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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 7ตุลาคม 2017
พระเจ้าตรัสว่า “...”
เล่าโดย คริ สเตี ยน มุลเลอร์...ประเทศคีรก์ ีซสถาน
(ขอชายคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิ ชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ผมหรือข้าพเจ้า)
ครอบครัวของผมเป็ นมิชชันนารีอาสาแอ๊ดเวนตีสในประเทศซึงอดีตเคยรวมอยู่กบั สหภาพรัสเซีย ประเทศ
ทีว่านีคือคีร์กซี สถาน
ในฐานะเป็ นคนงานทีไปทํางานในต่างประเทศ ทุกปี เราได้รบั วันหยุดยาวประมาณหนึงเดือน แต่พดู ตามตรง
ผมมัก จะบ่ น เล็กน้ อ ยเกียวกับ วัน หยุด ยาวนี เพราะเมือครอบครัว ของผมขึนเครืองกลับ บ้ า นเกิด คือ ประเทศ
อาร์เจนติน าในเดือนมิถุน ายน ซึงตรงกับฤดูหนาวพอดีในประเทศอาร์เจนตินา ผมเองอยากจะหยุดยาวในเดือน
ธันวาคมมากกว่า เพราะจะตรงกับฤดูรอ้ นในอาร์เจนตินา ถ้าได้หยุดในช่วงดังกล่าว ผมจะได้ใช้ช่วงคริสตมาสกับคุณ
แม่ของผม
แต่ปีนีภรรยาของผมไม่ค่อยสบาย และต้องการการเยียวยา ผมจึงช่วยเธอจัดเสือผ้าลงกระเป๋ าและออก
เดิน ทางจากโรงเรีย นเฮอริเ ทจแอ๊ด เวนตีส ทีเราทํา งาน โรงเรีย นนีตังอยู่ทีเมืองท็อคม็อ ค ถือเป็ น เมืองหลักของ
ประเทศคีรก์ ซี สถาน ซึงผมทํางานเป็ นผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาตลอด 4 ปี ทผ่ี านมาติดต่อกัน
พระเจ้าทรงมีเหตุผลในการส่งเรากลับอาร์เจนตินาในช่วงเวลานีจริงๆ
การท้าทายของพระเจ้า และพระพรของเรา
ขณะทีอยู่ในอาร์เจนตินา ผู้หญิงคนหนึงโทรถึงผม เธอเป็ นแอ๊ดเวนตีส แต่ผมและภรรยาไม่เ คยพบเธอมา
ก่อน เธอได้ทราบว่าผมทํางานเป็ นคนหาทุนสําหรับการพัฒนาโรงเรียนในคีร์กซี สถาน เธอต้องการให้ผมเดินทางไป
ทีบ้านของเธอ และเล่าให้เธอฟั งเกียวกับโครงการทีผมกําลังดําเนินการอยู่
เมือผมไปถึง เธอบอกกับ ผมว่ า “ฉัน กํา ลังจะพูด แบบตรงไปตรงมากับ คุณ ฉัน พยายามจะขายบ้า นของ
ฉัน ในรอบสองปี ทีผ่า นมา และไม่ส ามารถขายได้ ดัง นั นฉัน จึง ทูล พระเจ้า ว่ า “ถ้า ฉัน ขายบ้า นหลัง นี ได้ ฉัน จะ
ถวาย 100,000 เหรียญอเมริกนั แด่พระเจ้าสําหรับโครงการใดโครงการหนึงของพระองค์”
ดวงตาของผมเปิ ดกว้างด้วยความประหลาดใจขณะทีได้ฟังเช่นนัน...
เธอพูดต่อว่า “ฉันได้โทรติดต่อสถาบันของคริสตจักรหลายแห่ง แต่ไม่มแี ห่งใดโทรตอบฉัน จนกระทังคุณมา
นีแหละ” เธอสรุป
ผมบอกกับ หญิง แอ็ด เวนตีส คนนั นว่ า โรงเรีย นคริส เตีย นเฮอริเ ทจกํา ลัง พยายามเรืยไรเงิน 400,000
เหรีย ญอเมริก ั น เพือสร้ า งอาคาร 3 ชันให้ เ ป็ นห้ อ งเรี ย น และจะได้ ร ั บ นั ก เรี ย นเป็ นจํ า นวน 2 เท่ า ของ
ปั จจุบนั จาก 330 คน เป็ น 660 คน เมือปี ทแล้
ี วเราต้องบอกให้ผู้มาลงทะเบียนใหม่กลับบ้านไป 40 คน
เพราะเราไม่มพี นที
ื ในห้องเพียงพอ
หญิ ง คนนั นตอบว่ า “ดี แ ล้ ว ฉั น จะบริ จ าคเงิน ให้ ก ับ โครงการที คุ ณ กล่ า วถึ ง ” เธอกล่ า วหนั ก แน่ น
หญิงคนนันกล่าวต่อว่ า “อาจารย์จําเป็ นต้อ งอธิษฐานอย่า งหนักสําหรับฉัน ฉันได้พยายามมาแล้วในรอบ
เวลาสองปี ทผ่ี านมา แต่ไม่สามารถขายบ้านได้ ดูเหมือนมันเป็ นเรืองทีเป็ นไปไม่ได้”
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การอธิ ษฐาน และเสียงเรียกทางโทรศัพท์
เราคุกเข่าลงอธิฐานร่วมกันและผมลากลับบ้านในเย็นวันนันผมเล่าเรืองให้ภรรยา และลูกชายสองคนอายุ 6
และ 7 ปี ครึงฟั ง แล้วเราอธิษฐานกันอย่างร้อนรนในคืนนัน และในตอนเช้าวันต่อมา
ในวันถัดมาอีกวันหนึง ผูส้ นใจจะซือโทรมาหาผม และผู้ซอบ้
ื าน เดินทางมาดูบ้านทีจะซือและตัดสิน ใจซือ
บ้านในทันทีทดูี บ้านเสร็จ ผมรูส้ กึ ตกใจทีการขายบ้านได้เกิดขึนรวดเร็วเช่นนัน ก่อนหน้าการเดินทางมาหยุดพักใน
ครังนี อย่างทีบอกให้ทราบ ผมรูส้ กึ หงุดหงิดทีได้เดินทางกลับอาร์เจนตินาในฤดูหนาวแทนทีจะเป็ นฤดูรอ้ น แต่พระ
เจ้าทรงมีอกี แผนหนึง...นันคือเงินบริจาคจากการขายบ้านครังนี ซึงเหมือนกับพระเจ้าทรงตรัสว่า “จงนิงเสียและรู้
เถอะว่า เราคือพระเจ้า” (เพลงสดุดี 46:10)
พระเจ้ า ทรงทราบว่ า ผู้ห ญิง คนนี ต้อ งการขายบ้า นของเธออย่า งยิง และเงิน จํา นวนหนึ งในสีจากการ
ขายจะนําไปสร้างห้องเรียนด้วยอิฐบล็อกในประเทศคีร์กซี สถาน ขอบคุณสําหรับของขวัญของเธอ และของขวัญจาก
อีกหลายคน และตึกหลังนีมีกาํ หนดจะแล้วเสร็จในปี นี
ระหว่างการได้หยุดพักประจําปี ผมได้วางแผนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพือเรียไรเงินมากขึน ผมทํางาน
ตลอดเดื อ นขณะอยู่ ท ี นั น แต่ ผ มเรี ยไรได้ เ งิ น ไม่ ถึ ง หนึ งในสี ที ผู้ ห ญิ ง ที ประเทศอาร์ เ จนติ น่ า ถวายให้
การเรียไรเงิน ทังหมดเป็ นเรืองเกียวกับ การอธิษ ฐาน และความเชือ ผมได้เ รีย นรู้ ท ีจะติด ตามพระเจ้ า
และขอให้พระองค์นําไปตามทีพระองค์ทรงต้องการ
ส่วนหนึงของเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี จะนํ า ไปสร้างส่วนทียังสร้างไม่เสร็จของตึก
เอนกประสงค์ ซึ งมีโ ถงใหญ่ (หรือ หอประชุ ม ) และมีห ้อ งสํา หรับ ใช้ส อยอืนๆให้ แ ล้ ว เสร็ จ และส่ ว นหนึ งจะ
แบ่งให้กบั โรงเรียน “เฮอริเทจคริสเตียนแอ๊ดเวนตีส” ด้ว ย ขอบคุณพีน้องทุกคนสําหรับการอธิษฐานเผือเราและ
ขอบคุณสําหรับเงินถวายสําหรับพันธกิจมิชชัน... ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้คุณ และครอบครัวของคุณด้วย ใน
นามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 คีร์ กีซ สถานตังอยู่ต รงแยกทางผ่ า นไปเมือ งใหญ่ ท ีศิวิไ ลซ์ห ลายเมือ ง นอกจาก “เส้น ทางสายไหม” ยัง มี
เส้นทางค้าขาย และเส้นทางวัฒนธรรมหลายเส้นผ่าน หรือไม่ถนนเหล่านันก็อยูใ่ กล้ชายแดน
 เพราะราคาเชือเพลิงสูง ชาวไร่ชาวนาจํานวนมากในคีร์กซี สถานยังใช้มา้ ไถนา และใช้มอื ในการทําการเกษตร
อย่างทีเคยทํามาเป็ นเวลาหลายร้อยปี
 ตามประวัติศ าสตร์ป ระชากรชาวคีร์ก ีซ สถาน เป็ นกึงชาวเลียงสัต ว์ เ ร่ ร อนไปเรือยๆ พวกเขาอาศัย อยู่
ในกระโจมผ้ า ใบลั ก ษณะทรงกลม เรีย กตัว เองว่ า “เยิร ทส์ ” เลียงชีพ ด้ ว ยการเลี ยงแกะ ม้ า และแย็ ค
(คล้ายวัวป่ ามีขนยาว)
 ประมาณ 80% ประชากรของประเทศคีร์กซี สถานเป็ นชาวมุสลิม ประมาณ 17% ติดตาม “รัสเซียนออทอด็อก
ซี” (ลักษณะคาทอลิกแต่เคร่งกว่า) และอีก 3% เชือศาสนาอืนๆ
 คริส ตจัก รแอ๊ ด เวนตีส มีส มาชิก รวม 757
คน ในประเทศคีร์ก ีซ สถาน ซึ งหมายความว่ า อัต ราของ
แอ๊ดเวนตีส 1 คนจะเท่ากับประชากรทัวไป 7,530 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 14 ตุลาคม 2017
การนวดเปิ ดประตู
เล่าโดย นิ โคไล วัย 20 ปี ...สํานักงานภาคยูโร-เอเชีย
นิ โคไล ได้ รบั การเรี ยกทางโทรศัพท์ ซึ งการเรียกครังนันได้ เปลี ยนแปลงชี วิตของนิ โคไลตลอดไป
นิโคไล เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีสวัย 20 ปี เขาอาศัยอยู่ในประเทศทีถือศาสนาอิสลามเคร่งครัด ซึงการประ
กาศตัวว่ าเป็ นคริสเตียนอาจเป็ น อันตรายแก่เขาได้ นิโ คไลเข้าฝึ กอบรมหลักสูตรการบําบัดด้วยการนวดจัดขึนโดย
คริส ตจัก รแอ๊ ด เวนตีส ในอีก ประเทศหนึ ง เมือเดิน ทางกลับ ถึ ง บ้ า นแล้ ว เขาได้ ล งประกาศในเฟซบุ๊ ค ของเขา
ว่า “รับรักษาโรคด้วยกายภาพบําบัด (โดยเน้นด้วยการนวด)”
คุณแม่ทีมีความต้องการอย่างมาก
ไม่นานหลังจากนัน เขาได้รบั โทรศัพท์จากคุณแม่คนหนึง ทีได้อ่านโฆษณาของเขา คุณแม่คนนันกล่าวขอร้อง
อย่างร้อนรนขอให้นิโคไลไปรักษาลูกชายคนเล็กของเธอ นิโคไลรูส้ กึ ลังเลเมือได้ทราบเกียวกับความพิการของเด็กชาย
เขาตอบไปว่า “ผมยังไม่มปี ระสบการณ์มากพอ.... ผมพึงยังอยู่ในระดับเริมต้นเท่านัน”
ฝ่ ายคุณแม่ของเด็ก ชายไม่ท้อใจ ยัง เรียกร้อ งว่ า “ได้โ ปรดมาช่ว ยเขาด้ว ย...ไม่มใี ครอืนต้องการมาช่ วยลูก
ชายของฉัน”
ในทีสุด นิ โ คไล แม้จ ะรู้ส ึก ลัง เลก็ได้ต กลงจะเดิน ทางไปพบผู้เ ป็ นแม่ กับ ลูก ชายของเธอ เมือเขาไปถึง
และตรวจดูส ภาพของเด็ก ชายทีพิการแล้ว เป็ น กรณีท ีพิก ารรุ น แรงมาก เขาบอกกับ ผู้เป็ นแม่ข องเด็ก ว่ า “ผมเสีย
ใจครับ... ผมยังไม่มปี ระสบการณ์ และสติปัญญามากพอจะช่วยลูกชายของคุณได้”
ผู้เ ป็ นแม่ ร้ อ งไห้อ อกมาอย่ า งเสีย ใจ “โปรดช่ ว ยเขาด้ว ย...ฉั น ได้ข อร้อ งนั ก กายภาพบํา บัด หลายคนให้
ช่ ว ยรั ก ษาลู ก ชายของฉั น หลายคนแล้ ว ทุ ก คนตอบปฏิ เ สธที จะช่ ว ย คุ ณ เป็ นความหวั ง สุ ด ท้ า ยของฉั น ”
ให้ผมอธิ ษฐานก่อนนะครับ
ดวงใจของนิ โ คไลมีความสงสารผู้ห ญิงทีเป็ นแม่ค นนี เขาพูด กับ เธอว่ า “เอาอย่า งนี ผมจะช่ว ยภายใต้
เงือนไขหนึง ผมเป็ น คริสเตียน และผมต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพือช่ว ยลูกชายของคุณ ถ้า คุณ จะอนุ ญาต
ให้ผ มอธิ ษ ฐานก่ อ นการรัก ษาด้ว ยการนวดทุ ก ครัง เป็ นไปได้ท ีพระเจ้า จะประทานสติปั ญ ญาให้ผ มทีจะช่ ว ย
ลูกชายของคุณ”
นิโคไลรูส้ กึ ประหลาดใจ ทีผูห้ ญิงทีเป็ นแม่ตอบตกลง
คุณพ่อของเด็กชายได้กลับมาบ้านเมือนิโคไลได้มาทําการนวดในครังทีสาม และเขาเฝ้ าดูการนวดด้วยความ
สนใจและสงสัย โดยเฉพาะการทีนิโคไลทําการอธิษฐานก่อนการเริมการรักษา นิโคไลได้ทราบว่าคุณพ่อของเด็กชาย
เป็ นข้า ราชการระดับ สูง และเป็ นผู้ท รงอิท ธิพ ลคนหนึ ง ไม่มีอ ะไรทีนิโ คไลจะทํ า ได้น อกจากการอธิบ ายอย่า ง
ตรงไปตรงมาว่ามีอะไรเกิดขึน เขาบอกว่าเขารูส้ กึ ว่าเขายังไม่เก่งพอทีจะช่วยเด็กชายได้ แต่เมือคุณแม่ของเด็กชาย
อนุ ญาตให้เ ขาอธิษ ฐานขอสติปั ญญาจากพระเจ้า ได้ ภายใต้เงือนไขดังกล่ า วเขาจึง ลงมือทํา การรัก ษาเด็กชาย
คํ า อธิ บ ายของเขาเป็ นที พอใจของผู้ เ ป็ นบิ ด าของเด็ ก ชาย เขาบอกนิ โ คไลให้ ดํ า เนิ น การรั ก ษาต่ อ ไป
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การรักษาด้วยการนวดดําเนินต่ออีกระยะหนึง วันหนึงขณะทีทําการนวด พ่อของเด็กชายได้รบั สายบอกให้
เขาเร่งรีบไปทีไหนสักแห่งรีบด่วน นิโคไลไม่ทราบว่าเป็ นการเรียกเพืออะไร แต่เขาทราบว่าเป็ นเรืองฉุกเฉิน ผูเ้ ป็ น
พ่อของเด็กรีบลุกขึนไปใส่เครืองแบบเต็มยศ และรีบเร่งจะออกประตูบา้ นไป นิโคไลขอให้เขาหยุดทีประตูพดู ว่า “ท่าน
ครับ ผมไม่ ท ราบว่ า เป็ นเรืองฉุ ก เฉิ น เนื องจากอะไร แต่ ข อให้เ ราหยุ ด อธิษ ฐานก่อ นทีท่ า นจะเดิน ทางดีไ หม”
ผูเ้ ป็ น บิดาของเด็กชายตกลง นิโคไลอธิษฐานเผือเขา พอเสร็จการอธิษ ฐานผู้เป็ นบิดาวิงออกจากประตู
และไปขึนรถทีมีผมู้ ารับ นิโคไลไม่ทราบอะไรมากกว่านัน ว่าบิดาของเด็กชายรีบรุดออกไปเพราะเหตุใด
การแนะนําให้คนอืนยอมรับ-ทีไม่คาดฝันมาก่อน
การรั ก ษาด้ ว ยกายภาพบํ า บั ด ก้ า วหน้ า ต่ อ ไป ผู้ เ ป็ นพ่ อ แม่ ม องเห็ น การเปลี ยนแปลงของลู ก
ชาย เด็กชายไม่ได้หายจากการพิก ารโดยสมบูรณ์ แต่ส ามารถใช้เท้าเดิน การใช้มอื จับสิงของ ตลอดท่าทางการ
เคลือนไหวดีขนอย่
ึ างเห็น ได้ชดั เจน เด็กชายเริมทําสิงต่างๆ ทีเขาไม่สามารถทําได้เ มือก่อน ผู้เป็ น บิด ามารดารู้
สึกยินดีมาก บิดาของเด็กชาเริมบอกเพือนๆ ข้าราชการระดับสูงทํานองว่า “คุณคงไม่เชือกายภาพบําบัดด้วยการ
นวดจะช่ ว ยลูก ชายของผมได้ถึง เพีย งนี นิโ คไลเป็ นนั ก กายภาพทีดีท ีสุด ในประเทศของเรา พวกคุณ จะลอง
รับการนวดดูบา้ งไหม”
ด้วยคําแนะนํ าอย่างนัน นิโคไลได้กลายเป็ นนักกายภาพเน้นการนวดทีมีชอเสี
ื ยงขึนมาในเวลาอันสัน เขา
มีงานนวดให้ลูกค้าทีมีตําแหน่ งในรัฐบาลจนแทบไม่ว่าง นิโคไลท่องข้อพระคัมภีร์ทพระสั
ี
ญญาของพระเจ้าข้อหนึง
อย่างขึนใจ ซึงมีขอ้ ความว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิงได้ โดยพระองค์ผทู้ รงเสริมกําลังข้าพเจ้า” (ฟีลปิ ปี 4:13)
