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คาํนํา 
 

 พระเจ้าทรงมีแผนการท่ีแน่นอนสําหรับคริสตจกัรของพระองค์ในยคุนีห้รือไม่ หากพระเจ้าทรงมีแผนการท่ีได้พยากรณ์ไว้ 

เราจะพบแผนการนีไ้ด้จากท่ีใดในพระคมัภีร์ 

 หนงัสือ เทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์ เล่มนีเ้ขียนขึน้เพ่ือให้ท่านมัน่ใจว่า พระเจ้าทรงมี

แผนการท่ีได้สําแดงไว้อยา่งเปิดเผยเพ่ือท่ีธรรมิกชนทกุคนจะได้รู้และเข้าใจอยา่งแท้จริง 

 

 เทศกาลต่างๆ ในเลวีนิติ 23 มีความเก่ียวข้องกบัความจริงทางฝ่ายวิญญาณทัง้ในอดีตและปัจจบุนั เทศกาลเหล่านีเ้ป็น

แบบของเทศกาลเลีย้งทางฝ่ายวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่กวา่นัน้ ซึง่จะเกิดขึน้ในอนาคตตามท่ีได้พยากรณ์ไว้ 

 นอกจากการเข้าใจคําพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัเทศกาลเหล่านีแ้ล้ว ความจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการพยากรณ์อ่ืนๆ จะก่อให้เกิด

ความเช่ือและความเช่ือมัน่ในพระวจนะของพระเจ้ามากย่ิงขึน้ไปอีก 

 การศึกษาคําพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัเทศกาลเหล่านีมี้ประโยชน์คือสร้างความเช่ือและวางรากฐานท่ีมัน่คงไม่สัน่คลอนเพ่ือ

การใช้พระวจนะแหง่ความจริงอยา่งถกูต้อง 

 เทศกาลทัง้หลายของพระเยโฮวาห์แสดงให้เห็นแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าสําหรับยคุนีอ้ย่างชดัเจน เรามีความเช่ือมัน่ว่า

คําพยากรณ์ตามพระคัมภีร์มีความถูกต้องเม่ือได้เห็นเทศกาลท่ีเกิดขึน้ในอดีตสําเร็จไปแล้ว ถ้าเทศกาลเหล่านัน้ซึ่งเป็น

ประวติัศาสตร์ในอดีตไมเ่ปล่ียนแปลงและมีความแน่นอน เราก็มัน่ใจได้วา่เทศกาลท่ีจะเกิดขึน้ก็มีความแน่นอนเช่นกนั 

 โดยสรุป ทา่นสามารถไว้วางใจในเหตกุารณ์ในอนาคตและตัง้ความหวงัของท่านตามเหตกุารณ์ดงักลา่ว ซึง่เราจะมีความ

เข้าใจเม่ือได้ศกึษาเทศกาลตามกําหนดของพระเยโฮวาห์ 
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บทนํา 
 

 ความทรมานทางประสาทสมัผสัของมนษุย์ท่ีน่ากลวัมากท่ีสดุคือ ความทรมานจากการตาบอด ถ้าเอาการมองเห็นของ

มนษุย์คนหนึ่งไปจากเขา ท่านก็ได้ปล้นเอาความยินดีท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในชีวิตของเขาไป ผู้ ท่ีได้รับพรเพราะมีสายตามองเห็นท่ีชดัเจน

จะรู้สกึเกรงขามและต่ืนตะลงึเม่ือได้เห็นผลงานท่ีพระเจ้าทรงสร้างขึน้ เม่ือท่านได้เห็นลกูน้อยท่ีฝันถึงซึง่เพิ่งจะเกิด ลกูจากเนือ้หนงั

ของทา่นเอง ทา่นมีความยินดีเป็นอยา่งย่ิง ความงดงามและความยินดีท่ีได้เหน็สิง่ต่างๆ ท่ีท่านเคยเพียงแต่ได้ยินมานัน้ดีย่ิงนกั ไม่มี

สิ่งใดจะมาแทนท่ีความสามารถในการมองเห็นท่ีพระเจ้าประทานให้ได้ ความสามารถอนัจะช่วยให้ท่านจะมองเห็นภาพต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ในชีวิตของทา่นได้ 

 หากเรามีความยินดีเม่ือได้มองเห็นในโลกธรรมชาติของมนษุย์เช่นนัน้แล้ว ความยินดีในการมองเห็นแผ่นดินของพระเจ้า

อยา่งชดัเจนในโลกทางฝ่ายวิญญาณจะย่ิงใหญ่กวา่นัน้สกัเพียงใด 

 ลิน้ของมนุษย์ไม่สามารถท่ีจะบรรยายความยินดีท่ีคนบาปรู้สึกเม่ือเคร่ืองผูกมดัแห่งความผิดบาปแตกหกัลงด้วยฤทธ์ิ

อํานาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ ความยินดีท่ีความผิดบาปได้รับการอภยัเป็นสิ่งท่ียากท่ีจะพดูออกมาได้ เหมือนคนตา

บอดสนิทท่ีได้มองเห็น คนบาปเป็นผู้ ท่ีตาบอดสนิทต่อการละเมิดและความผิดบาป เขาเท่านัน้ท่ีจะสามารถบรรยายความสวยงาม

อนัน่าพิศวงเม่ือตาของเขาได้เปิดออกเม่ือบงัเกิดใหม่ อคัรทตูเปโตรกลา่วถึงประสบการณ์ท่ีเปิดตาออกนีว้่าเป็น “ความปีติยินดีเป็น

ลน้พน้เหลือทีจ่ะกล่าวได”้  

 อยา่งไรก็ตาม การอศัจรรย์แหง่ความรอดท่ีย่ิงใหญ่ซึง่ได้เปิดตาท่ีมืดบอดออกให้เห็นความจริงไม่ได้มีแค่นัน้ เม่ือคนบาปท่ี

หลงไปหนัมาหาพระเยซคูริสต์เจ้า เขาจะได้รับมากย่ิงกว่าท่ีจะคิดฝันได้ เพราะเขาไม่เพียงแต่จะเป็นอิสระจากความผิดบาปเท่านัน้ 

แต่ยงัได้รับการยอมรับเข้าสูค่รอบครัวของพระเจ้าอีกด้วย ยอห์น 1:12 กลา่วว่า “แต่ส่วนบรรดาผที้ต่อ้นรับพระองค์ ผที้เ่ชือ่ในพระู ู

นามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” เม่ือเป็นบตุรท่ีบงัเกิดใหม่ มนษุย์ได้เป็นทายาทร่วมกบัพระ

เยซคูริสต์ในแผน่ดินท่ีย่ิงใหญ่ของพระเจ้า แล้วบิดาจะไมแ่สดงให้บตุรของตนเหน็สิง่ท่ีวนัหนึง่จะเขาได้รับเป็นมรดกได้อยา่งไร 

 เป็นนํา้พระทยัและพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้มีพระวจนะซึง่ได้เขียนไว้เพื่อที่เราซึง่เป็นบตุรของพระองค์จะได้เหน็และรู

เก่ียวกบัสิ่งเหล่านัน้ท่ีจะเกิดขึน้อย่างชดัเจน เป็นเร่ืองน่าประหลาดท่ีพระองค์จะทรงสําแดงข้อลํา้ลกึของแผน่ดินที่มีเพียงพระองค

เทา่นัน้ท่ีทราบให้แก่เรา แตพ่ระองค์ทรงกระทําเช่นนัน้เพ่ือเตรียมเราให้ปกครองและครอบครองร่วมกบัพระองค์ เราจะตอบการทรง

เรียกจากเบือ้งบนเพ่ือพิพากษาโลกนีไ้ด้อยา่งไรหากเราไมรู้่เก่ียวกบันํา้พระทยัและแผนการของพระเจ้าสําหรับแผน่ดินของพระองค์ 

 มีบางคนทําให้ความจําเป็นในการมองเห็นความจริงท่ีเก่ียวกบัการพยากรณ์อย่างชดัเจนหมดความสําคญัไป การกระทํา

เช่นนัน้เป็นการแช่งสาปตนเองให้เดินในความมืดแม้ว่าแสงสว่างของพระวจนะของพระเจ้าพร้อมท่ีจะเปิดดวงตาทางฝ่ายวิญญาณ

ก็ตาม การจงใจไม่แสวงหาความจริงตามพระคมัภีร์ไม่เพียงแต่ทําให้มนษุย์ต้องคลําทางในความมืดเท่านัน้ แต่ยงัทิง้ท่ีว่างให้เจ้า

แหง่ความมืดเข้ามาและนําเขาไปในทางท่ีผิดอีกด้วย พระคมัภีร์แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า เม่ือเราได้รับบพัติศมาในพระวิญญาณ

บริสทุธิ ตาท่ีมืดบอดของเราจะเปิดออกต่อความจริงทางฝ่ายวิญญาณ และเราสามารถรู้ได้อย่างแน่ชดัว่าแผ่นดินท่ีเราจะปกครอง์

และครอบครองในวนัหนึ่งนัน้จะเป็นอย่างไร พระคมัภีร์ทําให้เราแน่ใจว่าพระเจ้าทรงสําแดงสิ่งท่ีตาธรรมดามองไม่เห็นแก่ผู้ ท่ีพระ

วิญญาณบริสทุธิได้เปิดตาของเขาออก ์ “ดงัที่มีเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า ส่ิงที่ตาไม่เห็นหไม่ไดยิ้น และส่ิงที่มนษุย์คิดไม่ถึง คือส่ิงทีู่

พระเจ้าไดท้รงจดัเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิงเหล่านันแก่เราทางพระวิ่ ้ ญญาณ เพราะว่าพระ

วญิญาณทรงหยังร้ทุกสงิแม้เป็นความลาํลกึของพระเจ้า่ ่ ู้ ” (1โครินธ์ 2:9, 10) 
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 พระเจ้าได้ทรงประทานข้อลํา้ลกึท่ีย่ิงใหญ่สบิเอด็ประการ∗ ไว้ในพระวจนะของพระองค์ เราไม่สามารถรู้และเข้าใจข้อลํา้ลึ

เหล่านีไ้ด้หากไม่มีพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ขอบคณุพระเจ้าท่ี์ พระองค์ทรงสําแดงข้อลํา้ลกึทัง้หมดนีแ้ก่ธรรมิกชนที่ประกอบไปด้ว

พระวิญญาณบริสทุธิของพระองค์์  

 ผู้ ท่ีเช่ือไม่ควรจะละเลยท่ีจะศกึษาความจริงเก่ียวกบัคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์อย่างละเอียด แต่จะต้องมีความรู้เก่ียวกบั

พระกิตติคณุอย่างแท้จริง จะมีบางคนท่ีเช่ือว่าไม่มีทางท่ีจะเข้าใจพระคมัภีร์ได้อย่างแท้จริง ซึง่ไม่ถกูต้อง อคัรทตูเปาโลยืนยนัอย่าง

แข็งขนัวา่ เราจะเข้าใจพระกิตติคณุนีไ้ด้อย่างชดัเจนถ้าเราจะเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า “จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผท้รงู

ฤทธิ อาจให้ท่านทัง้หลายตัง้มัน่คงตามกิตติคุณ ซ่ึงข้าพเจ้าได้ประกา์ ศนัน้ และตามที่ได้ประกาศเร่ืองพระเยซคริสต์ ตามการู

เปิดเผยข้อความอนัล้ําลึกซ่ึงไดปิ้ดบงัไวต้ัง้แต่อดีตกาล แต่มาบัดนีได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว้  และโดยคมัภีร์ผเ้ผยพระวจนะทรงู

ใหช้นชาติทัง้ปวงเห็นประจกัษ์ ตามซงึพระเจ้าผ้ทรงดาํรงถาวร ได้ทรงบัญชาไว้เพือให้เขาได้เชื่ ่ ู่ อ” (โรม 16:25, 26) 

 เราจะต้องเป็น “ผู้อารักขาสิง่ลํา้ลกึของพระเจ้า” ทัง้นี ้รวมไปถงึสิง่ตา่งๆ ตามการพยากรณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกด้วย 

 เม่ือผู้ ท่ีเช่ือนึกถึงเร่ืองการพยากรณ์ ใจของเขามกัจะคิดไปถึงหนงัสือวิวรณ์ในพระคมัภีร์ใหม่ เพราะหนงัสือเล่มนีเ้ป็นคํา

พยากรณ์สดุท้ายท่ีพระเจ้าได้ทรงเขียนไว้ แต่ควรจะระลึกว่า หนงัสือวิวรณ์ไม่ใช่เล่มแรกในพระคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงความลํา้ลกึของสิ่

ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ ทกุอยา่งในหนงัสือวิวรณ์เป็นเพียงสิง่ท่ีมีการกลา่วถงึมาแล้วก่อนหน้านัน้ในหนงัสือเลม่อ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ 

 คําถามท่ีมักจะเกิดขึน้คือ “เราจะพบคําพยากรณ์ท่ีแสดงลําดับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในกาลสุดท้ายได้จากท่ีไหน” 

“คริสตจกัรจะต้องประสบกบัความทกุข์เวทนาหรือไม่” คําตอบของคําถามเหล่านีแ้ละคําถามอ่ืนๆ อีกมากมายไม่ได้อยู่ในบทหรือ

ข้อพระคมัภีร์เพียงแหง่เดียว แตจ่ะพบได้จากการเพียรศกึษาความจริงเก่ียวกบัการพยากรณ์ทัง้หมด 

 หนงัสือเล่มนีเ้ขียนขึน้เป็นพิเศษเพ่ือแสดงความสําคญัท่ีย่ิงใหญ่ของ “เทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการ
พยากรณ์” 

                                                  
∗

 ด ู“Eleven Mysteries of God” (ข้อลํา้ลกึสบิเอ็ดประการของพระเจ้า) โดยสํานกัพิมพ์อพอสตอลกิ บุ๊ค พบัพลเิชอร์ส เมืองพอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน 97203 
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บทท่ีหนึง่ 

 
ความสาํคัญของเลวีนิต ิ

 
 หนงัสือเลวีนิติอาจเป็นหนงัสือท่ีเราศึกษาน้อยท่ีสดุในพระคมัภีร์ แต่ความจริงในหนงัสือเลวีนิติเก่ียวกบัเร่ืองกิจการงาน

ของพระเจ้ามีความย่ิงใหญ่กวา่หนงัสือเลม่อ่ืนๆ 

 เลวีนิติเป็นหนงัสือท่ีเป็นทางเข้าสูพ่ระทยัของพระเจ้า ใจความสําคญัของหนงัสือนัน้คือ ความบริสทุธิ ทัง้นี ้มีการแสดงถึง์

ใจความสําคญันีม้ากกว่า 87 ครัง้ด้วยข้อความ เช่น “เจ้าจงแยกของบริสทุธิจา์ กของสาธารณ์ ของมลทินจากของไม่มลทิน” (เลวี

นิติ 10:10) และ “จงกล่าวแก่ชมุนมุชนอิสราเอลว่า เจ้าทัง้หลายตอ้งบริสทุธิ เพราะเราพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผบ้ริสทุธิ์ ์ู ” 

(เลวีนิติ 19:2) 

 วตัถุประสงค์ท่ีย่ิงใหญ่ของเลวีนิติคือ เพ่ือแสดงให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าทรงตัง้กฎและบทบญัญัติของพระองค์ เพราะ

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผ้บริสุทธิู ์ “พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มสุา” พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่สมบูรณ์แบบและไม่

เปล่ียนแปลงเทา่นัน้ แตพ่ระองค์ยงัทรงเป็นพระเจ้าท่ีเราสามารถรู้จกัได้ เป็นพระเจ้าท่ีบริสทุธิและไม่มีมลทินอย่างแท้์ จริง ดงันัน้ เรา

จึงสามารถไว้วางใจพระวจนะของพระองค์ได้อย่างแท้จริง พระเจ้าได้ทรงสญัญาสิ่งใดไว้ พระองค์ก็ทรงสามารถกระทําได้ตามนัน้ 

เพราะพระวจนะของพระเจ้าปักแน่นอยูใ่นสวรรค์เป็นนิตย์ 

 ความจําเป็นในการยึดมัน่ความจริงของพระวจนะของพระเจ้านัน้เป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัมาก อารมณ์หรือฝูงชนท่ีอาจ

เปล่ียนแปลงการตดัสนิท่ีถกูต้องไมอ่าจเป็นตวักําหนดทางอนัเป็นแผนการท่ีแท้จริงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้์  

 หนงัสือเลวีนิติมีอํานาจต่างจากหนงัสือเล่มอ่ืนๆ ในพระคมัภีร์ พระเจ้าทรงบอกหนงัสือเลวีนิติแก่โมเสสและเขียนขึน้เป็น

คู่มือแก่ปุโรหิตของอิสราเอล เนือ้หาของหนังสือเขียนขึน้ให้แก่มหาปุโรหิตท่ีต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ ์

หนงัสือเล่มนีเ้ขียนขึน้เหมือนกบัว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ตรัส เลวีนิติมีถ้อยคําท่ีพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้ตรัสโดยตรงต่อผู้ ท่ีพระองค์์

ทรงเรียก เลวีนิติเป็นหนงัสือท่ีเน้นคําว่า “พระเจ้าตรัสดงันีว่้า” คําพยากรณ์ต่างๆ นัน้เป็นความจริง เป็นถ้อยคําท่ีมาจากพระโอษฐ์

ของพระเจ้าเอง และเราจะต้องไว้วางใจในถ้อยคําเหลา่นัน้ 

 คําพยากรณ์จะต้องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่การอนมุานเหตกุารณ์ท่ีไม่แน่นอนและไร้มลูเหต ุเราไม่อาจโอนเอน

ไปตามหลกัคําสอนทกุอยา่งท่ีผา่นเข้ามาได้ 

 ย้อนกลบัไปในเวลาท่ีคอนสแตนตินครองราชย์ในปี ค.ศ. 320 ผู้คนได้ละทิง้ข้อความอนัสตัย์จริงจากพระโอษฐ์ของพระ

เจ้า แล้วไปเช่ือเร่ืองโกหกของมนษุย์ คริสเตียนในเวลาของคอนสแตนตินรู้สึกว่า เวลาหนึ่งพนัปีท่ีพระเยซูทรงปกครองบนแผ่นดิน

โลกได้เกิดขึน้แล้วเพราะเวลาแหง่การตอ่สู้ของเขาได้สิน้สดุลงและความสงบสขุได้เกิดขึน้แล้ว พวกเขาไม่ทราบแผนการของพระเจ้า

เก่ียวกบัเร่ืองนี ้จงึถกูซาตานหลอกลวง พวกเขาได้ถอดเสือ้ผ้าแห่งความบริสทุธิออกและ์ ผสมหลักคาํสอนตามพระคัมภีร์เข้ากับ

ศาสนาของชาวโรมที่ไม่ได้เช่ือพระเจ้า ผลลพัธ์คือ เขานมสัการความมืดร่วมกบัชาวโรมท่ีไมไ่ด้เช่ือพระเจ้า 

 ตัง้แต่เวลานัน้ มีผู้ เผยวจนะเท็จซึ่งได้สญัญาว่าจะเกิดการฟืน้ฟูขึน้ทัว่โลก พวกเขามกัจะเทศนาให้เลิกเช่ือหลกัคําสอน

เร่ืองความบริสทุธิตามพระคมัภีร์ และไปเช่ือในความรักของพระเจ้าท่ี์ ผิดๆ ว่าพระองค์จะมองข้ามความผิดบาปไป กลุ่มคนเหลา่นี ้

เกิดขึน้มาและจากไป แตค่ริสตจกัรท่ีแท้จริงยงัคงอยู ่วตัถปุระสงค์อนับริสทุธิของคริสตจกัรคือ เพ่ือนําเอาร่างกายอนับริสทุธิของผู้ ท่ี์ ์

เช่ือออกจากโลกนีโ้ดยไม่มีตําหนิริว้รอย หรือมลทินใดๆ งานของคริสตจักรจะสิน้สดุเม่ือธรรมิกชนคนสดุท้ายได้เข้าในความเช่ือ 

ทัง้นี ้ตามพระคมัภีร์ ไมไ่ด้หมายถงึวา่ จะต้องประกาศข่าวประเสริฐแก่ทกุคนในโลก (ก่อนท่ีจะพระเจ้าจะเสด็จมาได้) แต่เราจะต้อง

เทศนาพระกิตติคณุจนกวา่จะถงึวนัท่ีคริสตจกัรจะได้ทรงรับขึน้ไปบนสวรรค์ 

 เหตุผลสําคญัในการศึกษาเทศกาลของพระเยโฮวาห์ท่ีเก่ียวข้องกับการพยากรณ์คือ เพ่ือวางรากฐานท่ีมัน่คงตามพระ

คมัภีร์เก่ียวกบัสิง่ท่ีจะเกิดขึน้ 
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บทท่ีสอง 

 
ความหมายของเทศกาลของพระเยโฮวาห์ 

 
 เทศกาลทัง้หลายของพระเยโฮวาห์เป็นแบบและเงาของสิ่งต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ เทศกาลเหล่านีเ้ป็นแบบของแผนการของ

พระเจ้าสําหรับโลกนีจ้นถงึสดุปลายของยคุนี ้เทศกาลเหลา่นีทํ้าให้เราเห็นแผนการในการไถ่บาปท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะทรงสร้างโลก 

แผนการนีมี้ยคุสมยัท่ีพระเจ้าทรงกําหนดไว้อย่างชดัเจน เทศกาลทัง้เจ็ดแสดงให้เราเห็นวิธีท่ีพระเจ้าจะใช้เพ่ือจะไถ่มนษุย์ยคุสมยั

ตา่งๆ 

 แบบในพระคมัภีร์เก่าเป็นอกัษรภาพหรือตวัอย่างท่ีมีชีวิตซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ นัน่คือ แบบในพระคมัภีร์เก่าเป็น

เงาของสิ่งท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้ มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเท่านัน้ท่ีสามารถสร้างเงาท่ีสมบูรณ์ของบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ียงัไม่์

เกิดขึน้ได้ 

 อคัรทตูเปาโลกกลา่วถงึสิง่ตา่งๆ เหลา่นัน้ท่ีเกิดขึน้กบัอิสราเอลในการเดินทางในป่ากนัดารว่า “เหตกุารณ์เหล่านีไ้ดบ้งัเกิด

แก่เขาเพือ่เป็นตวัอย่าง และไดบ้นัทึกไว้เพือ่เตือนสติเราทัง้หลาย ซึงกําลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่า่ ” (1โครินธ์ 

10:11) 

 ข้อพระคมัภีร์นีแ้สดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่าประวติัศาสตร์ของอิสราเอลมีเหตกุารณ์ต่างๆ มากมายท่ีเป็นแบบและเงาของ

เหตกุารณ์เหลา่นัน้ท่ีจะเกิดขึน้ อคัรทตูเปาโลยงัอธิบายแก่เราอีกว่า “โดยเหตทีุธ่รรมบญัญติัเป็นแต่เพียงเงาของส่ิงประเสริฐทีจ่ะมา

ในภายหลงัมิใช่ตวัจริง เคร่ืองบชาที่เขาถวายทกุปีเสู มอมาตามธรรมบญัญติันัน้ จึงไม่สามารถทําให้ผ้ที่เข้าเฝ้านัน้ไร้ข้อตําหนิไดู้ ” 

(ฮีบรู 10:1) 

 ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งท่ีนําเราไปสู่พระคริสต์ งานทางฝ่ายวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่กว่านัน้จะเกิดขึน้เพ่ือให้แบบและเงาของ

เทศกาลทัง้เจ็ดในพระคมัภีร์เก่านัน้สําเร็จ 

 ในหนงัสือเลวีนิติ มีเพียงบทเดียวท่ีระบุความจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการพยากรณ์ไว้อย่างละเอียดท่ีสดุในพระคมัภีร์ เอช เค 

ดาวน่ีอธิบายความจริงท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการทํานายท่ีมีอยู่ในบทนีว้่า “บทนีอ้าจจะเป็นบทท่ีละเอียดท่ีสดุในพระคมัภีร์ โดยเร่ิมต้น

จากวนัสะบาโตประจําสปัดาห์ อนัเป็นวนัระลกึถึงการหยดุพกัจากการสร้าง ซึ่งชีไ้ปยงัอนาคต นัน่คือ สะบาโตนิรันดร์ อนัเป็นการ

หยุดพกั โดยไม่มีซาตาน ความผิดบาปหรือมนุษย์มาขัดขวาง ในช่วงเวลานี ้เรามีภาพร่างของสิ่งท่ีกําลงัเกิดขึน้ในยุคคริสตจักร

ปัจจบุนัและสิ่งท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากคริสตจกัรอยู่ในสวรรค์ และพระเจ้าจะทรงเร่ิมต้นรวบรวมผู้ ท่ีได้รับคําสญัญาทางฝ่ายเนือ้หนงั 

