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โครงรางคําเทศนาพระธรรมอพยพ 12:14-20
เรื่อง “ขนมปงไรเชื้อ: ชีวิตที่ปราศจากบาป”
Feast of Unleavened Bread- Staying free from sin
1. กําจัดบาปในชีวิต (15,19)
Required all leaven to be put away
2. รักษาชีวิตใหบริสุทธิ์ (15,18-20)
Required eating unleavened bread for seven days
3. สามัคคีธรรมระดับชุมชน (16)
Required the gathering of the Israelites on the 1st
and 7th day
4. ย้ําเตือนการผูกพันอุทิศตัวกับพระคริสต (14,17)
Required to be observed from generation to
generation
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14 “วันนี้จะเปนวันที่ระลึกสําหรับเจา ใหเจาทั้งหลายถือไว
เป น เทศกาลแด พ ระเจ า ชั่ ว ชาติ พั น ธุ ข องเจ า เจ า จงฉลอง
เทศกาลนีแ้ ละถือเปนกฎถาวร 15 เจาทั้งหลายจงกินขนมปงไร
เชื้อใหครบเจ็ดวัน วันแรกจงชําระบานเจาใหปราศจากเชื้อ ถา
ผูใดขืนกินขนมปงที่มีเชื้อตั้งแตวันแรกจนถึงวันที่เจ็ด จะตอง
อเปหิผูนั้นเสียจากอิสราเอล 16 ในวันแรกนั้นใหมีการประชุม
บริสุทธิ์ วันทีเ่ จ็ดก็ใหมีการประชุมบริสุทธิ์ ในวันนั้นอยาใหผูใด
ทํางานเลย เวนไวแตการจัดเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน
17 เจาทั้งหลายจงถือพิธีเทศกาลกินขนมปงไรเชื้อ เพราะในวัน
นั้น เราได นํา พลโยธาของเจา ทั้ง หลายออกไปจากแผ นดิ น
อียิปต เหตุฉะนี้ เจาจงฉลองวันนี้ และถือเปนกฎถาวรชั่วชาติ
พันธุของเจา 18 ในตอนเย็นวันทีส่ ิบสี่เดือนแรก เจาทั้งหลายจง
กินขนมปงไรเชื้อจนถึงเวลาเย็นวันทีย่ ี่สิบเอ็ดของเดือนนั้น 19
ในเจ็ดวันนั้นอยาใหพบเชื้อในบานของเจาเลย เพราะวาถาผูใด
ทีเ่ ปนแขกเมืองก็ดีหรือคนเกิดในเมืองก็ดี ขืนกินขนมปงมีเชื้อ
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ผูน ั้นจะตองถูกอเปหิจากชุมนุมคนอิสราเอล 20 อยากินสิ่งใดที่
มีเชื้อ ในทีอ่ าศัยของเจา เจาจงกินแตขนมปงไรเชื้อเทานั้น”
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พี่นองที่รัก เทศกาลตางๆ ของยิว มีหลักการและเหตุผลที่อยู
เบื้ องหลั ง เสมอ ในสั ป ดาห ที่ผา นมา เราได เ รี ย นรู ใ นเรื่ อ ง
เทศกาลปสกา เราไดเรียนถึงความหมาย ถึงหลักการลึกซึ้งที่
ซอนอยูในเทศกาลนี้ และสงผานมาเปนพิธีมหาสนิท ซึ่งเปน
1 ใน 2 พิธีที่คริสเตียนถือปฏิบัติมาถึงปจจุบัน
เทศกาลปสกา เล็งถึงแกะปสกาที่จะมาภายหลัง ซึ่งหมายถึง
องคพระเยซูคริสต เริ่มตนในวันที่ 10-14 เดือนนิสาน และ
วันนี้ เราจะดูตอถึงเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งที่เริ่มตนในวันที่
15 หลังจากเทศกาลปสกา
พระเจาไดทรงสถาปนาอีกเทศกาลหนึ่ง ในเทศกาลนี้ ใชเวลา
7 วัน มีชื่อวา เทศกาลขนมปงไรเชื้อ
ความสํ า คั ญ ในการศึ ก ษาเทศกาลนี้ คื อ เนื่ อ งจากการ
สถาปนาเทศกาลนี้ เปนลักษณะของคําพยากรณในสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นและสําเร็จเสร็จสิ้น เปนจริงทามกลาง คริสตจักรของ
พระคริสตในวันสุดทาย
เทศกาลนี้ยังทําใหเราเขาใจถึงสัญลักษณขนมปงไรเชื้อใน
