
ในเรยีนบทที ่16 เราไดศกึษาเรือ่งการหยดุพกัในวนัสะบาโต ซึง่เปรยีบเสมอืนยา
ถอนพิษขนานเอกของชีวิตแกไขปญหาความเครียดตางๆ ของสังคมปจจุบัน เพราะวา
พระเจาทรงเขาพระทยัถงึความปรารถนาทกุอยางของเรา พระองคจงึกำหนดใหทกุวนัทีเ่จด็
ของสปัดาหเปนวนัหยดุพกัของรางกาย และฟนฟจูติใจใหสดชืน่ขึน้อกีครัง้ หลงัจากเสรจ็
สิน้ราชกจิการสรางโลกของพระองคในหกวนั พระเจา “ทรงพกัผอน” ในวนัทีเ่จด็ “ทรงอวย
พร” และ “ทรงตัง้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์ (ปฐมกาล 2:1-3)

เมือ่พระเจาประทานพระบญัญตัสิบิประการใหแกประชากรของพระองค  (อสิราเอล)
พระองคทรงบญัญตัใิหระลกึถงึวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ และถอืเปนหวัใจของพระบญัญตัขิอง
พระองค (อพยพ 20:8-11) ตามพระบญัญตันิี ้วนัสะบาโตคอื วนัทีร่ะลกึถงึฤทธิอ์ำนาจการ
สรางของพระเจา เปนวนัทีเ่ราหยดุทกุอยางเพือ่คดิถงึความสวยงาม  ความมหศัจรรยตางๆ
ในราชกจิทีพ่ระองคสรางขึน้ เปนวนัผอนคลายและเขาใกลพระผสูรางของเรา เปนวนัทีไ่ด
สำรวจผกูพนัของเรากบัพระองคทีห่ยัง่รากลกึลงเรือ่ยๆ

เมือ่พระเยซทูรงประทบัอยใูนโลก พระองคทรงรกัษาวนัสะบาโตดวย (ลกูา 4:16)
และทรงตัง้ไวเพือ่มนษุย ทรงรบัรองใหเปนประโยชนสำหรบัครสิตชน   (มาระโก 2:27-28)
มีหลายขอความในพระธรรมกิจการของอัครทูตบันทึกไวชัดเจนวา หลังจากการฟนคืน
พระชนมของพระองคอคัรสาวกของพระครสิตนมสัการในวนัสะบาโต (กจิการของอคัรทตู
13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4, 11)

1. คำถามทีน่าฉงน
คราวนีเ้ราลองมาเขาประเดน็ทีห่ลายคนสงสยั บางครัง้กเ็ปนทีน่าจบัตาอยเูหมอืน

กันวาคริสตชนรักษาวันสะบาโตที่ตางกันอยูสองวัน ฝายหนึ่งซึ่งเปนคริสตชนสวนใหญ
วนัสะบาโตวนัอาทติยเปนวนัแรกของสปัดาห โดยพวกเขาเชือ่วาเปนวนัทีร่ะลกึถงึการฟน
พระชนมของพระครสิต สวนอกีฝายหนึง่เปนครสิตชนกลมุใหญ ซึง่มคีวามจรงิใจเหมอืนๆ
กัน เชื่อวาวันบริสุทธิ์ในพระคัมภีรที่เรียกวาวันสะบาโตคือวันที่เจ็ด และยืนยันที่จะไม
นมสัการพระเจาในวนัอาทติย

การรกัษาวนัไหนเปนวนัสะบาโตมคีวามแตกตางกนัจรงิหรอื? เราตองถามตวัเรา
เสมอ เหมอืนคนทีจ่รงิใจและอยากรคูวามจรงิวา “สิง่นีม้คีวามหมายตอพระเยซอูยางไร?
พระองคทรงปรารถนาใหเราทำอะไร?”

