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ISBN 978-1-940482-17-0  

สงวนลิขสิทธ์ิ© 2016/2017 โดย Nazarene หนงัสือฉบบัท่ี 2.2 ผลิตใหก้บัศาสนจกัรต่อเน่ืองของพระเจา้และผูสื้บทอดซ่ึงเป็น บริษทั เดียว 1036 
W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA.  

เครดิต: ปกภาพท่ีถ่ายในวนัเพนเทคอสในนิวซีแลนดโ์ดย Joyce Thiel การแปลพระคมัภีร์ต่าง ๆ ใชก้นัมาตลอด (NKJV) จะถูกอา้งถึง (Thomas 
Nelson, สงวนลิขสิทธ์ิ © 1997, ใชโ้ดยไดรั้บอนุญาต) 

 

 

 

 

 



สารบญั 

1. วนัส าคญักบัวนัหยุดท่ีเป็นท่ีนิยม 

2. เทศกาลปัสกา: เป็นเพียงเร่ืองความตายของพระคริสตเ์ท่านั้น? 

3. คืนท่ีตอ้งระวงัและวนัขนมปังไร้เช้ือ 

4. วนัเพน็เทคอสต:์ ความจริงเกีย่วกบัการเรียกของคุณและของประทานอนัเหลือเช่ือของพระเจา้ 

5. งานฉลองทรัมเป็ต: การกลบัมาของพระเยซูคริสตแ์ละเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่ 

6. วนัแห่งการชดใช:้ ซาตานถูกเนรเทศ 

7. งานเล้ียงสังข:์ เหลือบดูว่าโลกน้ีมีลกัษณะเป็นอย่างไรภายใตรั้ชกาลของพระคริสต ์

8. วนัสุดทา้ยท่ีย่ิงใหญ่: แผนแห่งความรอดอนัน่าอศัจรรยข์องพระเจา้ส าหรับมนุษย ์

9. การแปลผิดพลาดและวนัสะบาโต 

10. วนัหยุดปีศาจท่ีบรรจุใหม่ 

11. วนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้หรือการอยู่?   

ปฏิทินวนัส าคญั 

ขอ้มูลติดต่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. วนัส ำคญักบัวนัหยดุทีเ่ป็นที่นิยม 

หลายกลุ่มท่ีนบัถือศาสนาคริสตแ์ทบทุกวนัหยุดหรือวนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

คุณควรสังเกตวนัส าคญัทางพระผูเ้ป็นเจา้หรือวนัหยุดปีศาจไหม? 

ดูเหมือนค าถามง่าย ๆ ดว้ยค าตอบง่ายๆ และส าหรับผูเ้ตม็ใจท่ีจะเช่ือพระคมัภีร์แทนท่ีจะเป็นกลุ่มคนหลายกลุ่ม 

วนัศกัด์ิสิทธ์ิและวนัหยุดมาจากไหน? พวกเขามาจากพระคมัภีร์หรือพวกเขาเก ีย่วขอ้งกบัการสังเกตการณ์ศาสนา / ปีศาจแบบดั้งเดิมหรือไม่? 

ถา้คุณเช่ือว่าคุณเป็นคริสเตียนคุณรู้หรือไม่ว่าวนัไหนถา้คุณควรเกบ็และท าไม? 

หนงัสือเล่มส้ัน ๆ น้ีมุ่งเนน้ไปท่ีวนัพระคมัภีร์ไบเบิลประจ าปีและมีขอ้มูลเก ีย่วกบัวนัหยุดประจ าปีท่ีคนอ่ืน ๆ สังเกต 

ฮอลิเดย์โปรแกรม ค ำ 

ตามพจนานุกรมเวบ็สเตอร์, วันหยุดโลกเดิมมาจากเก่า ภาษาองักฤษ hāligdæg แมจ้ะมีส่ิงท่ีผูค้นในขณะน้ีดูเหมือนจะคิดว่าค าท่ีไม่จริงหมายถึงเวลาออกไปมีวั
นหยุด vacation- หมายถึงวันศักด์ิสิทธ์ิ 

แน่นอนว่า 'วนัหยุด' ไม่ใช่วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ วนัหยุดนกัขตัฤกษไ์ม่จ าเป็นตอ้งถือว่าเป็นเร่ืองทางศาสนาและแมแ้ต่พระเยซูคริสตก์ไ็ดสั้งเกตเห็นอย่างนอ้ยหน่ึงคน 
(ยอห์น 10: 22-23) 

พระคมัภีร์ไดก้ล่าวว่าพระเยซูคริสตท์รงสังเกตเห็นวนัส าคญัในพระคมัภีร์และเทศกาลเช่นเทศกาลปัสกา (ลูกา 2: 41-42; 22: 7-19), งานเล้ียงสังข ์(ยอห์น 
7: 10-26) และ ล่าสุดวนัอนัยิ่งใหญ่ (จอห์น 7: 37-38; 8: 2) พนัธสัญญาใหม่ช้ีใหเ้ห็นถึงอคัรสาวกของพระเยซูท่ีถือเทศกาลปัสกา (1 โครินธ์ 5: 7) 
วนัแห่งขนมปังไร้เช้ือ (กจิการ 20: 6; 1 โครินธ์ 5: 8), คริสตชน (กจิการ 2: 1-14), ทรัมเป็ตและเตน็ท์ ( เลฟิก 23: 24,33-37 การกระท า 18:21; 
21: 18-24; 28:17) และวนัแห่งการชดใช ้(กจิการ 27: 9) 

พระคมัภีร์ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพระเยซูคริสตห์รืออคัรสาวกเห็นวนัหยุดทางศาสนาเช่นเดียวกบัท่ีชาวโรมนัชาวโรมนัสังเกตเห็น อย่างไรกต็ามหลายคนท่ีอา้งว่าศา
สนาคริสตเ์ป็นศาสนาของพวกเขาถือเป็นวนัหยุดทางศาสนาท่ีมาจากแหล่งต่างๆนอกพระคมัภีร์ 

พวกเขำควรจะเก็บไว้หรือไม่? 

พระคมัภีร์พยากรณ์ว่าเวลาจะมาถึงเม่ือผูค้นในทุกประเทศจะรักษาวนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้หรือภยัแลง้และภยัพิบติั (เศคาริยาห์ 14: 16-
19) เน่ืองจากเป็นกรณีน้ีคุณไม่ควรพิจารณาว่าคุณควรจะท าตอนน้ีหรือไม่? 

โปรดอ่านหนงัสือเล่มน้ีอย่างนอ้ยสองคร้ัง การคดัคา้นบางอย่างท่ีบางคนยกเร่ืองท่ีคมัภีร์ไบเบิลแสดงใหเ้ห็นอยู่ภายในเน้ือหา การอ่านสองคร้ังหวงัว่าจะตอบค าถาม
ท่ีจริงจงัมากข้ึนท่ีคุณอาจมี 

โปรดลองศึกษาหวัขอ้น้ีดว้ยใจท่ีเปิดกวา้ง เป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับมนุษยทุ์กคนถา้เราไม่ไดอ้ยู่ในระหว่างการป้องกนัของเราเพ่ือดูงานน าเสนอของวนัศกัด์ิสิทธ์ิปร
ะจ าปีในจิตวิญญาณแห่งความอยุติธรรม พระคมัภีร์สอนว่า "ผูท่ี้ตอบค าถามกอ่นท่ีเขาจะไดย้ินเร่ืองน้ีเป็นความโง่เขลาและความอปัยศแกเ่ขา" (สุภาษิต 18:13) 
ดงันั้นจงเหมือนคนเกา่แกเ่พ่ือดูว่าส่ิงเหล่าน้ีเกดิข้ึนหรืออย่างไร (กจิการ 17:10) -11) 

ใหเ้ราดว้ยใจถวายพระเจา้และพระทยัของพระองคด์ว้ยใจถ่อมพระทยัใหป้ราศจากอคติพร้อมกบัจิตใจท่ีเปิดกวา้งปรารถนาความจริงมากกว่าทางของเราเองกอ่นท่ีพ
ระวาทะศกัด์ิสิทธ์ิและศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้จะทูลถามพระผูเ้ป็นเจา้ (อิสยาห์ 66: 2) 
ถ่อมตนส าหรับทิศทางของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค์ และในทศันคติท่ีเตม็ไปดว้ยการสวดออ้นวอนยอมแพเ้ตม็ใจ 
แต่ระมดัระวงัและระมดัระวงัศึกษาเร่ืองน้ีเพ่ือพิสูจน์ทุกส่ิงทุกอย่าง (เทียบ 1 เธสะโลนิกา 5:21 KJV / DRB) 

งำนเทศกำลและวันศักดิ์สิทธ์ิของพระเจ้ำ 



คุณรู้หรือไม่ว่าเทศกาลของพระเจา้มีอยู่ในพระคมัภีร์ แมว่้าเร่ืองน้ีควรเป็นเร่ืองปกติ แต่หลาย ๆ คนกไ็ม่ทราบว่าน่ีเป็นเช่นนั้นหรือจะหาท่ีไหนเจอในพระคมัภีร์ 

นอกจากน้ีปัญหาหน่ึงกบัพวกเขาคือพวกเขาอยู่บนปฏิทินท่ีแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ปฏิทินของพระเจา้เป็นหลกัดวงหน่ึงดวงอาทิตย์ เพ่ือช่วยใ
หคุ้ณเขา้ใจช่วงเวลาของวนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ไดดี้ยิ่งข้ึนโปรดดูแผนภูมิการเปรียบเทียบต่อไปน้ีของปฏิทินพระคมัภีร์และปฏิทินโรมนั (เกรกอเรียน) 
(พวกเขาไม่ไดอ้ยู่ในปฏิทินโรมนัวนัเดียวกนัในแต่ละปี): 

(ปฏิทินโรมันสมัยใหม่กับวนัส าคัญจะปรากฏในหนงัสือเล่มนีจ้บลงด้วย) 

 

นบัเป็นวนัพระผูเ้ป็นเจา้ของพระเจา้ใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยการอา้งอิงในหนังสือปฐมกาลแสดงทั้งโปรเตสแตนตแ์ละค าแปลภาษาคาทอลิก: 

14 จากนั้นพระเจา้ตรัสว่า 
"จงมีแสงสว่างในฟ้าใหแ้ยกวนัออกจากกลางคืนพวกเขาจะเป็นเคร่ืองหมายและจะท าเคร่ืองหมายเทศกาลทางศาสนาวนัและปี (ปฐมกาล 1:14 
การแปลพระวจนะของพระเจา้ GWT) 

14 พระเจา้ตรัสว่า 'จะใหมี้ไฟในหอ้งนิรภยัของสวรรคจ์ะแบ่งวนัตั้งแต่เวลากลางคืนและใหพ้วกเขาแสดงใหเ้ห็นเทศกาลวนัและปีท่ีผ่านมา (ปฐมกาล 
1:14 พระคมัภีร์เยรูซาเลม็ใหม่ NJB) 

ค าภาษาฮิบรูตัด' ในขอ้ 14 หมายถึงเทศกาลทางศาสนา 

เดือน         จ านวน ความยาว  เทียบเท่าทางแพ่ง 

Abib/Nisan  1  30 วนั   มีนาคม- เมษายน 

Ziv/Iyar   2 29 วนั   เมษายน- อาจ 

Sivan/Siwan  3  30 วนั   อาจ- มิถุนายน 

Tammuz  4  29 วนั   มิถุนายน- กรกฎาคม 

Av/Ab   5  30 วนั   กรกฎาคม- สิงหาคม 

Elul   6  29 วนั   สิงหาคม- กนัยายน 

Ethanim/Tishri 7  30 วนั   กนัยายน- ตุลาคม 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 วนั  ตุลาคม- พฤศจิกายน 

Kislev   9  30 or 29 วนั  พฤศจกิายน- ธนัวาคม 

Tevet   10  29 วนั   ธนัวาคม- มกราคม 

Shevat   11  30 วนั   มกราคม- กุมภาพนัธ ์

Adar   12  30 วนั   กุมภาพนัธ-์ มีนาคม 

(นอกจากน้ีในปีอธิกสุรทินของพระคมัภีร์มีอีกหน่ึงเดือนที่เรียกว่า Adar 2)  

 



คุณรู้ไหมว่าพระคมัภีร์พูดถึงการด ารงอยู่ของเทศกาลทางศาสนาในหนงัสือเล่มแรกของเขา? หนงัสือสดุดียืนยนัดว้ยว่าน่ีคือเหตุผลท่ีพระเจา้ทรงสร้างดวงจนัทร์: 

19 เขาท าดวงจนัทร์เพ่ือท าเคร่ืองหมายเทศกาล (สดุดี 104: 19, ฮอลคริสเตียนมาตรฐานพระคมัภีร์) 

น่ีเป็นส่ิงท่ีคุณเคยไดย้ินมากอ่นหรือไม่? 

ส่ิงท่ีเทศกาลทางศาสนาท่ี "ไฟในฟ้า" พระเจา้วางอยู่ท่ีนัน่เพ่ือท าเคร่ืองหมาย? 

ดีมีสถานท่ีแห่งหน่ึงในพระคมัภีร์ไบเบิลท่ีทุกวนัส าคญัทางศาสนา (ตัด) มีการระบุไวแ้ละไฟบางอย่างท่ีกล่าวถึง 

เป็นส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์ท่ีหลายคนอยากจะมองขา้มหรือสรุปไดถู้กท าออกไปอย่างครบถว้น ต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นจาก ใหม่อเมริกนัพระคมัภีร์(NAB) 
การแปลเป็นภาษาโรมนัคาทอลิก (NAB ใชด้า้นล่างเป็นกลุ่มผูป้ระทว้งส่วนใหญ่ตามโบสถแ์ห่งกรุงโรมในช่วงหลายวนัท่ีพวกเขาท าและไม่ปฏิบัติตาม 

2 ... ต่อไปน้ีเป็นเทศกาลของพระเยโฮวาซ่ึงคุณจะประกาศวนัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ น่ีคือเทศกาลของฉัน: 

3 ส าหรับหกวนัท างานอาจจะท า; แต่วนัท่ีเจด็เป็นวนัสะบาโตซ่ึงเป็นวนัหยุดศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประกาศไว ้อย่ากระท าการใดเลย วนัสะบาโตของพระเยโฮว
าห์อยู่ท่ีไหน 

4 เหล่าน้ีเป็นเทศกาลของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเป็นวนับริสุทธ์ิซ่ึงเจา้จะประกาศในเวลาอนัเหมาะสม 5 เทศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์ตกในวนัท่ีสิบส่ีขอ
งเดือนตน้เวลาเยน็พลบค ่า 6 วนัท่ีสิบหา้ของเดือนน้ีเป็นเทศกาลขนมปังไร้เช้ือแห่งพระเยโฮวาห์ เจา้กนิขนมปังไร้เช้ือเจด็วนั 7 วนัแรกของวนัน้ีคุณจ
ะมีการประกาศวนัศกัด์ิสิทธ์ิ; อย่าท างานหนกัเลย (เลวีนิติ 23: 2-7, NAB) 

15 เร่ิมตน้ดว้ยวนัรุ่งข้ึนหลงัจากวนัสะบาโตวนัท่ีคุณน ามามดัส าหรับระดบัความสูงท่ีคุณจะนบัเจด็สัปดาห์เตม็; 16 คุณจะนบัถึงวนัรุ่งข้ึนหลงัจากสัปด
าห์ท่ีเจด็หา้สิบวนั (เลวีนิติ 23: 15-16, NAB) 

24 ... ในวนัแรกของเดือนท่ีเจด็ท่ีคุณจะมีส่วนท่ีเหลือวนัสะบาโตกบัระเบิดทรัมเป็ตเป็นตวัเตือน, ประกาศวนัศกัด์ิสิทธ์ิ; (เลวีนิติ 23:24, NAB) 

26 พระเยโฮวาตรัสกบัโมเสส: 27 ตอนน้ีวนัท่ีสิบเดือนท่ีเจด็น้ีเป็นวนัแห่งการชดใช ้คุณจะมีวนัประกาศศกัด์ิสิทธ์ิ เจา้จงถ่อมตวัเองและถวายเคร่ืองบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ 28 ในวนัน้ีคุณจะไม่ท างานใด ๆ 
เพราะมนัเป็นวนัแห่งการชดใชเ้ม่ือลบมลทินจะท าส าหรับคุณกอ่นเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน 29 ผูท่ี้ไม่อ่อนนอ้มถ่อมตนของตวัเองในวนัน้ีจะตอ้งถูกตดั
ขาดจากคน 30 ถา้ใครไม่ท างานใด ๆ 
ในวนัน้ีผมจะเอาคนนั้นจากท่ามกลางผูค้น 31 ท่านจะตอ้งท าผลงานไม่; น่ีคือกฎเกณฑถ์าวรตลอดชัว่อายุของเจา้ทุกหนแห่งท่ีเจา้อาศยัอยู่ 32 มนัเป็นวั
นสะบาโตของส่วนท่ีเหลือท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับคุณ คุณตอ้งถ่อมตวัเอง ตั้งแต่ช่วงเยน็ของวนัท่ีเกา้ของเดือนท่านจะถือวนัสะบาโตของท่านตั้งแต่เยน็เ
วลาเยน็ 

33 พระเยโฮวาตรัสกบัโมเสส: 34 บอกอิสราเอล: 
วนัท่ีสิบหา้ของเดือนท่ีเจด็น้ีเป็นงานฉลองพระเยโฮวาของบูธซ่ึงจะยงัคงเป็นเวลาเจด็วนั 35 ในวนัแรกเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิประกาศคุณอย่าท างานหนกั36 เจ็
ดวนัท่านจงถวายแด่พระเจา้และในวนัท่ีแปดคุณจะมีการประกาศวนัศกัด์ิสิทธ์ิ เจา้จงถวายเคร่ืองบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เป็นการปิดเทศกาล อย่าท างานห
นกัสักเท่าใด 

37 เหล่าน้ีจึงเป็นเทศกาลของพระเจา้ ... (เลวีนิติ 23: 26-37, NAB) 

พระคมัภีร์ระบุถึงเทศกาลของพระเจา้และวนัพระวิญญาณของพระเจา้อย่างชดัเจน แต่คนส่วนใหญ่ท่ีอา้งตวัว่าเป็นคริสเตียนไม่ไดรั้กษาวนัส าคญัซ่ึงพระเจา้ส่ังไว ้

หมายเหตุ: เตม็วันในพระคัมภีร์ว่ิงจากพระอาทิตย์ตกดินถึงดวงอาทิตย์ (ปฐมกาล 1: 5; เลวีนิติ 23:32; ดิวเทอโร 12: 6; 23:11 โยชูวา 8: 9; มาระโก 
1:32) ไม่ใช่ต้ังแต่เท่ียงคืนถึง 
เท่ียงคืนตามวันนับจากนีน้อกจากนีโ้ปรดทราบว่าในขณะท่ีมข้ีอสังเกตเก่ียวกับวันส าคัญในพันธสัญญาเดิมท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงส าหรับคริสเตียนในฐานะพระคั



มภีร์ใหม่ช่วยให้ชัดเจนเช่นมทัธิว 26:18, 26-30; ฮีบรู 10: 1-14 - 
ความเป็นจริงคือวันนีแ้ละเทศกาลต่างๆยังคงมอียู่และถูกเกบ็รักษาโดยคริสเตียนยุคแรก ๆ รวมถึงคนต่างชาติ 

เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองให้วันส าคัญทางศาสนาเดียวกันในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเยซูสาวกของพระองค์และผู้ติดตามท่ีซ่ือสัตย์ของพวกเขาเกบ็ไ
ว้รวมท้ังผู้น าคริสเตียนคนต่างชาติเช่น Polycarp 
ของเมอร์นา เราเกบ็ไวใ้นลกัษณะท่ีคริสเตียนในช่วงตน้และต่อมาเกบ็ไว ้น่ีเป็นวิธีท่ีแตกต่างจากวนัแรกท่ีชาวยิวเกบ็ไวใ้นขณะท่ีชาวยิวไม่ยอมรับค าสอนในพระคั
มภีร์ใหม่ว่าทุกวนัน้ีหมายถึงอะไรหรือว่าพวกคริสเตียนเกบ็ไวอ้ย่างไร 

คริสเตียนหลายคนท่ีสังเกตเทศกาลของพระเจ้าตระหนักว่าพระคัมภีร์วันส าคัญทางศาสนาชีไ้ปคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองมาของพระเยซูเช่นเดียวกับแผนความช่วยเหลื
อภาพของพระเจ้าแห่งความรอด 

2. เทศกำลปัสกำ: เฉพำะเร่ืองควำมตำยของพระคริสต์เท่ำนั้น? 

คริสเตียนควรถือเทศกาลปัสกาไหม? 

คนอิสราเอลหลายคนไดรั้บแจง้ให้สังเกตดูปัสกาในพระธรรมอพยพ ครอบครัวพาลูกแกะไร้ต าหนิ (อพยพ 12: 5) ส าหรับการเสียสละ (อพยพ 12: 3-
4) ลูกแกะถูกเสียสละในวนัท่ีสิบส่ีเม่ือพลบค ่า (อพยพ 12: 6) และเลือดบางส่วนถูกวางไวท่ี้ประตูบา้นของครอบครัว (อพยพ 12: 7) 

บรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีพระเจา้ส่ังให ้"ถูกส่งผ่านไป" จากความตายในขณะท่ีชาวอียิปตท่ี์ไม่ไดก้ระท าเช่นน้ีกไ็ม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น (อพยพ 12: 28-30) 

หลายคนตระหนกัดีว่าพระเยซูทรงเกบ็ปัสกาไวเ้ป็นประจ าทุกปี (อพยพ 13:10) ตั้งแต่ช่วงวยัหนุ่มของพระองค ์ (ลูกา 2: 41-42) 
และตลอดชีวิตทั้งหมดของพระองค ์(ลูกา 22:15) 

เทศกาลปัสกาถูกตั้งขอ้สังเกตในวนัท่ีสิบส่ีเดือนของเดือนแรก (เลวีนิติ 23: 5; Abib in Deuteronomy 16: 1 หรือ Nisan in Esther 3: 
7) มนัเกดิข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิของปี 

ถึงแมว่้าพระเยซูทรงเปล่ียนแนวทางปฏิบติัหลายประการ (ลูกา 22: 19-22; ยอห์น 13: 1-17) ผูช่้วยใหร้อดของเรากบ็อกสาวกของพระองคใ์หรั้กษาไว ้
(ลูกา 22: 7-13) นอกจากน้ีพระคมัภีร์ใหม่ยงัเป็นท่ีชดัเจนว่าเน่ืองจากการเสียสละของพระเยซูการฆ่าแกะและการวางเลือดไวบ้นเสาไม ้ (อพยพ 12: 6-7) 
ไม่จ าเป็นอีกต่อไป (ดูฮีบรู 7: 12-13,26-27; 9:11) - 28) 

อคัรทูตเปาโลสอนว่าคริสเตียนควรจดัเทศกาลปัสกาใหส้อดคลอ้งกบัค าแนะน าของพระเยซู (1 โครินธ์ 5: 7-8; 11: 23-26) 

พระคมัภีร์สอนว่าพระเยซู "กอ่นหนา้การสถาปนาโลก" (1 เปโตร 1:20) เป็น "พระเมษโปดกท่ีถูกฆ่าจากรากฐานของโลก" (วิวรณ์ 13: 
8) ดว้ยเหตุน้ีแผนแห่งความรอดของพระเจา้ผ่านวนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิและงานเทศกาลของพระองคร์วมทั้งพระเยซูเป็น "แกะสลกัปัสกา" 

เป็นท่ีรู้จกักอ่นมนุษยถู์กวางลงบนดาวเคราะห์ นัน่คือเหตุผลท่ีบางส่วนของทอ้งฟ้าถูกวางไวใ้นสวรรคเ์พ่ือให้สามารถ 

ค านวณพวกเขา! 

คริสตจกัรสวยมากตระหนกัดีว่าพระคมัภีร์สอนว่าพระเยซูทรงท าส่ิงท่ีเก ีย่วขอ้งกบัเทศกาลปัสกาเม่ือพระองคส้ิ์นพระชนม์ 

เราพบการด าเนินงานของการเสียสละท่ียิ่งใหญ่น้ีแมก้ระทัง่การพูดถึงใน สวนอีเดนหลงัจากท่ีพระเยซูไดรั้บการพยากรณ์ (ปฐมกาล 3:15) พระเจา้ทรงฆ่าสัตว์ 
(อาจเป็นลูกแกะหรือแพะ) เพ่ือปกปิดความเปลือยเปล่า (การแสดงชนิดของความบาปในเหตุการณ์น้ี) ของอาดมัและอีฟดว้ยผิวหนงัของมนั (ปฐมกาล) 

3:21) นอกจากน้ีเรายงัเห็นหลกัการแห่งการเสียสละเม่ือ Abel เสียสละลูกแกะจากฝูงแกะ (ปฐมกาล 4: 2-4) 



เทศกาลปัสกาท่ีมีช่ือเสียงในสมยัของโมเสสแสดงใหเ้ห็นการช่วยชีวิตของเดก็ ๆ ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต ์ (อพยพ 12: 1-
38) โมเสสบนัทึกค าแนะน าของพระเจา้เก ีย่วกบัเร่ืองน้ีรวมถึงปฏิทิน (ปฐมกาล 1:14, 2: 1, อพยพ 12: 1) และงานเล้ียงของพระองค ์ (เลวีนิติ 

23) เทศกาลปัสกาโดยทัว่ๆไปไดก้ลายเป็นเหตุการณ์แรก ๆ ท่ีเกดิข้ึนในทุกๆปีท่ีมีภาพของเดก็ ๆ พระเจา้แผนการดีความรอดของพระองค์ 

ในพระคมัภีร์เกา่ปัสกาไดช่้วยปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปตแ์ละการแทรกแซงของพระเจา้ แต่ยงักล่าวถึงเวลาท่ีพระเยซูจะเสด็จมาและเป็นลูกแกะปัสกาขอ
งเรา (1 โครินธ์ 5: 7) พระเมษโปดกของพระเจา้ผูไ้ดรั้บความผิดบาปไปทัว่โลก (ยอห์น 1:29; 3: 16-17) 

ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลปัสกาของพระเยซูพระองคท์รงเกบ็มนัไวใ้นเวลาเยน็และบอกสาวกของพระองคใ์หรั้กษาไว ้ (ลูกา 22: 14-19; ยอห์น 13: 2,12-
15) และต่อไป วนัท่ี 14 ของนิสัน / อาบีบ (cf ลูกา 22:14; 23: 52-54) 

อย่างไรกต็ามพระเยซูคริสตท์รงเปล่ียนแนวทางปฏิบติัหลายประการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการปฏิบติัธรรม พระเยซูทรงท าใหข้นมปังและเหลา้องุ่นเป็นส่วนส าคญัของเทศ
กาลปัสกา (มทัธิว 26:18, 26-30) และเพ่ิมการปฏิบติัเร่ืองการลา้งเทา้ (ยอห์น 13: 12-17) 

พระเยซูไม่ทรงสอนว่าไม่ใช่เทศกาลปัสกาประจ าปีและไม่ไดเ้ปล่ียนช่วงเวลาของวนัท่ีสังเกตไปเป็นเชา้วนัอาทิตยเ์ช่นเดียวกบัผูท่ี้ปฏิบติัตามประเพณีกรีกโรมนั แม้
นกัวิชาการออร์โธดอกกรีกยอมรับว่า 1 และ 2 ศตวรรษท่ีคริสเตียนเกบ็ไวปั้สกาในเวลากลางคืน (Calivas, Alkiviadis 
เซลเซียสตน้ก  าเนิดของพสัและสัปดาห์ท่ีดี - ส่วนฉันศกัด์ิสิทธ์ิครอส ออร์โธดอกกด 
1992) เหมือนเราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองท า ในศตวรรษท่ี 21 เทศกาลปัสกาเป็นเพียงการด าเนินการโดยคริสเตียนท่ีรับบพัติศมาอย่างถูกตอ้ง (1 
โครินธ์ 11: 27-29, โรม 6: 3-10, อพยพ 12:48, ตวัเลข 9:14) 

บางทีควรเพ่ิมว่าคริสตจกัรโรม (เช่นเดียวกบัลูกหลานของโปรเตสแตนตห์ลายคน) 
สอนอย่างเป็นทางการว่าใหปั้สกาแมว่้าจะเรียกส่ิงท่ีแตกต่างออกไปในภาษาองักฤษและไม่ถือเป็นเร่ืองท่ีพระเยซูทรงท า (ปุจฉาวิสัชนาของคริสตจกัรคาทอลิก 
ดบัเบิลย,ู นิวยอร์ก 1995, หนา้ 332) 

ไวน์ไม่ใช่น ำ้องุ่น 

แมจ้ะมีความจริงท่ีว่าพระเยซูหนัน ้ าเขา้ไปในไวน์ (จอห์น 2: 3-10) และภาษากรีกค าท่ีใชใ้นพนัธสัญญาใหม่ (oinos) หมายถึงไวน์ (cf 1 ทิโมธี 3: 8) 
คนต่างๆไดอ้า้งว่ามนัเป็นองุ่น น ้ าผลไมแ้ละไม่ใช่น ้ าองุ่นท่ีใชส้ าหรับปัสกา อย่างไรกต็ามชาวยิวใชไ้วน์ท่ีเทศกาลปัสกา (Hisrch EG, Eisenstein JD. 
Wine. สารานุกรมชาวยิว 1907, หนา้ 532-535) 

เรารู้ไดอ้ย่างไรว่าน ้ าองุ่นไม่สามารถใชโ้ดยพระเยซูได?้ 

องุ่นมกัจะเกบ็เก ีย่วในเดือนกนัยายนและเทศกาลปัสกามกัจะอยู่ในเดือนปฏิทินโรมนัท่ีเรียกว่าเดือนเมษายน ในวนัของพระเยซูพวกเขาไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองฆ่าเช้ือแบบใ
หม่หรือเคร่ืองท าความเยน็ ดงันั้นน ้ าองุ่นจะเน่าเสียระหว่างเวลาของการเกบ็เก ีย่วและปัสกา 

คนอ่ืน ๆ ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่ามนัเป็นเร่ืองไม่ไดส้ าหรับชาวยิวท่ีเกบ็น ้ าองุ่นไวน้านแลว้ (cf. Kennedy ARS พจนานุกรมพระคริสตธรรมคมัภีร์ Hastings 
C. Scribner Son's, 1909 หนา้ 
974) ดงันั้นจะมีการใชไ้วน์เพียงอย่างเดียวซ่ึงสามารถคงสภาพไวเ้ป็นเวลาหลายปีได ้(การใชเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ช่นเหลา้องุ่นไดรั้บการรับรองงานเล้ียงของถ ้า
ในดิวเทอโรโน 26:14 แต่ไม่จ าเป็นตอ้งใช)้ 

คริสเตียนจะไม่ "เมาเหลา้องุ่นซ่ึงเป็นส่วนเกนิ" ตามท่ีเปาโลเขียนไว ้ (เอเฟซสั 5:18, KJV) เฉพาะไวน์ขนาดเลก็มากท่ีบริโภคตามปกติในเทศกาลปัสกา 
(ประมาณหน่ึงชอ้นชาเตม็หรือนอ้ยกว่า) 
เทศกำลปัสกำอยู่ใน 14 ไม่ได้ที่ 15 

บางคนสับสนเก ีย่วกบัวนัปัสกาในพระคมัภีร์ไบเบิล 



พระคมัภีร์สอนว่ามนัจะถูกเกบ็ไวใ้นวนัที ่14 ของเดือนแรกของปฏิทินของพระเจา้ (เลวีนิติ 23: 5) 

ในขอ้ท่ี 6 ของพระธรรมบทท่ี 12 กร็ะบุว่าเป็นลูกแกะจะถูกฆ่าตาย“ท่ีมืด” (GWT 

และชาวยิวแปลตีพิมพสั์งคม) ขอ้ท่ี 8 กล่าวว่าพวกเขาจะกนิเน้ือในคืนนั้น มนัจะคัว่และกนิในคืนนั้น และเช่นเดียวกบัคนท่ีฆ่าลูกแกะกส็ามารถฆ่าย่างและกนิเน้ือแ
กะไดใ้นปีแรก (อพยพ 12: 5) ระหว่างพระอาทิตยต์กและเท่ียงคืนซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ส่ิงท่ีเดก็ ๆ อิสราเอลไดท้ าไว ้เทศกาลปัสกาในอพยพ 12 
และในทางเทคนิคพวกเขาไดจ้นถึงเชา้เพ่ือรับประทานอาหารตามค าส่ังอพยพ 12:10 ตอนน้ีพระคมัภีร์เป็นท่ีชดัเจนว่าปัสกางามท่ีเกดิข้ึน“ในคืนนั้น” (อพยพ 
00:12) ในคนืเดียวกนัของวนัที ่14 

พระคมัภีร์สอนว่าพระเยซูเป็นเพียงการเสียสละคร้ังเดียว (1 เปโตร 3:18 ฮีบรู 9:28; 10: 10-
14) ในพระคมัภีร์ใหม่เห็นไดช้ดัว่าพระเยซูทรงเกบ็เทศกาลปัสกาสุดทา้ยของพระองค ์(ลูกา 22: 14-16) 
และถูกฆ่าตาย พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าพระเยซูถูกลบออกจากสัดส่วนการถือหุ้นกอ่นวนัท่ี 15 ท าไม? เน่ืองจากวนัที ่15 เป็น“วนัสูง” (จอห์น 19: 28-31) 
โดยเฉพาะวนัแรกของขนมปังไร้เช้ือ (เลวีนิติ 23: 6) ดงันั้นพระเยซถููกเกบ็ไวแ้ละปฏบิตัิตามเทศกาลปัสกาในวนัที่ 14 

ประวติัศาสตร์คริสตจกัรในช่วงตน้ยงับนัทึกว่าปัสกาถูกเกบ็ไวบ้นท่ี 14 ของเดือนนิสันโดยท่ีซ่ือสัตยข์องชาวยิวและคนต่างชาติผูน้ าคริสเตียนในคร้ังแรกท่ีสองและ
ศตวรรษท่ีสาม (นกับุญ. คริสตจกัรประวติัศาสตร์หนงัสือ V บทท่ี 24) และว่ามนัถูกเกบ็ไว ้ในตอนเยน็ (Calivas) 

ผูน้ าส่วนใหญ่ท่ีอา้งว่าพระเยซูคริสตไ์ดเ้รียกร้องใหถื้อปัสกาบางรุ่นแมว่้าหลายคนไดเ้ปล่ียนช่ือ, วนั, เวลา, 

สัญลกัษณ์และความหมาย (ดูส่วนอีสเตอร์ในบทท่ี 10) 

พระคมัภีร์ไดส้อนไวอ้ย่างชดัเจนว่าพระเยซูคริสตเ์ป็นลูกแกะปัสกาท่ีเสียสละเพ่ือเราและเพ่ือใหเ้ราถือเทศกาลเล้ียงอาหารท่ีไม่มีหนามไว:้ 

7 ลา้งออกยีสตเ์กา่เพ่ือท่ีคุณอาจจะกลายเป็นชุดใหม่ของแป้ง, 
ตราบเท่าท่ีคุณก  าลงัไร้เช้ือ ส าหรับแกะท่ีเป็นพาสซีสของเราคือพระคริสตไ์ดรั้บการถวายสัตวบูชา 8 เหตุฉะนั้นใหเ้ราเล้ียงฉลองไม่ไดก้บัยีสตเ์กา่เช้ือข
องความชัว่ชา้เลวทราม แต่ดว้ยขนมปังไร้เช้ือของความจริงใจและความจริง (1 โครินธ์ 5: 7-8, NAB) 

ขอใหสั้งเกตว่างานเล้ียงจะตอ้งเกบ็ไวด้ว้ยขนมปังไร้เช้ือแห่งความจริงใจและความจริง อคัรทูตเปาโลรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผูแ้ทนลูกแกะปัสกาท่ีชาวยิวใช ้นอกจาก
น้ีเขายงัสอนว่าคริสเตียนควรปฏิบติัตามเทศกาลปัสกาต่อไป 

แต่โดยพ้ืนฐานแลว้ชาวคริสเตียนท าเช่นน้ีไดอ้ย่างไร? 

อคัรทูตเปาโลอธิบายว่า: 

23 เพราะผมไดรั้บมาจากพระเจา้ท่ีฉันยงัส่งมอบใหก้บัคุณ: 
ท่ีพระเยซูเจา้ในคืนเดียวกบัท่ีเขาถูกหกัหลงัหยิบขนมปัง; 24 และเม่ือเขาไดรั้บขอบคุณเขายากจนนั้นและกล่าวว่า 
"จงรับกนิเถิดน่ีเป็นกายของเราซ่ึงไดเ้สียส าหรับคุณ. ท าเช่นน้ีในความทรงจ าของฉัน" 25 ในลกัษณะเดียวกนันอกจากน้ีเขายงัหยิบถว้ยหลงัอาหารค ่าว่า 
"ถว้ยน้ีคือพนัธสัญญาใหม่ดว้ยโลหิตของฉัน. 

น้ีท าบ่อยเท่าท่ีคุณด่ืมมนัในความทรงจ าของฉัน." 26 เพราะบ่อยเท่าท่ีคุณกนิขนมปังน้ีและด่ืมจากถว้ยน้ีคุณประกาศการเสียชีวิตของพระเจา้จนเขามา (
1 โครินธ์ 11: 23-29) 

ดงันั้นอคัรทูตเปาโลสอนว่าคริสเตียนจะตอ้งถือเทศกาลปัสกาในลกัษณะท่ีพระเยซูทรงทอดพระเนตรเทศกาลปัสกาสุดทา้ยของพระองคด์ว้ยขนมปังและเหลา้องุ่น 
และนัน่กคื็อตอนกลางคืนเพ่ือร าลึกหรืออนุสรณ์สถาน - ความทรงจ าคืองานประจ าปีไม่ใช่งานประจ าสัปดาห์ 

ปุจฉาวิสัชนาของโบสถ์คาทอลิกอย่างถูกต้องข้อสังเกตว่า“พระเยซูเลือกช่วงเวลาของเทศกาลปัสกา ... หยิบขนมปัง ... เขามนัแตก” และยงัใหม้นัจะกนิ 

เป็นเอกสารในพระคมัภีร์ว่าพระเยซูไดท้รงหกัขนมปังไร้เช้ือและส่งผ่านไปยงัผูท่ี้พระองคเ์สดจ็ไปกนิ พระเยซูทรงส่งเหลา้องุ่นใหแ้กส่าวกของพระองคเ์พ่ือด่ืมในป
ริมาณเลก็นอ้ย เราในโบสถ์ต่อเน่ืองของพระเจ้าอธิษฐานท าลายและแจกจ่ายขนมปังไร้เชื้อและจัดจ าหน่ายไวน์ส าหรับผู้ติดตามท่ีซ่ือสัตย์ของพระองค์ท่ีจะบริโภค แ



ต่คริสตจกัรแห่งกรุงโรม (เหมือนคนอ่ืน ๆ ) ไม่แบ่งขนมปังไร้เช้ือ (มนัใช ้'เจา้ภาพ' 
ทั้งหมด) หรือไม่กม็กัจะแจกจ่ายไวน์ส าหรับสาวกท่ีจะด่ืม (การกระจายตวัของไวน์ถือว่าเป็นตวัเลือกโดยโบสถแ์ห่งกรุงโรม 
และมกัไม่ค่อยท าในโบสถโ์ปรเตสแตนต)์ 

ส่ิงที่ 'เป็นบ่อยคร้ัง ... คุณประกำศ'? 

ควรกนิปัสกาบ่อยเพียงใด? 

พระเยซูกล่าวว่า "ส ำหรับบ่อยเท่ำที่คุณกินขนมปังนีแ้ละด่ืมจำกถ้วยนีคุ้ณประกำศกำรเสียชีวิตของพระเจ้ำจนเขำมำ." 