พระคัมภีร และซาบซึ้งถึงพระพรในฝายวิญญาณที่เราไดรับ
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พระคั ม ภี ร จ ะมี ก ารใช สั ญ ลั ก ษณ จํ า นวนมาก หนึ่ ง ในนั้ น
เกี่ยวของกับ ขนมปงมีเชื้อและไรเชื้อที่เราจะไดเรียนกันใน
วันนี้ ผมจึงอยากใหหัวขอคําเทศนาในเชาวันนี้วา ขนมปงไร
เชื้อ: ชีวิตที่ปราศจากบาป
ลักษณะของการสื่อสารในพระวจนะตอนนี้ เปนการสื่อสาร
เชิงคําพยากรณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในไมชา องคประกอบ
สําคัญๆ ลวนเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับพระเยซูคริสต (ราว
กับวา พวกเรากําลังยอนวีดิโอกลับ ไปดูเหตุการณกอนที่จะ
เกิดเหตุการณจริงของพระเยซูคริสตจะเกิดขึ้น นั่นเอง)
พระเจาไมเคยทําอะไรที่ไรประโยชน ทุกหลักการที่ปรากฏใน
พระคัมภีรเดิม มีความเชื่อมโยงกับเราในปจจุบัน และนั่นคือ
จุดประสงคของการบันทึกพระวจนะของพระเจา
ขนมป งไรเ ชื้อ คื อขนมปง ที่ยั ง ไม ใส สารทํ าใหฟู เชน ผงฟู
ยีสต หรือสารหมักตางๆ เชน สาร SP พาพาดัม เปนตน
เชื้อคือสารที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาการหมัก และมีแกซเกิดขึ้น
จนทําใหแปงฟูขึ้น เชน ขนมปง เคก คุกกี้ พาย และอาหาร
บางชนิด
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ตลอดทั้งพระคัมภีร เชื้อเล็งถึงความบาปและการไมสัตยซื่อ
ประเด็นที่สําคัญคือ เชื้อเพียงนิดเดียวก็พอที่จะสงผลกระทบ
ไดมากมาย
เทศกาลปสกาทําใหเราเห็นถึงหนทางที่พาใหเราไดรับการ
อภัยจากความผิดบาปของเรา ในขณะที่เทศกาลขนมปงไร
เชื้อ สะทอนใหเราเห็นความบาปในตัวเรา ที่พัฒนาและสง
ผลรายตอชีวิตของเรา และเราตองทําอยางไร เพื่อที่จะรักษา
ชีวิตที่หางจากบาปนั้น
ประการแรก คือ
1. กําจัดบาปในชีวิต (15,19)



เจาทั้งหลายจงกินขนมปงไรเชื้อใหครบ 7 วัน วันแรกจงชําระ
บานใหปราศจากเชื้อ...ใน 7 วันนั้น อยาใหพบเชื้อในบานของ
เจาเลย
เจ าของบ า นต องทํ าความสะอาดบ านของตน เพื่ อเอาเชื้ อ
ออกไปใหหมด ทุกบานตองเอาเชื้อที่ทําใหขนมฟูออกไปให
หมด ลางบานทําความสะอาด แยกตัวออกจากอิทธิพลของ
เชื้อ
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และหากพบบานไหน มีเชื้อ ก็ใหอเปหิคนๆ นั้นออกไปจาก
ชุ ม ชน การลงโทษให ออกจากชุ ม ชน ทํ า ให เ รารู ถึ ง ความ
รายแรงของการเก็บเชื้อเหลานี้ไวในบาน
 สําหรับชาวยิว เทศกาลนี้ทํากันอยางจริงจังมาก เขาตองเอา
ขนมปงที่ใสเชื้อไวแลว ออกไปทิ้งใหหมด ทิ้งสารทุกตัวที่ทํา
ใหแปงฟูทั้งกอน กวาดทุกมุมบาน เขาจริงจังถึงขนาดที่วา
ถาเห็นหนูคาบขนมปงมีเชื้อวิ่งในบานก็ ก็ตองไลหนูไ ปแลว
เริ่มตนทําความสะอาดใหมทั้งหมด
 ความบาปเป นเสมื อ นเชื้ อ ที่ ส ง อิ ท ธิ พ ลขอความไม สั ต ย ซื่ อ
ออกไป แพรออกไป จนขนมปงฟูขึ้นทั้งกอน
 หากเราเก็ บ ความบาปอยู ใ นชี วิ ต ของเรา มั น จะอยู อ ย า ง
เงียบๆ และคอยๆ สรางอิทธิพลตอใจของเรา ทําใหเราหยิ่ง
และผยอง พองขึ้นทั้งตัว (คําเดียวกับที่ปรากฏ 1คร. 4:18**)
 เราจะนําหลักการนี้ไปใชไดอยางไร: ปฏิเ สธที่จะเขารว มกับ
ความบาป และกําจัดมันทิ้งเสีย...พูดดูงายแตทํายาก เพราะ..
