำงแน่นอน
พวกเขำจะริ นกำรสรรเสริ ญออกมำเพรำะควำมชอบธรรมของเรำอย่ำงแน่นอน
และจะถวำยสำธุกำรนำมอันบริ สุทธิ์ของเรำตลอดกำลอย่ำงแน่นอนเพรำะควำมชอบธรรมของเรำ ด้วยเหตุน้ี
พวกเจ้ำย่อมจะปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเจ้ำอย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะ
และย่อมจะสรรเสริ ญเรำอย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะทัว่ ทั้งแผ่นดินต่ำงๆ ตลอดชัว่ กำลนำน!
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 28” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

270. บัดนี้เป็ นเวลำที่เรำกำหนดพิจำรณำบทอวสำนสำหรับแต่ละบุคคล
ไม่ใช่ช่วงระยะซึ่งเรำเริ่ มทำงำนกับมนุษย์ เรำจดบันทึกคำพูดและกำรกระทำทั้งหลำยของแต่ละบุคคล
เส้นทำงซึ่งพวกเขำได้ติดตำมเรำมำ คุณลักษณะเฉพำะโดยกำเนิดของพวกเขำ
และวิธีที่พวกเขำประพฤติตนในท้ำยที่สุด ลงในสมุดบันทึกของเรำทีละคน เมื่อเป็ นเช่นนี้
ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นบุคคลประเภทใด ย่อมไม่มีใครจะหลบพ้นมือของเรำ
และทุกคนจะรวมอยู่กบั บุคคลประเภทเดียวกันตำมที่เรำจัดให้
เรำตัดสินใจเรื่ องบั้นปลำยของแต่ละบุคคลโดยไม่ได้ต้งั อยู่บนพื้นฐำนของอำยุ ควำมอำวุโส ปริ มำณควำมทุกข์

และที่น้อยที่สุดคือ ระดับควำมชวนสังเวชของพวกเขำ แต่เป็ นไปโดยสอดคล้องกับกำรที่ว่ำ
พวกเขำครองควำมจริงหรื อไม่ ไม่มีตวั เลือกอื่นนอกจำกนี้ พวกเจ้ำจำต้องตระหนักว่ำ
ทุกคนที่ไม่ปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจะถูกลงโทษด้วยเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริ งซึ่งไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้
เพรำะฉะนั้น ทุกคนที่ถูกลงโทษได้ถูกทำกำรลงโทษไปเช่นนั้นก็เพือ่ ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และเป็ นกำรลงทัณฑ์อนั สำสมแล้วกับกำรกระทำชัว่ อันนับไม่ถว้ นของพวกเขำ
ตัดตอนมำจำก “ตระเตรียมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

271. หำกเจ้ำได้อยู่ในควำมเชื่อมำเป็ นเวลำหลำยปี และได้สมำคมกับเรำมำนำนแล้ว แต่ก็ยงั คงอยู่ห่ำงจำกเรำ
เช่นนั้นแล้วเรำย่อมพูดว่ำ มันจะต้องเป็ นว่ำเจ้ำกระทำให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำบ่อยๆ
และปลำยทำงของเจ้ำจะพิจำรณำได้ยำกมำก
หำกเวลำหลำยปี ในกำรสมำคมกับเรำไม่ได้เพียงล้มเหลวในกำรเปลี่ยนเจ้ำให้เป็ นบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีสภำวะควำม
เป็ นมนุษย์และควำมจริงเท่ำนั้น แต่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นคือ ได้ฝงั หนทำงอันชัว่ ร้ำยของเจ้ำแน่นอยู่ในธรรมชำติของเจ้ำ
และเจ้ำไม่เพียงมีควำมโอหังเป็ นสองเท่ำของก่อนหน้ำนี้เท่ำนั้น แต่ควำมเข้ำใจผิดต่ำงๆ
ของเจ้ำเกี่ยวกับเรำยังได้ทวีคูณด้วยเช่นกัน ถึงขั้นที่ว่ำเจ้ำมำคำนึงถึงเรำว่ำเป็ นผูช้ ่วยตัวน้อยของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเรำก็ย่อมพูดว่ำควำมทุกข์ร้อนของเจ้ำไม่ได้อยู่เพียงแค่ผิว อีกต่อไปแล้ว
แต่กลับได้เจำะเข้ำไปถึงกระดูกที่แท้จริ งของเจ้ำแล้ว
ทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็เพื่อให้เจ้ำได้รอที่จะจัดกำรเตรี ยมงำนศพของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่จำเป็ นที่จะต้องอ้อนวอนเรำให้เป็ นพระเจ้ำของเจ้ำ
ด้วยเหตุที่เจ้ำได้กระทำบำปอย่ำงหนึ่งซึ่งสมควรแก่ควำมตำย บำปอันไม่สำมำรถยกโทษให้ได้
ต่อให้เรำอำจปรำนีต่อเจ้ำ พระเจ้ำบนสวรรค์จะทรงยืนกรำนที่จะเอำชีวิตเจ้ำ
ด้วยเหตุที่กำรกระทำให้ขุ่นเคืองของพวกเจ้ำต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำนั้นไม่ใช่ปัญหำธรรมดำ
แต่เป็ นปัญหำซึ่งมีลกั ษณะร้ำยแรงมำก เมื่อเวลำนั้นมำถึง จงอย่ำตำหนิเรำที่ไม่ได้บอกเจ้ำก่อนล่วงหน้ำ
ทุกอย่ำงจะกลับมำสู่จุดนี้: เมื่อเจ้ำสมำคมกับพระคริ สต์—พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก—ในฐำนะสำมัญชนคนหนึ่ง
กล่ำวคือ เมื่อเจ้ำเชื่อว่ำพระเจ้ำองค์น้ีไม่ใช่อะไรนอกจำกบุคคลคนหนึ่ง เมื่อนั้นก็เป็ นเวลำที่เจ้ำจะพินำศ
นี่คือกำรตักเตือนเพียงครั้งเดียวของเรำต่อเจ้ำทุกคน
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

272. 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 นสิ่งซึ่งเรำจะเพลิดเพลินทีไ่ ด้เห็น
บัดนี้วนั ของเรำได้มำถึงแล้วในที่สุด และเรำไม่จำเป็ นต้องรออีกต่อไปแล้ว!
ตัดตอนมำจำก “ตระเตรียมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

273. เรำจะแก้ไขควำมไม่เป็ นธรรมของโลกมนุษย์ เรำจะทำงำนของเรำด้วยมือของเรำเองทัว่ ทั้งโลก
โดยห้ำมซำตำนทำร้ำยประชำกรของเรำอีก ห้ำมศัตรู ทำสิ่งใดตำมอำเภอใจพวกเขำอีก
เรำจะกลำยเป็ นกษัตริ ยบ์ นแผ่นดินโลกและย้ำยบัลลังก์ของเรำไปที่นนั่
ทำให้ศตั รู ของเรำทัง้ หมดล้มลงกับพื้นดินและสำรภำพควำมผิดของพวกเขำเบื้องหน้ำเรำ ในควำมเศร้ำใจของเรำ
ควำมโกรธถูกผสมผสำนเข้ำไป เรำจะเหยียบย่ำทั้งจักรวำลให้แบนรำบ โดยไม่ละเว้นผูใ้ ด
และบดขยี้ควำมหวำดกลัวเข้ำใส่หัวใจของศัตรู ของเรำ เรำจะทำให้ท้งั แผ่นดินโลกย่อยยับเป็ นซำกปรักหักพัง
และทำให้ศตั รู ของเรำตกลงไปในซำกปรักหักพังนั้น
เพื่อที่จำกนี้ไปพวกเขำจะไม่อำจทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรำมอีกต่อไป แผนกำรของเรำถูกกำหนดลงตัวแล้ว
และไม่มีผูใ้ ดต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นใคร
เมื่อเรำท่องไปเหนือจักรวำลในงำนพิธีอนั เอิกเกริ กและเปี่ ยมบำรมี มนุษย์ท้งั ปวงจะถูกทำให้ใหม่
และทุกสิ่งทุกอย่ำงจะได้รับกำรฟื้ นฟู มนุษย์จะไม่ร่ ำไห้อกี ต่อไป จะไม่ร้องเรียกเรำให้ช่วยเหลืออีกต่อไป
เมื่อนั้นหัวใจของเรำจะชื่นบำน และผูค้ นจะกลับมำเฉลิมฉลองให้กบั เรำ ทั้งจักรวำล จำกเบื้องบนจรดเบื้องล่ำง
จะรื่ นเริ งด้วยควำมยินดีปรี ดำ...

ตัดตอนมำจำก “บทที่ 27” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

274. ศิโยน! จงชื่นบำน! ศิโยน! จงขับร้องออกมำ! เรำได้หวนคืนด้วยควำมมีชยั
เรำได้หวนคืนอย่ำงได้รับชัยชนะ! กลุ่มชนทั้งผอง! จงรี บเข้ำแถวเป็ นลำดับเถิด! ทุกสรรพสิ่งแห่งกำรทรงสร้ำง!
บัดนี้จงมำหยุดเถิด เพรำะภำวะบุคคลของเรำเผชิญหน้ำกับทั้งจักรวำลและปรำกฏในทิศตะวันออกของโลก!
ใครเล่ำกล้ำที่จะไม่คุกเข่ำในกำรนมัสกำร? ใครเล่ำกล้ำที่จะไม่เรี ยกเรำว่ำพระเจ้ำเที่ยงแท้?
ใครเล่ำกล้ำที่จะไม่มองด้วยควำมเคำรพ? ใครเล่ำกล้ำที่จะไม่ให้กำรสรรเสริ ญ? ใครเล่ำกล้ำที่จะไม่ชื่นบำน?
ประชำกรของเรำจะได้ยนิ เสี ยงของเรำ และบุตรทั้งหลำยของเรำจะรอดชีวิตในรำชอำณำจักรของเรำ! ภูเขำ แม่น้ ำ
และทุกสรรพสิ่งจะเปล่งเสียงไชโยอย่ำงมิรู้จบสิ้น และกระโดดโลดเต้นโดยไม่หยุดหย่อน ณ เวลำนี้
ไม่มีผใู้ ดเลยจะกล้ำถอยกลับ และไม่มีผใู้ ดเลยที่กล้ำลุกขึ้นเพื่อต้ำนทำน นี่คือกิจกำรอันน่ำอัศจรรย์ของเรำ
และยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือว่ำ นั่นคือฤทธำนุภำพอันยิ่งใหญ่ของเรำ!
เรำจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงเคำรพเรำในหัวใจของมัน และนอกเหนือจำกกำรนี้อกี ก็คือ
เรำจะให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงสรรเสริ ญเรำ! นี่คือจุดมุ่งหมำยท้ำยที่สุดของแผนกำรบริ หำรจัดกำรแห่งหกพันปี ของเรำ
และมันคือสิ่งที่เรำได้ลิขิตไว้แล้ว
ไม่มีบุคคลสักคนเดียวหรื อวัตถุสักสิ่งเดียวหรื อเหตุกำรณ์สกั เหตุกำรณ์เดียวกล้ำที่จะลุกขึ้นเพื่อต้ำนทำนเรำหรื อต่
อต้ำนเรำ ประชำกรทั้งหมดของเรำจะหลัง่ ไหลไปยังภูเขำของเรำ (กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พิภพที่เรำจะสร้ำงในภำยหลัง) และพวกเขำจะนบนอบต่อหน้ำเรำ เพรำะเรำมีบำรมีและกำรพิพำกษำ
และเรำถือสิทธิอำนำจ (กำรนี้อำ้ งอิงถึงตอนที่เรำอยู่ในร่ ำงกำย เรำยังมีสิทธิอำนำจในเนื้อหนังด้วยเช่นกัน
แต่เพรำะข้อจำกัดทั้งหลำยของเวลำและพืน้ ที่ไม่สำมำรถที่จะก้ำวข้ำมได้เมื่ออยู่ในเนื้อหนัง
จึงไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเรำได้มำซึ่งสง่ำรำศีอนั ครบบริ บูรณ์แล้ว ถึงแม้ว่ำเรำได้รับบุตรหัวปี ท้งั หลำยในเนื้อหนัง
ก็ไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเรำได้รับสง่ำรำศีแล้ว
เป็ นเพียงเมื่อเรำหวนคืนสู่ศิโยนและเปลี่ยนรู ปลักษณ์ของเรำแล้วเท่ำนั้น
จึงจะสำมำรถกล่ำวได้ว่ำเรำถือสิทธิอำนำจ—นัน่ คือ กล่ำวได้ว่ำเรำได้มำซึ่งสง่ำรำศีแล้ว)
ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยำกสำหรับเรำ โดยวจนะจำกปำกของเรำ ทั้งหมดจะถูกทำลำย และโดยวจนะจำกปำกของเรำ
ทั้งหมดจะมำดำรงอยู่และได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์
เช่นนั้นคือฤทธำนุภำพอันยิง่ ใหญ่ของเรำและเช่นนั้นคือสิทธิอำนำจของเรำ
เพรำะเรำเต็มไปด้วยฤทธำนุภำพและเต็มอิ่มไปด้วยสิทธิอำนำจ ไม่มีบุคคลใดจะสำมำรถกล้ำเป็ นอุปสรรคต่อเรำ
เรำได้มีชยั เหนือทุกสิง่ ทุกอย่ำงแล้ว และเรำได้ชยั ชนะเหนือบุตรทัง้ ปวงแห่งกำรกบฏแล้ว
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 120” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

275. พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์
โดยไม่คำนึงถึงว่ำพวกเขำได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมหรื อไม่หรื อว่ำพวกเขำติดตำมพระองค์หรื อไม่
พระเจ้ำก็ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์ในฐำนะที่เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงรักทรงทะนุถนอมที่สุด—
หรื ออย่ำงที่มนุษย์จะพูดว่ำผูค้ นที่เป็ นที่รักที่สุดของพระองค์—และไม่ใช่ของเล่นของพระองค์
แม้ว่ำพระเจ้ำตรัสว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้ำง และว่ำมนุษย์คือสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์
ซึ่งอำจฟังคล้ำยกับว่ำมีควำมแตกต่ำงเล็กน้อยในระดับตำแหน่ง
แต่ควำมเป็ นจริ งก็คือทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำได้ทรงทำเพื่อมวลมนุษย์เหนือล้ำกว่ำสัมพันธภำพในลักษณะนี้ มำก
นัก พระเจ้ำทรงรักมวลมนุษย์ ใส่พระทัยมวลมนุษย์ และทรงแสดงควำมห่วงใยต่อมวลมนุษย์
ตลอดจนกำรจัดเตรี ยมให้มนุษย์อย่ำงต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อน
พระองค์ไม่มีวนั ทรงรู ้สึกในพระทัยของพระองค์ว่ำนี่เป็ นพระรำชกิจเพิ่มเติม
หรื อบำงสิ่งที่สมควรได้รับควำมเชื่อถือมำกมำย พระองค์ไม่ทรงรู ้สึกว่ำกำรช่วยมนุษยชำติให้รอด
กำรหล่อเลี้ยงพวกเขำ และกำรประทำนทุกสิ่งทุกอย่ำงแก่พวกเขำ
เป็ นกำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนมวลมนุษย์อย่ำงมหำศำล พระองค์เพียงทรงจัดเตรี ยมให้มวลมนุษย์อย่ำงเงียบๆ
และสงบ ด้วยวิธีของพระองค์เองและโดยผ่ำนทำงแก่นแท้ของพระองค์เอง และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ไม่สำคัญว่ำมวลมนุษย์ได้รับกำรจัดเตรี ยมมำกเพียงใด และควำมช่วยเหลือมำกเพียงใดจำกพระองค์
พระเจ้ำก็ไม่มีวนั ทรงนึกถึงหรื อทรงพยำยำมที่จะได้รับควำมเชื่อถือ กำรนี้ถูกกำหนดโดยแก่นแท้ของพระเจ้ำ
และยังเป็ นกำรแสดงออกที่แท้จริงถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำอย่ำงแม่นยำอีกด้วย
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

276. พระเจ้ำได้ทรงสู้ทนกับค่ำคืนที่ไม่ได้หลับมำกมำยหลำยคืนเพื่อประโยชน์แห่งงำนของมวลมนุษย์
จำกที่สูงถึงส่วนลึกต่ำสุ ด
พระองค์ได้เสด็จลงสู่นรกที่มีชีวิตซึ่งมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่เพื่อผ่ำนวันเวลำของพระองค์ไปกับมนุษย์
พระองค์ไม่เคยได้ทรงพร่ ำบ่นถึงควำมโกโรโกโสท่ำมกลำงมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยได้ทรงตำหนิมนุษย์สำหรับกำรไม่เชื่อฟังของเขำ
แต่ทรงสู้ทนควำมอัปยศอดสูอนั ยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่พระองค์ทรงดำเนินงำนของพระองค์ดว้ ยพระองค์เองจนเสร็
จสิ้น พระเจ้ำจะทรงสำมำรถเป็ นส่วนหนึ่งของนรกได้อย่ำงไร?
พระองค์จะทรงสำมำรถใช้ชีวิตของพระองค์ในนรกได้อย่ำงไร? แต่เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เพื่อที่มวลมนุษย์ท้งั หมดจะสำมำรถพบกับกำรหยุดพักได้เร็วขึ้น
พระองค์ได้ทรงสู้ทนควำมอัปยศอดสูและทรงทนทุกข์กบั ควำมไม่ยุติธรรมเพือ่ เสด็จมำยังแผ่นดินโลก

และได้เสด็จเข้ำสู่ “นรก” กับ “แดนคนตำย” เข้ำสู่ถ้ำเสือ ด้วยพระองค์เอง เพือ่ ช่วยมนุษย์ให้รอด
มนุษย์มีคุณสมบัติที่จะต่อต้ำนพระเจ้ำอย่ำงไร? เขำมีเหตุผลใดที่จะพร่ ำบ่นเกี่ยวกับพระเจ้ำ?
เขำสำมำรถกล้ำที่จะเพ่งมองพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
พระเจ้ำแห่งสวรรค์ได้เสด็จมำยังแผ่นดินแห่งควำมชัว่ ช้ำที่โสโครกที่สุดแห่งนี้
และไม่เคยได้ทรงระบำยควำมคับข้องพระทัยของพระองค์หรื อพร่ ำบ่นเกี่ยวกับมนุษย์
แต่กลับทรงยอมรับกำรย่ำยีท้งั หลำย[1] และกำรกดขี่ของมนุษย์อย่ำงเงียบๆ แทน
พระองค์ไม่เคยทรงตอบโต้ขอ้ เรียกร้องที่ไร้เหตุผลของมนุษย์
พระองค์ไม่เคยทรงทำกำรเรี ยกร้องมำกเกินไปกับมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยทรงกำหนดข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผลให้กบั มนุษย์
พระองค์เพียงทรงพระรำชกิจทั้งหมดที่มนุษย์พึงต้องใช้โดยไม่ทรงพร่ ำบ่น ได้แก่ กำรสอน กำรให้ควำมรู ้แจ้ง
กำรตำหนิ กระบวนกำรถลุงวำจำ กำรเตือนจำ กำรเตือนสติ กำรปลอบโยน กำรพิพำกษำ และกำรเปิ ดเผย
ขั้นตอนใดของพระองค์หรื อที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อชีวิตของมนุษย์?
ถึงแม้ว่ำพระองค์ได้ทรงลบควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้และชะตำกรรมของมนุษย์ออกไป
แต่ข้นั ตอนใดที่พระเจ้ำได้ทรงดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งชะตำกรรมของมนุ
ษย์หรื อ? ขั้นตอนใดหรื อที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งกำรอยูร่ อดของมนุษย์?
ขั้นตอนใดหรื อทีไ่ ม่ได้เป็ นไปเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจำกควำมทุกข์น้ี
และจำกกำรกดขี่ของพลังมืดที่ดำเหมือนกลำงคืน? ขั้นตอนใดหรื อที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์?
ผูใ้ ดสำมำรถเข้ำใจพระทัยของพระเจ้ำได้ ซึ่งเป็ นเสมือนหัวใจของแม่ที่รักใคร่ ?
ผูใ้ ดสำมำรถจับใจควำมพระทัยที่แรงกล้ำของพระเจ้ำได้?
ตัดตอนมำจำก “งำนและกำรเข้ำสู่ (9)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

277. เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นของโลก
และพระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อชื่นชมโลก
สถำนที่ที่กำรทรงพระรำชกิจจะเผยพระอุปนิสัยของพระองค์และมีควำมหมำยมำกที่สุดคือสถำนที่ที่พระองค์ปร
ะสูติ ไม่ว่ำแผ่นดินนั้นจะบริ สุทธิ์หรื อสกปรกโสมม และไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจที่ใดก็ตำม
แต่พระองค์ก็ทรงบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงสร้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลก
แม้ว่ำทั้งหมดนั้นได้ถกู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วก็ตำม กระนั้น ทุกสรรพสิ่งยังคงเป็ นของพระองค์
สิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์เสด็จมำแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทรงพระรำชกิจที่นั่นเพื่อเผยควำมบริสุทธิ์ของพระองค์
พระองค์ทรงทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของพระรำชกิจของพระองค์

ซึ่งหมำยควำมว่ำพระองค์ทรงสู้ทนกำรเหยียดหยำมที่ยิ่งใหญ่เพื่อทรงพระรำชกิจดังกล่ำวเพือ่ ที่จะช่วยผูค้ นแห่งแ
ผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้ให้รอด กำรนี้ได้กระทำไปเพื่อเป็ นพยำน เพือ่ ประโยชน์ของมวลมนุษย์ท้งั หมด
สิ่งที่พระรำชกิจดังกล่ำวแสดงให้ผคู้ นเห็นคือควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และสำมำรถแสดงถึงมไหศวรรย์ของพระเจ้ำได้ดีข้ นึ
ควำมยิ่งใหญ่และควำมซื่อตรงของพระองค์ได้รับกำรสำแดงในควำมรอดของกลุ่มคนต่ำต้อยที่ผอู้ ื่นดูถูก
กำรเกิดในแผ่นดินที่สกปรกโสมมไม่ได้พิสูจน์แต่อย่ำงใดเลยว่ำพระองค์ทรงต่ำต้อย
นั่นเพียงทำให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดสำมำรถมองเห็นควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์และควำมรักที่แท้จริ งที่พร
ะองค์ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์เท่ำนั้น ยิง่ พระองค์ทรงทำเช่นนั้นมำกขึ้นเท่ำใด
ก็ยิ่งเผยควำมรักที่บริ สุทธิ์ของพระองค์
ควำมรักที่ไร้จุดบกพร่ องที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์ออกมำมำกยิ่งขึ้นเท่ำนั้น
พระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์และชอบธรรม ถึงแม้ว่ำพระองค์ประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมม
และถึงแม้ว่ำพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับบรรดำผูค้ นที่เต็มไปด้วยควำมสกปรกโสมมเช่นเดียวกับพระเยซู
ที่ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบำปในยุคพระคุณ แต่ทุกๆ
เศษเสี้ยวของพระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของกำรมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดห
รอกหรื อ? ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อให้มวลมนุษย์สำมำรถได้รับควำมรอดที่ยงิ่ ใหญ่หรอกหรื อ?
สองพันปี ก่อน พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบำปเป็ นเวลำหลำยปี นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรไถ่
วันนี้ พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับกลุ่มคนที่สกปรกโสมมและต่ำต้อย
นี่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของควำมรอด
พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพวกมนุษย์อย่ำงพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
หำกไม่ใช่เพื่อกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว
เหตุใดพระองค์จึงได้ดำรงพระชนม์ชีพและทนทุกข์กบั คนบำปเป็ นเวลำหลำยปี หลังจำกที่ประสูติในรำงหญ้ำเล่ำ
? และหำกไม่ใช่เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ เสด็จกลับมำหำมนุษย์เป็ นครั้งที่สอง
ประสูติในแผ่นดินนี้ที่เหล่ำปี ศำจรวมตัวกัน
และดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นเหล่ำนี้ที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงลึกซึ้ง?
พระเจ้ำมิได้ทรงสัตย์ซื่อหรอกหรื อ? ส่วนใดในพระรำชกิจของพระองค์ที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อมวลมนุษย์?
ส่วนใดไม่ได้เป็ นไปเพื่อลิขิตชีวิตของพวกเจ้ำ? พระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์ —สิ่งนี้มิอำจเปลี่ยนแปลงได้!
พระองค์ไม่ทรงเปรอะเปื้ อนไปด้วยควำมสกปรกโสมม
แม้ว่ำพระองค์ได้เสด็จมำยังแผ่นดินที่สกปรกโสมมก็ตำม
ทั้งหมดนี้สำมำรถมีควำมหมำยได้เพียงอย่ำงเดียวว่ำควำมรักที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั มวลมนุษย์น้ นั ไม่เห็นแก่พระอ

งค์เองอย่ำงที่สุด และควำมทุกข์และกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมที่พระองค์ทรงสู้ทนช่ำงยิง่ ใหญ่อย่ำงที่สุด!
พวกเจ้ำไม่รู้หรื อว่ำกำรดูหมิน่ เหยียดหยำมที่พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกเจ้ำทั้งหมดและเพือ่ ลิขิตชีวิตของพวกเ
จ้ำนั้นใหญ่หลวงเพียงใด? แทนที่จะช่วยผูค้ นทีย่ ิ่งใหญ่หรือบุตรของครอบครัวทีร่ ่ ำรวยและมีอำนำจให้รอด
พระองค์ต้งั พระทัยที่จะช่วยพวกที่ต่ำต้อยและโดนดูถูกแทน ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์หรื อ?
ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ควำมชอบธรรมของพระองค์หรื อ?
เพื่อประโยชน์ของกำรมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดแล้วนั้น
พระองค์ทรงยินดีที่จะประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทนทุกข์กบั ทุกๆ กำรดูหมิ่นเหยียดหยำม
พระเจ้ำทรงแท้จริ งยิ่งนัก—พระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจที่เท็จ ทุกๆ
ช่วงระยะของพระรำชกิจไม่ได้กระทำไปในวิธีที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเช่นนั้นหรอกหรื อ?
ถึงแม้ว่ำผูค้ นทั้งหมดใส่ร้ำยพระองค์และกล่ำวว่ำพระองค์ประทับนั่งร่ วมโต๊ะกับคนบำป
ถึงแม้ว่ำผูค้ นทั้งหมดเย้ยหยันพระองค์และพูดว่ำพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับบุตรของควำมสกปรกโสมม
ว่ำพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นที่ต่ำต้อยที่สุด
แต่พระองค์ยงั คงอุทิศพระองค์เองอย่ำงไม่เห็นแก่พระองค์เอง
และด้วยเหตุน้ีพระองค์จงึ ยังคงทรงถูกปฏิเสธท่ำมกลำงมวลมนุษย์
ควำมทุกข์ที่พระองค์ทรงสู้ทนไม่ได้ยงิ่ ใหญ่กว่ำของพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้มำกกว่ำรำคำที่พวกเจ้ำได้จ่ำยไปหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “นัยสำคัญของกำรช่วยพงศ์พนั ธุ์ของโมอับให้รอด” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

278.
พระเจ้ำได้ถ่อมพระทัยพระองค์เองจนถึงระดับที่พระองค์ทรงพระรำชกิจอยู่ในผูค้ นทีโ่ สมมและเสื่อมทรำมเหล่ำ
นี้ และทรงทำให้ผูค้ นกลุ่มนี้มีควำมเพียบพร้อม
พระเจ้ำไม่เพียงแค่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ดำรงชีวิตและกินอยู่ท่ำมกลำงผูค้ น เพื่อ เป็ นผูเ้ ลี้ยงให้กบั ผูค้ น
และเพื่อจัดเตรี ยมสิ่งที่ผคู้ นจำเป็ นต้องมี
ที่สำคัญกว่ำนั้นคือพระองค์ทรงพระรำชกิจอันทรงฤทธิ์แห่งควำมรอดและกำรพิชิตชัยของพระองค์กบั ผูค้ นที่เสื่อ
มทรำมจนมิอำจทนได้เหล่ำนี้
พระองค์ได้ทรงมำที่หัวใจของพญำนำคใหญ่สีแดงเพื่อช่วยผูค้ นที่เสื่อมทรำมที่สุดเหล่ำนี้ให้รอด
เพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอำจถูกเปลีย่ นแปลงและทำให้ใหม่ได้
ควำมยำกลำบำกมหึมำที่พระเจ้ำทรงสู้ทนไม่ใช่เพียงแค่ควำมยำกลำบำกที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงสู้ทนเท่
ำนั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันคือกำรที่พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงทนทุกข์กบั กำรดูหมิ่นเหยียดหยำมอันสุดขั้ว—
พระองค์ถ่อมพระทัยและทรงซ่อนเร้นพระองค์เองมำกเสียจนพระองค์ทรงกลำยเป็ นบุคคลธรรมดำสำมัญผูห้ นึ่ง

พระเจ้ำได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์และได้ทรงรู ปทรงของเนื้อหนังเพื่อให้ผคู้ นมองเห็นว่ำพระองค์ทรงมีชีวิตมนุษย์ที่เป็
นปกติและมีควำมต้องกำรที่จำเป็ นทั้งหลำยของมนุษย์ปกติ
นี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ำพระเจ้ำถ่อมพระทัยพระองค์เองลงในขอบข่ำยที่ใหญ่ยิ่ง
พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงได้รับกำรทำให้เป็ นจริงในเนื้อหนัง
พระวิญญำณของพระองค์ทรงสูงส่งและยิง่ ใหญ่ยงิ่ นัก แต่ทว่ำพระองค์กลับยังทรงรู ปทรงของมนุษย์ทวั่ ไป
มนุษย์ที่ละเลยมองข้ำมได้คนหนึ่ง เพื่อที่จะทรงพระรำชกิจของพระวิญญำณของพระองค์ ขีดควำมสำมำรถ
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก สำนึกรับรู ้ สภำวะควำมเป็ นมนุษย์
และชีวิตของพวกเจ้ำแต่ละคนแสดงให้เห็นว่ำพวกเจ้ำไม่ควรค่ำจริงๆ
ที่จะยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำในประเภทนี้ พวกเจ้ำไม่ควรค่ำจริงๆ
ที่จะปล่อยให้พระเจ้ำสู้ทนควำมยำกลำบำกเช่นนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้ำ พระเจ้ำทรงยิ่งใหญ่เหลือเกิน
พระองค์ทรงสูงสุดเหลือเกิน และผูค้ นก็ต่ำต้อยเหลือเกิน ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยงั คงทรงพระรำชกิจกับพวกเขำ
พระองค์ไม่เพียงแค่ได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์เพือ่ ทรงจัดเตรียมให้ผูค้ น เพือ่ ตรัสกับผูค้ น
แต่พระองค์ยงั ถึงกับทรงใช้ชีวิตร่ วมกับผูค้ น พระเจ้ำถ่อมพระทัยเหลือเกิน ทรงควรค่ำที่จะรักเหลือเกิน
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูม้ ุ่งเน้นกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่ำนั้นที่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

279. ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง และไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทำว่ำงเปล่ำ
และพระองค์ทรงได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนั้นทั้งหมดด้วยพระองค์เอง
พระเจ้ำทรงจ่ำยรำคำของประสบกำรณ์ของพระองค์เองเกี่ยวกับควำมทุกข์โดยแลกกับบั้นปลำยของมนุษยชำติ
นี่ไม่ใช่พระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงหรอกหรื อ?
บิดำมำรดำอำจจ่ำยรำคำที่จริ งจังจริงใจเพื่อประโยชน์ของลูกหลำนของพวกเขำ
และนี่เป็ นตัวแทนของควำมจริงใจของพวกเขำ ในกำรทรงทำกำรนี้
แน่นอนว่ำพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงจริ งใจและสัตย์ซื่อที่สุดต่อมวลมนุษย์ เนื้อแท้ของพระเจ้ำนั้นสัตย์ซื่อ
พระองค์ทรงทำสิ่งที่พระองค์ตรัส และสิ่งใดก็ตำมที่พระองค์ทำนั้นสัมฤทธิ์ผล
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงทำเพื่อพวกมนุษย์น้ นั จริงใจ พระองค์ไม่เพียงมีพระดำรัส
เมื่อพระองค์ตรัสว่ำพระองค์จะทรงจ่ำยรำคำ พระองค์ทรงจ่ำยรำคำอย่ำงแท้จริง
เมื่อพระองค์ตรัสว่ำพระองค์จะทรงยอมรับควำมทุกข์ของมนุษยชำติและทนทุกข์แทนพวกเขำ
พระองค์เสด็จมำเพื่อใช้ชีวิตท่ำมกลำงพวกเขำอย่ำงแท้จริ ง
โดยทรงรู ้สึกและได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมทุกข์น้ีดว้ ยพระองค์เอง หลังจำกนั้น
ทุกสรรพสิ่งในจักรวำลจะยอมรับว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำนั้นถูกต้องและชอบธรรม

ว่ำทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงทำนั้นเป็ นไปได้จริ ง กล่ำวคือ นี่คือหลักฐำนชิน้ หนึ่งที่ทรงพลัง นอกจำกนี้
มวลมนุษย์จะมีบ้นั ปลำยที่สวยงำมในอนำคต และคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ยงั คงอยู่จะสรรเสริ ญพระเจ้ำ
พวกเขำจะกล่ำวสรรเสริ ญว่ำกิจกำรของพระเจ้ำจริ งๆ แล้วกระทำไปจำกควำมรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชำติ
พระเจ้ำเสด็จมำท่ำมกลำงมนุษย์อย่ำงถ่อมพระทัย ในฐำนะบุคคลธรรมดำคนหนึ่ง
พระองค์มไิ ด้แค่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจบำงอย่ำง ตรัสพระวจนะบำงคำ แล้วเสด็จจำกไป ในทำงกลับกัน
พระองค์เสด็จมำท่ำมกลำงมนุษย์และทรงรับประสบกำรณ์กบั ควำมเจ็บปวดของโลกอย่ำงแท้จริ ง
ต่อเมื่อพระองค์ทรงเสร็จสิ้นกำรรับประสบกำรณ์กบั ควำมเจ็บปวดนี้เท่ำนั้นพระองค์จึงจะเสด็จจำกไป
นี่คือวิธีที่พระรำชกิจของพระเจ้ำเป็ นจริ งและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ทุกคนที่ยงั คงอยู่จะสรรเสริ ญพระองค์เนื่องจำกกำรนี้
และพวกเขำจะมองเห็นควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อมนุษย์และควำมใจดีมีเมตตำของพระองค์
เนื้อแท้ของพระเจ้ำเกี่ยวกับควำมงำมและควำมดีสำมำรถเห็นได้ในนัยสำคัญแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ใ
นเนื้อหนัง สิ่งใดก็ตำมที่พระองค์ทรงทำนั้นจริ งใจ สิ่งใดก็ตำมที่พระองค์ตรัสนั้นจริงจังจริ งใจและสัตย์ซื่อ
ด้วยทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ต้งั พระทัยที่จะทำ พระองค์ทรงทำกำรนั้นอย่ำงแท้จริง และเมื่อทรงจ่ำยรำคำ
พระองค์ทรงจ่ำยรำคำกำรนั้นอย่ำงแท้จริง พระองค์ไม่เพียงทรงถ้อยดำรัสเท่ำนั้น
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงชอบธรรม พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงสัตย์ซื่อ
ตัดตอนมำจำก “แง่มุมที่สองของนัยสำคัญแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

280. พระเจ้ำทรงพิจำรณำกรณีกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์น้ีของพระองค์
กรณีควำมรอดของมวลมนุษย์ของพระองค์ ว่ำมีควำมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
พระองค์ทรงทำสิ่งเหล่ำนี้ไม่เพียงแต่ดว้ ยจิตใจของพระองค์เท่ำนั้น ไม่เพียงแต่ดว้ ยพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น
และแน่นอนว่ำไม่ใช่ดว้ ยท่ำทีที่ไม่ใส่พระทัย—แต่พระองค์ทรงทำสิ่งทั้งหมดเหล่ำนี้ดว้ ยแผนกำรหนึ่ง
ด้วยเป้ำหมำยหนึ่ง ด้วยมำตรฐำนต่ำงๆ และด้วยน้ ำพระทัยของพระองค์
เห็นได้ชดั เจนว่ำพระรำชกิจในกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนี้มนี ัยสำคัญอย่ำงยิง่ สำหรับทั้งพระเจ้ำและมนุษย์
ไม่ว่ำพระรำชกิจนี้จะลำบำกยำกเย็นเพียงใด ไม่ว่ำอุปสรรคจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ไม่ว่ำมนุษย์จะอ่อนแอเพียงใด
หรื อไม่ว่ำควำมกบฏของมนุษย์จะล้ำลึกเพียงใด ไม่มสี ิ่งใดในนี้ที่ลำบำกยำกเย็นสำหรับพระเจ้ำ
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 พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

281. เมือ่ เจ้ำสำมำรถซึ้งคุณค่ำกับพระดำริ และท่ำทีที่พระเจ้ำทรงมีต่อมวลมนุษย์ได้อย่ำงแท้จริ ง
เมื่อเจ้ำสำมำรถเข้ำใจอำรมณ์และควำมกังวลที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั แต่ละสิ่งที่ทรงสร้ำง
เจ้ำจะสำมำรถเข้ำใจกำรอุทิศพระองค์และควำมรักที่ใช้ไปกับทุกๆ ผูค้ นที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงสร้ำงขึ้น
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เจ้ำจะใช้คำสองคำเพื่อพรรณนำควำมรักของพระเจ้ำ คำสองคำนั้นคืออะไร? บำงคนพูดว่ำ
“ไม่เห็นแก่พระองค์เอง” และบำงคนพูดว่ำ “ใจบุญสุนทำน” ในสองคำนี้ “ใจบุญสุนทำน”
เป็ นคำที่เหมำะสมน้อยที่สุดในกำรพรรณนำควำมรักของพระเจ้ำ
นี่คือคำที่ผคู้ นใช้พรรณนำถึงคนบำงคนที่เผื่อแผ่หรื อใจกว้ำง เรำเกลียดคำนี้
เพรำะมันอ้ำงอิงถึงกำรให้กำรกุศลโดยไร้แบบแผน โดยไม่เลือกหน้ำ โดยไม่พิจำรณำถึงหลักกำร
มันคือควำมโน้มเอียงที่ใช้อำรมณ์มำกเกินไป ซึ่งพบได้มำกในผูค้ นที่โง่เขลำและสับสน
เมื่อใช้คำนี้พรรณนำถึงควำมรักของพระเจ้ำ มีควำมหมำยแฝงที่เป็ นกำรดูหมิ่นอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้

เรำมีคำสองคำที่อธิบำยควำมรักของพระเจ้ำได้อย่ำงเหมำะสมมำกกว่ำ ได้แก่อะไรบ้ำง? คำแรกคือ “มหำศำล”
คำนี้ไม่ได้ทำให้เห็นภำพเป็ นอย่ำงมำกหรอกหรื อ? คำที่สองคือ “กว้ำงใหญ่ไพศำล”
มีควำมหมำยที่แท้จริ งอยู่เบื้องหลังคำเหล่ำนี้ ซึ่งเรำใช้พรรณนำควำมรักของพระเจ้ำ
เมื่อตีควำมหมำยตำมตัวอักษร “มหำศำล” พรรณนำถึงปริมำตรหรื อควำมสำมำรถของสิ่งหนึ่ง
แต่ไม่ว่ำสิ่งนั้นจะใหญ่เพียงใด มันคือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ผคู้ นสำมำรถจับต้องและมองเห็นได้
นี่เป็ นเพรำะมันมีอยู่—มันไม่ใช่วตั ถุที่เป็ นนำมธรรม
แต่เป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่สำมำรถให้แนวควำมคิดแก่ผคู้ นในลักษณะที่ค่อนข้ำงถูกต้องแม่นยำและสัมพันธ์กบั ชีวิ
ตจริ ง ไม่ว่ำเจ้ำจะมองมันจำกมุมมองสองมิติหรื อสำมมิติ เจ้ำไม่จำเป็ นต้องจินตนำกำรถึงกำรมีอยู่ของมัน
เพรำะมันคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆ ในลักษณะที่เป็ นจริ ง ถึงแม้ว่ำกำรใช้คำว่ำ “มหำศำล”
ในกำรอธิบำยควำมรักของพระเจ้ำจะสำมำรถทำให้รู้สึกเหมือนควำมพยำยำมที่จะระบุปริ มำณควำมรักของพระอ
งค์ แต่คำนี้ยงั ให้ควำมรู ้สึกว่ำควำมรักของพระองค์ไม่อำจระบุปริ มำณได้เช่นเดียวกัน
เรำพูดว่ำควำมรักของพระเจ้ำสำมำรถระบุปริ มำณได้ เพรำะควำมรักของพระองค์ไม่ว่ำงเปล่ำ
อีกทั้งไม่ได้เป็ นสิ่งที่เป็ นตำนำนเล่ำขำน
แต่เป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ทุกสิ่งภำยใต้กำรปกครองของพระองค์มีเหมือนกัน
บำงสิ่งบำงอย่ำงที่สิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงได้สุขสำรำญจนถึงระดับที่หลำกหลำยและจำกมุมมองที่แตกต่ำง
ถึงแม้ว่ำผูค้ นไม่สำมำรถมองเห็นหรื อสัมผัสควำมรักของพระองค์ได้
แต่ควำมรักนี้นำกำรบำรุงเลี้ยงและชีวิตมำยังทุกสรรพสิ่งในขณะที่ควำมรักนี้ได้รับกำรเผยทีละเล็กละน้อยในชีวิ
ตของทุกสรรพสิ่ง
และสิ่งเหล่ำนั้นนับและเป็ นพยำนต่อควำมรักของพระเจ้ำที่สิ่งเหล่ำนั้นได้สุขสำรำญในแต่ละชัว่ ขณะที่ผ่ำนไป
เรำพูดว่ำควำมรักของพระเจ้ำไม่สำมำรถระบุปริ มำณได้เพรำะควำมล้ำลึกของพระเจ้ำผูท้ รงจัดเตรี ยมและบำรุ งเลี้
ยงทุกสรรพสิ่งคือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่พวกมนุษย์หยัง่ ลึกได้ยำก
เช่นเดียวกับพระดำริ ที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั ทุกสรรพสิ่ง และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ที่ให้กบั มวลมนุษย์
นั่นจึงกล่ำวได้ว่ำ ไม่มีผใู้ ดรู ้ถงึ พระโลหิตและน้ ำพระเนตรที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงหลัง่ ออกมำเพื่อมวลมนุษย์
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถจับใจควำม
ไม่มีผใู้ ดสำมำรถเข้ำใจควำมลึกซึ้งหรื อน้ ำหนักของควำมรักที่พระผูส้ ร้ำงทรงมีให้กบั มวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงส
ร้ำงขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
กำรพรรณนำควำมรักของพระเจ้ำว่ำมหำศำลคือกำรช่วยให้ผคู้ นซึ้งคุณค่ำและเข้ำใจควำมกว้ำงของควำมรักของพ
ระเจ้ำ และควำมจริ งของกำรดำรงอยู่ของควำมรักของพระเจ้ำ
นอกจำกนี้กำรพรรณนำนี้ยงั เป็ นไปเพื่อให้ผคู้ นสำมำรถจับใจควำมถึงควำมหมำยจริงๆ ของคำว่ำ “พระผูส้ ร้ำง”

ได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผคู้ นสำมำรถได้รับควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับควำมหมำยที่แท้จริ งของสมญำ
“กำรทรงสร้ำง” คำว่ำ “กว้ำงใหญ่ไพศำล” มักพรรณนำถึงสิ่งใด? โดยทัว่ ไป
คำนี้นำมำใช้พรรณนำถึงมหำสมุทรหรือจักรวำล ตัวอย่ำงเช่น: “จักรวำลอันกว้ำงใหญ่ไพศำล” หรื อ
“มหำสมุทรอันกว้ำงใหญ่ไพศำล”
ควำมไพศำลและควำมลึกที่เงียบสงัดของจักรวำลอยู่เหนือควำมเข้ำใจของมนุษย์
คือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่จบั จินตนำกำรของมนุษย์ บำงสิ่งบำงอย่ำงที่พวกเขำรู ้สึกมีควำมเลื่อมใสอย่ำงยิ่งใหญ่ให้
ควำมลึกลับและควำมลึกล้ำของมันมองเห็นได้ แต่เกินเอื้อมถึง เมื่อเจ้ำนึกถึงมหำสมุทร
เจ้ำนึกถึงควำมกว้ำงของมัน และเจ้ำสำมำรถรู ้สึกถึงควำมลึกลับและควำมสำมำรถในกำรเก็บสิ่งต่ำงๆ
ได้ยอดเยี่ยมของมัน นี่เป็ นเหตุผลว่ำทำไมเรำจึงได้ใช้คำว่ำ “กว้ำงใหญ่ไพศำล”
ในกำรพรรณนำถึงควำมรักของพระเจ้ำ เพื่อช่วยให้ผูค้ นรูส้ ึกว่ำควำมรักของพระเจ้ำล้ำค่ำเพียงใด
เพื่อให้รู้สึกว่ำควำมงดงำมอย่ำงลุ่มลึกของควำมรักของพระองค์น้ นั ไม่สิ้นสุดและครอบคลุมกว้ำงขวำง
เรำใช้คำนี้เพื่อช่วยให้ผูค้ นรูส้ ึกถึงควำมบริ สุทธิ์ของควำมรักของพระองค์
และควำมทรงเกียรติและควำมมิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้ำที่ได้รับกำรเผยโดยผ่ำนทำงควำมรักของพร
ะองค์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

282. มีบำงสิ่งในแก่นแท้และพระอุปนิสัยของพระเจ้ำซึ่งง่ำยอย่ำงเหลือเกินต่อกำรมองข้ำม
เป็ นบำงสิ่งที่พระเจ้ำเท่ำนั้นทรงครอบครองและไม่มีบุคคลใดมี รวมถึงพวกที่คนอืน่ ๆ คิดว่ำเป็ นผูค้ นที่ยงิ่ ใหญ่
ผูค้ นที่ดี หรื อพระเจ้ำแห่งจินตนำกำรของพวกเขำ สิ่งนี้คืออะไร?
คือควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้ำ เมื่อพูดถึงควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
เจ้ำก็อำจคิดว่ำเจ้ำก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมำกเช่นกัน เพรำะเมื่อพูดถึงลูกหลำนของเจ้ำ
เจ้ำไม่มีวนั ต่อรองรำคำหรื อต่อล้อต่อเถียงกับพวกเขำ
หรื อเจ้ำคิดว่ำเจ้ำก็ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมำกเช่นกันเมือ่ พูดถึงบิดำมำรดำของเจ้ำ
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะคิดอะไร อย่ำงน้อยที่สุดเจ้ำก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับคำว่ำ “ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน”
และคิดว่ำมันเป็ นคำในเชิงบวก และคิดว่ำกำรเป็ นบุคคลที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นสูงศักดิ์มำก
เมื่อเจ้ำไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เจ้ำจะนับถือตัวเจ้ำเองอย่ำงสูงส่ง
แต่ไม่มีใครสักคนที่สำมำรถเห็นควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง ท่ำมกลำงผูค้ น
เหตุกำรณ์ และวัตถุต่ำงๆ และในพระรำชกิจของพระองค์ได้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้? เพรำะมนุษย์เห็นแก่ตวั เกินไป!
เหตุใดเรำจึงพูดเช่นนั้น? มวลมนุษย์อำศัยอยู่ในโลกแห่งวัตถุ เจ้ำอำจติดตำมพระเจ้ำ

แต่เจ้ำไม่มีวนั เห็นหรื อซำบซึ้งในวิธีที่พระเจ้ำทรงจัดเตรียมให้เจ้ำ รักเจ้ำ และแสดงควำมห่วงใยต่อเจ้ำ
ดังนั้นเจ้ำเห็นอะไร? เจ้ำเห็นญำติสำยโลหิตที่รักเจ้ำหรื อหลงใหลในตัวเจ้ำ เจ้ำเห็นสิ่งต่ำงๆ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อเนื้อหนังของเจ้ำ เจ้ำใส่ใจเกี่ยวกับผูค้ น และสิ่งต่ำงๆ ที่เจ้ำรัก
นี่คือสิ่งที่เรียกกันว่ำควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำม ผูค้ นที่
“ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน” เช่นนี้ไม่มีวนั ห่วงใยเกีย่ วกับพระเจ้ำที่ทรงให้ชีวิตแก่พวกเขำ
ตรงกันข้ำมกับของพระเจ้ำ ควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์กลำยเป็ นเห็นแก่ตวั และน่ำรังเกียจ
ควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่มนุษย์เชื่อนั้นว่ำงเปล่ำและไม่สมจริง ปลอมปน เข้ำกันไม่ได้กบั พระเจ้ำ
และไม่เกี่ยวโยงกับพระเจ้ำ ควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของมนุษย์มีไว้สำหรับตัวเอง
ในขณะที่ควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้ำเป็ นกำรเปิ ดเผยแก่นแท้ของพระองค์ที่แท้จริ ง
เป็ นเพรำะควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้ำนั่นเอง
มนุษย์จึงได้รับกำรจัดเตรียมให้โดยพระองค์ตลอดเวลำ
พวกเจ้ำอำจจะไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงลึกล้ำจำกหัวข้อนี้ที่เรำกำลังพูดถึงในวันนี้
และเพียงกำลังพยักหน้ำด้วยควำมเห็นชอบ แต่เมื่อเจ้ำพยำยำมซำบซึ้งในพระทัยของพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำ
เจ้ำจะค้นพบกำรนี้โดยไม่รู้ตวั ว่ำ ท่ำมกลำงผูค้ น เรื่ องสำคัญและสิ่งต่ำงๆ
ทั้งหมดที่เจ้ำสำมำรถสำนึกรับรู ้ได้ในโลกนี้
มีเพียงควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่เป็ นจริ งและเป็ นรู ปธรรม
เพรำะมีเพียงควำมรักของพระเจ้ำต่อเจ้ำเท่ำนั้นที่ปรำศจำกเงื่อนไขและไร้ที่ติ นอกเหนือจำกพระเจ้ำแล้ว
ที่เรี ยกว่ำควำมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนอื่นใดนั้นแสร้งทำ ผิวเผิน ไม่แท้จริ ง มันมีจุดประสงค์
เจตนำบำงอย่ำง มีกำรแลกเปลี่ยน และไม่สำมำรถทนทำนต่อกำรทดสอบได้
เจ้ำถึงกับสำมำรถพูดได้ว่ำมันโสมมและน่ำรังเกียจ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

283. พระเจ้ำได้ทรงดูหมิ่นมนุษย์เพรำะมนุษย์เป็ นปรปักษ์กบั พระองค์ แต่ในพระทัยของพระองค์น้ นั ควำมใส่ใจ
ควำมห่วงใย และควำมกรุ ณำของพระองค์ต่อมนุษยชำติยงั คงไม่เปลีย่ นแปลง
แม้ในเวลำที่พระองค์ได้ทรงทำลำยมวลมนุษย์ พระทัยของพระองค์ก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อมนุษยชำติเต็มไปด้วยควำมเสื่อมทรำมและกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำในระดับที่มีเจตนำร้ำย
พระเจ้ำก็ทรงต้องทำลำยมนุษยชำติน้ี เพรำะพระอุปนิสยั และแก่นแท้ของพระองค์
และโดยสอดคล้องกับหลักกำรของพระองค์ แต่เพรำะแก่นแท้ของพระเจ้ำ พระองค์ยงั คงทรงสงสำรมวลมนุษย์
และทรงถึงกับต้องกำรใช้วิธีสำรพัดเพื่อไถ่บำปมวลมนุษย์เพื่อที่พวกเขำจะได้สำมำรถมีชีวิตต่อไปได้

อย่ำงไรก็ตำมมนุษย์ได้ต่อต้ำนพระเจ้ำ ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำต่อไป และปฏิเสธที่จะยอมรับควำมรอดของพระเจ้ำ
นั่นคือ ปฏิเสธที่จะยอมรับเจตนำรมณ์ดีของพระองค์ ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำได้ทรงเรียกหำพวกเขำ
เตือนควำมจำพวกเขำ หล่อเลี้ยงพวกเขำ ช่วยเหลือพวกเขำ หรื อยอมผ่อนปรนต่อพวกเขำอย่ำงไร
มนุษย์ก็ไม่ได้เข้ำใจหรื อซำบซึ้ง และพวกเขำก็ไม่ให้ควำมสนใจด้วย ในควำมเจ็บปวดของพระองค์
พระเจ้ำยังคงไม่ทรงลืมที่จะประทำนควำมยอมผ่อนปรนสูงสุดของพระองค์แก่มนุษย์ เพื่อรอให้มนุษย์เลี้ยวกลับ
หลังจำกพระองค์ได้ทรงไปถึงขีดจำกัดแล้ว
พระองค์กไ็ ด้ทรงทำในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องทำโดยไม่มีควำมลังเลอันใด กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ
มีช่วงเวลำและกระบวนกำรเฉพำะเจำะจงตั้งแต่ชวั่ ขณะที่พระเจ้ำได้ทรงวำงแผนที่จะทำลำยมวลมนุษย์จนถึงจุดเ
ริ่ มต้นของพระรำชกิจของพระองค์ในกำรทำลำยมวลมนุษย์
กระบวนกำรนี้ได้ดำรงอยู่เพื่อจุดประสงค์ในกำรทำให้มนุษย์สำมำรถเลี้ยวกลับได้
และนี่เป็ นโอกำสสุดท้ำยที่พระเจ้ำได้ทรงให้แก่มนุษย์
ดังนั้นพระเจ้ำได้ทรงทำอะไรในช่วงเวลำนี้ก่อนที่จะทำลำยมวลมนุษย์?
พระเจ้ำได้ทรงทำพระรำชกิจแห่งกำรเตือนควำมจำและเตือนสติในปริมำณมำก
ไม่สำคัญว่ำพระทัยของพระเจ้ำได้อยู่ในควำมเจ็บปวดและควำมเศร้ำโศกมำกเพียงใด
พระองค์กย็ งั ทรงมอบควำมใส่พระทัย ควำมห่วงใย และควำมกรุณำอันอุดมของพระองค์ให้แก่มนุษยชำติต่อไป
พวกเรำเห็นอะไรจำกกำรนี้? ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ
พวกเรำเห็นว่ำควำมรักของพระเจ้ำต่อมวลมนุษย์น้ นั เป็ นจริ งและไม่ใช่บำงสิ่งที่พระองค์เพียงตรัสสนับสนุนอย่ำ
งไม่จริงใจ ควำมรักของพระเจ้ำเป็ นจริ ง จับต้องได้ และซำบซึ้งได้ ไม่ถูกปลอมแปลง ไม่มีสิ่งเจือปน
ไม่หลอกลวงหรื อเสแสร้ง พระเจ้ำไม่มีวนั ทรงใช้กำรหลอกลวงอันใด
หรื อสร้ำงภำพเท็จเพื่อทำให้ผูค้ นเห็นว่ำพระองค์ทรงน่ำรักน่ำชื่นชอบ
พระองค์ไม่มีวนั ทรงใช้คำพยำนเท็จเพื่อให้ผคู้ นเห็นควำมน่ำรักน่ำชื่นชมของพระองค์
หรื อเพื่ออวดควำมน่ำรักน่ำชื่นชมและควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
แง่มุมเหล่ำนี้ของพระอุปนิสัยของพระเจ้ำไม่มีค่ำคู่ควรกับควำมรักของมนุษย์หรอกหรื อ?
ไม่มีค่ำคู่ควรต่อกำรนมัสกำรหรอกหรื อ? ไม่มีค่ำคู่ควรต่อกำรทะนุถนอมหรอกหรือ? ณ
จุดนี้เรำต้องกำรถำมพวกเจ้ำว่ำ หลังจำกได้ยินพระวจนะเหล่ำนี้
พวกเจ้ำคิดว่ำควำมยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำเป็ นเพียงคำพูดไร้สำระบนกระดำษแผ่นหนึ่งหรื อไม่?
ควำมน่ำรักน่ำชื่นชมของพระเจ้ำเป็ นเพียงคำพูดไร้สำระหรื อไม่? ไม่ใช่! ไม่ใช่อย่ำงแน่นอน! พระอำนำจสูงสุด
ควำมยิ่งใหญ่ ควำมศักดิ์สิทธิ์ ควำมยอมผ่อนปรน ควำมรัก และอื่นๆ ของพระเจ้ำ—
ทุกรำยละเอียดของทุกๆด้ำนที่แตกต่ำงกันของพระอุปนิสัยและแก่นแท้ของพระเจ้ำได้รับกำรแสดงออกในทำงป

ฏิบตั ิทุกครั้งที่พระองค์ทรงทำพระรำชกิจของพระองค์ ถูกรวบรวมอยู่ในน้ ำพระทัยของพระองค์ต่อมนุษย์
และได้ถูกทำให้ลุล่วงและสะท้อนอยู่ในทุกๆ ผูค้ นอีกด้วย โดยไม่คำนึงถึงว่ำเจ้ำได้รูส้ ึกถึงมันมำก่อนหรือไม่
พระเจ้ำกำลังใส่พระทัยในบุคคลทุกคนในทุกวิถีทำงที่เป็ นไปได้ โดยใช้พระทัยที่จริ งใจ พระปรี ชำญำณ
และวิธีกำรทั้งหลำย ของพระองค์ เพื่อทำให้หัวใจของแต่ละบุคคลอบอุ่น
และปลุกวิญญำณของแต่ละบุคคลให้ตื่น นี่คือข้อเท็จจริ งที่เถียงไม่ได้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
1. “กำรย่ำยีท้งั หลำย” ใช้เพื่อเปิ ดโปงกำรไม่เชื่อฟังของมวลมนุษย์
ก. ข้อควำมเดิมคือ “มันเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของกำรไม่สำมำรถถูก”
ข. ข้อควำมเดิมคือ “รวมทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของกำรไร้ควำมสำมำรถที่จะถูกทำให้ขุ่นเคืองได้
(และกำรไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั กำรถูกทำให้ขุ่นเคือง)”

8. พระวจนะว่าด้วยการรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า
284. พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์และได้จดั วำงพวกเขำบนแผ่นดินโลก
และพระองค์ได้ทรงนำทำงพวกเขำมำนับตั้งแต่น้นั
จำกนั้นพระองค์จึงได้ทรงช่วยพวกเขำให้รอดและทรงรับหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปให้มนุษยชำติ
ในท้ำยที่สุด พระองค์ยงั คงทรงต้องพิชิตมนุษยชำติ ช่วยมนุษยชำติให้รอดโดยถ้วนทัว่
และฟื้ นคืนพวกเขำกลับสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ
นี่คือพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงเข้ำดำเนินกำรมำนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น—
เป็ นกำรฟื้ นคืนมนุษยชำติกลับสู่รูปลักษณ์และสภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ
พระเจ้ำจะทรงสถำปนำรำชอำณำจักรของพระองค์และฟื้ นคืนสภำพเหมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระเจ้ำจะทรงฟื้ นคืนสิทธิอำนำจของพระองค์บนแผ่นดินโลกและท่ำมกลำงสรรพสิ่งทรงสร้ำง
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 พระองค์จงึ จะทรงทำให้พวกเขำนมัสกำรพระองค์

เพรำะพระองค์ทรงปรำรถนำที่จะฟื้ นคืนหน้ำที่ด้งั เดิมของมนุษยชำติ
พระองค์จงึ จะทรงฟื้ นคืนมันโดยครบบริ 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 นัน่ ก็คือ กำรทำลำยล้ำงพวกที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ในหมู่มนุษยชำติโดยสิ้นเชิง
และกำรนำบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์เข้ำสู่กำรหยุดพัก
เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้ฟ้ื นคืนสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำแล้ว
และเมื่อพวกเขำสำมำรถทำหน้ำที่แต่ละอย่ำงของพวกเขำให้ลุล่วง
คงอยู่กบั ที่ต้งั ที่ถูกต้องเหมำะสมของพวกเขำเอง และนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรียมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำได้
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

285. แผนกำรจัดกำรทั้งหมดของเรำ ซึ่งเป็ นแผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี น้ นั ประกอบด้วยสำมระยะ
หรื อสำมยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกำล ยุคพระคุณ (ซึ่งเป็ นยุคแห่งกำรทรงไถ่ดว้ ยเช่นกัน)
และยุคแห่งรำชอำณำจักรแห่งยุคสุดท้ำย
งำนของเรำในสำมยุคดังกล่ำวแตกต่ำงกันในด้ำนเนื้อหำตำมลักษณะของแต่ละยุค ทว่ำในแต่ละระยะ
งำนส่วนนี้จะมีควำมเหมำะสมกับควำมจำเป็ นของมนุษย์ หรื อกล่ำวให้ชดั เจนกว่ำนั้นได้ว่ำ
ถูกกระทำไปโดยสอดรับกับเล่ห์เพทุบำยที่ซำตำนนำมำใช้ในสงครำมที่เรำต้องเข้ำต่อกรด้วย
วัตถุประสงค์แห่งงำนของเรำคือเพื่อทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
เพื่อสำแดงปัญญำและฤทธำนุภำพอันไม่สนิ้ สุดของเรำให้เป็ นที่ประจักษ์
เพื่อเปิ ดโปงเล่ห์เพทุบำยทั้งสิ้นของซำตำน
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นกำรช่วยเผ่ำพันธุ์มนุษยชำติท้งั มวลซึ่งอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของซำตำนให้รอด
ทั้งหมดก็เพื่อแสดงถึงปัญญำและฤทธำนุภำพอันไม่มีที่สิ้นสุดของเรำ
และเพื่อเผยให้เห็นควำมน่ำขยะแขยงเกินจะทำนทนของซำตำน และที่ยงิ่ กว่ำนั้นก็คอื
เพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทัง้ หลำยสำมำรถแยกแยะระหว่ำงควำมดีกบั ควำมชัว่ ได้
เพื่อจะรับรู ้ได้ว่ำเรำคือผูป้ กครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
เพื่อให้ได้เห็นกันอย่ำงชัดแจ้งว่ำซำตำนคือศัตรู แห่งมนุษยชำติ เป็ นผูท้ ี่เสื่อม เป็ นมำรชัว่ ร้ำย
และเพื่อให้พวกเขำสำมำรถบอกกล่ำวด้วยควำมเชื่อมัน่ เต็มหัวใจถึงข้อแตกต่ำงระหว่ำงควำมดีกบั ควำมชัว่
ควำมจริ งและควำมลวง ควำมบริ สุทธิ์และควำมโสมม
รวมถึงสิง่ ใดยิง่ ใหญ่เลอค่ำและสิ่งใดไร้เกียรติควรเหยียดหยำม

ด้วยเหตุน้ีมนุษย์ผไู้ ม่รู้เท่ำทันจึงจะสำมำรถเป็ นประจักษ์พยำนฝ่ ำยเรำได้ว่ำ
ไม่ใช่เรำที่เป็ นผูบ้ ่อนทำลำยมนุษยชำติให้เสื่อมทรำม และมีแต่เรำ—พระผูส้ ร้ำง—เท่ำนั้น
ที่สำมำรถช่วยมนุษยชำติให้อยูร่ อด ที่สำมำรถมอบสิ่งต่ำงๆ ซึ่งให้ควำมสุขแก่พวกเขำได้
จนกระทัง่ พวกเขำได้ตระหนักรู ้ว่ำเรำคือผูป้ กครองทุกสรรพสิ่ง
และซำตำนเป็ นเพียงหนึ่งในสิ่งดำรงอยู่ที่เรำได้สร้ำงขึ้นมำและซึ่งต่อมำกลับผันแปรพักตร์ไปจำกเรำ
แผนกำรจัดกำรระยะเวลำ 6,000 ปี ของเรำแบ่งออกเป็ นสำมระยะ
และด้วยเหตุน้ นั เรำได้ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุผลในกำรทำให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงสำมำรถเป็ นพยำนต่อเรำได้
เข้ำใจเจตนำของเรำได้ และรู ้ได้ว่ำเรำคือควำมจริง
ตัดตอนมำจำก “เรื่องจริงเบื้องหลังพระรำชกิจยุคแห่งกำรไถ่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

286. ระยะเวลำ 6,000 ปี ของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำถูกแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ ได้แก่
ยุคธรรมบัญญัติ ยุคพระคุณ และยุคแห่งรำชอำณำจักร
พระรำชกิจสำมช่วงระยะเหล่ำนี้ลว้ นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอดของมวลมนุษย์ กล่ำวคือ
พวกมันเป็ นไปเพื่อควำมรอดของมนุษย์ที่ได้ถกู ทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงรุนแรงโดยซำตำน อย่ำงไรก็ตำม
ในเวลำเดียวกันพวกมันก็เป็ นไปเพื่อที่พระเจ้ำอำจทรงสูร้ บกับซำตำนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี
ดังเช่นที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดถูกแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ ดังนั้น
กำรสู้รบกับซำตำนจึงถูกแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะด้วยเช่นกัน
และสองแง่มุมเหล่ำนี้ของพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงถูกกระทำขึ้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
กำรสู้รบกับซำตำนเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งควำมรอดของมวลมนุษย์โดยแท้จริ ง
และเพรำะพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมวลมนุษย์มิใช่บำงสิง่ ที่สำมำรถถูกทำให้ครบบริ บูรณ์อย่ำงประสบผล
สำเร็จได้ในช่วงระยะเดียว กำรสู้รบกับซำตำนยังถูกแบ่งออกเป็ นระยะและเป็ นช่วงเวลำด้วยเช่นกัน
และมีกำรเปิ ดศึกกับซำตำนโดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรที่จำเป็ นของมนุษย์และขอบข่ำยของควำมเสื่อมทรำม
ของซำตำนในตัวเขำ บำงที ในจินตนำกำรของมนุษย์ เขำอำจเชื่อว่ำในกำรสู้รบนี้
พระเจ้ำจะทรงใช้อำวุธกับซำตำน ในหนทำงเดียวกับที่สองกองทัพจะต่อสู้กนั
นี่เป็ นแค่สิ่งที่ภูมิปัญญำของมนุษย์สำมำรถจินตนำกำรได้ มันเป็ นแนวคิดที่คลุมเครื อและไม่สมจริ งอย่ำงที่สุด
กระนั้นมันก็เป็ นสิ่งที่มนุษย์เชื่อ และเพรำะเรำพูด ณ ที่น้ีว่ำ
วิถีทำงแห่งควำมรอดของมนุษย์คือโดยผ่ำนทำงกำรสูร้ บกับซำตำน มนุษย์จินตนำกำรว่ำนี่คอื วิธีกระทำกำรสู้รบ
มีสำมช่วงระยะในพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมนุษย์
ซึ่งกล่ำวได้ว่ำกำรสูร้ บกับซำตำนได้ถูกแยกออกเป็ นสำมช่วงระยะเพื่อที่จะทำให้ซำตำนปรำชัยอย่ำงเด็ดขำด
กระนั้น

ควำมจริ งด้ำนในของพระรำชกิจทั้งหมดแห่งกำรสู้รบกับซำตำนก็คอื ประสิทธิผลของมันนั้นสัมฤทธิ์ได้โดยผ่ำน
ทำงพระรำชกิจหลำยขั้นตอน ได้แก่ กำรประทำนพระคุณให้แก่มนุษย์
กำรกลำยเป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปของมนุษย์ กำรยกโทษให้กบั บำปทั้งหลำยของมนุษย์ กำรพิชิตชัยมนุษย์
และกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม ตำมข้อเท็จจริ งแล้ว กำรสู้รบกับซำตำนมิใช่กำรใช้อำวุธรบกับซำตำน
แต่คือควำมรอดของมนุษย์ กำรทรงพระรำชกิจกับชีวิตมนุษย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์
เพื่อที่เขำอำจเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำได้ นี่คือวิธีที่ซำตำนถูกทำให้ปรำชัย
ซำตำนปรำชัยโดยผ่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของมนุษย์ เมื่อซำตำนปรำชัยแล้ว กล่ำวคือ
เมื่อมนุษย์ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์แล้ว เมื่อนั้น
ซำตำนซึ่งถูกดูหมิน่ เหยียดหยำมจะถูกพันธนำกำรเอำไว้โดยครบบริ บูรณ์ และในหนทำงนี้
มนุษย์จะได้รับกำรช่วยให้รอดโดยครบบริ บูรณ์ ด้วยเหตุน้ี
เนื้อแท้แห่งควำมรอดของมนุษย์ก็คือสงครำมกับซำตำน
และสงครำมนี้โดยพืน้ ฐำนแล้วสะท้อนอยู่ในควำมรอดของมนุษย์ ช่วงระยะแห่งยุคสุดท้ำย
ซึ่งเป็ นยุคที่มนุษย์จะถูกพิชิต คือช่วงระยะสุดท้ำยในกำรสูร้ บกับซำตำน
และนั่นยังเป็ นพระรำชกิจแห่งควำมรอดที่ครบบริ บูรณ์ของมนุษย์จำกแดนครอบครองของซำตำนด้วยเช่นกัน
ควำมหมำยภำยในของกำรพิชิตชัยมนุษย์คือกำรกลับคืนของรู ปจำแลงของซำตำน—
มนุษย์ผถู้ กู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำม—ไปสู่พระผูส้ ร้ำงภำยหลังจำกที่เขำได้ถูกทำกำรพิชิตชัย
ซึ่งโดยผ่ำนทำงนี้ที่เขำจะละทิ้งซำตำนและกลับคืนสู่พระเจ้ำอย่ำงครบบริ บูรณ์ ในหนทำงนี้
มนุษย์จะถูกช่วยให้รอดอย่ำงครบบริ บูรณ์ และดังนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยจึงเป็ นพระรำชกิจสุดท้ำยในกำรสู้รบกับซำตำน
และเป็ นช่วงระยะขั้นสุดท้ำยในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเพื่อประโยชน์แห่งควำมปรำชัยของซำตำน
หำกปรำศจำกพระรำชกิจนี้ ควำมรอดอันครบถ้วนของมนุษย์ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้โดยสิน้ เชิง
ควำมพ่ำยแพ้เด็ดขำดของซำตำนก็คงจะเป็ นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน
และมวลมนุษย์ก็คงจะไม่มีวนั สำมำรถเข้ำสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์ หรื อได้รับอิสระจำกอิทธิพลของซำตำนได้
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 ด้ถูกจับไปเป็ นเชลย
จะสำมำรถถูกฉวยคว้ำกลับมำจำกมือของซำตำนได้
หำกมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลและพันธนำกำรของซำตำน เช่นนั้นแล้ว ซำตำนก็จะอับอำย
มนุษย์จะถูกนำกลับมำในท้ำยที่สุด และซำตำนก็จะปรำชัย
และเพรำะมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลมืดของซำตำน
มนุษย์จะกลำยเป็ นของที่ริบมำได้จำกกำรสู้รบทั้งหมดนี้
และซำตำนจะกลำยเป็ นวัตถุที่จะถูกลงโทษทันทีที่สงครำมได้เสร็จสิ้นลง
หลังจำกนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดของมวลมนุษย์ก็จะได้ถูกทำให้ครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

287. พระเจ้ำทรงเป็ นปฐมและอวสำน
คือพระองค์ดว้ ยพระองค์เองนั่นเองที่ทรงทำให้พระรำชกิจของพระองค์เคลื่อนไหว
และดังนั้นก็ตอ้ งเป็ นพระองค์ดว้ ยพระองค์เองที่ทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคก่อนหน้ำนั้น
นี่คือข้อพิสูจน์ถึงกำรทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ของพระองค์และถึงกำรพิชิตโลกของพระองค์
แต่ละครั้งที่พระองค์ดว้ ยพระองค์เองทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์ มันเป็ นกำรเริ่ มต้นกำรสู้รบครั้งใหม่
หำกไม่มีกำรเริ่ มต้นงำนใหม่ ก็คงจะไม่มีกำรสรุ ปปิ ดตัวของงำนเก่ำโดยธรรมชำติ
และเมื่อไม่มีกำรสรุ ปปิ ดตัวงำนเก่ำ นี่ก็เป็ นข้อพิสูจน์ว่ำกำรสู้รบกับซำตำนยังไม่มำถึงบทอวสำน
มีเพียงเมื่อพระเจ้ำพระองค์เองเสด็จมำและทรงดำเนินพระรำชกิจใหม่ท่ำมกลำงมนุษย์เท่ำนั้น
มนุษย์จึงสำมำรถหลุดพ้นจำกแดนครอบครองของซำตำนได้โดยสิ้นเชิง และได้รับชีวิตใหม่และกำรเริ่ มต้นใหม่
มิฉะนั้นมนุษย์จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในยุคเก่ำไปตลอดกำลและดำรงชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลเก่ำๆ
ของซำตำนไปตลอดกำล ด้วยทุกยุคที่พระเจ้ำได้ทรงนำนั้น มนุษย์ส่วนหนึ่งได้รับกำรปลดปล่อยเป็ นอิสระ
และด้วยเหตุน้ นั มนุษย์จึงรุ ดหน้ำไปพร้อมกับพระรำชกิจของพระเจ้ำไปสู่ยุคใหม่
ชัยชนะของพระเจ้ำหมำยถึงชัยชนะสำหรับคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ติดตำมพระองค์

หำกเผ่ำพันธุ์ของมนุษย์ที่ทรงสร้ำงได้รับหน้ำที่ให้ทำกำรสรุ ปปิ ดตัวยุค
เช่นนั้นแล้วไม่ว่ำจะเป็ นจำกมุมมองของมนุษย์หรื อของซำตำน
กำรนี้คงจะไม่เป็ นมำกไปกว่ำกำรกระทำของกำรต่อต้ำนหรื อทรยศพระเจ้ำ
ไม่ใช่กำรกระทำแห่งกำรเชื่อฟังพระเจ้ำ และงำนของมนุษย์ก็คงจะกลำยเป็ นเครื่ องมือสำหรับซำตำน
มีเพียงเมื่อมนุษย์เชื่อฟังและติดตำมพระเจ้ำในยุคที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงนำมำเท่ำนั้นซำตำนจึงจะเชื่อมัน่ อย่ำงเ
ต็มที่ เพรำะนั่นคือหน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง ดังนั้น
เรำกล่ำวว่ำพวกเจ้ำจำเป็ นแต่เพียงต้องติดตำมและเชื่อฟังเท่ำนั้น และไม่มีกำรพึงประสงค์สิ่งใดจำกพวกเจ้ำอีก
นี่คือสิ่งที่เป็ นควำมหมำยของกำรที่แต่ละคนรักษำหน้ำที่ของเขำและแต่ละคนปฏิบตั ิหน้ำที่กำรงำนเฉพำะของเขำ
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์เอง และไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับมนุษย์ที่ตอ้ งทำกำรนั้นแทนพระองค์
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีส่วนร่ วมในงำนของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
มนุษย์ปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำเองและไม่มีส่วนร่ วมในพระรำชกิจของพระเจ้ำ กำรนี้เท่ำนั้นคือกำรเชื่อฟัง
และกำรพิสูจน์ถงึ ควำมพ่ำยแพ้ของซำตำน หลังจำกที่พระเจ้ำพระองค์เองได้ทรงเสร็จสิ้นกำรนำมำซึ่งยุคใหม่
พระองค์กไ็ ม่เสด็จลงมำทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมวลมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองอีกต่อไป
เป็ นเพียงเมื่อนั้นเท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะก้ำวเข้ำสู่ยุคใหม่อย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำและดำเนินกำรพัน
ธกิจของเขำในฐำนะสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง เหล่ำนี้คือหลักกำรที่พระเจ้ำทรงใช้ในกำรทรงพระรำชกิจ
ซึ่งไม่มผี ใู้ ดอำจล่วงละเมิดได้ มีเพียงกำรทรงพระรำชกิจในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่สมเหตุสมผลและมีเหตุผล
พระรำชกิจของพระเจ้ำจะถูกกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
พระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูท้ ำให้พระรำชกิจของพระองค์เคลือ่ นที่
และพระองค์นนั่ เองทรงเป็ นผูส้ รุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูว้ ำงแผนพระรำชกิจนั้น และพระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูบ้ ริ หำรจัดกำรพระรำชกิจ
และยิ่งไปกว่ำนั้น พระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูน้ ำพำพระรำชกิจไปสู่กำรเกิดผล ดังที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ว่ำ
“เรำเป็ นปฐมกำลและอวสำน เรำคือผูห้ ว่ำนและผูเ้ ก็บเกี่ยว”
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์น้นั กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
พระองค์ทรงเป็ นผูป้ กครองแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถทำพระรำชกิจของพระองค์แทนพระองค์ได้
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถนำพำพระรำชกิจของพระองค์มำสู่กำรปิ ดตัวได้
เพรำะพระองค์นั่นเองทรงเป็ นผูถ้ ือครองทุกสิ่งทุกอย่ำงไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อได้ทรงสร้ำงโลกแล้ว
พระองค์จะทรงนำทำงทั้งโลกให้ดำรงชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระองค์

และพระองค์จะทรงสรุ ปปิ ดตัวทั้งยุคด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นกำรนำพำแผนกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ไปสู่กำรเกิดผล!
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

288. พระรำชกิจแห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของพระเจ้ำกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
ช่วงระยะแรก—กำรทรงสร้ำงโลก—กระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เอง
และหำกมิได้เป็ นเช่นนั้นแล้วไซร้ ก็คงจะไม่มีผใู้ ดมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมวลมนุษย์ได้
ช่วงระยะที่สองคือกำรไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง และมันกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เองเช่นกัน
ช่วงระยะที่สำมก็ไม่จำเป็ นต้องกล่ำวเลยว่ำ
มีควำมจำเป็ นมำกยิง่ ขึ้นไปอีกสำหรับบทอวสำนของพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำที่จะต้องกระทำโดยพระเจ้ำ
พระองค์เอง พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ กำรพิชิต กำรได้รับ
และกำรทำให้มวลมนุษย์ท้งั ปวงมีควำมเพียบพร้อมล้วนดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เ
อง หำกพระองค์มิได้ทรงพระรำชกิจนี้ดว้ ยพระองค์เอง เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็คงไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนอัตลักษณ์ของพระองค์ได้
และมนุษย์คงไม่สำมำรถกระทำพระรำชกิจของพระองค์ได้ พระองค์ทรงนำทำงมนุษย์โดยพระองค์เอง
และทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงมนุษย์โดยพระองค์เอง ก็เพื่อที่จะทำให้ซำตำนปรำชัย เพื่อที่จะได้รับมวลมนุษย์
และเพื่อที่จะมอบชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลกให้มนุษย์ พระองค์ตอ้ งทรงทำพระรำชกิจนี้โดยพระองค์เอง
เพื่อประโยชน์แห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของพระองค์ และเพื่อพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์
หำกมนุษย์เชื่อเพียงว่ำพระเจ้ำทรงมำเพื่อที่มนุษย์อำจมองเห็นพระองค์
เพื่อประโยชน์แห่งกำรทำให้มนุษย์มีควำมสุขเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว ควำมเชื่อเช่นนั้นไม่มีคุณค่ำอันใด
ไม่มีนัยสำคัญอันใด ควำมเข้ำใจของมนุษย์ผิวเผินเกินไป!
พระเจ้ำทรงสำมำรถทำพระรำชกิจนี้อย่ำงถ้วนทัว่ และอย่ำงครบบริ บูรณ์ได้โดยกำรทรงดำเนินพระรำชกิจนี้จนเส
ร็จสิ้นด้วยพระองค์เองเท่ำนั้น มนุษย์ไม่มีควำมสำมำรถในกำรทำพระรำชกิจนั้นในนำมของพระเจ้ำได้
เมื่อเขำไม่มีอตั ลักษณ์ของพระเจ้ำหรื อเนื้อแท้ของพระองค์
เขำจึงไม่มีควำมสำมำรถในกำรทำพระรำชกิจของพระเจ้ำได้ และต่อให้มนุษย์ได้ทำพระรำชกิจนี้
มันก็คงจะไม่มีประสิทธิผลใดๆ ครั้งแรกที่พระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งกำรไถ่
เพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั หมดจำกบำป
เพื่อทำให้มนุษย์สำมำรถได้รับกำรชำระให้สะอำดและได้รับกำรยกโทษสำหรับบำปของเขำได้
พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยก็กระทำโดยพระเจ้ำท่ำมกลำงมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเช่นกัน
ถ้ำเพียงแค่ในระหว่ำงช่วงระยะนี้พระเจ้ำตรัสคำเผยพระวจนะ เช่นนั้นแล้ว

ก็อำจสำมำรถพบว่ำผูเ้ ผยพระวจนะหรื อใครบำงคนที่มีพรสวรรค์ได้เข้ำแทนที่ของพระองค์
ถ้ำเพียงแค่มีกำรตรัสคำเผยพระวจนะ เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็คงจะสำมำรถทำกำรแทนพระเจ้ำได้ กระนั้น
หำกมนุษย์พยำยำมจะทำพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองด้วยตัวเองและพยำยำมที่จะทำงำนกับชีวิตของมนุษ
ย์ ก็คงจะเป็ นไปไม่ได้สำหรับเขำที่จะทำงำนนี้ มันต้องกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เอง กล่ำวคือ
พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เองเพื่อทรงพระรำชกิจนี้ ในยุคพระวจนะ
ถ้ำเพียงแค่มีกำรตรัสคำเผยพระวจนะ เช่นนั้นแล้ว ก็คงจะพบได้ว่ำ อิสยำห์หรื อเอลียำห์
ผูเ้ ผยพระวจนะทำพระรำชกิจนี้
และคงจะไม่มีควำมจำเป็ นใดสำหรับพระเจ้ำพระองค์เองที่จะต้องทรงทำมันด้วยพระองค์เอง
เนื่องจำกพระรำชกิจที่ทำในช่วงระยะนี้มิใช่เพียงกำรตรัสคำเผยพระวจนะเท่ำนั้น
และเพรำะมันมีควำมสำคัญมำกขึ้นที่จะต้องใช้พระรำชกิจแห่งพระวจนะเพื่อพิชิตมนุษย์และทำให้ซำตำนปรำชัย
พระรำชกิจนี้จึงไม่สำมำรถกระทำโดยมนุษย์ได้
และต้องกระทำโดยพระเจ้ำพระองค์เองด้วยพระองค์เองโดยเฉพำะ ในยุคธรรมบัญญัติ
พระยำห์เวห์ได้ทรงพระรำชกิจในส่วนของพระองค์
ซึ่งหลังจำกนั้นพระองค์ได้ตรัสพระวจนะบำงประกำรและทรงพระรำชกิจบำงประกำรโดยผ่ำนทำงบรรดำผูเ้ ผย
พระวจนะ นั่นเป็ นเพรำะมนุษย์สำมำรถทำหน้ำที่แทนพระยำห์เวห์ในพระรำชกิจของพระองค์ได้
และบรรดำผูท้ ำนำยสำมำรถทำนำยสิ่งทั้งหลำย และตีควำมควำมฝันบำงอย่ำงในนำมของพระองค์ได้
พระรำชกิจที่กระทำในปฐมกำลมิใช่พระรำชกิจแห่งกำรเปลี่ยนอุปนิสยั ของมนุษย์โดยตรง
และไม่เกี่ยวข้องกับบำปของมนุษย์ และประสงค์เพียงแค่ให้มนุษย์ยึดปฏิบตั ิตำมธรรมบัญญัติเท่ำนั้น ดังนั้น
พระยำห์เวห์จึงมิได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และเปิ ดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์กลับตรัสต่อโมเสสและคนอื่นๆ โดยตรง ทรงทำให้พวกเขำพูดและทำงำนในนำมของพระองค์
และเป็ นเหตุให้พวกเขำทำงำนโดยตรงท่ำมกลำงมวลมนุษย์
พระรำชกิจช่วงระยะแรกของพระเจ้ำคือสภำวะผูน้ ำของมนุษย์ มันคือกำรเริ่ มต้นของกำรสูร้ บกับซำตำน
แต่กำรสู้รบนี้ยงั มิได้เริ่ มต้นขึ้นอย่ำงเป็ นทำงกำร
สงครำมที่เป็ นทำงกำรกับซำตำนเริ่ มต้นขึ้นด้วยกำรจุติเป็ นมนุษย์ครั้งแรกของพระเจ้ำ
และมันได้ต่อเนื่องมำจนกระทัง่ ถึงวันนี้
กำรสู้รบครั้งแรกของสงครำมนี้คือเมื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ทรงถูกตอกตรึงกับกำงเขน
กำรตรึ งกำงเขนพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ได้ทำให้ซำตำนปรำชัย
และมันเป็ นช่วงระยะที่ประสบผลสำเร็จครั้งแรกในสงครำมนี้
เมื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ได้ทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจกับชีวิตมนุษย์โดยตรง

นี่จึงได้เป็ นกำรเริ่ มต้นที่เป็ นทำงกำรของพระรำชกิจแห่งกำรได้มนุษย์คืนกลับมำ
และเนื่องจำกนี่คือพระรำชกิจแห่งกำรเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยเก่ำๆ ของมนุษย์
มันจึงเป็ นพระรำชกิจแห่งกำรสูร้ บกับซำตำน
พระรำชกิจช่วงระยะที่พระยำห์เวห์ทรงกระทำในปฐมกำลเป็ นเพียงแค่สภำวะผูน้ ำของกำรใช้ชีวิตบนแผ่นดินโล
กของมนุษย์เท่ำนั้น มันเป็ นกำรเริ่ มต้นของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และถึงแม้ว่ำมันยังมิได้เกี่ยวข้องกับกำรสู้รบใดๆ หรื องำนใหญ่ใดๆ
มันก็ได้วำงรำกฐำนให้แก่พระรำชกิจแห่งกำรสูร้ บที่จะมำถึง ต่อมำ
พระรำชกิจช่วงระยะที่สองในระหว่ำงยุคพระคุณเกีย่ วข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั เก่ำๆ ของมนุษย์
ซึ่งหมำยควำมว่ำ พระเจ้ำพระองค์เองได้ทรงสร้ำงชีวิตมนุษย์ข้ นึ มำ กำรนี้ตอ้ งกระทำโดยพระเจ้ำด้วยพระองค์เอง
กล่ำวคือ กำรนี้จำเป็ นที่พระเจ้ำต้องทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง
หำกพระองค์มไิ ด้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ก็ไม่มีผูใ้ ดอีกแล้วที่สำมำรถทำแทนพระองค์ในพระรำชกิจช่วงระยะนี้ได้
เพรำะมันเป็ นกำรทำหน้ำที่แทนพระรำชกิจแห่งกำรต่อสูโ้ ดยตรงกับซำตำน
หำกมนุษย์ได้ทำงำนนี้ในนำมของพระเจ้ำ เมื่อมนุษย์ยืนต่อหน้ำซำตำน ซำตำนคงจะไม่นบนอบ
และคงจะไม่มีทำงที่จะทำให้มนั ปรำชัยได้
มันจำเป็ นที่จะต้องเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ผซู้ ่ึงเสด็จมำเพื่อทำให้มนั ปรำชัย
เนื่องจำกเนื้อแท้ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์น้ นั ยังคงเป็ นพระเจ้ำอยู่ พระองค์ยงั คงเป็ นชีวิตของมนุษย์
และพระองค์ยงั คงเป็ นพระผูส้ ร้ำง ไม่ว่ำจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตำม
อัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง และดังนั้น
พระองค์ได้ทรงยอมรับเนื้อหนังและได้ทรงพระรำชกิจเพื่อทำให้เกิดกำรนบนอบที่ครบบริ บูรณ์ของซำตำน
ในระหว่ำงช่วงระยะของพระรำชกิจในยุคสุดท้ำย
หำกมนุษย์จะต้องทำพระรำชกิจนี้และถูกทำให้ตอ้ งพูดพระวจนะโดยตรง
เช่นนั้นแล้วเขำคงจะไม่สำมำรถพูดพระวจนะเหล่ำนั้นออกไปได้ และหำกมีกำรพูดคำเผยพระวจนะออกไป
เช่นนั้นแล้วคำเผยพระวจนะนี้ก็คงจะไม่สำมำรถพิชิตมนุษย์ได้
พระเจ้ำเสด็จมำเพื่อทำให้ซำตำนปรำชัยและทำให้เกิดกำรนบนอบที่ครบบริ บูรณ์ของมัน
โดยกำรทรงยอมรับเนื้อหนัง เมื่อพระองค์ทรงเอำชนะซำตำนได้โดยสิ้นเชิง ทรงพิชิตมนุษย์ได้อย่ำงเต็มที่
และทรงได้มนุษย์มำโดยครบบริ บูรณ์ พระรำชกิจช่วงระยะนี้ก็จะครบบริ บูรณ์และสัมฤทธิ์ผลสำเร็จ
ในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำนั้น มนุษย์ไม่สำมำรถทำกำรแทนพระเจ้ำได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พระรำชกิจแห่งกำรทรงนำทำงในยุคนั้นและกำรเริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่กจ็ ำเป็ นมำกยิ่งขึ้นไปอี
กที่พระเจ้ำพระองค์เองจะต้องทรงกระทำด้วยพระองค์เอง

กำรมอบวิวรณ์ให้มนุษย์และกำรจัดเตรี ยมคำเผยพระวจนะให้มนุษย์สำมำรถกระทำได้โดยมนุษย์
แต่หำกมันเป็ นพระรำชกิจที่พระเจ้ำต้องทรงกระทำด้วยพระองค์เอง
เป็ นพระรำชกิจแห่งกำรสูร้ บระหว่ำงพระเจ้ำพระองค์เองกับซำตำน เช่นนั้นแล้ว
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถกระทำพระรำชกิจนี้ได้ ในระหว่ำงช่วงระยะแรกของพระรำชกิจ เมื่อไม่มีกำรสู้รบกับซำตำน
พระยำห์เวห์ได้ทรงนำทำงประชำชนอิสรำเอลด้วยพระองค์เองโดยกำรใช้คำเผยพระวจนะทีผ่ เู้ ผยพระวจนะพูด
ภำยหลังจำกนั้น ช่วงระยะที่สองของพระรำชกิจคือกำรสู้รบกับซำตำน
และพระเจ้ำพระองค์เองทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยพระองค์เอง และเสด็จเข้ำสู่เนื้อหนัง เพือ่ ทรงพระรำชกิจนี้
สิ่งใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรสู้รบกับซำตำนก็เกีย่ วข้องกับกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรสูร้ บนี้มนุษย์ไม่สำมำรถกระทำได้ หำกมนุษย์จะต้องทำกำรสู้รบ
เขำก็คงไม่สำมำรถทำให้ซำตำนปรำชัยได้
เขำจะสำมำรถมีควำมแข็งแกร่ งไปต่อสู้กบั มันได้อย่ำงไรในขณะที่ยงั คงอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของมัน?
มนุษย์อยู่ตรงกลำง กล่ำวคือ หำกเจ้ำเอนไปหำซำตำน เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะเป็ นของซำตำน
แต่หำกเจ้ำทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะเป็ นของพระเจ้ำ
หำกมนุษย์จะต้องพยำยำมและทำกำรแทนพระเจ้ำในพระรำชกิจแห่งกำรสู้รบนี้ เขำจะสำมำรถทำได้หรื อไม่?
หำกเขำทำได้ เขำก็คงจะไม่พินำศนำนมำแล้วใช่หรื อไม่? เขำคงจะไม่ได้เข้ำสู่นรกขุมลึกนำนมำแล้วใช่หรื อไม่?
ดังนั้น มนุษย์จงึ ไม่มีควำมสำมำรถที่จะแทนที่พระเจ้ำในพระรำชกิจของพระองค์ได้ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
มนุษย์ไม่มีเนื้อแท้ของพระเจ้ำ และหำกเจ้ำทำกำรสู้รบกับซำตำน เจ้ำคงจะไม่สำมำรถทำให้มนั ปรำชัยได้
มนุษย์สำมำรถทำงำนบำงอย่ำงได้เท่ำนั้น เขำสำมำรถชนะใจผูค้ นบำงคนได้
แต่เขำไม่สำมำรถทำกำรแทนพระเจ้ำในพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้
มนุษย์จะสำมำรถทำกำรสูร้ บกับซำตำนได้อย่ำงไร? ซำตำนคงจะจับเจ้ำเป็ นเชลยก่อนที่เจ้ำจะได้เริ่ มต้นด้วยซ้ ำ
มีเพียงเมื่อพระเจ้ำพระองค์เองทรงสู้รบกับซำตำนและมนุษย์ติดตำมและเชื่อฟังพระเจ้ำบนพื้ นฐำนนี้เท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะสำมำรถได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำและรอดพ้นจำกข้อผูกมัดของซำตำน
สิ่งทั้งหลำยที่มนุษย์สำมำรถสัมฤทธิ์ได้ดว้ ยปัญญำและควำมสำมำรถของเขำเองนั้นมีจำกัดเหลือเกิน
เขำไม่มีควำมสำมำรถในกำรทำให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์ ในกำรนำทำงมนุษย์ และยิง่ กว่ำนั้น
ในกำรทำให้ซำตำนปรำชัย เชำวน์ปัญญำและสติปัญญำของมนุษย์ไม่สำมำรถสกัดกั้นกลอุบำยของซำตำนได้
ดังนั้นมนุษย์จะสำมำรถทำกำรสู้รบกับมันได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

289. ควำมครบถ้วนทั้งมวลของพระรำชกิจซึ่งดำเนินไปจนเสร็จสิ้นตลอดหกพันปี น้นั
ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปในขณะที่ยุคสมัยที่แตกต่ำงกันได้ผ่ำนมำและผ่ำนไป
กำรแปรผันในพระรำชกิจนี้ได้มีพื้นฐำนอยู่บนสถำนกำรณ์โดยรวมของโลก
และอยู่บนแนวโน้มทำงพัฒนำกำรของมนุษยชำติในลักษณะองค์รวม
พระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปโดยสอดคล้องกันเท่ำนั้น
ทั้งหมดหำได้ถูกวำงแผนกำรไว้นับแต่ปฐมกำลแห่งกำรทรงสร้ำงไม่
ก่อนที่โลกจะถูกสร้ำงขึ้นมำหรื อไม่นำนนักหลังจำกนั้น
พระยำห์เวห์ยงั มิได้ทรงวำงแผนกำรช่วงระยะแรกแห่งพระรำชกิจ ซึ่งเป็ นช่วงระยะแห่งธรรมบัญญัติ
ช่วงระยะที่สองแห่งพระรำชกิจ ซึ่งเป็ นช่วงระยะแห่งพระคุณ หรื อ ช่วงระยะที่สำมแห่งพระรำชกิจ
ซึ่งเป็ นช่วงระยะแห่งกำรพิชิตชัย ซึ่งในนั้นพระองค์จะทรงเริ่ มต้นด้วยพงศ์พนั ธุ์บำงส่วนของโมอับ
และพิชิตทั้งจักรวำลโดยผ่ำนทำงกำรนี้ หลังกำรสร้ำงโลก พระองค์มิได้เคยตรัสพระวจนะเหล่ำนี้เลย
ทั้งพระองค์ยงั มิได้เคยตรัสตำมหลังโมอับเช่นกัน ว่ำกันจริ งๆ แล้วก็คือ ก่อนมำถึงโลท
พระองค์มไิ ด้เคยดำรัสพระวจนะเหล่ำนี้เลย พระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำนั้นทำไปอย่ำงเป็ นธรรมชำติ
นี่คือวิธีที่แท้จริ งที่พระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหกพันปี ของพระองค์ได้พฒั นำขึ้นมำ
ก่อนกำรสร้ำงโลกพระองค์มิได้ทรงเขียนแผนกำรเช่นนั้นในรู ปแบบของบำงสิ่ง อย่ำงเช่น
“แผนภูมิสรุ ปพัฒนำกำรของมนุษยชำติ” เอำไว้แล้วแต่ประกำรใดเลย ในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พระองค์ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นออกมำตรงๆ
พระองค์มไิ ด้ทรงพยำยำมใช้พระดำริ ตริ ตรองของพระองค์เพื่อที่จะสร้ำงสูตรแผนกำรขึ้นมำ แน่นอนอยู่แล้วว่ำ
มีผูเ้ ผยพระวจนะไม่น้อยเลยทีเดียวที่ได้กล่ำวคำเผยพระวจนะไปอย่ำงมำกมำย แต่ก็ยงั คงกล่ำวไม่ได้อยู่ดีว่ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำเป็ นหนึ่งในกำรวำงแผนกำรอันแน่ชดั เสมอ
คำเผยพระวจนะเหล่ำนั้นได้รับกำรสร้ำงขึ้นโดยสอดคล้องกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ ณ เวลำนั้น
พระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำเป็ นพระรำชกิจที่จริ งแท้ที่สุด
พระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจนั้นไปโดยสอดคล้องกับพัฒนำกำรของแต่ละยุคสมัย
และทรงใช้วิธีที่สิ่งทั้งหลำยเปลีย่ นแปลงไปเป็ นพื้นฐำนสำหรับพระรำชกิจนั้น สำหรับพระองค์แล้ว
กำรดำเนินพระรำชกิจไปจนเสร็จสิ้นนั้นคล้ำยคลึงกับกำรบริ หำรยำเพือ่ รักษำโรคภัยไข้เจ็บ
ในขณะที่กำลังทรงพระรำชกิจของพระองค์ พระองค์ทรงสังเกต
และทรงสำนต่อพระรำชกิจของพระองค์ไปตำมกำรสังเกตกำรณ์ของพระองค์
ในทุกช่วงระยะของพระรำชกิจของพระองค์
พระเจ้ำทรงปรี ชำสำมำรถในกำรแสดงพระปรี ชำญำณและพระปรี ชำสำมำรถอันล้นพ้นของพระองค์ออกมำ

พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระปรี ชำญำณและสิทธิอำนำจอันอุดมของพระองค์โดยสอดคล้องกับพระรำชกิจของยุคเฉ
พำะใดๆ และทรงอนุญำตให้ผคู้ นเหล่ำนั้นทั้งหมดที่พระองค์ทรงนำพำกลับมำในช่วงระหว่ำงยุคนั้น
ได้มองเห็นพระอุปนิสยั ทั้งสิ้นของพระองค์
พระองค์ทรงจัดเตรี ยมสำหรับควำมต้องกำรที่จำเป็ นของผูค้ นโดยสอดคล้องกับพระรำชกิจซึ่งจำเป็ นต้องถูกทำใ
นแต่ละยุค โดยกำรทรงพระรำชกิจใดก็ตำมที่พระองค์ควรทรงกระทำ
พระองค์ทรงจัดหำสิ่งที่ตอ้ งกำรจำเป็ นให้กบั ผูค้ น
โดยมีพื้นฐำนอยู่บนระดับที่ซำตำนได้ทำให้พวกเขำเสื่อมทรำมไป…ไม่มีพระรำชกิจใดเลยของพระเจ้ำในหมู่มนุ
ษยชำติที่ได้ถูกตระเตรี ยมไว้เรียบร้อยแล้วในตอนสร้ำงโลก ในทำงกลับกัน พัฒนำกำรของสิ่งต่ำงๆ
นั่นเองที่ได้อำนวยให้พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ในหมู่มนุษยชำติไปทีละขั้นตอน
และในลักษณะที่สอดรับกับควำมเป็ นจริงและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำ ตัวอย่ำงเช่น
พระยำห์เวห์พระเจ้ำมิได้ทรงสร้ำงงูเพื่อให้มำทดลองหญิงผูน้ ้ นั นั่นหำใช่แผนกำรเฉพำะเจำะจงของพระองค์ไม่
ทั้งยังมิใช่บำงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเจตนำลิขิตไว้ล่วงหน้ำ คนเรำอำจกล่ำวได้ว่ำ
นี่เป็ นกำรอุบตั ิข้ นึ ที่มิได้คำดหมำย ด้วยเหตุน้ นั
จึงเป็ นเพรำะกำรนี้นี่เองที่พระยำห์เวห์ได้ทรงขับไล่อำดัมกับเอวำออกจำกสวนเอเดนและได้ทรงปฏิญญำที่จะไม่
สร้ำงมนุษย์ข้ นึ มำอีก อย่ำงไรก็ดี ผูค้ นเพียงค้นพบพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำก็จำกรำกฐำนนี้เท่ำนั้น
มันเป็ นอย่ำงที่เรำได้พูดไปตอนต้นนั่นเองว่ำ “เรำนำสติปัญญำของเรำมำใช้บนพื้นฐำนของแผนร้ำยของซำตำน”
ไม่สำคัญว่ำมนุษยชำติจะเติบโตเสื่อมทรำมไปอย่ำงไร หรื องูทดลองพวกเขำอย่ำงไร
พระยำห์เวห์ยงั คงทรงมีพระปรี ชำญำณของพระองค์ เมื่อเป็ นดังนั้น
พระองค์ได้ทรงทำพระรำชกิจใหม่ตลอดมำนับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงสร้ำงโลก
และไม่มีข้นั ตอนใดเลยของพระรำชกิจนี้ที่เคยถูกทำซ้ ำ ซำตำนได้นำแผนร้ำยมำดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
มนุษยชำติได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอยู่เป็ นนิตย์
และพระยำห์เวห์พระเจ้ำก็ได้ดำเนินพระรำชกิจอันเปี่ ยมพระปรี ชำญำณของพระองค์ไปจนเสร็จสิ้นโดยไม่หยุดยั้
ง พระองค์มิเคยทรงล้มเหลว ทั้งยังมิเคยหยุดทรงพระรำชกิจ ตลอดมำนับตั้งแต่โลกได้ถูกสร้ำงขึ้นมำ
หลังจำกที่พวกมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
พระองค์ยงั ทรงพระรำชกิจอยู่ในหมู่พวกเขำต่อไปเพื่อที่จะมอบควำมปรำชัยให้แก่ซำตำน
ศัตรู ซ่ึงเป็ นที่มำของควำมเสื่อมทรำมของพวกเขำ กำรสู้รบนี้ได้เดือดดำลขึ้นตั้งแต่ครั้งปฐมกำล
และจะดำเนินต่อไปจนถึงบทอวสำนของโลก ในกำรทรงพระรำชกิจนี้ท้งั หมด
พระยำห์เวห์พระเจ้ำไม่เพียงได้ทรงอนุญำตให้พวกมนุษย์ที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมได้รับควำมรอดอันยิ่งใ
หญ่ของพระองค์เท่ำนั้น แต่ยงั ได้ทรงอนุญำตให้พวกเขำมองเห็นพระปรี ชำญำณ พระมหิทธิฤทธิ์

และสิทธิอำนำจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน ยิ่งไปกว่ำนั้น ในตอนสุดท้ำย
พระองค์จะทรงยอมให้พวกเขำมองเห็นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์—
กำรลงโทษคนเลวและกำรให้บำเหน็จรำงวัลแก่คนดี
พระองค์ได้ทรงสูร้ บกับซำตำนมำจนถึงทุกวันนี้และมิได้เคยทรงปรำชัยเลย
นี่ก็เป็ นเพรำะพระองค์คือพระเจ้ำผูท้ รงปรี ชำญำณ
และพระองค์ทรงนำพระปรี ชำญำณของพระองค์มำใช้บนพื้นฐำนของแผนร้ำยทั้งหลำยของซำตำน เพรำะฉะนั้น
พระเจ้ำมิใช่เพียงทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในฟ้ำสวรรค์น้นั นบนอบต่อสิทธิอำนำจของพระองค์เท่ำนั้น
แต่พระองค์ยงั ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงบนแผ่นดินโลกวำงอยู่ใต้ที่รองพระบำทของพระองค์ และข้อที่สำคัญ
พระองค์ทรงทำให้คนเลวที่รุกรำนและคุกคำมมนุษยชำติตกมำอยู่ภำยในกำรตีสอนของพระองค์
ผลลัพธ์ของพระรำชกิจนี้ท้งั หมดเป็ นผลสำเร็จได้ก็เพรำะพระปรี ชำญำณของพระองค์
พระองค์มิเคยทรงเปิ ดเผยพระปรี ชำญำณของพระองค์มำก่อนกำรดำรงอยูข่ องมนุษยชำติเลย
เนื่องจำกพระองค์มิได้มศี ตั รู ในฟ้ำสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรื อแห่งหนใดในทั้งจักรวำลเลย
และไม่มีกำลังบังคับมืดที่คอยรุ กรำนสิ่งใดท่ำมกลำงธรรมชำติ หลังจำกหัวหน้ำทูตสวรรค์ได้ทรยศพระองค์
พระองค์ได้ทรงสร้ำงมนุษยชำติข้ นึ มำบนแผ่นดินโลก
และเป็ นเพรำะมนุษยชำตินี่เองที่พระองค์จงึ ได้ทรงเริ่ มสงครำมที่ยำวนำนนับพันปี ของพระองค์อย่ำงเป็ นกิจจะลั
กษณะกับซำตำน หัวหน้ำทูตสวรรค์องค์น้นั —สงครำมหนึ่งซึ่งยิง่ เร่ ำร้อนมำกขึ้นตำมทุกช่วงระยะที่สืบทอดมำ
พระมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชำญำณของพระองค์มีปรำกฏอยู่ในแต่ละช่วงระยะเหล่ำนี้
ถึงตอนนั้นเท่ำนั้นเองที่ทุกสิ่งทุกอย่ำงในฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็ นพยำนให้กบั พระปรีชำญำณ
พระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำ และให้กบั ควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำโดยเฉพำะ
พระองค์ยงั คงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ต่อไปให้เสร็จสิ้นในลักษณะที่สอดรับกับควำมเป็ นจริ งในแบบเดีย
วกันนี้จนมำถึงวันนี้ นอกจำกนี้แล้ว ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้น
พระองค์ยงั ทรงเปิ ดเผยพระปรี ชำญำณและพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ไปด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงอนุญำตให้พวกเจ้ำมองเห็นควำมจริงภำยในของแต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจ
มองเห็นว่ำจะอธิบำยพระมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำอย่ำงไรให้แม่นยำ และที่มำกกว่ำนั้นคือ
มองเห็นคำอธิบำยอันเด็ดขำดเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรรู้วำ่ องค์รวมแห่งมนุษยชำติได้พฒั นำมำจนถึงปัจจุ บนั อย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

290. พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ถูกทำไปอย่ำงเป็ นธรรมชำติเสมอ
พระองค์ทรงสำมำรถวำงแผนกำรพระรำชกิจของพระองค์ ณ เวลำใดก็ได้และดำเนินไปให้เสร็จสิ้น ณ
เวลำใดก็ได้ เหตุใดหรื อเรำจึงพูดเสมอว่ำ พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ นั สอดรับกับควำมเป็ นจริ ง

และพูดว่ำมันใหม่อยู่เสมอ ไม่เคยเก่ำเลย และสดใหม่จนถึงระดับสูงสุดเสมอ?
พระรำชกิจของพระองค์หำได้ถูกวำงแผนกำรไว้เป็ นที่เรียบร้อยในตอนที่โลกได้ถูกสร้ำงขึ้นไม่
นั่นไม่ใช่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง!
ทุกขั้นตอนของพระรำชกิจบรรลุผลที่เหมำะสมสำหรับกำลสมัยเฉพำะของมัน และขั้นตอนต่ำงๆ
มิได้แทรกแซงกันและกันเลย หลำยครั้งหลำยหน
แผนกำรที่เจ้ำอำจมีอยู่ในใจนั้นไม่เข้ำคู่กนั เอำเสียเลยกับพระรำชกิจล่ำสุดของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระรำชกิจของพระองค์มไิ ด้เรี ยบง่ำยเหมือนกับกำรใช้เหตุผลของมนุษย์
และมิได้ซับซ้อนเหมือนกับกำรจินตนำกำรของมนุษย์—มันประกอบด้วยกำรจัดหำให้กบั ผูค้ น ณ
เวลำใดและแห่งหนใดก็ตำมโดยสอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็ นในปัจจุบนั ของพวกเขำ
ไม่มีใครเลยที่เข้ำใจเกี่ยวกับธำตุแท้ของพวกมนุษย์ดีกว่ำพระองค์
และด้วยเหตุผลนี้อย่ำงแน่ชดั นี่เองที่ทำให้ไม่มีอะไรเลยจะสำมำรถเข้ำกันได้กบั ควำมต้องกำรจำเป็ นที่เป็ นจริ งขอ
งผูค้ นได้ดีเท่ำกับพระรำชกิจของพระองค์ เพรำะฉะนั้นจำกมุมมองของมนุษย์แล้ว
ดูเหมือนว่ำพระรำชกิจของพระองค์ได้ถูกวำงแผนกำรไว้ล่วงหน้ำมำหลำยพันปี แล้ว
ขณะที่พระองค์ทรงพระรำชกิจอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำในตอนนี้
พลำงกำลังทรงงำนและกำลังตรัสไปตำมที่พระองค์ทรงเฝ้ำทอดพระเนตรสภำวะที่พวกเจ้ำเป็ นอยู่ไปพร้อมกันนั้
น พระองค์ทรงมีพระวจนะที่เหมำะสมพอดิบพอดีที่จะตรัสยำมที่เผชิญกับสภำวะทุกๆ ชนิด
เป็ นกำรตรัสพระวจนะที่ผคู้ นจำเป็ นต้องมีอยู่พอดี จงดูตวั อย่ำงจำกขั้นตอนแรกของพระรำชกิจของพระองค์
นั่นคือ กำลสมัยแห่งกำรตีสอน หลังจำกกำรนั้น
ผูค้ นได้จดั แสดงพฤติกรรมทุกลักษณะออกมำและปฏิบตั ิตนอย่ำงเป็ นกบฏในแบบเฉพำะ
สำรพัดสภำวะในเชิงบวกได้ผุดออกมำ เช่นเดียวกับสภำวะในเชิงลบเฉพำะบำงอย่ำง
พวกเขำได้มำถึงจุดหนึ่งในควำมเป็ นลบของพวกเขำ และได้แสดงขีดจำกัดต่ำสุดที่พวกเขำจะตกต่ำลงไป
พระเจ้ำได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์บนพื้นฐำนของสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมด ด้วยเหตุน้ นั
จึงทรงรี บฉวยโอกำสนำพวกมันมำใช้ประโยชน์เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่ดีข้ นึ อย่ำงมำกมำยจำกพระรำชกิจของพ
ระองค์ นัน่ ก็คือ พระองค์ทรงพระรำชกิจซึ่งเป็ นกำรค้ำชูท่ำมกลำงผูค้ น โดยขึ้นอยู่กบั สภำวะปัจจุบนั ใดๆ
ก็ตำมของพวกเขำที่กำลังเป็ นอยู่ ณ เวลำใดนั้น
พระองค์ทรงดำเนินทุกขั้นตอนของพระรำชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้นไปตำมสภำวะที่แท้จริ งของผูค้ น
สรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงรู ้จกั พวกมันได้อย่ำงไร?
พระเจ้ำทรงดำเนินขั้นตอนต่อไปของพระรำชกิจซึ่งควรถูกกระทำจนเสร็จสิ้น ไม่ว่ำที่ใดและเวลำใด
โดยสอดคล้องกับสภำวะของผูค้ น ไม่มีทำงเลยที่พระรำชกิจนี้ได้ถกู วำงแผนกำรไว้ก่อนหน้ำเป็ นเวลำหลำยพันปี

นั่นมันเป็ นมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์!
พระองค์ทรงพระรำชกิจในขณะที่พระองค์ทรงสังเกตผลของพระรำชกิจของพระองค์
และพระรำชกิจของพระองค์ก็ลึกลงและพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง นั่นคือ ในแต่ละครั้ง
หลังจำกกำรสังเกตผลของพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงนำขั้นตอนต่อไปของพระรำชกิจของพระองค์มำดำเนินกำร พระองค์ทรงใช้สิ่งต่ำงๆ
มำกมำยในกำรเปลี่ยนผ่ำนอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป
และในกำรทำให้พระรำชกิจใหม่ของพระองค์มองเห็นได้สำหรับผูค้ นเมื่อเวลำผ่ำนไป
กำรทรงพระรำชกิจในลักษณะนี้สำมำรถจัดเตรี ยมเพื่อควำมต้องกำรจำเป็ นของผูค้ นได้
ก็เพรำะพระเจ้ำทรงรู ้จกั ผูค้ นทั้งหมดดีเกินไปนัน่ เอง
นี่คือวิธีที่พระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นจำกสวรรค์ ในทำนองเดียวกัน
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงพระรำชกิจของพระองค์ในหนทำงเดียวกัน
โดยทำกำรจัดกำรเตรี ยมกำรไปตำมรู ปกำรณ์แวดล้อมจริงและทรงพระรำชกิจในหมู่มนุษย์
ไม่มีพระรำชกิจใดเลยของพระองค์ที่ได้ถูกจัดกำรเตรี ยมกำรไว้ก่อนโลกได้ถกู สร้ำง
ทั้งมันยังไม่ได้ถูกวำงแผนกำรอย่ำงละเอียดลออเอำไว้ก่อนหน้ำ สองพันปี หลังจำกที่โลกได้ถูกสร้ำงขึ้น
พระยำห์เวห์ได้ทรงเห็นว่ำมนุษยชำติได้กลำยเป็ นเสื่อมทรำมมำกเหลือเกินจนพระองค์ได้ทรงใช้ปำกของผูเ้ ผยพ
ระวจนะอิสยำห์เพื่อทำนำยล่วงหน้ำว่ำ หลังจำกที่ยุคธรรมบัญญัติได้จบลง
พระยำห์เวห์จะทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในเรื่ องกำรไถ่บำปมนุษยชำติจนเสร็จสิ้นในยุคพระคุณ
แน่อยู่แล้วว่ำ นี่คือแผนกำรของพระยำห์เวห์
แต่ว่ำแผนกำรนี้ก็ได้ถกู สร้ำงขึ้นไปตำมรู ปกำรณ์แวดล้อมที่พระองค์ได้กำลังทรงสังเกตอยู่ ณ เวลำนั้นเช่นกัน
แน่นอนว่ำ พระองค์มิได้ทรงดำริถึงมันในทันทีหลังจำกที่ได้มีกำรสร้ำงอำดัม
อิสยำห์เพียงแต่ได้เปล่งเสียงแสดงคำเผยพระวจนะเท่ำนั้น
แต่พระยำห์เวห์มิได้ทรงทำกำรตระเตรี ยมล่วงหน้ำสำหรับพระรำชกิจนี้ในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
ในทำงกลับกัน พระองค์ได้ทรงเริ่มทำกำรนั้นในตอนเริ่ มต้นของยุคพระคุณ
เมื่อทูตได้ปรำกฏในควำมฝันของโยเซฟเพื่อที่จะให้ควำมรู ้แจ้งแก่เขำด้วยข่ำวที่ว่ำพระเจ้ำจะทรงบังเกิดเป็ นมนุษ
ย์ และเพียงตอนนั้นเองที่พระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ได้เริ่ มขึ้น
พระเจ้ำหำได้ทรงตระเตรี ยมสำหรับพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระองค์ในทันทีหลังจำกกำรสร้ำงโลก
ดังที่ผคู้ นจินตนำกำรไม่
มันได้ถูกตัดสินใจไปบนพื้นฐำนของระดับที่มนุษยชำติได้พฒั นำไปถึงและสถำนะของสงครำมที่พระองค์มีกบั ซ
ำตำนเท่ำนั้นเอง

ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรรู้วำ่ องค์รวมแห่งมนุษยชำติได้พฒั นำมำจนถึงปัจจุบนั อย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

291. กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำได้รับกำรแบ่งออกเป็ นสำมช่วงระยะ
และในแต่ละช่วงระยะมีขอ้ พึงประสงค์ที่เหมำะสมต่อมนุษย์ถูกกำหนดขึ้น ยิง่ ไปกว่ำนั้น เมื่อยุคต่ำงๆ
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 มนุษย์พงึ จะต้องเป็ นคำพยำนที่สูงขึ้น
และเมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงบทอวสำนของมัน
กำรปฏิบตั ิและกำรเข้ำสู่ของมนุษย์ก็จะไปถึงจุดสูงสุดของมันด้วย ในอดีต
มนุษย์พงึ ต้องทำตำมธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ และเขำพึงต้องอดทนและถ่อมใจ วันนี้
มนุษย์พงึ ต้องเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำและพึงต้องมีควำมรักสูงสุดเพือ่ พระเจ้ำ
และในท้ำยที่สุดแล้วเขำยังคงพึงต้องรักพระเจ้ำท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำก
สำมช่วงระยะนี้คือข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีต่อมนุษย์อย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอนโดยตลอดกำรบริ หำรจัดกำรทั้ง
หมดทั้งมวลของพระองค์ แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจของพระเจ้ำจึงยิง่ ลึกซึ้งกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ
และในแต่ละช่วงระยะ ข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์กย็ งิ่ ลุ่มลึกกว่ำช่วงระยะก่อนหน้ำ และในหนทำงนี้
กำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำย่อมค่อยๆ เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้น
กำรที่อุปนิสัยของมนุษย์เข้ำมำใกล้มำตรฐำนที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ยิ่งขึ้นนั้นเป็ นเพรำะข้อพึงประสงค์ต่อมนุ
ษย์สูงยิ่งขึ้นทุกทีนั่นเอง และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงจะเริ่ มค่อยๆ แยกห่ำงจำกอิทธิพลของซำตำน
จนกระทัง่ มวลมนุษย์ท้งั หมดจะได้รับกำรช่วยให้รอดจำกอิทธิพลของซำตำนเมือ่ พระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงป
ลำยทำงที่ครบบริ บูรณ์ เมื่อเวลำนั้นมำถึง พระรำชกิจของพระเจ้ำจะได้ไปถึงบทอวสำนของมัน
และควำมร่ วมมือกับพระเจ้ำของมนุษย์เพื่อสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำก็จะไม่มีอีกต่อไป
และมวลมนุษย์ท้งั หมดจะใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำ และจำกนั้นเป็ นต้นไป

จะไม่มีกำรกบฏหรื อกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ พระเจ้ำจะไม่ทรงมีขอ้ เรี ยกร้องใดๆ ต่อมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
และระหว่ำงมนุษย์กบั พระเจ้ำจะมีควำมร่ วมมือที่กลมเกลียวขึ้น
ควำมร่ วมมือที่จะเป็ นชีวิตของมนุษย์และพระเจ้ำร่ วมกัน
ชีวิตที่มำถึงหลังจำกที่กำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำได้สรุ ปปิ ดตัวอย่ำงครบบริ บูรณ์
และหลังจำกที่พระเจ้ำได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดอย่ำงครบถ้วนจำกเงื้อมมือของซำตำน
พวกที่ไม่สำมำรถติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำได้อย่ำงใกล้ชิดย่อมไม่สำมำรถบรรลุชีวิตเช่นนั้นได้
พวกเขำจะได้ทำให้ตวั พวกเขำเองตกต่ำลงไปสู่ควำมมืด
ที่ที่พวกเขำจะร่ ำไห้คร่ ำครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของพวกเขำ
พวกเขำคือผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำแต่ไม่ติดตำมพระองค์
พวกที่เชื่อในพระเจ้ำแต่ไม่เชื่อฟังพระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ เนื่องจำกมนุษย์เชื่อในพระเจ้ำ
เขำจึงต้องติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำอย่ำงใกล้ชิดอย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอน เขำควร
“ติดตำมพระเมษโปดกไม่ว่ำพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตำม”
มีเพียงผูค้ นเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่เป็ นผูแ้ สวงหำหนทำงที่แท้จริ ง
มีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่รูพ้ ระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ผูค้ นที่ติดตำมควำมหมำยตำมตัวอักษรและหลักข้อเชื่อรำวกับทำสคือพวกทีไ่ ด้เคยถูกพระรำชกิจแห่งพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์กำจัด ในแต่ละยุค พระเจ้ำจะทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่
และในแต่ละยุคจะมีกำรเริ่ มต้นใหม่ท่ำมกลำงมนุษย์ หำกมนุษย์เพียงยึดถือควำมจริงที่ว่ำ
“พระยำห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้ำ” และ “พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์” ซึ่งก็คือควำมจริ งที่ใช้เฉพำะกับยุคนั้นๆ
ของพวกเขำเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้วมนุษย์ย่อมจะไม่มีวนั ตำมทันพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และจะไม่สำมำรถได้รับพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ตลอดไปได้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

292. พระเจ้ำพระองค์เองเสด็จมำเพื่อเปิ ดตัวยุคใหม่
และพระเจ้ำพระองค์เองเสด็จมำเพื่อนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำน
มนุษย์ไม่สำมำรถทำงำนแห่งกำรเริ่ มต้นยุคและกำรสรุ ปปิ ดตัวยุค
หำกพระเยซูมิได้ทรงนำพำพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ไปถึงบทอวสำนหลังจำกที่พระองค์เสด็จมำ เช่นนั้นแล้ว
นั่นคงจะเป็ นข้อพิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงเป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่งและไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้ แน่นอนว่ำ
เพรำะพระเยซูได้เสด็จมำและสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ ได้ทรงสำนต่อพระรำชกิจของพระยำห์เวห์
และยิ่งไปกว่ำนั้น ได้ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์เอง ซึ่งเป็ นพระรำชกิจใหม่
จึงพิสูจน์ให้เห็นว่ำนี่คือยุคใหม่ และว่ำพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง

ทั้งสองพระองค์ได้ทรงพระรำชกิจสองช่วงระยะที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดแจ้ง
ช่วงระยะหนึ่งได้ดำเนินกำรขึ้นในพระวิหำร และอีกช่วงระยะหนึ่งได้ดำเนินกำรนอกพระวิหำร
ช่วงระยะหนึ่งเป็ นไปเพื่อนำทำงชีวิตมนุษย์ตำมธรรมบัญญัติ
และอีกช่วงระยะหนึ่งเป็ นไปเพื่อมอบถวำยเครื่ องบูชำลบล้ำงบำป
พระรำชกิจสองช่วงระยะนี้แตกต่ำงกันอย่ำงโดดเด่น กำรนี้แบ่งแยกยุคใหม่ออกจำกยุคเก่ำ
และมันถูกต้องที่สุดที่จะกล่ำวว่ำพวกมันเป็ นสองยุคที่แตกต่ำงกัน
ตำแหน่งแห่งหนของพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่ำง
และบริ บทของพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่ำงกัน
และวัตถุประสงค์ของพระรำชกิจของทั้งสองพระองค์ก็แตกต่ำงกัน เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว
พวกมันก็สำมำรถแบ่งออกเป็ นสองยุคได้ กล่ำวคือ พันธสัญญำใหม่และพันธสัญญำเดิม อีกนัยหนึ่งคือ
ยุคใหม่และยุคเก่ำ เมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ พระองค์มิได้เสด็จไปยังพระวิหำร
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ำยุคของพระยำห์เวห์ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว
พระองค์มไิ ด้ทรงเข้ำสู่พระวิหำรเพรำะพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในพระวิหำรได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
และไม่จำเป็ นที่จะต้องกระทำอีกครั้ง และกำรทำอีกครั้งก็คงจะเป็ นกำรทำมันซ้ ำๆ
มีเพียงกำรออกไปจำกพระวิหำร กำรเริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่
และกำรเปิ ดตัวเส้นทำงใหม่ภำยนอกพระวิหำรเท่ำนั้น
ที่พระองค์จะทรงสำมำรถนำพำพระรำชกิจของพระเจ้ำไปสู่จุดสุดยอดของมันได้
หำกพระองค์มไิ ด้เสด็จออกไปจำกพระวิหำรเพือ่ ทรงพระรำชกิจของพระองค์
พระรำชกิจของพระเจ้ำก็คงจะคัง่ ค้ำงอยู่บนรำกฐำนทั้งหลำยของพระวิหำร
และคงจะไม่มีวนั ได้เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงใหม่ใดๆ เลย และดังนั้น เมื่อพระเยซูได้เสด็จมำ
พระองค์มไิ ด้ทรงเข้ำสู่พระวิหำร และมิได้ทรงพระรำชกิจในพระวิหำร
พระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์ภำยนอกพระวิหำร และทรงนำทำงสำวกทั้งหลำย
ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์โดยอิสระ
กำรที่พระเจ้ำเสด็จออกจำกพระวิหำรเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์หมำยควำมว่ำพระเจ้ำทรงมีแผนใหม่
พระรำชกิจของพระองค์จะต้องมีกำรดำเนินกำรภำยนอกพระวิหำร
และมันจะต้องเป็ นพระรำชกิจใหม่ที่ไม่มีเงื่อนไขในลักษณะของกำรนำมันไปปฏิบตั ิ ทันทีที่พระเยซูเสด็จมำถึง
พระองค์ได้ทรงนำพำพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในระหว่ำงยุคของพันธสัญญำเดิมไปถึงบทอวสำน
ถึงแม้ว่ำทั้งสองพระองค์ทรงได้รับกำรเรี 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
พระวิญญำณของพระเจ้ำกำลังทรงพระรำชกิจใหม่อยู่ทุกชัว่ ขณะ ไม่เคยทรงเกำะติดอยู่กบั หนทำงเก่ำๆ
หรื อกฎเกณฑ์เก่ำๆ และพระรำชกิจของพระองค์ไม่เคยหยุด
แต่กำลังจะผ่ำนไปกับแต่ละชัว่ ขณะที่กำลังผ่ำนไป…จำกพระรำชกิจของพระยำห์เวห์จนถึงพระรำชกิจของพระเ
ยซู และจำกพระรำชกิจของพระเยซูจนถึงพระรำชกิจช่วงระยะปัจจุบนั นี้
สำมช่วงระยะเหล่ำนี้ครอบคลุมเรื่ องรำวอันต่อเนื่องตลอดช่วงทั้งหมดของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และเหล่ำนั้นล้วนเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียว นับตั้งแต่กำรทรงสร้ำงโลก
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในกำรบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์อยู่ตลอดเวลำ พระองค์ทรงเป็ นปฐมกำลและบทอวสำน
พระองค์ทรงเป็ นองค์แรกและองค์สุดท้ำย
และพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงเริ่ มต้นยุคหนึ่งและเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนำยุคนั้นไปถึงบทอวสำน
พระรำชกิจสำมช่วงระยะ ในยุคทั้งหลำยที่แตกต่ำงกันและในตำแหน่งแห่งหนทั้งหลำยที่แตกต่ำงกันนั้น
คือพระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียวอย่ำงไม่มีผิดพลำด
พวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่แยกช่วงระยะทั้งสำมเหล่ำนี้ออกจำกกันล้วนยืนอยู่ในทำงตรงกันข้ำมกับพระเจ้ำ บัดนี้
จำเป็ นที่เจ้ำจะต้องเข้ำใจว่ำพระรำชกิจทั้งหมดจำกช่วงระยะแรกจนกระทัง่ ถึงวันนี้คือพระรำชกิจของพระเจ้ำองค์
หนึ่งเดียว พระรำชกิจของพระวิญญำณหนึ่งเดียว ไม่มีขอ้ สงสัยใดๆ ในกำรนี้เลย
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

293. เมื่อองค์พระเยซูเจ้ำเสด็จมำ
พระองค์ทรงใช้กำรกระทำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์เพื่อบอกผูค้ นว่ำพระเจ้ำทรงออกจำกยุคธรรมบัญญั

ติและทรงได้เริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่แล้ว และว่ำพระรำชกิจใหม่น้ีไม่กำหนดให้มีกำรทำตำมกฎวันสะบำโต
กำรที่พระเจ้ำเสด็จออกจำกเขตจำกัดของวันสะบำโตเป็ นเพียงกำรทดลองล่วงหน้ำของพระรำชกิจใหม่ของพระอ
งค์ ส่วนพระรำชกิจจริ งที่ยงิ่ ใหญ่ยงั มำไม่ถงึ เมื่อองค์พระเยซูเจ้ำทรงเริ่ มต้นพระรำชกิจของพระองค์
พระองค์ทรงทิ้ง “เครื่ องพันธนำกำร” ของยุคธรรมบัญญัติไว้เบื้องหลังแล้ว
และได้ทรงฝ่ ำกฎระเบียบและหลักกำรของยุคนั้นแล้ว ในพระองค์ไม่มีร่องรอยของสิ่งใดๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติ พระองค์ได้ทรงสละมันทิง้ ไปทั้งหมดและไม่ทำตำมธรรมบัญญัติอีกต่อไป
และพระองค์ไม่ทรงพึงประสงค์ให้มวลมนุษย์ทำตำมธรรมบัญญัติอีกต่อไป ดังนั้น
ในที่น้ีเจ้ำจึงมองเห็นองค์พระเยซูเจ้ำเสด็จผ่ำนไปในนำในวันสะบำโต และว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำไม่ได้ทรงหยุดพัก
พระองค์ทรงพระรำชกิจอยู่ขำ้ งนอกและไม่ได้ทรงหยุดพัก
กำรกระทำนี้ของพระองค์เป็ นที่ตกใจสำหรับมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
และกำรกระทำนี้สื่อสำรกับพวกเขำว่ำพระองค์ไม่ดำรงพระชนม์ภำยใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป
และว่ำพระองค์ทรงทิง้ เขตจำกัดของวันสะบำโตไว้เบื้องหลัง
และทรงปรำกฏต่อหน้ำมวลมนุษย์และอยู่ท่ำมกลำงพวกเขำในพระฉำยำใหม่ พร้อมทั้งวิธีใหม่ๆ
ในกำรทรงพระรำชกิจ กำรกระทำนี้ของพระองค์บอกผูค้ นว่ำพระองค์ทรงได้นำพระรำชกิจใหม่มำกับพระองค์
พระรำชกิจที่เริ่ มต้นด้วยกำรผุดขึ้นจำกกำรอยู่ภำยใต้ธรรมบัญญัติ และกำรแยกจำกวันสะบำโต
เมือ่ พระเจ้ำทรงดำเนินพระรำชกิจใหม่ของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงยึดติดกับอดีตอีกต่อไป
และพระองค์ไม่ทรงกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของยุคธรรมบัญญัติอีกต่อไป
พระองค์ไม่ทรงได้รับผลกระทบจำกพระรำชกิจของพระองค์ในยุคก่อน
แต่พระองค์ทรงพระรำชกิจในวันสะบำโตเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำวันเว้นวันแทน
และเมื่อสำวกของพระองค์หิวโหยในวันสะบำโต พวกเขำก็สำมำรถเด็ดรวงข้ำวมำกินได้
ทั้งหมดนี้เป็ นปกติอย่ำงยิง่ ในพระเนตรของพระเจ้ำ สำหรับพระเจ้ำ
กำรมีจุดเริ่ มต้นใหม่สำหรับส่วนใหญ่ของพระรำชกิจใหม่ที่พระองค์ทรงต้องประสงค์จะทำและพระวจนะใหม่ที่
พระองค์ทรงต้องประสงค์จะตรัสนั้นเป็ นสิ่งที่อนุญำตให้ทำได้ เมื่อพระองค์ทรงเริ่ มต้นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ใหม่
พระองค์ไม่ทรงกล่ำวถึงพระรำชกิจก่อนหน้ำของพระองค์ อีกทั้งไม่ทรงดำเนินพระรำชกิจนั้นต่อไป
เพรำะพระเจ้ำทรงมีหลักกำรของพระองค์ในพระรำชกิจของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงต้องประสงค์จะเริ่ มต้นพระรำชกิจใหม่
นั่นคือเวลำที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะนำมวลมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่ของพระรำชกิจของพระองค์
และคือเวลำที่พระรำชกิจของพระองค์จะเข้ำสู่ระยะที่สูงกว่ำ
หำกผูค้ นยังคงปฏิบตั ิตำมคำกล่ำวหรื อกฎระเบียบเก่ำๆ ต่อไป หรื อยึดติดกับสิ่งเหล่ำนั้นต่อไป

พระองค์จะไม่ทรงจดจำหรื อรับรองสิ่งนั้น นี่เป็ นเพรำะว่ำพระองค์ได้ทรงนำพระรำชกิจใหม่มำแล้ว
และได้ทรงเข้ำสู่ระยะใหม่ของพระรำชกิจของพระองค์แล้ว เมื่อพระองค์ทรงริ เริ่ มพระรำชกิจใหม่
พระองค์ทรงปรำกฏต่อมวลมนุษย์ดว้ ยพระฉำยำใหม่โดยสิ้นเชิง จำกมุมใหม่โดยสิ้นเชิง
และในวิธีใหม่โดยสิ้นเชิง
เพื่อให้ผคู้ นสำมำรถมองเห็นแง่มุมที่แตกต่ำงของพระอุปนิสยั ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
นี่เป็ นหนึ่งในเป้ำหมำยของพระองค์ในพระรำชกิจใหม่ของพระองค์ พระเจ้ำไม่ทรงยึดติดกับสิ่งเก่ำๆ
หรื อทรงดำเนินบนเส้นทำงที่คร่ ำครึ เมื่อพระองค์ทรงพระรำชกิจและตรัส
พระองค์ไม่ทรงช่ำงห้ำมปรำมอย่ำงที่ผคู้ นจินตนำกำรไว้ ในพระเจ้ำ ทุกสิ่งเป็ นอิสระและมีเสรี ภำพ
และไม่มีขอ้ ห้ำม ไม่มีกำรจำกัดใดๆ—สิ่งที่พระองค์ทรงนำมำสู่มวลมนุษย์คืออิสรภำพและเสรี ภำพ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์ พระเจ้ำผูท้ รงดำรงอยู่อย่ำงจริงแท้และแท้จริ ง
พระองค์มิทรงใช่หุ่นกระบอกหรื อรู ปปั้น
และพระองค์ทรงแตกต่ำงจำกรู ปเคำรพที่ผคู้ นวำงไว้บนหิ้งบูชำและนมัสกำรโดยสิ้นเชิง
พระองค์ทรงพระชนม์และสว่ำงไสว
และสิ่งที่พระวจนะและพระรำชกิจของพระองค์นำมำสู่มวลมนุษย์คือชีวิตและควำมสว่ำงทั้งหมด
อิสรภำพและเสรี ภำพทั้งหมด เพรำะพระองค์ทรงยึดถือควำมจริง ชีวิต และหนทำง—
พระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดด้วยสิ่งใดๆ ในพระรำชกิจใดๆ ของพระองค์
ไม่ว่ำผูค้ นจะพูดสิ่งใดและไม่ว่ำพวกเขำจะมองเห็นหรือประเมินพระรำชกิจใหม่ของพระองค์อย่ำงไรก็ตำม
พระองค์จะทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์โดยปรำศจำกควำมหวำดหวัน่
พระองค์จะไม่ทรงกังวลเกี่ยวกับมโนคติที่หลงผิดหรื อกำรชี้นิ้วของผูใ้ ดก็ตำมเกี่ยวกับพระรำชกิจและพระวจนะ
ของพระองค์
หรื อแม้กระทัง่ กำรต่อต้ำนหรือกำรต้ำนทำนอย่ำงรุนแรงของพวกเขำต่อพระรำชกิจใหม่ของพระองค์
ไม่มีผใู้ ดท่ำมกลำงสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมดที่สำมำรถใช้เหตุผลของมนุษย์ จินตนำกำรของมนุษย์ ควำมรู ้
หรื อหลักศีลธรรมของมนุษย์เพื่อวัดหรื อกำหนดนิยำมสิ่งที่พระเจ้ำทรงทำ เพื่อทำให้เสื่อมเสีย ขัดขวำง
หรื อบ่อนทำลำยพระรำชกิจของพระองค์ได้ ไม่มีขอ้ ห้ำมใดๆ
ในพระรำชกิจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำ
พระรำชกิจของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำจะไม่ถูกจำกัดด้วยมนุษย์ เหตุกำรณ์ หรื อสิ่งใดๆ
อีกทั้งจะไม่ถูกขัดขวำงด้วยพลังที่เป็ นปรปักษ์ใดๆ เท่ำที่เกี่ยวกับพระรำชกิจใหม่ของพระองค์แล้ว
พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยผ์ มู้ ีชยั เสมอ และพลังที่เป็ นปรปักษ์ใดๆ
และควำมนอกรี ตและควำมคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดของมวลมนุษย์ถูกเหยียบย่ำภำยใต้ที่รองพระบำทของพระองค์

ไม่ว่ำพระองค์กำลังทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในระยะใหม่ใด
พระรำชกิจนั้นจะได้รับกำรพัฒนำและขยำยไปท่ำมกลำงมวลมนุษย์อย่ำงแน่นอน
และจะได้รับกำรดำเนินกำรโดยไม่มีกำรขัดขวำงทัว่ ทั้งจักรวำลจนกระทัง่ พระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์จะคร
บสมบูรณ์แล้วอย่ำงแน่นอน นี่คือควำมทรงมหิทธิฤทธิ์และพระปรี ชำญำณของพระองค์
สิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

294. พระเจ้ำตรัสพระวจนะของพระองค์และทรงพระรำชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับยุคที่แตกต่ำงกัน
และในยุคที่แตกต่ำงกัน พระองค์ตรัสพระวจนะที่แตกต่ำงกัน พระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
หรื อทรงกระทำซ้ ำพระรำชกิจเดียวกัน หรื อทรงรู ้สึกอำลัยอำวรณ์ต่อสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นอดีตไปแล้ว
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำองค์หนึ่งผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ และพระองค์ตรัสพระวจนะใหม่ๆ ทุกวัน
เจ้ำควรปฏิบตั ิตำมสิ่งซึ่งควรได้รับกำรปฏิบตั ิตำมในวันนี้ นี่คอื ควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ของมนุษย์
เป็ นสิ่งสำคัญยิง่ ยวดที่กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิน้ นั จะต้องมีศูนย์กลำงอยู่รอบควำมสว่ำงและพระวจนะของพระเจ้ำในปัจ
จุบนั พระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
และทรงสำมำรถตรัสออกมำจำกมุมมองทั้งหลำยอันแตกต่ำงออกไปเพื่อให้พระปรี ชำญำณและฤทธำนุภำพไม่สิ้
นสุดของพระองค์น้ นั เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น ไม่สำคัญว่ำพระองค์ตรัสออกมำจำกมุมมองของพระวิญญำณ
หรื อของมนุษย์ หรื อของบุคคลที่สำม—พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำเสมอ
และเจ้ำไม่สำมำรถพูดได้ว่ำพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ำด้วยเหตุจำกมุมมองของมนุษย์ซ่งึ พระเจ้ำทรงใช้ในกำรตรัสออ
กมำ
ท่ำมกลำงผูค้ นบำงคนได้มีมโนคติที่หลงผิดอุบตั ิข้ นึ โดยเป็ นผลมำจำกมุมมองทั้งหลำยอันแตกต่ำงกันซึ่งพระเจ้ำ
ทรงใช้ในกำรตรัสออกมำ ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีควำมรู ้เกีย่ วกับพระเจ้ำ
และไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระองค์ หำกพระเจ้ำได้ตรัสออกมำจำกหนึ่งมุมมองเสมอ
มนุษย์จะไม่วำงกฎเกณฑ์ท้งั หลำยเกี่ยวกับพระเจ้ำออกมำหรอกหรื อ?
พระเจ้ำจะสำมำรถยอมให้มนุษย์ปฏิบตั ิในหนทำงเช่นนั้นหรือ? ไม่ว่ำพระเจ้ำจะตรัสออกมำจำกมุมมองด้ำนใด
พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมำยต่ำงๆ ในกำรทำเช่นนั้น
หำกพระเจ้ำจะต้องตรัสออกมำจำกมุมมองของพระวิญญำณเสมอ
เจ้ำจะสำมำรถเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั พระองค์ได้หรื อ? ด้วยเหตุน้ี
บำงครั้งพระองค์จงึ ตรัสในฐำนะบุคคลที่สำมเพื่อทรงจัดเตรียมพระวจนะของพระองค์ให้กบั เจ้ำและทรงนำเจ้ำเข้
ำสู่ควำมเป็ นจริ ง ทุกสิ่งทุกอย่ำงซึ่งพระเจ้ำทรงทำนั้นเหมำะสม สรุ ปสั้นๆ

ทุกสิ่งล้วนทรงกระทำโดยพระเจ้ำทั้งสิ้น และเจ้ำไม่ควรสงสัยในกำรนี้ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ
และด้วยเหตุน้ีจึงไม่สำคัญว่ำพระองค์ตรัสออกมำจำกมุมมองด้ำนใด พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้ำเสมอ
นี่คือควำมจริ งอันมิอำจเปลี่ยนแปลงได้ประกำรหนึ่ง ไม่ว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
พระองค์ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำ และเนื้อแท้ของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง!
เปโตรรักพระเจ้ำมำกยิง่ นักและเป็ นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งได้ดงั พระทัยของพระเจ้ำ
แต่พระเจ้ำไม่ได้ทรงเป็ นพยำนให้เขำในฐำนะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำหรือพระคริสต์
ด้วยเหตุที่แก่นแท้ของสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่มนั เป็ น และมันไม่มีวนั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
ในพระรำชกิจของพระองค์ พระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์
แต่ทรงใช้วิธีกำรอันแตกต่ำงสำรพันเพื่อทำให้พระรำชกิจของพระองค์มีประสิทธิภำพและทำให้ควำมรู ้ของมนุษ
ย์เกี่ยวกับพระองค์ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ทุกๆ วิธีกำรในกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์ช่วยมนุษย์ให้รู้จกั พระองค์
และเป็ นไปเพื่อที่จะทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงใช้วิธีกำรใดในกำรทรงพระรำชกิจ
แต่ละวิธีกำรเป็ นไปเพื่อที่จะสร้ำงมนุษย์และทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
แม้ว่ำหนึ่งในวิธีกำรในกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์อำจยืนยงอยู่ได้เป็ นเวลำนำนมำก
นี่ก็เป็ นไปเพื่อที่จะกล่อมเกลำควำมเชื่อของมนุษย์ที่มีในพระองค์ ด้วยเหตุน้ี
จึงไม่ควรมีควำมสงสัยเคลือบแคลงในหัวใจของเจ้ำ
เหล่ำนี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นขั้นตอนทัง้ หลำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และพวกเจ้ำจะต้องเชื่อฟังขั้นตอนเหล่ำนี้
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

295. พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ำยได้เสด็จมำเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์
เพื่อที่จะทรงอธิบำยทั้งหมดที่จำเป็ นต่อชีวิตของมนุษย์ เพื่อที่จะทรงชี้ให้เห็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้ำสู่
เพื่อที่จะทรงแสดงให้มนุษย์เห็นกิจกำรของพระเจ้ำ และเพื่อที่จะทรงแสดงให้มนุษย์เห็นพระปรี ชำญำณ
ฤทธำนุภำพสูงสุดและควำมมหัศจรรย์ของพระเจ้ำเป็ นหลัก โดยผ่ำนทำงวิธีมำกมำยที่พระเจ้ำทรงใช้ตรัส
มนุษย์ก็มองเห็นควำมยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้ำ ขนำดอันมหึมำของพระเจ้ำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
ควำมถ่อมพระทัยและควำมลี้ลบั ของพระเจ้ำ มนุษย์เห็นว่ำพระเจ้ำทรงสูงสุด
แต่ก็เห็นว่ำพระองค์ถ่อมพระทัยและทรงลี้ลบั และทรงสำมำรถกลำยเป็ นน้อยที่สุดของทั้งหมดได้
พระวจนะของพระองค์บำงคำตรัสโดยตรงจำกมุมมองของพระวิญญำณ
บำงคำตรัสโดยตรงจำกมุมมองของมนุษย์ และบำงคำจำกมุมมองบุคคลที่สำม
ในกำรนี้จะสำมำรถเห็นได้ว่ำลักษณะของพระรำชกิจของพระเจ้ำผันแปรอย่ำงมำก
และโดยผ่ำนทำงพระวจนะนั่นเองที่พระองค์ทรงอนุญำตให้มนุษย์เห็นกำรนั้น
พระรำชกิจของพระเจ้ำในระหว่ำงยุคสุดท้ำยทัง้ ปกติและเป็ นจริ ง

และดังนั้นกลุ่มคนในยุคสุดท้ำยจึงอยู่ภำยใต้กำรทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกำรทดสอบทั้งหมด
ผูค้ นทั้งหมดได้เข้ำสู่ท่ำมกลำงกำรทดสอบต่ำงๆ เช่นนี้ก็เพรำะควำมเป็ นปกติและควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
กำรที่มนุษย์ได้ลงไปสู่กำรทดสอบของพระเจ้ำก็เป็ นเพรำะควำมเป็ นปกติและควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
ในระหว่ำงยุคพระเยซู ไม่ได้มีมโนคติที่หลงผิดหรื อกำรทดสอบ
ผูค้ นได้ติดตำมพระองค์เพรำะพระรำชกิจส่วนใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงทำสอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และพวกเขำก็ไม่ได้มีมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระองค์เลย กำรทดสอบต่ำงๆ
ของวันนี้น้ นั ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่ำที่มนุษย์ได้เคยเผชิญหน้ำมำ
และเมื่อมีกำรกล่ำวว่ำผูค้ นเหล่ำนี้ได้ออกมำจำกควำมทุกข์ลำบำกยิ่งใหญ่แล้ว
นี่ก็คือควำมทุกข์ลำบำกที่ถูกอ้ำงอิงถึงนั่นเอง วันนี้พระเจ้ำตรัสเพื่อทำให้เกิดควำมเชื่อ ควำมรัก
กำรยอมรับควำมทุกข์ และกำรเชื่อฟังในผูค้ นเหล่ำนี้
พระวจนะที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ำยได้ตรัสนั้นได้รับกำรตรัสโดยสอดคล้องกับธำตุแท้แห่งธร
รมชำติของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้ำสู่ ในวันนี้
พระวจนะของพระองค์ท้งั เป็ นจริ งและปกติ กล่ำวคือ พระองค์ไม่ตรัสถึงวันพรุ่ งนี้
และพระองค์ไม่ทรงมองย้อนกลับไปที่วนั วำน พระองค์เพียงตรัสถึงสิ่งที่ควรจะได้รับกำรเข้ำสู่
ได้รับกำรนำไปปฏิบตั ิ และได้รับกำรเข้ำใจในวันนี้เท่ำนั้น
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
และผลลัพธ์ของคำพยำกรณ์น้ีคือกำรเสด็จมำของพระเยซู 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 เหตุใดพระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้จึงแตกต่ำงจำกพระรำชกิจของพระเยซู?
เหตุใดพระเจ้ำในวันนี้จึงไม่ทรงแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ ไม่ทรงไล่ผี และไม่ทรงรักษำคนป่ วย?
หำกพระรำชกิจของพระเยซูเป็ นเหมือนกับพระรำชกิจที่ทรงทำในระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
พระองค์จะทรงสำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำแห่งยุคพระคุณได้หรื อ?
พระองค์จะทรงสำมำรถทำให้พระรำชกิจแห่งกำรตรึงกำงเขนนั้นครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
หำกเช่นเดียวกับในยุคธรรมบัญญัติ พระเยซูได้ทรงเข้ำไปในพระวิหำรและได้ทรงรักษำวันสะบำโต
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงถูกข่มเหงโดยผูใ้ ด และผูค้ นทั้งปวงก็จะอ้ำแขนรับ หำกกำรณ์เป็ นเช่นนั้น
พระองค์จะทรงสำมำรถถูกตรึ งกำงเขนได้หรื อ?
พระองค์จะทรงสำมำรถทำให้พระรำชกิจแห่งกำรไถ่ครบบริ บูรณ์ได้หรื อ?
อะไรจะเป็ นประเด็นหำกพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ำยได้ทรงแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เฉก
เช่นที่พระเยซูได้ทรงทำ?
เฉพำะในกรณีที่พระเจ้ำทรงทำอีกส่วนหนึ่งของพระรำชกิจของพระองค์ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
อันเป็ นยุคที่เป็ นตัวแทนของส่วนหนึ่งของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
มนุษย์จึงจะสำมำรถได้รับควำมรู ้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้ำ และเมื่อนั้นเท่ำนั้น
แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำจึงจะสำมำรถครบบริ บรู ณ์ได้
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำในวันนี้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

296. ในยุคสุดท้ำย พระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมเป็ นหลัก
พระองค์ไม่ทรงใช้หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เพื่อบีบคั้นมนุษย์ หรื อโน้มน้ำวมนุษย์
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
เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม ณ เวลำซึ่งพระเจ้ำทรงสรุ ปปิ ดตัวยุคในยุคสุดท้ำย
เมื่อนั้นเขำย่อมจะมีคุณสมบัติที่จะเฝ้ำมองหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
เมื่อเจ้ำมำรู ้จกั พระเจ้ำและสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำไม่ว่ำพระองค์จะทรงทำสิ่งใดก็ตำม
เจ้ำจะไม่มีมโนคติที่หลงผิดใดๆ เกี่ยวกับพระเจ้ำอีกต่อไปเมื่อเจ้ำเห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ ขณะนี้
เจ้ำเสื่อมทรำมและไม่สำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้อย่ำงครบถ้วนบริ บรู ณ์—
เจ้ำคิดว่ำเจ้ำมีคุณสมบัติที่จะเห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ในสภำวะนี้อย่ำงนั้นหรื อ?
ในเวลำที่พระเจ้ำทรงแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ นั่นเป็ นเวลำที่พระเจ้ำทรงลงโทษมนุษย์
และเป็ นเวลำเปลี่ยนยุคด้วยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่ำนั้น เป็ นเวลำที่ยุคสรุ ปปิ ดตัวลง
เมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำถูกดำเนินกำรไปตำมปกติ พระองค์ไม่ทรงแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
กำรแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์น้ นั ง่ำยมำกสำหรับพระองค์
แต่นั่นไม่ใช่หลักกำรของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
อีกทั้งมันไม่ใช่จุดมุ่งหมำยของกำรบริหำรจัดกำรมนุษย์ของพระเจ้ำ
หำกมนุษย์ได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ และหำกร่ ำงกำยฝ่ ำยวิญญำณของพระเจ้ำจะต้องปรำกฏแก่มนุษย์
ผูค้ นทั้งหมดจะไม่เชื่อในพระเจ้ำหรอกหรือ?
เรำได้พูดไว้ก่อนหน้ำนี้ว่ำผูช้ นะกลุ่มหนึ่งถูกรับไว้จำกทิศตะวันออก
ซึ่งเป็ นบรรดำผูช้ นะผูท้ ี่มำจำกท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำกอันใหญ่หลวง พระวจนะเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
พระวจนะเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ที่ได้ถูกรับไว้แล้วนั้นเพียงได้เชื่อฟังอย่ำงแท้จริงภำยหลังจำกที่กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำและกำรตีสอน

และกำรจัดกำรและกำรตัดแต่ง และกระบวนกำรถลุงทุกประเภทแล้วเท่ำนั้น
กำรเชื่อของผูค้ นเหล่ำนี้ไม่คลุมเครื อและเป็ นนำมธรรม แต่เป็ นควำมจริ งแท้
พวกเขำยังไม่ได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ใดๆ หรื อปำฏิหำริ ยใ์ ดๆ
พวกเขำไม่พูดเรื่ องควำมหมำยตำมตัวอักษรและหลักคำสอนอันลึกซึ้งหรื อควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกอันล้ำลึก
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำกลับมีควำมเป็ นจริ งและพระวจนะของพระเจ้ำและควำมรู ้แท้จริ งเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
กลุ่มเช่นนั้นไม่ได้มีควำมสำมำรถมำกกว่ำในกำรที่จะทำให้ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำเข้ำใจได้ง่ำยหรอกหรื อ?
พระรำชกิจของพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยคือพระรำชกิจที่แท้จริ ง ในช่วงระหว่ำงยุคของพระเยซู
พระองค์ไม่ได้ทรงมำเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม แต่เพื่อไถ่มนุษย์
และดังนั้นพระองค์จงึ ได้ทรงแสดงปำฏิหำริยบ์ ำงอย่ำงเพื่อทำให้ผคู้ นติดตำมพระองค์
ด้วยเหตุที่พระองค์ได้เสด็จมำเพื่อทำให้พระรำชกิจแห่งกำรถูกตรึ งกำงเขนแล้วเสร็จเป็ นหลัก
และกำรแสดงหมำยสำคัญไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระรำชกิจแห่งพันธกิจของพระองค์
หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เช่นนั้นเป็ นพระรำชกิจซึ่งได้ทำไปเพื่อให้พระรำชกิจของพระองค์เกิดประสิทธิภำพ
หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เป็ นพระรำชกิจพิเศษ และไม่ได้เป็ นตัวแทนพระรำชกิจของยุคสมัยทั้งยุค
ในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติแห่งภำคพันธสัญญำเดิม
พระเจ้ำยังได้ทรงแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์บำงอย่ำงเช่นกัน—
แต่พระรำชกิจซึ่งพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิวนั นี้เป็ นพระรำชกิจที่แท้จริ ง
และพระองค์คงจะไม่ทรงแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ในขณะนี้อย่ำงแน่นอน
หำกพระองค์ได้ทรงแสดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
พระรำชกิจที่แท้จริ งของพระองค์ก็คงจะถูกขัดจังหวะให้เกิดควำมสับสนไม่เป็ นระเบียบ
และพระองค์ก็คงจะไม่สำมำรถทรงพระรำชกิจใดๆ ได้อีก
หำกพระเจ้ำได้ตรัสว่ำจะใช้พระวจนะเพื่อทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
แต่ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์เช่นกัน เช่นนั้นแล้วจะเป็ นไปได้หรื อไม่ว่ำ
มันทำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้นว่ำ มนุษย์เชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริง? ด้วยเหตุน้ี พระเจ้ำไม่ทรงทำสิ่งทั้งหลำยเช่นนั้น
มีศำสนำมำกเกินไปภำยในมนุษย์
พระเจ้ำได้เสด็จมำในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพื่อขับไล่มโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำและสิ่งทั้งหลำยที่เกินธรรมชำ
ติท้งั หมดภำยในมนุษย์ออกไป และทำให้มนุษย์รู้จกั ควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำ
พระองค์ได้เสด็จมำเพื่อถอดพระฉำยำหนึ่งของพระเจ้ำองค์หนึ่งซึ่งเป็ นนำมธรรมและเพ้อฝันออกไป—
พระฉำยำหนึ่งของพระเจ้ำองค์หนึ่ง ผูซ้ ่งึ อีกนัยหนึ่งไม่ได้ดำรงอยู่เลย และดังนั้น

บัดนี้สิ่งเดียวซึ่งล้ำค่ำก็คือกำรที่เจ้ำมีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมเป็ นจริง! ควำมจริ งสำคัญกว่ำทุกสิ่ง
เจ้ำมีควำมจริ งมำกเพียงใดกันในวันนี้?
ทุกอย่ำงที่แสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์คือพระเจ้ำอย่ำงนั้นหรื อ?
บรรดำวิญญำณชัว่ ก็สำมำรถแสดงให้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ได้เช่นกัน
พวกมันทั้งหมดใช่พระเจ้ำหรื อไม่? ในกำรเชื่อของเขำในพระเจ้ำ สิ่งซึ่งมนุษย์คน้ หำก็คอื ควำมจริ ง
และสิ่งซึ่งเขำไล่ตำมเสำะหำก็คือชีวิต แทนที่จะเป็ นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
นี่ควรเป็ นเป้ำหมำยของทุกคนผูซ้ ่งึ เชื่อในพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

297. พระรำชกิจของพระยำห์เวห์คือกำรทรงสร้ำงโลก มันคือกำรเริ่ มต้น
พระรำชกิจช่วงระยะนี้คือบทอวสำนของพระรำชกิจ 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 ี่อยู่ในสถำนที่มืดที่สุดจำกบรรดำสถำนที่ทง้ ั 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 หลังจำกพระเยซูทรงถูกตรึ งกำงเขนและได้ฟ้ื 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
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

298.
พระเจ้ำได้ทรงทำให้ผูค้ นกลุ่มนี้เป็ นจุดมุง่ เน้นเพียงจุดเดียวเท่ำนั้นในพระรำชกิจของพระองค์อนั ครอบคลุมไปทั่
วทั้งจักรวำล พระองค์ได้ทรงพลีอุทิศพระโลหิตทั้งหมดในพระหทัยของพระองค์แก่พวกเจ้ำ
พระองค์ได้ทรงเรียกคืนพระรำชกิจของพระวิญญำณทัว่ ทั้งจักรวำลและทรงมอบทัง้ หมดนั้นให้แก่พวกเจ้ำ

นั่นคือเหตุผลที่เรำกล่ำวว่ำพวกเจ้ำเป็ นกลุ่มคนผูม้ ีวำสนำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระองค์ยงั ได้ทรงย้ำยพระสิริของพระองค์จำกประเทศอิสรำเอล จำกประชำกรที่พระองค์ทรงเลือกสรรแล้ว
มำสู่พวกเจ้ำ และพระองค์จะทรงทำให้จุดประสงค์ในแผนของพระองค์สำแดงผ่ำนกลุ่มนี้อย่ำงครบถ้วน
เพรำะฉะนั้น พวกเจ้ำจึงเป็ นผูท้ ี่จะได้รับมรดกของพระเจ้ำ และยิ่งไปกว่ำนี้
พวกเจ้ำคือทำยำทแห่งพระสิริของพระเจ้ำ บำงทีพวกเจ้ำทุกคนอำจจำคำพูดเหล่ำนี้ได้ กล่ำวคือ
“เพรำะว่ำควำมยำกลำบำกชัว่ ครำวและเล็กน้อยของเรำ จะทำให้เรำมีศกั ดิ์ศรีนิรนั ดร์มำกมำยอย่ำงไม่มีที่เปรียบ”
พวกเจ้ำทุกคนเคยฟังคำพูดเหล่ำนี้มำก่อน แต่ไม่มีใครในพวกเจ้ำที่เข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งของคำพูดเหล่ำนี้เลย
วันนี้พวกเจ้ำตระหนักรูอ้ ย่ำงลุ่มลึกในนัยสำคัญที่แท้จริ งของคำพูดเหล่ำนี้แล้ว
คำพูดเหล่ำนี้จะได้รับกำรทำให้ลุล่วงโดยพระเจ้ำในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และจะได้รับกำรทำให้ลุล่วงในบรรดำผูท้ ี่ถูกข่มเหงอย่ำงทำรุณโหดร้ำยโดยพญำนำคใหญ่สีแดงในแผ่นดินที่มนั
นอนขดกำยอยู่ พญำนำคใหญ่สีแดงข่มเหงพระเจ้ำและเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำ และฉะนั้น ในแผ่นดินนี้
เหล่ำผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำจึงตกอยู่ในกำรเหยียดหยำมและกำรกดขี่
และผลที่ได้ก็คือคำพูดเหล่ำนี้จกั ได้รับกำรทำให้ลุล่วงในพวกเจ้ำ ในคนกลุ่มนี้นี่เอง
เนื่องเพรำะพระรำชกิจเริ่ มเปิ ดตัวบนแผ่นดินที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งหมดจึงต้องเผชิญกับอุปสรรคมหำศำล
และกำรทำพระวจนะมำกมำยให้สำเร็จลุล่วงนั้นย่อมใช้เวลำ ด้วยเหตุน้ นั
ผลแห่งพระวจนะของพระเจ้ำประกำรหนึ่งก็คอื ผูค้ นได้รับกำรถลุง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของควำมทุกข์
เป็ นควำมลำบำกยำกเย็นมหำศำลสำหรับพระเจ้ำที่จะทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในแผ่นดินแห่งพญำนำ
คใหญ่สีแดง—แต่พระเจ้ำก็ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจช่วงระยะหนึ่งของพระองค์โดยผ่ำนควำมลำบำกยำกเย็นนี้เอง
อันเป็ นกำรสำแดงพระปรี ชำญำณของพระองค์และกิจกำรอันน่ำอัศจรรย์ของพระองค์
และทรงใช้โอกำสนี้ทำให้ผูค้ นกลุ่มนี้ครบบริ บูรณ์
พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ในกำรชำระให้บริ สุทธิ์และกำรพิชิตชัย
โดยผ่ำนทำงควำมทุกข์ของผูค้ น โดยผ่ำนทำงขีดควำมสำมำรถของพวกเขำ
และโดยผ่ำนทำงอุปนิสัยเยีย่ งซำตำนทั้งหมดของผูค้ นในแผ่นดินโสมมนี้นี่เอง
เพื่อที่พระองค์อำจทรงได้รับพระสิริจำกกำรนี้
และเพื่อที่พระองค์อำจได้รับบรรดำผูค้ นซึ่งจะเป็ นพยำนแห่งกิจกำรของพระองค์
ดังนี้เองที่เป็ นนัยสำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นของกำรพลีอุทิศทั้งหมดที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำให้แก่ผคู้ นกลุ่มนี้
นั่นก็คือพระเจ้ำทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยด้วยกำรทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจโดยผ่ำนทำงพวกที่ต่อต้ำนพระอง
ค์นี่เอง และด้วยเหตุดงั นี้เท่ำนั้น ที่ฤทธำนุภำพยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรสำแดง กล่ำวได้อีกนัยว่ำ

เฉพำะพวกคนในแผ่นดินที่ไม่สะอำดเท่ำนั้นที่ควรค่ำแก่กำรสืบทอดมรดกพระสิริของพระเจ้ำ
และกำรนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถขับเน้นให้ฤทธำนุภำพยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ำโดดเด่นขึ้นมำได้
นั่นคือเหตุผลที่เรำกล่ำวว่ำ พระสิริของพระเจ้ำได้รับมำจำกแผ่นดินที่ไม่สะอำด
และจำกเหล่ำคนที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่ไม่สะอำดนั่นเอง เช่นนี้เองคือน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ช่วงระยะในพระรำชกิจของพระเยซูก็เป็ นอย่ำงเดียวกัน กล่ำวคือ
พระองค์จะทรงสำมำรถได้รับพระเกียรติในท่ำมกลำงพวกฟำริ สีซ่งึ ข่มเหงพระองค์เท่ำนั้น
หำกไม่ใช่เพรำะกำรข่มเหงของพวกฟำริ สีและกำรทรยศของยูดำส
พระเยซูย่อมจะไม่ทรงถูกเยำะเย้ยถำกถำงหรื อใส่ร้ำยป้ำยสี นับประสำอะไรที่จะทรงถูกตรึ งกำงเขน
และด้วยเหตุน้ นั พระองค์ก็ย่อมไม่ทรงสำมำรถจะได้รับพระสิริ
แห่งหนที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจของพระองค์ในแต่ละยุค
และแห่งหนที่พระองค์ทรงพระรำชกิจของพระองค์ในเนื้อหนัง ก็คือแห่งหนที่พระองค์ทรงได้รับพระสิริ
และแห่งหนที่พระองค์ทรงได้รับสิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยจะได้รับ นี่คือแผนแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และนี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำเรียบง่ำยดังที่มนุษย์จินตนำกำรหรือ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

299. ในแผนหลำยพันปี ของพระเจ้ำ มีสองส่วนของพระรำชกิจที่ทรงทำในเนื้อหนัง กล่ำวคือ
ส่วนแรกคือพระรำชกิจแห่งกำรตรึ งกำงเขน ซึ่งทำให้พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ
อีกส่วนหนึ่งคือพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยและกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในยุคสุดท้ำย
ซึ่งทำให้พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติ นี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ ดังนั้น
จงอย่ำมองพระรำชกิจของพระเจ้ำ หรื อพระบัญชำของพระเจ้ำที่มีต่อพวกเจ้ำเป็ นเรื่ องเรียบง่ำย
พวกเจ้ำทั้งหมดล้วนเป็ นผูส้ ืบทอดควำมไพศำลแห่งพระสิรินิรันดร์มำกมำยอย่ำงไม่มีที่เปรี ยบของพระเจ้ำ
และเรื่ องนี้ได้ถูกลิขิตไว้เป็ นพิเศษแล้วโดยพระเจ้ำ จำกพระสิริท้งั สองส่วน หนึ่งในนั้นสำแดงอยู่ในพวกเจ้ำ
กล่ำวคือ ทั้งหมดทั้งสิ้นของหนึ่งส่วนแห่งพระสิริของพระเจ้ำได้ถูกประทำนแก่พวกเจ้ำแล้ว
เพื่อให้มนั เป็ นมรดกของพวกเจ้ำ นี่คือกำรยกย่องของพระเจ้ำที่ประทำนแก่พวกเจ้ำ
และยังเป็ นแผนซึ่งพระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้ำนำนมำแล้ว
ด้วยควำมยิ่งใหญ่ของพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำในแผ่นดินซึ่งพญำนำคใหญ่สีแดงอำศัยอยู่
หำกพระรำชกิจนี้ถูกเคลื่อนไปยังที่อื่น มันคงเกิดผลมหำศำลไปนำนแล้ว
และมนุษย์ก็คงจะพร้อมใจที่จะยอมรับมันไปแล้ว ยิง่ ไปกว่ำนั้น
งำนนี้คงจะง่ำยดำยมำกจนเกินกว่ำที่คณะสงฆ์แห่งทิศตะวันตกผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำจะยอมรับได้
เนื่องจำกมีช่วงระยะซึ่งเป็ นพระรำชกิจของพระเยซูเป็ นตัวอย่ำงนำมำก่อน

นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้ำไม่อำจทรงสัมฤทธิ์ช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจแห่งกำรได้รับพระสิริ อันหมำยถึง
กำรได้รับกำรสนับสนุนโดยผูค้ นและกำรตระหนักรูโ้ ดยชำติท้งั หลำยในที่อื่นใดเลย งำนจึงไม่สำมำรถตั้งมัน่ ได้
นี่เองคือนัยสำคัญพิเศษยิ่งของงำนช่วงระยะนี้ในแผ่นดินนี้
ไม่มีบุคคลใดสักคนในหมู่พวกเจ้ำที่ได้รับกำรปกป้องโดยพระธรรมบัญญัติ—แทนที่จะเป็ นดังนั้น
พวกเจ้ำกลับได้รับกำรลงโทษโดยพระธรรมบัญญัติ ที่เป็ นปัญหำยิ่งกว่ำก็คือผูค้ นไม่เข้ำใจพวกเจ้ำ กล่ำวคือ
ไม่ว่ำจะเป็ นญำติของเจ้ำ บิดำมำรดำของเจ้ำ เพื่อนของเจ้ำ หรื อเพื่อนร่ วมงำนของเจ้ำ ก็ไม่มีใครเข้ำใจพวกเจ้ำเลย
ครั้นพวกเจ้ำถูก “ทอดทิง้ ” โดยพระเจ้ำ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่พวกเจ้ำจะใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไป
แต่ต่อให้เป็ นเช่นนั้น ผูค้ นก็ไม่สำมำรถทนต่อกำรอยู่ห่ำงจำกพระเจ้ำได้
ซึ่งนี่ก็คอื นัยสำคัญแห่งกำรพิชิตชัยของพระเจ้ำที่มีต่อผูค้ น และเป็ นพระสิริของพระเจ้ำ
สิ่งที่พวกเจ้ำได้รับมรดกตกทอดมำในวันนี้เหนือกว่ำที่อคั รทูตและผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลำยตลอดหลำยยุคหลำยส
มัยเคยได้รับ และยังยิง่ ใหญ่กว่ำของโมเสสหรือเปโตรด้วยซ้ ำ
พระพรของพระเจ้ำไม่สำมำรถได้มำภำยในวันเดียวหรื อสองวัน แต่ตอ้ งได้มำด้วยกำรพลีอุทศิ อย่ำงใหญ่หลวง
กล่ำวคือ พวกเจ้ำจะต้องครองควำมรักซึ่งก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงแล้ว พวกเจ้ำต้องครองควำมเชื่ออันยิ่งใหญ่
และพวกเจ้ำต้องมีควำมจริ งมำกมำยที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้พวกเจ้ำไปถึง ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเจ้ำต้องหันเข้ำหำควำมยุติธรรมโดยไม่มีควำมขลำดกลัวหรื อคอยแต่เลี่ยงหนี
และต้องมีควำมรักในพระเจ้ำอย่ำงคงที่และไม่ลดน้อยลง พวกเจ้ำต้องมีควำมแน่วแน่
ควำมเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในอุปนิสยั แห่งชีวิตของพวกเจ้ำ
ควำมเสื่อมทรำมของพวกเจ้ำจะต้องได้รับกำรบำบัด
พวกเจ้ำจะต้องยอมรับกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงของพระเจ้ำโดยปรำศจำกกำรพร่ ำบ่น
และพวกเจ้ำจะต้องเชื่อฟังแม้ตอ้ งเผชิญกับควำมตำย นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ำควรจะต้องบรรลุ
นี่คือจุดหมำยสุดท้ำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และเป็ นสิ่งที่พระเจ้ำทรงขอจำกผูค้ นกลุ่มนี้
ในเมื่อพระองค์ทรงให้แก่พวกเจ้ำ ดังนั้นพระองค์ก็จะทรงขอคืนจำกพวกเจ้ำอย่ำงแน่นอน
และแน่นอนว่ำจะเป็ นข้อเรี ยกร้องจำกพวกเจ้ำที่สมน้ ำสมเนื้อกัน เพรำะฉะนั้น
พระรำชกิจทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงกระทำจึงมีเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงทำพระรำชกิจที่เคร่ งครัดและพิถีพิถนั ครั้งแล้วครั้งเล่ำ เพรำะกำรนี้นี่เอง
พวกเจ้ำจึงควรเต็มตื้นไปด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำ กล่ำวโดยย่อได้ว่ำ
พระรำชกิจทุกอย่ำงของพระเจ้ำล้วนทรงกระทำไปเพื่อประโยชน์ของพวกเจ้ำ
เพื่อที่พวกเจ้ำอำจกลำยเป็ นบุคคลที่ควรค่ำแก่กำรรับมรดกของพระองค์
นี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งพระสิริของพระเจ้ำเองแม้แต่น้อย แต่เพื่อควำมรอดของพวกเจ้ำ

และเพื่อสร้ำงควำมเพียบพร้อมแก่คนกลุ่มนี้ ผูซ้ ่ึงได้รับควำมทุกข์ร้อนอย่ำงล้ำลึกในแผ่นดินที่ไม่สะอำดแห่งนี้
พวกเจ้ำควรเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และดังนั้น
เรำขอเตือนสติผคู้ นทีร่ ู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์มำกมำยซึ่งปรำศจำกควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกหรื อสำนึกรับรู ้ กล่ำวคือ
จงอย่ำทดสอบพระเจ้ำ และไม่ตำ้ นทำนอีกต่อไป
พระเจ้ำได้ทรงก้ำวผ่ำนควำมทุกข์ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสู้ทนมำก่อน
และนำนมำแล้วก็ได้ทรงสู้ทนกำรเหยียดหยำมที่ยงิ่ หนักหนำกว่ำแทนมนุษย์มำแล้ว
อะไรอื่นหรื อที่เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือได้? อะไรหรื อที่อำจสำคัญยิง่ กว่ำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ?
อะไรหรื อที่อำจสูงส่งกว่ำควำมรักของพระเจ้ำ?
กำรที่พระเจ้ำทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในแผ่นดินที่ไม่สะอำดแห่งนี้ก็ยำกพออยู่แล้ว หำกซ้ ำร้ำย
มนุษย์ยงั ล่วงละเมิดโดยรูอ้ ยู่แก่ใจและโดยจงใจ งำนของพระเจ้ำย่อมต้องยืดเยื้อออกไป กล่ำวสั้นๆ ก็คือ
นี่ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของใครเลย มันไม่เป็ นคุณแก่ใครสักคน พระเจ้ำไม่ทรงมีพนั ธะผูกพันต่อกำลเวลำ
พระรำชกิจของพระองค์และพระสิริของพระองค์ย่อมสำคัญอันดับหนึ่ง เพรำะฉะนั้น
พระองค์จงึ จะทรงจ่ำยเพื่อพระรำชกิจของพระองค์ไม่ว่ำในรำคำใด ไม่สำคัญว่ำจะต้องใช้เวลำนำนเท่ำใด
นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ กล่ำวคือ พระองค์จะไม่ทรงหยุดพักจนกว่ำพระรำชกิจของพระองค์จะเสร็จสิ้น
พระรำชกิจของพระองค์จะจบลงก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงได้มำซึ่งส่วนที่สองของพระสิริของพระองค์
หำกพระเจ้ำไม่ทรงเสร็จสิ้นส่วนที่สองของกำรได้มำซึ่งพระสิริของพระองค์ในจักรวำลทั้งมวล
วันของพระองค์จะไม่มีวนั มำถึง พระหัตถ์ของพระองค์จะไม่มีวนั ไปจำกผูค้ นที่พระองค์ทรงเลือกสรรแล้ว
พระสิริของพระองค์จะไม่มีวนั เคลื่อนลงสู่ประเทศอิสรำเอล
และแผนของพระองค์ก็จะไม่มีวนั ได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัว พวกเจ้ำควรสำมำรถมองเห็นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และควรเห็นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้เรี ยบง่ำยเหมือนกับกำรสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่
ง นั่นเป็ นเพรำะพระรำชกิจของพระองค์ในวันนี้คือกำรแปลงสภำพผูค้ นซึ่งถูกทำให้เสื่อมทรำม
ซึ่งมึนชำจนถึงระดับสูงสุด มันคือกำรชำระพวกที่ถูกสร้ำงขึ้นแต่ถูกแปรรู ปไปโดยซำตำนให้บริ สุทธิ์
นี่ไม่ใช่กำรทรงสร้ำงอำดัมหรื อเอวำ นับประสำอะไรที่จะเป็ นกำรทรงสร้ำงควำมสว่ำง
หรื อกำรทรงสร้ำงพืชพรรณและสัตว์ท้งั ปวง
พระเจ้ำทรงยังควำมบริ สุทธิ์ให้กบั สิ่งซึ่งถูกทำให้เสื่อมทรำมโดยซำตำน
และจำกนั้นจึงทรงรับสิ่งเหล่ำนั้นไว้เสมือนเป็ นสิ่งใหม่ สิ่งเหล่ำนั้นกลำยเป็ นสิ่งที่เป็ นของพระองค์
และสิ่งเหล่ำนั้นก็กลำยเป็ นพระสิริของพระองค์ กำรนี้ไม่ใช่อย่ำงที่มนุษย์จนิ ตนำกำร
ไม่ได้เรี ยบง่ำยอย่ำงกำรทรงสร้ำงสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสิ่งในนั้น
หรื อพระรำชกิจแห่งกำรสำปแช่งซำตำนไปลงบำดำลลึก ในทำงกลับกัน

นี่คือพระรำชกิจแห่งกำรแปลงสภำพมนุษย์ กำรเปลี่ยนสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นลบ และที่ไม่ได้เป็ นของพระองค์
ให้เป็ นสิ่งที่เป็ นบวก และเป็ นของพระองค์ นี่คือควำมจริ งเบื้องหลังช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจแห่งพระเจ้ำ
พวกเจ้ำต้องเข้ำใจสิ่งนี้ และหลีกเลีย่ งกำรทำเรื่องทั้งหลำยให้เรียบง่ำยเกินไป
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่เหมือนงำนธรรมดำสำมัญใดๆ
ควำมน่ำอัศจรรย์และปรี ชำญำณของพระรำชกิจนั้นอยู่เหนือจิตมนุษย์
พระเจ้ำไม่ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่งในช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำลำยสรรพสิ่งเช่นกัน
แทนที่จะทรงทำเช่นนั้น พระองค์กลับทรงแปลงสภำพสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้ำง
และทรงชำระสรรพสิ่งทั้งมวลซึ่งถูกทำให้ด่ำงพร้อยโดยซำตำนให้บริสุทธิ์ และด้วยประกำรฉะนี้
พระเจ้ำจึงทรงเข้ำสู่กำรประกอบกำรยิง่ ใหญ่อนั เป็ นนัยสำคัญทั้งสิ้นทั้งมวลของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำเรียบง่ำยดังที่มนุษย์จินตนำกำรหรือ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

300. พระเจ้ำทรงใช้กำรบริ หำรจัดกำรพวกมนุษย์ของพระองค์ในกำรทำให้ซำตำนปรำชัย
ซำตำนนำพำชะตำกรรมของผูค้ นไปสู่จุดจบ
และทำให้พระรำชกิจของพระเจ้ำหยุดชะงักโดยกำรทำให้พวกเขำเสื่อมทรำม ในทำงกลับกัน
พระรำชกิจของพระเจ้ำคือควำมรอดของมนุษยชำติ ขั้นตอนใดของพระรำชกิจของพระเจ้ำหรื อ
ที่ไม่ได้ต้งั ใจจะช่วยมนุษยชำติให้รอด? ขั้นตอนใดหรื อ ที่ไม่ได้ต้งั ใจจะชำระผูค้ นให้สะอำด
และทำให้พวกเขำประพฤติตนอย่ำงชอบธรรม
และใช้ชีวิตในภำพลักษณ์ของคนทั้งหลำยที่สำมำรถได้รับควำมรัก? อย่ำงไรก็ตำม ซำตำนไม่ได้ทำสิ่งนี้
มันทำให้มนุษยชำติเสื่อมทรำม
มันดำเนินงำนของมันในกำรทำให้มนุษยชำติเสื่อมทรำมจนสำเร็จอย่ำงต่อเนื่องไปทัว่ ทั้งจักรวำล แน่อยู่แล้วว่ำ
พระเจ้ำก็ทรงพระรำชกิจของพระองค์เอง โดยมิได้ใส่พระทัยกับซำตำนแต่อย่ำงใด
ไม่สำคัญว่ำซำตำนจะมีสิทธิอำนำจมำกเพียงใด พระเจ้ำก็ยงั คงทรงเป็ นผูท้ ี่ให้สิทธิอำนำจนั้นแก่มนั อยู่ดี
พระเจ้ำไม่ได้ทรงให้สิทธิอำนำจทั้งหมดของพระองค์แก่มนั จริงๆ แต่อย่ำงใด และดังนั้น
ไม่สำคัญว่ำซำตำนจะทำอะไร มันไม่เคยสำมำรถอยู่เหนือล้ำพระเจ้ำได้เลย
และมันจะอยู่ในกำมือของพระเจ้ำเสมอ พระเจ้ำมิได้ทรงเปิ ดเผยกำรกระทำใดของพระองค์ในขณะอยู่ในสวรรค์
พระองค์ก็แค่ได้ทรงให้สิทธิอำนำจในสัดส่วนเล็กๆ
แก่ซำตำนและได้ทรงอนุญำตให้มนั ทำกำรควบคุมเหนือทูตสวรรค์องค์อื่นๆ เท่ำนั้นเอง เพรำะฉะนั้น
ไม่สำคัญว่ำซำตำนจะทำอะไร มันก็ไม่สำมำรถอยู่เหนือล้ำสิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้
เพรำะสิทธิอำนำจที่พระเจ้ำได้ทรงยอมอนุมตั ิให้มนั แต่เดิมนั้นมีขีดจำกัด ในขณะที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจ
ซำตำนทำให้เกิดกำรหยุดชะงัก ในยุคสุดท้ำย กำรทำให้เกิดกำรหยุดชะงักของมันจะแล้วเสร็จ ในทำนองเดียวกัน

พระรำชกิจของพระเจ้ำก็จะแล้วเสร็จเช่นกัน
และบรรดำมนุษย์ประเภทที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทำให้ครบบริ บูรณ์ก็จะได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์
พระเจ้ำทรงชี้นำผูค้ นไปในทำงที่เป็ นบวก พระชนม์ชีพของพระองค์คือน้ ำแห่งชีวิต อันประมำณค่ำมิได้
และไร้พรมแดน ซำตำนได้ทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมจนถึงระดับหนึ่ง ในตอนสุดท้ำย
น้ ำแห่งชีวิตก็จะทำให้มนุษย์ครบบริ บูรณ์
และมันจะเป็ นไปไม่ได้ที่ซำตำนจะแทรกแซงและทำงำนของมันจนสำเร็จ
ด้วยเหตุน้ นั พระเจ้ำจึงจะทรงสำมำรถได้รับประชำกรของพระองค์โดยครบบริ บูรณ์ กระทัง่ บัดนี้
ซำตำนก็ยงั คงปฏิเสธที่จะยอมรับกำรนี้ มันยังคงต่อสู้ชิงดีกบั พระเจ้ำอย่ำงต่อเนื่อง
แต่พระองค์ก็หำได้ใส่พระทัยกับมันไม่ พระเจ้ำได้ตรัสว่ำ
“เรำจะมีชยั ชนะเหนือกำลังบังคับมืดทั้งหมดของซำตำนและเหนืออิทธิพลมืดทั้งปวง”
นี่คือพระรำชกิจซึ่งต้องถูกทำในเนื้อหนัง ณ ตอนนี้
และมันยังเป็ นสิ่งที่ทำให้กำรทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์มีนยั สำคัญด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ
เป็ นกำรทำให้ช่วงระยะของพระรำชกิจแห่งกำรมอบควำมปรำชัยให้กบั ซำตำนในยุคสุดท้ำยนั้นครบบริ บูรณ์
และเป็ นกำรกวำดล้ำงทุกสรรพสิ่งที่เป็ นของซำตำนออกไป
ชัยชนะของพระเจ้ำเหนือซำตำนนั้นมิอำจหลีกเลีย่ งได้! อันที่จริ ง ซำตำนได้ลม้ เหลวไปนำนแล้ว
เมื่อข่ำวประเสริ ฐได้เริ่ มเผยแผ่ไปทัว่ แผ่นดินของพญำนำคใหญ่สีแดง—นั่นก็คอื
เมื่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์และพระรำชกิจนี้ได้เริ่มเคลื่อนไหว—
ซำตำนได้รับควำมปรำชัยอย่ำงถึงที่สุด
เพรำะพระประสงค์ที่แท้จริงที่สุดของกำรจุติเป็ นมนุษย์ก็คือเพื่อที่จะกำรำบซำตำน
ทันทีที่ซำตำนมองเห็นว่ำพระเจ้ำได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้ง
และได้เริ่ มดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้น ซึ่งไม่มีกำลังบังคับใดเลยจะสำมำรถหยุดยั้งได้
เพรำะฉะนั้น มันจึงกลำยเป็ นอึ้งตะลึงงันไปในทันทีที่พระรำชกิจเข้ำมำในสำยตำ และไม่กล้ำที่จะก่อกำรร้ำยใดๆ
อีกต่อไป ในตอนแรก ซำตำนคิดว่ำ มันได้มีทนุ สนับสนุนติดตัวเป็ นสติปัญญำอันล้นเหลือ
และมันจึงได้ขดั จังหวะและคุกคำมพระรำชกิจของพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม มันไม่ได้คำดฝันว่ำ
พระเจ้ำจะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์อีกครั้ง หรื อคำดฝันว่ำในพระรำชกิจของพระองค์น้ นั
พระเจ้ำจะได้ทรงใช้กำรเป็ นกบฏของซำตำนทำหน้ำที่เป็ นวิวรณ์และกำรพิพำกษำสำหรับมนุษยชำติ
อันเป็ นกำรพิชิตพวกมนุษย์และมอบควำมปรำชัยให้กบั ซำตำนด้วยประกำรฉะนี้เอง
พระเจ้ำทรงพระปรี ชำญำณกว่ำซำตำน และพระรำชกิจของพระองค์น้ นั เกินล้ำกว่ำมันไปไกล เพรำะฉะนั้น
ก็อย่ำงที่เรำได้แถลงไว้กอ่ นหน้ำนี้ว่ำ

“งำนที่เรำทำนั้นได้ถูกดำเนินไปจนเสร็จสิน้ โดยตอบสนองต่อกลโกงของซำตำน ในตอนสุดท้ำย
เรำจะเปิ ดเผยมหิทธิฤทธิ์ของเรำและควำมไร้พลังอำนำจของซำตำน”
พระเจ้ำจะทรงพระรำชกิจของพระองค์ในแถวหน้ำ ในขณะที่ซำตำนลำกหำงตำมมำข้ำงหลัง
จนกระทัง่ ในตอนสุดท้ำย มันจะถูกทำลำยลงในที่สุด—มันจะไม่รู้กระทัง่ ว่ำใครที่ตีมนั !
มันจะแค่ตระหนักถึงควำมจริงในทันทีที่มนั ได้ถูกทุบตีและบดขยี้ไปแล้ว และแล้วภำยในตอนนั้นเอง
มันก็จะได้ถูกเผำไหม้เป็ นจุณในบึงไฟไปเรี ยบร้อยแล้ว ถึงตอนนั้น มันจะไม่น่ำเชื่อถือโดยสิ้นเชิงหรอกหรื อ?
เพรำะถึงตอนนั้น ซำตำนจะไม่มีกลอุบำยมำกกว่ำนี้ออกมำใช้อีกแล้ว!
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรรู้วำ่ องค์รวมแห่งมนุษยชำติได้พฒั นำมำจนถึงปัจจุบนั อย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

301. ในชำติของพญำนำคใหญ่สีแดง เรำได้ดำเนินงำนระยะหนึ่งทีย่ ำกหยัง่ ถึงสำหรับมนุษย์
ทำให้พวกเขำโอนเอนไปมำในสำยลม
ซึ่งภำยหลังจำกนั้นหลำยคนล่องลอยห่ำงออกไปอย่ำงเงียบเชียบด้วยกำรพัดพำของสำยลม แท้จริ งแล้ว นี่คือ
“ลำนนวดข้ำว” ที่เรำกำลังจะปัดกวำดให้เกลี้ยง มันคือสิ่งที่เรำโหยหำและมันยังเป็ นแผนกำรของเรำเช่นกัน
ด้วยเหตุที่คนเลวมำกมำยได้คืบคลำนเข้ำมำในขณะที่เรำทำงำน แต่เรำไม่รีบที่จะขับไล่พวกเขำออกไป
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เรำจะทำให้พวกเขำกระจัดกระจำยไปเมื่อถึงเวลำที่เหมำะสม
เพียงภำยหลังจำกนั้นเท่ำนั้นเรำจึงจะเป็ นน้ ำพุแห่งชีวิต
โดยเปิ ดโอกำสให้บรรดำผูท้ ี่รักเรำอย่ำงแท้จริงได้รับผลของต้นมะเดื่อและกลิ่นหอมของดอกลิลลี่จำกเรำ
ในดินแดนที่ซ่งึ ซำตำนพักแรม ดินแดนแห่งธุลี ไม่มีทองคำบริ สุทธิ์คงเหลืออยู่ มีเพียงทรำย และดังนั้นแล้ว
เมื่อได้ประสบกับรู ปกำรณ์แวดล้อมเหล่ำนี้ เรำจึงทำงำนช่วงระยะดังกล่ำว เจ้ำควรรู ้ว่ำสิ่งที่เรำได้รับไว้น้ นั
เป็ นทองคำถลุงบริ สุทธิ์ ไม่ใช่ทรำย คนเลวสำมำรถคงอยู่ในบ้ำนของเรำได้อย่ำงไร?
เรำสำมำรถยอมให้บรรดำสุนัขจิง้ จอกเป็ นปรสิตในสรวงสวรรค์ของเรำได้อย่ำงไร?
เรำใช้ทุกวิธีที่พอจะนึกได้เพื่อขับไล่สิ่งเหล่ำนี้ออกไป ก่อนที่เจตจำนงของเรำจะถูกเปิ ดเผย
ไม่มีใครตระหนักรู ้สิ่งที่เรำกำลังจะทำ โดยใช้โอกำสนี้ เรำขับไล่บรรดำคนเลวเหล่ำนั้นออกไป
และพวกเขำก็ถูกบีบบังคับให้ออกไปพ้นหน้ำเรำ นี่คือสิ่งที่เรำทำกับคนเลว
แต่ยงั คงจะมีวนั หนึ่งสำหรับพวกเขำที่จะทำงำนปรนนิบตั ิเรำ
ควำมอยำกของพวกมนุษย์ที่จะได้รับพระพรนั้นแรงกล้ำมำกเกินไป
ดังนั้นเรำจึงหมุนตัวของเรำกลับและแสดงโฉมหน้ำอันเปี่ ยมสง่ำรำศีของเรำต่อชนต่ำงชำติท้งั หลำย
เพื่อที่พวกมนุษย์ท้งั หมดจะได้ดำรงชีวิตในโลกของพวกเขำเองและตัดสินตัวเอง
ในขณะที่เรำเดินหน้ำกล่ำววจนะที่เรำควรกล่ำว และจัดหำสิ่งที่พวกมนุษย์จำเป็ นต้องมีให้แก่พวกเขำ
เมื่อพวกมนุษย์สำนึกได้ เรำจะได้เผยแผ่งำนของเรำไปนำนแล้ว

เช่นนั้นแล้วเรำจึงจะแสดงออกถึงเจตจำนงของเรำต่อพวกมนุษย์ และเริ่ มงำนส่วนทีส่ องของเรำกับพวกมนุษย์
ปล่อยให้พวกมนุษย์ท้งั หมดได้ติดตำมเรำอย่ำงใกล้ชิดเพื่อที่จะประสำนงำนกับงำนของเรำ
และปล่อยให้พวกมนุษย์ได้ทำทุกสิ่งที่พวกเขำมีควำมสำมำรถทำได้เพือ่ ร่ วมดำเนินงำนที่เรำต้องทำไปจนเสร็จสิ้
น
ตัดตอนมำจำก “เสียงฟ้ำร้องทั้งเจ็ดดังกังวำน—กำรเผยพระวจนะว่ำข่ำวประเสริฐแห่งรำชอำณำจักรจะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวำล”
ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

302. ในแผนกำรของเรำนั้น ซำตำนได้ยอ่ งตำมหลังแต่ละขั้นตอนตลอดมำ
และในฐำนะตัวประกอบเสริ มควำมเด่นแห่งสติปัญญำของเรำ
มันได้พยำยำมค้นหำหนทำงและวิถีทำงที่จะทำให้แผนกำรดั้งเดิมของเรำยุง่ เหยิงเสมอ
กระนั้นเรำสำมำรถพ่ำยแพ้ต่อกลอุบำยอันเล่หล์ วงของมันได้หรื อ?
ทุกสิ่งทุกอย่ำงในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกรับใช้เรำ
กลอุบำยอันเล่ห์ลวงของซำตำนจะสำมำรถแตกต่ำงในทำงใดได้หรือ?
นี่คือที่ที่สติปัญญำของเรำตัดกันอย่ำงแม่นยำ เป็ นสิ่งซึ่งน่ำอัศจรรย์เกี่ยวกับกิจกำรของเรำอย่ำงแน่แท้
และเป็ นหลักกำรแห่งกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของเรำ
ในช่วงระหว่ำงยุคแห่งกำรสร้ำงรำชอำณำจักร เรำยังคงไม่หลีกเลีย่ งกลอุบำยอันเล่ห์ลวงของซำตำน
แต่ยงั ทำงำนที่เรำต้องทำต่อไป ท่ำมกลำงจักรวำลและทุกสรรพสิ่งนั้น
เรำได้เลือกสรรควำมประพฤติของซำตำนมำเป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นของเรำ
นี่ไม่ใช่กำรสำแดงถึงสติปัญญำของเรำหรอกหรือ?
นี่ไม่ใช่สิ่งซึ่งน่ำอัศจรรย์เกี่ยวกับงำนของเรำอย่ำงแน่แท้หรอกหรื อ?
ในโอกำสแห่งกำรเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักร
ทุกสรรพสิ่งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกถูกแปลงสภำพอย่ำงสิ้นเชิง
และสรรพสิ่งเหล่ำนั้นเฉลิมฉลองและชื่นบำน พวกเจ้ำแตกต่ำงอย่ำงใดหรื อไม่?
ในหัวใจของผูใ้ ดเล่ำไม่มีควำมหวำนของน้ ำผึ้ง? ผูใ้ ดเล่ำไม่กำลังปริ แตกเพื่อควำมชื่นบำนยินดี?
ผูใ้ ดเล่ำไม่เต้นรำด้วยควำมปี ติยินดี? ผูใ้ ดเล่ำไม่กล่ำวคำพูดแห่งกำรสรรเสริ ญ?
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 8” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

303. เมื่อผูค้ นทั้งหมดได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์
และทุกชำติในโลกได้กลำยมำเป็ นรำชอำณำจักรของพระคริ สต์
เช่นนั้นแล้วก็จะถึงเวลำที่เสียงฟ้ำร้องทั้งเจ็ดดังกังวำนขึ้น วันปัจจุบนั เป็ นก้ำวย่ำงเข้ำหำช่วงระยะนั้น

พลังได้ถูกปลดปล่อยเข้ำหำวันนั้นแล้ว นี่คือแผนกำรของพระเจ้ำ และในอนำคตอันใกล้
แผนกำรนี้จะถูกทำให้เป็ นจริง อย่ำงไรก็ตำม พระเจ้ำได้ทรงสำเร็จทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงดำรัสไว้ ดังนั้น
จึงเป็ นที่ชดั เจนว่ำชำติท้งั หลำยในโลกป็ นเพียงปรำสำทในผืนทรำยที่สั่นไหวเมื่อกระแสน้ ำสูงใกล้เข้ำมำ:
วันสุดท้ำยใกล้เข้ำมำแล้ว และพญำนำคใหญ่สีแดงจะล้มคว่ำลงใต้พระวจนะของพระเจ้ำ
เพื่อให้แน่ใจว่ำแผนกำรของพระองค์ดำเนินไปอย่ำงเป็ นผลสำเร็จ บรรดำทูตแห่งสวรรค์ได้ลงมำบนแผ่นดินโลก
ทำอย่ำงเต็มที่เพื่อให้พระเจ้ำพึงพอใจ
พระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ได้เสด็จไปยังสนำมแห่งกำรสูร้ บเพื่อทำสงครำมกับศัตรู
ที่ใดก็ตำมที่กำรจุติเป็ นมนุษย์ปรำกฏขึ้นคือสถำนที่ที่ศตั รู ถูกทำลำยจนสิ้นซำก
ประเทศจีนจะเป็ นชำติแรกที่ถูกทำลำยล้ำง ซึ่งจะถูกทำให้ย่อยยับโดยพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
พระเจ้ำจะไม่ทรงผ่อนปรนให้ที่นนั่ อย่ำงเด็ดขำด ข้อพิสูจน์ของกำรล่มสลำยลงเรื่ อยๆ
ของพญำนำคใหญ่สีแดงสำมำรถมองเห็นได้ในกำรโตเต็มวัยวุฒิอย่ำงต่อเนื่องของผูค้ น
เรื่ องนี้เด่นชัดและมองเห็นได้สำหรับใครก็ตำม
กำรโตเต็มวัยวุฒิของผูค้ นเป็ นหมำยสำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรตำยของศัตรู นี่คือคำอธิบำยเล็กๆ น้อยๆ
ของสิ่งที่เป็ นควำมหมำยของ “แข่งขันกับมัน”
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 10” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

304. เรำครอบครองในรำชอำณำจักร และที่มำกกว่ำนั้น เรำครอบครองทัว่ จักรวำลทั้งปวง
เรำเป็ นทั้งกษัตริ ยแ์ ห่งรำชอำณำจักรและเป็ นองค์หัวหน้ำแห่งจักรวำล จำกเวลำนี้เป็ นต้นไป
เรำจะรวบรวมพวกที่ไม่ใช่ผทู้ ี่ได้รับกำรเลือกสรรทั้งหมดและจะเริ่ มงำนของเรำท่ำมกลำงคนต่ำงชำติ
และเรำจะประกำศแสดงประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำไปทัว่ ทั้งจักรวำล
เพื่อที่เรำอำจได้ริเริ่ มงำนของเรำในขั้นตอนถัดไปให้สำเร็จ
เรำจะใช้กำรตีสอนเพื่อเผยแผ่งำนของเรำท่ำมกลำงคนต่ำงชำติ กล่ำวคือ
เรำจะใช้กำลังบังคับกับพวกที่เป็ นคนต่ำงชำติท้งั หมด โดยธรรมชำติแล้ว
งำนนี้จะถูกดำเนินกำรในเวลำเดียวกันกับงำนของเรำท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรเลือกสรร
เมื่อคนของเรำปกครองและใช้อำนำจบนแผ่นดินโลก
นั่นก็จะเป็ นวันที่ผคู้ นทั้งหมดบนแผ่นดินโลกได้รับกำรพิชิตด้วยเช่นกัน และที่มำกกว่ำนั้น
จะเป็ นเวลำที่เรำหยุดพัก—และเมื่อนั้นเท่ำนั้น เรำจะปรำกฏแก่บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรพิชิตแล้ว
เรำปรำกฏแก่รำชอำณำจักรศักดิ์สิทธิ์ และซ่อนเร้นตัวเรำเองจำกแผ่นดินแห่งควำมโสมม
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรพิชิตแล้วและได้กลำยเป็ นเชื่อฟังเบื้องหน้ำเรำทั้งหมดมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นใบหน้ำข

องเรำด้วยดวงตำของพวกเขำเอง และมีควำมสำมำรถที่จะได้ยินเสียงของเรำด้วยหูของพวกเขำเอง
นี่คือพรของบรรดำผูท้ ี่เกิดในระหว่ำงยุคสุดท้ำย นี่คือพรที่เรำได้ลิขิตไว้ล่วงหน้ำ
และนี่ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้โดยมนุษย์ผใู้ ด วันนี้เรำทำงำนในหนทำงนี้เพื่อประโยชน์แห่งงำนของอนำคต
งำนของเรำทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กนั ในงำนทั้งหมดมีกำรเรี ยกและกำรขำนรับ กล่ำวคือ
ไม่เคยมีข้นั ตอนใดได้หยุดชัว่ ครำวโดยฉับพลัน
และไม่เคยมีข้นั ตอนใดได้ถูกดำเนินกำรโดยอิสระจำกขั้นตอนอื่นใด นี่ไม่เป็ นเช่นนั้นหรอกหรื อ?
งำนในอดีตไม่ใช่รำกฐำนของงำนในวันนี้หรอกหรื อ? คำพูดในอดีตไม่ใช่ตวั ตั้งต้นของคำพูดในวันนี้หรอกหรื อ?
ขั้นตอนในอดีตไม่ใช่ที่มำของขั้นตอนของวันนี้หรอกหรือ? เมื่อเรำเปิ ดหนังสือม้วนอย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะ
นั่นคือเวลำที่ผคู้ นทัว่ ทั้งจักรวำลถูกตีสอน เวลำที่ผคู้ นทัว่ โลกอยู่ภำยใต้กำรทดสอบ
และมันเป็ นจุดสำคัญสูงสุดของงำนของเรำ ผูค้ นทั้งหมดใช้ชีวิตในแผ่นดินที่ปรำศจำกควำมสว่ำง
และผูค้ นทั้งหมดมีชีวิตท่ำมกลำงกำรคุกคำมที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมของพวกเขำ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
นั่นเป็ นชีวิตที่มนุษย์ไม่เคยได้มีประสบกำรณ์มำก่อนตั้งแต่เวลำแห่งของกำรทรงสร้ำงจนกระทัง่ ปัจจุบนั
และไม่มีผใู้ ดตลอดยุคทั้งหลำยได้เคย “ชื่นชม” ชีวิตประเภทนี้เลย และดังนั้น
เรำจึงพูดว่ำเรำได้ทำงำนที่ไม่เคยถูกทำมำก่อน นี่คือสถำนกำรณ์ที่แท้จริ ง และนี่คอื ควำมหมำยชั้นใน
เพรำะวันของเรำเข้ำมำใกล้มวลมนุษย์ท้งั ปวง เพรำะมันไม่ได้ปรำกฏอยู่ห่ำงไกล
แต่อยู่ต่อหน้ำต่อตำของมนุษย์โดยตรง ผูใ้ ดเล่ำจะไม่สำมำรถเกรงกลัวเนื่องจำกกำรนั้น?
และผูใ้ ดเล่ำจะไม่สำมำรถปี ติยินดีกบั กำรนี้? ในท้ำยที่สุด เมืองบำบิโลนทีโ่ สมมก็ได้มำถึงบทอวสำนของมันแล้ว
มนุษย์ได้พบกับโลกใหม่เอี่ยมอีกครั้ง และสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงขึ้นใหม่แล้ว
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 29” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

305. เมื่อซีนิมได้เป็ นจริงขึ้นบนแผ่นดินโลก—เมื่อรำชอำณำจักรนั้นได้เป็ นจริ งขึ้น—
จะไม่มีสงครำมบนแผ่นดินโลกอีก จะไม่มีวนั มีกำรกันดำรอำหำร ภัยพิบตั ิ และแผ่นดินไหวอีก
ผูค้ นจะหยุดผลิตอำวุธ ทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ในสันติสุขและเสถียรภำพ และจะมีกำรซื้อขำยตำมปกติระหว่ำงผูค้ น
และกำรซื้อขำยตำมปกติระหว่ำงประเทศ แต่ปัจจุบนั ยังไม่มีกำรเปรียบเทียบใดกับกำรนี้
ทุกอย่ำงภำยใต้ฟ้ำสวรรค์อยู่ควำมอลหม่ำน และกำรโค่นอำนำจค่อยๆ เริ่ มเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ
ภำยหลังจำกมีถอ้ ยดำรัสของพระเจ้ำ ผูค้ นก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง และทุกประเทศกำลังแตกแยกออกเป็ นส่วนๆ
จำกภำยในอย่ำงช้ำๆ รำกฐำนที่มนั่ คงแห่งบำบิโลนเริ่ มสั่นสะเทือน เหมือนปรำสำทบนพืน้ ทรำย
และขณะที่น้ ำพระทัยของพระเจ้ำแปรผัน ควำมเปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่ก็เกิดขึ้นในโลกโดยไม่มีผูใ้ ดสังเกต
และหมำยสำคัญทุกรู ปแบบปรำกฏขึ้นทุกเวลำ โดยแสดงให้ผคู้ นเห็นว่ำยุคสุดท้ำยของโลกได้มำถึงแล้ว!
นี่คือแผนของพระเจ้ำ เหล่ำนี้คือขั้นตอนทัง้ หลำยที่พระองค์ทรงใช้ในกำรทรงพระรำชกิจ

และแต่ละประเทศจะแตกแยกออกเป็ นชิน้ ๆ อย่ำงแน่นอน โสโดมเก่ำจะถูกทำลำยล้ำงเป็ นครั้งที่สอง
และด้วยเหตุน้ีพระเจ้ำจึงตรัสว่ำ “โลกกำลังล่มจม! บำบิโลนกำลังเป็ นอัมพำต!”
ไม่มีผูใ้ ดเว้นแต่พระเจ้ำพระองค์เองที่ทรงสำมำรถเข้ำใจกำรนี้ได้โดยครบบริ บูรณ์ ในที่สุดแล้ว
มีขีดจำกัดต่อกำรตระหนักรู ้ของผูค้ น ตัวอย่ำงเช่น
รัฐมนตรี กระทรวงกิจกำรภำยในทั้งหลำยอำจจะรู ้ว่ำรู ปกำรณ์แวดล้อมปัจจุบนั ไม่มนั่ คงและวุ่นวำย
แต่พวกเขำไม่สำมำรถกล่ำวถึงสิ่งเหล่ำนั้นได้ พวกเขำทำได้เพียงแล่นไปตำมกระแส
โดยหวังอยู่ในหัวใจถึงวันที่พวกเขำสำมำรถเงยหน้ำขึ้นสูงได้
ถึงวันที่จะมำถึงเมื่อดวงอำทิตย์ข้ นึ ในทิศตะวันออกอีกครั้ง ฉำยแสงไปทัว่ แผ่นดิน
และย้อนกลับสภำวะแห่งธุระกำรงำนที่น่ำเวทนำ อย่ำงไรก็ตำม พวกเขำไม่ค่อยรู ้ว่ำเมื่อดวงอำทิตย์ข้ นึ ครั้งที่สอง
กำรขึ้นของมันไม่ได้หมำยถึงกำรฟื้ นคืนกฎระเบียบเก่ำๆ—มันคือกำรฟื้ นตัว กำรเปลี่ยนแปลงที่ทวั่ ถึง
เช่นนั้นคือแผนของพระเจ้ำสำหรับทั้งจักรวำล พระองค์จะทรงนำมำซึ่งโลกใหม่ แต่เหนือสิ่งใดทั้งหมด
พระองค์จะทรงสร้ำงมนุษย์ข้ นึ ใหม่ก่อน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 22 และ 23” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

306. อำจกล่ำวได้ว่ำถ้อยดำรัสของวันนี้ท้งั หมดเป็ นกำรพยำกรณ์เรื่องอนำคตทั้งหลำย
ถ้อยดำรัสเหล่ำนี้เป็ นวิธีที่พระเจ้ำทรงทำกำรจัดกำรเตรี ยมกำรสำหรับขั้นตอนถัดไปของพระรำชกิจของพระองค์
พระเจ้ำทรงเกือบจะได้เสร็จสิ้นพระรำชกิจของพระองค์ในผูค้ นแห่งคริ สตจักร
และหลังจำกนั้นพระองค์ก็จะทรงปรำกฏเบื้องหน้ำผูค้ นทั้งหมดด้วยควำมเดือดดำล ดังที่พระเจ้ำตรัสไว้ว่ำ
“เรำจะทำให้ผูค้ นบนแผ่นดินโลกยอมรับรู ้ถึงกำรกระทำของเรำ และกิจกำรของเรำจะได้รับกำรพิสูจน์เบื้องหน้ำ
‘บัลลังก์พิพำกษำ’ เพื่อที่สิ่งเหล่ำนั้นอำจได้รับกำรยอมรับรู ้ท่ำมกลำงผูค้ นทัว่ แผ่นดินโลก
ซึ่งทั้งหมดจะยอมจำนน” เจ้ำได้เห็นสิ่งใดในพระวจนะเหล่ำนี้ไหม?
ในนี้คือบทสรุ ปควำมของส่วนถัดไปของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ก่อนอื่นพระเจ้ำจะทำให้สุนัขเฝ้ำยำมทั้งหมดที่ใช้พลังอำนำจทำงกำรเมือง
ปักใจเชื่ออย่ำงจริ งใจและพระองค์จะทำให้พวกมันก้ำวถอยหลังจำกเวทีแห่งประวัติศำสตร์ดว้ ยควำมสมัครใจขอ
งพวกมันเอง ไม่มีวนั ต่อสู้เพื่อสถำนะอีก และไม่มีวนั มีส่วนร่ วมในกลอุบำยและแผนร้ำยอีก
พระรำชกิจนี้ตอ้ งดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นผ่ำนทำงพระเจ้ำ โดยกำรยกระดับควำมวิบตั ิต่ำงๆ นำนำบนแผ่นดินโลก
แต่มนั ไม่ใช่กรณีว่ำพระเจ้ำจะทรงปรำกฏเลย ณ เวลำนี้
ประเทศของพญำนำคใหญ่สีแดงจะยังคงเป็ นแผ่นดินแห่งควำมโสมม
และดังนั้นพระเจ้ำจึงจะไม่ทรงปรำกฏพระองค์ แต่จะเพียงแค่ทรงออกมำในรู ปของกำรตีสอนเท่ำนั้น

เช่นนั้นคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ ซึ่งไม่มีผใู้ ดสำมำรถหลีกหนีได้ ในระหว่ำงเวลำนี้
พวกที่อำศัยอยู่ในประเทศของพญำนำคใหญ่สีแดงทั้งหมดจะทนทุกข์กบั หำยนะ
ซึ่งโดยธรรมดำแล้วจะรวมถึงรำชอำณำจักรบนแผ่นดินโลก (คริ สตจักร) ด้วย
นี่เป็ นเวลำแน่แท้ที่ขอ้ เท็จจริ งจะปรำกฏออกมำ และดังนั้นผูค้ นทั้งหมดจึงผ่ำนประสบกำรณ์กบั มัน
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถหลีกหนีได้ พระเจ้ำได้ทรงลิขิตกำรนี้ไว้ล่วงหน้ำแล้ว
มันเป็ นเพรำะขั้นตอนนี้ของพระรำชกิจอย่ำงแน่นอนที่พระเจ้ำตรัสว่ำ
“บัดนี้เป็ นเวลำที่จะดำเนินกำรแผนกำรอันใหญ่หลวงให้เสร็จสิ้น”
เพรำะในอนำคตจะไม่มีคริ สตจักรบนแผ่นดินโลก และสืบเนื่องจำกกำรมำถึงของมหันตภัย
ผูค้ นจึงจะเพียงแค่สำมำรถคิดเกีย่ วกับสิ่งที่อยูข่ ำ้ งหน้ำพวกเขำ และจะเพิกเฉยต่อสิ่ งอื่นทุกสิ่ง
และมันจะลำบำกยำกเย็นสำหรับพวกเขำที่จะชื่นชมพระเจ้ำท่ำมกลำงมหันตภัย ด้วยเหตุน้ นั
ผูค้ นจึงถูกขอให้รักพระเจ้ำด้วยหัวใจทั้งหมดของพวกเขำในระหว่ำงเวลำที่น่ำอัศจรรย์น้ี
เพื่อให้พวกเขำไม่พลำดโอกำส เมื่อข้อเท็จจริ งนี้ผ่ำนพ้น
พระเจ้ำจะได้ทรงทำให้พญำนำคใหญ่สีแดงพ่ำยแพ้อย่ำงถึงที่สุดแล้ว
และด้วยเหตุน้ นั งำนแห่งคำพยำนของประชำกรของพระเจ้ำก็จะมำถึงบทอวสำน หลังจำกนั้น
พระเจ้ำก็จะทรงตั้งต้นขั้นตอนถัดไปของพระรำชกิจ โดยทำลำยประเทศของพญำนำคใหญ่สีแดง
และในท้ำยที่สุดก็ตอกตรึ งผูค้ นทัว่ ทั้งจักรวำลแบบห้อยหัวลงบนกำงเขน
ซึ่งหลังจำกนั้นพระองค์จะทรงทำลำยล้ำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง—
เหล่ำนี้คือขั้นตอนในอนำคตของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 42” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

307. 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 “งำนแห่งกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริฐคืองำนแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

308. พวกเจ้ำได้เห็นพระรำชกิจใดที่พระเจ้ำจะทรงสำเร็จลุล่วงในผูค้ นกลุม่ นี้หรือไม่ ครั้งหนึ่งพระเจ้ำตรัสไว้ว่ำ
แม้แต่ในอำณำจักรพันปี ผูค้ นยังคงต้องติดตำมถ้อยดำรัสของพระองค์ต่อไป และในอนำคต
ถ้อยดำรัสของพระเจ้ำจะยังนำชีวิตของมนุษย์โดยตรงในแผ่นดินอันดีงำมแห่งคำนำอัน
ขณะโมเสสอยู่ในถิ่นทุรกันดำร พระเจ้ำได้ทรงอบรมสั่งสอนและตรัสกับเขำโดยตรง พระเจ้ำทรงส่งอำหำร น้ ำ
และมำนำจำกสวรรค์ให้ผคู้ นได้ชื่นชม และวันนี้กย็ งั เป็ นเช่นนั้น พระเจ้ำทรงส่งสิ่งต่ำงๆ
สำหรับกินและดื่มให้ผูค้ นได้ชื่นชมด้วยพระองค์เอง
และพระองค์ทรงส่งคำสำปแช่งเพื่อตีสอนผูค้ นด้วยพระองค์เอง และดังนั้น
พระเจ้ำจึงดำเนินทุกขั้นตอนในพระรำชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นด้วยพระองค์เอง วันนี้
ผูค้ นแสวงหำกำรบังเกิดของควำมจริ ง พวกเขำแสวงหำหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์
และมีควำมเป็ นไปได้ที่ผคู้ นดังกล่ำวทั้งหมดจะถูกเหวี่ยงทิง้ ไป
เพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังกลำยเป็ นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกขึ้นทุกที
ไม่มีใครรู ้ว่ำพระเจ้ำได้เสด็จลงมำจำกสวรรค์ พวกเขำยังไม่ตระหนักรู ้เช่นกันว่ำ
พระเจ้ำได้ทรงส่งอำหำรและยำบำรุงลงมำจำกสวรรค์ แต่กระนั้น พระเจ้ำก็ทรงมีอยู่จริ งๆ
และภำพฉำกอันน่ำตื่นเต้นของอำณำจักรพันปี ในจินตนำกำรของผูค้ นก็ยงั เป็ นถ้อยดำรัสส่วนพระองค์ของพระเจ้
ำด้วยเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริง และเช่นนี้เท่ำนั้นจึงจะเรียกว่ำ กำรครองรำชย์ร่วมกับพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
กำรครองรำชย์ร่วมกับพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกอ้ำงอิงถึงเนื้อหนัง
เนื่องจำกสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อหนังนั้นไม่ได้ดำรงอยู่บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นบรรดำผูค้ นทั้งหมดที่มุ่งเน้นกำรไปยังสวรรค์ช้นั ที่สำมจึงทำเช่นนั้นไปโดยเปล่ำประโยชน์
สักวันหนึ่ง เมื่อทั้งจักรวำลกลับคืนสู่พระเจ้ำ
ศูนย์กลำงของพระรำชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวำลจะปฏิบตั ิตำมถ้อยดำรัสของพระองค์ ไม่ว่ำจะ ณ
แห่งหนตำบลใด บำงคนจะใช้โทรศัพท์ บำงคนจะขึ้นเครื่องบิน บำงคนจะขึ้นเรื อข้ำมทะเล
และบำงคนจะใช้เลเซอร์เพื่อรับถ้อยดำรัสของพระเจ้ำ ทุกคนจะนิยมบูชำและเปี่ ยมด้วยควำมโหยหำ
พวกเขำทุกคนจะมำใกล้ชิดกับพระเจ้ำ และรวมตัวกันเข้ำหำพระเจ้ำ และทุกคนจะนมัสกำรพระเจ้ำ
และทั้งหมดนี้จะเป็ นกิจกำรของพระเจ้ำ จงจดจำสิ่งนี้ไว้!
พระเจ้ำจะไม่เริ่ มต้นใหม่อีกครั้งในที่อนื่ ใดอย่ำงแน่นอน พระเจ้ำจะทรงสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งนี้ที่ว่ำ

พระองค์จะทำให้ผคู้ นทั้งหมดทัว่ ทั้งจักรวำลมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระองค์และนมัสกำรพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
และพระรำชกิจของพระองค์ในที่อนื่ ๆ จะยุติลง และผูค้ นจะถูกบีบให้ตอ้ งแสวงหำหนทำงทีแ่ ท้จริ ง
เหมือนดัง่ โยเซฟ: ทุกคนมำหำเขำเพื่ออำหำร และกรำบไหว้เขำเพรำะเขำมีสิ่งต่ำงๆ ให้กิน
เพื่อหลีกเลี่ยงกันดำรอำหำร ผูค้ นจะถูกบีบให้แสวงหำหนทำงที่แท้จริ ง
ชุมชนทำงศำสนำทั้งหมดจะประสบทุกข์จำกกันดำรอำหำรที่รุนแรง
และมีเพียงพระเจ้ำของวันนี้เท่ำนั้นที่เป็ นน้ ำพุของน้ ำแห่งชีวิต
ซึ่งมีน้ ำพุที่ไหลริ นตลอดเวลำจัดเตรี ยมไว้สำหรับควำมชื่นชมยินดีของมนุษย์
และผูค้ นจะมำและพึ่งพำอำศัยพระองค์
นั่นจะเป็ นเวลำที่กิจกำรของพระเจ้ำได้รับกำรเปิ ดเผยและพระเจ้ำทรงได้รับพระสิริ
ผูค้ นทั้งหมดทัว่ จักรวำลจะนมัสกำร “มนุษย์” ธรรมดำผูน้ ้ี นี่จะไม่ใช่วนั แห่งพระสิริของพระเจ้ำหรอกหรื อ
สักวันหนึ่ง ศิษยำภิบำลสูงอำยุจะส่งโทรเลขมำกมำยออกไปเพื่อเสำะหำน้ ำจำกน้ ำพุของน้ ำแห่งชีวิต
พวกเขำจะอยู่ในวัยชรำ แต่พวกเขำจะยังมำนมัสกำรบุคคลผูน้ ้ี ผูท้ ี่พวกเขำเคยดูหมิ่น
พวกเขำจะยอมรับพระองค์ออกมำจำกปำกของพวกเขำเอง
และจะเชื่อมัน่ วำงใจในพระองค์ดว้ ยหัวใจของพวกเขำเอง นี่ไม่ใช่หมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์หรอกหรื อ?
ยำมที่ท้งั รำชอำณำจักรชื่นบำน จะเป็ นวันแห่งพระสิริของพระเจ้ำ
และใครก็ตำมที่มำหำพวกเจ้ำและได้รับข่ำวดีจำกพระเจ้ำก็จะได้รับกำรอวยพรจำกพระเจ้ำ
และประเทศและประชำชนที่ทำเช่นนั้นจะได้รับกำรอวยพรและได้รับกำรดูแลโดยพระเจ้ำ ดังนั้น
ทิศทำงในอนำคตจะเป็ นดังนี้: ผูท้ ี่ได้รับถ้อยดำรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำจะมีเส้นทำงให้เดินบนแผ่นดินโลก
และต่อให้พวกเขำเป็ นนักธุรกิจ หรื อนักวิทยำศำสตร์ หรื อนักกำรศึกษำ หรื อนักอุตสำหกรรม
บรรดำผูท้ ี่ปรำศจำกพระวจนะของพระเจ้ำจะมีช่วงเวลำที่ยำกลำบำกในกำรจะก้ำวเดินแม้เพียงหนึ่งก้ำว
และจะถูกบีบให้ตอ้ งแสวงหำหนทำงที่แท้จริง นี่คือควำมหมำยของ “ด้วยควำมจริ ง เจ้ำจะเดินไปทัว่ ทั้งโลก
เมื่อปรำศจำกควำมจริ ง เจ้ำจะไม่ได้ไปที่ใดเลย” ดังนั้น ข้อเท็จจริ งก็คอื : พระเจ้ำจะทรงใช้หนทำง
(ซึ่งหมำยถึงพระวจนะทั้งหมดของพระองค์) เพื่อบัญชำทั้งจักรวำลและปกครองและพิชิตมวลมนุษย์
ผูค้ นต่ำงหวังเสมอว่ำ จะมีกำรแปรผันครั้งใหญ่ในวิถีทำงที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจ กล่ำวโดยง่ำยก็คือ
พระเจ้ำทรงควบคุมผูค้ นผ่ำนพระวจนะ และเจ้ำต้องทำในสิ่งที่พระเจ้ำตรัส ไม่ว่ำเจ้ำจะปรำรถนำหรื อไม่ก็ตำม
นี่คือข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งเป็ นควำมจริง และทุกคนต้องเชื่อฟังทำตำม และดังนั้นเช่นกัน
มันจึงเป็ นสิ่งที่ตอ้ งดำเนินต่อไปโดยไม่อำจหยุดยั้งและเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ กัน
ตัดตอนมำจำก “อำณำจักรพันปี ได้มำถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

309. พระวจนะของพระเจ้ำจะเผยแผ่ไปตำมบ้ำนเรื อนต่ำงๆมำกมำยเกินคณำนับ
พระวจนะเหล่ำนี้จะกลำยเป็ นที่รู้กนั สำหรับทุกคน
และมีเพียงยำมนั้นเท่ำนั้นเองที่พระรำชกิจของพระองค์จะเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวำล ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
หำกพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งจักรวำลแล้ว เช่นนั้น พระวจนะของพระองค์ก็จะต้องเผยแผ่
ในวันแห่งพระสิริของพระเจ้ำ พระวจนะของพระเจ้ำจะแสดงฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจ
พระวจนะของพระองค์ทุกคำนับตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงวันนี้จะสำเร็จลุล่วงและถึงครำมำบังเกิด โดยกำรนี้
พระสิริจะมำสู่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ พระวจนะของพระองค์จะครองรำชย์บนแผ่นดินโลก
ทุกคนที่เลวจะถูกตีสอนด้วยพระวจนะที่ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
ทุกคนที่ชอบธรรมจะได้รับกำรอวยพรจำกพระวจนะที่ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
และทั้งหมดจะได้รับกำรสถำปนำและทำให้ครบบริ บูรณ์ดว้ ยพระวจนะที่ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงสำแดงหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ใด ทั้งหมดจะสำเร็จลุล่วงด้วยพระวจนะของพระองค์
และพระวจนะของพระองค์จะสร้ำงข้อเท็จจริ ง ทุกคนบนโลกจะเฉลิมฉลองพระวจนะของพระเจ้ำ
ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเด็ก เพศชำย เพศหญิง คนแก่ หรื อคนหนุ่มสำว
ทุกคนจะนบนอบอยู่ภำยใต้พระวจนะของพระเจ้ำ พระวจนะของพระเจ้ำทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์
ซึ่งทำให้ผูค้ นสำมำรถมองเห็นพระวจนะของพระองค์ได้บนแผ่นดินโลกอย่ำงเจิดจ้ำจับตำและประหนึ่งมีชีวิต
นี่คือควำมหมำยของกำรที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ โดยเบื้องต้นแล้ว
พระเจ้ำได้เสด็จมำยังแผ่นดินโลกก็เพื่อสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งที่ว่ำ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ พระองค์เสด็จมำเพื่อที่อำจจะได้ปล่อยพระวจนะของพระองค์ออกทำงเนื้อหนัง
(ไม่เหมือนกับในช่วงเวลำของโมเสสในพันธสัญญำเดิม
ครำที่พระสุรเสียงของพระเจ้ำปล่อยออกมำจำกท้องฟ้ำโดยตรง) หลังจำกนั้น
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์ก็จะถูกทำให้ลุล่วงในช่วงระหว่ำงยุคอำณำจักรพันปี
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์จะกลำยเป็ นข้อเท็จจริ งที่มองเห็นได้ต่อหน้ำต่อตำมนุษย์
และผูค้ นจะเห็นพระวจนะทั้งหมดของพระองค์โดยใช้ดวงตำของตัวเองโดยปรำศจำกควำมไม่เสมอภำคกันแม้แ
ต่น้อย นี่คือควำมหมำยสูงสุดของกำรจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
พระรำชกิจของพระวิญญำณสำเร็จลุล่วง โดยผ่ำนทำงเนื้อหนังและผ่ำนทำงพระวจนะ
นี่คือควำมหมำยที่แท้จริ งของ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” กำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ
มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้น-ที่สำมำรถตรัสถึงน้ ำพระทัยของพระวิญญำณ
และมีเพียงพระเจ้ำผูท้ รงปรำกฏเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น-ที่สำมำรถตรัสในพระนำมของพระวิญญำณ
พระวจนะของพระเจ้ำมีควำมเรี ยบง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจในพระเจ้ำผูท้ รงจุติมำเป็ นมนุษย์ และคนอื่น ๆ

ทุกคนได้รับกำรทรงนำโดยพระวจนะเหล่ำนั้น โดยไม่มีใครได้รับกำรยกเว้น
พวกเขำทั้งหมดดำรงอยู่ภำยในวงเขตนี้
ผูค้ นสำมำรถกลำยมำเป็ นตระหนักรู ้ได้ก็เพียงจำกถ้อยดำรัสเหล่ำนี้เท่ำนั้น
บรรดำผูท้ ี่ไม่ได้รับในหนทำงนี้ย่อมกำลังฝันกลำงวันหำกพวกเขำคิดว่ำพวกเขำสำมำรถรับถ้อยดำรัสจำกสวรรค์
ได้ สิ่งดังกล่ำวคือสิทธิอำนำจที่สำธิตให้เห็นในเนื้อหนังที่ทรงจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นเหตุให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ดว้ ยควำมเชื่อมัน่ ทั้งมวล
แม้แต่ผเู้ ชี่ยวชำญที่น่ำเคำรพยกย่องที่สุดและศิษยำภิบำลที่เคร่งศำสนำก็ยงั ไม่สำมำรถกล่ำวคำเหล่ำนี้ ได้
พวกเขำทั้งหมดต้องนบนอบภำยใต้พระวจนะของพระเจ้ำ และไม่มีผใู้ ดจะสำมำรถทำกำรเริ่มต้นใหม่ได้
พระเจ้ำจะทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตจักรวำล
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิสิ่งนี้โดยเนื้อหนังที่พระองค์ทรงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ใช้ถอ้ ยดำรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อพิชิตผูค้ นทั้งหมดในทั้งจักรวำล
เพียงเช่นนี้เท่ำนั้นที่พระวจนะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ และเช่นนี้เท่ำนั้น
ที่เป็ นกำรทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์ของพระวจนะ สำหรับมนุษย์
บำงทีอำจปรำกฏให้เห็นเสมือนว่ำพระเจ้ำมิได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจอะไรมำกมำยนัก
แต่พระเจ้ำแค่ตอ้ งทรงดำรัสพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น
และพระวจนะของพระองค์จะเป็ นที่เชื่อมัน่ และเป็ นที่เกรงขำมโดยทัว่ กัน เมื่อปรำศจำกข้อเท็จจริ ง
ผูค้ นโห่ร้องและกรี ดร้อง เมื่อมีพระวจนะของพระเจ้ำ พวกเขำพลันเงียบกริ บ
พระเจ้ำจะทรงสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริงนี้เป็ นแน่เพรำะ นี่คือแผนกำรของพระเจ้ำที่ได้ทรงสถำปนำไว้นำนแล้ว
กำรสำเร็จลุล่วงข้อเท็จจริ งของกำรมำถึงของพระวจนะบนแผ่นดินโลก อันที่จริง
ไม่มีควำมจำเป็ นที่เรำต้องอธิบำยว่ำ—กำรมำถึงของอำณำจักรพันปี บนแผ่นดินโลก
ก็คือกำรมำถึงของพระวจนะของพระเจ้ำบนโลก กำรเคลื่อนลงมำจำกสวรรค์ของกรุ งเยรู ซำเลมใหม่
คือกำรมำถึงของพระวจนะของพระเจ้ำ เพื่อที่จะอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ เพือ่ ร่ วมเคียงไปกับทุกกำรกระทำของมนุษย์
และควำมคิดทั้งหมดที่อยู่ภำยในสุดของมนุษย์ นี่ยงั เป็ นข้อเท็จจริ งหนึ่งซึ่งพระเจ้ำจะทรงทำให้สำเร็จลุล่วง
นี่คือควำมงดงำมของอำณำจักรพันปี นี่คอื แผนกำรที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้:
พระวจนะของพระองค์จะปรำกฏบนแผ่นดินโลกเป็ นเวลำหลำยพันปี
และพระวจนะของพระองค์จะสำแดงกิจกำรทั้งหมดของพระองค์
และทำให้พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์บนแผ่นดินโลกเสร็จสิ้น และหลังจำกนั้น
ช่วงระยะนี้ของมวลมนุษย์ก็จะเป็ นอันมำถึงบทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “อำณำจักรพันปี ได้มำถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

9. พระวจนะว่าด้วยการเปิ ดเผยความแตกต่างระหว่างพระราชกิจของพระเจ้ากับงานของมนุษย์
310. พระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองเกีย่ วพันกับงำนของมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และยังเป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจของทั้งยุคสมัยด้วยเช่นกัน
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำเองเป็ นสิ่งแทนทุกๆ
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำและแนวโน้มของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ในขณะที่งำนของอัครทูตมำหลังจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำเองและติดตำมพระรำชกิจของพระเจ้ำเอง
และไม่ได้นำยุคสมัย อีกทั้งไม่ได้เป็ นสิ่งแทนแนวโน้มของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในทั้งยุคสมัย
พวกเขำเพียงทำงำนที่มนุษย์ควรทำ ซึ่งไม่มอี ะไรเกี่ยวข้องกับพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำรเลย
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงทำด้วยพระองค์เองคือโครงกำรที่อยู่ภำยในพระรำชกิจแห่งกำรบริหำรจัดกำร
ส่วนงำนของมนุษย์เป็ นเพียงหน้ำที่ที่ผคู้ นที่ได้รับกำรใช้งำนทำให้ลุล่วง
และไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำร
ถึงแม้ว่ำจะมีขอ้ เท็จจริ งว่ำทั้งสองต่ำงก็เป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
แต่ระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำเองและงำนของมนุษย์กม็ ีควำมแตกต่ำงที่ชดั เจนและมีควำมสำคัญเนื่ องจำกคว
ำมแตกต่ำงในอัตลักษณ์และกำรเป็ นตัวแทนของพระรำชกิจนั้น ยิ่งไปกว่ำนั้น
ขอบเขตที่พระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงกระทำนั้นแตกต่ำงออกไปตำมวัตถุที่มีอตั ลักษณ์ที่แตกต่ำง
เหล่ำนี้คือหลักกำรและวงเขตของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

311. พระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เริ่มต้นศักรำชใหม่
และบรรดำผูท้ ี่สำนต่อพระรำชกิจของพระองค์คือบรรดำผูท้ ี่พระองค์ทรงใช้งำน
พระรำชกิจที่กระทำโดยมนุษย์ลว้ นอยู่ภำยในพันธกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังทั้งสิ้น
และมันไม่สำมำรถที่จะไปไกลเกินขอบเขตนี้ได้
หำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มิได้เสด็จมำเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์
มนุษย์ก็คงจะไม่สำมำรถนำพำยุคเก่ำไปสู่บทอวสำนได้ และคงจะไม่สำมำรถนำเข้ำไปในศักรำชใหม่ได้
งำนที่มนุษย์กระทำอยู่ภำยในระยะหน้ำที่ของเขำที่ควำมสำมำรถของมนุษย์จะทำได้เท่ำนั้น
และมันมิได้เป็ นสิ่งแทนพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มีเพียงพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นที่สำมำรถมำและทำพระรำชกิจที่พระองค์ควรต้องทำให้ครบบริ บูรณ์ได้
และนอกเหนือจำกพระองค์แล้วก็ไม่มผี ใู้ ดสักคนที่สำมำรถทำพระรำชกิจนี้ในนำมของพระองค์ได้
แน่นอนว่ำสิ่งที่เรำพูดถึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรจุติเป็ นมนุษย์

ตัดตอนมำจำก “มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจำเป็ นต้องมีควำมรอดจำกพระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์มำกกว่ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

312.
พระวจนะของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำให้มองเห็นเป็ นคำพูดของมนุษย์ได้และยิง่ ไม่สำมำรถที่จะทำให้คำพูดของม
นุษย์กลำยเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำได้
มนุษย์ที่พระเจ้ำทรงใช้ไม่ใช่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ไม่ใช่มนุษย์ที่พระเจ้ำทร
งใช้ ในที่น้ีมีควำมแตกต่ำงที่เป็ นสำระสำคัญอยูอ่ ย่ำงหนึ่ง 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 นพระเจ้ำและมนุษย์ก็คอื มนุษย์
พระเจ้ำทรงมีแก่นแท้ของพระเจ้ำและมนุษย์มีแก่นแท้ของมนุษย์
หำกมนุษย์มีทรรศนะว่ำพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสไว้เป็ นกำรให้ควำมรู ้แจ้งที่เรี ยบง่ำยโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์แล
ะรับเอำคำพูดของบรรดำอัครทูตและผูเ้ ผยพระวจนะมำเป็ นพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสด้วยพระองค์เองแล้วไซร้
นั่นย่อมจะเป็ นควำมผิดพลำดของมนุษย์ ไม่ว่ำอย่ำงไร เจ้ำไม่ควรผสมปะปนถูกกับผิด หรือทำให้สูงกลำยเป็ นต่ำ
หรื อเข้ำใจผิดเห็นลุ่มลึกเป็ นตื้นเขิน ไม่ว่ำอย่ำงไร เจ้ำไม่ควรจงใจปฏิเสธสิ่งที่เจ้ำรู ้ว่ำเป็ นควำมจริ ง
ทุกคนที่เชื่อว่ำมีพระเจ้ำอยู่องค์หนึ่งควรสืบค้นเข้ำไปในปัญหำจำกจุดยืนที่ถูกต้องและยอมรับพระรำชกิจใหม่ขอ
งพระเจ้ำและพระวจนะใหม่ของพระองค์จำกมุมมองของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงของพระองค์
มิฉะนั้นพวกเขำก็จะถูกพระเจ้ำขจัดสิ้น
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

313.
งำนซึ่งดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดยผูเ้ ดียวที่พระเจ้ำทรงใช้น้ นั ก็เพือ่ ร่ วมมือกับพระรำชกิจของพระคริ สต์หรื อพระวิญ
ญำณบริ สุทธิ์ พระเจ้ำทรงอุม้ ชูมนุษย์ผนู้ ้ไี ว้ท่ำมกลำงมนุษย์
เขำอยู่ที่นั่นเพื่อนำทำงเหล่ำผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเลือกสรรทั้งปวง
และพระเจ้ำทรงอุม้ ชูเขำก็เพื่อที่จะให้ปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งควำมร่ วมมือของมนุษย์

ด้วยกำรที่มีใครบำงคนเช่นนี้ซ่งึ มีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิงำนแห่งควำมร่ วมมือของมนุษย์ได้
ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์และพระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ตอ้ งทรงปฏิบตั ิท่ำมกลำงมนุษย์จงึ
สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ในปริ มำณที่มำกขึ้นโดยผ่ำนทำงเขำ อีกหนทำงที่จะพูดถึงกำรนี้เป็ นดังนี้คือ
จุดมุ่งหมำยของพระเจ้ำในกำรใช้มนุษย์ผนู้ ้ีก็เพื่อให้ทุกคนที่ติดตำมพระเจ้ำสำมำรถเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำไ
ด้ดีข้ นึ และสำมำรถบรรลุขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้ำได้มำกขึ้น
เนื่องจำกผูค้ นนั้นไม่สำมำรถที่จะเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำหรื อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้โดยตรง
พระเจ้ำจึงได้ทรงอุม้ ชูใครบำงคนที่ถูกใช้ในกำรดำเนินงำนดังกล่ำวให้เสร็จสิ้นขึ้นมำ
บุคคลนี้ที่พระเจ้ำทรงใช้สำมำรถบรรยำยได้เช่นกันว่ำเป็ นสื่อกลำงที่พระเจ้ำทรงนำผูค้ นโดยผ่ำนทำงนี้ เป็ น
“ผูแ้ ปล” ที่สื่อสำรระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์ ด้วยเหตุน้ นั
มนุษย์ผนู้ ้ีจึงไม่เหมือนกับใครก็ตำมในบรรดำผูท้ ี่ทำงำนในครัวเรื อนของพระเจ้ำหรื อผูท้ ี่เป็ นอัครทูตของพระอง
ค์ สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเขำเป็ นใครบำงคนทีร่ ับใช้พระเจ้ำเช่นเดียวกับพวกเขำเหล่ำนั้น
แต่ในสำระสำคัญของงำนของเขำและปูมหลังของกำรที่พระเจ้ำทรงใช้เขำนั้น เขำแตกต่ำงจำกคนทำงำนคนอื่นๆ
และเหล่ำอัครทูตอย่ำงมำก ในแง่ของสำระสำคัญของงำนของเขำและปูมหลังของกำรใช้เขำ
มนุษย์ที่พระเจ้ำทรงใช้ได้รับกำรอุม้ ชูข้ นึ มำโดยพระองค์
พระเจ้ำทรงตระเตรี ยมเขำไว้สำหรับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และเขำก็ร่วมมือในพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง ไม่มีบุคคลใดสำมำรถมีวนั ทำงำนของเขำแทนเขำได้—
นี่เป็ นกำรร่ วมมือของมนุษย์อนั ขำดเสียมิได้เลยไปจนตลอดงำนของพระเจ้ำ ในขณะเดียวกัน
งำนที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดยคนทำงำนคนอืน่ ๆ
หรื อเหล่ำอัครทูตนั้นเป็ นแต่เพียงกำรลำเลียงและกำรนำหลำยแง่มุมของกำรจัดกำรเตรี ยมกำรสำหรับคริ สตจักรทั้
งหลำยในแต่ละช่วงเวลำมำลงมือปฏิบตั ิให้เกิดผล
หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นงำนของกำรจัดเตรี ยมชีวิตแบบเรี ยบง่ำยบำงอย่ำงเพื่อที่จะธำรงรักษำชีวิตคริ สตจักร
คนทำงำนและอัครทูตเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกพระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่พวกเขำสำมำรถถูกเรี ยกได้ว่ำเป็ นบรรดำผูท้ ี่ถูกใช้โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พวกเขำถูกคัดเลือกจำกในหมู่คริ สตจักรทั้งหลำยและหลังจำกที่พวกเขำได้รับกำรฝึ กอบรมและบ่มเพำะเป็ นช่วงร
ะยะเวลำหนึ่งแล้ว บรรดำผูท้ ี่เหมำะสมก็ได้รับกำรเก็บรักษำไว้
ในขณะที่พวกที่ไม่เหมำะสมถูกส่งกลับไปยังที่ที่พวกเขำจำกมำ
เนื่องจำกผูค้ นเหล่ำนี้ถูกคัดเลือกจำกในหมู่คริ สตจักรทั้งหลำย
บำงคนจึงแสดงตัวตนที่แท้จริ งของพวกเขำออกมำหลังจำกที่กลำยเป็ นผูน้ ำ
และบำงคนถึงขั้นทำสิ่งไม่ดีมำกมำยและจบลงด้วยกำรถูกกำจัดทิ้ง ในทำงกลับกัน

มนุษย์ที่พระเจ้ำทรงใช้น้ นั เป็ นใครบำงคนที่พระเจ้ำได้ทรงตระเตรี ยมไว้แล้ว
และเป็ นผูท้ ี่ครองขีดควำมสำมำรถเฉพำะอย่ำงหนึ่ง และมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
เขำได้รับกำรตระเตรี ยมและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมไว้ล่วงหน้ำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และได้รับกำรนำทำงอย่ำงครบบริ บูรณ์โดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อมำถึงเรื่ องงำนของเขำ
เขำได้รับกำรทรงชี้นำและกำรบัญชำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ —ผลที่ได้จำกกำรนี้ก็คือ
ไม่มีกำรเบี่ยงเบนใดเลยบนเส้นทำงแห่งกำรนำทำงผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเลือกสรร
เพรำะพระเจ้ำทรงรับผิดชอบต่อพระรำชกิจของพระองค์เองอย่ำงแน่นอน
และพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์เองอยู่ตลอดเวลำ
ตัดตอนมำจำก “เกี่ยวกับกำรใช้มนุษย์ของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

314. หำกเมื่อพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระเจ้ำเพียงได้ทรงพระรำชกิจแห่งเทวสภำพเท่ำนั้น
และไม่มีผคู้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มำทำงำนร่ วมกับพระองค์ เมื่อนั้น
มนุษย์ก็คงจะไม่สำมำรถที่จะเข้ำใจน้ ำพระทัยพระเจ้ำหรื อมีส่วนร่ วมกับพระเจ้ำได้
พระเจ้ำจะต้องทรงใช้ผคู้ นปกติผทู้ ี่สมดังพระทัยของพระองค์เพื่อทำให้พระรำชกิจนี้ให้ครบบริ บูรณ์
เพื่อเฝ้ำดูและเป็ นผูเ้ ลี้ยงคริ สตจักรทั้งหลำยเพื่อที่จะได้สัมฤทธิผลถึงระดับที่กระบวนกำรทำงควำมคิดควำมเข้ำใจ
ทั้งหลำยของมนุษย์ นั่นคือสมองของเขำ สำมำรถที่จะจินตนำกำรได้ อีกนัยหนึ่งคือ
พระเจ้ำทรงใช้ผคู้ นจำนวนเล็กน้อยผูท้ ี่สมดังพระทัยของพระองค์เพื่อ “แปล”
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิภำยในเทวสภำพของพระองค์ เพือ่ ที่มนั จะสำมำรถเปิ ดกว้ำงได้—
เพื่อแปลงภำษำของพระเจ้ำให้เป็ นภำษำของมนุษย์ เพื่อที่ผคู้ นจะสำมำรถจับใจควำมและเข้ำใจมันได้
หำกพระเจ้ำไม่ได้ทรงทำเช่นนั้น คงจะไม่มีใครเข้ำใจภำษำแบบพระเจ้ำของพระเจ้ำได้
เพรำะผูค้ นที่สมดังพระทัยของพระเจ้ำนั้นที่จริงแล้วเป็ นคนส่วนน้อย
และควำมสำมำรถของมนุษย์ในกำรจับใจควำมนั้นอ่อนด้อย
นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้ำทรงเลือกวิธีกำรนี้เท่ำนั้นเมื่อทรงพระรำชกิจในเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์
หำกมีเพียงพระรำชกิจแบบพระเจ้ำเท่ำนั้น คงจะไม่มีทำงที่มนุษย์จะรู ้หรื อมีส่วนร่ วมกับพระเจ้ำ
เพรำะมนุษย์ไม่เข้ำใจภำษำของพระเจ้ำ
มนุษย์สำมำรถเข้ำใจภำษำนี้ได้เฉพำะโดยผ่ำนทำงตัวแทนของผูค้ นที่สมดังพระทัยของพระองค์
ผูซ้ ่ึงชี้แจงพระวจนะของพระองค์ให้ชดั เจนเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี
หำกมีเพียงผูค้ นเช่นนั้นเท่ำนั้นที่ทำงำนภำยในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์
นัน่ คงจะเพียงรักษำชีวิตปกติของมนุษย์ได้เท่ำนั้น มันคงจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของมนุษย์ได้

พระรำชกิจของพระเจ้ำคงจะไม่มีจุดเริ่ มต้นใหม่ คงจะมีเพียงเพลงเก่ำเดิมๆ คำพูดซ้ ำซำกเก่ำๆ แบบเดิมเท่ำนั้น
โดยผ่ำนทำงตัวแทนของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
ผูซ้ ่ึงพูดทั้งหมดที่จำเป็ นจะต้องพูดและทำทั้งหมดที่จำเป็ นจะต้องทำในระหว่ำงช่วงเวลำกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพร
ะองค์ ซึ่งภำยหลังจำกนั้นผูค้ นทำงำนและได้รับประสบกำรณ์ตำมพระวจนะของพระองค์
ด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้นอุปนิสยั ในชีวิตของพวกเขำจึงสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
และด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะสำมำรถไหลไปตำมกำลเวลำได้
เขำผูท้ ี่ทำงำนภำยในเทวสภำพเป็ นตัวแทนพระเจ้ำ
ในขณะที่บรรดำผูท้ ี่ทำงำนภำยในสภำวะควำมเป็ นมนุษย์คือประชำกรซึ่งพระเจ้ำทรงใช้งำน กล่ำวคือ
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงแตกต่ำงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกประชำกรซึ่งพระเจ้ำทรงใช้งำน
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์สำมำรถทรงพระรำชกิจแห่งเทวสภำพได้
ในขณะที่ประชำกรซึ่งพระเจ้ำทรงใช้งำนไม่สำมำรถทำได้ เมื่อแรกเริ่ มของแต่ละยุค
พระวิญญำณของพระเจ้ำตรัสเป็ นกำรส่วนพระองค์และทรงเริ่ มต้นยุคใหม่เพื่อทรงนำมนุษย์เข้ำสู่กำรเริ่ มต้นใหม่
เมื่อพระองค์ได้ตรัสเสร็จสิ้นแล้ว
นี่จึงมีควำมหมำยว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำภำยในเทวสภำพของพระองค์ถูกทำสำเร็จแล้ว หลังจำกนั้น
ผูค้ นทั้งหมดจึงติดตำมกำรนำของผูท้ ี่พระเจ้ำทรงใช้งำนเพื่อเข้ำสู่ประสบกำรณ์ชีวิตของพวกเขำ
โดยทำนองเดียวกัน
นี่ยงั เป็ นช่วงระยะซึ่งพระเจ้ำทรงใช้ในกำรนำมนุษย์เข้ำสู่ยุคใหม่และทรงใช้ในกำรมอบจุดเริ่ มต้นใหม่แก่ผคู้ นเช่
นกัน—ณ เวลำนี้เป็ นเวลำที่พระรำชกิจของพระเจ้ำในเนื้อหนังสรุ ปปิ ดตัว
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงในแก่นแท้ระหว่ำงพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กบั ประชำกรซึ่งพระเจ้ำทรงใช้งำน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

315. แม้กระทัง่ มนุษย์ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนก็ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำพระองค์เองได้
นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงกำรกล่ำวว่ำมนุษย์เช่นนั้นไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้เท่ำนั้น
แต่ยงั เป็ นกำรกล่ำวว่ำงำนที่เขำทำก็ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำโดยตรงได้เช่นกัน กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
ประสบกำรณ์แบบมนุษย์ไม่สำมำรถถูกนำมำวำงไว้ภำยในกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำโดยตรงได้
และมันไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
พระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงทำล้วนเป็ นพระรำชกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะทำในแผนกำรบริ หำรจั
ดกำรของพระองค์เองทั้งสิ้น และมันเป็ นเรื่ องของกำรบริ หำรจัดกำรที่ยงิ่ ใหญ่
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 นเหล่ำนี้ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำแห่งกำรบริ 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 นเหล่ำนี้ จดั 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…ในเมื่องำนของผูค้ นที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนนั้นไม่เหมือนกับพระรำชกิจที่พระเจ้ำพร
ะองค์เองทรงกระทำ
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 สุทธิ์ทรงใช้งำนได้เดินไป
ก็ถูกสร้ำงขึ้นบนเส้นทำงที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงเริ่ มไว้ ดังนั้น เมื่อพิจำรณำทุกๆ อย่ำงแล้ว
มนุษย์กย็ งั คงเป็ นมนุษย์ และพระเจ้ำก็ยงั คงทรงเป็ นพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

316. ระหว่ำงยุคพระคุณ พระเยซูได้ทรงเอ่ยพระวจนะบำงคำและทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจช่วงระยะหนึ่ง
มีบริ บทให้แก่พระวจนะทั้งหมด และพระวจนะทั้งหมดเหมำะสมสำหรับสภำพกำรณ์ต่ำงๆ
ของผูค้ นของเวลำนั้น พระเยซูได้ตรัสและทรงพระรำชกิจตำมที่เหมำะสมกับบริ บทในเวลำนั้น
พระองค์ยงั ได้ตรัสถึงคำเผยพระวจนะบำงอย่ำงเช่นกัน
พระองค์ได้ทรงเผยพระวจนะว่ำพระวิญญำณแห่งควำมจริงจะเสด็จมำในระหว่ำงยุคสุดท้ำยและจะปฏิบตั ิพระรำ
ชกิจช่วงระยะหนึ่ง กล่ำวคือ
พระองค์ไม่ทรงเข้ำใจอะไรนอกเหนือไปจำกพระรำชกิจที่พระองค์ทรงต้องปฏิบตั ิดว้ ยพระองค์เองในระหว่ำงยุค
นั้น อีกนัยหนึ่ง พระรำชกิจซึ่งนำมำโดยพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงมีขีดจำกัด ด้วยเหตุน้ี
พระองค์ทรงปฏิบตั ิเพียงพระรำชกิจของยุคซึ่งพระองค์ทรงดำรงอยู่เท่ำนั้นและไม่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจอื่นซึ่งไ
ม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกับพระองค์ ในเวลำนั้น พระเยซูไม่ได้ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจตำมควำมรู ้สึกหรื อนิมิตต่ำงๆ
แต่ตำมที่เหมำะสมกับเวลำและบริ บท ไม่มีใครได้นำทำงหรื อนำพระองค์
พระรำชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์คือกำรดำรงอยู่ของพระองค์เอง—
มันเป็ นพระรำชกิจซึ่งควรจะดำเนินกำรโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
ซึ่งเป็ นงำนทั้งหมดที่เริ่ มขึ้นโดยกำรจุติเป็ นมนุษย์
พระเยซูทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจตำมสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงได้ยินเท่ำนั้น อีกนัยหนึ่ง
พระวิญญำณทรงพระรำชกิจโดยตรง
ไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับบรรดำผูส้ ื่อสำรที่จะปรำกฏต่อพระองค์และมอบควำมฝันทั้งหลำยให้พระองค์
หรื อสำหรับแสงที่ยงิ่ ใหญ่ใดที่จะฉำยมำที่พระองค์และยอมให้พระองค์ทอดพระเนตร
พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจอย่ำงเป็ นอิสระและโดยปรำศจำกข้อจำกัด
ซึ่งเป็ นเพรำะพระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั ควำมรู ้สึก อีกนัยหนึ่ง เมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจ
พระองค์ไม่ได้ควำนหำหรือคำดเดำ แต่ได้ทรงสัมฤทธิ์ผลในสิง่ ต่ำงๆ ด้วยควำมง่ำยดำย

ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจและตรัสตำมแนวคิดทั้งหลำยของพระองค์เอง
และสิ่งใดที่พระองค์ได้ทรงเห็นด้วยพระเนตรของพระองค์เอง
โดยทรงจัดเตรี ยมควำมค้ำจุนฉับพลันให้แก่สำวกแต่ละคนทีไ่ ด้ติดตำมพระองค์
นี่คือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของผูค้ น: เมือ่ ผูค้ นทำงำน
พวกเขำแสวงหำและควำนหำ
เลียนแบบและคิดอย่ำงรอบคอบอยู่ตลอดเวลำโดยขึ้นอยู่กบั รำกฐำนที่วำงโดยบุคคลอื่นๆ
เพื่อสัมฤทธิ์กำรเข้ำสู่ที่ลึกยิง่ กว่ำ พระรำชกิจของพระเจ้ำคือกำรจัดเตรี ยมในสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงเป็ น
และพระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจซึ่งพระองค์ควรจะทรงกระทำด้วยพระองค์เอง
พระองค์ไม่ทรงจัดเตรียมควำมค้ำจุนให้คริ สตจักรโดยใช้ควำมรู ้จำกงำนของมนุษย์ไม่ว่ำคนใด
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจในปัจจุบนั ตำมสภำวะต่ำงๆ ของผูค้ น
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (5)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

317. งำนของมนุษย์เป็ นเครื่ องแสดงถึงประสบกำรณ์ของเขำและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเขำ
สิ่งที่มนุษย์จดั เตรี ยมและงำนที่เขำทำเป็ นตัวแทนเขำ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกของมนุษย์
กำรใช้เหตุผลของมนุษย์ ตรรกะของมนุษย์ และจินตนำกำรอันอุดมของเขำทั้งหมดต่ำงรวมอยู่ในงำนของเขำ
ประสบกำรณ์ของมนุษย์มคี วำมสำมำรถที่จะเป็ นเครื่ องแสดงถึงงำนของเขำได้โดยเฉพำะ
และประสบกำรณ์ของบุคคลหนึ่งจะกลำยเป็ นส่วนประกอบของงำนของเขำ
งำนของมนุษย์สำมำรถแสดงออกถึงประสบกำรณ์ของเขำ เมื่อผูค้ นบำงคนได้รับประสบกำรณ์ในแง่ลบ
ภำษำส่วนใหญ่ในกำรสำมัคคีธรรมของพวกเขำจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็ นลบ
หำกประสบกำรณ์ของพวกเขำในช่วงเวลำหนึ่งเป็ นบวกและโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พวกเขำครอบครองเส้นทำงในแง่
มุมที่เป็ นบวก กำรสำมัคคีธรรมของพวกเขำจะหนุนใจเป็ นอย่ำงยิง่
และผูค้ นสำมำรถได้รับกำรจัดเตรี ยมที่เป็ นบวกจำกสิ่งเหล่ำนั้น
หำกผูท้ ำงำนคนหนึ่งกลับกลำยเป็ นทำงลบในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
กำรสำมัคคีธรรมของเขำจะมีองค์ประกอบที่เป็ นลบเสมอ กำรสำมัคคีธรรมประเภทนี้น่ำหดหู่ และคนอื่นๆ
จะกลำยเป็ นหดหู่โดยไม่รู้ตวั หลังจำกกำรสำมัคคีธรรมของเขำ
สภำวะของผูต้ ิดตำมเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กบั สภำวะของผูน้ ำ ไม่ว่ำผูท้ ำงำนจะมีลกั ษณะอย่ำงไรภำยใน
นั่นคือสิ่งที่เขำแสดงออก และพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์มกั เปลี่ยนแปลงไปตำมสภำวะของมนุษย์
พระองค์ทรงพระรำชกิจตำมประสบกำรณ์ของผูค้ นและไม่ทรงบังคับพวกเขำ
แต่ทรงทำข้อเรี ยกร้องขอจำกผูค้ นตำมช่วงระหว่ำงกำรได้รับประสบกำรณ์ตำมปกติของพวกเขำ
นี่จึงกล่ำวได้ว่ำกำรสำมัคคีธรรมของมนุษย์น้นั แตกต่ำงจำกพระวจนะของพระเจ้ำ

สิ่งที่ผคู้ นสำมัคคีธรรมสื่อถึงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและประสบกำรณ์ของพวกเขำแต่ละคน
โดยแสดงออกถึงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและประสบกำรณ์ของพวกเขำบนพื้นฐำนของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ควำมรับผิดชอบของพวกเขำคือกำรค้นหำหลังจำกที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจหรื อตรัส
ว่ำสิ่งใดในนั้นที่พวกเขำควรปฏิบตั ิหรื อเข้ำสู่ และจำกนั้นจึงส่งต่อสิ่งนั้นให้แก่ผตู้ ิดตำม ดังนั้น
งำนของมนุษย์จึงเป็ นตัวแทนกำรเข้ำสู่และกำรปฏิบตั ิของพวกเขำ
แน่นอนว่ำงำนเช่นนั้นผสมผสำนไปด้วยบทเรี ยนและประสบกำรณ์ของมนุษย์หรื อควำมคิดบำงประกำรของมนุ
ษย์ ไม่ว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจอย่ำงไร ไม่ว่ำต่อมนุษย์หรื อในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่ผทู้ ำงำนจะแสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขำเป็ นเสมอ ถึงแม้ว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงเป็ นผูท้ รงพระรำชกิจ
แต่พระรำชกิจนั้นมีรำกฐำนมำจำกสิ่งที่มนุษย์เป็ นโดยธรรมชำติ
เพรำะพระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ทรงดำเนินพระรำชกิจโดยปรำศจำกรำกฐำน กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระรำชกิจไม่ได้เกิดขึ้นมำเองดื้อๆ
แต่กระทำขึ้นโดยสอดคล้องกับรู ปกำรณ์แวดล้อมจริงแท้และสภำพเงือ่ นไขที่เป็ นจริงเสมอ
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นอุปนิสยั ของมนุษย์จงึ สำมำรถได้รับกำรแปลงสภำพ และมโนคติที่หลงผิดเก่ำๆ
ของเขำและควำมคิดเก่ำๆ ของเขำจึงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือสิ่งที่เขำเห็น ได้รบั ประสบกำรณ์
และสำมำรถจินตนำกำรได้ และเป็ นสิ่งที่ควำมคิดของมนุษย์สำมำรถบรรลุได้
ถึงแม้ว่ำจะเป็ นหลักทฤษฎีหรื อมโนคติที่หลงผิดก็ตำม
งำนของมนุษย์ไม่สำมำรถเกินวงเขตของประสบกำรณ์ของมนุษย์ สิ่งที่มนุษย์มองเห็น
สิ่งที่มนุษย์สำมำรถจินตนำกำรหรือคิดฝันได้ ไม่ว่ำงำนนั้นจะมีขนำดเท่ำใดก็ตำม
ทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงแสดงออกคือสิ่งที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ น และสิ่งนี้มนุษย์ไม่สำมำรถบรรลุได้—
นั่นคือ สิ่งนี้เกินที่ควำมคิดของมนุษย์จะเอื้อมถึง
พระองค์ทรงแสดงออกถึงพระรำชกิจของพระองค์ในกำรนำมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และสิ่งนี้ไม่มคี วำมเกี่ยวข้องกับรำยละเอียดของประสบกำรณ์ของมนุษย์
แต่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์เองแทน สิ่งที่มนุษย์แสดงออกคือประสบกำรณ์ของเขำ
ในขณะที่สิ่งที่พระเจ้ำทรงแสดงออกคือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ซึ่งคือพระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของพระองค์ซ่งึ อยู่เกินเอื้อมสำหรับมนุษย์
ประสบกำรณ์ของมนุษย์คอื ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและควำมรู ้ของเขำ
ซึ่งได้มำโดยมีพื้นฐำนจำกกำรแสดงออกของพระเจ้ำถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและควำมรู ้เช่นนั้นเรี ยกกันว่ำสิ่งที่มนุษย์เป็ น
และพื้นฐำนของกำรแสดงออกของพวกเขำคืออุปนิสยั โดยธรรมชำติและขีดควำมสำมำรถของมนุษย์—

นี่เป็ นเหตุผลที่สิ่งเหล่ำนั้นเรียกกันว่ำสิ่งที่มนุษย์เป็ นเช่นเดียวกัน
มนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะสำมัคคีธรรมในสิ่งที่เขำได้รับประสบกำรณ์และมองเห็น
ไม่มีใครสำมำรถสำมัคคีธรรมในสิ่งที่พวกเขำยังไม่ได้รับประสบกำรณ์ ยังไม่ได้มองเห็น
หรื อที่ควำมคิดของพวกเขำไม่สำมำรถเอื้อมถึงได้ สิ่งเหล่ำนั้นคือสิ่งที่พวกเขำไม่มีอยู่ภำยในตัวพวกเขำ
หำกสิ่งที่มนุษย์แสดงออกไม่ได้มำจำกประสบกำรณ์ของเขำ นั่นก็จะเป็ นจินตนำกำรหรื อหลักทฤษฎีของเขำ
กล่ำวอย่ำงง่ำยๆ คือ ไม่มีควำมเป็ นจริงในคำพูดของเขำ หำกเจ้ำไม่เคยได้มำสัมผัสกับสิ่งต่ำงๆ ของสังคม
เจ้ำคงจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะสำมัคคีธรรมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสังคมได้อย่ำงชัดเจน
หำกเจ้ำไม่มีครอบครัว เจ้ำคงจะไม่เข้ำใจส่วนใหญ่ที่พวกเขำพูดหำกคนอืน่ ๆ พูดถึงเรื่ องครอบครัว ดังนั้นแล้ว
สิ่งที่มนุษย์สำมัคคีธรรมและงำนที่เขำทำจึงเป็ นตัวแทนถึงสิ่งที่เขำเป็ นภำยใน
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

318. วำทะของเรำแสดงถึงสิ่งที่เรำเป็ น แต่สิ่งที่เรำพูดอยู่เกินเอื้อมสำหรับมนุษย์
สิ่งที่เรำพูดไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ได้รับประสบกำรณ์ และมันไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่มนุษย์สำมำรถมองเห็น
และยังไม่ใช่บำงสิ่งบำงอย่ำงที่มนุษย์สำมำรถสัมผัสได้ แต่คือสิ่งที่เรำเป็ น
ผูค้ นบำงคนรับรู ้เพียงว่ำสิ่งที่เรำสำมัคคีธรรมนั้นคือสิ่งที่เรำได้รับประสบกำรณ์
แต่พวกเขำไม่รับรู ้ว่ำสิ่งนั้นคือกำรแสดงออกของพระวิญญำณโดยตรง
แน่นอนว่ำสิ่งที่เรำพูดคือสิ่งที่เรำเคยได้รับประสบกำรณ์มำแล้ว
เรำคือผูท้ ี่ได้ทำงำนกำรบริ หำรจัดกำรมำเป็ นเวลำหกพันปี
เรำได้รับประสบกำรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่ำงนับตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของกำรสร้ำงมวลมนุษย์มำจนถึงตอนนี้
แล้วเรำจะไร้ควำมสำมำรถที่จะเสวนำถึงกำรนั้นได้อย่ำงไร? เมื่อพูดถึงเรื่ องของธรรมชำติของมนุษย์
เรำได้มองเห็นอย่ำงชัดเจนแล้ว เรำได้สังเกตเห็นมันมำนมนำนแล้ว
เรำจะไร้ควำมสำมำรถที่จะพูดถึงมันอย่ำงชัดเจนได้อย่ำงไร? เป็ นเพรำะเรำได้เห็นแก่นแท้ของมนุษย์อย่ำงชัดเจน
เรำจึงมีคุณสมบัติที่จะตีสอนมนุษย์และพิพำกษำเขำ เพรำะมนุษย์ท้งั หมดมำจำกเรำ
แต่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม แน่นอนว่ำเรำก็มีคุณสมบัติที่จะประเมินงำนที่เรำได้ทำไปแล้วเช่นกัน
ถึงแม้ว่ำงำนนี้จะไม่ได้ทำโดยเนื้อหนังของเรำ แต่งำนนี้เป็ นกำรแสดงออกโดยตรงของพระวิญญำณ
และนี่คือสิ่งที่เรำมีและสิ่งที่เรำเป็ น ดังนั้น เรำจึงมีคุณสมบัติที่จะแสดงถึงงำนนี้และทำงำนที่เรำควรต้องทำ
สิ่งที่ผคู้ นพูดคือสิ่งที่พวกเขำได้รับประสบกำรณ์มำ นั่นคือสิ่งที่พวกเขำได้มองเห็น
สิ่งที่จิตใจของเขำสำมำรถไปถึงได้ และสิ่งที่สำนึกรับรู ้ของพวกเขำสำมำรถสืบหำได้
นั่นคือสิ่งที่พวกเขำสำมำรถสำมัคคีธรรมได้
พระวจนะที่ตรัสโดยเนื้อหนังที่พระเจ้ำทรงจุติมำเป็ นมนุษย์คือกำรแสดงออกของพระวิญญำณโดยตรง

และพระวจนะเหล่ำนั้นแสดงออกถึงพระรำชกิจที่พระวิญญำณได้ทรงทำ
ซึ่งเนื้อหนังไม่เคยได้รับประสบกำรณ์หรือมองเห็น กระนั้นพระองค์ยงั ทรงแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น
ด้วยเหตุที่เนื้อแท้ของเนื้อหนังนั้นคือพระวิญญำณ และพระองค์ทรงแสดงออกถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณ
นั่นคืองำนที่พระวิญญำณได้ทรงกระทำไปแล้ว ถึงแม้ว่ำจะเกินเอื้อมสำหรับเนื้อหนังก็ตำม
หลังจำกกำรจุติเป็ นมนุษย์ โดยผ่ำนทำงกำรแสดงออกของเนื้อหนัง
พระองค์ทรงทำให้ผคู้ นสำมำรถรู ้จกั สิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น
และทำให้ผูค้ นสำมำรถมองเห็นพระอุปนิสัยของพระเจ้ำและพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำแล้ว
งำนของมนุษย์ทำให้ผูค้ นมีควำมกระจ่ำงแจ้งมำกยิง่ ขึ้นเกีย่ วกับสิ่งที่พวกเขำควรเข้ำสู่และสิ่งที่พวกเขำควรทำควำ
มเข้ำใจ งำนนี้เกี่ยวพันกับกำรนำทำงผูค้ นสู่กำรเข้ำใจและกำรได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริง
งำนของมนุษย์คือกำรค้ำชูผคู้ น
พระรำชกิจของพระเจ้ำคือกำรเปิ ดเส้นทำงใหม่และยุคสมัยใหม่สำหรับมวลมนุษย์
และเพื่อเปิ ดเผยต่อผูค้ นถึงสิ่งที่มนุษย์ธรรมดำไม่รู้ ซึ่งทำให้พวกเขำสำมำรถรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์
พระรำชกิจของพระเจ้ำคือกำรนำทำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

319. พระรำชกิจทั้งหมดของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้รับกำรปฏิบตั ิเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ผคู้ น
ทั้งหมดเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงผูค้ น และไม่มีพระรำชกิจใดที่ไม่ให้ผลประโยชน์ต่อผูค้ น
ไม่สำคัญว่ำควำมจริ งจะลึกซึ้งหรื อตื้นเขิน
และไม่สำคัญว่ำขีดควำมสำมำรถของผูท้ ี่ยอมรับควำมจริงจะเป็ นอย่ำงไรก็ตำม
สิ่งที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงทำนั้นให้ประโยชน์แก่ผคู้ นทัง้ สิ้น ไม่ว่ำสิ่งนั้นจะเป็ นสิ่งใดก็ตำม
แต่พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่สำมำรถได้รับกำรดำเนินกำรโดยตรงได้
พระรำชกิจต้องได้รับกำรแสดงออกผ่ำนผูค้ นที่ให้ควำมร่ วมมือกับพระองค์
ด้วยประกำรนี้เท่ำนั้นจึงจะสำมำรถได้รับผลลัพธ์ของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
แน่นอนว่ำเมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจโดยตรง พระรำชกิจนั้นก็ไม่ถูกเจือปนแต่อย่ำงใด
แต่เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจโดยผ่ำนทำงมนุษย์ พระรำชกิจนั้นก็กลำยเป็ นด่ำงพร้อยอย่ำงยิง่
และไม่ใช่พระรำชกิจดั้งเดิมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดังเช่นนี้แล้ว
ควำมจริ งจึงเปลี่ยนแปลงไปในหลำยระดับที่แตกต่ำงกัน
ผูต้ ิดตำมไม่ได้รับเจตนำรมณ์ด้งั เดิมของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
แต่ได้รับกำรรวมกันระหว่ำงพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์กบั ประสบกำรณ์และควำมรู ้ของมนุษย์
สิ่งที่ผตู้ ิดตำมได้รับซึ่งเป็ นส่วนของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ นั มีควำมถูกต้อง

ในขณะที่ประสบกำรณ์และควำมรู ้ของมนุษย์ที่พวกเขำได้รับแตกต่ำงกันออกไปเพรำะผูท้ ำงำนมีควำมแตกต่ำงกั
น
ผูท้ ำงำนที่มีควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำทำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะมีประสบกำรณ์ที่มีพื้นฐำนจำกควำมรู ้แจ้ง
และกำรทรงนำทำงนี้ต่อไป ภำยในประสบกำรณ์เหล่ำนี้คือจิตใจและประสบกำรณ์ของมนุษย์รวมกัน
ตลอดจนสิ่งที่เป็ นสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ และหลังจำกนั้น
พวกเขำจะได้รับควำมรู ้หรื อควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกที่พวกเขำควรมี
นี่คือวิธีกำรปฏิบตั ิของมนุษย์หลังจำกที่ได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริง
วิธีกำรปฏิบตั ิเช่นนี้ไม่ได้เหมือนกันเสมอไป เพรำะผูค้ นได้รับประสบกำรณ์แตกต่ำงกัน และสิ่งต่ำงๆ
ที่ผคู้ นได้รับประสบกำรณ์ก็แตกต่ำงกัน ในหนทำงนี้
ควำมรู ้แจ้งเดียวกันของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ส่งผลให้เกิดควำมรู ้และกำรปฏิบตั ิที่แตกต่ำงกัน
เพรำะผูท้ ี่ได้รับควำมรู ้แจ้งนั้นมีควำมแตกต่ำงกัน ผูค้ นบำงคนทำผิดพลำดเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิ
ในขณะที่อีกคนทำผิดพลำดอย่ำงใหญ่หลวง และอีกคนไม่ได้ทำอะไรนอกไปจำกทำผิดพลำด
นี่เป็ นเพรำะว่ำผูค้ นมีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเข้ำใจแตกต่ำงกัน
และยังเป็ นเพรำะขีดควำมสำมำรถโดยธรรมชำติของพวกเขำก็แตกต่ำงกันด้วย
ผูค้ นบำงคนมีควำมเข้ำใจแบบหนึ่งหลังจำกที่ได้ยนิ สำรหนึ่ง
และผูค้ นบำงคนมีควำมเข้ำใจอีกแบบหนึ่งหลังจำกที่ได้ยินควำมจริง ผูค้ นบำงคนเบี่ยงเบนไปเล็กน้อย
ในขณะที่บำงคนไม่เข้ำใจควำมหมำยที่เป็ นจริงของควำมจริงเลยแม้แต่น้อย ดังนั้น
กำรเข้ำใจของคนเรำบอกบทวิธีกำรที่คนเรำจะนำทำงผูอ้ ื่น นี่เป็ นควำมจริ งที่แน่ชดั
เพรำะงำนของคนเรำเป็ นเพียงแค่กำรแสดงออกของสิ่งที่คนเรำเป็ น
ผูค้ นที่ได้รับกำรนำทำงโดยผูท้ ี่มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมจริงก็จะมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมจ
ริ งเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ำจะมีผูค้ นที่มีขอ้ ผิดพลำดในควำมเข้ำใจของพวกเขำ แต่พวกเขำก็มีจำนวนน้อยนัก
และไม่ใช่ว่ำทุกคนจะมีขอ้ ผิดพลำด หำกคนเรำมีขอ้ ผิดพลำดในควำมเข้ำใจควำมจริ งของเขำ
พวกที่ติดตำมเขำผูน้ ้ นั จะผิดพลำดเช่นเดียวกันอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัย และผูค้ นเหล่ำนี้จะผิดพลำดในทุกๆ
ควำมหมำยของคำนี้ โดยมำกแล้ว ระดับที่ผตู้ ิดตำมเข้ำใจควำมจริ งจะขึ้นอยู่กบั ผูท้ ำงำน
แน่นอนว่ำควำมจริงจำกพระเจ้ำมีควำมถูกต้องและปรำศจำกข้อผิดพลำด และมันมีควำมแน่นอนอย่ำงแน่แท้
อย่ำงไรก็ตำม ผูท้ ำงำนไม่ได้ถูกต้องไปทั้งหมด และไม่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเชื่อถือได้ไปทั้งหมด
หำกผูท้ ำงำนมีวิธีกำรที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอย่ำงยิง่ ในกำรนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วผูต้ ิดตำมก็จะมีวิธีกำรปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
หำกผูท้ ำงำนไม่มีวิธีกำรปฏิบตั ิตำมควำมจริ งแต่มีเพียงหลักทฤษฎี เช่นนั้นแล้วผูต้ ิดตำมก็จะไม่มีควำมเป็ นจริ ง

ขีดควำมสำมำรถและธรรมชำติของผูต้ ิดตำมได้รับกำรกำหนดโดยกำรกำเนิด
และไม่ได้มีควำมสัมพันธ์กบั ผูท้ ำงำน
แต่ขอบเขตที่ผตู้ ิดตำมเข้ำใจควำมจริ งและรู ้จกั พระเจ้ำนั้นขึ้นอยูก่ บั ผูท้ ำงำน
(เป็ นเช่นนี้แค่สำหรับผูค้ นบำงคนเท่ำนั้น) ไม่ว่ำผูท้ ำงำนเป็ นอย่ำงไรก็ตำม ผูต้ ิดตำมที่เขำนำก็จะเป็ นเช่นนั้นด้วย
สิ่งที่ผทู้ ำงำนแสดงออกคือสิ่งที่เป็ นเขำเอง โดยไม่มีกำรสงวนตัวใดๆ
สิ่งที่เขำเรี ยกร้องจำกผูท้ ี่ติดตำมเขำคือสิ่งที่เขำเองเต็มใจสัมฤทธิ์ผลหรื อมีควำมสำมำรถที่จะสัมฤทธิ์ผลได้
ผูท้ ำงำนส่วนใหญ่ใช้สิ่งที่พวกเขำทำเองเป็ นพื้นฐำนในกำรเรียกร้องจำกผูต้ ิดตำมของพวกเขำ
ถึงแม้ว่ำจะมีผูต้ ิดตำมของพวกเขำจำนวนมำกมำยที่ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้เลย—
และสิ่งที่คนเรำไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้ก็กลำยเป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ของคนเรำ
มีกำรเบี่ยงเบนน้อยกว่ำมำกในงำนของบรรดำผูท้ ี่ได้กำ้ วผ่ำนกำรตัดแต่ง กำรถูกจัดกำร กำรพิพำกษำ
และกำรตีสอน และกำรแสดงออกของงำนของพวกเขำก็มีควำมถูกต้องแม่นยำมำกกว่ำมำก
บรรดำผูท้ ี่อำศัยควำมเป็ นธรรมชำติของตนในกำรทำงำนทำผิดพลำดค่อนข้ำงใหญ่หลวง
งำนของผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแสดงออกถึงควำมเป็ นธรรมชำติของพวกเขำเองมำกจนเ
กินไป ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคอย่ำงใหญ่หลวงต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ไม่ว่ำขีดควำมสำมำรถของบุคคลจะดีเพียงใดก็ตำม พวกเขำต้องก้ำวผ่ำนกำรตัดแต่ง กำรได้รบั กำรจัดกำร
และกำรพิพำกษำก่อนที่พวกเขำจะสำมำรถทำตำมพระบัญชำของพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
หำกพวกเขำไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำเช่นนั้น
งำนของเขำก็ไม่อำจสอดคล้องกับหลักกำรของควำมจริ งได้ไม่ว่ำงำนของเขำจะได้รับกำรดำเนินกำรมำดีเพียงใด
ก็ตำม และเป็ นผลผลิตจำกควำมเป็ นธรรมชำติและควำมดีของมนุษย์เสมอ
งำนของบรรดำผูท้ ี่ได้กำ้ วผ่ำนกำรตัดแต่ง กำรจัดกำร
และกำรพิพำกษำมีควำมถูกต้องแม่นยำมำกกว่ำงำนของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับกำรตัดแต่ง กำรจัดกำรและกำรพิพำกษำ
พวกที่ยงั ไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำไม่แสดงออกถึงสิ่งใดเลยนอกจำกเนื้อหนังและควำมคิดของมนุษย์
ซึ่งผสมปนเปด้วยปัญญำของมนุษย์และพรสวรรค์ภำยในตัวเป็ นอันมำก
นี่ไม่ใช่กำรแสดงออกที่ถูกต้องแม่นยำของมนุษย์เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมผูค้ นเช่นนี้ถกู นำมำอยู่ต่อหน้ำพวกเขำด้วยขีดควำมสำมำรถภำยในตัวของพวกเขำ
เพรำะพวกเขำแสดงออกถึงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและประสบกำรณ์ของมนุษย์มำกเกินไป
ซึ่งเกือบจะหลุดจำกเจตนำรมณ์แต่ด้งั เดิมของพระเจ้ำและเบี่ยงเบนจำกเจตนำรมณ์น้ นั ไกลจนเกินไป
งำนของบุคคลชนิดนี้จึงไม่สำมำรถนำผูค้ นมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
แต่กลับนำพวกเขำมำอยู่ต่อหน้ำมนุษย์แทน ดังนั้น

ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินกำรตำมพระบัญชำของพระรำชกิจข
องพระเจ้ำให้เสร็จสิ้น…หำกมนุษย์ไม่ได้ผ่ำนกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและอุปนิสยั ที่เสื่อมทรำมของเขำไม่ไ
ด้ผ่ำนกำรตัดแต่งและจัดกำร จะมีช่องว่ำงอันกว้ำงใหญ่ระหว่ำงสิ่งที่เขำแสดงออกและควำมจริ ง
สิ่งที่เขำแสดงออกจะผสมผสำนด้วยสิ่งที่คลุมเครื อ เช่น จินตนำกำรและประสบกำรณ์ดำ้ นเดียวของเขำ
ยิ่งไปกว่ำนั้น ไม่ว่ำเขำจะทำงำนอย่ำงไรก็ตำม
ผูค้ นจะรู ้สึกว่ำไม่มีเป้ำหมำยโดยรวมและไม่มีควำมจริ งที่เหมำะสมสำหรับกำรเข้ำสู่ของผูค้ นทั้งปวง
ในสิ่งที่เรียกร้องจำกผูค้ นนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกินควำมสำมำรถของพวกเขำ
เสมือนว่ำพวกเขำเป็ นเป็ ดที่ถูกบังคับให้นั่งบนคอน นี่คอื งำนจำกเจตจำนงของมนุษย์
อุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของมนุษย์ ควำมคิดของเขำ และมโนคติที่หลงผิดของเขำแผ่ซ่ำนไปทุกส่วนในร่ ำงกำยเขำ
มนุษย์ไม่ได้เกิดมำพร้อมสัญชำตญำณที่จะปฏิบัติตำมควำมจริ ง
อีกทั้งเขำไม่มีสัญชำตญำณที่จะเข้ำใจควำมจริ งโดยตรง นอกจำกนั้นยังมีอุปนิสยั ที่เสื่อมทรำมของมนุษย์—
เมื่อบุคคลที่เป็ นธรรมชำติประเภทนี้ทำงำน งำนนั้นไม่ก่อให้เกิดกำรขัดจังหวะหรื อ?
แต่มนุษย์ที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วนั้นมีประสบกำรณ์ของควำมจริ งที่ผคู้ นควรเข้ำใจ
และควำมรู ้เกี่ยวกับอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมทั้งหลำยของพวกเขำ
เพื่อที่สิ่งที่คลุมเครื อและไม่เป็ นจริ งในงำนของเขำจะค่อยๆ ลดลงไป กำรมีสิ่งเจือปนของมนุษย์กลำยเป็ นน้อยลง
และกำรทำงำนและกำรรับใช้ของเขำเข้ำมำใกล้เคียงกับมำตรฐำนที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้น
งำนของเขำได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของควำมจริง และมันยังได้กลำยเป็ นเหมือ นจริงด้วยเช่นกัน
ควำมคิดในจิตใจของมนุษย์สกัดกั้นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เป็ นพิเศษ
มนุษย์มีจินตนำกำรอันอุดมและตรรกะอันมีเหตุผล
และเขำได้มีประสบกำรณ์อนั ยำวนำนในกำรจัดกำรกิจกำรต่ำงๆ
หำกแง่มุมเหล่ำนี้ของมนุษย์ไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรตัดแต่งและกำรแก้ไข ทั้งหมดก็เป็ นอุปสรรคต่อพระรำชกิจ ดังนั้น
งำนของมนุษย์จึงไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ควำมถูกต้องแม่นยำในระดับที่สูงที่สุดได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ งำนของผูค้ นที่ไม่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

