
เมื่อสองสามปที่ผานมา บางคนทำนายวาในไมชาเราจะมีเวลา
วางมากจนไมรวูาจะทำอะไรด ีลองดเูหตผุลทีเ่ชือ่ถอืไดจากคำทำนายคอื
คอมพิวเตอรที่ชวยยนเวลาทำงานจากแรมเดือนเปนแคเสี้ยววินาที หรือ
หนุยนตทีช่วยงานยากๆ ในโรงงานอตุสาหกรรมหนกั

จากเสยีงคอมพวิเตอรทำงานวดืๆ และการทำงานโดยอตัโนมติั   เรา
กลบัหายใจไมทัว่ทอง ทกุวนันีเ้วลาของเรากลบัหายไปหมด เหนอืสิง่อืน่ใด
เวลาสำหรบัครอบครวักก็ำลงัหมดลงเชนกนั สามภีรรยาพบวาเปนการยาก
เหลอืเกนิทีจ่ะหา “เวลาทีม่คีณุภาพ” ใหลกูๆ เวลาทีไ่ดอยรูวมกนัเหลอืนอย
ลงเตม็ที

ผลการศึกษาชุมชนเล็กๆ แหงหนึ่งพบวา พอใหเวลากับลูกวัย
กระเตาะโดยเฉลี่ยเพียง 37 วินาทีตอวันเทานั้น! แทบไมเหลือเวลาให
ครอบครวัหรอือยรูวมกนัเลย

เราจะทำอยางไรเพือ่ใหมเีวลาสำหรบัครอบครวัและอยรูวมกนัมากขึน้?

1. การเยยีวยาภาวะชวีติตงึเครยีด
พระเยซทูรงเขาใจปญหาความกดดนัตงึเครยีดตางๆ ของครอบครวั

และพระองคประสงคใหเราตระหนกัวา การหยดุพกัฝายจติวญิญาณเปน
คณุภาพชวีติอยางหนึง่เชนกนั

“บรรดาผูเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเรา
จะใหทานทัง้หลายไดหยดุพกั จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรยีนจาก
เรา เพราะวาเราสภุาพออนโยนและใจออนนอมและจติใจของพวกทาน
จะไดหยดุพกั” มทัธวิ 11:28, 29

พระครสิตธรรมคมัภรีเสนอแนะการหยดุพกัสองวธิ ีคอืการเขาหาองค
พระครสิตอยางสม่ำเสมอ ทกุวนัและทกุสปัดาห

2. การเขาสนทิกบัพระเยซทูกุวนั
ฝงูชนเรยีกรองใหพระองคสนใจตลอดเวลา แตถงึกระนัน้พระครสิต

ทรงมอบสนัตสิขุแกทกุคนรอบๆ พระองคไดอยางไร? ในแตละวนัพระองค
ทรงทมุเทเวลาใหกบัพระบดิาบนสวรรค  ในการเผชญิกบัความทาทายของ
ชวีติ พระองคทรงพึง่พงิพระบดิาตลอดเวลา (ยอหน 6:57)

หากตองการมชีวีติทีส่งบและมัน่คงเหมอืนอยางพระองค   เราตอง
พึง่พงิพระเยซตูลอดเวลาเชนกนั ตองยอมใหพระวจนะและพระวญิญาณ
บรสิทุธิข์องพระองคหลอหลอมและเตมิเตม็ชวีติของเรา ทางทีด่ทีีส่ดุคอืการ
ทุมเทเวลาอยางมีคุณภาพกับพระคริสตเพื่อตอสูอำนาจมารที่ทำใหชีวิต
ย่ำแยและแยกตวัเราออกจากครอบครวัพระองค พระเยซทูรงตรสักบัเราวา

“จงตดิสนทิอยกูบัเราและเราจะตดิสนทิอยกูบัพวกทาน.... เพราะ
วาถาแยกจากเราแลวพวกทานจะทำสิง่ใดไมไดเลย”  ยอหน 15:4, 5