 ยรม 17:9 จิตใจก็เ ปนตัว ลอลวงเหนือกวาสิ่งใดทั้งหมด มัน
เสื่อมทรามอยางรายทีเดียว ผูใดจะรูจักใจนั้นเลา


หมายเหตุ: ** 1 คร. 4:18 บางคนทําผยอง ราวกับขาพเจาจะไมมาหาทาน)
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รม. 7:20 ถาแมขาพเจายังทําสิ่งซึ่งขาพเจาไมปรารถนาจะ
ทํ า ก็ ไ ม ใ ช ตั ว ข า พเจ า เป น ผู ก ระทํ า แต บ าปซึ่ ง อยู ใ นตั ว
ขาพเจานั่นเอง เปนผูกระทํา
 หากเรามีพระเยซูในหัวใจ เราสามารถหยุดทําบาปได ถาเรา
ตระหนักว า พระเยซูบ ริสุทธิ์มากเพี ยงใด และตระหนักว า
พระองคอยูกับเราเสมอ เราจะอายเกินกวาที่จะทําบาป แมใน
ที่ลั บ เพราะเรารู วา พระองคม องดู เ ราอยู เ สมอ ได ยิ น และ
มองเห็นทุกสิ่งที่ซอนอยูในใจของเราดวย
 เชื้อแทรกซึมและทําใหแปงฟูทั้งกอน ฉันใดก็ฉันนั้น พี่นองที่
รัก เราไมสามารถเก็บงําความบาปที่เราเห็นวาเล็กนอย แลว
คิดวามันไมเปนไร เพราะความจริงคือ ทุกบาป แมดูเล็กนอย
ลวนแลวแต จะสงผลให ชีวิตของเราออนแอและลมเหลวใน
ที่สุด
 1 คร. 5:6-8 6 การทีท
่ านอวดอางนั้นไมสมควรเลย ทานไมรู
หรือวาเชื้อขนมเพียงนิดเดียว ยอมทําใหแปงดิบฟูทั้งกอน 7
จงชํ าระเชื้อ เก าเสี ย เพื่ อ ทา นจะได เ ปน แป งดิ บ ก อนใหม
เหมือนขนมปงไรเชื้อ เพราะพระคริสตผูทรงเปนปสกาของ
เราไดถูกฆาบูชาเสียแลว 8 เหตุฉะนั้นใหเราถือปสกานั้น
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มิใชดวยเชื้อเกา ซึ่งเปนเชื้อของความชั่วชาเลวทราม แตดวย
ขนมปงทีไ่ มมีเชื้อ คือความจริงใจและสัจจะ
 อาจารยเปาโลใหคําแนะนํา ในเรื่องปญหาที่เกิดขึ้นในเมืองโค
ริน ทร ว า คนในชุม ชนทุ ก คน ตองตอสู เพื่ อจะกํ าจั ด ความ
บาปของตัวเองออกไป เพราะนี่เปนความรับผิดชอบที่ตองมี
ตอชุมชนและตอพระเจา
 ความบาปไม ไ ด มี ผ ลเฉพาะตั ว คุ ณ แต ส ง ผลต อ ชุ ม ชน ต อ
คริสตจักร และตอคนรอบขางดวย
 ตัวอยางสุดคลาสสิก เกิดขึ้นในพระธรรมโยชูวา เพียงอาคาน
คนเดียว ที่ลักลอบไมสัตยซื่อ เพียงคนเดียว ที่ฉอโกง ทําให
กองทัพที่เคยชนะเมืองที่มีกําแพงหนาถึงสองชั้นอยางเยรีโค
กลับตองมาพายแพ ตอเมืองเล็กๆ ทีไ่ รชื่อเสียงอยางเมืองอัย
