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โครงรางคําเทศนาพระธรรมอพยพ 12:1-13
เรื่อง “ปสกา: การจัดสรรของพระเจา”
Passover Lamb: A Holy God’s gracious provision
1. การจัดเตรียมแกะอยางเฉพาะเจาะจง (1-5)
Passover lamb specifically prepared
2. พิธีเฉพาะสําหรับการถวายแกะ เปนเครื่องบูชา (6-10)
Passover lamb specifically sacrificed
3. ความหมายที่เฉพาะเจาะจงสําหรับปสกา
Passover lamb specifically significant (11-13)
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1 พระเจาตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปตวา 2 “ให
เดือนนี้เปนเดือนเริ่มตนสําหรับเจาทั้งหลาย ใหเปนเดือนแรก
ในปใหมสําหรับพวกเจา 3 จงสั่งชุมนุมคนอิสราเอลวา ในวันที่
สิบเดือนนี้ ใหผูชายทุกคนเตรียมลูกแกะ1 ครอบครัวละตัว
ตามตระกูลของตน 4 ถาครอบครัวใดมีคนนอยกินลูกแกะตัว
หนึ่งไมหมด ก็ใหรวมกับเพื่อนบานที่อยูใกลเคียงกันเตรียมลูก
แกะตัวหนึ่งตามจํานวนคนตามทีเ่ ขาจะกินไดกี่มากนอย ใหนับ
จํานวนคนที่จะกินลูกแกะนั้น 5 ลูกแกะของเจา ตองปราศจาก
ตําหนิเปนตัวผูอายุไมเกินหนึ่งขวบ เจาจงเอามาจากฝูงแกะ
หรือฝูงแพะ 6 จงเก็บไวใหดีถึงวันที่สิบสี่เดือนนี้ แลวในเย็นวัน
นั้น ใหที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมด ฆาลูกแกะของเขา 7
แลวเอาเลือดทาที่ไมวงกบประตูทั้งสองขาง และไมขางบน
ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้นดวย 8 ในคืนวันนั้นใหเขากินเนื้อปง
กับขนมปงไรเชื้อและผักรสขม 9 เนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อตมอยา
กินเลย แตจงปงทั้งหัวและขา และเครื่องในดวย 10 จงกินให
หมดอยาใหมีเศษเหลือจนถึงเวลาเชา เศษเหลือถึงเวลาเชาก็
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ใหเผาเสีย 11 เจาทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้ คือใหคาดเอว สวม
รองเทา และถือไมเทาไว และรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้
เปนปสกา2 ของพระเจา 12 เพราะในคืนวันนั้น เราจะผานไปใน
ประเทศอียิปต และเราจะประหารลูกหัวปทั้งหมดในอียิปตทั้ง
ของมนุษยและของสัตว และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวง
ของอียิปต เราคือพระเจา 13 แตเลือดที่บานที่เจาทั้งหลายอยู
นั้น จะเปนหมายสําคัญสําหรับเจา เมื่อเราเห็นเลือดนั้น เราจะ
ผานเวนเจาทั้งหลายไป จะไมมีภัยพิบัติบังเกิดแกเจา ขณะที่
เราประหารชาวอียิปต
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คํานํา












สัปดาหที่ผานมา เราเห็นผลลัพธของตอสู เมื่อฟาโรหไมยอม
พระเจา อี ยิ ปต ทุก ครัว เรื อน ต องพบกั บ ภัย พิ บั ติ มากมาย
เมื่อเราไมยอมพระเจา ทุกสิ่งที่เราทําก็สูญเปลา ไมตางจาก
ทุงนาภายหลังพายุเห็บและตั๊กแตน