เราอาจสงสัย พระกิต ติคุณ จะสามารถเผยแพร่ ไปในประเทศอิส ลามทีเข้มงวดเช่ น นั นได้อ ย่า งไร เรือง
ของนิ โ คไลเตือ นใจเราว่ า เรารับ ใช้พ ระเจ้า ผู้ท รงฤทธานุ ภ าพ เหมือนนิโ คไล คุณ อาจไม่มีป ระสบการณ์ ม าก
นัก แต่เมือคุณอธิษฐานขอสติปัญญา พระเจ้าจะทรงเปิ ดประตูให้ในลักษณะทีเหลือเชือได้
โปรดอธิ ษ ฐานเผื อนิ โ คไลและงานของแอ๊ ด เวนตี ส ในประเทศต่ า งๆ ที เข้ ม งวดอย่ า งประเทศ
ทีอยู่ในเขตการดูแลของสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทุกคนสําหรับ เงิน ถวายซึงจะช่ว ย
เผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ในพืนทียากสําหรับการจะเอือมออกไปยังพืนทีนันๆของโลก
ข้อมูลด่วน
 ประเทศส่วนใหญ่ในเขตสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย ครังหนึงเป็ นส่วนหนึงของประเทศสหภาพรัสเซีย
 ปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ในเขตสํานักงานภาคยูโ ร-เอเชีย เป็ น ทีอยู่ของประชากรรวมกันกว่า 322 ล้านคน
ในจํานวนนีเป็ นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดตีสเพียง 111,500 คน ซึงถ้าเทียบเป็ นอัตราส่วน เท่ากับแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป 2,888 คน
 ประเทศต่ า งๆ ทีตังอยู่ ใ นเขตภาคใต้ข องสํ า นั ก งานภาค ซึ งประกอบด้ ว ย อัฟ กานิ ส ถาน คาซัค สถาน
คีร์ กีซ สถาน ทาจิค ิส ถาน เติร์ก เมนิ ส ถาน และอุ ซ เบคิส ถาน เป็ นประเทศทีประชากรส่ ว นใหญ่เ ป็ นชาว
มุสลิม และเป็ นการท้าทายพิเศษสําหรับชาวแอ๊ดเวนตีสซึงอาศัยอยู่ในเขตแดนแถบนีจํานวน 4,200
คน
เศษ ขณะประชากรในพืนทีมีร วมกัน ประมาณ 103 ล้า นคน นันเท่า กับ อัตราแอ๊ ด เวนตีส 1 คนต่ อ
ประชากรทัวไป 24,500 คน นีนับเป็ นพืนทีสําหรับพันธกิจอย่างแท้จริง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 21 ตุลาคม 2017
การลักลอบหนังสือเข้าประเทศ
เล่าโดย วลาดิ เมีย โบริโซว...สํานักงานภาคยูโร-เอเชีย
(ขอชายคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิ ชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ผมหรือข้าพเจ้า)
หลังจากเข้าร่วมการประชุมของสํานักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแล้ว เพือนๆขอให้ผมนํ ากล่อง
บรรจุหนังสือทางศาสนาประมาณ 100 เล่มกลับบ้านไปด้วย ผมอยากจะช่วย แต่รสู้ กึ ลังเล รัฐบาลของประเทศมุสลิม
ทีปกครองประเทศของผม ซึงเป็ นประเทศหนึงทีเคยร่วมอยูก่ บั สหภาพโซเวียต มีกฏหมายควบคุมการแจกหรือขาย
หนังสือเกียวกับศาสนา รัฐบาลได้ตงคณะกรรมการขึ
ั
นมา ถ้าใครจะแจกหนังสือ หรือแผ่นพับทางศาสนา จะต้องขอ
อนุญาตเจาะจงเป็ นฉบับๆ หรือเล่มๆ เมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะแจกจ่ายได้
คนขับรถบัสที ลังเลใจ
เพือนร่วมงานคนหนึงวางแผนจะดินทางไปยังเมืองทีผมทํางาน เป็ นศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ดว้ ย ผมตอบ
เพือนทีฝากหนังสือไปแจกว่า “ผมจะรับฝากในกรณีทคนขั
ี บรถทัวร์ตกลงจะรับผิดชอบสําหรับกล่องหนังสือเท่านัน”
คุณคงทราบในประเทศของผม คนขับรถทัวร์จะรับฝากสิงของนอกเหนือจากเสือผ้า และของใช้ตดิ ตัว โดยจะคิดค่า
ระวางเป็ นเงินสดพิเศษส่วนตัว
เราเดินทางไปถึงสถานีรถทัวร์ และขอให้คนขับรถทัวร์รบั ฝากกล่องหนังสือ เขาตกลงใจจะช่วยและขอให้ผม
จ่าย 100 เหรียญอเมริกนั (ประมาณ 3,500 บาท) ผมและเพือนซือตัวขึนนังบนรถทัวร์ พร้อมกระเป๋ าเดินทางขนาด
พอเหมาะ และนังรอพร้อมสําหรับการเดินทางไกล
เมือเราเดินทางไปถึงชายแดน คนขับรถทัวร์เข้ามาถามผมเกียวกับกล่องหนังสือ เพือเขาจะพูดกับเจ้าหน้าที
ตรวจเช็ค สิงของสัม ภาระได้ถูก ต้อ ง เขาถามว่ า มีห นัง สือประเภทใดอยู่ใ นกล่ องผมตอบว่า “หนั งสือ คริสเตีย น”
คนขับรถทัวร์ล้วงกระเป๋ าหยิบเงินใบละร้อยเหรียญคืนให้กบั ผมพร้อมกับพูดว่า “ลักลอบนําเข้าโคเคน (ยาเสพติด
ชนิดหนึง) ยังง่ายกว่านําเข้าหนังสือคริสเตียน”
พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซง
ความวิตกกังวลได้วงพล่
ิ านในความรูส้ กึ ของผม ผมจะทํายังไงดีกบั กล่องหนังสือ เพือนทีเดินทางไปด้วยได้
จับมือผมถอยออกมาหน่อย และอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ เราช่วยกันยกกล่องหนังสือ และ
กระเป๋ าส่วนตัวของเราไปวางบนสายพานสําหรับตรวจเช็คทีชายแดนขาออกนอกประเทศทีผมเดินทางมาร่วมการ
ประชุม ปรากฏว่าสายพานทีใช้ในการเคลือนย้ายสิงของไม่ทาํ งาน เจ้าหน้ าทีพยายามกดปุ่มหลายครังก็ไม่ได้ผล ใน
ทีสุดเจ้าหน้าทีผูค้ ุมเครืองและการตรวจเช็คพูดว่า “ดี...ไปได้” เราจึงยกของข้ามจุดชายแดนไป เมือเราเดินผ่านมา
ไกลพอสมควร เรามองย้อนหลังไปและได้พบสายพานขนสิงของผ่านเครืองตรวจเช็คทํางานตามปกติ
ในระยะไม่ไกลอีกต่อไปเป็ นด่านตรวจเช็คสิงของข้ามชายแดนเข้าประเทศของผม เราสังเกตว่าผูโ้ ดยสาร
หลายคนก่อนหน้า เรา เมือพวกเขาวางกระเป๋ าหรือสัมภาระบนเครืองสายพานผ่านเครืองตรวจเช็ค เครืองทํางาน
ปกติ แต่พอผมและเพือนวางกล่องหนังสือ และกระเป๋ าเดินทางลงบนสายพาน เมือเจ้าหน้าทีกดปุ่มให้เครืองทํางาน
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เครืองไม่ยอมทํางานเหมือนกับตอนขาออกจากประเทศเพือนบ้านทีผมและเพือนพึงมีประสบการณ์ ผา่ นมาหมาดๆ
เจ้าหน้าทีพยายามกดปุ่มหลายครัง เครืองยังนิงเฉย ในทีสุดเจ้าหน้ าทีเริมหัวเสีย พูดสังผมและเพือนว่า “ดีแล้ว ยก
ของไปได้” เมือเรายกของเดินออกไปไกลหน่อยเพือนําไปขึนรถทัวร์ทจอดรออยู
ี
่ เราเหลียวหลังกลับไปและเราได้เห็น
เครืองตรวจเช็คทํา งานปกติ นีเป็ นการทํางานของทูตสวรรค์ข องพระเจ้า เพือช่วยเราอย่า งแน่ นอนให้นําหนังสือ
เดินทางไปถึงปลายทางเพือการแจกจ่ายให้กบั ผูส้ นใจต่อไป
คําอธิ ษฐานของนักรบผู้กล้าหาญ
แต่นีไม่ใช่จุดสินสุดของเรือง ในวันสะบาโตต่ อมา สมาชิกโบสถ์คนหนึงเดินเข้ามาหาผมหลังจากชัวโมง
เทศนาได้ผ่านไป เธอบอกกับผมว่า “มีสงแปลกประหลาดเกิ
ิ
ดขึนกับฉันเมือสัปดาห์ทแล้
ี ว...คือมีเสียงเรียกลึกลับมา
ปลุกฉันในตอนเทียงคืน เสียงนันสังว่า “ตืนขึนและอธิษฐานเผือศิษยาภิบาลของเธอสิ” ฉันเองไม่ทราบว่าอาจารย์
เดินทางไปประชุม นึกว่ายังอยู่ทบ้ี านตามปกติ จึงทําไม่ใส่ใจ ล้มตัวลงจะนอนหลับต่อ แต่เสียงเรียกปลุกให้ตนื และ
อธิษฐานดังขึนอีก ฉันจึงตืนและคุกเข่าอธิษฐานเผืออาจารย์ประมาณหนึงชัวโมง”
ผมถามเธอเกียวกับ เวลาทีเธอได้ย ิน เสีย งปลุ ก ให้ตืนขึนเพืออธิษ ฐาน เธอบอกว่ า เป็ นเวลาเทียงคืน
พอดี ผมบอกเธอว่า “เวลาเทียงคืนพอดี ผมและเพือนศาสนาจารย์กําลังขนของข้ามชายแดนระหว่างสองประเทศ
แน่นอนพระเจ้าทรงก้าวเข้ามาปกป้ องหนังสืออันลําค่าของพระองค์
แม้ว่าผมไม่อาจเอ่ยชือประเทศของผม ทีผมกําลังทํางานรับใช้พระเจ้า โปรดอธิษฐานเพือพันธกิจของพระ
เจ้า และขอถือโอกาสนีกล่าวขอบคุณสําหรับเงินถวายของพีน้องในพระคริสต์ทงหลายทั
ั
วโลก ทีได้ถวายเงินเพือช่วย
นําพระกิตติคุณแห่งความรอดไปยังส่วนต่างๆในเขตพืนทีการดูแลของ สํานักงานภาคยูโร-เอเชีย และรอบโลกใบนี...
ขอพระเจ้าทรงอวยพระให้พน้ี องทังหลาย รวมทังครอบครัวด้วย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที ตังพันธกิ จ
 ประเทศต่ า งๆ ทีอยู่ในเขตดูแลของสหมิช ชัน ภาคใต้ข องสํานักงานภาคยูโ ร-เอเชีย ได้ร ายงานว่า โดยเฉลีย
เรามีอตั ราแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชากรทัวไป 24,500 คน ลองจินตนาการดู ประเทศขนาดเล็กประเทศ
หนึง จะมีแอ๊ดเวนตีสอยูใ่ นประเทศนันเพียงคนเดียว
 บางประเทศในเขตพืนทีของสํา นั กงานสหมิช ชัน เป็ นพืนทีทีประกาศพระกิตติคุณ ยากมาก เป็ นไปไม่ได้ท ี
จะเปิ ดประชุมในทีสาธารณะ หรือทําการเปิ ดประชุมใดๆ ทีเชิญคนนอกมาฟั ง หรือจะทํากิจ กรรมใดๆ เช่นการ
แจกใบปลิว จะแจกหรือ ขายหนั ง สือ ศาสนาไม่ไ ด้ การทํา ผิด ดัง กล่ า วเสียงต่ อ การถู ก ตัด สิน ให้จํ า คุ ก มาก
ดัง นันการแบ่ ง ปั น เรืองพระเยซู ทํา ได้ใ นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลเท่ านั น กระนั นมีผู้ค นจํ า นวนมากทีในใจของ
พวกเขา “มีความอย่างปรารถนาแรงกล้า” ทีจะได้รจู กั และรับฟั งความจริงเกียวกับพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะเรียก
พระนามของพระองค์แตกต่างกันออกไปก็ตามที
 โปรดอธิษ ฐานขอความกล้า หาญให้ก บั เหล่ า ผู้เ ชือ และผู้ร่ว มงานในประเทศต่ า งๆ เหล่า นั น ทีอยู่อาศัยใน
ในประเทศต่างๆ ทีมีความเข้มกวด และกีด กัน การเผยแพร่ เพือให้พวกเขามีความกล้า หาญในการแบ่งปั น
ความเชือแก่คนอืนๆ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 28 ตุลาคม 2017
เสียงร้องจากก้อนเมฆ
เล่าโดย มูรดั ...สํานักงานภาคยูโร-เอเชีย
ถ้ อยคํา ของมูรัดและนํ าตาของเขาไหลออกมา ขณะที เขาบอกถึ ง “ความลับ” ซึงซาบซึงในดวง
ใจของเขาอย่างสุดๆ
เด็กชายอายุสบิ ขวบได้เดินเข้าไปหาครูประจําชันของเขาหลังเลิกชันเรียนวันนัน แล้วกระซิบเบาๆกับ ครูของ
เขา
ฝ่ ายครูสาวทีว่า เป็ นครูเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึงทีทํางานในประเทศทีเข้มงวดในเรืองการเผยแพร่พระ
ศาสนา แม้ว่ามูรดั ได้เรียนในชันของเธอมาหลายเดือนแล้ว เด็กชายไม่เคยพูดกับเธอในลักษณะนันมาก่อน
หลังจากมูรดั กล่าวประโยคแรกแล้ว และเห็นว่ าครูของเขาคอยฟั งอยู่ เขากล่าวต่อในลักษณะกระซิบเบาๆ
เช่นเดิมว่า “ผมมีบางสิงจะบอกครู”
ฝ่ ายครูรสู้ กึ สนใจมากถามว่า “เล่ามาสิ...เธออยากจะบอกอะไรครู”
ภาพนิ มิตบนหมู่ก้อนเมฆ
มีนําตาไหลอาบแก้มของมูรดั ขณะทีเขาเล่าเรือง “วันหนึงขณะทีผมเดินเท้าจากบ้านมายังโรงเรียน ผมมอง
ขีนไปบนท้อ งฟ้ า ผมมองเห็น ก้อนเมฆมองดูเ หมือนชายคนหนึ งถูก แขวนบนไม้ก างเขน” เขาเล่ าต่อ “ผมไม่รู้
ว่า เขาเป็ นใคร จนกระทังได้ย ิน ครูเ ล่ า เรืองของพระเยซู ทํา ให้ผ มนึ ก ถึง ก้อ นเมฆทีผมได้เ ห็น ในเช้า วัน ก่ อน”
ถ้อยคํา ของมูรดั และนํ าตาทีไหลจากดวงตาทังสองของเขาขณะทีเล่ าถึง “ความลับ” ทีแทงทะลุเ ข้าไปยัง
ยัง ดวงใจของเขา เป็ น ทีชัดเจนว่ า เขาไม่ท ราบว่า เขาจะทําการตัด สิน ใจอย่างไร สําหรับ นิ มติ ทีเขาได้มองเห็น
เวลาผ่านไปหลายวัน นํ าตาของครูเองไหลออกมาเมือเธอนึกถึงนิมติ ทีมูรดั ได้เห็น เธอไม่ค่อยแน่ ใจว่าจะพูด
อะไรดี ก ั บ มู ร ั ด แม้ ว่ า เธอจะแบ่ ง ปั นเ รื องในพระคั ม ภี ร์ เ กี ยวกั บ พระ เยซู แ ก่ นั ก เรี ย นเสมอ ทั งกล่ า ว
ถึงคําสอนดีๆ ของพระคัมภีร์ แต่เธอไม่ได้กล่าวชักชวนอะไรโดยตรงแก่นักเรียนในชัน ด้วยเกรงว่าจะเป็ นการเสียง
ทําให้เกิดปั ญหากับเจ้าหน้าฝ่ ายบ้านเมือง
ครูสาวกล่าวกับศิษยาภิบาลสองสามสะบาโตหลังจากทีมูรดั ได้กระซิบบอกความลับกับเธอว่า “ฉันไม่ทราบ
ว่าจะทําอะไร” มูรดั ได้แบ่งปั นนิมติ ของเขาให้กบั ฉันโดยไม่บอกให้ใครรู้ เพราะว่าพ่อ-แม่ของเขากล่าวห้ามมูรดั หลาย
ครังว่า ไม่ให้เขาเชือในพระเยซู”
ข่าวสารแห่งความหวัง
เราอาจนึ กสงสัยว่ า ข่า วพระกิตติคุณ จะถูกเผยแพร่ไปได้อย่า งไรในพืนทีของโลกอย่างเช่น บ้านเกิดของ
มูรดั แต่เรืองราวของเด็กคนนี เป็ นภาพทีสามารถสะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าจะทรงให้พระองค์เป็ นทีรูจ้ กั ได้อย่างไร
แม้จะไม่มกี ารเอ่ยพระนามของพระองค์มากนัก

9

เอลเลน ไว้ท์ กล่าวว่าเด็กๆ จะมีบทบาทสําคัญในการแบ่งปั นพระกิตติคุณในช่วงวันสุดท้าย “เมือตัวแทน
จากสวรรค์มองเห็นว่า เมือมนุษย์ไม่ได้รบั อนุญาตให้นําเสนอความจริง พระวิญญาณของพระเจ้าจะทําหน้าทีประกาศ