ทําใหทหารตองลมตาย 36 นาย และโยชูวาผูนําตองทอใจ
 ยชว. 7:12-13 12 เพราะฉะนั้นคนอิส ราเอลจึง ยืนหยัด ตอสู
ศัตรูของตนไมได ไดหันหลังหนีศัตรู เพราะเขากลายเปนสิ่งที่
ตองถูกทําลาย เราจะไมอยูกับเจาทั้งหลายอีกตอไป เวนแต
เจาจะทําลายสิ่งของที่ตองถวายเหลานั้นเสียจากทามกลาง
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พวกเจา 13 จงลุกขึ้นชําระประชาชนใหบริสุทธิ์และกลาววา
‘จงชําระตัวเสีย เพื่อวันพรุงนี้ เพราะพระเยโฮวาหพระเจา
ของคนอิสราเอลกลาวเชนนี้วา “โอ อิสราเอลเอย มีสิ่งของที่
ตองถวายอยูในหมูพวกเจา เจาจะยืนหยัดตอสูศัตรูของเจา
ไมได จนกวาเจาจะนําสิ่งของทีต่ องถวายนั้น ออกเสียจากหมู
พวกเจา”
 ยชว. 7:20-21 และอาคานตอบโยชูวาวา “เปนความจริง แลว
ที่ ข า พเจ า ได ก ระทํ า บาปต อ พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
อิสราเอล ขาพเจาไดกระทําดังนี้ 21 ในหมูของที่ริบมา
ขาพเจาไดเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงิน
สองร อยเชเขล และทองคํ า แท ง หนึ่ ง หนั ก ห า สิ บ เชเขล
ขาพเจาก็โลภอยากไดของเหลานั้น ขาพเจาจึงเอามา ดูเถิด
ของเหลานั้นซอนอยูใตดินในเต็นทของขาพเจา เงินนั้นอยู
ขางลาง”
 ความบาปเพียงนิดเดียว ทําใหคนที่ไมรูเรื่องดวย ตองตายถึง
36 คน ภรรยาตองขาดสามี ลูกตองขาดพอ เพราะความบาป
ของอาคาน ที่ ทํ า ให พ ระเจ า ปกป อ งชุ ม ชนนั้ น ไว ไ ม ไ ด อี ก
ตอไป
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นี่เปนสิ่งที่พระวจนะตองการสื่อสาร ผลความไมสัตยซื่อของ
คนๆ เดียว สงผลตอทั้งชุมชนและนําความตายมา
แผนดินถลม ก็เริ่มจากรอยเลื่อนเพียงเล็กนอย กอนที่จะทํา
ให เ กิ ด หายนะที่ ยิ่ ง ใหญ บาปที่ เ ราเห็ น ว า มั น เล็ ก น อ ย ก็
เชนกัน
หากเราเขาใจและยอมรับในเรื่องนี้ เราก็จะปฏิเสธความบาป
ไดไมยาก ไมเพียงแตเราจะไดรับประโยชน แตชุมชนของ
พระเจาทั้งหมด รวมถึงคนรอบขางทาน ครอบครัว คนที่ทาน
รักก็จะไดรับพระพรดวย
ใหเราชวยกันกําจัดความบาปออกจากชุมชน ดวยการทําใน
สวนของตนกอนเอเมนไหมครับ
ขนมปง ไรเ ชื้ อ ชี วิ ตที่ ป ราศจากบาป ประการแรก คือการ
กําจัดบาปในชีวิต ประการที่ 2….