พิจารณาว่ามนัคือความตายของพระเยซูท่ีว่านีเ้อกราช 

การส้ินพระชนมข์องพระคริสตเ์ช่ือมต่อเรากบัพระเจา้ (โรม 5:10) และพระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองคเ์พ่ือความรอดของเรา (ยอห์น 3: 16-17 ฮีบรู 5: 
5-11) การตายของพระองคส์อนเราว่าคริสเตียนไม่ไดมี้รัชกาลบาปเหนือร่างกายมนุษยข์องเรา (โรม 6: 3-
12) คริสเตียนปัสกาเป็นท่ีระลึกประจ าปีของตายของพระเยซู 

พระเยซูไม่ไดก้ล่าวว่าท าพิธีน้ีตามท่ีตอ้งการ แต่เพียงว่าเม่ือคุณท าเช่นนั้นคุณจะประกาศความตายของพระองค์ ค าภาษากรีกมกัจะอยู่ใน 1 โครินธ์ 
11:26, hosakis จะถูกใชเ้พียงคร้ังเดียวอ่ืน ๆ ในพนัธสัญญาใหม่ มนัไม่ไดห้มายความว่าบ่อยเท่าท่ีคุณตอ้งการเวน้แต่ค ากรีกส าหรับ 
"คุณตอ้งการ" Thelo หรือ ethelo ปัจจุบนักคื็อ (ซ่ึงมนัอยู่ในวิวรณ์ 11: 6; เพียงสถานท่ีอื่น ๆ 
ในพระคมัภีร์ไบเบิลในระยะน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใชง้าน) อย่างไรกต็ามตั้งแต่น้ีไม่ปรากฏใน 1 โครินธ์ 11:26 
พอลไม่ไดแ้จง้ใหเ้ราสังเกตปัสกาของพระเจา้บ่อยเท่าท่ีเราตอ้งการ แต่เม่ือเราสังเกตการณ์เก ีย่วกบัเทศกาลปัสกากไ็ม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ 

พิธีจะแสดงความตายของพระคริสต์ 

นอกจากน้ีเปาโลเขียนขอ้ความน้ี: 

27 ดงันั้นถา้ผูใ้ดกนิขนมปังหรือเคร่ืองด่ืมน้ีถว้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในลกัษณะท่ีไม่คู่ควรน้ีจะเป็นความผิดของร่างกายและเลือดของพระเจา้ 28 แต่ใ
หค้นท่ีตรวจสอบตวัเองและเพ่ือใหเ้ขากนิขนมปังและด่ืมจากถว้ย 29 ส าหรับผูท่ี้กนิและด่ืมในลกัษณะท่ีไม่คู่ควรกนิและด่ืมตดัสินให้กบัตวัเองไม่ฉลาด
ร่างกายของพระเจา้ (1 โครินธ์ 11: 27-29) 

เปาโลไดส้อนอย่างชดัเจนว่าเพ่ือเอาขนมปังและเหลา้องุ่นน้ีเราตอ้งตรวจสอบตวัเอง การปลดปล่อยท่ีควรจะมาพร้อมกบัเทศกาลปัสกาช่วยใหเ้รามุ่งความสนใจไป
ท่ีความผิดพลาดและบาปของเราและท าใหเ้ราสามารถปฏิบติัตามค าส่ังน้ีจากพอลเพ่ือตรวจสอบตวัเราเอง เน่ืองจากการปลดปล่อยสามารถใชค้วามพยายามจ านวน
มากน้ีจึงสนบัสนุนแนวคิดเร่ืองการตรวจร่างกายเป็นประจ าทุกปี (คนไม่เอาแป้งออกทุกวนัหรือทุกสัปดาห์) 

พระคมัภีร์ใหม่ไดบ้นัทึกไวว่้าทั้งพระเยซูและเปาโลไดส้อนใหถื้อปัสกาในแบบคริสเตียน และน่ีเป็นขอ้สังเกตประจ าปี 

กำรล้ำงเท้ำ 

การลา้งเทา้ช่วยแสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตนและแมก้ระทัง่สาวกของพระเยซูคริสตย์งัคงมีแนวโนม้ท่ีจะมีพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นตอ้งท าความสะอาด (ยอห์น 
13:10) 

พระเยซูทรงสอนว่าศิษยข์องพระองคค์วรท าเช่นน้ี: 

13 คุณเรียกเราว่าครูและลอร์ดและคุณพูดดีส าหรับดงันั้นผม 14 ถา้ฉันแลว้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระอาจารยข์องท่านไดล้า้งเทา้ของคุณคุณกค็วรจะลา้
งเทา้ของกนัและกนั 15 เพราะเราไดใ้หคุ้ณตวัอย่างเช่นท่ีคุณควรท าตามท่ีฉันไดก้ระท าแกท่่าน 16 แน่นอนท่ีสุดผมพูดกบัคุณคนรับใชไ้ม่เกนิเจา้นายขอ
งเขา; หรือผูท่ี้ถูกส่งมานั้นใหญ่กว่าผูท่ี้ใชเ้ขาไป 17 ถา้คุณรู้ว่าส่ิงเหล่าน้ีมีความสุขท่ีคุณถา้คุณท าพวกเขา (ยอห์น 13: 13-17) 



ผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสตล์า้งเทา้เช่นเดียวกบัพระเยซูตรัสว่าท า 

แต่เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองตามค าแนะน าของพระเยซูเก่ียวกับเร่ืองนีเ้ป็นประจ าทุกปี 

แหล่งที่มำนอกพระคัมภีร์ 

ไม่ใช่ในคมัภีร์ไบเบิลเท่านั้นท่ีเราเห็นว่าปัสกาถูกเกบ็ไวเ้ป็นประจ าทุกปีโดยคริสเตียน บนัทึกประวติัศาสตร์ท่ีสัตยซ่ื์อถือเทศกาลปัสกาประจ าทุกปีใน 14 จากเวลาข
องอคัรสาวกเดิมและตลอดอายุ (Thiel ประวติับีต่อเน่ืองของคริสตจกัรของพระเจา้. 2 ฉบบั. Nazarene หนงัสือ 2016) 

มบีางข้อมลูท่ีน่าสนใจในข้อความเสียหายท่ีรู้จักกันเป็นชีวิตของ Polycarp (เอกสารน้ีดูเหมือนว่าจะอยู่บนพ้ืนฐานของงานเขียนในศตวรรษท่ีสอง 
แต่รุ่นท่ียงัหลงเหลืออยู่ในขณะน้ีท่ีเราเห็นมีขอ้มูล / การเปล่ียนแปลงท่ีดูเหมือนจะเพ่ิมเขา้มาในศตวรรษท่ีส่ีคือ; ดู Monroy MS โบสถไ์ซไฟนา: 
ประวติัศาสตร์และเทววิทยาของชุมชนคริสเตียนดั้งเดิม "ปีเตอร์แลงฉบบั 2015, หนา้ 
31) ส่ิงท่ีน่าสนใจคือการช้ีใหเ้ห็นว่าการสังเกตการณ์ปัสกาในเอเชียไมเนอร์อาจไม่ไดม้าจากสโลยอนจากอคัรสาวกยอห์น แต่กอ่นหนา้น้ีจากอคัรสาวกเปาโล 
(ชีวิตของ Pionius Polycarp, บทท่ี 2) 

ชีวิตของ 

Polycarp แสดงใหเ้ห็นว่าพนัธสัญญาใหม่กบัเทศกาลปัสกาขนมปังไร้เช้ือและไวน์กจ็ะถูกตั้งขอ้สังเกตในช่วงเทศกาลขนมปังไร้เช้ือ ระบุว่าคนนอกรีตท าอย่าง
อื่น และการเขียนนั้นสนบัสนุนแนวคิดท่ีว่าขนมปังและไวน์ท่ีไม่ไดห้ยิบจบัไดถู้กน ามาใชเ้ป็นประจ าทุกปี 

ประวติัศาสตร์บนัทึกไวว่้าอคัรสาวก Biblically จดทะเบียน (รวมทั้งฟิลิปและจอห์น) เช่นเดียวกบัพระสังฆราช / พระ Polycarp, ธราซียส, Sagaris, 
Papirius, Melito, Polycrates, เซนตแ์ละอื่น ๆ ถือเทศกาลปัสกาประจ าทุกปีใน 14 (นกับุญ. ประวติัความเป็นมาของ คริสตจกัร, หนงัสือ V บทท่ี 
24 ขอ้ 2-7) ชาวโรมนัอีสเติร์นออร์โธดอ็กซ์และชาวคาทอลิกแองกลิกนัทุกคนพิจารณาว่าผูน้ าเหล่าน้ีเป็นนกับุญ 
แต่ความเช่ือเหล่าน้ีไม่ไดท้ าตามตวัอย่างของพวกเขาในเร่ืองน้ี 

บิชอป / บาทหลวงเซนตข์อง Hierapolis ในเจียเอเชียไมเนอร์เขียนประมาณ 180 AD บอกคริสเตยีนเพื่อใหเ้ทศกาลปัสกาในวนัที่ 14: 

วนัท่ีสิบส่ีเทศกาลปัสกาของพระเจา้ ความเสียสละท่ียิ่งใหญ่ลูกชายของพระเจา้แทนลูกแกะท่ีถูกผูกไว ้ ... 
และผูท่ี้ถูกฝังอยู่ในวนัปัสกาหินถูกวางไวบ้นหลุมฝังศพ 

พระเยซกูนิและถือเทศกาลปัสกาในวนัที่ 14 ถูกฆา่ตายในวนัที่ 14 และถูกฝังอยู่ในวนัที ่14 น้ีไมไ่ดใ้นวนัที ่15 
และในปีแห่งความตายของพระองคน้ี์ไม่ไดใ้นวนัอาทิตย์ พระเยซูจะเสดจ็มาในเทศกาลปัสกาหลงัจากพระอาทิตยต์กดินและจะถูกสังหารในช่วงกลางวนัและถูกฝัง
ไวก้อ่นดวงอาทิตยต์กอีกคร้ัง (เพ่ือเร่ิมตน้วนัใหม่) 

ในช่วงปลายศตวรรษท่ีสองบิชอป / บาทหลวง Polycrates เอเฟซสัส่งจดหมายไปยงัโรมนับชิอปวิกเตอร์เมื่อวิคเตอร์พยายามบงัคบัให้ปฏบิตัติามเทศกาลปัสกาในวนัอาทติย์แทนวนัที่ 14: 

Polycrates เขียนว่า 
"เราสังเกตเห็นวนัท่ีแน่นอน; ไม่เพ่ิมหรือเอาไป เพราะว่าในแควน้เอเชียกมี็แสงสว่างใหญ่หล่นลงซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนอีกในวนัท่ีพระพกัตร์ขององคพ์ระผูเ้ป็
นเจา้มาถึงเม่ือพระองคจ์ะเสดจ็มาดว้ยพระสิริจากสวรรคแ์ละจะแสวงหาวิสุทธิชนทั้งปวง คนเหล่าน้ีคือฟีลิปอคัรสาวกสิบสองคนท่ีล่วงหลบัไปในเมือ
งเฮียร์โปลิส และบุตรสาวทั้งสองคนท่ียงับริสุทธ์ิวยัเยาวแ์ละบุตรสาวคนหน่ึงผูอ้าศยัอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธ์ิและพกัอยู่ท่ีเมืองเอเฟซสั ยิ่งไปกว่านั้น
ยอห์นผูเ้ป็นพยานและครูผูซ่ึ้งยึดติดกบัอกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นปุโรหิตกถื็อแผ่นศกัด์ิสิทธ์ิ เขาหลบัไปท่ีเมืองเอเฟซสั และ Polycarp 
ในเมืองสมีร์นาผูซ่ึ้งเป็นอธิการและเสียสละ และ Thraseas 
บิชอปและพลีชีพจากเอมีนีท่ีหลบัไปในสมีร์นา เหตุใดฉันจึงตอ้งกล่าวถึงท่านบิช็อปและผูเ้สียสละ Sagaris ท่ีหลบัไปใน Laodicea หรือ 
Papirius ท่ีมีความสุขหรือ Melito ขนัทีซ่ึงอาศยัอยู่ร่วมกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิและผูท่ี้อยู่ในเมือง Sardis 
ก  าลงัรอคอยการสังฆนายกจากสวรรคเ์ม่ือเขาจะลุกข้ึนจากท่ีนัน่ 



ท่ีตายแลว้? ทั้งหมดเหล่าน้ีไดสั้งเกตเห็นวนัท่ีสิบส่ีของเทศกาลปัสกาตามข่าวประเสริฐโดยไม่ค านึงถึงความเคารพ 
แต่เป็นไปตามหลกัแห่งความเช่ือ และฉันยงั Polycrates 
อย่างนอ้ยท่ีสุดของคุณทั้งหมดท าตามประเพณีของญาติของฉันบางคนฉันไดป้ฏิบติัตามอย่างใกลชิ้ด ส าหรับเจด็ญาติของฉันเป็นบาทหลวง; และฉันเ
ป็นคนท่ีแปด และญาติ ๆ 
ของฉันกสั็งเกตเห็นวนัท่ีคนเราเอาแต่ใส่เช้ือ ขา้พเจา้จึงมีพ่ีนอ้งท่ีมีอายุไดห้กสิบหา้ปีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และไดพ้บพระกบัพวกพ่ีนอ้งทัว่โลกและไดอ่้
านพระวจนะทุกขอ้ไม่หวาดกลวัดว้ยถอ้ยค าท่ีน่าสะพรึงกลวั ส าหรับบรรดาผูท่ี้ยิ่งใหญ่กว่าท่ีขา้พระองคไ์ดก้ล่าวไวว่้า 
"เราควรจะเช่ือฟังพระเจา้มากกว่ามนุษย"์ ... 

ขา้จะพูดถึงท่านบิชอปท่ีมีอยู่ซ่ึงขา้เรียกตามความปรารถนาของท่าน ช่ือของฉันท่ีฉันควรจะเขียนพวกเขาจะเป็นกลุ่มท่ีดี พวกเขาเห็นความเลก็นอ้ยขอ
งขา้พเจา้และยินยอมใหรั้บจดหมายนั้นดว้ยรู้ว่าขา้พเจา้ไม่ไดรั้บผมหงอกของขา้พเจา้โดยเปล่าประโยชน์ 
แต่ไดป้กครองชีวิตของขา้พเจา้โดยพระเยซูคริสต์ 

สังเกตเห็นในจดหมาย Polycrates ของเขา: 

1) กล่าวว่าเขาก  าลงัปฏิบติัตามค าสอนท่ีสืบทอดมาจากอคัรสาวกยอห์น  
2) กล่าวว่าเขาไดย้ึดมัน่ในค าสอนของข่าวประเสริฐ  
3) พ่ึงพาต าแหน่งท่ีค าสอนจากพระคมัภีร์เหนือกว่าหลกัธรรมท่ีโรมนัยอมรับ  
4) กล่าวว่าเขาเป็นคนซ่ือสัตยต่์อค าสอนท่ีไดรั้บจากผูน้ าคริสตจกัรกอ่นหน้าน้ี  
5) แสดงใหเ้ห็นว่าเขาเป็นโฆษกของผูศ้รัทธาในเอเชียไมเนอร์  
6) เขาและบรรพบุรุษของเขาไดสั้งเกตเห็นเวลาของขนมปังไร้เช้ือ  
7) ปฏิเสธท่ีจะยอมรับอ านาจของประเพณีโรมนัท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ในพระคมัภีร์  
8) ปฏิเสธท่ีจะยอมรับอ านาจของบิชอปแห่งกรุงโรม - เขาชอบแยกตวัออก (ดูวิวรณ์ 18: 4)  
9) ระบุว่าชีวิตของเขาจะปกครองโดยพระเยซูไม่ใช่ความคิดเห็นของมนุษย์ 

คุณจะท าตามตวัอย่างของพระเยซูและอคัรสาวกเช่น Polycrates ไดห้รือไม่? 

เพราะตน้คริสตเ์กบ็ไวปั้สกาในวนัที่ 14 พวกเขาและคนอื่น ๆ ท่ีไม่เพ่ือใหมี้ป้าย Quartodecimans (ภาษาละตินส าหรับ fourteenths) โดยนกัประวติัศาสตร์หลายคน 

คริสเตียนยุคตน้ตระหนกัว่าปัสกามีส่วนเก ีย่วขอ้งกบัแผนแห่งความรอดของพระเจา้ สังเกตเห็นว่าโดย 180 AD บิชอป / พระ Melito ของ Sardis 
เขียนว่า: 

ขณะน้ีมีเร่ืองลึกลบัเก ีย่วกบัเทศกาลปัสกาแมใ้นขณะท่ีเขียนไวใ้นกฎหมาย ... 

ดงันั้นประชาชนจึงกลายเป็นแบบอย่างของคริสตจกัรและกฎหมายร่างพาราโบลา แต่พระกติติคุณไดก้ลายเป็นค าอธิบายเก ีย่วกบักฎหมายและการปฏิบั
ติตามในขณะท่ีคริสตจกัรกลายเป็นคลงัแห่งความจริง ... น่ีคือเทศกาลปัสกาแห่งความรอดของเรา น่ีคือคนอดทนท่ีทนต่อหลายส่ิงหลายอย่าง ... 
น่ีคือคนท่ีกลายมาเป็นมนุษยใ์นหญิงพรหมจารีท่ีถูกแขวนคอบนตน้ไมผู้ถู้กฝังอยู่ในแผ่นดินซ่ึงฟ้ืนคืนชีพจากคนตายและผูย้กมนุษยข้ึ์น 

ข้ึนมาจากหลุมฝังศพดา้นล่างเพ่ือความสูงของสวรรค ์น่ีเป็นแกะท่ีถูกฆ่า 

เทศกาลปัสกาถูกเกบ็เป็นประจ าทุกปีใน 14 ของนิสันโดยซ่ือสัตยแ์ละอื่น ๆ ในศตวรรษต่อมา นกัวิชาการคาทอลิก (นกับุญโสกราตีส Scholasticus 
เรือประจญับาน) บนัทึกน้ีเกดิข้ึนในช่วงท่ี 4, 5 และ 6 -
8 วนัและต่อมาหลายศตวรรษ คริสตจกัรต่างๆของพระเจา้เขียนไดติ้ดตามการปฏิบติัตามเวลาตั้งแต่อคัรสาวกจนถึงยุคปัจจุบนั (เช่น Dugger AN, Dodd CO. 
ประวติัความเป็นมาของศาสนาท่ีแทจ้ริงฉบบัท่ี 3 Jerusalem, 1972 (คริสตจกัรของพระเจา้, วนัท่ี 7) Thiel B. 
ประวติัความเป็นมาของคริสตจกัรของพระเจา้ Nazarene หนงัสือ, 2016) 



นกัวิชาการกรีกโรมนัยอมรับว่าลกัษณะของปัสกาเช่นการสู้รบยงัคงเป็นท่ีสังเกตโดยพวกท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นคริสเตียนท่ีนบัถือศรัทธาในช่วงตน้ (เช่น 
Thurston, H. (1912) การลา้งเทา้และมือในสารานุกรมคาทอลิก) 

เทศกาลปัสกาเป็นงานฉลองประจ าปีแรกท่ีแสดงในบทท่ี 23 ของเลวีนิติ 

เทศกาลปัสกาช่วยใหร้อดภาพและพระคุณของคริสเตียน ควรสังเกตว่างานเขียนของคริสเตียนยุคแรกมกัอา้งถึงเป็นเทศกาลปัสกาไม่ใช่ "ลอร์ดออฟเดอะเพดาน" 

ในขณะท่ีบางคนอาจ 'จิตวิญญาณ' 
ออกไปส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติัตามเทศกาลปัสกาผูน้ าถือว่าเป็นนกับุญโดยชาวกรีกและโรมนัและคริสตจกัรของพระเจา้ไดเ้กบ็ไวอ้ย่างแทจ้ริง 

เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองยังคงท าเช่นน้ันในวันนี้ 

เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองถือปัสกาและรวมถึงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ไบเบิลและการปฏิบัติของการซักผ้าเท้าของกันและกัน 

แผนตั้งแต่ต้น 

เทศกาลปัสกาแสดงใหเ้ห็นว่าพระเจา้ทรงวางแผนไวก้อ่นท่ีโลกจะสถาปนา (1 เปโตร 1:20) 
เพ่ือส่งพระเยซูใหส้ิ้นพระชนมเ์พ่ือบาปของเราเพ่ือพระเจา้ทรงรักเรา (ยอห์น 3:16) เพ่ือพระเจา้จะทรงช่วยเราและใหพ้ระบุตรของพระองค ์
ทนทุกขท์รมานและเสียชีวิตส าหรับเรา ปัสกาแสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียนไดรั้บความรอดจากบาปโดยความตายของพระองคแ์ละไม่ตอ้งอยู่ในบาป (โรม 6: 1-5) 

แต่เพียงแค่ยอมรับการเสียสละของพระเยซูเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในแผนแห่งความรอดของพระเจา้ 

หลายคนเร่ิมตน้การเล้ียงฉลองของพระเจา้ดว้ยการระลึกถึงเทศกาลปัสกาและ / หรือคริสตชน แต่อย่าไปรู้ความลึกของความมัง่คัง่ (โรมนั 11:33) 
ของพระคุณของพระเจา้ (2 เปโตร 3:18) ภาพในงานเล้ียงอ่ืน ๆ ในพระคมัภีร์ไบเบิล 

พระเยซูคริสตไ์ม่ใช่แค่ผูเ้ขียน / ผูเ้ร่ิมตน้รอด (ฮีบรู 5: 9) เท่านั้น แต่ยงัเป็นผูท่ี้รอดชีวิตแห่งความรอดของเรา (ฮีบรู 12: 2; 1 เปโตร 1: 1-
9) ผูติ้ดตามท่ีแทจ้ริงของพระองคจ์ะรักษาวนัส าคญัแห่งฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร่้วงของพระองค์ 

3. คืนที่ต้องระวงัและวนัขนมปังไร้เช้ือ 

พระคมัภีร์ระบุว่าอียิปตเ์ป็นชนิดของความบาปท่ีชาวอิสราเอลตอ้งถูกส่งไป (ดูอพยพ 13: 3 วิวรณ์ 11: 
8) พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียนอาศยัอยู่ในโลกซ่ึงเป็นประเภท "บาบิโลน" ทางจิตวิญญาณ (วิวรณ์ 17: 1-
6) พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าคริสตชนจะค่อนขา้งเร็ว ๆ นีจ้ะส่งมาจากมนัหลังจากท่ีพระเจ้าเทภัยพิบัติของเขาเหนือบาบิโลน (วิวรณ์ 18: 1-
8) หลายโรคระบาดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือวิวรณ์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัท่ีเคยใชใ้นอียิปตก์อ่นท่ีคนของพระเจา้จะถูกส่งไป 

คนอิสราเอลท้ิงอียิปตใ์นวนัแรกของเทศกาลขนมปังไร้เช้ือ 

พระคมัภีร์ไบเบิลในเลวีนิติ 23: 7-8 สอนว่าทั้งสองอย่างแรกและคร้ังสุดทา้ยของขนมปังไร้เช้ือเป็นเวลาส าหรับการชุมนุมอนัศกัด์ิสิทธ์ิ (NKJV) ซ่ึงเป็น 
"ชุมนุมมงคล" (NJB) เยน็วนัท่ีสิบหา้ของ Nisan (ซ่ึงเร่ิมตน้ในวนัส าคญัศกัด์ิสิทธ์ิ) เร่ิมตน้เทศกาลขนมปังไร้เช้ือซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัการรับประทานอาหาร (cf. 
อพยพ 12:16; เลวีนิติ 23: 6) 

พระคมัภีร์บนัทึกเร่ืองราวต่อไปน้ี: 

42 มนัเป็นคืนท่ีจะสังเกตมากพระเจา้เพ่ือน าพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์: 
น่ีคือคืนของพระเจา้ท่ีจะสังเกตเห็นของเดก็ทุกคนของอิสราเอลในรุ่นของพวกเขา (อพยพ 12:42, KJV) 



น่ีคือคืนท่ีน่าจบัตามองของพระเจา้ของเราเม่ือเขาพาพวกเขาออกมาจากดินแดนแห่งÆgypt: 
คืนน้ีบรรดาคนอิสราเอลตอ้งสังเกตในชัว่อายุของพวกเขา (ตน้ฉบบั Douay Rheims) 

ส าหรับคริสเตียนคืนท่ีจะสังเกตเห็นภาพการด าเนินการของเราท่ีจะออกจากอียิปตท์างจิตวิญญาณ (ดูวิวรณ์ 11: 8) น่ีเป็นส่ิงท่ีควรท าใหค้ริสเตียนช่ืนชมยินดี 

ในอดีต Night to Be Observed มกัเก ีย่วขอ้งกบังานเล้ียงอาหารค ่าแบบร่ืนเริง อาหารเยน็ตามปกติรวมถึง แต่ไม่ จ ากดั เพียงขนมปังไร้เช้ือ 

เป็นกลุ่มของชำวยวิโทรปัสกำ 15 

ผูน้ าชาวยิวเปล่ียนวนัท่ีและบางส่วนของการปฏิบติัของพวกเขาท่ีเก ีย่วขอ้งกบัปัสกา บางแหล่งข่าวบอกว่าน่ีเป็นเพราะพวกเขาไม่ตอ้งการให ้rabbinical 
เหมือนกบัคริสเตียนท่ีซ่ือสัตย ์(Wolf G. ผลงานทางดา้นค าศพัท์และทางประวติัศาสตร์เก ีย่วกบัเทศกาลปัสกาในพระคมัภีร์และเทศกาล Rabbinic 
Passover G. Wolf, 1991) 

นอกจากน้ีอาจเน่ืองมาจากการรับประทานอาหารในคืนท่ีตอ้งสังเกตและประเพณีบางอย่างรวมกบัวิธีท่ีชาวยิวมกัจะจดัการกบัวนัศกัด์ิสิทธ์ิเน่ืองจากชาว 
พลดัถ่ิน(ชาวยิวนอกดินแดนอิสราเอล) และปัญหาเก ีย่วกบัปฏิทิน ( วนัส าคญัทางศาสนา. ยิวสารานุกรม 1906) 
ชาวยิวมีแนวโนม้ท่ีจะเรียกคืนจะสังเกตเห็นปัสกาเป็นชาวยิวส่วนใหญ่ให้มนัตอนเยน็ของวนัท่ี 15 ของนิสัน / อาบีบ บางคนใหท้ั้ง 14 และวนัที่ 15 เป็นเทศกาลปัสกา 

ในชว่งเวลาของพระเยซพูวกสะดูสีมีแนวโน้มทีจ่ะถือปัสกาในวนัที่ 14 และพวกฟาริสีในวนัที่ 15 (รับบีเจฟฟร่ีย ์W โกลดว์าสเซอร์. ท าไมชาวยิวในอเมริกามีสองเทศกาลปัสกา Seders?) 

อย่างไรกต็ามพระคมัภีร์สอนสองคร้ังท่ีแตกต่างกนัเป็นสองวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั พนัธสัญญาเดิมเทศกาลปัสกาแสดงใหเ้ห็นว่าเดก็อิสราเอลไดรั้บความคุม้คร
องและไม่ไดรั้บความทุกขท์รมานจากทูตสวรรคผ์ูต้าย วนัพุธเทศกาลพนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียนพระเยซูไดท้รงประทานโทษส าหรับความบาปของเ
ราเองผ่านความตายของพระองค์ 

แต่คืนท่ีน่าสังเกตเตือนชาวยิวว่าพวกเขาควรจะขอบคุณส าหรับการปลดปล่อยของพระเจา้จากการเป็นทาสของการเป็นทาสของชาวอียิปต ์(อพยพ 
12:42) ส าหรับคริสเตียนการคืนสู่ความสว่างจะสอนใหเ้รามีความช่ืนชมยินดีและขอบคุณส าหรับการปลดปล่อยพระเยซูคริสตไ์ดรั้บการปลดปล่อยจากความผิด
บาป (ยอห์น 8: 34-36) 

นกัวิชาการชาวยิวบางคนตระหนกัดีว่าคมัภีร์ไบเบิลระบุว่าปัสกาเป็นวนัท่ีแตกต่างกนัมากกว่าเทศกาลขนมปังไร้เช้ือ: 

เลฟ xxiii. แต่ดูเหมือนว่าจะแยกความแตกต่างระหว่างเทศกาลปัสกาซ่ึงก  าหนดไวส้ าหรับวนัท่ีสิบส่ีของเดือนและ (เทศกาลขนมปังไร้เช้ือ; 
ἑορτήτῶνἀζύμων, ลุค xxii. 1; Josephus, "BJ" ii. 1, § 3. ) ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นวนัท่ีสิบหา้ (ปัสกาสารานุกรมชาวยิวของ 
1906) 

ดงันั้นแมจ้ะมีมากทีสุ่ดชาวยิวเรียกรอ้งส่ิงทีพ่วกเขาให้ในวนัที ่15 
เป็นเทศกาลปัสกาท่ี 15 ถือว่าเป็นพระคมัภีร์ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาลเจด็วนักนิขนมปังไร้เช้ือ เน่ืองจากชาวยิวมีแนวโนม้ท่ีจะเนน้การเดินทางออกจากอียิ
ปตแ์ละพ่ึงพาประเพณีท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์บางอย่างพวกเขามกัจะสังเกตเฉพาะวนัท่ีท่ีสองเท่านั้น 

อพยพบทท่ี 12 
กล่าวเก ีย่วกบัเทศกาลปัสกาและเร่ิมตน้กบัพระเจา้เพ่ือส่ังสอนโมเสสและอาโรนเก ีย่วกบัส่ิงท่ีพวกเขาสอนผูค้นเช่นเดียวกบัส่ิงท่ีจะเกดิข้ึน ค าส่ังน้ีรวมถึงการออกข
องลูกแกะในวนัท่ีสิบเดือนแรกน้ีเรียกว่าอาบีบและประหยดัข้ึนจนกว่าจะถึงวนัท่ี 14 เม่ือมนัก  าลงัจะถูกฆ่าตายในพลบค ่า - จุดเร่ิมตน้ของวนัที ่14 

ขอใหสั้งเกตส่ิงต่างๆจากค าแนะน าต่อไปน้ีเก ีย่วกบัปัสกา: 

21 แลว้โมเสสเรียกบรรดาผูใ้หญ่ของอิสราเอลและตรัสกบัเขาว่า 
"เลือกออกและน าลูกแกะส าหรับตวัเองตามครอบครัวของคุณและฆ่าแกะปัสกา. 22 และคุณจะเอาตน้หุสบก  าหน่ึงจุ่มลงในเลือดท่ี 
อยู่ในอ่างน ้ าและตีทบัหลงัและประตูทั้งสองขา้งดว้ยเลือดท่ีอยู่ในอ่างน ้ าและไม่มีผูใ้ดในพวกท่านออกจากประตูบา้นจนรุ่งเชา้ (อพยพ 12: 21-22) 

นิพจน์ "จนถึงเชา้" มาจากค าภาษาฮีบรูหมายถึง "การท าลายจากแสงแดด" "มาถึงเวลากลางวนั" หรือ "การมาของพระอาทิตยข้ึ์น" 



ดงันั้นอิสราเอลไม่ไดอ้อกจากบา้นไปจนกระท ัง่หลงัจากรุ่งอรุณในวนัที่ 14 เกดิอะไรข้ึนเม่ือคืนกอ่น 

29 และต่อมาในเวลาเท่ียงคืนท่ีพระเจา้หลงลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปตต์ั้งแต่หวัปีของฟาโรห์ผูป้ระทบับนบลัลงักลู์กหวัปีของเชลยท่ีอยู่ในดนัเจ้ีย
นและบรรดาบุตรหวัปีของปศุสัตว ์ ... 33 และชาวอียิปตก์ระตุน้ใหค้นท่ีพวกเขาอาจจะส่งพวกเขาออกไปจากแผ่นดินในความเร่งรีบ พวกเขากล่าวว่า 
"เราทุกคนจะตายไปแลว้" (อพยพ 12: 29,33) 

โมเสสและอาโรนมิไดอ้อกไปในเวลากลางคืนซ่ึงเป็นขอ้สันนิษฐานท่ีไม่ถูกตอ้งว่าหลายคนมี 

28 ฟาโรห์จึงตรัสกบัเขาว่า "รับไปจากฉัน! จงระวงัตวัเองและดูใบหนา้ของฉันไม่ข้ึน! เพราะในวนัท่ีคุณเห็นใบหนา้ของฉันคุณจะตอ้งตาย!" 

29 โมเสสจึงกล่าวว่า "คุณไดพู้ดกนั. ฉันไม่เคยจะเห็นใบหนา้ของคุณอีกคร้ัง". (อพยพ 10: 28-29) 

หลงัจากการส้ินพระชนมพรรษาครบถว้นแลว้ชาวอิสราเอลมีงานหลายอย่างท่ีตอ้งท ากอ่นออกจากอียิปต์ พวกเขาจะอยู่ภายในบา้นของพวกเขาจนถึงเชา้วนัรุ่งสางไ
ฟไหมเ้ผาซากของลูกแกะท่ียงัไม่ไดก้นิไปท่ีหมู่บา้นและเมืองท่ีชาวอียิปตอ์าศยัอยู่และขอใหพ้วกเขามอบเงินทองและเส้ือผา้ใหแ้กพ่วกเขา 
รวบรวมและบรรจุส่ิงของใด ๆ 
ท่ีพวกเขาตอ้งพกติดตวัไปดว้ยฝูงและฝูงของพวกเขาจะเดินเทา้เป็นระยะทางไกลถึงยี่สิบไมลไ์ปยงัราเมสซ่ึงการเดินทางท่ีจดัออกจากอียิปต์จะเร่ิมตน้ข้ึน ขอ้สังเกต: 

34 คนนั้นเอากอ้นแป้งกอ่นท่ีมนัจะข้ึร่องนวดของพวกเขาถูกผูกไวใ้นเส้ือผา้ของพวกเขาเม่ือไหล่ของพวกเขา 35 และคนอิสราเอลกระท าตามค าของโมเ
สส และพวกเขายืมของชาวอียิปตอ์ญัมณีเงินและอญัมณีทองและเคร่ืองนุ่งห่ม: 36 และพระเจา้ใหป้ระชาชนเป็นท่ีโปรดปรานในสายตาของชาวอียิปตเ์
พ่ือใหพ้วกเขายืมแกพ่วกเขาส่ิงต่างๆเช่นท่ีพวกเขาจ าเป็นตอ้งใช ้และเขากป็ลน้คนอียิปต ์37 และคนอิสราเอลเดินทางจากฟาโรห์รามเสสท่ีจะสุคคทปร
ะมาณหกแสนเดินเทา้ท่ีมีคนอยู่ขา้งเด็ก 38 และหลากหลายผสมข้ึนมากบัพวกเขา; ฝูงแพะแกะฝูงววัเป็นอนัมาก 39 และพวกเขาอบขนมไร้เช้ือของแป้
งท่ีพวกเขาน าออกมาจากอียิปตเ์พราะมนักไ็ม่ไดมี้เช้ือ; เพราะเขาถูกผลกัออกจากอียิปตแ์ละไม่สามารถจะรกร้างไดแ้ละไม่ไดเ้ตรียมตวัไวเ้พ่ือตนเอง (
อพยพ 12: 34-39, KJV) 

คืนท่ีตอ้งสังเกตคือคืนท่ีพวกเขาท้ิง Rameses คืนท่ีพวกเขาออกจากอียิปต์ 

หลงัจากท าส่ิงท่ีพระเจา้ตรัสส่ังใหท้ า 

อพยพ 13:18 กล่าวแกเ่ราว่า "ชนชาติอิสราเอลไดข้ึ้นไปอย่างราบร่ืนจากประเทศอียิปต"์ 
เม่ือพิจารณาจากจ านวนผูค้นและช่วงอายุท่ีน่าท่ึงกคื็อพวกเขาสามารถบรรลุขอ้ตกลงน้ีไดทุ้กคืน ปัสกา 

ขนมปังไร้เช้ือ 

เราเป็นคริสเตียนยอมรับว่าพระเยซูทรงจ่ายค่าปรับส าหรับความบาปของเราในเทศกาลปัสกาและเราพยายามท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างท่ีพระองคไ์ดก้ระท าโดยปราศจากบ
าปและการเสแสร้งซ่ึงเช้ือเชิญเป็นสัญลกัษณ์แทนได ้(ลูกา 12: 1) 

ปลาย Herbert W. Armstrong เขียนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ี: 

และเม่ืออิสราเอลออกไปดว้ยมือสูง (ยอห์น 33: 3) 
ดว้ยความช่ืนชมยินดีและความช่ืนชมยินดีในการช่วยกูข้องพวกเขาจากการเป็นเชลยคริสเตียนท่ีเพ่ิงเกดิใหม่กเ็ร่ิมตน้ชีวิตคริสเตียนของตนข้ึนในเมฆแ
ห่งความสุขและความสุข แต่เกดิอะไรข้ึน? 

ปีศาจและบาปจะไล่ตามลูกชายท่ีเพ่ิงเกดิมาใหม่ของพระเจา้และทนัทีท่ีคริสเตียนใหม่และไม่มีประสบการณ์พบว่าเขาตกต ่าลงในส่วนลึกของความทอ้
แทแ้ละล่อลวงท่ีจะเลิกลม้และลาออก 



สังเกตอพยพ 14 ตอนตน้ขอ้ 10 
เม่ือชาวอิสราเอลเห็นกองทพัท่ียิ่งใหญ่ก  าลงัติดตามพวกเขาพวกเขาสูญเสียความกลา้หาญของพวกเขา กลวัมาเหนือพวกเขา พวกเขาเร่ิมบ่นและบ่น พว
กเขาเห็นว่าเป็นไปไม่ไดท่ี้พวกเขาจะหนีจากฟิรเอาน์และกองทพัของเขาเพราะเขามีอ านาจมากเกนิไปส าหรับพวกเขา และพวกเขากห็มดหนทาง ดงันั้
นมนัอยู่กบัเรา 

ควำมแรงของเรำไม่เพียงพอ! 

แต่จงสังเกตพระวจนะของพระเจา้ต่อพวกเขาผ่านทางโมเสสว่า "อย่ากลวัเลยจงน่ิงเถิดและเห็นความรอดขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ... เพราะคนอียิปต ์ ... 
พวกท่านจะไม่ไดเ้ห็นพวกเขาอีกเลยเป็นนิตยพ์ระเจา้จะทรงต่อสู้เพ่ือ คุณ"! วิธีท่ียอดเยี่ยม! 

