ลลัทธธิ 7TH DAY
1 ประวลัตศธิ าสตรร
ก
วธิลเลลียม มธิลลารร ค.ศ. 1782-1849
1
เขาอยยกย ยอนลลัทธธิ 7TH DAY ตลัตงขขตน และไมยเคยเขข้าลลัทธธิ 7TH DAY แตยนบลั วยาคคาสอนของ
เขาเปป็นพพตนฐานแหยงความเชพชื่อของลลัทธธิ 7TH DAY
2
ครอบครลัวของเขาเปป็นครธิสเตลียน แตยเมพชื่อเขาโตแลข้ว เขาไมยเชพชื่อพระคลัมภลีรรและปฏธิเสธวยา
พระคลัมภลีรรมาจากพระเจข้า
3
เขาถยกเกณฑรเปป็นทหาร แลข้วหลลังจากนลัตนเขาเปป็นชาวนา
4
ในปลี ค.ศ. 1816 เขา "รลับเชพชื่อ" และไดข้ศขกษาพระคลัมภลีรรดข้วยตนเองเปป็นเวลา 2 ปลี
5
หลลังจากนลัตน ในปลี ค.ศ. 1818 เขาทคานายวยา โลกจะสธิตนสสุดลงในปลี ค.ศ. 1843
6
เขาไดข้ศขกษาพระคลัมภลีรรดข้วยตนเองเปป็นเวลาอลีก 4 ปลี
7
ในปลี ค.ศ. 1831 เขาเปธิดเผยความคธิดตยาง ๆ ของตน แลข้วไดข้มโลี อกาสสอนถขงเรพอชื่ งนลีตใน
หลายแหยง
8
ในปลี ค.ศ. 1834 เขากลายเปป็นนลักเทศนรแบบ๊พตธิส สวนมากเขาเทศนาเรพชื่องการเสดป็จกลลับมา
ของพระเยซยและเรพชื่องคคาพยากรณรในพระคลัมภลีรร
9
เขาทคานายวยา พระเยซยจะเสดป็จกลลับมาในระหวยาง 21 มลีนาคม 1843 กลับ 21 มลีนาคม 1844
คคาทคานายนลีตมาจากการศขกษาของเขาในหนลังสพอดาเนลียล
10 พอถขง 21 มลีนาคม 1844 พระเยซยไมยไดข้เสดป็จกลลับมา พวก "ชาวมธิลลารร" กป็งงงวย มธิลลารรยงลั
แนยใจวยาคคาทคานายของเขาถยกตข้อง แตยยอมรลับความผธิดของตน เขาเชพชื่อวยา การเสดป็จกลลับมา
ของพระเยซยใกลข้จะถขงแลข้ว
ข
ซามยเอล เอส สโนวร
1
เขาเปป็นลยกศธิษยรของมธิลลารร
2
เขาแนยใจวยาคคาทคานายของมธิลลารรถยกตข้อง แตยบอกวยาพระเยซยจะเสดป็จกลลับมา 22 ตสุลาคม
1844
3
พอถขง 22 ตสุลาคม 1844 พระเยซยไมยไดข้เสดป็จกลลับมา มธิลลารรเองกป็เชพชื่อคคาทคานายของสโนวร
สธิชื่งนลีตทคาใหข้หลายคนทธิตงลลัทธธินต ลี แตยอลีกหลายคนกป็ยงลั อยยย

ค
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ไฮรลัม เอดสลัน
1
เขากคาลลังรอคอยการเสดป็จกลลับมาของพระเยซยใน 22 ตสุลาคม 1844 ในวลันนลัตนเขาอยยทย ลีชื่บข้าน
กลับ "ชาวมธิลลารร" อลีกหลายคน
2
ในวลันนลัตนเขาเหป็นนธิมธิตวยา พระเยซยไมยไดข้เสดป็จลงมาจากสวรรคร แตยพระองครเขข้าไปในทลีชื่
บรธิสทสุ ธธิธทลีสชื่ สุดของพระวธิหารในสวรรคร เพราะวยาพระองครทรงมลีภารกธิจบนสวรรครทตลีชื่ ข้องใหข้
สคาเรป็จกยอนทลีชื่พระองครเสดป็จกลลับมาไดข้
3
"ชาวมธิลลารร" เชพชื่อนธิมธิตนลีต แลข้ววยาคคาทคานายของมธิลลารรไมยผธิด เพลียงแตยวาย พระเยซยเสดป็จเขข้า
พระวธิหาร และไมยใชยเสดป็จกลลับมาอยยใย นโลกนลีต
4
เอดสลันกลับเพพชื่อนชพชื่อ ครอสรเสลียรร ใชข้นธิมธิตนลีตใหข้เปป็นพพตนฐานแหยงคคาสอนของเขาบนดข้วย
