เพ็นเทคอสต์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับเราในปั จจุบนั
 เพ็นเทคอสต์ยงั มีความหมายนอกเหนือการเทลงมาของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ เพราะเทศกาลนี ้มีมาตั ้งแต่
ยุคของโมเสส ซึง่ ถือเป็ นเทศกาลประจาปี ที่สาคัญของชาวยิว และเพ็นเทคอสต์ มีชื่อเรียกอีกสามชื่อคือ
1. เทศกาลสัปดาห์ ที่เรี ยกเช่นนี ้เพราะว่าเป็ นเทศกาลที่จดั ขึ ้นหลังเทศกาลปั สกา 7 สัปดาห์ หรื อ 50 วัน
2. เทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยว ชาวยิวได้ แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีที่พระเจ้ าให้ เขาได้ เก็บเกี่ยวอย่าง
อุดมสมบูรณ์ ดังนั ้นเทศกาลนี ้จึงเป็ นการฉลองใหญ่ของคนยิว
อพยพ 23:16 จงถือเทศกาลเลี ้ยงฉลองการเก็บเกี่ยว ถวายพืชผลแรกที่เกิดจากแรงงานของเจ้ า ซึง่ เจ้ าได้
หว่านพืชลงในนา เจ้ าจงถือเทศกาลเลี ้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปี เมื่อเจ้ าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็ น
ผลงานของ เจ้ า
3. เทศกาลผลแรก ที่มีการทาขนมปั งก้ อนแรกจากธัญพืชที่เก็บเกี่ยวได้ ถวายแด่พระเจ้ าที่แท่นบูชา เล็งถึง
ท่าทีของการเห็นคุณค่าของพระเจ้ า
เพ็นเทคอสต์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับเราในปั จจุบนั
1. เทศกาลแห่ งการถวายด้ วยใจสมัคร
 พระเจ้ าเราไม่ ใช่ พระเจ้ าที่ขาดแคลน ไม่ ได้ เป็ นพระเจ้ าที่ต้องให้ มนุษย์ ไปเติมให้ พระองค์
สมบูรณ์ เพราะพระองค์ มีความสมบูรณ์ ในพระองค์ เองอยู่แล้ ว
 เราทาสิง่ นี ้ด้ วยท่าทีขอบพระคุณ เป็ นการทาด้ วยความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ าผู้เป็ นแหล่งพระพร
การถวายสามนัยยะในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
1.1 มอบถวายด้ วยสิ่งของ(เช่ น แกะ วัว แพะ ฟ่ อนข้ าว ขนมปั งรุ่ นแรกฯ)
เลวีนิติ 23:16-20 พูดถึงการถวายเครื่องบูชาหลายประเภท
A. ประเภทที่หนึ่งคือ การถวายธัญญบูชา
 มีการถวายฟ่ อนข้ าวใหม่ ไม่ใช่ให้ ของเก่า มีกลิน่ อับ เล็งถึงการเห็นคุณค่าต่อพระเจ้ าผู้ทรงพระคุณ
B. ประเภทที่สองคือ ถวายเครื่ องเผาบูชา
 เป็ นการถวายด้ วยขนมปั ง และลูกแกะปราศตาหนิ วัวหนุ่ม แกะผู้ มาเป็ นเครื่ องเผาบูชา เล็งถึงการถวาย