หลังจากที่พระองคทรงรอคอยมายาวนาน ใหอภัยครั้งแลว
ครั้งเลา แตฟาโรหก็กลับคําพูดครั้งแลวครั้งเลา ไมยอมปลอย
ยิวใหเปนไท แตทุกอยางมีจุดสิ้นสุด เมื่อโอกาสในการกลับใจ
ใหมหมดลง ความจริงที่หลีกเลี่ยงไมได ก็มาถึง นั่นคือ การ
รับการพิพากษา
เหตุการณตอจากนี้ไป คือ การตายของลูก หัวปทั้งหมดใน
อียิปต ทั้งมนุษยและสัตว
พระวจนะในเชา วัน นี้ เราเห็น พระคุ ณ ของพระเจ าในการ
ระงับโทษแกชาวยิว ดวยการสถาปนาพิธีปสกา
ผมขอใหหัวขอคําเทศนาในเชาวันนี้วา “ปสกา: การจัดสรร
ของพระเจา”
พิธีปสกา และเทศกาลกินขนมปงไรเชื้อ ไดถูกสถาปนาขึ้น
เพื่ อ เป น ภาพเล็ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ กํ า ลั ง จะมาในภายหลั ง ดั ง นั้ น
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รายละเอียดตางๆ ของการเตรียมปสกา จึงเปนกุญแจสําคัญ
ที่เชื่อมโยงไปสูพระเยซูคริสต ซึ่งไดปรากฏในภายหลัง
พี่นองรัดเข็มขัด เรากําลังจะเดินทางลึกลงไปในความจริง ที่
เกิดขึ้นในประวัติศาสตรครั้งสําคัญ และผมมั่นใจวา เราจะ
คนพบสิ่งที่มีคุณคามากยิ่งกวาทองคําบาทละ 2 หมื่น เสียอีก
เราจะมาศึกษาดวยกันวา พระเจาทรงมีแผนการอะไร ถึงใส
รายละเอียดในเรื่องนี้ ไวใหเราไดอานกันในเชาวันนี้ โดยเรา
จะมาศึกษาถึงกุญแจสําคัญ 3 ประการที่เกี่ยวของกับ แกะที่
ถูกเตรียมในพิธีปสกา ดวยกัน ประการแรก....
1. การจัดเตรียมแกะอยางเฉพาะเจาะจง (1-6)





พระเจาทรงสอนอยางละเอียด เพื่อใหอิสราเอลไดจัดเตรียม
แกะเพื่อการบูชาอยางเจาะจง อะไรคือความเจาะจงเหลานี้
ก. เวลาที่เจาะจง (1-3,6)
พระองค ทรงตั้ ง ปฏิ ทิน ใหม ใ ห กั บ ชนชาติ อิ ส ราเอล ให นั บ
เดือนนั้น เปนเดือนแรกในปฏิทิน และใหใชปฏิทินนี้กําหนด
ช ว งเวลาในพิ ธี ท างศาสนา แทนปฏิ ทิ น เดิ ม ของชนชาติ
อิสราเอล ซึ่งเดือนแรกในปฏิทินใหมนี้มีชื่อวา เดือนนิสาน
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พระองคทรงเจาะจงเวลา ในวันที่ 10 ของเดือนแรกนี้ ใหชาย
ทุกคน เตรียมแกะ ตามจํานวนคนในครอบครัว แยกแกะตัว
นั้นออกมา และเก็บไวอยางดีจนถึงวันที่ 14
 สิ่งนี้เกี่ยวของอยางไรกับพระเยซูผูทรงเสด็จมาในภายหลัง
 มธ. 21:7-11 พระเยซูเ สด็จเขากรุงเยรูซาเล็มอยางเปดเผย
ดวยการขี่ลา ในวันที่ 10 เดือนนิสาน
 ในขณะที่ฝูงชนมองพระองคเ ปนผูเ ผยพระวจนะของพระเจา
แตพระเจาทรงมองดูพระองคในฐานะของแกะที่ถูกแยกไว
เพื่อการถวายบูชา
 แกะถูกนําออกจากฝูงและเก็บไวอยางดี 4 วัน
 พระเจาทรงมีเวลาที่เจาะจงและสมบูรณแบบเสมอ แมแตการ
ที่พระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อเปนเครื่องบูชา
 กท. 4:4-5 แตเ มื่อครบกําหนดแลว พระเจา ก็ทรงใชพ ระบุตร
ของพระองคมา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกําเนิดใต
ธรรมบัญญัติ 5 เพื่ อจะทรงไถ คนเหลานั้น ที่อยูใ ตธรรม
บัญญัติ ...