ความจริงขณะคนงานทีมีอายุมากกว่าไม่สามารถทําได้” คําพยานสําหรับคริสตจักร, เล่ม 6, หน้า 202
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติทผิี ดปกติ อย่างเช่นเรืองก้อนเมฆปรากฏรูปร่างเหมือนพระเยซูตามทีเราได้ฟัง
กัน ก็อาจโน้มน้าวผูค้ นให้มาหาพระเยซู ในพืนทีหน้าต่าง 10/40 ของแผนทีโลก ซึงหมายถึงพืนทีทีของผูค้ นส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ ถือว่าเป็ นพืนทีท้าทายต่อการแบ่งปั นพระกิตติคุณ มีหลายคนได้เล่าให้ผนู้ ําและเพือนๆ ฟั งว่าพวกเขา
ได้มองเห็นพระเยซูในความฝันของพวกเขา เป็ นพืนที ทีคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรืองความฝั น จึงมีคนจํานวนไม่
น้อยรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอดเป็ นการส่วนตัว หลังจากทีพวกเขาได้ฝันเกียวกับพระเยซู
ทีมูร ดั มองเห็นก้อนเมฆเป็ นรูปพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน เตือนใจเราให้นึกถึงคํา ตรัสของพระเยซูท ตรั
ี ส
ว่า “เราบอกท่านทังหลายว่า ถึงคนเหล่านีจะนิงเสีย ศิลาทังหลายก็ยงั ส่งเสียงร้อง” (ลูกา 19:40) พระเยซูทรงตรัสคํา
นีออกมา เพือพวกฟาริสรี บเร้าพระเยซูให้หา้ มเหล่าสาวกของพระองค์ ทีส่งเสียงแสดงความชืนชมยินดี และประกาศ
ว่าพระเยซูเป็ นพระเมสสิยาห์ ทังนีเพือเป็ นการปิ ดกันไม่ให้พวกเขาร้องประกาศความจริง
เช่นเดียวกันแม้กอ้ นเมฆยังปรากฏออกมาให้เห็น ซึงก็เหมือ นการร้องประกาศบนพืนทีส่วนนันของโลก
ทีมีการห้า มไม่ ให้ป ระกาศพระกิตติคุณ เมือมูร ดั ได้เห็น ก้อนเมฆในลัก ษณะอย่า งนันเหนือ บ้า นของเขา เขาเข้า
ใจข่าวสารว่า พระเยซูทถูี กตรึงกางเขนนันเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และขณะเดียวกันทรงเป็ นพระผูไ้ ถ่ให้รอดของโลก
นันเอง และครูสาวของมูรดั ก็แน่ใจว่าพระเยซูทรงเอือมถึงดวงใจของมูรดั ผ่านรูปก้อนเมฆทีเป็ นภาพพระเยซูถูกตรึง
กางเขน แม้ว่าเธอไม่แน่ใจว่า เธอควรจะทําอะไรต่อไป แต่เธอทราบว่าถ้าพระเยซูทรงบันดาลให้กอ้ นเมฆประกาศ
เรืองราวของพระองค์ได้ เธอก็ไม่ควรเป็ นทุกข์กงั วลอะไร
ในทีสุดครูสาวได้บอกกับศิษยาภิบาลว่า “สิงสําคัญทีสุด ถ้าพระเจ้าจะทรงทําให้งานประกาศพระกิตติคุณ
สําเร็จ พระองค์กจ็ ะทรงทําการนันสําเร็จได้ แม้เราไม่อาจจะเข้าใจวิธกี ารของพระองค์กต็ าม”
โปรดอธิษ ฐานขอพระเจ้า ทรงเปิ ดประตูใจของประชาชนให้ร ับ ฟั ง และรับ เอาข่า วสารของพระเจ้า ด้ว ย
โดยเฉพาะประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นประเทศทีมีความเข้มงวดไม่ให้ทาํ การประกาศพระกิตติคณ
ุ แห่งความรอดเงินถวาย
ของพีน้องในพระคริสต์ จะช่วยให้พระกิตติคุณเข้าถึงพืนทียากต่อการเอือมถึงในส่วนนีของโลก ขอบคุณพีน้ อง และ
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พน้ี องและทังครอบครัวของพีน้องทังหลายด้วย...ในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที ตังมิชชัน
 โปรดอธิษ ฐานเพือผู้ เ ชือทังหลายทีอาศัย อยู่ บ นพืนทีทีเอือมถึง ได้ ย าก ในเขตพืนที ของสํา นั ก งานภาค
ยูโร-เอเชียด้วย
 โปรดอธิ ษ ฐานเพื อผู้ค นทังหลายทีกํา ลัง แสวงหาทางจะรู้จ ัก พระเจ้ า แต่ ไ ม่ ท ราบว่ า จะพบพระองค์ ไ ด้
อย่างไร
 อธิษ ฐานขอสติปั ญ ญาสํา หรับ ผู้นํ า ทังหลายในพืนที ขณะทีพวกเขาแสวงหาแนวทางใหม่ เพือจะเอือมถึง
ผูค้ นนับล้านเพือพระคริสต์ภายใต้สถานการณ์แห่งความยากลําบาก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 4พฤศจิกายน 2017
การอัศจรรย์ 3 ครังในโรงพยาบาล
เล่าโดย นาทัลยา กริ เกอเยวา...ประเทศรัสเซี ย
(ขอผู้หญิ งคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิ ชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ฉันหรือข้าพเจ้า)
ฉันรับบัพติศมาตอนอายุ 19 ปี เพราะฉันอยากเตรียมตัวพร้อมในการรับใช้ แต่หลังจากนันเพียงหกเดือน
ฉันได้ออกจากโบสถ์ไปถึง 14 ปี จนฉันอายุได้ 33 ปี จงึ ได้กลับ มาเข้า นมัสการในโบสถ์อกี ครังหนึง สาเหตุท ี
ฉันกลับมาหาพระเจ้า เพราะว่าฉันได้เห็นการอัศจรรย์เกิดกับสมาชิกในครอบครัวทีโรงพยาบาลถึง 3 ครังฉันจึงได้
กลับมาหาพระองค์
การอัศจรรย์ครังแรก
การอัศจรรย์ครังแรกเกิดขึนเมือพีสาวของฉันคนหนึงชือออลก้า ป่ ว ยหนัก ออลก้าเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตี ส ที ซื อสั ต ย์ เธออาศัย อยู่ อีก เมือ งหนึ ง ออลก้ า ต้ อ งเข้า รับ การผ่ า ตัด แบบหนั ก ๆ ถึ ง 3 ครั ง เมือแพทย์
บอกพวกเธอว่ า ออลก้าจะต้องได้รบั การผ่า ตัดอีกเป็ นครังที 4 ออลก้าได้โ ทรเรียกฉัน ให้อธิษฐานเผือเป็ นพิเศษ
ออลก้าบอกกับ ฉัน ว่า “พีรูส้ กึ กลัวมาก..ภาพจากเอ็กซ์เรย์เผยให้เห็นว่า เนืองอกในตัวพีโตขึน มัน เหมือน
จะเป็ นมะเร็ง หรือเนือร้าย”
ได้คืนนันฉันได้คุก เข่าลงและเริมอธิษ ฐาน ฉัน สัญญากับ พระเจ้าว่ า ฉัน จะเลิกดืมสุร า และเครืองดืมทีมี
แอลกอฮอลทุกชนิด จะเลิกสูบบุหรี และหยุดรับประทานเนือหมู และเผลิตภัณฑ์จากหมูทกุ ชนิด ขอพียงพระองค์ทรง
ช่วยพีสาวของฉัน ฉันอธิษฐานอย่างนันติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จนกระทังวันทีพีสาวของฉันจะเข้ารับการผ่าตัด ตังแต่
วันแรกทีฉันได้อธิษฐานสัญญากับพระเจ้า ฉันได้เลิกทุกอย่างตามทีฉันสัญญากับพระองค์ในคําอธิษฐาน ซึงนอกจาก
เนือหมูฉนั ได้หยุดรับประทานอาหารทีปรุงจากเนือสัตว์ทไม่
ี สะอาดอืนๆด้วย ตามทีพระคัมภีรห์ า้ มไว้
ในวันทีออลก้าจะเข้ารับการผ่าตัด ในตอนเย็นเธอส่งไลน์มาบอกฉันว่า “เมือคุณหมอเช็คตัวพีอย่างละเอียด
หมอบอกว่า “แปลกมากดูเหมือนก้อนเนือฝ่ อลงมากแล้ว เราจะเลือนการผ่าตัดออกไป เป็ นได้ว่าคุณอาจไม่ต้องได้รบั
การผ่าตัดอีกก็เป็ นได้....วันนีหมออนุญาตให้คณ
ุ กลับไปพักฟื นทีบ้านได้”
ดู เหมือนความกลัว ของฉัน ได้กลายเป็ นจริง ออลก้าอาจเป็ น มะเร็ง ขันสุด ท้า ย และการผ่าตัด อาจทําให้
เชือมะเร็งยิงแพร่ออกไปเร็วขึน อย่างไรก็ดฉี นั รีบโทรไปถามพีสาว ว่าเหตุใดหมอจึงไม่ผ่าตัดพี ทังๆ ทีกําหนดวันไว้
แล้ว
ออลก้าตอบว่า “ก่อนทีเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลนําพีเข้าห้องผ่าตัด คุณหมอสังให้พไปถ่
ี ายเอ็กเรย์อกี ครังหนึง
ในครังนี เมือหมอดูฟิลม์เอกซ์เรย์แล้ว ไม่เห็นอะไรผิดปกติ ซึงแสดงว่าพีหายดีแล้ว
ฉัน รู้สกึ โล่ งใจ และอธิษ ฐานขอบคุณ พระเจ้า ทุ กวัน ตลอดทังอาทิตย์ ในเช้าวันเสาร์ฉันแต่งตัว ไปทํางาน
เหมือนเคยทํามา ทัน ใดนันมีความขัดแย้งเกิดขึนในตัวฉัน.. ฉันรูส้ กึ ไม่สบายใจอย่างยิงทีกําลังละเมิดพระบัญญัติ
เรืองวันสะบาโต โดยการไปทํางานในวันสะบาโตหลังจากทีพระเจ้าทรงช่วยให้พสาวของฉั
ี
นรอดชีวติ
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ในทีสุด ฉันตัดสิน ใจหักพวงมาลัย รถยนต์เลียวไปตามเส้น ทางทีจะไปโบสถ์เซเว่น ธ์เดย์แ อ๊ ด เวนตีส และ
ไปทันเวลาโรงเรียนวันสะบาโตพอดี วันนันจิตใจของฉันเต็มไปด้วยสันติสุข ฉันได้ตระหนักว่าฉันได้กลับมายังพระ
นิเวศของพระเจ้า ซึงเคยเป็ นบ้านของฉัน
การอัศจรรย์ครังที สอง
4 ปี ผ่านไป จวบจนปี 2015 คุณแม่ทชรามากแล้
ี
วของฉันเริมได้รบั ความทรมานเกียวกับโรคเส้นเลือดอุด
ตัน ในสมอง ทํา ให้มีอาการชา และต่อมามีอาการของอัมพาตเป็ น บางครัง เรารีบ นํ า คุณแม่ไปทีโรงพยาบาล ที
โรงพยาบาลคุณแม่นอนนิง สายตาจ้องมองมาทีพวกเรา คุณแม่เป็ นผูห้ ญิงทีแข็งแรง เป็ นแอ๊ดเวนตีสทีเข้มแข็งได้
เลียงดูลูกสาว 4 คนจนเติบใหญ่
พวกเราร่วมกันอธิษฐานเผือคุณแม่ตดิ ต่อกัน 2 สัปดาห์ อาการของคุณแม่คอ่ ยดีขนที
ึ ละน้อย คุณแม่กระดิก
นิ วมือ นิ วเท้ า ได้ พู ด เสีย งเบาๆได้ พวกเราดีใ จ และขอบคุ ณ พระเจ้ า และพาคุ ณ แม่ ม าพัก ฟื นทีบ้ า นต่ อ
หนึงสัป ดาห์หลังจากทีเรานําคุณแม่กลับมาอยู่ทบ้ี าน คุณแม่ลุกจากทีนอน และออกเดินช้าๆ อย่างปุ๊ บปั บ
หลานสาวคนหนึ งของคุ ณ แม่ ผู้เ ห็น คุ ณ ยายเดิน ได้เ ป็ นคนแรกร้อ งบอกคนอืนๆด้ว ยด้ ว ยความตื นเต้น และ
ความยิน ดีว่ า “คุ ณ ยายหายป่ วยแล้ ว คุ ณ ยายเดิน ได้ แ ล้ ว ” พวกเราทีเป็ นลู ก ๆ วิงมาต่ า งรู้ ส ึก ตืนเต้ น พอ
คุณ แม่เ ห็น หน้ า พวกเรา คุณ แม่บ อกพวกเราว่ า “ให้เ ราอธิษ ฐานขอบพระคุณ พระเจ้า ร่ ว มกัน ” และเราได้ทํ า
ตามทีคุณแม่บอก
ต่อมาในในปี 2016 คุณพ่อของฉันอายุได้79 ปี ได้เกิดอุบตั เิ หตุและได้รบั บาดเจ็บรุนแรง คุณพ่อปั นจักรยาน
ไป และถูกรถเมล์ชนกระเด็นไปถึง 3 เมตร มีคนนํา คุณพ่อส่งทีโรงพยาบาล อาการบาดเจ็บของคุณพ่อ อยู่ในขัน
วิกฤติ คุณพ่อไม่รสู้ กึ ตัว
คุณพ่อของฉันเคยประกาศว่าเขาเป็ นคนทีไม่เชือว่ามีพระเจ้าอยู่ในโลกนี คุณพ่อจดทะเบียนหย่าขาดจากคุณ
แม่ตอนทีฉัน อายุได้ 13 ปี และได้แต่งงานใหม่ เขาหยุดพูดกับฉัน เมือฉันบอกกับเขาว่า ฉันได้กลับไปนมัสการที
โบสถ์อกี และเขาโยนแผ่นดีวดี เี รืองเทศน์ ของคริสเตียนทีฉันให้ทงไป
ิ ก่อนเขาได้รบั อุบตั เิ หตุ 2 สัปดาห์เขาฉีกพระ
คัมภีรท์ ฉัี นส่งไปให้ดว้ ย
การอัศจรรย์ครังที สาม
ตอนนีคุณพ่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากเมืองทีพวกเราอยู่ พวกเราจึง
ไม่ได้ไปเยียมเขาในทันทีทได้
ี ทราบข่าวร้าย
2 วัน ต่อ มาคุ ณ แม่ข องฉั น และพีสาวคือ ออลก้า ได้ไ ปเยียมคุณ พ่ อ ทีโรงพยาบาล และได้ อธิ ษ ฐานเผือ
เขาทีข้างเตียง คุณแม่และพีสาวได้อธิษฐานของพระเจ้าช่วยให้เขาสํานึกผิด และสารภาพบาปทีเขาได้ประกาศว่าไม่
เชือในพระเจ้า และฉีกพระคัมภีรท์ งิ
ในวันที 3 คุณพ่อรูส้ กึ ตัวดี สมองเริมมีความทรงจํา เขาเอ่ยถามว่า เหตุใดเขาจึงต้องมานอนโรงพยาบาล
มีอะไรเกิดขึนกับเขา และจากนัน 3 ชัวโมงผ่านไปเขาก็จากไปอย่างไม่มวี นั กลับ มีแต่เพียงพระเจ้าเท่านันทีทราบว่า
ในจิตใจของคุณพ่อของฉันรู้สกึ อย่างไร แต่ฉันขอบคุณพระเจ้าทีทรงให้คุณพ่อ มีโ อกาสครังสุดท้า ย คือมีสติดชี ่ว ง
สุดท้ายก่อนทีจะตาย
ภายหลังจากทีพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานครังทีสามของฉัน ดวงใจของฉันถูกโน้มน้าวสู่พระองค์อย่างแนบ
แน่น ฉันแน่ ใจว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเรา และพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานของทุกคน
12

ดังนันผูค้ นทีเชือในพระเจ้าทังหลายควรอธิษฐานเสมอ อธิษฐานเพือครอบครัวของคุณ เพือลูกๆเพือคุณ
พ่อคุณแม่ของคุณ และเพือเพือนบ้านของคุณด้วย พระเจ้าทรงฟั ง และพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานของเรา... เรา
ทังหลายทีได้รบั การชําระบาปแล้ว เรากลายเป็ นบุตรทีชอบธรรมของพระเจ้าจึงควรอธิษฐานอย่างสัตย์ซอื
ส่วนหนึงของเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี จะนําไปช่วยสร้างศูนย์ชุมชนในเมืองโรสทาวออน-ดอน โปรดอธิษ ฐานร่ว มกับ ฉัน สํา หรับ การสร้า งศูน ย์ชุมชนแห่งนี และร่วมกับ ฉัน ในการถวายเงิน ถวายใน
โรงเรียนวันสะบาโต เพือใช้ในการเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ของพระบิดาเจ้ารอบโลกด้วย ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้
พีน้องในพระคริสต์ทงหลาย
ั
รวมทังครอบครัวด้วย...ทูลขอในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 เมื อ งโรสทาว-ออน-ดอน เป็ นเมื อ งท่ า ขนาดใหญ่ ต ังอยู่ บ นฝั งแม่ นํ าดอน ในศตวรรษที 19 เมื อ งนี
เป็ นศูนย์การค้าขายในแถบภาคใต้ของรัสเซีย โดยเป็ นท่าเรือส่งออกข้าวสาลี ไม้ซุง และแร่เหล็ก
 เพราะว่ า สถานทีตังของเมืองโรสทาว-ออน-ดอน อยู่ในชัย ภูม ิทีเหมาะสํา หรับ การขนส่ ง ทางนํ า บางคนจึง
กล่าวว่าเมืองโรสทาว-ออน-ดอน เป็ นประตูนําสูพ่ นที
ื “คอเคซัส”