เกียรติพระเจ้ า ถวายสิง่ ที่ดีที่สดุ แด่พระองค์เพื่อให้ พระเจ้ าพอพระทัย
C. ประเภทที่สามคือ ถวายเครื่ องบูชาไถ่ บาป
 ถวายแพะผู้ 1 ตัว เล็งถึงการชาระความผิดบาปที่ได้ ทาลงไปและต้ องการให้ พระเจ้ ายกโทษให้
D. ประเภทที่ส่ ี ถวายศานติบูชา

 คือการถวายลูกแกะผู้อายุ 1 ขวบ 2 ตัว เล็งถึงความต้ องการที่เราอยากจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ า
ต้ องการติดสนิทกับพระเจ้ า ต้ องการฟั งเสียงพระองค์ ต้ องการใกล้ ชดิ พระองค์
E. ประเภทที่ห้า การถวายผลแรก
เฉลยธรรมบัญญัติ 26:2 ท่านจงเอาผลแรกทั ้งหมดซึง่ ท่านเกี่ยวเก็บมาจาก แผ่นดินของท่าน ซึง่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้ าของท่านประทานแก่ทา่ น จงนาผลนั ้นใส่กระจาด นาไปยังที่ซงึ่ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน
ทรงเลือกไว้ เพื่อให้ พระนามของพระองค์ประทับที่นนั่
 ไม่ว่าจะเป็ นการถวายด้ วยรูปแบบใดก็ตาม เป็ นการถวายด้ วยท่าทียาเกรงพระเจ้ าผู้สงู สุด เป็ นความ
ปรารถนาจากข้ างในผู้ถวายที่ต้องการนมัสการพระเจ้ า ต้ องการมอบสิง่ ที่ดีที่สดุ หลังจากได้ รับพระพรจาก
พระองค์
 คาถาม วันเพ็นเทคอสต์ นี้เราจะถวายสิง่ ใดแด่ พระเจ้ าได้ บ้าง ?
1.2 มอบถวายชีวติ ที่บริสุทธิ์และเวลาเพื่อการพักสงบ
 คนยิวจะรักษาชีวิตของเขาให้ บริสทุ ธิ์ และเข้ าสูก่ ารพักสงบในพระเจ้ า เพราะหลังจากเหน็ดเหนื่อย เขารู้ดี
ว่าเขาไม่สามารถดาเนินชีวิตอยูต่ ่อได้ หากไม่ใช้ เวลาติดสนิทกับพระเจ้ าเพื่อรับกาลังใหม่จากพระองค์
เลวีนิติ 23:21และในวันเดียวกันนั ้น เจ้ าจงประกาศ เจ้ าจงมีการประชุมบริสทุ ธิ์ เจ้ าอย่าทางานหนัก ทัง้ นี ้
เป็ นกฎเกณฑ์ ถาวรทั่วไปในที่อาศัยของ เจ้ าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้ า
 ดังนั ้น ในวันเพ็นเทคอสต์ ในวันประชุมบริสทุ ธิ์ เราต้ องกลับมาทบทวนเส้ นทางการดาเนินชีวิตของเรา
 คาถาม มีส่งิ ใดบ้ างทีเ่ ราทาไม่ ถกู ต้ อง? มีส่งิ ใดที่เราต้ องปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่อกลับมาในทาง
บริสุทธิ์ของพระเจ้ า? มีส่งิ ใดเป็ นความบาปที่พระเจ้ าต้ องการให้ เรากลับใจ ?
o เรามองการใช้เวลารับใช้พระองค์เป็ นภาระหรื อไม่ ? เรารักเงิ นมากกว่าพระเจ้าหรื อไม่ ?