สิ่งจำเปนที่สุดในการใชเวลาของเราคือ เสาะหาเวลาวางเพื่อให
อาหารแกฝายจิตวิญญาณ โดยเขาสนิทกับพระเยซูทุกวัน สิ่งจำเปนที่
สำคัญมากที่ตองเนนในความผูกพันระหวางเรากับพระคริสตคือ ราชกิจ
พระองคบนกางเขนทีส่ำเรจ็แลว เปนหนทางเดยีวทีท่ำใหเกดิการหยดุพกั
และความปลอดภยัทีแ่ทจรงิ ดไูดจากพระเยซทูรงเปลงเสยีงรองขณะทีก่ำลงั

เคลด็ลบั
การหยดุพกั

ทีส่บาย
เหมอืน

ขึน้สวรรค

พบแลว  บทที ่ 16

บทที ่16 เคลด็ลบัการหยดุพกัทีส่บายเหมอืนขึน้สวรรค - 13



14 - พบแลว

จะสิ้นพระชนมวา “สำเร็จแลว” (ยอหน
19:30) หรอือกีนยัหนึง่ ราชกจิการชวยใหเรา
รอดจากบาปของพระองคเสรจ็สมบรูณแลว

“แตความจริง พระองค (พระคริสต)
ทรงปรากฏครัง้เดยีวเทานัน้.... เพือ่กำจดั
บาปใหหมดสิน้ไปโดยการถวายพระองคเอง
เปนเครือ่งบชูา” ฮบีร ู9:26

เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนมพระองค
ทรง “กำจัดบาป” นั่นคือคำตอบที่วาทำไม
ผเูชือ่ทีส่ารภาพบาปแลวสามารถ “หยดุพกั”
ในพระราชกจิทีส่ำเรจ็แลวของพระครสิต   เรา
ไดรบัการยกบาปออกไป

ปจจุบันความรูสึกผิดมักจะอยูเบื้อง
หลงัการยางกาวในการดำเนนิชวีติของเราทีม่ี
แตความวิตกทุกขรอน แตพระเยซูทรงแก
ปญหาความผิดเพียงครั้งเดียวที่ไมกางเขน
ซึ่งมีผลตลอดไป เสียงรองวา “สำเร็จแลว”
ของพระเยซเูปนการปดผนกึพระสญัญาของ
พระองคทีว่า “เราจะใหทานหายเหนือ่ยและ
เปนสขุ” กลายเปนความจรงิ พระครสิตทรง
กระทำหนาทีใ่นการไถบาปเพือ่เราทีเ่นินเขา
คาลวารเีสรจ็สมบรูณแลว (ทติสั 2:14) ทรง
พักผอนในหลุมศพวันสะบาโต  ทรงลุกขึ้น
จากความตายในเชาวนัอาทติย เปนชยัชนะ
เหนอืบาปและความตาย ครสิตชนจะเชือ่มัน่
เรื่องการหยุดพักจากราชกิจที่เกิดขึ้นของ
พระครสิตซึง่สำเรจ็ครบถวนแลว

“เพราะฉะนัน้...กใ็หเราเขาไปใกลดวย
ใจจริง ดวยความไวใจเต็มที่....ขอใหเรายัง
คงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไวนั้น
โดยไมหวัน่ไหว เพราะวาพระองคผปูระทาน
พระสญัญานัน้ทรงซือ่สัตย” ฮบีร ู10:22, 23

เพราะวาพระองค   “ผูประทาน
พระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย” เราสามารถ
หยุดพักภายหลังไดรับการชวยใหรอดบาป
ตามพระสญัญา ความมัน่คงสนัตสิขุและการ
หยดุพกัทีเ่ราไดรบัจากพระเยซทูกุวนันัน้ไมได
เปนผลจากการกระทำของเรา แตเปนผล
จากสิง่ทีพ่ระองคทรงกระทำบนกางเขน

เพราะความรอดนั้นมีแนนอน เราจึง
พกัพงิในพระครสิตได ความแนนอนนัน้เปน
แรงจงูใจใหเราจดัสรรเวลาในแตละวนัอยกูบั
พระองค  เปนการใหอาหารใจดวยพระวจนะ
ของพระองค สูดหายใจบรรยากาศสวรรค
ดวยการอธิษฐาน การพบพระเยซูสามารถ