 พืนทีรอบๆเมือ งโรสทาว-ออน-ดอน เป็ นสถานทีปลูก ต้น ทานตะวัน ซึ งผลิต นํ ามัน ดอกทานตะวัน ได้ ถึง
หนึงในสามของนํามันดอกทานตะวันทีใช้กนั ในประเทศรัสเซีย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 11พฤศจิ กายน 2017
ไม่มีชนเรี
ั ยนในวันสะบาโต
เล่าโดย นิ คิตา เคอร์คาชิ ว (22 ปี )...ประเทศรัสเซี ย
(ขอชายคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิ ชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ผมหรือข้าพเจ้า)
คุณแม่ทเป็
ี นแอ๊ดเวนตีสสอนเกียวกับพระเจ้าให้ผมฟั งตังแต่ผมเป็ นเด็กชายตัวเล็กๆ แต่คณ
ุ พ่อพยายามกีด
กันไม่ให้ผมไปนมัสการทีโบสถ์ เขาบอกผมว่า ผมจะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้เมือผมอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ผม
จําเป็ นต้องเชือฟั งเขา
หลังจากผมอายุได้ 18 ปี ผมย้ายจากบ้านเกิดไปศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ทมหาวิ
ี
ทยาลัยซึงตังอยู่ที
เมืองโรสทาว-ออน-ดอน ซีงตังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซีย สิงแรกทีผมทําหลังจากทีผมเก็บเสือผ้าออกจาก
กระเป๋ าคือ มองหาโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีอยู่ใกล้กบั หอพักทีสุด จากนันผมเริมศึกษาพระคัมภีร์อย่างตังใจ และมุ่งมันจะ
ถือรักษาวันสะบาโตไว้อย่างเคร่งครัด
ประเด็นเรืองวันสะบาโต
ผมต้องเผชิญกับปั ญหาเรืองวันสะบาโตแทบจะทันทีทมหาวิ
ี
ทยาลัยเปิ ดเรียน อาจารย์ทสอนแต่
ี
ละวิชาส่ง
จดหมายเตือนผม เพราะผมไม่ไปเข้าชันในเสาร์หรือวันสะบาโต ผมทราบดีว่าการได้รบั จดหมายหลายฉบับในปั ญหา
เดียวกัน ผมอาจถูกให้ออกจากการเป็ นนักศึกษาได้
พอคุณพ่อทราบว่าผมไม่ไปเข้าชันเรียนในวันเสาร์ แต่ไปนมัสการทีโบสถ์แทน เขาตําหนิผมอย่างรุนแรงทาง
โทรศัพท์ และเขาพูดเน้นเรืองการศึกษาต้องมาก่อนเป็ นนานสองนาน เขาบอกกับผมตรงๆว่า ทีเขาบอกว่าเมือผม
อายุ 18 ปี เขาจะให้สทิ ธิผมเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ แต่ในส่วนลึกเขาหวังว่าผมจะลืมเรืองเกียวกับพระเจ้า เมือผม
อายุเลย 18 ปี ไปแล้ว ผมจะไม่คดิ เรืองศาสนาอีก แต่ก ลับเป็ น ว่าผมกลับเอาจริงเอาจังเรืองการเชือฟั งพระเจ้า
มากกว่าตอนทีเป็ นเด็ก และวัยรุน่ เสียอีก
ฝ่ ายคุณแม่ของผมมีความยินดี ทีผมยกย่องพระเจ้าให้เป็ นหนึงในชีวติ คุณแม่สง่ ข้อพระคัมภีรม์ าให้ผมซึงมี
ข้อความว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยูก่ บั เจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกําลังเจ้า เออเราจะ
ช่วยเจ้า เออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชยั ของเรา”(อิสยาห์41:10) คุณแม่บอกกับผมว่า “แม่อธิษฐานเผือลูกทุกวัน”
และแน่นอนผมก็อธิษฐานอย่างหนักเช่นกัน
ผมขอให้คณะบดีของมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผมไม่ตอ้ งเข้าชันเรียนในวันเสาร์ แต่คณะบดีตอบว่าเขาไม่อาจ
ยกเว้นสําหรับผมได้ เขาอ้างว่านักศึกษาคนอืนๆจะกล่าวหาว่าเขาเข้าข้างนักศึกษาคนเดียว
เมือไม่มที างเลือก ผมตัดสินใจขอความเห็นใจกับอาจารย์เป็ นคนๆไป เพืออนุ ญาตให้ผมเรียนเสริมในวันอืน
แทน การขอความเห็นใจนีได้ผลจนเวลาล่วงเลยไปสองปี การสอบหลายครังอาจารย์จะให้ผมสอบในวันอาทิตย์ หรือ
วันอืนระหว่างสัปดาห์แทนวันเสาร์
ตอนแรกเพือนร่วมชันไม่เข้าใจผม แต่เมือได้ทราบถึงความเชือของผม พวกเขาเริมให้การสนับสนุ นและพูด
แทนผมต่อหน้าอาจารย์คนอืนๆในชันเรียน
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อย่างไรก็ตามมีอาจารย์สองสามคน ไม่ชอบหน้าผม พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดผมเลือกไปโบสถ์มากกว่าจะ
เข้าชันเรียน ผมเริมเป็ นกังวลมากขึนกับท่าทีของพวกอาจารย์ทไม่
ี ชอบผม ถ้าอาจารย์เหล่านันรวมตัวกันเอาเรืองผม
ผมอาจถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยก็เป็ นได้ ผมทราบว่าถ้า สิงดังกล่าวเกิดขึน คุณพ่อของผมจะเสียใจมากทีสุด
เพราะผมทําให้เขาผิดหวัง
การยืนคําขาด
วันหนึงคณะบดีเรียกผมให้ไปพบทีห้องทํางานของท่าน และยืนคําขาดให้กบั ผม เพราะผมได้รบั การผ่อนผัน
มานานเกิน พอแล้ ว คณะบดีก ล่ า วแข็ง ขัน ว่ า “ถ้า เธอไม่ เ ข้า ชันในวัน เสาร์ อีก ผมจํ า เป็ นต้ อ งให้คุ ณ ออกจาก
มหาวิทยาลัย”
ผมนําเรืองนีไปบอกศิษยาภิบาล และทังโบสถ์ได้อธิษฐานเผือผมในเรืองนี ศาสนาจารย์สองท่านเดินทางไป
ขอร้องกับคณะบดี และอธิบายให้คณะบดีทราบว่าเหตุใดผมจึงไม่เข้าชันในวันเสาร์ พระเจ้าเข้าแทรกแซงคณะบดี
กล่าวว่ า “ผมคงอยู่ในตําแหน่ งนี ถ้าหากคุณจะจัดให้มกี จิ กรรมพิเศษในหาวิทยาลัย ”อย่างไรก็ดคี ณะบดีขอร้องให้
ศาสนาจารย์แ อ๊ดเวนตีสจัดนิทรรศการเรืองสุขภาพในมหาวิทยาลัย ขึน ซึงศาสนาจารย์ทงสองตอบรั
ั
บ และได้จดั
นิทรรศการสุขภาพขึนในมหาวิทยาลัยในอีกหนึงเดือนต่อมา
สิงต่างๆ เงียบเสีย งลงในช่วงเวลาหนึง จากนันคณะบดีได้ย้ายไปมหาวิทยาลัยอืน และปั ญหาของผมได้
กลับมาอีกครังหนึง
ปั ญหาใหญ่มาถึง เมืออาจารย์ทสอนท่
ี
านหนึงปฏิเสธจะให้ผมสอบในวันอืนนอกเหนือจากวันเสาร์ ทีผมต้อง
นังสอบพร้อมกับเพือนๆ จะว่าเพราะชันเรียนของอาจารย์สอนท่านนีสอนเฉพาะในวันเสาร์วนั เดียว ในวิชานี เพือน
คนหนึงนําคําบรรยาย และโจทย์การบ้านมาให้ เมือทําการบ้านเสร็จ เพือนคนเดียวกันนํ าส่งอาจารย์ให้... ผมอธิบาย
ให้อาจารย์ฟังว่าเหตุใดผมไม่สามารถนังสอบในวันเสาร์ได้ อาจารย์ไม่ให้ความเห็นใดๆ แต่ออกคําสังว่า “เธอต้องมา
สอบในวันเสาร์ทจะถึ
ี งนีพร้อมกับเพือนๆ หรือไม่กไ็ ม่ตอ้ งมาเลย”
ผมคิดว่านีเป็ นจุดจบในการศึกษาของผม คณะบดีกไ็ ม่ให้การสนับสนุ นผม และอาจารย์สอนบางคนก็ไม่เห็น
ด้วย อาจารย์ผหู้ ญิงคนนันถึงกับกําหนดตารางสอบไว้ในวันเสาร์ดว้ ย
ผมอุทานออกมา “ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ดว้ ยเถิด!”
เปลียนใจ
ผมอธิษฐานอย่างหนักในเรืองนี 3 วันต่อมา บ่ายวันนันผมเดินสวนกับ อาจารย์ผู้หญิงบนทางเท้า อาจารย์
หยุดเดิน และหันมาทางผม “มาทีห้องพักของอาจารย์หน่ อย และนํ าการบ้านครังสุดท้ายมาให้ดูด้วย” คําพูดของ
อาจารย์นุ่มนวลกว่าทุกครัง
นีเป็ นอาจารย์ผปู้ ฏิเสธทีจะทํางานร่วมกับผมตลอดทังภาคของการเรียน ตอนนีเธอตกลงจะดูการบ้านของผม
... พระเจ้าทรงเปลียนใจของเธอ ผมสอบผ่านชันของอาจารย์หญิงท่านนีด้วยดี!
ผ่านการท้าทายเรืองวันสะบาโต ผมได้เรียนรูท้ จะเชื
ี อฟั งพระเจ้า และมอบถวายชีวิตแด่พระองค์ ขอบคุณ
พระองค์ททรงประทานให้
ี
ผมมีความเชือมัน และความหวังสําหรับอนาคต
อีกไม่ชา้ ผมจะเรียนสําเร็จ และเข้าไปมีสว่ นในตลาดแรงงาน ผมไม่เป็ นกังวลเกียวกับอนาคตด้วย 2 เหตุ
ผล พระเจ้าทรงสัตย์ซอในการเติ
ื
มเต็มพระสัญญาของพระองค์ ทรงยกชูผมขึนด้วยพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรม
ของพระองค์ และตารางการสอบสุดท้ายของผมก่อนทีจะสําเร็จการศึกษาได้กาํ หนดไว้ในวันระหว่างสัปดาห์!
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ส่วนหนึ งของเงิน ถวายในวัน สะบาโตทีสิบ สาม จะนํ าไปช่วยสร้า งศูน ย์ชุมชนในเมือ งโรสทาว์-ออน-ดอน
สถานทีซึงนั กเรียน นั กศึกษาเช่นตัว ผม สามารถพบ และแบ่ งปั นพระเยซู กบั คนอืนๆ ขอบคุณพีน้ องในพระเจ้า
ทังหลายทีสนับสนุ นพันธกิจของพระเจ้าด้วยคําอธิษฐาน และเงินถวาย...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พน้ี องทุกท่าน
ทังครอบครัวด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 ปั จจุบนั เมืองโรสทาว์-ออน-ดอน ถูกสร้างขึนบนพืนทีของ “ทาไนท์” ซึงเคยเป็ นอาณานิคมของกรีก และต่อมา
ภายหลังได้กลายเป็ น “ป้ อม ทานา” ซึงอยูภ่ ายใต้กโี นอิส และป้ อมอะซัค ในสมัยอาณาจักรอ๊อตโตแมน
 เมืองโรสทาว์-ออน-ดอน ล้อมรอบด้ว ยพืนที ทีมีก ลุ่มผูค้ นแตกต่ างความเชือกันอาศัย อยู่ ซึงในจํา นวนนั นมี
รัสเซีย นออธอด็อก ซึงมีจํา นวนมากทีสุด รองลงมาเป็ นกลุ่มผู้เชือโรมันคาทอลิค ทีเหลือเป็ นชาวยิว ผู้เชือใน
ศาสนาพุทธ ผูเ้ ชืออาร์เมเนียน คริสเตียน และกลุ่มผูเ้ ชือโปรเตสแตนต์ (หลายคณะ)
 นักประพันธ์มชี อในอดี
ื
ต และปั จจุบนั หลายคนตังบ้านเรือนในโรสทาว์-ออน-ดอน ยกตัวอย่างเช่น แอนตัน เชโคว์
, มิเคียล โชโลค, อเล็กซานเดอร์ พุชคิน, แม็กซิม โกร์ก,ี และ อเล็กซานเดอร์ โซเชนิซนิ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 18พฤศจิ กายน 2017
ทางเดิ นเท้ าในสุสาน
เล่าโดย สูราโย คัดแจมคูโลวา (34 ปี )...ประเทศทาจิ กิสถาน
ในประเทศ “ทาจิคสิ ถาน” เพือนบ้านวัยรุ่นเช่นกันได้เชิญสูราโยไปนมัสการพระเจ้าในโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีส สูราโยไปนมัสการทีโบสถ์เป็ นเวลาสองปี แต่เมือสูราโยอายุได้ 18 ปี สูราโย สอบเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาล
ศาตร์ได้ สูราโยได้ขาดหายจากโบสถ์ไปเลย เมือเรียนสําเร็จได้งานทํา ต่อมาได้แต่งงานกับหนุ่ มมุสลิม ชีวติ แต่งงาน
ไม่ได้นําความสุขมาให้สรู าโยตามทีเธอหวังไว้ เพราะสามีมกั จะทุบตีสูราโยบ่อยๆ
ในช่วงเวลาแห่งความเศร้า สูราโยได้พบพระคัมภีร์เล่มหนึงทีเพือนชาวแอ๊ดเว่นธ์ตสี คนหนึงให้เธอไว้เมือ
หลายปี กอ่ น วันนันสูราโยเปิ ดประคัมภีรแ์ บบสุม่ ๆ ปรากฎว่าเปิ ดไปทีพระธรรมอิสยาห์ 5:4 ซึงมีขอ้ ความว่า “มีอะไร
อีกทีจะทําได้เพือสวนองุ่นของเรา ซึงเรายังไม่ได้ทาํ ให้ ก็เมือเรามุง่ หวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุน่ ไฉนมันจึงเกิดลูกเถา
เปรียว”
เมืออ่านข้อพระคัมภีรจ์ บนําตาของสูราโยไหลออกมา เธอรูส้ กึ ว่าเธอเป็ นสวนองุ่นทีพระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ตรียม
ไว้ แต่เธอเองเป็ นผูท้ าํ ให้พระเจ้าผิดหวัง สูราโยได้อธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า ถ้าพระองค์ประสงค์ให้ขา้ พระองค์อยู่กบั
สามีโปรดบันดาลให้เขาหยุดตีขา้ พระองค์ และขอให้เป็ นไปได้ทเราทั
ี งสองจะนมัสการพระองค์ร่วมกัน ถ้าพระองค์
เห็น ควรให้ข ้าพระองค์แยกทางกับเขา โปรดประทานสัน ติสุขให้ข ้าพระองค์ และข้า พระองค์จะติด ตามพระองค์
ตลอดไป”
หลังจากสูราโยอธิษฐานไม่นาน เธอบอกกับสามีของเธอว่า “ฉันรักคนอืนมากกว่าคุณ เขาเป็ นมากกว่าบุคคล
ธรรมดาสําหรับฉัน”
สามีของเธอพูดแย้งขึนด้วยเสียงดังกว่าเหมือนกับเสียงของผูไ้ ด้ชยั ชนะว่า “ผมรูว้ ่าคุณต้องมีคนอืน”
สูราโย พูดเสียงหนักแน่ว่า “มันไม่ใช่อย่างทีคุณคิด บุคคลทีฉันรักคือพระเยซูคริสต์...ฉันรักพระเยซู และฉัน
ต้องการให้คณ
ุ รักพระองค์ดว้ ย”
สามีพดู อย่างแข็งขันว่า “เธอต้องรักนบีมะหะหมัด ท่านเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่พระเยซู”
สูร าโยพูดสรุปว่า “ประเด็นไม่ได้อยู่ทีใครเป็ นผู้เผยพระวจนะ...พระเยซูทรงเป็ น มากกว่าผูเ้ ผยพระวจนะ
พระองค์เป็ นเส้นทางแห่งความรอดของเรา”
การตัดสิ นใจที เสียงอันตราย
ไม่กวัี นต่อมาสามีของสูราโยเสพยาเสพติด และได้สญ
ู เสียเงินก้อนโตในเกมการพนัน เขาตัดสินใจว่าเขาจะ
ติดคุกดีกว่าทีจะเผชิญหน้ากับความอับอายเพราะการทีไม่สามารถจ่ายเงินใช้หนีได้ ดังนันเขาตัดสินใจว่าขณะทียัง
เมายาเสพติด จะทําความผิดเพือจะได้ติด คุก นันคือการฆ่าสูราโย ทีเธอกํา ลังจะตีจ ากเขา สามีทําเป็ นพูดดีชวน
ภรรยาให้ออกไปเดินเล่นด้วยกันในเวลากลางคืน
ท่ามกลางแสงจันทร์ สูราโยไม่สงั เกตเลยว่าเธอกําลังเดินอยูท่ ใด
ี เมือเพ่งสายตาดูดๆี เธอได้พบว่าสามีได้พา
เธอมาเดินเล่นทีสุสาน! ทันใดนันเธอรู้สกึ ว่ามีวตั ถุอะไรเย็นๆมาสัมผัสทีคอของเธอ มันเป็ นมีด แหลมคมเล่มหนึ ง!
สามีของเธอพยายามจะเชือดทีลําคอของเธอ!