ความเขข้าใจ ผธิดจากพระคลัมภลีรรเดธิมในเรพอชื่ งพระวธิหาร พลลับพลา ปสุโรหธิต เปป็นตข้น
5
เขาสอนวยา พระเยซยไมยไดข้อภลัยโทษความบาปทลัตงหมดบนกางเขน เพลียงแตยเรธิตมตข้นลบลข้าง
ความบาปนลัตน
6
เขาแตยงตลัตงความคธิดผธิด ๆ หลายขข้อจากพระคลัมภลีรรเดธิม แลข้วความคธิดนลีตกลายเปป็นคคาสอน
ของลลัทธธิ 7TH DAY
โจเซฟ เบทสร
1
เขาเคยเปป็นนายเรพอและเจข้าของเรพอ เขา "รลับเชพชื่อ" ในตอนทลีเชื่ ขาอยยบย นเรพอ
2
เขาไดข้อยานวยา วลันเสารรเปป็นวลันสะบาโต แลข้วเขาเชพชื่อวยาเปป็นความจรธิง
3
เขาไดข้รยวมประชสุมกลับนาง เรชลัล โอกสร ซขงชื่ ตลัตงกลสุยมแบบ๊พตธิส 7TH DAY
เบทสรสอนวยา พวกสลันตาปาปาของโรมเปป็นพวกทลีชื่เรธิตมนมลัสการในวลันอาทธิตยร แลข้วสอนวยา ถข้าใคร
นมลัสการในวลันอาทธิตยร เขาจะไดข้เครพชื่องหมายของสลัตวรรข้าย และเขาสอนวยา 144,000 คนใน
หนลังสพอวธิวรณรเปป็นพวก 7TH DAY ทลีซชื่ พชื่อสลัตยร
5
ตอนแรกบางคนไมยยอมรลับคคาสอนใหมย ๆ นลีต แตยภายหลลับเขากป็ยอมรลับ เพราะฉะนลัตนบลัดนลีต
เขาสอนวยา ทสุกคนทลีนชื่ มลัสการในวลันเสารรอยยใย นพวก 144,000 คน
นาง เอลเลป็น โกลดร ฮารรมลัน (สมรสกลับ เจมสร ไวทร) (ค.ศ. 1827-1915)
1
ตอนทลีนชื่ างเปป็นเดป็กจมยกเขาดลหธินแตก เขาสลบเปป็นเวลา 3 อาทธิตยร
2
เพราะเหตสุนต ลันเขามลีสสุขภาพไมยดลีเปป็นเวลาหลายปลี
3
ครอบครลัวเขาเคยเปป็นพวกเมตอดธิสตร แตยเมพชื่อเขายอมรลับคคาสอนของมธิลลารร เขาดลไลยออก
จากพวกเมตอดธิสตร
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หลลังจากปลี ค.ศ. 1844 (ตอนทลีชื่พระเยซยไมยไดข้เสดป็จกลลับมา) เอลเลป็น ไดข้เหป็นนธิมธิตครลัตงแรก
ของเขา คพอเขาขขตนสวรรครแลข้วพระเยซยนคาเขาไปพบกลับพวกคนจคานวนมาก
หลลังจากทลีชื่เขาเหป็นนธิมธิตครลัตงทลีชื่สอง เขาเรธิตมสอน ศขกษา และเขลียนถขงเรพอชื่ งนธิมธิตนลีต
หลายคนใน "ชาวมธิลลารร" เชพชื่อวยาเขาเปป็นผยข้ทคานายจรธิงและตามเขา
ภายใน 23 ปลีเขาไดข้เหป็นนธิมธิต 100 ถขง 200 ครลัตง หลลังจากนลัตนเขามลีความฝลันทลีชื่สคาคลัญดข้วย
ในปลี ค.ศ. 1847 เขาเหป็นนธิมธิตวยา เขาไดข้เขข้าไปในทลีชื่บรธิสสุทธธิธทสลีชื่ สุดในพระวธิหาร เขาไดข้เหป็น
หลีบพลันธสลัญญาไมตรลีและแผยนศธิลา 2 แผยนทลีชื่พระบลัญญลัตธิ 10 ประการไดข้จารขกไวข้ มลีสลัญญ
ลลักษณรอยยรย อบพระบลัญญลัตธิขอข้ ทลีชื่ 4
คคาเขลียนของเขาไดข้เรลียกกลันวยา "ของประทานในการพยากรณรแหยงพระวธิญญาณ"
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ฉ
สรสุป
1
คนเหลยานลีตไดข้รยวมกลันเพพอชื่ จะตลัตงหลลักคคาสอนของลลัทธธิ 7TH DAY ซขงชื่ กป็คพอ
