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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 7 กรกฎาคม 2018
เข้าสิ งด้วยวิ ญญาณ 20 ตน
โดย ชีโอ, วัย 55 ปี ...ประเทศเกาหลีใต้

ชีโอมีความทุกข์ยากเพราะเป็ นโรคปวดศีรษะเรือ้ รัง ตัง้ แต่เป็ นเด็ก ชีโออาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ทเ่ี มือง เดกูซง่ึ เป็ น
เมืองใหญ่เมืองหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้
เมือ่ โตขึน้ เธอเรียนสําเร็จขัน้ ปริญญาตรี และแต่งงานกับชายหนุ่ มคนหนึ่ง และต่อมามีทารกเพศหญิงคนหนึ่ง
แต่ชโี อยังต้อง อดทนต่อสูก้ บั อาการปวดศีรษะตลอดมา ชีโอไปรับการรักษากับนายแพทย์หลายคน
แต่แพทย์
เหล่านัน้ ช่วยได้เพียงให้ชโี อบรรเทาจากการปวดศีรษะลงเป็ นระยะ 5-8 วัน จากนัน้ อาการปวดศีรษะเรือ้ รังของชีโอจะ
กลับมาอีก เป็ นอยูอ่ ย่างนี้ตลอดมา ชีโอเคยไปเยีย่ มวัดของพุทธศาสน าหลายแห่ง และไปนุ่ งขาวห่มขาวอาศัยอยูก่ บั
นางชี แต่การทําเช่นนี้กไ็ ม่อาจช่วยให้อาการปวดศีรษะของชีโอหายขาดได้
ต่อมาชีโอได้รบั คําแนะนําให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนทรงเจ้าคนหนึ่ง ซึง่ เขาอ้างว่าสามารถสื่อสาร
กับวิญญาณทีด่ ี และวิญญาณร้ายได้ เมือ่ คนทรงทําพิธนี ั ่
งทางในจ้องหน้าชีโอครูห่ นึ่งคนทรงลืมตาขึน้ บอก
กับชีโอว่า เขาทราบถึงสาเหตุของอาการปวดศีรษะของซีโอแล้ว วิญญาณของพีช่ ายของชีโอเองทีต่ ายใน
อุบตั เิ หตุเมือ่ หลายปี ก่อน ตอนเกิดอุบตั เิ หตุเด็กชายได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะรุนแรง จนทําให้เด็กชายเสียชีวติ วิญญาณ
ของพีช่ ายชีโอได้เข้าสิงชีโอ จึงทําให้ชโี อปวดศีรษะ
ความจริงคือชีโอมีพช่ี ายเสียชีวติ ในอุบตั เิ หตุจริง แต่ เธอทราบเพียงเล็กน้อย เพราะพีช่ ายของชีโอเสีย
ชีวติ ตอนเขาอายุได้สองขวบ ขณะทีช่ โี อเป็ นทารกอยูใ่ นครรภ์ของคุณแม่ของ
เธอ กล่าวคือพีช่ ายได้เสีย
ชีวติ ก่อนทีช่ โี อจะลืมตาดูโลก
ชีโอได้กลับไปหาคนทรงอีกเพื่อขอคําแนะนําจะทําอย่างไรจึงจะช่วยให้
เธอ หายจากการปวดศีรษะ
คนทรงบอกกับชีโอว่า มีทางเดียวคือชีโอต้องกลายเป็ นคนทรงเช่นเขา ซึง่ ชีโอตอบปฏิเสธ คนทรงบอกว่าถ้า เธอไม่
ยอมเป็ นคนทรงวิญญาณ ไม่นานต่อไปลูกสาวของ เธอซึง่ ตอนนี้มอี ายุห้ าปี จะได้รบั มรดกโรค ปวดศีรษะจาก เธอ
ตลอดไปรักษาไม่หายเช่นกัน
ในทีส่ ุดชีโอตัดสินใจกลายเป็ นคนทรงวิญญาณ และเพื่อจะเป็ นคนทรงวิญญาณ
เธอ จะต้องท่องคาถา
ติดต่อกัน 100 วัน ระหว่างนัน้ จะต้องไปแสวงบุญยังภูเขาแห่งหนึ่ง ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นทีค่ นทรงเกิด ระหว่างอยู่
ในที่ พักบนเชิงเขา เธอ ต้องท่องคาถาสามชัวโมงในแต่
่
ละคืน และอีกสองชัวโมงตอนเช้
่
าทุกเช้า เสร็จแล้ว
จะต้องอาบนํ้าเย็นเพื่อชําระร่างกายของเธอให้สะอาดบริสุทธิ ์
ในทีส่ ุดชีโอได้กลายเป็ นคนทรงวิญญาณ และชีโอมีวญ
ิ ญาณถึง 20 ดวงผลัดเปลีย่ นกันมาเข้าสิง หรือเข้าทรง
ชีโอ ในการนี้ชโี อได้สร้างสถูปขนาดเล็กไว้ 20 สถูปไว้ใกล้บา้ นของเธอ สําหรับเป็ นทีส่ งิ สถิตของวิญญาณทัง้ 20 ดวง
ซึง่ ชีโอใช้เวลาถึง 20 ปี เป็ นคนทรงวิญญาณ ชีโอเชิญวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งมาเข้าทรงและทํานายโชคลาภให้กบั
ผูค้ นทีม่ าขอให้ช่วยทํานายชีวติ ของเขา หรือ เธอ....ชีโอทําการรักษาโรคต่างๆ ดูเหมือนชีโอเป็ นคนทรงทีม่ ผี คู้ นนิยม
ไม่น้อยทีเดียว ถ้ามีใครมาหาชีโอด้วยอาการปวดท้อง เธอจะเข้าทรงและวิญญาณจะทําให้ เธอมีอาการปวดท้อง... ถ้า
มีใครมีปัญญาเรือ่ งโรคหัวใจ ชีโอจะปวดทีท่ รวงอกด้านซ้ายเหมือนคนทีม่ าของความช่วยเหลือ ในการรักษาโรค
ต่างๆนัน้ ชี โอจะมอบเครือ่ งรางของขลังให้กบั คนป่ วยหรือคนทีม่ ปี ั ญหาไป ชีโอจะท่องคาถาและเป่ าไปยังคนป่ วย
และอาการป่ วยของเขา หรือเธอก็จะหายเป็ นปกติ
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ในการทํานายโชคชะตา และรักษาโรค ผูม้ าขอให้ช่วยจะจ่ายเงินให้ชโี อจํานวนหนึ่ง ชีโอเก็บรวบรวมเงินไว้
ก้อนใหญ่ และมอบให้สามีเก็ บไว้ แต่ชโี อไม่มคี วามสุขเลย จริงอยูอ่ าการปวดศีรษะของ
เธอ หายไป แต่
เธอได้รบั ความเจ็บปวดทุกวันเมือ่ มีคนมารักษาโรค จน เธอมีอาการกลัวความเจ็บปวดจนเป็ นโรคจิตอ่อนๆ และดู
เหมือนอาการดังกล่าวจะเลวร้ายมากขึน้ ตามลําดับ จนวันหนึ่งสามีและลูกๆขนเสือ้ ผ้าย้ายออกไปอยูท่ อ่ี ่ ื น ช่วงอยูค่ น
เดียวชีโอพยายามจะฆ่าตัวตายสองสามครัง้ แต่พวกลูกศิษย์ใกล้ชดิ ช่วยชีวติ ของเธอไว้
วันหนึ่งชีโอนังรถเก๋
่
งไปธุระ โดยมีลกู ศิษย์คนหนึ่งเป็ นคนขับ รถยนต์ทช่ี โี อนังถู
่ กชนอย่างแรงจากทาง
ด้านหลัง อุบตั เิ หตุครัง้ นี้ชโี อได้รบั บาดเจ็บและต้องนอนรักษาตั วในโรงพยาบาลถึงหนึ่งเดือน อุบตั เิ หตุทาํ ให้สมอง
ของชีโอได้รบั ผลกระทบกระเทือน แม้รา่ ยกายจะหายดี ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว แต่อาการหลงๆ ลืมๆ ทําให้ชโี อ
รูส้ กึ สับสน เธอคิดว่าการเข้าทรงของ เธอ สามารถทํานายโชคชะตาชีวติ ในอนาคตของคนอื่นได้ เหตุใด เธอจึงไม่
ทราบอนาคตล่วงหน้า ว่าชีวติ ของเธอกําลังมีเคราะห์รา้ ย จะมีอุบตั เิ หตุได้ไม่ตอ้ งออกจากบ้าน
ชีโอถามตัวเองว่า “เหตุใดวิญญาณต่างๆ ทีฉ่ นั รับใช้มาตลอด 20 ปี ไม่ปกป้ องฉันไว้จากอุบตั เิ หตุครัง้ นี้เลย
ในเมือ่ วิญญาณเหล่านัน้ ไม่อาจรักษาความปลอดภัยให้ฉนั ได้ ฉันจะวางใจในวิญญาณทัง้ หลา
ยต่อไป
ทําไม”
ชีโอสวดภาวนาขอให้ความเชื่อของเธอเข้มแข็งขึน้ แต่เวลาผ่านไปหลายวันไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ชีโอรูส้ กึ
หงุดหงิดคับข้องใจ เธอเอาใบไม้และท่อนฟื นมากองสุมทีส่ ถูปทัง้ 20 สถูปซึง่ อยูใ่ นบริเวณใกล้กนั สําหรับวิญญาณ
20 ดวง เสร็จแล้วจุดไฟเผา ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมากันยืนมุงดู ชีโอประกาศว่า เธอจะไม่รบั ใช้ดวงวิญญาณ
ทัง้ หลายเหล่านี้อกี ต่อไป
เมือ่ ไม่มสี ถูปซึง่ เป็ นสัญลักษณ์เป็ นบ้านของด วงวิญญาณแล้ว ชีโอรูส้ กึ หวาดกลัว ชีโอสงสัยว่ามีพระเจ้า
ทีม่ ฤี ทธิ อ์ ํานาจมากกว่าดวงวิญญาณที่ เธอทําการรับใช้หรือไม่ ... ชีโอนึกถึงเมือ่ สองปี ก่อนมีผหู้ ญิงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสคนหนึ่งได้มาเยีย่ ม เธอ และได้เล่าให้ชโี อฟั งเกีย่ วกับพระเยซู ว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าแต่ทร งเสด็จมาเกิด
เป็ นมนุ ษย์ เพื่อสิน้ พระชนม์ไถ่บาปของมนุ ษย์ และพระองค์ทรงฟื้ นพระชนม์ในวันทีส่ าม และได้เสด็จขึน้ ไปยังสรรค์
ทรงรับฟั งคําอธิษฐานขอของทุกคน ทีร่ อ้ งขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เมือ่ นึกขึน้ ได้เช่นนัน้
เธอจึงก้มศีรษะลง
และอธิษฐานต่อพระเยซูเป็ นครัง้ แรก
เมือ่ ผูห้ ญิงแอ๊ดเวนตีสได้ทราบว่าชีโอละทิง้ วิญญาณร้าย และเริม่ อธิษฐานต่อพระเยซูเจ้า เธอได้เดินทางมา
เยีย่ มชีโอพร้อมกับศาสนาจารย์ทเ่ี กษียณอายุคนหนึ่ง ซึง่ ศาสนาจารย์เกษียณอายุได้ทาํ การสอนพระคัมภีรใ์ ห้
กับชีโอ โดยได้เริม่ สอนหลักข้อเชื่อเรือ่ งแรกคือ “สภาพของค นตาย ” ซึง่ เป็ นคําสอนของพระคัมภีร์ ทําให้ชโี อ
ได้ทราบว่าวิญญาณต่างๆ ทีม่ าเข้าทรง เธอ ล้วนเป็ นบริวารของซาตาน ไม่กเ่ี ดือนต่อมา ซึง่ เป็ นกลางปี 2016 ชีโอ
ได้รบั บัพติศมา รับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ชีโอตัง้ ใจแน่ วแน่ ว่า เธอจะไม่ให้พญามาร หรือวิญญาณร้าย ตนใดมาครอบคลุมชีวติ ของ เธออีกต่อไป เธอได้
ถวายดวงใจให้กบั พระเยซู และเชื่อในพระองค์ทท่ี รงตรัสว่า “เมือ่ ผีโสโครกออกมาจากผูใ้ ดแล้ว มันก็ท่องเทีย่ วไปในที ่
กันดารนํ้าเพือ่ แสวงหาทีห่ ยุดพัก แต่เมือ่ ไม่พบมันจึงกล่าวว่า “ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าทีไ่ ด้ออกมานัน้ ” (ลูกา
11:24) ชีโออธิษฐาน และอ่านพระคัมภีรท์ ุกเช้า เธอรูส้ กึ มีสนั ติสุขและมีความชื่นชมยินดีเป็ นครัง้ แรกในรอบ 20 ปี
ชีโออ่านพระธรรมมาระโก บทที่ 5 เธอได้พบว่า เมือ่ พระเยซูทรงขับผีรา้ ยออกจากชายทีถ่ ูกผีหลายตนเข้าสิง
แล้ว ชายผูน้ นั ้ รูส้ กึ เป็ นอิสระ และขอติดตามไ ปรับใช้พระเยซู พระเยซูตรัสว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าทีบ่ า้ น แล้ว
บอกเขาถึงเรือ่ งเหตุการณ์ใหญ่ ซึง่ พระเป็ นเจ้าได้ทรงกระแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ ายคนนัน้ ก็ทลู ลา
แล้วเริม่ ประกาศในแคว้นเทศบุร ี ถึงเหตุการณ์ทพี ่ ระเยซูได้ทรงกระทําเพือ่ ตัว และคนทัง้ ปวงก็
ประหลาดใจนัก ”
4

(มาระโก 5:19, 20) และเช่นเดียวกันชีโอได้ประกาศในสิง่ ทีพ่ ระเยซูได้ทาํ เพื่อ เธอตามโบสถ์ต่างๆ ทัวเกาหลี
่
ใต้ ทุก
คนได้ฟังต่างรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ และได้รบั การหนุ นใจ
ข้อมูลด่วน
• ชาวเกาหลีนิยมรับประทาน “กิมจิ ” ทําจากการหมักดองผักกาดขาวตามธรรมเนียมประเพณี และผัก
อื่นๆ เช่นขิง แตงกวา กะหลํ่าปลี ฯลฯ ถ้าจะแยกประเภทของ “กิมจิ ” เช่นแตงกิมจิ กะหลํ่าปลีกมิ จิ ซึง่ อาจ
แบ่งแยกได้ถงึ 250 ชนิดแตกต่างกัน ซึง่ กล่าวได้ว่าเป็ นเครือ่ งเคียงทีข่ าดไม่ได้ทุกมือ้
• แทนทีช่ าวเกาหลีจะใช้ “ฮีทเตอร์ ” ทําความอบอุ่นให้กบั บ้านเรือนโดยเฉพาะในฤดูหนาว บางพืน้ ทีม่ ี
มีหมิ ะตก ชาวเกาหลีใช้ “ออนโดล ” (หินอุ่น ) เป็ นวิธที าํ ให้หอ้ งต่างๆในบ้านอบอุ่น กล่าวคือเขาจะเดิน
ท่อโลหะไว้ใต้พน้ื ห้อง และส่งนํ้าร้อนนี้ผ่านท่อ แ
ม้จะเป็ นเทคโนโลยีโบราณ แต่ปัจจุบนั บ้านเรือนถึง
90% ยังคงใช้กนั อยู่
• เลข 4 ถือว่าเป็ นหมายเลข “โชคไม่ด ี ” ในประเทศเกาหลี อย่างเช่นชัน้ ในลิฟท์ ขึน้ ลงตามชัน้ ต่างๆ เครือ่ ง
หมายเลข 4 มักจะแทนทีด่ ว้ ยอักษรตัว “F” หรือไม่กไ็ ม่ใส่เลขอะไรปล่อยไว้ว่างๆ อย่างนัน้ เช่น
1, 2, 3
แล้ว ..(ว่าง) 5, 6, 7 และชัน้ ต่อๆไป....
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 14 กรกฎาคม 2018
ศาสนาจารย์ที่น่ารักสองคน