เราบอกใหย้ืนน่ิงและเห็นความรอดของพระเจา้ เขาจะต่อสู้เพ่ือเรา เราไม่สามารถพิชิตซาตานและบาปได ้
แต่พระองคส์ามารถท าได ้พระคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์- มหาปุโรหิตของเราผูท้ าความสะอาดเรา - ช าระเรา - ส่งเรา - 
ผูท่ี้กล่าวว่าพระองค์จะไม่ทอดท้ิงพวกเราและทอดท้ิงเรา 

เราไม่สามารถรักษาบญัญติัดว้ยพลงัและก  าลงัของเราเอง แต่พระเยซูคริสตใ์นสหรัฐฯสามารถเกบ็รักษาไวไ้ด ้เราตอ้งพ่ึงพาพระองคด์ว้ยศรัทธา Arm
strong HW วนัส าคญัทางพระผูเ้ป็นเจา้ - หรือวนัหยุดตามประเพณี - ใด? คริสตจกัรทัว่โลกของพระเจา้, 1976) 

วัตถุประสงค์ของเทศกำล 

แต่ใหเ้ราไดเ้รียนรู้ถึงความส าคญัอย่างเต็มท่ีของเร่ืองน้ี ท าไมพระเจา้ก  าหนดวนัฉลองน้ี? เป้าหมายท่ียิ่งใหญ่ของพระองคคื์ออะไร? โปรดกลบัไปท่ีอ
พยพ 13 ขอ้ 3: "... โมเสสกล่าวแกป่ระชาชนว่า" จงระลึกถึงวนัน้ีซ่ึงท่านไดอ้อกจากอียิปต ์ ... "น่ีเป็นวนัท่ี 15 ของอาบีบ ขอ้ 6: 
"จงกนิขนมปังไร้เช้ือเจด็วนัและวนัท่ีเจด็จะเป็นวนับูชาแด่นิรันดร์กาล ... เพราะส่ิงท่ีนิรันดร์ไดท้ าไว ้ [เป็นความทรงจ า] ... และจะเป็นการลงนาม "- 
(ขอ้พิสูจน์ท่ีน่าอศัจรรยข์องบตัรประจ าตวั) -" แกเ่จา้บนมือของเจา้และส าหรับความทรงจ าระหว่างดวงตาของเจา้ "- ท าไม? - 
"ว่ากฎหมายของพระเยโฮวาห์อาจอยู่ในปากขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ... ดงันั้นเจา้จงระวงัพระราชบญัญติัน้ี ... " 

โอพ่ี้นอ้งท่ีรักคุณเห็นความหมายท่ียอดเยี่ยมไหม? คุณเขา้ใจความส าคญัท่ีแทจ้ริงของมนัทั้งหมดหรือไม่? คุณเห็นวตัถุประสงค์ของพระเจา้ไหม? ปัส
กาแสดงภาพความตายของคริสตชนเพ่ือการยกบาปท่ีผ่านมา การยอมรับพระโลหิตของพระองคไ์ม่ไดย้กโทษบาปท่ีเราตอ้งกระท า - 
ไม่ไดใ้หสิ้ทธ์ิต่อบาป - เพราะฉะนั้นเม่ือเรายอมรับว่าบาปของเราไดรั้บการอภยัเท่านั้น 

แต่เราจะหยุดท่ีนัน่ไหม บาปในอดีตไดรั้บการอภยั แต่เรายงัเป็นมนุษยเ์น้ือ เรายงัคงประสบความเยา้ยวน บาปไดย้ึดเราไวใ้นคลทัช์ของเรา - 
เราไดรั้บทาสเพ่ือท าบาปดว้ยพลงัของมนั และเราไม่มีอ านาจท่ีจะช่วยตวัเองใหพ้น้จากเร่ืองน้ี! เราไดรั้บในขอ้ผูกมดัท่ีจะท าบาป ใหเ้ราเขา้ใจภาพ - 
ความหมาย (Armstrong HW ส่ิงท่ีคุณควรทราบเก ีย่วกบัปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เช้ือข่าวดีมีนาคม 1979) 

คริสตชนควรเอาความบาปออกไปอย่างไร? "คุณจะสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกบัพระบิดาของคุณในสวรรคส์มบูรณ์แบบ" (มทัธิว 5:48) Leaven 
เป็นสัญลกัษณ์ของความบาป (1 โครินธ์ 5: 7-8) เหมือนความบาปพองข้ึน 
เม่ือเจด็เป็นจ านวนของพระเจา้ท่ีแสดงถึงความครบถว้นคริสเตียนจะปฏิบติัตามเทศกาลปัสกาดว้ยขนมปังไร้เช้ือเจด็วนั ความหมายและสัญลกัษณ์ไม่สมบูรณ์ดว้ยเ
ทศกาลปัสกาเพียงอย่างเดียว เทศกาลปัสกายอมรับการรับเอาเลือดของพระคริสตเ์พ่ือใหอ้ภยับาปท่ีผ่านมาและความตายของพระเยซู 
เราควรปล่อยใหพ้ระเยซูคริสตแ์ขวนไวบ้นตน้ไมแ้ห่งความตายของพระองค ์(เทียบกาลาเทีย 3:13) 
หรือไม่? ล าดบัขนมปังไร้เช้ือเจด็วนัตามเทศกาลปัสกาช่วยใหเ้ราไดเ้ห็นภาพความบาปท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการรักษาพระบญัญติัหลงัจากท่ีบาปท่ีผ่านมาไดรั้บการยกโ
ทษใหเ้ป็นผลมาจากการเสียสละของพระเยซู 

วนัแห่งขนมปังไร้เช้ือแสดงชีวิตและการท างานของพระเยซูท่ีฟ้ืนคืนพระชนม์ พระเยซูทรงเสดจ็ข้ึนสู่พระท่ีนัง่ของพระเจา้ตอนน้ีพระองคก์  าลงัท างานอย่างเต็มก  าลั
งในนามของเราในฐานะมหาปุโรหิตของเราเพ่ือช าระเราทั้งหลายดว้ยความบาป (ฮีบรู 2: 17-18) ช่วยใหเ้ราพน้จากอ านาจของตน! 
น่ีคือบางส่วนของส่ิงท่ีพระคมัภีร์ฮีบรูพูดเก ีย่วกบัวนัของขนมปังไร้เช้ือ: 



15 เจด็วนัจะกนิขนมปังไร้เช้ือ ในวนัแรกเจา้จะเอาเช้ือจากบา้นเรือนออก เพราะว่าผูท่ี้กนิขนมปังมีเช้ือตั้งแต่วนัท่ีหน่ึงจนถึงวนัท่ีเจด็ผูน้ั้นจะถูกตดัขาด
จากอิสราเอล 16 ในวนัแรกจะมีการประชุมบริสุทธ์ิและในวนัท่ีเจด็จะมีการประชุมบริสุทธ์ิส าหรับคุณ อย่าใหมี้การประพฤติตามแบบนั้น แต่ส่ิงท่ีทุก
คนตอ้งรับประทาน - 

ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับคุณเท่านั้น 17 ดงันั้นคุณจะตอ้งปฏิบติังานเล้ียงของขนมปังไร้เช้ือส าหรับในวนัเดียวกนัน้ีผมจะไดน้ ากองทพัของคุณออกจากแผ่นดิ
นอียิปต ์เพราะฉะนั้นจงระวงัวนัน้ีตลอดชัว่อายุของเจา้อย่างค าตดัสินอนัเป็นนิรันดร์ 18 ในเดือนแรกในวนัท่ีสิบส่ีของเดือนท่ีตอนเยน็คุณจะกนิขนมปั
งไร้เช้ือจนถึงวนัท่ียี่สิบแรกของเดือนเวลาเยน็ 19 เจด็วนัเช้ือจะพบไดใ้นบา้นของคุณเน่ืองจากใครกต็ามท่ีกนิส่ิงท่ีมีเช้ือท่ีคนคนเดียวกนัจะถูกตดัออกจา
กการชุมนุมของอิสราเอลไม่ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหนา้หรือชนพ้ืนเมืองของแผ่นดิน 20 คุณจะกนิอะไรข้ึ; ในท่ีอาศยัของท่านท่านจะไดรั้บประทานข
นมปังไร้เช้ือ '"(อพยพ 12: 15-20) 

เลวีนิติ 23: 6-8 สอนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ีเช่นกนั และดิวเทอโร 16:16 
แสดงใหเ้ห็นว่าการถวายท่ีคาดว่าจะไดรั้บในวนัขนมปังไร้เช้ือพระเยซูคริสตแ์ละวนัหยุดฤดูใบไมร่้วง 

เดิมทีไม่มี "เคร่ืองบูชาบูชาหรือเคร่ืองสัตวบูชา" เม่ือพระเจา้ทรงน าพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต ์ (เยเรมีย ์ 7:22) พวกเขาถูกเพ่ิมเขา้มาเน่ืองจากการไม่เช่ือฟัง 
(เยเรมีย ์7: 21-27) และพนัธสัญญาใหม่เป็นท่ีชดัเจนว่าเราไม่จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองเผาบูชาหรือเคร่ืองสัตวบูชาตอนน้ี (ฮีบรู 9: 11-15) 

ขณะท่ีเรากนิขนมปังไร้เช้ือในแต่ละวนัเราตระหนกัดีว่าเราตอ้งหลีกเล่ียงความบาปท่ีแพร่หลายในโลกรอบตวัเรา 

ท ำเสร็จหรือเก็บไว้? 

วนัขนมปังไร้เช้ือท าไป? พิจารณาส่ิงอ่ืนท่ี Herbert W. Armstrong เขียนว่า: 

ไม่ยกเลิกด้วยข้อตกลงเก่ำ 
สังเกตว่าวนัของขนมปังไร้เช้ือเป็นระยะเวลามีสอง SABBATHS วนัสูง และระยะเวลาน้ีไดรั้บการสถาปนาข้ึนตลอดกาล - 
ขณะท่ีชาวอิสราเอลยงัคงอยู่ในอียิปต ์- กอ่นท่ีกฎหมายพระกติติคุณของโมเสสไดรั้บหรือเขียนข้ึน - 

กอ่นท่ีพระเจา้จะเสนอพนัธสัญญาเกา่! ส่ิงท่ีกฎหมายของโมเสสหรือพนัธสัญญาเกา่ไม่ไดน้ ามาหรือสถาบนัไม่สามารถออกไปได!้ ในการแปลของเฟ
นตนับทร้อยกรองท่ี 17 ไดรั้บการแปลว่า "เพราะฉะนั้นใหเ้กบ็ระยะเวลาน้ีไวเ้ป็นสถาบนัท่ีเคยมีข้ึนมาตลอดกาล" รวมระยะเวลาทั้งหมดแลว้ 
น้ีคนเดียวควรจะพิสูจน์ว่าวนัศกัด์ิสิทธ์ิ - และเจด็วนัของขนมปังไร้เช้ือ - มีผลผูกพนัในวนัน้ีและ ตลอดไป! 
ตอนน้ีถา้ขอ้ความเหล่าน้ีน ามาใชก้บัวนัท่ี 15 ไม่ใช่วนัท่ี 14 
ตามท่ีพวกเขาท าอย่างแน่นอนและน่ีเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีแน่ชดัแลว้เทศกาลปัสกาเป็นท่ีส้ินสุดหรือไม่? แน่นอนมนัเป็น! แต่ต าราเหล่าน้ีขา้งตน้อา้งถึง 
FEAST ไม่ใช่ PASSOVER ในวรรคเร่ิมตน้อพยพ 12:21 ปัสกาถูกเรียกอีกคร้ังและขอ้ 24 ก  าหนดไวต้ลอดไป! ... 
เพ่ือดูปัสกาเพียงอย่างเดียวและจากนั้นไม่สามารถสังเกตเจด็วนัของขนมปังไร้เช้ือหมายถึงในสัญลกัษณ์เพ่ือรับเลือดของพระคริสต์และเพ่ือด าเนินการต่
อไปในความบาป - ท่ีจะพูด ... กฎหมายจะท าไปเราอยู่ภายใตพ้ระคุณ , ความหมายใบอนุญาตเพ่ือด าเนินการต่อในบาป! 

เจด็วนัแห่งขนมปังไร้เช้ือถือเป็นภาพแห่งการรักษาพระบญัญติัซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการพูดถึงการท้ิงบาป (Armstrong HW 
ส่ิงท่ีคุณควรทราบเก ีย่วกบัปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เช้ือข่าวดีมีนาคม 1979) 

คริสเตียนในยุคแรกไม่เช่ือว่าวนัแห่งขนมปังท่ีไม่มีหนทางกห็ายไป อคัรสาวกเปาโลไดรั้บรองอย่างถูกตอ้งเพ่ือรักษาเทศกาลดว้ยขนมปังไร้เช้ือ (1 โครินธ์ 5: 
7) เขาและคนอื่น ๆ ยงัคงท าเคร่ืองหมาย / สังเกตมนัและสังเกตเห็นมนันอกยูเดีย: 

6 แต่เราเรือออกจาก Philippi หลงัจากวนักนิขนมปังไร้เช้ือและในหา้วนัสมทบกบัพวกเขาท่ีเมืองโตรอสัท่ีเราอยู่เจด็วนั (กจิการ 20: 6) 

ถา้คริสเตียนไม่รักษาวนัขนมปังท่ีไม่มีมลทินพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองน้ีใหบ้นัทึกเช่นน้ี ตอนน้ีฟีลิปปีเป็นชาวต่างชาติท่ีมาซิโดเนีย มั
นถูกปกครองโดยชาวโรมนั - จึงท าใหว้นัน้ีไม่ จ ากดั 
เฉพาะสถานท่ีเช่นเยรูซาเลม็ อย่างนอ้ยสองแห่งในพระคมัภีร์ใหม่เราเห็นว่าวนัแห่งขนมปังไร้เช้ือจะถูกเกบ็ไวใ้นพ้ืนท่ีต่างชาติ (1 โครินธ์ 5: 7, กจิการ 20: 6) 



พิจารณาแถลงการณ์ว่า "ในช่วงเทศกาลขนมปังไร้เช้ือ" ในกจิการ 12: 3 เน่ืองจากผูเ้ขียนคนต่างชาติประพฤติตามหนังสือกจิการถึงคนต่างชาติ (กจิการ 1: 1) 
เหตุใดเขาจึงกล่าวถึงวนัน้ีหากพวกเขาไม่ทราบคริสเตียนชาวต่างชาติและไดห้ยุดอยู่? 

บางทีมนัควรจะเสริมว่าเกศ๊ตวรรษท่ี 3 ถ Epistula 
Apostolorum อา้งว่าพระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ควรเกบ็วนักนิขนมปังไร้เช้ือจนกระทัง่เขากลบัมา ในขณะท่ีเราไม่สามารถพ่ึงพาเอกสารท่ีมนัจะแส
ดงใหเ้ห็นว่าบางคนรักษาวนันั้นในศตวรรษท่ี 3 ถ 

ขอ้มูลจากนอกพระคมัภีร์รายงานว่าอคัรสาวกเปาโลจอห์นและฟิลิปพร้อมดว้ยโพลิคาร์ปแห่งสเมอร์นาและคริสเตียนยุคแรก ๆ เกบ็วนัแห่งขนมปังไร้เช้ือ (ชีวิต 
Pionius Polycarp บทท่ี 2) 

อย่างไรกต็ามเร่ืองน้ี Canon 38 ของสภาเลโอดีเซียของศตวรรษท่ีส่ี (ค. 363-364) 
หา้มการสังเกตของวนัขนมปังไร้เช้ือ บรรดาผูท่ี้อยู่ในศาสนจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่สามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑต่์างๆของสภาท่ีขดัต่อพระคมัภีร์และประเพณีตน้ 
ๆ ของผูศ้รัทธา 

เพราะฉะนั้นผูดู้แลวนัสะบาโตหลายคนยงัคงรักษาขนมปังไร้เช้ือในเวลาต่อมาไว ้(Pritz. Nazarene Jewish Christianity. Magnas, 
Jerusalem, 1988, หนา้ 35; Jerome as cited in Pritz, pp. 58,62,63; Ephiphanius. The Panarion. 
ของเอเฟซสัแห่งซาลามิส: หนังสือ II (นิกาย 1-46) ตอนท่ี 1 บทท่ี 19 7-9 BRILL, 1987, หนา้ 117-119) และในยุคกลางและยุคอื่น ๆ 
(Liechty D. Sabbatarianism ในศตวรรษท่ีสิบหก) ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัแอนดรูส์, Berrien Springs (MI), 1993, หนา้ 61-62; 
Falconer John การยืนยนั Breife ของ John Traskes Judaical และ Fantyces นวนิยาย, หนา้ 57-58, อา้งถึง Ball B. ผูช้ายวนัท่ีเจด็: 
Sabbatarians and Sabbatarianism in England and Wales, 1600-1800, 2nd edition. James Clark & Co. , 
2009, หนา้ 49-50) 

ในฐานะท่ีเราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองไม่ยอมรับว่าสภาของเลโอดีเซียพูดคริสตจักรท่ีแท้จริงของเรายังคงเกบ็วันกินขนมปังไร้เชื้อ เรากนิขนมปังไ
ร้เช้ือในแต่ละเจด็วนัตามท่ีพระคมัภีร์เตือนสติ (อพยพ 12:15, 13: 6; 23:15; 34:18) ขนมปังน้ีสามารถท าจากธญัพืช / 
ถัว่ท่ีแตกต่างกนัไดก้ารใชข้า้วสาลีไม่จ าเป็นตอ้งมีตามพระคมัภีร์ 

(บางทีอาจกล่าวไดว่้าสามารถทานอาหารอ่ืนท่ีไม่ใช่ขนมปังไร้เส้ียวไดใ้นระหว่างการเล้ียงน้ีเพียงแต่ว่าไม่มีขนมปังท่ีมีรสเผด็นอกจากน้ีเทศกาลปัสกาซ่ึงเป็นวนัแร
กและคร้ังสุดทา้ยของขนมปังไร้เช้ือเป็นเหมือนวนัท่ี Sabbath สัปดาห์ท่ีหน่ึงไม่ไดท้ างาน.) 

ในขณะท่ีบางคนชอบท่ีจะเปรียบเทียบกบัส่วนต่างๆของพระคมัภีร์แมว่้าจะมีความเขา้ใจทางจิตวิญญาณในวนัพระวิญญาณ 
แต่กมี็ความเป็นจริงดว้ย และการปฏิบติัทางกายภาพช่วยใหเ้ราเขา้ใจบทเรียนเก ีย่วกบัจิตวิญญาณไดดี้ยิ่งข้ึน 

วนัแห่งขนมปังไร้เช้ือช่วยใหภ้าพท่ีเราคริสเตียนก  าลงัมุ่งมัน่ท่ีจะน าความบาปและการเสแสร้งออกมาจากชีวิตของเรา (cf. มทัธิว 16: 6-12; 23:28; ลูกา 
12: 1). การช่วยใหร่้างกายดีข้ึนช่วยใหเ้ราเรียนรู้บทเรียนเก ีย่วกบัจิตวิญญาณท่ีพระเจา้ทรงก  าหนดไวไ้ดดี้ยิ่งข้ึน 

4. วนัเพน็เทคอสต์: ควำมจริงเกีย่วกบักำรเรียกของคุณและของประทำนอนัเหลือเช่ือของพระเจ้ำ 

ผูท่ี้รู้ว่าพระเยซูคริสตรู้์เร่ืองเก ีย่วกบัคริสตชน หลายคนถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของโบสถ์แห่งพนัธสัญญาใหม่ 

หลงัจากท่ีพระเยซูส้ินพระชนมพ์วกสาวกของพระองค์ถูกส่ังใหร้อรับฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

4 และถูกประกอบเขา้ดว้ยกนักบัพวกเขาไดรั้บค าส่ังไม่ใหเ้ดินทางออกจากกรุงเยรูซาเลม็ แต่รอใหสั้ญญาของพ่อ "ซ่ึง" เขากล่าวว่า 
"คุณเคยไดย้ินจากเรา 5 จอห์นบพัติศมาดว้ยน ้ ากจ็ริง แต่ ท่านทั้งหลายจะรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ก ีว่นัต่อจากน้ี " (กจิการ 1: 4-5) 

ดงันั้นพวกเขาจึงรอและ: 

1 เม่ือวนัคริสตชนไดอ้ย่างเตม็ท่ีมาพวกเขาทั้งหมดท่ีมีในท่ีแห่งหน่ึง (กจิการ 2: 1) 



ขอให้สังเกตค ำว่ำเน้นว่ำควำมจริงทีว่่ำวันคริสตชนได้มำอย่ำงเตม็ที่ พระคัมภีร์คือกำรท ำให้มันชัดเจนว่ำเหตุกำรณ์ที่เป็นไปตำมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมจริงทีว่่
ำวันคริสตชนได้มำอย่ำงเตม็ที ่และเหตุการณ์เหล่าน้ีเกดิข้ึนกบัพวกสาวกเพราะทุกคนไดสั้งเกตการณ์ร่วมกนั 

น่ีคือส่ิงท่ีเกดิข้ึนแลว้: 

2 และทนัใดนั้นมีเสียงมาจากสวรรคเ์ป็นของพายุกลา้ว่ิงและมนัเตม็บา้นทั้งท่ีเขานัง่อยู่ 3 จากนั้นกมี็ปรากฏใหพ้วกเขาล้ินแบ่งออกเป็นไฟและหน่ึงปร
ะทบับนแต่ละของพวกเขา 4 และพวกเขาทุกคนเต็มไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและเร่ิมท่ีจะพูดภาษาอ่ืน ๆ ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดใหพู้ด ... 

38 เปโตรจึงตรัสกบัเขาว่า "จงกลบัใจและปล่อยใหทุ้กคนไดรั้บบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตเ์พ่ือการปลดของ 

บาป; และคุณจะไดรั้บของขวญัจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 39 ส าหรับสัญญาท่ีเป็นคุณและลูก ๆ 
ของคุณและทุกคนท่ีอยู่ไกลออกไปมากท่ีสุดเท่าท่ีพระเจา้ของเราจะโทร." 

40 และอีกหลายค าท่ีเขาเป็นพยานและกลบัตวักลบัใจพวกเขาว่า 
"ถูกบนัทึกไวจ้ากยุควิปลาสน้ี". 41 จากนั้นผูท่ี้ไดรั้บการยินดีท่ีค าพูดของเขารับบพัติศ; และในวนันั้นมีคนเพ่ิมข้ึนอีกสามหม่ืนคน 42และพวกเขายงัคง

แน่วแน่ในหลกัค าสอนของอคัรสาวกและคบหากนัในการหกัขนมปังและการอธิษฐาน ... 47 สรรเสริญพระเจา้และมีความโปรดปรานกบัทุกคน องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดประทานแกค่ริสตจกัรทุกวนัคนท่ีรอด (กจิการ 2: 2-4, 38-42, 47) 

พวกเขาไดรั้บพลงัอ านาจบางส่วนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และน่ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของคริสตจกัรคริสเตียนโดยชาวโรมนัคาทอลิกออร์โธดอกซ์ตะวนัออกผูป้ระท้
วงส่วนใหญ่พยานพระยะโฮวาและกลุ่มคริสตจกัรของพระเจา้ ดงันั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดรั้บในเวลาหน่ึง (ในเวลาเดียวกนักบัท่ีชาวยิวจ านวนมากสังเกตเห็น 
Pentecost) และสาวกของพระเยซูยงัคงสังเกตการณ์ 

นัน่ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ 

มีมำกขึน้เพ่ือ Pentecost? 

หลายคนไม่เขา้ใจว่า Pentecost เป็นตวัแทนมากกว่าการใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิและการเร่ิมตน้ของโบสถแ์ห่งพนัธสัญญาใหม่ 

การดูขอ้ความในพระคมัภีร์เกา่และใหม่ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก ีย่วกบัวนัน้ีและความหมายของมนั 

การฉลองเทศกาลเพน็เทคอสตถู์กเกบ็ไวโ้ดยชาวคริสเตียนหลงัจากท่ีเร่ิมตน้ แต่ไม่มีการเอ่ยถึงการพูดภาษาแปลก ๆ อคัรทูตเปาโลยงัคงรักษา Pentecost 
หลายทศวรรษหลงัจากท่ี Pentecost กล่าวถึงในบทท่ีสองของหนังสือกจิการ แจง้ใหท้ราบส่ิงท่ีเขาเขียนเก ีย่วกบั 56 AD: 

8 เพราะฉันไม่ตอ้งการท่ีจะเห็นคุณในขณะน้ีในทาง; แต่ฉันหวงัว่าจะอยู่กบัคุณต่อไปถา้พระเจา้อนุญาต แต่ขา้พเจา้จะอยู่ในเมืองเอเฟซสัจนถึงเมืองเพ็
นเทคอสต ์(1 โครินธ์ 16: 8) 

น่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเปาโลรู้เม่ือเพน็เทคอสตอ์ยู่ท่ีว่าเขารู้สึกว่าชาวโครินธ์ตอ้งรู้เม่ือคริสตชนเป็นอย่างไรและเอเฟซสัจะรู้จกัเม่ือมีเพน็เทคอสตห์รือไม่ ดงันั้นจึงเห็นได้
ชดัว่าไดรั้บการปฏิบติัโดยพอลและคนต่างชาติในเมืองเอเฟซสัและเมืองโครินธ์ 

ในอีกหน่ึงปีอคัรสาวกเปาโลกอ็ยากจะอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็ในเทศกาลเพน็เทคอสประมาณ 60 AD: 

16 ส าหรับพอลไดต้ดัสินใจท่ีจะแล่นเรือผ่านมาเอเฟซสัเพ่ือท่ีเขาจะไดไ้ม่ตอ้งใชเ้วลาในเอเชีย เพราะเขารีบไปอยู่ท่ีกรุงเยรูซาเลม็ถา้ท าไดใ้นวนัแห่งเท
ศกาลเพน็เทคอสต ์(กจิการ 20:16) 

ดงันั้นคริสเตียนในกรุงเยรูซาเลม็ยงัคงสังเกตการณ์เพน็เทคอสตแ์ละพอลกสั็งเกตดูดว้ยเช่นกนั มิฉะนั้นจะไม่มีเหตุผลท่ีชดัเจนว่าท าไมเปาโลจึงอยากจะอยู่ในกรุงเย
รูซาเลม็ในวนัเพน็เทคอสต์ 



ค าว่าคริสตชนเป็นค าภาษากรีกหมายถึง 50 ค าน้ีมาจากค าอธิบายภาษาฮีบรูต่อไปน้ีในการค านวณวนัท่ี: 

15 และคุณจะนบัตวัเองจากวนัหลงัจากวนัสะบาโตตั้งแต่วนัท่ีท่านน ามามดัของการเสนอขายคล่ืนเจด็วนัสะบาโตใหแ้ลว้เสร็จ 16 จ านวนหา้สิบวนัหลั
งจากวนัท่ีเจด็วนัสะบาโต (เลวีนิติ 23: 15-16) 

วนัเพน็เทคอสตมี์หลายช่ือและดว้ยเหตุน้ีบางคนจึงสับสนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ี ช่ือในพระคมัภีร์อื่น ๆ ไดแ้ก ่: งานเล้ียงของเทศกาลเล้ียงอาหารกลางวนัและวนัแรก 

ประเพณีของชำวยิวและเม่ือไหร่ที่เป็นคริสตชน? 

การร้องเพลงมกัมาพร้อมเทศกาลศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือพระอาทิตยต์กดิน: 

29 คุณจะมีบทเพลงในฐานะท่ีเป็นในเวลากลางคืนเม่ือมีเทศกาลศกัด์ิสิทธ์ิจะถูกเกบ็ไวแ้ละใจยินดีเม่ือคนหน่ึงไปกบัขลุ่ยจะเขา้มาในภูเขาของพระเจา้เ
พ่ือผูย้ิ่งใหญ่ของอิสราเอล (อิสยาห์ 30:29) 

ชาวยิวสมยัใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะเรียกคริสตชนโดย Shavuot ระยะ 

บางคนสับสนเม่ือวนัเพน็เทคอสต์ ชาวยิวหลายคนไม่ให้มนัในวันเดียวกับท่ีคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองช่วยให้มนั 

ชาวยิว Sadducees กล่าวอย่างถูกตอ้งว่า "Pentecost จะตกเสมอในวนัอาทิตย"์ อย่างไรกต็าม "[i] n โพสต ์- Talmudic และวรรณคดี geonic ... 
Pentecost ตกอยู่ใน 6 ของ Siwan" (Pineles, "Darkeh shel Torah," p. 212 , เวียนนา, 1861; Pentecost สารานุกรมชาวยิวของ 
1906) วนัท่ีชาวยิวจ านวนมากใชต้อนน้ี (ซ่ึงอยู่ในโพสต ์ - Talmudic วรรณคดีท่ีถูกรวบรวมไวใ้นพนัธสัญญาเดิมและไม่ใช่คมัภีร์) 
เป็นการเปล่ียนแปลงภายหลงัและไม่ใช่วนัท่ีในพระคมัภีร์ไบเบิล . เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองสังเกตวิธีการในพระคัมภีร์ไบเบิล 

แจง้ใหท้ราบต่อไปน้ีจากอดีตหวัหนา้ Rabbi ลอร์ด กระสอบ: 

พวกฟาริสีซ่ึงเช่ือในกฎหมายช่องปากและคนเขียนไดท้ าความเขา้ใจว่า "วนัสะบาโต" หมายถึงท่ีน่ีในวนัแรกของปี Pesach (15 
นิซนั) พวกสะดูสีท่ีเช่ือในกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้นจึงน าขอ้ความมาใชอ้ย่างแทจ้ริง วนัรุ่งข้ึนหลงัจากวนัสะบาโตเป็นวนัอาทิตย ์ดงันั้น
นบัเร่ิมตน้เสมอในวนัอาทิตยแ์ละ Shavuot หา้สิบวนัต่อมากม็กัจะตรงกบัวนัอาทิตย ์(กระสอบ L. ยูดาย: ความคิดส าหรับ Shavuot Arutz 
Sheva, 3 มิถุนายน 2014. ) 

คริสเตียนควรจ าไวว่้าพระเยซูทรงลงโทษพวกฟาริสีในการพ่ึงพากฎเกณฑท์างวาจามากกว่ากฎหมายท่ีเขียนข้ึน (มาร์ค 7: 5-13) พระเยซูตรัสกบัเขาว่า 
"พวกท่านท าพระวจนะของพระเจา้โดยปราศจากผลโดยธรรมเนียมของท่านซ่ึงท่านไดถ้วายแลว้และหลายส่ิงหลายอย่างท่ีท่านท า" (มาระโก 7:13) 

และดงัท่ีแสดงไวด้า้นล่างคริสตชนหมายถึงเวลานบัหา้สิบท่ีเก ีย่วขอ้งกบัผลแรก: 

16 จ านวนห้าสิบวนัหลงัจากวนัท่ีเจด็วนัสะบาโต; จงถวายธญัญบูชาใหม่แด่พระเยโฮวาห์ 17 ท่านจะตอ้งน ามาจากท่ีอยู่อาศยัของคุณสองกอ้นคล่ืนขอ
งสิบสองของเอฟาห์ ใหเ้ป็นธญัญบูชา เขาจะถูกเผาดว้ยเช้ือ พวกเขาเป็นผลแรกของพระเยโฮวาห์ (เลวีนิติ 23: 16-17) 

เม่ือคุณนบัหา้สิบวนันบัจากวนัสะบาโตท่ีเจด็คุณจะพบว่าวนัเพนเทคอสตม์าเสมอในวนัอาทิตย์ คริสตชนว่ิงจากพระอาทิตยต์กเสาร์จนถึงพระอาทิตยต์กอาทิตย์ Ir
enaeus ผูซ่ึ้งอา้งตวัว่าไดพ้บกบั Polycarp ของ Smyrna ไดเ้ขียนไวว่้าอคัรสาวกทั้งหลายเกบ็รักษา Pentecost ในวนัอาทิตย ์ (Fragments of 
Irenaeus, 7) 

ผลไม้แรก 

การใชค้ าว่า "ผลแรก" แสดงใหเ้ห็นถึงการเกบ็เก ีย่วคร้ังท่ีสอง และในความเป็นจริงส่ิงน้ีกมี็อยู่ในพนัธสัญญาเดิมดว้ย: 



16 ... งานเล้ียงของการเกบ็เก ีย่วผลแรกของแรงงานของคุณท่ีคุณไดห้ว่านในเขต; 17 และงานเล้ียงของ Ingathering 
ในช่วงปลายปีเม่ือคุณไดร้วบรวมผลไมข้องแรงงานของคุณจากสนาม (อพยพ 23: 16-17) ดว้ย  
 
22 และคุณจะตอ้งปฏิบติังานเล้ียงของสัปดาห์เป็นผลแรกของการเกบ็เก ีย่วขา้วสาลีและงานเล้ียงของ Ingathering ณ ส้ินปี (อพยพ 34:22) 

26 นอกจากน้ีในวนัเป็นผลแรกคือเม่ือคุณน าธญัใหม่เพ่ือพระเยโฮวาในเทศกาลสัปดาห์คุณจะมีการประชุมบริสุทธ์ิ (ตวัเลข 28:26) 

ขณะท่ีกลุ่มผูป้ระทว้งโปรเตสแตนตบ์างคนอา้งถึงการเสนอขายคล่ืนท่ีเป็นงานเล้ียงของ ผลไมแ้รก (เช่น Radmacher ED ed The Nelson Study 
Bible ส านกัพิมพ ์Thomas Nelson, Nashville, 1997, หนา้ 213) น่ีคือการเรียกช่ือผิด ขณะท่ี "ห่อผลแรก" ถูกเสนอให ้ (เลวีนิติ 23: 10-
11) ดงัท่ีแสดงไวข้า้งตน้พระคมัภีร์หมายถึงงานเล้ียงสัปดาห์เป็นช่วงเวลาแห่งผลแรก (ไม่ใช่เพียงแผ่นเดียว) 

ความคิดของผลแรกช่วยใหเ้ราเขา้ใจในวนัน้ีไดอ้ย่างไร? 

การฉลองเทศกาลเพน็เทคอสตห์รือการเล้ียงลูกแรก (อพยพ 34:22) เตือนเราว่าพระเจา้ก  าลงัเรียกร้องใหมี้การเกบ็เก ีย่วจิตวิญญาณ "ผลไมแ้รก" เลก็ ๆ 

ดว้ยการข้ึนค ่าวนัสุดทา้ยท่ียิ่งใหญ่ซ่ึงท าใหเ้กดิการเกบ็เก ีย่วท่ียิ่งใหญ่ข้ึนในภายหลงั การเกบ็เก ีย่วในฤดูใบไมผ้ลิในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีขนาดเลก็กว่าการเกบ็เก ีย่วท่ีลด
ลงมากและสอดคลอ้งกบัแผนความรอดของพระเจา้ส าหรับมนุษยชาติ 

แต่ส่ิงท่ีเก ีย่วกบัพระเยซู? ไม่ใช่พระองคท์รงเป็นผลแรกหรือไม่? 

ใช่เขาเป็นอย่างแน่นอน พอลบนัทึก: 

20 แต่ตอนน้ีพระคริสตเ์ป็นข้ึนมาจากความตายและไดก้ลายเป็นผลแรกของผูท่ี้ไดผ้ล็อยหลบัไป 21 เพราะว่าตั้งแต่โดยคนมาตายโดยชายยงัมาฟ้ืนคืนพ
ระชนมข์องคนตาย 22 อดมัเป็นทั้งหมดตายแมด้งันั้นในพระคริสตท์ั้งหมดจะตอ้งท ายงัมีชีวิตอยู่ 23 แต่แต่ละคนในการส่ังซ้ือของเขาเองพระคริสตท์รง
เป็นผลแรกหลงัจากนั้นผูท่ี้เป็นของพระคริสตท่ี์เสดจ็มาของพระองค์ (1 โครินธ์ 15: 20-23) 

พระคริสตท์รงเป็นความส าเร็จของการบูชาคล่ืนในเลวีนิติ 23: 10-
11 พระองคท์รงเป็นผลแรก นอกจากน้ีเขายงัปฏิบติัตามบทบาทน้ีเม่ือพระองคเ์สดจ็ข้ึนสวรรคเ์ม่ือวนัอาทิตย ์(วนัท่ีอาทิตยห์นา้) 
หลงัจากท่ีพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์(ยอห์น 20: 1,17) แต่ทั้งพระองค์และผูติ้ดตามท่ีแทจ้ริงของพระองคไ์ม่ไดสั้งเกตเห็นส่ิงท่ีเรียกว่าอีสเตอร์ 

นอกจากน้ีเจมส์ยงัตั้งขอ้สังเกตไวว่้าพระเยซูทรงน าเราออกมาเป็นชนิดแรกดว้ยเช่นกนั: 

18 ของตวัเองเขาจะพาเราออกมาดว้ยค าพูดจากความจริงท่ีว่าเราอาจจะมีชนิดของผลแรกของส่ิงมีชีวิตของพระองค ์(เจมส์ 1:18) 

ดงันั้นในขณะท่ีพระเยซูทรงเป็นปฐมวยัเดิมเพ่ือเป็นตวัแทนของการถวายคล่ืนของคล่ืนผูน้บัถือศาสนาคริสตท่ี์แทจ้ริงคือตน้แรกซ่ึงเป็นตวัแทนของวนัแห่งเพน็เทค

อสต์ "ผลแรก" หมายความว่ามีเพียงไม่ก ีค่นเท่านั้นท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการเกบ็เก ีย่วในยุคน้ี (ดูลุค 12:32 โรม 9:27; 11: 5) 
แต่กห็มายความว่าจะมีการเกบ็เก ีย่วท่ีมากข้ึน - เวลาท่ีทุกคนท่ีไม่เคยมีโอกาสไดรั้บความรอดในภายหลงัจะมีโอกาสท่ีแทจ้ริงและเป็นจริง 

แจง้ใหท้ราบส่ิงท่ีปีเตอร์กล่าวในวนัเพน็เทคอสต์: 

29 "ผูช้ายและพ่ีนอ้งใหฉ้ันพูดไดอ้ย่างอิสระกบัคุณของดาวิดบรรพบุรุษว่าเขาเป็นทั้งตายและฝังไวข้องเขาอยู่กบัเราไปในวนัน้ี. 30 ดงันั้นการเป็นผูเ้ผย
พระวจนะและรู้ว่าพระเจา้ทรงสาบานกบั 
สาบานใหเ้ขาเห็นว่าผลไมข้องร่างกายของเขาตามเน้ือหนังเขาจะทรงยกพระคริสตจ์ะนัง่บนบลัลงักข์องเขา 31 เขารู้ล่วงหนา้น้ีไดพู้ดคุยเก ีย่วกบัการคืน
พระชนมข์องพระคริสตว่์าจิตวิญญาณของเขากไ็ม่ไดใ้ส่ในนรก 
หรือไม่เน้ือของเขาเห็นการทุจริต. 32 พระเยซูน้ีพระเจา้ไดย้กข้ึนของการท่ีเราเป็นพยานทั้งหมด. 33 จึงถูกยกย่องไปทางขวามือของพระเจา้และไดรั้บจา
กพระบิดาสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเทออก ส่ิงท่ีท่านเห็นและไดย้ิน (กจิการ 2: 29-33) 



ขอใหสั้งเกตว่าปีเตอร์ในวนัเพน็เทคอสตไ์ดก้ล่าวถึงพระเยซูว่าเป็นผลไมแ้ละไดรั้บการเล้ียงดู พระเยซูคริสตท์รงแสดงใหเ้ห็นว่าพระเจา้ทรงอวยพระพรแกก่ารเกบ็เ
ก ีย่วเลก็ ๆ น้ีโดยใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคเ์พ่ือใหเ้ราสามารถเอาชนะท าผลงานของพระองคแ์ละเติบโตทางจิตวิญญาณแมว่้าจะอาศยัอยู่ใน 
"ยุคความชัว่ร้ายน้ี" (กาลาเทีย 1: 4) 

บดัน้ีพระเยซูไม่ไดเ้ป็นเพียงผลแรกท่ีแรกของพระองคแ์ละพระองคท์รงเป็นบุตรหวัปีท่ามกลางพวกพ่ีนอ้งหลายคนดว้ย 

29 ส าหรับผูท่ี้พระองคท์รงทราบล่วงหนา้, 
นอกจากน้ีเขายงัทรงตั้งไวจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาพของลูกชายของเขาว่าเขาอาจจะมีลูกคนหวัปีท่ามกลางพ่ีนอ้งจ านวนมาก (โรม 8:29)  
 
5 พระเยซูคริสตพ์ยานท่ีสัตยซ่ื์อหวัปีจากความตาย (วิวรณ์ 1: 5) 

เน่ืองจากพระเยซูคริสตเ์ป็นบุตรหวัปีน่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอย่างแน่ชดัว่าจะมีคนอ่ืนท่ีจะเป็นเหมือนพระองค์ การกลายเป็นเหมือนพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนหน่ึงของขอ้ความ
แห่งคริสตชน แน่นอนความคิดของการเป็นเหมือนพระคริสต์จะไดรั้บการสอนตลอดทั้งพระคมัภีร์และไม่ จ ากดั เฉพาะคริสตชน สังเกตส่ิงท่ีจอห์นเขียนไว:้ 

2 ... เราจะเป็นเหมือนพระองค ์(1 ยอห์ 3: 2) 

เน่ืองจากเป็นท่ีประชุมศกัด์ิสิทธ์ิถือเป็นขอ้สังเกตคลา้ย ๆ กบัสัปดาห์สะบาโต แต่ดว้ยการน าเสนอ (ดิวเทอโร 

16:16) ในพระคมัภีร์เดิมงานเล้ียงสัปดาห์ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัผลแรกเกบ็ไว ้50 วนัหลงัจากวนัสะบาโตหลงัจากปัสกา 

หลงัจากการส้ินพระชนมข์องพระคริสตอ์คัรสาวกกร็วบรวมกนัในวนันั้น และในวนัดงักล่าวพระวิญญาณบริสุทธ์ิถูกเทออกเพ่ือใหค้ริสเตียนเขา้ถึงพระเจา้เป็นผลแ
รก พระเยซูทรงเป็นคนแรกของเหล่าตน้ก  าเนิดแรก ๆ เหล่าน้ีและคริสเตียนท่ีไดรั้บเรียกในยุคน้ีกจ็ะเป็นผลแรกตามท่ีพระองคท์รงเป็นอยู่ 
(ท่ีเรียกว่าภายหลงักเ็ป็นเหมือนพระเยซู แต่กไ็ม่เป็นผลแรก) 

วันศักดิ์สิทธ์ิสำมำรถอยู่นอกกรุงเยรูซำเล็มได้หรือไม่? 

บางคนไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าวนัพระคมัภีร์ในพระคมัภีร์ไม่สามารถเกบ็รักษาไวไ้ดต้ามท่ีพวกเขาตอ้งการใหทุ้กคนไปท่ีกรุงเยรูซาเลม็ 

แต่นัน่ไม่ใช่กรณีในอดีตแมแ้ต่กบัพระเยซู 

เม่ือถึงช่วงเร่ิมตน้ของการปฏิบติัศาสนกจิในเมืองนาซาเร็ ธ พระเยซูตรัสว่า "วนัสะบาโต" (ลูกา 4:16) คริสตชนเรียกอีกอย่างว่างานเล้ียงสัปดาห์หรือวนัสะบาโต 
(ดิวเทอโร 16: 
10,16) การท่ีลุคหมายถึงพหูพจน์สามารถยืนยนัไดโ้ดยดูจากค าในภาษากรีกท่ีเกดิข้ึนจริง ค าท่ีเกดิข้ึนจริง (ไม่ได้จัดกลุ่มท่ีแขง็แกร่งของค าเช่น) ส าหรับวนัสะ
บาโตσαββάτωνเป็นพหูพจน์ (σαββάτωในขณะท่ีลุค 14: 1 เป็นเอกพจน์) เน้ือเร่ืองถูกแปลตามตวัอกัษรดงัน้ี 

16 และเขาเขา้มาในเมืองนาซาเร็ ธ 

ท่ีเขาถูกน าข้ึน และตามธรรมเนียมของพระองค์พระองคท์รงเขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโตและไดลุ้กข้ึนอ่าน (ลูกา 4:16, สีเขียว) 

ดงันั้นส่ิงน้ีช่วยแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถรักษาวนัศกัด์ิสิทธ์ิเช่นเดียวกบัท่ีพระเยซูทรงท าในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่กรุงเยรูซาเลม็ นอกจากน้ีเขายงัดูเหมือนจะเกบ็วนัส าคั
ญแห่งอื่นในกาลิลีในลูกา 6: 1-2 (กรีน JP, ซีเนียร์ระหว่างภาษากรีก - องักฤษพนัธสัญญาใหม่ฉบบัท่ีสาม หนงัสือขนมปัง, 2002) 

บางทีอาจกล่าวไดว่้าเม่ือผูห้ญิงซามาเรียระบุว่าการนมสัการควรถูก จ ากดั ใหอ้ยู่ในเขตเยรูซาเล็ม (ยอห์น 4:19) พระเยซูตรัสว่าไม่มีขอ้ จ ากดั 
ในการนมสัการในกรุงเยรูซาเลม็: 

. 21 พระเยซูตรัสกบัเธอว่า "ผูห้ญิง, 
เช่ือฉันชัว่โมงจะมาเม่ือคุณจะไม่อยู่บนภูเขาน้ีหรือในกรุงเยรูซาเลม็นมสัการพระบิดา 22 ท่านนมสัการส่ิงท่ีคุณไม่ทราบว่าเป็นอะไรท่ีเรารู้ว่าส่ิงท่ีเราเคา



รพบูชาเพ่ือความรอดคือ . 
ของชาวยิว 23 แต่ชัว่โมงเป็นมาและในขณะน้ีคือเม่ือผูท่ี้นมสัการอย่างถูกตอ้งจะนมสัการพระบิดาดว้ยจิตวิญญาณและความจริง. 
พระบิดาคือการแสวงหาดงักล่าวเพ่ือนมสัการพระองค์ 24 พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณและผูท่ี้นมสัการพระองค์ตอ้งนมสัการ 
ในจิตวิญญาณและความจริง " (ยอห์น 4: 21-24) 

พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าวนัศกัด์ิสิทธ์ิหรือการนมสัการอื่น ๆ ไม่ได ้จ ากดั อยู่ท่ีกรุงเยรูซาเลม็ (ดูมทัธิว 10:23 23:24) 

ควรสังเกตว่าคริสตจกัรกรีกโรมนัยงัจ าไดว่้าคริสตชนบางคร้ังเรียกว่างานฉลองสัปดาห์ (เลวีนิติ 23: 15-16) หรือวนัแรก (จ านวน 28:26) 
ในพระคมัภีร์เกา่มีความส าคญัทางศาสนาคริสต ์. และพวกเขาไม่ได ้จ ากดั การปฏิบติัของตนไปยงัเมืองเดียว 

พิจารณาว่าแนวคิดเร่ืองคริสเตียนเป็นผลแรกไดรั้บการยืนยนัในพนัธสัญญาใหม่ (ยากอบ 
1:18) ในอิสราเอลโบราณมีการเกบ็เก ีย่วท่ีเลก็ลงในฤดูใบไมผ้ลิและการเกบ็เก ีย่วท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนในฤดูใบไมร่้วง วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระเยซูในฤดูใบไม้
ผลิเม่ือเขา้ใจอย่างถูกตอ้งช่วยใหภ้าพท่ีพระเจา้ก  าลงัเรียกร้องเพียงบางส่วนในขณะน้ีเพ่ือความรอด (ยอห์น 6:44 1 โครินธ์ 1:26 โรม 11:15) 
ดว้ยการเกบ็เก ีย่วท่ีใหญ่ข้ึนในภายหลงั (ยอห์น 7: 37- 38) 

คริสตจกัรกรีกโรมนัจ านวนมากสังเกตเห็น Pentecost บางรุ่น แต่บางส่วนเพราะไม่สังเกตวนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์อื่น ๆ 
พวกเขาไม่เขา้ใจว่าท าไมพระเจา้ถึงไดเ้รียกร้องบางอย่างในขณะน้ีและพระองคท์รงมีแผนจะให้ความรอดทั้งหมด (ลูกา 3: 6 อิสยาห์ 
52:10) ความเมตตาชนะมากกว่าการพิพากษา "(ยากอบ 2:13) 

5. งำนฉลองทรัมเป็ต: กำรกลบัมำของพระเยซูคริสต์และเหตุกำรณ์ที่น ำไปสู่ 

ส่วนใหญ่ของโบสถก์รีกโรมนัไม่ไดเ้กบ็วนัส าคญัทางพระคมัภีร์ท่ีมกัเกดิข้ึนในฤดูใบไมร่้วง อย่างไรกต็ามวนัส าคญัเหล่าน้ีไดบ้รรยายถึงเหตุการณ์ส าคญั ๆ 
มากมายในแผนของพระเจา้ 

เทศกาลทรัมเป็ตไม่เพียง แต่กล่าวถึงการเสดจ็กลบัมาของพระเยซูคริสตเ์พ่ือชุบชีวิตผลแรกจากความตาย 
แต่ยงัแสดงถึงช่วงเวลาแห่งความหายนะท่ียิ่งใหญ่และการแทรกแซงของพระเยซูคริสตเ์พ่ือช่วยชีวิตผูค้นจากการท าลายลา้งทั้งหมดและเพ่ือสร้างอาณาจกัรของพระเ
จา้ไว ้โลก. 

ลองเขา้ใจว่าเทศกาลน้ีเหมาะกบัแผนแม่บทอนัยิ่งใหญ่ของพระเจา้อย่างไร 

พิจารณาว่ามีช่องว่างเวลาท่ีส าคญัระหว่างวนัแห่งเทศกาลเพน็เทคอสตก์บังานเล้ียงแห่งทรัมเป็ต ตั้งแต่คริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่เร่ิมตน้ข้ึนในวนัเพน็เทคอสตแ์ล
ะโดยทัว่ไปจะส้ินสุดลงเม่ือพระเยซูเสดจ็กลบัมาท่ีแตรสุดทา้ย (1 โครินธ์ 15: 51-57) 
ในระยะเวลาระหว่างเทศกาลเพน็เทคอสตแ์ละเทศกาลทรัมเป็ตถือไดว่้าเป็นยุคของโบสถ ์. 

ท่ีส่ีศักด์ิสิทธ์ิวันงานเลีย้งของทรัมเป็ตเป็นท่ีสังเกตใน“เดือนท่ีเจด็ในวันแรกของเดือน” (เลวีนิติ 23: 23-25) 

จ านวนเจด็ในแผนของพระเจา้หมายถึงความสมบูรณ์และความสมบูรณ์แบบ เดือนท่ีเจด็ของปฏิทินของพระเจา้ (เกดิข้ึนในเดือนกนัยายนและ / หรือตุลาคม) 

ประกอบดว้ยส่ีเทศกาลสุดทา้ยภาพความสมบูรณ์ของแผนแม่บทอนัยิ่งใหญ่ของพระเจา้ส าหรับเรา เทศกาลท่ีตรงกบัวนัแรกของเดือนน้ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของเหตุกา
รณ์สุดทา้ยในแผนการของพระเจา้ 

เป็นวนัสะบาโตอีกหน่ึงปีท่ีเหลือจากงานประจ าของพระองค์และเป็นท่ีระลึกถึงการเป่าแตร (เลวีนิติ 23: 24-25) เป็นเวลาในการเรียนรู้วิถีของพระเจา้ 
(เนหะมีย์ 8: 2-3; por. 3: 1-7) ส่ิงท่ีเกดิข้ึนกบัคนอิสราเอลไดถู้กเขียนข้ึนเพ่ือเป็น 
"ตวัอย่างของเราและไดถู้กเขียนข้ึนเพ่ือเป็นขอ้ตกัเตือนแกเ่ราซ่ึงเป็นยุคสุดทา้ยของทุกวยั" (1 โครินธ์ 10:11) 
มนัมาจากการเป่าแตรว่างานฉลองทรัมเป็ตดึงช่ือ 



มีสัญญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นดว้ยเสียงเป่าของแตรเหล่าน้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาส้ินสุดท่ีเราใชอ้ยู่ ควรสังเกตว่าช่ือสมยัใหม่ของชาวยิวส าหรับวนัน้ีคือ 
Rosh Hashanah 
ไม่ใช่พระคมัภีร์หรือแมแ้ต่ฉบบัดั้งเดิมส าหรับชาวยิว มนัเป็นส่ิงท่ีพวกเขาน ามานบัศตวรรษหลงัจากท่ีพระเจา้มอบใหแ้กพ่วกเขาและหลงัจากท่ีพระคมัภีร์เดิมไดรั้บ
การเขียนข้ึน (Kramer, เอม่ีเจ Rosh Hashanah ตน้ก  าเนิด) 

พระคมัภีร์สอนว่าแตรเป่าถูกเป่าเพ่ือประกาศการเล้ียงฉลองของพระเจา้รวมทั้งเรียกคนใหชุ้มนุม (ตวัเลข 10: 1-3, 10) 

หนังสือแห่งชีวิต 

ท่ีน่าสนใจนกัวิชาการชาวยิวไดเ้ช่ือมโยงงานเล้ียงของทรัมเป็ตเขา้กบั 'หนงัสือแห่งชีวิต' (Peltz M, Rabbi ส่ิงท่ีอยู่ในค าทกัทายของ Rosh 
Hashanah? Haaretz, September 17, 2012) เหตุใดจึงสนใจ? 

คมัภีร์ไบเบิลสอนว่าคนท่ีอยู่ในหนงัสือแห่งชีวิต (ฟีลิปปี 4: 3 วิวรณ์ 3: 5) จะไดรั้บการฟ้ืนคืนพระชนม ์(ฮีบรู 12: 22-
23) เม่ือ? เม่ือทรัมเป็ตท่ีเจด็และคร้ังสุดทา้ย: 

51 ดูเถิดเราบอกคุณปริศนา: เราจะไม่หลบัหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปล่ียนแปลง -
 52 ในช่วงเวลาในแววตาท่ีเป่าแตรคร้ังสุดทา้ย เพราะเสียงแตรจะมีเสียงและคนตายจะเป็นข้ึนมาปราศจากมลทินและเราจะเปล่ียนไป 53 ส าเป่ือยเน่าน้ี
ตอ้งสวมไม่เป่ือยเน่าและตายน้ีตอ้งวางอยู่บนความเป็นอมตะ (1 โครินธ์ 15: 51-53) 

หนงัสือวิวรณ์สอนไวอ้ย่างชดัเจนว่าจะมีเสียงแตรเจด็ตวั (8: 2) การลงโทษมาถึงผูท่ี้ไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากพระเจา้ (9: 4) 
และอาณาจกัรและการพิพากษาของพระเจา้จะมาถึง (11: 15-18) สุดทา้ยสอนว่าผูท่ี้ไม่มีช่ือในหนงัสือแห่งชีวิตจะไดรั้บประสบการณ์ความตายคร้ังท่ีสอง 
(วิวรณ์ 20: 14-15) 

ทรัมเป็ตระเบดิ 

พิจารณาว่าคมัภีร์ไบเบิลแสดงใหเ้ห็นว่าในช่วงประวติัศาสตร์ของอิสราเอลซ่ึงถูกคัน่ดว้ยความขดัแยง้และการจลาจลอย่างรุนแรงทรัมเป็ตยงัคงใชเ้ป็นอุปกรณ์เตือน
ภยัเพ่ือเรียกอาวุธหรือเป็นค าประนีประนอมต่อขอ้ความส าคญัเสมอเพ่ือท าเคร่ืองหมายเหตุการณ์อนัยิ่งใหญ่ในการน าเขา้ทั้งหมด ชาติ 

พระเจา้ทรงใชผู้เ้ผยพระวจนะ ไดแ้ก ่

อิสยาห์เอเกลีโฮเชยาและโจเอลเพ่ือเตือนอิสราเอลเก ีย่วกบัการลงโทษพระองคจ์ะทรงน าพวกเขาไปสู่การกบฏต่อกฎหมายของพระองค์ ผูเ้ผยพระวจนะเหล่าน้ีไดใ้ช้
เสียงเหมือนแตรเพ่ือเป่าแตรเตือนไปยงัประชาชนของพระเจา้ 

1 ร้องไหอ้อกมาดงั ๆ 

อย่า; จงยกเสียงของเจา้เหมือนแตร จงกล่าวโทษชนชาติของเราดว้ยการละเมิดของเขาและวงศ์วานของยาโคบบาปของเขา (อิสยาห์ 58: 1) 

เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองมกีารท างานท่ีจะท าในวันนีว่้า เรากลา้ท่ีจะบอกถึงบาปของสังคมและเหตุการณ์ในโลกท่ีสอดคลอ้งกบัค าท านายท่ีเขา้ใจไ
ดถู้กตอ้งซ่ึงเราพยายามอธิบายดว้ย 

แต่ยงัมีเสียงแตรท่ีจะมาถึงในอนาคตเช่นเดียวกบัหนงัสือวิวรณ์ (วิวรณ์ 8: 1-13, 9: 1-18) แต่ส่วนมากจะไม่สนใจค าเตือนเหล่านั้น 

คนหลายคนถูกปลิวไปในหนงัสือวิวรณ์และมีคนมากมายท่ีถูกเป่าข้ึนในงานเล้ียงแห่งทรัมเป็ต (เลวีนิติ 23:24) - หวงัว่าหลายคนจะไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ 

แต่แตรท่ีส าคญัท่ีสุดในความรู้สึกอาจจะเป็นคนสุดทา้ยคนท่ีเจด็ น่ีคือส่ิงท่ีสอนเร่ืองวิวรณ์: 

15 จากนั้นทูตสวรรคอ์งคท่ี์เจด็กเ็ป่าแตร: 
และมีเสียงดงัในสวรรคว่์า "ราชอาณาจักรของโลกนีไ้ด้กลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าของเราและของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงคร
อบครองตลอดไปและตลอดกาล!" 16 และผูอ้าวุโสยี่สิบส่ีซ่ึงนัง่กอ่นท่ีพระเจา้ในท่ีนั่งของตนลงบนใบหนา้ของพวกเขาและนมสัการพระเจา้ 17 พูดว่า: 



"เราใหคุ้ณขอบคุณโอพระเจา้พระเจา้ผูท้รงอ านาจหน่ึงท่ีเป็นและผูท่ี้เป็นและผูท่ี้จะมาเพราะ 
คุณไดม้าพลงัอนัยิ่งใหญ่ของคุณและพระองคท์รงครอบครอง. 18 ประเทศดว้ยความโกรธและความโกรธของคุณไดม้าและช่วงเวลาของความตายท่ีพว
กเขาควรจะไดรั้บการตดัสินและการท่ีคุณควรจะใหร้างวลัแกค่นใชข้องท่านศาสดาและธรรมิกชนและบรรดาผูท่ี้ 
จงกลวัพระนามของพระองคผ์ูท้รงมหิทธิฤทธ์ิและผูท่ี้ท าลายโลก 

" 19 แลว้พระวิหารของพระเจา้ในสวรรคก์เ็ปิดและหีบพนัธสัญญาของเขากเ็ห็นอยู่ในพระวิหารของพระองค์ มีเสียงฟ้าผ่าเสียงดงัฟ้าร้องแผ่นดินไหวแ
ละลูกเห็บตก (วิวรณ์ 11: 15-19) 

เทศกาลทรัมเป็ตจะส่งผลใหเ้ป่าแตรในอนาคตและความเป็นจริงท่ีพระเยซูจะเสดจ็มาและสถาปนาราชอาณาจกัรของพระเจา้บนแผ่นดินโลก ข่าวประเสริฐท่ีจะมาถึ
งอาณาจกัรของพระเจา้เป็นส่วนใหญ่ในส่ิงท่ีพระเยซูตอ้งการใหข้า้ราชการของพระองคป์ระกาศในขณะน้ี (มทัธิว 24:14; 28: 19-20) แลว้จะถึงท่ีสุด 
(มทัธิว 24:14) การฉลองทรัมเป็ตช้ีใหเ้ห็นถึงชยัชนะของพระคริสตเ์หนือโลกน้ี 

ประวติัศาสตร์กรีกโรมนัเช่นเจอโรมและ Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus Doctoribusque 
Materia Migne JP Argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna Culumnam โฆษณา 1415 
- 1542A, pp 922, 930 และ Epiphanius (Ephiphanius. Panarion ของ Ephiphanius จาก Salamis. : หนงัสือ II (นิกาย 1-
46) ตอนท่ี 1 บทท่ี 19, 7-9 แฟรงกวิ์ลเลียมส์บรรณาธิการส านกัพิมพ ์BRILL, 1987, หนา้ 117-119) บนัทึกว่า 
'คริสเตียนแห่งนาซารีนยงัคงรักษาวนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีลดลง 
เขา้ไปในศตวรรษท่ีส่ีและหา้พวกเขายงัถูกเกบ็ไวโ้ดยคริสเตียนท่ีซ่ือสัตยใ์นกรุงเยรูซาเลม็ซ่ึงอา้งว่าอาคารคริสเตียนเดิมในกรุงเยรูซาเลม็เขา้ไปในศตวรรษท่ีส่ีจนกว่
าพวกเขาจะถูกหยุดโดยเจา้หนา้ท่ีของจกัรพรรดิ (Pixner B. โบสถอ์คัรสาวกท่ีพบบนภูเขาไซอนั การทบทวนโบราณคดีคมัภีร์ไบเบิลพฤษภาคม / มิถุนายน 
2533: 16-35,60) 

ต่อตา้นยิว Semite John Chrysostom เฉพาะพยายามท่ีจะหยุดคนจากการรักษางานเล้ียงของทรัมเป็ตในปลายศตวรรษท่ีส่ี (จอห์น Chrysostom 
เทศนาฉันกบัชาวยิว I: 5; VI: 5; VII: 2) อย่างไรกต็ามผูท่ี้พยายามจะซ่ือสัตย์ต่อไปในประวติัศาสตร์ คริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองไม่ได้ในขณะนี้ 

6. วนัแห่งกำรชดใช้: ซำตำนถูกเนรเทศ 

วนัแห่งการฟ้ืนคืนพระชนม์ต่อไปคือวนัแห่งการชดใช:้ 

26 และพระเจา้ตรัสกบัโมเสสว่า 27 "นอกจากน้ีในวนัท่ีสิบเดือนท่ีเจด็น้ีจะเป็นวนัแห่งการชดใชม้นัจะเป็นการประชุมบริสุทธ์ิส าหรับคุณคุณตอ้งถ่อมใ
จของคุณและถวายดว้ยไฟ. 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้. 28 และคุณจะท าผลงานในวนัเดียวกนันั้นมนัเป็นวนัแห่งการไถ่โทษท่ีจะท าการลบมลทินของคุณกอ่นท่ีพระเจา้ของพระเจา้. 29 ส าห
รับคนท่ีไม่ไดเ้ป็นทุกขใ์นจิตวิญญาณในวนัเดียวกนันั้นจะ ตดัขาดจากคนของเขา 30 และบุคคลใด ๆ ท่ีไม่ท างานใด ๆ 
ในวนัเดียวกนัว่าคนท่ีเราจะท าลายจากชนชาติของตน 31 คุณจะท าลกัษณะของการใชง้านไม่ได.้. 
จะเป็นกฎเกณฑถ์าวรตลอดชัว่อายุของคุณในทุกของคุณ . ท่ีอยู่อาศยั 32 มนัจะเป็นกบัคุณวนัสะบาโตอนัศกัด์ิสิทธ์ิและคุณตอ้งถ่อมใจ. 
ในวนัท่ีเกา้ของเดือนท่ีช่วงเยน็ตั้งแต่ช่วงเยน็ถึงค ่าท่านจะเฉลิมฉลองวนัสะบาโตของคุณ" (เลวีนิติ 23: 26-32) 

7 'ในวนัท่ีสิบเดือนท่ีเจด็น้ีคุณจะมีการประชุมบริสุทธ์ิ คุณจะตอ้งทุกขท์รมานกบัวิญญาณของคุณ อย่ากระท าการใด ๆ เลย \ parenthesis {29: 
7} 

การอดอาหารเป็นเร่ืองส าคญัในอดีตว่าวลีท่ีว่า "ท าใหเ้สียโฉมจิตวิญญาณของคุณ" ไดรั้บการตีความโดยชาวยิวและศาสนจกัรของพระเจา้ 
(เช่นน้ีไดรั้บการยืนยนัโดยขอ้ความเช่น Psalm 35:13, 69:10 และ อิสยาห์ 58: 5) 
เวน้เสียแต่ว่ามีคนป่วยและท าใหทุ้กขท์รมานอยู่แลว้ ตอนเยน็ถึงค ่าหมายถึงตั้งแต่พระอาทิตยต์กถึงพระอาทิตยต์ก 

พนัธสัญญาใหม่เรียกวนัชดใช ้"Fast" (กจิการ 27: 9) ซ่ึงไม่เพียง แต่ระบุว่าอคัรทูตเปาโลรักษามนั (ซ่ึงเขาจะเป็นค าพูดในกจิการ 21: 18-24; 28:17) 
) แต่ช่ือ ท่ีมีช่ือภาษากรีก (คริสเตียนซ่ึงหนงัสือกจิการไดจ่้าหนา้ถึงในกจิการของอคัรทูต 1: 1) กต็อ้งเป็นเช่นนั้นหรืออีกค าหน่ึงกจ็ะถูกแทนท่ี 



บุคคลท่ีสังเกตการณ์ร่วมกบัศาสนจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้จะเร็วจากพระอาทิตยต์กดินคืนน้ีจนกว่าพระอาทิตยต์กในคืนถดัไป 
(ถา้พวกเขาเป็นแม่ท่ีคลอดบุตรเดก็เลก็สตรีตั้งครรภแ์ละคนอ่ืน ๆ ท่ีทรมานไม่คาดว่าจะอดอาหารไดอ้ย่างรวดเร็ว กบัการปฏิบติัของชาวยิวในพ้ืนท่ีน้ีดว้ย) ในเร็ว ๆ 
น้ีเราไปโดยไม่มีอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

อย่างผิดปกติหน่ึงรายงานโปรเตสแตนตอ์า้งว่าเหตุผลหน่ึงคริสเตียนไม่จ าเป็นตอ้งเกบ็วนัชดเชยเน่ืองจากไม่มีวดัของชาวยิวในวนัน้ี (Cocherell BL 
ควรจะติดตามพระเยซูคริสตใ์นวนัชดเชย?) อย่างไรกต็ามความจริงในพระคมัภีร์คือเดก็ ๆ 
อิสราเอลเกบ็วนัชดเชยมานานหลายศตวรรษกอ่นท่ีจะมีพระวิหารและความเป็นจริงอื่น ๆ 
กคื็อพนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียนตอนน้ีคือพระวิหารของพระเจา้ (1 โครินธ์ 3: 16-17). 

แพะสองตวั 

ในพนัธสัญญาเดิมวนัชดเชยรวมถึงพิธีท่ีแพะ Azazel ถูกส่งไปยงัถ่ินทุรกนัดาร (เลวีนิติ 16: 1-10) คริสเตียนบางคนเห็นการส่งแพะ Azazel 
น้ีไปเป็นภาพในช่วงเวลาหน่ึงพนัปีเม่ือซาตานตอ้งผูกมดัอยู่เป็นพนั ๆ ปีในหลุมลึก (วิวรณ์ 20: 1-
4) ซ่ึงหมายความว่าเขาจะไม่สามารถล่อลวงและหลอกลวงในช่วงเวลานั้นได ้เน่ืองจากการเสียสละของพระเยซูแพะจึงไม่ตอ้งเสียสละเพ่ือสังเกตในวนัน้ี (ดูฮีบรู 
10: 1-10) 

แมว่้าพระเยซูทรงเป็นแกะปัสกาของเราท่ีเสียสละเพ่ือเรา (1 โครินธ์ 5: 7-8) และพระองคท์รงถูกฆ่าเพียงคร้ังเดียว (ฮีบรู 9:28) 
เรากเ็ห็นเวลาอ่ืนท่ีไม่ใช่เทศกาลปัสกาซ่ึงพระเยซูถูกสังหารอย่างเป็นพิธี 

ท าไม? 

หลายคนคาดการณ์ แต่อาจมีหลกัฐานพร้อมกบัความจริงท่ีว่าการเสียสละน้ีเกดิข้ึนกอ่นท่ีจะปล่อยแพะตวัท่ีสอง 

ปัสกาดั้งเดิมส่งผลใหเ้ดก็อิสราเอลถูกส่งผ่านไปเพ่ือท าบาปเท่านั้น ในยุคน้ีผูท่ี้เป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงเรียกร้องการเสียสละของพระเยซูในเทศกาลปัสกาทางโลกคร้ั
งสุดทา้ยของพระองคส์ าหรับการจ่ายค่าปรับส าหรับบาปของเรา แต่คริสเตียนแทเ้ป็นชนกลุ่มเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ของประชากรโลก (ลูกา 12:32 โรม 11: 5) 

เน่ืองจากพระคมัภีร์เรียกว่าซาตาน "พระเจา้แห่งยุคน้ี" ท่ี "ตาบอด" โลก (2 โครินธ์ 4: 4) 
ส่วนใหญ่ไดรั้บการตาบอดและยงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากการเสียสละของพระเยซู ถึงกระนั้นเหตุการณ์เช่นน้ีจะเกดิข้ึนกบัคนเกอืบทุกคนท่ีจะไดรั้บการทรงเรีย
กเช่นในยุคน้ีหรือยุคอนาคต (มทัธิว 

12:32) แสดงใหเ้ห็นถึงการเสียสละพิธีการหลงัจากส้ินสุดอายุของโบสถช่์วยแสดงใหเ้ห็นว่าการเสียสละของพระเยซูไม่ใช่เฉพาะส าหรับผูท่ี้ถูกเรียกในยุคของค
ริสตจกัรเน่ืองจากแผนของพระเจา้รวมถึงการน าเสนอความรอดแกทุ่กคนไม่ใช่เฉพาะเลือกตั้งในปัจจุบนัเท่านั้น 

เม่ือไดแ้สดงความเสียสละกอ่นท่ีแพะอ่ืนจะไดรั้บการปล่อยตวัส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าพระเยซูไม่ไดส้ละบาปของซาตาน 

พระเยซูทรงลงโทษมนุษยทุ์กคน แต่ไม่ไดใ้ชก้บัมนุษยจ์นกว่าพระเจา้จะทรงเรียกเราและมอบการกลบัใจใหม่ (ยอห์น 6:44) 
และเราจะกลบัใจและเราจะเช่ือ ไม่เพียง แต่ในพระเยซู 
แต่เราเช่ือพระบุตรและเราเช่ือพระบิดานัน่คือเราเช่ือในส่ิงท่ีพวกเขากล่าว นอกจากน้ีเรายงัพิสูจน์ดว้ยการส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวัรับบพัติศมารับพระวิญญาณบริ
สุทธ์ิ (กจิการ 2:38) และพยายามท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างท่ีจะท าใหเ้รามีชีวิตอยู่ (1 ยอห์น 2: 6) 

เก็บไว้ตลอดประวัตศิำสตร์ 

วนัแห่งการชดใชถู้กเกบ็ไวใ้นศตวรรษท่ี 4 ตามท่ีจอห์นคริสซอสตอมเทศน์กบัมนั (จอห์นคริสซอสตอมเทศนาผมต่อตา้นชาวยิวฉัน: 5; vi:. 5; 
ปกเกลา้เจา้อยู่หวั: 2) 



นอกจากน้ียงัสามารถมองเห็นไดใ้น ศีล 69/70 ของซีเรียเผยแพร่ท่ัวไปใกล้เวลานีซ่ึ้งพยายามท่ีจะห้ามมนั (ซีฟเว่อร์ JE 
กลัน่แกลง้ของชาวยิวในจกัรวรรดิโรมนั (300-438), ฉบบัท่ี 30 ของมหาวิทยาลยัแคนซสัส่ิงพิมพ:์. เห็นอกเห็นใจ การศึกษา มหาวิทยาลยัแคนซสัตีพิมพ์, 
1952, หนา้ 34-35) 

เอกสารของชาวมุสลิมซ่ึงมีอายุตั้งแต่ศตวรรษท่ีสิบหา้กล่าวว่าพระเยซูและสาวกของพระองคย์งัคงอดอาหารในวนัเดียวกนักบัพวกยิว มนัแสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียน 
Judeo ยงัคงรักษาวนัชดเชยในขณะท่ี ชาวกรีก - โรมนัมากบั 50 วนั Lenten- 

การถือศีลอดในช่วงเวลาท่ีพระเยซูไม่ไดรั้กษาไว ้(Tomson P. Lambers-Petry L. ภาพของ Judaeo - 
คริสเตียนในวรรณคดียิวและคริสเตียนโบราณเล่ม 158, 2003, หนา้ 70-72; SM SM ทา้ยค าคมจาก Apocryphal Gospels in ' Abd Al-
Jabbar. วารสาร Theological Studies, NS. Vol. XVIII, (1) เมษายน พ.ศ. 2510: 34-57) รายงานจากนกัประวติัศาสตร์อื่น ๆ 
สนบัสนุนมุมมองน้ี (เช่น Pines, หนา้ 32-34) นอกจากน้ีเราดูรายงานท่ีผ่านมาว่ามนัยงัคงถูกเกบ็ไวใ้น Transylvania ในศตวรรษที่ 16 (Liechty, PP. 
61-62) 

เกา่คริสตจกัรของพระเจา้วิทยุสังเกตวนัแห่งการชดใช ้(และอื่น ๆ 
วนัส าคญัทางศาสนา) ตลอดศตวรรษที่ 20 เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองยังคงสังเกตเห็นมนัในวันนี ้

7. งำนเลีย้งสังข์: เหลือบดูว่ำโลกนีม้ลีกัษณะเป็นอย่ำงไรภำยใต้รัชกำลของพระคริสต์ 

งานเล้ียงของเตน็ท์เป็นจุดสูงสุดในแผนการของพระเจา้ หลงัจากท่ีพระเยซูไดท้รงส้ินพระชนมเ์พ่ือบาปของเราเพ่ือไถ่มนุษยแ์ละหลงัจากท่ีพระองคท์รงส่งพระวิญ
ญาณบริสุทธ์ิและทรงเลือกคนท่ีช่ือของพระองคใ์หเ้ป็นกษตัริยแ์ละปุโรหิตเพ่ือครองราชยก์บัพระองคบ์นแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 5:10) 
และหลงัจากการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์
และหลงัจากท่ีพระองคท์รงวางบาปทั้งหมดลงบนศีรษะของซาตานซ่ึงแยกตวัเขาทั้งสองและบาปออกจากท่ีประทบัของพระเจา้และชนชาติของพระองค ์
(ท าใหเ้ราเขา้ร่วมกบัพระองคอ์ย่างส้ินเชิงในท่ีสุดการชดใช)้ เรากพ็ร้อมแลว้ส าหรับซีรีส์สุดทา้ย 
ของเหตุการณ์การเร่ิมตน้ของการสถาปนาอาณาจกัรพนัปีแห่งพระเจา้บนแผ่นดินโลก 

งานเล้ียงของพลบัพลาแสดงใหเ้ห็นถึงความมัง่คัง่ทางวิญญาณและวสัดุท่ีจะเกดิข้ึนในช่วงรัชสมยัพนัปีของพระเยซูคริสตเ์ม่ือผูค้นรักษากฎหมายของพระเจา้ไวโ้ดย
ไม่มีการหลอกลวงของซาตาน (วิวรณ์ 20: 1-6) ตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีเกดิข้ึนในโลกท่ีหลอกลวงโดยซาตาน (วิวรณ์ 12: 
9) การหลอกลวงของซาตานซ่ึงจะหายไปแลว้ (วิวรณ์ 20: 1-3) 
เป็นส่วนหน่ึงของเหตุผลท่ีว่าท าไมคนส่วนใหญ่ท่ีนบัถือศาสนาคริสตไ์ดรั้บความผิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเท็จท่ีดีงามและเหตุผลท่ีหลายคนไดรั้บการปฏิบติั
ผิดพลาด (2 โครินธ์ 11: 14-15) 

พระเยซูเองทรงถือเทศกาลเล้ียงถ ้าและสอนเร่ืองน้ีต่อยอห์น 7: 10-26 

น่ีเป็นค าแนะน าบางอย่างเก ีย่วกบัเร่ืองน้ีจากพระคมัภีร์ฮีบรู: 

33 แลว้พระเจา้ตรัสกบัโมเสสว่า 34 "จงกล่าวแกค่นอิสราเอลว่า:. วนัท่ีสิบหา้ของเดือนท่ีเจด็น้ีจะเป็นเทศกาลอยู่เพิงเจด็วนัต่อพระเจา้ 35 ในวนัแรกจะมี 
การประชุมบริสุทธ์ิคุณไม่ตอ้งท างานตามธรรมเนียมในเร่ืองน้ี 

41 ท่านจะตอ้งเกบ็ไวเ้ป็นงานฉลองกบัพระเจา้เป็นเวลาเจด็วนัในปี จะเป็นกฎเกณฑถ์าวรตลอดชัว่อายุของเจา้ เจา้จงถือเทศกาลในเดือนท่ีเจด็ 42 ท่านจ
ะตอ้งอยู่ในเพิงเจด็วนั ทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในอิสราเอลจะอาศยัอยู่ในคูหา (เลวีนิติ 23: 33-35,41-42) 

13 "คุณจะสังเกตเทศกาลอยู่เพิงเจด็วนั 
... 14 ท่านจงช่ืนชมยินดีในงานเล้ียงของคุณคุณและลูกชายและลูกสาวของคนรับใชช้ายและหญิงรับใชข้องคุณและคนเลวีคนแปลกหนา้และลูกก  าพร้า
พ่อและแม่ม่ายของคุณ 
ท่ีอยู่ภายในประตูเมืองของคุณ. 15 เจด็วนัจะให้งานฉลองมงคลแกพ่ระเจา้ของพระเจา้ในสถานท่ีท่ีพระเจา้เลือกเพราะพระเจา้ของพระเจา้จะอวยพรคุณใ
นการผลิตทั้งหมดของคุณและในทุกการท างานของมือของคุณเพ่ือให ้แทจ้ริงท่านช่ืนชมยินดี 



16 "สามคร้ังต่อปีเพศชายทั้งหมดของคุณจะปรากฏกอ่นท่ีพระเจา้ของพระเจา้ในสถานท่ีซ่ึงเขาเลือก: 
ท่ีงานเล้ียงของขนมปังไร้เช้ือท่ีงานเล้ียงของสัปดาห์และในงานเล้ียงของพระและพวกเขาจะไม่ปรากฏกอ่น 
ลอร์ดมือเปล่า 17 ทุกคนจะใหต้ามท่ีเขาสามารถตามพรจากพระเจา้ของพระเจา้ท่ีพระองคไ์ดใ้หคุ้ณ (เฉลยธรรมบญัญติั 16: 13-17).. 

พระเจา้มีอิสราเอลโบราณอาศยัอยู่ในคูหา / เตน็ท์ ('sukkos' เป็นภาษาฮีบรู) 
ในถ่ินทุรกนัดารนานหลายสิบปีกอ่นท่ีพวกเขาจะเขา้สู่ดินแดนท่ีสัญญาไว ้บูธเหล่าน้ีในแง่หน่ึงภาพท่ีพวกเขาเป็นทายาทเพียงอย่างเดียวกบัดินแดนท่ีสัญญาไว ้แมใ้
นช่วงมิลเลนเนียมเม่ือราชอาณาจกัรของพระเจา้ปกครองประเทศมนุษยม์นุษยจ์ะเป็นทายาทของราชอาณาจกัรเท่านั้น พวกเขาตอ้งเอาชนะและเติบโตในดา้นความรู้
และภูมิปัญญาเพ่ือสืบทอดค ามัน่สัญญา 

พระเจา้ตรัสเก ีย่วกบัเอฟราอิม (บางคร้ังกเ็ป็นภาพของอิสราเอลทุกชนิดในพระคมัภีร์) ว่าพวกเขาจะ "อาศยัอยู่ในเตน็ท์เช่นเดียวกบัในวนังานเล้ียง" (โฮเชยา 12: 
9, Douay-Rheims) อิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารเป็นชนชาติทุกชนิดท่ีตอ้งผ่านการทดลองและความยากล าบากเพ่ือรับช่วงพนัธสัญญา (1 โครินธ์ 
10:11) พวกเขาเป็นคนต่างชาติรอคอยท่ีจะสืบทอดพระสัญญาของพระเจา้ 

เราชาวคริสตต์อ้งตระหนักว่าเราไม่มีเมืองถาวรในยุคน้ีและมองไปท่ีคนท่ีมา (ฮีบรู 
13:14) การเขา้พกัอาศยัชัว่คราวในช่วงเทศกาลเล้ียงถ ้าช่วยเตือนเราได ้คริสเตียนควรเขา้รับใชค้ริสตจกัรถา้เป็นไปไดใ้นแต่ละวนัของเทศกาลถ ้าเพ่ือการเรียนรู้ 
(ดิวเทอโร 31: 10-13; เนหะมีย์ 8: 17-18) เป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตซ่ึงเป็น "บริการท่ีเหมาะสม" ของเรา (โรม 12: 1) . 