1.3 เรามอบถวายด้ วยการช่ วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน
เลวีนิติ 23:22 “และเมือ่ เจ้ าเกี่ยวข้ าวในแผ่นดินของเจ้ า เจ้ าอย่าเกี่ยวไปที่ขอบนาให้ หมด และอย่าเก็บข้ าว
ที่เกี่ยวตก เจ้ าจงทิ ้งไว้ ให้ คนยากจนและคนต่างด้ าว เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า”
 วันเพ็นเทคอสต์เป็ นเทศกาลที่เราต้ องเช็คว่า เรายังใจกว้ างไหม มีใจช่วยเหลือคนยากจน คนต่างด้ าว คน
ที่มีความจากัดอยู่หรื อเปล่า ? และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นับว่าเป็ นการถวายแด่พระเจ้ า เป็ น
การนมัสการพระองค์ เพราะทาให้ พระองค์พอพระทัย
 จอร์ จ อิวาโนวิช เกอร์ ดเจฟ (George Ivanovitch Gurdieff) นักปรัชญาผู้มีชีวติ อยู่ในช่วง คศ. 18731949 ได้ กล่าวไว้ ว่า เมื่อท่ านช่ วยเหลือผู้อ่นื ท่ านเองจะได้ รับการช่ วยเหลือตอบแทน บางทีอาจะ

เป็ นในวันพรุ่ งนี้ แต่ บางทีก็อาจจะเป็ นอีกสักร้ อยปี ข้ างหน้ า แต่ อย่ างไรก็ตามท่ านจะได้ รับการ
ตอบแทนอย่ างแน่ นอน ธรรมชาติจะตอบแทนหนี้ท่ตี ดิ ค้ างให้ มันเป็ นกฎคณิตศาสตร์ หนึ่งของ
ชีวติ
 แต่ทา่ ทีของเรา เราไม่ได้ ช่วยเหลือเพราะเราหวังอยากจะได้ รับการอวยพรจากพระเจ้ ากลับตามพระ
สัญญา แต่เราช่วยเหลือเพราะเราสุขใจที่ได้ ทา และเราจะเป็ นคนที่ได้ รับความสุขใจ
กิจการ 20:35 'การให้ เป็ นเหตุให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ' ”
 คาถาม ทุกวันนี้เรายังมองหาคน ที่เราพอจะช่ วยเหลือเขาได้ อยู่หรื อไม่ ?
2. เพ็นเทคอสต์ เป็ นเทศกาลแห่ งการราลึกถึงพระพร
เฉลยธรรมบัญญัติ 16:10 ท่านทั ้งหลายจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน ตาม
ขนาดของถวายตามใจสมัครถวายจากมือของท่าน ซึง่ ท่านจะถวายตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านทรง
อานวยพระพรแก่ท่าน
 ยิ่งเราได้ รับพระพรมากเท่ าไหร่ ท่ าทีภายในของเรายิ่งต้ องมีใจขอบพระคุณพระเจ้ ามากขึน้
เท่ านัน้
เพลงคร่ าครวญ 3:25 พระเจ้ าทรงดีต่อคนทั ้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์
 ความดีงามของพระเจ้ าควรเป็ นสิง่ ที่ทาให้ เราซาบซึ ้ง และตระหนักทุกๆ วันว่าพระองค์คือแหล่งของทุกสิง่
แห่งพระพรที่เราได้ รับมา
 คาถาม ตั้งแต่ วันแรกที่เชื่อพระเจ้ าจนถึงวันนี้มีพระพรอะไรเกิดขึน้ บ้ างในชีวติ ของเรา ?