320. งำนของมนุษย์คงอยูภ่ ำยในแนวข่ำยหนึ่งและถูกจำกัด บุคคลหนึ่งสำมำรถทำได้เพียงงำนระยะเฉพำะใดๆ
เท่ำนั้น และไม่สำมำรถทำงำนของทั้งยุคสมัยได้—มิฉะนั้น เขำคงจะนำทำงผูค้ นเข้ำไปสู่ท่ำมกลำงกฎต่ำงๆ แล้ว
งำนของมนุษย์สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้กบั เวลำหรื อระยะที่เฉพำะเจำะจงหนึ่งๆ 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 ควำมจริ งนี้แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละบุคคล
และควำมลึกซึ้งของควำมจริ งนี้สัมพันธ์กบั สภำวะของบุคคลนั้นๆ
คนเรำสำมำรถพูดได้เพียงว่ำเส้นทำงที่พวกเขำเดินคือชีวิตมนุษย์ที่ปกติของใครบำงคนที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
และอำจจะเรี ยกเส้นทำงนั้นได้ว่ำเส้นทำงที่เดินโดยบุคคลที่ปกติที่ได้รับกำรประทำนควำมรูแ้ จ้งจำกพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ คนเรำไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเส้นทำงที่เขำเดินคือเส้นทำงที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระดำเนิน
ในประสบกำรณ์ของมนุษย์ที่ปกติน้ นั เพรำะผูค้ นที่ไล่ตำมเสำะหำนั้นไม่เหมือนกัน
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์จึงไม่เหมือนกันด้วยเช่นกัน นอกจำกนั้น
เพรำะสภำพแวดล้อมที่ผคู้ นได้รับประสบกำรณ์และแนวข่ำยของประสบกำรณ์ของพวกเขำไม่เหมือนกัน
และเพรำะส่วนผสมของจิตใจและควำมคิดของพวกเขำ
ประสบกำรณ์ของพวกเขำจึงผสมผสำนในระดับที่แตกต่ำงกัน
บุคคลแต่ละคนเข้ำใจควำมจริ งตำมสภำพเงื่อนไขของพวกเขำที่แตกต่ำงกันและเป็ นปัจเจก
ควำมเข้ำใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับควำมหมำยจริ งๆ ของควำมจริงไม่ได้ครบบริ บูรณ์
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 ไม่อยูภ่ ำยใต้กฎเกณฑ์ใดๆ
หรื อถูกจำกัดด้วยมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำใดๆ
งำนของมนุษย์เรี ยกร้องจำกผูค้ นโดยมีพื้นฐำนมำจำกประสบกำรณ์ของเขำเองและสิ่งที่เขำเองสำมำรถสัมฤทธิ์ผล
ได้ มำตรฐำนของข้อพึงประสงค์เหล่ำนี้จำกัดอยู่ภำยในวงเขตเฉพำะหนึ่งๆ
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

321. งำนในจิตใจของมนุษย์น้ นั ง่ำยเกินไปที่มนุษย์จะสัมฤทธิ์ ตัวอย่ำงเช่น
ศิษยำภิบำลและผูน้ ำในโลกศำสนำอำศัยควำมสำมำรถพิเศษและตำแหน่งของพวกเขำในกำรทำงำนของพวกเขำ
ผูค้ นที่ติดตำมพวกเขำมำเป็ นเวลำนำนจะติดเชื้อควำมสำมำรถพิเศษของพวกเขำ
และได้รับอิทธิพลจำกบำงส่วนของสิ่งที่พวกเขำเป็ น พวกเขำมุ่งเน้นอยู่กบั ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมสำมำรถ
และควำมรู ้ของผูค้ น
และพวกเขำให้ควำมสนใจกับสิ่งเหนือธรรมชำติและหลักทฤษฎีที่ลุ่มลึกและไม่เป็ นจริ งมำกมำย
(แน่นอนว่ำหลักทฤษฎีที่ลุ่มลึกเป็ นสิ่งที่ไม่อำจบรรลุได้)
พวกเขำไม่มุ่งเน้นไปที่กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของผูค้ น แต่มงุ่ เน้นไปที่กำรฝึ 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 เจ้ำสำมำรถหยัง่ รู ้กฎเกณฑ์ใดๆ
ในพระรำชกิจเป็ นเวลำหกพันปี ของพระเจ้ำได้หรือไม่? ในงำนที่มนุษย์ทำมีกฎเกณฑ์และข้อจำกัดมำกมำย
และสมองของมนุษย์ก็ดนั ทุรงั จนเกินไป
สิ่งที่มนุษย์แสดงออกจึงเป็ นควำมรู ้และกำรตระหนักที่อยู่ภำยในวงเขตของประสบกำรณ์ของเขำ
มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะแสดงออกถึงสิ่งอืน่ ใดนอกเหนือไปจำกนี้
ประสบกำรณ์หรื อควำมรู ้ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมำจำกควำมสำมำรถพิเศษหรื อสัญชำตญำณของเขำ
สิ่งเหล่ำนั้นเกิดขึ้นเพรำะกำรทรงนำและกำรทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงโดยตรงของพระเจ้ำ
มนุษย์มีเพียงปฏิภำณที่จะยอมรับกำรเป็ นผูเ้ ลี้ยงนี้
และไม่มีปฏิภำณใดที่สำมำรถแสดงออกได้โดยตรงว่ำเทวสภำพคืออะไร
มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะเป็ นแหล่งกำเนิด เขำสำมำรถเป็ นได้เพียงภำชนะที่รองรับน้ ำจำกแหล่งกำเนิดเท่ำนั้น

นี่คือสัญชำตญำณของมนุษย์ ปฏิภำณที่คนเรำควรมีในฐำนะมนุษย์
หำกบุคคลหนึ่งสูญเสียปฏิภำณที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำและสูญเสียสัญชำตญำณของมนุษย์
บุคคลนั้นก็จะสูญเสียสิ่งที่มีค่ำที่สุดไปเช่นกัน และสูญเสียหน้ำที่ของมนุษย์ที่ได้รับกำรทรงสร้ำงขึ้น
หำกบุคคลหนึ่งไม่มีควำมรู ้หรือได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำหรื อพระรำชกิจของพระองค์
บุคคลนั้นก็จะสูญเสียหน้ำที่ของเขำ ซึ่งเป็ นหน้ำที่ที่เขำควรกระทำในฐำนะสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
และสูญเสียควำมมีเกียรติของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
กำรแสดงออกว่ำเทวสภำพคืออะไรเป็ นสัญชำตญำณของพระเจ้ำ
ไม่ว่ำจะแสดงออกในเนื้อหนังโดยพระวิญญำณโดยตรงหรื อไม่ก็ตำม นี่คือพันธกิจของพระเจ้ำ
มนุษย์แสดงออกถึงประสบกำรณ์หรื อควำมรู ้ของเขำเอง (นั่นคือ แสดงออกถึงสิ่งที่เขำเป็ น)
ในช่วงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำหรื อหลังจำกนั้น นี่คอื สัญชำตญำณของมนุษย์และหน้ำที่ของมนุษย์
และมันคือสิ่งที่มนุษย์ควรสัมฤทธิ์
ถึงแม้ว่ำกำรแสดงออกของมนุษย์จะไปไม่ถงึ สิ่งที่พระเจ้ำทรงแสดงออกเป็ นอย่ำงมำก
และถึงแม้ว่ำกำรแสดงออกของมนุษย์จะถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์หลำยประกำร
แต่มนุษย์ตอ้ งทำให้หน้ำที่ที่ตนควรทำให้ลุล่วงได้ และทำสิ่งที่เขำต้องทำ
มนุษย์ควรทำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์สำมำรถทำได้เพื่อทำให้หน้ำที่ของเขำลุล่วง
และเขำไม่ควรมีกำรสงวนตัวใดๆ แม้แต่น้อย
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

322. ผูค้ นบำงคนจะถำมว่ำ
“อะไรเล่ำคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงทำกับงำนของบรรดำผูเ้ ผยพร
ะวจนะและอัครทูตแห่งอดีตกำล? ดำวิดก็ถูกเรียกว่ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำด้วยเช่นกัน
และพระเยซูก็ทรงถูกเรี ยกเช่นนั้นเช่นกัน แม้ว่ำงำนที่พวกเขำได้ทำนั้นแตกต่ำง
แต่พวกเขำก็ถูกเรี ยกด้วยชื่อเดียวกัน จงบอกเรำ ทำไมอัตลักษณ์ของพวกเขำจึงไม่เหมือนกัน?
สิ่งที่ยอห์นได้รู้เห็นคือนิมิตหนึ่ง เป็ นนิมิตที่มำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์เช่นกัน
และเขำสำมำรถพูดพระวจนะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ต้งั พระทัยจะตรัส
ทำไมอัตลักษณ์ของยอห์นจึงแตกต่ำงจำกพระอัตลักษณ์ของพระเยซูเล่ำ?”
พระวจนะที่พระเยซูตรัสสำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้อย่ำงเต็มที่
และพระวจนะเหล่ำนั้นเป็ นตัวแทนของพระรำชกิจของพระเจ้ำอย่ำงเต็มที่ สิ่งที่ยอห์นได้เห็นคือนิมิตหนึ่ง
และเขำไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงครบบริ บูรณ์ ทำไมในเมื่อยอห์น
เปโตรและเปำโลได้พูดคำพูดมำกมำย เหมือนที่พระเยซูได้ตรัส

แต่พวกเขำกลับไม่ได้มีอตั ลักษณ์เดียวกันกับพระเยซูเล่ำ? หลักๆ แล้วเป็ นเพรำะงำนที่พวกเขำได้ทำนั้นแตกต่ำง
พระเยซูทรงเป็ นตัวแทนของพระวิญญำณแห่งพระเจ้ำ
และทรงเป็ นพระวิญญำณแห่งพระเจ้ำที่ทรงพระรำชกิจโดยตรง พระองค์ทรงพระรำชกิจของยุคใหม่
เป็ นพระรำชกิจที่ไม่เคยมีใครได้ทำมำก่อน พระองค์ทรงเปิ ดทำงใหม่ พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระยำห์เวห์
และพระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำพระองค์เอง แต่ในส่วนของเปโตร เปำโล และดำวิดนั้น
ไม่ว่ำพวกเขำจะถูกเรี ยกว่ำอะไรก็ตำม
พวกเขำก็เป็ นเพียงตัวแทนของอัตลักษณ์ของสิ่งทรงสร้ำงสิ่งหนึ่งของพระเจ้ำเท่ำนั้น
และถูกพระเยซูหรือพระยำห์เวห์ทรงส่งมำ ดังนั้นไม่สำคัญว่ำพวกเขำจะได้ทำงำนมำกเพียงใด
ไม่สำคัญว่ำกำรอัศจรรย์ที่พวกเขำได้ปฏิบตั ิจะยิ่งใหญ่เพียงใด
พวกเขำก็ยงั คงเป็ นแค่สรรพสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
และไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระวิญญำณแห่งพระเจ้ำได้ พวกเขำได้ทำงำนในพระนำมของพระเจ้ำ
หรื อได้ทำงำนหลังจำกที่ได้ถูกพระเจ้ำทรงส่งมำ
นอกจำกนี้พวกเขำได้ทำงำนในยุคที่พระเยซูหรื อพระยำห์เวห์ได้ทรงเริ่ มต้น และพวกเขำไม่ได้ทำงำนอื่นเลย
จะว่ำไปแล้ว พวกเขำเป็ นเพียงสรรพสิ่งทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ว่ำด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

323. ในยุคพระคุณ พระเยซูได้ตรัสไว้หลำยคำและทรงพระรำชกิจมำกมำย
พระองค์ทรงแตกต่ำงจำกอิสยำห์อย่ำงไร? พระองค์ทรงแตกต่ำงจำกดำเนียลอย่ำงไร?
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรือไม่? ทำไมจึงพูดว่ำพระองค์คือพระคริ สต์?
อะไรคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพวกเขำ? พวกเขำล้วนเป็ นบุรุษทุกคนที่กล่ำวคำพูด
และคำพูดของพวกเขำก็ปรำกฏต่อมนุษย์เหมือนกันไม่มำกก็น้อย พวกเขำทั้งหมดกล่ำวคำพูดและทำงำน
ผูเ้ ผยพระวจนะในภำคพันธสัญญำเดิมได้กล่ำวคำพยำกรณ์ และในทำนองเดียวกัน
พระเยซูก็ทรงสำมำรถทำเช่นนั้นได้ ทำไมจึงเป็ นเช่นนี้? ควำมแตกต่ำงในที่น้ีอยู่บนพื้นฐำนของลักษณะของงำน
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 นั่นก็คือกำรกล่ำวว่ำ
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 นจริ ง
นี่เป็ นเพรำะเรื่ องของพระวิญญำณนั้นไม่สำมำรถมองเห็นได้สำหรับเจ้ำและมีพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงรู ้จั
กอย่ำงชัดเจน และแม้แต่เนื้อหนังในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็ทรงรูไ้ ม่ท้งั 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 เหล่ำนี้เท่ำนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่ำพระองค์คอื พระเจ้ำพระองค์เอง ดังนั้น
นี่จึงทำให้พระองค์ทรงแตกต่ำงจำกอิสยำห์ ดำเนียล และผูเ้ ผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ท่ำนอืน่ ๆ
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้ำที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

324. ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทำงไว้ให้พระเยซู
ยอห์นไม่สำมำรถทำพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้นอกจำกแค่ทำหน้ำที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่ำนั้น
ถึงแม้ว่ำยอห์นจะเป็ นผูเ้ บิกทำงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เขำก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้
เขำเป็ นแค่เพียงมนุษย์ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำน หลังจำกพระเยซูได้ทรงรับบัพติศมำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์เสด็จลงมำอยู่กบั พระองค์เหมือนนกพิรำบ พระองค์จงึ ได้ทรงเริ่ มพระรำชกิจของพระองค์
กล่ำวคือ พระองค์ได้ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระคริ สต์
นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงเข้ำรับพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำ เพรำะพระองค์ได้เสด็จมำจำกพระเจ้ำนั่นเอง
ไม่สำคัญว่ำควำมเชื่อของพระองค์จะเคยเป็ นอย่ำงไรก่อนหน้ำนี้ —มันอำจจะเคยอ่อนแอมำหลำยครั้ง
หรื อแข็งแกร่ งในหลำยครั้ง—
ทั้งหมดนั้นเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ปกติที่พระองค์ได้ทรงดำรงอยู่กอ่ นกำรปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์
หลังจำกที่พระองค์ทรงได้รับบัพติศมำ (นั่นก็คือ ได้รับกำรเจิม)
ฤทธำนุภำพและพระสิริของพระเจ้ำก็อยู่กบั พระองค์โดยทันที
และดังนั้นพระองค์จงึ ได้ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจของพระองค์

พระองค์ทรงสำมำรถทำหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์ต่ำงๆ ทรงแสดงปำฏิหำริ ย์
และพระองค์ทรงมีฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจ
เพรำะพระองค์กำลังทรงพระรำชกิจในนำมของพระเจ้ำพระองค์เองโดยตรง
พระองค์กำลังทรงพระรำชกิจของพระวิญญำณแทนพระองค์
และกำลังทรงแสดงให้เห็นถึงพระสุรเสียงของพระวิญญำณ เพรำะฉะนั้น
พระองค์จงึ ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง กำรนี้ไม่สำมำรถโต้แย้งได้
ยอห์นเป็ นใครบำงคนที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำน เขำไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้
อีกทั้งเป็ นไปไม่ได้สำหรับเขำที่จะเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ หำกเขำเคยปรำรถนำที่จะทำเช่นนั้น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็คงจะไม่ทรงอนุญำตให้ทำเช่นนั้น
เพรำะเขำไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนที่พระเจ้ำพระองค์เองได้ต้งั พระทัยที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงได้
บำงทีในตัวเขำอำจจะมีสิ่งที่เป็ นเจตจำนงของมนุษย์อยู่มำก หรื อบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เบี่ยงเบน
ไม่มีรูปกำรณ์แวดล้อมใดที่เขำจะสำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำโดยตรงได้
ข้อผิดพลำดและกำรทำผิดของเขำเป็ นตัวแทนของตัวเขำเองเท่ำนั้น
แต่งำนของเขำเป็ นตัวแทนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ถึงกระนั้น
เจ้ำก็ไม่สำมำรถพูดได้ว่ำทั้งหมดของเขำเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ
ควำมเบี่ยงเบนและกำรทำผิดของเขำสำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้ดว้ ยกระนั้นหรื อ?
กำรที่จะผิดพลำดในกำรเป็ นตัวแทนของมนุษย์น้ นั เป็ นเรื่ องปกติ
แต่หำกใครคนหนึ่งเบี่ยงเบนในกำรเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
นั่นจะไม่เป็ นกำรทำให้พระเจ้ำเสื่อมเสียพระเกียรติหรอกหรื อ?
นั่นจะไม่เป็ นกำรหมิน่ ประมำทต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรอกหรื อ?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ทรงอนุญำตให้มนุษย์ยืนแทนที่ของพระเจ้ำเลยแม้แต่น้อย
ต่อให้เขำจะได้รับกำรยกย่องจำกผูอ้ นื่ หำกเขำไม่ใช่พระเจ้ำ เขำคงจะไร้ควำมสำมำรถที่จะตั้งมัน่ ได้ในที่สุด
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ทรงอนุญำตให้มนุษย์เป็ นตัวแทนของพระเจ้ำตำมที่มนุษย์พอใจ! ตัวอย่ำงเช่น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์นั่นเองที่ทรงเป็ นพยำนแก่ยอห์น
และพระวิญญำณบริ สุทธิ์อีกเช่นกันนั่นเองที่ทรงเปิ ดเผยว่ำเขำเป็ นผูท้ ี่ปูทำงให้แก่พระเยซู
แต่พระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงทำกับเขำนั้นมีกำรวัดเป็ นอย่ำงดี
ทั้งหมดที่ถูกขอจำกยอห์นก็คือให้เป็ นผูป้ ูทำงให้แก่พระเยซู ให้ตระเตรียมหนทำงให้แก่พระองค์
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์เพียงแค่ทรงยกชูงำนของเขำในกำรปูทำงและได้ทรงอนุญำตให้เขำเพียงแค่ทำงำนเช่นนั้นเท่

ำนั้น—เขำไม่ได้รับอนุญำตให้ทำงำนอื่น ยอห์นเป็ นตัวแทนของเอลียำห์
และเขำเป็ นตัวแทนของผูเ้ ผยพระวจนะคนหนึ่งผูไ้ ด้ปูทำง พระวิญญำณบริ สุทธ์ได้ทรงยกชูเขำในกำรนี้
ตรำบเท่ำที่งำนของเขำคือกำรปูทำง พระวิญญำณบริ สุทธ์ก็ทรงยกชูเขำ อย่ำงไรก็ตำม
หำกเขำได้ทำกำรกล่ำวอ้ำงว่ำเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
และได้พูดว่ำเขำมำเพื่อทำพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ให้เสร็จสิ้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็คงจะต้องทรงบ่มวินัยเขำ
ไม่สำคัญว่ำงำนของยอห์นจะยิ่งใหญ่เพียงใด และถึงแม้ว่ำมันจะได้รับกำรยกชูโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
งำนของเขำก็ไม่ใช่ว่ำจะไม่มีอำณำเขต สมมติว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงยกชูงำนของเขำจริ ง
อำนำจที่ได้มอบให้กบั เขำ ณ เวลำนั้นก็ถูกจำกัดอยู่ที่กำรปูทำงของเขำ เขำไม่สำมำรถทำงำนอื่นใดได้เลย
เพรำะเขำเป็ นเพียงยอห์นผูท้ ี่ได้ปูทำงเท่ำนั้น และไม่ใช่พระเยซู เพรำะฉะนั้น
คำพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์จึงเป็ นกุญแจสำคัญ
แต่งำนที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงอนุญำตให้มนุษย์ทำนั้นมีควำมสำคัญยิ่งยวดมำกยิ่งกว่ำเสียอีก
ยอห์นยังไม่ได้รับประจักษ์พยำนที่กงั วำนก้อง ณ เวลำนั้นหรอกหรื อ?
งำนของเขำไม่ได้ยงิ่ ใหญ่เช่นกันหรอกหรือ? แต่งำนที่เขำทำไม่สำมำรถเหนือกว่ำพระรำชกิจของพระเยซูได้
เพรำะเขำไม่ได้เป็ นมำกไปกว่ำมนุษย์คนหนึ่งที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำน
และไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำโดยตรงได้ และดังนั้นเอง งำนที่เขำทำจึงถูกจำกัด
หลังจำกที่เขำได้ทำงำนแห่งกำรปูทำงเสร็จสิน้ แล้ว
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็ไม่ได้ทรงยกชูคำพยำนของเขำอีกต่อไป ไม่มีงำนใหม่ตำมหลังเขำมำ
และเขำได้จำกไปขณะที่พระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เองได้เริ่ มต้นขึ้น
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

325. ถึงแม้ว่ำยอห์นได้กล่ำวไว้ดว้ ยว่ำ “จงกลับใจใหม่ เพรำะว่ำแผ่นดินสวรรค์มำใกล้แล้ว”
และเขำได้ประกำศข่ำวประเสริ ฐแห่งอำณำจักรสวรรค์เช่นกัน
แต่งำนของเขำก็ไม่ได้พฒั นำเพิ่มเติมและเพียงแค่ประกอบขึ้นเป็ นกำรเริ่ มต้นเท่ำนั้น ในทำงตรงกันข้ำม
พระเยซูได้ทรงนำมำซึ่งยุคใหม่ ตลอดจนทรงนำยุคเก่ำไปสู่บทอวสำน
แต่พระองค์ยงั ทรงทำให้ธรรมบัญญัติแห่งภำคพันธสัญญำเดิมลุล่วงไปด้วยเช่นกัน
พระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำนั้นยิง่ ใหญ่กว่ำงำนของยอห์น
และสิ่งที่มำกกว่ำคือพระองค์ได้เสด็จมำเพื่อไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง—
พระองค์ทรงทำให้พระรำชกิจช่วงระยะนั้นสำเร็จลุล่วง สำหรับยอห์นนั้น เขำแค่ตระเตรี ยมทำง
ถึงแม้ว่ำงำนของเขำจะยิ่งใหญ่ คำพูดของเขำมีมำกมำย และสำวกเหล่ำนั้นที่ติดตำมเขำก็มีจำนวนมำก
แต่งำนของเขำก็ไม่ได้มำกไปกว่ำกำรนำพำมนุษย์มำสู่จุดเริ่ มต้นใหม่ มนุษย์ไม่เคยได้รับชีวิต หนทำง

หรื อควำมจริ งที่ลึกซึ้งกว่ำจำกเขำ อีกทั้งมนุษย์ไม่ได้รับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงเขำ
ยอห์นเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่ (เอลียำห์) ผูซ้ ่ึงได้เปิ ดพื้นฐำนใหม่สำหรับพระรำชกิจของพระเยซู
และได้ตระเตรี ยมผูไ้ ด้รับเลือก เขำเป็ นผูเ้ บิกทำงของยุคพระคุณ เรื่ องต่ำงๆ
เช่นนั้นไม่สำมำรถหยัง่ รู ้ได้เพียงแค่โดยกำรสังเกตรู ปลักษณ์ภำยนอกของมนุษย์ปกติของพวกเขำ
ทั้งหมดนี้เหมำะสมยิง่ กว่ำเนื่องจำกยอห์นได้ทำงำนที่สำคัญยิง่ ด้วยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่ำนั้น
เขำได้รับพระสัญญำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และงำนของเขำได้รับกำรยกชูโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
คนเรำสำมำรถแยกแยะระหว่ำงอัตลักษณ์เฉพำะของพวกเขำโดยผ่ำนทำงงำนที่พวกเขำทำเท่ำนั้น
เพรำะไม่มีหนทำงใดที่จะบอกถึงเนื้อแท้ของมนุษย์จำกรู ปลักษณ์ภำยนอกของเขำ
อีกทั้งไม่มีหนทำงใดสำหรับมนุษย์ที่จะสืบให้แน่ใจว่ำคำพยำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์คือสิ่งใด
งำนที่ยอห์นทำกับพระรำชกิจที่พระเยซูทรงทำนั้นไม่เหมือนกันและมีธรรมชำติที่แตกต่ำงกัน
จำกกำรนี้นี่เองคนเรำจึงอำจจะกำหนดได้ว่ำยอห์นเป็ นพระเจ้ำหรื อไม่ พระรำชกิจของพระเยซูคือเพื่อริ เริ่ ม
เพื่อสำนต่อ เพื่อสรุ ปปิ ดตัว และเพื่อนำมำซึ่งกำรเกิดผล พระองค์ได้ทรงดำเนินกำรแต่ละขั้นตอนเหล่ำนี้
ในขณะที่งำนของยอห์นไม่ได้มำกไปกว่ำกำรทำจุดเริ่ มต้น ในตอนเริ่ มต้น
พระเยซูได้ทรงเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐและได้ทรงประกำศหนทำงแห่งกำรกลับใจ
และต่อมำได้ทรงดำเนินกำรต่อไปถึงกำรบัพติศมำมนุษย์ รักษำคนป่ วย ขับไล่พวกมำร ในท้ำยที่สุด
พระองค์ได้ทรงไถ่มวลมนุษย์จำกบำป และได้ทำให้พระรำชกิจของพระองค์ครบบริ บรู ณ์ตลอดทั้งยุคนั้น
พระองค์ยงั ได้เสด็จไปทัว่ ทุกที่ดว้ ยเช่นกัน
โดยทรงประกำศต่อมนุษย์และทรงเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐเกี่ยวกับอำณำจักรสวรรค์ ในด้ำนนี้
พระองค์กบั ยอห์นนั้นเหมือนกัน
ควำมแตกต่ำงอยู่ที่พระเยซูได้ทรงนำมำซึ่งยุคใหม่และได้ทรงนำพำยุคพระคุณมำสู่มนุษย์
พระวจนะที่มนุษย์ควรปฏิบตั ิและหนทำงที่มนุษย์ควรติดตำมในยุคพระคุณได้มำจำกพระโอษฐ์ของพระองค์
และในท้ำยที่สุด พระองค์ได้ทรงเสร็จสิ้นพระรำชกิจแห่งกำรไถ่ ยอห์นไม่มีทำงสำมำรถดำเนินกำรงำนนี้ได้
และดังนั้น จึงเป็ นพระเยซูนั่นเองที่ได้ทรงทำพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
และเป็ นพระองค์นนั่ เองที่ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง และทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำโดยตรง
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

326. เมื่อผูเ้ ผยพระวจนะและบรรดำผูค้ นที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้ได้พูดและได้ทำงำน
นี่คือกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของมนุษย์ มันคือกำรรับใช้ภำรกิจของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
และมันเป็ นบำงสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำ อย่ำงไรก็ตำม

พระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ก็คือกำรดำเนินกำรพันธกิจของพระองค์
แม้ว่ำรู ปสัณฐำนภำยนอกของพระองค์เป็ นเหมือนสิ่ งมีชีวิตทรงสร้ำง
แต่พระรำชกิจของพระองค์ไม่ใช่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพระองค์แต่เป็ นพันธกิจของพระองค์ คำว่ำ “หน้ำที่”
ถูกนำมำใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง ในขณะที่ “พันธกิจ”
ถูกนำมำใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหนังของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ มีควำมแตกต่ำงที่สำคัญระหว่ำงทั้งสอง
ซึ่งทั้งสองไม่สำมำรถเปลี่ยนที่กนั ได้ งำนของมนุษย์เป็ นเพียงกำรทำหน้ำที่ของเขำ
ในขณะที่พระรำชกิจของพระเจ้ำคือกำรบริ หำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรพันธกิจของพระองค์ ดังนั้น
แม้ว่ำอัครทูตหลำยท่ำนได้ถูกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ใช้และผูเ้ ผยพระวจนะหลำยท่ำนก็เต็มเปี่ ยมด้วยพระองค์
งำนและคำพูดของพวกเขำเป็ นเพียงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำในฐำนะสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
คำพยำกรณ์ของพวกเขำอำจเกินเลยวิถีชีวิตที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ตรัสถึง
และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเขำอำจอยู่เหนือกว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
แต่พวกเขำก็ยงั คงทำหน้ำที่ของพวกเขำ และไม่ได้กำลังดำเนินกำรพันธกิจให้ลุล่วง
หน้ำที่ของมนุษย์อำ้ งถึงภำรกิจของมนุษย์ เป็ นสิ่งที่มนุษย์สำมำรถบรรลุได้ อย่ำงไรก็ตำม
พันธกิจที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงดำเนินกำรนั้นเกีย่ วข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
และนี่ไม่สำมำรถบรรลุได้โดยมนุษย์ ไม่ว่ำพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์จะตรัส ทรงพระรำชกิจ
หรื อทรงสำแดงกำรมหัศจรรย์ พระองค์กำลังทรงพระรำชกิจยิง่ ใหญ่ท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระองค์
และพระรำชกิจเช่นนี้มนุษย์ไม่สำมำรถทำแทนพระองค์ได้
งำนของมนุษย์เป็ นเพียงกำรทำหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงในช่วงระยะใดช่วงระยะหนึ่งของพระรำ
ชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ หำกไม่มีกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ กล่ำวคือ
หำกพันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ตอ้ งสูญหำยไป หน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงก็จะสูญหำยไป
พระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรดำเนินกำรพันธกิจของพระองค์คือกำรบริหำรจัดกำรมนุษย์
ในขณะที่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของมนุษย์คือกำรทำให้ภำระผูกพันของเขำเองลุล่วงเพื่อสนองตอบข้อเรี ยกร้องของพ
ระผูส้ ร้ำง และไม่มีทำงสำมำรถถือได้ว่ำเป็ นกำรดำเนินกำรพันธกิจของผูใ้ ด
สำหรับแก่นแท้โดยธรรมชำติของพระเจ้ำ—สำหรับพระวิญญำณของพระองค์—
พระรำชกิจของพระเจ้ำคือกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
แต่สำหรับพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ที่ทรงสวมรู ปสัญฐำนภำยนอกของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
พระรำชกิจของพระองค์คือกำรดำเนินกำรพันธกิจของพระองค์ พระรำชกิจใดๆ
ก็ตำมที่พระองค์ทรงทำก็คือกำรดำเนินกำรพันธกิจของพระองค์

ทั้งหมดที่มนุษย์สำมำรถทำได้คือทำให้ดีที่สุดภำยในขอบเขตกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำและภำยใต้กำรทรง
นำของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้ำที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

327. ที่จริ งแล้ว พระรำชกิจของพระเจ้ำแตกต่ำงไปจำกงำนของมนุษย์ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
กำรแสดงออกทั้งหลำยของพระองค์จะสำมำรถเป็ นอย่ำงเดียวกับกำรแสดงออกของพวกเขำได้อย่ำงไร?
พระเจ้ำทรงมีพระอุปนิสัยเฉพำะของพระองค์เอง ในขณะที่มนุษย์มีหน้ำที่ท้งั หลำยที่พวกเขำควรที่จะทำให้ลุล่วง
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำนั้นแสดงออกในพระรำชกิจของพระองค์
ในขณะที่หน้ำที่ของมนุษย์น้นั จำแลงรู ปอยู่ในประสบกำรณ์ท้งั หลำยของมนุษย์และแสดงออกในกำรไล่ตำมเสำะ
หำทั้งหลำยของมนุษย์ ดังนั้นจึงกลำยเป็ นที่ชดั เจนโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจซึ่งได้รับกำรปฏิบตั ิเสร็จสิ้น
ว่ำอะไรบำงอย่ำงคือกำรแสดงออกของพระเจ้ำหรื อกำรแสดงออกของมนุษย์
ไม่จำเป็ นที่จะต้องได้รับกำรอธิบำยโดยพระเจ้ำพระองค์เอง
อีกทั้งไม่จำเป็ นต้องพึงประสงค์ให้มนุษย์พยำยำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นพยำน ยิง่ ไปกว่ำนั้น
ไม่จำเป็ นที่พระเจ้ำพระองค์เองจะต้องทรงหยุดยัง้ บุคคลใดๆ ทั้งหมดนี้มำในฐำนะวิวรณ์ตำมธรรมชำติ
นั่นไม่ได้ถูกบังคับและไม่ใช่อะไรบำงอย่ำงที่มนุษย์สำมำรถแทรกแซงได้
หน้ำที่ของมนุษย์สำมำรถรับรู ้ได้โดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ของพวกเขำ
และไม่ได้พึงประสงค์ให้ผูค้ นต้องทำงำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์พิเศษใดๆ
แก่นแท้ท้งั หมดของมนุษย์สำมำรถถูกเปิ ดเผยได้ขณะที่พวกเขำปฏิบตั ิหน้ำที่ของตน
ในขณะที่พระเจ้ำทรงสำมำรถแสดงพระอุปนิสัยในเนื้อแท้ของพระองค์ในขณะที่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระ
องค์ หำกนัน่ เป็ นงำนของมนุษย์ นัน่ ก็ยอ่ มไม่สำมำรถถูกปกปิ ดได้มิด หำกนัน่ เป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมเป็ นไปไม่ได้ยิ่งขึ้นไปอีกที่พระอุปนิสัยของพระเจ้ำจะถูกปกปิ ดโดยใครก็ตำม
นับประสำอะไรที่จะถูกควบคุมโดยมนุษย์ ไม่มีมนุษย์คนใดที่สำมำรถกล่ำวได้ว่ำเป็ นพระเจ้ำ
และงำนและคำพูดของพวกเขำก็ไม่สำมำรถคิดได้ว่ำศักดิ์สิทธิ์หรื อพิจำรณำว่ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
กล่ำวได้ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นมนุษย์เพรำะพระองค์ได้ทรงสวมพระองค์เองในเนื้อหนัง
แต่พระรำชกิจของพระองค์ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำเป็ นงำนของมนุษย์หรื อหน้ำที่ของมนุษย์ ยิ่งไปกว่ำนั้น
ถ้อยดำรัสของพระเจ้ำและจดหมำยทั้งหลำยของเปำโลไม่สำมำรถนำไปเทียบเท่ำกันได้
อีกทั้งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระเจ้ำและคำพูดเกี่ยวกับกำรสั่งสอนของมนุษย์ก็ไม่สำมำรถนำไปพูดถึง
บนเงื่อนไขที่เท่ำกันได้ ดังนั้น จึงมีหลักกำรต่ำงๆ ที่แยกแยะพระรำชกิจของพระเจ้ำจำกงำนของมนุษย์
เหล่ำนี้ได้รับกำรแยกแยะตำมแก่นแท้ต่ำงๆ ของตัวเอง

ไม่ใช่ตำมวงเขตของงำนหรื อควำมมีประสิทธิภำพชัว่ ครำวของงำน เกี่ยวกับหัวเรื่ องนี้
ผูค้ นส่วนใหญ่ทำข้อผิดพลำดเกีย่ วกับหลักกำร นี่เป็ นเพรำะมนุษย์ดูที่ภำยนอก ซึ่งพวกเขำสำมำรถสัมฤทธิผลได้
ในขณะที่พระเจ้ำทอดพระเนตรที่แก่นแท้ ซึ่งไม่สำมำรถสังเกตได้ดว้ ยตำเนื้อของมวลมนุษย์
หำกเจ้ำถือว่ำพระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำเป็ นหน้ำที่ของมนุษย์ทวั่ ไป
และมองว่ำงำนขนำดใหญ่ของมนุษย์เป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งทรงสวมใส่ในเนื้อหนัง
แทนที่จะเป็ นหน้ำที่ซ่ึงมนุษย์ทำให้ลุล่วง เช่นนั้นแล้วเจ้ำไม่เข้ำใจผิดในหลักกำรหรอกหรื อ?
จดหมำยทั้งหลำยและอัตชีวประวัติท้งั หลำยของมนุษย์สำมำรถเขียนขึ้นได้อย่ำงง่ำยดำย
แต่เพียงบนรำกฐำนของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี
ถ้อยดำรัสและพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สำมำรถทำให้สำเร็จลุล่วงได้อย่ำงง่ำยดำยโดยมนุษย์หรื อทำให้สัมฤทธิผ
ลได้โดยสติปัญญำและกำรคิดมนุษย์
อีกทั้งผูค้ นไม่สำมำรถอธิบำยถ้อยดำรัสและพระรำชกิจของพระเจ้ำได้อย่ำงถ้วนทัว่ ภำยหลังจำกที่ได้สำรวจสิ่งเห
ล่ำนั้นแล้ว หำกเรื่ องเกี่ยวกับหลักกำรเหล่ำนี้ไม่กอ่ ให้เกิดปฏิกิริยำใดๆ ในพวกเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วก็เป็ นที่ชดั เจนว่ำควำมเชื่อของพวกเจ้ำนั้นไม่แท้จริงอย่ำงยิง่ หรือไม่ได้รับกำรถลุง
อำจกล่ำวได้แค่เพียงว่ำควำมเชื่อของพวกเจ้ำเต็มไปด้วยควำมคลุมเครื อ และทั้งสับสนงุนงงและไร้ซ่ึงหลักกำร
หำกปรำศจำกควำมเข้ำใจกระทัง่ ประเด็นปัญหำสำคัญทั้งหลำยอันเป็ นพืน้ ฐำนที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้ำและมนุษย์แล้
ว ควำมเชื่อประเภทนี้ไม่ใช่ควำมเชื่อที่ขำดพร่ องควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจอย่ำงสิน้ เชิงหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำมีจุดยืนว่ำด้วยจดหมำย 13 ฉบับอย่ำงไร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

328. พวกเจ้ำต้องรู ้วิธีที่จะบอกควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระรำชกิจของพระเจ้ำกับงำนของมนุษย์
เจ้ำสำมำรถมองเห็นสิง่ ใดในงำนของมนุษย์? 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 พระองค์ไม่ดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงผูค้ นทำงโลก
แต่พระองค์ทรงตระหนักรู ้ถึงธรรมชำติของมนุษย์ธรรมดำและควำมเสื่อมทรำมทั้งหมดของผูค้ นทำงโลก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ถึงแม้ว่ำพระองค์ไม่ทรงจัดกำรกับโลก พระองค์ทรงรู ้กฎกำรจัดกำรโลก
เพรำะพระองค์เข้ำพระทัยธรรมชำติของมนุษย์อย่ำงครบถ้วน
พระองค์ทรงรู ้เกีย่ วกับพระรำชกิจของพระวิญญำณที่ตำของมนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นและหูของมนุษย์ไม่สำมำร
ถได้ยิน ทั้งในวันนี้และในอดีต
นี่รวมถึงสติปัญญำที่ไม่ใช่ปรัชญำสำหรับกำรใช้ชีวิตและกำรอัศจรรย์ที่ผคู้ นหยัง่ ลึกได้ยำก
นี่คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งเปิ ดกว้ำงต่อผูค้ นและซ่อนเร้นจำกผูค้ นด้วยเช่นกัน
สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงออกไม่ใช่สิ่งที่บุคคลเหนือปกติเป็ น
แต่เป็ นพระลักษณะโดยธรรมชำติของพระวิญญำณและสิ่งที่พระวิญญำณทรงเป็ น
พระองค์ไม่ได้ทรงพระดำเนินทัว่ โลก แต่ทรงรู ้ทุกสิ่งทุกอย่ำงเกีย่ วกับโลก พระองค์ทรงสัมผัสกับ
“พวกลิงคล้ำยคน” ที่ไม่มีควำมรู ้หรื อควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
แต่พระองค์ทรงแสดงพระวจนะที่สูงกว่ำควำมรู ้และสูงกว่ำเหล่ำมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่
พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพภำยในกลุม่ ผูค้ นที่ท่มึ และด้ำนชำ
ผูท้ ี่ปรำศจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และผูท้ ไี่ ม่เข้ำใจธรรมเนียมและชีวิตของมนุษยชำติ
แต่พระองค์ทรงสำมำรถขอให้มวลมนุษย์ใช้ชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติ
และในขณะเดียวกันก็ทรงเปิ ดเผยพื้นฐำนและสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ต่ำต้อยของมวลมนุษย์
ทั้งหมดนี้คือสิ่งทรงเป็ นของพระองค์ ซึ่งสูงส่งกว่ำสิ่งที่บุคคลที่มีเนื้อและเลือดคนใดเป็ น สำหรับพระองค์แล้ว
ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องได้รับประสบกำรณ์กบั ชีวิตทำงสังคมที่ซับซ้อน ยุ่งยำก
และสกปรกเพื่อที่จะทรงพระรำชกิจที่พระองค์ตอ้ งทรงทำและเปิ ดเผยถึงแก่นแท้ของมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมอย่ำ
งถ้วนทัว่ 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

329. 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 ใจหรื อไร้แบบแผน
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

330. พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงทำไม่ได้เป็ นตัวแทนถึงประสบกำรณ์ของเนื้อหนังของพระองค์
ส่วนงำนที่มนุษย์ทำเป็ นตัวแทนถึงประสบกำรณ์ของเขำ ทุกคนพูดถึงประสบกำรณ์ส่วนตัวของพวกเขำ
พระเจ้ำทรงสำมำรถแสดงออกถึงควำมจริงได้โดยตรง
ในขณะที่มนุษย์สำมำรถแสดงออกได้เพียงประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับควำมจริ งที่เขำได้รบั ประสบกำรณ์มำแล้
วเท่ำนั้น พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีกฎเกณฑ์และไม่อยูภ่ ำยใต้ขอ้ จำกัดด้ำนเวลำหรื อภูมิศำสตร์
พระองค์ทรงสำมำรถแสดงออกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นได้ทุกที่ทุกเวลำ
พระองค์ทรงพระรำชกิจตำมที่พระองค์มีพระประสงค์ งำนของมนุษย์มีเงื่อนไขและบริ บท
หำกปรำศจำกสิ่งเหล่ำนี้
เขำจะไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนและไร้ควำมสำมำรถที่จะแสดงออกถึงควำมรู ้ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำหรื อประ
สบกำรณ์ที่เขำมีเกี่ยวกับควำมจริ ง
ในกำรที่จะบอกว่ำบำงสิ่งบำงอย่ำงเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำเองหรื องำนของมนุษย์น้นั
เจ้ำเพียงต้องเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงทั้งสอง
หำกไม่มีพระรำชกิจที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงกระทำและมีเพียงงำนของมนุษย์
เจ้ำจะรู ้เพียงว่ำคำสอนของมนุษย์น้นั สูงเกินควำมสำมำรถของบุคคลอื่นๆ ทั้งหมด น้ ำเสียงกำรพูดของพวกเขำ
หลักกำรของพวกเขำในกำรรับมือกับสิ่งต่ำงๆ
และกิริยำอันมีประสบกำรณ์และมัน่ คงของพวกเขำในกำรทำงำนนั้นอยู่เกินเอื้อมสำหรับผูอ้ นื่
พวกเจ้ำทุกคนต่ำงเลื่อมใสผูค้ นที่มีขีดควำมสำมำรถดีและควำมรู ้ที่สูงส่งเหล่ำนี้
แต่เจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นจำกพระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำว่ำสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระองค์อยู่สูง
เพียงใด แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พระองค์ทรงธรรมดำ และเมื่อทรงพระรำชกิจ พระองค์ทรงปกติและเป็ นจริ ง
กระนั้นยังทรงไม่อำจวัดได้โดยมนุษย์ธรรมดำ ซึ่งดังนั้นจึงทำให้ผคู้ นรู ้สึกมีควำมเคำรพประเภทหนึ่งต่อพระองค์
บำงทีประสบกำรณ์ของบุคคลหนึ่งในกำรทำงำนของเขำล้ำหน้ำเป็ นพิเศษ
หรื อจินตนำกำรและกำรใช้เหตุผลของเขำล้ำหน้ำเป็ นพิเศษ และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเขำก็ดีเป็ นพิเศษ
ลักษณะเช่นนั้นจะสำมำรถรับควำมเลื่อมใสของผูค้ นได้เท่ำนั้น
แต่ไม่สำมำรถปลุกเร้ำควำมเกรงขำมและเกรงกลัวของพวกเขำได้
ผูค้ นทั้งหมดต่ำงเลื่อมใสผูท้ ี่สำมำรถทำงำนได้ดี ผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ลึกซึ้งเป็ นพิเศษ
และผูท้ ี่สำมำรถปฏิบตั ิตำมควำมจริ ง แต่ผคู้ นเช่นนั้นไม่มีวนั สำมำรถเอำควำมเกรงขำมออกมำได้
มีเพียงควำมเลื่อมใสและควำมอิจฉำเท่ำนั้น
แต่ผคู้ นที่ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้เลื่อมใสพระเจ้ำ
พวกเขำกลับรู ้สึกว่ำพระรำชกิจของพระองค์อยู่เกินเอื้อมของมนุษย์และยำกที่มนุษย์จะหยัง่ ถึงได้

ว่ำพระรำชกิจของพระองค์สดชื่นและน่ำพิศวง เมื่อผูค้ นได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
ควำมรู ้แรกที่เขำมีเกี่ยวกับพระองค์คือพระองค์ทรงยำกหยัง่ ถึง ทรงชำญฉลำด และทรงน่ำพิศวง
และพวกเขำเคำรพพระองค์และรูส้ ึกถึงควำมล้ำลึกของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำโดยไม่รู้ตวั
ซึ่งอยู่เกินจำกควำมรู ้ควำมเข้ำใจของจิตใจมนุษย์
ผูค้ นเพียงต้องกำรที่จะมีควำมสำมำรถทำได้ตำมสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์
เพื่อทำให้สมดังพระองค์ทรงพึงปรำรถนำเท่ำนั้น พวกเขำไม่ปรำรถนำที่จะเกินพระพักตร์พระองค์
เพรำะพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำนั้นไปไกลเกินกว่ำควำมคิดและจินตนำกำรของมนุษย์
และมนุษย์ไม่สำมำรถทำแทนพระองค์ได้ แม้กระทัง่ มนุษย์เองก็ไม่รู้ถงึ ควำมไม่เพียงพอของเขำเอง กระนั้น
พระเจ้ำทรงสร้ำงเส้นทำงใหม่และได้ทรงมำนำมนุษย์เข้ำสู่โลกที่ใหม่กว่ำและสวยงำมกว่ำ
และด้วยเหตุน้ นั มวลมนุษย์จึงได้สร้ำงควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ และได้มีกำรเริ่ มต้นใหม่
สิ่งที่ผคู้ นรู ้สึกเพื่อพระเจ้ำไม่ใช่ควำมเลื่อมใส หรื อไม่ใช่แค่ควำมเลื่อมใส
ประสบกำรณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเขำคือควำมเกรงขำมและควำมรัก
ควำมรู ้สึกของพวกเขำคือพระเจ้ำทรงน่ำพิศวงโดยแท้
พระองค์ทรงพระรำชกิจที่มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำได้ และตรัสสิ่งต่ำงๆ
ที่มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะพูดได้
ผูค้ นที่ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำมีควำมรู ้สึกที่ไม่อำจอธิบำยได้เสมอ
ผูค้ นที่มีประสบกำรณ์ลึกซึ้งเพียงพอจะสำมำรถเข้ำใจควำมรักของพระเจ้ำ
พวกเขำสำมำรถรู ้สึกถึงควำมดีงำมของพระองค์ ว่ำพระรำชกิจของพระองค์ช่ำงชำญฉลำด ช่ำงน่ำพิศวง
และด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นพลังที่ไม่จำกัดที่เกิดขึ้นท่ำมกลำงพวกเขำ
มันไม่ใช่ควำมกลัวหรื อควำมรักและควำมนับถือชัว่ ครั้งครำว
แต่เป็ นสำนึกรับรู ้อย่ำงลึกซึ้งถึงควำมสงสำรที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั มนุษย์และกำรยอมผ่อนปรนให้กบั เขำ
อย่ำงไรก็ตำม
ผูค้ นที่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์สำนึกรับรูถ้ ึงพระบำรมีของพระองค์แ
ละสำนึกรับรู ้ว่ำพระองค์ไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั กำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ
แม้กระทัง่ ผูค้ นที่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์มำกมำยก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะหยัง่ ลึกพระอ
งค์ได้
ทุกผูค้ นที่เคำรพพระองค์อย่ำงแท้จริ งรู ้ว่ำพระรำชกิจของพระองค์ไม่สอดคล้องกับมโนคติทหี่ ลงผิดของผูค้ น
แต่ตรงกันข้ำมกับมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเสมอ
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผคู้ นเลื่อมใสพระองค์ท้งั หมดหรือแสดงท่ำทำงแห่งกำรนบนอบต่อพระองค์

แต่พวกเขำควรสัมฤทธิ์ควำมเคำรพที่แท้จริ งและกำรนบนอบที่แท้จริ ง ในพระรำชกิจอันมำกมำยของพระองค์
ผูใ้ ดก็ตำมที่มีประสบกำรณ์ที่แท้จริ งจะรู ้สึกเคำรพพระองค์ ซึ่งสูงกว่ำกำรเลื่อมใส
ผูค้ นได้มองเห็นพระอุปนิสัยของพระองค์เนื่องจำกพระรำชกิจกำรตีสอนและกำรพิ พำกษำของพระองค์
และดังนั้นพวกเขำจึงเคำรพพระองค์ในหัวใจของพวกเขำ พระเจ้ำควรทรงได้รับกำรเคำรพและเชื่อฟัง
เพรำะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและพระอุปนิสยั ของพระองค์ไม่เหมือนกับของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
และอยู่เหนือกว่ำของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง พระเจ้ำทรงปรำกฏด้วยพระองค์เองและทรงคงอยู่ชวั่ นิจนิรันดร์
และไม่ทรงใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง และมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ควรค่ำแก่กำรเคำรพและกำรเชื่อฟัง
มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรนี้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

10. พระวจนะว่าด้วยวิธีที่จะเข้าสู่ความจริงความเป็ นจริงในความเชื่ อในพระเจ้าของคนเรา

ก. ว่าด้วยการเปิ ดเผยว่าการมีความเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งใด
331. 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 ยิ่งไปกว่ำนั้น
กำรเชื่อว่ำมีพระเจ้ำอยู่องค์หนึ่งไม่เหมือนกับกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ตรงกันข้ำม
มันเป็ นควำมเชื่อที่เรี ยบง่ำยประเภทหนึ่งซึ่งมีนยั แฝงทำงศำสนำที่รุนแรง
ควำมเชื่อแท้จริ งในพระเจ้ำหมำยถึงสิ่งต่อไปนี้:
บนพื้นฐำนของควำมเชื่อที่ว่ำพระเจ้ำทรงครองอำนำจอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิง่
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 นสิ่งทีง่ ่ำยที่สุดบนโลกอย่ำงแท้จริ ง?
เป็ นไปได้ไหมที่กำรเชื่อในพระเจ้ำไม่ได้มีควำมหมำยอะไรมำกไปกว่ำกำรได้รับพระคุณมำกมำยจำกพระเจ้ำ?

ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำโดยที่ไม่รู้จกั พระองค์หรือที่เชื่อในพระเจ้ำแต่ยงั คงต่อต้ำนพระองค์จะมีควำมสำมำรถที่จะ
ทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง หรื อ?
ตัดตอนมำจำก คำนำของ พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

332. อะไรหรื อคือกำรเชื่อแท้จริ งในพระเจ้ำในวันนี้?
มันคือกำรยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำว่ำเป็ นควำมเป็ นจริ งของชีวิตของเจ้ำและกำรรู ้จกั พระเจ้ำจำกพระวจนะข
องพระองค์เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ในควำมรักที่แท้จริงสำหรับพระองค์ เพื่อให้ชดั เจน:
กำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นไปเพื่อที่เจ้ำอำจเชื่อฟังพระเจ้ำ รักพระเจ้ำ
และปฏิบตั ิหน้ำที่ซ่ึงควรได้รับกำรปฏิบตั ิโดยสิ่งทรงสร้ำงอย่ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
นี่คือจุดมุ่งหมำยของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำจะต้องสัมฤทธิ์ในควำมรู ้หนึ่งเกี่ยวกับควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำ
เกี่ยวกับกำรที่พระเจ้ำทรงคู่ควรเพียงใดต่อควำมเคำรพ
เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจแห่งควำมรอดในบรรดำสิ่งทรงสร้ำงของพระองค์และกำรทำให้พวกเขำมีคว
ำมเพียบพร้อม—เหล่ำนี้คือสำระจำเป็ นอันประจักษ์แจ้งของกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ
กำรเชื่อในพระเจ้ำโดยหลักแล้วเป็ นกำรสลับเปลี่ยนจำกชีวิตหนึ่งของเนื้อหนังไปสู่ชีวิตหนึ่งของกำรรักพระเจ้ำ
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 ้เกี่ยวกับพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถรักพระองค์ได้ และนี่คือเป้ำหมำยที่มนุษย์ควรมีในกำรเชื่อของเขำในพระเจ้ำ
ในกำรเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ หำกเจ้ำกำลังพยำยำมที่จะได้เห็นหมำยสำคัญและกำรอัศจรรย์อยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วทัศนคติของกำรเชื่อนี้ในพระเจ้ำก็ย่อมผิด
กำรเชื่อในพระเจ้ำโดยหลักแล้วคือกำรยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำว่ำเป็ นควำมเป็ นจริ งของชีวิต
จุดมุ่งหมำยของพระเจ้ำนั้นบรรลุได้ดว้ ยกำรนำพระวจนะของพระเจ้ำจำกพระโอษฐ์ของพระองค์ไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
และยึดถือพระวจนะไว้ภำยในตัวเจ้ำเท่ำนั้น ในกำรที่เชื่อในพระเจ้ำ
มนุษย์ควรเพียรพยำยำมให้ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ เพื่อสำมำรถนบนอบต่ อพระเจ้ำ
และเพื่อควำมเชื่อฟังอันครบบริ บรู ณ์ต่อพระเจ้ำ หำกเจ้ำสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้โดยปรำศจำกคำพร่ ำบ่น
มีควำมใส่ใจต่อควำมพึงปรำรถนำของพระเจ้ำ สัมฤทธิ์ในวุฒิภำวะของเปโตร
และมีลกั ษณะแนวแบบเปโตรตำมที่พระเจ้ำได้ตรัสถึง
เช่นนั้นแล้วนั่นย่อมจะเป็ นเวลำที่เจ้ำได้สัมฤทธิ์ควำมสำเร็จในกำรเชื่อในพระเจ้ำแล้ว
และมันจะมีนัยสำคัญว่ำเจ้ำได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำแล้ว
ตัดตอนมำจำก “ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

333. เนื่องจำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำจำต้องกินและดื่มพระวจนะของพระองค์
ได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระองค์ และใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระองค์
กำรนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเรียกได้ว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำ! หำกเจ้ำกล่ำวว่ำเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำด้วยปำกของเจ้ำ
และกระนั้นก็ยงั ไร้ควำมสำมำรถที่จะนำพระวจนะใดๆ ของพระองค์ไปปฏิบตั ิหรื อสร้ำงควำมเป็ นจริ งใดๆ
นี่ก็ไม่ได้เรียกว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันกลับเป็ น
“กำรแสวงหำขนมปังเพือ่ ตอบสนองควำมหิว” กำรพูดถึงแต่คำพยำนที่ไม่สลักสำคัญ สิ่งไร้ประโยชน์ท้งั หลำย
และเรื่ องฉำบฉวยต่ำงๆ โดยที่ไม่ได้ครอบครองควำมเป็ นจริงแม้เพียงเล็กน้อย สิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนี้ไม่ได้ประกอบขึ้นเป็ นกำรเชื่อในพระเจ้ำ
และเจ้ำก็แค่ยงั ไม่จบั ควำมเข้ำใจกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงถูกวิธีเลย
เหตุใดเจ้ำจึงต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้นะหรื อ?
หำกเจ้ำไม่กินและดื่มพระวจนะของพระองค์แต่กลับแสวงหำที่จะขึ้นสู่สวรรค์เท่ำนั้น
นั่นใช่กำรเชื่อในพระเจ้ำหรื อไม่? อะไรคือขั้นตอนแรกที่ผเู้ ชื่อในพระเจ้ำควรดำเนินกำร?
พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมโดยเส้นทำงใด?
เจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยปรำศจำกกำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระเจ้ำได้หรือไ
ม่?

เจ้ำสำมำรถได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็ นบุคคลของรำชอำณำจักรโดยปรำศจำกพระวจนะของพระเจ้ำที่จะใช้เป็ นควำ
มเป็ นจริ งของเจ้ำได้หรื อไม่? กำรเชื่อในพระเจ้ำ แท้จริ งแล้วหมำยถึงอะไรกันแน่? อย่ำงน้อยที่สุด
ผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำควรมีควำมประพฤติดีภำยนอก ที่สำคัญที่สุดก็คือมีกำรครอบครองพระวจนะของพระเจ้ำ
ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม เจ้ำไม่มีทำงหันหนีจำกพระวจนะของพระองค์ได้
กำรรู ้จกั พระเจ้ำและกำรทำเจตนำรมณ์ของพระองค์ให้ลุล่วง
ล้วนแล้วแต่สัมฤทธิ์ได้โดยผ่ำนพระวจนะของพระองค์ ในอนำคตนั้น ทุกๆ ชนชำติ นิกำย ศำสนำ
และภำคส่วนจะถูกพิชิตผ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ พระเจ้ำจะตรัสโดยตรง
และผูค้ นทั้งหมดจะกุมพระวจนะของพระเจ้ำไว้ในมือของตน และด้วยวิถีทำงนี้
มนุษยชำติจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
พระวจนะของพระเจ้ำแผ่ซ่ำนแทรกซึมไปทัว่ ทั้งภำยในและภำยนอก
มนุษยชำติจะกล่ำวพระวจนะของพระเจ้ำด้วยปำกของพวกเขำ ปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ำ
และเก็บรักษำพระวจนะของพระเจ้ำไว้ภำยใน ยังคงอำบแช่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ำทั้งภำยในและภำยนอก
ด้วยเหตุน้ีเอง มนุษย์จึงจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
พวกที่ทำเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำให้ลุล่วงและสำมำรถเป็ นพยำนต่อพระองค์ได้
เหล่ำนี้คือผูค้ นที่มีพระวจนะของพระเจ้ำเป็ นควำมเป็ นจริ งของตน
ตัดตอนมำจำก “ยุคแห่งรำชอำณำจักรคือยุคพระวจนะ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

334. วันนี้ เพื่อเชื่อในพระเจ้ำผูท้ รงชีวิตจริ ง เจ้ำต้องย่ำงเท้ำไปบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง หำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำไม่ควรแสวงหำเพียงพรเท่ำนั้น แต่ควรพยำยำมรักพระเจ้ำและรู ้จกั พระเจ้ำ
เจ้ำสำมำรถดื่มและกินพระวจนะของพระเจ้ำ พัฒนำควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้ำ
และมีควำมรักที่แท้จริ งในพระเจ้ำ ซึ่งมำจำกภำยในสุดของหัวใจของเจ้ำโดยผ่ำนทำงควำมรูแ้ จ้งของพระองค์
โดยผ่ำนทำงกำรแสวงหำแต่ละอย่ำงของเจ้ำเอง กล่ำวได้อกี นัยหนึ่งคือ
เมื่อควำมรักเพื่อพระเจ้ำของเจ้ำเป็ นจริงแท้ที่สุด
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถทำลำยหรื อขัดขวำงควำมรักที่เจ้ำมีให้กบั พระองค์ได้
ในเวลำนี้เองเจ้ำจะอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องในควำมเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำ นี่พิสูจน์ว่ำเจ้ำเป็ นของพระเจ้ำ
เพรำะหัวใจของเจ้ำอยู่ในกำรทรงครองของพระเจ้ำอยู่แล้ว และไม่มีสิ่งอื่นใดสำมำรถครอบครองเจ้ำได้
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 “เจ้ำควรมีชีวิตเพื่อควำมจริงเพรำะเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

335. 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 นอิสระจำกข้อเรี ยกร้อง ควำมหวัง
และมโนคติที่หลงผิดส่วนตัวทั้งหมด โดยกำรกำจัดสิ่งเหล่ำนี้ทงิ้ ไปเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถประจวบพ้องกับสภำพเงื่อนไขที่พระเจ้ำทรงเรี ยกร้องได้ และโดยกำรทำสิ่งนี้เท่ำนั้นนั่นเอง
เจ้ำจึงสำมำรถมีชีวิตและทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้
จุดประสงค์ของกำรที่เชื่อในพระเจ้ำคือกำรทำให้พระองค์พงึ พอพระทัยและใช้ชีวิตตำมอุปนิสัยที่พระองค์ทรงพึ
งประสงค์ เพือ่ ที่กำรกระทำและพระสิริของพระองค์อำจได้รับกำรสำแดงโดยผ่ำนทำงผูค้ นทีไ่ ม่ควรค่ำกลุ่มนี้
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—เหล่ำนี้คอื พฤติกรรมทั้งหมดของผูค้ นที่มีมุมมองที่ผิด
แม้ว่ำผูค้ นซึ่งมีกำรเชื่อทำงศำสนำมีควำมเชื่อในพระเจ้ำ
พวกเขำก็ไม่พยำยำมเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขำและไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
แต่กลับแสวงหำเพียงแค่ผลประโยชน์ของเนื้อหนังของพวกเขำเสียมำกกว่ำ
หลำยคนท่ำมกลำงพวกเจ้ำมีควำมเชื่อซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของควำมเชื่อมัน่ ทำงศำสนำ
นี่ไม่ใช่ควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้ำ เพื่อที่จะเชื่อในพระเจ้ำ
ผูค้ นต้องครองหัวใจซึ่งถูกตระเตรี ยมที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์และมีเจตจำนงที่จะมอบตัวพวกเขำเองให้ท้งั หมด
ควำมเชื่อของพวกเขำในพระเจ้ำนั้นใช้ไม่ได้
และพวกเขำจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขำได้

เว้นเสียแต่ว่ำผูค้ นประจวบพ้องกับสองสภำพเงื่อนไขเหล่ำนี้ เฉพำะผูค้ นทีไ่ ล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
แสวงหำควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ และไล่ตำมเสำะหำชีวิตอย่ำงแท้จริ งเท่ำนั้นคือบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

336. หลังจำกที่ผ่ำนมำหลำยปี เหลือเกิน เรำได้เห็นผูค้ นมำกมำยที่เชื่อในพระเจ้ำ
ควำมเชื่อของพวกเขำได้แปลงสภำพพระเจ้ำไปเป็ นอะไรในจิตใจของพวกเขำ?
ผูค้ นบำงคนเชื่อในพระเจ้ำรำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นเพียงอำกำศว่ำงเปล่ำก้อนหนึ่ง
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่มีคำตอบสำหรับคำถำมเกี่ยวกับกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำ
เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถรูส้ ึกหรื อสำนึกรับรู ้กำรทรงอยู่ของพระองค์หรื อกำรไม่ทรงอยู่ของพระองค์
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงกำรได้เห็นสิ่งนั้นอย่ำงชัดเจนหรือกำรเข้ำใจในสิ่งนั้น ในจิตใต้สำนึก
ผูค้ นเหล่ำนี้คิดว่ำพระเจ้ำไม่ทรงดำรงอยู่ คนอื่นๆ เชื่อในพระเจ้ำรำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นมนุษย์
ผูค้ นเหล่ำนี้คิดว่ำพระองค์ไม่ทรงสำมำรถทำสิ่งทั้งหลำยทั้งหมดที่พวกเขำไม่สำมำรถทำได้เช่นกัน
และคิดว่ำพระองค์ควรทรงคิดตำมที่พวกเขำจะคิดไม่ว่ำจะอย่ำงไร คำจำกัดควำมพระเจ้ำของพวกเขำคือ
“บุคคลที่ไม่ปรำกฏแก่ตำและไม่สำมำรถแตะต้องได้”
นอกจำกนี้ยงั มีผูค้ นกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้ำรำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นหุ่นเชิดตัวหนึ่ง
ผูค้ นเหล่ำนี้เชื่อว่ำพระเจ้ำไม่ทรงมีอำรมณ์ พวกเขำคิดว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นรู ปปั้นดินเหนียว
และคิดว่ำเมื่อเผชิญหน้ำกับประเด็นปัญหำ พระเจ้ำไม่ทรงมีท่ำที ทัศนคติ หรื อแนวคิด
พวกเขำเชื่อว่ำพระองค์ทรงอยู่ในอำณัติของมวลมนุษย์
ผูค้ นเพียงแค่เชื่อตำมที่พวกเขำต้องกำรที่จะเชื่อไม่ว่ำจะอย่ำงไร หำกพวกเขำทำให้พระองค์ยงิ่ ใหญ่
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงยิง่ ใหญ่ หำกพวกเขำทำให้พระองค์เล็ก เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล็ก
เมื่อผูค้ นทำบำปและต้องกำรควำมกรุ ณำ ควำมยอมผ่อนปรน และควำมรักของพระเจ้ำ
พวกเขำก็ทึกทักว่ำพระเจ้ำควรทรงยื่นควำมกรุ ณำของพระองค์ให้ ผูค้ นเหล่ำนี้ประดิษฐ์ “พระเจ้ำ”
องค์หนึ่งในจิตใจของพวกเขำเอง แล้วก็ทำให้ “พระเจ้ำ”
องค์น้ีทำให้ขอ้ เรียกร้องของพวกเขำลุล่วงและตอบสนองควำมอยำกได้อยำกมีท้งั หมดของพวกเขำ
ไม่สำคัญว่ำเมื่อใดหรื อที่ใด และไม่สำคัญว่ำผูค้ นเช่นนี้ทำอะไร
พวกเขำจะนำสิ่งเพ้อฝันนี้มำใช้ในกำรปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำของพวกเขำและในควำมเชื่อของพวกเขำ
มีแม้กระทัง่ พวกที่ได้ทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำทรงระคำยเคือง
แต่ก็ยงั คงเชื่อว่ำพระองค์ทรงสำมำรถช่วยพวกเขำให้รอดได้
เพรำะพวกเขำทึกทักว่ำควำมรักของพระเจ้ำนั้นไร้เขตคัน่ และพระอุปนิสัยของพระองค์น้ ันชอบธรรม

และทึกทักว่ำไม่สำคัญว่ำบุคคลผูห้ นึ่งทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคืองมำกเท่ำใด
พระองค์จะไม่ทรงจดจำเรื่ องอันใดเหล่ำนี้เลย พวกเขำคิดว่ำเนื่องจำกข้อผิดพลำดของมนุษย์ กำรบุกรุ กของมนุษย์
และกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์เป็ นกำรแสดงออกชัว่ ขณะของอุปนิสยั ของบุคคลผูห้ นึ่ง
พระเจ้ำจึงจะทรงให้โอกำสแก่ผคู้ น และทรงยอมผ่อนปรนและอดทนกับพวกเขำ
พวกเขำเชื่อว่ำพระเจ้ำจะยังคงทรงรักพวกเขำเหมือนเมื่อก่อน ด้วยเหตุน้ี
พวกเขำจึงยังคงไว้ซ่งึ ควำมหวังสูงในกำรบรรลุควำมรอด อันที่จริ ง ไม่สำคัญว่ำผูค้ นจะเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงไร
ตรำบเท่ำที่พวกเขำไม่ได้กำลังไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง พระองค์ก็จะทรงมีท่ำทีเชิงลบต่อพวกเขำ
นี่เป็ นเพรำะตลอดครรลองแห่งควำมเชื่อของเจ้ำในพระเจ้ำนั้น
แม้ว่ำเจ้ำได้รับหนังสือแห่งพระวจนะของพระเจ้ำไว้และเห็นว่ำเป็ นขุมทรัพย์
และศึกษำและอ่ำนหนังสือนั้นทุกวัน แต่เจ้ำก็วำงพระเจ้ำที่แท้จริ งไว้ก่อน
เจ้ำคำนึงถึงพระองค์ว่ำเป็ นเพียงอำกำศที่ว่ำงเปล่ำ หรื อเป็ นเพียงบุคคลผูห้ นึ่ง —
และพวกเจ้ำบำงคนคำนึงถึงพระองค์ว่ำไม่ได้ทรงเป็ นอะไรมำกไปกว่ำหุ่นเชิดตัวหนึ่ง เหตุใดเรำจึงพูดเช่นนี้เล่ำ?
เรำทำเช่นนั้นเพรำะในหนทำงที่เรำเห็นสิ่งนั้น
ไม่ว่ำเจ้ำจะเผชิญหน้ำกับปัญหำหรื อเผชิญกับรู ปกำรณ์แวดล้อมบำงอย่ำง
สิ่งเหล่ำนั้นที่ดำรงอยู่ในจิตใต้สำนึกของเจ้ำ สิ่งเหล่ำนั้นที่เจ้ำก่อให้เกิดขึ้นภำยใน ไม่เคยมีควำมสัมพันธ์ใดๆ
กับพระวจนะของพระเจ้ำหรื อกับกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง เจ้ำเพียงรู ้ว่ำตัวเจ้ำเองกำลังคิดอะไร
ทัศนคติของตัวเจ้ำเองคืออะไรเท่ำนั้น แล้วเจ้ำก็ยดั เยียดแนวคิดและข้อคิดเห็นของเจ้ำเองให้กบั พระเจ้ำ
ในจิตใจของเจ้ำ สิ่งเหล่ำนั้นกลำยเป็ นทัศนคติของพระเจ้ำ
และเจ้ำสร้ำงมำตรฐำนที่เจ้ำค้ำจุนไว้อย่ำงไม่สั่นคลอนจำกทัศนคติเหล่ำนี้ เมื่อเวลำผ่ำนไป
กำรดำเนินกำรเช่นนี้จะนำเจ้ำออกห่ำงจำกพระเจ้ำไกลขึ้นและไกลขึ้น
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

337. เหตุใดเจ้ำจึงเชื่อในพระเจ้ำ? ผูค้ นส่วนใหญ่งงงันสับสนกับคำถำมนี้
พวกเขำมีมุมมองสองด้ำนที่แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิงตลอดเวลำเกี่ยวกับพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งกับพระเจ้ำในส
วรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำเชื่อในพระเจ้ำไม่ใช่เพื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำ
แต่เพื่อที่จะรับประโยชน์เฉพำะบำงอย่ำง หรือเพื่อหลบหนีจำกควำมทุกข์ที่ควำมวิบตั ินำพำมำ
มีเพียงตอนนี้เท่ำนั้นที่พวกเขำจะเชื่อฟังบ้ำง ควำมเชื่อฟังของพวกเขำมีเงื่อนไข
ควำมเชื่อฟังของพวกเขำเป็ นไปเพื่อควำมเป็ นไปได้ส่วนบุคคลที่จะประสบควำมสำเร็จจำก “อำชีพ”
แห่งกำรเชื่อในพระเจ้ำ และเพรำะถูกบังคับ เช่นนั้นแล้ว เหตุใดกันแน่เจ้ำจึงเชื่อในพระเจ้ำ?

หำกเหตุผลคือเพื่อควำมเป็ นไปได้ที่จะประสบควำมสำเร็จจำก “อำชีพ”
แห่งกำรเชื่อในพระเจ้ำและชะตำกรรมของเจ้ำแต่เพียงประกำรเดียวเท่ำนั้น เช่นนั้นแล้ว
ก็น่ำจะเป็ นกำรดีเสียกว่ำหำกเจ้ำไม่ได้เชื่อในพระเจ้ำเลยโดยสิ้นเชิง ควำมเชื่อแบบนี้เป็ นกำรหลอกลวงตัวเอง
เป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ตวั เองและเป็ นกำรเลื่อมใสตัวเอง
หำกควำมเชื่อของเจ้ำไม่ได้ก่อเกิดบนรำกฐำนของควำมเชื่อฟังในพระเจ้ำแล้วไซร้
ในที่สุดเจ้ำก็จะถูกลงโทษเพรำะกำรต่อต้ำนพระองค์
ทุกคนที่ไม่แสวงหำควำมเชื่อฟังพระเจ้ำในควำมเชื่อของตนนั้นก็เท่ำกับต่อต้ำนพระองค์
พระเจ้ำทรงขอให้ผูค้ นแสวงหำควำมจริง ขอให้พวกเขำกระหำยในพระวจนะของพระองค์
กินและดื่มพระวจนะของพระองค์ และนำเอำพระวจนะไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เพื่อที่พวกเขำเหล่ำนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้ำได้สำเร็จ หำกสิ่งเหล่ำนี้เป็ นเจตนำที่แท้จริ งของเจ้ำแล้วไซร้
ย่อมแน่นอนว่ำ พระเจ้ำจะทรงอุม้ ชูเจ้ำ และจะทรงเปี่ ยมพระคุณต่อเจ้ำอย่ำงแน่นอน
เรื่ องนี้ไม่มีขอ้ กังขำและไม่มีทำงเปลี่ยนแปลง หำกเจตนำของเจ้ำคือกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และเจ้ำมีจุดมุ่งหมำยอื่น นัน่ ก็หมำยควำมว่ำทุกอย่ำงที่เจ้ำพูดและทำ—
กำรอธิษฐำนของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ และแม้แต่ทุกกำรกระทำของเจ้ำ—ก็จะเป็ นกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
เจ้ำอำจพูดจำอ่อนหวำนและมีมำรยำทดี กำรกระทำและกำรแสดงออกทุกอย่ำงของเจ้ำอำจจะดูถูกต้องเหมำะสม
และเจ้ำอำจจะดูเหมือนคนที่เชื่อฟัง
แต่เมื่อมำถึงเรื่ องของเจตนำของเจ้ำและทรรศนะเกี่ยวกับควำมเชื่อในพระเจ้ำแล้ว
ทุกอย่ำงที่เจ้ำทำนั้นเป็ นไปในกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ ทุกอย่ำงที่เจ้ำทำนั้นเป็ นควำมชัว่
ผูค้ นที่ปรำกฏว่ำเชื่อฟังรำวกับลูกแกะ แต่กลับมีเจตนำชัว่ เก็บงำอยู่ในหัวใจนั้น ก็คือพวกหมำป่ ำในครำบลูกแกะ
พวกเขำทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคืองโดยตรง และพระเจ้ำก็จะไม่ละเว้นพวกเขำแม้แต่คนเดียว
พระวิญญำณบริ สุทธิ์จะเปิ ดเผยพวกเขำทุกๆ
คนออกมำและจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่ำบรรดำพวกหน้ำซื่อใจคดนั้นจะถูกรังเกียจและปฏิเสธโดยพระวิญญำณบ
ริ สุทธิ์อย่ำงแน่นอน แต่จงอย่ำกังวลไปเลย
พระเจ้ำจะพิจำรณำจัดกำรและจำหน่ำยกำจัดพวกเขำทั้งหมดทุกคนตำมลำดับอันสมควร
ตัดตอนมำจำก “ด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ เจ้ำควรเชื่อฟังพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

338. ในควำมเชื่อที่ผคู้ นมีในพระเจ้ำ ควำมผิดอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขำคือพวกเขำเชื่อด้วยวำจำเท่ำนั้น
และพระเจ้ำไม่อยู่ในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขำเลย ผูค้ นทั้งหมดเชื่อในกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำจริ งๆ
แต่พระเจ้ำไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขำ ปำกของผูค้ นพูดคำอธิษฐำนมำกมำยต่อพระเจ้ำ
แต่พระเจ้ำทรงมีพื้นที่นอ้ ยนิดในหัวใจของพวกเขำ และดังนั้นพระเจ้ำจึงทรงทดสอบพวกเขำซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ

เป็ นเพรำะว่ำผูค้ นไม่บริ สุทธิ์ พระเจ้ำจึงไม่ทรงมีทำงเลือกอืน่ นอกจำกทดสอบพวกเขำ
เพื่อที่พวกเขำอำจรู ้สึกละอำย และมำรู ้จกั ตัวเองท่ำมกลำงกำรทดสอบเหล่ำนี้ หำกไม่เป็ นเช่นนั้น
มนุษยชำติจะกลำยเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของทูตสวรรค์ และกลับกลำยเป็ นเสื่อมทรำมลงเรื่อยๆ
ในกระบวนควำมเชื่อที่พวกเขำมีในพระเจ้ำ
แต่ละคนปลดทิ้งเจตนำและวัตถุประสงค์ส่วนตัวของพวกเขำมำกมำยภำยใต้กำรชำระให้สะอำดอันไม่มีที่สิ้นสุด
ของพระเจ้ำ หำกไม่เป็ นเช่นนั้น พระเจ้ำคงจะไม่ทรงมีหนทำงที่จะใช้บุคคลใด
และคงจะไม่ทรงมีหนทำงที่จะทรงพระรำชกิจซึ่งพระองค์ควรที่จะทรงทำในผูค้ น
พระเจ้ำทรงชำระล้ำงผูค้ นให้สะอำดเป็ นอันดับแรก และผูค้ นอำจมำรู ้จกั ตัวเองโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรนี้
และพระเจ้ำอำจเปลี่ยนแปลงพวกเขำ ณ
เวลำนั้นเท่ำนั้นที่พระเจ้ำจะทรงพระรำชกิจในชีวิตของพระองค์ในพวกเขำ
และด้วยวิธีน้ีเท่ำนั้นหัวใจของพวกเขำจึงจะหันมำหำพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ได้ ดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำ
กำรที่เชื่อในพระเจ้ำไม่ได้เรี ยบง่ำยเหมือนกับที่ผคู้ นพูดกัน ตำมที่พระเจ้ำทอดพระเนตร
หำกเจ้ำมีเพียงควำมรู ้แต่ไม่มีพระวจนะของพระองค์เป็ นชีวิต และหำกเจ้ำถูกจำกัดเพียงควำมรู ้ของเจ้ำเองเท่ำนั้น
แต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมควำมจริ งหรื อใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือข้อพิสูจน์ว่ำเจ้ำยังคงไม่มีหัวใจที่รักพระเจ้ำ
และแสดงให้เห็นว่ำหัวใจของเจ้ำไม่ได้เป็ นของพระเจ้ำ คนเรำสำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำได้โดยกำรเชื่อในพระองค์
กล่ำวคือ นี่คือเป้ำหมำยสุดท้ำย และเป้ำหมำยของกำรไล่ตำมเสำะหำของมนุษย์
เจ้ำต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เพื่อให้พระวจนะของพระองค์ผลิดอกออกผลในกำรปฏิบตั ิของเจ้ำได้ หำกเจ้ำมีเพียงควำมรู ้เกี่ยวกับคำสอน
เช่นนั้นแล้วควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำจะสูญเปล่ำ
เฉพำะเมื่อเจ้ำปฏิบตั ิและใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นควำมเชื่อของเจ้ำจึงจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำคร
บบริ บูรณ์และสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรมีชีวิตเพื่อควำมจริงเพรำะเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

339. เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำและติดตำมพระเจ้ำ และดังนั้นแล้วในหัวใจของเจ้ำ เจ้ำต้องรักพระเจ้ำ
เจ้ำต้องทิ้งอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเจ้ำ เจ้ำต้องพยำยำมทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งพึงปรำรถนำ
และเจ้ำต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ เนื่องจำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำและติดตำมพระเจ้ำ
เจ้ำควรถวำยทุกสิ่งทุกอย่ำงแด่พระองค์ และไม่ควรตัดสินใจเลือกหรื อทำกำรเรี ยกร้องเป็ นกำรส่วนตัว
และเจ้ำควรสัมฤทธิกำรทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งพึงปรำรถนำ เนื่องจำกเจ้ำได้ถูกสร้ำงขึ้น
เจ้ำควรเชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่ได้ทรงสร้ำงเจ้ำ เพรำะโดยธรรมชำติแล้วเจ้ำไม่มีอำนำจครอบครองเหนือตัวเอง

และไม่สำมำรถควบคุมชะตำลิขิตของเจ้ำเอง เนื่องจำกเจ้ำเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำควรแสวงหำควำมบริ สุทธิ์และกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกเจ้ำเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
เจ้ำควรยึดติดต่อหน้ำที่ของเจ้ำ และรู ้สถำนะของเจ้ำ และเจ้ำต้องไม่ล้ำเส้นหน้ำที่ของเจ้ำ
นี่ไม่ได้เป็ นกำรจำกัดควบคุมเจ้ำ หรื อเป็ นกำรข่มปรำมเจ้ำโดยผ่ำนทำงคำสอน
แต่กลับเป็ นเส้นทำงที่เจ้ำสำมำรถใช้เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ และมันสำมำรถสัมฤทธิผลได้—
และควรที่จะสัมฤทธิผล—โดยพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ทำควำมชอบธรรม
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

340. ข้อพึงประสงค์พื้นฐำนที่สุดของควำมเชื่อในพระเจ้ำของมนุษย์ก็คือว่ำ เขำมีหัวใจที่ซื่อสัตย์
และว่ำเขำอุทิศตัวเขำเองอย่ำงสุดใจ และเชื่อฟังอย่ำงแท้จริ ง
สิ่งที่ยำกที่สุดสำหรับมนุษย์คอื กำรจัดเตรี ยมชีวิตของเขำทั้งชีวิตเพื่อแลกกับควำมเชื่อที่แท้จริ ง
ซึ่งเขำสำมำรถได้รับควำมจริ งทั้งหมดทั้งมวลโดยผ่ำนทำงกำรนั้น
และลุล่วงหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ นี่คือสิ่งที่ไม่สำมำรถบรรลุได้โดยพวกที่ลม้ เหลว
และมันยิ่งไม่สำมำรถบรรลุได้มำกขึ้นไปอีกโดยพวกที่ไม่สำมำรถค้นพบพระคริ สต์ได้
เพรำะมนุษย์ไม่เก่งในกำรอุทิศตัวเขำเองทัง้ หมดทั้งสิน้ แด่พระเจ้ำ
เพรำะมนุษย์ไม่เต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำต่อพระผูส้ ร้ำง เพรำะมนุษย์ได้เห็นควำมจริงแล้ว
แต่กลับหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นและเดินไปบนเส้นทำงของเขำเอง
เพรำะมนุษย์แสวงหำอยู่เสมอโดยกำรเดินตำมเส้นทำงของพวกที่ได้ลม้ เหลว
เพรำะมนุษย์เยำะเย้ยท้ำทำยฟ้ำอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ ล้มเหลวอยู่เสมอ
หลงกลเล่ห์เหลีย่ มของซำตำนอยู่เสมอ และติดบ่วงในร่ ำงแหของเขำเอง เพรำะมนุษย์ไม่รู้จกั พระคริ สต์
เพรำะมนุษย์ไม่ชำนำญในกำรทำควำมเข้ำใจและกำรได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริง
เพรำะมนุษย์แสดงควำมเคำรพบูชำเปำโลมำกเกินไปและละโมบในเรื่องสวรรค์มำกเกินไป
เพรำะมนุษย์เรียกร้องให้พระคริ สต์เชื่อฟังเขำและคอยออกคำสัง่ พระเจ้ำอยู่เสมอ
ด้วยเหตุน้ีบรรดำบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่เหล่ำนั้นและบรรดำผูท้ ไี่ ด้รับประสบกำรณ์กบั ควำมพลิกผันของโลกจึงยัง
คงต้องตำย และยังคงตำยลงท่ำมกลำงกำรตีสอนของพระเจ้ำ ทั้งหมดที่เรำสำมำรถกล่ำวถึงผูค้ นเช่นนั้นได้กค็ ือว่ำ
พวกเขำตำยอย่ำงอนำถ และว่ำ ผลสืบเนื่องที่ตำมมำสำหรับพวกเขำ—ควำมตำยของพวกเขำ—
หำใช่ปรำศจำกเหตุผลอันควรไม่
ควำมล้มเหลวของพวกเขำไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ยงิ่ สุดจะทนได้มำกขึ้นไปอีกต่อธรรมบัญญัติแห่งฟ้ำหรอกหรือ?
ควำมจริ งนั้นมำจำกโลกของมนุษย์ กระนั้นควำมจริ งท่ำมกลำงมนุษย์ก็ถูกส่งต่อโดยพระคริสต์
นัน่ มีจุดกำเนิดจำกพระคริสต์ กล่ำวคือ จำกพระเจ้ำพระองค์เอง และนี่ไม่ใช่บำงสิ่งที่มนุษย์สำมำรถทำได้

กระนั้นพระคริ สต์ก็ทรงจัดเตรี ยมควำมจริงเท่ำนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงมำเพื่อตัดสินพระทัยว่ำมนุษย์จะประสบควำมสำเร็จในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งของเขำหรื
อไม่ ด้วยเหตุน้ีที่ตำมมำก็คือว่ำ
ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวในควำมจริงทั้งหมดล้วนเป็ นผลจำกกำรไล่ตำมเสำะหำของมนุษย์
ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวในควำมจริงของมนุษย์ไม่เคยมีควำมเกีย่ วข้องอันใดกับพระคริ สต์
แต่กลับกำหนดพิจำรณำโดยกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำ
บั้นปลำยของมนุษย์และควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวของเขำไม่สำมำรถกองสุมบนพระเศียรของพระเจ้ำได้
เพื่อที่พระเจ้ำพระองค์เองจะได้ทรงถูกทำให้แบกรับสิ่งนั้นไว้ เพรำะนี่ไม่ใช่เรื่ องสำหรับพระเจ้ำพระองค์เอง
แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้ำที่ซ่ึงสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำควรปฏิบตั ิ
ผูค้ นส่วนใหญ่มีควำมรู ้เล็กน้อยเกีย่ วกับกำรไล่ตำมเสำะหำและบั้นปลำยของเปำโลและเปโตร
กระนั้นผูค้ นก็ไม่รู้อะไรมำกไปกว่ำบทอวสำนของเปโตรและเปำโล
และไม่รู้เท่ำทันถึงควำมลับเบื้องหลังควำมสำเร็จของเปโตร
หรื อควำมขำดตกบกพร่ องที่ได้นำไปสู่ควำมล้มเหลวของเปำโล และดังนั้น
หำกพวกเจ้ำไม่สำมำรถมองทะลุปรุ โปร่งถึงสำระสำคัญของกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำอย่ำงครบบริ บรู ณ์
เช่นนั้นแล้วกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเจ้ำส่วนใหญ่ก็จะยังคงล้มเหลว
และต่อให้พวกเจ้ำจำนวนเล็กน้อยจะประสบควำมสำเร็จ พวกเขำก็จะยังคงเทียบไม่ได้กบั เปโตร
หำกเส้นทำงของกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำเป็ นเส้นทำงที่ถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีควำมหวังที่จะประสบควำมสำเร็จ
หำกเส้นทำงที่เจ้ำย่ำเท้ำในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งเป็ นเส้นทำงที่ผิด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถประสบควำมสำเร็จเลยตลอดกำล และจะพบกับปลำยทำงเดียวกับเปำโล
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

341. หำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องเชื่อฟังพระเจ้ำ นำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ
และทำหน้ำที่ของเจ้ำทั้งหมดให้ลุล่วง นอกจำกนี้ เจ้ำต้องเข้ำใจสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำควรผ่ำนประสบกำรณ์ดว้ ย
หำกเจ้ำเพียงแค่ผ่ำนประสบกำรณ์กำรถูกจัดกำร กำรถูกบ่มวินยั และกำรถูกพิพำกษำ
หำกเจ้ำเพียงแค่มีควำมสำมำรถที่จะชื่นชมพระเจ้ำแต่ยงั คงไร้ควำมสำมำรถที่จะรู ้สึกได้เมื่อพระเจ้ำกำลังทรงบ่มวิ
นัยเจ้ำหรื อกำลังทรงจัดกำรกับเจ้ำ—กำรนี้ไม่สำมำรถยอมรับได้ บำงทีในกรณีน้ีของกระบวนกำรถลุง
เจ้ำอำจมีควำมสำมำรถที่จะยืนหยัดไม่ถอยได้ แต่นี่ยงั คงไม่เพียงพอ เจ้ำยังคงต้องตบเท้ำเดินหน้ำต่อไป
บทเรี ยนเรื่ องกำรรักพระเจ้ำไม่มีวนั หยุดและไม่มีจุดจบ
ผูค้ นเห็นว่ำกำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นบำงสิ่งที่เรียบง่ำยอย่ำงสุดขั้ว

แต่ทนั ทีที่พวกเขำได้รับประสบกำรณ์ซ่ึงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง เมื่อนั้นพวกเขำก็ตระหนักว่ำ
กำรเชื่อในพระเจ้ำไม่เรี ยบง่ำยเช่นที่ผคู้ นจินตนำกำร เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจเพื่อถลุงมนุษย์
มนุษย์ยอ่ มทนทุกข์ กระบวนกำรถลุงของบุคคลหนึ่งมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะมำกขึ้นเท่ำนั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขำมำกขึ้นเท่ำนั้น ในทำงกลับกัน
ยิ่งบุคคลหนึ่งได้รับกระบวนกำรถลุงน้อยลงเท่ำใด ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะยิง่ น้อยลงเท่ำนั้น
และมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้ำก็จะถูกเปิ ดเผยในพวกเขำน้อยลงเท่ำนั้น
ยิ่งกระบวนกำรถลุงและควำมเจ็บปวดของบุคคลเช่นนี้มำกขึ้นเท่ำใด
และพวกเขำผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรทรมำนมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเขำก็จะลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ควำมเชื่อในพระเจ้ำของพวกเขำก็จะกลำยเป็ นจริงแท้มำกขึ้นเท่ำนั้น
และควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของพวกเขำก็จะลุ่มลึกมำกขึ้นเท่ำนั้น ในประสบกำรณ์ของเจ้ำ
เจ้ำจะมองเห็นผูค้ นที่ทนทุกข์อย่ำงมำกในขณะที่พวกเขำถูกถลุง ผูซ้ ่ึงถูกจัดกำรและถูกบ่มวินยั อย่ำงมำก
และเจ้ำจะมองเห็นว่ำเป็ นผูค้ นเหล่ำนั้นนั่นเองที่มีควำมรักอันลึกซึ้งต่อพระเจ้ำและควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่ลุ่มลึกแล
ะเฉียบแหลมกว่ำ พวกผูท้ ี่ไม่ได้ผ่ำนประสบกำรณ์กำรถูกจัดกำรย่อมมีเพียงแค่ควำมรูผ้ ิวเผิน
และพวกเขำเพียงแค่สำมำรถพูดได้ว่ำ “พระเจ้ำทรงดีงำมเหลือเกิน
พระองค์ประทำนพระคุณแก่ผคู้ นเพือ่ ที่พวกเขำจะสำมำรถชื่นชมพระองค์ได้”
หำกผูค้ นได้ผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรถูกจัดกำรและถูกบ่มวินัย
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะพูดเกี่ยวกับควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำที่แท้จริ งได้
ดังนั้นยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์น่ำอัศจรรย์มำกขึ้นเท่ำใด มันก็ยงิ่ มีคุณค่ำและนัยสำคัญมำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งมันไม่สำมำรถเจำะแทรกเข้ำไปได้สำหรับเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใดและยิ่งมันไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั มโนคติที่หลงผิ
ดของเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด พระรำชกิจของพระเจ้ำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะพิชิตเจ้ำ
ได้รับเจ้ำและทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมได้มำกขึ้นเท่ำนั้น นัยสำคัญแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำช่ำงยิ่งใหญ่นัก!
หำกพระเจ้ำไม่ถลุงมนุษย์ในหนทำงนี้ หำกพระองค์ไม่ทรงพระรำชกิจโดยสอดคล้องกับวิธีกำรนี้
เช่นนั้นแล้วพระรำชกิจของพระองค์ก็จะไม่ได้ผลและปรำศจำกนัยสำคัญ
ในอดีตเคยมีกำรกล่ำวไว้ว่ำพระเจ้ำจะทรงคัดสรรและรับกลุ่มนี้ และทำให้พวกเขำครบบริ บรู ณ์ในยุคสุดท้ำย
ในกำรนี้มนี ัยสำคัญที่พิเศษเหนือธรรมดำ
ยิ่งพระรำชกิจที่พระองค์ทรงดำเนินกำรภำยในพวกเจ้ำจนเสร็จสิ้นนั้นยิ่งใหญ่มำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักพระเจ้ำของพวกเจ้ำก็ยงิ่ ลึกซึ้งและบริ สุทธิ์มำกขึ้นเท่ำนั้น ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำยิ่งใหญ่มำกขึ้นเท่ำใด

มนุษย์กย็ ิ่งสำมำรถจับควำมเข้ำใจบำงสิ่งในพระปรี ชำญำณของพระองค์ได้มำกขึ้นเท่ำนั้นและควำมรู ้เรื่ องพระอง
ค์ของมนุษย์ก็จะยิ่งลึกซึ้งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

342. กำรเชื่อในพระเจ้ำพึงต้องมีกำรเชื่อฟังพระองค์และมีประสบกำรณ์แห่งพระรำชกิจของพระองค์
พระเจ้ำทรงพระรำชกิจมำกมำย—อำจกล่ำวได้ว่ำ สำหรับผูค้ นแล้ว ทั้งหมดนั้นคือควำมเพียบพร้อม
คือกระบวนกำรถลุง และยิ่งไปกว่ำนั้นคือกำรตีสอน
ไม่มีแม้สักขั้นตอนเดียวของพระรำชกิจของพระเจ้ำที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
สิ่งที่ผคู้ นได้ชื่นชมคือพระวจนะที่เข้มงวดของพระเจ้ำ เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำ
ผูค้ นควรชื่นชมพระบำรมีของพระองค์และพระพิโรธของพระองค์ อย่ำงไรก็ตำม
ไม่สำคัญว่ำพระวจนะของพระองค์จะเข้มงวดเพียงใด
พระองค์ก็เสด็จมำเพื่อช่วยให้รอดและทำให้มวลมนุษย์เพียบพร้อม ในฐำนะที่เป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง
ผูค้ นควรทำหน้ำที่ที่พวกเขำควรที่จะทำให้ลุล่วง และยืนหยัดเป็ นพยำนให้พระเจ้ำท่ำมกลำงกระบวนกำรถลุง
ในทุกกำรทดสอบ พวกเขำควรค้ำชูพยำนที่พวกเขำควรเป็ น และทำเช่นนั้นอย่ำงเบ็ดเสร็จเพือ่ พระเจ้ำ
บุคคลที่ทำกำรนี้คือผูม้ ีชยั ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงถลุงเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำก็ยงั คงเต็มไปด้วยควำมมัน่ ใจและไม่เคยสูญเสียควำมมัน่ ใจในพระองค์ เจ้ำทำสิ่งที่มนุษย์ควรทำ
นี่คือสิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์จำกมนุษย์ และหัวใจของมนุษย์ควรจะสำมำรถกลับคืนสู่พระองค์ได้อย่ำงเต็มที่
และหันเข้ำหำพระองค์ในทุกชัว่ ขณะที่ผ่ำนไป นี่คือผูม้ ีชยั บรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำอ้ำงถึงว่ำเป็ น “ผูม้ ีชยั ”
คือบรรดำผูท้ ี่ยงั คงสำมำรถยืนหยัดเป็ นพยำน
และคงไว้ซ่ึงควำมมัน่ ใจและกำรอุทิศตนของพวกเขำต่อพระเจ้ำเมื่ออยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำนและในขณะที่ถู
กล้อมโดยซำตำน นั่นคือ เมื่อพวกเขำพบว่ำตนเองอยู่ท่ำมกลำงกำลังบังคับแห่งควำมมืด
หำกเจ้ำยังคงสำมำรถรักษำหัวใจบริ สุทธิ์เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และคงไว้ซ่ึงควำมรักที่จริ งแท้ของเจ้ำต่อพระเจ้ำไม่ว่ำจะเกิดสิ่งใด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังยืนหยัดเป็ นพยำนเบื้องพระพักตร์พระเจ้ำ และนี่คือสิ่งที่พระเจ้ำอ้ำงอิงว่ำเป็ นดัง “ผูม้ ีชยั ”
หำกกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำนั้นเป็ นไปอย่ำงยอดเยีย่ มเมื่อพระเจ้ำประทำนพระพรแก่เจ้ำ
แต่เจ้ำล่ำถอยเมื่อปรำศจำกพระพรของพระองค์ นี่คือควำมบริ สุทธิ์อย่ำงนั้นหรื อ?
ในเมื่อเจ้ำแน่ใจว่ำหนทำงนี้แท้จริ ง เจ้ำต้องติดตำมไปจนกว่ำจะถึงปลำยทำง
เจ้ำต้องคงไว้ซ่งึ กำรอุทศิ ตนของเจ้ำต่อพระเจ้ำ
ในเมื่อเจ้ำได้เห็นว่ำพระเจ้ำพระองค์เองได้เสด็จมำสู่แผ่นดินโลกเพื่อทำให้เจ้ำเพียบพร้อม

เจ้ำก็ควรมอบหัวใจของเจ้ำทั้งหมดทั้งสิน้ แด่พระองค์
หำกเจ้ำยังคงสำมำรถติดตำมพระองค์ได้ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงทำสิ่งใด
แม้ว่ำพระองค์ทรงกำหนดพิจำรณำบทอวสำนที่ไม่น่ำพอใจสำหรับเจ้ำในท้ำยที่สุด
นี่ก็เป็ นกำรคงไว้ซ่ึงควำมบริ สุทธิ์ของเจ้ำเบื้องพระพักตร์พระเจ้ำ
กำรถวำยร่ ำงกำยฝ่ ำยจิตวิญญำณศักดิ์สิทธิ์และพรหมจำรี บริ สุทธิ์แด่พระเจ้ำหมำยถึงกำรรักษำหัวใจที่จริ งใจเบื้อง
พระพักตร์พระเจ้ำ สำหรับมวลมนุษย์ ควำมจริงใจคือควำมบริ สุทธิ์
และควำมสำมำรถที่จะจริ งใจต่อพระเจ้ำคือกำรรักษำควำมบริ สุทธิ์ นี่คือสิ่งที่เจ้ำควรนำไปปฏิบตั ิ
เมื่อเจ้ำควรที่จะอธิษฐำน เจ้ำจงอธิษฐำน เมื่อเจ้ำควรที่จะชุมนุมกันในกำรสำมัคคีธรรม เจ้ำจงทำเช่นนั้น
เมื่อเจ้ำควรที่จะร้องเพลงสรรเสริ ญ เจ้ำจงร้องเพลงสรรเสริ ญ และเมื่อเจ้ำควรที่จะละทิ้งเนื้อหนัง
เจ้ำจงละทิ้งเนื้อหนัง เมื่อเจ้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ เจ้ำก็อย่ำสักแต่จดั กำรมันไป เมื่อเจ้ำเผชิญหน้ำกับกำรทดสอบ
เจ้ำก็จงตั้งมัน่ นี่คอื กำรอุทิศตนต่อพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรคงไว้ซ่ึงกำรอุทิศตนของเจ้ำต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

343. เมื่อโมเสสทุบก้อนหิน และน้ ำที่พระยำห์เวห์ประทำนได้ผุดออกมำ มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อดำวิดได้เล่นพิณตั้งเพื่อสรรเสริ ญเรำ พระยำห์เวห์—ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยควำมชื่นบำนยินดีของเขำ—
มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขำซึ่งเติมภูเขำทั้งหลำยและควำมมัง่ คัง่ มำกมำยเกินบรรยำย
และร่ ำงกำยของเขำได้กลำยเป็ นถูกปกคลุมไปด้วยฝี ที่เจ็บปวด มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อเขำสำมำรถได้ยินเสียงของเรำ พระยำห์เวห์ และเห็นสง่ำรำศีของเรำ พระยำห์เวห์
มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ กำรที่เปโตรสำมำรถติดตำมพระเยซูคริ สต์ได้ก็เป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
กำรที่เขำสำมำรถถูกตอกตรึงกับกำงเขนเพื่อเห็นแก่เรำและมอบคำพยำนอันรุ่ งโรจน์ก็เป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เช่นกัน เมื่อยอห์นได้เห็นฉำยำอันรุ่ งโรจน์ของบุตรมนุษย์ มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อเขำได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้ำย มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำมำกขึ้นไปอีก
สำเหตุที่ทำไมชนต่ำงชำติท้งั หลำยดังที่เรี ยกขำนกันนั้นได้รับวิวรณ์ของเรำ
และได้มำรู ้ว่ำเรำได้กลับมำในเนื้อหนังแล้วเพื่อทำงำนของเรำท่ำมกลำงมนุษย์
ก็เป็ นเพรำะควำมเชื่อของพวกเขำเช่นกัน
ทุกคนที่ถูกทำร้ำยโดยถ้อยคำเกรี้ยวกรำดของเรำและกระนั้นกลับได้รับกำรปลอบใจจำกถ้อยคำเหล่ำนั้น
และได้รับกำรช่วยให้รอด—พวกเขำไม่ได้ทำเช่นนั้นเพรำะควำมเชื่อของพวกเขำหรอกหรื อ?
ผูค้ นได้รับมำกมำยเพรำะควำมเชื่อของพวกเขำ และนั่นไม่ใช่พระพรเสมอไป
พวกเขำอำจไม่ได้รับควำมสุขและควำมชื่นบำนยินดีแบบที่ดำวิดรู ้สึก

หรื อมีน้ ำที่พระยำห์เวห์ประทำนให้เหมือนกับที่โมเสสได้รับ ตัวอย่ำงเช่น
โยบได้รับพระพรจำกพระยำห์เวห์เพรำะควำมเชื่อของเขำ แต่เขำยังทนทุกข์กบั ควำมวิบตั ิดว้ ยเช่นกัน
ไม่ว่ำพวกเจ้ำจะได้รับพระพรหรือทนทุกข์กบั ควำมวิบตั ิ ทั้งสองต่ำงก็เป็ นเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนกำรอวยพระพรทั้งนั้น
หำกปรำศจำกควำมเชื่อ เจ้ำจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะรับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้
แล้วนับประสำอะไรกับกำรจะได้มองเห็นกิจกำรของพระยำห์เวห์ที่แสดงอยู่ต่อหน้ำต่อตำเจ้ำในวันนี้
เจ้ำจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะมองเห็น แล้วนับประสำอะไรกับกำรที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะได้รับ
สิ่งทำลำยเหล่ำนี้ หำยนะเหล่ำนี้ และกำรพิพำกษำทั้งหมด—หำกสิ่งเหล่ำนี้ไม่บงั เกิดแก่เจ้ำ
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถมองเห็นกิจกำรของพระยำห์เวห์ในวันนี้ได้หรื อ? ในวันนี้
สิ่งที่ทำให้เจ้ำสำมำรถถูกพิชิตได้คือควำมเชื่อ
และสิ่งที่ทำให้เจ้ำสำมำรถเชื่อในทุกกิจกำรของพระยำห์เวห์ได้คือกำรถูกพิชิต
เจ้ำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเช่นนั้นได้เพรำะควำมเชื่อเท่ำนั้น
เจ้ำถูกพิชิตและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแบบที่เจ้ำกำลังได้รับในวันนี้ ควำมเชื่อของเจ้ำจะสูญเปล่ำ
เพรำะเจ้ำจะไม่รู้จกั พระเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำเจ้ำได้เชื่อในพระองค์มำกเพียงใดก็ตำม
ควำมเชื่อของเจ้ำจะยังคงเป็ นเพียงแค่กำรแสดงออกอย่ำงว่ำงเปล่ำที่ไม่มีพื้นฐำนอยู่ในควำมเป็ นจริ ง
ควำมเชื่อของเจ้ำจะกลำยเป็ นจริ งและเชื่อถือได้
และหัวใจของเจ้ำจะหันหำพระเจ้ำหลังจำกที่เจ้ำได้รับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้เท่ำนั้น
ซึ่งเป็ นพระรำชกิจที่ทำให้เจ้ำเชื่อฟังอย่ำงครบบริ บูรณ์
ถึงแม้เจ้ำจะทนทุกข์กบั กำรพิพำกษำและกำรสำปแช่งเป็ นอันมำกเพรำะคำว่ำ “ควำมเชื่อ” นี้ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำมีควำมเชื่อที่แท้จริ งและเจ้ำได้รับสิ่งที่แท้จริ งที่สุด เป็ นจริ งที่สุด และล้ำค่ำที่สุด
นี่เป็ นเพรำะว่ำเจ้ำมองเห็นบั้นปลำยสุดท้ำยของสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำในระหว่ำงที่กำรพิพำกษำดำเนิ
นไปเท่ำนั้น เจ้ำมองเห็นว่ำพระผูส้ ร้ำงควรต้องได้รับควำมรักในกำรพิพำกษำนี้
เจ้ำมองเห็นพระพำหำของพระเจ้ำในพระรำชกิจแห่ งกำรพิชิตชัยเช่นนั้น
เจ้ำมำเข้ำใจชีวิตมนุษย์อย่ำงครบถ้วนในกำรพิชิตชัยนี้
เจ้ำได้รับเส้นทำงที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์และมำเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งของ “มนุษย์” ในกำรพิชิตชัยนี้
เจ้ำมองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์และโฉมพระพักตร์อนั งดงำมและเปี่ ยมด้วยสง่ำร
ำศีในกำรพิชิตชัยนี้เท่ำนั้น เจ้ำเรียนรู ้จุดกำเนิดของมนุษย์และเข้ำใจ “ประวัติศำสตร์ที่เป็ นอมตะ”
ของมวลมนุษย์ท้งั ปวงในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้เท่ำนั้น
เจ้ำมำจับใจควำมบรรพบุรุษของมวลมนุษย์และต้นกำเนิดของควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ได้ในกำรพิชิตชัยนี้

เจ้ำได้รับควำมชื่นบำนยินดีและควำมสบำย ตลอดจนกำรตีสอนอันไม่รู้จบ กำรคุมวินัย
และคำพูดตำหนิจำกพระผูส้ ร้ำงต่อมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ำงในกำรพิชิตชัยนี้ เจ้ำได้รับพระพร
ตลอดจนหำยนะที่มนุษย์สมควรได้รับในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้...ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็ นเพรำะควำมเชื่ออันเ
ล็กน้อยของเจ้ำหรื อ? แล้วควำมเชื่อของเจ้ำไม่เพิ่มขึ้นหลังจำกที่เจ้ำได้รับสิ่งเหล่ำนี้หรื อ?
เจ้ำไม่ได้ได้รับมำแล้วมำกมำยหรือ?
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ข. ว่าด้วยวิธีที่จะปฏิบัติตามความจริง เข้าใจความจริง และการเข้าสู่ความเป็ นจริง
344. บัดนี้เป็ นยุคแห่งรำชอำณำจักร
กำรที่เจ้ำจะได้เข้ำสู่ยุคใหม่น้ีแล้วหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ว่ำเจ้ำได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ำแล้ว
หรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั ว่ำพระวจนะของพระองค์น้นั ได้กลำยเป็ นควำมเป็ นจริงของชีวิตของเจ้ำแล้วหรื อไม่
พระวจนะของพระเจ้ำนั้นได้รับกำรทำให้รู้กนั ทัว่ ทุกคนก็เพื่อที่ ในท้ำยที่สุด
ผูค้ นทั้งหมดจะใช้ชีวิตในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
และพระวจนะของพระองค์จะให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำงกับแต่ละบุคคลจำกภำยใน
หำกในช่วงระหว่ำงเวลำนี้ เจ้ำไม่ใส่ใจในกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
และไม่มีควำมสนใจในพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่ำสภำวะของเจ้ำนั้นผิดปกติ
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะเข้ำสู่ยุคพระวจนะ
เช่นนั้นแล้วพระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็ไม่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจในตัวเจ้ำ หำกเจ้ำได้เข้ำสู่ยุคนี้แล้ว
พระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
อะไรหรื อที่เจ้ำสำมำรถทำได้เมื่อเริ่ มต้นยุคพระวจนะเพื่อที่จะได้รับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์?
ในยุคนี้และท่ำมกลำงพวกเจ้ำ พระเจ้ำจะทรงทำให้ขอ้ เท็จจริ งต่อไปนี้สำเร็จลุล่วง:
ที่ว่ำทุกคนจะใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำจะสำมำรถนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิได้
และจะรักพระเจ้ำอย่ำงจริงจังจริงใจ
ที่ว่ำผูค้ นทั้งหมดจะใช้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นรำกฐำนและเป็ นควำมเป็ นจริ งของตนและจะมีหัวใจที่เคำรพพร
ะเจ้ำ และที่ว่ำโดยอำศัยกำรปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้ำ มนุษย์จะใช้อำนำจขัตติยะพร้อมไปกับพระเจ้ำ
นี่คืองำนที่จะต้องสัมฤทธิ์ผลโดยพระเจ้ำ เจ้ำสำมำรถอยูโ่ ดยที่ไม่อ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำได้หรื 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 และไม่ได้ถูกขับเคลื่อนเลยทั้งสิ้ น
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 เท็จจริงนี้สำเร็จลุล่วงในตัวพวกเจ้ำ 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

345. ควำมจริ งที่มนุษย์จำเป็ นต้องครองนั้นพบอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ำ
และมันก็เป็ นควำมจริ งที่ให้ประโยชน์และช่วยเหลือมวลมนุษย์มำกที่สุด
มันเป็ นยำชูกำลังและควำมเสบียงอำหำรที่ร่ำงกำยของพวกเจ้ำจำเป็ นต้องกำร
เป็ นบำงสิ่งที่ช่วยมนุษย์ฟ้ื นฟูสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติของเขำ
มันคือควำมจริ งหนึ่งซึ่งมนุษย์ควรมีพร้อมเอำไว้ ยิง่ พวกเจ้ำปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำไหร่
ชีวิตของพวกเจ้ำก็จะยิ่งเบ่งบำนรวดเร็วมำกขึ้นเท่ำนั้น และควำมจริ งจะยิง่ กลับกลำยเป็ นชัดเจนมำกขึ้นเท่ำนั้น
ในขณะที่พวกเจ้ำเติบโตขึ้นทำงวุฒิภำวะ พวกเจ้ำจะมองเห็นสิ่ง
ทั้งหลำยของโลกฝ่ ำยจิตวิญญำณได้อย่ำงชัดเจนขึ้น
และพวกเจ้ำจะมีควำมแข็งแกร่ งที่จะมีชยั เหนื อซำตำนมำกขึ้นเท่ำนั้น

ควำมจริ งจำนวนมำกที่พวกเจ้ำไม่เข้ำใจจะถูกทำให้ชดั เจนเมื่อพวกเจ้ำปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
คนส่วนใหญ่พึงพอใจเพียงแค่เข้ำใจตัวบทของพระวจนะของพระเจ้ำและมุ่งเน้นกำรเตรี ยมตัวเองให้พร้อมไปด้ว
ยคำสอนแทนที่จะเป็ นกำรทำให้ประสบกำรณ์ในกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิของพวกเขำนั้นลึกซึ้งขึ้น
แต่นั่นไม่ใช่หนทำงของพวกฟำริ สีหรอกหรื อ? ดังนั้นแล้ววลีที่ว่ำ “พระวจนะของพระเจ้ำคือชีวิต”
สำมำรถเป็ นจริ งสำหรับพวกเขำได้อย่ำงไร?
ชีวิตของบุคคลหนึ่งนั้นไม่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงง่ำยดำยโดยกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
แต่จะเติบโตได้อย่ำงง่ำยดำยก็ต่อเมื่อนำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิแล้วเท่ำนั้น
หำกมันเป็ นกำรเชื่อของเจ้ำที่เข้ำใจว่ำ พระวจนะของพระเจ้ำคือทั้งหมดที่จำเป็ นต้องมีในกำรมีชีวิตและวุฒิภำวะ
เช่นนั้นแล้วควำมเข้ำใจของเจ้ำก็บิดเบี้ยว
กำรเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งเกิดขึ้นเมื่อเจ้ำปฏิบตั ิตำมควำมจริ ง และเจ้ำต้องเข้ำใจว่ำ
“มีแต่กำรนำควำมจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถมีวนั เข้ำใจมันได้” ในวันนี้
หลังจำกอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ เจ้ำสำมำรถพูดได้เพียงว่ำเจ้ำรู ้จกั พระวจนะของพระเจ้ำ
แต่เจ้ำไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเจ้ำเข้ำใจพระวจนะเหล่ำนั้น
บำงคนกล่ำวว่ำหนทำงเดียวที่จะนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ก็คือกำรเข้ำใจมันเสียก่อน
แต่นี่ถูกต้องแค่เพียงบำงส่วนและแน่นอนว่ำไม่ได้ถกู ต้องทั้งหมด ก่อนที่เจ้ำจะมีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมจริ ง
เจ้ำไม่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริงนั้น
กำรรู ้สึกว่ำเจ้ำเข้ำใจบำงสิ่งที่เจ้ำได้ยินในคำเทศนำนั้นไม่ใช่กำรเข้ำใจอย่ำงแท้จริง—
นี่เป็ นแค่กำรครองคำพูดตำมตัวอักษรของควำมจริง
และมันก็ไม่เหมือนกับกำรเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งที่อยู่ในนั้น
กำรมีแค่ควำมรู ้เพียงผิวเผินเกีย่ วกับควำมจริ งไม่ใช่หมำยควำมว่ำเจ้ำจะเข้ำใจมันตำมจริ งหรื อมีควำมรู ้เกี่ ยวกับมัน
ควำมหมำยที่แท้จริ งของควำมจริ งมำจำกกำรได้รับประสบกำรณ์กบั มันแล้ว ดังนั้น
เฉพำะเมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริ งแล้วเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะสำมำรถเข้ำใจมันได้
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะสำมำรถจับควำมเข้ำใจส่วนที่ซ่อนอยู่ของมันได้
กำรทำให้ประสบกำรณ์ของเจ้ำลึกซึ้งเป็ นหนทำงเดียวที่จะจับควำมเข้ำใจควำมหมำยแฝงและเข้ำใจแก่นแท้แห่งค
วำมจริ ง ดังนั้น เจ้ำสำมำรถไปได้ทุกหนทุกแห่งกับควำมจริง แต่หำกไม่มีควำมจริงในตัวเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วจงอย่ำคิดพยำยำมโน้มน้ำวแม้แต่สมำชิกในครอบครัวของเจ้ำ นับประสำอะไรกับผูค้ นที่เคร่ งศำสนำ
หำกปรำศจำกควำมจริ งเจ้ำก็เหมือนเกล็ดหิมะที่ปลิวคว้ำง แต่ดว้ ยควำมจริง เจ้ำสำมำรถมีควำมสุขและเป็ นอิสระ
และไม่มีใครสำมำรถโจมตีเจ้ำได้ ไม่สำคัญว่ำทฤษฎีหนึ่งจะแข็งแกร่งแค่ไหน
มันก็ไม่สำมำรถเอำชนะควำมจริ งได้ ด้วยควำมจริ ง ตัวพิภพเองก็สำมำรถถูกแกว่งไกว

และภูเขำและทะเลก็ถูกเคลื่อนไหวได้
ในขณะที่กำรขำดควำมจริ งสำมำรถนำทำงไปสู่กำรที่กำแพงเมืองอันแข็งแกร่งถูกพวกหนอนแมลงย่นย่อลงจนก
ลำยเป็ นเศษเล็กเศษน้อย นี่คือ ข้อเท็จจริ งที่เห็นได้ชดั
ตัดตอนมำจำก “ทันทีที่เจ้ำเข้ำใจควำมจริง เจ้ำควรนำมันไปสู่กำรปฏิบตั ”ิ ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

346. พระเจ้ำไม่ได้ทรงพึงประสงค์ให้ผูค้ นเพียงแต่มีควำมสำมำรถในกำรพูดคุยเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ ง
นั่นคงจะง่ำยเกินไปไม่ใช่หรื อ? เช่นนั้นแล้ว เหตุใดพระเจ้ำจึงตรัสถึงกำรเข้ำสู่ชีวิต?
เหตุใดพระองค์จึงทรงพูดคุยเกี่ยวกับกำรแปลงสภำพ?
หำกผูค้ นมีควำมสำมำรถเพียงแค่กำรพูดคุยอันว่ำงเปล่ำเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ ง
เมื่อนั้นพวกเขำจะสำมำรถสัมฤทธิ์กำรแปลงสภำพในอุปนิสยั ของพวกเขำได้อย่ำงไร?
ทหำรที่ดีแห่งรำชอำณำจักรไม่ได้รับกำรฝึ กอบรมให้เป็ นกลุ่มผูค้ นที่เพียงแค่สำมำรถพูดคุยเกี่ยวกับควำมเป็ นจริ ง
หรื ออวดตัวได้ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเขำได้รับกำรฝึ กอบรมให้ใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำตลอดเวลำ
เพื่อที่จะยังคงมีใจเด็ดเดี่ยวต่อไป ไม่ว่ำจะเผชิญกับควำมพลั้งพลำดอันใด
และดำเนินชีวิตโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ำอยู่เป็ นนิตย์ และไม่กลับคืนสู่ทำงโลก
นี่คือควำมเป็ นจริ งที่พระเจ้ำตรัส นี่ คือข้อพึงประสงค์ที่พระเจ้ำทรงมีตอ่ มนุษย์ ฉะนั้น
อย่ำมองว่ำควำมเป็ นจริงที่พระเจ้ำตรัสนั้นเรี ยบง่ำยเกินไป
แค่ควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์น้ นั ไม่เทียบเท่ำกับกำรครองควำมเป็ นจริง
เช่นนั้นไม่ใช่วุฒิภำวะของมนุษย์—นัน่ เป็ นพระคุณของพระเจ้ำ ซึ่งมนุษย์ไม่มสี ่วนร่ วมสนับสนุนอันใดเลย
แต่ละบุคคลต้องสู้ทนควำมทุกข์ของเปโตร และยิ่งกว่ำนั้นคือ
ครองสง่ำรำศีของเปโตรที่พวกเขำใช้ดำเนินชีวิตหลังจำกที่พวกเขำได้รับพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้ว
กำรนี้เท่ำนั้นจึงสำมำรถเรียกได้ว่ำควำมเป็ นจริ ง
จงอย่ำคิดว่ำเจ้ำครองควำมเป็ นจริงเพียงเพรำะว่ำเจ้ำสำมำรถพูดคุยเกีย่ วกับควำมเป็ นจริ งได้
เพรำะนั่นคือเหตุผลวิบตั ิ ควำมคิดเช่นนั้นไม่ได้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และไม่มีนัยสำคัญแท้จริ งอันใดเลย จงอย่ำกล่ำวสิ่งทั้งหลำยเช่นนั้นในอนำคต—
จงดับคำกล่ำวทั้งหลำยเช่นนั้นเสียให้สนิ้ !
ผูค้ นเหล่ำนั้นทั้งหมดที่มีควำมเข้ำใจที่ผิดเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำคือพวกผูไ้ ม่เชื่อ
พวกเขำไม่มีควำมรู ้ที่เป็ นจริ งอันใด นับประสำอะไรที่จะมีวุฒิภำวะที่เป็ นจริ งอันใด
พวกเขำเป็ นผูค้ นที่ไม่รู้เท่ำทันซึ่งขำดควำมเป็ นจริ ง อีกนัยหนึ่ง
คนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ดำเนินชีวิตอยู่ภำยนอกแก่นแท้แห่งพระวจนะของพระเจ้ำคือผูไ้ ม่เชื่อ
พวกที่ผคู้ นถือว่ำเป็ นผูไ้ ม่เชื่อคือสัตว์ร้ำยในสำยพระเนตรพระเจ้ำ

และพวกที่พระเจ้ำทรงถือว่ำเป็ นผูไ้ ม่เชื่อคือผูค้ นที่ไม่มพี ระวจนะของพระเจ้ำเป็ นชีวิตของพวกเขำ ดังนั้นเอง
จึงกล่ำวได้ว่ำพวกที่ไม่ได้ครองควำมเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
และผูท้ ี่ลม้ เหลวต่อกำรใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำก็คือผูไ้ ม่เชื่อ
เจตนำรมณ์ของพระเจ้ำคือกำรทำให้ทุกคนใช้ชีวิตตำมควำมเป็ นจริ งแห่งพระวจนะของพระองค์—
ไม่ใช่แค่ให้ทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับควำมเป็ นจริง
แต่ยิ่งกว่ำนั้นก็คือทำให้ทุกคนสำมำรถใช้ชีวิตตำมควำมเป็ นจริ งจำกพระวจนะของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะกำรนำควำมเป็ นจริงมำปฏิบตั ิเท่ำนั้นที่เป็ นกำรครองควำมเป็ นจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

347.
กำรมำสู่ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้เกี่ยวกับควำมหมำยตำมจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำนั้นไม่ใช่เรื่ องเรี ยบง่ำยเลย
จงอย่ำคิดแบบนี้เด็ดขำดว่ำ “ฉันสำมำรถตีควำมควำมหมำยตำมตัวอักษรของพระวจนะของพระเจ้ำได้
และทุกคนกล่ำวว่ำ กำรตีควำมของฉันนั้นดี และยกหัวแม่มือให้ ดังนั้นนี่จึงหมำยควำมว่ำ
ฉันเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำ” นัน่ ไม่ใช่แบบเดียวกับกำรเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำเลย
หำกเจ้ำได้รับควำมสว่ำงอยู่บำ้ งจำกภำยในถ้อยดำรัสของพระเจ้ำ
และเจ้ำได้สำนึกรับรู ้หนึ่งของควำมหมำยที่แท้จริ งของพระวจนะของพระองค์
และหำกเจ้ำสำมำรถแสดงเจตนำเบื้องหลังพระวจนะของพระองค์และผลที่พระวจนะเหล่ำนั้นจะสัมฤทธิ์ในท้ำย
ที่สุด เช่นนั้นแล้วทันทีที่เจ้ำมีควำมเข้ำใจอันชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนี้ท้งั ปวง
ก็ย่อมสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำเจ้ำมีควำมเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุน้นั
กำรเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำนั้นไม่ได้เรียบง่ำยอะไรนัก
แค่เป็ นเพรำะเจ้ำสำมำรถให้คำอธิบำยภำษำดอกไม้ของควำมหมำยตำมตัวอักษรไม่ใช่หมำยควำมว่ำเจ้ำเข้ำใจพระ
วจนะเหล่ำนั้น ไม่สำคัญว่ำเจ้ำสำมำรถอธิบำยควำมหมำยตำมตัวอักษรของพระวจนะเหล่ำนั้นได้มำกเท่ำใด
กำรอธิบำยของเจ้ำก็ยงั คงขึ้นอยู่กบั จินตนำกำรและหนทำงของกำรคิดแบบมนุษย์อยู่ดี มันช่ำงไร้ประโยชน์นัก!
เจ้ำสำมำรถเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำได้อย่ำงไรกันเล่ำ?
หัวใจสำคัญก็คือกำรแสวงหำควำมจริงจำกภำยในพระวจนะเหล่ำนั้น
เฉพำะในหนทำงนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะสำมำรถเข้ำใจสิ่งที่พระองค์ตรัสได้ เมื่อใดก็ตำมที่พระเจ้ำตรัส แน่นอนว่ำ
พระองค์ไม่ได้ตรัสในแบบที่เพียงกว้ำงๆ ทัว่ ไปเท่ำนั้น
แต่ละประโยคที่พระองค์ดำรัสบรรจุไปด้วยรำยละเอียดทั้งหลำยที่แน่นอนว่ำจะได้รับกำรเปิ ดเผยต่อไปในพระว
จนะของพระเจ้ำ และรำยละเอียดเหล่ำนั้นอำจได้รับกำรแสดงออกมำอย่ำงแตกต่ำงกัน
มนุษย์ไม่สำมำรถหยัง่ ลึกในหนทำงทั้งหลำยที่พระเจ้ำทรงแสดงควำมจริง
ถ้อยดำรัสของพระเจ้ำนั้นลุ่มลึกมำกและไม่สำมำรถหยัง่ ลึกได้ดว้ ยหนทำงกำรคิดแบบมนุษย์

ผูค้ นสำมำรถค้นพบควำมหมำยอันครบถ้วนบริ บรู ณ์ของทุกแง่มุมของควำมจริงได้ตรำบที่พวกเขำใช้ควำมพยำยำ
ม หำกเจ้ำทำกำรนี้ เช่นนั้นแล้วขณะที่เจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งเหล่ำนั้น
รำยละเอียดทั้งหลำยที่ยงั คงตกค้ำงอยู่จะได้รับกำรเติมเต็มอย่ำงครบบริ บูรณ์ในขณะที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใ
ห้ควำมรู ้แจ้งแก่เจ้ำ ด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นกำรให้ควำมเข้ำใจแก่เจ้ำเกี่ยวกับสภำวะที่เป็ นรู ปธรรมเหล่ำนี้
ส่วนหนึ่งคือกำรเข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำและกำรแสวงหำเนื้อหำที่เฉพำะเจำะจงโดยผ่ำนทำงกำรอ่ำนพระวจ
นะเหล่ำนั้น อีกส่วนหนึ่งก็คือ
กำรเข้ำใจควำมหมำยของพระวจนะของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรได้รับประสบกำรณ์พระวจนะเหล่ำนั้น
และกำรได้มำซึ่งควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยเบื้องต้นแล้ว
ควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำสัมฤทธิ์ได้ก็ดว้ ยสองวิถีทำงนี้
หำกเจ้ำตีควำมพระวจนะของพระองค์ตำมตัวอักษร
หรื อโดยผ่ำนทำงเลนส์ของควำมคิดหรื อจินตนำกำรของตัวเจ้ำเอง
เช่นนั้นแล้วควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำก็ย่อมไม่เป็ นจริ งโดยไม่สำคัญว่ำเจ้ำสำมำรถตีควำม
พระวจนะเหล่ำนั้นได้อย่ำงมีวำทศิลป์ อย่ำงไร
เจ้ำอำจจะถึงขึ้นนำควำมหมำยของพระวจนะเหล่ำนั้นออกมำจำกบริ บทและตีควำมพระวจนะเหล่ำนั้น
และกำรทำดังนั้นยิง่ ยุง่ ยำกเข้ำไปใหญ่ ด้วยเหตุน้นั โดยเบื้องต้นแล้ว
ควำมจริ งจึงได้มำด้วยกำรได้รับควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยผ่ำนทำงกำรได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับพระวจ
นะของพระเจ้ำ
กำรเข้ำใจควำมหมำยตำมตัวอักษรของพระวจนะของพระองค์หรื อกำรที่มีควำมสำมำรถที่จะอธิบำยพระวจนะเห
ล่ำนั้นไม่นับว่ำเป็ นกำรได้รับควำมจริงแล้ว
หำกเจ้ำเพียงจำเป็ นต้องตีควำมควำมหมำยตำมตัวอักษรของพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
ควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะมีประโยชน์อนั ใดเล่ำ? ในกรณีน้ นั
เจ้ำก็คงจะเพียงจำเป็ นต้องมีกำรศึกษำที่ระดับเฉพำะหนึ่ง
และคนที่ไร้กำรศึกษำก็คงจะอยู่ในสภำวะที่ค่อนข้ำงลำบำกใจกันไปทั้งหมด
พระรำชกิจของพระเจ้ำมิใช่บำงสิ่งซึ่งสำมำรถจับควำมเข้ำใจได้โดยสมองมนุษย์
ควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำโดยหลักแล้วอำศัยกำรมีควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เช่นนั้นก็คือกระบวนกำรแห่งกำรได้รับควำมจริง
ตัดตอนมำจำก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชำติของมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

348.
หำกพวกเจ้ำได้อ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำมำกมำยแต่เข้ำใจเพียงควำมหมำยของตัวบทและขำดควำมรู ้โดยตรงเกี่

ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่รู้จกั พระวจนะของพระเจ้ำ เท่ำที่เจ้ำคิดคำนึงนั้น พระวจนะของพระเจ้ำไม่ใช่ชีวิต
แต่เป็ นเพียงควำมหมำยตำมตัวอักษรซึ่งไร้ชีวิต
และหำกเจ้ำเพียงดำรงชีวิตอยู่ในกำรถือปฏิบตั ิตำมควำมหมำยตัวอักษรซึ่งไร้ชีวิต
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจแก่นแท้ของพระวจนะของพระเจ้ำ
และเจ้ำจะไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์
จนเมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระองค์ในประสบกำรณ์จริงของเจ้ำแล้วเท่ำนั้น
ควำมหมำยทำงจิตวิญญำณของพระวจนะของพระเจ้ำจึงจะเปิ ดกว้ำงต่อเจ้ำ
และมันเป็ นไปโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เจ้ำสำมำรถจับควำมเข้ำใจควำมหมำยทำงจิตวิญญำณของควำมจริ งมำ
กมำยและสำมำรถไขกุญแจควำมล้ำลึกทั้งหลำยของพระวจนะของพระเจ้ำได้เท่ำนั้น
หำกเจ้ำไม่นำมันไปปฏิบตั ิแล้วไซร้ ไม่ว่ำพระวจนะของพระองค์จะชัดเจนเพียงใด
ทั้งหมดที่เจ้ำได้จบั ควำมเข้ำใจไปก็คือควำมหมำยตำมตัวอักษรและบรรดำคำสอนอันว่ำงเปล่ำซึ่งได้กลำยเป็ นกฎ
ข้อบังคับทำงศำสนำสำหรับเจ้ำ นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกฟำริ สีได้ทำลงไปหรอกหรื อ?
หำกพวกเจ้ำปฏิบตั ิตำมและได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ
มันจะกลำยเป็ นสิ่งที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งต่อพวกเจ้ำ หำกเจ้ำไม่ได้พยำยำมที่จะปฏิบตั ิตำมมัน
เช่นนั้นแล้วพระวจนะของพระเจ้ำในสำยตำเจ้ำก็เป็ นมำกกว่ำตำนำนของสวรรค์ช้นั ที่สำมเพียงเล็กน้อย
ในข้อเท็จจริ งนั้น
กระบวนกำรแห่งกำรที่เชื่อในพระเจ้ำคือกระบวนกำรของของกำรที่พวกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะขอ
งพระองค์ตลอดจนกำรได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระองค์ หรื อกล่ำวให้ชดั เจนขึ้นก็คอื
กำรที่เชื่อในพระเจ้ำคือกำรที่มีควำมรู ้และควำมเข้ำใจในพระวจนะของพระองค์
และกำรที่ได้รับประสบกำรณ์กบั และกำรใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระองค์ เช่นนั้นเองคือควำมเป็ นจริ ง
เบื้องหลังกำรเชื่อในพระเจ้ำของพวกเจ้ำ
หำกพวกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำและหวังว่ำจะได้ชีวิตนิรันดร์โดยไม่พยำยำมปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำในฐำนะ
บำงสิ่งที่พวกเจ้ำมีอยูภ่ ำยในตัวพวกเจ้ำ เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำก็คือช่ำงโง่เขลำ
นี่คงจะเป็ นเช่นกำรไปงำนเลี้ยงและเพียงมองไปที่อำหำรและเรี ยนรู ้สิ่งทั้งหลำยซึ่งมีรสอร่ อยด้วยหัวใจโดยปรำศ
จำกกำรลิ้มรสชำติอนั ใดของมันตำมจริงเท่ำนั้น บุคคลเช่นนี้จะไม่ได้เป็ นคนโง่คนหนึ่งหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ทันทีที่เจ้ำเข้ำใจควำมจริง เจ้ำควรนำมันไปสู่กำรปฏิบตั ”ิ ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

349. ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำต่อผูค้ นไม่ได้สูงอย่ำงที่คิดโดยทั้งหมด หำกพวกเขำพยำยำมอีกสักเพียงเล็กน้อย
พวกเขำก็คงจะได้รับ “เกรดสอบผ่ำน” ที่จริ งแล้ว กำรทำควำมเข้ำใจ กำรรู ้

และกำรเข้ำใจควำมจริ งนั้นซับซ้อนกว่ำกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ
กำรรู ้และกำรจับใจควำมควำมจริ งเกิดขึ้นหลังจำกกำรปฏิบตั ิตำมควำมจริ ง
เหล่ำนี้คือขั้นตอนและวิธีกำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้ในกำรทรงพระรำชกิจ เจ้ำจะไม่เชื่อฟังได้อย่ำงไร?
เจ้ำสำมำรถได้รับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยกำรทำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรของเจ้ำได้หรื อ?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจตำมควำมพอใจของเจ้ำ
หรื อบนพื้นฐำนของข้อบกพร่ องของเจ้ำตำมพระวจนะของพระเจ้ำกันแน่?
หำกเจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นกำรนี้ได้อย่ำงชัดเจนก็เปล่ำประโยชน์
เหตุใดผูค้ นส่วนใหญ่จึงได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
แต่ก็แค่มีควำมรู ้และไม่สำมำรถพูดอะไรได้เลยเกีย่ วกับเส้นทำงที่แท้จริงในภำยหลัง?
เจ้ำคิดว่ำกำรมีควำมรู ้มีค่ำเท่ำกับกำรมีควำมจริ งกระนั้นหรื อ? นั่นไม่ใช่ทรรศนะที่สับสนหรอกหรื อ?
เจ้ำสำมำรถพูดถึงควำมรูไ้ ด้มำกเท่ำกับทรำยที่มีอยู่บนชำยหำด กระนั้นสิ่งที่เจ้ำพูดก็ไม่ได้มีเส้นทำงจริงใดๆ
อยู่เลย เจ้ำไม่ได้กำลังพยำยำมที่จะหลอกผูค้ นโดยกำรทำสิ่งนี้อยู่หรอกหรื อ? เจ้ำไม่ได้กำลังเล่นละครอันว่ำงเปล่ำ
ไม่มีแก่นสำรรองรับอยู่หรอกหรื อ? พฤติกรรมอย่ำงนี้ลว้ นเป็ นอันตรำยต่อผูค้ นทั้งสิ้น!
ทฤษฎียิ่งสูงและไร้ซ่ึงควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด
มันก็ยงิ่ ไร้ควำมสำมำรถในกำรนำผูค้ นให้เข้ำไปอยู่ในควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำนั้น ทฤษฎียงิ่ สูงมำกขึ้นเท่ำใด
มันก็ยงิ่ ทำให้เจ้ำท้ำทำยและต่อต้ำนพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
จงอย่ำปฏิบตั ิต่อทฤษฎีที่ดูสูงส่งที่สุดทั้งหลำยเสมือนเป็ นขุมทรัพย์อนั ล้ำค่ำ
ทฤษฎีเหล่ำนั้นเป็ นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและไม่มีประโยชน์อนั ใด!
ผูค้ นบำงคนอำจสำมำรถพูดถึงทฤษฎีที่สูงส่งที่สุดทั้งหลำย—
แต่ทฤษฎีเหล่ำนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เกี่ยวกับควำมเป็ นจริง
เพรำะผูค้ นเหล่ำนี้ไม่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั ทฤษฎีเหล่ำนั้นด้วยตัวเอง และดังนั้นจึงไม่มีเส้นทำงสู่กำรปฏิบตั ิ
ผูค้ นเช่นนั้นไร้ควำมสำมำรถที่จะนำผูอ้ ื่นเข้ำมำสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องได้และมีแต่จะนำทำงพวกเขำให้หลงเจิ่นเ
ท่ำนั้น นี่ไม่เป็ นอันตรำยต่อผูค้ นหรอกหรือ? อย่ำงน้อยที่สุด
เจ้ำต้องสำมำรถแก้ปัญหำในปัจจุบนั ของผูค้ นและเปิ ดโอกำสให้พวกเขำสำมำรถสัมฤทธิ์ผลในกำรเข้ำสู่ได้
มีเพียงกำรนี้เท่ำนั้นที่นับว่ำเป็ นกำรอุทศิ ตน
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะมีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์ที่จะทำงำนเพื่อพระเจ้ำ
จงอย่ำกล่ำวคำพูดที่เพ้อฝันแสดงควำมยิง่ ใหญ่ตลอดเวลำ
และจงอย่ำใช้กำรปฏิบตั ิอนั ไม่เหมำะสมอย่ำงมำกมำยเพื่อผูกมัดผูอ้ นื่ ให้เชื่อฟังเจ้ำ
กำรทำเช่นนั้นจะไม่เกิดผลและทำได้แค่เพียงเพิ่มควำมสับสนของพวกเขำก็เท่ำนั้น

กำรทำเช่นนี้ต่อไปจะทำให้เกิดคำสอนมำกมำย ซึ่งจะทำให้ผคู้ นเกลียดเจ้ำ เช่นนั้นเองคือข้อบกพร่ องของมนุษย์
และมันก็ช่ำงน่ำละอำยเสียจริ ง ดังนั้นจงพูดถึงปัญหำที่มีอยู่จริงให้มำกขึ้น
จงอย่ำปฏิบตั ิต่อประสบกำรณ์ของผูอ้ นื่ เสมือนเป็ นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้ำเองและชูประสบกำรณ์เหล่ำนั้นขึ้
นเพื่อให้ผอู้ นื่ ชื่นชม เจ้ำจะต้องค้นหำทำงออกเฉพำะตัวของเจ้ำเอง นี่คือสิ่งที่แต่ละคนควรนำไปปฏิบตั ิ
ตัดตอนมำจำก “จงมุ่งเน้นกับควำมเป็ นจริงให้มำกขึ้น” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

350. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมจริ งของพวกเจ้ำผสำนรวมอยู่กบั สภำวะต่ำงๆ ของเจ้ำเองหรื อไม่? ในชีวิตจริ ง
อันดับแรกเจ้ำต้องคิดว่ำควำมจริ งใดที่เกี่ยวข้องกับผูค้ น เหตุกำรณ์ และสิ่งต่ำงๆ ที่เจ้ำได้พบ
เจ้ำจะสำมำรถพบน้ ำพระทัยของพระเจ้ำท่ำมกลำงควำมจริ งเหล่ำนี้
และสำมำรถเชื่อมโยงสิ่งที่เจ้ำได้พบเข้ำกับน้ ำพระทัยของพระองค์ได้
หำกเจ้ำไม่รู้ว่ำแง่มุมใดของควำมจริ งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำงๆ ที่เจ้ำได้พบ
แต่ไปแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยตรงแทน
กำรทำเช่นนี้คือวิธีเข้ำหำที่หูหนวกตำบอดซึ่งไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ใดๆ
หำกเจ้ำต้องกำรแสวงหำควำมจริงและเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ อันดับแรกเจ้ำต้องดูว่ำสิ่งต่ำงๆ
ที่ได้เกิดขึ้นกับเจ้ำเป็ นประเภทใด สิ่งเหล่ำนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมจริงในแง่มุมใด
และมองหำควำมจริ งที่เฉพำะเจำะจงในพระวจนะของพระเจ้ำที่สัมพันธ์กบั สิ่งที่เจ้ำได้รับประสบกำรณ์ จำกนั้น
เจ้ำจึงมองหำเส้นทำงกำรปฏิบตั ิที่เหมำะสมสำหรับเจ้ำในควำมจริ งนั้น ด้วยวิธีน้ี
เจ้ำจะสำมำรถได้รับควำมเข้ำใจโดยอ้อมเกี่ยวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
กำรค้นหำและกำรปฏิบตั ิตำมควำมจริ งไม่ใช่กำรประยุกต์ใช้คำสอนและกำรทำตำมสูตรรำวกับเป็ นเครื่ องจักร
ควำมจริ งไม่มีสูตรตำยตัว อีกทั้งไม่ได้เป็ นกฎ ควำมจริงเป็ นสิง่ ไม่ตำย—ควำมจริงคือชีวิตด้วยตัวของมันเอง
ควำมจริ งคือสิ่งที่มีชีวิต และควำมจริ งคือกฎที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงต้องปฏิบตั ิตำมในชีวิต
และกฎที่มนุษย์ตอ้ งมีในชีวิต
นี่คือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เจ้ำต้องเข้ำใจโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ให้ได้มำกเท่ำที่เป็ นไปได้
เจ้ำไม่อำจแยกจำกพระวจนะของพระเจ้ำหรื อควำมจริ งได้ไม่ว่ำเจ้ำได้มำถึงช่วงระยะใดในประสบกำรณ์ของเจ้ำก็
ตำม
และสิ่งที่เจ้ำเข้ำใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่เจ้ำรู ้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นทั้งหมดต่
ำงได้รับกำรแสดงออกในพระวจนะของพระเจ้ำ สิ่งเหล่ำนี้มีควำมเชื่อมโยงกับควำมจริ งอย่ำงแยกจำกกันไม่ได้
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นคือควำมจริงโดยตัวมันเอง
ควำมจริ งคือกำรสำแดงที่เป็ นของแท้ถงึ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ควำมจริ งทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นเป็ นรู ปธรรม

และควำมจริ งกล่ำวอย่ำงชัดเจนถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ควำมจริ งบอกเจ้ำอย่ำงตรงไปตรงมำมำกยิ่งขึ้นว่ำพระเจ้ำทรงโปรดสิ่งใด พระองค์ไม่ทรงโปรดสิ่งใด
พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้เจ้ำทำสิ่งใด และพระองค์ไม่ทรงอนุญำตให้เจ้ำทำสิ่งใด
พระองค์ทรงรังเกียจชิงชังผูค้ นใด และพระองค์ทรงปี ติยินดีในผูค้ นใด
เบื้องหลังควำมจริงที่พระเจ้ำทรงแสดงออกนั้น ผูค้ นสำมำรถมองเห็นควำมหรรษำยินดี ควำมกริ้ ว ควำมโทมนัส
และควำมสุขของพระองค์ เช่นเดียวกับเนื้อแท้ของพระองค์—นี่คือกำรเปิ ดเผยพระอุปนิสัยของพระองค์
นอกจำกกำรรูส้ ิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นและกำรเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระองค์จำกพระวจนะของพระองค์
แล้ว
สิ่งที่มีควำมสำคัญที่สุดคือควำมจำเป็ นที่จะต้องบรรลุควำมเข้ำใจนี้โดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจ
ริ ง หำกบุคคลหนึ่งนำตัวเองออกจำกชีวิตจริ งเพือ่ ให้รู้จกั พระเจ้ำ พวกเขำจะไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้นได้
ถึงแม้ว่ำมีผูค้ นที่สำมำรถได้รับควำมเข้ำใจบำงอย่ำงจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
แต่ควำมเข้ำใจของพวกเขำก็จำกัดอยู่กบั ทฤษฎีและพระวจนะ
และมีควำมต่ำงเกิดขึ้นกับเรื่ องที่ว่ำพระเจ้ำพระองค์เองจริ งๆ แล้วทรงเหมือนสิ่งใด
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

351. ตั้งแต่ที่ผคู้ นเริ่ มเชื่อในพระเจ้ำ พวกเขำก็ได้เก็บงำเจตนำทั้งหลำยที่ไม่ถูกต้องเอำไว้มำกมำย
เมื่อเจ้ำไม่นำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ เจ้ำรู ้สึกว่ำเจตนำทั้งหมดของเจ้ำนั้นถูกต้อง แต่เมื่อบำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นกับเจ้ำ
เจ้ำจะเห็นว่ำมีเจตนำทั้งหลำยที่ไม่ถูกต้องมำกมำยภำยในตัวเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
เมื่อพระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
พระองค์ทรงทำให้พวกเขำตระหนักว่ำมีมโนคติอนั หลงผิดมำกมำยภำยในตัวพวกเขำที่กำลังปิ ดกั้นควำมรู ้เรื่ องพ
ระเจ้ำของพวกเขำ เมื่อเจ้ำตระหนักว่ำเจตนำทั้งหลำยของเจ้ำนั้นผิด
หำกเจ้ำสำมำรถหยุดกำรปฏิบตั ิตำมมโนคติอนั หลงผิดและเจตนำทั้งหลำยของเจ้ำ
และสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ และตั้งมัน่ ในตำแหน่งของเจ้ำในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ำ
นี่พิสูจน์ว่ำเจ้ำได้กบฏต่อเนื้อหนังแล้ว เมื่อเจ้ำกบฏต่อเนื้อหนัง จะมีกำรสู้รบภำยในตัวเจ้ำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ซำตำนจะพยำยำมทำให้ผูค้ นติดตำมมัน
จะพยำยำมทำให้พวกเขำติดตำมมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของเนื้อหนังและค้ำจุนผลประโยชน์ท้งั หลำยของเนื้
อหนัง—แต่พระวจนะของพระเจ้ำจะให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำงแก่ผคู้ นภำยใน และ ณ
เวลำนี้ก็ข้ นึ อยู่กบั เจ้ำแล้วว่ำเจ้ำจะติดตำมพระเจ้ำหรื อติดตำมซำตำน
พระเจ้ำทรงขอให้ผคู้ นนำควำมจริงไปปฏิบตั ิเพื่อจัดกำรกับสิ่งทั้งหลำยภำยในตัวพวกเขำเป็ นหลัก

เพื่อจัดกำรกับควำมคิดทั้งหลำยและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของพวกเขำที่ไม่ได้ดงั พระทัยของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงสัมผัสผูค้ นในหัวใจของพวกเขำและทรงให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำงแก่พวกเขำ
ดังนั้นเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นก็คือกำรสู้รบ กล่ำวคือ ทุกครั้งที่ผคู้ นนำควำมจริงไปปฏิบตั ิ
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 ิ กำรสู้รบที่ยงิ่ ใหญ่จึงเกิดเบื้องหลังฉำก เมื่อนำควำมจริงนี้ไปปฏิบตั ิแล้ว
เบื้องหลังฉำก
ผูค้ นจะได้หลัง่ น้ ำตำแห่งควำมเศร้ำนับไม่ถว้ นก่อนที่ทำ้ ยที่สุดพวกเขำจะได้ตดั สินใจที่จะทำให้พระเจ้ำทรงพึงพ
อพระทัย เป็ นเพรำะกำรสูร้ บครั้งนี้นี่เองที่ผคู้ นทนกับควำมทุกข์และกระบวนกำรถลุง นี่คือควำมทุกข์ที่แท้จริ ง
เมื่อกำรสู้รบนั้นมำถึงเจ้ำ หำกเจ้ำสำมำรถยืนในฝ่ ำยของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง
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
เมื่อเจ้ำเผชิญกับควำมยำกลำบำกทั้งหลำย จงเร่ งรี บแล้วอธิษฐำนต่อพระเจ้ำว่ำ “โอ พระเจ้ำ!
ข้ำพระองค์ปรำรถนำที่จะทำให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย
ข้ำพระองค์ปรำรถนำที่จะสู้ทนควำมยำกลำบำกขั้นสุดท้ำยเพื่อทำให้พระทัยของพระองค์พึงพอพระทัย
และไม่ว่ำข้ำพระองค์จะเผชิญกับควำมล้มเหลวทั้งหลำยที่ใหญ่หลวงเพียงใดก็ตำม
ข้ำพระองค์จะยังคงต้องทำให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย แม้ว่ำข้ำพระองค์จำต้องละวำงทั้งชีวิตของข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ก็จะยังคงต้องทำให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัย!” ด้วยกำรตัดสินใจที่แน่วแน่น้ี เมือ่ เจ้ำอธิษฐำนดังนั้น

เจ้ำจะสำมำรถตั้งมัน่ ในคำพยำนของเจ้ำได้ แต่ละครั้งที่พวกเขำนำควำมจริงไปปฏิบตั ิ
แต่ละครั้งที่พวกเขำก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง แต่ละครั้งที่พวกเขำถูกทดสอบ
และแต่ละครั้งที่พระรำชกิจของพระเจ้ำมำถึงพวกเขำ ผูค้ นต้องสู้ทนควำมเจ็บปวดสุดขีด
ทั้งหมดนี้เป็ นกำรทดสอบสำหรับผูค้ น และดังนั้นภำยในตัวพวกเขำทั้งหมดจึงมีกำรสู้รบ
นี่คือรำคำจริงที่พวกเขำจ่ำย
กำรอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำมำกขึ้นและกำรวิง่ วุ่นดำเนินงำนมำกขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำนั้น
มันคือสิ่งผูค้ นควรที่จะทำ มันคือหน้ำที่ของพวกเขำ และควำมรับผิดชอบที่พวกเขำควรทำให้สำเร็จลุล่วง
แต่ผคู้ นต้องละวำงสิ่งที่อยู่ภำยในตัวพวกเขำซึ่งจำเป็ นต้องถูกละวำง หำกเจ้ำไม่ทำ
เช่นนั้นแล้วไม่สำคัญว่ำควำมทุกข์ภำยนอกของเจ้ำจะใหญ่หลวงเพียงใด
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะยุ่งกับกำรทำงำนหลำยอย่ำงมำกเพียงใด ทั้งหมดจะสูญเปล่ำ! กล่ำวคือ
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยภำยในตัวเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถกำหนดพิจำรณำว่ำควำมยำกลำบำกภำยนอกของเจ้ำนั้นมี
ค่ำหรื อไม่ เมื่ออุปนิสัยภำยในของเจ้ำได้เปลี่ยนไปและเจ้ำได้นำควำมจริงไปปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วควำมทุกข์ภำยนอกทั้งหมดของเจ้ำจะได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
หำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยภำยในของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะสู้ทนควำมทุกข์มำกมำยเพียงใดหรื อเจ้ำจะวิ่งวุ่นทำงำนกับเรื่องภำยนอกมำกเพียงใ
ด จะไม่มีกำรรับรองจำกพระเจ้ำ—และควำมยำกลำบำกที่ไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพระเจ้ำก็จะสู ญเปล่ำ ด้วยเหตุน้ี
กำรที่รำคำที่เจ้ำได้จ่ำยไปแล้วจะได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำหรื อไม่น้ นั
จะกำหนดพิจำรณำจำกกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้ำหรื อไม่
และจำกกำรที่ว่ำเจ้ำนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิและกบฏต่อเจตนำทั้งหลำยและมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของเจ้ำเองเ
พื่อให้ได้มำซึ่งควำมพึงพอพระทัยจำกน้ ำพระทัยพระเจ้ำ ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
และควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำหรื อไม่ ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะวิ่งวุ่นดำเนินงำนมำกมำยเพียงใด
หำกเจ้ำไม่เคยรู ้จกั ที่จะกบฏต่อเจตนำทั้งหลำยของเจ้ำเอง
แต่เพียงแค่แสวงหำกำรกระทำทั้งหลำยและควำมศรัทธำแรงกล้ำภำยนอกเท่ำนั้น และไม่เคยให้ควำมสนใจใดๆ
ต่อชีวิตของเจ้ำ เช่นนั้นแล้วควำมยำกลำบำกของเจ้ำก็จะสูญเปล่ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

352. กล่ำวโดยสรุ ป
กำรรับเอำเส้นทำงของเปโตรในควำมเชื่อของคนเรำหมำยถึงกำรเดินบนเส้นทำงของกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ
ง ซึ่งยังเป็ นเส้นทำงของกำรได้รู้จกั ตนเองและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองอย่ำงแท้จริงเช่นกัน
มีเพียงโดยกำรเดินบนเส้นทำงของเปโตรเท่ำนั้นคนเรำจึงจะอยู่บนเส้นทำงของกำรได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโ

ดยพระเจ้ำ คนเรำต้องชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตรโดยแน่ชดั ตลอดจนวิธีนำกำรนั้นไปปฏิบตั ิ
ก่อนอื่น คนเรำต้องละวำงเจตนำของคนเรำเอง กำรไล่ตำมเสำะหำที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม
และแม้กระทัง่ ครอบครัวและทุกสรรพสิ่งของเนื้อหนังของคนเรำเอง คนเรำต้องอุทศิ โดยสุดหัวใจ 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
นับประสำอะไรที่เขำจะมุ่งควำมสนใจไปที่กำรได้มำซึ่ งควำมรู ้ทำงเทววิทยำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขำจดจ่ออยู่กบั กำรจับใจควำมควำมจริ งและกำรจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ตลอดจนกำรสัมฤทธิ์ควำมเข้ำใจพระอุปนิสยั ของพระองค์และควำมดีงำมของพระองค์
เปโตรยังได้พยำยำมที่จะเข้ำใจสภำวะอันเสื่อมทรำมหลำกหลำยของมนุษย์จำกพระวจนะของพระเจ้ำเช่นกัน
ตลอดจนธรรมชำติอนั เสื่อมทรำมและข้อบกพร่ องจริงแท้ของมนุษย์
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นกำรทำตำมแง่มุมทั้งหมดของข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำต่อมนุษย์เพื่อที่จะทำให้พระองค์พงึ 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 นี่คือควำมหมำยของกำรเข้ำใจตัวเองอย่ำงแท้จริง
จำกพระวจนะของพระเจ้ำ เปโตรไม่เพียงสัมฤทธิ์ควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับตัวเขำเองเท่ำนั้น
แต่จำกสิ่งทั้งหลำยที่แสดงออกในพระวจนะของพระเจ้ำ—พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำ
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 นประโยชน์อย่ำงที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำสู่ของเขำเอง ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำได้ตรัสถึงสิ่งใด
ตรำบเท่ำที่พระวจนะเหล่ำนั้นสำมำรถกลำยเป็ นชีวิตของเขำได้และพระวจนะเหล่ำนั้นเป็ นของควำมจริ ง
เปโตรสำมำรถสลักพระวจนะเหล่ำนั้นไว้ในหัวใจของเขำเพื่อไตร่ ตรองและซึ้งคุณค่ำพระวจนะเหล่ำนั้นได้เป็ นนิ
จศีล หลังจำกที่ได้ยนิ พระวจนะของพระเยซู เขำก็สำมำรถเก็บพระวจนะเหล่ำนั้นไปคิด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเขำมุ่งควำมสนใจเป็ นพิเศษไปที่พระวจนะของพระเจ้ำ
และเขำสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ในที่สุดอย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ
เขำสำมำรถนำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ปฏิบตั ิตำมควำมจริ งและอยู่ในแนวเดียวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้อย่ำงถูกต้องแม่นยำ
กระทำกำรโดยสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำได้โดยทั้งหมดทั้งมวล
และละวำงควำมคิดเห็นและจินตนำกำรส่วนตัวของเขำเอง ในหนทำงนี้
เปโตรได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “วิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตร” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

353. หำกเจ้ำสำมำรถอุทิศหัวใจ ร่ ำงกำยของเจ้ำ และควำมรักแท้ท้งั หมดของเจ้ำแก่พระเจ้ำ
วำงสิ่งเหล่ำนั้นเฉพำะพระพักตร์พระองค์ เชื่อฟังพระองค์โดยครบบริ บูรณ์
และคำนึงถึงน้ ำพระทัยของพระองค์อย่ำงสมบูรณ์—ไม่ใช่เพื่อเนื้อหนัง ไม่ใช่เพื่อครอบครัว
และไม่ใช่เพื่อควำมอยำกได้อยำกมีส่วนตัวของเจ้ำเอง แต่เพื่อผลประโยชน์แห่งครัวเรื อนของพระเจ้ำ
โดยใช้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นหลักธรรมและรำกฐำนในทุกสิ่งทุกอย่ำง—เช่นนั้นแล้ว ด้วยกำรทำดังนั้น
เจตนำของเจ้ำและมุมมองของเจ้ำจะอยู่ถูกที่ถูกทำงทั้งหมด
และแล้วเจ้ำก็จะเป็ นบุคคลหนึ่งที่อยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำผูซ้ ่งึ ได้รับกำรสรรเสริ ญของพระองค์
ผูค้ นที่พระเจ้ำทรงโปรดก็คือบรรดำผูท้ ี่หันเข้ำหำพระองค์อย่ำงสมบูรณ์
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่สำมำรถอุทศิ ตนแด่พระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่ำนั้น
พวกที่พระเจ้ำทรงเกลียดคือบรรดำผูท้ ี่หันเข้ำหำพระองค์เพียงครึ่งใจและผูท้ ี่กบฏต่อพระองค์
พระองค์ทรงเกลียดพวกที่เชื่อในพระองค์และต้องกำรที่จะชื่นชมพระองค์อยู่เสมอในขณะทีย่ งั ไร้ควำมสำมำรถที่
จะสละตนเองเพื่อประโยชน์ของพระองค์ได้อย่ำงครบบริ บูรณ์
พระองค์ทรงเกลียดพวกที่พูดว่ำพวกเขำรักพระองค์แต่เป็ นผูท้ ี่กบฏต่อพระองค์ในหัวใจของพวกเขำ
พระองค์ทรงเกลียดพวกที่ใช้คำพูดที่มีวำทศิลป์ เป็ นภำษำดอกไม้เพื่อกำรหลอกลวง
พวกที่มิได้มอบอุทิศต่อพระเจ้ำอย่ำงจริงแท้หรื อผูท้ ี่ไม่ได้นบนอบเฉพำะพระพักตร์พระองค์อย่ำงแท้จริงนั้นคิดค
ดทรยศและโอหังอย่ำงเหลือเกินโดยธรรมชำติ
พวกที่ไม่สำมำรถนบนอบอย่ำงจริ งแท้เฉพำะเบื้องพระพักตร์พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งที่ปกติน้ นั ยิง่ โอหังกว่ำเสี
ยด้วยซ้ ำ และพวกเขำเป็ นผูส้ ืบสันดำนที่ตรงต่อหน้ำที่เป็ นพิเศษของหัวหน้ำทูตสวรรค์
ผูค้ นที่สละตนเองต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงแผ่วำงกำรเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพวกเขำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
พวกเขำนบนอบต่อถ้อยดำรัสทั้งปวงของพระองค์อย่ำงแท้จริง
และมีควำมสำมำรถที่จะนำพระวจนะของพระองค์มำปฏิบตั ิได้
พวกเขำทำให้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นรำกฐำนแห่งกำรดำรงอยู่ของพวกเขำ
และพวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะค้นคว้ำอย่ำงจริงจังจริงใจภำยในพระวจนะของพระเจ้ำเพื่อค้นหำส่วนที่จะนำไป
ปฏิบตั ิให้พบ เช่นนั้นคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
หำกสิ่งที่เจ้ำทำเป็ นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้ำ
และเจ้ำสำมำรถทำตำมควำมจำเป็ นและควำมไม่เพียงพอภำยในของเจ้ำได้จนอุปนิสัยชีวิตของเจ้ำได้แปลงสภำพ
ไปโดยผ่ำนกำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ เมื่อนั้น กำรนี้จะทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำกระทำกำรโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำ

และหำกเจ้ำไม่สนองเนื้อหนังแต่ทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์แทน เช่นนั้นแล้ว
ในกำรนี้เจ้ำย่อมจะได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์
เมื่อพูดถึงกำรเข้ำสู่ควำมเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงสมกับควำมเป็ นจริ งมำกขึ้น
มันหมำยควำมว่ำเจ้ำสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำและทำตำมข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำได้
มีเพียงกำรกระทำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งจำพวกเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถเรียกได้ว่ำกำรเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งแห่งพระ
วจนะของพระองค์ หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งได้แล้วไซร้ เจ้ำย่อมจะครองควำมจริ ง
นี่คือจุดเริ่ มต้นของกำรเข้ำสู่ควำมเป็ นจริง เจ้ำต้องเข้ำรับกำรฝึ กฝนนี้ก่อน
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นไปอีกได้
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงคือบรรดำผูท้ ี่สำมำรถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อกำรทรงภำคชีวิตจริงของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

354. พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง กล่ำวคือ
พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ลว้ นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
พระวจนะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสล้วนสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และควำมจริ งทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงออกล้วนสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ไม่ใช่พระวจนะของพระองค์คือสิ่งที่ว่ำงเปล่ำ ไม่มีอยู่จริ ง และไม่น่ำเชื่อถือ
ทุกวันนี้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงประสงค์ที่จะนำทำงผูค้ นไปสู่พระวจนะของพระเจ้ำ
หำกผูค้ นเสำะหำกำรเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ ง เช่นนั้นแล้วพวกเขำต้องแสวงหำควำมเป็ นจริง และรู ้จกั ควำมเป็ นจริ ง
ซึ่งหลังจำกนั้นพวกเขำก็ตอ้ งมีประสบกำรณ์กบั ควำมเป็ นจริ ง และดำเนินชีวิตตำมควำมเป็ นจริ ง
ยิ่งผูค้ นรู ้จกั ควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็จะยิ่งสำมำรถหยัง่ รู ้มำกขึ้นเท่ำนั้นว่ำถ้อยคำของผูอ้ ื่นเป็ นจริ งหรื อไม่
ยิ่งผูค้ นรู ้จกั ควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็จะยิ่งมีมโนคติอนั หลงผิดน้อยลงเท่ำนั้น
ยิ่งผูค้ นมีประสบกำรณ์กบั ควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็จะยิ่งรู ้ถงึ กิจกำรของพระเจ้ำที่เกี่ยวกับควำมเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็จะยิ่งหลุดพ้นจำกควำมเสื่อมทรำมและอุปนิสัยต่ำช้ำเยี่ยงซำตำนของพวกเขำได้ง่ำยขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งผูค้ นมีควำมเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็จะยิ่งรู ้จกั พระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำก็จะยิ่งรังเกียจเนื้อหนังและรักควำมจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น และยิ่งผูค้ นมีควำมเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็จะยิ่งเข้ำมำใกล้มำตรฐำนตำมข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
ผูค้ นที่พระเจ้ำทรงรับไว้คือผูซ้ ่งึ ครองควำมเป็ นจริง คือผูท้ รี่ ู ้จกั ควำมเป็ นจริ ง
และผูท้ ี่ได้มำรู ้จกั กิจกำรที่แท้จริ งของพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมเป็ นจริ ง

ยิ่งเจ้ำให้ควำมร่ วมมือกับพระเจ้ำในหนทำงที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง และบ่มวินัยร่ ำงกำยของเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็จะยิ่งได้มำซึ่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์มำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำก็จะยิ่งได้รับควำมเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น และเจ้ำก็จะยิ่งได้รับควำมรู ้แจ้งจำกพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
และด้วยเหตุน้ีควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับกิจกำรที่แท้จริงของพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นมำกขึ้นเท่ำนั้น
หำกเจ้ำสำมำรถดำเนินชีวิตในควำมสว่ำงปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
เช่นนั้นแล้วเส้นทำงปัจจุบนั ที่ไปสู่กำรปฏิบตั ิก็จะมีควำมชัดเจนต่อเจ้ำมำกขึ้น
และเจ้ำจะมีควำมสำมำรถมำกขึ้นที่จะแยกตนเองออกมำจำกมโนคติอนั หลงผิดทำงศำสนำ
และกำรปฏิบตั ิเก่ำแก่ในอดีต ควำมเป็ นจริ งปัจจุบนั นี้คือจุดสำคัญ กล่ำวคือ ยิ่งผูค้ นมีควำมเป็ นจริ งมำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรู ้ของพวกเขำเกี่ยวกับควำมจริงก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเท่ำนั้น
และควำมเข้ำใจของพวกเขำเกี่ยวกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำก็จะถ่องแท้ยงิ่ ขึ้นเท่ำนั้น
ควำมเป็ นจริ งสำมำรถเอำชนะตัวอักษรที่เขียนไว้และคำสอนทั้งหมดได้
ควำมเป็ นจริ งสำมำรถเอำชนะทฤษฎีและควำมเชี่ยวชำญทั้งหมดได้
และยิ่งผูค้ นจดจ่อกับควำมเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำใด พวกเขำก็จะยิ่งรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
และหิวกระหำยพระวจนะของพระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น หำกเจ้ำจดจ่อกับควำมเป็ นจริ งอยู่เสมอ
เช่นนั้นแล้วปรัชญำสำหรับกำรดำเนินชีวิต มโนคติอนั หลงผิดทำงศำสนำ
และบุคลิกลักษณะตำมธรรมชำติของเจ้ำ ก็ย่อมจะถูกลบล้ำงไปเองภำยหลังพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พวกที่ไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมเป็ นจริ ง และไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมเป็ นจริ งเลยนั้น
มีแนวโน้มที่จะไล่ตำมเสำะหำสิ่งที่เหนือธรรมชำติ และพวกเขำจะถูกกลลวงอย่ำงง่ำยดำย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปรำศจำกวิถีทำงที่จะดำเนินพระรำชกิจในผูค้ นเช่นนั้น
และดังนั้นพวกเขำจึงรู ้สึกว่ำงเปล่ำ และรูส้ ึกว่ำชีวิตของพวกเขำไม่มีควำมหมำยเลย
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั ควำมเป็ นจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

355. ยิ่งเจ้ำนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งมีควำมจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งเจ้ำนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งครองควำมรักของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
และยิง่ เจ้ำนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด พระเจ้ำก็ยงิ่ ทรงอวยพรเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
หำกเจ้ำฝึ กฝนปฏิบตั ิในหนทำงนี้เสมอ ควำมรักของพระเจ้ำที่มีให้เจ้ำจะค่อยๆ ทำให้เจ้ำได้เห็น
เหมือนดัง่ ที่เปโตรได้มำรู ้จกั พระเจ้ำไม่มผี ิด กล่ำวคือ
เปโตรได้พูดว่ำพระเจ้ำไม่เพียงทรงมีพระปรี ชำญำณในกำรสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งเท่ำ
นั้น แต่ยิ่งไปกว่ำนั้น ได้พูดว่ำพระองค์ยงั ทรงมีพระปรี ชำญำณในกำรทรงพระรำชกิจจริงในผูค้ นเช่นกัน
เปโตรได้พูดว่ำพระองค์ไม่เพียงทรงคู่ควรกับควำมรักของผูค้ นเพรำะกำรทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์ และแผ่นดินโลก

และทุกสรรพสิ่งของพระองค์เท่ำนั้น แต่ยงิ่ ไปกว่ำนั้น
เพรำะพระปรี ชำสำมำรถของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงมนุษย์ ในกำรทรงช่วยมนุษย์ให้รอด
ในกำรทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม และในกำรทรงยกควำมรักของพระองค์ให้เป็ นมรดกแก่มนุษย์เช่นกัน
เปโตรได้พูดว่ำมีมำกมำยในพระองค์ซ่ึงคู่ควรกับควำมรักของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน เปโตรได้พดู กับพระเยซูดว้ ยว่ำ
“กำรทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
เป็ นเหตุผลเดียวเท่ำนั้นที่พระองค์ทรงสมควรได้รับควำมรักของมนุษย์หรื อ?
ในพระองค์น้ นั มีมำกกว่ำนี้ที่ควรค่ำที่จะรัก พระองค์ทรงปฏิบตั ิและทรงเคลือ่ นไหวในชีวิตจริ ง
พระวิญญำณของพระองค์ทรงสัมผัสข้ำพระองค์ภำยใน พระองค์ทรงบ่มวินยั ข้ำพระองค์
พระองค์ทรงตำหนิขำ้ พระองค์—สิ่งเหล่ำนี้ยงิ่ คู่ควรกับควำมรักของผูค้ นมำกขึ้นไปอีกเสียด้วยซ้ ำ”
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้เห็นและได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมรักของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมจะต้องท่องสำรวจและแสวงหำในชีวิตจริ งและจะต้องเต็มใจที่จะละวำงเนื้อหนังของเจ้ำเอง
ลงไว้ก่อน เจ้ำจะต้องตั้งปณิธำนนี้
เจ้ำจะต้องเป็ นใครบำงคนที่มีควำมแน่วแน่ผซู้ ่ึงสำมำรถทำให้พระเจ้ำพึง พอพระทัยได้ในทุกสรรพสิ่ง
โดยปรำศจำกกำรเกียจคร้ำนหรื อกำรละโมบในควำมชื่นชมยินดีของเนื้อหนัง
ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนังแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ำ อำจมีบำงเวลำที่เจ้ำไม่ได้ทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
นั่นเป็ นเพรำะเจ้ำไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ครำวหน้ำ แม้ว่ำนัน่ จะต้องใช้ควำมพยำยำมมำกขึ้น
เจ้ำก็จะต้องทำให้พระองค์พึงพอพระทัยและจะต้องไม่สนองควำมต้องกำรของเนื้อหนัง
เมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในหนทำงนี้ เจ้ำจะได้มำรู ้จกั พระเจ้ำ เจ้ำจะเห็นว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถสร้ำงฟ้ำสวรรค์
และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง ว่ำพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่ผคู้ นสำมำรถมองเห็นพระองค์จริงๆ
และเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั พระองค์จริงๆ เจ้ำจะเห็นว่ำพระองค์ทรงสำมำรถดำเนินไปในหมู่มนุษย์
และว่ำพระวิญญำณของพระองค์ทรงสำมำรถทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อมในชีวิตจริง
ทรงยอมให้พวกเขำเห็นควำมน่ำรักชื่นชมของพระองค์และได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมมีวนิ ัยของพระองค์
กำรตีสอนของพระองค์ และพระพรของพระองค์ หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในหนทำงนี้เสมอ
ในชีวิตจริ งเจ้ำจะไม่สำมำรถแยกจำกพระเจ้ำได้ และหำกวันหนึ่งสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำไม่ปกติต่อไป
เจ้ำก็จะสำมำรถทนทุกข์จำกกำรตำหนิและรู ้สึกผิดได้ เมื่อเจ้ำมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำ
เจ้ำจะไม่มีวนั ปรำรถนำที่จะทิ้งพระเจ้ำ และหำกวันหนึ่งพระเจ้ำตรัสว่ำพระองค์จะทรงทิง้ เจ้ำ เจ้ำจะกลัว
และจะพูดว่ำเจ้ำน่ำจะตำยเสียดีกว่ำที่จะถูกพระเจ้ำทรงทิ้งไป ทันทีที่เจ้ำมีอำรมณ์เหล่ำนี้
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำเจ้ำไม่สำมำรถที่จะทิ้งพระเจ้ำได้ และในหนทำงนี้ เจ้ำจะมีรำกฐำนอย่ำงหนึ่ง
และจะชื่นชมควำมรักของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง

ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

356. ในควำมเชื่อที่ผคู้ นมีในพระเจ้ำ ควำมผิดอันใหญ่หลวงที่สุดของพวกเขำคือพวกเขำเชื่อด้วยวำจำเท่ำนั้น
และพระเจ้ำไม่อยู่ในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขำเลย ผูค้ นทัง้ หมดเชื่อในกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำจริ งๆ
แต่พระเจ้ำไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกๆ วันของพวกเขำ ปำกของผูค้ นพูดคำอธิษฐำนมำกมำยต่อพระเจ้ำ
แต่พระเจ้ำทรงมีพื้นที่นอ้ ยนิดในหัวใจของพวกเขำ และดังนั้นพระเจ้ำจึงทรงทดสอบพวกเขำซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ
เป็ นเพรำะว่ำผูค้ นไม่บริ สุทธิ์ พระเจ้ำจึงไม่ทรงมีทำงเลือกอืน่ นอกจำกทดสอบพวกเขำ
เพื่อที่พวกเขำอำจรู ้สึกละอำย และมำรู ้จกั ตัวเองท่ำมกลำงกำรทดสอบเหล่ำนี้ หำกไม่เป็ นเช่นนั้น
มนุษยชำติจะกลำยเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของทูตสวรรค์ และกลับกลำยเป็ นเสื่อมทรำมลงเรื่อยๆ
ในกระบวนควำมเชื่อที่พวกเขำมีในพระเจ้ำ
แต่ละคนปลดทิง้ เจตนำและวัตถุประสงค์ส่วนตัวของพวกเขำมำกมำยภำยใต้กำรชำระให้สะอำดอันไม่มีที่สิ้นสุด
ของพระเจ้ำ หำกไม่เป็ นเช่นนั้น พระเจ้ำคงจะไม่ทรงมีหนทำงที่จะใช้บุคคลใด
และคงจะไม่ทรงมีหนทำงที่จะทรงพระรำชกิจซึ่งพระองค์ควรที่จะทรงทำในผูค้ น
พระเจ้ำทรงชำระล้ำงผูค้ นให้สะอำดเป็ นอันดับแรก และผูค้ นอำจมำรู ้จกั ตัวเองโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรนี้
และพระเจ้ำอำจเปลี่ยนแปลงพวกเขำ ณ
เวลำนั้นเท่ำนั้นที่พระเจ้ำจะทรงพระรำชกิจในชีวิตของพระองค์ในพวกเขำ
และด้วยวิธีน้ีเท่ำนั้นหัวใจของพวกเขำจึงจะหันมำหำพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์ได้ ดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำ
กำรที่เชื่อในพระเจ้ำไม่ได้เรี ยบง่ำยเหมือนกับที่ผคู้ นพูดกัน ตำมที่พระเจ้ำทอดพระเนตร
หำกเจ้ำมีเพียงควำมรู ้แต่ไม่มีพระวจนะของพระองค์เป็ นชีวิต และหำกเจ้ำถูกจำกัดเพียงควำมรู ้ของเจ้ำเองเท่ำนั้น
แต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมควำมจริ งหรื อใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือข้อพิสูจน์ว่ำเจ้ำยังคงไม่มีหัวใจที่รักพระเจ้ำ
และแสดงให้เห็นว่ำหัวใจของเจ้ำไม่ได้เป็ นของพระเจ้ำ คนเรำสำมำรถรู ้จักพระเจ้ำได้โดยกำรเชื่อในพระองค์
กล่ำวคือ นี่คือเป้ำหมำยสุดท้ำย และเป้ำหมำยของกำรไล่ตำมเสำะหำของมนุษย์
เจ้ำต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เพื่อให้พระวจนะของพระองค์ผลิดอกออกผลในกำรปฏิบตั ิของเจ้ำได้ หำกเจ้ำมีเพียงควำมรู ้เกี่ยวกับคำสอน
เช่นนั้นแล้วควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำจะสูญเปล่ำ
เฉพำะเมื่อเจ้ำปฏิบตั ิและใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นควำมเชื่อของเจ้ำจึงจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำคร
บบริ บูรณ์และสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ บนถนนสำยนี้ ผูค้ นมำกมำยสำมำรถพูดถึงควำมรู ้มำกมำย
แต่เมื่อถึงเวลำตำยของพวกเขำ ดวงตำของพวกเขำปริ่ มไปด้วยน้ ำตำ

และพวกเขำเกลียดตัวเองที่เสียเวลำไปทั้งชีวิตและใช้ชีวิตจนแก่เฒ่ำเพื่อควำมสูญเปล่ำ พวกเขำเพียงเข้ำใจคำสอน
แต่ไม่สำมำรถนำควำมจริงมำปฏิบตั ิหรื อเป็ นพยำนต่อพระเจ้ำได้ แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำเพียงวิ่งไปทำงโน้นทีทำงนี้ที ยุง่ รำวกับผึ้ง
และเมื่อหมิ่นเหม่ใกล้ควำมตำยเท่ำนั้นพวกเขำจึงมองเห็นในที่สุดว่ำพวกเขำขำดพร่ องคำพยำนที่แท้จริ ง
ว่ำพวกเขำไม่ได้รู้จกั พระเจ้ำเลย และนี่ไม่สำยเกินไปหรื อ?
เหตุใดเจ้ำจึงไม่ใช้วนั นี้ให้คมุ้ ค่ำและไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งที่เจ้ำรัก? เหตุใดจึงรอจนถึงวันพรุ่ งนี้เล่ำ?
หำกในชีวิตเจ้ำไม่ทนทุกข์เพื่อควำมจริ งหรือพยำยำมได้รับควำมจริ ง อำจเป็ นได้หรื อไม่ว่ำ
เจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้สึกเสียใจในโมงยำมแห่งกำรตำยของเจ้ำ? หำกเป็ นเช่นนั้น เหตุใดหรื อจึงเชื่อในพระเจ้ำ?
ในควำมเป็ นจริ ง หำกพวกเขำใช้ควำมทุ่มเทพยำยำมเพียงแผ่วบำงที่สุด
ก็มีเรื่ องมำกมำยที่ผคู้ นสำมำรถนำควำมจริงมำปฏิบตั ิได้ และด้วยกำรนั้นย่อมทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย
นี่เป็ นเพียงเพรำะหัวใจของผูค้ นถูกครอบงำด้วยปี ศำจ จนพวกเขำไม่สำมำรถปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของพระเจ้ำได้
และสำละวนเร่ งร้อนอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของพวกเขำ และไม่สัมฤทธิ์สิ่งใดเลยในท้ำยที่สุด
ด้วยเหตุผลนี้ ผูค้ นจึงทุกข์รอ้ นจำกปัญหำและควำมลำบำกยำกเย็นอยู่เสมอ
เหล่ำนี้ไม่ใช่กำรทรมำนของซำตำนหรื อ? นี่ไม่ใช่ควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังหรอกหรื อ?
เจ้ำไม่ควรพยำยำมที่จะหลอกลวงพระเจ้ำโดยลมปำก ตรงกันข้ำม เจ้ำกลับต้องปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
อย่ำหลอกตัวเจ้ำเอง—นั่นจะทำไปเพื่ออะไร? เจ้ำสำมำรถได้รับสิ่งใดหรื อ
จำกกำรใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของเจ้ำและกำรดิ้นรนเพื่อผลกำไรและชื่อเสียง?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรมีชีวิตเพื่อควำมจริงเพรำะเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

357.
ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงจริ งแท้คือบรรดำผูท้ ี่เต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ำมำปฏิบตั ิและเต็มใจที่จะปฏิบั
ติควำมจริ ง
ผูค้ นที่สำมำรถตั้งมัน่ อย่ำงแท้จริงในคำพยำนของตนต่อพระเจ้ำคือบรรดำผูท้ ี่เต็มใจที่จะนำพระวจนะของพระอง
ค์มำปฏิบตั ิและสำมำรถยืนอยู่ในฝ่ ำยของควำมจริ งได้อย่ำงจริ งแท้อีกด้วย
ผูค้ นที่อำศัยเล่ห์เหลีย่ มและควำมไม่เป็ นธรรมล้วนขำดพร่ องควำมจริง
และพวกเขำล้วนนำควำมอัปยศอดสูมำสู่พระเจ้ำ
พวกที่ก่อให้เกิดกำรโต้เถียงกันในคริ สตจักรคือสมุนของซำตำน พวกเขำคือร่ ำงจำแลงของซำตำน
ผูค้ นเช่นนี้มงุ่ ร้ำยอย่ำงมำก
พวกที่ไม่มีกำรหยัง่ รู ้และไม่สำมำรถยืนอยู่ในฝ่ ำยของควำมจริงได้ลว้ นเก็บซ่อนเจตนำชัว่ ร้ำยเอำไว้และทำให้ควำ
มจริ งมัวหมอง ยิง่ ไปกว่ำนั้น พวกเขำยังเป็ นตัวแทนขนำนแท้ของซำตำน พวกเขำอยู่นอกเหนือกำรไถ่

และจะต้องถูกกำจัดไปตำมธรรมชำติ พระวงศ์ของพระเจ้ำไม่ยอมให้พวกที่ไม่ปฏิบตั ิควำมจริ งหลงเหลืออยู่
อีกทั้งไม่ยอมให้หลงเหลือผูท้ ี่จงใจรื้ อทำลำยคริ สตจักรอยู่เลย อย่ำงไรก็ตำม
ตอนนี้ไม่ใช่เวลำที่จะทำงำนแห่งกำรขับไล่ ผูค้ นเช่นนั้นจะเพียงแค่ถูกเปิ ดโปงและถูกกำจัดไปในที่สุด
งำนที่ไร้ประโยชน์จะไม่ถูกนำมำใช้กบั ผูค้ นเหล่ำนี้อีกแล้ว
พวกที่เป็ นของซำตำนไม่สำมำรถยืนอยู่ในฝ่ ำยของควำมจริงได้
แต่ทว่ำบรรดำผูท้ ี่แสวงหำควำมจริ งสำมำรถทำได้
พวกที่ไม่ปฏิบตั ิควำมจริ งไม่คู่ควรกับกำรได้ยนิ เรื่ องหนทำงแห่งควำมจริง
และไม่คู่ควรกับกำรเป็ นพยำนต่อควำมจริ ง ควำมจริ งนั้นไม่ใช่สำหรับหูของพวกเขำอย่ำงแน่นอน แต่ทว่ำ
มันมุ่งตรงไปที่บรรดำผูป้ ฏิบตั ิควำมจริ ง ก่อนที่วำระสุดท้ำยของทุกคนจะถูกเปิ ดเผยนั้น
พวกที่รบกวนคริ สตจักรและขัดจังหวะพระรำชกิจของพระเจ้ำจะถูกทิ้งไว้ก่อนในตอนนี้
เพื่อจะถูกจัดกำรในภำยหลัง เมื่อพระรำชกิจนั้นครบบริ บูรณ์ ผูค้ นเหล่ำนี้แต่ละคนจะถูกเปิ ดโปง แล้วจำกนั้น
พวกเขำจะถูกกำจัดไป สำหรับเวลำนี้ ในขณะที่ควำมจริ งกำลังถูกจัดเตรี ยมไว้ให้น้ นั พวกเขำจะถูกเมินเฉย
เมื่อควำมจริ งทั้งปวงถูกเปิ ดเผยต่อมนุษย์ ผูค้ นเหล่ำนั้นควรถูกกำจัดไป
นั่นจะเป็ นเวลำที่ผคู้ นทั้งหมดจะถูกแบ่งชั้นไปตำมประเภทของพวกเขำ เล่ห์กลเล็กๆ น้อยๆ
ของบรรดำผูท้ ี่ไม่มีกำรหยัง่ รู ้จะนำพวกเขำไปสู่ควำมย่อยยับในมือของคนชัว่
พวกเขำจะถูกล่อลวงออกไปโดยคนชัว่ เหล่ำนั้น ไม่มีวนั จะคืนกลับมำ
และกำรบำบัดเช่นนี้คือสิ่งที่พวกเขำสมควรได้รับ เพรำะพวกเขำไม่รกั ควำมจริ ง
เพรำะพวกเขำไม่สำมำรถยืนอยู่ในฝ่ ำยของควำมจริงได้
เพรำะพวกเขำติดตำมผูค้ นที่ชวั่ ร้ำยและยืนอยู่ในฝ่ ำยเดียวกับผูค้ นที่ชวั่ ร้ำย
และเพรำะพวกเขำสมรู ้ร่วมคิดกับผูค้ นที่ชวั่ ร้ำยและเยำะเย้ยท้ำทำยพระเจ้ำ
พวกเขำรู ้ดีอย่ำงยิ่งว่ำสิ่งที่ผคู้ นชัว่ ร้ำยเหล่ำนั้นแผ่ออกมำคือควำมชัว่ ถึงกระนั้น
พวกเขำก็ยงั ทำหัวใจให้แข็งกระด้ำงและหันหลังให้กบั ควำมจริ งเพื่อติดตำมพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ผซู้ ่ึงไม่ปฏิบตั ิควำมจริ งแต่ปฏิบตั ิสิ่งทั้งหลำยที่ทำลำยล้ำงและน่ำรังเกียจไม่ได้กำลังกระทำควำมชัว่ กั
นทุกคนหรอกหรื อ? ถึงแม้ว่ำท่ำมกลำงพวกเขำจะมีบรรดำผูท้ ี่แต่งลักษณะของตนเองเสมือนเป็ นกษัตริ ย์
และคนอื่นๆ ที่ติดตำมพวกเขำ
ธรรมชำติที่เยำะเย้ยท้ำทำยพระเจ้ำของพวกเขำนั้นไม่ได้เป็ นแบบเดียวกันทั้งหมดหรอกหรื อ?
พวกเขำมีขอ้ แก้ตวั อะไรได้บำ้ งที่อำ้ งว่ำพระเจ้ำไม่ทรงช่วยพวกเขำให้รอด?
พวกเขำมีขอ้ แก้ตวั อะไรได้บำ้ งที่อำ้ งว่ำพระเจ้ำไม่ทรงชอบธรรม?
มิใช่ควำมชัว่ ของพวกเขำเองหรอกหรื อที่กำลังทำลำยพวกเขำ?

มิใช่ควำมเป็ นกบฏของพวกเขำเองหรอกหรื อที่กำลังลำกพวกเขำลงไปในนรก? ผูค้ นที่ปฏิบตั ิควำมจริ งนั้น
ในที่สุดจะได้รับกำรช่วยให้รอดและถูกทำให้มีควำมเพียบพร้อมเนื่องจำกควำมจริง
บรรดำผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิควำมจริ งนั้น ในที่สุดจะนำกำรทำลำยล้ำงมำสู่ตวั พวกเขำเองเนื่องจำกควำมจริ ง
เหล่ำนี้คือบทอวสำนที่รอคอยบรรดำผูท้ ี่ปฏิบตั ิควำมจริ งและพวกที่ไม่ได้ปฏิบตั ิควำมจริ งอยู่
ตัดตอนมำจำก “คำเตือนสำหรับบรรดำผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั คิ วำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ค. ว่าด้วยวิธีที่จะรู้จักตนเองและสัมฤทธิ์การกลับใจใหม่ที่แท้จริง
358. ภำยหลังจำกหลำยพันปี แห่งควำมเสื่อมทรำม มนุษย์ดำ้ นชำและปัญญำทึบ
เขำได้กลำยเป็ นปี ศำจตนหนึ่งซึ่งต่อต้ำนพระเจ้ำ
จนถึงขนำดที่ควำมเป็ นกบฏของมนุษย์ตอ่ พระเจ้ำนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือทั้งหลำย ว่ำด้วยประวัติศำสตร์
และกระทัง่ มนุษย์เองก็ไม่สำมำรถที่จะพรรณนำพฤติกรรมอันเป็ นกบฏของเขำได้อย่ำงครบถ้วน—
ด้วยเหตุที่มนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึก
และได้ถูกซำตำนนำพำให้ออกนอกลูน่ อกทำงไปถึงขนำดที่ว่ำเขำไม่รู้ว่ำจะหันไปทำงใด แม้กระทัง่ วันนี้
มนุษย์ยงั คงทรยศพระเจ้ำ กล่ำวคือ เมื่อมนุษย์เห็นพระเจ้ำ เขำทรยศพระองค์ และเมื่อเขำไม่สำมำรถเห็นพระเจ้ำ
เขำก็ทรยศพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
มีแม้กระทัง่ พวกที่เมื่อได้เป็ นประจักษ์พยำนในคำสำปแช่งของพระเจ้ำและพระพิโรธของพระเจ้ำแล้ว
ก็ยงั คงทรยศพระองค์ และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำสำนึกรับรู ้ของมนุษย์ได้สูญเสียหน้ำที่ด้งั เดิมของมันไปแล้ว
และว่ำมโนธรรมของมนุษย์ก็ได้สูญเสียหน้ำที่ด้งั เดิมของมันไปแล้วด้วยเช่นกัน
มนุษย์ที่เรำเฝ้ำมองคือสัตว์เดียรัจฉำนตัวหนึ่งในเครื่ องแต่งกำยของมนุษย์ เขำเป็ นอสรพิษตัวหนึ่ง
และไม่สำคัญว่ำเขำพยำยำมทำตัวให้ดูเหมือนน่ำเวทนำต่อหน้ำต่อตำของเรำเพียงใด เรำจะไม่มีวนั เมตตำต่อเขำ
ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่มีกำรจับควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงขำวกับดำ
ในควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมจริงกับสิ่งทีไ่ ม่ใช่ควำมจริ ง สำนึกรับรู ้ของมนุษย์ดำ้ นชำยิง่ นัก
กระนั้นก็ตำมเขำยังคงปรำรถนำที่จะได้รับพระพร สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเขำต่ำศักดิ์ยงิ่ นัก
กระนั้นก็ตำมเขำยังคงปรำรถนำที่จะมีอธิปไตยของกษัตริย์ เขำจะสำมำรถเป็ นกษัตริยข์ องใครได้
ด้วยสำนึกรับรู ้เช่นนั้น? เขำที่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์เช่นนั้นจะสำมำรถนัง่ บนบัลลังก์ได้อย่ำงไร?
มนุษย์ไม่มีควำมละอำยใจจริ งๆ! เขำคือผูเ้ ครำะห์ร้ำยที่ทะนงตนคนหนึ่ง!
สำหรับบรรดำพวกเจ้ำที่ปรำรถนำจะได้รับพระพร
เรำขอแนะนำให้เจ้ำหำกระจกเงำหนึ่งบำนแล้วมองดูภำพสะท้อนอันน่ำเกลียดของเจ้ำเองเสียก่อน—
เจ้ำมีสิ่งที่จำเป็ นในกำรเป็ นกษัตริยห์ รื อไม่? เจ้ำมีหน้ำตำเหมือนผูห้ นึ่งซึ่งสำมำรถได้รับพระพรหรื อไม่?
ไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำเลยแม้แต่นอ้ ยและเจ้ำยังไม่ได้นำควำมจริงใดๆ มำปฏิบตั ิเลย
กระนั้นเจ้ำยังคงปรำรถนำที่จะมีวนั พรุ่งนี้ที่น่ำอัศจรรย์อยูอ่ ีก เจ้ำกำลังหลอกตัวเอง!
มนุษย์ซ่งึ เกิดมำในดินแดนอันโสมมเช่นนั้น ได้ถูกสังคมทำให้มวั หมองอย่ำงรุ นแรง
เขำได้รับอิทธิพลจำกจริ ยธรรมแบบศักดินำ และเขำได้รับกำรสอน ณ “สถำบันอุดมศึกษำ” กำรคิดล้ำหลัง
ศีลธรรมอันเสื่อมทรำม มุมมองชีวิตแบบคับแคบ ปรัชญำเพื่อกำรดำรงชีวิตที่น่ำรังเกียจ
กำรดำรงอยู่อนั ไร้ค่ำอย่ำงที่สุด และรู ปแบบกำรใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมทั้งหลำยอันต่ำทรำม—

สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดได้รุกล้ำเข้ำไปในหัวใจของมนุษย์อย่ำงรุ นแรง
และได้บ่อนทำลำยและโจมตีมโนธรรมของเขำอย่ำงรุ นแรง ผลก็คือ
มนุษย์ยงิ่ อยู่ห่ำงไกลจำกพระเจ้ำมำกขึ้นเรื่ อยๆ และยิ่งต่อต้ำนพระองค์มำกขึ้นเรื่ อยๆ
อุปนิสัยของมนุษย์กลำยมำเป็ นชัว่ ช้ำมำกขึ้นในแต่ละวัน และไม่มสี ักคนหนึ่งที่จะเต็มใจยอมสละสิ่งใดๆ
เพื่อพระเจ้ำ ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่มีสักคนหนึ่งที่จะเต็มใจแสวงหำกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน มนุษย์ไม่ทำอะไรเลยเว้นแต่ไล่ตำมเสำะหำควำมยินดี
โดยยอมให้ตวั เขำเองจมอยู่กบั ควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังในดินแดนแห่งโคลน
แม้ครำที่พวกเขำได้ยินควำมจริง พวกที่ใช้ชีวิตอยู่ในควำมมืดมิดก็ไม่ได้ครุ่ นคิดเรื่ องกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ
และพวกเขำก็ไม่มีแนวโน้มที่จะแสวงหำพระเจ้ำ ต่อให้พวกเขำได้เห็นกำรทรงปรำกฏของพระองค์แล้วก็ตำม
มนุษย์คนหนึ่งที่ต่ำทรำมเช่นนั้นจะสำมำรถมีโอกำสแห่งควำมรอดได้อย่ำงไร?
มนุษย์คนหนึ่งที่เสื่อมโทรมเช่นนั้นจะสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงได้อย่ำงไร?
กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์เริ่ มต้นด้วยควำมรู ้เกีย่ วกับเนื้อแท้ของเขำและโดยผ่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงทั้
งหลำยในกำรคิด ธรรมชำติ และทัศนะทำงจิตใจของเขำ—โดยผ่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงพื้นฐำนทั้งหลำย
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นกำรเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ งทั้งหลำยจะได้สำเร็จลุล่วงในอุปนิสัยของมนุษย์
อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ก่อเกิดขึ้นมำจำกกำรที่เขำถูกซำตำนวำงยำพิษและทำให้ด่ำงพร้อย
จำกอันตรำยมหันต์ที่ซำตำนได้ทำให้ก่อเกิดขึ้นกับกำรคิด ศีลธรรม ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
และสำนึกรับรู ้ของเขำ
นั่นเป็ นเพรำะสิ่งพื้นฐำนทั้งหลำยของมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้วอย่ำงแน่นอน
และไม่เหมือนอย่ำงที่สุดกับวิธีกำรที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงพวกเขำขึ้นมำแต่ด้งั เดิมนัน่ เอง
มนุษย์จึงต่อต้ำนพระเจ้ำและไม่เข้ำใจควำมจริ ง ด้วยเหตุน้ี
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยของมนุษย์จงึ ควรเริ่ มต้นด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในกำรคิด
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก และสำนึกรับรู ้ของเขำ
ซึ่งจะเปลี่ยนควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำและควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับควำมจริ ง
พวกที่เกิดมำในดินแดนที่เสื่อมทรำมอย่ำงล้ำลึกที่สุดในบรรดำดินแดนทั้งหมดนั้นไม่รู้เท่ำทันในสิ่งที่พระเจ้ำทร
งเป็ น หรื อควำมหมำยของกำรเชื่อในพระเจ้ำยิง่ ขึ้นไปอีก ยิ่งผูค้ นเสื่อมทรำมมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งรู ้จกั กำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำน้อยลงเท่ำนั้น
และสำนึกรับรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกของพวกเขำก็ยงิ่ แย่ลงเท่ำนั้น
แหล่งที่มำของกำรต่อต้ำนและกำรเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำของมนุษย์ก็คือควำมเสื่อมทรำมของเขำโดยซำตำน

เพรำะควำมเสื่อมทรำมของซำตำน มโนธรรมของมนุษย์จึงได้ดำ้ นชำมำกขึ้น เขำไม่มีศีลธรรม
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 ด้วยเหตุน้อี ุปนิสัยของเขำจึงเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำ
หำกสำนึกรับรู ้และควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกของมนุษย์ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นนั้นแล้ว
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยของเขำก็ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้
เช่นเดียวกับกำรสอดคล้องกันกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ หำกสำนึกรับรู ้ของมนุษย์ไม่น่ำไว้ใจ
เขำก็ย่อมไม่สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้และไม่เหมำะสำหรับกำรใช้งำนโดยพระเจ้ำ “สำนึกรับรู ้ที่ปกติ”
หมำยถึงกำรเชื่อฟังและกำรสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำ หมำยถึงกำรโหยหำในพระเจ้ำ
หมำยถึงกำรมีควำมสมบูรณ์ต่อพระเจ้ำ และหมำยถึงกำรมีมโนธรรมต่อพระเจ้ำ
นั่นหมำยถึงกำรเป็ นหัวใจและจิตใจหนึ่งเดียวต่อพระเจ้ำ และกำรไม่ต่อต้ำนพระเจ้ำโดยจงใจ
กำรมีสำนึกรับรู ้ที่ผิดปกติวิสัยไม่ได้เป็ นเช่นนี้ เนื่องจำกมนุษย์ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
เขำจึงได้คิดมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้ำขึ้นมำ
และเขำไม่เคยมีควำมจงรักภักดีตอ่ พระเจ้ำหรื อกำรโหยหำในพระองค์เลย
โดยยังไม่ได้พูดถึงมโนธรรมที่มีต่อพระเจ้ำเลย มนุษย์ต่อต้ำนพระเจ้ำและตัดสินพระองค์โดยจงใจ
และยิ่งไปกว่ำนั้น ยังกล่ำวคำผรุ สวำทใส่พระองค์ลบั หลังพระองค์ มนุษย์ตดั สินพระเจ้ำลับหลังพระองค์
ด้วยควำมรู ้อนั ชัดเจนว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ มนุษย์ไม่มีเจตนำที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำ
และเพียงสร้ำงข้อเรียกร้องและคำร้องขอแบบไม่ลืมหูลืมตำจำกพระองค์ ผูค้ นเช่นนั้น—
ผูค้ นผูซ้ ่งึ มีสำนึกรับรู ้อนั ผิดปกติวิสัย—
ไม่สำมำรถที่จะรู ้จกั พฤติกรรมของพวกเขำเองหรื อที่จะเสียใจในควำมเป็ นกบฏของพวกเขำ

หำกผูค้ นสำมำรถรู ้จกั ตัวเองได้ พวกเขำก็ย่อมได้รับเอำสำนึกรับรู ้ของพวกเขำกลับมำแล้วเล็ กน้อย
ยิ่งผูค้ นผูซ้ ่งึ ไม่สำมำรถรู ้จกั ตัวเองมีควำมเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็ยิ่งมีสำนึกรับรู ้ที่ถูกต้องน้อยลงเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

359.
ธรรมชำติของซำตำนนี่เองที่กำกับดูแลและครอบงำผูค้ นจำกภำยในจนกว่ำพวกเขำนั้นได้มีประสบกำรณ์กบั พระ
รำชกิจของพระเจ้ำและได้รับควำมจริงแล้ว สิ่งใดหรื อที่ธรรมชำติน้นั พ่วงท้ำยมำด้วยเป็ นพิเศษ? ตัวอย่ำงเช่น
เหตุใดพวกเจ้ำจึงเห็นแก่ตวั ? เหตุใดพวกเจ้ำจึงปกป้องตำแหน่งของตัวเจ้ำเอง?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงมีภำวะอำรมณ์รุนแรงเช่นนั้น? เหตุใดพวกเจ้ำจึงชื่นชมสิง่ ที่ไม่ชอบธรรมเหล่ำนั้น?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงชอบคนชัว่ พวกนั้น? อะไรคือพืน้ ฐำนของควำมชื่นชอบของพวกเจ้ำที่มีต่อสิ่งทั้งหลำยดังกล่ำว?
สิ่งเหล่ำนี้มำจำกไหน? เหตุใดพวกเจ้ำจึงมีควำมสุขยิ่งนักที่จะยอมรับสิ่งเหล่ำนี้ ถึงตอนนี้
พวกเจ้ำล้วนได้มำเข้ำใจว่ำ เหตุผลหลักเบื้องหลังสิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดก็คือว่ำ พิษของซำตำนอยูภ่ ำยในตัวพวกเจ้ำ
สำหรับสิ่งที่พิษของซำตำนเป็ นนั้น มันสำมำรถแสดงออกมำอย่ำงครบถ้วนด้วยคำพูด ตัวอย่ำงเช่น
หำกพวกเจ้ำถำมพวกคนทำชัว่ ว่ำเหตุใดพวกเขำจึงปฏิบตั ิตนในหนทำงที่พวกเขำทำ พวกเขำก็จะตอบว่ำ
“เพรำะมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเอง ส่วนคนรั้งท้ำยปล่อยให้มำรพำไปตำมยถำกรรม”
วลีเดียวนี้แสดงถึงรำกเหง้ำที่แท้จริ งของปัญหำ ตรรกะของซำตำนได้กลำยมำเป็ นชีวิตของผูค้ นไปแล้ว
พวกเขำอำจทำสิ่งทั้งหลำยเพื่อจุดประสงค์น้นี ้ นั แต่พวกเขำก็แค่กำลังทำมันเพื่อตัวพวกเขำเอง
ทุกคนคิดว่ำในเมื่อ มันเป็ นว่ำมนุษย์ทุกคนทำเพื่อตนเองและมำรก็เอำตัวคนรั้งท้ำยไป
ผูค้ นก็ควรดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวพวกเขำเอง
และทำทุกสิ่งทุกอย่ำงในอำนำจของพวกเขำเพื่อที่จะรักษำควำมปลอดภัยให้กบั สถำนภำพทีด่ ีเพื่อเห็นแก่ประโยช
น์ของอำหำรและเครื่ องนุ่งห่มอันวิจิตร “มนุษย์ทุกคนทำเพื่อตัวเอง
ส่วนคนรั้งท้ำยปล่อยให้มำรพำไปตำมยถำกรรม”—นี่คือชีวิตและปรัชญำของมนุษย์
และมันยังเป็ นตัวแทนธรรมชำติของมนุษย์อีกด้วย คำพูดเหล่ำนี้ของซำตำนเป็ นพิษของซำตำนอย่ำงแน่แท้
และเมื่อผูค้ นรับมันไว้ภำยใน มันจึงกลำยเป็ นธรรมชำติของพวกเขำ
ธรรมชำติของซำตำนนั้นถูกเปิ ดโปงโดยผ่ำนทำงคำพูดเหล่ำนี้ คำพูดเหล่ำนี้เป็ นตัวแทนซำตำนอย่ำงครบบริ บูรณ์
พิษนี้กลำยเป็ นชีวิตของผูค้ นเช่นเดียวกับเป็ นรำกฐำนแห่งกำรดำรงอยู่ของพวกเขำ
และมนุษยชำติซ่ึงถูกทำให้เสื่อมทรำมก็ได้ถูกครอบงำโดยพิษนี้เป็ นเวลำหลำยพันปี
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ซำตำนทำก็เพื่อตัวมันเอง มันปรำรถนำที่จะข้ำมผ่ำนพระเจ้ำ หลุดพ้นจำกพระองค์
และกวัดแกว่งอำนำจด้วยตัวมันเอง และเพื่อที่จะครองสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวงของพระเจ้ำ

เพรำะฉะนั้นธรรมชำติของมนุษย์ก็คอื ธรรมชำติของซำตำนนั่นเอง ในข้อเท็จจริ งนั้น
คติประจำใจของผูค้ นจำนวนมำกสำมำรถเป็ นตัวแทนและสะท้อนธรรมชำติของพวกเขำได้
ไม่สำคัญว่ำผูค้ นพยำยำมที่จะอำพรำงตัวพวกเขำอย่ำงไร
ในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำทำและในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำพูด
พวกเขำไม่สำมำรถซ่อนเร้นผูซ้ ่ึงพวกเขำเป็ นได้ มีบำงคนที่ไม่เคยพูดควำมจริงและเก่งในกำรเสแสร้ง
แต่ทนั ทีที่ผอู้ ื่นได้มีปฏิสัมพันธ์กบั พวกเขำสักระยะหนึ่ง
ธรรมชำติอนั หลอกลวงและควำมไม่ซื่อสัตย์อนั ครบบริ บูรณ์ของพวกเขำก็ถูกค้นพบ ในที่สุด
ผูอ้ ื่นก็ลงควำมเห็นดังต่อไปนี้ ควำมว่ำ บุคคลนั้นไม่เคยพูดควำมจริงสักคำ และเป็ นผูค้ นที่หลอกลวง
ถ้อยแถลงนี้เป็ นตัวแทนควำมจริ งเกีย่ วกับธรรมชำติของบุคคลเช่นนั้น
นั่นคือภำพประกอบและข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดของธรรมชำติแก่นแท้ของพวกเขำ
ปรัชญำของพวกเขำเกี่ยวกับชีวิตคือกำรไม่บอกควำมจริงแก่ใครเลย ตลอดจนกำรไม่ไว้วำงใจใครเลย
ธรรมชำติเยี่ยงซำตำนของมนุษย์บรรจุปรัชญำนี้มำกมำย
บำงครั้งเจ้ำเองก็ไม่แม้แต่จะตระหนักรู ้กำรนั้นและไม่เข้ำใจสิ่งนั้น ถึงกระนั้น
ทุกชัว่ ขณะของชีวิตของเจ้ำก็มีพื้นฐำนอยู่บนสิ่งนั้น ที่มำกกว่ำนั้น
เจ้ำคิดว่ำปรัชญำนี้ค่อนข้ำงถูกต้องและมีเหตุผล และไม่มีกำรเข้ำใจผิดเลยแม้แต่น้อย
นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่ำ ปรัชญำของซำตำนได้กลำยเป็ นธรรมชำติของผูค้ น
และว่ำพวกเขำกำลังใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับกำรนั้นอย่ำงสมบูรณ์ โดยไม่ได้เป็ นกบฏต่อกำรนั้นเลยแม้แต่น้อย
ดังนั้น พวกเขำกำลังเปิ ดโปงธรรมชำติเยี่ยงซำตำนของพวกเขำอยู่เนืองนิตย์ และในทุกแง่มุม
พวกเขำใช้ชีวิตไปตำมปรัชญำของซำตำน ธรรมชำติของซำตำนคือชีวิตของมนุษยชำติ
ตัดตอนมำจำก “วิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตร” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

360. เมื่อมำถึงเรื่ องกำรรู ้จกั ธรรมชำติของมนุษย์
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำรที่จะมองเห็นกำรนั้นจำกมุมมองของทรรศนะทำงโลกของมนุษย์ ทรรศนะชีวิต
และค่ำนิยมทั้งหลำย พวกที่เป็ นมำรร้ำยล้วนดำรงชีวิตเพื่อตัวพวกเขำเอง
โดยหลักแล้วทรรศนะชีวิตและคำคมทั้งหลำยของพวกเขำมำจำกคติพจน์ของซำตำน อำทิ
“ทุกคนจงทำเพื่อตนเอง ส่วนคนรั้งท้ำยปล่อยให้มำรร้ำยพำไปตำมยถำกรรม”
คำพูดสำรพัดที่กล่ำวโดยพวกกษัตริ ยม์ ำร พวกตัวที่ยิ่งใหญ่ท้งั หลำย
และบรรดำนักปรัชญำของแผ่นดินโลกนั้นได้กลำยมำเป็ นชีวิตจริ งของมนุษย์ไปแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
คำพูดส่วนใหญ่ของขงจื๊อผูซ้ ่งึ ประชำชนชำวจีนกล่ำวขวัญถึงในฐำนะ “ปรำชญ์” นั้น
ได้กลำยมำเป็ นชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว ทั้งยังมีสุภำษิตที่มีชื่อเสียงของศำสนำพุทธและลัทธิเต๋ ำ

และคติพจน์อมตะของพวกบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงหลำกหลำยที่ถูกยกมำอ้ำงบ่อยครั้งอีกเช่นกัน
เหล่ำนี้ลว้ นเป็ นเค้ำโครงของปรัชญำทั้งหลำยของซำตำนและธรรมชำติของซำตำน
สิ่งเหล่ำนี้ยงั เป็ นกำรแสดงตัวอย่ำงและคำอธิบำยที่ดีที่สุดของธรรมชำติของซำตำน
พิษเหล่ำนี้ที่ถูกซึมซำบเข้ำสู่หัวใจของมนุษย์ลว้ นมำจำกซำตำน ไม่มีแม้สักนิดของพิษเหล่ำนั้นที่มำจำกพระเจ้ำ
คำพูดฝ่ ำยผีปีศำจเช่นนั้นอยู่ในกำรต่อต้ำนพระวจนะของพระเจ้ำโดยตรงเช่นกัน มันชัดเจนอย่ำงสมบูรณ์ว่ำ
ควำมเป็ นจริ งของสิ่งที่เป็ นบวกทั้งหลำยนั้นล้วนมำจำกพระเจ้ำ
และพวกสิ่งที่เป็ นลบทั้งหลำยซึ่งเป็ นพิษต่อมนุษย์น้นั มำจำกซำตำน เพรำะฉะนั้น
เจ้ำสำมำรถหยัง่ รู ้ธรรมชำติของบุคคลหนึ่ง และหยัง่ รู ้ว่ำเขำเป็ นของใครได้
ก็จำกทรรศนะชีวิตและค่ำนิยมทั้งหลำยของเขำ
ซำตำนทำให้ผูค้ นเสื่อมทรำมโดยผ่ำนทำงกำรศึกษำและอิทธิพลของพวกรัฐบำลแห่งชำติกบั ของผูม้ ีชื่อเสียงและ
ยิ่งใหญ่ คำพูดฝ่ ำยผีปีศำจของพวกเขำได้กลำยเป็ นธรรมชำติชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว “ทุกคนทำเพื่อตนเอง
ส่วนคนรั้งท้ำยปล่อยให้มำรพำไปตำมยถำกรรม”
เป็ นหนึ่งคติพจน์เยี่ยงซำตำนอันเป็ นทีร่ ู ้จกั กันดีที่ได้ถูกปลูกฝังเข้ำไปในทุกคนและที่ได้กลำยเป็ นชี วิตของมนุษย์
ไปแล้ว ยังมีคำพูดอืน่ ๆ ของปรัชญำทั้งหลำยสำหรับกำรดำรงชีวิตที่เป็ นเหมือนคติพจน์น้ีอยูอ่ ีก
ซำตำนใช้วฒั นธรรมตำมประเพณีอนั ประณีตของแต่ละชนชำติในกำรให้กำรศึกษำผูค้ น
เป็ นเหตุให้มวลมนุษย์ตกลงไปและถูกกลืนกินโดยนรกขุมลึกแห่งกำรทำลำยล้ำงซึ่งไร้พรมแดน
และในตอนสุดท้ำยแล้ว ผูค้ นก็ถูกพระเจ้ำทรงทำลำยเพรำะพวกเขำรับใช้ซำตำนและต้ำนทำนพระเจ้ำ
ลองจินตนำกำรถึงกำรถำมคำถำมต่อไปนี้กบั ใครบำงคนที่ได้มีบทบำทแข็งขันในสังคมมำหลำยทศวรรษว่ำ
“ด้วยควำมที่ท่ำนได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกเป็ นเวลำนำนเหลือเกินและสัมฤทธิ์ผลไปมำกมำยยิ่งนัก
อะไรหรื อคือคติพจน์หลักซึ่งมีชื่อเสียงที่ท่ำนใช้ดำรงชีวิต?” เขำอำจกล่ำวว่ำ “คติพจน์ที่สำคัญที่สุดก็คือ
‘ข้ำรำชกำรไม่โขกสับพวกที่ให้ของกำนัล และพวกที่ไม่ประจบย่อมไม่สำเร็จลุล่วงอันใดเลย’”
คำพูดเหล่ำนี้มิใช่เป็ นตัวแทนของธรรมชำติของบุคคลนั้นหรอกหรื อ?
กำรใช้วิถีทำงใดก็ตำมอย่ำงขำดหลักศีลธรรมเพื่อได้มำซึ่งตำแหน่งได้กลำยเป็ นธรรมชำติของเขำ
และกำรเป็ นข้ำรำชกำรคือสิ่งที่ให้ชีวิตแก่เขำ ยังคงมีพิษซำตำนอีกมำกมำยในชีวิตของผูค้ น
ในกำรประพฤติปฏิบตั ิและพฤติกรรมของพวกเขำ พวกเขำแทบจะไม่ครองควำมจริ งแต่อย่ำงใดเลย ตัวอย่ำงเช่น
ปรัชญำทั้งหลำยของพวกเขำสำหรับกำรดำรงชีวิต หนทำงของพวกเขำในกำรทำสิ่งทั้งหลำย
และคำคมสำรพันล้วนเต็มไปด้วยสำรพัดพิษของพญำนำคใหญ่สีแดง และพวกมันทั้งหมดล้วนมำจำกซำตำน
ด้วยเหตุน้ นั ทุกสรรพสิ่งซึ่งไหลเวียนผ่ำนกระดูกและเลือดของผูค้ นเป็ นสรรพสิ่งของซำตำน
พวกข้ำรำชกำรทั้งหมด พวกที่กุมอำนำจ และพวกที่สำเร็จลุล่วงนั้น

มีเส้นทำงและควำมลับในกำรที่จะประสบควำมสำเร็จของตัวพวกเขำเอง
ควำมลับทั้งหลำยดังกล่ำวไม่ใช่เป็ นตัวแทนอันสมบูรณ์แบบของธรรมชำติของพวกเขำหรอกหรื อ?
พวกเขำได้ทำสิ่งใหญ่โตทั้งหลำยเช่นนั้นในโลก
และไม่มีใครเลยที่สำมำรถมองทะลุกลอุบำยและเล่ห์กลทั้งหลำยที่วำงอยู่เบื้องหลังพวกเขำได้
นี่ก็แค่แสดงให้เห็นว่ำธรรมชำติของพวกเขำนั้นคิดร้ำยและเคลือบแฝงเพียงใด
มวลมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงลุ่มลึก น้ ำพิษของซำตำนไหลเวียนผ่ำนเลือดของทุกบุคคล
และสำมำรถเห็นได้ว่ำ ธรรมชำติของมนุษย์น้ นั เสื่อมทรำม ชัว่ และเป็ นปฏิกิริยำนิยม
เต็มอิ่มและชุ่มแช่อยู่ในปรัชญำทั้งหลำยของซำตำน—ในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของมันนั้น
มันคือธรรมชำติหนึ่งซึ่งทรยศพระเจ้ำ นี่คือเหตุผลที่ผคู้ นต้ำนทำนพระเจ้ำและยืนหยัดอยู่ในกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
ธรรมชำติของมนุษย์สำมำรถเป็ นที่รู้ทวั่ กันได้หำกได้ถูกชำแหละในหนทำงนี้
ตัดตอนมำจำก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชำติของมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

361. เจ้ำเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์อย่ำงไรหรื อ? ตำมจริ งแล้ว
กำรเข้ำใจธรรมชำติของเจ้ำนั้นหมำยถึงกำรชำแหละส่วนลึกในดวงจิตของเจ้ำ นั่นเกีย่ วข้องกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตเจ้ำ
นัน่ คือตรรกะของซำตำนและทัศนคติของซำตำนที่เจ้ำใช้ในกำรดำเนินชีวิตมำโดยตลอด นัน่ ก็คือ
ชีวิตของซำตำนนั่นเองที่เจ้ำใช้ในกำรดำเนินชีวิตมำโดยตลอด
เฉพำะด้วยกำรพลิกแผ่นดินให้เจอส่วนทั้งหลำยที่อยู่ลึกลงไปในดวงจิตของเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำจึงจะสำมำรถเข้ำใจธรรมชำติของเจ้ำได้ จะพลิกแผ่นดินหำสิ่งเหล่ำนี้เจอได้อย่ำงไรหรื อ?
สิ่งเหล่ำนี้ไม่สำมำรถถูกชำแหละและพลิกแผ่นดินหำจนเจอได้โดยผ่ำนทำงแค่หนึ่งหรื อสองเหตุกำรณ์ นั่นก็คือ
หลำยครำว หลังจำกที่เจ้ำทำบำงสิ่งบำงอย่ำงแล้วเสร็จ เจ้ำก็ยงั คงไม่ได้มำถึงควำมเข้ำใจหนึ่งเลย
อำจสำมำรถใช้เวลำสำมถึงห้ำปี กว่ำที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถได้รับแม้แค่เสี้ยวเล็กจิ๋วของกำรตระหนักและกำรเข้ำใ
จ ในสถำนกำรณ์มำกมำย เจ้ำต้องทบทวนตัวเองและมำรู ้จกั ตัวเอง
และเฉพำะเมื่อเจ้ำฝึ กฝนปฏิบตั ิในกำรขุดลึกลงไปเท่ำนั้น เจ้ำจึงจะมำมองเห็นผลลัพธ์
ขณะที่ควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับควำมจริ งทั้งหลำยเติบโตลุ่มลึกมำกขึ้นทุกที เจ้ำก็จะค่อยๆ
มำรู ้จกั ธรรมชำติแก่นแท้ของตัวเจ้ำเองโดยผ่ำนทำงกำรทบทวนตัวเองและควำมรู ้จกั ตัวเอง
เพื่อที่จะรู ้จกั ธรรมชำติของเจ้ำ เจ้ำต้องทำบำงสิ่งสองสำมอย่ำงให้บรรลุผลสำเร็จลุล่วง สิ่งแรกก็คือ
เจ้ำต้องมีควำมเข้ำใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ำชอบ นี่มิใช่อำ้ งอิงถึงสิ่งที่เจ้ำชอบกินหรื อชอบสวมใส่
แต่ในทำงกลับกัน นัน่ หมำยถึงสิ่งประเภททั้งหลำยที่เจ้ำชื่นชม สิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำริ ษยำ สิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำเคำรพบูชำ
สิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำแสวงหำ และสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำให้ควำมสนใจในหัวใจของเจ้ำ
ชนิดของผูค้ นที่เจ้ำชื่นชมในกำรเข้ำมำติดต่อสัมพันธ์ดว้ ย ชนิดของสิง่ ที่เจ้ำชอบทำ

และชนิดของผูค้ นที่เจ้ำชื่นชูในหัวใจ ตัวอย่ำงเช่น ผูค้ นส่วนใหญ่ชอบผูค้ นที่มีจุดยืนยิ่งใหญ่
ผูค้ นซึ่งมีควำมงำมสง่ำอยู่ในกิริยำท่ำทำงและวำทะของพวกเขำ หรือชอบพวกที่พูดคำยกยอแบบมีวำทศิลป์
หรื อพวกที่แสร้งสวมบทบำท ที่พำดพิงถึงไปก่อนหน้ำนั้นเป็ นเรื่ องเกีย่ วกับผูค้ นใดที่พวกเขำชอบมีปฏิกิริยำด้วย
สำหรับสิ่งทั้งหลำยที่ผคู้ นชื่นชมนั้น สิ่งเหล่ำนี้รวมไปถึงกำรเต็มใจทำสิ่งเฉพำะบำงอย่ำงที่ทำได้ง่ำยดำย
กำรชื่นชมในสิ่งทั้งหลำยที่ผอู้ ื่นคิดว่ำดี และที่คงจะเป็ นเหตุให้ผูค้ นขับร้องคำสรรเสริ ญและให้คำชม
ในธรรมชำติท้งั หลำยของผูค้ นนั้นมีคุณลักษณะเฉพำะธรรมดำทัว่ ไปของสิ่งทั้งหลำยที่พวกเขำชอบอยู่ นั่นก็คือ
พวกเขำชอบผูค้ น เหตุกำรณ์ และสิ่งทั้งหลำยที่ผอู้ นื่ รู ้สึกอิจฉำโดยเนื่องมำจำกรู ปลักษณ์ภำยนอก
พวกเขำชอบผูค้ น เหตุกำรณ์ และสิ่งทั้งหลำยที่มองดูสวยงำมและหรู หรำ และพวกเขำชอบผูค้ น
เหตุกำรณ์และสิ่งทั้งหลำยที่ทำให้ผอู้ ื่นเคำรพบูชำพวกเขำโดยเนื่องมำจำกรู ปลักษณ์
สิ่งทั้งหลำยเหล่ำนี้ที่ผคู้ นชืน่ ชอบนั้นยิง่ ใหญ่ ละลำนตำ งำมหรู และโอฬำร ผูค้ นล้วนเคำรพบูชำสิ่งเหล่ำนี้
สำมำรถเห็นได้ว่ำ ผูค้ นไม่ครองควำมจริงอันใดเลย ทั้งพวกเขำยังไม่มสี ภำพเสมือนมนุษย์แท้อีกด้วย
ไม่มีนัยสำคัญแม้ระดับน้อยนิดที่สุดอยู่ในกำรเคำรพบูชำสิ่งเหล่ำนี้ ทว่ำผูค้ นก็ยงั ชอบสิ่งเหล่ำนั้น…สิ่งที่เจ้ำชอบ
สิ่งที่เจ้ำมุ่งเน้น สิ่งที่เจ้ำเคำรพบูชำ สิ่งที่เจ้ำอิจฉำ
และสิ่งที่เจ้ำคิดในหัวใจของเจ้ำทุกวันล้วนแล้วแต่เป็ นตัวแทนธรรมชำติของเจ้ำ
นั่นเพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่ำธรรมชำติของเจ้ำชื่นชอบควำมไม่ชอบธรรม และในสถำนกำรณ์ที่รุนแรง
ธรรมชำติของเจ้ำนั้นชัว่ และไม่สำมำรถเยียวยำรักษำได้ เจ้ำควรวิเครำะห์ธรรมชำติของเจ้ำในหนทำงนี้ กล่ำวคือ
จงตรวจสอบว่ำเจ้ำชื่นชอบสิ่งใดและเจ้ำละทิ้งสิ่งใดในชีวิตของเจ้ำ เจ้ำอำจจะดีต่อใครบำงคนเป็ นครั้งครำว
แต่นี่ไม่ได้พิสูจน์ว่ำเจ้ำชื่นชอบพวกเขำ แน่นอนว่ำสิ่งที่เจ้ำชื่นชอบอย่ำงแท้จริงก็คือสิ่งที่อยู่ในธรรมชำติของเจ้ำ
ต่อให้กระดูกของเจ้ำหัก เจ้ำก็คงจะยังคงชื่นชมมันและไม่มีวนั จะสำมำรถละทิ้งมันได้
นี่ไม่ง่ำยเลยที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัดตอนมำจำก “สิ่งใดที่ควรรู้เกี่ยวกับกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของคนเรำ” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

362. กุญแจสู่กำรสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั คือกำรรู ้จกั ธรรมชำติของคนเรำเอง
และกำรนี้ตอ้ งเกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับวิวรณ์จำกพระเจ้ำ
มีเพียงในพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ใครคนหนึ่งสำมำรถรู ้จกั ธรรมชำติอนั น่ำขยะแขยงของตนเองได้
ระลึกได้ถึงพิษอันหลำกหลำยของซำตำนในธรรมชำติของตนเอง ตระหนักว่ำตนนั้นโง่เขลำและไม่รู้เท่ำทัน
และระลึกได้ถึงองค์ประกอบที่อ่อนแอและเป็ นด้ำนลบในธรรมชำติของตน
หลังจำกที่สิ่งเหล่ำนี้เป็ นที่รู้จกั อย่ำงครบถ้วนแล้ว
และเจ้ำสำมำรถเกลียดชังตัวเจ้ำเองและละทิ้งเนื้อหนังได้อย่ำงแท้จริง
ดำเนินกำรตำมพระวจนะของพระเจ้ำได้อย่ำงสม่ำเสมอ

และมีเจตจำนงที่จะนบนอบต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอนที่สุด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะได้เริ่ มเข้ำสู่เส้นทำงของเปโตรแล้ว เมื่อปรำศจำกพระคุณของพระเจ้ำ
และปรำศจำกควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็คงจะเป็ นกำรยำกที่จะเดินบนเส้นทำงนี้
เนื่องเพรำะผูค้ นไม่ครองควำมจริงและไร้ควำมสำมำรถที่จะทรยศตนเองได้
โดยหลักแล้วกำรเดินบนเส้นทำงแห่งควำมเพียบพร้อมของเปโตรอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีควำมตั้งใจแน่วแน่
กำรมีควำมเชื่อ และกำรพึ่งพำพระเจ้ำ ที่มำกยิ่งกว่ำคือ
คนเรำต้องนบนอบต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในทุกสรรพสิ่ง
คนเรำไม่สำมำรถทำโดยปรำศจำกพระวจนะของพระเจ้ำได้ เหล่ำนี้คือแง่มุมสำคัญ
ซึ่งไม่มีแง่มุมใดที่สำมำรถถูกล่วงละเมิดได้
กำรได้ทำควำมรู ้จกั ตนเองโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์เป็ นเรื่ องลำบำกยำกเย็นมำก
เมื่อปรำศจำกพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ยิ่งยำกมำกที่จะเข้ำสู่กำรนี้ได้ กำรเดินบนเส้นทำงของเปโตร
คนเรำต้องจดจ่ออยู่กบั กำรรู ้จกั ตนเองและจดจ่ออยู่กบั กำรเปลี่ยนสภำพอุปนิสยั ของคนเรำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั ตัวเองโดยหลักแล้วคือกำรรู้จกั ธรรมชำติมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

363. ในด้ำนหนึ่ง ในระหว่ำงกำรทดสอบของพระเจ้ำ
มนุษย์ได้มำรู ้ควำมขำดตกบกพร่ องของเขำและได้มำเห็นว่ำเขำนั้นไม่สำคัญ 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
โดยผ่ำนทัง้ ทำงกระบวนกำรถลุงและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงในตัวมันเองนี้เท่ำนั้น มนุษย์จึงจะสำมำรถรู ้ควำมขำดตกบกพร่ องของเขำ
และรู ้ว่ำเขำไม่มีสิ่งใดเลย
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำสำมำรถรู้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

364. นี่คือกุญแจสำคัญสู่กำรคิดทบทวนกับตัวเองและกำรรู ้จกั ตัวเอง กล่ำวคือ ยิ่งเจ้ำรูส้ ึกมำกขึ้นเท่ำไรว่ำ
เจ้ำทำได้ดี หรื อได้ทำในสิ่งที่ถูกในหลำยด้ำนเฉพำะ และยิ่งเจ้ำคิดมำกขึ้นเท่ำไรว่ำ
เจ้ำสำมำรถสนองน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้หรื อมีควำมสำมำรถที่จะอวดตัวในหลำยด้ำนเฉพำะ เช่นนั้นแล้ว
ก็ย่อมคุม้ ค่ำมำกขึ้นเท่ำนั้นสำหรับเจ้ำที่จะรู ้จกั ตัวเจ้ำเองในด้ำนเหล่ำนั้น
และย่อมคุม้ ค่ำมำกขึ้นเท่ำนั้นสำหรับเจ้ำที่จะขุดลึกลงไปในด้ำนเหล่ำนั้นเพื่อดูควำมมีรำคีที่ดำรงอยู่ในตัวเจ้ำ
รวมถึงดูว่ำอะไรคือสิ่งทั้งหลำยในตัวเจ้ำที่ไม่สำมำรถสนองน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้
พวกเรำจงมำดูเปำโลเป็ นตัวอย่ำงกันเถิด เปำโลนั้นมีควำมรู ้ดีเป็ นพิเศษ
และเขำได้ทนทุกข์ไปมำกมำยในงำนประกำศของเขำ เขำได้รับกำรชื่นชมบูชำเป็ นพิเศษจำกผูค้ นมำกมำย
ผลลัพธ์ก็คือ ภำยหลังจำกที่ได้ทำงำนมำกมำยไปจนครบบริ บูรณ์แล้ว
เขำก็ได้ทึกทักไปว่ำคงจะมีมงกุฎพักวำงเอำไว้ให้เขำ นี่เป็ นเหตุให้เขำล่องไปตำมเส้นทำงที่ผดิ ไกลขึ้นทุกที
จนกระทัง่ ในที่สุดเขำก็ได้ถกู พระเจ้ำทรงลงโทษ ณ เวลำนั้น หำกเขำได้คิดทบทวนตัวเองและชำแหละตัวเอง
เช่นนั้นแล้ว เขำก็คงจะไม่ได้คิดกำรนั้น กล่ำวได้อีกนัยหนึ่งก็คือ
เปำโลไม่ได้มุ่งเน้นที่กำรแสวงหำควำมจริ งในพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้ำ
เขำเพียงเชื่อในมโนคติอนั หลงผิดและกำรจินตนำกำรทั้งหลำยของตัวเขำเองเท่ำนั้น เขำได้คดิ ไปว่ำ
ตรำบที่เขำได้ทำในสิ่งดีไม่กี่อย่ำงลงไป และจัดแสดงพฤติกรรมที่ดงี ำม
พระเจ้ำก็คงจะทรงสรรเสริ ญและประทำนบำเหน็จให้แก่เขำ ในตอนท้ำยนั้น
มโนคติอนั หลงผิดและจินตนำกำรทั้งหลำยของตัวเขำเองได้ทำให้จิตวิญญำณของเขำมืดบอดและบดบังใบหน้ำที่
แท้จริ งของเขำ อย่ำงไรก็ตำม ผูค้ นไม่ได้รูก้ ำรนี้ และด้วยควำมที่พระเจ้ำมิได้ทรงนำกำรนี้ มำเผย
พวกเขำจึงยังคงตั้งเปำโลไว้เป็ นมำตรฐำนให้เอื้อมไปถึง เป็ นตัวอย่ำงที่จะดำเนินชีวิตตำมกันต่อไป
และได้คำนึงถึงเขำในฐำนะคนที่พวกเขำถวิลหำที่จะเป็ นเหมือนกัน และในฐำนะวัตถุที่พวกเขำไล่ตำมเสำะหำ
และในฐำนะใครบำงคนที่ได้รับกำรเอำอย่ำง
เรื่ องรำวเกี่ยวกับเปำโลนี้ทำหน้ำที่เป็ นคำเตือนหนึ่งสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระเจ้ำ ซึ่งก็คือว่ำ
เมื่อใดก็ตำมที่พวกเรำรู ้สึกว่ำพวกเรำได้ทำดีเป็ นพิเศษ หรื อเชื่อว่ำพวกเรำนั้นมีพรสวรรค์เป็ นพิเศษในบำงด้ำน
หรื อคิดว่ำพวกเรำไม่จำเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงหรื อจำเป็ นต้องได้รับกำรจัดกำรในบำงด้ำน
พวกเรำก็ควรเพียรพยำยำมที่จะคิดทบทวนและรู ้จกั ตัวพวกเรำเองให้ดีข้นึ ในด้ำนนั้น กำรนี้สำคัญยิ่งยวด
นี่เป็ นเพรำะ แน่นอนว่ำ เจ้ำยังไม่ได้พลิกแผ่นดินหำ ให้ควำมสนใจ
หรื อชำแหละแง่มุมทั้งหลำยของตัวเจ้ำเองซึ่งเจ้ำเชื่อว่ำดี เพื่อที่จะมองเห็นว่ำ อันที่จริงแล้ว
แง่มุมเหล่ำนั้นบรรจุสิ่งใดที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำเอำไว้บำ้ งหรื อไม่

ตัดตอนมำจำก “เจ้ำจะสำมำรถรู้จกั ตัวเองได้ด้วยกำรตระหนักรู้ทรรศนะที่หลงผิดของเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

365. หำกควำมรู ้ของผูค้ นเกีย่ วกับตัวพวกเขำเองนั้นตื้นเขินเกินไป
พวกเขำก็จะพบว่ำเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ปัญหำทั้งหลำย
และอุปนิสัยในชีวิตของพวกเขำก็ย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็ นธรรมดำ
จึงจำเป็ นที่ตอ้ งรู ้จกั ตัวเรำเองในระดับที่ลุ่มลึก ซึ่งหมำยถึงกำรรู ้จกั ธรรมชำติของตัวเรำเองว่ำ
องค์ประกอบใดที่รวมอยู่ในธรรมชำติน้ นั สิ่งเหล่ำนี้ก่อกำเนิดขึ้นอย่ำงไร และสิ่งเหล่ำนี้มำจำกที่ใด
ที่มำกกว่ำนั้นก็คือ เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเกลียดชังสิ่งเหล่ำนี้ได้จริ งหรื อไม่?
เจ้ำได้เห็นดวงจิตอันอัปลักษณ์ของเจ้ำเองกับธรรมชำติชวั่ ของเจ้ำแล้วหรื อไม่?
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงที่จะมองเห็นควำมจริงเกี่ยวกับตัวเจ้ำเองแล้วไซร้
เจ้ำย่อมเริ่ มที่จะเกลียดตัวเอง เมื่อเจ้ำเกลียดตัวเจ้ำเอง แล้วจำกนั้นก็นำพระวจนะของพระเจ้ำมำฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เจ้ำก็จะสำมำรถตัดขำดจำกเนื้อหนังและมีควำมแข็งแกร่งที่จะดำเนินควำมจริ งจนเสร็จสิ้นโดยปรำศจำกควำมลำ
บำกยำกเย็น เหตุใดเล่ำผูค้ นมำกมำยจึงทำตำมควำมเลือกชอบทำงเนื้อหนังของพวกเขำ?
ก็เพรำะพวกเขำพิจำรณำว่ำตัวพวกเขำเองช่ำงดีงำมนัก
พลำงรู ้สึกว่ำกำรกระทำของพวกเขำนั้นถูกต้องและเป็ นธรรม รู ้สึกว่ำพวกเขำไม่มีควำมผิดเลย และรู ้สึกกระทัง่ ว่ำ
พวกเขำถูกต้องอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ เพรำะฉะนั้น
พวกเขำจึงมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตนไปด้วยข้อสันนิษฐำนที่ว่ำควำมยุติธรรมนั้นอยู่ขำ้ งพวกเขำ
เมื่อคนเรำระลึกได้ถงึ สิ่งที่ธรรมชำติของคนเรำเป็ น—อัปลักษณ์อย่ำงไร น่ำดูหมิ่นอย่ำงไร
และน่ำเวทนำอย่ำงไร—เมื่อนั้นคนเรำก็จะไม่ภำคภูมิใจในตัวเองอย่ำงเกินขนำด ไม่โอหังอย่ำงลำพองเหลือเกิน
และไม่ยินดีกบั ตัวเองเหลือเกินดังก่อนหน้ำนี้ บุคคลเช่นนั้นรู ้สึกว่ำ ‘ฉันต้องจริงจังตั้งใจและติดดิน
และนำพระวจนะของพระเจ้ำมำฝึ กฝนปฏิบตั ิบำ้ ง หำไม่แล้ว
ฉันย่อมจะไม่ดีพอที่จะไปถึงมำตรฐำนของกำรเป็ นมนุษย์ และจะอดสูที่จะดำรงชีวิตอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ’
เช่นนั้นแล้ว คนเรำจึงมองเห็นตัวเองอย่ำงแท้จริงว่ำไม่มีควำมสลักสำคัญ ไร้นัยสำคัญอย่ำงแท้จริ ง ณ เวลำนี้
ย่อมกลับกลำยเป็ นง่ำยที่คนเรำจะดำเนินควำมจริงให้เสร็จสิ้น
และคนเรำจะปรำกฏเป็ นเหมือนที่มนุษย์ควรเป็ นอยู่บำ้ ง มีเพียงเมื่อผูค้ นเกลียดตัวพวกเขำเองอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น
พวกเขำจึงจะมีควำมสำมำรถที่จะตัดขำดจำกเนื้อหนัง หำกพวกเขำไม่เกลียดตัวพวกเขำเอง
พวกเขำก็จะไม่มีควำมสำมำรถที่จะตัดขำดจำกเนื้อหนังได้
กำรที่คนเรำเกลียดชังตัวเองอย่ำงแท้จริ งนั้นประกอบด้วยสองสำมสิ่ง กล่ำวคือ สิ่งแรก
กำรรู ้จกั ธรรมชำติของตัวคนเรำเอง และสิ่งที่สอง กำรมองเห็นตัวคนเรำเองอัตคัดขัดสนและน่ำเวทนำ

กำรมองเห็นตัวคนเรำเองเล็กและไร้นยั สำคัญอย่ำงสุดขั้ว
และกำรมองเห็นดวงจิตอันสกปรกและน่ำเวทนำของคนเรำเอง
เมื่อคนเรำเห็นสิ่งที่คนเรำเป็ นอย่ำงแท้จริงโดยครบถ้วน และได้สัมฤทธิ์บทอวสำนนี้แล้ว ถึงตอนนั้น
คนเรำจึงจะสำมำรถได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับตัวคนเรำเองอย่ำงแท้จริ ง และสำมำรถพูดได้ว่ำ
คนเรำได้มำรู ้จกั ตัวคนเรำเองอย่ำงครบถ้วนแล้ว เมื่อนั้นเท่ำนั้น
คนเรำจึงจะสำมำรถเกลียดชังตัวคนเรำเองได้อย่ำงแท้จริ ง โดยไปไกลถึงขั้นสำปแช่งตัวเอง
และรู ้สึกอย่ำงแท้จริ งว่ำ
คนเรำได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงถลำลึกจนถึงขนำดที่คนเรำไม่สำมำรถแม้กระทัง่ มีควำมคล้ำยคลึงกับม
นุษย์คนหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว สักวันหนึ่ง เมื่อกำรคุกคำมแห่งควำมตำยปรำกฏขึ้น บุคคลเช่นนั้นย่อมจะคิดว่ำ
‘นี่คือกำรลงโทษอันชอบธรรมของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงชอบธรรมโดยแท้ ฉันควรตำยจริ ง!’ ณ จุดนี้
เขำจะไม่ยื่นเรื่ องร้องทุกข์ นับประสำอะไรที่จะติเตียนพระเจ้ำ ด้วยรู ้สึกเพียงว่ำ เขำช่ำงขัดสนและน่ำเวทนำยิ่งนัก
โสมมและเสื่อมทรำมยิง่ นักจนเขำสมควรแล้วที่จะถูกกวำดล้ำงโดยพระเจ้ำ
และดวงจิตเช่นของเขำนั้นไม่เหมำะที่จะดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก ณ จุดนี้ บุคคลผูน้ ้ีจะไม่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่จะทรยศพระเจ้ำ หำกใครคนหนึ่งไม่รู้จกั ตัวเอง และยังคงพิจำรณำตัวเองว่ำดีมำก
เช่นนั้นแล้วเมื่อควำมตำยมำเคำะประตู บุคคลนี้จะคิดว่ำ “ฉันได้ทำดีเหลือเกินในควำมเชื่อของฉัน
ฉันได้แสวงหำหนักเพียงใด! ฉันได้ให้มำกมำยเหลือเกิน ฉันได้ทนทุกข์มำกมำยเหลือเกิน กระนั้นในที่สุดแล้ว
ตอนนี้พระเจ้ำกำลังทรงขอให้ฉนั ตำย ฉันไม่รู้ว่ำควำมชอบธรรมของพระเจ้ำอยู่ที่ใด
เหตุใดพระองค์จึงกำลังทรงขอให้ฉันตำย? หำกแม้กระทัง่ บุคคลหนึ่งเช่นฉันต้องตำย
เช่นนั้นแล้วใครเล่ำจะได้รับกำรช่วยให้รอด? เผ่ำพันธุ์มนุษย์จะไม่มำถึงบทอวสำนหรอกหรือ?” อย่ำงแรก
บุคคลนี้มีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้ำ ประกำรที่สอง บุคคลนี้กำลังพร่ ำบ่น
และไม่ได้กำลังแสดงให้เห็นกำรนบนอบใดๆ แต่อย่ำงใดเลย นี่เหมือนกันไม่มีผิดกับเปำโล กล่ำวคือ
เมื่อเขำกำลังจะตำย เขำไม่รู้จกั ตัวเขำเอง และเมื่อถึงเวลำที่กำรลงโทษของพระเจ้ำใกล้มำถึง
นั่นก็สำยเกินไปแล้วที่จะกลับใจ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั ตัวเองโดยหลักแล้วคือกำรรู้จกั ธรรมชำติมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

ง. ว่าด้วยวิธีที่จะก้าวผ่านการพิพากษากับการตีสอน และบททดสอบกับกระบวนการถลุง
366. ในพระรำชกิจสุดท้ำยแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคนั้น
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเปิ ดเผยทั้งหมดที่ไม่ชอบธรรม เพื่อพิพำกษำผูค้ นทั้งหมดอย่ำงเปิ ดเผย
และเพื่อทำให้บรรดำผูท้ ี่รักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริงใจได้รับควำมเพียบพร้อม
มีเพียงพระอุปนิสัยเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำนได้ ยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
ทุกสรรพสิ่งในกำรทรงสร้ำงจะถูกแยกไปตำมประเภทของพวกมัน และถูกแบ่งออกเป็ นจำพวกต่ำงๆ
ตำมธรรมชำติของพวกมัน นี่คือชัว่ ขณะที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษยชำติและบั้นปลำยของพวกเขำ
หำกผูค้ นมิได้กำ้ วผ่ำนกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแล้วไซร้
ก็จะไม่มีหนทำงที่จะตีแผ่ควำมไม่เชื่อฟังและควำมไม่ชอบธรรมของพวกเขำ
มีเพียงโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเปิ ดเผยบทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งป
วงได้ มนุษย์จะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขำเฉพำะเมื่อเขำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้น
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 พิ ำกษำที่มีใบหน้ำดูใจดีและมีหัวใจอ่อนโยน
เขำรักผูค้ นโดยไม่คำนึงถึงอำชญำกรรมที่พวกเขำอำจได้กระทำมำ
และเขำมีควำมรักและควำมอดกลั้นกับพวกเขำไม่ว่ำพวกเขำอำจจะเป็ นใคร ในกรณีน้ นั
เมื่อใดเขำจึงจะสำมำรถไปถึงกำรตัดสินที่ยุติธรรมได้เสียที? ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
มีเพียงกำรพิพำกษำอันชอบธรรมเท่ำนั้นที่สำมำรถแยกมนุษย์ไปตำมประเภทของพวกเขำและนำพำมนุษย์ไปสู่อ
ำณำจักรใหม่ได้ ในหนทำงนี้
ทัว่ ทั้งยุคนั้นถูกนำพำไปถึงบทอวสำนโดยผ่ำนทำงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของ
พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

367. 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 นัน่ คือ มนุษย์สำมำรถชำระล้ำงควำมเสื่อมทรำมและได้รับกำรทำให้บริ สุทธิ์ได้
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะ ตลอดจนโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุง
แทนที่จะถือว่ำช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจเป็ นช่วงระยะของควำมรอด

น่ำจะกล่ำวว่ำนี่คือพระรำชกิจแห่งกำรทำให้บริสุทธิ์ เสียมำกกว่ำ ในควำมจริ ง
ช่วงระยะนี้เป็ นช่วงระยะของกำรพิชิตชัยตลอดจนช่วงระยะที่สองในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
โดยผ่ำนทำงกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะนี่เอง มนุษย์จงึ มำถึงกำรได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
และโดยผ่ำนทำงกำรใช้พระวจนะถลุง พิพำกษำ และเปิ ดเผยนี่เอง ควำมไม่บริ สุทธิ์ มโนคติที่หลงผิด เหตุจูงใจ
และควำมทะเยอทะยำนของปัจเจกบุคคลภำยในหัวใจมนุษย์จึงถูกเผยอย่ำงสมบูรณ์
สำหรับทุกสิ่งที่มวลมนุษย์อำจได้รับกำรไถ่และกำรยกโทษในบำปของเขำไปแล้วนั้น
พิจำรณำได้เพียงว่ำพระเจ้ำไม่ได้ทรงจดจำกำรล่วงละเมิดของมนุษย์และไม่ได้ทรงปฏิบัติต่อมนุษย์โดยสอดคล้อ
งกับกำรล่วงละเมิดของเขำ อย่ำงไรก็ตำม
ในเมื่อมนุษย์ผมู้ ีชีวิตอยู่ในร่ ำงกำยที่เป็ นเนื้อหนังยังไม่ได้รับกำรปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจำกบำป
เขำก็ย่อมสำมำรถทำบำปต่อไปได้เท่ำนั้นเอง
อันเป็ นกำรเปิ ดเผยอุปนิสัยเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนของเขำอย่ำงไม่รู้จบ นี่คือชีวิตที่มนุษย์ดำเนินอยู่
วัฏจักรอันไม่รู้จบของกำรทำบำปและกำรได้รับกำรยกโทษ
บำปส่วนใหญ่ของมวลมนุษย์ตอนกลำงวันก็เพื่อที่จะสำรภำพในตอนค่ำเท่ำนั้นเอง เมื่อเป็ นแบบนี้
แม้ว่ำเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปนั้นมีประสิทธิภำพต่อมนุษย์ตลอดกำล
แต่มนั ก็จะไม่สำมำรถช่วยมนุษย์ให้รอดจำกบำปได้ พระรำชกิจแห่งควำมรอดเสร็จสิ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่ำนั้น
เนื่องจำกมนุษย์ยงั คงมีอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมอยู่ ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผูค้ นได้ตระหนักว่ำ
พวกเขำเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของโมอับ พวกเขำก็แสดงคำพูดปริ บ่นออกมำ ยุติกำรไล่ตำมเสำะหำชีวิต
และกลับกลำยไปในทำงลบอย่ำงถึงที่สุด นี่ไม่ได้แสดงว่ำ
มนุษยชำติยงั คงไม่สำมำรถนบนอบอย่ำงสุดใจภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
นี่มิใช่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมเยีย่ งซำตำนของพวกเขำชัดๆ เลยหรอกหรือ? เมื่อเจ้ำไม่ได้กำลังอยู่ภำยใต้กำรตีสอน
มือของเจ้ำชูสูงเหนือผูอ้ ื่นทั้งหมด แม้แต่พระหัตถ์ของพระเยซู และเจ้ำก็ร้องออกมำด้วยเสียงอันดังว่ำ
“จงเป็ นบุตรที่รักของพระเจ้ำ! จงเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ! พวกเรำจะยอมตำยเสียดีกว่ำที่จะกรำบไหว้ซำตำน!
จงขบถต่อซำดำนดึกดำบรรพ์! จงขบถต่อพญำนำคใหญ่สีแดง!
ขอให้พญำนำคใหญ่สีแดงจงตกต่ำจำกอำนำจอย่ำงน่ำอนำถ! ขอพระเจ้ำทรงทำให้พวกเรำครบบริ บูรณ์!”
เสียงร้องของพวกเจ้ำดังกว่ำผูอ้ ื่นทั้งหมด แต่แล้วก็มำถึงเวลำแห่งกำรตีสอน
และเป็ นอีกครั้งที่อุปนิสัยเสื่อมทรำมของมนุษยชำติถูกเปิ ดเผย แล้วเสียงร้องของพวกเขำก็หยุดลง
และปณิธำนของพวกเขำก็ลม้ เหลว นี่คือควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ที่กำลังดิง่ ลงลึกกว่ำบำป
มันเป็ นบำงสิ่งที่ปลูกฝังโดยซำตำนและหยัง่ รำกลึกอยูภ่ ำยในมนุษย์
ไม่ง่ำยสำหรับมนุษย์ที่จะกลับกลำยเป็ นตระหนักรู ้บำปทั้งหลำยของเขำเอง

เขำไม่มีหนทำงที่จะตระหนักได้ถงึ ธรรมชำติอนั หยัง่ รำกลึกของตัวเขำเอง
และเขำต้องพึ่งพำกำรพิพำกษำโดยพระวจนะ เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี เฉพำะเมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่ำนั้น
มนุษย์จึงจะสำมำรถค่อยๆ ถูกเปลี่ยนแปลงจำกจุดนี้เป็ นต้นไป
ตัดตอนมำจำก “ควำมล้ำลึกแห่งกำรทรงจุติเป็ นมนุษย์ (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

368. 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 ่ึงทรงรัก 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 นัน่ คือ
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
ระองค์
ก็ต่อเมื่อพระเจ้ำประทำนให้พวกเขำเป็ นร้อยเท่ำเท่ำนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ำทรงมีเจตนำรมณ์ต่อมวลมนุษย์
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 และกำรเฆี่ยนตีอย่ำงไร้ปรำนี 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 แต่ละคนได้รับกำรจำแนกชั้นไปตำมประเภทหรือไม่
หรื อหมวดหมู่ของมนุษย์ได้รับกำรตีแผ่หรื อไม่
จุดประสงค์ของพระวจนะทั้งปวงและพระรำชกิจของพระเจ้ำคือเพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งให้รอ

ด กำรพิพำกษำอันชอบธรรมถูกนำมำใช้ชำระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์
และกระบวนกำรถลุงอันไร้หัวใจกระทำขึ้นเพื่อชำระพวกเขำให้สะอำด
ทั้งพระวจนะหรื อกำรสั่งสอนอันกร้ำวกระด้ำงต่ำงกระทำเพื่อกำรชำระให้บริ สุทธิ์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ง
ควำมรอด
ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำควรละวำงพระพรเกี่ยวกับสถำนะลงและทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในกำรนำพำควำมรอดมำสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

369. เมื่อเผชิญกับสภำวะของมนุษย์และท่ำทีของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้ำ พระเจ้ำได้ทรงทำพระรำชกิจใหม่
เปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้มีท้งั ควำมรู ้เกีย่ วกับพระองค์และกำรเชื่อฟังต่อพระองค์ และมีท้งั ควำมรักและคำพยำน
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จงึ ต้องได้รับประสบกำรณ์กบั 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 และเมื่อเป็ นดังนั้น
จึงไม่ง่ำยสำหรับมนุษย์ที่จะรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์ มนุษย์ไม่ได้ครอบครองควำมจริงมำแต่กำเนิด
และไม่ง่ำยที่บรรดำผูซ้ ่ึงถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมจะเข้ำใจ มนุษย์ไร้ซ่งึ ควำมจริ ง
และไร้ซ่ึงควำมแน่วแน่ที่จะนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ และหำกเขำไม่ทุกข์ทน
และไม่ได้รับกำรถลุงหรือพิพำกษำแล้วไซร้
ควำมแน่วแน่ของพวกเขำจะไม่มีวนั ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม สำหรับทุกผูค้ น
กระบวนกำรถลุงเป็ นควำมเจ็บปวดทรมำนแสนสำหัส และลำบำกยำกเย็นมำกที่จะยอมรับ—
ทว่ำในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงนี้นี่เองที่พระเจ้ำทรงทำให้พระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระองค์เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น
สำหรับมนุษย์ และทรงทำให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระองค์เป็ นทีร่ ู ้ทวั่ กันสำหรับมนุษย์
และทรงจัดเตรี ยมควำมรู ้แจ้งที่มำกขึ้น กำรจัดกำรและกำรตัดแต่งจริงที่มำกขึ้น

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 กำรเปลีย่ นแปลงเจตนำต่ำงๆ
ของเขำ ทรรศนะเก่ำๆ ของเขำ กำรเปลี่ยนแปลงควำมรักของเขำที่มีต่อพระเจ้ำ
และกำรเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเขำ กระบวนกำรถลุงคือบททดสอบจริงของมนุษย์
และเป็ นรู ปแบบหนึ่งของกำรฝึ กฝนจริง
และมีเพียงในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงเท่ำนั้นที่ควำมรักของเขำจึงจะสำมำรถทำหน้ำที่ตำมธรรมชำติของมันได้
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริงได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

370. ผูค้ นไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยของพวกเขำเองได้ พวกเขำต้องก้ำวผ่ำนกำรพิพำกษำกับกำรตีสอน
และกำรทนทุกข์กบั กระบวนกำรถลุงของพระวจนะของพระเจ้ำ หรื อถูกจัดกำร
บ่มวินัยและตัดแต่งโดยพระวจนะของพระองค์
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมเชื่อฟังและควำมสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำได้
และไม่ทำเป็ นขอไปทีกบั พระองค์
ภำยใต้กระบวนกำรถลุงของพระวจนะของพระเจ้ำนั่นเองที่อุปนิสยั ของผูค้ นเปลี่ยนแปลง
โดยผ่ำนทำงกำรเปิ ดโปง กำรพิพำกษำ กำรบ่มวินยั
และกำรจัดกำรของพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นพวกเขำจึงจะไม่กล้ำที่จะปฏิบตั ิตนอย่ำงมุทะลุอีกต่อไป
แต่จะกลำยเป็ นหนักแน่นและสำรวมแทน ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่ำ
พวกเรำมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้ำและต่อพระรำชกิจของพระองค์ได้
ต่อให้มนั ไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พวกเขำก็มีควำมสำมำรถที่จะละวำงมโนคติที่หลงผิดเหล่ำนี้และนบนอบได้อย่ำงเต็มใจ

ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดำผูท้ ี่ได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ำแล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

371. ยิ่งกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำรุ นแรงขึ้นเท่ำใด
หัวใจของผูค้ นก็ยงิ่ มีควำมสำมำรถที่จะรักพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
ควำมทรมำนภำยในหัวใจของพวกเขำนั้นเป็ นประโยชน์แก่ชีวิตพวกเขำ
พวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะอยู่อย่ำงสงบเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้มำกขึ้น
สัมพันธภำพของพวกเขำกับพระเจ้ำใกล้ชิดขึ้น
และพวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นควำมรักอันสูงสุดของพระเจ้ำและควำมรอดสูงสุดของพระองค์ได้ดีข้นึ
เปโตรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงหลำยร้อยครั้ง
และโยบก็ได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบหลำยครั้งหลำยครำว
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
เจ้ำเองก็ตอ้ งก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงหลำยร้อยครั้งเช่นกัน
เฉพำะเมื่อเจ้ำก้ำวผ่ำนกระบวนกำรนี้และวำงใจในขั้นตอนนี้ เท่ำนั้น
ที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
ได้ กระบวนกำรถลุงเป็ นวิถีทำงที่ดีที่สุดที่พระเจ้ำทรงใช้ในกำรทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อม
มีเพียงกระบวนกำรถลุงและกำรทดสอบอันขมขืน่ เท่ำนั้นที่สำมำรถนำควำมรักแท้จริงสำหรับพระเจ้ำออกมำจำก
หัวใจของผูค้ นได้ เมื่อปรำศจำกควำมยำกลำบำก ผูค้ นก็ย่อมขำดควำมรักที่แท้จริงสำหรับพระเจ้ำ
หำกพวกเขำไม่ถูกทดสอบภำยใน หำกพวกเขำไม่อยูภ่ ำยใต้กระบวนกำรถลุงแล้วไซร้
หัวใจของพวกเขำก็จะล่องลอยไร้จุดหมำยอยูภ่ ำยนอก เมื่อได้รับกำรถลุงจนถึงจุดหนึ่งแล้ว
เจ้ำจะมองเห็นควำมอ่อนแอและควำมลำบำกยำกเย็นของตัวเจ้ำเอง เจ้ำจะเห็นว่ำเจ้ำกำลังขำดพร่ องอยู่มำกเพียงใด
และว่ำเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะเอำชนะปัญหำต่ำงๆ มำกมำยที่เจ้ำเผชิญได้ และเจ้ำจะได้เห็นว่ำ
ควำมไม่เชื่อฟังของเจ้ำนั้นใหญ่หลวงเพียงใด มีเพียงในระหว่ำงกำรทดสอบต่ำงๆ
เท่ำนั้นที่ผคู้ นมีควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั สภำวะจริ งของพวกเขำอย่ำงแท้จริ งได้ กำรทดสอบต่ำงๆ
ทำให้ผคู้ นมีควำมสำมำรถที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้ดีข้นึ
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริงได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุ งเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

372. เมื่อเจ้ำทนทุกข์จำกควำมฝื นใจหรื อควำมยำกลำบำกเล็กน้อย มันย่อมเป็ นกำรดีสำหรับพวกเจ้ำ
หำกพวกเจ้ำได้รับช่วงเวลำที่ง่ำยในเรื่องดังกล่ำวพวกเจ้ำคงจะมีอนั ล่มจม
และเช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรปกป้องได้อย่ำงไรเล่ำ? ในวันนี้ มันเป็ นเพรำะพวกเจ้ำถูกตีสอน

พิพำกษำ และสำปแช่ง เจ้ำจึงได้รับกำรปกป้อง มันเป็ นเพรำะเจ้ำได้ทนทุกข์มำกมำยเจ้ำจึงได้รับกำรปกป้อง
หำกไม่แล้ว เจ้ำคงจะตกอยู่ในสภำพของควำมต่ำทรำมนำนมำแล้ว
นี่ไม่ใช่กำรทำให้สิ่งทั้งหลำยนั้นลำบำกยำกเย็นสำหรับพวกเจ้ำโดยเจตนำ—
ธรรมชำติของมนุษย์น้นั ยำกที่จะเปลี่ยนแปลง
และมันจะต้องเป็ นดังนั้นเพื่อที่อุปนิสยั ของพวกเขำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ในวันนี้
พวกเจ้ำไม่ครองแม้กระทัง่ มโนธรรมหรื อสำนึกรับรูซ้ ่ึงเปำโลเคยครอง
และเจ้ำไม่มีแม้กระทัง่ กำรตระหนักรู ้ในตนเองของเขำ พวกเจ้ำต้องถูกกดดันตลอดเวลำ
และเจ้ำต้องถูกตีสอนและพิพำกษำตลอดเวลำเพื่อที่จะปลุกจิตวิญญำณของพวกเจ้ำให้ตื่น
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเจ้ำ และเมื่อจำเป็ น
ยังจะต้องมีกำรตีสอนของข้อเท็จจริงทั้งหลำยที่มำถึงเจ้ำเช่นกัน
เฉพำะเมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเจ้ำจึงจะนบนอบอย่ำงเต็มที่
ธรรมชำติท้งั หลำยของพวกเจ้ำนั้นเป็ นธรรมชำติที่ปรำศจำกกำรตีสอนและกำรสำปแช่ง
เจ้ำคงจะไม่เต็มใจที่จะก้มศีรษะของเจ้ำลง ไม่เต็มใจที่จะนบนอบ
หำกปรำศจำกข้อเท็จจริ งทั้งหลำยต่อหน้ำต่อตำเจ้ำ ก็คงจะไม่ได้ผล
พวกเจ้ำนั้นมีบุคลิกลักษณะที่ต่ำต้อยและไร้ค่ำเกินไป! หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ก็คงจะลำบำกยำกเย็นสำหรับพวกเจ้ำที่จะถูกพิชิต
และยำกที่ควำมไม่ชอบธรรมและกำรไม่เชื่อฟังของพวกเจ้ำจะถูกเอำชนะ
ธรรมชำติเดิมของพวกเจ้ำนั้นหยัง่ รำกลึกยิง่ นัก หำกพวกเจ้ำถูกวำงไว้บนบัลลังก์
พวกเจ้ำคงจะไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับควำมสู งของฟ้ำสวรรค์และควำมลึกของแผ่นดินโลก
นับประสำอะไรที่จะมีแนวคิดเกี่ยวกับที่ที่เจ้ำได้มุ่งหน้ำไป พวกเจ้ำไม่รู้กระทัง่ ว่ำเจ้ำมำจำกไหน
ดังนั้นแล้วเจ้ำจะสำมำรถรู ้จกั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงได้อย่ำงไรเล่ำ?
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรสำปแช่งของวันนี้ ที่ทนั ต่อกำรณ์ วันสุดท้ำยของพวกเจ้ำคงได้มำถึงนำนมำแล้ว
นั่นไม่ได้เป็ นกำรพูดถึงชะตำกรรมของพวกเจ้ำเลย—
นั่นจะไม่ยงิ่ ตกอยู่ในภำวะอันตรำยซึ่งจวนตัวเข้ำไปใหญ่หรือ?
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำที่ทนั ต่อกำรณ์น้ี ใครเล่ำจะรู ้ว่ำพวกเจ้ำจะโอหังขึ้นมำเพียงใด
หรื อเจ้ำจะกลำยเป็ นต่ำทรำมเพียงใด กำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้ได้นำพำพวกเจ้ำมำถึงวันนี้
และสิ่งเหล่ำนี้ได้สงวนกำรดำรงอยู่ของพวกเจ้ำเอำไว้ หำกพวกเจ้ำยังคง “ได้รับกำรศึกษำ”
โดยใช้วิธีกำรทั้งหลำยเช่นเดียวกับวิธีกำรทั้งหลำยของ “บิดำ” ของพวกเจ้ำ
ใครเล่ำจะรู ้ว่ำพวกเจ้ำจะเข้ำสู่อำณำจักรใด!

พวกเจ้ำไม่มีควำมสำมำรถอย่ำงสิ้นเชิงในกำรควบคุมและทบทวนเกี่ยวกับตัวเอง สำหรับผูค้ นอย่ำงพวกเจ้ำ
หำกเจ้ำเพียงแค่ติดตำมและเชื่อฟังโดยไม่ได้ทำให้เกิดกำรแทรกแซงหรื อกำรหยุดชะงักอันใด
จุดมุ่งหมำยของเรำก็ย่อมจะสัมฤทธิ์ผล
พวกเจ้ำไม่ควรทำให้ดียิ่งขึ้นในกำรยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของวันนี้หรอกหรือ?
เจ้ำมีทำงเลือกอื่นใดหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (6)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

373. สำหรับทุกขั้นตอนของพระรำชกิจของพระเจ้ำ มีทำงหนึ่งที่ผคู้ นควรร่ วมมือด้วย
พระเจ้ำทรงถลุงผูค้ นเพื่อให้พวกเขำมีควำมมัน่ ใจเมื่อพวกเขำรับกระบวนกำรถลุง
พระเจ้ำทรงทำให้ผคู้ นเพียบพร้อมเพื่อให้พวกเขำมีควำมมัน่ ใจที่จะได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
และเต็มใจที่จะยอมรับกำรถลุงของพระองค์และได้รับกำรจัดกำรและตัดแต่งโดยพระเจ้ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำทรงพระรำชกิจภำยในผูค้ นเพื่อนำควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงมำสู่พวกเขำ
และเพื่อให้พวกเขำร่ วมมือกับพระองค์และปฏิบตั ิตำม พระเจ้ำไม่ตรัสในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรถลุง
พระองค์ไม่ดำรัสพระสุรเสียงของพระองค์ แต่กระนั้นก็ยงั มีงำนที่ผคู้ นควรทำ เจ้ำควรค้ำชูสิ่งที่เจ้ำมีอยู่แล้ว
เจ้ำควรยังคงสำมำรถอธิษฐำนต่อพระเจ้ำ ใกล้ชิดกับพระเจ้ำ และยืนหยัดเป็ นพยำนเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
ในหนทำงนี้เจ้ำจะทำหน้ำที่ของตัวเจ้ำเองให้ลุล่วง
พวกเจ้ำทุกคนควรเห็นอย่ำงชัดเจนจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำว่ำ
กำรทดสอบของพระองค์ซ่งึ ควำมเชื่อมัน่ และควำมรักของผูค้ น
พึงประสงค์ให้พวกเขำอธิษฐำนต่อพระเจ้ำมำกขึ้น
และให้พวกเขำลิม้ รสในพระวจนะของพระเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระองค์บ่อยครั้งขึ้น
หำกพระเจ้ำประทำนควำมรู ้แจ้งแก่เจ้ำและทรงทำให้เจ้ำเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์
แต่กระนั้นเจ้ำกลับไม่ได้นำสิ่งนี้ไปปฏิบตั ิสักอย่ำง เจ้ำก็จะไม่ได้รับสิ่งใดไว้
เมื่อเจ้ำนำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิ เจ้ำควรยังคงสำมำรถอธิษฐำนต่อพระองค์ได้
และเมื่อเจ้ำลิ้มรสในพระวจนะของพระองค์ เจ้ำควรมำเฉพำะพระพักตร์พระองค์และแสวงหำ
และมีควำมมัน่ ใจเต็มเปี่ ยมในพระองค์ โดยไม่มีร่องรอยของควำมรู ้สึกท้อแท้หรือเย็นชำ
พวกที่ไม่นำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิน้ นั มีกำลังวังชำเต็มที่ในช่วงระหว่ำงกำรชุมนุม
แต่ร่วงหล่นไปสู่ควำมมืดเมื่อพวกเขำกลับบ้ำน มีบำงคนที่ไม่ตอ้ งกำรแม้แต่จะชุมนุมกัน ดังนั้น
เจ้ำต้องเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำหน้ำที่ใดที่ผคู้ นควรทำให้ลุล่วง
เจ้ำอำจไม่รู้ว่ำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำแท้จริ งแล้วคือสิ่งใด แต่เจ้ำสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ
เจ้ำสำมำรถอธิษฐำนเมื่อเจ้ำควรอธิษฐำน เจ้ำสำมำรถนำควำมจริงไปปฏิบตั ิเมื่อเจ้ำควรทำ

และเจ้ำสำมำรถทำสิ่งที่ผคู้ นควรที่จะทำ เจ้ำสำมำรถค้ำชูนิมิตดั้งเดิมของเจ้ำได้ ในหนทำงนี้
เจ้ำจะสำมำรถยอมรับขั้นตอนต่อไปของพระรำชกิจของพระเจ้ำได้มำกขึ้น
เมื่อพระเจ้ำทรงพระรำชกิจในวิถีที่แอบซ่อน สิ่งนี้เป็ นปัญหำหำกเจ้ำไม่แสวงหำ
เมื่อพระองค์ตรัสและทรงเทศนำในช่วงระหว่ำงกำรประชุม เจ้ำฟังด้วยควำมกุลีกุจอ แต่เมื่อพระองค์ไม่ได้ตรัส
เจ้ำก็ขำดพร่ องกำลังวังชำและถอยกลับ บุคคลประเภทใดที่ปฏิบตั ิตนในหนทำงนี้?
นี่คือใครคนหนึ่งที่เพียงแค่ติดตำมไปที่ใดก็ตำมที่ฝูงชนไป พวกเขำไม่มีจุดยืน ไม่มีคำพยำน และไม่มีนิมิต!
ผูค้ นส่วนใหญ่เป็ นเช่นนี้ หำกเจ้ำเดินตำมทำงนั้นต่อไป วันหนึ่งเมื่อเจ้ำมำถึงกำรทดสอบครั้งใหญ่
เจ้ำจะร่ วงลงสู่กำรลงโทษ กำรมีจุดยืนนั้นสำคัญมำกในกระบวนกำรของพระเจ้ำในกำรทำให้ผูค้ นเพียบพร้อม
หำกเจ้ำไม่กงั ขำแม้แต่ข้นั ตอนเดียวของพระรำชกิจของพระเจ้ำ หำกเจ้ำทำหน้ำที่ของมนุษย์ให้ลุล่วง
หำกเจ้ำค้ำชูอย่ำงจริ งใจในสิ่งที่พระเจ้ำให้เจ้ำนำไปปฏิบตั ิ นั่นคือ เจ้ำจดจำคำเตือนสติของพระเจ้ำ
และไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงทำสิ่งใดในทุกวันนี้ เจ้ำก็มิได้ลืมคำเตือนสติของพระองค์
หำกเจ้ำไม่กงั ขำพระรำชกิจของพระองค์ คงไว้ซ่ึงจุดยืนของเจ้ำ ค้ำชูคำพยำนของเจ้ำ
และได้รับชัยชนะในทุกย่ำงก้ำวของหนทำงนี้ เช่นนั้นแล้ว
ในท้ำยที่สุดเจ้ำก็จะได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ำและได้รับกำรทำให้กลำยเป็ นผูม้ ชี ยั
หำกเจ้ำสำมำรถตั้งมัน่ โดยผ่ำนทำงทุกขั้นตอนของกำรทดสอบของพระเจ้ำ
และหำกเจ้ำยังคงสำมำรถตั้งมัน่ ได้จนถึงที่สุด เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็เป็ นผูม้ ีชยั
เจ้ำก็เป็ นใครคนหนึ่งที่พระเจ้ำได้ทรงทำให้เพียบพร้อม
หำกเจ้ำไม่สำมำรถตั้งมัน่ ในกำรทดสอบปัจจุบนั ของเจ้ำได้ เช่นนั้นแล้ว
ในอนำคตสิ่งนี้จะถึงกับกลำยเป็ นลำบำกยำกเย็นยิ่งขึ้น
หำกเจ้ำเพียงก้ำวผ่ำนควำมทุกข์ในปริ มำณที่ปรำศจำกนัยสำคัญและเจ้ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
เช่นนั้นแล้ว ในที่สุดเจ้ำจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย เจ้ำจะเหลือแต่มือเปล่ำ
มีผูค้ นบำงคนทีย่ อมแพ้ในกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำเมื่อพวกเขำเห็นว่ำพระเจ้ำไม่ได้กำลังตรัสอยู่
และหัวใจของพวกเขำแตกเป็ นเสี่ยงๆ บุคคลเช่นนี้มิใช่ผโู้ ง่เขลำหรอกหรื อ? ผูค้ นประเภทนี้ไม่มีควำมเป็ นจริ ง
เมื่อพระเจ้ำกำลังตรัส พวกเขำก็วงิ่ ไปมำเสมอ แลดูยงุ่ และกุลีกุจอจำกภำยนอก
แต่ตอนนี้ที่พระองค์ไม่ได้กำลังตรัส พวกเขำก็หยุดแสวงหำ บุคคลประเภทนี้ไม่มีอนำคต
ในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรถลุง เจ้ำต้องเข้ำสู่จำกมุมมองเชิงบวกและเรี ยนรู ้บทเรี ยนทั้งหลำยที่เจ้ำควรเรี ยนรู ้
เมื่อเจ้ำอธิษฐำนต่อพระเจ้ำและอ่ำนพระวจนะของพระองค์
เจ้ำควรวัดสภำวะของตัวเจ้ำเองโดยใช้พระวจนะนั้นๆ ค้นหำข้อบกพร่ องของเจ้ำ
และพบว่ำเจ้ำยังคงมีบทเรี ยนอีกมำกมำยที่ตอ้ งเรี ยนรู ้

ยิ่งเจ้ำแสวงหำด้วยควำมจริงใจเมื่อเจ้ำก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงมำกขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็ยิ่งจะพบว่ำตัวเจ้ำยังบกพร่ องมำกขึ้นเท่ำนั้น เมื่อเจ้ำกำลังได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุง
ก็มีหลำยประเด็นปัญหำที่เจ้ำเผชิญ เจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นเรื่ องเหล่ำนั้นได้อย่ำงชัดเจน เจ้ำพร่ ำบ่น
เจ้ำเผยเนื้อหนังของตนเอง—
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถค้นพบว่ำเจ้ำมีอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมมำกมำยเกินไปภำยในตัวเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรคงไว้ซ่ึงกำรอุทิศตนของเจ้ำต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

374. ในขณะกำลังก้ำวผ่ำนกำรทดสอบ เป็ นปกติที่ผคู้ นย่อมอ่อนแอ หรื อมีควำมเป็ นลบภำยในตัวพวกเขำ
หรื อขำดพร่ องควำมกระจ่ำงแจ้งเกี่ยวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำหรื อเส้นทำงของพวกเขำสำหรับกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิ
แต่ไม่ว่ำในกรณีใด เจ้ำต้องมีควำมเชื่อในพระรำชกิจของพระเจ้ำ และไม่ปฏิเสธพระเจ้ำ เช่นเดียวกับโยบไม่มผี ิด
แม้ว่ำโยบอ่อนแอและสำปแช่งวันเกิดของเขำเอง
เขำก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ำพระยำห์เวห์ได้ทรงมอบทุกสรรพสิ่งในชีวิตมนุษย์
และพระยำห์เวห์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่จะนำพวกเขำทั้งหมดไปอีกด้วย ไม่สำคัญว่ำเขำได้ถูกทดสอบอย่ำงไร
เขำก็ได้ธำรงรักษำกำรเชื่อนี้ไว้ ในประสบกำรณ์ของเจ้ำ
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงอะไรโดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระเจ้ำ
สิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์จำกมวลมนุษย์ โดยสังเขปแล้ว
คือควำมเชื่อของพวกเขำและควำมรักของพวกเขำต่อพระองค์
สิ่งที่พระองค์ทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยกำรทรงพระรำชกิจในหนทำงนี้คือควำมเชื่อ
ควำมรักและควำมทะเยอทะยำนของผูค้ น พระเจ้ำทรงพระรำชกิจแห่งกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมกับผูค้ น
และพวกเขำไม่สำมำรถมองเห็นมันได้ ไม่สำมำรถรู ้สึกถึงมันได้ ภำยใต้รูปกำรณ์แวดล้อมเช่นนี้
เจ้ำพึงต้องมีควำมเชื่อ ผูค้ นพึงต้องมีควำมเชื่อเมื่อบำงสิ่งไม่สำมำรถมองเห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำ
และเจ้ำพึงต้องมีควำมเชื่อเมื่อเจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเองได้
เมื่อเจ้ำไม่มีควำมกระจ่ำงแจ้งเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
สิ่งที่เจ้ำพึงต้องมีคือกำรมีควำมเชื่อและกำรมีทีท่ำที่หนักแน่นและยืนหยัดเป็ นพยำน เมือ่ โยบได้มำถึงจุดนี้
พระเจ้ำได้ทรงปรำกฏต่อเขำและตรัสกับเขำ
นั่นคือเฉพำะจำกภำยในควำมเชื่อของเจ้ำเท่ำนั้นนั่นเองที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถมองเห็นพระเจ้ำได้
และเมื่อเจ้ำมีควำมเชื่อ พระเจ้ำก็จะทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม หำกปรำศจำกควำมเชื่อ
พระองค์จะไม่ทรงสำมำรถทำกำรนี้ได้ พระเจ้ำจะทรงมอบสิ่งใดก็ตำมที่เจ้ำหวังจะได้รับให้แก่เจ้ำ
หำกเจ้ำไม่มีควำมเชื่อ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและเจ้ำจะไร้ควำมสำมำรถที่จะมองเห็นกำรกร

ะทำของพระเจ้ำได้ นับประสำอะไรกับฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระองค์
เมื่อเจ้ำมีควำมเชื่อว่ำเจ้ำจะมองเห็นกำรกระทำของพระองค์ในประสบกำรณ์ที่สมั พันธ์กบั ชีวิตจริ งของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะทรงปรำกฏต่อเจ้ำ และพระองค์จะทรงให้ควำมรู ้แจ้งและทรงนำเจ้ำจำกภำยใน
หำกปรำศจำกควำมเชื่อนั้น พระเจ้ำจะทรงไร้ควำมสำมำรถที่จะทำเช่นนั้นได้
หำกเจ้ำได้สูญเสียควำมหวังในพระเจ้ำไปแล้ว
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะผ่ำนประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์ได้อย่ำงไรเล่ำ? เพรำะฉะนั้น
เฉพำะเมื่อเจ้ำมีควำมเชื่อและเจ้ำไม่ได้เก็บงำควำมคลำงแคลงใจต่อพระเจ้ำ
เฉพำะเมื่อเจ้ำมีควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระองค์โดยไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงทำสิ่งใด
พระองค์จงึ จะให้ควำมรู ้แจ้งและให้ควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ของเจ้ำ
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะมีควำมสำมำรถมองเห็นกำรกระทำของพระองค์ได้
สิ่งเหล่ำนี้ลว้ นสัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงควำมเชื่อ ควำมเชื่อมำโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น
และในกรณีที่ไม่มีกระบวนกำรถลุง ควำมเชื่อก็ไม่สำมำรถพัฒนำขึ้นได้ คำว่ำ “ควำมเชื่อ” นี้อำ้ งอิงถึงอะไรเล่ำ?
ควำมเชื่อคือกำรเชื่อที่จริ งแท้และหัวใจที่จริ งใจซึ่งมนุษย์ควรครองเมื่อพวกเขำไม่สำมำรถมองเห็นหรือสัมผัสบำ
งสิ่งได้ เมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
เมื่อมันอยู่ไกลเกินเอื้อมของมนุษย์ นี่คือควำมเชื่อที่เรำพูดถึง
ผูค้ นมีควำมจำเป็ นต้องมีควำมเชื่อในระหว่ำงช่วงเวลำแห่งควำมยำกลำบำกและกระบวนกำรถลุง
และควำมเชื่อคือบำงสิ่งที่ตำมมำด้วยกระบวนกำรถลุง
กระบวนกำรถลุงและควำมเชื่อไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงพระรำชกิจอย่ำงไร
และไม่สำคัญว่ำสภำพแวดล้อมของเจ้ำเป็ นอย่ำงไร
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะไล่ตำมเสำะหำชีวิตและแสวงหำควำมจริ ง
และแสวงหำควำมรู ้เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำได้ และมีควำมเข้ำใจในกำรกระทำของพระองค์
และเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะกระทำตัวสอดคล้องกับควำมจริ งได้
กำรทำเช่นนั้นคือสิ่งที่เป็ นไปเพื่อที่จะมีควำมเชื่อที่แท้จริ ง
และกำรทำเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำไม่ได้สูญเสียควำมเชื่อในพระเจ้ำไปแล้ว
เจ้ำสำมำรถมีควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้ำได้หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะยืนกรำนในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
โดยผ่ำนทำงกระบวนกำรถลุง
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งได้และไม่พฒั นำควำมคลำงแคลงใจเกี่ยวกับพระองค์ข้ นึ มำ
หำกเจ้ำยังคงปฏิบตั ิควำมจริ งเพื่อทำให้พระองค์พงึ พอพระทัยโดยไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงทำสิ่งใด
และหำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะแสวงหำน้ ำพระทัยของพระองค์ในส่วนลึกสุดทั้งหลำยและพิจำรณำน้ ำพระทัยข

องพระองค์เท่ำนั้น ในอดีต เมื่อพระเจ้ำได้ตรัสว่ำเจ้ำจะครองรำชย์ในฐำนะกษัตริย์ เจ้ำได้รักพระองค์
และเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระองค์เองให้เจ้ำเห็นอย่ำงเปิ ดเผย เจ้ำก็ได้ไล่ตำมเสำะหำพระองค์
แต่บดั นี้พระเจ้ำทรงซ่อนเร้น เจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นพระองค์ได้
และควำมยำกลำบำกได้มำถึงเจ้ำโดยไม่คำดฝัน—เช่นนั้นแล้ว บัดนี้เจ้ำสูญเสียควำมหวังในพระเจ้ำหรื อไม่?
ดังนั้นเจ้ำต้องไล่ตำมเสำะหำชีวิตและพยำยำมทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำตลอดเวลำ
สิ่งนี้เรียกว่ำควำมเชื่อที่จริ งแท้ และนี่คือควำมรักประเภทที่แท้จริ งที่สุดและงดงำมที่สุด
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

375. ในเบื้องต้นแล้ว
จุดประสงค์ของพระรำชกิจแห่งกระบวนกำรถลุงเป็ นเพื่อทำให้ควำมเชื่อของผูค้ นมีควำมเพียบพร้อม
สุดท้ำยแล้ว สิ่งที่สัมฤทธิ์ก็คือ เจ้ำต้องกำรจำกไปแต่ในเวลำเดียวกันเจ้ำไม่สำมำรถจำกไปได้
ผูค้ นบำงคนยังคงมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมเชื่อแม้ในยำมที่พวกเขำสูญสิ้นควำมหวังเพียงกระผีกริ้ นเสี้ยวเล็กสุด
และผูค้ นไม่มีควำมหวังแต่อย่ำงใดเลยในเรื่ องควำมสำเร็ จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของพวกเขำเองอีกต่
อไป ณ เวลำนี้เท่ำนั้นกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำจะแล้วเสร็จ
มนุษย์ยงั คงไม่ได้ไปถึงช่วงระยะแห่งกำรโฉบเฉียดอยู่ระหว่ำงควำมเป็ นกับควำมตำย
และพวกเขำยังไม่ได้ลมิ้ รสควำมตำย ดังนั้นกระบวนกำรแห่งกำรถลุงจึงยังไม่แล้วเสร็ จ
แม้แต่บรรดำผูท้ ี่ได้อยู่ในขั้นตอนของพวกคนปรนนิบตั ิก็ไม่ได้รับกำรถลุงจนถึงที่สุด
โยบได้กำ้ วผ่ำนกระบวนกำรถลุงที่สุดขั้ว และเขำไม่ได้มีสิ่งใดเลยให้พ่งึ พำ
ผูค้ นต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงจนถึงจุดที่พวกเขำไม่มีควำมหวังเลยและไม่มสี ิ่งใดเลยให้พ่งึ พำ—
กำรนี้เท่ำนั้นจึงเป็ นกระบวนกำรถลุงที่แท้จริ ง ในระหว่ำงเวลำของพวกคนปรนนิบตั ิ
หำกหัวใจของเจ้ำได้นิ่งสงบเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเสมอ
และหำกเจ้ำได้เชื่อฟังกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระองค์เสมอ
โดยไม่สำคัญว่ำพระองค์ได้ทรงทำสิ่งใดและโดยไม่สำคัญว่ำสิ่งใดคือน้ ำพระทัยของพระองค์สำหรับเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วที่ปลำยสุดของถนนเจ้ำจะเข้ำใจทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำได้ทรงทำ เจ้ำก้ำวผ่ำนกำรทดสอบของโยบ
และในเวลำเดียวกัน เจ้ำก้ำวผ่ำนกำรทดสอบของเปโตร เมื่อโยบได้ถูกทดสอบ เขำได้ยนื หยัดเป็ นพยำน
และในท้ำยที่สุด พระยำห์เวห์ก็ได้รับกำรเปิ ดเผยต่อเขำ
หลังจำกเขำได้ยืนหยัดเป็ นพยำนเท่ำนั้นเขำจึงได้ควรค่ำต่อกำรมองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ
เหตุใดจึงมีกำรพูดว่ำ
“เรำซ่อนเร้นจำกแผ่นดินแห่งควำมโสมมแต่แสดงตัวของเรำเองให้รำชอำณำจักรอันบริ สุทธิ์เห็น”?