 พระเจาทรงประทานพระคริส ต เพื่อไถเ ราจากความบาป ใน
เวลาที่กําหนดไวอยางเจาะจง สําหรับเวลาของมนุษยนี้ คือ 4
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วัน แตสําหรับพระเจา พระองคทรงกําหนดแกะไวเพื่อการไถ
กอนที่โลกนี้จะถูกสรางขึ้น
 1ปต. 1:19-20 แต ท รงไถ ด ว ยพระโลหิ ต ประเสริ ฐ ของพระ
คริสต ดังเลือดลูกแกะที่ ปราศจากตําหนิห รือจุดดา ง 20
แทจริงพระเจาไดทรงกําหนดพระคริสตนั้นไวกอนทรงสราง
โลก แตทรงใหพระคริสตปรากฏพระองคในวาระสุดทายนี้
เพื่อทานทั้งหลาย
 และก อ นที่ จ ะมี ธ รรมบั ญ ญั ติ ข องโมเสส พระเจ า ได ท รงลง
รายละเอียดวิธีการ ในการยกโทษบาปใหกับคนที่ประพฤติ
ผิดธรรมบัญญัติไวแลว
 พี่ น อ งที่ รั ก พระเจ า มี เ วลาที่ เ จาะจงในชี วิ ต ของเราด ว ย
เชนกัน เราจําเปนตองอดทน เพื่อที่จะเรียนรูในการแยกแยะ
วา พระเจากําลังทําอะไรในชีวิตของเรา
 คนเขลาวิ่งนําพระเจา และทําความวุนวาย และจบดวยการที่
ไมไดอะไร นอกจากปญหาและความวุนวาย
 หากพระเจาทรงประทานพระสัญญา สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเปนแน
ไมใชในเวลาที่ทานคิด แตในเวลาที่พระองคจัดวาง บางครั้ง
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พระสั ญ ญาของพระเจ า เป น ลั ก ษณะของเงื่ อ นไข เรา
จําเปนตองทําตามเงื่อนไข เราจึงจะไดรับตามพระสัญญา
 ความเฉพาะในการเตรีย มแกะ เรื่ อ งแรกเปน เรื่ องของเวลา
เรื่องที่ 2
ข. เกณฑที่เฉพาะเจาะจง (5)
 พระเจาทรงวางเกณฑที่เ ฉพาะเจาะจงสําหรับ แกะปส กา สิ่ง
แรกคือ ตองเปนแกะตัว ผู ตัวแรกที่คลอดออกมา และไมมี
ตําหนิ
 ภาพนี้เล็งถึงพระเยซู พระวจนะอธิบ ายถึงอาดัมคนที่ส อง ที่
ยิ่งใหญกวาอาดัมคนแรก
 อาดั ม เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของมวลมนุ ษ ยชาติ เป น ตั ว แทนของ
พงศพันธุมนุษย มนุษยทุกคนมีเมล็ดพันธุของอาดัม เมื่อเขา
ลมลงในความบาป มนุษยชาติก็ตกอยูในอํานาจของบาป
 รม. 5:12 เหตุ ฉะนั้ น เช น เดี ย วกั บ ที่บ าปได เ ข า มาในโลก
เพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และ
ความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคน
ทําบาป
 พระเยซู อาดั ม คนที่ ส อง พระองค ม าบั ง เกิ ด กั บ หญิ ง
พรหมจารีย จึงอยูนอกเหนือเมล็ดพันธุของอาดัม พระองคมา
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เพื่อทําให พระประสงคของพระเจาสําเร็จ พระองคนําชีวิ ต
ใหมมาให
 รม. 5:17
เพราะวาถาโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว
เปนเหตุใหความตายครอบงําอยูโดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่ง
กวานั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย และรับของ