กอนทีจ่ะหาคำตอบใหกบัเรือ่งนี ้  มคีวามจรงิทีส่ำคญัอกีหลายขอทีต่องการความ
ชัดเจน ใครเปนผูเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันเสาร (วันที่เจ็ดของสัปดาห) เปนวันอาทิตย
(วนัแรกของสปัดาห)? พระครสิตธรรมคมัภรีใหอำนาจในการเปลีย่นวนัอยางนัน้หรอื? ถา
ใช พระเจา พระครสิตหรอืบางทอีคัรสาวกเปนผเูปลีย่นใชหรอืไม? เราจะมาดถูงึความเปน
ไปไดทัง้หมดตอไป

2. พระเจาทรงเปลีย่นวนัใชหรอืไม?
พระเจาเคยประกาศเพือ่เปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัทีเ่จด็เปนวนัแรกของสปัดาหหรอืไม?
ครสิตชนสวนใหญยอมรบัพระบญัญตัสิบิประการเปนแนวทางทีช่ดัเจนในการดำรงชวีติ
พระบญัญตัสิบิประการเปนขาวสารสำคญัทีพ่ระเจาทรงเขยีนขึน้ดวยพระองคเองเพือ่

มอบใหแกมนษุย พระองคทรงเขยีนบนศลิาดวยนิว้พระหตัถของพระองคเอง (อพยพ 31:18)
ในพระบญัญตัขิอทีส่ีพ่ระเจาตรสัวา
“จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเปนวนับรสิทุธิ ์จงทำการงานทัง้สิน้ของเจาหกวนั แตวนั

ทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโตแดพระยาหเวหพระเจาของเจา ในวนันัน้หามทำการงานใดๆ....
เพราะในหกวันพระยาหเวหทรงสรางฟาและแผนดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยูในที่
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เหลานัน้ แตในวนัทีเ่จด็ทรงพกั เพราะฉะนัน้พระยาหเวหทรงอวยพรวนัสะบาโต
และทรงตัง้วนันัน้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์   อพยพ 20:8-11

เมือ่พระองคทรงมอบพระบญัญตัสิบิประการใหแกชนชาตขิองพระองค พระเจาตรสัไว
ชดัเจนจงึไมควรจะมผีใูดแกไขพระบญัญตัทิีม่าจากพระโอษฐอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคได

“ทานทัง้หลายอยาแตงเตมิถอยคำทีข่าพเจาบญัชาทานไว และอยาตดัสิง่ใด
ออก เพือ่ทานทัง้หลายจะรกัษาพระบญัญตัขิองพระยาหเวหพระเจาของทาน  ซึง่ขาพเจา
ไดบญัชาทาน”  เฉลยธรรมบญัญตั ิ4:2

พระเจาไดทรงปฏญิาณไววาจะไมแกไขพระวจนะของพระองค
“เราจะไมฝาฝนพนัธสญัญาของเรา หรอืพลกิแพลงถอยคำทีอ่อกไปจากรมิ

ฝปากของเรา” สดดุ ี89:34
พระครสิตธรรมคมัภรีมคีวามชดัเจนในตวั พระเจามไิดเปนผเูปลีย่นวนัสะบาโต

จากวันที่เจ็ดเปนวันแรกของสัปดาห

3. พระเยซทูรงเปลีย่นวนัสะบาโตหรอื?
ตามพระดำรสัของพระเยซ ูจะไมมกีารเปลีย่นแปลงพระบญัญตัสิบิประการ
“อยาคดิวาเรามาลมเลกิธรรมบญัญตัแิละคำของบรรดาผเูผยพระวจนะ เราไมได

มาลมเลกิ แตมาทำใหสมบรูณทกุประการ เราบอกความจรงิแกทานทัง้หลายวา ตราบ
ใดที่ฟาและดินดำรงอยู แมอักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่งก็จะไมสูญไปจากธรรมบัญญัติ
จนกวาสิง่ทีจ่ะตองเกดิ ไดเกดิขึน้แลว เพราะฉะนัน้ใครทำใหขอเลก็นอยเพยีงขอหนึง่ใน
พระบญัญตันิี ้มคีวามสำคญันอยลง และสอนคนอืน่ใหทำอยางนัน้ดวย คนนัน้จะไดชือ่
วาเปนผูเล็กนอยที่สุดในแผนดินสวรรค แตใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ
คนนัน้จะไดชือ่วาเปนใหญในแผนดนิสวรรค”  มทัธวิ 5:17-18

จะเหน็ไดวาในบทเรยีนบทที ่16 พระองคเสดจ็เขาไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโต
เชนเคย (ลกูา 4:16) เราพบอกีวาพระเยซทูรงประสงคใหบรรดาสาวกของพระองครกัษา
ความชืน่ชมยนิดใีนวนัสะบาโตทีแ่ทจรงิตอไป (มทัธวิ 24:20)