โดย ฮี ซุค คิม, วัย 64 ปี...ประเทศเกาหลีใต้
***ถ้าเป็นได้ขอสุภาพสตรี-ผูใ้ หญ่ เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในสะบาโตนี้***
ผูจ้ าํ หน่ ายหนังสือ (บรรณกร ) สองคนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ และข้าพเจ้า (มิสซิส ฮี ซุค คิม ) กําลัง
ออกไปจําหน่ ายและแจกใบปลิวเรือ่ งของพระเจ้าให้กบั ประชาชน โดยเราจะไปเคาะประตูบา้ น จากบ้านหนึ่งไปยังอีก
บ้านหนึ่งในชานกรุงโซล (Seoul) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ขณะทีเ่ รากําลังเดินไปตามถนน เราได้
เห็นป้ ายผ้าผูกขึงไว้หน้าบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่ง มีขอ้ ความว่า
“เชิญเข้าประชุมเชิงพักผ่อนของนักศึกษาจาก
โรงเรียนศาสนศาสตร์ของคริสเตียนทีน่ ่”ี เราทราบว่านี่เป็ นการประชุมพิเศษจัดโดยคริสเตียน ทีน่ มัสการพระเจ้าในวัน
อาทิตย์คณะหนึ่ง เราตัดสินใจเดินเข้าไปเคาะประตูบา้ นหลังนัน้
ผูเ้ ปิ ดประตูให้เราเป็ นสองสามี-ภรรยา ทัง้ สองเป็ นศาสนาจารย์ของคริสตจักรทีถ่ อื รักษาวันอาทิตย์ทม่ี สี มาชิก
มากทีส่ ุดในประเทศเกาหลี ซึง่ เราไม่ทราบมาก่อน จนกระทังเมื
่ อ่ พวกเขาเปิ ดประตูตอ้ นรับเรา
ฉันเป็ นคนพูดขึน้ ก่อนว่า “สวัสดีค่ะ พวกเรามาจากสํา นักพิมพ์แห่งประเทศเกาหลี และเรามาทีน่ ่เี พื่อแบ่งปั น
หนังสือบางเล่มซึง่ มีคุณค่าสําหรับคริสเตียน”
ฉันรูส้ กึ แปลกใจมาก คนทีเ่ ป็ นสามี เมือ่ เปิ ดดูหนังสือทีฉ่ นั ยืน่ ให้ และ เห็นชื่อของสํานักพิมพ์บนหน้าแรกของ
หนังสือ เขาพูดขึน้ ว่า “อ้อ ..ผมพอรูจ้ กั สํานักพิมพ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ” ..พลันเขาถามอย่างอยากรูอ้ ยาก
เห็นว่า “เหตุใดพวกคุณไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันเสาร์ครับ”
ฉันเล่าสรุปสัน้ ๆ ถึงเรือ่ งการสร้างโลกจากพระธรรมปฐมกาล และอธิ บายว่า พระเจ้าทรงสร้างโลกในหกวัน
และพระองค์ทรงหยุดพักในวันทีเ่ จ็ด ซึง่ เรียกว่า “วันสะบาโต ” และทรงทําให้วนั ดังกล่าวเป็ นวันบริสุทธิ ์ ” ฉันมอบ
“บทเรียนวิถแี ห่งชีวติ ” บททีห่ นึ่ง ซึง่ เป็ นบทเรียนส่งคําสอนทางไปรษณียใ์ ห้กบั สามี-ภรรยาคู่น้ี และกล่าวสัญญาว่าใน
อีกหนึ่งสัปดาห์ฉนั จะนําบทเรียนบททีส่ องมาให้
ขณะเมือ่ พวกเราสนทนากันต่อไป ฉันตระหนักว่าผูเ้ ป็ นสามี ซึง่ ให้นามบัตรแก่ฉนั มีช่อื ว่า
“ศาสนาจารย์
คีโจ มูน แสดงให้เห็นว่า เขาทราบเกีย่ วพระคัมภีรม์ ากทีเดียว ฉันได้ทราบด้วยว่าเขารับใช้พระเจ้าในหน้าทีข่ อง
ของศาสนาจาร ย์มา 30 ปี ส่วนภรรยาของเขา ทําหน้าทีเ่ ป็ นศิษยาภิบาลของโบสถ์มากว่า 10 ปี เมือ่ เป็ นดังนี้ฉนั จึง
ไม่นําบทเรียนบททีส่ องมาให้พวกเขาในการไปเยีย่ มพวกเขาในสัปดาห์ถดั มา แต่ฉนั ได้นําหนังสือชุด
5 เล่ม ชื่อ
“ความขัดแย้งแห่งยุคสมัย ” ซึง่ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แ อ๊ดเวนตีสคนหนึ่งคือ “นาง เอลเลน จี .ไว้ท”์ ได้รบั
การดลใจจากพระเจ้าให้เขียนขึน้ หนังสือชุดนี้ม ี 5 เล่มด้วยกัน อันมี :1. บรรพชนและผูเ้ ผยพระวจนะ 2. ผูเ้ ผยพระวจนะและกษัตริย์ 3. ผูพ้ งึ ปรารถนาแห่งปวงชน
4. กิจการของอัครทูต 5. สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์
โดยปกติหนังสือชุดนี้ราคารวมกัน 300,000 วอน หรือประมาณ 265 ดอลล่าร์ (อเมริกนั ) เท่ากับเงินไทย
ประมาณ 8,824.50 บาท แต่ฉนั บอกกับสามีภรรยาว่า พวกเขาได้รบั หนังสือชุดนี้ฟรี
ศาสนาจารย์ และภรรยาแสดงความสนใจในหนังสือชุดนี้เป็ นพิเศษ และสนใจหนังสือ “ดาเนียล” มากและ
ถามฉันว่า ฉันจะแบ่งปั นข้อมูลเกีย่ วกับหนังสือดาเนียลกับเขาในการมาเยีย่ มเทีย่ วต่อไปได้ไหม ดังนัน้ ในการไป
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เยีย่ มสองสามีภรรยาคู่น้ี ฉันได้นําเอา
“หนังสืออธิบายพระคัมภีรด์ าเนียล และวิวรณ์
” ไปให้พวกเขายืม
อ่านด้วย
หลายสัปดาห์ ต่อมาศาสนาจารย์วนั อาทิตย์ได้ส่งข่าวให้ฉนั ว่า “ดูเหมือนว่าผมได้ศกึ ษาพระคัมภีรร์ ะดับผิว
เผินมาตลอดในชีวติ และพึง่ กําลังศึกษาพระคัมภีรร์ ะดับลึกซึง้ ในครัง้ นี้ ผมอยากจะมาเยีย่ มโบสถ์ของคุณสักครัง้ จะ
เป็ นไรไหม”
ฉันส่งคําเชิญตอบไป ในวันสะบาโตถัดมาศาสนาจารย์ ได้มาเยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีสของเรา (ส่วนภรรยาไม่
ได้มาด้วย ) ดูเหมือนศาสนาจารย์ช่นื ชอบรายการต่างๆของโบสถ์ และกลับมาเยีย่ มในวันสะบาโตอีกสองสามครัง้
และหลังจากนัน้ ได้หยุดไป ฉันรูส้ กึ สงสัยว่ามีอะไรเกิดขึน้ ทุกครัง้ เมือ่ ฉันโทรไป เขาจะกล่าวแก้ตวั หลายอย่าง เช่น
บอกว่ าเขายุง่ กับงานมาก หรือบางทีกบ็ อกว่าไม่สบาย ภายหลังฉันได้ทราบว่า ภรรยาของเขาห้ามเขาไม่ให้มา
นมัสการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส โดยต่อว่าสามีแรงๆ ว่า “คุณเป็ นศาสนาจารย์นะ คุณไม่อายหรือ คุณไม่ควรไป
ร่วมนนัสการกับพวกเขา แม้ฉนั จะได้ทราบอย่างนี้ แต่ฉนั ยังโทรไปชวนศาสนาจารย์ ให้มาร่วมนมัสการในวันสะบาโต
อยูเ่ สมอ
เวลาผ่านไป 7 ปี หลังจากทีเ่ ราได้พบกันครัง้ แรก ฉันโทรไปเชิญศาสนาจารย์ และภรรยา ให้มาเข้าร่วม
สัมมนาสุขภาพทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสจัดขึน้ ซึง่ การสัมมนามี 3 วัน โดยมีการ “ล้างสารพิษออกจากร่างกาย ” (detox)
ด้วย ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะได้ด่มื นํ้าผลไม้สด เพื่อเป็ นการชําระร่างกายให้สะอาดฟรี
ศาสนาจารย์ส่งข่าวมาบอกฉันว่า “ผมจะมาร่วมในสัมมนาสุขภาพ แต่สาํ หรับภรรยาของผม ขอให้คุณส่งคํา
เชิญไปยัง เธอโดยตรง” ดังนัน้ ฉันจึงได้โทรไปเชิญภรรยาของศาสนาของศาสนาจารย์ให้มาร่วมสัมมนา สุขภาพ เธอ
รับปากว่าจะเดินทางมาร่วมสัมมนาด้วยพร้อมกับสามี ซึง่ นี่เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ธอแสดงความสนใจในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
เชื่อว่าการสัมมนาสุขภาพสร้างความประทับใจให้ศาสนาจารย์สองสามี- ภรรยามาก เพราะเมือ่ ในอีกไม่นาน
ต่อมาทัง้ สองรับคําเชิญให้มาในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุ ณซึง่ จัดขึน้ ในเวลากลางคืนสองสัปดาห์ และเมือ่ การ
ประชุมจบลง ทัง้ สามีและภรรยายอมรับว่าสิง่ ได้รบั ฟั งจากศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสในการประชุมล้วนเป็ นความจริง
แต่การจะหันหลังให้คริสตจักรเดิมทีไ่ ด้ทาํ งานมาหลายสิบปี นบั เป็ นเรือ่ งยากมาก อย่างไรก็ดอี กี ไม่กเ่ี ดือนต่อมา ฉัน
ได้เชิญสามี-ภรรยาคู่น้ีมาในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณอีกครัง้ ซึง่ ผูเ้ ทศนาเป็ นแขกทีร่ บั เชิญมาจากต่างประเทศ
ขอบคุณพระเจ้า สามี-ภรรยาคู่น้ีรบั คําเชิญ และมาฟั งการนําเสนอความจริงทุกคืนเป็ นเวลาสองสัปดาห์ ในคืนสุดท้าย
ของการประชุมสามี- ภรรยา ได้ประกาศว่า “ตอนนี้เราเ ป็ นเหมือนโลหะทีไ่ ด้หลอมละลายเป็ นของเหลวสําหรับ
ข่าวสารความจริงแล้ว ”
แปดปี หลังจากทีเ่ ราได้พบกันครัง้ แรก (ปี ค.ศ. 2009) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ศาสนาจารย์วนั อาทิตย์
ทีน่ ่ ารักทัง้ สองคนก็ได้รบั บัพติศมาพร้อมกันในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส พระวจนะของพระเจ้า และข่าวส
ารสุขภาพ
ของเราได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ของผูค้ นมามากต่อมาก
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ข้อมูลด่วน
• คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศเกาหลีใต้ มีโบสถ์ 715 แห่ง และมีสมาชิกโบสถ์ 247,143 คน ทัง้
ประเทศมีประชากร 75,916,000 คน เราจึงมีอตั ราแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไปทุ
่ ก 307 คน
• ประชากรประเทศเกาหลีใต้ประมาณ 54% ไม่อา้ งว่าตนถือศาสนาใด ขณะทีป่ ระมาณ 28%เป็ น คริสเตียน และ
นับถือพุทธศาสนา 16%
• กรุงโซล (เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ) และปริมณฑล มีประชากรอาศัยอยูถ่ งึ 25 ล้านคนทําให้กรุงโซลเป็ นเมือง
หลวงทีม่ ปี ระชากรอยูม่ ากทีส่ ุด เป็ นอันดับ 3 ในโลก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 21 กรกฎาคม 2018
พยายามนําแอ๊ดเวนตีสให้เชื่อในวันอาทิ ตย์

โดย คิ โจ มูน, วัย 71 ปี...ประเทศเกาหลีใต้
***ถ้าเป็นได้ขอผูช้ าย-วัยกลางคน เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในสะบาโตนี้***
ผมมีความสนใจในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมาหลายปี จนวันหนึ่งมีผหู้ ญิงวัยกลางคน ซึง่ เป็ นบรรณกร หรือคนขายหนังสือของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมาเคาะประตูบา้ นของผมในประเทศเกาหลี
ผมเองเป็ นศาสนาจารย์ ทําหน้าทีเ่ ป็ นศิษยาภิบาลคริสตจักรใหญ่ ซึง่ อยูใ่ นสังกัดคริสตจักรโปรเตสแตนต์
ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศเกาหลี ตลอดมาผมแสวงหาโอกาสทีจ่ ะเข้า
ใจ “แนวคิดของคริสเตียนคริสตจักรอื่นๆ
นอกเหนือจากคริสตจักรของผมเอง ผมศึกษาหนังสือของคริสตจักรเมธอดิสท์ และหนังสือของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส
สําหรับหนังสือของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสส่วนใหญ่เขียนขึน้ โดย เอลเลน ไว้ ท์ ผมนึกสงสัยมากเหตุใดชาวแอ๊ดเวนตีส
จึงให้ความสนใจงานเขียนของผูห้ ญิงคนหนึ่งทีไ่ ด้ตายไปแล้วนานกว่า 100 ปี
ในเวลาเดียวกันผมรูส้ กึ ว่ามีบางสิง่ หายไปจากคริสตจักรทีผ่ มสังกัดอยู่ ผมถามศาสนาจารย์ซง่ึ เป็ นผูน้ ําใน
คริสตจักรหลายคน โดยเฉพาะอาจารย์อาวุโสทีส่ อนในโรงเรียนศาสนศาสตร์ของคริสตจักรว่า ว่าเหตุใดโรงเรียน
ศาสนศาสตร์ของเราจึงไม่สอน “หนังสือดานิเอลและหนังสือวิวรณ์ ” เขาตอบว่า “เพราะว่าเราไม่ทราบอะไรมากนัก
เกีย่ วกับหนังสือสองเล่มนี้”
ขณะทีผ่ มพยายามหาคําตอบ ผมมีส่วนกับผูน้ ําคริสตจักรทีผ่ มสังกัดอยูใ่ นการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มศาสนา
คริสต์ ซึง่ เราถือว่าเป็ น “ลัทธิ” ซึง่ เราคริสเตียนในเกาหลีใต้มคี วามเห็นค่อนข้างตรงกันว่า กลุ่มศาสนาทีเ่ ป็ นลัทธิมอี ยู่
สามกลุ่มคือ (1) กลุ่ม “พยานพระยะโฮวาห์” (2) กลุ่ม “ฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” และ(3) กลุ่ม “เซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส ” ผมรูจ้ กั ชายหนุ่ มคนหนึ่งซึง่ เข้าร่วมกับกลุ่ม “ฟ้ าสวรรค์ ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ” ผมได้อา้ งข้อพระคัมภีรห์ ลายสิบข้อว่า ความเชื่อของกลุ่มทีเ่ ขาเข้าร่วมไม่ถูกต้องกับพระคัมภีร์ ผมแม้แต่ได้โต้หลักข้อเชื่อของกลุ่ม
ดังกล่าวกับผูน้ ําของคนกลุ่มนี้ ต่อมา...ผมพยายามนํากลุ่มผูเ้ ชื่อในพยานพระยะโฮวาบางคนเพื่อนําให้พวกเขารับเอา
ความจริง และในตอนนี้ผมตัดสินใจจะเรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับคําสอนของแอ๊ดเวนตีสเพื่อผมจะสามารถพิสจู น์ให้พวก
เขาได้ทราบว่า สิง่ ทีพ่ วกเขาเชื่อบางสิง่ ไม่ถูกต้อง
ในเวลานัน้ เองบรรณกร หรือคนขายหนังสือแอ๊ดเวนตีส ซึง่ เป็ นผูห้ ญิงชื่อ ฮี ซุค คิม ได้มาเคาะประตู
บ้านของผม ซึง่ เธอแนะนําตนเองว่า เธอเป็ นตัวแทนของ “โรงพิมพ์แอ๊ดเวนตีส ” ในตอนนัน้ ผมได้อธิษฐานสัน้ ๆว่า
“ขอบคุณพระบิดา ข้าพระองค์ตอ้ งการอยากรูอ้ ยากเห็นเกีย่ วกับกลุ่มแอ๊ดเวนตีสอยูพ่ อดี และวันนี้พระองค์ทรงส่ง
ชาวแอ๊ดเวนตีสมาให้มาให้กบั ข้าพระองค์”
มิสซิ ส คิม แจ กใบปลิว ให้ผมหลายแผ่น พร้อมทัง้ หนังสือเล่มขนาดเล็กให้ผมอีกสามเล่ม ปกติผมจะ
โยนใบปลิว และหนังสือของกลุ่ม หรือคณะศาสนาอื่นๆ ทิง้ ไป แต่ในครัง้ นี้ผมคิดว่า “อาจมีขอ้ สังเกต เล็กๆ น้อยๆ
ของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ทีผ่ มอาจนําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับชักนําเธอให้หนั หลังให้กบั คริสตจักรวันเสาร์ มาร่วมกับ
คณะคริสเตียนขนาดใหญ่ทผ่ี มสังกัดอยู่
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เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็ น “ลัทธิ ” จริ งไหม
หลังจากการอ่านใบปลิวทัง้ หมด และหนังสือเล่มเล็กทัง้ สามเล่ม ผมไม่สงั เกตเห็นคําสอนใดๆ ทีส่ อน
นอกเหนือจากพระคัมภีร์ ผมจึงคิดว่าผมน่ าจะไปเข้าร่วมนมัสการกับชาวแอ๊ดเวนตีสสักครัง้ เพื่อจะพบข้อใด
ทีพ่ วกเขานมัสการเป็ นลักษณะของ “ลัทธิ ” ตามทีค่ ริสตจักรผมสอนหรือไม่ ... ผมจึงแต่งตัวลักษณะชาวบ้าน
ทัวไป
่ และไปร่วมนมัสการอย่างเงียบๆ โดยไม่แนะนําตัวว่าผมเป็ นศาสนาจารย์อาวุโสมาจากคริสตจั กรใหญ่ ผมไป
ร่วมนมัสการสามสะบาโต วันหนึ่งภรรยาของผมพบใบสูจบิ ตั รของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีผ่ มนํากลับบ้านไปโดยบังเอิญ
เธอจึงต่อว่าผม และให้เหตุผลยกใหญ่ว่าผมไม่ควรไปร่วมนมัสการกับโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ผมจึง หยุดไปนมั สการ ผม
ตรึกตรองหาวิธวี ่าจะทําอย่างไรไม่ให้ขดั แย้งกับภรรยา ...ต่อมาโบสถ์แอ๊ดเวนตีสจัดให้มกี ารประชุมสัมมนาเรือ่ ง
สุขภาพขึน้ ทีโ่ บสถ์ ผมคิดว่าภรรยาของผมอาจให้ความสนใจในเรือ่ งนี้ ผมจึงแนะนําให้ มิสซิ สคิม ผูเ้ ป็ นบรรณกร
หรือคนขายหนังสือเป็ นผูเ้ ชือ้ เชิญภรรยาของผมโดยตรง
ผมทราบว่าภรรยาของผมจะไม่ตกลงไปเพื่อจะฟั งคําเทศน า แต่การสัมมนาเรือ่ งสุขภาพดูเหมือนจะเป็ น
แนวทางที่ดที จ่ี ะแนะนําภรรยาของผมสู่คริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ผมต้องการให้ภรรยาของผมได้พบว่าชาวแอ๊ดเวนตีส
เป็ นเพื่อนทีอ่ บอุ่น หลังเสร็จสิน้ การนมัสการ หลายคนจะเข้ามาเชิญว่า “สวัสดีครับ / ค่ะ ขอเชิญรับประทานอาหาร
ร่วมกับพวกเรานะค รับ/คะ ..ในคริสตจักรของเราศาสนาจารย์ หรือศิษยาภิบาลจะนังหั
่ วโต๊ะ และจะมีสมาชิกบางคน
ตักอาหารมาเสริฟ แต่ในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ศิษยาภิบาลจะเข้าแถวไปตักอาหารเหมือนสมาชิกคนอื่นๆ เสร็จแล้วมอง
หาทีน่ งตรงไหนว่
ั่
าง ก็จะเดินไปนังลงและรั
่
บประทานตรงนัน้
การไปร่วมป ระชุมสัมมนาเรือ่ งสุขภาพ ทําให้ภรรยาของผมมองเห็นว่า ชาวแอ๊ดเวนตี สมีสงิ่ ดีๆ ให้รบั ฟั ง
พวกเขาเน้นข่าวสารสุขภาพจากหลักการของพระเจ้า เธอจึงเปิ ดใจรับเอาข่าวสารของแอ๊ดเวนตีสได้มากขึน้ ต่อมา
เราสองสามีภรรยาไปเข้าร่วมใน “รายการสัม มนาดาเนียลและวิวรณ์ ” ผมคิดว่า ข่าวสารนี้ช่างมีความแตกต่างจากคํา
สอนหลายอย่างในคริสตจักรของผม ซึง่ ในคริสตจักรของผมมีคาํ สอนหลายอย่างเป็ นเหมือนก้อนสําลี ไร้น้ําหนักแต่
ในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสโดยเฉพาะเรือ่ งพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ เป็ นเหมือนอาหารมือ้ หนักฝ่ ายจิตวิญญาณ
หลังการประชุมสัมมนา ศาสนาจาร ย์ผทู้ าํ การบรรยายพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์หนุ นใจให้ผม และภรรยา
รับบัพติศมา ผมเองเห็นว่าตัวเองพร้อม แต่ภรรยาบอกกับผมว่า ผมไม่เพียงเป็ นศิษยาภิบาลของโบสถ์
แต่ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาของสํา นักงานคริสตจักรด้วย ภรรยาได้ขอให้ผมเลื่อนการรับบัพติศมาออกไป
อีกหน่ อย ผมรับฟั ง ภรรยา และได้ทาํ การรับใช้คริสตจักรจนครบเทอม กระทังอี
่ กสองปี ถดั มา เมือ่ มีการเลือก
ตัง้ คณะกรรมการและทีป่ รึกษาชุดใหม่ ผมและภรรยาจึงขอลาออกจากคริสตจักร และตอบรับคําเชิญสู่พธิ ี
บัพติศมา
แต่พอใกล้จะถึงวันรับบัพติศมา ภรรยาของผมเกิดไม่สบาย เราจึงขอเลื่
อนวันรับบัพติศมาออกไป ใน
ตอนบ่ายวันนัน้ ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนติสคนหนึ่งได้มาเยีย่ มทีบ่ า้ นของเรา และหนุ นใจภรรยาของผมให้รบั บัพติศมา
ผมมองไปทีภ่ รรยาว่า เธอจะตอบอย่างไร เธอตอบว่า เธอจะอธิษฐานมากขึน้ ...แต่ใน 2-3 นาทีต่อมาภรรยาได้เปิ ดดู
ปฏิทนิ และขีดวงกลมล้อมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ซง่ึ เป็ นวันสะบาโต แล้วพูดว่า “ถ้าเป็ นไปตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าฉัน
จะรับบัพติศมาในวันนัน้ .. ...”
ผมเองแทบไม่เชื่อหูตนเอง ภรรยาเป็ นคนขอให้ผมเลื่อนวันรับบัพติศมาออกไปเมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้ว ตอน
นี้เธอตอบจะรับบัพติสมาในอีกสองสัปดาห์ถดั ไป
และเราก็ได้รบั บัพติศมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 ตามทีไ่ ด้ตกลงไว้ ภรรยาของผมเต็มไปด้วยความชื่นชม
ยินดี และนับแต่นนั ้ มาเราเฝ้ ารอให้ถงึ วันสะบาโต เพื่อจะได้ไปนมัสการ และฟั งคําเทศนาทุกวันสะบาโต
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ผมต้องการศึกษาหลักข้อเชื่อของแอ๊ดเวนติส เพื่อหาข้อบกพร่อง และนําไป อธิบายโต้แย้งกับบรรณกร หรือ
คนขายหนังสือหญิงคนนัน้ แต่ในทีส่ ุดกลายเป็ นว่า ผูข้ ายหนังสือหญิงคนนัน้ เป็ นผูน้ ําผม และภรรยามาสู่คริสตจักรเซ
เว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีส
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ด้วยประชากร 51 ล้านคน และมีพน้ื ที่ 38,000 ตารางไมล์ (หรือ 100 ,000 ตารางกิโลเมตร ) ประ เทศ
เกาหลีใต้เป็ นประเทศทีม่ ปี ระชากรอยูห่ นาแน่ นมากทีส่ ุดประเทศหนึ่งของโลก คือมีประชากร
500
คนอาศัยอยูใ่ นหนึ่งตารางกิโลเมตร เมือ่ เปรียบกับสหรัฐอเมริกามีประชากรเพียง
33 คนอาศัยอยูใ่ น
พืน้ ทีห่ นึ่งตารางกิโลเมตร
• ในประเทศเกาหลี เมือ่ คุณเกิดมา พวกเขาถือว่า คุณมีอายุได้หนึ่งปี แล้วเรียบร้อย
• มหาวิทยาลัยซัมยุค เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ก่อตัง้ เมือ่ ค
.ศ. 1906 (นับถึงปี น้อี ายุได้ 112 ปี ) ตอนแรก
เป็ นเพียงวิทยาลัยขนาดเล็ก ก่อตัง้ โดยมิชชันนารีชาวอเมริกนั วิทยาลัยได้ถูกปิ ดไปสองครัง้ ในช่วง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องตอนญีป่ ่ นุ
ยึดครองประเทศเกาหลี และเมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องปิ ดฉากลง
วิทยาลัยได้เปิ ดดําเนินการต่อ แต่เปิ ดได้ไม่กป่ี ี
ก็ เกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือ- และใต้ วิทยาลัยได้
ปิ ดตัวเองลงเป็ นครัง้ ทีส่ อง จากนัน้ เมือ่ เกาหลีเหนือ และใต้เซ็นสัญญาสงบศึกต่อกัน วิทยาลัยก็เปิ ด
ดําเนินกา รได้อกี จนถึงปั จจุบนั มหาวิทาลัยซัมยุคแอ๊ดเวนตีสมีนกั ศึกษา
5,787 คน และ 86 %
เป็ นนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่ชาวแอ๊ดเวนตีส
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 28 กรกฎาคม 2018
วันสะบาโตเติ มเต็มความว่างเปล่า

