ลัทธิ 7TH DAY
1

ประวัตศิ าสตร์
ก
วิลเลียม มิลลาร์ ค.ศ.  !- #$
1
เขาอยูก่ ่อนลัทธิ 7TH DAY ตังขึ
* *น และไม่เคยเข้ าลัทธิ 7TH DAY แต่นบั ว่าคําสอนของเขาเป็ นพื *น
ฐานแห่งความเชื8อของลัทธิ 7TH DAY
2
ครอบครัวของเขาเป็ นคริ สเตียน แต่เมื8อเขาโตแล้ ว เขาไม่เชื8อพระคัมภีร์และปฏิเสธว่าพระคัมภีร์
มาจากพระเจ้ า
3
เขาถูกเกณฑ์เป็ นทหาร แล้ วหลังจากนันเขาเป็
*
นชาวนา
4
ในปี ค.ศ.  D เขา "รับเชื8อ" และได้ ศกึ ษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองเป็ นเวลา ! ปี
5
หลังจากนัน* ในปี ค.ศ.   เขาทํานายว่า โลกจะสิ *นสุดลงในปี ค.ศ.  #J
6
เขาได้ ศกึ ษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองเป็ นเวลาอีก # ปี
7
ในปี ค.ศ.  J เขาเปิ ดเผยความคิดต่าง ๆ ของตน แล้ วได้ มีโอกาสสอนถึงเรื8 องนี *ในหลายแห่ง
8
ในปี ค.ศ.  J# เขากลายเป็ นนักเทศน์แบ๊ พติส สวนมากเขาเทศนาเรื8 องการเสด็จกลับมาของ
พระเยซูและเรื8 องคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์
9
เขาทํานายว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาในระหว่าง ! มีนาคม  #J กับ ! มีนาคม  ##
คําทํานายนี *มาจากการศึกษาของเขาในหนังสือดาเนียล
10
พอถึง ! มีนาคม  ## พระเยซูไม่ได้ เสด็จกลับมา พวก "ชาวมิลลาร์ " ก็งงงวย มิลลาร์ ยงั
แน่ใจว่าคําทํานายของเขาถูกต้ อง แต่ยอมรับความผิดของตน เขาเชื8อว่า การเสด็จกลับมาของ
พระเยซูใกล้ จะถึงแล้ ว
ข
ซามูเอล เอส สโนว์
1
เขาเป็ นลูกศิษย์ของมิลลาร์
2
เขาแน่ใจว่าคําทํานายของมิลลาร์ ถกู ต้ อง แต่บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา !! ตุลาคม  ##
3
พอถึง !! ตุลาคม  ## พระเยซูไม่ได้ เสด็จกลับมา มิลลาร์ เองก็เชื8อคําทํานายของสโนว์
สิ8งนี *ทําให้ หลายคนทิ *งลัทธินี * แต่อีกหลายคนก็ยงั อยู่
ค
ไฮรัม เอดสัน
1
เขากําลังรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูใน !! ตุลาคม  ## ในวันนันเขาอยู
*
ท่ ี8บ้านกับ
"ชาวมิลลาร์ " อีกหลายคน
2
ในวันนันเขาเห็
*
นนิมิตว่า พระเยซูไม่ได้ เสด็จลงมาจากสวรรค์ แต่พระองค์เข้ าไปในที8บริ สทุ ธิTที8สดุ ของ
พระวิหารในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงมีภารกิจบนสวรรค์ที8ต้องให้ สําเร็ จก่อนที8พระองค์เสด็จ
กลับมาได้
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"ชาวมิลลาร์ " เชื8อนิมิตนี * แล้ วว่าคําทํานายของมิลลาร์ ไม่ผิด เพียงแต่วา่ พระเยซูเสด็จเข้ าพระวิหาร