4. อคัรสาวกเปลีย่นวนัสะบาโตใชหรอืไม?
ยากอบ (ผนูำคนแรกของโบสถครสิเตยีนในยคุแรกๆ) ไดเขยีนเกีย่วกบัพระบญัญตัิ

สบิประการไววา
“เพราะวาใครทีร่กัษาธรรมบญัญตัทิัง้หมด แตผดิอยขูอเดยีว คนนัน้กท็ำผดิธรรม

บญัญตัทิัง้หมด เพราะวาพระองคผตูรสัวา “อยาลวงประเวณผีวัเมยีเขา” กต็รสัไวดวย
วา “อยาฆาคน” แมทานไมไดลวงประเวณแีตไดฆาคน ทานกเ็ปนผลูะเมดิธรรมบญัญตั”ิ
ยากอบ 2:10-11

ลกูา (แพทยและผเูผยแพรศาสนาในครสิตจกัรยคุแรก) รายงานไววา
“ในวนัสะบาโตเราออกจากประตเูมอืงไปยงัฝงแมน้ำ เขาใจวามทีีส่ำหรบัอธษิฐาน

เราจงึนัง่สนทนากบัพวกผหูญงิทีป่ระชมุกนัทีน่ัน่” กจิการของอคัรทตู 16:13
พระธรรมกจิการของอคัรทตูในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมไดกลาวถงึวนัสะบาโต

84 ครั้ง ซึ่งกินเวลามากกวา 14 ป ภายหลังการฟนพระชนมของพระเยซู กลาวถึง
วนัสะบาโต 2 ครัง้ ทีเ่มอืงอนัทโิอก (กจิการของอคัรทตู 13:14, 42, 44) 1 ครัง้ทีเ่มอืง
ฟลปิป (กจิการของอคัรทตู 16:13) 3 ครัง้ ทีเ่มอืงเธสะโลนกิา (กจิการของอคัรทตู 17:2, 3)
78 ครัง้ ทีเ่มอืงโครนิธ (กจิการของอคัรทตู 18:4, 11)

ยอหนอคัรสาวกคนสดุทายจากสบิสองคน เขยีนวา
“พระวญิญาณทรงดลใจขาพเจาในวนัขององคพระผเูปนเจา”  ววิรณ 1:10
ตามทีพ่ระเยซตูรสัวา วนัของพระผเูปนเจาคอืวนัสะบาโต
“เพราะวาบตุรมนษุยเปนเจานายเหนอืวนัสะบาโต”   มทัธวิ 12:8
การคนพบหลักฐานจากพระคริสตธรรมคัมภีรไดเปดเผยวา อัครสาวกมิได

พยายามเปลี่ยนวันของพระเจาจากวันที่เจ็ดเปนวันแรกของสัปดาหแตประการใด
พระคมัภรีพนัธสญัญาใหมกลาวถงึวนัแรกของสปัดาหเพยีง 8 ครัง้เทานัน้ ไมเพยีงไมมี



ขอเท็จจริงประการใดที่กลาวถึงวันแรกของสัปดาหเปนวัน
บริสุทธิ์ ยิ่งไปกวานั้นไมมีแมกระทั่งการกลาวเปนนัยใหเรา
กำหนดวนัแรกของสปัดาหเปนวนันมสัการ จากการตรวจสอบ
มพีระธรรมสำคญั 8 แหง ทีอ่างถงึเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
วนัอาทติยวนัตนสปัดาหวา

1. พวกผูหญิงไปที่ดูอุโมงคในวันตนสัปดาห (วัน
อาทติย) (มทัธวิ 28:1)

2. “เมือ่วนัสะบาโตผานพนไปแลว”  หญงิเหลานัน้กลบั
ไปทำงานตามปกตเิชาวนัตนสปัดาห  (มาระโก 16:1, 2)

3. หลังจากพระองคทรงเปนขึ้นมารุงเชาวันอาทิตย
พระเยซูทรงปรากฏแกมารีย ชาวมักดาลา ตอนเชาวันตน
สปัดาห  (มาระโก 16:9)

4. บรรดาผตูดิตามพระครสิตตางทำงานของพวกเขาใน
เชาวนัตนสปัดาห  (ลกูา 24:1)

5. เวลาเชามดืวนัอาทติย มารยี ไปถงึอโุมงคฝงศพและ
พบวาปากอโุมงคถกูเปดออกแลว (ยอหน 20:1)