2. รักษาชีวิตใหบริสุทธิ์ (15,18-20)
15 เจาทั้งหลายจงกินขนมปงไรเชื้อใหครบเจ็ดวัน ...18ใน
ตอนเย็นวันทีส่ ิบสี่เดือนแรก เจาทั้งหลายจงกินขนมปงไรเชื้อ
จนถึงเวลาเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนนั้น 19 ในเจ็ดวันนั้น
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อยาใหพบเชื้อในบานของเจาเลย เพราะวาถาผูใดที่เปนแขก
เมืองก็ดีหรือคนเกิดในเมืองก็ดี ขืนกินขนมปงมีเชื้อ ผูนั้น
จะตองถูกอเปหิจากชุมนุมคนอิสราเอล 20 อยากินสิ่งใดที่มี
เชื้อ ในทีอ่ าศัยของเจา เจาจงกินแตขนมปงไรเชื้อเทานั้น”
ถือเทศกาลกินขนมปงไมมีเชื้อถึง 7 วัน ใน 7 วันนี้ หามมี
เชื้อในบาน และในชุมชน
ปกติ ขนมปง ไรเ ชื้ อ ถู กใช สํา หรับ การถวายตัว ของปุ โรหิ ต
เพื่อเขาสูงานรับใช (ลนต. 8:2, อพย. 19:2-23) ใหความ
หมายถึงการอุทิศตน และการแยกไวเพื่อพระเจา
พระเจาไมไดบอกวาทานขนมปงไรเชื้อ วันเวนวัน แตทาน
ตลอด 7 วัน ในพระคัมภีร สัญลักษณเลข 7 หมายถึงความ
สมบูรณ ซึ่งใชมากกวา 100 ครั้งในพระคัมภีร ตั้งแตแรก
สร า งโลก วั น ที่ 7 เป น วั น ที่ ก ารสร า งเสร็ จ งานเสร็ จ สิ้ น
สมบูรณ เปนวันที่เขาสูการหยุดพัก เปนวันแหงการชําระให
บริสุทธิ์ ในวันที่ 7
ดังนั้ น การถื อเทศกาล ขนมป งไร เชื้อ 7 วัน บอกถึง การ
แยกตัวออกสิ่งที่เปนมลทินทั้งหมด เพื่อพระเจา เปนการ
แยกตัวออกอยางสมบูรณ
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เราไมไดมีเทศกาลขนมปงไรเชื้อ 7 วัน แตหลักการเบื้องหลัง
ของเทศกาลนี้ ทําใหเรารูวา เราถูกเรียกมาเพื่อที่จะแยกออก
จากความบาป และดําเนินชีวิตในความจริง ในความบริสุทธิ์
และเปนเสมือนขนมปงไรเชื้อ
 สิ่งนี้มีค วามหมายตอ ผูเ ชื่ออยา งมาก เราจําเปนต องแยกตั ว
ออกจากตัณหาอยางสมบูรณเพื่อพระเจา เราจําเปนตองตอสู
เพื่อที่เราจะเติบโตเหมือนพระเยซูคริสตเพิ่มมากขึ้น
 1 ทธ. 4:12 อยา ให ผูใดหมิ่ นประมาทความหนุม แนน ของ
ทาน แตจงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจา
และการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความ
บริสุทธิ์
 เราตองการการเปลี่ยนแปลง เราจําเปนตองตัดสินใจเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนชีวิตบางดาน
 รม. 12:1-2 1 พี่นองทั้ง หลาย ดว ยเหตุนี้โ ดยเห็นแกค วาม
เมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายให
ถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอัน
บริสุทธิแ์ ละเปนทีพ่ อพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการนมัสการโดย
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วิญญาณจิตของทานทั้งหลาย 2 อยาประพฤติตามอยางคน
ในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทาน
จึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา
จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนทีช่ อบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม
ทามกลางโลกในยุคปจจุบัน เราไมสามารถเปดทีวี เน็ต วิทยุ
โดยปราศจากความตั้ ง ใจที่ จ ะรั ก ษาความบริ สุ ทธิ์ ได การ
รักษาชีวิตทามกลางความเยายวนเหลานี้ กลายเปนความทา
ทายของบรรดาคริ สเตี ยนยุค นี้ ที่จ ะดํ าเนิ นชี วิต อย างมีชั ย
ชนะ ตอสิ่งเยายวนเหลานั้น
แตการหลีกเลี่ยงความบาปเลานี้ ก็ยังไมใชงานหลักของเรา
งานหลักของเรา คือการสําแดงพระลักษณะพระเจาในบาน
ของเรา ในที่ ทํ า งาน ในโรงเรี ย น กั บ คนที่ เ ราเข า ไป
ปฏิสัมพันธดวยทุกคน
การเลือกที่จะทําในสิ่งที่ควรทํา และชอบจําเพาะพระพักตร
พระเจา ก็ดีกวา การทําเลียนแบบคนสวนใหญในสังคม...