ขจดัภาวะตงึเครยีดใหกลายเปนสนัตสิขุและ
มีจุดหมายในชีวิต

3. การเชื่อมความสัมพันธกับ
พระเยซทูกุสปัดาห

หลงัจากทีพ่ระครสิตทรงสรางโลกใน
หกวัน (โคโลสี 1:16-17) พระองคทรงจัด
เตรียมวันหยุดพักสะบาโต เพื่อเปนโอกาส
ใหมนษุยปลกูฝงการเขาสนทิระหวางเรากบั
องคพระผเูปนเจา

“พระเจาทรงทอดพระเนตรสิง่ทัง้ปวง
ทีพ่ระองคทรงสรางไว ดสู ิทรงเหน็วาดยีิง่นกั
มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่หก ฟา
สวรรคและแผนดนิ และสรรพสิง่ทัง้สิน้ทีม่อียู
ในนัน้กถ็กูสรางเสรจ็ วนัทีเ่จด็ พระเจากเ็สรจ็
งานของพระองคทีท่รงทำมานัน้ ในวนัทีเ่จด็
นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของ
พระองคทีไ่ดทรงกระทำ พระเจาจงึทรงอวย
พรวันที่เจ็ดทรงตั้งไวเปนวันบริสุทธิ์
เพราะในวนันัน้พระองคทรงหยดุพกัจากการ
งานทั้งปวงที่พระเจาทรงเนรมิตสรางและ
ทรงกระทำ” ปฐมกาล 1:31-2:3

ในฐานะพระผูสรางพระเยซู “ทรง
หยุดพัก” ในวันสะบาโตแรกกับอาดัมและ
เอวา พระองค “ทรงอวยพร” วนันัน้และ “ทรง
ตัง้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์ พระเจาทรงกำหนดให
หนึ่งรอบของสัปดาหมีเจ็ดวัน ซึ่งมิใชเพื่อ
ประโยชนของพระองคแตเพือ่อาดมัเอวาและ
เพื่อเราในปจจุบัน เพราะพระองคทรงสน
พระทัยมนุษยสองคนที่พระองคทรงสราง
อยางยิ่ง จึงทรงวางแผนใหเขาอุทิศตนเพื่อ
อยูเฉพาะพระพักตรพระเจาทุกวันที่เจ็ด
ตลอดไป ในแตละวนัสะบาโตจะเปนหนึง่วนั
ที่ ร างกายพวกเขาไดหยุดพักและจิต
วิญญาณไดรับการฟนฟูใหสดชื่นขึ้นใหม
เพราะความบาปเขามาใหโลกของเรานี่เอง
จึงยิ่งทำใหการหยุดพักวันสะบาโตเปนสิ่ง
จำเปนมากขึ้น

พระผูชวยใหรอดพระองคนี้ทรง
สัญญากับอาดัมและเอวาให “หยุดพัก”
ประมาณสองพนัปตอมา ทรงกำหนดใหเปน
พระบัญญัติแกโมเสสบนภูเขาซีนาย (1
โครนิธ 10:1-4) พระเยซทูรงเลอืกบญัญตักิาร
หยดุพกัวนัสะบาโตใหเปนหวัใจสำคญัอยาง
ยิง่ของพระบญัญตัสิบิประการ พระบญัญตัิ
ขอทีส่ีก่ลาวไวดงันี้



“จงระลึกถึงวันสะบาโต (คือวันหยุดพัก
(งาน) ถอืเปนวนับรสิทุธิ ์ จงทำงานทัง้สิน้ของเจา
หกวนั  แตวนัทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโตแดพระยาหเวห
พระเจาของเจา ในวนันัน้หามทำงานใดๆ ไมวา
เจาเอง หรอืบตุรชายบตุรหญงิของเจาหรอืทาสทาสี
ของเจาหรือสัตวใชงานของเจาหรือคนตางดาว ที่
อาศัยอยูในประตูเมืองของเจา เพราะในหกวัน
พระยาหเวหทรงสรางฟาและแผนดินทะเลและ
สรรพสิง่ซึง่มอียใูนทีเ่หลานัน้แตในวนัทีเ่จด็ทรงพกั
เพราะฉะนัน้ พระยาหเวห ทรงอวยพรวนัสะบาโต
และทรงตัง้วนันัน้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์  อพยพ
20:8-11