6. วนัอาทติย บรรดาสาวกปดประตหูองทีพ่วกเขาอยู
รวมกนั “เพราะกลวัพวกยวิ” (มใิชเพือ่นมสัการ) (ยอหน 20:19)

7. เปาโลขอใหสมาชิกโบสถเตรียมเงินของพวกเขาไว
ในวนัตนสปัดาห  “สะสมไวตามรายได” เพือ่นำเงนิไปชวยเหลอื
คนยากจนในกรงุเยรซูาเลม็ (1 โครนิทร 16:1, 2) ขอความดงั
กลาวไมไดกลาวถงึการประชมุทางศาสนาแตประการใด

8. กจิการของอคัรทตู  20:7 ลกูาไดพดูถงึการเทศนาใน
วนัตนสปัดาหของเปาโล เปนการประชมุเพือ่กลาวลาซึง่เกดิขึน้
โดยบงัเอญิ ทกุวนัเปาโลเทศนาเปนประจำและทานอคัรทตูได
หกัขนมปงเสมอ (กจิการของอคัรทตู 2:46)

ไมมพีระธรรมขอใดทีก่ลาววาอคัรสาวกตัง้ใจหยดุรกัษา
วนัสะบาโตไปเปนวนัอืน่ทีไ่มใชวนัทีเ่จด็ของสปัดาห อคัรสาวก
ยงักลาวดวยวาไมมกีารเปลีย่นแปลงวนัสะบาโตจากวนัทีเ่จด็
เปนวันแรกของสัปดาห จึงชี้ชัดวา ไมมีหลักฐานใดใน
พระคมัภรีพนัธสญัญาใหมทีใ่หเปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัเสาร
วันที่เจ็ดของสัปดาห ไปเปนวันอาทิตย วันแรกของสัปดาห
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนมของ
พระเยซูและการเสียชีวิตของบรรดาอัครสาวก ดังนั้นเรา
ตองกลบัไปดปูระวตัศิาสตรอกีครัง้ เพือ่คนหาการเปลีย่นแปลง
นีเ้กดิขึน้เมือ่ใดและเกดิขึน้ไดอยางไร

5. วนัอาทติยสะบาโตมาจากไหน?
บรรดาอคัรสาวกเตอืนเราอยางตรงไปตรงมาวา ครสิตชน

บางคนจะบดิเบอืนความจรงิจากหลกัของคำสอนครสิตจกัรใน
พระคัมภีรพันธสัญญาใหม เปาโลไดกลาววา “เพราะฉะนั้น
จงตืน่ตวั” (กจิการของอคัรทตู 20:29-31) สิง่ทีเ่กดิขึน้เปนจรงิ
ตามคำพยากรณ   นกัประวตัศิาสตรทีเ่ชือ่ถอืไดบนัทกึไวชดัเจน
วา ครสิตชนเริม่หลงทางและถอยหางจากความบรสิทุธิต์าม
แบบอยางของอคัรสาวก สำหรบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีละ
หลกัความเชือ่ทางศาสนาตางๆ ทีเ่ปาโล เปโตรและอคัรสาวก

คนอืน่ๆ ในครสิตจกัรไมเคยรบัรองไว คอยๆ คบืคลานเขามา
ในครสิตจกัรทลีะเลก็ละนอยๆ

การรักษาวันอาทิตยเปนวันสะบาโต เกิดขึ้นหลังจาก
การเขยีนพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมเสรจ็สมบรูณและบรรดา
อคัรสาวกทัง้หมดเสยีชวีติหมดรอยแลว ประวตัศิาสตรมกีาร
บนัทกึวา ในทีส่ดุครสิตชนไดเปลีย่นวนันมสัการและวนัหยดุ
พักจากวันที่เจ็ดไปเปนวันแรกของสัปดาห แนนอนผูมีความ
เชื่อไมไดหยุดการรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ดของสุดสัปดาห
เพยีงแตเริม่ใชวนัอาทติยเปนวนัของพระผเูปนเจานบัจากนัน้
เปนตนมา ขอเทจ็จรงิของการรกัษาวนัสะบาโตวนัอาทติยได
เริ่มขึ้นครั้งแรกที่อิตาลีชวงกลางของคริสตศตวรรษที่สอง
หลังจากนั้นตอมาอีกเปนเวลานานที่คริสตชนจำนวนมาก
รกัษาวนัสะบาโตทัง้สองวนั ขณะทีค่รสิตชนบางกลมุจะรกัษา
วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของสปัดาหเพยีงวนัเดยีวเทานัน้

ในวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 321 กษัตริยคอนสแตนติน
มหาราชออกกฎหมายฝายพลเรือน วาดวยเรื่องกำหนดให
วันอาทิตยเปนวันหยุดทางการของฝายพลเรือนเปนครั้งแรก
ทกุคนในจกัรวรรดิโ์รมนั (ยกเวนชาวนา) จะมวีนัอาทติยเปน
วันหยุด จักรพรรดิ์คอนสแตนตินไดประกาศใชกฎหมาย
ดังกลาวรวม 6 ฉบับ เปนพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใชทั่ว
แผนดิน ดังนั้นจึงใชกฎหมายดังกลาวตั้งแตนั้นมาจวบ
จนปจจบุนั ในศตวรรษทีส่ีส่ภาลาโอดเิซยี (Laodicea) หาม
ครสิตชนหยดุงานในวนัสะบาโต (วนัเสาร) และขณะเดยีวกนั
ก็ชักจูงใหหยุดงานในวันอาทิตยแทนมากกวา

ประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา การนมัสการในวัน
อาทิตยเปนขนบธรรมเนียมที่มนุษยคิดขึ้น พระคริสตธรรม
คัมภีรไมไดใหสิทธิ์เปลี่ยนวันสะบาโตวันที่เจ็ดของสัปดาห
ตามพระบญัญตัขิอสีข่องพระองค ในพระคมัภรีเพนัธสญัญา
เดมิ  ผเูผยพระวจนะดาเนยีลพยากรณไววา อำนาจแหงความ
หลอกลวงจะคดิเปลีย่นแปลงบรรดาวาระและธรรมบญัญตัใิน
ยคุของครสิตชน (ดาเนยีล 7:25)

6. ใครเปนคนเปลีย่น?
ใครเปนคนเปลีย่นวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็เปนวนัแรกของ

สปัดาหอยางเปนทางการ? ครสิตจกัรคาทอลกิยอมรบัวาไดทำเชน
นัน้ เพือ่พยายามรกัษาจกัรวรรดิโ์รมนัทีแ่ตกสลายใหคงอยตูอไป
ผนูำทางศาสนาทีเ่ขาใจความหมายวนัสะบาโตเปนอยางดไีด
ตอรองและพยายามเปลีย่นวนันมสัการจากวนัเสารเปนวนัอาทติย

หนงัสอืคำสอนพืน้ฐานของโบสถคาทอลกิมวีา
ถาม “วนัสะบาโตคอืวนัไหน?”
ตอบ “วนัเสารเปนวนัสะบาโต”
ถาม “ทำไมจงึตองมกีารเปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัเสาร

เปนวันอาทิตย”
ตอบ “เราเปลี่ยนเปนวันอาทิตยแทนวันเสารเพราะ

คริสตจักรคาทอลิก......เปลี่ยนความบริสุทธิ์จากวันเสารเปน
วนัอาทติย”  - ปเตอร กลีแมน The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine  (พมิพเมือ่ ค.ศ. 1957)  หนา 50
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ครสิตจกัรคาทอลกิประกาศอยางภาคภมูใิจวามนษุย
ซึง่เปนผนูำของครสิตจกัรนีเ้ปนผเูปลีย่นวนัสะบาโต

“วนัสะบาโตวนับรสิทุธิ ์ไดถกูเปลีย่นจากวนัเสารเปนวนั
อาทติย......มไิดมคีำชีแ้นะใดๆ จากพระครสิตธรรมคมัภรี แตมา
จากเหตผุลแหงอำนาจของครสิตจกัรเทานัน้......ดวยเหตนุี ้ใครที่
คดิวาพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้ทีม่อีำนาจสงูสดุและถกูตองตาม
หลกัเหตผุลกค็วรเขาไปรวมกบัครสิตจกัรเซเวนธเดยแอดเวนตสี

แลวรกัษาวนัเสารเปนวนับรสิทุธิแ์ทน” คารดนิลั ไมดา
หวัหนาบาทหลวงแหงดทีรอยด โบสถคาทอลกิเซนต แคธร,ี
อลัโกแน, รฐัมชิแิกน, วนัที ่21 พฤษภาคม ค.ศ. 1995

7. ครสิตจกัรโปเตสแตนทบางแหงมคีวามคดิเหน็
อยางไร?