โดย ซูน แอพ ยัน,วัย 64 ปี...ประเทศเกาหลีใต้
***ถ้าเป็นได้ขอสุภาพสตรี-ผูใ้ หญ่ เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในสะบาโตนี้***
ศิษยาภิบาลหญิงวัยกลางคน ชื่อ “ซุน แอพ ยัน ” ซึง่ สังกัดอยูใ่ นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ
เกาหลี หลังจากทีไ่ ด้รบั บัพติศมาสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดเวนตีสแล้ว ได้กล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันรับใช้พระเจ้าใน
หน้าทีศ่ ษิ ยาภิบาลหญิงมาเป็ นเวลาหลายปี ตอนแรกฉันเทศนาในกลุ่มเล็ก ซึง่ นมัสการกันในบ้านของสมาชิกคนหนึ่ง
พระเจ้าทรงใช้ฉนั สมาชิกกลุ่มเล็กเพิม่ ขึน้ เป็ น 40 คน และเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ในทีส่ ุดฉันได้มสี ่วนในการร ณรงค์เพื่อให้
มีการสร้างโบสถ์ขน้ึ สําหรับกลุ่มนมัสการ ด้วยการรับใช้ในลักษณะนี้พระเจ้าทรงใช้ฉนั ให้สร้างโบสถ์ขน้ึ หลายแห่ง
มิสซิสซูน แอพ ยัน ซึง่ ก็คอื ศิษยาภิบาลซูนได้เป็ นพยานในความรูส้ กึ ต่อไปว่า “แม้ฉนั จะทํางานรับใช้พระเจ้า
แต่ฉนั รูส้ กึ ว่ามีบางสิง่ ขาดหายไปจากดวงใจของฉัน ฉันรูส้ กึ ชื่นชมยินดี ขณะเมือ่ ฉันเทศนา หรือมีส่วนในการประชุม
ฟื้ นฟู แต่หลังจากช่วงเวลานัน้ ฉันรูส้ กึ ว่างเปล่า ฉันเข้าศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์ เมือ่ สําเร็จออกมาฉันได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลา เหมือนกับสามีของฉันซึง่ รับใช้พระเจ้าในหน้าที่ ศาสนาจารย์มาก่อนข้าพเจ้าหลายปี
สําหรับฉันแม้จะได้รบั พระพรในการนําวิญญาณ แต่ในส่วนลึกฉันยังรูส้ กึ ว่างเปล่า
กระทังอยู
่ ม่ าวันหนึ่งบรรณกร หรือคนขายหนังสือของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนได้มาเคาะที่
ประตูบา้ นของเรา เธอ แจกสิง่ พิมพ์ทางศาสนาให้กบั เรา
และเชิญเราไปเยีย่ มทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ต่อมา
สามีได้ไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีสโดยไม่บอกให้ฉนั ทราบ ต่อมาวันหนึ่งฉันปั ดกวาดห้องทํางานของเรา และฉันได้พบ
สูจบิ ตั ร หรือใบรายการนมัสการของโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ฉันจึงคาดคัน้ เอากับสามีว่า เขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตี ส
มาหรือเปล่า เขาบอกว่า “ใช่ ผมไปเพราะอยากทราบ ว่าทางโบสถ์ของเขาสอนอะไร เพื่อจะได้ขอ้ มูลมาหักล้างกับ
บรรณกรหญิงคนทีม่ าเยีย่ มเรา และนําเธอมาเชื่อในหลักคําสอนของคริสตจักรของเรา.....”
วันนัน้ ฉันรับฟั งสามี และไม่แสดงข้อคิดเห็นใดๆ วันอาทิตย์ถดั มาเราไปนมัสการทีโ่ บสถ์ของเราตามปกติ ฉัน
ไม่เอ่ยปากพูดอะไรอีก จนกระทังวั
่ นจันทร์ ฉันเผชิญหน้ากับสามีโดยพูดขึน้ ว่า “คุณเป็ นศาสนาจารย์นะ ...แล้วนี่คุณ
ไปร่วมนมัสการกับกลุ่มลัทธิได้อย่างไร”
สามีตอบข้อขัดแย้งด้วยอาการปกติว่า “คุณยังไม่เข้าใจ..พวกเขาไม่ใช่ “กลุ่มปฏิบตั ติ ามลัทธิ ” เพราะพวกเขา
สอนความจริงทุกอย่าง”
หลังจากได้ยนิ คํายืนยันจากสามี ฉันไม่ต่อว่าอะไรสามีอกี แต่ได้เริม่ อ่านสิง่ พิมพ์ หนังสือเล่มเล็ก ทีไ่ ด้รบั แจก
มา ซึง่ สามีวางไว้ในมุมหนึ่งของตูห้ นังสือในห้องทํางาน มันเป็ นหนังสือเขียนโดย เอลเลน จี. ไว้ท์
การอ่านหนังสือดังกล่าวบางครัง้ ฉันรูส้ กึ เจ็บปวดจากความหยิง่ และภาคภูมใิ จทีฉ่ นั สังกัดอยูใ่ นคริสตจักร
ใหญ่ แต่ฉนั ไม่ได้อุทศิ ถวายใจจนหมดสิน้ เหมือนทีห่ นังสือเล่มเล็กชีใ้ ห้เห็น ฉันทราบว่าการอ่านหนังสือที่ ได้รบั แจก
มามีประโยชน์ดา้ นจิตวิญญาณ ดังนัน้ เมือ่ ไรก็ตามทีส่ ามีไม่อยูบ่ า้ นฉันจะหยิบหนังสือเหล่านัน้ ขึน้ มาอ่านทีละเล่ม และ
เก็บหนังสือคืนทีเ่ ดิมเมือ่ ได้ยนิ เสียงรถของสามีเลีย้ วจากถนนใหญ่เข้ามาในบริเวณบ้าน
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ความสนใจได้เติ บโตขึ้น
ขณะทีฉ่ นั มีความสนใจในคําสอนของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสเพิ่ มขึน้ บรรณากรหญิงคนเดิมทีต่ ดิ ต่อกับเรา
ตัง้ แต่แรกได้เชิญฉัน และสามีเข้าร่วมใน “การสัมมนาสุขภาพ ” จัดขึน้ ทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ฉันคิดในใจว่า “นี่เป็ น
โอกาสทีฉ่ นั จะได้ศกึ ษาดูว่าพวกเขาเป็ นกลุ่มลัทธิจริงหรือไม่”
รายการสัมมนาสุขภาพจบลงในสามวัน ในวันทีส่ าม สตรีชาวจีนลูกครึง่ เกาหลีคนหนึ่งได้เข้ามาทักทายฉัน
และถามว่า “อาจารย์ค่ะ หลายคนพูดกันว่าโบสถ์แห่งนี้มสี ถานะเป็ นลัทธิ อาจารย์คดิ ว่าเป็ นอย่างทีบ่ างคนพูด หรือว่า
โบสถ์น้เี ป็ นคริสตจักรแน่ ”
ฉันคิดจะตอบว่า “นี่เป็ นลัทธิ ” แต่ฉนั พบว่า ฉันเองตอบว่า “โบสถ์น้ี มคี วามจริง รวมไปถึงวันสะบาโตด้วย ”
ฉันคิดไม่ออกว่า ทําไมฉันพูดออกไปอย่างนัน้
ผูห้ ญิงลูกครึง่ จีน- เกาหลีคนนัน้ รูส้ กึ ประทับใจมาก และพูดออกมาว่า “ฉันและลูกสาวต้องการไปนมัสการที่
โบสถ์ทอ่ี าจารย์เป็ นศิษยาภิบาล”
ฉันรีบตอบไปว่า “อย่าเลย โบสถ์ทฉ่ี นั เ ป็ นศิษยาภิบาลดูแลอยูไ่ กลเกินไป ให้คุณและลูกสาวมานมัสการ
ทีโ่ บสถ์แห่งนี้แหละ พวกเขาจะให้การดูเอาใจใส่คุณเป็ นอย่างดี”
ต่อมาฉันได้ทราบว่าผูห้ ญิงลูกครึง่ เกาหลี- จีน คนนัน้ รับบัพติศมา เรียกได้ว่าฉันเป็ นผูม้ สี ่วนชักนํา เธอให้รบั
เอาความจริง และความรอด ก่อนทีฉ่ นั เองจะเป็ นสมาชิกโบสถ์แอ๊ดเวนตีสเสียอีก
หลังจากรายการสัมมนาสุขภาพ ฉันได้ไปร่วมนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสเป็ นครัง้ แรก ฉันต้องการค้นหาบาง
สิง่ หรือสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีจ่ ะอนุ ญาตให้นําไปประกาศว่า คริสตจักรวันเสาร์เป็ น
“ลัทธิ ” ไม่ใช่คริสตจักร
แต่ฉนั ไม่สามารถพบสิง่ ใด ฉันรูส้ กึ ประหลาดใจทีไ่ ด้เห็นว่า ชาวแอ๊ดเวนตีสได้ปฏิบตั ติ ามพระคัมภีรอ์ ย่างใกล้ชดิ ทุก
อย่าง
ข่าวสารจากพระเยซู
ฉันต้องการรับบัพติศมา แต่ต่อมาก็เกิดการลังเลใจ โดยคิดว่าสามี และตัวฉันได้รบั บัพติศมาแล้วตัง้ แต่
อยูใ่ นวัยหนุ่ มสาว แ ละเราทัง้ สองได้เป็ นศาสนาจารย์รบั ใช้พระเจ้า ได้นําคนจํานวนไม่น้อยให้กลับใจใหม่ เราได้
อธิษฐานในเรือ่ งนี้ ดูเหมือนพระเจ้าทรงตอบว่า “เจ้าจําเป็ นต้องคิดพิจารณาด้วยตัวของเจ้าทัง้ สองเอง ว่าเจ้าทัง้ สอง
ควรทําประการใด ” ในทีส่ ุด สามีและฉันเองตัดสินใจรับบัพติศมาอีกครัง้ เพราะว่าพวกเราได้ทาํ บาปโดยทีไ่ ม่ได้ถอื
รักษาวันสะบาโตมาแต่ตน้
ประมาณช่วงเวลานัน้ เอง ผูป้ กครองโบสถ์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งได้มาเยีย่ มทีบ่ า้ นของเราในตอนบ่ายของวัน
สะบาโต ขณะทีเ่ ราพูดคุยกัน เขาชวนให้สามีของฉัน และฉันว่ารับบัพติศมา สามีของ ฉันตอบว่าเรากําลังอธิษฐาน
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ แต่ฉนั ไม่เห็นว่ามีเหตุผลใดทีจ่ ะอธิษฐานต่อไปในเรือ่ งนี้ ฉันให้คาํ แนะนําสามีไปว่า “ให้เรารับบัพติศ
มาพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์น้ี (ตอนนัน้ เป็ นปี 2017) จะดีไหม” และเราก็ได้ทาํ ตามนัน้
ความฝั นของฉันเดีย๋ วนี้คอื ขอพระเจ้าทรงดลใจให้พน่ี ้องของเราทัง้ สอง ซึง่ มีรวมเจ็ดคนยอมรับความจริงเรือ่ ง
วันสะบาโต อีกอย่างฉันอยากเดินทางไปต่างจังหวัด ไปยังพืน้ ที่ ทีป่ ระชาชนไม่เคยได้ฟังข่าวของแอ๊ดเวนตีส เพื่อจะ
สอนพวกเขาเกีย่ วกับความจริงเรือ่ งวันสะบาโต
ปั จจุบนั ฉันไม่รสู้ กึ ว่างเปล่าอีกต่อ ไป สิง่ ทีข่ าดหายไปในชีวติ ของฉันคือความจริงเรือ่ ง “วันสะบาโต” ตอนนี้
ดวงใจของฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในองค์พระเยซูคริสต์
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สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• มิชชันนารีคนแรกทีม่ ารับใช้พระเจ้าในประเทศเกาหลี คือ
“ซัน ฮวง ชู ” ซึง่ เป็ นชาวเกาหลี และได้ไป
ตัง้ บ้านเรือนในประเทศ ญีป่ ่ นุ และเมือ่ ได้รบั เอาพระกิตติคุณแล้วในปี
1904 ก็ได้พาครอบครัวกลับ
รับใช้พระเจ้าในประเทศเกาหลีซง่ึ เป็ นบ้านเกิด
• สํานักงานสหคอนเฟอเรนซ์คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด เวน ตีสเกาหลีใต้ ในปั จจุบนั แบ่งการดูแลออกเป็ น
พืน้ ทีต่ ่างๆ ดังต่อไปนี้ :
(ก) สํานักงานคริสตจักรกลางและตะวันออก
(ข) สํานักงานคริสตจักรกลาง และตะวันตก
(ค) สํานักงานคริสตจักรภาคตะวันออกเฉียงใต้
(ง) สํานักงานคริสตจักรตะวันตกเฉียงใต้
(จ) สํานักงานคอนเฟอเรนซ์คริสตจักรกลางและตะวันตก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 4 สิ งหาคม 2018
คุณพ่อ...ยกโทษให้หนูด้วย

โดย โฮริตา ริสา,วัย 24 ปี...ประเทศญีป่ ่ นุ
***ถ้าเป็นได้ขอหญิงสาว เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในสะบาโตนี้***
ฉันไม่ได้ถูกเลีย้ งในครอบครัวคริสเตียน หลายปี ขณะทีเ่ ติบโตขึน้ ฉันไม่เคยคิดเรือ่ งของพระเจ้า ก็เหมือน
ประชากรประเทศญีป่ ่ นุ ทัง้ ประเทศ 127 ล้านคน ในประเทศบ้านเกิดของฉัน ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็ นคริสเตียน แต่ฉนั มี
ความคิดหลายแง่มมุ เกีย่ วกับคุณพ่อของฉัน ฉันไม่ชอบเขาเลย
คุณพ่อคุณแม่ของฉันหย่าจาก กันตัง้ แต่ฉนั ยังเล็ก ฉันอาศัยอยูก่ บั คุณแม่ แต่ในช่วงวันสุดสัปดาห์ฉนั จะ
ไปเยีย่ มและพักอยูก่ บั คุณพ่อของฉัน เมือ่ ฉันอายุ 14 ปี คุณพ่อของฉันล้มป่ วย และฉันเป็ นผูด้ แู ลพ่อขณะฉันไป
เยีย่ มเขาในวันสุดสัปดาห์ ทีจ่ ริงฉันไม่ตอ้ งการเป็ นพยาบาลดูแลคุณพ่อ เพราะเป็ นงานทีท่ าํ ให้เครียดมาก ฉันเองอายุ
ยังน้อย และมีหน้าที่ หลายอย่างต้องทํา ฉันอดไม่ได้ทจ่ี ะบ่นออกมาว่า ทําไมจะต้องเป็ นฉัน เมือ่ อยูก่ บั คุณพ่อตาม
ลําพัง ฉันเคยพูดกับเขาว่า “หนูเกลียดคุณพ่อ ” เพราะพ่อแยกทางเดินกับคุณแม่ พูดเสร็จบางทีฉนั ก็รอ้ งไห้ออกมา
และร้องบ่อยๆ ฉันไม่กล้ามองหน้าคุณพ่อตอนฉันร้องไห้ ฉันคิดว่าคุณพ่อของฉัน ก็รอ้ งไห้เช่นกัน คุณพ่อนอนป่ วย
ไม่กเ่ี ดือนก็เสียชีวติ
ฉันตัดสินใจย้ายไปอยูป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาวิชา “การสร้างภาพยนตร์การ์ตูน ” ก่อนทีฉ่ นั จะเริม่
ศึกษาในรัฐลอสแอนเจลิส ฉันเดินทางไปเยีย่ มลูกพีล่ กู น้องสองคนทีเ่ มืองชิกาโก้ ซึง่ พวกเขาเป็ นเซเว่น
ธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส เมือ่ ถึงวันสะบาโตพวกเขาชวนฉันไปเข้าโบสถ์ดว้ ย และฉันชอบบรรยากาศในโบสถ์จริงๆ นี่เป็ นครัง้ แรก
ทีฉ่ นั ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ของคริสเตียน
เมือ่ เริม่ เข้าชัน้ เรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว ฉันไม่มเี วลาไปเข้าโบสถ์ เวลาผ่านไปหกเดือนลูกผูพ้ ท่ี เ่ี มืองชิกา โก
ส่งไลน์มาถามฉันว่า ฉันได้พบโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในลอสแอนเจลิสหรือยัง ... ในทีส่ ุดฉันได้ไปเยีย่ มโบสถ์
“แกรนเดล ฟิ ลปิ ปิ นส์โนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แผนของฉันคือรับฟั งเรือ่ งเทศน์ หลังจากนัน้ ก็จะกลับบ้านและคุยกับ
คุณแม่ของฉัน “ผ่านสไกด์” (Skype) แต่ในโบสถ์ทฉ่ี นั ไปนมัสการเต็มไปด้วยคนหนุ่ มสาววัยเดียวกับฉัน และพวกเขา
พยามดึงตัวฉันไว้เมือ่ ฉันขอลากลับตอนเลิกโบสถ์ เราจึงรับประทานอาหารร่วมกัน และหลายคนขอให้ฉนั อยูต่ ่อเพื่อ
ร่วมรายการเยาวชนในตอนบ่าย ซึง่ ฉันปฏิเสธไม่ได้
เพื่อนใหม่ทโ่ี บสถ์โทรเรียกฉันในวันถัดมา และต้องการให้ฉนั ไปร่วมในรายการอีก ทีจ่ ริงพวกเขาโทรพูด
คุยกับฉันทุกวัน ฉันสงสัยว่าเหตุใดพวกเขามีใจกรุณาต่อฉันมากอย่างนัน้ เวลาผ่านไปฉันตระหนักว่าพระเจ้าทรง
สําแดงความรักต่อฉันผ่านคริสเตียนทีเ่ ป็ นลูกพีล่ กู น้อง และเยาวชนในโบสถ์ทาํ ให้ฉนั อยากรูจ้ กั พระเยซูมากขึ้ น ฉัน
ถามคําถามเกีย่ วกับพระเจ้า และพระคัมภีร์ เพื่อนคนหนึ่งทีโ่ บสถ์เป็ นครูสอนพระคัมภีร์ และ เธอเริม่ สอนพระคัมภีร์
ให้กบั ฉัน
ปี ต่อมาฉันต้องการรับบัพติศมา และรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยรอดอย่างเป็ นทางการ แต่ฉนั ยังจําได้เสมอ
ว่า ฉันเคยแสดงความเกลียดชัง และปฏิบตั ติ ่อคุณพ่ออย่างไม่ถูกต้อง ฉันหวังจะได้รบั การอภัยจากคุณพ่อก่อนทีเ่ ข้า
สู่พธิ บี งั เกิดใหม่ ฉันอธิษฐานขอ การอภัยบาปผ่านพระเจ้า เพราะคุณพ่อของฉันได้ตายจากไปแล้ว ย่อมรับฟั งไม่ได้
คืนหนึ่ง ฉันได้ฝันไปว่า ฉันเห็นคุณพ่อนอนบนเสื่อปูบนพืน้ ห้อง ใบหน้าของเข
าขาวซีดเหมือนคนป่ วย
มานาน และอ่อนกําลังใกล้ตาย เขาจ้องดูฉนั แต่ไม่พดู อะไรออกมาสักคํา ฉันรูส้ กึ สงสารเขา และรูส้ กึ เสียใจ ฉัน
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มองเห็นเขาจ้องดูฉนั ไม่วางตา และฉันคิดว่า
“ไม่นะ ... สายตาอย่างนี้ดเู หมือนเขาจะไม่ยกโทษให้ฉนั เลย
”
ในวันถัดมา ฉันฝั นอย่างเดิมอีกครั ้ งหนึ่ง ฉันเห็นคุณพ่อของฉันนอนบนเสื่อปูบนพืน้ ห้องอย่างคืนก่อน แต่
ตอนนี้เขามองดูฉนั แล้วยิม้ ให้ และพูดว่า “ขอบคุณนะลูกทีม่ าเยีย่ มพ่อ ” และเขาพูดเพียงแค่นนั ้ ฉันคิดว่าพระเจ้าทรง
แสดงให้ฉนั ทราบว่า เมือ่ ฉันขออภัยแล้ว พระเจ้าทรงอภัยให้เสมอ แม้ว่าจะไม่ทรงแสดงให้เห็ นทํานองนัน้ เพราะ
พระเจ้าทรงรักเรา
เมือ่ คุณพ่อพูดกับฉันว่า “ขอบคุณนะทีล่ กู มาเยีย่ มพ่อ ” ในความฝั น ตอนนัน้ ฉันรูส้ กึ มีความยินดีเป็ นครัง้ แรก
ความหนักใจทีก่ ดทับในดวงใจได้หายไป ฉันทราบว่า ฉันได้รบั การอภัยบาป เมือ่ ฉันตื่นขึน้ จากการหลับ ฉันได้
อธิษฐานขอบ พระคุณว่า “ขอบพระคุณพระเจ้า ทีพ่ ระเยซูทรงประทาน การอภัยให้ข้ าพระองค์ และบัดนี้ขา้ พระองค์
รูส้ กึ อบอุ่นเป็ นสุขในความรักของพระองค์ทุกวัน”
ความฝั นในครัง้ ทีส่ องได้ขจัดอุปสรรคทีข่ วางกัน้ ไม่ให้ฉนั รับบัพติศมาออกไป ฉันตระหนักว่าพระเจ้า
ทรงประทาน การอภัยให้ ฉั นรูส้ กึ สัมผัสในความรักของพระองค์ผ่านเพื่อนๆ ในโบสถ์ ฉันเข้าใจ 1 ยอห์น 4:12
ซึง่ กล่าวว่า “ไม่มผี ใู้ ดเคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทัง้ หลายรักซึง่ กันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยูใ่ นเราทัง้ หลาย
และความรักของพระองค์กส็ มบูรณ์อยูใ่ นเรา”
ลูกพีล่ กู น้องสองคนบินจ ากชิกาโกเพื่อมาฉลองการรับบัพติศมาของฉัน สามเดือนหลังจากความฝั นของฉัน
พวกเขาไม่บอกล่วงหน้า จึงทําให้ฉนั รูส้ กึ ประหลาดใจและดีใจมาก และญาติทงั ้ สองมีความยินดีอย่างยิง่ เกีย่ วกับการ
ตัดสินใจรับบัพติศมาของฉัน
ปั จจุบนั ฉันอายุ 24 ปี ได้รบั ปริญญาแล้วตามทีต่ งั ้ เป้ าไว้ และทํางานกับ “องค์กรทีไ่ ม่ใช่รฐั บาล ” (NGO) ใกล้
กรุงโตเกียว ทีฉ่ นั ตัดสินใจไม่ทาํ งานกับบริษทั สร้างภาพยนต์การ์ตูน เพราะภาพยนตร์การ์ตูนส่วนใหญ่
ใช้กบั วีดโี อเกมในประเทศญีป่ ่ นุ ฉันเองไม่อยากมีส่วนใน วีดโี อเกม ดังนัน้ ฉันจึงสมัครทํางานสําหรับ “ศิลปะการ
บําบัดโรค สําหรับเด็ก ” ของ เอ็นจีโอ เพื่อเอาชนะความบอบชํ้าทางจิตใจ อย่างทีเ่ กิดขึน้ ใน ค .ศ. 2011 เมือ่ เกิด
แผ่นดินไหวใหญ่ในภาคเหนือของประเทศญีป่ ่ นุ
ฉันกําลังอธิษฐานเพื่อคุณแม่ เพื่อให้คุณแม่รบั เอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และฉันอธิษฐานเพื่อ
โบสถ์ทฉ่ี นั ไปนมัสการในกรุงโตเกียว ชึง่ มีช่อื ว่า “โบสถ์เซตากายา” ซึง่ กําลังทําหน้าทีฝ่ ึกฝนอบรมเยาวชนเหมือนฉัน
เพื่อทําหน้าทีอ่ าสาประกาศพระกิตติคุณไปทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะเป็ นกองทุนเพื่อขยายงานสําหรับเยาวชน
เพื่อการประกาศเผยแพร่ท่ามกลางเยาวชน และคนทัวไปในประเทศญี
่
ป่ ่ นุ
ข้อมูลด่วน
• ประเทศญีป่ ่ นุ เป็ นเหมือนเชือกร้อยหมูเ่ กาะเข้าด้วยกัน บนพืน้ ทีเ่ ขตแดนด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย ประเทศ
ญีป่ ่ นุ มีเกาะหลักอยูส่ เ่ี กาะ คือเกาะฮอกไกโด , เกาะฮอนชู , เกาะชิโคคุ และเกาะคยูชุ นอกจากนี้ยงั มีเกาะเล็ก
เกาะน้อยอีกเกือบ 4,000 เกาะ
• แผ่นเปลือกโลกสามแผ่น ซึง่ มาจรดกันใกล้ประเทศญีป่ ่ นุ และบ่อยครัง้ ได้ขยับเกยซึง่ กันและกันทําให้เกิด
แผ่นดินไหวขึน้ ถ้าจะนับแล้วมีแผ่นดินไหวมากกว่า 1,000 ครัง้ ทีส่ นไหวประเทศญี
ั่
ป่ ่ นุ ในแต่ละปี อนึ่งประเทศ
ญีป่ ่ นุ มีภเู ขาไฟประมาณ 200 แห่ง และ 60 แห่งยังอยูใ่ นลักษณะมีชวี ติ (active)
• ศาสนาชินโต มีผนู้ บั ถือมากทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ นุ กล่าวคือมีผนู้ บั ถือศาสนานี้เกือบ 80% แต่เมือ่ มีการสํารวจ
อย่างเป็ นทางการ มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ทีบ่ อกว่าพวกเขานับถือศาสนาชินโต (อย่างจริงๆจัง)
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 11 สิ งหาคม 2018
พระเยซูทรงจับคนหาปลา