ซึง่คืออิสราเอล ดงันัน้ บทนีจ้ึงมีความละเอียดมากย่ิงกว่ามทัธิว 13 หรือวิวรณ์ 2- 3 ในหนงัสือมทัธิว เรามีข้อลํา้ลกึของแผน่ดิ

สวรรค์ในยคุปัจจบุนันี ้และในวิวรณ์ ประวติัศาสตร์สําคญัของคริสตจกัรตัง้แต่การก่อตัง้ในวนัเพ็นเทคอสต์จนถึงการทรงรับขึน้ไป

เม่ือพระคริสต์เสดจ็มาเพ่ือชนชาติของพระองค์”∗1 
 “เทศกาลท่ีย่ิงใหญ่ทัง้เจ็ด” ของพระเยโฮวาห์เป็นการพยากรณ์หรือการทํานายเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคตเม่ือพระเจ้าได้

ทรงตัง้ขึน้เป็นสว่นหนึง่ของการนมสัการของอิสราเอล เทศกาลสามเทศกาลได้สําเร็จแล้ว แต่อีกส่ีเทศกาลยงัจะเกิดขึน้ในคริสตจกัร

เพน็เทคอสต์ปัจจบุนั เทศกาลสามเทศกาลสดุท้ายจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยจะเร่ิมต้นด้วยเสียงแตรแรกในเทศกาลแหง่เสียงแตร 

 คนสว่นใหญ่มกัจะมองข้ามความสําคญัท่ีย่ิงใหญ่ในการแปลคําพยากรณ์อย่างถกูต้องของเทศกาลเหล่านีไ้ป พระคมัภีร์

เต็มไปด้วยความจริงท่ีย่ิงใหญ่ซึ่งทรงประทานไว้ให้เรา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเรา ผู้ ท่ีมีความรอดท่ีจะขดุเอาความจริงเหล่านีข้ึน้มาเพ่ือจะ

นําเราไปยงัความลกึลํา้ในพระเจ้าได้ 

                                                  
∗1

 “Harvest Festivals” (เทศกาลเก็บเก่ียว) โดยเอช เค ดาวน่ี สํานกัพิมพ์ Lozeaux Brothers (ลาโซ บราเธอร์ส) ปี 1951 
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บทท่ีสาม 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑ 
เทศกาลทัง้เจด็ของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์ 
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เทศกาลทัง้เจด็ของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์ 
[เลวีนิติ 23] 

 
ฤดการปลกู ู  
๑. การตาย 
1. เทศกาลปัสกา 
การพยากรณ์ การปฏิบติั 

(1) เลวีนิติ 23:5 – วนัท่ี 14 ของ

เดือนนิสาน 

(2) เหตกุารณ์จริง – การตรึงท่ีไม้

กางเขน 

(3) 1โครินธ์ 5:7 –พระคริสต์ผู้ทรง

เป็นปัสกา 

(4) ปฐมกาล 22:7-8 

(5) อพยพ 12:21, 23 

(6) วิวรณ์ 13:8 

(7) อิสยาห์ 53:4-10 

(8) ยอห์น 1:29 

(1) ความสําคัญของโลหิตในชีวิต

ของผู้ ท่ีเช่ือ 

(2) ฮีบรู 9:22 

(3) 1ยอห์น 5:8 

(4) 1ยอห์น 1:9 

(5) 1โครินธ์ 11:25 

(6) 1ยอห์น 1:7 – การดําเนินชีวิต  

(7) กิจการ 20:28 

 

๒. การฝัง 
2. เทศกาลกนิขนมปังไร้เชือ้ 
การพยากรณ์ การปฏิบติั 

(1) เลวีนิติ 23:6 

(2) เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ริ ง  – พร ะ เ ย ซู

กลายเป็นบาปเพ่ือลบล้างความ

บาปในเนือ้หนัง เพ่ือท่ีเราอาจ

ถือเทศกาลด้วยขนมปังท่ีไม่มี

เชือ้ได้ 

(3) 1โครินธ์ 5:8 

(4) โรม 8:3 

(5) อพยพ 12:19 

(6) อพยพ 34:25 

(7) มทัธิว 1:21 

(1) ร่างกายท่ีแตกหกัของพระเยซ ู

ก. ไ ม่ มี ค ว า ม ผิ ด บ า ป ใ น

พระองค์ 

ข. เราสามารถเข้าถึงพระเยซู

เ พ่ือจะได้รับการชําระให้

ปราศจากบาปได้ 

(2) กาลาเทีย 5:9 

(3) กิจการ 2:38 – ลบล้างความผิด

บาป 

(4) ใช้ชีวิตท่ีเป็นอิสระจากความผิด
บาป 

(5) 2โครินธ์ 6:14-18; 7:1 

(6) มทัธิว 16:6 – หลกัคําสอนท่ีผิด 

(7) 1ยอห์น 3:6-9 

(8) มทัธิว 13:33 
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(9) กาลาเทีย 5:9 

(10) กาลาเทีย 5:19 

 

๓. การฟืน้จากความตาย 
3. เทศกาลผลรุ่นแรก 
การพยากรณ์ การปฏิบติั 

(1) เลวีนิติ 23:10 

(2) เหตุการณ์จริง – การฟื้นจาก

ความตาย 

(3) 1โครินธ์ 15:20-23 

(1) ผู้ ท่ีถกูสร้างใหมใ่นพระคริสต์ 

(2) โรม 11:16 

(3) อพยพ 12:15 

 
ฤดกาลเตบิโตู  
ยคุคริสตจกัร 

กิจการ 15:14-17 

มทัธิว 13:30 

กิจการ 18:21 

 

๔. กําเนิดของคริสตจกัร 
4. เทศกาลเพน็เทคอสต์ 
การพยากรณ์ การปฏิบติั 

(1) เลวีนิติ 23:15-21 

(2) เหตกุารณ์จริง – กิจการ 2:1-2 

วนัเร่ิมต้นคริสตจกัร 

(3) อิสยาห์ 28:11-12 

(4) โยเอล 2:28 

(5) ยอห์น 7:37-39 

(6) กิจการ 1:8 

(1) กิจการ 2:4 

(2) ความบริสทุธ์ิ 

(3) พระวิญญาณบริสุทธิเป็นตรา์

ประทบั 

(4) เอเฟซสั 2:1-4 

(5) เอเฟซสั 4:30 

(6) กาลาเทีย 5:22 

(7) กิจการ 1:8 

(8) ลกูา 24:49 

(9) 1โครินธ์ 12 

(10) โรม 8:11 

 

เทศกาลนีเ้ร่ิมต้นในกิจการ 2:4 และ

จะดําเนินต่อไปจนกว่าคริสตจักรจะ

ได้รับขึน้ไป 

 
ฤดกาลเกบ็เก่ียวู  
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๕ การรับคริสตจกัรขึน้ไป และการรวมชนชาติอิสราเอล 
5. เทศกาลแห่งเสียงแตร 
(1) เลวีนิติ 23:23-24 

(2) กนัดารวิถี 10:1-2 แตรสองตวัทําจากเงินหนึง่ชิน้ (เงิน = การไถ่บาป) 

(3) แตรตวัแรก – การเรียกกลุม่สมาชิก แตรตวัท่ีสอง – การเดินทางของคา่ย 

(4) 1เธสะโลนิกา 4:16-17 

(5) 1โครินธ์ 15:51- 52 

(6) วิวรณ์ 4:1 

(เสียงแตรในวิวรณ์เป็นแตรแห่งการพิพากษา ดังนัน้ เสียงแตรสุดท้ายใน

วิวรณ์จงึไมใ่ช่แตรเพ่ือการทรงรับขึน้ไป 

(7) วิวรณ์ 5:9-10 แตรเพ่ือการไถ่บาป) 

(8) อปุมาว่าด้วยข้าวละมานและข้าวสาลี ข้าวละมานถกูมดัไว้ – คริสตจกัร

กําลงัจัดกลุ่ม พระเจ้าจะทรงเติมคริสตจักรท่ีแท้จริงให้เต็มและจะทรง

เก็บเก่ียว 

 

๖. การเกิดใหมท่างฝ่ายวิญญาณของอิสราเอล 
6. เทศกาลแห่งการคืนดี 
(1) เลวีนิติ 23:27 

(2) เหตุการณ์จริง – การคืนดีสุดท้ายของอิสราเอลในเวลาเจ็ดปีสุดท้าย

ตามท่ีดาเนียลอ้างถงึ 

(3) ดาเนียล 9:24 เศคาริยาห์ 12:10-11 วนัแห่งการคืนดี – ความทกุข์

เวทนา (จะเป็นแยกยิวแท้จริงและยิวปลอม ยิวปลอมจะมีเคร่ืองหมาย

ของสตัว์ร้าย ยิวแท้จริงจะร่ําไห้และทําการหนกั) 

 

๗ การครอบครองหนึง่พนัปี 
7. เทศกาลอย่เพงิู  
(1) เลวีนิติ 23:34 

(2) เหตกุารณ์จริง – อาณาจกัรหนึง่พนัปี 

(3) กิจการ 15:14-16 

(4) เศคาริยาห์ 3:10 

ออกแบบโดย อาร์ แมคลาฟลนิ 1983 
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เทศกาลทัง้เจด็ 

 
เทศกาลทัง้เจ็ด 

(เลวีนิติ 23) 

 เทศกาลทัง้เจ็ดเป็นเทศกาลตามกําหนดของพระเจ้าเพ่ืออิสราเอลจะรวมตวักนัในการประชมุบริสทุธิเพ่ือนมสัการพระองค์ ์

การเฉลิมฉลองในเทศกาลเหล่านีเ้ป็นการเลีย้งด้วยการเต้นรํา ความยินดี และการขอบพระคณุ เป็นเวลาท่ีดีเม่ือผู้ ท่ีมีความสขุให้

การขอบพระคณุแก่พระเจ้าของตนเพราะได้รับการช่วยให้รอดและการดแูล 

 พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดเทศกาลต่างๆ ขึน้ในอิสราเอล พลไพลไ่ม่มีสว่นในการเลือกเทศกาลเหลา่นีห้รือกําหนดเวลาและ

ฤดกูาลของตนได้ กําหนดเวลาและวิธีการของเทศกาลไม่อาจเปล่ียนแปลงได้เพราะเทศกาลเหลา่นีไ้ม่ได้สําเร็จในตวัของมนัเอง แต่

เทศกาลเหลา่นีเ้ป็นเงาของเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ตามท่ีได้พยากรณ์ไว้ และจะทําให้วตัถปุระสงค์ของแต่ละเทศกาลสําเร็จ อิสราเอล

ถือปฏิบติัเทศกาลเหล่านีอ้ย่างเสมอมา แต่ไม่ใส่ใจบทบญัญัติของพระเจ้า ผลท่ีน่าเศร้าคือ อิสราเอลร่วมกบัประชาชาติอ่ืนๆ ท่ีไม่

เช่ือพระเจ้าซึ่งอยู่รอบๆ นมสัการรูปเคารพและได้เสียตําแหน่งในการเป็นชนชาติท่ีบริสทุธิซึ่งแยกออกต่อพระเจ้าไป ควา์ มยินดีใน

เทศกาลเหล่านัน้ขาดหายไปและงานเลีย้งฉลองกลบักลายเป็นเพียงพิธีทางศาสนาท่ีไร้ความหมาย การเฉลิมฉลองท่ีนําความยินดี

และความสขุมาสูอ่ิสราเอลได้หายไป ทําให้กลายเป็นชนชาติท่ีไม่มีชีวิต แห้งแล้ง ทําตามประเพณี มีความเฉยเมย พวกเขาละเลย

การอศัจรรย์ท่ีพระเจ้าได้ช่วยเขาให้รอดในอดีต อิสราเอลกลายเป็นผู้ ร่วมงานฉลองท่ีไม่มีการขอบคณุและไม่บริสทุธิ เป็นเทศกาล์

ฉลองท่ีเป็นเพียงการรวมตวักนัทางสงัคมท่ีไร้ความหมาย 

 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาวา่ “ใจของเราเกลียดวนัเทศกาลข้างข้ึนของเจ้าและวนัเทศกาลตามกําหนดของเจ้า มนักลายเป็น

ภาระแก่เรา เราแบกเหน็ดเหนือ่ยเสียแลว้” (อิสยาห์ 1:14) 

 เทศกาลเหลา่นัน้ไมใ่ช่เทศกาลของพระเยโฮวาห์อีกตอ่ไป แตเ่ป็นเพียงสิง่ท่ีพระเยซทูรงเรียกวา่เป็น “เทศกาลของชาวยิว” 

 วตัถปุระสงค์เดิมของเทศกาลนัน้หายไป แม้วา่เทศกาลทัง้หลายจะเสียความหมายทางประวติัศาสตร์ไป (เพราะอิสราเอล

ไมแ่ยกชีวิตของตนออกตอ่พระเจ้าของเขา) แตว่ตัถปุระสงค์ท่ีสองของเทศกาลเหลา่นัน้ซึง่มีความย่ิงใหญ่กวา่จะบรรลผุล โดยตอนนี ้

เราจะให้ความสนใจกบัวตัถปุระสงค์นีเ้ม่ือเราศกึษา “เทศกาลของพระเจ้าท่ีเก่ียวข้องกบัการพยากรณ์” 
เทศกาลทัง้เจด็ 

 เทศกาลของพระเจ้ามีทัง้หมดเจ็ดเทศกาล ความจริงท่ีทํานายไว้ส่ีเหตกุารณ์แรกนัน้เก่ียวกบัคริสตจกัร ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับคํา

สญัญาทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า เทศกาลทัง้ส่ีได้แก่ 

1. เทศกาลปัสกา 

2. เทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้ 

3. เทศกาลผลรุ่นแรก 

4. เทศกาลเพน็เทคอสต์ 

เทศกาลกลุม่ท่ีสองมีความเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีทํานายเก่ียวกบัการกลบัคืนของผู้ ท่ีได้รับคําสญัญาทางฝ่าย

เนือ้หนงั ซึง่คืออิสราเอลในการครอบครองแผน่ดินบนโลกเป็นเวลาหนึง่พนัปี 

เทศกาลเหลา่นี ้ได้แก่ 

5. เทศกาลแหง่เสียงแตร 

6. วนัแหง่การไถ่บาปหรือการคืนดี 

7. เทศกาลอยูเ่พิง 
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พระวจนะของพระเจ้าทําให้เราประหลาดใจเสมอ แผนการของพระเจ้าปะติดปะต่อกันในพระคมัภีร์เพ่ือแสดงให้เห็น

แผนการท่ีสมบรูณ์ เม่ือมองผ่านๆ เทศกาลเหลา่นีด้เูหมือนไม่สําคญัและไม่มีความเก่ียวข้องกบัอนาคต ดเูหมือนจะเป็นสิ่งท่ีทําให้

อิสราเอลมีงานทําและมีความสขุ และเวลาในการถือปฏิบติัจะเป็นอย่างไรก็ได้ แต่สิ่งสารพดัของพระเจ้าท่ีไม่อาจค้นหาได้นัน้ถกู

ซอ่นไว้ในเทศกาลเหลา่นี ้ซอ่นไว้จากสายตาของโลกท่ีมืดบอดไปด้วยความบาป แตก่ลบัแสดงให้ผู้ ท่ีรักพระเจ้าได้เห็นการอศัจรรย์ท่ี

จะเกิดขึน้ 

เทศกาลเหล่านีอ้าจแบ่งออกเป็นโครงสร้างท่ีแสดงไว้ชัดเจนโดยแสดงให้เห็นแผนการของพระเจ้าสําหรับยุคสมัยนี ้

เช่นเดียวกบัชาวนาท่ีปลกูพืชเพ่ือการเก็บเก่ียว แผนการของพระเจ้ามีฤดกูาลปลกู การเติบโต และการเก็บเก่ียว เทศกาลเหล่านีก็้

เป็นเช่นนัน้ 
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๑ ฤดกาลปลกู ู  
 

ตารางที่ ๒ 
เทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์ 

ฤดกาลปลกู ู  



 

16 

เทศกาลของพระเยโฮวาห์ท่ีเก่ียวข้องกบัการพยากรณ์ 
ฤดกาลปลกู ู  

 

การตาย การฝัง การฟืน้จากความตาย 

ปัสกา เทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้ เทศกาลผลรุ่นแรก 

   

การพยากรณ์เก่ียวกบั การพยากรณ์เก่ียวกบั การพยากรณ์เก่ียวกบั 

การตายของพระเยซู

คริสต์ พระเมษโปดก

ของพระเจ้า 

1โครินธ์ 5:7 

พระเยซนํูาเอาความผิด

บาปไป - โดยตรึงความ

บาปไว้ท่ีไม้กางเขนของ

พระองค์ 

2โครินธ์ 5:21 

พระเยซฟืูน้ขึน้จาก

ความตาย - ผลแรก

ของผู้ ท่ีลว่งหลบั 

1โครินธ์ 15:3, 4, 20 

   

ความสําคญัในชีวิต

ของบคุคล 

ความสําคญัในชีวิตของ

บคุคล 

ความสําคญัในชีวิต

ของบคุคล 

การกลบัใจใหม่ 

โคโลสี 3:2 

การบพัติศมาด้วยนํา้ 

โรม 6:1-5 

การขึน้จากการบพัติศ

มาด้วยนํา้เพ่ือดําเนิ

ชีวิตใหม่ 

2โครินธ์ 5:17 

ชยัชนะเหนืออํานาจของความตาย พระเยซนํูาเอากญุแจแหง่ความตาย แดนคนตายและหลมุศพมา และเสด็จขึน้สูเ่บือ้งบน 

พระองค์ทรงเป็นผู้แรกท่ีเป็นขึน้จากความตาย 
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บทท่ีส่ี 

 
เทศกาลปัสกา 

 
เทศกาลปัสกา 

เลวีนิต ิ23:5; อพยพ 12:1-4; เฉลยธรรมบัญญัต ิ16:1-8 
 

การตาย 
 เทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลแรกของพระเยโฮวาห์ เทศกาลปัสกาเร่ิมต้นขึน้ในอียิปต์เม่ือครัง้ท่ีอิสราเอลเป็นทาสของฟาโรห์ 

 ลกูหลานอิสราเอลไม่ได้เป็นเพียงทาสต่อชาวอียิปต์เท่านัน้ แต่ยงัเป็นทาสต่อความผิดบาปอีกด้วย แท่นบูชาของเขาท่ี

อทุิศแด่พระเยโฮวาห์ชํารุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานาน และเขารู้จกับรรดาพระเจ้าของอียิปต์มากกว่าพระเจ้าของอบัราฮมั บิดาของ

พวกเขา ชาวอิสราเอลจดัเลีย้งตามแบบอย่างของอียิปต์ โดยเลีย้งฉลองอย่างเต็มท่ีเพ่ือสนองตณัหาแห่งเนือ้หนงั และขอคําแนะนํา

ทางฝ่ายวิญญาณจากพระทัง้ปวงของอียิปต์ เช่น ววัทองคํา 

 ความผิดบาปครอบครองค่ายของเขา เจ็ดสิบครอบครัวท่ีเร่ิมพกัแรมในอียิปต์ได้เติบโตขึน้และมีจํานวนมากกว่าล้านคน 

เขาต้องได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากสองสิง่ 

 สิ่งแรก จากความบาปของเขาท่ีทําให้เขาต้องได้รับโทษแหง่ความตาย “ชีวิตทีก่ระทําบาปจะตอ้งตาย” 

 สิ่งที่สอง จากการเป็นทาสอนัทกุข์ทรมาน 

 พระเจ้าทรงกําหนดเวลาและถงึเวลาแล้วท่ีอิสราเอลจะได้เป็นอิสระ 

 โมเสส ผู้ รับใช้ของพระเจ้า ได้รับการแต่งตัง้ให้นําชาวอิสราเอลอพยพออกจากแผ่นดินท่ีพวกเขาเป็นทาสไปสู่แผ่นดินท่ี

พระเจ้าทรงสญัญาไว้ 

 โมเสสเพียงผู้ เดียวไม่อาจช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นได้ พวกเขาจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าแห่งสวรรค์ 

ปัญหาท่ีสําคญัของอิสราเอลคือความผิดบาป ความผิดบาปได้แยกอิสราเอลออกจากพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขา แล้วพระเจ้าจึง

ทรงแสดงความรักของพระพระองค์ต่ออิสราเอล เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพ่ือให้หลดุพ้นจากการเป็นทาสทัง้ทางร่างกายและวิญญาณ 

สิง่เดียวท่ีเขาทําคือ เขาได้หนัไปหาพระเยโฮวาห์ในความสิน้หวงันัน้และได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ “ครั้นเวลาล่วงมาชา้

นานกษัตริย์อียิปต์ก็ส้ินพระชนม์ คนอิสราเอลเศร้าใจมากเพราะเหตทีุ่เป็นทาสเขา จึงร้องคร่ําครวญขอความช่วยเหลือ เสียงร่ําร้

เพราะการทีต่อ้งเป็นทาสนี ้ดงัข้ึนมาถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงสดบัเสียงคร่ําครวญของเขา จึงทรงระลึกถึงพนัธสญัญาทีพ่ระองค์ไดท้ร

กระทําไวก้บัอบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ” (อพยพ 2:23- 24) เสียงคร่ําครวญอยา่งจริงใจเพื่อขอให้รอดพ้นเป็นสิง่ที่พระเจ้าประสงค

จากพวกเขา การคร่ําครวญนีส้มัผสัพระทยัของพระเจ้าและความรักของพระองค์ตอ่พวกเขา ดงันัน้ พระเจ้าจงึเตรียมและสง่โมเสสไ

เพ่ือเตรียมทางช่วยเหลือพวกเขาให้รอดจากการเป็นทาส 

 ในการช่วยให้รอดจากความบาป พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงทราบเก่ียวกบัการคร่ําครวญข์ องอิสราเอลมาตัง้แตต้่น แล

ตัง้แตก่่อนทรงสร้างโลก พระองค์ได้ทรงเตรียมลกูแกะไว้เพ่ือคลมุความผิดบาปของเขา ชาวอิสราเอลในอียิปต์ได้เห็นลกูแกะซึง่เป็น

เพียงแบบและเงาของพระองค์ผู้ ท่ีจะเสด็จมา แต่เม่ือครบกําหนดเวลา มนษุย์ทัง้ปวงได้เห็นความหมายของแบบนีใ้นพระเยซูคริสต์ 

พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ รับความผิดบาปของโลกไป 

 ลกูหลานของอิสราเอลกําลงัจะได้เร่ิมต้นใหม่ ชนชาติใหม่กําลงัจะเกิดขึน้จากความรอดพ้นนี ้อียิปต์สัน่คลอนด้วยพระ

หตัถ์แห่งการพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีส่งมาจากสวรรค์ทําให้เกิดความทกุข์ในแผ่น์ ดิน ในความมืด

ของเวลาเท่ียงคืน ลกูหวัปีทัง้หมดในแผ่นดินอียิปต์จะต้องตายในการพิพากษาท่ีน่ากลวัครัง้สดุท้าย “พระเจ้าตรัสกบัโมเสสว่า ‘เรา

จะนําภยัพิบติัมาส่ฟาโรห์ และอียิปต์อีกอย่างเดียว หลงัจากนัน้เขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากทีนี่ ่เมื่อเขาใหพ้วกเจ้าไปคราวนี ้เขาจะู
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ขบัไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียว...โมเสสประกาศว่า ‘พระเจ้าตรัสดงันีว่้า “เวลาประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียิปต์ และ

พวกลกหวัปีทัง้หมดในแผ่นดินอียิปต์ ตัง้แต่ราชบตุรหวัปีของฟาโรห์ ผป้ระทบับนพระทีน่ัง่ จนถึงบุตรหวัปีของทาสหญิง ซ่ึงโม่แป้ง ู ู

ทัง้ลกหวัปีของสตัว์ู เดียรัจฉานด้วยจะต้องตาย แล้วจะมีการพิลาปร้องไห้ทัว่แผ่นดินอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน และต่อไป

ภายหนา้ก็จะไม่มีอีกเลย” ” (อพยพ 11:1, 4-6) 

 ความน่ากลวัจากบลัลงัก์พิพากษาตกแก่มนษุย์และสตัว์ทัว่ทัง้แผ่นดินอียิปต์ แต่ชาวอิสราเอลเป็นท่ีโปรดปรานของพระ

เจ้า พระเยโฮวาห์ทรงได้ยินเสียงร่ําร้องของเขา ทรงจดัเตรียมทางแหง่ความรอดและช่วยให้รอดพ้นเพื่อเข้าสูแ่ผน่ดินที่พระเจ้าทร

สญัญาไว้ 

 ในแผ่นดินท่ีทรงสญัญานัน้ พวกเขาจะไม่เป็นทาสอีกต่อไป หน้าท่ีของเขาจะเปล่ียนไปและเขาจะเป็นอิสระภายใต้การ

ปกครองของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขา วิธีท่ีจะเล่ียงภัยพิบัติแห่งความตายได้คือด้วยเลือดแกะท่ีปราศจากตําหนิ แต่ละ

ครอบครัวจะต้องฆา่ลกูแกะในเวลาเยน็ก่อนท่ีจะมืดและจะต้องทาเลือดไว้ท่ีบ้านแต่ละหลงั “จงสัง่ชมุนมุคนอิสราเอลว่า ในวนัทีสิ่บ

เดือนนี ้ใหผ้ช้ายทกุคนเตรียมลกแกะ ครอบครวัละตวั ตามตระกลขู ู ู องตน...ลกแกะของเจ้าตอ้งปราศจากตําหนิเป็นตวัผอ้ายไุม่เกินู ู

หน่ึงขวบ เจ้าจงเอามาจากฝงแกะ หรือฝงแพะ จงเก็บไว้ให้ดีถึงวนัที่สิบสี่เดือนนี้ แล้วในเย็นวนันัน้ ให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลู ู

ทัง้หมดฆ่าลกแกะของเขาู ” (อพยพ 12:3, 5-6) 

 เลือดของลกูแกะไม่ได้มีอํานาจเฉพาะแก่อิสราเอลเท่านัน้ แต่แก่ผู้ ท่ีจะเช่ือว่าเลือดนัน้มีอํานาจในการปกคลมุเขาจาก

ความตายได้ ครัวเรือนของผู้ ท่ีเช่ือจะต้องทาเลือดนีไ้ว้ท่ีบ้านของตนตามคําท่ีพระเจ้าตรัสทกุประการ ทัง้นี ้เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า

เขามีความเช่ือในอํานาจของพระเจ้าท่ีจะช่วยให้เขารอดได้ด้วยเลือดนัน้ วิธีท่ีจะรอดได้นัน้ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ทาเลือดลงท่ีเสา

ด้านข้างสองด้านและเสาด้านบนของบ้าน “แต่เลือดทีบ่า้นทีเ่จ้าทัง้หลายอย่นัน้ จะเป็นหมายสําคญัสําหรับเจ้า เมื่อเราเห็นเลือดนัน้ ู

เราจะผ่านเวน้เจ้าทัง้หลายไป จะไม่มีภยัพิบติับงัเกิดแก่เจ้า ขณะทีเ่ราประหารชาวอียิปต์” (อพยพ 12:13) 

 คืนปัสกาเป็นวนัท่ีสิบในเดือนท่ีเจ็ดของปฏิทินอิสราเอล ในเวลาเท่ียงคืน ภยัพิบติัแห่งความตายผ่านเข้ามาในแผ่นดิน 

และลกูหวัปีของทกุบ้านท่ีไมไ่ด้ทาเลือดลกูแกะไว้ก็เสียชีวิตลง นัน่เป็นวนัแห่งการเร่ิมต้น วนัแห่งความปีติยินดีท่ีย่ิงใหญ่สําหรับชาว

อิสราเอล เพราะเขาจะได้เป็นชนชาติท่ีเกิดใหม่ ในคืนนัน้เอง พวกเขาไม่เพียงแต่รอดจากความตายเท่านัน้ แต่ยงัได้รับการไถ่จาก

การเป็นทาสเพ่ือเร่ิมชีวิตใหมใ่นการเดินทางในป่ากนัดาร ซึง่นําไปสูแ่ผน่ดินท่ีพระเจ้าทรงสญัญาไว้อีกด้วย 

 คืนนีมี้ความสําคญัมากจนปฏิทินของอิสราเอลได้เปล่ียนไป ชนชาติใหม่นีจ้ะเร่ิมชีวิตใหม่ พระเจ้ามีบญัญัติว่า “ใหเ้ดือนนี้

เป็นเดือนเร่ิมตน้สําหรบัเจ้าทัง้หลาย ใหเ้ป็นเดือนแรกในปีใหม่สําหรบัพวกเจ้า” (อพยพ 12:2) 

 พระเจ้าทรงกําหนดเทศกาลปัสกาขึน้เพ่ือชาวอิสราเอลจะไม่ลืมว่าเขาได้รอดพ้นจากการเป็นทาส ไม่ใช่ด้วยกําลงัหรือ

อํานาจของพวกเขาเอง แต่ด้วยเลือดของลกูแกะท่ีไหลออก เทศกาลนีเ้ป็นเทศกาลท่ีทําให้ระลกึถึงความปีติยินดีท่ีได้รอดจากความ

บาปและการเป็นทาส และรอคอยความยินดีท่ีพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา พระองค์ผู้ซึ่งจะตัง้การปกครองแผ่นดินของพระองค์ใน

แผน่ดินของเขา 

 
การสาํเร็จของคาํพยากรณ์เก่ียวกับเทศกาลปัสกา 

 เทศกาลปัสกาสมบรูณ์และสําเร็จเม่ือพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจ้า ทรงวายพระชนม์ ลกูแกะท่ีถกูฆ่าในอียิปต์เป็น

เพียงแบบของมนษุย์ผู้ปราศจากบาปและตําหนิซึ่งถกูตรึงไว้ท่ีไม้กางเขน ผู้ ท่ีโลหิตไหลเพ่ือให้คนบาปทัง้หลายเป็นอิสระจากความ

บาปและความตาย 

 อคัรทูตเปาโลกล่าวยืนยนัเก่ียวกับภารกิจของพระเยซูไว้ดงันี ้“จงชําระเชื้อเก่าเสีย เพือ่ท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ 

เหมือนขนมปังไร้เชือ้ เพราะพระคริสต์ผท้รงเป็นปัสกาของเราไดถ้กฆ่าบชาเสียแลวู้ ู ู ” (1โครินธ์ 5:7) แม้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงให้โลหิต

แห่งชีวิตของพระองค์เพ่ือมนษุย์ทัง้ปวงจะได้รอดจากความตาย แต่ไม่ใช่ว่าทกุคนจะรอด มนษุย์ทกุคนท่ีจะรอดได้นัน้ จะต้องทา

โลหิตนัน้ลงบนชีวิตของตนตามพระวจนะของพระเจ้า ความเช่ือจะไม่ใช่ความเช่ือ หากไม่ได้ประพฤติความเช่ือนัน้ตามพระวจนะ 
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ความเช่ือไม่ใช่แค่ยกมือขึน้และพดูว่า “ข้าพเจ้ายอมรับพระเยซคริสต์เป็นพระผช่้วยให้รอดของข้าพเจ้าู ู ” แต่ความเช่ือคือการทา

โลหิตลงบนชีวิตของเราตามแผนการของพระเจ้า 

 พระคมัภีร์เขียนไว้ว่า “ถา้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีการอภยับาปเลย” และกลา่วอีกว่า “แต่ถ้าท่านทังหลายมิได้้

กลับใจใหม่ จะต้องพนิาศเหมือนกัน”  
 พระเจ้าได้ทรงประทานแผนการแห่งความรอดในยุคคริสตจักรนีใ้นวันเพ็นเทคอสต์ การแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ใช่

เพ่ือท่ีจะโต้เถียงว่าส่วนใดเป็นการทาโลหิตนัน้ แผนการเพ่ือการบงัเกิดใหม่มีเพียงแผนการเดียว ผู้ ท่ีอ้างว่าเช่ือในพระเจ้าจะต้อง

ประพฤติตามความเช่ือนี ้ขัน้ตอนทัง้สามขัน้เป็นสิง่ท่ีนํามาซึง่ชีวิตใหม ่

1. การกลบัใจใหม่ 2. การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซ ู3. การรับพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมายสําคญัในการพดู์

ภาษาตา่งๆ 

 การประพฤติด้วยความเช่ือตามพระวจนะทําให้ผู้ ท่ีเช่ือได้เร่ิมต้นใหม่ในการบงัเกิดใหม่ โดยประสบการณ์นีจ้ะนํามนษุย์

ออกจากโลกท่ีชัว่ร้ายในปัจจบุนัไปสู่การเดินทางในป่ากนัดารท่ีจะนําไปสู่แผ่นดินท่ีพระเจ้าทรงสญัญาไว้ ธรรมิกชนท่ีแท้จริงไม่ใช่

พลเมืองอียิปต์ แตเ่ป็นคนแปลกถ่ินท่ีท่องเท่ียวไปในโลกเพ่ือไปยงัแผ่นดินท่ีทรงสญัญาไว้ แผ่นดินท่ีเราพกัอยู่ชัว่คราวนีเ้ป็นแผ่นดิน

ท่ีวนัหนึง่เราจะได้ปกครองและครอบครองร่วมกบัพระเจ้าของเรา 

 การวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นขัน้แรกในการสร้างแผ่นดินทางฝ่ายวิญญาณของผู้ ท่ีจะปกครองและครอบครอง

ร่วมกบัพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์บนโลก พระเยซูตรัสเก่ียวกบัผลของการตายของพระองค์ว่า “และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า ถึงเวลา

แลว้ทีบ่ตุรมนษุย์จะประสบเกียรติกิจ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้เมล็ดข้าวไม่ไดต้กลงไปในดินและเป่ือยเน่าไป ก็จะคงอย่เป็นู

เมล็ดเดียว แต่ถา้เป่ือยเน่าไปแลว้ ก็จะงอกข้ึนเกิดผลมาก” (ยอห์น 12: 23- 24) 

 พระเยซวูายพระชนม์เพ่ือท่ีพระองค์จะเป็นผลแรกของฝงูชนท่ีจะติดตามพระองค์ 

 
ความสาํคัญของการตายในชีวติของบุคคล 

การกลับใจจากความผิดบาป 
 พระเยซทูรงวายพระชนม์ทางธรรมชาติเพ่ือช่วยเราจากความบาปของเรา ดงันัน้ มนษุย์เก่าจะต้องตายถ้าเราจะเป็นบตุรท่ี

บงัเกิดใหมข่องพระเจ้า แทน่บชูาเป็นสว่นหนึง่ของแผนการของพระเจ้าเพ่ือยกความผิดบาป ในพระคมัภีร์เก่า แท่นบชูาเป็นสถานท่ี

ท่ีน่ากลวั เป็นสถานท่ีแหง่ความตายท่ีซึง่เลือดของสตัว์ท่ีเป็นเคร่ืองบชูาไหลออกมาเพ่ือลบมลทินความผิดบาป 

 ในขณะท่ียาโคบหนีเพ่ือเอาชีวิตรอดจากความโกรธของเอซาวพ่ีชาย เขาได้มายงัท่ีซึง่เรียกว่า ลสู และเอาก้อนหินมาหนนุ

ศีรษะ ในเวลากลางคืน เขาได้เห็นนิมิตท่ีย่ิงใหญ่ และในนิมิตนัน้ มีบนัไดตัง้ขึน้บนแผ่นดินโลกสู่สวรรค์ เป็นสิ่งท่ีน่าอศัจรรย์ เพราะ

ในพระคมัภีร์เก่า ไมมี่ใครมีนิมิตเก่ียวกบัทางท่ีจะขึน้จากโลกไปสูส่วรรค์ วนัต่อมา ยาโคบนําหินท่ีใช้หนนุศีรษะนัน้สร้างเป็นแท่นขึน้ 

แล้วเทนํา้มนัถวาย เขาได้กลา่ววา่ “.. ‘พระเจ้าทรงสถิต ณ ทีนี่ ้แน่ทีเดียว แต่ข้าหาร้ไมู่ ’ เขากลวัและพดว่า ู ‘สถานทีนี่ศ้กัดิสิทธินกั ์ ์

สถานทีนี่มิ้ใช่อืน่ไกลเป็นทีป่ระทบัของพระเจ้า และประตฟ้าสวรรค์ู ’ ” (ปฐมกาล 28:16, 17) 

 ยาโคบได้ตระหนกัว่าพระเจ้าทรงอยู่กบัเขาแม้เขาจะไม่รู้ก็ตาม และได้เรียกสถานท่ีนัน้ว่า เบธเอล ซึ่งหมายถึง “ท่ีประทบั

ของพระเจ้า” 

 เขาได้พบความจริงเก่ียวกบัความรอดท่ีย่ิงใหญ่ ท่ีประทบัของพระเจ้าเป็นสถานท่ีท่ีน่ากลวัเพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีแท่นแห่ง

ความตาย แตย่งัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าทรงสถิตอยูเ่พ่ือช่วยผู้ ท่ีมีความจําเป็น ไม่มีมนุษย์คนใดอ้อมแท่นบชานีไ้ปและรอดไดู้  ใน

ยคุคริสตจกัรนี ้แท่นบชูาเป็นสถานท่ีซึ่งคนบาปตายต่อชีวิตเก่าของตนเองเม่ือกลบัใจใหม่ด้วยความเสียใจอย่างท่ีชอบพระทยัพระ

เจ้า แท่นบูชาเป็นสถานท่ีแห่งนํา้ตาซึง่นําไปสูค่วามตาย เป็นสถานที่ที่น่ากลวั ที่ซึง่เนือ้หนงับิดไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อตายต่

ความผิดบาป งานจะไม่เสร็จสมบรูณ์จนกว่าความตายจะเกิดขึน้ อคัรทตูเปาโลกลา่วเก่ียวกบัธรรมิกชนท่ีกลบัใจใหม่ว่า “เพราะว่า

ท่านไดต้ายแลว้ และชีวิตของท่านซ่อนไวก้บัพระคริสต์ในพระเจ้า” (โคโลสี 3:3) 
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 เขายงักลา่วเก่ียวกบัความจําเป็นท่ีมนษุย์ท่ีผิดบาปจะต้องตายด้วยคําถามว่า “ถา้เช่นนัน้แลว้เราจะว่าอย่างไร ควรเราจะ

อย่ในบาปต่อไป เพือ่ใหพ้ระคณุมีมากย่ิงข้ึนหรือ อย่าใหเ้ป็นอย่างนัน้เลย พวกเราทีต่ายต่อบาปแลว้จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรู

ได”้ (โรม 6:1-2) 

 เม่ือมีการกลบัใจใหม่ ท่ีประทบัของพระเจ้าจะเปล่ียนจากสถานท่ีแห่งความกลวัและเศร้าโศกเป็นสถานท่ีแห่งความยินดี 

เป็น “ประตส่สวรรค์ู ู ” คนบาปท่ีกลบัใจใหม่จะพบว่าบนัไดของยาโคบไม่ใช่อ่ืนใด แต่คือพระเยซูคริสต์ พระเมษโปดกของพระเจ้าท่ี

รับความผิดบาปของโลกไป (ยอห์น 1:51) คนบาปท่ีกลบัใจใหมนี่จ้ะเร่ิมชีวิตใหมใ่นพระเยซคูริสต์ 

 
เทศกาลปัสกาของเรา 

 ทกุวนันี ้เราถือพิธีศีลระลกึเหมือนกบัท่ีอิสราเอลถือเทศกาลปัสกา อปุกรณ์ตา่งๆ บนโต๊ะท่ีใช้ทําพิธีศีลระลกึไม่มีความขลงั

ใดๆ แต่เรามีทัง้ความยินดีและโศกเศร้าในการทําพิธีศีลระลกึ ในการประชุมนี ้เรามองย้อนกลบัไปท่ีความตายของพระเยซูคริสต์

ด้วยความโศกเศร้า และเกลียดชงัสว่นท่ีเราไม่เช่ือฟังและความบาปของเรา แต่ใจของเราเต้นไปด้วยความยินดีเพราะรู้ว่า ความผิด

บาปของเราได้รับการให้อภยัด้วยพระโลหิตของพระองค์ และเรามีความยินดีในชีวิตใหม่ เราจึงมองไปข้างหน้าด้วยความยินดีและ

การคาดหวงัท่ีพระเจ้าและพระเยซคูริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจะเสดจ็มาเพ่ือรับเราจากโลกนีไ้ปยงัสวรรค์ 
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บทท่ีห้า 

 
เทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้ 

 
เทศกาลกนิขนมปังไร้เชือ้ 

[เลวีนิต ิ23:6-8] 
 

การฝัง 
เทศกาลตามประวัตศิาสตร์ 

 เทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้เร่ิมต้นในวนัปัสกาและดําเนินต่อไปเป็นเวลาเจ็ดวนั ไม่มีการเว้นช่วงระหว่างเทศกาลทัง้สองนี ้

เทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้จะเลีย้งฉลองกนัโดยนําเอาเชือ้ทัง้หมดออกจากบ้าน จากนัน้จงึอบและกินขนมปังไร้เชือ้ 

 ควรจดจําว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงสัง่ให้ลกูหลานชาวอิสราเอลนําเอาเชือ้ทัง้หมดออกจากบ้านขอ์ งตนในวนัแรก 

“วนันีจ้ะเป็นวนัที่ระลึกสําหรับเจ้า ให้เจ้าทัง้หลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเจ้าชัว่ชาติพนัธุ์ของเจ้า เจ้าจงฉลองเทศกาลนี้และถือ

เป็นกฎถาวร เจ้าทัง้หลายจงกินขนมปังไร้เชื้อใหค้รบเจ็ดวนั วันแรกจงชําระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชือ ถ้าผ้ใดขืนกินขนมปังที้ ู่

มีเช้ือตังแต่วันแรกจนถงึวันทีเจด็ จะต้องอเปหผ้ินันเสียจากอสิราเอล้ ่ ู้ ” (อพยพ 12:14, 15) 

 ในพระคมัภีร์ เชือ้เป็นแบบของความผิดบาปและพระเจ้าประสงค์ให้คนของพระองค์ปราศจากเชือ้ความบาปอย่างแท้จริง 

ผู้ ท่ีขดัคําสัง่ห้ามไมใ่ห้กินเชือ้นัน้จะต้องถกูตดัออกจากอิสราเอล ในเวลาของเทศกาลนัน้ ชาวอิสราเอลจะกวาดและชําระเอาเชือ้นัน้

ออกไปจากทกุซอกทกุมมุในบ้านของตนเพ่ือเตรียมการในการถือเทศกาลดงักลา่ว 
การสาํเร็จของคาํพยากรณ์ 

 พระเยซูคริสต์แบกรับความผิดบาปของโลกนีแ้ละเอาชนะความบาปนัน้ท่ีไม้กางเขนเพ่ือช่วยเราให้รอด อิสยาห์พยากรณ์

เก่ียวกบัเหตกุารณ์นีว้่า “ท่านไดถ้กมนษุย์ดหม่ินและทอดท้ิง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุน้เคยกบัความเจ็บไข้ และดงัผห้น่ึงู ู ู

ซ่ึงคนทนมองดไม่ได ้ท่านถกดหม่ิน และเราทัง้หลายไม่ไดน้บัถือท่าน แน่ทีเดียวท่านไดแ้บกความเจ็บไข้ของเราทัง้หลาย และหอบู ู ู

ความเจ็บปวดของเราไป กระนัน้เราทัง้หลายก็ยงัถือว่าท่านถกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ ู แต่ท่านถกบาดเจ็บเพราะความู

ทรยศของเราทังหลาย ท่านฟกชําเพราะความบาปผดิของเรา้ ้  การตีสอนอนัทําใหเ้ราทัง้หลายสมบรณ์นัน้ ตกแก่ท่าน ที่ท่านู

ตอ้งฟกช้ํานัน้ก็ใหเ้ราหายดี” (อิสยาห์ 53:3-5) พระคมัภีร์ใหม่กลา่วแก่เราอีกว่า “และท่านที่ตายแล้วดว้ยการละเมิดทัง้หลายของ

ท่าน และดว้ยเหตทีุเ่นือ้หนงัของท่านมิไดเ้ข้าสหุนตั พระองค์ไดท้รงใหท่้านมีชีวิตร่วมกบัพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิด

ทัง้หลายของท่าน พระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซ่ึงไดผ้กมดัเราดว้ยบญัญติัต่างๆ ซ่ึงขดัขวางเรา แู ละไดท้รงหยิบเอาไปเสียให้พน้โดย

ทรงตรึงไวที้ก่างเขน” (โคโลสี 2:13, 14) และ “เพราะว่าพระเจ้าไดท้รงกระทําพระองค์ผท้รงไม่มีบาปใหบ้าป เพราะเห็นแก่เรา เพือู่

เราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2โครินธ์ 5:21)  

 พระเยซูคริสต์ทรงแบกรับความผิดบาปของมนุษย์ทัง้ปวง โดยรับเอาไปทางพระโลหิตของพระองค์ เพ่ือท่ีผู้ ท่ีจะมาหา

พระองค์สามารถได้รับการชําระจากความอธรรมทัง้ปวง 
การสาํเร็จในชีวติบุคคล 

การบัพตศิมาด้วยนํา้ – การฝัง 
 ผู้ ท่ีเช่ือเร่ิมประสบการณ์แห่งความรอดเม่ือกลบัใจใหม่และหนัไปจากความผิดบาป แต่จะต้องมีการปฏิบติัอย่างอ่ืนด้วย 

และเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้ก็เป็นแบบของการปฏิบติันี ้

 ในใจของผู้ ท่ีกลบัใจใหม ่จะมีการร่ําร้องขอให้มีการชําระล้างจากความผิดบาปทัง้ปวง ทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต กา

กลบัใจใหมท่ี่แท้จริงเป็นการชําระล้างความผิดบาปในปัจจบุนั แตจ่ะต้องมีการประพฤติอีกอย่างหนึ่งด้วยความเช่ือเพ่ือชําระล้างใน
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ชีวิตของคนบาปท่ีกลบัใจใหม่ อคัรทตูเปาโลกล่าวว่า “เหตฉุะนัน้ เราจึงถกฝังไว้กบัพระองค์แล้ว โดยการรับบพัติศมาเข้าส่วนในู

การตายนัน้ เพือ่ว่าเมื่อพระคริสต์ไดท้รงถกชบุให้เป็นข้ึนมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะไดดํ้าเนิู นตาม

ชีวิตใหม่ดว้ยเหมือนกนั เพราะว่าถา้เราเข้าสนิทกบัพระองค์แลว้ ในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกบัพระองค์ ในการเป็น

ข้ึนมาอย่างพระองค์ไดท้รงเป็นข้ึนมาจากความตายดว้ย” (โรม 6:4, 5) 

 เราได้วางรากลงในความตายของพระองค์ เพ่ือท่ีเราจะได้เป็นขึน้อยา่งสะอาดในการดําเนินชีวิตใหมร่่วมกบัพระเจ้า 

 การบพัติศมาในนํา้คือการประพฤติด้วยความเชื่อที่ทําลายเชือ้ของความผิดบาปในอดีต ในพระคมัภีร์เก่า การเข้าสหุนั

เป็นสญัญาการชําระล้างของพระเจ้าท่ีทําให้ชาวอิสราเอลเป็นท่ียอมรับตอ่พระองค์ ชายท่ีไมไ่ด้เข้าสหุนตันัน้มีมลทินและถกูตดัออก

จากอิสราเอล “ชายใดๆ ที่มิได้เข้าสุหนตั มิได้เข้าสุหนตัตดัหนงัหุ้มปลายองคชาต จะต้องถกตดัออกจากชนชาติของเขา เขาไดู้

ละเมิดพนัธสญัญาของเรา” (ปฐมกาล 17:14) 

 โมเสสเกือบจะเสียชีวิตของตนเองเม่ือเขาพยายามท่ีจะนําลกูชายท่ีไม่ได้เข้าสหุนตัมากบัเขาเพ่ือปลดปลอ่ยลกูหลานชาว

อิสราเอลออกจากอียิปต์ (อพยพ 4:24-26) เคร่ืองหมายแหง่สญัญาในการชําระให้สะอาดมีความแน่นอน เพราะเป็นเร่ืองความเป็น

ความตาย 

 ผลท่ีเกิดจากพิธีสหุนตัคืออะไร เราได้อ่านเก่ียวกบัเร่ืองนีเ้ม่ือโยชวูานําลกูหลานอิสราเอลไปสู่เขตแดนแห่งแผ่นดินท่ีพระ

เจ้าทรงสญัญาไว้ คนเหลา่นัน้เป็นคนรุ่นใหมแ่ละยงัไมไ่ด้เข้าสหุนตั ดงันัน้ พระเจ้าจึงตรัสสัง่โยชวูาให้ชายทกุคนเข้าสหุนตัก่อนท่ีจะ

เข้าสู่แผ่นดินนัน้ หลงัจากโยชวูาเช่ือฟัง พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “… ‘วนันีเ้ราไดก้ล้ิงความอดสเพราะอียิปต์ไปให้พน้เจ้าแล้วู ’ จึง

เรียกชือ่ตําบลนัน้ว่ากิลกาลจนทกุวนันี”้ (โยชวูา 5:9) 