งำนเลีย้งของพระเป็นเวลำที่จะช่ืนชมยินด ี(เฉลยธรรมบญัญติั 14:26; 16:15) การใชพ้ทัธยาท่ีเก ีย่วขอ้ง (โดยทัว่ไปเรียกว่า "สิบสอง") 
แสดงใหเ้ห็นว่าน่ีเป็นช่วงเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์ (เฉลยธรรมบญัญติั 14: 22-26) แต่รวมถึงการท่ีกระทรวงควรไดรั้บการดูแลในยุคน้ี (ดิวเทอโร 14: 
27) งานเล้ียงของ เตน็ท์ ช่วยใหเ้ห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของพนัปี น้ีจะช่วยใหเ้ราเหลือบไปในช่วงเวลาท่ีพระเยซูกลบัมา 

สหสัวรรษหมายถึงวนัท่ีเจด็ของแผน 7,000 ปีของพระเจา้ น่าสนใจทุก ๆ เจด็ปีหนงัสือบญัญติัไดรั้บค าส่ังใหอ่้านในงานเล้ียงของถ ้า (ดิวเทอโร 31: 10-
13) น้ีจะช่วยใหภ้าพว่ากฎหมายรวมทั้งสิบประการจะถูกเกบ็ไวใ้นสหสัวรรษท่ีเป็นพระคมัภีร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นกฎหมายจะไดรั้บการสอนแลว้ (อิสยาห์ 2: 2-
3; เพ่ิมเติมเก่ียวกับบัญญัติสามารถพบได้ในหนังสือเล่มเลก็ออนไลน์ของเราฟรี 
บัญญัติสิบประการ) มนัมีชีวิตอยู่ตามกฎหมายของพระเจา้ท่ีจะน าพรและความอุดมสมบูรณ์ในช่วงสหสัวรรษ 

ขณะน้ีชาวคริสตก์  าลงัรอคอยสหสัวรรษท่ีจะมาถึงและการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนเม่ือทรัมเป็ตล่าสุด (1 โครินธ์ 15:52) ซ่ึงเรียกว่าการฟ้ืนคืนพระชนมค์ร้ังแรก: 

4 ขา้พเจา้ไดเ้ห็นบลัลงักแ์ละพวกเขานัง่อยู่บนพวกเขาและการตดัสินใจท่ีมีความมุ่งมัน่ใหก้บัพวกเขา แลว้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นดวงวิญญาณของบรรดาผูท่ี้ถูก
ตดัศีรษะเพ่ือเป็นพยานของพระเยซูและพระวจนะของพระเจา้ผูไ้ม่เคารพบูชาสัตวร้์ายหรือรูปของเขาและไม่ไดรั้บเคร่ืองหมายบนหนา้ผากหรือมือของ
พวกเขา เขาทั้งหลายไดอ้าศยัอยู่และครอบครองร่วมกบัพระคริสตเ์ป็นเวลาพนัปี (วิวรณ์ 20: 4) 

พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าหลงัจากท่ีพระเยซูทรงรวบรวมศาสนจกัรใหพ้ระองคเ์องและหลงัจากท่ีพระองคท์รงประทบับนพระท่ีนัง่ของพระองคซ่ึ์งเราจะปกครองร่
วมกบัพระองค์พระองค์จะรวบรวมบรรดาประชาชาติกอ่นพระองคแ์ละพูดกบัคริสเตียนว่า " 

34 มาคุณความสุขของพระบิดาของเราสืบทอดราชอาณาจกัร 

เตรียมไวส้ าหรับคุณตั้งแต่เร่ิมกอ่ตั้งโลก: (มทัธิว 25:34) 

ขณะน้ีบรรดาผูท่ี้ถือเทศกาลเล้ียงพลบัพลาหวงัว่าเร่ืองน้ีจะช่วยใหเ้ห็นภาพอาณาจกัรพนัปีได ้

ในช่วงตน้ศตวรรษท่ีสอง Papias ของ Hierapolis กล่าวว่า: 

น่ีจะเป็นระยะเวลาหลายพนัปีหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนมข์องคนตายและอาณาจกัรของพระคริสต์จะไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นรูปธรรมบนแผ่นดินโ
ลกน้ี 

การปฏิบติัตามงานเล้ียงของถ ้าเป็นเงาของอาณาจกัรพนัปีท่ีพระเจา้ทรงเสดจ็มานบัถือซ่ึงนบัถือศาสนาคริสตท่ี์นบัถือศาสนาคริสตไ์ดม้าตั้งแต่สมยัพนัธสัญญาใหม่ 



มันสำมำรถเก็บไว้ที่ไหน? 

เทศกาลเล้ียงถ ้าเป็นช่วงการแสวงบุญ (สดุดี 84: 1-5) ซ่ึงหมายถึงมกัเก ีย่วขอ้งกบัการเดินทางนอกชุมชนตามปกติ พระเยซูตรัสกบัคนเม่ือเขาอยู่ท่ีน่ี 
(ในขณะท่ีค าภาษากรีกἐσκἠνωσενในยอห์น 1:14 สามารถแปลต่อ Green JP พนัธสัญญาใหม่ระหว่างกรีก - องักฤษ Baker Books, 1996, 
5th printing 2002, p. 282) 

ในขณะท่ีบางคนอา้งว่าเทศกาลเล้ียง เตน็ท์ 
จากอดีตผ่านยุคปัจจุบนัตอ้งเกบ็ไวใ้นกรุงเยรูซาเลม็เท่านั้นน่ีเป็นขอ้ผิดพลาด คนอิสราเอลไม่ไดอ้ยู่ในกรุงเยรูซาเลม็เป็นเวลาหลายศตวรรษหลงัจากมีค าส่ังใหป้ฏิบั
ติในเลวีนิติ 23 - เพราะฉะนั้นเยรูซาเลม็ไม่ใช่ตวัเลือกแรกส าหรับพวกเขา พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่างานเล้ียงของถ ้าสามารถเกบ็ไวใ้นเมืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากกรุงเยรูซาเลม็ (เนหะมีย์ 8:15, cf. ดิวเทอโร 14: 23-24) ชาวยิวมกัเกบ็ไวท่ี้อื่น (Hayyim Schausse กล่าวว่า "Sukkos 
เป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญ่ยิ่งนอกกรุงเยรูซาเลม็" Schausse H. เทศกาลชาวยิว: คู่มือเก ีย่วกบัประวติัและความเคารพของพวกเขา, 1938. Schocken, หนา้ 
184) 

นอกจากน้ียงัอาจจะเป็นท่ีสนใจท่ีจะทราบ Polycarp ของเมอร์นาในศตวรรษท่ี 2 (ชีวิตของ Polycarp บทท่ี 19) และอื่น ๆ บางอย่างในเอเชยีไมเนอร์ในชว่งปลายศตวรรษที่ 4 
เกบ็ไวเ้ล้ียงของพระในเอเชียไมเนอร์ไม่เยรูซาเลม็ น่ีคือค ายืนยนัจากแหล่งต่าง ๆ เช่นนกับุญคาทอลิกเจอโรม (Patrologia Latina Volumen 
MPL025 แอบ็โคลมันา Culumnam โฆษณา 1415 - 1542A) และการวิจยัท่ีท าโดยศตวรรษท่ี 20 พระคาร์ดินลัจีนดนิโล (Danielou 
พระคาร์ดินลั Jean-Guenole-Marie ธรรมของศาสนาคริสตย์ิว. แปลโดยจอห์นเอ. เบเกอร์ Westminister ข่าว 2507, pp 343-346 ได)้ 

นกัวิชาการต่อตา้นการพนัปีในศตวรรษท่ีสิบเกา้ช่ือ Giovanni Battista Pagani 
ไดเ้ขียนเร่ืองเก ีย่วกบัอียิปตบิ์ชอปเนปสันในศตวรรษท่ีสามและผูท่ี้สนบัสนุนสหสัวรรษ: 

... ทุกคนท่ีสอนสหสัวรรษกรอบตามความคิดของชาวยิวบอกว่าในช่วงสหสัวรรษกฎหมายอิสลามจะไดรั้บการเรียกคืน ... เหล่าน้ีเรียกว่า Judaical 
Millenarians ไม่ไดเ้ป็นชาวยิว แต่เป็นมีการคิดคน้และยึดถือสหัสวรรษตาม ... หลกั 
ผูเ้ขียนขอ้ผิดพลาดน้ีคือเนปจูนบิชอปชาวแอฟริกาผูซ่ึ้งเซนตไ์ดโอนิซิอสัไดเ้ขียนหนงัสือสองเล่มเก ีย่วกบัสัญญาไว ้และ Apollinaris ซ่ึงเซนต ์
Epiphanius ผอมในการท างานของเขากบันอกรีต (Pagani, Giovanni Battista เผยแพร่โดย Charles Dolman, 1855, 
หนา้ 252-253) 

น่าจะเป็นท่ีน่าสังเกตว่าทั้งพระสังฆราชเนปาลและ Apollinaris เป็นชาวยิว แต่ถูกประณามว่ามีศาสนาท่ีมีความเช่ือของชาวยิว และตั้งแต่ Apollinaris 
เรียกว่านกับุญคาทอลิกควรมีความชดัเจนว่าผูน้ าคริสเตียนท่ีไม่ใช่ชาวยิวในศตวรรษท่ีสามในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 
เห็นไดช้ดัว่ามีความคิดท่ีถูกประณามโดยผูเ้ปรียบเทียบ ความจริงท่ีว่าพวกเขาถือเป็น "กฎหมายโมเสก" 
เป็นหลกัฐานแลว้ว่าทั้งสองเขา้ใจความหมายและการจดังานเล้ียงของถ ้า แต่เนน้คริสเตียน 

กรีกโรมนับิชอปและนกับุญเมโทของ Olympus 
ในช่วงปลายยุคท่ี 3 หรือตน้ศตวรรษท่ี 4 สอนว่าเทศกาลอยู่เพิงไดรั้บค าส่ังและมนัมีบทเรียนส าหรับคริสตชน: 

เพราะในหกวนัพระเจา้ไดท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดินโลกทั้งปวงและพกัในวนัท่ีเจด็จากผลงานทั้งส้ินของพระองคซ่ึ์งพระองคไ์ดท้รงสร้างไวแ้ละ
ทรงประทานพรในวนัท่ีเจด็และช าระใหบ้ริสุทธ์ิเพราะฉะนั้นตามรูปท่ีเจด็ 
เดือนเม่ือผลของแผ่นดินโลกไดรั้บการรวมเขา้ดว้ยกนัเราไดรั้บบญัชาใหเ้ล้ียงฉลองแด่พระเจา้ ... 
ไดรั้บค าส่ังใหเ้ล้ียงฉลองเตน็ท์ของเราเพ่ือถวายพระเกยีรติแด่พระเจา้เช่นเดียวกบัคนอิสราเอลท่ีมี 
ออกไปจากพรมแดนของประเทศอียิปตก์อ่นอ่ืนมาถึงเตน็ท์และจากน้ีไปอีกคร้ังไดอ้อกเดินทางมายงัดินแดนแห่งสัญญาเช่นเรา ดว้ยว่าการเดินทางและ
ออกจากอียิปตใ์นชีวิตน้ีนั้นกอ่นนั้นเป็นวนัหมายถึงการคืนพระชนมซ่ึ์งเป็นเทศกาลเล้ียงถ ้าท่ีแทจ้ริงของพระวิหารและไดต้ั้งพลบัพลาของเราไวป้ระดบั
ดว้ยผลแห่งความดี 
วนัแรกแห่งการคืนพระชนมซ่ึ์งเป็นวนัแห่งการพิพากษาเฉลิมฉลองกบัพระคริสตส์หัสวรรษแห่งการพกัผ่อนซ่ึงเรียกว่าวนัท่ีเจด็ถึงวนัสะบาโตท่ีแทจ้ริง
 (Methodius การจดัเล้ียงของสิบ Virgins, Discourse 9) 



นกับวชชาวคาทอลิกและนกัวิชาการเจอโรมกล่าวว่าคริสเตียนนาซารีนเกบ็ไวแ้ละเช่ือว่ามนัช้ีไปท่ีรัชสมยัของพระเยซูคริสตน์บัพนัปี (Patrologia Latina 
Volumen MPL025 Ab Columna ad Culumnam 1415 - 
1542A) การเล้ียงฉลองของเตน็ท์โดยคริสเตียนนาซารีนในช่วงปลายศตวรรษท่ีส่ีไดรั้บการยืนยนัจากคาทอลิกและอีสเติร์นออร์โธดอกซ์นกับุญ 
Epiphanius แห่ง Salamis 

คริสเตยีนแตกต่ำงจำกชำวอิสรำเอล 

คริสเตียนจดัเทศกาลเล้ียงถ ้าข้ึนเลก็นอ้ยตามท่ีชาวอิสราเอลท า 

บนัทึกไวว่้างานเล้ียงของถ ้าดูเหมือนว่าจะถูกเกบ็ไวใ้นยุโรปในช่วงยุคกลาง (หลกัสูตร Ambassador College Correspondence Course, 
บทเรียนท่ี 51) "หญิงนั้นหนีไปในถ่ินทุรกนัดารซ่ึงเธอมีท่ีอยู่" (สดุดี 12: 6) 1968) เช่นเดียวกบัเฉพาะใน Transylvania ใน 1500s (Liechty, 
pp 61-62) ในสถานท่ีท่ีไม่มีสาขาปาลม์ มีหลกัฐานบางอย่างท่ีบอกว่ามนัถูกเกบ็ไวใ้นอเมริกาในปี ค.ศ. 1600 และ 
1700 มนัถูกเกบ็ไวโ้ดยคริสตจักรวทิยุเกา่ของคริสตจักรของพระเจ้าและท ัว่โลกของพระเจ้าท ัว่ทกุมุมโลกในศตวรรษที่ 20 

เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองยังคงเกบ็ไว้ในสถานท่ีต่างๆท่ัวโลกและเรายังสอนว่างานเลีย้งของจุดท่ีพระกับรัชสมยัพันปีของพระเยซูคริสต์ในอาณาจัก
รของพระเจ้า 

งานเล้ียงของเตน็ท์ไดรั้บการปฏิบติัโดยคริสเตียนสมยัใหม่มากมายในเตน็ท์หรือโรงแรม / หอ้งพกัของโรงแรมซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น "เตน็ท์" - ท่ีอยู่อาศยัแบบสมยัใหม่ - 
ไม่ใช่เฉพาะในกระท่อมของปาลม์ท่ีชาวอิสราเอลใชต้ามปกติ พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียนมีพลบัพลาต่างกนั (ดูฮีบรู 8: 2; 9: 11-15) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการไม่ตอ้งสร้างบูธปาลม์ พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าคนอิสราเอลอาศยัอยู่ในเตน็ท์ต่อการอพยพ 33: 8 
(และบางคร้ังกเ็ห็นไดช้ดัว่าชัว่คราวต่อเฉลยธรรมบญัญติั 4: 45-49) ขณะท่ีพวกเขาอยู่ในถ่ินทุรกนัดารเป็นเวลาส่ีสิบปีและพระเจา้ทรงถือว่าพวกเขาเป็น " 
เตน็ท์ "ต่อเลวีนิติ 23:43 ท่ีอาศยัอยู่ในเตน็ท์หรือโรงแรมหอ้งพกัเป็นประเภทท่ีคลา้ยกนัของท่ีอยู่อาศยัชัว่คราว / พลบัพลาในวนัน้ี 

พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าคริสเตียนไม่จ าเป็นตอ้งท าบาปหรือถวายสัตว ์(ฮีบรู 9: 9) 
เหมือนกบัเคร่ืองเผาบูชาท่ีคนอิสราเอลเคยเล้ียงไวใ้นระหว่างการเล้ียงพลบัพลา (เลวีนิติ 23: 36-
37) แต่เราจะน าเสนอตวัเองเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิตซ่ึงเป็นบริการท่ีเหมาะสมของเรา (โรม 12: 1) 
ซ่ึงปกติจะรวมถึงการเขา้ร่วมงานบริการคริสตจกัรอย่างสม ่าเสมอในช่วงเทศกาลเล้ียงถ ้า 

บางคนอาจสงสัยว่าท าไมการเขา้ร่วมการบริการจึงท ามาตลอดทั้งวนัในงานเล้ียงสังข ์
แต่เร่ืองน้ีไม่จ าเป็นส าหรับวนัขนมปังไร้เช้ือ "คุณตอ้งเฝ้างานเล้ียงพลบัพลาเจ็ดวนั ... 
เจด็วนัคุณจะจดังานเล้ียงศกัด์ิสิทธ์ิใหก้บัพระเจา้ของพระเจา้ของคุณในสถานท่ีท่ีพระเจา้เลือก" (ดิวเทอโร 16: 13,15) 
แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองวนัขนมปังท่ีไม่ไดห้ย ัง่รู้ดงันั้นค าส่ังส่ังใหก้นิขนมปังไร้เช้ือเป็นเวลาเจด็วนัในเลวีนิติ 23: 6 และดิวเทอโร 16: 3 
ในทางตรงกนัขา้มกบัการจดังานเล้ียงเป็นเวลาเจด็วนั 'เสียสละ' 
เจด็วนัของขนมปังไร้เช้ือโดยการกนิขนมปังไร้เช้ือในแต่ละวนั) พระคมัภีร์กล่าวว่าจะอยู่ในท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวในช่วงเทศกาลเล้ียงถ ้า (เลวีนิติ 23:42) 
แต่ไม่ไดร้ะบุว่าเก ีย่วขอ้งกบัวนัศกัด์ิสิทธ์ิอื่น ๆ 

เน่ืองจากซาตานจะผูกพนักบัการครองสิริ (พนัปี) (วิวรณ์ 20: 1-2) 
จะมีการหลอกลวงนอ้ยลง การไปเท่ียวในช่วงเทศกาลเล้ียงพลบัพลาและการพบปะกนัทุกๆวนัช่วยใหเ้ราสามารถมองเห็นภาพช่วงเวลาท่ีโลกจะแตกต่างไปจากน้ีมา
ก 

"ราชอาณาจกัรของพระองคเ์สดจ็มา" (มทัธิว 6:10) 

พระคัมภีร์สอนว่ำงำนเลีย้งของพลับพลำจะได้รับกำรเก็บรักษำไว้ในมิลเลนเนียมและพระผู้เป็นเจ้ำจะเป็นที่สุด 'พลับพลำ' กับเรำ 

ค าท านายของพระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่างานเล้ียงของพลบัพลาจะถูกเกบ็ไวใ้นสหสัวรรษ: 



16 และมนักจ็ะผ่านไปว่าทุกคนท่ีเหลืออยู่ในทุกประเทศท่ีมากบัเยรูซาเลม็จะข้ึนไปจากทุกปีไปนมสัการพระมหากษตัริยพ์ระเยโฮวาห์จอมโยธาและเพ่ื
อใหเ้ทศกาลอยู่เพิง 17 และมนัจะเป็นไปไดว่้าแลว้แต่จ านวนใดของครอบครัวของแผ่นดินไม่ไดม้าถึงกรุงเยรูซาเลม็ไปนมสัการพระมหากษตัริยพ์ระเย
โฮวาห์จอมโยธาท่ีพวกเขาจะมีฝนตก 18 หากครอบครัวของอียิปตจ์ะไม่เกดิข้ึนและเขา้ไปในท่ีพวกเขาจะไดไ้ม่มีฝน; เขาจะรับภยัพิบติัซ่ึงพระเยโฮวา
ห์ทรงกระท าแกบ่รรดาประชาชาติท่ีไม่ข้ึนมาเพ่ือจะถือเทศกาลเล้ียงพลบัพลา 19 น้ีจะเป็นการลงทณัฑอี์ยปิตแ์ละการลงโทษบรรดาประชาชาติท่ีไม่ไดเ้
กดิข้ึนเพ่ือใหเ้ทศกาลอยู่เพิง (เศคาริยา 14: 16-19) ดว้ย 

ดงันั้นพระคมัภีร์สอนว่าพระเจา้ทรงคาดหวงัใหทุ้กคนถือเทศกาลเล้ียงถ ้าไวใ้นอนาคต แมผู้ป้ระกาศข่าวคาทอลิกยอมรับว่าแผนของพระเจา้รวมถึงงานฉลองของเต็
นท์ ความเห็นเก ีย่วกบัคาทอลิคทางในเศคาริยาห์ 14 รัฐ: 

ในเวลาเฉล่ียเช่นกอ่นท่ีจะถูกข่มเหงคริสตจกัรจะไดรั้บการดดัแปลงและดว้ยความจงรักภกัดีอนัยิ่งใหญ่จะเฉลิมฉลองพิธีเฉลิมฉลองและใชพิ้ธีกรรมทา

งศาสนาเพ่ือเป็นเกยีรติแกพ่ระเจา้และจะไดรั้บรางวลัอนัยิ่งใหญ่ (Original and True Douay พนัธสัญญาเดิมของ Anno Domini 
1610 เล่ม 2, หนา้ 824) 

อาณาจกัรของพระเจา้จะมาแทนท่ีอาณาจกัรทั้งหมดของโลกน้ี (วิวรณ์ 11:15) เทศกาลน้ีช่วยใหภ้าพน้ีแยกออกจากกนัได ้(ดูวิวรณ์ 18: 4; 1 ยอห์น 2: 18-
19) ผูแ้สวงบุญชาวคริสเตียน (1 เปโตร 2: 1-12) จากกจิวตัรปกติของพวกเขา 

การรักษาเทศกาลเล้ียงพลบัพลาท าใหเ้ราเห็นภาพคร่าวๆในยุคของส่ิงท่ีจะเกดิข้ึนในอาณาจกัรพนัปีในอนาคตน้ี พระคมัภีร์แสดงใหเ้ห็นว่าภายหลงั 
"พลบัพลาของพระเจา้" จะอยู่บนแผ่นดินโลก "และพระองค์จะทรงสถิตกบัเรา" (วิวรณ์ 21: 3) 
การถือเทศกาลเล้ียงถ ้าตอนน้ีเป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกดิข้ึนในอาณาจกัรของพระเจา้ 

8. วนัสุดท้ำยที่ยิง่ใหญ่: แผนแห่งควำมรอดอนัน่ำอศัจรรย์ของพระเจ้ำส ำหรับมนุษย์ 

วนัท่ีแปดน้ีซ่ึงเป็นวนัท่ีท าตามเทศกาลเล้ียงฉลองเตน็ท์เจด็วนัเสร็จส้ินการวางแผนการไถ่ถอน 

"หนงัสือแห่งชีวิต" - แสดงถึงความรอด - จะเปิดข้ึน (วิวรณ์ 20:12) น่ีเป็นเพียงกอ่นท่ีจะมีสวรรคใ์หม่และแผ่นดินโลกใหม่ (วิวรณ์ 21: 
1) ชาวยิวเรียกเทศกาลน้ี Shemini 
'Azeret ซ่ึงหมายความว่า‘วนัท่ีแปดของการชุมนุม’(ยงัหมายความว่าเจด็วนักอ่นหนา้เทศกาลอยู่เพิงเป็นวนัของการชุมนุม) 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมในวนัท่ีแปดจากพระคมัภีร์: 

34 ... วนัท่ีสิบหา้ของเดือนท่ีเจด็น้ีจะเป็นเทศกาลอยู่เพิงเจด็วนัต่อพระเจา้ ... 36 ในวนัท่ีแปดเจา้จงมีการประชุมบริสุทธ์ิ ... 
เป็นการชุมนุมอนัศกัด์ิสิทธ์ิและคุณจะไม่ท าตามธรรมเนียมในการท างานกบัมนั (เลวีนิติ 23: 34, 36) 

วันนีม้กัจะถูกอ้างถึงในคริสตจักรของวงการพระเจ้าเป็นวันสุดท้ายท่ีดีเพราะส่ิงท่ีพระคัมภีร์ใหม่กล่าวเก่ียวกับมนั 

37 วนัท่ีผ่านมาว่าวนัท่ีดีของงานฉลองพระเยซูทรงยืนและร้องออกมาว่า 
"ถา้ทุกคนกระหายใหเ้ขามาหาเราและเคร่ืองด่ืม. 38 ผูท่ี้เช่ือในตวัฉันตามท่ีพระคมัภีร์ไดก้ล่าวออกมาจากเขา หวัใจจะไหลของแม่น ้ าท่ีมีชีวิต " (ยอห์น 
7: 37-38) 

ดงันั้นพระเยซูจึงทรงรักษาวนัน้ีไวใ้นทนัทีหลงัจากเทศกาลครบรอบหน่ึงพนัปีและสอนเร่ืองน้ี 

หลงัจากสหสัวรรษส่ิงท่ีเกดิข้ึน? 

การคืนพระชนม ์(วิวรณ์ 20: 5) 



คนตายยืนต่อหนา้พระเจา้ น้ีจะไม่รวมถึงคริสเตียนท่ีแทจ้ริงในวนัน้ีเช่นท่ีพวกเขาฟ้ืนคืนพระชนมเ์ม่ือพระเยซูกลบัมา ผูท่ี้อยู่ในการฟ้ืนคืนพระชนมค์ร้ังน้ีตอ้งเป็นผู ้
ท่ีเสียชีวิตโดยไม่ทราบแผนการอนัแทจ้ริงของพระเจา้ 

ในอดีตท่ีผ่านมา น่ีคือวนัพิพากษาท่ีพระเยซูตรัสว่า " 

7 ท่ีคุณไปเทศนาว่า 
'อาณาจกัรแห่งสวรรคอ์ยู่ในมือ. ... 14 และใครกต็ามท่ีจะไม่ไดรั้บคุณไม่ฟังค าพูดของคุณเม่ือคุณออกจากบา้นนั้นเมืองนั้นสลดัฝุ่ นจากเทา้ของคุณ 15 
แน่นอนฉันจะบอกคุณกจ็ะเป็นท่ียอมรับมากข้ึนส าหรับดินแดนแห่งเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ในวนัพิพากษากว่าส าหรับเมืองนั้น! (มทัธิว 10: 
7,14-15) 

23 และคุณเทียมท่ีไดรั้บการยกย่องไปสวรรคจ์ะตอ้งลงไปถึงนรก; ถา้การอิทธิฤทธ์ิซ่ึงไดก้ระท าในตวัท่านกเ็กดิข้ึนในเมืองโสโดมแลว้จะคงอยู่จนถึงวั
นน้ี 24 แต่ฉันจะบอกคุณว่ามนัจะเบามากข้ึนส าหรับดินแดนแห่งเมืองโสโดมในวนัพิพากษากว่าส าหรับคุณท่ี (มทัธิว 11: 23-24) 

ขอใหสั้งเกตว่าในวนัพิพากษาของพระเจา้เหล่านั้นท่ีถูกท าลายในเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ (ปฐมกาล 19:24) 
นั้นเป็นส่ิงท่ีพอพระทยัไดม้ากกว่าส าหรับผูท่ี้ปฏิเสธคริสตจกัรและขอ้ความแห่งอาณาจกัรของพระองคโ์ดยเดด็ขาด 

พระเยซูทรงสอนว่า "ความผิดทั้งหมดจะไดรั้บการใหอ้ภยั" (มาระโก 3:28) ยกเวน้ "ความบาปท่ีไม่สามารถเอาชนะได"้ (มาร์ค 
3:29) เน่ืองดว้ยวนัส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ท่ีทุกคนไม่ไดมี้โอกาสไดรั้บความรอดจะมีโอกาสอย่างแทจ้ริงและเกอืบทั้งหมดจะยอมรับขอ้เสนอนั้น 

มนุษยทุ์กคนท่ีเคยอาศยัอยู่จะไดรั้บการช่วยชีวิต! 

ในศตวรรษท่ี 2 ท่ี ปลาคาร์พหลายชนิด ของเมอร์นารายงานการสอนเก ีย่วกบังานเล้ียงของพระและล่าสุดวนัอนัยิ่งใหญ่ (ชีวิตของ ปลาคาร์พหลายชนิด บทท่ี 19) 

ความจริงในพระคมัภีร์ไบเบิลคือเพราะความรักของพระเจา้พระเยซูไดเ้สดจ็มาเป็น ตายส าหรับทุกคน: 

16 เพราะว่าพระเจา้ทรงรักโลกท่ีเขาใหเ้ขาพระบุตรองคเ์ดียวทุกคนท่ีวางใจในพระองคจ์ะไม่พินาศ 
แต่มีชีวิตนิรันดร์ 17 เพราะว่าพระเจา้ไม่ไดส่้งพระบุตรของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพ่ือจะพิพากษาโลก 
แต่ท่ีโลกโดยพระองคอ์าจจะมีการบนัทึกไว ้(ยอห์น 3: 16-17) 

พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพส่งพระบุตรของพระองคไ์ปเพ่ือจะส้ินพระชนมเ์พ่ือญาติพ่ีน้องหรือโลก? 

โปรเตสแตนตท่ี์มกัจะพูดอห์น 
3:16 มกัจะสอนว่าโลกจะถูกบันทึกไว้ แต่ส่วนใหญ่ท่ีเคยอาศยัอยู่จะประสบในการลงโทษตลอดไป พวกเขากดู็เหมือนจะมองขา้มว่าพระเยซูเสดจ็มาเพ่ือจะส้ินพ
ระชนมเ์พ่ือคนทั้งปวง (ยอห์น 
3:17) นัน่คือแผนแห่งความรอดท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูท้รงรอบรู้และเป็นความรักจะเกดิข้ึนหรือไม่? พระคมัภีร์สนบัสนุนความคิดท่ีว่าทุกคนจะสามารถช่วยไดห้รื
อไม่? ถา้ไม่เป็นท่ียุติธรรม? 

เน่ืองจากพระเจา้รู้ดีและทรงพลงัและเป็นความรัก (1 ยอห์น 4: 8, 16) 
พระเจา้จะทรงก  าหนดล่วงหนา้แกค่นท่ีเคยมีชีวิตอยู่ใหไ้ดรั้บความทุกขย์ากนิรันดร์หรือไม่? 

ไม่ได ้

แน่นอนพระเจา้ทรงฉลาดพอท่ีจะมีแผนงานท่ีใชง้านไดจ้ริง 

โรม 9: 14-15 กล่าวว่า: 

14 ส่ิงท่ีเราจะพูดว่าอะไรแลว้? มีความไม่ชอบธรรมกบัพระเจา้หรือ ไม่แน่นอน! 15 เพราะเขาบอกกบัโมเสสว่า“ผมจะมีความเมตตากบัคนใดคนหน่ึง
ผมจะมีความเมตตาและเราจะมีความเมตตาต่อคนใดคนหน่ึงกจ็ะมีความเห็นอกเห็นใจ.” 



เรารู้ว่าพระเจา้เลือกส่วนหน่ึงของอิสราเอลในพระคมัภีร์เกา่และอื่น ๆ อีกไม่ก ีค่น ความรักนั้นเป็นอย่างไรถา้คนท่ีเหลือถูกประณามการทรมานนิรันดร์? 

พระเจา้ "ปรารถนาใหม้นุษยทุ์กคนรอดและเพ่ือจะไดรู้้ถึงความจริง" (1 ทิโมธี 2: 
4) เหตุผลท่ีไม่ใช่ทุกคนท่ีถูกเรียกในยุคน้ีเป็นเพราะพระองคท์รงรู้ดีว่าส่วนใหญ่จะไม่ตอบสนองและอดทนกบัความจริงจนจบเพ่ือใหร้อด (เทียบ Mark 
13:13, ลูกา 8: 5-15) แต่นัน่ไม่ไดห้มายความว่าคนท่ีไม่ไดเ้รียกตอนน้ีถูกตดัขาดและสูญหาย 

พระคมัภีร์สอนว่าหลายคนไดรั้บการตาบอดดว้ยความตั้งใจในยุคน้ี (ยอห์น 12: 37-40; อิสยาห์ 44:18) คนตาบอดในยุคน้ียงัคงมีโอกาส (ยอห์น 9:41 
อิสยาห์ 42: 16-18) สังเกตดว้ย: 

14 ฉันอีกคร้ังจะท าผลงานท่ียิ่งใหญ่ในหมู่คนน้ี 
... 24 เหล่าน้ีท่ีผิดพลาดในจิตวิญญาณท่ีจะมาถึงความเขา้ใจและบรรดาผูท่ี้บ่นจะไดเ้รียนรู้หลกัค าสอน (อิสยาห์ 29: 14,24) 

ไม่มีความล าเอียงกบัพระเจา้ (โรม 2:11) จะมีโอกาสส าหรับทุกคนว่า "ทุกปลายแผ่นดินโลกจะไดเ้ห็นความรอดของพระเจา้ของเรา" (อิสยาห์ 52:10) 

ผูท่ี้ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการฟ้ืนคืนพระชนมแ์รกน้ีเรียกว่า "คนตายท่ีเหลือ" (วิวรณ์ 20: 5) 
ฟ้ืนข้ึนมาหลงัจากท่ีสหสัวรรษส้ินสุดลง น่ีคือการคืนพระชนมท์างกายภาพและจะเก ีย่วขอ้งกบัผูท่ี้รู้สึกว่าความหวงัของพวกเขาถูกตดัออก (เอเกกี 37: 1-14) 

แมว่้าพวกเขาจะไดรั้บการตดัสินว่ามีความผิดบาปกต็าม (วิวรณ์ 20:12 โรม 3:23; 1 เปโตร 4:17) "ความเมตตามีชยัเหนือการพิพากษา" (ยากอบ 
2:13) พระเจา้จะทรงแกแ้คน้เน้ือหนังทั้งปวง (เยเรมีย ์25:31 อิสยาห์ 3:13) และหลายคนจะตอบสนอง (อิสยาห์ 
65:24) ถึงแมจ้ะไม่ยอมรับขอ้เสนอของพระองค ์แต่น่ีไม่ใช่โอกาสคร้ังท่ีสอง 
(ผูท่ี้มีโอกาสและปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้อย่างส้ินเชิงจะไม่ไดรั้บโอกาสในการไดรั้บการอภยัตามมาระโก 3:29) 
หลายคนจะกลบัใจ วนัแห่งความรักคร้ังสุดทา้ยช่วยแสดงส่ิงน้ี 

พิจารณาต่อไปน้ีดว้ย: 

19 ขา้ 
แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ความแข็งแรงของฉันและป้อมปราการของท่ีล้ีภยัของฉันในวนัแห่งความทุกขท่ี์คนต่างชาติจะมาใหคุ้ณจากปลายแผ่นดินโลกและ
พูดว่า 
"โกหกแน่นอนบรรพบุรุษของเราไดรั้บการถ่ายทอดไร้ค่าและส่ิงท่ีไม่ไดป้ระโยชน์." 20 คนท่ีจะท าใหพ้ระเจา้ส าหรับตวัเองท่ีไม่ไดเ้ป็นพระเจา้? 21 "เ
พราะฉะนั้นดูเถิดเราจะคร้ังน้ีท าใหพ้วกเขารู้ว่าผมจะท าใหพ้วกเขารู้ว่ามือและฤทธานุภาพของฉันและเขาจะทราบว่าช่ือของฉันคือองค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
(เยเรมีย ์16: 19-21). 

17 และส่วนท่ีเหลือของมนัท าใหเ้ขาเขา้ไปในพระเจา้ภาพแกะสลกัของเขา เขาลม้ลงกอ่นมนัและบูชามนัขอพรและพูดว่า 
"ส่งฉันเพราะคุณเป็นพระเจา้ของฉัน!" 18 พวกเขาไม่ทราบไม่เขา้ใจ; ดว้ยว่าพระองค์ทรงปิดตาของเขาเพ่ือเขาจะมองไม่เห็นและจิตใจของเขาไม่เขา้ใจ
 ... 22 เราไดล้บลา้งออกเหมือนเมฆหนาทึบละเมิดและเหมือนเมฆบาปของคุณ จงกลบัไปหาเราเพราะเราไดช่้วยเจา้ใหพ้น้ (อิสยาห์ 44: 
17,18,22) 

แมแ้ต่ผูท่ี้ยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีเท็จซ่ึงรวมถึงคนท่ีเป็นภาคี (อิสยาห์ 44: 17-18) จะมีโอกาสแรกท่ีแทจ้ริงส าหรับการช่วยกู ้(อิสยาห์ 
44:22) พนัลา้นตลอดอายุในแอฟริกายุโรปเอเชียอเมริกาและหมู่เกาะไม่เคยไดย้ินเร่ืองพระเยซูและพระกติติคุณท่ีแทจ้ริงของราชอาณาจกัรและพระเจ้าไดแ้จง้ล่ว
งหนา้เร่ืองน้ีและมีแผน (โรม 11: 2) 

เราในคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ืองยอมรับว่า“พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด” (สดุดี 68:20) 
และสอนว่าเขามีแผนแห่งความรอดท่ีใชง้านไดจ้ริงมากกว่าแค่ญาติไม่ก ี ่

มีเพียงช่ือเดียวท่ีอยู่ใตฟ้้าเท่านั้นท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บการช่วยใหร้อดได ้(กจิการ 4:12, ดูอิสยาห์ 43:11) และนัน่คือพระเยซูคริสต ์(กจิการ 4:10; ยอห์น 
3:18) เน่ืองจากส่วนใหญ่ของมนุษยชาติไม่เคยไดย้ินความจริงเก ีย่วกบัพระเยซูและพระกติติคุณของพระราชอาณาจกัรของพระเจา้ (ดูรายละเอียดในหนังสือเล่มเ



ลก็ของเราฟรีพระวรสารของอาณาจักรของพระเจ้าท่ี www.ccog.org) และ“เน้ือหนงัทั้งส้ินจะเห็นความรอด ของพระเจา้ "(ลูกา 3: 6) 
จะมีโอกาสส าหรับทุกคนท่ีจะบรรลุความรอด - ทั้งในยุคน้ีหรือในยุคอนาคต (เทียบ Matthew 12: 31-32; Luke 13: 29-30) 

ยุคอนาคตท่ีจะมาถึงหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนมค์ร้ังท่ีสอง (ในขณะท่ีชาวคริสเตียนท่ีแทจ้ริงในเวลานั้นถูกยกข้ึนเม่ือมีการคืนพระชนมต่์อวิวรณ์คร้ังท่ี 20: 5-6) 
และรวมถึงเวลาของการพิพากษาบลัลงักข์าว (วิวรณ์ 20: 11-12) อิสยาห์ (อิสยาห์ 65:20) เช่นเดียวกบัชาวคาทอลิกชาวโรมนัและออร์โธดอกซ์ 
Irenaeus (Adversus haereses, หนงัสือV, บทท่ี 34, ขอ้ 2-3-4), ช้ีใหเ้ห็นว่าอายุท่ีเฉพาะเจาะจงน้ีจะมาถึงจะยาวประมาณหน่ึงร้อยปี 

ความคิดน้ียงัคงมีข้ึนในยุคกลางโดยผูท่ี้คริสตจกัรในกรุงโรมถูกข่มเหงตามท่ีรายงานโดยบาทหลวงเบอร์นาร์ด Guidonis สืบสวนสอบสวน (Bernard 
Gui: คู่มือการตรวจสอบ, บทท่ี 5) 

ทฤษฎีน้ีถูกสอนโดยคริสตจกัรวิทยุ / ท ัว่โลกของพระเจ้าในศตวรรษที่ 20 และยังคงสอนโดยคริสตจักรของพระเจ้าอย่างต่อเน่ือง 

แผนแห่งควำมรอดของพระเจ้ำ 

การรักษาวนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์เตือนถึงคริสเตียนท่ีแทจ้ริงของแผนแห่งความรอดท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ คริสตจักรอย่างต่อเน่ืองของพระเจ้าเข้าใจว่าแผนการขอ
งพระเจ้าเก่ียวกับเร่ืองนีอ้อกมาวางโดยการปฏิบัติของงานเลีย้งของพระองค์ (เลวีนิติ 23:37) 

พระเจา้ทรงสอนอย่างชดัเจนว่าพระองคไ์ม่ตอ้งการใหก้ารปฏิบติัของคนป่าเถ่ือนใชใ้นการนมสัการพระองค์ 

29 
เม่ือพระยาห์เวห์พระเจา้ของพวกท่านไดต้ดัขาดจากประชาชาติท่ีท่านไปยึดครองและพ านกัอยู่ในแผ่นดินของเขาทั้งหลายแลว้ท่านจงไล่ตามเขาไปเสียเ
ถิดและจงอาศยัอยู่ในแผ่นดินของเขา 30 จงระวงัตวัไวใ้หดี้เพ่ือไม่ใหติ้ดกบัพวกเขาหลงัจากท่ีพวกเขาถูกท าลายลงต่อหนา้ท่าน 
และเจา้อย่าสอบถามต่อพระของเขาว่า `ประชาชาติเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีปรนนิบติัพระของเขาไดอ้ย่างไร? ฉันกจ็ะท าอย่างนั้นดว้ย ' 31 
อย่าเคารพบูชาพระยาห์เวห์พระเจา้ของท่านในทางน้ี เพราะส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนทั้งปวงต่อพระเจา้ซ่ึงพระองคท์รงเกลียดชงัต่อพระเจา้ของตน เพราะเ
ขาเผาบุตรชายและบุตรสาวของเขาเสียดว้ยไฟท่ามกลางเหล่าพระของเขา 32 
ส่ิงท่ีเราส่ังเจา้จงระวงัท่ีจะสังเกตดู เจา้จะไม่เพ่ิมหรือเอาออกไป (ดิวเทอโร 12: 29-32) 

คนท่ีรวมการปฏิบติับูชาของคนนอกศาสนากบัพระคมัภีร์จะปิดบงัแผนการไถ่ของพระผูเ้ป็นเจา้และโดยทัว่ไปไม่เขา้ใจ 

พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นว่าอคัรสาวกเปาโลไดป้ฏิบติัตามพระคมัภีร์ไบเบิลวนัศกัด์ิสิทธ์ิ (เช่นกจิการ 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 โครินธ์ 5: 7-8, 
16: 8) ในขณะท่ีเขาเกบ็รักษากฎหมายและประเพณีของเขา คน. 