ก
วลันสะบาโต
ข
พระวธิหาร
ค
คคาพยากรณรใหมย ๆ
2
ในปลี ค.ศ. 1860 ลลัทธธินต ลีไดข้ชพชื่อวยา 7TH DAY
ปลัจจสุบลัน
ก
ในปลี ค.ศ. 2014 เขามลีมธิชชลันนารลีใน 189 ประเทศ เขามลีโบสถร 17,000 แหยง และเขามลีสมาชธิก
ประมาณ 18 ลข้านคน
ข
7% ของลลัทธธิ 7TH DAY นลีตอยยใย นอเมรธิกา
ค
พวกนลีตสรข้างโรงเรลียน โรงพยาบาล โรงเลลีตยงเดป็กกคาพรข้า คลธินกธิ โรงเลลีตยงคนชรา
ง
พวกนลีตออก TV กลับวธิทยสุ
จ
พวกนลีตไดข้แยกกลันหลายครลัตง ตอนนลีตไดข้แบงออกเปป็น 6 พวก
สธิทธธิอคานาจ
ก
เหมพอนกลับลลัทธธิตยาง ๆ เขาอข้างวยาพระคลัมภลีรเร ปป็นสธิทธธิอคานาจของเขา แตยการประพฤตธิของเขา
พธิสยจนรวาย พระคลัมภลีรรไมยไดข้เปป็นสธิทธธิอคานาจของเขา
ข
เขาถพอวยาคคาเขลียนของนางไวทรเทยากลับพระคลัมภลีรร และหลายครลัตงคคาเขลียนของนางไวทรไดข้อธธิบาย
พระคลัมภลีรร

เขาเรลียกคคาเขลียนของนางไวทรวาย "คคาปรขกษาแหยงพระเยโฮวาหรทไลีชื่ ดข้รลับการดลใจ" แลข้วเขาวยาคคา
เขลียนนลีตคลองจองกลับพระคลัมภลีรร
ง
เขาอข้างวยาคคาเขลียนนลีตมลีคคาสอนพธิเศษซขชื่งพวกอพชื่นไมยไดข้รบลั
จ
เขาอข้างวยาคคาเขลียนของนางไวทรไมยมลีความผธิด
ฉ
นายคานไรทร ซขงชื่ เคยเปป็นลลัทธธิ 7TH DAY เปป็นเวลา 28 ปลี ไดข้กลยาววยา "พวกเขาอข้างคคาเขลียนของนาง
ไวทรเหมพอนอยยางทลีพชื่ วกครธิสเตลียนอข้างคคาเขลียนของอาจารยรเปาโล คคาเขลียนของนางไวทรสามารถ
เปป็นหลลักในคคาสอนและการประพฤตธิ หลายครลัตงเขาบอกวยา ถข้าเขาทธิตงคคาเขลียน (นธิมธิต) ของนางไวทร
เขากป็จะทธิตงพระคลัมภลีรรดวข้ ย"
หลลักคคาสอน
ก
มนสุษยร--เขาไมยเชพชื่อวยามนสุษยรเปป็น 3 ภาค คพอรย างกาย จธิตใจ และจธิตวธิญญาณ เขาไมยเชพชื่อวยามนสุษยรมลี
จธิตวธิญญาณทลีชื่อมตะ เขาบอกวยา "มนสุษยรเปป็นจธิตวธิญญาณ ไมยใชยวาย มนสุษยรมจลี ธิตวธิญญาณ"
ข
พระบสุตร--ตอนแรกเขาสอนวยาพระเยซยไมยเทยาเทลียมกลับพระบธิดา แตยบดลั นลีตเขาเปลลีชื่ยนคคาสอนนลัตน
ตอนแรกเขาสอนวยาพระเยซยเปป็นคนบาป แตยบลัดนลีตเขาเปลลียชื่ นคคาสอนนลัตนดข้วย นางไวทรเชพชื่อวยา
พระเยซยทคาบาปไดข้ แตยไมยไดข้ทคาใหข้พวกนลีตสลับสนในเรพอชื่ งพระลลักษณะของพระเยซย เชยนเดลียวกลับทลีชื่
เขาสลับสนในเรพอชื่ งคคาเขลียนของนางไวทร คคาเขลียนบางเรพอชื่ งของเขาสอนวยาพระเยซยมลีเลพอดกลับนธิสลัยทลีชื่
ไมยดลี
ค
กางเขนของพระเยซย--เขาสอนวยาพระเยซยไมยไดข้อภลัยโทษความบาปทลัตงหมดบนไมข้กางเขน ตอนนลีต
เราทสุกคนกคาลลังไดข้รบลั การอภลัยโทษจากพระเจข้าสคาหรลับความรอดนธิรนลั ดรร พระเยซยตายเพพชื่อ