ทันใดสูราโยจับแขนของสามีไว้ “ทําไมคุณจึงจะฆ่าฉัน ไม่คมุ้ ค่าหรอกทีคุณจะเข้าคุกเพราะฉัน”
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ทังคู่พยายามยือยุดมีดแต่คมมีดได้บาดนิวมือของสูราโยถึงกระดูก สูราโยร้องเสียงดังว่า “พระเยซูช่วยข้า
พระองค์ดว้ ย โปรดหยุดเขาไว้ จากนันเธอหมดสติไป
เมือสูราโยรูส้ กึ ตัวตืน เธอมองเห็นว่าเธอนอนบนเตียงของเธอเอง ในเวลาสองสามชัวโมงต่อมา สามีเข้ามาใน
ห้อง และกล่าวขอโทษ... พลางบอกกับภรรยาว่า เขาเป็ นคนอุม้ เธอกลับมาทีบ้านเอง
สูราโยบอกกับสามีทนั ทีว่า เธอไม่อาจใช้ชวี ติ คูก่ บั เขาอีกต่อไป สามีไม่ต่อต้าน และทังคู่ได้แยกทางกันเดิน
อย่างเงียบๆ เวลาผ่านไปประมาณหนึงสัปดาห์นับตังแต่สูราโยได้สญ
ั ญากับพระเจ้าว่า เธอจะดําเนินตามพระเจ้าไป
ถ้าพระองค์ชว่ ยให้เธอพบกับสันติสุขจากการหย่าร้าง แต่เธอกลับลืมถ้อยคําทีได้กล่าวสัญญาไว้ว่าจะติดตามพระเจ้า
นันเสีย
สูร าโยหาเช่า ห้อ งในอพาธเมนต์ไ ด้ และหางานใหม่ทํา ได้ใ นเวลาเดียวกัน โดยได้ง านเป็ น พยาบาลกะ
กลางคืน ทีโรงพยาบาลแห่งหนึ ง พอเริมทํางาน สูร าโยเริมจํา คํา สัญญาทีเคยให้กบั พระเจ้า ได้ เธอจึงคุก เข่า ลง
อธิษฐานว่า “โปรดแสดงให้ขา้ พระองค์ทราบด้วยว่าพระองค์ตอ้ งการให้ขา้ พระองค์นมัสการพระองค์ในคริสตจักรใด
ซึงเป็ นคริสตจักรเทียงแท้ทพระองค์
ี
สถิตอยู”่
ขึนรถเมล์ผิด
เช้าวันเสาร์หนึง หลังจากออกเวรกะกลางคืน ซึงอยูย่ าวมาเกือบตลอดคืนทีโรงพยาบาล สูราโยขึนรถเมล์ผดิ
สายอย่างไม่ตงใจ
ั เธอตระหนักว่าขึนรถผิดสายก็เมือรถเมล์ได้พาเธอไปถึงป้ ายรถเมล์ป้ายสุดท้ายของสายนัน ลง
จากรถเมล์ สูราโยมองไปรอบๆ คิดดูว่าเธออยูต่ รงส่วนไหนของตัวเมือง พอเหลียวไปด้านซ้ายไม่ไกลออกไปนัก สูรา
โยมองเห็นอาคารโบสถ์ตงอยู
ั ต่ รงหน้า พอเดินตรงไปและอ่านป้ ายชือโบสถ์ เป็ นโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส สูราโย
เชือว่าการขึนรถเมล์ผดิ ไม่ใช่เรืองบังเอิญ แต่พระเจ้าได้ทรงนํา เธอมายังโบสถ์เทียงแท้ทพระเจ้
ี
าทรงสถิตอยู่อย่าง
แน่นอน
มันเป็ นเช้าวันสะบาโต สูราโยเดินเข้าไปข้างในโบสถ์ การนมัสการพึงจะเริมต้น สูราโยทราบในส่วนลึกของ
จิตใจว่า นีเป็ นโบสถ์ทพระเจ้
ี
าทรงประสงค์ให้เธอเข้าร่วม และนับจากวันนันเป็ นต้นมาเธอไม่เคยออกจากโบสถ์แอ๊ดเวนตีสอีกเลย
ส่วนหนึงของเงิน ถวายวันสะบาโตทีสิบสาม จะถูกส่งไปให้ “รายการเอือมออกไปในประเทศทาจิกสิ ถาน”
ประเทศทีมีประชากร 8 ล้านคน แต่มเี ซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเพียง 204 คน ขอบคุณพีน้องชาวแอ๊ดเวนตีสทัวโลก
ทีระลึกถึงชาวทาจิกสิ ถานในคําอธิษฐาน และเงินถวายในโรงเรียนวันสะบาโตด้วย ขอพระบิดาเจ้า ทรงอวยพระพรพี
น้องทุกท่าน รวมทังครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที ตังมิชชัน
 ประเทศทาจิก ิส ถาน พืนทีเต็ม ไปด้ว ยภู เ ขาน้ อ ยใหญ่ ห ลายลู ก เป็ นลัก ษณะโอบล้ อ มประเทศไว้ ใ นแถบ
เอเชียกลาง ประชากรของประเทศมีประมาณ 8 ล้านคน ส่วนมากของประชากรเป็ นชนเผ่าพืนเมืองชือ “ทาจิก”
พวกเขาพูดภาษา “ทาจิก” ซึงเป็ นภาษาพืนเมืองดังเดิมของชาวเปอร์เซีย
 ในฐานะทีเคยรวมเป็ นส่วนหนึงของสหภาพโซเวียต เป็ นเวลา 70 ปี ดังนันชาวทาจิกจํานวนไม่น้อยพูดภาษา
รัสเซียเช่นกัน
 ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรมีอายุตํากว่า 30 ปี
 กีฬาประจําชาติของชาวทาจิคสิ ถาน คือ “กัสชทิกริ ”ิ เป็ นรูปแบบมวยปลําตามประเพณีดงเดิ
ั ม
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 25พฤศจิ กายน 2017
เอือมถึงเยาวชนผ่านฟุตบอล
เล่าโดย บัคริ ดดิ น ซันกิ โนว...ประเทศทาจิ กิสถาน
เด็กชายหลายคนทีเล่น ฟุ ตบอลภายใต้โ ค้ชแอ๊ดเวนตีสในทาจิกสิ ถานมีสงให้
ิ กงั วลมากกว่า บัตรลงโทษสี
เหลือง และสีแ ดงเมือทําผิด กติกา พวกนักฟุ ตบอลทีมนีพยายามหลีกเลียงบัตรสีนําเงิน เพราะเมือนักฟุ ตบอลใช้
ภาษาหยาบคาย และได้รบั บัตรสีนํ าเงิน และถ้าได้บ ัตรสีนําเงิน สองใบซ้อนในเกมเดียวเขาจะต้องออกจากการ
แข่งขันในเกมนัน
ผู้ป กครองชอบวินัย ทีโค้ชบัค ริด ดิน ตังขึนสํา หรับ นักฟุ ต บอลของเขา พวกเขาพบว่ า ลู กชายนั ก ฟุ ตบอล
ช่วยงานในบ้านของพวกเขามากกว่าแต่ก่อน เพราะวินัยทีพวกเขาได้เรียนรู้ในสนามฟุ ตบอล พวกเด็กกล่าวสบถ
สาบานน้อยลง และใช้เวลากับเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงเช่นกัน
การเอือมออกไปในรูปแบบใหม่
การตังทีมฟุ ตบอลขึน เป็ นความพยายามทีจะเอือมออกไปยังเพือนบ้านในประเทศทาจิกสิ ถาน ประเทศที
โอบล้อมด้วยพืนทีของเอเชียกลาง เป็ นประเทศทีประชากรเกือบทังหมดถือศาสนาอิสลาม ทังประเทศมีชาวแอ๊ดเวนตีส เพียง 204 คนอาศัย อยู่ในประเทศ ขณะทีชาวแอ๊ด เวนตีส มากกว่า 1,000 คน ได้อพยพไปประเทศอืน อัน
เนืองจากในช่วงสิบปี ทผ่ี านมา ทาจิคสิ ถานไม่มเี สถียรภาพสําหรับคริสเตียน ผูน้ ํ าคริสตจักรกล่าวว่าเป็ นการยากทีจะ
ทําการประกาศพระกิตติคณ
ุ ทุกรูปแบบ เพราะมีกฎหมายห้ามไว้
แต่ ผู้นํ า โบสถ์มีค วามหวังมากขึนภายหลังจากทีมี 18 คนรับ บัพ ติศมาในปี 2016 อัน เนื องมาจากการ
อธิษฐาน และโครงการเอือมออกไป ผูน้ ําคริสตจักรกําลังพัฒนาโครงการเอือมออกไปอย่างเช่นการสร้างทีมฟุตบอล
ตังโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เปิ ดนิทรรศการสุขภาพและครอบครัว และตังสมาคมจักรยานเป็ นต้น โครงการเหล่านี
สร้างโอกาสให้ชาวแอ๊ดเวนตีสพัฒนามิตรภาพกับเพือนบ้าน และอีกอย่างคือกิจกรรมเพือส่งเสริมสังคมให้ดขี นึ
ส่วนหนึงของเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามทีได้ร บั จะใช้สําหรับโครงการเอือมออกไปในรูปแบบต่างๆ
อย่างเช่นการตังทีมฟุตบอลในประเทศทาจิกสิ ถาน
พันธกิ จทีเกิ ดขึนโดยบังเอิ ญ
ทีมฟุตบอลเล่นในสนามใกล้ตกึ แอ๊ดเวนตีสซึงมีเพียงหลังเดียวในเมือง “ดุชานเบย์” ซึงเป็ นเมืองหลวงของทา
จิกสิ ถาน ทีมฟุ ตบอลทีมนีก่อตังในปี 2015 เมือเด็กผูช้ ายของเพือนบ้านทีกําลังเล่นฟุ ตบอลในสนามมองเห็นชาย
หนุ่มลงมาเตะฟุตบอลในสนาม เด็กหลายคนมองเห็นท่าทีการเตะฟุตบอลของ“บัคริดดิน” แล้วทังกลุ่มนันได้ขอให้บคั
ริด ดิน ทํ า หน้ า ทีเป็ นโค้ช ของพวกเขา บัค ริด ดิน รับ ข้อ เสนอแทบจะในทัน ที เขามีแ ผนในใจว่ า เขาจะสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั เด็กแต่ละคนในทีม ทังนี เพือจะสามารถเข้าถึงพ่อ-แม่ของพวกเขาได้โ ครงการของเขาไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่าย ขอเพียงมีลกู ฟุตบอลสามลูก นกหวีดหนึงอัน และนาฬิกาจับเวลาหนึงเรือน ในขณะเป็ นโค้ชบัคริดดินหา
เวลาสมัครเข้าอบรมการเป็ นโค้ชกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติของรัฐบาล ซึงไม่นานต่อมาเขาได้รบั ประกาศนียบัตร
“โค้ชฟุตบอล” มาอย่างภาคภูม ิ
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ในช่วงวันเหล่านีบัคริดดินจะทําหน้าโค้ชสัปดาห์ละ 2 - 3 การแข่งขัน และทุก 90 นาทีของการฝึกอบรมเขา
แบ่งเวลาให้กบั “บทเรียนด้านศีลธรรม 15 นาที” เด็กชายทีอยู่ในทีมฟุตบอลของเขา จะมีอายุระหว่าง 11 -13 ปี เด็ก
เหล่านีจะเลิกใช้สงเสพติ
ิ
ด และไม่ยุ่งเกียวกับ สารใดๆทีเป็ น อันตรายต่อสุขภาพทุกประเภท พวกเด็กๆ ต่างทุ่มเท
ให้กบั การเล่นฟุตบอลอย่างแท้จริง
แม้จ ะตังวินัย ของเกมเพิมขึน คือถ้า พูดคํา หยาบจะได้ร ับ บัตรสีนํ าเงิน แต่ดูเ หมือนตอนหลัง ๆ ของการ
ฝึกซ้อมหรือการแข่งขันจริง ไม่มกี ารแจกบัตรสีนําเงินเลยก็ว่าได้ พวกเด็กชายวิงตามลูกบอลสีขาวด้วยความมุ่งมัน
พวกเขาฝึกซ้อมแม้ขณะทีมีฝนตกโปรยปราย แต่ละคนเปิ ดยิมกว้างเมือไรก็ตามทีโค้ชร้องสังให้แก้ไขหรือให้ทาํ อะไร
กลุ่มทีเป็ นตัวสํารอง 6 คนจะเตรียมความพร้อมทุกนาที และเฝ้ าดูการเล่นของเพือนๆอย่างใกล้ชดิ เพราะอาจได้รบั
การเรียกจากโค้ชให้เข้าไปเปลียนตัวได้ทุกนาที... จะว่าไปในการฝึ กซ้อมเด็กชายคนอืนๆ อีกหลายคนทีไม่ใช่ตวั
สํารองก็อาจถูกเรียกให้เข้ามาทดสอบฝีเท้าด้วย... นโยบายนีของโค้ชบัคริดดิน ทําให้มเี ด็กชายคนอืนๆ ทีมาชมการ
ฝึกซ้อมมีโอกาสได้รว่ มทีมด้วยอย่างไม่รตู้ วั
หลัง จากเกมฟุ ต บอลจบลง บิด า-มารดา ของนั กฟุ ต บอลจะผลัด กัน เชิญ โค้ช ไปทีบ้า นเสมอ ทังนี เพือ
รับประทานอาหาร หรืออย่างน้อยเพือดืมนําชา และพูดคุยกัน
“พวกผู้ปกครองของเด็กทีเล่น ฟุ ตบอลต่า งมีความยิน ดีทเด็
ี กๆของพวกเขาเอาจริงเอาจังในเกมการเล่น”
โค้ชบัคริดดินกล่าวว่า “พวกผูป้ กครองมาหาผม และบอกว่า “เรามีความยินดีทโค้
ี ชจัดตังทีมนีขึนมา เพือดึงลูกหลาน
ของเราให้เดินไปบนเส้นทางทีถูกต้อง”
โปรดอธิษฐานเผือทีมฟุ ตบอล ไม่ใช่เพือให้ได้ชยั ชนะทุกนัดไป แต่เพือเอาชัยชนะดวงใจ และโปรดให้การ
สนับสนุ นแผนการเอือมออกไปด้วยเงิน ถวายในโรงเรียนวันสะบาโตอย่างเต็มที ขอพระบิดาทรงอวยพระพรพีน้อง
แอ๊ดเวนตีสทุกท่าน และทังครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที ตังมิชชัน
 ทาจิกสิ ถานให้สถานะตนเองว่า “เป็ นรัฐทางโลก” รัฐธรรมนูญกําหนดให้ประชากรมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
แต่ประชากรของประเทศ 98% ถือศาสนาอิสลาม
 ชาวแอ๊ดเวนตีสคูแ่ รกคือ ไอแวน และวาสิลี โคสมจินิน เดินทางไปตังรกรากที ทาจิกสิ ถาน เมือปี 1929
 มีแอ๊ดเวนตีสในทาจิกสิ ถานเพียง 204 คน ถ้านับเป็ นอัตราชาวแอ๊ดเวนตีสหนึง จะเท่ากับประชากรทัวไป
39,215 คน ผูน้ ําคริสตจักรและสมาชิกโบสถ์ต่างมองหาแนวทางทีจะเอือมถึงผูค้ นในประเทศในลักษณะ
ทีปฏิบตั แิ ล้วได้ผล และพระเจ้าทรงกําลังเปิ ดประตูให้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 2ธันวาคม 2017
คุ้มค่าไหมที จะทําการดี
เล่าโดย โรมัน โพรแดนยุค...ประเทศยูเครน
โทมาเป็ นนักธุรกิจในประเทศจอร์เจีย เขาเก็บเงินได้ ประมาณ 600,000 บาท กะว่าจะการซือรถยนต์คนั
ใหม่ แต่เขาได้ยนิ ข่าวเรืองความทุกข์ยากลําบากของญาติของเขา 3 คน ความรูส้ กึ สงสารเห็นใจญาติๆ เป็ นเหมือน
กระแสนําท่วมท้นความต้องการรถยนต์คนั ใหม่ของเขา และความเห็นอกเห็นใจทําให้เขาอยากจะช่วยญาติทงสามคน
ั
ทีกําลังมีปัญหาเรืองการครองชีพ โทมาคิดไม่ตกอยู่ 3 วัน 3 คืน กลางคืนขณะอยู่ทบ้ี านใจก็ไม่สงบสุข และกลางวัน
เวลาทํางานก็ไม่มสี มาธิ คอยเป็ นกังวลในเรืองนี โทมาพยายามจะสลัดความคิดสงสารญาติๆออกไปจากสมอง แต่
ความเห็นอกเห็นใจในส่วนลึกกลับทวีขนึ
ในที สุ ด โทมายอมแพ้ต่ อ เสีย งฝ่ ายความดี ผ่ า นเพือนๆนั ก ธุ ร กิจ เขาหางานให้ ญ าติๆ ทํ า ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เขาจ่ายค่าตัวเครืองบินจากจอร์เจียไปเนเธอร์แลนด์ และแบ่งเงินส่วนทีเหลือให้กบั ญาติทงั 3 คน เพือ
นําไปเป็ นทุนสํารองสําหรับการเริมต้นชีวติ ใหม่ในต่างแดน
พวกญาติๆต่างรูส้ กึ ดีใจ และงงงัน พวกเขาพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า “เราไม่ทราบว่าพวกเราจะขอบคุณคุณโท
มาอย่างไรดี ทีเราได้รบั ความเมตตากรุณามากมายอย่างทีไม่คาดฝันมาก่อน แต่มนั ก็เป็ นความจริง”
โทมารีบตอบญาติๆไปว่า “นีไม่ใช่ของขวัญทีเดียวนะครับ” เขาตอบไป “ขอให้ญาติๆ ตังใจทํางานไปเมือเก็บ
เงินได้บ้างแล้ว จึงค่อยทยอยคืนเงินให้ผมก็แล้วกัน ผมจะได้ใช้เงินจํานวนนันซือรถยนต์คนั ใหม่”
พวกลูกหนี ทําให้ผิดหวัง
เวลาผ่านไปพวกญาติๆหาเงินได้ดขี นในประเทศเนเธอร์
ึ
แลนด์ มีงานล่วงเวลาให้ทาํ ด้วย โทมาขอให้พวกเขา
จ่ายค่าหนีทีเขาให้พวกญาติๆ ยืมไปเมือตอนต้น ปี แต่พวกญาติๆ พากันปฏิเสธ พวกเขาไม่รบั โทรศัพท์หรือปิ ด
เครืองไปดือๆ
โทมารูส้ กึ โกรธ เขาบินไปเนเธอร์แลนด์ และบอกกับเพือนนักธุรกิจผูว้ ่าจ้างพวกญาติๆของเขาให้ทํางานให้
จ่ายเงินจํานวน 600,000 บาทล่วงหน้าให้เขาก่อน แล้วค่อยหักเอาจากค่าจ้างจํานวนหนึงทุกเดือน จนครบจํานวน
จากคนงานใหม่ ซึงเป็ นญาติของเขาทัง 3 คน โทมาบินกลับจอร์เจียด้วยเงินสด 600,000 บาท แต่ในไม่กวัี นต่อมา
ในจอร์เจีย มีบ างสิงเกิด ขึนทํา ให้โทมาซือรถยนต์คนั ใหม่ไม่ได้ เพราะเงินสดจํา นวนครึงหนึ งทีโทมานํ า มาจาก
เนเธอร์แลนด์ได้ถกู ขโมยไป
อยูม่ าวันหนึง โทมาเดินทางไปทําธุระทีเมือง “คี-เยห์” เมืองหลวงของยูเครน เขาสังเกตเห็นเด็กๆ ประมาณ
สิบสองคนกําลังเล่นเกมในสวนสาธารณะของตัวเมือง เขาเดินเข้าไปดูพวกเด็กๆ และได้พบชายคนหนึงซึงบอกโทมา
ว่า โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซึงตังอยูต่ รงข้ามถนนได้จดั รายการพิเศษสําหรับเด็กๆ ขึนชายคนนันแนะนํ าตัวเอง
ว่าเขาชือ อาจารย์โรมัน
ตอนนันโทมารู้สกึ ว่ า อาจารย์โรมัน กําลังขอบริจ าคช่ว ยโครงการสํา หรับ เด็กๆ อยู่ในที โทมาคิดถึงพวก
ญาติๆเมือได้เงินช่วยเหลือไปแล้ว เมือมีเงินควรจะทยอยใช้หนี แต่พวกเขากลับทําเป็ น เฉย โทมาจึงเล่าเรืองนีให้
อาจารย์โรมันฟั ง ในเชิงว่า “การทําดี” บางครังก็ได้ร บั การตอบแทนด้วย “ความเลว” เมือเล่าเสร็จ โทมาเอ่ยถาม
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อาจารย์โรมันว่า “อาจารย์มคี วามคิดเห็นในเรืองนีอย่างไรครับ” อาจารย์โรมันตอบว่า “ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึน เป็ นสิง
มีคณ
ุ ค่าเสมอทีจะทําการดี”
ในเวลาเดียวกันนีอาจารย์โรมันคิดถึงข้อพระคัมภีรห์ ลายข้อ อาจารย์โรมันหันหน้ามาทางโทมา แล้วพูดขึน
ว่า “ผมคิดว่าคุณได้ขา้ มรายละเอียดสําคัญในเรืองของคุณไป ก่อนทีคุณจะช่วยพวกญาติๆ พวกเขาปรักปรําพระเจ้า
ว่า ทีพวกเขายากจนและประสบปั ญหาเช่นนีเป็ นเพราะพระเจ้าไม่ยตุ ธิ รรม”
โทมาถามขึนทันทีทอาจารย์
ี