 การเข้าสหุนตัในพระคมัภีร์เก่ากลิง้เอาความอดส ู(หรือความผิดบาป) ของอียิปต์ออกจากอิสราเอล ถ้าเขาไม่เช่ือฟัง ก็

จะต้องตายในป่ากนัดาร 

 เช่นกนั ข้อพระคมัภีร์ในพระคมัภีร์ใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีเช่ือจะต้องทําอะไรเพ่ือกลิง้เอาเชือ้แห่งความบาปออกไป “และ

ท่านไดบ้รรลถึุงความครบบริบรณ์ในพระองค์ ผเ้ป็นศีรษะแห่งปวงเทพผค้รองและศกัดิเทพ ในพระองค์นัน้ ท่านไดร้ับพิธีเข้าสหุนตัู ู ู

ทีมื่อมนษุย์มิไดก้ระทํา โดยที่ท่านไดส้ละกายเนือ้หนงัเสียในการเข้าสหุนตัแห่งพระคริสต์ และไดถ้กฝังไว้กบัพระองค์ในพิธีบพัติศู

มาแลว้ และในพิธีนัน้ท่านไดฟ้ื้นข้ึนมาจากตายกบัพระองค์ดว้ย โดยเชือ่ในการกระทําของพระเจ้าผไ้ดท้รงชบุพระองค์ใหเ้ป็นข้ึนมาู ” 

(โคโลสี 2:10-12) 

 อคัรทตูเปาโลมีประสบการณ์ในการรับบพัติศมาด้วยนํา้ อานาเนียบอกแก่เขาวา่ “เดีย๋วนีท่้านจะรอชา้อย่ทําไม จงลกุข้ึนู

รบับพัติศมาดว้ยออกพระนามของพระองค์ ลบลา้งความผิดบาปของท่านเสีย” (กิจการ 22:16) 

 เชือ้ของความผิดบาปถกูล้างหรือกลิง้ออกไปด้วยการฝังความบาปนัน้ในนํา้แหง่การบพัติศมา และขึน้มามีชีวิตใหม ่ไมใ่ช

วา่ทกุคนท่ีได้รับบพัติศมาจะได้รับการชําระล้าง เพราะไมใ่ช่การรับบพัติศมาท่ีช่วยให้รอด แต่เป็นการเช่ือในพระวจนะของพระเจ้าท่ี

ช่วยให้รอด “ผ้ใดเชือู ่ และรับบติัศมาแลว้ผน้ัน้จะรอด แต่ผใ้ดไม่เชือ่จะตอ้งปรับโทษู ู ” พระนามท่ีช่วยให้รอดในการบพัติศมานัน้คือ

พระเยซูคริสต์เจ้า (กิจการ 2:38) “ในผอื้น่ความรอดไม่มีเลย ดว้ยว่านามอืน่ซ่ึงใหเ้ราทัง้หลายรอดไู ด ้ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลาง

มนษุย์ทัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:12) 
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การสาํเร็จในชีวติของบุคคล 
การมีชีวติบริสุทธิ ์ – การตายต่อโลก 

 การไถ่บาปมีวตัถปุระสงค์หลายประการ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์สองประการจากหลายๆ ประการนัน้ คือ การรอดพ้นจาก

ความตายและจากการพิพากษา พระเจ้าทรงเรียกอิสราเอลออกจากอียิปต์เพ่ือเป็นพยานแก่คนอธรรม “เหตฉุะนี ้ถา้เจ้าฟังเสียงเรา 

และรักษาพนัธสญัญาของเราไว ้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทัง้ปวง เพราะแผ่นดินทัง้ส้ินเป็น์

ของเรา เจ้าทัง้หลายจะเป็นอาณาจกัรปโุรหิต และเป็นชนชาติบริสทุธิสําหรับเรา นี่เป็นถ้อยคําที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟัง์ ” 

(อพยพ 19:5-6) 

 พระเจ้าทรงเรียกคริสตจกัรออกมาเช่นเดียวกนั ทรงเรียกให้เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ ผู้ซึง่จดจ่ออยู่กบัการดี การ

ทรงเรียกนีเ้พ่ือชําระล้างความผิดบาป “จงชําระเชื้อเก่าเสีย เพือ่ท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ เหมือนขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระ

คริสต์ผ้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถกฆ่าบชาเสียแล้ว เหตฉุะนัน้ให้เราถือปัสกานัน้ มิใช่ด้วยเชื้อเก่า ซ่ึงเป็นเชื้อของความชัว่ช้าเลวู ู ู

ทราม แต่ดว้ยขนมปังทีไ่ม่มีเชือ้ คือความจริงใจและสจัจะ” (1โครินธ์ 5:7, 8) 

 บตุรของพระเจ้าทกุคนจะต้องทําความสะอาดบ้านและชําระล้างชีวิตของตนให้ปราศจากจากสิ่งท่ีไม่เป็นท่ีพอพระทยัของ

พระเจ้า ตาม 1เปโตร 1:18 เราได้รับการไถ่จากการประพฤติอนัหาสาระไม่ได้ (วิถีชีวิต) ของเรา จากชีวิตท่ีไร้ค่าสูชี่วิตท่ีบริบรูณ์และ

ก่อให้เกิดผลเพ่ือพระเจ้า อคัรทตูเปาโลเขียนไปหาทิโมธีว่า “แต่ว่ารากฐานซ่ึงพระเจ้าทรงวางไว้นัน้มีตราประทบัไว้ว่า ‘องค์พระผู้

เป็นเจ้าทรงร้จกัคนเหล่านัน้ทีเ่ป็นของพระองค์ู ’ และ ‘ใหท้กุคนซ่ึงออกพระนามขององค์พระผเ้ป็นเจ้าละท้ิงความชัว่เสียู ’ ” (2ทิโมธี 

2:19) 

 การมีชีวิตท่ีเปล่ียนไปเพียงบางส่วนนัน้ไม่เพียงพอ ยอห์นอคัรทตูผู้สอนเก่ียวกบัเร่ืองความรัก กล่าวว่า “อย่ารักโลกหรือ

ส่ิงของในโลก ถา้ผใ้ดรกัโลก ความู  
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รกัต่อพระบิดาไม่ไดอ้ย่ในผน้ัน้ เพราะว่าสารพดัซ่ึงมีอย่ในโลก คือตณัหาของเนือ้หนงัและตณัหาของตา และความทะนงในลาภยศู ู ู

ไม่ไดเ้กิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก และโลกกบัส่ิงทีย่ัว่ยวนของโลกกําลงัล่วงไป แต่ผที้ป่ระพฤติตามพระทยัของพระเจ้าู

จะดํารงอย่เป็นนิตย์ู ” (1ยอห์น 2:15-17) 

 อคัรทตูเปาโลกลา่ววา่ “ดก่อนท่านทีร่ัก เมื่อเรามีพระสญัญาเช่นนีแ้ลว้ ใหเ้ราชําระตวัเราใหป้ราศจากมลทินทกุอย่างของู

เนือ้หนงั และวิญญาณจิต และจงทําใหมี้ความบริสทุธิครบถว้นโดยความเกรงกลวัพระเจ้า์ ” (2โครินธ์ 7:1) 

 เราจะต้องจําว่า เชือ้เป็นสิ่งท่ีทําให้เน่าเป่ือย ไม่มีทางท่ีจะควบคมุได้ เชือ้จะทําลายทกุสิ่งท่ีไปติดอยู่ อคัรทตูเปาโลเตือน

เราวา่ “...ท่านไม่ร้หรือว่าเชือ้ขนมเพียงนิดเดียว ย่อมทําใหแ้ป้งดิู บฟทัง้กอ้นู ” (1โครินธ์ 5:6) 

 วิธีเดียวท่ีจะคงปราศจากความผิดบาปได้คือนําเอาความผิดบาปออกไปจากชีวิตของเราอย่างแท้จริง และหลีกเล่ียงไม่ให้

มีการปนเปือ้นใดๆ โดยรักษาใจและชีวิตของเราให้บริสทุธ์ิ 

 ร่างกายคริสตจกัรจะต้องรักษาตนเองให้ปราศจากเชือ้แห่งความบาป โดยแก้ไขปัญหาสมาชิกท่ีไม่ยอมกลบัใจใหม่ท่ีจะ

ปนเปือ้นร่างกายทัง้หมดเพราะการทําความบาปอย่างตัง้ใจ ในการท่ีจะพ้นจากความบาปท่ีติดตวัมา เราจะต้องตายก่อน ผู้ ท่ีไม่

ยอมตรึงเนือ้หนงัท่ีมีตณัหาตา่งๆ นัน้ จะต้องพินาศอยา่งแน่นอน 
มาตรฐานในคริสตจักร 

 ศิษยาภิบาลมีหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้มีเชือ้แห่งความบาปอยู่ในกลุ่มสมาชิกคริสตจกัร ซึง่จะทําได้โดยกําหนดมาตรฐานการ

ประพฤติ เพ่ือสร้างรากฐานในการดําเนินชีวิตใหมก่บัพระเจ้าให้แก่ผู้ เช่ือท่ีเพิ่งได้รับบพัติศมา 

 ในทกุยคุสมยั ศิษยาภิบาลเป็นผู้ กําหนดมาตรฐานความบริสทุธิของคริสตจกัรตามพระวจนะของพระเจ้์ า 

 เม่ือศิษยาภิบาลตระหนกัว่าจะต้องมีกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับความบาป การกําหนดกฎระเบียบนัน้ก็เป็นการกล่าว

ห้าม 

 พระคมัภีร์ไม่ได้เขียนไว้ตรงๆ ว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีทําให้มนึเมา สบูบหุร่ี หรือเต้นรําเป็นความผิดบาป แต่ผู้ รับใช้ของพระ

เจ้าได้เห็นความเลวร้ายของสิ่งเหล่านี ้จึงได้ถือว่าเป็นความผิดบาป การดโูทรทศัน์ถือว่าเป็นความบาป เช่นเดียวกบัการสวมใส่

เสือ้ผ้าท่ีไมส่ภุาพเรียบร้อย ผู้ รับใช้มีสทิธิท่ีจะกลา่วห้ามหรืออนญุาตสิง่ตา่งๆ ในโลกได้ พระคมัภีร์ได้เขียนไว้วา่์  

 “...ท่านจะกล่าวหา้มส่ิงใดในโลก ส่ิงนัน้ก็จะถกกล่าวหาู้ มในสวรรค์…” (มทัธิว 16:19ข และ 1โครินธ์ 5) 

 หน้าท่ีของศิษยาภิบาลต่อคริสตจกัรมีอยู่ในหนงัสือวิวรณ์บทท่ี 3 คําตกัเตือนจากพระเจ้าแก่คริสตจกัรทัง้หลายเขียนไว้

เพ่ือศิษยาภิบาลของคริสตจกัร ไมใ่ช่เพ่ือสมาชิก จดหมายแตล่ะฉบบัเร่ิมต้นด้วยคําว่า “ถึงทตูสวรรค์...” (หรือศิษยาภิบาล) พระเจ้า

ทรงถือว่าศิษยาภิบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสมาชิกในคริสตจกัรในสิ่งท่ีเขาได้รับมอบหมายให้ดแูล ศิษยาภิบาลมีหน้าท่ีเฉพาะใน

การดแูลวิญญาณของผู้ ท่ีอยูใ่นการดแูลของเขา 
ทาํไมต้องมีการลงโทษเม่ือมีความผิดบาปเกดิขึน้ในคริสตจักร 

 บางคนได้กล่าวว่า “ให้คนท่ีมาโบสถ์ได้ยินพระวจนะ แล้วในท่ีสดุเขาจะดีเอง” คํากลา่วนีไ้ม่เป็นความจริง ในทางตรงกนั

ข้าม คนเหลา่นีจ้ะทําให้คริสตจกัรมีมลทิน คริสตจกัรท่ีโครินธ์เป็นท่ีพกัพิงของชายท่ีผิดประเวณี เปาโลกลา่ววา่ 

 “การทีท่่านอวดอา้งนัน้ไม่สมควรเลย ท่านไม่ร้หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิู ดเดียว ย่อมทําให้แป้งดิบฟทัง้กอ้น จงชําระเชือ้เก่าู

เสีย เพือ่ท่านจะไดเ้ป็นแป้งดิบกอ้นใหม่…” (1โครินธ์ 5:6-7) 

 ความผิดบาปไม่เพียงแต่จะปนเปือ้นคริสตจักรทํานัน้ แต่ยงัเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของคริสตจักรอีกด้วย 

ความผิดบาปในกลุม่สมาชิกจะสง่ผลกระทบตอ่ร่างกายทัง้หมด เร่ืองของอาคานในโยชวูาบทท่ี 7 แสดงให้เห็นความจริงนีเ้ป็นอย่าง

ดี 

 

 “แต่คนอิสราเอลไดล้ะเมิดในเร่ืองของตอ้งถวายนัน้ เพราะอาคานบตุรคารมี ผเ้ป็นบตุรศบัดี ผเ้ป็นบตุรเศู ู -ราห์ เผ่ายดาห์ ู

ไดนํ้าของถวายบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งข้ึนต่อคนอิสราเอล...ฝ่ายพระเจ้าตรัสกบัโยชวาว่า ู ‘จงลกุข้ึน
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เถิด ไฉนเจ้าจึงซบหนา้ลงดงันีเ้ล่า คนอิสราเอลไดก้ระทําบาป เขาไดล้ะเมิดพนัธสญัญาซ่ึงเราไดบ้ญัชาเขาไว้ เขาไดย้กัยอกของที่

ต้องถวาย เขาได้ขโมยและปิดบงั และได้เอาของรวมไว้กบัข้าวของของตน เพราะฉะนัน้คนอิสราเอลจึงยืนหยดัต่อส้ศตัรของตนู ู

ไม่ได ้ไดห้นัหลงัหนีศตัร เพราะเขากลายเป็นส่ิงทีต่อ้งถกทําลาย เราจะไม่อย่กบัเจ้าทัง้หลายอีกต่อไป เวน้แต่เจ้าจะทําลายส่ิงของทีู่ ู ู

ตอ้งถวายเหล่านัน้เสียจากท่ามกลางพวกเจ้า จงลกุข้ึนชําระประชาชนใหบ้ริสทุธิและกล่าวว่า ์ “จงชําระตวัเสีย เพือ่วนัพรุ่งนี ้เพราะ

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ว่า ‘โอ อิสราเอลเอ๋ย มีส่ิงของที่ตอ้งถวายอย่ในหม่พวกเจ้า เจ้าจะยืนหยดัต่อสู้ ู ู

ศตัรของเจ้าไม่ได้ จนกว่าเจ้าจะนําส่ิงของที่ต้องถวายอย่ในหม่พวกเจ้า ออกเสียจากหม่พวกเจ้าู ู ู ู ’...และโยชวากับบรรดาคนู

อิสราเอลจึงพาอาคานบุตรเศ-ราห์ พร้อมกบัเงิน เสื้อคลุมตวันัน้ และทองแท่งนัน้ ทัง้บุตรชายหญิงของเขา ทัง้ววั ลา แพะ แกะ 

และเต็นท์ของเขาทกุส่ิงที่เขามีอย่ และนําคนกบัของทัง้หมดข้ึนไปยงัหบุเขาอาโคร์ และโยชวากล่าวว่า ู ู ‘ทําไมเจ้าจึงนําความยาก

ร้ายมาใหเ้รา พระเจ้าทรงนําความยากร้ายมาถึงเจ้าในวนันี’้ และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขวา้งเขาใหต้าย เผาเขาทัง้หลายดว้ย

ไฟ และขวา้งเขาดว้ยกอ้นหิน แลว้เอาหินถมกองทบัเขาไวเ้ป็นกองใหญ่ยงัอย่จนทกุวนันี ้และพระเจ้าก็ทรงหนักลบัจากพระพิโรธอนัู

แรงกลา้ของพระองค์ เพราะฉะนัน้จนถึงทกุวนันี ้เขายงัเรียกทีน่ัน้ว่าหบุเขาอาโคร์” (โยชวูา 7:1, 10-13, 24-26) 

 เหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งว่าทําไมจึงจําเป็นต้องมีการลงโทษในคริสตจักรคือว่า ผู้ ท่ีไม่ได้รับการลงโทษซึ่งอยู่ใน

ความบาปนัน้จะกลายเป็นคนน่าซ่ือใจคด คนท่ีหน้าซ่ือใจคดเป็นผู้ ท่ีทําร้ายคริสตจกัร เขาเป็นเหมือนปลวกในเนือ้ไม้ แต่ท่ีสําคญั

ท่ีสดุ ความรู้สกึปลอดภยัท่ีไม่ถกูต้องทําให้พวกเขาไม่กลบัใจใหม่และเปล่ียนชีวิตให้ปฏิบติัตามพระเจ้า และวิญญาณของเขาจะ

หลงไป 

 คริสตจกัรกําหนดมาตรฐานสําหรับสมาชิกของคริสตจักร จุดอ่อนในคริสตจกัรส่วนใหญ่คือการไม่สามารถดําเนินการ

ลงโทษได้ หลายครัง้ผู้ ต้องสงสัยว่าทําผิดท่ีอยู่ในคริสตจักรจะลาออกแทนท่ีจะถูกลงโทษ ถ้าคริสตจักรไม่สามารถดําเนินการ

พิจารณาได้ คนๆ นีจ้ะเป็นอิสระ สามารถไปท่ีคริสตจกัรอ่ืน และทําให้คริสตจกัรนัน้เป็นมลทินได้อีก 

 ดงันัน้ เชือ้แห่งความบาปไม่ได้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวหนึ่ง หรือคริสตจกัรหนึ่งเท่านัน้ แต่ส่งผลกระทบต่อทัง้องค์การ 

ถ้าหากไมมี่การจดัการเอาเชือ้นัน้ออกจากกลุม่สมาชิกตามพระวจนะของพระเจ้า 



 

26 

บทท่ีหก 

 
เทศกาลผลรุ่นแรก 

 
เทศกาลผลรุ่นแรก 

การฟ้ืนจากความตาย 
 

เทศกาลตามประวัตศิาสตร์ 
 เทศกาลผลรุ่นแรกจะถือปฏิบติัในวนัท่ีสบิหกของเดือน ซึง่เป็นวนัท่ีสามหลงัจากการถือปัสกา 

 ชาวอิสราเอลไม่ได้ฉลองเทศกาลนีใ้นขณะท่ีพกัแรมอยู่ในป่ากนัดาร เทศกาลนีจ้ะเป็นการฉลองผลรุ่นแรกของสิ่งท่ีได้จาก

แผน่ดินอนัเป็นมรดกของเขา บทเรียนท่ีชาวอิสราเอลจะต้องเรียนรู้ในการถือเทศกาลนีคื้อ เขาไม่ได้เป็นผู้ ถือครองแผ่นดินนี ้แต่เป็น

ผู้พิทกัษ์แผน่ดินนีใ้ห้แก่พระเจ้า 

 เม่ือพระเยโฮวาห์ทรงสญัญาว่าจะอวยพรลกูหลานชาวอิสราเอล พระองค์ทรงเตือนเขาว่าแผ่นดินโลกทัง้หมดเป็นของ

พระองค์ “เหตฉุะนี ้ถา้เจ้าฟังเสียงเรา และรกัษาพนัธสญัญาของเราไว ้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิของเราทีเ่ราเลือกสรรจากท่ามกลางชน์

ชาติทัง้ปวง เพราะแผ่นดนิทังสนิเป็นของเรา้ ้ ” (อพยพ 19:5) 

 เม่ือผลรุ่นแรกของการเก็บเก่ียวมีขึน้ในแผ่นดินของอิสราเอล ชาวอิสราเอลแต่ละคนจะนําฟ่อนข้าวแรกมาถวายแด่พระ

เจ้า พระองค์ตรัสสัง่วา่ “เจ้าอย่ารบัประทานขนมปังหรือข้าวคัว่ข้าวสด จนกว่าจะถึงวนัเดียวกนันี ้คือกว่าเจ้าจะนําเคร่ืองบชาถวายู

แด่พระเจ้าของเจ้า ทัง้นีเ้ป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ชาติพนัธุ์ของเจ้าในทีอ่ย่ของเจ้าทัว่ไปู ” (เลวีนิติ 23:14) 

 พระเจ้าจะทรงอวยพรแก่อิสราเอลเม่ือเขาถวายผลแรกท่ีได้จากแผ่นดินให้กบัพระองค์ ทกุคนท่ีกกัเก็บสิ่งท่ีเป็นของพระ

เจ้ากําลงัตดัสิทธิตนเองในก์ ารรับพระพรจากพระองค์ ผู้พยากรณ์มาลาคีบอกให้อิสราเอลทราบเก่ียวกบัการอวยพรอนัเกิดจากการ

ถวายผลรุ่นแรกว่า “...จงนําทศางค์เต็มขนาดมาไวใ้นคลงัเพือ่ว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดเราในเร่ืองนีด้ทีหรือว่า เราจะู ู

เปิดหนา้ต่างในฟ้าสวรรค์ใหเ้จ้า และเทพรอย่างลน้ไหลมาใหเ้จ้าหรือไม่” (มาลาคี 3:10) 
การสาํเร็จของคาํพยากรณ์ 

 เทศกาลผลรุ่นแรกเป็นแบบและเงาของการฟืน้จากความตายของพระเยซูคริสต์ อคัรทตูเปาโลกล่าวว่า “เร่ืองซ่ึงข้าพเจ้า

รบัไวน้ัน้ ข้าพเจ้าไดป้ระกาศแก่ท่านทัง้หลาย เป็นเร่ืองสําคญัทีส่ดุคือว่าพระคริสต์ไดท้รงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทัง้หลาย 

ตามทีเ่ขียนไวใ้นพระคมัภีร์ และทรงถกฝังไว้ แลว้วนัที่สามพระองค์ทรงถกชบุให้เป็นข้ึนมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคมัภีร์นันู้ ู ...

แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถกชุบให้เป็นข้ึนมาจากความตายแล้ว ู และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทังหลายทีได้ล่วงหลับไป้ ่

แล้วน้ัน” (1โครินธ์ 15:3-4, 20) 

 คําพยากรณ์เก่ียวกบัเทศกาลนีสํ้าเร็จเม่ือพระเยซูคริสต์ฟืน้ขึน้จากความตาย ซึง่เป็นสิ่งสําคญัต่อพวกเราท่ีจะได้รับความ

รอด 

 การฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ ผู้ เป็นผลแรกของผู้ ท่ีตายแล้ว ทําให้พระองค์มีชัยชนะเหนือซาตาน เพราะ

พระองค์มีชยัชนะเหนือความตาย แดนคนตายและหลมุฝังศพ พระองค์เป็นขึน้มาด้วยชยัชนะเหนือหลมุฝังศพและเสด็จขึน้สู่เบือ้ง

บน ทัง้นี ้เป็นความจริงท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งคริสตศาสนา อคัรทตูเปาโลกลา่วว่า “ถา้การฟ้ืนข้ึนมาจากตายไม่มี พระคริสต์ก็หาไดท้รง

ถกชบุใหเ้ป็นข้ึนมาไม่ ถา้พระคริสต์มิไดู้ ทรงถกชบุใหเ้ป็นข้ึนมา การเทศนาของเรานัน้ก็ไม่มีหลกั ทัง้ความเชือ่ของท่านทัง้หลายก็ไมู่

มีหลกัดว้ย...ท่านก็ยงัตกอย่ในบาปของตนู ” (1โครินธ์ 15:13-14, 17ข) แต่ขอบคณุพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงเป็นขึน้จากความตายและ

ให้เราได้มีความรอดตลอดนิรันดร์ 
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 พระองค์ทรงเป็นผลแรกของการเก็บเก่ียวผู้ ท่ีเช่ือท่ีจะฟืน้ขึน้ในยุคนีเ้พ่ือมีชีวิตนิรันดร์ พระองค์ได้เป็น “ผ้แรกที่ทรงเป็นู

ข้ึนมาจากความตาย” (โคโลสี 1:18) และได้เปิดทางแก่ผู้ ท่ีเช่ือซึง่ได้บงัเกิดใหมใ่ห้ตามมา 
การสาํเร็จในชีวติของบุคคล 

การบัพตศิมาด้วยนํา้ – การเป็นขึน้มาในชีวติใหม่ 
 เทศกาลผลรุ่นแรกเลีย้งฉลองพร้อมกบัเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้ และเป็นสว่นหนึง่ชองเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้ 

 เทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้เป็นแบบของการฝังความผิดบาปไว้ในนํา้ด้วยการบพัติศมา เทศกาลผลรุ่นแรกเป็นแบบขอ

ธรรมิกชนท่ีได้รับบพัติศมาซึง่ออกจากนํา้เข้าสูชี่วิตใหม ่

 ผู้ ท่ีเช่ือซึง่ได้กลบัใจใหม่จะแสดงให้เห็นว่าเขาได้หนัไปจากความผิดบาปในชีวิตประจําวนัและการประพฤติของเขา พระ

เจ้าทรงมีบญัญัติโดยให้แก่อคัรทตูเปาโลว่า “เหตฉุะนัน้จงประหารโลกียวิสยัในตวัท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะ

ตณัหา ความปรารถนาชัว่ และความโลภซ่ึงเป็นการนบัถือรปเคารพ เพราะส่ิงเหล่านี ้พระอาชญาของพระเจ้าก็จะลงมา ครั้งหน่ึงู

ท่านเคยประพฤติส่ิงเหล่านีด้ว้ย ครัง้เมื่อท่านยงัดํารงชีวิตอย่กบัส่ิงเหล่านี ้แต่บดันี ้สารพดัส่ิงเหล่านีท่้านจงเปลือ้งท้ิงเสีย คือความู

โกรธ ความขดัเคือง การคิดปองร้าย การพดให้ร้าู ย คําพดหยาบโลน อย่าพดมุสาต่อกนั เพราะว่าท่านได้ปลดวิสยัมนษุย์เก่ากบัู ู

การปฏิบติัของมนษุย์นัน้เสียแลว้ และไดส้วมวิสยัมนษุย์ใหม่ ทีกํ่าลงัทรงสร้างข้ึนใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผท้รงสร้าง ใหร้้จกัู ู

พระเจ้า” (โคโลสี 3:5-10) 

 ดงันัน้ ผู้ ท่ีเช่ือซึง่ได้รับบพัติศมาจงึมีงานท่ีจะต้องทําเพ่ือเป็นท่ีพอพระทยัในสายพระเนตรของพระเจ้า ยอห์นผู้ให้บพัติศมา

กลา่วแก่ผู้ ท่ีเขาให้บพัติศมาว่า “เหตฉุะนัน้จงพิสจน์การกลบัใจของเจ้าดว้ยผลทีเ่กิดข้ึนู ” (มทัธิว 3:8) ทกุวนันี ้คําตกัเตือนยงัคงเป็น

เหมือนกบัในสมยัของยอห์น เราจะต้องวางขวานไว้ท่ีโคนต้นไม้และมนษุย์เก่าจะต้องล้มลงมา เพ่ือท่ีมนษุย์ใหม่จะขึน้มาเพ่ือดําเนิน

ในชีวิตใหมไ่ด้ 

 “เหตฉุะนัน้ข้าพเจ้าจึงขอยืนยนัและเป็นพยานในองค์พระผ้เป็นเจ้าว่า ตัง้แต่บดันี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนู

ต่างชาติที่เขาประพฤติกนันัน้ คือมีใจจดจ่ออย่กบัส่ิงที่ไร้สารู ะ...เขามีใจปราศจากโอตตปัปะปล่อยตวัทําการลามกและละโมบใน

กาม ทําการโสโครกทกุอย่าง แต่ว่าท่านไม่ไดเ้รียนร้จกัพระคริสต์อย่างนัน้ ถา้แม้ท่านไดฟั้งเร่ืองพระองค์ และไดเ้รียนร้เร่ืองพระองค์ู ู

ตามสจัธรรม ซ่ึงมีอย่ในพระเยซแลว้ ท่านจงท้ิงตวัเก่าของท่านซ่ึงค่กบัวิถีชีวิู ู ู ตเดิมนัน้เสีย อนัจะเสือ่มเสียไปส่ความตายตามตณัหาู

อนัเป็นทีห่ลอกลวง และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลีย่นใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซ่ึงทรงสร้างข้ึนใหม่ตามแบบอย่างของ

พระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสทุธิทีแ่ทจ้ริง์ ” (เอเฟซสั 4:17, 19-24) 
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๒ ฤดกาลเตบิโตู  
 

ตารางที่ ๓ 
เทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์ 

ฤดกาลเตบิโตู  
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ฤดกาลเตบิโตู  
เทศกาลเพ็นเทคอสต์ 

 

วนัสดุท้ายของ 

เทศกาลสปัดาห์ 
วนัเพน็เทคอสต์ กําเนิดของคริสตจกัร 

 กิจการ 2:1-4 

ยคุปัจจบุนั 

 

ชาวอิสราเอลปฏิเสธ

พระ เยซูค ริส ต์  และ

พระอง ค์ทรง ใ ห้ เ ข า

กระจายกันไปในชน

ชาติตา่งๆ 

เ ฉ ล ย ธ ร ร มบัญญั ติ 

30:1-3 

เวลา 2,000 ปี ซึ่งไม่มี

คําพยากรณ์ท่ีเก่ียวกับ

อิสราเอลอีก พระเจ้า

ทรงนําชาวต่างชาติมา

เป็นของพระองค์ 

กิจการ 15:14-17 

คริสตจักรได้รับขึน้ไป

และชาวอิสรา เอล ท่ี

เหลือกลับสู่แผ่นดินท่ี

ทรงสญัญาไว้  

เ ฉ ล ย ธ ร ร มบัญญั ติ 

30:4-10 
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เทศกาลเพน็เทคอสต์ 
 

   1906… 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองลอส แองเจิลลสิ –  คริสตจกัรท่ี ถนน อซซูา (Azuza Street) 

 

 

   ทกุวนันี.้.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุของชาวเพน็เทคอสต์ทัว่โลกจนกวา่จะทรงรับขึน้ไป... 
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บทท่ีเจ็ด 

 
เทศกาลเพน็เทคอสต์ 
๒ ฤดกาลเตบิโตู  

 
เทศกาลเพน็เทคอสต์ 

(เลวีนิต ิ23:15-21) 
 

เทศกาลตามประวัตศิาสตร์ 
 เทศกาลผลรุ่นแรกเป็นวนัแรกของระยะเวลาเจ็ดวนัสะบาโตท่ีเรียกว่า เทศกาลสปัดาห์ เทศกาลสปัดาห์เร่ิมด้วยการเก็บ

เก่ียวข้าวบารลีและจบด้วยการรวบรวมข้าวสาลี มีการเลีย้งฉลองเฉพาะวนัแรกและวนัสดุท้ายของเทศกาลสปัดาห์นัน้ การย่ืนถวาย

ฟ่อนข้าวแรกในการเก็บเก่ียวข้าวบารลีจะฉลองกนัในวนัแรกของเทศกาลผลรุ่นแรก ห้าสิบวนัต่อมา วนัเพ็นเทคอสต์จะเฉลิมฉลอง

ด้วยการถวายของถวายใหม่ ของถวายนีเ้ป็นสิง่ท่ีได้จากเมลด็พืชจากการเก็บเก่ียวใหม่ เทศกาลนีห้มายถึงการเร่ิมต้นเก็บเก่ียวข้าว

สาลีอยา่งแท้จริง 

 ในช่วงเทศกาลผลรุ่นแรกนี ้จะมีการย่ืนถวายรวงข้าวบารลีเพ่ือเป็นของถวายแด่พระเจ้า แต่ในเทศกาลเพ็นเทคอสต์ เมลด็

พืชจากการเก็บเก่ียวทัง้หมดจะถกูขดัเกลา บดเป็นแป้ง และจากแป้งนี ้จะอบเป็นขนมปังสองก้อนและถวายต่อพระเจ้าเพ่ือเป็นของ

ถวายตอ่พระองค์ 
การสาํเร็จของคาํพยากรณ์ 

 การตาย การฝัง และการฟืน้จากความตายของพระเยซูคริสต์ทําให้คําพยากรณ์เก่ียวกบัเทศกาลของพระเยโฮวาห์สาม

เทศกาลแรกสําเร็จ ตอนนี  ้ห้าสิบวันต่อมา  เทศกาลสัปดาห์จบสิน้ลง  และการฉลองวันเพ็นเทคอสต์เ ร่ิมต้นขึน้ ในวัน 

นีเ้องในปี ค.ศ. 33 ในห้องชัน้บนในกรุงเยรูซาเล็ม เหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์กว่า 120 คนท่ีอธิษฐานอยู่ ได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธิ ์ “เมื่อวนัเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จําพวกศิษย์จึงรวมอย่ในทีแ่ห่งเดียวกนั ในทนัใดนัน้มีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุู

กลา้สัน่กอ้งทัว่ตึกทีเ่ขานัง่อย่นัน้ มีเปลวไฟสณัฐานเหมือนล้ินปรากฏแก่เขากระจายอย่บนู ู เขาส้ินทกุคน เขาเหล่านัน้ก็ประกอบดว้ย

พระวิญญาณบริสทุธิ จึงตัง้ตน้พดภาษาอืน่ๆ ตามทีพ่ระวิญญาณทรงโปรดใหพ้ด์ ู ู ” (กิจการ 2:1-4) 

 โลกนีไ้มเ่หมือนเดิมอีกตอ่ไป เพราะในวนัเพน็เทคอสต์นัน้ ยคุคริสตจกัรได้เร่ิมต้นขึน้ 

 อคัรทตูเปาโลเขียนเก่ียวกบัข้อลํา้ลกึของคริสตจกัรไว้อยา่งมากมาย ข้อลํา้ลกึที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจกัรประการหนึง่คือ ก

ทําลายอุปสรรคท่ีย่ิงใหญ่ซึ่งขวางกัน้ระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ สําหรับชาวยิวแล้ว ชาวต่างชาติเป็นสุนัขและมีความน่า

รังเกียจจนพวกเขาจะไม่ทานอาหารร่วมกนั สองสามปีหลงัจากวนัเพ็นเทคอสต์ เม่ือพระวิญญาณบริสทุธิเทลงมา สิ่งท่ีมนษุย์ไม่์

สามารถทําให้สําเร็จได้ในเวลาหลายศตวรรษก็ได้สําเร็จลง ในกิจการบทท่ี 10 เราเหน็วา่ ชาวต่างชาติร่วมกบัชาวยิวในการนมสัการ

พระเยซูคริสต์ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ ความเป็นศัตรูกันระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติแตกหักลง เป็นภาพท่ี์ ์

น่ายินดีท่ีได้เหน็ชาวยิวและชาวตา่งชาติ (ก้อนขนมปังสองก้อน) จบัมือกนัเป็นหนึ่งเดียวในการถวายการสรรเสริญแห่งเพ็นเทคอสต์

เพ่ือพระเยซคูริสต์พระเจ้าของเขา กําแพงกัน้กลางระหวา่งชาวยิวและชาวตา่งชาติได้แตกหกัลง (เอเฟซสั 2:11-16) 

 วนัเพ็นเทคอสต์เป็นจดุเร่ิมต้นของฤดกูาลเติบโตท่ีมีระยะเวลานานกว่า 1,900 ร้อยปีแล้ว ในช่วงเวลานี ้มีการเก็บเก่ียวผู้

เช่ือท่ีได้บงัเกิดใหมท่ัว่โลก 
วัตถุประสงค์ของเพน็เทคอสต์ 

และยุคคริสตจักรที่เกดิจากเพน็เทคอสต์ 
 มกัจะมีแนวความคิดผิดๆ เก่ียวกบังานของคริสตจกัรในยคุนีเ้กิดขึน้เสมอ 
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 ประการแรก มีผู้ ท่ีรู้สกึวา่คริสตจกัรจะต้องนําโลกนีท้ัง้หมดมาเช่ือเพ่ือให้พระเจ้ากลบัมาครอบครองโลกท่ีซึง่คนสว่นมาก

จะนับถือศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีท่ีใดในพระคัมภีร์ท่ีระบุว่านั่นเป็นแผนการของพระเจ้าสําหรับยุคคริสตจักร เราไม่มี

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ใดๆ ว่าจะเป็นเช่นนัน้ เวลาผ่านไปกว่า 1,900 ปี ตัง้แต่วนัเพ็นเทคอสต์ คริสตจกัรท่ีบริสทุธิแท้จริงของ์

พระเจ้ายงัคงเป็นกลุม่เลก็ๆ ในชนชาติตา่งๆ ของโลกนี ้

 ถ้าคริสตจกัรจะถกูตดัสนิจากผลของการเทศนาข่าวประเสริฐ โดยพิจารณาจากการนําโลกนีม้าเช่ือพระเจ้า ก็จะต้องถือว่า

คริสตจกัรล้มเหลว ในเยรูซาเลม็ ในวนัเพ็นเทคอสต์ กว่า 3,000 คนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ หลงัจากนัน้ไม่นาน มีอีก ์ 5,000 คน 

จากนัน้มีฝูงชนกลุ่มหนึ่งได้รับพระวิญญาณ ดูเหมือนว่าคริสตจักรจะนําคนทัง้เมืองมาหาพระเจ้า แต่จริงๆ แล้วในเวลานัน้หรือ

ตัง้แต่เวลานัน้มา ไม่ใช่ว่าทกุคนในกรุงเยรูซาเลม็ได้รับเช่ือเข้ามาในคริสตจกัร ทกุวนันี ้คนจํานวนมากพดูเกินความจริงเก่ียวกบัผล

ของคริสตจกัรยคุแรก อคัรทตูเปาโล ผู้ประกาศและมิชชนันารีท่ีย่ิงใหญ่ได้นําคนจํานวนมากเข้ามาในคริสตจกัร อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ี

ไม่ยอมรับคําเทศนาของเขามีมากกว่าผู้ ท่ีได้เช่ือ เปาโลไม่ได้โอ้อวดว่าเขาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรท่ีมีคนเป็นพนัๆ คน เขา

ไมไ่ด้นําเยรูซาเลม็ เอเธนส์หรือโรมทัง้เมืองมาหาพระเจ้า การเป็นพยานของเขานัน้เป็นการถ่อมใจเป็นอย่างมาก เป้าหมายของเขา

ในการเทศนาและมมุมองเก่ียวกบัความสําเร็จคือ “ใหเ้ขาเอาอย่าง เพือ่ใหเ้ขารอดไดบ้้าง” ซึง่เป็นสิ่งท่ีเปาโลคาดหวงัท่ีจะทํา เขาไม่

เคยหลอกตนเองด้วยความคิดวา่ เขาจะทําให้ชาวยิวหรือชาวตา่งชาติทัง้หมดในเวลานัน้ได้เข้าสูค่วามรอด 

 แล้วอํานาจท่ีกระตุ้นให้เปาโลให้ชีวิตของตนเพ่ือข่าวประเสริฐคืออะไรถ้าไม่ใช่เพ่ือให้เกิดการฟืน้ฟูทัว่โลกในคริสตจักร 

เปาโลรู้แน่ชดัเก่ียวกบัคําเทศนาของคริสตจกัรและภารกิจของคริสตจกัร เขาเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในคริสตจกัรในเวลานัน้

หรือในอนาคต ซึง่เป็นสิง่ท่ีแน่นอน เพราะพระวิญญาณบริสทุธิได้สําแดงท่ีสภาในเยรูซาเลม็และผู้ เทศนาทกุคนในคริสตจกัรยคุแรก์

เข้าใจเป็นอยา่งดี 
สภาที่กรุงเยรูซาเลม็ 

(กิจการ 15) 

 จนถึงเวลานี ้ไม่มีการประชมุใดในโลกท่ีมีความสําคญัเท่ากบัการประชมุของผู้ ท่ีเช่ือในพระนามพระเยซูเป็นครัง้แรกในปี 

ค.ศ. 46 

 ผู้แทนในสภานีไ้ม่ได้มีเพียงอคัรสาวกเท่านัน้ แต่ยังมีผู้ นําทุกคนในคริสตจักรอีกด้วย การประชุมนีเ้ก่ียวข้องกับวิกฤต

สําคญัท่ีคริสตจกัรยคุแรกต้องเผชิญและเป็นการประชมุท่ีพระเจ้าทรงตัง้ขึน้อย่างแน่นอน ทัง้นี ้การประชุมจบลงพร้อมทางแก้ไข

ตามท่ีพระเจ้าประทานให้ ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวา่พ่ีน้องชาวยิวและชาวตา่งชาติในคริสตจกัรจะต้องทําอะไรบ้าง 

 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากศกึษาข้อพระคมัภีร์เก่า มีการตกลงกนัท่ีสําคญัอีกประการหนึ่ง ซึง่เป็นแนวทางสําหรับผู้ รับใช้ของ

คริสตจกัรในยคุนี ้การตกลงกนัดงักลา่วชีใ้ห้เหน็งานของพระวิญญาณบริสทุธิจากเพ็นเทคอสต์จนถึงกาลสดุท้าย การตกลงกนันีคื้อ์

ว่า “สิเมโอนไดบ้อกแลว้ว่า พระเจ้าไดท้รงเยีย่มเยียนคนต่างชาติครั้งแรก เพือ่จะทรงเลือกชนกลุ่มหน่ึงออกจากเขาทัง้หลายใหเ้ป็น

ของพระองค์ คําของผเ้ผยพระวจนะก็สอดคลอ้งกบัเร่ืองนี ้ดงัทีไ่ดเ้ขียนไวแ้ลว้ว่า ู ‘ภายหลงัเราจะกลบัมา และเราจะสร้างพลบัพลา

ของดาวิดซ่ึงพงัลงแล้วข้ึนใหม่ ที่ร้างหกัพงันัน้เราจะก่อข้ึนอีก และจะตัง้ข้ึนใหม่ เพือ่คนอื่นๆ จะไดแ้สวงหาองค์พระผเ้ป็นเจ้า คือู

บรรดาคนต่างชาติซ่ึงเราจองไว้ องค์พระผ้เป็นเจ้าผ้ทรงแจ้งเหตกุารณ์เหล่านีใ้ห้ทราบแต่โบราณกาลไดต้รัสไว้แล้วู ู ’ ” (กิจการ 

15:14-18) 

 ผู้ เทศนาข่าวประเสริฐจะสามารถทํางานด้วยเสรีภาพในการทรงเรียกได้อย่างแท้จริง คือ เขาจะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าอะไร

จะเกิดขึน้จากการเทศนาข่าวประเสริฐนัน้ 

 เขาจะต้องเข้าใจภารกิจของคริสตจกัรของพระเจ้าในเวลานีแ้ละบทบาทของธรรมิกชนของพระเจ้าในเวลาท่ีจะมาถึงอย่าง

แท้จริง การตกลงกนัของสภาท่ีเยรูซาเล็มตอบคําถามสองคําถามนี ้ทัง้นี ้คริสตจกัรในโลกปัจจบุนัได้ดําเนินการตามการตกลงกนั

นัน้ พระเจ้าทรงเย่ียมชาวตา่งชาติเพ่ือจะทรงเลือกให้เขาเป็นของพระองค์ 
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 ทัง้นี ้ข้อลึกลบัของคริสตจักรท่ีสําเร็จคือ “และโดยคําเหล่านัน้ เมื่อท่านอ่านแล้ว ท่านก็ร้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในู

เร่ืองความล้ําลึกของพระคริสต์ ซ่ึงในสมยัก่อนพระองค์ไม่ไดท้รงโปรดสําแดงแก่มนษุย์เหมือนอย่างบดันี ้ซ่ึงทรงโปรดเผยแก่พวกอคั

ทตผ้บริสุทธิและพวกผ้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผ้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวยัวะของกายอนัู ู ู ู์

เดียวกนั และมีส่วนไดร้บัคําสญัญาในพระเยซคริสต์โดยข่าวประเสริฐนันู้ ” (เอเฟซสั 3:4-6) 
พระเจ้าทรงเย่ียมคนต่างชาตเิพ่ือจะทรงเลือกให้เขาเป็นของพระองค์ 

 ทุกคนท่ีกลับใจจากความผิดบาปของตน และได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู และได้รับบัพติศมาด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิอย่างแท้จริง ได้กลายเป็นสว่นหนึ่งของร่างกายของพระคริสต์ ธรรมิกชนของพระเจ้าคนนีจ้ะรักษาความรอดของ

เขาได้ด้วยการใช้ชีวิตท่ีบริสทุธิเพ่ือพระเจ้า การเทศนาข้อความท่ีช่วยให้ชีวิตรอดนีไ้ด้เพิ่มธรรมิกชนเข้าในคริสตจกัรในช่วงเวลา์

หลายศตวรรษท่ีผ่านมา พระเจ้าได้ทรงเพ่ิมเติมกลุม่ธรรมชิกให้แก่คริสตจกัรแห่งสง่าราศีของพระเจ้าอย่างเงียบๆ นกัเขียนคนหนึ่ง

ได้เปรียบเทียบงานนีเ้หมือนกบัการสร้างพระวิหารของซาโลมอน ในขณะท่ีมีการสร้างพระวิหารของซาโลมอนขึน้ ไม่มีการตอกตะป ู

เล่ือยหรือเสียงกึกก้องให้คนสนใจในการก่อสร้าง ความสวยงามและเสน่ห์ไม่ได้อยู่ในการสร้างพระวิหาร แต่อยู่ท่ีงานหนักท่ีทํา

เบือ้งหลงั ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องมีผู้ ท่ีต้องการมีช่ือเสียงมาทํางานนี ้ความสวยงามทัง้หมดจะอยูใ่นพระวิหารท่ีสมบรูณ์ ทุกวันนี ้
บ้านทางฝ่ายวญิญาณที่ยิ่งใหญ่กว่านัน้มากถกสร้างขึน้มา ไม่ใช่เพ่ือสง่าราศีของผ้ที่สร้าง แต่เพ่ือสง่าราศีของพระเจ้าู ู  
 มีการค้นหาหินท่ีจะนํามาสร้างบ้านทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าอยูเ่สมอ หินแตล่ะก้อนจะต้องพร้อมท่ีจะถกูตดัและแกะ

ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพ่ือให้เหมาะกบัอาคารของพระองค์ ก้อนหินเหล่านีม้กัจะเป็นผู้ ท่ีเรานึกไม่ถึงว่าจะมาเป็นคริสเตียน 

ในขณะท่ีหลายคนมองหาแพทย์และทนายความและคนย่ิงใหญ่ของโลกนีเ้พ่ือเป็นหินท่ีใช้ในการสร้าง แต่พระเจ้าทรงเลือกสิ่งท่ี

อ่อนแอของโลกนีเ้พ่ือทําให้คนฉลาดตะลงึ ไม่มีคนฉลาดหรือมีตระกลูมากนกัท่ีได้รับการเรียก แต่คนจน คนพิการและคนตาบอด

จากทางหลวงและซอยต่างๆ ได้รับข่าวประเสริฐด้วยความยินดี ผู้ เทศนาทกุคนต้องระลกึว่าคริสตจกัรนีก่้อตัง้ขึน้ด้วยศิลาเอกท่ีถกู

มนษุย์ปฏิเสธ ผู้ ท่ีถ่อมใจได้รับฟังพระวจนะนีอ้ยา่งเงียบๆ และได้ให้ชีวิตของตนแก่พระเจ้าอย่างเต็มใจ คนเหลา่นีคื้อผู้ ท่ีรวมกนัเป็น

ร่างกายของคริสตจกัร ยคุสมยันีกํ้าลงัจะสิน้สดุลงอยา่งรวดเร็ว และวนัหนึ่งหินก้อนสดุท้ายของอาคารของพระเจ้า ซึง่คือคริสตจกัร 

จะวางอยู่ในท่ีของมนั และเสียงตะโกนแห่งชยัชนะจะดงัจากสวรรค์ในขณะท่ีพระเจ้าแห่งพระสิริทรงรับเอาคริสตจกัรท่ีพระองค์

ทรงซือ้ด้วยพระโลหิตไปจากโลกนี ้

 การสอนท่ีนําไปในทางท่ีผิดมากท่ีสดุอย่างหนึ่งท่ีได้ระบาดในคริสตจกัรคือว่า คริสตจกัรจะล้มเหลวในการทํางานบนโลก

นีห้ากไม่มีการฟืน้ฟูท่ีใหญ่ย่ิงในเวลาสดุท้ายนี ้แล้วผลสดุท้ายนีจ้ะได้ขึน้ไปเม่ือพระองค์ทรงรับไปเพ่ือปกครองและครอบครองกบั

พระคริสต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพระคมัภีร์ในพระคมัภีร์ใหม่ข้อใดสอนในเร่ืองนี ้ไม่มีข้อพระคมัภีร์ใหม่ใดท่ีกล่าวว่าจะมีการฟืน้ฟู

ทัว่โลกในกาลสดุท้ายเพ่ือเข้าสูค่ริสตจกัร พระเจ้าทรงไมส่บัสนเลย ในระหว่างเวลา 1,900 ปี พระองค์ทรงมีคริสตจกัรแห่งสง่าราศีท่ี

ปราศจากตําหนิหรือริว้รอยซึ่งรอคอยการท่ีพระองค์จะทรงเรียกขึน้ไปนีม้าตลอด เราเป็นองุ่นสุดท้ายในการเก็บเก่ียว ไม่ได้

หมายความว่า เราไม่สามารถหรือจะไม่มีการฟืน้ฟู เป็นไปได้ท่ีอาจมีการฟืน้ฟสูดุท้ายก่อนท่ีคริสตจกัรจะถกูเรียกขึน้ไป พระคมัภีร์