อภลัยโทษบาปของเรา แตยไมยไดข้ลบลข้างบาปของเรา ครธิสเตลียนทสุกคนตข้องถยกพธิพากษาเมพชื่อถขงสวรรคร
แลข้ว
ง
ความรอด--ถข้าคนรลับเชพชื่อและประพฤตธิตามพระบลัญญลัตทธิ ตลังสธิตน เขากป็จะรอด ไมยใชยทสุกคนทลีรชื่ ลับเชพชื่อ
จะไปสวรรคร ดลังนลัตนคนทลีรชื่ ลับเชพชื่อแลข้วไมยมลีความแนยใจวยาเขาจะไปสวรรครหรพอเปลยา เขาใชข้เรพชื่องจาก
พระคลัมภลีรรเดธิมเกลีชื่ยวกลับแพะรลับบาป เขาสอนวยาแพะรลับบาปเปป็นซาตาน และเรายลังไมยไดข้รบลั
ความรอดจนกระทลังชื่ ซาตานรลับบาปของเรา ซาตานจะรลับบาปของเราเมพชื่อเราถยกพธิพากษาบน
สวรรคร คคาสอนนลีตสลับสนมาก เขาเชพชื่อวยาในยสุคสสุดทข้ายจะมลีผยข้ทรลีชื่ ลับเชพชื่อ 144,000 คน และคนเหลยานลีต
จะมลีชลีวธิตทลีบชื่ รธิสทสุ ธธิธเหมพอนอยยางพระเยซย
ค
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ความรอดนธิรนลั ดรร--เขาไมยเชพชื่อวยาทสุกคนทลีรชื่ ลับเชพชื่อจะไปสวรรคร ความรอดของเขาเปป็นโดยความเชพชื่อ
และการประพฤตธิ คพอตข้องรลักษาพระบลัญญลัตธิ เขาเชพชื่อวยาถข้าคนหนขชื่งไมยไดข้รลักษาวลันสะบาโต คนนลัตน
ไมยไดข้รลับความรอด
พธิธลีบลัพตธิศมา--หลลังจากทลีสชื่ มาชธิกไดข้รลับบลัพตธิศมาแลข้ว เขาตข้องสลัญญาวยาเขาจะไมยสยบบสุรลี ดพชื่มสสุรา
หรพอเหลข้าใชข้ยาเสพตธิด ดพมชื่ กาแฟหรพอนคตาชา กธินหมย กสุงข้ และหอย ถข้าไมยสลัญญาแบบนลีต คสุณเปป็น
สมาชธิกของลลัทธธิ 7TH DAY ไมยไดข้
พธิธลีมหาสนธิท--เขารลับปลีละ 4 ครลัตง และตข้องถพอพธิธลีลข้างเทข้ากยอน เขาสอนวยาพธิธลีลข้างเทข้าเปรลียบไดข้กบลั
การอภลัยโทษบาปหลลังจากทลีไชื่ ดข้รลับพธิธลีบลัพตธิศมา พธิธลีมหาสนธิทไมยไดข้เปป็นเครพอชื่ งหมายเทยานลัตน แตย
เปป็นวธิธลีใหข้เขาไดข้กาค ลลังใจและเตธิบโตฝยายจธิตวธิญญาณ ขนมปลังหรพอนคตาองสุยนทลีเชื่ หลพออยยตย ข้องถยกเผาและ
ทธิงต
ความตาย--เวลามนสุษยรตายแลข้ว เขากป็สลบจนถขงเขาเปป็นขขตนมาจากความตาย
วาระสสุดทข้าย--พระเยซยจะเสดป็จกลลับมาเมพชื่อไร? เขาไมยมลีวลันกคาหนดแนยนอน เขาไมยเชพชื่อวยา พระเยซย
จะเสดป็จบนเมฆ แตยเชพชื่อวยาจะมลีการเปป็นขขตนมาจากความตายพธิเศษสคาหรลับพวก 7TH DAY และทสุก
คนทลีรชื่ ลักษาวลันสะบาโตไวข้ เวลานลัตนคนทลีชื่ตรขงพระเยซยไวข้บนไมข้กางเขนจะเปป็นขขตนมาจากความตาย
ดข้วยเพพชื่อใหข้เขาถยกพธิพากษาลงโทษ ในอาณาจลักร 1000 ปลีของพระเยซย ทสุกคนทลีรชื่ อดแลข้วจะอยยบย น
สวรรคร และซาตานกลับพรรคพวกของมลันจะอยยบย นโลกนลีต ตอนนลัตนโลกนลีตจะเปป็นทลีรชื่ ข้างเปลยา
นรก--เขาสอนวยาคนชลัวชื่ กลับซาตานจะถยกลงโทษในไฟนรกเปป็นเวลาหลายปลี หลลังจากนลัตนวธิญญาณ
ของเขาจะดลับสยญไป