โรมันพูดจบ “คุณทราบได้อย่างไรครับ” เป็ นจริงอย่างทีอาจารย์ว่าเลยครับ
“ผมทราบ” อาจารย์โทมากล่าว เพราะมันถูกเขียนไว้ในพระธรรม โรม 3:4 ว่า “หามิได้เลย ถึงแม้ทุกคนจะ
อสัตย์ ก็ขอให้พระเจ้าทรงสัจจะเถิด ตามทีพระคัมภีรเ์ ขียนไว้ว่า “เพือพระองค์จะได้ปรากฏว่า ทรงเป็ นผูส้ ตั ย์ธรรมใน
พระดํารัสทังหลายของพระองค์ และทรงมีชยั เมือเขาวินิจฉัยพระองค์”
อาจารย์โรมัน กล่าวต่อว่า “ญาติๆของคุณกล่าวหาว่าพระเจ้าทรงไม่ยตุ ธิ รรมจึงทําให้พวกเขายากจน แต่พระ
เจ้าประทานโอกาสให้พวกเขาผ่านเงินทีคุณให้การช่วยเหลือไป เพือเขาจะได้เริมต้นชีวติ ใหม่”
ศาสนาจารย์ไม่ห ยุดพูด “ประการที 2 ทีคุณโทมาไม่ได้บ อกผมคือ พวกญาติๆ ของคุณพากัน กลับ มาที
จอร์เจีย พวกเค้าสูญเสียเงินของพวกเขาทังหมดหลังจากการกลับมาทีจอร์เจีย และพวกเขากล่าวหาคนของพระเจ้าที
ให้การช่วยเหลือแบบมีเงือนไข ทําให้พวกเขาไม่อาจหนีพน้ ความยากจนได้”
“นันเป็ นสิงทีเกิดขึนจริงทุกอย่าง” โทมากล่าว “แต่อาจารย์ทราบได้อย่างไร”
อาจารย์โรมันตอบว่า ทีผมทราบเพราะพระธรรม สุภาษิต 13:11 กล่าวว่า “ทรัพย์ศฤงคารทีได้มาอย่างเร่ง
ร้อนจะยอบแยบลง แต่บุคคลทีสําสมทีละน้อยจะได้เพิมพูนขึน”
คําพยากรณ์ ทีทําให้ประหลาดใจ
อาจารย์โรมันกล่าวเสริมว่า “สิงสุดท้ายทีได้เกิดขึนกับคุณ หลังจากทีคุณเดินทางกลับจากเนเธอร์แลนด์เป็ น
ประสบการณ์ทขมขื
ี น....แต่ในชัวเวลาไม่นาน ทีคุณไม่ได้เล่าให้ผมฟั ง ธุรกิจของคุณรุง่ เรืองขึน”
“อาจารย์ทราบเรืองนีได้อย่างไร” โทมาถาม และพูดต่อว่า “ผมประสบความสําเร็จในธุรกิจทีผมเองยังรู้สกึ
ประหลาดใจมาก”
อาจารย์โรมัน ตอบว่า “ผมทราบเพราะมีถ้อยคําในพระคัมภีร์ สุภ าษิต 19:17 เขีย นว่า “บุคคลทีเอ็นดูคน
ยากจน ก็ให้พระเจ้ายืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเขา”
โทมารูส้ กึ ประหลาดใจในสิงทีเขาได้ยนิ แต่เขายังมองภาพรวมไม่คอ่ ยชัด จึงขอให้อาจารย์โรมันอธิบาย
อาจารย์โรมันอธิบายว่า: “ญาติๆของคุณเป็ นคนจน และกล่าวหาว่าพระเจ้าสําหรับปั ญหาของพวกเขา พระ
เจ้าทรงตัดสินพระทัยให้พวกเขามีโ อกาส เพือพวกเขาจะไม่มเี หตุผลจะปรัก ปรําพระองค์ในวันพิพากษาใหญ่ครัง
สุดท้าย พระเจ้าทรงมองหาใครสักคนเพือให้การช่วยเหลือพวกเขาด้านการเงิน นันเป็ นเวลาทีพระวิญญาณบริสุทธิ
ดลใจให้คุณรูส้ กึ สงสารเห็นใจพวกญาติๆ ของคุณ ความรูส้ กึ อยากจะช่วยอยู่เหนื อความต้องการซือรถยนต์คนั ใหม่
ดังนันคุณจึงให้การช่วยเหลือพวกเขาไป แต่ญาติๆของคุณไม่สตั ย์ซอื และไม่ใช้ประโยชน์ จากโอกาสทีคุณหยิบยืนให้
ดังนันในวันพิพากษาพวกเขาไม่สามารถหาข้อแก้ตวั ให้กบั พวกเขาได้ พวกเขาจะอ้างว่ าพระเจ้า ไม่ทรงประทาน
โอกาสให้พวกเขาไม่ได้... คุณเองก็จะต้องยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าในวันพิพากษาเช่นกัน และคุณอาจอยากทูลถาม
พระองค์ว่า “เหตุใดพระองค์ทรงทําดีกบั ญาติๆของคุณ แต่ไม่ใช่กบั คุณ” และพระเจ้าจะทรงตอบว่า “เราได้เป็ นหนี
อะไรเจ้าหรือ” แม้ว่ าญาติๆของเจ้าไม่อาจเป็ นทีไว้วางใจได้ แต่พระเจ้าทรงตรัสว่า “แต่เราได้คนื เงิน ทีเจ้าให้พวก
ญาติๆยืมไปแล้ว”
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เมือโทมาได้ยนิ คําอธิบายทังหมดจากอาจารย์โรมัน เขาร้องขึนว่า “ถูกแล้วพระเจ้า ไม่เพียงคืนเงินทีผมให้
ญาติยมื ไปเท่านัน แต่พระองค์ทรงเพิมให้ผมถึงสามเท่าผ่านผลกําไรทีพุ่งขึนอย่างไม่เคยเกิดขึนมาก่อนในช่วงเวลา
สันๆ”
อาจารย์โรมัน เอ่ยถามโทมาเบาๆว่า “นันคุม้ ค่าใช่ไหมครับทีจะประกอบการดี”
ขอบคุณพีน้องแอ๊ดเวนตีสทัวโลก ทีระลึกถึงพวกเราในประเทศยูเครน โดยเฉพาะขณะทีผูน้ ําในประเทศของ
เรากําลังดําเนิน การ “แผนการเอือมออกไป” โปรดอธิษฐานเผือพันธกิจของพระเจ้า และถวายเงินถวายเป็ น พิเศษ
ด้วยเพือแผนการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าได้บรรลุความสําเร็จในประเทศยูเครนด้วยดี...ขอบคุณพีน้องใน
พระคริสต์ทุกท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทา่ น และครอบครัวด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 ประเทศยูเครน เมือก่อนเป็ น ส่วนหนึงของสหภาพโซเวียต รัสเซีย ตอนนีเป็ นประเทศใหญ่ทสุี ดในทวีปยุโรป
ยูเครนมีประชากรประมาณ 42.5 ล้านคน
 หลายร้อยปี ทผ่ี านมาประเทศยูเครนมีเนือดินดีสาํ หรับการทําฟาร์ม ยูเครนถูกเรียกว่า “ตระกร้าขนมปั งของโลก”
เป็ นประเทศส่งออกเมล็ดข้าวสาลีมากทีสุดในโลกประเทศหนึง ยูเครนเป็ นประเทศมีพนที
ื อุตสหกรรมใหญ่ทสุี ด
แห่งหนึงเช่นกัน
 ประชากรบนพืนทีบางส่วนของประเทศยูเครนได้รบั ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและนํ ามีส ารพิษ คนนับ
หลายพันต้องตายไปจากพิษภัยของรังสี และสารพิษทําให้ผู้คนเป็ นมะเร็ง ในปี 1986 เกิดการรัวไหลของเตา
ปฏิกรณ์ ปรมาณู โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ทเชอร์
ี โ นบิลประเทศยูเครน ซึงได้สร้างความเสียหายให้กบั ผูค้ น ปศุสตั ว์
พืชผัก นํา และพืนดินอย่างใหญ่หลวง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 9ธันวาคม 2017
แบ่งปันพระเยซูบนรถไฟ
เล่าโดย นิ โคไล ซูคลั ยุค (84 ปี )...ประเทศยูเครน
(ขอผูช้ ายคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ผมหรือข้าพเจ้า)
การเป็ นคริสเตียน ไม่ใช่การเอาแต่พูด และพูด การเป็ นคริสเตียนคือ การดําเนินชีวติ ตามอย่างพระคริสต์
เพือให้คนทีมองดูเราได้เห็นว่าเรามีความแตกต่างจากคนอืน จากนันคริสเตียนต้องรูจ้ กั หลักข้อเชือ เมือมีคนถามจะ
สามารถอธิบายได้อย่างกระตือรือร้น แต่ถา้ ไม่มคี นถามก็อาจไม่ต้องพูดอะไร แต่อย่างน้ อยให้คุณผูกไมตรีไว้กบั ทุก
คน และรอเวลาทีจะได้แบ่งปั นความเชือ
การมองหาคนใหม่ด้วยความกระตือรือร้น
ผมมองหาทางจะให้มใี ครถามคําถาม ผมไม่คดิ ว่าเป็ นสิงทีถูกต้องจะเริมการสนทนาด้วยการอภิปรายเรืองวัน
สะบาโต หรือหลักข้อเชืออืนๆ แทนทีจะเป็ นฝ่ ายเริมต้นพูด ผมชอบมากว่าทีจะให้ใคร หรือแม้แต่คนทียังไม่คนุ้ เคย
กันมองเห็นว่า ผมมีบางสิงทีพวกเขาต้องการ
วันนันเมือผมขึนรถไฟจากเมือง “เลวิว” เพือจะไปเดินเทียวกลางคืนยังเมืองเคียฟ ซึงเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศยูเครน ผมจองตัวตู้นอนในรถไฟแบบหมายเลขเดียวมีสองทีนอนบนและล่าง แต่เมือยังไม่ถึงเวลานอนทัง
สองต้องนังหันหน้าเข้าหากัน ผูน้ อนในเตียงทีสองคูก่ บั ผมเป็ นผูห้ ญิงวัยกลางคนแต่งตัวดี
เมือพบกันครังแรกผมเริมพูดก่อนว่า “ให้เราทําความรู้จกั กันนะครับ เรากําลังเดิน ทางไปยังจุดหมายเดียว
กัน และจะต้องนัง และนอนหลายชัวโมงทีเดียว คุณอยู่ในเมืองเลวิว นีหรือครับ หรือมาทีเมืองนีเพือทําธุรกิจ”
ผู้ห ญิงคนนันตอบว่ า “ฉัน ไม่ได้อาศัย อยู่ท ีเมืองเลวิว แต่เ ดินทางมาจากเมืองเคีย ฟ และตอนนี ฉัน กํา ลัง
เดินทางกลับบ้าน”
ผมยิม และตอบว่า “ผมอยูท่ เมื
ี องเลวิวนีเอง และผมกําลังเดินทางไปเมืองเคียฟ”
สุ ภ าพสตรีค นนั นถามว่ า “คุ ณ ไปทํา ธุ ร ะอะไรทีเมืองเคีย ฟหรือ ค่ ะ ” เธอถามอย่ า งสุ ภ าพ แต่ นํ าเสีย ง
แสดงความอยากรู้
ผมตอบว่า “ในอดีตผมเป็ น ผูน้ ํ า คริสตจักรคนหนึง และมีเพือนหลายคนอาศัยอยู่ในเมืองเคียฟและทัวโลก
เมือมีเพือนๆ เดินทางมาประเทศยูเครน และพวกเขาเชิญผมมาพบพวกเขาทีเมืองเคียฟ ผมบอกไปด้วยว่าเป็ นการ
สะดวกกว่ า ทีพวกเขาจะพบผมทีเมืองเคียฟ และผมมีความยินดีทจะพบกั
ี
บพวกเขา” ด้วยถ้อยคําในการสนทนา
เท่ากับผมให้ขอ้ มูลประวัตคิ วามเป็ นมาในชีวติ ของผม
ปลุกเร้าความสนใจ
สุภ าพสตรีคนนันสนใจการแนะนํ าตัวของผม เธอแนะนําตัวเองว่า “ฉันชือนัดดา” พลางถามผมว่า“คุณเป็ น
ผูน้ ําคริสตจักรไหนคะ”
ผมไม่ได้ตอบเธอทันที แต่เลียงไปถามเธอว่า “คุณนัดดาไปนมัสการทีโบสถ์ไหนหรือครับ”
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เธอตอบว่า “ฉันไม่ได้ไปโบสถ์ไหน แต่ฉันถือว่าฉันเป็ น ออธอดอกซ์คนหนึง” พลางอธิบายว่าเธอทํางานใน
ฐานะเป็ น นักจิตวิทยา และมีความเชียวชาญในการรักษาคนไข้ทได้
ี รบั ความบอบชําทางจิตใจ จากความขัดแย้งหนัก
อย่างต่อเนืองในภาคตะวันออกของยูเครน เธอพูดแนะนําตัวเสร็จ พลางพูดต่อว่า “ฉันเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ผเู้ ชือออธอดอกซ์” เธอถามคําถามว่า “มีอะไรแตกต่างระหว่างคริสตจักรของคุณและคริสตจักรออธอดอกซ์”
ผมตอบไปว่า “ผูเ้ ชือออธอดอกซ์นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ส่วนเรานมัสการในวันเสาร์”
“คุณหมายความอย่างไรทีบอกว่า โบสถ์คุณนมัสการในวันเสาร์” เธอถามต่อว่า “คุณได้อ่านพระคัมภีร์บ้าง
หรือเปล่า”
“ผมอ่านพระคัมภีร์ และอ่านมากด้วยครับ” ผมตอบอย่างมันใจ
“คุณเคยได้ยนิ พระบัญญัตสิ บิ ประการหรือเปล่า” ผมถามคุณนัดดากลับไป
“ค่ะฉันอ่าน” เธอแสดงท่าใช้ความคิด “พระบัญญัตบิ อก.. อย่าขโมย...อย่าฆ่าคน”
“ดีแล้วคุณทราบพระบัญญัตสิ บิ ประการ..ข้อที 4 พูดเกียวกับวันเสาร์” ผมพูดเสริมเข้าไป
การสนทนาดําเนินต่อไปนานทีเดียว ผมตระหนักว่า เราอาจคุยกันได้ทงคื
ั น ดังนันในทีสุดผมแนะนํ าว่าให้
เรานอนหลับ บ้าง สุภาพสตรีตอ้ งการทราบมากขึน เธอถามว่าเธอจะซือหนังสือของผมได้ทีร้านขายหนังสือในเมือง
เคียฟไหม เพราะระหว่างการสนทนาผมเอ่ยว่า ผมได้เขียนหนังสือแล้ว 15 เล่ม
ทําการติ ดต่อไม่ขาดตอน
สุภาพสตรีแสดงสีหน้าผิดหวังเมือผมบอกเธอว่า หนังสือได้ขายไปหมดแล้ว แต่ผมสัญญาว่าจะส่งหนังสือให้
เธอ หากเธอจะให้ชอื ทีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์
เมือเราไปถึง สถานี ร ถไฟทีเมืองเคียฟในเช้าวันรุ่ง ขึน คุณ นัดดาแนะนํ าผมให้รู้จัก กับสามีข องเธอ ซึงมา
รอรับ ทีสถานี ร ถไฟ เธอและสามีช่ ว ยยกกระเป๋ าของผมไปทีห้อ งพัก ผู้โ ดยสาร และบอกว่ า ให้ โ ทรเรีย กถ้ า
ไม่มใี ครมารับ ก่อนเดินจากไปพร้อมกับสามีเธอบอกว่า “เราจะดูแลคุณ อย่าลืมนะคะ”
นี เป็ นพัน ธกิจ เอือมออกไปอีก ประเภทหนึ ง ตอนนี ผมมีเพือนใหม่ ผู้มีค วามสนใจในการเรียนรู้มากขึน
เกียวกับพระเจ้า และความจริงของพระองค์ ผมจะติดต่อพูดคุยกับเธอต่อไป
เงินถวายในโรงเรียนวันสะบาโตของพีน้อง จะช่วยเราในการจัดหาหนังสือเรืองความรอดแจกให้กบั ผูค้ นรอบ
โลก ผูก้ าํ ลังหิวกระหายทีจะรูจ้ กั ความจริง ขอบคุณทีพีน้องไม่ลมื พันธกิจของพระเจ้า ทังในคําอธิษฐาน และเงินถวาย
...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พน้ี องในพระคริสต์ทุกท่าน และทังครอบครัวของพีน้องด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์
เจ้า...อาเมน
ทีตังของมิ ชชัน
 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยูเครนเป็ นผูเ้ ชือใน “คริสเตียนออธอดอคซ์” และประมาณ 2.2% เป็ นคริสเตียน
โปรเตสแตนต์ และประมาณเกือบ 2% เป็ นคาทอลิก และประมาณ 1 เปอร์เซ็น ต์เป็ น มุสลิม โดยหยาบๆ
ประมาณ 11% ไม่แสดงตนว่าว่าผูกพันกับกลุ่มศาสนาใด
 ประเทศยู เ ครนมีช าวแอ๊ ด เวนตี ส ประมาณ 47,500 คน ตัว เลขนี คิ ด เป็ นจํ า นวน 45% ของชาวแอ๊ ด เวนตีสทังหมดของเขตสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย และถ้านับเป็ นอัตราส่วน จะมีแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชากร
ทัวไป ในประเทศยูเครน 900 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 16ธันวาคม 2017
การอธิ ษฐาน 3 ครัง
เล่าโดย นาเดซดา รายา (54 ปี )...ประเทศมอลโดวา
(ขอผู้หญิ งคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิ ชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ฉันหรือข้าพเจ้า)
สามีและฉันอาศัยอยู่ในบ้านของเรา ซึงตังอยู่ใกล้โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส บ่อยครังฉันเห็นบางคนเดิน
ไปตามถนน บางคนถือพระคัมภีร์แนบไว้ก บั ทรวงอกของพวกเขา ฉันเริมคิด ว่า มีบางสิงหายไปจากชีว ิตของฉัน
เพราะฉันไม่ทราบว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าอะไร ความรูส้ กึ นีเกิดในช่วงทีสหภาพโซเวียตกําลังเสือมสลาย ในช่วงนัน
พระคัมภีร์หาได้คอ่ นข้างยากในประเทศมอลโดวา และฉันไม่มพี ระคัมภีรเ์ ลย
ฉันปรารถนาจะเรียนรูพ้ ระคัมภีร์ ฉันจึงไปเยียมครอบครัวแอ๊ดเวนตีสครอบครัวหนึงอย่างลับๆ และพวกเขา
อ่านพระคัมภีร์ให้ฉันฟั ง ฉันไม่อยากให้ใครรูว้ ่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ เพราะว่าผูค้ นในประเทศของฉันมักหัวเราะเยาะ
ชาวแอ๊ดเวนตีสลับหลัง
ไม่ใช่พระคัมภีรข์ องคริสตจักรออธอดอคซ์
หลังจากการไปนังให้ชาวแอ๊ดเวนตีสอ่านพระคัมภีรใ์ ห้ฟังได้พกั ใหญ่ ฉันขอพระคัมภีร์เล่มหนึงจากครอบครัว
นัน และพวกเขาให้พระคัมภีรแ์ ก่ฉนั เล่มหนึง ฉันรูส้ กึ ประหลาดในทีดูเหมือนมีเรืองวันสะบาโตปรากฏอยูแ่ ทบทุกหน้า
ฉันคิดว่า “นีไม่ใช่พระคัมภีร์ของคริสตจักรออธอดอคซ์” แน่
ฉันเกิดอยากรูอ้ ยากเห็นว่าวันอะไร เป็ นวันสําหรับนมัสการ: วันไหนเป็ นวันสะบาโตตามทีพระคัมภีร์บอก
วันอาทิตย์ตามทีเพือนบ้านชาวออธอดอคซ์ของฉันเชือหรือเปล่า
คุณแม่ของฉันบอกให้ฉันเดินทางไปทีเมืองข้างเคียง และให้ถามบาทหลวงรูปหนึงชือ.....”ถามท่าน เพราะ
ท่านเป็ นคนทีสัตย์ซอมาก
ื
แล้วท่านจะบอกให้ลกู ทราบ”
การสนทนากับบาทหลวง
ฉัน ได้พ บบาทหลวงคนนั นและบอกกับ เขาว่ า “ฉัน มาเพือจะซือพระคัม ภีร์ ส ัก เล่ ม ฉั น มีพ ระคัมภีร์ข อง
ชาวแอ๊ ด เว่น ธ์ ตีส เล่ม หนึ ง และฉั น ต้อ งการนํ า ไปเปรีย บเทีย บกับ พระคัม ภีร์ฉ บับ ของออธอดอคซ์ ” บาทหลวง
สังให้คนหนึงนําพระคัมภีรม์ าให้ ขณะฉันรอ ฉันถามบาทหลวงว่า “พระคัมภีร์พูดอะไรเกียวกับวันทีถูกต้องสําหรับ