เปาโลประณามการปฏิบติัตามหลกัศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัการปฏิบติัตามพระคมัภีร์ (1 โครินธ์ 10: 20-
23) เปาโลกล่าวในตอนทา้ยของชีวิตว่าเขารักษาหลกัปฏิบติัไวท้ั้งหมดท่ีชาวยิวตอ้งการ (กจิการ 28: 17-19; กจิการ 21: 18-24) 
และนัน่จะตอ้งรวมทุกวนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีระบุไวใ้นเลวีนิติ 23. 

ตามกฎแลว้คริสตจกัรแบบกรีกโรมนัไม่ท าตามค าตกัเตือนของอคัรสาวกเปาโลท่ีจะเลียนแบบพระองคข์ณะท่ีพระองคท์รงเลียนแบบพระคริสต ์(1 โครินธ์ 11: 
1) และค าตกัเตือนของอคัรทูตยอห์นเพ่ือด าเนินการต่อในขณะท่ีพระองคก์บัพระเยซูคริสตด์ าเนินไป (1 ยอห์น 2: 6) , 18-19) 
เน่ืองจากพวกเขาไม่เกบ็ทุกวนัพระคมัภีร์ไบเบิล ซ่ึงในบรรดาอคัรสาวกคดัคา้น (1 โครินธ์ 10: 20-23; 2 โครินธ์ 6: 14-18; Jude 3-4, 12; 1 
John 2: 6) 

โดยไม่ใหว้นัพระผูเ้ป็นเจา้ 
แต่แทนท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ไบเบิลแทนหลายคนไม่ทราบว่าบาปตอ้งเป็นจริงออกจากชีวิตของเราว่าพระเจา้ก  าลงัเรียกเฉพาะตอนน้ีว่าทุกคนจะมีโอกาสส าหรับความ
รอดในยุคน้ีหรือ อายุท่ีจะมาและเกอืบทุกคนท่ีเคยอาศยัอยู่จะถูกบนัทึกไวใ้นการเกบ็เก ีย่วในภายหลงั 

วนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ไดว้างส่วนต่างๆในแผนแห่งความรอดของพระองคซ่ึ์งส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจ เป็นแผนมหศัจรรยแ์ละความรัก 



9. กำรตคีวำมผดิ และวนัสะบำโต 

ท าไมคนส่วนใหญ่ท่ีอา้งว่าพระเยซูไม่ไดถื้อวนัพระคมัภีร์ไบเบิล? นอกเหนือจากความเช่ือมัน่ในการต่อตา้นยิวและการประนีประนอมความไม่รู้และความคิดท่ีผิดเ
ก ีย่วกบั "ประเพณี" แลว้การตีความผิดพลาดกเ็ป็นเหตุผลท่ีหลายคนดูเหมือนจะไม่ยอมยอมรับว่าตอ้งเฝ้าติดตามเทศกาลของพระเจา้ 

โดยปกติจะมีคู่ของทางเดินท่ีเขา้ใจผิด / เขา้ใจผิดว่าผูค้นมกัจะช้ีไปท่ีว่าเป็น 'หลกัฐาน' ท่ีวนัพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นไปดว้ย 

โคโลสี 2: 16-17 

อาจเป็นส่วนท่ีพบมากท่ีสุดในพระคมัภีร์ท่ีมกัถูกอา้งถึงว่าเป็น "หลกัฐาน" ท่ีวนัสะบาโตและวนัพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นไปอย่างแน่นอนคือโคโลสี 2: 16-
17 ดงันั้นขอตรวจสอบหน่ึง การตีความผิด เลก็นอ้ยของมนั: 

16 อย่าใหผู้ใ้ดจึงตดัสินคุณในเน้ือสัตวห์รือในเคร่ืองด่ืมหรือในแง่ของ วนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
หรือของดวงจนัทร์ใหม่หรือวนัสะบาโต: 17 ซ่ึงเป็นเพียงเงาของส่ิงท่ีจะมา; แต่ร่างกายเป็นของพระคริสต์ (โคโลสี 2: 16-17 KJV) 

การแปลดงักล่าวขา้งตน้อยู่ใกล ้แต่กเ็พ่ิมค าว่า“เป็น” (ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีแปล KJV ใส่อยู่ในตัวเอียง) ท่ีไม่ไดอ้ยู่ในตน้ฉบบัภาษากรีก 

แปลตามตวัอกัษรอย่างแทจ้ริงจะปล่อยใหม้นัออกไปในขณะท่ีมนัไม่ไดอ้ยู่ในนั้น ขอให้สังเกตตัวเลขท่ีสอดคล้องและค าท่ีเก่ียวข้องท่ีแขง็แกร่งส าหรับกลอน 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
ซ่ึงเป็นเงาของส่ิงที่จะเกดิขึ้น ... . แต…่. ร่างกาย ............ จาก ... พระเยซูคริสต ์  

ควรสังเกตว่า 9999 หมายความว่าไม่มข้ีอความใดในพระคัมภีร์ไบเบิล - ค าว่า "คือ" ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์นี ้

เพราะค าเดียวกันสามแขง็แรง (# 4983, 3588 และ 5547) จะใชส่ี้คร้ังอ่ืน ๆ ในพนัธสัญญาใหม่และในช่วงเวลาเหล่านั้น KJV แปลว่า 
"กายของพระคริสต"์ (โรม 7: 4; 1 โครินธ์ 10:16; 1 โครินธ์ 12:27, เอเฟซสั 4:12) - เช่นเดียวกบั NKJV - ดงันั้นควรมี KJV 

ดงันั้นหากผูแ้ปลเหล่านั้นมีความสอดคลอ้งกบัตวัเองพวกเขากจ็ะแปลโคโลสี 2: 16-17 ใหเ้ป็นของรัฐ (รวมทั้งวงเลบ็หรือจุลภาค): 

16 ดงันั้นอย่าใหผู้ใ้ดผูพิ้พากษาในการรับประทานอาหารและด่ืมหรือในส่วนของงานเทศกาลหรือการปฏิบติัของดวงจนัทร์ใหม่หรือของวนัสะบาโต 1

7 (ต่อส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงเงาของส่ิงท่ีจะมา) แต่กายของพระคริสต์ 

หรืออีกนยัหน่ึงอย่าใหผู้ท่ี้อยู่ภายนอก "พระกายของพระคริสต์" (คริสตจกัรโคโลสี 1:18) ตดัสินคุณเก ีย่วกบัวนัศกัด์ิสิทธ์ิ แต่เป็นเพียงโบสถท่ี์แทจ้ริง โคโลสี 2: 
16-17 ไม่ไดบ้อกว่าวนัสะบาโตและวนัศกัด์ิสิทธ์ิถูกก  าจดัไป 

แมแ้ต่ตน้ออร์โธดอกซ์บิชอปแห่งแอมโบรสแห่งมิลานกจ็ าไดว่้าโคโลสี 2:17 กล่าวถึง "พระกายของพระคริสต์" ในขณะท่ีเขาเขียนความเห็นต่อไปน้ีในบทกวี: 

ขอใหเ้ราไปแสวงหากายของพระคริสต ์... ซ่ึงร่างกายของพระคริสตมี์อยู่จริง (แอมโบรสแห่งมิลาน. หนงัสือ II. 
เก ีย่วกบัความเช่ือในการคืนพระชนม,์ มาตรา 107) 

น่าเศร้าท่ีนกัแปลภาษากรีกสมยัใหม่มกัไม่สนใจว่าส านวนน้ีหมายถึงอะไรจริงๆ 

เป็นการอธิบายอรรถกถาท่ีไม่ดี (การตีความในพระคมัภีร์ไบเบิล) เพ่ือพ่ึงพาการตีความผิดพลาดเพ่ืออา้งว่าวนัศกัด์ิสิทธ์ิไดก้ระท าไปแล้ว 

กำลำเทีย 4: 8-10 



การคดัคา้นทัว่ไปกคื็อการรักษาวนัส าคญัคือกาลาเทีย 4: 8-10 ผูป้ระทว้งบางคนมีแนวโนม้ท่ีจะใชส่ิ้งน้ีเพ่ือบอกว่าหา้มใชว้นัท่ีในพระคมัภีร์ใด 
ๆ ลองดูส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอนจริง: 

8 แต่แลว้แน่นอนเม่ือคุณไม่ไดรู้้ว่าพระเจา้คุณท าหนา้ท่ีเหล่านั้นซ่ึงโดยธรรมชาติไม่ไดเ้ป็นพระเจา้ 9 แต่ตอนน้ีหลงัจากท่ีคุณไดรู้้จกัพระเจา้แลว้หรือท่ีเ
ป็นท่ีรู้จกักนัโดยพระเจา้ว่ามนัคือการท่ีคุณเปิดอีกคร้ังเพ่ือองคป์ระกอบท่ีอ่อนแอและอนาถาเพ่ือท่ีคุณตอ้งการอีกคร้ังเพ่ือเป็นทาส? 10 
คุณสังเกตวนัเดือนและฤดูกาลและปี 

มีปัญหาหลายอย่างเก ีย่วกบัการโตเ้ถียงต่อตา้นวนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน่ี 

หน่ึงคือกาลาเทียร์เป็นคนต่างชาติ (แมว่้าจะมีชาวยิวบางคนท่ีพูดถึงในขอ้พระคมัภีร์ตอนหลงั) 
แต่กไ็ม่ไดรั้กษาวนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์ไวก้อ่นท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 

เปโตรเห็นไดช้ดัว่าค าเตือนของศาสนาอิสลามเป็นขอ้หา้มตามท่ีชาวกาลาเทียได ้"ท าหนา้ท่ีซ่ึงโดยธรรมชาติไม่ไดเ้ป็นพระเจา้" 

อีกประการหน่ึงคือคาทอลิก / โปรเตสแตนต ์/ อีสเติร์นออร์โธดอ็กซ์ควรพิจารณาว่าพวกเขามกัจะสังเกตวนัและปีต่างๆ (วนัอาทิตยอ์ีสเตอร์วนัคริสมาสตปี์ใหม่) 
ดงันั้นพวกเขาจึงไม่ควรสังเกตอะไรหากรู้สึกว่าไม่มีวนัทางศาสนา 

กาลาเทีย 4: 8-10 ไม่ไดท้ าไปดว้ยวนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์ไบเบิล แต่แทนท่ีจะเป็นค าเตือนส าหรับการยึดติดกบัการปฏิบติัท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์ 

ส่ิงที่เกี่ยวกับวันสะบำโตที่เจด็? 

วนัเสาร์วนัสะบาโตเป็นวนัแรกของเทศกาลของพระเจา้ท่ีระบุไวใ้นเลวีนิติ 23. ถึงแมว่้าจะเป็นสัปดาห์ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าปีไม่ใช่ปี แต่ความเห็นส้ัน ๆ 
บางอย่างกดู็เหมือนจะเป็นไปตามล าดบั 

วนัเสาร์แห่งสัปดาห์วนัสะบาโตในพระคมัภีร์ตอนน้ีเรียกว่าวนัเสาร์ แมว่้าวนัอาทิตยจ์ะแสดงในปฏิทินบางอย่างเป็นวนัท่ีเจด็ของสัปดาห์ความเป็นจริงคือวนัอาทิตย์
เป็นวนัแรกของสัปดาห์ พนัธสัญญาใหม่แสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าพระเยซู (ลูกา 4:16, 21; 6: 6; 13:10) ตลอดจนอคัรสาวกและผูศ้รัทธา (บารมี 13: 13-
15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4 ฮีบรู 4: 9-11) เกบ็วนัสะบาโตเจด็วนั 

หลายคนอา้งว่าวนัสะบาโตท่ีเจด็ไม่ไดรั้บการส่ังสอนในพระคมัภีร์ใหม่ดงันั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งเกบ็ไวใ้นวนัน้ี แต่วิธีเดียวท่ีจะท าใหก้ารเรียกร้องนั้นข้ึนอยู่กบัการตีค
วามผิดพลาดของพระคมัภีร์ ถา้มองไปท่ีส่ิงท่ีเช่ือกนัว่าเป็นภาษากรีกดั้งเดิมดั้งเดิมภาษาอราเมอิกและตน้ฉบบัภูมิฐานภูมิฐานกเ็ป็นท่ีชดัเจนในทุกภาษาท่ีวนัเสาร์วนัเ
สาร์เป็นท่ีก  าชบัส าหรับคริสเตียน 

แมต้ามการแปลพระคาทอลิกและโปรเตสแตนตบ์างฉบบัในพระคมัภีร์วนัสะบาโตวนัท่ีเจด็กย็งัคงอยู่ต่อไปส าหรับผูท่ี้เช่ือฟังคริสเตียนของพระเจา้: 

4 เพราะเขาไดพู้ดเก ีย่วกบัท่ีไหนสักแห่งในวนัท่ีเจด็ในลกัษณะน้ี“และพระเจา้ท่ีวางอยู่ในวนัท่ีเจด็จากผลงานของเขาทั้งหมด”; 5 คร้ังและอีกคร้ังในส
ถานท่ีท่ีกล่าวถึงกอ่นหนา้น้ีว่า“พวกเขาจะไม่ไดเ้ขา้สู่ท่ีสงบสุขของฉัน”. 6 ดงันั้นตั้งแต่มนัยงัคงอยู่ท่ีบางคนจะใส่ลงไปในมนัและผูท่ี้เดิมไดรั้บข่าวดีไ
ม่ไดเ้ขา้มาเพราะไม่เช่ือฟัง 
.. 9. ดงันั้นส่วนท่ีเหลือวนัสะบาโตยงัคงอยู่ส าหรับคนของพระเจา้10 และใครกต็ามท่ีเขา้สู่ส่วนท่ีเหลือของพระเจา้ท่ีวางอยู่จากผลงานของตวัเองเป็นพร
ะเจา้ของเขาไดจ้าก 11 ดงันั้นขอใหเ้รามุ่งมัน่ท่ีจะใส่ลงไปในส่วนท่ีเหลือเพ่ือท่ีว่าไม่มีใครอาจตกหลงัจากท่ีตวัอย่างเช่นเดียวกนัของการไม่เช่ือฟัง (ฮีบรู 
4: 4-6,9-11, NAB) 

4 เพราะอยู่ท่ีไหนสักแห่งท่ีเขาไดพู้ดถึงวนัท่ีเจด็ในค าพูดเหล่าน้ี: 
"และในวนัท่ีเจด็พระเจา้พกัผ่อนจากการท างานของเขาทั้งหมด." 5 และอีกคร้ังในทางดงักล่าวขา้งตน้เขากล่าวว่า 
"พวกเขาจะไม่ใส่ส่วนท่ีเหลือของฉัน." 6 มนัยงัคงอยู่ท่ีบางคนจะเขา้สู่ส่วนท่ีเหลือและผูท่ี้เดิมมีพระกติติคุณเทศน์ใหก้บัพวกเขาไม่ไดไ้ปในเพราะการไ
ม่เช่ือฟังของพวกเขา 
... 9 ยงัคงมีแลว้วนัสะบาโตส่วนท่ีเหลือส าหรับคนของพระเจา้ 10 ส าหรับทุกคนท่ีเขา้มาส่วนท่ีเหลือของพระเจา้ยงัพกัผ่อนจากการท างานของตวัเองเช่



นเดียวกบัท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าจากเขา 11 ขอใหเ้ราจึงใหค้วามพยายามท่ีจะเขา้สู่ส่วนท่ีเหลือทุกคนเพ่ือใหไ้ม่มีใครจะลดลงตามตวัอย่างของพวกเขาไ
ม่เช่ือฟัง (ฮีบรู 4: 4-6, 9-11, NIV) 

พระคมัภีร์ใหม่ระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่าคริสเตียนจะให้วนัสะบาโตเป็นวนัท่ีเจด็ นอกเหนือจากการช่วยใหมี้การเติบโตทางจิตวิญญาณและการฟ้ืนฟูร่างกายส่วนบุคคล
แลว้วนัสะบาโตยงักล่าวถึงช่วงเวลาแห่งการพกัผ่อนนบัพนัปีของพระเจา้ 

ในขณะท่ีหลายคนไม่ถือว่าวนัเสาร์วนัสะบาโตเป็นวนัส าคญัพระคมัภีร์ (เลวีนิติ 23: 3; อพยพ 20: 8; อิสยาห์ 
58:13) พระคมัภีร์ใหม่เตือนถึงการไม่รักษามนัไว ้(ฮีบรู 4: 4-11) แต่ยงัมีเหตุผลอีกหลายเร่ืองท่ีมี "ค าว่างเปล่า" (เอเฟซสั 5:26) 

ในศตวรรษท่ีสองท่านบิช็อปออกสัแห่งออคไม่ไดเ้ปล่ียนวนัสะบาโตเจด็พร้อมกบัวนัอาทิตย ์(Thiel B. Ignatius และ Sabbath) Sentinel 
Sabbath, ปริมาณ 69 (3): 18-21 , 2016 และ Thiel B. เพ่ิมเติมเก ีย่วกบั Ignatius และวนัธรรมสวนะยาม Sentinel, เล่มท่ี 70 (2): 
15-17, 2017) มิไดท้ าเอกสารโบราณท่ีเรียกว่า Didache (Thiel บี Didache และวนัสะบาโตวนัสะบาโต Sentinel, เล่มท่ี 69 (2):. 10, 
19-20, 2016) 

ส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบันทึกประวัติศาสตร์ของคริสตจักรให้ตรวจสอบหนังสือเล่มเลก็อยู่ ท่ีไหนทรูริสตจักรคริสเตียนวันนี้? และประวัติความเป็นมาอ
ย่างต่อเน่ืองของคริสตจักรของพระเจ้าท่ี www.ccog.org 

10. วนัหยดุปีศำจทีบ่รรจุใหม่ 

ส่ิงท่ีเก ีย่วกบัวนัคริสมาสอีสเตอร์และวนัศาสนาอ่ืน ๆ ท่ีอาจารยห์ลายคนของพระคริสตไ์ดสั้งเกตเห็น? 

พวกเขามาจากพระคมัภีร์หรือไม่? ถา้ไม่พวกเขามาจากไหน? เร่ืองพระคมัภีร์อา้งอิงจากพระคมัภีร์หรือไม่ถา้คุณเกบ็มนัไว ้

มีวนัหยุดหลายรูปแบบท่ีคริสตจกัรทัว่โลกรับรอง 
แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีไดรั้บการรับรองจากทุกคน ตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัรบางแห่งไดรั้บการรับรองบางคร้ังเช่นเดียวกบับางคร้ังถูกลงโทษในวนัหยุดเดียวกนัน้ี 

ในขณะท่ีมนัอยู่นอกเหนือขอบเขตของหนงัสือเล่มน้ีเพ่ือไปลงรายละเอียดทั้งหมดเก ีย่วกบัวนัหยุดและตน้ก  าเนิดของแต่ละคนความจริงกคื็อหลายคนถูกรังเกยีจท่ีพ
วกเขามกัจะมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเกยีรติแกพ่ระเจา้อิสลาม / เทพธิดากอ่นท่ีคริสตจกัรต่างๆน ามาใชแ้ละ / หรือเปล่ียนช่ือพวกเขา 

หลายคนจะประหลาดใจท่ีไดรู้้ว่าศาสนาศาสตร์กรีกโรมนัไดป้ระณามวนัหยุดเหล่าน้ีเป็นคนป่าเถ่ือนและไม่เหมาะสมบางคร้ังส าหรับคริสเตียนแมจ้ะมีความจริงท่ีว่
าคริสตจกัรต่างๆกรีกโรมนัส่งเสริมพวกเขาในศตวรรษท่ี 21 

วันขึน้ปีใหม่ เจนัส เกียรต ิ(พระเจ้ำของเวลำ) และ มีพลงั (เทพธิดำแห่งกำรท ำให้บริสุทธ์ิและเป็นอยู่ทีด่ี) 

พระคัมภีร์เร่ิมต้นปีในฤดูใบไม้ผลิ (อพยพ 12: 2) แต่ส่ิงท่ีเรียกกันว่าวันขึน้ปีใหม่เป็นท่ีสังเกตได้ในวันท่ี 
1 มกราคมในปฏิทินท่ีทันสมัย ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 2 AD, 
กรีกโรมนันักบวชเลียนประณามผู้ ท่ียอมรับว่าพระเยซูคริสต์ท่ีก าลังเฉลิมฉลองรุ่นของมนั แต่ท่ีไม่ได้หยุดหลายคนท่ีต้องการเฉลิมฉลอง 

สารานุกรมคาทอลิกรายงาน: 

นกัเขียนคริสเตียนและคณะกรรมการประณามการหยิ่งผยองของศาสนาและความตะกละท่ีเก ีย่วขอ้งกบังานเทศกาล ... เฉลิมฉลองในช่วงตน้ปี: 
Tertullian ต าหนิคริสเตียนท่ีถือว่าเป็นของขวญัตามธรรมเนียม - เรียกว่า strenae (fr. étrennes) จากเทพธิดา Strenia 
ผูซ่ึ้งเป็นประธานในวนัข้ึนปีใหม่ (cf. Ovid, Fasti, 185-90) - เป็นเพียงสัญญาณของการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตร (De Idol. 
xiv)(Tierney J. วนัปีใหม่สารานุกรมคาทอลิกฉบบั 11, 1911) 

รอบ 487 AD, กรีกโรมนัดูเหมือนจะน ามาใชใ้น“งานเล้ียงของชาวยิว” ในวนัท่ี 1 มกราคม อย่างไรกต็ามเร่ืองน้ีไม่ไดเ้ป็นการขดัขวางกจิกรรมศาสนาทั้งหมด 

หมายเหตุสารานุกรมคาทอลิก: 



แมใ้นยุคของเราคุณลกัษณะทางโลกของการเปิดปีใหม่ขดัขวางการปฏิบติัตามพิธีทางศาสนาของการขลิบและมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้ป็นวนัหยุดพกัผ่อน
เพียงอย่างเดียวของส่ิงท่ีควรมีลกัษณะศกัด์ิสิทธ์ิของวนัศกัด์ิสิทธ์ิ เซนตอ์อกุสตีนช้ีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาอิสลามและลกัษณะท่ีนบัถือศ
าสนาคริสตใ์นการเฉลิมฉลองวนั: งานเล้ียงและการล่วงประเวณีของชาวปาเลสไตน์จะถูกท าลายโดยการถือศีลอดและการสวดออ้นวอนของคริสเตียน 
(PL, XXXVIII, 1024 sqq. Serm. cxcvii, cxcviii) (Ibid) 

ดงันั้นมนักร็ะบุ: 

... ในช่วงปลายศตวรรษท่ีหกท่ีสภาโอแซร์ (CAN. ฉัน) หา้มไม่ใหค้ริสเตียน strenas observare diabolicas 

diabolicas การแสดงออก strenas observare ๆ แปลมาจากภาษาละตินเป็นภาษาองักฤษว่า“การสังเกตเวลาใหม่ของปีศาจ.” 

มนัเป็นไปไดว่้ามติปีใหม่ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการสวดมนตแ์ละการปฏิบติัท่ีไดรั้บคร้ังเดียวส าหรับเทพธิดาศาสนา 

วนัท่ี 1 มกราคมไม่ไดเ้ป็นวนัหยุดในพระคมัภีร์ไบเบลิและแมแ้ตโ่บสถ์แห่งกรุงโรมไดห้้ามบางส่วนของคณุลักษณะของมนัเป็นปีศาจ 

วันวำเลนไทน์ Honun Faunus / Pan (พระเจ้ำของฝูงและควำมอุดมสมบูรณ์) 

พระคมัภีร์ไม่ไดมี้วนัหยุดเช่นวนัวาเลนไทน์ แต่หลายคนสังเกตดู 

น่ีคือส่ิงท่ีคาทอลิกไดเ้ขียนเก ีย่วกบัเร่ืองน้ี: 

รากของวนัวาเลนไทน์อยู่ในเทศกาลโรมนัโบราณของ Lupercalia ซ่ึงไดรั้บการเฉลิมฉลองเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์เป็นเวลา 800 
ปีชาวโรมนัไดอุ้ทิศวนัน้ีใหก้บัพระเจา้ 

Lupercus เม่ือลูเปอร์คาเลียชายหนุ่มคนหน่ึงจะวาดช่ือหญิงสาวคนหน่ึงในการจบัสลากแลว้จะเกบ็ผูห้ญิงไวเ้ป็นเพ่ือนร่วมทางส าหรับปีน้ี ... 

คริสตจักรคาทอลิกไม่เป็นทางการได้รับเกียรตินิยมวาเลนไทน์ แต่วันหยุดมท้ัีงรากและโรมนัคาทอลิค (ตน้ก  าเนิดของวนัเซนตว์าเลนไทน์ http: 
//www.american catholic.org) 

วนัแห่งรากเหงา้ของคนป่าเถ่ือนและใบอนุญาตทางเพศไม่ไดเ้ป็นวนัท่ีคริสเตียนตอ้งระวงั พฤติกรรมประเภทน้ีไดรั้บการเตือนในพระคมัภีร์ใหม่ (1 โครินธ์ 
6:18; จูด4) 

สังเกตเห็นความคิดเห็นของอิสลามบางอย่างเก ีย่วกบัวนัวาเลนไทน์: 

หา้มพลาดวนัวาเลนไทน์เน่ืองจาก: ประการแรกเป็นวนัหยุดท่ีมีการคิดคน้ข้ึนใหม่ ... 
คริสเตียนตระหนกัถึงรากเหงา้ของวนัวาเลนไทน์ วิธีคริสเตยีนลูกบุญธรรมวันเซนต์วำเลนไทน์ควรเป็นบทเรียนส ำหรับชำวมุสลิม 
... เรำควรหลกีเลี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัทิี่ผดิศลีธรรมศำสนำ .. 
ความรักระหว่างครอบครัวเพ่ือนและคนท่ีจะแต่งงานไม่จ าเป็นตอ้งมีการเฉลิมฉลองในวนัดว้ยเช่น ... . 
ตน้ก  าเนิด (ค าตดัสินเก ีย่วกบัการฉลองวนัวาเลนไทน์ http: // www. contactpakistan.com) 

สังเกตเห็นว่าชาวมุสลิมเช่ือมโยงวนัวาเลนไทน์กบัศาสนาคริสต ์(เห็นไดช้ดัว่าเป็นรูปแบบการประนีประนอม) และบาป 

กล่าวอีกนยัหน่ึงวนัวาเลนไทน์เป็นเหตุใหช่ื้อของพระเยซูคริสต ์ (ผ่านค าว่า 'ศาสนาคริสต'์) ถูกหม่ินประมาทท่ามกลางคนต่างชาติ (โรม 2:24 อิสยาห์ 52: 
5) อย่าให ้"ช่ือของพระเจา้ดูหม่ินศาสนาเพราะพวกท่าน" (โรม 2:24) การรักษาวนัหยุดของคนป่าเถ่ือน 

คริสเตียนแทไ้ม่เกบ็วนัหยุดของปีศาจท่ีบรรจุใหม่ (ดู 1 โครินธ์ 10:21) 

มำร์ดิกรำส์: เทศกำลปีศำจ 

งานแห่ เช่น มาร์ดิกราส์ และวนัวาเลนไทน์ (เรียกว่า Lupercalia ดา้นล่าง) มาจากลทัธิป่าเถ่ือน: 



หน่ึงในกรณีท่ีบนัทึกแรกของเทศกาลฤดูใบไมผ้ลิประจ าปีคือเทศกาลของ Osiris 
ในอียิปต;์ มนัอนุสรณ์การต่ออายุของชีวิตท่ีเกดิจากน ้ าท่วมประจ าปีของแม่น ้ าไนล์ ในกรุงเอเธนส์ในช่วง 6 เปอร์เซ็นต ์BC, 
การเฉลิมฉลองเป็นประจ าทุกปีในเกยีรติของพระเจา้ Dionysus เป็นคร้ังแรกท่ีบนัทึกไวใ้นการใชล้อย ในช่วงจกัรวรรดิโรมนัท่ี งานแห่ 
ถึงจุดสุดยอดท่ีไร้คู่แข่งของความผิดปกติทางแพ่งและความไม่สุภาพ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือโรมนั งานแห่ เบคาเคียน Saturnalia และ 
Lupercalia ในยุโรปประเพณีของการเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของฤดูใบไมผ้ลิยงัคงเป็นอย่างดีในเวลาท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์... เน่ืองจาก 
งานแห่ 
มีรากลึกในความเช่ือโชคลางศาสนาอิสลามและคติชนวิทยาของยุโรปคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกไม่สามารถประทบัตราพวกเขาออกและในท่ีสุดกย็อมรั
บมากของพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมคริสตจกัร (คาร์นิวลั. สารานุกรมโคลมัเบีย,6. 2015) 

Baccanalia เป็นพระเจา้ Bacchus หรือท่ีเรียกว่า 
Dionysus เขาเป็นเทพแห่งการเกบ็เก ีย่วองุ่นการผลิตไวน์และไวน์ความวุ่นวายพิธีกรรมความอุดมสมบูรณ์โรงละครและความปีติยินดีทางศาสนาในเทพนิยายก
รีก ลามกทางเพศเป็นส่วนหน่ึงของการฉลอง Baccanalia การบูชาของพระองค์ถูกประณามโดยผูน้ าชาวกรีก - โรมนั Commodianus 
ในศตวรรษท่ีสาม (Commodianus. เก ีย่วกบัระเบียบวินยัของคริสเตียนจาก บรรพบุรุษ Ante-Nicene, Vol. 4) 

แอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งไวน์มีบทบาทส าคญัในวฒันธรรมกรีกกบั Dionysus เป็นเหตุผลท่ีส าคญัส าหรับชีวิตท่ีเขม้งวด (Gately I. Drink 
Gotham Books, 2008, p. 11) Mardis Gras และ งานร่ืนเริง ดูเหมือนจะเก ีย่วขอ้งกบัเร่ืองน้ี 

ในช่วงปลายศตวรรษท่ีสองนิกายโรมนัคาทอลิกและอีสเติร์นออร์โธดอ็กซ์เซนต ์ Irenaeus ประณามลูกศิษยข์องบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการกนิเน้ือ Heathen 
Valentinus นอกรีตในขณะท่ีเขาเขียนว่า: 

"คนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด" ในหมู่พวกเขาติดอาวุธโดยปราศจากความกลวัต่อบรรดาส่ิงท่ีตอ้งหา้มซ่ึงพระคมัภีร์เตือนเราว่า 

"ผูท่ี้กระท าส่ิงเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก" ตวัอย่างเช่นพวกเขาไม่มีส่วนเก ีย่วขอ้งกบัการกนิเน้ือสัตวท่ี์น าเสนอในการเสียสละเ
พ่ือบูชาจินตนาการว่าพวกเขาสามารถท าเช่นน้ีไดโ้ดยไม่ท าใหเ้กดิความสกปรก จากนั้นอีกคร้ังในเทศกาลธรรมเทศนาทุกงานเฉลิมฉลองเพ่ือเป็นเกยีร
ติแกไ่อดอล . . คนอื่น ๆ 
ใหค้วามปรารถนาอย่างเตม็ท่ีกบัเน้ือหนงัดว้ยความละโมบมากท่ีสุดโดยรักษาส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมใหไ้ดรั้บตามธรรมชาติในขณะท่ีส่ิงท่ีจิตวิญญาณจดัไว้

ส าหรับฝ่ายวิญญาณ บางคนยิ่งกว่านั้นอยู่ในนิสัยของการท าใหผู้ห้ญิงเหล่านั้นเป็นมลทินท่ีพวกเขาไดส้อนหลกัค าสอนดงักล่าวเช่นท่ีไดรั้บสารภาพจา
กหญิงเหล่านั้นซ่ึงถูกล่อลวงโดยบางคนเม่ือพวกเขากลบัไปหาศาสนจกัรของพระเจา้ 

และยอมรับเร่ืองน้ีพร้อมกบัขอ้ผิดพลาดทั้งหมดท่ีเหลือ (Irenaeus กบั Heresies Book 1 บทท่ี 6 ขอ้ 3) 
ต่อมาออร์โธดอกซ์คาทอลิกแกปั้ญหา Arnobius (เสียชีวิต 330) เตือนกบัประเภทของ fasts ท่ีศาสนาได:้ 

โอลู้กฉลาดของเอิฟฟิอสัเอ๋ย! คุณเป็นพลเมืองของ 
Minerva? จิตใจมีความกระตือรือร้นท่ีจะรู้ว่าค าพูดของคุณจะปกป้องส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อการรักษาหรือส่ิงท่ีศิลปะท่ีคุณมีเพ่ือใหค้วามปลอดภยัก ั
บตวับุคคลและสาเหตุท่ีไดรั้บบาดเจบ็อย่างร้ายแรง น่ีคือความไม่ไวว้างใจเท็จและคุณไม่ไดถู้กกล่าวหาว่าโกหกขอ้กล่าวหา: ความอปัยศของ 
Eleusinia ของคุณมีการประกาศข้ึนโดยพ้ืนฐานทั้งมวลและจากบนัทึกของวรรณคดีโบราณโดยสัญญาณท่ีดีซ่ึงคุณใชเ้ม่ือถามถึงการไดรั้บ 

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ - "ฉันอดอาหารและเมาร่าง; ฉันไดน้ าออกจากส่วนลึกลบัและใส่ไวใ้นตะกร้าหวาย; ฉันไดรั้บอีกคร้ังและยา้ยไปท่ีหนา้อกเลก็ 
ๆ (Arnobius. กบั Heathen, หนงัสือ V บทท่ี 26) 

Arnobius แมดู้เหมือนจะเตือนเก ีย่วกบัการจดัเล้ียง 'มาร์ดิกราส์' ตามอย่างรวดเร็ว: 

งานเล้ียงของดาวพฤหสับดีเป็นวนัพรุ่งน้ี ดาวพฤหสับดีท่ีฉันคิดว่า dines และตอ้ง 
อ่ิมกบังานเล้ียงท่ีดีและยาวเต็มไปดว้ยความกระตือรือร้นอยากอาหารโดยการอดอาหารและหิวหลงัจากช่วงเวลาปกติ (Arnobius กบั Heathen 
หนงัสือเล่มท่ีเจด็บทท่ี 32) 

ดงันั้นนกัเขียนตน้ประณามวนัหยุดท่ีเสียงมากเช่นคาร์นิวลั / มาร์ดิกราส์ เน่ืองจากความสัมพนัธ์กบัศาสนาอิสลามรูปป้ัน 

พระคมัภีร์สอนว่า: 



13 ขอใหเ้ราเดินไปอย่างถูกตอ้งเป็นในวนัท่ีไม่ไดอ้ยู่ในการหลงและความมึนเมาไม่ไดอ้ยู่ในความลามกและความตอ้งการทางเพศไม่ไดอ้ยู่ในความขดัแ
ยง้และความอิจฉา 14 แต่ใส่ในองคพ์ระเยซูคริสต์และท าใหไ้ม่มีบทบญัญติัส าหรับเน้ือเพ่ือตอบสนองตณัหาของตน (โรม 13: 13-14) 

ในขณะท่ีพระคมัภีร์ไม่ไดป้ระณามการดีใจ มาร์ดิกราส์ และขอ้สังเกตท่ีเก ีย่วขอ้งขดัต่อพระคมัภีร์ ในประเทศโบลิเวียพวกเขาเรียกมนัว่า "เทศกาลปีศาจ" 
และเปิดเผยว่าซาตานเป็นพระเจา้ของพวกเขา 

Devil's Carnival (La Diablada) ฤดูใบไมผ้ลิ Oruro จะเขา้สู่โหมดงานร่ืนเริง ... 
หน่ึงในไฮไลท์คือนกัเตน้ปีศาจซ่ึงประเพณีน้ีเกดิข้ึนจากการบูชาปีศาจท่ีแปลกประหลาด Oruro 
เป็นเมืองเหมืองแร่และชาวบา้นใชเ้วลาอยู่ใตดิ้นมากตดัสินใจท่ีจะรับเอาเทพแห่งนรก ประเพณีคริสเตียนบอกว่าน่ีตอ้งเป็นปีศาจและศรัทธาจึงเป็นลูก
บุญธรรมของ Oruro ซาตานหรือ Supay เป็นพระเจา้ / (Frommes http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = event & event_id = 5769) 

งานร่ืนเริง / Mardis Gras เป็นวนัหยุดปีศาจและไม่ใช่คริสเตียนอย่างแน่นอน ไม่ไดถู้กเกบ็ไวโ้ดยพระเยซูคริสตห์รือผูน้บัถือผูเ้ช่ือในยุคแรก ๆ ของพระองค์ 

เข้ำพรรษำ: กำรบดิเบือนในวันขนมปังไร้เช้ือและเทศกำลเพ็นเทคอสต์? 

ส่ิงท่ีเก ีย่วกบัเขา้พรรษา? 

แมว่้าค าว่า "เขา้พรรษา" หมายถึงฤดูใบไมผ้ลิ แต่ตอนน้ีกมี็การสังเกตส่วนใหญ่ในฤดูหนาวหลงัจาก มาร์ดิกราส์ 

โลกหนังสือสารานุกรมฯ : 

เขา้พรรษาเป็นเทศกาลทางศาสนาท่ีสังเกตไดใ้นฤดูใบไมผ้ลิ ... มนัเร่ิมข้ึนในวนัพุธแอชเม่ือ 40 
วนักอ่นวนัอีสเตอร์ยกเวน้วนัอาทิตยแ์ละส้ินสุดในวนัอาทิตยอี์สเตอร์ (Ramm B. Lent. สารานุกรมโลกสารานุกรม, ฉบบัท่ี 50 เอด็. 1966) 

ส่ิงท่ีแอช วันพุธ? 