โดย คุรฮิ ารา คิมโิ ยชิ, วัย 39 ปี…ประเทศญีป่ ่ นุ
***ถ้าเป็นได้ขอชายหนุ่ ม เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในสะบาโตนี้***
ดวงใจของผมเต็มไปด้วยความสุข เมือ่ ผมมองเห็น “ซาดายูค ิ ” อายุ 38 ปี เป็ นชาวประมง รับบัพติศมา ณ
ชายหาดห่างไกลของเกาะ “ซุชมิ า” ในประเทศญีป่ ่ นุ
หลังจากการทํางานเป็ นคนจับปลาตัง้ แต่อายุ 15 ปี เขาพึง “ถูกจับ ” โดยพระเยซูเมือ่ ไม่นานมานี้ ผมได้พบ
กับ “ซาดายูค”ิ ครัง้ แรกเมือ่ เขาขอบุหรีจ่ ากผมในลานจอดรถยนต์ ของซุบเปอร์มาร์เกต
ผมและภรรยา และลูกสาวสองคนของเราอาศัยอยูบ่ นเกา “ชุชมิ า” เป็ นเกาะมีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ
30,000 คน เกาะแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างเกาหลีใต้ และประเทศญีป่ ่ นุ เราทัง้ สองเป็ นอาสา
ประกาศ “รุน่ บุกเบิกการประกาศทัวโลก”
่
ซีง่ เป็ นโครงการสําคัญของสํานักงานใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
โดยมีไขว่าอาสาประกาศต้องทํางานอย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อสร้างกลุ่มนมัสการบนพืน้ ที่ ทีย่ งั ไม่มผี ใู้ ดเข้าไปประกาศ
พระกิตติคุณมาก่อน การประกาศพระกิตติคุณของโครงการประกาศนี้ จะต้องประกาศในภาษา และในวัฒนธรรม
ท้องถิน่ จะว่าไป แล้วครอบครัวของเราเป็ นเพียงครอบครัวเดียวในเกาะแห่งนี้ เมือ่ เราเดินทางมาถึงเมือ่ เจ็ดปี ทแ่ี ล้ว
ในวันนัน้ “ซาดายูค ิ ” เคาะทีห่ น้าต่างรถยนต์ของผม สายตาจ้องมองลูกสาวทัง้ สองของผมซึง่ ยังเป็ นเด็ก
เขาพูดขึน้ ว่า “ขอบุหรีใ่ ห้ผมสักมวนสองมวนได้ไหมครับ”
ผมตอบไปว่า “เสียใจด้วยครับ ผมไม่สบู บุหรี่ จึงไม่มบี ุหรีจ่ ะให้กบั คุณ”
นันเป็
่ นคําตอบซึง่ ปกติผมจะตอบกับคําขอเช่นนัน้ แต่เมือ่ ผมมองเห็นใบหน้าของ “ซาดายูค ิ ” เต็มไปด้วย
ความผิดหวัง ขณะเขากําลังเดินจากไป ผมบอกกับลูกสาวว่า “เราควรอธิษฐานเพื่อเขานะลูก ” หลังจากการอธิษฐาน
สัน้ ๆ ผมคิดว่า “เขาจะตอบสนองอย่างไรถ้าผมจะแจกใบปลิวแอ๊ดเวนตีสให้กบั เขาสักแผ่น ” แต่ในรถยนต์วนั นัน้ ไม่ม ี
ใบปลิวเหลืออยูเ่ ลย เมือ่ วานนี้เราทําความสะอาดรถและนําใบปลิว และหนังสือออกไปทัง้ หมด ดังนัน้ ผมอธิษฐานอีก
ครัง้ หนึ่งขอพระเจ้าให้ผมได้ทาํ บางสิง่ เพื่อชายคนนี้
เมือ่ ผมเปิ ดตาหลังการอธิษฐาน ผมมองเห็นใบปลิวแผ่นหนึ่งตกบนพืน้ รถ ผมรูส้ กึ แปลกใจทีใ่ บปลิวยังพอ
อ่านได้ แม้เท้าเล็กๆ ของลูกสาวผมจะเหยียบยํ่าบนใบปลิวแผ่นนัน้ ไปมา ผมไม่มใี บปลิวอื่นทีจ่ ะแบ่งปั นได้ในเวลานัน้
ผมจับมือของลูกสาวทัง้ สองคน และวิง่ ตามชายคนนัน้ ไป
เมือ่ เราวิง่ ไปทันชายคนนัน้ ข้อพระคัมภีรข์ อ้ หนึ่งผุดขึน้ ในจิตใจของผม มันเป็ นถ้อยคําทีอ่ คั รทูตเปโตรพูดกับ
คนขอทานว่า “เงิน และทองเราไม่ม ี แต่ทเี ่ รามีอยูเ่ ราจะให้แก่ท่าน คือในนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดิน
เถิด” (กิจการฯ 3:6)
ผมบอกกับชายคนนัน้ ว่า “ผมเสียใจ ผมไม่มบี ุหรีท่ จ่ี ะให้กบั คุณ แต่ผมมีสงิ่ นี้”
ผมรูส้ กึ สงสัยว่าชายคนนัน้ จะรับใบปลิวทีม่ รี อยย่นหรือไม่ เขายืน่ มือรับไปโดยไม่ มีการลังเลใดๆ เขากล่าว
ขอบคุณผมยกใหญ่ และพูดว่า “ขอบคุณมากครับ ผมจะบอกคุณตามตรง สองสามวันมานี้ผม รูส้ กึ ท้อใจมาก และคิด
ว่าจะไปเยีย่ มโบสถ์ทอ่ี ยูไ่ ม่ไกลบ้านของผม เพื่อจะค้นหาดูว่ามีความหวังอะไรบ้างไหมในชีวติ และวันนี้คุณได้หยิบ
ยืน่ คําตอบให้กบั ผม ก่อนทีผ่ มจะได้ไปเข้าโบสถ์แห่งนัน้ เสียอีก”
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เมือ่ ผมได้ยนิ จากปากของ “ซาดายูค ิ” เช่นนี้ ผมรูส้ กึ งงและดีใจสุดสุด การพบปะกันครัง้ นี้เป็ นการจัดขึน้ โดย
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นแน่ เมือ่ ถามเขาว่าช่วงนี้เขาจะว่างวันไหน และเวลาใด เขาบอกว่าเขาว่างทัง้ วัน ผมจึงเชิญ
ชาวประมงคนนี้ไปศึกษาพระคัมภีรก์ บั ผมทุกวันทีบ่ า้ น ผมบอกเขาว่าถ้าเขาต้องการ ไปทานอาหารเช้า แล้วศึกษา
พระคัมภี รก์ นั จากนัน้ เทีย่ งทานอาหาร ถ้าเขามีธุระให้เขากลับไปก่อน แล้วมาศึกษาในวันถัดไป แต่ถา้ เขาว่างหรือ
พร้อม หลังอาหารเทีย่ งให้ศกึ ษาพระคัมภีรต์ ่อจนถึงเย็น ทานอาหารเย็นเสร็จแล้วจึงค่อยกลับบ้าน ผมเขียนทีอ่ ยูข่ อง
ผมบนแผ่นกระดาษและยืน่ ให้กบั เขา เขาบอกมองดูแล้วบอกว่า “ผมรูจ้ กั ซอยบ้านของคุณ วันพรุง่ นี้ประมาณเก้าโมง
เช้าผมจะไปพบคุณ” จากนัน้ เขาเดินจากไป
“ซาดายูค ิ ” เดินทางมาถึงบ้านของเราในตอนสายของวันถัดมา และเราศึกษาพระคัมภีรก์ นั เป็ นเวลาสาม
เดือน ผมได้ทราบว่า “ซาดายูค ิ ” ต้องต่อสูก้ บั ความกดดัน เพราะเขาเป็ นโ รคติดสุราเรือ้ รัง ก่อนหน้านี้เขาเคย
พยายามจะฆ่าตัวตาย โดยการรับประทานยานอนหลับเกินขนาดแต่แพทย์ได้ช่วยชีวติ ของเขาไว้อย่างอัศจรรย์ถงึ
สองครัง้ ผมบอกเขาว่า พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เขาตายโดยทีเ่ ขายังไม่ได้สมั ผัสความรักของพระเยซู
“ซาดายูค ิ ” ได้รบั บัพติศมาในปี 2015 ซึง่ เป็ นคนทีส่ อง ในจํานวนสามคนทีร่ บั บัพติศมานับตัง้ แต่ครอบ
ครัวของเราได้ยา้ ยไปทํางานทีเ่ กาะแห่งนี้ ตอนนี้เขาไม่ด่มื เหล้าอีกต่อไป เขาฝั นทีจ่ ะเปิ ดบ้านสําหรับผูต้ อ้ งการเลิก
การดื่มสุรา โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยผูต้ กเป็ นทาสของพิษสุราเรือ้ รังเหมือนเขา ให้เป็ นอิสระจากจากการดื่ม
มีบางครัง้ ผมและภรรยาได้รบั การทดลองให้รสู้ กึ ท้อถอย เกีย่ วกับความยากลําบากในการนําผูค้ นมาหาพระเจ้า
ท่ามกลางประชาชนทีน่ บั ถือพุทธศาสนา และปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมของชินโต แต่รอยยิม้ ของ “ซาดายูค ิ ” ได้เตือน
เราว่า พระเจ้าทรง มีวธิ ที เ่ี ราคิดไม่ถงึ ทีพ่ ระองค์จะนําผูค้ นทีก่ ําลังแสดงหาความจริงให้มาพบพระองค์ได้ดงั ตัวอย่าง
ของ “ซาดายูค”ิ
ข้อมูลด่วน
• การทําอาหารของชาวญีป่ ่ นุ รวมไปถึง การมีขา้ วมากพอ มีปลา และมีผกั ต่างๆ แต่มเี นื้อเพียงเล็กน้อย มี
นมเนย หรือนํ้ามันเพียงเล็กน้อย อาหารลักษณะ นี้ดตี ่อสุขภาพ นี่อาจอธิบายได้ว่า เหตุใดอายุเฉลีย่ ของ
ชาวญีป่ ่ นุ (โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว) จะมีอายุยนื กว่าชนชาติอ่นื ๆในโลก
• “ซูโม่ ” คือนักมวยปลํ้าชาวญีป่ ่ นุ ซึง่ ถือว่าเป็ นกีฬาประจําชาติ การทีจ่ ะปลํ้าเอาชนะซูโม่ คู่ต่อสูจ้ ะต้อง
แข็งแรง สามารถผลักดันคู่ ต่อสูใ้ ห้กา้ วออกนอกเวที หรือใช้กําลังบังคับคู่ต่อสูใ้ ห้สมั ผัสทีพ่ น้ื ด้วยส่วน
ใดส่วนหนึ่งในร่างกาย นอกเหนือจากพืน้ เท้าของเขา
• มีการแนะนําคริสเตียนสู่ประเทศญีป่ ่ นุ โดยมิชชันนารี
“เยซูอทิ ” ในปี 1549 ปั จจุบนั ท่ามกลางประชากร
ของประเทศญีป่ ่ นุ ทัง้ หมด มีคริสเตียนรวมทุกคณะนิกายประมาณ 2.3%
• สําหรับเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในประเทศญีป่ ่ นุ เรามีโบสถ์
97 แห่ง มีสมาชิกรวม 15,151 คน ขณะที่
มีประชากรทัง้ ประเทศมี 125 ,310 ,000 คน เมือ่ คิดเป็ นอัตราส่วน มีแอ๊ดเวนติส
1 คนต่อประชากรทัว่
ไป 8,270 คน


18

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 18 สิ งหาคม 2018
คุณแม่ของคนนับร้อย