ประทานคือความชอบธรรมก็จะดํารงชีวิต และครอบครอง
โดยพระองคผเู ดียว คือพระเยซูคริสต
 1คร. 15:45-47 มีเขียนไวในพระคัมภีรวา มนุษยคนเดิมคือ
อาดัม จึงเปนผูที่มีชีวิตอยู แตอาดัมผูซึ่งมาภายหลังนั้น
เปนวิญญาณผูป ระสาทชีวิต 46 แตรางกายซึ่งเกิดกอนนั้นหา
ใชเปนกายวิญญาณไม แตเปนรางกายแลวภายหลังจึงเกิดมี
กายวิญญาณขึ้น 47 มนุษยเดิมนั้นกําเนิดจากดินและเปน
มนุษยดิน มนุษยทสี่ องเสด็จมาจากสวรรค
 นั่ น จึ ง เป น เหตุ ผ ลว า แกะในป ส กา ต อ งเป น แกะผู และการ
ปราศจากตําหนิ ก็เปนลักษณะเฉพาะที่เล็งถึงการไมมีบาป
ของพระผูไถ ที่ไดมาในภายหลัง
 1 ยน. 3:5 ทานทั้งหลายรูแลววา พระองคไดทรงปรากฏ เพื่อ
กําจัดบาปของเราใหหมดไป และพระองคไมทรงมีบาปเลย
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เพราะทุกคนที่ทําบาป ก็ตองตายเพราะบาปของตน มีเพียง
ชีวิตของผูที่ไมมีบาป ถึงจะไถความบาปของคนบาปได และ
เพราะไมมีมนุษย คนใดที่ไมบาป พระเจา จึงจําเป นตองมา
บังเกิดเปนมนุษย เพื่อจะเปนแกะสําหรับปสกา ไถบาปใหกับ
มนุษยชาติ
ในป ส กา นอกจากพระเจ า ทรงให จั ด เตรี ย มแกะอย า ง
เฉพาะเจาะจง แลว ประการที่ 2
2. พิธีเฉพาะสําหรับการถวายแกะเปนเครื่องบูชา (6-10)







พระเจาทรงประทานวิธีการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการถวาย
แกะเปนเครื่องบูชาดังนี้..
ก. ถวายบูชาพรอมกันทั้งชุมชน (6)
แกะในปสกาเทานั้น ที่ถวายบูชาพรอมกันทั้งชุมชน เปนภาพ
เล็งถึงการที่พระเยซูถูกปฏิเสธ และเปนเครื่องบูชาตอหนาฝูง
ชนจํานวนมาก ทั้งยิวและชาวโรมัน...
ปอนทัส ปล าต เจ าเมืองในเวลานั้น ไมต องการประหาร
พระเยซู เพราะหาความผิดไมได แตก็อยากเอาใจชาวยิวใน
เวลานั้น
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มก. 15:12-15 ฝายปลาตจึงถามเขาวา “ทานทั้งหลายจะให
เราทําอยางไรแกคนนี้ ซึ่งทานทั้งหลายเรียกวากษัตริยของ
พวกยิว” 13 เขาทั้งหลายรองตะโกนวา “ตรึงเขาเสียที่
กางเขนเถิด” 14 ปลาตจึงถามวา “ตรึงทําไม เขาไดทําผิด
ประการใด” แตประชาชนยิ่งรองวา “ตรึงเขาเสียทีก่ างเขนเถิด
ปลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึงปลอยบารับบัสใหเขา
และเมื่อไดใหโบยตีพระเยซูแลว ก็มอบใหเขาเอาไปตรึงไวที่
กางเขน
ฝูงชนมัก ถูก ปลุก ระดม ชี้ชวน และบางครั้ งก็ใ ชสิ นบนจา ง
วานไดโดยงาย เขาเหลานั้นถูกปลุกระดมมาใหปฏิเสธพระ
เยซู
พี่นองที่รัก ไม มีอะไรใหมภายใตฟานี้ ในฐานะคริสเตีย น
เราจึงตองระมัดระวังที่จะคัดกรองขาวสาร เพื่อเราจะไมถูก
ยุยงใหเอนเอียงไปอยางงายๆ จากคําปลุกระดมทางทีวี หรือ
ทางวิทยุ
ยุคแหงการสื่อสาร สิ่งที่ตองระวังที่สุดก็คือ การสื่อสาร โปรด
ใชวิจารณญาณในการรับชมและรับฟงเสมอ เอเมน?