และไม่ใช่เสด็จกลับมาอยูใ่ นโลกนี *
4
เอดสันกับเพื8อนชื8อ ครอส์เสียร์ ใช้ นิมิตนี *ให้ เป็ นพื *นฐานแห่งคําสอนของเขาบนด้ วยความเข้ าใจ ผิด
จากพระคัมภีร์เดิมในเรื8 องพระวิหาร พลับพลา ปุโรหิต เป็ นต้ น
5
เขาสอนว่า พระเยซูไม่ได้ อภัยโทษความบาปทังหมดบนกางเขน
*
เพียงแต่เริ ม* ต้ นลบล้ าง
ความบาปนัน*
6
เขาแต่งตังความคิ
*
ดผิด ๆ หลายข้ อจากพระคัมภีร์เดิม แล้ วความคิดนี *กลายเป็ นคําสอนของลัทธิ
7TH DAY
โจเซฟ เบทส์
1
เขาเคยเป็ นนายเรื อและเจ้ าของเรื อ เขา "รับเชื8อ" ในตอนที8เขาอยูบ่ นเรื อ
2
เขาได้ อา่ นว่า วันเสาร์ เป็ นวันสะบาโต แล้ วเขาเชื8อว่าเป็ นความจริ ง
3
เขาได้ ร่วมประชุมกับนาง เรชัล โอกส์ ซึง8 ตังกลุ
* ม่ แบ๊ พติส 7TH DAY
4
เบทส์สอนว่า พวกสันตาปาปาของโรมเป็ นพวกที8เริ ม* นมัสการในวันอาทิตย์ แล้ วสอนว่า ถ้ าใคร
นมัสการในวันอาทิตย์ เขาจะได้ เครื8 องหมายของสัตว์ร้าย และเขาสอนว่า ##,000 คนในหนังสือ
วิวรณ์เป็ นพวก 7TH DAY ที8ซื8อสัตย์
5
ตอนแรกบางคนไม่ยอมรับคําสอนใหม่ ๆ นี * แต่ภายหลับเขาก็ยอมรับ เพราะฉะนันบั
* ดนี *เขาสอนว่า
ทุกคนที8นมัสการในวันเสาร์ อยูใ่ นพวก ##,000 คน
นาง เอลเล็น โกลด์ ฮาร์ มนั (สมรสกับ เจมส์ ไวท์) (ค.ศ.  !-$Z)
1
ตอนที8นางเป็ นเด็กจมูกเขาดลหินแตก เขาสลบเป็ นเวลา J อาทิตย์
2
เพราะเหตุนนเขามี
ั*
สขุ ภาพไม่ดีเป็ นเวลาหลายปี
3
ครอบครัวเขาเคยเป็ นพวกเมตอดิสต์ แต่เมื8อเขายอมรับคําสอนของมิลลาร์ เขาดลไล่ออกจาก
พวกเมตอดิสต์
4
หลังจากปี ค.ศ.  ## (ตอนที8พระเยซูไม่ได้ เสด็จกลับมา) เอลเล็น ได้ เห็นนิมิตครัง* แรกของเขา คือ
เขาขึ *นสวรรค์แล้ วพระเยซูนําเขาไปพบกับพวกคนจํานวนมาก
5
หลังจากที8เขาเห็นนิมิตครัง* ที8สอง เขาเริ ม* สอน ศึกษา และเขียนถึงเรื8 องนิมิตนี *
6
หลายคนใน "ชาวมิลลาร์ " เชื8อว่าเขาเป็ นผู้ทํานายจริ งและตามเขา
7
ภายใน !J ปี เขาได้ เห็นนิมิต [[ ถึง ![[ ครัง* หลังจากนันเขามี
*
ความฝั นที8สําคัญด้ วย
8
ในปี ค.ศ.  # เขาเห็นนิมิตว่า เขาได้ เข้ าไปในที8บริ สทุ ธิTที8สดุ ในพระวิหาร เขาได้ เห็น
หีบพันธสัญญาไมตรี และแผ่นศิลา ! แผ่นที8พระบัญญัติ [ ประการได้ จารึกไว้ มีสญ
ั ญลักษณ์อยู่
รอบพระบัญญัตขิ ้ อที8 #
9
คําเขียนของเขาได้ เรี ยกกันว่า "ของประทานในการพยากรณ์แห่งพระวิญญาณ"
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คนเหล่านี *ได้ ร่วมกันเพื8อจะตังหลั