เอกสารขอสังเขปหลักขอเชื่ออยางเปนทางการหลาย
ฉบบัของนกิายโปรเตสแตนท เหน็พองตองกนัวา พระครสิต
ธรรมคัมภีรไมไดใหสิทธิ์อำนาจการรักษาวันอาทิตยเปนวัน
สะบาโตแตอยางใด

มารตนิ ลเูธอร ผกูอตัง้ครสิตจกัรลเูธอรแรน  (Lutheran
Church) ไดเขยีนในหนงัสอื  Augsburg Confession คำสาร
ภาพออกซเบริก, เรือ่งที ่28 ยอหนาที ่9 วา

“เขาเหลานัน้ (ครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ) ไดใชสทิธิบ์ดิ
เบอืนและเปลีย่นวนัสะบาโตเปนวนัอาทติย   (วนัของพระเจา)
ซึง่ผดิพระบญัญตัสิบิประการ.....ไมมตีวัอยางใดทีจ่ะกลาดไีป
กวาการเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตนี้อีกแลว (ตามที่เขาพูด)
คริสตจักรมีความยิ่งใหญ เปนอำนาจและสิทธิหนาที่ของ
ครสิตจกัรเพราะความยิง่ใหญนัน้จงึไดตดัพระบญัญตัไิปหนึง่
ขอจากสบิขอเรยีบรอยแลว”

อาโมส บนินี ่(Amos Binney) และเดเนยีล สตลี (Daniel Steele)
ศาสนาจารยแหงครสิตจกัรเมโธดสีท  (Methodist) ไดใหขอคดิวา

“เปนความจรงิทีว่า   ไมมคีำสัง่ใดเกีย่วกบัการบพัตศิมา
ใหเด็กทารกที่เชื่อถือได ...หรือการรักษาวันแรกของสัปดาห
เปนวนับรสิทุธิแ์ละศกัดิส์ทิธิใ์น ครสิตจกัรคาทอลกิ” เรือ่งยอเกีย่ว
กบัศาสนา (นวิยอรค: หนงัสอืเกีย่วกบัเมโทดสีท, 1902) หนา 180, 181

ดร.เอน็ ซมัเมอรเบลล (Dr.N. Summerbell) นกัประวตัิ
ศาสตรผูศึกษาเกี่ยวกับอัครสาวกของพระผูเปนเจาหรือ
ครสิตจกัรของครสิตชนไดกลาวไววา

“คริสตจักรโรมันคาทอลิกไดละทิ้งความเชื่อเดิมโดย
สิ้นเชิง...ไดบิดเบือนพระบัญญัติขอที่สี่โดยละทิ้งวันสะบาโต
ตามพระวจนะของพระเจา และตัง้วนัอาทติยใหเปนวนับรสิทุธิ์
แทน”  ประวตัศิาสตรจรงิของครสิตชนและโบสถของครสิตชน, หนา 417, 418
A True History of the Christian and the Christian Church, page    417 ,  418

8. สิง่ทีแ่ทจรงิคอือะไรกนัแน?
หวัขอนีท้ำใหเราเผชญิกบัคำถามทีว่า ทำไมครสิตชน

จำนวนมากยงัคงรกัษาวนัอาทติยเปนวนัสะบาโตทัง้ทีไ่มไดรบั
สทิธิอ์ำนาจจากพระคมัภรี? และสำคญัยิง่ไปกวานัน้ เราควร
จะรกัษาวนัไหนเปนวนัสะบาโต? เราควรทำตามคนทีบ่อกวา
“ฉันไมคิดวาจะมีอะไรแตกตางกันเพราะไหนๆ ฉันก็รักษา
วนัสะบาโตหนึง่วนัในเจด็วนัอยแูลว” หรอืฉนัควรจะใหความ
สำคัญแกวันที่พระเยซู (พระผูสรางของเรา) ทรงกำหนดขึ้น
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ในเมือ่พระองคทรงสรางโลกของเราและเปน
วันที่พระองคทรงตั้งขึ้นในพระบัญญัติสบิ
ประการทีร่ะบวุา “วนัทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโต”?