นั่นหมำยควำมว่ำเฉพำะเมื่อเจ้ำบริ สุทธิ์และยืนหยัดเป็ นพยำนเท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถมีศกั ดิ์ศรีที่จะมองเห็นพระพัก
ตร์ของพระเจ้ำได้ หำกเจ้ำไม่สำมำรถยืนหยัดเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ได้
เจ้ำก็ไม่มีศกั ดิ์ศรี ที่จะมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์
หำกเจ้ำล่ำถอยหรื อทำกำรร้องทุกข์คร่ ำครวญต่อพระเจ้ำในขณะเผชิญหน้ำกับกระบวนกำรถลุง
ด้วยเหตุน้ นั จึงล้มเหลวในกำรยืนหยัดเป็ นพยำนเพื่อพระองค์และกลำยเป็ นตัวตลกของซำตำน
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่ได้รับกำรทรงปรำกฏของพระเจ้ำ หำกเจ้ำเป็ นเหมือนโยบ
ผูซ้ ่ึงสำปแช่งเนื้อหนังของเขำเองและไม่ได้ร้องทุกข์คร่ ำครวญต่อพระเจ้ำท่ำมกลำงกำรทดสอบ
และสำมำรถรังเกียจเนื้อหนังของเขำเองโดยปรำศจำกกำรร้องทุกข์คร่ ำครวญหรือกำรทำบำปโดยผ่ำนทำงคำพูดข
องเขำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะกำลังยืนหยัดเป็ นพยำน
เมื่อเจ้ำได้กำ้ วผ่ำนกระบวนกำรถลุงถึงระดับเฉพำะระดับหนึ่งและยังคงสำมำรถเป็ นเหมือนโยบ
ที่เชื่อฟังอย่ำงถึงที่สุดเฉพำะพระพักตร์ของพระเจ้ำและปรำศจำกข้อพึงประสงค์อื่นใดต่อพระองค์หรื อมโนคติที่
หลงผิดของเจ้ำเอง เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะทรงปรำกฏต่อเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

376. ประสบกำรณ์มำกมำยของเจ้ำเกี่ยวกับควำมล้มเหลว เกี่ยวกับควำมอ่อนแอ เวลำในด้ำนลบของเจ้ำ
ทั้งหมดสำมำรถพูดได้ว่ำเป็ นกำรทดสอบของพระเจ้ำ นี่เป็ นเพรำะทุกสิ่งทุกอย่ำงมำจำกพระเจ้ำ
และทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุกำรณ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ไม่ว่ำเจ้ำจะล้มเหลวหรื อว่ำเจ้ำจะอ่อนแอและเจ้ำจะสะดุดหรื อไม่
ทั้งหมดขึ้นอยูก่ บั พระเจ้ำและอยู่ภำยในกำรทรงคว้ำจับของพระองค์ จำกมุมมองของพระเจ้ำ
นี่เป็ นกำรทดสอบของเจ้ำ และหำกเจ้ำไม่สำมำรถระลึกรู ้กำรนั้น มันก็จะกลำยเป็ นกำรทดลอง
มีสภำวะสองประเภทที่ผคู้ นควรระลึกรู ้ หนึ่งนั้นมำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และแหล่งที่มำซึ่งเป็ นไปได้ว่ำจะเป็ นของอีกสภำวะหนึ่งก็คือซำตำน
หนึ่งนั้นเป็ นสภำวะซึ่งในนั้นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงให้ควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำและเปิ ดโอกำสให้เจ้ำรู ้จกั ตัวเจ้ำเอง
รังเกียจและรูส้ ึกเสียใจเกี่ยวกับตัวเจ้ำเองและมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมรักอันจริงแท้ต่อพระเจ้ำได้
เพื่อตกลงปลงใจให้หัวใจของเจ้ำทำให้พระองค์พงึ พอพระทัย
อีกสภำวะหนึ่งเป็ นสภำวะซึ่งในนั้นเจ้ำรู ้จกั ตัวเจ้ำเอง แต่เจ้ำอยู่ในด้ำนลบและอ่อนแอ
อำจกล่ำวได้ว่ำสภำวะนี้เป็ นกระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำ
และก็อำจกล่ำวได้อีกด้วยว่ำเป็ นกำรทดลองของซำตำน
หำกเจ้ำระลึกรู ้ว่ำนี่คือควำมรอดของพระเจ้ำสำหรับเจ้ำและหำกเจ้ำรู ้สึกว่ำตอนนี้เจ้ำเป็ นหนี้พระองค์อย่ำงลึกซึ้ง

และหำกว่ำจำกบัดนี้เป็ นต้นไป เจ้ำพยำยำมชดใช้คืนให้พระองค์และไม่ตกลงสู่ควำมต่ำทรำมเช่นนั้นอีกต่อไป
หำกเจ้ำใส่ควำมพยำยำมของเจ้ำลงไปในกำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระองค์
และหำกเจ้ำพิจำรณำตัวเจ้ำเองว่ำขำดพร่ องอยู่เสมอ และมีหัวใจแห่ง กำรถวิลหำ
เช่นนั้นแล้วนี่ก็เป็ นกำรทดสอบของพระเจ้ำ
หลังจำกควำมทุกข์ได้สิ้นสุดลงและเจ้ำกำลังเคลื่อนไปข้ำงหน้ำอีกครั้ง พระเจ้ำจะยังคงทรงนำทำง
ให้ควำมกระจ่ำง ให้ควำมรู ้แจ้ง และบำรุ งเลี้ยงเจ้ำ แต่หำกเจ้ำไม่ระลึกรูม้ นั และเจ้ำอยู่ในด้ำนลบ
โดยยอมทอดทิง้ ตัวเจ้ำเองให้กบั ควำมท้อแท้สิ้นหวัง หำกเจ้ำคิดในหนทำงนี้
เช่นนั้นแล้วกำรทดลองของซำตำนก็จะเกิดขึ้นแก่เจ้ำโดยไม่คำดฝัน ตอนทีโ่ ยบได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบนั้น
พระเจ้ำกับซำตำนได้กำลังพนันกัน และพระเจ้ำได้ทรงเปิ ดโอกำสให้ซำตำนทำให้โยบได้รับควำมทุกข์ร้อน
แม้ว่ำมันคือกำรที่พระเจ้ำทรงทดสอบโยบ
แต่อนั ที่จริ งแล้วเป็ นซำตำนนั่นเองที่มำเผชิญหน้ำกับเขำโดยไม่คำดฝัน สำหรับซำตำน มันคือกำรทดลองโยบ
แต่โยบอยู่ฝ่ำยของพระเจ้ำ หำกนั่นไม่ได้เป็ นกรณีน้ นั เช่นนั้นแล้วโยบก็คงจะได้ตกลงสู่กำรทดลอง
ทันทีที่ผคู้ นตกลงสู่กำรทดลอง พวกเขำก็ตกลงสู่ภำวะอันตรำย
กำรก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงสำมำรถพูดได้ว่ำเป็ นกำรทดสอบจำกพระเจ้ำ แต่หำกเจ้ำไม่อยู่ในสภำวะที่ดี
ก็อำจพูดได้ว่ำเป็ นกำรทดลองจำกซำตำน หำกเจ้ำไม่ชดั เจนเกี่ยวกับนิมิต
ซำตำนก็จะกล่ำวหำเจ้ำและบดบังเจ้ำในแง่ของนิมิต ก่อนที่เจ้ำจะรู ้ตวั เจ้ำก็จะตกลงสู่กำรทดลอง
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

377. ในขณะที่รับกำรทดสอบ
แม้เมื่อครำที่เจ้ำไม่รู้ว่ำสิ่งใดที่พระเจ้ำทรงต้องประสงค์จะทำและพระรำชกิจใดที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้สำ
เร็จลุล่วง แต่เจ้ำควรรู ้ว่ำเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำที่มีต่อมวลมนุษย์น้นั ดีเสมอ
หำกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริ งแท้ เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จะไม่มีวนั ทรงทิ้งเจ้ำ
และในท้ำยที่สุดพระองค์จะทรงทำให้เจ้ำเพียบพร้อม และนำผูค้ นไปยังบั้นปลำยที่เหมำะสมอย่ำงแน่นอน
ไม่ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงทดสอบผูค้ นอย่ำงไรในปัจจุบนั
ย่อมจะมีวนั หนึ่งที่พระองค์จะทรงจัดเตรี ยมบทอวสำนที่เหมำะสมแก่ผคู้ น
และประทำนกำรลงทัณฑ์ที่เหมำะสมแก่พวกเขำตำมสิ่งที่พวกเขำได้ทำลงไป
พระเจ้ำจะไม่ทรงนำทำงผูค้ นไปสู่จุดหนึ่ง และจำกนั้นก็ทรงทิง้ พวกเขำไว้ขำ้ งทำงและทรงละเลยพวกเขำ
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงเป็ นที่ไว้วำงใจได้ ในช่วงระยะนี้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์กำลังทรงพระรำชกิจแห่งกระบวนกำรถลุง พระองค์กำลังทรงถลุงบุคคลทุกคน

ในขั้นตอนทั้งหลำยของพระรำชกิจที่ประกอบด้วยกำรทดสอบแห่งควำมตำยและกำรทดสอบแห่งกำรตีสอน
กระบวนกำรถลุงก็ได้รับกำรดำเนินไปโดยผ่ำนทำงพระวจนะ
กำรที่ผคู้ นจะได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
พวกเขำต้องเข้ำใจพระรำชกิจในปัจจุบนั ของพระองค์และวิธีที่มวลมนุษย์ควรร่ วมมือเสียก่อน แท้จริ งแล้ว
นี่คือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ทุกคนควรเข้ำใจ ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงทำอะไร
ไม่ว่ำจะเป็ นกระบวนกำรถลุงหรื อแม้พระองค์จะไม่ได้กำลังตรัสก็ตำม
แต่ก็ไม่มีสักขั้นตอนเดียวของพระรำชกิจของพระเจ้ำที่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมวลมนุษย์
แต่ละขั้นตอนของพระรำชกิจของพระองค์สลำยและพังลงเมือ่ ผ่ำนมโนคติที่หลงผิดของผูค้ น
นี่คือพระรำชกิจของพระองค์ แต่เจ้ำต้องเชื่อว่ำ เนื่องด้วยพระรำชกิจของพระเจ้ำได้มำถึงช่วงระยะหนึ่ง
พระองค์จะไม่ทรงทำให้มวลมนุษย์ท้งั หมดถึงแก่ควำมตำยไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม
พระองค์ประทำนทั้งสัญญำและพระพรแก่มนุษย์
และบรรดำคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไล่ตำมเสำะหำพระองค์จะสำมำรถได้รับพระพรของพระองค์
แต่พวกที่ไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำพระองค์จะถูกพระเจ้ำทรงทิ้งไว้ขำ้ งทำง นี่ข้ นึ อยู่กบั กำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำ
ไม่ว่ำสิ่งอืน่ ใดจะเป็ นอย่ำงไรก็ตำม เจ้ำต้องเชื่อว่ำเมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรสรุ ปปิ ดตัวแล้ว
บุคคลทุกคนจะมีบ้นั ปลำยที่เหมำะสม พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรี ยมควำมทะเยอทะยำนที่สวยงำมให้แก่มวลมนุษย์
แต่หำกไร้ซ่ึงกำรไล่ตำมเสำะหำ ควำมทะเยอทะยำนเหล่ำนั้นก็ไม่อำจบรรลุได้
เจ้ำควรสำมำรถเห็นกำรนี้ได้ในตอนนี้ —
กระบวนกำรถลุงของพระเจ้ำและกำรตีสอนผูค้ นของพระองค์คือพระรำชกิจของพระองค์
แต่สำหรับส่วนของผูค้ น พวกเขำต้องไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยตลอดเวลำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรคงไว้ซ่ึงกำรอุทิศตนของเจ้ำต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

378. มนุษย์จะได้รับกำรดำเนินกำรให้ครบบริ บรู ณ์อย่ำงเต็มที่ในยุคแห่งรำชอำณำจักร
หลังจำกพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย มนุษย์จะอยู่ภำยใต้กำรถลุงและควำมทุกข์ลำบำก
บรรดำผูท้ ี่สำมำรถเอำชนะและยืนหยัดคำพยำนในช่วงระหว่ำงควำมทุกข์ลำบำกนี้คือผูท้ ี่ในท้ำยที่สุดแล้วจะได้รั
บกำรดำเนินกำรให้ครบบริ บรู ณ์ พวกเขำคือผูช้ นะ ในช่วงระหว่ำงควำมทุกข์ลำบำกนี้
มนุษย์พงึ ต้องยอมรับกระบวนกำรถลุงนี้ และกระบวนกำรถลุงนี้คือเหตุกำรณ์สุดท้ำยแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เหตุกำรณ์น้ีคือครั้งสุดท้ำยที่มนุษย์จะได้รับกำรถลุงก่อนกำรสรุ ปปิ ดตัวของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรทั้ง
หมดของพระเจ้ำ และบรรดำผูค้ นทั้งหมดที่ติดตำมพระเจ้ำต้องยอมรับกำรทดสอบครั้งสุดท้ำยนี้
และพวกเขำต้องยอมรับกระบวนกำรถลุงครั้งสุดท้ำยนี้
พวกที่ถูกควำมทุกข์ลำบำกรุ มล้อมย่อมปรำศจำกพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์และกำรทรงนำของพระเจ้ำ

แต่ในท้ำยที่สุดแล้ว
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรพิชิตอย่ำงแท้จริงแล้วและบรรดำผูท้ ี่แสวงหำพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงจะตั้งมัน่
พวกเขำคือผูท้ ี่มีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และผูท้ รี่ ักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงทำสิ่งใดก็ตำม
ผูท้ ี่มีชยั เหล่ำนี้จะไม่สูญสิ้นนิมิต และจะนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิโดยไม่ลม้ เหลวในคำพยำนของพวกเขำ
พวกเขำคือผูท้ ี่จะอุบตั ิข้ นึ จำกควำมทุกข์ลำบำกครั้งใหญ่ในที่สุด
ถึงแม้ว่ำพวกที่พยำยำมแสวงหำประโยชน์จำกสถำนกำรณ์วุ่นวำยจะยังสำมำรถเอำรัดเอำเปรียบได้ในวันนี้
แต่ไม่มีผใู้ ดมีควำมสำมำรถที่จะหลีกหนีควำมทุกข์ลำบำกครั้งสุดท้ำยไปได้
และไม่มีผใู้ ดสำมำรถหลีกหนีจำกกำรทดสอบครั้งสุดท้ำยได้ สำหรับบรรดำผูท้ ี่ชนะ
ควำมทุกข์ลำบำกเช่นนั้นคือกระบวนกำรถลุงครั้งใหญ่
แต่สำหรับผูท้ ี่พยำยำมแสวงหำประโยชน์จำกสถำนกำรณ์วนุ่ วำย
นั่นคือพระรำชกิจแห่งกำรกำจัดอันครบบริ บูรณ์ ไม่ว่ำพวกเขำจะพยำยำมอย่ำงไร
ควำมสวำมิภกั ดิ์ของบรรดำผูท้ ี่มีพระเจ้ำในหัวใจของพวกเขำยังคงไม่เปลีย่ นแปลง
แต่สำหรับพวกที่ไม่มีพระเจ้ำในหัวใจของพวกเขำ
ทันทีที่พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่มีควำมได้เปรียบต่อเนื้อหนัง ของพวกเขำแล้ว
พวกเขำย่อมเปลี่ยนทัศนะที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำ และอำจถึงขั้นแยกห่ำงจำกพระเจ้ำ
เช่นนั้นคือพวกที่จะไม่ต้งั มัน่ ในเบื้องปลำย
พวกที่แสวงหำเพียงพระพรของพระเจ้ำและไม่มีควำมพึงปรำรถนำที่จะสละตัวพวกเขำเองเพื่อพระเจ้ำและมอบอุ
ทิศตัวพวกเขำเองแด่พระองค์ ผูค้ นต่ำช้ำเช่นนั้นทั้งหมดจะถูกขับไล่เมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำไปถึงบทอวสำน
และพวกเขำไม่ควรค่ำแก่ควำมเห็นอกเห็นใจใดๆ
พวกที่ปรำศจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ย่อมไม่สำมำรถรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงได้
เมื่อสภำพแวดล้อมมีควำมปลอดภัยและมัน่ คงหรื อเมื่อมีผลกำไรให้ทำ พวกเขำจะเชื่อฟังพระเจ้ำอย่ำงเต็มที่
แต่เมื่อสิ่งที่พวกเขำอยำกได้อยำกมีถูกประนีประนอมลงมำหรื อถูกหักล้ำงในที่สุด พวกเขำก็ลุกฮือทันที
แม้แต่ในระยะชัว่ ข้ำมคืนเท่ำนั้น พวกเขำก็อำจเปลี่ยนจำกบุคคลที่ยิ้มแย้มและ “ใจดี”
เป็ นฆำตกรที่น่ำเกลียดและดุดนั
ที่พลันปฏิบตั ิต่อผูม้ ีพระคุณในวันวำนของพวกเขำประดุจศัตรู คู่อำฆำตของพวกเขำโดยไม่มีเหตุผลใดๆ
หำกผีเหล่ำนี้ไม่ถูกไล่ออกไป ผีเหล่ำนี้ซ่งึ จะลงมือฆ่ำโดยไม่มีกำรกะพริ บตำ
พวกมันจะไม่กลำยเป็ นอันตรำยที่ซ่อนเร้นอยู่หรื อ?
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดไม่ได้สัมฤทธิ์ผลหลังจำกกำรครบบริ บรู ณ์ ของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย
ถึงแม้ว่ำพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยได้ไปถึงบทอวสำน

แต่พระรำชกิจแห่งกำรชำระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์ยงั ไปไม่ถงึ บทอวสำน
พระรำชกิจดังกล่ำวจะเสร็จสิ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์อย่ำงถ้วนทัว่
ต่อเมื่อบรรดำผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์
และต่อเมื่อพวกปลอมตัวที่ปรำศจำกพระเจ้ำในหัวใจของพวกเขำได้ถกู กวำดล้ำงแล้วเท่ำนั้น
พวกที่ไม่ทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยในช่วงระยะสุดท้ำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์จะถูกกำจัดอย่ำงสมบูร
ณ์ และพวกที่ถูกกำจัดคือพวกของมำร เป็ นเพรำะพวกเขำไม่สำมำรถทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัยได้
พวกเขำจึงเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำ และถึงแม้ว่ำผูค้ นเหล่ำนี้จะติดตำมพระเจ้ำในวันนี้
กำรนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ำพวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่จะหลงเหลืออยู่ในท้ำยที่สุด ในคำว่ำ
“บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำไปจนถึงปลำยทำงจะได้รับควำมรอด” นั้น ควำมหมำยของคำว่ำ “ติดตำม”
คือกำรตั้งมัน่ ท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำก วันนี้ ผูค้ นมำกมำยเชื่อว่ำกำรติดตำมพระเจ้ำเป็ นเรื่ องง่ำย
แต่เมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำกำลังจะสิ้นสุด เจ้ำจะรู ้ควำมหมำยที่แท้จริ งของคำว่ำ “ติดตำม”
เพียงเพรำะเจ้ำยังคงมีควำมสำมำรถที่จะติดตำมพระเจ้ำในวันนี้หลังจำกที่ได้รับกำรพิชิต
ไม่ได้พิสูจน์ว่ำเจ้ำเป็ นหนึ่งในบรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม ในท้ำยที่สุด
พวกที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะสู้ทนกำรทดสอบ พวกที่ไม่สำมำรถมีชยั ท่ำมกลำงควำมทุกข์ลำบำก
จะไม่สำมำรถยืนหยัด และดังนั้นจะไร้ควำมสำมำรถที่จะติดตำมพระเจ้ำไปจนถึงบทอวสำน
บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงย่อมมีควำมสำมำรถที่จะทนสู้กำรทดสอบของงำนของพวกเขำ
ในทำงตรงกันข้ำม พวกที่ไม่ติดตำมพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ย่อมไม่สำมำรถทนสู้กำรทดสอบใดๆ ของพระเจ้ำ
ไม่ช้ำไม่นำน พวกเขำย่อมจะถูกขับไล่ ในขณะที่ผชู้ นะจะยังคงอยู่ในรำชอำณำจักร
กำรที่มนุษย์แสวงหำพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่น้ นั กำหนดจำกกำรทดสอบแห่งงำนของเขำ นั่นคือ
จำกบททดสอบของพระเจ้ำ และไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับกำรตัดสินใจของมนุษย์เอง
พระเจ้ำไม่ทรงปฏิเสธบุคคลใดตำมพระดำริ ชวั่ แล่น
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำสำมำรถโน้มน้ำวมนุษย์ให้เชื่ออย่ำงถึงที่สุดได้
พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งใดก็ตำมที่มนุษย์มองไม่เห็น หรือพระรำชกิจใดก็ตำมที่ไม่สำมำรถโน้มน้ำวมนุษย์ให้เชื่อ
กำรเชื่อของมนุษย์เป็ นจริงหรื อไม่น้นั ย่อมพิสูจน์ดว้ ยข้อเท็จจริง และมนุษย์ไม่สำมำรถตัดสินควำมเชื่อของตนได้
คำว่ำ “ข้ำวสำลีไม่สำมำรถถูกทำให้เป็ นข้ำวละมำนได้ และข้ำวละมำนก็ไม่สำมำรถถูกทำให้เป็ นข้ำวสำลีได้”
เป็ นสิ่งที่ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ผูค้ นทั้งหมดที่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งจะยังคงเหลืออยู่ในรำชอำณำจักรในท้ำยที่สุด
และพระเจ้ำจะไม่ทรงปฏิบตั ิไม่ดีต่อผูใ้ ดก็ตำมที่รักพระองค์อย่ำงแท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

379. ตอนที่เปโตรกำลังได้รับกำรตีสอนจำกพระเจ้ำ เขำได้อธิษฐำนไปว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ!
เนื้อหนังของข้ำพระองค์ไม่เชื่อฟัง และพระองค์ทรงตีสอนข้ำพระองค์ และพิพำกษำข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ชื่นบำนในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ และในกำรพิพำกษำของพระองค์
ข้ำพระองค์มองเห็นพระอุปนิสัยอันพิสุทธิ์และชอบธรรมของพระองค์
ต่อให้พระองค์มิทรงต้องประสงค์ในตัวข้ำพระองค์ก็ตำม
ยำมที่พระองค์ทรงพิพำกษำข้ำพระองค์เพือ่ ที่ผอู้ ื่นอำจมองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ในกำรพิพ
ำกษำของพระองค์ ข้ำพระองค์รูส้ ึกพอใจ
หำกมันสำมำรถแสดงพระอุปนิสัยของพระองค์และเปิ ดโอกำสให้สิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลมองเห็นพระอุปนิสยั อันช
อบธรรมของพระองค์
และหำกมันสำมำรถทำให้ควำมรักที่ขำ้ พระองค์มีต่อพระองค์น้นั บริ สุทธิ์มำกขึ้นจนข้ำพระองค์สำมำรถบรรลุสภ
ำพเสมือนของผูท้ ี่ชอบธรรมได้ เช่นนั้นแล้ว กำรพิพำกษำของพระองค์น้ นั ช่ำงดีงำม
เพรำะนั่นคือน้ ำพระทัยอันเปี่ ยมพระคุณของพระองค์ ข้ำพระองค์รู้ว่ำ ยังมีอีกมำกในตัวข้ำพระองค์ที่เป็ นกบฏ
และรู ้ว่ำข้ำพระองค์ยงั คงไม่เหมำะสมที่จะมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระองค์
ข้ำพระองค์ปรำรถนำให้พระองค์ทรงพิพำกษำข้ำพระองค์มำกกว่ำนี้ดว้ ยซ้ ำไป
ไม่ว่ำจะโดยผ่ำนทำงสภำพแวดล้อมที่ไม่เป็ นมิตรหรื อควำมทุกข์ลำบำกใหญ่หลวงก็ตำม
ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงทำอะไร สำหรับข้ำพระองค์แล้วมันล้ำค่ำนัก ควำมรักของพระองค์น้ นั ลุ่มลึกยิ่งนัก
และข้ำพระองค์เต็มใจที่จะวำงตัวข้ำพระองค์ไว้ภำยใต้กำรจัดวำงเรียบเรี ยงของพระองค์โดยไม่มีกำรร้องทุกข์แม้
สักนิด” นี่คือควำมรู ้ของเปโตรภำยหลังจำกที่เขำได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
และคือคำพยำนต่อควำมรักที่เขำมีให้กบั พระเจ้ำด้วยเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

380. มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงเนื้อหนัง ซึ่งก็หมำยควำมว่ำ เขำมีชีวิตอยู่ในนรกมนุษย์
และหำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ มนุษย์ย่อมมีควำมโสมมพอกันกับซำตำน
มนุษย์จะสำมำรถบริสุทธิ์ได้อย่ำงไรกัน?
เปโตรได้เชื่อว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำโดยพระเจ้ำเป็ นกำรคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุดและพระคุณอันยิ่งใหญ่
ที่สุดของมนุษย์ มนุษย์จะสำมำรถตื่นขึ้นและเกลียดชังเนื้อหนัง เกลียดชังซำตำนได้
โดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำเท่ำนั้น
ควำมมีวินัยอันเคร่งครัดของพระเจ้ำปลดปล่อยมนุษย์จำกอิทธิพลของซำตำน
ปลดปล่อยเขำจำกโลกใบเล็กของเขำเอง และเปิ ดโอกำสให้เขำมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงแห่งพระพักตร์พระเจ้ำ

ไม่มีควำมรอดใดที่ดีกว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำอีกแล้ว! เปโตรได้อธิษฐำนไปว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ!
ตรำบที่พระองค์ทรงตีสอนและตัดสินข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์จะทรำบว่ำพระองค์หำได้ทรงทอดทิง้ ข้ำพระองค์ไม่
ต่อให้พระองค์ไม่ทรงมอบควำมชื่นบำนหรื อสันติสุขให้แก่ขำ้ พระองค์
และทรงทำให้ขำ้ พระองค์มีชีวิตอยู่ในควำมทุกข์ และทรงทำโทษข้ำพระองค์ดว้ ยกำรสัง่ สอนเกินคณำนับ
ตรำบที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิง้ ข้ำพระองค์ ข้ำพระองค์กย็ ่อมรู ้สึกสบำยใจ ในวันนี้
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ได้กลำยมำเป็ นกำรคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุดและกำรได้รับพรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด พระคุณที่พระองค์ทรงมอบให้ขำ้ พระองค์น้ นั คุม้ ครองปกป้องข้ำพระองค์
พระคุณที่พระองค์ประทำนต่อข้ำพระองค์ในวันนี้ก็คือ กำรสำแดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
และคือกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ ยิง่ ไปกว่ำนั้นก็คอื มันเป็ นกำรทดสอบ และที่มำกกว่ำนั้น
มันคือชีวิตแห่งควำมทุกข์”
เปโตรสำมำรถละทิ้งควำมยินดีในเนื้อหนังและแสวงหำควำมรักที่ลึกซึ้งกว่ำและกำรคุม้ ครองปกป้องที่ยงิ่ ใหญ่กว่
ำ เพรำะเขำได้รับพระคุณมำกมำยจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ ในชีวิตของเขำ
หำกมนุษย์ปรำรถนำจะได้รับกำรชำระให้สะอำดและสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเขำ
หำกเขำปรำรถนำที่จะดำเนินชีวิตแห่งควำมหมำยและทำหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงให้ลุล่วงแล้วไซร้
เขำต้องยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และต้องไม่ยอมให้กำรบ่มวินัยของพระเจ้ำและกำรเฆี่ยนตีของพระเจ้ำพรำกไปจำกเขำ
ทั้งนี้ก็เพื่อที่เขำอำจปลดปล่อยตนเองจำกกำรหลอกใช้และอิทธิพลของซำตำน
และมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำได้ จงรูไ้ ว้ว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำคือควำมสว่ำง
และแสงสว่ำงแห่งควำมรอดของมนุษย์ และรู ้ว่ำไม่มีกำรได้รับพรใด พระคุณใด
หรื อกำรคุม้ ครองปกป้องใดที่ดีกว่ำนี้อีกแล้วสำหรับมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

381. มนุษย์มีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำน และดำรงอยู่ในเนื้อหนัง หำกเขำไม่ได้รับกำรชำระให้สะอำด
และไม่ได้รับกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำแล้วไซร้ มนุษย์ย่อมจะกลำยเป็ นเสื่อมลงทุกที
หำกเขำปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำแล้วไซร้ เขำต้องได้รับกำรชำระให้สะอำดและได้รับกำรช่วยให้รอด
เปโตรได้อธิษฐำนว่ำ “ข้ำแต่พระเจ้ำ เมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อข้ำพระองค์อย่ำงมีเมตตำ
ข้ำพระองค์ปีติยินดีและรู ้สึกชูใจ เมื่อพระองค์ทรงตีสอนข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ยงิ่ รูส้ ึกชูใจและชื่นบำนยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่ำข้ำพระองค์จะอ่อนแอ และทนฝ่ ำควำมทุกข์เกินพรรณนำ

แม้มีน้ ำตำและควำมโศกเศร้ำ พระองค์ทรงทรำบว่ำควำมโศกเศร้ำนี้เป็ นเพรำะควำมไม่เชื่อฟังของข้ำพระองค์
และเพรำะควำมอ่อนแอของข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ร่ ำไห้เพรำะข้ำพระองค์ไม่สำมำรถทำให้สมดังสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรำรถนำได้
ข้ำพระองค์รูส้ ึกโศกเศร้ำและเสี ยใจเพรำะข้ำพระองค์พร่ องเกินไปต่อข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระองค์
แต่ขำ้ พระองค์ก็เต็มใจที่จะบรรลุมำถึงอำณำจักรนี้
ข้ำพระองค์เต็มใจที่จะทำทั้งหมดที่ขำ้ พระองค์ทำได้เพื่อให้พระองค์พงึ พอพระทัย
กำรตีสอนของพระองค์ได้นำกำรคุม้ ครองปกป้องมำสู่ขำ้ พระองค์ และได้ให้ควำมรอดที่ดีทสี่ ุดแก่ขำ้ พระองค์
กำรพิพำกษำของพระองค์ทำให้ควำมยอมผ่อนปรนและควำมอดทนของพระองค์ตอ้ งมัวหมอง
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ข้ำพระองค์คงจะไม่ชื่นชมควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงของพระองค์
ในวันนี้ขำ้ พระองค์มองเห็นยิง่ ขึ้นกว่ำเดิมว่ำควำมรักของพระองค์น้ นั ก้ำวข้ำมฟ้ำสวรรค์และเลิศล้ำเหนือสิ่งอื่นทั้
งมวล ควำมรักของพระองค์ไม่ใช่เป็ นแค่ควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คง ที่ยิ่งมำกไปกว่ำนั้น
มันคือกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนั่นเอง กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ได้ให้ขำ้ พระองค์มำมำกมำย
เมื่อปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ไม่มีบุคคลใดแม้สักคนที่จะสำมำรถผ่ำนประสบกำรณ์ควำมรักของพระผูส้ ร้ำง
แม้ขำ้ พระองค์ได้ทนฝ่ ำหลำยร้อยปี แห่งกำรทดสอบและควำมทุกข์ลำบำก และถึงขั้นเกือบถึงแก่ควำมตำย
สิ่งเหล่ำนั้นได้เปิ ดโอกำสให้ขำ้ พระองค์รู้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริ งและได้รับควำมรอดซึ่งสู งส่งที่สุด
หำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำและกำรบ่มวินัยของพระองค์กำลังจะพรำกจำกข้ำพระองค์ไปแล้วไซร้
ข้ำพระองค์ยอ่ มจะมีชีวิตอยู่ในควำมมืด ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน
เนื้อหนังของมนุษย์น้ นั มีประโยชน์อนั ใดเล่ำ?
หำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์กำลังจะจำกข้ำพระองค์ไป
นั่นคงจะประหนึ่งว่ำพระวิญญำณของพระองค์ได้ทอดทิ้งข้ำพระองค์ไปแล้ว
ประหนึ่งว่ำพระองค์มิได้ทรงอยู่กบั ข้ำพระองค์อีกต่อไปแล้ว หำกนัน่ เป็ นเช่นนั้น
ข้ำพระองค์จะสำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เช่นไร?
หำกพระองค์ทรงมอบควำมเจ็บป่ วยให้ขำ้ พระองค์และทรงนำอิสรภำพของข้ำพระองค์ไป
ข้ำพระองค์สำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อได้
แต่หำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์กำลังจะจำกข้ำพระองค์ไปตลอดกำล
ข้ำพระองค์คงจะสิ้นหนทำงที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
หำกข้ำพระองค์ได้อยู่มำโดยปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์

ข้ำพระองค์คงจะได้สูญเสียควำมรักของพระองค์ไปแล้ว
ควำมรักซึ่งลึกซึ้งสำหรับข้ำพระองค์เกินกว่ำที่จะกล่ำวออกมำเป็ นคำพูดได้ เมื่อปรำศจำกควำมรักของพระองค์
ข้ำพระองค์จะมีชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน
และคงจะไม่สำมำรถมองเห็นพระพักตร์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์ได้
ข้ำพระองค์จะสำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่ำงไรเล่ำ? ข้ำพระองค์มิอำจทนฝ่ ำควำมมืดมิด ทนฝ่ ำชีวิตเช่นนั้นได้
กำรมีพระองค์อยู่กบั ข้ำพระองค์น้นั ประดุจกำรได้มองเห็นพระองค์
แล้วข้ำพระองค์จะสำมำรถไปจำกพระองค์ได้อย่ำงไรเล่ำ? ข้ำพระองค์วอนขอพระองค์
ข้ำพระองค์ขอพระองค์ว่ำอย่ำทรงนำสิ่งชูใจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของข้ำพระองค์ไปจำกข้ำพระองค์เลย
ต่อให้มนั เป็ นแค่พระวจนะแห่งกำรให้ควำมมัน่ ใจเพียงไม่กี่คำก็ตำม
ข้ำพระองค์ได้ชื่นชมควำมรักของพระองค์ตลอดมำ และในวันนี้
ข้ำพระองค์ไม่สำมำรถที่จะไกลห่ำงจำกพระองค์ได้ ข้ำพระองค์จะไม่รักพระองค์ได้อย่ำงไรกัน?
ข้ำพระองค์ได้หลัง่ น้ ำตำแห่งควำมโศกเศร้ำก็เพรำะควำมรักของพระองค์ ทว่ำข้ำพระองค์รู้สึกตลอดมำว่ำ
ชีวิตเช่นนี้เปี่ ยมควำมหมำยกว่ำ สำมำรถให้ควำมมัง่ คัง่ แก่ขำ้ พระองค์ได้มำกกว่ำ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้ำพระองค์ได้มำกกว่ำ
และสำมำรถเปิ ดโอกำสให้ขำ้ พระองค์บรรลุควำมจริ งซึ่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยควรครองได้มำกกว่ำ”
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

382. หำกเจ้ำเป็ นใครบำงคนซึ่งไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วไซร้
เจ้ำก็ย่อมจะได้เป็ นคำพยำน และเจ้ำจะพูดว่ำ “ในพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่งเป็ นขั้นเป็ นตอนนี้
ข้ำพระองค์ได้ยอมรับพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และแม้ว่ำข้ำพระองค์ได้สู้ทนควำมทุกข์อนั ใหญ่หลวง
ข้ำพระองค์ก็ได้มำรู ้วิธีที่พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
ข้ำพระองค์ได้รับพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำ ข้ำพระองค์ได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และกำรตีสอนของพระองค์ได้ช่วยข้ำพระองค์ให้รอด
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้มำถึงข้ำพระองค์โดยไม่คำดฝันและนำพำพระพรและพระคุณมำให้ขำ้
พระองค์ กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์นี่เองที่ได้คมุ้ ครองปกป้องและชำระข้ำพระองค์ให้บริ สุทธิ์
หำกข้ำพระองค์ไม่ได้ถูกตีสอนและพิพำกษำโดยพระเจ้ำ
และหำกพระวจนะอันกร้ำวกระด้ำงของพระเจ้ำไม่ได้มำถึงข้ำพระองค์โ ดยไม่คำดฝัน
ข้ำพระองค์ก็คงไม่สำมำรถได้รู้จกั พระเจ้ำ และข้ำพระองค์ก็คงยังไม่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดด้วยเช่นกัน

ในวันนี้ ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำง ข้ำพระองค์ไม่เพียงมองเห็นว่ำ
คนเรำชื่นชมทุกสิ่งที่พระผูส้ ร้ำงทรงสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น แต่ที่สำคัญกว่ำนั้นคือ
สิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลควรชืน่ ชมพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำและกำรพิพำกษำอันชอบธรรมของพระอง
ค์ เพรำะพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้นมีค่ำควรแก่กำรชืน่ ชมยินดีของมนุษย์
ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงซึ่งได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม คนเรำควรชื่นชมพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำ
ในพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้น มีกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
มีควำมรักยิ่งใหญ่อยู่ แม้ว่ำข้ำพระองค์ไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมรักของพระเจ้ำไว้จนครบบริ บูรณ์ในวันนี้
แต่ขำ้ พระองค์ก็มีโชควำสนำที่ได้มองเห็นมัน และในกำรนี้ ข้ำพระองค์ได้รับกำรอวยพรแล้ว”
นี่คือเส้นทำงซึ่งบรรดำผูท้ ี่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมใช้เดิน
และนี่คือควำมรู ้ที่พวกเขำพูดถึง ผูค้ นดังกล่ำวเป็ นเหมือนเปโตร พวกเขำมีประสบกำรณ์เดียวกันกับเปโตร
ผูค้ นดังกล่ำวคือบรรดำผูท้ ี่ได้รับชีวิต คือผูท้ ี่ครองควำมจริ งด้วยเช่นกัน
เมื่อพวกเขำผ่ำนประสบกำรณ์ไปจนถึงตอนสุดท้ำยจริงๆ ในช่วงระหว่ำงกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
พวกเขำจะกำจัดอิทธิพลของซำตำนออกจำกตัวพวกเขำได้จนหมดสิ้น
และได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

383. หลังจำกหลำยปี ผ่ำนไป มนุษย์ได้กลำยเป็ นมีสภำพตรำกตรำหยำบกร้ำน
จำกกำรผ่ำนประสบกำรณ์ควำมยำกลำบำกของกำรถลุงและตีสอน แม้มนุษย์จะสูญเสีย “เกียรติ” และ
“จินตนำกำรฝันหวำน” ไปแล้วในช่วงเวลำที่ผ่ำนไป โดยที่เขำไม่ทนั รู ้ตวั
เขำได้มำเข้ำใจหลักธรรมแห่งกำรประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์
ได้มำซึ้งคุณค่ำในหลำยปี แห่งกำรอุทิศของพระเจ้ำเพื่อที่จะช่วยมนุษยชำติให้รอด
มนุษย์เริ่ มเกลียดควำมกักขฬะของตัวเขำเองอย่ำงช้ำๆ เขำเริ่ มเกลียดควำมดุร้ำยของเขำ
ควำมเข้ำใจผิดทั้งหมดที่มีต่อพระเจ้ำ และกำรที่เขำเรี ยกร้องจำกพระเจ้ำอย่ำงไร้เหตุผล นำฬิกำไม่อำจเดินย้อนได้
เหตุกำรณ์ในอดีตกลำยเป็ นควำมทรงจำที่น่ำเสียใจของมนุษย์
พระวจนะและควำมรักจำกพระเจ้ำกลำยเป็ นพลังขับเคลื่อนในชีวิตใหม่ของมนุษย์
บำดแผลของมนุษย์สมำนขึ้นวันต่อวัน พละกำลังของเขำคืนกลับมำ และเขำลุกขึ้นยืน
และมองขึ้นไปยังพระพักตร์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์…เพียงเพื่อที่จะค้นพบว่ำ
พระองค์ทรงอยู่ขำ้ งกำยข้ำพเจ้ำเสมอ และพบว่ำ
รอยแย้มสรวลของพระองค์และโฉมพระพักตร์อนั งดงำมของพระองค์น้ นั ยังคงชวนหวัน่ ไหวยิ่งนัก

พระหทัยของพระองค์ยงั คงยึดมัน่ ในควำมห่วงใยที่มีต่อมนุษยชำติที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นมำ
และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั คงอบอุ่นและทรงฤทธำนุภำพเฉกเช่นที่เป็ นมำในครำเริ่มต้น รำวกับว่ำ
มนุษย์ได้คนื สู่สวนเอเดน กระนั้นครำนี้ มนุษย์หำได้ฟังเสียงยัว่ ยุของพญำนำคอีกต่อไปไม่
และไม่หันหนีไปจำกพระพักตร์ ของพระยำห์เวห์อีกต่อไป มนุษย์คุกเข่ำลงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
มองขึ้นไปยังพระพักตร์ที่ยมิ้ แย้มของพระเจ้ำ และถวำยกำรพลีอุทิศอันมีค่ำสูงสุดแด่พระองค์—โอ้!
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้ำพระองค์ พระเจ้ำของข้ำพระองค์!
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

จ. ว่าด้วยวิธีที่จะเป็ นบุคคลผู้ซื่อสัตย์
384. พวกเจ้ำควรที่จะรู ้ว่ำพระเจ้ำทรงโปรดบรรดำผูท้ ี่มีควำมซื่อสัตย์ โดยเนื้อแท้แล้ว
พระเจ้ำทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมสัตย์ซื่อ และดังนั้น พระวจนะของพระเจ้ำสำมำรถเชื่อถือไว้วำงใจได้เสมอ
ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ กำรกระทำของพระองค์น้นั ไร้ขอ้ ผิดและมิอำจตั้งคำถำมได้ ซึ่งเป็ นเหตุผลว่ำ
เหตุใดพระเจ้ำจึงชอบคนจำพวกที่มีควำมซื่อสัตย์ต่อพระองค์โดยสมบูรณ์
ควำมซื่อสัตย์หมำยถึงกำรมอบหัวใจของเจ้ำให้แก่พระเจ้ำ จริ งแท้ต่อพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
เปิ ดกว้ำงต่อพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง ไม่เคยซ่อนเร้นข้อเท็จจริ ง
ไม่พยำยำมหลอกลวงบรรดำผูท้ ี่อยูส่ ูงกว่ำและต่ำกว่ำเจ้ำ
และไม่ทำสิ่งต่ำงๆเพื่อหวังประจบประแจงให้พระเจ้ำทรงโปรดปรำน กล่ำวสั้นๆก็คือ
กำรมีควำมซื่อสัตย์คือกำรปรำศจำกรำคีในกำรกระทำและคำพูดทั้งหลำย
และกำรไม่หลอกลวงทั้งพระเจ้ำและมนุษย์ สิ่งที่เรำพูดเป็ นสิ่งที่เรียบง่ำยมำก แต่สำหรับพวกเจ้ำ
มันลำบำกยำกเข็ญเป็ นเท่ำทวีคูณ
ผูค้ นมำกมำยเลือกที่จะถูกประณำมสำปแช่งให้ไปลงนรกดีกว่ำให้พูดและกระทำด้วยควำมซื่อสัตย์
จึงไม่ตอ้ งประหลำดใจที่เรำมีวิธีปฏิบตั ิอีกแบบซึ่ งเตรี ยมไว้สำหรับรับมือกับคนพวกที่ไม่มีควำมซื่อสัตย์
แน่นอนว่ำ เรำรู ้ดอี ย่ำงเต็มเปี่ ยมว่ำมันลำบำกยำกเย็นแค่ไหนสำหรับพวกเจ้ำที่จะมีควำมซื่อสัตย์
เพรำะพวกเจ้ำทุกคนล้วนแยบยลนัก เก่งมำกในเรื่ องกำรวัดผูค้ นด้วยไม้บรรทัดอันเล็กจิ๋วของเจ้ำเอง
นี่ทำให้งำนของเรำยิง่ มีควำมเรี ยบง่ำยขึ้น และด้วยควำมที่พวกเจ้ำแต่ละคนล้วนกกกอดควำมลับแนบไว้กบั อก
เช่นนั้นก็ดีแล้ว เรำจะส่งพวกเจ้ำไปสู่ควำมวิบตั ิเรี ยงทีละคน ให้ “เข้ำโรงเรี ยน” ด้วยเพลิงอัคคี เพื่อที่หลังจำกนั้น
พวกเจ้ำอำจมัน่ ใจได้อย่ำงสิ้นเชิงต่อกำรเชื่อของเจ้ำในวจนะของเรำ ถึงที่สุดแล้ว เรำจะกระชำกเอำคำว่ำ
“พระเจ้ำคือพระเจ้ำผูเ้ ปี่ ยมด้วยควำมสัตย์ซื่อ” ออกมำจำกปำกของพวกเจ้ำ ทันทีหลังจำกนั้น
พวกเจ้ำจะตีอกชกหัวและพิลำปรำพันว่ำ “ที่เคี้ยวคดนั่น คือหัวใจของมนุษย์!”
จิตใจของพวกเจ้ำจะอยู่ในสภำวะใดหรื อ ณ เวลำนี้? เรำจินตนำกำรว่ำ
เจ้ำจะไม่รู้สึกมีชยั ดังที่เจ้ำกำลังเป็ นอยู่ในตอนนี้ และนับประสำอะไรที่เจ้ำจะมีควำม “ลุ่มลึกและยำกที่จะเข้ำใจ”
ดังที่กำลังเป็ นอยู่ ณ ตอนนี้ ในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำนั้น ผูค้ นบำงคนช่ำงสงบเสงีย่ มสำรวมไปเสียทั้งหมด
พวกเขำอุตสำหะต่อกำรเป็ นผู้ “ประพฤติด”ี กระนั้น
พวกก็ยงั แยกเขี้ยวและเงื้อง่ำกรงเล็บใส่กนั ในกำรทรงสถิตของพระวิญญำณ
พวกเจ้ำจะจัดอันดับผูค้ นแบบนี้ให้อยู่ท่ำมกลำงลำดับชั้นของคนซื่อสัตย์อย่ำงนั้นหรื อ?
หำกเจ้ำเป็ นคนประเภทหน้ำซื่อใจคดคนหนึ่ง เป็ นใครบำงคนที่มีทกั ษะใน “สัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล”
เมื่อนั้นเรำพูดเลยว่ำ เจ้ำคือใครบำงคนที่ช่ำงพยำยำมล้อเล่นกับพระเจ้ำโดยแน่แท้

หำกคำพูดของเจ้ำพรุ นไปด้วยข้อแก้ตวั กับเหตุผลข้ออ้ำงที่ไร้คณ
ุ ค่ำ เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
เจ้ำคือใครบำงคนที่ลงั เลไม่เต็มใจจะนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิ
หำกเจ้ำมีควำมลับส่วนตัวมำกมำยซึ่งเจ้ำอิดออดที่จะแบ่งปัน
หำกเจ้ำไม่ชอบอย่ำงมำกในกำรนำควำมลับของเจ้ำ—ควำมลำบำกยำกเย็นของเจ้ำ—
มำตีแผ่ต่อหน้ำผูอ้ ื่นเพือ่ แสวงหำหนทำงแห่งควำมสว่ำง เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
เจ้ำคือใครบำงคนที่จะบรรลุควำมรอดโดยง่ำย และเป็ นผูท้ ี่จะไม่โผล่พน้ จำกควำมมืดมิดโดยง่ำย
หำกกำรแสวงหำหนทำงแห่งควำมจริงสร้ำงควำมยินดีให้กบั เจ้ำเป็ นอย่ำงดี
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็คือใครบำงคนที่อำศัยอยู่ในควำมสว่ำงตลอดเวลำ
หำกเจ้ำเปรมปรี ด์ มิ ำกเหลือเกินที่ได้เป็ นคนปรนนิบตั ิในพระนิเวศของพระเจ้ำ
ทำงำนอย่ำงขยันขันแข็งและมีมโนธรรมอยู่เพียงเบื้องหลังไม่เสนอหน้ำ เป็ นผูใ้ ห้เสมอและไม่เคยเป็ นผู้รับเลย
เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ เจ้ำคือวิสุทธิชนผูจ้ งรักภักดี เพรำะเจ้ำไม่แสวงหำบำเหน็จ
และเป็ นเพียงบุคคลที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งเท่ำนั้น หำกเจ้ำเต็มใจที่จะเป็ นคนซื่อตรงเปิ ดเผย
หำกเจ้ำเต็มใจที่จะสละทั้งหมดที่เป็ นของเจ้ำ หำกเจ้ำสำมำรถพลีอุทิศชีวิตของเจ้ำเพื่อพระเจ้ำ
และยึดมัน่ ในคำพยำนของเจ้ำ และหำกเจ้ำมีควำมซื่อสัตย์จนถึงจุดที่เจ้ำรู ้เพียงกำรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
และไม่มวั พิจำรณำตัวเจ้ำเอง หรื อรับไว้เพื่อตัวเจ้ำเองเช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
ผูค้ นเช่นนั้นคือบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรบำรุงเลี้ยงในควำมสว่ำง
และเป็ นผูท้ ี่จะดำรงชีวิตอยู่ตลอดกำลในรำชอำณำจักรแห่งนี้
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

385. เรำมีควำมพอใจในบรรดำผูท้ ี่ไม่ระแวงผูอ้ นื่ และเรำชอบบรรดำผูท้ ี่ยอมรับควำมจริ งอย่ำงไม่ลงั เล
เรำแสดงควำมใส่ใจอย่ำงมำกต่อผูค้ นสองประเภทนี้ ด้วยเหตุที่ในสำยตำของเรำพวกเขำเป็ นคนซื่อสัตย์
หำกเจ้ำเป็ นคนหลอกลวง เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ย่อมจะระมัดระวังและมีควำมระแวงต่อผูค้ นและเรื่ องต่ำงๆ
ทั้งหมดทั้งมวล และด้วยเหตุน้ีควำมเชื่อของเจ้ำในเรำจะถูกสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนแห่งควำมระแวง
เรำไม่มีวนั สำมำรถรับรู ้ควำมเชื่อเช่นนั้นได้ เมื่อขำดควำมเชื่อที่แท้จริ ง เจ้ำก็ยิ่งไร้ซ่งึ ควำมรักที่แท้จริ งขึ้นไปอีก
และหำกเจ้ำมีแนวโน้มที่จะสงสัยในพระเจ้ำและคำดเดำพระองค์ตำมอำเภอใจ เช่นนั้นก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ
เจ้ำย่อมเป็ นผูท้ ี่หลอกลวงทีส่ ุดในบรรดำผูค้ นทั้งมวล เจ้ำคำดเดำว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถเป็ นเช่นมนุษย์ได้หรื อไม่:
มีบำปซึ่งไม่สำมำรถอภัยให้ได้ มีลกั ษณะนิสัยที่ใจแคบ ไร้ซ่งึ ควำมเที่ยงธรรมและเหตุผล
ขำดสำนึกรับรู ้แห่งควำมยุติธรรม หมกมุ่นในยุทธวิธีที่ชวั่ ร้ำย ทรยศและเจ้ำเล่ห์ พอใจในควำมชัว่ และควำมมืด
เป็ นต้น
เหตุผลที่ผคู้ นมีควำมคิดเช่นนั้นไม่ใช่เป็ นเพรำะพวกเขำไร้ซ่งึ ควำมรู ้ในพระเจ้ำแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรอกหรือ?

ควำมเชื่อเช่นนั้นไม่ต่ำงอะไรไปจำกบำป!
มีกระทัง่ บำงคนที่เชื่อว่ำบรรดำผูท้ ี่ทำให้เรำพอใจก็คือบรรดำผูท้ ี่ยกยอปอปั้นและเลียแข้งเลียขำนั่นเอง
และเชื่อว่ำบรรดำผูท้ ี่ขำดทักษะต่ำงๆ เช่นนั้นจะไม่ได้รับกำรต้อนรับในพระนิเวศของพระเจ้ำ
และจะสูญเสียที่ของพวกเขำที่นั่น นี่คือควำมรู ้เพียงอย่ำงเดียวที่พวกเจ้ำได้รับเอำไว้ตลอดหลำยปี ที่ผ่ำนมำหรื อ?
นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ำได้รับไว้หรื อ? และควำมรู ้ของพวกเจ้ำเกี่ยวกับเรำไม่ได้หยุดที่ควำมเข้ำใจผิดต่ำงๆ เหล่ำนี้
ยิ่งแย่ไปกว่ำนั้นคือกำรที่พวกเจ้ำหมิ่นประมำทพระวิญญำณของพระเจ้ำและกล่ำวร้ำยสวรรค์
นี่คือเหตุผลที่เรำพูดว่ำ
ควำมเชื่อเช่นเดียวกับของพวกเจ้ำนั้นมีแต่จะทำให้พวกเจ้ำไถลห่ำงจำกเรำมำกขึ้นและอยู่ในสภำวะของกำรต่อต้ำ
นเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

386. ในวันนี้ผคู้ นส่วนมำกกลัวมำกเกินไปที่จะนำกำรกระทำของพวกเขำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
ขณะที่เจ้ำอำจหลอกลวงเนื้อหนังของพระองค์ ทว่ำเจ้ำไม่สำมำรถหลอกลวงพระวิญญำณของพระองค์ได้
สิ่งใดก็ตำมที่ไม่สำมำรถทนทำนกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำได้ก็ขดั แย้งกับควำมจริ ง และควรถูกโยนทิ้งไป
มิเช่นนั้นแล้วจะถือเป็ นกำรกระทำบำปต่อพระเจ้ำ ดังนั้น
เจ้ำต้องวำงหัวใจของเจ้ำไว้เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำตลอดเวลำ เมื่อเจ้ำอธิษฐำน
เมื่อเจ้ำกล่ำวและสำมัคคีธรรมกับพี่น้องชำยหญิงของเจ้ำ และเมื่อเจ้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ และเริ่ มทำธุรกิจของเจ้ำ
เมื่อเจ้ำทำให้หน้ำที่ของเจ้ำลุล่วง พระเจ้ำจะทรงสถิตอยู่กบั เจ้ำ
และตรำบใดที่ควำมตั้งใจของเจ้ำถูกต้องและเป็ นไปเพื่อพระรำชกิจแห่งพระนิเวศของพระเจ้ำ
พระองค์จะทรงยอมรับทุกสิ่งที่เจ้ำทำ เจ้ำควรอุทิศตัวเจ้ำเองเพื่อทำให้หน้ำที่ของเจ้ำลุล่วงด้วยควำมจริ งใจ
เมื่อเจ้ำอธิษฐำน หำกเจ้ำมีควำมรักต่อพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำและแสวงหำกำรเอำใจใส่
กำรคุม้ ครองปกป้องและกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำ หำกสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้คือควำมตั้งใจของเจ้ำ
คำอธิษฐำนของเจ้ำก็จะมีผล ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อเจ้ำอธิษฐำนในที่ประชุม
หำกเจ้ำเปิ ดหัวใจของเจ้ำและอธิษฐำนต่อพระเจ้ำและบอกพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้ำโดยปรำศจำกกำรก
ล่ำวเรื่ องเท็จ เช่นนั้นแล้ว คำอธิษฐำนของเจ้ำก็จะมีผลอย่ำงแน่นอน…
กำรเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำหมำยควำมว่ำ ทุกสิ่งที่เจ้ำทำต้องถูกนำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระองค์
และถูกทำให้มำอยู่ภำยใต้กำรพินิจพิเครำะห์ของพระองค์
หำกสิ่งที่เจ้ำทำสำมำรถถูกนำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระวิญญำณของพระเจ้ำได้
แต่ไม่ใช่เฉพำะพระพักตร์เนื้อหนังของพระเจ้ำ

นี่แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำยังไม่ได้มำอยู่ภำยใต้กำรพินิจพิเครำะห์โดยพระวิญญำณของพระองค์
ผูใ้ ดเล่ำคือพระวิญญำณของพระเจ้ำ? ผูใ้ ดเล่ำคือบุคคลผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนให้?
ทั้งสองพระองค์น้ นั ไม่ได้ทรงเป็ นองค์หนึ่งและองค์เดียวกันหรอกหรื อ?
คนส่วนมำกมองเห็นว่ำสองพระองค์ทรงเป็ นสองสิ่งที่แยกกัน
โดยเชื่อว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำคือพระวิญญำณของพระเจ้ำ
และบุคคลที่พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนให้น้ นั เป็ นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง แต่เจ้ำไม่ใช่เข้ำใจผิดหรอกหรื อ?
บุคคลผูน้ ้ีดำเนินงำนในนำมของผูใ้ ดกันเล่ำ?
พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์จะไม่มีควำมเข้ำใจฝ่ ำยวิญญำณ
พระวิญญำณของพระเจ้ำและเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระองค์คือหนึ่งเดียวกัน
เพรำะว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นเป็ นมนุษย์ หำกบุคคลผูน้ ้ไี ม่มีเมตตำต่อเจ้ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำจะทรงมีเมตตำหรื อไม่? เจ้ำไม่สับสนมิใช่หรื อ?
ในวันนี้ทุกคนที่ไม่สำมำรถยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำได้ก็ไม่สำมำรถได้รับกำรเห็นชอบของพระอง
ค์ได้ และพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์กไ็ ม่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้
จงมองดูทุกสิ่งที่เจ้ำทำ และดูสิว่ำสำมำรถนำมันมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้หรือไม่
หำกเจ้ำไม่สำมำรถนำทุกสิ่งที่เจ้ำทำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้ นี่แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำคือคนทำชัว่
คนทำชัว่ สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้หรื อ? ทุกสิ่งที่เจ้ำทำ ทุกกำรกระทำ ทุกเจตนำ
และทุกปฏิกิริยำควรได้รับกำรนำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ แม้กระทัง่ ชีวิตฝ่ ำยวิญญำณประจำวันของเจ้ำ—
คำอธิษฐำน ควำมใกล้ชิดต่อพระเจ้ำของเจ้ำ วิธีกำรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำของเจ้ำ
กำรสำมัคคีธรรมกับพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ และชีวิตของเจ้ำภำยในคริ สตจักร
และกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำในกำรร่ วมงำนกัน—
สำมำรถนำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อกำรพินิจพิเครำะห์ของพระองค์ได้
กำรปฏิบตั ิเช่นนี้นี่เองที่จะช่วยเจ้ำให้สัมฤทธิ์ผลกำรเจริ ญเติบโตในชีวิต
กระบวนกำรกำรยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำเป็ นกระบวนกำรของกำรชำระให้บริสุทธิ์
ยิ่งเจ้ำสำมำรถยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำได้มำกเท่ำใด
เจ้ำก็ยิ่งได้รับกำรชำระให้บริสุทธิ์มำกขึ้นและสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
เพื่อที่เจ้ำจะได้ไม่ถูกชักนำให้ไปสู่กำรกระทำชัว่ และหัวใจของเจ้ำจะมีชีวิตอยู่ในกำรทรงสถิตของพระองค์
ยิ่งเจ้ำยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระองค์มำกเท่ำใด
กำรถูกดูหมิ่นเหยียดหยำมของซำตำนก็ใหญ่หลวงยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น
และควำมสำมำรถของเจ้ำในกำรละทิง้ เนื้อหนังก็ยงิ่ มำกขึ้นเท่ำนั้น ดังนั้น

กำรยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำคือเส้นทำงของกำรปฏิบตั ิที่ผคู้ นควรติดตำม
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะทำสิ่งใดก็ตำม แม้กระทัง่ เมื่อพูดคุยกับพี่น้องชำยหญิงของเจ้ำ
เจ้ำสำมำรถนำกำรกระทำของเจ้ำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและแสวงหำกำรพินิจพิเครำะห์ของพระองค์และ
มุ่งหมำยที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำพระองค์เองได้ นี่จะทำให้สิ่งที่เจ้ำปฏิบตั ิถูกต้องมำกขึ้นอย่ำงมำก
หำกเพียงเจ้ำนำทุกสิ่งที่เจ้ำทำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำก็จะสำมำรถเป็ นใครบำงคนผูใ้ ช้ชีวิตอยู่ในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำได้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงทำให้บรรดำผูซ้ ่ึงเป็ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีควำมเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

387. ในฐำนะบุคคลที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง อันดับแรก
เจ้ำต้องตีแผ่หัวใจของเจ้ำเพื่อให้ทุกคนสำมำรถมองเข้ำไปในหัวใจของเจ้ำ เห็นทั้งหมดที่เจ้ำกำลังคิด
และเหลือบมองใบหน้ำที่แท้จริ งของเจ้ำ เจ้ำต้องไม่พยำยำมที่จะอำพรำงตนเองหรื อหุ้มห่อตัวเจ้ำให้ดูดี
ถึงตอนนั้นเท่ำนั้น ผูค้ นจึงจะไว้วำงใจเจ้ำ และพิจำรณำว่ำเจ้ำซื่อสัตย์
นี่เป็ นกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิที่เป็ นพื้นฐำนสำคัญที่สุด และเป็ นสิ่งพืน้ ฐำนที่ตอ้ งมีก่อนกำรเป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง
เจ้ำกำลังเสแสร้งอยู่ตลอดเวลำ แสร้งแสดงควำมบริ สุทธิ์ ควำมมีคุณธรรม ควำมยิ่งใหญ่อยู่เสมอ
และแสร้งแสดงคุณสมบัติทำงศีลธรรมอันสูงส่ง
เจ้ำไม่ปล่อยให้ผคู้ นมองเห็นควำมเสื่อมทรำมของเจ้ำและกำรล้มเหลวทั้งหลำยของเจ้ำ
เจ้ำนำเสนอภำพลักษณ์ที่เป็ นเท็จต่อผูค้ นเพื่อให้พวกเขำเชื่อว่ำเจ้ำนั้นน่ำยกย่องนับถือ ยิง่ ใหญ่ เสียสละ
ไม่แบ่งฝ่ ำยและไม่เห็นแก่ตวั นี่คือควำมเต็มไปด้วยเล่ห์ลวง จงอย่ำสวมหน้ำกำกปลอมแปลงตน
และจงอย่ำหุ้มห่อตัวเอง แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นจงตีแผ่ตวั เจ้ำและหัวใจของเจ้ำเพื่อให้ผอู้ นื่ มองเห็น
หำกเจ้ำสำมำรถตีแผ่หัวใจของเจ้ำเพื่อให้ผอู้ นื่ มองเห็น และตีแผ่ควำมคิดและแผนกำรทั้งหมดของเจ้ำ—
ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ—เช่นนั้นแล้ว เจ้ำไม่ใช่กำลังมีควำมซื่อสัตย์อยูห่ รอกหรื อ?
หำกเจ้ำสำมำรถตีแผ่ตวั เจ้ำเพื่อให้ผอู้ ื่นมองเห็น เช่นนั้นแล้ว พระเจ้ำย่อมจะทรงมองเห็นเจ้ำด้วยเช่นกัน
และตรัสว่ำ “เจ้ำได้ตีแผ่ตวั เองเพื่อให้ผอู้ ื่นมองเห็น และดังนั้น แน่นอนว่ำ เจ้ำย่อมซื่อสัตย์ต่อหน้ำเรำด้วยเช่นกัน”
หำกเจ้ำเพียงตีแผ่ตวั เองต่อพระเจ้ำในตอนที่อยูน่ อกสำยตำของผูค้ นอื่น
และเสแสร้งทำเป็ นยิง่ ใหญ่และมีคุณธรรม หรื อเป็ นธรรม และไม่เห็นแก่ตวั เมื่ออยู่ในกลุ่มพวกพ้องของพวกเขำ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะทรงดำริ และตรัสสิ่งใดเล่ำ? พระองค์จะตรัสว่ำ “เจ้ำช่ำงเปี่ ยมด้วยเล่ห์ลวงอย่ำงจริ งแท้
เจ้ำเป็ นพวกหน้ำไหว้หลังหลอกและกระจอกอย่ำงถ้วนทัว่ และเจ้ำไม่ใช่บุคคลที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง”
พระเจ้ำจะทรงกล่ำวโทษเจ้ำด้วยเหตุน้ นั หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งมีควำมซื่อสัตย์ เช่นนั้นแล้ว

โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำจะเป็ นสิ่งที่เจ้ำทำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำหรื อต่อหน้ำผูอ้ ื่น
เจ้ำก็ควรมีควำมสำมำรถที่จะเปิ ดตัวเจ้ำและตีแผ่ตวั เจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิที่เป็ นพื้นฐำนสำคัญที่สุดของกำรเป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

388. บั้นปลำยและชะตำกรรมของพวกเจ้ำมีควำมสำคัญยิ่งต่อพวกเจ้ำ—เป็ นสิ่งที่สร้ำงควำมกังวลมหันต์
พวกเจ้ำเชื่อว่ำ หำกเจ้ำไม่ทำสิ่งทั้งหลำยด้วยควำมระมัดระวังยิ่งแล้ว
ย่อมจะหมำยควำมว่ำพวกเจ้ำจบแล้วที่จะได้มีบ้นั ปลำย และเจ้ำได้ทำลำยชะตำกรรมของตัวเจ้ำเองไปแล้ว
แต่พวกเจ้ำเคยเห็นหรื อไม่ว่ำ
ผูค้ นที่สละควำมพยำยำมเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยของพวกเขำแต่เพียงอย่ำงเดียวนั้น
เป็ นกำรตรำกตรำโดยเปล่ำประโยชน์? ควำมพยำยำมเหล่ำนั้นไม่จริงแท้—
หำกแต่เป็ นควำมจอมปลอมและเล่ห์ลวง หำกเป็ นกรณีน้ีแล้ว
พวกที่ทำงำนเพียงเพือ่ เห็นแก่บ้นั ปลำยของพวกเขำนั้น
ย่อมอยู่บนธรณีประตูที่จะก้ำวไปสู่ควำมปรำชัยนัดสุดท้ำยของพวกเขำ
ด้วยว่ำควำมล้มเหลวในควำมเชื่อในพระเจ้ำของคนเรำนั้นมีเหตุมำจำกเล่ห์ลวง
เรำได้กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำเรำไม่ชอบที่จะได้รับกำรยกยอหรื อป้อยอ
หรื อกำรปฏิบตั ิต่อเรำด้วยควำมตื่นเต้นกุลีกุจอ
เรำชอบคนซื่อสัตย์ที่เชิดหน้ำเผชิญกับควำมจริ งของเรำและควำมคำดหวังของเรำ ที่ยิ่งมำกไปกว่ำนั้นก็คือ
เรำชอบเวลำที่ผคู้ นสำมำรถแสดงให้เห็นควำมอำทรและควำมคำนึงถึงหัวใจของเรำเป็ นที่สุด
และชอบเวลำที่พวกเขำสำมำรถถึงขั้นเลิกล้มทุกสิ่งทุกอย่ำงได้เพื่อประโยชน์ของเรำ
เฉพำะในหนทำงนี้เท่ำนั้นหัวใจของเรำจึงสำมำรถได้รับควำมชูใจ
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

389. เฉพำะเมื่อผูค้ นพยำยำมซื่อสัตย์เท่ำนั้น พวกเขำจึงสำมำรถรู ้ว่ำพวกเขำเสื่อมทรำมลึกเพียงใด
และพวกเขำมีควำมเหมือนมนุษย์ใดๆ หรือไม่ มีเพียงเมื่อพวกเขำกำลังปฏิบตั ิควำมซื่อสัตย์เท่ำนั้น
พวกเขำจึงสำมำรถกลำยเป็ นตระหนักรู ้ว่ำพวกเขำพูดโกหกกี่ครั้งและควำมหลอกลวงและควำมไม่ซื่อสัตย์ของพ
วกเขำซ่อนเร้นอยู่ลึกเพียงใด ในขณะที่กำลังมีประสบกำรณ์ของกำรปฏิบตั ิกำรเป็ นคนซื่อสัตย์เท่ำนั้น
ผูค้ นจึงสำมำรถค่อยๆ มำรู ้จกั ควำมจริ งของควำมเสื่อมทรำมของพวกเขำเอง
และระลึกรู ้แก่นแท้ธรรมชำติของพวกเขำเอง
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเขำจึงจะสำมำรถชำระให้บริ สุทธิ์อยู่เนืองนิตย์ได้
เฉพำะในระหว่ำงที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเขำกำลังถูกชำระให้บริ สุทธิ์อยู่เนืองนิตย์เท่ำนั้นที่ผคู้ นจะมีคว

ำมสำมำรถที่จะได้รับควำมจริ ง จงใช้เวลำของพวกเจ้ำตำมสบำยในกำรมีประสบกำรณ์กบั พระวจนะเหล่ำนี้
พระเจ้ำไม่ทรงทำให้พวกที่หลอกลวงมีควำมเพียบพร้อม หำกหัวใจของเจ้ำไม่ซื่อสัตย์—
หำกเจ้ำไม่ใช่บุคคลที่ซื่อสัตย์—เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะไม่มีวนั ทรงรับเจ้ำไว้ ในทำนองเดียวกัน
เจ้ำจะไม่มีวนั ได้รับควำมจริ ง และจะไม่สำมำรถได้รับพระเจ้ำอีกด้วย หำกเจ้ำไม่สำมำรถได้รบั พระเจ้ำ
และเจ้ำไม่เข้ำใจควำมจริ ง เช่นนั้นแล้วนี่หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? หมำยควำมว่ำเจ้ำไม่เป็ นมิตรต่อพระเจ้ำ
เจ้ำเข้ำกันไม่ได้กบั พระองค์ และพระองค์ไม่ทรงเป็ นพระเจ้ำของเจ้ำ และหำกพระเจ้ำไม่ทรงเป็ นพระเจ้ำของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถบรรลุควำมรอดได้ หำกเจ้ำไม่สำมำรถบรรลุควำมรอดได้
เจ้ำก็จะเป็ นศัตรู ที่ขมขื่นของพระเจ้ำตลอดไป และบทอวสำนของเจ้ำก็จะถูกกำหนด ด้วยเหตุน้ นั
หำกผูค้ นปรำรถนำที่จะได้รับกำรช่วยให้รอด เช่นนั้นแล้วพวกเขำต้องเริ่ มต้นด้วยกำรเป็ นคนซื่อสัตย์
มีหมำยสำคัญหนึ่งซึ่งบ่งบอกถึงบรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำจะทรงรับไว้ในท้ำยที่สุด พวกเจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำคือสิ่งใด?
สิ่งนี้ถูกเขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์ ในพระคัมภีร์ว่ำ “และในปำกของพวกเขำไม่พบควำมเท็จ
เขำเป็ นคนที่ปรำศจำกตำหนิ” “พวกเขำ” คือผูใ้ ด?
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อมและทรงรับไว้ และได้รับกำรช่วยให้รอด
พระเจ้ำทรงพรรณนำผูค้ นเหล่ำนี้ว่ำอย่ำงไร?
สิ่งใดคือคุณลักษณะเฉพำะและกำรแสดงออกของกำรกระทำของพวกเขำ? (พวกเขำไม่มีตำหนิ
พวกเขำไม่พูดโกหก) พวกเจ้ำทั้งหมดควรเข้ำใจและจับควำมเข้ำใจว่ำกำรไม่พูดโกหกหมำยถึงสิ่งใด กล่ำวคือ
หมำยถึงกำรเป็ นคนซื่อสัตย์ สิ่งใดคือควำมหมำยของกำรไม่มีตำหนิ?
พระเจ้ำทรงนิยำมใครบำงคนที่ไม่มีตำหนิไว้อย่ำงไร?
บรรดำผูท้ ี่ไม่มีตำหนิมีควำมสำมำรถที่จะยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ ได้
พวกเขำเป็ นบรรดำผูท้ ี่สำมำรถยึดปฏิบตั ิตำมหนทำงของพระเจ้ำได้
ผูค้ นเช่นนี้มีควำมเพียบพร้อมในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ พวกเขำไม่มีตำหนิ
ตัดตอนมำจำก “หกข้อบ่งบอกควำมก้ำวหน้ำในชีวิต” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

390. เจ้ำควรรู ้ว่ำ มีควำมเชื่อที่แท้จริ งและควำมจงรักภักดีที่แท้จริ งอยู่ภำยในตัวเจ้ำหรื อไม่
รู ้ว่ำเจ้ำมีบนั ทึกของกำรทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำหรื อไม่ และรู ้ว่ำ
เจ้ำได้นบนอบต่อพระเจ้ำด้วยประกำรทั้งปวงหรื อไม่ หำกเจ้ำขำดพร่ องสิ่งเหล่ำนี้ไป เช่นนั้นแล้ว ควำมไม่เชื่อฟัง
เล่ห์ลวง ควำมโลภ และกำรร้องทุกข์ก็จะยังคงอยูภ่ ำยในตัวเจ้ำ
เนื่องจำกหัวใจของเจ้ำอยูห่ ่ำงไกลจำกควำมซื่อสัตย์ เจ้ำจึงไม่เคยได้รับกำรระลึกถึงในด้ำนบวกจำกพระเจ้ำ
และไม่เคยดำรงชีวิตอยู่ในควำมสว่ำง
ชะตำกรรมของคนเรำจะออกมำเป็ นอย่ำงไรในบทอวสำนนั้นแขวนอยู่กบั กำรที่พวกเขำมีหัวใจที่ซื่อสัตย์และเป็ น

สีแดงเข้มของเลือดหรื อไม่ และพวกเขำมีดวงจิตที่ปรำศจำกรำคีหรือไม่
หำกเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ไม่มีควำมซื่อสัตย์อย่ำงมำก ใครบำงคนซึ่งมีหัวใจคิดร้ำย
ใครบำงคนซึ่งมีดวงจิตที่ไม่สะอำด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จงมัน่ ใจได้เลยว่ำจะได้พบจุดจบในสถำนที่ที่มนุษย์ถกู ลงโทษ
ตำมที่ถูกขีดเขียนไว้ในบันทึกชะตำกรรมของเจ้ำนั่นเอง หำกเจ้ำกล่ำวอ้ำงว่ำตัวเองมีควำมซื่อสัตย์อย่ำงมำก
แต่กระนั้นก็ยงั ไม่เคยบริ หำรจัดกำรที่จะปฏิบตั ิไปโดยสอดคล้องควำมจริงหรือกล่ำวคำพูดที่เป็ นควำมจริ งได้สำเ
ร็จเสียที เช่นนั้นแล้วเจ้ำยังคงกำลังรอคอยให้พระเจ้ำทรงปูนบำเหน็จเจ้ำอยู่อีกหรื อ?
เจ้ำยังคงหวังให้พระเจ้ำคำนึงถึงเจ้ำดุจแก้วตำดวงใจของพระองค์อยู่อีกหรื อ? กำรคิดเช่นนั้นไม่วิปริ ตหรอกหรื อ?
เจ้ำหลอกลวงพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง แล้วพระนิเวศของพระเจ้ำจะให้ที่พกั แก่คนมือไม่สะอำดอย่ำงเจ้ำได้เช่นไร?
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ฉ. ว่าด้วยวิธีที่จะปฏิบัติการเชื่อฟังพระเจ้า
391. พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์และได้จดั วำงพวกเขำบนแผ่นดินโลก
และพระองค์ได้ทรงนำทำงพวกเขำมำนับตั้งแต่น้นั
จำกนั้นพระองค์จึงได้ทรงช่วยพวกเขำให้รอดและทรงรับหน้ำที่เป็ นเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปให้มนุษยชำติ
ในท้ำยที่สุด พระองค์ยงั คงทรงต้องพิชิตมนุษยชำติ ช่วยมนุษยชำติให้รอดโดยถ้วนทัว่
และฟื้ นคืนพวกเขำกลับสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ
นี่คือพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงเข้ำดำเนินกำรมำนับตั้งแต่ตอนเริ่มต้น—
เป็ นกำรฟื้ นคืนมนุษยชำติกลับสู่รูปลักษณ์และสภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ
พระเจ้ำจะทรงสถำปนำรำชอำณำจักรของพระองค์และฟื้ นคืนสภำพเหมือนดั้งเดิมของมวลมนุษย์
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระเจ้ำจะทรงฟื้ นคืนสิทธิอำนำจของพระองค์บนแผ่นดินโลกและท่ำมกลำงสรรพสิ่งทรงสร้ำง
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 พระองค์จงึ จะทรงทำให้พวกเขำนมัสกำรพระองค์

เพรำะพระองค์ทรงปรำรถนำที่จะฟื้ นคืนหน้ำที่ด้งั เดิมของมนุษยชำติ
พระองค์จงึ จะทรงฟื้ นคืนมันโดยครบบริ 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 นัน่ ก็คือ กำรทำลำยล้ำงพวกที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ในหมู่มนุษยชำติโดยสิ้นเชิง
และกำรนำบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์เข้ำสู่กำรหยุดพัก
เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้ฟ้ื นคืนสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำแล้ว
และเมื่อพวกเขำสำมำรถทำหน้ำที่แต่ละอย่ำงของพวกเขำให้ลุล่วง
คงอยู่กบั ที่ต้งั ที่ถูกต้องเหมำะสมของพวกเขำเอง และนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรียมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำได้
พระเจ้ำก็จะทรงได้รับผูค้ นกลุ่มหนึ่งบนแผ่นดินโลกผูซ้ ่งึ นมัสกำรพระองค์
และพระองค์จะได้ทรงสถำปนำรำชอำณำจักรหนึ่งขึ้นบนแผ่นดินโลกที่นมัสกำรพระองค์อีกด้วย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

392. ในเมื่อเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำก็ตอ้ งเชื่อฟังพระองค์ หำกเจ้ำไม่สำมำรถทำเช่นนี้ได้
ก็ย่อมไม่สำคัญแล้วว่ำเจ้ำจะเชื่อในพระเจ้ำหรื อไม่ หำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำมำเป็ นเวลำหลำยปี
แต่ไม่เคยเชื่อฟังพระองค์ และไม่ยอมรับพระวจนะของพระองค์อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์

แต่กลับขอให้พระเจ้ำทรงนบนอบต่อเจ้ำและทรงกระทำตำมมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ
เจ้ำก็คือกบฏตัวร้ำยที่สุดในบรรดำทั้งหมด เจ้ำก็คือผูป้ รำศจำกควำมเชื่อคนหนึ่งนั่นเอง
ผูค้ นเช่นนั้นจะเชื่อฟังพระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำซึ่งไม่ประจวบพ้องกับมโนคติทหี่ ลงผิดของมนุษย์ไ
ด้อย่ำงไรกัน? ที่เป็ นกบฏที่สุดในบรรดำทั้งหมดก็คือพวกที่เยำะเย้ยท้ำทำยและต้ำนทำนพระเจ้ำโดยเจตนำ
พวกเขำเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำพวกต่อต้ำนพระคริสต์
ท่ำทีของพวกเขำนั้นไม่เป็ นมิตรต่อพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำเสมอ
พวกเขำไม่มีควำมเอนเอียงแม้แต่น้อยนิดที่จะนบนอบ ทั้งยังไม่เคยนบนอบหรื อถ่อมใจตนเองอย่ำงเปรมปรี ด์ ิ
พวกเขำยกย่องตนเองต่อหน้ำผูอ้ นื่ และไม่เคยยอมนบนอบต่อผูใ้ ด เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
พวกเขำพิจำรณำว่ำตนเองนั้นเก่งที่สุดในเรื่ องกำรประกำศพระวจนะ
และมีทกั ษะสูงสุดในกำรทำงำนให้เกิดผลในตัวผูอ้ ื่น พวกเขำไม่เคยทิ้งขว้ำง “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 นแล้วรุ่นเล่ำ พวกเขำยุง่ อยู่กบั กำรบังคับใช้หน้ำที่
“อันศักดิ์สิทธิ์และมิอำจฝ่ ำฝื นได้” ของตนอย่ำงกร้ำวแกร่ง ไม่มีใครกล้ำแตะพวกเขำ
ไม่แม้แต่คนเดียวที่กล้ำตำหนิพวกเขำอย่ำงเปิ ดเผย พวกเขำกลำยเป็ น “กษัตริย”์ ในพระนิเวศของพระเจ้ำ
อำละวำดเพ่นพ่ำนขณะที่พวกเขำปฏิบตั ิอย่ำงเผด็จกำรกับผูอ้ นื่ มำยุคแล้วยุคเล่ำ
ปี ศำจฝูงนี้พยำยำมหำทำงร่ วมมือกันรื้ อทำลำยงำนของเรำ
เรำสำมำรถยอมให้มำรมีชีวิตพวกนี้ดำรงอยู่ต่อหน้ำต่อตำเรำได้อย่ำงไรกันเล่ำ?
แม้แต่บรรดำผูท้ ี่เชื่อฟังเพียงครึ่งใจก็ยงั ไม่อำจรอดไปถึงปลำยทำงได้
นับประสำอะไรกับพวกเผด็จกำรเหล่ำนี้ที่ไม่มีควำมเชื่อฟังแม้เพียงน้อยนิดในหัวใจ!
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ได้รับอย่ำงง่ำยดำย แม้จะใช้สรรพกำลังทั้งหมดที่พวกเขำมี
มนุษย์ก็สำมำรถได้รับเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น
ซึ่งก็เปิ ดโอกำสให้พวกเขำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในท้ำยที่สุด เช่นนั้นแล้ว
บรรดำลูกหลำนของหัวหน้ำทูตสวรรค์ที่พยำยำมหำทำงทำลำยพระรำชกิจของพระเจ้ำล่ะว่ำอย่ำงไร?
พวกเขำยิ่งมีควำมหวังน้อยสักเท่ำใดที่จะได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
จุดประสงค์ของเรำในกำรทำงำนแห่งกำรพิชิตชัยนั้นไม่ใช่เพื่อที่จะพิชิตเพื่อประโยชน์แห่งกำรพิชิตชัยแต่เพียงอ
ย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่พิชิตเพื่อที่จะเปิ ดเผยควำมชอบธรรมและควำมไม่ชอบธรรม

ที่จะได้มำซึ่งข้อพิสูจน์สำหรับกำรลงโทษมนุษย์ ที่จะกล่ำวโทษคนเลว และยิง่ กว่ำนั้น
ที่จะพิชิตเพื่อประโยชน์ของกำรทำให้ผทู้ ี่เต็มใจเชื่อฟังนั้นมีควำมเพียบพร้อม ในตอนจบนั้น
ทั้งหมดจะถูกแยกไปตำมประเภท
และผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมก็คือผูท้ ี่ควำมคิดและแนวคิดของพวกเขำเต็มเปี่ ยมด้วยควำมเชื่อฟัง
นี่คืองำนที่จะถูกทำให้สำเร็จลุล่วงในท้ำยที่สุด ขณะเดียวกัน
พวกที่มีทุกกำรกระทำเป็ นกำรกบฏก็จะถูกลงโทษและถูกส่งไปเผำผลำญในกองเพลิง
เป็ นวัตถุท้งั หลำยที่ถูกสำปแช่งชัว่ นิรนั ดร์ เมื่อเวลำนั้นมำถึง บรรดำ “วีรบุรุษผูย้ ิ่งใหญ่และมิอำจมีผใู้ ดพิชิตได้”
แห่งยุคอดีตกำลจะกลำยเป็ น “ผูข้ ้ ขี ลำดที่ไร้สมรรถภำพและอ่อนแอ” ที่ต่ำช้ำและถูกหลบเลี่ยงมำกที่สุด
สิ่งนี้เท่ำนั้นที่จะแสดงตัวอย่ำงทุกแง่มุมของควำมชอบธรรมของพระเจ้ำและพระอุปนิสยั ของพระองค์ที่มนุษย์มิ
อำจทำให้ขุ่นเคืองได้เลย และสิ่งนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถประโลมควำมเกลียดชังในหัวใจของเรำได้
พวกเจ้ำไม่เห็นด้วยหรอกหรื อว่ำเรื่ องนี้ช่ำงสมเหตุผลไปทั้งหมดทั้งสิน้
ตัดตอนมำจำก “เหล่ำผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้ำด้วยใจจริงย่อมได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

393. พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำนั้นแตกต่ำงกันไปในแต่ละช่วงเวลำ
หำกเจ้ำเชื่อฟังพระรำชกิจของพระเจ้ำอย่ำงมำกมำยในระยะหนึ่ง
แต่ในระยะถัดมำควำมเชื่อฟังของเจ้ำต่อพระรำชกิจของพระองค์อยู่ในระดับที่ต่ำ
หรื อเจ้ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อฟัง เช่นนั้นแล้ว พระเจ้ำก็จะทรงผละทิ้งเจ้ำไป
หำกเจ้ำก้ำวทันพระเจ้ำในขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในขั้นตอนนี้
เจ้ำก็ตอ้ งก้ำวให้ทนั ต่อไปเมื่อพระองค์ขยับสูงขึ้นไปด้วย
เมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะเป็ นใครบำงคนที่เชื่อฟังพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในเมื่อเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำก็จะต้องคงมัน่ สม่ำเสมอในควำมเชื่อฟัง
เจ้ำไม่สำมำรถเชื่อฟังเพียงในยำมที่เจ้ำยินดีและไม่เชื่อฟังในยำมที่เจ้ำไม่ยนิ ดี
กำรเชื่อฟังประเภทนี้ไม่เป็ นที่สรรเสริ ญโดยพระเจ้ำ
หำกพวกเจ้ำไม่สำมำรถก้ำวทันพระรำชกิจใหม่ที่เรำสำมัคคีธรรม และยังยึดมัน่ อยู่กบั คติพจน์เดิมทั้งหลำยต่อไป
แล้วจะมีควำมก้ำวหน้ำในชีวิตของเจ้ำได้อย่ำงไร?
พระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นก็เพื่อจัดหำให้แก่เจ้ำโดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระองค์
เมื่อเจ้ำเชื่อฟังและยอมรับพระวจนะของพระองค์
แน่นอนว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ย่อมจะทรงกระทำพระรำชกิจในตัวเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจตำมที่เรำพูดอย่ำงแม่นยำ โดยทำอย่ำงที่เรำได้กล่ำวไว้

แล้วพระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็จะทรงพระรำชกิจในตัวเจ้ำโดยพลัน
เรำปล่อยควำมสว่ำงใหม่ประกำรหนึ่งเพื่อให้พวกเจ้ำมองดู เพื่อนำพำพวกเจ้ำเข้ำมำสู่ควำมสว่ำงแห่งปัจจุบนั
และเมื่อเจ้ำเดินเข้ำสู่ควำมสว่ำงนี้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็จะทรงพระรำชกิจในตัวเจ้ำทันที
มีบำงคนที่อำจพูดด้วยควำมดึงดันหัวแข็งว่ำ “ข้ำจะไม่ทำสิ่งที่ท่ำนบอกจนเสร็จสิ้นแน่ๆ” ถ้ำเป็ นกรณีน้นั
เรำขอบอกกับเจ้ำว่ำบัดนี้เจ้ำได้มำสุดทำงแล้ว เจ้ำตำยซำกไปแล้ว และไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้ว ฉะนั้น
ในกำรผ่ำนประสบกำรณ์กบั กำรแปลงสภำพอุปนิสัยนั้น
ไม่มีอะไรสำคัญยิง่ ยวดไปกว่ำกำรก้ำวให้ทนั ควำมสว่ำงปัจจุบนั
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่เพียงทรงกระทำพระรำชกิจเฉพำะในตัวผูค้ นบำงคนที่พระเจ้ำทรงใช้
แต่ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คอื ทรงกระทำในผูค้ นในคริ สตจักรด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงกระทำพระรำชกิจในใครก็ได้ท้งั สิ้น
พระองค์อำจทรงกระทำพระรำชกิจในตัวเจ้ำในระหว่ำงช่วงเวลำปัจจุบนั
และเจ้ำก็จะได้ประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจนี้ ในช่วงเวลำถัดไป พระองค์อำจทรงกระทำพระรำชกิจในตัวคนอื่น
ซึ่งเจ้ำต้องรี บกระวีกระวำดติดตำมทันที ยิ่งเจ้ำติดตำมควำมสว่ำงปัจจุบนั ได้อย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้นเท่ำไร
ชีวิตเจ้ำก็ยิ่งเติบโตได้มำกขึ้นเท่ำนั้น ไม่ว่ำบำงคนนั้นจะเป็ นบุคคลที่มีกิริยำมำรยำทอย่ำงไรก็ตำม
หำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจในตัวพวกเขำ เจ้ำก็ตอ้ งติดตำมพวกเขำ
จงเปิ ดรับประสบกำรณ์ของพวกเขำโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ของเจ้ำเอง แล้วเจ้ำจะยิ่งได้รับสิ่งที่สูงกว่ำนั้น
เมื่อทำดังนั้น เจ้ำก็จะยิ่งก้ำวหน้ำเร็วขึ้น
นี่คือเส้นทำงแห่งกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมและเป็ นวิถีทำงที่ทำให้ชีวิตเติบโต
เส้นทำงสู่กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมนั้น
จะไปถึงได้ก็ดว้ ยกำรเชื่อฟังของเจ้ำที่มีต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เจ้ำไม่รู้หรอกว่ำพระเจ้ำจะทรงปรับปรุ งเจ้ำให้สมบูรณ์แบบโดยผ่ำนทำงคนประเภทไหน
หรื อพระองค์จะทรงอนุญำตให้เจ้ำได้รับหรื อเห็นสิ่งทั้งหลำยผ่ำนทำงบุคคลประเภทไหน เหตุกำรณ์แบบไหน
หรื อสิ่งใด หำกเจ้ำสำมำรถเหยียบย่ำงลงบนร่ องครรลองที่ถูกต้องนี้ได้
ก็แสดงว่ำมีหวังอย่ำงมำกที่เจ้ำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ แต่หำกเจ้ำทำไม่ได้
นั่นแสดงว่ำอนำคตของเจ้ำนั้นช่ำงสิ้นหวัง ไร้ซ่ึงควำมสว่ำง ทันทีที่เจ้ำเริ่ มเดินบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
เจ้ำจะได้รับวิวรณ์ในทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงให้วิวรณ์แก่คนอื่นอย่ำงไร
หำกเจ้ำเดินหน้ำไปบนพื้นฐำนควำมรู ้ของพวกเขำเพื่อผ่ำนประสบกำรณ์กบั สิ่งทั้งหลำยด้วยตนเอง
แล้วประสบกำรณ์น้ีก็จะกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้ำ
และเจ้ำก็จะสำมำรถอำศัยประสบกำรณ์น้ไี ปจัดหำให้กบั ผูอ้ ื่นได้

บรรดำผูท้ ี่จดั หำให้ผูอ้ ื่นได้แค่คำพูดที่ท่องจำมำแบบนกแก้วนกขุนทองคือผูค้ นที่ไม่มีประสบกำรณ์อนั ใด
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้ที่จะค้นหำหนทำงแห่งกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิผ่ำนควำมรู ้แจ้งและกำรให้ควำมกระจ่ำงของผูอ้ ื่น
ก่อนที่เจ้ำจะสำมำรถเริ่ มพูดถึงประสบกำรณ์หรือควำมรู ้ที่แท้จริ งของเจ้ำได้
นี่จะเป็ นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้ำมำกกว่ำ ดังนั้น
เจ้ำจึงควรผ่ำนประสบกำรณ์โดยกำรเชื่อฟังทั้งหมดที่มำจำกพระเจ้ำ
เจ้ำควรแสวงหำน้ ำพระทัยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่งและเรียนรู ้บทเรี ยนในทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ชีวิตของเจ้ำอำจได้เติบโต กำรปฏิบตั ิเช่นนี้ให้ควำมก้ำวหน้ำที่รวดเร็วที่สุด
ตัดตอนมำจำก “เหล่ำผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้ำด้วยใจจริงย่อมได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

394. กำรนบนอบต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำต้องเป็ นจริ งและมีกำรปฏิบตั ิจริง และจะต้องถูกนำไปใช้ในชีวิต
กำรนบนอบเพียงผิวเผินอย่ำงเดียวไม่อำจได้รับกำรสรรเสริ ญจำกพระเจ้ำได้
และกำรเชื่อฟังแค่แง่มุมผิวเผินของพระวจนะของพระเจ้ำโดยไม่ได้มงุ่ เปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของตนนั้น
ก็ไม่ได้เป็ นไปตำมพระทัยพระเจ้ำ
กำรเชื่อฟังพระเจ้ำและกำรนบนอบต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นคือสิ่งเดียวกันและเหมือนกัน
บรรดำผูท้ ี่นบนอบเฉพำะต่อพระเจ้ำแต่ไม่ใช่ต่อพระรำชกิจของพระองค์น้ นั ไม่อำจนับเป็ นผูท้ ี่เชื่อฟังได้
นับประสำอะไรกับพวกที่ไม่ได้นบนอบอย่ำงแท้จริงแต่เพียงประจบสอพลอภำยนอกเท่ำนั้น
บรรดำผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงสำมำรถจะได้รับผลดีจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำและสัมฤทธิ์ควำมเข้ำ
ใจเรื่ องพระอุปนิสัยและพระรำชกิจของพระองค์ เฉพำะผูค้ นแบบนี้เท่ำนั้นทีน่ บนอบต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ผูค้ นเช่นนี้สำมำรถก้ำวผ่ำนกำรเปลีย่ นแปลงใหม่และได้รับควำมรู ้ใหม่จำกพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
เฉพำะผูค้ นเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่ได้รับกำรสรรเสริ ญโดยพระเจ้ำ
เฉพำะผูค้ นเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และมีแต่พวกเขำเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่อุปนิสัยของตนได้มีกำรเปลี่ยนแปลง
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรสรรเสริ ญโดยพระเจ้ำคือผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้ำ
และต่อพระวำจำและพระรำชกิจของพระองค์อย่ำงเปรมปรี ด์ ิ เฉพำะผูค้ นดังกล่ำวเท่ำนั้นที่อยู่ในทำงชอบธรรม
มีแต่ผคู้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่ตอ้ งกำรพระเจ้ำอย่ำงจริงใจ และแสวงหำพระเจ้ำอย่ำงจริงใจ
ตัดตอนมำจำก “เหล่ำผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้ำด้วยใจจริงย่อมได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

395. ในช่วงระหว่ำงเวลำที่พระเจ้ำทรงเป็ นมนุษย์
กำรนบนอบที่พระองค์ทรงพึงประสงค์ต่อผูค้ นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรงดเว้นจำกกำรทำกำรตัดสินหรื อกำรต้ำนท
ำนดังที่พวกเขำจินตนำกำร ตรงกันข้ำม
พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ผคู้ นใช้พระวจนะของพระองค์เป็ นหลักกำรในกำรดำรงชีวิตของพวกเขำและเป็ นรำ
กฐำนของกำรอยู่รอดของพวกเขำ ให้พวกเขำนำแก่นแท้ของพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบตั ิอย่ำงสมบูรณ์
และให้พวกเขำทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์โดยครบบริ บูรณ์
แง่มุมหนึ่งของกำรพึงประสงค์ให้ผคู้ นนบนอบต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์อำ้ งอิงถึงกำรนำพระวจนะของพระ
องค์มำปฏิบตั ิ
ในขณะที่อีกแง่มุมหนึ่งอ้ำงอิงถึงกำรมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อควำมเป็ นปกติและกำรทรงภำคชีวิตจริ งของ
พระองค์ แง่มุมทั้งสองเหล่ำนี้ตอ้ งสมบูรณ์
บรรดำผูท้ ี่สำมำรถสัมฤทธิ์ท้งั สองแง่มุมเหล่ำนี้ทุกคนคือบรรดำผูท้ ี่เก็บงำควำมรักแท้ต่อพระเจ้ำไว้ในหัวใจของพ
วกเขำ พวกเขำล้วนเป็ นผูค้ นที่พระเจ้ำได้ทรงรับไว้แล้ว
และพวกเขำล้วนรักพระเจ้ำเสมือนที่พวกเขำรักชีวิตของพวกเขำเอง…
กลุ่มของผูค้ นที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับไว้ในวันนี้คือบรรดำผูท้ ี่ปฏิบตั ิตำมน้ ำพระ
ทัยของพระองค์ พวกเขำเพียงแต่จำเป็ นต้องนบนอบต่อพระรำชกิจของพระองค์
และหยุดให้ตวั เองกังวลอยู่ตลอดเวลำกับแนวคิดเรื่ องพระเจ้ำในสวรรค์ โดยใช้ชีวิตอยู่ในควำมคลุมเครื อ
และทำให้สิ่งทั้งหลำยลำบำกยำกเย็นสำหรับพระเจ้ำในเนื้อหนัง
บรรดำผูท้ ี่มีควำมสำมำรถที่จะเชื่อฟังพระองค์คือบรรดำผูท้ ี่ฟังพระวจนะของพระองค์และนบนอบต่อกำรจัดกำร
เตรี ยมกำรของพระองค์โดยสมบูรณ์ ผูค้ นเช่นนั้นไม่สนใจแต่อย่ำงใดเลยว่ำพระเจ้ำในสวรรค์จริ งๆ
แล้วทรงเป็ นเช่นไร
หรื อพระรำชกิจประเภทใดที่พระเจ้ำในสวรรค์อำจจะกำลังทรงทำอยู่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์ในปัจจุบนั
พวกเขำมอบหัวใจของพวกเขำอย่ำงสุดใจแด่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
พวกเขำวำงกำรเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของพวกเขำเฉพำะพระพักตร์พระองค์
พวกเขำไม่เคยพิจำรณำถึงควำมปลอดภัยของพวกเขำเองแต่อย่ำงใด
อีกทั้งพวกเขำไม่เคยทำควำมเป็ นปกติและกำรทรงภำคชีวิตจริ งของพระเจ้ำที่ทรงเป็ นมนุษย์ให้เป็ นเรื่ องใหญ่
บรรดำผูท้ ี่นบนอบต่อพระเจ้ำในเนื้อหนังสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้
บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำในสวรรค์จะไม่ได้รับสิ่งใด
กำรนี้เป็ นเพรำะผูท้ ี่ทรงประทำนพระสัญญำและพระพรแก่ผคู้ นไม่ใช่พระเจ้ำในสวรรค์
แต่เป็ นพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก

ผูค้ นไม่ควรขยำยควำมยิง่ ใหญ่ให้กบั พระเจ้ำในสวรรค์อยู่เสมอโดยมองว่ำพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกเป็ นแค่บุคคลธ
รรมดำทัว่ ไป กำรนี้ไม่ยุติธรรม
พระเจ้ำในสวรรค์ทรงยิง่ ใหญ่และน่ำอัศจรรย์ดว้ ยพระปรี ชำญำณอันน่ำมหัศจรรย์ใจ
แต่ทว่ำกำรนี้ไม่ได้มีอยู่จริ งเลย พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกทรงธรรมดำทัว่ ไปและไม่มีนัยสำคัญอย่ำงยิง่
และยังปกติอย่ำงยิ่งอีกด้วย
พระองค์ไม่ทรงมีพระหฤทัยที่เหนือธรรมดำหรือทรงแสดงกำรกระทำที่ถล่มทลำยโลก
พระองค์เพียงแค่ทรงพระรำชกิจและตรัสในลักษณะที่ปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งอย่ำงยิง่ เท่ำนั้น
ในขณะที่พระองค์มไิ ด้ตรัสโดยผ่ำนทำงฟ้ำแลบหรื อเรียกลมและฝน
พระองค์ก็ทรงเป็ นกำรจุติเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำในสวรรค์อย่ำงแท้จริง
และพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงพวกมนุษย์จริงๆ
ผูค้ นต้องไม่ขยำยควำมยิ่งใหญ่ให้คนผูห้ นึ่งที่พวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจและผูท้ ี่สอดรับกับจินตนำกำรขอ
งพวกเขำเองในฐำนะพระเจ้ำ
ในขณะที่มองผูท้ ี่พวกเขำไม่สำมำรถยอมรับและไม่สำมำรถจินตนำกำรถึงได้อย่ำงสมบูรณ์วำ่ เป็ นผูต้ ่ำต้อย
ทั้งหมดนี้มำจำกกำรเป็ นกบฏของผูค้ น ทั้งหมดนั้นเป็ นแหล่งกำเนิดของกำรต้ำนทำนพระเจ้ำของมวลมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงคือบรรดำผูท้ ี่สำมำรถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อกำรทรงภำคชีวิตจริงของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

396. หัวใจสำคัญในกำรเชื่อฟังพระเจ้ำก็คือกำรซำบซึ้งกับควำมสว่ำงใหม่
และกำรสำมำรถยอมรับและนำไปปฏิบตั ิได้ สิ่งนี้เท่ำนั้นคือกำรเชื่อฟังอย่ำงแท้จริ ง
พวกซึ่งขำดควำมเต็มใจที่จะโหยหำพระเจ้ำนั้นจะไม่สำมำรถนบนอบต่อพระเจ้ำโดยเจตนำได้
และสำมำรถทำได้เพียงโต้แย้งพระเจ้ำอันเป็ นผลจำกควำมพึงพอใจของพวกเขำต่อสถำนะที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั
ที่มนุษย์ไม่สำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้น้ นั ก็เพรำะเขำถูกครองโดยสิ่งซึ่งมำก่อน
สิ่งทั้งหลำยซึ่งมำก่อนได้ให้มโนคติที่หลงผิดและจินตนำกำรเกี่ยวกับพระเจ้ำในทุกลักษณะกับผูค้ น
และสิ่งเหล่ำนี้ได้กลำยเป็ นพระฉำยำของพระเจ้ำในจิตใจของพวกเขำ ดังนั้น
สิ่งที่พวกเขำเชื่อนั้นเป็ นมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเอง และเป็ นมำตรฐำนของจินตนำกำรของพวกเขำเอง
หำกเจ้ำประเมินวัดพระเจ้ำผูท้ รงปฏิบตั ิพระรำชกิจจริ งในวันนี้โดยเทียบกับพระเจ้ำในจินตนำกำรของตัวเจ้ำเอง
เช่นนั้นแล้ว ควำมเชื่อของเจ้ำก็มำจำกซำตำน และแปดเปื้ อนด้วยกำรเลือกชอบของตัวเจ้ำเอง—
พระเจ้ำไม่ตอ้ งกำรควำมเชื่อประเภทนี้ ไม่ว่ำวิทยฐำนะของพวกเขำจะสูงส่งเพียงใด
และไม่ว่ำกำรทุ่มเทอุทิศของพวกเขำจะมำกเพียงใด—
ต่อให้พวกเขำได้อุทิศควำมพยำยำมทั้งชีวิตให้กบั พระรำชกิจของพระองค์ และได้พลีชีพของพวกเขำเอง—

พระเจ้ำไม่ทรงเห็นชอบกับใครก็ตำมที่มีควำมเชื่อเช่นนี้
พระองค์ก็แค่ทรงมอบพระคุณเพียงเล็กน้อยให้แก่พวกเขำและให้โอกำสพวกเขำชื่นชมกับมันเพียงชัว่ ยำม
ผูค้ นเช่นนี้ไม่สำมำรถนำควำมจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิได้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์จะไม่ทรงพระรำชกิจในตัวพวกเขำ
และพระเจ้ำจะกำจัดพวกเขำทีละคนตำมลำดับอันสมควร จะหนุ่มสำวและแก่เฒ่ำก็ไม่ต่ำงกัน
พวกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำในควำมเชื่อของตนและมีเจตนำที่ผิดนั้น ก็คอื ผูท้ ี่ต่อต้ำนและขัดขวำง
และผูค้ นเช่นนี้จะต้องถูกพระเจ้ำกำจัดอย่ำงไม่มีคำถำมเลย 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
ผูค้ นที่ไม่ทำอะไรเลยนอกจำกชื่นชมอยู่กบั พระคุณของพระเจ้ำนั้นจะไม่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้
อมหรื อเปลี่ยนแปลงได้ และควำมเชื่อฟัง ควำมศรัทธำอันแก่กล้ำ ควำมรัก
และควำมอดทนนั้นเป็ นสิ่งผิวเผินทั้งสิ้น
บรรดำผูท้ ี่เอำแต่ชื่นชมในพระคุณของพระเจ้ำเท่ำนั้นจะไม่สำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง
และแม้ในครำที่พวกเขำรู ้จกั พระเจ้ำ ควำมรู ้ของพวกเขำก็เป็ นเพียงผิวเผิน และพวกเขำกล่ำวสิ่งสำรพัดเช่น
“พระเจ้ำทรงรักมนุษย์” หรื อ “พระเจ้ำทรงมีควำมสงสำรเห็นใจต่อมนุษย์” สิ่งนี้ไม่ได้เป็ นตัวแทนของชีวิตมนุษย์
และไม่ได้แสดงว่ำผูค้ นรู ้จกั พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง หำกในเวลำที่พระวจนะของพระเจ้ำถลุงพวกเขำ
หรื อในเวลำที่กำรทดสอบของพระองค์มำถึงพวกเขำ ผูค้ นจะไม่สำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้—
หำกแทนที่จะเป็ นเช่นนั้น พวกเขำกลับแคลงใจและไม่ผ่ำนกำรทดสอบ—
นั่นก็หมำยควำมว่ำพวกเขำไม่เชื่อฟังพระเจ้ำเลยแม้แต่น้อย ภำยในพวกเขำนั้น

มีกฎเกณฑ์และข้อห้ำมหลำยอย่ำงเกี่ยวกับควำมเชื่อในพระเจ้ำ
ประสบกำรณ์เก่ำอันเป็ นผลลัพธ์ของหลำยปี แห่งควำมเชื่อ
หรื อคำสอนนำนำสำรพันที่มีพื้นฐำนมำจำกพระคัมภีร์ ผูค้ นเช่นนี้จะเชื่อฟังพระเจ้ำได้หรื อ?
ผูค้ นเหล่ำนี้เต็มไปด้วยสิ่งทั้งหลำยในแบบมนุษย์—พวกเขำจะเชื่อฟังพระเจ้ำได้อย่ำงไร? “ควำมเชื่อฟัง”
ของพวกเขำนั้นเป็ นไปตำมควำมเลือกชอบส่วนบุคคล—พระเจ้ำทรงต้องกำรควำมเชื่อฟังเช่นนี้หรื อ?
นี่ไม่ใช่ควำมเชื่อฟังพระเจ้ำ แต่เป็ นกำรยึดติดอยู่กบั คำสอนต่ำงหำก
มันเป็ นควำมพึงพอใจในตัวเองและกำรปลอบใจตัวเองเท่ำนั้น หำกเจ้ำพูดว่ำนี่คือควำมเชื่อฟังในพระเจ้ำ
มิใช่ว่ำเจ้ำหมิ่นประมำทพระเจ้ำหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ เจ้ำควรเชื่อฟังพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

397. ทุกคนที่ไม่แสวงหำควำมเชื่อฟังพระเจ้ำในควำมเชื่อของตนนั้นก็เท่ำกับต่อต้ำนพระองค์
พระเจ้ำทรงขอให้ผูค้ นแสวงหำควำมจริง ขอให้พวกเขำกระหำยในพระวจนะของพระองค์
กินและดื่มพระวจนะของพระองค์ และนำเอำพระวจนะไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เพื่อที่พวกเขำเหล่ำนั้นจะเชื่อฟังพระเจ้ำได้สำเร็จ หำกสิ่งเหล่ำนี้เป็ นเจตนำที่แท้จริ งของเจ้ำแล้วไซร้
ย่อมแน่นอนว่ำ พระเจ้ำจะทรงอุม้ ชูเจ้ำ และจะทรงเปี่ ยมพระคุณต่อเจ้ำอย่ำงแน่นอน
เรื่ องนี้ไม่มีขอ้ กังขำและไม่มีทำงเปลี่ยนแปลง หำกเจตนำของเจ้ำคือกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และเจ้ำมีจุดมุ่งหมำยอื่น นัน่ ก็หมำยควำมว่ำทุกอย่ำงที่เจ้ำพูดและทำ—
กำรอธิษฐำนของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ และแม้แต่ทุกกำรกระทำของเจ้ำ—ก็จะเป็ นกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ
เจ้ำอำจพูดจำอ่อนหวำนและมีมำรยำทดี กำรกระทำและกำรแสดงออกทุกอย่ำงของเจ้ำอำจจะดูถูกต้องเหมำะสม
และเจ้ำอำจจะดูเหมือนคนที่เชื่อฟัง
แต่เมื่อมำถึงเรื่ องของเจตนำของเจ้ำและทรรศนะเกี่ยวกับควำมเชื่อในพระเจ้ำแล้ว
ทุกอย่ำงที่เจ้ำทำนั้นเป็ นไปในกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ ทุกอย่ำงที่เจ้ำทำนั้นเป็ นควำมชัว่
ผูค้ นที่ปรำกฏว่ำเชื่อฟังรำวกับลูกแกะ แต่กลับมีเจตนำชัว่ เก็บงำอยู่ในหัวใจนั้น ก็คือพวกหมำป่ ำในครำบลูกแกะ
พวกเขำทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคืองโดยตรง และพระเจ้ำก็จะไม่ละเว้นพวกเขำแม้แต่คนเดียว
พระวิญญำณบริ สุทธิ์จะเปิ ดเผยพวกเขำทุกๆ
คนออกมำและจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่ำบรรดำพวกหน้ำซื่อใจคดนั้นจะถูกรังเกียจและปฏิเสธโดยพระวิญญำณบ
ริ สุทธิ์อย่ำงแน่นอน แต่จงอย่ำกังวลไปเลย
พระเจ้ำจะพิจำรณำจัดกำรและจำหน่ำยกำจัดพวกเขำทั้งหมดทุกคนตำมลำดับอันสมควร
ตัดตอนมำจำก “ด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำ เจ้ำควรเชื่อฟังพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

398. ในกำรวัดว่ำผูค้ นสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้หรือไม่ สิ่งสำคัญที่จะต้องมองดูก็คือว่ำ
พวกเขำอยำกได้อยำกมีสิ่งอันใดที่ฟุ้งเฟ้อจำกพระเจ้ำบ้ำงหรื อไม่ และมองดูว่ำพวกเขำมีสิ่งจูงใจแอบแฝงหรื อไม่
หำกผูค้ นกำลังสร้ำงข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้ำอยู่เสมอ นั่นก็พิสูจน์ว่ำพวกเขำไม่เชื่อฟังพระองค์
ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ำก็ตำม หำกเจ้ำไม่สำมำรถรับมันไว้ได้จำกพระเจ้ำ ไม่สำมำรถแสวงหำควำมจริ ง
กำลังพูดจำจำกกำรให้เหตุผลแบบอัตนัยของตัวเจ้ำเองอยู่เสมอ และรู ้สึกอยู่เสมอว่ำตัวเจ้ำเท่ำนั้นที่ถูก
และถึงขั้นยังคงมีควำมสำมำรถในกำรกังขำพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะตกอยู่ในปัญหำรุ มเร้ำ
ผูค้ นดังกล่ำวโอหังทีส่ ุดและเป็ นกบฏต่อพระเจ้ำ
ผูค้ นที่สร้ำงข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้ำเสมอนั้นไม่มีวนั สำมำรถเชื่อฟังพระองค์ได้อย่ำงแท้จริง
หำกเจ้ำสร้ำงข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้ำ นี่ยอ่ มพิสูจน์ว่ำ เจ้ำกำลังสร้ำงข้อตกลงกับพระเจ้ำ
ว่ำเจ้ำกำลังเลือกควำมคิดของตัวเจ้ำเอง และกำลังปฏิบตั ิตนไปตำมควำมคิดของเจ้ำเอง ในกำรนี้ เจ้ำทรยศพระเจ้ำ
และปรำศจำกควำมเชื่อฟัง กำรสร้ำงข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ำนั้นช่ำงไร้สำนึก หำกเจ้ำเชื่ออย่ำงแท้จริ งว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมจะไม่กล้ำที่จะสร้ำงข้อเรี ยกร้องต่อพระองค์
ทั้งเจ้ำย่อมจะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสร้ำงข้อเรียกร้องทั้งหลำยต่อพระองค์
ไม่ว่ำข้อเรี ยกร้องเหล่ำนั้นจะมีเหตุผลหรือไม่ หำกเจ้ำมีควำมเชื่อที่แท้จริ งและเชื่อว่ำพระองค์คือพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมไม่มีตวั เลือกใดนอกจำกกำรนมัสกำรและเชื่อฟังพระองค์ ผูค้ นวันนี้ไม่เพียงมีตวั เลือกเท่ำนั้น
แต่ถึงขั้นเรียกร้องให้พระเจ้ำทรงกระทำกำรโดยสอดคล้องกับควำมคิดทั้งหลำยของพวกเขำเอง
พวกเขำเลือกควำมคิดของพวกเขำเอง และขอให้พระเจ้ำทรงกระทำกำรตำมควำมคิดเหล่ำนั้น
และพวกเขำไม่พึงประสงค์ให้ตวั เองปฏิบตั ิตนตำมพระดำริ ท้งั หลำยของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ นั
ภำยในตัวพวกเขำจึงไม่มีควำมเชื่อที่แท้จริ งอยู่ ทั้งยังไม่มีแก่นสำรอันใดอยู่ในควำมเชื่อของพวกเขำเลย
เมื่อเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะสร้ำงข้อเรี ยกร้องต่อพระเจ้ำให้น้อยลง
ควำมเชื่อที่แท้จริ งและควำมเชื่อฟังของเจ้ำจะเติบโตขึ้น และเมื่อเทียบกันแล้ว
สำนึกรับรู ้ของเจ้ำในเรื่ องของเหตุผลก็จะกลำยมำเป็ นปกติข้ นึ เช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นสร้ำงข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ำ มำกเกินไป” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

399. ในเวลำที่กำลังเผชิญหน้ำกับปัญหำในชีวิตจริ ง
เจ้ำควรรู ้จกั และเข้ำใจสิทธิอำนำจของพระเจ้ำและอธิปไตยของพระองค์อย่ำงไร?
เมื่อเจ้ำถูกประจันหน้ำด้วยปัญหำเหล่ำนี้ และไม่รู้ว่ำจะทำควำมเข้ำใจ รับมือ และรับประสบกำรณ์กบั มันอย่ ำงไร
ท่ำทีอะไรที่เจ้ำควรนำมำใช้เพื่อแสดงให้เห็นจริงถึงเจตนำของเจ้ำที่จะนบนอบ ควำมอยำกทีจ่ ะนบนอบ
และควำมเป็ นจริ งของกำรนบนอบของเจ้ำต่ออธิปไตยและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำ? ก่อนอืน่
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้ที่จะรอคอย จำกนั้นเจ้ำต้องเรียนรู ้ที่จะแสวงหำ แล้วเจ้ำก็ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะนบนอบ “กำรรอคอย”

หมำยถึงกำรรอคอยเวลำของพระเจ้ำ กำรรอผูค้ น เหตุกำรณ์ และสิ่งต่ำงๆ ที่พระองค์ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรเพื่อเจ้ำ
กำรรอคอยน้ ำพระทัยของพระองค์ที่จะค่อยๆ เปิ ดเผยตัวเองต่อเจ้ำ “กำรแสวงหำ” หมำยถึง
กำรสังเกตและกำรทำควำมเข้ำใจพระเจตนำอันเปี่ ยมด้วยพระดำริ ของพระเจ้ำที่มีต่อเจ้ำโดยผ่ำนทำงผูค้ น
เหตุกำรณ์ และสิ่งต่ำงๆ ที่พระองค์ได้ทรงวำงโครงร่ ำงเอำไว้
กำรทำควำมเข้ำใจควำมจริ งโดยผ่ำนทำงสิ่งเหล่ำนั้น
กำรเข้ำใจสิ่งที่พวกมนุษย์ตอ้ งทำให้สำเร็จลุล่วงและหนทำงต่ำงๆ ที่พวกเขำต้องยึดถือไว้
กำรทำควำมเข้ำใจในผลลัพธ์ที่พระเจ้ำทรงตั้งใจที่จะสัมฤทธิ์ในมนุษย์และควำมสำเร็จลุล่วงอะไรที่พระองค์ทรง
ตั้งใจบรรลุในพวกเขำ “กำรนบนอบ” แน่นอนว่ำย่อมอ้ำงอิงถึงกำรยอมรับผูค้ น เหตุกำรณ์ และสิ่งต่ำงๆ
ที่พระองค์ได้ทรงจัดวำงเรียบเรี ยงเอำไว้ กำรยอมรับในอธิปไตยของพระองค์ และโดยผ่ำนกำรยอมรับนี้
มำรู ้ว่ำพระผูส้ ร้ำงทรงลิขิตขีดเขียนชะตำกรรมมนุษย์อย่ำงไร
พระองค์ทรงจัดหำให้กบั มนุษย์ดว้ ยพระชนม์ชีพของพระองค์อย่ำงไร
พระองค์ทรงพระรำชกิจกับควำมจริ งในมนุษย์อย่ำงไร
ทุกสรรพสิ่งภำยใต้กำรจัดกำรเตรี ยมกำรและอธิปไตยของพระเจ้ำเป็ นไปโดยสอดคล้องกับกฎธรรมชำติต่ำงๆ
และหำกเจ้ำตั้งปณิธำนว่ำจะยอมให้พระเจ้ำทรงจัดกำรเตรี ยมกำรและลิขิตขีดเขียนทุกสิ่งทุกอย่ำงสำหรับเจ้ำ
เจ้ำควรเรี ยนรู ้ที่จะรอคอย เจ้ำควรเรี ยนรู ้ที่จะแสวงหำ และเจ้ำควรเรี ยนรู ้ที่จะนบนอบ
นี่คือท่ำทีที่ทุกบุคคลผูซ้ ่ึงต้องกำรที่จะนบนอบต่อสิทธิอำนำจของพระเจ้ำต้องนำมำใช้
คุณสมบัติพื้นฐำนที่ทุกบุคคลผูซ้ ่งึ ต้องกำรที่จะยอมรับอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำต้องมี
เพื่อที่จะมีท่ำทีเช่นนั้น เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเช่นนั้น เจ้ำต้องทำงำนหนักขึ้น
นี่คือหนทำงเดียวที่เจ้ำสำมำรถเข้ำสู่ควำมเป็ นจริงที่แท้จริ งได้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

400. เมื่อโนอำห์ได้ทำตำมที่พระเจ้ำได้ทรงชี้นำ เขำไม่รู้ว่ำเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำคืออะไร
เขำไม่รู้ว่ำพระเจ้ำได้ทรงต้องกำรที่จะทำอะไรให้สำเร็จลุล่วง พระเจ้ำเพียงได้ทรงให้พระบัญชำแก่เขำ
และชี้นำให้เขำทำบำงอย่ำง และโดยไม่ตอ้ งอธิบำยมำกควำม โนอำห์ก็เดินหน้ำและทำตำมนั้น
เขำไม่ได้พยำยำมเข้ำใจเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำอย่ำงลับๆ
และเขำไม่ได้ตำ้ นทำนพระเจ้ำหรื อแสดงควำมไม่จริงใจ
เขำเดินหน้ำและทำตำมนั้นเลยด้วยใจที่บริ สุทธิ์และเรี ยบง่ำย ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงให้เขำทำสิ่งใด เขำก็ทำ
และกำรเชื่อฟังและฟังพระวจนะของพระเจ้ำค้ำจุนควำมเชื่อของเขำในสิ่งที่เขำได้ทำ
นั่นเป็ นวิธีที่เขำจัดกำรกับสิ่งที่พระเจ้ำไว้วำงพระทัยมอบหมำยให้อย่ำงตรงไปตรงมำและเรี ยบง่ำย
ธำตุแท้ของเขำ—ธำตุแท้ของกำรกระทำของเขำคือกำรเชื่อฟัง ไม่ใช่กำรเดำสุ่ม ไม่ใช่กำรต้ำนทำน และยิง่ กว่ำนั้น

ไม่ใช่กำรนึกถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของเขำเอง หรื อผลกำไรและขำดทุนของเขำ ยิ่งกว่ำนั้น
เมื่อพระเจ้ำได้ตรัสว่ำพระองค์จะทรงทำลำยโลกด้วยน้ ำท่วม โนอำห์ก็ไม่ได้ทูลถำมว่ำเมื่อใด
หรื อทูลถำมว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งต่ำงๆ
และแน่นอนเขำไม่ได้ทูลถำมพระเจ้ำว่ำพระองค์จะทรงทำลำยโลกอย่ำงไร เขำเพียงทำตำมที่พระเจ้ำทรงชี้นำ
ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงต้องประสงค์ให้มนั ถูกทำอย่ำงไร และถูกทำด้วยอะไร
เขำก็ได้ทำตำมที่พระเจ้ำได้ทรงขออย่ำงถูกต้อง และได้เริ่ มดำเนินกำรโดยทันที
เขำปฏิบตั ิตวั โดยสอดคล้องกับคำชี้นำของพระเจ้ำด้วยท่ำทีแห่งควำมต้องกำรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
เขำกำลังทำเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้หลีกเลีย่ งควำมวิบตั ิหรื อไม่? ไม่
เขำได้ถำมพระเจ้ำหรื อไม่ว่ำจะใช้เวลำอีกนำนเท่ำใดก่อนที่โลกจะถูกทำลำย? เขำไม่ได้ถำม
เขำได้ถำมพระเจ้ำหรื อไม่ หรือว่ำเขำรู ้ว่ำจะใช้เวลำนำนเท่ำใดในกำรสร้ำงเรื อ? เขำไม่ได้รู้เรื่องนั้นเช่นกัน
เขำเพียงเชื่อฟัง ฟัง และปฏิบตั ิตำม
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

401. ในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเขำ เปโตรได้พยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่ำง
และได้พยำยำมเชื่อฟังทั้งหมดที่ได้มำจำกพระเจ้ำ โดยที่ไม่มกี ำรปริ บ่นแม้แต่นอ้ ย
เขำสำมำรถยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ ตลอดจนกระบวนกำรถลุง ควำมทุกข์ลำบำก
และกำรดำเนินต่อไปโดยควำมไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเขำ
ซึ่งไม่มสี ิ่งใดเลยในบรรดำเหล่ำนี้ที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนควำมรักของเขำที่มีแด่พระเจ้ำได้
นี่ไม่ใช่ควำมรักขั้นสูงสุดที่มีแด่พระเจ้ำหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่กำรลุล่วงหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำหรอกหรื อ? ไม่ว่ำในกำรตีสอน กำรพิพำกษำ
หรื อควำมทุกข์ลำบำก เจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมเชื่อฟั งจนตำยได้เสมอ
และนี่คือสิ่งที่ควรสัมฤทธิ์โดยสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ นี่คือควำมบริ สุทธิ์ของควำมรักที่มีแด่พระเจ้ำ
หำกมนุษย์สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้มำกขนำดนี้
เช่นนั้นแล้วเขำก็เป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
และไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้สมดังที่พระผูส้ ร้ำงทรงพึงปรำรถนำได้ดีกว่ำ
จงจินตนำกำรว่ำเจ้ำสำมำรถทำงำนเพือ่ พระเจ้ำได้ ทว่ำเจ้ำกลับไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และไม่สำมำรถที่จะรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง ในหนทำงนี้
ไม่เพียงเจ้ำจะไม่ได้ลุล่วงหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่เจ้ำยังจะถูกพระเจ้ำทรงกล่ำวโทษด้วยเช่นกัน เพรำะเจ้ำคือใครบำงคนที่ไม่ครองควำมจริง

ที่ไม่สำมำรถที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำได้ และที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ เจ้ำเพียงใส่ใจกับกำรทำงำนเพือ่ พระเจ้ำเท่ำนั้น
และไม่ใส่ใจกับกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิหรื อกำรรู ้จกั ตัวเจ้ำเอง เจ้ำไม่เข้ำใจหรื อรู ้จกั พระผูส้ ร้ำง
และไม่เชื่อฟังหรื อรักพระผูส้ ร้ำง เจ้ำคือใครบำงคนทีไ่ ม่เชื่อฟังพระเจ้ำมำแต่กำเนิด
และดังนั้นแล้วผูค้ นเช่นนั้นจึงไม่เป็ นทีร่ ักโดยพระผูส้ ร้ำง
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

402.
กำรเป็ นพยำนที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้ำนั้นโดยพืน้ ฐำนแล้วสัมพันธ์กบั กำรที่เจ้ำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระเจ้ำผูท้ รง
ภำคชีวิตจริ งหรื อไม่ และกับกำรที่เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อหน้ำบุคคลนี้ได้หรื อไม่
ผูซ้ ่ึงไม่ใช่แค่ธรรมดำสำมัญเท่ำนั้น แต่ปกติดว้ ย และนบนอบจนกระทัง่ ถึงแก่ควำมตำย
หำกเจ้ำเป็ นพยำนอย่ำงแท้จริงต่อพระเจ้ำด้วยหนทำงแห่งกำรนบนอบนี้
นั่นหมำยควำมว่ำเจ้ำได้ถูกพระเจ้ำรับไว้แล้ว
หำกเจ้ำสำมำรถนบนอบจนกระทัง่ ถึงแก่ควำมตำยและปรำศจำกกำรร้องทุกข์ ไม่ทำกำรตัดสิน ไม่ใส่ร้ำย
ไม่มีมโนคติที่หลงผิดอันใด และไม่มีสิ่งจูงใจแอบแฝงอันใดเฉพำะพระพักตร์พระองค์ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้ำก็จะทรงได้มำซึ่งพระสิริในหนทำงนี้
กำรนบนอบต่อหน้ำบุคคลปกติธรรมดำคนหนึ่งผูซ้ ่ึงถูกมนุษย์ดูแคลน
และกำรมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบไปจนกระทัง่ หมดลมหำยใจโดยไม่มีมโนคติที่หลงผิดใดๆ—
นี่แหละคือคำพยำนจริงแท้
ควำมเป็ นจริ งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้ผคู้ นเข้ำสู่น้ นั ก็คอื กำรที่เจ้ำสำมำรถเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์
นำพระวจนะเหล่ำนั้นไปปฏิบตั ิ
กรำบไหว้เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งและรู ้จกั ควำมเสื่อมทรำมของเจ้ำเอง
เปิ ดใจของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระองค์ และในท้ำยที่สุด
ก็ได้ถูกพระองค์รับไว้โดยผ่ำนทำงพระวจนะเหล่ำนี้ของพระองค์
พระเจ้ำทรงได้รับพระสิริเมื่อถ้อยดำรัสเหล่ำนี้พิชิตเจ้ำและทำให้เจ้ำเชื่อฟังพระองค์อย่ำงเต็มที่
โดยผ่ำนกำรนี้พระองค์ทรงทำให้ซำตำนอับอำยและทำให้พระรำชกิจของพระองค์ครบบริ บรู ณ์
เมื่อเจ้ำไม่มีมโนคติที่หลงผิดอันใดเกีย่ วกับกำรทรงภำคชีวิตจริ งของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์—กล่ำวคือ
เมื่อเจ้ำได้ต้งั มัน่ ในกำรทดสอบนี้—เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ได้เป็ นพยำนในกำรนี้เป็ นอย่ำงดีแล้ว
เมื่อมำถึงวันซึ่งเจ้ำมีควำมเข้ำใจเต็มเปี่ ยมเกี่ยวกับพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ งและสำมำรถนบนอบจนกระทัง่ ถึงแก่
ควำมตำยเหมือนที่เปโตรเคยทำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็จะได้รับกำรรับไว้และได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ

สิ่งใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงทำที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำก็คือกำรทดสอบสำหรับเจ้ำ
หำกพระรำชกิจของพระเจ้ำอยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำ
เจ้ำคงจะไม่จำเป็ นต้องทนทุกข์หรื อได้รับกำรถลุง
เป็ นเพรำะพระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งยิง่ นักและไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของเจ้
ำนั่นเอง เจ้ำจึงจำเป็ นต้องปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดเช่นนั้น
นี่คือเหตุผลว่ำทำไมมันจึงเป็ นกำรทดสอบสำหรับเจ้ำ เป็ นเพรำะกำรทรงภำคชีวิตจริงของพระเจ้ำนั่นเอง
ผูค้ นทั้งปวงจึงอยู่ในท่ำมกลำงกำรทดสอบ พระรำชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง ไม่ใช่เหนือธรรมชำติ
เจ้ำจะได้รับกำรรับไว้โดยพระองค์ดว้ ยกำรเข้ำใจพระวจนะที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์และถ้อ ยดำรัสที่สั
มพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์อย่ำงเต็มที่โดยไม่มมี โนคติที่หลงผิดอันใด
และกำรมีควำมสำมำรถที่จะรักพระองค์อย่ำงแท้จริ งในขณะที่พระรำชกิจของพระองค์สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกยิ่
งขึ้นทุกที กลุ่มผูค้ นที่พระเจ้ำจะทรงรับไว้น้ นั คือบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำ
นั่นคือบรรดำผูท้ ี่รู้จกั กำรทรงภำคชีวิตจริงของพระองค์ ยิ่งไปกว่ำนั้น
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่สำมำรถนบนอบต่อพระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้ำได้
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงคือบรรดำผูท้ ี่สำมำรถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อกำรทรงภำคชีวิตจริงของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

403. ก่อนที่มนุษยชำติจะเข้ำสู่กำรหยุดพัก
กำรที่บุคคลแต่ละประเภทจะถูกลงโทษหรื อได้รับบำเหน็จรำงวัลหรื อไม่น้ นั
จะถูกกำหนดไปตำมที่ว่ำพวกเขำได้แสวงหำควำมจริ งหรื อไม่ พวกเขำรู ้จกั พระเจ้ำหรื อไม่
และพวกเขำสำมำรถนบนอบต่อพระเจ้ำที่มองเห็นได้หรื อไม่
บรรดำผูท้ ี่ได้ทำกำรปรนนิบตั ิต่อพระเจ้ำที่มองเห็นได้ แต่ทว่ำไม่รู้จกั พระองค์ อีกทั้งไม่นบนอบต่อพระองค์น้ นั
ย่อมขำดพร่ องควำมจริง ผูค้ นเช่นนี้คือคนทำชัว่ และคนทำชัว่ จะเป็ นวัตถุของกำรลงโทษอย่ำงไม่มีขอ้ สงสัย
และยิ่งไปกว่ำนั้น พวกเขำจะต้องถูกลงโทษไปตำมควำมประพฤติชวั่ ของพวกเขำ
พระเจ้ำทรงดำรงอยู่เพื่อให้พวกมนุษย์เชื่อ และพระองค์ทรงคู่ควรกับกำรเชื่อฟังของพวกเขำด้วยเช่นกัน
บรรดำผูท้ ี่มีควำมเชื่อในพระเจ้ำที่คลุมเครื อและไม่สำมำรถมองเห็นได้เท่ำนั้นคือผูค้ นที่ไม่เชื่อในพระเจ้ำและไร้ค
วำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อพระเจ้ำได้
หำกผูค้ นเหล่ำนี้ยงั คงไม่สำมำรถจัดกำรเพื่อให้เชื่อในพระเจ้ำที่มองเห็นได้ในเวลำที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยข
องพระองค์ถูกทำให้เสร็จสิ้น และยังคงไม่เชื่อฟังและต้ำนทำนพระเจ้ำที่มองเห็นได้ในเนื้อหนัง เมื่อนั้น
“คนไม่ชดั เจน” เหล่ำนี้ก็จะกลำยเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำง โดยไม่มีขอ้ สงสัย
ซึ่งจะเหมือนใครบำงคนในหมูพ่ วกเจ้ำ—ใครก็ตำมที่ตระหนักถึงพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์โดยวำจำ

แต่ทว่ำไม่สำมำรถปฏิบตั ิควำมจริ งแห่งกำรนบนอบต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้น้นั
ในท้ำยที่สุดก็จะกลำยเป็ นวัตถุแห่งกำรขจัดและกำรทำลำยล้ำง นอกจำกนั้น
ใครก็ตำมที่ตระหนักถึงพระเจ้ำที่มองเห็นได้โดยวำจำ
กินและดื่มควำมจริ งที่แสดงออกโดยพระองค์ในขณะที่กำลังแสวงหำพระเจ้ำที่คลุมเครื อและไม่สำมำรถมองเห็น
ได้อยู่ดว้ ยนั้น ก็ยงิ่ มีแนวโน้มที่จะถูกทำลำยในอนำคตมำกขึ้นไปอีก
ไม่มีคนใดในบรรดำผูค้ นเหล่ำนี้ที่จะสำมำรถคงเหลืออยู่จนกระทัง่ ถึงเวลำแห่งกำรหยุดพักซึ่งจะมำหลังจำกพระ
รำชกิจของพระเจ้ำได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
อีกทั้งไม่มีบุคคลที่คล้ำยกับผูค้ นเหล่ำนี้สักคนเดียวที่สำมำรถคงเหลืออยู่ในเวลำแห่งกำรหยุดพักนั้น
ผูค้ นที่เหมือนปี ศำจคือบรรดำผูซ้ ่งึ ไม่ปฏิบตั ิควำมจริ ง
แก่นแท้ของพวกเขำคือแก่นแท้แห่งกำรต้ำนทำนและกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และพวกเขำไม่มีเจตนำแห่งกำรนบนอบต่อพระองค์เลยแม้แต่นอ้ ย ผูค้ นเช่นนี้จะถูกทำลำยทั้งหมด
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ช. ว่าด้วยวิธีที่จะลุล่วงในหน้าที่ของคนเราอย่างเพียงพอ
404. ในฐำนะสมำชิกของเผ่ำพันธุ์มนุษย์ และคริ สตชนผูเ้ ปี่ ยมศรัทธำ
พวกเรำทุกคนล้วนมีควำมรับผิดชอบและภำระผูกพัน
ที่จะต้องถวำยร่ ำงกำยและจิตใจเพื่อเติมเต็มพระบัญชำของพระเจ้ำให้สำเร็จบริ บูรณ์
ด้วยเหตุที่กำรเป็ นอยู่ของพวกเรำทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนมำจำกพระเจ้ำ
และดำรงอยู่ได้ก็ดว้ ยอำนำจอธิปไตยของพระเจ้ำ
หำกร่ ำงกำยและจิตใจของเรำมิได้มีไว้เพื่อพระบัญชำของพระเจ้ำและไม่ได้เป็ นไปเพื่อเหตุอนั ชอบธรรมของมวล
มนุษย์แล้วไซร้ ดวงวิญญำณของพวกเรำจะไม่มีค่ำพอต่อผูค้ นซึ่งได้ยอมพลีชีพเพื่อพระบัญชำของพระเจ้ำเลย
และยิง่ ไม่มีค่ำพอต่อพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่งไว้ให้กบั พวกเรำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

405. วิธีที่เจ้ำคำนึงถึงพระบัญชำทั้งหลำยของพระเจ้ำนั้น เป็ นเรื่ องจริงจังอย่ำงมำก!
หำกเจ้ำไม่สำมำรถทำสิ่งที่พระเจ้ำทรงมอบควำมไว้วำงพระทัยแก่เจ้ำให้ครบบริ บูรณ์ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่เหมำะที่จะดำรงชีวิตอยู่ในกำรทรงสถิตของพระองค์และควรถูกลงโทษ
มันคือกฎของฟ้ำและหลักธรรมของแผ่นดินโลกสำหรับพวกมนุษย์ที่จะต้องทำพระบัญชำใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรง
มอบควำมไว้วำงพระทัยแก่พวกเขำให้ครบบริ บรู ณ์ นี่เป็ นควำมรับผิดชอบสูงสุดของพวกเขำ
สำคัญพอกันกับชีวิตจริ งๆ ของพวกเขำ หำกเจ้ำไม่จริ งจังกับพระบัญชำของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังทรยศพระองค์ในหนทำงที่แสนสำหัสที่สุด ในกำรนี้ เจ้ำน่ำวิปโยคกว่ำยูดำส
และควรถูกสำปแช่ง
ผูค้ นต้องได้รับควำมเข้ำใจอย่ำงถีถ่ ว้ นเกี่ยวกับวิธีที่จะให้ทรรศนะต่อสิ่งที่พระเจ้ำทรงมอบควำมไว้วำงพระทัยให้
แก่พวกเขำ และอย่ำงน้อยที่สุด ต้องจับใจควำมว่ำ
พระบัญชำทั้งหลำยที่พระองค์ทรงมอบควำมไว้วำงพระทัยให้แก่มนุษยชำติน้ นั เป็ นกำรยกย่องและเป็ นควำมโปร
ดปรำนพิเศษจำกพระเจ้ำ พระบัญชำเหล่ำนั้นคือสิ่งที่มีสง่ำรำศรี ที่สุด สิ่งอืน่ ทุกสิ่งสำมำรถทอดทิ้งได้
ต่อให้คนเรำต้องพลีอุทิศชีวิตของคนเรำเอง เขำก็ยงั คงต้องทำให้พระบัญชำของพระเจ้ำลุล่วงไปอยู่ดี
ตัดตอนมำจำก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชำติของมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

406. ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ ระหว่ำงหน้ำที่ของมนุษย์กบั กำรที่เขำจะได้รับพระพรหรื อถูกสำปแช่งหรื อไม่
หน้ำที่คือสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำให้ลุล่วง มันเป็ นวิชำชีพที่สวรรค์ส่งมำของเขำ และไม่ควรขึ้นอยู่กบั กำรตอบแทน
สภำพเงื่อนไขต่ำงๆ หรื อเหตุผล เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่เขำกำลังทำหน้ำที่ของเขำ
กำรได้รับพระพรคือเมื่อใครบำงคนได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและได้ชื่นชมกับพระพรของพระเจ้ำหลังไ

ด้รับประสบกำรณ์กบั กำรพิพำกษำ
กำรถูกสำปแช่งคือเมื่ออุปนิสัยของใครบำงคนไม่เปลี่ยนแปลงหลังจำกพวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอน
และกำรพิพำกษำแล้ว
คือตอนที่พวกเขำไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแต่ถูกลงโทษ
แต่ไม่ว่ำพวกเขำจะได้รับพระพรหรือถูกสำปแช่งก็ตำม สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงควรปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องพวกเขำให้ลุล่วง
ทำสิ่งที่ควรจะทำ และทำสิ่งที่พวกเขำสำมำรถทำได้ นี่เป็ นสิ่งทีน่ ้อยที่สุดที่บุคคลคนหนึ่ง
บุคคลซึ่งไล่ตำมเสำะหำพระเจ้ำ ควรทำ เจ้ำไม่ควรทำหน้ำที่ของเจ้ำเพียงเพื่อให้ได้รับพระพรเท่ำนั้น
และเจ้ำไม่ควรปฏิเสธที่จะกระทำเพรำะกลัวถูกสำปแช่ง เรำขอบอกสิ่งเดียวนี้กบั พวกเจ้ำ:
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของมนุษย์คือสิ่งที่เขำควรทำ และหำกเขำไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำได้
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือควำมเป็ นกบฏของเขำ โดยผ่ำนทำงกระบวนกำรของกำรทำหน้ำที่ของเขำ มนุษย์ค่อยๆ
เปลี่ยนไป และโดยผ่ำนทำงกระบวนกำรนี้ เขำแสดงให้เห็นถึงควำมจงรักภักดีของเขำ ด้วยเหตุน้ี
ยิ่งเจ้ำสำมำรถทำหน้ำที่ของเจ้ำได้มำกเท่ำใด เจ้ำก็จะได้รับควำมจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
และกำรแสดงออกของเจ้ำก็จะยิ่งกลำยเป็ นจริงมำกขึ้นเท่ำนั้น
พวกที่เพียงแต่เสแสร้งทำไปอย่ำงพอเป็ นพิธีในกำรทำหน้ำที่ของพวกเขำและไม่แสวงหำควำมจริ งจะถูกกำจัดใน
ท้ำยที่สุด เพรำะผูค้ นเช่นนี้ไม่ได้ทำหน้ำที่ของพวกเขำในกำรปฏิบตั ิควำมจริ ง
และไม่ปฏิบตั ิควำมจริ งในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำให้ลลุ ่วง
พวกเขำคือพวกที่ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลงและจะถูกสำปแช่ง
ไม่เพียงแต่กำรแสดงออกของพวกเขำไม่บริ สุทธิ์เท่ำนั้น แต่ทุกสิ่งที่พวกเขำแสดงออกนั้นชัว่ ร้ำย
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้ำที่ของมนุ ษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

407. สิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำควรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำ
เจ้ำดำรงชีวิตภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำ เจ้ำยอมรับทั้งหมดซึ่งพระเจ้ำทรงจัดเตรี ยม
ทุกสิ่งทุกอย่ำงซึ่งมำจำกพระเจ้ำ และดังนั้นแล้ว เจ้ำจึงควรลุล่วงหน้ำที่รับผิดชอบและภำระผูกพันของเจ้ำ—
นี่คือหน้ำที่ของเจ้ำ จำกกำรนี้สำมำรถเห็นได้ว่ำ สำหรับมวลมนุษย์แล้ว
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำนั้นชอบธรรม สวยงำม
และสูงศักดิ์กว่ำอะไรอื่นใดซึ่งทำจนแล้วเสร็จในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกของมนุ ษย์
ไม่มีสิ่งใดท่ำมกลำงมวลมนุษย์มีควำมหมำยหรื อควรค่ำมำกกว่ำ
และไม่มีสิ่งใดนำพำควำมหมำยและควำมควรค่ำมำสู่ชีวิตของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่ำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ

กำรที่สิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
มีควำมสำมำรถที่จะสนองน้ ำพระทัยของพระผูส้ ร้ำงนั้น เป็ นสิ่งที่แสนวิเศษที่สุดท่ำมกลำงมวลมนุษย์
และเป็ นบำงสิ่งซึ่งควรได้รับกำรสรรเสริ ญท่ำมกลำงมวลมนุษย์
อะไรก็ตำมที่พระผูส้ ร้ำงทรงไว้วำงใจมอบหมำยต่อสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำ
ควรได้รับกำรยอมรับอย่ำงไม่มีเงื่อนไขโดยพวกเขำ สำหรับมวลมนุษย์แล้ว
นี่เป็ นบำงสิ่งซึ่งได้รับกำรอวยพรและรุ่งโรจน์
และสำหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวงผูซ้ ่ึงปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
ไม่มีสิ่งใดแสนวิเศษหรื อควรค่ำแก่กำรฉลองรำลึกมำกไปกว่ำ—นั่นเป็ นบำงสิ่งด้ำนบวก
และสำหรับเรื่ องวิธีที่พระผูส้ ร้ำงทรงปฏิบตั ิต่อบรรดำผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
และสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญำกับพวกเขำ นี่เป็ นเรื่ องสำหรับพระผูส้ ร้ำง
และไม่ใช่กิจกำรของมวลมนุษย์ที่ทรงสร้ำง หำกจะพูดตำมตรง นี่ข้ นึ อยู่กบั พระเจ้ำ
เจ้ำจะได้สิ่งใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงมอบให้เจ้ำ และหำกพระองค์ไม่ทรงมอบสิ่งใดให้เจ้ำเลย เช่นนั้นแล้ว
ก็ย่อมไม่มีสิ่งใดเลยที่เจ้ำสำมำรถพูดเกีย่ วกับกำรนั้นได้
เมื่อสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำยอมรับพระบัญชำของพระเจ้ำ
และร่ วมมือกับพระผูส้ ร้ำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำและทำสิ่งที่พวกเขำสำมำรถทำได้
นี่ย่อมไม่ใช่กำรแลกเปลี่ยนหรื อกำรค้ำ
สิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำต้องไม่ลองพยำยำมที่จะใช้ท่ำทีหรื อสิ่งอันใดเพือ่ เจรจำต่อรองเพื่อให้ได้พระพร
หรื อพระสัญญำจำกพระเจ้ำ เมื่อพระผูส้ ร้ำงทรงไว้วำงใจมอบหมำยพระรำชกิจนี้ต่อพวกเจ้ำ
ก็ย่อมเป็ นกำรถูกและถูกต้องเหมำะสมที่เจ้ำจะยอมรับหน้ำที่และพระบัญชำนี้
ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำ ไม่มีกำรแลกเปลี่ยนมำเกี่ยวข้องเลย ในด้ำนของพระผูส้ ร้ำง
พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะไว้วำงใจมอบหมำยพระบัญชำนี้ต่อพวกเจ้ำแต่ละคน
และในด้ำนของมวลมนุษย์ที่ทรงสร้ำง ผูค้ นควรยินดียอมรับหน้ำที่น้ี
โดยปฏิบตั ิต่อหน้ำที่น้ีเป็ นภำระผูกพันของชีวิตของพวกเขำ
เป็ นควำมควรค่ำซึ่งพวกเขำควรดำรงชีวิตไปตำมในชีวิตนี้ ไม่มีกำรแลกเปลี่ยนเลยในที่น้ี
นี่ไม่ใช่กำรแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่ำกัน
นับประสำอะไรที่กำรนั้นจะเกี่ยวข้องกับบำเหน็จอันใดหรื อกำรตีควำมประเภทใดก็ตำม นี่ไม่ใช่กำรค้ำ
นั่นไม่ใช่กำรแลกเปลีย่ นด้วยรำคำที่ผคู้ นจ่ำย
หรื อแรงงำนที่พวกเขำมีส่วนร่ วมแบ่งปันเมื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำ พระเจ้ำไม่เคยได้ตรัสกำรนั้น
และมนุษย์ไม่ควรเข้ำใจกำรนั้นไปตำมนั้น

ตัดตอนมำจำก
“พวกเขำทำหน้ำที่ของพวกเขำเพียงเพื่อจะทำให้ตวั พวกเขำเองมีชื่อเสียงและป้อนให้กบั ผลประโยชน์และควำมทะเยอทะยำนขอ
งพวกเขำเอง พวกเขำไม่เคยพิจำรณำผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้ำ
และถึงขั้นขำยผลประโยชน์เหล่ำนั้นออกจนหมดเพื่อแลกกับสง่ำรำศีส่วนบุคคล (6)” ใน
กำรเปิ ดโปงธรรมชำติและแก่นแท้ของศัตรูของพระคริสต์

408. เมื่อบุคคลผูห้ นึ่งยอมรับสิ่งที่พระเจ้ำไว้วำงพระทัยมอบหมำยให้กบั พวกเขำ
พระเจ้ำก็ทรงมีมำตรฐำนสำหรับตัดสินว่ำกำรกระทำของพวกเขำดีหรื อแย่ และบุคคลผูน้ ้นั ได้เชื่อฟังหรื อไม่
และบุคคลผูน้ ้ นั ได้ทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำหรื อไม่ และสิ่งที่พวกเขำทำได้ตำมมำตรฐำนนั้นหรื อไม่
สิ่งที่พระเจ้ำใส่พระทัยคือหัวใจของบุคคล ไม่ใช่กำรกระทำของพวกเขำที่ผิวภำยนอก
มันไม่ใช่กรณีที่พระเจ้ำทรงควรอวยพระพรใครสักคนตรำบเท่ำที่พวกเขำทำบำงสิ่ง
โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่พวกเขำทำสิ่งนั้น นี่เป็ นควำมเข้ำใจผิดที่ผคู้ นมีเกี่ยวกับพระเจ้ำ
พระเจ้ำไม่เพียงทอดพระเนตรที่ผลลัพธ์ทำ้ ยสุดของสิ่งทั้งหลำย
แต่ทรงให้กำรเน้นย้ำมำกขึ้นกับกำรที่ว่ำหัวใจของบุคคลเป็ นอย่ำงไรและท่ำทีของบุคคลเป็ นอย่ำงไรในระหว่ำงก
ำรพัฒนำของสิง่ ทั้งหลำย และพระองค์ทอดพระเนตรว่ำมีกำรเชื่อฟัง กำรพิจำรณำ
และควำมพึงปรำรถนำที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยในหัวใจของพวกเขำหรื อไม่
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 1” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

409. ไม่สำคัญว่ำเจ้ำลุล่วงหน้ำที่ใด
เจ้ำต้องพยำยำมที่จะจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและเข้ำใจว่ำข้อพึงประสงค์ของพระองค์คือสิ่งใดในส่ว
นที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ของเจ้ำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะรับมือกับเรื่ องรำวสำรพันในหนทำงซึ่งมีหลักธรรม
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ แน่นอนที่สุดว่ำ เจ้ำไม่สำมำรถทำไปตำมกำรเลือกชอบส่วนตัวของเจ้ำ
โดยกำรแค่ทำสิ่งใดก็ตำมที่เจ้ำประสงค์จะทำ สิ่งใดก็ตำมที่เจ้ำคงจะมีควำมสุขและชูใจที่จะทำ
หรื อสิ่งใดก็ตำมที่คงจะทำให้เจ้ำดูดี หำกเจ้ำนำกำรเลือกชอบส่วนบุคคลของเจ้ำมำบังคับใช้กบั พระเจ้ำ
หรื อฝึ กฝนปฏิบตั ิกำรเลือกชอบเหล่ำนั้นรำวกับเป็ นควำมจริ ง
ถือปฏิบตั ิกำรเลือกชอบเหล่ำนั้นรำวกับพวกมันเป็ นควำมจริ งหลักธรรม เช่นนั้นแล้ว
นั่นย่อมไม่ใช่กำรลุล่วงหน้ำที่ของเจ้ำ และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำในหนทำงนี้จะไม่ได้รับกำรจดจำโดยพระเจ้ำ
ผูค้ นบำงคนไม่เข้ำใจควำมจริ ง และพวกเขำไม่รู้ว่ำกำรทำให้หน้ำที่ของพวกเขำลุล่วงไปด้วยดีน้ นั หมำยถึงสิ่งใด
พวกเขำรู ้สึกว่ำในเมื่อพวกเขำได้ใส่หัวใจและทุ่มควำมพยำยำมเข้ำไปในกำรทำหน้ำที่น้ นั

ละทิง้ เนื้อหนังของพวกเขำและทนทุกข์ เช่นนั้นแล้ว กำรลุล่วงหน้ำที่ของพวกเขำก็ควรขึ้นไปถึงมำตรฐำน—
แต่แล้วเหตุใดเล่ำพระเจ้ำจึงไม่พึงพอพระทัยอยู่เสมอ? ผูค้ นเหล่ำนี้ได้ทำผิดไปตรงไหนหรื อ?
ควำมผิดของพวกเขำก็คือกำรไม่แสวงหำให้พบข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระเจ้ำ
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับปฏิบตั ิตนไปตำมแนวคิดของตัวพวกเขำเอง
พวกเขำปฏิบตั ิต่อควำมอยำกได้อยำกมี กำรเลือกชอบ
และสิ่งจูงใจแบบเห็นแก่ตวั ทั้งหลำยของพวกเขำเองประหนึ่งเป็ นควำมจริ ง
และพวกเขำปฏิบตั ิต่อสิ่งเหล่ำนั้นรำวกับว่ำ สิ่งเหล่ำนั้นเป็ นสิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงรัก
รำวกับว่ำสิ่งเหล่ำนั้นเป็ นมำตรฐำนและข้อพึงประสงค์ของพระองค์ พวกเขำมองสิ่งที่พวกเขำเชื่อว่ำถูกต้อง ดีงำม
และสวยงำมว่ำเป็ นควำมจริ ง กำรนี้ผิด ในข้อเท็จจริ งแล้ว แม้บำงครำวผูค้ นอำจจะคิดว่ำบำงสิ่งบำงอย่ำงนั้นถูก
และว่ำมันสอดคล้องกับควำมจริง นัน่ ก็ไม่จำเป็ นต้องหมำยควำมว่ำ มันสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ยิ่งผูค้ นคิดว่ำบำงสิ่งถูกต้องมำกเท่ำไร พวกเขำก็ควรใช้ควำมระมัดระวังมำกขึ้นเท่ำนั้น
และพวกเขำควรแสวงหำควำมจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
เพื่อที่จะมองเห็นว่ำสิ่งที่พวกเขำกำลังคิดนั้นบรรจบกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระเจ้ำหรื อไม่
หำกมันเกิดวิ่งสวนทำงกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระองค์และสวนทำงกับพระวจนะของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังผิดที่คิดว่ำมันถูก มันก็เป็ นแค่เพียงควำมคิดแบบมนุษย์
และมันจะไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมจริงโดยไม่สำคัญว่ำเจ้ำคิดว่ำมันถูกต้องเพียงใดก็ตำม
กำรกำหนดพิจำรณำของเจ้ำในเรื่ องถูกและผิดนั้นต้องอยู่บนพืน้ ฐำนของพระวจนะของพระเจ้ำแต่เพียงสิ่งเดียวเท่
ำนั้น และไม่สำคัญว่ำเจ้ำคิดว่ำบำงสิ่งบำงอย่ำงถูกต้องเพียงใดก็ตำม เจ้ำต้องทิ้งขว้ำงมันไป
เว้นเสียแต่ว่ำมีมูลฐำนสำหรับมันอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ำ หน้ำที่คืออะไรหรื อ?
มันก็คือพระบัญชำหนึ่งซึ่งพระเจ้ำไว้วำงพระทัยมอบหมำยให้แก่ผคู้ น ดังนั้นแล้ว
เจ้ำควรทำหน้ำที่ของเจ้ำให้ลุล่วงอย่ำงไรหรื อ?
ก็โดยกำรปฏิบตั ิตนอย่ำงสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์และมำตรฐำนทั้งหลำยของพระเจ้ำ
และโดยกำรมีพนื้ ฐำนของพฤติกรรมของเจ้ำอยู่บนควำมจริ งหลักธรรมมำกกว่ำที่จะอยู่บนควำมอยำกได้อยำกมีต
ำมควำมชอบส่วนตัวของมนุษย์ ในหนทำงนี้ กำรลุล่วงของเจ้ำในหน้ำที่ท้งั หลำยของเจ้ำย่อมขึ้นไปถึงมำตรฐำน
ตัดตอนมำจำก “โดยกำรแสวงหำหลักธรรมแห่งควำมจริงเท่ำนั้น คนเรำจึงจะสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องพวกเขำได้ดี” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

410. สำหรับผูค้ นบำงคน ไม่สำคัญว่ำ
ประเด็นปัญหำใดที่พวกเขำอำจจะเผชิญเมื่อกำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำอยู่ พวกเขำไม่แสวงหำควำมจริ ง
และพวกเขำปฏิบตั ิตนไปตำมควำมคิด มโนคติที่หลงผิด จินตนำกำร

และควำมอยำกได้อยำกมีท้งั หลำยของพวกเขำเสมอ
พวกเขำกำลังสนองควำมอยำกได้อยำกมีอนั เห็นแก่ตวั ของตัวพวกเขำเองอยู่เป็ นนิตย์
และอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของพวกเขำนั้นก็มีอำนำจควบคุมอยู่เหนือกำรกระทำของพวกเขำเสมอ
แม้ว่ำพวกเขำอำจทำหน้ำที่ของพวกเขำครบบริ บูรณ์ตำมที่พวกเขำได้ถูกมอบหมำย
แต่พวกเขำก็ไม่ได้รับควำมจริ งอันใดเลย
ดังนั้นอะไรเล่ำคือสิ่งที่ผคู้ นดังกล่ำวพึ่งพำตอนที่พวกเขำกำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำ?
พวกเขำไม่ได้กำลังพึ่งพำทั้งควำมจริ งและพระเจ้ำ ควำมจริ งน้อยนิดที่พวกเขำเข้ำใจจริ งๆ
ไม่ได้เริ่ มต้นอำนำจอธิปไตยในหัวใจของพวกเขำ
พวกเขำกำลังพึ่งพำพรสวรรค์และควำมสำมำรถทั้งหลำยของตัวพวกเขำเอง
พึ่งพำควำมรู ้อนั ใดก็ตำมที่พวกเขำหำมำได้ และพึ่งพำควำมสำมำรถพิเศษของพวกเขำ ตลอดจนพลังใจ
หรื อเจตนำดีท้งั หลำยของตัวพวกเขำเอง เพือ่ ที่จะทำหน้ำที่เหล่ำนี้ให้ครบบริ บูรณ์
นี่คือธรรมชำติชนิดหนึ่งที่แตกต่ำงไปมิใช่หรื อ? แม้ว่ำบำงครำวเจ้ำอำจพึ่งพำควำมเป็ นธรรมชำติ จินตนำกำร
มโนคติที่หลงผิด ควำมรู ้และกำรเรียนรู ้ของเจ้ำเพื่อที่จะทำหน้ำที่ของเจ้ำให้ลุล่วง
แต่ก็ไม่มีประเด็นปัญหำในเรื่ องของหลักธรรมผุดขึ้นในบำงสิ่งที่เจ้ำทำเลย โดยผิวเผินแล้ว
ดูรำวกับว่ำเจ้ำยังไม่ได้ใช้เส้นทำงที่ผิด แต่ก็มสี ิ่งหนึ่งซึ่งไม่สำมำรถถูกมองข้ำม นัน่ คือ
ในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ หำกมโนคติที่หลงผิด จินตนำกำร
ควำมอยำกส่วนบุคคลทั้งหลำยของเจ้ำไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและไม่เคยได้รับกำรแทนที่ดว้ ยควำมจริ ง
และหำกกำรกระทำและควำมประพฤติของเจ้ำนั้นไม่เคยทำไปโดยสอดคล้องกับหลักธรรมควำมจริ งทั้งหลำย
เช่นนั้นแล้วบทอวสำนสุดท้ำยจะเป็ นอย่ำงไร? เจ้ำก็จะกลำยเป็ นคนปรนนิบตั ิคนหนึ่ง
นี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่ำงตรงชัดว่ำ “เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมำกร้องแก่เรำว่ำ
‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ข้ำพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนำมของพระองค์
และได้ขบั ผีออกในพระนำมของพระองค์
และได้ทำกำรแห่งฤทธำนุภำพมำกมำยในพระนำมของพระองค์ไม่ใช่หรื อ?’ เมื่อนั้นเรำจะกล่ำวแก่พวกเขำว่ำ
‘เรำไม่เคยรู ้จกั พวกเจ้ำเลย เจ้ำผูท้ ำควำมชัว่ จงไปเสียให้พน้ หน้ำเรำ’” (มัทธิว 7:22-23)
เหตุใดเล่ำพระเจ้ำจึงทรงเรี ยกผูค้ นเหล่ำนี้ผทู้ ุ่มเทควำมพยำยำมและผูท้ ำกำรปรนนิบตั ิว่ำ “เจ้ำผูท้ ำควำมชัว่ ”?
มีประเด็นหนึ่งที่พวกเรำสำมำรถแน่ใจได้ และนัน่ ก็คือว่ำ ไม่สำคัญว่ำผูค้ นเหล่ำนี้ทำหน้ำที่หรื องำนอะไร
แรงจูงใจ แรงกระตุน้ เจตนำ
และควำมคิดทั้งหลำยของพวกเขำย่อมเกิดขึ้นโดยทั้งหมดทั้งสิ้นจำกควำมอยำกได้อยำกมีอนั เห็นแก่ตวั ของพวกเ
ขำนั้น โดยรวมแล้วมีพื้นฐำนอยู่บนแนวคิดกับผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งหลำยของตัวพวกเขำเอง

และควำมคำนึงถึงและแผนกำรของพวกเขำนั้นก็วนเวียนอยู่กบั ควำมมีหน้ำมีตำ สถำนะ ควำมไร้ค่ำ
และควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของพวกเขำ ลึกลงไปนั้น พวกเขำไม่ครองควำมจริ งอยู่เลย
และพวกเขำก็ไม่ปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับหลักธรรมควำมจริงทั้งหลำย เมื่อเป็ นดังนั้นแล้ว
สิ่งใดหรื อที่สำคัญยิง่ ยวดสำหรับพวกเจ้ำที่จะต้องแสวงหำในตอนนี้? (พวกเรำควรแสวงหำควำมจริ ง
และปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเรำโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยและข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระเจ้ำ)
สิ่งใดหรื อที่พวกเจ้ำควรทำอย่ำงเฉพำะเจำะจงในตอนที่กำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ท้งั หลำยของพวกเจ้ำอยู่โดยสอดคล้อง
ไปกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระเจ้ำ?
เมื่อคำนึงถึงเจตนำและแนวคิดทั้งหลำยของเจ้ำในตอนที่กำลังทำบำงสิ่งบำงอย่ำง
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้วิธีที่จะหยัง่ รู ้ว่ำเจตนำและแนวคิดเหล่ำนั้นสอดคล้องกับควำมจริ งหรื อไม่
ตลอดจนหยัง่ รู ้ว่ำเจตนำและแนวคิดทั้งหลำยของเจ้ำนั้นถูกออกแบบมำเพื่อกำรลุล่วงควำมอยำกได้อยำกมีอนั เห็
นแก่ตวั ของตัวเจ้ำเองหรือผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้ำ
หำกเจตนำและแนวคิดทั้งหลำยของเจ้ำนั้นสอดคล้องไปกับควำมจริง เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำย่อมสำมำรถทำหน้ำที่ของเจ้ำไปในแนวเดียวกับกำรคิดของเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
หำกเจตนำและแนวคิดเหล่ำนั้นไม่สอดคล้องกับควำมจริง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องหันหลังกลับและทิ้งเส้นทำงนั้นอย่ำงรวดเร็ว เส้นทำงนั้นไม่ถูก
และเจ้ำไม่สำมำรถฝึ กฝนปฏิบตั ิแบบนั้นได้ หำกเจ้ำยังคงเดินบนเส้นทำงนั้นต่อไปแล้วไซร้
เจ้ำย่อมจบลงตรงกำรกระทำควำมชัว่
ตัดตอนมำจำก “วิธีได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำในหน้ำที่ของคนเรำ” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริ สต์

411. ตอนที่กำลังทำหน้ำที่ของเจ้ำให้ลุล่วง
เจ้ำควรตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะมองเห็นว่ำเจ้ำกำลังทำสิ่งทั้งหลำยไปตำมหลักธรรมหรื อเปล่ำ
ว่ำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำนั้นได้มำตรฐำนหรื อเปล่ำ ว่ำเจ้ำแค่กำลังทำมันไปในลักษณะพอเป็ นพิธีหรื อไม่
ว่ำเจ้ำได้พยำยำมที่จะบ่ำยเบี่ยงควำมรับผิดชอบของเจ้ำหรื อไม่
และว่ำมีปัญหำอันใดกับท่ำทีของเจ้ำและหนทำงกำรคิดของเจ้ำหรื อไม่ ครั้นเจ้ำได้มีกำรคิดทบทวนตัวเองแล้ว
และสิ่งเหล่ำนี้กลำยมำเป็ นชัดเจนต่อเจ้ำ เวลำที่เจ้ำกำลังทำหน้ำที่ให้ลุล่วงก็ยอ่ มจะง่ำยดำยขึ้น
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำเผชิญสิ่งใดในขณะกำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ—ควำมคิดลบ และควำมอ่อนแอ
หรื อกำรอยู่ในอำรมณ์ที่ไม่ดีภำยหลังจำกที่ได้รับกำรจัดกำร—เจ้ำควรปฏิบตั ิต่อมันอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
และเจ้ำต้องแสวงหำควำมจริ งและเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน โดยกำรทำสิ่งเหล่ำนี้
เจ้ำก็จะมีเส้นทำงไปสู่กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิ หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะทำได้ดีในกำรทำหน้ำที่ของเจ้ำให้ลุล่วง
เช่นนั้นแล้วอำรมณ์ของเจ้ำต้องไม่มีผลต่อเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำเจ้ำกำลังรู ้สึกคิดลบและอ่อนแอเพียงใด

เจ้ำควรฝึ กฝนปฏิบตั ิควำมจริ งในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำ ด้วยควำมเคร่ งครัดอย่ำงสมบูรณ์
และติดอยู่กบั หลักธรรมทั้งหลำย หำกเจ้ำทำกำรนี้แล้วไซร้ ผูค้ นอื่นๆ ไม่เพียงแต่จะเห็นชอบต่อตัวเจ้ำเท่ำนั้น
แต่พระเจ้ำก็จะโปรดเจ้ำด้วย เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้ำจะเป็ นบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบและที่แบกรับภำระ
เจ้ำจะเป็ นบุคคลที่ดีอย่ำงถ่องแท้ผซู้ ่งึ ลุล่วงหน้ำที่ของเจ้ำอย่ำงได้มำตรฐำนจริ งๆ
และผูซ้ ่ึงใช้ชีวิตที่เป็ นสภำพเสมือนของบุคคลจริงแท้คนหนึ่งอย่ำงครบถ้วน
ผูค้ นเช่นนั้นได้รับกำรทำให้บริ สุทธิ์และสัมฤทธิ์กำรแปลงสภำพจริ งในตอนที่กำลังทำหน้ำที่ของพวกเขำให้ลุล่ว
ง และสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ พวกเขำนั้นซื่อสัตย์ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
เฉพำะผูค้ นที่ซื่อสัตย์เท่ำนั้นที่สำมำรถพำกเพียรบำกบัน่ กับกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิควำมจริ งและประสบควำมสำเร็จใน
กำรปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรม และสำมำรถทำหน้ำที่ของพวกเขำให้ลุล่วงอย่ำงได้มำตรฐำน
ผูค้ นซึ่งปฏิบตั ิตนด้วยหลักธรรมนั้นทำหน้ำที่ของพวกเขำให้ลุล่วงไปอย่ำงพิถีพิถนั เมื่อพวกเขำอยู่ในอำรมณ์ที่ดี
พวกเขำไม่ได้ทำงำนในลักษณะขอไปที พวกเขำไม่ใช่ไม่รู้เท่ำทัน
และพวกเขำไม่อวดโอ้ตวั เองเพื่อทำให้ผอู้ ื่นนึกถึงตัวพวกเขำอย่ำงสูงส่ง อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพวกเขำอยู่ในอำรมณ์ที่ไม่ดี
พวกเขำก็ทำกิจประจำวันของพวกเขำเสร็จสิ้นไปอย่ำงจริ งจังตั้งใจและมีควำมรับผิดชอบไม่ต่ำงกัน
และต่อให้พวกเขำเผชิญบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เป็ นเหตุให้เกิดอันตรำยเสียหำยต่อกำรทำหน้ำที่ของพวกเขำให้ลุล่วง
หรื อที่ทำให้เกิดแรงกดดันต่อพวกเขำเล็กน้อย
หรื อเป็ นเหตุให้เกิดกำรหยุดชะงักในขณะที่พวกเขำทำหน้ำที่ของพวกเขำ
พวกเขำก็ยงั มีควำมสำมำรถที่จะทำหัวใจให้สงบเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและอธิษฐำน โดยกล่ำวว่ำ
“ไม่สำคัญว่ำปัญหำที่ขำ้ พระองค์เผชิญนั้นใหญ่แค่ไหน—ต่อให้ฟ้ำสวรรค์ถล่มลงมำ—
ตรำบที่พระเจ้ำทรงอนุญำตให้ขำ้ พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป
ข้ำพระองค์มงุ่ มัน่ ที่จะทำให้ดีที่สุดเท่ำที่ขำ้ พระองค์ทำได้ในกำรลุล่วงหน้ำที่ของข้ำพระองค์
ทุกวันที่ขำ้ พระองค์ได้รับอนุญำตให้มีชีวิตอยู่น้ นั
เป็ นวันหนึ่งซึ่งข้ำพระองค์จะทำงำนหนักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของข้ำพระองค์
เพื่อให้ขำ้ พระองค์มีค่ำคู่ควรต่อหน้ำที่น้ีที่พระเจ้ำประทำนให้กบั ข้ำพระองค์
รวมถึงลมหำยใจนี้ที่พระองค์ทรงใส่ เข้ำมำในร่ ำงกำยของข้ำพระองค์
โดยไม่คำนึงว่ำข้ำพระองค์อำจจะอยู่ในควำมลำบำกยำกเย็นมำกเพียงใด ข้ำพระองค์จะพักวำงทั้งหมดลงไว้ก่อน
เพรำะกำรทำหน้ำที่ของข้ำพระองค์ให้ลุล่วงนั้นเป็ นเรื่ องที่สำคัญสูงสุด!”
บรรดำผูท้ ี่ไม่รูส้ ึกกระทบกระเทือนโดยบุคคลใด เหตุกำรณ์ใด สิ่งใด หรื อสภำพแวดล้อมใด
ผูซ้ ่ึงไม่ถูกควบคุมโดยอำรมณ์หรื อสถำนกำรณ์ภำยนอกอันใด

และผูท้ ี่วำงหน้ำที่ท้งั หลำยของพวกเขำและพระบัญชำทั้งหลำยที่พระเจ้ำได้ไว้วำงพระทัยมอบหมำยให้แก่พวกเข
ำเป็ นอันดับแรกสุดก่อนสิ่งอืน่ ใด—
พวกเขำคือผูค้ นที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ำและผูท้ ี่นบนอบต่อพระองค์อย่ำงถ่องแท้
ผูค้ นเช่นนี้ได้บรรลุกำรเข้ำสู่ชีวิตและได้เข้ำสู่ควำมจริงควำมเป็ นจริ งแล้ว
นี่คือหนึ่งในกำรแสดงออกที่จริ งแท้และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งที่สุดของกำรใช้ชีวิตตำมควำมจริ ง
ตัดตอนมำจำก “กำรเข้ำสู่ชีวิตต้องเริ่มต้นด้วยประสบกำรณ์แห่งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคนเรำ” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

412. ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงขอสิ่งใดจำกเจ้ำ เจ้ำเพียงแค่จำเป็ นต้องทำมันให้ได้ดว้ ยพละกำลังทั้งหมดของเจ้ำ
และเรำหวังว่ำเจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะมำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและมอบกำรอุทิศสูงสุดแด่พระองค์ในบทอ
วสำน
ตรำบเท่ำที่เจ้ำสำมำรถมองเห็นรอยแย้มพระโอษฐ์แห่งควำมสมดังใจหมำยของพระเจ้ำขณะที่พระองค์ประทับบ
นพระบัลลังก์ของพระองค์ ต่อให้ชวั่ ขณะนี้เป็ นเวลำที่กำหนดไว้สำหรับกำรตำยของเจ้ำ
เจ้ำก็ควรมีควำมสำมำรถที่จะหัวเรำะและยิ้มได้เมื่อเจ้ำหลับตำของเจ้ำ ในระหว่ำงเวลำของเจ้ำบนแผ่นดินโลก
เจ้ำต้องทำหน้ำที่สุดท้ำยของเจ้ำเพื่อพระเจ้ำ ในอดีต
เปโตรได้ถูกตรึงกำงเขนโดยห้อยหัวลงเพื่อประโยชน์แห่งพระเจ้ำ
แต่เจ้ำควรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยในบทอวสำน
และใช้พลังงำนทั้งหมดของเจ้ำให้หมดไปเพื่อประโยชน์ของพระองค์
สิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้ำงสำมำรถทำสิ่งใดในพระนำมของพระเจ้ำได้? เพรำะฉะนั้น
เจ้ำควรยอมถวำยตัวเจ้ำเองต่อพระเจ้ำโดยเร็วแทนที่จะเป็ นภำยหลัง
เพื่อให้พระองค์ทรงจัดกำรกับเจ้ำตำมที่พระองค์ทรงปรำรถนำ
ตรำบเท่ำที่มนั ทำให้พระเจ้ำทรงมีควำมสุขและพอพระทัย
ตรำบนั้นก็ปล่อยให้พระองค์ทรงทำตำมที่พระองค์ทรงประสงค์กบั เจ้ำ
พวกมนุษย์มสี ิทธิอนั ใดที่จะกล่ำวคำร้องทุกข์เล่ำ?
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 41” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

413. วันนี้ สิ่งที่พวกเจ้ำพึงต้องสัมฤทธิ์ผลไม่ใช่ขอ้ เรียกร้องเพิ่มเติม แต่เป็ นหน้ำที่ของมนุษย์
และเป็ นสิ่งที่ผคู้ นทัง้ หมดควรกระทำ
หำกพวกเจ้ำไม่สำมำรถทำได้แม้กระทัง่ หน้ำที่ของพวกเจ้ำหรือไม่สำมำรถทำมันได้ดี เช่นนั้นแล้ว
พวกเจ้ำไม่ได้กำลังนำควำมยำกลำบำกมำสู่ตวั พวกเจ้ำเองหรอกหรื อ?

พวกเจ้ำไม่ได้กำลังเสี่ยงกับควำมตำยอยู่หรื อ?
พวกเจ้ำจะยังคงสำมำรถคำดหวังที่จะมีอนำคตและควำมสำเร็จที่มองว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ได้อย่ำงไร?
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรทรงกระทำเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
และควำมร่ วมมือของมนุษย์กไ็ ด้รับกำรถวำยเพือ่ ประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
หลังจำกที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำทุกสิ่งที่พระองค์ควรทรงกระทำแล้ว
มนุษย์พงึ ต้องทุ่มเทในกำรปฏิบตั ิของเขำและร่ วมมือกับพระเจ้ำ ในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
มนุษย์ควรทุ่มเทจนสุดควำมพยำยำม ควรมอบถวำยควำมจงรักภักดีของเขำ
และไม่ควรปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมโนคติที่หลงผิดมำกมำย หรื อนัง่ นิ่งเฉยและรอควำมตำย
พระเจ้ำทรงสำมำรถเสียสละพระองค์เองเพื่อมนุษย์
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สำมำรถถวำยควำมจงรักภักดีของเขำแด่พระเจ้ำเล่ำ?
พระเจ้ำทรงเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันกับมนุษย์
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สำมำรถถวำยควำมร่ วมมือสักเล็กน้อยบ้ำงเล่ำ? พระเจ้ำทรงพระรำชกิจเพื่อมวลมนุษย์
แล้วเหตุใดมนุษย์จึงไม่สำมำรถทำหน้ำที่บำงอย่ำงของตนเพื่อประโยชน์แห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเล่ำ?
พระรำชกิจของพระเจ้ำได้มำไกลถึงขนำดนี้ แม้กระนั้น พวกเจ้ำก็ยงั เพียงมองเห็นแต่ไม่ลงมือทำ
พวกเจ้ำได้ยินแต่ไม่ขยับตัว ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่เป้ำหมำยของควำมพินำศหรอกหรื อ?
พระเจ้ำได้ทรงอุทิศทุกสิ่งทุกอย่ำงของพระองค์แก่มนุษย์
แล้วเหตุใดวันนี้มนุษย์จงึ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนอย่ำงจริ งจังจริ งใจบ้ำง? สำหรับพระเจ้ำ
พระรำชกิจของพระองค์คือลำดับควำมสำคัญแรกของพระองค์
และพระรำชกิจในกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ย่อมมีควำมสำคัญที่สุด สำหรับมนุษย์
กำรนำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิและทำให้ขอ้ พึงประสงค์ของพระเจ้ำลุล่วงคือลำดับควำมสำคัญแรกของเ
ขำ พวกเจ้ำทั้งหมดควรเข้ำใจสิ่งนี้
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

414. อันที่จริ ง ผลกำรปฏิบตั ิงำนของมนุษย์เป็ นควำมสำเร็จลุล่วงทั้งหมดที่มีอยูโ่ ดยธรรมชำติในตัวมนุษย์
กล่ำวคือ ทั้งหมดที่เป็ นไปได้สำหรับมนุษย์ เป็ นเวลำนี้เองที่หน้ำที่ของเขำได้กระทำให้ลุล่วงแล้ว
ข้อบกพร่ องต่ำงๆ ของมนุษย์ในระหว่ำงกำรปรนนิบตั ิของเขำจะค่อยๆ
ลดลงผ่ำนประสบกำรณ์ที่กำ้ วหน้ำและกระบวนกำรกำรก้ำวผ่ำนกำรพิพำกษำของเขำ-ข้อบกพร่ องต่ำงๆ
เหล่ำนี้ไม่ขดั ขวำงหรือส่งผลกระทบต่อหน้ำที่ของมนุษย์
พวกผูท้ ี่หยุดรับใช้หรื อยอมแพ้และถอยกลับเพรำะกลัวว่ำอำจมีขอ้ บกพร่ องในกำรรับใช้ของพวกเขำนั้นขี้ขลำดที่
สุดของคนทัง้ หมด

หำกผูค้ นไม่สำมำรถแสดงออกในสิ่งที่พวกเขำควรจะแสดงออกในระหว่ำงกำรปรนนิบตั ิหรือกำรสัมฤทธิ์สิ่งที่เป็
นไปได้โดยธรรมชำติสำหรับพวกเขำ แต่กลับเล่นไปเรื่ อยเปื่ อยและเสแสร้งแสดงท่ำทำง
พวกเขำก็ได้สูญเสียภำรกิจที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงควรมี ผูค้ นเช่นนี้เป็ นสิ่งที่รู้จกั กันว่ำเป็ น
“คนที่มีคุณภำพปำนกลำง” พวกเขำเป็ นขยะที่ไร้ประโยชน์
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถถูกเรี ยกอย่ำงเหมำะสมว่ำสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงได้อย่ำงไร?
พวกเขำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เสื่อมทรำมซึ่งสุกใสที่ดำ้ นนอกแต่เน่ำเสียที่ดำ้ นในหรอกหรื อ?
หำกมนุษย์คนหนึ่งเรี ยกตัวเองว่ำพระเจ้ำ แต่ไร้ควำมสำมำรถที่จะแสดงออกถึงกำรมีเทวสภำพ
ทำงำนของพระเจ้ำพระองค์เอง หรื อเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำ ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำเขำไม่ใช่พระเจ้ำ
เพรำะเขำไม่มีแก่นแท้ของพระเจ้ำ และสิ่งที่พระเจ้ำทรงสำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยธรรมชำติไม่ดำรงอยู่ในตัวเขำ
หำกมนุษย์สูญเสียสิ่งที่เขำสำมำรถบรรลุได้โดยธรรมชำติ เขำก็จะไม่สำมำรถถูกพิจำรณำว่ำเป็ นมนุษย์อกี ต่อไป
และเขำก็จะไม่มีค่ำพอที่จะยืนหยัดเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรื อมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและรับใช้พระองค์
ยิ่งไปกว่ำนั้น เขำไม่มีค่ำพอที่จะรับพระคุณของพระเจ้ำหรื อรับกำรปกป้อง คุม้ ครอง
และทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
หลำยคนที่ได้สูญเสียควำมไว้วำงใจของพระเจ้ำยังคงสูญเสียพระคุณของพระเจ้ำต่อไป
พวกเขำไม่เพียงไม่ดูหมิ่นกำรประพฤติผิดของพวกเขำเท่ำนั้น
แต่พวกเขำยังเผยแพร่ แนวคิดที่ว่ำหนทำงของพระเจ้ำนั้นไม่ถูกต้องอย่ำงโจ่งแจ้ง
และบรรดำผูท้ ี่เป็ นกบฏถึงกับปฏิเสธกำรทรงดำรงอยู่ของพระเจ้ำ
ผูค้ นเช่นนี้ที่มีควำมเป็ นกบฏมำกเช่นนี้จะสำมำรถมีสิทธิ์ได้ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
พวกผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำนั้นเป็ นกบฏอย่ำงยิ่งต่อพระเจ้ำและเป็ นหนี้พระองค์มำกมำย
แต่พวกเขำหันหลังกลับและวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงรุ นแรงว่ำพระเจ้ำผิด
มนุษย์ชนิดนี้จะสำมำรถมีค่ำพอที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้อย่ำงไร?
นี่ไม่ใช่เหตุเริ่ มต้นที่จะนำไปสู่กำรถูกกำจัดและลงโทษหรอกหรือ?
ผูค้ นที่ไม่ได้ทำหน้ำที่ของพวกเขำเฉพำะพระพักตร์ของพระเจ้ำนั้นมีควำมผิดอยู่แล้วต่ออำชญำกรรมอันชัว่ ร้ำยที่
สุด ซึ่งแม้แต่ควำมตำยก็เป็ นกำรลงโทษที่ไม่เพียงพอ
แต่พวกเขำก็ยงั มีหน้ำมำโต้เถียงกับพระเจ้ำและเทียบตัวพวกเขำกับพระองค์
อะไรคือมูลค่ำของกำรทำให้ผูค้ นเช่นนี้เพียบพร้อม? เมือ่ ผูค้ นล้มเหลวในกำรทำให้หน้ำที่ของพวกเขำลุล่วง
พวกเขำควรรู ้สึกผิดและเป็ นหนี้ พวกเขำควรจะดูหมิ่นควำมอ่อนแอและควำมไร้ประโยชน์ของพวกเขำ
กำรเป็ นกบฏและควำมเสื่อมทรำมของพวกเขำ และยิง่ ไปกว่ำนั้น ควรจะมอบชีวิตของพวกเขำให้กบั พระเจ้ำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงซึ่งรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง

และมีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่มีค่ำพอที่จะได้ชื่นชมกับพระพรและพระสัญญำของพระเจ้ำ
และได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์ แล้วส่วนใหญ่ของพวกเจ้ำนั้นล่ะ?
พวกเจ้ำจะปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำที่ทรงอำศัยอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำอย่ำงไร?
พวกเจ้ำได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเจ้ำเฉพำะพระพักตร์ของพระองค์อย่ำงไร?
พวกเจ้ำได้ทำทุกสิ่งที่เจ้ำได้ถูกเรี ยกให้ทำโดยถึงกับต้องสละแม้แต่ชีวิตของเจ้ำเองแล้วหรื อยัง?
พวกเจ้ำได้พลีอุทิศอะไรไปบ้ำง? พวกเจ้ำไม่ได้รับมำกมำยจำกเรำแล้วหรอกหรือ?
พวกเจ้ำสำมำรถแยกแยะได้หรือไม่? พวกเจ้ำจงรักภักดีต่อเรำเพียงใด? พวกเจ้ำได้รับใช้เรำอย่ำงไร?
แล้วทุกสิ่งที่เรำได้ประทำนให้พวกเจ้ำและได้ทำเพื่อพวกเจ้ำนั้นเล่ำ?
พวกเจ้ำได้ทำกำรประเมินทุกอย่ำงไว้แล้วหรื อยัง?
พวกเจ้ำทั้งหมดได้ตดั สินและเปรี ยบเทียบกำรนี้กบั มโนธรรมน้อยนิดที่พวกเจ้ำมีอยู่ในตัวพวกเจ้ำแล้วหรื อยัง?
ใครคือผูท้ ี่คำพูดและกำรกระทำของพวกเจ้ำสำมำรถมีค่ำพอกับเขำ?
เป็ นไปได้ไหมว่ำกำรพลีอุทิศเพียงน้อยนิดของพวกเจ้ำนั้นมีค่ำพอสำหรับทุกสิ่งที่เรำได้ประทำนให้พวกเจ้ำ?
เรำไม่มีทำงเลือกอืน่ ใดและได้อุทิศตนอย่ำงสุดหัวใจให้พวกเจ้ำมำนำนแล้ว
แต่พวกเจ้ำยังคงเก็บงำเจตนำชัว่ ร้ำยไว้และมีควำมไม่เต็มใจต่อเรำ นั่นคือขอบข่ำยหน้ำที่ของพวกเจ้ำ
ภำรกิจเพียงอย่ำงเดียวของพวกเจ้ำ มันไม่ได้เป็ นอย่ำงนั้นหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำไม่รู้หรื อว่ำพวกเจ้ำได้ลม้ เหลวอย่ำงสิน้ เชิงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง?
พวกเจ้ำจะสำมำรถถูกพิจำรณำว่ำเป็ นสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงได้อย่ำงไร?
มันไม่ชดั เจนสำหรับพวกเจ้ำหรอกหรื อว่ำพวกเจ้ำกำลังแสดงออกและดำรงชีวิตตำมอะไร?
พวกเจ้ำได้ลม้ เหลวในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเจ้ำให้ลุล่วง
แต่พวกเจ้ำพยำยำมที่จะได้รับควำมอดกลั้นและพระคุณอันไพบูลย์ของพระเจ้ำ
พระคุณเช่นนี้ไม่ได้ถูกตระเตรี ยมไว้สำหรับคนที่ไร้ค่ำและต่ำช้ำเช่นพวกเจ้ำ
แต่ถูกตระเตรี ยมไว้สำหรับพวกที่ไม่ขออะไรและพลีอุทิศด้วยควำมยินดี ผูค้ นเช่นพวกเจ้ำ
คนที่มีคุณภำพปำนกลำงเช่นนี้ ไม่มีค่ำพออย่ำงที่สุดที่จะได้ชื่นชมกับพระคุณแห่งสวรรค์
มีแต่ควำมยำกลำบำกและกำรลงโทษที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่ำนั้นที่จะไปกับพวกเจ้ำทุกวัน!
หำกพวกเจ้ำไม่สำมำรถสัตย์ซื่อต่อเรำ ชะตำกรรมของพวกเจ้ำก็จะเป็ นชะตำกรรมแห่งควำมทุกข์
หำกเจ้ำไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อถ้อยคำของเรำและงำนของเรำ
บทอวสำนของพวกเจ้ำก็จะเป็ นบทอวสำนแห่งกำรลงโทษ พระคุณ พระพร
และชีวิตอันวิเศษของอำณำจักรทั้งหมดนั้นจะไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับพวกเจ้ำ
นี่คือจุดจบที่พวกเจ้ำสมควรได้พบและเป็ นผลสืบเนื่องจำกกำรกระทำของพวกเจ้ำเอง!

ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธกิจของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์และหน้ำที่ของมนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ซ. ว่าด้วยวิธีที่จะสัมฤทธิ์การยาเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่ว
415. สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงซึ่งจริงแท้ตอ้ งรู ้ว่ำพระผูส้ ร้ำงคือใคร กำรทรงสร้ำงมนุษย์เป็ นไปเพื่อประโยชน์อนั ใด
วิธีดำเนินควำมรับผิดชอบของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหนึ่ง
และวิธีนมัสกำรองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงต้องเข้ำใจ จับควำมเข้ำใจ รู ้จกั
และใส่ใจในเจตนำรมณ์ ควำมปรำรถนำ และข้อเรี ยกร้องทั้งหลำยของพระผูส้ ร้ำง
และต้องปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับทำงแห่งพระผูส้ ร้ำง—ยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
อะไรคือกำรยำเกรงพระเจ้ำ? และคนเรำสำมำรถหลบเลี่ยงควำมชัว่ ได้อย่ำงไร?
“กำรยำเกรงพระเจ้ำ” ไม่ได้หมำยถึงควำมตระหนกตกใจและควำมหวำดกลัวจนไร้คำบรรยำย
และไม่ใช่กำรเลี่ยงหนี ไม่ใช่กำรอยู่ให้ห่ำงเข้ำไว้
และนั่นไม่ใช่ควำมปลำบปลื้มหลงใหลหรื อควำมเชื่อเหนือธรรมชำติ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
นัน่ กลับเป็ นควำมเลื่อมใส ควำมนับถือ ควำมไว้วำงใจ ควำมเข้ำใจ กำรใส่ใจ กำรเชื่อฟัง กำรปวำรณำตน
ควำมรัก รวมทั้งกำรนมัสกำร กำรตอบแทน และควำมนบนอบโดยปรำศจำกเงือ่ นไขและโดยไม่พร่ ำบ่น
โดยปรำศจำกควำมรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้ำ มนุษยชำติจะไม่มีควำมนับถืออันจริงแท้ ควำมไว้วำงใจอันจริงแท้
ควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ กำรใส่ใจหรือกำรเชื่อฟังอันจริงแท้
แต่จะมีเพียงควำมหวำดหวัน่ ครั่นคร้ำมและควำมไม่สบำยใจ มีเพียงควำมสงสัย ควำมเข้ำใจผิด กำรเลี่ยงหนี
และกำรหลีกเลี่ยง โดยปรำศจำกควำมรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้ำ
มนุษยชำติจะไม่มีกำรปวำรณำตนและกำรตอบแทนอันจริงแท้ หำกปรำศจำกควำมรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้ำ
มนุษยชำติจะไม่มีกำรนมัสกำรและควำมนบนอบอันจริงแท้
มีเพียงควำมปลำบปลื้มหลงใหลและควำมเชื่อเหนือธรรมชำติแบบไม่ลืมหูลืมตำ
หำกปรำศจำกควำมรู ้อนั ถ่องแท้ในพระเจ้ำ
มนุษยชำติไม่อำจสำมำรถปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับทำงแห่งพระเจ้ำ หรื อยำเกรงพระเจ้ำ หรื อหลบเลี่ยงมำรได้
ในทำงกลับกัน
ทุกกิจกรรมและพฤติกรรมซึ่งมนุษย์กระทำนั้นจะเต็มไปด้วยกำรก่อกำรกบฏและกำรเยำะเย้ยท้ำทำย
เต็มไปด้วยกำรใส่ร้ำยกล่ำวหำและกำรตัดสินให้ร้ำยเกี่ยวกับพระองค์
และเต็มไปด้วยกำรประพฤติชวั่ ซึ่งเป็ นไปในทำงตรงกันข้ำมกับควำมจริงและกับควำมหมำยที่แท้จริ งของพระวจ
นะของพระเจ้ำ
ทันทีที่มนุษยชำติมีควำมไว้วำงใจอันจริงแท้ในพระเจ้ำ
พวกเขำจะมีควำมจริ งแท้ในกำรติดตำมพระองค์และพึ่งพำพระองค์

ด้วยควำมไว้วำงใจที่แท้จริ งและกำรพึ่งพำที่มีต่อพระเจ้ำเท่ำนั้น
มนุษยชำติจึงสำมำรถมีควำมเข้ำใจและกำรจับใจควำมอันถ่องแท้ได้
กำรจับใจควำมที่แท้จริ งในพระเจ้ำมำพร้อมกันกับกำรใส่ใจที่แท้จริ งในพระองค์
ด้วยกำรใส่ใจอันจริงแท้ในพระเจ้ำเท่ำนั้น มนุษยชำติจึงสำมำรถมีกำรเชื่อฟังอันจริงแท้ได้
ด้วยกำรเชื่อฟังอันจริ งแท้ต่อพระเจ้ำเท่ำนั้น มนุษยชำติจึงสำมำรถมีกำรปวำรณำตนอันจริ งแท้ได้
ด้วยกำรปวำรณำตนอันจริ งแท้ต่อพระเจ้ำเท่ำนั้น
มนุษยชำติจึงสำมำรถมีกำรตอบแทนแบบไม่มีเงือ่ นไขและปรำศจำกคำพร่ ำบ่นได้
ด้วยควำมไว้วำงใจและกำรพึ่งพำอันจริงแท้ ควำมเข้ำใจและกำรใส่ใจอันจริ งแท้ ควำมเชื่อฟังอันจริงแท้
กำรปวำรณำตนและกำรตอบแทนอันจริ งแท้เท่ำนั้น
มนุษยชำติจึงสำมำรถมำรู ้จกั พระอุปนิสัยและเนื้อแท้ของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง
และมำรู ้จกั พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง จนเมื่อพวกเขำได้มำรู ้จกั พระผู้สร้ำงอย่ำงแท้จริงแล้วเท่ำนั้น
มนุษยชำติจึงสำมำรถปลุกกำรนมัสกำรและควำมนบนอบอันจริงแท้ในตัวพวกเขำขึ้นมำได้
จนเมื่อพวกเขำมีกำรนมัสกำรและควำมนบนอบอันจริ งแท้ต่อพระผูส้ ร้ำงแล้วเท่ำนั้น
มนุษยชำติจึงสำมำรถละวำงวิถีชวั่ ทั้งหลำยของพวกเขำลงได้อย่ำงแท้จริ ง นั่นคือ กำรหลบเลีย่ งควำมชัว่
นี่เองที่ประกอบขึ้นเป็ นกระบวนกำรอันครบถ้วนของ “กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงมำร”
และยังเป็ นเนื้อหำโดยครบถ้วนบริ บูรณ์ของกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงมำรเช่นกัน
นี่คือเส้นทำงซึ่งจะต้องถูกเดินข้ำมไปเพื่อที่จะบรรลุซ่งึ กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงมำร
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

416. แรกที่สุดพวกเรำรู ้ว่ำพระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือพระบำรมีและพระพิโรธ
พระองค์ไม่ทรงเป็ นแกะที่ถูกผูใ้ ดฆ่ำ
นับประสำอะไรที่จะเป็ นหุ่ นเชิดที่ถูกควบคุมโดยผูค้ นให้ทำอะไรก็ได้ที่พวกเขำอยำกให้ทำ
พระองค์ไม่ทรงเป็ นอำกำศว่ำงเปล่ำที่ถูกบงกำรอีกด้วย หำกเจ้ำเชื่ออย่ำงแท้จริงว่ำพระเจ้ำทรงดำรงอยู่จริง
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ควรมีหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้ำ
และเจ้ำควรรู ้ว่ำเนื้อแท้ของพระองค์ไม่ใช่เนื้อแท้ที่จะถูกทำให้โกรธ ควำมโกรธนี้อำจก่อเกิดโดยคำพูด
หรื อบำงทีควำมคิด หรื อบำงทีพฤติกรรมเลวทรำมบำงอย่ำง หรื อบำงทีแม้แต่พฤติกรรมเบำๆ—
พฤติกรรมที่ให้ผ่ำนได้ในสำยตำและจริ ยธรรมของพวกมนุษย์
หรื อบำงทีมนั อำจจะถูกกระตุน้ โดยคำสอนหรือทฤษฎี อย่ำงไรก็ตำม ทันทีที่เจ้ำได้ทำให้พระเจ้ำทรงพระพิโรธ
โอกำสของเจ้ำก็จะหำยไป และวันสุดท้ำยของเจ้ำก็จะมำถึง นี่เป็ นสิ่งที่น่ำกลัว!

หำกเจ้ำไม่เข้ำใจว่ำพระเจ้ำจะต้องไม่ทรงถูกทำให้ขุ่นเคือง เช่นนั้นแล้วบำงทีเจ้ำอำจไม่กลัวพระองค์
และบำงทีเจ้ำอำจกำลังทำให้พระองค์ทรงขุ่นเคืองเป็ นกิจวัตร หำกเจ้ำไม่รู้วิธียำเกรงพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไร้ควำมสำมำรถที่จะยำเกรงพระเจ้ำ
และเจ้ำจะไม่รู้วิธีที่จะนำตัวเจ้ำเองมำอยู่บนเส้นทำงแห่งกำรเดินในหนทำงของพระเจ้ำ—
กำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ ทันทีที่เจ้ำกลำยเป็ นไหวตัวรับรู ้
และรู ้สึกตัวว่ำพระเจ้ำต้องไม่ถูกทำให้ทรงขุ่นเคือง เจ้ำก็จะรู ้ว่ำอะไรคือกำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

417. แม้ว่ำเนื้อแท้ของพระเจ้ำจะมีองค์ประกอบของควำมรักอยู่ดว้ ย และพระองค์ก็ทรงกรุ ณำต่อทุกๆ คน
แต่ผคู้ นก็ได้มองข้ำมและลืมข้อเท็จจริ งที่ว่ำเนื้อแท้ของพระองค์น้นั เป็ นเนื้อแท้แห่งควำมทรงเกียรติเช่นกัน
กำรที่พระองค์ทรงมีควำมรักไม่ได้หมำยควำมว่ำผูค้ นสำมำรถทำให้พระองค์ทรงขุน่ เคืองได้อย่ำงอิสระโดยไม่ทำ
ให้พระองค์ทรงเกิดควำมรู ้สึกทั้งหลำยหรื อปฏิกิริยำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
อีกทั้งข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระองค์ทรงมีควำมกรุ ณำก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำพระองค์ไม่ทรงมีหลักกำรในกำรปฏิบตั ิต่อ
ผูค้ น พระเจ้ำทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงดำรงอยู่อย่ำงแท้จริ ง
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นหุ่นเชิดที่จินตนำกำรขึ้นหรื อวัตถุอนื่ ใด ในเมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่จริ ง
พวกเรำควรตั้งใจฟังเสียงของพระทัยของพระเจ้ำตลอดเวลำ ให้ควำมสนใจใกล้ชิดต่อท่ำทีของพระองค์
และมำเข้ำใจควำมรู ้สึกทั้งหลำยของพระองค์ พวกเรำไม่ควรใช้จินตนำกำรของมนุษย์ในกำรนิยำมพระเจ้ำ
อีกทั้งพวกเรำไม่ควรบังคับใช้ควำมคิดหรื อควำมปรำรถนำของมนุษย์กบั พระองค์
โดยทำให้พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นในลักษณะของมนุษย์บนพืน้ ฐำนของจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์
หำกเจ้ำทำกำรนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังทำให้พระเจ้ำกริ้ ว กระตุน้ พระพิโรธของพระองค์
และท้ำทำยควำมทรงเกียรติของพระองค์! ด้วยเหตุน้ี ทันทีที่พวกเจ้ำได้มำเข้ำใจควำมรุ นแรงของเรื่ องนี้แล้ว
เรำขอรบเร้ำให้พวกเจ้ำทุกๆ คนระมัดระวังและรอบคอบในกำรกระทำของพวกเจ้ำ
จงระมัดระวังและรอบคอบในวำทะของพวกเจ้ำเช่นกัน—ในส่วนของวิธีที่เจ้ำปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำ
ยิ่งเจ้ำระมัดระวังและรอบคอบมำกขึ้นเท่ำใด ก็ยิ่งดีข้นึ เท่ำนั้น! เมื่อเจ้ำไม่เข้ำใจว่ำอะไรคือท่ำทีของพระเจ้ำ
จงงดเว้นกำรพูดอย่ำงประมำท จงอย่ำประมำทในกำรกระทำของเจ้ำ และจงอย่ำใช้ป้ำยฉลำกด้วยควำมฉำบฉวย
ที่สำคัญยิ่งกว่ำนั้น จงอย่ำมำทำข้อสรุ ปตำมอำเภอใจ เจ้ำควรรอและแสวงหำแทน
กำรกระทำเหล่ำนี้ก็เป็ นกำรแสดงออกถึงกำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ เช่นกัน เหนือสิ่งอื่นใด
หำกเจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์กำรนี้ได้ และเหนือสิ่งอืน่ ใด หำกเจ้ำมีท่ำทีเช่นนี้
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะไม่ทรงโทษเจ้ำเพรำะควำมโง่ ควำมรู ้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์

และกำรขำดควำมเข้ำใจในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งทั้งหลำยของเจ้ำ ตรงกันข้ำม
เนื่องจำกท่ำทีของเจ้ำเกี่ยวกับควำมกลัวต่อกำรทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคือง ควำมเคำรพต่อเจตนำรมณ์ของพระองค์
และควำมเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้ำก็จะทรงจดจำเจ้ำ ทรงนำทำงและทรงให้ควำมรูแ้ จ้งแก่เจ้ำ
หรื อทรงยอมผ่อนปรนต่อควำมไม่เป็ นผูใ้ หญ่และควำมรู ้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์ของเจ้ำ ในทำงกลับกัน
หำกท่ำทีของเจ้ำต่อพระองค์น้นั ไม่มีควำมเคำรพ—ตัดสินพระองค์ตำมที่เจ้ำปรำรถนำ
หรื อเดำและนิยำมแนวคิดของพระองค์ตำมอำเภอใจ—พระเจ้ำก็จะทรงกล่ำวโทษเจ้ำ บ่มวินัยเจ้ำ
และแม้กระทัง่ ลงโทษเจ้ำ หรื อพระองค์อำจประทำนควำมเห็นเกี่ยวกับเจ้ำ บำงที
ควำมเห็นนี้อำจจะเกี่ยวข้องกับบทอวสำนของเจ้ำ เพรำะฉะนั้นเรำปรำรถนำที่จะเน้นอีกครั้ง กล่ำวคือ
พวกเจ้ำแต่ละคนควรระมัดระวังและรอบคอบเกีย่ วกับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มำจำกพระเจ้ำ จงอย่ำพูดอย่ำงประมำท
และจงอย่ำประมำทในกำรกระทำของพวกเจ้ำ ก่อนที่เจ้ำจะพูดสิ่งใด เจ้ำควรหยุดและคิดว่ำ
กำรกระทำครั้งนี้ของข้ำพระองค์จะทำให้พระเจ้ำกริ้ วหรือไม่? ในกำรทำสิ่งนั้น
ข้ำพระองค์กำลังเคำรพพระเจ้ำอยู่หรื อไม่? แม้ในเรื่ องที่เรียบง่ำย เจ้ำควรพยำยำมขบคำถำมเหล่ำนี้ให้แตก
และใช้เวลำมำกขึ้นในกำรพิจำรณำคำถำมเหล่ำนี้
หำกเจ้ำสำมำรถฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับหลักกำรเหล่ำนี้ได้อย่ำงแท้จริ งในทุกๆ ด้ำน ในทุกๆ สิ่ง
ตลอดเวลำ และนำท่ำทีเช่นนี้ไปใช้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมือ่ เจ้ำไม่เข้ำใจบำงสิ่ง
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะทรงนำทำงเจ้ำและทรงให้เส้นทำงให้เจ้ำติดตำม
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

418. เรำจะเตือนสติให้พวกเจ้ำมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำของประกำศกฤษฎีกำบริหำรมำกขึ้น
และให้พยำยำมทำควำมรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ หำกไม่เช่นนั้น
พวกเจ้ำคงห้ำมปำกตัวเองให้ปิดสนิทได้อย่ำงลำบำกยำกเย็น
ลิ้นของพวกเจ้ำคงตวัดอย่ำงอิสระเกินไปกับกำรพูดคุยให้ฟังดูสูงส่ง
แล้วเจ้ำก็จะทำให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำโดยไม่ได้ต้งั ใจ และร่ วงลงสู่ควำมมืดมิด
สูญเสียกำรทรงสถิตของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และควำมสว่ำง
เพรำะพวกเจ้ำไม่มีหลักธรรมในกำรกระทำทั้งหลำย เพรำะเจ้ำทำและพูดในสิ่งที่ไม่ควร
เจ้ำจะต้องได้รับกำรลงทัณฑ์อนั สำสม เจ้ำควรรู ้ว่ำแม้เจ้ำจะไม่มีหลักธรรมในคำพูดและควำมประพฤติ
แต่พระเจ้ำทรงมีหลักธรรมสูงส่งในทั้งสองสิ่ง
เหตุผลที่เจ้ำได้รับกำรลงทัณฑ์อนั สำสมก็เพรำะเจ้ำได้กระทำให้พระเจ้ำทรงขุน่ เคือง ไม่ใช่ต่อบุคคลคนหนึ่ง
หำกในชีวิตของเจ้ำ เจ้ำได้กระทำให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิ สัยของพระเจ้ำหลำยครั้งหลำยครำ เช่นนั้นแล้ว

เจ้ำย่อมต้องกลำยไปเป็ นลูกหลำนแห่งนรกอย่ำงไม่มีทำงเลีย่ งได้ สำหรับมนุษย์แล้ว อำจปรำกฎเหมือนว่ำ
เจ้ำแค่ได้กระทำควำมประพฤติที่ไม่ลงรอยกับควำมจริ งไปเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นและไม่ได้มีอะไรมำกกว่ำนั้น
เจ้ำได้ตระหนักรู ้หรื อไม่ว่ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
เจ้ำได้กลำยเป็ นใครบำงคนที่ไม่มีเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปจะมอบให้อีกแล้ว
เพรำะเจ้ำได้ฝ่ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำเกินกว่ำหนึ่งครั้ง และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ยังไม่ได้แสดงสัญญำณของกำรกลับใจใหม่เลย ไม่มีตวั ช่วยอื่นอีกแล้วสำหรับเจ้ำ
มีก็แต่กำรดิ่งพรวดลงสู่นรกที่ซ่งึ พระเจ้ำจะทำกำรลงโทษมนุษย์เท่ำนั้นเอง
ผูค้ นจำนวนน้อยนิดได้กระทำควำมประพฤติบำงอย่ำงที่ฝ่ำฝื นหลักกำรทั้งหลำยในขณะที่กำลังติดตำมพระเจ้ำ
แต่หลังจำกได้รับกำรจัดกำรและให้กำรทรงนำ พวกเขำก็ค่อยๆ ค้นพบควำมเสื่อมทรำมของตนเอง
หลังจำกนั้นก็ได้เข้ำสู่ไปบนร่องครรลองที่ถูกต้องของควำมเป็ นจริ ง
และพวกเขำยังคงอยู่อย่ำงรู ้แจ้งเห็นจริงมำจนถึงปัจจุบนั ผูค้ นเช่นนั้นคือพวกที่จะคงอยู่ในตอนสุดท้ำย กระนั้น
ควำมซื่อสัตย์ต่ำงหำกที่เรำแสวงหำ หำกเจ้ำเป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์
และเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับหลักธรรม
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็สำมำรถเป็ นคนไว้ใจคนหนึ่งของพระเจ้ำได้ หำกในกำรกระทำของเจ้ำ
เจ้ำไม่ได้กระทำให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และมีหัวใจที่เคำรพพระเจ้ำ เมื่อนั้นควำมเชื่อของเจ้ำย่อมขึ้นถึงมำตรฐำน
ผูใ้ ดก็ตำมที่ไม่เคำรพพระเจ้ำและไม่มีหัวใจที่สั่นรัวด้วยควำมยำเกรง
มีทีท่ำสูงมำกที่จะฝ่ ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำ
หลำยคนรับใช้พระเจ้ำด้วยจุดแข็งของควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำของพวกเขำ
แต่ไม่มีควำมเข้ำใจในประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำเลย ที่ยิ่งน้อยกว่ำนั้นก็คือ
ควำมเฉลียวใจอันใดต่อกำรแสดงนัยแห่งพระวจนะของพระองค์ และดังนั้น ด้วยเจตนำดีของพวกเขำ
บ่อยครั้งที่พวกเขำลงเอยตรงกำรทำสิ่งทั้งหลำยซึ่งเป็ นกำรขัดจังหวะกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ในกรณีที่รุนแรง พวกเขำถูกขว้ำงทิ้งออกไปเลย
ถูกตัดขำดจำกโอกำสอันใดในภำยภำคหน้ำที่จะได้ติดตำมพระองค์ และถูกขับลงสู่นรก
ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ท้งั หมดที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้ำเป็ นอันจบสิ้นลง
ผูค้ นเหล่ำนี้ทำงำนในพระนิเวศของพระเจ้ำด้วยจุดแข็งของเจตนำดีแบบรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
และจบลงด้วยกำรสร้ำงพระโมหะให้กบั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
ผูค้ นนำพำหนทำงของกำรรับใช้พวกข้ำรำชกำรและบรรดำเจ้ำนำยทั้งหลำยมำใช้ในพระนิเวศของพระเจ้ำ
และพยำยำมที่จะทำให้หนทำงเหล่ำนั้นเข้ำมำมีบทบำท โดยกำรคิดอย่ำงไร้ประโยชน์ว่ำ

หนทำงเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กบั ที่นี่ได้อย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ตอ้ งใช้ควำมพยำยำม
พวกเขำไม่เคยจินตนำกำรว่ำพระเจ้ำมิใช่ทรงมีพระอุปนิสัยของลูกแกะ แต่เป็ นอุปนิสัยของรำชสีห์ เพรำะฉะนั้น
บรรดำผูท้ ี่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พระเจ้ำเป็ นครั้งแรกจึงไม่สำมำรถสื่อสำรกับพระองค์ได้เลย
ด้วยพระหฤทัยของพระเจ้ำนั้นไม่เหมือนหัวใจมนุษย์
เฉพำะหลังจำกที่เจ้ำเข้ำใจควำมจริ งหลำกหลำยประกำรแล้วเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถมำรู ้จกั พระเจ้ำมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรูน้ ้ีไม่ใช่ประกอบไปด้วยพระวจนะหรื อคำสอนทั้งหลำย
แต่ก็สำมำรถนำไปใช้เป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่จะเป็ นวิถีทำงให้เจ้ำได้เข้ำไปสู่ควำมไว้ใจใกล้ชดิ กับพระเจ้ำ
และใช้เป็ นสิ่งพิสูจน์ว่ำ พระองค์ทรงปี ติยินดีในตัวเจ้ำ หำกเจ้ำขำดพร่ องควำมเป็ นจริ งของควำมรู ้
และไม่มีควำมจริ งติดตัว เช่นนั้นแล้ว
กำรปรนนิบตั ิอนั เปี่ ยมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำของเจ้ำย่อมทำได้เพียงนำควำมเกลียดและควำมชิงชังจำกพระเจ้ำม
ำสู่ตวั เจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

419. หำกเจ้ำไม่เข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้สำหรับเจ้ำที่จะทำงำนที่เจ้ำควรทำเพื่อพระองค์
หำกเจ้ำไม่รู้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะเป็ นไปไม่ได้สำหรับเจ้ำที่จะมีควำมเคำรพและควำมยำเกรงต่อพระองค์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น จะมีเพียงควำมฉำบฉวยและควำมกลับกลอกอย่ำงเลินเล่อเท่ำนั้น และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
กำรหมิ่นประมำทซึ่งไม่สำมำรถแก้ไขได้
แม้ว่ำกำรทำควำมเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำเป็ นสิ่งสำคัญอย่ำงแท้จริ ง
และกำรรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำก็ไม่สำมำรถมองข้ำมไปได้
แต่ไม่เคยมีใครตรวจดูหรือเจำะลึกเข้ำไปในปัญหำเหล่ำนี้อย่ำงถี่ถว้ น
เห็นได้ชดั แจ้งว่ำพวกเจ้ำได้เมินเฉยต่อประกำศกฤษฎีกำบริ หำรที่เรำได้บญั ญัติข้ นึ ทั้งหมด
หำกพวกเจ้ำไม่เข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมจะมีแนวโน้มอย่ำงมำกที่จะทำให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระองค์
กำรทำให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระองค์ก็เท่ำกับกำรยัว่ ยุพระพิโรธของพระเจ้ำพระองค์เอง
ซึ่งเป็ นกรณีที่ผลลัพธ์สุดท้ำยของกำรกระทำต่ำงๆ ของเจ้ำจะเป็ นกำรละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำร บัดนี้
เจ้ำควรตระหนักว่ำ เมื่อเจ้ำรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำ เจ้ำก็จะสำมำรถเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระองค์ได้เช่นกัน—
และเมื่อเจ้ำเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระองค์ เจ้ำก็จะได้เข้ำใจประกำศกฤษฎีกำบริ หำรแล้วเช่นกัน
ไม่จำเป็ นต้องพูดว่ำ มีสงิ่ ใดมำกมำยอยูภ่ ำยในประกำศกฤษฎีกำบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ

แต่พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่ได้ถูกแสดงออกมำทั้งหมดภำยในประกำศกฤษฎีกำบริหำรเหล่ำนั้น ดังนั้น
เจ้ำจะต้องขยับไปอีกหนึ่งก้ำวเพื่อพัฒนำควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำมีควำมสำคัญมำก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

420. พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่
และเฉกเช่นเดียวกับที่ผคู้ นประพฤติตนแตกต่ำงกันในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน
ท่ำทีของพระองค์ต่อพฤติกรรมเหล่ำนี้ก็แตกต่ำงกันเพรำะพระองค์ไม่ทรงเป็ นทั้งหุ่นเชิดและอำกำศว่ำงเปล่ำ
กำรทำควำมรู ้จกั กับท่ำทีของพระเจ้ำคือกำรไล่ตำมเสำะหำที่คมุ้ ค่ำสำหรับมวลมนุษย์
โดยกำรรู ้จกั ท่ำทีของพระเจ้ำ
ผูค้ นควรจะได้เรียนรู ้วิธีที่พวกเขำสำมำรถบรรลุควำมรู ้เกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
และมำเข้ำใจพระทัยของพระองค์ทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเจ้ำค่อยๆ มำเข้ำใจพระทัยของพระเจ้ำ
เจ้ำก็จะไม่รู้สึกว่ำกำรยำเกรงพระองค์และหลบเลี่ยงควำมชัว่ เป็ นสิ่งยำกยิ่งที่จะทำให้สำเร็จลุล่วง ยิง่ กว่ำนั้น
เมื่อเจ้ำเข้ำใจพระเจ้ำจริ งๆ เจ้ำก็จะไม่มีแนวโน้มที่จะสร้ำงบทสรุ ปทั้งหลำยเกี่ยวกับพระองค์
ทันทีที่เจ้ำหยุดสร้ำงข้อสรุ ปเกี่ยวกับพระเจ้ำ เจ้ำก็จะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะทำให้พระองค์ทรงขุ่นเคือง
และโดยที่เจ้ำไม่ตระหนักรู ้ พระเจ้ำจะทรงนำทำงเจ้ำให้ได้รับควำมรู ้เกีย่ วกับพระองค์
กำรนี้จะเติมเต็มหัวใจของเจ้ำด้วยควำมเคำรพต่อพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็จะหยุดนิยำมพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงคำสอน ควำมหมำยตำมตัวอักษร
และทฤษฎีท้งั หลำยที่เจ้ำได้ศึกษำจนเชี่ยวชำญ
แต่โดยกำรแสวงหำจนพบเจตนำรมณ์ท้งั หลำยของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่งอย่ำงสม่ำเสมอ
เจ้ำก็จะกลำยเป็ นบุคคลที่สมดังพระทัยของพระเจ้ำโดยไม่รู้สึกตัว
พระรำชกิจของพระเจ้ำนั้นพวกมนุษย์มองไม่เห็นและไม่สำมำรถแตะต้องได้ แต่ในควำมคิดเห็นของพระองค์
กำรกระทำของบุคคลทุกๆ คน—พร้อมกับท่ำทีของพวกเขำต่อพระองค์—ไม่เพียงสำมำรถล่วงรู ้ได้โดยพระเจ้ำ
แต่ยงั สำมำรถมองเห็นได้สำหรับพระองค์อกี ด้วย นี่คือบำงสิ่งที่ทุกคนควรระลึกและชัดเจนอย่ำงมำก
เจ้ำอำจกำลังถำมตัวเองอยู่เสมอว่ำ “พระเจ้ำทรงรู ้หรื อไม่ว่ำข้ำพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
พระองค์ทรงรู ้หรื อไม่ว่ำข้ำพระองค์กำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้? บำงทีพระองค์อำจทรงรู ้
และบำงทีพระองค์อำจไม่ทรงรู”้ หำกเจ้ำยอมรับทัศนคติแบบนี้ ติดตำมและเชื่อในพระเจ้ำ
แต่ยงั แคลงใจในพระรำชกิจของพระองค์และกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์
เช่นนั้นแล้วไม่ช้ำก็เร็ววันหนึ่งจะมำถึง เมือ่ เจ้ำจะปลุกเร้ำพระพิโรธของพระองค์
เพรำะเจ้ำกำลังเดินโซเซอยู่บนขอบหน้ำผำอันตรำย เรำได้เห็นผูค้ นที่ได้เชื่อในพระเจ้ำมำหลำยปี แล้ว

แต่ยงั คงไม่ได้รับควำมเป็ นจริงจำกควำมจริ ง นับประสำอะไรที่จะได้เข้ำใจในน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในชีวิตและวุฒิภำวะของพวกเขำ โดยยึดติดกับคำสอนที่ต้นื เขินที่สุดเท่ำนั้น
นี่เป็ นเพรำะผูค้ นเช่นนี้ไม่เคยถือว่ำพระวจนะของพระเจ้ำคือชีวิตในตัวเอง
และพวกเขำไม่เคยเผชิญหน้ำและยอมรับกำรทรงดำรงอยู่ของพระองค์ เจ้ำคิดหรื อไม่ว่ำเมื่อทรงเห็นผูค้ นเช่นนี้
พระเจ้ำจะทรงเปี่ ยมด้วยควำมชื่นชมยินดี? พวกเขำปลอบพระทัยพระองค์หรือไม่?
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็ นวิธีที่ผคู้ นเชื่อในพระเจ้ำนั่นเองที่ตดั สินโชคชะตำของพวกเขำ ในส่วนของวิธีที่ผคู้ นแสวงหำ
และวิธีที่ผคู้ นเข้ำหำพระเจ้ำ ท่ำทีของผูค้ นมีควำมสำคัญอันดับแรก
จงไม่เพิกเฉยต่อพระเจ้ำเหมือนพระองค์ทรงเป็ นเพียงอำกำศว่ำงเปล่ำก้อนหนึ่งที่ลอยอยูร่ อบๆ
ที่ดำ้ นหลังของหัวเจ้ำ จงคิดถึงพระเจ้ำที่เจ้ำเชื่อในฐำนะพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระเจ้ำที่เป็ นจริ งเสมอ
พระองค์ไม่ได้กำลังประทับอยู่บนนั้นในสวรรค์ช้นั ที่สำมโดยไม่มีสิ่งใดให้ทรงทำ
ตรงกันข้ำมพระองค์กำลังทรงเฝ้ำมองหัวใจของทุกคน ทรงสังเกตกำรณ์สิ่งที่เจ้ำคิดจะทำ
ทรงเฝ้ำมองทุกคำพูดเล็กน้อยและทุกควำมประพฤติเล็กน้อยของพวกเจ้ำ ทรงเฝ้ำดูว่ำเจ้ำประพฤติตนอย่ำงไร
และทรงเห็นว่ำอะไรคือท่ำทีของเจ้ำต่อพระองค์ อย่ำงสม่ำเสมอ
ไม่ว่ำเจ้ำจะเต็มใจมอบตัวเองให้กบั พระเจ้ำหรื อไม่
พฤติกรรมของเจ้ำทั้งหมดและควำมคิดและแนวคิดข้ำงในสุดของเจ้ำถูกแผ่วำงเฉพำะพระพักตร์พระองค์และกำลั
งถูกพระองค์ทรงพินิจพิเครำะห์ เนื่องจำกพฤติกรรมของเจ้ำ เนื่องจำกควำมประพฤติของเจ้ำ
และเนื่องจำกท่ำทีของเจ้ำต่อพระองค์ ข้อคิดเห็นของพระเจ้ำเกี่ยวกับเจ้ำ
และท่ำทีของพระองค์ต่อเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เรำอยำกจะให้คำแนะนำบำงอย่ำงแก่ผคู้ นบำงคนว่ำ
จงไม่วำงตัวของเจ้ำเองเหมือนเด็กทำรกในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ รำวกับว่ำพระองค์ควรทรงหลงใหลเจ้ำ
รำวกับว่ำพระองค์ไม่มีวนั ทรงสำมำรถจำกเจ้ำไป
และรำวกับว่ำท่ำทีของพระองค์ต่อเจ้ำได้ถูกกำหนดตำยตัวแล้วและไม่มีวนั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
และเรำขอแนะนำให้เจ้ำเลิกฝัน! พระเจ้ำทรงชอบธรรมในกำรที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกๆ บุคคล
และพระองค์ทรงจริงจังในวิธีกำรเข้ำหำของพระองค์ในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตและช่วยผูค้ นให้รอด
นี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกๆ คนอย่ำงจริงจัง
และไม่ใช่เหมือนสัตว์เลี้ยงที่จะเล่นด้วย ควำมรักของพระเจ้ำต่อพวกมนุษย์น้ นั ไม่ใช่แบบที่เอำใจหรื อตำมใจ
อีกทั้งควำมกรุ ณำและควำมยอมผ่อนปรนของพระองค์ต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่ตำมใจและไม่เพิกเฉย
ในทำงตรงกันข้ำม ควำมรักของพระเจ้ำต่อพวกมนุษย์น้ นั เกี่ยวข้องกับกำรทะนุถนอม กำรสงสำร
และกำรเคำรพชีวิต ควำมกรุ ณำและควำมยอมผ่อนปรนของพระองค์สื่อถึงควำมคำดหวังของพระองค์ต่อพวกเขำ
และเป็ นสิ่งที่มนุษยชำติตอ้ งกำรเพื่อที่จะอยูร่ อด พระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ และพระเจ้ำทรงดำรงอยู่จริ ง

ท่ำทีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์น้ นั มีหลักกำร ไม่ใช่กฎกติกำมำกมำยแต่อย่ำงใด และสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
เจตนำรมณ์ของพระองค์ตอ่ มนุษยชำติกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและแปลงสภำพไปตำมกำลเวลำ
ขึ้นอยู่กบั รู ปกำรณ์แวดล้อมขณะที่เกิดขึ้น และพร้อมกับท่ำทีของทุกๆ บุคคล เพรำะฉะนั้น
เจ้ำควรรู ้ในหัวใจของเจ้ำด้วยควำมชัดเจนอย่ำงแท้จริ งว่ำเนื้อแท้ของพระเจ้ำนั้นไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้
และพระอุปนิสัยของพระองค์จะปรำกฏออกมำในเวลำที่ต่ำงกันและในบริ บทที่แตกต่ำงกัน
เจ้ำอำจไม่คิดว่ำนี่เป็ นเรื่ องจริงจัง
และเจ้ำอำจใช้มโนคติที่หลงผิดส่วนตัวของเจ้ำเองเพื่อจินตนำกำรว่ำพระเจ้ำควรทรงทำสิ่งทั้งหลำยอย่ำงไร
อย่ำงไรก็ตำม มีบำงครั้งที่ทศั นคติข้วั ตรงข้ำมของเจ้ำเป็ นจริ ง
และด้วยกำรใช้มโนคติที่หลงผิดส่วนตัวของเจ้ำเองเพื่อพยำยำมวัดพระเจ้ำ
เจ้ำก็ได้ทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธแล้ว
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำไม่ทรงดำเนินกำรตำมวิธีที่เจ้ำคิดว่ำพระองค์ทรงทำ
อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิต่อเรื่ องนี้เหมือนที่เจ้ำบอกว่ำพระองค์จะทรงทำ ด้วยเหตุน้ี
เรำเตือนควำมจำเจ้ำให้ระมัดระวังและรอบคอบในกำรเข้ำหำทุกสิ่งทุกอย่ำงรอบตัวเจ้ำ
และเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิตำมหลักกำรแห่งกำรเดินในทำงของพระเจ้ำในสรรพสิ่ง
ซึ่งก็คือกำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
เจ้ำต้องพัฒนำควำมเข้ำใจที่มนั่ คงโดยคำนึงถึงเรื่ องทั้งหลำยเกี่ยวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและท่ำทีของพระเจ้ำ
เจ้ำต้องหำผูค้ นที่รู้แจ้งเพือ่ สื่อสำรเรื่ องเหล่ำนี้กบั เจ้ำ และเจ้ำต้องแสวงหำอย่ำงจริงจัง
จงไม่มองดูพระเจ้ำแห่งกำรเชื่อของเจ้ำในฐำนะหุ่นเชิด—ตัดสินพระองค์ตำมอำเภอใจ
มำถึงข้อสรุ ปเกี่ยวกับพระองค์โดยพลกำร และไม่ปฏิบตั ิต่อพระองค์ดว้ ยควำมเคำรพที่พระองค์ทรงสมควรได้รับ
ในขณะที่พระเจ้ำกำลังทรงนำพำควำมรอดมำให้เจ้ำและกำหนดพิจำรณำบทอวสำนของเจ้ำ
พระองค์อำจประทำนควำมกรุณำ หรื อควำมยอมผ่อนปรน หรื อกำรพิพำกษำและกำรตีสอนแก่เจ้ำ
แต่ไม่ว่ำในกรณีใด ท่ำทีของพระองค์ต่อเจ้ำจะไม่ตำยตัว มันขึ้นอยู่กบั ท่ำทีของเจ้ำเองต่อพระองค์
ตลอดจนควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระองค์
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

421. ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำโดยจริงแท้มกั จะมีพระองค์อยู่ในหัวใจของพวกเขำตลอดเวลำ
และพวกเขำจะพกพำหัวใจที่เคำรพพระเจ้ำ หัวใจที่รักพระเจ้ำ ไว้ภำยในพวกเขำเสมอ
บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำควรทำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงสุขุมและรอบคอบ
และทุกอย่ำงที่พวกเขำทำควรสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำและสำมำรถทำให้สมดังพระทัยของพระอ

งค์ได้ พวกเขำไม่ควรดื้อรั้น กระทำสิ่งใดก็ตำมที่พวกเขำพอใจ ที่ไม่เหมำะสมกับมำรยำทอย่ำงวิสุทธิชน
ผูค้ นต้องไม่ก่อควำมวุ่นวำย โบกธงของพระเจ้ำไปทัว่ ทุกแห่งในขณะที่กรี ดกรำยและฉ้อโกงไปทุกที่
นี่คือควำมประพฤติชนิดที่เป็ นกบฏมำกที่สุด ครอบครัวทั้งหลำยมีกฎของตนเอง
และชนชำติท้งั หลำยก็มีกฎหมำยของตน—และจะไม่มีมำกกว่ำนั้นหรื อในพระนิเวศของพระเจ้ำ? มำตรฐำนต่ำงๆ
จะไม่เข้มงวดยิ่งกว่ำหรื อ? จะไม่มีประกำศกฤษฎีกำบริ หำรมำกยิง่ กว่ำหรื อ?
ผูค้ นมีอิสระที่จะทำสิ่งที่พวกเขำต้องกำร
แต่ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมใจชอบได้
พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่งึ ไม่ทนต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองจำกมนุษย์
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่ึงทำให้ผคู้ นถึงแก่ควำมตำย ผูค้ นไม่ได้รู้สิ่งนี้อยู่แล้วจริ งๆ หรื อ?
ตัดตอนมำจำก “คำเตือนสำหรับบรรดำผูท้ ี่ไม่ปฏิบ ัตคิ วำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

422. ในทุกยุค ขณะที่ทรงพระรำชกิจท่ำมกลำงพวกมนุษย์
พระเจ้ำประทำนพระวจนะบำงคำให้กบั พวกเขำและทรงบอกควำมจริ งบำงประกำรแก่พวกเขำ
ควำมจริ งเหล่ำนี้ทำหน้ำที่เป็ นหนทำงทีผ่ คู้ นควรยึดติด เป็ นหนทำงที่พวกเขำควรจะเดินไปข้ำงใน
เป็ นหนทำงที่ทำให้พวกเขำสำมำรถยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
และเป็ นหนทำงที่ผคู้ นควรนำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิและยึดติดในชีวิตของพวกเขำและตลอดครรลองแห่งกำรเดินทำงแ
ห่งชีวิตของพวกเขำ เป็ นเพรำะเหตุผลเหล่ำนี้นั่นเองพระเจ้ำจึงทรงแสดงถ้อยดำรัสเหล่ำนี้ต่อมนุษยชำติ
พระวจนะเหล่ำนี้ซ่ึงมำจำกพระเจ้ำควรได้รับกำรยึดติดโดยผูค้ น
และกำรยึดติดในพระวจนะเหล่ำนี้คือกำรรับชีวิตเอำไว้ หำกบุคคลผูห้ นึ่งไม่ยึดติดในพระวจนะเหล่ำนี้
ไม่นำพระวจนะเหล่ำนี้ไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ และไม่ดำเนินชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำในชีวิตของพวกเขำ
เช่นนั้นแล้วบุคคลผูน้ ้ีก็จะไม่ได้กำลังนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ ยิ่งไปกว่ำนั้น
หำกผูค้ นไม่ได้กำลังนำควำมจริงไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ไม่ได้กำลังยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
อีกทั้งไม่สำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้
ผูค้ นที่ไม่สำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้ไม่สำมำรถรับคำสรรเสริ ญของพระองค์ได้
และผูค้ นเช่นนี้ก็จะไม่มีบทอวสำน
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

423.
กำรเดินในทำงของพระเจ้ำนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎอันผิวเผินทั้งหลำยตรงกันข้ำมกลับหมำยควำมว่ำเ
มื่อเจ้ำเผชิญหน้ำกับปัญหำ เจ้ำมีทรรศนะว่ำเหนือสิ่งอื่นใด
มันเป็ นสถำนกำรณ์ที่พระเจ้ำได้ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรไว้แล้ว เป็ นควำมรับผิดชอบที่พระองค์ประทำนให้แก่เจ้ำ
หรื อภำรกิจที่พระองค์วำงพระทัยมอบหมำยให้เจ้ำ เมื่อเผชิญหน้ำกับปัญหำนี้
เจ้ำควรถึงกับเห็นว่ำนั่นเป็ นกำรทดสอบที่พระเจ้ำทรงใส่ให้กบั เจ้ำ เมื่อเจ้ำประสบกับปัญหำนี้
เจ้ำต้องมีมำตรฐำนในหัวใจของเจ้ำ และเจ้ำต้องคิดว่ำเรื่ องนี้ได้มำจำกพระเจ้ำ
เจ้ำต้องคิดเกี่ยวกับวิธีจดั กำรกับมันในหนทำงที่เจ้ำสำมำรถทำให้ควำมรับผิดชอบของเจ้ำลุลว่ ง
ในขณะที่ยงั คงจงรักภักดีต่อพระเจ้ำ
ตลอดจนวิธีที่จะทำเช่นนั้นโดยไม่ทำให้พระองค์กริ้ วหรื อทำให้พระอุปนิสัยของพระองค์ทรงขุ่นเคือง…นี่เป็ นเพ
รำะเพื่อที่จะยังอยู่ในทำงของพระเจ้ำ
พวกเรำไม่สำมำรถปล่อยสิ่งใดก็ตำมที่เกิดขึ้นกับพวกเรำหรื อรอบตัวพวกเรำไป แม้กระทัง่ สิ่งเล็กน้อย
ไม่ว่ำพวกเรำจะคิดว่ำพวกเรำควรให้ควำมสนใจกับมันหรื อไม่ ตรำบใดที่พวกเรำกำลังเผชิญหน้ำเรื่ องใดก็ตำม
พวกเรำจะต้องไม่ปล่อยมันไป
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นควรถูกมองว่ำเป็ นกำรทดสอบที่พระเจ้ำได้ทรงมอบแก่พวกเรำ
เจ้ำคิดอะไรเกี่ยวกับวิธีมองสิ่งทั้งหลำยวิธีน้ี? หำกเจ้ำมีท่ำทีแบบนี้ เช่นนั้นแล้ว
มันจะเป็ นกำรยืนยันข้อเท็จจริ งข้อหนึ่ง กล่ำวคือ ลึกลงไปนั้น เจ้ำยำเกรงพระเจ้ำและเต็มใจหลบเลี่ยงควำมชัว่
หำกเจ้ำมีควำมพึงปรำรถนำนี้ที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้ำนำไปฝึ กฝนปฏิบตั ิจะไม่อยูไ่ กลมำกนักจำกกำรตอบสนองต่อมำตรฐำนแห่งกำรยำเกรงพระเ
จ้ำและกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่
บ่อยครั้งที่มีพวกที่เชื่อว่ำ เรื่ องทั้งหลำยที่ผคู้ นไม่ค่อยให้ควำมสนใจมำกนักและมักจะไม่พำดพิงถึงนั้น
เป็ นแต่เพียงเรื่ องหยุมหยิมเล็กน้อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับกำรนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เมื่อต้องเผชิญหน้ำกับประเด็นปัญหำเช่นนี้ ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ได้คิดมำกเกี่ยวกับมัน
แล้วพวกเขำก็ปล่อยให้มนั ผ่ำนไป อย่ำงไรก็ตำม โดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่ องนี้เป็ นบทเรี ยนที่เจ้ำควรศึกษำ—
บทเรี ยนเกี่ยวกับวิธีที่จะยำเกรงพระเจ้ำและวิธีที่จะหลบเลี่ยงควำมชัว่ ยิ่งไปกว่ำนั้น
สิ่งที่เจ้ำควรกังวลสนใจยิง่ ขึ้นไปอีกคือกำรรู ้ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงทำอะไรเมื่อเรื่ องนี้เกิดขึ้นมำเผชิญหน้ำกับเจ้ำ
พระเจ้ำทรงอยู่ขำ้ งเจ้ำนั่นเอง กำลังทรงสังเกตกำรณ์ทุกคำพูดและกำรกระทำของเจ้ำ
และกำลังทรงเฝ้ำดูทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำและกำรเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นในควำมคิดของเจ้ำ—
นี่คือพระรำชกิจของพระเจ้ำ ผูค้ นบำงคนถำมว่ำ “หำกนั่นเป็ นจริง เช่นนั้นแล้วเหตุใดข้ำพระองค์จึงไม่รู้สึก?”

เจ้ำไม่รู้สึกเพรำะเจ้ำยังไม่ได้ยึดติดหนทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ เป็ นหนทำงปฐมของเจ้ำ
ดังนั้นเจ้ำจึงไม่สำมำรถสำนึกรับรูไ้ ด้ถึงพระรำชกิจอันแนบเนียนที่พระเจ้ำทรงทำในผูค้ น
ซึ่งสำแดงตัวโดยสอดคล้องกับควำมคิดและกำรกระทำอันหลำกหลำยของผูค้ น เจ้ำเป็ นคนสติแตก!
อะไรเล่ำที่เป็ นเรื่ องใหญ่? อะไรเล่ำที่เป็ นเรื่ องเล็ก?
เรื่ องทั้งหลำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินในทำงของพระเจ้ำไม่ได้ถูกแยกระหว่ำงเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก
แต่พวกเจ้ำสำมำรถยอมรับนัน่ ได้ไหม? (พวกเรำสำมำรถยอมรับได้) ในด้ำนของเรื่ องประจำวันทั้งหลำย
มีบำงเรื่ องที่ผคู้ นมองว่ำเป็ นเรื่ องใหญ่และมีนยั สำคัญมำก และเรื่ องอื่นๆ ที่ถูกมองว่ำเป็ นเรื่ องเล็กไร้สำระ
บ่อยครั้งที่ผคู้ นเห็นว่ำเรื่ องใหญ่เหล่ำนี้เป็ นเรื่ องสำคัญมำก
และพวกเขำพิจำรณำว่ำเรื่ องเหล่ำนั้นได้ถูกพระเจ้ำทรงส่งมำ
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเรื่ องใหญ่เหล่ำนี้แสดงบทบำทออกมำ
บ่อยครั้งที่ผคู้ นไปไม่ถึงกำรทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วง ไม่สำมำรถได้รับวิวรณ์ใด
และไม่สำมำรถได้รับควำมรู ้จริ งแท้ใดที่มีคุณค่ำ
ก็เพรำะวุฒิภำวะที่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของผูค้ นและเพรำะขีดควำมสำมำรถที่ต่ำของพวกเขำ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเล็กแล้ว
เรื่ องเหล่ำนี้เพียงแค่ถูกผูค้ นมองข้ำมและถูกทิ้งให้เลือนหำยไปทีละนิดทีละน้อย
เมื่อเป็ นเช่นนั้นผูค้ นจึงได้สูญเสียโอกำสมำกมำยที่จะได้รับกำรตรวจดูเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและได้รับกำรทด
สอบโดยพระองค์ มันหมำยควำมว่ำกระไรเล่ำ หำกเจ้ำมักมองข้ำมผูค้ น
เหตุกำรณ์และวัตถุและสถำนกำรณ์ท้งั หลำยที่พระเจ้ำได้ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรไว้ให้เจ้ำเสมอ?
มันหมำยควำมว่ำทุกวัน และแม้กระทัง่ ทุกชัว่ ขณะ
เจ้ำกำลังตัดขำดจำกกำรที่พระเจ้ำจะทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม ตลอดจนภำวะผูน้ ำของพระองค์อยู่เป็ นนิตย์
เมื่อใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงจัดกำรเตรี ยมกำรสถำนกำรณ์ให้กบั เจ้ำ พระองค์กำลังทรงเฝ้ำดูอย่ำงลับๆ
ทรงมองดูหัวใจของเจ้ำ ทรงสังเกตกำรณ์ควำมคิดและควำมสุขุมรอบคอบของเจ้ำ ทรงเฝ้ำดูวำ่ เจ้ำคิดอย่ำงไร
และทรงรอดูว่ำเจ้ำจะปฏิบตั ิตวั อย่ำงไร หำกเจ้ำเป็ นคนประมำท—คนที่ไม่เคยจริ งจังกับทำงของพระเจ้ำ
พระวจนะของพระองค์ หรื อควำมจริ ง—
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่ใส่ใจหรื อให้ควำมสนใจกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทำให้ครบบริ บูรณ์
หรื อข้อพึงประสงค์ที่พระองค์ทรงคำดหมำยให้เจ้ำสนองในครำที่พระองค์ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรสภำพแวดล้อมเ
ฉพำะบำงอย่ำงสำหรับเจ้ำ และเจ้ำก็จะไม่รู้ว่ำผูค้ น เหตุกำรณ์
และวัตถุท้งั หลำยที่เจ้ำประสบเกี่ยวเนื่องกับควำมจริงหรื อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงไร
หลังจำกที่เจ้ำเผชิญหน้ำกับรู ปกำรณ์แวดล้อมซ้ ำๆ และกำรทดสอบซ้ ำๆ เช่นนี้

โดยที่พระเจ้ำไม่ทรงเห็นผลลัพธ์ใดๆ ในตัวเจ้ำแล้ว พระองค์จะทรงดำเนินหน้ำต่อไปอย่ำงไรเล่ำ?
หลังจำกได้เผชิญหน้ำกับกำรทดสอบซ้ ำๆ เจ้ำก็ยงั ไม่ได้ขยำยพระเจ้ำยิง่ ใหญ่ในหัวใจของเจ้ำ
ทั้งยังไม่ได้เห็นรู ปกำรณ์แวดล้อมที่พระเจ้ำได้ทรงจัดกำรเตรียมกำรไว้ให้เจ้ำในสิ่ งที่พวกมันเป็ น นั่นคือ
กำรทดสอบและกำรตรวจสอบจำกพระเจ้ำ แต่ครั้งแล้วครั้งเล่ำ
เจ้ำกลับได้ปฏิเสธโอกำสที่พระเจ้ำได้ประทำนให้เจ้ำแทน โดยปล่อยให้โอกำสผ่ำนไปครั้งแล้วครั้งเล่ำ
นี่ไม่ใช่กำรไม่เชื่อฟังอย่ำงสุดขีดที่ผคู้ นแสดงให้เห็นหรอกหรื อ? (ใช่สิ)
พระเจ้ำจะทรงรู ้สึกเจ็บปวดเพรำะเหตุน้ีหรื อไม่? (พระองค์จะทรงรูส้ ึก) พระเจ้ำจะไม่ทรงรูส้ ึกเจ็บปวด!
กำรได้ยินเรำพูดกำรนี้ทำให้พวกเจ้ำตกใจอีกครั้ง พวกเจ้ำอำจกำลังคิดว่ำ
“ไม่ได้มีกำรพูดไว้ก่อนหน้ำนี้แล้วหรื อว่ำพระเจ้ำทรงรู ้สึกเจ็บปวดเสมอ?
ดังนั้นพระเจ้ำจะไม่ทรงรูส้ ึกเจ็บปวดหรอกหรื อ? เช่นนั้นแล้วเมื่อใดเล่ำที่พระองค์ทรงรูส้ ึกเจ็บปวด?”
โดยสังเขปแล้ว พระเจ้ำจะไม่ทรงรู ้สึกเจ็บปวดในสถำนกำรณ์น้ี ดังนั้นเช่นนั้นแล้ว
ท่ำทีของพระเจ้ำที่มีต่อพฤติกรรมประเภทที่ระบุไว้คร่ ำวๆ ข้ำงต้นนั้นคืออะไรเล่ำ?
เมื่อผูค้ นปฏิเสธกำรทดสอบและกำรตรวจสอบที่พระเจ้ำทรงส่งให้พวกเขำ
และเมื่อพวกเขำหลบเลี่ยงทั้งสองอย่ำงนั้น มีเพียงท่ำทีเดียวเท่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงมีต่อผูค้ นเช่นนี้
นี่คือท่ำทีอะไรกันเล่ำ? พระเจ้ำทรงผลักไสบุคคลแบบนี้จำกก้นบึ้งพระทัยของพระองค์
มีควำมหมำยสองชั้นสำหรับคำว่ำ “ผลักไส” เรำควรอธิบำยอย่ำงไรดีจำกทัศนคติของเรำ ลึกๆ แล้วคำว่ำ
“ผลักไส” มีนัยยะของควำมเกลียดและควำมเกลียดชัง แล้วควำมหมำยอีกชั้นหนึ่งเล่ำ?
นั่นก็คือส่วนที่แสดงนัยของกำรยอมแพ้ในบำงสิ่ง พวกเจ้ำทั้งหมดรู ้ว่ำ “ยอมแพ้” หมำยถึงอะไรใช่หรื อไม่?
โดยสรุ ปแล้ว “ผลักไส”
คือคำที่เป็ นตัวแทนของปฏิกิริยำและท่ำทีทำ้ ยสุดของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อผูค้ นเหล่ำนั้นที่กำลังประพฤติตวั เช่นนั้น
เป็ นควำมเกลียดชังสุดขีดต่อพวกเขำ และควำมเดียดฉันท์
และด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้มีกำรตัดสินใจที่จะละทิ้งพวกเขำ
นี่คือกำรตัดสินใจขั้นสุดท้ำยของพระเจ้ำต่อบุคคลที่ไม่เคยเดินในทำงของพระเจ้ำ
และที่ไม่เคยยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

424. ควำมยำเกรงและกำรเชื่อฟังของโยบที่มีต่อพระเจ้ำเป็ นตัวอย่ำงแก่มวลมนุษย์
และควำมเพียบพร้อมและควำมเที่ยงธรรมของเขำเป็ นจุดสูงสุดแห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะครอบ
ครอง ถึงแม้ว่ำเขำจะไม่ได้มองเห็นพระเจ้ำ แต่เขำก็ตระหนักว่ำพระเจ้ำทรงมีอยู่อย่ำงแท้จริ ง

และเพรำะกำรตระหนักนี้เขำจึงยำเกรงพระเจ้ำ และเนื่องจำกควำมยำเกรงพระเจ้ำของเขำ
เขำจึงสำมำรถเชื่อฟังพระเจ้ำได้ เขำยอมให้พระเจ้ำทรงเอำสิ่งใดก็ตำมที่เขำมีไปโดยอิสระ
กระนั้นเขำก็ไม่มีกำรร้องทุกข์คร่ ำครวญ และได้ทรุ ดลงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและทูลบอกกับพระองค์ว่ำ ณ
ชัว่ ขณะนี้ ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำจะทรงเอำเนื้อหนังของเขำไป เขำก็จะยินดียอมให้พระองค์ทำเช่นนั้น
โดยไม่มีกำรร้องทุกข์คร่ ำครวญ
กำรประพฤติท้งั หมดทั้งมวลของเขำนั้นเป็ นไปเนื่องจำกสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ดีและเที่ยงธรรมของเขำ
กล่ำวคือ ด้วยผลแห่งควำมไร้มลทิน ควำมซื่อสัตย์ และควำมใจดีของเขำ
โยบจึงไม่หวัน่ ไหวในควำมตระหนักและประสบกำรณ์กบั กำรมีอยู่ของพระเจ้ำของเขำ
และบนรำกฐำนนี้เองเขำจึงได้ทำข้อเรี ยกร้องกับตัวเขำเองและตั้งมำตรฐำนกำรคิด พฤติกรรม กำรประพฤติ
และหลักกำรในกำรกระทำของเขำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำให้สอดคล้องกับกำรทรงนำของพระเจ้ำที่มีต่อเขำแล
ะกิจกำรทั้งหลำยของพระเจ้ำที่เขำได้มองเห็นท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง ตลอดเวลำนั้น
ประสบกำรณ์ของเขำได้ทำให้ในตัวเขำนั้นเกิดควำมยำเกรงที่จริ งและแท้ต่อพระเจ้ำและทำให้เขำหลบเลี่ยงควำม
ชัว่ นี่คือแหล่งกำเนิดของควำมซื่อสัตย์ที่โยบยึดมัน่ โยบครองครองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ ไร้มลทิน
และใจดี และเขำได้มีประสบกำรณ์จริ งแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำ กำรเชื่อฟังพระเจ้ำ และกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่
ตลอดจนควำมรู ้ว่ำ “พระยำห์เวห์ประทำน และพระยำห์เวห์ทรงเอำไปเสีย”
เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เท่ำนั้นเขำจึงสำมำรถตั้งมัน่ ในคำพยำนของเขำได้ท่ำมกลำงกำรโจมตีที่โหดร้ำยของซำตำน
และเพรำะกำรโจมตีเหล่ำนี้เท่ำนั้นเขำจึงสำมำรถไม่ทำให้พระเจ้ำทรงผิดหวังได้และสำมำรถจัดเตรี ยมคำตอบที่น่
ำพึงพอพระทัยแก่พระเจ้ำได้เมื่อกำรทดสอบของพระเจ้ำเกิดขึ้นกับเขำ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

425. โยบไม่ได้มองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำหรื อได้ยินพระวจนะที่พระเจ้ำตรัส
และนับประสำอะไรที่เขำจะเคยได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำเป็ นกำรส่วนตัว กระนั้น
ควำมยำเกรงพระเจ้ำและคำพยำนของเขำในช่วงระหว่ำงกำรทดสอบของเขำนั้นเป็ นที่ประจักษ์แก่ทุกคน
และสิ่งเหล่ำนั้นเป็ นทีร่ ัก ที่ยินดี และที่ชื่นชมของพระเจ้ำ และผูค้ นอิจฉำ และยกย่องสิ่งเหล่ำนั้น
และที่มำกยิ่งไปกว่ำนั้นอีกก็คือ พวกเขำร้องเพลงสรรเสริ ญสิ่งเหล่ำนั้น
ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่และเหนือธรรมดำเกี่ยวกับชีวิตของเขำ กล่ำวคือ
เขำใช้ชีวิตที่ไม่มีควำมโดดเด่นเหมือนกับบุคคลธรรมดำทุกคน
ออกไปทำงำนเมื่อดวงอำทิตย์ข้ นึ และกลับบ้ำนเพื่อหยุดพักเมื่อดวงอำทิตย์ตก ควำมแตกต่ำงก็คือว่ำ
ในช่วงระหว่ำงหลำยทศวรรษในชีวิตของเขำที่ไม่มีควำมโดดเด่นนั้น

เขำได้รับควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกในทำงแห่งพระเจ้ำ
และได้ตระหนักและเข้ำใจฤทธำนุภำพและอธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำอย่ำงที่บุคคลอื่นไม่เคยได้รับ
เขำไม่ใช่ฉลำดกว่ำบุคคลธรรมดำคนใด ชีวิตของเขำไม่น่ำหวงแหนเป็ นพิเศษ ยิ่งไปกว่ำนั้น
เขำไม่ได้มีทกั ษะพิเศษที่ไม่ปรำกฏแก่ตำ อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่เขำครอบครองคือบุคลิกภำพที่ซื่อสัตย์ ใจดี
และเที่ยงธรรม บุคลิกภำพที่รักควำมยุติธรรม ควำมชอบธรรม และสิ่งต่ำงๆ ที่เป็ นเชิงบวก—
ผูค้ นธรรมดำส่วนใหญ่ไม่ได้ครอบครองสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เลย
เขำแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมรักและควำมเกลียดชัง มีสำนึกรับรู ้ถึงควำมยุติธรรม
มีใจเด็ดเดี่ยวและมุ่งมัน่ พำกเพียร และได้ให้ควำมสนใจพิถีพถิ นั ต่อรำยละเอียดในกำรคิดของเขำ ด้วยเหตุน้ี
ในระหว่ำงเวลำที่ไม่มีควำมโดดเด่นของเขำบนแผ่นดินโลกเขำได้มองเห็นสิ่งต่ำงๆ
ที่เหนือธรรมดำทั้งหมดที่พระเจ้ำได้ทรงทำไว้ และเขำได้มองเห็นควำมยิง่ ใหญ่ ควำมบริ สุทธิ์
และควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ เขำได้มองเห็นควำมห่วงใย ควำมมีพระคุณ
และกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์ และเขำได้มองเห็นควำมทรงพระเกียรติ
และสิทธิอำนำจของพระเจ้ำผูส้ ูงสุด เหตุผลแรกที่ว่ำทำไมโยบจึงสำมำรถได้รับสิ่งต่ำงๆ
เหล่ำนี้ที่เกินบุคคลธรรมดำก็คือ เพรำะเขำมีหัวใจที่บริ สุทธิ์ และหัวใจของเขำเป็ นของพระเจ้ำ
และได้รับกำรทรงนำทำงโดยพระผูส้ ร้ำง เหตุผลที่สองคือกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำ กล่ำวคือ
กำรที่เขำไล่ตำมเสำะหำกำรเป็ นคนไม่มีมลทินและดีพร้อม
และกำรเป็ นใครบำงคนที่ทำตำมน้ ำพระทัยแห่งสวรรค์ ผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้ำ และผูท้ ี่หลบเลี่ยงควำมชัว่
โยบครอบครองและไล่ตำมเสำะหำสิ่งเหล่ำนี้ในขณะที่ไม่สำมำรถมองเห็นพระเจ้ำหรื อได้ยนิ พระวจนะของพระเ
จ้ำได้ ถึงแม้ว่ำเขำไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้ำ เขำก็ได้มำรู ้จกั วิธีกำรที่พระเจ้ำทรงใช้ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
และเขำเข้ำใจพระปรี ชำญำณที่พระเจ้ำทรงมีในกำรทำเช่นนั้น ถึงแม้ว่ำเขำไม่เคยได้ยินพระวจนะที่พระเจ้ำตรัส
แต่โยบก็รู้ว่ำกิจกำรแห่งกำรให้รำงวัลมนุษย์และเอำไปจำกมนุษย์น้ นั ล้วนมำจำกพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำหลำยปี แห่งชีวิตของเขำจะไม่แตกต่ำงไปจำกหลำยปี ของบุคคลธรรมดำคนใด
เขำก็ไม่ยอมให้ควำมไม่โดดเด่นแห่งชีวิตของเขำส่งผลกระทบต่อควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพ
สิ่งของพระเจ้ำ หรื อส่งผลกระทบต่อกำรติดตำมหนทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลีกเลี่ยงควำมชัว่
ในสำยตำของเขำนั้น ธรรมบัญญัติท้งั หลำยของทุกสรรพสิ่งเต็มไปด้วยกิจกำรต่ำงๆ ของพระเจ้ำ
และอธิปไตยของพระเจ้ำสำมำรถมองเห็นได้ในทุกส่วนของชีวิตของบุคคลหนึ่ง เขำไม่เคยได้มองเห็นพระเจ้ำ
แต่เขำสำมำรถตระหนักว่ำกิจกำรของพระเจ้ำอยู่ทุกหนแห่ง
และในช่วงระหว่ำงเวลำที่ไม่มีควำมโดดเด่นของเขำบนแผ่นดินโลก
ในทุกมุมแห่งชีวิตของเขำนั้นเขำสำมำรถมองเห็นและตระหนักถึงกิจกำรต่ำงๆ

ที่เหนือธรรมดำและน่ำอัศจรรย์ของพระเจ้ำ
และเขำสำมำรถมองเห็นกำรจัดกำรเตรี ยมกำรที่น่ำอัศจรรย์ของพระเจ้ำ
ควำมซ่อนเร้นและควำมนิ่งเงียบของพระเจ้ำไม่ได้ขดั ขวำงควำมตระหนักของโยบที่มีต่อกิจกำรทั้งหลำยของพระ
เจ้ำ อีกทั้งสิ่งเหล่ำนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้ำ
ชีวิตของเขำคือควำมตระหนักถึงอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ
ผูซ้ ่ึงซ่อนเร้นอยู่ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งในช่วงระหว่ำงชีวิตประจำวันของเขำ
ในชีวิตประจำวันของเขำนั้นเขำยังได้ยนิ และเข้ำใจพระสุรเสียงแห่งพระทัยของพระเจ้ำและพระวจนะของพระเจ้
ำ
ผูซ้ ่ึงนิ่งเงียบท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งแต่กระนั้นก็ทรงแสดงพระสุรเสียงจำกพระทัยของพระองค์และพระวจนะขอ
งพระองค์ดว้ ยกำรควบคุมธรรมบัญญัติแห่งทุกสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำมองเห็นว่ำหำกผูค้ นมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์และกำรไล่ตำมเสำะหำแบบเดียวกันกับโยบ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็สำมำรถได้รับควำมตระหนักและควำมรู ้แบบเดียวกันกับโยบ
และสำมำรถได้มำซึ่งควำมเข้ำใจและควำมรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้ำแบบเดียวกันกับโยบ
พระเจ้ำไม่ได้ทรงปรำกฏต่อโยบหรื อตรัสกับเขำ แต่โยบก็สำมำรถเป็ นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรม
และสำมำรถยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ ได้ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
กิจกำรทั้งหลำยของพระเจ้ำท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งและอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระองค์ก็เพียงพอสำหรับ
มนุษย์ที่จะกลำยมำตระหนักรู ้ถงึ กำรดำรงอยู่ ฤทธำนุภำพ และสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของพระเจ้ำก็พอแล้วที่จะทำให้มนุษย์ติดตำมหนทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำแล
ะหลบเลี่ยงควำมชัว่ โดยไม่ตอ้ งมีกำรที่พระเจ้ำได้ทรงปรำกฏหรื อตรัสกับมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

426. “กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงมำร”
และกำรรู ้จกั พระเจ้ำนั้นเชื่อมโยงกันโดยมิอำจแบ่งแยกได้ดว้ ยเส้นด้ำยนับหมื่นแสน
และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิ่งเหล่ำนี้ก็ชดั เจนในตัวเอง หำกคนเรำปรำรถนำที่จะบรรลุซ่ึงกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่
คนเรำก็ตอ้ งมีกำรยำเกรงที่แท้จริ งในพระเจ้ำเสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะบรรลุซ่ึงกำรยำเกรงที่แท้จริ งในพระเจ้ำ คนเรำต้องมีควำมรู ้ ที่แท้จริงในพระเจ้ำเสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะบรรลุควำมรู ้ในพระเจ้ำ คนเรำก็ตอ้ งได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ
เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำ ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรสั่งสอนและกำรบ่มวินัยของพระเจ้ำ
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์เสียก่อน

หำกคนเรำปรำรถนำที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ
คนเรำก็ตอ้ งเผชิญหน้ำกับพระวจนะของพระเจ้ำ เผชิญหน้ำกับพระเจ้ำ
และขอให้พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมโอกำสที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำในรู ปแบบของสภำวะแ
วดล้อมทุกชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผูค้ น เหตุกำรณ์ท้งั หลำย และวัตถุสิ่งของทั้งหลำยเสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะเผชิญหน้ำกับพระเจ้ำและพระวจนะของพระเจ้ำ
คนเรำก็ตอ้ งมีหัวใจที่เรียบง่ำยและซื่อสัตย์ ควำมพร้อมที่จะยอมรับควำมจริง ควำมตั้งใจที่จะสู้ทนควำมทุกข์
ปณิธำนและควำมกล้ำที่จะหลบเลี่ยงควำมชัว่
และควำมทะเยอทะยำนที่จะกลำยเป็ นสิ่งที่มีชีวิตทรงสร้ำงซึ่งจริ งแท้…ในหนทำงนี้
ในกำรขยับเดินต่อไปข้ำงหน้ำทีละก้ำว เจ้ำจะเข้ำใกล้พระเจ้ำขึ้นไปทุกที หัวใจของเจ้ำจะยิ่งบริ สุทธิ์ข้ นึ ทุกที
และชีวิตและคุณค่ำของกำรมีชีวิตอยู่ของเจ้ำพร้อมด้วยควำมรู ้ของเจ้ำในพระเจ้ำจะกลำยเป็ นมีควำมหมำยขึ้นทุก
ที และเปล่งประกำยสดใสขึ้นทุกที จนกระทัง่ วันหนึ่ง เจ้ำจะรู ้สึกว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่ได้ทรงเป็ นปริ ศนำอีกต่อไป
ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่เคยทรงถูกซ่อนเร้นจำกเจ้ำ ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่เคยทรงปกปิ ดพระพักตร์ของพระองค์จำกเจ้ำ
ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่ได้ทรงอยูไ่ กลจำกเจ้ำเลย
ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่ได้ทรงเป็ นหนึ่งเดียวซึ่งเจ้ำถวิลหำอยู่เนืองนิตย์ในควำมคิดของเจ้ำอีกต่อไป
เพียงแต่เจ้ำไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยควำมรู ้สึกของเจ้ำได้
ว่ำพระองค์ทรงเฝ้ำระวังทั้งทำงซ้ำยและทำงขวำของเจ้ำจริ งๆ และอย่ำงแท้จริ ง ทรงจัดหำให้กบั ชีวิตของเจ้ำ
และทรงควบคุมลิขิตชีวิตของเจ้ำ พระองค์ไม่ได้ทรงอยู่บนเส้นขอบฟ้ำอันไกลโพ้น
และพระองค์ไม่ได้ทรงอำพรำงพระองค์เองสูงขึ้นไปในก้อนเมฆ พระองค์ทรงอยู่ขำ้ งเจ้ำ
ทรงเป็ นประธำนเหนือเจ้ำทุกคน พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำมี และพระองค์ทรงเป็ นสิ่งเดียวที่เจ้ำมี
พระเจ้ำเช่นนั้นทรงยอมให้เจ้ำรักพระองค์จำกหัวใจ เกำะติดพระองค์ โอบกอดพระองค์แนบกระชับ
เลื่อมใสพระองค์ กลัวที่จะสูญเสียพระองค์ และไม่เต็มใจที่จะประกำศตัดขำดกับพระองค์อีกต่อไป
ไม่เต็มใจที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์อีกต่อไป หรือเลี่ยงหนีพระองค์หรื ออยู่ห่ำงพระองค์อีกต่อไป
ทั้งหมดที่เจ้ำต้องกำรคือกำรใส่ใจพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ ตอบแทนทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงมอบให้เจ้ำ
และนบนอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์ เจ้ำไม่ปฏิเสธที่จะได้รับกำรทรงนำ กำรจัดเตรี ยม กำรเฝ้ำดู
และกำรรับเอำไว้โดยพระองค์อีกต่อไป
ไม่ปฏิเสธสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบอกบทและทรงสถำปนำสำหรับเจ้ำอีกต่อไป
ทั้งหมดที่เจ้ำต้องกำรคือกำรติดตำมพระองค์ เดินเคียงข้ำงพระองค์
ทั้งหมดที่เจ้ำต้องกำรคือยอมรับพระองค์เป็ นชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำ
กำรยอมรับพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำ เป็ นพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

427. เมื่อผูค้ นได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
ควำมรู ้แรกที่เขำมีเกี่ยวกับพระองค์คือพระองค์ทรงยำกหยัง่ ถึง ทรงชำญฉลำด และทรงน่ำพิศวง
และพวกเขำเคำรพพระองค์และรูส้ ึกถึงควำมล้ำลึกของพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำโดยไม่รู้ตวั
ซึ่งอยู่เกินจำกควำมรู ้ควำมเข้ำใจของจิตใจมนุษย์
ผูค้ นเพียงต้องกำรที่จะมีควำมสำมำรถทำได้ตำมสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์
เพื่อทำให้สมดังพระองค์ทรงพึงปรำรถนำเท่ำนั้น พวกเขำไม่ปรำรถนำที่จะเกินพระพักตร์พระองค์
เพรำะพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำนั้นไปไกลเกินกว่ำควำมคิดและจินตนำกำรของมนุษย์
และมนุษย์ไม่สำมำรถทำแทนพระองค์ได้ แม้กระทัง่ มนุษย์เองก็ไม่รู้ถงึ ควำมไม่เพียงพอของเขำเอง กระนั้น
พระเจ้ำทรงสร้ำงเส้นทำงใหม่และได้ทรงมำนำมนุษย์เข้ำสู่โลกที่ใหม่กว่ำและสวยงำมกว่ำ
และด้วยเหตุน้ นั มวลมนุษย์จึงได้สร้ำงควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ และได้มีกำรเริ่ มต้นใหม่
สิ่งที่ผคู้ นรู ้สึกเพื่อพระเจ้ำไม่ใช่ควำมเลื่อมใส หรื อไม่ใช่แค่ควำมเลื่อมใส
ประสบกำรณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของพวกเขำคือควำมเกรงขำมและควำมรัก
ควำมรู ้สึกของพวกเขำคือพระเจ้ำทรงน่ำพิศวงโดยแท้
พระองค์ทรงพระรำชกิจที่มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำได้ และตรัสสิ่งต่ำงๆ
ที่มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถที่จะพูดได้
ผูค้ นที่ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำมีควำมรู ้สึกที่ไม่อำจอธิบำยได้เสมอ
ผูค้ นที่มีประสบกำรณ์ลึกซึ้งเพียงพอจะสำมำรถเข้ำใจควำมรักของพระเจ้ำ
พวกเขำสำมำรถรู ้สึกถึงควำมดีงำมของพระองค์ ว่ำพระรำชกิจของพระองค์ช่ำงชำญฉลำด ช่ำงน่ำพิศวง
และด้วยเหตุน้ นั จึงเป็ นพลังที่ไม่จำกัดที่เกิดขึ้นท่ำมกลำงพวกเขำ
มันไม่ใช่ควำมกลัวหรื อควำมรักและควำมนับถือชัว่ ครั้งครำว
แต่เป็ นสำนึกรับรู ้อย่ำงลึกซึ้งถึงควำมสงสำรที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั มนุษย์และกำรยอมผ่อนปรนให้กบั เขำ
อย่ำงไรก็ตำม
ผูค้ นที่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์สำนึกรับรูถ้ ึงพระบำรมีของพระองค์แ
ละสำนึกรับรู ้ว่ำพระองค์ไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั กำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ
แม้กระทัง่ ผูค้ นที่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์มำกมำยก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะหยัง่ ลึกพระอ
งค์ได้
ทุกผูค้ นที่เคำรพพระองค์อย่ำงแท้จริ งรู ้ว่ำพระรำชกิจของพระองค์ไม่สอดคล้องกับมโนคติทหี่ ลงผิดของผูค้ น
แต่ตรงกันข้ำมกับมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำเสมอ

พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผูค้ นเลื่อมใสพระองค์ท้งั หมดหรือแสดงท่ำทำงแห่งกำรนบนอบต่อพระองค์
แต่พวกเขำควรสัมฤทธิ์ควำมเคำรพที่แท้จริ งและกำรนบนอบที่แท้จริ ง ในพระรำชกิจอันมำกมำยของพระองค์
ผูใ้ ดก็ตำมที่มีประสบกำรณ์ที่แท้จริ งจะรู ้สึกเคำรพพระองค์ ซึ่งสูงกว่ำกำรเลื่อมใส
ผูค้ นได้มองเห็นพระอุปนิสัยของพระองค์เนื่องจำกพระรำชกิจกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
และดังนั้นพวกเขำจึงเคำรพพระองค์ในหัวใจของพวกเขำ พระเจ้ำควรทรงได้รับกำรเคำรพและเชื่อฟัง
เพรำะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและพระอุปนิสยั ของพระองค์ไม่เหมือนกับของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
และอยู่เหนือกว่ำของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง พระเจ้ำทรงปรำกฏด้วยพระองค์เองและทรงคงอยู่ชวั่ นิจนิรันดร์
และไม่ทรงใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง และมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ควรค่ำแก่กำรเคำรพและกำรเชื่อฟัง
มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับกำรนี้ ดังนั้น
ผูค้ นทั้งหมดที่ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์และรู ้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริงจึงรู ้สึกถึงควำมเคำร
พต่อพระองค์ อย่ำงไรก็ตำม พวกที่ไม่ปลดปล่อยมโนคติที่หลงผิดที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระองค์—
พวกที่ไม่คำนึงถึงพระองค์ว่ำทรงเป็ นพระเจ้ำเลย—ไม่มีควำมเคำรพต่อพระองค์
และถึงแม้ว่ำพวกเขำจะติดตำมพระองค์ แต่พวกเขำก็ไม่ได้ถูกพิชิต พวกเขำคือผูค้ นที่ไม่เชื่อฟังโดยธรรมชำติ
ดังนั้น
สิ่งที่พระองค์ต้งั พระทัยว่ำจะสัมฤทธิ์ผลโดยกำรทรงพระรำชกิจเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหมดได้มีหัวใจแห่ง
กำรเคำรพให้กบั พระผูส้ ร้ำง นมัสกำรพระองค์ และนบนอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์อย่ำงไม่มีเงือ่ นไข
นี่คือผลลัพธ์สุดท้ำยที่พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์มีจุดมุ่งหมำยที่จะสัมฤทธิ์
หำกผูค้ นที่เคยได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจดังกล่ำวไม่เคำรพพระเจ้ำแม้แต่น้อย
และหำกกำรไม่เชื่อฟังในอดีตของเขำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงเลย เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะถูกกำจัดอย่ำงแน่นอน
หำกท่ำทีที่บุคคลหนึ่งมีต่อพระเจ้ำเป็ นเพียงกำรเลื่อมใสพระองค์หรื อกำรแสดงควำมนับถือต่อพระองค์จำกที่ไกล
ๆ และไม่ใช่กำรรักพระองค์เลยแม้แต่น้อย
เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์ที่บุคคลที่ปรำศจำกหัวใจที่รักพระเจ้ำได้มำถึง
และบุคคลนั้นขำดเงื่อนไขที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
หำกพระรำชกิจมำกมำยไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมรักที่แท้จริ งของบุคคล
เช่นนั้นแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ได้รับพระเจ้ำ และไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งอย่ำงจริ งแท้
บุคคลที่ไม่ได้รักพระเจ้ำไม่ได้รักควำมจริงและดังนั้นจึงไม่สำมำรถได้รับพระเจ้ำ
แล้วจะนับประสำอะไรกับกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกพระเจ้ำ
ผูค้ นเช่นนั้นไร้ควำมสำมำรถที่จะเคำรพพระเจ้ำได้
ไม่ว่ำพวกเขำจะได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงไรก็ตำม

และไม่ว่ำพวกเขำจะได้รับประสบกำรณ์กบั กำรพิพำกษำอย่ำงไรก็ตำม
เหล่ำนี้คือผูค้ นที่มีธรรมชำติที่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ และผูท้ ี่มอี ุปนิสัยชัว่ ร้ำยอย่ำงถึงทีส่ ุด
ทุกคนที่ไม่เคำรพพระเจ้ำจะต้องถูกกำจัด ต้องเป็ นเป้ำหมำยกำรลงโทษ
และต้องถูกลงโทษเช่นเดียวกับผูท้ ี่ทำควำมชัว่ และต้องทนทุกข์มำกยิง่ กว่ำผูท้ ี่ได้กระทำสิ่งทีไ่ ม่ชอบธรรม
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ด. ว่าด้วยวิธีที่จะเลือกเส้ นทางในความเชื่อของคนเรา
428. ผูค้ นส่วนใหญ่เชื่อในพระเจ้ำเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยในอนำคตของพวกเขำ
หรื อเพื่อควำมชื่นชมยินดีชวั่ ครำว สำหรับพวกที่ยงั ไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรจัดกำรใดๆ
พวกเขำเชื่อในพระเจ้ำเพื่อที่จะเข้ำสู่สวรรค์ เพื่อที่จะได้บำเหน็จ
พวกเขำไม่เชื่อในพระเจ้ำเพื่อที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
หรื อเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ ซึ่งกล่ำวก็คือ
ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่เชื่อในพระเจ้ำเพื่อที่จะลุล่วงควำมรับผิดชอบทั้งหลำยของพวกเขำ
หรื อเพื่อทำให้หน้ำที่ของพวกเขำเสร็จสิ้น ผูค้ นไม่คอ่ ยเชื่อในพระเจ้ำเพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เปี่ ยมควำมหมำย
อีกทั้งไม่ค่อยมีบรรดำผูท้ ี่เชื่อว่ำ เนื่องจำกมนุษย์มีชีวิตอยู่
เขำควรรักพระเจ้ำเพรำะเป็ นธรรมบัญญัติแห่งสวรรค์และหลักธรรมของแผ่นดินโลกที่จะทำเช่นนั้น
และเป็ นงำนทรงเรี ยกตำมธรรมชำติของมนุษย์ ในหนทำงนี้
แม้ว่ำผูค้ นแต่ละคนที่แตกต่ำงกันต่ำงก็ไล่ตำมเสำะหำเป้ำหมำยของพวกเขำเอง
จุดมุ่งหมำยของกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำและแรงจูงใจเบื้องหลังมันทั้งหมดล้วนแต่เหมือนกัน
ที่มำกไปกว่ำนั้นคือ สำหรับพวกเขำส่วนใหญ่แล้ว วัตถุสำหรับกำรนมัสกำรของพวกเขำนั้นเหมือนกันมำก
ในช่วงหลำยพันปี ที่ผ่ำนมำ ผูเ้ ชื่อจำนวนมำกได้ตำยลง และหลำยคนได้ตำยลงและเกิดใหม่อกี ครั้ง
ไม่ใช่แค่ผคู้ นหนึ่งหรื อสองคนที่แสวงหำพระเจ้ำ ไม่ใช่แม้กระทัง่ หนึ่งหรื อสองพัน
กระนั้นแล้วผูค้ นเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ก็ไล่ตำมเสำะหำเพื่อประโยชน์ของควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของพว
กเขำเองหรื อควำมหวังอันรุ่งโรจน์สำหรับอนำคต
บรรดำผูท้ ี่อุทิศแด่พระคริ สต์น้ นั มีน้อยมำกและอยู่กระจัดกระจำย
ผูเ้ ชื่อเปี่ ยมศรัทธำจำนวนมำกยังคงตำยโดยติดบ่วงในร่ ำงแหของพวกเขำเอง และยิ่งไปกว่ำนั้น
จำนวนผูค้ นที่ได้รับชัยชนะก็น้อยนิดยิง่ นัก จนถึงวันนี้
พวกเขำยังคงไม่รู้ถงึ เหตุผลทัง้ หลำยที่ทำไมผูค้ นจึงล้มเหลว หรื อควำมลับทั้งหลำยของชัยชนะของพวกเขำ
พวกที่ย้ำคิดอยู่กบั กำรแสวงหำพระคริสต์ยงั คงไม่ได้มีชวั่ ขณะแห่งควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกแบบฉับพลันของพว
กเขำ พวกเขำยังไม่ได้ไปถึงก้นบึ้งของควำมล้ำลึกเหล่ำนี้ เพรำะพวกเขำแค่ไม่รู้
แม้ว่ำพวกเขำจะใช้ควำมพยำยำมอันอุตสำหะในกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำ
เส้นทำงที่พวกเขำเดินนั้นก็เป็ นเส้นทำงของควำมล้มเหลวที่ครั้งหนึ่งบรรพชนของพวกเขำได้เดินแล้ว
และไม่ใช่เส้นทำงของควำมสำเร็จ โดยไม่คำนึงถึงว่ำพวกเขำจะแสวงหำอย่ำงไร ในหนทำงนี้
ไม่ใช่ว่ำพวกเขำเดินบนเส้นทำงที่นำไปสู่ควำมมืดมิดหรอกหรือ?
สิ่งที่พวกเขำได้รับนั้นไม่ใช่ดอกผลอันขมขืน่ หรอกหรื อ? มันยำกพออยู่แล้วที่จะคำดกำรณ์วำ่

ผูค้ นที่เลียนแบบบรรดำผูท้ ี่ได้ประสบควำมสำเร็จในกำลเวลำที่ผ่ำนมำนั้น
ท้ำยที่สุดจะมำถึงควำมมีโชคหรื อหำยนะ เช่นนั้นแล้ว
โอกำสสำหรับผูค้ นที่แสวงหำโดยกำรทำตำมอย่ำงพวกที่ได้ลม้ เหลวนั้นแย่ลงมำกเพียงใด?
พวกเขำไม่อยู่ในภำวะที่มีโอกำสถึงขั้นล้มเหลวมำกขึ้นหรอกหรื อ?
มีคุณค่ำอะไรหรือสำหรับเส้นทำงที่พวกเขำเดิน? ไม่ใช่ว่ำพวกเขำกำลังเสียเวลำของพวกเขำอยู่หรอกหรื อ?
โดยไม่คำนึงถึงว่ำผูค้ นจะประสบควำมสำเร็จหรื อล้มเหลวในกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำหรื อไม่ สรุ ปสั้นๆ
คือ มีเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพวกเขำจึงทำเช่นนั้น
และนั่นไม่ใช่กรณีที่ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวของพวกเขำถูกกำหนดพิจำรณำโดยกำรแสวงหำในวิธีใดก็ตำ
มที่พวกเขำยินดี
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

429. ข้อพึงประสงค์พื้นฐำนที่สุดของควำมเชื่อในพระเจ้ำของมนุษย์ก็คือว่ำ เขำมีหัวใจที่ซื่อสัตย์
และว่ำเขำอุทิศตัวเขำเองอย่ำงสุดใจ และเชื่อฟังอย่ำงแท้จริ ง
สิ่งที่ยำกที่สุดสำหรับมนุษย์คอื กำรจัดเตรี ยมชีวิตของเขำทั้งชีวิตเพื่อแลกกับควำมเชื่อที่แท้จริ ง
ซึ่งเขำสำมำรถได้รับควำมจริ งทัง้ หมดทั้งมวลโดยผ่ำนทำงกำรนั้น
และลุล่วงหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ นี่คือสิ่งที่ไม่สำมำรถบรรลุได้โดยพวกที่ลม้ เหลว
และมันยิ่งไม่สำมำรถบรรลุได้มำกขึ้นไปอีกโดยพวกที่ไม่สำมำรถค้นพบพระคริ สต์ได้
เพรำะมนุษย์ไม่เก่งในกำรอุทิศตัวเขำเองทั้งหมดทั้งสิ้นแด่พระเจ้ำ
เพรำะมนุษย์ไม่เต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำต่อพระผูส้ ร้ำง เพรำะมนุษย์ได้เห็นควำมจริงแล้ว
แต่กลับหลีกเลี่ยงสิง่ นั้นและเดินไปบนเส้นทำงของเขำเอง
เพรำะมนุษย์แสวงหำอยู่เสมอโดยกำรเดินตำมเส้นทำงของพวกที่ได้ลม้ เหลว
เพรำะมนุษย์เยำะเย้ยท้ำทำยฟ้ำอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึ ล้มเหลวอยู่เสมอ
หลงกลเล่ห์เหลีย่ มของซำตำนอยู่เสมอ และติดบ่วงในร่ ำงแหของเขำเอง เพรำะมนุษย์ไม่รู้จกั พระคริ สต์
เพรำะมนุษย์ไม่ชำนำญในกำรทำควำมเข้ำใจและกำรได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริง
เพรำะมนุษย์แสดงควำมเคำรพบูชำเปำโลมำกเกินไปและละโมบในเรื่องสวรรค์มำกเกินไป
เพรำะมนุษย์เรียกร้องให้พระคริ สต์เชื่อฟังเขำและคอยออกคำสัง่ พระเจ้ำอยู่เสมอ
ด้วยเหตุน้ีบรรดำบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่เหล่ำนั้นและบรรดำผูท้ ไี่ ด้รับประสบกำรณ์กบั ควำมพลิกผันของโลกจึงยัง
คงต้องตำย และยังคงตำยลงท่ำมกลำงกำรตีสอนของพระเจ้ำ ทั้งหมดที่เรำสำมำรถกล่ำวถึงผูค้ นเช่นนั้นได้กค็ ือว่ำ
พวกเขำตำยอย่ำงอนำถ และว่ำ ผลสืบเนื่องที่ตำมมำสำหรับพวกเขำ—ควำมตำยของพวกเขำ—
หำใช่ปรำศจำกเหตุผลอันควรไม่

ควำมล้มเหลวของพวกเขำไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่ยงิ่ สุดจะทนได้มำกขึ้นไปอีกต่อธรรมบัญญัติแห่งฟ้ำหรอกหรือ?
ควำมจริ งนั้นมำจำกโลกของมนุษย์ กระนั้นควำมจริ งท่ำมกลำงมนุษย์ก็ถูกส่งต่อโดยพระคริสต์
นั่นมีจุดกำเนิดจำกพระคริสต์ กล่ำวคือ จำกพระเจ้ำพระองค์เอง และนี่ไม่ใช่บำงสิ่งที่มนุษย์สำมำรถทำได้
กระนั้นพระคริ สต์ก็ทรงจัดเตรี ยมควำมจริงเท่ำนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงมำเพื่อตัดสินพระทัยว่ำมนุษย์จะประสบควำมสำเร็จในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งของเขำหรื
อไม่ ด้วยเหตุน้ีที่ตำมมำก็คือว่ำ
ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวในควำมจริงทั้งหมดล้วนเป็ นผลจำกกำรไล่ตำมเสำะหำของมนุษย์
ควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวในควำมจริงของมนุษย์ไม่เคยมีควำมเกีย่ วข้องอันใดกับพระคริ สต์
แต่กลับกำหนดพิจำรณำโดยกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำ
บั้นปลำยของมนุษย์และควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวของเขำไม่สำมำรถกองสุมบนพระเศียรของพระเจ้ำได้
เพื่อที่พระเจ้ำพระองค์เองจะได้ทรงถูกทำให้แบกรับสิ่งนั้นไว้ เพรำะนี่ไม่ใช่เรื่ องสำหรับพระเจ้ำพระองค์เอง
แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้ำที่ซ่ึงสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำควรปฏิบตั ิ
ผูค้ นส่วนใหญ่มีควำมรู ้เล็กน้อยเกีย่ วกับกำรไล่ตำมเสำะหำและบั้นปลำยของเปำโลและเปโตร
กระนั้นผูค้ นก็ไม่รู้อะไรมำกไปกว่ำบทอวสำนของเปโตรและเปำโล
และไม่รู้เท่ำทันถึงควำมลับเบื้องหลังควำมสำเร็จของเปโตร
หรื อควำมขำดตกบกพร่ องที่ได้นำไปสู่ควำมล้มเหลวของเปำโล และดังนั้น
หำกพวกเจ้ำไม่สำมำรถมองทะลุปรุ โปร่งถึงสำระสำคัญของกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำอย่ำงครบบริ บรู ณ์
เช่นนั้นแล้วกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเจ้ำส่วนใหญ่ก็จะยังคงล้มเหลว
และต่อให้พวกเจ้ำจำนวนเล็กน้อยจะประสบควำมสำเร็จ พวกเขำก็จะยังคงเทียบไม่ได้กบั เปโตร
หำกเส้นทำงของกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำเป็ นเส้นทำงที่ถูกต้อง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีควำมหวังที่จะประสบควำมสำเร็จ
หำกเส้นทำงที่เจ้ำย่ำเท้ำในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งเป็ นเส้นทำงที่ผิด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่สำมำรถประสบควำมสำเร็จเลยตลอดกำล และจะพบกับปลำยทำงเดียวกับเปำโล
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

430. เปโตรเป็ นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
เพียงภำยหลังจำกได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
และด้วยเหตุน้ีจึงได้รับควำมรักอันบริสุทธิ์ที่มีแด่พระเจ้ำแล้วเท่ำนั้น
เขำจึงได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมอย่ำงครบถ้วน
เส้นทำงที่เขำได้เดินนั้นเป็ นเส้นทำงของกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม ซึ่งกล่ำวก็คือ ตั้งแต่แรกเริ่ ม

เส้นทำงที่เปโตรได้เดินนั้นเป็ นเส้นทำงที่ถูกต้อง
และแรงจูงใจของเขำสำหรับกำรที่เชื่อในพระเจ้ำก็เป็ นแรงจูงใจที่ถูกต้อง
และดังนั้นเขำจึงได้กลำยเป็ นใครบำงคนที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และเขำได้ย่ำเท้ำบนเส้นทำงใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเดินมำก่อน อย่ำงไรก็ตำม
เส้นทำงที่เปำโลได้เดินตั้งแต่แรกเริ่ มนั้นเป็ นเส้นทำงตรงกันข้ำมกับพระคริสต์
และเป็ นเพียงเพรำะว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงปรำรถนำที่จะใช้เขำและใช้ประโยชน์จำกพรสวรรค์ของเขำแ
ละคุณควำมดีของเขำทั้งหมดเพื่อพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้น
เขำจึงได้ทำงำนแด่พระคริสต์มำเป็ นเวลำหลำยทศวรรษ
เขำเป็ นเพียงใครบำงคนที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงใช้งำน
และเขำไม่ได้ถูกใช้งำนเพรำะพระเยซูได้ทรงมองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเขำอย่ำงโปรดปรำน
แต่เพรำะพรสวรรค์ของเขำ เขำสำมำรถทำงำนเพื่อพระเยซูได้เพรำะเขำถูกปรำบพยศ
ไม่ใช่เพรำะเขำมีควำมสุขที่จะทำเช่นนั้น
เขำสำมำรถทำงำนเช่นนั้นได้เพรำะควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และงำนที่เขำได้ทำนั้นไม่ได้เป็ นตัวแทนกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำหรื อสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเขำแต่อย่ำงใ
ดเลย งำนของเปำโลได้เป็ นตัวแทนงำนของผูร้ ับใช้ ซึ่งกล่ำวก็คือเขำได้ทำงำนของอัครทูต กระนั้นก็ตำม
เปโตรนั้นแตกต่ำงออกไป นัน่ คือ เขำก็ได้ทำงำนบำงอย่ำงเช่นกัน นัน่ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เช่นงำนของเปำโล
แต่เขำได้ทำงำนในขณะที่ไล่ตำมเสำะหำกำรเข้ำสู่ของเขำเอง และงำนของเขำนั้นแตกต่ำงไปจำกงำนของเปำโล
งำนของเปโตรเป็ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ เขำไม่ได้ทำงำนในบทบำทของอัครทูต
แต่ได้ทำงำนในขณะที่ไล่ตำมเสำะหำควำมรักที่มีแด่พระเจ้ำ
ครรลองของงำนของเปโตรยังมีกำรไล่ตำมเสำะหำส่วนตัวของเขำอีกด้วย นัน่ คือ
กำรไล่ตำมเสำะหำของเขำไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำเพื่อประโยชน์ของควำมหวังสำหรับอนำคตของเขำ
และควำมพึงปรำรถนำของเขำสำหรับบั้นปลำยที่ดี เขำไม่ได้ยอมรับกระบวนกำรถลุงในช่วงระหว่ำงงำนของเขำ
อีกทั้งไม่ได้ยอมรับกำรตัดแต่งและกำรจัดกำร
เขำได้เชื่อว่ำตรำบเท่ำที่งำนที่เขำทำนั้นทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำ
และทั้งหมดที่เขำทำนั้นเป็ นที่น่ำยินดีต่อพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้วบำเหน็จย่อมรอเขำอยู่ในท้ำยทีส่ ุด
ไม่มีประสบกำรณ์ส่วนตัวเลยในงำนของเขำ—ทั้งหมดเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสิ่งนั้นนั่นเอง
และไม่ได้ถูกดำเนินกำรเสร็จสิ้นท่ำมกลำงกำรไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงในงำนของเขำเป็ นธุรกรรมอย่ำงหนึ่ง
นั่นไม่ได้มีหน้ำที่หรื อกำรนบนอบของสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำบรรจุอยู่เลย

ในช่วงระหว่ำงครรลองแห่งงำนของเขำนั้น ไม่ได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดในอุปนิสัยแต่เดิมของเปำโล
งำนของเขำเป็ นเพียงกำรปรนนิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
และไม่สำมำรถที่จะนำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสยั ของเขำ
เปำโลได้ดำเนินงำนของเขำจนเสร็จสิ้นโดยตรง
โดยปรำศจำกกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมหรือกำรจัดกำร และเขำได้รับแรงจูงใจจำกบำเหน็จ
เปโตรนั้นแตกต่ำงออกไป นัน่ คือ
เขำเป็ นใครบำงคนที่ได้กำ้ วผ่ำนกำรตัดแต่งและกำรจัดกำรและได้กำ้ วผ่ำนกระบวนกำรถลุง
จุดมุ่งหมำยและแรงจูงใจของงำนของเปโตรโดยพืน้ ฐำนแล้วแตกต่ำงไปจำกจุดมุง่ หมำยและแรงจูงใจของงำนขอ
งเปำโล แม้ว่ำเปโตรจะไม่ได้ทำงำนปริ มำณมำก อุปนิสยั ของเขำก็ได้กำ้ วผ่ำนกำรเปลีย่ นแปลงมำกมำย
และสิ่งที่เขำได้แสวงหำนั้นก็คือควำมจริง และกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นจริ ง
งำนของเขำไม่ได้ถูกดำเนินกำรเสร็จสิ้นเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวงำนเอง แม้ว่ำเปำโลได้ทำงำนไปมำกมำย
แต่สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และแม้ว่ำเปำโลได้ร่วมมือในงำนนี้
เขำก็ไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งนั้น กำรที่เปโตรได้ทำงำนน้อยกว่ำมำก
ก็เป็ นเพียงเพรำะว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ได้ทรงพระรำชกิจมำกขนำดนั้นโดยผ่ำนทำงเขำ
ปริ มำณงำนของพวกเขำไม่ได้กำหนดพิจำรณำว่ำพวกเขำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมหรื อไม่
กำรไล่ตำมเสำะหำของคนๆ หนึ่งเป็ นไปเพื่อที่จะได้รับบำเหน็จ
และกำรไล่ตำมเสำะหำของอีกคนหนึ่งนั้นเป็ นไปเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ควำมรักขั้นสูงสุดที่มีแด่พระเจ้ำ
และลุล่วงหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
จนถึงขอบข่ำยที่เขำสำมำรถดำเนินชีวิตในภำพลักษณ์อนั ดีงำมเพื่อให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำ
ภำยนอกนั้นพวกเขำแตกต่ำงกัน และดังนั้นธำตุแท้ของพวกเขำจึงแตกต่ำงกันด้วย
เจ้ำไม่สำมำรถกำหนดพิจำรณำได้ว่ำใครในบรรดำพวกเขำที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยขึ้นอยู่กบั ว่ำพ
วกเขำได้ทำงำนมำกเพียงใด เปโตรได้พยำยำมที่จะดำเนินชีวิตตำมภำพลักษณ์ของคนหนึ่งซึ่งรักพระเจ้ำ
ที่จะเป็ นใครบำงคนที่ได้เชื่อฟังพระเจ้ำ ที่จะเป็ นใครบำงคนที่ได้ยอมรับกำรจัดกำรและกำรตัดแต่ง
และที่จะเป็ นใครบำงคนที่ได้ลุล่วงหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
เขำสำมำรถอุทิศตัวเขำเองแด่พระเจ้ำ วำงทั้งหมดทั้งมวลของตัวเขำเองไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
และเชื่อฟังพระองค์จนตำย นัน่ คือสิ่งที่เขำได้ปลงใจที่จะทำ และที่มำกกว่ำนั้น นั่นคือสิ่งที่เขำได้สัมฤทธิ์
นี่คือเหตุผลพื้นฐำนที่ทำไมในที่สุดแล้วปลำยทำงของเขำจึงแตกต่ำงไปจำกปลำยทำงของเปำโล
พระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงกระทำในตัวเปโตรคือกำรทำให้เขำมีควำมเพียบพร้อม
และพระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงกระทำในตัวเปำโลคือกำรทรงใช้งำนเขำ

นั่นเป็ นเพรำะธรรมชำติของพวกเขำและทรรศนะของพวกเขำที่มีต่อกำรไล่ตำมเสำะหำนั้นไม่ใช่อย่ำงเดียวกัน
ทั้งคู่มีพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เปโตรได้ประยุกต์ใช้พระรำชกิจนี้กบั ตัวเขำเอง
และยังได้จดั เตรี ยมพระรำชกิจนี้ให้แก่ผอู้ ื่นอีกด้วย ในขณะเดียวกัน
เปำโลได้จดั เตรี ยมทั้งหมดทั้งมวลของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ให้แก่ผอู้ ื่น
และไม่ได้อะไรจำกพระรำชกิจนี้ดว้ ยตัวเขำเองเลย ในหนทำงนี้
ภำยหลังจำกที่เขำได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เป็ นเวลำหลำยปี เหลือเกินแล้ว
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในเปำโลก็ใกล้เคียงกับกำรไม่มอี ยู่ เขำยังคงแทบจะอยู่ในสภำวะธรรมชำติของเขำ
และเขำยังคงเป็ นเปำโลคนก่อนหน้ำนั้น
เป็ นเพียงแค่ว่ำภำยหลังจำกกำรสู้ทนควำมยำกลำบำกจำกงำนเป็ นเวลำหลำยปี เขำได้เรียนรู ้วิธีที่จะ “ทำงำน”
และได้เรี ยนรูก้ ำรสู้ทน แต่ธรรมชำติแต่เดิมของเขำ—ธรรมชำติในเชิงแข่งขันและเห็นแก่เงินอย่ำงสูง—ยังคงมีอยู่
ภำยหลังจำกที่ทำงำนเป็ นเวลำหลำยปี ยิ่งนัก เขำไม่ได้รู้จกั อุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเขำ
อีกทั้งไม่ได้กำจัดอุปนิสัยแต่เดิมของเขำทิ้งไป และนั่นยังคงเห็นได้ชดั เจนในงำนของเขำ
ในตัวเขำนั้นมีเพียงประสบกำรณ์ทำงำนที่มำกขึ้น
แต่ประสบกำรณ์อนั น้อยนิดเช่นนั้นเพียงลำพังไม่สำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงเขำได้และไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนทร
รศนะของเขำเกี่ยวกับกำรมีอยู่หรื อนัยสำคัญของกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำ
แม้ว่ำเขำจะได้ทำงำนเป็ นเวลำหลำยปี เพื่อพระคริ สต์ และไม่เคยได้ข่มเหงองค์พระเยซูเจ้ำอีกเลย
แต่ในหัวใจของเขำก็ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงใดในควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำ
กำรนี้หมำยควำมว่ำเขำไม่ได้ทำงำนเพื่ออุทิศตัวเขำเองแด่พระเจ้ำ
แต่ในทำงตรงกันข้ำมเขำถูกบีบให้ยอมทำงำนเพือ่ ประโยชน์ของบั้นปลำยในอนำคตของเขำ
ด้วยเหตุที่เขำได้ข่มเหงพระคริ สต์ในตอนแรกเริ่ ม และไม่ได้นบนอบต่อพระคริ สต์
โดยปกติวิสัยเขำจึงเป็ นกบฏที่ได้จงใจต่อต้ำนพระคริสต์
และเป็ นใครบำงคนที่ไม่ได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตอนที่งำนของเขำใกล้จะสรุ ปปิ ดตัวลง เขำก็ยงั คงไม่รู้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และเพียงแค่กระทำกำรไปตำมควำมสมัครใจของเขำเองตำมลักษณะนิสยั ของเขำเอง
โดยไม่ให้ควำมสนใจต่อน้ ำพระทัยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์แม้แต่น้อย
และดังนั้นธรรมชำติของเขำจึงเป็ นปฏิปักษ์กบั พระคริ สต์และไม่ได้เชื่อฟังควำมจริ ง ใครบำงคนเยี่ยงนี้
ผูท้ ี่ได้ถูกละทิ้งโดยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูท้ ี่ไม่ได้รู้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และผูท้ ี่ได้ต่อต้ำนพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน—บุคคลเช่นนี้จะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้อย่ำงไรกัน?
กำรที่มนุษย์จะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้หรื อไม่น้ นั ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั ว่ำเขำทำงำนมำกเพียงใด

หรื อเขำอุทิศมำกเพียงใด แต่กลับกำหนดพิจำรณำจำกกำรที่เขำรู ้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์หรื อไม่
กำรที่เขำสำมำรถนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิได้หรื อไม่
และกำรที่ทรรศนะของเขำที่มีต่อกำรไล่ตำมเสำะหำนั้นสอดคล้องกับควำมจริ งหรื อไม่
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

431.
เปโตรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กำรจัดกำรและกระบวนกำรถลุ
ง เขำได้กล่ำวว่ำ “ฉันจะทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำตลอดเวลำ
ในทั้งหมดที่ฉันทำฉันเพียงพยำยำมที่จะทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำเท่ำนั้น
และไม่ว่ำฉันจะถูกตีสอนหรื อถูกพิพำกษำหรือไม่ก็ตำม ฉันยังคงมีควำมสุขที่จะทำเช่นนั้น”
เปโตรได้มอบทั้งหมดของเขำแด่พระเจ้ำ และงำน คำพูด
และชีวิตทั้งชีวิตของเขำทั้งหมดล้วนแต่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรรักพระเจ้ำ
เขำเป็ นใครบำงคนที่ได้แสวงหำควำมบริ สุทธิ์ และยิ่งเขำได้รับประสบกำรณ์มำกขึ้นเท่ำใด
ควำมรักของเขำที่มีแด่พระเจ้ำลึกลงไปภำยในหัวใจของเขำก็ยงิ่ ใหญ่มำกขึ้นเท่ำนั้น ในขณะเดียวกัน
เปำโลทำงำนภำยนอกเท่ำนั้น และแม้ว่ำเขำได้ทำงำนหนักเช่นกัน
กำรตรำกตรำของเขำก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรทำงำนของเขำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและด้วยเหตุน้ีจึงได้รับ
บำเหน็จ หำกเขำได้รู้ว่ำเขำจะไม่ได้รับบำเหน็จใด เขำคงจะละทิ้งงำนของเขำไปแล้ว
สิ่งที่เปโตรใส่ใจคือควำมรักจริ งแท้ภำยในหัวใจของเขำ และสิ่งซึ่งสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งและสำมำรถสัมฤทธิ์ได้
เขำไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับกำรที่เขำจะได้รับบำเหน็จหรื อไม่
แต่เกี่ยวกับกำรที่อุปนิสัยของเขำจะสำมำรถได้รับกำรเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
เปโตรใส่ใจกับกำรทำงำนหนักขึ้นทุกที เขำใส่ใจกับงำนภำยนอกและกำรเฝ้ำเดี่ยว
และกับคำสอนที่ผคู้ นปกติไม่ได้รับประสบกำรณ์ เขำไม่ใส่ใจเลยสำหรับกำรเปลีย่ นแปลงลึกลงไปภำยในตัวเขำ
อีกทั้งควำมรักจริงแท้ที่มีแด่พระเจ้ำ
ประสบกำรณ์ของเปโตรนั้นเป็ นไปเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ควำมรักที่แท้จริ งและควำมรู ้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้ำ
ประสบกำรณ์ของเขำเป็ นไปเพื่อที่จะได้รับสัมพันธภำพที่ใกล้ชิดขึ้นกับพระเจ้ำ
และเพื่อที่จะมีกำรดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
งำนของเปำโลกระทำไปเพรำะกำรนั้นที่พระเยซูได้ทรงไว้วำงพระทัยมอบหมำยให้เขำ
และเพื่อที่จะได้รับสิ่งทั้งหลำยที่เขำได้ถวิลหำรอคอย
กระนั้นเหล่ำนี้กไ็ ม่เกี่ยวโยงกับควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับตัวเขำเองและพระเจ้ำ
งำนของเขำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรหลีกหนีกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น

สิ่งที่เปโตรได้แสวงหำคือควำมรักบริ สุทธิ์ และสิ่งที่เปำโลได้แสวงหำคือมงกุฎแห่งควำมชอบธรรม
เปโตรได้รับประสบกำรณ์กบั หลำยปี แห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และได้มีควำมรู ้อนั สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์ ตลอดจนควำมรู ้อนั ลุ่มลึกเกี่ยวกับตัวเขำเอง
และดังนั้น ควำมรักของเขำที่มีแด่พระเจ้ำจึงบริ สุทธิ์
หลำยปี แห่งกระบวนกำรถลุงได้ยกระดับควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับพระเยซูและชีวิต
และควำมรักของเขำเป็ นควำมรักอันปรำศจำกเงื่อนไข เป็ นควำมรักที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
และเขำไม่ได้ขออะไรเป็ นกำรตอบแทน อีกทั้งไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดเลย เปำโลได้ทำงำนเป็ นเวลำหลำยปี
กระนั้นเขำก็ไม่ได้ครองควำมรู ้อนั ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระคริ สต์
และควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับตัวเขำเองก็น้อยนิดอย่ำงน่ำสมเพชเช่นกัน เขำแค่ไม่มีควำมรักแด่พระคริ สต์
และงำนของเขำและครรลองที่เขำได้โลดแล่นไปนั้นก็เพือ่ ที่จะได้รับพวงมำลัยเกียรติยศสุดท้ำย
สิ่งที่เขำได้แสวงหำนั้นคือมงกุฎอันประณีตงดงำมที่สุด ไม่ใช่ควำมรักบริ สุทธิ์ เขำไม่ได้แสวงหำอย่ำงแข็งขัน
แต่อย่ำงนิ่งเฉย เขำไม่ได้กำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำ
แต่ถูกบีบให้ทำกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำหลังจำกที่ได้ถูกเกำะกุมด้วยพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และดังนั้น
กำรไล่ตำมเสำะหำของเขำจึงไม่ได้พิสูจน์ว่ำเขำเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
เปโตรต่ำงหำกที่เป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสมซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำ
มนุษย์คิดว่ำบรรดำทั้งหมดที่มีส่วนร่ วมสนับสนุนแด่พระเจ้ำควรได้รับบำเหน็จ
และว่ำยิ่งส่วนร่ วมสนับสนุนมำกขึ้นเท่ำใด
ก็ยิ่งถือเป็ นของตำยได้มำกขึ้นเท่ำนั้นว่ำพวกเขำควรได้รับควำมโปรดปรำนจำกพระเจ้ำ
แก่นแท้ของทัศนคติของมนุษย์น้ นั เป็ นไปในเชิงธุรกรรม
และเขำไม่พยำยำมอย่ำงแข็งขันที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
สำหรับพระเจ้ำนั้น
ยิ่งผูค้ นแสวงหำควำมรักที่แท้จริ งที่มีให้พระเจ้ำและควำมเชื่อฟังโดยครบบริ บูรณ์ต่อพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
ซึ่งหมำยถึงกำรพยำยำมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
พวกเขำก็จะยิ่งสำมำรถได้รับกำรเห็นชอบจำกพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
ทัศนคติของพระเจ้ำก็คือเพื่อทรงเรี ยกร้องให้มนุษย์ฟ้ื นคืนหน้ำที่และสถำนะดั้งเดิมของเขำ
มนุษย์คือสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
และดังนั้นแล้วมนุษย์จึงไม่ควรล้ำเส้นด้วยตัวเขำเองโดยกำรเรียกร้องอันใดจำกพระเจ้ำ
และไม่ควรทำสิ่งใดมำกไปกว่ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ

บั้นปลำยของเปำโลและเปโตรนั้นประเมินตำมกำรที่พวกเขำสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำในฐำนะสรรพสิ่ง
ที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำได้หรื อไม่ และไม่ใช่ตำมขนำดของกำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนของพวกเขำ
บั้นปลำยของพวกเขำนั้นกำหนดพิจำรณำตำมสิ่งซึ่งพวกเขำได้แสวงหำตั้งแต่แรกเริ่ ม
ไม่ใช่ตำมกำรที่ว่ำพวกเขำได้ทำงำนไปมำกเพียงใด หรื อกำรประเมินพวกเขำโดยผูค้ นอืน่ และดังนั้นแล้ว
กำรพยำยำมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของคนเรำอย่ำงแข็งขันในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำจึงเป็ นเส้นทำงสู่คว
ำมสำเร็จ กำรแสวงหำเส้นทำงแห่งควำมรักที่แท้จริ งแด่พระเจ้ำคือเส้นทำงที่ถูกต้องที่สุด
กำรแสวงหำกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยดั้งเดิมของคนเรำ
และกำรแสวงหำควำมรักอันบริ สุทธิ์ที่มีแด่พระเจ้ำ คือเส้นทำงสู่ควำมสำเร็จ
เส้นทำงสู่ควำมสำเร็จเช่นนั้นคือเส้นทำงของกำรฟื้ นคืนหน้ำที่ด้งั เดิมตลอดจนกำรปรำกฏดั้งเดิมของสิ่งที่ทรงสร้
ำงหนึ่งของพระเจ้ำ นั่นเป็ นเส้นทำงแห่งกำรฟื้ นคืน
และนั่นยังเป็ นจุดมุ่งหมำยของพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงตอนจบด้วยเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

432. วันแล้ววันเล่ำ เปำโลได้ทำงำนเพื่อพระเจ้ำ นั่นคือ ตรำบเท่ำที่มีงำนที่จะต้องทำ เขำก็ได้ทำงำนนั้นไป
เขำได้รู้สึกว่ำในหนทำงนี้เขำคงจะสำมำรถได้รับมงกุฎ และน่ำจะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้
กระนั้นเขำก็ไม่ได้แสวงหำหนทำงทั้งหลำยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขำเองโดยผ่ำนทำงงำนของเขำ
สิ่งใดก็ตำมในชีวิตของเปโตรที่ไม่ได้ทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำได้ทำให้เขำรู ้สึกไม่สบำยใจ
หำกนั่นไม่ได้ทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำ เช่นนั้นแล้วเขำคงจะรู ้สึกสำนึกผิด
และคงจะมองหำหนทำงซึ่งเหมำะสมที่จะเป็ นหนทำงที่เขำสำมำรถเพียรพยำยำมที่จะทำให้สมดังพระทัยของพร
ะเจ้ำได้ ในแม้กระทัง่ แง่มุมที่เล็กที่สุดและไม่สำคัญที่สุดของชีวิตของเขำ
เขำเองยังคงได้พงึ ต้องทำให้สมดังที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำ
เขำไม่ได้เข้มงวดน้อยลงเลยเมื่อเป็ นเรื่ องอุปนิสัยดั้งเดิมของเขำ
โดยเด็ดขำดในข้อพึงประสงค์ของเขำที่มีต่อตัวเขำเองในอันที่จะก้ำวหน้ำลึกซึ้งยิ่งขึ้นสู่ควำมจริ ง
เปำโลได้แสวงหำเพียงควำมมีหน้ำมีตำและสถำนะอันผิวเผิน เขำได้พยำยำมที่จะโอ้อวดตัวเขำเองต่อหน้ำมนุษย์
และไม่ได้พยำยำมที่จะสร้ำงควำมก้ำวหน้ำที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นในกำรเข้ำสู่ชีวิต สิ่งที่เขำได้ใส่ใจก็คอื คำสอน
ไม่ใช่ควำมเป็ นจริ ง ผูค้ นบำงคนกล่ำวว่ำ “เปำโลได้ทำงำนเพื่อพระเจ้ำไปมำกเหลือเกิน
เหตุใดพระเจ้ำจึงไม่ได้ทรงจดจำเขำ? เปโตรได้ดำเนินงำนเพื่อพระเจ้ำเสร็จสิ้นเพียงเล็กน้อย
และไม่ได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนอันใหญ่หลวงต่อคริสตจักรทั้งหลำย
ดังนั้นแล้วเหตุใดเขำจึงได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม?” เปโตรได้รักพระเจ้ำจนถึงจุดหนึ่ง
ซึ่งเป็ นที่พึงประสงค์โดยพระเจ้ำ ผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่มีคำพยำน แล้วเปำโลล่ะเป็ นอย่ำงไร?