* กคําสอนของลัทธิ 7TH DAY ซึง8 ก็คือ
ก
วันสะบาโต
ข
พระวิหาร
ค
คําพยากรณ์ใหม่ ๆ
ในปี ค.ศ.  D[ ลัทธินี *ได้ ชื8อว่า 7TH DAY

ปั จจุบนั
ก
ในปี ค.ศ. 2014 เขามีมิชชันนารี ใน  $ ประเทศ เขามีโบสถ์ ,000 แห่ง และเขามีสมาชิกประมาณ
18 ล้ านคน
ข
7% ของลัทธิ 7TH DAY นี *อยูใ่ นอเมริ กา
ค
พวกนี *สร้ างโรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงเลี *ยงเด็กกําพร้ า คลินิก โรงเลี *ยงคนชรา
ง
พวกนี *ออก TV กับวิทยุ
จ
พวกนี *ได้ แยกกันหลายครัง* ตอนนี *ได้ แบงออกเป็ น D พวก
สิทธิอํานาจ
ก
เหมือนกับลัทธิตา่ ง ๆ เขาอ้ างว่าพระคัมภีร์เป็ นสิทธิอํานาจของเขา แต่การประพฤติของเขาพิสจู น์วา่
พระคัมภีร์ไม่ได้ เป็ นสิทธิอํานาจของเขา
ข
เขาถือว่าคําเขียนของนางไวท์เท่ากับพระคัมภีร์ และหลายครัง* คําเขียนของนางไวท์ได้ อธิบายพระคัมภีร์
ค
เขาเรี ยกคําเขียนของนางไวท์วา่ "คําปรึกษาแห่งพระเยโฮวาห์ที8ได้ รับการดลใจ" แล้ วเขาว่าคําเขียนนี *
คลองจองกับพระคัมภีร์
ง
เขาอ้ างว่าคําเขียนนี *มีคําสอนพิเศษซึง8 พวกอื8นไม่ได้ รับ
จ
เขาอ้ างว่าคําเขียนของนางไวท์ไม่มีความผิด
ฉ
นายคานไรท์ ซึง8 เคยเป็ นลัทธิ 7TH DAY เป็ นเวลา ! ปี ได้ กล่าวว่า "พวกเขาอ้ างคําเขียนของนางไวท์
เหมือนอย่างที8พวกคริ สเตียนอ้ างคําเขียนของอาจารย์เปาโล คําเขียนของนางไวท์สามารถเป็ นหลักใน
คําสอนและการประพฤติ หลายครัง* เขาบอกว่า ถ้ าเขาทิ *งคําเขียน (นิมิต) ของนางไวท์ เขาก็จะทิ *ง
พระคัมภีร์ด้วย"
หลักคําสอน
ก
มนุษย์--เขาไม่เชื8อว่ามนุษย์เป็ น J ภาค คือร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เขาไม่เชื8อว่ามนุษย์มี
จิตวิญญาณที8อมตะ เขาบอกว่า "มนุษย์เป็ นจิตวิญญาณ ไม่ใช่วา่ มนุษย์มีจิตวิญญาณ"
ข
พระบุตร--ตอนแรกเขาสอนว่าพระเยซูไม่เท่าเทียมกับพระบิดา แต่บดั นี *เขาเปลี8ยนคําสอนนัน*
ตอนแรกเขาสอนว่าพระเยซูเป็ นคนบาป แต่บดั นี *เขาเปลี8ยนคําสอนนันด้
* วย นางไวท์เชื8อว่าพระเยซู
ทําบาปได้ แต่ไม่ได้ ทําให้ พวกนี *สับสนในเรื8 องพระลักษณะของพระเยซู เช่นเดียวกับที8เขาสับสนใน
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เรื8 องคําเขียนของนางไวท์ คําเขียนบางเรื8 องของเขาสอนว่าพระเยซูมีเลือดกับนิสยั ที8ไม่ดี
กางเขนของพระเยซู--เขาสอนว่าพระเยซูไม่ได้ อภัยโทษความบาปทังหมดบนไม้
*
กางเขน ตอนนี *