พระเจาทรงเรียกเรามาใหดูแลรักษากิจการของพระองคใน
โลกนี้ ไมใชวิ่งเลนไปมา แตพระเจาปรารถนาใหเราบริสุทธิ์
และถอมใจ
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สดด. 24:3-5 3 ผูใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจา และผูใด
จะยืนอยูในวิสุทธิสถานของพระองค 4 คือผูที่มีมือสะอาด
และใจบริสุทธิ์ ผูท มี่ ิไดปลงใจในสิ่งเท็จ และมิไดสาบานอยาง
หลอกลวง 5 เขาจะรับพระพรจากพระเจา และความยุติธรรม
จากพระเจาแหงความรอดของเขา
เราไมสามารถยืนอยูจําเพาะพระพักตรพระเจา เมื่อเรายังอยู
ในความบาป แตพระเจาทรงชวยเรา ดวยพระโลหิตของพระ
คริสต นําโทษทั ณฑของบาปออกไปจากชีวิ ตของเรา และ
สวมความชอบธรรมของพระองคไวแทน ทําใหเรามีชองทาง
ที่จะกลับมาหาพระเจาได
เทศกาลขนมปงไรเชื้อ เปนเครื่องเตือนใจเราในวันนี้ วา พระ
เยซูคริสตไดจายราคาเพื่อความบาปของเราไปแลว เราไม
ควรใชเสรีภาพที่พระเยซูแลกมาดวยความทุกขทรมาน มา
ทํารายพระองคอีก
สิ่งที่เราควรทําคือ แยกตัวออกจากสิ่งที่ไมสะอาดเหลานี้ เพื่อ
พระเยซูผูทรงเมตตาเรา
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ขนมปงไรเชื้ อ: ชีวิตที่ ปราศจากบาป ประการแรก กําจั ด
ความบาปในชี วิ ต สอง รั ก ษาชี วิ ต ให บ ริ สุ ท ธิ์ เ สมอ และ
ประการที่ 3
3. สามัคคีธรรมระดับชุมชน (16)







ในวัน แรกนั้ นใหมี การประชุม บริ สุทธิ์ วัน ที่เ จ็ด ก็ใ หมี การ
ประชุมบริสุทธิ์ ในวันนั้นอยาใหผูใดทํางานเลย เวนไวแตการ
จัดเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน
ประเด็นที่เราเห็นไดชัด คือ คนในชุมชนทุกคน ตองเขารวม
ประชุมบริสุทธิ์ ทุกคนหยุดงาน และมารวมตัวกัน เพื่อระลึก
ถึงการชวยกู การไดรับเสรีภาพจากพันธนาการ การเปนทาส
ในประเทศอียิปต
ประชุ มบริสุ ทธิ์ ก็ คือเข ามาเพื่อการนมัส การและการรับใช
พระเจารวมกัน เปนวันที่จัดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา
เป น ชุ ม ชน เป น ครอบครั ว เดี ย วกั น ในป จ จุ บั น เรามี วั น
อาทิตยเปนวันประชุมบริสุทธิ์ หรือเรียกวา วันสะบาโต
หลักการที่เราเห็นไดชัด คือ ทุกคนเขารว ม มีภาพของการ
รวมตัวกัน มีการเรียนรูจักพระเจารวมกัน และระลึกถึงความ
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สัตยจริงของพระเจา ใชเวลาดวยกันในการอธิษฐาน เรียน
พระวจนะ และทําสิ่งตางๆ รวมกัน
ความล้ําสมัย ทําใหเราสามารถถายทอดการนมัสการ และ
การเรียนการสอนผ านออนไลน ไดเพี ยงปลายนิ้ ว แตสิ่ง นี้
กลับไมสามารถทดแทน หัวใจสําคัญของหลักการในขอนี้ นั่น
คือ พระเจาปรารถนาใหเรามีการใชเวลารวมกันเปนชุมชน
เพื่อการอธิษฐาน การสามัคคีธรรมฟงเสียงพระเจาดวยกัน
ทานอาหารรวมกัน แบงปนรัก แชรทุกขสุข รวมกัน
การสามั ค คี ธ รรมกั บ ชุ ม ชนคริ ส เตี ย น ทํ า ให เ รามี กํ า ลั ง
ชวยเหลือกันและกัน ในการรักษาชีวิตเพื่อเดินติดตามพระ
เจาดวยกัน