พระเจาทรงตัง้วนัสะบาโตเปนวนัที ่“ระลกึถงึ”
พระเจาผ ู“ทรงสรางฟาสวรรคและแผนดนิ” การหยดุ
พกัวนัสะบาโตในแตละสปัดาหเปนการเชือ่มสมัพนัธ
ระหวางเรากับพระผูสราง ผูทรงอวยพรวันนี้และ
กำหนดวนันีไ้วเฉพาะตางหาก

เมือ่พระเยซมูาอาศยัอยบูนโลก   พระองคทรง
ใชโอกาสทุกอยางเพื่อธำรงความผูกพันที่มีตอ
พระบดิา พระองคทรงใชวนัหยดุพกัสะบาโตใหเปน
ประโยชนดวยการนมสัการดงัทีล่กูากลาววา

“แลวพระองคเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธที่ซึ่ง
พระองคทรงเจริญวัยขึ้น พระองคเสด็จเขาไปใน
ธรรมศาลาในวนัสะบาโตเชนเคย”  ลกูา 4:16

หากพระเยซผูทูรงเปนพระเจาในสภาพมนษุย
ทรงปรารถนาหยดุพกัเฉพาะพระพกัตรพระบดิาใน
วันสะบาโต แนนอนยิ่งกวานั้นมนุษยจำเปนตอง
ทำมากกวานั้นอีกเทาไร เมื่อพระเยซูทรงแยกเอา
กฎขอบังคบัตามกฎของยวิเกีย่วกบัวนัสะบาโตออกไป
(มัทธิว 12:1-12) เทากับพระองคทรงชี้ใหเห็นวา
พระเจาทรงกำหนดวนัสะบาโตเพือ่ประโยชนของมนษุย

“พระองคจงึตรสักบัพวกเขาวา ‘วนัสะบาโต
นัน้ทรงตัง้ไวเพือ่มนษุย ไมไดทรงสรางมนษุยไวเพือ่
วนัสะบาโต เพราะฉะนัน้บตุรมนษุยเปนเจาเปนนาย
เหนอืวนัสะบาโตดวย’” มาระโก 2:27, 28

พระเยซูทรงใหความสำคัญวันสะบาโต แม
กระทัง่การสิน้พระชนมของพระองค ทรงสิน้พระชนม
ในวนัศกุร “วนัจดัเตรยีม และใกลจะถงึวนัสะบาโต
แลว” (ลกูา 23:54) ในขณะทีพ่ระองคทรงประกาศ
วา “สำเรจ็แลว” หมายถงึราชกจิในการเสดจ็มายงั
โลกนีข้องพระองคและการสิน้พระชนมแทนบรรดา
มนษุยสำเรจ็แลว (ยอหน 19:30; 4:34; 5:30) เปน
การเฉลิมฉลองภารกิจของพระองคที่สำเร็จแลว
พระเยซจูงึทรงหยดุพกัในอโุมงคฝงศพในวนัสะบาโต

พระครสิตทรงสรางสรรพสิง่สำเรจ็ในหกวนัและ
ทรงหยดุพกัในวนัทีเ่จด็อยางไร พระองคกไ็ดทรงกระทำ
ราชกิจการไถบาปของพระองคโดยการสิ้นพระชนม
บนกางเขนในวันที่หกแลวทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด
สำเร็จอยางนั้นเหมือนกัน

พระเยซทูรงออกจากอโุมงฝงศพเชาวนัอาทติย
เปนพระผูชวยใหรอดผูมีชัยชนะ (ลูกา 24:1-7) ทรง
ขอใหเหลาสาวกของพระองครักษาวันสะบาโต เพื่อ
พบกบัพระองคหลงัการฟนคนืพระชนม ในการกลาวถงึ
การทำลายกรงุเยรซูาเลม็ซึง่เกดิขึน้ราวสีส่บิปหลงัการ
สิน้พระชนม พระองคทรงรบัสัง่วา