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ข. ถวายในเวลาที่เจาะจง (6)
 เวลาของชาวยิ ว นั บ แตกต า งจากเรา วั น เริ่ ม ต น ของเขา
เริ่มตนตั้งแตเวลาดวงอาทิตยตก ไปจนถึงรอบอาทิตยตกอีก
ครั้งหนึ่ง ดังนั้น เวลาเย็นของเขาเริ่มตั้งแต 12.00-18.00 น.
 ในพิธีปสกา วันที่ 14 เดือนนิสาน พระเยซูคริสตสิ้นพระชนม
ในเวลาประมาณ บายสามโมง เปนเวลาเดียวกับที่พระเจาตั้ง
พิธีปสกาไวตั้งแตยุคโมเสสแลว
 พระเยซูรับประทานอาหารมื้อสุดทายในคืนวันพุธพรอมเหลา
สาวก และพระองคทรงถูกตรึงในวันรุงขึ้น และสิ้นพระชนม
เวลาประมาณบายสามโมง ซึ่งก็นาจะเปนบายสามโมงของ
วันพฤหัส (ถึงจะครบ 3วัน 3 คืน)
 จากพระคัมภีร เรารูวา พระเยซูสิ้นพระชนมกอนวันสะบาโต
สะบาโตของยิวเริ่มตั้งแตดวงอาทิตยตกของวันศุกร ทําใหคน
สวนใหญคิดวา พระเยซูสิ้นพระชนมในวันศุกรตอนบายสาม
จึงมีงานฉลองศุกรอีสเตอรตอนเย็น แตถาเปนศุกรตอนบาย
สามจริงๆ ก็จะไมครบสามวัน สามคืน
 มธ. 12:40 ดว ยวา โยนาหไดอยูในทองปลามหึมาสามวัน
สามคืน ฉันใด บุตรมนุษยจะอยูในทองแผนดิน สามวันสาม
คืนฉันนั้น
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พระวจนะตอนนี้ บันทึกคําตอบไว อยูในขอที่ 16 คนจํานวน
มากไมไดตระหนักวา เทศกาลขนมปงไรเชื่อ มีสะบาโต (ซึ่ง
ก็คือการประชุมบริสุทธิ์) 2 วันในสัปดาหนั้น
 ขอที่ 16 ในวันแรกนั้นใหมีการประชุมบริสุทธิ์ วันทีเ่ จ็ดก็ใหมี
การประชุมบริสุทธิ์ ในวันนั้นอยาใหผูใดทํางานเลย เวนไวแต
การจัดเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน
 ดังนั้น หากสะบาโตแรก เริ่มในวันศุกรตั้งแตตะวันตกดิน เขา
ก็จะมีส ะบาโตอีก ครั้ งในวัน ที่เ จ็ด ซึ่ง ก็จ ะตรงกั บวั นพฤหั ส
ตอนตะวันตกดินพอดี
 ในพระธรรมอพยพ วั น แรกของเทศกาลขนมป ง ไร เ ชื้ อ
เริ่มตนในเดือนนิสานวันที่ 15 เปนวันประชุมบริสุทธิ์ เปน
วันหยุดพักการงาน คือวันสะบาโต และนี่ไมใชเปนสะบาโต
ในสัปดาหปกติ แตเปนสะบาโตในเทศกาลขนมปงไรเชื้อ
 ดัง นั้ น พระเยซูท รงสิ้ นพระชนม ในเวลากอ นที่ จ ะเข า สู วั น
สะบาโตในเทศกาลขนมปงไรเชื้อ (ซึ่งเริ่มในเย็นวันพฤหัส )
และตามมาดวยวันสะบาโตประจําสัปดาห (ซึ่งเริ่มในเย็นวัน
ศุกร) และหลังจากวันนั้นคือวันอาทิตย พระเยซูทรงฟนขึ้น
จากความตาย ครบ สามวัน สามคืน พอดี
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พี่นองที่รัก เปนหลายพันปกวาพระเยซูคริสตจะมาบังเกิ ด
พระเจาทรงระบุวันเวลาที่เจาะจงไวสําหรับวันที่พระคริสตจะ