โดย มายูม ิ นากาโนเซดี แม็คเคนซี, วัย 63 ปี...ประเทศญีป่ ่ นุ
มายูมเิ ป็ นมากกว่าสตรีแอ๊ดเวนตีสทีม่ อี ทิ ธิพลดีมากคนหนึ่งในประเทศญีป่ ่ นุ แต่เมือ่ พูดถึงประวัตขิ อง เธอ
เธอเกือบตายถึงสองครัง้ ก่อนเข้าโรงเรียนชัน้ ประถมปี ทห่ี นึ่ง
มายูม ิ เติบโตขึน้ ในบ้านทีค่ ุณพ่อเป็ นคนติดสุรา และคุณแม่ตอ้ งทุกข์ทรมานด้วยโรคจิตประสาท คุณแม่
จึงไม่อาจให้การดูแลครอบครัวได้เท่าทีค่ วร เรียกได้ว่าคุณแม่แทบไม่เคยเอาใจใส่
มายูม ิ เลย อุบตั เิ หตุเกิดขึน้
กับมายูม ิ สองครัง้ ครัง้ แรก มายูม ิ อายุสามขวบวิง่ ไปชนกานํ้าร้อนทีต่ งั ้ บนเตา กานํ้าร้อนตกลงไปยังพืน้ นํ้าร้อนได้
กระเซ็นลวกเท้าและขาของมายูม ิ และครัง้ ทีส่ องก็เกิดเหตุการณ์ซา้ํ รอยเดิม มายูมวิ ยั ห้าขวบ เธอยกกานํ้าร้อนจะไป
ตัง้ ไว้บนโต๊ะ มายูม ิ สะดุดบางสิง่ ทํากานํ้าร้อนตกลงพืน้ นํ้าร้อนได้ลวกตามตัว แ ละขาหลายแห่ง ทําให้เกิดรอย
แผลเป็ นตามร่างกายของมายูม ิ และกลายเป็ นแผลเป็ นหลายแห่ง ทําให้มองเห็นแม้ในปั จจุบนั
เมือ่ มายูม ิอายุได้เก้าปี คุณแม่ของเธอได้เดินจากบ้าน และหายตัวไปอย่างไร้วแ่ี ววไม่ใครทราบว่าเป็ นตาย
ร้ายดีอย่างไร ญาติคนหนึ่งของคุณแม่ได้ไปแจ้งคน หายทีส่ ถานีตํารวจ แต่ตํารวจก็ไม่พบเงือ่ นงําใดๆ จนวันนี้
หลังจากทีม่ ายูมริ บั เอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอดแล้ว เธอกล่าวว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้ฉนั รอดตายมาได้สองครัง้
ฉันเป็ นหนี้พระองค์จนไม่อาจจะทดแทนพระคุณพระองค์ได้หมดในชีวติ นี้”
แสงสว่างแห่งความหวังส่อ งมายัง มายูม ิ เมือ่ เธออายุได้เก้าปี กล่าวคือครอบครัวอเมริกนั ครอบครัวหนึ่งได้
ย้ายมาอยูใ่ กล้บา้ นของ มายูม ิ แม่บา้ นของครอบครัวนี้สอนการอ่าน และการพูดให้กบั
มายูม ิ ฟรี เมือ่ มายูม ิ อ่าน
พระคัมภีร์ (ในภาษาอังกฤษ ) มัทธิว 7:12 เธอได้เกิดความประทับใจมากในคําตรัสของ พระเยซูทว่ี ่า “จงปฏิบตั ติ ่อ
ผูอ้ นื ่ อย่างทีท่ ่านปรารถนาให้เขาปฏิบตั ติ ่อท่าน”
มายูม ิ กล่าวเป็ นพยานว่า “เมือ่ ฉันได้ยนิ พระคัมภีรข์ อ้ นี้ ฉันทราบว่าฉันได้พบเส้นทางทีจ่ ะเดินไปข้างหน้า
แล้ว ฉันไม่อาจเปลีย่ นแปลงอดีตได้ รอยแผลเป็ นบนร่างกายของฉันไม่อาจหายไปเป็ น
ผิวหนังปกติได้ แต่ฉนั
ตระหนักว่าฉันสามารถทําสิง่ ดีๆ แก่พวกเด็กๆ ได้ คือให้ความรัก ความห่วงใยแก่พวกเขา เหมือนทีฉ่ นั ต้องการสิง่
ดังกล่าวจากคุณพ่อ คุณแม่ของฉัน”
พระคัมภีรข์ อ้ นี้เองทีท่ าํ ให้มายูมเิ ริม่ มีความคิดในสมองว่า เธอจะตัง้ ศูนย์เด็กเล็กขึน้ เพือ่ จะใ ห้การดูแลเด็กๆ
ให้ได้รบั ความรัก ความอบอุ่นอย่างเต็มที่
แต่มายูมติ อ้ งใช้ชวี ติ หลายสิบปี เพื่อเผชิญกับความยากลําบากต่างๆ มายูมแิ ต่งงานตอนเธออายุ 21 ปี และ
อีก 10 ปี ต่อมา เธอหย่าขาดกับสามี มายูม ิ ทอ้ ใจมาก เธอหันไปหาสุรา และสูบบุหรีจ่ ดั เมือ่ กลุม้ ใจหนักเข้า เธอ
พยายามฆ่าตัวตายถึงสองครัง้ หลังจากนั ้ นสามปี มายูมพิ บชายคนหนึ่งซึง่ เขาบอกว่าจะดูแล เธอตลอดไป เธอ
แต่งงานกับชายคนนัน้ เมือ่ เธออายุ 38 ปี และเริม่ ก่อตัง้ ชีวติ ใหม่ มายูมริ สู้ กึ กลัว เมือ่ เธอเริม่ งานที่ศูนย์ดแู ลเด็ กก่อน
วัยเรียน ซึง่ วางกฎไว้อย่างเข้มงวด สิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งทําคือ การขอความร่วมมือจากบิดามารดาของเด็กๆ
จุดพลิกผันเกิดขึน้ เมือ่ ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่ มายูม ิทาํ งานอยูป่ ฏิเสธที่ จะรับเด็กทารกวัยหนึ่งขวบทีต่ วั ร้อน
คุณแม่ของเด็กรูส้ กึ เครียดมาก เพราะลางานไม่ได้ตอ้ งกลับไปทํางาน ในเช้าวันต่อมาผูเ้ ป็ นแม่นําเด็กคนนัน้ กลับมาที่
ศูนย์ฯ และบอกกับครูผดู้ แู ลว่า เด็กสบายดีไม่มไี ข้แล้ว มายูม ิไม่ค่อยเข้าใจ อะไรทําให้เด็กหายไข้ได้รวดเร็วปานนัน้
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มายูม ิได้พบคําตอบเมือ่ เธอเปลีย่ นผ้าอ้อมให้เด็ก ผูเ้ ป็ นแม่เด็กได้สอดยาเหน็บทวารหนัก (suppository)ให้กบั เด็ก
เพื่อทําให้อาการตัวร้อนลดลง
มายูม ิกล่าวว่า “ไม่นะจะต้องไม่เป็ นอย่างนี้ ” แล้ว มายูม ิได้ลาออกจากการเป็ นครูจากศูนย์ฯทีท่ าํ อยู่ และเริม่
ก่อตัง้ ศูนย์ดแู ลเด็กก่อนวัยเรียนเป็ นธุรกิจของ
เธอ เองโดยตัง้ นโยบายว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน ฉันจะรับเด็ก
ทุกคนโดยไม่มเี งือ่ นไข แม้ว่าเด็กจะมีอาการตัวร้อนอ่อนๆ ..หากว่าผูเ้ ป็ นพ่อแม่มคี วามจําเป็ นต้องไปทํางาน หรือทํา
ธุระจริงๆ”
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนตัง้ อยูใ่ นบ้านของ มายูม ิ เอง ศูนย์น้เี ปิ ด 24 ชัวโมงในหนึ
่
่งวัน และตลอดปี ปรากฏว่า
มีหา้ ร้อยครอบครัวต้องการส่งเด็กเล็กมาเข้าศูนย์ฯ แห่งนี้ ให้ดแู ล ซึง่ มีจาํ นวนมาก กว่า 50 เท่าของศูนย์แห่งนี้ ทีจ่ ะรับ
ได้ ศูนย์แห่งนี้ถา้ เด็กเป็ นไข้ ศูนย์ฯจะส่งพีเ่ ลีย้ งไปดูแลทีบ่ า้ นของเด็ก เพื่อเด็กทีเ่ ป็ นไข้จะไม่แพร่เชือ้ ให้เด็กคนอื่นๆ
ขณะที่มายูมกิ ําลังดูแลเด็กคนอื่นๆ มายูมกิ ําลังมีปัญหากับลูกสาวสองคนของ เธอเอง ลูกคนเล็ก ปฏิเสธทีจ่ ะ
ไปเข้าเรียนเกรดสี่ เธอบ่นว่าทีโ่ รงเรียนซึง่ เป็ นโรงเรียนรัฐบาล ครูบางคนเรียกเธอว่า “เด็กโง่ ” และทําโทษเธอโดยใช้
ไม้เรียวตีเธอทีไ่ หล่ หรือทีแ่ ขน ส่วนครูสอนดนตรีครัง้ หนึ่งตีทศ่ี รี ษะ
ของเธอด้วยเครือ่ งตีจงั หวะแทมโบลิน
(tambourine)
มายูม ิมองหาโรงเรียนอื่นๆ และพบว่ามีโรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากบ้าน
มายูม ิ กล่าวชมว่า “โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเป็ นเหมือนสวรรค์เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนของรัฐ
... ครูใน
โรงเรียนก็ใจดี มีเมตตาจิตกันทุกคน”
ลูกสาวของมายูมปิ รับตัวเข้าโรงเรียนใหม่อย่างรวดเร็ว สองสามปี ต่อมาลูกสาวของ มายูมไิ ด้รบั บัพติศมา ไม่
นานหลังจากนัน้ มายูม ิ และสามี และลูกสาวอีกคนหนึ่งของพวกเขาก็ได้รบั บัพติศมาเช่นกัน
หลังจากการรับบัพติศมา มายูม ิเริม่ ต้นการเปลีย่ นแปลง ครัง้ หนึ่ง เธอเคยมีน้ําหนักตัวเกิน เธอได้ลดนํ้าหนัก
ออกกําลัง และมีรา่ งกายแข็งแรง ตอนนี้ เธอมีอารมณ์ด ี และมีความสุขตลอดเวลา เพื่อนๆ พ่อแม่ของเด็กๆ และ
แม้แต่อดีตเด็กๆ ของศูนย์ดแู ลเด็กๆ ก่อนวัยเรียนแห่งนี้ได้ถามมายูมวิ ่า มีอะไรเกิดขึน้ และ มายูมบิ อกพวกเขาอย่าง
กล้าหาญเกีย่ วกับพระเยซู เพราะอิทธิพลด้านความรัก การเอาใจใส่ การทุ่มเททํางานของเมยู มิ อดีตเด็กๆ ในศูนย์
ก่อนวัยเรียนของมายูม ิ ซึง่ ขณะนี้อยูใ่ นวัยรุน่ ประมาณ 30 คน และวัยหนุ่ มสาว กําลังศึกษาในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
มายูม ิกล่าวว่า ฉันได้แนะนําเด็กๆ ของฉันไปเรียนต่อในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส และหลายคนเห็นด้วยอย่างที่
ได้เห็นในวันนี้
นับจนถึงวันนี้ มีผปู้ กครอง และเด็กๆ ก่อนวัยเรียนทีเ่ ติบโตขึน้ และรับบัพติศมาไม่น้อยกว่า 45 คนในช่วงสี่
ปี ทผ่ี ่านมา นันหมายความว่
่
ามีจาํ นวนผูร้ บั บั พติศมามากกว่าศาสนาจารย์ หรือศิษยาภิบาลส่วนมากคนหนึ่ง คนใด
ในประเทศญีป่ ่ นุ นําผูค้ นมารับบัพติศมาในช่วง 4 ปี
ทุกวันนี้ มายูม ิ และผูร้ ว่ มงานของเธอได้ดาํ เนินการรับเด็กก่อนวัยเรียนจํานวน 50 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเด็ก
จากครอบครัวทีไ่ ม่ใช่แอ๊ดเวนตีส อันดับต่อไป มายูม ิ มแี ผน จะเปิ ด “ศูนย์ รปู แบบการดําเนินชีวติ ” สําหรับเด็กๆ
ทีม่ ปี ั ญหาทางจิตใจหรือความผิดปกติของร่างกาย
ถามว่า เราใช้อทิ ธิพลของเราอย่างไร ให้เราอธิษฐานทูลขอความถ่อมสุภาพ ความกล้าหาญอย่างลักษณะ
ของ มิสซิส มายูมเิ พื่อเอาชนะจิตใจของผูค้ นเพื่อพระคริสต์
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ข้อมูลด่วน
• เป็ นธรรมเนียมของชาวญีป่ ่ นุ โบราณทีจ่ ะย้อมสีฟันของพวกเขาเป็ นสีดาํ เพราะการมีฟันสีขาวเป็ นสิง่ น่าเกลียด
การปฏิบตั นิ ้ดี าํ เนินต่อมาจนกระทังหลั
่ งปี ค.ศ. 1800
• มีศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนแอ๊ดเวนตีสสามแห่งในพระเทศญีป่ ่ นุ ทุกแห่งจะมีช่อื
“ซานิคุ ” เป็ นหลัก คําว่ า
“ซานิค”ุ เป็ นคํารวมกันของคําว่า “ทีจ่ ะเลีย้ งดู หรือ ทีจ่ ะส่งเสริมให้เติบโต” สรุปแล้วคือการทีจ่ ะ
ให้คนหนึ่ง “สมบูรณ์พร้อม” ทัง้ ด้านร่างกาย สติปัญญาเฉลียวฉลาด และเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 25 สิ งหาคม 2018
เกลียวเชือกที่วิทยาลัยแอ๊ดเวนตีส

โดย ยาซูกิ เอโอคิ, วัย 42 ปี …ประเทศญีป่ ่ นุ
เอโอคิไม่เคยพบคนทีเ่ ป็ นคริสเตียน หรือเปิ ดพระคัมภีร์ เมือ่ เขาลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีส ซึง่
มีเพียงแห่งเดียวในประเทศญีป่ ่ นุ เขาไม่รจู้ กั ชื่อ “วิทยาลัยซานิคุ กาคุอนิ ” ซึง่ เป็ นสถาบันของคริสเตียน เมือ่ คุณพ่อ
คุณแม่ของเขาจ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าสําหรับสองปี เอโอคิทราบเพียงว่า เขาต้องการเรียนภาษาอังกฤษ และ
วิทยาลัยแห่งนี้มชี ่อื เสียงดีดา้ นภาษา
เอโอคิรสู้ กึ ประหลาดในเมือ่ เขาได้ยนิ เสียงจากลําโพงประกาศในคืนแรกทีเ่ ขาพักในหอพักของวิทยาลัย เสียง
ประกาศว่า “นี่เป็ นเวลาสําหรับการนมัสการเย็น” โปรดไปรวมกันทีห่ อ้ งประชุม
เอโอคิเดินตามนักศึกษาคนอื่นๆ เขาไม่เคยเห็นพระคัมภีร์ หรือหนังสือเพลงของคริสเตีย นมาก่อนในชีวติ
แน่ นอนเขาไม่เคยเป็ นเจ้าของพระคัมภีร์ เขาฟั งนักศึกษาทีอ่ ยูม่ าก่อนร้องเพลงคริสเตียน เขาเองพยายามคลอเสียง
ตามทํานอง และเนื้อหาของเพลง พอผูพ้ ดู บอกให้เปิ ดพระคัมภีรอ์ ่านเขายิง่ งงไม่รจู้ กั ชื่อ หนังสือในพระคัมภีร์ เพียง
สังเกตว่าคนอื่นเปิ ดพระคัมภีรอ์ ่านกันอย่างไร
“เขาพึมพํากับตัวเองว่า ทุกคนรูจ้ กั การร้องเพลงนอกจากเรา ” และ “ทุกคนรูจ้ กั เปิ ดหาข้อพระคัมภีรน์ อกจาก
เรา ส่วนเราไม่รจู้ กั อะไรเลย”
เมือ่ การนมัสการจบลง เอโอคิคดิ ว่าจะกลับบ้านดีกว่า แต่เขานึกถึงคําของคุณพ่อทีบ่ อกกับเขาก่อนลาจาก
กันว่า “ปรับตัว ปรับใจนะลูก เพราะยังไงพ่อก็ได้จา่ ยค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ล่วงหน้าไปแล้วสองปี
การศึกษา ลูกต้องเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งให้ได้” เมือ่ คิดได้เช่นนี้ เอโอคิ ตัดสินใจรอดูต่อไป
เอโอคิพดู กับตัวเองอีกว่า “นี่เป็ นการติดต่อกับคริสเตียนเป็ นครัง้ แรกของเราเลยนะ”
ชาวญีป่ ่ นุ จํานวนมาก เหมือนกับเอโอคิ ไม่เคยพบคริสเตียน เหมือนชาวญีป่ ่ นุ ทัง้ ประเทศจํานวน 127 ล้าน
คน มีผเู้ ป็ นคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสเพียง 15,151 คน ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
เอโอคิไม่ใช่ชาวพุทธเมือ่ เข้ามาเรียนในวิทยาลัยแอ๊ดเว นตีส พูดตามจริงแล้วเขาไม่มคี วามสนใจในเรือ่ งฝ่ าย
จิตวิญญาณเอาเสียเลย
แต่เพื่อนๆ ร่วมชัน้ และอาจารย์สอนต่างมีความกรุณาต่อเขา พวกเขาอธิบายคําว่า “ศาสนาคริสต์ และคํา
ว่าคริสเตียนให้เอโอคิฟัง และเพราะพวกเขาเป็ นเพื่อนทีด่ ี ผมจึงรูส้ กึ ประทับใจ
” เอโอคิกล่าวจ ากความรูส้ กึ
เอโอคิรู้ สกึ ชื่นชอบการไปร่วมรายการในโบสถ์ และการผูกมิตรกับเพื่อนใหม่หลายคน และเขาผูกมิตรเป็ น
พิเศษกับนักศึกษาสาวด้วยคนหนึ่ง แต่เมือ่ เขาเห็นมีบางคนรับบัพติศมาเป็ นคริสเตียน สําหรับเขา เขามองไม่เห็น
เหตุผลของการทีจ่ ะเข้าสู่พธิ ดี งั กล่าว
การเรียนของเอโอคิเป็ นไปด้วยดี เขาได้เกรด “เอ” เกือบทุกวิชา ภาษาอังกฤษก็ด ี เขาพูดได้คล่องทีเดียว
เมือ่ จบหลักสูตรสองปี เขาได้รบั ใบอนุ ปริญญา เขาคิดว่าถ้าเขาจะเป็ นครูผชู้ ่วยในวิทยาลัยแห่งนี้จะดีไม่น้อย เพราะ
ดูๆ แล้วดูเหมือนเขาจะชอบการสอนหนังสือ แต่การจะสอน ในวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเขาจะต้องเป็ นคริสเตียน คือต้อง
รับบัพติศมาก่อน นันหมายความว่
่
าเขาจะต้องศึกษาพระคัมภีรจ์ นเข้าใจ และมีความเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระคัมภีรส์ อน
อย่างไรก็ด ี เอโอคิตดั สินใจเรียนต่อวิชาศาสนศาสตร์ซง่ึ มีถงึ ระดับปริญญาตรี แต่จะว่าไปเขาก็มคี วาม
ลังเลอยูไ่ ม่น้อย เพราะเขารูส้ กึ ว่าตนเองไม่ตอ้ งการเป็ นศาสนาจารย์ หรือทํางานเป็ นศิษยาภิบาล เขาคิดว่าทีเ่ ขา
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อยากจะเรียนเอกศาสนศาสตร์เพราะเขาต้องการมีคุณสมบัตเิ ป็ นครูสอนในโรงเรียนของคริสตจักรได้ เขาจึงกรอกใบ
แบบฟอร์มเพื่อศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์ ในสองวันถัด มา อนุ ศาสนาจารย์ประจําวิทยาลัยเชิญเอโอคิไปสอบถาม
ณ ห้องทํางานของเขา เขาถามเอโอคิว่า “คุณกําลังคิดอะไรในใจ ....ในอนาคตคุณอยากจะเป็ นคริสเตียน หรือว่าคุณ
อยากเป็ นศาสนาจารย์ไหม”
เอโอคิตอบว่า “ผมคิดว่าในวันหนึ่งผมจะเป็ นคริสเตียน ...แต่ไม่ใช่ตอนนี้”
อนุ ศาสนสจารย์จอ้ งมองเอโอคิอย่างพิจารณา “ถ้าคุณคิดอยากจะรับบัพติสมาในวันหนึ่ง ทําไมไม่รบั
บัพติศมาในตอนนี้เลย ” เขาให้คาํ แนะนํา “ทําไมต้องผลัดวันประกันพรุง่ ” ไม่มใี ครทราบแน่ ชดั ว่าอนาคตจะ
มีอะไรเกิดขึน้ “คุณจะต้องรับบัพติศมาในเวลานี้แล้ว ”
อนุ ศาสนาจารย์ และเอโอคิ สนทนากันในประเด็น “บัพติศมา” เป็ นเวลานานสองชัวโมงครึ
่
ง่ จนเอโอคิทราบ
ในเจตนาของอนุ ศาสนาจารย์ ในทีส่ ุดเอโอคิพดู ขอความเห็นใจว่า “กรุณาให้เวลาผมไปใคร่ครวญอีกหน่ อยหนึ่ง ”
แต่อนุ ศาสนาจารย์ไม่ปล่อยเอโอคิให้หลุดไปง่ายๆ เขากําชับว่า
“เมือ่ คุณกลั บจากการไปเยีย่ มบ้านใน
สัปดาห์หน้า คุณต้องตัดสินใจว่าคุณอยากรับบัพติศมาในวันไหน”
เอโอคิโทรไปคุยกับเพื่อนหญิงคนพิเศษ ซึง่ เป็ นครูสอนชัน้ ประถมในอีกเมืองหนึ่ง และอธิบายสถานการณ์
ให้เธอรับทราบ เขาถามว่าเมือ่ ไรทีเ่ ธอสามารถมาเป็ นพยานในวันรับบัพติสมาของเขาได้ และเธอตอบว่า ฉันมีวนั ว่าง
ทีจ่ ะเดินทางมาได้ในวันวันสะบาโตทีส่ องของเดือนหน้าวันเดียว ดังนัน้ เอโอคิจงึ ตัดสินใจว่า วันนัน้ จะเป็ นวันทีเ่ ขาจะ
รับบัพติศมา และเขาได้รายงานให้อนุ ศาสนาจารย์ประจําวิทยาลัยให้ทราบถึงการตัดสินใจของเขา
ปั จจุบนั ศาสนาจารย์เอโอ คิ อายุ 42 ปี แต่งงานแล้ว และมีบุตรสาวหนึ่งคน อาจารย์เป็ นผูน้ ําคนหนึ่งของ
สํานักงานสหคอนเฟอเรนซ์ญป่ี ่ นุ ขณะเดียวกันทําหน้าเป็ นศิษยาภิบาลโบสถ์เยาวชนแห่งเดียว (ของประเทศญีป่ ่ นุ )
ชื่อว่าโบสถ์เซตากายา ซึง่ ฝึกฝนอบรมเยาวชนให้คนงานแห่งพระกิตติคุณ ส่วนหนึ่งของเงินถวาย วันสะบาโตทีส่ บิ
สามของไตรมาสนี้จะนําไปช่วยคริสตจักรในการขยายงานของเยาวชน
อาจารย์เอโอคิกล่าวว่าความลับในการแนะนําเยาวชนญีป่ ่ นุ ให้รจู้ กั ความรักของพระคริสต์ เป็ นหลักการ
เดียวกันทีด่ งึ ดูดให้อาจารย์รบั เอาพระคริสต์ขณะทีก่ ําลังศึกษาอยูท่ ว่ี ทิ ยาลัยแอ๊ดเวนตีส
“ไม่ใช่พระคัมภีรท์ ส่ี อนผมให้ทราบถึงความรักของพระเจ้า แต่ผ่านถ้อยคํา และการกระทําแห่งความรัก
ของคริสเตียนต่างหาก”
ข้อมูลด่วน
• สํานักงานสหคอนเฟอเรนซ์ญป่ี ่ นุ ประกอบด้วย
(ก) สํานักงานคริสตจักรญีป่ ่ นุ ตะวันออก (ข) สํานักงาน
คอนเฟอเรนซ์ญป่ี ่ นุ ตะวันตก และ (ค) สํานักงานคริสตจักรโอกินาวา
• ในประเทศญีป่ ่ นุ คริสตจักรของเรามีโบสถ์
97 แห่ง มีสมาชิก 15 ,151 คน และเมือ่ คิดเป็ นอันตราส่วน
เรามีแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 8,270 คน
• จํานวนชาวญีป่ ่ นุ ทีอ่ ่านหนังสือออก และเขียนได้ มีอตั ราเกือบเต็ม 100%
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 1 กันยายน 2018
วัยรุ่นเกรดแปดตัง้ โบสถ์ได้