ดีไม่ใช่วันแรกของพระเยซูคริสต์หรือพระคัมภีร์ไบเบิล้ 

สารานุกรมคาทอลิกรายงาน: 

เถ้าพุธช่ือตาย cinerum (วนัข้ีเถา้) ซ่ึงหมีในโรมนัสวดมนตท่ี์พบในส าเนาท่ีมีอยู่เกา่แกท่ี่สุดของเกรกอเรียน Sacramentary 
และอาจจะจากวนัท่ีอย่างนอ้ยศตวรรษท่ีแปด 

ในวนัน้ีบรรดาผูศ้รัทธาตามธรรมเนียมโบราณไดรั้บการเตือนใหเ้ขา้มาใกลแ้ท่นบูชากอ่นการเร่ิมตน้ของพิธีมิสซาและมีพระสงฆซ่ึ์งจุ่มน้ิวหวัแม่มือขอ
งเขาลงในข้ีเถา้ท่ีไดรั้บพรกอ่นหนา้น้ีเป็นเคร่ืองหมายหนา้ผาก (Thurston H. Ash วนัพุธ สารานุกรมคาทอลิก 1907 ) 

ดงันั้นโบสถแ์ห่งกรุงโรมน ามาใชอ้ย่างเป็นทางการในศตวรรษท่ี 8 

นอกจากน้ีควรสังเกตดว้ยว่าแนวคิดในการวางข้ีเถา้ขา้มหนา้ผากมาจากการบูชาดวงอาทิตยแ์ละรูปแบบอ่ืน ๆ ของลทัธิป่าเถ่ือน: 

Mithratic ... เร่ิมตน้ ... 
จากนั้นจะมีดวงอาทิตยข์า้มท่ีหนา้ผากของพวกเขา ความคลา้ยคลึงกนักบัไมก้างเขนของเถา้ท่ีท าไวบ้นหนา้ผากบนคริสเตียนแอชวนัพุธเป็นท่ีโดดเด่น 
บางคนช้ีใหเ้ห็นว่าน่ีเป็นตวัอย่างของชาวคริสเตียนยุคแรกท่ียืมมาจากลทัธิ Mithratic; อื่น ๆ 
แนะน าว่าลทัธิทั้งสองก  าลงัวาดบนตน้แบบเดียวกนั (Nabarz P. ความลึกลบัของ Mithras: 
ความเช่ือของศาสนาอิสลามท่ีมีรูปร่างของโลกคริสเตียน Inner Traditions / หมี & บริษทั, 2005, หนา้ 36) 



เถา้วนัพุธเทศกาลคริสเตียนท่ีถูกกล่าวหาน้ีมาจาก Roman paganism ซ่ึงน ามาจาก Vedic อินเดียข้ีเถา้ถูกถือว่าเป็นเมลด็ของพระเจา้ไฟ 
Agni ดว้ยอ านาจในการใหอ้ภยับาปทั้งหมด ... 
ในงานเล้ียงอาหารค ่าแห่งปีใหม่ในกรุงโรมในเดือนมีนาคมคนสวมกระโปรงและอาบน ้ าในกองข้ีเถา้เพ่ือชดเชยความผิดบาปของพวกเขา เช่นตอนน้ีวั
นส่งทา้ยปีเกา่เป็นเทศกาลกนิด่ืมและท าบาปดว้ยทฤษฎีท่ีว่าความบาปทั้งหมดจะถูกลา้งออกในวนัรุ่งข้ึน เม่ือเดือนธนัวาคมท่ีผ่านมาดาวองัคารไดน้ าคว
ามบาปของผูน้บัถือท่านไปสู่ความตาย ดงันั้นงานร่ืนเริงลงบน martis 
ตายวนัของดาวองัคาร ในภาษาองักฤษน่ีเป็นวนัองัคารเพราะดาวองัคารมีความสัมพนัธ์กบัชาวแซ็กซอนพระเจา้ Tiw ในฝร่ังเศสวนัร่ืนเริงถูกเรียกว่า 
Mardis Gras, " อว้นองัคาร" วนัเฉลิมฉลองกอ่นเถา้วนัพุธ (Walker B. สารานุกรมหญิงของต านานและความลบั HarperCollins, 
1983, หนา้ 66-67) 

พระสิริแห่งกำรเสด็จมำจำกไหน? 

พระคมัภีร์บอกถึงระยะเวลา 50 
วนันบัซ่ึงเป็นท่ีท่ีเราไดช่ื้อว่าเพน็เทคอสต ์ประมาณศตวรรษท่ีส่ีถึงหกปีชาวกรีกโรมนัไดเ้กบ็ขา้วของอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 50 
วนัซ่ึงคลา้ยคลึงกบัอิสลามอย่างรวดเร็วในเดือนรอมฎอน (Pines, หนา้ 32) ในเวลาน้ีการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นการเลิกกนิเจหน่ึงวนัหรือมากกว่าหน่ึงรายการ 
(อาหารตามปกติ) เป็นเวลาส่ีสิบวนั 

คริสเตียนยุคแรกไม่ไดเ้ขา้พรรษาแมค้าทอลิกนกับุญเจา้อาวาสจอห์นแคสสิเนียนในศตวรรษท่ีหา้กต็ระหนกัว่า: 

อย่ำงไรก็ดีคุณควรรู้ว่ำตรำบใดที่คริสตจกัรดั้งเดิมสะสมควำมสมบูรณ์แบบของทิวพิธีเข้ำพรรษำนีไ้ม่ได้อยู่ (Cassian John การประชุม 21, 
การประชุมคร้ังแรกของ เจา้อาวาสเก ีย่วกบัการผ่อนคลายในหา้สิบวนับทท่ี 30) 

ดงันั้นเขายอมรับว่าเขา้พรรษาถูกเพ่ิมและท่ีซ่ือสัตยเ์ดิมไม่ไดเ้กบ็ไว ้

อคัรทูตเปาโลเรียกร้องใหถื้อปัสกาและวนัขนมปังไร้เช้ือ (1 โครินธ์ 5: 7-
8) แต่เขาไม่ไดท้ าเช่นนั้นส าหรับส่ิงท่ีเรียกว่าเขา้พรรษา อย่างไรกต็ามเน่ืองจากวนัของขนมปังไร้เช้ือท่ีเก ีย่วขอ้งกบัเจด็วนั "เร็ว" 
จากเช้ือโรครอบเวลาหลายเรียกอีสเตอร์อาจเป็นไดว่้าบางส่วนท่ีเก ีย่วขอ้งกบัโรมและอียิปตรู้์สึกว่าระยะเวลาการเลิกสูบบุหร่ีจะเหมาะสม แต่จ านวนเวลา 
เช่นเดียวกบัส่ิงท่ีพวกเขางดเวน้จากท่ีต่างๆ 

Socrates Scholasticus เขียนไวใ้นศตวรรษท่ี 5: 

การอดอาหารกอ่นวนัอีสเตอร์จะพบว่าแตกต่างกนัในหมู่คนท่ีแตกต่างกนั คนเหล่าน้ีอยู่ท่ีกรุงโรมอย่างรวดเร็วสามสัปดาห์ต่อเน่ืองกอ่นวนัอีสเตอร์ยกเ
วน้วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ผูท่ี้อยู่ใน Illyrica และทัว่กรีซและ ซานเดรียสังเกตเห็นความรวดเร็วของหกสัปดาห์ซ่ึงเป็นค าว่า 'เร็ว ๆ 
น้ีส่ีสิบวนั' คนอ่ืน ๆ เร่ิมเร็วตั้งแต่สัปดาห์ท่ีเจด็กอ่นวนัอีสเตอร์และการถือศีลอดสามถึงหา้วนัเท่านั้นและในช่วงเวลานั้นยงัเรียกเวลานั้นว่า 
"เร็วส่ีสิบวนั" ... บางคนระบุเหตุผลหน่ึงอย่างนั้นและคนอ่ืน ๆ 
ตามความชอบหลายอย่างของพวกเขา เรายงัเห็นความไม่เห็นดว้ยกบัลกัษณะการงดเวน้จากอาหารเช่นเดียวกบัจ านวนวนั บางคนกง็ดอาหารจากส่ิงมีชี
วิตผูอ่ื้นกนิปลาในส่ิงมีชีวิตทั้งปวงและปลากก็นิปลาดว้ยเช่นกนัตามท่ีโมเสสไดก้ระท าไวด้งัข้ึนจากน ้ า บางคนงดเวน้จากไข่และผลไมทุ้กชนิดอื่น ๆ 
ท่ีกนิขนมปังแห้งเท่านั้น คนอ่ืน ๆ ยงัไม่กนิแมแ้ต่ในขณะน้ีขณะท่ีคนอ่ืนอดอาหารจนถึงเกา้ชัว่โมงหลงัจากนั้นใชอ้าหารประเภทอ่ืน ๆ 
โดยไม่มีขอ้แตกต่าง ... เน่ืองจากไม่มีใครสามารถเขียนค าส่ังเป็นผูมี้อ านาจได ้... (Socrates Scholasticus. ประวติัศาสนจกัรเล่ม V, บทท่ี 
22) 

อคัรสาวกไม่ไดรั้บการอดอาหารท่ีต่างกนัโดยมีขอ้ก  าหนดต่างกนั (1 โครินธ์ 1:10; 11: 
1) การอดอาหารส่ีสิบวนัไม่เหมือนกบัการอดอาหารส่ีสิบวนัในพระคมัภีร์ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัการขาดอาหารและน ้ า (อพยพ 34:28; ลูกา 4: 2) 

เก ีย่วกบัตน้ก  าเนิดของพรรษาใหสั้งเกตว่านักวิชาการคนใดคนหน่ึงเขียนว่า: 



การบูชาของอิยิปตข์องชาวบาบิโลนและการนมสัการของพระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่แห่งอียิปต ์Adonis หรือ Osiris 
ไดรั้บการตกัเตือนเป็นเวลาส่ีสิบวนัแลว้ ... 

ในบรรดาชนชาติทั้งหลายระยะเวลาเขา้พรรษาน้ีดูเหมือนจะเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นเบ้ืองตน้ส าหรับงานประจ าปีท่ียิ่งใหญ่ ) เทศกาล (Bacchiochi 
S. เทศกาลของพระเจา้ในพระคมัภีร์และประวติัความเป็นมาส่วนท่ี 1 มุมมองของพระคมัภีร์ไบเบิลสปริงส์ (MI), 1995, หนา้ 108) 

มีแนวโนม้ว่าแนวคิดเร่ืองความรวดเร็วในการใชเ้วลาส่ีสิบวนัมาจากเมืองอเลก็ซานเดรียในอียิปตห์รือจากประเทศกรีซและเก ีย่วขอ้งกบัเทพธิดาอิสลามอิสลาม นบั
ตั้งแต่ชาวบาบิโลนเขา้ยึดครองกรีกและชาวอียิปตซ่ึ์งอาจเป็นไปไดเ้ม่ือพวกเขาเร่ิมปฏิบติัเช่นน้ี 

ตั้งแต่ชาวคริสตชนยุคตน้ ๆ ไดสั้งเกตดูวนัขนมปังไร้เช้ือขนมปังโฉมใหม่ของชาวกรีกถูกแทนท่ีดว้ยหลายวิธีโดยชาวกรีก - โรมนั 

ขอใหสั้งเกตว่าอคัรสาวกเปาโลเตือนไม่ใหมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัพิธีนอกรีต: 

14 อย่าควบคุมตวัเองในทีมงานท่ีไม่สม ่าเสมอกบับรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา; ความถูกตอ้งและการท าผิดกฎหมายสามารถเป็นพนัธมิตรหรือส่ิงท่ีสามารถ
จุดประกายความมืดไดเ้หมือนกนั? 15 วิธีคริสตส์ามารถมาตกลงกบั Beliar 
และส่ิงท่ีใชง้านร่วมกนัสามารถมีไดร้ะหว่างผูเ้ช่ือและไม่เช่ือ 16 พระวิหารของพระเจา้ไม่สามารถประนีประนอมกบัพระเจา้เท็จและนัน่คือส่ิงท่ีเราเป็น 
- พระวิหารของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์ (2 โครินธ์ 6: 14-16, NJB) 

19 ส่ิงน้ีหมายความว่าอย่างไร การอุทิศอาหารใหก้บัเทพเจา้เท็จมีอะไรมากมายหรือ? หรือว่าเท็จเทพเองถึงอะไร? 20 ไม่มีกไ็ม่ได;้ เพียงว่าเม่ือเสียส
ละศาสนาเสียสละส่ิงท่ีเสียสละโดยพวกเขาจะเสียสละเพ่ือปีศาจท่ีไม่ใช่พระเจา้ ฉันไม่อยำกให้คุณมีส่วนร่วมกับปีศำจ s 21 คุณไม่สามารถด่ืมจากถว้ย
ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้และถว้ยของปีศาจไดเ้ป็นอย่างดี; คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมท่ีโตะ๊ของพระเจา้และตารางปีศาจเช่นกนั 22 เราท าจริงๆตอ้งการท่ีจ
ะกระตุน้ความหึงหวงของพระเจา้; เราแขง็แรงกว่าเขาหรือไม่? (1 โครินธ์ 10: 19-22, NJB) 

ไม่ว่าจะเป็นจากอียิปตโ์รมนัคาทอลิกหรือแหล่งท่ีมาของผีปิศาจอื่น ๆ 

สถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีเขา้พรรษาไม่ไดม้าจากพระคมัภีร์ ไม่ไดม้าจากประเพณีแรกของสาวกคนแรกของพระเยซู 

บางคนคิดว่าพวกเขามีจิตใจเขม้แขง็พอท่ีจะสามารถผสมผสานศาสนาอ่ืน ๆ ได ้แต่พวกเขากระตุน้ความกร้ิวของพระเจา้ตามอคัรทูตเปาโล 

อีสเตอร์ 

หลายคนไม่เขา้ใจว่าอีสเตอร์ (อิชตาร์) ควรจะเป็นปัสกายา้ยไปอาทิตยเ์น่ืองจากความข้ีขลาดและความเกลียดชงัของชาวยิว (Ibid, pp 101-103) 

สังเกตว่านกัวิชาการโปรเตสแตนต ์J. Gieseler ไดร้ายงานเก ีย่วกบัศตวรรษท่ีสอง: 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในเทศกาลน้ีคือวนัปัสกาท่ี 14 ของ Nisan ... ในนั้นพวกเขากนิขนมปังไร้เช้ืออาจเป็นเหมือนชาวยิวแปดวนัผ่านไป ... 
ไม่มีร่องรอยของงานฉลองประจ าปีของการฟ้ืนคืนพระชนมใ์นหมู่พวกเขา ... คริสเตียนแห่งเอเชีย 
ผูเ้ยาวไ์ดย้ื่นอุทธรณ์เพ่ือระลึกถึงความเคร่งขรึมในเทศกาลปัสกาในวนัท่ี 14 ของ นิสันกบัยอห์น (Gieseler, Johann Karl Ludwig 
ขอ้ความในหนงัสือประวติัศาสตรจกัร Harper & brothers, 1857, p. 166) 

แมว่้าคริสเตียนเกบ็ไวปั้สกาใน 14 ของนิสันเน่ืองจากการท่ีประสงคจ์ะห่างเพราะการปฏิวติัโดยชาวยิวในสายตาของเจา้หนา้ท่ีโรมนัหลายกรีกโรมนัในกรุงเยรูซาเล็
ม, โรมและซานเดรีย ( แต่ไม่เอเชียไมเนอร์) 
ตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนเทศกาลปัสกาเป็นวนัอาทิตย ์ในตอนแรกพวกเขาเกบ็ปัสกาแบบปัสกาไวแ้ละไม่ไดเ้ป็นวนัหยุดพกัผ่อนในคืนพระชนม์ 

ขอใหสั้งเกตดงัต่อไปน้ีจาก G. Snyder: 

คริสเตียนคนแรกฉลองความตายของพระเยซูดว้ยอาหาร Pascha (ศีลมหาสนิท) ในวนัพระจนัทร์ของเทศกาลปัสกาชาวยิว (หมายเหตุ 1 โครินธ์ 
5: 7-8) 



ในตอนแรกไม่มีกำรเฉลิมฉลองกำรคืนพระชนม์เป็นประจ ำทุกปี ในท่ีสุดในโลกของคนต่างชาติวนัแห่งการคืนพระชนมถู์กเพ่ิมเขา้ในงานเทศกาลปาซเ
ชา วนันั้นเป็นวนัอาทิตย ์(สไนเดอร์ GF ชาวไอริชพระเยซูโรมนัเยซู: การกอ่ตวัของตน้ไอร์แลนดค์ริสเตียน Trinity Press นานาชาติ, 
2002, หนา้ 183) 

เน่ืองจากบางแห่งในเอเชียไมเนอร์และท่ีอื่น ๆ ไม่ไดไ้ปพร้อมกบัวนัท่ีเปล่ียนไปเป็นวนัอาทิตย ์Mithras กราบนมสัการจกัรพรรดิคอนสแตนติเรียกสภา 
Nicea ซ่ึงประกาศวนัอาทิตยส์ าหรับ ชาวกรีก - โรมนัคอนสแตนตินเองกป็ระกาศ: 

ขอใหเ้รามีอะไรท่ีเหมือนกนักบัฝูงชนชาวยิวท่ีน่ารังเกยีจ เพราะเราไดรั้บจากพระผูช่้วยใหร้อดของเราอย่างอื่น (ชีวิตนกับุญแห่งคอนสแตนตินหนังสื
อเล่มท่ี 3 บทท่ี 18) 

คริสเตียนไม่ควรเกลียดชาวยิวและไม่ปฏิบติัตามวนัส าคญัของพระเจา้เพราะชาวยิวจ านวนมากพยายามท่ีจะท าเช่นนั้น 

พระเยซูไม่เคยระบุว่าการแข่งขนัของชาวยิวเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกยีจ (เขาเป็นชาวยิว) 

หรือว่าเขาไดเ้ปล่ียนวนัปัสกา แต่คอนสแตนตินยงัคงสละสลวยเอาไว ้วนัอาทิตยเ์ป็นวนัอีสเตอร์ แต่เน่ืองจากการปฏิบติับูชาดวงอาทิตยแ์ละการหลีกเล่ียงการปฏิบั
ติท่ีถือว่าเกนิไป "ชาวยิว" จริงๆแลว้ท าไมอีสเตอร์จึงเป็นท่ีสังเกตไดเ้ม่ือเป็นเช่นนั้น 

การปฏิบติัหลายอย่างเช่นไข่อีสเตอร์กระต่ายอีสเตอร์และไฟอีสเตอร์มาจากลทัธินอกศาสนาตามแหล่งท่ีมาของนิกายโรมนัคาทอลิก (เช่น Holweck FG 
Easter สารานุกรมคาทอลิกโวลตโ์รเบิร์ตแอปเปิล บริษทั 1909) 

บาทหลวงชาวองักฤษแอลเจ เทา้เบาเขียน: 

... คริสตจกัรของเอเชียไมเนอร์ ... ก  าหนดเทศกาลอีสเตอร์ของพวกเขาโดยเทศกาลปัสกาของชาวยิวโดยไม่ค านึงถึงวนัของสัปดาห์ แต่ ... 
เหล่านั้นของกรุงโรมและซานเดรียและกอลสังเกตกฎอีก; จงึหลีกเลี่ยงแม้รูปร่ำงหน้ำตำของยูดำย (เทา้เบา 
โจเซฟตดัผมจดหมายของนกับุญพอลกบักาลาเทีย: แกไ้ขขอ้ความดว้ยบทน าบนัทึกและวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพโ์ดยมกัมิลลนั 2424, pp 
317, 331) 

และช่ืออีสเตอร์? น่ีคือ respelling ของเทพธิดาพระอาทิตยข้ึ์นและ 'ราชินีแห่งสวรรค'์ อิชตาร์: 

อิชทาร์เธอเป็นทั้งความอุดมสมบูรณ์และเป็นเทพธิดาแห่งสงคราม ... อีสเตอร์หรือแอสตำร์มีผลบูชำเดียวกันของลัทธิเซ็กซ์บำบโิลนเก่ำก่อตั้งโดย S
emiramis ราชินีนกัรบท่ีมีความตอ้งการทางเพศเลือด (Kush H. ใบหนา้ของคน Hamitic Xlibris Corporation, 2010, หนา้ 
164) 

Ishtar ถูกมองว่าเป็นตวัตนของดาวศุกร์และร่วมกบั Shamash 
ดวงอาทิตยพ์ระเจา้และบาปดวงจนัทร์พระเจา้ทรงสร้างดาวสามดวง (Littleton CS เทพธิดาเทพธิดาและต านานเล่ม 6 Marshall 
Cavendish, 2005 หนา้ 760) 

พระคมัภีร์เตือนไม่ใหรั้บใช ้'ราชินีแห่งสวรรค'์: 

17 คุณไม่เห็นส่ิงท่ีพวกเขาท าในหวัเมืองยูดาห์และในถนนของกรุงเยรูซาเลม็? 18 เดก็รวบรวมไมบ้รรพบุรุษกอ่ไฟและหญิงคลุกแป้งเพ่ือท าขนมส าหรั
บสมเดจ็พระราชินีแห่งสวรรค ์และเทเคร่ืองด่ืมบูชาถวายแด่พระอ่ืนเพ่ือเขาจะไดย้ ัว่ยุใหเ้ราโกรธ (เยเรมีย ์7: 17-19) 

เคก้มีความคลา้ยคลึงกบั 'ขนมปังขา้มร้อน' (Platt C. จิตวิทยาของชีวิตทางสังคม Dodd & Mead, 1922, หนา้ 71) ราชินีแห่งสวรรค ์'? 

เยเรมีย ์7 ... เค้กรำชินีแห่งสวรรค์ (v. 18) อาจเป็นค าอา้งอิงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาวบาบิโลน - เทพธิดาอิชตาร์เทพธิดาแห่งดาวศุกร์ (The 
ความเห็นของพระคมัภีร์ไบเบิล Wycliffe, ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ลิขสิทธ์ิ(c) 1962 โดย Moody Press) 



คริสเตียนไม่ควรตั้งช่ือว่าวนัหยุดหลงัจากเป็นเทพธิดาของศาสนานอกคอกท่ีปฏิบติัตามพระคมัภีร์ในพระคมัภีร์ ส่วนใหญ่ท่ีนบัถือศาสนาคริสตดู์เหมือนจะไม่มีปัญ
หากบัเร่ืองน้ี 

วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีและพิธีประจ ำพิธียูคำริสตคิ 

ในฐานะท่ีเป็น "ทดแทน" แทนเทศกาลปัสกาบางคนเกบ็ 'วนัพฤหสับดีพฤหสับดี น่ีคือบางส่วนของส่ิงท่ีสารานุกรมคาทอลิกสอนเก่ียวกับมนั 

งานฉลองวนัองัคาร (หรือศกัด์ิสิทธ์ิ) 
ในวนัพฤหสับดีเป็นการฉลองพิธีศีลมหาสนิทและถือเป็นวนัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในงานสัปดาห์พิเศษ ในกรุงโรมพิธีการต่างๆต่างๆไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือระลึกถึ
งในช่วงตน้น้ี ... จะน ามาซ่ึงการเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาราชบณัฑิตยสถาน ... 

วนัพฤหสับดีศกัด์ิสิทธ์ิถูกน าข้ึนดว้ยการสืบทอดพิธีการของตวัละครท่ีร่าเริง (Leclercq H. Maundy พฤหสับดีสารานุกรมคาทอลิกฉบบั 10 
นิวยอร์ก: โรเบิร์ตแอป็เป้ิลแอป็เป้ิลไดรั้บการยกย่องว่าเป็นคนแรกท่ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเร่ืองของศาสนาคริสตนิ์กายโปรแตสแตนต ์บริษทั , 
1911) 

'สถาบนัของศีลมหาสนิท' 
เป็นหลกัควรจะหมายถึงการเปล่ียนสัญลกัษณ์ของพระเยซูท่ีเก ีย่วขอ้งกบัปัสกา คริสตจกัรแห่งกรุงโรมยอมรับว่าไดเ้พ่ิมพิธีการใหเ้ป็นงานประจ าปีและมีการฝึกลา้ง
สมอง คริสตจกัรโรมแห่งอื่นยอมรับว่าฆราวาสใชใ้นการท า ซกัเทา้, (Thurston H. การลา้งเทา้และมือสารานุกรมคาทอลิกฉบบัท่ี 15 นิวยอร์ก: บริษทั 
Robert Appleton, 1912) 

'พิธีทางศาสนายูคาริสติค' ซ่ึงปัจจุบนัใชโ้ดย โบสถแ์ห่งกรุงโรมแตกต่างจากท่ีคริสเตียนเดิมท า 

สารานุกรมคาทอลิกสอน: 

ขนมปังท่ีไดรั้บการถวายเคร่ืองบูชาประจ าวนัเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่าเป็นเจา้ภาพและแมว่้าค าน้ีอาจถูกน ามาใชก้บัขนมปังและเหลา้องุ่นแห่งการเสียสละ
 ศตัรูของศตัรู: "Hostibus a domitis hostia nomen habet" 
เพราะสมยักอ่นเสนอใหศ้ตัรูท่ีไดรั้บชยัชนะเป็นเหยื่อของพระเจา้ อย่างไรกต็ามเป็นไปไดว่้า hostia มาจาก hostire 
เพ่ือโจมตีเช่นเดียวกบัท่ีพบใน Pacuvius .... คริสเตียนคนแรก ... 
ใชข้นมปังท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ดูเหมือนว่ารูปแบบแตกต่างกนัไป แต่เลก็นิดเดียวจากส่ิงท่ีอยู่ในยุคของเรา (Leclercq H. 
"Host" สารานุกรมคาทอลิกเล่ม 7 Nihil Obstat 1 มิถุนายน 1910) 

คริสเตียนยุคแรกใชข้นมปังไร้เช้ือไม่ใช่เป็นเจา้ภาพรอบ ๆ ท่ีดูเหมือนกบั "พระอาทิตย"์ ท่ีใชใ้นศาสนานอกศาสนา 

สันนิษฐำนของ แมร่ี 

คริสเตียนยุคแรก ๆ ไม่เคยนบัถือพระแม่มารียข์องพระเยซูคริสต์ แลว้สมมติฐานของ แมร่ี มาจากท่ีใด? 

โดยทัว่ไปจากวรรณคดีท่ีไม่มีหลกัฐานในศตวรรษท่ีส่ี (หรืออาจเป็นช่วงตน้ของศตวรรษท่ีสาม) แต่โดยมากแลว้กย็ิ่งกว่านั้น แมว่้าชาวคาทอลิก Epiphanius 
พยายามตรวจสอบเร่ืองน้ี แต่เขากไ็ม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเม่ือไดรั้บการพฒันาเป็นคร้ังแรก - 
เป็นเร่ืองท่ีเก ีย่วขอ้งกบัผูห้ญิงท่ีเคารพบูชาเทพธิดาของศาสนานอกกฎหมาย (Panarion of Epiphanius, 78.11.4) 

ชาวโรมนัโบราณมีอายุ 1-3 วนัส าหรับเทพธิดาไดอาน่า ในวนัแรกท่ีเธอถูกกล่าวหาว่ามาถึงโลกและในวนัท่ีสาม 15 
สิงหาคมพวกเขาเห็นไดช้ดัว่าการเฉลิมฉลองสมมติฐานของเธอในสวรรคเ์ป็นราชินีแห่งสวรรค์ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระแม่มารี (Kerr E. William 
Faulkner's Yoknapatawpha: "Keystone ในจกัรวาล" Fordham Univ Press, 1985, หนา้ 
61) บางคนไม่คิดว่าน่ีเป็นอุบติัเหตุหรือบงัเอิญ (Green CMC ศาสนาโรมนัและศาสนาของ Diana at Aricia, Volume 0, Issues 521-
85150 Cambridge University Press, 2007, หนา้ 62 Frazer JG The Magic Art และ วิวฒันาการของกษตัริย ์V1 เล่ม 1 
ส านกัพิมพ ์Kessinger, 2006, หนา้ 14-17) 



มีความสัมพนัธ์ระหว่างไดอาน่ากบัเทพธิดาอ่ืน ๆ และมุมมองของ แมร่ี (Fischer-Hansen, หนา้ 49) "เท็จและโกหกเทพ" 
(ออกสัตินความสามคัคีของพระวรสารหนงัสือฉัน 25 บท) 

เป็นท่ีเช่ือกนัว่าน่ีเป็นการน ามาใชอ้ย่างเป็นทางการในโบสถแ์ห่งกรุงโรมอย่างนอ้ยส่วนหน่ึงเพราะอิทธิพลของศาสนาอิสลามในฐานะลูกสาวคนบริสุทธ์ิของมูฮมัห
มดัท่ีช่ือฟาติมาถูกกล่าวหาว่าเสดจ็ข้ึนสู่สวรรค ์'สันนิษฐาน' ไม่ใช่วนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์ เป็นพระราชินีแห่งสวรรคท่ี์ไดรั้บการตกแต่งใหม่ (เยเรมีย ์7: 17-
19), พนัธุกรรมนอกรีต 

วันฮำโลวีน / วันนักบุญ ' 

ในขณะท่ีความคิดเก ีย่วกบัการระลึกถึงความทรงจ าเก ีย่วกบัชีวิตและความตายของบุคคลเช่นนกับุญไม่ใช่เร่ืองท่ีตรงกนัขา้มกบัพระคมัภีร์ (เทียบกบัผูพิ้พากษา 11: 
38-40) การนบัถือธรรมิกชนและการเสียสละเพ่ือพวกเขาเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัค าสอนเผยแพร่ศาสนา 

ซาตานตอ้งการใหพ้ระเยซูทรงกราบไหวน้มสัการพระองค ์(มทัธิว 4: 9) แต่พระเยซูคริสตป์ฏิเสธ (มทัธิว 4:10) ไซมอนเมกสั (กจิการ 8: 9-23) 
ไดส้นบัสนุนใหลู้กศิษยข์องเขาเคารพบูชา / นมสัการพระองค ์(อิราอุส Adversus haereses, เล่ม 1 บทท่ี 23 ขอ้ 1-5) 

อคัรทูตเปโตรไม่เพียง แต่ช้ีขาดไซมอนหมอผีเท่านั้น แต่ยงัหา้มไม่ใหช้าวต่างชาติกราบไหวห้รือกราบไหวแ้กเ่ขา (กจิการ 10: 25-
26) อคัรทูตเปาโลไดห้า้มไม่ใหค้นต่างชาติเสียสละใหเ้ขาและบารนาบสั (กจิการ 14: 11-
18) อคัรสาวกโดยทัว่ไปทั้งสองแยง้ว่าพวกเขาเป็นผูช้ายและน้ีไม่ควรท า คริสเตียนยุคแรกเขา้ใจเร่ืองน้ีและไม่ไดท้ าเช่นนั้น เม่ือเวลาผ่านไปอย่างไรกต็ามบางคน
นอกรีตเร่ิมบูชาพระธาตุในช่วงปลายศตวรรษท่ีสอง 

ความเล่ือมใสของนกับุญอา้งว่าเร่ิมมีปัญหาส าคญักบัโบสถก์รีก - โรมนัในศตวรรษท่ีส่ีและต่อมาแมว่้าจะไม่ใช่การปฏิบติัเผยแพร่ศาสนากต็าม 

สังเกตส่ิงต่อไปน้ี: 

ดว้ยการผสมผสานภาพท่ีคุน้เคยของศาสนาอิสลามเช่นเทพเจา้เซลติกมนุษยสี์เขียวและหวั bicephalic 
ภายในโบสถแ์ละวิหารเจา้หนา้ท่ีของโบสถไ์ดส้นบัสนุนใหป้ระชาชนรวมตวักนัของประเพณีทางจิตวิญญาณทั้งสองแห่งไวใ้นใจของพวกเขาเพ่ือลดกา
รยอมรับศาสนาใหม่และท าใหก้ารเปล่ียนจาก วิธีเกา่ไปใหม่ (Pesznecker เอส. การ์กอยล:์ 
จากจดหมายเหตุของโรงเรียนสีเทาแห่งความช านาญงานข่าว 2549, 85 พี) 

ในหนงัสือค าส่ังขา้งตน้น าหนา้ตดับทของต่อไปน้ีว่าสมเดจ็พระสันตะปาปา "เกรกอรี" มหาราช "เขียนประมาณ 600 AD: 

บอกออกสัตินว่าเขาไม่ควรท าลายวดัของพระเจา้ 
แต่เป็นรูปเคารพท่ีอยู่ในวดัเหล่านั้น ปล่อยใหเ้ขาหลงัจากท่ีเขาไดบ้ริสุทธ์ิดว้ยน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิวางแท่นบูชาและของท่ีระลึกของนกับุญในพวกเขาเพรำะถ้ำ
วัดเหล่ำน้ันจะถูกสร้ำงขึน้อย่ำงดพีวกเขำควรจะเปลี่ยนจำกกำรบูชำปีศำจเพ่ือให้บริกำรของพระเจ้ำที่แท้จริง ... 
ดงันั้นให้พวกเขาในวนัท่ีมีการอุทิศโบสถห์รือในเทศกาลเล้ียงชีพท่ีมีพระธาตุไดรั้บการเกบ็รักษาไวใ้นตวัพวกเขาจงสร้างกระท่อมของพวกเขารอบ ๆ 
วดัแห่งเดียวของพวกเขาและเฉลิมฉลองโอกาสดว้ยการเล้ียงฉลองทางศาสนา พวกเขำจะเสียสละและกินสัตว์ไม่ได้มำกขึน้เช่นกำรเสนอขำยให้กับปีศ
ำจ แต่ส ำหรับพระสิริของพระเจ้ำให้ใครเป็นคนที่มอบของทุกส่ิงทีพ่วกเขำจะให้ขอบคุณส ำหรับกำรได้รับกำรอิ่ม (Gregory I: 
จดหมายถึงเจา้อาวาส Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

สมเดจ็พระสันตะปาปาเกรกอรีสนบัสนุนการรวมตวักนัในการปฏิบติัของศาสนาอิสลาม อย่างไรกต็ามคมัภีร์ไบเบิลต่อตา้นส่ิงน้ีและของเสียสละเหล่าน้ีเป็นปีศาจ 
(1 โครินธ์ 10: 20-21) นอกจากพระคมัภีร์สอนว่าหลงัจากการเสียสละของพระเยซูท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเสียสละสัตว ์(ฮีบรู 10: 1-10) การอนุญาตให ้
"วนัเซนตส์" ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าน่ีเป็นของท่ีระลึกของศาสนานอกรีตและเป็นวนัหยุดท่ีร้ายกาจอย่างแทจ้ริง 

ชุดหลายชุดไม่ลงตวัตามคมัภีร์ไบเบิล (1 ทิโมธี 2: 9) และบางคร้ังกเ็ป็นเหมือนแม่มด (ซ่ึงพระคมัภีร์กล่าวประณาม - อพยพ 22: 8) 
ในวนัฮลัโลวีน น่ีไม่ใช่การเฉลิมฉลองท่ีนบัเป็นคริสตศ์าสนิกชนและแน่นอนไม่ใช่คริสเตียนตน้ 



เซนตส์ทุกวนัท่ีมีการประกาศในศตวรรษท่ีสิบเจด็และต่อมายา้ยไป 1 พฤศจิกายนเซนตแ์ละเย็นกอ่นทีจ่ะกลายเป็นทีรู่จ้ักฮาโลวนี (Mershman เอฟเซนตส์ทุกวนั. สารานุกรมคาทอลิก. Vol. 
1. Nihil Obstat. 1 มีนาคม 1907 ) 

31 ตุลาคมเป็นวนัท่ีดรูอิดโบราณตั้งขอ้สังเกต: 

ดรูอิดและค าส่ังของนกับวชในกอลและองักฤษโบราณเช่ือว่าในวนัฮาโลวีนผีวิญญาณนางฟ้าแม่มดและเอลฟ์ออกมาท าร้ายผูค้น ... จากความเช่ือ 
Druid เหล่าน้ีมาใชใ้นปัจจุบนัของแม่มดผีและแมวในเทศกาลฮาโลวีน ... 
ประเพณีของการใชใ้บฟักทองและกา้นขา้วโพดเป็นของตกแต่งวนัฮาโลวีนมาจากดรูอิด คนแรกของยุโรปยงัมีเทศกาลคลา้ยกบัวนัหยุด Druid ... 
ใน 700s คริสตจกัรโรมนัคาทอลิกช่ือ 
1 พฤศจิกายนเป็นวันออลเซนต์ ศุลกำกรศำสนำเก่ำและวันฉลองคริสเตยีนถูกรวมกันเป็นเทศกำลวันฮำโลวีน (วนัฮาโลวีน 
สารานุกรมโลกสารานุกรม, vol. 9 ชิคาโก, 1966: 25-26) 

อาจเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะตอ้งพิจารณาส่ิงท่ีนกัเขียนคาทอลิกเขียนไว:้ 

เหตุใดพระสันตะปำปำจงึให้กำรฉลองคำทอลกิแก่ผู้ตำยบนกำรฉลองสิริรำชสมบตัขิองคนตำย? เน่ืองจำกงำนเลีย้งคำทอลกิมีควำมต่อเน่ืองและบรรลุถึ
งควำมหมำยของคนนอกรีต (Killian Brian 
ฮาโลวีนเป็นงานฉลองฤดูใบไมร่้วงเตือนช่ือของพระเจา้เป็นท่ีเคารพบูชาข่าวออนไลน์คาทอลิกออนไลน์ 10/31/06) 

เป็นขอ้เท็จจริงท่ีว่าหลายคนท่ีเก ีย่วขอ้งกบัศาสนจกัรแห่งกรุงโรมช่ืนชอบและโมเ้ก ีย่วกบัการเช่ือมต่อของศาสนาอิสลามเพ่ือความเช่ือของพวกเขา เป็นพระคมัภีร์ท่ี
พวกเขาและทุกคนควรมองไปในฐานะแหล่งท่ีมาของหลกัค าสอน (ยอห์น 2 ทิโมธี 3:16) และใชก้ฤษฎีกาในการใชรู้ปเคารพบูชาของศาสนาอิสลาม (ดิวเทอโร 
12: 29-32; เยเรมีย ์10: 2-6; 1 โครินธ์ 10:21; 2 โครินธ์ 6: 14-18) 

คริสต์มำส 

พระคมัภีร์ไม่รับรองการเฉลิมฉลองวนัเกดิรวมถึงพระเยซู คริสตจกัรยุคแรก ๆ ของกรุงโรมไม่ไดเ้ฉลิมฉลองวนัคริสมาสและวนัเกดิอื่น 
ๆ วนัเกดิวตัรยงัคงถูกประณามในช่วงปลายศตวรรษท่ี 3 โดย Arnobius (ต่อตา้นศาสนาหนงัสือบทท่ี 64) 

นอกจากน้ีเลิตทลัเตือนว่าจะมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในช่วงฤดูหนาวท่ีมีพวงหรีดและของขวญัใหท้ าอย่างใดอย่างหน่ึง 

เห็นกบัพระเจา้ป่าเถ่ือน มีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกบั Saturnalia ท่ีไดรั้บการเฉลิมฉลองโดยคนนอกศาสนาในช่วงปลายเดือนธันวาคม 

"บิดาแห่งละตินเทววิทยา" อา้งว่า "เตลเลียนประณามการเฉลิมฉลองในฤดูหนาวเช่น Saturnalia (จากเทพแห่งศาสนาท่ีมีช่ือมากมาย) 
ซ่ึงแปรเปล่ียนไปสู่เทศกาลคริสตม์าสในขณะท่ีเขาเขียนว่า: 

Minervalia เป็นของ Minerva มากท่ีสุดเท่า Saturnalia Saturn; ดาวเสาร์ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการเฉลิมฉลองแมโ้ดยทาสนอ้ยในขณะท่ี 
Saturnalia ของขวญัปีใหม่เช่นกนัตอ้งถูกจบัและ Septimontium เกบ็; และของขวญัทั้งหมดของฤดูหนาวและงานฉลองของ 
Kinsmanship 
ท่ีรักจะตอ้งเขม้งวด; โรงเรียนตอ้งมีพวงหรีดดอกไม ้ภรรยาของฟลามิเอสและของถวายสัตวบูชา โรงเรียนไดรั้บเกยีรติในวนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดรั้บการแต่
งตั้ง ส่ิงเดียวกนัน้ีเกดิข้ึนในวนัเกดิของไอดอล ความเอิกเกริกของซาตานทุกคร้ังกแ็วะเวียนเขา้มา ใครจะคิดว่าส่ิงเหล่าน้ีเหมาะกบัเจา้นายคริสเตียนเว้
นไวแ้ต่ว่าใครจะคิดว่าพวกเขามีความเหมาะสมเช่นเดียวกนักบัผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นนาย? (Tertullian เม่ือ Idolatry บทท่ี X) 

ในช่วงเวลาแห่ง Tertullian พวกโรมนับิชอป Zephyrinus (199-217) และ Callistus (217-222) 
มีช่ือเสียงในดา้นการประนีประนอมและการทุจริต (และน่ีเป็นค ายืนยนัจากเหล่านกับุญโรมนัคาทอลิกเช่นโปลิ (Hippolytus. All of Heresies, 
หนงัสือ IX, บทท่ี VI) และอนุญาตใหค้นในโบสถข์องพวกเขาท่ีประนีประนอมกบัศาสนาอ่ืน ๆ 



The Saturnalia โรมนัและ Mithraism เปอร์เซียตวัเองถูกดดัแปลงจากศาสนาอิสลามแมแ้ต่กอ่นหนา้น้ี - 
ท่ีลทัธิลึกลบับาบิโลนโบราณ ชาวบาบิโลนโบราณฉลอง Nimrod เกดิใหม่ขณะท่ี Tammuz 
แรกเกดิโดยการบูชาตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่ม พระคมัภีร์กล่าวโทษการบูชาท่ีเก ีย่วขอ้งกบัตน้ไมป่้าดิบ (เฉลยธรรมบญัญติั 12: 2-3; เยเรมีย ์3:13; 10: 2-6) 