“จงอธษิฐานขอใหวนัทีท่านหนนีัน้จะไมเกดิใน
ฤดหูนาวหรอืวนัสะบาโต”  มทัธวิ 24:20

พระผูชวยใหรอดของเราทรงมีพระประสงคให
เหลาสาวกและผทูีเ่ปลีย่นความเชือ่ทัง้หลายมโีอกาส
เรียนรูสิ่งที่พระองคทรงสอนพวกเขาอยางตอเนื่อง
(ยอหน 15:15-16) ใหพวกเขารบัรทูัง้การหยดุพกัหลงั
ไดรบัการชวยใหรอดบาป และการหยดุพกัวนัสะบาโต
คนเหลานั้นไมไดทำใหพระองคผิดหวัง หลังจาก
พระคริสตสิ้นพระชนม สาวกทั้งหลายยังคงรักษา
วันสะบาโตตอเนื่อง (ดูลูกา 23:54-56; กิจการของ
อคัรทตู 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4)

อคัรสาวกยอหนผเูปนทีร่กั ตดิตอกบัพระครสิต
ในวันสะบาโตทุกสัปดาห หลายปตอมาเขาเขียนวา
“พระวญิญาณทรงดลใจขาพเจาในวนัขององคพระผเูปน
เจา” (ววิรณ 1:10) ตามทีพ่ระเยซกูลาว “วนัขององค
พระผเูปนเจา” คอืวนัสะบาโต “เพราะวาบตุรมนษุยเปน
เจานายเหนอืวนัสะบาโต” (มทัธวิ 12:8)

ในวนัสะบาโตเราเฉลมิฉลองความสำเรจ็อนัยิง่
ใหญที่สุดขององคพระผูเปนเจาสองประการคือ การ
เนรมติสรางและการชวยเราใหรอดจากบาป การรกัษา
วนัสะบาโตจะดำเนนิตอไปจนถงึโลกหนา

“‘เพราะสวรรคใหม และแผนดนิโลกใหม ซึง่เรา
จะสราง จะยงัอยตูอหนาเราฉนัใด พระเจาตรสัดงันี.้..
พระเจาตรัสดังนี้ ‘ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต
มนษุยทัง้สิน้จะมานมสัการตอเรา’” อสิยาห 66:22, 23

4. ประโยชนของการหยดุพกัในวนัสะบาโต
มนุษยในปจจุบันตางเหยียบย่ำกันดวยการ

ดำเนินชีวิตอยางเอาเปนเอาตาย ทุกคนเริ่มออนแรง
ภายใตภาวะตึงเครียด แตละครอบครัวเริ่มแตกแยก
แตพระเจาทรงเสนอทางทีด่กีวา เพือ่ใหมวีถิชีวีติทีด่ขีึน้
คอื วนัสะบาโต

เราลองมาดูประโยชนที่เห็นอยางชัดเจนของ
การหยดุพกัวนัสะบาโต

บทที ่16 เคลด็ลบัการหยดุพกัทีส่บายเหมอืนขึน้สวรรค - 15
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(1) วันสะบาโตเปนการระลึกถึงราชกิจการสราง
การรกัษาวนันีใ้หบรสิทุธิ ์เปนการระลกึถงึพระผสูรางของ
เรา ชวงเวลาชัว่โมงบรสิทุธิเ์ปนโอกาสทีด่เียีย่มทีจ่ะสมัผสัถงึการ
หยัง่รากของเราในโลกทีพ่ระผเูปนเจาทรงสราง   ทานเดนิปาหรอื
เดนิลดัเลาะลำธารตามโขดหนิทีง่ดงามตามธรรมชาตคิรัง้สดุทาย
เมือ่ไร? วนัสะบาโตคอืวนัทีเ่ราใชเวลารวมกบัพระองคและไดลิม้
รสความมหศัจรรยของการสรางทีท่รงมอบใหแกเรา

(2) วันสะบาโตเปนวันแหงความยินดีในการ
นมัสการและสามัคคีธรรมรวมกับคริสตชนอื่นๆ การ
สรรเสริญพระผูเปนเจาดวยกันเปนกลุมเปนประโยชนแกทุก
คน   วนัสะบาโตเปนเวลาทีเ่ราไดรวมตวักนัเปนพเิศษเปนกาย
เดยีวกนัเพือ่เตมิไฟแบตเตอรีฝ่ายจติวญิญาณใหมแกทกุคน