โดย บัมชิน เออ เดเย แบท, วัย 27 ปี...ประเทศมองโกเลีย
บัมชิน กําลังเริม่ ต้นเรียนเกรดแปด ต้องการไปโบสถ์ เมือ่ ครอบครัวของเขาย้ายไปอยูเ่ มืองขนาดเล็กแถบ
ชนบท พืน้ ทีเ่ ป็ นเนินเขา ประเทศมองโกเลีย
เมืองทีบ่ มั ชินและครอบครัวย้ายไปอยู่ มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 10,000 คน เกือบทัง้ หมดนับถือศาสนา
พุทธ เหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเขา ไม่มโี บสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมืองนี้ อย่างไรก็ด ี บัมชินได้พบกลุ่มนมัสการขนาดเล็ก
ประชุมกันในบ้านกลุ่มหนึ่ง บ้านหลังทีว่ ่าเป็ นบ้านของครูสอนวิชาคณิตศาสตร์เกรดแปดทีบ่ มั ชินได้ยา้ ยเข้ามาเรียน
ใหม่
บัมชินรูส้ กึ อึดอัดใจทีจ่ ะไปนมัสการทีบ่ า้ นครูสอนคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็ นครูของเขาเอง
บัมชินสารภาพว่า “ในชัน้ ผมเรียนค่อนข้างอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์ ผมจึงกังวลใจทีจ่ ะไปเผชิญหน้ากับครูใน
บ้านของเขา แม้จะเป็ นเรือ่ งฝ่ ายจิตวิญญาณก็ตาม”
ในประเทศมองโกเลียมีคนไม่มากทีไ่ ด้ยนิ เกีย่ วกับ “คริสตจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีส ” สําหรับบัมชิน
ตอนทีอ่ ยูใ่ นเมืองก่อนทีค่ รอบครัวจะย้ายมาอยูท่ แ่ี ห่งใหม่ เพื่อนคนหนึ่งเชิ
ญบัมชินไปร่วมรายการเยาวชนที่
โบสถ์ บัมชินชอบรายการมากจึงไปร่วมในรายการทุกวันสะบาโต ต่อมาทางคริสตจักรได้จดั ให้มกี ารอบรม
เยาวชนทัวประเทศขึ
่
น้ และศิษยาภิบาลโบสถ์ได้เลือกให้บมั ชิน และเพื่อนๆ อีกสามคนไปเข้าค่ายอบรมเยาวชน
ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มือง “อูลนั บาร์ทา” ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย บัมชินตระหนักว่าในชัน้ อบรมของเยาวชน
ประเทศมองโกเลียต้องการศาสนาจารย์ผปู้ ระกาศพระกิตติคุณ หรือมิชชันนารีจาํ นวนมาก ดังนัน้ เมือ่ ได้ยา้ ยมาอยูใ่ น
เมืองแห่งใหม่ เขาสงสัยว่าเขาจะทํางานของมิชชันนารี คือเป็ นผูป้ ระกาศเผยแพร่พระกิตติคุณได้อ ย่างไร ขณะที่
บัมชินกําลังตรึกตรองว่าจะทําการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป เขาเริม่ ปี นภูเขาซึง่ ไม่สงู นักตัง้ อยูห่ ลังบ้านของเขาห่าง
ออกไปไม่กร่ี อ้ ยเมตร เมือ่ ไปถึงยอดเขาในเวลาประมาณครึง่ ชัวโมงเศษ
่
บัมชินเริม่ ร้องเพลงของเยาวชนทีเ่ คยร้องที่
โบสถ์เดิม เมือ่ ร้องเพลงแล้วสองหรือสามเพลงบัมชินจะอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจ้า ให้ทรงเปิ ดทางให้กบั เขา
ได้ทาํ งานมิชชันนารีในเมืองทีเ่ ขามาอยูใ่ หม่น้ี เขาอธิษฐานว่า “โอ พระบิดาเจ้า โปรดใช้ขา้ พระองค์ในงานของ
พระองค์ในเมืองนี้ดว้ ยเถิด”
เช้าวันหนึ่งซึง่ เป็ นวันอาทิตย์หลังจากการอธิษฐานบน ยอดเขาเสร็จ บัมชินวิง่ เหยาะๆ ลงจากภูเขา แล้วตรง
ไปยังบ้านของครูคณิตศาสตร์ ซึง่ จัดประชุมเป็ นโบสถ์ พอไปถึงเขายืนพักพอหายเหนื่อยหอบแล้ว เขาเดินเข้าประตู
รัว้ ด้วยอาการเคอะเขินเล็กน้อย พอโผล่พน้ ประตูเข้าไปเขาพบว่ามีผใู้ หญ่ประมาณ 20 คนนังอยู
่ ใ่ นห้อง ไม่มเี ด็กเลย
มีเด็ก วัยรุน่ เพียงคนเดียวคือเขาเอง เขามองซ้ายขวาแล้วนังลง
่ แต่ในไม่ชา้ เขาไม่รสู้ กึ อึดอัดเมือ่ รับฟั งผูน้ ํากําลังพูด
เรือ่ งสถานการณ์ของกลุ่มนมัสการ ผูน้ ําประกาศว่า “นี่จะเป็ นวันอาทิตย์สุดท้ายทีเ่ ราจะประชุมกันทีบ่ า้ นหลังนี้ ในเมือ่
เรามีผมู้ าร่วมประชุมน้อยลงทุกที ทําไมเราจะดําเนินการต่อไปกับคนเพียงไม่กค่ี น”
บัมชินรูส้ กึ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงดลใจให้พดู อะไร .. เขายืนขึน้ แล้วเปิ ดไปที่ 1 โครินธ์ 15:58 แล้วอ่าน
เสียงดังพอประมาณว่า “เหตุฉะนัน้ พีน่ ้องทีร่ กั ของข้าพเจ้า ท่านจงตัง้ มันคงอยู
่
่ อย่าหวันไหว
่
จงปฏิบตั งิ านข ององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริบรู ณ์ทุกเวลา ท่านทัง้ หลายพึงรูว้ ่า โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์กห็ ามิได้ ”
จากนัน้ บัมชินเปิ ดพระคัมภีรแ์ ละอ่านอีก 2 ข้อ แล้วสรุปว่า “ขอเราซึง่ เป็ นคริสเตียนอย่าสูญเสียความหวัง ” ซึง่ สมาชิก
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ทุกคนฟั งอย่างตัง้ ใจขณะทีเ่ ด็กหนุ่ มพูด และเมือ่ บัมชินพูดจบเขานังลง
่ พวกผูใ้ หญ่พดู กันว่า “ขออย่าให้วนั นี้เป็ นครัง้
สุดท้ายเลย แต่ให้ถอื ว่าเป็ นวันเริม่ ต้นการประชุมด้วยทัศนคติใหม่ครัง้ แรกของเรา และเราจะมีครัง้ ต่อๆไป ...เพราะ
วันนี้เราได้เริม่ ต้นใหม่แล้ว ”
ไม่กว่ี นั ต่อมา สมาชิกโบสถ์ห ลายคน ..บางวัน 2 คน บางวัน 3 หรือ 4 คน (สูงสุด 5 คน) ได้มาร่วมกัน
ปี นเขากับบัมชินในตอนเช้า เมือ่ ขึน้ ไปถึงยอดแล้วก็รว่ มกันร้องเพลง และทําการอธิษฐานร่วมกันทัง้ เรือ่ งส่วนตัว และ
งานการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ
บัมชินได้ตดิ ต่อไปยังศิษยาภิบาลในเมือง ที่เขาอยูม่ าก่อน เชิญให้เขามาเทศนาหลักข้อเชื่อของแอ๊ดเวนตีส
ซึง่ ศิษยาภิบาลตอบตกลง แต่บมั ชินต้องช่วยเขา ซึง่ บัมชินก็ยนิ ดีช่วย เป็ นอันว่าทัง้ สองนักเทศน์คอื บัมชิน และ
ศิษยาภิบาลได้นําเสนอการศึกษาพระคัมภีรห์ นึ่งครัง้ ต่อเดือนตลอดหกเดือนต่อมา (ซึง่ ผ่านมาแล้ว)
บัมชินกล่าวว่า “ผมไม่ได้เชือ้ เชิญสมาชิกทีอ่ ยูใ่ นโบสถ์ให้เปลีย่ นมาเป็ น “คริสเตียนแอ๊ดเวนตีส ”ผมเพียงไป
ร่วมนมัสการ และอธิษฐานร่วมกับพวกเขา
บัมชินสารภาพว่า “แต่เมือ่ ทําการอธิษฐานบนยอดเขา ไม่ว่าจะมีสมาชิกมาร่วมเดินขึน้ เขา และร่วมอธิษฐาน
กีค่ นก็ตาม เมือ่ ผม อธิษฐาน ผมจะอธิษฐานทํานองว่า “โปรดช่วยข้าพระองค์เปลีย่ นสมาชิกทีม่ อี ยูเ่ ดิม และทีจ่ ะเข้ า
มาร่วมใหม่ ให้ยอมรับวันสะบาโต และมานมัสการในวันสะบาโตด้วยเถิด”
สมาชิกโบสถ์เติบโตจาก 20 เป็ น 27 คน และเพื่อนร่วมชัน้ ของบัมชินบางคนได้มาร่วมประชุมนมัสการด้วย
ซึง่ ยังประชุมกันในบ้านของครูคณิตศาสตร์หลังเดิมมาตัง้ แต่ตน้
ในวันสะบาโตรองสุดท้ายของปี สมาชิกทัง้ หมดรวมทัง้ บัมชินจํานวน 27 คนได้เดินทางไปร่วมรายการ
คริสตมาสทีโ่ บสถ์ในเมืองทีบ่ มั ชินเคยอยูก่ ่อน เพื่อร่วมกับพีน่ ้องแอ๊ดเวนตีสในเมืองนัน้ จัดรายการคริสตมาส
ขึน้ ซึง่ เมือ่ รายการเลิกแล้ว และเดินทางกลับบ้านทุกคนมีความชื่นชมยินดี และทัง้ หมดได้ลงมติดว้ ยเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ เปลีย่ นกลุ่มนมัสการจากวันอาทิตย์ มาเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ด้วยจํานวนสมาชิก 27 คนตัง้ แต่นนั ้ เป็ น
ต้นมา และนี่เป็ นประวัตศิ าสตร์ของงานแอ๊ดเวนตีส 27 ปี ในประเทศมองโกเลียด้วยเช่นกัน
โบสถ์ใหม่ได้เติบโตมีสมาชิกเพิม่ เป็ น 40 คน ตอนเมือ่ บัมชินเรียนจบชัน้ 12 และได้เดินทางไปทีเ่ มือง
หลวงคือเมือง “อูลานบาร์ทาร์ ” เมือ่ เขาโตเป็ นผูใ้ หญ่ ... ตอนนี้บมั ชินมีอายุ 27 ปี เขายังไม่หยุดวางแผนทีจ่ ะ
ประกาศพระกิตติคุณ และวางแผนสร้างโบสถ์แอ๊ดเวนตีสขึน้ ปั จจุบนั บัมชิน เป็ นผูป้ ระกาศในโครงการประกาศทัว่
โลกรุน่ บุกเบิก (Global
Mission
Pioneer) เขาเป็ นผูน้ ําสมาคมพาธไฟ น์ เดอร์ ซึง่ เป็ นโบสถ์เดียวที่
มีรายการพาธไฟ น์เดอร์ในประเทศมองโกเลีย ซึง่ เขา และภรรยาเปิ ดขึน้ ในปี 2012 ในบ้านแบบธรรมเนียมของชาว
มองโกล ทีเ่ รียกว่า “เยอท ” ส่วนโบสถ์ทบ่ี มั ชินดูแล มีผมู้ าประชุมในวันสะบาโต
60 คน และจํานวนนี้
เป็ นสมาชิกสมาคมพาธไฟ น์เดอร์ 45 คน ชาวแอ๊ดเวนตีสในมองโกเลียต่างตระหนักว่า คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวน
ตีสได้รบั การรับรองจากรัฐบาลในเดือนมีนาคมปี 2017 ขณะที่มผี เู้ ชื่อชุดแรกรับบัพติสมา 10 คนในเดือนมิถุนายน
2017
ครูสอนคณิตศาสตร์เกรดแปดทีบ่ มั ชินรูส้ กึ เป็ นกังวลทีจ่ ะไปร่วมนมัสการทีบ่ า้ นของครู ซึง่ ตอนแรก เธอเชื่อใน
คริสตจักรวันอาทิตย์ เธอได้เปลีย่ นมาเป็ นคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสแล้ว ตอนนี้ เธอได้ยา้ ยมาอยูท่ เ่ี มืองหลวง และสอน
คณิตศาสตร์ท่ี “โรงเรียนทัสกัลแอ๊ดเวนตีส ” ซึง่ เป็ นโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเพียงแห่งเดียวในประเทศมองโกลเลีย เป็ น
โรงเรียนทีไ่ ด้ก่อตัง้ ขึน้ จากส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสหนึ่งของปี 2015
สิง่ ทีอ่ าจารย์บมั ชิ นต้องการทําในอันดับต่อไปคืออะไร เขาตอบว่า
“ผมต้องการสร้างโบสถ์ขน้ึ หลาย
แห่งในอีกหลายเมืองในประเทศมองโกล ครับ”
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ข้อมูลด่วน
• บ้านตามธรรมเนียมของชาวมองโกเลียเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ
“เกอร์ ” แต่เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชาวตะวันตกโดย
เฉพาะชาวรัสเซีย เรียกว่า “เยอท ” บ้านที่ เรียกว่า “เกอร์ ” จะว่าไปคือกระโจมลักษณะคล้ายเต้นท์ แต่โครง
ของเกอร์ทาํ ด้วยไม้ซง่ึ มีสลักเป็ นตัวยึดชิน้ ส่วนเข้าด้วยกัน ถอดออกได้งา่ ย แล้วปกคลุม หรือมุงหลังคาด้วย
ผ้าสักหลาดชนิดพิเศษ ซึง่ “เกอร์” ทัง้ หลังมีน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายได้งา่ ย
• ประเทศมองโกเลียเป็ นทีร่ ู้ จักว่า “เป็ นดินแดนของนักขีม่ า้ ” กล่าวคือมีมา้ (รวมทัง้ ม้าป่ า ) จํานวนมากกว่า
ประชากรรวมของประเทศ พวกเขาใช้มา้ ในการเดินทาง ขนส่งสิง่ ของต่างๆ รวมนํ้านม และเนื้อสัตว์
• มิชชันนารีชาวรัสเซียเป็ นผูเ้ ริม่ งานของแอ๊ดเวนตีสในประเทศมองโกเลีย โดยเริม่ ต้นในปี
1926 (92 ปี ท่ี
แล้ว) เมือ่ คอมมิวนิสต์ปกครอง งานของพระเจ้าได้ปิดตัวไป และมาเริม่ ใหม่ในปี 1991 (27 ปี ทแ่ี ล้ว)
• งานด้านการพิมพ์ครัง้ แรกในประเทศมองโกเลียประกอบด้วย
“เพลงสรรเสริญ ” ซึง่ พิมพ์ทโ่ี รงพิมพ์ใน
ประเทศรัสเซีย เรียกชื่อว่า “โรงพิมพ์มชิ ชันรั
่ สเซีย ” ตัง้ ทีเ่ มือง “ฮาร์บิ น” ต่อมาหนังสือ และใบปลิว
เปลีย่ นมาพิมพ์ท่ี “แมนจูเรีย ” (ภาคตะวันออกเฉียงเ หนือของประเทศจีน ) ซึง่ มีการพิมพ์ ใบปลิว และหนัง สือใน
ภาษามองโกเลียขึน้ หลายเล่ม และท้ายทีส่ ุดได้พมิ พ์ใบปลิวขึน้ ด้วย 4 ชนิด
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 8 กันยายน 2018
งานที่ดีที่สดุ ในโลก