สิ้นพระชนม พระเจา ของเรา เปน องคอัศจรรยเ อเมนไหม
ครับ
ใครก็ตามที่แผนการและดวงความคิดของเขาไมไดมีไวเพื่อ
การถวายเกียรติแดพระเจา จําเปนตองหันกลับมาอานพระ
คัมภี รม ากขึ้ น เพื่อวัน คืนของเขาจะไมสู ญเปลา ไป เอเมน
ไหมครับ
หากท า นกํ า ลั ง เผชิ ญ สถานการณ ที่ รู สึ ก ว า ควบคุ ม
สถานการณ ไมได แล ว ขอให จ ดจํ า ไว ว า แมใ นเวลาที่ พ ระ
คริสตทรงสิ้นพระชนม และสาวกกระจายไป ก็ยังเปนเวลาที่
พระเจายังทรงควบคุมทุกสิ่งอยู พระเจาครอบครองอยูเสมอ
เอเมน ไหมครับ
ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับทุกรายละเอียดในชีวิของเรา เอ
เมน?
ค. วิธเี จาะจงในการใชแกะปสกา (7-10)
เราเห็นสิ่งที่เจาะจงในการใชเลือดและเนื้อของแกะ
พระเจาใหอิสราเอลทาเลือดไวที่ประตู เพื่อการลงโทษจะขาม
ผานทุกบานที่มีสัญลักษณนี้ไป
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(เราเห็นประเพณีนี้ ในกลุมชาวจีน ที่นิยมใชกระดาษแดงรูป
สี่เหลี่ยมยาว ปดสองขางประตูเพื่อปองกันสิ่งชั่วราย)
 ดวยความเชื่อ เราตอนรับพระคริสตเขามาในชีวิต เรายอมรับ
วา พระโลหิตที่พระเยซูหลั่งที่กางเขน เพื่อไถบาปแทนเรา
การไถโดยพระโลหิตของพระองค อยูในชีวิตของเรา ทําใหผู
เชื่อผานพนการลงทัณฑในวันสุดทาย
 ฮบ. 9:14 พระโลหิตของพระเยซูค ริส ต ผูไดทรงถวายพระ
องคเองแดพระเจาโดยพระวิญญาณนิรันดร ใหเปนเครื่อง
บูชาอันปราศจากตําหนิ ก็จะทรงชําระไดมากยิ่งกวานั้นสัก
เพีย งใด เพื่อใหจิ ตใจของคนที่ หมกมุน ในการประพฤติ ที่
นําไปสูความตาย หันไปรับใชพระเจาผูท รงพระชนมอยู
 (เราเห็ น ประเพณี ค ล า ยๆ กั น นี้ ในกลุ ม ชาวจี น ที่ นิ ย มใช
กระดาษแดงรูปสี่เหลี่ยมยาว ปดสองขางประตูเพื่อปองกันสิ่ง
ชั่วราย ผมไมแนใจในเรื่องที่กระดาษแดงปองกันสิ่งชั่วรายได
หรื อไม แต ที่แน ๆ กระดาษแดงไม สามารถปองกัน การลง
ทัณฑจากพระเจาได)
 เลื อ ดสํ า หรั บ ทาประตู เพื่ อ ให โ ทษทั ณ ฑ ข า มผ า นไป ส ว น
เนื้ อ ให ใ ช บ ริ โ ภค เนื้ อแกะทานพร อมกั บ ผั ก รสขม เพราะ
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ประสบการณ ที่ พ ระคริ ส ต เ ผชิ ญ นั้ น เป น ประสบการณ ที่
เจ็บปวดอยางมาก
 เมื่อไหรก็ตามที่เราตองผานประสบการณที่เ จ็บ ปวด อยาลืม
พระเยซู
 เมื่ อ พระเจ า ทรงพาให เ ราได มี โ อกาสผ า นประสบการณ ที่
เจ็บปวด พระองคจะทรงนําสิ่งดีใหเกิดขึ้นจากประสบการณ
นั้น (หากเราไมเคยสูญเสีย เราจะเขาใจคนอื่นไมได ถาเปน