ไม่ได้เขียนในเร่ืองนีไ้ว้ ผลท่ีได้จะถกตัดสินจากการที่คริสตจักรยุคสุดท้ายมีความร้อนรนหรือไมู่  แต่พระเจ้าทรงมีส่วนท่ี

ย่ิงใหญ่ในคริสตจกัรแหง่ชยัชนะของพระองค์รออยู่แล้ว พระองค์ได้ทรงเลือกหินท่ีย่ิงใหญ่และมีค่าท่ีกําลงัรอการตดัและแกะเพ่ือจะ

ต่อเป็นโครงสร้างคริสตจักรท่ีบริสุทธิของพระเจ้า การทรงรับคริสตจักรขึน้ไปจะเป็นปลายยุคคริสตจักร ทุกคนท่ีมาหาพระเจ้า์

หลงัจากเวลานีจ้ะเป็นคนอีกกลุ่ม เขาจะไม่ได้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า ในยุคนี ้จะไม่มีการเรียกท่ีสงูไปกว่าการเรียก

คริสตจกัรท่ีบริสทุธิขาวสะอาด ในเวลานัน้ พระเจ้าจะไมท่รงยอมรับการฟืน้ฟทูัว่โลกเป็นคริสตจกัรท่ีบริสทุธิของพระองค์์ ์  

 ในอดีต เราได้เห็นคนนบัหม่ืนๆ คนท่ีทิง้หลกัคําสอนของตนเพ่ือการฟืน้ฟแูบบฝนชกุปลายฤดท่ีูจะจบสิน้ยคุ พวกเขาต้อง

พินาศไปเพราะเป็นของโลกและไมเ่ป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้าเหมือนเช่นหินท่ีแท้จริงของคริสตจกัรท่ีบริสทุธิของพระองค์์  
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 ปัจจุบนันี ้ทําไมผู้ เทศนาจึงยังเทศนาว่าต้องมีการฟื้นฟูทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพ่ือนําคนนับล้านๆ มา และได้หนัไปจาก

มาตรฐานของพระเจ้าเพ่ือนําเอาหินมาในคริสตจกัรท่ีมีความรักแบบผิดๆ และคาดหวงัว่าพระเจ้าจะยอมรับของทดแทนท่ีถกูๆ เป็น

ของพระองค์ได้ 

 ข้าพเจ้าขอบอกกบัท่านว่าจะไม่เป็นเช่นนัน้ พระเจ้าของเราจะมีคริสตจักรที่บริสุทธ์ิท่ีเช่ือฟังคําเตือนของพระองค์ทุก

ประการ คริสตจกัรเกิดจากผู้ ท่ีแยกตนเองออกจากโลกนีด้้วยการเช่ือฟังพระวจนะและได้เตรียมตวัเองเพ่ือปกครองและครอบครอง

ร่วมกบัพระเยซูคริสต์ ผู้ เทศนาหรือสมาชิกท่ีมีใจของโลกนีจ้ะไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า “ถา้ใจไม่บริสทุธิ ก็จะไม่มีผใ้ดไดเ้ห็นองค์์ ู

พระผเ้ป็นเจ้าเลยู ” 
คาํพยากรณ์ในยุคคริสตจักร 

 ไม่มีคําพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ท่ีจะสําเร็จในยุคคริสตจักร ซึ่งอาจจะทําให้ผู้ อ่านบางคนประหลาดใจ พวกเราใน

คริสตจกัรจะได้เหน็หมายสําคญัและเงาของกาลสดุท้ายอยา่งไมต้่องสงสยั แตพ่ระคัมภีร์เก่าไม่ได้ทาํนายเก่ียวกับคริสตจักร 

 คําพยากรณ์ตามพระคมัภีร์เก่ียวข้องกบัอิสราเอลและอาณาจกัร ในโลกนี ้คริสตจกัรเป็นผู้ ท่ีได้รับสญัญาแห่งสวรรค์ ทกุ

สิง่เก่ียวกบัคริสตจกัรเป็นการอศัจรรย์ในตวัเอง คริสตจกัรเกิดขึน้ในทนัทีในวนัเพน็เทคอสต์เม่ือฤทธิเดชอํานาจท่ีมองไม่เห็นของพระ์

วิญญาณได้เทลงมา คริสตจักรจะหายไปในทันทีอย่างน่าแปลกประหลาดในการอพยพท่ีลึกลบัจากโลกด้วยฤทธิเดชอํานาจท่ี์

ย่ิงใหญ่ของพระวิญญาณบริสทุธิ ไมจํ่าเป็นต้องมีหมายบอกเหต ุคริสตจกัรเกิดขึน้มาอย่างลกึลบัและจะหายไปในเมฆแห่งสวรรค์์

อยา่งลกึลบั 

 การพยากรณ์หยดุลงเม่ืออิสราเอลปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของตน และพระเจ้าพิพากษาอิสราเอลและให้เขาตามืดบอดทาง

ฝ่ายวิญญาณ และการพยากรณ์จะไม่เร่ิมต้นจนกว่าคริสตจกัรจะได้รับไป และพระเจ้าจะทรงให้ความใสใ่จทัง้หมดกบัชาวยิวและ

กรุงเยรูซาเลม็ เหตุการณ์ต่อไปในการพยากรณ์คือการทรงรับคริสตจักรขึน้ไป เม่ือพระเจ้าทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป พระองค์จะ

หนัไปหาอิสราเอลอีกครัง้และตัง้เขาเป็นชนชาติขึน้ใหม ่

 พระองค์จะให้เขาได้ฟืน้จากความไมเ่ช่ือและเสดจ็มายงัโลกนีอี้กครัง้เพ่ือนัง่บนบลัลงัก์ของดาวิด 
การสาํเร็จในชีวติของบุคคล 

การบัพตศิมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
 ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่ทกุคนจะต้องได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมายสําคญัเป็นการพดูภาษาต่างๆ ซึ่งทําให้งานแห่ง์

ความรอดในประสบการณ์การบงัเกิดใหมสํ่าเร็จสมบรูณ์ พระเยซูทรงกลา่วถึงเร่ืองนีเ้ม่ือสนทนากบันิโคเดมสัว่า “เราบอกความจริง

แก่ท่านว่า ถา้ผใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณ ผน้ัน้จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได ้ซ่ึงบงัเกิดจากเนือ้หนงัก็เป็นเนืู้ ู

หนงั และซ่ึงบงัเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจทีเ่ราบอกท่านว่าท่านทัง้หลายตอ้งบงัเกิดใหม่” (ยอห์น 3:5-

7) 

 การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเป็นส่วนสําคญัในงานแห่งความรอด ธรรมิกชนจําเป็นต้องมีพระวิญญาณท่ีให้์

ชีวิตเพ่ือให้ได้รับขึน้ไปจากโลกนีเ้ม่ือพระเจ้าเสดจ็มา 

 มีผู้ ท่ีจะกล่าวว่าประสบการณ์นีเ้ป็นการเทพระวิญญาณเพียงครัง้เดียวเพ่ือทําให้เกิดคริสตจกัรขึน้มาในวนัเพ็นเทคอสต์ 

เป็นประสบการณ์ของคริสตจกัร แต่จริงๆ แล้ว การรับพระวิญญาณบริสทุธิเป็นประสบการณ์ส่วนตวั ขอยํา้วา่ ผู้ เช่ือทกุคนที่บงัเกิ์

ใหม่จะต้องมีประสบการณ์เพ็นเทคอสต์ของตนเอง (ต้องได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ) ข้อพระคมัภีร์กล่าวไว้ชดัเจนว่า “และคน

ทัง้หลายทีอ่ย่ใตเ้นือ้หนงั จะเป็นทีช่อบพระทยัพระเจ้าก็หามิได ้ถา้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอย่ในท่านทัง้หลายจริงๆ แลว้ ู ู

ท่านก็มิไดอ้ย่ใตเ้นือ้หนงั แต่อย่ใตพ้ระวิญญาณ ผใ้ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ู ู ู  ผน้ัน้ก็ไม่เป็นของพระองค์ และถา้พระคริสต์ู

อย่ในท่านทัง้หลายแล้ว ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาป แต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดํารงอย่เพราะความชอบู ู

ธรรม” (โรม 8:8-10) 
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 พระวิญญาณบริสุทธิเป็นฤทธิเดชท่ีพระเจ้าทรงสญัญาไว้ ซึ่งจะช่วยธรรมิกชนของพระเจ้าให้มีชี์ ์ วิตอยู่อย่างเป็นท่ีพอ

พระทัยพระเจ้า ฤทธิเดชอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิเป็นสิ่งจําเป็นอย่างแน่นอนเพ่ือให้มีชีวิตท่ีแยกออกบริสุทธิ ์ ์ ์ “แต่ท่าน

ทัง้หลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปโุรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ ์

เพื่อให้ท่านทัง้หลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผ้ได้ทรงเรียกท่านทัง้หลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปส่ความสว่างอนัู ู

มหศัจรรย์ของพระองค์...ดก่อนท่านทีร่ัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทัง้หลาย ผอ้าศยัในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ใหเ้ว้นู ู

จากตณัหาของเนือ้หนงั ซ่ึงเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน จงรกัษาความประพฤติอนัดีของท่านไวใ้นหม่คนต่างชาติ เพือ่ว่าเมื่อู

มีคนติเตียนท่านว่าประพฤติชัว่ เขาจะไดเ้ห็นการดีของท่าน และเขาจะไดส้รรเสริญพระเจ้าในวนัทีพ่ระองค์เสด็จมา” (1เปโตร 2:9, 

11-12) 

 อคัรทตูเปโตรสตัย์ซ่ือต่อคนในยคุของเขาในการเทศนาทางเดียวท่ีจะได้รับความรอด คือ กิจการ 2:38 เขาไม่เพียงแต่

เทศนาเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้ แตเ่หน็วา่งานนีสํ้าเร็จในผู้ ท่ีได้รับความรอดในการรับใช้ของเขา์  



 

36 

การแบ่งเวลา - เจด็ยุคสมัย 
 
 

1. ความไร้มลทนิ - จากอาดัมถงึการทาํความบาป 
2. การมีสตร้ิผิดชอบ ู - จากการทาํความบาปถงึนํา้ท่วม 
3. ระบบการปกครอง - จากนํา้ท่วมถงึอับราฮัม 
4. คาํสัญญา - จากอับราฮัมถงึโมเสส 
5. พระบัญญัต ิ- จากโมเสสถงึพระคริสต์ 
6. คริสตจักร - จากเพน็เทคอสต์ถงึการเสดจ็มาครัง้ที่สอง 
7. อาณาจักรหน่ึงพันปี - การครอบครองของพระคริสต์ 

 

ยุคเวลาสามสมัย 
1. ยุคอ่ืนๆ [เอเฟซัส 3:5] 
2. ยุคนี ้[เอเฟซัส 2:2] 
3. ยุคต่อๆ ไป [เอเฟซัส 2:7] 
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๓ ยุคคริสตจกัร 
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บทท่ีแปด 

 
ส่ีเดอืนแห่งการเก็บเก่ียว 

 
ส่ีเดือนแห่งการเกบ็เก่ียว 

 ในระหวา่งเทศกาลเพน็เทคอสต์และเทศกาลแหง่เสียงแตร มีระยะเวลาส่ีเดือน ช่วงเวลานีคื้อยคุสมยัคริสตจกัรปัจจบุนั ซึง่

มนษุย์ไมท่ราบวา่ข้อความในกิจการ 2:38 จะได้เทศนาแก่ชนชาติตา่งๆ ไปอีกก่ีปี 

 พระเจ้าทรงมีระบบเวลาท่ีแน่นอนในพระคมัภีร์ ซึง่เราควรจะพิจารณาศกึษา ทัง้นี ้เราจะเห็นว่า ยคุแห่งพระคณุของพระ

เจ้านีมี้ระยะเวลา 2,000 ปี ซึ่งจะตรงกบัวนัท่ีพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆ ตามท่ีมีอยู่ พระเจ้าทรงสร้างเป็นเวลาหกวนัและในวนัท่ี

เจ็ด พระองค์ทรงหยดุพกั ในภาพการพยากรณ์ถึงการเสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเจ้าเพ่ือครอบครองโลกนี ้อคัรทตูเปโตรกล่าวถึง

เกณฑ์เก่ียวกบัตารางเวลาของพระเจ้าของเรา “แต่ดก่อนพวกทีร่กั อย่าลืมความจริงข้อนีเ้สีย คือวนัเดียวของพรู ะเจ้าเป็นเหมือนกบั

พนัปี และพนัปีก็เป็นเหมือนกบัวนัเดียว” (2เปโตร 3:8) 

 เม่ือใช้เกณฑ์นัน้ หนึง่วนั = 1,000 ปี จะแสดงให้เหน็ตารางเวลาทัง้หมดดงันี ้

 

 

 เจ็ดเป็นเลขท่ีสมบูรณ์ของพระเจ้าและ

ตารางเวลา 7,000 ปีอาจเป็นแผนการของพระเจ้า

สําหรับยคุนี ้เราไม่สามารถกําหนดเวลาเฉพาะใน

ปฏิทินแห่งประวติัศาสตร์ของพระเจ้าได้ เพราะไม่

สามารถรู้วันหรือชั่วโมงท่ีพระองค์จะเสด็จมาได้ 

อย่างไรก็ตาม พระองค์ตรัสให้เราสังเกตหมาย

สําคัญของเวลาต่างๆ เราอาจไม่ได้ล่วงหลับ

เหมือนเช่นคนอ่ืนๆ 
สถานะของอิสราเอลในยุคสมัยนี ้

 ในยุคคริสตจักรนี ้ชนชาติอิสราเอลไม่

สามารถเข้าใจการเทศนาเก่ียวกับพระเยซูคริสต์

ได้ สาเหตท่ีุสําคญัของความมืดบอดนัน้เป็นผลลพัธ์จากการกระทําของเขาเอง ข้อพระคมัภีร์กลา่วเก่ียวกบัการรับใช้ของพระเยซูว่า 

“พระองค์ไดเ้สด็จมายงับา้นเมืองของพระองค์ และชาวบา้นชาวเมืองของพระองค์ไม่ไดต้อ้นรบัพระองค์” (ยอห์น 1:11) 

 การท่ีชาวยิวปฏิเสธว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระเมสสิยาห์เป็นการดหูม่ินพระวิญญาณบริสทุธิอย่างร้ายแรง พวกฟาริสีและ์

สะดสีูได้กลา่วหาว่าพระเยซูเป็นพวกผีมาร (มทัธิว 12:24) พวกยิวเดียวกนันีไ้ด้ขอให้ตรึงพระเยซูไว้ท่ีไม้กางเขน และยงัได้กลา่วอีก

วา่ “ใหค้วามผิดดว้ยเร่ืองความตายของเขาตกอย่แก่เราู ” 

 ในยคุนี ้อิสราเอลได้เตร็ดเตร่จากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่ง ถกูเฆ่ียนตี ทรมาน กกัขงัและฆ่าอย่างโหดร้าย การปฏิเสธพระ

เมสสิยาห์ทําให้ชาติอิสราเอลเศร้าสลด “เพราะว่าพงศ์พนัธุ์ อิสราเอลจะคงอย่อย่างไม่มีกษัตริย์ และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานาน ทังู้

จะไม่มีการสกัการบชา หรือเสาศกัดิสิทธิ หรือเอโฟด หรือรปพระู ู์ ์ ” (โฮเชยา 3:4) 
สุดปลายของยุคนี ้

 ทกุยคุสมยัสิน้สดุลงเพราะมนษุย์ไมส่ามารถปกครองโลกนีอ้ยา่งเหมาะสม และสมยัของเรานีก็้จะเป็นเช่นนัน้ โลกปัจจบุนั

นีมี้ความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์มากมาย แต่การมีชีวิตทนัสมยั เคร่ืองบินเจ็ท รถยนต์ อปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และบ้านสมยัใหม่ แต่

พระคัมภีร์เก่าจากเวลาของอาดัมถึงเวลาท่ี

อิสราเอลปฏิเสธพระเยซคูริสต์ 

 

4,000 ปี 

 

4 วนั 

จากวนัเพน็เทคอสต์จนถงึปลายยคุคริสตจกัรนี ้  

2,000 ปี 

 

2 วนั 

 6,000 ปี 6 วนั 

มีอีก 1,000 ปีท่ีต้องสําเร็จตามคําพยากรณ์ 

เวลาแห่งการครอบครองหนึ่งพนัปี เวลาในการ

หยดุพกั 

เวลาสดุท้าย 

เวลาครองครองหนึง่พนัปี 

 

 

 

 

1,000 ปี 

 

 

 

 

1 วนั 

ตารางเวลาทัง้หมด 7,000 ปี หรือ 7 วนั 
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ยงัคงเป็นความล้มเหลวท่ีเลวร้าย คณุค่าท่ีถกูต้องไม่ได้อยู่ท่ีราคาของ “สิ่งของ” แต่อยู่ท่ีอปุนิสยัของบคุคล ความย่ิงใหญ่ท่ีแท้จริง

เกิดจากชีวิตอนัมีศีลธรรมและสะอาดซึง่นํามนษุย์ออกจากความบาปท่ีเส่ือมทรามได้ โลกจมลงสูชี่วิตท่ีปราศจากศีลธรรม ด้วยการ

ใช้ยาเสพติดและการไมมี่การเหน่ียวรัง้ทางศีลธรรมอยา่งแท้จริง 

 โลกท่ีเลวร้ายในปัจจบุนัอยูท่ี่ขอบของเวลาท่ีมืดท่ีสดุ 

 ตามคําพยากรณ์เก่ียวกบัเทศกาลของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ากําลงัจะหนักลบัไปหาประชาชาติท่ีพระองค์ทรงเลือก ซึ่งคือ

อิสราเอล 

 ความมืดของ “วนัขององค์พระผู้ เป็นเจ้า” จะเกิดขึน้ เวลาทนทกุข์เวทนาจะเกิดขึน้กบัโลกท่ีอธรรมนีด้้วยความกริว้โกรธ

ของพระเจ้า 
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บทท่ีเก้า 

 
การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึน้กับอสิราเอล 

 
การเปล่ียนแปลงที่จะเกดิขึน้กับอสิราเอล 

“ไม่ให้ผ้ใดชงิเอามงกุฎของเจ้าไปไดู้ ” 
 เร่ืองของยาโคบและเอซาวเป็นการสําแดงถงึความจริงแหง่คําพยากรณ์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุอยา่งหนึง่ในพระคมัภีร์ 

 เอซาว บตุรหวัปีของอิสอคั เป็นผู้ ท่ีจะรับตําแหน่งบิดาของครอบครัว เขาจะได้เป็นผู้ปกครองครอบครัวคนต่อไป เขามีสิทธ์ิ

โดยกําเนิดท่ีจะรับมรดกของบิดา แต่เขาทําความผิดท่ีเลวร้ายในการไม่ใสใ่จการอวยพรท่ีทรงสญัญาไว้ พระคมัภีร์ไม่ได้เขียนว่าเอ

ซาวเป็นบตุรท่ีไม่เช่ือฟัง แต่บอกว่าเป็น “คนผิดธัมมะ” และ “ดหูม่ินสิทธิบตุรหวัปีของตน” คําว่าผิดธัมมะมีหลายความหมาย แต่

ความหมายสําหรับเอซาวนัน้คือ “ไม่ใสใ่จ” เอซาวไม่ใส่ใจสิทธิบตุรหวัปีของตนจนไม่เคยเรียนรู้เก่ียวกบัความย่ิงใหญ่ของการเป็น

บตุรหวัปีในการท่ีจะเป็นผู้ปกครองครอบครัวของบิดา โดยสรุป เอซาวมีใจตามอย่างทางโลกและเห็นความพอใจทางโลกมากกว่า

ความยินดีในการอวยพรของพระเจ้า เขาเป็นผู้ ท่ีแสวงหาความพอใจและความยินดีของชีวิต 

 ยาโคบตรงข้ามกบัเอซาวโดยสิน้เชิง ย่ิงเขาได้รู้เก่ียวกบัผู้ปกครองครอบครัวในอดีตมากเท่าใด เขามีความต่ืนเต้นต้องการ

ท่ีจะได้การอวยพรจากบิดามากย่ิงขึน้เทา่นัน้ 

 เราได้แตส่นันิษฐานสิง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือครัง้ท่ียาโคบและเอซาวเป็นเด็กๆ ในความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นยาโคบเป็นผู้ ท่ี

รักสิง่ท่ีเกิดขึน้ในบ้าน พยายามไมห่ลบั ฟังเร่ืองราวของปู่ อบัราฮมัอยา่งตัง้ใจครัง้แล้วครัง้เลา่ และฟังเร่ืองราวการเผชิญหน้ากบัพระ

เยโฮวาห์เจ้าของบิดา สว่นเอซาวกลบันัง่เหลาลกูธนอูยู่และฝันถึงวนัรุ่งขึน้ หวงัว่าจะฆ่าสตัว์เพ่ือจะโอ้อวดได้อีก เอซาวไม่ใสใ่จท่ีจะ

แสวงหาตําแหน่งท่ีเขาควรจะได้รับ เขาไมเ่คยเข้าใจคณุคา่อนัย่ิงใหญ่ แตย่ิ่งยาโคบได้ยินเก่ียวกบัสิทธิบตุรหวัปีมากเท่าไร เขาย่ิงหิว

กระหายและปรารถนาท่ีจะได้สทิธินัน้มามากขึน้เทา่นัน้ 

 ยาโคบปรารถนาท่ีจะได้การอวยพรจากพระเจ้ามากจนเขาพร้อมท่ีจะจากมารดา บิดา และครอบครัวไปเพ่ือให้ได้การอวย

พรนัน้มา เขาซือ้สิทธิบตุรหวัปีอย่างถกูต้องและขโมยการอวยพรไปจากเอซาว เขาไม่ได้เป็นตวัโกงเหมือนท่ีบางคนคิด พระคมัภีร์

กล่าวว่าเขาเป็นผู้แย่งชิงสิ่งท่ีเอซาวพ่ีชายควรท่ีจะได้รับ ยาโคบได้เอามงกฎุของพ่ีชายมา ในเวลาต่อมา ยาโคบต้องชดใช้ค่าการ

อวยพรท่ีเขาได้รับมา ท้ายท่ีสดุ เขาต่อสู้กบัทตูของพระเจ้าจนได้รับการอวยพรท่ีเขาปรารถนาเป็นอย่างย่ิง ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป

ในทนัที เขาไมใ่ช่ยาโคบผู้แยง่ชิงอีกตอ่ไป ช่ือของเขาเปล่ียนเป็นอิสราเอล เจ้าชายท่ีมีอํานาจจากพระเจ้า อิสราเอลกลายเป็นชาติท่ี

ย่ิงใหญ่และเป็นของพระเจ้า 

 เวลาผา่นไป ชาติอิสราเอลเป็นเหมือนเอซาวในอดีต เขาเร่ิมไมเ่หน็คา่ของการอวยพรจากบิดาแหง่สวรรค์ของพวกเขา เม่ือ

พระเยซูเสด็จมาท่ามกลางพวกเขา เขาไม่ใส่ใจสง่าราศีในมรดกของเขาแม้แต่น้อย แม้แต่พวกปโุรหิตก็มีการดหูม่ิน เขาไม่ทราบ

เก่ียวกบัการอวยพรท่ีย่ิงใหญ่ในการสวมมงกฎุของพระบิดาแหง่สวรรค์ของพวกเขา 

 ผู้ นําทางศาสนาในสมยัพระเยซูไม่ใส่ใจพระองค์และกล่าวว่า “เราไม่ต้องการคณุ เยซ เรามีอบัราฮมัเป็นบิดาของเรู าอยู่

แลว้” ประชากรท่ีพระเจ้าทรงเลือกทําให้ตนเองไมเ่หมาะสมท่ีจะสวมมงกฎุของพระบิดา 

 วนัเพ็นเทคอสต์มาถึง ในตอนแรกชาวยิวได้รับพระวิญญาณบริสทุธิด้วยความปีติยินดี แต่อีกสองสามปีหลงัจากนัน้ พวก์

เขาหนัไปจากทางของเขา พระคมัภีร์ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีเขามีในฐานะผู้ ท่ีได้รับคําสญัญาทางฝ่ายเนือ้หนงัของพระเจ้า “…ได้รับการ

ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า และพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขา และเขาได้รับบรรดาพนัธสญัญา และการทรงประทานธรรม

บญัญติั และพิธีนมสัการพระเจ้าและพระสญัญา” (โรม 9:4) 

 พระวิญญาณบริสทุธิท่ีได้เทลงบนพวกเขาเป็นพระสญัญา สิทธิ์ ในการรับใช้พระเจ้าก็เป็นสญัญาของพวกเขา แต่เขาไม่