โดย แมนดาร์ค โบลด์, วัย 28 ปี...ประเทศมองโกเลีย
คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสในประเทศมองโกเลีย ถ้าเป็ นคน ก็ถอื ว่าเป็ นวัยรุน่ เป็ นประเทศทีถ่ ูก
คอมมิวนิสต์ยดึ ครองมาก่อน เรือ่ งราวของเราวันนี้จะเ
ล่าถึงคู่สามีภรรยาจากหน่ วยงานอิสระชือ่
“แอ๊ดเวน ตีสมิชชันนารีสาํ หรับชายแดน ”(Adventist Frontier Missionary) ทัง้ สองสามีภรรยาหนุ่ มสาวได้กลาย
เป็ นมิชชันนารีค่แู รก ทีเ่ ข้ามาทํางานในประเทศมองโกเลีย ซึง่ มีประชากรรวม
3 ล้านคนในปี 1991 ซึง่ ปั จจุบนั
คริสตจักร มีสมา ชิกรวม 2,177 คน ซึง่ ถือว่าถ้าเป็ นคนเรา ก็อยูใ่ นวัยแรกหนุ่ มสาว และสมาชิกดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็ นคนแรกในครอบครัวของพวกเขาทีร่ บั บัพติศมา ข้อมูลนี้นําไปสู่การท้าทายหลายประการ
รวมทัง้ การสงวนสมาชิกไว้ ดังทีก่ ําลังสาธิตให้เห็นจากโครงการ “ผูป้ ระกาศทัวโลกรุ
่
น่ บุกเบิก ” วัย 28 ปี ซึง่ ทํางานใน
เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย เขาชือ่
“แมนดาร์ค ” เขาได้รบั บัพติสมาขณะอยูใ่ นวัยรุน่ แต่
เจ็ดปีต่อมาเขาได้ออกจากโบสถ์ไป ต่อไปนี้เป็ นเรือ่ งราวจากชีวติ ของเขา
ผมเป็ นคนหัวแข็ง และชอบตัดสินคนอื่น ถ้าใครทําอะไรผิดพลาด ผมมักจะบอกให้เขาทราบตรงๆ ในสิ่งที่
เขาได้ทาํ ผิด ผมต้องการให้เขาได้รบั การลงโทษ ผมคิดว่าพระเจ้าทรงชอบการลงโทษเรา เมือ่ เราทําผิด
ผมรูว้ ่าตนเองไม่มคี วามสุข ในทีส่ ุดผมเชื่อว่า “การเชื่อในพระเจ้านัน้ ไร้ความหมาย ” มีบางสิง่ ทําให้ชวี ติ
ของผมแตกหัก ผมหยุดไปโบสถ์ หยุดการถือรักษาวันสะบาโต หยุดการคืนสิบลดหนึ่งให้พระเจ้า
ภรรยาของผมรูส้ กึ เศร้าใจมาก และอธิษฐานเพื่อผมทุกวัน ส่วนลึกในจิตใจของผม ผมมีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความ
หวาดกลัวจะถูกการลงโทษจากพระเจ้า ผมคิดถึงสิง่ ทีพ่ ระเจ้าได้ทรงอวยพระพรให้ผมตลอดเวลาเจ็ดปี ตอนนี้
พระองค์จะทรงลงโทษผม เพราะผมได้หนั หลังให้พระองค์
หนึ่งปี ผ่านไปไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แทนทีพ่ ระเจ้าจะทรงลงโทษผม ผมได้งานทีม่ เี งินเดือนดีมาก คือเป็ น
บรรณาธิการสําหรับสถานีโทรทัศน์ในภาษามองโกเลีย
สิง่ นี้ทาํ ให้ผมมึนงง ความคิดของผมหวนกลับไปหาพระจ้า ผมครุน่ คิดว่า “มีจดุ หมายอะไร ถ้าทุกสิง่ ทีผ่ มทํา
คือการหาเงินเข้ามา และก็ใช้เงินนัน้ ไป ผูไ้ ด้ประโยชน์จ ริงๆ คือเจ้าของสถานีโทรทัศน์ ซึง่ เขาจะรวยขึน้ รวยขึน้ ผม
ถามตัวเองว่า “งานอะไรได้ค่าจ้างดีทส่ี ุดทีผ่ มสามารถหาได้”
ผมขอสรุปว่างาน ที่ดที ส่ี ุดคือการเป็ นมิชชันนารี ผมอธิษฐานขออุทศิ ตัวให้กบั พระเยซูดว้ ยการกล่าวว่า “โอ
พระบิดาเจ้า ถ้าพระองค์ประสงค์...ขอให้ขา้ พระองค์ได้เป็ นมิชชันนารี ข้าพระองค์กพ็ อใจแล้ว”
หลังจากนัน้ สองสามเดือน กลุ่มผูน้ ําของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศมองโกเลียเสนองาน
ใน “โครงการประกาศทัวโลกรุ
่
น่ บุกเบิก” ให้ผม ซึง่ ผมได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูน้ ําคริสตจั กรทีก่ ําลังจะตาย คริสตจักร
ดังกล่าวตัง้ อยูช่ นั ้ ล่างสุดของตึกอพาธเมนต์ในเมืองหลวงของมองโกเลีย โดยการให้ผมสอนภาษาอังกฤษให้กบั
นักเรียนชัน้ มัธยมปลายจากโรงเรียนของรัฐซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่ไกล ส่วนภรรยาของผมได้รบั งานให้เป็ นครูสอนโรงเรียนวัน
สะบาโตสําหรับเด็กๆ และระหว่างสั ปดาห์เป็ นครูสอนภาษาจีน ผมได้อธิษฐานติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ และจากนัน้ ผม
ลาออกจากงานทีส่ ถานีโทรทัศน์
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ถึงตอนทีผ่ มได้รบั การสัมภาษณ์เพื่อนําไปเขียนข่าวมิชชันนี
่ ้ ผมพึง่ ได้ทาํ งานเป็ นมิชชันนารี หรือผูป้ ระกาศ
พระกิตติคุณตามทีไ่ ด้รบั หมายหมายได้เพียง 6 เดือน และผมรักงาน นี้ ไม่มงี านอะไรให้ความเร้าใจผมได้มากกว่านี้
คือการทํางานทีไ่ ด้เห็นชีวติ ของผูค้ นได้รบั การเปลีย่ นแปลงด้วยฤทธิ ์อํานาจของพระเจ้า
สัปดาห์แรกมีอดีตสมาชิกคนหนึ่งซึง่ ไม่ได้มาร่วมในโรงเรียนวันสะบาโตตลอดเวลาสามปี ทผ่ี ่านมา ผมไม่รจู้ กั
เขาเป็ นการส่วนตัว ผมทักทายเชื่อม ความสัมพันธ์กบั เขา และการหนุ นใจเขาให้กลับมาร่วมการนมัสการอีกในวัน
สะบาโตหน้า ดูเหมือนเขาไม่กระตือรือร้นกับคําเชิญชวน ผมทราบถึงสาเหตุตอนทีเ่ ขาโทรคุยกับผมระหว่างสัปดาห์
และพูดในสิง่ ทีเ่ ขาอยากพูดออกมา ผมได้เดินทางไปยังทีท่ าํ งานของเขา และได้ทราบว่าเขากําลังหลอก ลวงภรรยา
ของเขา ซึง่ เขาบอกกับผมว่าเมือ่ ภรรยาได้ทราบในเรือ่ งนี้ ภรรยาได้ขอจดทะเบียนหย่ากับเขา เขาเล่าให้ผมฟั งเสร็จ
แล้ว ขอคําแนะนําว่า “ผมควรจะทําอะไรกับปั ญหานี้”
ผมย้อนถามเขาว่า “คุณต้องการจะทําอะไร” เขาสารภาพว่า เขาเองก็ไม่ทราบ ผมได้แบ่งปั นกับเขาเกีย่ วกับ
หลักกา รในพระคัมภีรใ์ นเรือ่ งการหย่าร้าง พระเจ้าไม่อนุญาตให้มกี ารหย่าร้างเกิดขึน้ ยกเว้นฝ่ าย
หนึ่งทําผิดด้วยการไปล่วงละเมิดประเวณีกบั คนอื่น ผมบอกให้เขาทูลขอให้พระเจ้าทรงอภัยโทษให้เขา และหยุดการ
หลอกลวงภรรยา ผมพูดว่า “บอกภรรยาของคุณตามความจริงทีเ่ กิดขึน้ และจากนัน้ สั ญญากับ เธอว่า “จากนี้เป็ นต้น
ไป คุณจะเป็ นคนของพระเจ้า และจะสัตย์ซ่อื ต่อเธอ”
เราอธิษฐานร่วมกัน และผมลาจากมา...หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ชายคนนี้เล่าให้ผมฟั งว่า เขาได้หยุดการคบหากับ
ผูห้ ญิงคนอื่น และอุทศิ ถวายตัวให้พระคริสต์อกี ครัง้ หนึ่ง เขาได้สารภาพความจริงทุกอย่างกับภ รรยา และขอบคุณ
พระเจ้า ภรรยาเข้าใจ และให้อภัยแก่เขา
ปั จจุบนั ชายคนนี้ และครอบครัวมานมัสการทีโ่ บสถ์ทุกวันสะบาโต และเขาเป็ นสมาชิกทีก่ ระตือรือร้น
คนหนึ่ง
มีการอัศจรรย์เกิดขึน้ กับชายคนหนึ่งผูม้ คี วามพิการบางอย่าง และเขามีรายได้ทไ่ี ม่สามารถดํารงชีว ิ ตตาม
ปกติได้ กล่าวคือเขามีรายได้ 160,000 โทกรอง (ประมาณ 65 ดอลล่าร์อเมริกนั หรือประมาณ 2,145 บาท) ซึง่ เป็ น
เงินอุดหนุนคนพิการจากรัฐบาล
วันสะบาโตหนึ่งผมพูดกับเขาว่า “โปรดคืนสิบลดหนึ่งให้กบั พระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพระพรให้
คุณ”
เขาสันศี
่ รษะเป็ นเชิงปฏิเสธ ซึง่ ผม ก็ไม่พดู อะไรต่อ แต่ตอนเลิกโบสถ์ผมหาโอกาสอธิษฐานร่วมกับเขา เวลา
ผ่านไปหลายวัน ชายพิการผูน้ ้ีโทรมาคุยกับผมเรือ่ งชีวติ และสุขภาพของเขาว่า รัฐบาลจะจ่ายค่าเบีย้ คนพิการสอง
เท่าของเดือนนัน้ ผมพูดว่า โปรดคืนสิบลดหนึ่ง ถ้าคุณอยากเห็นอํานาจของพระเจ้าทีก่ ําลังทดสอบคุณ ซึ่ งพระองค์
ตรัสในพระธรรม มาลาคี 3:10 ว่า “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนําทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง ....จงลองดูเราใน
เรือ่ งนี้ ดูทหี รือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้ าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่”
วันสะบาโตต่อมาชายพิการมาทีโ่ บสถ์ และคืนเงินสิบ ลดหนึ่งเป็ นครัง้ แรก และอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา
เขาโทรถึงผม และพูดอย่างตื่นเต้นว่า “ผมคืนเงินสิบลดหนึ่งเมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้ว และวันนี้ผมได้รบั จดหมายจาก
รัฐบาลว่า เงินช่วยเหลือคนพิการของผมได้เพิม่ ขึน้ อีก 50 เปอร์เซ็นต์”
ผมไม่ใช่คนทีม่ อี ารมณ์อ่อนไหว แต่ ผมมีความสุขมาก เมือ่ ผมได้ประจักษ์ในความรักของพระเจ้าในการ
เปลีย่ นแปลงชีวติ ของผูค้ น ผมไม่สามารถแสดงออกซึง่ ความรูส้ กึ นี้เป็ นถ้อยคํา ผมต้องการให้ทุกคนได้ทราบเกีย่ วกับ
ความรักของพระเจ้า และนี่คอื เหตุผลทีผ่ มเป็ นมิชชันนารี เพราะผมถือว่า การเป็ นมิชชันนารีเป็ นงาน
ทีด่ ที ส่ี ุดในโลก”
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ข้อมูลด่วน
• ทะเลทรายโกบีครอบคลุมพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของภาคใต้ประเทศมองโกเลีย ทะเลทรายโกบีไม่มลี กั ษณะเป็ น
เนินทรายลดหลั ่ นซับซ้อน แต่เป็ นพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง
กันดารมีกอ้ นหินระเกะระกะเต็มไปหมด อุณหภูม ิ
ของทะเลทรายโกบีอยูร่ ะหว่าง - 40 องศาฟาเรนไฮต์ในฤดูหนาว และขึน้ สูงถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์ใน
ฤดูรอ้ น (คือ จาก – 40 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว และขึน้ เป็ น 40 องศาเซลเซียส ในฤดูรอ้ น)
• สํานักงานคริสตจักรแห่งประเทศมองโกเลียตัง้ อยูใ่ นเมืองหลวงของประเทศ คือเมืองอูลานบาร์ตาร์ซง่ึ
ประกอบด้วยโบสถ์ 6 หลัง และจํานวนสมาชิกรวม 2,177 คน
• ประเทศมองโกเลียมีประชากรรวม 3,095,000 คน ดังนัน้ หากเทียบอัตราส่วน จะมีชาวแอ๊ดเวนตีส 1 คน
ต่อประชากรทัวไป
่ 1,422 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 15 กันยายน 2018
ฉันไม่ต้องการที่จะสอน

โดย เซอเรนพิล “โอจิ” อ๊อทโกนทูยา, วัย 40 ปี...ประเทศมองโกเลีย
ข่าวมิชชันวันนี้ เป็ นคําพยานทีเ่ ขียนเล่าเองโดย มิสซิ ส “โอจิ ” วัย 40 ปี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแห่ง
เดียวของคริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีส ในประเทศมองโกเลีย
เมือ่ ฉันจะลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศมองโกเลีย ฉันคิดขึน้ มาทันทีว่า “ฉันจะไม่เรียนเป็ นครู
เด็ดขาด” คุณแม่ของฉันเป็ นครูชนั ้ อนุ บาล เมือ่ ฉันไปเยีย่ มชัน้ ขณะทีค่ ุณแม่กําลังสอน ฉันรูส้ กึ ทึง่ ในความขยันพูด
ของคุณแม่ ทีพ่ ดู คําเดียวซํ้าๆ และอัศจรรย์ใจในความอดทนขอ
งคุณแม่ดว้ ย ทีต่ ้ องอยูท่ ่ามกลางเด็กที่
ส่งเสียงอึกทึกอยูต่ ลอดเวลา
ทีโ่ บสถ์ศษิ ยาภิบาลขอให้ฉนั ช่วยสอนโรงเรียนสะบาโตแผนกเด็ก ฉันตอบว่า “อาจารย์ให้ฉนั ช่วยอย่างอื่น
เถอะ ฉันไม่ชอบเด็กๆ ” เขาหนุ นฉันให้ลองดู และแสดงให้ฉนั เห็นชุดเรือ่ งพระคัมภีรใ์ นแผ่นภาพสําลี
เพื่อสอนเด็ก แผ่นภาพในผ้าสําลีกระตุน้ ให้ฉนั คิดจะลองดู แต่ฉนั กลัวว่าในทีส่ ุดจะหนีการสอน ฉันจึงตอบปฏิเสธไป
สามีถามฉันว่า “คุณต้องการทําอะไรในเมืองเล็กๆ แห่งนี้”
ฉันตอบว่า “ฉันไม่ทราบ ฉันทราบแต่ว่าฉันไม่ตอ้ งการเป็ นครูสอน”
หลังจากทีส่ ามี สอนชัน้ ในมหาวิทยาลัย วันหนึ่งสามีเชิญลูกศิษย์มาทีบ่ า้ น และฉันปรุงอาหารง่ายๆ เป็ น
อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับพวกเขา ในประเทศมองโกเลียเนื้อสัตว์เป็ นส่วนสําคัญของอาหารทุกมือ้ และพวก
นักศึกษารูส้ กึ ประหลาดใจทีอ่ าหารต่างๆ ของเราเต็มไปด้วยข้าวซ้อมมือ ถัวสองชนิ
่
ด ผลไม้ และผักต่างๆ พวกเขา
ถามว่า “นี่เป็ นอาหารประเภทใดหรือครับ เหตุใดอาจารย์จงึ ไม่รบั ประทานเนื้อสัตว์ ” ตอนนี้ฉนั ได้พบว่าฉันได้สอน
พวกเขาเกีย่ วกับข่าวสารเรือ่ งสุขภาพ
ในเวลาเดียวกัน ฉันผูกมิตรกับสตรีทเ่ี ป็ นมารดาคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อนๆ และเพื่อนบ้านและ เมือ่
พวกเขามาเยีย่ ม ฉันเล่าเรือ่ งในพระคัมภีรใ์ ห้กบั ลูกๆ ของพวกเขาฟั ง ทีฉ่ นั เคยคิดว่า ยังไงๆ ฉันก็จะไม่สอน แต่ดู
เหมือนว่า ฉันทําการสอนตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ได้สอนนักเรียนในชัน้ เท่านัน้
สามีของฉันได้วางแผนสร้างโบสถ์หลังหนึ่งในตัวเมือง เมือ่ เป็ นเช่นนี้
คณะผูน้ ําขอให้เขาไปศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้า “โอพระบิดา ฉันควรทําอะไรในช่วงเวลาขณะที่
ตามสามีไปอยูท่ ป่ี ระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์”
ขณะเราเดินไปถึงฟิ ลปิ ปิ นส์ เราได้เข้าพักในบ้านพักสําหรับนักศึกษาทีม่ คี รอบครัวทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้ ก่อน
สามีจะเข้าชัน้ เรียนไม่กว่ี นั ศาสตราจารย์สอนคนหนึ่งได้มาเยีย่ มทีพ่ กั ของเราเพื่อดูว่า เขาจะอํานวยความสะดวก
อะไรให้เราได้บา้ ง ตอนหนึ่งของการสนทนาศาสตราจารย์คนนัน้ ได้ถามฉันว่า “คุณคิดจะทําอะไรในช่วงเวลา สองปี
ครึง่ ขณะทีร่ อให้สามีของคุณเรียนสําเร็จ”
“ฉันอาจเรียนหลักสูตรบัญชี หรือพยาบาล” ฉันตอบ
ศาสตราจารย์พดู ว่า “ให้เราอธิษฐานร่วมกัน บางทีพระเจ้าจะสําแดงแผนของพระองค์ให้คุณทราบ” จากนัน้
ศาสตราจารย์กล็ ากลับไป
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ฉันเช็คกับทางมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับหลักสูตรพยาบาล ได้รบั คําตอบว่าฉันต้องเรียนถึงห้าปี จงึ จะสําเร็จ
ฉันไปทีค่ ณะธุรกิจ และการจะได้ปริญญาด้านบัญชีจะต้องใช้เวลาสีป่ ี ขณะทีฉ่ นั เดินกลับห้องพักฉันเห็นป้ าย
“คณะการศึกษา” ฉันจึงเดินเข้าไปถามข้อมูลดู
เมือ่ ฉันเดินเข้าไปในคณะการศึกษา ทันใดนัน้ ฉันเจอกับศาส ตราคนหนึ่ง ซึง่ ดูเหมือนฉันเคยเห็นเขามา
ก่อน ฉันพยายามนึก แต่ยงั นึกไม่ออก จนเขาเป็ นฝ่ ายทักขึน้ ก่อนว่า “คุณเดินทางมาจากประเทศมองมองโกเลียใช่
ไหมครับ ” ทันใดนัน้ ฉันนึกขึน้ ได้ว่า เขาเคยเดินทางไปเยีย่ มมหาวิทยาลัยทีส่ ามีฉนั สอนอยู่ และเราได้เชิญเขาไป
รับประทานอาหารเ ย็นทีบ่ า้ น หลังจากการทักทายกัน และทราบจุดประสงค์ของฉันทีอ่ ยากจะลงทะเบียนเรียนบาง
วิชาในช่วงเวลาสอง ปี ครึง่ ขณะทีส่ ามีของฉันเข้าชัน้ เรียนทีม่ หาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยทีไ่ ม่ลงั เล เขาแนะนําให้ฉนั
ลงทะเบียนเรียนปริญญาโทด้านการศึกษา ส่วนฉันจะเลือกเอกอะไรให้ฉนั ค่อยตัดสินใจเอง
“ค่ะ น่ าจะอย่างนัน้ ” ฉันตอบเสียงไม่ค่อยหนักแน่ น ฉันไม่ตอ้ งการทีจ่ ะพูดคําว่า “ไม่ค่ะ” เพราะเขาช่างสุภาพ
มีความกรุณา และจริงใจ
ศาสตราจารย์พดู ต่อว่า “ในเมือ่ คุณมีบุตรสาว จะดีไหมถ้าคุณจะเลือก “เอกประถมศึกษา”
เราพูดคุยกันถูกอั ธยาศัยนานพอดู จนเขาต้องบอกลาไปเข้าชัน้ สอน แต่ก่อนจะเดินไปเขาแนะนําให้ฉนั ไป
เยีย่ มชัน้ “อนุ บาล” ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยเปิ ดเป็ นชัน้ สาธิตสําหรับให้นกั ศึกษาฝึกสอน ฉันรูส้ กึ ประหลาดในสิง่ ทีฉ่ นั ได้
เห็น ดูเหมือนเด็กๆ ให้ความสนใจสิง่ ทีก่ ําลังเรียนรู้ ซึง่ มีภาพและเสียงเพลงป ระกอบ เด็กๆ ดูมคี วามสุขดี ส่วนครูซง่ึ
เป็ นสตรีดสู หี น้ามีความสบายใจ ใบหน้าแจ่มใสมีความสุขกับงานสอนเด็กเล็ก
ในคืนนัน้ สามี และฉันได้พดู คุยกันนานในเรือ่ งการเรียนต่อของฉัน ขณะทีฉ่ นั อยากเรียนอย่างอื่น แต่สามี
พยายามอ้างเหตุผล และความต้องการของคริสตจักร ใ นทีส่ ุดฉันตกลงใจจะลงทะเบียนในคณะการศึกษา เพราะ
คริสตจักรของเราไม่มโี รงเรียนแอ๊ดเวนตีสแม้โรงเรียนเดียว ครูทเ่ี ป็ นแอ๊ดเวนตีสก็มไี ม่กค่ี น ฉันจึงคิดว่าฉันจะต้อง
เรียนในสิง่ ทีค่ ริสตจักรต้องการ ไม่ใช่ฉนั ต้องการ หรือสิง่ ทีก่ ลัว...
สามีกล่าวสรุปว่า “อาจเป็ นแผนการของพระเจ้าทีค่ ุณจะเป็ นครูเพื่อพระองค์”
ฉันตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนักว่า “อาจเป็ นไปได้ ” เมือ่ ได้ตอบออกไปแล้ว ปรากฏว่าจิตใจทีไ่ ม่ชอบการ
เป็ นครูของฉัน เพราะเคยเห็นงานหนักของมารดา ความรูส้ กึ ด้านลบในใจตลอดมาหลายปี ได้หายไปหมดสิน้
ฉันเรียนสําเร็จในเวลาปี ครึง่ พร้อมกับทีส่ ามีสาํ เร็จหลักสูตร เราได้เดินทางกลับมองโกเลีย และเราได้รว่ มกับ
ผูน้ ําของคริสตจักรได้ก่อตัง้ โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่งแรกขึน้ และฉันได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน
ปรากฏว่าฉันรักเด็กๆ และรักงานสอนด้วย
วันนี้โรงเรียนแห่งแรกของคริสตจักร ซึง่ ตัง้ ชื่อว่า “โรงเรียนทัสกัลแอ๊ดเวนตีส” มีนกั เรียน 124 คน มีชนั ้ เรียน
จากชัน้ อนุ บาลถึงชัน้ 12 (ม.6) ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทถ่ี วายเงินให้คริสตจักรในปี 2015 ซึง่ เงินจํานวนนัน้ ได้
นําไปก่อตัง้ โรงเรียนทัสกัล ทีก่ ําลังรายงานให้พน่ี ้องทั ้ งหลายทราบในขณะนี้ ตอนนี้มนี กั เรียนมาสมัครเรียนมากขึน้
แต่หลายคนอยูห่ ่างไกลออกไป เราจึงจะสร้างหอพักขึน้ สําหรับนักเรียนชัน้ 9-12 ทีอ่ าศัยอยูห่ ่างไกล พวกเขาจะมา
พักในหอพักและเข้าเรียนได้ ดังนัน้ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ทางคณะกรรมการได้ตดั สินใจจะแบ่งเงิน
ถวายจํานวนหนึ่งสําหรับสร้างหอพักให้กบั โรงเรียนทัสกัลแอ๊ดเวนตีสดังกล่าว
เมือ่ มองย้อนกลับไป ฉันขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆ บางครัง้ พวกญาติถามว่า
“แต่เธอเคยพูดว่าเธอจะ
ไม่เป็ นครู ตอนนี้ทาํ ไมมาเป็ นครูเสียละ” ฉันตอบพวกเขาไปว่า “เราจะไม่ทราบหรอกว่าในทีส่ ุดแล้ว เราจะทํางานอะไร
มีเพียงพระเจ้าทีท่ ราบ เมือ่ เรามีความอดทน และเชื่อฟั ง พระเจ้าจะทรงวางแผนชีวติ ให้กบั เราอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน
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ข้อมูลด่วน
• ท่ามกลางประชากรชาวมองโกเลียที่ อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป จํานวน 53%นับถือศาสนาพุทธ ขณะทีจ่ าํ นวน 39 % ไม่
ถือศาสนาใด ส่วนคริสเตียนคณะต่างๆ รวมกันมีเพียง 2.1% ของประชากรรวม
• ประเทศมองโกเลีย มีพน้ื ทีป่ ระเทศทีถ่ ูกปิ ดกัน้ ทางออกสู่ทะเลโดยสองประเทศใหญ่ คือทิศเหนือประ เทศรัสเซีย
ทางทิศตะวันออก และทิศใต้เป็ นประเทศจีน
• พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของประเทศมองโกเลียเป็ นประเทศทีม่ ภี เู ขาเตีย้ ๆ
อยูท่ วไป
ั ่ พืน้ ทีโ่ ดยเฉลีย่ มีความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเล 5,183 ฟุต (หรือ 1,580 เมตร) นับว่าเป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยูพ่ น้ื ทีส่ งู ทีส่ ุดประเทศหนึ่งของโลก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 22 กันยายน 2018
ชีวิตที่สอง