เปำโลได้รักพระเจ้ำจนถึงระดับใด? เจ้ำรู ้หรือไม่? งำนของเปำโลนั้นได้ทำไปเพื่ออะไร?
และงำนของเปโตรได้ทำไปเพื่ออะไร? เปโตรไม่ได้ทำงำนมำก
แต่เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำอะไรคือสิ่งที่อยู่ลึกภำยในหัวใจของเขำ?
งำนของเปำโลนั้นได้เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรี ยมให้กบั คริ สตจักรทั้งหลำย และสิ่งรองรับของคริ สตจักรทั้งหลำย
สิ่งที่เปโตรได้รับประสบกำรณ์คือกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสยั ในชีวิตของเขำ
เขำได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมรักที่มีแด่พระเจ้ำ มำถึงตอนนี้ที่เจ้ำรู ้ควำมแตกต่ำงในธำตุแท้ของพวกเขำ
ท้ำยที่สุดแล้วเจ้ำสำมำรถเห็นได้ว่ำใครได้เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง และใครไม่ได้เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
หนึ่งในพวกเขำได้รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง และอีกคนหนึ่งไม่ได้รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
คนหนึ่งได้กำ้ วผ่ำนกำรเปลีย่ นแปลงทั้งหลำยในอุปนิสยั ของเขำ และอีกคนหนึ่งไม่ได้กำ้ วผ่ำน
คนหนึ่งได้รับใช้อย่ำงถ่อมใจ และไม่ได้เป็ นที่สงั เกตอย่ำงง่ำยดำยโดยผูค้ น
และอีกคนหนึ่งได้รับกำรเคำรพบูชำโดยผูค้ น และได้มีภำพลักษณ์อนั ยิ่งใหญ่ คนหนึ่งได้แสวงหำควำมบริ สุทธิ์
และอีกคนหนึ่งไม่ได้แสวงหำ และแม้ว่ำเขำจะไม่ได้ไม่บริ สุทธิ์ แต่เขำก็ไม่ได้ครองควำมรักอันบริ สุทธิ์
คนหนึ่งครองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่แท้จริ ง และอีกคนหนึ่งไม่ได้ครอง
คนหนึ่งครองสำนึกของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ และอีกคนหนึ่งไม่ได้ครอง
เช่นนั้นคือควำมแตกต่ำงในธำตุแท้ของเปำโลและเปโตร เส้นทำงที่เปโตรได้เดินนั้นเป็ นเส้นทำงแห่งควำมสำเร็จ
ซึ่งก็เป็ นเส้นทำงแห่งกำรสัมฤทธิ์กำรฟื้ นคืนของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติและกำรฟื้ นคืนของหน้ำที่ของสิ่งที่
ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน เปโตรเป็ นตัวแทนพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ประสบควำมสำเร็จ
เส้นทำงที่เปำโลได้เดินนั้นเป็ นเส้นทำงแห่งควำมล้มเหลว
และเขำเป็ นตัวแทนพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่เพียงนบนอบและสละตัวพวกเขำเองอย่ำงผิวเผินเท่ำนั้น
และไม่รักพระเจ้ำอย่ำงถ่องแท้ เปำโลเป็ นตัวแทนพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไม่ครองควำมจริง
ในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเขำ เปโตรได้พยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่ำง
และได้พยำยำมเชื่อฟังทั้งหมดที่ได้มำจำกพระเจ้ำ โดยที่ไม่มกี ำรปริ บ่นแม้แต่นอ้ ย
เขำสำมำรถยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ ตลอดจนกระบวนกำรถลุง ควำมทุกข์ลำบำก
และกำรดำเนินต่อไปโดยควำมไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเขำ
ซึ่งไม่มสี ิ่งใดเลยในบรรดำเหล่ำนี้ที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนควำมรักของเขำที่มีแด่พระเจ้ำได้
นี่ไม่ใช่ควำมรักขั้นสูงสุดที่มีแด่พระเจ้ำหรอกหรื อ?
นี่ไม่ใช่กำรลุล่วงหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำหรอกหรื อ? ไม่ว่ำในกำรตีสอน กำรพิพำกษำ
หรื อควำมทุกข์ลำบำก เจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมเชื่อฟังจนตำยได้เสมอ
และนี่คือสิ่งที่ควรสัมฤทธิ์โดยสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ นี่คือควำมบริ สุทธิ์ของควำมรักที่มีแด่พระเจ้ำ

หำกมนุษย์สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้มำกขนำดนี้
เช่นนั้นแล้วเขำก็เป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
และไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้สมดังที่พระผูส้ ร้ำงทรงพึงปรำรถนำได้ดีกว่ำ
จงจินตนำกำรว่ำเจ้ำสำมำรถทำงำนเพือ่ พระเจ้ำได้ ทว่ำเจ้ำกลับไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และไม่สำมำรถที่จะรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง ในหนทำงนี้
ไม่เพียงเจ้ำจะไม่ได้ลุล่วงหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่เจ้ำยังจะถูกพระเจ้ำทรงกล่ำวโทษด้วยเช่นกัน เพรำะเจ้ำคือใครบำงคนที่ไม่ครองควำมจริง
ที่ไม่สำมำรถที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำได้ และที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ เจ้ำเพียงใส่ใจกับกำรทำงำนเพือ่ พระเจ้ำเท่ำนั้น
และไม่ใส่ใจกับกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิหรื อกำรรู ้จกั ตัวเจ้ำเอง เจ้ำไม่เข้ำใจหรื อรู ้จกั พระผูส้ ร้ำง
และไม่เชื่อฟังหรื อรักพระผูส้ ร้ำง เจ้ำคือใครบำงคนทีไ่ ม่เชื่อฟังพระเจ้ำมำแต่กำเนิด
และดังนั้นแล้วผูค้ นเช่นนั้นจึงไม่เป็ นทีร่ ักโดยพระผูส้ ร้ำง
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

433. เมื่อมนุษย์ประเมินผูอ้ ื่น เขำทำเช่นนั้นโดยสอดคล้องกับกำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนของพวกเขำ
เมื่อพระเจ้ำทรงประเมินมนุษย์ พระองค์ทรงทำเช่นนั้นโดยสอดคล้องกับธรรมชำติของมนุษย์
ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่แสวงหำชีวิต เปำโลเป็ นใครบำงคนที่ไม่ได้รู้จกั แก่นแท้ของเขำเอง
เขำไม่ได้ถ่อมใจหรื อเชื่อฟังโดยวิถีทำงใดเลย อีกทั้งเขำไม่ได้รู้จกั ธำตุแท้ของเขำ ซึ่งตรงกันข้ำมกับพระเจ้ำ
และดังนั้นแล้ว เขำจึงเป็ นใครบำงคนที่ไม่ได้กำ้ วผ่ำนประสบกำรณ์โดยละเอียด
และเป็ นใครบำงคนที่ไม่ได้นำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ เปโตรนั้นแตกต่ำงออกไป เขำได้รู้จกั ควำมไม่เพียบพร้อม
จุดอ่อน และอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของเขำในฐำนะสิง่ ที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
และดังนั้นแล้วเขำจึงได้มีเส้นทำงแห่งกำรปฏิบตั ิซ่ึงใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเขำ
เขำไม่ใช่หนึ่งในพวกที่มีเพียงคำสอนแต่ไม่ได้ครองควำมเป็ นจริ ง บรรดำผูท้ ี่เปลี่ยนแปลงคือผูค้ นใหม่ๆ
ที่ได้รับกำรช่วยให้รอดแล้ว พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
ผูค้ นที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือพวกที่ลำ้ สมัยโดยธรรมชำติ พวกเขำคือพวกที่ยงั ไม่ได้รับกำรช่วยให้รอด นั่นคือ
พวกที่พระเจ้ำทรงรังเกียจและทรงปฏิเสธ
พวกเขำจะไม่เป็ นที่จดจำโดยพระเจ้ำโดยไม่สำคัญว่ำงำนของพวกเขำจะยิง่ ใหญ่เพียงใด
เมื่อเจ้ำเปรี ยบเทียบกำรนี้กบั กำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำเอง
ไม่ว่ำท้ำยที่สุดแล้วเจ้ำจะเป็ นบุคคลประเภทเดียวกับเปโตรหรื อเปำโลก็ควรจะมีหลักฐำนชัดเจนอยู่ในตัวเอง
หำกยังคงไม่มีควำมจริงในสิ่งที่เจ้ำแสวงหำ และหำกแม้กระทัง่ ในวันนี้
เจ้ำก็ยงั คงโอหังและสำมหำวเหมือนเปำโล และยังคงกะล่อนและชอบอวดตัวเหมือนเขำ

เช่นนั้นแล้วไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำเจ้ำก็เป็ นคนเสื่อมคนหนึ่งที่ลม้ เหลว หำกเจ้ำแสวงหำอย่ำงเดียวกับเปโตร
หำกเจ้ำแสวงหำกำรปฏิบตั ิและกำรเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ ง และไม่โอหังหรื อดื้อรั้น
แต่พยำยำมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำที่สำมำรถสัมฤทธิ์ชยั ชนะได้
เปำโลไม่ได้รู้จกั ธำตุแท้หรื อควำมเสื่อมทรำมของเขำเอง
นับประสำอะไรที่เขำจะได้รู้จกั ควำมไม่เชื่อฟังของเขำเอง
เขำไม่เคยได้เอ่ยถึงกำรเยำะเย้ยท้ำทำยเชิงดูหมิน่ ของเขำเกี่ยวกับพระคริ สต์ อีกทั้งเขำไม่ได้เสียใจจนเกินควร
เขำเพียงได้เสนอคำอธิบำยสั้นๆ ไว้เท่ำนั้น และลึกลงไปในหัวใจของเขำนั้น
เขำไม่ได้นบนอบต่อพระเจ้ำอย่ำงครบบริ บรู ณ์ แม้ว่ำเขำจะได้ลม้ ลงบนถนนสู่ดำมัสกัส
เขำก็ไม่ได้มองลึกภำยในตัวเขำเอง เขำพอใจเพียงแค่ได้ทำงำนต่อไป
และเขำไม่ได้พิจำรณำกำรรู ้จกั ตัวเขำเองและกำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั แต่เดิมของเขำว่ำเป็ นประเด็นปัญหำที่สำคั
ญยิ่งยวดที่สุด เขำพึงพอใจกับแค่กำรพูดควำมจริง
กับกำรจัดเตรี ยมให้แก่ผอู้ นื่ เป็ นสิ่งบรรเทำควำมรู ้สึกผิดสำหรับมโนธรรมของเขำเอง
และกับกำรไม่ข่มเหงบรรดำสำวกของพระเยซูอีกต่อไป
เพื่อที่จะปลอบใจตัวเขำเองและยกโทษให้ตวั เขำเองสำหรับบำปทั้งหลำยในอดีตของเขำ
เป้ำหมำยที่เขำได้ไล่ตำมเสำะหำนั้นไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำมงกุฎในอนำคตและงำนที่ไม่ยงั่ ยืน
เป้ำหมำยที่เขำได้ไล่ตำมเสำะหำนั้นคือพระคุณอันอุดม เขำไม่ได้แสวงหำควำมจริ งที่เพียงพอ
อีกทั้งเขำไม่ได้พยำยำมที่จะก้ำวหน้ำลึกซึ้งยิ่งขึ้นสู่ควำมจริงที่เขำไม่ได้เข้ำใจก่อนหน้ำนั้น
ดังนั้นจึงอำจกล่ำวได้ว่ำควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับตัวเขำเองนั้นเป็ นเท็จ
และเขำไม่ได้ยอมรับกำรตีสอนหรื อกำรพิพำกษำ
กำรที่เขำสำมำรถทำงำนได้น้ นั ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำได้ครองควำมรู ้เกี่ยวกับธรรมชำติหรื อธำตุแท้ของเขำเอง
จุดมุ่งเน้นของเขำคือกำรปฏิบตั ิภำยนอกเท่ำนั้น ที่มำกกว่ำนั้น
สิ่งที่เขำได้เพียรพยำยำมเพื่อให้ได้มำไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลง แต่เป็ นควำมรู ้
งำนของเขำเป็ นผลลัพธ์ของกำรทรงปรำกฏของพระเยซูบนถนนสู่ดำมัสกัสโดยสมบูรณ์
นั่นไม่ใช่บำงสิ่งที่เขำได้ปลงใจที่จะทำโดยดั้งเดิม
อีกทั้งนั่นไม่ใช่งำนที่ได้เกิดขึ้นภำยหลังจำกที่เขำได้ยอมรับกำรตัดแต่งอุปนิสัยเดิมของเขำ
ไม่สำคัญว่ำเขำจะได้ไปทำงำนอย่ำงไร อุปนิสยั เดิมของเขำก็หำได้เปลี่ยนแปลงไม่
และดังนั้นงำนของเขำจึงไม่ได้ลบมลทินบำปทั้งหลำยในอดีตของเขำ
แต่แค่ได้มีบทบำทบำงอย่ำงท่ำมกลำงคริ สตจักรทั้งหลำยของกำลสมัยนั้น สำหรับใครบำงคนเช่นนี้

ผูซ้ ่ึงอุปนิสัยเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง—กล่ำวคือ ผูท้ ี่ไม่ได้รับควำมรอด
และถึงขั้นปรำศจำกควำมจริงมำกขึ้นไปอีก—
เขำไม่สำมำรถที่จะกลำยเป็ นหนึ่งในบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรยอมรับจำกองค์พระเยซูเจ้ำอย่ำงแน่นอน
เขำไม่ใช่ใครบำงคนที่ได้รับกำรเติมเต็มด้วยควำมรักและควำมเคำรพสำหรับพระเยซูคริสต์
อีกทั้งเขำไม่ใช่ใครบำงคนที่ชำนำญในกำรแสวงหำควำมจริง
นับประสำอะไรที่เขำจะเป็ นใครบำงคนที่ได้แสวงหำควำมล้ำลึกของกำรจุติเป็ นมนุษย์
เขำเป็ นเพียงใครบำงคนที่มีทกั ษะในกำรให้เหตุผลอย่ำงชำญฉลำด
และผูท้ ี่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครก็ตำมที่สูงส่งกว่ำเขำหรือผูท้ ี่ครองควำมจริง
เขำอิจฉำผูค้ นหรื อควำมจริ งทั้งหลำยที่ตรงกันข้ำมกับเขำ หรือที่เป็ นปฏิปักษ์กบั เขำ
โดยเลือกชอบพวกผูค้ นซึ่งมีพรสวรรค์ที่ได้นำเสนอภำพลักษณ์อนั ยิง่ ใหญ่และครองควำมรู ้อนั ลุ่มลึก
เขำไม่ได้ชอบกำรมีปฏิบตั ิสัมพันธ์กบั คนจนผูซ้ ่ึงได้แสวงหำหนทำงที่แท้จริ งและไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งใดนอกจำกคว
ำมจริ ง
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นเขำกลับได้นำตัวเขำเองเข้ำไปเกี่ยวข้องกับบรรดำบุคคลสำคัญอำวุโสจำกองค์กรศำสนำ
ผูท้ ี่พูดถึงแต่คำสอนทั้งหลำยเท่ำนั้น และผูท้ ี่ครองควำมรู ้อนั อุดม
เขำไม่ได้มีควำมรักในพระรำชกิจใหม่ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และไม่ได้ใส่ใจกับควำมเคลื่อนไหวของพระรำช
กิจใหม่ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เขำกลับได้โปรดปรำนกฎเกณฑ์และคำสอนเหล่ำนั้นที่สูงส่งกว่ำควำมจริ งทัว่ ไป
ในแก่นแท้โดยกำเนิดของเขำและทั้งหมดทั้งมวลของสิ่งที่เขำได้แสวงหำ
เขำไม่คู่ควรที่จะได้รับกำรเรี ยกขำนว่ำคริ สตชนผูไ้ ด้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
นับประสำอะไรที่จะได้รับกำรเรียกขำนว่ำผูร้ ับใช้ที่สัตย์ซื่อในพระนิเวศของพระเจ้ำ
เพรำะควำมหน้ำซื่อใจคดของเขำนั้นมำกเกินไป และควำมไม่เชื่อฟังของเขำนั้นใหญ่หลวงเกินไป
แม้ว่ำเขำจะเป็ นที่รู้จกั ในนำมของผูร้ ับใช้ขององค์พระเยซูเจ้ำ
แต่เขำก็ไม่ได้เหมำะสมเลยที่จะเข้ำสู่ประตูแห่งอำณำจักรสวรรค์
เพรำะกำรกระทำของเขำตั้งแต่แรกเริ่ มจนสิ้นสุดไม่สำมำรถเรี ยกได้ว่ำชอบธรรม
เขำสำมำรถเพียงถูกมองว่ำเป็ นบุคคลผูซ้ ่ึงหน้ำซื่อใจคดและได้ทำควำมไม่ชอบธรรมเท่ำนั้น
แต่ก็ยงั เป็ นผูท้ ี่ได้ทำงำนเพื่อพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน แม้ว่ำเขำจะไม่สำมำรถถูกเรี ยกได้ว่ำชัว่ ร้ำย
แต่เขำสำมำรถถูกเรี ยกอย่ำงเหมำะสมได้ว่ำมนุษย์ผทู้ ี่ได้ทำควำมไม่ชอบธรรม เขำได้ทำงำนไปมำกมำย
กระนั้นเขำก็ตอ้ งไม่ถูกตัดสินตำมปริ มำณงำนที่เขำได้ทำ แต่เพียงตำมคุณภำพและเนื้อหำสำระของมันเท่ำนั้น
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นจึงจะเป็ นไปได้ที่จะไปถึงก้นบึ้งของเรื่ องนี้ เขำเชื่อเสมอว่ำ “ฉันสำมำรถทำงำนได้

ฉันดีกว่ำผูค้ นส่วนใหญ่ ฉันคำนึงถึงพระภำระขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำอย่ำงไม่เหมือนใครอื่นเลย
และไม่มีใครกลับใจอย่ำงลึกซึ้งเท่ำกับฉัน เพรำะควำมสว่ำงอันยิง่ ใหญ่ได้ฉำยมำที่ฉัน
และฉันได้เห็นควำมสว่ำงอันยิ่งใหญ่แล้ว และดังนั้นกำรกลับใจของฉันจึงลึกซึ้งกว่ำใครอืน่ ” ณ เวลำนั้น
นี่คือสิ่งที่เขำได้คิดภำยในหัวใจของเขำ เมื่อสิ้นสุดงำนของเขำ เปำโลได้กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้ต่อสู้แล้ว
ข้ำพเจ้ำได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน และมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมก็จะเป็ นของข้ำพเจ้ำ” กำรต่อสู้ งำน
และครรลองของเขำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
และเขำไม่ได้ทะยำนไปข้ำงหน้ำอย่ำงแข็งขัน แม้ว่ำเขำไม่ใช่คนที่ทำอะไรอย่ำงพอเป็ นพิธีในงำนของเขำ
แต่ก็อำจกล่ำวได้ว่ำงำนของเขำนั้นทำไปเพียงเพื่อชดเชยควำมผิดทั้งหลำยของเขำ
เพื่อชดเชยคำกล่ำวหำทั้งหลำยเกี่ยวกับมโนธรรมของเขำ เขำเพียงได้หวังที่จะทำงำนของเขำให้เสร็จสิ้น
ทำครรลองของเขำให้แล้วเสร็จ และสู้ในกำรต่อสู้ของเขำโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้
เพื่อที่เขำอำจจะได้รับมงกุฎแห่งควำมชอบธรรมซึ่งเป็ นที่ถวิลหำของเขำโดยเร็วที่สุด
สิ่งที่เขำได้ถวิลหำไม่ใช่กำรพบกับองค์พระเยซูเจ้ำด้วยประสบกำรณ์ท้งั หลำยและควำมรู ้ที่แท้จริ งของเขำ
แต่เพื่อทำงำนของเขำให้แล้วเสร็จโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้ เพื่อที่ว่ำเมื่อเขำได้พบกับองค์พระเยซูเจ้ำ
เขำจะได้รับบำเหน็จที่งำนของเขำได้หำมำให้เขำ เขำได้ใช้งำนของเขำเพื่อชูใจตัวเขำเอง
และเพื่อทำข้อตกลงในกำรแลกเปลี่ยนกับมงกุฎในอนำคต สิ่งที่เขำได้แสวงหำไม่ใช่ควำมจริงหรื อพระเจ้ำ
แต่เป็ นเพียงมงกุฎเท่ำนั้น กำรไล่ตำมเสำะหำเช่นนั้นจะสำมำรถเป็ นไปตำมมำตรฐำนได้อย่ำงไร?
แรงจูงใจของเขำ งำนของเขำ รำคำที่เขำได้จ่ำยไป และควำมพยำยำมของเขำทั้งหมด—
ควำมเพ้อฝันอันน่ำมหัศจรรย์ของเขำได้แผ่ซ่ำนไปทัว่ สิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมด
และเขำได้ทำงำนตำมควำมพึงปรำรถนำของเขำเองทั้งหมดทั้งสิ้น ในทั้งหมดทั้งมวลของงำนของเขำ
ไม่มีควำมเต็มใจแม้แต่น้อยในรำคำที่เขำได้จ่ำยไป เขำแค่ได้เข้ำร่ วมในกำรทำข้อตกลง
ควำมพยำยำมทั้งหลำยของเขำนั้นไม่ได้ทำขึ้นอย่ำงเต็มใจเพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำ
แต่ทำขึ้นอย่ำงเต็มใจเพื่อที่จะสัมฤทธิ์วตั ถุประสงค์ของข้อตกลงนั้น
มีคุณค่ำใดต่อควำมพยำยำมทั้งหลำยเช่นนั้นหรื อ?
ใครกันเล่ำจะกล่ำวชมเชยควำมพยำยำมทั้งหลำยอันไม่บริ สุทธิ์ของเขำ? ใครหรื อมีควำมสนใจใดๆ
ในควำมพยำยำมทั้งหลำยเช่นนั้น? งำนของเขำเต็มไปด้วยควำมฝันสำหรับอนำคต
เต็มไปด้วยแผนทั้งหลำยอันน่ำมหัศจรรย์ และไม่มีเส้นทำงที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของมนุษย์บรรจุอยู่เลย
ควำมเมตตำกรุ ณำของเขำมำกมำยเหลือเกินนั้นเป็ นกำรเสแสร้ง งำนของเขำไม่ได้จดั เตรี ยมชีวิต
แต่เป็ นกำรตบตำว่ำมีควำมเป็ นผูด้ ี นั่นเป็ นกำรทำข้อตกลงอย่ำงหนึ่ง
งำนเช่นนี้สำมำรถนำมนุษย์ไปสู่เส้นทำงแห่งกำรฟื้ นคืนหน้ำที่ด้งั เดิมของเขำได้อย่ำงไรกัน?

ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

434. ทั้งหมดที่เปโตรได้แสวงหำนั้นได้เป็ นไปสมดังพระทัยของพระเจ้ำ
เขำได้พยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งที่พงึ ปรำรถนำ และโดยไม่คำนึงถึงควำมทุกข์และควำมทุกข์ยำก
เขำยังคงเต็มใจที่จะทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งที่พึงปรำรถนำ
ไม่มีกำรไล่ตำมเสำะหำโดยผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ำนี้แล้ว
สิ่งที่เปำโลได้แสวงหำนั้นด่ำงพร้อยโดยเนื้อหนังของเขำเอง โดยมโนคติที่หลงผิดของเขำเอง
และโดยแผนและกลอุบำยของเขำเอง
เขำไม่ใช่สิ่งที่ทรงสร้ำงซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมสิ่งหนึ่งของพระเจ้ำในวิถีทำงใดเลย
ไม่ใช่ใครบำงคนที่ได้พยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งที่พึงปรำรถนำ
เปโตรได้พยำยำมที่จะนบนอบต่อกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงของพระเจ้ำ และแม้ว่ำงำนที่เขำได้ทำนั้นไม่ยิ่งใหญ่
แต่แรงจูงใจเบื้องหลังกำรไล่ตำมเสำะหำของเขำและเส้นทำงที่เขำได้เดินนั้นถูกต้อง
แม้ว่ำเขำไม่สำมำรถได้รับผูค้ นมำกมำย แต่เขำก็สำมำรถที่จะไล่ตำมเสำะหำหนทำงแห่งควำมจริ ง
เพรำะกำรนี้จึงอำจกล่ำวได้ว่ำเขำเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมสิ่งหนึ่งของพระเจ้ำ วันนี้
ต่อให้เจ้ำไม่ใช่คนงำน
เจ้ำก็ควรจะสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำและพยำยำมที่จะนบนอบต่อกำรจัดวำงเรี ยบ
เรี ยงทั้งมวลของพระเจ้ำได้ เจ้ำควรจะสำมำรถเชื่อฟังสิ่งใดก็ตำมที่พระเจ้ำตรัส
และได้รับประสบกำรณ์กบั ทุกลักษณะของควำมทุกข์ลำบำกและกระบวนกำรถลุง และแม้ว่ำเจ้ำนั้นอ่อนแอ
ในหัวใจของเจ้ำนั้นเจ้ำยังคงควรจะสำมำรถรักพระเจ้ำได้
บรรดำผูท้ ี่มีควำมรับผิดชอบต่อชีวิตของพวกเขำเองนั้นเต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเ
จ้ำ และทัศนคติของผูค้ นเช่นนั้นเกี่ยวกับกำรไล่ตำมเสำะหำเป็ นทัศนคติที่ถูกต้อง
เหล่ำนี้คือผูค้ นที่พระเจ้ำทรงจำเป็ นต้องมี หำกเจ้ำได้ทำงำนไปมำกมำย และผูอ้ นื่ ได้รับกำรสอนจำกเจ้ำ
แต่เจ้ำเองไม่ได้เปลี่ยนแปลง และไม่ได้เป็ นคำพยำนใดๆ หรื อไม่มีประสบกำรณ์แท้จริงอันใด
จนถึงขั้นที่ว่ำเมื่อสิ้นสุดชีวิตของเจ้ำ ยังคงเป็ นว่ำไม่มสี ิ่งใดเลยที่เจ้ำได้ทำไปที่เป็ นคำพยำน
เช่นนั้นแล้วเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรื อไม่?
เจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งหรือไม่? ในกำลสมัยนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้ทรงใช้งำนเจ้ำ
แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงใช้งำนเจ้ำ พระองค์ได้ทรงใช้ส่วนของเจ้ำที่สำมำรถใช้เพื่อทำงำนได้
และพระองค์ไม่ได้ทรงใช้ส่วนของเจ้ำที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ หำกเจ้ำได้พยำยำมที่จะเปลี่ยนแปลง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็คงจะค่อยๆ ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรของกำรถูกใช้งำน
กระนั้นก็ตำมพระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ทรงยอมรับควำมรับผิดชอบใดสำหรับกำรที่เจ้ำจะได้ถูกรับไว้ในท้ำยที่สุด

หรื อไม่ และกำรนี้ข้ นึ อยู่กบั ลักษณะของกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำ
หำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยส่วนตัวของเจ้ำ เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็ นเพรำะว่ำ
ทัศนคติของเจ้ำที่มีต่อกำรไล่ตำมเสำะหำนั้นผิด หำกเจ้ำไม่ได้รับบำเหน็จใด
เช่นนั้นแล้วนั่นก็เป็ นปัญหำของเจ้ำเอง
และเพรำะเจ้ำเองยังไม่ได้นำควำมจริ งไปปฏิบตั ิและไม่สำมำรถที่จะทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งที่พงึ ปรำรถนำ
ได้ และดังนั้นแล้ว จึงไม่มีสิ่งใดที่มีควำมสำคัญยิ่งใหญ่ไปกว่ำประสบกำรณ์ส่วนตัวของเจ้ำ
และไม่มีสิ่งใดที่วิกฤติไปกว่ำกำรเข้ำสู่ส่วนตัวของเจ้ำแล้ว! ผูค้ นบำงคนจะลงเอยด้วยกำรกล่ำวว่ำ
“ข้ำพระองค์ได้ทำงำนมำกมำยเหลือเกินเพื่อพระองค์
และแม้ว่ำข้ำพระองค์อำจไม่ได้ผลสัมฤทธิ์อนั ขึ้นชื่อลือนำมใดๆ
แต่ขำ้ พระองค์ก็ยงั คงขยันหมัน่ เพียรในควำมพยำยำมของข้ำพระองค์เสมอมำ
พระองค์แค่ทรงปล่อยให้ขำ้ พระองค์ข้นึ สู่สวรรค์เพื่อกินผลไม้แห่งชีวิตไม่ได้หรอกหรื อ?”
เจ้ำต้องรู ้ว่ำเรำพึงปรำรถนำผูค้ นประเภทใด พวกที่ไม่บริ สุทธิ์ไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสู่รำชอำณำจักร
พวกที่ไม่บริ สุทธิ์ไม่ได้รับอนุญำตให้ทำผืนดินศักดิ์สิทธิ์แปดเปื้ อน แม้ว่ำเจ้ำอำจได้ทำงำนมำกมำยแล้ว
และได้ทำงำนมำเป็ นเวลำหลำยปี แล้ว ในที่สุดหำกเจ้ำยังคงโสมมอย่ำงน่ำสังเวช
เช่นนั้นแล้วก็จะเป็ นเรื่ องที่มิอำจยอมผ่อนปรนได้ต่อธรรมบัญญัติแห่งฟ้ำที่เจ้ำปรำรถนำที่จะเข้ำสู่รำชอำณำจักรข
องเรำ! ตั้งแต่กำรแรกสร้ำงโลกจนกระทัง่ วันนี้
เรำไม่เคยได้เสนอช่องทำงอันง่ำยดำยสู่รำชอำณำจักรของเรำให้แก่พวกที่ประจบเรำ นี่คือกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์
และไม่มีใครสำมำรถทำลำยสิ่งนั้นได้! เจ้ำต้องแสวงหำชีวิต วันนี้
บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมคือประเภทเดียวกันกับเปโตร นั่นคือ
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่แสวงหำกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสยั ของพวกเขำเอง
และผูท้ ี่เต็มใจที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม หำกเจ้ำเพียงมุ่งหวังบำเหน็จ
และไม่พยำยำมที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของชีวิตของเจ้ำเอง
เช่นนั้นแล้วควำมพยำยำมของเจ้ำทั้งหมดก็จะสูญเปล่ำ—นี่คือควำมจริ งที่มอิ ำจปรับเปลี่ยนได้อย่ำงหนึ่ง!
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

435. จำกควำมแตกต่ำงในธำตุแท้ของเปโตรและเปำโล
เจ้ำควรเข้ำใจว่ำพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไม่แสวงหำชีวิตจะออกแรงโดยสูญเปล่ำ!
เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำและติดตำมพระเจ้ำ และดังนั้นแล้วในหัวใจของเจ้ำ เจ้ำต้องรักพระเจ้ำ
เจ้ำต้องทิง้ อุปนิสยั อันเสื่อมทรำมของเจ้ำ เจ้ำต้องพยำยำมทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิง่ พึงปรำรถนำ

และเจ้ำต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ เนื่องจำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำและติดตำมพระเจ้ำ
เจ้ำควรถวำยทุกสิ่งทุกอย่ำงแด่พระองค์ และไม่ควรตัดสินใจเลือกหรื อทำกำรเรี ยกร้องเป็ นกำรส่วนตัว
และเจ้ำควรสัมฤทธิ์กำรทำให้พระเจ้ำทรงลุล่วงในสิ่งพึงปรำรถนำ เนื่ องจำกเจ้ำได้ถูกสร้ำงขึ้น
เจ้ำควรเชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำที่ได้ทรงสร้ำงเจ้ำ เพรำะโดยธรรมชำติแล้วเจ้ำไม่มีอำนำจครอบครองเหนือตัวเอง
และไม่สำมำรถควบคุมชะตำลิขิตของเจ้ำเอง เนื่องจำกเจ้ำเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำควรแสวงหำควำมบริ สุทธิ์และกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกเจ้ำเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
เจ้ำควรยึดติดต่อหน้ำที่ของเจ้ำ และรู ้สถำนะของเจ้ำ และเจ้ำต้องไม่ล้ำเส้นหน้ำที่ของเจ้ำ
นี่ไม่ได้เป็ นกำรจำกัดควบคุมเจ้ำ หรื อเป็ นกำรข่มปรำมเจ้ำโดยผ่ำนทำงคำสอน
แต่กลับเป็ นเส้นทำงที่เจ้ำสำมำรถใช้เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ และมันสำมำรถสัมฤทธิผลได้—
และควรที่จะสัมฤทธิผล—โดยพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ทำควำมชอบธรรม
หำกเจ้ำเปรี ยบเทียบธำตุแท้ของเปโตรและเปำโล เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะรู ้ว่ำเจ้ำควรแสวงหำอย่ำงไร
จำกบรรดำเส้นทำงที่เปโตรและเปำโลได้เดินนั้น
เส้นทำงหนึ่งเป็ นเส้นทำงของกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และเส้นทำงหนึ่งเป็ นเส้นทำงของกำรกำจัดทิ้ง เปโตรและเปำโลเป็ นตัวแทนสองเส้นทำงที่ตำ่ งกัน
แม้ว่ำแต่ละคนจะได้รับพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และแต่ละคนได้รับควำมรู ้แจ้งและควำมกระจ่ำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และแต่ละคนได้ยอมรับสิ่งซึ่งองค์พระเยซูเจ้ำได้วำงพระทัยมอบหมำยให้พวกเขำ
ดอกผลที่มีในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน นั่นคือ คนหนึ่งให้ดอกผลอย่ำงแท้จริง และอีกคนหนึ่งนั้นไม่ได้ให้
จำกธำตุแท้ของพวกเขำ งำนที่พวกเขำได้ทำ สิ่งซึ่งพวกเขำได้แสดงออกมำภำยนอก
และปลำยทำงสุดท้ำยของพวกเขำ เจ้ำควรเข้ำใจว่ำเจ้ำควรใช้เส้นทำงใด เจ้ำควรเลือกเส้นทำงใดที่จะเดิน
พวกเขำได้เดินบนเส้นทำงที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน เปำโลและเปโตร พวกเขำคือตัวอย่ำงทีด่ ีของแต่ละเส้นทำง
และดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่ มพวกเขำได้รับกำรยกให้เป็ นแบบอย่ำงให้กบั เส้นทำงสองเส้นนี้
ประเด็นสำคัญของประสบกำรณ์ของเปำโลคืออะไรหรื อ และเหตุใดเขำจึงทำไม่สำเร็จ?
ประเด็นสำคัญของประสบกำรณ์ของเปโตรคืออะไร
และเขำได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมอย่ำงไร?
หำกเจ้ำเปรี ยบเทียบสิ่งที่พวกเขำแต่ละคนใส่ใจ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะรู ้ว่ำพระเจ้ำทรงต้องกำรบุคคลประเภทใดกันแน่ น้ ำพระทัยของพระเจ้ำคืออะไร
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคืออะไร บุคคลประเภทใดจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในท้ำยที่สุด
และบุคคลประเภทใดจะไม่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมด้วยเช่นกัน

เจ้ำจะรู ้ว่ำอุปนิสัยของบรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเป็ นเช่นใด
และอุปนิสัยของพวกที่จะไม่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเป็ นเช่นใด—
ประเด็นปัญหำเรื่ องธำตุแท้เหล่ำนี้เห็นได้ในประสบกำรณ์ของเปโตรและเปำโล พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงทำให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวงมำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์และนบ
นอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์ พระองค์จะทรงบัญชำทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งจะได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ สิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำทั้งหมด รวมถึงสัตว์ พืชพรรณ
มวลมนุษย์ ภูเขำและแม่น้ ำ และทะเลสำบ—ทั้งหมดล้วนต้องมำอยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
ทุกสรรพสิ่งในท้องฟ้ำและบนผืนดินต้องมำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
สิ่งเหล่ำนั้นไม่สำมำรถมีตวั เลือกใดและทั้งหมดต้องนบนอบต่อกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระองค์
กำรนี้ประกำศกฤษฎีกำโดยพระเจ้ำ และเป็ นสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงบัญชำทุกสิ่งทุกอย่ำง
และทรงจัดระเบียบและทรงจัดลำดับทุกสรรพสิ่ง โดยที่แต่ละสิ่งนั้นได้รับกำรแยกชั้นตำมชนิด
และได้รับกำรแบ่งสรรตำแหน่งของพวกมันเองโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ไม่สำคัญว่ำมันจะยิ่งใหญ่เพียงใด ไม่มีสิ่งใดเลยที่สำมำรถล้ำเลิศกว่ำพระเจ้ำได้
ทุกสรรพสิ่งรับใช้มวลมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้น
และไม่มีสิ่งใดเลยที่กล้ำที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้ำหรื อทำกำรเรียกร้องใดๆ จำกพระเจ้ำ ดังนั้นแล้วมนุษย์
ในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำย่อมต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน
ไม่ว่ำเขำจะเป็ นเจ้ำนำยหรื อผูด้ ูแลของทุกสรรพสิ่งหรื อไม่ก็ตำม
ไม่สำคัญว่ำสถำนะของมนุษย์ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งจะสูงส่งเพียงใด เขำยังคงเป็ นเพียงแค่มนุษย์ตวั เล็กๆ
คนหนึ่งภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำ และไม่ได้เป็ นมำกไปกว่ำมนุษย์ที่ไม่สำคัญคนหนึ่ง
สิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ และเขำจะไม่มีวนั อยู่เหนือพระเจ้ำ ในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
มนุษย์ควรพยำยำมปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
และพยำยำมรักพระเจ้ำโดยไม่สร้ำงตัวเลือกอืน่ เพรำะพระเจ้ำทรงคู่ควรกับควำมรักของมนุษย์
บรรดำผูท้ ี่พยำยำมรักพระเจ้ำไม่ควรแสวงหำประโยชน์ส่วนตัวใดๆ
หรื อแสวงหำสิ่งซึ่งพวกเขำถวิลหำเป็ นกำรส่วนตัว นี่คือวิถีทำงที่ถูกต้องที่สุดของกำรไล่ตำมเสำะหำ
หำกสิ่งที่เจ้ำแสวงหำคือควำมจริง หำกสิ่งที่เจ้ำนำไปปฏิบตั ิคือควำมจริ ง
และหำกสิ่งที่เจ้ำบรรลุคือกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเส้นทำงที่เจ้ำย่ำเท้ำก็เป็ นเส้นทำงที่ถูกต้อง หำกสิ่งที่เจ้ำแสวงหำคือพระพรของเนื้อหนัง
และสิ่งที่เจ้ำนำไปปฏิบตั ิคือควำมจริ งแห่งมโนคติที่หลงผิดของเจ้ำเอง
และหำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำ และเจ้ำไม่เชื่อฟังพระเจ้ำในเนื้อหนังเลย

และเจ้ำยังคงใช้ชีวิตในควำมคลุมเครื อ เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้ำแสวงหำก็จะนำเจ้ำไปสู่นรกอย่ำงแน่นอน
เพรำะเส้นทำงที่เจ้ำเดินนั้นคือเส้นทำงแห่งควำมล้มเหลว
กำรที่เจ้ำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมหรือถูกกำจัดทิ้งนั้นขึ้นอยู่กบั กำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำเอง
ซึ่งก็เป็ นกำรกล่ำวอีกด้วยว่ำควำมสำเร็จหรื อควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงที่มนุษย์เดิน
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ต. ว่าด้วยวิธีไล่ตามเสาะหาการรักพระเจ้า
436. เนื้อแท้ของพระเจ้ำมิใช่มีไว้เพียงเพื่อให้มนุษย์เชื่อ ยิ่งไปกว่ำนั้น นั่นมีไว้เพื่อให้มนุษย์รกั
แต่หลำยคนในบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำไม่สำมำรถที่จะค้นพบ “ควำมลับ” นี้ ผูค้ นไม่กล้ำที่จะรักพระเจ้ำ
อีกทั้งพวกเขำไม่ลองพยำยำมที่จะรักพระองค์
พวกเขำไม่เคยได้คน้ พบว่ำมีมำกมำยนักเกี่ยวกับพระเจ้ำซึ่งควรค่ำที่จะรัก
พวกเขำไม่เคยได้คน้ พบว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่งึ ทรงรักมนุษย์
และว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำผูซ้ ่ึงทรงสถิตอยู่เพื่อให้มนุษย์รัก
ควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำแสดงออกในพระรำชกิจของพระองค์
เฉพำะเมื่อพวกเขำได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์แล้วเท่ำนั้น
ผูค้ นจึงสำมำรถค้นพบควำมน่ำรักชื่นชมของพระองค์ ด้วยประสบกำรณ์จำกกำรลงมือทำจริงของพวกเขำเท่ำนั้น
พวกเขำจึงสำมำรถซำบซึ้งในควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำ
และไม่มีใครเลยที่สำมำรถค้นพบควำมน่ำรักชืน่ ชมของพระเจ้ำได้หำกปรำศจำกกำรสังเกตกำรนั้นในชีวิตจริง
มีมำกมำยนักเกี่ยวกับพระเจ้ำที่ให้รัก แต่หำกปรำศจำกกำรเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั พระองค์อย่ำงลงมือทำจริ ง
ผูค้ นย่อมไม่สำมำรถที่จะค้นพบมันได้ กล่ำวคือ หำกพระเจ้ำไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
ผูค้ นคงจะไม่สำมำรถเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั พระองค์อย่ำงลงมือทำจริ งได้
และหำกพวกเขำไร้สำมำรถที่จะเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั พระองค์อย่ำงลงมือทำจริ ง
พวกเขำยังคงจะไม่สำมำรถได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์ได้เช่นกัน —
และดังนั้นควำมรักของพวกเขำสำหรับพระเจ้ำคงจะด่ำงพร้อยไปด้วยควำมเท็จและจินตนำกำรอันมำกมำย
ควำมรักสำหรับพระเจ้ำบนสวรรค์ไม่เป็ นจริ งเหมือนควำมรักสำหรับพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
ด้วยเหตุที่ควำมรู ้ของผูค้ นเกี่ยวกับพระเจ้ำบนสวรรค์ถูกสร้ำงขึ้นบนกำรจินตนำกำรทั้งหลำยของพวกเขำ
แทนที่จะเป็ นบนสิ่งซึ่งพวกเขำได้เห็นกับตำของตัวเองและสิ่งซึ่งพวกเขำได้รับประสบกำรณ์ดว้ ยตนเองโดยเฉพำ
ะ เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลก
ผูค้ นสำมำรถมองดูกิจกำรที่พระองค์ทรงทำจริงและควำมน่ำรักชื่นชมของพระองค์
และพวกเขำสำมำรถเห็นทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็ นพระอุปนิสัยปกติและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระองค์
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็ นจริงกว่ำควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำบนสวรรค์นับหลำยพันเท่ำ
ไม่ว่ำผูค้ นจะรักพระเจ้ำบนสวรรค์มำกเพียงใดก็ตำม ไม่มอี ะไรเป็ นจริงเกี่ยวกับควำมรักนี้
และนั่นเต็มไปด้วยแนวคิดทั้งหลำยแบบมนุษย์
ไม่สำคัญว่ำควำมรักของพวกเขำสำหรับพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกจะน้อยนิดเพียงใด ควำมรักนี้ก็ยงั คงเป็ นจริง
ต่อให้มีควำมรักนี้เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น มันยังคงมีควำมจริงแท้

พระเจ้ำทรงทำให้ผูค้ นรู ้จกั พระองค์โดยผ่ำนทำงพระรำชกิจที่เป็ นจริ ง
และพระองค์ทรงได้รับควำมรักของพวกเขำโดยผ่ำนทำงควำมรู ้น้ีเอง นัน่ ก็เหมือนกับเปโตรตรงที่ว่ำ
หำกเขำไม่ได้ใช้ชีวิตกับพระเยซู คงจะเป็ นไปไม่ได้สำหรับเขำที่จะชื่นชมบูชำพระเยซู ดังนั้น
ควำมจงรักภักดีของเขำที่มีต่อพระเยซูก็ถูกสร้ำงขึ้นบนกำรเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์ของเขำกับพระเยซูดว้ ยเช่นกัน
เพื่อที่จะทำให้มนุษย์รักพระองค์ พระเจ้ำจึงได้เสด็จมำท่ำมกลำงมนุษย์และทรงดำเนินพระชนม์ชีพร่ วมกับมนุษย์
และทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำให้มนุษย์เห็นและได้รับประสบกำรณ์ก็คือควำมเป็ นจริงของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

437. “ควำมรัก” ก็เป็ นดัง่ ชื่อของมันซึ่งอ้ำงอิงถึงอำรมณ์ควำมรู ้สึกหนึ่งซึ่งบริ สุทธิ์และปรำศจำกมลทิน
ที่เจ้ำใช้หัวใจของเจ้ำเพื่อรัก เพื่อรู ้สึก และเพื่อไตร่ ตรอง ในควำมรักไม่มีเงื่อนไข ไม่มสี ิ่งกีดขวำง
และไม่มีระยะห่ำง ในควำมรักไม่มีควำมสงสัย ไม่มีกำรหลอกลวง และไม่มีควำมเจ้ำเล่ห์
ในควำมรักไม่มีกำรค้ำขำย และไม่มีสิ่งใดไม่บริสุทธิ์ หำกเจ้ำรัก เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่หลอกลวง พร่ ำบ่น ทรยศ
ก่อกบฏ เรี ยกร้องหรือแสวงหำที่จะได้รับบำงสิ่งหรื อได้รับในบำงปริ มำณที่เจำะจง หำกเจ้ำรัก
เจ้ำก็จะมอบอุทิศตัวของเจ้ำอย่ำงยินดี จะทนทุกข์ควำมยำกลำบำกอย่ำงยินดี เจ้ำจะไปกันได้กบั เรำ
เจ้ำจะละทิ้งทุกอย่ำงที่เจ้ำมีเพื่อเรำ เจ้ำจะยอมละทิ้งครอบครัวของเจ้ำ อนำคตของเจ้ำ วัยเยำว์ของเจ้ำ
และกำรสมรสของเจ้ำ หำไม่แล้ว ควำมรักของเจ้ำจะไม่ใช่ควำมรักเลย แต่เป็ นกำรหลอกลวงและกำรทรยศ!
ควำมรักของเจ้ำเป็ นแบบใด? มันคือรักแท้? หรือเทียมเท็จ? เจ้ำได้ละทิ้งมำกเพียงใด?
เจ้ำได้มอบถวำยให้มำกเพียงใด? เรำได้รับควำมรักจำกเจ้ำมำกเพียงใด? เจ้ำรู ้หรื อไม่?
หัวใจของพวกเจ้ำเต็มไปด้วยควำมชัว่ ร้ำย กำรทรยศ และควำมหลอกลวง—ดังนั้นแล้ว
ควำมรักของพวกเจ้ำมำกเท่ำใดที่ไม่บริ สุทธิ์? พวกเจ้ำคิดว่ำเจ้ำได้ยอมละทิ้งเพื่อเรำมำกพอแล้ว
พวกเจ้ำคิดว่ำควำมรักที่พวกเจ้ำมีต่อเรำนั้นมำกพอแล้ว แต่ถำ้ เช่นนั้น
เหตุใดคำพูดและกำรกระทำของพวกเจ้ำจึงเป็ นกบฏและหลอกลวงอยู่เสมอ? พวกเจ้ำติดตำมเรำ
แต่เจ้ำไม่รับรู ้ถึงวจนะของเรำ สิ่งนี้ถือเป็ นควำมรักหรื อ? พวกเจ้ำติดตำมเรำ แต่กระนั้น พอถึงเวลำ
เจ้ำก็กำจัดเรำให้พน้ ทำง สิ่งนี้ถือเป็ นควำมรักหรื อ? พวกเจ้ำติดตำมเรำ แต่เจ้ำไม่เชื่อใจเรำ
สิ่งนี้ถอื เป็ นควำมรักหรือ? พวกเจ้ำติดตำมเรำ แต่เจ้ำไม่สำมำรถยอมรับกำรดำรงอยู่ของเรำได้
สิ่งนี้ถอื เป็ นควำมรักหรือ? พวกเจ้ำติดตำมเรำ แต่พวกเจ้ำไม่ปฏิบตั ิต่อเรำอย่ำงเหมำะสมกับผูท้ ี่เรำเป็ น
และเจ้ำทำให้สิ่งต่ำงๆ ยำกสำหรับเรำในทุกครั้งที่เรำพยำยำมทำบำงสิ่ง สิ่งนี้ถือเป็ นควำมรักหรื อ?
พวกเจ้ำติดตำมเรำ แต่เจ้ำพยำยำมหลอกและโป้ปดเรำในทุกเรื่ อง สิ่งนี้ถอื ว่ำเป็ นควำมรักหรื อไม่?
พวกเจ้ำรับใช้เรำ แต่เจ้ำไม่ได้เกรงกลัวเรำ สิ่งนี้ถือเป็ นควำมรักหรื อ?

พวกเจ้ำต่อต้ำนเรำในทุกด้ำนและทุกสิ่งทุกอย่ำง ทั้งหมดนี้ถือเป็ นควำมรักหรื อ? พวกเจ้ำได้มอบอุทิศมำมำก
นั่นคือควำมจริง แต่พวกเจ้ำก็ยงั ไม่เคยปฏิบตั ิในสิ่งที่เรำพึงประสงค์จำกพวกเจ้ำ
สิ่งนี้สำมำรถถือเป็ นควำมรักได้หรื อ?
จำกกำรคิดพิจำรณำอย่ำงถี่ถว้ นแสดงให้เห็นว่ำภำยในพวกเจ้ำไม่มีเค้ำของควำมรักต่อเรำเลยแม้แต่น้อย
หลังจำกช่วงเวลำกำรทำงำนหลำยปี ของเรำและวจนะมำกมำยที่เรำได้จดั หำให้ พวกเจ้ำได้รับไปจริ งๆ
มำกเท่ำใด? สิ่งนี้ไม่ควรค่ำแก่กำรมองย้อนกลับไปพิจำรณำอย่ำงถี่ถว้ นหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่ถูกเรียกมีมำกมำย แต่ผทู้ ี่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

438. ไม่มีบทเรี ยนใดลึกซึ้งไปกว่ำบทเรี ยนของกำรรักพระเจ้ำ
และอำจกล่ำวได้ว่ำบทเรี ยนที่ผคู้ นเรี ยนรู ้จำกเวลำทั้งชีวิตเกี่ยวกับควำมเชื่อก็คือจะรักพระเจ้ำได้อย่ำงไรนัน่ เอง
กล่ำวคือ หำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำต้องรักพระเจ้ำ
หำกเจ้ำเพียงแค่เชื่อในพระเจ้ำแต่ไม่รักพระองค์และยังไม่ได้ได้มำซึ่งควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
และยังไม่เคยรักพระเจ้ำด้วยควำมรักที่แท้จริ งซึ่งมำจำกภำยในหัวใจของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำก็ไร้ประโยชน์ หำกในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำนั้น เจ้ำไม่รักพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีชีวิตอยู่โดยสูญเปล่ำ และชีวิตทั้งชีวิตของเจ้ำก็ต่ำต้อยที่สุดในบรรดำชีวิตทั้งหมด
หำกตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้ำนั้น เจ้ำไม่เคยรักหรื อทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย
เช่นนั้นแล้วกำรที่เจ้ำมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อนั ใด? และกำรเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำจะมีประโยชน์อนั ใด?
นั่นไม่ใช่ควำมพยำยำมที่สูญเปล่ำหรอกหรื อ? กล่ำวคือ หำกผูค้ นต้องกำรที่จะเชื่อและรักพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำจะต้องแลกมำด้วยบำงอย่ำง
แทนที่จะพยำยำมปฏิบตั ิตนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งอย่ำงผิวเผิน
พวกเขำควรแสวงหำควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกที่แท้จริ งในส่วนลึกของหัวใจของพวกเขำ
หำกเจ้ำมีควำมกระตือรื อร้นในเรื่ องกำรร้องเพลงและกำรเต้นรำ แต่ไม่สำมำรถนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิได้
จะพูดว่ำเจ้ำรักพระเจ้ำได้อย่ำงไร? กำรรักพระเจ้ำพึงต้องมีกำรแสวงหำน้ ำพระทัยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
และจำเป็ นที่เจ้ำจะต้องสืบลึกลงไปภำยในเมื่อบำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นกับเจ้ำ
พยำยำมที่จะจับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
และพยำยำมที่จะมองให้เห็นว่ำน้ ำพระทัยพระเจ้ำคืออะไรในเรื่ องนั้น พระองค์ทรงขอให้เจ้ำสัมฤทธิผลสิ่งใด
และเจ้ำควรใส่ใจในน้ ำพระทัยของพระองค์อย่ำงไร ตัวอย่ำงเช่น
บำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นซึ่งพึงประสงค์ให้เจ้ำต้องสู้อดทนต่อควำมยำกลำบำก
ซึ่งในเวลำนั้นเจ้ำควรเข้ำใจว่ำน้ ำพระทัยพระเจ้ำคืออะไร และเจ้ำควรใส่ใจในน้ ำพระทัยของพระองค์อย่ำงไร
เจ้ำจะต้องไม่ทำให้ตนเองพึงพอใจ กล่ำวคือ จงวำงตัวเจ้ำเองลงเสียก่อน ไม่มีสงิ่ ใดน่ำสังเวชมำกไปกว่ำเนื้อหนัง

เจ้ำต้องพยำยำมที่จะทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย และเจ้ำต้องทำหน้ำที่ของเจ้ำให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยควำมคิดทั้งหลำยเช่นนี้ พระเจ้ำจะทรงนำควำมรู ้แจ้งอันพิเศษมำให้เจ้ำในเรื่องนี้
และหัวใจของเจ้ำจะพบกำรชูใจด้วยเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

439. 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 ควำมรักประเภทนี้ถกู บีบบังคับ
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 เจ้ำเต็มใจที่จะกลำยเป็ นบุคคลประเภทนี้หรื อไม่?
เจ้ำเต็มใจที่จะได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำหรื อไม่?
เจ้ำเต็มใจที่จะหนีพน้ จำกแดนครอบครองของซำตำนและกลับสู่พระเจ้ำหรื อไม่?
ขณะนี้เจ้ำเป็ นของซำตำนหรือเจ้ำถูกนับรวมท่ำมกลำงผูค้ นแห่งรำชอำณำจักร?
ตัดตอนมำจำก “ผูเ้ ชื่อควรที่จะยึดถือทัศนคติแบบใด” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

440. มนุษย์ดำเนินชีวิตอยูภ่ ำยใต้กำรปกคลุมของอิทธิพลแห่งควำมมืดมิดเสมอมำ
ถูกพันธนำกำรด้วยอิทธิพลของซำตำน ไม่สำมำรถหลีกหนีไปได้
และอุปนิสัยของเขำหลังจำกที่ได้ถูกซำตำนแปรสภำพแล้วก็ยงิ่ กลำยเป็ นเสื่อมทรำมลงเรื่ อยๆ
อำจพูดได้ว่ำมนุษย์ได้ดำเนินชีวิตท่ำมกลำงอุปนิสยั อันเสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำนเสมอมำ
และไม่สำมำรถรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว หำกมนุษย์ปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำ
เขำจะต้องปลดเปลื้องควำมคิดว่ำตนเองเป็ นฝ่ ำยถูกเสมอ ควำมรู ้สึกว่ำตนสำคัญเหนือผูอ้ นื่ ควำมโอหัง
ควำมทะนงตน และอื่นๆ ในทำนองนั้น—ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็ นอุปนิสัยของซำตำน หำไม่แล้ว
ควำมรักของมนุษย์ก็จะเป็ นควำมรักที่ไม่บริ สุทธิ์ เป็ นควำมรักเยี่ยงซำตำน
และเป็ นควำมรักซึ่งไม่สำมำรถได้รับกำรเห็นชอบจำกพระเจ้ำโดยสิ้นเชิง
หำกไม่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม ไม่ได้รับกำรจัดกำร ไม่ได้ถูกทำลำย ไม่ได้รับกำรตัดแต่ง
ไม่ได้ถูกคุมวินยั ไม่ได้ถกู ตีสอน และไม่ได้รับกำรถลุงจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยตรง
ก็จะไม่มีใครสำมำรถรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ งเลย
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์ที่เสื่อมทรำมไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระเจ้ำได้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

441. เมื่อผูค้ นติดต่อพระเจ้ำด้วยหัวใจของพวกเขำ
เมื่อหัวใจของพวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะหันไปหำพระองค์ได้อย่ำงครบบริ บูรณ์
นี่คือขั้นตอนแรกในควำมรักพระเจ้ำของมนุษย์ หำกเจ้ำต้องกำรรักพระเจ้ำ
อันดับแรกเจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะหันหัวใจของเจ้ำไปหำพระองค์ให้ได้ก่อน

กำรหันหัวใจของเจ้ำไปหำพระเจ้ำคืออะไร?
คือเมื่อทุกสิ่งที่เจ้ำไล่ตำมเสำะหำในหัวใจของเจ้ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรรักและกำรได้รับพระเจ้ำ
นี่แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำได้หันหัวใจของเจ้ำไปหำพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์แล้ว
และนอกเหนือจำกพระเจ้ำและพระวจนะของพระองค์แล้ว แทบไม่มีสิ่งอื่นใดในหัวใจของเจ้ำ (ครอบครัว
ควำมร่ ำรวย สำมี ภรรยำ บุตร เป็ นต้น) ถึงแม้ว่ำมี สิ่งต่ำงๆ ดังกล่ำวไม่สำมำรถครองหัวใจของเจ้ำได้
และเจ้ำไม่คิดถึงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของเจ้ำ
ยกเว้นกำรไล่ตำมเสำะหำกำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้น
ในเวลำดังกล่ำวเจ้ำจะได้หันหัวใจของเจ้ำไปหำพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์แล้ว
สมมติว่ำเจ้ำยังคงกำลังวำงแผนเพื่อตัวเจ้ำเองในหัวใจของเจ้ำ
และไล่ตำมเสำะหำผลประโยชน์ส่วนตนโดยคิดอยู่เสมอว่ำ: “ข้ำพระองค์จะร้องขอเล็กๆ น้อยๆ
จำกพระเจ้ำได้เมื่อใด? ครอบครัวของข้ำพระองค์จะกลำยเป็ นร่ ำรวยเมื่อใด? ข้ำพระองค์จะได้เสื้อผ้ำดีๆ
บ้ำงเมื่อใด? …” หำกเจ้ำกำลังใช้ชีวิตอยู่ในสภำวะนั้น
ก็แสดงให้เห็นว่ำหัวใจของเจ้ำยังไม่ได้หันไปหำพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วน
หำกเจ้ำมีเพียงพระวจนะของพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำ
และเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะอธิษฐำนต่อพระเจ้ำและกลำยมำใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอ—
เสมือนว่ำพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับเจ้ำมำก เสมือนว่ำพระเจ้ำทรงอยู่ภำยในตัวเจ้ำและเจ้ำอยู่ภำยในพระองค์ —
หำกเจ้ำอยู่ในสภำวะแบบนั้น นัน่ หมำยควำมว่ำหัวใจของเจ้ำอยู่ในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำอธิษฐำนต่อพระเจ้ำ และกินและดื่มพระวจนะของพระองค์ทุกวัน นึกถึงงำนของคริ สตจักรอยู่เสมอ
และหำกเจ้ำแสดงกำรคำนึงถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ใช้หัวใจของเจ้ำเพื่อรักพระองค์อย่ำงจริงแท้
และทำให้พระองค์ทรงสมดังพระทัย เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้ำจะเป็ นของพระเจ้ำ หำกหัวใจของเจ้ำถูกสิ่งอื่นๆ
มำกมำยครองอยู่ เช่นนั้นแล้วหัวใจของเจ้ำก็ยงั คงถูกซำตำนครอง และยังไม่ได้หันไปหำพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
เมื่อหัวใจของใครสักคนหันไปหำพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงแล้ว
พวกเขำจะมีควำมรักที่จริ งแท้ซ่ึงเกิดขึ้นเองเพื่อพระองค์ และจะสำมำรถพิจำรณำพระรำชกิจของพระเจ้ำได้
ถึงแม้ว่ำพวกเขำอำจยังคงมีช่วงเวลำแห่งควำมเขลำและควำมไร้เหตุผล
แต่พวกเขำแสดงควำมกังวลต่อผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้ำ พระรำชกิจของพระองค์
และกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขำเอง และหัวใจของพวกเขำนั้นมีเจตนำที่ดี
ผูค้ นบำงคนกล่ำวอ้ำงอยู่เสมอว่ำ ทุกสิ่งที่พวกเขำทำนั้นเป็ นไปเพื่อคริ สตจักร
ทั้งที่อนั ที่จริ งแล้วพวกเขำกำลังทำงำนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตวั พวกเขำเอง ผูค้ นเยี่ยงนี้มีเจตนำแบบผิดๆ
พวกเขำคดโกงและหลอกลวง และสิ่งที่พวกเขำทำนั้นส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขำเอง

คนจำพวกนี้ไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำควำมรักพระเจ้ำ หัวใจของพวกเขำยังคงเป็ นของซำตำน
และไม่สำมำรถหันไปหำพระเจ้ำได้ ดังนั้นพระเจ้ำจึงทรงไม่มีวิถีทำงใดที่จะได้รับคนจำพวกนี้
ตัดตอนมำจำก “รักอันจริงแท้สำหรับพระเจ้ำเกิดขึ้นได้เอง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

442. ในทุกๆ ขั้นตอนของพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำภำยในผูค้ นนั้น
ภำยนอกแล้วดูเหมือนว่ำจะเป็ นกำรปฏิสัมพันธ์ท้ งั หลำยระหว่ำงผูค้ น
รำวกับว่ำกำเนิดมำจำกกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของมนุษย์หรือจำกกำรแทรกแซงของมนุษย์ แต่หลังฉำกนั้น ทุกๆ
ขั้นตอนของพระรำชกิจ และทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้น คือเดิมพันที่ซำตำนได้วำงไว้เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
และพึงต้องให้ผคู้ นตั้งมัน่ ในคำพยำนของพวกเขำต่อพระเจ้ำ เพื่อเป็ นตัวอย่ำง จงดูเมื่อโยบถูกทดสอบ กล่ำวคือ
หลังฉำกนั้น ซำตำนกำลังวำงเดิมพันกับพระเจ้ำ
และสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับโยบนั้นคือควำมประพฤติของพวกมนุษย์และกำรแทรกแซงของพวกมนุษย์ เบื้องหลังทุกๆ
ขั้นตอนของพระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงกระทำในตัวพวกเจ้ำคือเดิมพันของซำตำนกับพระเจ้ำ—
เบื้องหลังมันทั้งหมดคือกำรสู้รบ ตัวอย่ำงเช่น หำกเจ้ำมีอคติต่อบรรดำพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ
เจ้ำจะมีคำพูดที่เจ้ำต้องกำรพูด—คำพูดซึ่งเจ้ำรูส้ ึกว่ำอำจเป็ นที่ไม่พอพระทัยต่อพระเจ้ำ—
แต่หำกเจ้ำไม่พูดคำพูดเหล่ำนั้น เจ้ำจะรู ้สึกถึงควำมกระอักกระอ่วนภำยใน และ ณ ชัว่ ขณะนี้
กำรสู้รบจะเริ่ มขึ้นภำยในตัวเจ้ำ กล่ำวคือ “ฉันจะพูดหรือไม่พูดดี” นี่คือกำรสู้รบ ด้วยเหตุน้ี
ในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำเผชิญมีกำรสู้รบอย่ำงหนึ่ง และเมื่อมีกำรสูร้ บภำยในตัวเจ้ำ
เนื่องเพรำะควำมร่ วมมือจริ งและควำมทุกข์จริงของเจ้ำ พระเจ้ำจึงทรงพระรำชกิจภำยในตัวเจ้ำ ท้ำยที่สุด
เจ้ำจะสำมำรถละวำงเรื่ องนั้นลงได้ภำยในตัวของเจ้ำและโทสะก็ดบั ไปตำมธรรมชำติ
เช่นนั้นคือผลจำกควำมร่ วมมือของเจ้ำกับพระเจ้ำ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ผคู้ นทำพึงกำหนดให้พวกเขำต้องจ่ำยรำคำหนึ่งในควำมพยำยำมทั้งหลำยของพวกเขำ
หำกปรำศจำกควำมยำกลำบำกจริ ง พวกเขำจะไม่สำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้
พวกเขำไม่แม้กระทัง่ มำใกล้เคียงกับกำรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยเลย
และพวกเขำก็แค่พ่นคำขวัญที่ว่ำงเปล่ำทั้งหลำยเท่ำนั้น!
คำขวัญที่ว่ำงเปล่ำเหล่ำนี้จะสำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้หรื อ?
เมื่อพระเจ้ำและซำตำนทำกำรสู้รบในอำณำจักรฝ่ ำยจิตวิญญำณ เจ้ำควรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยอย่ำงไร
และเจ้ำควรตั้งมัน่ ในคำพยำนของเจ้ำต่อพระองค์อย่ำงไร?
เจ้ำควรรู ้ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นกับเจ้ำเป็ นกำรทดสอบที่ยิ่งใหญ่และเป็ นเวลำที่พระเจ้ำทรงจำเป็ นต้องให้เจ้ำเป็
นคำพยำน แม้สิ่งเหล่ำนั้นอำจดูเหมือนว่ำไม่สำคัญจำกภำยนอก
แต่เมื่อสิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้นพวกมันแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำรักพระเจ้ำหรื อไม่ หำกเจ้ำรัก

เจ้ำจะสำมำรถตั้งมัน่ ในคำพยำนของเจ้ำต่อพระองค์ได้ และหำกเจ้ำไม่ได้นำกำรรักพระองค์ไปปฏิบตั ิ
นี่แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำไม่ใช่ใครบำงคนที่นำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำปรำศจำกควำมจริ ง
และปรำศจำกชีวิต แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำคือแกลบ!
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นกับผูค้ นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ำทรงจำเป็ นต้องให้พวกเขำตั้งมัน่ ในคำพยำนของพวกเขำต่อพร
ะองค์ แม้ไม่มีอะไรที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นกับเจ้ำ ณ ชัว่ ขณะนี้ และเจ้ำไม่ได้เป็ นคำพยำนที่ยิ่งใหญ่
แต่ทุกรำยละเอียดในชีวิตประจำวันของเจ้ำก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคำพยำนต่อพระเจ้ำ
หำกเจ้ำสำมำรถได้รับควำมเลื่อมใสจำกบรรดำพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ บรรดำสมำชิกครอบครัวของเจ้ำ และทุกๆ
คนรอบตัวเจ้ำ หำกวันหนึ่ง บรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่อมำหำ และเลื่อมใสทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำทำ
และเห็นว่ำทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงกระทำนั้นน่ำมหัศจรรย์ เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็จะได้เป็ นคำพยำนแล้ว
แม้ว่ำเจ้ำไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและขีดควำมสำมำรถของเจ้ำนั้นต่ำ
แต่เจ้ำจะสำมำรถทำให้พระองค์พึงพอพระทัยและใส่ใจน้ ำพระทัยของพระองค์ได้โดยผ่ำนทำงกำรทำให้มีควำมเ
พียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
โดยแสดงให้ผอู้ ื่นเห็นว่ำพระรำชกิจยิง่ ใหญ่ใดที่พระองค์ได้ทรงทำไปในผูค้ นที่มีขีดควำมสำมำรถต่ำที่สุด
เมื่อผูค้ นได้มำรู ้จกั พระเจ้ำและได้กลำยเป็ นผูช้ นะทั้งหลำยต่อหน้ำซำตำน จงรักภักดีต่อพระเจ้ำเป็ นอย่ำงมำก
เช่นนั้นแล้วก็ไม่มผี ใู้ ดมีควำมกล้ำมำกไปกว่ำผูค้ นกลุ่มนี้ และนี่เป็ นคำพยำนที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
แม้ว่ำเจ้ำจะไร้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนที่ยงิ่ ใหญ่ แต่เจ้ำก็สำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้ คนอื่นๆ
ไม่สำมำรถละวำงมโนคติอนั หลงผิดทั้งหลำยของพวกเขำลงได้ แต่เจ้ำสำมำรถทำได้ คนอืน่ ๆ
ไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำในช่วงระหว่ำงประสบกำรณ์จริ งของพวกเขำได้
แต่เจ้ำสำมำรถใช้วุฒิภำวะแท้จริ งและกำรกระทำทั้งหลำยของเจ้ำเพื่อตอบแทนควำมรักของพระเจ้ำและเป็ นคำพ
ยำนที่กงั วำนก้องต่อพระองค์ได้ นี่เท่ำนั้นที่ถือเป็ นกำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
ตัดตอนมำจำก “กำรรักพระเจ้ำเท่ำนั้นคือกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

443. ยิ่งเจ้ำนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งมีควำมจริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งเจ้ำนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งครองควำมรักของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
และยิง่ เจ้ำนำควำมจริ งไปฝึ กฝนปฏิบตั ิมำกขึ้นเท่ำใด พระเจ้ำก็ยงิ่ ทรงอวยพรเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
หำกเจ้ำฝึ กฝนปฏิบตั ิในหนทำงนี้เสมอ ควำมรักของพระเจ้ำที่มีให้เจ้ำจะค่อยๆ ทำให้เจ้ำได้เห็น
เหมือนดัง่ ที่เปโตรได้มำรู ้จกั พระเจ้ำไม่มผี ิด กล่ำวคือ
เปโตรได้พูดว่ำพระเจ้ำไม่เพียงทรงมีพระปรี ชำญำณในกำรสร้ำงฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งเท่ำ
นั้น แต่ยิ่งไปกว่ำนั้น ได้พูดว่ำพระองค์ยงั ทรงมีพระปรี ชำญำณในกำรทรงพระรำชกิจจริงในผูค้ นเช่นกัน
เปโตรได้พูดว่ำพระองค์ไม่เพียงทรงคู่ควรกับควำมรักของผูค้ นเพรำะกำรทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์ และแผ่นดินโลก

และทุกสรรพสิ่งของพระองค์เท่ำนั้น แต่ยงิ่ ไปกว่ำนั้น
เพรำะพระปรี ชำสำมำรถของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงมนุษย์ ในกำรทรงช่วยมนุษย์ให้รอด
ในกำรทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม และในกำรทรงยกควำมรักของพระองค์ให้เป็ นมรดกแก่มนุษย์เช่นกัน
เปโตรได้พูดว่ำมีมำกมำยในพระองค์ซ่ึงคู่ควรกับควำมรักของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน เปโตรได้พดู กับพระเยซูดว้ ยว่ำ
“กำรทรงสร้ำงฟ้ำสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง
เป็ นเหตุผลเดียวเท่ำนั้นที่พระองค์ทรงสมควรได้รับควำมรักของมนุษย์หรื อ?
ในพระองค์น้ นั มีมำกกว่ำนี้ที่ควรค่ำที่จะรัก พระองค์ทรงปฏิบตั ิและทรงเคลือ่ นไหวในชีวิตจริ ง
พระวิญญำณของพระองค์ทรงสัมผัสข้ำพระองค์ภำยใน พระองค์ทรงบ่มวินยั ข้ำพระองค์
พระองค์ทรงตำหนิขำ้ พระองค์—สิ่งเหล่ำนี้ยงิ่ คู่ควรกับควำมรักของผูค้ นมำกขึ้นไปอีกเสียด้วยซ้ ำ”
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้เห็นและได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมรักของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมจะต้องท่องสำรวจและแสวงหำในชีวิตจริ งและจะต้องเต็มใจที่จะละวำงเนื้อหนังของเจ้ำเอง
ลงไว้ก่อน เจ้ำจะต้องตั้งปณิธำนนี้
เจ้ำจะต้องเป็ นใครบำงคนที่มีควำมแน่วแน่ผซู้ ่ึงสำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้ในทุกสรรพสิ่ง
โดยปรำศจำกกำรเกียจคร้ำนหรื อกำรละโมบในควำมชื่นชมยินดีของเนื้อหนัง
ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนังแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ำ อำจมีบำงเวลำที่เจ้ำไม่ได้ทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
นั่นเป็ นเพรำะเจ้ำไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ครำวหน้ำ แม้ว่ำนัน่ จะต้องใช้ควำมพยำยำมมำกขึ้น
เจ้ำก็จะต้องทำให้พระองค์พึงพอพระทัยและจะต้องไม่สนองควำมต้องกำรของเนื้อหนัง
เมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในหนทำงนี้ เจ้ำจะได้มำรู ้จกั พระเจ้ำ เจ้ำจะเห็นว่ำพระเจ้ำทรงสำมำรถสร้ำงฟ้ำสวรรค์
และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่ง ว่ำพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพือ่ ที่ผคู้ นสำมำรถมองเห็นพระองค์จริงๆ
และเข้ำเชื่อมควำมสัมพันธ์กบั พระองค์จริงๆ เจ้ำจะเห็นว่ำพระองค์ทรงสำมำรถดำเนินไปในหมู่มนุษย์
และว่ำพระวิญญำณของพระองค์ทรงสำมำรถทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อมในชีวิตจริง
ทรงยอมให้พวกเขำเห็นควำมน่ำรักชื่นชมของพระองค์และได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมมีวนิ ัยของพระองค์
กำรตีสอนของพระองค์ และพระพรของพระองค์ หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ในหนทำงนี้เสมอ
ในชีวิตจริ งเจ้ำจะไม่สำมำรถแยกจำกพระเจ้ำได้ และหำกวันหนึ่งสัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำไม่ปกติ ต่อไป
เจ้ำก็จะสำมำรถทนทุกข์จำกกำรตำหนิและรู ้สึกผิดได้ เมื่อเจ้ำมีสัมพันธภำพที่ปกติกบั พระเจ้ำ
เจ้ำจะไม่มีวนั ปรำรถนำที่จะทิ้งพระเจ้ำ และหำกวันหนึ่งพระเจ้ำตรัสว่ำพระองค์จะทรงทิง้ เจ้ำ เจ้ำจะกลัว
และจะพูดว่ำเจ้ำน่ำจะตำยเสียดีกว่ำที่จะถูกพระเจ้ำทรงทิ้งไป ทันทีที่เจ้ำมีอำรมณ์เหล่ำนี้
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำเจ้ำไม่สำมำรถที่จะทิ้งพระเจ้ำได้ และในหนทำงนี้ เจ้ำจะมีรำกฐำนอย่ำงหนึ่ง
และจะชื่นชมควำมรักของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง

ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

444. 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 ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์ยงิ่ ใหญ่ข้ นึ เท่ำใด
และยิ่งควำมทุกข์ของมนุษย์ใหญ่หลวงมำกขึ้นเท่ำใด
ก็จะยิง่ เห็นได้ชดั ขึ้นเท่ำนั้นว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำมีควำมหมำยมำกเพียงใด
และหัวใจของมนุษย์ผนู้ ้ นั ก็จะยิ่งมีควำมสำมำรถที่จะรักพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ งมำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำเรี ยนรู ้วิธีรักพระเจ้ำอย่ำงไร? เมื่อปรำศจำกควำมทรมำนและกระบวนกำรถลุง
ปรำศจำกกำรทดสอบอันแสนเจ็บปวด—และยิ่งกว่ำนั้น หำกทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงให้แก่มนุษย์คือพระคุณ
ควำมรัก และควำมปรำนี —เจ้ำจะสำมำรถไปถึงจุดแห่งกำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงได้หรื อไม่? ในด้ำนหนึ่ง
ในระหว่ำงกำรทดสอบของพระเจ้ำ มนุษย์ได้มำรู ค้ วำมขำดตกบกพร่ องของเขำและได้มำเห็นว่ำเขำนั้นไม่สำคัญ
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
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำสำมำรถรู้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

445. วันนี้ ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู ้น้นั พวกเขำเชื่อว่ำควำมทุกข์น้ นั ปรำศจำกคุณค่ำ
พวกเขำถูกโลกประกำศตัดขำด ชีวิตในบ้ำนของพวกเขำมีปัญหำ พวกเขำไม่เป็ นที่รักของพระเจ้ำ
และควำมสำเร็จที่คำดว่ำจะเป็ นไปได้ในอนำคตของพวกเขำมืดมัว ควำมทุกข์ของผูค้ นบำงคนไปถึงจุดขีดสุด
และควำมคิดของพวกเขำหันเข้ำหำควำมตำย นี่มิใช่ควำมรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้ำ ผูค้ นเช่นนั้นเป็ นคนขลำด
พวกเขำไม่มีควำมเพียรพยำยำม พวกเขำอ่อนแอและไร้กำลัง! พระเจ้ำทรงใคร่กระหำยที่จะให้มนุษย์รักพระองค์
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
เมื่อเจ้ำถูกซำตำนทดลอง เจ้ำควรจะกล่ำวว่ำ “หัวใจของฉันเป็ นของพระเจ้ำ และพระเจ้ำได้ทรงรับฉันไว้แล้ว
ฉันไม่สำมำรถทำให้เจ้ำพึงพอใจได้—ฉันต้องอุทศิ ทั้งหมดของฉันเพื่อกำรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย”
ยิ่งเจ้ำทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยมำกขึ้นเท่ำใด พระเจ้ำก็จะยิ่งอวยพระพรให้เจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น

และพลังควำมรักของเจ้ำต่อพระเจ้ำก็จะยิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น ดังนั้นแล้ว
เจ้ำก็จะมีควำมเชื่อและควำมแน่วแน่ดว้ ยเช่นกัน
และจะรู ้สึกว่ำไม่มีสิ่งใดที่คู่ควรและมีควำมสำคัญมำกยิง่ ไปกว่ำชีวิตที่ใช้ไปกับกำรรักพระเจ้ำ
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ ตรำบใดที่มนุษย์รักพระเจ้ำ เขำจะไม่มีควำมเศร้ำโศกเลย
ถึงแม้จะมีหลำยครั้งที่เนื้อหนังของเจ้ำอ่อนแอ และเจ้ำถูกรุ มเร้ำด้วยควำมยำกลำบำกแท้จริ งมำกมำย
ในระหว่ำงเวลำเหล่ำนี้เจ้ำจะไว้วำงใจในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
และภำยในวิญญำณของเจ้ำเจ้ำจะได้รับกำรปลอบโยน และเจ้ำจะรู ้สึกถึงควำมมัน่ ใจ
และรู ้สึกว่ำเจ้ำมีบำงสิ่งให้พ่งึ พำ ในหนทำงนี้ เจ้ำจะมีควำมสำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมมำกมำยได้
และดังนั้นเจ้ำจะไม่พร่ ำบ่นเกีย่ วกับพระเจ้ำเนื่องจำกควำมระทมที่เจ้ำทนทุกข์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้ำจะต้องกำรที่จะร้องเพลง เต้นรำ และอธิษฐำน ต้องกำรที่จะชุมนุมและพูดคุย ต้องกำรที่จะพิจำรณำพระเจ้ำ
และเจ้ำจะรู ้สึกว่ำผูค้ น เรื่ องรำว และสิ่งต่ำงๆ ทั้งหมดรอบตัวเจ้ำที่พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมให้น้นั ล้วนเหมำะสม
หำกเจ้ำไม่รักพระเจ้ำ ทั้งหมดที่เจ้ำมองดูจะน่ำเบื่อสำหรับเจ้ำ และไม่มีสิ่งใดที่จะน่ำพอใจในสำยตำเจ้ำเลย
ในวิญญำณของเจ้ำเจ้ำจะไม่เป็ นอิสระแต่ถูกบีบคั้น หัวใจของเจ้ำจะพร่ ำบ่นเกี่ยวกับพระเจ้ำตลอดเวลำ
และเจ้ำจะรู ้สึกอยู่ตลอดเวลำว่ำเจ้ำทนทุกข์กบั ควำมทรมำนมำกมำยเหลือเกิน และมันช่ำงไม่ยุติธรรมเสียเลย
หำกเจ้ำมิได้ไล่ตำมเสำะหำเพื่อเห็นแก่ควำมสุข แต่เพื่อทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
และเพื่อมิให้ถูกซำตำนกล่ำวหำ
เช่นนั้นแล้วกำรไล่ตำมเสำะหำเช่นนั้นจะมอบพละกำลังอันยิง่ ใหญ่ให้เจ้ำเพื่อรักพระเจ้ำ
มนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะกระทำกำรทั้งหมดที่พระเจ้ำตรัส
และทั้งหมดที่เขำทำมีควำมสำมำรถที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้—
นี่คือควำมหมำยของกำรครอบครองควำมเป็ นจริ ง
กำรไล่ตำมเสำะหำควำมพึงพอพระทัยของพระเจ้ำคือกำรใช้ควำมรักของเจ้ำต่อพระองค์เพื่อนำพระวจนะของพร
ะองค์มำปฏิบตั ิ ไม่ว่ำเวลำใด—แม้ในยำมที่คนอื่นๆ ไม่มีพละกำลัง—ด้ำนในของเจ้ำยังคงมีหวั ใจซึ่งรักพระเจ้ำอยู่
ซึ่งโหยหำและคิดถึงพระเจ้ำอย่ำงลึกซึ้ง นี่คอื วุฒิภำวะที่แท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำสำมำรถรู้จกั ควำมดีงำมของพระเจ้ำได้โดยกำรรับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

446. ในระหว่ำงกระบวนกำรถลุงอันขมขื่นนี่เอง
ที่มนุษย์สำมำรถตกไปอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำนได้อย่ำงง่ำยดำยที่สุด
ดังนั้นเจ้ำควรรักพระเจ้ำอย่ำงไรหรื อในระหว่ำงกำรถลุงเช่นนี้? เจ้ำควรรวบรวมเจตจำนงของเจ้ำ
และวำงหัวใจของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ และอุทิศช่วงเวลำสุดท้ำยของเจ้ำให้กบั พระองค์ ไม่สำคัญว่ำ

พระเจ้ำทรงถลุงเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำควรมีควำมสำมำรถที่จะนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิเพื่อทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และเจ้ำควรแสวงหำพระเจ้ำและแสวงหำกำรร่ วมสนิทด้วยตัวเจ้ำเอง โดยไม่ตอ้ งมีใครร้องขอ ในเวลำต่ำง ๆ
ที่เป็ นเช่นนี้ ยิ่งเจ้ำนิ่งเฉยเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งกลำยเป็ นลบมำกขึ้นเท่ำนั้น และจะยิ่งง่ำยขึ้นต่อกำรที่เจ้ำจะถดถอย
เมื่อเจ้ำจำเป็ นต้องทำงำนตำมหน้ำที่ของเจ้ำ แม้เจ้ำจะทำมันได้ไม่ดี แต่เจ้ำทำทั้งหมดที่สำมำรถทำได้
และทำเช่นนั้นโดยไม่ได้ใช้อะไรที่มำกไปกว่ำควำมรักของเจ้ำที่มีต่อพระเจ้ำเลย ไม่ว่ำคนอืน่ จะพูดอย่ำงไร—
ไม่ว่ำพวกเขำจะพูดว่ำเจ้ำทำได้ดีแล้ว หรื อว่ำเจ้ำทำได้ไม่ดี—เจตนำของเจ้ำนั้นถูกต้อง
และเจ้ำไม่ใช่คนที่มองว่ำตัวเองชอบธรรมอยู่เสมอ เพรำะเจ้ำกำลังกระทำในนำมของพระเจ้ำ
เมื่อผูอ้ ื่นตีควำมเจ้ำผิด เจ้ำก็มีควำมสำมำรถที่จะอธิษฐำนต่อพระเจ้ำและพูดว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ!
ข้ำพระองค์ไม่ขอให้ผอู้ นื่ ยอมผ่อนปรนให้ขำ้ พระองค์หรื อปฏิบตั ิต่อข้ำพระองค์อย่ำงดี
อีกทั้งไม่ขอให้พวกเขำเข้ำใจหรื อเห็นชอบในตัวข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์เพียงขอให้ขำ้ พระองค์มีควำมสำมำรถที่จะรักพระองค์ในหัวใจของข้ำพระองค์ได้
ขอให้ขำ้ พระองค์รู้สึกสบำยใจ และขอให้มโนธรรมของข้ำพระองค์ชดั เจน ข้ำพระองค์ไม่ได้ขอให้คนอื่นชมเชย
หรื อนับถือข้ำพระองค์ให้สูงส่ง
ข้ำพระองค์เพียงพยำยำมจำกหัวใจของข้ำพระองค์ที่จะทำให้พระองค์พงึ พอพระทัย
ข้ำพระองค์รับบทบำทของข้ำพระองค์ดว้ ยกำรทำทั้งหมดที่ขำ้ พระองค์ทำได้ และถึงแม้ว่ำข้ำพระองค์จะโง่เขลำ
เซ่อซ่ำ มีขีดควำมสำมำรถต่ำ และมืดบอด ข้ำพระองค์กร็ ู ้ว่ำพระองค์ทรงดีงำม
และข้ำพระองค์เต็มใจที่จะอุทิศทั้งหมดที่ขำ้ พระองค์มีเพื่อพระองค์” ทันทีที่เจ้ำอธิษฐำนในหนทำงนี้
ควำมรักต่อพระเจ้ำของเจ้ำก็จะอุบตั ิข้ นึ มำ และเจ้ำจะรู ้สึกผ่อนบรรเทำลงอย่ำงมำกในหัวใจเจ้ำ
นี่คือควำมหมำยของกำรปฏิบตั ิควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริงได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

447. มนุษย์ควรรักพระเจ้ำอย่ำงไรหรื อในระหว่ำงกระบวนกำรถลุง?
โดยกำรใช้ควำมแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้ำเพื่อยอมรับกระบวนกำรถลุงของพระองค์ กล่ำวคือ
ในระหว่ำงกระบวนกำรถลุง เจ้ำรูส้ ึกทรมำนภำยใน รำวกับมีดเล่มหนึ่งบิดควงอยู่ในหัวใจของเจ้ำ
ทว่ำเจ้ำก็ยงั เต็มใจที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยโดยใช้หัวใจของเจ้ำซึ่งรักพระองค์
และเจ้ำไม่นำพำที่จะใส่ใจเนื้อหนัง นี่คือควำมหมำยของกำรนำควำมรักพระเจ้ำมำปฏิบตั ิ
เจ้ำรู ้สึกเจ็บปวดอยู่ภำยใน และควำมทุกข์ของเจ้ำได้ไปถึงจุดหนึ่ง
ทว่ำเจ้ำก็ยงั คงเต็มใจที่จะมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและอธิษฐำน ด้วยกำรกล่ำวว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ! ข้ำพระองค์

ไม่สำมำรถไปจำกพระองค์ได้ แม้ว่ำภำยในตัวข้ำพระองค์น้ นั มีควำมมืดมิด
ข้ำพระองค์ก็ปรำรถนำที่จะทำให้พระองค์พงึ พอพระทัย พระองค์ทรงรู ้จกั หัวใจของข้ำพระองค์
และข้ำพระองค์อยำกให้พระองค์ทรงประทำนควำมรักของพระองค์ภำยในตัวข้ำพระองค์”
นี่คือกำรปฏิบตั ิในระหว่ำงกระบวนกำรถลุง หำกเจ้ำใช้ควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำเป็ นรำกฐำน
กระบวนกำรถลุงก็จะสำมำรถนำพำเจ้ำเข้ำใกล้พระเจ้ำมำกขึ้น และทำให้เจ้ำสนิทสนมกับพระเจ้ำมำกขึ้น
เนื่องจำกเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ เจ้ำต้องส่งมอบหัวใจของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
หำกเจ้ำมอบถวำยและวำงหัวใจของเจ้ำลงเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำจนหมดสิ้นแล้วไซร้
ย่อมเป็ นไปไม่ได้เลยที่เจ้ำจะปฏิเสธพระเจ้ำหรื อไปจำกพระเจ้ำในระหว่ำงกระบวนกำรถลุง ด้วยหนทำงนี้
สัมพันธภำพของเจ้ำกับพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นใกล้ชิดมำกขึ้นทุกทีและมีควำมเป็ นปกติมำกขึ้นทุกที
และกำรร่ วมสนิทของเจ้ำกับพระเจ้ำก็จะกลำยเป็ นถี่ข้ นึ เรื่ อยๆ หำกเจ้ำปฏิบตั ิในหนทำงนี้เสมอแล้วไซร้
เจ้ำก็จะใช้เวลำในควำมสว่ำงของพระเจ้ำมำกขึ้น
และใช้เวลำภำยใต้กำรทรงนำของพระวจนะของพระองค์มำกขึ้น
จะมีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำมำกยิง่ ขึ้นเช่นกัน และควำมรูข้ องเจ้ำก็จะเพิ่มมำกขึ้นวันต่อวัน
เมื่อถึงวันที่กำรทดสอบของพระเจ้ำตกมำถึงเจ้ำอย่ำงฉับพลัน
เจ้ำจะไม่เพียงมีควำมสำมำรถที่จะยืนเคียงข้ำงพระเจ้ำได้เท่ำนั้น
แต่ยงั จะสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำได้ดว้ ยเช่นกัน ณ เวลำนั้น เจ้ำก็จะเป็ นเหมือนกับโยบ
และเหมือนกับเปโตร ครั้นได้เป็ นคำพยำนให้กบั พระเจ้ำแล้ว เจ้ำก็จะรักพระองค์อย่ำงแท้จริง
และจะวำงชีวิตของเจ้ำให้กบั พระองค์อย่ำงเปรมปรี ด์ ิ เจ้ำจะเป็ นพยำนของพระเจ้ำ และเป็ นผูซ้ ่ึงพระเจ้ำทรงรัก
ควำมรักที่ได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงแล้วนั้นแข็งแกร่ง ไม่อ่อนแอ
ไม่ว่ำพระองค์ทรงเกณฑ์เจ้ำให้เข้ำสู่กำรทดสอบของพระองค์เมื่อใดหรื ออย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำก็จะมีควำมสำมำรถที่จะวำงควำมกังวลของเจ้ำเกี่ยวกับกำรที่เจ้ำมีชีวิตอยู่หรื อตำยลงได้
สำมำรถละทิ้งทุกอย่ำงเพื่อพระเจ้ำอย่ำงเปรมปรี ด์ ิ และสำมำรถสู้ทนทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อพระเจ้ำอย่ำงมีควำมสุข—
เมื่อเป็ นดังนั้น ควำมรักของเจ้ำจะบริ สุทธิ์และควำมเชื่อของเจ้ำจะแท้จริ ง
เมื่อถึงตอนนั้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะเป็ นใครบำงคนที่ได้รับควำมรักจำกพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
และที่พระเจ้ำได้ทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อมอย่ำงแท้จริง
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริงได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

448. พระเจ้ำทรงตีสอนและพิพำกษำมนุษย์เพรำะเป็ นข้อพึงประสงค์ตำมพระรำชกิจของพระองค์
และยิ่งไปกว่ำนั้น เพรำะเป็ นสิ่งจำเป็ นสำหรับมนุษย์ มนุษย์จำเป็ นต้องถูกตีสอนและพิพำกษำ

และเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเท่ำนั้น เขำจึงสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ ในวันนี้
พวกเจ้ำได้รับกำรทำให้เชื่อมัน่ อย่ำงถึงที่สุด แต่พอเผชิญกับกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพียงเล็กน้อย
เจ้ำก็มีปัญหำเสียแล้ว วุฒิภำวะของเจ้ำช่ำงด้อยนัก
และเจ้ำยังคงจำเป็ นที่จะต้องได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำเช่นนั้นมำกขึ้น
เพื่อสัมฤทธิ์ในควำมรู ้ที่ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ในวันนี้ พวกเจ้ำพอมีควำมเคำรพต่อพระเจ้ำอยู่บำ้ ง
และพวกเจ้ำยำเกรงพระเจ้ำ และพวกเจ้ำรู ้ว่ำพระองค์คอื พระเจ้ำเที่ยงแท้
แต่พวกเจ้ำไม่มีควำมรักอันยิง่ ใหญ่ต่อพระองค์ ไม่ตอ้ งพูดถึงเลยว่ำ พวกเจ้ำได้สัมฤทธิ์ในควำมรักอันบริ สุทธิ์แล้ว
ควำมรู ้ของพวกเจ้ำนั้นผิวเผินเกินไป และวุฒิภำวะของพวกเจ้ำนั้นก็ยงั คงไม่พอเพียง
เมื่อพวกเจ้ำเผชิญกับสภำพแวดล้อมหนึ่งจริงๆ พวกเจ้ำก็ยงั คงไม่ได้เป็ นพยำน
กำรเข้ำสู่ของพวกเจ้ำที่เป็ นไปในเชิงรุ กนั้นน้อยเกินไป และพวกเจ้ำไม่มีแนวคิดเลยว่ำจะปฏิบตั ิอย่ำงไร
ผูค้ นส่วนใหญ่นิ่งเฉยและเฉื่อยชำ พวกเขำเพียงแอบรักพระเจ้ำอย่ำงลับๆ ในหัวใจของพวกเขำเท่ำนั้น
แต่ไม่มีหนทำงของกำรปฏิบตั ิ ทั้งยังไม่ชดั เจนว่ำอะไรคือเป้ำหมำยของพวกเขำ
บรรดำผูซ้ ่งึ ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมไม่เพียงแต่ครองสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ
แต่ยงั ครองควำมจริงซึ่งเกินล้ำเกณฑ์ประเมินทำงมโนธรรม ควำมจริ งซึ่งสูงส่งกว่ำมำตรฐำนของมโนธรรม
พวกเขำไม่เพียงใช้มโนธรรมในกำรจ่ำยคืนให้กบั ควำมรักของพระเจ้ำ แต่ที่มำกกว่ำนั้นคือ
พวกเขำได้รู้จกั พระเจ้ำ และได้มองเห็นว่ำพระเจ้ำทรงน่ำรักชื่นชมและมีค่ำควรแก่ควำมรักของมนุษย์
และได้มองเห็นว่ำมีมำกมำยเหลือเกินให้รกั ในพระเจ้ำ มนุษย์จึงอดไม่ได้ที่จะรักพระองค์!
ควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำของบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วนั้น
เป็ นไปเพื่อทำให้ควำมทะเยอทะยำนส่วนตัวของพวกเขำเองได้ลุล่วง
ควำมรักของพวกเขำเป็ นควำมรักที่เกิดขึ้นเอง ควำมรักซึ่งไม่ร้องขอสิ่งใดกลับคืนเลย และไม่ใช่กำรแลกเปลี่ยน
พวกเขำรักพระเจ้ำหำใช่เพรำะอื่นใดเลยนอกจำกควำมรู ้ที่พวกเขำมีต่อพระองค์
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สนใจว่ำพระเจ้ำทรงประทำนพระคุณให้แก่พวกเขำหรื อไม่
และไม่พอใจกับสิ่งใดเลยมำกกว่ำกำรที่ได้ทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย พวกเขำไม่ประท้วงต่อรองกับพระเจ้ำ
ทั้งยังไม่ใช้มโนธรรมมำประเมินควำมรักของพวกเขำที่มีต่อพระเจ้ำว่ำ “พระองค์ได้ทรงมอบให้ขำ้ พระองค์
ดังนั้นข้ำพระองค์จงึ รักพระองค์เป็ นกำรกลับคืน หำกพระองค์ไม่ทรงมอบให้ขำ้ พระองค์แล้วไซร้
ข้ำพระองค์ก็ยอ่ มไม่มีอนั ใดเป็ นกำรกลับคืนแด่พระองค์”
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเชื่อเสมอว่ำ “พระเจ้ำคือพระผู้สร้ำง
และพระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจในพวกเรำ เพรำะฉันมีโอกำสนี้ มีสภำพเงือ่ นไข
และมีคุณสมบัติในกำรที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม

กำรไล่ตำมเสำะหำของฉันจึงควรเป็ นกำรที่จะดำเนินชีวิตที่มีควำมหมำย
และฉันควรทำให้พระองค์พงึ พอพระทัย”
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

449. ในระหว่ำงเวลำชีวิตของเขำ
เปโตรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงหลำยร้อยครั้งและได้กำ้ วผ่ำนควำมทุกข์ยำกสำหัสอันเจ็บปวดมำ
กมำยหลำยครั้ง กระบวนกำรถลุงนี้ได้กลำยเป็ นรำกฐำนของควำมรักสูงสุดที่เขำมีต่อพระเจ้ำ
และเป็ นประสบกำรณ์ซ่ึงมีนัยสำคัญที่สุดของทั้งชีวิตของเขำ
กำรที่เขำมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมรักสูงสุดต่อพระเจ้ำได้น้ นั
ในเหตุผลหนึ่งก็เพรำะควำมแน่วแน่ของเขำที่จะรักพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ดี ที่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นก็คือ
มันเป็ นเพรำะกระบวนกำรถลุงและควำมทุกข์ที่เขำได้กำ้ วผ่ำนนี่เอง
ควำมทุกข์น้ีได้กลำยเป็ นเครื่ องนำทำงไปบนเส้นทำงแห่งกำรรักพระเจ้ำ
และเป็ นสิ่งที่ควรค่ำแก่กำรทรงจำที่สุดสำหรับเขำ
หำกผูค้ นไม่ได้กำ้ วผ่ำนควำมเจ็บปวดแห่งกระบวนกำรถลุงในขณะที่กำลังรักพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วควำมรักของพวกเขำย่อมเต็มไปด้วยควำมไม่บริ สุทธิ์และควำมเลือกชอบของตัวพวกเขำเอง
ควำมรักเช่นนี้เต็มไปด้วยแนวควำมคิดของซำตำน
และโดยรำกฐำนแล้วไม่สำมำรถที่จะทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้เลย
กำรมีควำมแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้ำไม่ใช่สิ่งเดียวกับกำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
แม้ว่ำทั้งหมดที่พวกเขำคิดอยู่ในหัวใจของพวกเขำนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรรักและกำรทำให้พระเจ้ำพึงพ
อพระทัย และแม้ว่ำควำมคิดของพวกเขำดูเหมือนถูกอุทิศให้กบั พระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์
และปลอดจำกแนวควำมคิดใดๆ ของมนุษย์
กระนั้นเมื่อควำมคิดของพวกเขำถูกนำพำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์ พระเจ้ำ
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
ผลจำกควำมจริ งแห่งควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำนั้นไม่ได้สมั ฤทธิ์ผ่ำนควำมรู ้ที่พูดออกมำหรื อควำมเต็มใจทำงจิตใจ
และไม่อำจสัมฤทธิ์อย่ำงง่ำยดำยผ่ำนกำรทำควำมเข้ำใจควำมจริ งนั้น มันจำเป็ นที่ผคู้ นต้องจ่ำยรำคำ
พวกเขำต้องก้ำวผ่ำนควำมขมขื่นมำกมำยในระหว่ำงกระบวนกำรถลุง
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่ควำมรักของพวกเขำจะกลำยมำบริ สุทธิ์และสมดังพระทัยของพระเจ้ำเอง
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถมีควำมรักแท้จริงได้ โดยกำรได้รับประสบกำรณ์กบั กระบวนกำรถลุงเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

450. จนใกล้ถึงบทอวสำนของชีวิตเขำ
หลังจำกที่เขำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วนั่นเองที่เปโตรกล่ำวไว้ว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ!
หำกข้ำพระองค์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักสองสำมปี
ข้ำพระองค์คงจะปรำรถนำให้สัมฤทธิ์ในควำมรักพระองค์ที่บริ สุทธิ์กว่ำและลึกซึ้งกว่ำนี้”
เมื่อตอนที่เขำกำลังจะถูกตอกตรึงกับกำงเขน ในหัวใจของเขำได้อธิษฐำนว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ! ณ บัดนี้
เวลำของพระองค์ได้มำถึงแล้ว เวลำที่พระองค์ทรงตระเตรี ยมไว้ให้ขำ้ พระองค์ได้มำถึงแล้ว
ข้ำพระองค์จกั ต้องถูกตรึงกำงเขนเพื่อพระองค์ ข้ำพระองค์จกั ต้องเป็ นคำพยำนนี้ต่อพระองค์
และข้ำพระองค์หวังว่ำ ควำมรักของข้ำพระองค์สำมำรถทำให้ขอ้ พึงประสงค์ท้งั หลำยของพระองค์สมปรำรถนำ
และหวังว่ำควำมรักของข้ำพระองค์จะกลำยเป็ นบริ สุทธิ์ข้ นึ กว่ำเดิมได้
วันนี้เป็ นวันที่ขำ้ พระองค์รู้สึกชูใจและมัน่ ใจที่จะสำมำรถได้ตำยเพื่อพระองค์และถูกตอกตรึงกับกำงเขนเพื่อพระ
องค์ เพรำะไม่มีอนั ใดเลยที่สมใจหมำยสำหรับข้ำพระองค์มำกไปกว่ำกำรที่สำมำรถถูกตรึงกำงเขนเพื่อพระองค์
และทำให้พระองค์ทรงสมพระทัยในควำมปรำรถนำทั้งหลำยของพระองค์
และสำมำรถมอบตัวข้ำพระองค์แด่พระองค์ ถวำยชีวิตข้ำพระองค์แด่พระองค์ โอ้ พระเจ้ำ!
พระองค์ทรงดีงำมยิ่งนัก! หำกพระองค์จะทรงอนุญำตให้ขำ้ พระองค์มีชีวิตอยู่
ข้ำพระองค์คงจะยิ่งเต็มใจที่จะรักพระองค์มำกขึ้น ตรำบที่ขำ้ พระองค์ยงั มีชีวิต ข้ำพระองค์จะรักพระองค์
ข้ำพระองค์ปรำรถนำที่จะรักพระองค์อย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้น พระองค์ทรงพิพำกษำข้ำพระองค์
และตีสอนข้ำพระองค์ และทดสอบข้ำพระองค์ ก็เพรำะข้ำพระองค์ไม่ชอบธรรม เพรำะข้ำพระองค์ได้ทำบำปไป
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์กลำยเป็ นที่ประจักษ์ชัดขึ้นต่อข้ำพระองค์

นี่คือพระพรหนึ่งสำหรับข้ำพระองค์ เพรำะข้ำพระองค์สำมำรถรักพระองค์ได้อย่ำงลึกซึ้งมำกขึ้น
และข้ำพระองค์เต็มใจที่จะรักพระองค์ในหนทำงนี้ ต่อให้พระองค์ไม่ทรงรักข้ำพระองค์ก็ตำม
ข้ำพระองค์เต็มใจมองดูพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
เพรำะนี่ทำให้ขำ้ พระองค์สำมำรถใช้ชีวิตที่มีควำมหมำยได้มำกขึ้น
ข้ำพระองค์รูส้ ึกว่ำชีวิตข้ำพระองค์ในตอนนี้เปี่ ยมควำมหมำยมำกขึ้น
เพรำะข้ำพระองค์ถูกตรึ งกำงเขนเพื่อประโยชน์ของพระองค์
และกำรตำยเพื่อพระองค์น้ นั เป็ นสิ่งที่เปี่ ยมควำมหมำย กระนั้นข้ำพระองค์กย็ งั คงไม่รู้สึกพึงพอใจ
เพรำะข้ำพระองค์รู้จกั พระองค์น้อยเกินไป ข้ำพระองค์รู้ว่ำ
ข้ำพระองค์ไม่สำมำรถทำให้ควำมปรำรถนำของพระองค์น้ นั ลุล่วงโดยครบบริ บูรณ์
และได้ชดใช้คืนพระองค์ไปอย่ำงน้อยนิดเกินไป ในชีวิตของข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ได้ไร้ควำมสำมำรถที่จะคืนทุกสิ่งทั้งสิ้นของข้ำพระองค์ให้กบั พระองค์
ข้ำพระองค์ยงั ห่ำงนักในเรื่องนี้ ณ ชัว่ ขณะนี้ที่ขำ้ พระองค์มองย้อนหลังไป
ข้ำพระองค์รูส้ ึกเป็ นหนี้พระองค์มำกเหลือเกิน
และข้ำพระองค์มีเพียงชัว่ ขณะนี้เท่ำนั้นที่จะชดเชยควำมผิดพลำดทั้งหมดของข้ำพระองค์และควำมรักทั้งหมดที่ข้
ำพระองค์ยงั ไม่ได้ชดใช้คืนให้กบั พระองค์เลย”
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

451. มนุษย์ตอ้ งไล่ตำมเสำะหำที่จะดำเนินชีวิตซึ่งมีควำมหมำย และไม่ควรพึงพอใจกับรู ปกำรณ์แวดล้อม ณ
ปัจจุบนั ของเขำ ในกำรดำเนินชีวิตตำมภำพลักษณ์ของเปโตร เขำต้องครองควำมรู ้และประสบกำรณ์ของเปโตร
มนุษย์ตอ้ งเสำะหำสิ่งทั้งหลำยที่สูงส่งกว่ำและลุ่มลึกกว่ำ
เขำต้องเสำะหำควำมรักซึ่งบริสุทธิ์ข้ นึ และลึกซึ้งขึ้นต่อพระเจ้ำ และเสำะหำชีวิตที่มีคุณค่ำและควำมหมำย
นี่เท่ำนั้นที่เป็ นชีวิต เมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่ำนั้นที่มนุษย์จะเป็ นดัง่ เปโตร
เจ้ำจะต้องมุ่งเน้นกำรเป็ นฝ่ ำยรุ กในกำรเข้ำสู่ของเจ้ำทำงด้ำนบวก
และต้องไม่ยอมให้ตวั เองล่ำถอยอย่ำงยอมจำนนเพื่อเห็นแก่ควำมสบำยชัว่ ครู่ ชวั่ ยำมพลำงเพิกเฉยต่อควำมจริ งทั้ง
หลำยซึ่งลุ่มลึกกว่ำ เฉพำะเจำะจงกว่ำ และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำ ควำมรักของเจ้ำต้องสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และเจ้ำต้องหำหนทำงต่ำงๆ
ที่จะปลดปล่อยตัวเองจำกชีวิตอันต่ำทรำมและไม่อินังขังขอบต่อสิ่งใดนี้ที่ไม่ต่ำงอะไรกับชีวติ ของสัตว์ตวั หนึ่ง
เจ้ำต้องใช้ชีวิตที่มีควำมหมำย ชีวิตที่มีคุณค่ำ
และเจ้ำต้องไม่หลอกตัวเองหรื อปฏิบตั ิต่อตนเองเสมือนเป็ นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เอำไว้เล่นด้วย

สำหรับทุกคนผูท้ ะเยอทะยำนที่จะรักพระเจ้ำนั้น ไม่มีควำมจริงใดเลยที่ไม่อำจลุไปถึงได้
และไม่มีควำมยุติธรรมใดเลยที่พวกเขำไม่อำจตั้งมัน่ อยู่เพื่อมันได้ เจ้ำควรใช้ชีวิตของเจ้ำอย่ำงไรหรื อ?
เจ้ำควรรักพระเจ้ำและใช้ควำมรักนี้ ทำให้สมดังที่พระองค์ทรงพึงปรำรถนำอย่ำงไร?
ไม่มีเรื่ องใดในชีวิตเจ้ำที่ยิ่งใหญ่กว่ำนี้อีกแล้ว เหนือสิ่งอืน่ ใด
เจ้ำต้องมีควำมทะเยอทะยำนและควำมมำนะบำกบัน่ และไม่ควรเป็ นดัง่ บรรดำพวกที่ใจเสำะ
บรรดำพวกที่ปวกเปี ยกอ่อนแอ
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้วิธีที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั ชีวิตซึ่งเปี่ ยมควำมหมำยและได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริ งอันเปี่ ย
มควำมหมำย และไม่ควรปฏิบตั ิต่อตัวเจ้ำเองอย่ำงขอไปทีแบบนั้น เมื่อเจ้ำไม่ตระหนักถึงมัน
ชีวิตเจ้ำก็จะผ่ำนเจ้ำไปโดยเจ้ำไม่ทนั ไหวตัว หลังจำกนั้น เจ้ำจะมีโอกำสที่จะได้รักพระเจ้ำอีกครั้งหรือ?
มนุษย์สำมำรถรักพระเจ้ำได้หรื อ หลังจำกที่เขำได้ตำยไปแล้ว?
เจ้ำจักต้องมีควำมทะเยอทะยำนและมโนธรรมดุจดังเปโตร ชีวิตเจ้ำจะต้องเปี่ ยมควำมหมำย
และเจ้ำต้องไม่เล่นเกมกับตัวเจ้ำเอง ในฐำนะมนุษย์คนหนึ่ง และในฐำนะบุคคลซึ่งเสำะหำพระเจ้ำ
เจ้ำต้องสำมำรถพิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำเจ้ำควรปฏิบตั ิต่อชีวิตของเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำควรถวำยตัวเจ้ำเองต่อพระเจ้ำอย่ำงไร เจ้ำควรมีควำมเชื่อที่เปี่ ยมควำมหมำยขึ้นในพระเจ้ำอย่ำงไร
และด้วยควำมที่เจ้ำรักพระเจ้ำ เจ้ำควรรักพระองค์ในหนทำงที่บริ สุทธิ์มำกขึ้น สวยงำมมำกขึ้น
และดีงำมมำกขึ้นอย่ำงไร
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

452. หำกผูค้ นปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำ
พวกเขำจะต้องลิ้มรสควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำและเห็นควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำ
เมื่อนั้นเท่ำนั้นจึงสำมำรถมีหัวใจดวงหนึ่งซึ่งรักพระเจ้ำถูกปลุกเร้ำขึ้นในตัวพวกเขำ
หัวใจดวงหนึ่งซึ่งสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผูค้ นมอบตัวพวกเขำเองเพื่อพระเจ้ำอย่ำงจงรักภักดี
พระเจ้ำไม่ทรงทำให้ผูค้ นรักพระองค์โดยผ่ำนทำงคำพูดและกำรแสดงออกหรือโดยผ่ำนกำรจินตนำกำรของพวกเ
ขำ และพระองค์ไม่ทรงบีบบังคับผูค้ นให้รักพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์กลับทรงปล่อยให้พวกเขำรักพระองค์จำกกำรตัดสินใจเลือกของพวกเขำเอง
และพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขำเห็นควำมน่ำรักชื่นชมของพระองค์ในพระรำชกิจและถ้อยดำรัสของพระองค์
ซึ่งหลังจำกนี้แล้วจึงมีควำมรักสำหรับพระเจ้ำเกิดขึ้นในตัวพวกเขำ
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นผูค้ นจึงจะสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง
ผูค้ นไม่ได้รักพระเจ้ำเพรำะพวกเขำได้ถูกผูอ้ ื่นรบเร้ำให้ทำเช่นนั้น อีกทั้งนั่นไม่ใช่แรงกระตุน้ ทำงอำรมณ์ชวั่ ขณะ

พวกเขำรักพระเจ้ำเพรำะพวกเขำได้เห็นควำมน่ำรักชืน่ ชมของพระองค์
พวกเขำได้เห็นว่ำมีมำกมำยในพระองค์ซ่งึ คู่ควรกับควำมรักของผูค้ น เพรำะพวกเขำได้เห็นควำมรอด
พระปรี ชำญำณ และกิจกำรอันมหัศจรรย์ของพระองค์—และผลก็คอื
พวกเขำสรรเสริ ญพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงและโหยหำในพระองค์อย่ำงแท้จริ ง
และมีควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำซึ่งถูกปลุกเร้ำในตัวพวกเขำถึงขนำดที่ว่ำพวกเขำจะไม่สำมำรถมีชีวิตรอดได้หำ
กปรำศจำกกำรได้รับพระเจ้ำ
เหตุผลที่ทำไมบรรดำผูท้ ี่ให้คำพยำนต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงสำมำรถให้คำพยำนที่กอ้ งกังวำนต่อพระองค์ได้
เป็ นเพรำะคำพยำนของพวกเขำตั้งอยู่บนรำกฐำนของควำมรู ้ที่แท้จริงและกำรโหยหำที่แท้จริ งในพระเจ้ำ
คำพยำนดังกล่ำวไม่ได้ถูกถวำยให้ตำมแรงกระตุน้ ทำงอำรมณ์
แต่โดยสอดคล้องกับควำมรู ้ของพวกเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำและพระอุปนิสยั ของพระองค์
เพรำะพวกเขำได้มำรู ้จกั พระเจ้ำ
พวกเขำจึงรู ้สึกว่ำพวกเขำจะต้องให้คำพยำนต่อพระเจ้ำอย่ำงแน่นอนและทำให้ทุกคนซึ่งโหยหำในพระเจ้ำรู ้จกั พ
ระเจ้ำ และตระหนักรู ้ควำมน่ำรักชื่นชมของพระเจ้ำและสภำวะควำมเป็ นจริ งของพระองค์
เช่นเดียวกับควำมรักของผูค้ นสำหรับพระเจ้ำ คำพยำนของพวกเขำนั้นเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
นั่นเป็ นจริงและมีนัยสำคัญและคุณค่ำจริง นัน่ ไม่ได้มสี ภำวะนิ่งเฉยหรื อกลวงเปล่ำและไร้ควำมหมำย
เหตุผลที่มีเพียงบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้นที่มีคุณค่ำและควำมหมำยมำกที่สุดในชีวิตของพวกเขำ
เหตุผลที่มีเพียงพวกเขำเท่ำนั้นที่เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
ก็คือว่ำผูค้ นเหล่ำนี้สำมำรถดำเนินชีวิตในควำมสว่ำงแห่งพระเจ้ำและสำมำรถมีชีวิตเพื่อพระรำชกิจและกำรบริ หำ
รจัดกำรของพระเจ้ำ นั่นเป็ นเพรำะพวกเขำไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในควำมมืดมิด แต่ดำเนินชีวิตในควำมสว่ำง
พวกเขำไม่ได้มีชีวิตที่ไร้ควำมหมำย แต่เป็ นชีวิตซึ่งได้รับกำรอวยพรโดยพระเจ้ำ
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 นทีร่ ักโดยพระเจ้ำ
พวกเขำได้รับกำรอวยพรโดยพระเจ้ำ และพวกเขำจะมีชีวิตอยู่ภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำจะดำเนินชีวิตภำยในควำมสว่ำงแห่งพระองค์ตลอดกำล” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ถ. ว่าด้วยวิธีที่จะสัมฤทธิ์ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
453.
พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะคือควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอด
มนุษย์ตอ้ งรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำและพระอุปนิสัยของพระเจ้ำในพระรำชกิจแห่งควำมรอด
หำกปรำศจำกข้อเท็จจริ งนี้ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำจะไม่ได้ประกอบด้วยอะไรเลยนอกจำกคำพู ดกลวงๆ
ไม่มีอะไรมำกไปกว่ำกำรทำหน้ำที่พระสังฆรำชจำกเก้ำอี้เท้ำแขน
ควำมรู ้เช่นนี้ไม่สำมำรถโน้มน้ำวหรื อพิชิตมนุษย์ได้ มันขัดแย้งกับควำมเป็ นจริ ง และไม่ใช่ควำมจริ ง
ควำมรู ้เช่นนี้อำจมีอยู่อย่ำงอุดมและไพเรำะเสนำะหู แต่หำกมันขัดแย้งกับพระอุปนิสัยโดยธรรมชำติของพระเจ้ำ
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—นี่คือสิ่งที่ผแู้ พ้ทุกคนมำตระหนักถึง แม้จะมีผเู้ 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 บรู ณ์ในชีวิตครอบครัวของเจ้ำ
หรื อในอำชีพของเจ้ำ หรื อในกำรสมรสของเจ้ำ แต่ถำ้ พูดถึงควำมจริ งและบทเรี ยนแห่งกำรรูจ้ กั พระเจ้ำ
เจ้ำก็ไม่มีอะไรจะอวดสำหรับตัวเจ้ำเอง และเจ้ำไม่ได้สัมฤทธิ์ผลอะไรเลย

อำจกล่ำวได้ว่ำกำรนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิน้ นั ลำบำกยำกเย็นอย่ำงมำกสำหรับพวกเจ้ำ
และกำรรู ้จกั พระเจ้ำยิ่งเป็ นปัญหำที่ใหญ่กว่ำเสียอีก นี่คอื ควำมลำบำกยำกเย็นของพวกเจ้ำ
และนี่ก็เป็ นควำมลำบำกยำกเย็นที่มวลมนุษย์ท้งั ปวงเผชิญหน้ำเช่นกัน
ท่ำมกลำงพวกที่ได้มีกำรสัมฤทธิ์ผลอยู่บำ้ งในครรลองแห่งกำรรู ้จกั พระเจ้ำ แทบจะไม่มีใครสักคนที่ได้มำตรฐำน
มนุษย์ไม่รู้ว่ำกำรรู ้จกั พระเจ้ำหมำยควำมว่ำอะไร หรือเหตุใดจึงจำเป็ 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 ลำดับชั้นที่แตกต่ำงของมนุษย์ถกู เปิ 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
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำทั้งสำมช่วงระยะคือเส้นทำงสู่กำรรู้จกั พระเจ้ำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

454. สิ่งทรงครองและสิ่งทรงเป็ นของพระเจ้ำ เนื้อแท้ของพระเจ้ำ พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ—
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกทำให้เป็ นที่รู้จกั กันในพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชำติ
เมื่อเขำได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ ในขณะที่กำลังทำกำรนำพระวจนะไปฝึ กฝนปฏิบตั ิ
มนุษย์จะมำรู ้จกั จุดประสงค์เบื้องหลังพระวจนะซึ่งพระเจ้ำตรัส
และเข้ำใจแหล่งที่มำและปูมหลังของพระวจนะของพระเจ้ำ
และเข้ำใจและซึ้งคุณค่ำในผลที่เกิดขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของพระวจนะของพระเจ้ำ สำหรับมนุษยชำติ
เหล่ำนี้คือสิ่งซึ่งมนุษย์ตอ้ งได้รับประสบกำรณ์ จับควำมเข้ำใจ และบรรลุเพื่อที่จะบรรลุควำมจริ งและชีวิต
เพื่อที่จะจับควำมเข้ำใจในเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำ เพื่อที่จะกลับกลำยเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเขำ
และกลำยเป็ นสำมำรถเชื่อฟังอำนำจอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำได้
ในเวลำเดียวกันกับที่มนุษย์ได้รับประสบกำรณ์ จับควำมเข้ำใจ และบรรลุสิ่งทั้งหลำยเหล่ำนี้ เขำจะค่อยๆ
ได้รับควำมเข้ำใจในพระเจ้ำ และ ณ
เวลำนี้เขำยังจะได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ในระดับที่แตกต่ำงกันไว้แล้วเช่นกัน
ควำมเข้ำใจและควำมรู ้น้ีไม่ได้มำจำกบำงสิ่งบำงอย่ำงซึ่งมนุษย์ได้จินตนำกำรหรื อประพันธ์ข้ นึ
แต่ทว่ำกลับมำจำกสิ่งที่เขำซึ้งคุณค่ำ ได้รับประสบกำรณ์ รู ้สึก และยืนยันภำยในตัวเขำเอง
เพียงภำยหลังจำกกำรได้รู้คุณค่ำ กำรได้รับประสบกำรณ์ กำรรูส้ ึก และกำรยืนยันสิ่งทั้งหลำยเหล่ำนี้แล้วเท่ำนั้น
ควำมรู ้ของมนุษย์ในพระเจ้ำจึงจะได้รับมำซึ่งเนื้อหำ ควำมรู ้ซ่งึ มนุษย์ได้รับมำ ณ เวลำนี้เท่ำนั้นที่เป็ นจริ ง แท้จริง

และถูกต้องแม่นยำ และกระบวนขั้นตอนนี้—
แห่งกำรบรรลุควำมเข้ำใจและควำมรู ้อนั ถ่องแท้เกี่ยวกับพระเจ้ำอันโดยผ่ำนทำงกำรซึ้งคุณค่ำ
กำรได้รับประสบกำรณ์ กำรรู ้สึก และกำรยืนยันพระวจนะของพระองค์—
ไม่ใช่อะไรอื่นนอกเสียจำกกำรมหำสนิทแท้จริงระหว่ำงมนุษย์และพระเจ้ำ ในท่ำมกลำงกำรมหำสนิทแบบนี้
มนุษย์มำเข้ำใจและจับใจควำมในเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
มำเข้ำใจและรู ้จกั อย่ำงแท้จริ งถึงสิ่งที่พระเจ้ำทรงครองและสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ น
มำเข้ำใจและรู ้จกั แก่นแท้ของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง มำเข้ำใจและรู ้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำทีละน้อยๆ
มำถึงซึ่งควำมแน่ใจที่แท้จริ งและนิยำมที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแห่งอำนำจครอบครองของพระเจ้ำเหนือสรร
พสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวง
และได้รับควำมรู ้และจุดเชื่อมต่อหนึ่งซึ่งมีสำระสำคัญเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์และพระฐำนะของพระเจ้ำ
ในท่ำมกลำงกำรมหำสนิทแบบนี้ มนุษย์เปลีย่ นแปลงควำมคิดเห็นทั้งหลำยของเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำทีละขั้น
ไม่จินตนำกำรถึงพระองค์โดยไม่มีที่มำที่ไป
หรื อปล่อยให้ควำมระแวงสงสัยของเขำเองเกี่ยวกับพระองค์ได้ถูกแสดงออกอย่ำงอิสระ หรือเข้ำใจพระองค์ผิด
หรื อกล่ำวโทษพระองค์ หรื อตัดสินพระองค์ หรื อเคลือบแคลงสงสัยในพระองค์อีกต่อไป ด้วยเหตุน้ี
มนุษย์จะมีขอ้ พิพำททั้งหลำยกับพระเจ้ำน้อยลง เขำจะมีขอ้ ขัดแย้งทั้งหลำยกับพระเจ้ำน้อยลง
และจะมีโอกำสทั้งหลำยน้อยลงที่มนุษย์ใช้ในกำรก่อกบฏต่อพระเจ้ำ ในทำงกลับกัน
ควำมเอำใจใส่และกำรเชื่อฟังพระเจ้ำของมนุษย์จะมีมำกขึ้น
และควำมเคำรพของเขำที่มีต่อพระเจ้ำจะกลำยเป็ นแท้จริ งมำกขึ้นและลุ่มลึกมำกขึ้น
ในท่ำมกลำงกำรมหำสนิทเช่นนี้ มนุษย์จะไม่เพียงได้บรรลุกำรจัดเตรียมควำมจริ งและบัพติศมำของชีวิตเท่ำนั้น
แต่ในเวลำเดียวกันเขำยังจะได้บรรลุควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำอีกเช่นกัน ในท่ำมกลำงกำรมหำสนิทเช่นนี้
มนุษย์จะไม่เพียงได้รับกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำและได้รับควำมรอดเท่ำนั้น
แต่ในเวลำเดียวกันเขำยังจะรวบรวมควำมเคำรพและกำรนมัสกำรที่แท้จริ งที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งซึ่งทรงสร้ำงมีตอ่ พระเ
จ้ำเช่นกัน เมื่อได้มีกำรมหำสนิทแบบนี้แล้ว
ควำมเชื่อของมนุษย์ในพระเจ้ำจะไม่เป็ นกระดำษแผ่นหนึ่งซึ่งว่ำงเปล่ำ หรื อคำสัญญำที่ถูกเสนอไปเพี ยงลมปำก
หรื อในรู ปแบบของกำรไล่ตำมเสำะหำและควำมปลำบปลื้มหลงใหลแบบไม่ลืมหูลมื ตำอีกต่อไป
ด้วยกำรมหำสนิทแบบนี้เท่ำนั้นชีวิตของมนุษย์จึงจะเติบโตไปสู่ควำมเป็ นผูใ้ หญ่วนั ต่อวัน
และเพียงบัดนี้เท่ำนั้นที่อุปนิสัยของเขำจะค่อยๆ กลับกลำยเปลี่ยนแปลง
และควำมเชื่อของเขำในพระเจ้ำจะเปลี่ยนจำกควำมเชื่ออันคลุมเครื อและไม่แน่นอนไปเป็ นควำมเชื่อฟังและกำรเ
อำใจใส่อนั จริ งแท้ ไปเป็ นกำรเคำรพแท้จริงทีละขั้น และในขณะที่กำลังทำกำรติดตำมพระเจ้ำ มนุษย์ยงั จะค่อยๆ

คืบหน้ำจำกจุดยืนแบบนิ่งเฉยไม่ทำอะไร ไปสู่จุดยืนแบบกระตือรื อร้น
จำกกำรคิดในแง่ลบไปมำสู่กำรคิดในแง่บวกด้วยเช่นกัน
ด้วยกำรมหำสนิทแบบนี้เท่ำนั้นมนุษย์จงึ จะมำถึงควำมเข้ำใจและกำรจับใจควำมอันแท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำ
มำถึงควำมรู ้อนั แท้จริงในพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

455. ควำมรู ้ในเรื่ องสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำ พระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำเอง
และเนื้อแท้ของพระเจ้ำไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยกำรพึ่งพำจินตนำกำร
ในเมื่อเจ้ำไม่สำมำรถพึ่งพำจินตนำกำรในกำรรู ้จกั สิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำจะสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรู ้ที่แท้จริ งเกี่ยวกับสิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้ในหนทำงใด?
หนทำงในกำรทำกำรนี้ก็คือโดยผ่ำนทำงกำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ โดยผ่ำนทำงกำรสำมัคคีธรรม
และโดยผ่ำนทำงกำรได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
เจ้ำจะมีประสบกำรณ์และกำรตรวจสอบยืนยันสิทธิอำนำจของพระเจ้ำทีละน้อย
และเจ้ำจะได้รับควำมเข้ำใจทีละน้อยและควำมรู ้ที่เพิ่มขึ้นในเรื่องนั้น
นี่คือหนทำงเดียวที่จะสัมฤทธิ์ควำมรู ้ในเรื่ องสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ ไม่มีทำงลัดใดๆ
กำรขอให้พวกเจ้ำไม่จินตนำกำรไม่ใช่อย่ำงเดียวกันกับกำรทำให้พวกเจ้ำนัง่ รอกำรทำลำยล้ำงอยู่เฉยๆ
หรื อกำรหยุดพวกเจ้ำจำกกำรทำสิ่งใดๆ
กำรไม่ใช้สมองของพวกเจ้ำเพื่อคิดและจินตนำกำรหมำยถึงกำรไม่ใช้ตรรกะเพื่ออนุมำน
กำรไม่ใช้ควำมรู ้เพื่อวิเครำะห์ และกำรไม่ใช้วิทยำศำสตร์มำเป็ นพื้นฐำน แต่กลับเป็ นกำรซำบซึ้ง
กำรตรวจสอบยืนยัน และกำรยืนยันว่ำพระเจ้ำที่เจ้ำเชื่อนั้นมีสิทธิอำนำจ
กำรยืนยันว่ำพระองค์ทรงถือครองอธิปไตยเหนือชะตำกรรมของเจ้ำ
และว่ำฤทธำนุภำพของพระองค์พิสูจน์ตลอดเวลำว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองที่แท้จริ ง
โดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระเจ้ำ โดยผ่ำนทำงควำมจริ ง โดยผ่ำนทำงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำเผชิญในชีวิตต่ำงหำก
นี่คือหนทำงเดียวเท่ำนั้นที่ใครสักคนจะสำมำรถสัมฤทธิ์กำรทำควำมเข้ำใจพระเจ้ำได้
บำงคนกล่ำวว่ำพวกเขำปรำรถนำที่จะหำหนทำงที่เรียบง่ำยในกำรสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยนี้
แต่พวกเจ้ำสำมำรถคิดถึงหนทำงเช่นนั้นได้หรื อไม่? เรำขอบอกเจ้ำว่ำ ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องคิด กล่ำวคือ
ไม่มีหนทำงอืน่ ใดเลย!
หนทำงเดียวเท่ำนั้นก็คือกำรรู ้และตรวจสอบยืนยันอย่ำงมีสติและอย่ำงหนักแน่นว่ำพระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นสิ่ง
ใดโดยผ่ำนทำงทุกพระวจนะที่พระองค์ทรงแสดงออกและทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงทำ

นี่คือหนทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ เพรำะสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น
และทุกสิ่งทุกอย่ำงเกีย่ วกับพระเจ้ำนั้นไม่ใช่ไร้แก่นสำรและไม่ว่ำงเปล่ำ แต่เป็ นจริง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลัก ษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

456. พระเจ้ำทรงกระทำพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอน
เพื่อที่มนุษย์อำจได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของคำพยำนของพระองค์
หำกปรำศจำกกำรพิพำกษำของพระองค์ต่ออุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์แล้ว
มนุษย์คงไม่อำจสำมำรถรู ้จกั พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ ซึ่งไม่ยินยอมให้มีกำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ
อีกทั้งมนุษย์คงจะไม่สำมำรถเปลี่ยนควำมรู ้เก่ำๆ ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำให้กลำยเป็ นควำมรู ้ใหม่ได้
เพื่อประโยชน์ของคำพยำนของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ของกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้ควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของพระองค์เป็ นสิ่งที่รู้กนั โดยทัว่ ไป
ดังนั้นจึงทำให้มนุษย์สำมำรถมำถึงจุดที่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ ได้รับกำรเปลีย่ นสภำพในอุปนิสัยของเขำ
และเป็ นคำพยำนที่ดงั กึกก้องต่อพระเจ้ำโดยผ่ำนทำงกำรทรงปรำกฏต่อสำธำรณะของพระองค์ได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรทำให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจหลำกหลำยประเภทที่
แตกต่ำงกันของพระเจ้ำ หำกปรำศจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำเช่นนั้นแล้ว
มนุษย์คงจะไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและติดตำมพระทัยของพระเจ้ำได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์เป็ นเครื่องแสดงว่ำมนุษย์ได้ทำให้ตวั เขำเองเป็ นอิสระจำกพันธนำกำรขอ
งซำตำนและจำกอิทธิพลของควำมมืด และได้กลำยเป็ นแบบอย่ำงและอุทำหรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พยำนของพระเจ้ำ และผูท้ ี่ติดตำมพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ในวันนี้
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมำกระทำพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์สัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ กำรเชื่อฟังต่อพระองค์
คำพยำนต่อพระองค์ เพื่อให้รู้จกั พระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงและปกติของพระองค์
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
เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
และเฉพำะบรรดำผูท้ ี่ได้มีกำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยของพวกเขำเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
พระเจ้ำจะไม่ทรงยินยอมด้วยควำมตั้งพระทัยให้มนุษย์นำควำมอับอำยมำสู่พระนำมของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

457. กำรได้มำรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำไม่ใช่เรื่ องที่ไม่สำคัญ เจ้ำจะต้องเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระองค์ ด้วยวิธีน้ี
เจ้ำจะได้มำรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำทีละน้อยๆ และโดยทีไ่ ม่รู้ตวั เมื่อเจ้ำได้เข้ำสู่ควำมรู ้น้ีแล้ว
เจ้ำจะพบว่ำตัวเจ้ำเองกำลังก้ำวเข้ำสู่สภำวะที่สูงกว่ำและสวยงำมกว่ำ ในท้ำยที่สุด
เจ้ำจะได้มำรู ้สึกละอำยใจต่อดวงจิตอันน่ำขยะแขยงของเจ้ำ และยิง่ ไปกว่ำนั้นคือ
จะรู ้สึกว่ำไม่มีที่ใดที่จะหลบซ่อนให้พน้ จำกควำมละอำยใจของเจ้ำได้ ในเวลำนั้น
ควำมประพฤติของเจ้ำที่จะทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำขุ่นเคืองจะมีน้อยลงและน้อยลง
หัวใจของเจ้ำจะใกล้ชิดพระทัยของพระเจ้ำเข้ำไปเรื่ อยๆ และควำมรักที่มีให้กบั พระองค์จะค่อยๆ
เติบโตขึ้นในหัวใจของเจ้ำ นี่เป็ นสัญญำณของมวลมนุษย์ที่เข้ำสู่สภำวะอันสวยงำม แต่จนกระทัง่ บัดนี้
พวกเจ้ำก็ยงั ไม่ได้บรรลุสงิ่ นี้ ในขณะที่พวกเจ้ำทุกคนทำอะไรๆ อย่ำงเร่งรี บเพื่อเห็นแก่ชะตำลิขิตของพวกเจ้ำเอง
ใครล่ะที่มีควำมสนใจใดๆ ในกำรพยำยำมที่จะรู ้จกั เนื้อแท้ของพระเจ้ำ? หำกสิ่งนี้ยงั คงดำเนินต่อไป
พวกเจ้ำจะล่วงละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำรโดยที่ไม่รู้ตวั
ด้วยเหตุที่พวกเจ้ำเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำน้อยเกินไป
ดังนั้นสิ่งที่พวกเจ้ำทำตอนนี้ไม่ใช่กำรวำงรำกฐำนให้กบั กำรที่พวกเจ้ำจะทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำขุ่นเคืองห
รอกหรื อ? กำรที่เรำขอให้พวกเจ้ำเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำนั้น ไม่ได้ไม่ลงรอยกันกับงำนของเรำ
ด้วยเหตุที่หำกพวกเจ้ำล่วงละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำรบ่อยๆ
ใครล่ะในท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่จะหลีกหนีกำรลงโทษไปได้?
เช่นนั้นแล้วงำนของเรำจะไม่เปล่ำประโยชน์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นหรอกหรื อ? ดังนั้น
นอกเหนือไปจำกกำรพินิจพิเครำะห์ควำมประพฤติของพวกเจ้ำเองแล้ว
เรำจึงยังคงขอให้พวกเจ้ำระมัดระวังในก้ำวย่ำงที่พวกเจ้ำเดิน นี่เป็ นข้อเรียกร้องที่สูงขึ้นซึ่งเรำขอจำกพวกเจ้ำ

และเรำหวังว่ำพวกเจ้ำทุกคนจะพิจำรณำมันอย่ำงระมัดระวังและจะใส่ใจมันอย่ำงจริ งจังจริ งใจ
หำกวันหนึ่งมำถึงเมื่อกำรกระทำต่ำงๆ ของพวกเจ้ำยัว่ ยุเรำจนเดือดดำลอย่ำงรุนแรง
เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำก็ย่อมจะต้องพิจำรณำผลสืบเนื่องแต่เพียงลำพัง
และจะไม่มีใครอื่นอีกที่รับกำรลงโทษแทนที่เจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำมีควำมสำคัญมำก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

458. กำรรู ้จกั พระเจ้ำหมำยถึงอะไร? นั่นหมำยถึงกำรสำมำรถจับควำมเข้ำใจควำมชื่นบำนยินดี ควำมโมโห
ควำมโศกเศร้ำ และควำมสุขของพระองค์ นี่คอื กำรรู ้จกั พระเจ้ำ เจ้ำกล่ำวอ้ำงว่ำเจ้ำได้เห็นพระองค์แล้ว
กระนั้นเจ้ำก็ยงั ไม่เข้ำใจควำมชื่นบำนยินดี ควำมโมโห ควำมโศกเศร้ำ และควำมสุขของพระองค์
และเจ้ำไม่เข้ำใจพระอุปนิสัยของพระองค์
เจ้ำยังไม่เข้ำใจทั้งควำมชอบธรรมของพระองค์และควำมเปี่ ยมกรุ ณำของพระองค์
อีกทั้งเจ้ำก็ไม่รู้ว่ำสิ่งใดที่พระองค์ทรงโปรดและสิ่งใดที่พระองค์ทรงเกลียด นี่ไม่ใช่ควำมรู ้ในเรื่ องของพระเจ้ำ
เพรำะฉะนั้น ผูค้ นบำงคนสำมำรถติดตำมพระเจ้ำได้
แต่ไม่จำเป็ นว่ำจะมีควำมสำมำรถในกำรที่จะเชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริง มีควำมแตกต่ำงกันอยู่ในที่น้ี
หำกเจ้ำรู ้จกั พระเจ้ำ เข้ำใจพระองค์ และมีควำมสำมำรถที่จะจับใจควำมน้ ำพระทัยบำงประกำรของพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็สำมำรถเชื่อในพระองค์ได้อย่ำงแท้จริง นบนอบต่อพระองค์ได้อย่ำงแท้จริ ง
รักพระองค์ได้อย่ำงแท้จริ ง และนมัสกำรพระองค์ได้อย่ำงแท้จริ ง หำกเจ้ำไม่เข้ำใจสิ่งเหล่ำนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็เป็ นแค่ผตู้ ิดตำมคนหนึ่งซึ่งไหลเรื่ อยไปตำมกระแส
นั่นไม่สำมำรถเรี ยกได้ว่ำเป็ นกำรนบนอบอย่ำงแท้จริง หรือกำรนมัสกำรที่แท้จริ ง
กำรนมัสกำรที่แท้จริงเกิดขึ้นอย่ำงไร?
ทุกคนที่รู้จกั พระเจ้ำอย่ำงถ่องแท้ลว้ นนมัสกำรและเคำรพพระองค์เมื่อใดก็ตำมที่พวกเขำมองเห็นพระองค์โดยไม่
มีขอ้ ยกเว้น พวกเขำล้วนถูกสะกดให้ยอมกรำบไหว้และนมัสกำรพระองค์ ณ ปัจจุบนั
ในขณะที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กำลังทรงงำน
ยิ่งผูค้ นมีควำมเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นมำกขึ้นเท่ำใด
พวกเขำก็จะยิง่ หวงแหนสิ่งเหล่ำนี้รำวสมบัติล้ำค่ำมำกขึ้นเท่ำนั้นและพวกเขำจะยิง่ เคำรพพระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น
โดยทัว่ ไปแล้ว ยิ่งผูค้ นมีควำมเข้ำใจน้อยลงเท่ำใด พวกเขำก็ย่อมเลินเล่อมำกขึ้นเท่ำนั้น
และดังนั้นพวกเขำจึงปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำดัง่ เป็ นมนุษย์ หำกผูค้ นได้รู้จกั และมองเห็นพระเจ้ำจริงๆ
พวกเขำจะตัวสั่นด้วยควำมยำเกรง “แต่พระองค์ผจู้ ะมำภำยหลังข้ำพเจ้ำ ทรงยิง่ ใหญ่กว่ำข้ำพเจ้ำ
ซึ่งข้ำพเจ้ำไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบำท”—เหตุใดยอห์นจึงกล่ำวเช่นนี้? แม้ว่ำลึกลงไปแล้ว
เขำมิได้มีควำมเข้ำใจอันลุ่มลึกมำกนัก แต่เขำก็รู้ว่ำพระเจ้ำทรงน่ำเกรงขำม

ผูค้ นมำกมำยเท่ำใดในทุกวันนี้ที่มีควำมสำมำรถในกำรเคำรพพระเจ้ำ?
หำกพวกเขำไม่รู้พระอุปนิสัยของพระองค์แล้วไซร้ เช่นนั้นแล้วพวกเขำจะสำมำรถเคำรพพระเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
ผูค้ นทั้งไม่รู้แก่นแท้ของพระคริ สต์ และไม่เข้ำใจพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะมีควำมสำมำรถที่จะนมัสกำรพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง
หำกพวกเขำมองเห็นเพียงกำรทรงปรำกฏภำยนอกที่เป็ นปกติและธรรมดำสำมัญของพระคริสต์
ทว่ำไม่รู้จกั แก่นแท้ของพระองค์
เช่นนั้นแล้วก็ย่อมง่ำยสำหรับพวกเขำที่จะปฏิบตั ิต่อพระองค์ดงั เช่นเป็ นแค่มนุษย์ธรรมดำสำมัญคนหนึ่ง
พวกเขำอำจนำท่ำทีที่มีควำมเคำรพมำใช้กบั พระองค์และสำมำรถโกงพระองค์ ต้ำนทำนพระองค์ ไม่เชื่อฟัง
และทำกำรตัดสินพระองค์ได้ พวกเขำสำมำรถมองตัวเองว่ำชอบธรรมอยู่เสมอ
และไม่จริ งจังกับพระวจนะของพระองค์ พวกเขำสำมำรถถึงขึ้นเหนี่ยวนำให้เกิดมโนคติที่หลงผิด กำรกล่ำวโทษ
และกำรหมิ่นประมำทพระเจ้ำได้ เพื่อแก้ปัญหำในประเด็นปัญหำเหล่ำนี้
คนเรำต้องรู ้จกั แก่นแท้และเทวสภำพของพระคริ สต์ นี่คือแง่มมุ หลักของกำรรู ้จกั พระเจ้ำ
นั่นคือสิ่งที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระเจ้ำผูท้ รงสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งต้องเข้ำสู่และสัมฤทธิ์
ตัดตอนมำจำก “วิธีที่จะรู้จกั พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

459. กำรเชื่อในพระเจ้ำและรู ้จกั พระเจ้ำเป็ นกฎสวรรค์และหลักกำรของแผ่นดินโลก และวันนี้ —
ช่วงระหว่ำงยุคที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์กำลังทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ในสภำวะบุ คคล—
ก็เป็ นเวลำที่ดีเป็ นพิเศษที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ
กำรทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยเป็ นบำงสิ่งที่สัมฤทธิ์ผลได้ดว้ ยกำรต่อยอดบนรำกฐำนควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของ
พระเจ้ำ และเพื่อทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เป็ นสิ่งจำเป็ นที่จะต้องมีควำมรู ้บำงอย่ำงเกี่ยวกับพระเจ้ำ
ควำมรู ้น้ีเกี่ยวกับพระเจ้ำคือนิมิตที่ผทู้ ี่เชื่อในพระเจ้ำต้องมี ควำมรู ้น้คี ือพื้นฐำนกำรเชื่อในพระเจ้ำของมนุษย์
หำกปรำศจำกควำมรู ้น้ี กำรเชื่อในพระเจ้ำของมนุษย์จะมีอยู่ในสภำวะที่คลุมเครื อ ท่ำมกลำงทฤษฎีที่ว่ำงเปล่ำ
ต่อให้กำรติดตำมพระเจ้ำจะเป็ นปณิธำนของผูค้ นเช่นนี้ พวกเขำก็จะไม่ได้รับสิ่งใดๆ
ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่ได้รับสิ่งใดในกระแสนี้คือผูท้ ี่จะถูกกำจัด—
พวกเขำทั้งหมดเป็ นคนเอำรัดเอำเปรี ยบ…หำกมนุษย์ไม่สำมำรถรับนิมิตได้
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่สำมำรถรับพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำได้
และหำกมนุษย์ไม่สำมำรถเชื่อฟังพระรำชกิจใหม่ของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะไร้ควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และดังนั้นควำมรู ้ที่เขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำก็จะไม่ส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำงที่จบั ต้องได้
ก่อนที่มนุษย์จะดำเนินกำรพระวจนะของพระเจ้ำ เขำต้องรูพ้ ระวจนะของพระเจ้ำ นัน่ คือ

เขำต้องเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
พระวจนะของพระเจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นอย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพ
ระเจ้ำได้ในหนทำงนี้เท่ำนั้น นี่คือบำงสิ่งที่ทุกคนที่แสวงหำควำมจริ งต้องครอบครอง
และนี่ยงั เป็ นกระบวนกำรที่ทุกคนที่พยำยำมที่จะรู ้จกั พระเจ้ำต้องก้ำวผ่ำน
กระบวนกำรแห่งกำรมำรู ้จกั พระวจนะของพระเจ้ำคือกระบวนกำรแห่งกำรมำรู ้จกั พระเจ้ำและพระรำชกิจของพร
ะเจ้ำ ดังนั้น
กำรรู ้จกั นิมิตไม่เพียงแต่อำ้ งอิงถึงกำรรู ้จกั สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่ำนั้น
แต่ยงั รวมถึงกำรรู ้จกั พระวจนะและพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
ผูค้ นมำเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
และพวกเขำมำรู ้จกั อุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นจำกพระรำชกิจของพระเจ้ำ
กำรเชื่อในพระเจ้ำเป็ นขั้นตอนแรกในกำรรู ้จกั พระเจ้ำ
กระบวนกำรพัฒนำต่อจำกกำรเชื่อเริ่ มต้นในพระเจ้ำนี้ไปจนถึงกำรเชื่อในพระองค์อย่ำงสุดซึ้งที่สุดคือกระบวนก
ำรแห่งกำรมำรู ้จกั พระเจ้ำ กระบวนกำรแห่งกำรได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำเพียงแต่เชื่อในพระเจ้ำเพื่อประโยชน์ของกำรเชื่อในพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกำรมำรู ้จกั พระองค์ เช่นนั้นแล้วควำมเชื่อของเจ้ำก็ไม่มีควำมเป็ นจริ ง
และควำมเชื่อของเจ้ำก็ไม่สำมำรถกลำยเป็ นบริ สุทธิ์ได้—ไม่มีขอ้ สงสัยใดๆ ในกำรนี้
ในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรที่มนุษย์ได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ หำกเขำค่อยๆ มำรู ้จกั พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วอุปนิสยั ของเขำจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลง และกำรเชื่อของเขำจะกลำยเป็ นแท้จริ งขึ้นเรื่ อยๆ ในหนทำงนี้
เมื่อมนุษย์สัมฤทธิ์ควำมสำเร็จในกำรเชื่อในพระเจ้ำของเขำ เขำจะได้รับพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์แล้ว
เหตุผลว่ำทำไมพระเจ้ำทรงยอมทำถึงกับบังเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นครั้งที่สองเพื่อปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ในส
ภำวะบุคคลนั้นก็เพื่อที่มนุษย์จะสำมำรถมำรู ้จกั พระองค์และมองเห็นพระองค์ได้ กำรรู ้จกั พระเจ้ำ[ก]
คือผลสุดท้ำยที่จะสัมฤทธิ์เมื่อพระรำชกิจของพระเจ้ำถึงบทสรุ ป
นี่คือข้อพึงประสงค์สุดท้ำยที่พระเจ้ำทรงกำหนดจำกมวลมนุษย์
เหตุผลว่ำทำไมพระองค์ทรงปฏิบตั ิเช่นนี้น้ นั คือเพื่อประโยชน์ของคำพยำนสุดท้ำยของพระองค์
พระองค์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจนี้เพื่อที่มนุษย์อำจหันหำพระองค์ได้อย่ำงสมบูรณ์ในท้ำยที่สุด
มนุษย์สำมำรถมำรักพระเจ้ำได้โดยกำรรู ้จกั พระองค์เท่ำนั้น และในกำรรักพระเจ้ำนั้น เขำต้องรู ้จกั พระเจ้ำ
ไม่สำคัญว่ำเขำจะแสวงหำอย่ำงไรหรื อแสวงหำที่จะได้รับสิ่งใด เขำต้องสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นมนุษย์จึงจะสำมำรถทำให้สมดังพระทัยของพระเจ้ำ
มนุษย์สำมำรถมีควำมเชื่อที่แท้จริ งในพระเจ้ำได้ดว้ ยกำรรู ้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้น

และเขำสำมำรถเคำรพและเชื่อฟังพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ งได้ดว้ ยกำรรู ้จักพระเจ้ำเท่ำนั้น
พวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำจะไม่มีวนั มำถึงจุดที่มีกำรเชื่อฟังและควำมเคำรพพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
กำรรู ้จกั พระเจ้ำรวมถึงกำรรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์ กำรเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์
และกำรรู ้สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ น แต่ไม่ว่ำคนเรำจะมำรู ้แง่มุมใดก็ตำม แต่ละแง่มุมพึงต้องให้มนุษย์ยอมจ่ำยรำคำ
และพึงต้องมีเจตจำนงที่จะเชื่อฟัง
ซึ่งหำกปรำศจำกสิ่งเหล่ำนี้จะไม่มผี ใู้ ดสำมำรถติดตำมต่อไปจนถึงบทอวสำนได้
ตัดตอนมำจำก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

460. ผลจำกบทเรี ยนของกำรมำรู ้จกั พระเจ้ำไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้ในหนึ่งหรื อสองวัน นั่นคือ
มนุษย์ตอ้ งสัง่ สมประสบกำรณ์ ก้ำวผ่ำนควำมทุกข์ และบรรลุกำรนบนอบที่แท้จริ ง ประกำรแรก
จงเริ่ มต้นจำกพระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำก่อนสิ่งอืน่ ใด
เป็ นสิ่งจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่เจ้ำต้องเข้ำใจสิ่งที่รวมอยู่ในควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ วิธีกำรสัมฤทธิ์ควำมรู ้น้ี
และวิธีกำรมองเห็นพระเจ้ำในประสบกำรณ์ของเจ้ำ นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำเมื่อพวกเขำยังไม่รู้จกั พระเจ้ำ
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถจับควำมเข้ำใจพระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำในครำวเดียว
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับทั้งหมดทั้งปวงของพระเจ้ำภำยในระยะเวลำสั้นๆ
มีกระบวนกำรได้รับประสบกำรณ์ที่จำเป็ น ซึ่งหำกปรำศจำกกระบวนกำรนี้แล้ว
จะไม่มีผใู้ ดสำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำหรื อติดตำมพระองค์อย่ำงจริ งใจได้ ยิ่งพระเจ้ำทรงพระรำชกิจมำกเท่ำใด
มนุษย์กย็ ิ่งรู ้จกั พระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น
ยิ่งพระรำชกิจของพระเจ้ำไม่สอดคล้องกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์มำกเท่ำใด
ควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกีย่ วกับพระเจ้ำก็ยงิ่ ได้รับกำรเริ่ มต้นใหม่และทำให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น
หำกพระรำชกิจของพระเจ้ำต้องยังอยู่กบั ที่และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดกำล
เช่นนั้นแล้วควำมรู ้ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับพระองค์ก็คงจะมีไม่มำกนัก
ระหว่ำงเวลำแห่งกำรทรงสร้ำงและในปัจจุบนั นี้ สิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงทำในช่วงระหว่ำงยุคธรรมบัญญัติ
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณ
และสิ่งที่พระองค์ทรงทำในช่วงระหว่ำงยุคแห่งรำชอำณำจักร—
พวกเจ้ำต้องเข้ำใจเกี่ยวกับนิมิตเหล่ำนี้อย่ำงชัดเจนอย่ำงยิ่ง พวกเจ้ำต้องรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

461. ในช่วงระหว่ำงช่วงเวลำที่เขำติดตำมพระเยซู
เปโตรได้ก่อควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค์ข้นึ มำกมำยและมักตัดสินพระองค์จำกมุมมองของเขำเองเสมอ

แม้ว่ำเปโตรจะเข้ำใจพระวิญญำณในระดับหนึ่ง ควำมเข้ำใจของเขำก็เป็ นอะไรที่ไม่กระจ่ำงแจ้ง
ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทำไมเขำจึงพูดว่ำ “ข้ำพระองค์จำต้องติดตำมผูท้ ี่ถูกส่งมำโดยพระบิดำแห่งสวรรค์
ข้ำพระองค์จำต้องยอมรับผูท้ ี่ถูกเลือกสรรโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์”
เขำไม่เข้ำใจสิ่งทั้งหลำยที่พระเยซูทรงทำและขำดพร่ องควำมกระจ่ำงแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนั้น
หลังจำกที่ได้ติดตำมพระองค์สักระยะหนึ่งแล้ว เปโตรก็มีควำมสนใจยิง่ ขึ้นในสิ่งที่พระองค์ทรงทำและตรัส
และสนใจในตัวพระเยซูพระองค์เอง
เขำได้มำรู ้สึกว่ำพระเยซูทรงสร้ำงแรงบันดำลใจทั้งในเรื่ องของกำรรักใคร่ เอ็นดูและควำมนับถือ
เขำชอบที่จะคบหำกับพระองค์และอยู่เคียงข้ำงพระองค์
และกำรได้ฟังพระวจนะของพระเยซูก็ทำให้เขำได้รับกำรจัดหำให้และควำมช่วยเหลือ
ในช่วงระหว่ำงเวลำที่เขำติดตำมพระเยซู
เปโตรได้สังเกตและจดจำทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ไว้ในใจ นัน่ คือ กำรกระทำ พระวจนะ
ควำมเคลื่อนไหว และกำรแสดงออกของพระองค์ เขำได้รับควำมเข้ำใจลึกๆ
ว่ำพระเยซูไม่ทรงเหมือนพวกมนุษย์ธรรมดำ แม้ว่ำกำรทรงปรำกฏเยีย่ งมนุษย์ของพระองค์จะเป็ นปกติยิ่งนัก
พระองค์ก็ทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก ควำมเมตตำสงสำร และควำมยอมผ่อนปรนสำหรับมนุษย์
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงทำหรือตรัสเป็ นควำมช่วยเหลืออย่ำงใหญ่หลวงต่อผูอ้ นื่
และเปโตรได้เห็นและได้รับสิ่งทั้งหลำยที่เขำไม่เคยได้เห็นหรื อได้ครองมำก่อนจำกพระเยซู
เขำได้เห็นว่ำแม้ว่ำพระเยซูจะไม่ได้ทรงมีวุฒิภำวะอันยิง่ ใหญ่และสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ผดิ แผกใดๆ ก็ตำม
แต่พระองค์ทรงมีพระลักษณะอันน่ำประทับใจที่ไม่ธรรมดำอย่ำงแท้จริงและไม่ได้พบเห็นอยู่ทวั่ ไป
แม้ว่ำเปโตรจะไม่อำจอธิบำยเรื่ องดังกล่ำวได้อย่ำงครบถ้วน
แต่เขำก็เห็นได้ว่ำพระเยซูทรงปฏิบตั ิอย่ำงแตกต่ำงออกไปจำกคนอืน่ ทุกคน
เพรำะสิ่งทั้งหลำยที่พระองค์ทรงทำนั้นแตกต่ำงไปจำกสิ่งเดียวกันของพวกมนุษย์ปกติเป็ นอย่ำงมำก
นับตั้งแต่เวลำที่เขำได้มำสัมผัสกับพระเยซู
เปโตรยังได้เห็นอีกด้วยว่ำพระบุคลิกลักษณะของพระองค์น้นั แตกต่ำงไปจำกบุคลิกลักษณะของสำมัญชน
พระองค์มกั จะทรงปฏิบตั ิอย่ำงมัน่ คงและไม่เคยเร่ งรี บ
ไม่เคยทรงกล่ำวเกินจริงหรื อทำเรื่ องอะไรให้ควำมสำคัญน้อยลง
และพระองค์ก็ทรงดำเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ในหนทำงที่เปิ ดเผยให้เห็นถึงพระบุคลิกลักษณะซึ่งทั้งปกติธ
รรมดำและน่ำเลื่อมใส ในกำรสนทนำ พระเยซูตรัสอย่ำงเรี ยบง่ำยและด้วยมำรยำทอันงดงำม
ทรงสื่อสำรในลักษณะที่แจ่มใสทว่ำสงบนิ่งอยู่เสมอ—
และกระนั้นพระองค์ก็ไม่เคยทรงสูญเสียควำมทรงเกียรติของพระองค์ขณะทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ไ

ปจนเสร็จสิ้นเลย เปโตรได้เห็นว่ำพระเยซูบำงครั้งทรงเงียบขรึ ม ในขณะที่ในครำวอื่นๆ
พระองค์ได้ตรัสอย่ำงไม่หยุดหย่อน
บำงครั้งพระองค์ทรงพระสำรำญมำกกระทัง่ พระองค์ทรงดูเหมือนนกพิรำบที่กำลังเริงร่ ำและกระโดดโลดเต้น
และในครำวอื่นๆ พระองค์ก็ทรงโทมนัสกระทัง่ พระองค์ไม่ตรัสอะไรเลย
ทรงปรำกฏว่ำหนักอึ้งไปด้วยควำมตรอมใจรำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นมำรดำผูเ้ หน็ดเหนื่อยและอิดโรย
ในบำงครั้งพระองค์ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระโมหะดัง่ ทหำรกล้ำที่พงุ่ ไปข้ำงหน้ำเพื่อสังหำรศัตรู หรื อในบำงโอกำส
พระองค์กลับทรงดูคล้ำยสิงโตคำรำม บำงครั้งพระองค์ทรงพระสรวล ในครำวอืน่ ๆ
พระองค์ทรงอธิษฐำนและทรงกันแสง ไม่สำคัญว่ำพระเยซูจะทรงปฏิบตั ิอย่ำงไร
เปโตรได้เริ่ มมีควำมรักและควำมนับถืออันไร้ขอบเขตให้กบั พระองค์
เสียงพระสรวลของพระเยซูเติมควำมสุขให้กบั เขำ ควำมโศกเศร้ำของพระองค์ผลักเขำเข้ำสู่ควำมตรอมใจ
พระโมหะของพระองค์ทำให้เขำหวำดกลัว ในขณะที่ควำมปรำนี กำรยกโทษของพระองค์
และข้อเรี ยกร้องอันเคร่ งครัดที่พระองค์ทรงเรี ยกร้องจำกผูค้ น
ทำให้เขำได้มำรักพระเยซูอย่ำงแท้จริ งและพัฒนำควำมเคำรพที่แท้จริ งและกำรถวิลหำพระองค์ แน่นอนว่ำ
เปโตรได้ใช้ชีวิตเคียงข้ำงพระเยซูเป็ นเวลำหลำยปี ก่อนที่เขำจะได้ค่อยๆ มำตระหนักถึงเรื่ องทั้งหมดนี้
ตัดตอนมำจำก “เปโตรได้มำรู้จกั พระเยซูได้อย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

462. หำกเจ้ำต้องกำรรู ้จกั พระเจ้ำ รู ้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริง เข้ำใจพระองค์อย่ำงแท้จริง เช่นนั้นแล้ว
จงอย่ำจำกัดตัวเองอยู่กบั พระรำชกิจทั้งสำมช่วงระยะของพระเจ้ำ
หรื ออยู่กบั เรื่องรำวทั้งหลำยเกี่ยวกับพระรำชกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิในอดีตเท่ำนั้น
หำกเจ้ำพยำยำมรู ้จกั พระองค์ในหนทำงนั้น เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังวำงข้อจำกัดต่อพระเจ้ำ
กำลังจำกัดขอบเขตพระองค์ เจ้ำกำลังเห็นพระเจ้ำทรงเป็ นบำงสิ่งที่เล็กมำก
กำรทำเช่นนั้นจะส่งผลต่อผูค้ นอย่ำงไร?
เจ้ำคงจะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั ควำมน่ำอัศจรรย์และมไหศวรรย์ของพระเจ้ำ
อีกทั้งฤทธำนุภำพและฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระองค์และวงเขตแห่งสิทธิอำนำจของพระองค์
ควำมเข้ำใจเช่นนั้นคงจะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของเจ้ำที่จะยอมรับควำมจริ งที่ว่ำ
พระเจ้ำทรงเป็ นองค์ผปู้ กครองของทุกสรรพสิ่ง
ตลอดจนควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับพระอัตลักษณ์และพระสถำนภำพที่แท้จริงของพระเจ้ำ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
หำกควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระเจ้ำมีวงเขตที่จำกัด เช่นนั้นแล้วสิ่งที่เจ้ำสำมำรถรับได้ก็จำกัดเช่นกัน
นี่คือเหตุผลที่เจ้ำต้องทำให้วงเขตของเจ้ำกว้ำงขึ้นและขยำยเส้นขอบฟ้ำของเจ้ำ
เจ้ำควรพยำยำมเข้ำใจสิ่งเหล่ำนี้ทง้ ั หมด—วงเขตของพระรำชกิจของพระเจ้ำ กำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์

กำรปกครองของพระองค์ และทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงบริ หำรจัดกำรและที่พระองค์ทรงปกครอง
โดยผ่ำนทำงสิ่งเหล่ำนี้นั่นเองที่เจ้ำควรมำเข้ำใจกำรกระทำของพระเจ้ำ ด้วยควำมเข้ำใจเช่นนี้
เจ้ำจะมำรู ้สึกโดยไม่ทนั ตระหนักว่ำพระเจ้ำทรงปกครอง ทรงบริ หำรจัดกำร
และทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ทุกสรรพสิ่งท่ำมกลำงพวกเขำ
และเจ้ำก็จะรู ้สึกอย่ำงแท้จริ งว่ำเจ้ำเป็ นส่วนหนึ่งและสมำชิกคนหนึ่งของทุกสรรพสิ่งด้วยเช่นกัน
ในขณะที่พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมไว้ให้ทุกสรรพสิ่ง
เจ้ำก็กำลังยอมรับกำรปกครองและกำรจัดเตรี ยมของพระเจ้ำเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริ งทีไ่ ม่มีผูใ้ ดสำมำรถปฏิเสธได้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

463. ไม่ว่ำจะมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระเจ้ำมำกเพียงใดก็ตำมในหัวใจของผูค้ น
นั่นก็เป็ นขอบข่ำยของพระฐำนะที่พระองค์ทรงมีในหัวใจของพวกเขำเช่นกัน
ไม่ว่ำระดับของควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำจะยิ่งใหญ่เพียงใดในหัวใจของพวกเขำ
นั่นก็คือกำรที่พระเจ้ำทรงยิง่ ใหญ่เพียงใดในหัวใจของพวกเขำ หำกพระเจ้ำที่เจ้ำรู ้จกั นั้นว่ำงเปล่ำและคลุมเครื อ
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำที่เจ้ำเชื่อก็ว่ำงเปล่ำและคลุมเครื อด้วยเช่นกัน
พระเจ้ำที่เจ้ำรู ้จกั ถูกจำกัดไว้ที่วงเขตของชีวิตส่วนตัวของเจ้ำเอง
และไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้ำเที่ยงแท้พระองค์เองเลย ด้วยเหตุน้ี
กำรรู ้จกั กำรกระทำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระเจ้ำ
กำรรู ้จกั ควำมเป็ นจริ งของพระเจ้ำและฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระองค์
กำรรู ้จกั พระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำพระองค์เอง กำรรู ้จกั สิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
กำรรู ้จกั กำรกระทำที่พระองค์ได้ทรงสำแดงท่ำมกลำงทุกสรรพสิง่ แห่งกำรทรงสร้ำงของพระองค์—
สิ่งเหล่ำนี้สำคัญมำกต่อบุคคลทุกๆ คนที่ไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
พวกมันมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรที่ผคู้ นจะสำมำรถเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของควำมจริงได้หรือไม่
หำกเจ้ำจำกัดควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระเจ้ำไว้ที่แค่พระวจนะ
หำกเจ้ำจำกัดมันไว้ที่ประสบกำรณ์เล็กน้อยของเจ้ำเอง ไว้ที่สิ่งที่เจ้ำคิดว่ำเป็ นพระคุณของพระเจ้ำ
หรื อคำพยำนเล็กน้อยของเจ้ำต่อพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเรำกล่ำวว่ำพระเจ้ำที่เจ้ำเชื่อนั้นไม่ใช่พระเจ้ำเที่ยงแท้พระองค์เองอย่ำงแน่นอน ไม่เพียงแค่น้นั
ทว่ำยังสำมำรถกล่ำวได้อีกด้วยว่ำพระเจ้ำที่เจ้ำเชื่อนั้นเป็ นพระเจ้ำในจินตนำกำร ไม่ใช่พระเจ้ำเที่ยงแท้
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำเที่ยงแท้ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่ปกครองทุกสิ่งทุกอย่ำง
ที่ทรงดำเนินไปท่ำมกลำงทุกสิ่งทุกอย่ำง ที่ทรงบริ หำรจัดกำรทุกสิ่งทุกอย่ำง
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่กุมชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวงและของทุกสิง่ ทุกอย่ำงในพระหัตถ์ของพร

ะองค์ พระรำชกิจและกำรกระทำของพระเจ้ำที่เรำกำลังพูดถึงนั้นไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่ตรงผูค้ นในสัดส่วนเล็กๆ
กล่ำวคือ พวกมันไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่ตรงผูค้ นที่ติดตำมพระองค์ในปัจจุบนั กิจกำรของพระองค์น้นั
สำแดงออกท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง ในกำรอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง และในกฎต่ำงๆ
แห่งกำรเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่ง
หำกเจ้ำไม่สำมำรถเห็นหรือระลึกได้ถงึ กิจกำรใดๆ
ของพระเจ้ำท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งของกำรทรงสร้ำงของพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อกิจกำรใดๆ ของพระองค์ได้
หำกเจ้ำไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนให้กบั พระเจ้ำ หำกเจ้ำยังคงพูดต่อไปถึงผูท้ ี่เรี ยกกันว่ำ “พระเจ้ำ” องค์เล็กๆ
ที่เจ้ำรู ้จกั
พระเจ้ำองค์น้ นั ผูถ้ ูกจำกัดไว้ที่แนวคิดของเจ้ำเองและดำรงอยู่เฉพำะภำยในขอบเขตอันคับแคบของจิตใจของเจ้ำเ
ท่ำนั้น หำกเจ้ำยังคงพูดต่อไปถึงพระเจ้ำประเภทนั้น
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะไม่มีวนั ทรงสรรเสริ ญควำมเชื่อของเจ้ำ ตอนที่เจ้ำเป็ นคำพยำนให้กบั พระเจ้ำ
หำกเจ้ำทำเช่นนั้นเฉพำะในแง่ของวิธีกำรที่เจ้ำชื่นชมพระคุณของพระเจ้ำ
วิธีกำรที่เจ้ำยอมรับกำรบ่มวินัยของพระเจ้ำและกำรตีสอนของพระองค์
และวิธีกำรที่เจ้ำชื่นชมพระพรของพระองค์ในกำรเป็ นพยำนของเจ้ำสำหรับพระองค์แล้วไซร้
นั่นก็ห่ำงไกลจำกคำว่ำพอและไม่แม้แต่จะใกล้เคียงกับกำรทำให้พระองค์พึงพอพระทัย
หำกเจ้ำต้องกำรเป็ นพยำนให้กบั พระเจ้ำในหนทำงที่สอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระองค์
เป็ นพยำนให้กบั พระเจ้ำเที่ยงแท้พระองค์เอง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องเห็นสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นจำกกำรกระทำของพระองค์
เจ้ำต้องเห็นสิทธิอำนำจของพระเจ้ำจำกกำรควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ำงของพระองค์
และเห็นควำมจริ งเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
หำกเจ้ำรับรู ้เพียงว่ำเสบียงอำหำรในแต่ละวันของเจ้ำและสิ่งจำเป็ นพืน้ ฐำนในชีวิตของเจ้ำนั้นมำจำกพระเจ้ำ
แต่เจ้ำกลับล้มเหลวที่จะเห็นควำมจริ งที่ว่ำพระเจ้ำได้ทรงมองทุกสรรพสิ่งแห่งกำรทรงสร้ำงของพระองค์เป็ นกำร
จัดเตรี ยมสำหรับมวลมนุษย์ท้งั ปวง และที่ว่ำ
พระองค์กำลังทรงนำทำงมวลมนุษย์ท้งั ปวงโดยกำรปกครองทุกสรรพสิ่ง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะเป็ นพยำนให้กบั พระเจ้ำได้
อะไรคือจุดประสงค์ของเรำในกำรกล่ำวทั้งหมดนี้? มันก็เป็ นไปก็เพื่อที่พวกเจ้ำจะได้ไม่คิดว่ำกำรนี้ไม่สำคัญ
เพื่อที่เจ้ำจะได้ไม่เชื่ออย่ำงผิดๆ
ว่ำหัวข้อเหล่ำนี้ที่เรำได้พูดถึงนั้นไม่เกีย่ วข้องกับกำรเข้ำสู่ชีวิตส่วนบุคคลของพวกเจ้ำเอง

และเพื่อที่เจ้ำจะได้ไม่คิดว่ำหัวข้อเหล่ำนี้เป็ นแค่ควำมรู ้หรื อคำสอนชนิดหนึ่ง
หำกพวกเจ้ำฟังสิ่งที่เรำกำลังกล่ำวด้วยท่ำทีประเภทนั้น เช่นนั้นแล้วพวกเจ้ำก็ย่อมจะไม่ได้รับแม้สักสิ่งเดียว
พวกเจ้ำจะสูญเสียโอกำสอันยิง่ ใหญ่น้ีที่จะได้รู้จกั พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

464. แม้ว่ำมนุษย์อำจลงลึกในกำรศึกษำวิจยั วิทยำศำสตร์ของเขำและกฎทั้งหลำยที่ปกครองทุกสรรพสิ่ง
แต่กำรศึกษำวิจยั นั้นมีวงเขตที่จำกัด ในขณะที่พระเจ้ำทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่ำง
สำหรับมนุษย์แล้วกำรควบคุมของพระเจ้ำไม่มีที่สิ้นสุด
มนุษย์ผหู้ นึ่งอำจสำมำรถใช้เวลำทั้งชีวิตทำกำรศึกษำวิจยั กิจกำรที่เล็กที่สุดของพระเจ้ำโดยไม่สัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่แ
ท้จริ งอันใด
นี่คือเหตุผลที่เจ้ำจะไม่มีวนั มีควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั พระเจ้ำหรื อเข้ำใจพระองค์ได้หำกเจ้ำใช้แค่ควำมรู ้และสิ่งที่เจ้
ำได้เรี ยนรู ้เพื่อศึกษำพระเจ้ำ แต่หำกเจ้ำเลือกวิธีแห่ งกำรแสวงหำควำมจริงและแสวงหำพระเจ้ำ
และมองดูพระเจ้ำจำกมุมมองแห่งกำรมำรู ้จกั พระองค์ เช่นนั้นแล้วสักวันหนึ่งเจ้ำจะระลึกได้ว่ำ
กำรกระทำของพระเจ้ำอยู่ทุกหนแห่งและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำอยู่ทุกหนแห่งในเวลำเดียวกัน
และเจ้ำจะรู ้เหตุผลที่พระเจ้ำทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำองค์เจ้ำนำยแห่งทุกสรรพสิ่งและแหล่งกำเนิดชีวิตสำหรับ
ทุกสรรพสิ่ง ยิง่ เจ้ำได้รับควำมเข้ำใจเช่นนี้มำกขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็จะยิ่งเข้ำใจว่ำเหตุใดพระเจ้ำจึงทรงได้รับกำรเรียกขำนว่ำองค์เจ้ำนำยแห่งทุกสรรพสิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น
ทุกสรรพสิ่งและทุกสิ่งทุกอย่ำง รวมทั้งเจ้ำ
กำลังได้รับกำรจัดเตรี ยมของพระเจ้ำที่หลัง่ ไหลแบบไม่สั่นคลอนอย่ำงต่อเนื่อง
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะสำนึกรับรู ้ได้อย่ำงชัดเจนอีกด้วยว่ำ ในโลกนี้และท่ำมกลำงมวลมนุษย์น้ี
ไม่มีผูใ้ ดเลยนอกเหนือจำกพระเจ้ำที่จะสำมำรถมีควำมสำมำรถและแก่นแท้ที่พระองค์ทรงใช้ปกครอง
บริ หำรจัดกำร และธำรงรักษำกำรดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง เมื่อเจ้ำไปถึงควำมเข้ำใจนี้
เจ้ำก็จะระลึกได้อย่ำงแท้จริ งว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำของเจ้ำ เมื่อเจ้ำไปถึงจุดนี้
เจ้ำก็จะได้ยอมรับพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงและได้ให้โอกำสพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของเจ้ำและองค์เจ้ำนำยของเจ้ำแ
ล้ว เมื่อเจ้ำได้รับควำมเข้ำใจเช่นนั้นแล้วและชีวิตของเจ้ำได้ไปถึงจุดดังกล่ำวแล้ว
พระเจ้ำก็จะไม่ทรงทดสอบเจ้ำและพิพำกษำเจ้ำอีกต่อไป อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงทำกำรเรียกร้องใดๆ จำกเจ้ำ
เพรำะเจ้ำจะเข้ำใจพระเจ้ำ จะรู ้จกั พระทัยของพระองค์ และจะได้ยอมรับพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งในหัวใจของเจ้ำแล้ว
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 8” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

465. ผูค้ นมักพูดว่ำกำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ใช่เรื่ องง่ำย อย่ำงไรก็ตำม เรำขอพูดว่ำกำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ใช่เรื่ องยำกเลย
เพรำะพระเจ้ำทรงแสดงกิจกำรทั้งหลำยของพระองค์ให้มนุษย์ได้เห็นบ่อยครั้ง
พระเจ้ำไม่เคยทรงยุติกำรสนทนำของพระองค์กบั มวลมนุษย์
และพระองค์ไม่เคยทรงปกปิ ดพระองค์เองจำกมนุษย์ อีกทั้งพระองค์ไม่เคยทรงซ่อนเร้นพระองค์เอง
พระดำริ ของพระองค์ แนวคิดของพระองค์ พระวจนะของพระองค์ และกิจกำรของพระองค์
ทั้งหมดได้รับกำรเปิ ดเผยต่อมวลมนุษย์ ดังนั้น ตรำบเท่ำที่มนุษย์ปรำรถนำที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ
เขำสำมำรถมำเข้ำใจและรู ้จกั พระองค์ได้โดยผ่ำนทำงวิถีทำงและวิธีกำรทุกชนิด
เหตุผลว่ำทำไมมนุษย์จงึ คิดอย่ำงหูหนวกตำบอดว่ำพระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะหลีกเลี่ยงเขำ
ว่ำพระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะซ่อนเร้นพระองค์เองจำกมนุษยชำติ
ว่ำพระเจ้ำไม่ทรงมีเจตนำรมณ์ที่จะยอมให้มนุษย์เข้ำใจและรู ้จกั พระองค์น้ นั
เป็ นเพรำะเขำไม่รู้ว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นผูใ้ ด อีกทั้งเขำไม่ปรำรถนำที่จะเข้ำใจพระเจ้ำ ที่ยิ่งไปกว่ำนั้น
มนุษย์ไม่สนใจที่จะไปยุ่งเกีย่ วกับเรื่ องพระดำริ พระวจนะ หรื อกิจกำรของพระผูส้ ร้ำง...กล่ำวตำมควำมจริ งคือ
หำกบุคคลหนึ่งเพียงใช้เวลำว่ำงของเขำเพื่อเพ่งควำมสนใจและทำควำมเข้ำใจกับพระวจนะหรื อกิจกำรของพระผู้
สร้ำง
และหำกพวกเขำเพียงให้ควำมสนใจพระดำริ ของพระผูส้ ร้ำงและพระสุรเสียงของพระทัยของพระองค์แม้เพียงเล็
กน้อย ก็จะไม่เป็ นกำรยำกที่บุคคลนั้นจะตระหนักว่ำพระดำริ พระวจนะ
และกิจกำรทั้งหลำยของพระผูส้ ร้ำงสำมำรถปรำกฏแก่ตำและเห็นได้ชดั แจ้ง ในทำนองเดียวกัน
กำรตระหนักว่ำพระผูส้ ร้ำงทรงอยู่ท่ำมกลำงมนุษย์ตลอดเวลำ
ว่ำพระองค์ทรงอยู่ในกำรสนทนำกับมนุษย์และสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดทั้งปวงเสมอ
และว่ำพระองค์ทรงปฏิบตั ิกิจกำรใหม่ๆ ทุกวันก็จะใช้มำนะพยำยำมเพียงน้อยนิด
เนื้อแท้และพระอุปนิสัยของพระองค์ได้รับกำรแสดงออกในกำรสนทนำของพระองค์กบั มนุษย์
พระดำริ และแนวคิดของพระองค์ได้รับกำรเผยอย่ำงครบบริ บูรณ์ในกิจกำรของพระองค์
พระองค์ทรงติดตำมเคียงข้ำงและสังเกตมวลมนุษย์ตลอดเวลำ
พระองค์ตรัสกับมวลมนุษย์และสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวงอย่ำงเงียบๆ ด้วยพระวจนะที่นิ่งเงียบของพระองค์ว่ำ
“เรำอยู่ในฟ้ำสวรรค์ และเรำอยู่ท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของเรำ เรำกำลังจับตำมอง เรำกำลังรอ
เรำอยู่เคียงข้ำงเจ้ำ...” พระหัตถ์ของพระองค์อบอุน่ และแข็งแรง ย่ำงพระบำทของพระองค์แผ่วเบำ
พระสุรเสียงของพระองค์นุ่มนวลและสง่ำงำม รู ปสัณฐำนของพระองค์ผ่ำนและหมุนไป
โดยโอบกอดมวลมนุษย์ท้งั ปวง โฉมพระพักตร์ของพระองค์งดงำมและละมุนละไม พระองค์ไม่เคยทรงจำกไป

ไม่เคยทรงหำยไป ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน พระองค์ทรงเป็ นเพื่อนร่ วมทำงของมวลมนุษย์อยู่เนืองนิตย์
ไม่เคยจำกพวกเขำไป
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

466. เมื่อผูค้ นไม่เข้ำใจพระเจ้ำและไม่รู้จกั พระอุปนิสัยของพระองค์
หัวใจของพวกเขำก็ไม่มีวนั สำมำรถเปิ ดรับพระองค์อย่ำงแท้จริ งได้ ทันทีที่พวกเขำเข้ำใจพระเจ้ำแล้ว
พวกเขำจะเริ่ มต้นซึ้งคุณค่ำและดื่มด่ำกับสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระองค์ดว้ ยควำมสนใจและควำมเชื่อ
เมื่อเจ้ำซึ้งคุณค่ำและดื่มด่ำกับสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้ำแล้ว หัวใจของเจ้ำจะค่อยๆ
เปิ ดรับพระองค์ทีละเล็กละน้อย เมื่อหัวใจของพวกเจ้ำเปิ ดรับพระองค์แล้ว
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำกำรโต้ตอบแลกเปลี่ยนกับพระเจ้ำของเจ้ำ สิ่งที่เจ้ำร้องขอจำกพระเจ้ำ
และควำมอยำกอันฟุง้ เฟ้อของพวกเจ้ำเองช่ำงน่ำอับอำยและน่ำเหยียดหยำมเพียงใด
เมื่อหัวใจของเจ้ำเปิ ดรับพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง เจ้ำจะมองเห็นว่ำพระทัยของพระองค์ช่ำงเป็ นโลกที่ไม่สิ้นสุด
และเจ้ำจะเข้ำสู่อำณำจักรที่เจ้ำไม่เคยได้รับประสบกำรณ์มำก่อน ในอำณำจักรนี้ไม่มีกำรคดโกง
ไม่มีกำรหลอกลวง ไม่มีควำมมืด และไม่มีควำมชัว่ มีเพียงควำมจริงใจและควำมสัตย์ซื่อ
มีเพียงควำมสว่ำงและควำมเที่ยงธรรม มีเพียงควำมชอบธรรมและควำมใจดี
อำณำจักรนี้เต็มไปด้วยควำมรักและควำมใส่ใจ เต็มไปด้วยควำมสงสำรและกำรทนยอมรับ
และเจ้ำจะรู ้สึกถึงควำมสุขและควำมชื่นบำนของกำรมีชีวิตโดยผ่ำนทำงอำณำจักรนี้
สิ่งเหล่ำนี้คือสิ่งที่พระเจ้ำจะทรงเผยต่อเจ้ำเมื่อเจ้ำเปิ ดหัวใจของพวกเจ้ำเพื่อรับพระองค์
โลกที่ไม่สิ้นสุดนี้เต็มไปด้วยพระปรี ชำญำณและอำนำจที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้ำ
และเต็มไปด้วยควำมรักของพระองค์และสิทธิอำนำจของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
ที่นี่เจ้ำสำมำรถมองเห็นทุกแง่มุมของสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น สิ่งที่นำควำมชื่นบำนมำให้พระองค์
เหตุผลที่พระองค์ทรงกังวล และเหตุผลที่พระองค์ทรงกลำยมำเสียพระทัย
เหตุผลที่พระองค์ทรงกลำยมำกริ้ ว...นี่คือสิ่งที่สำมำรถมองเห็นได้โดยทุกๆ
บุคคลที่เปิ ดหัวใจของพวกเขำและยอมให้พระเจ้ำเสด็จเข้ำมำ
พระเจ้ำสำมำรถเสด็จเข้ำมำในหัวใจของเจ้ำได้ก็ต่อเมื่อเจ้ำเปิ ดหัวใจของเจ้ำเพื่อรับพระองค์เท่ำนั้น
หำกพระองค์เสด็จเข้ำมำในหัวใจของเจ้ำแล้ว เจ้ำสำมำรถมองเห็นได้เพียงสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น
และเจ้ำสำมำรถมองเห็นได้เพียงเจตนำรมณ์ที่พระองค์ทรงมีให้แก่เจ้ำ ณ ขณะนั้น
เจ้ำจะค้นพบว่ำทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้ำนั้นช่ำงล้ำค่ำ
ว่ำสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นนั้นช่ำงควรค่ำแก่กำรทะนุถนอมควำมล้ำค่ำ เมื่อเทียบกันแล้ว
ผูค้ นที่รำยล้อมเจ้ำ วัตถุและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตของเจ้ำ และกระทัง่ คนที่เจ้ำรัก คู่ครองของเจ้ำ และสิ่งที่เจ้ำรัก

ก็แทบจะไม่ควรค่ำที่จะกล่ำวถึง สิ่งเหล่ำนั้นช่ำงเล็กน้อยและช่ำงต่ำต้อย เจ้ำจะรู ้สึกว่ำไม่มีวนั ที่วตั ถุทำงกำยใดๆ
จะสำมำรถดึงดูดเจ้ำเข้ำไปได้อีก หรื อว่ำวัตถุทำงกำยใดๆ จะสำมำรถยัว่ ยุเจ้ำให้จ่ำยรำคำใดๆ เพื่อมันได้อีก
ในควำมถ่อมพระทัยของพระเจ้ำ เจ้ำจะมองเห็นควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์และอำนำจสูงสุดของพระองค์
ยิ่งไปกว่ำนั้น
เจ้ำจะมองเห็นพระปรี ชำญำณอันไม่สิ้นสุดของพระเจ้ำและกำรทนยอมรับของพระองค์ในบำงกิจกำรของพระเจ้ำ
ซึ่งก่อนหน้ำนี้เจ้ำเชื่อว่ำมีค่อนข้ำงเล็กน้อย และเจ้ำจะมองเห็นควำมอดทนของพระองค์
ควำมอดกลั้นของพระองค์ และควำมเข้ำใจในตัวเจ้ำของพระองค์
สิ่งนี้จะก่อให้เกิดกำรรักใคร่ บูชำพระองค์ข้ นึ ในตัวเจ้ำ ในวันนั้น
เจ้ำจะรู ้สึกว่ำมวลมนุษย์กำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่โสมมเช่นนั้น และรู ้สึกว่ำผูค้ นข้ำงๆ เจ้ำและสิ่งต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้ำ หรื อแม้กระทัง่ ผูค้ นที่เป็ นที่รักของเจ้ำ ควำมรักที่พวกเขำมีให้เจ้ำ
และสิ่งที่เรี ยกว่ำกำรคุม้ ครองปกป้องของพวกเขำ หรื อควำมกังวลเกี่ยวกับเจ้ำของพวกเขำ
ก็ไม่แม้แต่จะควรค่ำแก่กำรกล่ำวถึง—มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่เป็ นที่รักของเจ้ำ
และมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่เจ้ำทะนุถนอมควำมล้ำค่ำมำกที่สุด เมื่อวันนั้นมำถึง เรำเชื่อว่ำจะมีบำงคนพูดว่ำ:
ควำมรักของพระเจ้ำช่ำงยิ่งใหญ่ และเนื้อแท้ของพระองค์ช่ำงบริ สุทธิ์ยงิ่ —ในพระเจ้ำไม่มีกำรหลอกลวง
ไม่มีควำมชัว่ ไม่มีควำมอิจฉำ และไม่มีควำมขัดแย้ง แต่มีเพียงควำมชอบธรรมและควำมเป็ นของแท้เท่ำนั้น
และทุกสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นควรเป็ นที่ถวิลหำของมนุษย์ มนุษย์ควรเพียรพยำยำมและอยำกมีสิ่งนั้น
ควำมสำมำรถของมวลมนุษย์ในกำรสัมฤทธิ์ ผลในสิ่งนี้ต้งั อยู่บนพื้นฐำนใด?
สิ่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นบนพืน้ ฐำนของควำมเข้ำใจของพวกเขำเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
และควำมเข้ำใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับเนื้อแท้ของพระเจ้ำ ดังนั้น
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นจึงเป็ นบทเรี ยนชัว่ ชีวิตของทุกบุ
คคล
นี่คือเป้ำหมำยชัว่ ชีวิตที่ถูกไล่ตำมเสำะหำโดยทุกบุคคลที่เพียรพยำยำมที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนและเพียร
พยำยำมที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

467. พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
พระองค์จะไม่มีวนั ทรงกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง
และแม้ว่ำพระองค์ทรงกลำยเป็ นสมำชิกหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
พระอุปนิสัยและเนื้อแท้ภำยในของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น

กำรรู ้จกั พระเจ้ำจึงไม่ใช่แบบเดียวกับกำรรู ้จกั วัตถุ กำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ใช่กำรชำแหละบำงสิ่งบำงอย่ำง
อีกทั้งยังไม่ใช่แบบเดียวกับกำรทำควำมเข้ำใจบุคคลหนึ่ง
หำกมนุษย์ใช้มโนทัศน์หรื อวิธีกำรของตนในกำรรู ้จกั กับวัตถุหรือกำรเข้ำใจบุคคลเพื่อรู ้จกั พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีวนั สำมำรถบรรลุถงึ ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
กำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ได้กำรอำศัยประสบกำรณ์หรื อจินตนำกำร
และดังนั้นเจ้ำต้องไม่ยดั เยียดประสบกำรณ์หรื อจินตนำกำรของเจ้ำต่อพระเจ้ำโดยเด็ดขำด
ไม่สำคัญว่ำประสบกำรณ์และจินตนำกำรของเจ้ำอำจมำกมำยเพียงใด แต่สิ่งเหล่ำนั้นยังคงมีขอ้ จำกัด
ยิง่ ไปกว่ำนั้น จินตนำกำรของเจ้ำไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง แล้วนับประสำอะไรที่จะสอดคล้องกับควำมจริ ง
และจินตนำกำรของเจ้ำไม่เข้ำกันกับพระอุปนิสยั และเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
เจ้ำจะไม่มีวนั ประสบควำมสำเร็จหำกเจ้ำอำศัยจินตนำกำรของเจ้ำในกำรทำควำมเข้ำใจเนื้อแท้ข องพระเจ้ำ
เส้นทำงเดียวคือกำรนี้: ยอมรับทุกสิ่งที่มำจำกพระเจ้ำ จำกนั้นค่อยๆ ได้รับประสบกำรณ์และทำควำมเข้ำใจมัน
จะมีวนั หนึ่งที่พระเจ้ำจะประทำนควำมรู ้แจ้งแก่เจ้ำเพื่อที่จะเข้ำใจและรู ้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริ ง
เนื่องเพรำะกำรให้ควำมร่ วมมือของเจ้ำ และเนื่องเพรำะควำมหิวและควำมกระหำยควำมจริงของเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

468. “กำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงมำร”
และกำรรู ้จกั พระเจ้ำนั้นเชื่อมโยงกันโดยมิอำจแบ่งแยกได้ดว้ ยเส้นด้ำยนับหมื่นแสน
และควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิ่งเหล่ำนี้ก็ชดั เจนในตัวเอง หำกคนเรำปรำรถนำที่จะบรรลุซ่ึงกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่
คนเรำก็ตอ้ งมีกำรยำเกรงที่แท้จริ งในพระเจ้ำเสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะบรรลุซ่ึงกำรยำเกรงที่แท้จริ งในพระเจ้ำ คนเรำต้องมีควำมรู ้ที่แท้จริงในพระเจ้ำเสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะบรรลุควำมรู ้ในพระเจ้ำ คนเรำก็ตอ้ งได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ
เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระเจ้ำ ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรสั่งสอนและกำรบ่มวินัยของพระเจ้ำ
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์เสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำ
คนเรำก็ตอ้ งเผชิญหน้ำกับพระวจนะของพระเจ้ำ เผชิญหน้ำกับพระเจ้ำ
และขอให้พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมโอกำสที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั พระวจนะของพระเจ้ำในรู ปแบบของสภำวะแ
วดล้อมทุกชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผูค้ น เหตุกำรณ์ท้งั หลำย และวัตถุสิ่งของทั้งหลำยเสียก่อน
หำกคนเรำปรำรถนำที่จะเผชิญหน้ำกับพระเจ้ำและพระวจนะของพระเจ้ำ
คนเรำก็ตอ้ งมีหัวใจที่เรียบง่ำยและซื่อสัตย์ ควำมพร้อมที่จะยอมรับควำมจริง ควำมตั้งใจที่จะสู้ทนควำมทุกข์
ปณิธำนและควำมกล้ำที่จะหลบเลี่ยงควำมชัว่

และควำมทะเยอทะยำนที่จะกลำยเป็ นสิ่งที่มีชีวิตทรงสร้ำงซึ่งจริ งแท้…ในหนทำงนี้
ในกำรขยับเดินต่อไปข้ำงหน้ำทีละก้ำว เจ้ำจะเข้ำใกล้พระเจ้ำขึ้นไปทุกที หัวใจของเจ้ำจะยิ่งบริ สุทธิ์ข้ นึ ทุกที
และชีวิตและคุณค่ำของกำรมีชีวิตอยู่ของเจ้ำพร้อมด้วยควำมรู ้ของเจ้ำในพระเจ้ำจะกลำยเป็ นมีควำมหมำยขึ้นทุก
ที และเปล่งประกำยสดใสขึ้นทุกที จนกระทัง่ วันหนึ่ง เจ้ำจะรู ้สึกว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่ได้ทรงเป็ นปริ ศนำอีกต่อไป
ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่เคยทรงถูกซ่อนเร้นจำกเจ้ำ ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่เคยทรงปกปิ ดพระพักตร์ของพระองค์จำกเจ้ำ
ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่ได้ทรงอยูไ่ กลจำกเจ้ำเลย
ว่ำพระผูส้ ร้ำงไม่ได้ทรงเป็ นหนึ่งเดียวซึ่งเจ้ำถวิลหำอยู่เนืองนิ ตย์ในควำมคิดของเจ้ำอีกต่อไป
เพียงแต่เจ้ำไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยควำมรู ้สึกของเจ้ำได้
ว่ำพระองค์ทรงเฝ้ำระวังทั้งทำงซ้ำยและทำงขวำของเจ้ำจริ งๆ และอย่ำงแท้จริ ง ทรงจัดหำให้กบั ชีวิตของเจ้ำ
และทรงควบคุมลิขิตชีวิตของเจ้ำ พระองค์ไม่ได้ทรงอยู่บนเส้นขอบฟ้ำอันไกลโพ้น
และพระองค์ไม่ได้ทรงอำพรำงพระองค์เองสูงขึ้นไปในก้อนเมฆ พระองค์ทรงอยู่ขำ้ งเจ้ำ
ทรงเป็ นประธำนเหนือเจ้ำทุกคน พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เจ้ำมี และพระองค์ทรงเป็ นสิ่งเดียวที่เจ้ำมี
พระเจ้ำเช่นนั้นทรงยอมให้เจ้ำรักพระองค์จำกหัวใจ เกำะติดพระองค์ โอบกอดพระองค์แนบกระชับ
เลื่อมใสพระองค์ กลัวที่จะสูญเสียพระองค์ และไม่เต็มใจที่จะประกำศตัดขำดกับพระองค์อีกต่อไป
ไม่เต็มใจที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์อีกต่อไป หรือเลี่ยงหนีพระองค์หรื ออยู่ห่ำงพระองค์อีกต่อไป
ทั้งหมดที่เจ้ำต้องกำรคือกำรใส่ใจพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ ตอบแทนทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงมอบให้เจ้ำ
และนบนอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์ เจ้ำไม่ปฏิเสธที่จะได้รับกำรทรงนำ กำรจัดเตรี ยม กำรเฝ้ำดู
และกำรรับเอำไว้โดยพระองค์อีกต่อไป
ไม่ปฏิเสธสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบอกบทและทรงสถำปนำสำหรับเจ้ำอีกต่อไป
ทั้งหมดที่เจ้ำต้องกำรคือกำรติดตำมพระองค์ เดินเคียงข้ำงพระองค์
ทั้งหมดที่เจ้ำต้องกำรคือยอมรับพระองค์เป็ นชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำ
กำรยอมรับพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเพียงหนึ่งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำ เป็ นพระเจ้ำหนึ่งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั พระเจ้ำคือเส้นทำงสู่กำรยำเกรงพระเจ้ำ และกำรหลบเลีย่ งควำมชั่ว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อควำมเดิมคือ “พระรำชกิจในกำรรู ้จกั พระเจ้ำ”

ท. ว่าด้วยวิธีที่จะรับใช้ พระเจ้าและเป็ นพยานต่อพระองค์
469. นับตั้งแต่กำรเริ่ มต้นของพระรำชกิจของพระองค์ทวั่ ทั้งจักรวำล
พระเจ้ำได้ทรงลิขิตผูค้ นจำนวนมำกไว้ล่วงหน้ำเพือ่ รับใช้พระองค์ ซึ่งรวมถึงพวกที่มำจำกทุกชนชั้น
จุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์และนำพำพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดิ
นโลกไปสู่ควำมครบบริ บูรณ์อนั รำบรื่น นี่คือจุดมุง่ หมำยของพระเจ้ำในกำรเลือกผูค้ นที่จะรับใช้พระองค์ ทุกๆ
คนที่รับใช้พระเจ้ำจะต้องเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์
พระรำชกิจนี้ของพระองค์ทำให้พระปรี ชำญำณและฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระเจ้ำ
และหลักธรรมทั้งหลำยแห่งพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก ปรำกฏชัดแจ้งยิ่งขึ้นต่อผูค้ น
พระเจ้ำได้เสด็จมำสู่แผ่นดินโลกเพื่อทรงพระรำชกิจของพระองค์โดยแท้จริ ง เพื่อมีส่วนร่ วมกับผูค้ น
เพื่อที่พวกเขำอำจได้รู้จกั กิจกำรทั้งหลำยของพระองค์อย่ำงชัดเจนขึ้น วันนี้พวกเจ้ำ ผูค้ นกลุ่มนี้
มีวำสนำที่ได้รับใช้พระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ ง นี่เป็ นพระพรอันเหลือคณำนับสำหรับพวกเจ้ำ—แท้จริ งแล้ว
พระเจ้ำทรงยกพวกเจ้ำขึ้นมำ ในกำรเลือกบุคคลคนหนึ่งเพื่อรับใช้พระองค์น้นั
พระเจ้ำทรงมีหลักกำรของพระองค์เองเสมอ
กำรรับใช้พระเจ้ำไม่ใช่เป็ นดังที่ผคู้ นจินตนำกำรว่ำมันเป็ นแค่เรื่องของควำมกระตือรื อร้นแต่ประกำรใดเลย วันนี้
พวกเจ้ำเห็นว่ำทุกคนที่รับใช้เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำทำเช่นนั้นเพรำะพวกเขำมีกำรทรงนำของพระเจ้ำและพระร
ำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และเพรำะพวกเขำเป็ นผูค้ นที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
เหล่ำนี้คือสภำพเงื่อนไขขั้นต่ำสำหรับทุกคนทีร่ ับใช้พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรปรนนิบตั ทิ ำงศำสนำต้องได้รับกำรชำระล้ำง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

470. 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
เวลำที่เจ้ำได้มำเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งแล้วนั้นก็คือเวลำที่เจ้ำจะปกครองร่ วมกันกับพระเจ้ำนั่นเอง
ตัดตอนมำจำก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

471. ใครบำงคนที่รับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริงคือใครบำงคนที่สมดังพระทัยของพระเจ้ำ
ผูท้ ี่เหมำะสมสำหรับกำรใช้โดยพระเจ้ำ และผูท้ ี่สำมำรถปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำได้
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะให้กำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระเจ้ำของเจ้ำมีประสิทธิผลแล้วไซร้
เจ้ำก็ตอ้ งปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำของเจ้ำ หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะรับใช้พระเจ้ำแล้วไซร้
ก็ยิ่งจำเป็ นมำกขึ้นที่จะต้องปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำในทุกสิ่งทุ
กอย่ำงเสียก่อนเป็ นอันดับแรก นี่เป็ นสิ่งที่ใครบำงคนซึ่งรับใช้พระเจ้ำควรมี หำกเจ้ำขำดพร่ องควำมรู ้น้ีแล้วไซร้
ทันทีที่เจ้ำรับใช้ เจ้ำก็จะเป็ นต้นเหตุของกำรหยุดชะงักและควำมปั่นป่ วนทั้งหลำย
และหำกเจ้ำเกำะติดอยู่กบั มโนคติที่หลงผิดของเจ้ำแล้วไซร้
เจ้ำก็จะถูกพระเจ้ำทรงกระแทกจนล้มคว่ำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่มีวนั ลุกขึ้นมำอีกเลย
จงเอำปัจจุบนั เป็ นตัวอย่ำง กล่ำวคือ
พระดำรัสและพระรำชกิจในวันนี้จำนวนมำกเข้ำกันไม่ได้กบั พระคัมภีร์และพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำไ
ว้ก่อนหน้ำนี้ และหำกเจ้ำไม่อยำกที่จะเชื่อฟังแล้วไซร้ เจ้ำก็อำจล่มสลำยได้ทุกเมื่อ
หำกเจ้ำประสงค์ที่จะรับใช้ให้สอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำแล้วไซร้
เจ้ำต้องปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำและแก้ไขทรรศนะของเจ้ำเองให้ถูกต้องเสียก่อน
หลำยสิ่งที่จะถูกกล่ำวจะเข้ำกันไม่ได้กบั สิ่งที่เคยถูกกล่ำวในอดีต
และหำกเจ้ำขำดพร่ องเจตจำนงที่จะเชื่อฟังในตอนนี้ เจ้ำก็จะไม่สำมำรถเดินในเส้นทำงที่ทอดยำวอยู่เบื้องหน้ำได้

หำกหนึ่งในวิธีกำรแห่งกำรทรงพระรำชกิจของพระเจ้ำได้หยัง่ รำกอยูภ่ ำยในตัวเจ้ำแล้วและเจ้ำไม่เคยปล่อยมือจำ
กมันเลย เช่นนั้นแล้ววิธีกำรนี้ก็จะกลำยเป็ นมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำของเจ้ำ
หำกสิ่งที่พระเจ้ำทรงเป็ นได้หยัง่ รำกภำยในตัวเจ้ำแล้ว เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมได้รับควำมจริ งเอำไว้แล้ว
และหำกพระวจนะและควำมจริ งของพระเจ้ำสำมำรถกลำยเป็ นชีวิตของเจ้ำได้
เจ้ำก็จะไม่มีมโนคติที่หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้ำอีกต่อไป
บรรดำผูท้ ี่ครองควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำจะไม่มีมโนคติที่หลงผิดเลย และย่อมจะไม่ยดึ ปฏิบตั ิตำมคำสอน
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำวันนี้เท่ำนั้น ที่อำจรับใช้พระเจ้ำได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

472. กำรรับใช้พระเจ้ำไม่ใช่ภำรกิจง่ำยๆ
พวกที่อุปนิสัยอันเสื่ อมทรำมของพวกเขำยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีวนั สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้
หำกอุปนิสัยของเจ้ำยังไม่ได้รับกำรพิพำกษำและตีสอนโดยพระวจนะของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วอุปนิสยั ของเจ้ำก็ยงั คงเป็ นตัวแทนซำตำน
ซึ่งเป็ นกำรพิสูจน์ว่ำเจ้ำรับใช้พระเจ้ำโดยเจตนำที่ดีของเจ้ำเอง
เป็ นกำรพิสูจน์ว่ำกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำนั้นตั้งอยู่บนพืน้ ฐำนของธรรมชำติเยี่ยงซำตำนของเจ้ำ
เจ้ำรับใช้พระเจ้ำด้วยบุคลิกลักษณะตำมธรรมชำติของเจ้ำ และตำมควำมพึงใจส่วนบุคคลของเจ้ำ
ที่มำกไปกว่ำนั้นคือ เจ้ำคิดอยู่เสมอว่ำสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำเต็มใจทำนั้นคือสิ่งที่น่ำปี ติยินดีต่อพระเจ้ำ
และคิดว่ำสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำไม่อยำกทำนั้นคือสิ่งที่น่ำรังเกียจต่อพระเจ้ำ
เจ้ำทำงำนตำมควำมพึงใจของเจ้ำเองโดยสิน้ เชิง กำรนี้สำมำรถเรียกว่ำเป็ นกำรรับใช้พระเจ้ำได้หรื อ?
ท้ำยที่สุดแล้ว จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้ำ 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 หำกเจ้ำไม่สำมำรถสลัดสิ่งเหล่ำนั้นทิง้ ไปได้
สิ่งเหล่ำนี้จะบีบคั้นชีวิตของเจ้ำทั้งชีวิต พระเจ้ำจะไม่ทรงชมเชยเจ้ำ ไม่แม้แต่น้อย
ไม่แม้กระทัง่ ว่ำขำของเจ้ำจะหักในขณะดำเนินงำนหรื อหลังของเจ้ำจะหักขณะที่ใช้แรง
ไม่แม้กระทัง่ ว่ำเจ้ำจะพลีชีพในกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำต่อพระเจ้ำ ตรงกันข้ำมอย่ำงยิ่ง คือ พระองค์จะตรัสว่ำ
เจ้ำเป็ นคนทำควำมชัว่ คนหนึ่ง
เริ่ มจำกวันนี้ พระเจ้ำจะทรงทำให้บรรดำผูท้ ไี่ ม่มีมโนคติอนั หลงผิดทำงศำสนำ ผูท้ ี่เต็มใจจะพักวำงตัวตนเก่ำๆ
ของพวกเขำ และผูท้ ี่เชื่อฟังพระเจ้ำในแบบที่ว่ำง่ำยให้มีควำมเพียบพร้อมอย่ำงเป็ นทำงกำร
พระองค์จะทรงทำให้บรรดำผูท้ ี่ถวิลหำรอคอยพระวจนะทั้งหลำยของพระเจ้ำมีควำมเพียบพร้อม
ผูค้ นเหล่ำนี้ควรจะลุกขึ้นและรับใช้พระเจ้ำ
ในพระเจ้ำนั้นมีควำมอุดมอันไม่สนิ้ สุดและพระปรี ชำญำณอันไร้ขอบเขต
พระรำชกิจอันน่ำมหัศจรรย์และพระวจนะอันล้ำค่ำของพระองค์รอคอยควำมชื่นชมยินดีจำกผูค้ นจำนวนมำกมำย
ยิ่งขึ้นไปอีก ที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั นี้ พวกที่มีมโนคติอนั หลงผิดทำงศำสนำ พวกที่ถือสิทธิควำมอำวุโส
และพวกที่ไม่สำมำรถปล่อยวำงตัวเองได้น้ นั พบว่ำมันยำกที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เหล่ำนี้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่ทรงมีโอกำสที่จะทำให้ผูค้ นเหล่ำนี้มีควำมเพียบพร้อมได้
หำกบุคคลหนึ่งยังไม่ได้ปลงใจที่จะเชื่อฟัง และไม่กระหำยต่อพระวจนะของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ไม่มีแนวทำงที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เหล่ำนี้ พวกเขำก็แค่จะกลำยเป็ นกบฏมำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
เจ้ำเล่ห์มำกขึ้นเรื่ อยๆ และด้วยเหตุน้ีก็จะจบลงบนร่ องครรลองที่ผิด
ในกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์ในขณะนี้น้ นั
พระเจ้ำจะทรงยกชูผคู้ นที่รกั พระองค์อย่ำงแท้จริ งและสำมำรถยอมรับควำมสว่ำงใหม่ได้เพิ่มมำกขึ้น

และพระองค์จะทรงตัดทอนพวกเจ้ำหน้ำที่ทำงศำสนำที่ถือสิทธิควำมอำวุโสของพวกเขำโดยสิ้นเชิง
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์พวกที่ต่อต้ำนกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงดื้อดึงแม้แต่คนเดียว
เจ้ำต้องกำรเป็ นหนึ่งในบรรดำผูค้ นเหล่ำนี้หรื อไม่? เจ้ำทำกำรปรนนิบตั ิของเจ้ำตำมกำรเลือกชอบของเจ้ำเอง
หรื อเจ้ำทำสิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์กนั แน่? นี่คอื บำงสิ่งบำงอย่ำงที่เจ้ำต้องรู ้ดว้ ยตัวของเจ้ำเอง
เจ้ำเป็ นเจ้ำหน้ำที่ทำงศำสนำ หรื อเจ้ำเป็ นทำรกแรกเกิดที่พระเจ้ำได้ทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อมกันแน่?
กำรปรนนิบตั ิของเจ้ำมำกน้อยเพียงใดที่ได้รับกำรชมเชยจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์?
กำรปรนนิบตั ิของเจ้ำมำกน้อยเพียงใดที่พระเจ้ำจะไม่แม้แต่ทรงจดจำ?
มีกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเจ้ำมำกเพียงใดอันเป็ นผลมำจำกกำรปรนนิบตั ิตลอดหลำยปี ของเจ้ำ?
เจ้ำเข้ำใจชัดเจนในเรื่ องทั้งหมดนี้หรือไม่? หำกเจ้ำมีควำมเชื่ออย่ำงแท้จริ ง เจ้ำจะทิ้งมโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ
ทำงศำสนำของเจ้ำจำกเมื่อก่อนไป และจะรับใช้พระเจ้ำได้ดียิ่งขึ้นในหนทำงใหม่
มันยังไม่สำยเกินไปที่จะลุกขึ้นมำบัดนี้ มโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ
ทำงศำสนำนั้นสำมำรถริ บชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่งได้
ประสบกำรณ์ที่บุคคลหนึ่งรับเอำไว้สำมำรถทำให้พวกเขำไถลห่ำงจำกพระเจ้ำและทำสิ่งทั้งหลำยในหนทำงของ
พวกเขำเอง หำกเจ้ำไม่ละวำงสิ่งทั้งหลำยเช่นนั้น สิ่งเหล่ำนั้นจะกลำยเป็ นอุปสรรคต่อกำรเติบโตของชีวิตของเจ้ำ
พระเจ้ำทรงทำให้บรรดำผูท้ ี่รับใช้พระองค์มีควำมเพียบพร้อมอยู่เสมอ และไม่ทรงขับพวกเขำออกไปง่ำยๆ
หำกเจ้ำยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนจำกพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
หำกเจ้ำสำมำรถละวำงกำรปฏิบตั ิและกฎเกณฑ์ท้งั หลำยทำงศำสนำแบบเก่ำของเจ้ำไว้ก่อนได้
และหยุดใช้มโนคติอนั หลงผิดเก่ำๆ ทำงศำสนำมำเป็ นตัววัดพระวจนะของพระเจ้ำในวันนี้
เมื่อนั้นเท่ำนั้นจึงจะมีอนำคตสำหรับเจ้ำ แต่หำกเจ้ำยึดติดกับสิ่งเก่ำๆ
หำกเจ้ำยังคงหวงแหนควำมล้ำค่ำของพวกมัน
เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีหนทำงที่เจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้ พระเจ้ำไม่ทรงเหลียวแลผูค้ นเช่นนั้น
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมจริ งๆ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ตอ้ งปลงใจที่จะปล่อยวำงทุกสิ่งทุกอย่ำงจำกเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิง
แม้ว่ำสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเมื่อก่อนนั้นจะเป็ นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่ำมันจะเป็ นพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เจ้ำก็ตอ้ งยังคงสำมำรถละวำงมันและหยุดยึดติดกับมันได้
แม้ว่ำมันจะเป็ นพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์อย่ำงชัดเจน กระทำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์โดยตรง
วันนี้เจ้ำต้องละวำงมัน เจ้ำต้องไม่ยึดมัน่ กับมัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์
ทุกสิ่งทุกอย่ำงจะต้องได้รับกำรเริ่ มใหม่ ในพระรำชกิจของพระเจ้ำและพระวจนะของพระเจ้ำนั้น
พระองค์ไม่ทรงอ้ำงอิงถึงสิ่งเก่ำๆ ทั้งหลำยที่เคยเป็ นเมื่อก่อน พระองค์ไม่ทรงขุดเข้ำไปในปูมเก่ำๆ

พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูท้ รงใหม่อยู่เสมอและไม่มีวนั เก่ำ
และไม่ทรงยึดติดกับแม้กระทัง่ พระวจนะของพระองค์เองจำกอดีต—
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำไม่ทรงปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ใดๆ ดังนั้นหำกเจ้ำ ในฐำนะมนุษย์คนหนึ่ง
ยึดติดกับสิ่งทั้งหลำยในอดีตอยู่เสมอ หำกเจ้ำปฏิเสธที่จะปล่อยสิ่งเหล่ำนั้นไป
และนำสิ่งเหล่ำนั้นมำใช้ในรู ปแบบตำยตัวอย่ำงเคร่งครัด
ในขณะที่พระเจ้ำไม่ได้ทรงพระรำชกิจโดยใช้วิธีกำรที่พระองค์ทรงเคยใช้มำก่อนอีกต่อไป
เช่นนั้นแล้วคำพูดและกำรกระทำทั้งหลำยของเจ้ำจะไม่ยงุ่ เหยิงหรอกหรื อ?
เจ้ำไม่ได้กลำยมำเป็ นศัตรู ของพระเจ้ำแล้วหรอกหรื อ?
เจ้ำเต็มใจที่จะปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตของเจ้ำต้องพินำศและล่มจมไปกับสิ่งเก่ำๆ เหล่ำนี้หรื อ? สิ่งเก่ำๆ
เหล่ำนี้จะทำให้เจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ขดั ขวำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ—เจ้ำต้องกำรเป็ นคนประเภทนั้นหรื อ?
หำกเจ้ำไม่ตอ้ งกำรอย่ำงนั้นจริงๆ เช่นนั้นแล้ว ก็จงหยุดสิ่งที่เจ้ำกำลังทำอยู่โดยเร็วแล้วหันกลับ
เริ่ มต้นทุกอย่ำงใหม่อีกครั้ง พระเจ้ำจะไม่ทรงจดจำกำรปรนนิบตั ิในอดีตของเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรปรนนิบตั ทิ ำงศำสนำต้องได้รับกำรชำระล้ำง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

473. ทุกๆ คนที่ได้ตกลงใจแน่วแน่แล้วสำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้—แต่มนั จำต้องเป็ นว่ำ
เฉพำะบรรดำผูท้ ี่มอบทุกควำมใส่ใจต่อน้ ำพระทัยพระเจ้ำและเข้ำใจน้ ำพระทัยพระเจ้ำเท่ำนั้น
จึงจะมีคุณสมบัติเหมำะสมและมีสิทธิ์รับใช้พระเจ้ำ เรำได้คน้ พบเรื่ องนี้ในหมูพ่ วกเจ้ำว่ำ ผูค้ นมำกมำย
เชื่อว่ำตรำบเท่ำที่พวกเขำเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐเพื่อพระเจ้ำอย่ำงมีศรัทธำแรงกล้ำ เดินไปตำมถนนเพื่อพระเจ้ำ
สละตัวเองและยอมละวำงสิ่งต่ำงๆ เพื่อพระเจ้ำ เป็ นต้น เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือกำรรับใช้พระเจ้ำ
ยิง่ มีผคู้ นเคร่งศำสนำมำกกว่ำนี้อีกที่เชื่อว่ำกำรรับใช้พระเจ้ำหมำยถึงกำรวิง่ หัวหมุนไปทัว่ โดยมีพระคัมภีร์อยู่ในมื
อของพวกเขำ ในกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐเรื่ องรำชอำณำจักรแห่งสวรรค์
และกำรช่วยผูค้ นให้รอดโดยกำรทำให้พวกเขำกลับใจและสำรภำพบำป
ยังมีเจ้ำหน้ำที่ทำงศำสนำจำนวนมำกที่คิดว่ำกำรรับใช้พระเจ้ำประกอบไปด้วยกำรประกำศในโบสถ์หลังจำกที่ได้
เสำะหำกำรศึกษำเล่ำเรี ยนขั้นสูงและกำรฝึ กฝนในโรงเรี ยนสอนศำสนำ
และกำรสอนผูค้ นผ่ำนกำรอ่ำนคัมภีร์ท้งั หลำยของพระคัมภีร์ ยิง่ กว่ำนั้น
มีผูค้ นในภูมิภำคยำกแค้นที่เชื่อว่ำกำรรับใช้พระเจ้ำหมำยถึงกำรรักษำคนป่ วยและกำรขับไล่ปีศำจในหมู่พี่น้องชำ
ยหญิงของตน หรื อกำรอธิษฐำนให้กบั พวกเขำ หรือกำรรับใช้พวกเขำ ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
มีคนจำนวนมำกที่เชื่อว่ำกำรรับใช้พระเจ้ำหมำยถึงกำรกินและกำรดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรอธิษฐำนต่อพระเจ้ำทุกๆ วัน รวมทั้งกำรไปเยี่ยมและกำรทำงำนในคริ สตจักรทุกหนทุกแห่ง
มีบรรดำพี่น้องชำยหญิงคนอื่นๆ ที่เชื่อว่ำกำรรับใช้พระเจ้ำหมำยถึงกำรไม่แต่งงำนหรื อสร้ำงครอบครัวเลย

และกำรอุทิศทุ่มเทกำรเป็ นอยู่ท้งั หมดทั้งสิ้นของตนแด่พระเจ้ำ ทว่ำมีผคู้ นไม่มำกนักที่รู้ว่ำ
อันที่จริ งแล้วกำรรับใช้พระเจ้ำนั้นหมำยถึงอะไร แม้ว่ำจะมีผคู้ นที่รับใช้พระเจ้ำมำกมำยพอๆ
กับที่มีดวงดำวอยู่บนท้องฟ้ำก็ตำม จำนวนของบรรดำผูท้ ี่สำมำรถรับใช้ได้โดยตรง
และผูท้ ี่สำมำรถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำนั้น ช่ำงเล็กน้อย—น้อยยิง่ นัก
เหตุใดเรำจึงกล่ำวเรื่ องนี้นะหรื อ? เรำกล่ำวเรื่ องนี้เพรำะพวกเจ้ำหำได้เข้ำใจเนื้อแท้ของวลีที่ว่ำ
“กำรรับใช้พระเจ้ำ” ไม่ และเจ้ำเข้ำใจวิธีที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำน้อยยิง่ นัก
มีควำมจำเป็ นเร่ งด่วนสำหรับผูค้ นที่จะเข้ำใจอย่ำงแท้จริ งว่ำกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำแบบใดที่สำมำรถกลมกลืนกับ
น้ ำพระทัยของพระองค์
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
เจ้ำจำต้องเข้ำใจเสียก่อนว่ำผูค้ นประเภทไหนที่น่ำยินดีตอ่ พระเจ้ำ ผูค้ นประเภทไหนที่พระเจ้ำทรงเกลียด
ผูค้ นประเภทไหนทีไ่ ด้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
และผูค้ นประเภทไหนที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะรับใช้พระเจ้ำ อย่ำงน้อยที่สุด พวกเจ้ำควรมีควำมรู ้น้ีติดตัว
ยิง่ ไปกว่ำนั้น พวกเจ้ำควรรู ้จุดมุง่ หมำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และพระรำชกิจที่พระเจ้ำจะทรงปฏิบตั ิในที่น้ี
ณ ตอนนี้ ภำยหลังจำกที่เข้ำใจเรื่ องนี้และโดยผ่ำนกำรทรงนำของพระวจนะของพระเจ้ำ
พวกเจ้ำควรมีกำรเข้ำสู่เสียก่อน และควรได้รับพระบัญชำของพระเจ้ำเสียก่อน
ครั้นพวกเจ้ำได้มีประสบกำรณ์จริ งในพระวจนะของพระเจ้ำแล้ว
และเมื่อเจ้ำรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง พวกเจ้ำจึงจะมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะรับใช้พระเจ้ำ
และตอนที่พวกเจ้ำรับใช้พระองค์นนั่ เอง
ที่พระเจ้ำทรงเปิ ดดวงตำฝ่ ำยจิตวิญญำณของพวกเจ้ำและอนุญำตให้พวกเจ้ำได้เข้ำใจในพระรำชกิจของพระองค์ม
ำกขึ้น และได้เห็นพระรำชกิจของพระองค์ชดั เจนขึ้น เมื่อเจ้ำเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งนี้
ประสบกำรณ์ของเจ้ำจะลุ่มลึกและเป็ นจริงยิง่ ขึ้น
และทุกคนในบรรดำพวกเจ้ำที่เคยได้รับประสบกำรณ์เช่นนั้นจะสำมำรถเดินไปในหมู่คริ สตจักรทั้งหลำยและเส
นอกำรจัดเตรี ยมให้แก่บรรดำพี่นอ้ งชำยหญิงของพวกเจ้ำ
เพื่อที่พวกเจ้ำแต่ละคนจะสำมำรถพึ่งพำจุดแข็งของกันและกันได้เพื่อทดแทนควำมขำดตกบกพร่ องของพวกเจ้ำเ
อง และได้รับควำมรู ้มงั่ คัง่ ขึ้นในจิตวิญญำณของพวกเจ้ำ เพียงภำยหลังจำกที่ได้สัมฤทธิ์ในผลนี้แล้วเท่ำนั้น
พวกเจ้ำจึงจะสำมำรถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
และได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ำในระหว่ำงครรลองของกำรปรนนิบตั ิของพวกเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

474. ผูท้ ี่สำมำรถนำคริ สตจักร จัดหำชีวิตให้ผูค้ น และเป็ นอัครทูตให้กบั ผูค้ นต้องมีประสบกำรณ์จริ ง
พวกเขำต้องมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ
และมีควำมซึ้งคุณค่ำและประสบกำรณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมจริง
มีเพียงผูค้ นเช่นนั้นเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นผูท้ ำงำนหรื ออัครทูตที่นำคริ สตจักรได้ มิฉะนั้นแล้ว
พวกเขำจะสำมำรถติดตำมในฐำนะคนที่เล็กน้อยที่สุดได้เท่ำนั้น และไม่สำมำรถเป็ นผูน้ ำได้
แล้วนับประสำอะไรกับกำรเป็ นอัครทูตที่มีควำมสำมำรถที่จะจัดหำชีวิตให้กบั ผูค้ นได้
นี่เป็ นเพรำะว่ำหน้ำที่กำรทำงำนของอัครทูตนั้นไม่ใช่กำรรี บเร่ งหรื อกำรต่อสู้
แต่เป็ นกำรทำงำนกำรปรนนิบตั ิชีวิต และกำรนำผูอ้ ื่นในกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของพวกเขำ
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้ำที่กำรทำงำนนี้ได้รับกำรบัญชำให้แบกรับควำมรับผิดชอบอันหนักหน่วง
เป็ นควำมรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ผูใ้ ดก็ได้จะสำมำรถแบกรับ
งำนประเภทนี้สำมำรถทำได้โดยผูท้ ี่มีสิ่งที่เป็ นชีวิตเท่ำนั้น นัน่ คือ ผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ของควำมจริ ง
งำนนี้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้โดยแค่ใครก็ตำมที่สำมำรถประกำศตัดขำด ที่สำมำรถรี บเร่ง
หรื อที่เต็มใจจะสละตัวพวกเขำเอง ผูค้ นที่ไม่มีประสบกำรณ์ของควำมจริ งเลย
ผูท้ ี่ไม่ได้ผ่ำนกำรตัดแต่งหรือพิพำกษำไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนชนิดนี้ได้ ผูค้ นทีไ่ ม่มีประสบกำรณ์
ผูท้ ี่เป็ นผูค้ นที่ปรำศจำกควำมเป็ นจริง ไร้ควำมสำมำรถที่จะมองเห็นควำมเป็ นจริงได้อย่ำงชัดเจน
เพรำะพวกเขำเองปรำศจำกกำรเป็ นอยู่ประเภทนี้ ดังนั้น
บุคคลชนิดนี้จึงไม่เพียงแต่ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำงำนกำรเป็ นผูน้ ำได้เท่ำนั้น
แต่หำกพวกเขำยังคงปรำศจำกควำมจริ งเป็ นเวลำนำนแล้ว
พวกเขำจะกลำยเป็ นวัตถุประสงค์ของกำรทำลำยด้วยเช่นกัน
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและงำนของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

475. สำหรับเรื่ องงำนนั้น มนุษย์เชื่อว่ำงำนนั้นคือกำรวิง่ สำละวนเพื่อพระเจ้ำ เทศนำไปทัว่ ทุกหนแห่ง
และทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของพระองค์ท้งั หมด แม้ควำมเชื่อนี้จะถูกต้อง แต่ก็เป็ นเพียงด้ำนเดียวมำกเกินไป
สิ่งที่พระเจ้ำทรงเรี ยกร้องจำกมนุษย์น้นั ไม่ใช่แค่กำรวิง่ สำละวนเพื่อพระองค์เท่ำนั้น นอกจำกนี้แล้ว
งำนนี้เกี่ยวข้องกับพันธกิจและกำรจัดเตรี ยมภำยในจิตวิญญำณ พี่น้องชำยหญิงหลำยคน
แม้ภำยหลังจำกที่มีประสบกำรณ์กนั มำหลำยปี แล้วก็ตำม กลับไม่เคยคิดถึงเรื่ องกำรทำงำนเพือ่ พระเจ้ำเลย
เนื่องจำกงำนตำมที่มนุษย์คิดได้น้ นั หำได้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงเรียกร้องไม่ เพรำะฉะนั้น
มนุษย์จึงไม่มีควำมสนใจใดๆ เลยในเรื่ องของงำน
และนี่คือเหตุผลที่ชดั เจนว่ำเหตุใดกำรเข้ำสู่ของมนุษย์จึงเป็ นเรื่องที่ค่อนข้ำงมีลกั ษณะด้ำนเดียวเหมือนกัน
พวกเจ้ำทั้งหมดควรจะเริ่ มต้นกำรเข้ำสู่ของพวกเจ้ำด้วยกำรทำงำนเพื่อพระเจ้ำ

เพื่อที่พวกเจ้ำอำจจะก้ำวผ่ำนทุกแง่มุมของประสบกำรณ์ได้ดีข้ นึ นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ำควรจะเข้ำสู่
งำนไม่ได้หมำยถึงกำรวิ่งสำละวนเพื่อพระเจ้ำ
แต่หมำยถึงว่ำชีวิตของมนุษย์และกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์น้นั สำมำรถมอบควำมชื่นชมยินดีแก่พระเจ้ำได้หรื อไ
ม่
งำนหมำยถึงกำรที่ผคู้ นใช้กำรอุทิศตัวของตนแด่พระเจ้ำและใช้ควำมรู ้ของตนเกี่ยวกับพระเจ้ำเพื่อเป็ นพยำนเกี่ยว
กับพระเจ้ำ รวมทั้งเพื่อปรนนิบตั ิมนุษย์ดว้ ย นี่คือควำมรับผิดชอบของมนุษย์
และนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรเข้ำใจ เรำอำจกล่ำวได้ว่ำกำรเข้ำสู่ของพวกเจ้ำคืองำนของพวกเจ้ำ
และว่ำพวกเจ้ำกำลังพยำยำมเข้ำสู่ในช่วงระหว่ำงกำรทำงำนเพื่อพระเจ้ำ
กำรได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่ได้มีควำมหมำยแค่ว่ำเจ้ำรู ้วิธีกินและดืม่ พระวจนะของพระเ
จ้ำเท่ำนั้น ที่สำคัญยิ่งกว่ำคือ เจ้ำต้องรู ้วิธีเป็ นพยำนเกี่ยวกับพระเจ้ำ และสำมำรถรับใช้พระเจ้ำ
และสำมำรถปรนนิบตั ิและจัดเตรี ยมให้มนุษย์ได้ นี่คืองำน และเป็ นกำรเข้ำสู่ของพวกเจ้ำเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะสำเร็จลุล่วง มีหลำยคนที่มงุ่ เน้นเพียงแต่กำรวิ่งสำละวนเพื่อพระเจ้ำ
และเทศนำไปทัว่ ทุกหนแห่ง แต่มองข้ำมประสบกำรณ์ส่วนบุคคลของตนเองไป
และเพิกเฉยต่อกำรเข้ำสู่ชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณของตนเอง
สิ่งนี้เองที่ได้นำพำบรรดำผูท้ ี่รับใช้พระเจ้ำให้กลำยเป็ นพวกที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ…
เรำทำงำนเพื่อทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เพื่อนำบรรดำคนเหล่ำนั้นทั้งหมดทีไ่ ด้ดงั พระทัยของพระเจ้ำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระองค์
เพื่อนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้ำ
และเพื่อแนะนำให้มนุษย์รู้จกั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และกำรทรงนำของพระเจ้ำ
ด้วยกำรนั้นจึงเป็ นกำรทำให้ดอกผลแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำมีควำมเพียบพร้อม เพรำะฉะนั้น
จึงจำเป็ นที่พวกเจ้ำจะต้องชัดเจนอย่ำงทะลุปรุ โปร่งเกี่ยวกับเนื้อแท้ของงำน ในฐำนะคนที่พระเจ้ำทรงใช้ง ำน
มนุษย์ทุกคนคู่ควรกับกำรทำงำนเพือ่ พระเจ้ำ กล่ำวคือ ทุกคนมีโอกำสที่จะถูกใช้งำนโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
อย่ำงไรก็ตำม มีจุดหนึ่งที่พวกเจ้ำต้องตระหนัก นั่นคือ เมื่อมนุษย์ทำงำนที่พระเจ้ำทรงพระบัญชำ
มนุษย์ได้รับโอกำสที่จะถูกใช้โดยพระเจ้ำ ทว่ำสิ่งที่มนุษย์พูดและรู ้น้นั หำใช่วุฒิภำวะของมนุษย์ไม่โดยสิ้นเชิง
ทั้งหมดที่พวกเจ้ำสำมำรถทำได้คือ กำรรูถ้ ึงข้อบกพร่ องของพวกเจ้ำเองระหว่ำงกำรทำงำนของเจ้ำให้ดียิ่งขึ้น
และมำมีควำมรู ้แจ้งจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่มำกขึ้น ในหนทำงนี้
พวกเจ้ำก็จะสำมำรถได้รับกำรเข้ำสู่ที่ดีข้ นึ ในครรลองของกำรทำงำนของพวกเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “งำนและกำรเข้ำสู่ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

476. กำรปรนนิบตั ิที่เลิกร้ำงจำกถ้อยดำรัสปัจจุบนั ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
คือกำรปรนนิบตั ิที่เกิดจำกเนื้อหนังและมโนคติที่หลงผิด
และเป็ นไปไม่ได้ที่กำรนั้นจะสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
หำกผูค้ นมีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ไม่สำมำรถทำสิ่งใดที่เหมำะต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้ และแม้ว่ำพวกเขำจะรับใช้พระเจ้ำ
พวกเขำก็รับใช้ในท่ำมกลำงจินตนำกำรและมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำ
และไม่สำมำรถรับใช้ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้
บรรดำผูท้ ี่ไร้ควำมสำมำรถที่จะติดตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ย่อมไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และบรรดำผูท้ ี่ไม่เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำก็ไม่สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้
พระเจ้ำทรงต้องประสงค์กำรปรนนิบตั ิซ่งึ เป็ นที่ถูกพระทัยของพระองค์เอง
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์กำรปรนนิบตั ิที่เป็ นมโนคติที่หลงผิดและเนื้อหนัง
หำกผูค้ นไม่สำมำรถติดตำมขั้นตอนของพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงมโนคติที่หลงผิด กำรปรนนิบตั ิของผูค้ นเช่นนั้นขัดจังหวะและรบกวน
และกำรปรนนิบตั ิเช่นนั้นดำเนินขัดแย้งกับพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
พวกที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะติดตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำจึงไม่สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้
พวกที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะติดตำมรอยพระบำทของพระเจ้ำมักจะต่อต้ำนพระเจ้ำเป็ นส่วนใหญ่
และไม่สำมำรถเข้ำกันได้กบั พระเจ้ำ “กำรติดตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์” หมำยถึง
กำรทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในวันนี้
กำรมีควำมสำมำรถที่จะกระทำกำรอันสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ปัจจุบนั ของพระเจ้ำ
กำรมีควำมสำมำรถที่จะเชื่อฟังและติดตำมพระเจ้ำของวันนี้
และกำรเข้ำสู่ที่สอดคล้องกับถ้อยดำรัสใหม่ล่ำสุดของพระเจ้ำ
นี่คือใครคนหนึ่งที่ติดตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และอยู่ในกระแสของพระวิญญำณบริ สุทธิ์เท่ำนั้น
ผูค้ นเช่นนั้นไม่เพียงสำมำรถรับกำรสรรเสริ ญจำกพระเจ้ำและมองเห็นพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่ยงั สำมำรถรู ้ถึงพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำจำกพระรำชกิจล่ำสุดของพระเจ้ำได้
และสำมำรถรับรู ้มโนคติที่หลงผิดและกำรไม่เชื่อฟังของมนุษย์และธรรมชำติและเนื้อแท้ของมนุษย์จำกพระรำช
กิจล่ำสุดของพระองค์ได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น พวกเขำยังมีควำมสำมำรถที่จะค่อยๆ
สัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสยั ของพวกเขำในระหว่ำงกำรปรนนิบตั ิของพวกเขำ
เฉพำะผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นคือบรรดำผูท้ ี่มีควำมสำมำรถที่จะได้รับพระเจ้ำ
และเป็ นผูท้ ี่ได้พบหนทำงที่แท้จริ งโดยแท้

ตัดตอนมำจำก “รู้จกั พระรำชกิจใหม่ล่ำสุดของพระเจ้ำและติดตำมรอยพระบำทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

477. หำกว่ำในขณะที่กำลังรับใช้พระเจ้ำแห่งวันนี้
เจ้ำเกำะติดกับสิ่งทั้งหลำยที่ถูกเปิ ดเผยโดยควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในอดีตแล้วไซร้
กำรปรนนิบตั ิของเจ้ำก็ย่อมจะก่อให้เกิดกำรหยุดชะงัก และกำรปฏิบตั ิของเจ้ำก็จะล้ำสมัย
โดยไม่เป็ นอะไรที่มำกไปกว่ำพิธีกำรทำงศำสนำ
หำกเจ้ำเชื่อว่ำคนเหล่ำนั้นที่รับใช้พระเจ้ำต้องดูภำยนอกเป็ นคนถ่อมใจและอดทน ท่ำมกลำงคุณสมบัติอื่นๆ
และหำกเจ้ำนำควำมรู ้ประเภทนี้ไปปฏิบตั ิวนั นี้แล้วไซร้ ควำมรู ้เช่นนั้นย่อมเป็ นมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำ
กำรปฏิบตั ิเช่นนั้นก็กลำยเป็ นกำรแสดงอันหน้ำซื่อใจคดไปเสียแล้ว วลีที่ว่ำ “มโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำ”
หมำยถึงสิ่งทั้งหลำยที่หมดสมัยและเลิกใช้ไปแล้ว
(ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำใจพระวจนะที่พระเจ้ำได้ตรัสไว้กอ่ นหน้ำนี้และควำมสว่ำงที่ถูกเปิ ดเผยโดยตรงโดยพระวิญญำ
ณบริ สุทธิ์) และหำกสิ่งเหล่ำนั้นถูกนำมำปฏิบตั ิวนั นี้แล้วไซร้
สิ่งเหล่ำนั้นย่อมทำให้พระรำชกิจของพระเจ้ำหยุดชะงักและไม่นำประโยชน์อนั ใดมำสู่ มนุษย์เลย
หำกผูค้ นไม่สำมำรถที่จะชำระล้ำงสิ่งเหล่ำนั้นซึ่งเป็ นของมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำออกจำกตัวพวกเขำเองแล้ว
ไซร้ สิ่งเหล่ำนี้ยอ่ มจะกลำยเป็ นสิ่งขัดขวำงอันใหญ่หลวงต่อกำรปรนนิบตั ิของพวกเขำที่มีต่อพระเจ้ำ
ผูค้ นที่มีมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำไม่มีทำงตำมทันย่ำงก้ำวแห่งพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ —
พวกเขำล้ำหลังไปหนึ่งก้ำว แล้วจำกนั้นก็สองก้ำว
นี่เป็ นเพรำะว่ำมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำเหล่ำนี้ทำให้มนุษย์กลำยเป็ นคนที่ถือตัวว่ำชอบธรรมเสมอและโอหัง
อย่ำงเกินปกติธรรมดำ พระเจ้ำไม่ทรงรู ้สึกอำลัยอำวรณ์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้และได้ทรงทำไปในอดีต
หำกบำงสิ่งบำงอย่ำงคร่ ำครึ พระองค์ยอ่ มทรงกำจัดมันทิ้งไปเสีย
เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทั้งหลำยของเจ้ำได้อย่ำงแท้จริงกระนั้นหรื อ?
หำกเจ้ำเกำะติดอยู่กบั พระวจนะที่พระเจ้ำได้ตรัสไว้ในอดีต
นี่พิสูจน์ว่ำเจ้ำรู ้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำกระนั้นหรื อ?
หำกวันนี้เจ้ำไม่สำมำรถที่จะยอมรับควำมสว่ำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และกลับเกำะติดอยู่กบั ควำมสว่ำงของอดีตแทน
นี่สำมำรถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่ำเจ้ำติดตำมย่ำงพระบำทของพระเจ้ำ?
เจ้ำยังคงสำมำรถที่จะปล่อยมือจำกมโนคติที่หลงผิดทำงศำสนำได้อยู่หรื อ? หำกเป็ นกรณีเช่นนั้นแล้วไซร้
เจ้ำก็ย่อมจะกลำยเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งต่อต้ำนพระเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระรำชกิจของพระเจ้ำวันนี้เท่ำนั้น ที่อำจรับใช้พระเจ้ำได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

478. หลำยคนรับใช้พระเจ้ำด้วยจุดแข็งของควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำของพวกเขำ
แต่ไม่มีควำมเข้ำใจในประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำเลย ที่ยงิ่ น้อยกว่ำนั้นก็คือ
ควำมเฉลียวใจอันใดต่อกำรแสดงนัยแห่งพระวจนะของพระองค์ และดังนั้น ด้วยเจตนำดีของพวกเขำ
บ่อยครั้งที่พวกเขำลงเอยตรงกำรทำสิ่งทั้งหลำยซึ่งเป็ นกำรขัดจังหวะกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ในกรณีที่รุนแรง พวกเขำถูกขว้ำงทิ้งออกไปเลย
ถูกตัดขำดจำกโอกำสอันใดในภำยภำคหน้ำที่จะได้ติดตำมพระองค์ และถูกขับลงสู่นรก
ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ท้งั หมดที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้ำเป็ นอันจบสิ้นลง
ผูค้ นเหล่ำนี้ทำงำนในพระนิเวศของพระเจ้ำด้วยจุดแข็งของเจตนำดีแบบรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
และจบลงด้วยกำรสร้ำงพระโมหะให้กบั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
ผูค้ นนำพำหนทำงของกำรรับใช้พวกข้ำรำชกำรและบรรดำเจ้ำนำยทั้งหลำยมำใช้ในพระนิเวศของพระเจ้ำ
และพยำยำมที่จะทำให้หนทำงเหล่ำนั้นเข้ำมำมีบทบำท โดยกำรคิดอย่ำงไร้ประโยชน์ว่ำ
หนทำงเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กบั ที่นี่ได้อย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ตอ้ งใช้ควำมพยำยำม
พวกเขำไม่เคยจินตนำกำรว่ำพระเจ้ำมิใช่ทรงมีพระอุปนิสัยของลูกแกะ แต่เป็ นอุปนิสัยของรำชสีห์ เพรำะฉะนั้น
บรรดำผูท้ ี่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พระเจ้ำเป็ นครั้งแรกจึงไม่สำมำรถสื่อสำรกับพระองค์ได้เลย
ด้วยพระหฤทัยของพระเจ้ำนั้นไม่เหมือนหัวใจมนุษย์
เฉพำะหลังจำกที่เจ้ำเข้ำใจควำมจริ งหลำกหลำยประกำรแล้วเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถมำรู ้จกั พระเจ้ำมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรูน้ ้ีไม่ใช่ประกอบไปด้วยพระวจนะหรื อคำสอนทั้งหลำย
แต่ก็สำมำรถนำไปใช้เป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่จะเป็ นวิถีทำงให้เจ้ำได้เข้ำไปสู่ควำมไว้ใจใกล้ชดิ กับพระเจ้ำ
และใช้เป็ นสิ่งพิสูจน์ว่ำ พระองค์ทรงปี ติยินดีในตัวเจ้ำ หำกเจ้ำขำดพร่ องควำมเป็ นจริ งของควำมรู ้
และไม่มีควำมจริ งติดตัว เช่นนั้นแล้ว
กำรปรนนิบตั ิอนั เปี่ ยมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำของเจ้ำย่อมทำได้เพียงนำควำมเกลียดและควำมชิงชังจำกพระเจ้ำม
ำสู่ตวั เจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

479. ในศำสนำ ผูค้ นมำกมำยทนทุกข์อย่ำงมำกมำยตลอดทั้งชีวิตของพวกเขำ:
พวกเขำอยู่เหนือร่ ำงกำยของพวกเขำเอง และแบกทุกข์ของตน
พวกเขำยังแม้แต่ทนทุกข์และสู้ทนต่อไปเมื่ออยู่บนปำกเหวแห่งควำมตำย!
บำงคนยังคงกำลังอดอำหำรในตอนเช้ำของวันที่พวกเขำตำย ทั้งชีวิตของพวกเขำ

พวกเขำปฏิเสธไม่ให้ตวั เองได้รับอำหำรและเสื้อผ้ำดีๆ และมุ่งเน้นที่ควำมทุกข์เท่ำนั้น
พวกเขำสำมำรถอยู่เหนือร่ ำงกำยของพวกเขำได้และละทิ้งเนื้อหนังของพวกเขำ
จิตใจที่พวกเขำมีให้กบั กำรสู้ทนควำมทุกข์ช่ำงน่ำยกย่อง แต่ควำมคิดของพวกเขำ มโนคติอนั หลงผิดของพวกเขำ
ทัศนคติทำงใจของพวกเขำ และโดยแท้จริ งแล้ว ธรรมชำติเก่ำๆ ของพวกเขำ ยังไม่ได้ถกู จัดกำรเลยแม้แต่น้อย
พวกเขำขำดพร่ องควำมรู ้ที่แท้จริงใดๆ เกี่ยวกับตัวพวกเขำเอง
ภำพในใจที่พวกเขำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำเป็ นภำพแบบดั้งเดิมที่มีพระเจ้ำที่คลุมเครื อเป็ นนำมธรรม
ควำมแน่วแน่ที่จะทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำของพวกเขำมำจำกควำมกระตือรื อร้นและธรรมชำติที่เป็ นบวกของพวกเขำ
แม้ว่ำพวกเขำจะเชื่อในพระเจ้ำ แต่พวกเขำก็ท้งั ไม่เข้ำใจพระองค์หรื อรู ้น้ ำพระทัยของพระองค์
พวกเขำเพียงทำงำนและทนทุกข์อย่ำงหูหนวกตำบอดเพื่อพระเจ้ำเท่ำนั้น พวกเขำไม่ให้คุณค่ำใดๆ
กับกำรปฏิบตั ิดว้ ยกำรหยัง่ รู ้เลย
ใส่ใจวิธีกำรทำให้แน่ใจว่ำกำรรับใช้ของพวกเขำทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงจริ งๆ เพียงเล็กน้อย
นับประสำอะไรที่พวกเขำจะตระหนักรู ้วิธีกำรสัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
พระเจ้ำที่พวกเขำรับใช้ไม่ใช่พระเจ้ำในพระฉำยำดั้งเดิมของพระองค์ แต่เป็ นพระเจ้ำที่ห่อหุ้มอยู่ในตำนำน
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 ก็ไม่มีพวกเขำคนใดที่เคยพบเห็นพระผูช้ ่วยให้รอด
พวกเขำเพียงรู ้จกั พระองค์โดยผ่ำนทำงตำนำนและคำบอกเล่ำเท่ำนั้น ดังนั้น
กำรรับใช้ของพวกเขำรวมกันแล้วไม่มำกกว่ำกำรปิ ดตำรับใช้ไปอย่ำงไร้แบบแผน
รำวกับคนตำบอดที่รับใช้พ่อของเขำเอง ถึงที่สุดแล้ว กำรรับใช้เช่นนั้นสำมำรถสัมฤทธิ์ผลสิ่งใดได้บำ้ ง?
และผูใ้ ดจะเห็นชอบกับกำรรับใช้เช่นนั้น? กำรรับใช้ของพวกเขำยังคงเหมือนเดิมตลอดมำตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุด
พวกเขำได้รับเพียงบทเรียนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
และอิงกำรรับใช้ของพวกเขำบนควำมเป็ นธรรมชำติของพวกเขำและควำมชอบของพวกเขำเองเท่ำนั้น
สิ่งนี้จะสำมำรถให้รำงวัลใด? แม้กระทัง่ เปโตร ผูซ้ ่งึ ได้มองเห็นพระเยซู

ก็ยงั ไม่รู้วิธีกำรรับใช้ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เขำเพียงมำรู ้ถงึ กำรนี้ในท้ำยที่สุดในวัยชรำของเขำ
นี่บอกอะไรเกี่ยวกับผูค้ นตำบอดที่ยงั ไม่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรจัดกำรหรื อกำรได้รับกำรตัดแต่งแม้
แต่น้อย และผูท้ ี่ไม่เคยมีผใู้ ดนำพวกเขำ?
กำรรับใช้ของผูค้ นมำกมำยในหมู่พวกเจ้ำในวันนี้ไม่เหมือนกับของผูค้ นที่ตำบอดเหล่ำนี้หรื อ?
ผูค้ นทั้งหมดที่ยงั ไม่ได้รับกำรพิพำกษำ ยังไม่ได้รับกำรตัดแต่งและกำรจัดกำร และผูท้ ยี่ งั ไม่เปลี่ยนแปลง—
พวกเขำทั้งหมดไม่ได้ถูกพิชิตอย่ำงไม่ครบบริ บูรณ์หรื อ? ผูค้ นเช่นนั้นมีประโยชน์อนั ใดกัน?
หำกควำมคิดของเจ้ำ ควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับชีวิต
และควำมรู ้ที่เจ้ำมีเกี่ยวกับพระเจ้ำไม่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ใดๆ และเจ้ำไม่ได้รับสิ่งใดอย่ำงแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำจะไม่มีวนั สัมฤทธิ์สิ่งใดที่ยอดเยี่ยมในกำรรับใช้ของเจ้ำ!
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

480. พระเยซูทรงสำมำรถเสร็จสิ้นพระบัญชำของพระเจ้ำได้—พระรำชกิจของกำรทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวง—
เพรำะพระองค์ทรงมอบทุกควำมเอำใจใส่ต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
โดยปรำศจำกแผนกำรหรือกำรจัดกำรเตรียมกำรใดๆ สำหรับพระองค์เอง ดังนั้น
พระองค์จงึ ทรงเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน—พระเจ้ำพระองค์เอง—
ซึ่งเป็ นอะไรสักอย่ำงที่พวกเจ้ำทุกคนเข้ำใจกันดีเป็ นอย่ำงมำก (แท้ที่จริ งแล้ว
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองผูซ้ ่งึ พระเจ้ำได้ทรงให้คำพยำน
เรำพำดพิงกำรนี้ตรงนี้เพื่อใช้ขอ้ เท็จจริ งของพระเยซูแสดงตัวอย่ำงประเด็นปัญหำ)
พระองค์ได้ทรงสำมำรถวำงแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำได้ตรงจุดศูนย์กลำงพอดี
และได้ทรงอธิษฐำนต่อพระบิดำผูส้ ถิตในสวรรค์และทรงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระบิดำผูส้ ถิตในสวรรค์ตลอด
เวลำ พระองค์ได้ทรงอธิษฐำนและตรัสไว้ว่ำ: “พระเจ้ำพระบิดำ! ขอทรงสำเร็จลุล่วงในน้ ำพระทัยของพระองค์
และไม่ทรงทำตำมควำมพึงปรำรถนำของตัวเรำ แต่ตำมแผนกำรของพระองค์ มนุษย์อำจอ่อนแอ
แต่เหตุใดพระองค์จึงควรเอำใจใส่ต่อเขำเล่ำ? มนุษย์จะสำมำรถมีค่ำคู่ควรกับควำมห่วงใยของพระองค์ได้อย่ำงไร
มนุษย์ที่เป็ นดัง่ มดตัวหนึ่งในพระหัตถ์ของพระองค์? ในหัวใจของเรำ
เรำปรำรถนำเพียงแค่ทำให้น้ ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลุล่วงเท่ำนั้น
และเรำปรำรถนำว่ำพระองค์จะทรงสำมำรถทำในสิ่งที่พระองค์จะทรงทำในตัวเรำไปตำมควำมพึงปรำรถนำของ
พระองค์เอง” บนถนนสู่เยรู ซำเลม พระเยซูทรงอยู่ในควำมเจ็บปวดร้ำวรำน
ประหนึ่งมีดด้ำมหนึ่งกำลังถูกบิดคว้ำนอยู่ในพระทัยของพระองค์
กระนั้นพระองค์ก็มไิ ด้มีเจตนำรมณ์ที่จะทรงคืนวำจำของพระองค์เลยแม้แต่น้อย
ตลอดเวลำนั้นมีกำลังอันทรงพลังอำนำจบีบให้พระองค์จำยอมไปข้ำงหน้ำอยู่ตลอดเวลำไปยังที่ที่พระองค์จะทรง

ถูกตรึ งกำงเขน ในท้ำยที่สุด พระองค์กถ็ ูกตอกตรึงกับกำงเขนและกลำยเป็ นสภำพเสมือนเนื้อหนังที่บำป
เป็ นกำรเสร็จสิ้นพระรำชกิจในกำรทรงไถ่มวลมนุษย์
พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจำกโซ่ตรวนแห่งควำมตำยและแดนคนตำย เมื่ออยู่เฉพำะพระพักตร์พระองค์ ควำมตำย
นรก และแดนคนตำยสูญเสียพลังอำนำจของตน และได้ถูกกำรำบโดยพระองค์
พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่เป็ นเวลำสำมสิบสำมปี
ตลอดช่วงเวลำนี้พระองค์ได้ทรงทำอย่ำงสุดควำมสำมำรถของพระองค์เสมอเพื่อให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
โดยสอดคล้องกับพระรำชกิจของพระเจ้ำในเวลำนั้น
ไม่เคยทรงคำนึงถึงผลที่จะได้หรื อควำมสูญเสียส่วนพระองค์เองเลย
และทรงคิดถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำพระบิดำอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ี หลังจำกที่พระองค์ทรงรับบัพติศมำแล้ว
พระเจ้ำได้ตรัสว่ำ: “ท่ำนผูน้ ้ีเป็ นบุตรที่รักของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก”
เพรำะกำรปรนนิบตั ิของพระองค์เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำที่กลมเกลียวไปกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ
พระเจ้ำจึงได้ทรงวำงภำระอันหนักหน่วงในกำรทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงไว้บนพระอังสำทั้งสองของพระองค์
และได้ทรงทำให้พระองค์สำเร็จลุล่วงในภำระนี้
และพระองค์จึงทรงมีคุณสมบัติเหมำะสมและมีสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิกิจสำคัญนี้จนเสร็จสิ้น
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสู้ทนควำมทุกข์อนั มิอำจประมำณได้เพื่อพระเจ้ำ
และพระองค์ได้ทรงถูกซำตำนทดลองนับครั้งไม่ถว้ น แต่พระองค์ไม่เคยก็ทรงท้อพระทัย
พระเจ้ำได้ทรงมอบกิจอันใหญ่หลวงเช่นนั้นให้แก่พระองค์เพรำะพระเจ้ำทรงไว้วำงพระทัยในพระองค์
และทรงรักพระองค์ และด้วยเหตุน้พี ระเจ้ำจึงได้ตรัสเป็ นกำรส่วนพระองค์ว่ำ: “ท่ำนผูน้ ้ีเป็ นบุตรที่รักของเรำ
เรำชอบใจท่ำนมำก” ในเวลำนั้น
มีเพียงพระเยซูเท่ำนั้นที่ได้ทรงสำมำรถสำเร็จลุล่วงในพระบัญชำนี้และนี่ได้เป็ นหนึ่งแง่มุมทีส่ ัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
ในกำรที่พระเจ้ำทรงทำให้พระรำชกิจในกำรทรงไถ่มวลมนุษย์ท้งั ปวงของพระองค์ในยุคพระคุณครบบริ บูรณ์
หำกเป็ นดัง่ เช่นพระเยซูคือ พวกเจ้ำสำมำรถมอบทุกควำมเอำใจใส่ต่อพระภำระของพระเจ้ำ
และหันหลังให้กบั เนื้อหนังของพวกเจ้ำ
พระเจ้ำจึงจะทรงไว้วำงพระทัยที่จะมอบกิจสำคัญของพระองค์แก่พวกเจ้ำ
เพื่อที่พวกเจ้ำจะเป็ นไปตำมสภำพเงื่อนไขที่พงึ ต้องมีในกำรรับใช้พระเจ้ำ
เฉพำะภำยใต้รูปกำรณ์ดงั กล่ำวเท่ำนั้นที่เจ้ำจะกล้ำเสี่ยงพูดว่ำ
พวกเจ้ำกำลังทำตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำและกำลังทำให้พระบัญชำของพระเจ้ำเสร็จสิ้น
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะกล้ำเสี่ยงพูดได้ว่ำพวกเจ้ำกำลังรับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
เมื่อเทียบกับตัวอย่ำงของพระเยซู เจ้ำกล้ำเสี่ยงพูดว่ำเจ้ำเป็ นคนใกล้ชิดของพระเจ้ำอย่ำงนั้นหรื อ?