ชาวบาบิโลนยงัไดฉ้ลองการเกดิใหม่ของดวงอาทิตยใ์นช่วงฤดูของฤดูหนาวอายนั วนัที่ 25 
ธนัวาคมในท่ีสุดกไ็ดรั้บเลือกใหเ้ป็นวนัคลา้ยวนัเกดิของพระเยซูเพราะเอิกเกริกและอ่ืน ๆ ท่ีดวงอาทิตยพ์ระเจา้นมสัการท่ีเกดิข้ึนในช่วงเวลาของปีท่ี: 

ในปีค. ศ. 354 บิชอป Liberius แห่งกรุงโรมไดส่ั้งใหป้ระชาชนเฉลิมฉลองเม่ือวนัท่ี 25 
ธนัวาคมเขาอาจเลือกวนัท่ีน้ีเพราะคนกรุงโรมไดสั้งเกตเห็นว่าเป็นงานฉลองของเสาร์ฉลองวนัเกดิดวงอาทิตย(์Sechrist EH. คริสตม์าส. 
สารานุกรม World Book, เล่ม 3 บริษทั การศึกษาภาคสนาม, Chicago, 1966, หนา้ 408-417) 

Helios Mithras เป็นพระเจา้องคเ์ดียว ... วนัอาทิตยเ์ป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือเป็นเกยีรติแก ่Mithra 
และวนัท่ีสิบหกของเดือนนั้นเป็นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับเขาในฐานะคนกลางไกล่เกล่ีย 25 ธันวำคมสังเกตเป็นวันเกิดของเขำ Invicti 
natalis กำรเกิดใหม่ของฤดูหนำวดวงอำทิตย์ไม่เคยแพ้ใครโดยควำมโหดร้ำยของฤดูกำล (Arendzen เจ Mithraism 
สารานุกรมคาทอลิกเล่ม x Nihil Obstat, 1 °ตุลาคม 2454) 

จกัรพรรดิคอนสแตนตินเคยเป็นลูกศิษยข์องพระเจา้ Mithras 
ดวงอาทิตยซ่ึ์งถือว่าเป็นดวงอาทิตยท่ี์ยงัไม่ถูกท าลายและเป็นหน่ึงท่ีเกดิจากหินในถ ้าใตดิ้น บางทีอาจเป็นเพราะเหตุน้ีแม่ของเขาเฮเลน่าจึงตดัสินใจท่ีจะเช่ือต านานท่ี
ว่าพระเยซูเกดิในถ ้าหินใตพ้ื้นดิน 

กรุงโรมตอนน้ีสอนเร่ืองน้ี (และผูเ้ขียนคนน้ีเห็นว่าการประสูติของพระเป็นเจา้ไดแ้สดงไวห้ลายคร้ังในนครวาติกนั) แต่ในศตวรรษท่ีสามผูส้นบัสนุน 
Commodianus ไดก้ล่าวโทษเทวทูตหิน: 

คนท่ีไม่เคยแพใ้ครเกดิมาจากหินถา้เขาไดรั้บการยกย่องว่าเป็นพระเจา้ ตอนน้ีบอกเราแลว้ในมืออ่ืน ๆ 
ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของทั้งสอง หินไดเ้อาชนะพระเจา้: 
จากนั้นผูส้ร้างหินจะตอ้งถูกขอหลงัจากนอกจากน้ีคุณยงัแสดงใหเ้ห็นว่าเขายงัเป็นขโมย; แมว่้าเขาจะเป็นพระเจา้ 
แต่เขากไ็ม่ไดอ้ยู่โดยการโจรกรรม แน่นอนเขาเป็นของแผ่นดินและมีลกัษณะมหึมา เขาหนัววัของผูอ่ื้นเขา้ไปในถ ้าของเขา เช่นเดียวกบั Cacus 
ลูกชายของวลัแคน (Commodianus เก ีย่วกบัระเบียบวินยัของคริสเตียน) 

พระเยซูไม่ไดบ้งัเกดิจากหิน 
แต่นัน่เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีพระเยซูประสูติ นอกจากน้ียงัไม่เป็นความจริงท่ีจะสอนว่าเขาเกดิเม่ือวนัท่ี 25 นกัวิชาการรับรู้ว่าคนเล้ียงแกะจะไม่ไดรั้บการออก
พร้อมกบัฝูงแกะในสนาม (เช่นพระคมัภีร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นในลุค 2: 8) เป็นปลายเดือนธนัวาคม 25 และท่ีพระคมัภีร์กล่าว (ลูกา 2: 1-
5)“จะมีการส ารวจส ามะโนประชากร เป็นไปไม่ไดใ้นฤดูหนาว "(คริสตม์าสคาทอลิกสารานุกรม 2451) 

การปฏิบติัและศุลกากรหลายอย่างท่ีเก ีย่วขอ้งกบัเทศกาลคริสตม์าสเกดิข้ึนจากศาสนาอิสลามเป็นนกัวิชาการท่ีแทจ้ริงจะยอมรับ อคัรสาวกของพระเยซูคริสตแ์ละสา
วกคนแรกของพวกเขาไม่ไดสั้งเกตเห็นวนัคริสตม์าส 

แพ็คเกจ วันหยุดคนป่ำเถ่ือน 

ในขณะท่ีพระคมัภีร์ไม่ไดห้า้มวนัหยุดพกัผ่อนแบบฆราวาส (เช่นการสังเกตการณ์เก ีย่วกบัวนัเอกราชอนัเงียบสงบ) คริสเตียนยุคแรก ๆ 
กไ็ม่ไดอ้ธิษฐานถึงวิสุทธิชนท่ีตายแลว้หรือสังเกตส่ิงต่างๆเช่นวนันกับุญหรือวนัคริสตม์าส เทพเจา้หลายแห่งของพระเจา้ไดรั้บการเปล่ียนจาก 
"เทพเจา้แห่งบางส่ิงบางอย่าง" ไปสู่การถูกเรียกว่าเป็น "นกับุญของบางส่ิงบางอย่าง" 

บางส่วนของแนวปฏิบติัของคนป่าเถ่ือนอาจมีการเปล่ียนแปลง 
แต่วนัหยุดปีศาจท่ีบรรจุใหม่ไม่ไดเ้ป็นแบบคริสเตียนหรือพวกเขาเป็นผูท่ี้พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองคย์งัคงรักษาอยู่ หลายวนัหยุดท่ีคนเกบ็มาจากลทัธิป่าเถ่ื



อนและแมก้ระทัง่ความเก ีย่วพนักบัศาสนาลึกลบับาบิโลนโบราณ เม่ือพระเจา้ส่ง เนหะมีย ์เพ่ือช่วยคนอิสราเอลท่ีไดรั้บอิทธิพลจากบาบิโลนใหสั้งเกตส่ิงท่ี เนหะมีย์ 
กล่าวว่าเขาได:้ 

30 ขา้พเจา้ไดช้ าระเขาทุกอย่างป่าเถ่ือน (เนหะมีย ์13:30 น.) 
พนัธสัญญาใหม่เตือนถึงความเช่ือท่ีถูกประนีประนอมและ "ความลึกลบับาบิโลนมหาราช" (วิวรณ์ 17: 
5) สังเกตว่าพระคมัภีร์สอนว่าคนของพระเจา้ควรท าอย่างไรในเร่ือง "บาบิโลนมหาราช" 

4 ออกมาจากเธอคนของฉันเกรงว่าคุณมีส่วนร่วมในความผิดบาปของเธอและเกรงว่าคุณไดรั้บภยัพิบติัของเธอ (วิวรณ์ 18: 4) 

คริสเตียนควรหนีการทดลองและบาป (1 โครินธ์ 6:18 2 ทิโมธี 2:22) ไม่ยอมรับและส่งเสริมมนั (1 โครินธ์ 10: 19-21; 2 โครินธ์ 6: 14-18) 
แมเ้ป็นธรรมเนียม (มทัธิว 15: 3-9) 

11. วนัอนัศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ำหรือกำรอยู่? 

วนัท่ีควรจะเกบ็ไวโ้ดยผูศ้รัทธา? 

เม่ือกว่า 1600 ปีท่ีผ่านมาวนัส าคญัของพระเจา้ถูกประณามโดยกลุ่มต่อตา้นชาวยิว, จอห์น Chrysostom 
ซ่ึงขณะน้ีถือว่าเป็นนกับุญคาทอลิกและออร์โธดอกซ์ หลายปีมาแลว้ส่ิงพิมพค์ริสตนิ์กายโปรเตสแตนตว์นัน้ีเรียกว่าจริงจอห์นคริสซอสตอมว่า“คริสตจกัรในช่วงต้
นของนกัเทศน์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด” (คริสตจกัรท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดนกัเทศน์จอห์นคริสซอสตอมตน้. คริสตว์นัท่ี 8 สิงหาคม 2008) 

จอห์นคริสซอสตอมสาธารณชนเทศน์กบัฤดูใบไมร่้วงในวนัส าคญัทางศาสนา 387 
AD เพราะบางคนท่ียอมรับว่าพระเยซูคริสตถู์กสังเกตพวกเขา เขากล่าวถึงเฉพาะงานเล้ียงของแตร, วนัแห่งการชดใช ้(เร็ว ... ท่ีประตู ') และเทศกาลอยู่เพิง: 

เทศกาลของคนยิวท่ีน่าสงสารและน่าสังเวชอยู่ในไม่ชา้จะเดินขบวนไปหาพวกเราตามล าพงัตามล าพงัอย่างรวดเร็ว: 

งานฉลองทรัมเป็ตงานเล้ียงพลบัพลาการอดอาหาร มีหลายคนในกลุ่มของเราท่ีกล่าวว่าพวกเขาคิดว่าเราท า แต่บางส่วนของเหล่าน้ีจะไปดูเทศกาลและ
อื่น ๆ จะเขา้ร่วมชาวยิวในการรักษางานเล้ียงของพวกเขาและการสังเกต fasts 
ของพวกเขา ฉันตอ้งการท่ีจะขบัรถแบบน้ีบิดเบือนจากคริสตจกัรในขณะน้ี ... ถา้พิธีชาวยิวเป็นท่ีเคารพและดีเราเป็นโกหก ... 
พระเจา้เกลียดเทศกาลของพวกเขาและคุณมีส่วนร่วมในพวกเขา? เขาไม่ไดพู้ดแบบน้ีหรือว่าเทศกาล แต่ทุกคนร่วมกนั 
ความชัว่ร้ายและมลทินของพวกยิวอยู่ท่ีประตูของเรา คิดว่ามนัเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าฉันเรียกมนัว่าสกปรก ... 
แต่เด๋ียวน้ีมารจะเรียกภรรยาของคุณเขา้ร่วมงานเล้ียงของทรัมเป็ตและพวกเขากพ็ร้อมท่ีจะรับสายน้ีคุณจะไม่กกัขงัไว ้คุณปล่อยใหพ้วกเขาพวัพนักบัตวั
เองในขอ้กล่าวหาเร่ืองความไม่ชอบมาพากลคุณปล่อยใหพ้วกเขาถูกลากไปในทางท่ีไม่สุภาพ (จอห์น Chrysostom Homily II 
ต่อตา้นชาวยิว I: 1; III: 4. เทศน์ท่ี Antioch, ซีเรียเม่ืออาทิตย ์5 กนัยายน, 387 AD) 

เป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเขา้ใจว่า จอห์น Chrysostom 
ตอ้งตระหนกัว่าคริสตจกัรในศตวรรษท่ีสองในเขตของเขาเกบ็ปัสกาไวใ้นเวลาเดียวกนักบัท่ีชาวยิวท าและคริสตจกัรคาทอลิกยงัคงรักษาเพน็เทคอสต์ ดงันั้นโดยกา
รเทศน์ในส่ิงท่ีเขาท าจอห์น Chrysostom เทศน์กบัคริสตจกัรของเขาเองเป็นชาวโรมนัและออร์โธดอกซ์คาทอลิกเรียกร้องใหท้ั้งเทศกาลปัสกาและ 
Pentecost เป็นทั้งเทศกาลเหล่านั้นจะเป็นส่วนหน่ึงของ "ทั้งหมดของพวกเขาดว้ยกนั." 

"เทศกาลชาวยิว" เรียกว่าเพน็เทคอสต ์(Chrysostom J. Homilies of S. จอห์น Chrysostom, อาร์คบิชอปแห่งคอนสแตนติโนเปิล: 
ในกจิการของอคัรสาวก) ดงันั้นเขายอมรับว่าหลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตผ์ูซ่ื้อสัตยจ์ าเป็นตอ้งมีอยู่ในส่ิงท่ีถูกถือว่าเป็น "งานฉลองของชาวยิว" 

ถา้พระเจา้ทรงต่อตา้นทุกวนัเหล่านั้นท าไมพวกอคัรสาวกจึงเกบ็รักษาไว ้เหตุผลท่ีเห็นไดช้ดัคือพวกเขาติดตามตวัอย่างของพระเยซูและไม่มีเหตุผลท่ีจะเช่ือว่าพวกเ
ขาไดท้ าอย่างอื่น 



ดงัท่ีไดก้ล่าวไวก้อ่นหนา้น้ีพนัธสัญญาใหม่เรียกส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรียกว่า "ยิว" ในวนัศกัด์ิสิทธ์ิ "ดียิ่ง" โปรดสังเกตส่ิงต่อไปน้ีจากการแปลคาทอลิก: 

37 และในช่วงวันที่ดีของพระเยซูนักขัตฤกษ์ยืนร้องตะโกน (จอห์น 7:37, แรมส์พนัธสัญญาใหม่) 

ดงันั้นใครถูกตอ้ง? 

บรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามการปฏิบติัของพระเยซูหรือผูท่ี้กล่าวโทษพวกเขา? 

จ าไดว่้าจอห์น Chrysostom ในกรณีน้ีค่อนขา้งถูกตอ้งระบุ: 

"ถ้ำพิธีกรชำวยิวเป็นที่เคำรพและใหญ่ของเรำเป็นเร่ืองโกหก." 

ดงันั้นวนัท่ีควรจะสังเกต? ซ่ึงมี "วันทีด่ี" ตามพระคมัภีร์? 

วนัไหนท่ีโกหก? 

จอห์น Chrysostom 
สนบัสนุนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคนต่างชาติเช่นเทศกาลคริสตม์าสและเทศกาลอีสเตอร์ ตรรกะของพระองคส์ าหรับวนัคริสตม์าสเม่ือวนัท่ี 25 
ธนัวาคมกผ็ิดอย่างเห็นไดช้ดัและข้ึนอยู่กบัการโกหกและขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง (Addis WE, Arnold T. พจนานุกรมคาทอลิก: 
มีเน้ือหาบางส่วนของหลกัค าสอนระเบียบวินยัพิธีกรรมพิธีทางศาสนาและค าส่ังสอนทางศาสนาของคริสตจกัรคาทอลิก Benziger Brothers, 1893, 
หนา้ 178) 

เห็นไดช้ดัว่าวนัของพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองโกหก แต่ จอห์น Chrysostom 
(และบรรดาศาสนจกัรท่ีไดรั้บการยกย่องในสมยันั้น แมน้กับุญคาทอลิกโทมสัควีนาสเขียนว่าวนัสะบาโตและโดยทัว่ไปทุกวนัพระคมัภีร์ไบเบิลมี  
ความหมายส าหรับคริสเตียน (ถึงเพียงนั้นSumma Theologica ของ เซนตโ์ทมสัควีนาส) 

ท่ีน่าสนใจสารานุกรมคาทอลิกมรีายงานว่า” Paulicians ไดรั้บมกัจะอธิบายว่าการอยู่รอดของตน้และบริสุทธ์ิศาสนาคริสต ์(Fortescue A. 
Paulicians) 11 ศตวรรษกรีกโรมนัเขียนวา่ Paulicians“หมายถึงการบูชาของพระเจา้ของเราเป็นท่ีเคารพสักการะของไอดอล ราวกบัว่าเราผูซ่ึ้งเป็นผูใ้หเ้กยีรติเคร่ืองหม
ายกางเขนและรูปศกัด์ิสิทธ์ิกย็งัมีส่วนร่วมในการนมสัการปีศาจ "(Conybeare FC Addend III: Key of Truth: คู่มือของ Paulician 
Church of Armenia Clarendon Press, Oxford, 1898, หนา้ 149) 

ตระหนกัว่าหลายคนท่ีอา้งว่าพระเยซูคริสตไ์ม่ถูกตอ้งสังเกตวนัหยุดปีศาจไม่ใหม่และไดรั้บการลงโทษโดยบางตลอดหลายศตวรรษ 

ประเพณีและ / หรือพระคัมภีร์? 

ผูค้นจ านวนนอ้ยบนโลกน้ีพยายามท่ีจะรักษาวนัส าคญัของพระเจา้ไว ้คนส่วนใหญ่ท่ีอา้งว่ามีศาสนาท่ีพวกเขาเช่ือมโยงกบัพระคมัภีร์เกบ็ไวใ้นวนัอื่น ๆ 

บางคนถือวนัหยุดทางศาสนาท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์เพราะความกดดนัจากสมาชิกในครอบครัว บางคนไม่ถือวนัพระคมัภีร์ในพระคมัภีร์เน่ืองจากความกดดนัจากสังคม
และ / หรือนายจา้งของพวกเขา 

พระเยซูเตือนว่าบรรดาผูท่ี้ติดตามพระองคค์วรคาดหวงัว่าจะมีปัญหากบัสมาชิกในครอบครัว (มทัธิว 10:36) 
และโลก พระองคไ์ม่ไดบ้อกพวกเขาใหป้ระนีประนอมกบัโลกท่ีจะเกลียดชงัผูติ้ดตามท่ีแทจ้ริงของพระองค ์(ยอห์น 15: 18-19) 
แต่มุ่งมัน่เพ่ือความสมบูรณ์แบบ (มทัธิว 5:48) 

การแปลท่ีอยู่อาศยัใหม่สอนต่อไปน้ีเก ีย่วกบัคนของพระเจา้: 

3 พวกเขาไม่ประนีประนอมกบัความชัว่ร้ายและพวกเขาเดินในเส้นทางของเขา (สดุดี 119: 3) 



คุณยินดีท่ีจะประนีประนอมกบัความชัว่ร้าย? ซำตำนพยำยำมที่จะท ำให้ดูดีบำป (ปฐมกาล 3: 1-6) และปรากฏเป็น“ทูตแห่งความสว่าง” (2 โครินธ์ 11: 
14-15) คุณจะให้วันหยุดของเขาแม้ว่าพวกเขาจะปรากฏท่ีดีกับคุณ? 

ความเช่ือของกรีกโรมนัมีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาว่าการปฏิบติัตามวนัหยุดของพวกเขาข้ึนอยู่กบัธรรมเนียมปฏิบติั 
แต่ประเพณีเหล่าน้ีมกัเร่ิมตน้ข้ึนในลทัธิป่าเถ่ือน เน่ืองจากหลายผูน้ าท่ีผ่านมา (และปัจจุบนั) 
ในความศรัทธาของพวกเขารับรองประเพณีเหล่าน้ีหลายคร้ังท าราวกบัว่าพวกเขาเป็นท่ียอมรับของพระเจา้ 

ในขณะท่ีประเพณีท่ีสอดคลอ้งกบัพระวจนะของพระเจา้ดี (เทียบ 1 โครินธ์ 11: 2; 2 เธสะโลนิกา 2:15) 
ผูท่ี้ขดัแยง้กบัพระคมัภีร์ไม่ควรเกบ็ไว ้สังเกตเห็นพนัธสัญญาใหม่ท่ีชดัเจน: 

8 ระวงัเกรงว่าใครโกงคุณดว้ยหลกัปรัชญาและการหลอกลวงท่ีว่างเปล่าตามธรรมเนียมของมนุษย์ตามหลกัการพ้ืนฐานของโลกและไม่เป็นไปตามพระ
คริสต ์(โคโลสี 2: 8) 

3 พระองคต์รัสกบัเขาว่า "ท าไมคุณยงัละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้เพราะประเพณีของคุณ ... 7 มุนาฟิกดีีอิสยาห์พยากรณ์เก ีย่วกบัคุณพูด?! 

8 "คนเหล่าน้ีเขา้มาใกลเ้ราดว้ยปากของเขาและใหเ้กยีรติเราดว้ยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา 9 และในไร้สาระพวกเขาเคารพบูชา 
Me, การเรียนการสอนเป็นพระบญัญติัของมนุษย.์." (มทัธิว 15: 3 , 7-9) 

พระวจนะของพระเจา้กล่าวว่าหลายคนยอมรับประเพณีท่ีพวกเขาไม่ควรและมนักระตุน้ใหเ้กดิการกลบัใจจากผูท่ี้พวกเขาตระหนกัถึงเร่ืองน้ี: 

19 ขา้ 
แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ความแข็งแรงของฉันและป้อมปราการของท่ีล้ีภยัของฉันในวนัแห่งความทุกขท่ี์คนต่างชาติจะมาถึงคุณจากปลายแผ่นดินโลกและ
พูดว่า "โกหกแน่นอนบรรพบุรุษของเราไดรั้บการถ่ายทอดไร้ค่าและส่ิงท่ีไม่ไดป้ระโยชน์." (เยเรมีย ์16:19) 

พระคมัภีร์สอนว่าการสังเกตการณ์ทางศาสนาจากต่างประเทศเป็นเร่ืองผีปิศาจ: 

16 เขากย็ ัว่ยุใหพ้ระองคท์รงอิจฉาดว้ยพระต่างประเทศ ดว้ยส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียนพวกเขาไดย้ ัว่ยุใหพ้ระองคท์รงพระพิโรธ 17 พวกเขาเสียสละเพ่ือปีศา
จไม่ใหพ้ระเจา้พระเจา้ท่ีพวกเขาไม่เคยรู้มากอ่นบูชาพระใหม่เขา้มาใหม่ท่ีบรรพบุรุษของเขาไม่ไดก้ลวั (ดิวเทอโร 32: 16-17) 

แจง้ใหท้ราบการยืนยนัของแนวคิดน้ีจากปลายโรมนัคาทอลิกฝร่ังเศสพระคาร์ดินลั Jean-Guenole-Marie Daniélou: 

โลกของคนป่าเถ่ือนและคริสตจกัรคริสเตียนขดักนัไม่ได ้ไม่สามารถรับใชพ้ระเจา้และรูปเคารพไดใ้นเวลาเดียวกนั (Daniélou J. 
ตน้ก  าเนิดของศาสนาคริสตล์ะตินแปลโดยเดวิดสมิ ธ และ จอห์น หนงัสือพิมพ ์Austin Baker westminster, 1977, p. 440) 

แทจ้ริงโลกของคนต่างชาติและคริสตจกัรคริสเตียนขดักนัอย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถรับใชพ้ระเจา้และรูปเคารพไดใ้นเวลาเดียวกนั 

แต่หลายคนรวมทั้งในคริสตจกัรของเขาท าเช่นน้ีในวนัน้ีเม่ือพวกเขาสังเกตวนัหยุดของชาวป่าเถ่ือนท่ีไดรั้บการแกไ้ขดว้ยเง่ือนไขของคริสเตียนและการเปล่ียนแปล
งบางอย่างของการปฏิบติั เขา้ใจว่าพระเยซูตรัสว่า 
"ถา้คุณยึดมัน่ในค าพูดของคุณคุณเป็นสาวกของเราอย่างแน่นอนและคุณจะรู้ความจริงและความจริงจะท าใหคุ้ณเป็นอิสระ" (ยอห์น 8: 31-
32) วนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ท าใหเ้ราเป็นอิสระจากศาสนาอิสลาม 

พิจารณาว่าอคัรสาวกเปาโลเตือน: 

14 อย่าเขา้เทียมแอกกบัคนท่ีไม่เช่ือ ส าหรับส่ิงท่ีสามคัคีธรรมมีความชอบธรรมกบัความไม่เคารพกฎหมาย? และส่ิงท่ีมีส่วนร่วมมีแสงสว่างกบัความมื
ด? 15 และส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัพระคริสต์มีอนัธพาล? หรือส่วนใดท่ีมีผูศ้รัทธากบัคนท่ีไม่เช่ือ 16 และส่ิงท่ีสัญญามีพระวิหารของพระเจา้ท่ีมีไอดอล? เ
พราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์ ตามท่ีพระเจา้ตรัสว่า: 

"เราจะอยู่ในเขาและด าเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจา้ของเขาและเขาจะเป็นหมู่ชนของฉัน" 



17 ดงันั้น 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสว่าอย่าแตะตอ้งส่ิงท่ีเป็นมลทินและเราจะรับเจา้ " 

18 'ฉันจะเป็นพ่อกบัคุณและคุณจะเป็นของบุตรชายและบุตรสาวของฉัน, พระเจา้ผูท้รงอ านาจกล่าวว่า (2 โครินธ์ 6: 14-18) 

โปรดสังเกตว่าพระเจา้จะเป็นพระบิดาใหก้บัผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัของศาสนาอิสลาม ไม่ใช่พระบิดาส าหรับคนท่ีกอดพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของการ
นมสัการ 

ถึงแมว่้าการกระท าบางอย่างเช่นการปฏิบติัตนท่ีชาวมุสลิมต่างช่ืนชมยินดีกบัพระเจา้ แต่พวกเขากห็ลอกตวัเอง: 

32 คุณจะพูดว่า“เราตอ้งการท่ีจะเป็นเหมือนประเทศเช่นประชาชนของโลกท่ีใหบ้ริการไมแ้ละหิน.” แต่ส่ิงท่ีคุณมีในใจจะไม่เกดิข้ึน (เอเกยี 20:32, 
NIV) 

26 พระสงฆเ์ธอท ารุนแรงไปตามกฎหมายของฉันและลบหลู่ส่ิงบริสุทธ์ิของเรา พวกเขาไม่ไดแ้ยกแยะระหว่างความศกัด์ิสิทธ์ิและเร่ืองธรรมดา พวกเข
าสอนว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างส่ิงสกปรกและความสะอาด และเขากห็ลบัตาลงเพ่ือรักษาวนัสะบาโตของเราไวเ้พ่ือเราจะถูกลบหลู่ท่ามกลางเขา (เ
อเกลี 22:26, NIV) 

พระเจา้ตรัสว่าสร้างความแตกต่าง แทนท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัพระองคเ์ช่นการปฏิบติัของคนต่างชาติจะท าให้พระพิโรธของพระองค ์(เอเสเคียล 
30:13)! การปกป้องการปฏิบติัทางโลกในทางศีลธรรมเป็นส่ิงเลวร้าย (cf. James 3: 13-15) 

วันศักดิ์สิทธ์ิของพระเจ้ำหรืออะไร? 

พระคมัภีร์หมายถึงงานเล้ียงของพระเจา้เป็น " การชุมนุมทางศาสนาศกัด์ิสิทธ์ิ" (เช่นตวัเลข 28:26, 29:12) หรือ "เทศกาลศกัด์ิสิทธ์ิ" (เทียบกบัอิสยาห์ 
30:29) 

พระคมัภีร์ซ ้ า ๆ ประณามการเฝ้าระวงัของคนนอกศาสนาว่าผิดและชัว่ (1 โครินธ์ 10: 20-21; 1 ทิโมธี 4: 
1) พระคมัภีร์กล่าวว่าหา้มรวมการเฉลิมฉลองท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์เขา้กบัการนมสัการของพระเจา้ (เฉลยธรรมบญัญติั 32; เยเรมีย ์10; 1 โครินธ์ 10: 20-21) 

แต่หลายคนไดต้ดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามปฏิทินบูชาท่ีพระคมัภีร์ 

ไม่รับรอง ใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีอคัรสาวกจอห์นร่วมกบัพวกต่อตา้นคริสตชน (1 ยอห์น 2: 18-19) 

วนัหยุดท่ีไม่ใช่พระคมัภีร์มีการส่งเสริมโดยปีศาจและช่วยปิดบงัแผนการของพระเจา้ไวเ้ป็นพนัลา้นปีตลอดหลายปี 

พระเยซูตรัสว่าพระเจา้ตอ้งการท่ีจะนมสัการดว้ยความจริง: 

24 พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณและผูท่ี้นมสัการตอ้งนมสัการดว้ยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:24, NJB) 

วนัหยุดปีศาจท่ีบรรจุใหม่ไม่ไดใ้หเ้กยีรติพระเจา้ท่ีแทจ้ริง พระเจา้ตอ้งการให้คุณไวว้างใจพระองคแ์ละท าส่ิงต่างๆในแบบของพระองคไ์ม่ใช่ของพระองค ์(สุภาษิต 
3: 5-6) 

วนัพระคมัภีร์ไบเบิลช่วยใหเ้ห็นภาพแผนการกูข้องพระเจา้ เร่ิมตน้ดว้ยการเสียสละของพระเยซูในเทศกาลปัสกาเพ่ือมุ่งมัน่ในการใชชี้วิตท่ีไร้ศีลใหแ้กก่ารทรงเรียก
ของผลแรกในยุคน้ี (คริสตชน) ไปสู่แตรแห่งวิวรณ์และการฟ้ืนคืนพระชนมเ์พ่ือเตือนใหท้ราบถึงบทบาทของซาตานในบาปของเราและ 
การถวายเคร่ืองบูชาไถ่บาปของพระคริสตเ์พ่ือใหเ้ห็นภาพอาณาจกัรแห่งจกัรวาลพนัปีบนแผ่นดินโลก (งานเล้ียงพลบัพลา) 
เพ่ือส านึกว่าพระเจา้จะทรงน าเสนอความรอดใหก้บัทุกคน (วนัอนัยิ่งใหญ่คร้ังยิ่งใหญ่) 
บางส่วนของแผนของพระเจา้ไดรั้บการเปิดเผยและท าใหเ้ป็นรูปธรรมแกค่ริสเตียน 

พระคมัภีร์บอกคริสเตียนใหเ้ลียนแบบอคัรสาวกเปาโลขณะท่ีเลียนแบบพระเยซู (1 โครินธ์ 11: 1) 



พระเยซูทรงเกบ็วนัส าคญัทางพระคมัภีร์ไว ้(ลูกา 2: 41-42; 22: 7-19; ยอห์น 7: 10-38; 
13) คุณไม่ควรท าตามแบบอย่างของพระองคเ์ช่นท่ีพระองคท์รงสอนไว ้(ยอห์น 13: 12-15)? 

อคัรทูตเปาโลเกบ็วนัพระคมัภีร์ไว ้(กจิการ 18:21, 20: 6,16, 21: 18-24, 27: 9; 28: 17-18; 1 โครินธ์ 5: 7-8; 16: 
8) เปาโลเตือนถึงผูท่ี้ประนีประนอมพวกเขาดว้ยการปฏิบติัท่ีชัว่ร้าย (1 โครินธ์ 10: 19-
21) ผูท่ี้อา้งว่าเป็นผูติ้ดตามพระผูเ้ป็นเจา้ของพระคมัภีร์ควรไดรั้บการช าระใหพ้น้จากพระเจา้ (เทียบ เนหะมีย ์13:30 2 Peter 1: 9) 

อคัรสาวกยอห์นเกบ็วนัพระคมัภีร์ไบเบิล แต่เตือนผูค้นอา้งว่าเป็นคริสเตียนไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัของเขา 

18 ลูกเลก็ ๆ กเ็ป็นชัว่โมงท่ีผ่านมานั้น และตามท่ีคุณเคยไดย้ินมาว่าเร่ืองของพระคริสตก์  าลงัจะมาถึงตอนน้ีหลาย antichrists 
ไดม้าโดยท่ีเรารู้ว่ามนัเป็นชัว่โมงสุดทา้ย 19 พวกเขากอ็อกไปจากเรา แต่พวกเขาไม่ไดข้องเรา ถา้เขาเป็นพวกของเรา EY TH 
จะไดอ้ยู่กบัเรา แต่เขาทั้งหลายออกไปเพ่ือจะไดป้รากฏแจง้ว่าไม่มีผูใ้ดในพวกเรา (1 ยอห์น 2: 18-19) 

คริสเตียนควรถือวนัพระคมัภีร์ไบเบิลเหมือนกนัในฐานะอคัรสาวกของพระองคเ์ช่นเดียวกบัยอห์นเกบ็ไวห้รือไม่? จอห์นก  าลงัเขียนว่าบรรดาผูท่ี้อา้งเหตุผลเท็จว่าเ
ป็นคริสเตียนท่ีไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัของเขาจะท าหนา้ท่ีเป็นนกัปรัชญา 

เม่ือพูดถึงวนัส าคญัและวนัหยุดเราจะฟังใคร ค าพูดของพระเจา้หรือประเพณีของมนุษย?์ แมว่้าจะมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับประเพณี 
แต่กไ็ม่ควรยอมรับประเพณีท่ีขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้ 

เน่ืองจากพระวจนะของพระเจา้เป็นประโยชน์ส าหรับหลกัค าสอน (2 ทิโมธี 3:16) บางทีเราควรจะเรียนรู้จากปีเตอร์และบรรดาอคัรสาวกอื่น ๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อผูน้ าศาสนาในสมยัของพวกเขา 

29 เราควรจะเช่ือฟังพระเจา้มากกว่าผูช้าย (กจิการ 5:29) 

คุณจะท าตามตวัอย่างของพระเยซูคริสตแ์ละอคัรสาวกและรักษาวนัส าคญัทางพระผูเ้ป็นเจา้ของพระองคแ์ละไม่อนุญาตให้ธรรมเนียมปฏิบติัของคณะกรรมการแห่ง
ชาติใหห้ยุดย ั้งท่าน 

คุณจะฟังผูท่ี้ "ประกาศใหเ้ป็นผูชุ้มนุมศกัด์ิสิทธ์ิ" (เลวีนิติ 23: 8,21,24,27,35,36) ซ่ึงเป็นเทศกาลของพระเจา้ในพระคมัภีร์ (เลวีนิติ 23:37) หรือไม่? 

พระเยซูตรัสว่า 

21 พ่ีชายของฉันเป็นคนท่ีไม่ไดย้ินพระวจนะของพระเจา้และท ามนั (ลูกา 8:21) 

คุณเป็นพ่ีนอ้งของพระเยซูอย่างแทจ้ริงหรือ? คริสเตียนควรจะเป็น (โรม 8:29) เราตอ้งแยกออกจากกนัดว้ยความจริง (ยอห์น 17:19) 

คุณและ / หรือบา้นของคุณจะไดย้ินพระวจนะของพระเจา้และท าหรือไม่? คุณจะรักษาวนัส าคญัทางพระผูเ้ป็นเจา้หรือประเพณีท่ีไดรั้บการดลใจจากทาง 
ตามล าพงัหรือไม่? 

“14 รับใชพ้ระเจา้! 15 และถา้มนัดูเหมือนว่าชัว่ร้ายกบัคุณท่ีจะรับใชพ้ระเจา้เลือกส าหรับตวัเองในวนัน้ีท่ีคุณจะท าหนา้ท่ี” 

เช่นพระศาสนา“ในแผ่นดินซ่ึงเจา้อาศยัอยู่ แต่ส าหรับฉันและครอบครัวของเราเราจะรับใชพ้ระเจา้ "(โยชูวา 24: 14-15) 

เลือกวนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ 

 

 

 



ปฏิทินวนัส าคญั 

วนัศกัด์ิสิทธ์ิ*   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ปัสกา   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

ขนมปังไร้เช้ือ Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                        Apr 6    Apr 3  -22 

Pentecost   Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

ทรัมเป็ต   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

การชดใช้  Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

งานเล้ียงของพลบัพลา  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                        30    10-16 

วนัท่ีย่ิงใหญ่คร้ังสุดท้าย Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* วนัศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหมดเร่ิมตน้เยน็กอ่นเวลาพระอาทิตยต์กดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โบสถต่์อเน่ืองของพระเจา้ 
 
ส านกังานสหรัฐอเมริกาของโบสถต่์อเน่ืองของพระเจา้ตั้งอยู่ท่ี: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

คริสตจกัรของพระเจา้ (CCOG) เวบ็ไซต ์
 

CCOG.ASIA ไซตน้ี์มุ่งเนน้ไปท่ีเอเชียและมีบทความต่างๆในภาษาเอเชียหลายภาษาและบางรายการเป็นภาษาองักฤษ 
CCOG.IN ไซตน้ี์มีเป้าหมายไปยงัมรดกทางวฒันธรรมของอินเดีย มีเน้ือหาเป็นภาษาองักฤษและภาษาอินเดียหลายภาษา 
CCOG.EU ไซตน้ี์มีเป้าหมายไปยงัยุโรป มีวสัดุหลายภาษาในยุโรป 
CCOG.NZ เวบ็ไซตน้ี์มีเป้าหมายไปยงัประเทศนิวซีแลนดแ์ละประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีเช้ือสายองักฤษมา 
CCOG.ORG น่ีเป็นเวบ็ไซตห์ลกัของโบสถแ์ห่งการศึกษาต่อเน่ืองของพระเจา้ มนัท าหนา้ท่ีคนในทุกทวีป 
มีบทความลิงกแ์ละวิดีโอรวมทั้งเทศน์ประจ าสัปดาห์และวนัพระวิญญาณ 
CCOGAFRICA.ORG ไซตน้ี์มีเป้าหมายไปยงัแอฟริกา 
CCOGCANADA.CA ไซตน้ี์มีเป้าหมายไปยงัแคนาดา 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. น่ีคือเวบ็ไซตภ์าษาสเปนส าหรับโบสถแ์ห่งการศึกษาต่อเน่ืองของพระเจา้ 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. น่ีคือเวบ็ไซตข์องฟิลิปปินส์พร้อมขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษและตากาลอ็ก 
 

ข่าวและประวติัเวบ็ไซต ์
 

COGWRITER.COM 
เวบ็ไซตน้ี์เป็นเคร่ืองมือประกาศตวัท่ีส าคญัและมีข่าวหลกัค าสอนบทความทางประวติัศาสตร์วิดีโอและการอพัเดตเก ีย่วกบัค าท านาย 
CHURCHHISTORYBOOK.COM น่ีเป็นเวบ็ไซตท่ี์จดจ าไดง่้ายพร้อมดว้ยบทความและขอ้มูลเก ีย่วกบัประวติัศาสนจกัร 
BIBLENEWSPROPHECY.NET น่ีคือเวบ็ไซตวิ์ทยุออนไลน์ซ่ึงครอบคลุมข่าวและหวัขอ้ในพระคมัภีร์ 
 

youtube ช่องวิดีโอส าหรับเทศน์และเทศน ์
 

BibleNewsProphecy ช่อง. CCOG วิดีโอ เทศน ์
CCOGAfrica ช่อง.  CCOG ขอ้ความในภาษาแอฟริกนั 
CDLIDDSermones ช่อง. CCOG ขอ้ความในภาษาสเปน 
ContinuingCOG ช่อง. CCOG เทศน์วิดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัพระผูเ้ป็นเจา้หรือวนัหยุดปีศาจ? 

 เม่ือคุณคิดว่าวนัหยุดพกัผ่อนส่ิงท่ีอยู่ในใจ? คุณคิดเก ีย่วกบัตน้ไมท่ี้เขียวชอุ่มพวงหรีดกระต่ายไข่ขนมปังขา้มร้อนและชุดแม่มด? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยงัไม่มีสัญลกัษณ์ใดท่ีไดรั้บการรับรองในพระคมัภีร์ คุณรู้หรือไม่ว่าพระคมัภีร์สอนอะไรบา้ง? 

อัครทูตเปาโลเขียนว่า 

19 ส่ิงท่ีฉันพูดแลว้? ไอดอลเป็นอะไรหรืออะไรท่ีมีใหก้บัไอดอลคืออะไร? 20 
แต่ว่าส่ิงท่ีคนต่างชาติถวายนั้นถวายเป็นเคร่ืองบูชาประจ าปีใหแ้กพ่วกปีศาจไม่ใช่ของพระเจา้ แต่ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหท่้านมีส่วนร่วมกบัพวกปีศาจ 

21 อย่าด่ืมถว้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และถว้ยของปีศาจ คุณไม่สามารถเขา้ร่วมโตะ๊ของพระเจา้และโตะ๊ปีศาจ 22 
หรือว่าเราย ัว่ยุใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอิจฉาหรือ เราเขม้แขง็กว่าพระองคก์ระนั้นหรือ? (1 โครินธ์ 10: 19-22) 

คุณควรรักษาวนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้หรือวนัหยุดปีศาจไหม? 

 