การนมัสการ”
บาทหลวงพูดว่า “คุณมาซือพระคัมภีร์ คุณเอากลับไปอ่านด้วยตนเองก็แล้วกัน”
ฉันขอร้อง “กรุณาบอกด้วย ฉัน อยากฟั งจากปากบาทหลวง...ฉัน ขอร้องซําครังทีสอง แต่เขาปฏิเสธทีจะ
ให้คาํ ตอบง่ายๆแก่ฉัน”
ในทีสุดคนไปหยิบพระคัมภีร์กลับมา และมอบพระคัมภีร์เล่มหนึงให้ฉัน และบอกว่าราคา 30
รูเบิล
(เงินของรัสเซีย) นับว่าเป็ นราคาทีสูงมากในเวลานัน ความกลัวได้ท่วมท้นจิตใจของฉัน ขณะทีฉันเดินออกจากโบสถ์
ออธอดอคซ์ ฉันสงสัยว่าสามีของฉันจะพูดอะไรเมือเขาทราบว่าฉันได้จ่ายเงิน จํานวนมากสําหรับซือพระคัมภีรเ์ ล่ม
หนึง
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ฉันตัดสินใจทีจะไม่กลับบ้านทันที แต่จะไปเยียมคุณแม่ของฉัน และก่อนจะถึงบ้านคุณแม่ฉันได้พบกับพีชาย
คนโต และเล่าเรืองราวทังหมดให้เขาฟั ง เราเปรียบเทียบพระคัมภีรส์ องเล่มทีศาลาข้างถนนนันเอง ฉันพบว่าข้อพระ
คัมภีรท์ งสองเล่
ั
มมีขอ้ ความตรงกัน และฉันรูส้ กึ กลัวขึนมา ฉันคิดว่าฉันได้ทาํ อะไรลงไป ฉันได้จ่ายเงินซือพระคัมภีร์
ราคาแพงทีมีขอ้ ความเหมือนกัน ฉันอธิษฐานขออย่าให้สามีได้ทราบในเรืองนี
ในครู่ต่อมาพีชายบอกฉันว่ า เขาต้องการพระคัมภีร์เล่มนัน และเขาจ่ายเงิน 30 รูเบิลให้ฉัน ฉันแทบ
ไม่เชือสิงทีได้เกิดขึน พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของฉัน
สามีลงั เลใจ
เมือกลับบ้าน ฉันพูดคุยกับสามีเรืองความปรารถนาทีจะไปนมัสการทีโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ก่อนหน้า
นีเราไม่ไปนมัสการทีโบสถ์ไหนเลย เขาบอกว่าเขาไม่ตอ้ งการเริมต้นใหม่ ฉันจึงเริมอธิษฐานเผือเขา
หลายเดือนต่ อ มาฉัน รับบัพ ติศมาในโบสถ์แอ๊ ดเวนตีส และในช่วงเดีย วกัน สามีข องฉัน มีผืนบนผิว หนั ง
โดยเฉพาะทีทรวงอกเป็ นผืนแดงเต็มบริเ วณ เป็ น สิงน่ า ตกใจเมือได้เ ห็น ทุ ก ครังทีช่ ว ยล้า งผืนแดงด้ว ยนํ ายา
ฉันทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วย ฉันจําได้ว่านํ าตาฉันไหลออกมา และตกลงบนหลังของสามีขณะทีฉัน อธิษฐาน “นีเป็ น
สามีของฉัน และฉัน รักเขา” ฉันพูด เวลาผ่านไปหลายวัน วันนันขณะทีฉันกําลังจะล้างผืนแดงทีหลังของเขา ฉัน
อุทานออกมาว่า “มีอะไรเกิดขึนกับผืนแดงของคุณ”
สามีของฉันตอบว่า “ผมก็ไม่ทราบผืนแดงหายไปเมือไร”
หลังจากนันสามีของฉันเริมคิดเกียวกับความโกรธของเขาทีมีต่อฉัน ทีฉันไปนมัสการทีโบสถ์แอ๊ดเวนตีส วัน
หนึงเขาได้ฝันไปว่า เขาได้เห็นการเสด็จกลับมาครังทีสองของพระเยซู เขารูส้ กึ ได้ว่ามีแผ่นดินไหวใหญ่ดว้ ย เขาตกใจ
ตืน และหันมาถามฉันว่า ยังมีเวลาทีผมจะรับบัพติศมาไหม”
คําอธิษฐานของฉันได้ร บั คําตอบ สามีของฉัน ได้รบั บัพติสมาในเวลา 10 ปี หลังจากฉันได้รบั บัพติสมา
เพือนเก่าคนหนึ ง
ต่อ มาฉันเริมอธิษ ฐานเผือเพือนๆสมัย เป็ นนักเรีย น บางคนฉันไม่เคยพบหน้ าเป็ นเวลา 20 ปี แต่ฉันได้
อธิษฐานเพือความรอดของเธอ วัน หนึงสามีและฉัน เดิน ทางไปเมืองหลวงของมอลโดวา สําหรับ งานเฉลิมฉลอง
ทีสํา นัก งานของคริส ตจัก ร ขณะทีมีก ารเฉลิมฉลอง เพือนเก่า คนหนึ งทีฉัน ได้อธิษ ฐานเผือได้ วิงมาหาฉัน ฉั น
ถามเธอว่า “เพือนกําลังทําอะไรกับชาวแอ๊ดเวนตีสทีนี”
เธอตอบว่า “เธอบอกฉันเมือ 20 ปี ทแล้
ี วว่า โบสถ์แอ๊ดเวนตีสเป็ นโบสถ์ทแท้
ี ของพระเจ้า”
“นันเป็ นไปไม่ได้” ฉันแย้งขึนมา “ย้อนหลังไปในตอนนันฉันยังไม่รจู้ กั ชาวแอ๊ดเวนตีสเลย”
เธอกล่าวยืนยันว่า ฉันได้แนะนําเธอให้รบั ความเชือของชาวแอ๊ดเวนตีส
คําอธิบายเดียวทีฉันสามารถคิดได้คอื บางทีฉันอาจได้พดู กับเพือนในตอนนันเกียวกับคริสเตียน และพระเจ้า
ทรงแทรกแซงในเรืองนี จนทํา ให้เพือนคนนี ของฉัน ได้ย ิน ไปว่ า “แอ๊ด เวนตีส ” แทนทีจะเป็ น คํา ว่ า “คริสเตียน”
หลังจากได้พดู คุยกันเพือนคนนีในวันนัน เพือนของฉัน ซึงเริมสนใจในพระเจ้า ได้เริมออกเดิน ทางฝ่ ายวิญญาณจิต
เข้ามาร่วมในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสก่อนหน้าฉันตัง 20 ปี เป็ นไปได้อย่างไรทีพระเจ้าได้ทรงตอบคําอธิฐานของฉัน
ล่วงหน้าตัง 20 ปี กอ่ นทีฉันได้อธิษฐานทูลขอเพือเพือนคนนีเมือไม่นานมานีเอง
นีเป็ นอํานาจของการอธิษฐานอย่างแท้จริง
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ตอนนีฉันกําลังอธิษฐานเพือ “รีสอร์ทสุขภาพเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึงจะใช้เป็ นสถานทีตังค่ายพาธไฟเดอร์
และศูนย์ฝึกอบรมของคอนเฟอเรนซ์ด้วย ดังนันเงินถวายส่วนหนึงของวันสะบาโตทีสิบสามจะนํ าไปช่วยสร้างศูนย์
อบรม และรีสอร์ท และค่ายพักแรมแห่งนี...ขอพีน้องในพระคริสต์ทวโลกให้
ั
การสนับสนุ นโครงการพิเศษเช่นนี ด้วย
คําอธิษฐาน และเงินถวายของท่าน...ขอบคุณพีน้องทุกท่าน ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรให้ท่าน และทังครอบครัว
ของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 มอลโดวาเป็ นประเทศหนึงทียากจนทีสุดในทวีปยุโรป สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็ นผลผลิตทางการเกษตร
 ภาษาทางราชการทีพูดกันในมอลโดวาคือ ภาษาโรมาเนี ยน ซึงเป็ น ภาษาทีสัมพัน ธ์กนั กับภาษาอิตาเลีย น,
ภาษาฝรังเศส, ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส
 เมืองหลวงของมอลโดวา คือเมือง “คีชเี นา” ซึงมีประชากรอยูอ่ าศัยเกือบ 500,000 คน
 กีฬาประจําชาติของมอลโดวา คือมวยปลําอีกรูปแบบหนึงชือว่า “ทรันทา”


28

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 23ธันวาคม 2017
กรณี ทีต่อต้านพระเจ้า
เล่าโดย วิ คเตอร์ บัฟเที ยค (40 ปี )...ประเทศมอลโดวา
(ขอผูช้ ายคนหนึ งเป็ นคนเล่าข่าวมิชชันในวันนี ...โดยการใช้เป็ น บุคคลที หนึ ง...ผมหรือข้าพเจ้า)
ชีว ิตในบ้านเกิด ของผมคือมอลโดวา ผมทํางานเป็ น อัยการของรัฐ แต่ช ีวิตยากลํา บาก ดังนันผมซือหนั ง
สือเดินทางของไอร์แลนด์จากตลาดมืด และอพยพไปอยูป่ ระเทศไอร์แลนด์ เพือเริมต้นชีวติ ทีดีกว่า
เพือประหยัด ค่าทีพัก ผมพัก กับเพือนชาวมอลโดวา และเพือนของผมคนนี เป็ น เซเว่น ธ์เ ดย์แ อ๊ ดเวนตีส
เพือนร่วมห้องทําให้ผมหงุดหงิด
เพือนร่ว มห้องของผมชืออเล็กซานเดอร์ เขาทํา ให้ผมหงุดหงิด ทีเขาเอาแต่อ่านพระคัมภีร์อย่างไม่หยุด
ทุกครังทีผมอ้า งความเชือจากโบสถ์ผ มเชือตังแต่ส มัย เด็กๆว่ า ถูก ต้อง อเล็ ก ซานเดอร์จ ะเปิ ดพระคัมภีร์พ ิสูจ น์
ว่าผมผิด ผมไม่อาจทําให้เขาเชือว่าการนมัสการวันอาทิตย์ และการรับประทานอาหารเนือทุกชนิดไม่ผดิ ผมรูส้ กึ ว่า
ผมจะเสียผลประโยชน์ มาก ถ้าผมจะเชือและปฏิบตั ติ นเหมือนอเล็กซานเดอร์ ซึงเขาบอกว่าอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
และยังบอกว่าเขาอ่านพระคัมภีรจ์ บเล่มแล้ว 8 ครังใน 8 ปี นับตังแต่เขารับบัพติศมา ส่วนผมเองแทบจะไม่เปิ ดพระ
คัมภีรอ์ ่านเลย
ผมท้าท้า ยให้อเล็กซานเดอร์ให้พสิ จู น์ ว่าพระคัมภีร์ไม่มกี ารเปลียนแปลงใน 2,000 ปี ทผ่ี านมา เขานํ า
หนั ง สือ เกียวกับ โบราณคดี และประวัติศ าสตร์ม าให้ผ มอ่ า น 5 เล่ ม ผมอ่ า นหนั ง สือ เหล่ า นั นขณะทีเดิน ทาง
ซึงใช้เวลา 90 นาทีระหว่างทีพัก และทีทํางานในเมืองดับลินทังไปและกลับทุกวัน และเมืออ่านจบ 3 เล่ม ผม
ตระหนักว่า พระคัมภีรไ์ ม่เคยถูกเปลียนแปลงจริงๆ
ต่อ มาผมสังเกตว่ าอเล็ก ซานเดอร์อ่า นพระคัมภีร์ฉบับแอ๊ ดเวนตีส ดังนันผมจึงซือพระคัมภีร์มาเล่มหนึ ง
จากหอพระคริสตธรรม และทําการเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ของเขา ปรากฏว่าถ้อยคําของพระคัมภีร์ทงสองเล่
ั
ม
คล้ายกัน เพียงแต่เป็ นฉบับทีพิมพ์ต่างปี กนั
พิ สูจน์ ว่าอเล็กซานเดอร์ผิด
เย็น วัน ศุกร์หนึง ผมรู้หงุดหงิดมากทีเห็นอเล็กซานเดอร์กําลังเตรียมต้อนรับวัน สะบาโต ผมไม่เ ข้าใจว่ า
อเล็กซานเดอร์ซงทํ
ึ างานเป็ นช่างเชือมโลหะจะทราบอะไรลึกซึงเกียวกับพระคัมภีร์ ผมจึงตัดสินใจศึกษาพระคัมภีร์
ด้ว ยตัว เอง เพือจะนํ า มาพิสูจน์ ว่าอเล็กซานเดอร์ผดิ ผมใช้ค วามรู้ก ารพิสูจน์ ด้วยระบบข้อ กฎหมายเพือมองหา
หลักฐาน และประมวลข้อเท็จจริง ผมเขียนคําถามลงบนแผ่นกระดาษ 100 ข้อ ทีผมจะตรวจเช็คได้ ซึงรวมไปถึง :
 ทําไมจึงเป็ นวันเสาร์ไม่ใช่วนั อาทิตย์
 เหตุใดไม่รบั ประทานเนือหมู
 ทําไมใช้พระธรรมดาเนียลบทที 2 และอะไรอืนๆ เกียวกับหลักข้อเชือ

29

การเปลียนแปลงจิ ตใจ
ขณะทีผมอ่า นพระคัมภีร ์ ผมพบคํา ตอบสํา หรับ คํา ถามแต่ล ะข้อ แล้ว ดวงตาของผมเบิกกว้า ง ผมมอง
เห็นว่าโบสถ์ หรือคริสตจักรทีผมเคยไปนมัสการตอนเป็ นเด็กอยูห่ ่างไกลจากความจริงของพระคัมภีร์ ผมตระหนักว่า
ผมจะต้องยอมรับในสิงทีผมเข้าใจผิด และเริมเชือฟั งพระเจ้า โดยเริมถือรักษาวันสะบาโต
อเล็กซานเดอร์รู้สกึ ตกใจ เมือผมพูดว่า ผมต้องการไปนมัสการทีโบสถ์ร่วมกับเขา ซึงต่อมาไม่กเดื
ี อนผม
ก็ได้รบั บัพติศมา
ญาติๆทางบ้า นของผมเมือได้ท ราบข่าวว่ าผมเข้าร่ว มกับโบสถ์อนื พากันไม่สบายใจ เพือนๆของผมใน
ประเทศไอร์แ ลนด์ คิด ว่ า ผมคลังศาสนา แต่ ไ ม่ มีอ ะไรจะหยุ ดผมได้ สํ า หรับ ผมสิงสํา คัญ ทีสุ ด ในชีวิต คือ การ
ได้ตดิ สนิทกับพระคริสต์ และทีจะดําเนินไปกับพระองค์
ผลักดันผมสู่ความสัตย์ซือ
อเล็ก ซานเดอร์ผลักดัน ผมเกียวกับ “หนังสือ เดิน ทางจากตลาดมืดของผม” ซึงอนุ ญาตให้ผมอาศัยอยู่ใ น
ประเทศไอร์แลนด์ได้ ผมตระหนักใจมากขึนว่า ผมต้องเชือฟั งพระเจ้า และกฎหมายของแผ่นดิน ผมจึงฉีกหนังสือ
เดินทางปลอมเล่มนัน และขว้างทิง ซึงจะเหลือแต่หนังสือเดินทางของมอลโดวา ซึงจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ตงรกรากใน
ั
ประเทศไอร์แลนด์ และถ้าตํารวจทราบเรืองนีเขาอาจจับ และทางการจะเนรเทศผมออกนอกประเทศ
ผมอธิษฐานว่า “พระบิดา ข้าพระองค์ไม่ทราบจะทําอย่า งไร ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้ข ้าพระองค์อยู่ใน
ประเทศนี โปรดให้ข ้า พระองค์พ บทางออก หรือ ถ้า พระองค์เ ห็น ควรจะให้ข้า พระองค์ ก ลับ ประเทศบ้ า นเกิด
ก็ขอให้เป็ นไปตามนําพระทัยของพระองค์ดว้ ยเถิด..ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน”
ในเวลานันผมไม่มงี านทํา และดูเหมือนจะเป็ น ไปไม่ได้ทีจะได้งานโดยทีไม่มหี นังสือเดินทาง แต่ไม่น าน
หลังจากทีผมได้อธิษฐาน ผมได้รบั จดหมายเรียกให้ไปทํางานที “ฟิ ตเนสคลับ ” และผมได้รบั อนุ ญาตให้หยุดในวันสะ
บาโตด้วย
ต่อมาผมอธิษฐาน “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ประสงค์จะจ่ายเงินภาษีเงินได้เหมือนกับคนอืน เพือข้าพระองค์
จะเป็ นคนซือสัตย์ ข้าพระองค์อยากให้สงที
ิ เป็ นของซีซ่าร์แก่ซีซ่าร์...ในนามพระเยซูพระคริสต์เจ้า..อาเมน”
ผมเดินเข้าไปในสํา นัก งานสรรพากรพร้อ มกับหนังสือเดิน ทางมอลโดวาของผม ผมต้องการได้รบั หมาย
เลขการเสีย ภาษี ก่อนหน้ าผมมีคู่ส ามี-ภรรยาชาวลัตเวีย ซึงพูด ภาษาอัง กฤษได้งูๆ ปลาๆ เจ้าหน้ า ทีสรรพกร
พยายามพูดกับพวกเขาเป็ นเวลานาน ผมรู้ส ึกวิตกกังวลเพิมขึนขณะทีรอ ผมสงสัย ว่ าเจ้าหน้ า ทีสรรพกรจะพูด
อะไรบ้าง ในเมือผมอยูใ่ นประเทศไอร์แลนด์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หลังเจ้า หน้ าทีสรรพกรทํ าธุ ร ะกับสามี-ภรรยาชาวลัตเวีย ผมเดินเข้า ไปและสอดหนังสือเดิน ทางเข้า ไป
ใต้หน้ า ต่า งกระจก และอธิบ ายว่ าผมต้องการหมายเลขผู้เ สีย ภาษี เจ้าหน้ า ทีสรรพกรเหลือบมองผู้ค นเข้าแถว
ยาวด้ า นหลัง ของผม เขาคืน หนั ง สือ เดิน ทางให้ผ มพร้ อ มกับ แบบฟอร์ม การเสีย ภาษี ใ ห้ ผ มเติม ข้อ ความลง
ในช่ อ งที เตรีย มไว้ใ ห้ เขาไม่ เ หลีย วมองดู ห นั ง สือ เดิน ทางของผม! หลัง จากนั นผมได้ ห มายเลยผู้เ สีย ภาษี
ทางไปรษณียใ์ นอีกหนึงสัปดาห์ต่อมา และผมเริมเสียภาษี เพือนๆ แทบไม่เชือว่ามันเกิดขึนได้อย่างไร
หลายปี ตอ่ มาผมย้ายกลับบ้านเกิดคือมอลโดวา เจ้าหน้าทีสรรพากรยังคืนเงินภาษีส่วนทีจ่ายเกินส่งไปให้ผม
เมือกลับมาทีมอลโดวา ผมศึกษาปริญญาโทจนสําเร็จ และขณะนีผมทํางานเป็ นทีปรึกษาฝ่ ายกฎหมายให้กบั
บริษทั เยอรมันทีมาตังสาขาทีมอลโดวา และผมได้รบั อนุญาตให้หยุดในวันสะบาโตด้วย
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ปั จ จุบ ัน โดยพระคุณของพระเจ้า ผมเชือฟั งพระบัญญัติของพระเจ้า และกฎหมายของมนุ ษ ย์ และพระ
เจ้า ทรงอวยพระพรให้ผมเกิน กว่า ทีจะตวงวัด ได้. ..ขอบคุณพีน้ องในพระคริส ต์ ทุ ก ท่า น ทีอธิษ ฐานเผืองานของ
พระเจ้าในประเทศมอลโดวา รวมทังถวายเงิน ถวายช่ว ยพัน ธกิจของพระเจ้า ในมอลโดวาด้วย...ขอพระเจ้า ทรง
อวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูพระคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที ตังของมิ ชชัน
 คริสเตียนออธอดอคซ์มปี ระมาณ 90% ของประชากรรวมของมอลโดวา ซึงมีจํานวนทังสิน 3.5 ล้านคน
 ในประเทศมอลโดวามีสมาชิกแอ๊ด เวนตีสรวม 9,000
คน เมือคิดเป็ นอัตราส่วน แอ๊ด เวนตีส 1 คนจะ
เท่ากับประชากรทัวไป 388 คน
 ในประเทศมอลโดวา คริส ตจักรแอ๊ดเวนตีส มีโ บสถ์ และกลุ่มนมัส การ 238 แห่ง มีโ รงเรีย นแอ๊ ด เวนตีส
เพียงแห่ งเดียวในประเทศ โรงเรียนแห่งนี ตังอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึงระยะทาง ประมาณ 80
กิโลเมตร
ห่างจากเมืองหลวง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 30ธันวาคม 2017
รายการโรงเรียนวันสะบาโตทีสิ บสาม

เพลงเปิ ด
กล่าวต้อนรับ
อธิ ษฐานเปิ ด
รายการ
เงินถวาย

“ทังใกล้ไกลในนาป่ าเขาเขียว”
เพลงสรรเสริ ญ เลขที 265
ประธานโรงเรียนวันสะบาโต
.................................................