โดย ปีเตอร์, วัย 40 ปี...ประเทศจีน
ชายหนุ่ มชื่อปี เตอร์ใช้เวลาถึง 24 ปี แห่งชีวติ ของเขาเพื่อมุง่ มันในการศึ
่
กษา เพื่อจะเรียนสําเร็จระดับ
ปริญญาตรีเอกคณิตศาสตร์ เมือ่ สําเร็จออกมาจะได้เป็ นครูสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่ง เขาจะมี
รายได้ด ี และเขาจะได้ช่วยดูแลคุณพ่อ-คุณแม่ทเ่ี ป็ นชาวนายากจน อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นชนบทห่างไกล
แต่เมือ่ มีการตรวจโรค ปั ญหาเรือ่ งการเจ็บป่ วยของเขาทําให้แผนการของเขาพังลง ปี เตอร์รสู้ กึ
เหมือนกับว่าเขาได้สญ
ู เสียความหวัง ซึง่ เท่ากับเขาสูญเสียทุกสิง่ ทุกอย่างไป
อย่างไรก็ตามในโอกาสต่อมา ปี เตอร์กลับมีความหวังขึน้ ใหม่จากการได้รจู้ กั กับพระเจ้า เขาเป็ นพยานว่า
ถ้าไม่มปี ั ญหาสุขภาพเกิดขึน้ เขาคงไม่มวี นั รูจ้ กั พระเจ้า รูจ้ กั พระเยซู รูจ้ กั ความจริง และได้รบั ความรอด
หลังจากสําเร็จการศึกษา ปี เตอร์สมัครเข้าสอบบรรจุ และเขาผ่านการสอบข้อเขี ยน แต่แล้วก่อนการสอบ
สัมภาษณ์เข าต้องตรวจร่างกาย ผลการตรวจแสดงให้เห็นว่าปี เตอร์เป็ น โรคเกีย่ วกับตับต้องเข้ารักษาตัวจนกว่าจะ
หายโรคดีก่อนจึงจะได้รบั การพิจารณาให้เข้าทําการสอน
ปี เตอร์กล่าวว่า ระหว่างทีเ่ รียนหนังสือ ผมออกกําลังด้วยการเล่นฟุตบอลเป็ นประจํา เพื่อให้มรี า่ งกาย
แข็งแรง ผมไม่เคยคิดว่า ผมจะไม่ผา่ นการตรวจโรคหลังจากเรียนจบแล้ว
ปี เตอร์เป็ นคนมีความกตัญ�ู พ่อแม่ ของเขายากจนมากยังอุตส่าห์ส่งเขาเรียนจนสําเร็จการศึกษา เมือ่ ได้
ทํางาน ปี เตอร์วางแผนจะทดแทนบุญคุณ แต่บดั นี้เขาไม่ได้ทาํ งาน ไหนจะต้องเสียค่ารักษาพยาล ไม่ทราบว่าจะต้อง
ใช้กเ่ี ดือนโรคตับจึงจะหายเป็ นปกติ และเขาจะได้เริม่ ทํางาน ปี เตอร์ยงิ่ คิดยิง่ ท้อใจ เหมือนความหวังได้พงั ทลายลง
วันทีไ่ ด้ทราบผลการตรวจสุขภาพ คืนนัน้ ปี เตอร์เดินไปทีส่ ะพานข้ามแม่น้ําตามลําพัง พอถึงกลางสะพาน
เขาหยุด แหงนหน้าขึน้ พูดเสียงดังว่า “เหลาเทน ” ซึง่ ในภาษ าจีนหมายความว่า “เทพผูม้ อี ํานาจสูงสุด ” “เหลาเทน
พระองค์ไม่ยตุ ธิ รรมสําหรับผม” เขาร้องไห้อย่างขมขืน่ ช่วงสัน้ ๆ เขาอยากกระโดดจากสะพานลงไปยังแม่น้ําเพื่อจบ
ชีวติ ตนเอง แต่พลันคิดได้ว่าถ้าทําอย่างนัน้ พ่อแม่ของเขาจะเสียใจมากกว่า เขาจึงเดินกลับบ้าน
หลังจากทนการรบเร้าจากพ่อแม่อยูน่ าน ปี เตอร์ได้ไ ปทีโ่ รงพยาบาลประจําหมูบ่ า้ น เพื่อรับการรักษาโรคตับ
ทีเ่ ป็ นอยู่ โรงพยาบาลหมูบ่ า้ นไม่มเี ครือ่ งมือแพทย์ทท่ี นั สมัย แต่การจะไปรักษาตามโรงพยาบาลในเมืองหรือเมือง
ใหญ่จะต้องใช้เงินมากซึง่ ครอบครัวไม่สามารถจ่ายได้แน่ นอน
หลังจากนัน้ สามวัน คุณแม่ของปี เตอร์ไปทีโ่ บ สถ์เพื่อขอร้องศิษยาภิบาลอธิษฐานเผื่อบุตรชาย ทีผ่ ่านมาคุณ
แม่ของปี เตอร์จะไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในหมูบ่ า้ นในวันอาทิตย์เป็ นบางครัง้ ความจริงมีว่าอาคารโบสถ์หลังนี้แบ่งกันใช้
วันเสาร์โบสถ์ใช้เป็ นสถานทีน่ มัสการของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ส่วนในวันอาทิตย์พน่ี ้องวั นอาทิตย์จะใช้
สําหรับเป็ นทีน่ มัสการของพวกเขา วันนัน้ เป็ นวันเสาร์คุณแม่ของปี เตอร์ได้เข้าไปในโบสถ์ตงั ้ แต่เช้าก่อนทีส่ มาชิกจะ
มานมัสการ คงมีแต่ผปู้ กครอง และภรรยาทีม่ าเปิ ดประตู และหน้าต่างโบสถ์ ภรรยาผูป้ กครองได้ถามคุณแม่ของ
ปี เตอร์ว่า “คุณน้าคะ มีเรือ่ งอะไรหรื อจึงร้องไห้ครํ่าครวญอย่างนี้ ” คุณแม่ของปี เตอร์ได้เล่าให้ภรรยาของผูป้ กครอง
ทราบถึงปั ญหาการเจ็บป่ วยของปี เตอร์ลกู ชาย ” ภรรยาของผูป้ กครองปลอบใจว่า “อย่าเป็ นกังวล ขอให้คุณน้าวางใจ
ในพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดพ้นปั ญหาได้”
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ในตอนบ่ายของวันนัน้ ภรรยาของ ผูป้ กครองได้มาเยีย่ มปี เตอร์ทโ่ี รงพยาบาลขนาดเล็กของหมูบ่ า้ น และ
ให้คาํ แนะนําเหมือนทีไ่ ด้แนะนําคุณแม่ของปี เตอร์ในตอนเช้าวันนัน้ ว่า “จงไว้วางใจในพระเจ้า..แล้วพระเจ้าจะช่วยคุ ณ
ให้รอดพ้น”
คําแนะนํานัน้ ยากทีจ่ ะให้ปีเตอร์ยอมรับ เพราะตัง้ แต่ชนั ้ ประถมปี ทห่ี นึ่ง เป็ นต้นมา ครูทุกคนในทุกชัน้ เรียน
สอนว่าไม่มพี ระเจ้าอยูจ่ ริงตามทีค่ ริสเตียนเชื่อ..
ในตอนนัน้ ปี เตอร์มองเห็นทางสองสาย สายหนึ่งรักษาตัวในโรงพยาบาล ใช้เงินทองทีม่ อี ยู่ ถึงขัน้ เป็ น
หนี้คนอื่น ซึง่ เป็ นการมอบภาระหนักให้คุณพ่อคุณแม่แบก และในทีส่ ุดเขาหายโรค หรือไม่หายขาดแต่มชี วี ติ ไปได้แต่
ไม่ค่อยแข็งแรง หรือไม่กต็ าย.....แต่ทางอีกสายหนึ่งวางใจในพระเจ้า และหายโรค ไม่ตายตามความเชื่อ และเป็ นไป
ตามคุณป้ าภรรยาของผูป้ กครอง และทุกคนในโบสถ์ทส่ี ญ
ั ญาจะอธิษฐานเผื่อ
ปี เตอร์คดิ กับตนเองว่า เราจะต้องไม่วางภาระหนักให้ กับคุณพ่อ และคุณแม่ ดังนัน้ เราจะวางใจในพระเจ้า
เราเลือกทีจ่ ะวางใจในพระเจ้ามากกว่าวางใจในนายแพทย์ทงั ้ หลาย”
บ่ายแก่ๆ ก่อนคํ่าของวันนัน้ ปี เตอร์ตดั สินใจว่า ในเมือ่ พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ และจะรักษาโรคของผมให้
หาย ปี เตอร์จงึ ออกจากโรงพยาบาล เขาไม่รบั ฟั งคุ ณแม่ของเขาทีบ่ อกว่า เมือ่ เขาจะออกจากโรงพยาบาลก็ให้ลกู
ชายไปรับยา หรือซือ้ ยาไปรับประทานทีบ่ า้ นด้วย สําหรับข้อนี้เขาไปไม่เชื่อฟั งคําสังของคุ
่
ณแม่ เขาออกจาก
โรงพยาบาลโดยไม่แวะไปทีห่ อ้ งจ่ายยาเลย
เขาพูดในลักษณะการอธิษฐานว่า “โอพระเจ้า ข้าพระองค์จะออกจากโ รงพยาบาลแล้ว ณ ตอนนี้ขอทรง
รักษาโรคของข้าพระองค์ดว้ ย”
เมือ่ ปี เตอร์ไปพบผูป้ กครองโบสถ์ว่า เขาจะทําอย่างไรต่อไป ผูป้ กครองโบสถ์ บอกว่า คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ม ี
“สถานทีพ่ กั ฟื้ นผูป้ ่ วย ” (Sanitarium) อยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นอีกแห่งหนึ่ง ปี เตอร์ตดั สินใจเดินทางไปทีน่ ั ่
น คณะผูท้ าํ
การในสถานทีพ่ กั ฟื้ นผูป้ ่ วยทุกคนให้การต้อนรับปี เตอร์อย่างอบอุ่น
ปี เตอร์สมั ผัสความรัก ความห่วงใจของคณะเจ้าหน้าทีข่ องสถานทีพ่ กั พืน้ ปี เตอร์ราํ พึงรําพันว่า “เมือ่ เราป่ วย
และรูส้ กึ หมดหวัง นอกจากคุณพ่อคุณแม่ทุกคนพากันตีตวั ออกห่าง แต่เมือ่ เรามาถึ งสถานทีพ่ กั ฟื้ นแห่งนี้พวกเขา
คุกเข่าอธิษฐานกับเรา พวกเขาครํ่าครวญขอพระเมตตาจากพระเจ้าสําหรับเรา ...พวกเขาได้อธิษฐานว่า “พระบิดา
โปรดช่วยชายหนุ่ มคนนี้ดว้ ย”
ปี เตอร์ไม่เคยมีประสบการณ์ได้รบั ความรักอย่างนัน้ มาก่อน เขารูส้ กึ ได้ว่า นี่เป็ นปรากฏการณ์เหนือคน
สามัญทัวไป
่ เป็ นความรักทีส่ ะท้อนมาจากความรักของพระเจ้า ปี เตอร์อยูใ่ นสถานพักฟื้ นสองเดือน ใช้เวลา
ในการอธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ และเรียนรูก้ ารดําเนินชีวติ ตามรูปแบบสุขภาพ เขากล่าวบอกกับคุณพ่อ และคุณแม่
ทีม่ าเยีย่ มว่า “ตอนนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมเป็ นคนป่ วย...ผมเข็งแรงดีแล้ว ผมมีความสุขมาก”
หลังจากสองเดือน เขาขออนุ ญาตผูอ้ ํานวยการสถานทีพ่ กั ฟื้ นไปตรวจสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลอีกครัง้ หนึ่ง
ผลทีอ่ ออกมาทําให้เขารูส้ กึ งงงันไปหมด หมอได้เขียนบอกว่า “สุขภาพดี ตับทํางานปกติ อวัยวะทุกส่วนปกติด ี ” หมอ
ทีเ่ คยตรวจร่างกายของปี เตอร์หลายเดื
อนก่อนรูส้ กึ อัศจรรย์ใจทีต่ บั ของเขาเป็ นปกติดอี ย่างไม่น่าเชื่อ
แต่ปีเตอร์ทราบดีว่าพระเจ้าทรงรักษาโรคตับให้กบั เขา
ปี เตอร์ได้รบั บัพติศมา คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่าก็ได้รบั บัพติศมาด้วย ปั จจุบนั ปี เตอร์อายุ 40 ปี เป็ น
คนงานสอนพระคัมภีรใ์ นประเทศจีน
ปี เตอร์กล่าวเป็ นพยานเสมอว่า “ในเมือ่ พระเจ้าทรงประทานชีวติ ทีส่ องให้กบั ผม ผมจึงได้อุทศิ ถวาย
ชีวติ ทีส่ องนี้ให้กบั พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณของพระองค์”
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ข้อมูลด่วน
• มีคริสเตียน (ทุกคณะนิกาย รวมทัง้ คาทอลิค) อาศัยอยูใ่ นประเทศจีนมากกว่าในประเทศอิตาลี และประชากรของ
ประเทศจีนกําลังเดินบนลู่ (ของการแข่งขัน) สู่การเป็ นประเทศทีม่ คี ริสเตียนมากทีส่ ุดในโลก
• ประชากรของประเทศจีนมีมากทีส่ ุดในโลก คือมีถงึ 1,387 ล้านคน ซึง่ เมือ่ คิดเปรียบเทียบกับจํานวนประ ชากร
ของโลกทัง้ ใบ 100% ประเทศจีนมีถงึ 18.47%
• สอดคล้องกับตํานาน (สิง่ ทีเ่ ล่าต่อๆกันมา ) ศาสนาคริสต์ในประเทศจีน อัครทูตโธมัส (อัครทูตทีเ่ คยเป็ นผู้
สงสัย ) เป็ นผูน้ ําพระกิตติคุณม าเผยแพร่ในประเทศจีนหลังเทศกาลเพ นเทคอสต์ แต่ถา้ เช็คตามหลักฐานที่
หาได้ มีผนู้ ําศาสนาคริสต์มาประกาศในประเทศจีนประมาณกลางศตวรรษทีเ่ จ็ด (ค.ศ. 650โดยประมาณ)
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รายการวันสะบาโตที่สิบสาม
วันที่ 29 กันยายน 2018

เพลงเปิ ด
อธิ ษฐาน
รายการ
เงิ นถวาย
เพลงปิ ด
ผูอ้ ธิ ษฐานปิ ด

อย่าลืมวันสะบาโต

เลขที่ 330

“วันสะบาโตบนจักรยานของเรา”
ฉันต้องการพระเยซู

เลขที่ 227

ผูร้ ่วมในรายการ: ไม่ตอ้ งท่องบท (ข่าวมิชชัน่ ) แต่อ่านให้เข้าใจหลายเทีย่ ว ถ้าจะให้ดใี ห้ทาํ การ ซักซ้อมก่อนสัก 1-2
รอบ ก็จะทําให้ผเู้ ล่ารูส้ กึ สบาย ใจขณะทีเ่ ล่าข่าว และอาจเพิม่ ความรูส้ กึ ได้บางตอน ตามทีเ่ ห็นเหมาะสม
วันสะบาโตบนจักรยานของเรา
ผูใ้ ห้คาํ บรรยาย : ในไตรมาสนี้เราจะพบผูค้ นจากประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญีป่ ่ นุ ประเทศมองโกเลีย และประเทศ
จีน สุดท้ายคือประเทศ ไต้หวัน ซึง่ ประเทศดังกล่าวนี้ อยูภ่ ายใต้การดูแลของ “สํานักงานภาคเอเชียแปซิฟิกเหนือ ”
และวันนี้เราจะพบชายคนหนึ่งจากประเทศไต้หวัน
ผูพ้ ดู : ช่างผูท้ าํ การเจียข้อต่อโครงเหล็กรถจักรยานและขัดข้อต่อ และเพื่อทําให้โครงนัน้ เรียบ ในโรงงานสร้าง
จักรยาน ก่อนทําการพ่นสีไม่ใช่งานที่ ซบั ซ้อน หรือใช้ความสามารถสูง ช่างจึงไม่ได้เงินเดือนสูงนัก โรงงานงานสร้าง
จักรยานดังกล่าวนี้อยูใ่ นเขตภาคกลางของประเทศ ไต้หวัน และโรงงานนี้อนุ ญาตให้สามีภรรยาหยุดงานในวันสะบา
โตได้
จิน รง โกล และภรรยาทํางานในโรงงานผลิต จักรยานแห่งหนึ่ง ต่อมาโรงงานได้รบั การ สังซื
่ อ้ จักรยานมากขึน้
ทางโรงงานจึงกําหนดให้คนงานต้องทํางานในวันเสาร์ จิน รง โกล และภรรยาของเขาซึง่ ทําการอยูด่ ว้ ยกันจึงต้อง
ลาออก และพระเจ้าได้นําพวกเขาให้ได้งานในโรงงานขนาดเล็กแห่งใหม่ ซึง่ มีคนงานเพียง 9 คนรวมทัง้ จิน รง โกล
และภรรยา ในตอนแรก จิน รง โกล และภรร ยาได้เงินค่าจ้างรวมกัน เพียง 15,000 ดอลล่า ไต้หวัน (ประมาณ 500
ดอลล่า-อเมริกนั หรือ 16,500 บาท) แต่ทางโรงงานมีทพ่ี กั ให้ นํ้าไฟฟรี งานก็ยงั มีไม่มาก ต่อมาโรงงานได้รบั คําสัง่
ซือ้ มากขึน้ สองสามีภรรยาจึงมีงานทําเต็มไม้เต็มมือ และได้ค่าจ้างเพิม่ ขึน้ เป็ นสองเท่าของตอนเริม่ ต้น
หลายเดือนต่อมาโรงงานมีงานเพิม่ ขึน้ อีก และต้องการคนงานเพิม่ ขึน้ จิน รง โกลจึงพูดกับเจ้าของโรงงานขอ
นําญาติพน่ี ้องอีกห้าคนมาทํางาน ซึง่ เจ้าของโรงงานตกลง ญาติพน่ี ้องดังกล่าวเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส จึงกล่าว
ได้ว่าโรงงานสร้างจักยานดังกล่าวมีเครือญาติทเ่ี ป็ นเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสรวม 7 คน และคนอื่นๆ อีก 9 คนรวมเป็ น
คนงาน 16 คน
เมือ่ มีออร์เดอร์สงซื
ั ่ อ้ จักรยานเข้ามามากขึน้ เจ้าของโรงงานจ่ายค่าจ้างมากขึน้ และแต่งตัง้ ให้ จิน รง โกล เป็ น
หัวหน้าคนงาน ซึง่ เขาคนเดียวมีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ดโี รงง านสร้างจักรยานแห่งนี้มอี อร์เดอร์เพิม่
เข้ามาอีก เจ้าของจึงกําหนดให้ทาํ งานในวันเสาร์ดว้ ย ซึง่ จิน รง โกล ต้องต่อรองขอทํางานในคืนวันเสาร์ถงึ ห้าทุ่ม
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และทํางานวันอาทิตย์อกี ครึง่ วัน ตอนแรกเจ้าของโรงงานมีทที ่าจะไม่ตกลง จิน รง โกล และญาติๆ อีกห้าคนต้อง
อธิษฐานอย่างหนัก ในทีส่ ุดเจ้าของโรงงานยอมผ่อนผันให้
จิน รง โกล ต้องทํางานหนักและเหน็ดเหนื่อย คนงานอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ชาวแอ๊ดเวนตีสก็เหนื่อยมากเช่นกัน ในปี
ถัดมา ทางโรงงานมีออร์เดอร์สงซื
ั ่ อ้ จักรยานมากขึน้ เจ้าของโรงงานจึงกําหนดให้คนงานทํางานในวันเสาร์เต็มวัน
และวันอาทิตย์ อกี ครึง่ วัน ตอนนี้เจ้าของไม่ยอมผ่อนผันใดๆ จิน รง โกล และเครือญาติรวม 7 คนจึงพร้อมใจกันขอ
ลาออกในตอนสิน้ เดือนซึง่ ยังเหลืออีกสองสัปดาห์
สามวันผ่านไปเจ้าของโรงงานได้มาพูดกับ จิน รง โกล จิน ว่าเพราะคุณทํางานฝีมอื ดี ดูแลลูกน้องได้ด ี ผลงาน
จึงออกมาดี เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด ผมเกลียดทีจ่ ะเสียคุณ และเครือญาติไป ผมจึงตัดสินใจสร้างโรงงานแห่งทีส่ อง
ขึน้ ให้มคี นงาน 20 คน และให้คุณเป็ นหัวหน้า และคุณและเครือญาติจะอยูใ่ นโรงงานแห่งใหม่และคุณสามารถหยุด
ในวันสะบาโตได้ ส่วนโรงงานเดิมก็จะให้ผชู้ ่วยของคุณขึน้ เป็ นหัวหน้าแทน โรง งานแห่งเดิมจะมีคนงาน 20 คน
เช่นกัน แต่พวกเขาต้องทํางานในวันเสาร์ดว้ ย
ในโรงงานสร้างจักรยานแห่งใหม่ท่ี จิน รง โกล นอกจากจะเป็ นหัวหน้างาน เขาจะต้องฝึกคนงานทีจ่ ะมาเข้า
ทํางานใหม่ดว้ ย แน่ นอนเขาได้เงินเดือนเพิม่ ขึน้
จิน รง โกล และภรรยา รวมทัง้ เครือญาติทงั ้ เจ็ดขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงนําพวกเขาให้สตั ย์ซ่อื ต่อพระสัญ ญาของ
พระองค์ ดังทีบ่ นั ทึกไว้ในพระธรรม เพลงสดุด ี 37:5 ว่า “จงมอบทางของท่านไว้กบั พระเจ้า วางใจในพระองค์และ
พระองค์จะทรงกระทําให้สาํ เร็จ”
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