สามารถเหน็ความมัง่คัง่ท่ีเขาได้จากการอวยพรของพระเจ้า (ยาโคบได้กลายเป็นเอซาว) 
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 ในเวลานัน้เอง มีเสียงร้องออกมาจากชายฝ่ังของอิสราเอลจากชายคนหนึ่งท่ีพระคมัภีร์ได้เขียนไว้ว่าเป็น “คนอย่นอกู
พระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอสิราเอล และไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซงึทรงสัญญาไว้นัน ไม่มีทีหวังและอย่่ ้ ่ ู
ในโลกปราศจากพระเจ้า” (เอเฟซสั 2:12ข) 

 ชายคนนีด้เูหมือนจะอยู่ห่างจากความหวงัท่ีจะได้รับสิทธิบุตรหวัปีของพระบิดาแห่งสวรรค์มากกว่ายาโคบท่ีต่อสู้กบัเอ

ซาว อย่างไรก็ตาม วนัแล้ววนัเลา่ เสียงเรียกร้องจากชายฝ่ังซีซารียา ฟีลิปปีได้ขึน้ไปถึงสวรรค์ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์แสวงหา

การอวยพรตามที่ทรงสญัญาไว้ พระเจ้าพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นผ้รับมรดกของพระบิดาแห่งสวรรค์ของข้าู

พระองค์” และโครเนลิอสั ชาวต่างชาติได้แย่งชิงเอามงกฎุของยาโคบ (อิสราเอล) เพราะเขารักในสิ่งสารพดัของพระเจ้า ในทาง

กลบักนั ยาโคบ (อิสราเอล) กลบัเป็นคนจรจดัเหมือนเช่นเอซาว ท่ีไมมี่ความหวงัในโลกปัจจบุนันี ้

 พระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องจากใจของโครเนลิอสั และหนัไปหาโครเนลิอสัและชนชาวต่างชาติทัง้หลาย ชาวอิสราเอลถกู

ทิง้ไว้ในความมืด กระจดักระจายไปทัว่โลกโดยท่ีไม่มีความเช่ือ เพราะความหิวกระหายของชาวต่างชาติ พระเจ้าทรงให้เขาได้เข้า

มาเป็นของพระองค์ และอิสราเอลยืนอยู่ห่างออกไปโดยท่ีไม่มีกษัตริย์หรือการอวยพรจากพระเจ้า แต่เม่ือเราเข้าใกล้กาลสดุท้าย 

เราได้รับคําเตือน “เราจะมาในเร็วๆ นี ้จงยึดมัน่ในส่ิงทีเ่จ้ามี เพือ่ไม่ใหผ้ใ้ดชิงเอามงกฎุของเจ้าไปไดู้ ” (วิวรณ์ 3:11) อคัรทตูเปาโล

ยงัเตือนเราอีกเก่ียวกบัความตามืดบอดของอิสราเอลวา่ “...ก็เพราะเขาไม่เชือ่ แต่ทีท่่านอย่ไดก็้เพราะความเชือ่เท่านัน้ อย่าเย่อหย่ิงู

ไปเลย แต่จงเกรงกลวั เพราะว่าเมื่อพระองค์มิได้ทรงงดโทษก่ิงเหล่านัน้ที่เป็นก่ิงเดิม พระองค์ก็จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือนกนั” 

(โรม 11:20-21) 

 ทกุวนันี ้มีเสียงเหมือนเช่นเสียงของฟาริสีในสมยัพระเยซูซึง่กลา่วเก่ียวกบัคริสตจกัรของพระเจ้าว่า “เราร้จกัความจริง เราู

เป็นผที้พ่ระเจ้าทรงเลือกู ” 

 จริงอยู่ท่ีเรารู้จกัความจริง แต่วิธีของเราอาจเป็นทางฝ่ายเนือ้หนงั และผลท่ีเกิดอาจไม่เป็นจริง การอ้างว่ามีฤทธิอํานาจ ์

การอศัจรรย์ต่างๆ นัน้ แตกต่างจากการมีคุณสมบติับริสทุธิท่ีก่อให้เกิดงานเหล่านีอ้ย่างแท้จริง ์ เป็นไปได้หรือไม่ท่ีคริสตจกัรของ

ชาวตา่งชาติกําลงัจะกลายเป็นเอซาวและอิสราเอลจะกลบัสูก่ารอวยพรของพระเจ้า 

 ทกุวนันีใ้นอิสราเอล มีชาวยิวไปอธิษฐานและคร่ําครวญท่ีซากกําแพงของพระวิหารเก่าในเยรูซาเลม็ พวกเขาร้องวา่ “พระ

เจ้าพระองค์เจ้าข้า โปรดเยีย่มเยียนชนชาติของพระองค์” อีกนานเพียงใดท่ีชาวต่างชาติจะเป็นเอซาวและอิสราเอลจะได้ฟืน้ขึน้มา

ใหม ่

 เทศกาลแห่งเสียงแตรอาจจะเร่ิมต้นในวนันี ้เวลาของชาวต่างชาติจะหมดลงเม่ือพระเจ้าหนักลบัไปหาอิสราเอล “ภรรยา

ในวยัหนุ่มของพระองค์” 
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ฤดกาลเก็บเก่ียวู  
 
 

ตารางที่ ๔ 
เทศกาลของพระเยโฮวาห์ที่เก่ียวข้องกับการพยากรณ์ 

ฤดกาลเกบ็เก่ียวู  
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เทศกาลของพระเยโฮวาห์ 
ฤดกาลเกบ็เก่ียวู  

 

การชมุนมุคา่ย การคืนดีกบัพระเยโฮวาห์ ความยินดีในคา่ย 

เทศกาลแหง่เสียงแตร วนัแหง่การไถ่บาป เทศกาลอยูเ่พิง 

   

คําพยากรณ์ คําพยากรณ์ คําพยากรณ์ 

เสียงแตรสดุท้ายของ

คริสตจกัรท่ีได้รับขึน้ไป 

1โครินธ์ 15:52  

อิสราเอลกลบัสู่

แผน่ดินท่ีทรงสญัญาไว้ 

อิสยาห์ 27:13 

อิสราเอลกลบัใจใหมแ่ละ

ได้รับการชําระล้างจาก

ความบาป 

เศคาริยาห์ 13:1 

พลบัพลาของดาวิด

ได้สร้างขึน้ใหม ่– 

การครอบครองหนึง่

พนัปี  

เฉลยธรรมบญัญติั 

30:5-10 

 



 

44 

บทท่ีสบิ 

 
เทศกาลแห่งเสียงแตร 

 
เทศกาลแห่งเสียงแตร 

 เทศกาลแห่งเสียงแตรรับประกันความหวงัใจของคริสตจักรว่าพระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จกลบัมาเพ่ือรับคริสตจักรของ

พระองค์ไปจากโลกท่ีชัว่ร้ายนี ้

 เทศกาลนีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นของเทศกาลสามเทศกาลสดุท้ายของอิสราเอล เทศกาลนีเ้ร่ิมต้นด้วยเสียงแตร 

 การเป่าแตรเร่ิมขึน้เม่ืออิสราเอลยงัพกัแรมอยู่ในป่ากนัดาร หนงัสือกนัดารวิถีบทท่ี 10:1-10 กล่าวถึงกําเนิดและการใช้

แตรเป็นวิธีในการส่ือสารในการเดินทางในป่ากันดาร แตรทําจากเงินท่ีได้จากการละลายเงินท่ีถวายเพ่ือการไถ่บาป กันดารวิถี 

10:1-2 อธิบายเพิ่มเติมว่า “พระเจ้าตรัสกบัโมเสสว่า ‘จงทําแตรเงินสองคนัดว้ยใชค้อ้นทบุ เจ้าจงใช้แตรนัน้เรียกชมุนมุ และใช้ร้ือ

ยา้ยค่าย” 

 วตัถปุระสงค์สําคญัสองประการในการเป่าแตรได้แก่ 

1. การเรียกให้มาชมุนมุ 

2. การเรียกเพ่ือให้คา่ยออกเดินทาง 
การสาํเร็จของคาํพยากรณ์ 

 ช่วงเวลาท่ียาวนานระหว่างเทศกาลเพ็นเทคอสต์และเทศกาลแห่งเสียงแตรดเูหมือนจะเป็นระยะเวลาท่ีปราศจากภารกิจ

ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ แต่เวลานีเ้ป็นเวลาการเติบโตของคริสตจกัร ตลอดเวลานี ้มีงานท่ีเงียบๆ เกิดขึน้ พระเจ้าได้ทรงเก็บ์

เก่ียวผู้ ท่ีได้รับพระวิญญาณบริสทุธิซึง่ได้รับการล้างด้วยพระโลหิตจากชนชาติตา่งๆ เข้ามาทางคริสตจกัรของพระองค์์  

 ช่วงเวลานีเ้ป็นเวลาแห่งพระคุณของพระเจ้าท่ีประทานแก่มนุษย์ทุกคน ในขณะท่ียคุนีส้ิน้สดุลง จะมีความจริงตามคํา

พยากรณ์ท่ีย่ิงใหญ่ซึง่จะเกิดขึน้ในทนัที 

 

1. คริสตจกัรจะได้รับขึน้ไปจากโลกท่ีชัว่ร้ายนี ้(1เธสะโลนิกา 4:16; 1โครินธ์ 15:52) 

2. ชาติอิสราเอลทัง้หมดจะได้รวบรวมกลบัไปยงัแผน่ดินของตน (อิสยาห์ 11:11-12; โรม 11:25) 

ในปลายยคุคริสตจกัร จะมีการเป่าแตรสองครัง้ ครัง้หนึ่งสําหรับผู้ ท่ีได้รับคําสญัญาทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า ซึ่งคือ

คริสตจกัร ครัง้ท่ีสองสําหรับผู้ ท่ีได้รับคําสญัญาทางฝ่ายเนือ้หนงัของพระเจ้า ซึง่คือชาวอิสราเอล 

ส่วนท่ีพิเศษย่ิงและบางครัง้ไม่มีใครสงัเกตเห็นคือ การเป่าแตรจะแสดงถึงข้อความท่ีชดัเจนสองข้อความท่ีอยู่ในข้อพระ

คมัภีร์ในพระคมัภีร์ใหม ่

ข้อความแรกคือ “ข่าวประเสริฐเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์” (ในท่ีนี ้หมายถึงแผ่นดินท่ีพระเยซูทรงปกครองบนโลกนีใ้นฐานะ

กษัตริย์ และอิสราเอลเป็นปโุรหิตในแผ่นดินนัน้) ข้อความนีมี้การเทศนาเป็นครัง้แรกโดยยอห์นผู้ให้บพัติศมาและเป็นข้อความแห่ง

การกลบัใจใหม่ การบพัติศมาด้วยนํา้ และการยอมรับพระเยซคูริสต์เป็นพระเมสสยิาห์ ข้อความของยอห์นคือ “จงกลบัใจเสียใหม ่

เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วกษัตริย์กําลงัจะเสด็จมาเพ่ือให้คําอธิษฐาน “ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ ในสวรรค์

เป็นอยา่งไรก็ให้เป็นไปอยา่งนัน้ในแผน่ดินโลก” สําเร็จเป็นจริง 

อิสราเอลปฏิเสธข้อความนีแ้ละเม่ือไม่เช่ือคําเทศนานัน้ เขาก็ได้ปฏิเสธว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเมสสิยาห์และ

กษัตริย์ของพวกเขา แต ่บรรดาอคัรทตูและชาวอิสราเอลทัง้หมดรู้ความหมายของข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ คําถามสดุท้ายท่ี

อคัรทตูถามพระเยซูคือ “พระองค์จะทรงตัง้ราชอาณาจกัรข้ึนใหม่ ใหแ้ก่ชนอิสราเอลในครั้งนีห้รือ” (กิจการ 1:6) อิสราเอลมีโอกาส 
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แต่ได้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์และกษัตริย์ของตน และตอนนีข้่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ จึงถกูระงบัไป ในขณะนี ้พระเจ้าทรง

ช่วยโลกนีใ้ห้รอดด้วยฤทธิเดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิทางคําเทศนาข่าวประเสริฐของคริสตจกัร ์ ์ (กิจการ 2:38) 

หลายคนสบัสนเก่ียวกบัข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี ้กบัข่าวประเสริฐของคริสตจกัรท่ีทําให้มนษุย์ได้อยู่ใน

สวรรค์ของพระเจ้า พระเยซทูรงตรัสในมทัธิว 24 เก่ียวกบัเหตกุารณ์ท่ีจะนําไปสูก่ารตัง้แผ่นดินสวรรค์บนโลกนี ้ในมทัธิว 24:14 พระ

เยซูตรัสว่า “ข่าวประเสริฐเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า จะไดป้ระกาศไปทัว่โลก ให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่ปลายจะ

มาถึง” 

พระเยซูไม่ได้ตรัสถึงการเทศนาของคริสตจกัรเพราะในเวลานัน้ยงัไม่มีคริสตจกัร พระองค์ตรัสถึงแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี ้

ให้จําว่า คริสตจกัรยงัไม่เกิดขึน้และอคัรทตูไม่รู้เก่ียวกบัข่าวประเสริฐท่ีทําให้มนษุย์ได้อยู่ในสวรรค์ ซึ่งตอนนีมี้การเทศนากนัในยคุ

คริสตจกัร 

การแปลมทัธิว 24:24 กนัอย่างกว้างขวางและผิดนัน้ๆ คือ จะต้องมีการเทศนาข่าวประเสริฐในกิจการ 2:38 ทัว่โลกก่อนท่ี

พระเจ้าจะทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปได้ อย่างไรก็ตาม น่ีเป็นการผสมข้อความสองข้อความไว้ด้วยกนั ประการแรก การทรงรับขึน้ไป

ไม่ได้ทําให้ยคุนีส้ิน้สดุลง แต่เป็นส่วนหนึ่งของเหตกุารณ์ท่ีจะทําให้ยคุสมยันีส้ิน้สดุลง ทัง้นี ้ยคุสมยันีจ้ะสิน้สดุลงหลงัจากพระเจ้า

ทรงเสด็จมาโลกนีเ้ป็นครัง้ท่ีสองและหลงัจากการครอบครองหนึ่งพนัปี แต่เม่ือพระเยซูเสด็จมายงัโลกนี ้พระองค์จะทรงตัง้แผ่นดิน

สวรรค์บนโลกนี ้ในเวลานัน้ จะมีการเทศนาเก่ียวกบัแผ่นดินสวรรค์บนโลกอีกครัง้แก่ชนชาติทัง้ปวง ชาวยิวท่ีเช่ือจะนําการเทศนานี ้

ไปยงัมนษุย์ทัง้ปวงซึง่จะทําให้ยคุนีส้ิน้สดุลง แตก่่อนท่ีจะถึงเวลานัน้ คริสตจกัรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์มีงานอนัย่ิงใหญ่ท่ีจะต้อง

ทํา 
การสาํเร็จของคาํสัญญาฝ่ายวญิญาณ 

การทรงรับคริสตจักรขึน้ไป 
เหตกุารณ์ท่ีย่ิงใหญ่ต่อไปในการพยากรณ์กําลงัจะเร่ิมต้นขึน้ ช่วงเวลาท่ีไม่มีการพยากรณ์อนัยาวนาน แต่มีการเรียกผู้ ท่ี

ได้รับคําสญัญาทางฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านี ้จะจบลงด้วยเสียงแตรท่ีจะดงัขึน้จากทางเข้าสวรรค์ 

มีแตพ่ระเจ้าเทา่นัน้ท่ีทราบวนัและเวลาในการทรงเรียกนี ้แตเ่รารู้วา่เวลานัน้ใกล้เข้ามาแล้ว เราต้องตระหนกัว่าการทรงรับ

คริสตจกัรขึน้ไปไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัการฟืน้ฟทูัว่โลกท่ีย่ิงใหญ่ การเก็บเก่ียวของคริสตจกัรเป็นงานท่ีสม่ําเสมอ 

อิสราเอลไม่มัน่คงในพระหตัถ์ของพระเจ้า อิสราเอลเร่ิมหนัไปหาพระเจ้าในการฟืน้ฟูท่ีย่ิงใหญ่ครัง้แรกในเยรูซาเล็ม แต่

กลบักลายเป็นเพียงงานช่วงสัน้ๆ ด้วยผลแรกท่ีได้รอดเท่านัน้ ตอนนี ้อิสราเอลคอยให้โรม 11:25-26 สําเร็จในการฟืน้ฟูทัว่โลกใน

กาลสดุท้ายเพ่ือให้อิสราเอลกลบัมาสูฝ่่ายวิญญาณ 

ยคุคริสตจักรจะจบลงในเวลาเดียวกนักับท่ีพระเจ้าทรงหนัมาหาอิสราเอลอีกครัง้ โรม 11:25 กล่าวว่า “พี่น้องทัง้หลาย 

ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดร้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอนัล้ําลึกนี ้คือเร่ืองทีบ่างคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระดา้งไป ู จน

ทาํให้พวกต่างชาตไิด้เข้ามาครบจาํนวน” 

การทรงรับคริสตจกัรขึน้ไปจะมีหมายสําคญัคือการเพ่ิมชาวต่างชาติคนสดุท้ายท่ีจะทําให้ร่างกายต่างชาติในคริสตจกัร

ครบจํานวน มีเพียงพระเจ้าแห่งสวรรค์เท่านัน้ท่ีทราบจํานวนท่ีแน่นอน เราทราบว่าคริสตจกัรจะเป็นผู้ ท่ีได้ปกครองและครอบครอง

ร่วมกบัพระองค์ (วิวรณ์ 5:9-10) ข้อพระคมัภีร์กลา่วแก่เราเม่ือร่างกายนีค้รอบจํานวนว่า “ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตาเดียวเมือเป่า่

แตรครังสุด้ ท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนทีต่ายแลว้จะเป็นข้ึนมาปราศจากเน่าเป่ือย แลว้เราทัง้หลายจะถกเปลีย่นแปลงู

ใหม่” (1โครินธ์ 15:52) 

 

มีการอธิบายถึงเหตกุารณ์นีต้่อไปใน 1เธสะโลนิกา 4:16-17 “ดว้ยว่าองค์พระผเ้ป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ยพระู

ดํารัสสัง่ ดว้ยสําเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นข้ึนมาก่อน 
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หลงัจากนัน้เราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็นอย่ จะถกรับข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านัน้ และจะได้พบองค์พระผ้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ ู ู ู

อย่างนัน้แหละ เราก็จะอย่กบัองค์พระผเ้ป็นเจ้าเป็นนิตย์ู ู ” 

บางคนสบัสนเร่ืองเสียงแตรสดุท้ายในหนงัสือ 1โครินธ์ กบัเสียงแตรทัง้เจ็ดในหนงัสือวิวรณ์ จึงเช่ือว่าคริสตจกัรจะไม่ได้รับ

ขึน้ไปจนกว่าจะถึงกลางช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์เวทนา แต่เราต้องสงัเกตอย่างใกล้ชิดว่า เสียงแตรสองครัง้ท่ีเปาโลอ้างถึงไม่

เก่ียวข้องกบัเสียงแตรในหนงัสือวิวรณ์ เขาอ้างถงึเสียงแตรตามคําทํานายในเทศกาลแหง่เสียงแตรของอิสราเอล 

เสียงแตรสองครัง้ของอิสราเอลนีจ้ะดงัขึน้ติดกนัอย่างรวดเร็ว เสียงแรกเป็นการเรียกชุมนมุผู้ ท่ีตายในพระคริสต์จะเป็น

ขึน้มาจากหลมุฝังศพ เสียงแตรท่ีสองหรือครัง้สดุท้ายนัน้เพ่ือ “การเดินทางของค่าย” แตรนีจ้ะดงัขึน้พร้อมกบัเสียงตะโกนจาก

สวรรค์เม่ือเสียงของพระเจ้าเรียกคริสตจกัรท่ีมีคา่ซึง่ได้ซือ้มาด้วยโลหิตของพระองค์เองไปสูเ่มฆแหง่พระสริิ 
การสาํเร็จของคาํสัญญาฝ่ายเนือ้หนัง 

สภาของกรุงเยรูซาเล็มตอบคําถามเก่ียวกบัภารกิจของคริสตจกัรว่า “พระเจ้าไดท้รงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรก เพือ่

จะทรงเลือกชนกลุ่มหน่ึงออกจากเขาทัง้หลายให้เป็นของพระองค์ คําของผ้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรืองนีู ่ ้” (กิจการ 

15:14-15) 
จากนัน้ เราได้อ่านว่า 

 “ภายหลงัเราจะกลบัมาและเราจะสร้างพลบัพลาของดาวิดซ่ึงพงัลงแลว้ข้ึนใหม่” (กิจการ 15:16) 
การเรียกอสิราเอลกับส่แผ่นดนิของเขาู  

 หลงัจากได้ทรงรับคริสตจกัรขึน้ไป เหตกุารณ์ต่างๆ ในกาลสดุท้ายจะเกิดขึน้ในเวลาอนัรวดเร็ว พระเจ้าทรงกระทําการ

อยา่งรวดเร็วในชาติอิสราเอล 

 วตัถุประสงค์ประการท่ีสองของเสียงแตรครัง้ท่ีสอง คือ เพ่ือเรียกลกูหลานอิสราเอลท่ีถูกปฏิเสธและกระจัดกระจายไป 

และพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงเร่ิม “การเดินทางของค่าย” กลบัไปยงัแผ่นดินแห่งพนัธสญัญา ดงันัน้ ชาวยิวจํานวนมากใน

ชาติอิสราเอลจะรวมกบัชาวยิวล้านๆ คนจากชาติตา่งๆ ทัว่โลก บรรดาคําพยากรณ์ต่างๆ ในพระคมัภีร์เก่าจะสําเร็จลง เช่น “และใน

วนันัน้เขาจะเป่าเขาสตัว์ใหญ่ และบรรดาผที้กํ่าลงัพินาศอย่ในแผ่นดินอสัซีเรีย และบรรดาผถ้กขบัไล่ออกไปยงัแผ่นดินอียิปต์จะมาู ู ู ู

นมสัการพระเจ้า บนภเขาบริสทุธิทีเ่ยรซาเล็มู ู์ ” (อิสยาห์ 27:13) (ดอูิสยาห์ 11:11-12; 24:13,15; อิสยาห์ 23:5-6) 

 การกลบัมาครัง้นีเ้ป็นการเตรียมตวัเพ่ือสร้างชาติอิสราเอลขึน้ใหม่และการตัง้บลัลงัก์ของดาวิดขึน้อีกครัง้ หลงัจากท่ีไม่มี

กษัตริย์มาเป็นเวลาหลายปี 
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บทท่ีสบิเอ็ด 

 
เทศกาลแห่งการคืนด ี

 
เทศกาลแห่งการคืนด ี

[เลวีนิต ิ23:26-32] 
หรือ 

วันแห่งการไถ่บาป 
[เลวีนิต ิ16:1-34] 

 มีการประกอบพิธีวนัแห่งการไถ่บาปในเยรูซาเลม็ ทกุๆ ปีในวนันี ้มหาปโุรหิตจะเพ่ือนําโลหิตบชูาเข้าไปยงัอภิสทุธิสถาน

เพ่ือคลุมความผิดบาปของอิสราเอล เป็นวันแห่งการคืนดีเม่ืออิสราเอลเข้ามาต่อหน้าพระเยโฮวาห์เจ้าด้วยความถ่อมใจ และ

สารภาพการละเมิดของตน เพราะวนัแห่งการไถ่บาปเป็นวนัแห่งการชําระความผิดบาปท่ีย่ิงใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการ

เฉลมิฉลองท่ีปีติยินดี แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีซึง่มีความตายคอยอยูแ่ละชีวิตใหมเ่ร่ิมต้นขึน้ 

 มหาปโุรหิตดําเนินการตามคําสัง่จากพระวจนะของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดในการเตรียมตนเองเพ่ือปฏิบติัต่อพระพกัตร์

พระเจ้าผู้บริสทุธิ อิสราเอลอดอาหารแล์ ะเป็นทกุข์ในวิญญาณ คร่ําครวญในการกลบัใจใหมต่อ่ทางแหง่ความผิดบาป บทบญัญตั

ของพระเจ้าระบไุว้เคร่งครัดเก่ียวกบัผู้ สํานึกผิดท่ีจะมาแสดงตวัต่อพระพกัตร์พระองค์ ผู้ ท่ีได้ละเมิดในวนันีจ้ะต้องตาย “ในวนัที่สิบ

ของเดือนทีเ่จ็ดนีเ้ป็นวนัทําการลบมลทิน จะเป็นวนัประชมุบริสทุธิแก่เจ้า และเจ้าจงบงัคบัใจตนเอง และนําเคร่ืองบชาดว้ยไฟถวาย์ ู