 เพราะเหตุนี ้เราจึงปรารถนาจะรับใช้ พระเจ้ ามากขึ ้น ไม่ดาเนินชีวิตอยู่ในความบาปให้ พระองค์เสียพระทัย
 A.W TOZER ใจแห่ งการขอบพระคุณเป็ นเครื่ องบูชาที่ค่าในสายพระเนตรพระเจ้ า มันคือสิ่งที่
แม้ กระทั่งคนที่จนที่สุดยังให้ แก่ พระเจ้ าได้ และด้ วยใจแห่ งการขอบพระคุณนีเ้ อง แทนที่จะ
ยากจนลงเขากลับจะยิ่งมั่งคั่งขึน้ เรื่ อยๆ
 ไม่ มีใครลาบากเกินกว่ าที่จะมอบถวายบางสิ่งบางอย่ างให้ กับพระเจ้ าได้
 และจงเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้ า เรี ยนรู้พระพรจากปั ญหาต่างๆ ที่เรากาลังเผชิญ เพราะ คนที่เห็น
พระพรของพระเจ้ าในทุกเหตุการณ์ เขาจะเห็นพระเจ้ าแทรกแซงในทุกเหตุการณ์ คนเหล่านี ้จะไม่ขาด
ความไว้ วางใจเลย เขายังปิ ติยินดีในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ยังอธิษฐานไม่พร่ าบ่น คนแบบนี ้จะมีสงิ่ ดีตามมา
อย่างแน่นอน

 เพ็นเทคอสต์นี ้ ขอให้ เป็ นวันแห่งการเริ่มต้ นที่เราจะกลับมาระลึกถึงพระพรของพระเจ้ ามากขึ ้น เพราะวันนี ้
ถ้ าพระเจ้ าไม่ได้ อยูก่ บั เรา ถ้ าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ไม่ได้ นาเรา วันนี ้เราอาจจะไปอยูท่ ี่ไหนแล้ วก็ไม่ร้ ู
3. เทศกาลแห่ งความชื่นชมยินดี The Festival of Joy
เฉลยธรรมบัญญัติ 16:11 ท่านจงปี ติร่าเริงต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่าน ทั ้งตัวท่านและบุตรชายหญิง
ของท่าน ทั ้งทาสชายหญิงของท่าน คนเลวีซงึ่ อยู่ในเมืองของท่าน ทั ้งคนต่างด้ าว เด็กกาพร้ า และ
แม่มา่ ย ซึง่ อยู่ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ซงึ่ พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของท่านทรงเลือกไว้ ให้ พระนามของ
พระองค์ประทับที่นนั่
 ความยินดีควรเป็ น logo ของคริสเตียน เป็ น DNA ในชีวิตสาวกของพระคริสต์
สดุดี 126:3-5 พระเจ้ าทรงกระทาการมโหฬารให้ เรา เรามีความยินดี ข้ าแต่พระเจ้ า ขอทรงให้ ข้าพระองค์
ทั ้งหลายกลับสูส่ ภาพดี อย่างทางน ้าไหลที่ในเนเกบ ขอให้ บรรดาผู้ที่หว่านด้ วยน ้าตา ได้ เกี่ยวด้ วยเสียงโห่ร้อง
อย่างชื่นบาน
 ผู้เขียนสดุดีจงึ เปรี ยบเทียบความชื่นชมยินดีในผู้เชื่อเหมือนกับทางน ้าไหลที่ในเนเกบ ว่าเวลาแล้ งก็แล้ ง
เหลือเกิน แต่บทจะมีน ้าก็มีแบบฉับพลันทันทีได้ ความชื่นชมยินดีทาให้ ความกลัวหายไป จะเปลี่ยนวัน
ร้ ายๆ ให้ กลายเป็ นการดี สิง่ นี ้ต้ องเริ่มต้ นภายในจิตใจของเราก่อน วันนี ้จงบอกกับตัวเองว่า จงชื่นชมยินดี
เถิด
 ข้ อคิด ไม่ต้องรอให้ ถึงปลายทางก่อนจะยินดี แต่เราควรจะชื่นชมยินดีในระหว่างกระบวนการ หรื อทุกสิง่ ที่
เรากาลังทาอยู่ในทุกวันนี ้
 Ex. ถ้าวันนัน้ เปาโลกับสิ ลาสไม่ติดคุก(เพราะไล่ผีหมอดู) เขาคงไม่มีโอกาสได้อธิ ษฐานและร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้าให้นกั โทษในคุกฟัง นายคุกกับครอบครัวก็คงไม่ได้รบั เชือ่ และรับบัพติ ศมาในวันนัน้
 เราในฐานะที่เป็ นบุตรพระเจ้ าต้ องตระหนักชัดว่าพระเจ้ าอยูก่ บั เรา ให้ เราเผชิญปั ญหาด้ วยความหวัง
ด้ วยความเชื่อวางใจ แล้ วพระองค์จะพาเราก้ าวผ่านหุบเขาเงามัจจุราชได้ ในทุกๆ ครัง้