เจ้ำกล้ำเสี่ยงพูดว่ำเจ้ำกำลังทำตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำอย่ำงนั้นหรื อ?
เจ้ำกล้ำเสี่ยงพูดว่ำเจ้ำกำลังรับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริงอย่ำงนั้นหรื อ? วันนี้ เจ้ำไม่เข้ำใจว่ำจะรับใช้พระเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำกล้ำเสี่ยงพูดว่ำเจ้ำเป็ นคนใกล้ชิดของพระเจ้ำอย่ำงนั้นหรื อ? หำกเจ้ำพูดว่ำเจ้ำรับใช้พระเจ้ำ
เจ้ำไม่ได้หมิ่นประมำทพระองค์หรอกหรื อ? จงคิดดูเถิดว่ำ เจ้ำกำลังรับใช้พระเจ้ำ หรื อว่ำรับใช้ตวั เจ้ำเอง?
เจ้ำรับใช้ซำตำน กระนั้นเจ้ำก็ยงั ดื้อด้ำนพูดว่ำเจ้ำกำลังรับใช้พระเจ้ำ—ในเรื่ องนี้
เจ้ำไม่ได้หมิ่นประมำทพระเจ้ำหรอกหรื อ? ลับหลังเรำนั้น ผูค้ นมำกมำยละโมบในพระพรที่เกี่ยวกับสถำนภำพ
พวกเขำตะกละตะกลำมกินอำหำร พวกเขำรักที่จะนอนและมอบทุกควำมเอำใจใส่ให้กบั เนื้อหนัง
กลัวอยู่เสมอว่ำจะไม่มีทำงออกสำหรับเนื้อหนัง
พวกเขำไม่ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่อนั ถูกต้องเหมำะสมของตนในคริสตจักร แต่กลับเอำเปรี ยบคริ สตจักรหรื อไม่
พวกเขำก็จะตักเตือนบรรดำพี่น้องชำยหญิงด้วยวจนะของเรำ
ตั้งตัวเองเป็ นนำยเหนือผูอ้ นื่ จำกตำแหน่งตำมสิทธิอำนำจ
ผูค้ นเหล่ำนี้เอำแต่พูดว่ำพวกเขำกำลังทำตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำและพูดเสมอว่ำพวกเขำเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำ
—เรื่ องนี้ไม่ไร้สำระหรอกหรื อ? หำกเจ้ำมีเจตนำที่เหมำะสม
แต่ไม่สำมำรถรับใช้โดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำได้ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็โง่เขลำ
แต่หำกเจตนำของเจ้ำนั้นไม่ถูก และเจ้ำยังคงพูดว่ำเจ้ำรับใช้พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็เป็ นใครบำงคนที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ และเจ้ำสมควรที่จะถูกพระเจ้ำลงโทษ!
เรำไม่มีควำมเห็นใจให้กบั ผูค้ นเช่นนั้น! ในพระนิเวศของพระเจ้ำ พวกเขำเอำเปรี ยบ
ละโมบในสิ่งชูใจของเนื้อหนังอยู่ตลอดเวลำ และไม่คำนึงต่อควำมสนใจของพระเจ้ำ
พวกเขำแสวงหำสิ่งที่ดีสำหรับตนเสมอ และพวกเขำไม่ใส่ใจในน้ ำพระทัยพระเจ้ำเลย
พวกเขำไม่ยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระวิญญำณของพระเจ้ำในทุกสิ่งที่พวกเขำทำ
พวกเขำกำลังหลอกใช้และหลอกลวงบรรดำพีน่ ้องชำยหญิงของตนเสมอ และกำลังตีสองหน้ำ
ดังสุนัขจิง้ จอกในไร่ องุ่นที่ขโมยองุน่ และเหยียบย่ำไปทัว่ ไร่ องุ่นเสมอ
ผูค้ นเช่นนั้นจะเป็ นคนสนิทของพระเจ้ำได้หรื อ? เจ้ำเหมำะสมที่จะได้รับพระพรของพระเจ้ำหรื อ?
เจ้ำไม่ได้รับภำระสำหรับชีวิตของเจ้ำและคริ สตจักร
เจ้ำเหมำะสมที่จะได้รับพระบัญชำของพระเจ้ำอย่ำงนั้นหรื อ? ใครหรื อจะกล้ำไว้วำงใจคนบำงคนที่เป็ นอย่ำงเจ้ำ?
เมื่อเจ้ำรับใช้เยี่ยงนี้ พระเจ้ำจะทรงกล้ำไว้วำงใจเจ้ำกับกิจอันยิง่ ใหญ่กว่ำนี้หรื อ?
นี่จะไม่ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อพระรำชกิจหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “วิธีรับใช้โดยกลมเกลียวไปกับน้ ำพระทัยพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

481.
สิ่งที่พวกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์และได้เห็นนั้นเหนือกว่ำที่เหล่ำวิสุทธิชนและเหล่ำผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลำยจำกทุ
กยุค
แต่พวกเจ้ำสำมำรถให้คำพยำนได้ดีกว่ำถ้อยคำของเหล่ำวิสุทธิชนและเหล่ำผู้เผยพระวจนะในอดีตกำลเหล่ำนี้หรื
อไม่? สิ่งที่เรำมอบให้แก่พวกเจ้ำนั้นเหนือกว่ำโมเสสและบดบังดำวิด ดังนั้น ในทำนองเดียวกันนี้
เรำขอให้คำพยำนของพวกเจ้ำเหนือกว่ำโมเสส และให้ถอ้ ยคำของพวกเจ้ำยิง่ ใหญ่กว่ำดำวิด
เรำให้พวกเจ้ำเป็ นร้อยเท่ำ—ดังนั้น ในทำนองเดียวกันนี้ เรำขอให้พวกเจ้ำตอบแทนเรำในแบบเดียวกัน
พวกเจ้ำต้องรู ้ไว้ว่ำเรำคือผูท้ ี่มอบชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ และพวกเจ้ำคือผูท้ ี่ได้รับชีวิตจำกเรำ
และต้องเป็ นพยำนให้เรำ นี่คือหน้ำที่ของพวกเจ้ำที่เรำได้ส่งลงมำยังพวกเจ้ำ และที่พวกเจ้ำควรจะต้องทำให้แก่เรำ
เรำได้มอบสง่ำรำศีของเรำทั้งหมดให้แก่พวกเจ้ำ เรำได้มอบชีวิตให้แก่พวกเจ้ำ ซึ่งประชำกรที่ถูกเลือก นั่นคือ
พวกอิสรำเอล ก็ไม่เคยได้รับมำก่อน ด้วยสิทธิ์ท้งั หลำยนี้ พวกเจ้ำควรจะต้องเป็ นพยำนต่อเรำ
และอุทิศวัยเยำว์ของพวกเจ้ำให้เรำและสละชีวิตลง ไม่ว่ำใครก็ตำมที่เรำได้มอบสง่ำรำศีของเรำให้
จะต้องเป็ นพยำนให้เรำ และมอบชีวิตของพวกเขำให้เรำ เรำได้กำหนดเรื่ องนี้ไว้ล่วงหน้ำนำนแล้ว
เป็ นโชควำสนำของพวกเจ้ำที่เรำมอบสง่ำรำศีของเรำให้แก่พวกเจ้ำ
และหน้ำที่ของพวกเจ้ำคือเป็ นพยำนให้สง่ำรำศีของเรำ หำกพวกเจ้ำเชื่อในเรำเพียงเพื่อที่จะได้รับพระพร
เช่นนั้นแล้วงำนของเรำก็คงจะมีควำมสำคัญน้อยนิด และพวกเจ้ำก็คงจะไม่ได้ทำหน้ำที่ของพวกเจ้ำให้ลุล่วง
พวกอิสรำเอลได้เห็นเพียงควำมกรุ ณำ ควำมรัก และควำมยิง่ ใหญ่ของเรำเท่ำนั้น
และพวกยิวได้เป็ นพยำนเฉพำะควำมอดทนและกำรไถ่ของเรำเท่ำนั้น
พวกเขำได้เห็นงำนแห่งวิญญำณของเรำน้อยนิดยิ่งนัก
จนถึงจุดที่ว่ำพวกเขำมีควำมเข้ำใจเพียงหนึ่งในหมืน่ ของสิ่งที่พวกเจ้ำได้รู้และได้เห็น
สิ่งที่พวกเจ้ำได้เห็นนั้นมำกเกินกว่ำแม้กระทัง่ หัวหน้ำปุโรหิตในหมู่พวกเขำ
ควำมจริ งที่พวกเจ้ำเข้ำใจวันนี้เหนือกว่ำของพวกเขำ
สิ่งที่พวกเจ้ำได้เห็นวันนี้มำกเกินกว่ำสิ่งที่ได้พบเห็นกันในยุคธรรมบัญญัติ รวมทั้งในยุคพระคุณ
และสิ่งที่พวกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์น้ นั เหนือกว่ำแม้กระทัง่ โมเสสและเอลียำห์
เนื่องจำกสิ่งที่พวกอิสรำเอลเข้ำใจคือเฉพำะธรรมบัญญัติของพระยำห์เวห์เท่ำนั้น
และสิ่งที่พวกเขำได้เห็นคือเฉพำะภำพของพระปฤษฎำงค์ของพระยำห์เวห์เท่ำนั้น
สิ่งที่พวกยิวเข้ำใจคือเฉพำะกำรไถ่ของพระเยซูเท่ำนั้น
สิ่งที่พวกเขำได้รับไว้คือเฉพำะพระคุณที่พระเยซูประทำนให้เท่ำนั้น
และสิ่งที่พวกเขำได้เห็นคือเฉพำะพระฉำยำของพระเยซูภำยในวงศ์ของพวกยิวเท่ำนั้น

สิ่งที่พวกเจ้ำเห็นในปัจจุบนั คือพระสิริของพระยำห์เวห์ กำรไถ่ของพระเยซู และกิจกำรทั้งหมดของเรำในวันนี้
ดังนั้น พวกเจ้ำได้ยินวจนะแห่งวิญญำณของเรำด้วยหรือไม่ ได้ซ้ ึงคุณค่ำกับปัญญำของเรำหรือไม่
ได้มำรู ้จกั กำรอัศจรรย์ของเรำหรื อไม่ และได้เรี ยนรู ้อุปนิสัยของเรำหรื อไม่
เรำยังได้บอกพวกเจ้ำถึงแผนกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดของเรำด้วยเช่นกัน
สิ่งที่พวกเจ้ำได้เห็นไม่ใช่แค่พระเจ้ำที่รักและเมตตำเท่ำนั้น แต่คือพระเจ้ำผูเ้ พียบพร้อมด้วยควำมชอบธรรม
เจ้ำได้เห็นงำนอันอัศจรรย์ของเรำ และได้รู้ว่ำเรำเปี่ ยมด้วยบำรมีและควำมพิโรธ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเจ้ำรู ้ว่ำครั้งหนึ่งเรำได้โกรธเกรี้ยวอย่ำงรุ นแรงต่อวงศ์ของอิสรำเอล และรู ้ว่ำวันนี้
ควำมพิโรธนั้นได้มำถึงพวกเจ้ำแล้ว พวกเจ้ำเข้ำใจควำมล้ำลึกของเรำในฟ้ำสวรรค์มำกกว่ำอิสยำห์และยอห์น
พวกเจ้ำรู ้จกั ควำมน่ำรักชื่นชมและควำมควรค่ำแก่กำรเคำรพเทิดทูนของเรำมำกกว่ำเหล่ำวิสุทธิชนทั้งหมดในหล
ำยยุคที่ผ่ำนมำ สิ่งที่พวกเจ้ำได้รับไว้ไม่ใช่เพียงแค่ควำมจริงของเรำ วิถีของเรำ และชีวิตของเรำเท่ำนั้น
หำกแต่เป็ นนิมิตและกำรวิวรณ์ที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำนิมิตและกำรวิวรณ์ของยอห์น
พวกเจ้ำเข้ำใจกำรอัศจรรย์มำกกว่ำมำก และยังได้มองดูโฉมหน้ำแท้จริ งของเรำอีกด้วย
พวกเจ้ำได้ยอมรับคำพิพำกษำของเรำมำกกว่ำ และรู ้อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรำมำกกว่ำ และดังนั้น
แม้ว่ำพวกเจ้ำจะถือกำเนิดในยุคสุดท้ำย ควำมเข้ำใจของพวกเจ้ำก็เป็ นควำมเข้ำใจของแต่ก่อนและของอดีต
และพวกเจ้ำยังได้รับประสบกำรณ์กบั สิ่งทั้งหลำยในปัจจุบนั นี้ดว้ ย
และนั่นเป็ นกำรกระทำโดยเรำเองด้วยตัวเรำเองโดยเฉพำะทั้งหมด สิ่งที่เรำขอจำกพวกเจ้ำไม่ได้มำกเกินไป
เพรำะเรำได้ให้พวกเจ้ำมำกเหลือเกิน และพวกเจ้ำได้เห็นมำกมำยหลำยอย่ำงในเรำ ด้วยเหตุน้ี
เรำขอให้เจ้ำเป็ นพยำนให้เรำต่อเหล่ำวิสุทธิชนในหลำยยุคที่ผ่ำนมำ
และนี่คือควำมปรำรถนำเพียงอย่ำงเดียวในหัวใจของเรำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรูอ้ ะไรบ้ำงเกีย่ วกับควำมเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

482. สิ่งที่เรำปรำรถนำคือควำมจงรักภักดีและกำรเชื่อฟังของเจ้ำ ณ บัดนี้ ควำมรักและคำพยำนของเจ้ำ ณ บัดนี้
แม้ว่ำตอนนี้เจ้ำจะไม่รู้ว่ำคำพยำนคืออะไรหรือควำมรักคืออะไร เจ้ำก็ควรจะนำพำทุกอย่ำงของเจ้ำมำให้เรำ
และส่งมอบทรัพย์สมบัติเดียวที่เจ้ำมีให้แก่เรำ นั่นก็คือ ควำมจงรักภักดีและกำรเชื่อฟังของเจ้ำ
เจ้ำควรรู ้ว่ำคำพยำนถึงกำรทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ของเรำมีอยู่ภำยในควำมจงรักภักดีและกำรเชือ่ ฟังของมนุษย์
เช่นเดียวกับคำพยำนถึงกำรพิชิตมนุษย์โดยบริ บรู ณ์ของเรำ
หน้ำที่แห่งควำมเชื่อในเรำของเจ้ำก็คือกำรเป็ นพยำนแก่เรำ
กำรจงรักภักดีต่อเรำและไม่จงรักภักดีตอ่ สิ่งอื่นใดทั้งสิ้น และกำรเชื่อฟังไปจนถึงทีส่ ุด
ก่อนที่เรำจะเริ่ มขั้นตอนต่อไปของงำนของเรำ เจ้ำจะเป็ นพยำนต่อเรำอย่ำงไร?
เจ้ำจะจงรักภักดีและจะเชื่อฟังเรำอย่ำงไร?

เจ้ำอุทิศควำมจงรักภักดีท้งั หมดของเจ้ำให้แก่หน้ำที่กำรงำนของเจ้ำหรื อไม่ หรื อเจ้ำจะล้มเลิก?
เจ้ำจะนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทุกอย่ำงของเรำ (แม้ว่ำจะเป็ นควำมตำยหรื อควำมย่อยยับ)
หรื อหนีหำยไปกลำงทำงเพือ่ หลบเลี่ยงกำรตีสอนของเรำ? เรำตีสอนเจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะได้เป็ นพยำนต่อเรำ
และจงรักภักดีและเชื่อฟังต่อเรำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
กำรตีสอนในปัจจุบนั เป็ นกำรคลี่คลำยงำนขั้นตอนต่อไปของงำนของเรำ
และเพื่อช่วยให้งำนนั้นก้ำวหน้ำต่อไปโดยไม่มีอะไรขวำงกั้น ด้วยเหตุน้ีเอง เรำจึงเตือนสติเจ้ำให้เฉลียวฉลำด
และจงอย่ำปฏิบตั ิกบั ชีวิตของเจ้ำหรื อนัยสำคัญในกำรดำรงอยู่ของเจ้ำเหมือนกับเม็ดทรำยที่ไร้ค่ำ
เจ้ำสำมำรถรู ้ได้แน่หรื อไม่ว่ำงำนที่จะมำถึงของเรำนั้นคืออะไร?
เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำเรำจะทำงำนอย่ำงไรในวันข้ำงหน้ำ และงำนของเรำจะคลี่คลำยไปอย่ำงไร?
เจ้ำควรจะรู ้ถึงนัยสำคัญของประสบกำรณ์ของเจ้ำกับงำนของเรำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
นัยสำคัญของควำมเชื่อในเรำของเจ้ำ เรำได้ทำไปมำกมำยแล้ว
เรำจะล้มเลิกแค่ครึ่ งทำงดังที่เจ้ำจินตนำกำรได้อย่ำงไร? เรำได้ทำงำนที่กว้ำงขวำงเช่นนี้แล้ว
เรำจะทำลำยมันได้อย่ำงไร? แท้ที่จริ งแล้ว เรำได้มำเพื่อทำให้ยคุ นี้สิ้นสุดลง นี่คือเรื่ องจริง แต่ที่มำกกว่ำนั้น
เจ้ำต้องรู ้ว่ำเรำกำลังจะเริ่ มต้นยุคใหม่ จะเริ่ มต้นงำนใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือ
จะเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐแห่งรำชอำณำจักร ดังนั้น เจ้ำควรรู ้ว่ำงำนปัจจุบนั เป็ นเพียงเพื่อกำรเริ่ มต้นยุคหนึ่งเท่ำนั้น
และเพื่อวำงรำกฐำนในกำรเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐในสมัยที่จะมำถึงและกำรทำให้ยุคนี้สิ้นสุดลงในภำยภำคหน้ำ
งำนของเรำไม่ใช่ง่ำยดำยดังที่เจ้ำคิด อีกทั้งไม่ได้ไร้ค่ำหรื อไร้ควำมหมำยดังที่เจ้ำอำจเชื่อ เพรำะฉะนั้น
เรำยังคงต้องพูดกับเจ้ำว่ำ เจ้ำควรจะมอบชีวิตของเจ้ำให้แก่งำนของเรำ และที่มำกกว่ำนั้น
เจ้ำควรจะอุทิศตัวเจ้ำเองเพื่อสง่ำรำศีของเรำ นำนแล้วที่เรำได้โหยหำให้เจ้ำเป็ นพยำนแก่เรำ
และนำนยิ่งกว่ำนั้นที่เรำได้โหยหำให้เจ้ำเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐของเรำ เจ้ำควรจะเข้ำใจว่ำอะไรอยู่ในหัวใจของเรำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรูอ้ ะไรบ้ำงเกีย่ วกับควำมเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

483. เจ้ำสำมำรถสื่อถึง “พระอุปนิสยั ที่พระเจ้ำทรงแสดงออกในแต่ละยุค”
อย่ำงเป็ นรู ปธรรมด้วยภำษำที่เหมำะแก่กำรสื่อนัยสำคัญของยุคนั้นได้หรื อไม่?
เจ้ำผูซ้ ่ึงรับประสบกำรณ์พระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำยสำมำรถบรรยำยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระ
เจ้ำอย่ำงละเอียดได้ไหม?
เจ้ำจะสำมำรถเป็ นพยำนเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้องแม่นยำได้หรื อไม่?
เจ้ำจะถ่ำยทอดสิ่งที่เจ้ำได้เห็นและได้รับประสบกำรณ์ไปสู่บรรดำผูเ้ ชื่อที่เคร่ งศำสนำซึ่งน่ำสงสำร
อ่อนด้อยและเปี่ ยมศรัทธำผูซ้ ่งึ หิวกระหำยควำมชอบธรรมและกำลังรอคอยให้เจ้ำมำเป็ นผูเ้ ลี้ยงต่อพวกเขำอย่ำงไ
ร? ผูค้ นประเภทไหนกันที่กำลังรอให้เจ้ำเป็ นผูเ้ ลี้ยงต่อพวกเขำ? เจ้ำพอจะจินตนำกำรออกไหม?

เจ้ำได้ตระหนักรู ้ถงึ ภำระบนบ่ำของเจ้ำ พระบัญชำสำหรับเจ้ำ และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหรื อไม่?
สำนึกรับรู ้แห่งภำรกิจประวัติศำสตร์ของเจ้ำอยู่ที่ไหน?
เจ้ำจะทำหน้ำที่ในฐำนะของเจ้ำนำยคนหนึ่งในยุคถัดไปอย่ำงพอเหมำะพอควรได้อย่ำงไร?
เจ้ำมีสำนึกรับรู ้อนั แรงกล้ำต่อสถำนะแห่งควำมเป็ นนำยหรือไม่? เจ้ำจะอธิบำยถึงเจ้ำนำยแห่งสรรพสิ่งอย่ำงไร?
สิ่งนั้นคือเจ้ำนำยเหนือสิ่งสร้ำงซึ่งมีชีวิตทั้งมวลและเหนือสรรพสิ่งทำงกำยภำพในโลกนี้จริงๆ หรื อ?
แผนกำรของเจ้ำสำหรับควำมก้ำวหน้ำของงำนระยะต่อไปคืออะไร?
มีผูค้ นมำกเพียงใดที่กำลังรอคอยให้เจ้ำเป็ นผูเ้ ลี้ยงของพวกเขำ? งำนของเจ้ำเป็ นงำนหนักใช่ไหม?
พวกเขำอ่อนด้อย น่ำสงสำร ตำบอดและหลงทำงพลำงกำลังร้องคร่ ำครวญอยู่ในควำมมืดมิด—
หนทำงนั้นอยู่แห่งใด? พวกเขำช่ำงโหยหำควำมสว่ำงนั้นเหลือเกิน ควำมสว่ำงซึ่งเหมือนดำวตก
ที่พลันตกลงมำและขับไล่อำนำจแห่งควำมมืดที่บีบคั้นมนุษย์มำนำนหลำยปี เหลือเกิน
ใครเลยจะสำมำรถรู ้ว่ำพวกเขำตั้งควำมหวังอย่ำงกระวนกระวำยใจ
และร่ ำร้องหำสิ่งนี้ท้งั กลำงวันและกลำงคืนมำกมำยสักเพียงไหน?
แม้กระทัง่ ในวันที่ควำมสว่ำงนั้นส่องแสงวำบผ่ำนไปแล้ว
ผูค้ นที่ทุกข์ทนอย่ำงล้ำลึกเหล่ำนี้กย็ งั คงถูกจองจำอยู่ในคุกใต้ดนิ อันมืดมิดโดยไม่มหี วังว่ำจะได้รับกำรปลดปล่อย
เลย เมื่อไรที่พวกเขำจะไม่ตอ้ งร่ ำไห้อกี ต่อไป?
ที่เลวร้ำยก็คือควำมโชคร้ำยของจิตวิญญำณอันเปรำะบำงเหล่ำนี้ไม่เคยได้รับอนุญำตให้พกั ผ่อนเลย
และพวกเขำได้ถูกพันธนำกำรอยู่ในสภำวะนี้โดยพันธะซึ่งไร้ปรำนีและประวัติศำสตร์อนั เยือกเย็นเป็ นเวลำเนิ่นน
ำนเหลือเกิน และใครกันเล่ำที่ได้สดับฟังเสียงร้องคร่ ำครวญของพวกเขำ?
ใครกันเล่ำที่ได้มองดูสภำพอันน่ำเวทนำของพวกเขำ?
เจ้ำเคยฉุกคิดบ้ำงไหมว่ำพระหทัยของพระเจ้ำโทมนัสและกระวนกระวำยเพียงใด?
พระองค์ทรงทนเห็นมวลมนุษย์ซ่ึงไร้เดียงสำ
ผูท้ ี่พระองค์ทรงสร้ำงด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองต้องทนทุกข์ทรมำนเยี่ยงนี้ได้อย่ำงไร? อย่ำงไรก็ตำม
เหล่ำมนุษย์ก็คือเหยื่อซึ่งถูกวำงยำพิษ และถึงแม้ว่ำมนุษย์จะรอดชีวิตมำได้จนถึงเวลำนี้
ใครเล่ำที่จะรู ้ว่ำมวลมนุษย์ได้ถูกมำรวำงยำพิษมำนำนแล้ว?
เจ้ำลืมไปแล้วหรื อว่ำเจ้ำก็เป็ นหนึ่งในเหยื่อเหล่ำนั้นด้วย? ด้วยควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ
เจ้ำไม่เต็มใจที่จะเพียรพยำยำมช่วยให้ควำมรอดแก่ผทู้ รี่ อดชีวิตมำได้เหล่ำนี้หรอกหรื อ?
เจ้ำไม่เต็มใจที่จะอุทิศพลังงำนทั้งหมดที่มีเพื่อกำรตอบแทนพระเจ้ำผูท้ รงรักมวลมนุษย์เฉกเช่นเลือดและเนื้อหนัง
ของพระองค์เองหรอกหรื อ? เมือ่ พิจำรณำทุกๆ อย่ำงแล้ว
เจ้ำจะตีควำมของกำรถูกพระเจ้ำใช้ให้เป็ นประโยชน์เพื่อดำรงชีวิตของเจ้ำอย่ำงพิเศษว่ำอย่ำงไร?

เจ้ำมีควำมแน่วแน่และควำมมัน่ ใจที่จะดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมหมำยของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้ำที่เคร่ งศ
ำสนำใช่หรื อไม่?
จำก “เจ้ำควรจะเข้ำร่วมภำรกิจในอนำคตของเจ้ำอย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

484.
กำรให้คำพยำนต่อพระเจ้ำโดยหลักแล้วเป็ นเรื่องของกำรพูดถึงควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พูดถึงวิธีที่พระเจ้ำทรงพิชิตผูค้ น พูดถึงวิธีที่พระองค์ทรงช่วยผูค้ นให้รอด พูดถึงวิธีที่พระองค์ทรงเปลี่ยนผูค้ น
นั่นเป็ นเรื่ องของกำรพูดถึงวิธีที่พระองค์ทรงนำผูค้ นให้เข้ำไปสู่ควำมเป็ นจริงของควำมจริ ง
เป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้พวกเขำถูกพิชิต ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม และได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระองค์
กำรให้คำพยำนหมำยถึงกำรพูดถึงพระรำชกิจของพระองค์และทั้งหมดที่เจ้ำได้รับประสบกำรณ์มำ
มีเพียงพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นตัวแทนพระองค์ได้
และมีเพียงพระรำชกิจของพระองค์เท่ำนั้นที่สำมำรถเปิ ดเผยพระองค์ต่อสำธำรณะได้ในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ข
องพระองค์ พระรำชกิจของพระองค์ทรงเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
พระรำชกิจและถ้อยดำรัสของพระองค์เป็ นตัวแทนพระวิญญำณโดยตรง กล่ำวคือ
พระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำดำเนินกำรเสร็จสิน้ โดยพระวิญญำณ
และพระวจนะที่พระองค์ตรัสก็ตรัสโดยพระวิญญำณ
สิ่งเหล่ำนี้เพียงแค่แสดงออกโดยผ่ำนทำงเนื้อหนังซึ่งจุติมำเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำ ทว่ำ ในควำมเป็ นจริ งแล้ว
สิ่งเหล่ำนั้นเป็ นกำรแสดงออกของพระวิญญำณ
พระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทำและพระวจนะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสเป็ นตัวแทนแก่นแท้ของพระองค์
หำกหลังจำกที่ทรงนุ่งห่มพระองค์เองในเนื้อหนังและเสด็จมำท่ำมกลำงมนุษย์
พระเจ้ำไม่ได้ตรัสหรื อทรงพระรำชกิจ แล้วจำกนั้นได้ทรงขอให้พวกเจ้ำรู ้จกั สภำวะควำมเป็ นจริ งของพระองค์
ควำมเป็ นปกติของพระองค์ และฤทธำนุภำพไม่สิ้นสุดของพระองค์ เจ้ำจะสำมำรถทำได้หรือไม่?
เจ้ำจะสำมำรถรู ้ว่ำเนื้อแท้ของพระวิญญำณคือสิ่งใดหรื อไม่?
เจ้ำจะสำมำรถรู ้ว่ำพระลักษณะของเนื้อหนังของพระองค์คือสิ่งใดหรื อไม่?
เป็ นเพียงเพรำะพวกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั แต่ละขั้นตอนของพระรำชกิจของพระองค์แล้ว
พระองค์จงึ ทรงขอให้พวกเจ้ำเป็ นคำพยำนต่อพระองค์ หำกพวกเจ้ำไม่ได้มีประสบกำรณ์ดงั กล่ำว
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็คงจะไม่ทรงยืนกรำนให้พวกเจ้ำเป็ นคำพยำน ด้วยเหตุน้ี
เมื่อพวกเจ้ำเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ
เจ้ำไม่เพียงกำลังเป็ นพยำนต่อสภำพภำยนอกของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของพระองค์เท่ำนั้น
แต่ยงั เป็ นคำพยำนต่อพระรำชกิจที่พระองค์ทรงกระทำและเส้นทำงที่พระองค์ทรงนำทำงด้วยเช่นกัน

เจ้ำจะให้คำพยำนต่อวิธีที่เจ้ำถูกพิชิตโดยพระองค์และในแง่มุมใดที่เจ้ำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
นี่คือคำพยำนประเภทที่เจ้ำควรเป็ น…เจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอน กำรพิพำกษำ กระบวนกำรถลุง
กำรทดสอบ ควำมพลั้งพลำด และควำมทุกข์ลำบำกไปทีละขั้นตอน และเจ้ำก็ได้ถูกพิชิตไปแล้ว
เจ้ำได้ละวำงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเนื้อหนัง แรงจูงใจส่วนตัวของเจ้ำ
และควำมสนใจอันแนบสนิทเกี่ยวกับเนื้อหนัง กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระวจนะของพระเจ้ำได้พิชิตหัวใจของเจ้ำแล้วอย่ำงครบบริ บรู ณ์
ถึงแม้ว่ำเจ้ำจะไม่ได้เติบโตในชีวิตของเจ้ำมำกเท่ำที่พระองค์ทรงเรี ยกร้อง
แต่เจ้ำก็รู้จกั สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดและเจ้ำก็เชื่อมัน่ สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำอย่ำงทีส่ ุด ด้วยเหตุน้นั
กำรนี้อำจจะได้เรี ยกได้ว่ำคำพยำน คำพยำนที่เป็ นจริ งและแท้จริง พระรำชกิจที่พระเจ้ำได้เสด็จมำทรงกระทำ
พระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำและกำรตีสอนนั้น หมำยที่จะพิชิตมนุษย์
แต่พระองค์ก็กำลังทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์ ยุติยุค
และดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวให้เสร็จสิ้นด้วยเช่นกัน พระองค์กำลังทรงยุติท้งั ยุค
ช่วยมนุษยชำติท้งั ปวงให้รอด ช่วยให้มนุษยชำติพน้ จำกบำปเป็ นครั้งสุดท้ำย
พระองค์กำลังทรงได้รับมนุษยชำติซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้ำงอย่ำงครบถ้วน เจ้ำควรเป็ นคำพยำนต่อทั้งหมดนี้
เจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำมำกมำยเหลือเกิน
เจ้ำได้เห็นพระรำชกิจด้วยตำของเจ้ำเองและได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจด้วยตนเองโดยเฉพำะ
เมื่อเจ้ำได้ไปถึงวำระสุดท้ำยแล้ว
เจ้ำต้องไม่ไร้ควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่กำรงำนซึ่งเป็ นภำระรับผิดชอบของเจ้ำ
นั่นคงจะเป็ นเรื่ องน่ำเวทนำเสียจริ ง! ในอนำคต เมื่อข่ำวประเสริ ฐได้ถูกเผยแผ่ออกไป
เจ้ำควรที่จะสำมำรถพูดถึงควำมรู ้ของเจ้ำเอง ให้คำพยำนต่อทั้งหมดที่เจ้ำได้รับในหัวใจของเจ้ำ
และไม่เก็บสำรองควำมพยำยำมเอำไว้เลย นี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงควรบรรลุ
สิ่งใดคือนัยสำคัญตำมจริ งของช่วงระยะนี้ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ? ผลของกำรนั้นคือสิ่งใด?
และกำรนั้นได้ถูกดำเนินกำรเสร็จสิ้นในมนุษย์ไปมำกเพียงใด? ผูค้ นควรทำสิ่งใด?
เมื่อพวกเจ้ำสำมำรถพูดถึงพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้ทรงกระทำนับตั้งแต่เสด็จมำยังแผ่น
ดินโลกได้อย่ำงชัดเจน เช่นนั้นแล้วคำพยำนของเจ้ำก็จะครบบริ บูรณ์
เมื่อเจ้ำสำมำรถพูดถึงห้ำสิ่งเหล่ำนี้ได้อย่ำงชัดเจน นัน่ คือ นัยสำคัญของพระรำชกิจของพระองค์
เนื้อหำของพระรำชกิจ เนื้อแท้ของพระรำชกิจ อุปนิสยั ที่พระรำชกิจเป็ นตัวแทน และหลักกำรของพระรำชกิจ
เช่นนั้นแล้วนี่ก็จะพิสูจน์ว่ำเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ ว่ำเจ้ำครองควำมรูอ้ ย่ำงแท้จริง
ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อพวกเจ้ำนั้นไม่สูงมำกนัก

และสำมำรถบรรลุได้โดยบรรดำคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริ ง
หำกเจ้ำปลงใจที่จะเป็ นหนึ่งในพยำนของพระเจ้ำ เจ้ำต้องเข้ำใจสิ่งที่พระเจ้ำทรงเกลียดและสิ่งที่พระองค์ทรงรัก
เจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระองค์ไปมำกมำย โดยผ่ำนทำงพระรำชกิจนี้
เจ้ำต้องมำรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระองค์
เข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์และข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมวลมนุษย์
และใช้ควำมรู ้น้ีให้คำพยำนเกี่ยวกับพระองค์และปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

485. ตอนที่กำลังเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ โดยหลักนั้น
เจ้ำควรพูดคุยให้มำกขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้ำทรงพิพำกษำและตัดสินผูค้ น
กำรทดสอบอะไรที่พระองค์ทรงใช้ถลุงผูค้ นและเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ของพวกเขำ
เจ้ำควรพูดคุยเกี่ยวกับกำรที่ควำมเสื่อมทรำมได้ถกู เปิ ดเผยในประสบกำรณ์ของพวกเจ้ำไปมำกเท่ำไร
เจ้ำได้สู้ทนไปมำกเท่ำใด และพระเจ้ำได้ทรงพิชิตเจ้ำอย่ำงไรในท้ำยที่สุดนั้น นั่นคือ
เจ้ำมีควำมรู ้ที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับพระรำชกิจของพระเจ้ำมำกเท่ำไร
และเจ้ำควรเป็ นพยำนสำหรับพระเจ้ำและชดใช้คืนพระองค์สำหรับควำมรักของพระองค์อย่ำงไร
พวกเจ้ำควรใส่สำระสำคัญเข้ำไปในภำษำประเภทนี้ ในขณะเดียวกันก็ทำไปในลักษณะอันเรียบง่ำย
จงอย่ำพูดคุยเกีย่ วกับทฤษฎีอนั ว่ำงเปล่ำทั้งหลำย จงพูดจำแบบติดดินไม่ถือตัวให้มำกกว่ำนี้ พูดจำจำกหัวใจ
นี่คือวิธีที่เจ้ำควรได้รับประสบกำรณ์
จงอย่ำทำให้มีทฤษฎีว่ำงเปล่ำทั้งหลำยที่ดูลุ่มลึกอยู่ในตัวพวกเจ้ำเองด้วยควำมพยำยำมที่จะโอ้อวด
กำรทำเช่นนั้นทำให้เจ้ำปรำกฎเป็ นค่อนข้ำงโอหังและไร้เหตุผล
เจ้ำควรพูดให้มำกขึ้นถึงสิ่งทั้งหลำยซึ่งเป็ นจริ งจำกประสบกำรณ์จริงของเจ้ำซึ่งเป็ นจริงแท้และมำจำกหัวใจ
กำรนี้มีประโยชน์ต่อผูอ้ นื่ ที่สุด และเป็ นกำรเหมำะสมที่สุดที่พวกเขำจะมองเห็น
พวกเจ้ำเคยเป็ นผูค้ นที่ต่อต้ำนพระเจ้ำที่สุด และมีควำมเอนเอียงที่จะนบนอบต่อพระองค์น้อยที่สุด
แต่บดั นี้เจ้ำได้ถูกพิชิตแล้ว—จงอย่ำลืมกำรนั้น เจ้ำควรไตร่ ตรองและคิดคำนึงเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ให้มำกขึ้น
ครั้นผูค้ นได้เข้ำใจเรื่ องเหล่ำนั้นอย่ำงชัดเจนแล้ว พวกเขำก็จะรู ้ว่ำจะเป็ นคำพยำนได้อย่ำงไร หำไม่แล้ว
พวกเขำก็จะหมิ่นเหม่ที่จะกระทำกำรปฏิบตั ิตนแบบน่ำละอำยและไร้สำนึก
ตัดตอนมำจำก “โดยกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริงเท่ำนั้นคนเรำจึงจะสำมำรถสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

486. 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 หมดอย่ำงแท้จริ ง 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
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

487. แม้ว่ำควำมเชื่อของพวกเจ้ำจะจริ งใจอย่ำงมำก
แต่ก็ไม่มีใครเลยในพวกเจ้ำที่สำมำรถบอกถึงตัวตนของเรำได้ท้งั หมด
ไม่มีใครเลยที่สำมำรถให้คำพยำนที่ครบถ้วนต่อข้อเท็จจริ งทั้งหมดที่พวกเจ้ำเห็น จงตรองดูเถิด ทุกวันนี้
พวกเจ้ำส่วนใหญ่ต่ำงละเลยหน้ำที่ของตนเอง แต่กลับไล่ตำมเสำะหำเนื้อหนัง ปรนเปรอเนื้อหนัง
และชื่นชมกับเนื้อหนังอย่ำงตะกรุ มตะกรำม พวกเจ้ำถือครองควำมจริ งเพียงเล็กน้อย แล้วเช่นนั้น
พวกเจ้ำจะสำมำรถเป็ นคำพยำนต่อทั้งหมดที่พวกเจ้ำได้เห็นมำได้อย่ำงไรกัน? พวกเจ้ำมัน่ ใจจริ งๆ
หรื อว่ำสำมำรถเป็ นพยำนของเรำได้?
หำกวันหนึ่งมำถึงเมื่อเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะเป็ นพยำนต่อทุกสิ่งที่เจ้ำเห็นในวันนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะสูญเสียกำรทำหน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
และกำรดำรงอยูข่ องเจ้ำก็จะปรำศจำกควำมหมำยใดๆ เลย เจ้ำก็จะไม่ควรค่ำแก่กำรเป็ นมนุษย์
กระทัง่ อำจกล่ำวได้ว่ำเจ้ำจะไม่ได้เป็ นมนุษย์เลยด้วยซ้ ำ! เรำได้ทำงำนกับพวกเจ้ำมำอย่ำงมำกมำยเหลือคณำ
แต่เพรำะว่ำขณะนี้เจ้ำไม่ได้กำลังเรี ยนรู ้อะไรเลย ไม่ตระหนักรู ้อะไรเลย และลงแรงของเจ้ำไปอย่ำงไร้ผล
เมื่อถึงเวลำที่เรำจะขยำยงำนของเรำ เจ้ำก็จะได้แต่จอ้ งมองอย่ำงว่ำงเปล่ำ
พูดไม่ออกและไร้ประโยชน์อย่ำงถึงที่สุด นัน่ จะไม่ทำให้เจ้ำเป็ นคนบำปคนหนึ่งตลอดเวลำหรอกหรื อ?
เมื่อเวลำนั้นมำถึง เจ้ำจะไม่รู้สึกเสียใจอย่ำงสุดซึ้งหรื อ? เจ้ำจะไม่จมดิ่งลงสู่ควำมหดหู่หรื อ?
งำนทั้งหมดของเรำในวันนี้ไม่ได้ทำไปด้วยควำมเรื่ อยเฉื่อยและควำมเบื่อหน่ำย
แต่เพื่อวำงรำกฐำนสำหรับงำนในอนำคตของเรำ หำใช่ว่ำเรำมำถึงทำงตัน เลยจำเป็ นต้องคิดหำสิ่งใหม่
เจ้ำควรเข้ำใจงำนที่เรำทำ ไม่ใช่อะไรที่ทำโดยเด็กคนหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่บนถนน
แต่เป็ นงำนที่กระทำในฐำนะตัวแทนของพระบิดำของเรำ
พวกเจ้ำควรรู ้ว่ำเรำไม่ได้กำลังทำงำนทั้งหมดนี้เพียงลำพัง ทว่ำเรำเป็ นตัวแทนของพระบิดำของเรำต่ำงหำก
ขณะเดียวกัน บทบำทของพวกเจ้ำก็คือ เคร่ งครัดต่อกำรติดตำม กำรเชื่อฟัง กำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็ นพยำน
สิ่งที่พวกเจ้ำพึงเข้ำใจคือเรื่ องที่ว่ำเหตุใดพวกเจ้ำจึงควรเชื่อในเรำ
นี่เป็ นคำถำมสำคัญที่สุดที่พวกเจ้ำแต่ละคนจะต้องเข้ำใจ เพื่อเห็นแก่พระสิริของพระองค์
พระบิดำของเรำจึงได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้ำที่จะมอบพวกเจ้ำทั้งหมดให้กบั เรำนับแต่ชวั่ ขณะที่พระองค์ได้ทรงสร้ำ
งโลกแล้ว เพื่อประโยชน์ต่องำนของเรำ และเพื่อพระสิริของพระองค์ พระองค์จึงได้ลิขิตพวกเจ้ำไว้แล้วล่วงหน้ำ
เป็ นเพรำะพระบิดำของเรำนัน่ เอง พวกเจ้ำจึงเชื่อในเรำ
เป็ นเพรำะกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำของพระบิดำของเรำพวกเจ้ำจึงติดตำมเรำ
เรื่ องนี้ไม่ได้เกิดจำกกำรเลือกของตัวพวกเจ้ำเองเลยแม้แต่น้อย ที่สำคัญยิง่ กว่ำก็คือ
พวกเจ้ำจะต้องเข้ำใจด้วยว่ำพวกเจ้ำเป็ นพวกที่พระบิดำของเรำประทำนให้เรำเพื่อพระประสงค์แห่งกำรเป็ นพยำ

นต่อเรำ เนื่องจำกพระองค์ทรงมอบพวกเจ้ำแก่เรำ พวกเจ้ำจึงควรจะปฏิบตั ิตำมหนทำงต่ำงๆ
ที่เรำมอบแก่พวกเจ้ำด้วย รวมถึงวิธีต่ำงๆ และวจนะที่เรำสอนพวกเจ้ำเช่นกัน
เพรำะเป็ นหน้ำที่ของพวกเจ้ำที่จะทำตำมหนทำงของเรำ นี่คอื จุดประสงค์ด้งั เดิมของควำมเชือ่ ของพวกเจ้ำในเรำ
เพรำะฉะนั้น เรำจึงกล่ำวแก่พวกเจ้ำดังนี้
พวกเจ้ำเป็ นเพียงผูค้ นที่พระบิดำของเรำประทำนแก่เรำเพื่อให้ปฏิบตั ิตำมหนทำงของเรำ อย่ำงไรก็ตำม
พวกเจ้ำเพียงเชื่อในเรำเท่ำนั้น พวกเจ้ำไม่ได้เป็ นของเรำ เพรำะพวกเจ้ำหำใช่ครอบครัวคนอิสรำเอลไม่
และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้น กลับเป็ นพวกของงูดึกดำบรรพ์ ทั้งหมดที่เรำกำลังขอให้พวกเจ้ำทำคือ เป็ นพยำนต่อเรำ
แต่ในวันนี้พวกเจ้ำต้องเดินในหนทำงทั้งหลำยของเรำ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อคำพยำนในอนำคตทั้งสิ้น
หำกพวกเจ้ำปฏิบตั ิเฉพำะหน้ำที่ในฐำนะคนที่รับฟังหนทำงของเรำเท่ำนั้น พวกเจ้ำก็จะปรำศจำกคุณค่ำ
และนัยสำคัญของกำรที่พระบิดำของเรำประทำนพวกเจ้ำแก่เรำก็จะสูญไป สิ่งที่เรำจะยืนกรำนบอกกับเจ้ำก็คือ
พวกเจ้ำควรเดินในหนทำงทั้งหลำยของเรำ
ตัดตอนมำจำก “อะไรคือควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระเจ้ำ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

น. ว่าด้วยวิธีที่จะสลัดทิ้งอิทธิพลของซาตานและสัมฤทธิ์ความรอด
488. 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 พระองค์จงึ จะทรงทำให้พวกเขำนมัสกำรพระองค์
เพรำะพระองค์ทรงปรำรถนำที่จะฟื้ นคืนหน้ำที่ด้งั เดิมของมนุษยชำติ
พระองค์จงึ จะทรงฟื้ นคืนมันโดยครบบริ 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 นัน่ ก็คือ กำรทำลำยล้ำงพวกที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ในหมู่มนุษยชำติโดยสิ้นเชิง
และกำรนำบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้ครบบริ บูรณ์เข้ำสู่กำรหยุดพัก
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

489. 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 ด้ถูกจับไปเป็ นเชลย
จะสำมำรถถูกฉวยคว้ำกลับมำจำกมือของซำตำนได้
หำกมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลและพันธนำกำรของซำตำน เช่นนั้นแล้ว ซำตำนก็จะอับอำย
มนุษย์จะถูกนำกลับมำในท้ำยที่สุด และซำตำนก็จะปรำชัย
และเพรำะมนุษย์ได้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลมืดของซำตำน
มนุษย์จะกลำยเป็ นของที่ริบมำได้จำกกำรสู้รบทั้งหมดนี้
และซำตำนจะกลำยเป็ นวัตถุที่จะถูกลงโทษทันทีที่สงครำมได้เสร็จสิ้นลง
หลังจำกนั้นพระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดของมวลมนุษย์ก็จะได้ถูกทำให้ครบบริ บรู ณ์

ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

490. บรรดำผูท้ ี่มีชีวิตภำยใต้อิทธิพลของควำมมืดทั้งหมดคือผูท้ ี่มีชีวิตท่ำมกลำงควำมตำย
ผูท้ ี่ถูกครอบงำโดยซำตำน เมื่อไม่ได้รับกำรช่วยให้รอดจำกพระเจ้ำและถูกพิพำกษำและตีสอนโดยพระเจ้ำ
ผูค้ นก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะหลีกหนีจำกอิทธิพลของควำมตำยได้ พวกเขำไม่สำมำรถกลำยเป็ นคนเป็ นได้
“คนตำย” เหล่ำนี้ไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ และอีกทั้งพระเจ้ำก็ไม่ทรงสำมำรถใช้งำนพวกเขำ
นับประสำอะไรกับกำรเข้ำสู่รำชอำณำจักร พระเจ้ำทรงต้องประสงค์คำพยำนของคนเป็ น ไม่ใช่ของคนตำย
และพระองค์ทรงขอให้คนเป็ น ไม่ใช่คนตำย ทำงำนให้พระองค์ “คนตำย” คือพวกที่ต่อต้ำนและกบฏต่อพระเจ้ำ
พวกเขำเป็ นพวกที่ดำ้ นชำในจิตวิญญำณและไม่เข้ำใจพระวจนะของพระเจ้ำ
พวกเขำคือผูท้ ี่ไม่ได้นำควำมจริงมำปฏิบตั ิและไม่มีควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำแม้แต่น้อย
และพวกเขำคือผูท้ ี่มีชีวิตภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนและถูกซำตำนหำประโยชน์จำกพวกเขำ
คนตำยสำแดงตัวด้วยกำรยืนหยัดต่อต้ำนควำมจริ ง ด้วยกำรกบฏต่อพระเจ้ำ และด้วยกำรทำตัวต่ำช้ำ
น่ำเหยียดหยำม มุง่ ร้ำย โหดร้ำย เล่หล์ วง และเจ้ำเล่ห์ แม้ว่ำผูค้ นเช่นนี้จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
แต่พวกเขำก็ไร้ควำมสำมำรถที่จะดำรงชีพตำมพระวจนะของพระเจ้ำได้ แม้ว่ำพวกเขำจะมีชีวิต
แต่พวกเขำก็เป็ นเพียงซำกศพที่เดินได้ หำยใจได้
คนตำยนั้นไม่สำมำรถอย่ำงสิน้ เชิงที่จะทำให้พระเจ้ำสมดังพระทัยได้ และยิ่งไม่เชื่อฟังพระองค์อย่ำงสิ้นเชิง
พวกเขำเพียงแค่สำมำรถหลอกลวงพระองค์ หมิ่นประมำทพระองค์และทรยศพระองค์เท่ำนั้น
และทั้งหมดที่พวกเขำนำออกมำโดยวิธีที่พวกเขำใช้ชีวิตเปิ ดเผยธรรมชำติของซำตำน
หำกผูค้ นปรำรถนำที่จะกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิตและเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ และได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วพวกเขำต้องยอมรับควำมรอดของพระเจ้ำ
พวกเขำต้องนบนอบด้วยควำมเปรมปรี ด์ ติ ่อกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์และต้องยอมรับด้วยควำมเ
ปรมปรี ด์ ติ ่อกำรตัดแต่งของพระเจ้ำและกำรจัดกำรโดยพระองค์
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะสำมำรถนำควำมจริงทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์มำปฏิบตั ิได้
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะได้รับควำมรอดของพระเจ้ำและกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิตอย่ำงแท้จริ ง
คนเป็ นได้รับกำรทรงช่วยให้รอดโดยพระเจ้ำ พวกเขำถูกพิพำกษำและตีสอนโดยพระเจ้ำ
พวกเขำเต็มใจอุทิศตนและยินดีวำงชีวิตของพวกเขำลงเพื่อพระเจ้ำ
และพวกเขำย่อมจะยินดีอุทิศชีวิตทั้งหมดของพวกเขำให้กบั พระเจ้ำ
จนเมื่อคนเป็ นเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำแล้วเท่ำนั้น ซำตำนจึงสำมำรถถูกทำให้อบั อำยได้
มีเพียงคนเป็ นเท่ำนั้นที่สำมำรถเผยแพร่ พระรำชกิจข่ำวประเสริ ฐของพระเจ้ำ

มีเพียงคนเป็ นเท่ำนั้นที่สมดังพระทัยของพระเจ้ำ และมีเพียงคนเป็ นเท่ำนั้นที่เป็ นผูค้ นจริ งๆ
เดิมทีน้ นั มนุษย์ที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงนั้นมีชีวิต แต่เนื่องจำกถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
มนุษย์จึงมีชีวิตท่ำมกลำงควำมตำยและมีชีวิตภำยใต้อิทธิพลของซำตำน และดังนั้น
ด้วยวิธีน้ีเองผูค้ นจึงได้กลำยเป็ นคนตำยไร้จิตวิญญำณ พวกเขำได้กลำยเป็ นศัตรู ผตู้ ่อต้ำนพระเจ้ำ
พวกเขำได้กลำยเป็ นเครื่ องมือของซำตำน และพวกเขำได้กลำยเป็ นเชลยของซำตำน
พวกคนเป็ นทั้งหมดที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงได้กลำยเป็ นคนตำย
และดังนั้นพระเจ้ำจึงได้ทรงสูญเสียคำพยำนของพระองค์
และพระองค์ได้ทรงสูญเสียมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงและซึ่งเป็ นเพียงสิ่งเดียวเท่ำนั้นที่มีลมหำยใจของพ
ระองค์
หำกพระเจ้ำทรงหมำยจะเอำคำพยำนของพระองค์กลับคืนและเอำพวกที่พระองค์ทรงทำขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพร
ะองค์เอง แต่ถูกซำตำนจับเป็ นเชลยกลับคืน
เช่นนั้นแล้วพระองค์ทรงต้องคืนชีพพวกเขำเพื่อให้พวกเขำกลำยเป็ นสิ่งมีชีวิต
และพระองค์ทรงต้องเรี ยกพวกเขำกลับคืนเพื่อให้พวกเขำมีชีวิตในควำมสว่ำงของพระองค์
คนตำยคือพวกที่ไม่มีจิตวิญญำณ พวกที่ดำ้ นชำอย่ำงที่สุดและพวกที่ต่อต้ำนพระเจ้ำ
แรกที่สุดพวกเขำเป็ นพวกที่ไม่รู้จกั พระเจ้ำ ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่มีเจตนำแม้แต่น้อยที่จะเชื่อฟังพระเจ้ำ
พวกเขำเพียงแต่กบฏต่อพระองค์และต่อต้ำนพระองค์เท่ำนั้น และไม่มีควำมจงรักภักดีแม้แต่น้อย
คนเป็ นคือพวกที่จิตวิญญำณได้เกิดใหม่แล้ว พวกที่รู้จกั เชื่อฟังพระเจ้ำ และพวกที่ภกั ดีต่อพระเจ้ำ
พวกเขำถูกครอบครองด้วยควำมจริง และด้วยคำพยำน
และผูค้ นเหล่ำนี้เท่ำนั้นที่เป็ นที่พอพระทัยต่อพระเจ้ำในพระนิเวศของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำคือใครบำงคนทีไ่ ด้กลับมีชีวิตขึ้นอีกหรือไม่?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

491. อะไรคืออิทธิพลแห่งควำมมืด? สิ่งที่เรียกว่ำ “อิทธิพลแห่งควำมมืด” นี้คืออิทธิพลของควำมหลอกลวง
ควำมเสื่อมทรำม กำรผูกมัด และกำรควบคุมผูค้ นของซำตำน
อิทธิพลของซำตำนคืออิทธิพลที่มีกลิ่นอำยของควำมตำย
ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนล้วนถึงครำวต้องพินำศ
เจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดหลังจำกได้รับควำมเชื่อในพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
เมื่อเจ้ำได้อธิษฐำนต่อพระเจ้ำอย่ำงจริงใจ เมื่อเจ้ำหันหัวใจของเจ้ำไปหำพระองค์อย่ำงครบบริ บูรณ์ ณ
จุดที่หัวใจของเจ้ำถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ
เจ้ำเต็มใจมำกขึ้นที่จะมอบตัวเองให้แก่พระองค์อย่ำงครบบริ บูรณ์ และ ณ เวลำนั้น

เจ้ำจึงจะได้หลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืด
หำกทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์กระทำเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ำและเป็ นไปในแนวเดียวกับข้อพึงประสงค์ท้งั หลำ
ยของพระองค์แล้วไซร้ เมื่อนั้น เขำก็คือผูห้ นึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
และอยู่ภำยใต้กำรดูแลและกำรคุม้ ครองปกป้องของพระองค์
หำกผูค้ นไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมพระวจนะของพระเจ้ำได้ หำกพวกเขำพยำยำมหลอกพระองค์อยู่เสมอ
โดยปฏิบตั ิต่อพระองค์ในแบบพอเป็ นพิธี และไม่เชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระองค์—
เช่นนั้นแล้วผูค้ นเหล่ำนี้ท้งั หมดก็เป็ นผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
มนุษย์ซ่งึ ไม่ได้รับควำมรอดของพระเจ้ำนั้นกำลังใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน กล่ำวคือ
พวกเขำทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ำกำลังใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน
แม้แต่บรรดำผูท้ ี่เชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำก็อำจไม่จำเป็ นว่ำจะใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระองค์
เพรำะพวกที่เชื่อในพระองค์อำจไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระองค์และไม่มีควำมสำมำรถที่จะนบนอ
บต่อพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง มนุษย์ถูกจำกัดต่อกำรเชื่อในพระเจ้ำ และเนื่องจำกเขำไม่มีควำมรู ้เกี่ยวพระเจ้ำ
เขำจึงยังคงใช้ชีวิตอยู่ภำยในกฎเกณฑ์ด้งั เดิมท่ำมกลำงบรรดำวจนะที่ตำยแล้ว
กับชีวิตหนึ่งซึ่งมืดมนและไม่แน่นอน
อีกทั้งไม่ได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์โดยพระเจ้ำอย่ำงครบถ้วนและไม่ได้รับกำรรับไว้อย่ำงครบบริ บูรณ์โดยพระอ
งค์ ดังนั้น
ในขณะที่มนั ชัดเจนโดยไม่ตอ้ งอำศัยคำพูดอยู่แล้วว่ำพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ำกำลังใช้ชีวิตอยูภ่ ำยใต้อิทธิพลแห่งค
วำมมืด แม้แต่บรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำก็อำจจะยังอยูภ่ ำยใต้อิทธิพลของมัน
เนื่องเพรำะพวกเขำนั้นขำดพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พวกที่ไม่ได้รับพระคุณหรื อควำมปรำนีของพระเจ้ำ
และพวกที่ไม่สำมำรถมองเห็นพระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้น้นั
ล้วนกำลังใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด และโดยส่วนใหญ่
ผูค้ นที่เพียงชืน่ ชมในพระคุณของพระเจ้ำโดยไม่รู้จกั พระองค์ก็เป็ นเช่นเดีย วกัน
หำกมนุษย์คนหนึ่งเชื่อในพระเจ้ำแต่ยงั ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยูภ่ ำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืดแล้วไซร้
กำรดำรงอยู่ของมนุษย์คนนี้กไ็ ด้สูญสิ้นควำมหมำยไปแล้ว—
และจำเป็ นอะไรที่ตอ้ งกล่ำวถึงผูค้ นที่ไม่เชื่อว่ำพระเจ้ำทรงมีอยู่จริง
ทุกคนที่ไม่สำมำรถยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำได้
หรื อผูท้ ี่ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำแต่ไร้ควำมสำมำรถที่จะทำตำมข้อเรี ยกร้องต่ำงๆ ของพระองค์ได้

ล้วนเป็ นผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
เฉพำะพวกที่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งและสำมำรถทำตำมข้อเรี ยกร้องของพระเจ้ำได้เท่ำนั้นที่จะได้รับพระพรจำ
กพระองค์ และเฉพำะพวกเขำเท่ำนั้นที่จะหลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืด
พวกที่ไม่ได้รับกำรปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ ผูท้ ี่ถูกควบคุมโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ
และผูท้ ี่ไร้ควำมสำมำรถที่จะมอบหัวใจของพวกเขำให้แก่พระเจ้ำได้ คือผูค้ นที่อยู่ภำยใต้พนั ธนำกำรของซำตำน
ผูซ้ ่ึงใช้ชีวิตอยู่ภำยในกลิ่นอำยของควำมตำย พวกที่ไม่สัตย์ซื่อต่อหน้ำที่ของตนเอง
ผูท้ ี่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระบัญชำของพระเจ้ำ
และผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนในคริ สตจักรคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
พวกที่จงใจรบกวนชีวิตแห่งคริสตจักร ผูซ้ ่งึ เจตนำหว่ำนควำมบำดหมำงระหว่ำงพี่น้องชำยหญิง
หรื อผูท้ ี่ต้งั พรรคพวกนั้น คือผูค้ นซึ่งยังใช้ชีวิตที่ยิ่งจมลึกลงไปภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
ในพันธนำกำรของซำตำน พวกที่มสี ัมพันธภำพทีผ่ ิดปกติกบั พระเจ้ำ ผูท้ ี่มีควำมอยำกได้อยำกมีที่ฟุ้งเฟ้ออยู่เสมอ
ผูท้ ี่ตอ้ งกำรมีควำมได้เปรียบอยู่เสมอ และผูท้ ี่ไม่เคยแสวงหำกำรเปลี่ยนสภำพอุปนิสัยของตน
คือผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
พวกที่ย่อหย่อนอยู่เสมอและไม่เคยจริงจังในกำรปฏิบตั ิตำมควำมจริ ง
และผูท้ ี่ไม่ได้พยำยำมที่จะทำตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำ แต่กลับพยำยำมเพียงตอบสนองเนื้อหนังของตนเองเท่ำนั้น
คือผูค้ นซึ่งกำลังใช้ชีวิตอยูภ่ ำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืดที่ปกคลุมด้วยควำมตำยเช่นกัน
พวกที่มีส่วนร่ วมในควำมคดโกงและกำรหลอกลวงเมื่อทำงำนให้กบั พระเจ้ำ
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิกบั พระเจ้ำในลักษณะพอเป็ นพิธี ผูท้ ี่ฉ้อโกงพระเจ้ำ และผูท้ ี่วำงแผนเพื่อตัวเองอยู่เสมอ
คือผูค้ นที่กำลังใช้ชีวิตอยูภ่ ำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด คนพวกนั้นทุกคนที่ไม่สำมำรถรักพระเจ้ำได้อย่ำงจริงใจ
ผูท้ ี่ไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งและผูท้ ี่ไม่ได้มุ่งเน้นกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของตน
คือผูค้ นที่กำลังใช้ชีวิตอยูภ่ ำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
ตัดตอนมำจำก “จงหนีให้พน้ จำกอิทธิพลแห่งควำมมืด แล้วพระเจ้ำจะทรงรับเจ้ำไว้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

492. มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงเนื้อหนัง ซึ่งก็หมำยควำมว่ำ เขำมีชีวิตอยู่ในนรกมนุษย์
และหำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ มนุษย์ย่อมมีควำมโสมมพอกันกับซำตำน
มนุษย์จะสำมำรถบริสุทธิ์ได้อย่ำงไรกัน?
เปโตรได้เชื่อว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำโดยพระเจ้ำเป็ นกำรคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุดและพระคุณอันยิ่งใหญ่
ที่สุดของมนุษย์ มนุษย์จะสำมำรถตื่นขึ้นและเกลียดชังเนื้อหนัง เกลียดชังซำตำนได้
โดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำเท่ำนั้น
ควำมมีวินัยอันเคร่งครัดของพระเจ้ำปลดปล่อยมนุษย์จำกอิทธิพลของซำตำน

ปลดปล่อยเขำจำกโลกใบเล็กของเขำเอง และเปิ ดโอกำสให้เขำมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงแห่งพระพักตร์พระเจ้ำ
ไม่มีควำมรอดใดที่ดีกว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำอีกแล้ว! เปโตรได้อธิษฐำนไปว่ำ “โอ้ พระเจ้ำ!
ตรำบที่พระองค์ทรงตีสอนและตัดสินข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์จะทรำบว่ำพระองค์หำได้ทรงทอดทิง้ ข้ำพระองค์ไม่
ต่อให้พระองค์ไม่ทรงมอบควำมชื่นบำนหรื อสันติสุขให้แก่ขำ้ พระองค์
และทรงทำให้ขำ้ พระองค์มีชีวิตอยู่ในควำมทุกข์ และทรงทำโทษข้ำพระองค์ดว้ ยกำรสัง่ สอนเกินคณำนับ
ตรำบที่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งข้ำพระองค์ ข้ำพระองค์กย็ ่อมรู ้สึกสบำยใจ ในวันนี้
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ได้กลำยมำเป็ นกำรคุม้ ครองปกป้องที่ดีที่สุดและกำรได้รับพรที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด พระคุณที่พระองค์ทรงมอบให้ขำ้ พระองค์น้ นั คุม้ ครองปกป้องข้ำพระองค์
พระคุณที่พระองค์ประทำนต่อข้ำพระองค์ในวันนี้ก็คือ กำรสำแดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
และคือกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ ยิง่ ไปกว่ำนั้นก็คอื มันเป็ นกำรทดสอบ และที่มำกกว่ำนั้น
มันคือชีวิตแห่งควำมทุกข์”
เปโตรสำมำรถละทิ้งควำมยินดีในเนื้อหนังและแสวงหำควำมรักที่ลึกซึ้งกว่ำและกำรคุม้ ครองปกป้องที่ยงิ่ ใหญ่กว่
ำ เพรำะเขำได้รับพระคุณมำกมำยจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ ในชีวิตของเขำ
หำกมนุษย์ปรำรถนำจะได้รับกำรชำระให้สะอำดและสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเขำ
หำกเขำปรำรถนำที่จะดำเนินชีวิตแห่งควำมหมำยและทำหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงให้ลุล่วงแล้วไซร้
เขำต้องยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และต้องไม่ยอมให้กำรบ่มวินัยของพระเจ้ำและกำรเฆี่ยนตีของพระเจ้ำพรำกไปจำกเขำ
ทั้งนี้ก็เพื่อที่เขำอำจปลดปล่อยตนเองจำกกำรหลอกใช้และอิทธิพลของซำตำน
และมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำได้ จงรูไ้ ว้ว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำคือควำมสว่ำง
และแสงสว่ำงแห่งควำมรอดของมนุษย์ และรู ้ว่ำไม่มีกำรได้รับพรใด พระคุณใด
หรื อกำรคุม้ ครองปกป้องใดที่ดีกว่ำนี้อีกแล้วสำหรับมนุษย์ มนุษย์มีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำน
และดำรงอยู่ในเนื้อหนัง หำกเขำไม่ได้รับกำรชำระให้สะอำด
และไม่ได้รับกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำแล้วไซร้ มนุษย์ย่อมจะกลำยเป็ นเสื่อมลงทุกที
หำกเขำปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำแล้วไซร้ เขำต้องได้รับกำรชำระให้สะอำดและได้รับกำรช่วยให้รอด
เปโตรได้อธิษฐำนว่ำ “ข้ำแต่พระเจ้ำ เมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อข้ำพระองค์อย่ำงมีเมตตำ
ข้ำพระองค์ปีติยินดีและรู ้สึกชูใจ เมื่อพระองค์ทรงตีสอนข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ยงิ่ รูส้ ึกชูใจและชื่นบำนยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่ำข้ำพระองค์จะอ่อนแอ และทนฝ่ ำควำมทุกข์เกินพรรณนำ
แม้มีน้ ำตำและควำมโศกเศร้ำ พระองค์ทรงทรำบว่ำควำมโศกเศร้ำนี้เป็ นเพรำะควำมไม่เชื่อฟั งของข้ำพระองค์

และเพรำะควำมอ่อนแอของข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ร่ ำไห้เพรำะข้ำพระองค์ไม่สำมำรถทำให้สมดังสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรำรถนำได้
ข้ำพระองค์รูส้ ึกโศกเศร้ำและเสียใจเพรำะข้ำพระองค์พร่ องเกินไปต่อข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระองค์
แต่ขำ้ พระองค์ก็เต็มใจที่จะบรรลุมำถึงอำณำจักรนี้
ข้ำพระองค์เต็มใจที่จะทำทั้งหมดที่ขำ้ พระองค์ทำได้เพื่อให้พระองค์พงึ พอพระทัย
กำรตีสอนของพระองค์ได้นำกำรคุม้ ครองปกป้องมำสู่ขำ้ พระองค์ และได้ให้ควำมรอดที่ดีทสี่ ุดแก่ขำ้ พระองค์
กำรพิพำกษำของพระองค์ทำให้ควำมยอมผ่อนปรนและควำมอดทนของพระองค์ตอ้ งมัวหมอง
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ข้ำพระองค์คงจะไม่ชื่นชมควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงของพระองค์
ในวันนี้ขำ้ พระองค์มองเห็นยิง่ ขึ้นกว่ำเดิมว่ำควำมรักของพระองค์น้ นั ก้ำวข้ำมฟ้ำสวรรค์และเลิศล้ำเหนือสิ่งอื่นทั้
งมวล ควำมรักของพระองค์ไม่ใช่เป็ นแค่ควำมปรำนี และควำมรักมัน่ คง ที่ยิ่งมำกไปกว่ำนั้น
มันคือกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนั่นเอง กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ได้ให้ขำ้ พระองค์มำมำกมำย
เมื่อปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ไม่มีบุคคลใดแม้สักคนที่จะสำมำรถผ่ำนประสบกำรณ์ควำมรักของพระผูส้ ร้ำง
แม้ขำ้ พระองค์ได้ทนฝ่ ำหลำยร้อยปี แห่งกำรทดสอบและควำมทุกข์ลำบำก และถึงขั้นเกือบถึงแก่ควำมตำย
สิ่งเหล่ำนั้นได้เปิ ดโอกำสให้ขำ้ พระองค์รู้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริ งและได้รับควำมรอดซึ่งสูงส่งที่สุด
หำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำและกำรบ่มวินัยของพระองค์กำลังจะพรำกจำกข้ำพระองค์ไปแล้วไซร้
ข้ำพระองค์ยอ่ มจะมีชีวิตอยู่ในควำมมืด ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน
เนื้อหนังของมนุษย์น้ นั มีประโยชน์อนั ใดเล่ำ?
หำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์กำลังจะจำกข้ำพระองค์ไป
นั่นคงจะประหนึ่งว่ำพระวิญญำณของพระองค์ได้ทอดทิง้ ข้ำพระองค์ไปแล้ว
ประหนึ่งว่ำพระองค์มิได้ทรงอยู่กบั ข้ำพระองค์อีกต่อไปแล้ว หำกนัน่ เป็ นเช่นนั้น
ข้ำพระองค์จะสำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เช่นไร?
หำกพระองค์ทรงมอบควำมเจ็บป่ วยให้ขำ้ พระองค์และทรงนำอิสรภำพของข้ำพระองค์ไป
ข้ำพระองค์สำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อได้
แต่หำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์กำลังจะจำกข้ำพระองค์ไปตลอดกำล
ข้ำพระองค์คงจะสิ้นหนทำงที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
หำกข้ำพระองค์ได้อยู่มำโดยปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ข้ำพระองค์คงจะได้สูญเสียควำมรักของพระองค์ไปแล้ว

ควำมรักซึ่งลึกซึ้งสำหรับข้ำพระองค์เกินกว่ำที่จะกล่ำวออกมำเป็ นคำพูดได้ เมื่อปรำศจำกควำมรักของพระองค์
ข้ำพระองค์จะมีชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน
และคงจะไม่สำมำรถมองเห็นพระพักตร์อนั รุ่งโรจน์ของพระองค์ได้
ข้ำพระองค์จะสำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่ำงไรเล่ำ? ข้ำพระองค์มิอำจทนฝ่ ำควำมมืดมิด ทนฝ่ ำชีวิตเช่นนั้นได้
กำรมีพระองค์อยู่กบั ข้ำพระองค์น้นั ประดุจกำรได้มองเห็นพระองค์
แล้วข้ำพระองค์จะสำมำรถไปจำกพระองค์ได้อย่ำงไรเล่ำ? ข้ำพระองค์วอนขอพระองค์
ข้ำพระองค์ขอพระองค์ว่ำอย่ำทรงนำสิ่งชูใจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของข้ำพระองค์ไปจำกข้ำพระองค์เลย
ต่อให้มนั เป็ นแค่พระวจนะแห่งกำรให้ควำมมัน่ ใจเพียงไม่กี่คำก็ตำม
ข้ำพระองค์ได้ชื่นชมควำมรักของพระองค์ตลอดมำ และในวันนี้
ข้ำพระองค์ไม่สำมำรถที่จะไกลห่ำงจำกพระองค์ได้ ข้ำพระองค์จะไม่รักพระองค์ได้อย่ำงไรกัน?
ข้ำพระองค์ได้หลัง่ น้ ำตำแห่งควำมโศกเศร้ำก็เพรำะควำมรักของพระองค์ ทว่ำข้ำพระองค์รู้สึกตลอดมำว่ำ
ชีวิตเช่นนี้เปี่ ยมควำมหมำยกว่ำ สำมำรถให้ควำมมัง่ คัง่ แก่ขำ้ พระองค์ได้มำกกว่ำ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้ำพระองค์ได้มำกกว่ำ
และสำมำรถเปิ ดโอกำสให้ขำ้ พระองค์บรรลุควำมจริ งซึ่งสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยควรครองได้มำกกว่ำ”
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

493. เนื้อหนังของมนุษย์เป็ นของซำตำน มันเต็มไปด้วยอุปนิสยั อันเป็ นกบฏ มันโสโครกอย่ำงน่ำตำหนิ
และมันเป็ นสิ่งที่ไม่สะอำด ผูค้ นละโมบต่อควำมชื่นชมยินดีของเนื้อหนังมำกเกินไป
และมีกำรสำแดงของเนื้อหนังมำกเกินไป
นี่คือสำเหตุที่พระเจ้ำทรงรังเกียจชิงชังเนื้อหนังของมนุษย์ในระดับหนึ่ง
เมื่อผูค้ นละทิ้งสิ่งที่โสโครกและเสื่อมทรำมทั้งหลำยของซำตำน พวกเขำก็ได้ควำมรอดของพระเจ้ำ
แต่หำกพวกเขำยังคงไม่ปลดเปลื้องตัวพวกเขำเองจำกควำมโสโครกและควำมเสื่อมทรำม
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ยงั คงใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน กำรสมคบคิด กำรหลอกลวง
และควำมคดโกงของผูค้ นล้วนแล้วแต่เป็ นเรื่ องของซำตำนทั้งสิ้น
กำรช่วยเจ้ำให้รอดของพระเจ้ำเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้เจ้ำหนีรอดจำกสิ่งเหล่ำนี้ของซำตำน
พระรำชกิจของพระเจ้ำไม่อำจผิดพลำดได้ พระรำชกิจทุกอย่ำงกระทำขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์จำกควำมมืดมิด
เมือ่ เจ้ำได้เชื่อถึงจุดหนึ่งและสำมำรถปลดเปลื้องตัวเองจำกควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนัง
และไม่ได้ถูกล่ำมโซ่ตรวนไว้โดยควำมเสื่อมทรำมนี้อีกต่อไป เจ้ำจะไม่ได้รับกำรช่วยให้รอดแล้วหรอกหรื อ?
เมื่อเจ้ำใช้ชีวิตภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน เจ้ำไม่สำมำรถสำแดงพระเจ้ำได้ เจ้ำเป็ นบำงสิ่งทีโ่ สโครก

และไม่สำมำรถได้รับกำรสืบทอดของพระเจ้ำ
เมื่อเจ้ำได้รับกำรชำระล้ำงให้สะอำดและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้ว เจ้ำจะบริ สุทธิ์
เจ้ำจะเป็ นบุคคลปกติ และเจ้ำจะได้รับพระพรจำกพระเจ้ำและเป็ นที่น่ำปี ติยินดีต่อพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

494. กำรดำเนินชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์อยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของซำตำน
และไม่มีแม้แต่บุคคลเดียวที่สำมำรถปลดปล่อยตัวเองจำกอิทธิพลของซำตำนได้ดว้ ยตัวพวกเขำเอง
ทั้งหมดล้วนมีชีวิตอยู่ในโลกอันโสมม ในควำมเสื่อมทรำมและควำมว่ำงเปล่ำ
ปรำศจำกควำมหมำยหรื อคุณค่ำแม้เพียงน้อยนิด พวกเขำใช้ชีวิตที่ช่ำงอิสระไร้กงั วลเยี่ยงนั้นเพื่อเนื้อหนัง
เพื่อตัณหำ และเพื่อซำตำน กำรดำรงอยู่ของพวกเขำไม่มีคณ
ุ ค่ำแม้แต่น้อยนิดเลย
มนุษย์ไร้ควำมสำมำรถในกำรค้นหำควำมจริงซึ่งจะปลดปล่อยเขำจำกอิทธิพลของซำตำน
แม้ว่ำมนุษย์เชื่อในพระเจ้ำ และอ่ำนพระคัมภีร์ เขำก็หำได้เข้ำใจไม่
ว่ำจะปลดปล่อยตัวเขำเองจำกกำรควบคุมของอิทธิพลซำตำนได้อย่ำงไร ตลอดหลำยยุคสมัย
มีผคู้ นน้อยมำกที่ได้คน้ พบควำมลับนี้ มีน้อยมำกที่ได้จบั ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมัน ครั้นเป็ นเช่นนั้น
แม้มนุษย์รงั เกียจซำตำน และรังเกียจเนื้ อหนัง
เขำก็ไม่รู้ว่ำจะกำจัดอิทธิพลของซำตำนที่กำลังวำงกับดักอยู่ออกจำกตัวเขำได้อย่ำงไร ในวันนี้
ไม่ใช่ว่ำเจ้ำยังคงอยูภ่ ำยใต้แดนครอบครองของซำตำนหรอกหรื อ?
เจ้ำไม่เสียใจในกำรกระทำอันไม่เชื่อฟังของเจ้ำ และนับประสำอะไรที่จะรู ้สึกว่ำตัวเจ้ำนั้นโสมมและไม่เชื่อฟั ง
ภำยหลังกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ เจ้ำถึงกับรู ้สึกมีสันติสุขในจิตใจและรู ้สึกสงบอย่ำงใหญ่หลวง
ควำมสงบของเจ้ำนั้นมิใช่เพรำะเจ้ำเสื่อมทรำมหรอกหรื อ?
สันติสุขของจิตใจนี้มิได้มำจำกกำรไม่เชื่อฟังของเจ้ำหรอกหรือ? มนุษย์มีชีวิตอยู่ในนรกมนุษย์
เขำมีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลมืดของซำตำน ทัว่ แผ่นดิน ผีท้งั หลำยอำศัยอยูร่ ่ วมกับมนุษย์
รุ กคืบไปบนเนื้อหนังของมนุษย์ บนแผ่นดินโลก เจ้ำไม่ได้อำศัยอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมอันงดงำม
สถำนที่ที่เจ้ำอยู่ก็คืออำณำจักรของมำร นรกมนุษย์แห่งหนึ่ง นรกขุมลึกแห่งหนึ่งนั่นเอง
หำกมนุษย์ไม่ได้รับกำรชำระให้สะอำดแล้วไซร้ เขำย่อมเป็ นสิ่งโสมม
หำกเขำไม่ได้รับกำรคุม้ ครองปกป้องและดูแลโดยพระเจ้ำแล้วไซร้ เขำย่อมยังคงเป็ นเชลยของซำตำน
หำกเขำไม่ได้รับกำรพิพำกษำและตีสอนแล้วไซร้
เขำย่อมจะไม่มีวิถีทำงที่จะหลีกหนีกำรกดขี่ของอิทธิพลมืดของซำตำน
อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมที่เจ้ำแสดงออกมำและพฤติกรรมอันไม่เชื่อฟังที่เจ้ำใช้ดำเนินชีวิตนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่
ำ เจ้ำยังคงมีชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำน

หำกควำมคิดและจิตใจของเจ้ำยังไม่ได้รับกำรชำระให้สะอำด
และอุปนิสัยของเจ้ำยังไม่ได้ถูกพิพำกษำและตีสอนแล้วไซร้
ควำมเป็ นอยู่ท้งั สิ้นของเจ้ำก็ย่อมยังคงถูกควบคุมโดยแดนครอบครองของซำตำน
จิตใจของเจ้ำถูกควบคุมโดยซำตำน ควำมคิดของเจ้ำถูกหลอกใช้โดยซำตำน
และควำมเป็ นอยู่ท้งั สิ้นของเจ้ำถูกควบคุมด้วยเงื้อมมือของซำตำน เจ้ำรู ้แน่ไหมว่ำ
ตอนนี้เจ้ำห่ำงไกลแค่ไหนจำกมำตรฐำนของเปโตรเพียงใด? เจ้ำมีขีดควำมสำมำรถนั้นหรื อไม่?
เจ้ำรู ้มำกเพียงใดในเรื่องของกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของวันนี้? เจ้ำมีสิ่งที่เปโตรได้มำรู ้มำกแค่ไหน?
หำกในวันนี้เจ้ำไม่สำมำรถรู ้ได้ เจ้ำจะสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมรูน้ ้ีได้หรือไม่ในอนำคต?
คนบำงคนที่ข้ เี กียจและขี้ขลำดอย่ำงเจ้ำนั้น ย่อมไม่สำมำรถรู ้เรื่องกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเป็ นธรรมดำ
หำกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำสันติสุขของเนื้อหนัง และควำมยินดีของเนื้อหนังแล้วไซร้
เจ้ำย่อมจะไม่มีวิถีทำงที่จะได้รับกำรชำระให้สะอำด และในท้ำยที่สุด เจ้ำย่อมจะหวนคืนสู่ซำตำน
เพรำะสิ่งที่เจ้ำใช้ดำเนินชีวิตก็คือซำตำน และมันก็คือเนื้อหนังนั่นเอง เท่ำที่สิ่งทั้งหลำยเป็ นอยู่ในทุกวันนี้
ผูค้ นมำกมำยไม่ไล่ตำมเสำะหำชีวิต ซึ่งหมำยควำมว่ำพวกเขำไม่ใส่ใจเกี่ยวกับกำรได้รับกำรชำระให้สะอำด
หรื อเกี่ยวกับกำรเข้ำสู่ประสบกำรณ์ชีวิตที่ลึกซึ้งกว่ำ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำจะสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้เช่นไร?
พวกที่ไม่เสำะหำชีวิตไม่มีโอกำสที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และพวกที่ไม่เสำะหำควำมรู ้ในเรื่ องของพระเจ้ำ ผูท้ ี่ไม่เสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของพวกเขำนั้น
ไร้ควำมสำมำรถที่จะหลีกหนีอิทธิพลมืดของซำตำน
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ข องเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

495. ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้ำ แต่ทว่ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง ย่อมไม่มีทำงหลีกหนีจำกอิทธิพลของซำตำน
ทุกคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตของพวกเขำด้วยควำมซื่อสัตย์
ผูท้ ี่ประพฤติตนต่อหน้ำผูอ้ ื่นอย่ำงหนึ่งแต่ลบั หลังอย่ำงหนึ่งกับพวกเขำ ผูท้ ี่สร้ำงภำพแสดงควำมถ่อมตน
ควำมอดทน และควำมรัก ทั้งที่แก่นแท้ของพวกเขำเป็ นคนร้ำยกำจ เจ้ำเล่ห์
และปรำศจำกควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำ—
ผูค้ นเช่นนี้คือตัวแทนในแบบฉบับของพวกที่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
พวกเขำเป็ นจำพวกเดียวกันกับงู พวกที่เชื่อพระเจ้ำเฉพำะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่ำนั้นตลอดเวลำ
ผูท้ ี่หยิ่งผยองและมองตนเองเป็ นฝ่ ำยถูกเสมอ ผูท้ ี่ชอบโอ้อวด และผูท้ ี่ปกป้องสถำนภำพของตนเอง
คือผูค้ นที่รักซำตำนและต่อต้ำนควำมจริ ง ผูค้ นเหล่ำนี้ตำ้ นทำนพระเจ้ำและเป็ นของซำตำนโดยสิ้นเชิง

พวกที่ไม่สนใจต่อภำระของพระเจ้ำ ไม่รับใช้พระเจ้ำอย่ำงสุดหัวใจ
ผูท้ ี่คอยห่วงกังวลกับส่วนได้ส่วนเสียเฉพำะตนและส่วนได้ส่วนเสียของครอบครัวตนเองอยู่เสมอ
ผูท้ ี่ไร้ควำมสำมำรถที่จะละทิ้งทุกสิ่งเพื่อสละตนให้กบั พระเจ้ำได้
และผูท้ ี่ไม่เคยใช้ชีวิตโดยพระวจนะของพระเจ้ำเลย คือผูค้ นที่อยู่นอกพระวจนะของพระองค์
ผูค้ นเช่นนั้นไม่สำมำรถได้รับกำรชมเชยจำกพระเจ้ำ
เมื่อพระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์
มันเป็ นไปเพื่อที่พวกเขำจะได้ชื่นชมกับควำมอุดมสมบูรณ์ของพระองค์และรักพระองค์อย่ำงจริ งแท้ โดยวิธีน้ี
มนุษย์ก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระองค์ ปั จจุบนั นี้
สำหรับพวกเขำทั้งหมดที่ไม่สำมำรถรักพระเจ้ำได้น้ นั ไม่ได้สนใจต่อภำระของพระองค์
ไร้ควำมสำมำรถที่จะมอบหัวใจของเขำให้พระองค์อย่ำงครบถ้วน
ไร้ควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจในพระทัยของพระองค์เสมือนเป็ นหัวใจของพวกเขำเองได้
และไม่สำมำรถแบกภำระของพระองค์เสมือนเป็ นภำระของพวกเขำเองได้—
ควำมสว่ำงของพระเจ้ำไม่สำดส่องไปยังมนุษย์คนใดที่เป็ นเช่นนั้น และเพรำะเช่นนั้น
พวกเขำทั้งหมดจึงกำลังใช้ชีวิตอยูภ่ ำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด
พวกเขำอยู่บนเส้นทำงที่ต่อต้ำนโดยสิ้นเชิงกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และไม่มีเศษเสี้ยวของควำมจริงในสิ่งใดที่พวกเขำทำเลย พวกเขำกำลังเกลือกกลิง้ ในโคลนตมกับซำตำน
พวกเขำคือผูค้ นที่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด หำกเจ้ำสำมำรถกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
และสนใจต่อน้ ำพระทัยของพระองค์ และนำพระวจนะของพระองค์มำปฏิบตั ิอยู่เนืองๆ
เมื่อนั้นเจ้ำก็เป็ นของพระเจ้ำ และเจ้ำคือบุคคลหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระองค์
เจ้ำเต็มใจหรื อไม่ที่จะหลีกหนีจำกแดนครอบครองของซำตำนและใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำ?
หำกเจ้ำใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ เมื่อนั้น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็จะมีโอกำสได้ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ หำกเจ้ำใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำน
เจ้ำก็จะไม่ได้มอบโอกำสเช่นนั้นแก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์
ควำมสว่ำงที่พระองค์ทรงสำดส่องบนพวกเขำ
และควำมมัน่ ใจที่พระองค์ทรงประทำนแก่พวกเขำคงอยู่เพียงชัว่ ขณะหนึ่งเท่ำนั้น
หำกว่ำผูค้ นไม่เอำใจใส่และไม่ให้ควำมสนใจ เมื่อนั้น
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็จะเลยผ่ำนพวกเขำไป หำกมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็จะอยู่กบั พวกเขำและปฏิบตั ิพระรำชกิจต่อพวกเขำ
หำกมนุษย์ไม่ใช้ชีวิตอยูภ่ ำยในพระวจนะของพระเจ้ำ เมื่อนั้น พวกเขำก็จะใช้ชีวิตอยู่ในพันธนำกำรของซำตำน

หำกมนุษย์อยู่กบั อุปนิสยั อันเสื่อมทรำม
กำรทรงสถิตหรื อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะไม่อยู่กบั พวกเขำ
หำกเจ้ำใช้ชีวิตอยู่ภำยในขีดคัน่ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
และหำกเจ้ำใช้ชีวิตอยู่ในสภำวะที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ เมื่อนั้น เจ้ำก็จะเป็ นผูท้ ี่เป็ นของพระองค์
และพระองค์จะทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจต่อเจ้ำ หำกเจ้ำไม่ได้กำลังใช้ชีวิตอยูภ่ ำยในขีดคัน่ แห่งข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ
ของพระเจ้ำ แต่กลับใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนแทน เมื่อนั้น
เจ้ำก็กำลังใช้ชีวิตอยู่ภำยในควำมเสื่อมทรำมของซำตำนอย่ำงแน่นอน เจ้ำจะสำมำรถทำตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ
ของพระองค์ได้ก็ดว้ ยกำรใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำและมอบหัวใจของเจ้ำให้แก่พระองค์เท่ำนั้น
เจ้ำต้องทำตำมที่พระเจ้ำตรัส
ทำให้ถอ้ ยดำรัสของพระองค์เป็ นรำกฐำนแห่งกำรดำรงอยูข่ องเจ้ำและคือควำมเป็ นจริงแห่งชีวิตของเจ้ำ
เช่นนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำจะเป็ นของพระเจ้ำ หำกเจ้ำปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำ พระองค์จะปฏิบตั ิพระรำชกิจต่อเจ้ำ
แล้วเจ้ำจึงจะใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้พระพรของพระองค์ ในควำมสว่ำงแห่งโฉมพระพักตร์ของพระองค์
เจ้ำจะจับควำมเข้ำใจพระรำชกิจที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิและรู ้สึกชื่นบำนยินดีในกำรทรงสถิตของพระเ
จ้ำ
ตัดตอนมำจำก “จงหนีให้พน้ จำกอิทธิพลแห่งควำมมืด แล้วพระเจ้ำจะทรงรับเจ้ำไว้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

496. เพื่อหนีให้พน้ จำกอิทธิพลแห่งควำมมืด
เจ้ำต้องจงรักภักดีต่อพระเจ้ำและมีใจกระหำยที่จะไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งเสียก่อน
เมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะสำมำรถมีสภำวะที่ถูกต้องได้
กำรใช้ชีวิตในสภำวะที่ถูกต้องคือควำมพร้อมพื้นฐำนสำหรับกำรหลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืด
กำรไม่มีสภำวะที่ถูกต้องก็คือกำรที่ไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้ำ และกำรที่ไม่มีใจกระหำยที่จะแสวงหำควำมจริ ง
และคงไม่ตอ้ งถำมถึงกำรที่จะหลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดไปได้
วจนะของเรำคือพืน้ ฐำนของมนุษย์ในกำรหลีกหนีจำกอิทธิพลมืดทั้งหลำย
และผูค้ นที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำจะไม่สำมำรถหลีกหนีจำกพันธนำกำรของอิทธิพลแห่งควำมมืดไ
ด้ กำรใช้ชีวิตในสภำวะที่ถูกต้องก็คือกำรใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรทรงนำแห่งพระวจนะของพระเจ้ำ
อยู่ในสภำวะแห่งควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำ อยู่ในสภำวะของกำรแสวงหำควำมจริง
อยู่ในควำมเป็ นจริงแห่งกำรสละตนเองเพื่อพระเจ้ำอย่ำงจริ งใจ และอยู่ในสภำวะที่รักพระเจ้ำอย่ำงจริงแท้
บรรดำผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในสภำวะเหล่ำนี้และอยูภ่ ำยในควำมเป็ นจริงนี้จะค่อยๆแปลงสภำพเมือ่ พวกเขำเข้ำสู่กน้ บึ้งแ
ห่งควำมจริ ง และพวกเขำจะแปลงสภำพเมื่องำนนั้นลงลึกยิ่งขึ้น และในท้ำยที่สุด
พวกเขำจะได้กลำยเป็ นผูค้ นซึ่งได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน และเป็ นผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงจริงแท้

พวกที่ได้หลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดมำแล้วจะสำมำรถหยัง่ รู ้ถงึ น้ ำพระทัยของพระเจ้ำทีละน้อยและค่อยๆ
มำเข้ำใจ จนในที่สุดพวกเขำจะกลำยเป็ นผูม้ ีควำมมัน่ ใจในพระเจ้ำ
พวกเขำไม่เพียงไม่เก็บงำมโนคติอนั หลงผิดเกีย่ วกับพระเจ้ำและไม่กบฏต่อพระองค์เท่ำนั้น
แต่จะยังยิ่งรังเกียจควำมคิดเหล่ำนั้นและควำมเป็ นกบฏที่เคยครอบครองพวกเขำมำก่อนหน้ำนี้มำกขึ้นไปอีก
และควำมรักแท้ต่อพระเจ้ำจึงเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขำ
ผูค้ นที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะหลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดได้น้ นั
ล้วนถูกครอบครองด้วยเนื้อหนังและเต็มไปด้วยควำมกบฏอย่ำงสมบูรณ์
หัวใจของพวกเขำเต็มไปด้วยมโนคติอนั หลงผิดของมนุษย์และปรัชญำสำหรับกำรดำเนินชีวติ สำรพัด
รวมถึงเจตนำและควำมจงใจของพวกเขำเอง สิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ก็คือควำมรักเดียวใจเดียวจำกมนุษย์
สิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์คือให้มนุษย์ถกู จับจองไว้ดว้ ยพระวจนะของพระองค์และด้วยหัวใจซึ่งเต็มเปี่ ยมด้ว
ยควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ กำรได้ใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้คน้ หำสิ่งที่พวกเขำควรแสวงหำภำยในพระวจนะของพระองค์ ได้รักพระเจ้ำเพื่อพระวจนะของพระองค์
ได้ดำเนินกำรเพื่อพระวจนะของพระองค์ ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระวจนะของพระองค์—
เหล่ำนี้คือเป้ำหมำยที่มนุษย์ควรเพียรพยำยำมจนสัมฤทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่ำงต้องสร้ำงขึ้นตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เพียงเช่นนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์จะมีควำมสำมำรถที่จะทำตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ของพระเจ้ำได้
หำกมนุษย์ไม่ตระเตรี ยมให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ
เขำก็จะไม่ใช่อื่นใดนอกจำกหนอนแมลงที่ถูกครอบครองโดยซำตำน! จงชัง่ น้ ำหนักเรื่ องนี้ดูเถิด
พระวจนะของพระเจ้ำได้หยัง่ รำกภำยในตัวเจ้ำไปมำกเพียงใดแล้ว?
เจ้ำใช้ชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ในสิ่งใดบ้ำง?
เจ้ำใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับพระวจนะเหล่ำนั้นในสิ่งใดบ้ำง? หำกว่ำเจ้ำไม่ได้ยึดถือพระวจนะของพระเจ้ำ
ไว้อย่ำงสมบูรณ์ แล้วสิ่งใดกันแน่ที่จบั จองหัวใจของเจ้ำ? ในชีวิตประจำวันของเจ้ำ
เจ้ำถูกควบคุมโดยซำตำนหรื อเจ้ำถูกจับจองโดยพระวจนะของพระเจ้ำ?
พระวจนะของพระองค์เป็ นรำกฐำนที่เจ้ำใช้อธิษฐำนตำมหรื อไม่?
เจ้ำได้ออกมำจำกสภำวะอันเป็ นลบของเจ้ำผ่ำนควำมรู ้แจ้งในพระวจนะของพระเจ้ำหรื อไม่?
กำรนำพระวจนะของพระเจ้ำมำเป็ นรำกฐำนในกำรดำรงอยู่ของเจ้ำ—นี่สิคือสิ่งที่ทุกคนควรเข้ำสู่
หำกพระวจนะของพระเจ้ำไม่ปรำกฏอยู่ในชีวิตของเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็กำลังใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด เจ้ำกำลังกบฏต่อพระเจ้ำ เจ้ำกำลังต้ำนทำนพระองค์
และเจ้ำกำลังไม่ให้เกียรติพระนำมของพระองค์
ควำมเชื่อในพระเจ้ำของผูค้ นเช่นนั้นเป็ นควำมประพฤติกรรมเลวร้ำยและเป็ นสิ่งก่อกวนควำมสงบโดยแท้

ชีวิตเจ้ำมำกเท่ำใดที่ได้ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์?
และชีวิตเจ้ำมำกเท่ำใดที่ไม่ได้ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์?
สิ่งซึ่งพระวจนะของพระเจ้ำมำกเท่ำใดที่ได้ทรงพึงประสงค์จำกเจ้ำ ได้รับกำรทำให้ลุล่วงในตัวเจ้ำ?
มำกเท่ำใดแล้วที่ได้สูญหำยไปในตัวเจ้ำ? เจ้ำได้พิจำรณำสิ่งดังกล่ำวเหล่ำนั้นอย่ำงใกล้ชิดแล้วหรื อไม่?
กำรหลีกหนีจำกอิทธิพลแห่งควำมมืดนั้นจำเป็ นต้องใช้ท้งั พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และควำมร่ วมมือ
อย่ำงมอบอุทิศของมนุษย์ เหตุใดหรือเรำจึงกล่ำวว่ำมนุษย์ไม่ได้อยู่ในร่ องครรลองอันถูกต้อง?
ผูค้ นซึ่งอยู่ในร่ องครรลองอันถูกต้องจะสำมำรถมอบหัวใจของพวกเขำให้แก่พระเจ้ำได้ก่อน
นี่คือภำรกิจหนึ่งซึ่งใช้เวลำนำนมำกในกำรเข้ำสู่
เพรำะมนุษยชำติได้ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืดตลอดเวลำ
และตกอยู่ภำยใต้พนั ธนำกำรของซำตำนมำแล้วเป็ นเวลำหลำยพันปี เพรำะฉะนั้น
กำรเข้ำสู่ภำรกิจนี้ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์ได้แค่ภำยในวันหรื อสองวัน
เรำได้หยิบยกประเด็นนี้ข้ นึ มำในวันนี้ก็เพื่อที่มนุษย์จะสำมำรถจับควำมเข้ำใจสักอย่ำงเกี่ยวกับสภำวะของตัวพวก
เขำเองได้ ครั้นมนุษย์สำมำรถหยัง่ รู ้ว่ำอิทธิพลแห่งควำมมืดคืออะไร
และควำมหมำยของกำรใช้ชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงคืออะไร เมื่อนั้น กำรเข้ำสู่ภำรกิจนี้จะกลำยเป็ นง่ำยขึ้นมำก
นี่เป็ นเพรำะเจ้ำต้องรู ้เสียก่อนว่ำอิทธิพลของซำตำนนั้นคืออะไร เจ้ำจึงจะสำมำรถหลีกหนีจำกมันได้
หลังจำกนั้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะมีวิธีละทิ้งมันไป สำหรับสิ่งที่ตอ้ งทำหลังจำกนี้นั่นก็คอื กิจธุระของมนุษย์เอง
จงเริ่ มเข้ำสู่ทุกสิ่งทุกอย่ำงจำกแง่มุมในด้ำนบวก และอย่ำมัวเอำแต่รออย่ำงนิ่งเฉยโดยเด็ดขำด
ด้วยวิธีน้ีเท่ำนั้นที่เจ้ำจึงจะสำมำรถได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “จงหนีให้พน้ จำกอิทธิพลแห่งควำมมืด แล้วพระเจ้ำจะทรงรับเจ้ำไว้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

497. ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำมีควำมจำเป็ นและมีนัยสำคัญเหนือธรรมดำ
เพรำะทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำในมนุษย์น้ นั เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรของพระองค์และควำมรอดของมวล
มนุษย์ โดยธรรมชำติแล้ว พระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงทำในโยบก็ไม่แตกต่ำงกัน
ถึงแม้ว่ำโยบจะเป็ นคนดีพร้อมและชอบธรรมในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
ไม่ว่ำพระเจ้ำทรงทำสิ่งใดหรื อพระองค์ทรงทำมันโดยวิธีกำรใดก็ตำม ไม่ว่ำรำคำใด
ไม่ว่ำวัตถุประสงค์ของพระองค์คืออะไร จุดประสงค์แห่งกำรกระทำของพระองค์ก็ไม่เปลีย่ นแปลง
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 นสำเหตุให้ผูค้ 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
หำกพวกเขำปรำรถนำที่จะได้รับกำรช่วยให้รอด และปรำรถนำที่จะให้พระเจ้ำทรงรับไว้โดยครบบริ บูรณ์
เช่นนั้นแล้ว
พวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ติดตำมพระเจ้ำต้องเผชิญหน้ำกับกำรทดลองและกำรโจมตีท้งั ใหญ่หลวงและเล็กน้อยจำก
ซำตำน
บรรดำผูท้ ี่ผุดขึ้นมำจำกกำรทดลองและกำรโจมตีเหล่ำนี้และสำมำรถทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ได้อย่ำงเต็มที่คือบรรดำ

ผูท้ ี่พระเจ้ำได้ทรงช่วยให้รอด กล่ำวคือ
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระเจ้ำคือบรรดำผูท้ ี่ได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบของพระเจ้ำ
และผูท้ ี่ได้ถูกซำตำนทดลองและโจมตีมำนับครั้งไม่ถว้ น
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระเจ้ำนั้นเข้ำใจน้ ำพระทัยและข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำ
และสำมำรถโอนอ่อนให้กบั อธิปไตยและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำ
และพวกเขำไม่ละทิง้ หนทำงแห่งกำรยำเกรงพระเจ้ำและกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่ ท่ำมกลำงกำรทดลองของซำตำน
บรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระเจ้ำนั้นครอบครองควำมซื่อสัตย์ พวกเขำใจดี
พวกเขำจำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมรักและควำมเกลียด
พวกเขำมีสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมยุติธรรมและมีเหตุผล
และพวกเขำสำมำรถที่จะเอำใจใส่พระเจ้ำและทะนุถนอมควำมล้ำค่ำทั้งหมดที่เป็ นของพระเจ้ำ
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ถูกซำตำนผูกมัด สอดแนม กล่ำวหำ หรื อล่วงละเมิด พวกเขำเป็ นอิสระโดยบริ บูรณ์
พวกเขำมีเสรี ภำพและได้รับกำรปลดปล่อยโดยสมบูรณ์ โยบก็เป็ นมนุษย์เช่นนั้นที่มีอิสรภำพ
และแน่นอนว่ำนี่คือนัยสำคัญของเหตุผลที่พระเจ้ำได้ทรงส่งมอบเขำให้แก่ซำตำน
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

498. ควำมเชื่อและกำรเชื่อฟังของโยบ
และคำพยำนของเขำที่จะเอำชนะซำตำนได้เป็ นแหล่งกำเนิดของควำมช่วยเหลือและกำรให้กำลังใจอันใหญ่หลว
งแก่ผคู้ น พวกเขำมองเห็นควำมหวังเพื่อควำมรอดของพวกเขำเองในตัวโยบ
และมองเห็นว่ำโดยผ่ำนทำงควำมเชื่อ กำรเชื่อฟัง และกำรยำเกรงพระเจ้ำแล้วนั้น
เป็ นไปได้ท้งั สิ้นที่จะทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ ที่จะเหนือชั้นกว่ำซำตำน
พวกเขำมองเห็นว่ำตรำบเท่ำที่พวกเขำโอนอ่อนต่ออธิปไตยและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระเจ้ำ
และตรำบเท่ำที่พวกเขำครอบครองควำมตั้งใจแน่วแน่และควำมเชื่อที่จะไม่ละทิ้งพระเจ้ำหลังจำกได้สูญเสียทุกสิ่
งทุกอย่ำงไป เช่นนั้นแล้ว พวกเขำก็สำมำรถนำควำมอับอำยและควำมพ่ำยแพ้มำให้แก่ซำตำนได้
และพวกเขำมองเห็นว่ำพวกเขำจำเป็ นเพียงแค่ตอ้ งครอบครองควำมตั้งใจแน่วแน่และควำมเพียรพยำยำมที่จะตั้ง
มัน่ ในคำพยำนของพวกเขำเท่ำนั้น—แม้ว่ำมันจะหมำยถึงกำรสูญเสียชีวิตของพวกเขำไป—
เพื่อทำให้ซำตำนขลำดกลัวและตีให้ถอยร่ นอย่ำงรวดเร็ว คำพยำนของโยบเป็ นคำเตือนแก่ชนรุ่ นหลัง
และคำเตือนนี้บอกพวกเขำว่ำหำกพวกเขำไม่ทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะไม่มีวนั สำมำรถทำให้ตวั เองพ้นกำรกล่ำวหำและกำรแทรกแซงของซำตำนได้
อีกทั้งพวกเขำจะไม่สำมำรถหนีรอดจำกกำรล่วงละเมิดและกำรโจมตีของซำตำนตลอดไป

คำพยำนของโยบได้ให้ควำมรู ้แจ้งแก่ชนรุ่นหลัง
ควำมรู ้แจ้งนี้สอนผูค้ นว่ำมีเพียงเมื่อพวกเขำดีพร้อมและเที่ยงธรรมเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะสำมำรถยำเกรงพระเจ้ำแล
ะหลบเลี่ยงควำมชัว่ ได้
มันสอนพวกเขำว่ำมีเพียงเมื่อพวกเขำยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ เท่ำนั้นพวกเขำจึงสำมำรถเป็ นคำพยำ
นที่แข็งแกร่งและดังกึกก้องต่อพระเจ้ำได้
มีเพียงเมื่อพวกเขำเป็ นคำพยำนที่แข็งแกร่ งและดังกึกก้องต่อพระเจ้ำเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะสำมำรถไม่มีวนั ถูกซำตำ
นควบคุมและใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้กำรทรงนำและกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำได้—
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงจะได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงแท้จริง
ทุกคนที่ไล่ตำมเสำะหำควำมรอดควรจะเอำอย่ำงบุคลิกภำพของโยบและกำรไล่ตำมเสำะหำแห่งชีวิตของเขำ
สิ่งที่โยบใช้ในกำรดำรงชีวิตในช่วงระหว่ำงทั้งชีวิตของเขำและกำรประพฤติของเขำในช่วงระหว่ำงกำรทดสอบข
องเขำนั้นเป็ นสมบัติอนั ล้ำค่ำสำหรับบรรดำคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไล่ตำมเสำะหำหนทำงแห่งควำมยำเกรงพระเจ้ำ
และกำรหลบเลี่ยงควำมชัว่
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

499. เมื่อผูค้ นยังไม่ได้รับกำรช่วยให้รอด ชีวิตของพวกเขำมักถูกแทรกแซง และแม้กระทัง่ ถูกควบคุมโดยซำตำน
กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับกำรช่วยให้รอดนั้นเป็ นนักโทษของซำตำน พวกเขำไม่มีอิสรภำพ
พวกเขำยังไม่ถกู ซำตำนปล่อยตัว พวกเขำไม่มีคณ
ุ สมบัติหรื อสิทธิ์ที่จะนมัสกำรพระเจ้ำ
และพวกเขำถูกไล่ตำมอย่ำงใกล้ชิดและถูกโจมตีอย่ำงชัว่ ช้ำโดยซำตำน ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีควำมสุขให้พูดถึง
พวกเขำไม่มีสิทธิ์ในกำรดำรงอยู่ตำมปกติให้พูดถึง และยิง่ ไปกว่ำนั้น พวกเขำไม่มีศกั ดิ์ศรี ให้พูดถึง
มีเพียงเมื่อเจ้ำยืนขึ้นและทำกำรสู้รบกับซำตำน โดยใช้ควำมเชื่อในพระเจ้ำ
กำรเชื่อฟังและกำรยำเกรงพระเจ้ำของเจ้ำเป็ นอำวุธเพื่อต่อสู้ในกำรสู้รบที่อำจเป็ นหรื อตำยกับซำตำน
จนกระทัง่ เจ้ำทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้อย่ำงเต็มที่และทำให้มนั หนีหำงจุกก้นและกลำยเป็ นขี้ขลำดเมื่อใดก็ตำมที่มนั ม
องเห็นเจ้ำ เพื่อที่มนั จะได้ละทิง้ กำรโจมตีและกำรกล่ำวหำของมันที่มีต่อเจ้ำโดยสิ้นเชิง—
เมื่อนั้นเท่ำนั้นเจ้ำจึงจะได้รับกำรช่วยให้รอดและกลำยเป็ นมีอิสระ
หำกเจ้ำมุ่งมัน่ ที่จะตัดขำดกับซำตำนอย่ำงเต็มที่ แต่ไม่มีพร้อมด้วยอำวุธที่จะช่วยให้เจ้ำทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะยังคงอยู่ในอันตรำย ขณะที่เวลำผ่ำนไป
เมื่อเจ้ำถูกซำตำนทรมำนอย่ำงยิง่ จนไม่มีเรี่ ยวแรงเหลือในตัวเจ้ำแม้แต่น้อย
กระนั้นเจ้ำก็ยงั คงไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนได้
ยังคงไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็ นอิสระโดยบริ บูรณ์จำกกำรกล่ำวหำและกำรโจมตีของซำตำนที่มีต่อเจ้ำ

เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะมีควำมหวังน้อยนิดในควำมรอด ในวำระสุดท้ำย
เมื่อกำรสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระเจ้ำได้รับกำรประกำศขึ้น เจ้ำจะยังคงอยู่ในกำมือของซำตำน
ไร้ควำมสำมำรถที่จะปล่อยตัวเจ้ำเองให้เป็ นอิสระ และด้วยเหตุน้ีเจ้ำจะไม่มีวนั มีโอกำสหรื อควำมหวัง
เช่นนั้นแล้ว ควำมหมำยก็คือว่ำ ผูค้ นเช่นนั้นจะอยู่ในกำรเป็ นเชลยของซำตำนโดยบริ บูรณ์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

500. ในช่วงระหว่ำงพระรำชกิจแห่งกำรปฏิบตั ิตำมกำรจัดเตรี ยมและกำรสนับสนุนของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์
พระองค์ตรัสบอกมนุษย์เกี่ยวกับน้ ำพระทัยและข้อพึงประสงค์ของพระองค์ดว้ ยควำมครบถ้วนบริ บูรณ์
และทรงแสดงกิจกำรต่ำงๆ และพระอุปนิสยั ของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นให้มนุษย์เห็น
วัตถุประสงค์คือเพื่อให้มนุษย์มพี ร้อมด้วยวุฒิภำวะ และเพื่อเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ได้รับควำมจริ งต่ำงๆ
จำกพระเจ้ำในขณะที่ติดตำมพระองค์—
ควำมจริ งที่เป็ นอำวุธที่พระเจ้ำได้ทรงมอบให้มนุษย์เพื่อใช้ต่อสู้กบั ซำตำน เมื่อมีพร้อมดังนั้นแล้ว
มนุษย์ตอ้ งเผชิญหน้ำกับกำรทดสอบของพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงมีวิธีกำรและช่องทำงมำกมำยสำหรับกำรทดสอบมนุษย์ แต่พวกเขำทุกคนพึงต้องมี “ควำมร่ วมมือ”
จำกศัตรู ของพระเจ้ำ นั่นก็คือ ซำตำน อีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อมนุษย์ได้รับมอบอำวุธที่จะใช้เพื่อทำกำรสู้รบกับซำตำนแล้ว
พระเจ้ำก็ทรงส่งมอบมนุษย์ให้แก่ซำตำนและทรงอนุญำตให้ซำตำน “ทดสอบ” วุฒิภำวะของมนุษย์
หำกมนุษย์สำมำรถฝ่ ำออกมำจำกรู ปแบบกำรสูร้ บของซำตำนได้
หำกเขำสำมำรถหนีรอดจำกวงล้อมของซำตำนและยังคงมีชีวิตอยู่ได้
เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะได้ผ่ำนกำรทดสอบไป แต่หำกมนุษย์ลม้ เหลวในกำรออกจำกรู ปแบบกำรสู้รบของซำตำน
และนบนอบต่อซำตำน เช่นนั้นแล้ว เขำก็จะไม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบ ไม่ว่ำแง่มุมใดของมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงตรวจดู
เกณฑ์สำหรับกำรตรวจสอบของพระองค์ก็คือกำรที่มนุษย์ต้งั มัน่ อยู่ในคำพยำนของเขำหรื อไม่เมื่อถูกซำตำนโจม
ตี และกำรที่เขำได้ละทิง้ พระเจ้ำและยอมแพ้และนบนอบต่อซำตำนหรื อไม่ในขณะที่ถูกซำตำนวำงกับดัก
อำจกล่ำวได้ว่ำกำรที่มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั กำรที่เขำสำมำรถเอำชนะและทำให้
ซำตำนพ่ำยแพ้ได้หรื อไม่
และกำรที่เขำสำมำรถได้รับอิสรภำพได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั กำรที่เขำสำมำรถยกอำวุธที่พระเจ้ำได้ทรงมอบให้เข
ำเพื่อเอำชนะพันธนำกำรของซำตำนด้วยตัวเขำเอง
ทำให้ซำตำนละทิง้ ควำมหวังและปล่อยเขำไปโดยสิ้นเชิงได้หรื อไม่
หำกซำตำนละทิ้งควำมหวังและปล่อยใครบำงคนไป

นี่หมำยควำมว่ำซำตำนจะไม่มีวนั พยำยำมที่จะเอำบุคคลนี้ไปจำกพระเจ้ำอีก
จะไม่มีวนั กล่ำวหำและแทรกแซงกับบุคคลนี้อีก จะไม่มีวนั ทรมำนหรื อโจมตีพวกเขำอย่ำงหยำบโลนอีก
มีเพียงใครบำงคนเช่นนี้เท่ำนั้นที่พระเจ้ำจะทรงได้รับไว้อย่ำงแท้จริง
นี่คือกระบวนกำรทั้งหมดทั้งมวลที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อได้รับผูค้ น
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

501. วันนี้
เจ้ำสำมำรถพยำยำมที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมหรื อแสวงหำกำรเปลีย่ นแปลงในสภำวะควำมเป็ นมนุ
ษย์ภำยนอกของเจ้ำและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเจ้ำ
แต่สิ่งที่มีควำมสำคัญเป็ นหลักคือกำรที่เจ้ำสำมำรถเข้ำใจว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำในวันนี้มีควำมหมำยแ
ละมีประโยชน์ กล่ำวคือ
สิ่งนี้ทำให้เจ้ำที่เกิดในแผ่นดินแห่งควำมสกปรกโสมมสำมำรถหลีกหนีจำกควำมสกปรกโสมมและสลัดมันทิ้งไ
ปได้ สิ่งนี้ทำให้เจ้ำสำมำรถเอำชนะอิทธิพลของซำตำน และทิง้ อิทธิพลมืดของซำตำนไว้เบื้องหลัง
โดยกำรจดจ่อกับสิ่งเหล่ำนี้ เจ้ำจะได้รับกำรคุม้ ครองปกป้องในแผ่นดินแห่งควำมสกปรกโสมมนี้
ในท้ำยที่สุดแล้ว เจ้ำจะได้รับกำรขอให้กล่ำวคำพยำนใด?
เจ้ำเกิดในแผ่นดินแห่งควำมสกปรกโสมมแต่สำมำรถกลำยเป็ นบริ สุทธิ์ได้
ไม่มีวนั มีมลทินจำกควำมสกปรกโสมมอีก
เพื่อใช้ชีวิตภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนแต่พรำกตัวเจ้ำเองไปจำกอิทธิพลของซำตำน
เพื่อไม่ถูกซำตำนครอบครองและรังควำน และเพื่อใช้ชีวิตในพระหัตถ์ขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
นี่คือคำพยำนและข้อพิสูจน์ถงึ ชัยชนะในกำรต่อสู้กบั ซำตำน เจ้ำสำมำรถละทิ้งซำตำนได้
เจ้ำไม่เผยอุปนิสัยเยี่ยงซำตำนในสิ่งที่เจ้ำใช้ชีวิตตำมอีกต่อไป
แต่ใช้ชีวิตตำมสิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์บรรลุเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้ำงมนุษย์แทน กล่ำวคือ
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติ สำนึกรับรู ้ปกติ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกปกติ
กำรตัดสินใจแน่วแน่ปกติที่จะรักพระเจ้ำ และควำมจงรักภักดีต่อพระเจ้ำ
เช่นนั้นคือคำพยำนที่กล่ำวโดยสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ เจ้ำพูดว่ำ
“พวกเรำเกิดในดินแดนแห่งควำมสกปรกโสมม แต่เพรำะกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำ
เพรำะกำรเป็ นผูน้ ำของพระองค์ และเพรำะพระองค์ทรงได้พิชิตพวกเรำ
พวกเรำจึงได้กำจัดอิทธิพลของซำตำนออกไปจำกตัวพวกเรำเอง
สิ่งที่พวกเรำสำมำรถเชื่อฟังในวันนี้ก็เป็ นผลของกำรได้รับกำรพิชิตจำกพระเจ้ำเช่นเดียวกัน

และนั่นไม่ใช่เพรำะว่ำพวกเรำดีงำม หรื อเพรำะว่ำพวกเรำรักพระเจ้ำโดยธรรมชำติ
เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงเลือกพวกเรำและทรงกำหนดพวกเรำไว้ล่วงหน้ำนั่นเอง พวกเรำจึงได้รับกำรพิชิตในวันนี้
สำมำรถกล่ำวคำพยำนต่อพระองค์ได้ และสำมำรถรับใช้พระองค์ได้ ดังนั้น
เป็ นเพรำะพระองค์ทรงเลือกพวกเรำและทรงคุม้ ครองปกป้องพวกเรำเช่นเดียวกันนั่นเอง
พวกเรำจึงได้รับกำรช่วยให้รอดและปล่อยจำกแดนครอบครองของซำตำน
และสำมำรถทิง้ ควำมสกปรกโสมมไว้เบื้องหลังและได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์ในชำติของพญำนำคใหญ่สีแดงนั้
น”
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

502. วันนี้ เจ้ำไม่เชื่อวจนะที่เรำกล่ำว และเจ้ำไม่ใส่ใจกับมันเลย เมื่อถึงวันที่พระรำชกิจนี้เผยแพร่ ออกไป
และเจ้ำมองเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นของมัน เจ้ำจะเสียใจ และ ณ เวลำนั้น เจ้ำจะอึ้งตะลึงงัน พระพรทั้งหลำยนั้นมีอยู่
ทว่ำเจ้ำไม่รู้ว่ำจะชื่นชมพวกมันอย่ำงไร และควำมจริ งนั้นมีอยู่ ทว่ำเจ้ำไม่ไล่ตำมเสำะหำมัน
นี่เจ้ำไม่ได้นำกำรเหยียดหยำมมำสู่ตวั เองหรอกหรื อ? วันนี้
ถึงแม้ว่ำขั้นตอนถัดไปแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำยังไม่ได้เริ่ มขึ้น
ก็ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ขอจำกเจ้ำและเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ำถูกขอให้ใช้ดำเนินชีวติ
มีพระรำชกิจมำกมำยเหลือเกิน และควำมจริงมำกมำยเหลือเกิน พวกมันไม่มีค่ำคู่ควรที่เจ้ำจะรู ้หรอกหรื อ?
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะปลุกจิตวิญญำณของเจ้ำให้ตื่นขึ้นมำหรื อ?
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะทำให้เจ้ำเกลียดชังตัวเจ้ำเองหรือ?
เจ้ำพอใจที่จะมีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำนพร้อมกับสันติสุขและควำมชื่นบำน
และสิ่งชูใจเล็กน้อยทำงเนื้อหนังอย่ำงนั้นหรื อ? เจ้ำไม่ได้ต่ำต้อยที่สุดในบรรดำผูค้ นทั้งหมดหรอกหรื อ?
ไม่มีใครเลยที่โง่เขลำไปกว่ำพวกที่ได้มองดูควำมรอดแต่ไม่ไล่ตำมเสำะหำที่จะได้รับมัน กล่ำวคือ
เหล่ำนี้เป็ นผูค้ นที่มูมมำมไปกับเนื้อหนังจนเกินขนำดและชื่นชมซำตำน
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? นี่ไม่ใช่เพรำะเจ้ำโง่เง่ำเกินไปหรอกหรื อ?
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับพระพรเหล่ำนี้
เจ้ำสำมำรถติเตียนพระเจ้ำเพรำะกำรที่ไม่ทรงช่วยเจ้ำให้รอดได้อย่ำงนั้นหรือ?
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

503. พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นและช่วยผูค้ นกลุ่มนี้ให้รอดอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์
เพื่อที่เจ้ำจะได้หลีกหนีจำกอิทธิพลของซำตำน ใช้ชีวิตในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ใช้ชีวิตในควำมสว่ำงของพระเจ้ำ
และมีผูน้ ำและกำรทรงนำแห่งควำมสว่ำง เช่นนั้นแล้วก็จะมีควำมหมำยต่อชีวิตของเจ้ำ
สิ่งที่พวกเจ้ำกินและสวมใส่แตกต่ำงไปจำกผูไ้ ม่เชื่อทั้งหลำย
พวกเจ้ำชื่นชมพระวจนะของพระเจ้ำและใช้ชีวิตที่มีควำมหมำย—แล้วพวกเขำชื่นชมอะไรเล่ำ? พวกเขำชื่นชมกับ
“มรดกของบรรพบุรุษ” และ “จิตวิญญำณแห่งชำติ” ของพวกเขำเท่ำนั้น
พวกเขำไม่มีร่องรอยของควำมเป็ นมนุษย์แม้แต่นอ้ ย! เสื้อผ้ำ คำพูด
และกำรกระทำทั้งหลำยของพวกเจ้ำล้วนแล้วแต่ต่ำงไปจำกของพวกเขำทั้งสิ้น ในท้ำยที่สุด
พวกเจ้ำจะหลีกหนีจำกควำมโสมมได้อย่ำงสิ้นเชิง ไม่ติดบ่วงในกำรทดลองของซำตำนอีกต่อไป
และได้รับกำรจัดหำประจำวันของพระเจ้ำ พวกเจ้ำควรระมัดระวังอยู่เสมอ
แม้เจ้ำจะใช้ชีวิตอยู่ในสถำนที่อนั โสมม
แต่เจ้ำก็ไม่ด่ำงพร้อยไปด้วยควำมโสมมและสำมำรถใช้ชีวิตเคียงข้ำงพระเจ้ำ
ได้รับกำรปกป้องอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
พระเจ้ำได้ทรงเลือกพวกเจ้ำจำกท่ำมกลำงผูค้ นทั้งหมดบนแผ่นดินสีเหลืองแห่งนี้
เจ้ำไม่ใช่ผคู้ นที่ได้รับพระพรมำกที่สุดหรอกหรื อ? เจ้ำคือสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง—
แน่นอนว่ำเจ้ำควรนมัสกำรพระเจ้ำและไล่ตำมเสำะหำชีวิตที่มีควำมหมำย
หำกเจ้ำไม่นมัสกำรพระเจ้ำแต่ใช้ชีวิตภำยในเนื้อหนังอันโสมมของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มิได้เป็ นเพียงแค่สัตว์เดียรัจฉำนในเครื่ องแต่งกำยของมนุษย์หรอกหรื อ? เนื่องจำกเจ้ำเป็ นมนุษย์
เจ้ำควรสละตัวเจ้ำเองเพื่อพระเจ้ำและสู้ทนควำมทุกข์ทุกอย่ำง!
เจ้ำควรยินดีและแน่ใจยอมรับควำมทุกข์เล็กน้อยที่เจ้ำต้องมีในวันนี้ และใช้ชีวิตที่มีควำมหมำย ดังเช่นโยบ

และเปโตร ในโลกนี้ มนุษย์สวมใส่เสื้อผ้ำของปี ศำจ กินอำหำรจำกปี ศำจ
และทำงำนและรับใช้ภำยใต้นิ้วหัวแม่มือของปี ศำจ กลำยมำเป็ นถูกเหยียบย่ำในควำมโสมมของมันอย่ำงสิ้นเชิง
หำกเจ้ำไม่จบั ควำมเข้ำใจควำมหมำยของชีวิตหรื อได้มำซึ่งวิถีทำงที่แท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วจะมีนัยสำคัญอะไรในชีวิตของเจ้ำเล่ำ? พวกเจ้ำคือผูค้ นที่ไล่ตำมเสำะหำหนทำงที่ถูกต้อง
คือบรรดำผูท้ ี่แสวงหำกำรปรับปรุ ง พวกเจ้ำคือผูค้ นที่ลุกขึ้นในชนชำติแห่งพญำนำคใหญ่สีแดง
บรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเรียกขำนว่ำมีควำมชอบธรรม นั่นไม่ใช่ชีวิตที่มีควำมหมำยมำกที่สุดหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

บ. ว่าด้วยวิธีที่จะไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลงทางอุปนิสัยและการทาให้มีความเพียบพร้ อมโดยพระเจ้า
504.
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์ได้รับกำรทำให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจหลำกหลำยประเภทที่
แตกต่ำงกันของพระเจ้ำ หำกปรำศจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำเช่นนั้นแล้ว
มนุษย์คงจะไม่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและติดตำมพระทัยของพระเจ้ำได้
กำรเปลี่ยนสภำพของอุปนิสัยของมนุษย์เป็ นเครื่องแสดงว่ำมนุษย์ได้ทำให้ตวั เขำเองเป็ นอิสระจำกพันธนำกำรขอ
งซำตำนและจำกอิทธิพลของควำมมืด และได้กลำยเป็ นแบบอย่ำงและอุทำหรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
พยำนของพระเจ้ำ และผูท้ ี่ติดตำมพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ในวันนี้
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้เสด็จมำกระทำพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และพระองค์ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์สัมฤทธิ์ควำมรู ้เกี่ยวกับพระองค์ กำรเชื่อฟังต่อพระองค์
คำพยำนต่อพระองค์ เพื่อให้รู้จกั พระรำชกิจที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริงและปกติของพระองค์
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
เฉพำะบรรดำผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
และเฉพำะบรรดำผูท้ ี่ได้มีกำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยของพวกเขำเท่ำนั้นที่มีคุณสมบัติเป็ นคำพยำนต่อพระองค์
พระเจ้ำจะไม่ทรงยินยอมด้วยควำมตั้งพระทัยให้มนุษย์นำควำมอับอำยมำสู่พระนำมของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “มีเพียงผูท้ ี่รู้จกั พระเจ้ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

505. ผูค้ นไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยของพวกเขำเองได้ พวกเขำต้องก้ำวผ่ำนกำรพิพำกษำกับกำรตีสอน
และกำรทนทุกข์กบั กระบวนกำรถลุงของพระวจนะของพระเจ้ำ หรื อถูกจัดกำร
บ่มวินัยและตัดแต่งโดยพระวจนะของพระองค์
เมื่อนั้นเท่ำนั้นพวกเขำจึงสำมำรถสัมฤทธิ์ควำมเชื่อฟังและควำมสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำได้
และไม่ทำเป็ นขอไปทีกบั พระองค์
ภำยใต้กระบวนกำรถลุงของพระวจนะของพระเจ้ำนั่นเองที่อุปนิสยั ของผูค้ นเปลี่ยนแปลง
โดยผ่ำนทำงกำรเปิ ดโปง กำรพิพำกษำ กำรบ่มวินยั
และกำรจัดกำรของพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นพวกเขำจึงจะไม่กล้ำที่จะปฏิบตั ิตนอย่ำงมุทะลุอีกต่อไป
แต่จะกลำยเป็ นหนักแน่นและสำรวมแทน ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่ำ
พวกเรำมีควำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้ำและต่อพระรำชกิจของพระองค์ได้
ต่อให้มนั ไม่อยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
พวกเขำก็มีควำมสำมำรถที่จะละวำงมโนคติที่หลงผิดเหล่ำนี้และนบนอบได้อย่ำงเต็มใจ ในอดีตนั้น
โดยหลักแล้ว กำรพูดคุยถึงกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยอ้ำงอิงถึงกำรมีควำมสำมำรถที่จะละทิ้งตัวเอง
อ้ำงอิงถึงกำรยอมให้เนื้อหนังได้ทนทุกข์ กำรบ่มวินยั ร่ ำงกำยของคนเรำ
และกำรขจัดควำมเลือกชอบทำงเนื้อหนังไปจำกตัวคนเรำ—ซึ่งเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงประเภทหนึ่งในอุปนิสัย
วันนี้ ทุกคนรู ้ว่ำ กำรแสดงออกตำมควำมเป็ นจริ งของกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ก็คือ
กำรเชื่อฟังพระวจนะปัจจุบนั ของพระเจ้ำ และกำรรู ้จกั พระรำชกิจใหม่ของพระองค์อย่ำงแท้จริ ง ในหนทำงนี้
ควำมเข้ำใจที่มำก่อนเกี่ยวกับพระเจ้ำ ซึ่งถูกละเลงสีสันโดยมโนคติที่หลงผิดของพวกเขำนั้น
สำมำรถถูกลบทิ้งไปได้ และพวกเขำสำมำรถบรรลุควำมเชื่อฟังและควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับพระเจ้ำได้—
นี่เท่ำนั้นที่เป็ นกำรแสดงออกที่จริงแท้ของกำรเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั
ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดำผูท้ ี่ได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริงแห่ งพระวจนะของพระเจ้ำแล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

506.
กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์เริ่ มต้นด้วยควำมรู ้เกีย่ วกับเนื้อแท้ของเขำและโดยผ่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงทั้
งหลำยในกำรคิด ธรรมชำติ และทัศนะทำงจิตใจของเขำ—โดยผ่ำนทำงกำรเปลี่ยนแปลงพื้นฐำนทั้งหลำย
ในหนทำงนี้เท่ำนั้นกำรเปลี่ยนแปลงที่แท้จริ งทั้งหลำยจะได้สำเร็จลุล่วงในอุปนิสัยของมนุษย์
อุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของมนุษย์ก่อเกิดขึ้นมำจำกกำรที่เขำถูกซำตำนวำงยำพิษและทำให้ด่ำงพร้อย
จำกอันตรำยมหันต์ที่ซำตำนได้ทำให้ก่อเกิดขึ้นกับกำรคิด ศีลธรรม ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก
และสำนึกรับรู ้ของเขำ

นั่นเป็ นเพรำะสิ่งพื้นฐำนทั้งหลำยของมนุษย์ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้วอย่ำงแน่นอน
และไม่เหมือนอย่ำงที่สุดกับวิธีกำรที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงพวกเขำขึ้นมำแต่ด้งั เดิมนัน่ เอง
มนุษย์จึงต่อต้ำนพระเจ้ำและไม่เข้ำใจควำมจริ ง ด้วยเหตุน้ี
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยของมนุษย์จงึ ควรเริ่ มต้นด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในกำรคิด
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก และสำนึกรับรู ้ของเขำ
ซึ่งจะเปลี่ยนควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับพระเจ้ำและควำมรู ้ของเขำเกี่ยวกับควำมจริ ง
ตัดตอนมำจำก “กำรมีอุปนิสัยที่ไม่เปลีย่ นแปลงคือกำรเป็ นศัตรูกบั พระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

507. ในชีวิตของเขำ
หำกมนุษย์ปรำรถนำจะได้รับกำรชำระให้สะอำดและสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของเขำ
หำกเขำปรำรถนำที่จะดำเนินชีวิตแห่งควำมหมำยและทำหน้ำที่ของเขำในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงให้ลุล่วงแล้วไซร้
เขำต้องยอมรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และต้องไม่ยอมให้กำรบ่มวินัยของพระเจ้ำและกำรเฆี่ยนตีของพระเจ้ำพรำกไปจำกเขำ
ทั้งนี้ก็เพื่อที่เขำอำจปลดปล่อยตนเองจำกกำรหลอกใช้และอิทธิพลของซำตำน
และมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำได้ จงรูไ้ ว้ว่ำกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำคือควำมสว่ำง
และแสงสว่ำงแห่งควำมรอดของมนุษย์ และรู ้ว่ำไม่มีกำรได้รับพรใด พระคุณใด
หรื อกำรคุม้ ครองปกป้องใดที่ดีกว่ำนี้อีกแล้วสำหรับมนุษย์ มนุษย์มีชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำน
และดำรงอยู่ในเนื้ อหนัง หำกเขำไม่ได้รับกำรชำระให้สะอำด
และไม่ได้รับกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำแล้วไซร้ มนุษย์ย่อมจะกลำยเป็ นเสื่อมลงทุกที
หำกเขำปรำรถนำที่จะรักพระเจ้ำแล้วไซร้ เขำต้องได้รับกำรชำระให้สะอำดและได้รับกำรช่วยให้รอด
เปโตรได้อธิษฐำนว่ำ “ข้ำแต่พระเจ้ำ เมื่อพระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อข้ำพระองค์อย่ำงมีเมตตำ
ข้ำพระองค์ปีติยินดีและรู ้สึกชูใจ เมื่อพระองค์ทรงตีสอนข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ยงิ่ รูส้ ึกชูใจและชื่นบำนยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่ำข้ำพระองค์จะอ่อนแอ และทนฝ่ ำควำมทุกข์เกินพรรณนำ
แม้มีน้ ำตำและควำมโศกเศร้ำ พระองค์ทรงทรำบว่ำควำมโศกเศร้ำนี้ เป็ นเพรำะควำมไม่เชื่อฟังของข้ำพระองค์
และเพรำะควำมอ่อนแอของข้ำพระองค์
ข้ำพระองค์ร่ ำไห้เพรำะข้ำพระองค์ไม่สำมำรถทำให้สมดังสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรำรถนำได้
ข้ำพระองค์รูส้ ึกโศกเศร้ำและเสียใจเพรำะข้ำพระองค์พร่ องเกินไปต่อข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยของพระองค์
แต่ขำ้ พระองค์ก็เต็มใจที่จะบรรลุมำถึงอำณำจักรนี้
ข้ำพระองค์เต็มใจที่จะทำทั้งหมดที่ขำ้ พระองค์ทำได้เพื่อให้พระองค์พงึ พอพระทัย
กำรตีสอนของพระองค์ได้นำกำรคุม้ ครองปกป้องมำสู่ขำ้ พระองค์ และได้ให้ควำมรอดที่ดีทสี่ ุดแก่ขำ้ พระองค์

กำรพิพำกษำของพระองค์ทำให้ควำมยอมผ่อนปรนและควำมอดทนของพระองค์ตอ้ งมัวหมอง
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ข้ำพระองค์คงจะไม่ชื่นชมควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คงของพระองค์
ในวันนี้ขำ้ พระองค์มองเห็นยิง่ ขึ้นกว่ำเดิมว่ำควำมรักของพระองค์น้ นั ก้ำวข้ำมฟ้ำสวรรค์และเลิศล้ำเหนือสิ่งอื่นทั้
งมวล ควำมรักของพระองค์ไม่ใช่เป็ นแค่ควำมปรำนีและควำมรักมัน่ คง ที่ยิ่งมำกไปกว่ำนั้น
มันคือกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนั่นเอง กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์ได้ให้ขำ้ พระองค์มำมำกมำย
เมื่อปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
ไม่มีบุคคลใดแม้สักคนที่จะสำมำรถผ่ำนประสบกำรณ์ควำมรักของพระผูส้ ร้ำง”
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

508. หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะต้องเป็ นที่โปรดปรำนโดยพระเจ้ำก่อน
ด้วยว่ำพระองค์ทรงทำให้บรรดำผูท้ ี่พระองค์ทรงโปรดปรำนและผูซ้ ่งึ เป็ นทำให้พระองค์สมดังพระทัยมีควำมเพีย
บพร้อม หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะเป็ นผูซ้ ่งึ ทำให้พระเจ้ำสมดังพระทัย
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะต้องมีหัวใจที่เชื่อฟังพระรำชกิจของพระองค์
เจ้ำจะต้องเพียรพยำยำมที่จะไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
และเจ้ำจะต้องยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
สิ่งที่เจ้ำทำทั้งหมดได้ผ่ำนภำยใต้กำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำหรื อไม่? ควำมตั้งใจของเจ้ำถูกต้องหรื อไม่?
หำกควำมตั้งใจของเจ้ำถูกต้อง เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะทรงกล่ำวชมเชยเจ้ำ หำกควำมตั้งใจของเจ้ำไม่ถูกต้อง
นี่แสดงให้เห็นว่ำสิ่งที่หัวใจของเจ้ำรักไม่ใช่พระเจ้ำ แต่เป็ นเนื้อหนังและซำตำน ด้วยเหตุน้ีเอง
เจ้ำต้องใช้คำอธิษฐำนเป็ นหนทำงที่จะยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง เมื่อเจ้ำอธิษฐำน
แม้ว่ำเรำไม่ได้กำลังยืนอยู่ต่อหน้ำเจ้ำด้วยตัวเอง พระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงสถิตอยู่กบั เจ้ำ
และทั้งตัวเรำเองกับพระวิญญำณของพระเจ้ำนั่นเองคือผูท้ ี่เจ้ำก็กำลังอธิษฐำนถึง
เหตุใดเจ้ำจึงเชื่อในเนื้อหนังนี้เล่ำ? เจ้ำเชื่อเพรำะพระองค์มพี ระวิญญำณของพระเจ้ำ
เจ้ำยังคงจะเชื่อในบุคคลผูน้ ้หี รื อไม่หำกพระองค์ปรำศจำกพระวิญญำณของพระเจ้ำ? เมื่อเจ้ำเชื่อในบุคคลผูน้ ้ี
เจ้ำก็เชื่อในพระวิญญำณของพระเจ้ำ เมื่อเจ้ำยำเกรงบุคคลผูน้ ้ี เจ้ำก็ยำเกรงพระวิญญำณของพระเจ้ำ
ควำมเชื่อในพระวิญญำณของพระเจ้ำคือควำมเชื่อในบุคคลผูน้ ้ี
และควำมเชื่อในบุคคลผูน้ ้ีก็คือควำมเชื่อในพระวิญญำณของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน เมื่อเจ้ำอธิษฐำน
เจ้ำรู ้สึกว่ำพระวิญญำณของพระเจ้ำทรงสถิตอยู่กบั เจ้ำ และพระเจ้ำทรงสถิตอยู่เบื้องหน้ำเจ้ำ

ด้วยเหตุน้ีเองเจ้ำจึงอธิษฐำนต่อพระวิญญำณของพระองค์
ในวันนี้ผคู้ นส่วนมำกกลัวมำกเกินไปที่จะนำกำรกระทำของพวกเขำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ
ขณะที่เจ้ำอำจหลอกลวงเนื้อหนังของพระองค์ ทว่ำเจ้ำไม่สำมำรถหลอกลวงพระวิญญำณของพระองค์ได้
สิ่งใดก็ตำมที่ไม่สำมำรถทนทำนกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำได้ก็ขดั แย้งกับควำมจริ ง และควรถูกโยนทิ้งไป
มิเช่นนั้นแล้วจะถือเป็ นกำรกระทำบำปต่อพระเจ้ำ ดังนั้น
เจ้ำต้องวำงหัวใจของเจ้ำไว้เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำตลอดเวลำ เมื่อเจ้ำอธิษฐำน
เมื่อเจ้ำกล่ำวและสำมัคคีธรรมกับพี่น้องชำยหญิงของเจ้ำ และเมื่อเจ้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำ และเริ่ มทำธุรกิจของเจ้ำ
เมื่อเจ้ำทำให้หน้ำที่ของเจ้ำลุล่วง พระเจ้ำจะทรงสถิตอยู่กบั เจ้ำ
และตรำบใดที่ควำมตั้งใจของเจ้ำถูกต้องและเป็ นไปเพื่อพระรำชกิจแห่งพระนิเวศของพระเจ้ำ
พระองค์จะทรงยอมรับทุกสิ่งที่เจ้ำทำ เจ้ำควรอุทิศตัวเจ้ำเองเพื่อทำให้หน้ำที่ของเจ้ำลุล่วงด้วยควำมจริ งใจ
เมื่อเจ้ำอธิษฐำน หำกเจ้ำมีควำมรักต่อพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำและแสวงหำกำรเอำใจใส่
กำรคุม้ ครองปกป้องและกำรพินิจพิเครำะห์ของพระเจ้ำ หำกสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้คือควำมตั้งใจของเจ้ำ
คำอธิษฐำนของเจ้ำก็จะมีผล ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อเจ้ำอธิษฐำนในที่ประชุม
หำกเจ้ำเปิ ดหัวใจของเจ้ำและอธิษฐำนต่อพระเจ้ำและบอกพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้ำโดยปรำศจำกกำรก
ล่ำวเรื่ องเท็จ เช่นนั้นแล้ว คำอธิษฐำนของเจ้ำก็จะมีผลอย่ำงแน่นอน
หำกเจ้ำรักพระเจ้ำอย่ำงจริงจังจริงใจในหัวใจของเจ้ำ เช่นนั้นแล้วก็จงกล่ำวคำสำบำนต่อพระเจ้ำว่ำ “ข้ำแต่พระเจ้ำ
ผูท้ รงสถิตในฟ้ำสวรรค์และบนแผ่นดินโลกและท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง ข้ำพระองค์ขอปฏิญำณต่อพระองค์ว่ำ
ขอให้พระวิญญำณของพระองค์ทรงตรวจดูทุกสิ่งที่ขำ้ พระองค์ทำและทรงคุม้ ครองปกป้องและทรงเอำใจใส่ขำ้ พ
ระองค์ตลอดเวลำด้วย
และทรงทำให้เป็ นไปได้สำหรับทุกสิ่งที่ขำ้ พระองค์ทำเพื่อยืนอยู่ในกำรทรงสถิตของพระองค์
หำกแม้นหัวใจของข้ำพระองค์เคยหยุดรักพระองค์ หรื อหำกว่ำมันเคยทรยศต่อพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
ก็ขอทรงตีสอนและทรงสำปแช่งข้ำพระองค์อย่ำงรุ นแรงเถิด
ขอทรงอย่ำให้อภัยข้ำพระองค์ไม่ว่ำจะในโลกนี้หรื อในโลกหน้ำก็ตำม!”
เจ้ำกล้ำที่จะกล่ำวคำสำบำนเช่นนี้หรื อไม่? หำกเจ้ำไม่กล้ำ นี่แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำขลำดกลัว
และเจ้ำยังคงรักตัวเจ้ำเองอยู่ เจ้ำมีควำมแน่วแน่น้ีหรื อไม่? หำกนี่คือควำมแน่วแน่ของเจ้ำอย่ ำงแท้จริ ง
เจ้ำก็ควรทำกำรสำบำนนี้ หำกเจ้ำมีควำมแน่วแน่ที่จะทำกำรสำบำนเช่นนี้ เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้ำก็จะทรงทำให้ควำมแน่วแน่ของเจ้ำลุล่วง เมือ่ เจ้ำปฏิญำณคำสำบำนต่อพระเจ้ำ พระองค์ทรงฟัง
พระเจ้ำทรงกำหนดว่ำเจ้ำเต็มไปด้วยบำปหรื อว่ำชอบธรรมด้วยกำรวัดจำกคำอธิษฐำนของเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของเ
จ้ำ บัดนี้คือกระบวนกำรของกำรทำให้พวกเจ้ำมีควำมเพียบพร้อม

และหำกเจ้ำมีควำมเชื่ออย่ำงแท้จริ งในกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็จะนำสิ่งต่ำงๆ
ทั้งหมดที่เจ้ำทำมำอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำและยอมรับกำรพินิจพิเครำะห์ของพระองค์
หำกเจ้ำทำบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เป็ นกบฏโดยฝ่ ำฝื น หรื อหำกเจ้ำทรยศต่อพระเจ้ำ
เมื่อนั้นพระองค์ก็จะทรงนำคำสำบำนของเจ้ำมำทำให้สำเร็จผล และด้วยเหตุน้ี
ไม่สำคัญว่ำจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ำก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็ นควำมพินำศหรื อกำรตีสอน นี่คอื กำรกระทำของตัวเจ้ำเอง
เจ้ำได้กล่ำวคำสำบำนไว้ ดังนั้นเจ้ำจึงควรที่จะปฏิบตั ิตำมนั้น หำกเจ้ำกล่ำวคำสำบำน แต่ไม่ปฏิบตั ิตำมนั้น
เจ้ำก็จะทนทุกข์กบั ควำมพินำศ เนื่องจำกว่ำคำสำบำนนั้นเป็ นของเจ้ำ
พระเจ้ำจะทรงนำคำสำบำนของเจ้ำมำทำให้สำเร็จผล บำงคนกลัวหลังจำกที่พวกเขำอธิษฐำน และคร่ ำครวญว่ำ
“ทุกสิ่งจบสิ้นแล้ว! โอกำสในกำรกระทำชัว่ ของฉันหมดลงแล้ว โอกำสที่ฉันจะได้ทำสิ่งชัว่ ร้ำยหมดลงแล้ว
โอกำสที่ฉันจะได้หลงระเริ งอยู่กบั ควำมอยำกทำงโลกย์หมดลงแล้ว!”
ผูค้ นเหล่ำนี้ยงั คงรักเรื่ องทำงโลกย์และบำป และพวกเขำจะต้องทนทุกข์กบั ควำมพินำศอย่ำงแน่นอน
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงทำให้บรรดำผูซ้ ่ึงเป็ นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีควำมเพียบพร้อม” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

509. มีกฎข้อหนึ่งเกีย่ วกับกำรทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ ซึ่งก็คือ
พระองค์ทรงทำให้เจ้ำรู ้แจ้งโดยใช้ส่วนที่พึงปรำรถนำส่วนหนึ่งของเจ้ำ
เพื่อให้เจ้ำมีเส้นทำงสู่กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิและสำมำรถแยกตัวเจ้ำเองออกจำกสภำวะด้ำนลบทั้งหมด
ช่วยให้จิตวิญญำณของเจ้ำบรรลุกำรปลดปล่อย และทำให้เจ้ำมีควำมสำมำรถมำกขึ้นที่จะรักพระองค์
ในหนทำงนี้ เจ้ำย่อมสำมำรถโยนอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของซำตำนทิง้ ไปได้ เจ้ำไร้มำรยำและเปิ ดกว้ำง
เต็มใจที่จะรู ้จกั ตัวเจ้ำเองและนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ พระเจ้ำย่อมจะทรงอวยพรเจ้ำอย่ำงแน่นอน
ดังนั้นเมื่อเจ้ำอ่อนแอและอยู่ในด้ำนลบ พระองค์ทรงทำให้เจ้ำรู ้แจ้งเป็ นสองเท่ำ
ทรงช่วยให้เจ้ำรู ้จกั ตัวเจ้ำเองมำกขึ้น เต็มใจมำกขึ้นที่จะกลับใจเพื่อตัวเจ้ำเอง
และมีควำมสำมำรถมำกขึ้นที่จะฝึ กฝนปฏิบตั ิสิ่งทั้งหลำยที่เจ้ำควรฝึ กฝนปฏิบตั ิ ในหนทำงนี้เท่ำนั้น
หัวใจของเจ้ำจึงสำมำรถมีสนั ติสุขและรู ้สึกสบำยใจได้
บุคคลผูห้ นึ่งซึ่งโดยปกติแล้วให้ควำมสนใจกับกำรรู ้จกั พระเจ้ำ ซึ่งให้ควำมสนใจกับกำรรู ้จกั ตัวเขำเอง
ซึ่งให้ควำมสนใจกับกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิของเขำเอง จะสำมำรถรับพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ตลอดจนกำรทรงนำและควำมรู ้แจ้งของพระองค์อยู่เนืองๆ ได้ แม้ว่ำบุคคลเช่นนี้อำจอยู่ในสภำวะด้ำนลบ
แต่เขำก็สำมำรถทำให้สิ่งทั้งหลำยกลับดีข้ นึ ได้ในทันที
ไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรกระทำของมโนธรรมหรื อควำมรู ้แจ้งจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของบุคคลได้รับกำรสัมฤทธิ์ผลเสมอเมื่อเขำรู ้สภำวะตำมจริ งของเขำเองและพระอุปนิสั

ยและพระรำชกิจของพระเจ้ำ
บุคคลที่เต็มใจรู ้จกั ตัวเขำเองและเปิ ดกว้ำงตัวเขำเองจะสำมำรถดำเนินกำรควำมจริ งจนเสร็จสิ้นได้
บุคคลประเภทนี้เป็ นบุคคลที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ำ และบุคคลที่จงรักภักดีต่อพระเจ้ำมีควำมเข้ำใจในพระเจ้ำ
ไม่ว่ำควำมเข้ำใจนี้จะลึกซึ้งหรื อตื้นเขิน ขำดแคลนหรือล้นเหลือ นี่คือควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และเป็ นบำงสิ่งที่ผคู้ นบรรลุ มันคือกำรได้รับของพวกเขำเอง
บุคคลที่มีควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำคือบุคคลที่มีพื้นฐำน ที่มีนิมิต
บุคคลประเภทนี้แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหนังของพระเจ้ำ
และแน่ใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ำและพระรำชกิจของพระเจ้ำ
โดยไม่คำนึงถึงว่ำพระเจ้ำทรงพระรำชกิจหรื อตรัสอย่ำงไร หรื อผูค้ นอื่นๆ ก่อให้เกิดกำรรบกวนอย่ำงไร
เขำก็สำมำรถยืนหยัดไม่ถอย และยืนหยัดเป็ นพยำนเพือ่ พระเจ้ำได้ ยิง่ บุคคลผูห้ นึ่งเป็ นเช่นนี้มำกขึ้นเท่ำใด
เขำก็ยิ่งสำมำรถดำเนินกำรควำมจริงที่เขำเข้ำใจจนเสร็จสิ้นได้มำกขึ้นเท่ำนั้น
เพรำะเขำกำลังฝึ กฝนปฏิบตั ิพระวจนะของพระเจ้ำอยู่เสมอ เขำจึงได้มำซึ่งควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระเจ้ำมำกขึ้น
และครองควำมแน่วแน่ที่จะยืนหยัดเป็ นพยำนเพื่อพระเจ้ำตลอดกำล
ตัดตอนมำจำก “เฉพำะบรรดำผูม้ ุ่งเน้นกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิเท่ำนั้นที่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

510. ในกำรเชื่อในพระเจ้ำนั้น หำกผูค้ นปรำรถนำกำรเปลี่ยนสภำพอุปนิสัยของพวกเขำแล้วไซร้
พวกเขำต้องไม่แยกตัวเองออกจำกชีวิตจริ ง ในชีวิตจริ ง เจ้ำต้องรู ้จกั ตัวอง ละทิ้งตัวเอง ปฏิบตั ิควำมจริ ง
รวมทั้งเรี ยนรู ้หลักกำรทั้งหลำย สำมัญสำนึก
และกฎกำรประพฤติตนในทุกสิ่งก่อนที่เจ้ำจะสำมำรถสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนสภำพอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไปได้
หำกเจ้ำมุ่งเน้นอยู่กบั ควำมรู ้ทำงทฤษฎีเท่ำนั้น
และใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงพิธีทำงศำสนำเท่ำนั้นโดยไม่ลงลึกเข้ำไปในควำมเป็ นจริ ง โดยไม่เข้ำสู่ชีวิตจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีวนั เข้ำสู่ควำมเป็ นจริ ง เจ้ำจะไม่มีวนั รู ้จกั ตัวเจ้ำเอง ควำมจริ ง หรื อพระเจ้ำ
และเจ้ำจะหูหนวกตำบอดและไม่รู้เท่ำทันตลอดไป
พระรำชกิจของพระเจ้ำในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดนั้นไม่ใช่เพื่อเปิ ดโอกำสให้พวกเขำใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติหลังจ
ำกช่วงเวลำสั้นๆ อีกทั้งไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนสภำพมโนคติอนั หลงผิดและคำสอนของพวกเขำ
แต่จุดประสงค์ของพระองค์คอื เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั เก่ำๆ ของผูค้ น เพื่อเปลี่ยนแปลงหนทำงชีวิตเก่ำๆ
ของพวกเขำทั้งหมดทั้งมวล และเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและทัศนคติทำงใจที่ลำ้ สมัยทั้งหมดของพวกเขำต่ำงหำก
กำรมุ่งเน้นเฉพำะกับชีวิตในคริ สตจักรจะไม่เปลี่ยนแปลงนิสยั ในชีวิตเก่ำๆ ของผูค้ น
หรื อเปลี่ยนแปลงหนทำงเก่ำๆ ที่พวกเขำได้ใช้ชีวิตมำเป็ นเวลำนำน ไม่ว่ำอะไรก็ตำม

ผูค้ นต้องไม่กลำยเป็ นปลีกตัวออกห่ำงจำกชีวิตจริ ง
พระเจ้ำทรงขอให้ผคู้ นใช้ชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติในชีวิตจริ ง ไม่ใช่แค่ในชีวิตในคริ สตจักรเท่ำนั้น
ให้พวกเขำใช้ชีวิตตำมควำมจริ งในชีวิตจริ ง ไม่ใช่แค่ในชีวิตในคริ สตจักรเท่ำนั้น
และให้พวกเขำปฏิบตั ิหน้ำที่กำรงำนของตนในชีวิตจริ ง ไม่ใช่แค่ในชีวิตในคริ สตจักรเท่ำนั้น
กำรเข้ำสู่ควำมจริ งนั้น คนเรำต้องหันทุกสิ่งไปหำชีวิตจริ ง หำกในกำรเชื่อในพระเจ้ำ
ผูค้ นไม่สำมำรถมำรู ้จกั ตัวเองโดยผ่ำนทำงกำรเข้ำสู่ชีวิตจริง
และหำกพวกเขำไม่สำมำรถใช้ชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่ปกติในชีวิตจริ งได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะกลำยเป็ นควำมล้มเหลว
บรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำคือทุกคนที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่ชีวิตจริ งได้
พวกเขำทั้งหมดคือผูค้ นที่พูดถึงสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ แต่ใช้ชีวิตตำมธรรมชำติของปี ศำจ
พวกเขำทั้งหมดคือผูค้ นที่พูดถึงควำมจริง แต่ใช้ชีวิตตำมคำสอนแทน
บรรดำผูท้ ี่ไม่สำมำรถใช้ชีวิตตำมควำมจริ งในชีวิตจริ งได้คือผูท้ ี่เชื่อในพระเจ้ำ
แต่ถูกเกลียดชังและปฏิเสธจำกพระองค์ เจ้ำต้องปฏิบตั ิกำรเข้ำสู่ของเจ้ำในชีวิตจริ ง ต้องรู ้ขอ้ บกพร่ อง
กำรไม่เชื่อฟัง และควำมไม่รู้เท่ำทันของเจ้ำเอง และรู ้จกั สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ทผี่ ิดปกติและจุดอ่อนของเจ้ำ
ด้วยวิธีน้ นั ควำมรู ้ของเจ้ำจะถูกรวมเข้ำไปในสภำพเงื่อนไขและควำมยำกลำบำกจริ งๆ ของเจ้ำ
ควำมรู ้เช่นนี้เท่ำนั้นที่เป็ นจริ งและสำมำรถเปิ ดโอกำสให้เจ้ำจับควำมเข้ำใจสภำพเงื่อนไขของเจ้ำเองและสัมฤทธิ์
กำรเปลี่ยนสภำพอุปนิสยั ได้อย่ำงแท้จริ ง
ตัดตอนมำจำก “กำรสนทนำเรื่องชีวิตในคริสตจักรและชีวิตจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

511. กำรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิกำรอธิษฐำน กำรยอมรับพระภำระของพระเจ้ำ
และกำรยอมรับภำรกิจที่พระองค์วำงพระทัยมอบหมำยให้เจ้ำ—
ทั้งหมดนี้เป็ นไปเพื่อที่จะได้มีเส้นทำงอยู่เบื้องหน้ำเจ้ำ
ยิ่งพระภำระแห่งกำรวำงพระทัยมอบหมำยของพระเจ้ำทำให้เจ้ำเป็ นกังวลมำกขึ้นเท่ำใด
ก็ยิ่งง่ำยมำกขึ้นเท่ำนั้นที่เจ้ำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์
บำงคนไม่เต็มใจร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำ แม้กระทัง่ เมื่อพวกเขำได้รับกำรทรงเรี ยก
เหล่ำนี้เป็ นผูค้ นที่เกียจคร้ำนผูป้ รำรถนำเพียงแค่ได้เริงร่ ำในสิ่งชูใจเท่ำนั้น
ยิ่งเจ้ำถูกขอให้ปรนนิบตั ิในกำรประสำนงำนกับผูอ้ ื่นมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็จะยิ่งได้รับประสบกำรณ์มำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำจะได้รับโอกำสที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมมำกยิ่งขึ้น เพรำะเจ้ำมีภำระและประสบกำรณ์มำกขึ้น
ดังนั้น หำกเจ้ำสำมำรถปรนนิบตั ิพระเจ้ำด้วยควำมจริ งใจ เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็จะใส่ใจต่อพระภำระของพระเจ้ำ
เมื่อเป็ นเช่นนั้น เจ้ำก็จะมีโอกำสเหมำะมำกขึ้นที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ

เป็ นเพียงผูค้ นเช่นนี้กลุ่มเดียวที่กำลังได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในปัจจุบนั
ยิ่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์สัมผัสเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็จะยิ่งมีเวลำอุทิศให้แก่กำรใส่ใจต่อพระภำระของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำจะยิ่งได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
และเจ้ำจะยิ่งได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระองค์มำกขึ้นเท่ำนั้น—จนกระทัง่
ในที่สุดเจ้ำจะกลำยเป็ นบุคคลผูท้ ี่พระเจ้ำทรงใช้ ในปัจจุบนั มีบำงคนที่ไม่แบกภำระให้กบั คริ สตจักร
ผูค้ นเหล่ำนี้ยอ่ หย่อนและเหลวไหล และสนใจแต่เนื้อหนังของพวกเขำเองเท่ำนั้น คนเช่นนี้เห็นแก่ตวั อย่ำงสุดขั้ว
และพวกเขำยังตำบอดอีกด้วย หำกเจ้ำไม่สำมำรถมองเห็นเรื่ องนี้ได้อย่ำงชัดเจน เจ้ำจะไม่แบกภำระใดๆ เลย
ยิ่งเจ้ำใส่ใจต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
พระภำระที่พระเจ้ำจะวำงพระทัยมอบหมำยให้เจ้ำก็จะยิ่งใหญ่มำกขึ้นเท่ำนั้น
ผูท้ ี่เห็นแก่ตวั ไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์กบั สิ่งต่ำงๆ ดังกล่ำว พวกเขำไม่เต็มใจชดใช้ และเนื่องจำกผลนั้น
พวกเขำจะพลำดโอกำสเหมำะที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
พวกเขำมิได้กำลังทำอันตรำยตัวพวกเขำเองอยู่หรอกหรื อ?
หำกเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ใส่ใจต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะทำให้ภำระแท้จริ งเพื่อคริ สตจักรเป็ นรู ปร่ ำงขึ้น อันที่จริ ง
แทนที่จะเรี ยกกำรนี้ว่ำภำระที่เจ้ำแบกให้กบั คริ สตจักร
คงจะดีกว่ำหำกจะเรี ยกมันว่ำภำระที่เจ้ำแบกเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเจ้ำเอง
ทั้งนี้เพรำะจุดประสงค์ของภำระนี้ที่เจ้ำทำให้เป็ นรู ปร่ ำงขึ้นเพือ่ คริ สตจักรคือกำรให้เจ้ำใช้ประสบกำรณ์เช่นนี้เพื่อ
ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ ดังนั้น ใครก็ตำมที่แบกภำระยิง่ ใหญ่ที่สุดเพื่อคริ สตจักร
ใครก็ตำมที่แบกภำระเพื่อกำรเข้ำสู่ชีวิต—พวกเขำก็จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
เจ้ำได้มองเห็นกำรนี้อย่ำงชัดเจนหรื อไม่? หำกคริสตจักรที่เจ้ำอยู่ดว้ ยกระจัดกระจำยเหมือนทรำย
แต่เจ้ำกลับไม่เป็ นห่วงหรื อวิตกกังวล
และเจ้ำถึงกับแสร้งทำเป็ นไม่เห็นเมือ่ พี่น้องชำยหญิงของเจ้ำไม่กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงเป็ นปกติ
เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็ไม่ได้กำลังแบกภำระใดๆ อยู่ ผูค้ นเช่นนี้ไม่ใช่คนประเภทที่พระเจ้ำทรงปี ตยิ ินดี
คนประเภทที่พระเจ้ำทรงปี ติยินดีหิวกระหำยควำมชอบธรรมและใส่ใจต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
เจ้ำควรกลำยเป็ นผูใ้ ส่ใจต่อพระภำระของพระเจ้ำ ณ ที่นี่และในตอนนี้
เจ้ำไม่ควรรอให้พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ต่อมนุษยชำติท้งั ปวงก่อนที่จะใส่ใจต่
อพระภำระของพระเจ้ำมำกขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อถึงเวลำนั้น มันจะไม่สำยเกินไปหรอกหรื อ?
บัดนี้เป็ นโอกำสดีที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ หำกเจ้ำปล่อยให้โอกำสนี้หลุดลอยไป

เจ้ำก็จะเสียใจไปจนตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้ำ
เช่นเดียวกับที่โมเสสไม่สำมำรถเข้ำสู่แผ่นดินอันดีแห่งดินแดนคำนำอันได้
และเสียใจไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขำ ตำยไปด้วยควำมสำนึกผิด
ทันทีที่พระเจ้ำได้ทรงเปิ ดเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ต่อผูค้ นทั้งปวงแล้ว
เจ้ำก็จะเต็มเปี่ ยมไปด้วยควำมเสียใจ ต่อให้พระเจ้ำมิได้ทรงตีสอนเจ้ำ เจ้ำก็จะตีสอนตัวเจ้ำเอง
เพรำะควำมสำนึกผิดของเจ้ำเอง บำงคนไม่เชื่อด้วยเรื่ องนี้ แต่หำกเจ้ำไม่เชื่อ ก็เพียงแค่รอและคอยดู
มีผูค้ นบำงคนผูซ้ ่งึ จุดประสงค์เดียวของพวกเขำคือกำรทำให้วจนะเหล่ำนี้ลลุ ่วง
เจ้ำเต็มใจพลีอุทิศตัวเจ้ำเองเพื่อประโยชน์ของวจนะเหล่ำนี้หรือไม่?
ตัดตอนมำจำก “จงใส่ใจต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำเพื่อบรรลุถึงควำมเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

512. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงมีเส้นทำงที่จะทรงดำเนินในแต่ละบุคคล
และทรงให้โอกำสแต่ละบุคคลที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
เจ้ำถูกทำให้รู้ควำมเสื่อมทรำมของเจ้ำเองโดยผ่ำนทำงควำมเป็ นด้ำนลบของเจ้ำ
และแล้วโดยกำรโยนควำมเป็ นด้ำนลบทิ้งไป เจ้ำก็จะพบเส้นทำงสู่กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิ
เหล่ำนี้คือหนทำงทัง้ หมดซึ่งในนั้นเจ้ำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม นอกจำกนี้
โดยผ่ำนทำงกำรทรงนำและควำมกระจ่ำงที่ต่อเนื่องของบำงสิ่งด้ำนที่เป็ นบวกในตัวเจ้ำ
เจ้ำจะลุล่วงในหน้ำที่กำรงำนของเจ้ำ
เติบโตขึ้นในควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและได้รับวิจำรณญำณโดยเป็ นไปในเชิงรุ ก เมื่อสภำพเงื่อนไขของเจ้ำดี
เจ้ำก็เต็มใจเป็ นพิเศษที่จะอ่ำนพระวจนะของพระเจ้ำ และเต็มใจเป็ นพิเศษที่จะอธิษฐำนต่อพระเจ้ำ
และสำมำรถเกี่ยวโยงคำเทศนำที่เจ้ำได้ยินเข้ำกับสภำวะของเจ้ำเอง ณ เวลำเช่นนั้น
พระเจ้ำทรงให้ควำมรู ้แจ้งและทรงให้ควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำอยูภ่ ำยใน
ทำให้เจ้ำตระหนักถึงบำงสิ่งในแง่มมุ ด้ำนบวก นี่คือวิธีที่เจ้ำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมในด้ำนบวก
ในสภำวะด้ำนลบ เจ้ำอ่อนแอและนิ่งเฉย เจ้ำรู ้สึกว่ำเจ้ำไม่มีพระเจ้ำในหัวใจของเจ้ำ ถึงกระนั้น
พระเจ้ำก็ยงั ทรงให้ควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำ ช่วยเจ้ำค้นหำเส้นทำงสู่กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ที่ออกมำจำกกำรนี้คือกำรบรรลุควำมเพียบพร้อมในแง่มุมด้ำนลบ
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

513. ในเวลำนี้ สิ่งที่พวกเจ้ำควรแสวงหำเป็ นสำคัญก็คือ
กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
และได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำผ่ำนผูค้ น เรื่องรำว และสิ่งต่ำงๆ ทั้งหมดที่เจ้ำได้เผชิญ
เพื่อที่สิ่งต่ำงๆ ที่พระเจ้ำทรงเป็ นจะถูกกอปรกันขึ้นเป็ นพวกเจ้ำมำกกว่ำเดิม
ก่อนอื่นเจ้ำต้องได้รับมรดกของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
เช่นนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำจะได้กลำยเป็ นมีสิทธิ์ที่จะสืบทอดพระพรต่ำง ๆ ที่มำกขึ้นและยิง่ ใหญ่ข้ นึ จำกพระเจ้ำ
เหล่ำนี้คือสรรพสิ่งที่พวกเจ้ำควรแสวงหำ และเป็ นสิ่งที่เจ้ำควรเข้ำใจก่อนอื่นใดทั้งหมด
ยิ่งเจ้ำแสวงหำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่งมำกขึ้นเท่ำไร
เจ้ำก็จะยิ่งสำมำรถมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น

อันจะส่งผลให้เจ้ำพยำยำมอย่ำงแข็งขันที่จะเข้ำสู่กำรเป็ นอยู่ของพระวจนะของพระเจ้ำ
และเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งของพระวจนะของพระองค์ผ่ำนมุมมองที่แตกต่ำงและในเรื่องรำวต่ำงๆ
เจ้ำไม่สำมำรถพอใจกับสภำวะนิ่งเฉยเช่นนั้นได้ เช่น กำรที่เพียงไม่ทำบำป หรื อไม่มีมโนคติที่หลงผิด
ไม่มีปรัชญำสำหรับกำรดำเนินชีวิต และไม่มีเจตจำนงเยีย่ งมนุษย์
พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมในหลำกหลำยวิธี
ทุกสำระเรื่ องรำวล้วนมีควำมเป็ นไปได้ของกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแฝงอยู่
และพระองค์ทรงสำมำรถทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมไม่เพียงในสภำวะเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เป็ นบวก
แต่ในสภำวะเงื่อนไขที่เป็ นลบด้วยเช่นกัน เพื่อทำให้สิ่งที่เจ้ำได้รับนั้นมีปริ มำณล้นเหลือมำกขึ้น ในแต่ละวัน
มีโอกำสเหมำะต่ำงๆ ที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม และโอกำสต่ำงๆ
ที่จะได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำ หลังผ่ำนประสบกำรณ์ดงั กล่ำวมำสักช่วงเวลำหนึ่ง
เจ้ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวง
และจะเข้ำใจไปเองโดยธรรมชำติในหลำยสิ่งหลำยอย่ำงซึ่งเจ้ำเคยไม่รู้เท่ำทันมำก่อน
จะไม่มีควำมจำเป็ นสำหรับคำแนะนำจำกคนอื่นๆ พระเจ้ำจะทรงให้ควำมรู ้แจ้งแก่เจ้ำโดยที่เจ้ำไม่รู้ตวั เลย
เพื่อที่เจ้ำก็จะได้รับควำมรู ้แจ้งในทุกสรรพสิ่ง และเข้ำสู่ประสบกำรณ์ท้งั หมดของเจ้ำอย่ำงละเอียด
แน่นอนว่ำพระเจ้ำจะทรงนำเจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะไม่เบนทิศไปทำงซ้ำยหรื อทำงขวำ และดังนั้น
เจ้ำก็จะก้ำวเดินไปบนเส้นทำงของกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
…หำกพวกเจ้ำปรำรถนำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้ว่ำจะได้รับประสบกำรณ์ได้อย่ำงไรในทุกเรื่อง จนสำมำรถได้รับควำมรู ้แจ้งในทุกๆ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ำ ไม่ว่ำจะดีหรื อร้ำย มันควรจะนำมำซึ่งประโยชน์แก่ตวั เจ้ำ และไม่ควรทำให้เจ้ำเป็ นลบ
จะอย่ำงไรก็ช่ำง เจ้ำควรสำมำรถพิจำรณำสิ่งต่ำงๆ ณ ขณะที่ยืนอยู่เคียงข้ำงพระเจ้ำ
และไม่วิเครำะห์หรื อศึกษำสิ่งเหล่ำนั้นจำกมุมมองของมนุษย์
(นี่จะเป็ นกำรเบี่ยงเบนอย่ำงหนึ่งในประสบกำรณ์ของเจ้ำ) หำกเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ดงั กล่ำว
เมื่อนั้นหัวใจของเจ้ำจะเต็มอิ่มไปด้วยภำระต่ำงๆ ของชีวิตเจ้ำ
เจ้ำจะมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้ำตลอดเวลำ
ไม่เบี่ยงเบนไปอย่ำงง่ำยดำยในกำรปฏิบตั ิตนของเจ้ำ ผูค้ นเช่นนั้นมีอนำคตอันสดใสรออยู่เบื้องหน้ำพวกเขำ
มีโอกำสเหมำะมำกมำยเหลือเกินที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ ทั้งหมดขึ้นอยู่กบั ว่ำ
พวกเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงหรื อไม่ และ
พวกเจ้ำมีควำมแน่วแน่ที่จะรับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ ที่จะได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำ
และได้รับพระพรและมรดกจำกพระองค์หรื อไม่ แค่ควำมแน่วแน่อย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพอ

พวกเจ้ำต้องมีควำมรู ้อย่ำงมำก ไม่เช่นนั้นพวกเจ้ำจะมีกำรเบี่ยงเบนอยู่เสมอในกำรปฏิบตั ิตนของพวกเจ้ำ
พระเจ้ำเต็มพระทัยที่จะทำให้พวกเจ้ำทั้งหมดทุกคนได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม ตำมที่เป็ นอยู่ตอนนี้
แม้ผคู้ นส่วนใหญ่ได้ยอมรับพระรำชกิจของพระเจ้ำมำเป็ นเวลำนำนมำกแล้ว
พวกเขำก็ยงั จำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่เพลิดเพลินสำรำญอยู่ในพระคุณของพระเจ้ำ
และเต็มใจเพียงให้พระเจ้ำทรงมอบควำมสะดวกสบำยของเนื้อหนังเพียงเล็กน้อยแก่พวกเขำ
แต่ยงั คงไม่เต็มใจที่จะได้รับวิวรณ์ที่มำกกว่ำนั้น และสูงส่งกว่ำนั้น
นี่แสดงว่ำหัวใจของมนุษย์ยงั คงอยูภ่ ำยนอกเสมอ แม้ว่ำงำนของมนุษย์ กำรรับใช้ของเขำ
และหัวใจรักของพวกเขำที่มีต่อพระเจ้ำจะมีมลทินต่ำงๆ น้อยลงทุกที
เท่ำที่พิจำรณำจำกแก่นแท้ภำยในตัวเขำและกำรคิดล้ำหลังของเขำ
มนุษย์ยงั คงแสวงหำสันติสุขและควำมชื่นชมยินดีของเนื้อหนังตลอดเวลำ
และไม่ใส่ใจทั้งสิ้นว่ำสภำพเงื่อนไขต่ำงๆ มีไว้เพือ่ สิ่งใด
และพระเจ้ำอำจมีพระประสงค์อะไรในกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม และดังนั้น
ชีวิตของผูค้ นส่วนใหญ่จึงยังคงหยำบขำดควำมละเอียดอ่อนและเสื่อมโทรม
ชีวิตของพวกเขำยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย พวกเขำก็แค่ไม่ได้ถือว่ำควำมเชื่อในพระเจ้ำเป็ นเรื่ องสำคัญ
รำวกับว่ำพวกเขำมีควำมเชื่อเพียงเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น ออกท่ำออกทำงไปเรื่อยเปื่ อยและใช้ชีวิตผ่ำนไปวันๆ
ในแบบเดิมๆ ล่องลอยเคว้งคว้ำงไปในกำรดำรงอยู่ที่ไร้จุดประสงค์
มีเพียงน้อยนิดที่เป็ นผูซ้ ่ึงสำมำรถแสวงหำที่จะเข้ำสู่พระวจนะของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง ได้รับสิ่งต่ำงๆ
ที่มำกกว่ำและมัง่ คัง่ กว่ำ กลำยเป็ นผูค้ นที่มีฐำนะมัง่ คัง่ กว่ำในพระนิเวศของพระเจ้ำในวันนี้
และได้รับพระพรจำกพระเจ้ำมำกกว่ำ
หำกเจ้ำแสวงหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
และสำมำรถได้รับสิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงสัญญำไว้บนแผ่นดินโลก
หำกเจ้ำแสวงหำกำรได้รับกำรทำให้รู้แจ้งโดยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง และไม่ปล่อยให้หลำยปี เลื่อนผ่ำนไปเฉยๆ
นี่คือเส้นทำงในอุดมคติที่จะเข้ำสู่อย่ำงกระฉับกระเฉง
เช่นนี้เท่ำนั้นเจ้ำจึงกลำยเป็ นมีค่ำพอและมีสิทธิ์ที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระสัญญำต่อบรรดำผูซ้ ่ึงได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

514. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ไม่เพียงทรงกระทำพระรำชกิจเฉพำะในตัวผูค้ นบำงคนที่พระเจ้ำทรงใช้
แต่ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คอื ทรงกระทำในผูค้ นในคริ สตจักรด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงกระทำพระรำชกิจในใครก็ได้ท้งั สิ้น
พระองค์อำจทรงกระทำพระรำชกิจในตัวเจ้ำในระหว่ำงช่วงเวลำปัจจุบนั

และเจ้ำก็จะได้ประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจนี้ ในช่วงเวลำถัดไป พระองค์อำจทรงกระทำพระรำชกิจในตัวคนอื่น
ซึ่งเจ้ำต้องรี บกระวีกระวำดติดตำมทันที ยิ่งเจ้ำติดตำมควำมสว่ำงปัจจุบนั ได้อย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้นเท่ำไร
ชีวิตเจ้ำก็ยิ่งเติบโตได้มำกขึ้นเท่ำนั้น ไม่ว่ำบำงคนนั้นจะเป็ นบุคคลที่มีกิริยำมำรยำทอย่ำงไรก็ตำม
หำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงพระรำชกิจในตัวพวกเขำ เจ้ำก็ตอ้ งติดตำมพวกเขำ
จงเปิ ดรับประสบกำรณ์ของพวกเขำโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์ของเจ้ำเอง แล้วเจ้ำจะยิ่งได้รับสิ่งที่สูงกว่ำนั้น
เมื่อทำดังนั้น เจ้ำก็จะยิ่งก้ำวหน้ำเร็วขึ้น
นี่คือเส้นทำงแห่งกำรทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อมและเป็ นวิถีทำงที่ทำให้ชีวิตเติบโต
เส้นทำงสู่กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมนั้น
จะไปถึงได้ก็ดว้ ยกำรเชื่อฟังของเจ้ำที่มีต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เจ้ำไม่รู้หรอกว่ำพระเจ้ำจะทรงปรับปรุ งเจ้ำให้สมบูรณ์แบบโดยผ่ำนทำงคนประเภทไหน
หรื อพระองค์จะทรงอนุญำตให้เจ้ำได้รับหรื อเห็นสิ่งทั้งหลำยผ่ำนทำงบุคคลประเภทไหน เหตุกำรณ์แบบไหน
หรื อสิ่งใด หำกเจ้ำสำมำรถเหยียบย่ำงลงบนร่ องครรลองที่ถูกต้องนี้ได้
ก็แสดงว่ำมีหวังอย่ำงมำกที่เจ้ำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ แต่หำกเจ้ำทำไม่ได้
นั่นแสดงว่ำอนำคตของเจ้ำนั้นช่ำงสิ้นหวัง ไร้ซ่ึงควำมสว่ำง ทันทีที่เจ้ำเริ่ มเดินบนร่ องครรลองที่ถูกต้อง
เจ้ำจะได้รับวิวรณ์ในทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงให้วิวรณ์แก่คนอื่นอย่ำงไร
หำกเจ้ำเดินหน้ำไปบนพื้นฐำนควำมรู ้ของพวกเขำเพื่อผ่ำนประสบกำรณ์กบั สิ่งทั้งหลำยด้วยตนเอง
แล้วประสบกำรณ์น้ีก็จะกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้ำ
และเจ้ำก็จะสำมำรถอำศัยประสบกำรณ์น้ไี ปจัดหำให้กบั ผูอ้ ื่นได้
บรรดำผูท้ ี่จดั หำให้ผูอ้ ื่นได้แค่คำพูดที่ท่องจำมำแบบนกแก้วนกขุนทองคือผูค้ นที่ไม่มีประสบกำรณ์อนั ใด
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้ที่จะค้นหำหนทำงแห่งกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิผ่ำนควำมรู ้แจ้งและกำรให้ควำมกระจ่ำงของผูอ้ ื่น
ก่อนที่เจ้ำจะสำมำรถเริ่ มพูดถึงประสบกำรณ์หรือควำมรู ้ที่แท้จริ งของเจ้ำได้
นี่จะเป็ นประโยชน์ต่อชีวิตของเจ้ำมำกกว่ำ ดังนั้น
เจ้ำจึงควรผ่ำนประสบกำรณ์โดยกำรเชื่อฟังทั้งหมดที่มำจำกพระเจ้ำ
เจ้ำควรแสวงหำน้ ำพระทัยพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่งและเรียนรู ้บทเรี ยนในทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ชีวิตของเจ้ำอำจได้เติบโต กำรปฏิบตั ิเช่นนี้ให้ควำมก้ำวหน้ำที่รวดเร็วที่สุด
ตัดตอนมำจำก “เหล่ำผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้ำด้วยใจจริงย่อมได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

515. เจ้ำเต็มใจที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่
หำกเจ้ำเต็มใจที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง

เจ้ำก็ย่อมจะมีควำมกล้ำที่จะปัดทิง้ เนื้อหนังของเจ้ำ เจ้ำย่อมจะสำมำรถทำตำมพระวจนะของพระเจ้ำได้
และเจ้ำจะไม่เฉื่อยชำหรื ออ่อนแอ เจ้ำจะสำมำรถเชื่อฟังทั้งหมดที่มำจำกพระเจ้ำได้
และกำรกระทำทั้งหมดของเจ้ำ ไม่ว่ำจะทำในที่สำธำรณะหรื อในทีส่ ่วนตัว ย่อมจะสำมำรถนำเสนอต่อพระเจ้ำได้
หำกเจ้ำเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งซื่อสัตย์ และนำควำมจริงมำปฏิบตั ิในทุกสรรพสิ่ง เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
ผูค้ นซึ่งเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงเหล่ำนั้นที่ต่อหน้ำคนอื่นทำอย่ำงหนึ่งแต่ลบั หลังทำอีกอย่ำงหนึ่ง
ไม่ได้เต็มใจที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม พวกเขำทั้งหมดเป็ นบุตรแห่งควำมพินำศและกำรทำลำยล้ำง
พวกเขำไม่ได้เป็ นของพระเจ้ำ แต่เป็ นของซำตำน พวกเขำไม่ใช่ผคู้ นประเภทที่พระเจ้ำทรงเลือกสรร!
หำกกำรกระทำและพฤติกรรมของเจ้ำไม่สำมำรถนำเสนอเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้
หรื อได้รับกำรพิจำรณำโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำได้ นี่เป็ นข้อพิสูจน์ว่ำมีบำงอย่ำงผิดปกติกบั เจ้ำ
เพียงแค่เจ้ำยอมรับกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระเจ้ำ และใส่ใจต่อกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของเจ้ำ
เจ้ำก็จะสำมำรถเหยียบย่ำงลงบนเส้นทำงสู่กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้
หำกเจ้ำเต็มใจรับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำและเต็มใจทำตำมน้ ำพระทัยพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งแล้ว
เจ้ำก็ควรเชื่อฟังพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำ โดยไม่รอ้ งทุกข์แม้แต่สักคำ
และโดยปรำศจำกกำรทึกทักเอำเองที่จะประเมินหรื อตัดสินพระรำชกิจของพระเจ้ำ
เหล่ำนี้คือข้อพึงประสงค์ข้นั ต่ำสุดสำหรับกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
ข้อพึงประสงค์ที่จำเป็ นสำหรับบรรดำผูแ้ สวงหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำก็คือ
ปฏิบตั ิตวั ด้วยหัวใจที่รักพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง อะไรหรื อที่หมำยถึงกำรที่จะปฏิบตั ิตวั ด้วยหัวใจที่รักพระเจ้ำ?
มันมีควำมหมำยว่ำทุกกำรกระทำและพฤติกรรมของเจ้ำสำมำรถถูกนำเสนอเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำได้
และเนื่องจำกเจ้ำมีเจตนำที่ถูกต้อง ไม่ว่ำกำรกระทำของเจ้ำจะถูกหรื อผิดก็ตำม
เจ้ำก็ไม่หวัน่ กลัวที่จะแสดงให้พระเจ้ำทอดพระเนตรหรื อให้พนี่ ้องชำยหญิงของเจ้ำได้เห็นเจตนำเหล่ำนั้น
และเจ้ำกล้ำที่จะสำบำนคำปฏิญำณเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำด้วย เจ้ำต้องนำเสนอทุกเจตนำ ควำมคิด
และแนวคิดของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำเพื่อกำรพินิจพิเครำะห์ของพระองค์
หำกเจ้ำฝึ กฝนปฏิบตั ิและเข้ำสู่ในหนทำงนี้ เช่นนั้นแล้ว ควำมก้ำวหน้ำในชีวิตของเจ้ำก็จะเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ว
ตัดตอนมำจำก “เหล่ำผูเ้ ชื่อฟังพระเจ้ำด้วยใจจริงย่อมได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

516. หำกเจ้ำต้องกำรให้พระเจ้ำทรงใช้และทรงทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วไซร้ เจ้ำต้องครองทุกสิ่งทุกอย่ำง
นั่นคือ เจตจำนงที่จะทนทุกข์ ควำมเชื่อ กำรสู้ทน กำรเชื่อฟัง
และควำมสำมำรถที่จะผ่ำนประสบกำรณ์กบั พระรำชกิจของพระเจ้ำ จับควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระองค์

คำนึงถึงควำมโศกเศร้ำของพระองค์ และอื่นๆ กำรทำให้บุคคลหนึ่งมีควำมเพียบพร้อมนั้นไม่ง่ำยเลย และทุกๆ
กระบวนกำรถลุงที่เจ้ำผ่ำนประสบกำรณ์พงึ ต้องใช้ควำมเชื่อและควำมรักของเจ้ำ
หำกเจ้ำต้องกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
เพียงแค่กำรแล่นไปข้ำงหน้ำบนเส้นทำงย่อมไม่พอเพียง อีกทั้งเพียงแค่กำรสละตัวเจ้ำเองเพื่อพระเจ้ำก็ไม่พอเพียง
เจ้ำต้องครองหลำยสิ่งเพื่อที่จะมีควำมสำมำรถกลำยเป็ นใครบำงคนที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเ
จ้ำได้ เมื่อเจ้ำเผชิญหน้ำกับควำมทุกข์
เจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะวำงควำมกังวลสนใจต่อเนื้อหนังไว้ก่อนและไม่ทำกำรร้องทุกข์คร่ ำครวญต่อพระเจ้ำ
เมื่อพระเจ้ำทรงซ่อนเร้นพระองค์เองจำกเจ้ำ เจ้ำต้องมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมเชื่อที่จะติดตำมพระองค์
ทีจ่ ะธำรงรักษำควำมรักก่อนหน้ำนี้ของเจ้ำโดยไม่เปิ ดโอกำสให้มนั กระท่อนกระแท่นหรื อสูญสลำย
ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงทำสิ่งใด
เจ้ำต้องนบนอบต่อกำรออกแบบของพระองค์และตระเตรียมที่จะสำปแช่งเนื้อหนังของเจ้ำเองแทนที่จะทำกำรร้อ
งทุกข์คร่ ำครวญต่อพระองค์ เมื่อเจ้ำเผชิญหน้ำกับกำรทดสอบ เจ้ำต้องทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
แม้ว่ำเจ้ำอำจร่ ำไห้อย่ำงขมขื่นหรื อรูส้ ึกอิดออดที่จะไปจำกวัตถุอนั เป็ นที่รักบำงอย่ำง
สิ่งนี้เท่ำนั้นคือควำมรักและควำมเชื่อที่แท้จริ ง ไม่สำคัญว่ำวุฒิภำวะจริ งของเจ้ำจะเป็ นอะไร
ก่อนอื่นเจ้ำต้องครองทั้งเจตจำนงที่จะทนทุกข์ควำมยำกลำบำกและควำมเชื่อที่แท้จริ ง
และเจ้ำต้องมีเจตจำนงที่จะละทิง้ เนื้อหนังอีกด้วย
เจ้ำควรเต็มใจสู้ทนควำมยำกลำบำกส่วนตัวและทนทุกข์กบั ควำมสูญเสียต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้ำเพื่อที่จะ
ทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เจ้ำต้องสำมำรถรู ้สึกเสียใจเกี่ยวกับตัวเจ้ำเองในหัวใจของเจ้ำอีกด้วย กล่ำวคือ
ในอดีตนั้น เจ้ำไม่ได้มีควำมสำมำรถที่จะทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้ และบัดนี้
เจ้ำสำมำรถเสียใจได้ดว้ ยตัวเจ้ำเอง เจ้ำต้องไม่กำลังขำดพร่องสิ่งใดในเรื่องเหล่ำนี้ —
โดยผ่ำนทำงสิ่งเหล่ำนี้นั่นเองที่พระเจ้ำจะทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อม
หำกเจ้ำไม่สำมำรถประจวบพ้องกับเกณฑ์กำหนดเหล่ำนี้ได้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมไม่สำมำรถถูกทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้
ตัดตอนมำจำก “บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมต้องก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุง” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

517. โดยหลักแล้ว กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสยั อ้ำงอิงถึงกำรเปลี่ยนสภำพของธรรมชำติของบุคคลหนึ่ง
สิ่งทั้งหลำยของธรรมชำติของบุคคลหนึ่งนั้นไม่สำมำรถมองเห็นได้จำกพฤติกรรมภำยนอก
สิ่งเหล่ำนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับควำมมีคุณค่ำและนัยสำคัญของกำรดำรงอยู่ของเขำ นัน่ ก็คือ
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 “สิ่งใดที่ควรรู้เกี่ยวกับกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของคนเรำ” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

518. กำรสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยของคนเรำไม่ใช่เรื่ องที่เรียบง่ำย
นั่นไม่ได้หมำยถึงแค่มีกำรเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมไม่กี่อย่ำง กำรได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับควำมจริ งบ้ำง
กำรมีควำมสำมำรถที่จะพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของคนเรำกับทุกแง่มุมของควำมจริ ง
หรื อกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำง หรื อกลำยมำเป็ นเชื่อฟังเล็กน้อยหลังจำกได้รับกำรบ่มวินยั
สิ่งทั้งหลำยเหล่ำนี้ไม่ได้ประกอบกันขึ้นเป็ นกำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสัยชีวิตของคนเรำ
เหตุใดเรำจึงกล่ำวกำรนี้? แม้ว่ำเจ้ำอำจมีควำมสำมำรถที่จะละวำงสิ่งต่ำงๆ ไม่กี่สิ่งไว้กอ่ นได้
แต่สิ่งที่เจ้ำกำลังปฏิบตั ิก็ยงั ไม่ได้ไปถึงระดับของกำรนำควำมจริงไปปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริงเลย
หรื อบำงทีเนื่องเพรำะเจ้ำอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมอยู่พกั หนึ่ง และสถำนกำรณ์ที่เอื้ออำนวย

หรื อรู ปกำรณ์แวดล้อมปัจจุบนั ของเจ้ำได้บงั คับเจ้ำ เจ้ำจึงได้ประพฤติตนในหนทำงนี้ นอกจำกนี้
เมื่อสภำวะจิตใจของเจ้ำมัน่ คงและพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจ เจ้ำก็มีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิได้
หำกเจ้ำได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบและทนทุกข์โดยผ่ำนทำงกำรทดสอบเหล่ำนั้นเช่นเดียวกับที่โยบได้กำ้ วผ่ำน
หรื อดังเช่นเปโตรผูท้ ี่พระเจ้ำทรงขอให้เขำตำย เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะกล่ำวว่ำ
“ต่อให้ขำ้ พระองค์ตอ้ งตำยหลังจำกที่ได้ทำควำมรู ้จกั พระองค์แล้ว นัน่ ก็จะไม่เป็ นอะไรเลย” ได้หรื อไม่?
กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสยั ไม่ได้เกิดขึ้นชัว่ ข้ำมคืน และทันทีที่เจ้ำเข้ำใจควำมจริ งแล้ว
เจ้ำก็ไม่สำมำรถนำควำมจริงนั้นไปปฏิบตั ิภำยในทุกสภำพแวดล้อมได้ นี่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติของมนุษย์
บำงครั้งมันอำจดูรำวกับว่ำเจ้ำกำลังนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิ แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้ว
ธรรมชำติของกำรกระทำของเจ้ำไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำกำลังทำเช่นนั้นอยู่
ผูค้ นมำกมำยมีหนทำงใดหนทำงหนึ่งในประพฤติกรรมภำยนอกทั้งหลำย อำทิเช่น
กำรมีควำมสำมำรถที่จะตัดครอบครัวและอำชีพกำรงำนของพวกเขำทิง้ และทำหน้ำที่ของพวกเขำให้ลุล่วง
และดังนั้นพวกเขำจึงเชื่อว่ำพวกเขำกำลังปฏิบตั ิควำมจริงอยู่ อย่ำงไรก็ตำม
พระเจ้ำไม่ทรงระลึกได้ว่ำพวกเขำกำลังปฏิบตั ิควำมจริ ง
หำกทุกสิ่งที่เจ้ำทำมีสิ่งจูงใจส่วนตัวอยู่เบื้องหลังกำรกระทำนั้นและถูกปลอมปน
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่ได้กำลังปฏิบตั ิควำมจริ ง เจ้ำเพียงกำลังจัดแสดงกำรประพฤติอย่ำงฉำบฉวย พูดอย่ำงตรงๆ
ได้ว่ำกำรประพฤติของเจ้ำคงจะถูกกล่ำวโทษโดยพระเจ้ำ มันจะไม่ได้รับกำรสรรเสริ ญหรือจดจำโดยพระองค์
เมื่อทำกำรชำแหละเรื่ องนี้เพิ่มเติม เจ้ำก็กำลังทำชัว่ และกำรประพฤติของเจ้ำอยู่ฝ่ำยตรงข้ำมพระเจ้ำ จำกภำยนอก
เจ้ำไม่ได้กำลังขัดจังหวะหรือรบกวนสิ่งใดและเจ้ำก็ยงั ไม่ได้ทำควำมเสียหำยแท้จริงหรือล่วงละเมิดควำมจริ งใดๆ
มันดูเหมือนจะมีเหตุผลและสมเหตุสมผล
ถึงกระนั้นแก่นแท้ของกำรกระทำของเจ้ำก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทำชัว่ และกำรต้ำนทำนพระเจ้ำ ดังนั้น
เมื่อพิจำรณำจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
เจ้ำควรที่จะกำหนดว่ำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำแล้วหรื อยังและเจ้ำกำลังนำควำมจริ งไปปฏิบตั ิหรื
อไม่โดยกำรมองดูที่สิ่งจูงใจเบื้องหลังกำรกระทำของเจ้ำ
มันไม่ได้ข้นึ กับทรรศนะของมนุษย์ว่ำกำรกระทำของเจ้ำคล้อยตำมจินตนำกำรแบบมนุษย์และเจตนำของมนุษย์ห
รื อไม่ หรือว่ำกำรกระทำเหล่ำนั้นเหมำะสมกับรสนิยมของเจ้ำหรือไม่ สิ่งทั้งหลำยเช่นนั้นไม่สำคัญเลย
ตรงกันข้ำม มันขึ้นอยู่กบั กำรตรัสของพระเจ้ำว่ำเจ้ำกำลังคล้อยตำมน้ ำพระทัยของพระองค์หรื อไม่
ว่ำกำรกระทำของเจ้ำครองควำมจริ งควำมเป็ นจริงหรือไม่
และว่ำกำรกระทำเหล่ำนั้นเป็ นไปตำมข้อพึงประสงค์และมำตรฐำนของพระองค์หรื อไม่
กำรประเมินวัดตัวเจ้ำเองกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำเท่ำนั้นจึงจะถูกต้องแม่นยำ

กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสยั และกำรนำควำมจริงมำปฏิบตั ิไม่ใช่เรื่ องเรี ยบง่ำยและง่ำยดำยอย่ำงที่ผคู้ นจินตนำกำร
เจ้ำเข้ำใจถึงกำรนี้ในตอนนี้หรื อไม่? เจ้ำมีประสบกำรณ์ใดๆ กับกำรนี้หรือไม่? เมือ่ พูดถึงแก่นแท้ของปัญหำ
พวกเจ้ำอำจไม่เข้ำใจมัน กำรเข้ำสู่ของพวกเจ้ำได้เป็ นไปโดยผิวเผินอย่ำงเกินควร พวกเจ้ำวิ่งวุ่นดำเนินงำนทั้งวัน
จำกรุ่ งอรุณจนถึงพลบค่ำ ตื่นแต่เช้ำตรู่ และเข้ำนอนดึก
ถึงกระนั้นเจ้ำก็ยงั ไม่สัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้ำ
และเจ้ำไม่สำมำรถจับควำมเข้ำใจได้ว่ำกำรเปลี่ยนสภำพเช่นนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
นี่หมำยถึงกำรเข้ำสู่ของเจ้ำนั้นตื้นเขินเกินไป ใช่หรื อไม่? ไม่ว่ำเจ้ำจะได้เชื่อพระเจ้ำมำนำนเพียงใด
พวกเจ้ำอำจไม่สำนึกรับรู ้ถงึ แก่นแท้และสิ่งทั้งหลำยที่ลึกซึ้งที่เกีย่ วข้องกับกำรสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนสภำพในอุปนิสั
ย
ตัดตอนมำจำก “สิ่งใดที่ควรรู้เกี่ยวกับกำรแปลงสภำพอุปนิสัยของคนเรำ” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

519. 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 และพวกเขำครองควำมจริ ง พวกเขำสำมำรถพูดและมองเห็นสิ่งทั้งหลำยโดยสอดคล้องกับควำมจริ งอยู่เสมอ
และพวกเขำมีหลักธรรมในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำทำ พวกเขำไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคล เรื่ อง
หรื อสิ่งของ และพวกเขำทั้งหมดมีทศั นะของพวกเขำเองและสำมำรถค้ำจุนควำมจริ งหลักธรรมได้
อุปนิสัยของพวกเขำค่อนข้ำงมัน่ คง พวกเขำไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมำ
และไม่สำคัญว่ำรู ปกำรณ์แวดล้อมของพวกเขำเป็ นอย่ำงไร
พวกเขำก็เข้ำใจวิธีทำหน้ำที่ของพวกเขำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและวิธีที่จะประพฤติตนให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย
อันที่จริ งแล้ว
บรรดำผูท้ ี่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยไม่มุ่งควำมสนใจไปที่สิ่งซึ่งจะทำเพื่อให้ตวั พวกเขำเองดูดีในระดับผิวเผิ
น—พวกเขำได้รับควำมชัดเจนภำยในเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำเพื่อให้พระเจ้ำพึงพอพระทัย เพรำะฉะนั้น
จำกภำยนอกแล้ว พวกเขำอำจไม่ดูเหมือนว่ำมีใจกระตือรื อร้นมำกนักหรื อได้ทำสิ่งใดที่ยงิ่ ใหญ่มำก
แต่ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำทำนั้นมีควำมหมำย มีคุณค่ำ และให้ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริง
บรรดำผูท้ ี่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยนั้นครองควำมจริงมำกมำยอย่ำงแน่นอน—
และกำรนี้สำมำรถยืนยันได้โดยมุมมองเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลำยของพวกเขำและกำรกระทำอันมีหลักธรรมของพวกเ
ขำ พวกที่ไม่ครองควำมจริ งนั้นยังไม่ได้สัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงอันใดในอุปนิสยั อย่ำงแน่นอน
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 กำรแปลงสภำพของอุปนิสยั
กำรแปลงสภำพอย่ำงหนึ่งในอุปนิสยั มิใช่หมำยควำมว่ำ
อุปนิสัยภำยนอกทั้งหลำยของผูค้ นนั้นสุภำพอ่อนโยนขึ้นกว่ำก่อนหน้ำนี้ มิใช่หมำยควำมว่ำพวกเขำเคยโอหัง

แต่มำบัดนี้สำมำรถสัมพันธ์สนิทได้อย่ำงมีเหตุมีผล หรื อว่ำพวกเขำเคยไม่ฟังใครเลย
แต่มำบัดนี้สำมำรถรับฟังผูอ้ ื่นได้
กำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกเช่นนั้นไม่สำมำรถพูดได้ว่ำเป็ นกำรแปลงสภำพในอุปนิสัย ก็แน่อยู่ว่ำ
กำรแปลงสภำพทั้งหลำยในอุปนิสยั นั้นย่อมรวมไปถึงสภำวะและกำรแสดงออกทั้งหลำยดังกล่ำว
แต่ส่วนผสมผสำนที่สำคัญยิ่งยวดก็คือ กำรที่ชีวิตของพวกเขำได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วภำยใน
ควำมจริ งที่พระเจ้ำทรงแสดงออกมำนั้นกลำยมำเป็ นชีวิตแท้จริ งของพวกเขำ
พิษซำตำนทั้งหลำยภำยในได้ถูกกำจัดทิ้งไป
และมุมมองทั้งหลำยของพวกเขำได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงครบบริ บูรณ์
และไม่มีมุมมองใดเลยที่อยู่ในแนวเดียวกับมุมมองของทำงโลก
ผูค้ นเหล่ำนี้สำมำรถมองเห็นกลอุบำยและสำรพัดพิษของพญำนำคใหญ่สีแดงอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งเหล่ำนั้นคืออะไร
พวกเขำได้จบั ควำมเข้ำใจแก่นสำรแท้จริ งของชีวิตแล้ว ด้วยเหตุน้นั
ค่ำนิยมแห่งชีวิตของพวกเขำจึงได้เปลี่ยนแปลงไป—
และนี่คือกำรแปลงสภำพชนิดที่เป็ นรำกฐำนที่สุดและเป็ นแก่นแท้แห่งกำรเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุปนิสัย
ตัดตอนมำจำก “ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกกับกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสั ย” ใน
บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

520. หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรชำระให้บริ สุทธิ์จำกควำมเสื่อมทรำม
และก้ำวผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ของชีวิตเจ้ำแล้วไซร้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็ตอ้ งมีควำมรักหนึ่งให้กบั ควำมจริ งและมีควำมสำมำรถที่จะยอมรับควำมจริง
กำรยอมรับควำมจริงหมำยถึงสิ่งใดหรื อ? กำรยอมรับควำมจริงบ่งชี้ว่ำ
ไม่สำคัญว่ำอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมที่เจ้ำมีน้ นั เป็ นจำพวกใด
หรื อพิษใดบ้ำงของพญำนำคใหญ่สีแดงที่อยู่ในธรรมชำติของเจ้ำ
แต่เมื่อกำรนั้นถูกเปิ ดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้ำ เจ้ำก็ยอมรับรู ้กำรนั้นและนบนอบต่อพระวจนะเหล่ำนี้
เจ้ำยอมรับพระวจนะเหล่ำนี้อย่ำงปรำศจำกเงื่อนไข ปรำศจำกกำรสร้ำงข้อแก้ตวั อันใด
หรื อกำรลองพยำยำมที่จะเลือกเฟ้น และเจ้ำมำรู ้จกั ตัวเองบนพืน้ ฐำนของสิ่งที่พระองค์ตรัส
นี่คือควำมหมำยของกำรยอมรับพระวจนะของพระเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำพระองค์ตรัสสิ่งใด
ไม่สำคัญว่ำถ้อยดำรัสของพระองค์อำจจะเสียดแทงหัวใจของเจ้ำมำกเพียงใด
และไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงใช้พระวจนะใด
เจ้ำก็สำมำรถยอมรับพระวจนะเหล่ำนั้นได้ตรำบที่สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็ นควำมจริง
และเจ้ำสำมำรถยอมรับรู ้พระวจนะเหล่ำนั้นได้ตรำบที่พระวจนะเหล่ำนั้นคล้อยตำมควำมจริง

เจ้ำสำมำรถนบนอบต่อพระวจนะของพระเจ้ำโดยไม่คำนึงถึงว่ำเจ้ำเข้ำใจพระวจนะเหล่ำนั้นลึกซึ้งเพียงใด
และเจ้ำยอมรับและนบนอบต่อควำมสว่ำงที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงเปิ ดเผยและที่บรรดำพีน่ ้องชำยหญิงของเจ้ำ
ได้สำมัคคีธรรมกัน เมื่อบุคคลดังกล่ำวได้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งไปจนถึงจุดเฉพำะหนึ่ง
เขำย่อมสำมำรถได้มำซึ่งควำมจริงและสัมฤทธิ์กำรแปลงสภำพของอุปนิสยั ของเขำ
ต่อให้พวกที่ไม่รักควำมจริงอำจมีสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่เหมำะสม เมื่อเป็ นเรื่ องของควำมจริ ง
พวกเขำก็สับสนมึนงงและไม่สนใจควำมจริงอย่ำงจริ งจัง
ถึงแม้พวกเขำอำจสำมำรถมีควำมประพฤติที่ดีสักหน่อย และสำมำรถสละตนเองเพื่อพระเจ้ำได้
และสำมำรถทำกำรประกำศตัดขำดได้ แต่พวกเขำก็ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้
ตัดตอนมำจำก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชำติของมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

521. กุญแจสู่กำรสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั คือกำรรู ้จกั ธรรมชำติของคนเรำเอง
และกำรนี้ตอ้ งเกิดขึ้นโดยสอดคล้องกับวิวรณ์จำกพระเจ้ำ
มีเพียงในพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ใครคนหนึ่งสำมำรถรู ้จกั ธรรมชำติอนั น่ำขยะแขยงของตนเองได้
ระลึกได้ถึงพิษอันหลำกหลำยของซำตำนในธรรมชำติของตนเอง ตระหนักว่ำตนนั้นโง่เขลำและไม่รู้เท่ำทัน
และระลึกได้ถึงองค์ประกอบที่อ่อนแอและเป็ นด้ำนลบในธรรมชำติของตน
หลังจำกที่สิ่งเหล่ำนี้เป็ นที่รู้จกั อย่ำงครบถ้วนแล้ว
และเจ้ำสำมำรถเกลียดชังตัวเจ้ำเองและละทิ้งเนื้อหนังได้อย่ำงแท้จริง
ดำเนินกำรตำมพระวจนะของพระเจ้ำได้อย่ำงสม่ำเสมอ
และมีเจตจำนงที่จะนบนอบต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอนที่สุด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะได้เริ่ มเข้ำสู่เส้นทำงของเปโตรแล้ว เมื่อปรำศจำกพระคุณของพระเจ้ำ
และปรำศจำกควำมรู ้แจ้งและกำรทรงนำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็คงจะเป็ นกำรยำกที่จะเดินบนเส้นทำงนี้
เนื่องเพรำะผูค้ นไม่ครองควำมจริงและไร้ควำมสำมำรถที่จะทรยศตนเองได้
โดยหลักแล้วกำรเดินบนเส้นทำงแห่งควำมเพียบพร้อมของเปโตรอยู่บนพื้นฐำนของกำรมีควำมตั้งใจแน่วแน่
กำรมีควำมเชื่อ และกำรพึ่งพำพระเจ้ำ ที่มำกยิ่งกว่ำคือ
คนเรำต้องนบนอบต่อพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในทุกสรรพสิง่
คนเรำไม่สำมำรถทำโดยปรำศจำกพระวจนะของพระเจ้ำได้ เหล่ำนี้คือแง่มุมสำคัญ
ซึ่งไม่มีแง่มุมใดที่สำมำรถถูกล่วงละเมิดได้
กำรได้ทำควำมรู ้จกั ตนเองโดยผ่ำนทำงประสบกำรณ์เป็ นเรื่ องลำบำกยำกเย็นมำก
เมื่อปรำศจำกพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ยิ่งยำกมำกที่จะเข้ำสู่กำรนี้ได้ กำรเดินบนเส้นทำงของเปโตร
คนเรำต้องจดจ่ออยู่กบั กำรรู ้จกั ตนเองและจดจ่ออยู่กบั กำรเปลี่ยนสภำพอุปนิสยั ของคนเรำ

เส้นทำงของเปำโลไม่ใช่เส้นทำงของกำรแสวงหำชีวิตหรื อกำรมุ่งเน้นที่กำรรู ้จกั ตนเอง
เขำมุ่งเน้นที่กำรทำงำนและอิทธิพลกับแรงผลักดันของงำนโดยเฉพำะ
แรงจูงใจของเขำคือกำรได้รับพระพรของพระเจ้ำในกำรแลกเปลี่ยนกับงำนและควำมทุกข์ของเขำ
และกำรได้รับบำเหน็จรำงวัลจำกพระเจ้ำ แรงจูงใจนี้ผิด เปำโลไม่ได้มุ่งเน้นที่ชีวิต
อีกทั้งเขำไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรสัมฤทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย เขำมุง่ เน้นที่บำเหน็จรำงวัลเท่ำนั้น
เนื่องเพรำะเขำมีเป้ำหมำยที่ผิด แน่นอนว่ำเส้นทำงที่เขำเดินไปก็ผิดด้วยเช่นกัน
ธรรมชำติอนั โอหังและทะนงตนของเขำก่อให้เกิดกำรนี้ เห็นได้ชดั เจนว่ำเปำโลไม่ได้ครองควำมจริ งใดๆ เลย
อีกทั้งเขำไม่ได้มีมโนธรรมหรื อเหตุผลใดๆ ในกำรช่วยผูค้ นให้รอดและเปลี่ยนแปลงผูค้ น
พระเจ้ำทรงปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของพวกเขำเป็ นหลัก
จุดประสงค์ของพระวจนะของพระองค์เพื่อสัมฤทธิ์บทอวสำนแห่งกำรครองอุปนิสัยที่ได้รับกำรเปลี่ยนสภำพแล
ะควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ ที่จะนบนอบต่อพระองค์และนมัสกำรพระองค์ในตัวผูค้ นด้วยหนทำงปกติ
นี่คือจุดประสงค์ของพระวจนะของพระเจ้ำและพระรำชกิจของพระองค์
หนทำงแห่งกำรแสวงหำของเปำโลเป็ นกำรฝ่ ำฝื นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยตรงและเป็ นกำรขัดแย้งกับน้ ำพระทั
ยของพระเจ้ำ และต่อต้ำนน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยสิ้นเชิง อย่ำงไรก็ตำม
หนทำงกำรแสวงหำของเปโตรสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำโดยสมบูรณ์
ซึ่งแน่นอนว่ำคือบทอวสำนที่พระเจ้ำทรงพึงปรำรถนำที่จะสัมฤทธิ์ผลในมนุษย์ท้งั หลำย ดังนั้น
เส้นทำงของเปโตรจึงได้รับกำรอวยพรและได้รับกำรสรรเสริ ญจำกพระเจ้ำ
เนื่องเพรำะเส้นทำงของเปำโลคือกำรฝ่ ำฝื นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ดังนั้นพระเจ้ำจึงทรงเกลียดและสำปแช่งเส้นทำงของเปำโล
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั ตัวเองโดยหลักแล้วคือกำรรู้จกั ธรรมชำติมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

522. หำกควำมรู ้ของผูค้ นเกีย่ วกับตัวพวกเขำเองนั้นตื้นเขินเกินไป
พวกเขำก็จะพบว่ำเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ปัญหำทั้งหลำย
และอุปนิสัยในชีวิตของพวกเขำก็ย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็ นธรรมดำ
จึงจำเป็ นที่ตอ้ งรู ้จกั ตัวเรำเองในระดับที่ลุ่มลึก ซึ่งหมำยถึงกำรรู ้จกั ธรรมชำติของตัวเรำเองว่ำ
องค์ประกอบใดที่รวมอยู่ในธรรมชำติน้ นั สิ่งเหล่ำนี้ก่อกำเนิดขึ้นอย่ำงไร และสิ่งเหล่ำนี้มำจำกที่ใด
ที่มำกกว่ำนั้นก็คือ เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะเกลียดชังสิ่งเหล่ำนี้ได้จริ งหรื อไม่?
เจ้ำได้เห็นดวงจิตอันอัปลักษณ์ของเจ้ำเองกับธรรมชำติชวั่ ของเจ้ำแล้วหรื อไม่?
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงที่จะมองเห็นควำมจริงเกี่ยวกับตัวเจ้ำเองแล้วไซร้
เจ้ำย่อมเริ่ มที่จะเกลียดตัวเอง เมื่อเจ้ำเกลียดตัวเจ้ำเอง แล้วจำกนั้นก็นำพระวจนะของพระเจ้ำมำฝึ กฝนปฏิบตั ิ

เจ้ำก็จะสำมำรถตัดขำดจำกเนื้อหนังและมีควำมแข็งแกร่งที่จะดำเนินควำมจริ งจนเสร็จสิน้ โดยปรำศจำกควำมลำ
บำกยำกเย็น เหตุใดเล่ำผูค้ นมำกมำยจึงทำตำมควำมเลือกชอบทำงเนื้อหนังของพวกเขำ?
ก็เพรำะพวกเขำพิจำรณำว่ำตัวพวกเขำเองช่ำงดีงำมนัก
พลำงรู ้สึกว่ำกำรกระทำของพวกเขำนั้นถูกต้องและเป็ นธรรม รู ้สึกว่ำพวกเขำไม่มีควำมผิดเลย และรู ้สึกกระทัง่ ว่ำ
พวกเขำถูกต้องอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ เพรำะฉะนั้น
พวกเขำจึงมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบตั ิตนไปด้วยข้อสันนิษฐำนที่ว่ำควำมยุติธรรมนั้นอยู่ขำ้ งพวกเขำ
เมื่อคนเรำระลึกได้ถงึ สิ่งที่ธรรมชำติของคนเรำเป็ น—อัปลักษณ์อย่ำงไร น่ำดูหมิ่นอย่ำงไร
และน่ำเวทนำอย่ำงไร—เมื่อนั้นคนเรำก็จะไม่ภำคภูมิใจในตัวเองอย่ำงเกินขนำด ไม่โอหังอย่ำงลำพองเหลือเกิน
และไม่ยินดีกบั ตัวเองเหลือเกินดังก่อนหน้ำนี้ บุคคลเช่นนั้นรู ้สึกว่ำ ‘ฉันต้องจริงจังตั้งใจและติดดิน
และนำพระวจนะของพระเจ้ำมำฝึ กฝนปฏิบตั ิบำ้ ง หำไม่แล้ว
ฉันย่อมจะไม่ดีพอที่จะไปถึงมำตรฐำนของกำรเป็ นมนุษย์ และจะอดสูที่จะดำรงชีวิตอยู่เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ’
เช่นนั้นแล้ว คนเรำจึงมองเห็นตัวเองอย่ำงแท้จริงว่ำไม่มีควำมสลักสำคัญ ไร้นัยสำคัญอย่ำงแท้จริ ง ณ เวลำนี้
ย่อมกลับกลำยเป็ นง่ำยที่คนเรำจะดำเนินควำมจริงให้เสร็จสิ้น
และคนเรำจะปรำกฏเป็ นเหมือนที่มนุษย์ควรเป็ นอยู่บำ้ ง มีเพียงเมื่อผูค้ นเกลียดตัวพวกเขำเองอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น
พวกเขำจึงจะมีควำมสำมำรถที่จะตัดขำดจำกเนื้อหนัง หำกพวกเขำไม่เกลียดตัวพวกเขำเอง
พวกเขำก็จะไม่มีควำมสำมำรถที่จะตัดขำดจำกเนื้อหนังได้
กำรที่คนเรำเกลียดชังตัวเองอย่ำงแท้จริ งนั้นประกอบด้วยสองสำมสิ่ง กล่ำวคือ สิ่งแรก
กำรรู ้จกั ธรรมชำติของตัวคนเรำเอง และสิ่งที่สอง กำรมองเห็นตัวคนเรำเองอัตคัดขัดสนและน่ำเวทนำ
กำรมองเห็นตัวคนเรำเองเล็กและไร้นยั สำคัญอย่ำงสุดขั้ว
และกำรมองเห็นดวงจิตอันสกปรกและน่ำเวทนำของคนเรำเอง
เมื่อคนเรำเห็นสิ่งที่คนเรำเป็ นอย่ำงแท้จริงโดยครบถ้วน และได้สัมฤทธิ์บทอวสำนนี้แล้ว ถึงตอนนั้น
คนเรำจึงจะสำมำรถได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับตัวคนเรำเองอย่ำงแท้จริ ง และสำมำรถพูดได้ว่ำ
คนเรำได้มำรู ้จกั ตัวคนเรำเองอย่ำงครบถ้วนแล้ว เมื่อนั้นเท่ำนั้น
คนเรำจึงจะสำมำรถเกลียดชังตัวคนเรำเองได้อย่ำงแท้จริ ง โดยไปไกลถึงขั้นสำปแช่งตัวเอง
และรู ้สึกอย่ำงแท้จริ งว่ำ
คนเรำได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงถลำลึกจนถึงขนำดที่คนเรำไม่สำมำรถแม้กระทัง่ มีควำมคล้ำยคลึงกับม
นุษย์คนหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว สักวันหนึ่ง เมื่อกำรคุกคำมแห่งควำมตำยปรำกฏขึ้น บุคคลเช่นนั้นย่อมจะคิดว่ำ
‘นี่คือกำรลงโทษอันชอบธรรมของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงชอบธรรมโดยแท้ ฉันควรตำยจริ ง!’ ณ จุดนี้
เขำจะไม่ยื่นเรื่ องร้องทุกข์ นับประสำอะไรที่จะติเตียนพระเจ้ำ ด้วยรู ้สึกเพียงว่ำ เขำช่ำงขัดสนและน่ำเวทนำยิ่งนัก

โสมมและเสื่อมทรำมยิง่ นักจนเขำสมควรแล้วที่จะถูกกวำดล้ำงโดยพระเจ้ำ
และดวงจิตเช่นของเขำนั้นไม่เหมำะที่จะดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก ณ จุดนี้ บุคคลผูน้ ้ีจะไม่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่จะทรยศพระเจ้ำ หำกใครคนหนึ่งไม่รู้จกั ตัวเอง และยังคงพิจำรณำตัวเองว่ำดีมำก
เช่นนั้นแล้วเมื่อควำมตำยมำเคำะประตู บุคคลนี้จะคิดว่ำ “ฉันได้ทำดีเหลือเกินในควำมเชื่อของฉัน
ฉันได้แสวงหำหนักเพียงใด! ฉันได้ให้มำกมำยเหลือเกิน ฉันได้ทนทุกข์มำกมำยเหลือเกิน กระนั้นในที่สุดแล้ว
ตอนนี้พระเจ้ำกำลังทรงขอให้ฉนั ตำย ฉันไม่รู้ว่ำควำมชอบธรรมของพระเจ้ำอยู่ที่ใด
เหตุใดพระองค์จึงกำลังทรงขอให้ฉันตำย? หำกแม้กระทัง่ บุคคลหนึ่งเช่นฉันต้องตำย
เช่นนั้นแล้วใครเล่ำจะได้รับกำรช่วยให้รอด? เผ่ำพันธุ์มนุษย์จะไม่มำถึงบทอวสำนหรอกหรือ?” อย่ำงแรก
บุคคลนี้มีมโนคติที่หลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้ำ ประกำรที่สอง บุคคลนี้กำลังพร่ ำบ่น
และไม่ได้กำลังแสดงให้เห็นกำรนบนอบใดๆ แต่อย่ำงใดเลย นี่เหมือนกันไม่มีผิดกับเปำโล กล่ำวคือ
เมื่อเขำกำลังจะตำย เขำไม่รู้จกั ตัวเขำเอง และเมื่อถึงเวลำที่กำรลงโทษของพระเจ้ำใกล้มำถึง
นั่นก็สำยเกินไปแล้วที่จะกลับใจ
ตัดตอนมำจำก “กำรรู้จกั ตัวเองโดยหลักแล้วคือกำรรู้จกั ธรรมชำติมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

523. เมื่อผูค้ นย่ำงเท้ำบนเส้นทำงสู่กำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม กำรเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยเก่ำๆ
ของพวกเขำจะกลำยเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ นอกจำกนั้น ชีวิตของพวกเขำจะเติบโตต่อไป และพวกเขำจะค่อยๆ
เข้ำสู่ควำมจริ งอย่ำงลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
พวกเขำมีควำมสำมำรถที่จะเกลียดโลกและผูค้ นทั้งมวลที่ไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
พวกเขำเกลียดตัวพวกเขำเองเป็ นพิเศษ แต่มำกยิง่ ไปกว่ำนั้นคือ พวกเขำรู ้จกั ตัวพวกเขำเองอย่ำงชัดเจน
พวกเขำเต็มใจที่จะใช้ชีวิตตำมควำมจริ ง และพวกเขำทำให้กำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งเป็ นเป้ำหมำยของพวกเขำ
พวกเขำไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตภำยในควำมคิดที่สร้ำงขึ้นด้วยสมองของพวกเขำเอง
และพวกเขำรู ้สึกเกลียดควำมคิดว่ำตนเองเป็ นฝ่ ำยถูกเสมอ เกลียดควำมหยิง่ ผยอง และควำมทะนงตัวของมนุษย์
พวกเขำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ่งที่สมควรเป็ นอย่ำงดียงิ่ จัดกำรสิ่งต่ำงๆ ด้วยกำรหยัง่ รู ้และสติปัญญำ
และจงรักภักดีและเชื่อฟังพระเจ้ำ หำกพวกเขำได้รับประสบกำรณ์กำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ไม่เพียงแต่พวกเขำจะไม่กลำยเป็ นนิง่ เฉยหรื ออ่อนแอเท่ำนั้น
แต่พวกเขำยังสำนึกขอบคุณสำหรับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้จำกพระเจ้ำอีกด้วย
พวกเขำเชื่อว่ำพวกเขำไม่สำมำรถอยู่ได้โดยไร้กำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
ว่ำสิ่งนี้คมุ้ ครองปกป้องพวกเขำ
พวกเขำไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมเชื่อเกี่ยวกับสันติสุขและควำมชื่นบำนยินดีและเกี่ยวกับกำรแสวงหำขนมปังเพื่อส

นองควำมหิว อีกทั้งพวกเขำยังไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมชื่นชมยินดีทำงเนื้อหนังชัว่ ขณะเดียว
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดำผูท้ ี่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

524. หำกใครคนหนึ่งสำมำรถทำให้พระเจ้ำพึงพอพระทัยได้ในขณะที่ปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนให้ลุล่วง
มีหลักกำรในคำพูดและกำรกระทำของตน และสำมำรถเข้ำสู่แง่มุมทั้งหมดของควำมจริ งควำมเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วใครคนนั้นก็คอื บุคคลหนึ่งที่กลำยเป็ นได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำได้มีประสิทธิผลอย่ำงครบบริ บูรณ์สำหรับผูค้ นเช่นนั้น
ว่ำพระวจนะของพระเจ้ำได้กลำยเป็ นชีวิตของพวกเขำ พวกเขำได้มำซึ่งควำมจริ ง
และพวกเขำสำมำรถใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ำ หลังจำกนี้
ธรรมชำติของเนื้อหนังของพวกเขำ—กล่ำวคือ รำกฐำนที่แท้จริ งของกำรดำรงอยู่ด้งั เดิมของพวกเขำ—
จะสั่นสะเทือนจนแยกจำกกันและพังทลำย
หลังจำกที่ผคู้ นครอบครองพระวจนะของพระเจ้ำเป็ นชีวิตของพวกเขำ พวกเขำจะกลำยเป็ นผูค้ นใหม่
หำกพระวจนะของพระเจ้ำกลำยเป็ นชีวิตของพวกเขำ หำกนิมิตของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ข้อพึงประสงค์ของพระองค์ต่อมนุษยชำติ วิวรณ์ของพระองค์ต่อพวกมนุษย์
และมำตรฐำนสำหรับชีวิตที่แท้จริ งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้พวกเขำไปถึง กลำยเป็ นชีวิตของพวกเขำ
หำกพวกเขำใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับพระวจนะและควำมจริ งเหล่ำนี้
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็ได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระวจนะของพระเจ้ำ ผูค้ นเช่นนั้นเกิดใหม่
และได้กลำยเป็ นผูค้ นใหม่โดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระเจ้ำ นี่คือเส้น ทำงซึ่งเปโตรใช้ไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
นัน่ คือเส้นทำงแห่งกำรได้รับกำรทำให้เพียบพร้อม ได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระวจนะของพระเจ้ำ
และกำรได้รับชีวิตจำกพระวจนะของพระเจ้ำ ควำมจริ งที่แสดงออกโดยพระเจ้ำได้กลำยเป็ นชีวิตของเขำ
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นเขำจึงได้กลำยเป็ นบุคคลที่ได้มำซึ่งควำมจริ ง
ตัดตอนมำจำก “วิธีเดินบนเส้นทำงของเปโตร” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

525.
หำกผูค้ นมีควำมเข้ำใจอันถ่องแท้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสำมำรถให้กำรสรรเสริ ญอันจับใจต่อควำ
มบริ สุทธิ์และควำมชอบธรรมของพระองค์แล้วไซร้ นัน่ ย่อมหมำยควำมว่ำ
พวกเขำรู ้จกั พระองค์และครองควำมจริ งอย่ำงแท้จริง เมื่อถึงตอนนั้นเท่ำนั้น
พวกเขำจึงจะดำรงชีวิตอยู่ในควำมสว่ำง
เพียงทันทีที่ทรรศนะของบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับโลกและเกี่ยวกับชีวิตเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น

คนเรำจึงจะก้ำวผ่ำนกำรแปลงสภำพแบบพื้นฐำนเบื้องต้น
เมื่อคนเรำมีเป้ำหมำยชีวิตและวำงตัวคนเรำให้สอดคล้องกับควำมจริ ง
เมื่อนั้นคนเรำย่อมนบนอบอย่ำงสมบูรณ์ต่อพระเจ้ำและดำรงชีวิตอยู่โดยพระวจนะของพระองค์
เมื่อคนเรำรู ้สึกสงบสุขและได้รับควำมกระจ่ำงลึกภำยในดวงจิตของคนเรำ
เมื่อหัวใจของคนเรำเป็ นอิสระจำกควำมมืดมิด
และเมื่อคนเรำสำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงไม่ถูกจำกัดเหนี่ยวรั้งและมีอสิ ระโดยครบบริ บูรณ์อยู่ในกำรทรงสถิตของพ
ระเจ้ำ เมื่อนั้นเท่ำนั้นคนเรำจึงจะดำเนินชีวิตอยู่อย่ำงมนุษย์ที่จริ งแท้
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นที่คนเรำได้กลำยเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งครองควำมจริง นอกจำกนี้แล้ว
ควำมจริ งทั้งหมดที่เจ้ำครองล้วนมำจำกพระวจนะทั้งหลำยของพระเจ้ำและมำจำกพระเจ้ำพระองค์เอง
องค์ผปู้ กครองแห่งทั้งจักรวำลและสรรพสิ่ง—พระเจ้ำผูท้ รงสูงสุด—ทรงเห็นชอบในตัวเจ้ำ
ในฐำนะบุคคลที่เป็ นจริ งซึ่งดำรงชีวิตอยู่แบบมนุษย์ที่แท้จริ ง
สิ่งใดเล่ำจะสำมำรถเปี่ ยมควำมหมำยมำกไปกว่ำควำมเห็นชอบของพระเจ้ำ?
นี่ก็คือสิ่งที่หมำยถึงกำรครองควำมจริง
ตัดตอนมำจำก “วิธีที่จะรู้จกั ธรรมชำติของมนุษย์” ใน บันทึกปำฐกถำของพระคริสต์

526. หำกในควำมเชื่อในพระเจ้ำของมนุษย์ เขำไม่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องรำวทั้งหลำยของชีวิต
ไม่ไล่ตำมเสำะหำกำรเข้ำสู่ควำมจริ ง ไม่ไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขำ
ยิ่งไม่ไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้ในเรื่ องพระรำชกิจของพระเจ้ำแล้วไซร้
เขำย่อมไม่สำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้
หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วไซร้ เจ้ำจะต้องเข้ำใจพระรำชกิจของพระเจ้ำ
โดยเฉพำะเจำะจงก็คือ เจ้ำต้องเข้ำใจนัยสำคัญของกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระองค์
และเหตุผลที่พระรำชกิจของพระองค์ดำเนินเสร็จสิ้นในมนุษย์ เจ้ำสำมำรถยอมรับได้หรือไม่?
ในช่วงระหว่ำงกำรตีสอนประเภทนี้ เจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ประสบกำรณ์และควำมรู ้แบบเดียวกับเปโตรหรื อไม่?
หำกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้ในเรื่ องของพระเจ้ำและในเรื่ องของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
และหำกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำแล้วไซร้
เจ้ำย่อมมีโอกำสที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
สำหรับบรรดำผูท้ ี่กำลังจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมนั้น
ขั้นตอนนี้ของงำนแห่งกำรถูกพิชิตเป็ นสิ่งสำคัญที่ขำดไม่ได้
มนุษย์สำมำรถได้รับประสบกำรณ์กบั งำนแห่งกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมได้

ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้ถูกพิชิตแล้วเท่ำนั้น
ไม่มีคุณค่ำยิง่ ใหญ่ใดเลยในกำรที่เพียงแสดงบทบำทแห่งกำรถูกพิชิตเท่ำนั้น
นั่นไม่ได้จะทำให้เจ้ำเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนโดยพระเจ้ำ
เจ้ำจะไม่มีวิถีทำงที่จะแสดงบทบำทในส่วนของเจ้ำในกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐ
เพรำะเจ้ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำชีวิต และไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงและกำรสร้ำงขึ้นใหม่ในตัวเจ้ำเอง
และดังนั้น เจ้ำจึงไม่มีประสบกำรณ์จริงของชีวิต ในช่วงระหว่ำงพระรำชกิจซึ่งเป็ นขั้นเป็ นตอนนี้
ครั้งหนึ่งเจ้ำเคยได้แสดงบทเป็ นคนปรนนิบตั ิและเป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่น
แต่หำกในท้ำยที่สุดแล้วเจ้ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำที่จะเป็ นเปโตร
และกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำไม่เป็ นไปตำมเส้นทำงที่เปโตรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วไซร้
เจ้ำย่อมจะไม่ได้รับประสบกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ำเป็ นธรรมดำ
หำกเจ้ำเป็ นใครบำงคนซึ่งไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วไซร้
เจ้ำก็ย่อมจะได้เป็ นคำพยำน และเจ้ำจะพูดว่ำ “ในพระรำชกิจของพระเจ้ำซึ่ งเป็ นขั้นเป็ นตอนนี้
ข้ำพระองค์ได้ยอมรับพระรำชกิจแห่งกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
และแม้ว่ำข้ำพระองค์ได้สู้ทนควำมทุกข์อนั ใหญ่หลวง
ข้ำพระองค์ก็ได้มำรู ้วิธีที่พระเจ้ำทรงทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
ข้ำพระองค์ได้รับพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ทรงกระทำ ข้ำพระองค์ได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และกำรตีสอนของพระองค์ได้ช่วยข้ำพระองค์ให้รอด
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้มำถึงข้ำพระองค์โดยไม่คำดฝันและนำพำพระพรและพระคุณมำให้ขำ้
พระองค์ กำรพิพำกษำและกำรตีสอนของพระองค์นี่เองที่ได้คมุ้ ครองปกป้องและชำระข้ำพระองค์ให้บริ สุทธิ์
หำกข้ำพระองค์ไม่ได้ถูกตีสอนและพิพำกษำโดยพระเจ้ำ
และหำกพระวจนะอันกร้ำวกระด้ำงของพระเจ้ำไม่ได้มำถึงข้ำพระองค์โดยไม่คำดฝัน
ข้ำพระองค์ก็คงไม่สำมำรถได้รู้จกั พระเจ้ำ และข้ำพระองค์ก็คงยังไม่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดด้วยเช่นกัน
ในวันนี้ ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำง ข้ำพระองค์ไม่เพียงมองเห็นว่ำ
คนเรำชื่นชมทุกสิ่งที่พระผูส้ ร้ำงทรงสร้ำงขึ้นเท่ำนั้น แต่ที่สำคัญกว่ำนั้นคือ
สิ่งทรงสร้ำงทั้งมวลควรชืน่ ชมพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำและกำรพิพำกษำอันชอบธรรมของพระอง
ค์ เพรำะพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้นมีค่ำควรแก่กำรชืน่ ชมยินดีของมนุษย์
ในฐำนะสิ่งทรงสร้ำงซึ่งได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม คนเรำควรชื่นชมพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำ
ในพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้น มีกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
มีควำมรักยิ่งใหญ่อยู่ แม้ว่ำข้ำพระองค์ไร้ควำมสำมำรถที่จะได้รับควำมรักของพระเจ้ำไว้จนครบบริ บูรณ์ในวันนี้

แต่ขำ้ พระองค์ก็มีโชควำสนำที่ได้มองเห็นมัน และในกำรนี้ ข้ำพระองค์ได้รับกำรอวยพรแล้ว”
นี่คือเส้นทำงซึ่งบรรดำผูท้ ี่ได้รับประสบกำรณ์กบั กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมใช้เดิน
และนี่คือควำมรู ้ที่พวกเขำพูดถึง ผูค้ นดังกล่ำวเป็ นเหมือนเปโตร พวกเขำมีประสบกำรณ์เดียวกันกับเปโตร
ผูค้ นดังกล่ำวคือบรรดำผูท้ ี่ได้รับชีวิต คือผูท้ ี่ครองควำมจริ งด้วยเช่นกัน
เมื่อพวกเขำผ่ำนประสบกำรณ์ไปจนถึงตอนสุดท้ำยจริงๆ ในช่วงระหว่ำงกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
พวกเขำจะกำจัดอิทธิพลของซำตำนออกจำกตัวพวกเขำได้จนหมดสิน้
และได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

527. สิ่งที่เรำต้องกำรคือผูค้ นเหมือนเปโตร ผูค้ นซึ่งไล่ตำมเสำะหำกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
ควำมจริ งในวันนี้ได้ถูกมอบให้กบั บรรดำผูซ้ ่งึ โหยหำและแสวงหำมัน
ควำมรอดนี้ยอมมอบให้แก่บรรดำผูซ้ ่ึงโหยหำที่จะได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระเจ้ำ
และมันไม่ได้หมำยควำมเพียงแค่ว่ำพวกเจ้ำจะได้รับมันไว้เท่ำนั้น จุดประสงค์ของกำรนั้นก็คอื
พระเจ้ำอำจทรงได้รับพวกเจ้ำไว้ พวกเจ้ำได้รับพระเจ้ำ ก็เพื่อที่พระเจ้ำอำจทรงได้รับพวกเจ้ำ วันนี้
เรำได้กล่ำววจนะเหล่ำนี้กบั พวกเจ้ำ และพวกเจ้ำได้ยินวจนะเหล่ำนี้แล้ว
และพวกเจ้ำจึงควรปฏิบตั ิตำมวจนะเหล่ำนี้ ในท้ำยที่สุดแล้ว
เวลำที่พวกเจ้ำนำวจนะเหล่ำนี้ไปปฏิบตั ิจะเป็ นชัว่ ขณะที่เรำได้รับพวกเจ้ำไว้โดยผ่ำนทำงวจนะเหล่ำนี้
ในเวลำเดียวกัน พวกเจ้ำก็จะได้รับวจนะเหล่ำนี้ไว้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่งกล่ำวก็คือ จะได้รับควำมรอดซึ่งสูงส่งที่สุดนี้ไว้
ทันทีที่พวกเจ้ำได้รับกำรชำระให้สะอำด พวกเจ้ำจะได้กลำยเป็ นมนุษย์ที่แท้จริง
หำกเจ้ำไร้ควำมสำมำรถที่จะดำเนินชีวิตด้วยควำมจริ งหรือดำเนินชีวิตด้วยสภำพเสมือนผูซ้ ่ึงได้รับกำรทำให้มีคว
ำมเพียบพร้อมแล้วไซร้ ก็ยอ่ มสำมำรถพูดได้ว่ำ เจ้ำนั้นมิใช่มนุษย์ แต่เป็ นซำกศพเดินได้ เป็ นสัตว์ร้ำย
เพรำะเจ้ำปรำศจำกควำมจริ ง ซึ่งกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เจ้ำไม่มีลมปรำณของพระยำห์เวห์
ดังนั้นเจ้ำคือบุคคลที่ตำยแล้วซึ่งไม่มีจิตวิญญำณ! แม้ว่ำมันเป็ นไปได้ที่จะเป็ นคำพยำนหลังจำกที่ได้รับกำรพิชิต
แต่สิ่งที่เจ้ำได้รับนั้นเป็ นเพียงควำมรอดเล็กน้อยเท่ำนั้น และเจ้ำยังไม่ได้กลำยมำเป็ นสิ่งมีชีวิตที่ครองจิตวิญญำณ
แม้ว่ำเจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั กำรตีสอนและกำรพิพำกษำไปแล้ว
ก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็ นกำรที่อุปนิสยั ของเจ้ำได้รับกำรสร้ำงขึ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลง เจ้ำยังคงเป็ นตัวเจ้ำคนเดิม
เจ้ำยังคงเป็ นของซำตำน และเจ้ำไม่ใช่ใครบำงคนทีไ่ ด้รับกำรชำระให้สะอำดแล้ว
มีเพียงบรรดำผูซ้ ่งึ ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วเท่ำนั้นที่มีคณ
ุ ค่ำ และผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่ได้รับชีวิตจริ ง

ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

528. ในเส้นทำงของกำรปรนนิบตั ิในอนำคตของเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงได้อย่ำงไรหรื อ? ประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญยิง่ ยวดก็คือ
กำรไล่ตำมเสำะหำกำรเข้ำสู่ชีวิต ไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั
และไล่ตำมเสำะหำกำรเข้ำสู่ควำมจริ งที่ลึกขึ้น—
นี่คือเส้นทำงสู่กำรสัมฤทธิ์กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและกำรได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
พวกเจ้ำล้วนเป็ นผูร้ ับพระบัญชำของพระเจ้ำ ว่ำแต่ว่ำ พระบัญชำประเภทใดเล่ำ?
กำรนี้สัมพันธ์กบั ขั้นตอนถัดไปของพระรำชกิจ
ขั้นตอนถัดไปจะเป็ นพระรำชกิจอันยิง่ ใหญ่กว่ำซึ่งได้รับกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้นโดยทัว่ ถึงทั้งจักรวำล
ดังนั้นในวันนี้ พวกเจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้ำ เพื่อที่ในภำยภำคหน้ำ
เจ้ำอำจกลำยเป็ นข้อพิสูจน์อย่ำงแท้จริ งของกำรที่พระเจ้ำทรงได้รับพระสิริโดยผ่ำนทำงพระรำชกิจของพระองค์
อันเป็ นกำรทำให้พวกเจ้ำไปเป็ นแบบอย่ำงสำหรับพระรำชกิจในอนำคตของพระองค์
กำรไล่ตำมเสำะหำของวันนี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งกำรวำงรำกฐำนสำหรับพระรำชกิจในอนำคตอย่ำงครบถ้ว
นบริ บูรณ์ เพื่อที่เจ้ำอำจถูกใช้โดยพระเจ้ำ และสำมำรถเป็ นพยำนต่อพระองค์ได้
หำกเจ้ำทำให้กำรนี้เป็ นเป้ำหมำยแห่งกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำ
เจ้ำย่อมจะมีควำมสำมำรถที่จะได้รับกำรทรงสถิตของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เจ้ำยิ่งตั้งเป้ำหมำยของกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำสูงขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็ยิ่งสำมำรถได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมมำกขึ้นเท่ำนั้น เจ้ำไล่ตำมเสำะหำควำมจริงมำกขึ้นเท่ำใด
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็ยิ่งทรงพระรำชกิจมำกขึ้นเท่ำนั้น
เจ้ำยิ่งทุ่มกำลังวังชำเข้ำไปในกำรไล่ตำมเสำะหำมำกขึ้นเท่ำใด เจ้ำก็ยิ่งได้รับมำกขึ้นเท่ำนั้น
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงทำให้ผูค้ นมีควำมเพียบพร้อมไปตำมสภำวะภำยในของพวกเขำ ผูค้ นบำงคนกล่ำวว่ำ
พวกเขำไม่เต็มใจที่จะถูกใช้โดยพระเจ้ำ หรื อได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์
ว่ำพวกเขำแค่ตอ้ งกำรให้เนื้อหนังของพวกเขำคงอยู่อย่ำงปลอดภัยและไม่ทุกข์ทนกับควำมโชคร้ำยอันใด
ผูค้ นบำงคนไม่เต็มใจที่จะเข้ำสู่รำชอำณำจักร ทว่ำกลับเต็มใจที่จะลงไปสู่บำดำลลึก ในกรณีน้ นั
พระเจ้ำก็จะทรงอนุญำตให้ตำมที่เจ้ำปรำรถนำ สิ่งใดก็ตำมที่เจ้ำไล่ตำมเสำะหำ พระเจ้ำจะทรงทำให้มนั เกิดขึ้น
ดังนั้นแล้ว สิ่งใดเล่ำที่เจ้ำกำลังไล่ตำมเสำะหำ ณ ปั จจุบนั ? ใช่กำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมหรื อไม่?
กำรกระทำและพฤติกรรมปัจจุบนั ของเจ้ำนั้นเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกำรได้รับกำรทำให้เพียบพร้อมโดยพระเ
จ้ำ และกำรได้รับกำรรับไว้โดยพระองค์หรือไม่?

เจ้ำต้องประเมินวัดตัวเจ้ำเองดังนั้นอย่ำงสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันของเจ้ำ
หำกเจ้ำทุ่มหมดทั้งหัวใจเข้ำไปในกำรไล่ตำมเสำะหำเพียงเป้ำหมำยเดียว
พระเจ้ำจะทรงทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมอย่ำงแน่ใจได้เลย เช่นนั้นเองที่เป็ นเส้นทำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เส้นทำงที่มีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงนำผูค้ นอยู่น้ นั บรรลุได้โดยวิถีทำงแห่งกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเขำ
ยิ่งเจ้ำกระหำยที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมและได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำมำกขึ้นเท่ำใด
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็ยิ่งทรงพระรำชกิจภำยในตัวเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น ยิง่ เจ้ำล้มเหลวที่จะแสวงหำมำกขึ้นเท่ำใด
และยิ่งเจ้ำคิดลบและถอยหลังมำกขึ้นเท่ำใด
เจ้ำก็ยิ่งตัดโอกำสของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ในกำรทรงพระรำชกิจมำกขึ้นเท่ำนั้น ในขณะที่เวลำดำเนินต่อไป
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ก็จะทรงทอดทิ้งเจ้ำ
เจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำหรื อไม่?
เจ้ำปรำรถนำที่จะได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำหรื อไม่? เจ้ำปรำรถนำที่จะถูกใช้โดยพระเจ้ำหรือไม่?
เจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำกำรทำทุกสิ่งทุกอย่ำงเพือ่ ประโยชน์แห่งกำรได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และกำรได้รับกำรรับไว้ และกำรถูกใช้โดยพระเจ้ำ เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งในจักรวำลสำมำรถมองเห็นได้ว่ำ
กำรกระทำทั้งหลำยของพระเจ้ำได้รับกำรสำแดงอยู่ในตัวเจ้ำ พวกเจ้ำเป็ นนำยท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และในท่ำมกลำงของทุกสิ่งที่มีอยู่
เจ้ำจะปล่อยให้พระเจ้ำทรงชื่นชมคำพยำนและกำรถวำยพระเกียรติโดยผ่ำนทำงพวกเจ้ำ—นี่คือข้อพิสูจน์ว่ำ
พวกเจ้ำนั้นเป็ นที่ได้รับกำรอวยพรมำกที่สุดในบรรดำชนทุกรุ่น!
ตัดตอนมำจำก “ผูค้ นที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดำผูท้ ี่ได้เข้ำสู่ควำมเป็ นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ำแล้ว” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

11. พระวจนะว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า

ก. ว่าด้วยสิทธิอานาจของพระเจ้า
529. 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 งหรื อ?
มวลมนุษย์เป็ นผูค้ วบคุมชะตำกรรมของตัวเขำเองจริ งหรื อ?…เหล่ำนี้คือคำถำมต่ำงๆ
ที่มนุษย์ได้ต้งั คำถำมตลอดมำไม่เคยหยุดเป็ นเวลำหลำยพันปี โชคร้ำยก็คือ
ยิ่งมนุษย์กลำยเป็ นย้ำคิดอยู่กบั คำถำมเหล่ำนี้มำกเท่ำไร
เขำก็ยิ่งเกิดควำมกระหำยในวิทยำศำสตร์ข้ นึ มำมำกตำมกันเท่ำนั้น
วิทยำศำสตร์ให้ควำมพึงพอใจเพียงรวบรัดและควำมชื่นชมยินดีเพียงชัว่ ครำวของเนื้อหนัง
แต่ไม่พอเพียงเลยแม้แต่น้อยที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจำกควำมอ้ำงว้ำงเดียวดำย ควำมเหงำ
และแค่พอจะปกปิ ดควำมสะพรึ งกลัวและควำมท้อแท้สิ้นหวังลึกๆ ภำยในวิญญำณของเขำเท่ำนั้น
มนุษยชำติแค่ใช้ควำมรู ้เชิงวิทยำศำสตร์ที่เขำสำมำรถมองเห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำและเข้ำใจได้ดว้ ยสมองเพือ่ ทำให้หัว
ใจของเขำหมดควำมรู ้สึก
กระนั้นควำมรู ้เชิงวิทยำศำสตร์ดงั กล่ำวก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดมนุษยชำติจำกกำรสำรวจควำมล้ำลึกทั้งหลำย
มนุษยชำติแค่ไม่รู้ว่ำใครคือผูค้ รองอธิปไตยเหนือจักรวำลและทุกสรรพสิ่ง
นับประสำอะไรกับเรื่ องกำรเริ่ มต้นและอนำคตของมนุษยชำติน้อยเข้ำไปอีก
มนุษยชำติก็แค่มีชีวิตท่ำมกลำงกฎนี้อย่ำงจำยอม ไม่มีใครเลยที่สำมำรถหลีกหนีได้
และไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ เนื่องเพรำะท่ำมกลำงสรรพสิ่งทั้งมวลและในฟ้ำสวรรค์น้นั
มีเพียงองค์หนึ่งเดียวตั้งแต่นิรันดร์กำลถึงนิรนั ดร์กำลผูซ้ ่ึงทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิง่
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ มนุษย์ไม่เคยได้มองเห็น องค์หนึ่งเดียวที่มนุษย์ไม่เคยได้รู้จกั
เป็ นผูซ้ ่ึงมนุษย์ไม่เคยเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระองค์—กระนั้น
พระองค์ก็ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ เป่ ำลมหำยใจเข้ำไปในบรรพบุรุษของมนุษยชำติ และให้ ชีวิตแก่มนุษยชำติ
พระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูจ้ ดั เตรี ยมและบำรุ งเลี้ยงมนุษยชำติ ให้โอกำสเขำได้ดำรงอยู่
และพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนำมนุษยชำติมำจนถึงปัจจุบนั ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระองค์ผนู้ ้ีเพียงผูเ้ ดียวเท่ำนั้นที่เป็ นองค์หนึ่งเดียวซึ่งมนุษยชำติพ่ึงพำเพื่อควำมอยู่รอด
พระองค์ทรงครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล และปกครองสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวำล

พระองค์ทรงบัญชำฤดูกำลทั้งสี่ และเป็ นพระองค์ที่ทรงก่อให้เกิดสำยลม น้ ำค้ำงแข็ง หิมะ และสำยฝน
พระองค์ทรงนำพำแสงแดดมำสู่มนุษยชำติ และนำมำซึ่งรำตรี กำล
เป็ นพระองค์ที่ทรงวำงแผนผังฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก จัดเตรี ยมเทือกเขำ ทะเลสำบ และแม่น้ ำ
และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้นให้กบั มนุษย์ กิจกำรของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน
ฤทธำนุภำพของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน พระปรี ชำญำณของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน
และสิทธิอำนำจของพระองค์น้ นั ปรำกฏพร้อมทุกแห่งหน
ธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์แต่ละประกำรเหล่ำนี้คือรู ปจำแลงของกิจกำรของพระองค์
และแต่ละประกำรเผยพระปรี ชำญำณและสิทธิอำนำจของพระองค์
ใครกันเล่ำที่ตวั พวกเขำสำมำรถจะได้รับกำรยกเว้นจำกอธิปไตยของพระองค์?
และใครกันเล่ำที่สำมำรถปลดตัวพวกเขำเองออกจำกกำรออกแบบของพระองค์?
ทุกสรรพสิ่งดำรงอยูภ่ ำยใต้กำรเขม้นมองของพระองค์ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ภำยใต้อธิปไตยของพระองค์
กิจกำรของพระองค์และฤทธำนุภำพของพระองค์ไม่ได้ทิ้งทำงเลือกไว้ให้กบั มนุษย์
นอกเหนือจำกให้รับรู ้ขอ้ เท็จจริ งที่ว่ำ พระองค์ทรงดำรงอยู่จริงและครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือจำกพระองค์สำมำรถบัญชำจักรวำลได้
นับประสำอะไรกับกำรจัดเตรี ยมให้กบั มนุษยชำติน้ีอย่ำงไม่สิ้นสุด
ไม่ว่ำเจ้ำสำมำรถระลึกรู ้ถงึ กิจกำรของพระเจ้ำได้หรื อไม่ และไม่ว่ำเจ้ำเชื่อในกำรดำรงอยู่ ของพระเจ้ำหรื อไม่
ไม่มีขอ้ กังขำใดว่ำ ชะตำกรรมของเจ้ำนั้นถูกกำหนดโดยพระเจ้ำ และไม่มีขอ้ กังขำเลยว่ำ
พระเจ้ำจะทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งเสมอ
กำรดำรงอยู่และสิทธิอำนำจของพระองค์น้ นั ไม่ได้ข้ นึ อยู่กบั กำรที่มนุษย์ระลึกรู ้ได้และจับใจควำมได้หรื อไม่
มีเพียงพระองค์ที่รูอ้ ดีต ปัจจุบนั และอนำคตของมนุษย์
และมีเพียงพระองค์ที่สำมำรถกำหนดชะตำกรรมของมนุษยชำติ
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 “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

530. จำกเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงเริ่ มต้นกำรสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำก็ได้เริ่ มแสดงออกและเผยออกไป เพรำะพระเจ้ำทรงใช้พระวจนะเพื่อสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
ไม่ว่ำพระองค์จะได้ทรงสร้ำงพวกมันในลักษณะใด ไม่ว่ำพระองค์จะได้ทรงสร้ำงพวกมันเพรำะเหตุใด
ทุกสรรพสิ่งก็ได้เป็ นขึ้นมำและยืนหยัดมัน่ คงและดำรงอยู่เนื่องจำกพระวจนะของพระเจ้ำ
นี่คือสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง ในเวลำก่อนที่มวลมนุษย์จะได้ปรำกฏขึ้นในโลกนี้
พระผูส้ ร้ำงได้ทรงใช้ฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของพระองค์เพื่อสร้ำงทุกสรรพสิ่งให้แก่มวลมนุษย์
และได้ทรงใช้วิธีกำรที่มีเอกลักษณ์ของพระองค์เพื่อตระเตรี ยมสภำพแวดล้อมในกำรดำรงชีวิตที่เหมำะสมให้แก่
มวลมนุษย์ ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทำอยู่ในกำรตระเตรี ยมให้แก่มวลมนุษย์
ผูซ้ ่ึงจะได้รับลมปรำณของพระองค์ในไม่ช้ำ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ในเวลำก่อนที่มวลมนุษย์จะถูกสร้ำงขึ้น
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้รับกำรแสดงออกไปในสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวงที่แตกต่ำงไปจำกมวลมนุษย์
ในสิ่งทั้งหลำยที่ยงิ่ ใหญ่อย่ำงฟ้ำสวรรค์ ดวงสว่ำง ทะเล และแผ่นดิน และในพวกที่มีขนำดเล็กอย่ำงสัตว์และนก
ตลอดจนแมลงและจุลินทรี ยท์ ุกประเภท รวมถึงแบคทีเรี ยต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ดว้ ยตำเปล่ำ
แต่ละสิ่งได้ถูกมอบชีวิตให้โดยพระวจนะของพระผูส้ ร้ำง
แต่ละสิ่งได้แพร่ หลำยเนื่องจำกพระวจนะของพระผูส้ ร้ำง
และแต่ละสิ่งได้ดำรงชีวิตภำยใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้ำงเนื่องจำกพระวจนะของพระองค์
ถึงแม้ว่ำพวกมันจะไม่ได้รับลมปรำณของพระผูส้ ร้ำง
แต่พวกมันยังคงได้แสดงออกไปให้เห็นถึงพละกำลังแห่งชีวิตที่พระผูส้ ร้ำงได้ประทำนให้พวกมันโดยผ่ำนทำงรู
ปร่ ำงและโครงสร้ำงที่แตกต่ำงกันของพวกมัน
ถึงแม้ว่ำพวกมันจะไม่ได้รับควำมสำมำรถในกำรพูดที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงมอบให้แก่มวลมนุษย์
แต่พวกมันแต่ละสิ่งก็ได้รับหนทำงหนึ่งในกำรแสดงชีวิตของพวกมันที่พระผูส้ ร้ำงได้ประทำนให้พวกมัน
และซึ่งแตกต่ำงไปจำกภำษำของมนุษย์
สิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงไม่เพียงแต่มอบพละกำลังแห่งชีวิตแก่สิ่งที่เป็ นวัตถุที่ดูเหมือนอยูก่ บั ที่
เพื่อที่พวกมันจะไม่มีวนั หำยไปเท่ำนั้น

แต่พระองค์ยงั ทรงมอบสัญชำตญำณในกำรสืบพันธุ์และทวีจำนวนให้แก่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งด้วย
เพื่อที่พวกมันจะไม่มีวนั อันตรธำนไป
และเพื่อที่พวกมันจะได้ส่งต่อธรรมบัญญัติและหลักธรรมแห่งกำรอยูร่ อดที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงประสิทธิ์ประสำท
ให้พวกมันรุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำ
ลักษณะที่พระผูส้ ร้ำงทรงใช้สิทธิอำนำจของพระองค์ไม่ได้ยึดติดอย่ำงเหนียวแน่นต่ อทัศนคติแบบมหัพภำคหรื อ
จุลภำค และไม่จำกัดอยู่กบั รู ปร่ ำงใด
พระองค์ทรงสำมำรถบัญชำกำรปฏิบตั ิงำนของจักรวำลและครองอธิปไตยเหนือกำรมีชีวิตและควำมตำยของทุกส
รรพสิ่ง และยิง่ ไปกว่ำนั้น พระองค์ทรงสำมำรถยักย้ำยทุกสรรพสิ่งเพื่อให้พวกมันรับใช้พระองค์
พระองค์ทรงสำมำรถบริ หำรจัดกำรกำรทำงำนทั้งหมดของภูเขำ แม่น้ ำ และทะเลสำบ
และปกครองทุกสรรพสิ่งภำยในสิ่งเหล่ำนั้น และเหนือยิ่งกว่ำนั้น
พระองค์ทรงสำมำรถจัดเตรียมสิ่งที่มีควำมจำเป็ นต่อทุกสรรพสิ่ง
นี่คือกำรสำแดงถึงสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำงท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งที่นอกเหนือจำกมวลมนุษ
ย์ กำรสำแดงเช่นนั้นไม่ใช่เป็ นไปในเวลำเพียงชัว่ ชีวิตหนึ่งเท่ำนั้น มันจะไม่มีวนั ยุติ ไม่หยุดพัก
อีกทั้งมันไม่สำมำรถถูกปรับเปลี่ยนหรือทำลำยได้บุคคลหรือสิ่งใดๆ ได้
อีกทั้งไม่สำมำรถถูกเพิ่มหรื อลดโดยบุคคลหรื อสิ่งใดๆ ได้—
เพรำะไม่มีสิ่งใดสำมำรถแทนที่พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำงได้ และดังนั้น
สิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงจึงไม่สำมำรถถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดๆ ได้
ไม่สำมำรถบรรลุถึงได้โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้ำงใดๆ
จงดูบรรดำผูส้ ื่อสำรและทูตสวรรค์ของพระเจ้ำเป็ นตัวอย่ำง พวกเขำไม่มีฤทธำนุภำพของพระเจ้ำ
นับประสำอะไรที่จะมีสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
และเหตุผลที่ว่ำเหตุใดพวกเขำจึงไม่มีฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของพระเจ้ำก็คือเพรำะพวกเขำไม่มีเนื้อแท้ของ
พระผูส้ ร้ำง สิ่งชีวิตที่ไม่ทรงสร้ำง เช่น ผูส้ ื่อสำรและทูตสวรรค์ของพระเจ้ำนั้น
ถึงแม้ว่ำพวกเขำจะสำมำรถทำบำงสิ่งบำงอย่ำงในนำมของพระเจ้ำได้ แต่ก็ไม่สำมำรถเป็ นตัวแทนของพระเจ้ำได้
ถึงแม้ว่ำพวกเขำจะมีกำลังบำงอย่ำงที่ไม่มนุษย์ไม่มี แต่พวกเขำก็ไม่มีสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
พวกเขำไม่มีสิทธิอำนำจของพระเจ้ำในกำรที่จะสร้ำงทุกสรรพสิ่ง ในกำรบัญชำทุกสรรพสิ่ง
และในกำรถือครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง ดังนั้น
ควำมทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้ำจึงไม่สำมำรถถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้ำงใดได้
และในทำนองเดียวกันนั้น
สิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำก็ไม่สำมำรถถูกแทนที่โดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้ำงใดได้ ในพระคัมภีร์

เจ้ำเคยอ่ำนเรื่ องผูส้ ื่อสำรคนใดของพระเจ้ำที่ได้สร้ำงทุกสรรพสิ่งหรื อไม่?
เหตุใดพระเจ้ำจึงไม่เคยส่งผูส้ ื่อสำรหรื อทูตสวรรค์ของพระองค์คนใดไปสร้ำงทุกสรรพสิ่ง?
นั่นเป็ นเพรำะพวกเขำไม่มีสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และดังนั้นพวกเขำจึงไม่มีควำมสำมำรถในกำรใช้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
พวกเขำทั้งหมดอยู่ภำยใต้อธิปไตยของพระผูส้ ร้ำง และอยู่ภำยใต้สิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
เช่นเดียวกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวง และดังนั้น ในหนทำงเดียวกันนี้
พระผูส้ ร้ำงก็ทรงเป็ นพระเจ้ำของพวกเขำและองค์อธิปัตย์ของพวกเขำด้วยเช่นกัน ท่ำมกลำงพวกเขำแต่ละท่ำน—
ไม่ว่ำพวกเขำจะสูงศักดิ์หรือต่ำต้อย มีอำนำจยิง่ ใหญ่หรื อน้อยนิด—
ก็ไม่มีสักท่ำนเดียวที่สำมำรถก้ำวล้ำสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงได้ และดังนั้น
ท่ำมกลำงพวกเขำจึงไม่มีสกั ท่ำนเดียวที่สำมำรถแทนที่พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำงได้
พวกเขำจะไม่มีวนั ได้รับกำรเรียกขำนว่ำพระเจ้ำ และจะไม่มีวนั สำมำรถกลำยเป็ นพระผูส้ ร้ำงได้
เหล่ำนี้คือควำมจริ งและข้อเท็จจริงที่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้!
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

531.
พระเจ้ำทรงเฝ้ำมองทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงให้เป็ นขึ้นมำและยืนหยัดมัน่ คงเนื่องจำกพระวจนะของพ
ระองค์ และเริ่ มเปลี่ยนแปลงทีละน้อย ณ เวลำนี้ พระเจ้ำพึงพอพระทัยกับสิ่งต่ำงๆ
ที่พระองค์ได้ทรงทำขึ้นด้วยพระวจนะของพระองค์ และกิจกำรต่ำงๆ ที่พระองค์ได้ทรงสัมฤทธิ์ผลหรื อไม่?
คำตอบก็คือว่ำ “พระเจ้ำทรงเห็นว่ำดี” พวกเจ้ำมองเห็นสิ่งใดในทีน่ ้ี? ที่ว่ำ “พระเจ้ำทรงเห็นว่ำดี”
นั้นหมำยแทนสิง่ ใด? มันเป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งใด?
มันหมำยควำมว่ำพระเจ้ำทรงมีฤทธำนุภำพและพระปรี ชำญำณที่จะทำให้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงวำงแผนและได้ทร
งแนะนำไว้สำเร็จลุล่วง ที่จะทำให้เป้ำหมำยที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้สำเร็จลุล่วง
เมื่อพระเจ้ำได้ทรงทำให้ภำรกิจแต่ละอย่ำงครบบริ บรู ณ์แล้วนั้น พระองค์รู้สึกเสียพระทัยหรือไม่?
คำตอบก็ยงั คงเป็ นว่ำ “พระเจ้ำทรงเห็นว่ำดี” กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่เพียงแต่พระองค์จะไม่รูส้ ึกเสียพระทัย
แต่ยงั พึงพอพระทัยแทน ที่ว่ำพระองค์ไม่รู้สึกเสียพระทัยนั้นหมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
มันหมำยควำมว่ำแผนของพระเจ้ำนั้นเพียบพร้อม ว่ำฤทธำนุภำพและพระปรี ชำญำณของพระองค์น้ นั เพียบพร้อม
และว่ำเฉพำะโดยสิทธิอำนำจของพระองค์เท่ำนั้นที่ควำมเพียบพร้อมเช่นนั้นจะสำมำรถสำเร็จลุล่วงได้
เมื่อมนุษย์ปฏิบตั ิภำรกิจหนึ่ง เขำจะสำมำรถเห็นว่ำดีเหมือนพระเจ้ำได้หรื อไม่?
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์ทำสำมำรถสำเร็จลุล่วงถึงควำมเพียบพร้อมได้หรื อไม่?
มนุษย์สำมำรถทำบำงสิ่งบำงอย่ำงให้ครบบริ บูรณ์อย่ำงถำวรชัว่ กัลปำวสำนได้หรือไม่? ดังเช่นที่มนุษย์กล่ำวว่ำ

“ไม่มีสิ่งใดเพียบพร้อม มีเพียงดีกว่ำเท่ำนั้น” ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำสำมำรถบรรลุถึงควำมเพียบพร้อมได้
เมื่อพระเจ้ำได้ทรงเห็นว่ำทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทำและสัมฤทธิ์ผลไปนั้นดี
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำได้ทรงทำนั้นถูกกำหนดโดยพระวจนะของพระองค์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อ
“พระเจ้ำทรงเห็นว่ำดี” ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทำก็ได้มรี ู ปร่ ำงถำวร ถูกจำแนกไปตำมชนิด และได้รับตำแหน่ง
จุดประสงค์ และกำรทำหน้ำที่อนั คงที่อย่ำงถำวรตลอดชัว่ กัลปำวสำน ยิง่ ไปกว่ำนั้น
บทบำทของพวกมันท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และกำรเดินทำงที่พวกมันต้องทำในระหว่ำงกำรบริ หำรจัดกำรทุกสรรพสิ่งของพระเจ้ำก็ได้ถูกพระเจ้ำลิขิตไว้แล้
ว และมิอำจเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือธรรมบัญญัติจำกสวรรค์ที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงมอบให้แก่ทุกสรรพสิ่ง
“พระเจ้ำทรงเห็นว่ำดี” พระวจนะที่เรี ยบง่ำยไม่ได้รับควำมชื่นชมเหล่ำนี้ ซึ่งมักจะถูกละเลยไปนั้น
เป็ นพระวจนะที่มีธรรมบัญญัติจำกสวรรค์และประกำศิตจำกสวรรค์ที่พระเจ้ำได้ทรงมอบให้แก่สรรพสิ่งที่ทรงส
ร้ำงทั้งปวง พระวจนะเหล่ำนั้นเป็ นรู ปจำแลงอีกอย่ำงหนึ่งของสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
รู ปจำแลงที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกยิ่งขึ้น และลุ่มลึกมำกยิง่ ขึ้น
พระผูส้ ร้ำงไม่เพียงแค่ทรงสำมำรถได้รับทั้งหมดที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ว่ำจะได้รับ
และสัมฤทธิ์ท้งั หมดที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ว่ำจะสัมฤทธิ์ โดยผ่ำนทำงพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น
แต่ยงั ทรงสำมำรถควบคุมทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงไว้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
และทรงสำมำรถปกครองทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำไว้ให้อยู่ภำยใต้สิทธิอำนำจของพระองค์ได้อีกด้วย
และยิ่งไปกว่ำนั้น ทั้งหมดล้วนเป็ นระบบและเป็ นปกติ ทุกสรรพสิ่งยังได้แพร่หลำย ดำรงอยู่
และพินำศไปโดยพระวจนะของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน และยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกมันได้ดำรงอยู่ท่ำมกลำงธรรมบัญญัติที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนำจของพระองค์
และไม่มีสิ่งใดได้รับกำรยกเว้น! ธรรมบัญญัติน้ีได้เริ่ มต้นขึ้นในทันทีทนั ใดที่ “พระเจ้ำทรงเห็นว่ำดี”
และมันจะดำรงอยู่ ดำเนินต่อไป
และทำหน้ำที่เพื่อประโยชน์แห่งแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำเรื่ อยมำจนกระทัง่ ถึงวันที่มนั จะถูกถอดถอนโ
ดยพระผูส้ ร้ำง!
สิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำงไม่เพียงแต่ถูกสำแดงออกในควำมสำมำรถของพระองค์ในกำรสร้ ำ
งทุกสรรพสิ่งและบัญชำทุกสรรพสิ่งให้เป็ นขึ้นมำเท่ำนั้น
แต่ยงั สำแดงออกในควำมสำมำรถของพระองค์ในกำรปกครองและถือครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่ง
และประทำนชีวิตและพละกำลังแก่ทุกสรรพสิ่ง และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ในควำมสำมำรถของพระองค์ในกำรทำให้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์จะทรงสร้ำงในแผนของพระองค์ปรำกฏและ
ดำรงอยู่ในโลกที่พระองค์ทรงทำขึ้นในรู ปทรงที่เพียบพร้อม และโครงสร้ำงชีวิตที่เพียบพร้อม

และบทบำทที่เพียบพร้อมอย่ำงถำวรไปตลอดชัว่ กัลปำวสำน และเช่นเดียวกันนั้น
มันยังได้สำแดงอยู่ในวิธีที่พระดำริ ของพระผูส้ ร้ำงไม่ตกอยู่ใต้ขอ้ จำกัดใด ไม่ถูกจำกัดโดยกำลเวลำ พื้นที่
หรื อภูมิประเทศ
พระอัตลักษณ์อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำงก็จะคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสิทธิอำนำจของพระองค์ต้ ั
งแต่นิรนั ดร์กำลถึงนิรันดร์กำล
สิทธิอำนำจของพระองค์จะเป็ นตัวแทนและสัญลักษณ์ของพระอัตลักษณ์อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระองค์อยู่เสมอ
และสิทธิอำนำจของพระองค์จะดำรงอยู่เคียงข้ำงกับพระอัตลักษณ์ของพระองค์ตลอดไป
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

532. พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิง่
และดังนั้นพระองค์จงึ ทรงทำให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวงมำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์และนบ
นอบต่ออำนำจครอบครองของพระองค์ พระองค์จะทรงบัญชำทุกสรรพสิ่ง
เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งจะได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ สิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำทั้งหมด รวมถึงสัตว์ พืชพรรณ
มวลมนุษย์ ภูเขำและแม่น้ ำ และทะเลสำบ—ทั้งหมดล้วนต้องมำอยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
ทุกสรรพสิง่ ในท้องฟ้ำและบนผืนดินต้องมำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
สิ่งเหล่ำนั้นไม่สำมำรถมีตวั เลือกใดและทั้งหมดต้องนบนอบต่อกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระองค์
กำรนี้ประกำศกฤษฎีกำโดยพระเจ้ำ และเป็ นสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงบัญชำทุก สิ่งทุกอย่ำง
และทรงจัดระเบียบและทรงจัดลำดับทุกสรรพสิ่ง โดยที่แต่ละสิ่งนั้นได้รับกำรแยกชั้นตำมชนิด
และได้รับกำรแบ่งสรรตำแหน่งของพวกมันเองโดยสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ไม่สำคัญว่ำมันจะยิง่ ใหญ่เพียงใด ไม่มีสงิ่ ใดเลยที่สำมำรถล้ำเลิศกว่ำพระเจ้ำได้
ทุกสรรพสิ่งรับใช้มวลมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้น
และไม่มีสิ่งใดเลยที่กล้ำที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้ำหรื อทำกำรเรียกร้องใดๆ จำกพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

533. 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 และไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่ำ
พระผูส้ ร้ำงได้ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่ำงขึ้นมำและทรงมีอำนำจครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่ำง
และยิ่งไปกว่ำนั้นไม่ได้ระลึกถึงกำรดำรงอยู่แห่งสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง ไม่ว่ำจะอย่ำงไร
เหล่ำมนุษย์นักวิทยำศำสตร์ นักดำรำศำสตร์ และนักฟิ สิกส์ท้งั หลำยก็กำลังค้นพบกันมำกขึ้นเรื่ อยๆ ว่ำ
กำรดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งในจักรวำล
และหลักกำรกับแบบแผนที่บงกำรกำรเคลือ่ นที่ของพวกมันทั้งหมดนั้นถูกปกครองและควบคุมโดยพลังงำนมืดอั
นมหำศำลที่มองไม่เห็นอย่ำงหนึ่ง ข้อเท็จจริงนี้ทำให้มนุษย์จำต้องยอมเผชิญหน้ำและยอมรับรู ้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
ที่เกิดขึ้นมำควบคุมกำรดำรงอยู่ของสิ่งเหล่ำนี้ และสิ่งเหล่ำนี้เจริ ญเติบโตและเพิ่มทวีคูณไปด้วยกันกับกฎเหล่ำนี้
ไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดเลยที่อยู่เหนือกฎเหล่ำนี้ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น? คำตอบเดียวก็คือ
เป็ นเพรำะสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ หรื อพูดอีกอย่ำงว่ำ เป็ นเพรำะพระดำริ ของพระเจ้ำและพระวจนะของพระเจ้ำ
เพรำะกำรกระทำของพระเจ้ำพระองค์เองด้วยตัวพระองค์เอง นี่หมำยควำมว่ำ
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำและพระกมลของพระเจ้ำนี่เองที่ให้กำเนิดกฎเหล่ำนี้ที่ขยับเปลี่ยนและเปลี่ยนไปตำมพระ
ดำริ แห่งพระองค์
และกำรขยับเปลี่ยนและกำรเปลี่ยนไปเหล่ำนี้ท้งั หมดล้วนเกิดขึ้นหรื อเลือนหำยไปก็เพื่อประโยชน์ของแผนกำรข
องพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

534. ทันทีพระวจนะของพระเจ้ำถูกดำรัสออกไป สิทธิอำนำจของพระเจ้ำก็เข้ำกำกับพระรำชกิจนี้
และข้อเท็จจริ งที่ให้สัญญำโดยพระโอษฐ์ของพระเจ้ำก็ค่อยๆ เริ่ มกลำยเป็ นควำมเป็ นจริ ง ผลลัพธ์ก็คือ
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยเริ่ มปรำกฏขึ้นท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
เหมือนกันอย่ำงยิง่ กับลักษณะที่ตน้ หญ้ำกลับเป็ นสีเขียวเมื่อฤดูใบไม้ผลิมำถึง ดอกไม้ผลิบำน
ตำอ่อนแตกจำกต้นไม้ นกเริ่ มร้องเพลง ห่ำนหวนกลับมำ
และท้องทุ่งก็คบั คัง่ ไปด้วยผูค้ น…ทุกสรรพสิ่งกลับฟื้ นคืนสภำพเดิมด้วยกำรมำถึงของฤดูใบไม้ผลิ
และนี่คือกิจกำรที่มหัศจรรย์ของพระผูส้ ร้ำง เมื่อพระเจ้ำทรงทำพระสัญญำของพระองค์ให้สำเร็จลุล่วง
ทุกสรรพสิ่งในฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะเริ่ มต้นใหม่และเปลี่ยนแปลงไปตำมพระดำริ ของพระเจ้ำ—
ไม่มีสิ่งใดได้รับกำรยกเว้น เมื่อข้อผูกพันหรือสัญญำหนึ่งถูกดำรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
ทุกสรรพสิ่งจะทำหน้ำที่เพื่อกำรทำให้ลุล่วงของมัน และถูกยักย้ำยเพื่อประโยชน์ของกำรทำให้ลุล่วงของมัน
สรรพสิง่ ทรงสร้ำงทั้งปวงถูกจัดวำงเรียบเรี ยงและจัดกำรเตรี ยมกำรภำยใต้อำนำจปกครองของพระผูส้ ร้ำง
โดยแสดงบทบำทตำมลำดับของพวกมัน และปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมลำดับของพวกมัน
นี่คือกำรสำแดงสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง เจ้ำเห็นสิ่งใดในกำรนี้? เจ้ำรู ้จกั สิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำมีขอบเขตหรื อไม่? มีเวลำจำกัดหรื อไม่? สำมำรถกล่ำวได้หรื อไม่ว่ำมีควำมสูงที่แน่นอน
หรื อมีควำมยำวที่แน่นอน? สำมำรถกล่ำวได้หรื อไม่ว่ำมีขนำดหรื อควำมแข็งแรงที่แน่นอน?
สำมำรถวัดตำมมิติท้งั หลำยของมนุษย์ได้หรื อไม่? สิทธิอำนำจของพระเจ้ำไม่ได้กระพริ บเปิ ดและปิ ด

ไม่ได้มำและไป และไม่มีผใู้ ดสำมำรถวัดว่ำสิทธิอำนำจของพระเจ้ำยิ่งใหญ่เพียงใดได้
ไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไปมำกเพียงใด เมื่อพระเจ้ำทรงอวยพรบุคคลหนึ่ง พระพรนี้จะดำเนินต่อเนื่องไป
และควำมต่อเนื่องของมันจะเป็ นพยำนถึงสิทธิอำนำจอันไม่อำจประเมินได้ของพระเจ้ำ
และจะเปิ ดโอกำสให้มวลมนุษย์ได้เห็นกำรปรำกฏอีกครั้งของพลังชีวิตที่ไม่สำมำรถดับได้ของพระผูส้ ร้ำงครั้งแล้
วครั้งเล่ำ
กำรแสดงสิทธิอำนำจของพระองค์แต่ละครั้งคือกำรสำธิตแสดงที่เพียบพร้อมให้เห็นถึงพระวจนะจำกพระโอษฐ์
ของพระเจ้ำ ซึ่งสำธิตแสดงแก่ทุกสรรพสิ่ง และแก่มวลมนุษย์ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่สำเร็จลุล่วงโดยสิทธิอำนำจของพระองค์น้นั วิจิตรบรรจงเกินเปรียบเทียบ
และไร้ขอ้ ตำหนิโดยสิ้นเชิง สำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระดำริ ของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
สิทธิอำนำจของพระองค์
และพระรำชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำให้สำเร็จลุล่วงนั้นล้วนเป็ นภำพสวยงำมอย่ำงไม่สำมำรถเปรี ยบเทียบได้
และสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงนั้น ภำษำของมวลมนุษย์ไม่สำมำรถสื่อถึงนัยสำคัญและคุณค่ำของมันได้
เมื่อพระเจ้ำทรงทำพระสัญญำกับบุคคลหนึ่ง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงเกี่ยวกับพวกเขำจะเป็ นที่คนุ้ เคยของพระเจ้ำเสมือนหลังพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ไม่ว่ำพวกเขำจะใช้ชีวิตอยู่ที่ใด หรื อพวกเขำทำสิ่งใด
ภูมิหลังของพวกเขำก่อนหรื อหลังจำกที่พวกเขำได้รับพระสัญญำ
หรื อกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภำพแวดล้อมในกำรดำรงชีวิตของพวกเขำจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตำม
ไม่สำคัญว่ำเวลำจะล่วงเลยไปมำกเพียงใดหลังจำกที่พระวจนะของพระเจ้ำได้ถูกตรัสไป
สำหรับพระองค์แล้วมันเป็ นรำวกับว่ำพระวจนะเหล่ำนั้นเพิ่งได้ถูกดำรัสไป
นี่เป็ นกำรกล่ำวว่ำพระเจ้ำทรงมีฤทธำนุภำพ และทรงมีสิทธิอำนำจชนิดที่พระองค์ทรงสำมำรถติดตำมร่ องรอย
ควบคุม และทำให้พระสัญญำทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงทำกับมนุษย์ให้ลุล่วงได้
และไม่ว่ำพระสัญญำนั้นจะเป็ นสิ่งใด ไม่ว่ำจะต้องใช้เวลำยำวนำนเพียงใดในกำรทำให้ลุล่วงอย่ำงครบบริ บรู ณ์
และยิ่งไปกว่ำนั้น ไม่ว่ำขอบเขตที่ควำมสำเร็จลุล่วงของมันสัมผัสเกี่ยวข้องจะกว้ำงเพียงใดก็ตำม—
ยกตัวอย่ำงเช่น เวลำ ภูมิประเทศ เชื้อชำติ และอื่นๆ—พระสัญญำนี้ก็จะสำเร็จลุล่วงและลุล่วง และยิ่งไปกว่ำนั้น
ควำมสำเร็จลุล่วงและกำรทำให้ลุล่วงของมันจะไม่พึงประสงค์ให้พระองค์ตอ้ งพยำยำมเลยแม้แต่นิดเดียว
กำรนี้พิสูจน์ถึงสิ่งใด?
มันพิสูจน์ให้เห็นว่ำควำมกว้ำงของสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำนั้นเพียงพอที่จะควบคุมจักรวำลทั้งห
มด และมวลมนุษย์ท้งั หมด
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

535. ในพัฒนำกำรของมวลมนุษย์วนั นี้น้ นั สำมำรถกล่ำวได้ว่ำวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับมนุษย์น้นั กำลังเจริ ญรุ่งเรื อง
และสำมำรถพรรณนำได้ว่ำควำมสัมฤทธิ์ผลในกำรสำรวจเชิงวิทยำศำสตร์ของมนุษย์ช่ำงน่ำประทับใจ
ต้องกล่ำวว่ำควำมสำมำรถของมนุษย์น้ นั กำลังเติบโตยิง่ ใหญ่ข้ นึ เรื่ อยๆ
แต่มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงหนึ่งที่มวลมนุษย์ยงั ไม่สำมำรถทำได้ กล่ำวคือ มวลมนุษย์มีเครื่องบิน
มีเรื อบรรทุกเครื่องบิน และมีระเบิดปรมำณูแล้ว มวลมนุษย์ได้ไปในห้วงอวกำศ ได้เดินบนดวงจันทร์
ได้คิดค้นอินเทอร์เน็ต และได้มำใช้ชีวิตในรู ปแบบที่ทนั สมัยแล้ว
แต่กระนั้นมวลมนุษย์ก็ยงั ไม่สำมำรถสร้ำงสิ่งมีชีวิตที่มีลมหำยใจได้
สัญชำตญำณของสิ่งทรงสร้ำงที่มีชีวิตทุกอย่ำง และธรรมบัญญัติที่พวกมันใช้ดำรงชีวิต
และวัฏจักรแห่งชีวิตและควำมตำยของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด—
ทั้งหมดเหล่ำนี้ลว้ นเหนือกว่ำอำนำจทำงวิทยำศำสตร์ของมวลมนุษย์
และมวลมนุษย์ก็ไม่สำมำรถควบคุมสิ่งเหล่ำนี้ได้ดว้ ย ณ จุดนี้
ต้องกล่ำวว่ำไม่สำคัญว่ำวิทยำศำสตร์ของมนุษย์จะบรรลุถงึ ควำมสูงที่ยิ่งใหญ่ใด
มันก็ไม่สำมำรถเทียบกันได้กบั สิ่งใดๆ ก็ตำมจำกพระดำริ ของพระผูส้ ร้ำง
และมันไม่สำมำรถหยัง่ รู ้ถึงควำมมหัศจรรย์แห่งกำรทรงสร้ำงของพระผูส้ ร้ำงและมหิทธิ ฤทธิ์แห่งสิทธิอำนำจขอ
งพระองค์ มีมหำสมุทรมำกมำยยิง่ นักบนแผ่นดินโลก แต่กระนั้น
มหำสมุทรเหล่ำนั้นก็ไม่เคยล่วงละเมิดขีดจำกัดของพวกมันและขึ้นมำบนแผ่นดินตำมใจชอบเลย
และเป็ นเพรำะพระเจ้ำได้ทรงกำหนดเขตคัน่ สำหรับพวกมันแต่ละแห่ง
พวกมันจึงอยู่ในที่ใดก็ตำมที่พระองค์ทรงบัญชำพวกมัน
และหำกไม่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกพระเจ้ำพวกมันจะไม่สำมำรถเคลื่อนที่ไปมำได้อย่ำงอิสระ
หำกไม่ได้รับอนุมตั ิจำกพระเจ้ำ พวกมันก็ไม่อำจล่วงล้ำกันได้
และสำมำรถเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้ำตรัสเช่นนั้นเท่ำนั้น
และที่ซ่ึงมันไปและหยุดอยู่ก็ถูกกำหนดพิจำรณำโดยสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
กล่ำวตรงๆ ก็คือ “สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ” หมำยควำมว่ำมันขึ้นอยู่กบั พระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงมีสิทธิ์ในกำรตัดสินว่ำจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงไร
และมันจะเสร็จสิ้นไปในลักษณะใดก็ตำมที่พระองค์ทรงปรำรถนำ
ธรรมบัญญัติแห่งทุกสรรพสิ่งขึ้นอยู่กบั พระเจ้ำ และมิได้ข้ นึ อยู่กบั มนุษย์ อีกทั้งมนุษย์ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนมัน
มันไม่สำมำรถเคลือ่ นที่ได้โดยควำมปรำรถนำของมนุษย์ แต่กลับถูกเปลีย่ นแปลงโดยพระดำริ ของพระเจ้ำ
พระปรี ชำญำณของพระเจ้ำ และคำสั่งของพระเจ้ำแทน นี่คือข้อเท็จจริ งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถปฏิเสธได้
ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง จักรวำล ท้องฟ้ำที่มีดวงดำว และฤดูกำลทั้งสี่ของปี

สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตำและไม่ประจักษ์แก่ตำของมนุษย์—พวกมันล้วนดำรงอยู่ ทำหน้ำที่
และเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีควำมผิดพลำดเลยแม้แต่นิดเดียว ภำยใต้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
ตำมคำสั่งของพระเจ้ำ ตำมพระบัญชำของพระเจ้ำ และตำมธรรมบัญญัติแห่งปฐมกำลแห่งกำรทรงสร้ำง
ไม่มีบุคคลแม้สักคนเดียวหรื อวัตถุแม้สักสิ่งเดียวที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงธรรมบัญญัติของพวกมันได้
หรื อเปลี่ยนแปลงครรลองตำมธรรมชำติที่พวกมันใช้ทำหน้ำที่
พวกมันได้มำมีอยู่เนื่องจำกสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ และพินำศไปเนื่องจำกสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
นี่คือสิทธิอำนำจของพระเจ้ำโดยแท้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