เราทุกคนกําลังได้ รับการอภัยโทษจากพระเจ้ าสําหรับความรอดนิรันดร์ พระเยซูตายเพื8ออภัยโทษบาป
ของเรา แต่ไม่ได้ ลบล้ างบาปของเรา คริ สเตียนทุกคนต้ องถูกพิพากษาเมื8อถึงสวรรค์แล้ ว
ความรอด--ถ้ าคนรับเชื8อและประพฤติตามพระบัญญัตทิ งสิ
ั * *น เขาก็จะรอด ไม่ใช่ทกุ คนที8รับเชื8อจะไป
สวรรค์ ดังนันคนที
*
8รับเชื8อแล้ วไม่มีความแน่ใจว่าเขาจะไปสวรรค์หรื อเปล่า เขาใช้ เรื8 องจากพระคัมภีร์เดิม
เกี8ยวกับแพะรับบาป เขาสอนว่าแพะรับบาปเป็ นซาตาน และเรายังไม่ได้ รับความรอดจนกระทัง8 ซาตานรับ
บาปของเรา ซาตานจะรับบาปของเราเมื8อเราถูกพิพากษาบนสวรรค์ คําสอนนี *สับสนมาก เขาเชื8อว่า
ในยุคสุดท้ ายจะมีผ้ ทู ี8รับเชื8อ ##,000 คน และคนเหล่านี *จะมีชีวิตที8บริ สทุ ธิTเหมือนอย่างพระเยซู
ความรอดนิรันดร์ --เขาไม่เชื8อว่าทุกคนที8รับเชื8อจะไปสวรรค์ ความรอดของเขาเป็ นโดยความเชื8อและการ
ประพฤติ คือต้ องรักษาพระบัญญัติ เขาเชื8อว่าถ้ าคนหนึง8 ไม่ได้ รักษาวันสะบาโต คนนันไม่
* ได้ รับความรอด
พิธีบพั ติศมา--หลังจากที8สมาชิกได้ รับบัพติศมาแล้ ว เขาต้ องสัญญาว่าเขาจะไม่สบู บุรี ดื8มสุราหรื อเหล้ า
ใช้ ยาเสพติด ดื8มกาแฟหรื อนํ *าชา กินหมู กุ้ง และหอย ถ้ าไม่สญ
ั ญาแบบนี * คุณเป็ นสมาชิกของลัทธิ
7TH DAY ไม่ได้
พิธีมหาสนิท--เขารับปี ละ # ครัง* และต้ องถือพิธีล้างเท้ าก่อน เขาสอนว่าพิธีล้างเท้ าเปรี ยบได้ กบั
การอภัยโทษบาปหลังจากที8ได้ รับพิธีบพั ติศมา พิธีมหาสนิทไม่ได้ เป็ นเครื8 องหมายเท่านัน* แต่เป็ นวิธีให้ เขาได้
กําลังใจและเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ ขนมปั งหรื อนํ *าองุ่นที8เหลืออยูต่ ้ องถูกเผาและทิ *ง
ความตาย--เวลามนุษย์ตายแล้ ว เขาก็สลบจนถึงเขาเป็ นขึ *นมาจากความตาย
วาระสุดท้ าย--พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื8อไร? เขาไม่มีวนั กําหนดแน่นอน เขาไม่เชื8อว่า พระเยซูจะ
เสด็จบนเมฆ แต่เชื8อว่าจะมีการเป็ นขึ *นมาจากความตายพิเศษสําหรับพวก 7TH DAY และทุกคนที8รักษาวัน
สะบาโตไว้ เวลานันคนที
*
8ตรึงพระเยซูไว้ บนไม้ กางเขนจะเป็ นขึ *นมาจากความตายด้ วยเพื8อให้ เขาถูกพิพากษา
ลงโทษ ในอาณาจักร [[[ ปี ของพระเยซู ทุกคนที8รอดแล้ วจะอยูบ่ นสวรรค์ และซาตานกับพรรคพวกของ
มันจะอยูบ่ นโลกนี * ตอนนันโลกนี
*
*จะเป็ นที8ร้างเปล่า
นรก--เขาสอนว่าคนชัว8 กับซาตานจะถูกลงโทษในไฟนรกเป็ นเวลาหลายปี หลังจากนันวิ
* ญญาณของ
เขาจะดับสูญไป