 นี่คือสามประการของเพ็นเทคอสต์เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวที่เกี่ยวข้ องกับเราในปั จจุบนั
 และเราสามารถนาสิง่ นี ้มาประยุกต์ในชีวิตประจาวันของเรา เกี่ยวกับการเทลงมาของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ในบรรดาผู้เชื่อแล้ วคือมีจิตวิญญาณอีกมากมายที่รอการเก็บเกี่ยว มีคนมากมายรอคอยข่าว
ประเสริฐ หน้ าที่ของเรา คือเราต้ องออกไปเก็บเกี่ยว
 ในพระธรรมกิจการ สาวกได้ รับคากาชับจากพระเยซูให้ รอคอยการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์

กิจการ 1:8 แต่ท่านทั ้งหลายจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั ้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่ แคว้ นยูเดีย แคว้ นสะมาเรี ย และจนถึงที่สดุ
ปลายแผ่นดินโลก”
 และขณะที่สาวกของพระเยซูกาลังอธิษฐานด้ วยความเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน ในวันนี ้เองพระสัญญาได้
เป็ นจริง
กิจการ 2:1-4 1 เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จาพวกศิษย์จงึ รวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน 2 ในทันใดนั ้นมี
เสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้ าสัน่ ก้ องทัว่ ตึกที่เขานัง่ อยูน่ ั ้น 3 มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ ้นปรากฏแก่
เขากระจายอยู่บนเขาสิ ้นทุกคน 4 เขาเหล่านั ้นก็ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ จึงตั ้งต้ นพูดภาษาอื่นๆ
ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู
 การเทลงมาของพระวิญญาณครัง้ นั ้นเป็ นเหมือนหมายสาคัญของการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณครัง้ ใหญ่เข้ า
สูอ่ าณาจักรของพระเจ้ า วันนั ้น เปโตรได้ ลกุ ขึ ้นเทศนาครัง้ แรก และได้ นาคน 3,000 คนกลับใจใหม่
 วันเพ็นเทคอสต์ ในครั ง้ นัน้ จึงถือได้ ว่าเป็ นวันเกิดของคริสตจักร
 และที่สาคัญที่สดุ ของเทศกาลเพ็นเทคอสต์ในพันธสัญญาใหม่คือ “องค์พระวิญญาณบริสทุ ธิ์” ได้ เข้ ามา
“อยู่ภายใน” ผู้เชื่อ เพื่อสร้ างใจใหม่ เสริมกาลัง นาชีวิต เป็ นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็ นผู้ประทานการเจิม
และประทานตะลันต์ความสามารถให้ แก่เราฯ
 วันนี ้เราจึงเฉลิมฉลองเพ็นเทคอสต์ด้วยการขอบคุณพระเยซูที่ประทานพระวิญญาณให้ แก่เรา
 เพื่อช่วยในการดาเนินชีวิตและรับใช้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าให้ เกิดผลอันดีในทุกสิง่ และให้ วนั นี ้ราลึกถึงการ
เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณมาถวายแด่พระเยซู
มัทธิว 9:37 แล้ วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า “ข้ าวที่ต้องเกี่ยวนั ้นมีมากนักหนา แต่คนงานยัง
น้ อยอยู่
 ชนอิสราเอลต้ องเก็บเกี่ยวพืชผลฉันใด เราผู้เชื่อในยุคนี ้ต้ องเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของคนมากมายเข้ าสู่
อาณาจักรของพระเจ้ าฉันนั ้น
 หน้ าที่ของเราคือการประกาศ อย่าเบื่อ อย่าท้ อใจถ้ าประกาศแล้ วเขายังไม่ตอบสนอง การเร้ าใจให้ เปิ ดใจ
เป็ นบทบาทของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ที่จะทาการ หน้ าที่ของเราคือประกาศก็ทาไป