กรณนีีเ้ราตองพจิารณาใหละเอยีดกวา
การรกัษาวนัสะบาโตแตเพยีงผวิเผนิเสยีแลว ถาเปนดงัทีว่านี้
วนัไหนเปนวนัทีถ่กูตองตามพระคมัภรีกนัแน ประเดน็สำคญัอยู
ทีก่ารเชือ่ฟงพระเยซตูางหาก พระผสูรางของเราไดทรงกำหนด
วนัสะบาโตเปน “วนับรสิทุธิ”์ เปนเวลาสำหรบัเราและครอบครวั
ไดเขาใกลพระองคเพือ่ความมัน่คงตอพระองคและฟนฟจูติใจให
สดชืน่ขึน้อกีครัง้ การเลอืกรกัษาวนับรสิทุธิด์วยตนเองเราควรเชือ่
ใครกนัแน? จะเชือ่พระครสิต พระบตุรขององคพระผเูปนเจาหรอื
ขนบธรรมเนยีมมนษุย? ทางเลอืกชดัเจน เราจะเลอืกคำสอน
ของมนษุยหรอืพระบญัญตัขิองพระเจา เลอืกคำพดูของมนษุย
หรอืพระวจนะของพระเจา เลอืกการเปลีย่นวนัของมนษุยหรอื
พระบญัญตัขิององคพระผเูปนเจากนัแน

ดเูหมอืนเทพยากรณดาเนยีลไดเตอืนคนเหลานัน้ผซูึง่
จะ “พยายามเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและบรรดาธรรม
บัญญัติ” (ดาเนียล 7:25, NIV) “จงใจเปลี่ยนเวลาและ
พระบญัญตั”ิ (ดาเนยีล 7:25 NKJV) พระผเูปนเจาทรงเรยีก
ประชาชนของพระองคกลบัมาเชือ่ฟงพระองค พระองคทรงเชือ้
เชิญพวกเขาใหรักษาวันสะบาโตเหมือนเปนสัญลักษณแหง
ความซือ่สตัยจงรกัภกัดแีละแสดงความรกัตอพระองค

พระเยซตูรสัวา “ถาพวกทานรกัเรา ทานกจ็ะประพฤตติาม
บญัญตัขิองเรา” (ยอหน 14:15) และพระเยซทูรงสญัญาจะมอบ
ความยนิดปีรีดาอยางเตม็เปยมใหแกบรรดาผทูีร่กัพระองคอยาง
เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัติามพระบญัญตัขิองพระองค  (ยอหน 15:9-11)
เรามพีระผชูวยใหรอดทีแ่สนมหศัจรรย พระองคทรงรอนรนทีจ่ะให
เราสมัผสัความรกัของพระองคอยางบรบิรูณ หวัใจทีย่นิดเีชือ่ฟงได
เปดประตกูวางตอนรบัความรกันัน้

ณ ทีส่วนเกทเสมน ีพระครสิตไดทรงทำตามพระประสงค
ของพระบดิาอยางสมบรบิรูณ  ถงึแมวาพระองคตองเผชญิกบัไม
กางเขนและความบาปของชาวโลกทีบ่บีคัน้ชวีติของพระองค
กต็าม ดงัทีพ่ระองคไดทลูรองขอตอพระเจาวา  “ขอโปรดใหถวย
นีเ้ลือ่นไปจากพระองคดวยเถดิ” ขณะทลูตอพระบดิานัน้พระเยซู
ยอมมอบทกุอยางตามน้ำพระทยัพระเจา โดยทลูวา “แตอยาให
เปนไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทยั
ของพระองค (พระบดิา)” (มาระโก 14:36)

พระครสิตทรงปรารถนาใหเราพบความสขุทีแ่ทจรงิทีไ่ด
รับจากการถวายชีวิตของเราปฏิบัติตามน้ำพระทัยของ
พระองค นอกจากนี้พระองคทรงมีพระประสงคใหเราไดรับ
ความชืน่ชมยนิดจีากการหยดุพกัในวนัสะบาโตดวย   พระองค
ทรงปรารถนาใหเราเชือ่มัน่ในพระองคอยางเตม็กำลงั เชือ่ฟง
พระองคในรายละเอยีดทกุเรือ่งของชวีติ หากทานตอบรบัเสยีง
การทรงเรยีกของพระเจาและประพฤตติามพระบญัญตัทิัง้หมด
ของพระองค  กจ็ะไดรบัพระสญัญาของพระเยซทูีใ่หไววาความ
ยนิดขีองพระองค  “จะอยใูนทาน” และ “ความยนิดขีองทาน”
จะ “เตม็เปยม” (ยอหน 15:11)
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พบแลว  บทที ่ 21
คนหมมูากผดิไดไหม?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่21 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่21 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1, 2. เมือ่พระเจาประทานพระบญัญตัสิบิประการทีภ่เูขาซนีาย พระบญัญตัขิอทีส่ีพ่ระองคทรงเขยีนวา เราควรรกัษาวนัไหนเปน
       วนัหยดุพกัและนมสัการประจำสปัดาห