เชนนั้น เราจะหยิ่งสักเทาใดหนอ)
 รม. 8:28 เรารูวา พระเจาทรงชวยคนทีร
่ ักพระองคใหเกิดผล
อันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตาม
พระประสงคของพระองค
 และการรับประทานเนื้อนี้ ยังรับ ประทานรว มกับ ขนมปงที่ไร
เชื้อดวย เพื่อเล็งถึงความบริสุทธิ์
 1คร. 5:6-7 การที่ ท า นอวดอ า งนั้น ไม ส มควรเลย ท านไม รู
หรือวาเชื้อขนมเพียงนิดเดียว ยอมทําใหแปงดิบฟูทั้งกอน 7
จงชํ าระเชื้อ เก าเสี ย เพื่ อ ทา นจะได เ ปน แป งดิ บ ก อนใหม
เหมือนขนมปงไรเชื้อ เพราะพระคริสตผูทรงเปนปสกาของ
เราไดถูกฆาบูชาเสียแลว เหตุฉะนั้นใหเราถือปสกานั้น มิใช
8
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ดวยเชื้อเกา ซึ่งเปนเชื้อของความชั่วชาเลวทราม แตดวย
ขนมปงทีไ่ มมีเชื้อ คือความจริงใจและสัจจะ
 การรับ ประทานแกะปส กา ต องทานใหหมดในวันนั้น สว นที่
เหลือตองเผาเสีย เสียของ
 ประเด็น คื อ แกะมีไ ว สํ าหรั บ วาระเดี ย วเท า นั้ น หลั งจากนั้ น
เปนการพิพากษา ไมมีเวลาแหงพระคุณอีกตอไป
 มูล ค าความรอดที่ พ ระคริ ส ตจ า ย มี มากเพี ย งพอสํา หรับ ทุ ก
คนที่เชื่อ พระเยซูค ริสต พระบุตรของพระเจาสิ้นพระชนม
เพื่อความบาปของมนุษยชาติ
 1ยน. 2:2 และพระองคทรงเปนผูล
 บลางพระอาชญาที่ตกกับ
เราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไมใชแตบาปของเรา
พวกเดียว แตของมนุษยทั้งปวงในโลกดวย
 แม ว า พระองคเ ป น เครื่ อ งบู ช าที่ เ พี ย งพอสํา หรับ คนทั้ง โลก
แตมี ผลในชว งเวลาหนึ่ง เท านั้ น กอนที่ พระองค จะกลั บมา
และมีผลเพียงผูที่ยอมรับวาพระโลหิตของพระเยซูไถบาปเขา
แลวเทานั้น มีผลตอผูที่ยอมรับพระเยซูเทานั้น
 เมื่อเรายอนคิดดู ทําไมพระองคไมปรารถนาใหสิ่งที่พ ระองค
ทรงจัดสรรใหอยางแกะปสกา เหลือทิ้งสูญเปลา???
18

Don’t mess up/Hope Brisbane








อพย. 12:1-13

มองยอนไป บอยครั้งที่พระคุณของพระเจาถูกทิ้งใหสูญเปลา
...พระองค จั ดสรรพระคุ ณ มากมายให กั บ เรา เพื่ อที่ เ ราจะ
เติบโตไปสูความไพบูลย ในพระคริสต แตกลับมีค ริสเตีย น
จํานวนไมมากที่ไปถึงความไพบูลยในพระคริสต คริสเตียน
จํานวนมากใชการจัดสรรของพระเจาไปอยางไมเหมาะสม
พี่นองที่รัก พระเจารักเราอยางมาก พระองคใชความรักอยาง
ฟุ ม เฟ อ ยมากเพื่ อ เรา แต ค วามรั ก ของพระองค ก ลั บ ถู ก
นําไปใชอยางสูญเปลา ไรคา นอยคนนักที่จะซาบซึ้งในความ
รัก และหันมาตอบแทนความรักของพระองค
ผมไมอย าใหพระคุ ณของพระเจาสู ญเปลา ในชี วิต ผม แล ว
คุณหละ?