536. สิทธิอำนำจเองนั้นสำมำรถอธิบำยได้ว่ำเป็ นฤทธำนุภำพของพระเจ้ำ ประกำรแรก
อำจกล่ำวได้อย่ำงแน่นอนว่ำทั้งสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพนั้นเป็ นเชิงบวก
ทั้งสองสิ่งนั้นไม่มีควำมเชื่อมโยงกับสิ่งใดที่เป็ นเชิงลบเลย
และไม่มีควำมเกี่ยวโยงกับสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรือที่ไม่ได้ทรงสร้ำงใดๆ
ฤทธำนุภำพของพระเจ้ำสำมำรถสร้ำงสิ่งทั้งหลำยในรู ปร่ ำงใดๆ ก็ตำมที่มนั มีชีวิตและพละกำลัง
และกำรนี้ได้รับกำรกำหนดพิจำรณำโดยชีวิตของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงเป็ นชีวิต
ดังนั้นพระองค์จงึ ทรงเป็ นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ยิ่งไปกว่ำนั้น
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำสำมำรถทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ำทุกคำ กล่ำวคือ
มำมีชีวิตตำมพระวจนะจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ และดำรงชีวิตและสืบพันธุ์โดยพระบัญชำของพระเจ้ำ
ซึ่งหลังจำกนั้นพระเจ้ำจะทรงปกครองและทรงบัญชำสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
และจะไม่มีวนั มีกำรเบี่ยงเบนตลอดไปตลอดกำลนำน ไม่มีบุคคลหรือวัตถุใดที่มีสิ่งเหล่ำนี้
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงครอบครองและถือครองฤทธำนุภำพเช่นนั้น และดังนั้น
มันจึงถูกเรียกว่ำสิทธิอำนำจ นี่คือควำมทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่ำมันจะเป็ นคำว่ำ
“สิทธิอำนำจ” เอง หรื อเนื้อแท้ของสิทธิอำนำจนี้ แต่ละอย่ำงสำมำรถเกี่ยวข้องกับพระผูส้ ร้ำงได้เท่ำนั้น
เพรำะมันเป็ นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนำจและเนื้อแท้อนั ทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง
และมันเป็ นตัวแทนสิทธิอำนำจและสถำนะของพระผูส้ ร้ำง
นอกเหนือจำกพระผูส้ ร้ำงแล้วก็ไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดที่สำมำรถเกี่ยวข้องกับคำว่ำ “สิทธิอำนำจ” ได้
นี่คือกำรตีควำมคำว่ำสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

537. “เรำตั้งรุง้ ของเรำไว้ที่เมฆ และรุง้ นั้นจะเป็ นเครื่ องหมำยแห่งพันธสัญญำระหว่ำงเรำกับโลก”
เหล่ำนี้คือพระวจนะดั้งเดิมที่พระผูส้ ร้ำงได้ตรัสกับมวลมนุษย์ ขณะที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะเหล่ำนี้
รุ ้งก็ได้ปรำกฏขึ้นต่อสำยตำของมนุษย์ และมันคงอยู่ ณ ทีน่ ้ นั มำจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ ทุกคนเคยเห็นรุง้ ดังกล่ำว
และเมื่อเจ้ำมองเห็นมัน เจ้ำรู ้หรือไม่ว่ำมันปรำกฏอย่ำงไร? วิทยำศำสตร์กไ็ ม่สำมำรถพิสูจน์มนั
หรื อหำตำแหน่งแหล่งกำเนิดของมัน หรื อระบุที่ต้งั ของมันได้
นั่นก็เป็ นเพรำะรุง้ คือหมำยสำคัญแห่งพันธสัญญำที่ต้งั ขึ้นระหว่ำงพระผูส้ ร้ำงกับมนุษย์
มันไม่จำเป็ นต้องใช้พนื้ ฐำนทำงวิทยำศำสตร์ มันไม่ได้ถูกทำขึ้นโดยมนุษย์
อีกทั้งมนุษย์ไม่สำมำรถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้
มันเป็ นควำมต่อเนื่องของสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงหลังจำกที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะของพระองค์แล้ว
พระผูส้ ร้ำงทรงใช้วิธีกำรเฉพำะของพระองค์เองเพื่อปฏิบตั ิตำมพันธสัญญำของพระองค์กบั มนุษย์และพระสัญญ
ำของพระองค์ และดังนั้น กำรที่พระองค์ทรงใช้รุ้งเป็ นหมำยสำคัญแห่งพันธสัญญำนี้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นนั้น
เป็ นประกำศิตจำกสวรรค์และกฎที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่ำจะเป็ นในด้ำนของพระผูส้ ร้ำงหรื อมวลมนุษย์ที่ทรงสร้ำง
ธรรมบัญญัติที่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้น้ีตอ้ งกล่ำวว่ำเป็ นกำรสำแดงที่แท้จริ งอีกอย่ำงหนึ่งถึงสิทธิอำนำจของพระ
ผูส้ ร้ำงภำยหลังจำกกำรทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่งของพระผูส้ ร้ำง
และต้องกล่ำวว่ำสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระผูส้ ร้ำงนั้นไร้ขีดจำกัด
กำรที่พระองค์ทรงใช้รุง้ เป็ นหมำยสำคัญคือควำมต่อเนื่องและกำรขยำยสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
นี่คือกิจกำรอีกอย่ำงหนึ่งที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิโดยกำรใช้พระวจนะของพระองค์
และเป็ นหมำยสำคัญแห่งพันธสัญญำที่พระเจ้ำได้ทรงตั้งขึ้นกับมนุษย์โดยใช้พระวจนะ
พระองค์ได้ทรงบอกกับมนุษย์ถงึ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงมุ่งมัน่ ที่จะนำมำ
และในลักษณะที่มนั จะสำเร็จลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล
ในหนทำงนี้เรื่ องนั้นสำเร็จลุล่วงไปตำมพระวจนะจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงครองฤทธำนุภำพเช่นนั้น และวันนี้
หลำยพันปี หลังจำกที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะเหล่ำนี้
มนุษย์ยงั คงสำมำรถมองดูรุง้ ที่ถูกตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
เนื่องจำกพระวจนะเหล่ำนั้นที่พระเจ้ำทรงดำรัสไว้
สิ่งนี้จงึ ได้คงอยู่โดยไม่ปรับเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนแปลงมำจนกระทัง่ ถึงวันนี้ ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถลบรุ ้งนี้ได้
ไม่มีผใู้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงกฎของมันได้ และมันมีอยู่เพียงเพรำะพระวจนะของพระเจ้ำเท่ำนั้น
นี่คือสิทธิอำนำจของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน “พระเจ้ำทรงดีงำมดังเช่นพระวจนะของพระองค์

และพระวจนะของพระองค์จะสำเร็จลุล่วง และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้สำเร็จลุล่วงจะคงอยู่ตลอดกำล”
พระวจนะดังกล่ำวสำแดงไว้ ณ ที่น้ีอย่ำงชัดเจน
และมันเป็ นหมำยสำคัญและคุณลักษณะที่ชดั เจนของสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำ
หมำยสำคัญหรื อคุณลักษณะเช่นนั้นไม่มีอยู่หรื อมองไม่เห็นในสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดๆ
อีกทั้งมองไม่เห็นอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทรงสร้ำงใดๆ มันเป็ นของพระเจ้ำผูท้ รงเอกลักษณ์เท่ำนั้น
และจำแนกพระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ที่พระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นจะทรงมีออกจำกอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของสรรพสิ่งที่
ทรงสร้ำง ในขณะเดียวกัน
มันยังเป็ นหมำยสำคัญและพระลักษณะเฉพำะที่ไม่มีวนั จะถูกก้ำวล้ำโดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรื อที่ไม่ได้ทรงสร้ำง
ใดๆ นอกเหนือจำกพระเจ้ำพระองค์เอง
กำรที่พระเจ้ำทรงตั้งพันธสัญญำของพระองค์กบั มนุษย์เป็ นกำรกระทำที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่
ซึ่งเป็ นสิ่งที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะใช้เพื่อสื่อสำรข้อเท็จจริงหนึ่งกับมนุษย์และบอกให้มนุษย์รูน้ ้ ำพระทัยของ
พระองค์ ในด้ำนนี้พระองค์ได้ทรงใช้วิธีกำรที่เป็ นเอกลักษณ์
โดยใช้หมำยสำคัญพิเศษเพื่อตัง้ พันธสัญญำกับมนุษย์
หมำยสำคัญซึ่งเป็ นพระสัญญำแห่งพันธสัญญำที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้กบั มนุษย์ ดังนั้น
กำรตั้งพันธสัญญำนี้เป็ นเหตุกำรณ์ที่ยิ่งใหญ่ใช่หรื อไม่? แล้วมันยิง่ ใหญ่อย่ำงไร?
นี่คือสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับพันธสัญญำอย่ำงแท้จริ ง กล่ำวคือ
มันไม่ใช่พนั ธสัญญำที่ต้งั ขึ้นระหว่ำงมนุษย์คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง หรื อกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง
หรื อประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง แต่เป็ นพันธสัญญำที่ต้งั ขึ้นระหว่ำงพระผูส้ ร้ำงกับมวลมนุษย์ท้งั ปวง
และมันจะยังคงมีผลไปจนกระทัง่ ถึงวันพระผูส้ ร้ำงทรงเลิกล้มทุกสรรพสิ่ง ผูบ้ ริ หำรพันธสัญญำนี้คือพระผูส้ ร้ำง
และผูบ้ ำรุ งรักษำมันก็ยงั เป็ นพระผูส้ ร้ำงอีกเช่นกัน กล่ำวสั้นๆ คือ
ควำมครบบริ บูรณ์ของพันธสัญญำแห่งรุง้ ที่ต้งั ขึ้นกับมวลมนุษย์น้ีได้ลุล่วงและสัมฤทธิ์ผลตำมกำรสนทนำระหว่ำ
งพระผูส้ ร้ำงกับมวลมนุษย์ และยังคงเป็ นเช่นนั้นเรื่ อยมำจนกระทัง่ ถึงวันนี้
สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงสำมำรถทำสิ่งอื่นใดได้อีกหรื อนอกเหนือจำกนบนอบ เชื่อฟัง เชื่อ ซำบซึ้ง
เป็ นประจักษ์พยำน และสรรเสริ ญสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง?
เพรำะไม่มีสิ่งใดนอกจำกพระเจ้ำผูท้ รงเอกลักษณ์ที่ทรงมีฤทธำนุภำพในกำรตั้งพันธสัญญำเช่นนั้น
กำรปรำกฏของรุ ้ง ครั้งแล้วครั้งเล่ำ
เป็ นกำรประกำศต่อมวลมนุษย์และเรี ยกร้องให้เขำสนใจต่อพันธสัญญำระหว่ำงพระผูส้ ร้ำงกับมวลมนุษย์
ในกำรปรำกฏอย่ำงต่อเนื่องของพันธสัญญำระหว่ำงพระผูส้ ร้ำงกับมวลมนุษย์น้ี
สิ่งที่ถูกแสดงต่อมวลมนุษย์ไม่ใช่รุง้ หรือตัวพันธสัญญำเอง

แต่เป็ นสิทธิอำนำจอันมิอำจเปลี่ยนแปลงได้ของพระผูส้ ร้ำง กำรปรำกฏของรุ ้งที่เกิดขึ้นซ้ ำๆ
นั้นสำธิตแสดงกิจกำรที่น่ำเกรงขำมและน่ำมหัศจรรย์ของพระผูส้ ร้ำงในสถำนทีซ่ ่อนเร้น
และในขณะเดียวกันก็เป็ นภำพสะท้อนที่สำคัญยิ่งถึงสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงที่จะไม่มีวนั เลือนรำงไป
และจะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง
นี่มิใช่กำรแสดงสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำงอีกแง่มุมหนึ่งหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

538. หลังจำกได้อ่ำนในปฐมบท 18:18 ที่มีควำมว่ำ “แน่ทีเดียวอับรำฮัมจะเป็ นประชำชำติใหญ่โตและมีกำลังมำก
และประชำชำติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพรำะเขำ” แล้วนั้น
พวกเจ้ำสำมำรถรู ้สึกถึงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้หรื อไม่?
พวกเจ้ำสำมำรถสำนึกรับรู ้ถึงควำมเหนือธรรมดำของพระผูส้ ร้ำงได้หรือไม่? พระวจนะของพระเจ้ำนั้นแน่นอน
พระเจ้ำตรัสพระวจนะเช่นนั้นไม่ใช่เนื่องจำกควำมมัน่ ใจในควำมสำเร็จของพระองค์
หรื อไม่ใช่ในกำรเป็ นตัวแทนของควำมมัน่ ใจในควำมสำเร็จของพระองค์ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระวจนะเหล่ำนั้นกลับเป็ นข้อพิสูจน์ถงึ สิทธิอำนำจแห่งถ้อยดำรัสของพระเจ้ำ
และเป็ นพระบัญญัติที่ทำให้พระวจนะของพระเจ้ำลุล่วง
มีกำรแสดงออกสองเรื่ องที่พวกเจ้ำควรให้ควำมสนใจในที่น้ี เมื่อพระเจ้ำตรัสว่ำ
“แน่ทีเดียวอับรำฮัมจะเป็ นประชำชำติใหญ่โตและมีกำลังมำก
และประชำชำติท้งั หมดในโลกจะได้รับพรก็เพรำะเขำ” นั้น
มีองค์ประกอบใดของควำมกำกวมในพระวจนะเหล่ำนี้หรื อไม่? มีองค์ประกอบใดของควำมกังวลหรื อไม่?
มีองค์ประกอบใดของควำมกลัวหรื อไม่? เนื่องจำกคำว่ำ “แน่ทีเดียว” และคำว่ำ “จะได้” ในถ้อยดำรัสของพระเจ้ำ
องค์ประกอบเหล่ำนี้ซ่งึ เป็ นองค์ประกอบเฉพำะของมนุษย์และมักจะแสดงออกอยู่ในตัวเขำนั้นจึงไม่เคยมีควำมสั
มพันธ์ใดๆ กับพระผูส้ ร้ำงเลย คงจะไม่มีผใู้ ดกล้ำใช้ถอ้ ยคำเช่นนั้นเมื่ออวยพรให้ผอู้ ื่นได้ดี
คงจะไม่มีผใู้ ดกล้ำอวยพรผูอ้ ื่นด้วยควำมแน่นอนเช่นนั้นเมื่อจะให้พวกเขำมีชนชำติที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง
หรื อสัญญำว่ำประชำชำติท้งั ปวงบนแผ่นดินโลกจะได้รับพรก็เพรำะเขำ
ยิง่ พระวจนะของพระเจ้ำแน่นอนมำกขึ้นเท่ำใด พระวจนะเหล่ำนั้นก็ยงิ่ พิสูจน์บำงอย่ำงมำกขึ้นเท่ำนั้น—
แล้วบำงอย่ำงนั้นคือสิ่งใด? พระวจนะเหล่ำนั้นพิสูจน์ว่ำพระเจ้ำมีสิทธิอำนำจเช่นนั้น
ว่ำสิทธิอำนำจของพระองค์สำมำรถทำให้สิ่งเหล่ำนี้สำเร็จลุล่วงได้
และว่ำควำมสำเร็จลุล่วงของพวกมันเป็ นสิ่งที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
พระเจ้ำทรงมีควำมแน่นอนในพระทัยของพระองค์โดยไม่มีควำมลังเลยแม้แต่นิดเดียวในทั้งหมดที่พระองค์ทรง
อวยพรอับรำฮัม ยิง่ ไปกว่ำนั้น ควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของกำรนี้จะสำเร็จลุล่วงไปตำมพระวจนะของพระองค์

และไม่มีพลังอำนำจใดที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยน ขวำงกั้น ลดคุณค่ำ หรื อรบกวนกำรบรรลุเป้ำหมำยของมันได้
ไม่ว่ำสิ่งอืน่ ใดจะได้เกิดขึ้น
ไม่มีสิ่งใดที่สำมำรถเพิกถอนหรื อมีอิทธิพลเหนือกำรบรรลุเป้ำหมำยและควำมสำเร็จลุล่วงของพระวจนะของพร
ะเจ้ำได้ นี่คือมหิทธิฤทธิ์อย่ำงยิง่ ของพระวจนะที่ดำรัสจำกพระโอษฐ์ของพระผูส้ ร้ำง
และสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงที่ไม่ยอมทนกำรปฏิเสธของมนุษย์! เมื่อได้อ่ำนพระวจนะเหล่ำนี้แล้ว
เจ้ำยังรู ้สึกสงสัยอยู่หรื อไม่? พระวจนะเหล่ำนี้ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ และมีฤทธำนุภำพ พระบำรมี
และสิทธิอำนำจในพระวจนะของพระเจ้ำ มหิทธิฤทธิ์และสิทธิอำนำจเช่นนั้น
และควำมหลีกเลี่ยงไม่ได้ของควำมสำเร็จลุล่วงของข้อเท็จจริงนั้น
ไม่สำมำรถบรรลุถึงได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรื อทีไ่ ม่ทรงสร้ำงใดๆ
และไม่สำมำรถเอำชนะได้โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรื อทีไ่ ม่ทรงสร้ำงใดๆ
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่สำมำรถสนทนำกับมวลมนุษย์ดว้ ยพระกระแสเสียงและท่วงทำนองเช่นนั้น
และข้อเท็จจริ งได้พิสูจน์แล้วว่ำพระสัญญำของพระองค์มิใช่ถอ้ ยคำที่ว่ำงเปล่ำ หรือคำอวดตัวที่ไร้ผล
แต่เป็ นกำรแสดงออกถึงสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ที่ไม่สำมำรถเอำชนะได้โดยบุคคล เหตุกำรณ์ หรื อสิ่งใดๆ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

539. เมื่อพระเจ้ำได้ตรัสว่ำ “เรำจะทวีเชื้อสำยของเจ้ำให้มำกขึ้น”
นี่คือพันธสัญญำที่พระเจ้ำได้ทรงตั้งขึ้นกับอับรำฮัม
และมันจะสำเร็จลุล่วงไปจนชัว่ กัลปำวสำนดังเช่นพันธสัญญำแห่งรุง้
และมันยังเป็ นพระสัญญำที่พระเจ้ำได้ทรงทำแก่อบั รำฮัมด้วยเช่นกัน
มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงมีคุณสมบัติเหมำะสมและมีควำมสำมำรถที่จะทำพระสัญญำนี้ให้กลำยเป็ นจริ งได้
ไม่ว่ำมนุษย์จะเชื่อหรื อไม่ก็ตำม ไม่ว่ำมนุษย์จะยอมรับหรื อไม่ก็ตำม
และไม่ว่ำมนุษย์จะมีทรรศนะหรื อพิจำรณำเห็นว่ำมันเป็ นอย่ำงไรก็ตำม ทั้งหมดนี้จะลุล่วงตำมตัวอักษร
ตำมพระวจนะที่พระเจ้ำได้ตรัสไป
พระวจนะของพระเจ้ำจะไม่ปรับเปลี่ยนเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงในเจตจำนงหรื อมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์
และมันจะไม่ปรับเปลี่ยนเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงในบุคคล เหตุกำรณ์ หรื อสิ่งใดๆ ทุกสรรพสิ่งอำจหำยไป
แต่พระวจนะของพระเจ้ำจะคงอยู่ตลอดกำล ในควำมเป็ นจริงแล้ว
วันที่ทุกสรรพสิ่งหำยไปนั้นคือวันที่พระวจนะของพระเจ้ำจะลุล่วงโดยครบบริ บูรณ์อย่ำงแน่นอน
เพรำะพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้ำง พระองค์ทรงครองสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง ฤทธำนุภำพของพระผูส้ ร้ำง
และพระองค์ทรงควบคุมทุกสรรพสิ่งและกำลังชีวิตทั้งหมด
พระองค์ทรงสำมำรถทำให้บำงสิ่งบำงอย่ำงเกิดขึ้นมำจำกควำมว่ำงเปล่ำ

หรื อทำให้บำงสิ่งบำงอย่ำงกลำยเป็ นควำมว่ำงเปล่ำได้
และพระองค์ทรงควบคุมกำรแปลงรู ปของทุกสรรพสิ่งจำกมีชีวิตอยู่ให้ตำยได้ สำหรับพระเจ้ำแล้ว
ไม่มีสิ่งใดที่จะง่ำยดำยยิ่งไปกว่ำกำรทวีเชื้อสำยของใครบำงคนให้มำกมำย
กำรนี้ฟังดูเป็ นเรื่ องเพ้อฝันสำหรับมนุษย์ เหมือนกับเทพนิยำยเรื่ องหนึ่ง แต่สำหรับพระเจ้ำแล้ว
สิ่งที่พระองค์ทรงตัดสินและทรงสัญญำที่จะทำไม่ใช่เรื่ องเพ้อฝัน อีกทั้งไม่ใช่เทพนิยำย ตรงกันข้ำม
มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่พระเจ้ำได้ทรงมองเห็นแล้ว และที่จะต้องสำเร็จลุล่วงอย่ำงแน่นอน
พวกเจ้ำซำบซึ้งกับกำรนี้หรื อไม่? ข้อเท็จจริ งเหล่ำนี้พิสูจน์ว่ำพงศ์พนั ธุ์ของอับรำฮัมมีจำนวนมำกมำยหรื อไม่?
พวกเขำมีจำนวนมำกมำยเพียงใด? พวกเขำมีจำนวนมำกมำยดัง “ดวงดำวในท้องฟ้ำ และดังเม็ดทรำยบนฝัง่ ทะเล”
ที่พระเจ้ำได้ตรัสไว้หรื อไม่? พวกเขำแพร่ กระจำยไปทัว่ ทุกชำติและภูมิภำค ไปถึงทุกที่ในโลกหรื อไม่?
ข้อเท็จจริ งนี้สำเร็จลุล่วงโดยผ่ำนทำงสิ่งใด?
มันสำเร็จลุล่วงโดยสิทธิอำนำจแห่งพระวจนะของพระเจ้ำใช่หรื อไม่? พระวจนะของพระเจ้ำได้ลุล่วงต่อไป
และกลำยเป็ นข้อเท็จจริ งอยู่เนืองนิตย์มำเป็ นเวลำหลำยร้อยหรื อหลำยพันปี หลังจำกที่พระวจนะของพระเจ้ำได้ถู
กตรัสไป นี่คือพระอิทธิฤทธิ์แห่งพระวจนะของพระเจ้ำ และเป็ นข้อพิสูจน์ถึงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
เมื่อพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่งในปฐมกำลนั้น พระเจ้ำได้ตรัสว่ำ “จงเกิดควำมสว่ำง”
และควำมสว่ำงก็เกิดขึ้น กำรนี้เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วมำก ลุล่วงไปในเวลำอันสั้นมำก
และไม่มีควำมล่ำช้ำในกำรสำเร็จลุล่วงและกำรทำให้ลุล่วงของมัน
ผลแห่งพระวจนะของพระเจ้ำนั้นเกิดขึ้นฉับพลัน ทั้งสองนั้นเป็ นกำรแสดงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
แต่เมื่อพระเจ้ำได้ทรงอวยพรให้อบั รำฮัมนั้น
พระองค์ได้ทรงเปิ ดโอกำสให้มนุษย์มองเห็นเนื้อแท้อีกด้ำนหนึ่งของสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
ตลอดจนข้อเท็จจริ งที่ว่ำสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงนั้นเกินกว่ำกำรคิดคำนวณ และยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ได้ทรงเปิ ดโอกำสให้มนุษย์ให้มองเห็นสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงในด้ำนที่เป็ นจริ งยิ่งขึ้นและวิจิตรบรร
จงยิ่งขึ้น
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

540. หลังจำกพระเจ้ำได้อวยพรอับรำฮัมและโยบแล้ว พระเจ้ำมิได้ทรงพำนักในที่ซ่งึ พระองค์ทรงสถิต
อีกทั้งพระองค์มิได้ทรงตั้งผูส้ ื่อสำรของพระองค์ให้ทำงำนในขณะที่รอดูว่ำบทอวสำนจะเป็ นเช่นใด
ในทำงตรงกันข้ำม ทันทีที่พระเจ้ำได้ดำรัสพระวจนะของพระองค์
ทุกสรรพสิ่งก็ได้เริ่ มปฏิบตั ิตำมพระรำชกิจที่พระเจ้ำได้ต้งั พระทัยที่จะทำ
ภำยใต้กำรทรงนำของสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ และมีกำรตระเตรี ยมผูค้ น สิ่งทั้งหลำย
และเป้ำหมำยทั้งหลำยที่พระเจ้ำได้ทรงพึงประสงค์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ

ทันทีพระวจนะได้ถูกดำรัสออกไปจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
ก็ได้เริ่ มมีกำรใช้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำไปทัว่ ทั้งแผ่นดิน
และพระองค์ได้ทรงกำหนดช่วงระยะเวลำที่จะทำให้พระสัญญำที่พระองค์ได้ทรงทำไว้กบั อับรำฮัมและโยบนั้น
สำเร็จลุล่วงและลุล่วง
ในขณะที่ทรงทำกำรวำงแผนและกำรตระเตรียมทั้งหมดที่เหมำะสมให้แก่ทุกอย่ำงที่พึงประสงค์สำหรับทุกขั้นต
อนและแต่ละช่วงระยะสำคัญที่พระองค์ได้ทรงวำงแผนที่จะดำเนินกำร ในระหว่ำงเวลำนี้
พระเจ้ำไม่เพียงแต่ได้ทรงยักย้ำยผูส้ ื่อสำรของพระองค์เท่ำนั้น
แต่ยงั ได้ทรงยักย้ำยทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้สร้ำงขึ้นด้วย กล่ำวคือ
ภำยในวงเขตที่มีกำรใช้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำนั้นไม่เพียงประกอบด้วยบรรดำผูส้ ื่อสำรเท่ำนั้น
แต่ยงั มีทุกสรรพสิ่งในกำรทรงสร้ำงซึ่งได้ถูกยักย้ำยเพื่อปฏิบตั ิตำมพระรำชกิจที่พระองค์ได้ต้งั พระทัยที่จะทำให้
สำเร็จลุล่วง เหล่ำนี้คือลักษณะเฉพำะในกำรใช้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ ในกำรจินตนำกำรของพวกเจ้ำนั้น
บำงคนอำจจะมีกำรเข้ำใจสิทธิอำนำจของพระเจ้ำดังต่อไปนี้ นัน่ คือ พระเจ้ำทรงมีสิทธิอำนำจ
และพระเจ้ำทรงมีฤทธำนุภำพ และดังนั้น พระเจ้ำเพียงแค่ตอ้ งทรงคงอยู่ในสวรรค์ช้นั ที่สำม
หรื อในสถำนที่ที่คงที่แห่งหนึ่ง และไม่ตอ้ งทรงพระรำชกิจเฉพำะใดๆ เลย
และควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำก็ครบบริ บรู ณ์อยูภ่ ำยในพระดำริ ของพระองค์
บำงคนอำจยังเชื่ออีกด้วยว่ำ ถึงแม้พระเจ้ำจะได้ทรงอวยพรให้อบั รำฮัม แต่พระเจ้ำก็ไม่ได้ตอ้ งทรงทำสิ่งใด
และเพียงพอแล้วที่พระองค์ได้ตรัสพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ หรือ? เห็นได้ชดั ว่ำไม่!
ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำจะทรงครองสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพ สิทธิอำนำจของพระองค์ก็เที่ยงแท้และจริ ง
มิใช่ว่ำงเปล่ำ ควำมแน่แท้และควำมเป็ นจริ งของสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำค่อยๆ
เผยและเป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นในกำรทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่งของพระองค์
ในกำรควบคุมเหนือทุกสรรพสิ่งของพระองค์
และในกระบวนกำรที่พระองค์ทรงนำและทรงบริ หำรจัดกำรมวลมนุษย์ ทุกวิธีกำร ทุกมุมมอง
และทุกรำยละเอียดเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือมวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งของพระเจ้ำ
และพระรำชกิจทั้งหมดที่พระเจ้ำได้ทรงทำให้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนกำรเข้ำใจทุกสรรพสิ่งของพระองค์—
ทั้งหมดเหล่ำนี้ลว้ นพิสูจน์อย่ำงแท้จริ งว่ำสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำไม่ใช่พระวจนะที่ว่ำงเปล่ำ
สิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระองค์ถูกแสดงออกไปและถูกเผยเป็ นเนืองนิตย์ และอยู่ในทุกสรรพสิ่ง
กำรสำแดงและกำรเปิ ดเผยเหล่ำนี้กล่ำวถึงกำรมีอยู่จริงของสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
เพรำะพระองค์กำลังทรงใช้สิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระองค์เพือ่ ดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ต่อไป
และเพื่อบัญชำทุกสรรพสิ่ง และเพื่อปกครองทุกสรรพสิ่งในทุกชัว่ ขณะ

ฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจของพระองค์ไม่สำมำรถถูกแทนทีไ่ ด้ท้งั โดยบรรดำทูตสวรรค์หรื อโดยผูส้ ื่อสำรทั้งห
ลำยของพระเจ้ำ พระเจ้ำได้ตดั สินพระทัยว่ำพระองค์จะประทำนพระพรใดให้แก่อบั รำฮัมและโยบ—
มันเป็ นกำรตัดสินพระทัยของพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำบรรดำผูส้ ื่อสำรของพระเจ้ำจะได้ไปเยือนอับรำฮัมและโยบโดยตนเอง
แต่กำรกระทำของพวกเขำก็มีพนื้ ฐำนอยู่บนพระบัญชำของพระเจ้ำ
และกำรกระทำของพวกเขำก็เป็ นไปภำยใต้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ และในทำนองเดียวกัน
บรรดำผูส้ ื่อสำรก็อยูภ่ ำยใต้อธิปไตยของพระเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำมนุษย์จะเห็นว่ำบรรดำผูส้ ื่อสำรของพระเจ้ำไปเยือนอับรำฮัม
และไม่ได้เป็ นประจักษ์พยำนว่ำพระยำห์เวห์พระเจ้ำทรงกระทำสิ่งใดโดยพระองค์เองในบันทึกของพระคัมภีร์
แต่ในข้อเท็จจริ งแล้ว
มีเพียงองค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ทรงใช้ฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจเท่ำนั้นที่เป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
และกำรนี้ไม่ยอมทนกำรสงสัยใดๆ จำกมนุษย์คนใด!
ถึงแม้ว่ำเจ้ำจะได้เห็นว่ำบรรดำทูตสวรรค์และผูส้ ื่อสำรทั้งหลำยมีกำลังอันยิ่งใหญ่และได้แสดงกำรอัศจรรย์ท้งั หล
ำย หรื อเห็นว่ำพวกเขำได้ทำสิ่งทั้งหลำยที่พระเจ้ำทรงบัญชำ
แต่กำรกระทำของพวกเขำก็เป็ นเพียงเพื่อประโยชน์แห่งกำรทำให้พระบัญชำของพระเจ้ำครบบริ บูรณ์เท่ำนั้น
และไม่ใช่กำรแสดงถึงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำแต่อย่ำงใด—
เพรำะไม่มีมนุษย์หรื อวัตถุใดที่จะมีหรื อครอบครองสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงในกำรสร้ำงทุกสรรพสิ่งและปกค
รองทุกสรรพสิ่ง ดังนั้น ไม่มีมนุษย์หรือวัตถุใดที่จะสำมำรถใช้หรื อแสดงออกถึงสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงได้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

541. พระเจ้ำทรงสำมำรถทำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพื่อพิสูจน์พระอัตลักษณ์ของพระองค์เองได้หรือไม่?
สำหรับพระเจ้ำแล้ว นี่คือของเด็กเล่น—มันง่ำยเหมือนปอกกล้วยเข้ำปำก
พระองค์ทรงสำมำรถทำบำงสิ่งบำงอย่ำงเพือ่ พิสูจน์พระอัตลักษณ์และเนื้อแท้ของพระองค์ได้ทุกที่ ทุกเวลำ
แต่พระเจ้ำทรงมีวิธีกำรทำสิ่งต่ำงๆ—โดยมีแผนและอย่ำงเป็ นขั้นเป็ นตอน พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งต่ำงๆ
โดยไม่เลือกหน้ำ แต่แทนที่จะทำเช่นนั้น
พระองค์ทรงมองหำเวลำที่เหมำะสมและโอกำสที่เหมำะสมในกำรทำบำงสิ่งบำงอย่ำงที่พระองค์จะทรงอนุญำตใ
ห้มนุษย์เห็นได้ บำงสิ่งบำงอย่ำงที่ชุ่มไปด้วยควำมหมำยอย่ำงแท้จริง
พระองค์ทรงพิสูจน์สิทธิอำนำจและพระอัตลักษณ์ของพระองค์ในหนทำงนี้ ดังนั้นแล้ว
กำรทรงทำให้ลำซำรัสเป็ นขึ้นจำกตำยเป็ นกำรพิสูจน์พระอัตลักษณ์ขององค์พระเยซูเจ้ำหรือไม่?
พวกเรำมำดูบทตอนต่อไปของพระคัมภีร์กนั เถิด: “เมื่อตรัสอย่ำงนั้นแล้ว พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่ำ ‘ลำซำรัส

ออกมำเถิด’ คนตำยนั้นก็ออกมำ…” เมื่อองค์พระเยซูเจ้ำทรงทำเช่นนี้ พระองค์ตรัสเพียงอย่ำงเดียว: “ลำซำรัส
ออกมำเถิด” จำกนั้นลำซำรัสก็ออกมำจำกอุโมงค์ฝงั ศพ—
สิ่งนี้สำเร็จลุล่วงเพียงเพรำะพระวจนะไม่กี่คำที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงดำรัสออกมำ ในช่วงระหว่ำงเวลำนี้
องค์พระเยซูเจ้ำไม่ได้ทรงตั้งแท่นบูชำ และพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำกำรอืน่ ใด
พระองค์แค่ตรัสสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวนี้ นี่ควรเรี ยกว่ำกำรอัศจรรย์หรื อพระบัญชำ?
หรื อมันเป็ นศำสตร์เวทมนตร์คำถำบำงอย่ำง? จำกภำยนอกแล้ว
ดูเหมือนว่ำสำมำรถเรี ยกสิ่งนี้ได้ว่ำเป็ นกำรอัศจรรย์ และหำกเจ้ำมองสิ่งนี้จำกมุมมองสมัยใหม่
แน่นอนว่ำเจ้ำก็จะยังคงเรี ยกสิ่งนี้ว่ำกำรอัศจรรย์ อย่ำงไรก็ตำม
สิ่งนี้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำเป็ นเวทมนตร์ประเภทที่ควรจะเรี ยกวิญญำณกลับจำกควำมตำย
และสิ่งนี้ไม่ใช่ศำสตร์เวทมนตร์คำถำประเภทใดๆ อย่ำงแน่นอน หำกพูดว่ำกำรอัศจรรย์น้ีเป็ นกำรแสดงเล็กๆ
ให้เห็นถึงสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงอย่ำงเป็ นปกติที่สุดก็ถูกต้องแล้ว
นี่คือสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงมีสิทธิอำนำจที่จะให้บุคคลคนหนึ่งตำย
ที่จะให้วิญญำณของเขำออกจำกร่ ำงกำยของเขำและกลับสู่แดนคนตำยหรื อที่ใดก็ตำมที่มนั ควรไป
กรอบเวลำกำรตำยของบุคคลและสถำนที่ที่พวกเขำจะไปหลังจำกที่ตำย—สิ่งเหล่ำนี้พระเจ้ำทรงเป็ นผูก้ ำหนด
พระองค์ตดั สินพระทัยเรื่องเหล่ำนี้ทุกที่และทุกเวลำ โดยไม่ถูกจำกัดจำกพวกมนุษย์ เหตุกำรณ์ วัตถุ พื้นที่
หรื อภูมิศำสตร์ หำกพระองค์ทรงต้องประสงค์จะทำมัน พระองค์ทรงสำมำรถทำมันได้
เพรำะทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตอยู่ภำยใต้กำรปกครองของพระองค์ และทุกสรรพสิ่งแพร่ หลำย ดำรงอยู่
และพินำศตำมพระวจนะของพระองค์และสิทธิอำนำจของพระองค์
พระองค์ทรงสำมำรถทำให้ชำยที่ตำยแล้วเป็ นขึ้นจำกตำย
และสิ่งนี้คือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่พระองค์ทรงสำมำรถทำได้ทุกที่ ทุกเวลำ
นี่คือสิทธิอำนำจที่มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ครอบครอง
เมื่อองค์พระเยซูเจ้ำทรงทำสิ่งต่ำงๆ เช่นกำรนำลำซำรัสกลับจำกควำมตำย
เป้ำหมำยของพระองค์คือกำรให้หลักฐำนเพื่อให้พวกมนุษย์และซำตำนมองเห็น
และเพื่อให้พวกมนุษย์และซำตำนรู ้ว่ำทุกสิ่งเกี่ยวกับมวลมนุษย์
ชีวิตและควำมตำยของมวลมนุษย์ได้รับกำรกำหนดโดยพระเจ้ำ และว่ำถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์
พระองค์กย็ งั ทรงเป็ นผูบ้ ญั ชำโลกฝ่ ำยกำยที่สำมำรถมองเห็นได้
และโลกฝ่ ำยวิญญำณที่พวกมนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นได้
นี่เป็ นไปเพื่อให้มวลมนุษย์และซำตำนรู ้ว่ำทุกสิ่งเกี่ยวกับมวลมนุษย์ไม่ได้อยูภ่ ำยใต้คำสั่งของซำตำน
นี่คือกำรเผยและกำรแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ

และยังเป็ นวิธีหนึ่งที่พระเจ้ำทรงส่งสำรถึงทุกสรรพสิ่ง
ว่ำชีวิตและควำมตำยของมวลมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
กำรที่องค์พระเยซูเจ้ำทรงทำให้ลำซำรัสเป็ นขึ้นจำกตำยเป็ นหนึ่งในวิธีที่พระผูส้ ร้ำงทรงสอนและแนะนำมวลมนุ
ษย์
นี่คือกำรกระทำที่เป็ นรู ปธรรมที่พระองค์ทรงใช้ฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจเพื่อแนะนำและจัดเตรี ยมมวลมนุษย์
นี่คือวิธีหนึ่งที่พระผูส้ ร้ำงทรงทำให้มวลมนุษย์สำมำรถมองเห็นควำมจริงโดยไม่ใช้พระวจนะว่ำพระองค์ทรงเป็
นผูบ้ ญั ชำทุกสรรพสิ่ง
นี่คือวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงบอกมวลมนุษย์โดยผ่ำนทำงกำรกระทำที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งว่ำไม่มีควำมรอดอื่นใด
นอกเหนือจำกควำมรอดโดยผ่ำนทำงพระองค์
วิถีทำงที่ไร้พระสุรเสียงที่พระองค์ทรงใช้เพื่อแนะนำมวลมนุษย์น้ีอยู่ชวั่ นิรนั ดร์ ลบไม่ออก
และนำควำมตกใจและควำมรู ้แจ้งที่ไม่มีวนั เลือนลำงไปมำสู่หัวใจของมนุษย์
กำรทรงทำให้ลำซำรัสเป็ นขึ้นจำกตำยถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำ—นี่มีผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อผูต้ ิดตำมทุกๆ
คนของพระเจ้ำ กำรนี้ทำให้ควำมเข้ำใจ
นิมิตว่ำมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถบัญชำชีวิตและควำมตำยของมวลมนุษย์ได้เกิดติดตรึ งอยู่ในทุกผูค้ นที่
เข้ำใจเหตุกำรณ์น้ีอย่ำงลึกซึ้ง
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

542. นับแต่ชวั่ ขณะที่เจ้ำเข้ำมำในโลกนี้พร้อมกับเสียงร้องจ้ำ เจ้ำก็เริ่ มทำหน้ำที่ของตนให้ลุลว่ ง
เจ้ำได้เริ่ มกำรเดินทำงของชีวิตของเจ้ำ
โดยแสดงไปตำมบทบำทของเจ้ำในแผนกำรของพระเจ้ำและในกำรทรงลิขิตของพระองค์
ไม่ว่ำเจ้ำจะมีภูมิหลังอย่ำงไร และกำรเดินทำงข้ำงหน้ำของเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร
ก็ไม่มีใครสำมำรถหลีกหนีกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของฟ้ำได้
และไม่มีใครควบคุมชะตำลิขิตของตนเองได้
เพรำะมีเพียงพระองค์ผทู้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถทำงำนเช่นนั้นได้
นับตั้งแต่วนั ที่มนุษย์ได้มำสู่กำรดำรงอยู่ พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจเช่นนี้มำตลอด บริ หำรจัดกำรจักรวำล
กำกับกฎเกณฑ์แห่งกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกสรรพสิ่งและวิถีโคจรของทุกสรรพสิ่งเหล่ำนั้น
เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—มนุษย์ได้รับกำรบำรุ งเลี้ยงอย่ำงเงียบเชียบและไม่รู้ตวั
ด้วยควำมอ่อนหวำนและหยำดฝน ตลอดจนหยดน้ ำค้ำงจำกพระเจ้ำ เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—
มนุษย์อยู่ภำยใต้กำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระหัตถ์พระเจ้ำโดยไม่รู้ตวั

หัวใจและจิตวิญญำณของมนุษย์ถูกกุมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ทุกอย่ำงในชีวิตของเขำอยู่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ ไม่ว่ำเจ้ำจะเชื่อเรื่ องนี้หรื อไม่ก็ตำม
ไม่ว่ำสิ่งใดและทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่ำที่มีชีวิตอยู่หรื อตำยแล้วก็ตำม จะเคลื่อนย้ำย เปลี่ยนแปลง
สร้ำงขึ้นมำใหม่และปลำสนำกำรไปตำม พระดำริ ของพระเจ้ำ
นี่คือหนทำงที่พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือทุกสรรพสิ่ง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดชีวิตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

543. หำกกำรเกิดของคนเรำถูกลิขิตชะตำโดยชีวิตก่อนหน้ำของคนเรำ
เช่นนั้นแล้วควำมตำยก็ทำเครื่ องหมำยบทอวสำนของชะตำลิขิต
หำกกำรเกิดของคนเรำคือตอนเริ่มต้นภำรกิจของคนเรำในชีวิตนี้ เช่นนั้นแล้ว
ควำมตำยของคนเรำก็เป็ นเครื่ องหมำยบทอวสำนของภำรกิจของคนเรำ
เนื่องจำกพระผูส้ ร้ำงได้ทรงกำหนดชุดของรู ปกำรณ์แวดล้อมที่ตำยตัวสำหรับกำเนิดของบุคคลหนึ่งเอำไว้แล้ว
มันจึงไม่จำเป็ นต้องพูดว่ำ
พระองค์ได้ทรงจัดกำรเตรียมชุดรู ปกำรณ์แวดล้อมที่ตำยตัวสำหรับควำมตำยของคนเรำไว้แล้วเช่นกัน
พูดอีกอย่ำงว่ำ ไม่มีใครเลยที่เกิดมำโดยบังเอิญ ไม่มีควำมตำยของใครเลยที่มำถึงแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย
และทั้งกำรเกิดและควำมตำยนั้นจำเป็ นต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ชีวิตในปัจจุบนั และชีวิตก่อนหน้ำของคนเรำ
ทั้งรู ปกำรณ์แวดล้อมของกำรเกิดและควำมตำยของคนเรำได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้ำแล้วโดยพระผูส้ ร้ำง
นี่คือชะตำลิขิตของบุคคล ชะตำกรรมของบุคคล เนื่องจำกมีคำอธิบำยมำกมำยสำหรับกำเนิดของบุคคลหนึ่ง
มันเป็ นควำมจริ งเช่นกันที่ควำมตำยของบุคคลจะเกิดขึ้นเป็ นธรรมดำภำยใต้รูปกำรณ์แวดล้อมอันหลำกหลำยชุด
พิเศษของมันเอง
นี่คือเหตุผลสำหรับอำยุขยั ที่แปรปรวนของผูค้ นและลักษณะกับเวลำแห่งควำมตำยของพวกเขำที่แตกต่ำงกันไป
ผูค้ นบำงคนแข็งแรงและมีสุขภำพดี ทว่ำตำยลงตั้งแต่อำยุยงั น้อย คนอื่นๆ อ่อนแอและเจ็บออดๆ แอดๆ
ทว่ำมีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรำ และจำกไปอย่ำงสงบ บ้ำงก็พินำศลงด้วยสำเหตุที่ไม่เป็ นธรรมชำติ ส่วนคนอื่นๆ
ตำยอย่ำงเป็ นธรรมชำติ บ้ำงก็จบชีวิตของพวกเขำไกลบ้ำน คนอื่นๆ
ปิ ดเปลือกตำลงเป็ นครั้งสุดท้ำยโดยมีผเู้ ป็ นที่รักอยู่เคียงข้ำงพวกเขำ ผูค้ นบำงคนตำยกลำงอำกำศ คนอื่นๆ
ตำยใต้พื้นโลก บ้ำงก็จมลงใต้น้ ำ คนอื่นๆ สูญหำยไปในควำมวิบตั ิ บ้ำงก็ตำยในเวลำเช้ำ คนอืน่ ๆ
ตำยตอนกลำงคืน…ทุกคนต้องกำรกำเนิดที่เด่นดัง ชีวิตที่เจิดจรัส และควำมตำยที่มีเกียรติ
แต่ไม่มีใครเลยที่สำมำรถไปไกลเกินกว่ำชะตำลิขิตของพวกเขำเองได้
ไม่มีใครเลยที่สำมำรถหลีกพ้นอธิปไตยของพระผูส้ ร้ำงได้ นี่เป็ นชะตำกรรมของมนุษย์
มนุษย์สำมำรถวำงแผนได้ทุกประเภทสำหรับอนำคตของพวกเขำ

แต่ไม่มีใครเลยที่สำมำรถวำงแผนลักษณะและเวลำเกิดของพวกเขำและของกำรลำจำกโลกนี้ของพวกเขำ
แม้ว่ำผูค้ นทำดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงและต้ำนทำนกำรมำของควำมตำย
ควำมตำยก็ยงั คงคืบคลำนเข้ำมำใกล้อย่ำงเงียบกริ บโดยที่พวกเขำไม่รู้เลยอยู่ดี
ไม่มีใครเลยที่รู้ว่ำเมื่อไรหรื ออย่ำงไรที่พวกเขำจะพินำศลง ยิ่งไม่รู้เข้ำไปใหญ่ว่ำเมื่อไรมันจะเกิดขึ้น เห็นได้ชดั ว่ำ
ไม่ใช่มนุษยชำติที่กุมพลังอำนำจของชีวิตและควำมตำยเอำไว้ ไม่ใช่ควำมเป็ นอยู่บำงอย่ำงในพิภพธรรมชำติ
แต่เป็ นพระผูส้ ร้ำงผูซ้ ่งึ ทรงมีสิทธิอำนำจอันเป็ นเอกลักษณ์
ชีวิตและควำมตำยของมวลมนุษย์ไม่ใช่ผลงำนของกฎบำงอย่ำงแห่งพิภพธรรมชำติ
แต่เป็ นผลสืบเนื่องของอธิปไตยแห่งสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

544. ภำยใต้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
ทุกบุคคลยอมรับอธิปไตยของพระองค์และกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระองค์ท้งั ในเชิงรุ กและเชิงรับ
และไม่สำคัญว่ำคนเรำดิ้นรนอย่ำงไรในครรลองของชีวิตคนเรำ ไม่สำคัญว่ำเส้นทำงคดเคี้ยวกี่สำยที่คนเรำเดินไป
ในท้ำยที่สุดแล้ว คนเรำจะกลับคืนสู่วงโคจรแห่งชะตำกรรมที่พระผูส้ ร้ำงได้ทรงขีดเส้นไว้ให้พวกเขำ
นี่คือควำมไม่สำมำรถมีใครอยู่เหนือได้ของสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงและลักษณะซึ่งสิทธิอำนำจของพระองค์ค
วบคุมและปกครองจักรวำล ควำมไม่สำมำรถมีใครอยู่เหนือได้น้ี
กำรควบคุมและปกครองในรู ปแบบนี้น้ีเองที่รับผิดชอบต่อกฎต่ำงๆ ที่ลิขิตขีดเขียนชีวิตของทุกสรรพสิ่ง
ที่อำนวยให้มนุษย์มำจุติใหม่ซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง
ที่ทำให้โลกหมุนตำมปกติและเคลื่อนไปข้ำงหน้ำวันแล้ววันเล่ำ ปี แล้วปี เล่ำ
พวกเจ้ำได้เป็ นพยำนข้อเท็จจริ งทัง้ หมดเหล่ำนี้และเจ้ำเข้ำใจพวกมัน ไม่ว่ำจะเพียงอย่ำงผิวเผินหรื อลึกซึ้ง
และควำมลึกซึ้งของควำมเข้ำใจของเจ้ำขึ้นอยู่กบั ประสบกำรณ์และควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับควำมจริ ง
และขึ้นอยู่กบั ควำมรู ้ของเจ้ำเกี่ยวกับพระเจ้ำ เจ้ำรู ้จกั ควำมเป็ นจริ งเกี่ยวกับควำมจริงดีเท่ำใด
เจ้ำได้รับประสบกำรณ์จำกพระวจนะของพระเจ้ำไปมำกแล้วเท่ำใด
เจ้ำรู ้จกั เนื้อแท้และพระอุปนิสัยของพระเจ้ำดีเท่ำใด—
เหล่ำนี้ท้งั หมดเป็ นตัวแทนควำมลึกซึ้งของควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพร
ะเจ้ำ
กำรดำรงอยู่ของอธิปไตยและกำรจัดกำรเตรียมกำรของพระเจ้ำขึ้นอยู่กบั กำรที่มนุษย์นบนอบต่อพวกมันหรื อไม่
อย่ำงนั้นหรื อ? ข้อเท็จจริ งที่ว่ำ
พระเจ้ำทรงครองสิทธิอำนำจนี้ถูกกำหนดโดยกำรที่มนุษยชำตินบนอบต่อมันหรื อไม่ อย่ำงนั้นหรื อ?
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำดำรงอยู่ไม่ว่ำรู ปกำรณ์แวดล้อมจะเป็ นอย่ำงไร ในทุกสถำนกำรณ์

พระเจ้ำทรงลิขิตขีดเขียนและทรงจัดกำรเตรียมชะตำกรรมของมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งไปตำมพระดำริ ของ
พระองค์และควำมปรำรถนำของพระองค์ กำรเปลี่ยนแปลงของมนุษย์จะไม่ส่งผลลัพธ์ให้สิ่งนี้เปลี่ยนไป
มันเป็ นอิสระจำกเจตจำนงของมนุษย์ ไม่สำมำรถถูกแก้ไขดัดแปลงโดยกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ของห้วงเวลำ
อวกำศ และภูมิประเทศ เนื่องเพรำะสิทธิอำนำจของพระเจ้ำนั้นคือเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระองค์
ไม่ว่ำมนุษย์จะสำมำรถรู ้จกั และยอมรับอธิปไตยของพระเจ้ำได้หรื อไม่
และไม่ว่ำมนุษย์จะสำมำรถนบนอบต่อมันได้หรื อไม่—
ไม่มีขอ้ พิจำรณำใดเหล่ำนี้ที่ดดั แปลงแก้ไขข้อเท็จจริ งที่ว่ำอธิปไตยของพระเจ้ำอยู่เหนือชะตำกรรมมนุษย์ได้แม้แ
ต่น้อย กล่ำวได้ว่ำ ไม่สำคัญว่ำมนุษย์มีท่ำทีอะไรต่ออธิปไตยของพระเจ้ำ
มันก็แค่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระเจ้ำทรงกุมอธิปไตยเหนือชะตำกรรมมนุษย์และเหนือทุกสรร
พสิ่งได้อยู่ดี ต่อให้เจ้ำไม่นบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้ำ พระองค์ก็ยงั ทรงบัญชำชะตำกรรมของเจ้ำอยู่ดี
ต่อให้เจ้ำไม่สำมำรถรู ้จกั อธิปไตยของพระองค์ สิทธิอำนำจของพระองค์กย็ งั คงมีจริงอยู่ดี
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำและข้อเท็จจริ งที่อธิปไตยของพระเจ้ำอยู่เหนือชะตำกรรมมนุษย์น้ นั เป็ นอิสระจำกเจตจำ
นงของมนุษย์ และไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมกำรเลือกชอบหรื อทำงเลือกของมนุษย์
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำนั้นอยู่ในทุกแห่งหน ทุกโมงยำม ทุกขณะเวลำ ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะจำกไป
แต่สิทธิอำนำจของพระองค์จะไม่มีวนั จำกไป เพรำะพระองค์คือพระเจ้ำพระองค์เอง
พระองค์ทรงครองสิทธิอำนำจอันเป็ นเอกลักษณ์ และสิทธิอำนำจของพระองค์ไม่ถูกจำกัดหรื อขีดคัน่ โดยผูค้ น
เหตุกำรณ์ หรื อสิ่งต่ำงๆ โดยห้วงอวกำศ หรื อภูมิประเทศ ตลอดเวลำทั้งหมด
พระเจ้ำทรงกวัดไกวสิทธิอำนำจของพระองค์ แสดงพระอิทธิฤทธิ์ของพระองค์
สืบสำนพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ดงั พระองค์ได้ทรงทำเสมอ ตลอดเวลำทั้งหมด
พระองค์ทรงปกครองทุกสรรพสิ่ง ทรงจัดเตรี ยมเพื่อทุกสรรพสิ่ง ทรงจัดวำงเรียบเรี ยงทุกสรรพสิ่ง—
ดังเช่นที่พระองค์ทรงได้ทรงทำเสมอ ไม่มีใครเลยที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ มันคือข้อเท็จจริ ง
มันคือควำมจริ งทีไ่ ม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนับแต่ครั้งโบรำณกำล!
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

545. ควำมจริ งต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิอำนำจของพระเจ้ำคือควำมจริ งที่ทุกบุคคลต้องคำนึงถึงอย่ำงจริงจัง
ต้องได้รับประสบกำรณ์ และเข้ำใจด้วยหัวใจของพวกเขำ เพรำะควำมเป็ นจริ งเหล่ำนี้มีผลต่อชีวิตของทุกบุคคล
ต่ออดีต ปัจจุบนั และอนำคตของทุกบุคคล ต่อหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญยิง่ ยวดที่ทุกบุคคลต้องผ่ำนในชีวิต
ต่อควำมรู ้ของมนุษย์เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้ำและท่ำทีที่คนเรำควรใช้เผชิญกับสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และต่อบั้นปลำยสุดท้ำยของทุกบุคคลเป็ นธรรมดำ ดังนั้น
มันจึงเป็ นกำรคุม้ ค่ำต่อกำรใช้พลังงำนทั้งชีวิตในกำรเรี ยนรู ้และทำควำมเข้ำใจพวกมัน

เมื่อเจ้ำมองดูสิทธิอำนำจของพระเจ้ำอย่ำงตรงๆ เต็มตำ เมื่อเจ้ำยอมรับอธิปไตยของพระองค์ เจ้ำจะค่อยๆ
มำตระหนักและเข้ำใจควำมจริ งของกำรดำรงอยู่ของสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
แต่หำกเจ้ำไม่เคยระลึกได้ถึงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ และไม่เคยยอมรับอธิปไตยของพระองค์ เช่นนั้นแล้ว
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำมีชีวิตอยู่กี่ปี เจ้ำจะไม่ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้ำแม้แต่น้อยเลย
หำกเจ้ำไม่รู้จกั และเข้ำใจสิทธิอำนำจของของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงแล้วไซร้
เช่นนั้นแล้วเมื่อเจ้ำไปถึงสุดปลำยถนน ต่อให้เจ้ำได้เชื่อในพระเจ้ำมำหลำยทศวรรษ
เจ้ำก็จะไม่มีอะไรแสดงออกมำเพื่อชีวิตเจ้ำ
และเจ้ำก็จะไม่มีควำมรู ้แม้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้ำเหนือชะตำกรรมมนุษย์เป็ นธรรมดำ
นี่ไม่ใช่สิ่งที่น่ำเศร้ำมำกหรอกหรื อ? ดังนั้น ไม่สำคัญว่ำ เจ้ำได้เดินมำไกลแค่ไหนแล้วในชีวิต
ไม่สำคัญว่ำตอนนี้เจ้ำอำยุเท่ำไรแล้ว ไม่สำคัญว่ำกำรเดินทำงที่เหลือของเจ้ำอำจยำวไกลสักเท่ำใด ก่อนอื่น
เจ้ำต้องระลึกได้ถงึ สิทธิอำนำจของพระเจ้ำและจริ งจังกับมัน และยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่ำ
พระเจ้ำคือองค์เจ้ำนำยผูท้ รงพระเอกลักษณ์ของเจ้ำ
กำรบรรลุควำมรู ้ที่ชดั เจนแม่นยำและกำรเข้ำใจควำมจริ งเหล่ำนี้ที่เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้ำเหนือชะตำกรรมม
นุษย์คือบทเรี ยนบังคับสำหรับทุกคน มันคือกุญแจของกำรรู ้จกั ชีวิตมนุษย์และบรรลุถึงควำมจริ ง
เช่นนั้นคือชีวิตแห่งกำรทำควำมรู ้จกั พระเจ้ำ
เป็ นหลักสูตรพื้นฐำนของกำรศึกษำของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญในแต่ละวัน ซึ่งไม่มีใครเลยทีส่ ำมำรถเลี่ยงหนีได้
หำกใครบำงคนปรำรถนำที่จะใช้ทำงลัดเพื่อที่จะไปถึงเป้ำหมำยนี้ เช่นนั้นแล้ว เรำบอกเจ้ำตอนนี้เลยว่ำ
มันเป็ นไปไม่ได้! หำกเจ้ำต้องกำรหลีกหนีอธิปไตยของพระเจ้ำ นั่นยิง่ เป็ นไปได้น้อยเข้ำไปใหญ่!
พระเจ้ำคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแต่ผเู้ ดียวของมนุษย์ พระเจ้ำคือองค์เจ้ำนำยแต่ผเู้ ดียวของชะตำกรรมมนุษย์
และดังนั้น จึงเป็ นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ที่จะลิขิตขีดเขียนชีวิตของเขำเอง
เป็ นไปไม่ได้สำหรับเขำที่จะก้ำวออกจำกมัน ไม่สำคัญว่ำคนเรำจะมีควำมสำมำรถมำกมำยขนำดไหน
คนเรำไม่สำมำรถมีอิทธิพลต่อ—นับประสำอะไรที่จะสำมำรถจัดวำงเรี ยบเรียง จัดกำรเตรียมกำร ควบคุม
หรื อเปลี่ยนแปลง—ชะตำกรรมของผูอ้ ื่น มีเพียงพระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ เท่ำนั้น
ที่ทรงลิขิตขีดเขียนทุกสรรพสิ่งสำหรับมนุษย์
เพรำะมีเพียงพระองค์เท่ำนั้นที่ทรงครองสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ที่ถอื ครองอธิปไตยเหนือชะตำกรรมมนุษ
ย์ และดังนั้นมีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงเป็ นองค์เจ้ำนำยหนึ่งเดียวของมนุษย์
สิทธิอำนำจของพระเจ้ำถือครองอธิปไตยไม่เพียงเหนือมนุษยชำติที่ทรงสร้ำงมำเท่ำนั้น
แต่ยงั เหนือสิ่งที่ไม่ได้ทรงสร้ำงที่ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถมองเห็นได้ เหนือหมู่ดำว เหนือห้วงจักรวำล
นี่คือข้อเท็จจริ งที่มิอำจโต้แย้งได้ ข้อเท็จจริ งที่ดำรงอยู่จริง ที่ไม่มีบุคคลใดหรือสิ่งใดเลยสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้

หำกหนึ่งในพวกเจ้ำยังคงไม่พงึ พอใจกับสิ่งต่ำงๆ ตำมที่พวกมันเป็ นอยู่
โดยเชื่อว่ำเจ้ำมีทกั ษะหรื อควำมสำมำรถพิเศษบำงอย่ำง และยังคิดไปอีกว่ำด้วยจังหวะแห่งโชคดีบำงอย่ำง
เจ้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงรู ปกำรณ์แวดล้อมต่ำงๆ ในปัจจุบนั ของเจ้ำได้ หรือไม่เช่นนั้นก็หลีกหนีพวกมันได้
หำกเจ้ำพยำยำมที่จะเปลี่ยนชะตำกรรมของตัวเจ้ำเองโดยวิถีทำงแห่งควำมพยำยำมของมนุษย์
และผลที่ได้คือแยกตัวเจ้ำเองออกมำให้โดดเด่นกว่ำมิตรสหำยและได้รับชื่อเสียงและโชควำสนำ เช่นนั้นแล้ว
เรำบอกเจ้ำเลยว่ำ เจ้ำกำลังทำสิ่งต่ำงๆ ให้ยำกสำหรับตัวเจ้ำเอง เจ้ำแค่กำลังหำเรื่ องใส่ตวั เท่ำนั้น
เจ้ำกำลังขุดหลุมศพของตัวเอง! สักวันหนึ่งไม่ช้ำก็เร็ว เจ้ำจะค้นพบว่ำ ตัวเจ้ำได้เลือกทำงผิดไป
และควำมพยำยำมต่ำงๆ ของเจ้ำนั้นสูญเปล่ำ ควำมทะเยอทะยำนของเจ้ำ
ควำมอยำกที่จะดิ้นรนต่อต้ำนชะตำกรรม
และกำรประพฤติปฏิบตั ิอนั ผิดมหันต์ของตัวเจ้ำเองจะนำเจ้ำล่องไปตำมถนนที่ไม่มีทำงย้อนคืน
และเจ้ำจะต้องรับผิดอย่ำงสำสมกับกำรกระทำนี้
แม้ว่ำในตอนนี้เจ้ำมองไม่เห็นควำมรุนแรงของผลสืบเนื่องที่ตำมมำ เมื่อเจ้ำได้รับประสบกำรณ์ต่อไป
และซำบซึ้งรู ้คุณค่ำของควำมจริ งอย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่ำ พระเจ้ำคือองค์เจ้ำนำยของชะตำกรรมมนุษย์
เจ้ำจึงจะมำตระหนักอย่ำงช้ำๆ ในสิ่งที่เรำพูดถึงในวันนี้และควำมนัยที่แท้จริ งของมัน
กำรที่เจ้ำจะมีหัวใจและจิตวิญญำณอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่ และกำรที่เจ้ำจะเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งรักควำมจริ งหรื อไม่
ขึ้นอยู่กบั ท่ำทีที่เจ้ำมีต่ออธิปไตยของพระเจ้ำและต่อควำมจริ ง โดยธรรมชำติแล้ว
นี่จึงเป็ นสิ่งที่กำหนดว่ำเจ้ำสำมำรถที่จะรู ้จกั และเข้ำใจสิทธิอำนำจของพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ งหรื อไม่
หำกในชีวิตของเจ้ำ เจ้ำไม่เคยเลยที่จะสำนึกถึงอธิปไตยของพระเจ้ำและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระองค์
นับประสำอะไรที่จะระลึกได้ถงึ และยอมรับสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำย่อมจะไร้คุณค่ำอย่ำงถึงที่สุด และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำ
เจ้ำจะเป็ นเป้ำของควำมเกลียดและกำรปฏิเสธของพระเจ้ำ
โดยเนื่องมำจำกเส้นทำงที่เจ้ำได้ใช้เดินและทำงเลือกที่เจ้ำได้ทำไป แต่ในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
บรรดำผูซ้ ่งึ สำมำรถยอมรับกำรทดสอบของพระองค์ ยอมรับอธิปไตยของพระองค์
นบนอบต่อสิทธิอำนำจของพระองค์ และค่อยๆ ได้รับประสบกำรณ์จริงของพระวจนะของพระองค์
จะได้บรรลุควำมรู ้ที่แท้จริ งเกีย่ วกับสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับอธิปไตยของพระองค์
พวกเขำจะกลำยเป็ นได้ไปอยู่ภำยใต้อำนำจของพระผูส้ ร้ำงอย่ำงแท้จริง
ผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นจะได้รับกำรช่วยให้รอดแล้วอย่ำงแท้จริง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 3” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

546. พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกนี้ข้ นึ มำ พระองค์ได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์น้ีข้ นึ มำ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
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
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

547. ชะตำกรรมของมนุษยชำติและของจักรวำลพันเกี่ยวกันอย่ำงใกล้ชิดกับอธิปไตยของพระผูส้ ร้ำง
ผูกติดกับกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระผูส้ ร้ำงโดยมิอำจแยกกัน ในท้ำยที่สุดแล้ว
ชะตำกรรมเหล่ำนั้นก็ไม่อำจแยกจำกสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงได้ ในกฎแห่งทุกสรรพสิ่ง
มนุษย์จึงได้เข้ำใจกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระผูส้ ร้ำง และอธิปไตยของพระองค์
ในกฎเกณฑ์แห่งกำรอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง เขำจึงได้รับรู ้กำรปกครองของพระผูส้ ร้ำง
ในชะตำกรรมของทุกสรรพสิ่ง เขำจึงได้อนุมำนเกี่ยวกับวิธีต่ำงๆ
ที่พระผูส้ ร้ำงทรงนำอธิปไตยของพระองค์มำบังคับใช้และควบคุมพวกเขำ
และในวงจรชีวิตของมนุษย์และทุกสรรพสิ่ง
มนุษย์จึงได้มำรับประสบกำรณ์อย่ำงแท้จริงในกำรจัดวำงเรี ยบเรียงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระผูส้ ร้ำงเพื่อ
ทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็ นพยำนว่ำกำรจัดวำงเรี ยบเรี 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

548. ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำจะทรงครองสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพ
พระองค์ก็ทรงเข้มงวดและมีหลักธรรมอย่ำงยิ่งในกำรกระทำของพระองค์
และทรงเป็ นจริ งตำมพระวจนะของพระองค์
ควำมเข้มงวดของพระองค์และหลักธรรมในกำรกระทำของพระองค์แสดงให้เห็นถึงควำมไม่อำจทำให้ขุ่นเคืองไ
ด้ของพระผูส้ ร้ำงและควำมไม่สำมำรถเหนือกว่ำได้ของสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
ถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงครองสิทธิอำนำจสูงสุด และทุกสรรพสิง่ อยูภ่ ำยใต้อำนำจครอบครองของพระองค์
และถึงแม้ว่ำพระองค์จะทรงมีฤทธำนุภำพในกำรปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง
แต่พระเจ้ำก็ไม่เคยทรงทำลำยหรื อหยุดชะงักแผนของพระองค์เอง
และแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงใช้สิทธิอำนำจของพระองค์
มันก็จะสอดคล้องอย่ำงเข้มงวดกับหลักธรรมของพระองค์เอง
และปฏิบตั ิตำมสิ่งที่ถูกตรัสออกไปจำกพระโอษฐ์ของพระองค์อย่ำงแม่นยำ
และปฏิบตั ิตำมขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของแผนของพระองค์ ไม่จำเป็ นต้องกล่ำวว่ำ
ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้ำทรงปกครองนั้นก็เชื่อฟังหลักธรรมในกำรใช้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
และไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดๆ ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรจัดกำรเตรียมกำรของสิทธิอำนำจของพระองค์
อีกทั้งพวกเหล่ำนั้นก็ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนหลักธรรมในกำรใช้สิทธิอำนำจของพระองค์ดว้ ย
ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำนั้น บรรดำผูท้ ี่ได้รับพรจะได้รับโชควำสนำที่สิทธิอำนำจของพระองค์ทำให้เกิดขึ้น
และพวกที่ถูกสำปแช่งก็ได้รับกำรลงโทษของพวกเขำเนื่องจำกสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
ภำยใต้อธิปไตยแห่งสิทธิ อำนำจของพระเจ้ำนั้น ไม่มีมนุษย์หรื อสิ่งใดๆ
ที่จะได้รับกำรยกเว้นจำกกำรใช้สิทธิอำนำจของพระองค์
อีกทั้งพวกเขำไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนหลักธรรมในกำรใช้สิทธิอำนำจของพระองค์ได้
สิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงไม่ถูกปรับเปลี่ยนโดยกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจัยใดๆ และในทำนองเดียวกันนี้
หลักธรรมในกำรใช้สิทธิอำนำจของพระองค์กไ็ ม่ปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดๆ
ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกอำจก้ำวผ่ำนกลียุคทีย่ ิ่งใหญ่ แต่สิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงจะไม่เปลี่ยนแปลง
ทุกสรรพสิ่งอำจมลำยหำยไป แต่สิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำงจะไม่มีวนั สูญหำย
นี่คือเนื้อแท้ของสิทธิอำนำจที่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้และไม่อำจทำให้ขุ่นเคืองได้ของพระผูส้ ร้ำง
และนี่คือควำมทรงเอกลักษณ์ยงิ่ ของพระผูส้ ร้ำง!

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

549. ซำตำนไม่เคยกล้ำที่จะล่วงละเมิดสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
มันยังรับฟังและเชื่อฟังคำสั่งและพระบัญชำเฉพำะของพระเจ้ำอย่ำงระมัดระวังอยู่เสมอ
ไม่เคยกล้ำที่จะเยำะเย้ยท้ำทำยพระบัญชำและคำสั่งเหล่ำนั้น และแน่นอนว่ำมันไม่กล้ำที่จะปรับเปลี่ยนคำสั่งใดๆ
ของพระเจ้ำอย่ำงอิสระ เช่นนั้นเองคือขีดจำกัดทั้งหลำยที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดไว้สำหรับซำตำน และดังนั้น
ซำตำนจึงไม่เคยกล้ำที่จะข้ำมขีดจำกัดเหล่ำนั้น กำรนี้มิใช่พระอิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอำนำจของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
กำรนี้มิใช่คำพยำนต่อสิทธิอำนำจของพระเจ้ำหรอกหรื อ?
ซำตำนมีกำรจับควำมเข้ำใจที่ชดั เจนกว่ำมวลมนุษย์มำกในเรื่ องวิธีประพฤติตนต่อพระเจ้ำ
และวิธีมีทรรศนะต่อพระเจ้ำ และดังนั้น ในโลกฝ่ ำยวิญญำณ
ซำตำนจึงมองเห็นสถำนะและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำอย่ำงชัดเจนยิ่ง
และมีควำมซึ้งคุณค่ำที่ลึกซึ้งในพระอิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอำนำจของพระเจ้ำและหลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังกำรใช้สิท
ธิอำนำจของพระองค์ มันไม่กล้ำที่จะมองข้ำมสิ่งเหล่ำนั้นไปเลย
อีกทั้งไม่กล้ำที่จะฝ่ ำฝื นสิ่งเหล่ำนั้นในหนทำงใดเลย
หรื อที่จะทำสิ่งใดที่เป็ นกำรล่วงละเมิดสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และมันไม่กล้ำที่จะท้ำทำยพระพิโรธของพระเจ้ำในหนทำงใดเลย
ถึงแม้ว่ำซำตำนจะชัว่ ร้ำยและโอหังโดยธรรมชำติ
แต่มนั ไม่เคยกล้ำที่จะข้ำมเขตคัน่ และขีดจำกัดที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดไว้ให้มนั
เป็ นเวลำหลำยล้ำนปี มำแล้วที่มนั ปฏิบตั ิตำมเขตคัน่ เหล่ำนี้อย่ำงเข้มงวด
มันได้ยึดปฏิบตั ิตำมพระบัญชำและคำสั่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงมอบให้กบั มัน
และไม่เคยกล้ำที่จะก้ำวข้ำมเครื่ องหมำยนั้นเลย ถึงแม้ว่ำซำตำนจะมุ่งร้ำย
แต่มนั ก็ฉลำดกว่ำมวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมอยู่มำก มันรู ้จกั พระอัตลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง
และรู ้จกั เขตคัน่ ของมันเอง จำกกำรกระทำ “ที่นบนอบ”
ของซำตำนจะเห็นได้ว่ำสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำนั้นเป็ นประกำศิตจำกสวรรค์ซ่ึงซำตำนไม่สำมำ
รถล่วงละเมิดได้ และเห็นได้ว่ำเป็ นเพรำะควำมทรงเอกลักษณ์และสิทธิอำนำจของพระเจ้ำอย่ำงแน่นอนนัน่ เอง
ทุกสรรพสิ่งจึงเปลีย่ นแปลงและแพร่ กระจำยไปอย่ำงเป็ นระเบียบ
มวลมนุษย์จงึ สำมำรถดำรงชีวิตและทวีจำนวนขึ้นภำยในครรลองที่พระเจ้ำทรงตั้งขึ้น
โดยไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดสำมำรถทำควำมเสียหำยให้กบั คำสัง่ นี้ได้
และไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดสำมำรถเปลีย่ นแปลงธรรมบัญญัติน้ีได้—
เพรำะสิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมดล้วนมำจำกพระหัตถ์ของพระผูส้ ร้ำง และจำกคำสั่งและสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

550. อัตลักษณ์พิเศษของซำตำนได้ทำให้ผูค้ นมำกมำยแสดงควำมสนใจอย่ำงแรงกล้ำในกำรสำแดงแง่มุมต่ำงๆ
ของมัน มีแม้กระทัง่ ผูค้ นโง่เขลำมำกมำยที่เชื่อว่ำซำตำนก็มีสิทธิอำนำจเช่นเดียวกันกับพระเจ้ำ
เพรำะซำตำนสำมำรถแสดงกำรอัศจรรย์ได้ และสำมำรถทำสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นไปไม่ได้สำหรับมวลมนุษย์
ด้วยเหตุน้ี มวลมนุษย์จึงสงวนที่ในหัวใจของเขำไว้ให้แก่ซำตำน นอกเหนือจำกกำรนมัสกำรพระเจ้ำ
และแม้กระทัง่ นมัสกำรซำตำนในฐำนะพระเจ้ำ ผูค้ นเหล่ำนี้ท้งั น่ำเวทนำและน่ำชิงชัง
พวกเขำน่ำเวทนำเนื่องจำกควำมไม่รู้เท่ำทันของพวกเขำ
และน่ำชิงชังเนื่องจำกควำมนอกรี ตและแก่นแท้ชวั่ ร้ำยในตัวของพวกเขำ ณ จุดนี้
เรำรู ้สึกว่ำมันจำเป็ นที่จะต้องแจ้งข้อมูลแก่พวกเจ้ำว่ำสิทธิอำนำจคือสิ่งใด และมันเป็ นสัญลักษณ์ของสิ่งใด
และมันเป็ นตัวแทนของสิ่งใด กล่ำวโดยกว้ำงๆ พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นสิทธิอำนำจ
สิทธิอำนำจของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์ของมไหศวรรย์และเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และสิทธิอำนำจของพระเจ้ำพระองค์เองเป็ นตัวแทนของสถำนะและพระอัตลักษณ์ของพระเจ้ำ ในเมื่อเป็ นเช่นนี้
ซำตำนจะกล้ำกล่ำวหรื อว่ำมันโดยตัวมันเองเป็ นพระเจ้ำ?
ซำตำนจะกล้ำกล่ำวหรื อว่ำมันได้สร้ำงทุกสรรพสิ่งและถือครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ ง?
แน่นอนว่ำมันไม่กล้ำ! เพรำะมันไม่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
จนถึงทุกวันนี้มนั ยังไม่เคยทำสิ่งใดที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงไว้เลย และไม่เคยสร้ำงสิ่งใดที่มีชีวิตเลย
เพรำะมันไม่มีสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
ไม่มีวนั เป็ นไปได้ที่มนั จะสำมำรถครองสถำนะและสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และสิ่งนี้กำหนดพิจำรณำโดยเนื้อแท้ของมัน มันมีฤทธำนุภำพแบบเดียวกันกับพระเจ้ำหรื อไม่?
แน่นอนว่ำมันไม่มี! เรำเรี ยกกำรกระทำของซำตำน และกำรอัศจรรย์ที่ซำตำนแสดงว่ำอย่ำงไร?
มันคือฤทธำนุภำพหรื อ? สำมำรถเรี ยกมันว่ำสิทธิอำนำจได้หรือไม่? แน่นอนว่ำไม่! ซำตำนชี้ นำกระแสควำมชัว่
และทำให้เกิดควำมเสียหำย ลดคุณค่ำ และแทรกแซงพระรำชกิจของพระเจ้ำทุกแง่มุม
สำหรับหลำยพันปี หลังมำนี้ นอกจำกกำรทำร้ำยและกำรทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรำม
กำรล่อลวงและกำรหลอกลวงมนุษย์ไปในควำมชัว่ ช้ำและกำรไม่ยอมรับพระเจ้ำจนมนุษย์เดินไปสู่หุบเขำแห่งเงำ
ควำมตำยแล้ว ซำตำนได้เคยทำสิ่งใดที่สมควรจะได้รับกำรระลึกถึง กำรยกย่อง
หรื อกำรเชิดชูจำกมนุษย์แม้แต่นอ้ ยนิดหรื อไม่? หำกซำตำนครอบครองสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพ
มวลมนุษย์จะได้ถูกมันทำให้เสื่อมทรำมแล้วหรือไม่? หำกซำตำนครอบครอบสิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพ
มวลมนุษย์จะได้ถูกมันทำอันตรำยแล้วหรื อไม่? หำกซำตำนครอบครองฤทธำนุภำพและสิทธิอำนำจ
มวลมนุษย์จะได้ละทิ้งพระเจ้ำแล้วหันไปหำควำมตำยแล้วหรื อไม่?

ในเมื่อซำตำนไม่มีสิทธิอำนำจหรื อฤทธำนุภำพ พวกเรำควรจะสรุ ปอย่ำงไรเกี่ยวกับเนื้อแท้ของทุกอย่ำงที่มนั ทำ?
มีบรรดำผูท้ ี่นิยำมทุกอย่ำงที่ซำตำนทำว่ำเป็ นแค่เล่ห์เหลี่ยม
แต่กระนั้นเรำเชื่อว่ำคำนิยำมเช่นนั้นยังไม่เหมำะสมนัก
ควำมประพฤติชวั่ ในกำรทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรำมของมันเป็ นแค่เล่ห์เหลี่ยมเท่ำนั้นหรื อ?
พลังชัว่ ร้ำยที่ซำตำนนำมำใช้ทำร้ำยโยบ
และควำมอยำกอันแรงกล้ำของมันที่จะทำร้ำยและกลืนกินเขำนั้นไม่อำจที่จะสัมฤทธิผลได้โดยแค่เล่ห์เหลี่ยม
เมื่อมองย้อนกลับไป ฝูงแกะฝูงวัวของโยบ
ที่กระจำยออกไปกว้ำงไกลทัว่ เนินเขำและภูเขำได้จำกไปในชัว่ พริ บตำ
โชคลำภอันยิง่ ใหญ่ของโยบมลำยหำยไปในชัว่ พริ บตำ
กำรนั้นสำมำรถสัมฤทธิ์ได้โดยแค่เล่ห์เหลี่ยมกระนั้นหรื อ?
ธรรมชำติของทุกอย่ำงที่ซำตำนสอดคล้องและเหมำะกับคำในแง่ลบอย่ำงเช่น กำรลดคุณค่ำ กำรแทรกแซง
กำรทำลำย กำรทำอันตรำย ควำมชัว่ ควำมมุ่งร้ำย และควำมมืด
และดังนั้นกำรเกิดขึ้นของทุกอย่ำงทีไ่ ม่ชอบธรรมและชัว่ ร้ำยนั้นย่อมหนีไม่พน้ ที่จะต้องเชื่อมโยงกับกำรกระทำข
องซำตำน และไม่อำจแยกได้จำกเนื้อแท้อนั ชัว่ ร้ำยของซำตำน ไม่ว่ำซำตำนจะ “ทรงพลัง” เพียงใด
ไม่ว่ำมันจะฮึกเหิมหรื อทะเยอทะยำนเพียงใด
ไม่ว่ำควำมสำมำรถของมันในกำรก่อควำมเสียหำยจะยิง่ ใหญ่เพียงใด
ไม่ว่ำกลเม็ดที่มนั ใช้ล่อลวงและทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมจะมีขอบเขตกว้ำงเพียงใด
ไม่ว่ำเล่ห์กลและกลอุบำยที่มนั ใช้ข่มขู่มนุษย์จะฉลำดเพียงใด
ไม่ว่ำรู ปร่ ำงในกำรที่มนั ดำรงอยู่จะสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้เพียงใด
แต่มนั ไม่เคยสำมำรถสร้ำงสิ่งมีชีวิตได้สกั สิ่งเดียว ไม่เคยสำมำรถกำหนดธรรมบัญญัติหรื อกฎต่ำงๆ
สำหรับกำรดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่ง และไม่เคยสำมำรถปกครองและควบคุมสิ่งใดได้เลย
ไม่ว่ำสิ่งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต
ตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลและพื้นฟ้ำนั้นไม่มีบุคคลใดสักคนเดียวหรือวัตถุใดสักสิ่งเดียวที่เกิดมำจำกมัน
หรื อดำรงอยู่เนื่องจำกมัน ไม่มีบุคคลใดสักคนเดียวหรื อวัตถุใดสักสิ่งเดียวที่มนั ปกครอง หรือที่มนั ควบคุม
ในทำงตรงกันข้ำม มันไม่เพียงแต่ตอ้ งดำรงชีวิตอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่ยิ่งไปกว่ำนั้นมันยังต้องเชื่อฟังคำสัง่ และพระบัญชำทั้งหมดของพระเจ้ำ หำกไม่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกพระเจ้ำ
ก็เป็ นกำรยำกที่ซำตำนจะสัมผัสได้แม้กระทัง่ น้ ำสักหยดหรื อทรำยสักเม็ดบนแผ่นดิน
หำกไม่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกพระเจ้ำ ซำตำนก็ไม่แม้กระทัง่ เป็ นอิสระที่จะเคลื่อนย้ำยมดไปมำบนแผ่นดินด้วยซ้ ำ
นับประสำอะไรที่จะเคลื่อนย้ำยมวลมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงขึ้นมำ ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำนั้น

ซำตำนด้อยค่ำกว่ำดอกลิลลี่บนภูเขำ กว่ำนกที่บินอยู่ในอำกำศ กว่ำปลำในทะเล
และกว่ำหนอนแมลงบนแผ่นดินโลก
บทบำทของมันท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งก็คือเพื่อรับใช้ทุกสรรพสิ่งและทำงำนให้แก่มวลมนุษย์
และรับใช้พระรำชกิจของพระเจ้ำและแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
ไม่ว่ำธรรมชำติของมันจะมุ่งร้ำยเพียงใด และไม่ว่ำเนื้อแท้ของมันจะชัว่ ร้ำยเพียงใด
สิ่งเดียวที่มนั สำมำรถทำได้คือปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของมันตำมหน้ำที่ กล่ำวคือ กำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำ
และกำรจัดเตรี ยมกำรสอดประสำนกับพระเจ้ำ เช่นนั้นเองที่เป็ นแก่นแท้และตำแหน่งของซำตำน
เนื้อแท้ของมันไม่ได้เชื่อมต่อกับชีวิต ไม่ได้เชื่อมโยงกับฤทธำนุภำพ ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิทธิอำนำจ
มันเป็ นเพียงแค่ของเล่นในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ แค่เครื่ องจักรในกำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำเท่ำนั้น!
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

551. แม้ว่ำซำนตำนจะได้มองโยบด้วยสำยตำที่ตะกละตะกลำม
แต่หำกไม่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกพระเจ้ำแล้วมันก็ไม่กล้ำที่จะแตะต้องสักเส้นขนเดียวบนร่ ำงกำยของโยบ
ถึงแม้ว่ำซำตำนจะชัว่ และโหดร้ำยโดยธรรมชำติ แต่หลังจำกพระเจ้ำได้ทรงออกคำสั่งของพระองค์แก่มนั
มันก็ไม่มีทำงเลือกใดนอกจำกต้องปฏิบตั ิตำมพระบัญชำของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
ถึงแม้ว่ำซำนตำนจะบ้ำคลัง่ ดังเช่นหมำป่ ำท่ำมกลำงฝูงแกะเมื่อกล่ำวถึงโยบ
แต่มนั ก็ไม่กล้ำที่จะลืมขีดจำกัดที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดให้กบั มัน ไม่กล้ำที่จะฝ่ ำฝื นคำสั่งของพระเจ้ำ
และในทุกอย่ำงที่ซำตำนทำนั้นมันไม่กล้ำที่จะเบี่ยงเบนไปจำกหลักธรรมและขีดจำกัดในพระวจนะของพระเจ้ำ
—นี่มิใช่ขอ้ เท็จจริ งหรอกหรื อ? จำกกำรนี้สำมำรถมองเห็นว่ำซำตำนไม่กล้ำขัดพระวจนะใดๆ
ของพระยำห์เวห์พระเจ้ำ สำหรับซำตำนแล้วนั้น
พระวจนะทุกคำที่ออกมำจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำคือคำสัง่ และธรรมบัญญัติจำกสวรรค์
คือกำรแสดงออกถึงสิทธิอำนำจของพระเจ้ำ—
เพรำะเบื้องหลังของพระวจนะทุกคำของพระเจ้ำบ่งบอกถึงกำรลงโทษของพระเจ้ำต่อพวกที่ฝ่ำฝื นคำสัง่ ของพระเ
จ้ำ และต่อพวกที่ไม่เชื่อฟังและต่อต้ำนธรรมบัญญัติจำกสวรรค์
ซำตำนรู ้อย่ำงชัดเจนว่ำหำกมันฝ่ ำฝื นคำสัง่ ของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
มันต้องยอมรับผลพวงที่ตำมมำจำกกำรล่วงละเมิดสิทธิอำนำจของพระเจ้ำและกำรต่อต้ำนธรรมบัญญัติจำกสวรร
ค์ แล้วผลพวงที่ตำมมำเหล่ำนี้คือสิ่งใด?
ไม่จำเป็ นต้องกล่ำวเลยว่ำผลพวงเหล่ำนั้นคือกำรที่มนั ถูกพระเจ้ำลงโทษนัน่ เอง
กำรกระทำของซำตำนต่อโยบนั้นเป็ นแค่พิภพเล็กๆ แห่งกำรทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมของมัน
และเมื่อซำตำนกำลังดำเนินกำรกระทำเหล่ำนี้

ขีดจำกัดที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดและคำสั่งที่พระองค์ได้ทรงออกให้แก่ซำตำนนั้นก็เป็ นแค่พภิ พเล็กๆ
แห่งหลักธรรมเบื้องหลังทุกอย่ำงที่มนั ทำนั่นเอง
นอกจำกนี้บทบำทและตำแหน่งของซำตำนในเรื่ องนี้ก็เป็ นเพียงแค่พภิ พเล็กๆ
แห่งบทบำทและตำแหน่งในพระรำชกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำโดยสิ้นเชิงของซำตำนในกำรทดลองโยบนั้นเป็ นเพียงพิภพเล็กๆ
แห่งกำรที่ซำตำนไม่กล้ำทำกำรต่อต้ำนพระเจ้ำแม้แต่นิดเดียวในพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
พิภพเล็กๆ เหล่ำนี้ให้คำเตือนใดแก่พวกเจ้ำบ้ำง? ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งรวมถึงซำตำนนั้น
ไม่มีบุคคลหรื อสิ่งใดเลยที่สำมำรถล่วงละเมิดธรรมบัญญัติและประกำศิตจำกสวรรค์ที่พระผูส้ ร้ำงทรงกำหนดขึ้น
ได้ และไม่มีบุคคลหรื อสิ่งใดเลยที่กล้ำฝ่ ำฝื นธรรมบัญญัติและประกำศิตจำกสวรรค์เหล่ำนี้
เพรำะไม่มีบุคคลหรื อวัตถุใดเลยที่สำมำรถปรับเปลี่ยนหรื อหนีรอดจำกกำรลงโทษที่พระผูส้ ร้ำงลงทัณฑ์ต่อพวก
ที่ไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติและประกำศิตจำกสวรรค์เหล่ำนั้น
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถตั้งธรรมบัญญัติและประกำศิตจำกสวรรค์ได้
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงมีฤทธำนุภำพที่จะทำให้พวกมันมีผลบังคับ
และมีเพียงฤทธำนุภำพของพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่บุคคลหรื อสิ่งใดๆ ไม่สำมำรถล่วงละเมิดได้
นี่คือสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์ของพระผูส้ ร้ำง และนี่คอื สิทธิอำนำจอันสูงสุดท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
และดังนั้น จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะกล่ำวว่ำ “พระเจ้ำทรงยิง่ ใหญ่ที่สุด และซำตำนคือหมำยเลขสอง”
ไม่มีพระเจ้ำอื่นใดเลยเว้นแต่พระผูส้ ร้ำงผูท้ รงครองกรรมสิทธิ์แห่งสิทธิอำนำจอันทรงเอกลักษณ์!
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

552. ซำตำนทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรำมเรื่อยมำเป็ นเวลำหลำยพันปี แล้ว มันได้ใช้ควำมชัว่ จำนวนนับไม่ถว้ น
ได้หลอกลวงผูค้ นรุ่ นแล้วรุ่นเล่ำ และได้กระทำอำชญำกรรมที่ร้ำยกำจในโลก มันได้ทำร้ำยมนุษย์
หลอกลวงมนุษย์ ชักจูงมนุษย์ให้ตอ่ ต้ำนพระเจ้ำ
และได้กระทำกำรชัว่ ที่ได้ทำลำยและลดคุณค่ำแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำครั้งแล้วครั้งเล่ำ ถึงกระนั้น
ภำยใต้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำแล้ว
ทุกสรรพสิง่ และสิ่งทรงสร้ำงที่มีชีวิตทั้งหลำยยึดปฏิบตั ิตำมกฎและธรรมบัญญัติที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้อย่ำงต่อ
เนื่อง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิทธิอำนำจของพระเจ้ำแล้ว
ธรรมชำติและกำรอำละวำดอันชัว่ ร้ำยของซำตำนนั้นน่ำเกลียดยิ่งนัก น่ำรังเกียจและน่ำชิงชังยิ่งนัก
และเล็กน้อยและอ่อนแอยิ่งนัก ถึงแม้ว่ำซำตำนจะเดินอยู่ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำง
แต่มนั ก็ไม่สำมำรถที่จะประกำศกำรเปลีย่ นแปลงแม้แต่นิดเดียวในผูค้ น สิ่งของ หรื อวัตถุใดๆ
ที่พระเจ้ำได้ทรงบัญชำ หลำยพันปี ได้ผ่ำนพ้นไปแล้ว

และมวลมนุษย์ก็ยงั คงชื่นชมกับควำมสว่ำงและอำกำศที่พระเจ้ำประทำนให้
ยังคงหำยใจด้วยลมปรำณที่พระเจ้ำพระองค์เองทรงถ่ำยทอดออกมำ ยังคงชื่นชมกับดอกไม้ นก ปลำ
และแมลงทั้งหลำยที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงขึ้น และชื่นชมกับทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรี ยมให้
วันและคืนยังคงแทนที่กนั อย่ำงต่อเนื่อง ฤดูกำลทั้งสี่ยงั คงปรับเปลี่ยนตำมปกติ
ห่ำนที่บินอยู่ในท้องฟ้ำจำกไปในฤดูหนำว และยังคงย้อนกลับมำในฤดูใบไม้ผลิถดั ไป
ปลำในน้ ำไม่เคยทิง้ แม่น้ ำและทะเลสำบ—ซึ่งเป็ นบ้ำนของพวกมัน
จัก๊ จัน่ บนแผ่นดินโลกร้องเพลงจำกใจของพวกมันออกมำในระหว่ำงวันแห่งฤดูร้อน
และจิ้งหรี ดในพงหญ้ำฮัมเพลงแผ่วเบำทันเวลำที่ลมพัดในระหว่ำงฤดูใบไม้ร่วง ห่ำนรวมตัวกันเป็ นฝูง
ในขณะที่นกอินทรียงั คงสันโดษ ควำมภำคภูมิของสิงโตยังคงค้ำชูตนเองโดยกำรล่ำ
กวำงเอลก์ไม่ไถลห่ำงไปจำกหญ้ำและดอกไม้…สิ่งทรงสร้ำงมีชีวิตทุกประเภทท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งจำกไปและ
ย้อนกลับมำ และแล้วก็จำกไปอีกครั้ง กำรเปลีย่ นแปลงนับล้ำนที่เกิดขึ้นในชัว่ พริ บตำเดียว—
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสัญชำตญำณและธรรมบัญญัติแห่งกำรอยูร่ อด
พวกมันดำรงชีวิตอยู่ภำยใต้กำรจัดเตรียมและกำรบำรุ งเลี้ยงของพระเจ้ำ
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงสัญชำตญำณของพวกมันได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสำมำรถลดคุณค่ำกฎในกำรอยู่รอดของพวกมันได้
ถึงแม้ว่ำมวลมนุษย์ผซู้ ่งึ ดำรงชีวิตอยู่ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งจะถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมและหลอกลวง
แต่มนุษย์ก็ยงั คงไม่สำมำรถยอมสละน้ ำที่พระเจ้ำทรงทำไว้ และอำกำศที่พระเจ้ำทรงทำไว้
และทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้ำทรงทำไว้ และมนุษย์ยงั คงดำรงชีวิตและแพร่ หลำยในพื้นทีน่ ้ีที่พระเจ้ำทรงทำไว้
สัญชำตญำณของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ยงั คงพึ่งพำสำยตำของเขำในกำรมอง
พึ่งพำหูของเขำในกำรได้ยิน พึ่งพำสมองของเขำในกำรคิด พึ่งพำหัวใจของเขำในกำรเข้ำใจ
พึ่งพำขำและเท้ำของเขำในกำรเดิน พึ่งพำมือของเขำในกำรทำงำน และอื่นๆ
สัญชำตญำณทั้งหมดที่พระเจ้ำได้ประทำนให้มนุษย์เพื่อที่เขำจะสำมำรถยอมรับกำรจัดเตรี ยมของพระเจ้ำได้น้นั ยั
งคงไม่ปรับเปลี่ยน ปฏิภำณที่มนุษย์ใช้เพื่อร่ วมมือกับพระเจ้ำไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ปฏิภำณของมวลมนุษย์สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ควำมต้องกำรฝ่ ำยจิตวิญญำณของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ควำมอยำกพบต้นกำเนิดของตนของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลีย่ นแปลง
ควำมโหยหำที่จะได้รับกำรช่วยให้รอดโดยพระผูส้ ร้ำงของมวลมนุษย์ไม่เคยเปลีย่ นแปลง
เช่นนั้นคือรู ปกำรณ์แวดล้อมปัจจุบนั ของมวลมนุษย์ ผูซ้ ่งึ ดำรงชีวิตอยูภ่ ำยใต้สิทธิอำนำจของพระเจ้ำ
และผูซ้ ่ึงได้สู้ทนกำรทำลำยล้ำงที่กระหำยเลือดที่เกิดขึ้นโดยซำตำน

ถึงแม้ว่ำมวลมนุษย์จะตกอยู่ภำยใต้กำรกดขี่ของซำตำน
และไม่ใช่อำดัมกับเอวำจำกปฐมกำลแห่งกำรทรงสร้ำงอีกต่อไปแล้ว
แต่กลับเต็มไปด้วยสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นฝ่ ำยตรงข้ำมกันกับพระเจ้ำ เช่น ควำมรู ้ จินตนำกำร มโนคติที่หลงผิด
และอื่นๆ และเต็มไปด้วยอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมเยี่ยงซำตำน แต่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำแล้ว
มวลมนุษย์ยงั คงเป็ นมวลมนุษย์แบบเดียวกันกับที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้นมำ
มวลมนุษย์ยงั คงได้รับกำรปกครองและจัดวำงเรี ยบเรียงโดยพระเจ้ำ
และยังคงดำรงชีวิตอยูภ่ ำยในครรลองที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดขึ้น และดังนั้นในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
มวลมนุษย์ผซู้ ่ึงถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้วนั้นเพียงแค่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งสกปรก ที่มีเสียงท้องร้อง
ที่มีปฏิกิริยำเชื่องช้ำเล็กน้อย มีควำมจำที่ไม่ดีเท่ำที่มนั เคยเป็ น และแก่ข้ นึ เล็กน้อย—
แต่กำรทำหน้ำที่และสัญชำตญำณทั้งหมดของมนุษย์ได้เสียหำยไปแล้วโดยสิ้นเชิง
นี่คือมวลมนุษย์ที่พระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะช่วยให้รอด มวลมนุษย์น้ีเพียงแต่ตอ้ งรับฟังเสียงเรี ยกของพระผูส้ ร้ำง
และรับฟังพระสุรเสียงของพระผูส้ ร้ำง และเขำจะยืนขึ้นและรี บค้นหำตำแหน่งแหล่งกำเนิดของเสียงนั้น
มวลมนุษย์น้ีเพียงแต่ตอ้ งมองเห็นรู ปร่ ำงของพระผูส้ ร้ำง และเขำจะกลำยเป็ นไร้ควำมใส่ใจในสิ่งอืน่ ใดทั้งหมด
และละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อที่จะอุทิศตนต่อพระเจ้ำ และแม้กระทัง่ จะวำงชีวิตของเขำลงเพื่อพระองค์
เมื่อหัวใจของมวลมนุษย์เข้ำใจพระวจนะเปี่ ยมน้ ำใสใจจริงของพระผูส้ ร้ำง
มวลมนุษย์จะไม่ยอมรับซำตำนและมำอยู่เคียงข้ำงพระผูส้ ร้ำง
เมื่อมวลมนุษย์ได้ชำระล้ำงสิ่งสกปรกออกจำกร่ ำงกำยของเขำโดยหมดจดแล้ว
และได้รับกำรจัดเตรี ยมและกำรบำรุงเลี้ยงของพระผูส้ ร้ำงอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อนั้น
ควำมจำของมวลมนุษย์จะกลับคืนมำ และ ณ
เวลำนี้มวลมนุษย์จะย้อนกลับมำสู่อำนำจครอบครองของพระผูส้ ร้ำงแล้วอย่ำงแท้จริง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

553. สิทธิอำนำจของพระเจ้ำไม่สำมำรถมีมนุษย์คนใดเอำอย่ำงได้
และพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระเจ้ำก็ไม่สำมำรถมีมนุษย์คนใดปลอมแฝงได้
ถึงแม้ว่ำเจ้ำจะสำมำรถเอำอย่ำงพระกระแสเสียงที่พระเจ้ำตรัส แต่เจ้ำก็ไม่สำมำรถเอำอย่ำงเนื้อแท้ของพระเจ้ำได้
ถึงแม้ว่ำเจ้ำจะสำมำรถยืนในที่ของพระเจ้ำและปลอมแฝงพระเจ้ำได้
แต่เจ้ำจะไม่มีวนั สำมำรถทำสิ่งที่พระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะทำได้
และจะไม่มีวนั สำมำรถปกครองและบัญชำทุกสรรพสิ่งได้ ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำแล้ว
เจ้ำจะเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงเล็กๆ สิ่งหนึ่งตลอดไป และไม่ว่ำทักษะและควำมสำมำรถของเจ้ำจะยิ่งใหญ่เพียงใด
ไม่ว่ำเจ้ำจะมีพรสวรรค์มำกเพียงใด แต่ในควำมครบถ้วนบริ บูรณ์ของเจ้ำแล้วนั้น

เจ้ำอยู่ภำยใต้อำนำจครอบครองของพระผูส้ ร้ำง ถึงแม้ว่ำเจ้ำจะสำมำรถกล่ำวคำพูดที่อวดกล้ำบำงคำ
แต่นี่ก็ไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำมีเนื้อแท้ของพระผูส้ ร้ำง
อีกทั้งไม่สำมำรถเป็ นสิ่งแทนว่ำเจ้ำมีสิทธิอำนำจของพระผูส้ ร้ำง
สิทธิอำนำจและฤทธำนุภำพของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ของพระเจ้ำพระองค์เอง
สิ่งเหล่ำนั้นไม่ใช่เรี ยนรู ้หรือเพิ่มเติมจำกภำยนอก แต่เป็ นเนื้อแท้ภำยในพระองค์ของพระเจ้ำพระองค์เอง
และดังนั้น สัมพันธภำพระหว่ำงพระผูส้ ร้ำงกับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงจึงไม่มีวนั สำมำรถปรับเปลี่ยนได้เลย
ในฐำนะหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง มนุษย์ตอ้ งรักษำตำแหน่งของเขำเอง และประพฤติตนอย่ำงมีจิตสำนึก
จงพิทกั ษ์รักษำสิ่งที่พระผูส้ ร้ำงทรงมอบควำมไว้วำงพระทัยแก่เจ้ำอย่ำงสำนึกในหน้ำที่ จงอย่ำกระทำกำรล้ำเส้น
หรื อทำสิ่งทั้งหลำยที่นอกเหนือขอบเขตควำมสำมำรถของเจ้ำ หรื อที่เป็ นที่เกลียดชังของพระเจ้ำ
จงอย่ำพยำยำมที่จะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ หรือกลำยเป็ นยอดมนุษย์ หรื อเหนือสิ่งอื่นใด
จงอย่ำพยำยำมที่จะกลำยเป็ นพระเจ้ำ นี่คือวิธีที่ผคู้ นไม่ควรอยำกที่จะเป็ น
กำรพยำยำมที่จะกลำยเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่หรือยอดมนุษย์น้ นั ช่ำงไร้สำระ
กำรพยำยำมที่จะกลำยเป็ นพระเจ้ำยิ่งเป็ นที่น่ำอดสูมำกยิ่งกว่ำเสี ยอีก มันน่ำรังเกียจและน่ำเหยียดหยำม
สิ่งที่น่ำยกย่องและสิ่งที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงควรจะยึดมัน่ ไว้มำกกว่ำสิ่งอืน่ ใดก็คือกำรกลำยเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงที่แ
ท้จริ ง นี่คือเป้ำหมำยเดียวเท่ำนั้นที่ผคู้ นทั้งหมดควรไล่ตำมเสำะหำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ข. ว่าด้วยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า
554. ในพระรำชกิจสุดท้ำยแห่งกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคนั้น
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
ซึ่งพระองค์ทรงใช้เพื่อเปิ ดเผยทั้งหมดที่ไม่ชอบธรรม เพื่อพิพำกษำผูค้ นทั้งหมดอย่ำงเปิ ดเผย
และเพื่อทำให้บรรดำผูท้ ี่รักพระองค์ดว้ ยหัวใจที่จริงใจได้รับควำมเพียบพร้อม
มีเพียงพระอุปนิสัยเช่นนี้เท่ำนั้นที่สำมำรถนำพำยุคนั้นไปถึงบทอวสำนได้ ยุคสุดท้ำยได้มำถึงแล้ว
ทุกสรรพสิ่งในกำรทรงสร้ำงจะถูกแยกไปตำมประเภทของพวกมัน และถูกแบ่งออกเป็ นจำพวกต่ำงๆ
ตำมธรรมชำติของพวกมัน นี่คือชัว่ ขณะที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยบทอวสำนของมนุษยชำติและบั้นปลำยของพวกเขำ
หำกผูค้ นมิได้กำ้ วผ่ำนกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแล้วไซร้
ก็จะไม่มีหนทำงที่จะตีแผ่ควำมไม่เชื่อฟังและควำมไม่ชอบธรรมของพวกเขำ
มีเพียงโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้นที่จะสำมำรถเปิ ดเผยบทอวสำนของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งป
วงได้ มนุษย์จะแสดงให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขำเฉพำะเมื่อเขำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเท่ำนั้น
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 พิ ำกษำที่มีใบหน้ำดูใจดีและมีหัวใจอ่อนโยน
เขำรักผูค้ นโดยไม่คำนึงถึงอำชญำกรรมที่พวกเขำอำจได้กระทำมำ
และเขำมีควำมรักและควำมอดกลั้นกับพวกเขำไม่ว่ำพวกเขำอำจจะเป็ นใคร ในกรณีน้ นั
เมื่อใดเขำจึงจะสำมำรถไปถึงกำรตัดสินที่ยุติธรรมได้เสียที? ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
มีเพียงกำรพิพำกษำอันชอบธรรมเท่ำนั้นที่สำมำรถแยกมนุษย์ไปตำมประเภทของพวกเขำและนำพำมนุษย์ไปสู่อ
ำณำจักรใหม่ได้ ในหนทำงนี้
ทัว่ ทั้งยุคนั้นถูกนำพำไปถึงบทอวสำนโดยผ่ำนทำงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมในกำรพิพำกษำและกำรตีสอนของ
พระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “นิมิตแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ (3)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

555. นำมของเรำจะเผยแผ่ไปจำกบ้ำนหนึ่งสู่อีกบ้ำนหนึ่ง ในชนชำติท้งั ปวงและในทุกทิศทำง
และจะถูกโห่ร้องออกจำกปำกของบรรดำผูใ้ หญ่และเด็กๆ เหมือนกันหมดทัว่ ทั้งสำกลพิภพ
นี่คือควำมจริ งสมบูรณ์ เรำคือพระเจ้ำผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เอง และที่มำกยิ่งกว่ำคือ
เรำเป็ นสภำวะบุคคลองค์หนึ่งและองค์เดียวของพระเจ้ำ ที่มำกไปกว่ำนั้นด้วยซ้ ำก็คือ เรำ
ที่มีเนื้อหนังอันครบถ้วนบริ บูรณ์น้ี เป็ นกำรสำแดงที่ครบบริ บูรณ์ถงึ พระเจ้ำ ผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำไม่เคำรพเรำ
ผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำแสดงออกถึงกำรต้ำนทำนในสำยตำของพวกเขำ
และผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำกล่ำวคำเยำะเย้ยท้ำทำยต่อเรำจะต้องตำยจำกคำสำปแช่งและควำมโกรธกริ้ วของเรำอย่ำงแน่
นอน (จะมีกำรสำปแช่งเพรำะควำมโกรธกริ้ วของเรำ) ยิ่งไปกว่ำนั้น
ผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำไม่จงรักภักดีหรื ออกตัญญูต่อเรำ และผูใ้ ดก็ตำมที่กล้ำพยำยำมใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเรำ
ก็จะตำยอย่ำงแน่นอนจำกควำมเกลียดชังของเรำ ควำมชอบธรรม
บำรมีและกำรพิพำกษำของเรำจะสู้ทนไปตลอดกำล ในครำแรก เรำรักใคร่ และเปี่ ยมปรำนี
แต่นี่ไม่ใช่อุปนิสัยแห่งเทวสภำพที่ครบบริ บูรณ์ของเรำ ควำมชอบธรรม
บำรมีและกำรพิพำกษำแค่ประกอบกันเป็ นอุปนิสัยของเรำ พระเจ้ำพระองค์เองที่ครบบริ บูรณ์
ในช่วงระหว่ำงยุคพระคุณ เรำรักใคร่ และเปี่ ยมปรำนี เนื่องจำกงำนที่เรำต้องทำให้แล้วเสร็จ

เรำจึงครองควำมเมตตำและควำมปรำนี อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังนั้น ก็ไม่มคี วำมจำเป็ นสำหรับสิ่งต่ำงๆ
เช่นนั้นอีกต่อไป (และนับจำกนั้นมำก็ยงั ไม่มีควำมจำเป็ นอีกเลย) ทั้งหมดเป็ นควำมชอบธรรม
บำรมีและกำรพิพำกษำ
และนี่คืออุปนิสัยที่ครบบริ บูรณ์แห่งสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ปกติของเรำควบคู่กนั กับเทวสภำพอันครบบริ บูรณ์ข
องเรำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 79” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

556. เพื่อเข้ำใจพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพวกเจ้ำ คนเรำต้องเข้ำใจควำมรู ้สึกของพระเจ้ำก่อน กล่ำวคือ
พระองค์ทรงเกลียดชังสิ่งใด พระองค์ทรงเกลียดสิ่งใด พระองค์ทรงรักสิ่งใด
พระองค์ทรงยอมผ่อนปรนและทรงปรำนีต่อผูใ้ ด และพระองค์ประทำนควำมปรำนีน้ นั แก่ผคู้ นชนิดใด
นี่คือประเด็นหลักหนึ่ง คนเรำยังต้องเข้ำใจด้วยว่ำ ไม่สำคัญว่ำพระเจ้ำทรงดีงำมเพียงใด
ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงมีควำมปรำนีและควำมรักต่อผูค้ นมำกเพียงใด
พระเจ้ำไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อผูใ้ ดที่ทำให้พระสถำนภำพและตำแหน่งของพระองค์ขุ่นเคือง
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงยอมผ่อนปรนต่อผูใ้ ดที่ทำให้ควำมทรงเกียรติของพระองค์ขุ่นเคือง
ถึงแม้ว่ำพระเจ้ำทรงรักผูค้ น พระองค์ก็ไม่ทรงพะเน้ำพะนอพวกเขำ พระองค์ทรงมอบควำมรักของพระองค์
ควำมปรำนีของพระองค์ และควำมยอมผ่อนปรนของพระองค์ให้แก่ผคู้ น
แต่พระองค์ไม่เคยทรงประคบประหงมพวกเขำ พระเจ้ำทรงมีหลักกำรของพระองค์และขีดจำกัดของพระองค์
ไม่ว่ำเจ้ำจะได้รู้สึกถึงควำมรักของพระเจ้ำมำกเพียงใด ไม่ว่ำควำมรักนั้นอำจจะลึกซึ้งเพียงใด
เจ้ำต้องไม่มีวนั ปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำดังเช่นที่เจ้ำจะปฏิบตั ิต่ออีกบุคคลหนึ่ง
ในขณะที่จริ งอยู่ว่ำพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นด้วยควำมสนิทสนมอย่ำงที่สุด
หำกบุคคลหนึ่งมองพระเจ้ำว่ำทรงเป็ นแค่บุคคลอีกคนหนึ่ง
รำวกับว่ำพระองค์ทรงเป็ นเพียงสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงอีกอย่ำงหนึ่ง เหมือนเป็ นมิตรสหำยหรื อวัตถุสำหรับนมัสกำร
เช่นนั้นแล้ว พระเจ้ำก็จะทรงซ่อนเร้นพระพักตร์ของพระองค์จำกพวกเขำและทรงละทิ้งพวกเขำ
นี่คือพระอุปนิสัยของพระองค์ และผูค้ นต้องไม่ทำอย่ำงสิ้นคิดกับประเด็นปัญหำนี้ ดังนั้น
บ่อยครั้งที่พวกเรำมองเห็นพระวจนะเช่นนี้ที่พระเจ้ำตรัสเกี่ยวกับพระอุปนิสยั ของพระองค์วำ่
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำได้เดินทำงไปบนถนนกี่สำยแล้ว พวกเจ้ำได้ทำงำนไปมำกเพียงใดแล้ว
หรื อพวกเจ้ำได้สู้ทนกับควำมทุกข์ไปมำกเพียงใดแล้ว ทันทีที่เจ้ำทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำขุ่นเคือง
พระองค์จะทรงชดใช้คืนให้เจ้ำแต่ละคนบนพื้นฐำนของสิ่งที่เจ้ำได้ทำไป
ควำมหมำยของกำรนี้ก็คือว่ำพระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นด้วยควำมสนิทสนมอย่ำงที่สุด
ถึงกระนั้นผูค้ นก็ตอ้ งไม่ปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำเสมือนมิตรสหำยคนหนึ่งหรื อญำติคนหนึ่ง จงอย่ำเรี ยกพระเจ้ำว่ำ

“เพื่อน” ไม่สำคัญว่ำเจ้ำได้รับควำมรักจำกพระองค์มำกเพียงใด
ไม่สำคัญว่ำพระองค์ได้ทรงมอบควำมยอมผ่อนปรนให้เจ้ำมำกเพียงใด
เจ้ำต้องไม่มีวนั ปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำเสมือนมิตรสหำยของเจ้ำ นี่คือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 7” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

557. ควำมไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
พระพิโรธของพระเจ้ำคือพระอุปนิสัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
พระบำรมีของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
หลักธรรมเบื้องหลังพระโมหะของพระเจ้ำคือกำรแสดงให้เห็นถึงพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระองค์ที่มีพระ
องค์ทรงเป็ นผูค้ รอบครองแต่เพียงผูเ้ ดียว
เป็ นที่ชดั เจนอยู่แล้วว่ำหลักธรรมนี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของเนื้อแท้ของพระเจ้ำผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เองอีกด้วย
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ประจำพระองค์ของพระองค์เอง
ซึ่งไม่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเปลี่ยนผันของเวลำเลย
อีกทั้งไม่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนที่ต้งั ทำงภูมิศำสตร์
พระอุปนิสัยประจำพระองค์ของพระองค์คือเนื้อแท้ภำยในของพระองค์
ไม่ว่ำพระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์กบั ผูใ้ ด เนื้อแท้ของพระองค์จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ก็ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เมื่อมีผทู้ ำให้พระเจ้ำกริ้ ว
สิ่งที่พระเจ้ำทรงส่งออกไปคือพระอุปนิสัยประจำพระองค์ของพระองค์
ในขณะนี้หลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังพระโมหะของพระองค์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งพระอัตลักษณ์และสถำนะที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์ก็ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงด้วย
พระองค์ไม่ทรงเกิดพระโมหะเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงในเนื้อแท้ของพระองค์
หรื อเพรำะมีองค์ประกอบที่แตกต่ำงเกิดขึ้นจำกพระอุปนิสัยของพระองค์
แต่เพรำะกำรต่อต้ำนพระองค์จำกมนุษย์ทำให้พระอุปนิสัยของพระองค์ขนุ่ เคือง
กำรยัว่ ยุพระเจ้ำอย่ำงเห็นได้ชดั โดยมนุษย์คือกำรท้ำทำยพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระเจ้ำเองอันร้ำยแรง
ในทรรศนะของพระเจ้ำ เมื่อมนุษย์ทำ้ ทำยพระองค์
มนุษย์ก็กำลังแข่งขันกับพระองค์และทดสอบพระโมหะของพระองค์ เมื่อมนุษย์ต่อต้ำนพระเจ้ำ
เมื่อมนุษย์แข่งขันกับพระเจ้ำ เมื่อมนุษย์ทดสอบพระโมหะของพระเจ้ำอย่ำงต่อเนื่อง—
และช่วงเวลำเช่นนั้นคือเวลำที่บำปไร้กำรควบคุม—
พระพิโรธของพระเจ้ำจะเผยและแสดงตัวออกมำโดยธรรมชำติ ดังนั้น
กำรแสดงออกของพระเจ้ำถึงพระพิโรธของพระองค์จึงเป็ นสัญลักษณ์ว่ำกำลังบังคับแห่งควำมชัว่ ทั้งหมดจะไม่มี

อยู่อีกต่อไป และเป็ นสัญลักษณ์ว่ำกำลังบังคับที่เป็ นปรปักษ์ท้งั หมดจะถูกทำลำย
นี่คือควำมเป็ นเอกลักษณ์ของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ และของพระพิโรธของพระเจ้ำ
เมื่อควำมทรงเกียรติและควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ำถูกท้ำทำย
เมื่อกำลังบังคับแห่งควำมยุติธรรมถูกขัดขวำงและมนุษย์มองไม่เห็น
เมื่อนั้นพระเจ้ำจะทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป เพรำะเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
กำลังบังคับทั้งหมดเหล่ำนั้นบนแผ่นดินโลกที่แข่งขันกับพระเจ้ำ ต่อต้ำนพระองค์ และต่อสู้กบั พระองค์จึงชัว่
เสื่อมทรำม และไม่ยุติธรรม สิ่งเหล่ำนี้มำจำกซำตำนและเป็ นของซำตำน
เพรำะพระเจ้ำทรงยุติธรรมและทรงมีควำมสว่ำงและควำมบริ สุทธิ์อนั ไร้ที่ติ ดังนั้นทุกสิ่งที่ชวั่ เสื่อมทรำม
และเป็ นของซำตำนจะหำยไปเมื่อพระพิโรธของพระเจ้ำถูกปล่อยออกมำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

558. เมื่อพระเจ้ำทรงส่งควำมเดือดดำลของพระองค์ออกไป
กำลังบังคับแห่งควำมชัว่ จะถูกตรวจสอบและสิ่งที่ชวั่ ร้ำยจะถูกทำลำย
ในขณะที่สิ่งที่ยุติธรรมและเป็ นบวกจะมำชื่นชมกำรใส่พระทัยและกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำ
และได้รับอนุญำตให้ดำเนินต่อไปได้ พระเจ้ำทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไปเพรำะสิง่ ที่อยุติธรรม เป็ นลบ
และชัว่ ร้ำยขัดขวำง รบกวน หรือทำลำยกิจกรรมและกำรพัฒนำที่ปกติของสิ่งทั้งหลำยที่ยุติธรรมและเป็ นบวก
เป้ำหมำยของพระโมหะของพระเจ้ำไม่ใช่เพื่อพิทกั ษ์สภำวะและพระอัตลักษณ์ของพระองค์เอง
แต่เพื่อพิทกั ษ์กำรดำรงอยู่ของสิ่งที่ยุติธรรม เป็ นบวก สวยงำม และดี
เพื่อพิทกั ษ์ธรรมบัญญัติและควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของกำรอยูร่ อดโดยปกติของมนุษยชำติ
นี่คือสำเหตุรำกของพระพิโรธของพระเจ้ำ
ควำมเดือดดำลของพระเจ้ำคือกำรเผยพระอุปนิสยั ของพระองค์อย่ำงถูกต้องเหมำะสม เป็ นธรรมชำติ
และแท้จริ งอย่ำงยิ่ง ในควำมเดือดดำลของพระองค์ไม่มีแรงจูงใจแอบแฝง
อีกทั้งไม่มีควำมหลอกลวงหรื อกำรคิดแผนกำร นับประสำอะไรที่จะมีควำมอยำกได้อยำกมี ควำมมีเล่ห์เหลี่ยม
ควำมมุ่งร้ำย ควำมรุนแรง ควำมชัว่ หรื อคุณสมบัติอนื่ ใดที่มนุษยชำติที่เสื่อมทรำมมีร่วมกันเลย
ก่อนที่พระเจ้ำจะทรงส่งควำมเดือดดำลของพระองค์ออกไป
พระองค์ได้ทรงล่วงรู ้เนื้อแท้ของทุกเรื่ องอย่ำงชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งแล้ว
และพระองค์ได้ทรงกำหนดคำจำกัดควำมและข้อสรุ ปที่ถูกต้องแม่นยำและชัดเจนแล้ว ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของพระเจ้ำในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงทำนั้นชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่นเดียวกับท่ำทีของพระองค์
พระองค์ไม่ได้ทรงสับสนปนเป หูหนวกตำบอด หุนหันพลันแล่น หรื อไม่ระมัดระวัง
และพระองค์ไม่ได้ทรงขำดหลักกำรอย่ำงแน่นอน นี่คอื แง่มุมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระพิโรธของพระเจ้ำ

และมวลมนุษย์ได้บรรลุกำรดำรงอยู่ที่ปกติก็เพรำะแง่มุมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของพระพิโรธของพระเจ้ำนี้นนั่ เอ
ง หำกปรำศจำกพระพิโรธของพระเจ้ำ มนุษยชำติจะลงมำสู่สภำวะกำรใช้ชีวิตที่ผิดปกติ
และทุกสรรพสิ่งที่ยุติธรรม สวยงำม และดีงำมจะถูกทำลำยและไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
หำกปรำศจำกพระพิโรธของพระเจ้ำ ธรรมบัญญัติและกฎกำรดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงจะถูกทำลำย
หรื อแม้กระทัง่ ถูกล้มล้ำงอย่ำงสมบูรณ์ นับตั้งแต่กำรทรงสร้ำงมนุษย์
พระเจ้ำทรงใช้พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อพิทกั ษ์และค้ำชูกำรดำรงอยู่ที่ปกติของม
นุษยชำติ เพรำะพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์กอปรด้วยพระพิโรธและพระบำรมี ผูค้ น สิ่งของ
และวัตถุที่ชวั่ ร้ำยทั้งหมด
และทุกสรรพสิ่งที่รบกวนและทำควำมเสียหำยต่อกำรดำรงอยู่ที่ปกติของมนุษย์จงึ ถูกลงโทษ ควบคุม
และทำลำยเนื่องจำกพระพิโรธของพระองค์ ในช่วงระยะเวลำหลำยพันปี ที่ผ่ำนมำ
พระเจ้ำทรงใช้พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อปรำบพยศและทำลำยบรรดำวิญญำณชัว่ และมีมลทินทุกประเภทที่ต่อต้ำนพระเจ้ำและกระทำกำรเป็ นผูส้ มรู ้ร่
วมคิดและขี้ขำ้ ของซำตำนในพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรมนุษยชำติของพระเจ้ำ ดังนั้น
พระรำชกิจแห่งควำมรอดของมนุษย์ของพระเจ้ำจึงได้รุดหน้ำไปตำมแผนของพระองค์อยู่เสมอ นี่จึงกล่ำวได้ว่ำ
เนื่องจำกกำรมีอยู่ของพระพิโรธของพระเจ้ำ สำเหตุที่ชอบธรรมที่สุดของมนุษย์จงึ ไม่เคยถูกทำลำยมำก่อน
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุ ษย์

559. กำรปฏิบตั ิของพระเจ้ำต่อมนุษยชำติท้งั หมดที่เบำปัญญำและไม่รู้เท่ำทันอย่ำงที่มนุษยชำติเป็ นนั้น
โดยหลักแล้วมีพนื้ ฐำนอยู่บนควำมปรำนีและกำรทนยอมรับ ในทำงตรงกันข้ำม
พระพิโรธของพระองค์ได้รับกำรเก็บปกปิ ดไว้เป็ นส่วนใหญ่และในสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่
และไม่เป็ นที่รับรู ้สำหรับมนุษย์ ดังนั้น
จึงเป็ นกำรยำกที่มนุษย์จะมองเห็นพระเจ้ำทรงแสดงออกถึงพระพิโรธของพระองค์
อีกทั้งยังเป็ นกำรยำกด้วยเช่นกันที่จะเข้ำใจพระพิโรธของพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
มนุษย์จึงเห็นพระพิโรธของพระเจ้ำเป็ นของเล่น
เมื่อมนุษย์เผชิญหน้ำกับพระรำชกิจและขั้นตอนสุดท้ำยในกำรทนยอมรับและกำรอภัยโทษให้มนุษย์ของพระเจ้ำ
—นั่นคือ เมื่อตัวอย่ำงสุดท้ำยของควำมปรำนีของพระเจ้ำและคำเตือนสุดท้ำยของพระองค์มำถึงมวลมนุษย์—
หำกผูค้ นยังคงใช้วิธีกำรเดียวกันในกำรต่อต้ำนพระเจ้ำและไม่ได้ใช้ควำมพยำยำมใดๆ ที่จะกลับใจ
ทำให้วิธีของพวกเขำถูกต้อง และยอมรับควำมปรำนีของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะไม่ประทำนกำรทนยอมรับและควำมอดทนของพระองค์ให้แก่พวกเขำอีกต่อไป
ในทำงตรงกันข้ำม พระเจ้ำจะทรงถอนกลับควำมปรำนีของพระองค์ในครั้งนี้ หลังจำกนี้

พระเจ้ำจะทรงส่งออกไปเพียงพระพิโรธของพระองค์เท่ำนั้น
พระองค์ทรงสำมำรถแสดงออกถึงพระพิโรธของพระองค์ในหนทำงต่ำงๆ หลำยหนทำง
เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสำมำรถใช้วิธีกำรต่ำงๆ เพื่อลงโทษและทำลำยผูค้ น
กำรที่พระเจ้ำทรงใช้ไฟเพื่อทำลำยเมืองโสโดมคือวิธีกำรทีร่ วดเร็วที่สุดของพระองค์ในกำรทำลำยล้ำงมนุษยชำติ
หรื อสิ่งอื่นใดให้สิ้นซำก กำรเผำผูค้ นเมืองโสโดมได้ทำลำยมำกกว่ำร่ ำงกำยทำงกำยภำพของพวกเขำ
มันได้ทำลำยทั้งหมดทั้งปวงของจิตวิญญำณของพวกเขำ ดวงจิตของพวกเขำ และร่ ำงกำยของพวกเขำ
ซึ่งทำให้แน่ใจว่ำผูค้ นภำยในเมืองจะไม่มีอยู่อกี ต่อไปทั้งในโลกวัตถุและโลกที่ไม่ปรำกฏแก่ตำสำหรับมนุษย์
นี่คือหนทำงหนึ่งที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อเผยและแสดงถึงพระพิโรธของพระองค์
ลักษณะกำรเผยและกำรแสดงออกนี้คือแง่มุมหนึ่งในเนื้อแท้ของพระพิโรธของพระเจ้ำ
เช่นเดียวกับที่ยงั เป็ นกำรเผยเนื้อแท้ของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำตำมธรรมชำติดว้ ย
เมื่อพระเจ้ำทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป พระองค์ทรงหยุดเผยควำมปรำนีหรื อควำมเมตตำใดๆ
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงแสดงกำรทนยอมรับหรื อควำมอดทนใดๆ ของพระองค์อีก ไม่มีบุคคล สิ่งของ
หรื อเหตุผลใดที่สำมำรถโน้มน้ำวพระองค์ให้ทรงอดทนต่อไป ให้ประทำนควำมปรำนีของพระองค์อีกครั้ง
ให้ประทำนกำรทนยอมรับของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
พระเจ้ำทรงส่งพระพิโรธและพระบำรมีของพระองค์มำแทนที่สิ่งเหล่ำนี้โดยปรำศจำกควำมลังเลสักชัว่ ขณะหนึ่ง
และทรงทำสิ่งที่พระองค์ทรงพึงปรำรถนำ
พระองค์จะทรงทำสิ่งเหล่ำนี้ในลักษณะที่รวดเร็วและหมดจดตำมควำมปรำรถนำของพระองค์เอง
นี่คือหนทำงที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อส่งพระพิโรธและพระบำรมีของพระองค์มำ ซึ่งมนุษย์ตอ้ งไม่ทำให้ขุ่นเคือง
และยังเป็ นกำรแสดงออกถึงแง่มุมหนึ่งของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน
เมื่อผูค้ นเป็ นประจักษ์พยำนในกำรที่พระเจ้ำทรงแสดงควำมกังวลและควำมรักต่อมนุษย์
พวกเขำไร้ควำมสำมำรถที่จะพบพระพิโรธของพระองค์ มองเห็นพระบำรมีของพระองค์
หรื อรู ้สึกถึงควำมไม่ยอมผ่อนปรนของพระองค์ตอ่ กำรทำให้ขุ่นเคือง
สิ่งเหล่ำนี้ได้ทำให้ผคู้ นเชื่อว่ำพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำเป็ นอุปนิสัยแห่งควำมปรำนี กำรทนยอมรับ
และควำมรักอย่ำงเดียวเท่ำนั้นมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อมีคนเห็นพระเจ้ำทรงทำลำยเมืองหรื อทรงรังเกียจมนุษยชำติ
ควำมเดือดดำลของพระองค์ในกำรทำลำยล้ำงมนุษย์และพระบำรมีของพระองค์ทำให้ผูค้ นสำมำรถมองเห็นอีกด้
ำนของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ได้ชวั่ ขณะหนึ่ง
นี่คือควำมไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรทำให้ขนุ่ เคืองของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำที่ไม่ทนยอมรับกำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ

นั้นเกินกว่ำจินตนำกำรของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดๆ และท่ำมกลำงสิ่งทีไ่ ม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงนั้น
ไม่มีสิ่งใดสำมำรถแทรกแซงสิ่งนี้หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งนี้ได้
นับประสำอะไรที่สิ่งนี้จะสำมำรถถูกปลอมแฝงหรื อเอำอย่ำงได้ ด้วยเหตุน้ี
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำแง่มุมนี้คือแง่มุมที่มนุษยชำติควรรู ้เป็ นที่สุด
มีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่มีพระอุปนิสัยประเภทนี้
และมีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ครอบครองพระอุปนิสัยประเภทนี้
พระเจ้ำทรงครอบครองพระอุปนิสยั อันชอบธรรมประเภทนี้ เพรำะพระองค์ทรงรังเกียจควำมชัว่ ร้ำย ควำมมืด
ควำมเป็ นกบฏ และกำรกระทำชัว่ ของซำตำน—กำรทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรำมและกำรล้ำงผลำญมวลมนุษย์—
เพรำะพระองค์ทรงรังเกียจกำรกระทำบำปทั้งหมดที่เป็ นกำรต่อต้ำนพระองค์
และเพรำะเนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์และไร้มวั หมองของพระองค์
เป็ นเพรำะกำรนี้นนั่ เองพระองค์จงึ จะไม่ทรงทนทุกข์กบั กำรที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรือสิ่งทีไ่ ม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำ
งใดๆ ต่อต้ำนหรื อแข่งขันกับพระองค์อย่ำงเปิ ดเผย
แม้แต่ผทู้ ี่พระองค์ทรงเคยแสดงควำมปรำนีให้หนึ่งครั้งหรื อผูท้ ี่พระองค์ทรงได้เลือก
หำกแค่พวกเขำยัว่ ยุพระอุปนิสยั ของพระองค์และฝ่ ำฝื นหลักธรรมแห่งควำมอดทนและกำรทนยอมรับของพระอ
งค์
และพระองค์ก็จะทรงปลดปล่อยและเผยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ทไี่ ม่ทนยอมรับกำรทำให้ขุ่นเคือ
ง โดยไม่มีควำมปรำนีหรื อกำรลังเลโดยแม้แต่น้อย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

560.
ถึงแม้ว่ำกำรแสดงพระพิโรธของพระเจ้ำโดยทันทีจะเป็ นแง่มุมหนึ่งของกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสัยอันชอบธร
รมของพระองค์ แต่ในแง่ของเป้ำหมำยแล้ว พระโมหะของพระเจ้ำไม่ได้มีกำรเลือกปฏิบตั ิแต่อย่ำงใด
อีกทั้งไม่ได้ปรำศจำกหลักธรรม ในทำงตรงกันข้ำม พระเจ้ำไม่กริ้ วอย่ำงรวดเร็วเลย
อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงเผยพระพิโรธและพระบำรมีของพระองค์อย่ำงไม่ใส่พระทัย ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พระพิโรธของพระเจ้ำอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและได้รับกำรไตร่ ตรองอย่ำงรอบคอบอย่ำงยิง่
พระพิโรธของพระองค์เทียบไม่ได้กบั กำรที่มนุษย์ปะทุควำมเดือดดำลหรื อระบำยควำมโกรธของตัวเองอย่ำงเป็ น
นิสัยเลย กำรสนทนำมำกมำยระหว่ำงมนุษย์และพระเจ้ำถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
คำพูดของผูค้ นบำงคนที่เกี่ยวพันในกำรสนทนำเหล่ำนั้นตื้นเขิน ไม่รู้เท่ำทัน และเหมือนเด็กทำรก
แต่พระเจ้ำไม่ได้ทรงปรำบพยศพวกเขำ อีกทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงกล่ำวโทษพวกเขำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในระหว่ำงกำรทดสอบของโยบ พระยำห์เวห์พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อเพื่อนสำมคนของโยบและคนอื่นๆ

อย่ำงไรหลังจำกที่พระองค์ทรงได้ยินคำพูดที่พวกเขำพูดกับโยบ? พระองค์ทรงกล่ำวโทษพวกเขำหรื อไม่?
พระองค์ทรงเดือดดำลกับพวกเขำหรื อไม่? พระองค์ไม่ได้ทรงทำอะไรเช่นนั้น!
แต่พระองค์กลับทรงบอกโยบให้วอนขอในนำมของพวกเขำและอธิษฐำนเพื่อพวกเขำแทน
และพระเจ้ำพระองค์เองไม่ทรงเก็บเอำควำมผิดพลำดของพวกเขำไปใส่พระทัย
ตัวอย่ำงเหล่ำนี้ท้งั หมดแสดงถึงท่ำทีที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้ำทรงใช้ปฏิบตั ิต่อมนุษยชำติที่เสื่อมทรำมและไม่รู้เท่ำทั
นอย่ำงที่มนุษย์เป็ น ดังนั้น
กำรปลดปล่อยพระพิโรธของพระเจ้ำไม่ได้เป็ นกำรแสดงออกถึงอำรมณ์ของพระองค์แต่อย่ำงใด
อีกทั้งไม่ใช่วิธีที่พระองค์ทรงใช้ระบำยควำมรูส้ ึกของพระองค์
พระพิโรธของพระเจ้ำไม่ใช่กำรปะทุควำมเดือดดำลอย่ำงเต็มกำลัง ซึ่งตรงกันข้ำมกับควำมเข้ำใจผิดของมนุษย์
พระเจ้ำไม่ทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์เนื่องเพรำะพระองค์ไม่ทรงสำมำรถควบคุมอำรมณ์ของพระอง
ค์เองได้ หรือเพรำะพระโมหะของพระองค์ได้มำถึงจุดเดือดและต้องมีกำรระบำยออก ในทำงตรงกันข้ำม
พระพิโรธของพระองค์คือกำรแสดงและกำรแสดงออกอย่ำงจริ งแท้ถงึ พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
และเป็ นกำรเผยในเชิงสัญลักษณ์ถงึ เนื้อแท้ที่บริ สุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้ำทรงเป็ นควำมพิโรธ
และพระองค์ไม่ทรงทนยอมรับกำรทำให้ขุ่นเคือง—
นี่ไม่ใช่กำรกล่ำวว่ำพระโมหะของพระเจ้ำไม่แยกแยะสำเหตุหรื อไม่มีหลักกำร
มนุษยชำติที่เสื่อมทรำมนัน่ เองที่มีขอ้ เรี ยกร้องเป็ นพิเศษเกี่ยวกับกำรระเบิดควำมเดือดดำลอย่ำงไร้หลักกำรตำม
อำเภอใจ ซึ่งเป็ นควำมเดือดดำลประเภทที่ไม่แยกแยะสำเหตุ ทันทีที่มนุษย์มีสถำนะ
เขำมักจะพบว่ำกำรควบคุมอำรมณ์ของเขำเป็ นเรื่ องยำก
และดังนั้นเขำจะชื่นชมกำรคว้ำโอกำสที่จะแสดงควำมไม่พอใจและระบำยอำรมณ์ของเขำ
เขำมักจะปะทุควำมเดือดดำลโดยไม่มีเหตุผลที่ชดั เจนเพื่อเผยควำมสำมำรถของเขำ
และให้คนอื่นรู ้ว่ำสถำนะและอัตลักษณ์ของเขำแตกต่ำงจำกสถำนะและอัตลักษณ์ของผูค้ นธรรมดำ
แน่นอนว่ำผูค้ นที่เสื่อมทรำมที่ปรำศจำกสถำนะใดๆ ก็มกั จะสูญเสียกำรควบคุมด้วยเช่นกัน
บ่อยครั้งที่ควำมโกรธของพวกเขำเกิดจำกควำมเสียหำยต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขำ
มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรำมจะระบำยอำรมณ์ของพวกเขำและเผยธรรมชำติที่โอหังของพวกเขำบ่อยครั้งเพือ่ ปกป้อง
สถำนะและควำมมีเกียรติของพวกเขำเอง
มนุษย์จะปะทุควำมโกรธและระบำยอำรมณ์ของตนเพือ่ ป้องกันและสนับสนุนกำรมีอยู่ของบำป
และกำรกระทำเหล่ำนี้คือวิธีที่มนุษย์ใช้แสดงควำมไม่พอใจของเขำ พวกเขำเต็มไปด้วยควำมไม่บริ สุทธิ์
เต็มไปด้วยกลอุบำยและเล่ห์กล เต็มไปด้วยควำมเสื่อมทรำมและควำมชัว่ ของมนุษย์ และเหนือสิ่งอื่นใด
พวกเขำเต็มไปด้วยควำมมักใหญ่ใฝ่ สูงและควำมอยำกที่บำ้ คลัง่ ของมนุษย์

เมื่อควำมยุติธรรมปะทะกับควำมชัว่ ร้ำย
ควำมโกรธของมนุษย์จะไม่ปะทุข้ นึ เพื่อป้องกันกำรมีอยู่ของควำมยุติธรรมหรื อสนับสนุนควำมยุติธรรม
ในทำงตรงกันข้ำม เมื่อกำลังบังคับแห่งควำมยุติธรรมถูกคุกคำม ถูกข่มเหง และถูกโจมตี
ท่ำทีที่มนุษย์มีคือท่ำทีที่เมินเฉย หลบเลี่ยง หรือถอยหนี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเผชิญหน้ำกับกำลังบังคับแห่งควำมชัว่
ท่ำทีที่มนุษย์มีคือท่ำทีของกำรโอนอ่อนผ่อนตำม ว่ำง่ำยและยอมรับใช้ ดังนั้น
กำรระบำยอำรมณ์ของมนุษย์จงึ เป็ นกำรหนีสำหรับกำลังบังคับแห่งควำมชัว่
ซึ่งเป็ นกำรแสดงออกถึงกำรประพฤติชวั่ ที่ไร้กำรควบคุมและหยุดไม่ได้ของมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพระเจ้ำทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป กำลังบังคับแห่งควำมชัว่ ทั้งหมดจะถูกหยุด
บำปทั้งหมดที่ทำร้ำยมนุษย์จะถูกระงับ
กำลังบังคับที่เป็ นปรปักษ์ท้งั หมดที่ขดั ขวำงพระรำชกิจของพระเจ้ำจะถูกทำให้เห็นชัดเจน ถูกแยกออก
และถูกสำป ในขณะที่ผสู้ มรู ้ร่วมคิดของซำตำนทั้งหมดที่ต่อต้ำนพระเจ้ำจะถูกลงโทษและถอนรำกถอนโคน
แทนที่สิ่งเหล่ำนั้น พระรำชกิจของพระเจ้ำจะดำเนินไปโดยปรำศจำกอุปสรรคใดๆ
แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำจะพัฒนำต่อไปทีละขั้นตอนตำมกำหนดกำร
และประชำกรที่พระเจ้ำทรงเลือกสรรจะปรำศจำกกำรรบกวนและกำรหลอกลวงของซำตำน
ในขณะที่บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำจะชื่นชมกำรเป็ นผูน้ ำและกำรจัดเตรี ยมของพระเจ้ำท่ำมกลำงสภำพแวดล้อม
ที่สงบเงียบและสงบสุข
พระพิโรธของพระเจ้ำคือกำรพิทกั ษ์ที่ป้องกันกำลังบังคับแห่งควำมชัว่ ทั้งหมดไม่ให้ทวีคูณและไร้กำรควบคุม
และยังเป็ นกำรพิทกั ษ์ที่ปกป้องกำรมีอยู่และกำรแพร่พนั ธุ์ของทุกสรรพสิ่งที่ยุติธรรมและเป็ นบวก
และคุม้ กันสิ่งเหล่ำนั้นจำกกำรปรำบปรำมและกำรบ่อนทำลำยชัว่ นิรันดร์
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

561. เมือ่ จัดกำรกับกำรกระทำแต่ละอย่ำงของพระเจ้ำ
เจ้ำต้องแน่ใจเสียก่อนว่ำพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้นปรำศจำกองค์ประกอบอืน่ ใด
ว่ำพระอุปนิสัยของพระองค์บริ สุทธิ์และไม่มีที่ติด กำรกระทำเหล่ำนี้รวมถึงกำรที่พระเจ้ำทรงปรำบพยศ ลงโทษ
และทำลำยล้ำงมนุษยชำติ ทุกๆ
กำรกระทำของพระเจ้ำได้รับกำรดำเนินกำรโดยสอดคล้องกับอุปนิสัยโดยเนื้อแท้ของพระองค์และแผนของพระ
องค์อย่ำงเข้มงวด และไม่รวมถึงส่วนเสี้ยวใดๆ ของควำมรู ้ ธรรมเนียมประเพณี และปรัชญำของมนุษยชำติ ทุกๆ
กำรกระทำของพระเจ้ำคือกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสยั และเนื้อแท้ของพระองค์
ซึ่งไม่เกีย่ วโยงกับสิ่งใดก็ตำมที่เป็ นของมนุษยชำติที่เสื่อมทรำม มวลมนุษย์มีมโนคติที่หลงผิดว่ำมีเพียงควำมรัก
ควำมปรำนี และกำรทนยอมรับของพระเจ้ำต่อมนุษยชำติเท่ำนั้นที่ไม่มีที่ติ ไม่มสี ิ่งเจือปน และศักดิ์สิทธิ์

และไม่มีผูใ้ ดรู ้ว่ำควำมเดือดดำลของพระเจ้ำและพระพิโรธของพระองค์ก็ไม่มีสิ่งเจือปนเฉกเช่นเดียวกัน
ยิ่งไปกว่ำนั้น ไม่มีผใู้ ดเคยได้ใคร่ ครวญคำถำมทั้งหลำย เช่น
เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงไม่ทนยอมรับต่อกำรทำให้ขุ่นเคือง หรื อเหตุใดควำมเดือดดำลของพระเจ้ำจึงยิ่งใหญ่นัก
ในทำงตรงกันข้ำม บำงคนสำคัญผิดว่ำพระพิโรธของพระเจ้ำมำจำกอำรมณ์ที่ไม่ดี เช่น
อำรมณ์ของมนุษยชำติที่เสื่อมทรำม
และเข้ำใจผิดว่ำพระโมหะของพระเจ้ำเป็ นควำมเดือดดำลแบบเดียวกันกับควำมโกรธของมนุษยชำติที่เสื่อมทรำ
ม พวกเขำถึงขั้นตั้งสมมติฐำนอย่ำงผิดๆ
ว่ำควำมเดือดดำลของพระเจ้ำเป็ นเหมือนกับกำรเผยอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมของมนุษยชำติตำมธรรมชำติ
และว่ำกำรออกพระพิโรธของพระเจ้ำแค่เป็ นเหมือนกับควำมโกรธของผูค้ นที่เสื่อมทรำมเมื่อพวกเขำเผชิญหน้ำกั
บสถำนกำรณ์ที่ไม่มีควำมสุขบำงอย่ำง
และเชื่อว่ำกำรปล่อยพระพิโรธของพระเจ้ำคือกำรแสดงออกถึงอำรมณ์ของพระองค์ หลังจำกกำรสำมัคคีธรรมนี้
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำทุกคนจะไม่มีแนวคิดที่ผิด กำรจินตนำกำร หรื อกำรคำดคะเนใดๆ
เกี่ยวกับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำอีกต่อไป หลังจำกที่ได้ยินถ้อยคำของเรำ
เรำหวังว่ำเจ้ำจะสำมำรถมีกำรระลึกได้ที่แท้จริงในหัวใจของพวกเจ้ำถึงพระพิโรธของพระอุปนิสัยอันชอบธรรม
ของพระเจ้ำ เรำหวังว่ำเจ้ำจะสำมำรถละวำงควำมเข้ำใจผิดใดๆ
เกี่ยวกับพระพิโรธของพระเจ้ำที้ มี่ ก่อนหน้ำนี้ลงได้
และหวังว่ำเจ้ำจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรเชื่อและทรรศนะผิดๆ
ของเจ้ำเองเกี่ยวกับเนื้อแท้ของพระพิโรธของพระเจ้ำได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถมีคำนิยำมที่ถูกต้องแม่นยำเกีย่ วกับพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำในหัวใจของพวกเจ้ำ
หวังว่ำพวกเจ้ำจะไม่มีควำมสงสัยใดๆ เกี่ยวกับพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำอีกต่อไป
และหวังว่ำเจ้ำจะไม่ยดั เยียดกำรให้เหตุผลหรื อกำรจินตนำกำรแบบมนุษย์ใดๆ
แก่พระอุปนิสัยที่แท้จริงของพระเจ้ำ พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระเจ้ำเอง
พระอุปนิสัยนี้ไม่ใช่บำงสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นหรื อก่อให้เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้น
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ก็คอื พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์
และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือควำมเชื่อมโยงกับสิ่งใดก็ตำมที่เป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง
พระเจ้ำพระองค์เองทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เอง
พระองค์จะไม่มีวนั ทรงกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง
และแม้ว่ำพระองค์ทรงกลำยเป็ นสมำชิกหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง
พระอุปนิสัยและเนื้อแท้ภำยในของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น

กำรรู ้จกั พระเจ้ำจึงไม่ใช่แบบเดียวกับกำรรู ้จกั วัตถุ กำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ใช่กำรชำแหละบำงสิ่งบำงอย่ำง
อีกทั้งยังไม่ใช่แบบเดียวกับกำรทำควำมเข้ำใจบุคคลหนึ่ง
หำกมนุษย์ใช้มโนทัศน์หรื อวิธีกำรของตนในกำรรู ้จกั กับวัตถุหรือกำรเข้ำใจบุคคลเพื่อรู ้จกั พระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะไม่มีวนั สำมำรถบรรลุถงึ ควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำ
กำรรู ้จกั พระเจ้ำไม่ได้กำรอำศัยประสบกำรณ์หรื อจินตนำกำร
และดังนั้นเจ้ำต้องไม่ยดั เยียดประสบกำรณ์หรื อจินตนำกำรของเจ้ำต่อพระเจ้ำโดยเด็ดขำด
ไม่สำคัญว่ำประสบกำรณ์และจินตนำกำรของเจ้ำอำจมำกมำยเพียงใด แต่สิ่งเหล่ำนั้นยังคงมีขอ้ จำกัด
ยิ่งไปกว่ำนั้น จินตนำกำรของเจ้ำไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง แล้วนับประสำอะไรที่จะสอดคล้องกับควำมจริ ง
และจินตนำกำรของเจ้ำไม่เข้ำกันกับพระอุปนิสยั และเนื้อแท้ที่แท้จริ งของพระเจ้ำ
เจ้ำจะไม่มีวนั ประสบควำมสำเร็จหำกเจ้ำอำศัยจินตนำกำรของเจ้ำในกำรทำควำมเข้ำใจเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
เส้นทำงเดียวคือกำรนี้: ยอมรับทุกสิ่งที่มำจำกพระเจ้ำ จำกนั้นค่อยๆ ได้รับประสบกำรณ์และทำควำมเข้ำใจมัน
จะมีวนั หนึ่งที่พระเจ้ำจะประทำนควำมรู ้แจ้งแก่เจ้ำเพื่อที่จะเข้ำใจและรู ้จกั พระองค์อย่ำงแท้จริ ง
เนื่องเพรำะกำรให้ควำมร่ วมมือของเจ้ำ และเนื่องเพรำะควำมหิวและควำมกระหำยควำมจริงของเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

562. พระเจ้ำไม่มีวนั ไม่แน่พระทัยหรื อลังเลในกำรกระทำของพระองค์
หลักธรรมและจุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังกำรกระทำของพระองค์ท้งั หมดมีควำมชัดเจนและโปร่ งใส
บริ สุทธิ์และไร้ขอ้ บกพร่อง โดยไม่มีกลโกงหรื อกลอุบำยใดๆ ผสมปนเปอยู่ภำยใน กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
เนื้อแท้ของพระเจ้ำไม่ประกอบด้วยควำมมืดหรื อควำมชัว่
พระเจ้ำทรงเกิดพระโมหะกับชำวนี นะเวห์เพรำะกำรกระทำชัว่ ร้ำยของพวกเขำได้มำอยู่เฉพำะสำยพระเนตรอันจั
บจ้องของพระองค์ ณ ขณะนั้นพระโมหะของพระองค์มำจำกเนื้อแท้ของพระองค์ อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพระโมหะของพระเจ้ำค่อยๆ
น้อยลงและเมื่อพระองค์ได้ประทำนกำรทนยอมรับของพระองค์ให้กบั ผูค้ นเมืองนีนะเวห์อีกครั้ง
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงเผยไปก็ยงั คงเป็ นเนื้อแท้ของพระองค์เอง
ทั้งหมดทั้งปวงของกำรเปลี่ยนแปลงนี้มีเหตุผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในท่ำทีที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ำ
ในช่วงระหว่ำงช่วงเวลำทั้งหมดนี้ อุปนิสยั ที่มิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ของพระเจ้ำไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เนื้อแท้ที่ทนยอมรับของพระเจ้ำไม่ได้เปลีย่ นแปลง
และเนื้อแท้ที่เปี่ ยมควำมรักใคร่ และเปี่ ยมปรำนีของพระเจ้ำก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เมื่อผูค้ นกระทำกำรกระทำที่ชวั่ ร้ำยและทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคือง
พระองค์จะทรงนำพระโมหะของพระองค์มำสู่พวกเขำ เมื่อผูค้ นกลับใจอย่ำงแท้จริง

พระทัยของพระเจ้ำจะเปลี่ยนแปลง และพระโมหะของพระองค์จะยุติลง
เมื่อผูค้ นต่อต้ำนพระเจ้ำอย่ำงดื้อรั้นต่อไป ควำมเดือดดำลของพระองค์จะไม่ยุติลง
และควำมเดือดดำลของพระองค์จะกดดันพวกเขำทีละน้อยจนกระทัง่ พวกเขำถูกทำลำย
นี่คือเนื้อแท้ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ กำรประพฤติของมนุษย์ พฤติกรรม
และท่ำทีที่มนุษย์มีต่อพระเจ้ำลึกภำยในหัวใจของพวกเขำนัน่ เองที่เป็ นตัวบอกสิ่งที่แสดงออกโดยผ่ำนทำงกำรเผ
ยพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ ไม่ว่ำพระองค์กำลังทรงแสดงพระพิโรธ หรือควำมปรำนีและควำมรักเมตตำก็ตำม
หำกพระเจ้ำทรงทำให้บุคคลหนึ่งอยู่ภำยใต้พระโมหะของพระองค์อย่ำงต่อเนื่อง
ก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำหัวใจของบุคคลนี้ต่อต้ำนพระเจ้ำ เพรำะบุคคลนี้ไม่เคยกลับใจ
ก้มศีรษะของพวกเขำเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ หรื อมีกำรเชื่อจริ งแท้ในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง
พวกเขำจึงไม่เคยได้รับควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระเจ้ำ
หำกคนบำงคนได้รับกำรใส่ พระทัยของพระเจ้ำ ควำมปรำนีของพระองค์
และกำรทนยอมรับของพระองค์บ่อยครั้ง
เช่นนั้นแล้วก็ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำบุคคลผูน้ ้ีมีกำรเชื่อในพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงในหัวใจของพวกเขำ
และหัวใจของพวกเขำไม่ได้ต่อต้ำนพระเจ้ำ บ่อยครั้งที่บุคคลนี้กลับใจเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
ดังนั้น ถึงแม้ว่ำบ่อยครั้งที่ควำมบ่มวินัยของพระเจ้ำลงมำสู่บุคคลนี้
แต่พระพิโรธของพระองค์จะไม่ลงมำสู่เขำด้วย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

563. ไม่ว่ำพระเจ้ำกริ้ วชำวนีนะเวห์เพียงใดก็ตำม
ทันทีที่พวกเขำประกำศแถลงกำรอดอำหำรและนุ่งห่มผ้ำกระสอบและนัง่ บนกองขี้เถ้ำ
พระทัยของพระองค์ก็เริ่ มอ่อนลง และพระองค์เริ่มเปลี่ยนพระทัย
ในเวลำที่พระองค์ทรงกล่ำวประกำศต่อพวกเขำว่ำพระองค์จะทำลำยเมืองนี้ —
ชัว่ ขณะก่อนกำรกลับใจและกำรสำรภำพสำหรับบำปของพวกเขำนั้น—พระเจ้ำทรงยังคงกริ้วพวกเขำ
ทันทีที่พวกเขำได้ดำเนินกำรลำดับกำรกระทำอย่ำงกลับใจต่ำงๆ แล้ว
พระโมหะที่พระเจ้ำทรงมีต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์ก็ค่อยๆ
แปลงรู ปเป็ นควำมปรำนีและกำรทนยอมรับสำหรับพวกเขำ
ไม่มีอะไรที่ขดั แย้งกันเกีย่ วกับกำรเผยพระอุปนิสยั สองแง่มุมนี้ของพระเจ้ำพร้อมกันในเหตุกำรณ์ เดียวกัน
ดังนั้นแล้ว คนเรำควรเข้ำใจและรู ้ถึงกำรขำดควำมขัดแย้งนี้อย่ำงไร?
พระเจ้ำได้ทรงแสดงและเผยเนื้อแท้แต่ละอย่ำงที่ตรงข้ำมกันสองขั้วนี้เป็ นกำรตอบแทนเมื่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์กลั
บใจแล้ว ซึ่งทำให้ผูค้ นมองเห็นควำมเป็ นจริงและควำมมิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ของเนื้อแท้ของพระเจ้ำ

พระเจ้ำทรงใช้ท่ำทีของพระองค์เพื่อบอกผูค้ นดังนี้ว่ำ
ไม่ใช่ว่ำพระเจ้ำไม่ทรงทนยอมรับผูค้ นหรื อว่ำพระเจ้ำไม่ทรงต้องประสงค์จะแสดงควำมปรำนีต่อพวกเขำ
แต่เป็ นเพรำะพวกเขำแทบจะไม่กลับใจต่อพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
และเป็ นสิ่งที่พบได้ยำกที่ผคู้ นจะหันกลับจำกกำรประพฤติชวั่ ของพวกเขำและเลิกกำรทำรุ ณซึ่งมือพวกเขำทำอย่ำ
งแท้จริ ง กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อพระเจ้ำกริ้ วมนุษย์ พระองค์ทรงหวังว่ำมนุษย์จะสำมำรถกลับใจได้อย่ำงแท้จริ ง
และพระองค์ทรงหวังโดยแท้ว่ำจะมองเห็นกำรกลับใจที่แท้จริ งของมนุษย์ ซึ่งในกรณีน้ นั
พระองค์ก็จะประทำนควำมปรำนีและกำรทนยอมรับให้กบั มนุษย์อย่ำงโอบอ้อมอำรี ต่อไป
นี่จึงกล่ำวได้ว่ำกำรประพฤติชวั่ ของมนุษย์ก่อให้เกิดพระพิโรธของพระเจ้ำ
ในขณะที่ควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระเจ้ำถูกประทำนให้กบั ผูท้ ี่ฟังพระเจ้ำและกลับใจเฉพำะพระพักต
ร์พระองค์อย่ำงแท้จริ ง
ให้กบั ผูท้ ี่สำมำรถหันกลับจำกกำรประพฤติชวั่ ของพวกเขำและเลิกกำรทำรุ ณซึ่งมือพวกเขำทำ
ท่ำทีของพระเจ้ำได้รับกำรเผยอย่ำงชัดเจนมำกในกำรปฏิบตั ิต่อชำวนีนะเวห์ของพระองค์ กล่ำวคือ
ควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระเจ้ำไม่ใช่ยำกที่จะได้รับมำเลย
และสิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์คือกำรกลับใจที่แท้จริ งของบุคคล
ตรำบเท่ำที่ผคู้ นหันกลับจำกกำรประพฤติชวั่ ของพวกเขำและเลิกกำรทำรุ ณซึ่งมือพวกเขำทำ
พระเจ้ำจะเปลี่ยนพระทัยของพระองค์และท่ำทีที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

564. เมื่อพระเจ้ำได้เปลี่ยนพระทัยต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์แล้ว
ควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระองค์เป็ นฉำกหน้ำเทียมเท็จหรื อไม่? แน่นอนว่ำไม่! เช่นนั้นแล้ว
กำรเปลี่ยนระหว่ำงสองแง่มุมนี้ของพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำในระหว่ำงที่พระเจ้ำทรงจัดกำรกับสถำนกำรณ์หนึ่ง
นี้ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด? พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำคือสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์—
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำไม่มีกำรแบ่งส่วนเลย
ไม่ว่ำพระองค์จะกำลังทรงแสดงพระโมหะหรื อควำมปรำนีและกำรทนยอมรับต่อผูค้ นหรื อไม่ก็ตำม
ทั้งหมดนี้คือกำรแสดงออกถึงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำมีชีวิตชีวำและชัดเจนแจ่มแจ้ง
และพระองค์ทรงเปลี่ยนพระดำริ และท่ำทีของพระองค์ตำมวิธีที่สิ่งทั้งหลำยพัฒนำไป
กำรแปลงรู ปของท่ำทีของพระองค์ต่อชำวนีนะเวห์บอกมนุษยชำติว่ำพระองค์ทรงมีพระดำริและแนวคิดของพระ
องค์เอง พระองค์ไม่ทรงเป็ นหุ่นยนต์หรื อรู ปปั้นดิน แต่ทรงเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองผูด้ ำรงพระชนม์
พระองค์ทรงสำมำรถกริ้ วผูค้ นเมืองนีนะเวห์

เช่นเดียวกับที่พระองค์สำมำรถประทำนอภัยให้กบั อดีตของพวกเขำเพรำะท่ำทีของพวกเขำ
พระองค์ทรงสำมำรถตัดสินพระทัยที่จะนำโชคร้ำยมำสู่ชำวนีนะเวห์
และพระองค์ยงั ทรงสำมำรถเปลี่ยนกำรตัดสินพระทัยของพระองค์เพรำะกำรกลับใจของพวกเขำได้เช่นกัน
ผูค้ นชอบประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์อย่ำงเคร่ งครัด
และใช้กฎเกณฑ์ดงั กล่ำวเพื่อกำหนดขอบเขตและกำหนดนิยำมพระเจ้ำ
เช่นเดียวกับที่พวกเขำชอบใช้สูตรเพื่อพยำยำมเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ ดังนั้น
ในขอบเขตควำมคิดของมนุษย์ พระเจ้ำไม่ทรงมีพระดำริ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงมีแนวคิดที่เป็ นสำระสำคัญใดๆ
แต่ในควำมเป็ นจริ ง พระดำริ ของพระเจ้ำอยู่ในสภำวะที่มีกำรแปลงรู ปอยู่เสมอ
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในสิ่งทั้งหลำยและในสิ่งแวดล้อมทั้งหลำย ขณะที่พระดำริ เหล่ำนี้กำลังแปลงรู ป
แง่มุมที่แตกต่ำงกันในเนื้อแท้ของพระเจ้ำก็ได้รับกำรเปิ ดเผย ในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรแปลงรู ปนี้
ในชัว่ ขณะที่แน่นอนที่พระเจ้ำเปลี่ยนพระทัย
สิ่งที่พระองค์ทรงแสดงต่อมวลมนุษย์คอื กำรมีอยู่ที่เป็ นจริ งของพระชนม์ชีพของพระองค์
และกำรที่พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์น้ นั เต็มไปด้วยควำมมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง ในขณะเดียวกัน
พระเจ้ำทรงใช้กำรเผยที่แท้จริงของพระองค์เองเพื่อพิสูจน์ต่อมวลมนุษย์ถงึ ควำมจริงเกี่ยวกับกำรมีอยู่ของพระพิโ
รธของพระองค์ ควำมปรำนีของพระองค์ ควำมเมตตำของพระองค์ และกำรทนยอมรับของพระองค์
เนื้อแท้ของพระองค์จะได้รับกำรเปิ ดเผยในทุกที่และทุกเวลำตำมวิธีกำรที่สิ่งทั้งหลำยพัฒนำไป
พระองค์ทรงครอบครองควำมโกรธเกรี้ยวของรำชสีห์และควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของมำรดำ
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ไม่ยอมให้มกี ำรตั้งคำถำม กำรฝ่ ำฝื น กำรเปลี่ยนแปลง
หรื อกำรบิดเบือนโดยผูใ้ ดก็ตำม พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ—นั่นคือ
พระพิโรธของพระเจ้ำและควำมปรำนีของพระเจ้ำ—
สำมำรถได้รับกำรเปิ ดเผยทุกที่และทุกเวลำท่ำมกลำงทุกเรื่ องและทุกสิ่ง
พระองค์ทรงให้กำรแสดงออกที่มีชีวิตชีวำกับแง่มุมเหล่ำนี้ในทุกมุมของสรรพสิ่งทรงสร้ำงทั้งปวง
และพระองค์ทรงนำสิ่งเหล่ำนี้มำดำเนินกำรด้วยควำมมีชีวิตชีวำในทุกชัว่ ขณะที่ผ่ำนไป
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลำหรื อพื้นที่ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำไม่ได้รับกำรแสดงออกหรื อได้รับกำรเปิ ดเผยขึ้นเองตำมข้อจำกัดของเวลำ
หรื อพื้นที่ แต่ดว้ ยควำมสบำยอย่ำงเพียบพร้อมในทุกที่และทุกเวลำ
เมือ่ เจ้ำมองเห็นว่ำพระเจ้ำทรงมีกำรเปลี่ยนพระทัยและยุติกำรแสดงพระพิโรธของพระองค์
และงดเว้นจำกกำรทำลำยเมืองนีนะเวห์
เจ้ำสำมำรถพูดได้หรื อไม่ว่ำพระองค์ทรงเปี่ ยมปรำนีและเปี่ ยมควำมรักใคร่ เท่ำนั้น?

เจ้ำสำมำรถพูดได้หรื อไม่ว่ำพระพิโรธของพระเจ้ำประกอบด้วยพระวจนะที่ว่ำงเปล่ำ?
เมื่อพระเจ้ำทรงเดือดดำลด้วยพระพิโรธที่ดุเดือดและถอนคืนควำมปรำนีของพระองค์
เจ้ำสำมำรถพูดได้หรื อไม่ว่ำพระองค์ทรงไม่รู้สึกถึงควำมรักที่แท้จริ งต่อมนุษยชำติ?
พระพิโรธที่ดุเดือดนี้ได้รับกำรแสดงออกโดยพระเจ้ำเพื่อตอบสนองต่อกำรกระทำชัว่ ของผูค้ น
พระพิโรธของพระองค์ไม่ได้มีขอ้ ตำหนิ
พระทัยของพระเจ้ำได้รับกำรกระตุน้ ให้ตอบสนองต่อกำรกลับใจของผูค้ น
และกำรกลับใจนี้นี่เองที่ทำให้พระองค์เปลี่ยนพระทัย เมื่อพระองค์ทรงรูส้ ึกตื้นตัน เมื่อพระองค์เปลี่ยนพระทัย
และเมื่อพระองค์ทรงแสดงควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระองค์ต่อมนุษย์
ทั้งหมดนี้ปรำศจำกข้อตำหนิโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดนี้สะอำด บริ สุทธิ์ ไม่มีมลทิน และไม่มีสิ่งเจือปน
กำรทนยอมรับของพระเจ้ำที่แท้แล้วก็คือ กำรทนยอมรับ
เช่นเดียวกับที่ควำมปรำนีของพระองค์ก็ไม่ได้เป็ นสิ่งใดมำกไปกว่ำควำมปรำนี
พระอุปนิสัยของพระองค์เผยถึงพระพิโรธหรื อควำมปรำนีและกำรทนยอมรับตำมกำรกลับใจของมนุษย์
และควำมผันแปรต่ำง ๆ ในกำรประพฤติของมนุษย์ ไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงเผยและแสดงออกสิ่งใดก็ตำม
ทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์และตรงไปตรงมำ เนื้อแท้ของพระองค์แตกต่ำงจำกเนื้อแท้ของสิ่งใดๆ ในกำรทรงสร้ำง
เมื่อพระเจ้ำทรงแสดงหลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังกำรกระทำของพระองค์
หลักธรรมเหล่ำนั้นปรำศจำกข้อตำหนิหรื อมลทินใดๆ และดังนั้นพระดำริ ของพระองค์ แนวคิดของพระองค์
และทุกๆ กำรตัดสินพระทัยที่พระองค์ทรงทำ และทุกๆ กำรกระทำที่พระองค์ทรงมีก็เช่นเดียวกัน
เนื่องจำกพระเจ้ำได้ตดั สินพระทัยเช่นนี้ และเนื่องจำกพระเจ้ำได้ทรงกระทำเช่นนี้
พระเจ้ำก็ทรงทำให้ภำระหน้ำที่ของพระองค์ครบบริ บูรณ์เช่นเดียวกัน
ผลลัพธ์ของภำระหน้ำที่ของพระองค์มีควำมถูกต้องและไม่มีขอ้ บกพร่ องก็เพรำะแหล่งกำเนิดของผลลัพธ์น้ นั ไม่
มีขอ้ บกพร่ องและไม่มีมลทินนั่นเอง พระพิโรธของพระเจ้ำไม่มีขอ้ ตำหนิ ในทำนองเดียวกัน
ควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระเจ้ำ—ซึ่งไม่มสี ิ่งใดท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดที่ครอบครอง—
ก็ศกั ดิ์สิทธิ์และไร้ขอ้ ตำหนิ และสำมำรถทนต่อกำรตรึ กตรองอย่ำงครุ่นคิดและประสบกำรณ์ได้
จำกควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับเมืองนีนะเวห์
ตอนนี้พวกเจ้ำมองเห็นเนื้ อแท้อีกด้ำนของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำหรื อไม่?
พวกเจ้ำมองเห็นอีกด้ำนของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระเจ้ำหรื อไม่?
มีผูใ้ ดในมนุษยชำติที่ครอบครองอุปนิสยั ประเภทนี้หรือไม่? มีผใู้ ดครอบครองควำมพิโรธประเภทนี้
ซึ่งเป็ นพระพิโรธของพระเจ้ำหรื อไม่?
มีผูใ้ ดครอบครองควำมปรำนีและกำรทนยอมรับเช่นเดียวกับที่พระเจ้ำทรงครอบครองหรื อไม่?

ท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง
ใครสำมำรถเรียกควำมพิโรธที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นและตัดสินใจที่จะทำลำยหรื อนำควำมวิบตั ิมำสู่มวลมนุษย์ได้?
และใครที่มีคุณสมบัติที่จะประทำนควำมปรำนีกบั มนุษย์ ทนยอมรับและให้อภัย
และด้วยเหตุน้ นั จึงเปลี่ยนกำรตัดสินใจก่อนหน้ำของเขำที่จะทำลำยมนุษย์?
พระผูส้ ร้ำงทรงแสดงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์โดยผ่ำนทำงวิธีกำรและหลักธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
ของพระองค์เอง และพระองค์ไม่ทรงอยู่ภำยใต้กำรควบคุมหรื อข้อจำกัดใดที่กำหนดโดยผูค้ น เหตุกำรณ์
หรื อสิ่งใดก็ตำม ด้วยพระอุปนิสยั ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์น้ี
จึงไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนพระดำริ และแนวคิดของพระองค์ได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสำมำรถโน้มน้ำวพระองค์และเปลี่ยนกำรตัดสินพระทัยใดๆ ของพระองค์ได้
ทั้งหมดทั้งปวงของพฤติกรรมและควำมคิดที่มีอยู่ในกำรทรงสร้ำงทั้งหมดนั้นมีอยู่ภำยใต้กำรพิพำกษำของพระอุ
ปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถควบคุมได้ว่ำพระองค์จะทรงใช้พระพิโรธหรื อควำมปรำนี
มีเพียงเนื้อแท้ของพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้น—กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระผูส้ ร้ำง—
ที่สำมำรถตัดสินใจในสิ่งนี้ได้
เช่นนั้นเองที่เป็ นธรรมชำติอนั เป็ นเอกลักษณ์ของพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระผูส้ ร้ำง!
จำกกำรวิเครำะห์และกำรทำควำมเข้ำใจกำรแปลงรู ปของท่ำทีที่พระเจ้ำทรงมีต่อผูค้ นเมืองนีนะเวห์
พวกเจ้ำสำมำรถใช้คำว่ำ “เป็ นเอกลักษณ์”
เพื่ออธิบำยควำมปรำนีที่พบภำยในพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระเจ้ำได้หรื อไม่?
ก่อนหน้ำนี้เรำได้พูดไปแล้วว่ำพระพิโรธของพระเจ้ำเป็ นแง่มุมหนึ่งในเนื้อแท้ของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมที่เป็
นเอกลักษณ์ของพระองค์ ตอนนี้เรำจะกำหนดนิยำมสองแง่มุม—
พระพิโรธของพระเจ้ำและควำมปรำนีของพระเจ้ำ—ให้เป็ นพระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์
พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่ทนยอมรับกำรถูกทำให้ขุ่นเคืองหรื อกำรถูกตั้งคำถำม
พระอุปนิสัยของพระองค์คือสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดท่ำมกลำงสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรือสิ่งทีไ่ ม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงได้ครอ
บครอง พระอุปนิสัยนี้เป็ นทั้งเอกลักษณ์และเป็ นของพระเจ้ำแต่เพียงพระองค์เดียว นี่จึงกล่ำวได้ว่ำ
พระพิโรธของพระเจ้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์และมิอำจถูกทำให้ขุ่นเคืองได้ ในหนทำงเดียวกัน
แง่มุมอื่นในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ—ควำมปรำนีของพระเจ้ำ—
ก็ศกั ดิ์สิทธิ์และไม่สำมำรถถูกทำให้ขนุ่ เคืองได้
ไม่มีสิ่งใดท่ำมกลำงสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงหรือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทีส่ ำมำรถแทนที่หรือเป็ นตัวแทนของพ
ระเจ้ำในกำรกระทำของพระองค์ได้

อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสำมำรถได้แทนที่หรื อได้เป็ นตัวแทนของพระองค์ในกำรทำลำยเมืองโสโดมหรื อควำมรอดของเมื
องนีนะเวห์ นี่คือกำรแสดงออกที่แท้จริงถึงพระอุปนิสยั อันชอบธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

565. ถึงแม้ว่ำเมืองนีนะเวห์จะเต็มไปด้วยผูค้ นที่เสื่อมทรำม ชัว่ และรุ นแรงเช่นเดียวกับคนเมืองโสโดม
แต่กำรกลับใจของพวกเขำส่งผลให้พระเจ้ำเปลี่ยนพระทัยและตัดสินพระทัยที่จะไม่ทำลำยพวกเขำ
เพรำะวิธีที่พวกเขำปฏิบตั ิต่อพระวจนะและคำแนะนำของพระเจ้ำ
แสดงให้เห็นถึงท่ำทีที่แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงจำกท่ำทีของพลเมืองของโสโดม
และเพรำะกำรนบนอบต่อพระเจ้ำอย่ำงซื่อสัตย์ของพวกเขำและกำรกลับใจสำหรับบำปของพวกเขำอย่ำงซื่อสัตย์
ตลอดจนพฤติกรรมที่แท้จริ งและจริงใจของพวกเขำในทุกเรื่ อง
พระเจ้ำจึงได้ทรงแสดงควำมสงสำรที่จริงใจของพระองค์เองอีกครั้งและได้ประทำนสิ่งนี้ให้แก่พวกเขำ
สิ่งที่พระเจ้ำประทำนให้กบั มนุษยชำติและควำมสงสำรที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชำติเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้เล
ยที่จะมีผใู้ ดสำมำรถทำซ้ ำได้ และเป็ นไปไม่ได้เลยที่บุคคลใดก็ตำมจะครอบครองควำมปรำนีของพระเจ้ำ
กำรทนยอมรับของพระองค์ หรื อควำมรู ้สึกที่จริ งใจที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชำติ
มีผใู้ ดบ้ำงไหมที่เจ้ำเห็นว่ำเป็ นชำยหรื อหญิงทีย่ งิ่ ใหญ่ หรือแม้กระทัง่ ยอดมนุษย์
ผูท้ ี่มีคำแถลงประเภทนี้ต่อมวลมนุษย์หรื อสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง โดยพูดในฐำนะชำยหรื อหญิงที่ยิ่งใหญ่จำกที่สูง
หรื อบนจุดที่สูงที่สุด? ผูใ้ ดในหมูม่ วลมนุษย์ที่สำมำรถรูส้ ภำวะของชีวิตมนุษย์ได้รำวกับที่รู้จกั ฝ่ ำมือของพวกเขำ?
ผูใ้ ดสำมำรถรับภำระและควำมรับผิดชอบสำหรับกำรมีอยู่ของมนุษยชำติได้?
ผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติที่จะกล่ำวประกำศกำรทำลำยเมืองเมืองหนึ่งได้?
และผูใ้ ดที่มีคุณสมบัติที่จะอภัยโทษเมืองเมืองหนึ่ง?
ผูใ้ ดสำมำรถพูดได้ว่ำพวกเขำทะนุถนอมสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพวกเขำเอง? มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้น!
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงมีควำมอ่อนโยนต่อมวลมนุษย์น้ี
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงแสดงควำมเห็นใจและกำรรักใคร่ เอ็นดูต่อมวลมนุษย์น้ี
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่ทรงมีกำรรักใคร่ เอ็นดูที่แท้จริงและไม่อำจถูกทำลำยได้ให้กบั มวลมนุษย์น้ี
ในทำนองเดียวกัน
มีเพียงพระผูส้ ร้ำงเท่ำนั้นที่สำมำรถประทำนควำมปรำนีให้กบั มวลมนุษย์น้ีและทะนุถนอมสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้
งหมดของพระองค์ พระทัยของพระองค์โลดเต้นและเจ็บปวดกับทุกๆ กำรกระทำของมนุษย์: พระองค์กริ้ ว
เสียพระทัย และทรงเศร้ำโศกกับควำมชัว่ และควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ พระองค์พอพระทัย ทรงเปี่ ยมสุข
ประทำนอภัย และทรงปี ตยิ ินดีกบั กำรกลับใจและกำรเชื่อของมนุษย์ ทุกๆ
พระดำริ และแนวคิดของพระองค์มีอยู่เพื่อมวลมนุษย์และวนเวียนอยู่กบั มวลมนุษย์

สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและทรงมีได้รับกำรแสดงออกทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์
ทั้งหมดทั้งปวงของอำรมณ์ของพระองค์มีควำมเกี่ยวพันกับกำรมีอยู่ของมวลมนุษย์
เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์แล้ว พระองค์ทรงเดินทำงและทรงสำละวนเร่งร้อน
พระองค์ทรงสละทุกเศษเสี้ยวแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์อย่ำงเงียบๆ
พระองค์ทรงอุทิศทุกนำทีและทุกวินำทีแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์...พระองค์ไม่เคยทรงรูว้ ่ำจะสงสำรพระชน
ม์ชีพของพระองค์เองอย่ำงไร กระนั้น
พระองค์ทรงทะนุถนอมมวลมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้นด้วยพระองค์เองเสมอ...พระองค์ประทำนทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษยชำติน้ี...พระองค์ประทำนควำมปรำนีและกำรทนยอมรับของพระองค์อย่ำงไม่มีเงือ่ น
ไขและโดยปรำศจำกควำมคำดหวังกำรตอบแทน
พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพียงเพื่อให้มวลมนุษย์สำมำรถเอำชีวิตรอดเฉพำะสำยพระเนตรของพระองค์ได้ต่อไป
และได้รับกำรจัดเตรี ยมชีวิตของพระองค์ พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพียงเพือ่ ให้ในวันใดวันหนึ่ง
มวลมนุษย์อำจจะนบนอบเฉพำะพระพักตร์พระองค์
และระลึกได้ว่ำพระองค์ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงบำรุงเลี้ยงกำรมีอยู่ของมนุษย์และทรงจัดหำชีวิตของสรรพสิ่
งทรงสร้ำงทั้งปวง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

566. ควำมกรุ ณำและควำมยอมผ่อนปรนของพระเจ้ำมีอยู่จริ ง
แต่ควำมบริ สุทธิ์และควำมชอบธรรมของพระเจ้ำเมื่อพระองค์ทรงปลดปล่อยพระพิโรธของพระองค์ออกมำก็แส
ดงให้มนุษย์เห็นด้ำนที่พระเจ้ำไม่ทรงยอมทนต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองด้วยเช่นกัน
เมื่อมนุษย์มีควำมสำมำรถเต็มที่ในกำรเชื่อฟังพระบัญชำของพระเจ้ำและกระทำกำรสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์
ต่ำงๆ ของพระเจ้ำ พระเจ้ำก็ทรงเปี่ ยมล้นไปด้วยควำมกรุ ณำของพระองค์ต่อมนุษย์
เมื่อมนุษย์เต็มไปด้วยควำมเสื่อมทรำม ควำมเกลียดชังและควำมเป็ นปรปักษ์ต่อพระองค์
พระเจ้ำก็ทรงกริ้ วอย่ำงล้ำลึก พระองค์ทรงกริ้ วอย่ำงล้ำลึกถึงระดับใด?
พระพิโรธของพระองค์จะมีอยู่จนกระทัง่ พระเจ้ำไม่ทอดพระเนตรเห็นกำรต้ำนทำนและควำมประพฤติต่ำงๆ
ที่ชวั่ ร้ำยของมนุษย์อีกต่อไป จนกระทัง่ พวกเขำไม่อยู่ในสำยพระเนตรของพระองค์อีกต่อไป
เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่ควำมกริ้ วของพระเจ้ำจะหำยไป กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สำคัญว่ำบุคคลนั้นจะเป็ นใคร
หำกหัวใจของพวกเขำกลำยเป็ นห่ำงไกลจำกพระเจ้ำและหันไปจำกพระเจ้ำ โดยไม่มีวนั ย้อนกลับมำ เช่นนั้นแล้ว
ไม่ว่ำพวกเขำจะปรำรถนำที่จะนมัสกำรและติดตำมและเชื่อฟังพระเจ้ำในกำยของพวกเขำหรือในกำรคิดของพวก
เขำในทุกกำรปรำกฏหรื อในแง่ของควำมปรำรถนำที่อยู่ในใจของพวกเขำอย่ำงไรก็ตำม
พระพิโรธของพระเจ้ำก็จะถูกปลดปล่อยออกมำโดยไม่มีหยุด

มันจะเป็ นจนถึงขั้นที่เมื่อพระเจ้ำทรงปลดปล่อยควำมกริ้ วของพระองค์ออกมำอย่ำงลึกซึ้ง
เมื่อได้ให้โอกำสอย่ำงล้นเหลือกับมนุษย์แล้ว
ทันทีที่มนั ถูกปลดปล่อยออกมำก็จะไม่มีหนทำงใดที่จะเอำมันกลับไปได้
และพระองค์จะไม่มีวนั ทรงกรุ ณำและยอมผ่อนปรนให้กบั มวลมนุษย์เช่นนั้นอีกครั้ง
นี่คือด้ำนหนึ่งของพระอุปนิสัยของพระเจ้ำที่ไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองใดๆ…พระองค์ทรงยอมผ่อน
ปรนและทรงกรุ ณำต่อสิ่งต่ำงๆ ที่ใจดีและสวยงำมและดี สำหรับสิ่งทั้งหลำยที่ชวั่ ร้ำย เต็มไปด้วยบำป
และเลวทรำมนั้น พระเจ้ำทรงพิโรธอย่ำงล้ำลึก จนถึงขั้นที่พระองค์จะไม่ทรงหยุดพระพิโรธของพระองค์
เหล่ำนี้คือสองแง่มุมที่เป็ นหลักกำรและเด่นชัดมำกที่สุดจำกพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
พระเจ้ำได้ทรงเปิ ดเผยสิ่งเหล่ำนี้ต้งั แต่เริ่ มต้นไปจนจบ นัน่ คือ ควำมกรุณำอันล้นเหลือและพระพิโรธที่ล้ำลึก
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 2” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

567. ผูค้ นพำกันพูดว่ำ พระเจ้ำคือพระเจ้ำผูช้ อบธรรม และพูดว่ำ
ตรำบเท่ำที่มนุษย์ติดตำมพระองค์ไปจนสุดปลำยทำง แน่นอนว่ำพระองค์จะทรงเป็ นธรรมต่อมนุษย์
เพรำะพระองค์ทรงชอบธรรมที่สุด หำกมนุษย์ติดตำมพระองค์ไปจนสุดทำง
พระองค์จะสำมำรถทอดทิง้ มนุษย์ได้เช่นไรเล่ำ? เรำเป็ นธรรมต่อมนุษย์ทุกคน
และพิพำกษำมนุษย์ทุกคนด้วยอุปนิสยั อันชอบธรรมของเรำ
ทว่ำมีสภำพเงื่อนไขที่เหมำะสมต่อข้อพึงประสงค์ที่เรำทำต่อมนุษย์
และสิ่งที่เรำพึงประสงค์จะต้องถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยมนุษย์ทุกคน ไม่ว่ำพวกเขำเป็ นใคร
เรำไม่ใส่ใจว่ำเจ้ำจะมีคุณสมบัติเหมำะสมอย่ำงไร หรื อเจ้ำมีคุณสมบัติเช่นนั้นมำนำนเท่ำใดแล้ว
เรำใส่ใจเพียงว่ำเจ้ำเดินไปในหนทำงของเรำ และไม่ว่ำเจ้ำรักและกระหำยต่อควำมจริงหรื อไม่
หำกเจ้ำขำดควำมจริ ง และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับนำควำมอับอำยมำสู่นำมของเรำ
และไม่ปฏิบตั ิอย่ำงสอดคล้องกับหนทำงของเรำ แค่ทำตำมโดยปรำศจำกควำมใส่ใจหรื อควำมห่วงใย
เช่นนั้นแล้ว ณ เวลำนั้น เรำจะบดขยี้เจ้ำและลงโทษเจ้ำสำหรับควำมชัว่ ของเจ้ำ
และเจ้ำจะต้องพูดอะไรอีกเล่ำเมื่อถึงตอนนั้น? เจ้ำจะสำมำรถพูดว่ำ พระเจ้ำไม่ทรงชอบธรรมอย่ำงนั้นหรื อ?
ในวันนี้หำกเจ้ำปฏิบตั ิตำมวจนะที่เรำได้พูดไป เช่นนั้นแล้ว เจ้ำก็คือบุคคลประเภทที่เรำเห็นชอบ เจ้ำพูดว่ำ
เจ้ำเป็ นทุกข์เสมอขณะกำลังติดตำมพระเจ้ำ พูดว่ำเจ้ำได้ติดตำมพระองค์ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำว
และได้ใช้เวลำที่ดีและที่เลวร้ำยร่ วมกับพระองค์ แต่เจ้ำไม่ได้ดำเนินชีวิตตำมพระวจนะที่พระเจ้ำตรัสไว้
เจ้ำปรำรถนำเพียงสำละวนวุ่นวำยเพื่อพระเจ้ำและสละตัวเจ้ำเองเพื่อพระเจ้ำในแต่ละวัน
และไม่เคยคิดที่จะดำเนินชีวิตที่มีควำมหมำย เจ้ำยังพูดด้วยว่ำ “ไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม

ข้ำพระองค์เชื่อว่ำพระเจ้ำทรงชอบธรรม ข้ำพระองค์ได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์ สำละวนวุ่นวำยเพื่อพระองค์
และอุทิศตัวข้ำพระองค์เพื่อพระองค์ และข้ำพระองค์ได้ทำงำนหนักทั้งที่ไม่ได้รับกำรให้ควำมสำคัญอันใด
พระองค์จะทรงจำข้ำพระองค์ได้อย่ำงแน่นอน” เป็ นควำมจริงที่พระเจ้ำนั้นทรงชอบธรรม
ทว่ำควำมชอบธรรมนี้ไม่ได้ด่ำงพร้อยด้วยรำคีอนั ใด กล่ำวคือ มันไม่มีเจตจำนงของมนุษย์อยูใ่ นนั้นเลย
และมันไม่ได้ถูกทำให้ด่ำงพร้อยโดยเนื้อหนัง หรื อโดยกำรแลกเปลีย่ นของมนุษย์
ผูท้ ี่เป็ นกบฏและต่อต้ำนทั้งหมด ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตำมหนทำงของพระองค์จะถูกลงโทษ ไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรอภัย
และไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรยกเว้น! ผูค้ นบำงคนพูดว่ำ “ในวันนี้ ข้ำพระองค์สำละวนวุ่นวำยเพื่อพระองค์
เมื่อบทอวสำนมำถึง พระองค์จะทรงสำมำรถมอบพระพรให้ขำ้ พระองค์สักเล็กน้อยได้หรื อไม่?”
ดังนั้นเรำจึงถำมเจ้ำว่ำ “เจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำแล้วหรื อยัง?”
ควำมชอบธรรมที่เจ้ำพูดถึงนั้นมีพื้นฐำนอยู่บนกำรทำกำรแลกเปลี่ยน
เจ้ำเพียงแต่คิดว่ำเรำชอบธรรมและเป็ นธรรมต่อมนุษย์ทุกคน
และคิดว่ำบรรดำผูซ้ ่ึงติดตำมเรำทั้งหมดไปจนสุดทำงนั้นจะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดและได้รับพรของเรำอย่ำงแ
น่นอน วจนะของเรำที่ว่ำ
“บรรดำผูซ้ ่งึ ติดตำมเรำทั้งหมดไปจนสุดทำงนั้นจะต้องได้รับกำรช่วยให้รอดอย่ำงแน่นอน”
มีควำมหมำยแฝงเร้นอยู่ กล่ำวคือ
บรรดำผูค้ นที่ติดตำมเรำไปจนสุดทำงนั้นคือผูท้ ี่จะได้รับกำรรับไว้โดยเรำอย่ำงครบถ้วน
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่แสวงหำควำมจริงและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม หลังจำกที่ถูกเรำพิชิตแล้ว
สภำพเงื่อนไขใดหรือที่เจ้ำได้สัมฤทธิ์? เจ้ำเพียงสัมฤทธิ์กำรติดตำมเรำไปจนสุดทำง ว่ำแต่อย่ำงอื่นเล่ำ?
เจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมวจนะของเรำหรื อไม่? เจ้ำได้สำเร็จลุล่วงหนึ่งในข้อพึงประสงค์ท้งั ห้ำของเรำ
กระนั้นเจ้ำก็ไม่ได้มีเจตนำที่จะทำให้อีกสี่ขอ้ ที่เหลือนั้นสำเร็จลุล่วง เจ้ำก็แค่ได้พบเส้นทำงซึ่งธรรมดำที่สุด
ง่ำยดำยที่สุด และได้ไล่ตำมเสำะหำมันไปด้วยท่ำทีของกำรที่แค่หวังว่ำจะโชคดี กับบุคคลเช่นเจ้ำ
อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรำก็คือหนึ่งในกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ
มันคือหนึ่งในกำรลงทัณฑ์อนั สำสมซึ่งชอบธรรม
และมันคือกำรลงโทษอันชอบธรรมสำหรับพวกคนทำชัว่ ทุกคน นั่นก็คอื
บรรดำพวกที่ไม่เดินในหนทำงของเรำทั้งหมดจะถูกลงโทษอย่ำงแน่นอน
ต่อให้พวกเขำติดตำมมำจนสุดทำงก็ตำม นี่คือควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
เมื่ออุปนิสัยอันชอบธรรมนี้ถูกแสดงออกมำในกำรลงโทษมนุษย์ มนุษย์จะอึ้งตะลึงงัน และรูส้ ึกเสียใจว่ำ
ในขณะที่กำลังติดตำมพระเจ้ำ เขำไม่ได้เดินในทำงของพระองค์ “ณ เวลำนั้น
ข้ำพระองค์เพียงทนทุกข์ในขณะที่กำลังติดตำมพระเจ้ำ แต่ก็ไม่ได้เดินในทำงแห่งพระเจ้ำ มีขอ้ แก้ตัวอะไรหรื อ?

ไม่มีตวั เลือกอื่นนอกจำกกำรถูกตีสอนเท่ำนั้น!” กระนั้นในจิตใจเขำกำลังคิดว่ำ “ไม่ว่ำอย่ำงไร
ข้ำพระองค์ก็ได้ติดตำมพระองค์มำจนสุดทำง ดังนั้นต่อให้พระองค์ทรงตีสอนข้ำพระองค์
กำรตีสอนก็ไม่น่ำจะรุ นแรงจนเกินไป และหลังจำกกำรบีบบังคับให้รับกำรตีสอนนี้แล้ว
พระองค์จะยังคงทรงต้องประสงค์ในตัวข้ำพระองค์ ข้ำพระองค์รู้ว่ำพระองค์ทรงชอบธรรม
และจะไม่ปฏิบตั ิต่อข้ำพระองค์ในหนทำงนั้นตลอดกำล จะว่ำไปแล้ว
ข้ำพระองค์ก็ไม่เหมือนกับบรรดำพวกที่จะถูกลบทิง้ กล่ำวคือ
บรรดำพวกที่จะถูกลบทิ้งจะได้รับกำรตีสอนอย่ำงหนัก ในขณะที่กำรตีสอนของข้ำพระองค์จะเบำกว่ำ”
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมไม่ได้เป็ นเหมือนที่เจ้ำกล่ำว
มันไม่ใช่กรณีที่บรรดำพวกที่เก่งในกำรสำรภำพบำปของพวกเขำจะถูกจัดกำรฐำนกรุณำ
ควำมชอบธรรมนั้นบริ สุทธิ์ และเป็ นพระอุปนิสัยที่ไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั กำรทำให้ขุ่นเคืองโดยมนุษย์
และทุกสิ่งที่โสมมและไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนเป็ นเป้ำแห่งควำมขยะแขยงของพระเจ้ำ
พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำนั้นไม่ใช่ธรรมบัญญัติ แต่เป็ นประกำศกฤษฎีกำบริ หำร
มันคือประกำศกฤษฎีกำบริ หำรภำยในรำชอำณำจักร
และประกำศกฤษฎีกำบริ หำรนี้คือกำรลงโทษอันชอบธรรมสำหรับผูใ้ ดก็ตำมที่ไม่ครองควำมจริ งและไม่ได้มกี ำร
เปลี่ยนแปลง และไม่มีช่องว่ำงสำหรับควำมรอดเลย
เนื่องจำกเมื่อมนุษย์แต่ละคนได้ถกู จำแนกชั้นไปตำมประเภท
มนุษย์ที่ดีจะได้รับบำเหน็จและมนุษย์ชวั่ จะถูกลงโทษ มันคือตอนที่บ้นั ปลำยของมนุษย์จะถูกระบุชดั ออกมำ
มันคือเวลำที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดจะมำถึงบทอวสำน หลังจำกนั้น
พระรำชกิจแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดจะไม่ถูกกระทำอีกต่อไป
และกำรลงทัณฑ์อนั สำสมจะถูกนำมำสู่ทุกคนในพวกที่ทำชัว่
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

568. 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 นสิ่งซึ่งเรำจะเพลิดเพลินทีไ่ ด้เห็น
บัดนี้วนั ของเรำได้มำถึงแล้วในที่สุด และเรำไม่จำเป็ นต้องรออีกต่อไปแล้ว!
ตัดตอนมำจำก “ตระเตรียมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ค. ว่าด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้า
569. 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 และอันที่จริงแล้ว
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 รงบริ สุทธิ์และไร้ที่ติ
ทว่ำยังดำรงพระชนม์ชีพในแผ่นดินแห่งควำมโสโครก หำกบุคคลหนึ่งเกลือกกลิ้งในโคลนตมกับผูอ้ ื่น
และไม่มีสิ่งใดบริ สุทธิ์เกี่ยวกับเขำ และเขำไม่มีอุปนิสยั ที่ชอบธรรม เช่นนั้นแล้ว
เขำก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะพิพำกษำควำมชัว่ ช้ำของมนุษย์ อีกทั้งเขำไม่เหมำะที่จะดำเนินกำรพิพำกษำมนุษย์
หำกบุคคลหนึ่งจะพิพำกษำอีกคนหนึ่ง นัน่ จะไม่เหมือนกับว่ำพวกเขำกำลังตบหน้ำตัวเองหรอกหรื อ?
ผูค้ นที่โสโครกทัดเทียมกับอีกคนหนึ่งจะสำมำรถมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรพิพำกษำบรรดำผูท้ ี่ เหมือนกับพวก
เขำได้อย่ำงไร? พระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงบริ สุทธิ์เท่ำนั้นที่สำมำรถพิพำกษำมวลมนุษย์ที่โสโครกทั้งหมดได้
มนุษย์จะสำมำรถพิพำกษำบำปของมนุษย์ได้อย่ำงไรกัน? มนุษย์จะสำมำรถเห็นบำปของมนุษย์ได้อย่ำงไรกัน
และมนุษย์จะสำมำรถมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะกล่ำวโทษบำปเหล่ำนี้ได้อย่ำงไรกัน?
หำกพระเจ้ำไม่ได้ทรงมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะพิพำกษำบำปของมนุษย์
เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงสำมำรถเป็ นพระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงชอบธรรมได้อย่ำงไรกัน?
เมื่อมีกำรเปิ ดเผยอุปนิสยั ที่เสื่อมทรำมของผูค้ น พระเจ้ำตรัสเพื่อพิพำกษำผูค้ น
และเมื่อนั้นเท่ำนั้นผูค้ นจึงจะเห็นว่ำพระองค์ทรงบริ สุทธิ์
ขณะพระองค์ทรงพิพำกษำและตีสอนมนุษย์เพรำะบำปของเขำ ในขณะเดียวกันก็ตีแผ่บำปของมนุษย์
ไม่มีใครหรือสิ่งใดสำมำรถหลีกหนีกำรพิพำกษำนี้ได้ ทั้งหมดที่โสโครกนั้นถูกพิพำกษำโดยพระองค์
และด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้นจึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำพระอุปนิสยั ของพระองค์น้ นั ชอบธรรม หำกมิใช่เช่นนั้นแล้ว
จะสำมำรถกล่ำวได้อย่ำงไรว่ำพวกเจ้ำเป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นทั้งในนำมและข้อเท็จจริ ง?

…โดยผ่ำนทำงผูค้ นที่มำจำกแผ่นดินแห่งควำมโสโครกนั่นเอง ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำจึงแสดงให้เห็น วันนี้
พระองค์ทรงใช้ควำมโสโครกที่แสดงในผูค้ นเหล่ำนี้ของแผ่นดินแห่งควำมโสโครก และพระองค์ทรงพิพำกษำ
และสิ่งที่พระองค์ทรงได้รับกำรเปิ ดเผยท่ำมกลำงกำรพิพำกษำก็เป็ นด้วยเหตุน้ี เหตุใดพระองค์จึงทรงพิพำกษำ?
พระองค์ทรงสำมำรถตรัสพระวจนะแห่งกำรพิพำกษำเพรำะพระองค์ทรงดูหมิ่นบำป
พระองค์จะกริ้ วถึงเพียงนั้นได้อย่ำงไรหำกพระองค์ไม่ได้ทรงชิงชังกำรเป็ นกบฏของมวลมนุษย์?
หำกไม่มีควำมเดียดฉันท์ภำยในพระองค์ ไม่มีควำมน่ำสะอิดสะเอียน
หำกพระองค์ไม่ใส่พระทัยต่อกำรเป็ นกบฏของผูค้ น
เช่นนั้นแล้วนั่นก็จะพิสูจน์ว่ำพระองค์ทรงโสโครกเท่ำกันกับมนุษย์
กำรที่พระองค์ทรงสำมำรถพิพำกษำและตีสอนมนุษย์ได้ก็เพรำะพระองค์ทรงเกลียดชังควำมโสโครก
และสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดชังนั้นไม่มีอยู่ในพระองค์
หำกมีกำรต่อต้ำนและควำมเป็ นกบฏอยู่ในพระองค์เช่นกัน
พระองค์คงจะไม่ทรงดูหมิ่นพวกที่เป็ นปรปักษ์และเป็ นกบฏ
หำกพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยจะกำลังดำเนินไปในอิสรำเอล ก็คงจะไม่มีควำมหมำยใดๆ ในพระรำชกิจนั้น
เหตุใดพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยจึงกำลังได้รับกำรทรงงำนในประเทศจีน
สถำนที่ที่มืดมิดที่สุดและล้ำหลังมำกที่สุดจำกทั้งหมด?
นั่นก็เพื่อแสดงควำมบริ สุทธิ์และควำมชอบธรรมของพระองค์ กล่ำวโดยย่อคือ ยิง่ สถำนที่มืดมิดมำกขึ้นเพียงใด
ก็ยิ่งแสดงควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำได้ชดั เจนมำกขึ้นเท่ำนั้น อันที่จริ งแล้ว
ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อประโยชน์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ผลจำกขั้นตอนที่สองของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงไร” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

570. เรำได้เห็นควำมประพฤติหลำยอย่ำงของพวกวิญญำณชัว่ อย่ำงชัดเจนมำนำนแล้ว
และผูค้ นที่ถูกพวกวิญญำณชัว่ ใช้น้ นั (พวกที่มีเจตนำอันผิด
พวกที่ทำตำมควำมปรำรถนำของเนื้อหนังหรื อควำมมัง่ คัง่ พวกทีย่ กย่องตัวพวกเขำเอง
พวกที่ทำให้คริ สตจักรหยุดชะงัก ฯลฯ) เรำก็ได้มองแต่ละคนทะลุแล้วเช่นกัน
จงอย่ำคิดไปเองว่ำทันทีที่พวกวิญญำณชัว่ ได้ถูกขับออกไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่ำงก็แล้วเสร็จ เรำขอบอกเจ้ำไว้!
ตั้งแต่น้ีไป เรำจะเอำผูค้ นเหล่ำนี้ออกไปทีละคน ไม่มีวนั ใช้พวกเขำอีก! กล่ำวคือ
บุคคลใดก็ตำมที่ถูกพวกวิญญำณชัว่ ทำให้เสื่อมทรำมนั้นเรำจะไม่ใช้ และพวกเขำจะถูกไล่ส่ง!
จงอย่ำคิดนะว่ำเรำไม่มีควำมรู ้สึก! จงรูไ้ ว้! เรำเป็ นพระเจ้ำผูบ้ ริ สุทธิ์ และเรำจะไม่อยู่ในวิหำรอันโสมม!
เรำใช้แต่ผคู้ นที่ซื่อสัตย์และชำญฉลำดที่รักภักดีต่อเรำอย่ำงสมบูรณ์และสำมำรถคำนึงถึงภำระของเรำได้เท่ำนั้น

นี่เป็ นเพรำะผูค้ นเช่นนั้นได้ถูกเรำลิขิตไว้ล่วงหน้ำแล้ว และไม่มีวิญญำณชัว่ ใดๆ
กำลังชักนำพวกเขำเลยอย่ำงแน่นอน เรำขอกล่ำวอย่ำงชัดเจนว่ำ นับแต่น้ีต่อไป
พวกที่ไร้พระรำชกิจแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ลว้ นมีงำนของพวกวิญญำณชัว่ ทั้งสิ้น จงให้เรำกล่ำวซ้ ำเถิดว่ำ
เรำไม่ตอ้ งกำรบุคคลสักผูเ้ ดียวที่พวกวิญญำณชัว่ ทำงำนด้วย
พวกเขำทั้งหมดจะถูกโยนลงไปในแดนคนตำยพร้อมกับเนื้อหนังของพวกเขำ!
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 76” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

571. เนื้อหนังที่พระวิญญำณของพระเจ้ำสวมใส่น้นั คือเนื้อหนังของพระเจ้ำเอง
พระวิญญำณของพระเจ้ำยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรม ในทำนองเดียวกัน
เนื้อหนังของพระองค์กย็ งิ่ ใหญ่ที่สุด ทรงมหิทธิฤทธิ์ บริ สุทธิ์ และชอบธรรมเช่นกัน
เนื้อหนังเช่นนั้นสำมำรถทำได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรมและให้คุณแก่มวลมนุษย์ สิ่งที่บริ สุทธิ์ รุ่ งโรจน์ และทรงฤทธิ์
พระองค์ไม่ทรงสำมำรถทำสิ่งใดที่ฝ่ำฝื นควำมจริง ที่ฝ่ำฝื นศีลธรรมและควำมยุติธรรม
และนับประสำอะไรที่พระองค์จะทรงสำมำรถทำสิ่งใดที่จะทรยศต่อพระวิญญำณของพระเจ้ำ
พระวิญญำณของพระเจ้ำนั้นบริสุทธิ์ และด้วยเหตุน้ี เนื้อหนังของพระองค์จึงมิอำจถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมได้
เนื้อหนังของพระองค์คอื เนื้อแท้ที่แตกต่ำงจำกเนื้อหนังของมนุษย์ เพรำะผูท้ ี่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมคือมนุษย์
มิใช่พระเจ้ำ ซำตำนจึงไม่อำจสำมำรถทำให้เนื้อหนังของพระเจ้ำเสื่อมทรำมได้เลย ด้วยเหตุน้ี
แม้จะมีขอ้ เท็จจริ งที่ว่ำมนุษย์กบั พระคริ สต์พำนักอยู่ภำยในพื้นที่เดียวกัน ก็มีเพียงมนุษย์เท่ำนั้นที่ถูกครอบครอง
ถูกใช้ และติดกับอยู่กบั ซำตำน ในทำงกลับกัน
พระคริ สต์ไม่ได้รับผลกระทบจำกควำมเสื่อมทรำมของซำตำนชัว่ นิรันดร์
เพรำะซำตำนจะไม่มีวนั ที่จะสำมำรถขึ้นไปถึงสถำนที่สูงที่สุดได้ และจะไม่มีวนั สำมำรถเข้ำใกล้พระเจ้ำได้ วันนี้
พวกเจ้ำทั้งหมดควรเข้ำใจว่ำ ผูท้ ี่ทรยศเรำ มีเพียงมวลมนุษย์ที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงที่เป็ นอยู่เท่ำนั้น
กำรทรยศจะไม่มีวนั ที่จะเป็ นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับพระคริ สต์แม้แต่นอ้ ย
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

572. พระเจ้ำพระองค์เองไม่ทรงมีองค์ประกอบของควำมไม่เชื่อฟัง เนื้อแท้ของพระองค์ดีงำม
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
ตัดตอนมำจำก “เนื้อแท้ของพระคริสต์คือกำรเชื่อฟังน้ ำพระทัยของพระบิดำแห่งสวรรค์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

573. “ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ” หมำยถึงว่ำแก่นแท้ของพระเจ้ำนั้นไม่มีขอ้ บกพร่ อง
ว่ำควำมรักของพระเจ้ำไม่ใช่เรื่ องเห็นแก่ตวั ทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมให้มนุษย์ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตวั
และเจ้ำจะมำรู ้ว่ำควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำนั้นไม่ด่ำงพร้อยและไม่สำมำรถตำหนิติเตียนได้
แง่มุมเหล่ำนี้ของแก่นแท้ของพระเจ้ำไม่ใช่แค่พระวจนะที่พระองค์ทรงใช้เพื่อโอ้อวดพระฐำนะของพระองค์
แต่ในทำงตรงกันข้ำมพระองค์ทรงใช้แก่นแท้ของพระองค์เพือ่ ปฏิบตั ิกบั แต่ละคนและทุกคนด้วยควำมจริ งใจอัน
สงบเงียบ อีกนัยหนึ่ง แก่นแท้ของพระเจ้ำไม่ว่ำงเปล่ำ และไม่ใช่เรื่ องของทฤษฎีหรื อเรื่ องของคำสอน
และแน่นอนว่ำไม่ใช่ควำมรู ้อย่ำงหนึ่ง ไม่ใช่กำรศึกษำอย่ำงหนึ่งสำหรับมนุษย์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นแก่นแท้ของพระเจ้ำกลับเป็ นกำรเปิ ดเผยที่แท้จริ งของกำรกระทำของพระเจ้ำเองและแก่นแ
ท้ของสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นที่ถูกเปิ ดเผย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

574. ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำที่เรำพูดถึงหมำยถึงอะไร? จงคิดเกี่ยวกับเรื่ องนี้สักครู่
ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำคือกำรเปี่ ยมด้วยควำมจริ งของพระองค์ใช่หรื อไม่?
ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำคือควำมสัตย์ซื่อของพระองค์ใช่หรื อไม่?
ควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำคือควำมไม่เห็นแก่ตวั ของพระองค์ใช่หรื อไม่?
มันคือควำมถ่อมพระทัยของพระองค์ใช่หรื อไม่? ควำมรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์หรือ?
พระเจ้ำทรงประทำนควำมจริ งและชีวิตแก่มนุษย์อย่ำงอิสระ—นี่คือควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์ใช่หรื อไม่? (ใช่)
ทั้งหมดนี้ที่พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยเป็ นหนึ่งเดียวและไม่ดำรงอยู่ภำยในมนุษยชำติอนั เสื่อมทรำม
อีกทั้งไม่สำมำรถเห็นมันได้ในมนุษยชำติ
ไม่สำมำรถเห็นร่ องรอยของมันได้แม้แต่น้อยในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรของกำรทำให้มนุษย์เสื่อมทรำมของซำ
ตำน ไม่ว่ำจะในอุปนิสัยอันเสื่อมทรำมของซำตำนหรื อในแก่นแท้หรื อธรรมชำติของซำตำน
ทั้งหมดที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ นนั้นเป็ นหนึ่งเดียว

พระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงมีและทรงครองแก่นแท้ประเภทนี้…แก่นแท้ของควำมบริ สุทธิ์คือควำมรักที่แท้
จริ ง แต่ที่มำกไปกว่ำนี้คือ มันคือแก่นแท้ของควำมจริ ง ควำมชอบธรรม และควำมสว่ำง คำว่ำ “บริ สุทธิ์”
นั้นเหมำะสมเฉพำะเมื่อใช้กบั พระเจ้ำเท่ำนั้น ไม่มีอะไรในสิ่งทรงสร้ำงที่คู่ควรจะถูกเรียกว่ำ “บริ สุทธิ์”
มนุษย์จะต้องเข้ำใจเรื่ องนี้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

575. เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นของโลก
และพระองค์ไม่ได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อชื่นชมโลก
สถำนที่ที่กำรทรงพระรำชกิจจะเผยพระอุปนิสัยของพระองค์และมีควำมหมำยมำกที่สุดคือสถำนที่ที่พระองค์ปร
ะสูติ ไม่ว่ำแผ่นดินนั้นจะบริ สุทธิ์หรื อสกปรกโสมม และไม่สำคัญว่ำพระองค์ทรงพระรำชกิจที่ใดก็ตำม
แต่พระองค์ก็ทรงบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงสร้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลก
แม้ว่ำทั้งหมดนั้นได้ถกู ซำตำนทำให้เสื่อมทรำมไปแล้วก็ตำม กระนั้น ทุกสรรพสิ่งยังคงเป็ นของพระองค์
สิ่งเหล่ำนั้นทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์เสด็จมำแผ่นดินที่สกปรกโสมมและทรงพระรำชกิจที่นั่นเพื่อเผยควำมบริสุทธิ์ของพระองค์
พระองค์ทรงทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของพระรำชกิจของพระองค์
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระองค์ทรงสู้ทนกำรเหยียดหยำมที่ยิ่งใหญ่เพื่อทรงพระรำชกิจดังกล่ำวเพือ่ ที่จะช่วยผูค้ นแห่งแ
ผ่นดินที่สกปรกโสมมนี้ให้รอด กำรนี้ได้กระทำไปเพื่อเป็ นพยำน เพือ่ ประโยชน์ของมวลมนุษย์ท้งั หมด
สิ่งที่พระรำชกิจดังกล่ำวแสดงให้ผคู้ นเห็นคือควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และสำมำรถแสดงถึงมไหศวรรย์ของพระเจ้ำได้ดีข้ นึ
ควำมยิง่ ใหญ่และควำมซื่อตรงของพระองค์ได้รับกำรสำแดงในควำมรอดของกลุ่มคนต่ำต้อยที่ผอู้ ื่นดูถูก
กำรเกิดในแผ่นดินที่สกปรกโสมมไม่ได้พิสูจน์แต่อย่ำงใดเลยว่ำพระองค์ทรงต่ำต้อย
นั่นเพียงทำให้สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดสำมำรถมองเห็นควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์และควำมรักที่แท้จริ งที่พร
ะองค์ทรงมีให้กบั มวลมนุษย์เท่ำนั้น ยิง่ พระองค์ทรงทำเช่นนั้นมำกขึ้นเท่ำใด
ก็ยิ่งเผยควำมรักที่บริ สุทธิ์ของพระองค์
ควำมรักที่ไร้จุดบกพร่ องที่พระองค์ทรงมีให้กบั มนุษย์ออกมำมำกยิง่ ขึ้นเท่ำนั้น
พระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์และชอบธรรม ถึงแม้ว่ำพระองค์ประสูติในแผ่นดินที่สกปรกโสมม
และถึงแม้ว่ำพระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับบรรดำผูค้ นที่เต็มไปด้วยควำมสกปรกโสมมเช่นเดียวกับพระเยซู
ที่ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบำปในยุคพระคุณ แต่ทุกๆ
เศษเสี้ยวของพระรำชกิจของพระองค์ไม่ได้ดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ของกำรมีชีวิตรอดของมวลมนุษย์ท้งั หมดห
รอกหรื อ? ทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็ นไปเพื่อให้มวลมนุษย์สำมำรถได้รับควำมรอดที่ยงิ่ ใหญ่หรอกหรื อ?

สองพันปี ก่อน พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับคนบำปเป็ นเวลำหลำยปี นั่นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกำรไถ่
วันนี้ พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับกลุ่มคนที่สกปรกโสมมและต่ำต้อย
นี่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของควำมรอด
พระรำชกิจทั้งหมดของพระองค์ไม่ได้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของพวกมนุษย์อย่ำงพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
หำกไม่ใช่เพื่อกำรช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว
เหตุใดพระองค์จึงได้ดำรงพระชนม์ชีพและทนทุกข์กบั คนบำปเป็ นเวลำหลำยปี หลังจำกที่ประสูติในรำงหญ้ำเล่ำ
? และหำกไม่ใช่เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแล้ว เหตุใดพระองค์จงึ เสด็จกลับมำหำมนุษย์เป็ นครั้งที่สอง
ประสูติในแผ่นดินนี้ที่เหล่ำปี ศำจรวมตัวกัน
และดำรงพระชนม์ชีพร่ วมกับผูค้ นเหล่ำนี้ที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอย่ำงลึกซึ้ง?
พระเจ้ำมิได้ทรงสัตย์ซื่อหรอกหรื อ? ส่วนใดในพระรำชกิจของพระองค์ที่ไม่ได้เป็ นไปเพื่อมวลมนุษย์?
ส่วนใดไม่ได้เป็ นไปเพื่อลิขิตชีวิตของพวกเจ้ำ? พระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์—สิ่งนี้มิอำจเปลี่ยนแปลงได้!
พระองค์ไม่ทรงเปรอะเปื้ อนไปด้วยควำมสกปรกโสมม
แม้ว่ำพระองค์ได้เสด็จมำยังแผ่นดินที่สกปรกโสมมก็ตำม
ทั้งหมดนี้สำมำรถมีควำมหมำยได้เพียงอย่ำงเดียวว่ำควำมรักที่พระเจ้ำทรงมีให้กบั มวลมนุษย์น้ นั ไม่เห็นแก่พระอ
งค์เองอย่ำงที่สุด และควำมทุกข์และกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมที่พระองค์ทรงสู้ทนช่ำงยิง่ ใหญ่อย่ำงที่สุด!
ตัดตอนมำจำก “นัยสำคัญของกำรช่วยพงศ์พนั ธุ์ของโมอับให้รอด” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

576. แนวคิดของเจ้ำ ควำมคิดของเจ้ำ พฤติกรรมของเจ้ำ คำพูดและควำมประพฤติของเจ้ำ—
กำรแสดงออกเหล่ำนี้ท้งั หมดไม่ได้รวมเป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นต่อควำมชอบธรรมและควำมบริ สุทธิ์ของ
พระเจ้ำหรอกหรื อ?
กำรแสดงออกของพวกเจ้ำไม่ใช่กำรสำแดงอุปนิสัยที่เสื่อมทรำมซึ่งเปิ ดเผยโดยพระวจนะของพระเจ้ำหรื อ?
ควำมคิดและแนวคิดของเจ้ำ แรงจูงใจของเจ้ำ
และควำมเสื่อมทรำมที่เปิ ดเผยในตัวเจ้ำแสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสยั ที่ชอบธรรมของพระเจ้ำ
รวมถึงควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้ำทรงประสูติในดินแดนแห่งควำมโสโครกเช่นกัน
แต่พระองค์ทรงยังคงมิได้แปดเปื้ อนจำกควำมโสโครก พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ในโลกอันโสโครกเดียวกันกับเจ้ำ
แต่พระองค์ทรงครอบครองเหตุผลและกำรล่วงรู ้ และพระองค์ทรงดูหมิ่นควำมโสโครก
เจ้ำอำจไม่แม้แต่จะสำมำรถสืบหำสิ่งใดที่โสโครกในคำพูดและควำมประพฤติของเจ้ำ
แต่พระองค์ทรงสำมำรถทำได้ และพระองค์ทรงชี้ให้เจ้ำเห็นสิ่งเหล่ำนั้น สิ่งเก่ำๆ เหล่ำนี้ของเจ้ำ—
กำรที่เจ้ำขำดพร่ องกำรปลูกฝัง ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก และสำนึกรับรู ้
รวมทั้งวิถีกำรดำเนินชีวิตที่ลำ้ หลังของเจ้ำ—ตอนนี้ได้รับกำรนำเข้ำมำในควำมสว่ำงโดยกำรเปิ ดเผยของวันนี้

มีเพียงโดยกำรที่พระเจ้ำเสด็จมำบนแผ่นดินโลกเพือ่ ดำเนินพระรำชกิจเท่ำนั้น
ผูค้ นจึงจะมองเห็นควำมบริ สุทธิ์และพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระองค์
พระองค์ทรงพิพำกษำและทรงตีสอนเจ้ำ ทำให้เจ้ำได้รับควำมเข้ำใจ
บำงครั้งธรรมชำติเยี่ยงปี ศำจของเจ้ำสำแดงออกมำ และพระองค์ก็ทรงชี้ให้เจ้ำเห็นสิ่งนั้น
พระองค์ทรงรู ้จกั แก่นแท้ของมนุษย์ประดุจหลังพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงพวกเจ้ำ พระองค์เสวยอำหำรแบบเดียวกับเจ้ำ
และพระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพในสภำพแวดล้อมแบบเดียวกัน—แต่ถงึ กระนั้น พระองค์ก็ทรงรอบรู ้มำกกว่ำ
พระองค์ทรงสำมำรถตีแผ่เจ้ำและมองทะลุแก่นแท้ที่เสื่อมทรำมของมนุษย์
ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงดูหมิ่นมำกกว่ำปรัชญำในกำรดำเนินชีวิตและกำรโกงและกำรหลอกลวงของมนุษย์อีกแ
ล้ว พระองค์ทรงชิงชังกำรปฏิสัมพันธ์ทำงเนื้อหนังของผูค้ นเป็ นพิเศษ
พระองค์อำจไม่ทรงคุน้ เคยกับปรัชญำของมนุษย์ในกำรดำเนินชีวิต
แต่พระองค์ทรงสำมำรถมองเห็นและตีแผ่อุปนิสัยที่เสื่อมทรำมที่ผคู้ นเปิ ดเผยออกมำได้อย่ำงชัดเจน
พระองค์ทรงพระรำชกิจเพื่อกล่ำวและสอนมนุษย์โดยผ่ำนทำงสิ่งเหล่ำนี้
พระองค์ทรงใช้สิ่งเหล่ำนี้เพื่อพิพำกษำผูค้ น
และเพื่อทำให้อุปนิสัยที่ชอบธรรมและบริ สุทธิ์ของพระองค์เองสำแดงออกมำ
ด้วยเหตุน้ีผคู้ นจึงกลำยเป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่นต่อพระรำชกิจของพระองค์
พระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์เท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถทำให้อุปนิสยั ที่เสื่อมทรำมของมนุษย์และใบหน้ำอันน่ำเกลียดข
องซำตำนเป็ นที่กระจ่ำง แม้ว่ำพระองค์จะไม่ทรงลงโทษเจ้ำ
และเพียงทรงใช้เจ้ำในฐำนะตัวประกอบเสริ มควำมเด่นเพื่อควำมชอบธรรมและควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์
แต่เจ้ำก็รู้สึกละอำยใจและไม่พบสถำนที่ที่จะซ่อนตัวของเจ้ำเอง เป็ นเพรำะเจ้ำโสโครกเกินไป
พระองค์ตรัสโดยใช้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่งได้รับกำรตีแผ่ในตัวมนุษย์
และมีเพียงเมื่อสิ่งเหล่ำนี้ได้รับกำรนำไปสู่ควำมสว่ำงแล้วเท่ำนั้น
ผูค้ นจึงหันมำตระหนักว่ำพระเจ้ำทรงบริ สุทธิ์เพียงใด
พระองค์ไม่ได้ทรงมองข้ำมแม้แต่มลทินอันน้อยนิ ดที่สุดในตัวมนุษย์
ไม่แม้แต่ควำมคิดที่โสโครกในหัวใจพวกเขำ
หำกคำพูดและควำมประพฤติของผูค้ นไม่ลงรอยกับน้ ำพระทัยของพระองค์
เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงยกโทษให้พวกเขำ ในพระวจนะของพระองค์
ไม่มีที่ว่ำงสำหรับควำมโสโครกของมนุษย์หรื อสิ่งอื่นใด—ทั้งหมดจะต้องได้รับกำรนำมำสู่ควำมสว่ำง

ตัดตอนมำจำก “ผลจำกขั้นตอนที่สองของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผลได้อย่ำงไร” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

577. เจ้ำจะไม่มีวนั เห็นว่ำพระเจ้ำทรงมีทรรศนะคล้ำยกันกับมนุษย์ในเรื่ องของสิ่งทั้งหลำย และที่มำกกว่ำนั้นคือ
เจ้ำจะไม่เห็นว่ำพระองค์ทรงใช้ทศั นคติ ควำมรู ้ วิทยำศำสตร์ ปรัชญำ
หรื อกำรจินตนำกำรของมวลมนุษย์เพื่อรับมือกับเรื่ องทั้งหลำย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงทำและทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงเปิ ดเผยนั้นเชื่อมโยงกับควำมจริ ง กล่ำวคือ
พระวจนะทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไปและกำรกระทำทุกอย่ำงที่พระองค์ได้ทรงกระทำไปนั้นผูกติดอยู่กบั ควำมจ
ริ ง ควำมจริงนี้ไม่ใช่ผลิตผลของควำมเพ้อฝันบำงอย่ำงซึ่งไร้พนื้ ฐำน
พระเจ้ำได้ทรงเปิ ดเผยควำมจริงนี้และพระวจนะเหล่ำนี้โดยคุณควำมดีแห่งเนื้อแท้ของพระองค์และพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ เนื่องจำกพระวจนะเหล่ำนี้และเนื้อแท้ของทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำได้ทรงทำไปนั้นคือควำมจริ ง
พวกเรำจึงสำมำรถพูดได้ว่ำเนื้อแท้ของพระเจ้ำบริ สุทธิ์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำตรัสและทรงกระทำนำพำควำมมีชีวิตชีวำและควำมสว่ำงมำให้ผคู้ น
ทำให้ผคู้ นสำมำรถมองเห็นสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นเชิงบวกและควำมเป็ นจริ งของสิ่งทั้งหลำยที่เป็ นเชิงบวกเหล่ำนั้น
และชี้หนทำงให้แก่มนุษยชำติเพื่อที่พวกเขำจะได้เดินบนเส้นทำงที่ถูกต้อง
สิ่งเหล่ำนี้ลว้ นได้รับกำรกำหนดพิจำรณำโดยเนื้อแท้ของพระเจ้ำและโดยเนื้อแท้แห่งควำมบริ สุทธิ์ของพระองค์
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 5” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

578. เมื่อเจ้ำมำจับใจควำมได้ถึงควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมสำมำรถเชื่อในพระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริ ง เมื่อเจ้ำมำจับใจควำมได้ถึงควำมบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมสำมำรถตระหนักถึงควำมหมำยที่แท้จริ งของคำว่ำ “พระเจ้ำพระองค์เอง ผูท้ รงเอกลักษณ์”
ได้อย่ำงแท้จริง เจ้ำจะไม่เพ้อฝันอีกต่อไป โดยคิดว่ำมีเส้นทำงอื่นๆ
นอกเหนือจำกเส้นทำงนี้ที่เจ้ำสำมำรถเลือกเดิน
และเจ้ำจะไม่เต็มใจทรยศทุกสิ่งที่พระเจ้ำได้ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรไว้ให้เจ้ำอีกต่อไป
เพรำะแก่นแท้ของพระเจ้ำบริ สุทธิ์ นั่นหมำยควำมว่ำโดยผ่ำนทำงพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถเดินข้ำมผ่ำนชีวิตบนเส้นทำงแห่งควำมสว่ำงที่ชอบธรรมได้ โดยผ่ำนทำงพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถรู ้ควำมหมำยของชีวิตได้ โดยผ่ำนทำงพระเจ้ำเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถดำเนินชีวิตตำมสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงและทั้งมีและรู ้จกั ควำมจริงได้
โดยผ่ำนทำงพระเจ้ำเท่ำนั้น เจ้ำจึงสำมำรถได้รับชีวิตจำกควำมจริ งได้
เฉพำะพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถช่วยเจ้ำให้หลบเลี่ยงควำมชัว่ และปลดปล่อยเจ้ำจำกอันตรำยและ
กำรควบคุมของซำตำนได้ นอกเหนือจำกพระเจ้ำแล้ว

ไม่มีใครและไม่มีสิ่งใดสำมำรถช่วยเจ้ำให้รอดจำกทะเลแห่งควำมทุกข์ได้ เพื่อที่เจ้ำจะไม่ทนทุกข์อีกต่อไป
กำรนี้กำหนดตัดสินโดยแก่นแท้ของพระเจ้ำ
เฉพำะพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นที่ทรงช่วยเจ้ำให้รอดอย่ำงไม่เห็นแก่ตวั เลย
เฉพำะพระเจ้ำเท่ำนั้นที่ทำ้ ยที่สุดแล้วทรงรับผิดชอบต่ออนำคตของพวกเจ้ำ
ต่อชะตำลิขิตของพวกเจ้ำและต่อชีวิตของพวกเจ้ำ และพระองค์ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรทุกสรรพสิ่งเพื่อเจ้ำ
นี่คือบำงสิ่งบำงอย่ำงซึ่งไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้ำงหรือที่ไม่ได้ถูกสร้ำงจะสำมำรถสัมฤทธิ์ได้
เพรำะไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้ำงหรื อที่ไม่ได้ถูกสร้ำงจะมีแก่นแท้เฉกเช่นแก่นแท้ของพระเจ้ำ
ไม่มีบุคคลใดหรื อสิ่งใดมีควำมสำมำรถที่จะช่วยเจ้ำให้รอดหรื อนำทำงเจ้ำได้
นี่คือควำมสำคัญของแก่นแท้ของพระเจ้ำต่อมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 6” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

579. ของพวกเจ้ำ เรำได้ยึดมนุษย์ไว้กบั มำตรฐำนที่เคร่งครัดมำโดยตลอด
หำกควำมจงรักภักดีของเจ้ำมำพร้อมกับเจตนำและสภำพเงื่อนไขนำนำสำรพัน
เช่นนั้นแล้วเรำน่ำจะอยูโ่ ดยปรำศจำกสิ่งที่เรี ยกว่ำควำมจงรักภักดีของเจ้ำจะดีเสียกว่ำ
เพรำะเรำชิงชังพวกที่หลอกลวงเรำผ่ำนเจตนำทัง้ หลำยของพวกเขำและบีบคั้นเรำด้วยสภำพเงื่อนไขนำนำสำรพัน
เรำหวังเพียงให้มนุษย์น้ นั จงรักภักดีต่อเรำอย่ำงบริ บูรณ์ และทำทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อประโยชน์—และเพื่อพิสูจน์—
คำๆเดียว นั่นก็คือควำมเชื่อ เรำดูหมิ่นกำรใช้คำประจบสอพลอทั้งหลำยของพวกเจ้ำเพื่อพยำยำมทำให้เรำชื่นบำน
เพรำะเรำนั้นปฏิบตั ิต่อพวกเจ้ำด้วยควำมจริ งใจเสมอมำ
และดังนั้นจึงหวังให้พวกเจ้ำปฏิบตั ิต่อเรำด้วยควำมเชื่อที่แท้จริ งเช่นเดียวกัน
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเจ้ำที่แท้จริงหรือไม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

580. เจ้ำต้องรู ้ว่ำเรำพึงปรำรถนำผูค้ นประเภทใด พวกที่ไม่บริ สุทธิ์ไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสู่รำชอำณำจักร
พวกที่ไม่บริ สุทธิ์ไม่ได้รับอนุญำตให้ทำผืนดินศักดิ์สิทธิ์แปดเปื้ อน แม้ว่ำเจ้ำอำจได้ทำงำนมำกมำยแล้ว
และได้ทำงำนมำเป็ นเวลำหลำยปี แล้ว ในที่สุดหำกเจ้ำยังคงโสมมอย่ำงน่ำสังเวช
เช่นนั้นแล้วก็จะเป็ นเรื่ องที่มิอำจยอมผ่อนปรนได้ต่อธรรมบัญญัติแห่งฟ้ำที่เจ้ำปรำรถนำที่จะเข้ำสู่รำชอำณำจักรข
องเรำ! ตั้งแต่กำรแรกสร้ำงโลกจนกระทัง่ วันนี้
เรำไม่เคยได้เสนอช่องทำงอันง่ำยดำยสู่รำชอำณำจักรของเรำให้แก่พวกที่ประจบเรำ นี่คือกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์
และไม่มีใครสำมำรถทำลำยสิ่งนั้นได้! เจ้ำต้องแสวงหำชีวิต วันนี้
บรรดำผูท้ ี่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมคือประเภทเดียวกันกับเปโตร นั่นคือ
พวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่แสวงหำกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสยั ของพวกเขำเอง

และผูท้ ี่เต็มใจที่จะเป็ นคำพยำนต่อพระเจ้ำและปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำในฐำนะสิ่งที่ทรงสร้ำงหนึ่งของพระเจ้ำ
มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม หำกเจ้ำเพียงมุ่งหวังบำเหน็จ
และไม่พยำยำมที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของชีวิตของเจ้ำเอง
เช่นนั้นแล้วควำมพยำยำมของเจ้ำทั้งหมดก็จะสูญเปล่ำ—นี่คือควำมจริ งที่มอิ ำจปรับเปลี่ยนได้อย่ำงหนึ่ง!
ตัดตอนมำจำก “ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขึ้นอยู่กบั เส้นทำงทีม่ นุษย์เดิน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

581. พระเจ้ำทรงเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและพระองค์ทรงมีสิ่งที่พระองค์ทรงมี
ทั้งหมดซึ่งพระองค์ทรงแสดงออกและเปิ ดเผยเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของพระองค์และของพระอัตลักษ
ณ์ของพระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงเป็ นและสิ่งที่พระองค์ทรงมี
เช่นเดียวกับเนื้อแท้และพระอัตลักษณ์ของพระองค์ เป็ นสิง่ ต่ำงๆ ซึ่งไม่สำมำรถถูกแทนที่ได้โดยมนุษย์คนใด
พระอุปนิสัยของพระองค์ครอบคลุมถึงควำมรักของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ กำรปลอบใจมวลมนุษย์
ควำมเกลียดชังมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ ควำมเข้ำใจถ้วนทัว่ ในมวลมนุษย์ อย่ำงไรก็ดี
บุคลิกลักษณะของมนุษย์อำจมีลกั ษณะมองโลกในแง่ดี มีชีวิตชีวำ หรื อปรำศจำกควำมรู ้สึก
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือพระอุปนิสยั ของผูป้ กครองแห่งสรรพสิ่งต่ำงๆ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
เป็ นพระอุปนิสัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรสร้ำงทั้งปวง พระอุปนิสัยของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติ
ฤทธำนุภำพ ควำมสูงศักดิ์ ควำมยิ่งใหญ่ และเหนือสิ่งอืน่ ใด ควำมยิ่งใหญ่สูงสุด
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่งสิ ทธิอำนำจ สัญลักษณ์แห่งทุกสิ่งซึ่งชอบธรรม
สัญลักษณ์แห่งทุกสิ่งซึ่งสวยงำมและดีงำม
ยิ่งไปกว่ำนั้นคือเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของพระองค์ผซู้ ่งึ ไม่สำมำรถถูก[ก]พิชิตหรื อถูกรุ กรำนได้โดยควำมมืดแ
ละกองกำลังศัตรู ใดๆ รวมทัง้ ยังเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของพระองค์ผซู้ ่ึงไม่สำมำรถถูกทำให้ขุ่นเคืองได้
(อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงยอมผ่อนปรนให้กบั กำรถูกทำให้ขุ่นเคือง)[ข] โดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดๆ
พระอุปนิสัยของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์แห่งฤทธำนุภำพสูงสุด
ไม่มีบุคคลหรื อเหล่ำบุคคลใดสำมำรถหรื ออำจรบกวนพระรำชกิจของพระองค์หรือพระอุปนิสัยของพระองค์ได้
แต่บุคลิกภำพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งใดที่มำกไปกว่ำแค่สัญลักษณ์หนึ่งของควำมเหนือกว่ำสัตว์เดียรัจฉำนเล็กน้อยข
องมนุษย์เท่ำนั้นเอง ในตัวมนุษย์และจำกตัวเขำเองนั้นไม่มีสิทธิอำนำจ ไม่มีอสิ รภำพในกำรปกครองตนเอง
และไม่มีควำมสำมำรถที่จะอยู่เหนือตนเอง
แต่ในธำตุแท้ของเขำนั้นเป็ นผูห้ นึ่งที่หดหัวอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของผูค้ น เหตุกำรณ์ต่ำงๆ และสิ่งต่ำงๆ
ทุกลักษณะ
ควำมชื่นบำนยินดีของพระเจ้ำนั้นเป็ นเพรำะกำรดำรงอยู่และกำรปรำกฏของควำมชอบธรรมและควำมสว่ำง
เนื่องจำกกำรทำลำยล้ำงควำมมืดและควำมชัว่ พระองค์ทรงยินดีในกำรนำควำมสว่ำงและชีวิตที่ดีมำสู่มวลมนุษย์

ควำมชื่นบำนยินดีของพระองค์เป็ นควำมชื่นบำนยินดีอนั ชอบธรรม
เป็ นสัญลักษณ์ของกำรดำรงอยู่ของทุกสิ่งที่เป็ นด้ำนบวก และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ เป็ นสัญลักษณ์ของควำมเป็ นมงคล
พระพิโรธของพระเจ้ำนั้นเป็ นเพรำะอันตรำยซึ่งกำรมีอยู่และกำรแทรกแซงควำมอยุติธรรมนำมำสู่มวลมนุษย์ขอ
งพระองค์ เป็ นเพรำะกำรมีอยู่ของควำมชัว่ และควำมมืด เป็ นเพรำะกำรมีอยู่ของสิ่งต่ำงๆ ซึ่งขับเคลื่อนควำมจริ ง
และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ เป็ นเพรำะกำรมีอยู่ของสิ่งต่ำงๆ ซึ่งต่อต้ำนสิ่งที่ดีและสวยงำม
พระพิโรธของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งว่ำทุกสรรพสิ่งที่เป็ นด้ำนลบไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป
และยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือว่ำ เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ควำมเศร้ำของพระองค์น้ นั เป็ นเพรำะมวลมนุษย์
เนื่องจำกผูท้ ี่พระองค์ทรงมีควำมหวังแต่เขำเป็ นผูท้ ี่ตกสู่ควำมมืด
เพรำะพระรำชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์น้ นั ไม่เป็ นผลตำมที่พระองค์ทรงคำดหวัง
และเป็ นเพรำะมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักไม่สำมำรถใช้ชีวิตในควำมสว่ำงได้ท้งั หมด
พระองค์ทรงรูส้ ึกเศร้ำกับมวลมนุษย์ผบู้ ริ สุทธิ์ กับมนุษย์ผซู้ ื่อสัตย์แต่ไม่รู้เท่ำทัน
และกับมนุษย์ผทู้ ี่ดีแต่ขำดมุมมองต่ำงๆ ของเขำเอง
ควำมเศร้ำของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของควำมดีงำมของพระองค์และของควำมปรำนีของพระองค์
เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของควำมสวยงำมและควำมใจดีมีเมตตำ แน่นอนว่ำ
ควำมสุขของพระองค์มำจำกกำรพิชิตบรรดำศัตรู ของพระองค์และกำรได้รับควำมจริ งใจของมนุษย์
มำกกว่ำนี้ก็คือ มันเกิดขึ้นจำกกำรกำรขับไล่และกำรทำลำยล้ำงกองกำลังศัตรู ท้งั หมด
และเพรำะมวลมนุษย์ได้รับชีวิตที่ดีและสันติสุข ควำมสุขของพระเจ้ำไม่เหมือนกับควำมชื่นบำนยินดีของมนุษย์
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น มันกลับเป็ นควำมรู ้สึกของกำรเก็บรวบรวมผลไม้ที่ดี
เป็ นควำมรู ้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่ำควำมชื่นบำนยินดีเสียอีก
ควำมสุขของพระองค์เป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของมวลมนุษย์ที่หลุดพ้นจำกควำมทุกข์นับจำกเวลำนี้ไป
และเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของมวลมนุษย์ที่เข้ำสู่โลกของควำมสว่ำง ในทำงกลับกัน อำรมณ์ต่ำงๆ
ของมนุษยชำติลว้ นแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเขำเอง ไม่ใช่เพื่อควำมชอบธรรม ควำมสว่ำง
หรื อสิ่งทีส่ วยงำม และที่น้อยที่สุดก็คือเพื่อพระคุณที่สวรรค์ได้ประทำนลงมำ อำรมณ์ต่ำงๆ
ของมนุษยชำติมีลกั ษณะที่เห็นแก่ตวั และเป็ นของโลกแห่งควำมมืด
อำรมณ์เหล่ำนั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อเห็นแก่น้ ำพระทัย นับประสำอะไรที่จะเห็นแก่แผนกำรของพระเจ้ำ
และดังนั้นมนุษย์และพระเจ้ำจึงไม่มีวนั ที่จะสำมำรถถูกพูดถึงในขณะเดียวกันได้
พระเจ้ำทรงสูงสุดตลอดกำลและทรงเกียรติเสมอ ในขณะที่มนุษย์น้ นั ต่ำช้ำตลอดกำล ไร้ค่ำตลอดกำล
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำกำลังทรงพลีอุทิศและทรงอุทิศพระองค์เองต่อมวลมนุษย์ตลอดกำล อย่ำงไรก็ดี

มนุษย์น้นั รับเอำและเพียรพยำยำมเพื่อตัวเขำเองเท่ำนั้นตลอดกำล
พระเจ้ำกำลังทรงรับควำมเจ็บปวดเพื่อควำมอยู่รอดของมวลมนุษย์ตลอดกำล
กระนั้นมนุษย์กลับไม่เคยมีส่วนร่ วมในอะไรเลยเพื่อประโยชน์ของควำมสว่ำงหรื อเพื่อควำมชอบธรรม
ต่อให้มนุษย์พยำยำมชัว่ ขณะหนึ่ง แต่กอ็ ่อนแอมำกกระทัง่ มนุษย์ไม่สำมำรถทนกำรโจมตีแม้สักครั้งได้
ด้วยเหตุที่ควำมพยำยำมของมนุษย์มกั จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเขำเองเสมอและไม่ใช่เพื่อผูอ้ ื่น
มนุษย์เห็นแก่ตวั เสมอ ในขณะที่พระเจ้ำทรงไม่เห็นแก่พระองค์เองตลอดกำล
พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดของทุกอย่ำงซึ่งยุติธรรม ดีงำม และสวยงำม
ในขณะที่มนุษย์คือผูท้ ี่สืบทอดและสำแดงควำมน่ำเกลียดและควำมชัว่ ทุกอย่ำง
พระเจ้ำจะไม่มีวนั ทรงเปลี่ยนแปลงเนื้อแท้ของควำมชอบธรรมและควำมงำมของพระองค์
ทว่ำมนุษย์กลับมีควำมสำมำรถอย่ำงสมบูรณ์แบบในกำรที่จะทรยศต่อควำมชอบธรรมและไถลห่ำงไปจำกพระเจ้
ำในเวลำใดก็ตำมและในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม
ตัดตอนมำจำก “กำรเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำมีควำมสำคัญมำก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

582. ควำมไม่ยอมผ่อนปรนต่อกำรทำให้ขุ่นเคืองของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
พระพิโรธของพระเจ้ำคือพระอุปนิสัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
พระบำรมีของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์
หลักธรรมเบื้องหลังพระโมหะของพระเจ้ำคือกำรแสดงให้เห็นถึงพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระองค์ที่มีพระ
องค์ทรงเป็ นผูค้ รอบครองแต่เพียงผูเ้ ดียว
เป็ นที่ชดั เจนอยู่แล้วว่ำหลักธรรมนี้ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของเนื้อแท้ของพระเจ้ำผูท้ รงเอกลักษณ์พระองค์เองอีกด้วย
พระอุปนิสัยของพระเจ้ำคือเนื้อแท้ประจำพระองค์ของพระองค์เอง
ซึ่งไม่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรเปลี่ยนผันของเวลำเลย
อีกทั้งไม่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนที่ต้งั ทำงภูมิศำสตร์
พระอุปนิสัยประจำพระองค์ของพระองค์คือเนื้อแท้ภำยในของพระองค์
ไม่ว่ำพระองค์ทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์กบั ผูใ้ ด เนื้อแท้ของพระองค์จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์ก็ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เมื่อมีผทู้ ำให้พระเจ้ำกริ้ ว
สิ่งที่พระเจ้ำทรงส่งออกไปคือพระอุปนิสัยประจำพระองค์ของพระองค์
ในขณะนี้หลักธรรมที่อยู่เบื้องหลังพระโมหะของพระองค์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งพระอัตลักษณ์และสถำนะที่เป็ นเอกลักษณ์ของพระองค์ก็ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงด้วย
พระองค์ไม่ทรงเกิดพระโมหะเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงในเนื้อแท้ของพระองค์
หรื อเพรำะมีองค์ประกอบที่แตกต่ำงเกิดขึ้นจำกพระอุปนิสัยของพระองค์

แต่เพรำะกำรต่อต้ำนพระองค์จำกมนุษย์ทำให้พระอุปนิสัยของพระองค์ขนุ่ เคือง
กำรยัว่ ยุพระเจ้ำอย่ำงเห็นได้ชดั โดยมนุษย์คือกำรท้ำทำยพระอัตลักษณ์และสถำนะของพระเจ้ำเองอันร้ำยแรง
ในทรรศนะของพระเจ้ำ เมื่อมนุษย์ทำ้ ทำยพระองค์
มนุษย์ก็กำลังแข่งขันกับพระองค์และทดสอบพระโมหะของพระองค์ เมื่อมนุษย์ต่อต้ำนพระเจ้ำ
เมื่อมนุษย์แข่งขันกับพระเจ้ำ เมื่อมนุษย์ทดสอบพระโมหะของพระเจ้ำอย่ำงต่อเนื่อง—
และช่วงเวลำเช่นนั้นคือเวลำที่บำปไร้กำรควบคุม—
พระพิโรธของพระเจ้ำจะเผยและแสดงตัวออกมำโดยธรรมชำติ ดังนั้น
กำรแสดงออกของพระเจ้ำถึงพระพิโรธของพระองค์จึงเป็ นสัญลักษณ์ว่ำกำลังบังคับแห่งควำมชัว่ ทั้งหมดจะไม่มี
อยู่อีกต่อไป และเป็ นสัญลักษณ์ว่ำกำลังบังคับที่เป็ นปรปักษ์ท้งั หมดจะถูกทำลำย
นี่คือควำมเป็ นเอกลักษณ์ของพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำ และของพระพิโรธของพระเจ้ำ
เมื่อควำมทรงเกียรติและควำมศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ำถูกท้ำทำย
เมื่อกำลังบังคับแห่งควำมยุติธรรมถูกขัดขวำงและมนุษย์มองไม่เห็น
เมื่อนั้นพระเจ้ำจะทรงส่งพระพิโรธของพระองค์ออกไป เพรำะเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
กำลังบังคับทั้งหมดเหล่ำนั้นบนแผ่นดินโลกที่แข่งขันกับพระเจ้ำ ต่อต้ำนพระองค์ และต่อสู้กบั พระองค์จึงชัว่
เสื่อมทรำม และไม่ยุติธรรม สิ่งเหล่ำนี้มำจำกซำตำนและเป็ นของซำตำน
เพรำะพระเจ้ำทรงยุติธรรมและทรงมีควำมสว่ำงและควำมบริ สุทธิ์อนั ไร้ที่ติ ดังนั้นทุกสิ่งที่ชวั่ เสื่อมทรำม
และเป็ นของซำตำนจะหำยไปเมื่อพระพิโรธของพระเจ้ำถูกปล่อยออกมำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 2” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ข้อควำมเดิมคือ “มันเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของกำรไม่สำมำรถถูก”
ข. ข้อควำมเดิมคือ “รวมทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของกำรไร้ควำมสำมำรถที่จะถูกทำให้ขุ่นเคืองได้
(และกำรไม่ยอมผ่อนปรนให้กบั กำรถูกทำให้ขุ่นเคือง)”

ง. ว่าด้วยพระเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดแห่งชีวิตสาหรับทุกสรรพสิ่ง
583. 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 “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

584. นับตั้งแต่ที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิง่ ขึ้น
พวกมันทำหน้ำที่และยังคงดำเนินก้ำวหน้ำต่อไปในวิถีทำงที่เป็ นระเบียบและโดยสอดคล้องกับธรรมบัญญัติที่พร
ะองค์ได้ทรงบัญญัติข้ นึ ภำยใต้สำยพระเนตรอันจับจ้องของพระองค์ ภำยใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์
มวลมนุษย์ได้อยู่รอดเสมอมำ และทุกสรรพสิ่งได้กำลังพัฒนำไปในทำงที่เป็ นระเบียบตลอดมำ
ไม่มีสิ่งใดที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงหรื อทำลำยธรรมบัญญัติเหล่ำนี้ได้
กำรที่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสำมำรถทวีจำนวนขึ้นได้น้ นั เป็ นเพรำะกฎเกณฑ์ของพระเจ้ำ
และกำรที่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสำมำรถอยูร่ อดได้น้นั เป็ นเพรำะกฎเกณฑ์และกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ กล่ำวคือ
ภำยใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้ำนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งปวงมำดำรงอยู่ เจริ ญเติบโต หำยไป และเกิดใหม่อย่ำงเป็ นระเบียบ
เมื่อฤดูใบไม้ผลิมำถึง ฝนพรำๆ นำมำซึ่งควำมรู ้สึกของฤดูกำลอันสดชื่นและทำให้แผ่นดิ นโลกชุ่มชื้น
พื้นดินเริ่ มอ่อนนุ่มลง และหญ้ำก็ดนั ตัวพ้นดินขึ้นมำและเริ่ มแตกหน่อ ในขณะที่ตน้ ไม้ท้งั หลำยค่อยๆ
เปลี่ยนเป็ นสีเขียว สิ่งมีชีวิตเหล่ำนี้ท้งั หมดนำควำมมีชีวิตชีวำอันสดชื่นมำสู่แผ่นดินโลก
นี่คือสิ่งที่เห็นกันได้เมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงกำลังมำดำรงอยู่และเจริ ญเติบโต
สัตว์ทุกชนิดออกมำจำกโพรงของพวกมันเพือ่ รู ้สึกถึงควำมอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิและเริ่ มต้นปี ใหม่
สิ่งมีชีวิตทั้งปวงอำบแดดในควำมร้อนในช่วงระหว่ำงฤดูรอ้ นและชื่นชมกับควำมอบอุ่นซึ่งนำมำโดยฤดูกำล
พวกมันเติบโตอย่ำงรวดเร็ว บรรดำต้นไม้ หญ้ำ และพืชทุกชนิดกำลังเติบโตด้วยควำมเร็วมำก
จนกระทัง่ พวกมันผลิดอกและออกผลในที่สุด สิ่งมีชีวิตทั้งปวง รวมถึงพวกมนุษย์
ต่ำงก็ยุ่งวุน่ วำยในช่วงระหว่ำงฤดูร้อน ในฤดูใบไม้ร่วง ฝนนำมำซึ่งควำมเย็นฉ่ำของฤดูใบไม้ร่วง
และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเริ่ มรู ้สึกถึงกำรมำถึงของฤดูกำลเก็บเกี่ยว สิ่งมีชีวิตทั้งปวงผลิดอกออกผล
และพวกมนุษย์ก็เริ่ มเก็บเกีย่ วผลไม้หลำกหลำยชนิดเหล่ำนี้เพือ่ ที่จะมีอำหำรในกำรตระเตรียมไว้สำหรับฤดูหนำว
ในฤดูหนำว สิ่งมีชีวิตทั้งปวงค่อย ๆ เริ่ มที่จะสงบลงในควำมเงียบและหยุดพักเมื่ออำกำศหนำวกล้ำกรำยเข้ำมำ
และผูค้ นก็หยุดพักผ่อนในระหว่ำงฤดูกำลนี้เช่นกัน จำกฤดูกำลสู่ฤดูกำล
กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกฤดูใบไม้ผลิไปสู่ฤดูร้อนไปสู่ฤดูใบไม้ร่วงไปสู่ฤดูหนำว—
กำรเปลี่ยนผ่ำนเหล่ำนี้ท้งั หมดเกิดขึ้นตำมกฎที่พระเจ้ำทรงบัญญัติ
พระองค์ทรงนำทำงทุกสรรพสิ่งและมวลมนุษย์โดยใช้กฎเหล่ำนี้และได้ทรงคิดค้นหนทำงแห่งชีวิตอันมีสีสนั แล

ะมัง่ คัง่ เพื่อมวลมนุษย์
โดยทรงตระเตรี ยมสภำพแวดล้อมเพื่อกำรอยูร่ อดซึ่งมีอุณหภูมิและฤดูกำลอันแตกต่ำงหลำกหลำย ดังนั้น
ภำยในสภำพแวดล้อมอันเป็ นระเบียบแบบแผนสำหรับกำรอยู่รอดประเภทนี้
พวกมนุษย์จงึ สำมำรถอยู่รอดและทวีจำนวนขึ้นในทำงอันเป็ นระเบียบแบบแผนได้
พวกมนุษย์ไม่สำมำรถเปลี่ยนกฎเหล่ำนี้ได้และไม่มีบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตใดสำมำรถทำลำยพวกมันได้
แม้ว่ำจะได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนับไม่ถว้ นขึ้น—ทะเลได้กลำยเป็ นทุง่ หญ้ำ
ในขณะที่ทุ่งหญ้ำได้กลำยเป็ นทะเล—กฎเหล่ำนี้ยงั คงดำรงอยู่ต่อไป พวกมันดำรงอยู่เพรำะพระเจ้ำทรงดำรงอยู่
และเพรำะกฎเกณฑ์ของพระองค์และกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
ด้วยสภำพแวดล้อมอันเป็ นระเบียบแบบแผนขนำดใหญ่ประเภทนี้
ชีวิตของผูค้ นจึงดำเนินไปภำยในกฎและกฎเกณฑ์เหล่ำนี้ ผูค้ นรุ่นแล้วรุ่ นเล่ำได้ถูกฟูมฟักขึ้นมำภำยใต้กฎเหล่ำนี้
และผูค้ นรุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำได้อยู่รอดตลอดมำภำยใต้พวกมัน
ผูค้ นได้ชื่นชมกับสภำพแวดล้อมอันเป็ นระเบียบแบบแผนสำหรับกำรอยู่รอดนี้ตลอดจนได้ชนื่ ชมกับหลำยสิ่งหล
ำยอย่ำงที่พระเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นสำหรับชนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำ
แม้ว่ำผูค้ นจะรู ้สึกว่ำกฎประเภทเหล่ำนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชำติและมองอย่ำงเหยียดหยำมว่ำพวกมันเป็ นของตำย
และแม้ว่ำพวกเขำจะไม่สำมำรถรู ้สึกได้ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงจัดวำงเรี ยบเรี ยงกฎเหล่ำนี้
ว่ำพระเจ้ำกำลังทรงปกครองกฎเหล่ำนี้ ไม่สำคัญว่ำจะเกิดอะไรขึ้นก็ตำม
พระเจ้ำทรงเกี่ยวพันกับพระรำชกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้เสมอ
พระประสงค์ของพระองค์ในพระรำชกิจที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้คือกำรอยูร่ อดของมวลมนุษย์
และเพื่อที่มวลมนุษย์จะได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไป
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

585. พระเจ้ำทรงบัญชำกฎเกณฑ์ที่ปกครองดูแลกำรปฏิบตั ิกำรของทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงบัญชำกฎเกณฑ์ที่ปกครองดูแลกำรอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงควบคุมทุกสรรพสิ่ง
และทรงกำหนดให้สิ่งเหล่ำนั้นทั้งเสริ มแรงและพึ่งพำอำศัยกันและกัน
เพื่อที่สิ่งเหล่ำนั้นจะไม่พินำศและปลำสนำกำรไป ด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้นมวลมนุษย์จึงสำมำรถดำรงชีวิตต่อไปได้
ด้วยเหตุน้ีเท่ำนั้น พวกเขำจึงสำมำรถดำรงชีวิตภำยใต้กำรทรงนำของพระเจ้ำในสภำพแวดล้อมเช่นนั้นได้
พระเจ้ำทรงเป็ นเจ้ำนำยของกฎเกณฑ์ท้งั หลำยแห่งกำรปฏิบตั ิกำร
และไม่มีผใู้ ดสำมำรถแทรกแซงกฎเกณฑ์เหล่ำนั้นได้
อีกทั้งพวกเขำก็ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่ำนั้นได้
มีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นทรงรู ้กฎเกณฑ์เหล่ำนี้และมีเพียงพระเจ้ำพระองค์เองเท่ำนั้นทรงบริ หำรจัดกำร

กฎเกณฑ์เหล่ำนี้ เมื่อต้นไม้จะแตกหน่อ เมื่อฝนจะตก
แผ่นดินโลกจะให้น้ ำมำกเพียงใดและสำรอำหำรมำกเพียงใดแก่ตน้ พืชทั้งหลำย ใบไม้จะร่ วงหล่นในฤดูกำลใด
ต้นไม้จะออกผลในฤดูกำลใด แสงอำทิตย์จะให้สำรอำหำรมำกเพียงใดแก่ตน้ ไม้
ต้นไม้จะคำยสิ่งใดออกมำหลังจำกได้รับอำหำรด้วยแสงอำทิตย์
สิ่งเหล่ำนี้ท้งั หมดนั้นพระเจ้ำได้ทรงทำกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้ำงสรรพสิ่ง
ให้เป็ นกฎเกณฑ์ที่ไม่มผี ใู้ ดสำมำรถทำลำยได้ สิ่งทั้งหลำยที่พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ที่ซ่ึงพระองค์ทรงควบคุมพวกมันและปกครองเหนือพวกมัน ไม่ว่ำจะเป็ นสิ่งมีชีวิต
หรื อในสำยตำของมนุษย์แล้วจะเป็ นสิ่งไม่มีชีวิตก็ตำม
ไม่มีผใู้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงหรื อทำลำยกฎเกณฑ์เหล่ำนี้ได้ กล่ำวคือ เมื่อพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่งนั้น
พระองค์ได้ทรงกำหนดพิจำรณำไว้ล่วงหน้ำว่ำ หำกปรำศจำกแผ่นดินโลก ต้นไม้กไ็ ม่สำมำรถฝังรำกลงไป
แตกหน่อ และเติบโตได้ ว่ำหำกแผ่นดินโลกไม่มีตน้ ไม้ เช่นนั้นแล้วมันก็จะแห้งแล้ง
ว่ำต้นไม้ควรจะกลำยเป็ นบ้ำนของนกและสถำนที่ซ่ึงพวกมันอำจใช้เป็ นที่กำบังจำกลม
ต้นไม้สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ได้หรื อไม่หำกปรำศจำกแสงอำทิตย์? (ไม่ได้)
อีกทั้งมันไม่สำมำรถที่จะดำรงชีวิตอยูไ่ ด้โดยมีเพียงแผ่นดินโลกเท่ำนั้น สิ่งเหล่ำนี้ท้งั ปวงเป็ นไปเพื่อมวลมนุษย์
เพื่อกำรอยูร่ อดของมนุษย์ มนุษย์ได้รับอำกำศสดชื่นจำกต้นไม้ และมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก
ซึ่งได้รับกำรปกป้องจำกต้นไม้ มนุษย์ไม่สำมำรถดำรงชีวิตอยูไ่ ด้โดยปรำศจำกแสงอำทิตย์หรื อสิ่งมีชีวิตทั้งหลำย
ถึงแม้ว่ำสัมพันธภำพเหล่ำนี้จะซับซ้อน
แต่เจ้ำก็ตอ้ งจำได้ว่ำพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงกฎเกณฑ์ท้งั หลำยที่ปกครองดูแลทุกสรรพสิ่งขึ้นมำ
ก็เพื่อที่พวกมันอำจเสริ มกำลังซึ่งกันและกัน พึ่งพำอำศัยกันและกัน และดำรงอยู่ดว้ ยกัน กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
ทุกๆ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงมีคุณค่ำและนัยสำคัญ หำกพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงบำงสิ่งบำงอย่ำงโดยไม่มีนัยสำคัญ
พระเจ้ำคงจะให้มนั ปลำสนำกำรไป นี่คือหนึ่งในวิธีกำรทั้งหลำยที่พระเจ้ำทรงใช้เพื่อจัดเตรี ยมให้แก่ทุกสรรพสิ่ง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 7” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

586. เมื่อพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงใช้วิธีกำรและหนทำงทุกกำรจำแนกชนิดเพื่อสร้ำงสมดุลของพวกมัน
เพื่อสร้ำงสมดุลของสภำพแวดล้อมในกำรดำรงชีวิตของภูเขำและทะเลสำบ ของพืชพรรณและสัตว์ นก
และแมลงทุกชนิด
เป้ำหมำยของพระองค์คือกำรเปิ ดโอกำสให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้ดำรงชีวิตและทวีจำนวนภำยใต้กฎที่พระองค์ได้
ทรงกำหนดขึ้น ไม่มีสิ่งต่ำงๆ แห่งกำรทรงสร้ำงใดสำมำรถออกไปนอกกฎเหล่ำนี้
และกฎเหล่ำนี้ไม่สำมำรถถูกทำลำยได้ เฉพำะภำยในสภำพแวดล้อมพื้นฐำนประเภทนี้เท่ำนั้น

มนุษย์จึงสำมำรถอยู่รอดและทวีจำนวนได้อย่ำงปลอดภัย รุ่นแล้วรุ่นเล่ำ หำกสิ่งมีชีวิตซึ่งทรงสร้ำงใดๆ
ไปเลยจำกปริ มำณหรื อวงเขตที่พระเจ้ำทรงกำหนด หรื อหำกมันเกินอัตรำกำรเติบโต ควำมถี่ของกำรสืบพันธุ์
หรื อจำนวนที่สงั่ กำรโดยพระองค์
สภำพแวดล้อมสำหรับกำรอยูร่ อดของมวลมนุษย์คงจะประสบทุกข์กบั กำรทำลำยล้ำงในระดับที่หลำกหลำย
และในเวลำเดียวกัน กำรอยูร่ อดของมวลมนุษย์คงจะถูกคุกคำม
หำกสิ่งมีชีวิตซึ่งทรงสร้ำงชนิดหนึ่งมีจำนวนมำกเกินไป มันจะปล้นอำหำรจำกผูค้ น ทำลำยแหล่งน้ ำของผูค้ น
และทำให้ถิ่นฐำนของพวกเขำย่อยยับ ด้วยวิธีน้นั
กำรสืบพันธุ์หรื อสภำวะของกำรอยูร่ อดของมวลมนุษย์คงจะได้รับผลกระทบในทันที…หำกสิ่งมีชีวิตประเภทห
นึ่งหรือหลำยประเภทมีจำนวนเกินควำมเหมำะสมของพวกมัน เช่นนั้นแล้วอำกำศ อุณหภูมิ ควำมชื้น
และแม้กระทัง่ องค์ประกอบของอำกำศภำยในพื้นที่สำหรับกำรอยู่รอดของมวลมนุษย์ก็จะเป็ นพิษและถูกทำลำยใ
นระดับที่หลำกหลำย ภำยใต้รูปกำรณ์แวดล้อมเหล่ำนี้
กำรอยู่รอดและชะตำกรรมของพวกมนุษย์จะอยู่ภำยใต้กำรคุกคำมที่มีตน้ เหตุจำกปัจจัยทำงนิเวศวิทยำเหล่ำนี้เช่น
กัน ดังนั้นแล้ว หำกควำมสมดุลเหล่ำนี้สูญเสียไป อำกำศที่ผคู้ นหำยใจจะถูกทำลำย
น้ ำที่พวกเขำดื่มจะถูกปนเปื้ อน
และอุณหภูมิที่พวกเขำพึงต้องมีก็จะเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบในระดับที่หลำกหลำยเช่นกัน
หำกนั่นเกิดขึ้น
สภำพแวดล้อมสำหรับกำรอยูร่ อดที่เป็ นของมวลมนุษย์โดยธรรมชำติจะอยู่ภำยใต้ผลกระทบและควำมท้ำทำยอัน
ใหญ่หลวง
ในฉำกเหตุกำรณ์ประเภทนี้ที่สภำพแวดล้อมพื้นฐำนสำหรับกำรอยูร่ อดของพวกมนุษย์ได้ถูกทำลำยลง
ชะตำกรรมและควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของมวลมนุษย์จะเป็ นอย่ำงไร?
นี่เป็ นปัญหำที่รุนแรงมำกปัญหำหนึ่ง! เพรำะพระเจ้ำทรงรู ้ว่ำสิ่งต่ำงๆ
แห่งกำรทรงสร้ำงแต่ละสิ่งดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ดว้ ยเหตุผลใด
บทบำทของสิ่งทุกชนิดที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงคืออะไร แต่ละสิ่งมีผลกระทบแบบใดกับมวลมนุษย์
และมันเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ถึงระดับใด
เพรำะในพระทัยของพระเจ้ำมีแผนกำรสำหรับทั้งหมดนี้และพระองค์ทรงบริ หำรจัดกำรทุกๆ
แง่มุมของทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้ำงขึ้นมำ นัน่ จึงเป็ นสำเหตุที่ทุกๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงทำจึงสำคัญและจำเป็ นมำกสำหรับมวลมนุษย์ ดังนั้นแล้วตั้งแต่น้ไี ป
เมื่อใดก็ตำมที่เจ้ำสังเกตปรำกฏกำรณ์ทำงนิเวศวิทยำบำงอย่ำงท่ำมกลำงสิ่งต่ำงๆ แห่งกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
หรื อกฎธรรมชำติบำงอย่ำงในขณะนี้ท่ำมกลำงสิ่งต่ำงๆ แห่งกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำ

เจ้ำจะไม่สงสัยเกี่ยวกับควำมจำเป็ นของทุกๆ สิ่งที่พระเจ้ำทรงสร้ำงอีกต่อไป
เจ้ำจะไม่ใช้ถอ้ ยคำที่ไม่รู้เท่ำทันมำตัดสินโดยพลกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของทุกสรรพสิ่งของพระเจ้ำแ
ละหนทำงอันหลำกหลำยของพระองค์ในกำรจัดเตรียมสำหรับมวลมนุษย์อกี ต่อไป
อีกทั้งเจ้ำจะไม่มำสู่ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับกฎของพระเจ้ำสำหรับทุกสรรพสิ่งแห่งกำรทรงสร้ำงของพระองค์โดยพลกำร
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

587. หำกสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมดสูญเสียกฎของพวกมันไป พวกมันคงจะไม่ดำรงอยู่อีกต่อไป
หำกกฎแห่งทุกสรรพสิ่งได้สูญหำยไป
เช่นนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งก็คงจะมีควำมไม่สำมำรถที่จะดำเนินต่อไปได้
มนุษยชำติคงจะสูญเสียสภำพแวดล้อมของพวกเขำซึ่งพวกเขำพึ่งพำเพื่อกำรอยูร่ อดด้วยเช่นกัน
หำกมนุษยชำติสูญเสียทั้งหมดนั้น พวกเขำคงจะไม่มีควำมสำมำรถที่จะดำเนินต่อไปได้ดงั ทีพ่ วกเขำได้ทำเรื่ อยมำ
เพื่อเจริ ญเติบโตและทวีจำนวนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่ำ
เหตุผลที่มนุษย์ได้อยู่รอดมำจนกระทัง่ บัดนี้เป็ นเพรำะพระเจ้ำได้ทรงจัดหำสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมดให้แก่พวกเขำเพื่อ
เลี้ยงดูพวกเขำ เพื่อเลี้ยงดูมวลมนุษย์ในหนทำงที่แตกต่ำงกัน
เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงเลี้ยงดูมวลมนุษย์ในหนทำงที่แตกต่ำงกันเท่ำนั้น
มวลมนุษย์จงึ ได้อยูร่ อดมำจนกระทัง่ บัดนี้ในปัจจุบนั นี้
ด้วยสภำพแวดล้อมที่ตำยตัวสำหรับกำรอยู่รอดอันเป็ นคุณและมีกฎธรรมชำติเป็ นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในนั้น
ผูค้ นต่ำงประเภททั้งหมดของแผ่นดินโลก เผ่ำพันธุ์ที่ต่ำงกันทั้งหมด
จึงสำมำรถอยู่รอดได้ภำยในพืน้ ที่ที่ได้บญั ญัติข้ นึ ของพวกเขำเอง
ไม่มีใครสำมำรถไปเลยจำกพื้นที่เหล่ำนี้หรื ออำณำเขตระหว่ำงพวกมันได้
เป็ นเพรำะพระเจ้ำนั่นเองที่ได้ทรงวำดเค้ำโครงพวกมันไว้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 9” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

588. โลกฝ่ ำยวิญญำณคือสถำนที่สำคัญแห่งหนึ่ง สถำนที่ซ่งึ แตกต่ำงจำกโลกทำงวัตถุ
เหตุใดเรำจึงกล่ำวว่ำมันสำคัญ? พวกเรำกำลังจะหำรื อเรื่ องนี้กนั อย่ำงละเอียด
กำรมีอยู่ของโลกฝ่ ำยวิญญำณเชื่อมโยงกันอย่ำงเหนียวแน่นกับโลกทำงวัตถุของมวลมนุษย์
มันมีบทบำทสำคัญในวัฏจักรแห่งชีวิตและควำมตำยของมนุษย์ในอำนำจครอบครองเหนือสรรพสิ่งของพระเจ้ำ
นี่คือกฎของมัน และนี่คือหนึ่งในเหตุผลทั้งหลำยที่ทำให้กำรมีอยู่ของมันมีควำมสำคัญ
เนื่องจำกมันเป็ นสถำนที่ซ่ึงสัมผัสทั้งห้ำไม่สำมำรถหยัง่ รู ้ได้
ไม่มีใครสำมำรถตัดสินได้อย่ำงแน่ชดั ว่ำโลกฝ่ ำยวิญญำณมีอยู่หรื อไม่มี

กำรเคลื่อนที่ท้งั หลำยของมันเชื่อมต่อกับกำรดำรงอยู่ของมนุษย์อย่ำงใกล้ชิด
ซึ่งมีผลทำให้ระเบียบชีวิตของมวลมนุษย์ได้รับอิทธิพลอย่ำงใหญ่หลวงจำกโลกฝ่ ำยวิญญำณด้วยเช่นกัน
กำรนี้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของพระเจ้ำหรื อไม่? มันเกี่ยวข้อง เมื่อเรำกล่ำวเช่นนี้
พวกเจ้ำเข้ำใจว่ำเหตุใดเรำจึงกำลังหำรื อถึงหัวข้อนี้ กล่ำวคือ
มันเป็ นเพรำะว่ำมันเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของพระเจ้ำ รวมถึงกำรบริ หำรของพระองค์นั่นเอง
ในโลกอย่ำงเช่นโลกนี้ —โลกทีไ่ ม่ปรำกฏแก่ตำผูค้ น—ทุกๆ ประกำศิตจำกสวรรค์ ประกำศกฤษฎีกำ
และระบบบริ หำรของมันนั้นเหนือกว่ำกฎหมำยและระบบทั้งหลำยของชำติใดในโลกทำงวัตถุเป็ นอย่ำงมำก
และไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้จะกล้ำขัดหรื อฝ่ ำฝื นสิ่งเหล่ำนั้น
กำรนี้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและกำรบริหำรของพระเจ้ำหรื อไม่? ในโลกฝ่ ำยวิญญำณนั้น
มีประกำศกฤษฎีกำรบริหำรที่ชดั เจน ประกำศิตจำกสวรรค์ที่ชดั เจน และบทบัญญัติที่ชดั เจน
บรรดำผูด้ ูแลในระดับแตกต่ำงกันและในพื้นที่ต่ำงๆ
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนและรักษำกฎและข้อบังคับทั้งหลำยอย่ำงเคร่งครัด
เพรำะพวกเขำรู ้ว่ำผลพวงของกำรฝ่ ำฝื นประกำศิตจำกสวรรค์คืออะไร
พวกเขำตระหนักอย่ำงชัดเจนว่ำพระเจ้ำทรงลงโทษคนชัว่ และทรงตอบแทนรำงวัลแก่คนดีอย่ำงไร
และว่ำพระองค์ทรงบริ หำรและปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งอย่ำงไร ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเขำมองเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำพระองค์ทรงดำเนินกำรประกำศิตจำกสวรรค์และบทบัญญัติของพระองค์อย่ำงไร
สิ่งเหล่ำนี้แตกต่ำงจำกโลกทำงวัตถุที่มวลมนุษย์อำศัยอยู่หรื อไม่? สิ่งเหล่ำนี้แตกต่ำงกันอย่ำงมหำศำลจริ งๆ
โลกฝ่ ำยวิญญำณเป็ นโลกที่แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิงกับโลกทำงวัตถุ
ในเมื่อมีประกำศิตจำกสวรรค์และบทบัญญัติเหล่ำนี้ เรื่ องนี้จึงเกี่ยวข้องกับอธิปไตย กำรบริ หำรของพระเจ้ำ
และยิ่งไปกว่ำนั้น พระอุปนิสยั ของพระองค์ รวมถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ น
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

589. พระเจ้ำได้ทรงกำหนดประกำศิตจำกสวรรค์ ประกำศกฤษฎีกำ และระบบต่ำงๆ
นำนำขึ้นในอำณำจักรฝ่ ำยวิญญำณ และทันทีที่สิ่งเหล่ำนี้ได้ประกำศออกไป
พวกมันจะถูกดำเนินกำรอย่ำงเข้มงวดมำก ดังที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยพระเจ้ำ
โดยสิ่งมีชีวิตในตำแหน่งทำงกำรต่ำงๆ ในโลกฝ่ ำยวิญญำณ และไม่มีผใู้ ดกล้ำที่จะฝ่ ำฝื นสิ่งเหล่ำนั้น เพรำะฉะนั้น
ในวัฏจักรแห่งชีวิตและควำมตำยของมวลมนุษย์ในโลกมนุษย์น้ นั
ไม่ว่ำใครบำงคนจะมำจุติใหม่เป็ นสัตว์หรื อมนุษย์ ย่อมมีธรรมบัญญัติสำหรับทั้งสองนั้น
เนื่องจำกธรรมบัญญัติเหล่ำนี้มำจำกพระเจ้ำ จึงไม่มผี ใู้ ดกล้ำที่จะทำผิดธรรมบัญญัติ
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสำมำรถทำผิดธรรมบัญญัติได้ เนื่องจำกอธิ ปไตยนี้ของพระเจ้ำ

และเพรำะธรรมบัญญัติเช่นนี้มีอยู่เท่ำนั้น โลกทำงวัตถุที่ผคู้ นมองเห็นนี้จึงเป็ นไปอย่ำงปกติและมีระเบียบ
เนื่องจำกอธิปไตยนี้ของพระเจ้ำเท่ำนั้นพวกมนุษย์จึงสำมำรถดำรงอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขกับอีกโลกหนึ่งที่ไม่ป
รำกฏแก่ตำสำหรับพวกโดยสิ้นเชิงได้ และสำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงกลมกลืนกับมันได้—
ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่สำมำรถหนีพน้ จำกอธิปไตยของพระเจ้ำได้ หลังจำกชีวิตที่เป็ นเนื้อหนังของบุคคลหนึ่งตำยลง
ดวงจิตยังคงมีชีวิตอยู่ และดังนั้น จะเกิดอะไรขึ้นหำกมันไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรบริ หำรของพระเจ้ำ?
ดวงจิตนั้นคงจะเร่ ร่อนไปทัว่ ทุกที่ รุ กล้ำไปทุกหนแห่ง
และคงจะถึงขั้นทำอันตรำยสิ่งมีชีวิตทั้งหลำยในโลกมนุษย์
อันตรำยเช่นนั้นจะไม่เพียงแค่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์เท่ำนั้น
และยังสำมำรถเกิดขึ้นกับต้นไม้และสัตว์ท้งั หลำยได้ดว้ ยเช่นกัน—อย่ำงไรก็ตำม
สิ่งแรกที่จะได้รับอันตรำยก็คงจะเป็ นผูค้ น หำกกำรนี้จะเกิดขึ้น—หำกดวงจิตเช่นนั้นอยูโ่ ดยไม่มีกำรบริ หำร
ทำอันตรำยต่อผูค้ นโดยแท้ และทำสิ่งทั้งหลำยที่ชวั่ ร้ำยอย่ำงแท้จริง—เช่นนั้นแล้ว
ดวงจิตนี้ก็คงจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมในโลกฝ่ ำยวิญญำณด้วยเช่นกัน กล่ำวคือ
หำกสิ่งทั้งหลำยมีควำมร้ำยแรง ดวงจิตนั้นก็คงจะสูญสิ้นไปในไม่ช้ำ และคงจะถูกทำลำย หำกเป็ นไปได้
มันคงจะถูกนำไปอยู่ที่ใดสักแห่งและหลังจำกนั้นก็ได้มำจุติใหม่ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ กำรบริหำรดวงจิตต่ำงๆ
ของโลกฝ่ ำยวิญญำณนั้นมีระเบียบ และดำเนินกำรโดยสอดคล้องกับขั้นตอนและกฎทั้งหลำย
นั่นเป็ นเพรำะกำรบริ หำรเช่นนั้นเท่ำนั้น โลกทำงวัตถุของมนุษย์จงึ ยังไม่ลม้ ลงไปสู่ควำมวุน่ วำย
พวกมนุษย์แห่งโลกทำงวัตถุจึงยังมีควำมรูส้ ึกนึกคิดที่เป็ นปกติ มีควำมมีเหตุผลที่เป็ นปกติ
และมีชีวิตทำงเนื้อหนังที่มีระเบียบ มีเพียงหลังจำกที่มวลมนุษย์มีชีวิตปกติเช่นนั้นเท่ำนั้น
บรรดำผูท้ ี่ใช้ชีวิตอยู่ในเนื้อหนังจึงจะสำมำรถเจริ ญรุ่ งเรื องและสืบพันธุ์ไปตลอดหลำยชัว่ คนต่อไปได้
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

590. ควำมตำยของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง—กำรสิ้นสุดชีวิตทำงกำยภำพ—
บ่งชี้ว่ำสิ่งมีชีวิตนั้นได้ผ่ำนจำกโลกทำงวัตถุมำสู่โลกฝ่ ำยวิญญำณ
ในขณะที่กำรถือกำเนิดของชีวิตใหม่ทำงกำยภำพบ่งชี้ว่ำสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้จำกโลกฝ่ ำยวิญญำณมำสู่โลกทำงวัตถุ
และได้เริ่ มต้นรับหน้ำที่และแสดงบทบำทของมันแล้ว ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจำกไปหรื อกำรมำถึงของสิง่ มีชีวิต
ทั้งคู่น้ นั ไม่สำมำรถแยกออกจำกงำนของโลกฝ่ ำยวิญญำณได้ เมื่อถึงเวลำที่ใครบำงคนมำสู่โลกทำงวัตถุ
พระเจ้ำได้ทรงก่อรู ปร่ ำงกำรจัดกำรเตรี ยมกำรและกำรกำหนดนิยำมที่เหมำะสมไว้แล้วในโลกฝ่ ำยวิญญำณในเรื่ อ
งที่ว่ำ บุคคลนั้นจะไปยังครอบครัวใด พวกเขำจะไปถึงในยุคสมัยใด พวกเขำจะมำถึงในชัว่ โมงใด
และบทบำทที่พวกเขำจะแสดง เมื่อเป็ นเช่นนั้น ชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลผูน้ ้ี—สิ่งทั้งหลำยที่พวกเขำทำ
และเส้นทำงทั้งหลำยที่พวกเขำเดิน—จะดำเนินกำรไปตำมกำรจัดกำรเตรี ยมกำรที่ได้ทำขึ้นในโลกฝ่ ำยวิญญำณ

โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย ยิ่งไปกว่ำนั้น เวลำที่ชีวิตทำงกำยภำพจะสิ้นสุดลง
และลักษณะกับสถำนที่ที่มนั จะจบนั้นเป็ นที่ชดั เจนและหยัง่ รู ้ได้ในโลกฝ่ ำยวิญญำณ
พระเจ้ำทรงปกครองโลกทำงวัตถุ และพระองค์ทรงปกครองโลกฝ่ ำยวิญญำณด้วยเช่นกัน
และพระองค์จะไม่ทรงทำให้วฏั จักรแห่งชีวิตและควำมตำยตำมปกติของดวงจิตหนึ่งล่ำช้ำไป
และพระองค์ไม่เคยทรงสำมำรถกระทำควำมผิดพลำดใดๆ ในกำรจัดกำรเตรี ยมกำรวัฏจักรนั้นเลย
ผูด้ ูแลแต่ละท่ำนในตำแหน่งทำงกำรในโลกฝ่ ำยวิญญำณนั้นดำเนินกำรภำรกิจแต่ละอย่ำงของพวกเขำ
และทำสิ่งที่พวกเขำควรที่จะทำ โดยสอดคล้องกับคำแนะนำและกฎเกณฑ์ท้งั หลำยของพระเจ้ำ ด้วยเหตุน้ี
ในโลกของมวลมนุษย์น้นั ปรำกฏกำรณ์ทำงวัตถุทุกอย่ำงที่มนุษย์เห็นนั้นอยู่อย่ำงเป็ นระเบียบ
และไม่มีควำมวุ่นวำย ทั้งหมดนี้ก็เนื่องจำกกฎเกณฑ์ที่มรี ะเบียบเหนือสรรพสิ่งของพระเจ้ำ
รวมทั้งข้อเท็จจริ งที่สิทธิอำนำจของพระองค์ปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่ำง
อำนำจครอบครองของพระองค์ประกอบด้วยโลกทำงวัตถุที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
โลกฝ่ ำยวิญญำณที่ไม่ปรำกฏแก่ตำเบื้องหลังมวลมนุษย์ เพรำะฉะนั้น หำกพวกมนุษย์ปรำรถนำที่จะมีชีวิตที่ดี
และหวังที่จะดำรงชีวิตในสภำพแวดล้อมที่ดีนอกเหนือจำกกำรได้รับกำรจัดเตรี ยมด้วยโลกทำงวัตถุที่มองเห็นได้
ทั้งหมดทั้งมวลนั้น พวกเขำก็ตอ้ งได้รับกำรจัดเตรียมด้วยโลกฝ่ ำยวิญญำณด้วยเช่นกัน
ซึ่งไม่มผี ใู้ ดสำมำรถมองเห็นได้ ซึ่งควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในนำมของมวลมนุษย์ และซึ่งเป็ นไปอย่ำงมีระเบียบ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

591. นับแต่ชวั่ ขณะที่เจ้ำเข้ำมำในโลกนี้พร้อมกับเสียงร้องจ้ำ เจ้ำก็เริ่ มทำหน้ำที่ของตนให้ลุลว่ ง
เจ้ำได้เริ่ มกำรเดินทำงของชีวิตของเจ้ำ
โดยแสดงไปตำมบทบำทของเจ้ำในแผนกำรของพระเจ้ำและในกำรทรงลิขิตของพระองค์
ไม่ว่ำเจ้ำจะมีภูมิหลังอย่ำงไร และกำรเดินทำงข้ำงหน้ำของเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร
ก็ไม่มีใครสำมำรถหลีกหนีกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงและกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของฟ้ำได้
และไม่มีใครควบคุมชะตำลิขิตของตนเองได้
เพรำะมีเพียงพระองค์ผทู้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถทำงำนเช่นนั้นได้
นับตั้งแต่วนั ที่มนุษย์ได้มำสู่กำรดำรงอยู่ พระเจ้ำได้ทรงพระรำชกิจเช่นนี้มำตลอด บริ หำรจัดกำรจักรวำล
กำกับกฎเกณฑ์แห่งกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกสรรพสิ่งและวิถีโคจรของทุกสรรพสิ่งเหล่ำนั้น
เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—มนุษย์ได้รับกำรบำรุ งเลี้ยงอย่ำงเงียบเชียบและไม่รู้ตวั
ด้วยควำมอ่อนหวำนและหยำดฝน ตลอดจนหยดน้ ำค้ำงจำกพระเจ้ำ เช่นเดียวกับทุกสรรพสิ่ง—
มนุษย์อยู่ภำยใต้กำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระหัตถ์พระเจ้ำโดยไม่รู้ตวั
หัวใจและจิตวิญญำณของมนุษย์ถูกกุมไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ

ทุกอย่ำงในชีวิตของเขำอยู่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ ไม่ว่ำเจ้ำจะเชื่อเรื่ องนี้หรื อไม่ก็ตำม
ไม่ว่ำสิ่งใดและทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่ำที่มีชีวิตอยู่หรื อตำยแล้วก็ตำม จะเคลื่อนย้ำย เปลี่ยนแปลง
สร้ำงขึ้นมำใหม่และปลำสนำกำรไปตำม พระดำริ ของพระเจ้ำ
นี่คือหนทำงที่พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือทุกสรรพสิ่ง
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดชีวิตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

592. พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกนี้และทรงนำพำมนุษย์ซ่ึงเป็ นสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ประทำนชีวิตให้เข้ำมำในโลก
ต่อมำ มนุษย์ก็มำมีพอ่ แม่และญำติพี่น้อง และไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป
ตั้งแต่ครั้งแรกที่มนุษย์เปิ ดตำมองโลกแห่งวัตถุ
เขำก็ได้ถูกลิขิตชะตำไว้แล้วให้ดำรงอยูภ่ ำยในกำรทรงลิขิตของพระเจ้ำ
ลมปรำณจำกพระเจ้ำสนับสนุนสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดทุกชีวิต ตลอดช่วงวัยเจริ ญเติบโตไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
ในช่วงระหว่ำงกระบวนกำรนี้ ไม่มีใครรูส้ ึกว่ำมนุษย์กำลังเติบโตขึ้นภำยใต้กำรดูแลของพระเจ้ำ
พวกเขำกลับเชื่อว่ำมนุษย์กำลังเติบโตภำยใต้กำรดูแลอันเปี่ ยมรักของบิดำมำรดำของเขำ
และสัญชำตญำณชีวิตของเขำนั่นเองที่กำกับกำรเติบโตของเขำ
นี่เป็ นเพรำะว่ำมนุษย์ไม่รู้ว่ำผูใ้ ดประทำนชีวิตให้เขำ หรื อรู ้ว่ำตัวเขำมำจำกไหน
นับประสำอะไรที่จะรู ้หนทำงที่สัญชำตญำณชีวิตสร้ำงปำฏิหำริ ย์
เขำรู ้เพียงว่ำอำหำรคือพื้นฐำนที่ช่วยให้ชีวิตดำเนินต่อไป
ควำมพำกเพียรบำกบัน่ คือแหล่งกำเนิดแห่งกำรดำรงอยู่ของเขำ
และควำมเชื่อต่ำงๆในจิตใจของเขำคือทุนที่เขำต้องอำศัยพึ่งพำเพื่อควำมอยู่รอด
เกี่ยวกับพระคุณและกำรจัดเตรี ยมของพระเจ้ำนั้น มนุษย์คือไม่รับรู ้อนั ใดเลยอย่ำงถึงทีส่ ุด
และดังนั้นพวกเขำจึงใช้ชีวิตที่พระเจ้ำประทำนให้ไปอย่ำงสูญเปล่ำ…ไม่มีแม้แต่คนเดียวในมนุษยชำติน้ีที่พระเจ้ำ
ทรงดูแลทั้งวันคืน จะคิดขึ้นมำได้เองว่ำจะนมัสกำรพระองค์
พระเจ้ำยังทรงพระรำชกิจต่อไปกับมนุษย์ผซู้ ่ึงพระองค์ไม่เคยตั้งควำมคำดหวัง
ก็เพียงเท่ำที่พระองค์ทรงวำงแผนกำรไว้เท่ำนั้น พระเจ้ำทรงทำเช่นนั้นด้วยควำมหวังว่ำสักวันหนึ่ง
มนุษย์จะตื่นขึ้นจำกฝันของเขำและพลันตระหนักถึงคุณค่ำและควำมหมำยของชีวิต
รวมถึงรำคำที่พระเจ้ำทรงจ่ำยเพื่อทั้งสิ้นทั้งมวลที่พระองค์ได้ประทำนให้เขำ
และควำมกังวลร้อนใจขณะที่พระเจ้ำทรงรอคอยให้มนุษย์หันกลับมำหำพระองค์…
ทุกคนที่เข้ำมำในพิภพนี้ตอ้ งผ่ำนชีวิตและควำมตำย
และพวกเขำส่วนใหญ่ได้ผ่ำนวัฏจักรแห่งควำมตำยและกำรเกิดใหม่แล้ว ผูค้ นที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้จะตำยในไม่ช้ำ

และคนที่ตำยแล้วจะกลับมำในอีกไม่นำน
ทั้งหมดนี้คือครรลองแห่งชีวิตที่พระเจ้ำทรงจัดกำรเตรี ยมกำรสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละรำย
กระนั้นครรลองและวัฏจักรนี้คือควำมจริงที่ตรงชัดว่ำ พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้มนุษย์มองเห็นว่ำ
ชีวิตที่พระเจ้ำประทำนให้มนุษย์น้ นั ไร้ขีดจำกัด ไม่ผูกติดกับลักษณะทำงกำยภำพ เวลำหรื อพืน้ ที่
นั่นแลที่เป็ นควำมล้ำลึกของชีวิตซึ่งถูกประทำนมำให้มนุษย์โดยพระเจ้ำ และเป็ นข้อพิสูจน์วำ่ ชีวิตมำจำกพระองค์
แม้หลำยคนอำจไม่เชื่อว่ำชีวิตมำจำกพระเจ้ำ มนุษย์ก็ชื่นชมทุกสิ่งที่มำจำกพระเจ้ำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่ว่ำพวกเขำจะเชื่อในพระองค์หรือปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของพระองค์ก็ตำม
หำกว่ำสักวันหนึ่งพระเจ้ำเกิดเปลี่ยนพระทัยขึ้นมำอย่ำงกะทันหัน
และปรำรถนำจะทวงคืนทุกอย่ำงที่ดำรงอยู่ในโลก และเอำชีวิตที่พระองค์ทรงมอบให้กลับคืนไป เมื่อนั้น
ทั้งหมดก็จะไม่มีเหลืออยูอ่ ีกต่อไป พระเจ้ำทรงใช้ชีวิตของพระองค์จดั หำให้กบั ทุกสรรพสิ่ง
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
นำพำทุกสิ่งมำสู่ระบบระเบียบที่ดีโดยอำศัยอำนำจตำมพระอิทธิฤทธิ์และสิทธิอำนำจของพระองค์
นี่คือควำมจริ งที่ไม่มีใครเลยสำมำรถคิดได้เองและจับใจควำมได้
และควำมจริ งที่ไม่อำจจับใจควำมได้เหล่ำนี้ก็คือ
กำรสำแดงที่แท้จริ งและภำคพันธสัญญำแห่งพลังชีวิตของพระเจ้ำ บัดนี้ เรำขอบอกควำมลับบำงอย่ำงแก่เจ้ำว่ำ
ควำมยิ่งใหญ่แห่งชีวิตของพระเจ้ำและพลังอำนำจแห่งชีวิตของพระองค์น้ นั เกินหยัง่ ถึงได้โดยสิ่งทรงสร้ำงใด
มันเป็ นเช่นนั้นในตอนนี้ เช่นเดียวกับที่มนั เคยเป็ นในอดีต และมันก็จะเป็ นเช่นนั้นในกำลข้ำงหน้ำที่จะมำถึง
ควำมลับข้อที่สองที่เรำจะบอกคือ แหล่งกำเนิดแห่งชีวิตนั้นมำจำกพระเจ้ำ
สำหรับบรรดำสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งหมดทั้งสิ้น
ไม่ว่ำพวกมันอำจอยู่ในรู ปแบบและโครงสร้ำงที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรก็ตำมที
ไม่ว่ำเจ้ำจะเป็ นสิ่งมีชีวิตประเภทใดก็ตำมที เจ้ำก็ไม่อำจทวนย้อนวิถีโคจรของชีวิตที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้ได้
ไม่ว่ำในกรณีใด ทั้งหมดที่เรำปรำรถนำก็เพือ่ ให้มนุษย์เข้ำใจว่ำ หำกปรำศจำกกำรดูแล
กำรปกปักรักษำและกำรจัดเตรี ยมของพระเจ้ำแล้วไซร้
มนุษย์จะไม่สำมำรถได้รับทุกสิ่งที่พวกเขำคำดหวังจะได้รับเลย
ไม่ว่ำเขำจะพยำยำมอย่ำงขยันขันแข็งสักแค่ไหนหรือต่อสู้ดิ้นรนอย่ำงทุลกั ทุเลเท่ำไร
หำกไร้สิ่งจัดหำเพื่อชีวิตจำกพระเจ้ำ
มนุษย์จะสูญเสียสำนึกแห่งคุณค่ำของกำรมีชีวิตและสำนึกแห่งควำมหมำยของชีวิต
พระเจ้ำจะทรงยอมให้มนุษย์ซ่งึ ทิ้งขว้ำงคุณค่ำแห่งชีวิตของพระองค์อย่ำงไม่ใส่ใจนำพำมีควำมสุขเสรี ไร้กงั วลปำ
นนั้นได้เช่นไร? ดังที่เรำได้กล่ำวไว้ก่อนนี้ว่ำ จงอย่ำลืมว่ำพระเจ้ำคือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตของเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิดชีวิตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

593. พระเจ้ำทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งและทรงบริ หำรทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ได้ทรงสร้ำงทั้งหมดที่มี พระองค์ทรงบริ หำรทั้งหมดที่มี พระองค์ทรงปกครองเหนือทั้งหมดที่มี
และพระองค์ทรงจัดเตรี ยมสำหรับทั้งหมดที่มี นี่คือพระสถำนะของพระเจ้ำ
และนั่นคือพระอัตลักษณ์ของพระองค์ สำหรับทุกสรรพสิ่งและทั้งหมดที่มนี ้ นั
พระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำคือพระผูส้ ร้ำงและพระผูป้ กครองของสิ่งทรงสร้ำงทั้งหมด
เช่นนั้นคือพระอัตลักษณ์ที่พระเจ้ำทรงถือครอง และพระองค์ทรงมีเอกลักษณ์ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำ—ไม่ว่ำสิ่งเหล่ำนั้นจะอยู่ท่ำมกลำงมวลมนุษย์หรือในโลกฝ่ ำยวิญญำณ—
ที่จะสำมำรถใช้วิธีกำรหรื อข้ออ้ำงใดๆ เพื่อปลอมแฝงหรื อแทนที่พระอัตลักษณ์และพระสถำนะของพระเจ้ำได้
เพรำะท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งมีเพียงองค์หนึ่งเดียวเท่ำนั้นที่ทรงถือครองพระอัตลักษณ์ ฤทธำนุภำพ สิทธิอำนำจ
และควำมสำมำรถในกำรปกครองเหนือสิ่งทรงสร้ำง นั่นก็คือ พระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ของพวกเรำ
พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพและทรงเคลื่อนไปท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงสำมำรถขึ้นสู่ที่สูงที่สุด
เหนือทุกสรรพสิ่งได้ พระองค์ทรงสำมำรถถ่อมพระองค์เองโดยกำรกลำยเป็ นมนุษย์
กำรกลำยเป็ นผูซ้ ่งึ อยู่ท่ำมกลำงบรรดำผูท้ ี่มีเลือดเนื้อ กำรมำประจันหน้ำกับผูค้ น
และกำรร่ วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขำ ในขณะที่ในเวลำเดียวกันนั้น พระองค์ทรงบัญชำทั้งหมดที่มี
โดยทรงตัดสินชะตำกรรมของทั้งหมดที่มีและทิศทำงใดที่มนั ทั้งหมดจะเคลื่อนไป ยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ทรงนำชะตำกรรมของมวลมนุษย์ทง้ ั ปวง และทรงคุมทิศทำงของมวลมนุษย์
พระเจ้ำดังเช่นนี้ควรจะได้รับกำรนมัสกำร กำรเชื่อฟัง และกำรรู ้จกั โดยสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ด้วยเหตุน้ีเอง
ไม่ว่ำเจ้ำจะอยู่ในกลุ่มหรื อชนิดใดท่ำมกลำงมวลมนุษย์ กำรที่เชื่อในพระเจ้ำ กำรติดตำมพระเจ้ำ
กำรเคำรพพระเจ้ำ กำรยอมรับกำรปกครองของพระองค์
และกำรยอมรับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของพระองค์ตอ่ ชะตำกรรมของเจ้ำเป็ นเพียงทำงเลือกเดียว—
ทำงเลือกที่จำเป็ น—สำหรับบุคคลใดก็ตำมและสำหรับสิ่งมีชีวิตใดก็ตำม ในควำมทรงเอกลักษณ์ของพระเจ้ำนั้น
ผูค้ นมองเห็นว่ำ สิทธิอำนำจของพระองค์ พระอุปนิสยั อันชอบธรรมของพระองค์ เนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และวิธีกำรทั้งหลำยที่พระองค์ทรงใช้จดั เตรี ยมแก่ทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเป็ นเอกลักษณ์โดยครบบริ บูรณ์
ควำมทรงเอกลักษณ์น้ีกำหนดพิจำรณำพระอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของพระเจ้ำพระองค์เอง
และมันยังกำหนดพิจำรณำสถำนะของพระองค์ดว้ ยเช่นกัน เพรำะฉะนั้น ท่ำมกลำงสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงทั้งปวง
หำกสิ่งมีชีวิตใดในโลกฝ่ ำยวิญญำณหรื อท่ำมกลำงมวลมนุษย์ปรำรถนำที่จะยืนแทนที่พระเจ้ำ
ควำมสำเร็จย่อมจะเป็ นไปไม่ได้ ดังเช่นที่จะเป็ นไปไม่ได้กบั ควำมพยำยำมใดๆ ที่จะปลอมแฝงพระเจ้ำ
นี่คือข้อเท็จจริ ง

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

594. งำนขั้นสุดท้ำยของเรำไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์แห่งกำรลงโทษมนุษย์เท่ำนั้น
แต่เพื่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรในเรื่ องบั้นปลำยของมนุษย์อีกด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้น
มันเป็ นไปเพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอำจรับรู ้กิจกำรและกำรกระทำของเรำ
เรำต้องกำรให้แต่ละบุคคลได้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำมำนั้นถูกต้อง
และได้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำมำนั้นเป็ นกำรแสดงออกของอุปนิ สยั ของเรำ
ที่ให้กำเนิดมวลมนุษย์น้นั ไม่ใช่กำรกระทำของมนุษย์ นับประสำอะไรที่จะเป็ นกำรกระทำของธรรมชำติ
แต่เป็ นเรำ ผูบ้ ำรุ งเลี้ยงทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในกำรสร้ำง หำกปรำศจำกกำรดำรงอยู่ของเรำ
มวลมนุษย์ย่อมมีแต่จะพินำศและทุกข์ทนจำกกำรหวดเฆีย่ นแห่งหำยนะเท่ำนั้น
ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้เห็นดวงอำทิตย์และดวงจันทร์อนั สวยงำม หรื อโลกอันเขียวขจีอีกเลย
มวลมนุษย์จะเผชิญเพียงค่ำคืนอันเยือกเย็นและหุบเขำแห่งเงำมรณะซึ่งไม่ลดละปรำนี
เรำคือควำมรอดเดียวเท่ำนั้นของมวลมนุษย์ เรำคือควำมหวังเดียวเท่ำนั้นของมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เรำก็คือพระองค์ผซู้ ่งึ เป็ นที่พ่งึ แห่งกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ท้งั ปวง หำกไม่มีเรำ—
มวลมนุษย์จะหยุดนิ่งลงในทันที หำกไม่มีเรำ—
มวลมนุษย์จะทุกข์ทนจำกมหันตภัยและถูกบรรดำผีสำงทุกลักษณะเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่ำเท้ำ
กระนั้นก็ยงั ไม่มีใครใส่ใจเรำ เรำได้ทำงำนที่ไม่มีใครอื่นทำได้
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
ตัดตอนมำจำก “ตระเตรียมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

12. พระวจนะว่าด้วยธรรมนูญ ประกาศกฤษฎีกาบริหาร และพระบัญญัติของยุคแห่งราชอาณาจักร
595. งำนที่ได้วำงแผนไว้ของเรำยังคงรุ กไปข้ำงหน้ำต่อโดยปรำศจำกกำรหยุดแม้สักชัว่ ขณะ
เมื่อได้กำ้ วเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักรแล้ว
และเมื่อได้นำพำพวกเจ้ำเข้ำสู่รำชอำณำจักรของเรำในฐำนะประชำกรของเรำแล้ว เรำจะมีขอ้ เรี ยกร้องอื่นๆ
ที่จะเรี ยกจำกพวกเจ้ำ กล่ำวคือ เรำจะเริ่ มต้นเผยแพร่ ธรรมนูญซึ่งเรำจะใช้ในกำรปกครองยุคนี้ต่อพวกเจ้ำ นั่นคือ
เนื่องจำกเจ้ำนั้นได้ชื่อว่ำเป็ นประชำกรของเรำ เจ้ำควรมีควำมสำมำรถที่จะถวำยพระเกียรตินำมของเรำ กล่ำวคือ
ยืนหยัดเป็ นคำพยำนในท่ำมกลำงกำรทดสอบ หำกใครก็ตำมพยำยำมที่จะป้อยอเรำและปกปิ ดควำมจริ งจำกเรำ
หรื อดำเนินกำรตกลงต่ำงๆ อันเสียชื่อเสียงลับหลังเรำ
ผูค้ นเยี่ยงนี้จะถูกไล่ออกไปและถูกย้ำยออกจำกบ้ำนของเรำเพื่อรอให้เรำจัดกำรกับพวกเขำ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
ผูท้ ี่ไม่สัตย์ซื่อและอกตัญญูต่อเรำในอดีต และผูท้ ี่ลุกขึ้นมำอีกครั้งวันนี้เพื่อตัดสินเรำอย่ำงเปิ ดเผย—
พวกเขำจะถูกขับไล่ออกจำกบ้ำนของเรำเช่นกัน พวกที่เป็ นประชำกรของเรำจะต้องคิดพิจำรณำภำระต่ำงๆ
ของเรำอยู่ตลอดเวลำ ตลอดจนพยำยำมที่จะรู ้จกั วจนะของเรำ มีเพียงผูค้ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่เรำจะทำให้รู้แจ้ง
และพวกเขำจะใช้ชีวิตภำยใต้กำรนำและควำมรู ้แจ้งของเรำอย่ำงแน่นอน จะไม่มีวนั เผชิญกับกำรตีสอน
พวกที่จดจ่อกับกำรวำงแผนสำหรับอนำคตของพวกเขำเอง ก็ลม้ เหลวในกำรคิดพิจำรณำภำระต่ำงๆ ของเรำ—
กล่ำวคือ พวกที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมำยด้วยกำรกระทำต่ำงๆ ของพวกเขำเพื่อทำให้เรำพึงพอใจ
แต่ตรงกันข้ำมกลับเป็ นผูท้ ี่มองหำของให้ทำน—
เรำปฏิเสธที่จะใช้สรรพสิ่งทรงสร้ำงเหมือนขอทำนเหล่ำนี้อย่ำงสิ้นเชิง เพรำะตั้งแต่เวลำที่พวกเขำถือกำเนิด
พวกเขำไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรคิดพิจำรณำภำระต่ำงๆ ของเรำ
พวกเขำคือผูค้ นซึ่งขำดสำนึกรับรู ้ที่ปกติ ผูค้ นดังกล่ำวกำลังทนทุกข์จำก “ภำวะทุพโภชนำกำร” ของสมอง
และจำเป็ นต้องกลับบ้ำนไปเพื่อรับ “กำรบำรุ งเลี้ยง” บำงอย่ำง ผูค้ นเช่นนั้นไม่มีประโยชน์ต่อเรำ
ท่ำมกลำงประชำกรของเรำ สิ่งที่จะพึงประสงค์จำกทุกคนก็คือ
กำรคำนึงถึงกำรรู ้จกั เรำในฐำนะหน้ำที่ซ่งึ เป็ นภำระผูกพันอย่ำงหนึ่งที่จะต้องเข้ำใจทะลุปรุ โปร่ งจนถึงปลำยทำง
เช่น กำรกิน กำรแต่งตัว และกำรนอน บำงสิ่งที่คนผูห้ นึ่งไม่มีวนั ลืมแม้สักชัว่ ขณะ เพื่อที่ในท้ำยที่สุด
กำรรู ้จกั เรำนั้นจะกลำยเป็ นคุน้ เคยเหมือนกับกำรกิน—บำงอย่ำงที่เจ้ำทำโดยที่ไม่ตอ้ งพยำยำม
ด้วยมือที่ผ่ำนกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิ ในส่วนของวจนะที่เรำพูด ทุกๆ
วจนะจะต้องรับไว้ดว้ ยควำมเชื่อจนถึงที่สุดและซึมซับอย่ำงเต็มที่ ไม่สำมำรถมีกำรทำอะไรครึ่ งๆ กลำงๆ
อย่ำงพอเป็ นพิธีได้ ผูใ้ ดที่ไม่ให้ควำมสนใจต่อวจนะของเรำจะถือว่ำต้ำนทำนเรำโดยตรง
ผูใ้ ดที่ไม่กินวจนะของเรำ หรื อไม่พยำยำมที่จะรู ้จกั วจนะเหล่ำนั้น จะถือว่ำไม่ให้ควำมสนใจต่อเรำ
และจะถูกกวำดออกนอกประตูบำ้ นของเรำโดยตรง นี่เป็ นเพรำะ อย่ำงที่เรำได้พูดแล้วในอดีต

สิ่งที่เรำต้องกำรนั้นไม่ใช่จำนวนที่มำกมำยของผูค้ น แต่เป็ นควำมดีเลิศ จำกผูค้ นหนึ่งร้อยคน
หำกเพียงคนเดียวมีควำมสำมำรถที่จะรู ้จกั เรำได้โดยผ่ำนทำงวจนะของเรำ เช่นนั้นแล้วเรำก็ยอ่ มจะขว้ำงคนอื่นๆ
ทั้งหมดทิ้งอย่ำงเต็มใจเพื่อมุ่งเน้นไปที่กำรให้ควำมรู ้แจ้งและกำรให้ควำมกระจ่ำงแก่คนคนเดียวผูน้ ้ี
จำกกำรนี้เจ้ำสำมำรถเห็นได้ว่ำ ไม่จำเป็ นต้องเป็ นจริงว่ำ
จำนวนคนที่มำกกว่ำเพียงอย่ำงเดียวนั้นสำมำรถสำแดงเรำให้ประจักษ์และใช้ชีวิตตำมแบบอย่ำงเรำได้
สิ่งที่เรำต้องกำรคือข้ำวสำลี (แม้ว่ำเมล็ดอำจไม่เต็มก็ตำม) และไม่ใช่ขำ้ วละมำน
(แม้ในครำที่เมล็ดนั้นเต็มพอที่จะมองดูดว้ ยควำมชื่นชอบได้) ในส่วนของพวกที่ไม่ให้กำรคำนึงถึงที่จะแสวงหำ
แต่กลับเป็ นผูท้ ี่ประพฤติตวั ในลักษณะเกียจคร้ำน พวกเขำควรจำกไปโดยสมัครใจ
เรำไม่ปรำรถนำที่จะเห็นพวกเขำอีกต่อไป ด้วยเกรงว่ำพวกเขำยังคงนำควำมเสื่อมเสียมำสู่ชื่อของเรำต่อไป
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 5” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

596. เรำไม่ได้เร่ งจะลงโทษใคร และเรำก็มไิ ด้ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ดอย่ำงไม่เที่ยงธรรม—เรำนั้นชอบธรรมต่อทุกคน
เรำรักบุตรทั้งหลำยของเรำอย่ำงแน่นอน และเรำเกลียดชังคนชัว่ เหล่ำนั้นที่ทำ้ ทำยเรำอย่ำงแน่นอน
ข้อนี้คือหลักกำรเบื้องหลังกำรกระทำทั้งหลำยของเรำ
พวกเจ้ำทุกคนควรมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกในเรื่ องประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำไว้บำ้ ง หำกพวกเจ้ำไม่มี
พวกเจ้ำก็ย่อมจะไม่มีควำมยำเกรงสักนิด และจะกระทำกำรโดยประมำทต่อหน้ำเรำ
อีกทั้งพวกเจ้ำจะไม่รู้ว่ำอะไรที่เรำต้องกำรสัมฤทธิ์ผล อะไรที่เรำต้องกำรทำให้สำเร็จลุล่วง
อะไรที่เรำต้องกำรได้รับไว้ หรื อบุคคลประเภทใดที่รำชอำณำจักรของเรำต้องประสงค์
ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ คือ
1) ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจะเป็ นใคร หำกในหัวใจของเจ้ำโต้แย้งเรำ เจ้ำย่อมจะได้รับกำรพิพำกษำ
2) บรรดำผูท้ ี่เรำได้เลือกสรรทั้งหลำย จะได้รับกำรบ่มวินยั สำหรับกำรคิดที่ไม่ถูกต้องใดๆ โดยทันที
3) เรำจะจัดรวมพวกที่ไม่เชื่อในเรำไว้ขำ้ งหนึ่ง
เรำจะอนุญำตให้พวกเขำพูดและกระทำกำรโดยประมำทจนถึงที่สิ้นสุด
คือเมื่อเรำจะลงโทษพวกเขำโดยครบถ้วนและจำแนกประเภทพวกเขำ
4) เรำจะดูแลและคุม้ ครองบรรดำผูท้ ี่เชื่อในเรำตลอดเวลำ
ตลอดเวลำนั้นเรำจะจัดหำชีวิตให้พวกเขำด้วยหนทำงแห่งควำมรอด ผูค้ นเหล่ำนี้จะมีควำมรักของเรำ
และพวกเขำจะไม่ลม้ หรื อหลงทำงอย่ำงแน่นอน จุดอ่อนใดๆ ที่พวกเขำมีจะอยู่เพียงชัว่ ครำวเท่ำนั้น
และเรำจะไม่จดจำจุดอ่อนเหล่ำนั้นของพวกเขำอย่ำงแน่นอน

5) พวกที่ดูเหมือนจะเชื่อ แต่ไม่ได้เชื่อจริ งๆ–ผูท้ ี่เชื่อว่ำมีพระเจ้ำแต่ไม่แสวงหำพระคริสต์
กระนั้นก็ไม่ได้ตำ้ นทำนด้วย—คนเหล่ำนี้คือผูค้ นชนิดที่น่ำสงสำรมำกที่สุด
และเรำจะทำให้พวกเขำมองเห็นอย่ำงชัดเจนโดยผ่ำนทำงกิจกำรทั้งหลำยของเรำ
เรำจะช่วยผูค้ นเช่นนั้นให้รอดและนำพวกเขำกลับคืนมำโดยหนทำงแห่งกำรกระทำทั้งหลำยของเรำ
6) บรรดำบุตรหัวปี คนแรกที่ยอมรับชื่อของเรำ จะได้รับพร! เรำจะประสำทพรต่ำงๆ ที่ดีที่สุดแก่พวกเจ้ำ
เปิ ดโอกำสให้พวกเจ้ำชื่นชมยินดีกบั พรเหล่ำนั้นอย่ำงเต็มหัวใจอย่ำงแน่นอน ไม่มผี ใู้ ดจะกล้ำขัดขวำงกำรนี้
ทั้งหมดทั้งปวงนี้จะได้รับกำรตระเตรียมเอำไว้เพื่อพวกเจ้ำ เพรำะนี่คือประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 56” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

597. บัดนี้เรำขอประกำศกฤษฎีกำบริ หำรแห่งรำชอำณำจักรของเรำ กล่ำวคือ
สรรพสิ่งอยู่ภำยในกำรพิพำกษำของเรำ สรรพสิ่งอยู่ภำยในควำมชอบธรรมของเรำ
สรรพสิง่ อยู่ภำยในบำรมีของเรำ และเรำปฏิบตั ิควำมชอบธรรมของเรำต่อสิง่ ทั้งปวง
บรรดำผูท้ ี่พูดว่ำพวกเขำเชื่อในเรำ แต่ลึกลงไปกลับย้อนแย้งเรำ หรื อพวกที่หัวใจของพวกเขำได้ทอดทิ้งเรำ
จะถูกขับไล่ออกไป—แต่ท้งั หมดจะเป็ นไปในเวลำอันเหมำะสมของเรำเอง ผูค้ นที่พูดถึงเรำอย่ำงเหน็บแนม
แต่ก็ทำด้วยวิธีที่คนอื่นๆ ไม่สังเกตเห็น จะตำยโดยทันที (พวกเขำจะพินำศในวิญญำณ ร่ ำงกำยและจิตใจ)
พวกที่บีบคั้นหรื อเย็นชำต่อผูเ้ ป็ นทีร่ ักของเรำจะถูกพิพำกษำทันทีโดยควำมโกรธกริ้ วของเรำ
นี่หมำยควำมว่ำผูค้ นที่อิจฉำริ ษยำบรรดำผูท้ ี่เรำรัก และผูค้ นที่คิดว่ำเรำไม่ชอบธรรม
จะถูกส่งมอบให้รับกำรพิพำกษำโดยผูเ้ ป็ นที่รักของเรำ ทุกคนที่ประพฤติดี เรียบง่ำย และซื่อสัตย์
(รวมไปถึงบรรดำผูท้ ี่ขำดปัญญำ) และผูท้ ี่ปฏิบตั ิต่อเรำด้วยควำมจริ งใจที่มุ่งมัน่
ทั้งหมดจะยังคงอยู่ในรำชอำณำจักรของเรำ บรรดำผูท้ ี่ยงั ไม่กำ้ วผ่ำนกำรฝึ กฝน—
หมำยถึงผูค้ นที่ซื่อสัตย์เหล่ำนั้นผูซ้ ่ึงขำดปัญญำและควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึก—
จะมีพลังอำนำจในรำชอำณำจักรของเรำ อย่ำงไรก็ตำม พวกเขำจะถูกจัดกำรและถูกทำลำย
กำรที่พวกเขำยังไม่ได้กำ้ วผ่ำนกำรฝึ กฝนก็ไม่ใช่ท้งั หมด ตรงกันข้ำม
เรำจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นมหิทธิฤทธิ์และปรี ชำญำณของเรำ โดยผ่ำนทำงสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้นี่เอง
เรำจะขับไล่พวกที่ยงั คงสงสัยเรำออกไปทั้งหมด เรำไม่ตอ้ งประสงค์พวกเขำสักคนเลย
(เรำรังเกียจผูค้ นที่ยงั คงสงสัยเรำในเวลำเช่นนี้)
เรำจะแสดงให้ผคู้ นที่ซื่อสัตย์เห็นถึงควำมน่ำอัศจรรย์ของกำรกระทำของเรำด้วยหนทำงแห่งกิจกำรทั้งหลำยที่เรำ
ทำทัว่ ทั้งจักรวำล ครั้นแล้วจึงทำให้ปัญญำ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกและวิจำรณญำณของพวกเขำเติบโต
เรำจะทำให้ผคู้ นที่หลอกลวงถูกทำลำยในทันทีทนั ใดอันเป็ นผลมำจำกกิจกำรอันน่ำอัศจรรย์ท้งั หลำยของเรำ

บรรดำบุตรหัวปี ท้งั หมดที่ยอมรับนำมของเรำก่อน (หมำยถึงบรรดำผูค้ นที่ซื่อสัตย์ บริ สุทธิ์และไม่มีมลทิน)
จะเป็ นกลุ่มแรกที่บรรลุถงึ กำรเข้ำสู่รำชอำณำจักรและได้ปกครองเหนือชนชำติท้งั ปวงและกลุ่มคนทั้งมวลเคียงข้
ำงเรำ ได้ครองรำชย์ในฐำนะกษัตริ ยใ์ นรำชอำณำจักรและพิพำกษำชนชำติท้งั ปวงและกลุ่มชนทั้งหมด
(กำรนี้อำ้ งอิงถึงบรรดำบุตรหัวปี ท้งั หมดในรำชอำณำจักรและไม่มผี อู้ ื่น)
บรรดำผูท้ ี่อยู่ท่ำมกลำงชนชำติท้งั ปวงและกลุ่มชนทั้งหมดที่ถูกพิพำกษำ และผูท้ ี่ได้กลับใจ
จะได้เข้ำสู่รำชอำณำจักรของเรำและกลำยเป็ นประชำกรของเรำ
ขณะที่พวกที่ด้อื รั้นและไม่กลับใจจะถูกโยนลงไปในบำดำลลึก (ให้พินำศตลอดกำล)
กำรพิพำกษำในรำชอำณำจักรจะเป็ นกำรสุดท้ำย และนั่นจะเป็ นกำรที่เรำจะชำระโลกให้สะอำดโดยถ้วนทัว่
จำกนั้นก็จะไม่มีควำมอยุติธรรม ควำมโศกเศร้ำ น้ ำตำหรือกำรคร่ ำครวญอีกต่อไป และที่มำกยิ่งกว่ำนั้นคือ
จะไม่มีโลกอีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่ำงจะเป็ นกำรสำแดงถึงพระคริ สต์
และทั้งหมดจะเป็ นรำชอำณำจักรของพระคริ สต์ ช่ำงเป็ นสง่ำรำศียิ่งนัก! ช่ำงเป็ นสง่ำรำศียงิ่ นัก!
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 79” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

598. บัดนี้เรำขอประกำศใช้ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำกับพวกเจ้ำ (มีผลตั้งแต่วนั ที่มีกำรประกำศใช้
โดยกำรกำหนดให้มีกำรตีสอนแตกต่ำงกันไปแก่ผคู้ นที่แตกต่ำงกัน)
เรำรักษำสัญญำของเรำ และทุกสิ่งอยู่ในมือของเรำ กล่ำวคือ ไม่ว่ำผูใ้ ดก็ตำมที่กงั ขำจะต้องถูกฆ่ำอย่ำงแน่นอน
ไม่มีที่ว่ำงสำหรับกำรพิจำรณำใดๆ พวกเขำจะถูกกำจัดในทันที ทั้งนี้ก็เพื่อขจัดควำมเกลียดชังในใจของเรำ
(นับแต่บดั นี้เป็ นต้นไป เป็ นที่ยืนยันแล้วว่ำ ผูใ้ ดก็ตำมที่ถูกฆ่ำต้องไม่ใช่สมำชิกของอำณำจักรของเรำ
และต้องเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของซำตำน)
ในฐำนะบุตรหัวปี เจ้ำควรรักษำตำแหน่งของเจ้ำเอง และทำหน้ำที่ของตัวเจ้ำเองให้ลลุ ่วงเป็ นอย่ำงดี
และต้องไม่สอดรู ้สอดเห็น เจ้ำควรมอบถวำยตัวเจ้ำเองเพือ่ แผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ และทุกแห่งหนที่เจ้ำไป
เจ้ำควรเป็ นพยำนที่ดีต่อเรำ และถวำยเกียรตินำมของเรำ จงอย่ำกระทำพฤติกรรมทีน่ ่ำอับอำยทั้งหลำย
จงเป็ นตัวอย่ำงให้แก่บรรดำบุตรของเรำและประชำกรของเรำทั้งหมด จงอย่ำเสื่อมศีลธรรมแม้เพียงชัว่ ขณะ
กล่ำวคือ เจ้ำต้องปรำกฏต่อหน้ำทุกคนโดยมีอตั ลักษณ์ของบุตรหัวปี เสมอ และจงอย่ำประจบประแจง
แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น เจ้ำควรก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยใบหน้ำที่เชิดสูง เรำกำลังขอให้พวกเจ้ำถวำยเกียรตินำมของเรำ
ไม่ใช่ทำให้เสื่อมเสียนำมของเรำ บรรดำผูท้ ี่เป็ นบุตรหัวปี แต่ละคนมีหน้ำที่แต่ละอย่ำงของตนเอง
และไม่สำมำรถทำทุกสิ่งได้ นี่คือควำมรับผิดชอบที่เรำมอบให้แก่พวกเจ้ำ และมันต้องไม่มีกำรหลบเลี่ยง
เจ้ำต้องทุ่มเทอุทิศตนเองอย่ำงเต็มหัวใจ และด้วยจิตใจทั้งหมดของเจ้ำและควำมแข็งแกร่ งทั้งหมดของเจ้ำ
เพื่อปฏิบตั ิสิ่งที่เรำได้มอบหมำยให้แก่พวกเจ้ำให้ลุล่วงไป

นับจำกวันนี้ไป ทัว่ ทั้งสำกลพิภพ หน้ำที่ในกำรเลี้ยงดูบุตรทั้งหมดของเรำ และประชำกรทั้งหมดของเรำ
จะถูกมอบหมำยให้แก่บรรดำบุตรหัวปี ของเรำเพื่อทำให้ลุล่วง
และเรำจะตีสอนผูใ้ ดก็ตำมที่ไม่สำมำรถทุ่มเทอุทิศหัวใจและจิตใจทั้งดวงของพวกเขำเพื่อทำให้มนั ลุล่วงได้
นี่คือควำมชอบธรรมของเรำ เรำจะไม่ละเว้นหรื อผ่อนปรนแม้แต่กบั บุตรหัวปี ของเรำ
หำกมีผูใ้ ดท่ำมกลำงบุตรของเรำ หรื อท่ำมกลำงประชำกรของเรำ
ที่เยำะเย้ยและดูหมิ่นหนึ่งในบรรดำบุตรหัวปี ของเรำ เรำจะลงโทษพวกเขำอย่ำงรุ นแรง
ด้วยบุตรหัวปี ของเรำเป็ นตัวแทนของตัวเรำเอง สิ่งที่คนผูห้ นึ่งปฏิบตั ิต่อพวกเขำ พวกเขำก็ปฏิบตั ิต่อเรำเช่นกัน
นี่คือเรื่ องที่ร้ำยแรงที่สุดในประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ
เรำจะอนุญำตให้บุตรหัวปี ของเรำบริ หำรควำมชอบธรรมของเรำตำมควำมปรำรถนำของพวกเขำต่อบรรดำบุตรข
องเรำและประชำกรของเรำผูซ้ ่งึ ละเมิดประกำศกฤษฎีกำนี้
เรำจะค่อยๆ ทอดทิ้งผูใ้ ดก็ตำมที่นับถือเรำอย่ำงฉำบฉวย และจดจ่อเพียงกับอำหำร เสื้อผ้ำ
และกำรนอนหลับของเรำ ใส่ ใจเพียงเรื่ องภำยนอกต่ำงๆ ของเรำ และไม่พิจำรณำถึงภำระของเรำ
และไม่ให้ควำมสนใจที่จะทำหน้ำที่ของพวกเขำเองให้ลุล่วงอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
กำรนี้มุ่งตรงไปยังทุกคนที่มีหู
ผูใ้ ดก็ตำมที่เสร็จสิ้นกำรทำงำนปรนนิบตั ิให้เรำต้องถอนตัวออกไปอย่ำงเชื่อฟังโดยปรำศจำกควำมวุ่นวำย
จงระวัง มิเช่นนั้นเรำจะคัดเจ้ำออก (นี่คือประกำศกฤษฎีกำเพิ่มเติม)
นับจำกนี้บุตรหัวปี ของเรำจะยกคทำเหล็กขึ้น
และเริ่ มใช้สิทธิอำนำจของเรำเพื่อปกครองชนชำติและปวงชนทั้งมวล
เดินไปท่ำมกลำงชนชำติและปวงชนทั้งมวล และดำเนินกำรกำรพิพำกษำ ควำมชอบธรรม และบำรมีของเรำ
ท่ำมกลำงชนชำติและปวงชนทั้งมวล บรรดำบุตรของเรำและประชำกรของเรำจะต้องยำเกรงเรำ สรรเสริ ญเรำ
ทำให้เรำชื่นใจ และถวำยเกียรติเรำโดยไม่ย่นย่อ เพรำะว่ำแผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำได้รบั กำรทำให้ลุล่วง
และบรรดำบุตรหัวปี ของเรำสำมำรถปกครองร่ วมกับเรำได้
นี่คือส่วนหนึ่งของประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ หลังจำกนี้
เรำจะบอกพวกเจ้ำเกี่ยวกับประกำศกฤษฎีกำบริ หำรเหล่ำนั้นเมื่องำนคืบหน้ำ จำกประกำศกฤษฎีกำบริ หำรข้ำงต้น
พวกเจ้ำจะเห็นย่ำงก้ำวที่เรำใช้ในกำรทำงำนของเรำ รวมไปถึงขั้นตอนที่งำนของเรำได้ไปถึงแล้ว
นี่จะเป็ นกำรยืนยัน
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 88” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

599.
ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคแห่งราชอาณาจักรต้องเชื่อฟัง
(บทที่คดั สรรจำก พระวจนะของพระเจ้ำ)
1) มนุษย์ไม่ควรขยำยตัวเองให้ยิ่งใหญ่และไม่ควรยกย่องตัวเอง เขำควรนมัสกำรและยกย่องพระเจ้ำ
2) ทำทุกอย่ำงที่เป็ นประโยชน์ต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และไม่ทำอะไรเลยที่อำจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์แห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ ป้องกันพระนำมของพระเจ้ำ
คำพยำนของพระเจ้ำและพระรำชกิจของพระเจ้ำ
3) เงิน วัตถุสิ่งของที่จบั ต้องได้
และทรัพย์สมบัติท้งั หมดในครัวเรื อนของพระเจ้ำเป็ นของถวำยซึ่งมนุษย์ควรเป็ นผูถ้ วำย
ไม่มีใครเลยนอกจำกปุโรหิตและพระเจ้ำที่อำจชื่นชมของถวำยเหล่ำนี้
ด้วยเหตุที่ของถวำยของมนุษย์น้ นั มีไว้เพื่อควำมชื่นชมยินดีของพระเจ้ำ
พระเจ้ำเพียงแค่ทรงแบ่งปันของถวำยเหล่ำนี้กบั ปุโรหิต
ไม่มีใครอื่นอีกที่มีคุณสมบัติเหมำะสมหรือมีสิทธิที่จะชื่นชมส่วนใดของของถวำยเหล่ำนี้ ของถวำยของมนุษย์
(รวมถึงเงินและสิ่งของทั้งหลำยที่จบั ต้องได้ซ่งึ สำมำรถชืน่ ชมได้) ทั้งหมดถูกถวำยแด่พระเจ้ำ ไม่ใช่ให้แก่มนุษย์
และดังนั้นสิง่ ของเหล่ำนี้จึงไม่ควรได้รับกำรชื่นชมโดยมนุษย์ หำกมนุษย์หมำยจะชื่นชมสิ่งของเหล่ำนี้
เช่นนั้นเขำก็ย่อมจะกำลังลักขโมยของถวำย ใครก็ตำมที่ทำกำรนี้ยอ่ มเป็ นยูดำสคนหนึ่งนั่นเอง ด้วยเหตุที่
นอกเหนือไปจำกกำรเป็ นผูห้ ักหลังแล้ว ยูดำสยังได้ถอื วิสำสะหยิบฉวยสิ่งที่ถูกใส่ไว้ในถุงเงินไปอีกด้วย
4) มนุษย์มีอุปนิสยั อันเสื่อมทรำม และยิ่งไปกว่ำนั้น ยังถูกครอบงำด้วยอำรมณ์
เมื่อเป็ นเช่นนั้นจึงห้ำมอย่ำงเด็ดขำดไม่ให้สมำชิกสองคนซึ่งเป็ นเพศตรงกันข้ำมทำงำนร่ วมกันโดยไม่มีผอู้ ื่นอยู่ด้
วยเมื่อรับใช้พระเจ้ำ ใครก็ตำมที่ถูกพบว่ำทำเช่นนั้นจะถูกขับไล่ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
5) จงอย่ำทำกำรตัดสินพระเจ้ำ และจงอย่ำหำรื อเรื่ องรำวทั้งหลำยซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำอย่ำงเรื่ อยเปื่ อย
จงทำอย่ำงที่มนุษย์ควรจะทำ และจงพูดอย่ำงที่มนุษย์ควรจะพูด และจงอย่ำล้ำเส้นขีดจำกัดทั้งหลำย
หรื อล่วงละเมิดอำณำเขตทั้งหลำย จงระวังลิน้ ของเจ้ำเองและใส่ใจที่ซ่งึ เจ้ำย่ำงก้ำวลงไป
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรทำสิ่งใดก็ตำมที่ทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำขุ่นเคือง
6) จงทำสิ่งซึ่งมนุษย์ควรจะทำ และจงดำเนินภำระผูกพันของเจ้ำให้เสร็จสิ้น
และจงทำให้ควำมรับผิดชอบของเจ้ำลุล่วงไป และจงยึดมัน่ ในหน้ำที่ของเจ้ำ ในเมื่อเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
เจ้ำก็ควรสร้ำงส่วนร่ วมสนับสนุนของเจ้ำในพระรำชกิจของพระเจ้ำ หำกเจ้ำไม่ทำ

เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ย่อมไม่เหมำะที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ำ
และไม่เหมำะที่จะดำรงชีวิตอยู่ในครัวเรื อนของพระเจ้ำ
7) ในงำนและเรื่ องรำวทั้งหลำยของคริ สตจักร นอกเหนือไปจำกกำรเชื่อฟังพระเจ้ำแล้ว
จงปฏิบตั ิตำมคำแนะนำทั้งหลำยของมนุษย์ผซู้ ่งึ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงใช้งำนในทุกสิ่ง
แม้แต่กำรละเมิดเพียงเล็กน้อยก็ไม่อำจยอมรับได้ จงเด็ดขำดในกำรปฏิบตั ิตำมของเจ้ำ
และจงอย่ำวิเครำะห์ว่ำถูกหรื อผิด สิ่งที่ถูกหรื อผิดไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้ำ
เจ้ำต้องให้ตวั เจ้ำเองกังวลอยูก่ บั กำรเชื่อฟังโดยรวมทั้งหมดเท่ำนั้น
8) ผูค้ นที่เชื่อในพระเจ้ำควรเชื่อฟังพระเจ้ำและนมัสกำรพระองค์ จงอย่ำยกย่องหรื อนิยมบูชำบุคคลใด
จงอย่ำวำงพระเจ้ำเป็ นลำดับแรก ผูค้ นที่เจ้ำเคำรพนับถือเป็ นลำดับที่สอง และตัวเจ้ำเองเป็ นลำดับที่สำม
ไม่มีบุคคลใดที่ควรมีควำมสำคัญในใจเจ้ำ และเจ้ำไม่ควรพิจำรณำผูค้ น—
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บรรดำผูท้ ี่เจ้ำเคำรพ—ว่ำเสมอกับพระเจ้ำหรื อเทียบเท่ำพระองค์
นี่เป็ นเรื่ องที่มิอำจทนยอมรับได้สำหรับพระเจ้ำ
9) จงเก็บควำมคิดทั้งหลำยของเจ้ำไว้ที่งำนของคริ สตจักร
จงวำงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของเนื้อหนังของเจ้ำเองไว้ก่อน จงเฉียบขำดเกี่ยวกับเรื่ องครอบครัว
จงอุทิศตัวเจ้ำเองต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำโดยสุดหัวใจ
และจงวำงพระรำชกิจของพระเจ้ำเป็ นลำดับแรกและชีวิตของเจ้ำเองเป็ นลำดับที่สอง
นี่คือควำมถูกต้องตำมทำนองคลองธรรมของวิสุทธิชนคนหนึ่ง
10) ญำติผทู้ ี่ไม่มีควำมเชื่อ (ลูกหลำนของเจ้ำ สำมีหรื อภรรยำของเจ้ำ
บรรดำพี่น้องหญิงของเจ้ำหรื อบิดำมำรดำของเจ้ำ เป็ นต้น) ไม่ควรถูกบังคับให้เข้ำสู่คริ สตจักร
ครัวเรื อนของพระเจ้ำไม่ขำดแคลนสมำชิก
และไม่มีควำมจำเป็ นเลยที่จะต้องชดเชยจำนวนสมำชิกของครอบครัวของพระเจ้ำด้วยผูค้ นทีไ่ ม่มีประโยชน์
ทุกคนที่ไม่เชื่ออย่ำงเปรมปรี ด์ ติ อ้ งไม่ถูกนำทำงเข้ำสู่คริ สตจักร ประกำศกฤษฎีกำนี้มงุ่ ตรงไปที่ผคู้ นทั้งหมด
พวกเจ้ำควรตรวจตรำ สอดส่อง และเตือนควำมจำกันและกันถึงเรื่ องนี้ ไม่มีใครที่อำจฝ่ ำฝื นมันได้
แม้แต่ในยำมที่ญำติผซู้ ่ึงไม่มีควำมเชื่อเข้ำสู่คริสตจักรอย่ำงอิดออด
พวกเขำก็ตอ้ งไม่ได้รับแจกพวกหนังสือและไม่ได้รับกำรตั้งชื่อให้ใหม่
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ได้อยู่ในครัวเรื อนของพระเจ้ำ
และกำรเข้ำสู่คริ สตจักรของพวกเขำต้องถูกหยุดยัง้ ด้วยวิถีทำงใดก็ตำมที่จำเป็ น
หำกกำรบุกรุ กของปี ศำจทั้งหลำยนำพำปัญหำรุ มเร้ำมำสู่คริ สตจักร

เช่นนั้นแล้วตัวเจ้ำเองก็ย่อมจะถูกขับไล่ออกไปหรื อข้อห้ำมทั้งหลำยก็จะถูกนำมำวำงใช้กบั เจ้ำ สรุ ปสั้นๆ ก็คือ
ทุกคนมีควำมรับผิดชอบในเรื่ องนี้ กระนั้นเจ้ำก็ไม่ควรบุ่มบ่ำม และไม่ควรใช้มนั เพื่อชำระควำมแค้นส่วนตัว
จำก พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

600. ผูค้ นต้องยึดมัน่ กับหน้ำที่ต่ำงๆ มำกมำยที่พวกเขำควรจะปฏิบตั ิ นี่คือสิ่งที่ผคู้ นควรจะยึดมัน่
และนี่คือสิ่งที่พวกเขำต้องดำเนินกำร
จงปล่อยให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ทรงทำสิ่งที่ตอ้ งทำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
มนุษย์ไม่สำมำรถเล่นบทตอนใดในนั้นได้ มนุษย์ควรจะยึดมัน่ กับสิ่งที่ควรจะทำโดยมนุษย์
ซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มันมิใช่สิ่งใดนอกจำกสิ่งที่ควรจะทำโดยมนุษย์
และควรจะยึดมัน่ ในฐำนะพระบัญญัติ ให้เหมือนกำรยึดมัน่ กับธรรมบัญญัติในพันธสัญญำเดิม
ถึงแม้ว่ำบัดนี้มิใช่ยุคธรรมบัญญัติ แต่ยงั คงมีพระวจนะต่ำงๆ มำกมำยที่ควรจะยึดมัน่
ซึ่งเป็ นประเภทเดียวกันกับพระวจนะทั้งหลำยที่ได้ตรัสไว้ในยุคธรรมบัญญัติ
พระวจนะเหล่ำนี้มิได้ถูกนำมำดำเนินกำรเพียงโดยกำรพึ่งพำกับสัมผัสจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์เท่ำนั้น
แต่ตรงกันข้ำม พระวจนะเหล่ำนี้เป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่มนุษย์ควรจะยึดมัน่ ตัวอย่ำงเช่น
เจ้ำจะต้องไม่ตดั สินพระรำชกิจของพระเจ้ำผูท้ รงภำคชีวิตจริ ง
เจ้ำจะต้องไม่ต่อต้ำนมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนให้ เฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำนั้น
เจ้ำจะต้องรักษำตำแหน่งของเจ้ำและจะต้องไม่เหลวไหล เจ้ำควรจะพอประมำณในวำทะ
และคำพูดทั้งหลำยกับกำรกระทำทั้งหลำยของเจ้ำนั้นต้องติดตำมกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงเป็
นพยำนให้ เจ้ำควรจะเคำรพคำพยำนของพระเจ้ำ
เจ้ำจะต้องไม่เพิกเฉยกับพระรำชกิจของพระเจ้ำและพระวจนะทั้งหลำยจำกพระโอษฐ์ของพระองค์
เจ้ำจะต้องไม่เอำอย่ำงพระกระแสเสียงและจุดมุ่งหมำยในถ้อยดำรัสของพระเจ้ำ โดยภำยนอกนั้น
เจ้ำจะต้องไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ต่อต้ำนอย่ำงชัดแจ้งต่อมนุษย์ผซู้ ่งึ พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนให้ และอื่นๆ
เหล่ำนี้คือสิ่งที่แต่ละคนควรจะยึดมัน่
ตัดตอนมำจำก “พระบัญญัติแห่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

601. วันนี้ ไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งยวดสำหรับมนุษย์ที่จะยึดมัน่ มำกไปกว่ำกำรติดตำม กล่ำวคือ
เจ้ำต้องไม่พยำยำมที่จะโอ้โลมพระเจ้ำที่ทรงยืนอยู่ต่อหน้ำต่อตำเจ้ำ หรื อปกปิ ดสิ่งใดๆ จำกพระองค์
เจ้ำจะต้องไม่เปล่งถ้อยคำควำมโสโครกหรื อกำรพูดคุยยโสโอหังเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำซึ่งอยู่ต่อหน้ำเจ้ำ
เจ้ำจะต้องไม่หลอกลวงพระเจ้ำซึ่งอยู่ต่อหน้ำต่อตำเจ้ำโดยคำพูดที่หวำนปำนน้ ำผึ้งและวำทะสวยงำมเพื่อที่จะได้รั
บควำมไว้วำงพระทัยของพระองค์ เจ้ำจะต้องไม่กระทำอย่ำงขำดควำมเคำรพเฉพำะพระพักตร์พระเจ้ำ

เจ้ำจะต้องเชื่อฟังทุกอย่ำงที่ตรัสออกมำจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ และจะต้องไม่ตำ้ นทำน ต่อต้ำน
หรื อโต้แย้งพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์
เจ้ำจะต้องไม่ตีควำมตำมที่เจ้ำเห็นว่ำเหมำะกับพระวจนะทั้งหลำยที่ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำ
เจ้ำควรจะระวังลิ้นของเจ้ำเพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้มนั เป็ นเหตุให้เจ้ำตกเป็ นเหยื่อของแผนหลอกลวงของคนชัว่
เจ้ำควรจะระวังย่ำงก้ำวของเจ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงกำรล่วงละเมิดอำณำเขตที่พระเจ้ำทรงกำหนดไว้สำหรับเจ้ำ
หำกเจ้ำล่วงละเมิด นี่จะเป็ นเหตุให้เจ้ำยืนในตำแหน่งของพระเจ้ำและพูดคำพูดที่หยิ่งผยองและอวดดี
และด้วยเหตุน้ีเจ้ำจะกลำยเป็ นที่เกลียดชังโดยพระเจ้ำ
เจ้ำจะต้องไม่เผยแพร่ พระวจนะทั้งหลำยที่ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำอย่ำงประมำท มิฉะนั้นคนอืน่ ๆ
จะเยำะเย้ยเจ้ำ และพวกมำรจะทำให้เจ้ำดูโง่ เจ้ำจะต้องเชื่อฟังพระรำชกิจทั้งหมดของพระเจ้ำแห่งวันนี้
แม้ว่ำเจ้ำไม่เข้ำใจมัน เจ้ำก็จะต้องไม่ตดั สินมัน ทั้งหมดที่เจ้ำสำมำรถทำได้คือแสวงหำและสำมัคคีธรรม
บุคคลใดจะล่วงละเมิดสถำนที่ด้งั เดิมของพระเจ้ำไม่ได้
เจ้ำไม่สำมำรถทำสิ่งใดได้มำกไปกว่ำรับใช้พระเจ้ำของวันนี้จำกตำแหน่งของมนุษย์
เจ้ำไม่สำมำรถสอนพระเจ้ำของวันนี้จำกตำแหน่งของมนุษย์ได้—กำรทำเช่นนั้นคือกำรหลงผิด
ไม่อำจมีผูใ้ ดสำมำรถยืนในที่ของมนุษย์ที่พระเจ้ำทรงเป็ นพยำนให้ได้ ในคำพูด กำรกระทำ
และควำมคิดด้ำนในสุดของเจ้ำนั้น เจ้ำยืนอยู่ในตำแหน่งของมนุษย์ นี่คอื สิ่งที่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตำม
มันคือควำมรับผิดชอบของมนุษย์ และไม่อำจมีผูใ้ ดปรับเปลี่ยนมันได้
กำรพยำยำมทำแบบนั้นจะเป็ นกำรฝ่ ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำร ทุกคนควรจะจดจำกำรนี้ไว้
ตัดตอนมำจำก “พระบัญญัติแห่งยุคใหม่” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

602. ทุกประโยคที่เรำเปล่งออกไปมีสิทธิอำนำจและกำรพิพำกษำ
และไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงวจนะของเรำได้ ทันทีที่วจนะของเรำถูกส่งออกไป
สิ่งทั้งหลำยถูกทำให้สำเร็จลุล่วงโดยสอดคล้องกับวจนะของเรำอย่ำงแน่นอน นี่คืออุปนิสัยของเรำ
วจนะของเรำคือสิทธิอำนำจและใครก็ตำมที่แก้ไขวจนะเหล่ำนี้ก็ทำให้กำรตีสอนของเรำขุน่ เคือง
และเรำต้องบดขยี้พวกเขำจนคว่ำลงไป
ในกรณีที่รุนแรงพวกเขำนำพำควำมล่มสลำยมำสู่ชีวิตของพวกเขำเองและพวกเขำก็ไปสู่แดนคนตำย
หรื อไปสู่บำดำลลึก นี่คือวิธีเดียวเท่ำนั้นที่เรำใช้จดั กำรกับมวลมนุษย์ และมนุษย์ไม่มีทำงที่จะเปลี่ยนมันได้—
นี่คือประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ จงจำกำรนี้ไว้!
ไม่มีผูใ้ ดได้รับอนุญำตให้ทำให้ประกำศกฤษฎีกำของเรำขุ่นเคือง
สิ่งทั้งหลำยต้องกระทำให้สอดคล้องกับเจตจำนงของเรำ! ในอดีต
เรำเมตตำพวกเจ้ำมำกเกินไปและเจ้ำเผชิญกับวจนะของเรำเท่ำนั้น

วจนะที่เรำกล่ำวเกี่ยวกับกำรบดขยี้ผคู้ นจนคว่ำลงไปยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่นับจำกวันนี้ไป ควำมวิบตั ิท้งั หมด
(ควำมวิบตั ิเหล่ำนี้ที่เกี่ยวข้องกับประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ)
จะมำถึงทีละอย่ำงทีละอย่ำงเพื่อลงโทษพวกคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับเจตจำนงของเรำ
ต้องมีกำรกำเนิดขึ้นของข้อเท็จจริ งทั้งหลำย—
หำไม่แล้วผูค้ นก็คงจะไม่สำมำรถมองเห็นควำมโกรธกริ้ วของเรำแต่ก็คงจะพำตัวเองให้กระทำชัว่ ครั้งแล้วครั้งเล่ำ
นี่คือขั้นตอนหนึ่งของแผนกำรบริหำรจัดกำรของเรำ และเป็ นวิธีที่เรำใช้กระทำขั้นตอนถัดไปของงำนของเรำ
เรำกล่ำวกำรนี้ต่อพวกเจ้ำล่วงหน้ำเพื่อที่ว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรทำให้ขุ่นเคืองและกำรทนทุกข์กบั ควำ
มพินำศไปตลอดกำล นั่นกล่ำวได้ว่ำ นับจำกวันนี้เป็ นต้นไป
เรำจะทำให้ผูค้ นทั้งปวงยกเว้นบรรดำบุตรหัวปี ของเรำอยู่ในที่ที่เหมำะสมของพวกเขำโดยสอดคล้องกับเจตจำนง
ของเรำ และเรำจะตีสอนพวกเขำทีละคน เรำจะไม่ปล่อยให้แม้กระทัง่ พวกเขำคนหนึ่งคนใดรอดไปได้
เพียงแค่พวกเจ้ำกล้ำกระทำชัว่ อีกครั้ง! เพียงแค่พวกเจ้ำกล้ำเป็ นกบฏอีกครั้ง!
เรำได้กล่ำวมำก่อนแล้วว่ำเรำชอบธรรมต่อคนทั้งปวง ว่ำเรำไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของอำรมณ์ควำมรู ้สึก
และกำรนี้ทำหน้ำที่เพื่อแสดงให้เห็นว่ำอุปนิสัยของเรำต้องไม่ถูกทำให้ขนุ่ เคือง นี่คือสภำวะบุคคลของเรำ
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงกำรนี้ได้
ผูค้ นทั้งปวงได้ยินวจนะของเรำและผูค้ นทั้งปวงเห็นโฉมหน้ำอันเปี่ ยมสง่ำรำศีของเรำ
ผูค้ นทั้งปวงต้องเชื่อฟังเรำอย่ำงสมบูรณ์และอย่ำงแน่นอน—นี่คือประกำศกฤษฎีกำรบริ หำรของเรำ
ผูค้ นทั้งปวงทัว่ ทั้งจักรวำลและที่สุดปลำยแผ่นดินโลกควรสรรเสริ ญและถวำยเกียรติแด่เรำ
ด้วยว่ำเรำคือพระเจ้ำพระองค์เองผูท้ รงเอกลักษณ์ เพรำะเรำเป็ นสภำวะบุคคลของพระเจ้ำ
ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถเปลี่ยนแปลงวจนะและดำรัสของเรำ วำทะและท่ำทำงของเรำได้
ด้วยว่ำเหล่ำนี้เป็ นเรื่ องสำหรับเรำเพียงผูเ้ ดียว
และเหล่ำนี้คือสิ่งทั้งหลำยที่เรำได้ครองจำกช่วงเวลำโบรำณกำลที่สุด และจะดำรงอยูไ่ ปตลอดกำล
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 100” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

603. กำรพิพำกษำของเรำมำถึงทุกคน ประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำมีผลถึงทุกคน
และวจนะของเรำกับสภำวะบุคคลของเรำได้รับกำรเผยต่อทุกคน นี่เป็ นเวลำแห่งงำนอันยิง่ ใหญ่ของวิญญำณเรำ
(ณ เวลำนี้ บรรดำผูท้ ี่จะได้รับพรและพวกที่จะทนทุกข์กบั โชคร้ำยถูกแยกควำมต่ำงออกจำกกัน)
ทันทีที่วจนะของเรำเปล่งออกไป เรำก็ได้แยกควำมต่ำงของบรรดำผูท้ ี่จะได้รับพร
รวมทั้งพวกที่จะทนทุกข์กบั โชคร้ำย ทั้งหมดนี้ยอ่ มชัดเจนยิ่ง และเรำสำมำรถเห็นทั้งหมดในปรำดเดียว
(เรำกำลังกล่ำวดังนี้เกีย่ วกับสภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของเรำ
ดังนั้นวจนะเหล่ำนี้ย่อมไม่ขดั แย้งกับกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำและกำรคัดสรรของเรำ)

เรำท่องไปรอบภูเขำและแม่น้ ำสำยต่ำงๆ และท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่ง ทัว่ พื้นที่ท้งั หลำยของจักรวำล
โดยสังเกตกำรณ์และชำระทุกที่ให้สะอำดเพื่อที่ว่ำที่ต้งั อันมีมลทินเหล่ำนั้นกับแผ่นดินลำมกเสเพลเหล่ำนั้นทั้งห
มดจะไม่มีอยู่อีกต่อไปและถูกเผำผลำญไปสู่กำรไม่มีสิ่งใดอันเป็ นผลจำกวจนะของเรำ สำหรับเรำแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่ำงง่ำยดำย หำกบัดนี้เป็ นเวลำที่เรำได้ลิขิตไว้ล่วงหน้ำสำหรับกำรทำลำยล้ำงโลก
เรำย่อมจะสำมำรถกลืนโลกให้หำยไปด้วยกำรเปล่งถ้อยคำคำเดียว อย่ำงไรก็ตำม บัดนี้ไม่ใช่เวลำนั้น
ทั้งหมดทั้งปวงจะต้องพร้อมก่อนที่เรำจะทำงำนนี้เพื่อให้แผนของเรำไม่ถูกรบกวนและกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
ไม่ถูกขัดจังหวะ เรำรู ้วิธีทำกำรนี้อย่ำงสมเหตุสมผล กล่ำวคือเรำมีปัญญำของเรำ
และเรำมีกำรจัดกำรเตรี ยมกำรของเรำเอง ผูค้ นต้องไม่ขยับสักนิ้วมือหนึ่ง
จงรอบคอบระมัดระวังที่จะไม่ถูกสังหำรด้วยมือของเรำ
กำรนี้ได้เกี่ยวพันกับประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำเรียบร้อยแล้ว จำกกำรนี้
คนผูห้ นึ่งจะสำมำรถมองเห็นควำมเกรี้ยวกรำดแห่งประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำได้
รวมทั้งหลักกำรเบื้องหลังประกำศเหล่ำนั้น ซึ่งมีสองด้ำนในตัว กล่ำวคือในด้ำนหนึ่ง
เรำประหำรคนทั้งปวงทีไ่ ม่อยู่ในแนวเดียวกับเจตจำนงของเรำและที่ล่วงละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ
อีกด้ำนหนึ่ง ในควำมโกรธเคืองของเรำ เรำสำปแช่งคนทั้งปวงที่ล่วงละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ
สองแง่มุมนี้จำเป็ นอย่ำงยิง่ ยวด และเป็ นหลักกำรบริ หำรเบื้องหลังประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำ
ทุกคนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงสอดคล้องกับสองหลักกำรนี้โดยปรำศจำกอำรมณ์
ไม่ว่ำบุคคลหนึ่งอำจจงรักภักดีเพียงใดก็ตำม กำรนี้เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นควำมชอบธรรมของเรำ
บำรมีของเรำ และควำมโกรธเคืองของเรำ ซึ่งจะเผำผลำญทุกสรรพสิ่งทำงแผ่นดินโลก ทุกสรรพสิ่งฝ่ ำยโลก
และทุกสรรพสิ่งที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกับเจตจำนงของเรำ
ภำยในวจนะของเรำคือควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่ยงั คงซ่อนเร้น
และภำยในวจนะของเรำก็มีควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่ได้ถูกเผยไปแล้วเช่นกัน ด้วยเหตุน้นั
ในควำมสอดคล้องกับมโนคติอนั หลงผิดแบบมนุษย์และในควำมรู ้สึกนึกคิดแบบมนุษย์
วจนะของเรำจึงไม่อำจจับใจควำมได้ตลอดกำล และหัวใจของเรำก็ไม่อำจหยัง่ ลึกได้ตลอดกำล
นั่นคือเรำต้องขับพวกมนุษย์ออกจำกมโนคติอนั หลงผิดและกำรคิดของพวกเขำ
นี่เป็ นเรื่ องที่สำคัญที่สุดในแผนกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
เรำต้องทำกำรนี้ดว้ ยวิธีน้ีเพือ่ ให้ได้รับบรรดำบุตรหัวปี ของเรำไว้ และเพื่อสำเร็จลุล่วงสิ่งต่ำงๆ ที่เรำต้องกำรจะทำ
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 103” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

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

13. พระวจนะว่าด้วยข้อพึงประสงค์ การเตือนสติ การปลอบโยน และคาเตือนของพระเจ้า

ก. ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
605. ตอนนี้ พวกเจ้ำจงไล่ตำมเสำะหำในกำรกลำยเป็ นประชำกรของพระเจ้ำ
และจะเริ่ มกำรเข้ำสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องทั้งหมดทั้งมวล
กำรเป็ นประชำกรของพระเจ้ำหมำยถึงกำรเข้ำสู่ยุคแห่งรำชอำณำจักร วันนี้
เจ้ำเริ่ มต้นอย่ำงเป็ นทำงกำรที่จะเข้ำสู่กำรฝึ กฝนของรำชอำณำจักร
และชีวิตในอนำคตของพวกเจ้ำจะหยุดที่จะหย่อนยำนและย่อหย่อนดังที่เคยเป็ นก่อนหน้ำนี้
กำรมีชีวิตในแนวทำงนั้น ช่ำงเป็ นไปไม่ได้ที่จะบรรลุมำตรฐำนที่พงึ ประสงค์ของพระเจ้ำ
หำกเจ้ำไม่รู้สึกถึงควำมเร่ งด่วนใดๆ เช่นนั้นนี่ก็แสดงว่ำเจ้ำไม่มีควำมปรำรถนำที่จะปรับปรุ งตัวเจ้ำเอง
แสดงว่ำกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำยุง่ เหยิงและสับสน และเจ้ำไม่สำมำรถทำให้น้ ำพระทัยของพระเจ้ำลุล่วงได้
กำรเข้ำสู่กำรฝึ กฝนของรำชอำณำจักรหมำยถึงกำรเริ่ มต้นชีวิตของประชำกรของพระเจ้ำ—
เจ้ำเต็มใจยอมรับกำรฝึ กฝนเช่นนั้นหรื อไม่? เจ้ำเต็มใจที่จะรู ้สึกถึงสำนึกรับรู ้ของควำมเร่ งด่วนหรื อไม่?
เจ้ำเต็มใจที่จะใช้ชีวิตภำยใต้กำรบ่มวินัยของพระเจ้ำหรื อไม่?
เจ้ำเต็มใจที่จะใช้ชีวิตภำยใต้กำรตีสอนของพระเจ้ำหรื อไม่? เมื่อพระวจนะของพระเจ้ำมำถึงเจ้ำและทดสอบเจ้ำ
เจ้ำจะกระทำกำรอย่ำงไร? และเจ้ำจะทำสิ่งใดเมื่อเผชิญกับข้อเท็จจริ งทุกอย่ำง? ในอดีต
กำรมุ่งเน้นของเจ้ำไม่ได้อยู่ที่ชีวิต วันนี้ เจ้ำต้องเข้ำสู่ควำมเป็ นจริงที่เป็ นชีวิต
และไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยชีวิตของเจ้ำ
นี่คือสิ่งที่ตอ้ งสัมฤทธิ์ผลโดยประชำกรของรำชอำณำจักร
บรรดำผูท้ ี่เป็ นประชำกรของพระเจ้ำต้องครอบครองชีวิต พวกเขำต้องยอมรับกำรฝึ กฝนของรำชอำณำจักร
และไล่ตำมเสำะหำกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยในอุปนิสัยชีวิตของพวกเขำ
นี่คือสิ่งที่พระเจ้ำพึงประสงค์จำกประชำกรของรำชอำณำจักร
ข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำสำหรับประชำกรของรำชอำณำจักรมีดงั ต่อไปนี้
1) พวกเขำต้องยอมรับพระบัญชำของพระเจ้ำ กล่ำวคือ
พวกเขำต้องยอมรับพระวจนะทุกคำที่ตรัสไว้ในพระรำชกิจยุคสุดท้ำยของพระเจ้ำ
2) พวกเขำต้องเข้ำสู่กำรฝึ กฝนของรำชอำณำจักร
3) พวกเขำต้องไล่ตำมเสำะหำกำรทำให้หัวใจของพวกเขำได้รับกำรสัมผัสโดยพระเจ้ำ
เมื่อหัวใจของเจ้ำหันเข้ำหำพระเจ้ำอย่ำงสมบูรณ์แล้ว และเจ้ำมีชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณปกติ
เจ้ำก็จะอำศัยอยู่ในอำณำจักรแห่งอิสรภำพ

ซึ่งหมำยถึงเจ้ำจะมีชีวิตอยู่ภำยใต้กำรดูแลและกำรคุม้ ครองปกป้องของควำมรักของพระเจ้ำ
เฉพำะเมื่อเจ้ำมีชีวิตอยู่ภำยใต้กำรดูแลและกำรคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำเท่ำนั้นที่จะทำให้เจ้ำเป็ นของพระเจ้ำ
4) พวกเขำต้องได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ
5) พวกเขำต้องกลำยเป็ นกำรสำแดงพระสิริของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
ห้ำประเด็นนี้คือบัญชำของเรำสำหรับพวกเจ้ำ วจนะของเรำกล่ำวแก่ประชำกรของพระเจ้ำ
และหำกเจ้ำไม่เต็มใจยอมรับบัญชำเหล่ำนี้ เรำจะไม่บงั คับเจ้ำ—แต่หำกเจ้ำยอมรับบัญชำเหล่ำนั้นอย่ำงแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำจะสำมำรถทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ วันนี้ พวกเจ้ำเริ่ มยอมรับพระบัญชำของพระเจ้ำ
และไล่ตำมเสำะหำที่จะกลำยเป็ นประชำกรของรำชอำณำจักรและบรรลุมำตรฐำนที่พึงประสงค์ต่อกำรเป็ นประช
ำกรของรำชอำณำจักร นี่คือก้ำวแรกของกำรเข้ำสู่ หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำอย่ำงเต็มที่
เช่นนั้นแล้วเจ้ำต้องยอมรับพระบัญชำทั้งห้ำประกำรนี้
และหำกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะสัมฤทธิ์พระบัญชำเหล่ำนั้นได้ เจ้ำก็จะเป็ นที่ถูกพระทัยของพระเจ้ำ
และแน่นอนว่ำพระเจ้ำจะทรงใช้เจ้ำให้เป็ นประโยชน์ได้เป็ นอย่ำงมำก
ตัดตอนมำจำก “รู้จกั พระรำชกิจใหม่ล่ำสุดของพระเจ้ำและติดตำมรอยพระบำทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

606.
สิ่งที่พวกเจ้ำได้รับมรดกตกทอดมำในวันนี้เหนือกว่ำที่อคั รทูตและผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลำยตลอดหลำยยุคหลำยส
มัยเคยได้รับ และยังยิง่ ใหญ่กว่ำของโมเสสหรือเปโตรด้วยซ้ ำ
พระพรของพระเจ้ำไม่สำมำรถได้มำภำยในวันเดียวหรื อสองวัน แต่ตอ้ งได้มำด้วยกำรพลีอุทศิ อย่ำงใหญ่หลวง
กล่ำวคือ พวกเจ้ำจะต้องครองควำมรักซึ่งก้ำวผ่ำนกระบวนกำรถลุงแล้ว พวกเจ้ำต้องครองควำมเชื่ออันยิ่งใหญ่
และพวกเจ้ำต้องมีควำมจริ งมำกมำยที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้พวกเจ้ำไปถึง ยิง่ ไปกว่ำนั้น
พวกเจ้ำต้องหันเข้ำหำควำมยุติธรรมโดยไม่มีควำมขลำดกลัวหรื อคอยแต่เลี่ยงหนี
และต้องมีควำมรักในพระเจ้ำอย่ำงคงที่และไม่ลดน้อยลง พวกเจ้ำต้องมีควำมแน่วแน่
ควำมเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นในอุปนิสยั แห่งชีวิตของพวกเจ้ำ
ควำมเสื่อมทรำมของพวกเจ้ำจะต้องได้รับกำรบำบัด
พวกเจ้ำจะต้องยอมรับกำรจัดวำงเรี ยบเรี ยงของพระเจ้ำโดยปรำศจำกกำรพร่ ำบ่น
และพวกเจ้ำจะต้องเชื่อฟังแม้ตอ้ งเผชิญกับควำมตำย นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ำควรจะต้องบรรลุ
นี่คือจุดหมำยสุดท้ำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำ และเป็ นสิ่งที่พระเจ้ำทรงขอจำกผูค้ นกลุ่มนี้
ในเมื่อพระองค์ทรงให้แก่พวกเจ้ำ ดังนั้นพระองค์ก็จะทรงขอคืนจำกพวกเจ้ำอย่ำงแน่นอน

และแน่นอนว่ำจะเป็ นข้อเรี ยกร้องจำกพวกเจ้ำที่สมน้ ำสมเนื้อกัน เพรำะฉะนั้น
พระรำชกิจทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรงกระทำจึงมีเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
เหตุใดพระเจ้ำจึงทรงทำพระรำชกิจที่เคร่ งครัดและพิถีพิถนั ครั้งแล้วครั้งเล่ำ เพรำะกำรนี้นี่เอง
พวกเจ้ำจึงควรเต็มตื้นไปด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำ กล่ำวโดยย่อได้ว่ำ
พระรำชกิจทุกอย่ำงของพระเจ้ำล้วนทรงกระทำไปเพื่อประโยชน์ของพวกเจ้ำ
เพื่อที่พวกเจ้ำอำจกลำยเป็ นบุคคลที่ควรค่ำแก่กำรรับมรดกของพระองค์
นี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งพระสิริของพระเจ้ำเองแม้แต่น้อย แต่เพื่อควำมรอดของพวกเจ้ำ
และเพื่อสร้ำงควำมเพียบพร้อมแก่คนกลุ่มนี้ ผูซ้ ่ึงได้รับควำมทุกข์ร้อนอย่ำงล้ำลึกในแผ่นดินที่ไม่สะอำดแห่งนี้
พวกเจ้ำควรเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และดังนั้น
เรำขอเตือนสติผคู้ นทีร่ ู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์มำกมำยซึ่งปรำศจำกควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกหรื อสำนึกรับรู ้ กล่ำวคือ
จงอย่ำทดสอบพระเจ้ำ และไม่ตำ้ นทำนอีกต่อไป
พระเจ้ำได้ทรงก้ำวผ่ำนควำมทุกข์ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสู้ทนมำก่อน
และนำนมำแล้วก็ได้ทรงสู้ทนกำรเหยียดหยำมที่ยงิ่ หนักหนำกว่ำแทนมนุษย์มำแล้ว
อะไรอื่นหรื อที่เจ้ำไม่สำมำรถปล่อยมือได้? อะไรหรื อที่อำจสำคัญยิง่ กว่ำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ?
อะไรหรื อที่อำจสูงส่งกว่ำควำมรักของพระเจ้ำ?
กำรที่พระเจ้ำทรงดำเนินพระรำชกิจของพระองค์ในแผ่นดินที่ไม่สะอำดแห่งนี้ก็ยำกพออยู่แล้ว หำกซ้ ำร้ำย
มนุษย์ยงั ล่วงละเมิดโดยรูอ้ ยู่แก่ใจและโดยจงใจ งำนของพระเจ้ำย่อมต้องยืดเยื้อออกไป กล่ำวสั้นๆ ก็คือ
นี่ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของใครเลย มันไม่เป็ นคุณแก่ใครสักคน
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำเรียบง่ำยดังที่มนุษย์จินตนำกำรหรือ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

607. วำจำที่เรำกล่ำวนั้นเป็ นควำมจริ งซึ่งมุง่ ตรงไปที่มวลมนุษย์ท้งั ปวง
มันไม่ได้ถูกกล่ำวระบุถึงบุคคลหนึ่งหรื อบุคคลชนิดหนึ่งโดยเฉพำะ เพรำะฉะนั้น
พวกเจ้ำจึงควรจดจ่ออยู่ที่กำรทำควำมเข้ำใจวจนะของเรำจำกจุดยืนแห่งควำมจริ ง
และจะต้องมีท่ำทีที่ไม่แบ่งปันควำมสนใจและควำมจริ งใจไปทำงอืน่
จะต้องไม่เพิกเฉยต่อวำจำหรื อควำมจริงที่เรำกล่ำวแม้แต่คำเดียว
และจะต้องไม่ปฏิบตั ิต่อวำจำทั้งหมดที่เรำกล่ำวอย่ำงไม่ใส่ใจจริงจัง ในชีวิตของพวกเจ้ำ เรำได้เห็นว่ำ
พวกเจ้ำได้ทำอะไรไปมำกมำยที่ไม่เกี่ยวข้องกับควำมจริง และดังนั้น เรำขอสัง่ อย่ำงเฉพำะเจำะจง
ให้พวกเจ้ำกลำยมำเป็ นผูร้ ับใช้ควำมจริ ง ให้เจ้ำไม่ตกไปเป็ นทำสของควำมเลวและควำมอัปลักษณ์
และให้เจ้ำไม่เหยียบย่ำควำมจริ งหรื อทำให้มุมใดของพระนิเวศของพระเจ้ำมัวหมอง
นี่คือกำรตักเตือนของเรำต่อพวกเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

608. เรำหวังเพียงว่ำ พวกเจ้ำจะสำมำรถที่จะไม่ปล่อยให้ควำมเจ็บปวดที่เรำได้รับมำต้องเสียเปล่ำ
และที่มำกไปกว่ำนั้น หวังว่ำพวกเจ้ำสำมำรถเข้ำใจถึงกำรใส่ใจอันรอบคอบที่เรำได้รับมำ
และปฏิบตั ิต่อคำพูดของเรำดัง่ รำกฐำนของวิธีกำรที่พวกเจ้ำประพฤติตนในฐำนะมนุษย์
ไม่ว่ำคำพูดเหล่ำนั้นจะเป็ นคำพูดประเภทที่พวกเจ้ำเต็มใจที่จะฟังหรื อไม่
ไม่ว่ำพวกเจ้ำจะสุขสำรำญกับกำรยอมรับคำพูดเหล่ำนั้นหรื อสำมำรถเพียงยอมรับคำพูดเหล่ำนั้นด้วยควำมอึดอัด
เจ้ำก็ตอ้ งปฏิบตั ิต่อคำพูดเหล่ำนั้นอย่ำงเคร่ งครัด มิเช่นนั้น
อุปนิสัยกับพฤติกรรมที่เรื่ อยเปื่ อยและไม่เอำใจใส่ของพวกเจ้ำจะทำให้เรำอำรมณ์เสียอย่ำงจริ งจัง และแน่นอนว่ำ
ทำให้เรำรังเกียจด้วย เรำหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ พวกเจ้ำทั้งหมดจะสำมำรถอ่ำนคำพูดของเรำซ้ ำแล้วซ้ ำอีก—
เป็ นพันๆ ครั้ง—และหวังว่ำพวกเจ้ำอำจจะถึงขั้นได้มำจำคำพูดเหล่ำนั้นได้ข้ นึ ใจ
มีเพียงในหนทำงนี้เท่ำนั้นที่เจ้ำจะสำมำรถไม่ลม้ เหลวต่อควำมคำดหวังหลำยๆ อย่ำงของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำ
อย่ำงไรก็ดี ไม่มีพวกเจ้ำคนใดเลยที่กำลังใช้ชีวิตเช่นนี้ในขณะนี้ ในทำงกลับกัน
พวกเจ้ำทั้งหมดล้วนหมกมุ่นอยู่ในชีวิตเสเพล ชีวิตแห่งกำรกินดื่มตำมที่ใจของเจ้ำต้องกำร
และไม่มีสักคนจำกพวกเจ้ำที่ใช้คำพูดของเรำเพื่อทำให้หัวใจและวิญญำณของเจ้ำมีคุณค่ำมำกขึ้น ด้วยเหตุผลนี้
เรำจึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับโฉมหน้ำที่แท้จริ งของมนุษยชำติ กล่ำวคือ มนุษย์สำมำรถทรยศเรำได้ทุกเวลำ
และไม่มีใครเลยที่จะสำมำรถศรัทธำต่อคำพูดของเรำอย่ำงสัมบูรณ์
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

609. สิ่งที่พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ก็คือควำมรักเดียวใจเดียวจำกมนุษย์
สิ่งที่พระองค์ทรงพึงประสงค์คือให้มนุษย์ถกู จับจองไว้ดว้ ยพระวจนะของพระองค์และด้วยหัวใจซึ่งเต็มเปี่ ยมด้ว
ยควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ กำรได้ใช้ชีวิตอยู่ภำยในพระวจนะของพระเจ้ำ
ได้คน้ หำสิ่งที่พวกเขำควรแสวงหำภำยในพระวจนะของพระองค์ ได้รักพระเจ้ำเพื่อพระวจนะของพระองค์
ได้ดำเนินกำรเพื่อพระวจนะของพระองค์ ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระวจนะของพระองค์—
เหล่ำนี้คือเป้ำหมำยที่มนุษย์ควรเพียรพยำยำมจนสัมฤทธิ์ ทุกสิ่งทุกอย่ำงต้องสร้ำงขึ้นตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เพียงเช่นนี้เท่ำนั้นที่มนุษย์จะมีควำมสำมำรถที่จะทำตำมข้อพึงประสงค์ต่ำงๆ ของพระเจ้ำได้
หำกมนุษย์ไม่ตระเตรี ยมให้พร้อมด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ
เขำก็จะไม่ใช่อื่นใดนอกจำกหนอนแมลงที่ถูกครอบครองโดยซำตำน! จงชัง่ น้ ำหนักเรื่ องนี้ดูเถิด
พระวจนะของพระเจ้ำได้หยัง่ รำกภำยในตัวเจ้ำไปมำกเพียงใดแล้ว?
เจ้ำใช้ชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์ในสิ่งใดบ้ำง?

เจ้ำใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับพระวจนะเหล่ำนั้นในสิ่งใดบ้ำง? หำกว่ำเจ้ำไม่ได้ยึดถือพระวจนะของพระเจ้ำ
ไว้อย่ำงสมบูรณ์ แล้วสิ่งใดกันแน่ที่จบั จองหัวใจของเจ้ำ? ในชีวิตประจำวันของเจ้ำ
เจ้ำถูกควบคุมโดยซำตำนหรื อเจ้ำถูกจับจองโดยพระวจนะของพระเจ้ำ?
พระวจนะของพระองค์เป็ นรำกฐำนที่เจ้ำใช้อธิษฐำนตำมหรื อไม่?
เจ้ำได้ออกมำจำกสภำวะอันเป็ นลบของเจ้ำผ่ำนควำมรู ้แจ้งในพระวจนะของพระเจ้ำหรื อไม่?
กำรนำพระวจนะของพระเจ้ำมำเป็ นรำกฐำนในกำรดำรงอยู่ของเจ้ำ—นี่สิคือสิ่งที่ทุกคนควรเข้ำสู่
หำกพระวจนะของพระเจ้ำไม่ปรำกฏอยู่ในชีวิตของเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็กำลังใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลแห่งควำมมืด เจ้ำกำลังกบฏต่อพระเจ้ำ เจ้ำกำลังต้ำนทำนพระองค์
และเจ้ำกำลังไม่ให้เกียรติพระนำมของพระองค์
ควำมเชื่อในพระเจ้ำของผูค้ นเช่นนั้นเป็ นควำมประพฤติกรรมเลวร้ำยและเป็ นสิ่งก่อกวนควำมสงบโดยแท้
ชีวิตเจ้ำมำกเท่ำใดที่ได้ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์?
และชีวิตเจ้ำมำกเท่ำใดที่ไม่ได้ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์?
สิ่งซึ่งพระวจนะของพระเจ้ำมำกเท่ำใดที่ได้ทรงพึงประสงค์จำกเจ้ำ ได้รับกำรทำให้ลุล่วงในตัวเจ้ำ?
มำกเท่ำใดแล้วที่ได้สูญหำยไปในตัวเจ้ำ? เจ้ำได้พิจำรณำสิ่งดังกล่ำวเหล่ำนั้นอย่ำงใกล้ชิดแล้วหรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “จงหนีให้พน้ จำกอิทธิพลแห่งควำมมืด แล้วพระเจ้ำจะทรงรับเจ้ำไว้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

610. พวกเจ้ำเต็มใจที่จะชื่นชมพรของเรำบนแผ่นดินโลก พรที่เหมือนกับพรทั้งหลำยบนสวรรค์ไหม?
พวกเจ้ำเต็มใจที่จะหวงแหนควำมล้ำค่ำของควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรำ ควำมชื่นชมยินดีในวจนะของเรำ
และควำมรู ้เกี่ยวกับเรำในฐำนะสิ่งที่มีค่ำและมีควำมหมำยมำกที่สุดในชีวิตของพวกเจ้ำไหม?
พวกเจ้ำมีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงที่จะนบนอบต่อเรำอย่ำงสุดใจ
โดยไม่มีควำมคิดถึงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของพวกเจ้ำเองไหม?
พวกเจ้ำมีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงที่จะยอมให้ตวั พวกเจ้ำถูกเรำทำให้ถึงแก่ควำมตำย
และถูกเรำนำทำงเหมือนแกะตัวหนึ่งไหม? มีใครบ้ำงไหมในท่ำมกลำงพวกเจ้ำที่สำมำรถสัมฤทธิ์สิ่งต่ำงๆ
เช่นนั้นได้? เป็ นไปได้ไหมว่ำทุกคนที่เรำยอมรับและได้รับสัญญำทั้งหลำยของเรำคือบรรดำผูท้ ี่ได้รับพรของเรำ?
พวกเจ้ำได้เข้ำใจสิ่งใดจำกวจนะเหล่ำนี้บำ้ งไหม? หำกเรำทดสอบพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำสำมำรถวำงชะตำกรรมของพวกเจ้ำไว้ในมือของเรำอย่ำงแท้จริง
และสำมำรถค้นหำเจตนำรมณ์ของเรำและล่วงรู ้หัวใจของเรำในท่ำมกลำงกำรทดสอบเหล่ำนี้ไหม?
เรำไม่ปรำรถนำให้พวกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะพูดคำพูดที่จบั ใจมำกมำย
หรื อบอกเล่ำเรื่ องรำวอันน่ำตื่นเต้นมำกมำย ตรงกันข้ำม
เรำขอให้พวกเจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะกล่ำวคำพยำนที่ดีต่อเรำ

และขอให้เจ้ำสำมำรถเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งได้อย่ำงเต็มเปี่ ยมและอย่ำงลึกซึ้ง หำกเรำไม่ได้พูดโดยตรง
เจ้ำจะสำมำรถละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่ำงรอบตัวเจ้ำและยอมให้ตวั เจ้ำถูกเรำใช้ไหม?
นี่ไม่ใช่ควำมเป็ นจริ งที่เรำพึงประสงค์หรอกหรื อ?
ใครเล่ำมีควำมสำมำรถที่จะจับควำมเข้ำใจในควำมหมำยในวจนะของเรำ?
ถึงกระนั้นเรำก็ขอให้พวกเจ้ำไม่ถกู ควำมขุ่นข้องใจถ่วงเอำไว้อีกต่อไป
ให้พวกเจ้ำกระตือรื อร้นในกำรเข้ำสู่ของพวกเจ้ำและจับควำมเข้ำใจในเนื้อแท้ของวจนะของเรำ
นี่ย่อมจะป้องกันเจ้ำจำกกำรเข้ำใจวจนะของเรำผิด และจำกกำรเข้ำใจไม่ชดั เจนในเรื่ องของควำมหมำยของเรำ
และจำกกำรฝ่ ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของเรำด้วยเหตุเหล่ำนั้น
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะจับควำมเข้ำใจในเจตนำรมณ์ของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำในวจนะของเรำ
จงอย่ำคิดถึงควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ของพวกเจ้ำเองอีกเลย
และจงกระทำกำรอย่ำงที่พวกเจ้ำได้ปลงใจไว้ต่อหน้ำเรำว่ำ
จะนบนอบต่อกำรจัดวำงเรี ยบเรียงของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง บรรดำผูค้ นทั้งหมดที่ยืนอยู่ภำยในบ้ำนของเรำ
ควรทำให้มำกเท่ำที่พวกเขำจะสำมำรถทำได้
เจ้ำควรถวำยสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเจ้ำเองให้กบั ส่วนสุดท้ำยของงำนของเรำบนแผ่นดินโลก
เจ้ำเต็มใจที่จะนำสิ่งต่ำงๆ เช่นนั้นไปปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริ งไหม?
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 4” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

611. ในทุกเวลำ ประชำกรของเรำควรเตรี ยมพร้อมต่อต้ำนกลอุบำยอันเจ้ำเล่ห์ของซำตำน
พิทกั ษ์ประตูบำ้ นของเรำเพื่อเรำ
พวกเขำควรมีควำมสำมำรถที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันและจัดเตรี ยมให้แก่กนั และกันได้
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรตกอยู่ในกับดักของซำตำน ซึ่งในเวลำนั้นก็คงจะสำยเกินกว่ำจะเสียใจ
เหตุใดเรำจึงกำลังฝึ กฝนพวกเจ้ำด้วยควำมเร่งด่วนเช่นนี้?
เหตุใดเรำจึงบอกพวกเจ้ำถึงข้อเท็จจริ งทั้งหลำยของโลกฝ่ ำยจิตวิญญำณ?
เหตุใดเรำจึงเตือนจำและเตือนสติพวกเจ้ำครั้งแล้วครั้งเล่ำ? พวกเจ้ำเคยคิดถึงเรื่องนี้บำ้ งหรื อไม่?
กำรใคร่ ครวญของพวกเจ้ำเคยได้ให้ควำมกระจ่ำงแจ้งหรื อไม่?
ดังนั้นพวกเจ้ำต้องไม่เพียงมีควำมสำมำรถที่จะสร้ำงประสบกำรณ์แก่ตวั เจ้ำเองโดยก่อร่ ำงสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนแห่
งอดีต แต่ที่มำกยิ่งกว่ำนั้นคือ ต้องขับไล่มลทินภำยในตัวเจ้ำภำยใต้กำรนำแห่งวจนะของวันนี้
โดยยอมให้แต่ละวจนะของเรำหยัง่ รำกและเบ่งบำนภำยในจิตวิญญำณทั้งหลำยของเจ้ำ
และที่สำคัญยิ่งกว่ำนั้นคือเพื่อออกผลได้มำกยิง่ ขึ้น นี่เป็ นเพรำะว่ำสิ่งที่เรำขอนี้มิใช่ดอกไม้ทสี่ ะพรั่งสดใส
แต่คือผลอันดกดื่น—ผลที่ไม่สูญเสียควำมสุกงอมของมัน เจ้ำเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งของวจนะของเรำไหม?

แม้ว่ำดอกไม้ในเรื อนกระจกมีเหลือคณำนับรำวกับหมู่ดำว
และดึงดูดฝูงชนทั้งหมดที่ชื่นชมดอกไม้เหล่ำนั้นเข้ำมำ ทันทีที่ดอกไม้ร่วงโรยลง
ดอกไม้เหล่ำนั้นก็กลำยเป็ นเพียงเศษซำกเหมือนกลอุบำยอันเล่ห์ลวงของซำตำน
และไม่มีผใู้ ดแสดงควำมสนใจใดๆ ในดอกไม้เหล่ำนั้น กระนั้นก็ดี
ดอกไม้ท้งั หมดที่ถูกลมพัดกระหน่ำและถูกพระอำทิตย์แผดเผำ ที่กล่ำวคำพยำนต่อเรำ
แม้ว่ำจะไม่เบ่งบำนสวยงำม แต่จะออกผลทันทีที่ดอกไม้เหล่ำนี้ร่วงโรยลง
ด้วยว่ำเรำพึงประสงค์ให้พวกมันเป็ นเช่นนั้น เมื่อเรำกล่ำววจนะเหล่ำนี้ พวกเจ้ำเข้ำใจมำกน้อยเพียงใด?
ทันทีที่เหล่ำดอกไม้ร่วงโรยและออกผล และทันทีที่สำมำรถจัดเตรียมผลทั้งหมดนี้เพื่อควำมชื่นชมยินดีของเรำได้
เรำจะสรุ ปปิ ดตัวงำนของเรำทั้งหมดบนแผ่นดินโลก และจะเริ่ มชื่นชมกำรตกผลึกของปัญญำของเรำ!
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 3” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

612. เป็ นเวลำนำนแล้วที่ผคู้ นซึ่งเชื่อในพระเจ้ำต่ำงก็หวังอย่ำงจริ งจังตั้งใจที่จะมีบ้นั ปลำยอันงดงำม
และผูเ้ ชื่อทั้งหมดของพระเจ้ำหวังว่ำโชควำสนำจะมำสู่พวกเขำในทันทีทนั ใด
พวกเขำล้วนหวังว่ำพวกเขำจะพบว่ำตัวเองได้นงั่ ลงอย่ำงสงบ ณ ที่ใดที่หนึ่งในสวรรค์
ก่อนที่พวกเขำจะทันได้รู้ตวั แต่เรำกล่ำวเลยว่ำ ด้วยควำมคิดอันน่ำรักชื่นชมของพวกเขำ
ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่เคยรู ้เลยว่ำพวกเขำมีคุณสมบัติเหมำะที่จะได้รับโชควำสนำดังกล่ำวที่ร่วงหล่นจำกสวรรค์
หรื อแม้แต่ที่จะได้นั่งบนที่นงั่ ในทีน่ ้ นั หรือไม่ พวกเจ้ำในปัจจุบนั มีควำมรู ้ดีเกี่ยวกับตัวเจ้ำเอง ถึงกระนั้น
พวกเจ้ำก็ยงั คงหวังว่ำจะรอดพ้นจำกควำมวิบตั ิแห่งยุคสุดท้ำยและพระหัตถ์ขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์เมื่อพระอง
ค์ทรงลงโทษเหล่ำมำรร้ำย
ดูเหมือนว่ำกำรฝันหวำนและควำมต้องกำรสิง่ ทั้งหลำยแค่ตำมที่พวกเขำชอบนั้นเป็ นคุณสมบัติพิเศษทัว่ ไปของผู้
คนทั้งหมดที่ได้ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
และไม่ใช่ควำมเป็ นอัจฉริ ยะอันโดดเด่นบำงอย่ำงของปัจเจกบุคคลใดเพียงลำพัง ถึงกระนั้น
เรำยังคงปรำรถนำจะให้ควำมอยำกได้อยำกมีอนั ฟุง้ เฟ้อเหล่ำนี้ของพวกเจ้ำตลอดจนควำมกระหำยร้อนรนของพว
กเจ้ำที่จะได้รับพระพรนั้นจบสิ้นลง ด้วยควำมที่กำรล่วงละเมิดของพวกเจ้ำมีมำกมำยนัก
และด้วยข้อเท็จจริ งที่ว่ำกำรเป็ นกบฏของพวกเจ้ำนั้นก็เติบโตขึ้นตลอดเวลำ
สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถเหมำะกับแบบพิมพ์เขียวอันน่ำรักชื่นชมสำหรับอนำคตของพวกเจ้ำได้อย่ำงไรกัน?
หำกเจ้ำต้องกำรดำเนินชีวิตต่อไปตำมแต่เจ้ำจะยินดี ยังคงอยู่ในสิ่งผิดโดยไม่มีสิ่งใดมำหยุดรั้งเจ้ำไว้
ทว่ำในเวลำเดียวกันเจ้ำยังคงต้องกำรให้ควำมฝันของเจ้ำกลำยเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วเรำก็จะขอรบเร้ำให้เจ้ำคงอยู่ในควำมสะลึมสะลือของเจ้ำต่อไปและไม่มีวนั ตื่นขึ้นมำเลย—
เพรำะควำมฝันของเจ้ำนั้นเป็ นควำมฝันอันว่ำงเปล่ำ และในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำผูท้ รงชอบธรรม

พระองค์จะไม่ทรงทำกำรยกเว้นให้กบั เจ้ำ หำกเจ้ำเพียงแค่ตอ้ งกำรให้ควำมฝันของเจ้ำกลำยเป็ นจริ ง
เช่นนั้นแล้วก็จงอย่ำได้มีวนั วำดฝันเลย ในทำงตรงกันข้ำม จงเผชิญกับควำมจริ งและข้อเท็จจริ งตลอดกำล
นี่คือหนทำงเดียวที่เจ้ำจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้ ในทำงรู ปธรรมแล้ว
อะไรหรื อคือขั้นตอนทั้งหลำยของวิธีกำรนี้?
ประกำรแรก จงดูกำรล่วงละเมิดทั้งหมดของเจ้ำ
และตรวจสอบว่ำควำมประพฤติและควำมคิดใดที่เจ้ำมีอยู่โดยไม่คล้อยตำมควำมจริง
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เจ้ำทำได้อย่ำงง่ำยดำย และเรำเชื่อว่ำผูม้ ีเชำวน์ปัญญำทุกคนสำมำรถทำสิ่งนี้ได้ อย่ำงไรก็ตำม
บรรดำผูท้ ี่ไม่เคยรู ้ควำมหมำยของกำรล่วงละเมิดและควำมจริ งนั้นคือข้อยกเว้น
ทั้งนี้เพรำะโดยระดับพื้นฐำนเบื้องต้นแล้ว พวกเขำไม่ใช่ผคู้ นที่มีเชำวน์ปัญญำ
เรำกำลังพูดคุยอยู่กบั ผูค้ นทีพ่ ระเจ้ำทรงเห็นชอบแล้ว มีควำมซื่อสัตย์
ไม่ได้ละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำรใดอย่ำงร้ำยแรง
และสำมำรถหยัง่ รู ้ถงึ กำรล่วงละเมิดของตัวพวกเขำเองได้อย่ำงง่ำยดำย
แม้ว่ำนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรำพึงประสงค์จำกพวกเจ้ำ และนั่นง่ำยสำหรับเจ้ำที่จะสำเร็จลุล่วงได้
แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เรำพึงประสงค์จำกพวกเจ้ำ ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะไม่แอบหัวเรำะเยำะกับข้อพึงประสงค์น้ี และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หวังว่ำเจ้ำจะไม่ดูแคลนมันหรื อถือว่ำไม่เป็ นเรื่ องไม่สลักสำคัญ เจ้ำควรปฏิบตั ิต่อมันอย่ำงจริงจัง
และไม่ปล่อยมันลอยแพ
ประกำรที่สอง สำหรับกำรล่วงละเมิดและกำรไม่เชื่อฟังของเจ้ำแต่ละข้อ เจ้ำควรมองหำควำมจริ งที่สอดรับกัน
แล้วจำกนั้น จงใช้ควำมจริ งเหล่ำนี้แก้ไขประเด็นปัญหำเหล่ำนั้น หลังจำกนั้น
จงแทนที่กำรปฏิบตั ิตนแบบล่วงละเมิดและควำมคิดกับกำรปฏิบตั ิตนที่ไม่เชื่อฟังของเจ้ำด้วยกำรฝึ กฝนปฏิบตั ิคว
ำมจริ ง
ประกำรที่สำม เจ้ำควรเป็ นคนซื่อสัตย์
ไม่ใช่ใครบำงคนที่ฉลำดแยบยลอยู่เสมอและเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงตลอดเวลำ (ณ
ที่น้ีเรำกำลังขอพวกเจ้ำอีกครั้งให้เป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์)
หำกเจ้ำสำมำรถสำเร็จลุล่วงสำมสิ่งนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะเป็ นผูม้ ีวำสนำคนหนึ่ง—
เป็ นบุคคลที่ควำมฝันของเขำกลำยเป็ นจริ งและเป็ นผูท้ ี่ได้รับโชควำสนำ
บำงทีพวกเจ้ำก็จะปฏิบตั ิต่อข้อพึงประสงค์ที่ไม่ยวั่ ใจสำมประกำรนี้อย่ำงจริงจัง

หรื อบำงทีเจ้ำก็จะปฏิบตั ิต่อมันอย่ำงไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ำจะอย่ำงใดก็ตำม
จุดประสงค์ของเรำคือกำรทำให้ควำมฝันของพวกเจ้ำลุล่วง และนำอุดมคติของพวกเจ้ำไปสู่กำรฝึ กฝนปฏิบตั ิ
ไม่ใช่ทำเพื่อให้พวกเจ้ำเป็ นตัวตลกหรื อทำให้พวกเจ้ำดูโง่เขลำ
ตัดตอนมำจำก “กำรล่วงละเมิดจะนำทำงมนุษย์ไปสู่ นรก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

613. เรำมีควำมหวังมำกมำย เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ถูกต้องเหมำะสมและประพฤติดี
ลุล่วงหน้ำที่ของเจ้ำอย่ำงสัตย์ซื่อ ครองควำมจริงและมนุษยธรรม
เป็ นผูค้ นที่สำมำรถยอมล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พวกเขำมีและแม้แต่ชีวิตของพวกเขำเพื่อพระเจ้ำ และอื่นๆ
อีกมำก
ควำมหวังเหล่ำนี้ท้งั ปวงมีตน้ ตอมำจำกควำมไม่พอเพียงของพวกเจ้ำและจำกควำมเสื่อมทรำมและควำมไม่เชื่อฟัง
ของพวกเจ้ำ
หำกคำสนทนำใดที่เรำได้มีไปกับพวกเจ้ำนั้นไม่มีอนั ใดเลยที่เพียงพอจะดึงดูดควำมสนใจจำกพวกเจ้ำได้
เช่นนั้นแล้วก็มีแววว่ำทั้งหมดที่เรำทำได้ในตอนนี้ก็คือกำรไม่กล่ำวอะไรอีกแล้ว อย่ำงไรก็ตำม
พวกเจ้ำก็เข้ำใจว่ำผลลัพธ์ของกำรนั้นจะเป็ นสิ่งใด เรำไม่เคยหยุดพัก ดังนั้นหำกเรำไม่พูด
เรำก็จะทำบำงสิ่งให้ผคู้ นมองดู เรำสำมำรถทำให้ลนิ้ ของใครบำงคนเน่ำได้
หรื อเป็ นเหตุให้ใครบำงคนตำยแบบแขนขำขำด
หรื อให้ผคู้ นมีควำมผิดปกติของเส้นประสำทและเป็ นเหตุให้พวกเขำแลดูน่ำเกลียดน่ำกลัวได้ในหลำยหนทำง
แต่ถึงอย่ำงไร เรำก็สำมำรถทำให้ผคู้ นต้องสู้ทนควำมทรมำนที่เรำชงขึ้นโดยเฉพำะเจำะจงสำหรับพวกเขำได้
ด้วยวิธีน้ี เรำคงจะรู ้สึกเปรมปรี ด์ ิ มีควำมสุขมำก และยินดีอย่ำงใหญ่หลวง มีกำรกล่ำวกันอยู่เสมอว่ำ “ทำดีได้ดี
และทำชัว่ ได้ชวั่ ” ดังนั้นเหตุใดจึงไม่เป็ นเช่นนั้นเล่ำในตอนนี้? หำกเจ้ำปรำรถนำที่จะต่อต้ำนเรำ
และทำกำรตัดสินเกี่ยวกับเรำ เรำก็จะทำให้ปำกของเจ้ำเน่ำ และนั่นก็จะทำให้เรำปี ติยินดีไปชัว่ กัลป์
ในท้ำยที่สุดแล้ว นี่ ก็เป็ นเพรำะสิ่งที่เจ้ำได้ทำไปนั้นไม่ใช่ควำมจริง
ที่แย่ยิ่งกว่ำก็คือมันไม่ได้มอี ะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเลย ขณะที่ทุกสิ่งที่เรำทำคือควำมจริง
กำรกระทำของเรำทั้งหมดสัมพันธ์กบั หลักธรรมทั้งหลำยของงำนของเรำและประกำศกฤษฎีกำบริ หำรที่เรำได้กำ
หนดไว้ ด้วยเหตุน้ี เรำจึงรบเร้ำให้เจ้ำแต่ละคนสัง่ สมคุณธรรมเอำไว้บำ้ ง หยุดกำรทำควำมชัว่ มำกมำยยิง่ นัก
และใส่ใจต่อข้อเรี ยกร้องของเรำในยำมว่ำงของเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเรำจึงจะรูส้ ึกชื่นบำน
หำกพวกเจ้ำจะมีส่วนร่ วมสนับสนุน (หรื อบริ จำค)
ให้กบั ควำมจริ งแม้แต่หนึ่งในหนึ่งพันของควำมพยำยำมที่เจ้ำใช้กบั เนื้อหนัง
เช่นนั้นแล้วเรำย่อมกล่ำวเลยว่ำเจ้ำคงจะไม่ได้กระทำกำรล่วงละเมิดและมีปำกเน่ำเหม็นบ่อยนัก
นี่ไม่เห็นได้ชดั หรอกหรื อ?

ตัดตอนมำจำก “กำรล่วงละเมิดจะนำทำงมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

614. ในฐำนะหนึ่งในสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง มนุษย์ตอ้ งรักษำตำแหน่งของเขำเอง และประพฤติตนอย่ำงมีจิตสำนึก
จงพิทกั ษ์รักษำสิ่งที่พระผูส้ ร้ำงทรงมอบควำมไว้วำงพระทัยแก่เจ้ำอย่ำงสำนึกในหน้ำที่ จงอย่ำกระทำกำรล้ำเส้น
หรื อทำสิ่งทั้งหลำยที่นอกเหนือขอบเขตควำมสำมำรถของเจ้ำ หรื อที่เป็ นที่เกลียดชังของพระเจ้ำ
จงอย่ำพยำยำมที่จะเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่ หรือกลำยเป็ นยอดมนุษย์ หรื อเหนือสิ่งอื่นใด
จงอย่ำพยำยำมที่จะกลำยเป็ นพระเจ้ำ นี่คือวิธีที่ผคู้ นไม่ควรอยำกที่จะเป็ น
กำรพยำยำมที่จะกลำยเป็ นผูย้ ิ่งใหญ่หรือยอดมนุษย์น้ นั ช่ำงไร้สำระ
กำรพยำยำมที่จะกลำยเป็ นพระเจ้ำยิ่งเป็ นที่น่ำอดสูมำกยิ่งกว่ำเสียอีก มันน่ำรังเกียจและน่ำเหยียดหยำม
สิ่งที่น่ำยกย่องและสิ่งที่สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงควรจะยึดมัน่ ไว้มำกกว่ำสิ่งอืน่ ใดก็คือกำรกลำยเป็ นสิ่งที่ทรงสร้ำงที่แ
ท้จริ ง นี่คือเป้ำหมำยเดียวเท่ำนั้นที่ผคู้ นทั้งหมดควรไล่ตำมเสำะหำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำพระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 1” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

615. พวกเจ้ำแต่ละคนควรทำหน้ำที่ของตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ด้วยหัวใจอันเปิ ดกว้ำงและซื่อสัตย์
และเต็มใจจะจ่ำยรำคำใดก็ตำมที่จำเป็ น ดังที่พวกเจ้ำได้พูดกันไว้ว่ำ เมื่อวันนั้นมำถึง
พระเจ้ำจะไม่ทรงบกพร่ องต่อใครก็ตำมที่ได้ทนทุกข์หรื อได้ยอมจ่ำยรำคำเพื่อพระองค์
ควำมเชื่อมัน่ เช่นนี้คือสิ่งที่ควรค่ำแก่กำรยึดมัน่ ไว้ และถูกต้องแล้วที่พวกเจ้ำไม่ควรจะลืมมันไป
ในหนทำงนี้เท่ำนั้น เรำจึงจะสำมำรถสบำยใจได้ในเรื่ องเกี่ยวกับพวกเจ้ำ มิเช่นนั้น
พวกเจ้ำก็จะเป็ นผูค้ นที่ทำให้เรำไม่อำจสบำยใจได้เลยตลอดกำล
และเจ้ำจะกลำยเป็ นวัตถุท้งั หลำยที่เรำไม่พิสมัยไปตลอดกำล
หำกพวกเจ้ำทุกคนสำมำรถทำตำมมโนธรรมของตัวเองและทำเพื่อเรำอย่ำงสุดควำมสำมำรถโดยไม่เหลือเผื่อแรงเ
ผื่อใจไปจำกงำนของเรำ และอุทิศแรงกำยแรงใจของเจ้ำให้กบั งำนข่ำวประเสริ ฐของเรำไปชัว่ ชีวิต เช่นนี้แล้ว
มีหรื อที่ใจของเรำจะไม่ลงิ โลดบ่อยครั้งเพรำะควำมชื่นบำนในเรื่องของพวกเจ้ำ? เช่นนี้แล้ว
เรำจึงจะสำมำรถโล่งใจในเรื่ องของพวกเจ้ำได้อย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์ใช่หรื อไม่?
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

616. เจ้ำสำมำรถสื่อถึง “พระอุปนิสยั ที่พระเจ้ำทรงแสดงออกในแต่ละยุค”
อย่ำงเป็ นรู ปธรรมด้วยภำษำที่เหมำะแก่กำรสื่อนัยสำคัญของยุคนั้นได้หรื อไม่?
เจ้ำผูซ้ ่ึงรับประสบกำรณ์พระรำชกิจของพระเจ้ำในยุคสุดท้ำยสำมำรถบรรยำยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระ
เจ้ำอย่ำงละเอียดได้ไหม?
เจ้ำจะสำมำรถเป็ นพยำนเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้องแม่นยำได้หรื อไม่?

เจ้ำจะถ่ำยทอดสิ่งที่เจ้ำได้เห็นและได้รับประสบกำรณ์ไปสู่บรรดำผูเ้ ชื่อที่เคร่ งศำสนำซึ่งน่ำสงสำร
อ่อนด้อยและเปี่ ยมศรัทธำผูซ้ ่งึ หิวกระหำยควำมชอบธรรมและกำลังรอคอยให้เจ้ำมำเป็ นผูเ้ ลี้ยงต่อพวกเขำอย่ำงไ
ร? ผูค้ นประเภทไหนกันที่กำลังรอให้เจ้ำเป็ นผูเ้ ลี้ยงต่อพวกเขำ? เจ้ำพอจะจินตนำกำรออกไหม?
เจ้ำได้ตระหนักรู ้ถงึ ภำระบนบ่ำของเจ้ำ พระบัญชำสำหรับเจ้ำ และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหรื อไม่?
สำนึกรับรู ้แห่งภำรกิจประวัติศำสตร์ของเจ้ำอยู่ที่ไหน?
เจ้ำจะทำหน้ำที่ในฐำนะของเจ้ำนำยคนหนึ่งในยุคถัดไปอย่ำงพอเหมำะพอควรได้อย่ำงไร?
เจ้ำมีสำนึกรับรู ้อนั แรงกล้ำต่อสถำนะแห่งควำมเป็ นนำยหรือไม่? เจ้ำจะอธิบำยถึงเจ้ำนำยแห่งสรรพสิ่งอย่ำงไร?
สิ่งนั้นคือเจ้ำนำยเหนือสิ่งสร้ำงซึ่งมีชีวิตทั้งมวลและเหนือสรรพสิ่งทำงกำยภำพในโลกนี้จริงๆ หรื อ?
แผนกำรของเจ้ำสำหรับควำมก้ำวหน้ำของงำนระยะต่อไปคืออะไร?
มีผูค้ นมำกเพียงใดที่กำลังรอคอยให้เจ้ำเป็ นผูเ้ ลี้ยงของพวกเขำ? งำนของเจ้ำเป็ นงำนหนักใช่ไหม?
พวกเขำอ่อนด้อย น่ำสงสำร ตำบอดและหลงทำงพลำงกำลังร้องคร่ ำครวญอยู่ในควำมมืดมิด—
หนทำงนั้นอยู่แห่งใด? พวกเขำช่ำงโหยหำควำมสว่ำงนั้นเหลือเกิน ควำมสว่ำงซึ่งเหมือนดำวตก
ที่พลันตกลงมำและขับไล่อำนำจแห่งควำมมืดที่บีบคั้นมนุษย์มำนำนหลำยปี เหลือเกิน
ใครเลยจะสำมำรถรู ้ว่ำพวกเขำตั้งควำมหวังอย่ำงกระวนกระวำยใจ
และร่ ำร้องหำสิ่งนี้ท้งั กลำงวันและกลำงคืนมำกมำยสักเพียงไหน?
แม้กระทัง่ ในวันที่ควำมสว่ำงนั้นส่องแสงวำบผ่ำนไปแล้ว
ผูค้ นที่ทุกข์ทนอย่ำงล้ำลึกเหล่ำนี้กย็ งั คงถูกจองจำอยู่ในคุกใต้ดนิ อันมืดมิดโดยไม่มหี วังว่ำจะได้รับกำรปลดปล่อย
เลย เมื่อไรที่พวกเขำจะไม่ตอ้ งร่ ำไห้อกี ต่อไป?
ที่เลวร้ำยก็คือควำมโชคร้ำยของจิตวิญญำณอันเปรำะบำงเหล่ำนี้ไม่เคยได้รับอนุญำตให้พกั ผ่อนเลย
และพวกเขำได้ถูกพันธนำกำรอยู่ในสภำวะนี้โดยพันธะซึ่งไร้ปรำนีและประวัติศำสตร์อนั เยือกเย็นเป็ นเวลำเนิ่นน
ำนเหลือเกิน และใครกันเล่ำที่ได้สดับฟังเสียงร้องคร่ ำครวญของพวกเขำ?
ใครกันเล่ำที่ได้มองดูสภำพอันน่ำเวทนำของพวกเขำ?
เจ้ำเคยฉุกคิดบ้ำงไหมว่ำพระหทัยของพระเจ้ำโทมนัสและกระวนกระวำยเพียงใด?
พระองค์ทรงทนเห็นมวลมนุษย์ซ่ึงไร้เดียงสำ
ผูท้ ี่พระองค์ทรงสร้ำงด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองต้องทนทุกข์ทรมำนเยี่ยงนี้ได้อย่ำงไร? อย่ำงไรก็ตำม
เหล่ำมนุษย์ก็คือเหยื่อซึ่งถูกวำงยำพิษ และถึงแม้ว่ำมนุษย์จะรอดชีวิตมำได้จนถึงเวลำนี้
ใครเล่ำที่จะรู ้ว่ำมวลมนุษย์ได้ถูกมำรวำงยำพิษมำนำนแล้ว?
เจ้ำลืมไปแล้วหรื อว่ำเจ้ำก็เป็ นหนึ่งในเหยื่อเหล่ำนั้นด้วย? ด้วยควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำ
เจ้ำไม่เต็มใจที่จะเพียรพยำยำมช่วยให้ควำมรอดแก่ผทู้ รี่ อดชีวิตมำได้เหล่ำนี้หรอกหรื อ?

เจ้ำไม่เต็มใจที่จะอุทิศพลังงำนทั้งหมดที่มีเพื่อกำรตอบแทนพระเจ้ำผูท้ รงรักมวลมนุษย์เฉกเช่นเลือดและเนื้อหนัง
ของพระองค์เองหรอกหรื อ? เมือ่ พิจำรณำทุกๆ อย่ำงแล้ว
เจ้ำจะตีควำมของกำรถูกพระเจ้ำใช้ให้เป็ นประโยชน์เพื่อดำรงชีวิตของเจ้ำอย่ำงพิเศษว่ำอย่ำงไร?
เจ้ำมีควำมแน่วแน่และควำมมัน่ ใจที่จะดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมหมำยของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้ำที่เคร่ งศ
ำสนำใช่หรื อไม่?
จำก “เจ้ำควรจะเข้ำร่วมภำรกิจในอนำคตของเจ้ำอย่ำงไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

617. เจ้ำคือสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง—แน่นอนว่ำเจ้ำควรนมัสกำรพระเจ้ำและไล่ตำมเสำะหำชีวิตที่มีควำมหมำย
หำกเจ้ำไม่นมัสกำรพระเจ้ำแต่ใช้ชีวิตภำยในเนื้อหนังอันโสมมของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มิได้เป็ นเพียงแค่สัตว์เดียรัจฉำนในเครื่ องแต่งกำยของมนุษย์หรอกหรื อ? เนื่องจำกเจ้ำเป็ นมนุษย์
เจ้ำควรสละตัวเจ้ำเองเพื่อพระเจ้ำและสู้ทนควำมทุกข์ทุกอย่ำง!
เจ้ำควรยินดีและแน่ใจยอมรับควำมทุกข์เล็กน้อยที่เจ้ำต้องมีในวันนี้ และใช้ชีวิตที่มีควำมหมำย ดังเช่นโยบ
และเปโตร ในโลกนี้ มนุษย์สวมใส่เสื้อผ้ำของปี ศำจ กินอำหำรจำกปี ศำจ
และทำงำนและรับใช้ภำยใต้นิ้วหัวแม่มือของปี ศำจ กลำยมำเป็ นถูกเหยียบย่ำในควำมโสมมของมันอย่ำงสิ้นเชิง
หำกเจ้ำไม่จบั ควำมเข้ำใจควำมหมำยของชีวิตหรื อได้มำซึ่งวิถีทำงที่แท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วจะมีนัยสำคัญอะไรในชีวิตของเจ้ำเล่ำ? พวกเจ้ำคือผูค้ นที่ไล่ตำมเสำะหำหนทำงที่ถูกต้อง
คือบรรดำผูท้ ี่แสวงหำกำรปรับปรุ ง พวกเจ้ำคือผูค้ นที่ลุกขึ้นในชนชำติแห่งพญำนำคใหญ่สีแดง
บรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเรียกขำนว่ำมีควำมชอบธรรม นั่นไม่ใช่ชีวิตที่มีควำมหมำยมำกที่สุดหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “กำรปฏิบตั ิ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

618. เจ้ำควรพยำยำมทำสุดควำมสำมำรถของเจ้ำเพื่อรักพระเจ้ำในสภำพแวดล้อมที่เปี่ ยมสันติสุขนี้
ในอนำคตเจ้ำจะไม่มีโอกำสเหมำะที่จะรักพระเจ้ำอีกแล้ว
เนื่องจำกผูค้ นมีเพียงแค่โอกำสเหมำะที่จะรักพระเจ้ำในเนื้อหนังเท่ำนั้น เมื่อพวกเขำดำรงชีวติ ในอีกโลกหนึ่ง
จะไม่มีผใู้ ดพูดถึงกำรรักพระเจ้ำ นี่ไม่ใช่ควำมรับผิดชอบของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้ำงหรื อ?
และดังนั้นพวกเจ้ำควรรักพระเจ้ำอย่ำงไรในระหว่ำงวันเวลำแห่งชีวิตของพวกเจ้ำ? เจ้ำเคยได้นึกถึงกำรนี้ไหม?
เจ้ำกำลังรอคอยจนกระทัง่ หลังจำกที่เจ้ำตำยจึงจะรักพระเจ้ำหรื อ? นี่ไม่ใช่กำรพูดที่ไร้สำระหรื อ? วันนี้
เหตุใดเจ้ำจึงไม่ไล่ตำมเสำะหำกำรรักพระเจ้ำ?
กำรรักพระเจ้ำขณะที่ยงั คงไม่ว่ำงสำมำรถเป็ นควำมรักที่แท้จริ งต่อพระเจ้ำได้หรื อ?
สำเหตุที่มีกำรพูดว่ำขั้นตอนนี้ของพระรำชกิจของพระเจ้ำจะมำถึงบทอวสำนในไม่ช้ำเป็ นเพรำะพระเจ้ำได้ทรงมี
คำพยำนต่อหน้ำซำตำนแล้ว ด้วยเหตุน้ นั จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่มนุษย์ตอ้ งทำสิ่งใด

มนุษย์เพียงแค่ถูกขอให้ไล่ตำมเสำะหำกำรรักพระเจ้ำในหลำยปี ที่เขำมีชีวิต—นี่คือกุญแจ
เพรำะข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำไม่สูง และยิ่งไปกว่ำนั้น
เพรำะมีควำมวิตกกังวลที่เผำผลำญอยู่ในพระทัยของพระองค์
พระองค์จงึ ได้ทรงเปิ ดเผยบทสรุ ปควำมของขั้นตอนถัดไปของพระรำชกิจก่อนที่ข้นั ตอนนี้ของพระรำชกิจจะได้เ
สร็จสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำมีเวลำมำกเพียงใด
หำกพระเจ้ำไม่ทรงกระวนกระวำยในพระทัยของพระองค์ พระองค์จะตรัสพระวจนะเหล่ำนี้แต่เนิ่นๆ
เช่นนี้หรื อ? เป็ นเพรำะเวลำมีน้อยนั่นเองที่พระเจ้ำทรงพระรำชกิจในหนทำงนี้
มีกำรหวังว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถรักพระเจ้ำด้วยสุดหัวใจของพวกเจ้ำ ด้วยสุดจิตใจของพวกเจ้ำ
และด้วยพละกำลังทั้งหมดของพวกเจ้ำ ในแบบเดียวกันกับที่พวกเจ้ำทะนุถนอมชีวิตของพวกเจ้ำเอง
นี่ไม่ใช่ชีวิตที่มีควำมหมำยที่สุดหรื อ? เจ้ำจะสำมำรถพบเจอควำมหมำยของชีวิตได้จำกที่อื่นใดอีก?
เจ้ำไม่ใช่กำลังตำบอดเหลือเกินหรื อ? เจ้ำเต็มใจที่จะรักพระเจ้ำหรื อไม่?
พระเจ้ำทรงควรค่ำต่อควำมรักของมนุษย์ไหม? ผูค้ นควรค่ำต่อควำมรักบูชำของมนุษย์หรื อไม่?
ดังนั้นเจ้ำควรทำสิ่งใด? จงรักพระเจ้ำอย่ำงกล้ำหำญ โดยไม่อิดออด
และมองให้เห็นว่ำพระเจ้ำจะทรงทำสิ่งใดกับเจ้ำ จงมองเห็นว่ำพระองค์จะทรงสังหำรเจ้ำหรือไม่ โดยสรุ ปแล้ว
ภำรกิจแห่งกำรรักพระเจ้ำสำคัญมำกกว่ำกำรคัดลอกและกำรเขียนบันทึกสิ่งทั้งหลำยเพื่อพระเจ้ำ
เจ้ำควรให้ตำแหน่งแรกแก่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุด เพื่อที่ชีวิตของเจ้ำอำจมีคุณค่ำมำกขึ้นและเต็มไปด้วยควำมสุข
และจำกนั้นเจ้ำควรรอคอย “กำรตัดสินโทษ” ของพระเจ้ำสำหรับเจ้ำ
เรำกังขำว่ำแผนกำรของเจ้ำจะรวมถึงกำรรักของพระเจ้ำหรื อไม่
เรำปรำรถนำให้แผนกำรของทุกคนกลำยเป็ นสิ่งซึ่งพระเจ้ำทรงทำให้ครบบริ บูรณ์
และให้แผนกำรเหล่ำนั้นทั้งหมดกลำยเป็ นจริ ง
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 42” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

619. มนุษย์ตอ้ งไล่ตำมเสำะหำที่จะดำเนินชีวิตซึ่งมีควำมหมำย และไม่ควรพึงพอใจกับรู ปกำรณ์แวดล้อม ณ
ปัจจุบนั ของเขำ ในกำรดำเนินชีวิตตำมภำพลักษณ์ของเปโตร เขำต้องครองควำมรู ้และประสบกำรณ์ของเปโตร
มนุษย์ตอ้ งเสำะหำสิ่งทั้งหลำยที่สูงส่งกว่ำและลุ่มลึกกว่ำ
เขำต้องเสำะหำควำมรักซึ่งบริสุทธิ์ข้ นึ และลึกซึ้งขึ้นต่อพระเจ้ำ และเสำะหำชีวิตที่มีคุณค่ำและควำมหมำย
นี่เท่ำนั้นที่เป็ นชีวิต เมื่อเป็ นเช่นนั้นเท่ำนั้นที่มนุษย์จะเป็ นดัง่ เปโตร
เจ้ำจะต้องมุ่งเน้นกำรเป็ นฝ่ ำยรุ กในกำรเข้ำสู่ของเจ้ำทำงด้ำนบวก
และต้องไม่ยอมให้ตวั เองล่ำถอยอย่ำงยอมจำนนเพื่อเห็นแก่ควำมสบำยชัว่ ครู่ ชวั่ ยำมพลำงเพิกเฉยต่อควำมจริ งทั้ง

หลำยซึ่งลุ่มลึกกว่ำ เฉพำะเจำะจงกว่ำ และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมำกกว่ำ ควำมรักของเจ้ำต้องสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง
และเจ้ำต้องหำหนทำงต่ำงๆ
ที่จะปลดปล่อยตัวเองจำกชีวิตอันต่ำทรำมและไม่อินังขังขอบต่อสิ่งใดนี้ที่ไม่ต่ำงอะไรกับชีวติ ของสัตว์ตวั หนึ่ง
เจ้ำต้องใช้ชีวิตที่มีควำมหมำย ชีวิตที่มีคุณค่ำ
และเจ้ำต้องไม่หลอกตัวเองหรื อปฏิบตั ิต่อตนเองเสมือนเป็ นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เอำไว้เล่นด้วย
สำหรับทุกคนผูท้ ะเยอทะยำนที่จะรักพระเจ้ำนั้น ไม่มีควำมจริงใดเลยที่ไม่อำจลุไปถึงได้
และไม่มีควำมยุติธรรมใดเลยที่พวกเขำไม่อำจตั้งมัน่ อยู่เพื่อมันได้ เจ้ำควรใช้ชีวิตของเจ้ำอย่ำงไรหรื อ?
เจ้ำควรรักพระเจ้ำและใช้ควำมรักนี้ทำให้สมดังที่พระองค์ทรงพึงปรำรถนำอย่ำงไร?
ไม่มีเรื่ องใดในชีวิตเจ้ำที่ยิ่งใหญ่กว่ำนี้อีกแล้ว เหนือสิ่งอืน่ ใด
เจ้ำต้องมีควำมทะเยอทะยำนและควำมมำนะบำกบัน่ และไม่ควรเป็ นดัง่ บรรดำพวกที่ใจเสำะ
บรรดำพวกที่ปวกเปี ยกอ่อนแอ
เจ้ำต้องเรี ยนรู ้วิธีที่จะได้รับประสบกำรณ์กบั ชีวิตซึ่งเปี่ ยมควำมหมำยและได้รับประสบกำรณ์กบั ควำมจริ งอันเปี่ ย
มควำมหมำย และไม่ควรปฏิบตั ิต่อตัวเจ้ำเองอย่ำงขอไปทีแบบนั้น เมื่อเจ้ำไม่ตระหนักถึงมัน
ชีวิตเจ้ำก็จะผ่ำนเจ้ำไปโดยเจ้ำไม่ทนั ไหวตัว หลังจำกนั้น เจ้ำจะมีโอกำสที่จะได้รักพระเจ้ำอีกครั้งหรือ?
มนุษย์สำมำรถรักพระเจ้ำได้หรื อ หลังจำกที่เขำได้ตำยไปแล้ว?
เจ้ำจักต้องมีควำมทะเยอทะยำนและมโนธรรมดุจดังเปโตร ชีวิตเจ้ำจะต้องเปี่ ยมควำมหมำย
และเจ้ำต้องไม่เล่นเกมกับตัวเจ้ำเอง ในฐำนะมนุษย์คนหนึ่ง และในฐำนะบุคคลซึ่งเสำะหำพระเจ้ำ
เจ้ำต้องสำมำรถพิจำรณำอย่ำงรอบคอบว่ำเจ้ำควรปฏิบตั ิต่อชีวิตของเจ้ำอย่ำงไร
เจ้ำควรถวำยตัวเจ้ำเองต่อพระเจ้ำอย่ำงไร เจ้ำควรมีควำมเชื่อที่เปี่ ยมควำมหมำยขึ้นในพระเจ้ำอย่ำงไร
และด้วยควำมที่เจ้ำรักพระเจ้ำ เจ้ำควรรักพระองค์ในหนทำงที่บริ สุทธิ์มำกขึ้น สวยงำมมำกขึ้น
และดีงำมมำกขึ้นอย่ำงไร
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

620. ข้อพึงประสงค์ที่ถกู ต้องของพระเจ้ำที่มีต่อมนุษย์และบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระเจ้ำมีดงั ต่อไปนี้
พระองค์ทรงพึงประสงค์ห้ำสิ่งจำกบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ ได้แก่ กำรเชื่อที่แท้จริ ง กำรติดตำมอย่ำงจงรักภักดี
กำรนบนอบที่สมบูรณ์ ควำมรู ้อนั จริ งแท้ และควำมเคำรพด้วยน้ ำใสใจจริง
ในห้ำสิ่งเหล่ำนี้
พระเจ้ำทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์ไม่ต้งั คำถำมกับพระองค์หรื อติดตำมพระองค์โดยใช้จินตนำกำรหรื อมุมมองที่ค

ลุมเครื อและเป็ นนำมธรรมทั้งหลำยของพวกเขำอีกต่อไป
พวกเขำต้องไม่ติดตำมพระเจ้ำบนพื้นฐำนของกำรจินตนำกำรหรื อมโนคติอนั หลงผิดใดๆ
พระองค์ทรงพึงประสงค์ให้ทุกคนจำกบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ทำเช่นนั้นอย่ำงจงรักภักดี
ไม่ใช่อย่ำงครึ่งใจหรือโดยไม่มีควำมมุ่งมัน่ เมื่อพระเจ้ำทรงทำข้อพึงประสงค์ใดๆ ต่อเจ้ำ ทรงทดสอบเจ้ำ
ทรงพิพำกษำเจ้ำ ทรงจัดกำรกับเจ้ำและทรงตัดแต่งเจ้ำ หรื อทรงบ่มวินัยและทุบตีเจ้ำ
เจ้ำควรนบนอบต่อพระองค์อย่ำงสมบูรณ์ เจ้ำไม่ควรถำมถึงสำเหตุหรื อตั้งเงื่อนไขทั้งหลำย
นับประสำอะไรที่เจ้ำจะควรพูดถึงเหตุผลทั้งหลำย กำรเชื่อฟังของเจ้ำต้องสมบูรณ์
ควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำคือควำมรู ้ในด้ำนที่ผคู้ นขำดพร่ องมำกที่สุด พวกเขำมักจะกำหนดคติพจน์ ถ้อยดำรัส
และพระวจนะที่ไม่เกี่ยวโยงกับพระองค์ให้กบั พระเจ้ำ
โดยเชื่อว่ำพระวจนะเช่นนั้นเป็ นกำรกำหนดนิยำมที่เที่ยงตรงมำกที่สุดเกี่ยวกับควำมรู ้เรื่องพระเจ้ำ
พวกเขำรู ้เพียงน้อยนิดว่ำคติพจน์เหล่ำนี้ ที่มำจำกกำรจินตนำกำรของมนุษย์ กำรให้เหตุผลของพวกเขำเอง
และควำมรู ้ของพวกเขำเองนั้นไม่มีควำมเกี่ยวโยงกับเนื้อแท้ของพระเจ้ำเลยแม้แต่นิดเดียว ด้วยเหตุน้ี
เรำต้องกำรที่จะบอกพวกเจ้ำว่ำ เมื่อพูดถึงควำมรู ้ที่พระเจ้ำทรงประสงค์ให้ผคู้ นมีน้ นั
พระองค์ไม่เพียงทรงขอให้เจ้ำระลึกถึงพระองค์และพระวจนะทั้งหลำยของพระองค์
แต่ยงั ทรงขอให้ควำมรู ้ของพวกเจ้ำเกี่ยวกับพระองค์น้นั ถูกต้องด้วยเช่นกัน
ถึงแม้ว่ำเจ้ำสำมำรถเพียงกล่ำวหนึ่งประโยคเท่ำนั้น หรื อตระหนักเพียงส่วนน้อยนิดเท่ำนั้น
แต่ส่วนน้อยนิดของควำมตระหนักนี้ถูกต้องหรื อแท้จริ ง และเข้ำกันได้กบั เนื้อแท้ของพระเจ้ำพระองค์เอง
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำทรงรังเกียจกำรสรรเสริ ญหรือกำรชมเชยใดๆ ต่อพระองค์ที่ไม่สมจริงหรื อที่ไม่รอบคอบ
ยิ่งไปกว่ำนั้น พระองค์ทรงเกลียดชังเมื่อผูค้ นปฏิบตั ิต่อพระองค์เหมือนอย่ำงอำกำศ
พระองค์ทรงเกลียดชังเมื่อผูค้ นพูดโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงในระหว่ำงกำรหำรือในหัวข้อทีเ่ กี่ยวกับพระเจ้ำ
โดยพูดคุยกันตำมอำเภอใจและโดยไม่มีควำมลังเล กล่ำวสิ่งใดก็ตำมที่พวกเขำเห็นว่ำเหมำะ ยิ่งไปกว่ำนั้น
พระองค์ทรงเกลียดชังบรรดำผูท้ ี่เชื่อว่ำพวกเขำรู ้จกั พระเจ้ำและโอ้อวดเกี่ยวกับควำมรู ้เรื่ องพระองค์ของพวกเขำ
โดยหำรื อในหัวข้อที่เกี่ยวกับพระองค์โดยไม่มีท้งั ควำมยับยั้งชัง่ ใจหรื อข้อสงสัย
สิ่งสุดท้ำยสำหรับข้อพึงประสงค์ห้ำประกำรที่กล่ำวไปข้ำงต้นเหล่ำนั้นก็คือควำมเคำรพด้วยน้ ำใสใจจริ ง กล่ำวคือ
นี่คือข้อพึงประสงค์ขอ้ สุดท้ำยของพระเจ้ำที่มีต่อคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ติดตำมพระองค์
เมื่อใครบำงคนมีควำมรู ้ที่ถกู ต้องและแท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้ำ
พวกเขำก็สำมำรถเคำรพพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ ได้อย่ำงแท้จริง
ควำมเคำรพนี้มำจำกส่วนลึกของหัวใจพวกเขำ ควำมเคำรพนี้ถูกมอบให้โดยเต็มใจ
และไม่ใช่ผลของควำมกดดันจำกพระเจ้ำ พระเจ้ำไม่ทรงขอให้เจ้ำทำของขวัญแห่งท่ำที ควำมประพฤติ

หรื อพฤติกรรมภำยนอกที่ดีงำมใดๆ ต่อพระเจ้ำ ในทำงตรงกันข้ำม
พระองค์ทรงขอให้เจ้ำเคำรพพระองค์และยำเกรงพระองค์ในส่วนลึกของหัวใจเจ้ำ
กำรบรรลุถงึ ควำมเคำรพเช่นนั้นเป็ นผลของกำรเปลีย่ นแปลงในอุปนิสยั ชีวิตของเจ้ำ
ของกำรได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ำและกำรเข้ำใจกิจกำรทั้งหลำยของพระเจ้ำ
ของกำรได้มำเข้ำใจเนื้อแท้ของพระเจ้ำ
และของกำรที่เจ้ำยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่ำเจ้ำคือหนึ่งในสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำ เพรำะฉะนั้น
จุดมุ่งหมำยของเรำในกำรใช้คำว่ำ “ด้วยน้ ำใสใจจริ ง”
เพื่อนิยำมควำมเคำรพในทีน่ ้ีก็เพื่อให้พวกมนุษย์ได้เข้ำใจว่ำควำมเคำรพของพวกเขำต่อพระเจ้ำควรจะมำจำกก้นบึ้
งหัวใจของพวกเขำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำ พระองค์เอง พระผูท้ รงเอกลักษณ์ 10” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

621. ตอนนี้พวกเจ้ำทั้งหมดควรตรวจสอบตัวเองให้เร็วที่สุดเท่ำที่เจ้ำทำได้
เพื่อดูว่ำกำรทรยศต่อเรำหลงเหลือภำยในตัวพวกเจ้ำมำกเพียงใด เรำกำลังรอคำตอบของพวกเจ้ำอย่ำงหงุดหงิด
จงอย่ำทำแบบพอเป็ นพิธีเวลำติดต่อกับเรำ เรำไม่เคยเล่นเกมกับผูค้ น หำกเรำพูดว่ำเรำจะทำบำงสิ่งบำงอย่ำง
เช่นนั้นแล้วเรำก็จะทำสิ่งนั้นอย่ำงแน่นอน
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำแต่ละคนจะเป็ นใครบำงคนที่ถือถ้อยคำของเรำเป็ นจริ งเป็ นจัง
และไม่คิดรำวกับว่ำถ้อยคำเหล่ำนั้นเป็ นนิยำยวิทยำศำสตร์
สิ่งที่เรำต้องกำรคือกำรกระทำที่เป็ นรู ปธรรมจำกพวกเจ้ำ ไม่ใช่กำรจินตนำกำรต่ำงๆ ของพวกเจ้ำ ถัดจำกนั้น
พวกเจ้ำต้องตอบคำถำมของเรำ ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้: 1. หำกเจ้ำเป็ นคนปรนนิบตั ิที่แท้จริ ง
เจ้ำสำมำรถทำกำรปรนนิบตั ิเรำอย่ำงรักภักดี
โดยไม่มีส่วนประกอบของควำมหละหลวมหรื อควำมคิดด้ำนลบใดเลยได้หรื อไม่? 2.
หำกเจ้ำค้นพบว่ำเรำไม่เคยซึ้งคุณค่ำเจ้ำเลย
เจ้ำจะยังคงสำมำรถอยู่และทำกำรปรนนิบตั ิเรำไปตลอดชีวิตได้หรื อไม่? 3.
หำกเรำยังคงเย็นชำต่อเจ้ำมำกแม้ว่ำเจ้ำจะกำลังใช้ควำมพยำยำมมำกมำย
เจ้ำจะสำมำรถทำงำนให้เรำต่อโดยไม่เป็ นที่รู้จกั ได้หรือไม่? 4. หำกหลังจำกเจ้ำได้ใช้จ่ำยเพื่อเรำแล้ว
เรำไม่พึงพอใจกับข้อเรี ยกร้องอันน้อยนิดของเจ้ำ เจ้ำจะกลำยเป็ นท้อแท้ใจและผิดหวังในตัวเรำ
หรื อกระทัง่ กลำยเป็ นโกรธแค้นและตะโกนด่ำทอหรือไม่? 5. หำกเจ้ำจงรักภักดีอย่ำงมำกมำโดยตลอด
มีควำมรักมำกมำยให้เรำ กระนั้นเจ้ำก็ยงั ทนทุกข์ทรมำนจำกโรคภัยไข้เจ็บ ควำมยำกจน
และกำรทอดทิ้งของเพื่อนๆ และญำติๆ ของเจ้ำ หรื อหำกเจ้ำทนฝ่ ำโชคร้ำยอื่นใดในชีวิต
ควำมจงรักภักดีและควำมรักของเจ้ำที่มีต่อเรำจะยังคงดำเนินต่อไปหรื อไม่? 6.

หำกสิ่งที่เรำได้ทำไม่ตรงกับสิ่งที่เจ้ำได้จินตนำกำรไว้ในหัวใจของเจ้ำเลยสักอย่ำง
เจ้ำจะเดินตำมเส้นทำงอนำคตของเจ้ำอย่ำงไร? 7. หำกเจ้ำไม่ได้รับสิ่งใดเลยจำกสิ่งต่ำงๆ ที่เจ้ำหวังไว้ว่ำจะได้รับ
เจ้ำจะสำมำรถเป็ นผูต้ ิดตำมของเรำต่อไปได้หรื อไม่? 8.
หำกเจ้ำไม่เคยเข้ำใจจุดประสงค์และนัยสำคัญของงำนเรำเลย
เจ้ำจะสำมำรถเป็ นบุคคลที่เชื่อฟังผูท้ ี่ไม่ทำกำรตัดสินและสรุ ปเองโดยพลกำรได้หรื อไม่? 9.
เจ้ำจะสำมำรถหวงแหนควำมล้ำค่ำของถ้อยคำทั้งหมดที่เรำได้พูดไปและงำนทั้งหมดที่เรำได้ทำไปในขณะที่เรำอ
ยู่ร่วมกันกับมวลมนุษย์ได้หรื อไม่? 10. เจ้ำสำมำรถเป็ นผู้ติดตำมที่จงรักภักดีของเรำ
เต็มใจที่จะทนฝ่ ำควำมทุกข์ชวั่ ชีวิตเพื่อเรำ แม้ว่ำเจ้ำจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย ได้หรื อไม่? 11. เพื่อประโยชน์ของเรำ
เจ้ำสำมำรถยกเลิกกำรพิจำรณำ กำรวำงแผน
หรื อกำรตระเตรียมสำหรับเส้นทำงเพื่อกำรอยู่รอดในอนำคตของเจ้ำได้หรื อไม่?
คำถำมเหล่ำนี้เป็ นตัวแทนข้อพึงประสงค์สุดท้ำยของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำ
และเรำหวังว่ำพวกเจ้ำทั้งหมดจะสำมำรถให้คำตอบเรำได้
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

622. สิ่งที่เรำปรำรถนำคือควำมจงรักภักดีและกำรเชื่อฟังของเจ้ำ ณ บัดนี้ ควำมรักและคำพยำนของเจ้ำ ณ บัดนี้
แม้ว่ำตอนนี้เจ้ำจะไม่รู้ว่ำคำพยำนคืออะไรหรือควำมรักคืออะไร เจ้ำก็ควรจะนำพำทุกอย่ำงของเจ้ำมำให้เรำ
และส่งมอบทรัพย์สมบัติเดียวที่เจ้ำมีให้แก่เรำ นั่นก็คือ ควำมจงรักภักดีและกำรเชื่อฟังของเจ้ำ
เจ้ำควรรู ้ว่ำคำพยำนถึงกำรทำให้ซำตำนพ่ำยแพ้ของเรำมีอยู่ภำยในควำมจงรักภักดีและกำรเชือ่ ฟังของมนุษย์
เช่นเดียวกับคำพยำนถึงกำรพิชิตมนุษย์โดยบริ บรู ณ์ของเรำ
หน้ำที่แห่งควำมเชื่อในเรำของเจ้ำก็คือกำรเป็ นพยำนแก่เรำ
กำรจงรักภักดีต่อเรำและไม่จงรักภักดีตอ่ สิ่งอื่นใดทั้งสิ้น และกำรเชื่อฟังไปจนถึงทีส่ ุด
ก่อนที่เรำจะเริ่ มขั้นตอนต่อไปของงำนของเรำ เจ้ำจะเป็ นพยำนต่อเรำอย่ำงไร?
เจ้ำจะจงรักภักดีและจะเชื่อฟังเรำอย่ำงไร?
เจ้ำอุทิศควำมจงรักภักดีท้งั หมดของเจ้ำให้แก่หน้ำที่กำรงำนของเจ้ำหรื อไม่ หรื อเจ้ำจะล้มเลิก?
เจ้ำจะนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทุกอย่ำงของเรำ (แม้ว่ำจะเป็ นควำมตำยหรื อควำมย่อยยับ)
หรื อหนีหำยไปกลำงทำงเพือ่ หลบเลี่ยงกำรตีสอนของเรำ? เรำตีสอนเจ้ำเพื่อที่เจ้ำจะได้เป็ นพยำนต่อเรำ
และจงรักภักดีและเชื่อฟังต่อเรำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
กำรตีสอนในปัจจุบนั เป็ นกำรคลี่คลำยงำนขั้นตอนต่อไปของงำนของเรำ
และเพื่อช่วยให้งำนนั้นก้ำวหน้ำต่อไปโดยไม่มีอะไรขวำงกั้น ด้วยเหตุน้ีเอง เรำจึงเตือนสติเจ้ำให้เฉลียวฉลำด
และจงอย่ำปฏิบตั ิกบั ชีวิตของเจ้ำหรื อนัยสำคัญในกำรดำรงอยู่ของเจ้ำเหมือนกับเม็ดทรำยที่ไร้ค่ำ

เจ้ำสำมำรถรู ้ได้แน่หรื อไม่ว่ำงำนที่จะมำถึงของเรำนั้นคืออะไร?
เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำเรำจะทำงำนอย่ำงไรในวันข้ำงหน้ำ และงำนของเรำจะคลี่คลำยไปอย่ำงไร?
เจ้ำควรจะรู ้ถึงนัยสำคัญของประสบกำรณ์ของเจ้ำกับงำนของเรำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
นัยสำคัญของควำมเชื่อในเรำของเจ้ำ เรำได้ทำไปมำกมำยแล้ว
เรำจะล้มเลิกแค่ครึ่ งทำงดังที่เจ้ำจินตนำกำรได้อย่ำงไร? เรำได้ทำงำนที่กว้ำงขวำงเช่นนี้ แล้ว
เรำจะทำลำยมันได้อย่ำงไร? แท้ที่จริ งแล้ว เรำได้มำเพื่อทำให้ยคุ นี้สิ้นสุดลง นี่คือเรื่ องจริง แต่ที่มำกกว่ำนั้น
เจ้ำต้องรู ้ว่ำเรำกำลังจะเริ่ มต้นยุคใหม่ จะเริ่ มต้นงำนใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือ
จะเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐแห่งรำชอำณำจักร ดังนั้น เจ้ำควรรู ้ว่ำงำนปั จจุบนั เป็ นเพียงเพื่อกำรเริ่ มต้นยุคหนึ่งเท่ำนั้น
และเพื่อวำงรำกฐำนในกำรเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐในสมัยที่จะมำถึงและกำรทำให้ยุคนี้สิ้นสุดลงในภำยภำคหน้ำ
งำนของเรำไม่ใช่ง่ำยดำยดังที่เจ้ำคิด อีกทั้งไม่ได้ไร้ค่ำหรื อไร้ควำมหมำยดังที่เจ้ำอำจเชื่อ เพรำะฉะนั้น
เรำยังคงต้องพูดกับเจ้ำว่ำ เจ้ำควรจะมอบชีวิตของเจ้ำให้แก่งำนของเรำ และที่มำกกว่ำนั้น
เจ้ำควรจะอุทิศตัวเจ้ำเองเพื่อสง่ำรำศีของเรำ นำนแล้วที่เรำได้โหยหำให้เจ้ำเป็ นพยำนแก่เรำ
และนำนยิ่งกว่ำนั้นที่เรำได้โหยหำให้เจ้ำเผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐของเรำ เจ้ำควรจะเข้ำใจว่ำอะไรอยู่ในหัวใจของเรำ
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรูอ้ ะไรบ้ำงเกีย่ วกับควำมเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

ข. การเตือนสติและการปลอบโยนของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์
623. 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 ่ึงทรงรัก 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
พวกเขำจะไม่มหี นทำงที่จะยอมรับควำมรอดของพระเจ้ำเลย ควำมรอดคือพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง
และกำรแสวงหำชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ตอ้ งลงมือกระทำเพื่อที่จะยอมรับควำมรอด ในสำยตำของมนุษย์
ควำมรอดคือควำมรักของพระเจ้ำ และควำมรักของพระเจ้ำไม่อำจเป็ นกำรตีสอน กำรพิพำกษำ
และกำรสำปแช่งไปได้ ควำมรอดต้องบรรจุไปด้วยควำมรัก ควำมเมตตำสงสำร และที่มำกกว่ำนั้นก็คือ
คำปลอบใจทั้งหลำย รวมทั้งพระพรอันไร้ขอบเขตที่พระเจ้ำประทำนให้
ผูค้ นเชื่อว่ำตอนที่พระเจ้ำทรงช่วยมนุษย์ให้รอดนั้น
พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นโดยกำรขับเคลื่อนพวกเขำด้วยพระพรทั้งหลำยและพระคุณของพระองค์

เพื่อให้พวกเขำสำมำรถมอบหัวใจของพวกเขำให้กบั พระเจ้ำได้ ดังจะกล่ำวได้ว่ำ
กำรที่พระองค์ทรงสัมผัสมนุษย์คือกำรที่พระองค์ทรงช่วยพวกเขำให้รอด
ควำมรอดชนิดนี้กระทำโดยกำรตั้งข้อตกลงประกำรหนึ่งขึ้นมำ
มนุษย์จะยอมนบนอบเฉพำะพระนำมของพระเจ้ำและเพียรพยำยำมที่จะทำให้ดีเพื่อพระองค์และนำพระสิริมำสู่พ
ระองค์
ก็ต่อเมื่อพระเจ้ำประทำนให้พวกเขำเป็ นร้อยเท่ำเท่ำนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ำทรงมีเจตนำรมณ์ต่อมวลมนุษย์
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 และกำรเฆี่ยนตีอย่ำงไร้ปรำนี 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 แต่ละคนได้รับกำรจำแนกชั้นไปตำมประเภทหรือไม่
หรื อหมวดหมู่ของมนุษย์ได้รับกำรตีแผ่หรื อไม่
จุดประสงค์ของพระวจนะทั้งปวงและพระรำชกิจของพระเจ้ำคือเพื่อช่วยบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งให้รอ
ด กำรพิพำกษำอันชอบธรรมถูกนำมำใช้ชำระมนุษย์ให้บริ สุทธิ์
และกระบวนกำรถลุงอันไร้หัวใจกระทำขึ้นเพื่อชำระพวกเขำให้สะอำด
ทั้งพระวจนะหรื อกำรสั่งสอนอันกร้ำวกระด้ำงต่ำงกระทำเพื่อกำรชำระให้บริ สุทธิ์และเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่ง

ควำมรอด ด้วยเหตุน้ นั วิธีกำรแห่งควำมรอดของวันนี้จึงไม่เหมือนกับของอดีต 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 หำกเจตนำของเรำในกำรมำคือเพื่อที่จะกล่ำวโทษและลงโทษพวกเจ้ำแทนกำรช่วยเจ้ำให้รอด
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
? อุปนิสัยอันชอบธรรมของเรำไม่มีควำมสำมำรถในกำรช่วยมนุษย์ให้รอดอย่ำงทัว่ ถึงได้มำกกว่ำหรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำควรละวำงพระพรเกี่ยวกับสถำนะลงและทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในกำรนำพำควำมรอดมำสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

624. พวกเจ้ำทั้งหมดใช้ชีวิตในแผ่นดินแห่งบำปและควำมตัณหำจัด
และพวกเจ้ำทั้งหมดเต็มไปด้วยบำปและตัณหำ
วันนี้พวกเจ้ำไม่ใช่แค่มีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นพระเจ้ำได้เท่ำนั้น แต่ที่สำคัญกว่ำคือ
พวกเจ้ำยังได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ พวกเจ้ำได้รับควำมรอดที่ลึกซึ้งอย่ำงแท้จริง 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 ้ว่ำควำมรักของพระเจ้ำคือควำมรักที่แท้จริ งที่สุด
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 พระพรทีไ่ ม่สำมำรถหำได้จำกที่ใดในโลกของมนุษย์ และชื่นชมกับควำมรักนี้
เช่นนั้นแล้วก็จงทำตัวให้ดี นั่นคือ อยู่ในกระแสนี้ต่อไปเพื่อยอมรับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย
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
หำกเจ้ำไม่สำมำรถจับใจควำมควำมหมำยที่ลึกซึ้งกว่ำของพระรำชกิจนี้ได้
ก็จะเป็ นไปไม่ได้ที่เจ้ำจะได้รับประสบกำรณ์ต่อไป ควำมรอดนี้ควรนำควำมชูใจมำให้แก่เจ้ำ
จงอย่ำปฏิเสธที่จะกลับมำมีสติคิดได้ เมื่อได้มำไกลถึงเพียงนี้แล้ว
นัยสำคัญของพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยควรเป็ นที่ชดั เจนสำหรับเจ้ำ และเจ้ำไม่ควรมีควำมคิดเห็นใดๆ
เกี่ยวกับพระรำชกิจนี้เป็ นอย่ำงอื่นอีกต่อไป!
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (4)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

625. ทุกคนได้อยู่ภำยใต้กระบวนกำรถลุงเพรำะพระวจนะของพระเจ้ำ หำกพระเจ้ำไม่ได้ทรงจุติเป็ นมนุษย์
มวลมนุษย์คงจะไม่ได้รับพระพรแห่งกำรทนทุกข์ผ่ำนกระบวนกำรถลุงนี้อย่ำงแน่นอน กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
บรรดำผูท้ ี่มีควำมสำมำรถที่จะยอมรับกำรทดสอบของพระวจนะของพระเจ้ำได้คือผูท้ ี่ได้รับพระพร

บนพื้นฐำนของขีดควำมสำมำรถที่มีอยู่โดยธรรมชำติของผูค้ น พฤติกรรมของพวกเขำ
และท่ำทีที่พวกเขำมีต่อพระเจ้ำ พวกเขำไม่คู่ควรที่จะได้รับกระบวนกำรถลุงประเภทนี้
พวกเขำได้ชื่นชมกับพระพรนี้เพรำะพวกเขำได้รับกำรยกขึ้นสูงโดยพระเจ้ำแล้ว
ผูค้ นเคยพูดว่ำพวกเขำไม่คู่ควรที่จะได้เห็นพระพักตร์ของพระเจ้ำ หรื อได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ วันนี้
กำรที่ผคู้ นได้รับกระบวนกำรถลุงของพระวจนะของพระองค์น้นั
ทั้งหมดเป็ นเพรำะกำรยกย่องของพระเจ้ำและควำมปรำนีของพระองค์
นี่คือพระพรของบุคคลทุกคนที่ถือกำเนิดในยุคสุดท้ำย—
พวกเจ้ำเคยได้รับประสบกำรณ์กบั พระพรนี้ดว้ ยตัวเจ้ำเองหรื อไม่?
พระเจ้ำทรงกำหนดไว้กอ่ นแล้วว่ำผูค้ นควรได้รับประสบกำรณ์ควำมทุกข์และกำรเสื่อมถอยในแง่มุมใด—
สิ่งนี้ไม่ได้มีพนื้ ฐำนบนข้อพึงประสงค์ของผูค้ นเอง นี่คือควำมจริงที่แจ่มแจ้ง
ผูเ้ ชื่อทุกคนควรมีควำมสำมำรถที่จะยอมรับกำรทดสอบของพระวจนะของพระเจ้ำ
และทนทุกข์ภำยในพระวจนะของพระองค์ สิ่งนี้ชดั เจนสำหรับพวกเจ้ำหรือไม่? ดังนั้น
เจ้ำจึงได้รับพระพรของวันนี้เพื่อแลกกับควำมทุกข์ที่เจ้ำได้กำ้ วผ่ำนมำ หำกเจ้ำไม่ได้ทนทุกข์เพื่อพระเจ้ำ
เจ้ำก็ไม่สำมำรถได้รับกำรชมเชยจำกพระองค์ได้
ตัดตอนมำจำก “รักอันจริงแท้สำหรับพระเจ้ำเกิดขึ้นได้เอง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

626. ที่เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะยอมรับกำรพิพำกษำ กำรตีสอน กำรประหำร
และกระบวนกำรถลุงของพระวจนะของพระเจ้ำ และยิ่งไปกว่ำนั้น
มีควำมสำมำรถที่จะยอมรับพระบัญชำของพระเจ้ำ ได้รับกำรลิขิตไว้ล่วงหน้ำโดยพระเจ้ำมำก่อนยุคสมัยต่ำงๆ
แล้ว และด้วยเหตุน้ี เจ้ำจึงต้องไม่เศร้ำหมองมำกเกินไปเมื่อเจ้ำถูกตีสอน
ไม่มีใครสำมำรถพรำกพระรำชกิจซึ่งพระองค์ได้กระทำในตัวพวกเจ้ำ และพระพรที่ประทำนแก่เจ้ำไปได้
และไม่มีใครสำมำรถพรำกสิ่งทั้งหมดที่ได้ทรงประทำนแก่พวกเจ้ำไปได้
ผูค้ นของศำสนำไม่สำมำรถนำมำเปรี ยบเทียบกับพวกเจ้ำได้เลย
พวกเจ้ำไม่ได้ครอบครองควำมเชี่ยวชำญอย่ำงใหญ่หลวงในพระคัมภีร์และไม่ได้มีทฤษฎีทำงศำสนำ
แต่เนื่องจำกพระเจ้ำทรงทำงำนในตัวพวกเจ้ำแล้ว พวกเจ้ำจึงได้รับมำกกว่ำใครตลอดยุคสมัยต่ำงๆ—
และนี่คือพระพรทีย่ ิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเจ้ำ เพรำะกำรนี้พวกเจ้ำจึงต้องมอบอุทิศแด่พระเจ้ำให้มำกยิ่งขึ้น
และจงรักภักดีต่อพระเจ้ำให้มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกพระเจ้ำทรงฟูมฟักเจ้ำ เจ้ำจึงต้องเพิ่มควำมพยำยำมของเจ้ำ
และต้องเตรี ยมวุฒิภำวะของเจ้ำให้พร้อมที่จะรับพระบัญชำของพระเจ้ำ
เจ้ำต้องตั้งมัน่ ในสถำนที่ที่พระเจ้ำทรงประทำนให้เจ้ำ
ต้องไล่ตำมเสำะหำในกำรเป็ นหนึ่งในประชำกรของพระเจ้ำ ต้องยอมรับกำรฝึ กฝนของรำชอำณำจักร

ได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ และในท้ำยที่สุดก็ได้กลำยเป็ นพยำนอันรุ่ งโรจน์ต่อพระเจ้ำ
เจ้ำครอบครองควำมแน่วแน่เหล่ำนี้หรื อไม่? หำกเจ้ำครอบครองควำมแน่วแน่เช่นนั้น
ในท้ำยที่สุดแล้วเจ้ำก็มนั่ ใจได้ว่ำจะได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ และจะได้เป็ นพยำนอันรุ่งโรจน์ต่อพระเจ้ำ
เจ้ำควรเข้ำใจว่ำพระบัญชำหลักกำลังได้รับกำรรับไว้โดยพระเจ้ำ และกำลังกลำยเป็ นพยำนอันรุ่ งโรจน์ตอ่ พระเจ้ำ
นี่คือน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “รู้จกั พระรำชกิจใหม่ล่ำสุดของพระเจ้ำและติดตำมรอยพระบำทของพระองค์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

627. ถึงพี่น้องชำยหญิงทั้งปวงผูไ้ ด้ยินเสียงของเรำแล้ว กล่ำวคือ
พวกเจ้ำได้ยินเสียงแห่งกำรพิพำกษำที่รุนแรงของเรำแล้ว และพวกเจ้ำได้ทนฝ่ ำควำมทุกข์ที่สุดขั้ว อย่ำงไรก็ตำม
พวกเจ้ำควรรู ้ว่ำ เบื้องหลังเสียงที่เข้มงวดของเรำมีเจตนำรมณ์ของเรำซ่อนอยู่!
เรำบ่มวินัยพวกเจ้ำเพื่อที่พวกเจ้ำอำจได้รับกำรช่วยให้รอด พวกเจ้ำควรรู ้ว่ำ สำหรับบุตรที่รักทั้งหลำยของเรำนั้น
เรำจะบ่มวินัยพวกเจ้ำและตัดแต่งพวกเจ้ำอย่ำงแน่นอน และทำให้พวกเจ้ำครบบริ บูรณ์ในไม่ช้ำ
หัวใจของเรำกระหำยร้อนรนยิง่ นัก แต่พวกเจ้ำไม่เข้ำใจหัวใจของเรำ
และพวกเจ้ำไม่กระทำกำรให้สอดคล้องกับวจนะของเรำ วจนะของเรำในวันนี้มำถึงพวกเจ้ำ
ทำให้พวกเจ้ำระลึกได้โดยแท้จริ งว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นพระเจ้ำผูร้ ักใคร่
และทรงทำให้พวกเจ้ำทั้งปวงมีประสบกำรณ์กบั ควำมรักที่จริ งใจของพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
มีผูค้ นจำนวนน้อยที่กำลังเสแสร้งอยู่ดว้ ย เมื่อพวกเขำมองเห็นควำมโทมนัสของผูค้ นอืน่ ๆ
พวกเขำก็ลอกแบบผูค้ นเหล่ำนั้น ทำดวงตำของพวกเขำเองให้ปริ่ มน้ ำตำไปด้วย มีผอู้ ื่นที่—ดูภำยนอก—
เหมือนเป็ นหนี้ต่อพระเจ้ำ และพวกเขำดูเหมือนสำนึกเสียใจ แต่ภำยในพวกเขำ
พวกเขำไม่เข้ำใจพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง และพวกเขำไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระองค์ ตรงกันข้ำม
พวกเขำเพียงกำลังนำเสนอเปลือกเทียมเท็จ เรำเกลียดผูค้ นเหล่ำนี้มำกที่สุด! ไม่ช้ำก็เร็ว
ผูค้ นเหล่ำนี้จะถูกตัดออกจำกนครของเรำ นี่คือเจตนำรมณ์ของเรำ
กล่ำวคือเรำต้องกำรบรรดำผูท้ ี่ตอ้ งกำรเรำอย่ำงแรงกล้ำ
และบรรดำผูท้ ี่ไล่ตำมเสำะหำเรำด้วยหัวใจที่แท้จริ งเท่ำนั้นที่สำมำรถทำให้เรำยินดีได้
เหล่ำนี้คือผูค้ นที่เรำจะสนับสนุนด้วยมือของเรำเองอย่ำงแน่นอน
และเรำจะทำให้แน่ใจว่ำพวกเขำไม่เผชิญกับหำยนะทั้งหลำย ผูค้ นที่ตอ้ งกำรพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
จะเต็มใจที่จะคำนึงถึงพระหทัยของพระเจ้ำ และกระทำเจตจำนงของเรำ ดังนั้น
พวกเจ้ำควรเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ งโดยเร็วำ และยอมรับวจนะของเรำเสมือนชีวิตของพวกเจ้ำ—
นี่คือภำระอันใหญ่หลวงที่สุดของเรำ หำกคริ สตจักรและวิสุทธิชนทั้งหลำยล้วนเข้ำสู่ควำมเป็ นจริ ง

และล้วนสำมำรถสำมัคคีธรรมกับเรำได้โดยตรง สำมำรถมำเผชิญหน้ำกับเรำ
และสำมำรถปฏิบตั ิควำมจริ งและควำมชอบธรรมได้ เมื่อนั้นเท่ำนั้นที่พวกเขำจะเป็ นบุตรที่รกั ของเรำ
ผูท้ ี่เรำยินดีในตัวพวกเขำเป็ นอย่ำงยิง่ เรำจะมอบพรยิ่งใหญ่ท้งั ปวงแก่ผคู้ นเหล่ำนี้
จำก “บทที่ 23” ของ ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

628. วันนี้ เจ้ำไม่สำมำรถเพียงรู ้สึกพอใจกับวิธีที่เจ้ำถูกพิชิตเท่ำนั้น
แต่ตอ้ งพิจำรณำเส้นทำงที่เจ้ำจะเดินในอนำคตด้วยเช่นกัน
เจ้ำต้องมีควำมทะเยอทะยำนและควำมกล้ำที่จะถูกทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และไม่ควรคิดอยู่ตลอดเวลำว่ำตัวเจ้ำนั้นไร้ควำมสำมำรถ ควำมจริงมีสิ่งซึ่งเป็ นทีโ่ ปรดปรำนหรื อ?
ควำมจริ งสำมำรถจงใจโต้แย้งผูค้ นได้หรื อ? หำกเจ้ำเสำะหำควำมจริ ง
มันจะสำมำรถประดังท่วมท้นตัวเจ้ำได้กระนั้นหรื อ? หำกเจ้ำตั้งมัน่ ในควำมยุติธรรมแล้วไซร้
มันจะซัดเจ้ำร่ วงลงไปอย่ำงนั้นหรื อ? หำกมันเป็ นควำมทะเยอทะยำนที่แท้จริ งของเจ้ำที่จะเสำะหำชีวิตแล้วไซร้
ชีวิตสำมำรถแคล้วคลำดไปจำกเจ้ำได้หรื อ? หำกเจ้ำปรำศจำกควำมจริ ง
นั่นหำใช่เพรำะควำมจริ งเพิกเฉยต่อเจ้ำไม่ แต่เพรำะเจ้ำอยู่ห่ำงควำมจริ งต่ำงหำก
หำกเจ้ำไม่สำมำรถตั้งมัน่ เพื่อควำมยุติธรรม นัน่ หำใช่เพรำะมีบำงสิง่ ผิดปกติกบั ควำมยุติธรรมไม่
แต่เพรำะเจ้ำเชื่อว่ำมันล้ำเส้นข้อเท็จจริ งทั้งหลำย หำกเจ้ำไม่ได้รับชีวิตหลังจำกกำรเสำะหำมันเป็ นเวลำหลำยปี
นั่นหำใช่เพรำะชีวิตปรำศจำกมโนธรรมต่อเจ้ำไม่ แต่เพรำะเจ้ำปรำศจำกมโนธรรมต่อชีวิต
และได้ขบั ไสชีวิตให้จำกไป หำกเจ้ำมีชีวิตในควำมสว่ำง และไม่เคยสำมำรถได้รับควำมสว่ำง
นั่นหำใช่เพรำะควำมสว่ำงไม่สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงแก่เจ้ำไม่
แต่เพรำะเจ้ำไม่ได้ใส่ในกำรดำรงอยู่ของควำมสว่ำงต่ำงหำก และดังนั้น
ควำมสว่ำงจึงได้จำกเจ้ำไปอย่ำงเงียบเชียบ หำกเจ้ำไม่ไล่ตำมเสำะหำแล้วไซร้
ย่อมพูดได้เพียงว่ำเจ้ำคือขยะอันไร้ค่ำ และไม่มีควำมกล้ำในชีวิตเจ้ำเลย
และไม่มีจิตวิญญำณที่จะต้ำนทำนกำลังบังคับของควำมมืดมิดเลย เจ้ำช่ำงอ่อนแอเกินไป!
เจ้ำไม่สำมำรถหลีกหนีกำลังบังคับของซำตำนที่ปิดล้อมเจ้ำอยู่
และเจ้ำเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตซึ่งมัน่ คงและปลอดภัยในแบบนี้และตำยไปในควำมรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์เท่ำนั้น
สิ่งที่เจ้ำควรสัมฤทธิ์ก็คือกำรเสำะหำของเจ้ำเพื่อกำรได้รับกำรพิชิต นี่ต่ำงหำกคือภำระหน้ำทีข่ องเจ้ำ
หำกเจ้ำพอใจที่จะถูกพิชิตแล้วไซร้ เจ้ำย่อมผลักไสกำรดำรงอยู่ของควำมสว่ำง
เจ้ำต้องทนทุกข์กบั ควำมยำกลำบำกเพื่อควำมจริ ง เจ้ำต้องมอบตัวเจ้ำให้กบั ควำมจริ ง
เจ้ำต้องสู้ทนกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมเพื่อควำมจริ ง
และเจ้ำต้องก้ำวผ่ำนควำมทุกข์มำกขึ้นเพื่อที่จะได้รับควำมจริ งมำกขึ้น นี่คือสิ่งที่เจ้ำควรทำ

เจ้ำต้องไม่โยนควำมจริ งทิง้ ไปเพื่อเห็นแก่ชีวิตครอบครัวอันสงบสุข
และเจ้ำจะต้องไม่สูญสิ้นศักดิ์ศรี และควำมสัตย์สุจริ ตของชีวิตเพื่อเห็นแก่ควำมชื่นชมยินดีชวั่ ครู่ ชวั่ ยำม
เจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำทั้งหมดที่ดีงำมและงดงำม
และเจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำเส้นทำงในชีวิตที่เปี่ ยมควำมหมำยมำกขึ้น
หำกเจ้ำดำเนินชีวิตที่ช่ำงหยำบช้ำสำมำนย์เช่นนั้น และไม่เสำะหำวัตถุประสงค์ใดๆ
เจ้ำไม่ได้ทงิ้ ชีวิตไปอย่ำงสูญเปล่ำหรอกหรื อ? เจ้ำสำมำรถได้รับอะไรบ้ำงจำกชีวิตเช่นนั้น?
เจ้ำควรละทิ้งควำมชื่นชมยินดีท้งั หมดของเนื้อหนังเพือ่ เห็นแก่ควำมจริงหนึ่งประกำร
และไม่ควรโยนควำมจริ งทั้งหมดทิ้งไปเพื่อเห็นแก่ควำมชื่นชมยินดีเพียงเล็กน้อย
ผูค้ นเช่นนี้ไม่มีควำมสัตย์สุจริ ตหรื อศักดิ์ศรี เลย กำรดำรงอยู่ของพวกเขำช่ำงปรำศจำกควำมหมำย!
ตัดตอนมำจำก “ประสบกำรณ์ของเปโตร: ควำมรู้ของเขำเกี่ยวกับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำ” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

629. อย่ำทึกทักเอำว่ำกำรติดตำมพระเจ้ำเป็ นเรื่ องง่ำยนัก สิ่งสำคัญคือเจ้ำต้องรู ้จกั พระองค์
เจ้ำต้องรู ้จกั พระรำชกิจของพระองค์
และเจ้ำต้องมีเจตจำนงที่จะสู้ทนต่อควำมยำกลำบำกเพื่อประโยชน์ของพระองค์ เสียสละชีวิตของเจ้ำเพื่อพระองค์
และได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระองค์ นี่คือนิมิตที่เจ้ำควรมี
จะไม่ได้ประโยชน์อนั ใดหำกควำมคิดของเจ้ำมุ่งมัน่ แต่จะชื่นชมพระคุณอยู่เสมอ
อย่ำสันนิษฐำนว่ำพระเจ้ำทรงอยู่ที่นี่เพียงเพื่อควำมชื่นชมยินดีของผู้คน หรือเพื่อประทำนพระคุณให้แก่พวกเขำ
เจ้ำจะคิดผิด! หำกคนหนึ่งไม่สำมำรถเสี่ยงชีวิตของพวกเขำเพื่อติดตำมพระองค์
และหำกคนหนึ่งไม่สำมำรถละทิง้ สิ่งครอบครองในโลกทุกอย่ำงเพื่อติดตำมพระองค์ได้
เช่นนั้นแล้วพวกเขำจะไม่สำมำรถติดตำมพระองค์ต่อไปจนถึงที่สุดได้อย่ำงแน่นอน!
เจ้ำต้องมีนิมิตเป็ นรำกฐำนของเจ้ำ หำกวันหนึ่งมีโชคร้ำยบังเกิดกับเจ้ำ เจ้ำควรที่จะทำอย่ำงไร?
เจ้ำจะยังคงสำมำรถติดตำมพระองค์ได้หรื อไม่? จงอย่ำพูดพล่อยๆ
ว่ำเจ้ำจะสำมำรถติดตำมไปจนถึงที่สุดได้หรื อไม่
เจ้ำควรเปิ ดตำของเจ้ำให้กว้ำงเสียก่อนเพื่อดูว่ำตอนนี้คือเวลำใดเสียจะดีกว่ำ
ถึงแม้ว่ำในขณะนี้พวกเจ้ำอำจเป็ นเหมือนกับเสำของพระวิหำร
แต่วนั หนึ่งที่เสำเหล่ำนั้นทั้งหมดถูกหนอนกัดแทะจะมำถึง ทำให้พระวิหำรพังลงได้
เพรำะในขณะนี้มีนิมิตมำกมำยที่พวกเจ้ำขำดพร่ องอยู่ พวกเจ้ำเพียงใส่ใจกับโลกเล็กๆ ของพวกเจ้ำเอง
และพวกเจ้ำไม่รู้ว่ำวิธีกำรที่เชื่อถือได้และเหมำะสมที่สุดในกำรแสวงหำคืออะไร
พวกเจ้ำไม่ใส่ใจกับนิมิตของพระรำชกิจของวันนี้ อีกทั้งพวกเจ้ำไม่เก็บสิ่งเหล่ำนี้ในหัวใจของเจ้ำ

พวกเจ้ำเคยพิจำรณำหรื อไม่ว่ำวันหนึ่งพระเจ้ำของพวกเจ้ำจะทรงพำพวกเจ้ำไปอยู่ในสถำนทีท่ ี่ไม่คนุ้ เคยที่สุด?
พวกเจ้ำจินตนำกำรได้หรื อไม่ว่ำจะเกิดสิ่งใดกับเจ้ำในวันหนึ่งที่เรำอำจคว้ำทุกสิ่งทุกอย่ำงไปจำกพวกเจ้ำ?
กำลังวังชำของพวกเจ้ำในวันนั้นจะเป็ นเหมือนกับที่เป็ นในตอนนี้หรื อไม่?
ควำมเชื่อของพวกเจ้ำจะปรำกฏอีกครั้งหรื อไม่? ในกำรติดตำมพระเจ้ำ เจ้ำต้องรู ้นิมิตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดนี้ นั่นคือ
“พระเจ้ำ”: นี่คอื ประเด็นปัญหำที่สำคัญที่สุด
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำต้องเข้ำใจพระรำชกิจ —อย่ำติดตำมอย่ำงงุนงงสับสน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

630. คนเรำสำมำรถรู ้จกั พระเจ้ำได้โดยกำรเชื่อในพระองค์ กล่ำวคือ นี่คือเป้ำหมำยสุดท้ำย
และเป้ำหมำยของกำรไล่ตำมเสำะหำของมนุษย์ เจ้ำต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระเจ้ำ
เพื่อให้พระวจนะของพระองค์ผลิดอกออกผลในกำรปฏิบตั ิของเจ้ำได้ หำกเจ้ำมีเพียงควำมรู ้เกี่ยวกับคำสอน
เช่นนั้นแล้วควำมเชื่อในพระเจ้ำของเจ้ำจะสูญเปล่ำ
เฉพำะเมื่อเจ้ำปฏิบตั ิและใช้ชีวิตตำมพระวจนะของพระองค์เท่ำนั้นควำมเชื่อของเจ้ำจึงจะได้รับกำรพิจำรณำว่ำคร
บบริ บูรณ์และสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ บนถนนสำยนี้ ผูค้ นมำกมำยสำมำรถพูดถึงควำมรู ้มำกมำย
แต่เมื่อถึงเวลำตำยของพวกเขำ ดวงตำของพวกเขำปริ่ มไปด้วยน้ ำตำ
และพวกเขำเกลียดตัวเองที่เสียเวลำไปทั้งชีวิตและใช้ชีวิตจนแก่เฒ่ำเพื่อควำมสูญเปล่ำ พวกเขำเพียงเข้ำใจคำสอน
แต่ไม่สำมำรถนำควำมจริงมำปฏิบตั ิหรื อเป็ นพยำนต่อพระเจ้ำได้ แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พวกเขำเพียงวิ่งไปทำงโน้นทีทำงนี้ที ยุง่ รำวกับผึ้ง
และเมื่อหมิ่นเหม่ใกล้ควำมตำยเท่ำนั้นพวกเขำจึงมองเห็นในที่สุดว่ำพวกเขำขำดพร่ องคำพยำนที่แท้จริ ง
ว่ำพวกเขำไม่ได้รู้จกั พระเจ้ำเลย และนี่ไม่สำยเกินไปหรื อ?
เหตุใดเจ้ำจึงไม่ใช้วนั นี้ให้คมุ้ ค่ำและไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งที่เจ้ำรัก? เหตุใดจึงรอจนถึงวันพรุ่ งนี้เล่ำ?
หำกในชีวิตเจ้ำไม่ทนทุกข์เพื่อควำมจริ งหรือพยำยำมได้รับควำมจริ ง อำจเป็ นได้หรื อไม่ว่ำ
เจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้สึกเสียใจในโมงยำมแห่งกำรตำยของเจ้ำ? หำกเป็ นเช่นนั้น เหตุใดหรื อจึงเชื่อในพระเจ้ำ?
ในควำมเป็ นจริ ง หำกพวกเขำใช้ควำมทุ่มเทพยำยำมเพียงแผ่วบำงที่สุด
ก็มีเรื่ องมำกมำยที่ผคู้ นสำมำรถนำควำมจริงมำปฏิบตั ิได้ และด้วยกำรนั้นย่อมทำให้พระเจ้ำทรงพึงพอพระทัย
นี่เป็ นเพียงเพรำะหัวใจของผูค้ นถูกครอบงำด้วยปี ศำจ จนพวกเขำไม่สำมำรถปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ของพระเจ้ำได้
และสำละวนเร่ งร้อนอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของพวกเขำ และไม่สัมฤทธิ์สิ่งใดเลยในท้ำยที่สุด
ด้วยเหตุผลนี้ ผูค้ นจึงทุกข์รอ้ นจำกปั ญหำและควำมลำบำกยำกเย็นอยู่เสมอ
เหล่ำนี้ไม่ใช่กำรทรมำนของซำตำนหรื อ? นี่ไม่ใช่ควำมเสื่อมทรำมของเนื้อหนังหรอกหรื อ?
เจ้ำไม่ควรพยำยำมที่จะหลอกลวงพระเจ้ำโดยลมปำก ตรงกันข้ำม เจ้ำกลับต้องปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรู ปธรรม

อย่ำหลอกตัวเจ้ำเอง—นั่นจะทำไปเพื่ออะไร? เจ้ำสำมำรถได้รับสิ่งใดหรื อ
จำกกำรใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังของเจ้ำและกำรดิ้นรนเพื่อผลกำไรและชื่อเสียง?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำควรมีชีวิตเพื่อควำมจริงเพรำะเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

631. พวกที่ไม่ไล่ตำมเสำะหำชีวิตไม่สำมำรถได้รับกำรแปลงสภำพ
และพวกที่ไม่ได้กระหำยควำมจริงไม่สำมำรถได้รับควำมจริง
เจ้ำไม่ได้มุ่งเน้นอยู่กบั กำรไล่ตำมเสำะหำกำรแปลงสภำพและกำรเข้ำสู่ส่วนบุคคล
แต่กลับมุ่งเน้นอยู่กบั ควำมอยำกอันฟุ้งเฟ้อและสิ่งต่ำงๆ
ที่จำกัดควำมรักของเจ้ำที่มีต่อพระเจ้ำและป้องกันเจ้ำจำกกำรเข้ำใกล้พระองค์
สิ่งเหล่ำนั้นสำมำรถแปลงสภำพเจ้ำได้หรือไม่? สิ่งเหล่ำนั้นสำมำรถนำพำเจ้ำเข้ำไปสู่รำชอำณำจักรได้หรื อไม่?
หำกเป้ำหมำยในกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำไม่ใช่กำรแสวงหำควำมจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็อำจหำประโยชน์จำกโอกำสนี้และหวนคืนสู่โลกเพือ่ ทำมันจนสำเร็จอีกด้วย
กำรเสียเวลำของเจ้ำแบบนี้ไม่ควรค่ำเลยจริงๆ—เหตุใดจึงทรมำนตัวเจ้ำเองเล่ำ?
มันไม่จริงหรอกหรื อที่เจ้ำอำจชื่นชมสิ่งต่ำงๆ ทุกประเภทข้ำงนอกในโลกอันสวยงำม? เงินทอง ผูห้ ญิงสวย
สถำนะ ควำมฟุ้งเฟ้อ ครอบครัว ลูกหลำน และอื่นๆ—
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ของโลกไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่เจ้ำอำจชื่นชมได้หรอกหรื อ?
จะมีประโยชน์อนั ใดที่จะเดินไปเดินมำตรงนี้โดยมองหำสถำนที่ที่เจ้ำสำมำรถมีควำมสุขได้?
บุตรมนุษย์ไม่ทรงมีที่ใดที่จะวำงพระเศียรของพระองค์ ดังนั้นเจ้ำจะสำมำรถมีสถำนที่ที่สะดวกสบำยได้อย่ำงไร?
พระองค์จะทรงสำมำรถสร้ำงสถำนที่ที่สะดวกสบำยอันสวยงำมเพื่อเจ้ำได้อย่ำงไร? นั่นเป็ นไปได้หรื อ?
นอกจำกกำรพิพำกษำของเรำ วันนี้เจ้ำสำมำรถเพียงรับคำสอนเกี่ยวกับควำมจริงเท่ำนั้น
เจ้ำไม่สำมำรถได้รับสิ่งชูใจจำกเรำและเจ้ำไม่สำมำรถได้รับชีวิตที่สุขสบำยที่เจ้ำถวิลหำรอคอยทั้งวันทั้งคืน
เรำจะไม่มอบควำมมัง่ คัง่ ของโลกให้แก่เจ้ำ หำกเจ้ำไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริ ง
เช่นนั้นแล้วเรำก็เต็มใจที่จะมอบทำงแห่งชีวิตในควำมครบถ้วนบริ บรู ณ์ของมันแก่เจ้ำ
ที่จะให้เจ้ำเป็ นดัง่ ปลำที่ได้กลับไปอยู่ในน้ ำ หำกเจ้ำไม่ได้ไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริ ง
เรำจะเอำมันทั้งหมดกลับคืน เรำไม่เต็มใจที่จะมอบคำพูดจำกปำกของเรำให้แก่พวกทีโ่ ลภอยำกได้สิ่งชูใจ
ผูท้ ี่เป็ นดัง่ สุกรและสุนัข!
ตัดตอนมำจำก “เหตุใดเจ้ำจึงไม่เต็มใจที่จะเป็ นตัวประกอบเสริมควำมเด่น?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

632. ในวันนี้ สิ่งที่ทำให้เจ้ำสำมำรถถูกพิชิตได้คอื ควำมเชื่อ
และสิ่งที่ทำให้เจ้ำสำมำรถเชื่อในทุกกิจกำรของพระยำห์เวห์ได้คือกำรถูกพิชิต

เจ้ำได้รับกำรตีสอนและกำรพิพำกษำเช่นนั้นได้เพรำะควำมเชื่อเท่ำนั้น
เจ้ำถูกพิชิตและได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยผ่ำนทำงกำรตีสอนและกำรพิพำกษำนี้
หำกปรำศจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำแบบที่เจ้ำกำลังได้รับในวันนี้ ควำมเชื่อของเจ้ำจะสูญเปล่ ำ
เพรำะเจ้ำจะไม่รู้จกั พระเจ้ำ ไม่สำคัญว่ำเจ้ำได้เชื่อในพระองค์มำกเพียงใดก็ตำม
ควำมเชื่อของเจ้ำจะยังคงเป็ นเพียงแค่กำรแสดงออกอย่ำงว่ำงเปล่ำที่ไม่มีพื้นฐำนอยู่ในควำมเป็ นจริ ง
ควำมเชื่อของเจ้ำจะกลำยเป็ นจริ งและเชื่อถือได้
และหัวใจของเจ้ำจะหันหำพระเจ้ำหลังจำกที่เจ้ำได้รับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้เท่ำนั้น
ซึ่งเป็ นพระรำชกิจที่ทำให้เจ้ำเชื่อฟังอย่ำงครบบริ บูรณ์
ถึงแม้เจ้ำจะทนทุกข์กบั กำรพิพำกษำและกำรสำปแช่งเป็ นอันมำกเพรำะคำว่ำ “ควำมเชื่อ” นี้ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำมีควำมเชื่อที่แท้จริ งและเจ้ำได้รับสิ่งที่แท้จริ งที่สุด เป็ นจริ งที่สุด และล้ำค่ำที่สุด
นี่เป็ นเพรำะว่ำเจ้ำมองเห็นบั้นปลำยสุดท้ำยของสิ่งทรงสร้ำงทั้งหลำยของพระเจ้ำในระหว่ำงที่กำรพิพำกษำดำเนิ
นไปเท่ำนั้น เจ้ำมองเห็นว่ำพระผูส้ ร้ำงควรต้องได้รับควำมรักในกำรพิพำกษำนี้
เจ้ำมองเห็นพระพำหำของพระเจ้ำในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยเช่นนั้น
เจ้ำมำเข้ำใจชีวิตมนุษย์อย่ำงครบถ้วนในกำรพิชิตชัยนี้
เจ้ำได้รับเส้นทำงที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์และมำเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งของ “มนุษย์” ในกำรพิชิตชัยนี้
เจ้ำมองเห็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรมขององค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์และโฉมพระพักตร์อนั งดงำมและเปี่ ยมด้วยสง่ำร
ำศีในกำรพิชิตชัยนี้เท่ำนั้น เจ้ำเรียนรู ้จุดกำเนิดของมนุษย์และเข้ำใจ “ประวัติศำสตร์ที่เป็ นอมตะ”
ของมวลมนุษย์ท้งั ปวงในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้เท่ำนั้น
เจ้ำมำจับใจควำมบรรพบุรุษของมวลมนุษย์และต้นกำเนิดของควำมเสื่อมทรำมของมนุษย์ได้ในกำรพิชิตชัยนี้
เจ้ำได้รับควำมชื่นบำนยินดีและควำมสบำย ตลอดจนกำรตีสอนอันไม่รู้จบ กำรคุมวินัย
และคำพูดตำหนิจำกพระผูส้ ร้ำงต่อมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ำงในกำรพิชิตชัยนี้ เจ้ำได้รับพระพร
ตลอดจนหำยนะที่มนุษย์สมควรได้รับในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยนี้…ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็ นเพรำะควำมเชื่ออันเ
ล็กน้อยของเจ้ำหรื อ? แล้วควำมเชื่อของเจ้ำไม่เพิ่มขึ้นหลังจำกที่เจ้ำได้รับสิ่งเหล่ำนี้หรื อ?
เจ้ำไม่ได้ได้รับมำแล้วมำกมำยหรือ?
เจ้ำไม่เพียงแต่ได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้ำและได้มองเห็นพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำเท่ำนั้น
แต่เจ้ำยังได้รับประสบกำรณ์กบั แต่ละขั้นตอนของพระรำชกิจของพระองค์ดว้ ยตัวเจ้ำเองด้วย
บำงทีเจ้ำคงจะพูดว่ำหำกเจ้ำไม่มีควำมเชื่อ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็คงจะไม่ได้ทนทุกข์กบั กำรตีสอนแบบนี้หรื อกำรพิพำกษำแบบนี้
แต่เจ้ำควรรู ้ว่ำหำกปรำศจำกควำมเชื่อ

เจ้ำไม่เพียงแต่จะไม่สำมำรถได้รับกำรตีสอนแบบนี้หรื อกำรเอำใจใส่แบบนี้ จำกองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์เท่ำนั้น
แต่เจ้ำจะยังสูญเสียโอกำสที่จะได้พบกับพระผูส้ ร้ำงไปตลอดกำลด้วย เจ้ำจะไม่มีวนั รู ้จกั ต้นกำเนิดของมวลมนุษย์
และไม่มีวนั ได้จบั ใจควำมนัยสำคัญของชีวิตมนุษย์ได้ ถึงแม้ว่ำร่ ำงกำยของเจ้ำตำยไปและดวงจิตของเจ้ำจำกไป
เจ้ำก็จะยังคงไม่เข้ำใจกิจกำรทั้งหมดของพระผูส้ ร้ำง
นับประสำอะไรที่เจ้ำจะรู ้ว่ำพระผูส้ ร้ำงทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจอันยิง่ ใหญ่เช่นนั้นบนแผ่นดินโลกหลังจำกที่พระอ
งค์ทรงสร้ำงมวลมนุษย์ข้ นึ ในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งของมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นนี้
เจ้ำเต็มใจที่จะตกลงไปในควำมมืดอย่ำงไม่รู้เท่ำทันในลักษณะนี้ และทนทุกข์กบั กำรลงโทษชัว่ นิรันดร์หรื อไม่?
หำกเจ้ำแยกตัวเจ้ำเองออกจำกกำรตีสอนและกำรพิพำกษำของวันนี้ สิ่งที่เจ้ำจะได้พบคืออะไร?
เจ้ำคิดหรื อว่ำทันทีที่แยกจำกกำรพิพำกษำของปัจจุบนั นี้แล้ว
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถที่จะหลีกหนีจำกชีวิตที่ลำบำกยำกเย็นนี้ ได้? เป็ นเรื่ องไม่จริงหรื อที่หำกเจ้ำออกจำก
“สถำนที่น้”ี สิ่งที่เจ้ำจะได้เผชิญคือควำมทรมำนที่เจ็บปวดหรื อกำรข่มเหงอย่ำงโหดร้ำยจำกมำร?
เจ้ำอำจเผชิญกับวันและคืนที่ไม่อำจทำนทนได้หรื อไม่?
เจ้ำคิดหรื อว่ำแค่เพรำะเจ้ำหลีกหนีจำกกำรพิพำกษำนี้ในวันนี้
เจ้ำจะสำมำรถเลี่ยงหนีจำกกำรทรมำนในอนำคตนั้นได้ตลอดไป? อะไรจะเกิดกับเจ้ำ?
สิ่งที่เจ้ำหวังไว้จะสำมำรถเป็ นแชงกรี ล่ำได้จริงๆ หรื อ?
เจ้ำคิดหรื อว่ำเจ้ำสำมำรถหลีกหนีจำกกำรตีสอนชัว่ นิรนั ดร์ในอนำคตได้ดว้ ยเพียงกำรวิง่ หนีจำกควำมเป็ นจริ งเหมื
อนอย่ำงที่เจ้ำทำอยู่ตอนนี้? หลังจำกวันนี้
เจ้ำจะมีวนั ที่จะมีควำมสำมำรถพบเจอโอกำสเหมำะแบบนี้และพระพรแบบนี้ได้อีกหรือไม่?
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถค้นพบสิ่งเหล่ำนั้นเมื่อควำมวิบตั ิบงั เกิดแก่เจ้ำได้หรื อ?
เจ้ำจะมีควำมสำมำรถพบเจอสิ่งเหล่ำนั้นเมื่อมวลมนุษย์ท้งั ปวงเข้ำสู่กำรหยุดพักได้หรื อ?
ชีวิตที่มีควำมสุขของเจ้ำในปัจจุบนั และครอบครัวเล็กๆ ที่ปรองดองของเจ้ำ—
สิ่งเหล่ำนั้นสำมำรถแทนที่บ้นั ปลำยชัว่ นิรันดร์ในอนำคตของเจ้ำได้หรื อ? หำกเจ้ำมีควำมเชื่อที่แท้จริ ง
และหำกเจ้ำได้รับมำมำกมำยเพรำะควำมเชื่อของเจ้ำ เช่นนั้นแล้วทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เจ้ำ—สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำง—
ควรได้รับ และยังเป็ นสิ่งที่เจ้ำควรมีต้งั แต่เริ่ มต้นด้วย
ไม่มีอะไรเป็ นประโยชน์กบั ควำมเชื่อและชีวิตของเจ้ำมำกไปกว่ำกำรพิชิตชัยเช่นนั้น
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

633. เมื่อโมเสสทุบก้อนหิน และน้ ำที่พระยำห์เวห์ประทำนได้ผุดออกมำ มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อดำวิดได้เล่นพิณตั้งเพื่อสรรเสริ ญเรำ พระยำห์เวห์—ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยควำมชื่นบำนยินดีของเขำ—
มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ

เมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขำซึ่งเติมภูเขำทั้งหลำยและควำมมัง่ คัง่ มำกมำยเกินบรรยำย
และร่ ำงกำยของเขำได้กลำยเป็ นถูกปกคลุมไปด้วยฝี ที่เจ็บปวด มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อเขำสำมำรถได้ยินเสียงของเรำ พระยำห์เวห์ และเห็นสง่ำรำศีของเรำ พระยำห์เวห์
มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ กำรที่เปโตรสำมำรถติดตำมพระเยซูคริ สต์ได้ก็เป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
กำรที่เขำสำมำรถถูกตอกตรึงกับกำงเขนเพื่อเห็นแก่เรำและมอบคำพยำนอันรุ่ งโรจน์ก็เป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เช่นกัน เมื่อยอห์นได้เห็นฉำยำอันรุ่ งโรจน์ของบุตรมนุษย์ มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำ
เมื่อเขำได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้ำย มันเป็ นเพรำะควำมเชื่อของเขำมำกขึ้นไปอีก
สำเหตุที่ทำไมชนต่ำงชำติท้งั หลำยดังที่เรี ยกขำนกันนั้นได้รับวิวรณ์ของเรำ
และได้มำรู ้ว่ำเรำได้กลับมำในเนื้อหนังแล้วเพื่อทำงำนของเรำท่ำมกลำงมนุษย์
ก็เป็ นเพรำะควำมเชื่อของพวกเขำเช่นกัน
ทุกคนที่ถูกทำร้ำยโดยถ้อยคำเกรี้ยวกรำดของเรำและกระนั้นกลับได้รับกำรปลอบใจจำกถ้อยคำเหล่ำนั้น
และได้รับกำรช่วยให้รอด—พวกเขำไม่ได้ทำเช่นนั้นเพรำะควำมเชื่อของพวกเขำหรอกหรื อ?
พวกที่เชื่อในเรำแต่ที่ยงั ไม่ได้ทนทุกข์กบั ควำมยำกลำบำก
พวกเขำไม่ได้ถูกปฏิเสธจำกโลกด้วยเช่นกันหรอกหรื อ? พวกที่ใช้ชีวิตนอกวจนะของเรำ
หลบหนีควำมทุกข์แห่งกำรทดสอบ พวกเขำทั้งหมดไม่ใช่กำลังล่องลอยผ่ำนโลกหรอกหรือ?
พวกเขำเป็ นเหมือนกับใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่ปลิวสะบัดตรงนั้นตรงนี้ โดยไม่มีที่ให้หยุดพัก
และยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงถ้อยคำปลอบประโลมของเรำ
แม้ว่ำกำรตีสอนและกระบวนกำรถลุงของเรำจะไม่ติดตำมพวกเขำไป
พวกเขำไม่ใช่บรรดำขอทำนที่เร่ ร่อนจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เตร็ดเตร่ บนท้องถนนนอกรำชอำณำจักรแห่งสวรรค์หรอกหรื อ? โลกคือที่หยุดพักของเจ้ำจริ งๆ หรื อ?
โดยกำรหลีกเลีย่ งกำรตีสอนของเรำ เจ้ำสำมำรถบรรลุรอยยิม้ บำงที่สุด ซึ่งแสดงควำมปลำบปลื้มจำกโลกได้จริงๆ
หรื อ? เจ้ำสำมำรถใช้ควำมชื่นชมยินดีชวั่ ขณะเดียวของเจ้ำเพื่อปกปิ ดควำมว่ำงเปล่ำในหัวใจของเจ้ำ
ควำมว่ำงเปล่ำซึ่งไม่สำมำรถปกปิ ดได้ ได้จริงๆ หรื อ?
เจ้ำอำจมีควำมสำมำรถหลอกทุกคนในครอบครัวของเจ้ำได้ แต่เจ้ำไม่มีวนั สำมำรถหลอกเรำได้
เพรำะควำมเชื่อของเจ้ำนั้นมีน้อยเกินไป จนถึงทุกวันนี้ เจ้ำจึงยังคงไร้พลังอำนำจที่จะค้นพบควำมปี ติยินดีใดๆ
ที่ชีวิตมีให้ เรำเร่ งเร้ำเจ้ำ กล่ำวคือ
กำรใช้ครึ่ งชีวิตของเจ้ำอย่ำงจริงใจเพื่อเห็นแก่เรำดีกว่ำกำรใช้ท้งั ชีวิตของเจ้ำในเรื่ องธรรมดำสำมัญและงำนที่ทำใ
ห้ยุ่งและไม่มีประโยชน์สำหรับเนื้อหนัง สู้ทนควำมทุกข์ท้งั มวลที่มนุษย์คนหนึ่งแทบจะไม่สำมำรถทนได้
กำรหวงแหนควำมล้ำค่ำของตัวเจ้ำเองมำกมำยยิง่ นักและหลบหนีจำกกำรตีสอนของเรำเป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ใด

เล่ำ? กำรซ่อนตัวเจ้ำเองจำกกำรตีสอนชัว่ ขณะของเรำเพียงเพื่อเก็บเกี่ยวควำมน่ำตะขิดตะขวงใจชัว่ นิรันดร์
กำรตีสอนชัว่ นิรนั ดร์ เป็ นไปเพื่อจุดประสงค์ใดเล่ำ? โดยข้อเท็จจริงแล้ว เรำไม่บิดงอผูใ้ ดต่อเจตจำนงของเรำ
หำกใครบำงคนเต็มใจที่จะนบนอบต่อแผนกำรของเรำทั้งหมดอย่ำงแท้จริง
เรำก็จะไม่ปฏิบตั ิต่อพวกเขำอย่ำงอ่อนด้อย แต่เรำพึงประสงค์ให้ผคู้ นทั้งหมดเชื่อในเรำ ดัง่ เช่นที่โยบได้เชื่อในเรำ
พระยำห์เวห์ หำกควำมเชื่อของพวกเจ้ำเกินกว่ำควำมเชื่อของโธมัส
เช่นนั้นแล้วควำมเชื่อของพวกเจ้ำก็จะบรรลุคำชมเชยจำกเรำ
ในควำมจงรักภักดีของพวกเจ้ำนั้นเจ้ำจะพบควำมสุขอันล้นพ้นของเรำ และเจ้ำจะพบสง่ำรำศีของเรำในวันต่ำงๆ
ของพวกเจ้ำอย่ำงแน่นอน
ตัดตอนมำจำก “กำรเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงหมำยถึงอะไร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

634. หำกเรำจะวำงเงินจำนวนหนึ่งตรงหน้ำพวกเจ้ำตอนนี้ และให้พวกเจ้ำมีอิสระในกำรเลือก—
และหำกเรำไม่กล่ำวโทษพวกเจ้ำเนื่องจำกตัวเลือกของพวกเจ้ำ—เมื่อนั้น
พวกเจ้ำส่วนใหญ่คงจะเลือกเงินและละทิ้งควำมจริง
คนที่ดีกว่ำในหมู่พวกเจ้ำคงจะยอมละทิ้งเงินและเลือกควำมจริงอย่ำงลังเล
ในขณะที่ผทู้ ี่อยู่ระหว่ำงกลำงคงจะหยิบฉวยเงินไว้ในมือข้ำงหนึ่งและควำมจริ งไว้ในมืออีกข้ำงหนึ่ง เช่นนั้นแล้ว
ธำตุแท้ของพวกเจ้ำจะไม่ปรำกฏให้เห็นเด่นชัดหรอกหรื อ?
เมื่อต้องเลือกระหว่ำงควำมจริ งและสิ่งใดก็ตำมที่พวกเจ้ำจงรักภักดี พวกเจ้ำจะเลือกตัวเลือกนี้กนั ทุกคน
และทัศนคติของพวกเจ้ำก็จะยังคงเป็ นเหมือนเดิม ไม่ใช่เช่นนั้นหรอกหรื อ?
มีผูค้ นไม่มำกนักในหมู่พวกเจ้ำที่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำระหว่ำงถูกและผิดมิใช่หรือ?
ในกำรแข่งกันระหว่ำงด้ำนบวกกับด้ำนลบ ดำและขำว
พวกเจ้ำตระหนักรู ้อย่ำงแน่นอนถึงตัวเลือกที่พวกเจ้ำได้เลือกระหว่ำงครอบครัวกับพระเจ้ำ ลูกๆ กับพระเจ้ำ
สันติสุขกับกำรแตกแยก ควำมร่ ำรวยกับควำมยำกจน สถำนภำพกับควำมธรรมดำสำมัญ
กำรได้รับกำรสนับสนุนกับกำรถูกทิง้ ขว้ำง เป็ นต้น ระหว่ำงครอบครัวที่สงบสุขกับครอบครัวที่แตกแยก
พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรก และเลือกเช่นนั้นโดยไม่ลงั เล ระหว่ำงควำมร่ ำรวยและหน้ำที่
พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรกอีกครั้ง และยิง่ ขำดควำมตั้งใจที่จะกลับเข้ำฝัง่ [ก]
ระหว่ำงควำมหรู หรำฟุ่มเฟื อยกับควำมยำกจน พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรก เมื่อต้องเลือกระหว่ำงบุตรชำย บุตรสำว
ภรรยำและสำมีของพวกเจ้ำ กับเรำ พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรก และระหว่ำงมโนคติอนั หลงผิดกับควำมจริ ง
พวกเจ้ำได้เลือกอย่ำงแรกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้เผชิญกับกำรกระทำอันชัว่ ร้ำยทั้งหลำยในทุกรู ปแบบของพวกเจ้ำ
เรำก็เพียงหมดควำมเชื่อในตัวพวกเจ้ำแล้วเท่ำนั้น
เรำเพียงประหลำดใจเท่ำนั้นที่หัวใจของพวกเจ้ำต้ำนทำนกำรทำให้อ่อนลงยิง่ นัก

ชัดเจนแล้วว่ำหลำยปี แห่งกำรมอบอุทิศและควำมพยำยำมนั้นไม่ได้นำพำอะไรมำให้เรำมำกไปกว่ำกำรทอดทิง้ แ
ละควำมสิ้นหวังของพวกเจ้ำ แต่ควำมหวังของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำเติบโตไปพร้อมกับแต่ละวันที่ผ่ำนไป
เนื่องจำกวันของเรำได้ถูกแผ่วำงต่อหน้ำทุกคนอย่ำงสมบูรณ์แล้ว กระนั้น
พวกเจ้ำก็ยงั ยืนกรำนที่จะแสวงหำสิ่งที่มืดมนและชัว่ ร้ำยทั้งหลำย
และปฏิเสธที่จะคลำยมือของเจ้ำที่ยึดจับสิ่งเหล่ำนั้นไว้ เช่นนั้นแล้ว บทอวสำนของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร?
พวกเจ้ำเคยให้กำรคิดคำนึงถึงเรื่ องนี้อย่ำงรอบคอบหรื อไม่? หำกพวกเจ้ำถูกขอให้เลือกอีกครั้ง
แล้วจุดยืนของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร? มันจะยังคงเป็ นอย่ำงแรกอยูอ่ ีกหรื อไม่?
พวกเจ้ำยังจะนำควำมผิดหวังและควำมโศกเศร้ำที่น่ำเวทนำมำสู่เรำอยู่หรื อไม่?
หัวใจของพวกเจ้ำยังจะมีควำมอบอุ่นอันน้อยนิดเพียงอย่ำงเดียวอยู่หรื อไม่?
พวกเจ้ำยังจะไม่ตระหนักรู ้ว่ำต้องทำอะไรเพือ่ ชูใจเรำอยู่หรือไม่? ณ เวลำนี้ พวกเจ้ำจะเลือกอะไร?
เจ้ำจะนบนอบต่อวจนะของเรำหรื อจะเหนื่อยล้ำต่อวจนะเหล่ำนั้น?
วันของเรำได้ถูกแผ่วำงต่อสำยตำของพวกเจ้ำแล้ว และสิ่งที่พวกเจ้ำเผชิญคือชีวิตใหม่และจุดเริ่ มต้นใหม่
อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องบอกพวกเจ้ำว่ำจุดเริ่ มต้นนี้ไม่ใช่กำรเริ่มต้นของงำนใหม่ที่ผ่ำนมำ
แต่เป็ นกำรสรุ ปปิ ดตัวของงำนเก่ำ นั่นคือ นี่เป็ นฉำกสุดท้ำย
เรำคิดว่ำพวกเจ้ำทุกคนสำมำรถเข้ำใจได้ว่ำสิ่งใดที่ผิดปกติเกี่ยวกับจุดเริ่ มต้นนี้ อย่ำงไรก็ตำม วันหนึ่งในไม่ช้ำ
พวกเจ้ำจะเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งของจุดเริ่ มต้นนี้ ดังนั้น
เรำมำเคลื่อนผ่ำนมันไปด้วยกันและต้อนรับฉำกสุดท้ำยที่จะมำถึงกันเถิด! อย่ำงไรก็ตำม
สิ่งที่ทำให้เรำยังกังวลต่อไปเกีย่ วกับพวกเจ้ำก็คือว่ำ เมื่อเผชิญหน้ำกับควำมอยุติธรรมและควำมยุติธรรม
พวกเจ้ำมักจะเลือกอย่ำงแรกอยู่เสมอ แต่กระนั้น นัน่ เป็ นเรื่ องในอดีตของพวกเจ้ำไปหมดแล้ว
เรำก็หวังที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็ นอดีตของพวกเจ้ำเช่นกัน
แม้ว่ำนี่จะเป็ นสิ่งที่ทำได้ลำบำกยำกเย็นอย่ำงมำกก็ตำม ไม่ว่ำอย่ำงไร เรำมีวิธีที่ดียิ่งในกำรลืม นั่นก็คือ
จงปล่อยให้อนำคตมำแทนที่อดีต
และยอมให้เงำแห่งอดีตของพวกเจ้ำมลำยหำยไปเพื่อแลกกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเจ้ำในวันนี้
ด้วยเหตุน้ีเรำจึงต้องรบกวนพวกเจ้ำให้ตดั สินใจเลือกอีกครั้ง นัน่ คือ จริงๆ แล้วพวกเจ้ำจงรักภักดีต่อใครกันแน่?
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำจงรักภักดีต่อใคร?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

635. คนหนุ่มสำวไม่ควรปรำศจำกอุดมคติ
ควำมทะเยอทะยำนและควำมอยำกอันกระตือรือร้นที่จะทำให้ตนเองดีข้นึ
พวกเขำไม่ควรท้อแท้เกี่ยวกับควำมสำเร็จที่คำดว่ำน่ำจะเป็ นไปได้
และพวกเขำไม่ควรสูญเสียควำมหวังในชีวิตหรื อควำมมัน่ ใจในอนำคต

พวกเขำควรมีควำมเพียรพยำยำมที่จะดำเนินต่อไปตำมหนทำงแห่งควำมจริงที่บดั นี้พวกเขำได้เลือกแล้ว—
เพื่อตระหนักถึงควำมปรำรถนำของพวกเขำที่จะสละทั้งชีวิตของพวกเขำเพื่อเรำ
พวกเขำไม่ควรอยูโ่ ดยปรำศจำกควำมจริง
อีกทั้งพวกเขำไม่ควรซ่อนควำมหน้ำซื่อใจคดและควำมไม่ชอบธรรม—พวกเขำควรตั้งมัน่ ในทีท่ำที่เหมำะสม
พวกเขำไม่ควรล่องลอยตำมไปเฉยๆ
แต่ควรมีวิญญำณที่กล้ำที่จะทำกำรพลีอุทิศและดิน้ รนต่อสู้เพื่อควำมยุติธรรมและควำมจริง
ผูค้ นอ่อนเยำว์ควรมีควำมกล้ำหำญที่จะไม่ยอมพ่ำยแพ้ตอ่ กำรบีบคั้นโดยกำลังบังคับแห่งควำมมืดและที่จะแปลง
สภำพนัยสำคัญของกำรดำรงอยู่ของพวกเขำ ผูค้ นอ่อนเยำว์ไม่ควรยอมรับควำมทุกข์ยำกด้วยควำมไม่เต็มใจ
แต่ควรเปิ ดกว้ำงและเปิ ดเผย ด้วยวิญญำณแห่งกำรให้อภัยสำหรับพี่นอ้ งชำยหญิงของพวกเขำ
แน่นอนเหล่ำนี้คือข้อพึงประสงค์ของเรำต่อทุกคน และคำแนะนำของเรำแก่ทุกคน แต่ยงิ่ ไปกว่ำนั้น
เหล่ำนี้เป็ นวจนะปลอบขวัญของเรำสำหรับผูค้ นอ่อนเยำว์ท้งั หมด
พวกเจ้ำควรปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับวจนะของเรำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูค้ นอ่อนเยำว์ไม่ควรปรำศจำกควำมแน่วแน่ที่จะใช้กำรหยัง่ รู ้ในปัญหำต่ำงๆ
และที่จะแสวงหำควำมยุติธรรมและควำมจริ ง พวกเจ้ำควรไล่ตำมเสำะหำทุกสรรพสิ่งที่สวยงำมและดีงำม
และพวกเจ้ำควรได้รับควำมเป็ นจริ งของสิ่งที่เป็ นบวกทั้งหมด เจ้ำควรมีควำมรับผิดชอบต่อชีวิตของเจ้ำ
และเจ้ำต้องไม่ใช้ชีวิตอย่ำงไม่เอำใจใส่ ผูค้ นมำที่แผ่นดินโลกและไม่บ่อยนักที่จะเผชิญกับเรำ
และก็ไม่บ่อยเช่นกันที่จะมีโอกำสแสวงหำและได้รับควำมจริง
เหตุใดพวกเจ้ำจึงจะไม่ให้รำคำสูงแก่เวลำที่สวยงำมนี้ว่ำเป็ นเส้นทำงที่ถูกต้องที่ตอ้ งไล่ตำมเสำะหำในชีวิตนี้?
และเหตุใดเจ้ำจึงเมินเฉยเหลือเกินต่อควำมจริ งและควำมยุติธรรมเสมอ?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงกำลังเหยียบย่ำและทำให้ตวั เองล่มสลำยเสมอเพือ่ ควำมไม่ชอบธรรมและควำมสกปรกโสมมที่เ
ล่นกับผูค้ น?
และเหตุใดพวกเจ้ำจึงทำตัวเหมือนผูค้ นสูงวัยเหล่ำนั้นที่มีส่วนร่ วมในสิ่งที่พวกผูไ้ ม่ชอบธรรมกระทำ?
เหตุใดเจ้ำจึงเลียนแบบวิถีเก่ำๆ ของสิ่งเก่ำๆ? ชีวิตของพวกเจ้ำควรจะเต็มไปด้วยควำมยุติธรรม
ควำมจริ งและควำมบริ สุทธิ์ ชีวิตของพวกเจ้ำไม่ควรต่ำทรำมยิง่ นักในวัยอ่อนเยำว์เช่นนี้
อันจะนำพวกเจ้ำให้ตกลงสู่แดนคนตำย พวกเจ้ำไม่รูส้ ึกว่ำนี่คงจะเป็ นโชคร้ำยอย่ำงมหันต์หรอกหรื อ?
พวกเจ้ำไม่รู้สึกว่ำนี่คงจะไม่ยุติธรรมอย่ำงมหันต์หรอกหรื อ?
พวกเจ้ำทั้งหมดควรจะทำงำนที่เพียบพร้อมที่สุดของพวกเจ้ำและพลีอุทศิ งำนนั้นบนแท่นบูชำของเรำ
ทำให้มนั เป็ นกำรพลีอุทิศท้ำยสุดที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งพวกเจ้ำถวำยให้กบั เรำ
พวกเจ้ำทั้งหมดควรตั้งมัน่ ในทีท่ำของพวกเจ้ำเองและไม่ควรปลิวไปมำกับทุกสำยลมที่พดั ผ่ำนเหมือนเมฆบนท้อ

งฟ้ำ เจ้ำทำงำนหนักมำครึ่งชีวิตของเจ้ำ ดังนั้นเหตุใดเจ้ำจะไม่แสวงหำบั้นปลำยที่เจ้ำควรมีเล่ำ?
เจ้ำทำงำนตรำกตรำมำนำนถึงครึ่งหนึ่งของชัว่ ชีวิต
กระนั้นเจ้ำปล่อยให้บิดำมำรดำที่เหมือนสุกรและสุนัขของเจ้ำลำกควำมจริงและนัยสำคัญของกำรดำรงอยูโ่ ดยส่ว
นตัวของเจ้ำลงสู่หลุมฝังศพ เจ้ำไม่คิดว่ำนี่เป็ นควำมไม่เป็ นธรรมอันใหญ่ยงิ่ ต่อเจ้ำหรอกหรือ?
เจ้ำไม่รู้สึกว่ำกำรใช้ชีวิตด้วยหนทำงนี้ไร้ควำมหมำยอย่ำงสิ้นเชิงหรอกหรื อ?
กำรแสวงหำควำมจริงและเส้นทำงที่ถูกต้องด้วยหนทำงนี้จะลงเอยด้วยกำรทำให้เกิดปัญหำเพื่อที่เพื่อนบ้ำนไม่ส
บำยใจและทั้งครอบครัวไม่มีควำมสุข และมันจะนำไปสู่ควำมวิบตั ิที่ร้ำยแรงถึงตำย หำกเจ้ำใช้ชีวิตด้วยหนทำงนี้
มันจะไม่เปรี ยบเสมือนชีวิตที่ไร้ควำมหมำยที่สุดหรอกหรื อ? ชีวิตของผูใ้ ดควรจะโชคดีกว่ำชีวิตของเจ้ำได้
และชีวิตของผูใ้ ดควรจะไร้สำระน่ำขันมำกกว่ำชีวิตของเจ้ำได้เล่ำ?
เจ้ำไม่แสวงหำเรำเพื่อที่จะได้รับควำมชื่นบำนยินดีและวจนะแห่งควำมชูใจของเรำสำหรับเจ้ำหรอกหรื อ?
แต่หลังจำกเจ้ำได้วิ่งวนไปมำนำนถึงครึ่ งหนึ่งของชัว่ ชีวิตแล้ว
เจ้ำก็ยวั่ ยุเรำจนกระทัง่ เรำเต็มไปด้วยควำมกริ้ วและไม่ให้ควำมใส่ใจแก่เจ้ำหรื อสรรเสริ ญเจ้ำ—
นี่ไม่ได้หมำยควำมว่ำทั้งชีวิตของเจ้ำได้อยู่ในควำมเปล่ำประโยชน์หรอกหรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถมีหน้ำไปพบบรรดำดวงจิตของธรรมิกชนเหล่ำนั้นตลอดยุคต่ำงๆ
ผูท้ ี่ได้รับกำรปลดปล่อยจำกแดนชำระแล้วได้อย่ำงไร?
เจ้ำไม่แยแสต่อเรำและในบทอวสำนเจ้ำก็ยวั่ ยุให้เกิดควำมวิบตั ิร้ำยแรงถึงตำย—
คงจะดีกว่ำที่จะใช้ประโยชน์จำกโอกำสนี้และมีกำรเดินทำงทีน่ ่ำชื่นบำนข้ำมมหำสมุทรอันกว้ำงใหญ่แล้วก็เชื่อฟั
งตำม “กำรมอบหมำย” ของเรำ เรำได้บอกพวกเจ้ำเมื่อนำนมำแล้วว่ำเจ้ำในวันนี้
ซึ่งไม่แยแสเช่นที่เจ้ำเป็ นอยู่แต่ก็ไม่เต็มใจที่จะจำกไป
จะถูกรวบและกลืนหำยไปสิ้นโดยคลืน่ ที่เรำได้สร้ำงขึ้นในบทอวสำน
พวกเจ้ำสำมำรถคุม้ ครองปกป้องตัวเองได้จริงๆ หรื อ? เจ้ำมัน่ ใจจริ งๆ
หรื อว่ำวิธีกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำในปัจจุบนั จะทำให้แน่ใจว่ำเจ้ำได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม?
หัวใจของเจ้ำไม่แข็งกระด้ำงมำกหรอกหรื อ? กำรติดตำมประเภทนี้ กำรไล่ตำมเสำะหำประเภทนี้ ชีวิตประเภทนี้
และลักษณะนิสัยประเภทนี้ —มันจะสำมำรถได้รับกำรสรรเสริ ญของเรำได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พระวจนะสำหรับผูเ้ ยำว์และผูส้ ูงวัย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

636. พระเจ้ำไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะพิชิตผูค้ นผ่ำนทำงกำรตีสอน
พระองค์ไม่ทรงต้องประสงค์ที่จะนำทำงผูค้ นโดยกำรจูงจมูก
พระองค์ทรงต้องประสงค์ให้ผคู้ นเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และปฏิบตั ิงำนด้วยวิธีนิยมแบบบ่มวินัย
และทำให้สมดังน้ ำพระทัยของพระองค์โดยผ่ำนกำรนี้

แต่ผคู้ นไม่มีควำมละอำยและเป็ นกบฏต่อพระองค์อยู่เนืองนิตย์
เรำเชื่อว่ำมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรำที่จะพบวิธีที่เรี ยบง่ำยที่สุดในกำรทำให้พระองค์ทรงสมดังพระทัย
นั่นคือ กำรเชื่อฟังกำรจัดกำรเตรียมกำรทุกอย่ำงของพระองค์ หำกเจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์ในกำรนี้ได้อย่ำงแท้จริ ง
เจ้ำก็จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม นี่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ำยดำยและน่ำชื่นบำนหรอกหรื อ?
จงเดินไปบนเส้นทำงที่เจ้ำควรเดิน อย่ำใส่ใจต่อสิ่งที่ผอู้ ื่นกล่ำว และอย่ำคิดมำกจนเกินไป
อนำคตของเจ้ำและชะตำกรรมของเจ้ำอยู่ในมือของเจ้ำเองมิใช่หรือ? เจ้ำพยำยำมที่จะหลีกหนีเสมอ
โดยปรำรถนำที่จะเดินบนเส้นทำงทำงโลก—แต่เหตุใดเจ้ำจึงไม่สำมำรถหนีออกไปได้เล่ำ?
เหตุใดเล่ำเจ้ำจึงหวัน่ ไหวอยู่ที่ตรงทำงแยกมำเป็ นเวลำหลำยปี และแล้วก็ลงเอยด้วยกำรเลือกเส้นทำงนี้อกี ครั้ง?
หลังจำกที่พเนจรมำเป็ นเวลำหลำยปี เหตุใดเจ้ำจึงได้กลับคืนสู่บำ้ นหลังนี้ในตอนนี้ท้งั ที่ตวั เจ้ำเองไม่อยำกทำ?
นี่ข้ นึ อยู่กบั เจ้ำหรื อไม่? สำหรับพวกเจ้ำเหล่ำนั้นที่อยู่ในกระแสนี้ หำกเจ้ำไม่เชื่อเรำ เช่นนั้นแล้วก็จงฟังสิ่งนี้
กล่ำวคือ หำกเจ้ำวำงแผนที่จะจำกไป มำดูกนั ว่ำพระเจ้ำจะทรงปล่อยให้เจ้ำไปหรื อไม่
ดูกนั ว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะทรงขับเคลื่อนเจ้ำอย่ำงไร—จงรับประสบกำรณ์ดว้ ยตัวเจ้ำเอง กล่ำวตำมตรงว่ำ
ต่อให้เจ้ำทนทุกข์กบั ควำมโชคร้ำย เจ้ำก็ตอ้ งทนทุกข์ในกระแสนี้ และหำกมีควำมทุกข์ใด เจ้ำก็ตอ้ งทนทุกข์ ณ
ที่นี่ ในวันนี้ เจ้ำไม่สำมำรถไปที่อื่นได้ นี่ชดั เจนต่อเจ้ำหรื อไม่? เจ้ำน่ำจะไปที่ใดกันเล่ำ?
นี่คือประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำ
เจ้ำคิดว่ำกำรเลือกสรรของพระเจ้ำต่อผูค้ นกลุ่มนี้ไม่มีควำมหมำยใดเลยหรื อ? ในพระรำชกิจของพระองค์วนั นี้
พระเจ้ำไม่ทรงกริ้ วมำกขึ้นอย่ำงง่ำยดำย—แต่หำกผูค้ นพยำยำมทำให้แผนกำรของพระองค์หยุดชะงัก
พระพักตร์ของพระองค์จะทรงเปลี่ยนไปในทันใด เปลี่ยนจำกสว่ำงไสวเป็ นหม่นครึ้ ม ดังนั้น
เรำแนะนำให้เจ้ำลงหลักปักฐำนและนบนอบต่อกำรออกแบบของพระเจ้ำ
และปล่อยให้พระองค์ทรงทำให้เจ้ำครบบริ บูรณ์ ผูค้ นที่ทำเช่นนี้เท่ำนั้นจึงมีควำมเฉลียวฉลำด
ตัดตอนมำจำก “เส้นทำง… (7)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

637. บั้นปลำยและชะตำกรรมของพวกเจ้ำมีควำมสำคัญยิ่งต่อพวกเจ้ำ—เป็ นสิ่งที่สร้ำงควำมกังวลมหันต์
พวกเจ้ำเชื่อว่ำ หำกเจ้ำไม่ทำสิ่งทั้งหลำยด้วยควำมระมัดระวังยิ่งแล้ว
ย่อมจะหมำยควำมว่ำพวกเจ้ำจบแล้วที่จะได้มีบ้นั ปลำย และเจ้ำได้ทำลำยชะตำกรรมของตัวเจ้ำเองไปแล้ว
แต่พวกเจ้ำเคยเห็นหรื อไม่ว่ำ
ผูค้ นที่สละควำมพยำยำมเพื่อประโยชน์ของบั้นปลำยของพวกเขำแต่เพียงอย่ำงเดียวนั้น
เป็ นกำรตรำกตรำโดยเปล่ำประโยชน์? ควำมพยำยำมเหล่ำนั้นไม่จริงแท้—
หำกแต่เป็ นควำมจอมปลอมและเล่ห์ลวง หำกเป็ นกรณีน้ีแล้ว
พวกที่ทำงำนเพียงเพือ่ เห็นแก่บ้นั ปลำยของพวกเขำนั้น

ย่อมอยู่บนธรณีประตูที่จะก้ำวไปสู่ควำมปรำชัยนัดสุดท้ำยของพวกเขำ
ด้วยว่ำควำมล้มเหลวในควำมเชื่อในพระเจ้ำของคนเรำนั้นมีเหตุมำจำกเล่ห์ลวง
เรำได้กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำเรำไม่ชอบที่จะได้รับกำรยกยอหรื อป้อยอ
หรื อกำรปฏิบตั ิต่อเรำด้วยควำมตื่นเต้นกุลีกุจอ
เรำชอบคนซื่อสัตย์ที่เชิดหน้ำเผชิญกับควำมจริ งของเรำและควำมคำดหวังของเรำ ที่ยิ่งมำกไปกว่ำนั้นก็คือ
เรำชอบเวลำที่ผคู้ นสำมำรถแสดงให้เห็นควำมอำทรและควำมคำนึงถึงหัวใจของเรำเป็ นที่สุด
และชอบเวลำที่พวกเขำสำมำรถถึงขั้นเลิกล้มทุกสิ่งทุกอย่ำงได้เพื่อประโยชน์ของเรำ
เฉพำะในหนทำงนี้เท่ำนั้นหัวใจของเรำจึงสำมำรถได้รับควำมชูใจ ณ ตอนนี้
เรื่ องเกี่ยวกับพวกเจ้ำที่เรำไม่ชอบนั้นมีมำกเพียงใดกันเล่ำ? เรื่ องที่เรำชอบเกี่ยวกับพวกเจ้ำล่ะมีมำกเพียงใด?
เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ไม่มีพวกเจ้ำคนใดเลยได้ตระหนักถึงกำรสำแดงควำมอัปลักษณ์สำรพัดทั้งหมดที่พวกเจ้ำทุ่มอ
อกมำด้วยหวังประโยชน์ในบั้นปลำยของพวกเจ้ำ?
ในหัวใจของเรำ เรำไม่ปรำรถนำที่จะทำร้ำยหัวใจดวงใดที่คิดบวกและใฝ่ สูง
และเรำยิง่ ไม่ปรำรถนำจะบัน่ ทอนแรงกำยแรงใจของใครก็ตำมที่กำลังทำหน้ำที่ของตนโดยสัตย์ซื่อ กระนั้น
เรำก็ตอ้ งย้ำเตือนพวกเจ้ำแต่ละคนถึงควำมไม่พอเพียงทั้งหลำยของพวกเจ้ำและดวงจิตอันโสมมที่นอนอยู่ในซอก
มุมที่ลึกที่สุดของหัวใจพวกเจ้ำ
เรำทำเช่นนี้ดว้ ยหวังว่ำพวกเจ้ำจะสำมำรถมอบถวำยหัวใจที่แท้จริ งได้จนหมดเมื่ออยู่ต่อหน้ำวจนะแห่งเรำ
เพรำะสิ่งที่เรำเกลียดชังที่สุดนั้นคือเล่หล์ วงที่ผคู้ นมีต่อเรำ เรำหวังเพียงว่ำ ในช่วงระยะสุดท้ำยแห่งงำนของเรำ
พวกเจ้ำจะให้ผลงำนที่ดีเด่นที่สุด และพวกเจ้ำจะอุทิศตัวของพวกเจ้ำโดยหมดทัง้ ดวงใจ
หำใช่เพียงครึ่งใจอีกต่อไปไม่ แน่นอนว่ำเรำเองก็หวังให้พวกเจ้ำทุกคนสำมำรถมีบ้นั ปลำยทีด่ ี
แต่แม้จะเป็ นเช่นนั้น เรำก็ยงั มีขอ้ พึงประสงค์ของเรำ นัน่ คือ
พวกเจ้ำต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในกำรมอบถวำยกำรอุทิศครั้งสุดท้ำยและครั้งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำให้แก่เรำจนหมด
สิ้น หำกบำงคนไม่มีกำรอุทิศตนครั้งเดียวนั้น เขำผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นสมบัติอนั ล้ำค่ำที่ซำตำนครองอยู่อย่ำงแน่นอน
และเรำจะไม่เก็บเขำไว้ใช้งำนอีกต่อไป แต่จะส่งเขำกลับบ้ำนไปให้พ่อแม่ของเขำดูแล
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

638. ในภำยภำคหน้ำ กำรที่เจ้ำจะได้รับพระพรหรื อถูกสำปแช่งจะตัดสินบนพืน้ ฐำนกำรกระทำ
และพฤติกรรมของพวกเจ้ำในวันนี้ หำกเจ้ำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
ก็ตอ้ งเป็ นตอนนี้เลยในยุคสมัยนี้ จะไม่มีอีกโอกำสแล้วในอนำคต
พระเจ้ำทรงต้องประสงค์อย่ำงแท้จริงที่จะให้พวกเจ้ำมีควำมเพียบพร้อมในตอนนี้

และนี่ไม่ใช่กำรพูดตำมธรรมเนียม ในภำยภำคหน้ำ ไม่ว่ำกำรทดสอบอะไรจะตกมำถึงเจ้ำ
ไม่ว่ำเหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้น หรื อเจ้ำต้องประสบกับควำมวิบตั ิใด
พระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทำให้พวกเจ้ำมีควำมเพียบพร้อม นี่คือข้อเท็จจริงอันแน่นอนและไม่อำจโต้แย้งได้
สิ่งนี้สำมำรถมองเห็นได้จำกที่ไหนหรื อ?
สำมำรถมองเห็นได้จำกข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระวจนะของพระเจ้ำตลอดหลำยยุคหลำยชัว่ อำยุคนไม่เคยบรรลุควำมสูง
ส่งอันยิ่งใหญ่เช่นในปัจจุบนั นี้ พระวจนะของพระเจ้ำได้เข้ำสู่ อำณำจักรสูงสุด
และพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ที่มีต่อมวลมนุษยชำติในปัจจุบนั นั้นไม่เคยมีกำรเกิดขึ้นมำก่อน
แทบไม่มีใครจำกคนรุ่ นต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำได้เคยมีประสบกำรณ์อะไรแบบนี้ แม้แต่ในยุคของพระเยซู
วิวรณ์ของยุคปัจจุบนั ก็ไม่ได้มีอยู่ พระวจนะที่ตรัสต่อพวกเจ้ำ สิ่งที่พวกเจ้ำเข้ำใจ และประสบกำรณ์ของพวกเจ้ำ
ล้วนไปถึงจุดสูงสุดจุดใหม่ ในท่ำมกลำงกำรทดสอบและกำรตีสอน พวกเจ้ำก็ไม่จำกไป
และนี่คือผลพิสูจน์พอเพียงว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำได้บรรลุควำมรุ่ งเรื องแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน
นี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์มีควำมสำมำรถที่จะทำได้ หรื อเป็ นสิ่งที่มนุษย์รักษำไว้ แต่ทว่ำ
นี่คือพระรำชกิจของพระเจ้ำพระองค์เอง ด้วยเหตุน้ี จำกควำมเป็ นจริ งหลำยประกำรแห่งพระรำชกิจของพระเจ้ำ
สำมำรถมองเห็นได้ว่ำพระเจ้ำทรงปรำรถนำที่จะทำให้มนุษย์มีควำมเพียบพร้อม
และพระองค์ทรงสำมำรถที่จะทำให้พวกเจ้ำครบบริ บูรณ์อย่ำงแน่นอน
หำกพวกเจ้ำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเชิงลึกในข้อนี้ และทำกำรค้นพบใหม่น้ี
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จะไม่รอคอยกำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระเยซู แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เจ้ำจะยอมให้พระเจ้ำทรงทำให้เจ้ำครบบริ บูรณ์ในยุคปัจจุบนั นี้เลย ด้วยเหตุน้ีเอง
พวกเจ้ำแต่ละคนควรทำเต็มกำลังของเจ้ำ โดยไม่เก็บกักควำมพยำยำม
เพื่อว่ำเจ้ำอำจได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “ต่อทุกคนที่กำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

639. พระประสงค์ของพระเจ้ำคือเพื่อให้ทุกคนได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และท้ำยที่สุดได้เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงรับไว้ ได้เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงชำระให้สะอำด
และได้กลำยเป็ นประชำกรที่พระองค์ทรงรัก มันไม่สำคัญ
ไม่ว่ำเรำจะกล่ำวว่ำพวกเจ้ำล้ำหลังหรื อมีขีดควำมสำมำรถต่ำหรื อไม่ก็ตำม—นี่คอื ข้อเท็จจริ งทั้งหมด
กำรกล่ำวเรื่ องนี้ของเรำมิได้พิสูจน์ว่ำเรำตั้งใจที่จะละทิ้งพวกเจ้ำ ว่ำเรำได้สูญสิ้นควำมหวังในตัวพวกเจ้ำ
นับประสำอะไรที่จะพิสูจน์ว่ำเรำไม่เต็มใจที่จะช่วยพวกเจ้ำให้รอด วันนี้
เรำได้มำเพื่อทำงำนแห่งควำมรอดของพวกเจ้ำ ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ งำนที่เรำทำคือส่วนต่อเนื่องของงำนแห่งควำมรอด
ทุกคนมีโอกำสที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม กล่ำวคือ หำกว่ำเจ้ำเต็มใจ หำกว่ำเจ้ำไล่ตำมเสำะหำ

ในท้ำยที่สุดเจ้ำจะสำมำรถสัมฤทธิ์ผลลัพธ์น้ี และไม่มสี ักคนจำกพวกเจ้ำที่จะถูกละทิง้
หำกเจ้ำมีขีดควำมสำมำรถต่ำ ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อเจ้ำจะสอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถที่ต่ำของเจ้ำ
หำกเจ้ำมีขีดควำมสำมำรถสูง ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อเจ้ำก็จะสอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถที่สูงของเจ้ำ
หำกเจ้ำไม่รู้เท่ำทันหรื อไม่มีกำรศึกษำ ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อเจ้ำก็จะสอดคล้องกับควำมไม่มีกำรศึกษำของเจ้ำ
หำกเจ้ำมีกำรศึกษำ ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อเจ้ำก็จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริ งที่ว่ำเจ้ำมีกำรศึกษำ
หำกเจ้ำเป็ นคนสูงวัย ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อเจ้ำจะสอดคล้องกับวัยของเจ้ำ
หำกเจ้ำมีควำมสำมำรถในกำรให้กำรต้อนรับขับสู้ ข้อพึงประสงค์ของเรำต่อเจ้ำก็จะสอดคล้องกับควำมสำมำรถนี้
หำกเจ้ำพูดว่ำเจ้ำไม่สำมำรถให้กำรต้อนรับขับสู้ได้ และสำมำรถเพียงปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น
ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริ ฐ หรือกำรดูแลคริสตจักร หรือกำรเข้ำร่ วมกิจกำรทัว่ ไปอืน่ ๆ
กำรทำให้เจ้ำมีควำมเพียบพร้อมของเรำก็จะสอดคล้องกับหน้ำที่ที่เจ้ำปฏิบตั ิ กำรจงรักภักดี
กำรเชื่อฟังจนถึงปลำยทำง และกำรพยำยำมที่จะมีควำมรักสูงสุดให้แก่พระเจ้ำ—นี่คือสิ่งที่เจ้ำต้องสำเร็จลุล่วง
และไม่มีกำรปฏิบตั ิใดที่ดีกว่ำสำมสิ่งนี้ ท้ำยที่สุด มนุษย์ตอ้ งสัมฤทธิ์ในสำมสิ่งนี้
และหำกเขำสำมำรถสัมฤทธิ์สิ่งเหล่ำนี้ได้ เช่นนั้นแล้ว เขำจะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม แต่เหนืออื่นใด
เจ้ำต้องไล่ตำมเสำะหำอย่ำงแท้จริง เจ้ำต้องมุ่งสู่สิ่งที่ดีข้นึ และสูงขึ้นอย่ำงแข็งขัน และต้องไม่นิ่งเฉยในเรื่องนั้น
เรำได้กล่ำวไปแล้วว่ำทุกคนมีโอกำสที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม
และมีควำมสำมำรถที่จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม และเรื่องนี้ยงั คงเป็ นจริง
แต่เจ้ำไม่พยำยำมที่จะทำให้ดีข้ นึ ในกำรไล่ตำมเสำะหำของเจ้ำ หำกเจ้ำไม่สัมฤทธิ์ในสำมเกณฑ์เหล่ำนี้
เช่นนั้นแล้ว ในที่สุด เจ้ำต้องถูกขจัดทิง้ ไป เรำต้องกำรให้ทุกคนตำมให้ทนั
เรำต้องกำรให้ทุกคนมีงำนและควำมรู ้แจ้งของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และสำมำรถเชื่อฟังไปจนถึงปลำยทำง
เพรำะนี่คือหน้ำที่ที่พวกเจ้ำแต่ละคนควรต้องปฏิบตั ิ เมื่อพวกเจ้ำทั้งหมดได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเจ้ำแล้ว
พวกเจ้ำทั้งหมดก็จะได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมแล้วพวกเจ้ำก็จะมีคำพยำนอันกึกก้องด้วยเช่นกัน
ทุกคนที่มีคำพยำนคือบรรดำผูท้ ี่มีชยั ชนะเหนือซำตำนและได้รับพระสัญญำของพระเจ้ำ
และพวกเขำคือบรรดำผูท้ ี่จะยังคงเหลืออยู่เพือ่ มีชีวิตในบั้นปลำยอันน่ำอัศจรรย์
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

640. มนุษยชำติซ่ึงได้ไถลห่ำงไปจำกกำรจัดเตรี ยมชีวิตตำมแนวทำงขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์น้ นั
รู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ต่อจุดประสงค์ของกำรดำรงอยู่ แต่กระนั้นกลับรู ้ที่จะหวำดกลัวต่อควำมตำย
พวกเขำขำดกำรช่วยเหลือหรื อสนับสนุน แต่กย็ งั คงสองจิตสองใจที่จะยอมปิ ดเปลือกตำลง
และได้ทำใจที่จะใช้ชีวิตอย่ำงต่ำทรำมในโลกนี้

เหมือนกระสอบบรรจุเนื้อหนังที่ปรำศจำกสำนึกรับรู ้แห่งดวงวิญญำณที่เป็ นของตนเอง เจ้ำดำเนินชีวิตอยู่แบบนี้
อย่ำงปรำศจำกควำมหวัง ปรำศจำกจุดมุ่งหมำย มนุษย์คนอืน่ ๆ ก็เช่นกัน
มีเพียงองค์บริ สุทธิ์ในตำนำนเท่ำนั้นที่จะช่วยผูค้ นซึ่งกำลังครวญครำงอยู่ท่ำมกลำงควำมทุกข์ของตน
ผูร้ อกำรมำถึงของพระองค์แทบขำดใจได้ จนถึงตอนนี้ กำรเชื่อนั้นก็ยงั ไม่เป็ นที่ตระหนักในหมู่คนที่ไร้สติ
กระนั้นผูค้ นก็ยงั โหยหำสิ่งนั้นอยู่ดี องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ทรงมีพระเมตตำปรำนีต่อผูค้ นเหล่ำนี้ที่ทุกข์อย่ำงล้ำลึก
ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเอือมระอำกับผูค้ นที่ไร้สติเหล่ำนี้
เนื่องจำกพระองค์ตอ้ งทรงรอคอยคำตอบจำกมนุษย์นำนเกินไป พระองค์ทรงเฝ้ำปรำรถนำทีจ่ ะแสวงหำ
แสวงหำหัวใจของเจ้ำและจิตวิญญำณของเจ้ำ เพื่อนำน้ ำและอำหำรมำมอบให้เจ้ำ เพื่อปลุกเจ้ำให้ตื่นขึ้นมำ
เพื่อที่เจ้ำจะไม่ตอ้ งกระหำยและหิวโหยอีกต่อไป
ยำมที่เจ้ำรู ้สึกอ่อนล้ำท้อใจและยำมที่เจ้ำเริ่ มรู ้สึกถึงควำมหนำวเหน็บอ้ำงว้ำงบำงอย่ำงในโลกใบนี้
จงอย่ำหลงทำง จงอย่ำร่ ำไห้ พระเจ้ำผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ผเู้ ฝ้ำดู จะทรงโอบกอดกำรมำถึงของเจ้ำไม่ว่ำ ณ
เวลำใดก็ตำม พระองค์จะทรงเฝ้ำจับตำดูอยู่ขำ้ งกำยเจ้ำ รอคอยให้เจ้ำหันหลังกลับมำ
พระองค์กำลังทรงรอคอยวันที่เจ้ำพลันฟื้ นควำมทรงจำขึ้นมำ กล่ำวคือ ยำมที่เจ้ำได้ตระหนักว่ำ
ตัวเจ้ำนั้นมำจำกพระเจ้ำ ได้ตระหนักว่ำ ณ เวลำหนึ่ง เจ้ำได้หลงทำงไป ณ เวลำหนึ่ง
เจ้ำได้สูญเสียสติไปในระหว่ำงเส้นทำง และ ณ เวลำหนึ่ง เจ้ำได้ “บิดำ” มำหนึ่งคน ยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
ยำมที่เจ้ำตระหนักว่ำ องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงติดตำมเฝ้ำดูเจ้ำตลอดมำ
ทรงรอคอยปักหลักอยู่ตรงนั้นเป็ นเวลำนำนแสนนำนเพื่อกำรกลับมำของเจ้ำ
พระองค์ทรงเฝ้ำรอดูดว้ ยควำมถวิลหำสุดพระทัย รอคอยกำรตอบสนองที่ไม่มีแม้คำตอบสักคำ
กำรรอคอยอย่ำงมัน่ คงของพระองค์น้ นั เลอค่ำเหนือกว่ำจะประมำณได้
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของหัวใจมนุษย์และจิตวิญญำณของมนุษย์ บำงที
กำรรอคอยอย่ำงมัน่ คงของพระองค์น้ นั อำจไม่มีจุดสิ้นสุด และบำงทีอำจมำถึงจุดสิ้นสุดของมันแล้ว
แต่ตวั เจ้ำนั้นก็ควรรู ้ว่ำ หัวใจของเจ้ำและจิตวิญญำณของเจ้ำนั้นอยู่ที่ไหนในเวลำนี้
ตัดตอนมำจำก “กำรทอดถอนพระทัยขององค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

641.
ควำมรักและควำมสงสำรเห็นใจของพระเจ้ำแผ่ซ่ำนไปทัว่ ทุกรำยละเอียดทั้งหมดของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำร
จัดกำรของพระองค์ และโดยไม่สนใจว่ำ ผูค้ นจะสำมำรถเข้ำใจเจตนำรมณ์อนั ดีของพระเจ้ำหรื อไม่
พระองค์ยงั คงทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจที่พระองค์ทรงเริ่ มไว้ให้สำเร็จลุล่วงโดยไม่ทรงรู ้สึกเหน็ดเหนื่อย
โดยไม่คำนึงเจำะจงว่ำมีผูค้ นมำกมำยเพียงใดที่เข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ควำมช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่ำงๆ ที่พระรำชกิจของพระเจ้ำนำพำมำสู่มนุษย์น้ นั

ทว่ำทุกคนสำมำรถซึ้งคุณค่ำได้ บำงที ในวันนี้ เจ้ำอำจไม่รู้สึกถึงควำมรักใดๆ
หรื อชีวิตที่พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ แต่ตรำบที่เจ้ำไม่ทอดทิ้งพระเจ้ำ
และไม่เลิกล้มควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะไล่ตำมเสำะหำควำมจริ ง
จะต้องมีสักวันที่พระเจ้ำทรงเผยรอยแย้มสรวลกับเจ้ำ
เนื่องด้วยจุดมุง่ หมำยแห่งพระรำชกิจกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำนั้นเป็ นไปเพื่อกูค้ ืนผูค้ นซึ่งอยูภ่ ำยใต้แดนครอ
บครองของซำตำน ไม่ใช่เพื่อทอดทิง้ ผูค้ นที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมและต่อต้ำนพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “มนุษย์สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดท่ำมกลำงกำรบริหำรจัดกำรของพระเจ้ำเท่ำนั้น” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

642. ในขณะที่กำลังมีกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจเพื่อควำมรอดของพระเจ้ำ
บุคคลทุกคนซึ่งสำมำรถช่วยให้รอดได้จะได้รับกำรช่วยให้รอดมำกเท่ำที่จะมำกได้และจะไม่มีใครถูกทิ้งขว้ำง
เพรำะจุดประสงค์ของพระรำชกิจของพระเจ้ำก็คือกำรช่วยมนุษย์ให้รอด
ผูค้ นทั้งหมดที่ไม่สำมำรถสัมฤทธิ์กำรเปลีย่ นแปลงอุปนิสัยของตนเองในระหว่ำงช่วงเวลำแห่งควำมรอดของมนุ
ษย์ของพระเจ้ำ—รวมทั้งผูค้ นทั้งหมดที่ไม่สำมำรถนบนอบต่อพระเจ้ำได้อย่ำงครบบริ บูรณ์—
จะกลำยเป็ นวัตถุสำหรับกำรลงโทษ พระรำชกิจในระยะนี้ —พระรำชกิจแห่งพระวจนะ—
จะไขหนทำงและควำมล้ำลึกทั้งปวงที่ผคู้ นไม่เข้ำใจให้กบั พวกเขำ
เพื่อให้พวกเขำสำมำรถเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและข้อพึงประสงค์ท้งั หลำยที่พระเจ้ำมีตอ่ พวกเขำ
และเพื่อให้พวกเขำสำมำรถมีควำมพร้อมพื้นฐำนในกำรที่จะนำพระวจนะของพระเจ้ำไปปฏิบตั ิและสัมฤทธิ์กำรเ
ปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของพวกเขำ พระเจ้ำทรงใช้เพียงพระวจนะในกำรทรงพระรำชกิจของพระองค์
และมิทรงลงโทษผูค้ นที่เป็ นกบฏเล็กน้อย นี่เป็ นเพรำะว่ำตอนนี้คือเวลำของพระรำชกิจแห่งควำมรอด
หำกผูใ้ ดก็ตำมซึ่งปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นกบฏได้ถูกลงโทษ
เช่นนั้นก็จะไม่มีผใู้ ดมีโอกำสเหมำะที่จะได้รับกำรช่วยให้รอดเลย
ทุกคนคงจะถูกลงโทษและตกลงไปสู่แดนคนตำย
จุดประสงค์ของพระวจนะที่ทรงพิพำกษำมนุษย์คือเพื่อเปิ ดโอกำสให้พวกเขำรู ้จกั ตัวเองและนบนอบต่อพระเจ้ำ
ไม่ใช่เพื่อลงโทษพวกเขำด้วยกำรพิพำกษำดังกล่ำว ในระหว่ำงช่วงเวลำของพระรำชกิจของพระวจนะ
ผูค้ นมำกมำยจะเปิ ดโปงควำมเป็ นกบฏและกำรเยำะเย้ยท้ำทำยของพวกเขำออกมำ
รวมทั้งกำรไม่เชื่อฟังที่พวกเขำมีต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ดว้ ย อย่ำงไรก็ตำม ผลลัพธ์ก็คอื
พระองค์จะไม่ลงโทษผูค้ นเหล่ำนี้ แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
พระองค์กลับจะทรงปัดทิง้ เฉพำะผูท้ ี่เสื่อมทรำมจนถึงแก่นกลำงและผูท้ ี่ไม่สำมำรถช่วยให้รอดได้เท่ำนั้น
พระองค์จะประทำนเนื้อหนังของพวกเขำให้แก่ซำตำน และในไม่กี่กรณี จะทรงสิ้นสุดเนื้อหนังของพวกเขำ

บรรดำผูท้ ี่เหลืออยู่จะยังคงติดตำมและได้รับประสบกำรณ์กำรถูกจัดกำรและตัดแต่งต่อไป หำกขณะกำลังติดตำม
ผูค้ นเหล่ำนี้ยงั คงไม่สำมำรถยอมรับกำรถูกจัดกำรและตัดแต่งได้ และเสื่อมสภำพลงไปทุกที
เช่นนั้นแล้วพวกเขำย่อมจะสูญเสียโอกำสสำหรับควำมรอดของพวกเขำ
แต่ละบุคคลที่ได้นบนอบต่อกำรพิชิตด้วยพระวจนะจะมีโอกำสเหมำะเกินพอที่จะได้รับควำมรอด
ควำมรอดของพระเจ้ำสำหรับผูค้ นเหล่ำนี้แต่ละคนจะเป็ นกำรให้ควำมกรุ ณำอันสูงสุดของพระองค์
กล่ำวได้อีกนัยว่ำ พวกเขำจะมองเห็นกำรยอมผ่อนปรนอย่ำงถึงที่สุด
ตรำบเท่ำที่ผคู้ นหันหลังกลับจำกเส้นทำงที่ผิด และตรำบเท่ำที่พวกเขำสำมำรถกลับใจได้
พระเจ้ำจะประทำนโอกำสให้พวกเขำได้รับควำมรอดของพระองค์ เมื่อพวกมนุษย์กบฏต่อพระเจ้ำในครั้งแรก
พระองค์ไม่ทรงพึงปรำรถนำที่จะทำให้พวกเขำถึงแก่ควำมตำย
แต่พระองค์กลับทรงทำทั้งหมดที่พระองค์ทรงสำมำรถทำได้เพื่อช่วยพวกเขำให้รอด
หำกใครบำงคนไม่มีห้องว่ำงให้กบั ควำมรอดเลยจริ งๆ เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำก็จะปัดพวกเขำทิง้ ไป
เหตุผลที่พระเจ้ำทรงลงโทษผูค้ นบำงคนช้ำ
ก็เป็ นเพรำะพระองค์ทรงปรำรถนำที่จะช่วยทุกคนที่สำมำรถช่วยให้รอดได้ พระองค์ทรงพิพำกษำ
ทรงให้ควำมรู ้แจ้ง และทรงนำผูค้ นด้วยพระวจนะเท่ำนั้น และไม่ใช้ไม้เรี ยวเพือ่ ทำให้พวกเขำถึงแก่ควำมตำย
กำรนำพระวจนะมำใช้เพื่อนำพำควำมรอดมำสู่มนุษย์คือจุดประสงค์และนัยสำคัญของช่วงระยะสุดท้ำยของพระ
รำชกิจ
ตัดตอนมำจำก
“เจ้ำควรละวำงพระพรเกี่ยวกับสถำนะลงและทำควำมเข้ำใจน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในกำรนำพำควำมรอดมำสู่มนุษย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

643. ในโลกอันกว้ำงใหญ่ไพศำลนี้ กำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำคณำนับได้เกิดขึ้น
มหำสมุทรเหือดแห้งตกตะกอนกลำยเป็ นท้องทุ่ง ท้องทุง่ ถูกน้ ำท่วมจนกลำยเป็ นมหำสมุทร ครั้งแล้วครั้งเล่ำ
ไม่มีใครสำมำรถนำทำงและชี้นำเผ่ำพันธุ์มนุษย์น้ไี ด้
เว้นแต่พระองค์ผทู้ รงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งในจักรวำลพระองค์เดียวเท่ำนั้น
ไม่มีผทู้ รงฤทธิ์ใดที่จะตรำกตรำทำงำนหรื อทำกำรตระเตรี ยมให้กบั มนุษยชำติน้ี ที่ยิ่งน้อยกว่ำนั้นก็คือ
ไม่มีใครที่สำมำรถนำทำงเผ่ำพันธุ์มนุษย์น้สี ู่บ้นั ปลำยแห่งควำมสว่ำงและปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจำกควำมอยุติธ
รรมทำงโลกได้ พระเจ้ำทรงกำสรดต่ออนำคตของมวลมนุษย์ พระองค์ตรมพระทัยกับกำรตกต่ำของมวลมนุษย์
และทรงเจ็บปวดที่มวลมนุษย์กำลังเดินตบเท้ำทีละก้ำวเข้ำหำควำมเสื่ อมสลำยและเส้นทำงที่ไม่อำจหวนคืน
มวลมนุษย์ที่ได้ทำร้ำยพระทัยของพระเจ้ำและประกำศตัดสัมพันธ์กบั พระองค์เพือ่ แสวงหำมำรร้ำย
มีใครเคยคิดไหมว่ำทิศทำงใดที่มวลมนุษย์เช่นนี้อำจมุ่งหน้ำไป?

ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำไมจึงไม่มีใครสำนึกถึงพระพิโรธของพระเจ้ำ
ทำไมจึงไม่มีใครแสวงหำหนทำงที่จะทำให้พระเจ้ำทรงยินดี หรือพยำยำมเข้ำใกล้ชิดกับพระเจ้ำมำกขึ้น
และที่มำกยิ่งกว่ำนั้นคือ ทำไมจึงไม่มีใครพยำยำมจับใจควำมในควำมตรมพระทัยและควำมเจ็บปวดของพระเจ้ำ
แม้กระทัง่ หลังจำกได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้ำ มนุษย์ก็ยงั คงเดินไปบนเส้นทำงของตนต่อไป
ยืนกรำนในกำรหันเหไปจำกพระเจ้ำ เลี่ยงหนีพระคุณและกำรดูแลของพระเจ้ำ
และหลบเลี่ยงควำมจริ งของพระองค์ เลือกชอบที่จะขำยตนเองให้กบั ซำตำน-ศัตรู ของพระเจ้ำ-มำกกว่ำ
และมีใครไหมที่เคยคิดว่ำ หำกมนุษย์ยงั ยืนกรำนในควำมดื้อดึงต่อไป
พระเจ้ำจะทรงทำอย่ำงไรกับมนุษยชำติพวกนี้ที่ผลักไสพระองค์ออกห่ำงอย่ำงไร้เยื่อใย?
ไม่มีใครรู ้ว่ำเหตุผลที่พระเจ้ำทรงเตือนควำมจำและเคี่ยวเข็ญซ้ ำๆ นั่นก็เป็ นเพรำะ ในพระหัตถ์ของพระองค์น้นั
พระองค์ได้ทรงตระเตรียมหำยนะอย่ำงหนึ่งซึ่งไม่เคยมีอนั ใดเสมอเหมือนมำก่อนเอำไว้แล้ว
เป็ นหำยนะที่เนื้อหนังและจิตวิญญำณของมนุษย์น้ นั มิอำจจะทนรับได้เลย
หำยนะนี้ไม่ใช่แค่กำรลงโทษต่อเนื้อหนัง แต่ต่อดวงจิตด้วยเช่นกัน เจ้ำจำเป็ นต้องรู ้เรื่ องนี้ว่ำ
เมื่อแผนกำรของพระเจ้ำเป็ นอันล้มเหลวไป
และเมื่อคำเตือนควำมจำและกำรเคี่ยวเข็ญของพระองค์ไม่ได้รับกำรตอบสนอง
พระโทสะแบบใดเล่ำที่พระองค์จะทรงปลดปล่อยออกมำ?
มันจะไม่เหมือนกับสิ่งใดเลยที่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงใดได้เคยผ่ำนประสบกำรณ์หรื อได้ยินมำก่อน เรำจึงจะกล่ำวว่ำ
หำยนะนี้ไม่เคยมีมำก่อนและจะไม่มีซ้ ำอีก เพรำะว่ำแผนกำรของพระเจ้ำนั้นก็คือ
กำรสร้ำงมวลมนุษย์เพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่ำนั้น และช่วยมวลมนุษย์ให้รอดเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเท่ำนั้น
นี่เป็ นครั้งแรก และก็เป็ นครั้งสุดท้ำยเช่นกัน เพรำะฉะนั้น
จึงไม่มีใครสำมำรถจับใจควำมเจตนำรมณ์อนั อุตสำหะและควำมมุ่งหวังอันแรงกล้ำที่พระเจ้ำจะทรงช่วยมวลมนุ
ษย์ให้รอดในครั้งนี้ได้เลย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นแหล่งกำเนิ ดชีวิตมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. กลับเข้ำฝั่ง: สุภำษิตจีน หมำยถึง “กลับมำจำกหนทำงชัว่ ร้ำยของเรำ”

ค. คาเตือนของพระเจ้าสาหรับมนุษย์
644.
พวกที่ปรำรถนำได้รับชีวิตโดยที่ไม่พ่งึ พำควำมจริ งที่ตรัสโดยพระคริ สต์คอื เป็ นผูค้ นที่ไร้สำระน่ำขันที่สุ ดบนแผ่
นดินโลก และพวกที่ไม่ยอมรับหนทำงแห่งชีวิตซึ่งนำพำมำโดยพระคริ สต์เป็ นคนที่หลงอยู่ในควำมเพ้อฝัน
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำพวกที่ไม่ยอมรับพระคริสต์ของยุคสุดท้ำยจะถูกพระเจ้ำทรงดูหมิ่นไปตลอดกำล
พระคริ สต์ทรงเป็ นประตูของมนุษย์ไปสู่รำชอำณำจักรระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และไม่มีใครที่สำมำรถอ้อมเลี่ยงพระองค์ได้
อำจไม่มีใครเลยที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมเว้นแต่จะผ่ำนทำงพระคริ สต์ เจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ
และดังนั้นเจ้ำต้องยอมรับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังหนทำงของพระองค์
เจ้ำไม่สำมำรถคิดถึงเพียงแค่กำรได้รับพระพรเท่ำนั้นในขณะที่ไม่สำมำรถได้รับควำมจริ งและไม่สำมำรถยอมรับ
กำรจัดเตรี ยมชีวิตได้
พระคริ สต์เสด็จมำระหว่ำงยุคสุดท้ำยเพื่อที่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระองค์อย่ำงแท้จริงอำจได้รับกำรจัดเตรี ยมชีวิตไว้ใ
ห้ พระรำชกิจของพระองค์น้ นั เป็ นไปเพื่อกำรสรุ ปปิ ดตัวยุคเก่ำและกำรเข้ำสู่ยุคใหม่
และพระรำชกิจของพระองค์คือเส้นทำงที่จำต้องรับไว้โดยทุกคนที่จะเข้ำสู่ยุคใหม่
หำกเจ้ำไม่สำมำรถรับรู ้พระองค์ได้ และแทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับกล่ำวโทษ หมิน่ ประมำท
หรื อกระทัง่ ถึงกับข่มเหงพระองค์
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็มีแนวโน้มที่จะถูกเผำไหม้ไปชัว่ นิรนั ดร์และจะไม่มีวนั เข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำได้
เพรำะพระคริ สต์พระองค์น้ีทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ดว้ ยพระองค์เอง
ทรงเป็ นกำรแสดงออกของพระเจ้ำ
ทรงเป็ นองค์หนึ่งเดียวที่พระเจ้ำได้มอบควำมไว้วำงพระทัยให้ปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก
และดังนั้นเรำจึงกล่ำวว่ำหำกเจ้ำไม่สำมำรถยอมรับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่พระคริ สต์แห่งยุคสุดท้ำยได้ทรงปฏิบตั ิ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมหมิน่ ประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บทลงโทษซึ่งพวกที่หมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ สุทธิ์จะได้รับนั้นประจักษ์ชดั ในตัวของมันเองต่อทุกคน
เรำยังบอกเจ้ำอีกว่ำหำกเจ้ำต่อต้ำนพระคริสต์แห่ งยุคสุดท้ำย หำกเจ้ำเหยียดหยันพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำย
จะไม่มีใครอื่นอีกที่จะแบกรับผลสืบเนื่องแทนเจ้ำ ยิง่ ไปกว่ำนั้น
นับจำกวันนี้ไปเจ้ำจะไม่มีโอกำสอีกแล้วที่จะได้รับกำรรับรองจำกพระเจ้ำ
ต่อให้เจ้ำพยำยำมไถ่บำปให้แก่ตวั เจ้ำเองก็ตำม เจ้ำจะไม่มีวนั ได้เห็นพระพักตร์ ของพระเจ้ำอีกแล้ว
เพรำะสิ่งที่เจ้ำต่อต้ำนนั้นไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่เจ้ำเหยียดหยันนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ อ่อนแอบำงอย่ำง
แต่เป็ นพระคริ สต์ เจ้ำรู ้หรื อไม่ว่ำผลสืบเนื่องของเรื่ องนี้จะเป็ นอย่ำงไร? เจ้ำจะไม่ได้ทำควำมผิดพลำดเล็กๆ

แต่จะได้ก่ออำชญำกรรมอันชัว่ ร้ำย
และดังนั้นเรำจึงแนะนำทุกคนไม่ให้แสดงอำกำรแยกเขี้ยวข่มขู่เมื่ออยู่ต่อหน้ำควำมจริ ง
หรื อทำกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงไม่ระมัดระวัง เพรำะควำมจริ งเท่ำนั้นที่สำมำรถนำชีวิตมำสู่เจ้ำได้
และไม่มีอะไรเว้นแต่ควำมจริงที่สำมำรถเปิ ดโอกำสให้เจ้ำเกิดใหม่และได้เห็นพระพักตร์ ของพระเจ้ำอีกครั้ง
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ำยเท่ำนั้นที่ทรงสำมำรถประทำนหนทำงแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

645. พวกเรำเชื่อใจว่ำ
ไม่มีประเทศหรื อพลังอำนำจใดสำมำรถมำขวำงทำงในสิ่งที่พระเจ้ำทรงปรำรถนำจะสัมฤทธิ์ผล
คนเหล่ำนั้นที่ขดั ขวำงพระรำชกิจของพระเจ้ำ ต่อต้ำนพระวจนะของพระเจ้ำ
และก่อกวนและทำให้แผนกำรของพระเจ้ำเสียไป จะต้องถูกพระเจ้ำทรงลงโทษในท้ำยที่สุด
เขำผูซ้ ่ึงเยำะเย้ยท้ำทำยพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องถูกส่งไปลงนรก
ประเทศใดที่เยำะเย้ยท้ำทำยพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องถูกทำลำย
ชนชำติใดก็ตำมที่ลุกขึ้นมำเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำจะต้องถูกกวำดล้ำงออกไปจำกแผ่นดินโลกแล
ะถึงกำลดับสูญ เรำขอรบเร้ำประชำชนของทุกชนชำติของทุกประเทศ และแม้แต่วงกำรต่ำงๆ
ทุกวงกำรให้สดับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ำ ให้เฝ้ำมองพระรำชกิจของพระเจ้ำ
และให้ใส่ใจในชะตำกรรมของมวลมนุษย์ เพือ่ ทำให้พระเจ้ำทรงมีควำมศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 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
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

646. พระเจ้ำทรงแสวงหำบรรดำผูท้ ี่ถวิลหำให้พระองค์ทรงปรำกฏ
พระองค์ทรงแสวงหำบรรดำผูท้ ี่สำมำรถได้ยนิ พระวจนะของพระองค์ ผูท้ ี่ยงั ไม่ลืมพระบัญชำของพระองค์

และมอบถวำยหัวใจและร่ ำงกำยของพวกเขำแด่พระองค์
พระองค์ทรงแสวงหำบรรดำผูท้ ี่เชื่อฟังดุจทำรกทั้งหลำยเฉพำะพระพักตร์พระองค์ และไม่ตอ่ ต้ำนพระองค์
หำกเจ้ำยอมอุทิศตัวเจ้ำให้กบั พระเจ้ำโดยไม่ถูกยับยั้งจำกพลังอำนำจหรื อกำลังบังคับใดๆ
พระเจ้ำก็จะทรงมองดูพวกเจ้ำด้วยควำมโปรดปรำน และจะประทำนพระพรของพระองค์ให้กบั เจ้ำ
หำกเจ้ำอยู่ในสถำนะอันสูงส่ง มีภำพลักษณ์อนั ทรงเกียรติ ครองควำมรูอ้ นั 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 หรือผูส้ ูงอำยุคนหนึ่ง แต่ไม่สำคัญว่ำอำนำจในตำแหน่งของเจ้ำจะสูงส่งเพียงใด
หำกเจ้ำพึ่งพำควำมรู ้ของเจ้ำและควำมสำมำรถในหน้ำที่รับผิดชอบต่ำงๆ ของเจ้ำ เมื่อนั้น
เจ้ำก็จะเป็ นผูท้ ี่ลม้ เหลวเสมอ และจะสูญสิ้นพระพรจำกพระเจ้ำเสมอ
เนื่องเพรำะพระเจ้ำไม่ทรงยอมรับสิ่งใดทั้งสิน้ ที่เจ้ำทำ
และพระองค์ไม่ทรงยอมรับว่ำหน้ำที่รับผิดชอบของเจ้ำเป็ นสิ่งที่ชอบธรรม หรื อยอมรับว่ำ
เจ้ำกำลังทำงำนเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ พระองค์จะตรัสว่ำ
ทุกสิ่งที่เจ้ำทำนั้นทำไปเพื่อใช้ควำมรู ้และควำมแข็งแกร่งของมวลมนุษย์เพื่อพรำกมนุษย์ไปจำกกำรปกป้องของพ
ระเจ้ำ และเพื่อที่จะปฏิเสธพระพรของพระเจ้ำ พระองค์จะตรัสว่ำ เจ้ำกำลังนำทำงมวลมนุษย์ไปสู่ควำมมืดมิด
ไปสู่ควำมตำย และไปสู่จุดเริ่ มต้นของกำรดำรงอยูอ่ ย่ำงปรำศจำกขีดจำกัด
ในจุดที่มนุษย์ได้สูญเสียพระเจ้ำและพระพรของพระองค์ไปแล้ว
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

647. พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้ตน้ ตอว่ำทำไมพวกฟำริ สีจงึ ต่อต้ำนพระเยซูหรื อไม่?
พวกเจ้ำปรำรถนำที่จะรู ้ธำตุแท้ของพวกฟำริ สีหรื อไม่? พวกเขำเต็มไปด้วยควำมเพ้อฝันเกี่ยวกับพระเมสสิยำห์
ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือ พวกเขำเชื่อเพียงว่ำพระเมสสิยำห์จะเสด็จมำ ทว่ำไม่ได้แสวงหำควำมจริงของชีวิต
และดังนั้น แม้กระทัง่ วันนี้พวกเขำก็ยงั คงรอคอยพระเมสสิยำห์
เพรำะพวกเขำไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับหนทำงแห่งชีวิต และไม่รู้ว่ำหนทำงแห่งควำมจริงคืออะไร พวกเจ้ำพูดว่ำ
ผูค้ นที่โง่เขลำ ดื้อรั้น และไม่รู้เท่ำทันเช่นนั้นได้รับพระพรของพระเจ้ำได้อย่ำงไร?

พวกเขำจะสำมำรถมองเห็นพระเมสสิยำห์ได้อย่ำงไร?
พวกเขำต่อต้ำนพระเยซูเพรำะพวกเขำไม่รู้ทิศทำงของพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เพรำะพวกเขำไม่รู้หนทำงแห่งควำมจริงที่พระเยซูตรัส และยิง่ ไปกว่ำนั้น เพรำะพวกเขำไม่เข้ำใจพระเมสสิยำห์
และเนื่องจำกพวกเขำไม่เคยพบเห็นพระเมสสิยำห์และไม่เคยได้ร่วมเคียงกับพระเมสสิยำห์
พวกเขำทำผิดพลำดที่ยึดติดอย่ำงสูญเปล่ำกับพระนำมของพระเมสสิยำห์
ในขณะที่ต่อต้ำนเนื้อแท้ของพระเมสสิยำห์ในทุกวิถีทำงที่เป็ นไปได้ โดยธำตุแท้แล้ว พวกฟำริ สีเหล่ำนี้ด้อื รั้น
โอหัง และไม่เชื่อฟังควำมจริง หลักกำรของควำมเชื่อที่พวกเขำมีในพระเจ้ำคือ
ไม่สำคัญว่ำกำรประกำศของพระองค์จะลุ่มลึกเพียงใดก็ตำม ไม่ว่ำสิทธิอำนำจของพระองค์จะสูงส่งเพียงใดก็ตำม
พระองค์ทรงไม่ใช่พระคริ สต์หำกพระองค์ไม่ได้รับกำรขนำนพระนำมว่ำพระเมสสิยำห์
ทรรศนะเหล่ำนี้ไม่ได้โง่เขลำและไร้สำระน่ำขันหรอกหรื อ? เรำจะถำมพวกเจ้ำต่อไปอีกว่ำ
ด้วยควำมที่พวกเจ้ำไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระเยซูเลยแม้แต่น้อย
พวกเจ้ำจะไม่ทำผิดพลำดอย่ำงพวกฟำริสีในช่วงยุคเริ่ มแรกได้อย่ำงง่ำยดำยสุดขีดหรอกหรื อ?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะหยัง่ รู ้หนทำงแห่งควำมจริ งได้หรื อไม่?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะรับประกันได้อย่ำงแท้จริงหรือไม่ว่ำเจ้ำจะไม่ต่อต้ำนพระคริสต์?
เจ้ำมีควำมสำมำรถที่จะติดตำมพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ได้หรื อไม่?
หำกเจ้ำไม่รู้ว่ำเจ้ำจะต่อต้ำนพระคริ สต์หรื อไม่
เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำเจ้ำก็กำลังใช้ชีวิตหมิ่นเหม่ใกล้ควำมตำยแล้ว
ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเมสสิยำห์ต่ำงสำมำรถที่จะต่อต้ำนพระเยซู ปฏิเสธพระเยซู ใส่ร้ำยป้ำยสีพระองค์
ผูค้ นที่ไม่เข้ำใจพระเยซูลว้ นสำมำรถที่จะปฏิเสธพระองค์และประณำมพระองค์ ยิ่งไปกว่ำนั้น
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 และเพียงต้องกำรชืน่ ชมอำณำจักรอันผำสุกแห่งสวรรค์
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

648. เรำบอกพวกเจ้ำเลยว่ำ พวกที่เชื่อในพระเจ้ำเนื่องจำกหมำยสำคัญทั้งหลำย
เป็ นหมวดหมู่ที่จะถูกทำลำยอย่ำงแน่นอน
พวกที่ไม่สำมำรถรับพระวจนะของพระเยซูผทู้ รงกลับมำสู่เนื้อหนังได้น้ นั คือผูส้ ืบสันดำนของนรก
คือพงศ์พนั ธุ์ของหัวหน้ำทูตสวรรค์ คือหมวดหมู่ที่จะต้องอยูภ่ ำยใต้กำรทำลำยล้ำงชัว่ นิรนั ดร์กำลอย่ำงแน่นอน
ผูค้ นมำกมำยอำจไม่ใส่ใจในสิ่งที่เรำพูด แต่เรำยังอยำกบอกทุกคนที่ได้ชื่อว่ำนักบุญผูต้ ิดตำมพระเยซูว่ำ
เมื่อพวกเจ้ำมองเห็นพระเยซูเสด็จลงมำจำกสวรรค์บนเมฆขำวด้วยตำของพวกเจ้ำเองแล้ว
นี่จะเป็ นกำรทรงปรำกฏต่อสำธำรณะของดวงอำทิตย์แห่งควำมชอบธรรม
บำงทีนั่นอำจเป็ นเวลำแห่งควำมตื่นเต้นอย่ำงใหญ่หลวงสำหรับเจ้ำ
ทว่ำเจ้ำควรรู ้ว่ำเวลำที่เจ้ำเป็ นพยำนว่ำพระเยซูเสด็จลงมำจำกสวรรค์ยงั เป็ นเวลำที่เจ้ำจะลงสู่นรกเพื่ อรับกำรลงโท
ษด้วยเช่นกัน นัน่ จะเป็ นเวลำที่แผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำมำถึงบทอวสำน
และนั่นจะเป็ นเวลำที่พระเจ้ำทรงปูนบำเหน็จรำงวัลแก่คนดีและลงโทษคนชัว่
เพรำะกำรพิพำกษำของพระเจ้ำจะสิ้นสุดลงก่อนที่มนุษย์จะมองเห็นหมำยสำคัญทั้งหลำย
ในเวลำที่มีเพียงกำรแสดงออกของควำมจริงเท่ำนั้น บรรดำผูท้ ี่ยอมรับควำมจริ งและไม่แสวงหำหมำยสำคัญ
และดังนั้นจึงได้รับกำรชำระให้บริสุทธิ์แล้ว จะได้หวนคืนมำอยู่หน้ำบัลลังก์ของพระเจ้ำ
และเข้ำสู่ออ้ มกอดของพระผูส้ ร้ำง มีเพียงบรรดำผูท้ ี่ยืนกรำนในกำรเชื่อว่ำ
“พระเยซูผไู้ ม่ได้ประทับมำบนเมฆขำวทรงเป็ นพระคริ สต์เทียมเท็จ”
เท่ำนั้นที่จะต้องอยู่ภำยใต้กำรลงโทษชัว่ นิรนั ดร์กำล

เพรำะพวกเขำเชื่อในพระเยซูผทู้ รงจัดแสดงหมำยสำคัญเท่ำนั้น
แต่ไม่ยอมรับพระเยซูผทู้ รงป่ ำวประกำศกำรพิพำกษำที่รุนแรงและปลดปล่อยหนทำงที่แท้จริงของชีวิต
และดังนั้น จึงเป็ นได้เพียงว่ำพระเยซูทรงจัดกำรกับพวกเขำเมื่อพระองค์ทรงกลับมำบนเมฆขำวอย่ำงเปิ ดเผย
พวกเขำดื้อรั้นเกินไป มัน่ ใจในตัวเองเกินไป โอหังเกินไป
พวกคนเสื่อมเช่นนั้นจะสำมำรถได้รับกำรปูนบำเหน็จรำงวัลจำกพระเยซูได้อย่ำงไร?
กำรทรงกลับมำของพระเยซูเป็ นควำมรอดที่ยงิ่ ใหญ่สำหรับบรรดำผูท้ ี่สำมำรถยอมรับควำมจริ งได้
แต่สำหรับพวกที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะยอมรับควำมจริ งได้แล้ว นี่เองคือหมำยสำคัญหนึ่งแห่งกำรกล่ำวโทษ
พวกเจ้ำควรเลือกเส้นทำงของพวกเจ้ำเอง และไม่ควรหมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ 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 เจ้ำจะได้รับควำมสว่ำงที่ยงิ่ ใหญ่กว่ำ
หำกเจ้ำตรวจดูอย่ำงถี่ถว้ นและไตร่ ตรองพระวจนะเหล่ำนี้ซ้ ำๆ
เจ้ำจะเข้ำใจว่ำพระวจนะเหล่ำนี้เป็ นควำมจริ งหรื อไม่ และพระวจนะเหล่ำนี้คือชีวิตหรื อไม่
บำงทีหลังจำกที่ได้อ่ำนเพียงไม่กี่ประโยค คนบำงคนจะกล่ำวโทษพระวจนะเหล่ำนี้อย่ำงหูหนวกตำบอด
และพูดว่ำ “นี่ไม่ได้เป็ นอะไรมำกไปกว่ำควำมรู ้แจ้งบำงส่วนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์” หรื อ
“นี่คือพระคริ สต์เทียมเท็จที่เสด็จมำเพื่อหลอกลวงผูค้ น”
พวกที่พูดอะไรเช่นนั้นเป็ นผูท้ ี่ตำบอดด้วยควำมไม่รู้เท่ำทัน!