___ วนัที ่6 (วนัศกุร) เปนวนัสะบาโต ___ วนัที ่7 (วนัเสาร) เปนวนัสะบาโต
___ วนัตนสปัดาห (วนัอาทติย) เปนวนัสะบาโต
พระเจาทรงตรสัวาพระองคจะเปลีย่นแปลงพระบญัญตัขิองพระองค
___ บางครัง้บางคราว ___ ไมเปลีย่น ___ เมือ่เราทลูขอพระองค

3. ตามคำสอนของพระเยซ ูพระบญัญตัสิบิประการ
___ ไมมกีารเปลีย่นแปลงแมอกัษรหนึง่ๆ หรอืขดีหนึง่ๆ
___ สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยครสิตจกัรออกกฎแกไข
พระเยซทูรงปฏบิตัเิปนประจำ
___ เขานมสัการในธรรมศาลา ___ ทำงานในรานชางไม

4. พระธรรมกจิการของอคัรทตูไดกลาวถงึการนมสัการของอคัรสาวก
___ ในวนัสะบาโต 84 ครัง้ ___ ในวนัอาทติย 84 ครัง้
พระเยซทูรงแจงใหเราทราบวาวนัขององคพระผเูปนเจาคอื
___ วนัสะบาโต ___ วนัตนสปัดาห

5. การเปลีย่นแปลงวนันมสัการจากวนัเสาร วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของสปัดาห เปนวนัอาทติย วนัตนสปัดาหเกดิขึน้เมือ่
___ หลงัจากสมยัของอคัรสาวก ___ โดยอคัรสาวกคนหนึง่

กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกู
5. ___ การยอมรบัวนัอาทติย วนัตนสปัดาหเปนวนัพกัผอน เพือ่ถวายเกยีรตแิกการเปนขึน้มาจากความตายของพระครสิต ไม

ไดรบัอำนาจใหกระทำการดงักลาวจากพระคมัภรี

5. ___ พระครสิตธรรมคมัภรีและเอกสารทางประวตัศิาสตรเปดเผยใหเหน็วาวนัอาทติย เปนวนัตนสปัดาห และวนัสะบาโตคอื
วนัทีเ่จด็ของสปัดาห ตรงกบัวนัเสาร

6, 7. ___ เอกสารทางการของครสิตจกัรโรมนัคาธอลกิ และครสิตจกัรโปรเตสแตนทสำคญัหลายนกิาย ตางเหน็พองกนัในขอเทจ็
จรงินีว้า

___ ประเดน็สำคญัคอื ขาพเจาควรเชือ่ฟงใคร พระครสิตหรอืคำสอนของมนษุย
___ บรรดาผทูีร่กัพระเยซจูะมคีวามปรารถนารกัษาวนัสะบาโต วนัเดยีวกบัทีพ่ระองคทรงเคยปฏบิตัิ

โปรดกาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีแ่สดงถงึความปรารถนาของทาน
___ ขาพเจารกัพระผชูวยใหรอดอยางมากมาย จงึตดัสนิใจจะตดิตามพระองคทกุอยางและกระทำตามทีพ่ระองคทรงบอก

ใหขาพเจาปฏบิตัิ
___ ขาพเจาจะเริม่รกัษาวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ เพือ่เปนเครือ่งหมายแสดงใหเหน็วาขาพเจารกัพระองคและปรารถนาจะมอบ

ถวายชวีติใหพระองคทรงดแูลตลอดไป
___ ขาพเจาอาจมปีญหาในการรกัษาวนัสะบาโต โปรดอธษิฐานเผือ่ขาพเจาดวย คำขอรองใหอธษิฐานเผือ่คอื................

________________________________________________________________________________________________________