ปสกา: การจัดสรรของพระเจา ประการแรก การจัดเตรียม
อยางเฉพาะเจาะจง ประการที่ 2 พิธีที่เฉพาะสําหรับการ
ถวายแกะเปนเครื่องบูชา และประการที่ 3
3. ความหมายที่เฉพาะเจาะจงสําหรับปสกา (11-13)



พระวจนะที่เราไดศึกษา เปนการสถาปนาพิธีปสกา ปจจุบัน
ยังมีชาวยิวรักษาพิธีนี้อยูไมนอย พระเจาทรงประทานปสกา
อยางมีความหมาย ดังนี้
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ก. เพื่อจดจําความหมาย (11)
 พิธีปส กา เปนพิธีที่มีไวเ พื่อใหอิส ราเอล จดจําการที่พ ระเจา
ทรงชวยกูเขาออกจากการเปนทาสในอียิปต
 สําหรับ ผู เ ชื่อ ทั่ว โลกนี้ พิธี ปส กาถูก ถายทอดมาเปนพิ ธีมหา
สนิ ท และถ า ยทอดสั ญ ลั ก ษณ ทุ ก อย า งมาอย า งครบถ ว น
(ขนมปงไรเชื้อ และน้ําองุน)
 เมื่อเรารับ มหาสนิท เรารับ เพื่อระลึกถึ งพระคริส ตผูทรงเป น
แกะปสกา ผูสิ้นพระชนมเพื่อเรา เพื่อการลงโทษของพระเจา
จะขามผานเราไป
ข. เพื่อระลึกถึงการพิพากษาที่ยุติธรรม (12)
 พระเจ า จะทรงพิ พ ากษาผู ที่ ไ ม ย อมรั บ พระโลหิ ต ของพระ
คริสตสําหรับการไถ ไมเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระเจาและไม
ยอมรับพระองคในฐานะพระผูชวยใหรอด
 ยน.3:18 ผูที่ว างใจในพระบุตรก็ไมตองถูก พิพ ากษาลงโทษ
สวนผูที่มิไดวางใจก็ตองถูกพิพากษาลงโทษอยูแลว เพราะ
เขามิไดวางใจในพระนามพระบุตรองคเดียวของพระเจา
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ค. เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจา (13)
แกะปสกา เปนการจัดสรรผานพระคุณของพระเจา ในการ
ชวยกูอิสราเอล ที่เชื่อและทําตามที่พระเจาสั่งเขา
แมวาความบริสุทธิ์ของพระเจา ทําใหพระองคตองจัดการกับ
ความผิดบาป แตเพราะพระองคทรงพระคุณ พระองคจึงทรง
จั ด สรรหนทางเพื่ อ ช ว ยกู ค นบาป ที่ เ ลื อ กที่ จ ะวางใจใน
พระองค
พระคุณของพระองคมีใหมากมาย พระองคเตือนอียิปตดวย
ภัยพิบัติถึง 10 อยาง ทั้งๆ ที่พระองคสามารถทําลายอียิปต
ไดตั้งแตครั้งแรกที่ฟาโรหผิดคําพูดแลว และพระองคสามารถ
กวาดลางอียิปตทั้งชนชาติดวย แตพระองคเตือนเขาดวยการ
นําลูกหัวปออกไปจากชีวิตของเขาเทานั้น
เราควรขอบคุณพระเจา และเราไมควรที่จะหาประโยชนจาก
พระคุณของพระเจา
ใหเรารวมใจกันอธิษฐาน
________________________________________________

21