เจ้ำเข้ำใจพระรำชกิจและพระปรี ชำญำณของพระเจ้ำน้อยเกินไป
และเรำแนะนำให้เจ้ำเริ่ มใหม่อีกครั้งตั้งแต่ตน้ เลย!
พวกเจ้ำต้องไม่หูหนวกตำบอดกล่ำวโทษพระวจนะที่พระเจ้ำทรงแสดงเพรำะกำรทรงปรำกฏของพระคริสต์เทีย
มเท็จในช่วงระหว่ำงยุคสุดท้ำย
และพวกเจ้ำต้องไม่เป็ นคนที่หมิ่นประมำทพระวิญญำณบริ 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

649. ในยุคสุดท้ำย
พระคริ สต์จะทรงใช้ควำมจริงเพื่อสัง่ สอนผูค้ นทัว่ โลกและทำให้ควำมจริ งทั้งหมดเป็ นที่รู้จกั ของพวกเขำ
นี่คือพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ
ผูค้ นมำกมำยมีควำมรูส้ ึกไม่ดีเกี่ยวกับกำรทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้ำ
เพรำะผูค้ นพบว่ำมันยำกที่จะเชื่อว่ำพระเจ้ำจะทรงกลำยเป็ นเนื้อหนังเพือ่ ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำ
อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องบอกเจ้ำว่ำ
บ่อยครั้งที่พระรำชกิจของพระเจ้ำไปไกลเกินควำมคำดหมำยทั้งหลำยของมนุษย์และเป็ นเรื่ องยำกที่จิตใจของมนุ
ษย์จะยอมรับ เพรำะผูค้ นเป็ นเพียงหนอนแมลงบนแผ่นดิน
ในขณะที่พระเจ้ำทรงเป็ นหนึ่งเดียวสูงสุดผูเ้ ติมเต็มจักรวำล
จิตใจของมนุษย์เปรียบเสมือนบ่อน้ ำเน่ำซึ่งแพร่ พนั ธุ์หนอนแมลงเท่ำนั้น
ในขณะที่แต่ละช่วงระยะของพระรำชกิจซึ่งชี้นำโดยพระดำริ ของพระเจ้ำคือสิ่งซึ่งกลัน่ กรองจำกพระปรี ชำญำณข
องพระเจ้ำ ผูค้ นพยำยำมชิงดีชงิ เด่นกับพระเจ้ำตลอดเวลำ ซึ่งเรำบอกเลยว่ำมันชัดเจนอยู่ในตัวเองว่ำ
ใครจะพลำดท่ำเสียทีไปในที่สุด เรำขอเตือนพวกเจ้ำทุกคนว่ำ อย่ำคิดว่ำตนเองมีค่ำยิง่ กว่ำทองคำ หำกคนอื่นๆ

สำมำรถยอมรับกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ เหตุใดกันเจ้ำถึงไม่สำมำรถ? เจ้ำยืนสูงกว่ำคนอืน่ ๆ มำกแค่ไหน?
หำกคนอื่นๆ สำมำรถยอมศิโรรำบต่อควำมจริ ง เหตุใดเจ้ำจึงไม่สำมำรถเช่นกัน?
พระรำชกิจของพระเจ้ำมีแรงเหวี่ยงที่หยุดไม่ได้
พระองค์จะไม่ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำซ้ ำอีกครั้งเพียงเพรำะเจ้ำได้ทรงทำ “ส่วนของเจ้ำ”
และเจ้ำจะถูกพิชิตด้วยควำมสลดใจที่ปล่อยให้โอกำสดีเช่นนี้หลุดลอยไป หำกเจ้ำไม่เชื่อถ้อยคำของเรำ
เช่นนั้นแล้ว จงแค่รอให้มหำบัลลังก์สีขำวบนท้องฟ้ำแสดงกำรพิพำกษำต่อเจ้ำเถิด!
เจ้ำต้องรู ้ว่ำคนอิสรำเอลทั้งหมดผลักไสและปฏิเสธพระเยซู แต่กระนั้น
ข้อเท็จจริ งเรื่ องกำรไถ่บำปมวลมนุษย์ของพระเยซูยงั คงแพร่ กระจำยสู่ทุกปลำยขอบของจักรวำล
นี่ไม่ใช่ควำมเป็ นจริ งที่พระเจ้ำทรงสร้ำงไว้เมื่อนำนมำแล้วหรอกหรื อ?
หำกเจ้ำยังคงกำลังรอให้พระเยซูพำเจ้ำขึ้นสู่สวรรค์ เช่นนั้นแล้วเรำก็บอกได้เลยว่ำเจ้ำคือตอไม้ที่ตำยแล้ว[ก]
พระเยซูจะไม่ทรงยอมรับผูเ้ ชื่อจอมปลอมเช่นเจ้ำ ผูท้ ี่ไม่จงรักภักดีต่อควำมจริงและแสวงหำเพียงพระพรเท่ำนั้น
ในทำงตรงกันข้ำม
พระองค์จะทรงแสดงควำมไร้เมตตำในกำรโยนเจ้ำลงไปในบึงไฟเพื่อถูกเผำไหม้เป็ นเวลำนับหมื่นๆ ปี
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

650. พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงโลกนี้ข้ นึ มำ พระองค์ได้ทรงสร้ำงมวลมนุษย์น้ีข้ นึ มำ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
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

ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำทรงเป็ นประธำนเหนือชะตำกรรมของมวลมนุษย์ท้งั ปวง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

651. เพื่อประโยชน์ของชะตำกรรมของตัวพวกเจ้ำเอง พวกเจ้ำควรแสวงหำควำมเห็นชอบจำกพระเจ้ำ กล่ำวคือ
ในเมื่อพวกเจ้ำรับรู ้แล้วว่ำพวกเจ้ำคือสมำชิกคนหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้ำ
เมื่อนั้นพวกเจ้ำก็ควรที่จะนำพำสันติสุขในจิตใจมำสู่พระเจ้ำ และทำให้พระองค์พงึ พอพระทัยในทุกสรรพสิ่ง
พูดอีกอย่ำงก็คือ เจ้ำจะต้องมีหลักธรรมในกำรกระทำต่ำงๆ ของเจ้ำ
และจะต้องปฏิบตั ิอย่ำงประจวบพ้องกับควำมจริ งในกำรกระทำเหล่ำนั้น หำกนี่เป็ นสิ่งซึ่งเกินกว่ำที่เจ้ำจะทำได้
เช่นนั้นเจ้ำก็จะถูกพระเจ้ำรังเกียจและปฏิเสธ และถูกบอกปัดจำกมนุษย์ทุกคน
ทันทีที่เจ้ำตกไปอยู่ในสภำวะลำบำกใจดังกล่ำว
เจ้ำย่อมไม่สำมำรถถูกนับรวมเข้ำไปอยู่ท่ำมกลำงพระนิเวศของพระเจ้ำ
นี่เองที่เป็ นควำมหมำยตรงตัวของกำรไม่ได้รับควำมเห็นชอบโดยพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

652. ข้อเรี ยกร้องทั้งหลำยของเรำอำจดูเรี ยบง่ำย
แต่สิ่งที่เรำกำลังบอกพวกเจ้ำนั้นไม่เรียบง่ำยเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ำกับสอง
หำกทั้งหมดที่พวกเจ้ำทำคือพูดคุยเกี่ยวกับกำรนี้อย่ำงเรื่ อยเปื่ อย
หรื อพูดเพ้อเจ้อถึงถ้อยแถลงที่ฟังดูดีมำกแต่ว่ำงเปล่ำ
เช่นนั้นแล้วแบบพิมพ์เขียวของพวกเจ้ำกับควำมปรำรถนำทั้งหลำยของพวกเจ้ำก็จะเป็ นเพียงหน้ำกระดำษที่ว่ำงเ
ปล่ำไปตลอดกำล
เรำจะไม่มีสำนึกแห่งควำมเวทนำให้แก่พวกเจ้ำที่ทนทุกข์มำเป็ นเวลำหลำยปี และทำงำนหนักมำมำก
ทว่ำกลับยังไม่ได้ประโยชน์อนั ใดเลยจำกมัน ในทำงตรงกันข้ำม
เรำจะปฏิบตั ิต่อพวกที่ไม่ทำตำมข้อเรี ยกร้องของเรำด้วยกำรลงโทษ ไม่ใช่ดว้ ยบำเหน็จทั้งหลำย
ยิ่งไม่ตอ้ งพูดถึงควำมเห็นอกเห็นใจอันใด พวกเจ้ำอำจจะจินตนำกำรว่ำ
จำกกำรที่ได้เป็ นผูต้ ิดตำมมำหลำยปี ยิ่งนัก เจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนอย่ำงหนักไม่ว่ำจะเป็ นสิ่งใดก็ตำม
และเจ้ำก็ควรได้รับข้ำวถ้วยหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้ำเพียงเพรำะกำรเป็ นคนปรนนิบตั ิคนหนึ่ง
เรำคงจะกล่ำวได้ว่ำพวกเจ้ำส่วนมำกคิดแบบนี้
เพรำะพวกเจ้ำได้ไล่ตำมเสำะหำหลักกำรเกี่ยวกับวิธีที่จะใช้ประโยชน์จำกสิ่งทั้งหลำยและวิธีที่จะไม่ให้ถูกใครใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ีเอง เรำจึงกำลังบอกพวกเจ้ำในบัดนี้อย่ำงจริงจังมำกว่ำ
เรำไม่สนใจว่ำงำนที่หนักของเจ้ำนั้นมีควำมดีควำมชอบเพียงใด คุณวุฒิของเจ้ำน่ำประทับใจเพียงใด
เจ้ำติดตำมเรำอย่ำงใกล้ชิดเพียงใด เจ้ำเป็ นที่รู้จกั มำกเพียงใด

หรื อว่ำเจ้ำได้ปรับปรุ งท่ำทีของเจ้ำไปมำกเพียงใดแล้ว ตรำบเท่ำที่เจ้ำยังไม่ทำตำมข้อเรี ยกร้องของเรำ
เจ้ำจะไม่มีวนั ได้รับคำสรรเสริ ญจำกเรำเลย
จงขีดฆ่ำแนวคิดและกำรคำนวณเหล่ำนั้นของพวกเจ้ำออกไปทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้
และเริ่ มปฏิบตั ิต่อข้อพึงประสงค์ของเรำอย่ำงจริงจัง หำไม่แล้ว
เรำจะแปรทุกคนไปเป็ นขี้เถ้ำเพื่อให้งำนของเรำสิ้นสุดลงและถ้ำมองในแง่ดีที่สุดก็คือ
แปรช่วงเวลำหลำยปี ของงำนและกำรทนทุกข์ของเรำไปเป็ นกำรไม่มีอะไรเลย
เพรำะเรำไม่สำมำรถนำพำศัตรู ท้งั หลำยของเรำและผูค้ นเหล่ำนั้นที่เหม็นคลุง้ ไปด้วยควำมชัว่ และมีรูปลักษณ์ของ
ซำตำนเข้ำสู่อำณำจักรของเรำหรื อพำพวกเขำเข้ำไปสู่ยุคถัดไปได้
ตัดตอนมำจำก “กำรล่วงละเมิดจะนำทำงมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

653. บัดนี้เป็ นเวลำที่วิญญำณของเรำจะได้ปฏิบตั ิงำนอันยิ่งใหญ่
และเป็ นเวลำที่เรำจะได้เริ่ มต้นงำนของเรำท่ำมกลำงประชำชำติท้งั หลำย ที่มำกไปกว่ำนั้น
นี่เป็ นเวลำที่เรำจะได้จำแนกแยกแยะสรรพสิ่งสร้ำงทั้งปวง วำงแต่ละสิ่งให้อยู่ในหมวดหมู่ทสี่ อดคล้องกัน
เพื่อที่งำนของเรำจะได้ดำเนินไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และดังนั้นแล้ว
สิ่งที่เรำขอจำกพวกเจ้ำก็ยงั คงเป็ นว่ำ ให้เจ้ำมอบถวำยกำรดำรงอยู่ทง้ ั หมดของเจ้ำให้แก่งำนทัง้ ปวงของเรำ
และยิ่งไปกว่ำนั้น ให้เจ้ำหยัง่ รู ้และมัน่ ใจในงำนทั้งหมดที่เรำได้ทำในตัวเจ้ำให้ชดั เจน
และวำงกำลังทั้งหมดของเจ้ำในงำนของเรำเพื่อที่งำนนั้นจะได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นี่คือสิ่งที่เจ้ำต้องเข้ำใจ
จงหยุดจำกกำรต่อสู้กนั ท่ำมกลำงตัวพวกเจ้ำเอง กำรมองหำหนทำงกลับหลัง
หรื อกำรแสวงหำควำมชูใจฝ่ ำยเนื้อหนัง ซึ่งจะทำให้งำนของเรำล่ำช้ำออกไป
และทำให้อนำคตที่วิเศษสุดของเจ้ำล่ำช้ำออกไป แทนที่จะปกป้องเจ้ำ กำรทำเช่นนั้นจะนำกำรทำลำยล้ำงมำสู่เจ้ำ
นี่จะไม่ใช่ควำมโง่เขลำของเจ้ำดอกหรื อ? สิ่งซึ่งเจ้ำชื่นชมอย่ำงละโมบในวันนี้คือสิ่งที่กำลังทำลำยอนำคตของเจ้ำ
ในขณะที่ควำมเจ็บปวดที่เจ้ำทนทุกข์ในวันนี้คือสิ่งที่กำลังปกป้องเจ้ำ เจ้ำจะต้องตระหนักรู ้สิ่งเหล่ำนี้อย่ำงชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรตกเป็ นเหยื่อของกำรทดลองทั้งหลำยซึ่งเจ้ำจะออกแรงอย่ำงมำกเพือ่ สลัดตัวเจ้ำเองให้หลุดพ้น
และเพื่อเลี่ยงหนีกำรเดินหลงเข้ำไปในหมอกหนำและกำรที่ไม่สำมำรถพบแสงอำทิตย์ได้
เมื่อหมอกหนำจำงหำยไป เจ้ำจะพบว่ำตัวเองอยู่ท่ำมกลำงกำรพิพำกษำของวันที่ใหญ่ยงิ่ เมื่อถึงเวลำนั้น
วันของเรำจะเข้ำมำใกล้มวลมนุษย์ เจ้ำจะหลีกหนีกำรพิพำกษำของเรำได้อย่ำงไร?
เจ้ำจะสู้ทนควำมร้อนที่แผดเผำของแสงอำทิตย์ได้อย่ำงไร? เมือ่ เรำให้ควำมไพบูลย์แก่มนุษย์
เขำไม่ได้ทะนุถนอมมันไว้ในอกของเขำ แต่กลับขว้ำงมันทิ้งไปในที่ที่ไม่มีใครจะสังเกตเห็น
เมื่อวันของเรำลงมำยังมนุษย์ เขำจะไม่สำมำรถค้นพบควำมไพบูลย์ของเรำ
หรื อพบวจนะแห่งควำมจริงที่ขมขื่นยิง่ กว่ำที่เรำได้กล่ำวแก่เขำนำนมำแล้วได้อีกต่อไป

เขำจะร้องไห้และคร่ ำครวญ เพรำะว่ำเขำได้สูญเสียควำมเจิดจ้ำของควำมสว่ำงไปและได้ตกลงสู่ควำมมืด
สิ่งที่พวกเจ้ำเห็นในวันนี้เป็ นเพียงดำบคมกริ บจำกปำกของเรำเท่ำนั้น
เจ้ำยังไม่ได้เห็นไม้เท้ำในมือของเรำหรือเปลวไฟซึ่งเรำใช้เผำมนุษย์
และนั่นคือเหตุผลที่ว่ำทำไมพวกเจ้ำจึงยังคงหยิ่งผยองและไม่ยบั ยั้งชัง่ ใจต่อหน้ำเรำ
นั่นคือเหตุผลที่ว่ำทำไมเจ้ำจึงยังคงต่อสู้กบั เรำในบ้ำนของเรำ
โต้แย้งด้วยลิน้ มนุษย์ของเจ้ำในสิ่งที่เรำได้กล่ำวด้วยปำกของเรำ มนุษย์ไม่เกรงกลัวเรำ
และอย่ำงไรก็ตำมเขำก็แสดงควำมเป็ นปรปักษ์กบั เรำอย่ำงต่อเนื่องแม้กระทัง่ วันนี้
เขำยังคงไม่มีควำมเกรงกลัวใดๆ พวกเจ้ำมีลิ้นและฟันแห่งควำมอธรรมในปำกของพวกเจ้ำ
คำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของพวกเจ้ำก็เหมือนคำพูดและควำมประพฤติของงูที่ได้ลอ่ ลวงเอวำไปสู่บำป
พวกเจ้ำเรี ยกร้องกำรตอบแทนชนิดตำต่อตำ ฟันต่อฟัน จำกกันและกัน
และพวกเจ้ำดิน้ รนต่อสู้ต่อหน้ำเรำเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง ชื่อเสียง และผลกำไรสำหรับพวกเจ้ำเอง
ทว่ำพวกเจ้ำกลับไม่รู้ว่ำเรำกำลังเฝ้ำดูคำพูดและควำมประพฤติท้งั หลำยของพวกเจ้ำอยูอ่ ย่ำงลับๆ
เรำได้ฟังก้นบึ้งหัวใจของพวกเจ้ำแล้ว ก่อนที่พวกเจ้ำจะได้มำอยู่ต่อหน้ำเรำเสียด้วยซ้ ำ
มนุษย์ปรำรถนำที่จะหลีกหนีให้พน้ มือของเรำและหลบหลีกกำรสังเกตของสำยตำของเรำเสมอมำ
แต่เรำไม่เคยเลี่ยงไปจำกคำพูดหรื อควำมประพฤติท้งั หลำยของเขำเลย แทนที่จะเป็ นเช่นนั้น
เรำกลับยอมให้คำพูดและควำมประพฤติเหล่ำนั้นเข้ำสู่สำยตำของเรำอย่ำงมีจุดประสงค์
ซึ่งเรำอำจตีสอนควำมไม่ชอบธรรมของมนุษย์และดำเนินกำรพิพำกษำกับกำรกบฏของเขำ ดังนั้น
คำพูดและควำมประพฤติที่เป็ นควำมลับทั้งหลำยของมนุษย์จงึ ยังคงอยู่ต่อหน้ำบัลลังก์พิพำกษำของเรำเสมอ
และกำรพิพำกษำของเรำก็ไม่เคยจำกมนุษย์ไป เพรำะว่ำกำรกบฏของเขำนั้นมำกเกินไป
งำนของเรำคือกำรเผำและชำระล้ำงคำพูดและพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ที่ถูกเอ่ยและกระทำลงไปต่อหน้ำวิญ
ญำณของเรำ ดังนี้[ข] เมื่อเรำออกไปจำกแผ่นดินโลก ผูค้ นจะยังคงรักษำควำมจงรักภักดีของตนต่อเรำไว้
และจะยังคงรับใช้เรำเฉกเช่นที่บรรดำผูร้ ับใช้ที่บริ สุทธิ์ของเรำทำในงำนของเรำ
ซึ่งเปิ ดโอกำสให้งำนของเรำบนแผ่นดินโลกดำเนินต่อไปจนถึงวันที่งำนนั้นครบบริ บรู ณ์
ตัดตอนมำจำก “งำนแห่งกำรเผยแผ่ข่ำวประเสริฐคืองำนแห่งกำรช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

654. บนแผ่นดินโลก วิญญำณชัว่ ทุกรู ปแบบเดินเพ่นพ่ำนตลอดกำลเพือ่ หำที่พกั ผ่อน
และกำลังค้นหำซำกศพมนุษย์ที่สำมำรถบริโภคได้อย่ำงไม่รู้จบ คนของเรำ!
เจ้ำต้องยังคงอยู่ในกำรดูแลและกำรปกป้องของเรำ จงอย่ำเหลวไหลเป็ นอันขำด!
จงอย่ำประพฤติตวั โดยไร้ควำมยั้งคิดเป็ นอันขำด! เจ้ำควรมอบถวำยควำมจงรักภักดีของเจ้ำในบ้ำนของเรำ

และด้วยควำมจงรักภักดีเท่ำนั้นที่เจ้ำจะสำมำรถจัดให้มีกำรตีโต้กลับต่อเล่ห์เหลี่ยมของมำรได้
ไม่ว่ำรู ปกำรณ์แวดล้อมจะเป็ นเช่นใด เจ้ำไม่ควรประพฤติตวั เช่นที่เจ้ำได้ทำในอดีต
คือทำสิ่งหนึ่งต่อหน้ำเรำและทำสิ่งอื่นลับหลังเรำ หำกเจ้ำทำตัวแบบนี้
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็อยู่ไกลออกไปจำกกำรไถ่แล้ว เรำไม่ได้เอ่ยวจนะเช่นนี้มำกเกินพอไปแล้วหรื อ?
แน่นอนว่ำเป็ นเพรำะธรรมชำติเก่ำของมนุษยชำติน้ นั ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เรำจึงต้องให้มีกำรเตือนจำแก่ผคู้ นซ้ ำๆ
จงอย่ำเบื่อ! ทั้งหมดที่เรำพูดก็ประโยชน์ต่อกำรทำให้แน่ใจกับชะตำลิขิตของพวกเจ้ำ!
สถำนที่ที่เน่ำเหม็นและโสโครกเป็ นสิ่งที่ซำตำนจำเป็ นต้องมีอย่ำงแน่นอน
ยิ่งเจ้ำไม่อำจรับกำรไถ่อย่ำงสิ้นหวังมำกขึ้นเท่ำใดและยิง่ เจ้ำเหลวไหลมำกขึ้นเท่ำใด
ทั้งยังปฏิเสธที่จะนบนอบต่อกำรยับยั้งชัง่ ใจ เช่นนั้นแล้ว
วิญญำณที่มีมลทินเหล่ำนั้นก็จะยิ่งกอบโกยโอกำสให้กบั ตัวพวกมันเองเพื่อแทรกซึมเจ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
หำกเจ้ำได้มำถึงจุดนี้แล้ว ควำมจงรักภักดีของพวกเจ้ำก็จะไม่เป็ นอะไรเลยนอกจำกคำพูดพล่อยๆ
ที่ปรำศจำกควำมเป็ นจริ งใดๆ แม้แต่น้อย และวิญญำณที่มีมลทินก็จะเขมือบปณิธำนของพวกเจ้ำลงไป
และแปลงสภำพให้เป็ นควำมไม่เชื่อฟังและแผนกำรร้ำยเยีย่ งซำตำนเพื่อใช้ในกำรทำให้งำนของเรำหยุดชะงัก
จำกตรงนั้น เจ้ำสำมำรถถูกเรำเฆี่ยนตีได้ไม่ว่ำเวลำใด ไม่มีใครเข้ำใจถึงควำมรุ นแรงของสถำนกำรณ์น้ี
ผูค้ นทั้งหมดเพียงแค่ทำหูทวนลมกับสิ่งที่พวกเขำได้ยนิ และไม่ระมัดระวังเลยแม้แต่น้อย
เรำจำไม่ได้ว่ำสิ่งใดถูกทำไปแล้วในอดีต เจ้ำยังคงรออย่ำงจริงจังให้เรำผ่อนปรนต่อเจ้ำด้วยกำร “ลืม”
อีกครั้งกระนั้นหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 10” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

655. ผูค้ นมำกมำยเลือกที่จะถูกประณำมสำปแช่งให้ไปลงนรกดีกว่ำให้พูดและกระทำด้วยควำมซื่อสัตย์
จึงไม่ตอ้ งประหลำดใจที่เรำมีวิธีปฏิบตั ิอีกแบบซึ่งเตรี ยมไว้สำหรับรับมือกับคนพวกที่ไม่มีควำมซื่อสัตย์
แน่นอนว่ำ เรำรู ้ดอี ย่ำงเต็มเปี่ ยมว่ำมันลำบำกยำกเย็นแค่ไหนสำหรับพวกเจ้ำที่จะมีควำมซื่อสัตย์
เพรำะพวกเจ้ำทุกคนล้วนแยบยลนัก เก่งมำกในเรื่ องกำรวัดผูค้ นด้วยไม้บรรทัดอันเล็กจิ๋วของเจ้ำเอง
นี่ทำให้งำนของเรำยิง่ มีควำมเรี ยบง่ำยขึ้น และด้วยควำมที่พวกเจ้ำแต่ละคนล้วนกกกอดควำมลับแนบไว้กบั อก
เช่นนั้นก็ดีแล้ว เรำจะส่งพวกเจ้ำไปสู่ควำมวิบตั ิเรี ยงทีละคน ให้ “เข้ำโรงเรี ยน” ด้วยเพลิงอัคคี เพื่อที่หลังจำกนั้น
พวกเจ้ำอำจมัน่ ใจได้อย่ำงสิ้นเชิงต่อกำรเชื่อของเจ้ำในวจนะของเรำ ถึงที่สุดแล้ว เรำจะกระชำกเอำคำว่ำ
“พระเจ้ำคือพระเจ้ำผูเ้ ปี่ ยมด้วยควำมสัตย์ซื่อ” ออกมำจำกปำกของพวกเจ้ำ ทันทีหลังจำกนั้น
พวกเจ้ำจะตีอกชกหัวและพิลำปรำพันว่ำ “ที่เคี้ยวคดนั่น คือหัวใจของมนุษย์!”
จิตใจของพวกเจ้ำจะอยู่ในสภำวะใดหรื อ ณ เวลำนี้? เรำจินตนำกำรว่ำ
เจ้ำจะไม่รู้สึกมีชยั ดังที่เจ้ำกำลังเป็ นอยู่ในตอนนี้ และนับประสำอะไรที่เจ้ำจะมีควำม “ลุ่มลึกและยำกที่จะเข้ำใจ”

ดังที่กำลังเป็ นอยู่ ณ ตอนนี้ ในกำรทรงสถิตของพระเจ้ำนั้น ผูค้ นบำงคนช่ำงสงบเสงีย่ มสำรวมไปเสียทั้งหมด
พวกเขำอุตสำหะต่อกำรเป็ นผู้ “ประพฤติด”ี กระนั้น
พวกก็ยงั แยกเขี้ยวและเงื้อง่ำกรงเล็บใส่กนั ในกำรทรงสถิตของพระวิญญำณ
พวกเจ้ำจะจัดอันดับผูค้ นแบบนี้ให้อยู่ท่ำมกลำงลำดับชั้นของคนซื่อสัตย์อย่ำงนั้นหรื อ?
หำกเจ้ำเป็ นคนประเภทหน้ำซื่อใจคดคนหนึ่ง เป็ นใครบำงคนที่มีทกั ษะใน “สัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล”
เมื่อนั้นเรำพูดเลยว่ำ เจ้ำคือใครบำงคนที่ช่ำงพยำยำมล้อเล่นกับพระเจ้ำโดยแน่แท้
หำกคำพูดของเจ้ำพรุ นไปด้วยข้อแก้ตวั กับเหตุผลข้ออ้ำงที่ไร้คณ
ุ ค่ำ เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
เจ้ำคือใครบำงคนที่ลงั เลไม่เต็มใจจะนำควำมจริ งมำปฏิบตั ิ
หำกเจ้ำมีควำมลับส่วนตัวมำกมำยซึ่งเจ้ำอิดออดที่จะแบ่งปัน
หำกเจ้ำไม่ชอบอย่ำงมำกในกำรนำควำมลับของเจ้ำ—ควำมลำบำกยำกเย็นของเจ้ำ—
มำตีแผ่ต่อหน้ำผูอ้ ื่นเพือ่ แสวงหำหนทำงแห่งควำมสว่ำง เช่นนั้นแล้วเรำพูดเลยว่ำ
เจ้ำคือใครบำงคนที่จะบรรลุควำมรอดโดยง่ำย
และเป็ นผูท้ ี่จะไม่โผล่พน้ จำกควำมมืดมิดโดยง่ำย…ชะตำกรรมของคนเรำจะออกมำเป็ นอย่ำงไรในบทอวสำนนั้
นแขวนอยู่กบั กำรที่พวกเขำมีหัวใจที่ซื่อสัตย์และเป็ นสีแดงเข้มของเลือดหรื อไม่
และพวกเขำมีดวงจิตที่ปรำศจำกรำคีหรื อไม่ หำกเจ้ำเป็ นใครบำงคนที่ไม่มีควำมซื่อสัตย์อย่ำงมำก
ใครบำงคนซึ่งมีหัวใจคิดร้ำย ใครบำงคนซึ่งมีดวงจิตที่ไม่สะอำด
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็จงมัน่ ใจได้เลยว่ำจะได้พบจุดจบในสถำนที่ที่มนุษย์ถกู ลงโทษ
ตำมที่ถูกขีดเขียนไว้ในบันทึกชะตำกรรมของเจ้ำนั่นเอง หำกเจ้ำกล่ำวอ้ำงว่ำตัวเองมีควำมซื่อสัตย์อย่ำงมำก
แต่กระนั้นก็ยงั ไม่เคยบริ หำรจัดกำรที่จะปฏิบตั ิไปโดยสอดคล้องควำมจริงหรือกล่ำวคำพูดที่เป็ นควำมจริ งได้สำเ
ร็จเสียที เช่นนั้นแล้วเจ้ำยังคงกำลังรอคอยให้พระเจ้ำทรงปูนบำเหน็จเจ้ำอยู่อีกหรื อ?
เจ้ำยังคงหวังให้พระเจ้ำคำนึงถึงเจ้ำดุจแก้วตำดวงใจของพระองค์อยู่อีกหรื อ? กำรคิดเช่นนั้นไม่วิปริ ตหรอกหรื อ?
เจ้ำหลอกลวงพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง แล้วพระนิเวศของพระเจ้ำจะให้ที่พกั แก่คนมือไม่สะอำดอย่ำงเจ้ำได้เช่นไร?
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

656. ตอนนี้
กำรที่กำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเจ้ำจะมีประสิทธิภำพหรื อไม่น้นั ถูกประเมินวัดโดยสิ่งที่พวกเจ้ำครองในปัจจุบั
น นี่คือสิ่งที่ใช้ในกำรกำหนดพิจำรณำบทอวสำนของพวกเจ้ำ กล่ำวคือ
บทอวสำนของพวกเจ้ำได้รับกำรเปิ ดเผยในกำรพลีอุทิศที่พวกเจ้ำได้ทำและสิ่งทั้งหลำยที่พวกเจ้ำได้ทำ
บทอวสำนของพวกเจ้ำจะรู ้ได้ก็โดยกำรไล่ตำมเสำะหำของพวกเจ้ำ ควำมเชื่อของพวกเจ้ำ และสิ่งที่พวกเจ้ำได้ทำ
ท่ำมกลำงพวกเจ้ำทั้งหมด มีหลำยคนที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดไปแล้ว

ด้วยเหตุที่วนั นี้คือวันแห่งกำรเปิ ดเผยบทอวสำนของผูค้ น และเรำจะไม่สับสนปนเปในงำนของเรำ
เรำจะไม่นำทำงพวกที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดอย่ำงครบถ้วนบริ บูรณ์เข้ำสู่ยุคถัดไป
จะมีเวลำที่งำนของเรำแล้วเสร็จ
เรำจะไม่ทำงำนกับบรรดำซำกศพส่งกลิ่นเหม็นและไร้จิตวิญญำณเหล่ำนั้นที่ไม่สำมำรถได้รบั กำรช่วยให้รอดเลย
ตอนนี้คือยุคสุดท้ำยแห่งควำมรอดของมนุษย์ และเรำจะไม่ทำงำนที่ไร้ประโยชน์
จงอย่ำท้วงติงฟ้ำและแผ่นดินโลก—บทอวสำนของโลกกำลังมำ นัน่ มิอำจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งทั้งหลำยได้มำถึงจุดนี้
และไม่มีสิ่งใดที่เจ้ำในฐำนะมนุษย์สำมำรถทำเพื่อหยุดสิ่งเหล่ำนั้นได้
เจ้ำไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลำยดัง่ ที่เจ้ำปรำรถนำได้ เมื่อวำนนี้
เจ้ำไม่ได้จ่ำยรำคำเพื่อไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งและเจ้ำไม่ได้จงรักภักดี วันนี้ เวลำนั้นได้มำถึงแล้ว
เจ้ำเกินกว่ำจะได้รับควำมรอด และพรุ่ งนี้เจ้ำจะถูกกำจัดทิ้ง และจะไม่มีกำรเอ้อระเหยสำหรับควำมรอดของเจ้ำ
ถึงแม้ว่ำหัวใจของเรำจะอ่อนโยนและเรำกำลังทำอย่ำงสุดควำมสำมำรถที่จะช่วยเจ้ำให้รอด
หำกเจ้ำไม่เพียรพยำยำมในนำมของเจ้ำเองหรื อไม่คิดอะไรด้วยตัวเจ้ำเอง กำรนี้มีอนั ใดหรื อทีเ่ กี่ยวข้องกับเรำ?
พวกที่คิดถึงเพียงแค่เนื้อหนังของพวกเขำเท่ำนั้นและพวกที่ชื่นชมสิ่งชูใจ
พวกที่ดูเหมือนว่ำเชื่อแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้เชื่ออย่ำงแท้จริง พวกที่เข้ำร่ วมในเวชกรรมและเวทมนตร์ชวั่ พวกที่สำส่อน
กระเซอะกระเซิงและมอมแมม พวกที่ขโมยเครื่ องบูชำแด่พระยำห์เวห์และสิ่งทรงครองของพระองค์
พวกที่รักกำรติดสินบน พวกที่ฝันถึงกำรขึ้นสู่สวรรค์อย่ำงหำสำระไม่ได้ พวกที่โอหังและทะนงตน
พวกที่เพียรพยำยำมเพียงเพื่อชื่อเสียงและโชคลำภส่วนตัวเท่ำนั้น พวกที่กระจำยคำพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่ำ
พวกที่หมิ่นประมำทพระเจ้ำพระองค์เอง
พวกที่ไม่ทำสิ่งใดเลยนอกจำกทำกำรตัดสินต่อต้ำนและใส่ร้ำยป้ำยสีพระเจ้ำพระองค์เอง
พวกที่จดั ตั้งหมู่คณะและแสวงหำควำมเป็ นอิสระ พวกทีย่ กย่องตัวพวกเขำเองเหนือพระเจ้ำ
พวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงวัยหนุ่มสำว วัยกลำงคน
และวัยชรำหยิบหย่งเหลำะแหละเหล่ำนั้นที่ติดบ่วงอยู่ในควำมมักมำกในกำม
พวกผูช้ ำยและผูห้ ญิงเหล่ำนั้นที่ชื่นชมชื่อเสียงและโชคลำภส่วนตัวและไล่ตำมเสำะหำสถำนะส่วนตัวท่ำมกลำงค
นอื่น พวกผูค้ นที่ไม่กลับใจเหล่ำนั้นที่ติดกับดักอยู่ในบำป—
พวกเขำทั้งหมดไม่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอดหรอกหรื อ? ควำมมักมำกในกำม บำปหนำ เวชกรรมชัว่ เวทมนตร์
ควำมจ้วงจำบหยำบคำย คำพูดล่วงเกินไม่รู้จกั สูงต่ำล้วนแต่วิ่งพล่ำนอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
และควำมจริ งและพระวจนะแห่งชีวิตก็ถูกเหยียบย่ำในท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
และภำษำอันบริ สุทธิ์ก็ถูกทำให้มวั หมองท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำคนต่ำงชำติท้งั หลำยที่ลำพองไปด้วยควำมโสมมและควำมไม่เชื่อฟัง!

บทอวสำนสุดท้ำยของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร? พวกที่รักเนื้อหนัง ผูท้ ี่กระทำเวทมนตร์เกี่ยวกับเนื้อหนัง
และผูท้ ี่ติดบ่วงอยู่ในบำปแบบมักมำกในกำมสำมำรถมีควำมกล้ำบ้ำบิ่นที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่ำงไร!
เจ้ำไม่รู้หรื อว่ำผูค้ นเช่นพวกเจ้ำนั้นคือบรรดำหนอนแมลงที่เกินกว่ำจะได้รับควำมรอด?
สิ่งใดเล่ำทำให้เจ้ำมีสิทธิเรี ยกร้องกำรนี้และกำรนั้น? จนถึงวันนี้
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในพวกทีไ่ ม่รักควำมจริงและรักเพียงเนื้อหนังเท่ำนั้น—
ผูค้ นเช่นนั้นจะสำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้อย่ำงไร? พวกที่ไม่รักหนทำงแห่งชีวิต
ผูท้ ี่ไม่ยกย่องพระเจ้ำและเป็ นคำพยำนต่อพระองค์ ผูท้ ี่วำงอุบำยเพือ่ ประโยชน์แห่งสถำนะของพวกเขำเอง
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 นั่นสำคัญอะไรเล่ำ? คำพยำนของเจ้ำอยู่ทใี่ ด?
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 พวกเจ้ำไม่ใช่สิ่งใดนอกจำกฝูงสุนขั จิ้งจอกและสุนัข
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 ปเคำรพทีผ่ คู้ 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

657. เรำได้ให้คำเตือนแก่พวกเจ้ำไปแล้วมำกมำย
และมอบควำมจริ งมำกหลำยแก่พวกเจ้ำอันมีเจตนำที่จะพิชิตพวกเจ้ำ ถึงตอนนี้
พวกเจ้ำล้วนรู ้สึกได้ว่ำพวกเจ้ำบริ บูรณ์ข้นึ มำกกว่ำที่พวกเจ้ำเคยเป็ นในอดีตอย่ำงมีนยั สำคัญ
พวกเจ้ำได้เข้ำใจถึงหลักธรรมมำกมำยว่ำ บุคคลคนหนึ่งควรจะเป็ นเช่นไร

และเจ้ำได้มำครองสำมัญสำนึกมำกมำยอย่ำงที่ผคู้ นซึ่งสัตย์ซื่อควรจะมี
ทั้งหมดนี้คือผลเก็บเกี่ยวที่พวกเจ้ำได้เก็บเกี่ยวไปตลอดครรลองของช่วงเวลำหลำยปี
เรำหำได้ปฏิเสธผลสัมฤทธิ์ท้งั หลำยของพวกเจ้ำไม่ แต่เรำต้องกล่ำวอย่ำงค่อนข้ำงตรงไปตรงมำเช่นกันว่ำ
เรำก็มิได้ปฏิเสธกำรไม่เชื่อฟังและกำรเป็ นกบฏเกินคณำนับที่พวกเจ้ำได้กระทำต่อเรำในช่วงเวลำหลำยปี น้ีเช่นกั
น ด้วยว่ำไม่มีวิสุทธิชนอยู่ในหมู่พวกเจ้ำแม้แต่คนเดียว
พวกเจ้ำคือผูค้ นที่ซำตำนได้ทำให้เสื่อมทรำมโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น พวกเจ้ำก็คือพวกศัตรู ของพระคริ สต์
จวบจนกระทัง่ บัดนี้ กำรล่วงละเมิดและกำรไม่เชื่อฟังของพวกเจ้ำนั้นมีมำกมำยนับไม่ถว้ น ด้วยเหตุน้ี
จึงแทบจะไม่สำมำรถถือว่ำแปลกได้เลยกับกำรที่เรำกำลังกล่ำวย้ำกับพวกเจ้ำซ้ ำแล้วซ้ ำอีกตลอดเวลำ
เรำไม่ปรำรถนำจะอยู่ร่วมกับพวกเจ้ำในลักษณะนี้ —แต่เพื่อประโยชน์ของอนำคตของพวกเจ้ำ
เพื่อประโยชน์แห่งบั้นปลำยของพวกเจ้ำ เรำจะกล่ำวซ้ ำถึงสิ่งที่เรำได้กล่ำวไปแล้วอีกครั้ง ณ ที่น้ีและตอนนี้
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะตำมใจเรำ และยิ่งกว่ำนั้น
หวังว่ำเจ้ำจะสำมำรถเชื่อทุกถ้อยคำของเรำและอนุมำนควำมนัยอันลึกซึ้งแห่งวจนะของเรำได้
จงอย่ำกังขำในสิ่งที่เรำกล่ำว
ไม่ตอ้ งพูดถึงกำรหยิบยกวจนะของเรำขึ้นมำตำมแต่เจ้ำจะปรำรถนำและโยนวจนะเหล่ำนั้นทิง้ ไปตำมอำเภอใจ
เรำเห็นว่ำกำรนี้สุดจะทนยอมรับได้
จงอย่ำตัดสินวจนะของเรำและและยิง่ น้อยกว่ำนั้นก็คือเจ้ำไม่ควรคิดว่ำวจนะเหล่ำนั้นไม่สลักสำคัญ
หรื อกล่ำวว่ำเรำกำลังทดลองพวกเจ้ำอยู่เสมอ
หรื อแย่ไปกว่ำนั้นก็คือกล่ำวว่ำสิ่งที่เรำได้บอกแก่เจ้ำนั้นไม่ถูกต้องแม่นยำ
เรำพบว่ำสิ่งเหล่ำนี้ก็สุดจะทนยอมรับได้ดว้ ยเช่นกัน
ด้วยควำมที่พวกเจ้ำปฏิบตั ิต่อเรำและสิ่งที่เรำกล่ำวด้วยควำมคลำงแคลงใจ
ไม่เคยยอมรับฟังวจนะของเรำและเพิกเฉยต่อเรำ เรำขอบอกพวกเจ้ำแต่ละคนอย่ำงจริ งจังว่ำ
จงอย่ำนำสิ่งที่เรำกล่ำวไปเชื่อมโยงกับหลักปรัชญำ
จงอย่ำนำวจนะของเรำไปเชื่อมโยงกับคำโกหกของพวกคนกำมะลอ
นับประสำอะไรที่เจ้ำควรตอบสนองวจนะของเรำด้วยกำรเหยียดหยำม
บำงทีอำจจะไม่มีผใู้ ดในอนำคตที่สำมำรถบอกสิ่งที่เรำกำลังบอกกับพวกเจ้ำได้
หรื อพูดกับพวกเจ้ำอย่ำงใจบุญนัก
หรื อที่ยิ่งน้อยกว่ำนั้นก็คือคอยอธิบำยชี้แนะประเด็นเหล่ำนี้แก่พวกเจ้ำอย่ำงอดทน
วันในอนำคตเหล่ำนั้นจะถูกเจ้ำใช้ไปกับกำรมำหวนคิดถึงช่วงเวลำที่ดี
หรื อสะอึกสะอื้นเสียงดังหรือร้องครำงด้วยควำมเจ็บปวด

หรื อไม่พวกเจ้ำก็จะกำลังดำรงชีวิตผ่ำนค่ำคืนอันมืดมิดโดยปรำศจำกกำรจัดเตรียมเศษเสี้ยวแห่งควำมจริ งหรื อชีวิ
ต หรื อเพียงแต่เฝ้ำคอยอย่ำงสิ้นหวัง
หรื อดำรงอยู่ดว้ ยควำมเสียใจขมขื่นมำกจนพวกเจ้ำสูญเสียเหตุผลทั้งหมด…แทบจะไม่มีพวกเจ้ำคนใดเลยที่สำมำ
รถรอดพ้นจำกควำมเป็ นไปได้เหล่ำนี้
เนื่องเพรำะไม่มีพวกเจ้ำคนใดยึดครองที่นงั่ ซึ่งพวกเจ้ำนมัสกำรพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงจำกที่นั่งนี้
แต่กลับดื่มด่ำตัวพวกเจ้ำเองอยู่ในโลกแห่งควำมมักมำกในกำมและควำมชัว่
ซึ่งคลุกเคล้ำเข้ำไปในกำรเชื่อทั้งหลำยของพวกเจ้ำ เข้ำไปในจิตวิญญำณ ดวงจิต และร่ ำงกำยของพวกเจ้ำ
อันเป็ นสิ่งทั้งหลำยมำกมำยนักที่ไม่เกีย่ วกันเลยกับชีวิตและควำมจริ ง
และเป็ นสิ่งซึ่งอันที่จริงแล้วต่อต้ำนชีวิตและควำมจริ ง
เพรำะฉะนั้นสิ่งที่เรำหวังในตัวพวกเจ้ำก็คือให้พวกเจ้ำสำมำรถได้รับกำรนำพำเข้ำสู่เส้นทำงแห่งควำมสว่ำง
ควำมหวังเดียวของเรำก็คอื กำรที่พวกเจ้ำสำมำรถกลำยมำมีควำมสำมำรถในกำรใส่ใจตัวเอง
ในกำรดูแลตัวพวกเจ้ำเอง
และกำรที่เจ้ำไม่มวั แต่เน้นเรื่ องบั้นปลำยของเจ้ำมำกนักในขณะเดียวกันก็มีทรรศนะที่ไม่แยแสต่อควำมประพฤติ
และกำรล่วงละเมิดของเจ้ำเลย
ตัดตอนมำจำก “กำรล่วงละเมิดจะนำทำงมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

658. ยิ่งเจ้ำกระทำกำรล่วงละเมิดมำกขึ้นเพียงใด
เจ้ำก็ยิ่งจะมีโอกำสเหมำะที่จะได้มำซึ่งบั้นปลำยที่ดนี ้อยลงเท่ำนั้น ในทำงกลับกัน
ยิ่งเจ้ำกระทำกำรล่วงละเมิดน้อยลงเพียงใด
โอกำสที่เจ้ำจะกลำยเป็ นได้รับกำรสรรเสริ ญจำกพระเจ้ำก็ยงิ่ ดีข้ นึ เท่ำนั้น
หำกกำรล่วงละเมิดของเจ้ำเพิ่มมำกขึ้นจนถึงจุดที่เป็ นไปไม่ได้ที่เรำจะยกโทษให้เจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็จะเสียโอกำสอย่ำงถึงที่สุดในกำรที่จะได้รับกำรยกโทษ ดังนั้นเอง บั้นปลำยของเจ้ำจะไม่ได้อยู่เบื้องบน
แต่จะอยู่เบื้องล่ำง หำกเจ้ำไม่เชื่อเรำ เช่นนั้นแล้วก็จงฮึกเหิมและกระทำผิดเถิด
และดูว่ำนั่นจะนำสิ่งใดมำให้กบั เจ้ำ หำกเจ้ำเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งจริ งจังตั้งใจ เป็ นผูฝ้ ึ กฝนปฏิบตั ิควำมจริ ง
เช่นนั้นแล้วเจ้ำย่อมจะมีโอกำสเหมำะที่จะได้รับกำรยกโทษสำหรับกำรล่วงละเมิดของเจ้ำอย่ำงแน่นอน
และควำมถี่ที่เจ้ำจะไม่เชื่อฟังก็ย่อมจะน้อยลงทุกที หำกเจ้ำเป็ นบุคคลหนึ่งซึ่งไม่เต็มใจจะฝึ กฝนปฏิบตั ิควำมจริ ง
เช่นนั้นแล้วกำรล่วงละเมิดของเจ้ำเฉพำะพระพักตร์ของพระเจ้ำก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่ำงแน่นอน
และควำมถี่ที่เจ้ำจะไม่เชื่อฟังก็จะมำกขึ้นทุกที จนกระทัง่ เจ้ำไปถึงขีดจำกัด
อันจะเป็ นเวลำแห่งกำรทำลำยล้ำงเจ้ำจนสิ้นซำก
นี่จะเป็ นเวลำที่ควำมฝันอันน่ำยินดีของเจ้ำที่จะได้รับพระพรถูกพังทลำย

จงอย่ำคำนึงถึงกำรล่วงละเมิดของเจ้ำว่ำเป็ นเพียงควำมผิดพลำดของบุคคลหนึ่งซึ่งยังไม่เป็ นผูใ้ หญ่หรื อโง่เขลำ
จงอย่ำใช้ขอ้ อ้ำงว่ำเจ้ำไม่ได้ฝึกฝนปฏิบตั ิควำมจริ งเพรำะขีดควำมสำมำรถต่ำของเจ้ำทำให้เป็ นไปไม่ได้ที่จะทำเช่
นนั้น ที่มำกกว่ำนั้นก็คือ
จงอย่ำเพียงคำนึงถึงกำรล่วงละเมิดที่เจ้ำได้กระทำลงไปว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิตนของใครบำงคนที่ไม่ได้รู้อะไรดีไปก
ว่ำนี้ หำกเจ้ำเก่งในกำรยกโทษให้ตวั เองและปฏิบตั ิต่อตัวเจ้ำเองด้วยควำมใจกว้ำง
เช่นนั้นแล้วเรำย่อมกล่ำวว่ำเจ้ำคือคนขลำดที่จะไม่มีวนั ได้รับควำมจริง
และกำรล่วงละเมิดของเจ้ำจะไม่มีวนั หยุดตำมหลอกหลอนเจ้ำ
พวกมันจะคอยกันไม่ให้เจ้ำทำตำมข้อเรี ยกร้องแห่งควำมจริ งได้
และเป็ นเหตุให้เจ้ำคงควำมเป็ นพวกพ้องที่จงรักภักดีของซำตำนไปตลอดกำล
คำแนะนำของเรำต่อเจ้ำยังคงเป็ นเช่นนี้คือ จงอย่ำให้ควำมสนใจเฉพำะบั้นปลำยของเจ้ำเท่ำนั้น
ในขณะเดียวกันก็ลม้ เหลวที่จะสังเกตเห็นกำรล่วงละเมิดซึ่งซ่อนเร้นอยู่ของเจ้ำ
จงมองเรื่ องกำรล่วงละเมิดอย่ำงจริงจัง
และจงอย่ำมองข้ำมกำรล่วงละเมิดอันใดไปเพรำะกำรที่มวั แต่พะวงถึงบั้นปลำยของเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรล่วงละเมิดจะนำทำงมนุษย์ไปสู่นรก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

659. แม้ว่ำเนื้อแท้ของพระเจ้ำจะมีองค์ประกอบของควำมรักอยู่ดว้ ย และพระองค์ก็ทรงกรุ ณำต่อทุกๆ คน
แต่ผคู้ นก็ได้มองข้ำมและลืมข้อเท็จจริ งที่ว่ำเนื้อแท้ของพระองค์น้นั เป็ นเนื้อแท้แห่งควำมทรงเกียรติเช่นกัน
กำรที่พระองค์ทรงมีควำมรักไม่ได้หมำยควำมว่ำผูค้ นสำมำรถทำให้พระองค์ทรงขุน่ เคืองได้อย่ำงอิสระโดยไม่ทำ
ให้พระองค์ทรงเกิดควำมรู ้สึกทั้งหลำยหรื อปฏิกิริยำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
อีกทั้งข้อเท็จจริ งที่ว่ำพระองค์ทรงมีควำมกรุ ณำก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำพระองค์ไม่ทรงมีหลักกำรในกำรปฏิบตั ิต่อ
ผูค้ น พระเจ้ำทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงดำรงอยู่อย่ำงแท้จริ ง
พระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นหุ่นเชิดที่จินตนำกำรขึ้นหรื อวัตถุอนื่ ใด ในเมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่จริ ง
พวกเรำควรตั้งใจฟังเสียงของพระทัยของพระเจ้ำตลอดเวลำ ให้ควำมสนใจใกล้ชิดต่อท่ำทีของพระองค์
และมำเข้ำใจควำมรู ้สึกทั้งหลำยของพระองค์ พวกเรำไม่ควรใช้จินตนำกำรของมนุษย์ในกำรนิยำมพระเจ้ำ
อีกทั้งพวกเรำไม่ควรบังคับใช้ควำมคิดหรื อควำมปรำรถนำของมนุษย์กบั พระองค์
โดยทำให้พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิต่อผูค้ นในลักษณะของมนุษย์บนพืน้ ฐำนของจินตนำกำรทั้งหลำยของมนุษย์
หำกเจ้ำทำกำรนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็กำลังทำให้พระเจ้ำกริ้ ว กระตุน้ พระพิโรธของพระองค์
และท้ำทำยควำมทรงเกียรติของพระองค์! ด้วยเหตุน้ี ทันทีที่พวกเจ้ำได้มำเข้ำใจควำมรุ นแรงของเรื่ องนี้แล้ว
เรำขอรบเร้ำให้พวกเจ้ำทุกๆ คนระมัดระวังและรอบคอบในกำรกระทำของพวกเจ้ำ
จงระมัดระวังและรอบคอบในวำทะของพวกเจ้ำเช่นกัน—ในส่วนของวิธีที่เจ้ำปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำ

ยิ่งเจ้ำระมัดระวังและรอบคอบมำกขึ้นเท่ำใด ก็ยิ่งดีข้นึ เท่ำนั้น! เมื่อเจ้ำไม่เข้ำใจว่ำอะไรคือท่ำทีของพระเจ้ำ
จงงดเว้นกำรพูดอย่ำงประมำท จงอย่ำประมำทในกำรกระทำของเจ้ำ และจงอย่ำใช้ป้ำยฉลำกด้วยควำมฉำบฉวย
ที่สำคัญยิ่งกว่ำนั้น จงอย่ำมำทำข้อสรุ ปตำมอำเภอใจ เจ้ำควรรอและแสวงหำแทน
กำรกระทำเหล่ำนี้ก็เป็ นกำรแสดงออกถึงกำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่ เช่นกัน เหนือสิ่งอื่นใด
หำกเจ้ำสำมำรถสัมฤทธิ์กำรนี้ได้ และเหนือสิ่งอืน่ ใด หำกเจ้ำมีท่ำทีเช่นนี้
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะไม่ทรงโทษเจ้ำเพรำะควำมโง่ ควำมรู ้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์
และกำรขำดควำมเข้ำใจในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งทั้งหลำยของเจ้ำ ตรงกันข้ำม
เนื่องจำกท่ำทีของเจ้ำเกี่ยวกับควำมกลัวต่อกำรทำให้พระเจ้ำทรงขุ่นเคือง ควำมเคำรพต่อเจตนำรมณ์ของพระองค์
และควำมเต็มใจที่จะเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้ำก็จะทรงจดจำเจ้ำ ทรงนำทำงและทรงให้ควำมรูแ้ จ้งแก่เจ้ำ
หรื อทรงยอมผ่อนปรนต่อควำมไม่เป็ นผูใ้ หญ่และควำมรู ้เท่ำไม่ถงึ กำรณ์ของเจ้ำ ในทำงกลับกัน
หำกท่ำทีของเจ้ำต่อพระองค์น้นั ไม่มีควำมเคำรพ—ตัดสินพระองค์ตำมที่เจ้ำปรำรถนำ
หรื อเดำและนิยำมแนวคิดของพระองค์ตำมอำเภอใจ—พระเจ้ำก็จะทรงกล่ำวโทษเจ้ำ บ่มวินัยเจ้ำ
และแม้กระทัง่ ลงโทษเจ้ำ หรื อพระองค์อำจประทำนควำมเห็นเกี่ยวกับเจ้ำ บำงที
ควำมเห็นนี้อำจจะเกี่ยวข้องกับบทอวสำนของเจ้ำ เพรำะฉะนั้นเรำปรำรถนำที่จะเน้นอีกครั้ง กล่ำวคือ
พวกเจ้ำแต่ละคนควรระมัดระวังและรอบคอบเกีย่ วกับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มำจำกพระเจ้ำ จงอย่ำพูดอย่ำงประมำท
และจงอย่ำประมำทในกำรกระทำของพวกเจ้ำ ก่อนที่เจ้ำจะพูดสิ่งใด เจ้ำควรหยุดและคิดว่ำ
กำรกระทำครั้งนี้ของข้ำพระองค์จะทำให้พระเจ้ำกริ้ วหรือไม่? ในกำรทำสิ่งนั้น
ข้ำพระองค์กำลังเคำรพพระเจ้ำอยู่หรื อไม่? แม้ในเรื่ องที่เรียบง่ำย เจ้ำควรพยำยำมขบคำถำมเหล่ำนี้ให้แตก
และใช้เวลำมำกขึ้นในกำรพิจำรณำคำถำมเหล่ำนี้
หำกเจ้ำสำมำรถฝึ กฝนปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับหลักกำรเหล่ำนี้ได้อย่ำงแท้จริ งในทุกๆ ด้ำน ในทุกๆ สิ่ง
ตลอดเวลำ และนำท่ำทีเช่นนี้ไปใช้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมือ่ เจ้ำไม่เข้ำใจบำงสิ่ง
เช่นนั้นแล้วพระเจ้ำจะทรงนำทำงเจ้ำและทรงให้เส้นทำงให้เจ้ำติดตำม
ไม่สำคัญว่ำผูค้ นจะเสนอกำรแสดงแบบใด พระเจ้ำก็ทรงเห็นพวกเขำอย่ำงชัดเจนและชัดแจ้ง
และพระองค์จะประทำนกำรประเมินที่ถูกต้องและเหมำะสมสำหรับกำรแสดงเหล่ำนี้ของเจ้ำ
หลังจำกที่เจ้ำได้กำ้ วผ่ำนกำรทดสอบสุดท้ำยแล้ว
พระเจ้ำก็จะทรงนำพฤติกรรมทั้งหมดของเจ้ำมำสรุ ปรวมกันอย่ำงครบบริ บรู ณ์
เพื่อที่จะกำหนดพิจำรณำบทอวสำนของเจ้ำ ผลลัพธ์น้ีจะโน้มน้ำวให้ทุกๆ บุคคลเชื่ออย่ำงสิ้นสงสัย
สิ่งที่เรำอยำกจะบอกพวกเจ้ำในที่น้ีคือว่ำ ทุกควำมประพฤติของพวกเจ้ำ ทุกกำรกระทำของพวกเจ้ำ
และทุกควำมคิดของพวกเจ้ำตัดสินโชคชะตำของพวกเจ้ำ

ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

660. ในส่วนของวิธีที่ผคู้ นแสวงหำ และวิธีที่ผคู้ นเข้ำหำพระเจ้ำ ท่ำทีของผูค้ นมี ควำมสำคัญอันดับแรก
จงไม่เพิกเฉยต่อพระเจ้ำเหมือนพระองค์ทรงเป็ นเพียงอำกำศว่ำงเปล่ำก้อนหนึ่งที่ลอยอยูร่ อบๆ
ที่ดำ้ นหลังของหัวเจ้ำ จงคิดถึงพระเจ้ำที่เจ้ำเชื่อในฐำนะพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระเจ้ำที่เป็ นจริ งเสมอ
พระองค์ไม่ได้กำลังประทับอยู่บนนั้นในสวรรค์ช้นั ที่สำมโดยไม่มีสิ่งใดให้ทรงทำ
ตรงกันข้ำมพระองค์กำลังทรงเฝ้ำมองหัวใจของทุกคน ทรงสังเกตกำรณ์สิ่งที่เจ้ำคิดจะทำ
ทรงเฝ้ำมองทุกคำพูดเล็กน้อยและทุกควำมประพฤติเล็กน้อยของพวกเจ้ำ ทรงเฝ้ำดูว่ำเจ้ำประพฤติตนอย่ำงไร
และทรงเห็นว่ำอะไรคือท่ำทีของเจ้ำต่อพระองค์ อย่ำงสม่ำเสมอ
ไม่ว่ำเจ้ำจะเต็มใจมอบตัวเองให้กบั พระเจ้ำหรื อไม่
พฤติกรรมของเจ้ำทั้งหมดและควำมคิดและแนวคิดข้ำงในสุดของเจ้ำถูกแผ่วำงเฉพำะพระพักตร์พระองค์และกำลั
งถูกพระองค์ทรงพินิจพิเครำะห์ เนื่องจำกพฤติกรรมของเจ้ำ เนื่องจำกควำมประพฤติของเจ้ำ
และเนื่องจำกท่ำทีของเจ้ำต่อพระองค์ ข้อคิดเห็นของพระเจ้ำเกี่ยวกับเจ้ำ
และท่ำทีของพระองค์ต่อเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เรำอยำกจะให้คำแนะนำบำงอย่ำงแก่ผคู้ นบำงคนว่ำ
จงไม่วำงตัวของเจ้ำเองเหมือนเด็กทำรกในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ รำวกับว่ำพระองค์ควรทรงหลงใหลเจ้ำ
รำวกับว่ำพระองค์ไม่มีวนั ทรงสำมำรถจำกเจ้ำไป
และรำวกับว่ำท่ำทีของพระองค์ต่อเจ้ำได้ถูกกำหนดตำยตัวแล้วและไม่มีวนั สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
และเรำขอแนะนำให้เจ้ำเลิกฝัน! พระเจ้ำทรงชอบธรรมในกำรที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกๆ บุคคล
และพระองค์ทรงจริงจังในวิธีกำรเข้ำหำของพระองค์ในพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตและช่วยผู้คนให้รอด
นี่คือกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อทุกๆ คนอย่ำงจริงจัง
และไม่ใช่เหมือนสัตว์เลี้ยงที่จะเล่นด้วย ควำมรักของพระเจ้ำต่อพวกมนุษย์น้ นั ไม่ใช่แบบที่เอำใจหรื อตำมใจ
อีกทั้งควำมกรุ ณำและควำมยอมผ่อนปรนของพระองค์ต่อมวลมนุษย์กไ็ ม่ตำมใจและไม่เพิกเฉย
ในทำงตรงกันข้ำม ควำมรักของพระเจ้ำต่อพวกมนุษย์น้ นั เกี่ยวข้องกับกำรทะนุถนอม กำรสงสำร
และกำรเคำรพชีวิต ควำมกรุ ณำและควำมยอมผ่อนปรนของพระองค์สื่อถึงควำมคำดหวังของพระองค์ต่อพวกเขำ
และเป็ นสิ่งที่มนุษยชำติตอ้ งกำรเพื่อที่จะอยูร่ อด พระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่ และพระเจ้ำทรงดำรงอยู่จริ ง
ท่ำทีของพระองค์ต่อมวลมนุษย์น้ นั มีหลักกำร ไม่ใช่กฎกติกำมำกมำยแต่อย่ำงใด และสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้
เจตนำรมณ์ของพระองค์ตอ่ มนุษยชำติกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและแปลงสภำพไปตำมกำลเวลำ
ขึ้นอยู่กบั รู ปกำรณ์แวดล้อมขณะที่เกิดขึ้น และพร้อมกับท่ำทีของทุกๆ บุคคล เพรำะฉะนั้น
เจ้ำควรรู ้ในหัวใจของเจ้ำด้วยควำมชัดเจนอย่ำงแท้จริ งว่ำเนื้อแท้ของพระเจ้ำนั้นไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้

และพระอุปนิสัยของพระองค์จะปรำกฏออกมำในเวลำที่ต่ำงกันและในบริ บทที่แตกต่ำงกัน
เจ้ำอำจไม่คิดว่ำนี่เป็ นเรื่ องจริงจัง
และเจ้ำอำจใช้มโนคติที่หลงผิดส่ วนตัวของเจ้ำเองเพื่อจินตนำกำรว่ำพระเจ้ำควรทรงทำสิ่งทั้งหลำยอย่ำงไร
อย่ำงไรก็ตำม มีบำงครั้งที่ทศั นคติข้วั ตรงข้ำมของเจ้ำเป็ นจริ ง
และด้วยกำรใช้มโนคติที่หลงผิดส่วนตัวของเจ้ำเองเพื่อพยำยำมวัดพระเจ้ำ
เจ้ำก็ได้ทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธแล้ว
นี่เป็ นเพรำะพระเจ้ำไม่ทรงดำเนินกำรตำมวิธีที่เจ้ำคิดว่ำพระองค์ทรงทำ
อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิต่อเรื่ องนี้เหมือนที่เจ้ำบอกว่ำพระองค์จะทรงทำ ด้วยเหตุน้ี
เรำเตือนควำมจำเจ้ำให้ระมัดระวังและรอบคอบในกำรเข้ำหำทุกสิ่งทุกอย่ำงรอบตัวเจ้ำ
และเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิตำมหลักกำรแห่งกำรเดินในทำงของพระเจ้ำในสรรพสิ่ง
ซึ่งก็คือกำรยำเกรงพระเจ้ำและหลบเลี่ยงควำมชัว่
เจ้ำต้องพัฒนำควำมเข้ำใจที่มนั่ คงโดยคำนึงถึงเรื่ องทั้งหลำยเกี่ยวกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและท่ำทีของพระเจ้ำ
เจ้ำต้องหำผูค้ นที่รู้แจ้งเพือ่ สื่อสำรเรื่ องเหล่ำนี้กบั เจ้ำ และเจ้ำต้องแสวงหำอย่ำงจริงจัง
จงไม่มองดูพระเจ้ำแห่งกำรเชื่อของเจ้ำในฐำนะหุ่นเชิด—ตัดสินพระองค์ตำมอำเภอใจ
มำถึงข้อสรุ ปเกี่ยวกับพระองค์โดยพลกำร และไม่ปฏิบตั ิต่อพระองค์ดว้ ยควำมเคำรพที่พระองค์ทรงสมควรได้รับ
ในขณะที่พระเจ้ำกำลังทรงนำพำควำมรอดมำให้เจ้ำและกำหนดพิจำรณำบทอวสำนของเจ้ำ
พระองค์อำจประทำนควำมกรุณำ หรื อควำมยอมผ่อนปรน หรื อกำรพิพำกษำและกำรตีสอนแก่เจ้ำ
แต่ไม่ว่ำในกรณีใด ท่ำทีของพระองค์ต่อเจ้ำจะไม่ตำยตัว มันขึ้นอยู่กบั ท่ำทีของเจ้ำเองต่อพระองค์
ตลอดจนควำมเข้ำใจของเจ้ำเกี่ยวกับพระองค์
จงไม่ปล่อยให้แง่มุมชัว่ ครำวอย่ำงหนึ่งในควำมรู ้และควำมเข้ำใจเรื่ องพระเจ้ำของเจ้ำนิยำมพระองค์อย่ำงถำวร
จงไม่เชื่อในพระเจ้ำที่สิ้นพระชนม์แล้วองค์หนึ่ง จงเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียวผูท้ รงพระชนม์อยู่
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระอุปนิสัยของพระเจ้ำและผลลัพธ์ที่พระรำชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

661. พวกเจ้ำถวิลหำพระเจ้ำให้ทรงปี ติยินดีในตัวเจ้ำ กระนั้นพวกเจ้ำยังห่ำงไกลพระองค์ ปัญหำที่นี่คืออะไร?
พวกเจ้ำยอมรับเพียงพระวจนะของพระองค์ แต่ไม่ยอมรับกำรจัดกำรของพระองค์หรื อกำรตัดแต่งของพระองค์
นับประสำอะไรกับกำรที่เจ้ำสำมำรถยอมรับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรทุกอย่ำงของพระองค์
เพื่อมีควำมเชื่อที่ครบถ้วนบริ บูรณ์ในพระองค์ ถ้ำเช่นนั้นแล้ว ปัญหำที่นี่คืออะไร? ในกำรวิเครำะห์ข้นั สุดท้ำย
ควำมเชื่อของพวกเจ้ำคือเปลือกไข่ว่ำงเปล่ำชิน้ หนึ่ง เปลือกไข่ซ่ึงไม่มีวนั สำมำรถผลิตลูกไก่หนึ่งตัวได้
ด้วยเหตุที่ควำมเชื่อของพวกเจ้ำไม่ได้นำควำมจริงมำสู่พวกเจ้ำหรื อให้ชีวิตแก่เจ้ำ

แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนั้นกลับได้ให้พวกเจ้ำได้มีสำนึกรับรู ้อนั ลวงตำในควำมค้ำจุนและควำมหวัง
สำนึกรับรู ้แห่งควำมค้ำจุนและควำมหวังนี้เองที่เป็ นจุดมุ่งหมำยของพวกเจ้ำในกำรเชื่อพระเจ้ำ
ไม่ใช่ควำมจริ งและชีวิต ด้วยเหตุน้ีเรำจึงพูดว่ำ
แนวทำงปฏิบตั ิของควำมเชื่อของพวกเจ้ำในพระเจ้ำไม่ได้เป็ นอะไรนอกไปจำกกำรพยำยำมที่จะประจบประแจง
พระเจ้ำ ผ่ำนทำงกำรยอมรับใช้และควำมไร้ยำงอำย และไม่มีทำงสำมำรถถูกถือได้ว่ำเป็ นควำมเชื่อที่แท้จริ ง
ลูกไก่ตวั หนึ่งจะสำมำรถเกิดมำจำกควำมเชื่อเช่นนี้ได้อย่ำงไร? กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
ควำมเชื่อเช่นนี้สำมำรถทำสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงได้หรื อ?
จุดประสงค์ของควำมเชื่อของพวกเจ้ำในพระเจ้ำคือกำรใช้พระองค์เพื่อสัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยของพวกเจ้ำเอง
นี่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งเพิ่มเติมของกำรทำให้ขุ่นเคืองของพวกเจ้ำต่อพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำหรื อ?
พวกเจ้ำเชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำบนสวรรค์และปฏิเสธกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
กระนั้นเรำไม่ระลึกรู ้ถงึ ทรรศนะต่ำงๆ ของพวกเจ้ำ
เรำชมเชยเพียงบรรดำผูค้ นที่อยู่กบั ควำมเป็ นจริงและรับใช้พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกเท่ำนั้น
แต่ไม่เคยชมเชยบรรดำผูท้ ี่ไม่เคยยอมรับรู ้ถึงพระคริ สต์ผซู้ ่ึงทรงดำรงอยู่บนแผ่นดินโลก
ไม่สำคัญว่ำผูค้ นเช่นนั้นจงรักภักดีต่อพระเจ้ำบนสวรรค์เพียงใด
ในท้ำยที่สุดพวกเขำจะหลีกหนีไม่พน้ มือของเรำที่ลงโทษคนชัว่ ผูค้ นเหล่ำนี้เป็ นคนชัว่
พวกเขำเป็ นเหล่ำมำรร้ำยผูซ้ ่งึ ต่อต้ำนพระเจ้ำและไม่เคยยินดีที่จะเชื่อฟังพระคริ สต์ แน่นอนว่ำ
จำนวนของพวกเขำนั้นรวมถึงบรรดำผูท้ ี่ไม่รู้จกั และยิง่ ไปกว่ำนั้น ไม่ยอมรับรูถ้ ึงพระคริ สต์
เจ้ำเชื่อว่ำเจ้ำสำมำรถปฏิบตั ิตวั ต่อพระคริ สต์อย่ำงที่เจ้ำพอใจตรำบเท่ำที่เจ้ำจงรักภักดีต่อพระเจ้ำบนสวรรค์ได้หรื
อ? ผิด! ควำมไม่รู้เท่ำทันของเจ้ำในพระคริสต์คือควำมไม่รู้เท่ำทันในพระเจ้ำบนสวรรค์
ไม่สำคัญว่ำเจ้ำจงรักภักดีต่อพระเจ้ำบนสวรรค์เพียงใด มันเป็ นเพียงกำรพูดลอยๆ และกำรเสแสร้งเท่ำนั้น
ด้วยเหตุที่พระเจ้ำบนแผ่นดินโลกไม่เพียงทรงเป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ในกำรได้รับควำมจริงและควำมรู ้อนั ลึกซึ้ง
มำกขึ้นเท่ำนั้น แต่มำกไปกว่ำนั้นก็คอื
ทรงเป็ นประโยชน์ในกำรกล่ำวโทษมนุษย์และภำยหลังต่อมำในกำรยึดถือข้อเท็จจริ งต่ำงๆ เพื่อลงโทษคนชัว่
เจ้ำได้เข้ำใจผลลัพธ์อนั เป็ นประโยชน์และอันเป็ นโทษในทีน่ ้ีหรื อยัง?
เจ้ำได้รับประสบกำรณ์กบั ผลลัพธ์เหล่ำนั้นหรื อยัง?
เรำปรำรถนำให้พวกเจ้ำได้เข้ำใจควำมจริ งนี้ในวันหนึ่งในไม่ช้ำ: เพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้ำ
เจ้ำจะต้องรู ้จกั ไม่เพียงพระเจ้ำบนสวรรค์เท่ำนั้น แต่ที่สำคัญยิ่งกว่ำนั้นก็คือ พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
จงอย่ำสับสนไปกับเรื่ องสำคัญเร่ งด่วนต่ำงๆ ของเจ้ำหรือยอมให้เรื่องรองมำแทนที่เรื่องหลัก
ด้วยวิธีน้ีเท่ำนั้นเจ้ำจึงสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั พระเจ้ำได้อย่ำงแท้จริง กลำยเป็ นใกล้ชิดพระเจ้ำมำกขึ้น

และนำหัวใจของเจ้ำเข้ำใกล้พระองค์มำกขึ้น
หำกเจ้ำได้อยู่ในควำมเชื่อมำเป็ นเวลำหลำยปี และได้สมำคมกับเรำมำนำนแล้ว แต่ก็ยงั คงอยู่ห่ำงจำกเรำ
เช่นนั้นแล้วเรำย่อมพูดว่ำ มันจะต้องเป็ นว่ำเจ้ำกระทำให้ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสยั ของพระเจ้ำบ่อยๆ
และปลำยทำงของเจ้ำจะพิจำรณำได้ยำกมำก
หำกเวลำหลำยปี ในกำรสมำคมกับเรำไม่ได้เพียงล้มเหลวในกำรเปลี่ยนเจ้ำให้เป็ นบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีสภำวะควำม
เป็ นมนุษย์และควำมจริงเท่ำนั้น แต่ยงิ่ ไปกว่ำนั้นคือ ได้ฝงั หนทำงอันชัว่ ร้ำยของเจ้ำแน่นอยู่ในธรรมชำติของเจ้ำ
และเจ้ำไม่เพียงมีควำมโอหังเป็ นสองเท่ำของก่อนหน้ำนี้เท่ำนั้น แต่ควำมเข้ำใจผิดต่ำงๆ
ของเจ้ำเกี่ยวกับเรำยังได้ทวีคูณด้วยเช่นกัน ถึงขั้นที่ว่ำเจ้ำมำคำนึงถึงเรำว่ำเป็ นผูช้ ่วยตัวน้อยของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเรำก็ย่อมพูดว่ำควำมทุกข์ร้อนของเจ้ำไม่ได้อยู่เพียงแค่ผิว อีกต่อไปแล้ว
แต่กลับได้เจำะเข้ำไปถึงกระดูกที่แท้จริ งของเจ้ำแล้ว
ทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็เพื่อให้เจ้ำได้รอที่จะจัดกำรเตรี ยมงำนศพของเจ้ำ
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็ไม่จำเป็ นที่จะต้องอ้อนวอนเรำให้เป็ นพระเจ้ำของเจ้ำ
ด้วยเหตุที่เจ้ำได้กระทำบำปอย่ำงหนึ่งซึ่งสมควรแก่ควำมตำย บำปอันไม่สำมำรถยกโทษให้ได้
ต่อให้เรำอำจปรำนีต่อเจ้ำ พระเจ้ำบนสวรรค์จะทรงยืนกรำนที่จะเอำชีวิตเจ้ำ
ด้วยเหตุที่กำรกระทำให้ขุ่นเคืองของพวกเจ้ำต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำนั้นไม่ใช่ปัญหำธรรมดำ
แต่เป็ นปัญหำซึ่งมีลกั ษณะร้ำยแรงมำก เมื่อเวลำนั้นมำถึง จงอย่ำตำหนิเรำที่ไม่ได้บอกเจ้ำก่อนล่วงหน้ำ
ทุกอย่ำงจะกลับมำสู่จุดนี้: เมื่อเจ้ำสมำคมกับพระคริ สต์—พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก—ในฐำนะสำมัญชนคนหนึ่ง
กล่ำวคือ เมื่อเจ้ำเชื่อว่ำพระเจ้ำองค์น้ีไม่ใช่อะไรนอกจำกบุคคลคนหนึ่ง เมื่อนั้นก็เป็ นเวลำที่เจ้ำจะพินำศ
นี่คือกำรตักเตือนเพียงครั้งเดียวของเรำต่อเจ้ำทุกคน
ตัดตอนมำจำก “วิธีรู้จกั พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

662. ในครรลองแห่งกำรดำรงชีวิตของพวกเขำด้วยควำมเชื่อในพระเจ้ำนั้น
บุคคลทุกคนล้วนได้ทำในสิ่งทั้งหลำยที่ตำ้ นทำนและหลอกลวงพระเจ้ำ
ควำมประพฤติผิดบำงอย่ำงไม่จำเป็ นต้องถูกบันทึกเป็ นกำรทำให้ขุ่นเคือง แต่บำงอย่ำงก็ไม่สำมำรถยกโทษให้ได้
เพรำะมีหลำยควำมประพฤติที่ฝ่ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำ
ซึ่งเป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ หลำยคนที่กงั วลเกี่ยวกับชะตำกรรมของตนเองอำจตั้งคำถำมว่ำ
ควำมประพฤติเหล่ำนี้มีอะไรบ้ำง เจ้ำควรจะรู ้อยู่แล้วว่ำ พวกเจ้ำนั้นมีควำมโอหังและหยิง่ ผยองอยูโ่ ดยธรรมชำติ
และไม่เต็มใจที่จะนบนอบต่อข้อเท็จจริ ง ด้วยเหตุผลนี้ เรำจึงจะค่อยๆ
บอกกล่ำวกับพวกเจ้ำทีละน้อยๆหลังจำกพวกเจ้ำได้ทบทวนกับตัวเองแล้ว
เรำจะเตือนสติให้พวกเจ้ำมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำของประกำศกฤษฎีกำบริ หำรมำกขึ้น

และให้พยำยำมทำควำมรู ้จกั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ หำกไม่เช่นนั้น
พวกเจ้ำคงห้ำมปำกตัวเองให้ปิดสนิทได้อย่ำงลำบำกยำกเย็น
ลิ้นของพวกเจ้ำคงตวัดอย่ำงอิสระเกินไปกับกำรพูดคุยให้ฟังดูสูงส่ง
แล้วเจ้ำก็จะทำให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำโดยไม่ได้ต้งั ใจ และร่ วงลงสู่ควำมมืดมิด
สูญเสียกำรทรงสถิตของพระวิญญำณบริ สุทธิ์และควำมสว่ำง
เพรำะพวกเจ้ำไม่มีหลักธรรมในกำรกระทำทั้งหลำย เพรำะเจ้ำทำและพูดในสิ่งที่ไม่ควร
เจ้ำจะต้องได้รับกำรลงทัณฑ์อนั สำสม เจ้ำควรรู ้ว่ำแม้เจ้ำจะไม่มีหลักธรรมในคำพูดและควำมประพฤติ
แต่พระเจ้ำทรงมีหลักธรรมสูงส่งในทั้งสองสิ่ง
เหตุผลที่เจ้ำได้รับกำรลงทัณฑ์อนั สำสมก็เพรำะเจ้ำได้กระทำให้พระเจ้ำทรงขุน่ เคือง ไม่ใช่ต่อบุคคลคนหนึ่ง
หำกในชีวิตของเจ้ำ เจ้ำได้กระทำให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำหลำยครั้งหลำยครำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำย่อมต้องกลำยไปเป็ นลูกหลำนแห่งนรกอย่ำงไม่มีทำงเลีย่ งได้ สำหรับมนุษย์แล้ว อำจปรำกฎเหมือนว่ำ
เจ้ำแค่ได้กระทำควำมประพฤติที่ไม่ลงรอยกับควำมจริ งไปเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นและไม่ได้มีอะไรมำกกว่ำนั้น
เจ้ำได้ตระหนักรู ้หรือไม่ว่ำ ไม่ว่ำอย่ำงไรในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
เจ้ำได้กลำยเป็ นใครบำงคนที่ไม่มีเครื่ องบูชำลบล้ำงบำปจะมอบให้อีกแล้ว
เพรำะเจ้ำได้ฝ่ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำเกินกว่ำหนึ่งครั้ง และยิง่ ไปกว่ำนั้น
ยังไม่ได้แสดงสัญญำณของกำรกลับใจใหม่เลย ไม่มีตวั ช่วยอื่นอีกแล้วสำหรับเจ้ำ
มีก็แต่กำรดิ่งพรวดลงสู่นรกที่ซ่งึ พระเจ้ำจะทำกำรลงโทษมนุษย์เท่ำนั้นเอง
ผูค้ นจำนวนน้อยนิดได้กระทำควำมประพฤติบำงอย่ำงที่ฝ่ำฝื นหลักกำรทั้งหลำยในขณะที่กำลังติดตำมพระเจ้ำ
แต่หลังจำกได้รับกำรจัดกำรและให้กำรทรงนำ พวกเขำก็ค่อยๆ ค้นพบควำมเสื่อมทรำมของตนเอง
หลังจำกนั้นก็ได้เข้ำสู่ไปบนร่องครรลองที่ถูกต้องของควำมเป็ นจริ ง
และพวกเขำยังคงอยู่อย่ำงรู ้แจ้งเห็นจริงมำจนถึงปัจจุบนั ผูค้ นเช่นนั้นคือพวกที่จะคงอยู่ในตอนสุดท้ำย กระนั้น
ควำมซื่อสัตย์ต่ำงหำกที่เรำแสวงหำ หำกเจ้ำเป็ นบุคคลที่ซื่อสัตย์
และเป็ นใครคนหนึ่งซึ่งปฏิบตั ิตนโดยสอดคล้องกับหลักธรรม
เช่นนั้นแล้วเจ้ำก็สำมำรถเป็ นคนไว้ใจคนหนึ่งของพระเจ้ำได้ หำกในกำรกระทำของเจ้ำ
เจ้ำไม่ได้กระทำให้เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
และมีหัวใจที่เคำรพพระเจ้ำ เมื่อนั้นควำมเชื่อของเจ้ำย่อมขึ้นถึงมำตรฐำน
ผูใ้ ดก็ตำมที่ไม่เคำรพพระเจ้ำและไม่มีหัวใจที่สั่นรัวด้วยควำมยำเกรง
มีทีท่ำสูงมำกที่จะฝ่ ำฝื นประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำ
หลำยคนรับใช้พระเจ้ำด้วยจุดแข็งของควำมปรำรถนำอันแรงกล้ำของพวกเขำ

แต่ไม่มีควำมเข้ำใจในประกำศกฤษฎีกำบริ หำรของพระเจ้ำเลย ที่ยิ่งน้อยกว่ำนั้นก็คือ
ควำมเฉลียวใจอันใดต่อกำรแสดงนัยแห่งพระวจนะของพระองค์ และดังนั้น ด้วยเจตนำดีของพวกเขำ
บ่อยครั้งที่พวกเขำลงเอยตรงกำรทำสิ่งทั้งหลำยซึ่งเป็ นกำรขัดจังหวะกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
ในกรณีที่รุนแรง พวกเขำถูกขว้ำงทิ้งออกไปเลย
ถูกตัดขำดจำกโอกำสอันใดในภำยภำคหน้ำที่จะได้ติดตำมพระองค์ และถูกขับลงสู่นรก
ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ท้งั หมดที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้ำเป็ นอันจบสิ้นลง
ผูค้ นเหล่ำนี้ทำงำนในพระนิเวศของพระเจ้ำด้วยจุดแข็งของเจตนำดีแบบรู ้เท่ำไม่ถึงกำรณ์
และจบลงด้วยกำรสร้ำงพระโมหะให้กบั พระอุปนิสยั ของพระเจ้ำ
ผูค้ นนำพำหนทำงของกำรรับใช้พวกข้ำรำชกำรและบรรดำเจ้ำนำยทั้งหลำยมำใช้ในพระนิเวศของพระเจ้ำ
และพยำยำมที่จะทำให้หนทำงเหล่ำนั้นเข้ำมำมีบทบำท โดยกำรคิดอย่ำงไร้ประโยชน์ว่ำ
หนทำงเหล่ำนั้นจะสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กบั ที่นี่ได้อย่ำงง่ำยดำยโดยไม่ตอ้ งใช้ควำมพยำยำม
พวกเขำไม่เคยจินตนำกำรว่ำพระเจ้ำมิใช่ทรงมีพระอุปนิสัยของลูกแกะ แต่เป็ นอุปนิสัยของรำชสีห์ เพรำะฉะนั้น
บรรดำผูท้ ี่มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พระเจ้ำเป็ นครั้งแรกจึงไม่สำมำรถสื่อสำรกับพระองค์ได้เลย
ด้วยพระหฤทัยของพระเจ้ำนั้นไม่เหมือนหัวใจมนุษย์
เฉพำะหลังจำกที่เจ้ำเข้ำใจควำมจริ งหลำกหลำยประกำรแล้วเท่ำนั้น
เจ้ำจึงสำมำรถมำรู ้จกั พระเจ้ำมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรูน้ ้ีไม่ใช่ประกอบไปด้วยพระวจนะหรื อคำสอนทั้งหลำย
แต่ก็สำมำรถนำไปใช้เป็ นเสมือนขุมทรัพย์ที่จะเป็ นวิถีทำงให้เจ้ำได้เข้ำไปสู่ควำมไว้ใจใกล้ชดิ กับพระเจ้ำ
และใช้เป็ นสิ่งพิสูจน์ว่ำ พระองค์ทรงปี ติยินดีในตัวเจ้ำ หำกเจ้ำขำดพร่ องควำมเป็ นจริ งของควำมรู ้
และไม่มีควำมจริ งติดตัว เช่นนั้นแล้ว
กำรปรนนิบตั ิอนั เปี่ ยมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำของเจ้ำย่อมทำได้เพียงนำควำมเกลียดและควำมชิงชังจำกพระเจ้ำม
ำสู่ตวั เจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรตักเตือนสำมประกำร” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

663. ทุกประโยคที่เรำได้พูดไปมีพระอุปนิสัยของพระเจ้ำอยู่ภำยในนั้น
พวกเจ้ำน่ำจะทำได้ดีในกำรใคร่ ครวญวจนะของเรำอย่ำงระมัดระวัง
และพวกเจ้ำจะได้ประโยชน์อย่ำงมำกจำกวจนะของเรำอย่ำงแน่นอน
เนื้อแท้ของพระเจ้ำนั้นยำกที่จะจับควำมเข้ำใจ
แต่เรำไว้วำงใจว่ำพวกเจ้ำทุกคนมีแนวคิดอยู่บำ้ งเป็ นอย่ำงน้อยเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
เรำหวังว่ำพวกเจ้ำจะแสดงให้เรำเห็นและทำให้มำกขึ้นในสิ่งซึ่งไม่เป็ นที่ขุ่นเคืองต่อพระอุปนิสัยของพระเจ้ำ
เมื่อนั้นเรำจึงจะมัน่ ใจ ตัวอย่ำงเช่น รักษำพระเจ้ำไว้ในหัวใจของเจ้ำตลอดเวลำ เมื่อเจ้ำกระทำกำรใด

จงทำเช่นนั้นตำมพระวจนะของพระองค์ จงแสวงหำเจตนำรมณ์ของพระองค์ในทุกสรรพสิ่ง
และจงละเว้นจำกกำรทำสิ่งซึ่งแสดงกำรไม่เคำรพและลบหลูพ่ ระเจ้ำ
ที่เจ้ำควรทำให้น้อยลงกว่ำนั้นอีกก็คือกำรคิดไว้ในใจเฉยๆ
ว่ำจะนำพระเจ้ำมำเติมเต็มที่ว่ำงในหัวใจของเจ้ำในอนำคต หำกเจ้ำทำเช่นนี้
เจ้ำจะได้ทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำขุ่นเคืองแล้ว และเช่นกัน
สมมติว่ำเจ้ำไม่เคยเอ่ยคำพูดหมิ่นประมำทหรือแสดงคำบ่นว่ำพระเจ้ำตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้ำ และอีกเช่นกัน
สมมติว่ำเจ้ำสำมำรถปฏิบตั ิทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงได้มอบควำมไว้วำงพระทัยให้เจ้ำทำได้อย่ำงถู กต้องเหมำะสม
และยังสำมำรถนบนอบต่อพระวจนะของพระองค์ท้งั หมดตลอดชัว่ ชีวิตของเจ้ำ
เจ้ำก็ย่อมจะได้หลีกเลี่ยงกำรล่วงละเมิดประกำศกฤษฎีกำบริ หำรแล้ว ตัวอย่ำงเช่น หำกเจ้ำได้เคยพูดว่ำ
“ทำไมฉันจึงไม่คิดว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ?”
“ฉันคิดว่ำพระวจนะเหล่ำนี้ไม่ใช่อะไรมำกไปกว่ำควำมรู ้แจ้งบำงอย่ำงเกีย่ วกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์”
“ในควำมเห็นของฉัน สิ่งที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิไม่จำเป็ นว่ำจะถูกต้องไปเสียทุกอย่ำง”
“สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ำไม่ได้อยู่เหนือกว่ำของฉัน” “พระวจนะของพระเจ้ำไม่ได้น่ำเชื่อถือจริ งๆ”
หรื อคำพูดอันเป็ นกำรแสดงกำรตัดสินเช่นนั้นอื่นๆ
เช่นนั้นแล้วเรำจะเตือนสติให้เจ้ำสำรภำพและกลับใจในบำปของเจ้ำให้บ่อยขึ้น มิฉะนั้นแล้ว
เจ้ำจะไม่มีวนั มีโอกำสที่จะได้รับกำรยกโทษ ด้วยเหตุที่เจ้ำไม่ได้ทำให้มนุษย์คนหนึ่งขุ่นเคือง
แต่ทำให้พระเจ้ำพระองค์เองทรงขุ่นเคือง เจ้ำอำจเชื่อว่ำเจ้ำกำลังตัดสินมนุษย์คนหนึ่ง
แต่พระวิญญำณของพระเจ้ำไม่ทรงพิจำรณำมันแบบนั้น
กำรที่เจ้ำไม่เคำรพเนื้อหนังของพระองค์ก็เท่ำกับกำรไม่เคำรพพระองค์ เมื่อเป็ นดังนี้แล้ว
เจ้ำไม่ได้ทำให้พระอุปนิสัยของพระเจ้ำขุ่นเคืองแล้วหรอกหรื อ?
เจ้ำจะต้องจำไว้ว่ำทุกอย่ำงที่ได้รับกำรปฏิบตั ิโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำนั้นทำไปเพื่อที่จะปกปักรักษำพระรำช
กิจของพระองค์ในเนื้อหนังและเพื่อที่จะให้พระรำชกิจของพระองค์น้ นั ได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงดี
หำกเจ้ำละเลยเรื่ องนี้
เช่นนั้นแล้วเรำพูดว่ำเจ้ำคือใครบำงคนผูท้ ี่จะไม่มีวนั สำมำรถประสบควำมสำเร็จในกำรเชื่อในพระเจ้ำได้เลย
ด้วยเหตุที่เจ้ำได้ยวั่ ยุพระพิโรธของพระเจ้ำ
และดังนั้นพระองค์จะทรงใช้กำรลงทัณฑ์อนั เหมำะสมเพื่อสอนบทเรี ยนแก่เจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “กำรเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำมีควำมสำคัญมำก” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

664. หลังจำกที่เข้ำใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ำและสิ่ งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็ นแล้ว พวกเจ้ำได้มีขอ้ สรุ ปใดๆ
ว่ำเจ้ำควรปฏิบตั ิต่อพระเจ้ำอย่ำงไรหรื อไม่? ประกำรสุดท้ำย เพื่อตอบคำถำมนี้

เรำต้องกำรให้ขอ้ เสนอแนะกับเจ้ำสำมข้อ: อันดับแรก จงอย่ำทดสอบพระเจ้ำ
ไม่ว่ำเจ้ำจะเข้ำใจเกี่ยวกับพระเจ้ำมำกเพียงใดก็ตำม
ไม่ว่ำเจ้ำจะรู ้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค์มำกเพียงใดก็ตำม จงอย่ำได้ทดสอบพระเจ้ำโดยเด็ดขำด
อันดับที่สอง จงอย่ำแก่งแย่งสถำนะกับพระเจ้ำ ไม่ว่ำพระเจ้ำจะทรงประทำนสภำวะประเภทใดให้กบั เจ้ำก็ตำม
หรื อพระองค์จะทรงไว้วำงพระทัยให้เจ้ำทำงำนประเภทใดก็ตำม
ไม่ว่ำพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเจ้ำเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ประเภทใดก็ตำม
และไม่ว่ำเจ้ำจะได้สละตัวเจ้ำเองและพลีอุทิศเพื่อพระเจ้ำมำกเพียงใดก็ตำม
จงอย่ำได้แข่งขันสถำนะกับพระเจ้ำโดยเด็ดขำด อันดับที่สำม จงอย่ำแข่งขันกับพระเจ้ำ
ไม่ว่ำเจ้ำจะเข้ำใจหรื อไม่ก็ตำม หรื อไม่ว่ำเจ้ำจะสำมำรถนบนอบต่อสิ่งที่พระเจ้ำทรงทำกับเจ้ำ
สิ่งที่พระองค์ทรงจัดกำรเตรี ยมกำรเพื่อเจ้ำ และสิ่งที่พระองค์ทรงนำมำให้กบั เจ้ำหรื อไม่ก็ตำม
จงอย่ำได้แข่งขันกับพระเจ้ำโดยเด็ดขำด หำกเจ้ำสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อเสนอแนะสำมข้อนี้ได้ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำจึงจะปลอดภัยทีเดียว และเจ้ำจะไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้พระเจ้ำทรงกริ้ ว
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

665. บำงทีเจ้ำอำจได้ทนทุกข์มำกมำยในช่วงเวลำของเจ้ำแล้ว แต่เจ้ำยังคงไม่เข้ำใจสิ่งใดเลย
เจ้ำไม่รู้เท่ำทันในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิต ถึงแม้ว่ำเจ้ำจะได้รับกำรตีสอนและพิพำกษำแล้ว
แต่เจ้ำก็ยงั ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย และลึกๆ ลงไปภำยในนั้น เจ้ำยังไม่ได้รับชีวิต
เมื่อถึงเวลำที่จะทดสอบงำนของเจ้ำ
เจ้ำจะได้รับประสบกำรณ์กบั กำรทดสอบที่ดุเดือดดัง่ ไฟและแม้กระทัง่ ควำมทุกข์ลำบำกที่มำกยิ่งกว่ำ
ไฟนี้จะเปลี่ยนกำรดำรงอยู่ท้งั หมดทั้งมวลของเจ้ำให้กลำยเป็ นขี้เถ้ำ ในฐำนะใครบำงคนที่ไม่ได้ครอบครองชีวิต
ใครบำงคนที่ปรำศจำกทองคำบริ สุทธิ์ภำยในแม้สักเสี้ยว ใครบำงคนที่ยงั คงติดอยู่กบั อุปนิสยั เก่ำๆ อันเสื่อมทรำม
และใครบำงคนที่ไม่สำมำรถแม้กระทัง่ ทำงำนที่ดีได้กบั กำรเป็ นตัวประกอบเสริ มควำมเด่น
เจ้ำจะไม่ถูกกำจัดไปได้อย่ำงไร? ใครบำงคนที่มีค่ำน้อยกว่ำเงินหนึ่งเพนนี และใครบำงคนทีไ่ ม่ได้ครองชีวิต
สำมำรถมีประโยชน์อนั ใดสำหรับพระรำชกิจแห่งกำรพิชตั ชัยหรื อไม่? เมื่อเวลำนั้นมำถึง
วันของพวกเจ้ำจะยำกลำบำกกว่ำวันเหล่ำนั้นของโนอำห์และโสโดม!
ถึงตอนนั้นกำรอธิษฐำนของเจ้ำจะไม่ให้ประโยชน์ใดกับเจ้ำ
เจ้ำจะสำมำรถกลับมำภำยหลังและเริ่ มต้นกลับใจใหม่อีกครั้งได้อย่ำงไรเมื่อพระรำชกิจแห่งควำมรอดได้สิ้นไปแ
ล้ว? ทันทีที่พระรำชกิจแห่งควำมรอดทั้งหมดได้รับกำรดำเนินกำรเสร็จสิน้ ก็จะไม่มีพระรำชกิจนั้นอีก
สิ่งที่จะมีคือกำรเริ่ มต้นพระรำชกิจกำรลงโทษผูท้ ี่ชวั่ ร้ำย เจ้ำต้ำนทำน เจ้ำกบฏ และเจ้ำทำสิ่งต่ำงๆ ที่เจ้ำรู ้ว่ำชัว่ ร้ำย

เจ้ำไม่ได้เป็ นเป้ำหมำยของกำรลงโทษทีร่ ุ นแรงหรือ? เรำกำลังพูดสิ่งนี้ออกมำให้เจ้ำฟังในวันนี้
หำกเจ้ำเลือกที่จะไม่ฟัง เช่นนั้นแล้วเมื่อควำมวิบตั ิบงั เกิดกับเจ้ำในภำยหลัง
จะไม่สำยเกินไปหรือหำกเจ้ำเริ่ มรู ้สึกเสียใจและเริ่ มเชื่อในตอนนั้นเท่ำนั้น? เรำกำลังให้โอกำสเจ้ำกลับใจในวันนี้
แต่เจ้ำไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้น เจ้ำต้องกำรที่จะรอไปนำนเท่ำใด? จนกว่ำจะถึงวันแห่งกำรตีสอนหรื อ?
เรำไม่ได้จดจำกำรล่วงละเมิดที่ผ่ำนมำของเจ้ำในวันนี้ เรำให้อภัยเจ้ำซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ
เบนสำยตำจำกด้ำนที่เป็ นลบของเจ้ำเพื่อมองแค่ดำ้ นที่เป็ นบวกของเจ้ำ
เพรำะคำพูดและงำนในปัจจุบนั ของเรำทั้งหมดมีจุดมุง่ หมำยเพื่อช่วยเจ้ำให้รอด และเรำไม่มีเจตนำร้ำยใดๆ ต่อเจ้ำ
แต่เจ้ำยังปฏิเสธที่จะเข้ำสู่ เจ้ำไม่สำมำรถแยกแยะควำมดีออกจำกควำมเลว
และไม่รู้ว่ำจะซึ้งคุณค่ำกับควำมใจดีมีเมตตำอย่ำงไร
ผูค้ นเช่นนั้นไม่ใช่แค่รอกำรมำถึงของกำรลงโทษและกำรลงทัณฑ์อนั สำสมที่ชอบธรรมหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “ควำมจริงภำยในเกี่ยวกับพระรำชกิจแห่งกำรพิชิ ตชัย (1)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

666.
กำรทำงำนของเรำท่ำมกลำงพวกเจ้ำไม่ใช่อย่ำงเดียวกันกับกำรทรงพระรำชกิจของพระยำห์เวห์ในอิสรำเอลเลย
และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ มันไม่ใช่อย่ำงเดียวกับพระรำชกิจที่พระเยซูได้ทรงทำในยูเดีย
เรำพูดและทำงำนด้วยควำมยอมผ่อนปรนอย่ำงยิง่
และเรำพิชิตคนต่ำทรำมเหล่ำนี้ดว้ ยควำมโกรธตลอดจนกำรพิพำกษำ
มันไม่เหมือนกันเลยกับกำรที่พระยำห์เวห์ทรงนำทำงประชำกรของพระองค์ในอิสรำเอล
พระรำชกิจของพระองค์ในอิสรำเอลคือกำรประทำนอำหำรและน้ ำแห่งชีวิต
และพระองค์ทรงเปี่ ยมไปด้วยควำมสงสำรและควำมรักที่มีให้ประชำกรของพระองค์ในขณะที่ทรงจัดเตรี ยมเพื่อ
พวกเขำ งำนของวันนี้ทำไปท่ำมกลำงชำติที่ถูกสำปของประชำกรผูซ้ ่งึ ไม่ได้รับกำรเลือกสรร
ไม่มีอำหำรอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งไม่มีกำรบำรุงเลี้ยงจำกน้ ำแห่งชีวิตอันดับกระหำย
และนับประสำอะไรที่จะมีสิ่งหล่อเลี้ยงจำกสินค้ำทำงวัตถุอนั เหลือเฟื อ มีเพียงสิ่งหล่อเลี้ยงจำกกำรพิพำกษำ
คำสำปแช่ง และกำรตีสอนอันเหลือเฟื อเท่ำนั้น
หนอนแมลงเหล่ำนี้ซ่งึ มีชีวิตอยู่ในกองมูลสัตว์ไม่คู่ควรอย่ำงสิน้ เชิงที่จะได้รับฝูงปศุสัตว์และแกะ
ควำมมัง่ คัง่ อันใหญ่หลวง และลูกหลำนที่สวยงำมที่สุดในแผ่นดินทั้งหมด
อย่ำงเช่นที่เรำได้เคยประทำนให้แก่อิสรำเอล
อิสรำเอลในปัจจุบนั มอบถวำยฝูงปศุสัตว์และแกะและสิ่งของที่เป็ นทองคำและเงินบนแท่นบูชำซึ่งเรำใช้เพื่อบำรุ
งเลี้ยงผูค้ นของอิสรำเอล ซึ่งเหนือกว่ำหนึ่งในสิบที่พระยำห์เวห์ทรงพึงประสงค์ภำยใต้ธรรมบัญญัติ
และดังนั้นเรำจึงได้ให้พวกเขำมำกขึ้นไปอีก—

มำกกว่ำหนึ่งร้อยเท่ำที่อิสรำเอลจะต้องได้รับไว้ภำยใต้ธรรมบัญญัติ
สิ่งซึ่งเรำใช้บำรุ งเลี้ยงอิสรำเอลเหนือกว่ำทั้งหมดที่อบั รำฮัมเคยได้รับ และทั้งหมดที่อิสอัคเคยได้รับ
เรำจะทำให้ครอบครัวของอิสรำเอลมีลูกมำกและทวีจำนวน
และเรำจะทำให้ประชำกรแห่งอิสรำเอลของเรำแพร่ กระจำยไปตลอดทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก
บรรดำผูท้ ี่เรำอำนวยพรและดูแลเอำใจใส่ยงั คงเป็ นประชำกรที่ได้รับเลือกแห่งอิสรำเอล—กล่ำวคือ
ผูค้ นที่ทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่ำงให้กบั เรำและผูท้ ี่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่ำงจำกเรำ
เป็ นเพรำะพวกเขำระลึกถึงเรำนั่นเอง
พวกเขำจึงพลีอุทิศลูกวัวและลูกแกะแรกเกิดของพวกเขำบนแท่นบูชำศักดิ์สิทธิ์ของเรำและมอบถวำยทุกสิ่งทุกอ
ย่ำงที่พวกเขำมีต่อหน้ำเรำ
จนถึงจุดที่มอบถวำยบรรดำบุตรหัวปี แรกเกิดของพวกเขำในกำรรอคอยอย่ำงคำดหวังถึงกำรกลับมำของเรำ
แล้วพวกเจ้ำเป็ นอย่ำงไรเล่ำ? พวกเจ้ำกระตุน้ ควำมโกรธของเรำ เรี ยกร้องจำกเรำ
และขโมยของพลีอุทิศจำกบรรดำผูท้ ี่มอบถวำยสิ่งของทั้งหลำยให้เรำ
และพวกเจ้ำไม่รู้ว่ำเจ้ำกำลังทำให้เรำขุ่นเคือง ด้วยเหตุน้ี
ทั้งหมดที่พวกเจ้ำได้รับก็คือกำรร่ ำไห้และกำรลงโทษในควำมมืด
พวกเจ้ำได้ยวั่ ยุควำมโกรธของเรำมำหลำยครั้งแล้ว
และเรำได้ทำให้ไฟที่กำลังลุกไหม้ของเรำกระหน่ำลงมำถึงจุดที่ว่ำผูค้ นจำนวนมำกได้พบกับบทอวสำนอันน่ำอน
ำถ และบ้ำนอันแสนสุขได้กลำยเป็ นหลุมฝังศพอันอ้ำงว้ำง
ทั้งหมดที่เรำมีสำหรับบรรดำหนอนแมลงเหล่ำนี้คอื ควำมโกรธไม่มีที่สิ้นสุด
และเรำไม่มีเจตนำรมณ์ที่จะอำนวยพรพวกมัน เป็ นเพรำะเพื่อประโยชน์ของงำนของเรำเท่ำนั้น
เรำจึงได้มีขอ้ ยกเว้นและได้ยกพวกเจ้ำขึ้นสูง
และได้สู้ทนกำรเหยียดหยำมอันใหญ่หลวงและได้ทำงำนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
หำกไม่ใช่เป็ นเพรำะน้ ำพระทัยแห่งพระบิดำของเรำแล้ว
เรำจะสำมำรถดำเนินชีวิตในบ้ำนหลังเดียวกันกับบรรดำหนอนแมลงที่เกลือกกลิง้ อยู่ในกองมูลสัตว์ได้อย่ำงไร?
เรำรู ้สึกเกลียดยิ่งนักสำหรับกำรกระทำและคำพูดทั้งหมดของพวกเจ้ำ และถึงอย่ำงไรก็ตำม เพรำะเรำมี
“ควำมสนใจ” อยู่บำ้ งในควำมโสมมและกำรเป็ นกบฏของพวกเจ้ำ
กำรนี้จึงได้กลำยเป็ นกำรรวบรวมวจนะของเรำอันยิง่ ใหญ่
มิฉะนั้นแล้วเรำคงจะไม่ได้ยงั คงอยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำมำเป็ นเวลำนำนขนำดนี้อย่ำงแน่นอน ดังนั้น
พวกเจ้ำควรรู ้ว่ำท่ำทีของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำเป็ นเพียงท่ำทีของควำมเห็นใจและเวทนำ
เรำไม่มีควำมรักให้กบั พวกเจ้ำแม้สักหยด สิ่งที่เรำมีให้กบั พวกเจ้ำเป็ นเพียงควำมยอมผ่อนปรน

เพรำะเรำเพียงทำกำรนี้เพื่อประโยชน์ของงำนของเรำเท่ำนั้น
และพวกเจ้ำได้เห็นกิจกำรของเรำเพียงเพรำะเรำได้เลือกเอำควำมโสมมและกำรเป็ นกบฏมำเป็ น “วัตถุดิบ”
มิฉะนั้นแล้ว เรำคงจะไม่เปิ ดเผยกิจกำรของเรำต่อบรรดำหนอนแมลงเหล่ำนี้อย่ำงแน่นอน
เรำทำงำนในตัวพวกเจ้ำด้วยควำมไม่เต็มใจเท่ำนั้น
ไม่เหมือนกับควำมพร้อมและควำมเต็มใจที่เรำได้ใช้เพื่อทำงำนของเรำในอิสรำเอลเลย
เรำกำลังทนควำมโกรธของเรำในขณะที่บงั คับตัวเรำเองให้กล่ำวท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
หำกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของงำนอันยิ่งใหญ่กว่ำของเรำแล้ว
เรำจะสำมำรถทนยอมรับภำพอันต่อเนื่องของบรรดำหนอนแมลงเช่นนั้นได้อย่ำงไร?
หำกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของนำมของเรำแล้ว
เรำคงจะได้ข้ นึ สู่ควำมสูงอันสูงที่สุดและได้เผำผลำญบรรดำหนอนแมลงเหล่ำนี้จนหมดสิ้นพร้อมกันกับกองมูลสั
ตว์ของพวกมันไปนำนแล้ว! หำกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของสง่ำรำศีของเรำแล้ว
เรำจะสำมำรถยอมให้พวกมำรชัว่ เหล่ำนี้ตำ้ นทำนเรำอย่ำงเปิ ดเผยโดยที่หัวของพวกมันแกว่งไปมำต่อหน้ำต่อตำเ
รำได้อย่ำงไร? หำกไม่ใช่เพื่อที่จะให้งำนของเรำดำเนินกำรไปอย่ำงรำบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคแม้แต่น้อยแล้ว
เรำจะสำมำรถยอมให้ผูค้ นที่เหมือนหนอนแมลงเหล่ำนี้ทำรุ ณกรรมเรำอย่ำงป่ ำเถื่อนได้อย่ำงไร?
หำกผูค้ นหนึ่งร้อยคนในหมู่บำ้ นแห่งหนึ่งในอิสรำเอลลุกฮือขึ้นมำต้ำนทำนเรำเยี่ยงนี้
ต่อให้พวกเขำได้ทำกำรพลีอุทิศให้เรำ
เรำก็ยงั คงจะทำลำยล้ำงและขว้ำงพวกเขำลงไปในรอยแยกในผืนดินเพื่อที่จะป้องกันผูค้ นในเมืองอื่นๆ
ไม่ให้ก่อกำรกบฏอีกครั้งโดยเด็ดขำด เรำคือไฟที่เผำผลำญหมดและเรำไม่ทนยอมรับกำรทำให้ขุ่นเคือง
เพรำะพวกมนุษย์ท้งั หมดล้วนถูกเรำสร้ำงขึ้น ไม่ว่ำเรำจะพูดหรือทำสิ่งใด พวกเขำต้องเชื่อฟัง
และพวกเขำไม่อำจก่อกำรกบฏได้ ผูค้ นไม่มีสิทธิที่จะก้ำวก่ำยในงำนของเรำ
และนับประสำอะไรที่พวกเขำจะมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะวิเครำะห์ว่ำสิ่งใดถูกต้องหรือผิดในงำนของเรำและใ
นวจนะของเรำ เรำคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำง
และสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงทั้งหลำยควรสัมฤทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำพึงประสงค์ดว้ ยหัวใจแห่งกำรเคำรพที่มีให้เรำ
พวกเขำไม่ควรพยำยำมที่จะชี้แจงเหตุผลกับเรำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ พวกเขำไม่ควรต้ำนทำน
เรำปกครองคนของเรำด้วยสิทธิ อำนำจของเรำ
และพวกเหล่ำนั้นทั้งหมดที่เป็ นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของเรำควรนบนอบต่อสิทธิอำนำจของเรำ
แม้ว่ำวันนี้พวกเจ้ำจะใจกล้ำและอวดดีต่อหน้ำเรำ
แม้ว่ำพวกเจ้ำจะไม่เชื่อฟังวจนะซึ่งเรำใช้สอนพวกเจ้ำและไม่รู้จกั ยำเกรง
เรำเพียงเผชิญกับควำมเป็ นกบฏของพวกเจ้ำด้วยควำมยอมผ่อนปรน

เรำจะไม่สูญเสียกำรควบคุมอำรมณ์ของเรำและส่งผลกระทบต่องำนของเรำเพรำะบรรดำหนอนแมลงตัวเล็กๆ
ที่ไร้ควำมสำคัญได้กวนฝุ่นผงในกองมูลสัตว์ข้ นึ มำ
เรำทนยอมรับกำรดำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่องของทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำเกลียดชังและสิ่งทั้งหมดที่เรำชิงชังเพื่อประโยชน์
ของน้ ำพระทัยพระบิดำของเรำ และเรำจะทำเช่นนั้นจนกว่ำถ้อยคำของเรำจะครบบริ บูรณ์
จนกว่ำจะถึงชัว่ ขณะสุดท้ำยจริ งๆ ของเรำ จงอย่ำกังวล! เรำไม่สำมำรถจมสู่ระดับเดียวกับหนอนแมลงไร้ชื่อได้
และเรำจะไม่เปรี ยบเทียบระดับควำมเชี่ยวชำญของเรำกับเจ้ำ เรำเกลียดเจ้ำ แต่เรำสำมำรถสู้ทนได้
เจ้ำไม่เชื่อฟังเรำ แต่เจ้ำไม่สำมำรถหลบหนีวนั ที่เรำจะตีสอนเจ้ำได้
ซึ่งพระบิดำของเรำได้ทรงให้พระสัญญำกับเรำไว้
หนอนแมลงที่ถูกสร้ำงขึ้นจะสำมำรถเปรียบเทียบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำงได้หรื อ?
ในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รำกของพวกมัน เจ้ำจะกลับคืนสู่บำ้ นของ “บิดำ” ของเจ้ำ
และเรำจะกลับคืนไปอยู่เคียงข้ำงพระบิดำของเรำ เรำจะถึงพร้อมด้วยควำมรักอันอ่อนโยนของพระองค์
และเจ้ำจะถูกติดตำมโดยกำรเหยียบย่ำของบิดำของเจ้ำ เรำจะมีพระสิริของพระบิดำของเรำ
และเจ้ำจะมีควำมน่ำละอำยของพ่อของเจ้ำ เรำจะใช้กำรตีสอนที่เรำได้ร้ งั ไว้นำนแล้วให้ถงึ พร้อมเจ้ำ
และเจ้ำจะเผชิญกับกำรตีสอนของเรำกับเนื้อหนังอันเหม็นหืนของเจ้ำที่ได้ถูกทำให้เสื่อมทรำมมำเป็ นเวลำหลำย
หมื่นปี เรำจะได้สรุ ปปิ ดตัวงำนแห่งถ้อยคำของเรำในตัวเจ้ำแล้ว โดยถึงพร้อมด้วยควำมยอมผ่อนปรน
และเจ้ำจะเริ่ มต้นกำรปฏิบตั ิบทบำทหน้ำที่ในกำรทนทุกข์กบั ควำมวิบตั ิจำกวจนะของเรำให้สำเร็จลุล่วง
เรำจะชื่นบำนเป็ นอย่ำงยิง่ และทำงำนในอิสรำเอล เจ้ำจะร่ ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของเจ้ำ
ดำรงอยู่และตำยลงในโคลน
เรำจะได้รับรู ปทรงดั้งเดิมของเรำกลับคืนมำและจะไม่คงอยู่ในควำมโสมมกับเจ้ำอีกต่อไป
ในขณะที่เจ้ำจะได้รับควำมน่ำเกลียดดั้งเดิมของเจ้ำกลับคืนมำและยังคงมุดไปรอบๆ ต่อไปในกองมูลสัตว์
เมื่องำนและวจนะของเรำเสร็จสิ้นแล้ว มันจะเป็ นวันแห่งควำมชื่นบำนยินดีสำหรับเรำ
เมื่อกำรต้ำนทำนและกำรเป็ นกบฏของเจ้ำจบสิ้นแล้ว มันจะเป็ นวันแห่งกำรร่ ำไห้สำหรับเจ้ำ
เรำจะไม่เห็นอกเห็นใจเจ้ำ และเจ้ำจะไม่มีวนั ได้เห็นเรำอีกเลย เรำจะไม่เข้ำร่ วมในกำรสนทนำกับเจ้ำอีกต่อไป
และเจ้ำจะไม่มีวนั ได้เผชิญหน้ำเรำอีกเลย เรำจะเกลียดชังกำรเป็ นกบฏของเจ้ำ
และเจ้ำจะคิดถึงควำมน่ำรักชื่นชมของเรำ เรำจะตีเจ้ำ และเจ้ำจะคะนึงหำเรำ เรำจะไปจำกเจ้ำอย่ำงยินดี
และเจ้ำจะตระหนักรู ้ถึงหนี้ที่เจ้ำมีต่อเรำ เรำจะไม่มีวนั ได้เห็นเจ้ำอีกเลย
แต่เจ้ำจะหวังที่จะได้พบกับเรำอยู่ตลอดเวลำ เรำจะเกลียดชังเจ้ำเพรำะเจ้ำต้ำนทำนเรำในปัจจุบนั นี้
และเจ้ำจะคิดถึงเรำเพรำะเรำตีสอนเจ้ำในปัจจุบนั นี้ เรำจะไม่เต็มใจที่จะดำเนิ นชีวิตเคียงข้ำงเจ้ำ
แต่เจ้ำจะโหยหำถึงมันอย่ำงขมขื่นและร่ ำไห้ไปชัว่ กัลปำวสำน

เพรำะเจ้ำจะเสียใจกับทั้งหมดที่เจ้ำได้ทำกับเรำลงไป เจ้ำจะรู ้สึกผิดไปกับกำรเป็ นกบฏและกำรต้ำนทำนของเจ้ำ
เจ้ำจะกระทัง่ นอนคว่ำหน้ำไปกับพื้นด้วยควำมเสียใจและล้มลงต่อหน้ำเรำและสำบำนว่ำจะไม่มีวนั ไม่เชื่อฟังเรำอี
กเลย อย่ำงไรก็ตำม ในหัวใจของเจ้ำ เจ้ำจะรักเรำเท่ำนั้น กระนั้นเจ้ำก็จะไม่มีวนั สำมำรถได้ยนิ เสียงของเรำ
เรำจะทำให้เจ้ำละอำยใจในตัวเจ้ำเอง
ตัดตอนมำจำก “เมือ่ ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รำกของพวกมัน เจ้ำจะเสียใจกับควำมชั่วทั้งหมดที่เจ้ำได้ทำลงไป” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

667. ตอนนี้เรำกำลังมองเนื้อหนังที่ปล่อยตัวของเจ้ำที่จะป้อยอเรำ และเรำเพียงแต่มีคำเตือนเล็กๆ น้อยๆ
ให้กบั เจ้ำเท่ำนั้น กระนั้นก็ตำมเรำจะไม่ “รับใช้” เจ้ำด้วยกำรตีสอน เจ้ำควรจะรู ้ว่ำเจ้ำมีบทบำทใดในงำนของเรำ
และเช่นนั้นแล้วเรำจึงจะพึงพอใจ ในเรื่ องทั้งหลำยนอกเหนือจำกกำรนี้ หำกเจ้ำต้ำนทำนเรำหรื อใช้เงินของเรำ
หรื อกินของพลีอุทศิ ที่ให้แก่เรำ พระยำห์เวห์ หรือหำกหนอนแมลงทั้งหลำยเช่นพวกเจ้ำกัดกันเอง
หรื อหำกสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงเหมือนสุนัขเช่นเจ้ำขัดแย้งหรือฝ่ ำฝื นกันเอง—
เรำไม่กงั วลกับกำรนั้นไม่ว่ำจะเป็ นเรื่ องใด พวกเจ้ำจำเป็ นต้องรู ้เพียงว่ำเจ้ำเป็ นสิ่งของชนิดใดเท่ำนั้น
และเรำก็จะพึงพอใจ นอกเหนือจำกทั้งหมดนี้แล้ว
หำกพวกเจ้ำปรำรถนำที่จะใช้อำวุธต่อกันหรื อสู้รบกันเองด้วยคำพูด นั่นก็ไม่เป็ นไร
เรำไม่มีควำมประสงค์ที่จะก้ำวก่ำยในสิ่งทั้งหลำยเช่นนั้น
และเรำก็ไม่เกี่ยวข้องในเรื่ องรำวของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย
ไม่ใช่ว่ำเรำไม่ใส่ใจเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทั้งหลำยระหว่ำงพวกเจ้ำ
นั่นเป็ นเพรำะว่ำเรำไม่ใช่หนึ่งในบรรดำพวกเจ้ำ
และดังนั้นจึงไม่มีส่วนร่ วมในเรื่องรำวทั้งหลำยที่อยู่ระหว่ำงพวกเจ้ำ
ตัวเรำเองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงและไม่ได้เป็ นของโลกนี้
ดังนั้นเรำจึงเกลียดชีวิตอันวุน่ วำยของผูค้ นและสัมพันธภำพอันยุง่ เหยิงทีไ่ ม่ถูกต้องเหมำะสมระหว่ำงพวกเขำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรำเกลียดฝูงชนที่อกึ ทึกครึ กโครม อย่ำงไรก็ตำม
เรำมีควำมรู ้อนั ลึกซึ้งเกี่ยวกับควำมไม่บริ สุทธิ์ท้งั หลำยในหัวใจของสิ่งมีชีวิตทรงสร้ำงแต่ละสิ่ง
และก่อนที่เรำจะได้สร้ำงพวกเจ้ำนั้น เรำรู ้อยู่แล้วถึงควำมไม่ชอบธรรมที่มีอยู่ลึกลงไปในหัวใจของมนุษย์
และเรำได้รู้ถึงกำรหลอกลวงและควำมคดโกงทั้งหมดในหัวใจของมนุษย์ ดังนั้น
ต่อให้ไม่มีร่องรอยเลยเมื่อมนุษย์ทำสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
เรำก็ยงั คงรู ้ว่ำควำมไม่ชอบธรรมที่ถูกเก็บงำภำยในหัวใจของพวกเจ้ำนั้นเหนือกว่ำควำมอุดมของทุกสรรพสิ่งที่เร
ำได้สร้ำงขึ้น พวกเจ้ำทุกๆ คนได้ข้ นึ สู่จุดสูงสุดของมวลชน เจ้ำได้ข้ นึ ไปเป็ นบรรพบุรุษของผองชน
พวกเจ้ำทำตำมอำเภอใจยิ่งนัก และพวกเจ้ำคลุม้ คลัง่ ท่ำมกลำงบรรดำหนอนแมลงทั้งหมด

โดยแสวงหำสถำนที่ที่สะดวกสบำยและพยำยำมที่จะกลืนกินบรรดำหนอนแมลงที่เล็กกว่ำเจ้ำ
พวกเจ้ำเจตนำร้ำยและมุ่งร้ำยในหัวใจของพวกเจ้ำ แซงหน้ำแม้กระทัง่ บรรดำผีที่ได้จมดิง่ สู่กน้ ทะเล
เจ้ำอำศัยอยู่ในก้นมูลสัตว์
รบกวนบรรดำหนอนแมลงตั้งแต่ดำ้ นบนสุดไปจนถึงด้ำนล่ำงสุดจนกระทัง่ พวกมันไม่มีสันติสุข
โดยต่อสู้กนั เองชัว่ ขณะหนึ่งครั้นแล้วจึงสงบลง พวกเจ้ำไม่รู้จกั สถำนที่ของพวกเจ้ำ
แต่พวกเจ้ำก็ยงั คงสูร้ บกันเองในมูลสัตว์ พวกเจ้ำจะสำมำรถได้รับสิ่งใดจำกกำรต่อสู้ดนิ้ รนเช่นนั้น?
หำกพวกเจ้ำมีควำมเคำรพให้กบั เรำในหัวใจของพวกเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
เจ้ำจะสำมำรถสู้กนั เองลับหลังเรำได้อย่ำงไร? ไม่สำคัญว่ำสถำนะของเจ้ำจะสูงส่งเพียงใด
เจ้ำไม่ได้ยงั คงเป็ นหนอนตัวเล็กๆ ที่ส่งกลิน่ เหม็นตัวหนึ่งในมูลสัตว์หรอกหรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถงอกปี กและกลำยเป็ นนกพิรำบในท้องฟ้ำได้หรื อ? หนอนตัวเล็กๆ
ที่ส่งกลิ่นเหม็นเช่นพวกเจ้ำทั้งหลำยขโมยเครื่ องบูชำจำกแท่นบูชำของเรำ พระยำห์เวห์ ในกำรทำเช่นนั้น
เจ้ำจะสำมำรถกูช้ ื่อเสียงที่พงั ทลำยและล้มเหลวของเจ้ำและกลำยเป็ นประชำกรที่ได้รับเลือกแห่งอิสรำเอลได้หรื อ
? เจ้ำเป็ นผูเ้ ครำะห์ร้ำยที่ไร้ยำงอำย! ของพลีอุทิศเหล่ำนั้นบนแท่นบูชำได้รับกำรมอบถวำยให้เรำโดยผูค้ น
เป็ นกำรแสดงออกถึงควำมรู ้สึกอันมีเมตตำจำกบรรดำผูท้ ี่เคำรพเรำ
พวกมันอยู่ในกำรควบคุมของเรำและมีไว้เพื่อกำรใช้งำนของเรำ
ดังนั้นแล้วเจ้ำจะสำมำรถปล้นบรรดำนกเขำตัวน้อยๆ ที่ผคู้ นได้ให้เรำไปจำกเรำได้อย่ำงไร?
เจ้ำไม่กลัวว่ำจะกลำยเป็ นยูดำสหรอกหรื อ? เจ้ำไม่เกรงกลัวว่ำแผ่นดินของเจ้ำอำจกลำยเป็ นทุ่งเลือดหรอกหรื อ?
เจ้ำมันเป็ นสิ่งที่ไร้ยำงอำย!
เจ้ำคิดว่ำบรรดำนกเขำที่ผคู้ นได้มอบถวำยนั้นเป็ นไปเพื่อบำรุงเลี้ยงท้องของหนอนแมลงเช่นเจ้ำหรื อ?
สิ่งที่เรำได้ให้เจ้ำไปคือสิ่งที่เรำพอใจและเต็มใจที่จะให้เจ้ำ
สิ่งที่เรำไม่ได้ให้เจ้ำไปนั้นเรำจะใช้เมื่อใดและอย่ำงไรก็ได้ เจ้ำไม่อำจขโมยเครื่ องบูชำของเรำได้ง่ำยๆ
องค์หนึ่งเดียวผูซ้ ่งึ ทรงงำนคือเรำ พระยำห์เวห์—องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำง—
และผูค้ นถวำยของพลีอุทิศก็เพรำะเรำ เจ้ำคิดว่ำนี่เป็ นกำรชดใช้สำหรับกำรวิ่งวุ่นดำเนินงำนที่เจ้ำทำหรื อ?
เจ้ำไร้ยำงอำยจริ งๆ! เจ้ำวิ่งวุ่นดำเนินงำนเพื่อใคร? ไม่ใช่เพื่อตัวเจ้ำเองหรอกหรื อ?
เหตุใดเจ้ำจึงขโมยของพลีอุทิศของเรำ? เหตุใดเจ้ำจึงขโมยเงินจำกถุงเงินของเรำ? เจ้ำไม่ใช่บตุ รของยูดำส
อิสคำริ โอท หรอกหรือ? ของพลีอุทศิ ที่ให้แก่เรำ พระยำห์เวห์ เป็ นของที่ให้ปุโรหิตชื่นชม เจ้ำเป็ นปุโรหิตหรื อ?
เจ้ำกล้ำที่จะกินของพลีอุทิศของเรำอย่ำงกระหยิ่มใจ และกระทัง่ วำงแผ่ของพลีอุทิศเหล่ำนั้นบนโต๊ะ
เจ้ำไม่มีค่ำอะไรเลย! เจ้ำมันเป็ นผูเ้ ครำะห์ร้ำยทีไ่ ร้ค่ำ! ไฟของเรำ ไฟแห่งพระยำห์เวห์ จะเผำผลำญเจ้ำ!

ตัดตอนมำจำก “เมือ่ ใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รำกของพวกมัน เจ้ำจะเสียใจกับควำมชั่วทั้งหมดที่เจ้ำได้ทำลงไป” ใน
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668. เรำได้ทำงำนและพูดในหนทำงนี้ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ เรำได้สละกำลังและควำมพยำยำมไปมำกมำยยิ่ง
กระนั้นเมื่อใดเล่ำที่พวกเจ้ำได้ฟังสิ่งที่เรำบอกพวกเจ้ำอย่ำงชัดเจน? ที่ใดเล่ำที่พวกเจ้ำได้กรำบไหว้เรำ
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์? เหตุใดพวกเจ้ำจึงปฏิบตั ิต่อเรำเยี่ยงนี้เล่ำ?
เหตุใดทุกสิ่งที่พวกเจ้ำพูดและทำจึงยัว่ ยุควำมโกรธของเรำ? เหตุใดหัวใจของพวกเจ้ำจึงกระด้ำงนัก?
เรำได้เคยคร่ ำชีวิตพวกเจ้ำบ้ำงหรื อไม่?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงไม่ทำสิ่งใดเลยนอกจำกทำให้เรำโศกเศร้ำและกระวนกระวำยใจ?
พวกเจ้ำกำลังรอให้วนั แห่งควำมโกรธของเรำ พระยำห์เวห์ เกิดขึ้นกับพวกเจ้ำอยู่ใช่หรือไม่?
พวกเจ้ำกำลังรอให้เรำส่งควำมโกรธที่ถูกยัว่ ยุดว้ ยกำรไม่เชื่อฟังของพวกเจ้ำอยู่ใช่หรื อไม่?
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำทำไม่ใช่เพื่อพวกเจ้ำหรอกหรือ? กระนั้นพวกเจ้ำก็ยงั ได้ปฏิบตั ิต่อเรำ พระยำห์เวห์
ในหนทำงนี้อยู่เสมอ นั่นคือ ขโมยเครื่องสักกำระของเรำ
นำเครื่ องบูชำของแท่นบูชำของเรำกลับไปยังถ้ำหมำป่ ำเพื่อเลี้ยงพวกลูกหมำป่ ำและลูกๆ ของพวกลูกหมำป่ ำ
ผูค้ นต่ำงต่อสู้กนั เอง เผชิญหน้ำกันและกันด้วยกำรจ้องมองที่โกรธเกรี้ ยว และด้วยดำบและหอก
โยนถ้อยคำของเรำ องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ลงไปในห้องส้วมให้กลำยเป็ นสกปรกเหมือนสิ่งปฏิกูล
ควำมสัตย์สุจริ ตของพวกเจ้ำอยู่ที่ใดเล่ำ?
สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำได้กลำยเป็ นควำมเหมือนสัตว์เดรัจฉำน!
หัวใจของพวกเจ้ำได้กลำยเป็ นหินมำนำนแล้ว
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเวลำที่วนั แห่งควำมโกรธของเรำมำถึงจะเป็ นเวลำที่เรำพิพำกษำควำมชัว่ ที่พวกเจ้ำกระ
ทำต่อเรำ องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ในวันนี้? พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำโดยกำรหลอกเรำในหนทำงนี้
โดยกำรโยนถ้อยคำของเรำลงไปในโคลนตมและไม่ฟังถ้อยคำของเรำ—
พวกเจ้ำคิดว่ำโดยกำรปฏิบตั ิตวั เช่นนี้ลบั หลังเรำ
พวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีกำรจ้องมองที่โกรธเกรี้ยวของเรำได้หรือ? พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรือว่ำตำของเรำ
พระยำห์เวห์ ได้มองเห็นพวกเจ้ำแล้วครำที่พวกเจ้ำขโมยเครื่ องสักกำระของเรำ
และละโมบในสิ่งครอบครองของเรำ? พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเมื่อพวกเจ้ำได้ขโมยเครื่ องสักกำระของเรำไป
พวกเจ้ำได้ทำเช่นนั้นเบื้องหน้ำแท่นบูชำที่เครื่ องสักกำระถูกถวำย?
พวกเจ้ำสำมำรถเชื่อตัวเองว่ำฉลำดพอที่จะหลอกลวงเรำในหนทำงนี้ได้อย่ำงไร?
ควำมโกรธของเรำจะสำมำรถออกห่ำงจำกบำปอันชัว่ ร้ำยของพวกเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
ควำมเดือดดำลรุ นแรงของเรำจะสำมำรถเมินเฉยต่อกำรทำชัว่ ของพวกเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?

ควำมชัว่ ที่พวกเจ้ำกระทำในวันนี้ไม่ได้เปิ ดทำงออกให้กบั พวกเจ้ำ
แต่กกั เก็บกำรตีสอนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ของพวกเจ้ำ มันยัว่ ยุกำรตีสอนของเรำ องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ต่อพวกเจ้ำ
กำรทำชัว่ และคำพูดชัว่ ของพวกเจ้ำจะสำมำรถหนีพน้ จำกกำรตีสอนของเรำได้อย่ำงไรเล่ำ?
คำอธิษฐำนของพวกเจ้ำจะสำมำรถมำถึงหูของเรำได้อย่ำงไรเล่ำ?
เรำจะสำมำรถเปิ ดทำงออกให้กบั ควำมไม่ชอบธรรมของพวกเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
เรำจะสำมำรถปล่อยกำรทำชัว่ ของพวกเจ้ำในกำรท้ำทำยเรำไปเฉยๆ ได้อย่ำงไรเล่ำ?
เรำจะสำมำรถไม่ตดั ลิ้นของพวกเจ้ำที่มีพิษเหมือนลิ้นของงูได้อย่ำงไรเล่ำ?
พวกเจ้ำไม่มำหำเรำเพื่อประโยชน์แห่งควำมชอบธรรมของพวกเจ้ำ
แต่กลับกักเก็บควำมโกรธของเรำอันเป็ นผลจำกควำมไม่ชอบธรรมของพวกเจ้ำไว้แทน
เรำจะสำมำรถให้อภัยพวกเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ? ในสำยตำของเรำ องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
คำพูดและกำรกระทำของพวกเจ้ำล้วนสกปรก สำยตำของเรำ องค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์
เห็นควำมไม่ชอบธรรมของพวกเจ้ำเป็ นเหมือนกำรตีสอนที่ไม่หยุดหย่อน
กำรตีสอนและกำรพิพำกษำอันชอบธรรมของเรำจะสำมำรถออกห่ำงจำกพวกเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
เพรำะพวกเจ้ำทำสิ่งนี้กบั เรำ ทำให้เรำโศกเศร้ำและโกรธเกรี้ ยว
เรำจะสำมำรถปล่อยให้พวกเจ้ำหนีพน้ จำกมือของเรำ และออกห่ำงจำกวันที่เรำ พระยำห์เวห์
ตีสอนและสำปแช่งพวกเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำคำพูดและถ้อยคำชัว่ ทั้งหมดของพวกเจ้ำได้มำถึงหูของเรำแล้ว?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำควำมไม่ชอบธรรมของพวกเจ้ำได้ทำให้เสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์แห่งควำมชอบธรรมของเรำแ
ปดเปื้ อนแล้ว? พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำกำรไม่เชื่อฟังของพวกเจ้ำได้ยวั่ ยุควำมโกรธเกรี้ ยวกรำดของเรำแล้ว?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำพวกเจ้ำได้ปล่อยให้เรำเดือดพล่ำนมำนำนแล้ว
และได้ทดสอบควำมอดทนของเรำมำนำนแล้ว?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำพวกเจ้ำได้ทำให้เนื้อหนังของเรำเสียหำย กลำยเป็ นผ้ำขี้ริ้วไปแล้ว?
เรำได้สู้ทนมำจนถึงบัดนี้ กระทัง่ เรำปลดปล่อยควำมโกรธของเรำ ไม่ยอมผ่อนปรนต่อพวกเจ้ำอีกต่อไป
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำกำรทำชัว่ ของพวกเจ้ำได้มำถึงตำของเรำแล้ว
และเสียงร้องของเรำก็ได้ไปถึงพระกรรณของพระบิดำของเรำแล้ว?
พระองค์จะทรงสำมำรถยอมให้พวกเจ้ำปฏิบตั ิต่อเรำเยี่ยงนี้ได้อย่ำงไรเล่ำ?
มีงำนใดบ้ำงที่เรำทำในตัวพวกเจ้ำที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพวกเจ้ำ?
กระนั้นใครบ้ำงท่ำมกลำงพวกเจ้ำได้กลำยเป็ นมีควำมรักมำกขึ้นต่องำนของเรำ พระยำห์เวห์?
เรำจะสำมำรถไม่สัตย์ซื่อต่อน้ ำพระทัยของพระบิดำของเรำเพรำะเรำอ่อนแอ

และเพรำะควำมระทมที่เรำได้ทนทุกข์ได้หรื อ? พวกเจ้ำไม่เข้ำใจหัวใจของเรำหรอกหรื อ?
เรำพูดกับพวกเจ้ำเหมือนที่พระยำห์เวห์ได้ตรัสกับพวกเจ้ำ เรำไม่ได้ยอมทิ้งมำกมำยเช่นนี้เพื่อพวกเจ้ำหรอกหรื อ?
แม้ว่ำเรำเต็มใจที่จะแบกรับควำมทุกข์ท้งั หมดนี้เพื่อประโยชน์แห่งพระรำชกิจของพระบิดำของเรำ
แต่พวกเจ้ำจะเป็ นอิสระจำกกำรตีสอนที่เรำนำมำสู่พวกเจ้ำ อันเป็ นผลจำกควำมทุกข์ของเรำได้อย่ำงไร?
พวกเจ้ำไม่ได้ชื่นชมอย่ำงมำกมำยยิง่ นักจำกเรำหรอกหรื อ?
วันนี้พระบิดำของเรำได้ประทำนเรำมำให้แก่พวกเจ้ำแล้ว
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำพวกเจ้ำชื่นชมมำกยิ่งกว่ำถ้อยคำอันโอบเอื้อของเรำ?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำชีวิตของเรำได้ถูกแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพวกเจ้ำและสิ่งทั้งหลำยทีพ่ วกเจ้ำชื่นชม?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำพระบิดำของเรำทรงใช้ชีวิตของเรำเพื่อทำกำรสู้รบกับซำตำน
และพระองค์ยงั ประทำนชีวิตของเรำให้แก่พวกเจ้ำ ทำให้พวกเจ้ำได้รับเป็ นร้อยเท่ำ
และปล่อยให้พวกเจ้ำหลีกเลี่ยงกำรทดลองมำกมำยยิง่ นักอีกด้วย?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเป็ นเพรำะงำนของเรำเท่ำนั้นพวกเจ้ำจึงได้รับกำรยกเว้นจำกกำรทดลองมำกมำย
และจำกกำรตีสอนรุ นแรงมำกมำย?
พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเป็ นเพรำะเรำเท่ำนั้นพระบิดำของเรำจึงทรงยินยอมให้พวกเจ้ำชื่นชมตรำบจนบัดนี้?
ในวันนี้พวกเจ้ำจะยังคงกระด้ำงและไม่ยอมอ่อนข้อ
จนรำวกับว่ำมีติ่งเนื้อแข็งเติบโตขึ้นในหัวใจของพวกเจ้ำได้อย่ำงไร?
ควำมชัว่ ที่พวกเจ้ำกระทำในวันนี้จะสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งควำมโกรธที่จะเกิดขึ้นตำมมำหลังจำกที่เรำไปจำกแ
ผ่นดินโลกได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถยินยอมให้พวกที่กระด้ำงและไม่ยอมอ่อนข้อยิ่งนักเหล่ำนั้นหลีกหนีควำมโกรธของพระยำห์เวห์ไ
ปได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

669. จงนึกย้อนกลับไปในอดีต นัน่ คือ เมื่อใดกันเล่ำที่สำยตำจับจ้องของเรำโกรธเกรี้ ยว
และเสียงของเรำเข้มขรึ มต่อพวกเจ้ำ? เมือ่ ใดกันเล่ำที่เรำคิดเล็กคิดน้อยกับพวกเจ้ำ?
เมื่อใดกันเล่ำที่เรำได้ตำหนิพวกเจ้ำอย่ำงไร้เหตุผล? เมื่อใดกันเล่ำที่เรำได้ตำหนิพวกเจ้ำต่อหน้ำพวกเจ้ำ?
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งงำนของเรำหรอกหรื อที่เรำไปหำพระบิดำของเรำเพื่อรักษำพวกเจ้ำจำกกำรทดลองทุกครั้
ง? เหตุใดพวกเจ้ำจึงปฏิบตั ิต่อเรำเช่นนี้? เรำได้เคยใช้สิทธิอำนำจของเรำเพื่อทำร้ำยเนื้อหนังของพวกเจ้ำหรื อไม่?
เหตุใดพวกเจ้ำจึงตอบแทนเรำเช่นนี้? หลังจำกกำรเปลี่ยนท่ำทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ำยใส่เรำ เจ้ำก็ไม่ใช่ท้งั ดีหรื อร้ำย
และแล้วเจ้ำก็พยำยำมที่จะป้อยอเรำและซ่อนเร้นสิ่งทั้งหลำยจำกเรำ
และปำกของเจ้ำก็เต็มไปด้วยน้ ำลำยที่พวกคนไม่ชอบธรรมถ่มออกมำ

พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำลิน้ ของพวกเจ้ำสำมำรถโกงวิญญำณของเรำได้?
พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำลิ้นของพวกเจ้ำสำมำรถหลีกหนีควำมโกรธของเรำได้?
พวกเจ้ำคิดหรื อว่ำลิ้นของพวกเจ้ำอำจตัดสินกิจกำรของเรำ พระยำห์เวห์ ในแบบใดก็ตำมที่พวกเขำปรำรถนำได้?
เรำเป็ นพระเจ้ำที่มนุษย์ตดั สินกระนั้นหรื อ? เรำจะสำมำรถยอมให้หนอนแมลงเล็กๆ
ตัวหนึ่งหมิ่นประมำทเรำเช่นนี้ได้หรื อ?
เรำจะสำมำรถวำงลูกหลำนที่ไม่เชื่อฟังเช่นนี้ไว้ท่ำมกลำงพระพรนิรันดร์ของเรำได้อย่ำงไร?
คำพูดและกำรกระทำของพวกเจ้ำนั้นได้เปิ ดโปงและประณำมพวกเจ้ำมำนำนแล้ว
เมื่อเรำได้ขยำยฟ้ำสวรรค์ออกไปและสร้ำงทุกสรรพสิ่ง
เรำไม่ได้อนุญำตให้สิ่งที่ทรงสร้ำงใดเข้ำร่ วมตำมที่พวกเขำพึงพอใจ
และนับประสำอะไรที่เรำจะยินยอมให้สิ่งใดขัดขวำงงำนของเรำและกำรบริ หำรจัดกำรของเรำ
ในแบบใดก็ตำมที่มนั ปรำรถนำ เรำไม่ยอมผ่อนปรนต่อมนุษย์หรื อวัตถุใด
เรำจะสำมำรถละเว้นพวกที่โหดร้ำยและไร้เมตตำปรำนีต่อเรำได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถให้อภัยพวกที่กบฏต่อถ้อยคำของเรำได้อย่ำงไร?
เรำจะสำมำรถละเว้นพวกที่ไม่เชื่อฟังเรำได้อย่ำงไร? ลิขิตชีวิตของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในมือของเรำ
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ หรอกหรื อ?
เรำจะสำมำรถพิจำรณำว่ำควำมไม่ชอบธรรมและกำรไม่เชื่อฟังของเจ้ำนั้นบริสุทธิ์ได้อย่ำงไร?
บำปทั้งหลำยของเจ้ำจะสำมำรถทำให้ควำมบริ สุทธิ์ของเรำมัวหมองได้อย่ำงไร?
เรำไม่ได้ถูกทำให้มวั หมองโดยควำมไม่บริ สุทธิ์ของพวกคนอธรรม
อีกทั้งเรำก็ไม่ได้ชื่นชมเครื่ องบูชำของพวกคนอธรรม หำกเจ้ำจงรักภักดีต่อเรำ พระยำห์เวห์
เจ้ำจะสำมำรถนำเอำเครื่ องสักกำระที่แท่นบูชำของเรำไปเป็ นของตนเองได้หรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถใช้ลนิ้ พิษของเจ้ำเพื่อหมิ่นประมำทนำมอันศักดิ์สิทธิ์ของเรำได้หรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถกบฏต่อถ้อยคำของเรำในหนทำงนี้ได้หรื อ?
เจ้ำจะสำมำรถปฏิบตั ิต่อสง่ำรำศีและนำมศักดิ์สิทธิ์ของเรำเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในกำรรับใช้ซำตำนมำรร้ำยได้หรื อ?
ชีวิตของเรำถูกจัดเตรี ยมมำเพื่อควำมชื่นชมยินดีของบรรดำผูท้ ี่บริ สุทธิ์
เรำจะสำมำรถยินยอมให้เจ้ำเล่นกับชีวิตของเรำในแบบใดก็ตำมที่เจ้ำปรำรถนำ
และใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อควำมขัดแย้งท่ำมกลำงพวกเจ้ำเองได้อย่ำงไร? พวกเจ้ำจะสำมำรถไร้หัวใจ
และขำดแคลนหนทำงแห่งควำมดี ในวิธีที่เจ้ำเป็ นต่อเรำได้อย่ำงไร?
เจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำเรำได้เขียนกำรทำชัว่ ของพวกเจ้ำในถ้อยคำแห่งชีวิตเหล่ำนี้ไว้แล้ว?
พวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งควำมโกรธเมื่อเรำตีสอนประเทศอียิปต์ได้อย่ำงไร?

เรำจะสำมำรถยินยอมให้พวกเจ้ำต่อต้ำนและเยำะเย้ยท้ำทำยเรำในหนทำงนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ำได้อย่ำงไร?
เรำขอบอกพวกเจ้ำอย่ำงชัดเจนว่ำ เมื่อวันนั้นมำถึง
กำรตีสอนของพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงที่ไม่อำจทนได้ยงิ่ กว่ำของประเทศอียิปต์เสียอีก!
พวกเจ้ำจะสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งควำมโกรธของเรำได้อย่ำงไรเล่ำ? เรำขอบอกพวกเจ้ำอย่ำงแท้จริ งว่ำ
ควำมอดกลั้นของเรำได้ถูกตระเตรียมไว้สำหรับกำรทำชัว่ ทั้งหลำยของพวกเจ้ำ
และมีไว้เพื่อกำรตีสอนพวกเจ้ำในวันนั้น พวกเจ้ำไม่ใช่พวกที่จะต้องทนทุกข์ต่อกำรพิพำกษำอันโกรธเกรี้ ยว
ทันทีที่เรำได้ไปถึงจุดสิ้นสุดของควำมอดกลั้นของเรำแล้วหรอกหรื อ? ทุกสรรพสิ่งไม่ได้อยู่ในมือของเรำ
องค์ผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ หรอกหรื อ? เรำจะสำมำรถยินยอมให้พวกเจ้ำไม่เชื่อฟังเรำเช่นนี้
ภำยใต้ฟ้ำสวรรค์ได้อย่ำงไร? ชีวิตของพวกเจ้ำจะยำกมำกเพรำะพวกเจ้ำได้พบกับพระเมสสิยำห์แล้ว
ซึ่งได้มีกำรกล่ำวไว้ว่ำพระองค์จะเสด็จมำ แต่ก็ยงั ไม่เคยเสด็จมำ พวกเจ้ำไม่ใช่ศตั รู ของพระองค์หรอกหรื อ?
พระเยซูได้ทรงเป็ นเพื่อนกับพวกเจ้ำแล้ว แต่พวกเจ้ำก็เป็ นศัตรู ของพระเมสสิยำห์ พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรื อว่ำ
ถึงแม้พวกเจ้ำจะเป็ นเพื่อนกับพระเยซู
แต่กำรทำชัว่ ของพวกเจ้ำก็ได้เติมเต็มภำชนะของพวกที่น่ำรังเกียจเหล่ำนั้นแล้ว?
แม้ว่ำพวกเจ้ำใกล้ชิดกับพระยำห์เวห์มำก แต่พวกเจ้ำไม่รู้หรอกหรือว่ำ
คำพูดชัว่ ของพวกเจ้ำได้ไปถึงพระกรรณของพระยำห์เวห์และยัว่ ยุพระพิโรธของพระองค์แล้ว?
พระองค์จะทรงสำมำรถใกล้ชิดเจ้ำได้อย่ำงไร และพระองค์จะไม่ทรงสำมำรถเผำภำชนะเหล่ำนั้นของเจ้ำ
ซึ่งถูกเติมเต็มด้วยกำรทำชัว่ ได้อย่ำงไร? พระองค์จะไม่ทรงสำมำรถเป็ นศัตรู ของเจ้ำได้อย่ำงไรเล่ำ?
ตัดตอนมำจำก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

670. พวกเจ้ำทั้งหมดนัง่ ในที่นงั่ ที่สง่ำงำม อบรมสัง่ สอนพวกคนรุ่ นหลังที่เป็ นคนประเภทเดียวกับพวกเจ้ำ
และให้พวกเขำทั้งหมดนั่งกับเจ้ำ เจ้ำรู ้น้อยนิดว่ำ “พงศ์พนั ธุ์”
ของพวกเจ้ำหำยใจแทบไม่ทนั และสูญเสียงำนของเรำนำนมำแล้ว?
สง่ำรำศีของเรำสำดแสงจำกแผ่นดินแห่งทิศตะวันออกสู่แผ่นดินแห่งทิศตะวันตก
กระนั้นเมื่อสง่ำรำศีของเรำแพร่ กระจำยไปยังปลำยสุดแห่งแผ่นดินโลก และเริ่ มปรำกฏขึ้นและสำดแสงออกมำ
เรำจะเอำสง่ำรำศีของเรำจำกทิศตะวันออกและนำไปยังทิศตะวันตกเพือ่ ที่ผคู้ นแห่งควำมมืดที่ได้ทอดทิง้ เรำไปใน
ทิศตะวันออก จะถูกทำให้สูญเสียควำมกระจ่ำงตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นไป เมื่อกำรนั้นเกิดขึ้น
พวกเจ้ำจะใช้ชีวิตอยู่ในหุบเขำแห่งเงำ แม้ว่ำผูค้ นในสมัยนี้จะดีกว่ำเมื่อก่อนเป็ นร้อยเท่ำ
แต่พวกเขำก็ยงั คงไม่สำมำรถตอบสนองข้อพึงประสงค์ของเรำได้
และพวกเขำยังคงไม่ใช่คำพยำนต่อสง่ำรำศีของเรำ
กำรที่พวกเจ้ำสำมำรถดีข้ นึ กว่ำเมื่อก่อนเป็ นร้อยเท่ำเป็ นผลของงำนของเรำทั้งสิ้น

เป็ นดอกผลที่กำเนิดจำกงำนของเรำบนแผ่นดินโลก อย่ำงไรก็ตำม
เรำยังคงรู ้สึกขยะแขยงกับคำพูดและควำมประพฤติของพวกเจ้ำ ตลอดจนบุคลิกลักษณะของพวกเจ้ำ
และเรำรู ้สึกถึงควำมขุน่ เคืองอย่ำงไม่น่ำเชื่อต่อวิธีที่พวกเจ้ำปฏิบตั ิตวั ต่อหน้ำเรำ
เพรำะพวกเจ้ำไม่มีควำมเข้ำใจใดๆ เกี่ยวกับเรำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำจะสำมำรถมำดำเนินชีวิตตำมสง่ำรำศีของเรำได้อย่ำงไร
และเจ้ำจะสำมำรถจงรักภักดีอย่ำงที่สุดต่องำนในอนำคตของเรำได้อย่ำงไร? ศรัทธำของพวกเจ้ำนั้นสวยงำมมำก
เจ้ำพูดว่ำเจ้ำเต็มใจที่จะสละเวลำทั้งชีวิตของเจ้ำในนำมแห่งงำนของเรำ
และพูดว่ำเจ้ำยินดีที่จะพลีอุทิศชีวิตของพวกเจ้ำเพื่องำนนั้น แต่อุปนิสยั ของพวกเจ้ำไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปมำกนัก
เจ้ำเพียงพูดจำด้วยควำมโอหัง แม้ว่ำในข้อเท็จจริ งแล้ว พฤติกรรมจริ งแท้ของเจ้ำต่ำช้ำมำก
เป็ นรำวกับว่ำลิ้นและริ มฝี ปำกของผูค้ นอยู่ในฟ้ำสวรรค์ แต่ขำของพวกเขำอยู่ต่ำเตี้ยบนแผ่นดินโลก และผลก็คอื
คำพูดและควำมประพฤติของพวกเขำและภำพลักษณ์ของพวกเขำยังคงอยู่ในสภำพกะรุ่งกะริ่งและย่อยยับ
ควำมมีหน้ำมีตำของพวกเจ้ำได้ถูกทำลำยไปแล้ว กิริยำมำรยำทของพวกเจ้ำต่ำทรำม วิธีพูดของเจ้ำต่ำช้ำ
และชีวิตของพวกเจ้ำน่ำรังเกียจ แม้แต่สภำวะควำมเป็ นมนุษย์ของพวกเจ้ำทั้งปวงก็ได้จมลงสู่ควำมต่ำช้ำถึงก้นบึ้ง
เจ้ำใจแคบต่อผูอ้ ื่น และเจ้ำต่อรองรำคำทุกสิ่งเล็กสิ่งน้อย
เจ้ำทะเลำะกันในเรื่ องควำมมีหน้ำมีตำและสถำนะของเจ้ำเอง
จนถึงจุดที่เจ้ำถึงกับเต็มใจที่จะลงไปสู่นรกและลงไปในบึงไฟ
คำพูดและควำมประพฤติปัจจุบนั ของพวกเจ้ำก็เพียงพอให้เรำตัดสินว่ำพวกเจ้ำมีบำป
ท่ำทีของเจ้ำต่องำนของเรำก็เพียงพอให้เรำกำหนดพิจำรณำว่ำพวกเจ้ำเป็ นคนไม่ชอบธรรม
และอุปนิสัยทั้งหมดของพวกเจ้ำก็เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นว่ำพวกเจ้ำเป็ นดวงจิตสกปรกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ำสะอิดสะ
เอียน กำรสำแดงทั้งหลำยของพวกเจ้ำ
และสิ่งที่พวกเจ้ำเปิ ดเผยก็เพียงพอที่จะพูดว่ำพวกเจ้ำคือผูค้ นที่ได้ดื่มโลหิตจำกจิตวิญญำณสกปรกจนเต็มอิ่ม
เมื่อกำรเข้ำสู่รำชอำณำจักรได้รับกำรกล่ำวถึง พวกเจ้ำไม่เปิ ดเผยควำมรู ้สึกของพวกเจ้ำ
พวกเจ้ำเชื่อหรื อไม่ว่ำวิธีที่เจ้ำเป็ นในตอนนี้เพียงพอแล้วที่จะให้เจ้ำเดินผ่ำนประตูสู่อำณำจักรสวรรค์ของเรำ?
พวกเจ้ำเชื่อหรื อไม่ว่ำพวกเจ้ำสำมำรถได้รับกำรเข้ำสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งงำนและวจนะของเรำได้โดยที่คำพูดแ
ละควำมประพฤติของพวกเจ้ำเองไม่ได้ถูกเรำทดสอบเสียก่อน? ใครเล่ำจะสำมำรถตบตำเรำได้?
พฤติกรรมและกำรสนทนำที่น่ำรังเกียจและต่ำช้ำของพวกเจ้ำจะหนีรอดจำกสำยตำของเรำไปได้อย่ำงไร?
ชีวิตของพวกเจ้ำได้ถูกเรำกำหนดพิจำรณำไว้แล้วให้เป็ นชีวิตแห่งกำรดื่มโลหิตและกินเนื้อหนังของจิตวิญญำณส
กปรกเหล่ำนั้น เพรำะพวกเจ้ำเลียนแบบพวกเขำต่อหน้ำเรำทุกวัน ต่อหน้ำเรำพฤติกรรมของเจ้ำเลวเป็ นพิเศษ
ดังนั้นเรำจะไม่สำมำรถเห็นว่ำเจ้ำน่ำขยะแขยงได้อย่ำงไร?

คำพูดของเจ้ำประกอบด้วยสิ่งไม่บริ สุทธิ์ของจิตวิญญำณสกปรก กล่ำวคือ เจ้ำป้อยอ ปกปิ ด
และประจบเฉกเช่นพวกที่เกี่ยวพันกับกำรใช้เวทมนตร์
และเฉกเช่นพวกที่คิดไม่ซื่อและดื่มโลหิตของคนไม่ชอบธรรม
กำรแสดงออกทั้งหมดของมนุษย์ไม่ชอบธรรมอย่ำงสุดขีด
ดังนั้นผูค้ นทั้งหมดจะสำมำรถได้รับกำรจัดวำงในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่ึงคนชอบธรรมอยู่ได้อย่ำงไร?
เจ้ำคิดหรื อว่ำพฤติกรรมที่น่ำรังเกียจของเจ้ำสำมำรถยกเจ้ำให้เป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับคนไม่ชอบธรรมเหล่ำนั้
น? ในที่สุดแล้ว ลิน้ ที่คล้ำยงูของเจ้ำจะทำลำยเนื้อหนังนี้ของเจ้ำ
ที่นำมำซึ่งกำรทำลำยล้ำงและกระทำสิ่งน่ำสะอิดสะเอียน
และมือเหล่ำนั้นของเจ้ำที่ถูกปกคลุมด้วยโลหิตของจิตวิญญำณสกปรกก็จะดึงดวงจิตของเจ้ำลงสู่นรกในที่สุดเช่น
กัน เช่นนั้นแล้ว เหตุใดเจ้ำจึงไม่กระโจนใส่โอกำสนี้เพือ่ ชำระล้ำงมือที่ปกคลุมด้วยสิ่งสกปรกของเจ้ำให้สะอำด?
และเหตุใดเจ้ำจึงไม่ใช้ประโยชน์จำกโอกำสนี้เพือ่ ตัดลิน้ ของเจ้ำที่พูดคำพูดที่ไม่ชอบธรรมไปเสีย?
จะเป็ นไปได้หรื อไม่ว่ำเจ้ำเต็มใจทนทุกข์ในเปลวเพลิงแห่งนรกเพือ่ ประโยชน์ของมือ ลิ้น และริ มฝี ปำกของเจ้ำ?
เรำเฝ้ำดูแลหัวใจของทุกคนด้วยตำทั้งสองข้ำง เพรำะเป็ นเวลำนำนก่อนที่เรำได้สร้ำงมวลมนุษย์
เรำได้กุมหัวใจพวกเขำไว้ภำยในมือของเรำ นำนมำแล้วเรำได้เห็นทะลุหัวใจของผูค้ น
ดังนั้นควำมคิดของพวกเขำจะสำมำรถรอดพ้นจำกสำยตำของเรำได้อย่ำงไร?
มันจะไม่สำมำรถสำยเกินไปสำหรับพวกเขำที่จะรอดพ้นจำกกำรถูกเผำโดยวิญญำณของเรำได้อย่ำงไร?
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่ำช้ำเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

671. เรำได้อยู่ท่ำมกลำงพวกเจ้ำ คบหำสมำคมกับพวกเจ้ำมำหลำยฤดูใบไม้ผลิและหลำยฤดูใบไม้ร่วง
เรำได้ใช้ชีวิตท่ำมกลำงพวกเจ้ำมำนำนแล้ว และได้ใช้ชีวิตกับพวกเจ้ำ
พฤติกรรมที่น่ำรังเกียจของพวกเจ้ำมีมำกน้อยเพียงใดที่ได้หลุดรอดไปต่อหน้ำต่อตำเรำ?
คำพูดที่จริ งใจเหล่ำนั้นของพวกเจ้ำกำลังสะท้อนอยู่ในหูของเรำตลอดเวลำ
ควำมทะเยอทะยำนนับหลำยล้ำนอย่ำงของเจ้ำถูกวำงบนแท่นบูชำของเรำ—มำกจนเกินกว่ำจะนับได้
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับเรื่ องกำรทุ่มเทอุทิศของพวกเจ้ำและสิ่งที่พวกเจ้ำยอมสละ พวกเจ้ำไม่ให้แม้เพียงกระผีกริ้น
พวกเจ้ำไม่วำงควำมจริ งใจแม้เพียงหยดเล็กจิว๋ บนแท่นบูชำของเรำ
ดอกผลแห่งของกำรเชื่อของพวกเจ้ำในเรำอยู่ที่ใด? พวกเจ้ำได้รับพระคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดจำกเรำ
และพวกเจ้ำได้เห็นควำมล้ำลึกทั้งหลำยที่ไม่รู้จบจำกสวรรค์
เรำถึงกับได้แสดงให้พวกเจ้ำเห็นเปลวเพลิงแห่งสวรรค์ แต่เรำไม่ได้มีแก่ใจที่จะเผำพวกเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำมพวกเจ้ำได้ให้เรำมำกเพียงใดเพื่อเป็ นกำรตอบแทน? พวกเจ้ำเต็มใจให้เรำมำกเพียงใด?
ด้วยอำหำรที่เรำได้ให้เจ้ำในมือ เจ้ำก็หันกลับและถวำยอำหำรนั้นให้เรำ

และถึงกับออกมำพูดว่ำมันเป็ นบำงสิ่งที่เจ้ำได้รับเพื่อตอบแทนหยำดเหงื่อแห่งกำรทำงำนหนักของเจ้ำเอง
และว่ำเจ้ำกำลังถวำยทุกสิ่งที่เจ้ำเป็ นเจ้ำของให้กบั เรำ เจ้ำจะไม่สำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ “กำรมีส่วนร่ วมสนับสนุน”
ของเจ้ำต่อเรำนั้นเป็ นเพียงสิ่งทั้งหลำยที่ได้ถูกขโมยไปจำกแท่นบูชำของเรำ? ยิง่ ไปกว่ำนั้น
บัดนี้เจ้ำกำลังถวำยสิ่งเหล่ำนั้นให้เรำ เจ้ำไม่ได้กำลังโกงเรำอยู่หรอกหรื อ?
เจ้ำจะไม่สำมำรถรู ้ได้อย่ำงไรว่ำสิ่งที่เรำชื่นชมในวันนี้คือของถวำยทั้งหมดบนแท่นบูชำของเรำ
และไม่ใช่สิ่งที่เจ้ำได้หำมำจำกกำรทำงำนหนักของเจ้ำและจำกนั้นก็มอบถวำยให้เรำ?
พวกเจ้ำกล้ำที่จะโกงเรำด้วยวิธีน้ีจริงๆ ดังนั้นเรำจะสำมำรถให้อภัยพวกเจ้ำได้อย่ำงไร?
พวกเจ้ำสำมำรถคำดหวังให้เรำสู้ทนกำรนี้ต่อไปอีกได้อย่ำงไร? เรำได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงแก่พวกเจ้ำแล้ว
เรำได้เปิ ดกว้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงแก่พวกเจ้ำ จัดเตรี ยมสิ่งที่พวกเจ้ำจำเป็ นต้องมี และเปิ ดตำของพวกเจ้ำ
กระนั้นพวกเจ้ำก็โกงเรำเช่นนี้ โดยเพิกเฉยต่อมโนธรรมของเจ้ำ
เรำได้มอบทุกสิ่งทุกอย่ำงให้กบั พวกเจ้ำอย่ำงไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อที่แม้ว่ำพวกเจ้ำจะทนทุกข์
แต่พวกเจ้ำก็ยงั คงได้รับทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้นำมำจำกสวรรค์จำกเรำ แม้กระนั้นก็ตำม
พวกเจ้ำก็ไม่มีควำมทุ่มเทอุทิศเลย และต่อให้เจ้ำได้มีส่วนร่ วมสนับสนุนน้อยนิด เจ้ำก็พยำยำม “ชำระบัญชี”
กับเรำหลังจำกนั้น กำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนของเจ้ำจะไม่เกิดผลใดๆ หรอกหรื อ?
สิ่งที่เจ้ำได้มอบให้เรำเป็ นเพียงทรำยหนึ่งเม็ด กระนั้นสิ่งที่เจ้ำได้ขอจำกเรำคือทองคำหนึ่งตัน
เจ้ำไม่ได้แค่กำลังไร้เหตุผลหรอกหรื อ? เรำทำงำนท่ำมกลำงพวกเจ้ำ
ไม่มีร่องรอยอย่ำงสิ้นเชิงของร้อยละสิบที่เรำควรได้รับมำ นับประสำอะไรกับกำรพลีอุทศิ เพิม่ เติมใดๆ
ยิ่งไปกว่ำนั้น ร้อยละสิบที่ได้รับส่วนร่ วมสนับสนุนจำกบรรดำผูท้ ี่มีใจศรัทธำนั้นได้ถูกพวกคนชัว่ ยึดไป
พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้กระจัดกระจำยจำกเรำหรอกหรือ? พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้เป็ นปฏิปักษ์กบั เรำหรอกหรื อ?
พวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้กำลังพังแท่นบูชำของเรำหรอกหรื อ?
ผูค้ นเช่นนี้จะสำมำรถถูกมองว่ำเป็ นสมบัติล้ำค่ำในสำยตำของเรำได้อย่ำงไร?
พวกเขำไม่ใช่สุกรและสุนัขที่เรำเกลียดหรอกหรื อ?
เรำจะสำมำรถอ้ำงถึงกำรทำชัว่ ของเจ้ำว่ำเป็ นสมบัติล้ำค่ำได้อย่ำงไร? จริ งๆ แล้วงำนของเรำทำเพื่อใครกัน?
จะเป็ นไปได้ไหมว่ำจุดประสงค์ของงำนของเรำคือเพื่อบดขยี้พวกเจ้ำทั้งหมดจนคว่ำลงไปเพือ่ เปิ ดเผยสิทธิอำนำจ
ของเรำ? ชีวิตของพวกเจ้ำทั้งหมดไม่ได้แขวนอยู่กบั วจนะคำเดียวจำกเรำหรอกหรื อ?
เหตุใดเรำจึงกำลังใช้เพียงวจนะเพื่ออบรมพวกเจ้ำ
และไม่ได้เปลี่ยนวจนะให้เป็ นข้อเท็จจริ งเพื่อบดขยี้พวกเจ้ำทันทีที่เรำสำมำรถทำได้?
จุดประสงค์ของวจนะและงำนของเรำเป็ นเพียงเพื่อบดขยี้มวลมนุษย์จนคว่ำลงไปหรอกหรือ?
เรำเป็ นพระเจ้ำที่ฆ่ำคนบริ สุทธิ์อย่ำงไม่เลือกหน้ำหรอกหรื อ?

บัดนี้มีพวกเจ้ำกี่คนที่มำอยู่เบื้องหน้ำเรำพร้อมกับควำมเป็ นอยู่ท้งั ปวงของเจ้ำเพื่อแสวงหำเส้นทำงที่ถูกต้องของชี
วิตมนุษย์? เป็ นเพียงร่ ำงกำยของพวกเจ้ำที่อยู่เบื้องหน้ำเรำ แต่หัวใจของเจ้ำยังคงเป็ นอิสระ
และอยู่ห่ำงไกลจำกเรำมำก เพรำะพวกเจ้ำไม่รู้ว่ำจริงๆ แล้วงำนของเรำคืออะไร
จึงมีพวกเจ้ำจำนวนหนึ่งที่ปรำรถนำจะออกห่ำงจำกเรำ และเว้นระยะห่ำงของพวกเจ้ำจำกเรำ
โดยหวังว่ำจะได้ใช้ชีวิตในสวรรค์ที่ซ่งึ ไม่มกี ำรตีสอนหรื อกำรพิพำกษำแทน
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผคู้ นปรำรถนำในหัวใจของพวกเขำหรอกหรื อ? แน่นอนว่ำเรำไม่ได้กำลังพยำยำมบีบเจ้ำให้ยอม
เส้นทำงใดก็ตำมที่เจ้ำใช้คือตัวเลือกของเจ้ำเอง
เส้นทำงของวันนี้เป็ นเส้นทำงที่มีกำรพิพำกษำและกำรด่ำทอร่ วมทำงไปด้วย
แต่พวกเจ้ำทุกคนควรรู ้ว่ำทั้งหมดที่เรำได้ประทำนแก่พวกเจ้ำ—ไม่ว่ำจะเป็ นกำรพิพำกษำหรือกำรตีสอน—
เป็ นของขวัญที่ดีที่สุดที่เรำสำมำรถมอบให้พวกเจ้ำได้
และเหล่ำนั้นคือทุกสรรพสิ่งที่พวกเจ้ำต้องกำรอย่ำงเร่งด่วน
ตัดตอนมำจำก “พวกเจ้ำทั้งหมดมีบุคลิกลักษณะต่ำช้ำเหลือเกิน!” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

672. วิญญำณทั้งหมดที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมนั้นถูกจับเป็ นทำสอยู่ในแดนครอบครองของซำตำน
มีเพียงบรรดำผูท้ ี่เชื่อในพระคริสต์เท่ำนั้นที่ได้ถูกแยกไว้ ได้รับกำรช่วยให้รอดจำกค่ำยของซำตำน
และถูกนำพำเข้ำไปสู่รำชอำณำจักรของวันนี้ ผูค้ นเหล่ำนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้อิทธิพลของซำตำนอีกต่อไป
ถึงกระนั้น ธรรมชำติของมนุษย์ก็ยงั คงฝังรำกอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ กล่ำวคือ
ถึงแม้วิญญำณของพวกเจ้ำจะได้รับกำรช่วยให้รอดแล้ว
แต่ธรรมชำติของพวกเจ้ำก็ยงั คงเป็ นเหมือนที่เคยเป็ นก่อนหน้ำนี้
และโอกำสที่พวกเจ้ำจะทรยศเรำก็ยงั คงมีอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่คือเหตุผลว่ำทำไมงำนของเรำจึงกินเวลำนำนเหลือเกิน เพรำะธรรมชำติของพวกเจ้ำนั้นดื้อด้ำน บัดนี้
พวกเจ้ำทั้งหมดกำลังก้ำวผ่ำนควำมยำกลำบำกอย่ำงสุดควำมสำมำรถของพวกเจ้ำขณะที่พวกเจ้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
พวกเจ้ำให้สำเร็จลุล่วง ถึงกระนั้น พวกเจ้ำแต่ละคนก็ยงั สำมำรถทรยศเรำและกลับสู่แดนครอบครองของซำตำน
กลับสู่ค่ำยของมัน และกลับไปสู่ชีวิตเก่ำของพวกเจ้ำได้—นี่คอื ข้อเท็จจริ งที่มิอำจปฏิเสธได้ เวลำนั้น
จะเป็ นไปไม่ได้ที่พวกเจ้ำจะแสดงเศษเสี้ยวของสภำวะควำมเป็ นมนุษย์หรื อสภำพเหมือนมนุษย์
ดังเช่นที่เจ้ำทำอยู่ตอนนี้ ในหลำยๆ กรณีที่ร้ำยแรง เจ้ำจะถูกทำลำย และที่มำกกว่ำนั้นคือ
ถูกชี้ชะตำกรรมชัว่ นิรันดร์ ถูกลงโทษอย่ำงรุ นแรง ไม่มีวนั ได้จุติเป็ นมนุษย์ใหม่อกี
นี่คือปัญหำที่วำงตรงหน้ำพวกเจ้ำ เรำกำลังเตือนพวกเจ้ำในหนทำงนี้ อันดับแรก เพื่อทีง่ ำนของเรำจะไม่สูญเปล่ำ
และอันดับสอง เพื่อที่พวกเจ้ำทั้งหมดจะได้ใช้ชีวิตในวันแห่งควำมสว่ำง ในควำมจริง
กำรที่งำนของเรำจะสูญเปล่ำหรื อไม่น้ นั ไม่ใช่ปัญหำสำคัญยิง่ ยวด

สิ่งที่สำคัญยิ่งยวดคือกำรที่พวกเจ้ำสำมำรถมีชีวิตที่มีควำมสุขและอนำคตที่น่ำมหัศจรรย์ต่ำงหำก
งำนของเรำคืองำนแห่งกำรช่วยวิญญำณของผูค้ นให้รอด หำกวิญญำณของเจ้ำร่ วงลงไปอยู่ในมือของซำตำน
ร่ ำงกำยของเจ้ำจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่ำงสันติสุข หำกเรำกำลังปกป้องร่ ำงกำยของเจ้ำ
วิญญำณของเจ้ำก็จะอยู่ภำยใต้กำรดูแลของเรำด้วยเช่นกันอย่ำงแน่นอน หำกเรำเกลียดชังเจ้ำจริ งๆ
ร่ ำงกำยและวิญญำณของเจ้ำจะตกสู่มือของซำตำนโดยทันที
เช่นนั้นแล้วเจ้ำสำมำรถจินตนำกำรสถำนกำรณ์ของเจ้ำได้หรื อไม่? หำกวันหนึ่งถ้อยคำของเรำไม่มีผลกับพวกเจ้ำ
เช่นนั้นเรำก็จะส่งมอบพวกเจ้ำทั้งหมดให้ซำตำน ซึ่งจะนำพวกเจ้ำไปสู่กำรทรมำนที่เจ็บปวดรุ นแรง
จนกว่ำควำมโกรธของเรำจะหมดไปโดยสิ้นเชิง หรื อเรำจะลงโทษพวกเจ้ำพวกมนุษย์ที่มิอำจไถ่ได้ดว้ ยตัวเรำเอง
เพรำะหัวใจของพวกเจ้ำที่ทรยศเรำจะไม่มีวนั เปลี่ยน
ตัดตอนมำจำก “ปัญหำที่รำ้ ยแรงมำก: กำรทรยศ (2)” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

673. เรำหวังเพียงว่ำ ในช่วงระยะสุดท้ำยแห่งงำนของเรำ พวกเจ้ำจะให้ผลงำนที่ดีเด่นที่สุด
และพวกเจ้ำจะอุทิศตัวของพวกเจ้ำโดยหมดทั้งดวงใจ หำใช่เพียงครึ่งใจอีกต่อไปไม่
แน่นอนว่ำเรำเองก็หวังให้พวกเจ้ำทุกคนสำมำรถมีบ้นั ปลำยที่ดี แต่แม้จะเป็ นเช่นนั้น
เรำก็ยงั มีขอ้ พึงประสงค์ของเรำ นัน่ คือ
พวกเจ้ำต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในกำรมอบถวำยกำรอุทิศครั้งสุดท้ำยและครั้งเดียวเท่ำนั้นของเจ้ำให้แก่เรำจนหมด
สิ้น หำกบำงคนไม่มีกำรอุทิศตนครั้งเดียวนั้น เขำผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นสมบัติอนั ล้ำค่ำที่ซำตำนครองอยู่อย่ำงแน่นอน
และเรำจะไม่เก็บเขำไว้ใช้งำนอีกต่อไป แต่จะส่งเขำกลับบ้ำนไปให้พ่อแม่ของเขำดูแล
งำนของเรำคือควำมช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเจ้ำ
สิ่งที่เรำหวังจะได้จำกพวกเจ้ำคือหัวใจที่ซื่อสัตย์และที่ใฝ่ สูง แต่จนบัดนี้แล้ว มือของเรำก็ยงั ว่ำงเปล่ำอยู่
จงตรองดูเถิด หำกวันหนึ่งเรำยังโศกสลดเป็ นนักหนำเกินกว่ำวงเขตที่จะหำวำจำมำบอกกล่ำวแล้ว
ท่ำทีของเรำที่มีต่อพวกเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร? ถึงตอนนั้น เรำจะยังเป็ นมิตรต่อเจ้ำเหมือนที่เรำเป็ นในตอนนี้หรื อไม่?
ถึงตอนนั้นแล้ว ใจของเรำจะยังสงบนิ่งได้เท่ำตอนนี้หรื อไม่?
พวกเจ้ำเข้ำใจควำมรู ้สึกของบุคคลหนึ่งซึ่งได้ไถพรวนผืนนำไปอย่ำงอุตสำหะ
แต่ก็ยงั เก็บเกี่ยวข้ำวไม่ได้แม้สักเม็ดหรื อไม่?
พวกเจ้ำเข้ำใจหรื อไม่ว่ำหัวใจของบุคคลหนึ่งจะบำดเจ็บสำหัสเพียงใดเมื่อเขำถูกจัดกำรด้วยกำรฟำดตบที่รุนแรง?
พวกเจ้ำสำมำรถลิ้มรสชำติควำมขมขื่นของบุคคลหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปี่ ยมด้วยควำมหวัง
แต่ตอ้ งจำกไปด้วยควำมร้ำวฉำนหรื อไม่?
พวกเจ้ำเคยเห็นควำมโกรธเกรี้ยวที่ถูกปล่อยออกมำจำกบุคคลหนึ่งซึ่งถูกยัว่ ยุอำรมณ์หรื อไม่?
พวกเจ้ำสำมำรถรู ้ถึงควำมกระหำยร้อนรนต่อกำรล้ำงแค้นของบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับกำรปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมเป็ นปฏิปั

กษ์และเล่ห์ลวงหรื อไม่? หำกพวกเจ้ำเข้ำใจควำมรู ้สึกนึกคิดของผูค้ นเหล่ำนี้แล้ว
เรำก็คิดว่ำคงไม่ลำบำกยำกเย็นนักสำหรับพวกเจ้ำที่จะจินตนำกำรถึงท่ำทีที่พระเจ้ำจะมีต่อพวกเจ้ำในเวลำแห่งกำ
รลงทัณฑ์อนั สำสมของพระองค์! สุดท้ำยนี้
เรำหวังให้พวกเจ้ำทุกคนทุ่มควำมพยำยำมจริงจังเพื่อประโยชน์แห่งบั้นปลำยของพวกเจ้ำเอง แต่กระนั้น
เจ้ำก็จงอย่ำนำวิถีทำงที่เต็มไปด้วยเล่ห์ลวงมำใช้ในควำมพยำยำมนั้น มิฉะนั้นแล้ว
ใจของเรำก็จะยังผิดหวังในตัวพวกเจ้ำต่อไป และควำมผิดหวังเช่นนี้นำไปสู่สิ่งใดหรื อ?
พวกเจ้ำไม่ได้กำลังหลอกตัวเองอยู่หรอกหรื อ?
พวกที่ขบคิดถึงบั้นปลำยของตัวเองแต่ก็ยงั ทำให้มนั ล่มจมลงไปนั้น
เป็ นผูค้ นที่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดน้อยทีส่ ุด ต่อให้เขำจะกลำยเป็ นฉุนเฉียวและบันดำลโทสะขึ้นมำ
ใครเล่ำจะใส่ใจเวทนำบุคคลเช่นนี้? สรุ ปโดยรวมแล้ว เรำยังคงหวังให้พวกเจ้ำได้มีบ้นั ปลำยที่ดีและเหมำะสม
และยิ่งไปกว่ำนั้น เรำหวังว่ำจะไม่มีพวกเจ้ำคนใดต้องตกไปอยู่ในควำมวิบตั ิ
ตัดตอนมำจำก “ไปสู่บ้นั ปลำย” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

674. งำนขั้นสุดท้ำยของเรำไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์แห่งกำรลงโทษมนุษย์เท่ำนั้น
แต่เพื่อกำรจัดกำรเตรี ยมกำรในเรื่ องบั้นปลำยของมนุษย์อีกด้วย ยิง่ ไปกว่ำนั้น
มันเป็ นไปเพื่อที่ผคู้ นทั้งหมดอำจรับรู ้กิจกำรและกำรกระทำของเรำ
เรำต้องกำรให้แต่ละบุคคลได้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำมำนั้นถูกต้อง
และได้เห็นว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เรำได้ทำมำนั้นเป็ นกำรแสดงออกของอุปนิสยั ของเรำ
ที่ให้กำเนิดมวลมนุษย์น้นั ไม่ใช่กำรกระทำของมนุษย์ นับประสำอะไรที่จะเป็ นกำรกระทำของธรรมชำติ
แต่เป็ นเรำ ผูบ้ ำรุ งเลี้ยงทุกสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในกำรสร้ำง หำกปรำศจำกกำรดำรงอยู่ของเรำ
มวลมนุษย์ย่อมมีแต่จะพินำศและทุกข์ทนจำกกำรหวดเฆีย่ นแห่งหำยนะเท่ำนั้น
ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้เห็นดวงอำทิตย์และดวงจันทร์อนั สวยงำม หรื อโลกอันเขียวขจีอีกเลย
มวลมนุษย์จะเผชิญเพียงค่ำคืนอันเยือกเย็นและหุบเขำแห่งเงำมรณะซึ่งไม่ลดละปรำนี
เรำคือควำมรอดเดียวเท่ำนั้นของมวลมนุษย์ เรำคือควำมหวังเดียวเท่ำนั้นของมวลมนุษย์ และยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
เรำก็คือพระองค์ผซู้ ่งึ เป็ นที่พ่งึ แห่งกำรดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ทง้ ั ปวง หำกไม่มีเรำ—
มวลมนุษย์จะหยุดนิ่งลงในทันที หำกไม่มีเรำ—
มวลมนุษย์จะทุกข์ทนจำกมหันตภัยและถูกบรรดำผีสำงทุกลักษณะเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่ำเท้ำ
กระนั้นก็ยงั ไม่มีใครใส่ใจเรำ เรำได้ทำงำนที่ไม่มีใครอื่นทำได้
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 ในเรื่องนี้
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 “ตระเตรียมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

เชิงอรรถ:
ก. ตอไม้ที่ตำยแล้ว: สำนวนจีน หมำยถึง “เกินกว่ำที่จะช่วยได้”
ข. ข้อควำมต้นฉบับไม่มีวลี “ดังนี้”

14. พระวจนะว่าด้วยมาตรฐานของพระเจ้าสาหรับการให้นยิ ามบทอวสานของมนุษย์
และว่าด้วยจุดจบของบุคคลทุกประเภท
675. ก่อนที่มนุษยชำติจะเข้ำสู่กำรหยุดพัก
กำรที่บุคคลแต่ละประเภทจะถูกลงโทษหรื อได้รับบำเหน็จรำงวัลหรื อไม่น้ นั
จะถูกกำหนดไปตำมที่ว่ำพวกเขำได้แสวงหำควำมจริ งหรื อไม่ พวกเขำรู ้จกั พระเจ้ำหรื อไม่
และพวกเขำสำมำรถนบนอบต่อพระเจ้ำที่มองเห็นได้หรื อไม่
บรรดำผูท้ ี่ได้ทำกำรปรนนิ บตั ิต่อพระเจ้ำที่มองเห็นได้ แต่ทว่ำไม่รู้จกั พระองค์ อีกทัง้ ไม่นบนอบต่อพระองค์น้ นั
ย่อมขำดพร่ องควำมจริง ผูค้ นเช่นนี้คือคนทำชัว่ และคนทำชัว่ จะเป็ นวัตถุของกำรลงโทษอย่ำงไม่มีขอ้ สงสัย
และยิ่งไปกว่ำนั้น พวกเขำจะต้องถูกลงโทษไปตำมควำมประพฤติชวั่ ของพวกเขำ
พระเจ้ำทรงดำรงอยู่เพื่อให้พวกมนุษย์เชื่อ และพระองค์ทรงคู่ควรกับกำรเชื่อฟังของพวกเขำด้วยเช่นกัน
บรรดำผูท้ ี่มีควำมเชื่อในพระเจ้ำที่คลุมเครื อและไม่สำมำรถมองเห็นได้เท่ำนั้นคือผูค้ นที่ไม่เชื่อในพระเจ้ำและไร้ค
วำมสำมำรถที่จะนบนอบต่อพระเจ้ำได้
หำกผูค้ นเหล่ำนี้ยงั คงไม่สำมำรถจัดกำรเพื่อให้เชื่อในพระเจ้ำที่มองเห็นได้ในเวลำที่พระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยข
องพระองค์ถูกทำให้เสร็จสิน้ และยังคงไม่เชื่อฟังและต้ำนทำนพระเจ้ำที่มองเห็นได้ในเนื้อหนัง เมื่อนั้น
“คนไม่ชดั เจน” เหล่ำนี้ก็จะกลำยเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำง โดยไม่มีขอ้ สงสัย
ซึ่งจะเหมือนใครบำงคนในหมูพ่ วกเจ้ำ—ใครก็ตำมที่ตระหนักถึงพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์โดยวำจำ
แต่ทว่ำไม่สำมำรถปฏิบตั ิควำมจริ งแห่งกำรนบนอบต่อพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์ได้น้นั
ในท้ำยที่สุดก็จะกลำยเป็ นวัตถุแห่งกำรขจัดและกำรทำลำยล้ำง นอกจำกนั้น
ใครก็ตำมที่ตระหนักถึงพระเจ้ำที่มองเห็นได้โดยวำจำ
กินและดื่มควำมจริ งที่แสดงออกโดยพระองค์ในขณะที่กำลังแสวงหำพระเจ้ำที่คลุมเครื อและไม่สำมำรถมองเห็น
ได้อยู่ดว้ ยนั้น ก็ยงิ่ มีแนวโน้มที่จะถูกทำลำยในอนำคตมำกขึ้นไปอีก
ไม่มีคนใดในบรรดำผูค้ นเหล่ำนี้ที่จะสำมำรถคงเหลืออยู่จนกระทัง่ ถึงเวลำแห่งกำรหยุดพักซึ่งจะมำหลังจำกพระ
รำชกิจของพระเจ้ำได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
อีกทั้งไม่มีบุคคลที่คล้ำยกับผูค้ นเหล่ำนี้สักคนเดียวที่สำมำรถคงเหลืออยู่ในเวลำแห่งกำรหยุดพักนั้น
ผูค้ นที่เหมือนปี ศำจคือบรรดำผูซ้ ่งึ ไม่ปฏิบตั ิควำมจริ ง
แก่นแท้ของพวกเขำคือแก่นแท้แห่งกำรต้ำนทำนและกำรไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
และพวกเขำไม่มีเจตนำแห่งกำรนบนอบต่อพระองค์เลยแม้แต่นอ้ ย ผูค้ นเช่นนี้จะถูกทำลำยทั้งหมด
กำรที่เจ้ำจะมีควำมจริ งหรื อไม่ และกำรที่เจ้ำจะต้ำนทำนพระเจ้ำหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั แก่นแท้ของเจ้ำ
ไม่ใช่กบั กำรปรำกฏของเจ้ำหรื อวิธีที่เจ้ำอำจจะพูดหรื อประพฤติตนเป็ นบำงครั้งบำงครำว

กำรที่บุคคลหนึ่งจะถูกทำลำยหรื อไม่น้ นั ถูกกำหนดโดยแก่นแท้ของคนเรำ
มันถูกตัดสินไปตำมแก่นแท้ที่เปิ ดเผยโดยพฤติกรรมของคนเรำและกำรไล่ตำมเสำะหำควำมจริ งของคนเรำ
ท่ำมกลำงผูค้ นที่เป็ นเหมือนกันและกันในด้ำนที่พวกเขำกำลังทำงำน และผูท้ ี่ทำงำนปริ มำณเท่ำกัน
บรรดำผูซ้ ่งึ มีแก่นแท้ของมนุษย์ที่ดีและผูซ้ ่ึงมีควำมจริง คือผูค้ นที่จะได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่
ในขณะที่บรรดำผูซ้ ่งึ มีแก่นแท้ของมนุษย์ที่ชวั่ ร้ำยและผูซ้ ่งึ ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำที่มองเห็นได้
คือผูค้ นที่จะเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำง
พระรำชกิจและพระวจนะของพระเจ้ำทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบั้นปลำยของมนุษยชำติจะจัดกำรกับผูค้ นอย่ำงเหมำ
ะสมตำมแก่นแท้ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะไม่มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้นแม้แต่น้อย
และจะไม่มีกำรทำผิดพลำดสักอย่ำงเดียว
เฉพำะเมื่อผูค้ นทำงำนเท่ำนั้นที่ควำมรู ้สึกหรื อควำมหมำยของมนุษย์เข้ำสู่กำรปะปนกัน
พระรำชกิจที่พระเจ้ำทรงปฏิบตั ิมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
พระองค์ไม่ทรงตั้งข้อกล่ำวหำเทียมเท็จต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงใดๆ โดยเด็ดขำด
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

676. ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นวิญญำณของคนตำยหรื อเป็ นผูค้ นที่ยงั คงมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง
คนทำชัว่ ทั้งหมดและพวกที่ไม่ได้ถูกช่วยให้รอดทั้งหมดจะถูกทำลำยทันทีที่ผบู้ ริ สุทธิ์ในท่ำมกลำงมนุษยชำติเข้ำ
สู่กำรหยุดพัก สำหรับวิญญำณและพวกมนุษย์ที่ทำชัว่ เหล่ำนี้
หรื อวิญญำณของผูค้ นที่ชอบธรรมและบรรดำผูท้ ี่ทำควำมชอบธรรม ไม่ว่ำพวกเขำจะอยู่ในยุคใด
พวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ทำชัว่ จะถูกทำลำยในที่สุด และพวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดที่ชอบธรรมจะรอดชีวิต
กำรที่บุคคลหรื อวิญญำณจะได้รับควำมรอดหรื อไม่น้นั
ไม่ได้ถูกตัดสินบนพื้นฐำนของพระรำชกิจแห่งยุคสุดท้ำยโดยสิ้นเชิง ตรงกันข้ำม
มันจะถูกกำหนดโดยกำรที่พวกเขำได้ตำ้ นทำนหรือไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้ำหรื อไม่ต่ำงหำก ผูค้ นในยุคก่อนหน้ำนี้
ผูซ้ ่ึงกระทำชัว่ และไม่สำมำรถได้รับควำมรอดได้ จะเป็ นเป้ำหมำยสำหรับกำรลงโทษโดยไม่มีขอ้ สงสัย
และพวกที่อยู่ในยุคปัจจุบนั
ผูซ้ ่ึงกระทำควำมชัว่ และไม่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดก็จะเป็ นเป้ำหมำยสำหรับกำรลงโทษอย่ำงแน่นอนด้วยเ
ช่นกัน พวกมนุษย์จะถูกแบ่งกลุ่มไปตำมควำมดีและควำมชัว่ ไม่ใช่ตำมยุคสมัยที่พวกเขำใช้ชีวิตอยู่
เมื่อถูกแบ่งกลุ่มดังนี้แล้ว พวกเขำจะไม่ถูกลงโทษหรื อได้รับบำเหน็จรำงวัลในทันที
แต่ทว่ำพระเจ้ำจะทรงดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และให้บำเหน็จรำงวัลคนดีก็ตอ่ เมื่อหลังจำกที่พระ
องค์ได้ทรงเสร็จสิ้นกำรดำเนินพระรำชกิจแห่งกำรพิชิตชัยในยุคสุดท้ำยของพระองค์แล้วเท่ำนั้น อันที่จริง
พระองค์ทรงแยกมนุษย์ออกเป็ นคนดีและคนชัว่ มำตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ท่ำมก

ลำงพวกเขำแล้ว
พระองค์เพียงแค่จะให้บำเหน็จรำงวัลคนชอบธรรมและลงโทษคนชัว่ เฉพำะหลังจำกที่พระรำชกิจของพระองค์ไ
ด้มำถึงบทอวสำนแล้วเท่ำนั้น ไม่ใช่ว่ำพระองค์จะทรงแยกพวกเขำออกเป็ นกลุ่มๆ
เมื่อพระรำชกิจของพระองค์ครบบริ บูรณ์แล้วจำกนั้นก็เริ่ มภำรกิจแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และให้รำงวัลคนดีในทัน
ที
จุดประสงค์ท้งั หมดทั้งมวลเบื้องหลังพระรำชกิจขั้นสูงสุดแห่งกำรลงโทษคนชัว่ และกำรให้บำเหน็จรำงวัลคนดีข
องพระเจ้ำนั้นคือกำรชำระพวกมนุษย์ท้งั หมดให้บริ สุทธิ์อย่ำงถ้วนทัว่
เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงนำมนุษยชำติที่บริ สุทธิ์สะอำดเข้ำสู่กำรหยุดพักอันเป็ นนิรั นดร์ได้
พระรำชกิจช่วงระยะนี้ของพระองค์น้ีมคี วำมสำคัญยิ่งยวดมำกที่สุด
ซึ่งเป็ นช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจแห่งกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ท้งั หมด
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

677. มำตรฐำนที่มนุษย์ใช้ตดั สิ นมนุษย์คนอื่นๆ อยู่บนพื้นฐำนของพฤติกรรมของพวกเขำ กล่ำวคือ
บรรดำผูท้ ี่ควำมประพฤติของเขำนั้นดีก็เป็ นคนชอบธรรม ในขณะเดียวกัน
บรรดำผูท้ ี่ควำมประพฤติของเขำน่ำสะอิดสะเอียนก็เป็ นคนชัว่
ส่วนมำตรฐำนที่พระเจ้ำทรงใช้พิพำกษำมนุษย์น้ นั อยู่บนพืน้ ฐำนของแก่นแท้ของพวกเขำว่ำนบนอบต่อพระองค์
หรื อไม่ กล่ำวคือ บุคคลผูซ้ ่ึงนบนอบต่อพระเจ้ำคือคนชอบธรรม
ในขณะที่บุคคลผูซ้ ่ึงไม่นบนอบเป็ นศัตรู และเป็ นคนชัว่ โดยไม่คำนึงถึงว่ำพฤติกรรมของบุคคลผูน้ ้ีดีหรื อชัว่
และโดยไม่คำนึงถึงว่ำวำทะของพวกเขำถูกหรื อผิด
ผูค้ นบำงคนปรำรถนำที่จะใช้ควำมประพฤติที่ดีเพื่อให้ได้มำซึ่งบัน้ ปลำยที่ดีในอนำคต
และผูค้ นบำงคนปรำรถนำที่ใช้คำพูดที่น่ำฟังเพือ่ ให้ได้รับบั้นปลำยที่ดี
ทุกคนเชื่อโดยเข้ำใจผิดว่ำพระเจ้ำทรงกำหนดบทอวสำนของผูค้ นหลังจำกที่เฝ้ำมองพฤติกรรมของพวกเขำหรื อห
ลังจำกที่รับฟังวำทะของพวกเขำ
ดังนั้นผูค้ นมำกมำยจึงปรำรถนำที่จะถือประโยชน์จำกกำรนี้เพื่อหลอกลวงพระเจ้ำให้ประทำนควำมโปรดปรำนชั่
วครำวแก่พวกเขำ ในอนำคต
ผูค้ นซึ่งจะรอดชีวิตในสภำวะแห่งกำรหยุดพักล้วนจะได้สู้ทนต่อวันแห่งควำมทุกข์ลำบำก
และยังจะได้เป็ นพยำนให้พระเจ้ำอีกด้วย
พวกเขำล้วนจะเป็ นผูค้ นซึ่งได้ทำหน้ำที่ของตนลุล่วงและผูซ้ ่ึงได้นบนอบต่อพระเจ้ำโดยตั้งใจ
บรรดำผูซ้ ่งึ เพียงปรำรถนำที่จะใช้โอกำสเพื่อทำกำรปรนนิบตั ิดว้ ยเจตนำที่จะหลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิควำมจริ งนั้นจะ
ไม่ได้รับอนุญำตให้หลงเหลืออยู่

พระเจ้ำทรงมีมำตรฐำนที่เหมำะสมสำหรับกำรจัดกำรเตรี ยมกำรบทอวสำนของแต่ละคนทุกคน กล่ ำวคือ
พระองค์ไม่เพียงแค่ตดั สินพระทัยในสิ่งเหล่ำนี้ไปตำมคำพูดและควำมประพฤติของคนเรำ
อีกทั้งไม่ตดั สินพระทัยในสิ่งเหล่ำนั้นบนพืน้ ฐำนของวิธีที่คนเรำกระทำในระหว่ำงระยะเวลำเดียว
พระองค์จะไม่ทรงผ่อนผันเกีย่ วกับควำมประพฤติเลวทรำมของบุคคลหนึ่งเนื่องจำกกำรปรนนิบตั ิต่อพระองค์ใน
อดีตของพวกเขำโดยเด็ดขำด อีกทั้งพระองค์จะไม่ทรงไว้ชีวิตบุคคลหนึ่งจำกควำมตำยเนื่องจำกกำรใช้จ่ำยใดๆ
เพื่อพระเจ้ำครั้งเดียว ไม่มีผใู้ ดสักคนสำมำรถหลบเลีย่ งกำรลงทัณฑ์อนั สำสมสำหรับควำมชัว่ ของพวกเขำได้
และไม่มีผใู้ ดสักคนสำมำรถปิ ดบังพฤติกรรมชัว่ ร้ำยของตนและด้วยเหตุน้ นั จะหลบเลี่ยงควำมทรมำนแห่งกำรทำ
ลำยล้ำงได้ หำกผูค้ นสำมำรถทำหน้ำที่ของพวกเขำเองได้ลุล่วงโดยแท้จริง
นั่นหมำยควำมว่ำพวกเขำสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำโดยนิรันดร์ และไม่แสวงหำบำเหน็จรำงวัล
โดยไม่คำนึงถึงว่ำพวกเขำจะได้รับพระพรหรื อทนทุกข์กบั ควำมโชคร้ำยหรื อไม่ก็ตำม
หำกผูค้ นสัตย์ซื่อต่อพระเจ้ำเมื่อพวกเขำมองเห็นพระพร
แต่สูญเสียควำมสัตย์ซื่อไปเมื่อพวกเขำไม่สำมำรถมองเห็นพระพรใดๆ และหำกว่ำในท้ำยทีส่ ุด
พวกเขำยังคงไม่สำมำรถเป็ นพยำนให้พระเจ้ำและทำหน้ำที่ที่พวกเขำได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตั ให้ลุล่วงได้แล้วไ
ซร้
เช่นนั้นแล้วพวกเขำก็จะยังคงเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำงแม้พวกเขำจะเคยได้ให้กำรปรนนิบตั ิอย่ำงสัตย์ซื่อต่อพ
ระเจ้ำมำก่อนหน้ำนั้นแล้วก็ตำม สรุ ปคือ คนชัว่ ไม่สำมำรถรอดชีวิตตลอดชัว่ นิรันดร์ได้
อีกทั้งพวกเขำไม่สำมำรถเข้ำสู่กำรหยุดพักได้ เฉพำะผูค้ นชอบธรรมเท่ำนั้นที่เป็ นนำยทั้งหลำยแห่งกำรหยุดพัก
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

678. กำรที่คนเรำจะได้รับพระพรหรื อทนทุกข์กบั ควำมโชคร้ำยหรื อไม่น้นั
ย่อมถูกกำหนดไปตำมแก่นแท้ของคนเรำ ไม่ใช่ตำมแก่นแท้ทวั่ ไปใดๆ ที่คนเรำอำจมีร่วมกันกับผูอ้ ื่น
คำพูดหรื อกฎเกณฑ์ประเภทนั้นย่อมไม่มีที่ทำงอยู่ในรำชอำณำจักรนี้
หำกในท้ำยที่สุดบุคคลหนึ่งมีควำมสำมำรถรอดชีวิต
นั่นเป็ นเพรำะพวกเขำได้ทำตำมข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำแล้ว
และหำกว่ำในท้ำยที่สุดพวกเขำไร้ควำมสำมำรถที่จะหลงเหลืออยู่จนกระทัง่ ถึงเวลำแห่งกำรหยุดพัก
นั่นก็เป็ นเพรำะพวกเขำยังไม่ได้เชื่อฟังต่อพระเจ้ำและไม่ได้ตอบสนองข้อพึงประสงค์ของพระเจ้ำ
ทุกคนมีบ้นั ปลำยที่เหมำะสม บั้นปลำยเหล่ำนี้ถูกกำหนดไปตำมแก่นแท้ของแต่ละปัจเจกบุคคล
และไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับผูค้ นอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
พฤติกรรมชัว่ ร้ำยของเด็กคนหนึ่งไม่สำมำรถส่ งผ่ำนไปยังบิดำมำรดำของพวกเขำได้
อีกทั้งควำมชอบธรรมของเด็กคนหนึ่งไม่สำมำรถแบ่งปันกับพ่อแม่ของพวกเขำได้

พฤติกรรมชัว่ ร้ำยของบิดำมำรดำไม่สำมำรถส่งผ่ำนไปยังลูกๆ ของพวกเขำได้
และควำมชอบธรรมของบิดำมำรดำก็ไม่สำมำรถแบ่งปันกับลูกๆ ของพวกเขำได้
ทุกคนแบกรับบำปแต่ละอย่ำงของพวกเขำ และทุกคนชื่นชมกับโชคลำภแต่ละอย่ำงของพวกเขำ
ไม่มีผใู้ ดสำมำรถแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งได้ นี่คือควำมชอบธรรม จำกมุมมองของมนุษย์น้ นั
หำกว่ำบิดำมำรดำได้รับควำมโชคดี เช่นนั้นแล้วลูกๆ ของพวกเขำก็ควรจะมีควำมสำมำรถทีจ่ ะได้ดว้ ยเช่นกัน
และหำกลูกๆ กระทำควำมชัว่ เช่นนั้นแล้วบิดำมำรดำของพวกเขำก็ตอ้ งชดใช้ให้แก่บำปเหล่ำนั้น
นี่คือมุมมองแบบมนุษย์และหนทำงแบบมนุษย์ในกำรทำสิ่งทั้งหลำย ซึ่งไม่ใช่มุมมองของพระเจ้ำ
บทอวสำนของทุกคนถูกกำหนดไปตำมแก่นแท้ที่มำจำกควำมประพฤติของพวกเขำ
และมักจะถูกกำหนดอย่ำงถูกต้องเหมำะสมเสมอ ไม่มีใครสำมำรถแบกรับบำปของอีกคนหนึ่งได้ ยิ่งไปกว่ำนั้น
ไม่มีใครสำมำรถได้รับกำรลงโทษแทนอีกคนหนึ่งได้ เป็ นเช่นนี้อย่ำงแน่นอน
ควำมเอำใจใส่อย่ำงมำกล้นของบิดำมำรดำต่อลูกๆ
ของพวกเขำไม่ได้บง่ บอกว่ำพวกเขำสำมำรถแสดงควำมประพฤติที่ชอบธรรมแทนลูกๆ ของพวกเขำได้
อีกทั้งควำมรักกตัญญูของลูกต่อบิดำมำรดำก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำพวกเขำสำมำรถแสดงควำมประพฤติที่ชอบธรร
มแทนบิดำมำรดำของพวกเขำได้ นี่คือควำมหมำยที่แท้จริ งของพระวจนะที่ว่ำ “เวลำนั้นชำยสองคนอยู่ที่ทุ่งนำ
จะถูกรับไปคนหนึ่ง และถูกละทิ้งไว้คนหนึ่ง หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ดว้ ยกัน จะถูกรับไปคนหนึ่ง
ถูกละทิง้ ไว้คนหนึ่ง” ผูค้ นไม่สำมำรถนำลูกๆ
ที่ทำชัว่ ของพวกตนเข้ำสู่กำรหยุดพักบนพื้นฐำนของควำมรักลึกซึ้งที่พวกตนมีต่อพวกเขำได้
อีกทั้งไม่มีผใู้ ดสำมำรถนำภรรยำ (หรื อสำมี)
ของพวกเขำเข้ำสู่กำรหยุดพักบนพื้นฐำนของควำมประพฤติชอบธรรมของตัวพวกเขำเองได้
นี่คอื กฎเกณฑ์บริ หำร ซึ่งไม่สำมำรถมีขอ้ ยกเว้นสำหรับผูใ้ ดได้ ในที่สุด
คนทำควำมชอบธรรมก็คือคนทำควำมชอบธรรม และคนทำชัว่ ก็คือคนทำชัว่
คนชอบธรรมจะได้รับอนุญำตให้รอดชีวิตในที่สุด ในขณะที่คนทำชัว่ จะถูกทำลำย คนบริ สุทธิ์น้ นั บริ สุทธิ์
พวกเขำไม่โสโครก คนโสโครกคือคนโสโครกและไม่มสี ักส่วนหนึ่งของพวกเขำที่บริ สุทธิ์
ผูค้ นซึ่งจะถูกทำลำยนั้นล้วนเป็ นคนชัว่ และบรรดำผูซ้ ่งึ จะรอดชีวิตล้วนเป็ นคนชอบธรรม—แม้ว่ำลูกๆ
ของบรรดำคนชัว่ เหล่ำนั้นจะแสดงควำมประพฤติที่ชอบธรรมก็ตำม
และแม้ว่ำบิดำมำรดำของบรรดำคนที่ชอบธรรมจะกระทำควำมประพฤติที่ชวั่ ร้ำยก็ตำม
ไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีที่เชื่อกับภรรยำที่ไม่เชื่อ และไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกๆ
ที่เชื่อกับบิดำมำรดำที่ไม่เชื่อ กล่ำวคือ ผูค้ นสองประเภทนี้ไม่สำมำรถเข้ำกันได้โดยสิ้นเชิง
ก่อนที่จะเข้ำสู่กำรหยุดพัก คนเรำมีญำติพี่น้องทำงกำยภำพ แต่ทนั ทีที่คนเรำเข้ำสู่กำรหยุดพัก

เขำจะไม่มีญำติพี่น้องทำงกำยภำพให้พูดถึงอีกต่อไป บรรดำผูท้ ี่ทำหน้ำที่ของตนเป็ นศัตรู กบั พวกที่ไม่ได้ทำ
และบรรดำผูท้ ี่รักพระเจ้ำกับพวกที่เกลียดชังพระเจ้ำจะอยู่ในทำงตรงข้ำมของกันและกัน
บรรดำผูท้ ี่จะเข้ำสู่กำรหยุดพักและพวกที่จะได้ถูกทำลำยเป็ นสรรพสิ่ งที่ทรงสร้ำงสองประเภทที่ไม่สำมำรถเข้ำกั
นได้ สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงที่ทำหน้ำที่ของตนให้ลุล่วงจะสำมำรถรอดชีวิต
ในขณะที่พวกที่ไม่ได้ทำหน้ำที่ของตนให้ลุล่วงจะเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำง ที่ยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
กำรนี้จะคงอยู่ตลอดชัว่ นิรันดร์
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

679. คนทำชัว่ และคนชอบธรรมท้ำยที่สุดแล้วก็ลว้ นเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำง
สรรพสิง่ ที่ทรงสร้ำงที่กระทำควำมชัว่ จะถูกทำลำยไปในที่สุด
และสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงผูแ้ สดงควำมประพฤติที่ชอบธรรมจะรอดชีวิต
นี่คือกำรจัดกำรเตรียมกำรที่เหมำะสมที่สุดสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงสองประเภทนี้
คนทำชัว่ ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำถึงแม้พวกเขำจะเป็ นกำรทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
แต่พวกเขำได้ถูกซำตำนจับไว้เนื่องจำกควำมไม่เชื่อฟังของพวกเขำ
และดังนั้นพวกเขำจึงไม่สำมำรถได้รับกำรช่วยให้รอดได้
สรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงซึ่งประพฤติตวั เองอย่ำงชอบธรรมไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำพวกเขำถูกสร้ำงขึ้นโดยพระเจ้ำ
และยังได้รับควำมรอดหลังจำกที่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้ว
บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริ งที่ว่ำพวกเขำจะรอดชีวิต คนทำชัว่ คือสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงผูซ้ ่งึ ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำ
พวกเขำเป็ นสรรพสิ่งทรงสร้ำงที่ไม่สำมำรถถูกช่วยให้รอดได้ และได้ถูกซำตำนจับไว้โดยทัว่ ทั้งสิ้นแล้ว
ผูค้ นซึ่งกระทำควำมชัว่ ก็คือผูค้ นเช่นเดียวกัน พวกเขำเป็ นพวกมนุษย์ผซู้ ่งึ ถูกทำให้เสื่อมทรำมจนถึงที่สุด
และเป็ นผูซ้ ่ึงไม่สำมำรถถูกช่วยให้รอดได้ ในฐำนะที่พวกเขำเป็ นสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงเช่นเดียวกันนั้น
ผูค้ นที่ประพฤติชอบธรรมก็ถกู ทำให้เสื่อมทรำมด้วยเช่นกัน
แต่พวกเขำเป็ นพวกมนุษย์ผซู้ ่ึงเต็มใจที่จะหลุดพ้นจำกอุปนิสยั เสื่อมทรำมของตนและได้กลับกลำยเป็ นมีควำมสำ
มำรถที่จะนบนอบต่อพระเจ้ำได้ ผูค้ นที่ประพฤติชอบธรรมมิได้เปี่ ยมล้นด้วยควำมชอบธรรม
แต่ทว่ำพวกเขำได้รับควำมรอดและหลุดพ้นจำกอุปนิสยั ชัว่ ร้ำยของพวกเขำ พวกเขำสำมำรถนบนอบต่อพระเจ้ำ
พวกเขำจะตั้งมัน่ ในท้ำยที่สุด แต่ทว่ำนั่นมิใช่กำรกล่ำวว่ำพวกเขำไม่เคยถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำม
ภำยหลังจำกที่พระรำชกิจของพระเจ้ำจบสิ้นลง ในหมูส่ รรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระองค์ท้งั หมดนั้น
จะมีบรรดำผูซ้ ่ึงจะถูกทำลำยและบรรดำผูซ้ ่ึงจะรอดชีวิต
นี่คือแนวโน้มที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้แห่งงำนกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์ ไม่มีผูใ้ ดสำมำรถปฏิเสธเรื่ องนี้ได้
คนทำชัว่ ทั้งหลำยจะไม่ถูกปล่อยให้รอดชีวิต

บรรดำผูซ้ ่งึ นบนอบและติดตำมพระเจ้ำก็มนั่ ใจได้ว่ำจะรอดชีวิตในท้ำยที่สุด
เนื่องจำกพระรำชกิจนี้คือกำรบริ หำรจัดกำรของมนุษยชำติ
จึงจะมีบรรดำผูซ้ ่งึ หลงเหลืออยู่และบรรดำผูซ้ ่งึ ถูกกำจัดไป
เหล่ำนี้คือบทอวสำนที่แตกต่ำงกันสำหรับผูค้ นประเภทที่แตกต่ำงกัน
และบทอวสำนเหล่ำนั้นคือกำรจัดกำรเตรี ยมกำรที่เหมำะสมที่สุดสำหรับสรรพสิ่งที่ทรงสร้ำงของพระเจ้ำ
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

680. เรำได้แสวงหำผูค้ นมำกมำยบนโลกนี้เพื่อให้มำเป็ นผูต้ ิดตำมของเรำ ในหมูผ่ ตู้ ิดตำมทั้งหมดเหล่ำนี้
มีผูท้ ี่ทำหน้ำที่เป็ นนักบวช ผูท้ ี่เป็ นผูน้ ำ ผูท้ ี่เป็ นบุตรของพระเจ้ำ ผูท้ ี่เป็ นประชำกรของพระเจ้ำ
และผูท้ ี่ทำงำนปรนนิบตั ิ เรำแบ่งพวกเขำออกบนพืน้ ฐำนของควำมจงรักภักดีที่พวกเขำแสดงต่อเรำ
เมื่อทั้งหมดถูกจำแนกออกตำมประเภทแล้ว นั่นก็คือ เมื่อลักษณะของบุคคลแต่ละประเภทมีควำมชัดเจนขึ้น
เรำจะกำหนดลำดับให้พวกเขำแต่ละคนในหมวดหมู่ที่ชอบธรรมของพวกเขำ
และจัดแต่ละประเภทให้อยู่ในที่ทำงที่เหมำะสมสำหรับพวกเขำ
เพื่อให้สัมฤทธิ์จุดมุ่งหมำยกำรช่วยมนุษย์ให้รอดของเรำ
เรำเรี ยกผูท้ ี่เรำปรำรถนำช่วยให้มำที่บำ้ นของเรำเป็ นหมู่เหล่ำ
และจำกนั้นทำให้พวกเขำทุกคนยอมรับงำนแห่งยุคสุดท้ำยของเรำ ในเวลำเดียวกัน
เรำจำแนกพวกเขำตำมประเภท
จำกนั้นจึงให้บำเหน็จรำงวัลหรื อลงโทษพวกเขำแต่ละคนบนพื้นฐำนกำรกระทำของพวกเขำ
เช่นนั้นคือขั้นตอนที่ประกอบกันเป็ นงำนของเรำ
ตัดตอนมำจำก “ผูท้ ี่ถูกเรียกมีมำกมำย แต่ผทู้ ี่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

681. บัดนี้ เจ้ำรู ้อย่ำงแท้จริ งแล้วหรื อไม่ว่ำเหตุใดเจ้ำจึงเชื่อในเรำ?
เจ้ำรู ้จุดประสงค์และนัยสำคัญของงำนของเรำอย่ำงแท้จริงหรือไม่? เจ้ำรู ้หน้ำที่ของเจ้ำอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่?
เจ้ำรู ้คำพยำนของเรำอย่ำงแท้จริงหรื อไม่? หำกเจ้ำเพียงเชื่อในเรำเท่ำนั้น
ทว่ำยังไม่มีวี่แววของสง่ำรำศีหรื อคำพยำนของเรำในตัวเจ้ำ เช่นนั้นแล้วเรำได้ตดั ทิ้งเจ้ำไปนำนแล้ว
สำหรับบรรดำผูท้ ี่รู้ท้งั หมดนั้น พวกเขำเป็ นหนำมยอกตำของเรำเสียมำกกว่ำ
และในนิเวศของเรำพวกเขำไม่ใช่สิ่งใด ที่มำกไปกว่ำอุปสรรคบนวิถีของเรำ
พวกเขำคือข้ำวละมำนที่จะถูกฝัดร่ อนออกไปจนหมดสิ้นในงำนของเรำ พวกเขำใช้กำรไม่ได้ พวกเขำไร้ค่ำ
และเรำชิงชังพวกเขำมำนำนแล้ว ควำมพิโรธของเรำมักจะบังเกิดกับทุกคนที่สูญเสียคำพยำนไป
และไม้เรี ยวของเรำไม่เคยไกลห่ำงจำกพวกเขำเลย เรำได้ส่งมอบพวกเขำให้กบั มือของเหล่ำมำรร้ำยมำนำนแล้ว

พวกเขำสูญเสียพรของเรำไป เมื่อวันนั้นมำถึง
กำรตีสอนของพวกเขำจะหนักหนำสำหัสกว่ำกำรตีสอนพวกผูห้ ญิงโง่เขลำ วันนี้
เรำทำเฉพำะงำนที่เป็ นหน้ำที่ของเรำที่ตอ้ งทำเท่ำนั้น เรำจะผูกข้ำวสำลีท้งั หมดเป็ นมัดๆ
รวมเข้ำด้วยกันกับข้ำวละมำนเหล่ำนั้น นี่คือหน้ำที่ของเรำวันนี้
ข้ำวละมำนเหล่ำนั้นจะถูกฝัดร่ อนออกไปทั้งหมดในเวลำแห่งกำรฝัดร่อนของเรำ เมื่อนั้น
เมล็ดข้ำวสำลีจะถูกรวบรวมไว้ในยุง้ ฉำง
และข้ำวละมำนที่ถูกฝัดร่ อนออกไปเหล่ำนั้นจะถูกใส่ไปในไฟเพือ่ เผำเป็ นเถ้ำถ่ำน งำนของเรำ ณ บัดนี้
คือกำรผูกมนุษย์ท้งั หมดไว้เป็ นมัดๆ กล่ำวคือ เป็ นกำรพิชิตพวกเขำอย่ำงถึงที่สุด เมื่อนั้น
เรำจะเริ่ มทำกำรฝัดร่ อนเพือ่ เปิ ดเผยวำระสุดท้ำยของมนุษย์ท้งั หมด
ตัดตอนมำจำก “เจ้ำรูอ้ ะไรบ้ำงเกีย่ วกับควำมเชื่อ?” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

682. ปัจจุบนั นี้ บรรดำผูท้ ี่แสวงหำและบรรดำผูท้ ี่ไม่แสวงหำคือผูค้ นสองประเภทที่แตกต่ำงกัน โดยสิ้นเชิง
ผูซ้ ่ึงบั้นปลำยของพวกเขำแตกต่ำงกันมำกเช่นกัน
บรรดำผูท้ ี่ไล่ตำมเสำะหำควำมรู ้แห่งควำมจริงและปฏิบตั ิควำมจริ งคือผูซ้ ่ึงพระเจ้ำจะทรงนำควำมรอดมำให้
ส่วนบรรดำผูท้ ี่ไม่รู้จกั หนทำงที่แท้จริ งคือพวกปี ศำจและศัตรู ท้งั หลำย
พวกเขำคือลูกหลำนของหัวหน้ำทูตสวรรค์ และจะเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำง
แม้แต่บรรดำผูท้ ี่เป็ นผูเ้ ชื่อที่เคร่ งครัดในพระเจ้ำที่คลุมเครื อ—พวกเขำไม่ใช่ปีศำจด้วยหรอกหรื อ?
ผูค้ นที่มีจิตสำนึกที่ดีแต่ไม่ยอมรับหนทำงที่แท้จริงคือพวกปี ศำจ กล่ำวคือ
แก่นแท้ของพวกเขำคือแก่นแท้แห่งกำรต้ำนทำนพระเจ้ำ
บรรดำผูท้ ี่ไม่ยอมรับหนทำงที่แท้จริงคือพวกที่ตำ้ นทำนพระเจ้ำ
และแม้ว่ำผูค้ นเช่นนี้จะสู้ทนควำมยำกลำบำกมำกมำย แต่พวกเขำก็จะยังคงถูกทำลำยล้ำง
พวกเขำเหล่ำนั้นทั้งหมดผูไ้ ม่เต็มใจปล่อยวำงโลก ผูไ้ ม่สำมำรถทนแยกจำกพ่อแม่ของตนได้
และผูท้ ี่ไม่สำมำรถทนให้ตนเองเป็ นอิสระจำกควำมชื่นชมยินดีแห่งเนื้อหนังของตัวพวกเขำเองได้น้นั ไม่เชื่อฟังพ
ระเจ้ำ และล้วนจะต้องเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำง ผูใ้ ดที่ไม่เชื่อในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์คือผูเ้ ป็ นเยี่ยงปี ศำจ
และมิหนำซ้ ำ ยังจะถูกทำลำย บรรดำผูท้ ี่มีควำมเชื่อแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิควำมจริ ง
บรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์
และบรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่อในกำรดำรงอยู่ของพระเจ้ำก็จะเป็ นวัตถุแห่งกำรทำลำยล้ำงด้วยเช่นกัน
บรรดำผูท้ ี่จะได้รับอนุญำตให้คงเหลืออยู่ท้งั หมดนั้นคือผูค้ นซึ่งได้กำ้ วผ่ำนควำมทุกข์แห่งกระบวนกำรถลุงและไ
ด้ต้งั มัน่ เหล่ำนี้คือผูค้ นที่ได้สู้ทนต่อกำรทดสอบอย่ำงแท้จริง ผูใ้ ดที่ไม่ยอมรับพระเจ้ำคือศัตรู กล่ำวคือ
ผูใ้ ดที่ไม่ตระหนักถึงพระเจ้ำผูท้ รงจุติเป็ นมนุษย์—

ไม่ว่ำพวกเขำจะอยู่ภำยในหรื อภำยนอกกระแสนี้หรื อไม่ก็ตำม—คือศัตรู ของพระคริ สต์! ใครคือซำตำน
ใครคือปี ศำจ และใครคือศัตรู ของพระเจ้ำหำกไม่ใช่บรรดำผูต้ ำ้ นทำนซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้ำ?
พวกเขำมิใช่ผคู้ นเหล่ำนั้นที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ำหรอกหรื อ?
พวกเขำมิใช่บรรดำผูท้ ี่อำ้ งว่ำมีควำมเชื่อทว่ำยังเป็ นผูข้ ำดพร่ องควำมจริงหรอกหรื อ?
พวกเขำไม่ใช่บรรดำผูท้ ี่เพียงแค่พยำยำมให้ได้มำซึ่งพระพรในขณะที่ไร้ควำมสำมำรถที่จะเป็ นพยำนให้พระเจ้ำไ
ด้หรอกหรื อ? เจ้ำยังคงอยูร่ ่ วมกันกับปี ศำจเหล่ำนั้นวันนี้ และแบกรับจิตสำนึกและควำมรักต่อพวกมัน
แต่ในกรณีน้ี เจ้ำมิได้กำลังหยิบยืน่ เจตนำที่ดีต่อซำตำนหรอกหรื อ?
เจ้ำมิได้กำลังคบหำสมำคมกับพวกปี ศำจอยู่หรอกหรือ?
หำกผูค้ นทุกวันนี้ยงั ไร้ควำมสำมำรถที่จะแยกแยะระหว่ำงควำมดีและควำมชัว่ ได้
และยังคงหลับหูหลับตำรักและเมตตำต่อไปโดยไม่มีเจตนำใดๆ ที่จะแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ
หรื อไม่ว่ำจะหนทำงใดก็ไม่มีควำมสำมำรถที่จะรับเจตนำรมณ์ของพระเจ้ำไว้เสมือนเป็ นของตนเองได้
เช่นนั้นแล้ว วำระสุดท้ำยของพวกเขำจะล้วนน่ำอนำถยิ่งขึ้นไปอีก
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

683. พระเจ้ำไม่ได้ทรงทำเป็ นไม่รู้ไม่เห็นผูค้ นที่หมิน่ ประมำทหรื อต้ำนทำนพระองค์
หรื อแม้กระทัง่ บรรดำผูท้ ี่ให้ร้ำยพระองค์—ผูค้ นที่มีเจตนำโจมตี ให้ร้ำย และสำปแช่งพระองค์—
แต่พระองค์ทรงมีท่ำทีที่ชดั เจนต่อพวกเขำ พระองค์ทรงรังเกียจชิงชังผูค้ นเหล่ำนี้
และพระองค์ทรงกล่ำวโทษพวกเขำในพระทัยของพระองค์
พระองค์ยงั แม้กระทัง่ ประกำศอย่ำงเปิ ดเผยว่ำบทอวสำนของพวกเขำจะเป็ นอย่ำงไร
เพื่อให้ผคู้ นรู ้ว่ำพระองค์ทรงมีท่ำทีที่ชดั เจนต่อผูท้ ี่หมิน่ ประมำทพระองค์
และเพื่อให้พวกเขำรู ้ว่ำพระองค์จะทรงกำหนดบทอวสำนของพวกเขำอย่ำงไร อย่ำงไรก็ตำม
หลังจำกที่พระเจ้ำตรัสสิ่งเหล่ำนี้
ผูค้ นแทบจะไม่สำมำรถมองเห็นควำมจริงว่ำพระเจ้ำจะทรงควบคุมดูแลผู้คนเหล่ำนั้นอย่ำงไร
และพวกเขำไม่สำมำรถเข้ำใจหลักกำรที่อยู่เบื้องหลังบทอวสำนและคำพิพำกษำที่พระเจ้ำทรงออกให้กบั พวกเขำ
นัน่ จึงกล่ำวได้ว่ำ
ผูค้ นไม่สำมำรถมองเห็นแนวทำงและวิธีกำรที่เฉพำะเจำะจงที่พระเจ้ำทรงมีเพื่อควบคุมดูแลพวกเขำ
นี่เกี่ยวข้องกับหลักกำรในกำรทำสิ่งต่ำงๆ ของพระเจ้ำ
พระเจ้ำทรงใช้อุบตั ิกำรณ์ของข้อเท็จจริ งในกำรจัดกำรกับพฤติกรรมชัว่ ของผูค้ นบำงคน นัน่ คือ
พระองค์ไม่ได้ทรงประกำศบำปของพวกเขำ และไม่ได้ทรงกำหนดบทอวสำนของพวกเขำ
แต่ทรงใช้อุบตั ิกำรณ์ของข้อเท็จจริ งในกำรให้กำรลงโทษและผลสนองที่ยุติธรรมของพวกเขำ

เมือ่ ข้อเท็จจริ งเหล่ำนี้เกิดขึ้น เนื้อหนังของผูค้ นคือสิ่งที่ทนทุกข์กบั กำรลงโทษ
ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรลงโทษคือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่สำมำรถมองเห็นได้ดว้ ยตำมนุษย์
เมื่อทรงจัดกำรกับพฤติกรรมชัว่ ของผูค้ นบำงคน พระเจ้ำเพียงแค่ทรงสำปแช่งพวกเขำด้วยพระวจนะ
และควำมกริ้ วของพระองค์ก็เกิดขึ้นกับพวกเขำด้วยเช่นกัน
แต่กำรลงโทษที่พวกเขำได้รับอำจเป็ นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ผคู้ นไม่สำมำรถมองเห็นได้ อย่ำงไรก็ตำม
บทอวสำนประเภทนี้อำจร้ำยแรงมำกกว่ำบทอวสำนที่ผคู้ นสำมำรถมองเห็นได้เสียอีก เช่น
กำรถูกลงโทษหรื อถูกฆ่ำ นี่เป็ นเพรำะภำยใต้รูปกำรณ์แวดล้อมต่ำงๆ
ที่พระเจ้ำได้ทรงกำหนดแล้วว่ำจะไม่ช่วยบุคคลประเภทนี้ให้รอด
จะไม่แสดงควำมปรำนีหรือมีกำรทนยอมรับให้พวกเขำอีกต่อไป และจะไม่จดั เตรี ยมโอกำสใดๆ แก่พวกเขำอีก
เช่นนั้นแล้วท่ำทีที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขำคือท่ำทีแห่งกำรละวำงพวกเขำ “ละวำง”
หมำยควำมว่ำอย่ำงไรในที่น้?ี ควำมหมำยโดยพื้นฐำนของคำนี้คอื “กำรวำงบำงสิ่งบำงอย่ำงไว้ขำ้ งหนึ่ง
กำรไม่ให้ควำมสนใจกับมันอีกต่อไป” แต่ในที่น้ี เมื่อพระเจ้ำ “ทรงละวำงใครบำงคน”
ควำมหมำยของวลีน้มี ีคำอธิบำยที่แตกต่ำงกันสองประกำร:
คำอธิบำยแรกคือพระองค์ได้ประทำนชีวิตของบุคคลผูน้ ้ นั และทุกสิ่งเกี่ยวกับบุคคลผูน้ ้ นั ให้ซำตำนจัดกำรไปแล้ว
และพระเจ้ำจะไม่ทรงรับผิดชอบบุคคลผูน้ ้นั อีกต่อไป และจะไม่ทรงบริ หำรจัดกำรบุคคลผูน้ ้นั อีกต่อไป
ไม่ว่ำบุคคลผูน้ ้ นั จะบ้ำหรื อโง่ หรื อไม่ว่ำพวกเขำจะตำยหรื อมีชีวิตอยู่
หรื อไม่ว่ำพวกเขำจะได้ลงนรกเพื่อเป็ นกำรลงโทษของพวกเขำหรื อไม่
ไม่มีสิ่งใดในนี้ที่จะมีควำมเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำ
นั่นจะหมำยควำมว่ำสิ่งทรงสร้ำงเช่นนั้นจะไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ กับพระผูส้ ร้ำง
คำอธิบำยที่สองคือพระเจ้ำได้ทรงกำหนดว่ำพระองค์เองทรงต้องประสงค์ที่จะทำบำงสิ่งบำงอย่ำงกับบุคคลผูน้ ้ี
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ซึ่งมีควำมเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงใช้ประโยชน์จำกกำรปรนนิบตั ิของบุคคลผูน้ ้ี
หรื อพระองค์จะใช้พวกเขำเป็ นสิ่งที่เน้นให้เห็นสิ่งอื่น
มีควำมเป็ นไปได้ที่พระองค์จะทรงมีวิธีกำรพิเศษในกำรจัดกำรกับบุคคลประเภทนี้
ซึ่งเป็ นวิธีกำรพิเศษในกำรปฏิบตั ิต่อพวกเขำเช่นเดียวกับเปำโล เป็ นต้น
นี่คือหลักกำรและท่ำทีในพระทัยของพระเจ้ำ ซึ่งพระองค์ทรงใช้ในกำรกำหนดกำรจัดกำรกับบุคคลประเภทนี้
ดังนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งต้ำนทำนพระเจ้ำและให้ร้ำยและหมิ่นประมำทพระองค์
หำกพวกเขำยัว่ ยุพระอุปนิสัยของพระองค์
หรื อหำกพวกเขำผลักดันพระเจ้ำเกินขีดจำกัดกำรทนยอมรับของพระองค์

เช่นนั้นแล้วผลพวงจะเป็ นสิ่งที่น่ำตกใจเกินกว่ำจะนึกถึง ผลพวงที่รุนแรงที่สุดคือ
พระเจ้ำทรงยื่นชีวิตของพวกเขำและทุกสิ่งเกี่ยวกับพวกเขำให้แก่ซำตำนแบบครั้งเดียวและตลอดไป
พวกเขำจะไม่ได้รับกำรประทำนอภัยชัว่ นิจนิรนั ดร์
นี่หมำยควำมว่ำบุคคลนี้ได้กลำยเป็ นอำหำรในปำกของซำตำน ของเล่นในมือของมันไปแล้ว
และจำกนั้นเป็ นต้นไปพระเจ้ำจะไม่ทรงมีสิ่งใดเกีย่ วข้องกับพวกเขำอีก
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำ พระอุปนิสัยของพระเจ้ำ และพระเจ้ำพระองค์เอง 3” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

684. บัดนี้เป็ นเวลำที่เรำกำหนดพิจำรณำบทอวสำนสำหรับแต่ละบุคคล
ไม่ใช่ช่วงระยะซึ่งเรำเริ่ มทำงำนกับมนุษย์ เรำจดบันทึกคำพูดและกำรกระทำทั้งหลำยของแต่ละบุคคล
เส้นทำงซึ่งพวกเขำได้ติดตำมเรำมำ คุณลักษณะเฉพำะโดยกำเนิดของพวกเขำ
และวิธีที่พวกเขำประพฤติตนในท้ำยที่สุด ลงในสมุดบันทึกของเรำทีละคน เมื่อเป็ นเช่นนี้
ไม่ว่ำพวกเขำจะเป็ นบุคคลประเภทใด ย่อมไม่มีใครจะหลบพ้นมือของเรำ
และทุกคนจะรวมอยู่กบั บุคคลประเภทเดียวกันตำมที่เรำจัดให้
เรำตัดสินใจเรื่ องบั้นปลำยของแต่ละบุคคลโดยไม่ได้ต้งั อยู่บนพื้นฐำนของอำยุ ควำมอำวุโส ปริ มำณควำมทุกข์
และที่น้อยที่สุดคือ ระดับควำมชวนสังเวชของพวกเขำ แต่เป็ นไปโดยสอดคล้องกับกำรที่ว่ำ
พวกเขำครองควำมจริงหรื อไม่ ไม่มีตวั เลือกอื่นนอกจำกนี้ พวกเจ้ำจำต้องตระหนักว่ำ
ทุกคนที่ไม่ปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำจะถูกลงโทษด้วยเช่นกัน นี่คือข้อเท็จจริ งซึ่งไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้
เพรำะฉะนั้น ทุกคนที่ถูกลงโทษได้ถูกทำกำรลงโทษไปเช่นนั้นก็เพือ่ ควำมชอบธรรมของพระเจ้ำ
และเป็ นกำรลงทัณฑ์อนั สำสมแล้วกับกำรกระทำชัว่ อันนับไม่ถว้ นของพวกเขำ
ตัดตอนมำจำก “ตระเตรียมควำมประพฤติที่ดีงำมให้พอเพียงสำหรับบั้นปลำยของเจ้ำ” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

685. 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 ยิง่ ไปกว่ำนั้นก็คือ

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
พระองค์ทรงโยนพวกเขำทิง้ ท่ำมกลำงวิญญำณที่ไม่สะอำด
ปล่อยให้วิญญำณที่ไม่สะอำดเหล่ำนี้สร้ำงมลทินให้ทวั่ ร่ ำงกำยของพวกเขำตำมอำเภอใจ
เพื่อที่พวกเขำจะไม่มีวนั ได้เกิดใหม่และไม่มีวนั ได้เห็นควำมสว่ำงอีกเลย
บรรดำผูเ้ สแสร้งที่ทำงำนรับใช้ในช่วงเวลำหนึ่งแต่ไม่สำมำรถจงรักภักดีต่อไปได้จนถึงปลำยทำงถูกพระเจ้ำนับร
วมกับคนชัว่
เพื่อที่พวกเขำจะเดินตำมคำแนะนำของคนชัว่ และกลำยเป็ นส่วนหนึ่งของฝูงชนโกลำหลไร้ระเบียบของพวกนั้น
ในที่สุด พระเจ้ำจะทำลำยล้ำงพวกเขำ
พระเจ้ำทรงทอดทิ้งและไม่ใส่พระทัยรับรู ้ถึงพวกผูท้ ี่ไม่เคยจงรักภักดีต่อพระคริสต์หรื อไม่เคยแบ่งปันสิ่งใดจำก
พละกำลังของพวกเขำ และเมื่อถึงเวลำเปลี่ยนยุค พระองค์จะทรงทำลำยล้ำงพวกเขำทั้งหมด
พวกเขำจะไม่ดำรงอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป และยิง่ ไม่ได้รับเส้นทำงเดินเข้ำสู่รำชอำณำจักรของพระเจ้ำ
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 ดที่ไม่สำมำรถก้ำวทันพระองค์
และพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้ำไม่แสดงควำมเมตตำต่อมนุษย์ผใู้ ด
ตัดตอนมำจำก “พระคริสต์ทรงพระรำชกิจแห่งกำรพิพำกษำด้วยควำมจริง” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

15. พระวจนะว่าด้วยการเผยวจนะเรื่องความงดงามแห่งราชอาณาจักรกับบั้นปลายของมวลมนุษย์
และพระสัญญากับพระพรของพระเจ้า
686. งำนของเรำใช้เวลำนำนแค่หกพันปี
และเรำได้สัญญำว่ำกำรควบคุมมวลมนุษย์ท้งั ปวงของมำรร้ำยก็จะใช้เวลำไม่เกินหกพันปี เช่นกัน ดังนั้น
บัดนี้หมดเวลำแล้ว เรำจะไม่ดำเนินกำรต่อหรือหน่วงเหนี่ยวอีกต่อไป นั่นคือ ในระหว่ำงยุคสุดท้ำย
เรำจะพิชิตซำตำน เรำจะเอำสง่ำรำศีของเรำทั้งหมดคืนมำ
และเรำจะเรี ยกคืนวิญญำณทั้งหมดที่เป็ นของเรำบนแผ่นดินโลก
เพื่อที่วิญญำณที่ทุกข์ยำกเหล่ำนี้อำจหนีพน้ จำกทะเลแห่งควำมทุกข์ได้
และด้วยเหตุน้ นั จะเป็ นกำรสรุ ปปิ ดตัวงำนทั้งหมดของเรำบนแผ่นดินโลก นับจำกวันนี้เป็ นต้นไป
เรำจะไม่มีวนั บังเกิดเป็ นมนุษย์บนแผ่นดินโลกอีก
และวิญญำณแห่งกำรควบคุมทั้งหมดของเรำจะไม่มีวนั ทำงำนบนแผ่นดินโลกอีก
เรำจะทำเพียงสิ่งเดียวบนแผ่นดินโลก นัน่ คือ เรำจะสร้ำงมวลมนุษย์ข้ นึ ใหม่
เป็ นมวลมนุษย์ที่บริ สุทธิ์และเป็ นเมืองที่สัตย์ซื่อของเรำบนแผ่นดินโลก
แต่จงรู ้ไว้ว่ำเรำจะไม่ทำลำยล้ำงโลกทั้งหมด อีกทั้งเรำจะไม่ทำลำยล้ำงมวลมนุษย์ท้งั ปวง
เรำจะเก็บหนึ่งในสำมที่เหลืออยู่น้ นั เอำไว้—หนึ่งในสำมที่รักเรำและได้ถกู เรำพิชิตอย่ำงถ้วนทัว่ แล้ว
และเรำจะทำให้หนึ่งในสำมนี้เกิดผลและทวีคูณบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่คนอิสรำเอลได้ทำภำยใต้ธรรมบัญ
ญัติ โดยบำรุ งเลี้ยงพวกเขำด้วยแกะและฝูงปศุสัตว์ใช้งำนมำกมำย และควำมมัง่ คัง่ ทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก
มวลมนุษย์น้ีจะคงอยู่กบั เรำตลอดไป แต่จะไม่ใช่มวลมนุษย์ที่โสโครกอย่ำงน่ำเสียดำยของวันนี้
แต่เป็ นมวลมนุษย์ที่เป็ นชุมนุมชนของบรรดำผูท้ ี่เรำได้รับไว้แล้วทั้งหมด
มวลมนุษย์เช่นนี้จะไม่ถูกซำตำนทำให้เสียหำย รบกวน หรือล้อมกรอบ
และจะเป็ นมวลมนุษย์หนึ่งเดียวที่ดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกหลังจำกที่เรำได้ชยั ชนะเหนือซำตำนแล้ว
เป็ นมวลมนุษย์ที่เรำได้พิชิตในวันนี้ และได้รับคำสัญญำของเรำแล้ว และดังนั้น
มวลมนุษย์ที่ได้รับกำรพิชิตแล้วในระหว่ำงยุคสุดท้ำยนั้นก็คือมวลมนุษย์ที่จะได้รับกำรละเว้นและจะได้รับพรนิรั
นดร์กำลของเรำอีกด้วย มันจะเป็ นหลักฐำนเดียวแห่งชัยชนะของเรำเหนือซำตำน
และเป็ นของที่ริบมำหนึ่งเดียวจำกกำรสู้รบของเรำกับซำตำน
ของที่ริบมำจำกสงครำมเหล่ำนี้ได้รับกำรช่วยให้รอดจำกแดนครอบครองของซำตำนโดยเรำ
และเป็ นกำรตกผลึกและผลหนึ่งเดียวของแผนกำรบริ หำรจัดกำรหกพันปี ของเรำ
พวกเขำมำจำกทุกชำติและทุกนิกำย จำกทุกสถำนที่และทุกประเทศทัว่ ทั้งจักรวำล
พวกเขำมีเชื้อชำติที่แตกต่ำงกัน มีภำษำ ขนบธรรมเนียม และสีผิวที่แตกต่ำงกัน

และพวกเขำก็กระจำยอยู่ทวั่ ทุกชำติและทุกนิกำยของโลก และแม้กระทัง่ ทุกมุมของโลก
ในที่สุดพวกเขำก็จะมำรวมตัวกันเพื่อสร้ำงมวลมนุษย์ที่ครบบริ บูรณ์
เป็ นชุมนุมชนของมนุษย์ที่กำลังบังคับของซำตำนไม่สำมำรถเข้ำถึงได้
ตัดตอนมำจำก “ไม่มีใครทีม่ ีเนื้อหนังสำมำรถหลีกหนีวนั แห่งพระพิโรธได้” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

687. ขณะที่วจนะของเรำถูกทำให้สมบูรณ์แบบ รำชอำณำจักรก็ค่อยๆ
เป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นบนแผ่นดินโลกและมนุษย์ก็ค่อยๆ กลับสู่ควำมเป็ นปกติ
และด้วยเหตุน้ีจึงมีรำชอำณำจักรในหัวใจของเรำถูกสถำปนำขึ้นบนแผ่นดินโลก ในรำชอำณำจักรนั้น
ประชำกรทั้งหมดของพระเจ้ำฟื้ นคืนชีวิตของมนุษย์ปกติ ที่จำกไปแล้วนั้นคือฤดูหนำวอันหนำวจัด
ซึ่งถูกแทนที่ดว้ ยโลกที่มีเมืองต่ำงๆ แห่งฤดูใบไม้ผลิ ที่ซ่ึงฤดูใบไม้ผลิยำวนำนตลอดทั้งปี
ผูค้ นไม่ตอ้ งเผชิญกับโลกของมนุษย์ที่น่ำเวทนำอันมืดมัวอีกต่อไป
และพวกเขำไม่ตอ้ งสู้ทนควำมหนำวเย็นยะเยือกของโลกมนุษย์อีกต่อไป ผูค้ นไม่ต่อสู้กนั ประเทศต่ำงๆ
ไม่ทำสงครำมต่อกัน ไม่มีกำรสังหำรหมู่และเลือดที่ไหลจำกกำรสังหำรหมู่อีกต่อไป
แผ่นดินทั้งหมดถูกเติมเต็มด้วยควำมสุข และทุกหนแห่งเต็มไปด้วยควำมอบอุ่นระหว่ำงพวกมนุษย์
เรำเคลื่อนไปตลอดทัว่ ทั้งโลก เรำชื่นชมจำกบนยอดบัลลังก์ของเรำ และเรำดำรงชีวิตท่ำมกลำงมวลดำรำ
บรรดำทูตสวรรค์ถวำยบทเพลงใหม่ๆ และกำรเต้นรำใหม่ๆ ให้เรำ
ควำมบอบบำงของพวกเขำเองไม่ทำให้น้ ำตำไหลรินใบหน้ำของพวกเขำอีกต่อไป
เรำไม่ได้ยนิ เสียงของบรรดำทูตสวรรค์ร่ ำไห้ต่อหน้ำเรำอีกต่อไป
และไม่มีผใู้ ดบ่นเรื่ องควำมยำกลำบำกกับเรำอีกต่อไป วันนี้ พวกเจ้ำทั้งหมดดำรงชีวิตอยู่ต่อหน้ำเรำ พรุ่งนี้
พวกเจ้ำทั้งหมดจะดำรงอยู่ในรำชอำณำจักรของเรำ นี่ไม่ใช่พรอันยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เรำมอบให้มนุษย์หรอกหรื อ?
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 20” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

688. เมื่อรำชอำณำจักรเคลื่อนลงสถิตบนแผ่นดินโลกโดยทั้งหมดทั้งมวล
ผูค้ นทั้งหมดจะฟื้ นคืนสภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำ ด้วยเหตุน้ี พระเจ้ำจึงตรัสว่ำ
“เรำชื่นชมจำกบนยอดบัลลังก์ของเรำ และเรำดำรงชีวิตท่ำมกลำงมวลดำรำ
บรรดำทูตสวรรค์ถวำยบทเพลงใหม่ๆ และกำรเต้นรำใหม่ๆ ให้เรำ
ควำมบอบบำงของพวกเขำเองไม่ทำให้น้ ำตำไหลรินใบหน้ำของพวกเขำอีกต่อไป
เรำไม่ได้ยนิ เสียงของบรรดำทูตสวรรค์ร่ ำไห้ต่อหน้ำเรำอีกต่อไป
และไม่มีผูใ้ ดบ่นเรื่ องควำมยำกลำบำกกับเรำอีกต่อไป”
นี่แสดงว่ำวันที่พระเจ้ำทรงรับพระสิริอนั ครบบริ บูรณ์คือวันที่มนุษย์ชื่นชมกำรหยุดพักของเขำ

ผูค้ นไม่สำละวนเร่ งร้อนอันเนื่องมำจำกกำรรบกวนของซำตำนอีกต่อไป โลกหยุดก้ำวไปข้ำงหน้ำ
และผูค้ นดำรงชีวิตโดยกำรนิ่งเฉย—ด้วยเหตุที่มวลดำรำเหลือคณำนับในท้องนภำถูกสร้ำงขึ้นใหม่
และดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ มวลดำรำ และอืน่ ๆ และภูเขำและแม่น้ ำทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก
ล้วนถูกทำให้เปลี่ยนแปลง และเพรำะมนุษย์ได้เปลีย่ นแปลงไปและพระเจ้ำได้ทรงเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นทุกสรรพสิ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน นี่คือจุดหมำยสูงสุดของแผนกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
และนี่คือสิ่งที่จะถูกทำให้สัมฤทธิ์ผลในที่สุด
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 20” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

689. ในแสงสว่ำงวำบของฟ้ำแลบ สัตว์ทุกตัวถูกเผยรู ปร่ ำงที่แท้จริ งของมัน ดังนั้น
เมื่อได้รับควำมกระจ่ำงด้วยควำมสว่ำงของเรำ
มนุษย์ก็ได้รับควำมสะอำดบริ สุทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเขำเคยครอบครองกลับคืนมำอีกครั้งเช่นกัน โอ้ โลกเก่ำๆ
อันเสื่อมทรำม! ในที่สุด มันได้ลม้ คว่ำลงไปในน้ ำโสโครก และด้วยกำรจมลงไปอยู่ใต้พนื้ ผิว
จึงได้ละลำยไปเป็ นโคลนตม! โอ้ มวลมนุษย์ท้งั ปวง จำกกำรสร้ำงของเรำเอง!
ในที่สุดพวกเขำก็ได้กลับมำมีชีวิตอีกครั้งในควำมสว่ำง ได้พบรำกฐำนสำหรับกำรดำรงอยู่
และเลิกดิ้นทุรนอยู่ในโคลนตม! โอ้ สรรพสิ่งแห่งกำรสร้ำงอันมำกเหลือคณำนับที่เรำถืออยู่ในมือของเรำ!
พวกมันจะไม่สำมำรถเริ่ มต้นใหม่โดยผ่ำนทำงถ้อยคำของเรำได้อย่ำงไร?
พวกมันจะไม่สำมำรถแสดงบทบำทหน้ำที่ของพวกมันในควำมสว่ำงได้อย่ำงไร?
แผ่นดินโลกจะเลิกหยุดนิ่งไม่ไหวติงและเงียบสงัดเป็ นตำยอีกต่อไป
ฟ้ำสวรรค์จะไม่อำ้ งว้ำงและเศร้ำโศกอีกต่อไป ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกจะรวมกันเป็ นหนึ่ง
ไม่ถูกแยกด้วยที่ว่ำงอีกต่อไป จะไม่มีวนั ถูกตัดแยกจำกกันอีก ในวำระอันน่ำยินดีปรี ดำนี้ ณ
ชัว่ ขณะแห่งควำมปรำโมทย์น้ี ควำมชอบธรรมของเรำและควำมบริ สุทธิ์ของเรำได้แผ่ขยำยไปทัว่ ทั้งจักรวำล
และมวลมนุษย์ท้งั ปวงเฉลิมเกียรติ์สิ่งเหล่ำนั้นกันไม่หยุดหย่อน
เมืองทั้งหลำยแห่งฟ้ำสวรรค์กำลังหัวเรำะด้วยควำมชื่นบำนยินดี
และอำณำจักรแห่งแผ่นดินโลกกำลังเต้นรำด้วยควำมชื่นบำนยินดี ณ เวลำนี้ ใครเล่ำที่จะไม่ยนิ ดี?
และใครเล่ำที่จะไม่ร่ ำไห้? แผ่นดินโลกในสภำวะแรกเริ่ มของมันนั้นเป็ นของฟ้ำสวรรค์
และฟ้ำสวรรค์ก็รวมเข้ำกับแผ่นดินโลก มนุษย์คือสำยใยที่ผูกรวมฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกเข้ำด้วยกัน
และเนื่องจำกควำมสะอำดบริ สุทธิ์ของมนุษย์ เนื่องจำกกำรเริ่ มต้นใหม่ของมนุษย์
ฟ้ำสวรรค์จึงไม่ถูกปกปิ ดจำกแผ่นดินโลกอีกต่อไป และแผ่นดินโลกก็ไม่นิ่งเงียบต่อฟ้ำสวรรค์อีกต่อไป
ใบหน้ำทั้งหลำยของมวลมนุษย์ประดับด้วยรอยยิ้มแห่งควำมรื่ นรมย์สมอุรำ

และที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของพวกเขำทุกคนคือควำมหวำนชื่นอันมิรู้ที่สนิ้ สุด มนุษย์ไม่ทะเลำะวิวำทกับมนุษย์
และมนุษย์ไม่มำชกต่อยกัน มีใครบ้ำงไหมที่ไม่ใช้ชีวิตกับคนอื่นๆ อย่ำงมีสันติสุขในควำมสว่ำงของเรำ?
มีใครบ้ำงไหมที่ทำให้นำมของเรำเสื่อมเสียในวันของเรำ?
มนุษย์ท้งั ปวงจ้องสำยตำเปี่ ยมควำมเคำรพของพวกเขำพุ่งตรงมำที่เรำ และในหัวใจของพวกเขำนั้น
พวกเขำแอบเพรี ยกร้องหำเรำ เรำได้คน้ คว้ำกำรกระทำทุกอย่ำงของมวลมนุษย์แล้ว
พบว่ำท่ำมกลำงมนุษย์ที่ได้รับกำรชำระให้สะอำดแล้ว ไม่มีสักคนที่ไม่เชื่อฟังเรำ ไม่มีสักคนที่ตดั สินเรำ
มวลมนุษย์ท้งั ปวงถูกซึมแทรกด้วยอุปนิสยั ของเรำ มนุษย์ท้งั หมดกำลังจะได้มำรู ้จกั เรำ
กำลังจะเข้ำมำใกล้ชิดเรำยิ่งขึ้นและรักบูชำเรำ เรำยืนหยัดมัน่ คงในจิตวิญญำณของมนุษย์
ได้รับกำรยกย่องถึงจุดยอดสูงสุดในสำยตำมนุษย์ และไหลผ่ำนเลือดในเส้นเลือดของมนุษย์
กำรยกย่องอันชื่นบำนยินดีในหัวใจมนุษย์เต็มเปี่ ยมไปทุกหนแห่งบนหน้ำแผ่นดินโลก อำกำศแจ่มใสและสดชื่น
หมอกหนำไม่ปกคลุมพื้นดินอีกต่อไป และดวงอำทิตย์ฉำยแสงโชติช่วงชัชวำล
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 18” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

690. ในควำมสว่ำงของเรำ ผูค้ นเห็นควำมสว่ำงอีกครั้ง ในวจนะของเรำ ผูค้ นพบสรรพสิ่งที่พวกเขำชื่นชม
เรำมำจำกทิศตะวันออก เรำทักทำยจำกทิศตะวันออก เมื่อสง่ำรำศีของเรำโชติช่วงขึ้นมำ
ชนชำติท้งั หมดก็สว่ำงไสว ทั้งหมดถูกนำเข้ำสู่ควำมสว่ำง ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยงั คงอยู่ในควำมมืด
ในรำชอำณำจักร ชีวิตที่ประชำกรของพระเจ้ำดำเนินกับพระเจ้ำนั้นมีควำมสุขเหลือคณำนับ
ห้วงน้ ำทั้งหลำยเต้นรำด้วยควำมชื่นบำนยินดีในชีวิตที่ได้รับพระพรของผูค้ น
ภูเขำชื่นชมควำมไพบูลย์ของเรำกับผูค้ น มนุษย์ท้งั มวลเพียรพยำยำม ทำงำนหนัก
แสดงควำมจงรักภักดีของพวกเขำในรำชอำณำจักรของเรำ ในรำชอำณำจักร กำรกบฏไม่มีอกี ต่อไป
กำรต้ำนทำนไม่มีอีกต่อไป ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลกต่ำงพึ่งพำกันและกัน
มนุษย์กบั เรำเข้ำไปใกล้ชิดกันในควำมรู ้สึกลึกซึ้ง ผ่ำนควำมปลื้มปี ติแสนหวำนของชีวิต
ต่ำงคนต่ำงพึ่งพำกันและกัน…. ณ เวลำนี้ เรำเริ่ มชีวิตของเรำในสวรรค์อย่ำงเป็ นกิจจะลักษณะ
กำรรบกวนของซำตำนไม่มอี ีกต่อไป และผูค้ นก็เข้ำสู่กำรหยุดพัก ทัว่ ทั้งจักรวำล
ผูค้ นที่เรำเลือกสรรมีชีวิตในสง่ำรำศีของเรำ ได้รับพรเกินกำรเปรี ยบเทียบ
ไม่ใช่ฐำนะผูค้ นที่มีชีวิตอยู่ท่ำมกลำงผูค้ น แต่ฐำนะผูค้ นที่มีชีวิตอยู่กบั พระเจ้ำ
มนุษยชำติท้งั มวลได้ผ่ำนควำมเสื่อมทรำมของซำตำน
และได้ดื่มควำมขมและควำมหวำนแห่งชีวิตจนถึงก้นถังที่มีแต่ตะกอน บัดนี้ เมื่อมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของเรำ
คนเรำจะไม่สำมำรถชื่นบำนได้อย่ำงไร?
คนเรำจะสำมำรถละทิง้ ช่วงเวลำที่สวยงำมนี้และปล่อยให้มนั หลุดลอยไปอย่ำงง่ำยดำยได้อย่ำงไร?

ชนชำติท้งั หลำยเอ๋ ย! จงร้องเพลงในหัวใจของพวกเจ้ำและเต้นรำด้วยควำมชื่นบำนยินดีเพือ่ เรำ!
จงยกชูหัวใจที่จริ งใจของพวกเจ้ำและมอบถวำยให้กบั เรำ! จงตีกลองของพวกเจ้ำและเล่นอย่ำงน่ำชื่นบำนเพื่อเรำ!
เรำแผ่ควำมปี ติยินดีของเรำไปทัว่ จักรวำลทั้งหมด! เรำเปิ ดเผยใบหน้ำที่เปี่ ยมสง่ำรำศีของเรำต่อผูค้ น!
เรำจะร้องเรี ยกด้วยเสียงอันดัง! เรำจะอยู่เหนือล้ำจักรวำล! เรำได้ปกครองในหมู่ผคู้ นแล้ว!
เรำได้รับกำรยกย่องจำกผูค้ น! เรำล่องลอยในฟ้ำสวรรค์สีฟ้ำเบื้องบนและผูค้ นก็เดินไปพร้อมกับเรำ
เรำเดินท่ำมกลำงผูค้ นและผูค้ นของเรำล้อมรอบเรำ! หัวใจของผูค้ นชื่นบำน เพลงของพวกเขำสะเทือนจักรวำล
เจำะเข้ำสู่สวรรค์ช้นั สูงสุด! จักรวำลไม่ถูกปกคลุมด้วยหมอกอีกต่อไป ไม่มีโคลนตมอีกต่อไป
ไม่มีกำรรวบรวมสิ่งปฏิกูลอีกต่อไป ผูค้ นบริ สุทธิ์แห่งจักรวำล! ภำยใต้กำรตรวจสอบของเรำ
เจ้ำแสดงโฉมหน้ำที่แท้จริ งของเจ้ำ เจ้ำไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งสกปรกโสมม
แต่เป็ นวิสุทธิชนที่บริ สุทธิ์รำวกับหยก พวกเจ้ำทั้งหมดเป็ นที่รักของเรำ พวกเจ้ำทั้งหมดคือควำมปี ติยินดีของเรำ!
ทุกสรรพสิ่งกลับมีชีวิตขึ้นมำ! วิสุทธิชนทั้งหมดได้กลับมำรับใช้เรำในสวรรค์ เข้ำสู่ออ้ มกอดอันอบอุ่นของเรำ
ไม่ร่ ำไห้อีกต่อไป ไม่กระวนกระวำยอีกต่อไป มอบถวำยตัวพวกเขำเองให้เรำ กลับมำที่บำ้ นของเรำ
และในมำตุภูมิของพวกเขำ พวกเขำจะรักเรำอย่ำงไม่สิ้นสุด! ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงชัว่ นิรันดร์!
ควำมโศกเศร้ำอยู่ที่ใดเล่ำ! น้ ำตำอยู่ที่ใดเล่ำ! เนื้อหนังอยู่ที่ใดเล่ำ! แผ่นดินโลกล่วงลับไป
แต่ฟ้ำสวรรค์คงอยู่ตลอดกำล เรำปรำกฏต่อผูค้ นทั้งหมดและผูค้ นทั้งหมดสรรเสริ ญเรำ ชีวิตนี้ ควำมงดงำมนี้
ตั้งแต่อดีตกำลนำนโพ้นจนถึงจุดจบแห่งเวลำ จะไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือชีวิตของรำชอำณำจักร
จำก “ชนชำติท้งั หลำยเอ๋ย จงชื่นบำนเถิด!” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

691. รำชอำณำจักรนั้นกำลังแผ่ขยำยในท่ำมกลำงมนุษย์ชำติ มันกำลังเป็ นรู ปเป็ นร่ ำงขึ้นในท่ำมกลำงมนุษย์
และกำลังยืนขึ้นในท่ำมกลำงมนุษย์ ไม่มีอำนำจใดที่สำมำรถทำลำยรำชอำณำจักรของเรำได้
ในบรรดำคนของเรำผูซ้ ่ึงอยู่ในรำชอำณำจักรแห่งวันนี้
มีใครบ้ำงในหมู่พวกเจ้ำที่มิใช่มนุษย์ท่ำมกลำงพวกมนุษย์? คนใดในหมูพ่ วกเจ้ำที่อยู่ภำยนอกสภำพของมนุษย์?
เมื่อจุดเริ่ มต้นใหม่ของเรำถูกประกำศออกไปสู่ผคู้ นจำนวนมำก มนุษย์จะมีปฏิกิริยำอย่ำงไร?
พวกเจ้ำได้มองเห็นสภำวะของมวลมนุษย์ดว้ ยตำของพวกเจ้ำเองแล้ว
แน่ใจหรื อว่ำพวกเจ้ำมิได้ยงั คงเก็บงำควำมหวังในกำรอยู่ยนื นำนตลอดไปในโลกนี้?
บัดนี้เรำกำลังเดินไปทัว่ ท่ำมกลำงคนของเรำและเรำใช้ชีวิตในท่ำมกลำงพวกเขำ วันนี้
บรรดำผูท้ ี่มีควำมรักแท้ต่อเรำ—ผูค้ นเช่นนั้นได้รับกำรอวยพร บรรดำผูท้ ี่นบนอบต่อเรำจะได้รับพร
พวกเขำจะพักอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักรของเรำอย่ำงแน่นอน บรรดำผูท้ ี่รู้จกั 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

692. สติปัญญำของเรำนั้นอยู่ทุกหนแห่งบนแผ่นดินโลก และตลอดทัว่ ทั้งจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล
ท่ำมกลำงทุกสรรพสิ่งคือผลแห่งสติปัญญำของเรำ
ท่ำมกลำงผูค้ นทั้งหมดเต็มไปด้วยผลงำนชิ้นเอกของสติปัญญำของเรำ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็ นดังเช่นทุกสรรพสิ่งในรำชอำณำจักรของเรำ
และผูค้ นทั้งหมดอำศัยอย่ำงสงบภำยใต้ฟ้ำสวรรค์ของเรำเหมือนแกะบนทุง่ หญ้ำของเรำ
เรำเคลื่อนไหวเหนือพวกมนุษย์ท้งั หมดและกำลังเฝ้ำมองทุกหนแห่ง ไม่มีสิ่งใดเคยดูเก่ำเลย
และไม่มีบุคคลใดเป็ นดังเช่นที่เขำเคยเป็ น เรำหยุดพักบนบัลลังก์ เรำเอนกำยอยู่เหนือจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล
และเรำพึงพอใจอย่ำงเต็มที่ เพรำะทุกสรรพสิ่งได้ฟ้ื นคืนควำมบริ สุทธิ์ของพวกมัน
และเรำสำมำรถพักอำศัยอย่ำงสันติสุขภำยในศิโยนได้อีกครั้ง
และผูค้ นบนแผ่นดินโลกสำมำรถใช้ชีวิตอันสงบและเป็ นที่พอใจภำยใต้กำรนำของเรำ

กลุ่มชนทั้งหมดกำลังบริ หำรจัดกำรทุกสิ่งทุกอย่ำงในมือของเรำ
กลุ่มชนทั้งหมดได้รับปัญญำในอดีตและรู ปลักษณ์ภำยนอกดั้งเดิมของพวกเขำคืนมำ
พวกเขำไม่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นอีกต่อไป ในรำชอำณำจักรของเรำ แต่บริ สุทธิ์ดงั เช่นหยก
โดยแต่ละคนมีใบหน้ำเหมือนใบหน้ำของผูบ้ ริ สุทธิ์ภำยในหัวใจของมนุษย์
เพรำะรำชอำณำจักรของเรำได้ถูกสถำปนำขึ้นท่ำมกลำงมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “บทที่ 16” ของ พระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

693. “เรำเคลื่อนไหวเหนือพวกมนุษย์ท้งั หมดและกำลังเฝ้ำมองทุกหนแห่ง ไม่มีสิ่งใดเคยดูเก่ำเลย
และไม่มีบุคคลใดเป็ นดังเช่นที่เขำเคยเป็ น เรำหยุดพักบนบัลลังก์ เรำเอนกำยอยู่เหนือจักรวำลทั้งหมดทั้งมวล…”
นี่คือบทอวสำนของพระรำชกิจปัจจุบนั ของพระเจ้ำ
ประชำกรที่พระเจ้ำทรงเลือกสรรทั้งหมดกลับคืนสู่รูปทรงดั้งเดิมของพวกเขำ ซึ่งเพรำะกำรนี้บรรดำทูตสวรรค์
ผูท้ ี่ได้ทนทุกข์มำเป็ นเวลำหลำยปี ยิ่งนัก ได้รับกำรปลดปล่อย อย่ำงที่พระเจ้ำตรัสว่ำ
“ใบหน้ำเหมือนใบหน้ำของผูบ้ ริ สุทธิ์ภำยในหัวใจของมนุษย์”
เพรำะบรรดำทูตสวรรค์ทำงำนบนแผ่นดินโลกและรับใช้พระเจ้ำบนแผ่นดินโลก
และเพรำะพระสิริของพระเจ้ำเผยแผ่ไปทัว่ ทั้งโลก สวรรค์จึงถูกนำพำมำยังแผ่นดินโลก
และแผ่นดินโลกก็ถูกยกขึ้นสู่สวรรค์ ดังนั้น มนุษย์จงึ เป็ นสิ่ งเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงสวรรค์และแผ่นดินโลก
สวรรค์และแผ่นดินโลกไม่ห่ำงกันอีกต่อไป ไม่ถูกแยกจำกกันอีกต่อไป แต่เชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่ง
ตลอดทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก มีเพียงพระเจ้ำและมนุษย์เท่ำนั้นที่ดำรงอยู่ ไม่มฝี ่ นุ หรื อสิ่งสกปรก
และทุกสรรพสิ่งถูกทำใหม่ ดังเช่นลูกแกะตัวน้อยที่นอนลงในทุ่งหญ้ำสีเขียวใต้ทอ้ งฟ้ำ
ชื่นชมพระคุณทั้งหมดของพระเจ้ำ และเป็ นเพรำะกำรมำถึงของควำมเขียวชอุ่มนัน่ เอง
ลมหำยใจแห่งชีวิตจึงส่องแสงออกมำ
เพรำะพระเจ้ำเสด็จมำยังแผ่นดินโลกเพื่อดำรงพระชนม์ชีพเคียงข้ำงมนุษย์ชวั่ นิรนั ดร์
เช่นเดียวกับที่ตรัสจำกพระโอษฐ์ของพระเจ้ำว่ำ “เรำสำมำรถพักอำศัยอย่ำงสันติสุขภำยในศิโยนได้อีกครั้ง”
นี่คือสัญลักษณ์แห่งกำรพ่ำยแพ้ของซำตำน มันคือวันแห่งกำรหยุดพักของพระเจ้ำ
และวันนี้จะได้รับกำรถวำยสำธุกำรและประกำศโดยผูค้ นทั้งหมด และได้รับกำรเฉลิมฉลองโดยผูค้ นทัง้ หมด
เมื่อพระเจ้ำทรงหยุดพักอยู่บนบัลลังก์
นั่นยังเป็ นเวลำที่พระเจ้ำทรงสรุ ปปิ ดตัวพระรำชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกเช่นกัน
และมันคือชัว่ ขณะที่แท้จริ งที่ควำมล้ำลึกทั้งหมดของพระเจ้ำได้ถูกแสดงต่อมนุษย์
พระเจ้ำและมนุษย์จะปรองดองกันชัว่ นิรันดร์ ไม่มีวนั ห่ำงกัน—เช่นนั้นคือฉำกต่ำงๆ
อันงดงำมที่เกิดขึ้นในรำชอำณำจักร!

ตัดตอนมำจำก “บทที่ 16” ของ กำรตีควำมควำมล้ำลึกต่ำงๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้ำถึงทั้งจักรวำล ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

694. 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 ในท้ำยทีส่ ุด
มนุษย์จะพบกับกำรพักผ่อนในรำชอำณำจักรของพระเจ้ำ
และพระเจ้ำจะทรงกลับมำสู่ที่สถำนที่ประทับของพระองค์เพื่อทรงพักผ่อนเช่นเดียวกัน
นี่จะเป็ นบทอวสำนสุดท้ำยของควำมร่ วมมือ 6,000 ปี ระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุษย์
ตัดตอนมำจำก “พระรำชกิจของพระเจ้ำและกำรปฏิบตั ิของมนุษย์” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

695. 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 นช่วงระยะสุดท้ำยของพระรำชกิจของพระเจ้ำก่อนที่มวลมนุษย์จะเข้ำสู่บ้นั 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 นัน่ คือ ทันทีที่ซำตำนปรำชัยอย่ำงสิ้นเชิง
หลังจำกที่มนุษย์ได้รับกำรถลุงแล้ว เขำจะปรำศจำกธรรมชำติบำป
เพรำะพระเจ้ำจะได้ทรงทำให้ซำตำนปรำชัยแล้ว หมำยควำมว่ำจะไม่มีกำรบุกรุ กโดยกองกำลังที่ไม่เป็ นมิตรอีก
และไม่มีกองกำลังไม่เป็ นมิตรที่สำมำรถโจมตีเนื้อหนังของมนุษย์ได้เลย และดังนั้นมนุษย์จะเป็ นอิสระ
และบริ สุทธิ์—เขำจะได้เข้ำสู่ควำมเป็ นนิรันดร์แล้ว
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

696. เมื่อมนุษย์สัมฤทธิ์ชีวิตแท้จริ งของมนุษย์บนแผ่นดินโลก
และกองกำลังทั้งหมดของซำตำนถูกพันธนำกำรแล้ว มนุษย์ก็จะใช้ชีวิตอย่ำงง่ำยดำยบนแผ่นดินโลก
สิ่งทั้งหลำยจะไม่ซับซ้อนเช่นที่พวกมันเป็ นอยู่วนั นี้ กล่ำวคือ สัมพันธภำพของมนุษย์ สัมพันธภำพทำงสังคม
สัมพันธภำพในครอบครัวที่ซับซ้อน พวกมันนำมำซึ่งปัญหำรุ มเร้ำมำกมำยยิง่ นัก ควำมเจ็บปวดมำกมำยยิ่งนัก!
ชีวิตของมนุษย์ในที่น้ีช่ำงน่ำทุกข์ระทมยิ่งนัก! ทันทีที่มนุษย์ได้รับกำรพิชิต
หัวใจและจิตใจของเขำจะเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ เขำจะมีหัวใจที่เคำรพและรักพระเจ้ำ
ทันทีที่บรรดำผูท้ ี่อยู่ภำยในจักรวำลทั้งหมดผูซ้ ่งึ พยำยำมที่จะรักพระเจ้ำได้รับกำรพิชิต ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ
ทันทีที่ซำตำนปรำชัยแล้ว และเมื่อซำตำน—กองกำลังแห่งควำมมืดทั้งหมด—ได้ถูกพันธนำกำรแล้ว เมื่อนั้น
ชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินโลกก็จะไม่เดือดร้อน และเขำจะสำมำรถมีชีวิตอย่ำงอิสระบนแผ่นดินโลก
หำกชีวิตมนุษย์ไม่ได้มสี ัมพันธภำพทำงเนื้อหนังและควำมซับซ้อนแห่งเนื้อหนัง
เช่นนั้นแล้วมันคงจะง่ำยขึ้นมำกนัก สัมพันธภำพแห่งเนื้อหนังของมนุษย์ซับซ้อนเกินไป
และกำรที่มนุษย์มีสิ่งทั้งหลำยเช่นนี้เป็ นข้อพิสูจน์ว่ำเขำยังไม่ปล่อยตนเองให้เป็ นอิสระจำกอิทธิพลของซำตำน
หำกเจ้ำได้มีสัมพันธภำพแบบเดียวกันกับพีน่ ้องชำยหญิงแต่ละคนของเจ้ำ
หำกเจ้ำมีสัมพันธภำพแบบเดียวกันกับสมำชิกแต่ละคนของครอบครัวของเจ้ำ เช่นนั้นแล้ว
เจ้ำก็คงจะไม่มีควำมเป็ นห่วง และคงจะไม่จำเป็ นต้องกังวลเกีย่ วกับผูใ้ ด คงจะไม่มีสิ่งใดดีข้ นึ ได้

และในหนทำงนี้มนุษย์คงจะบรรเทำควำมทุกข์ของเขำไปครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติบนแผ่นดินโลก
มนุษย์จะเป็ นคล้ำยกับทูตสวรรค์ แม้ว่ำเขำยังคงเป็ นเนื้อหนัง เขำจะเป็ นเหมือนกับทูตสวรรค์มำก
นี่คือสัญญำขั้นสุดท้ำย เป็ นสัญญำสุดท้ำยที่ได้ประทำนให้แก่มนุษย์
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

697.
บรรดำผูท้ ี่พระเจ้ำตั้งพระทัยที่จะทำให้เพียบพร้อมทุกคนจะได้รับพระพรของพระองค์และมรดกของพระองค์
นั่นก็คือ พวกเขำรับเอำสิ่งที่พระเจ้ำทรงมีและทรงเป็ น เพื่อที่จะได้กลำยเป็ นสิ่งที่พวกเขำมีอยู่ภำยใน
พวกเขำจะมีพระวจนะทั้งมวลของพระเจ้ำกอปรกันขึ้นเป็ นพวกเขำ พระเจ้ำจะทรงเป็ นอะไรก็ตำม
พวกเจ้ำก็สำมำรถจะรับมันเข้ำไปได้ท้งั หมดในสภำพนั้นอย่ำงไม่ผิดเพี้ยน
และด้วยเหตุน้ นั จึงใช้ชีวิตตำมควำมจริ งได้ นี่คอื บุคคลประเภทที่ได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อมโดยพระเจ้ำ
และเป็ นผูซ้ ่ึงได้รับกำรทรงรับไว้โดยพระเจ้ำ
มีเพียงคนบำงคนซึ่งเป็ นเช่นนี้เท่ำนั้นที่มสี ิทธิ์ที่จะได้รับพระพรซึ่งพระเจ้ำประทำนให้
1) กำรได้รับควำมรักทั้งมวลของพระเจ้ำ
2) กำรกระทำอันสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำในทุกสรรพสิ่ง
3) กำรได้รับกำรทรงนำของพระเจ้ำ กำรมีชีวิตอยู่ในควำมสว่ำงของพระเจ้ำ และกำรได้รับควำมรู ้แจ้งของพระเจ้ำ
4) กำรใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกในภำพลักษณ์ที่พระเจ้ำทรงรัก กำรรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงเฉกเช่นที่เปโตรได้ทำ
ถูกตรึ งกำงเขนเพื่อพระเจ้ำ และคู่ควรที่จะตำยเพื่อกำรตอบสนองควำมรักของพระเจ้ำ
กำรมีสง่ำรำศีเดียวกันกับเปโตร
5) กำรได้รับควำมรัก ควำมเคำรพ และควำมเลื่อมใสจำกทุกคนบนโลก
6) กำรพิชิตทุกแง่มุมของพันธนำกำรแห่งควำมตำยและแดนคนตำย กำรไม่ให้โอกำสซำตำนได้ทำงำนของมัน
กำรถูกพระเจ้ำทรงครอบครอง กำรมีชีวิตอยูภ่ ำยในจิตวิญญำณที่สดชื่นและมีชีวิตชีวำ และกำรไม่เหนื่อยล้ำ
7) กำรมีสำนึกรับรู ้ถงึ ควำมปลื้มปี ติและควำมตื่นเต้นเกินกว่ำจะพรรณนำทุกเวลำตลอดชีวิต
รำวกับผูท้ ี่ได้มองดูกำรมำถึงของวันแห่งพระสิริของพระเจ้ำ
8) กำรได้รับสง่ำรำศีไปพร้อมกันกับพระเจ้ำ
และได้รับโฉมหน้ำซึ่งคล้ำยคลึงกับเหล่ำวิสุทธิชนผูเ้ ป็ นที่รักของพระเจ้ำ

9) กำรได้กลำยเป็ นสิ่งที่พระเจ้ำทรงรักบนแผ่นดินโลก ซึ่งก็คือ บุตรผูเ้ ป็ นที่รักคนหนึ่งของพระเจ้ำ
10) กำรเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงและกำรขึ้นไปพร้อมกับพระเจ้ำสู่สวรรค์ช้นั ที่สำม และกำรอยู่เหนือเนื้อหนัง
ตัดตอนมำจำก “พระสัญญำต่อบรรดำผูซ้ ่ึงได้รับกำรทำให้มีควำมเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

698. เมื่อมนุษย์เข้ำสู่บ้นั ปลำยอันเป็ นนิรันดร์ มนุษย์จะนมัสกำรพระผูส้ ร้ำง
และเนื่องจำกมนุษย์ได้รับควำมรอดและได้เข้ำสู่ควำมเป็ นนิรนั ดร์แล้ว
มนุษย์จะไม่ไล่ตำมเสำะหำวัตถุประสงค์ใดๆ และยิง่ ไปกว่ำนั้น
เขำจะไม่จำเป็ นต้องกังวลเกี่ยวกับกำรถูกซำตำนตีโอบ ณ เวลำนี้ มนุษย์จะรูส้ ถำนที่ของเขำเอง
และจะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำ และต่อให้พวกเขำจะไม่ถูกตีสอนหรื อถูกพิพำกษำ
แต่ละคนจะปฏิบตั ิหน้ำที่ของพวกเขำ ณ เวลำนั้น มนุษย์จะเป็ นสิ่งทรงสร้ำงทั้งในอัตลักษณ์และสถำนะ
จะไม่มีกำรแบ่งแยกสูงและต่ำอีกต่อไป แต่ละคนจะเพียงปฏิบตั ิหน้ำที่แตกต่ำงกันเท่ำนั้น
กระนั้นมนุษย์ก็จะยังคงดำรงชีวิตอยู่ในบัน้ ปลำยที่มีระเบียบและเหมำะสมสำหรับมวลมนุษย์
มนุษย์จะปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำเพื่อประโยชน์แห่งกำรนมัสกำรพระผูส้ ร้ำง
และมวลมนุษย์เช่นนี้เองที่จะกลำยเป็ นมวลมนุษย์แห่งกัลปำวสำน ณ เวลำนั้น
มนุษย์จะได้รับชีวิตที่พระเจ้ำได้ให้ควำมกระจ่ำงแล้ว
ชีวิตที่อยู่ภำยใต้กำรทรงดูแลและกำรทรงคุม้ ครองปกป้องของพระเจ้ำ ชีวิตซึ่งอยู่ร่วมกันกับพระเจ้ำ
มวลมนุษย์จะมีชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลก และผูค้ นทัง้ หมดจะเข้ำสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง แผนกำรบริ หำรจัดกำร
6,000 ปี จะได้เอำชนะซำตำนอย่ำงสิ้นเชิงแล้ว
ซึ่งหมำยควำมว่ำพระเจ้ำจะทรงได้ฟ้ื นฟูภำพลักษณ์ด้งั เดิมของมนุษย์เมื่อทำกำรสร้ำงเขำแล้ว และเมื่อเป็ นเช่นนั้น
เจตนำรมณ์ด้งั เดิมของพระเจ้ำจะได้รับกำรทำให้ลุล่วงแล้ว
ตัดตอนมำจำก “กำรฟื้ นคืนชีวิตที่ปกติของมนุษย์และกำรนำมนุษย์ไปสู่บ้นั ปลำยอันน่ำอัศจรรย์” ใน
พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

699. กำรใช้ชีวิตอยู่ในกำรหยุดพักหมำยถึงชีวิตที่ปรำศจำกกำรสูร้ บ ปรำศจำกควำมโสโครก
และปรำศจำกควำมไม่ชอบธรรมที่ดึงดันใดๆ กล่ำวคือ เป็ นชีวิตที่ไร้ซ่ึงกำรถูกทำให้หยุดชะงักของซำตำน
(“ซำตำน” ในที่น้อี ำ้ งอิงถึงกองกำลังศัตรู ) และควำมเสื่อมทรำมของซำตำน
และไม่มีแนวโน้มที่จะมีกำรรุ กรำนของกองกำลังใดๆ ในกำรต่อต้ำนพระเจ้ำ นั่นคือ
เป็ นชีวิตซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ำงติดตำมประเภทของมันเอง
และสำมำรถนมัสกำรองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำแห่งกำรทรงสร้ำงได้
และซึ่งสวรรค์และแผ่นดินโลกต่ำงเงียบสงบอย่ำงครบถ้วนบริ บรู ณ์—นี่คือควำมหมำยของคำพูดที่ว่ำ

“ชีวิตที่หยุดพักของพวกมนุษย์” เมื่อพระเจ้ำทรงหยุดพัก ควำมไม่ชอบธรรมจะไม่คงอยู่บนแผ่นดินโลกอีกต่อไป
อีกทั้งจะไม่มีกำรรุ กรำนจำกกองกำลังศัตรูอีก และมวลมนุษย์จะเข้ำสู่อำณำจักรใหม่
ซึ่งมนุษยชำติไม่ถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมอีกต่อไป
แต่ทว่ำจะเป็ นมนุษยชำติที่ได้รับกำรช่วยให้รอดหลังจำกถูกซำตำนทำให้เสื่อมทรำมแล้ว
วันแห่งกำรหยุดพักของมนุษยชำติจะเป็ นวันแห่งกำรหยุดพักของพระเจ้ำด้วยเช่นกัน
พระเจ้ำทรงสูญเสียกำรหยุดพักของพระองค์เนื่องจำกมนุษยชำติไร้ควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่กำรหยุดพัก
มิใช่เพรำะเดิมทีพระองค์ทรงไร้ควำมสำมำรถที่จะหยุดพัก
กำรเข้ำสู่กำรหยุดพักไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงหยุดกำรเคลือ่ นไหวหรื อเลิกพัฒนำ
อีกทั้งไม่ได้หมำยควำมว่ำพระเจ้ำทรงหยุดกำรทรงพระรำชกิจหรือว่ำพวกมนุษย์หยุดกำรใช้ชีวิต
หมำยสำคัญของกำรเข้ำสู่กำรหยุดพักคือเมื่อซำตำนจะได้ถูกทำลำย
เมื่อบรรดำคนชัว่ ผูซ้ ่งึ เข้ำร่ วมกับมันในกำรกระทำชัว่ ได้ถูกลงโทษและถูกกวำดล้ำงออกไป
และเมื่อกองกำลังทั้งหมดที่เป็ นศัตรู ตอ่ พระเจ้ำสูญสิ้นไป พระเจ้ำทรงเข้ำสู่กำรหยุดพักหมำยควำมว่ำ
พระองค์จะไม่ทรงปฏิบตั ิพระรำชกิจแห่งควำมรอดของมนุษยชำติอีกต่อไป
มนุษยชำติเข้ำสู่กำรหยุดพักหมำยควำมว่ำ
มนุษยชำติท้งั หมดจะใช้ชีวิตอยู่ภำยในควำมสว่ำงของพระเจ้ำและอยู่ภำยใต้พระพรของพระองค์
ไร้ซ่งึ ควำมเสื่อมทรำมของซำตำน และจะไม่มีควำมไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นอีกเลย ภำยใต้กำรดูแลของพระเจ้ำ
พวกมนุษย์จะใช้ชีวิตอย่ำงเป็ นปกติบนแผ่นดินโลก เมื่อพระเจ้ำและมนุษยชำติเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน
นั่นหมำยควำมว่ำ มนุษยชำติได้รับกำรช่วยให้รอดและซำตำนได้ถูกทำลำยไปแล้ว
และหมำยควำมว่ำพระรำชกิจของพระเจ้ำในมนุษย์น้นั ครบบริ บรู ณ์อย่ำงถ้วนทัว่ แล้ว
พระเจ้ำจะไม่ทรงสำนต่อพระรำชกิจในมนุษย์อีกต่อไป
และพวกเขำจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ภำยใต้แดนครอบครองของซำตำนอีกต่อไป เช่นนั้นแล้ว
พระเจ้ำจะไม่ทรงสำละวนอีกต่อไป และพวกมนุษย์ก็จะไม่เคลื่อนไหวอย่ำงไม่หยุดหย่อนอีกต่อไป
พระเจ้ำและมนุษยชำติจะเข้ำสู่กำรหยุดพักไปพร้อมกัน
พระเจ้ำจะทรงเสด็จกลับสู่พระรำชฐำนดั้งเดิมของพระองค์
และแต่ละคนก็จะกลับไปสู่สถำนที่แต่ละแห่งของพวกเขำ
เหล่ำนี้คือบั้นปลำยที่พระเจ้ำจะทรงพำนักและมนุษย์จะอำศัยอยู่เมื่อกำรบริ หำรจัดกำรทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้ำ
เสร็จสิ้นลงแล้ว พระเจ้ำทรงมีบ้นั ปลำยของพระเจ้ำ และมนุษยชำติก็มีบ้นั ปลำยของมนุษยชำติ ขณะทรงหยุดพัก
พระเจ้ำจะทรงสำนต่อกำรทรงนำพวกมนุษย์ท้งั มวลในกำรใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกของพวกเขำต่อไป
และขณะที่อยู่ในควำมสว่ำงของพระองค์ พวกเขำจะนมัสกำรพระเจ้ำแท้จริ งพระองค์เดียวบนสวรรค์

พระเจ้ำจะไม่ทรงดำรงพระชนม์ชีพท่ำมกลำงมนุษยชำติอีกต่อไป
อีกทั้งพวกมนุษย์จะไม่สำมำรถใช้ชีวิตอยู่กบั พระเจ้ำในบั้นปลำยของพระองค์ได้
พระเจ้ำและพวกมนุษย์ไม่สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ภำยในอำณำจักรเดียวกันได้ ตรงกันข้ำม
ทั้งสองมีลกั ษณะกำรดำรงชีวิตแต่ละอย่ำงของตนเอง พระเจ้ำคือองค์หนึ่งเดียวผูท้ รงนำมนุษยชำติท้งั มวล
และมนุษยชำติท้งั มวลคือกำรตกผลึกของพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระเจ้ำ
พวกมนุษย์คือผูซ้ ่งึ ได้รับกำรนำทำง และไม่ได้มีแก่นแท้แบบเดียวกันกับพระเจ้ำ กำร “หยุดพัก”
หมำยถึงกำรกลับคืนสู่สถำนที่ด้งั เดิมของคนเรำ เพรำะฉะนั้น เมื่อพระเจ้ำทรงเข้ำสู่กำรหยุดพัก
จึงหมำยถึงพระองค์ได้ทรงกลับมำสู่พระรำชฐำนดั้งเดิมของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่บนแผ่นดินโลกหรื ออยู่ท่ำมกลำงมนุษยชำติเพื่อร่ วมแบ่งปันควำมชื่นบำ
นยินดีและควำมทุกข์ของพวกเขำอีกต่อไป เมื่อพวกมนุษย์เข้ำสู่กำรหยุดพัก
หมำยถึงกำรที่พวกเขำได้กลำยเป็ นวัตถุแห่งกำรทรงสร้ำงแท้จริ ง พวกเขำจะนมัสกำรพระเจ้ำจำกบนแผ่นดินโลก
และดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ปกติ ผูค้ นจะไม่เป็ นผูไ้ ม่เชื่อฟังพระเจ้ำหรื อต้ำนทำนพระองค์อีกต่อไป
และจะกลับคืนสู่ชีวิตดั้งเดิมของอำดัมและเอวำ เหล่ำนี้คือกำรดำรงพระชนม์ชีพ กำรดำรงชีวิต
และบั้นปลำยแต่ละแบบของพระเจ้ำและพวกมนุษย์หลังจำกที่พระเจ้ำและพวกมนุษย์ได้เข้ำสู่กำรหยุดพัก
กำรพ่ำยแพ้ของซำตำนเป็ นแนวโน้มที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ในกำรสูร้ บระหว่ำงมันกับพระเจ้ำ เช่นนั้นเอง
กำรเข้ำสู่กำรหยุดพักของพระเจ้ำหลังจำกกำรครบบริ บรู ณ์แห่งพระรำชกิจกำรบริ หำรจัดกำรของพระองค์
และควำมรอดอย่ำงครบบริ บูรณ์และกำรเข้ำสู่กำรหยุดพักของมนุษยชำติก็ได้กลำยเป็ นแนวโน้มที่มิอ ำจหลีกเลี่ยง
ได้ในทำนองเดียวกัน สถำนที่แห่งกำรหยุดพักของมนุษยชำติคือบนแผ่นดินโลก
และพระรำชฐำนแห่งกำรหยุดพักของพระเจ้ำอยู่บนสวรรค์ ขณะที่พวกมนุษย์นมัสกำรพระเจ้ำในกำรหยุดพัก
พวกเขำจะใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก และขณะที่พระเจ้ำทรงนำทำงมนุษยชำติที่เหลือในกำรหยุดพักนั้น
พระองค์จะทรงนำทำงพวกเขำจำกสวรรค์ ไม่ใช่จำกแผ่นดินโลก พระเจ้ำจะยังคงทรงเป็ นพระวิญญำณ
ในขณะที่พวกมนุษย์จะยังคงเป็ นเนื้อหนัง พระเจ้ำและพวกมนุษย์ต่ำงหยุดพักในลักษณะที่แตกต่ำงกัน
ขณะที่พระเจ้ำทรงหยุดพัก พระองค์จะเสด็จมำทรงปรำกฏท่ำมกลำงพวกมนุษย์ ขณะที่พวกมนุษย์หยุดพัก
พวกเขำจะได้รับกำรทรงนำทำงโดยพระเจ้ำเพื่อไปเยือนสวรรค์ รวมถึงเพือ่ ชื่นชมกับชีวิตที่นั่นด้วย
ตัดตอนมำจำก “พระเจ้ำและมนุษย์จะเข้ำสู่กำรหยุดพักด้วยกัน” ใน พระวจนะทรงปรำกฏเป็ นมนุษย์

700. เมื่อมนุษย์ได้รับกำรทำให้ฟ้ื นคืนสู่สภำพเหมือนดั้งเดิมของพวกเขำแล้ว
และเมื่อพวกเขำสำมำรถทำหน้ำที่แต่ละอย่ำงของพวกเขำให้ลุล่วง
คงอยู่กบั ที่ต้งั ที่ถูกต้องเหมำะสมของพวกเขำเอง และนบนอบต่อกำรจัดกำรเตรียมกำรทั้งหมดของพระเจ้ำได้
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

รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
A portion of the Scripture quotations are from The Holy Bible-Thai Standard Version, copyright © 2014 by
Thailand Bible Society. Used by permission. All rights reserved.