(3) วนัสะบาโตเปนโอกาสในการแสดงออกถงึพระ
เมตตา ทานไมมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนบานที่ปวยชวงกลาง
สปัดาหใชหรอืไม?   เมือ่เพือ่นตองการความเหน็อกเหน็ใจจาก
ทานหลงัจากสญูเสยีสาม ี  ชวีติของเพือ่นทีโ่ศกเศราและออน
ลาจากการสูญเสียสามีสะกิดใหทานแบงปนความรักใหเธอ
บางไหม? พระเยซทูรงแนะนำวา “เพราะฉะนัน้จงึอนญุาตให
ทำการดไีดในวนัสะบาโต” (มทัธวิ 12:12) วนัสะบาโตจงึถอืเปน
โอกาสใหทานเยีย่มเยอืนเพือ่นของทานทีไ่ดรบัความทกุขโศก

(4) วนัสะบาโตเปนวนัทีค่รอบครวัใกลชดิกนัยิง่ขึน้
เมือ่พระครสิตทรงสัง่วา “ในวนันัน้ (วนัสะบาโต) วนันัน้ หาม
ทำงานใดๆ” (อพยพ 20:10) พระองคไมสามารถจะใหใบสัง่
ยาที่ดีกวานี้แกพอที่บางานและแมที่เครียดจัดไดอีกแลว วัน
สะบาโตคอืปายตวัใหญทีเ่ขยีนวา หยดุ เพือ่ครอบครวั หยดุ
การเรงรบี หยดุสิง่เรงดวนทีส่ดุทีเ่ขามาครอบงำสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ
วนัสะบาโตคอืวนัเดยีวทีเ่ราสามารถเอาการอธษิฐานมาแทน
ที่ความออนลา เอาเสียงหัวเราะแทนที่การทำงานหนัก เอา
ความเงยีบสงบมาแทนทีต่ารางเวลาทีย่งุเหยงิ  การหยดุพกัใน
วันสะบาโตเปนการจัดหาเวลาใหแกครอบครัว เขาสนิทกับ
พระครสิตและไขเอาพลงัฝายจติวญิญาณจากพระองค

(5) วนัสะบาโตเปนเวลาทีพ่ระเยซเูสดจ็มา...ใกล
เปนพเิศษ ความสมัพนัธทกุรปูแบบตองการเวลาทีม่คีณุภาพ
ความสมัพนัธระหวางเรากบัพระครสิตกไ็มมขีอยกเวนเชนกนั
การสละเวลาวนัทัง้วนัในแตละสปัดาห ใหพระครสิตเปนวธิยีิง่
ใหญทีค่อยรกัษาความผกูพนัของเรากบัพระองคใหแนนแฟน
และมีชีวิตชีวาอยูเสมอ วันสะบาโตทำใหเรามีโอกาสพิเศษ
เพือ่ศกึษาพระคมัภรีและอธษิฐาน เพิม่โอกาสพเิศษทีไ่ดอยกูบั
พระคริสตตามลำพังในสถานที่เงียบสงบและคอยรับฟงพระ
วจนะของพระองค

พระเยซู “ทรงอวยพรแกวันที่เจ็ด ทรงตั้งไวเปนวัน
บรสิทุธิ”์ ดวยพระสญัญาวาจะทรงประทบัอยดูวย (ปฐมกาล
2:3) ทานสามารถเขาใจวาทำไมการรกัษาวนัเสารซึง่เปนวนั
ที่เจ็ดของสัปดาหที่เราถือเปนวันสะบาโตจึงมีความสำคัญ
เพราะวาเปนวนัทีพ่ระครสิตทรงแยกไวในราชกจิการสราง เพือ่
การตดิตอสือ่สารกบัเราเปนกรณพีเิศษ
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เมือ่พระเยซทูรงกำหนดวนัสะบาโต
ดูเหมือนวาพระองคทรงมีคนรุนเราอยูใน
พระทยัของพระองคดวย นัน่คอืวนัสะบาโต
เปนสิง่ทีเ่ราตองการจรงิ ในสภาพแวดลอม
ทีเ่ตม็ไปดวยภาวะความบบีคัน้เชนนี ้  เปนวนัทีเ่ราไดหยดุหนึง่
วันเพื่อการพักผอนอยางแทจริง เปนวันหนึ่งที่ไดนมัสการ
พระเจา ไดสมัผสักบัผลงานสรางของพระองค และใหความใส
ใจกบัความสมัพนัธกบัพระองคแทนการสนใจสิง่อืน่ๆ