แด่พระเจ้า ในวนัเดียวกนันัน้เจ้าอย่าทํางานใดๆ เพราะเป็นวนัทําการลบมลทิน ที่จะทําการลบมลทินของเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระ

เจ้าของเจ้า ในวนัเดียวกนันีถ้า้ผใ้ดไม่บงัคบัใจก็ใหอ้เปหิผน้ัน้เสียจากท่ามกลางชนชาติู ู ของตน” (เลวีนิติ 23:27-29) 
คาํพยากรณ์ที่สาํเร็จในอสิราเอล 

อสิราเอลคืนดีกับพระเจ้า 
 เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในวนัไถ่บาปเป็นการเลง็ถึงการเสด็จมาบนโลกอีกครัง้ การปรากฏพระองค์ครัง้แรกกบัครัง้ท่ีสอง

ช่างมีความแตกตา่งกนัเหลือเกิน ครัง้แรกพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดต้องทนทกุข์ทรมาน และครัง้ท่ีสองทรงเสด็จมาในพระ

สริิในฐานะพระเมสสยิาห์ของอิสราเอล จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย การเสด็จมาของพระองค์จะทําให้อิสราเอลได้รวมกนั “แต่พอ

ส้ินความทุกข์ลําบากแห่งวนัเหล่านัน้แล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจนัทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทัง้ปวงจะตกจากฟ้า และ

บรรดาส่ิงทีมี่อํานาจในทอ้งฟ้าจะสะเทือนสะทา้น เมือ่นัน้นิมิตแห่งพระบตุรมนษุย์ จะปรากฏข้ึนในทอ้งฟ้า มนษุย์ทกุชาติทัว่โลกจะ

ตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอนัมาก พระองค์ทรงใช้เหล่าทตู

สวรรค์ของพระองค์ มาดว้ยเสียงแตรอนัดงัย่ิงนกั ใหร้วบรวมคนทัง้ปวงทีพ่ระองค์ทรงเลือกสรรไวแ้ลว้ ทัง้สีทิ่ศนัน้ ตัง้แต่ทีส่ดุฟ้าข้าง

นีจ้นถึงทีส่ดุฟ้าข้างโนน้” (มทัธิว 24:29-31) 

 หมายเหต:ุ การรวบรวมนีไ้ม่ใช่การรวมคริสตจกัรเหมือนเช่นท่ีบางคนคิด แต่เป็นการรวมอิสราเอลท่ีกระจดักระจายกนัไป

ทัว่แผน่ดินโลกนี ้“ถา้มีคนของท่านทีถ่กขบัไล่ไปอย่สดุทา้ยปลายสวรรค์ จากทีน่ัน่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านู ู

ใหม้า จากทีน่ัน่พระองค์จะทรงนําท่านกลบั” (เฉลยธรรมบญัญติั 30:4) ผู้ ท่ีเหลือซึง่ได้รวบรวมกนันีจ้ะได้คืนดีกบัพระเยซูคริสต์ พระ

เมสสิยาห์ของพวกเขาอย่างแท้จริง เวลานีเ้ป็นการเก็บเก่ียวการฟืน้ฟูท่ีย่ิงใหญ่ท่ีจะปิดยคุนี ้เป็นวนัท่ีอิสราเอลจะได้บพัติศมาด้วย

พระวิญญาณบริสทุธิ ์ “ในวนันัน้ จะมีน้ําพพุลุ่งข้ึนสําหรบัราชวงศ์ของดาวิดและชาวเยรซาเล็ม เพือ่จะชําระเขาใหพ้น้จากบาปแลู

ความไม่สะอาด” (เศคาริยาห์ 13:1) 

 ความยิ่งใหญ่ของการฟืน้ฟู “ฝนชกุปลายฤด”ู ของพระวิญญาณบริสทุธิของพระเจ้าคือ อิสราเอลทัง้หมดจะรู้ว่าพระเยซู์

คริสต์เป็นพระเมสสิยาห์และกษัตริย์ “ในวนันัน้ เราจะแสวงที่จะทําลายประชาชาติทัง้ส้ิน ซ่ึงเข้ามาต่อส้เยรซาเล็ม และเราจะเทู ู
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วิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรซาเล็ม ดงันัน้เมื่อเขาทัง้หลายมองดเรา ผซ่ึ้งเขาเองไดู้ ู ู ู

แทงเขาจะไว้ทกุข์เพือ่ท่าน เหมือนคนไว้ทกุข์เพือ่บุตรคนเดียวของตน และร้องไห้อย่างขมขื่นเพือ่ท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพือ่

บตุรหวัปีของตน ในวนันัน้ การไวท้กุข์เพือ่ฮาดดัริมโมน ณ ทีร่าบเมกิดโด” (เศคาริยาห์ 12:9-11) (ดโูยเอล 2:29-32; เอเสเคียล 37) 

 เปาโลเขียนไว้ในโรม 11:26 วา่ “พวกอิสราเอลทัง้ปวงก็จะไดร้บัความรอด” 
คาํพยากรณ์ที่สาํเร็จในคริสตจักร 

[ววิรณ์ 19:11-15] 
การกลับส่แผ่นดนิโลกเพ่ือปกครองและครอบครองู  

 เอโนค คนชั่วอายุท่ีเจ็ดจากอาดัมมองลงมาผ่านเวลาและเห็นวันท่ีย่ิงใหญ่แห่งสง่าราศีเม่ือธรรมิกชนของพระเจ้าจะ

กลบัมาท่ีแผ่นดินโลกกบัพระเจ้าเพ่ือปกครองและครอบครองร่วมกบัพระองค์ “คนเหล่านีแ้หละที่เอโนค ซ่ึงเป็นคนชัว่อายทีุ่เจ็ดนบั

จากอาดมัไดพ้ยากรณ์ไวว่้า นีแ่น่ะ องค์พระผเ้ป็ู นเจ้าไดเ้สด็จมาพร้อมกบัผบ้ริสทุธิของพระองค์เป็นหมืน่ๆู ์ ” (ยดูา 14) 

 การเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกอีกครัง้เพ่ือตัง้อาณาจักรหนึ่งพันปีเป็นใจความสําคัญของคําพยากรณ์ ซึ่งทําให้สญัญาใน

กิจการ 1:11 สําเร็จ “...ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตไุฉนท่านจึงเขม้นดฟ้าสวรรค์ พระเยซองค์นีซ่ึู้ ู งทรงรับไปจากท่านข้ึนไปยงัสวรรค์นัน้ จะ

เสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทัง้หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยงัสวรรค์นัน้” เหตกุารณ์นีจ้ะทําให้คําพยากรณ์เก่ียวกับเวลาท่ี

ย่ิงใหญ่นีใ้นพระคมัภีร์เก่าหลายคําพยากรณ์สําเร็จสมบรูณ์ 

 “ในวนันัน้ พระบาทของพระองค์จะยืนอย่ที่ภเขามะกู ู อกเทศ ซ่ึงอย่หน้าเมืองเยรซาเล็มดา้นตะวนัออกและภเขามะกอกู ู ู

เทศนัน้จะแยกออกเป็นสองส่วน จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดยมีหบุเขากวา้งมากคัน่อย่ ภเขาก่ึงหน่ึงจึงจะถอยไปทางเหนือ ู ู

และอีกก่ึงหน่ึงจะถอยไปทางใต”้ (เศคาริยาห์ 14:4) 

 การเสด็จกลบัมาครัง้นีเ้ป็นการเสด็จมาด้วย “พระสิริ” เม่ือพระเยซูเสด็จมาเพ่ือเอาชนะศตัรู ทรงเป็น “จอมกษัตริย์และ

จอมเจ้านาย” 

 มีเหตผุลท่ีเวลานีล้า่ช้า พระเจ้าได้ทรงใช้เวลาในการเลือกคริสตจกัรของพระองค์ คริสตจกัรท่ีทรงรับขึน้ไปจากผู้ ท่ีตายและ

มีชีวิตอยู่ ประกอบไปด้วยร่างกายท่ีถกูทดลองและแท้จริงของผู้ ท่ีได้พิสจูน์ตนเองว่าสามารถตดัสินทกุสิ่งได้ด้วยพระวจนะของพระ

เจ้า เม่ือคริสตจกัรนีก้ลบัมากบัพระเยซูเพ่ือการต่อสู้ ท่ีอารมาเกดโดน เขาจะไม่ใช่กลุ่มผู้ ฝึกหดัท่ีต้องรีบเข้าสู่การรับใช้อย่างรวดเร็ว

เพ่ือปกครองโลกนี ้คริสตจกัรนีจ้ะถกูทดลองและเป็นร่างกายท่ีแท้จริงซึง่ได้นําเนือ้หนงัของตนไว้อยู่ใต้พระวจนะของพระเจ้า เพราะ

คําเดียวกนันีเ้ป็นคําท่ีจะใช้เพ่ือตดัสินโลกและทตูสวรรค์ ธรรมิกชนจะตดัสินผู้ อ่ืนในเร่ืองการมีชีวิตตามอย่างพระเจ้าได้อย่างไรถ้า

ตวัเขาไม่เคยทําตามบญัญัติของพระเจ้า คริสตจกัรได้รับการเรียกออกมาเพ่ือตดัสินโลกในกาลสดุท้าย “ท่านไม่ร้หรือว่าธรรมิกชนู

จะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่มีสมรรถภาพจะพิพากษาตดัสินเร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ หรือ ท่านไม่ร้หรือว่าู

เราจะพิพากษาพวกทตสวรรค์ู ” (1โครินธ์ 6:2-3ก) 
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บทท่ีสบิสอง 

 
เทศกาลอย่เพงิู  

 
เทศกาลอย่เพงิู  

[เลวีนิต ิ23:33-44; เฉลยธรรมบัญญัต ิ16:13-15] 
 เทศกาลอยู่เพิงเป็นเทศกาลสดุท้ายของเทศกาลท่ีกําหนดไว้เจ็ดเทศกาล เทศกาลนีถื้อกนัในตอนท้ายของการเก็บเก่ียว

และดําเนินตอ่ไปเป็นเวลาเจ็ดวนั 

 ในระหวา่งเทศกาลอยูเ่พิง ผู้คนทัง้หลายจะย้ายออกจากบ้านไปอยูใ่นเพิงซึง่เป็นเหมือนกบัซุ้มไม้ พระเจ้าทรงกําหนดแบบ

ของก่ิงไม้ทัง้หลายท่ีใช้สร้างเพิงของพวกเขา ซึง่รวมถึง ใบอินทผลมัและก่ิงต้นไค้ โดยใบอินทผลมัเป็นสิ่งท่ีเตือนใจถึงตําบลเอลิมใน

การเดินทางในป่ากนัดาร และก่ิงต้นไค้เป็นเคร่ืองเตือนใจถงึการอยูใ่นบาบิโลน (สดดีุ 137:1-9) 

 เทศกาลอยูเ่พิงเป็นงานร่ืนเริงท่ีมีความปีติยินดีงานหนึ่ง เป็นการเฉลิมฉลองท่ีมีความปีติยินดีมากกว่าเทศกาลอ่ืนๆ อย่าง

แท้จริง เป็นเทศกาลท่ีจะถือปฏิบติักนัไปถึงการครอบครองหนึ่งพนัปีและจะเป็นการเลีย้งฉลองของเวลานัน้ ในการเลีย้งฉลองใน

ช่วงเวลาหนึ่งพนัปี ตวัแทนของชาติต่างๆ ทัง้หมดจะมายงัเยรูซาเลมเพ่ือถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ และเพ่ือระลกึว่าอิสราเอล

เป็นชาติท่ีสําคญัในชาติทัง้หลาย “และอย่มาบรรดาคนที่เหลืออย่ในประชาชาติทัง้ปวงซ่ึงยกข้ึนมาส้รบกบัเยรซาเล็ม จะข้ึนไปู ู ู ู

นมสัการกษัตริย์ปีแลว้ปีเล่า คือพระเจ้าจอมโยธา และจะถือเทศกาลอย่เพิงู ” (เศคาริยาห์ 14:16) ชาติต่างๆ ท่ีไม่ได้สง่ตวัแทนมายงั

เยรูซาเลม็เพ่ือถวายเกียรติแดพ่ระเจ้าจะประสบกบัฝนแล้งหรือภยัพิบติัจากพระหตัถ์ของพระเจ้า 
คาํพยากรณ์ที่สาํเร็จบนโลก 

 เทศกาลอยู่เพิงจะเกิดขึน้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการครอบครองอาณาจกัรพนัปีของพระเยซูคริสต์ แต่อาจสําเร็จลงอย่าง

แท้จริงในท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เม่ือมีการเลีย้งฉลองเทศกาลนีใ้นเวลาหนึ่งพนัปี วนัแห่งการคืนดีของอิสราเอลจะจบลง

ไปแล้ว อิสราเอลท่ีตัง้ขึน้ใหม่จะทําสญัญาอนับริสทุธิกบัพระเจ้าของเขาใหม่ ทัง้ชาติจะได้รับการชําระล้างและรับการให้อภยัจาก์

ความผิดบาปของตน ดงันัน้ เขาจึงถือเทศกาลอยู่เพิงท่ีบริสทุธิได้ด้วยความยินดี ์ “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะนําท่านเข้า

มาในแผ่นดิน ซ่ึงบรรพบรุุษของท่านยึดครองเพือ่ท่านจะไดยึ้ดครอง และพระองค์จะทรงกระทําใหท่้านทัง้หลายจําเริญมัง่คัง่และทวี

มากข้ึนย่ิงกว่าบรรพบรุุษของท่าน แลว้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตดัใจของท่านและใจของบตุรหลานของท่าน เพือ่ท่าน

จะไดร้กัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดว้ยสดุจิตสดุใจของท่าน เพือ่ท่านทัง้หลายจะมีชีวิตอย่ได ้และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านู

จะทรงใหคํ้าสาปแช่งเหล่านีต้กอย่บนข้าศึกและศตัรผข่้มเหงท่านทัง้หู ู ู ลาย และท่านทัง้หลายจะฟังเสียงของพระเจ้าอีกและรักษา

พระบญัญติัทัง้ส้ินของพระองค์ ซ่ึงข้าพเจ้าบญัชาท่านทัง้หลายในวนันี ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจําเริญ

มัง่คัง่อย่างย่ิง ในกิจการทีมื่อท่านกระทํา ในพงศ์พนัธุ์ของตวัท่านเอง และในผลแห่งฝงสตัว์ของทู่ าน และในผลแห่งพืน้ดินของท่าน 

เพราะพระเจ้าจะทรงพอพระทยัที่จะให้ท่านจําเริญมัง่คัง่ ดงัที่พระองค์ทรงปลื้มปีติในบรรพบุรุษของท่าน” (เฉลยธรรมบญัญัติ 

30:5-9)  

 สิ่งสําคญัในอาณาจกัรหนึ่งพนัปีคือ “บริสทุธิแด่พระเจ้า์ ” ตามเศคาริยาห์ 14:20-21 แม้แต่ลกูพรวนท่ีผกูม้าจะมีคําจารึก

วา่ “บริสทุธิแดพ่ระเจ้า์ ” 

 อิสราเอลได้รับความรอดจากอียิปต์เพ่ือเป็นพยานต่อโลกทัง้ปวง “เรา เราคือพระเจ้า และนอกจากเราไม่มีพระเจ้าผช่้วยู

ใหร้อด” (อิสยาห์ 43:11) แต่แทนท่ีจะปฏิบติัตามบญัญัติของพระเจ้า พวกเขากลบัใช้ชีวิตตามใจตนเองและหลงไปจากพระเจ้า ไม่

ปฏิบติัตามภารกิจของตน แต่ในการครอบครองหนึ่งพนัปี ชาวอิสราเอลซึ่งได้รับการไถ่และมีความยินดีจะกลายเป็นการอวยพร

ให้แก่โลกทัง้ปวง การอวยพรของพระเจ้าจะไหลเหมือนแม่นํา้ไหลออกจากใจของผู้ ที่ได้รับการไถ่ “ในวนันัน้น้ําพจุะไหลออกจา
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เยรซาเล็ม คร่ึงหน่ึงจะไหลไปส่ทะเลดู้ ู านตะวนัออก และคร่ึงหน่ึงจะไหลไปส่ทะเลดา้นตะวนัตก ในฤดร้อนก็จะไหลเร่ือยไปดงัในฤดู ู ู

หนาว” (เศคาริยาห์ 14:8) 

 เม่ือพระเยซูทรงรับใช้บนโลก พระองค์ได้ทํานายเก่ียวกบัการอวยพรท่ีย่ิงใหญ่นีซ้ึง่จะไหลไปสูโ่ลกผ่านทางคริสตจกัร และ

จากนัน้ตกลงแก่อิสราเอลท่ีฟืน้ขึน้ใหม่ พระองค์ตรัสเก่ียวกบัเวลาแห่งการอวยพรนีเ้ม่ือทรงสอนท่ีวิหารในเยรูซาเล็ม ในเวลานัน้ มี

การถือเทศกาลอยู่เพิงและในวนัสดุท้ายของเทศกาลนัน้ พระเยซูตรัสสิ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกนีว้่า “ในวนัสดุท้ายของงานเทศกาล 

ซ่ึงเป็นวนัใหญ่นัน้ พระเยซทรงยืนและประกาศว่า ู ‘ถา้ผใ้ดกู ระหาย ผน้ัน้จงมาหาเราและดืม่ ผที้ว่างใจในเราตามทีมี่คําเขียนไวแ้ลวู้ ู

ว่า “แม่น้ําทีมี่น้ําธ ํารงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผน้ันู้ ” ’ ส่ิงที่พระยตรัสนัน้หมายถึงพระวิญญาณ ซ่ึงผที้ว่างใจในพระองค์จะู ู

ไดร้บั เหตวุ่ายงัไม่ไดป้ระทานพระวิญญาณใหเ้พราะพระเยซยงัมิไดป้ระสบเู กียรติกิจ” (ยอห์น 7:37-39) 

 ตามแผนการของพระเจ้าท่ีสําแดงแก่อคัรทตูทัง้หลายในการประชมุอคัรทตูครัง้แรก (กิจการ 15:14-18) การพยากรณ์

สําคญัสองประการเก่ียวกบัแผนการของพระเจ้าในยคุนีจ้ะสําเร็จสมบรูณ์เม่ือเวลาหนึง่พนัปีนัน้เร่ิมต้นขึน้ 

1. พระเจ้าได้ทรงเลือกชาวตา่งชาติออกมาเป็นของพระองค์ 

2. พระเจ้าได้ทรงหนัไปหาอิสราเอลในการคืนดีทางฝ่ายวิญญาณ พลบัพลา (แผ่นดิน) ของดาวิดซึง่ไม่มีกษัตริย์หรือปโุรหิต

มาเป็นเวลานาน ในเวลานีจ้ะได้กลบัมาอยูใ่ต้การปกครองของบตุรดาวิดท่ีย่ิงใหญ่กวา่ นัน่คือ พระเยซคูริสตเจ้า 

3. งานท่ีสามและเป็นงานสุดท้ายก็จะเกิดขึน้ งานนีคื้อการเข้าถึงโลกชาวต่างชาติท่ีเหลือด้วยข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดิน

สวรรค์บนโลก เราจะต้องระลกึว่าในเวลานี ้การทกุข์เวทนาครัง้ใหญ่ได้ทําลายคนในโลกนีเ้ป็นจํานวนมาก และมีคนเหลือ

บนโลกเพียงเล็กน้อย งานท่ีเหลืออยู่ตอนนีคื้อชักชวนคนท่ีเหลืออยู่นีใ้ห้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ในแผ่นดินของ

พระองค์ ใครจะทํางานท่ีย่ิงใหญ่นี ้ในการท่ีพระคําของพระเยซูในยอห์น 7:37-39 จะเป็นจริงได้ อิสราเอลจะต้องประกอบ

ไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า (ดเูศคาริยาห์ 12:10; อิสยาห์ 32:15; 44:3) การอวยพรท่ีย่ิงใหญ่ของเวลานีมี้อยู่ในอิส

ยาห์ 11 และอิสยาห์ 35 

อิสราเอลท่ีกลบัคืนมาใหม่จะกลายเป็นมิชชันนารีท่ีนําข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์บนโลกไปยงัคนทัง้หลาย “ข่าว

ประเสริฐเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า จะไดป้ระกาศไปทัว่โลก ใหเ้ป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แลว้ทีส่ดุปลายจะมาถึง” (มทัธิว 

24:14) ข้อพระคมัภีร์กล่าวถึงการอวยพรท่ีอิสราเอลจะได้ในเศคาริยาห์ 8:23 “...ในสมยันัน้สิบคนจากประชาชาติทกุๆ ภาษา จะ

ยึดชายเสือ้คลมุของยิวคนหน่ึงไวแ้ลว้กล่าวว่า ‘ขอใหเ้ราไปกบัท่านทัง้หลายเถิด เพราะเราไดยิ้นว่า พระเจ้าทรงสถิตกบัพวกท่าน’ ”  

อิสราเอลจะกลายเป็นหวัและไม่ใช่หางของชนชาติทัง้หลาย และยิวท่ีไม่มีใครต้องการจะกลายเป็นการอวยพรท่ีมนษุย์จะ

แสวงหาเพ่ือดําเนินตามทางของพวกเขาไป แต่แม้ในเวลานัน้ มนษุย์ทกุคนจะไม่ได้รับใช้พระเจ้า และเหมือนกบัยคุสมยัอ่ืนๆ ยคุนี ้

จะจบลงด้วยการไมเ่ช่ือฟังของมนษุย์ เวลานีจ้ะจบลงด้วยสงครามแห่งโกกและมาโกก สงครามสดุท้ายในการต่อต้านนํา้พระทยัขอ

พระเจ้าในยคุนี ้
คริสตจักรในการครอบครองหน่ึงพันปี 

จากพระคมัภีร์ คริสตจกัรท่ีทรงรับขึน้ไปจากโลกก่อนการทกุข์เวทนาจะกลบัมาพร้อมกบัพระเจ้าเม่ือพระองค์เสด็จมาครัง้

ท่ีสอง อย่างไรก็ตาม คริสตจกัรจะไม่อยู่ในโลกอีกต่อไป เพราะร่างกายท่ีเป่ือยเน่าแห่งโลกนีจ้ะได้เปล่ียนเป็นร่างกายท่ีไม่เป่ือยเน่า

เหมือนกบัพระเจ้าท่ีฟืน้ขึน้มาของเรา นอกจากนี ้สง่าราศีท่ีย่ิงใหญ่อย่างหนึ่งของเทศกาลอยู่เพิงคือว่า ชนชาติจากทัง้สวรรค์และ

โลกจะพบกนัเป็นครัง้แรกในการครอบครองหนึง่พนัปี 

เหตกุารณ์นีมี้การชีใ้ห้เห็นล่วงหน้า เม่ือเปโตร ยากอบและยอห์นได้เห็นภาพท่ีภเูขาท่ีพระกายของพระเยซูเปล่ียนไป ท่ีซึ่ง

เนือ้หนงัของพระเยซูโปร่งใส และวิญญาณของพระองค์ก็สอ่งสว่างออกมา (ร่างท่ีร่างกายฝ่ายวิญญาณของเราจะได้เป็น) ในเวลา

เดียวกนั โมเสสและเอลียาห์ปรากฏขึน้ ประชากรจากสวรรค์จะลงมาเย่ียมเยียนชนชาติของโลก เปโตรได้กลา่วด้วยความยินดีอย่าง

ล้นพ้นว่า “ข้าพระองค์จะทําเพิงสามหลงัที่นี่” (มทัธิว 17:4) เปโตรได้มองเห็นเพียงเล็กน้อยว่าการครอบครองหนึ่งพนัปีจะเป็น

อย่างไรเม่ือเทศกาลอยู่เพิงท่ีแท้จริงจะเกิดขึน้ ธรรมิกชนของพระเจ้าจะได้อาศยัอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในสวรรค์ และได้ปกครอง
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และครอบครองร่วมกบัพระเยซูคริสต์ แต่ก็จะเข้าสู่โลกได้ด้วย ธรรมิกชนแห่งสวรรค์จะร่วมกนักบัธรรมิกชนแห่งโลกในงานฉลอง

แหง่การนมสัการด้วยความยินดี เม่ือประชากรแหง่สวรรค์ลงมาท่ีเพิงพร้อมกบัธรรมิกชนแหง่โลก จะเป็นวนัแหง่ความปีติยินดี 

เทศกาลอยู่เพิงจะทําให้คําพยากรณ์ตามพระคมัภีร์ของยคุนีส้ิน้สดุลง ยคุท่ีจะมาถึงเป็นยคุของท้องฟ้าใหม่และแผ่นดิน

โลกใหมท่ี่ซึง่มีความชอบธรรม จะเป็นแผน่ดินท่ีสมบรูณ์แบบสําหรับผู้ ท่ีพระเจ้าได้ทรงไถ่ 

 จบ 