และประเด็ น สุ ด ท า ย ของเทศกาลขนมป ง ไร เ ชื้ อ ชี วิ ต ที่
ปราศจากบาป คือ
4. ย้ําเตือนการผูกพันอุทิศตัวกับพระคริสต (14,17)
14 วันนี้จะเปนวันที่ระลึกสําหรับเจา ใหเจาทั้งหลายถือไว
เปนเทศกาลแดพระเจา ชั่วชาติพัน ธุของเจ า เจ าจงฉลอง
เทศกาลนีแ้ ละถือเปนกฎถาวร
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17 เจาทั้งหลายจงถือพิธีเทศกาลกินขนมปงไรเชื้อ เพราะใน
วันนั้น เราไดนําพลโยธาของเจาทั้งหลายออกไปจากแผนดิน
อียิปต เหตุฉะนี้ เจาจงฉลองวันนี้ และถือเปนกฎถาวรชั่วชาติ
พันธุของเจา
พระเจาสั่งใหอิสราเอลอธิบายถึงเบื้องหลังของพิธีนี้ ใหกับ
ลูกหลานของเขาฟง เมื่อลูกๆ เขาถามวา ขนมปงไรเชื้อ เพื่อ
สิ่งใด หัวหนาครอบครัว ตองอธิบายถึงกฎเกณฑของพระเจา
เกี่ยวกับเทศกาลนี้ และบอกด วยวา พระเจาไดปลดปลอย
อิสราเอลจากพันธนาการไดอยางไร
พระเจ าทรงตรั สไวอย างชัด เจนว า เทศกาลขนมปง ไร เชื้ อ
ไมไดมีไวเพียงแคตอนที่เขาออกจากอียิปตเทานั้น แตมีไวให
สืบตอ ใหอนุรักษเทศกาลนี้ไว เพื่อเปนเครื่องเตือนใจถึงการ
ชวยกูที่ยิ่งใหญ
และทุกคนตองเขามีสวนรวม เราทุกคนจําเปนตองเขารวม
เพื่อการระลึกถึง
และเพราะเปนลักษณะเชิงการพยากรณ เทศกาลนี้จึงทําให
อิสราเอล รวมถึงเราทุกคนที่อยูที่นี้ ไดจดจําไววา ...พระเจา
ไดทรงจัดเตรียมแกะคือ องคพระเยซูคริสตไว เพื่อผูที่วางใจ
ในพระองค จะไดรับการปกปองไวจากโทษทัณฑที่ตองรับ
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พี่นองที่รัก ในขณะที่อิสราเอล ตองเขารวมเทศกาลนี้ทุกป
เพื่อเตือนใจถึงการชวยกู เราทุกคนรับพิธีมหาสนิทมากที่สุด
เท า ที่จ ะทํา ได เพื่ อย้ํ า เตือนวา พระเยซู จ ายราคาแทนเรา
และกูเราจากบาปของเราไดอยางไร
และสิ่ง ที่เราควรจะทํ าอีก ประการหนึ่งก็ คือ การรื้ อฟน การ
ผูกพันอุทิศตัวในการติดตามองคพระเยซู
มี ห ลายสิ่ ง ที่ เ ราต อ งทํ า ทุ ก ป เช น ต อ อายุ พ รบ. ต อ อายุ
ประกั น จ า ยภาษี เพื่ อยื น ยั น สถานะของตนในด า นต า งๆ
เหลานี้
อยาใหเราตอสัญญากับพระเยซู อยาลืมยืนยันสถานภาพตัว
เราเองกับพระเจา ของเราทุกปดวย ย้ํากับพระองคถึงความ
รัก และการผูกพันอุทิศตัวที่เรามีใหตอพระเจาของเรา เอเมน
ไหมครับ
[บทสรุป]
เทศกาลขนมปงไร เชื้อ เปน สัญลักษณ ของเสรีภ าพในฝา ย
วิญญาณที่พระเจาทรงจัดสรรใหกับเรา

20

Don’t mess up/Hope Brisbane






อพย. 12:14-20

เทศกาลนี้ยังเตือนตัวเราเอง ใหรับผิดชอบ ตอเสรีภาพจาก
พันธนาการฝายวิญญาณ ที่เราไดรับมาจากพระเจาอีกดวย
ดวย
สิ่งที่เราควรทําตอจากนี้คือ กําจัดบาปใหหมดไป รักษาชีวิตที่
บริ สุ ท ธิ์ นมั ส การและรั บ ใช พ ระเจ า ร ว มกั น และประการ
สุดทาย อยาลืมตอสัญญาที่จ ะติดตามพระเยซู รวมผูกพั น
อุทิศตัวกับพระองค
ใหเรารวมใจกันอธิษฐาน
________________________________________________
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