5. การลิม้ลองการพกัผอนทีแ่สนสบายในสวรรค
เราสามารถรวบรวมประโยชนของการเชือ่มสมัพนัธกบั

พระเยซูทุกวันและทุกสัปดาหดวยคำวา การหยุดพัก คำวา
“สะบาโต” มาจากภาษาฮีบรูแปลวาการหยุดพัก ดังนั้นจึง
ไมนาประหลาดใจที่พระคริสตธรรมคัมภีรเรียกวันที่เจ็ดวา
“สะบาโตแหงการหยดุพกัสงบ” (เลวนีติ ิ23:3)

“เพราะมขีอหนึง่กลาวถงึวนัทีเ่จด็อยางนีว้า ‘ในวนัทีเ่จด็
นัน้ พระเจาทรงหยดุพกัการงานทัง้สิน้ของพระองค’ ...ฉะนัน้
จึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของ
พระองค….เพราะฉะนัน้ ขอใหเราพยายามเขาสกูารหยดุพกั
นัน้”  ฮบีร ู4:4 -11

“การหยดุพกัสะบาโต” ทำใหเรารเูปนนยัถงึความยนิดี
ปรีดาในการหยุดพักบนสวรรคตลอดนิรันดรที่เราไดรับทุก
สัปดาห การหยุดพักนี้มิไดหมายถึงการไมทำอะไรเลย แต
หมายถงึความรสูกึปลอดภยั   สนัตสิขุและความเปนอยทูีด่อีนั
เปนรากฐานชวีติทีส่มบรูณอยางแทจรงิ เราจะรซูึง้ถงึการหยดุ
พกัฝายจติวญิญาณนี ้  กต็อเมือ่เราเคยมปีระสบการณมากอน
เทานั้น นอกจากนี้คนทั้งโลกสามารถเปนพยานและเปดเผย
ประสบการณของ “การหยดุพกัหลงัไดรบัการชวยใหรอด”  และ
“การหยดุพกัวนัสะบาโต” นีไ้ด  “ถาทานไดรบัการหยดุพกัของ
พระเยซูทุกวันทุกสัปดาหโดยการสนทนากับพระองค ทาน
จะคนพบความยนิดทีีย่ิง่ใหญทีส่ดุในชวีติ”

ทานปรารถนาจะขอบพระคุณพระเยซูสำหรับการ
หยุดพักซึ่งเปนของประทานของพระองคหรือไม? ทานเคย
อยากจะขอบพระคณุพระองคสำหรบัพระสญัญาแหงการหยดุ
พกัเพือ่ชวยใหรอดหรอืไม อยากจะขอบพระคณุในแตละวนัที่
พบสิง่ทาทายในชวีติและพระสญัญาแหงการพกัผอนวนัสะบาโต
ในแตละสปัดาหทีย่ดึความสมัพนัธระหวาง ทานกบัพระองคให
แนนแฟนขึน้หรอืไม? หากทานยงัไมเคย ทานปรารถนารบัการ
ชวยใหรอดบาปจากพระองคหรือไม? ทานอยากจะทูล
พระองคไหมวา ทานปรารถนาจะรกัษาวนัสะบาโตของพระองค
ทกุสปัดาห? ทานอยากจะทลูหรอืไมวา “ขาแตพระผเูปนเจา
ขาพระองคปรารถนาที่จะพบความสุขใจในวันที่พระองคได
กำหนดไว” ทำไมทานไมสญัญาในตอนนีเ้สยีตัง้แตบดันี?้