“คุณพ่อเปลียนแปลงไปโดยสิ นเชิ ง”
ขอให้ เด็กๆร้องเพลง (ต้นฉบับ “Sing Hallelukah to the Lord”)

เพลงปิ ด
“โอ้ นําเถิ ดพระเจ้าชัวนิ รันดร์”
อธิ ษฐานปิ ด.................................................

เพลงสรรเสริ ญ เลขที 38

ผู้ร่วมรายการ: ผู้บรรยาย 1 คน ผู้เล่ าข่าว 2 คน (ผู้เล่าข่าว 2 คนที ว่ าเป็ น: ผู้ใหญ่ ชาย 1 คน และวัยรุ่น
หญิ ง 1 คน)
(สังเกต: ผูร้ ่วมรายการไม่จําเป็ นต้องท่องบท หรือท่องจํา เพียงอ่านหลายเทียวให้คนุ้ เคยก็พอแล้ว กับเรืองทีต้อง
บรรยาย หรือเล่าข่าว เคล็ดอย่างหนึ ง คือฝึก อ่าน หรือฝึกเล่าหลายเทียวก่อน อนึงผูบ้ รรยาย หรือผูเ้ ล่าข่าวอาจตัด
บางส่วนออกบ้าง หรือเพิมบางส่วนบ้างก็สามารถทําได้)
ผู้บรรยาย: ไตรมาสนีเราได้ฟังข่าวต่างแดนจากหลายคน ซึงมีประสบการณ์ ในประเทศต่างๆ ทีอยู่ในเขตพืนทีของ
สํานักงานภาคยูโร-เอเชียพืนทีของเขตสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย ขยายออกไปเกือบจะครึงเส้นรอบโลก จากพืนที
“โพล่าร์” ในภาคเหนือ ไปถึงพืนทีภูเขา และหุบเขาเขียวชอุม่ และทะเลทรายกันดารของเอเชียกลาง การท้าทายใน
พืนทีนี ช่างกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนลักษณะกับพืนทีอย่างไรก็อย่างนัน
วันนีเราจะนําเสนอเรืองราวของครอบครัวหนึง แต่เมือคุณได้ยนิ ถึงวิธที พระเจ้
ี
าทรงนําวิถชี วี ติ ของพวกเขา
จําไว้ดว้ ยว่าพระเจ้าทรงนําวิถชี วี ติ ของคุณอย่างไร และจินตนาการต่ออีกว่า พระเจ้าทรงนําคนหลายล้านคนทีอาศัย
อยูใ่ นเขตพืนทีของสํานักงานภาคยูโร-เอเชียอย่างไร และขณะทีคุณตรึกตรองในความคิดนี ทูลถามพระเจ้าว่าคุณจะ
สามารถช่วยในการเผยแพร่พระกิตติคุณในพืนทียูโร-เอเชีย ได้อย่างไรเหมือนทีคุณกําลังทําอยู่ในประเทศบ้านเมือง
ของคุณเอง
*********************************************************************************************************
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“คุณพ่อเปลียนแปลงไปโดยสิ นเชิ ง”
ดมิททรี โคสทัช และบุตรสาว แอนจิ รา
(ขอผู้ใหญ่ชาย 1 คน และวัยรุ่นหญิ ง 1 คนเป็ นผู้เล่าข่าว....โดยใช้สรรพนาม บุคคลทีหนึ ง...ผม...ฉัน)
แอนจิ รา: ชือของฉันคือ แอนจิ รา ฉันอายุ 18 ปี ฉันอาศัยอยู่กบั คุณพ่อและคุณแม่ ฉันมีน้องชายคนหนึงเขาอายุ
14
ปี เราอาศัย อยู่ใ นเมืองเล็ก ๆ เมือ งหนึ งทางภาคเหนื อของ มอลโดวา คุ ณ พ่อ ของฉัน ชือ ดมิ ท ทรี
คุณพ่อเป็ นคนอารมณ์เสียง่าย จึงเหมือนกับว่าเขามีความโกรธอยูต่ ลอดเวลา
ดมิททรี: สวัสดีตอนเช้าครับ ผมจบหลักสูตรดนตรีมา ผมตังใจจะเป็ นครูสอนดนตรี แต่ผมยังหางานสอนสอนดนตรี
ไม่ได้ ผมจึงทํางานเป็ นยามรักษาความปลอดภัยให้กบั เจ้าของบึงส่วนตัวขนาดใหญ่ งานของผมคือให้อาหารปลา
และคอยห้ามไม่ให้ใครมาตกปลา หรือจับสัตว์นําในบึงใหญ่
แอนจิ รา: เมือฉันอายุ 12 ขวบ ผู้หญิงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ งมาทีบ้านของเรา และเชิญคุณแม่ ฉันและ
น้ อ งชายไปโบสถ์ ทุก วัน สะบาโตประมาณหนึ งปี แต่ คุ ณ ปู่ และคุณ ย่า ของฉัน ไม่ ช อบใจ พวกเขาพู ด ว่ า “ทุ ก
คนหัวเราะเยาะคนทีไปโบสถ์ในวันเสาร์... ช่างเป็ นเรืองทีน่าอายจริงๆ !”
ในตอนแรกคุณแม่ชวนคุณพ่อไปโบสถ์กบั เราด้วย แต่เขาปฏิเสธ เขาบอกว่า เขาเกรงในคุณพ่อ และคุณ
แม่ของเขา และอีกอย่างตอนนีพ่อต้องแซมบ้านเองหลายรายการ พ่อไม่มเี วลาจะไปโบสถ์
ดมิ ท ทรี : ผมมีง านด่ ว นต้อ งทํา ผมจึง ไม่มีเ วลาให้พ ระเจ้า ผมอาจมีเ วลาให้ พ ระเจ้า และไปโบสถ์ ห ลัง จากที
ผมซ่อมแซมบ้านหลายส่วน เป็ นการซ่อมใหญ่ดว้ ย ทีผมต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน เพราะผมได้ทํางานซ่อม
เฉพาะในวันทีได้หยุดจากงานทีทําอยู่ ซึงได้หยุดเพียงสัปดาห์ละ 1 วันเท่านัน
แอนจิ รา: เมือเป็ นเช่นนีคุณแม่กไ็ ม่ได้ชวนคุณพ่อไปโบสถ์อกี หนักเข้าคุณพ่อบ่นเรืองการไปโบสถ์ของเราบ่อยเข้า
รวมทังการห้ามของคุณปู่ และคุณย่าด้วย พวกเราเลยหยุดไปนมัสการทีโบสถ์ เพือรักษาความสงบสุขของบ้านไว้
ผูห้ ญิงคนนันทีมาชวนคุณแม่ไปโบสถ์แต่แรก เมือเห็นพวกเราขาดหายจากโบสถ์ได้เยียมเรา และเชือเชิญ
ให้เรากลับไปนมัสการทีโบสถ์อกี
ประมาณสามเดือนผ่านไป คุณพ่อซ่อมแซมบ้านเสร็จ
ดมิททรี: ขณะทีรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน ในวันหนึงคุณพ่อพูดขึนว่า “ในทีสุดพ่อก็มเี วลาว่าง”
แอนจิ รา: แม้คุณพ่อจะกล่าวว่าคุณพ่อมีเวลา แต่เขายังไม่มเี วลาให้พระเจ้า จะว่าไปเขาไม่รกั ษาคําสัญญาทีให้กบั
พวกเราว่า เมือเขาว่างเขาจะไปโบสถ์กบั เรา
มีส งประหลาดเกิ
ิ
ดขึนกับ คุณ พ่ อ เขามีค วามกลัว ทีจะอยู่ในบ้านตามลํา พัง เขาเหมือนเป็ นโรคประสาท
หลอน เขามัก จะร้อ งเสีย งดัง บ่ อ ยครัง เมือไปตรวจเช็ค กับ อนามัย ปรากฏว่ า เขาเป็ นโรคความดัน โลหิต สู ง
หมอจ่า ยยาให้เ ขามาทาน แต่ดูเ หมือ นไม่ไ ด้ช่ว ยให้อาการดีข ึน หมอเองก็ย งั ไม่ ท ราบจะจ่า ยยาอะไรให้เ ขาอีก
คุณ ปู่ ของฉันแนะนํ า คุณพ่อให้ไปปรึกษาสิงผิด ปกติกบั บาทหลวงทีโบสถ์ออธอดอคซ์ คุณ ย่า พูดว่ าบาท
หลวงจะสัง เกตรู้ว่ า มีอ ะไรผิด ปกติแ ม้แต่ก่อ นจะสอบถามลู ก เสีย อีก คุณ พ่ อ ไปปรึก ษากับ บาทหลวงสอง หรือ
สามครังแต่เหมือนไม่ได้ชว่ ยให้อาการดีขนึ
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คุณ พ่อมองหาการช่ว ยเหลือจากทีอืน เขาถามผู้ท ีเขานับ ถือว่ า “จุด มุ่งหมายของชีวิตคนเราคือ อะไร”
ผู้ส ูงอายุค นหนึ งทีคุณพ่อ พูด คุย ด้วยเป็ น ผู้ป กครองในโบสถ์แอ๊ด เวนตีส หลังจากการพูดคุย คุณ พ่อ ตอบรับ การ
เชือเชิญให้ไปทีโบสถ์ เมือคุณพ่อกลับมาบ้านวันนันคุณพ่อบอกกับคุณแม่ว่า

ดมิททรี: วันนีพ่อไปนมัสการทีโบสถ์ และพ่อประทับใจในรายการ แล้วเขาสรุปว่า “วันสะบาโตทีจะถึงนีให้เราไปเข้า
โบสถ์แอ๊ดเวนตีสด้วยกันทังครอบครัวดีไหม”
แอนจิ รา: เมือคุณ แม่ได้ฟั ง ประโยคนี จากปากคุณพ่อ คุณแม่แทบช็อก แต่ห ล่ อนก็มีค วามสุข มาก สํา หรับ ฉั น
ฉันขอบคุณพระเจ้า และถามตัวเองว่า “นีฉันฝั นไปหรือเปล่า ทีได้ยนิ คุณพ่อพูดออกมาเช่นนี”
ในวันสะบาโตถัดมาเราเริมไปโบสถ์อกี ครังหนึง และเราไปโบสถ์ทุกวันสะบาโตนนับแต่วนั สะบาโตนันเป็ นต้น
มา
ดมิททรี: แม่ และลูกๆอาจไม่ทราบ หลังจากพ่อได้รบั การเชิญจากผูป้ กครองให้ไปนมัสการทีโบสถ์ ผูป้ กครองบอก
ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาอาการหวาดกลัวตอนอยูท่ บ้ี านตามลําพังให้หายขาด ความหงุดหงิดเสียอารมณ์กห็ ายไปด้วย
พ่อจึงอธิษฐานหลายวัน ก่อนทีจะชวนครอบครัวไปโบสถ์....
พ่อเองไม่ชอบทีพ่อกลายเป็ นคนอารมณ์เสียง่าย ดูเหมือนชีวิตของพ่อใกล้จะปิ ดฉากลง ไม่มจี ุดหมายทีจะ
มีช ีวิต อยู่ต่ อ ไป พ่อ รู้ ส กึ ว่ า มีอํา นาจลึก ลับ ทีคอยกดดัน พ่ อ ตอนนี พ่อ ทราบแล้ว ว่ า เป็ น ซาตานนั นเองทีทํ า งาน
ในจิตใจของพ่อ ถ้าเป็ นได้ซาตานอยากจะฆ่าพ่อด้วยซําไป
ดังนันวัน หนึ งพ่อคุกเข่า ลง และอธิษ ฐาน พ่อทราบว่ามีพระเจ้า องค์เดีย วทีจะช่ว ยพ่อได้ พ่อ อธิษฐานว่ า
“พระบิด าโปรดช่ ว ยข้า พระองค์ด้วย ข้า พระองค์เป็ นคนบาป ข้า พระองค์ไม่ท ราบว่ า มีอ ะไรกําลัง เกิด ขึน โปรด
ช่วยข้าพระองค์ดว้ ยพระหัตถ์อนั ทรงพลังของพระองค์ดว้ ยเถิด” เมือพ่ออธิษฐานเสร็จ พ่อรู้สกึ ว่าบ่าทีเคยแบกภาระ
หนักอยู่ตลอดเวลา และภาระหนักนันถูกยกอออกไป พ่อเหมือนได้ยนิ เสียงว่า “เจ้าจะต้องเคลือนไหวไปข้างหน้า และ
ทุกอย่างจะดีขนเอง
ึ
เราจะช่วยเจ้า”
แอนจิ รา: เราทังครอบครัวไปนมัสการทีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสด้วยกัน ศิษยาภิบาลเชิญให้เราเข้าเรียนในชันเตรียมรับ
บัพติศมา และในปลายปี นนเอง
ั
คุณพ่อ คุณแม่ ฉันเอง และน้องชาย เราได้รบั บัพติศมาพร้อมกันทัง 4 คน
คุณปู่ คุณย่าเมือได้ทราบในเรืองนี ไม่รสู้ กึ ยินดีในการตัดสินใจของเรา คุณปู่ คุณย่าคิดว่า คุณพ่อคุณแม่ของ
เราบังคับเรา คือลูกสาว และลูกชาย ให้ตดิ ตามพ่อแม่ไป ท่านพูดว่า “พวกเขาอายุยงั น้ อย และพวกเขายังมีชวี ติ อีก
ยาวไกล พวกเขาสามารถไปเต้นรํา และทําอะไรทีเป็ นกําไรชีวิตได้อกี เยอะ...แล้วนีพวกเขาจะหาคู่ชวี ิตได้อย่างไร
สมาชิกแอ๊ดเวนตีสมีน้อย”
เมือฉันได้ยนิ อย่างนีฉันบอกคุณปู่กบั คุณย่าว่า “การแต่งงานไม่ใช่สงสํ
ิ าคัญทีสุดในชีวติ ” เราได้เชิญคุณปู่คุณ
ย่ามาเยียมทีโบสถ์ของเรา แต่ท่านทังสองตอบปฏิเสธ
ฉันขอบคุณพระเจ้าทีทรงทําการอัศจรรย์เปลียนแปลงคุณพ่อโดยสินเชิง คุณพ่อไม่รสู้ กึ กลัวทีจะอยู่คนเดียว
ในบ้าน คุณพ่อไม่ใช่คนขีโมโหง่ายเหมือนทีเคยเป็ น คุณพ่อรักพระเจ้า และปั จจุบนั รับใช้เป็ นมัคนายกของโบสถ์ และ
เป็ นผูน้ ําคณะนักร้องในโบสถ์หลังเล็ก
ดมิ ท ทรี : ครอบครัว ของผม และตัว ผมเองรับ บัพ ติศ มาทีรีส อร์ท สุ ข ภาพ ซึงสํ า นั ก งานคริส ตจัก รได้ ป รับ ใช้
เป็ นค่ายสําหรับพาธไฟเดอร์ รวมทังตึกอีกหลังหนึงซึงใช้เป็ นสํานัก งานคอนเฟอเรนซ์ เงินถวายในวันสะบาโตทีสิบ
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สามวันนีจะนําไปแก้ไขปรับปรุงตึกสองหลัง ซึงอยูใ่ นบริเวณเดียวกัน ขอบคุณทีพีน้องในพระคริสต์ทวโลกยั
ั
งระลึกถึง
พันธกิจของพระเจ้าในมอลโดวา และสํานักงานภาคยูโร-เอเชียในขณะพีน้องถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสาม
คือวันนี

ผู้บ รรยาย: ส่ ว นหนึ งของเงิน ถวายในวัน สะบาโตทีสิบ สาม จะช่ว ยทํา ให้โ ครงการพิเ ศษเป็ นไปได้ใ นหลาย
ประเทศซึงอยู่ใ นเขตพืนทีของสํา นั ก งานภาคยูโ ร-เอเชีย รายละเอีย ดได้ล งไว้ใ นแผนทีด้า นหลัง บทเรีย นวัน
สะบาโต โปรดทูลถามพระเจ้าว่าพีน้องในพระคริสต์ทงหลายสามารถทํ
ั
าการของพระเจ้ารอบโลกให้สาํ เร็จได้อย่างไร
เพือพระเยซูจะสามารถเสด็จกลับมา
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