(ทานอาจสงสยัวา ใครเปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัเสาร
วนัทีเ่จด็ของสปัดาหไปเปนวนัอาทติยวนัแรกของสปัดาห? การ
เปลีย่นแปลงนีเ้กดิขึน้เมือ่ไร? พระเจาทรงอนญุาตใหเปลีย่นใช
ไหม? คำถามเหลานีม้คีำตอบอยใูนบทเรยีนบทที ่ 21)
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พบแลว  บทที ่ 16
เคลด็ลบัแหงการพกัสงบเหมอืนสวรรค
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่16 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 16

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 16 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานบทเรยีนแตละตอนตามตวัเลขดานหนา
จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ ในแตละตอน

1, 2. ___ เราสามารถแกไขปญหาความเครยีดในแตละวนัไดอยางดเีมือ่วางใจพระเยซู
___ พระเยซทูรงแกไขปญหาความเครยีดโดยการวางใจพระบดิา

3. วนัสะบาโตกอตัง้ขึน้โดยพระครสิต
___ เมือ่มกีารสรางโลก เพือ่ใหเราไดพกัผอน รบัพรและไดรบัประโยชน
___ พระเจาทรงตรสัและประทานพระบญัญตัสิบิประการแกชนชาตอิสิราเอลทีภ่เูขาซนีาย

ตามทีก่ลาวไวในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
___ การหยดุพกัในวนัสะบาโตทกุสปัดาหทำใหมเีวลาไดอยรูวมใกลชดิกบัพระผสูราง
___ พระเยซทูรงเขารวมนมสัการเปนกจิวตัรทีท่รงปฏบิตัเิปนประจำ
___ พระเยซทูรงสอนวาวนัสะบาโตตัง้ขึน้เพือ่ประโยชนสขุของเรา
___ หลงัจากการสิน้พระชนม พระเยซทูรงพกัอยใูนอโุมงคฝงศพในวนัสะบาโต
___ พระเยซทูรงมงุหวงัวาอคัรสาวกของพระองคจะไดรบัประโยชนในการพกัผอนวนัสะบาโตหลงัจากทีพ่ระองคทรงเปนขึน้

มาจากความตายแลว
___ อคัรสาวกยอหนนมสัการพระเจาในวนัขององคพระผเูปนเจา ตามทีพ่ระเยซทูรงตรสัไววาคอื วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของ

สปัดาห

4. การรกัษาวนัสะบาโตเปนโอกาสพเิศษ
___ ไดใชเวลาอยกูบัพระเยซ ูพระผสูราง ผทูรงตัง้วนัสะบาโต
___ ไดรบัประสบการณความชืน่ชมยนิดใีนการสามคัคธีรรมและนมสัการรวมกบัพีน่องคนอืน่ๆ
___ ไดมเีวลาเยีย่มมติรสหายยามตองการความชวยเหลอื
___ เสรมิสรางความผกูพนัในครอบครวั ดวยการใชเวลาทีม่คีาอยดูวยกนัอยางพรอมหนา

โรงเรยีนมคีวามสนใจในการดำเนนิชวีติของทาน หากทานจะกรณุาตอบคำถามตอไปนีจ้กัขอบคณุยิง่
1. นีค่อืครัง้แรกทีท่านไดยนิวาวนัเสาร วนัทีเ่จด็ของสปัดาห คอืวนัสะบาโตใชหรอืไม? _________
2. ทานรจูกัใครบางทีร่กัษาวนัทีเ่จด็ของสปัดาหเปนวนัสะบาโต? _________
3. ทานเคยไปเยีย่มโบสถทีร่กัษาวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็บางหรอืไม? _________
4. ทานเคยคดิจะรกัษาวนัสะบาโตและไดสมัผสัสิง่ดงีามของการรกัษาวนัสะบาโตหรอืไม? _________

ทานอาจสงสยัวาเหตใุดครสิตชนสวนใหญรกัษาวนัอาทติย ทัง้ทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีสอนไวอยางชดัเจนวา วนัทีเ่จด็
ของสปัดาหคอืวนัสะบาโต การถอืปฏบิตันิีเ้กดิขึน้อยางไร และเกดิขึน้เมือ่ใด? บทเรยีน “พบแลว” บทที ่21 จะตอบคำถาม
นี้


