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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 7 กรกฎาคม 2018 

เข้าสิงด้วยวิญญาณ 20 ตน 

 

โดย  ชโีอ, วยั 55 ปี...ประเทศเกาหลใีต ้

 

         ชโีอมคีวามทุกขย์ากเพราะเป็นโรคปวดศรีษะเรือ้รงั ตัง้แต่เป็นเดก็ ชโีออาศยัอยูก่บัพ่อแมท่ีเ่มอืง เดกูซึง่เป็น

เมอืงใหญ่เมอืงหน่ึงในประเทศเกาหลใีต ้

         เมือ่โตขึน้เธอเรยีนสาํเรจ็ขัน้ปรญิญาตร ีและแต่งงานกบัชายหนุ่มคนหน่ึง และต่อมามทีารกเพศหญงิคนหน่ึง 

แต่ชโีอยงัตอ้ง อดทนต่อสูก้บัอาการปวดศรีษะตลอดมา ชโีอไปรบัการรกัษากบันายแพทยห์ลายคน  แต่แพทย์

เหล่านัน้ช่วยไดเ้พยีงใหช้โีอบรรเทาจากการปวดศรีษะลงเป็นระยะ 5-8 วนั จากนัน้อาการปวดศรีษะเรือ้รงัของชโีอจะ

กลบัมาอกี เป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอดมา ชโีอเคยไปเยีย่มวดัของพุทธศาสน าหลายแห่ง และไปนุ่งขาวห่มขาวอาศยัอยูก่บั

นางช ีแต่การทาํเช่นน้ีกไ็มอ่าจช่วยใหอ้าการปวดศรีษะของชโีอหายขาดได ้

         ต่อมาชโีอไดร้บัคาํแนะนําใหไ้ปขอความช่วยเหลอืจากคนทรงเจา้คนหน่ึง ซึง่เขาอา้งว่าสามารถสื่อสาร 

กบัวญิญาณทีด่ ีและวญิญาณรา้ยได ้เมือ่คนทรงทาํพธินีั ่ งทางในจอ้งหน้าชโีอครูห่น่ึงคนทรงลมืตาขึน้บอก 

กบัชโีอว่า เขาทราบถงึสาเหตุของอาการปวดศรีษะของซโีอแลว้ วญิญาณของพีช่ายของชโีอเองทีต่ายใน 

อุบตัเิหตุเมือ่หลายปีก่อน ตอนเกดิอุบตัเิหตุเดก็ชายไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะรนุแรง จนทาํใหเ้ดก็ชายเสยีชวีติ วญิญาณ

ของพีช่ายชโีอไดเ้ขา้สงิชโีอ จงึทาํใหช้โีอปวดศรีษะ  

         ความจรงิคอืชโีอมพีีช่ายเสยีชวีติในอุบตัเิหตุจรงิ แต่ เธอทราบเพยีงเลก็น้อย เพราะพีช่ายของชโีอเสยี 

ชวีติตอนเขาอายไุดส้องขวบ ขณะทีช่โีอเป็นทารกอยูใ่นครรภข์องคณุแมข่อง เธอ  กล่าวคอืพีช่ายไดเ้สยี 

ชวีติก่อนทีช่โีอจะลมืตาดโูลก 

         ชโีอไดก้ลบัไปหาคนทรงอกีเพื่อขอคาํแนะนําจะทาํอยา่งไรจงึจะช่วยให้ เธอ หายจากการปวดศรีษะ  

คนทรงบอกกบัชโีอว่า มทีางเดยีวคอืชโีอตอ้งกลายเป็นคนทรงเช่นเขา ซึง่ชโีอตอบปฏเิสธ คนทรงบอกว่าถา้ เธอไม่

ยอมเป็นคนทรงวญิญาณ ไมน่านต่อไปลกูสาวของ เธอซึง่ตอนน้ีมอีายหุ้ าปี จะไดร้บัมรดกโรค ปวดศรีษะจาก เธอ

ตลอดไปรกัษาไมห่ายเช่นกนั 

         ในทีสุ่ดชโีอตดัสนิใจกลายเป็นคนทรงวญิญาณ และเพื่อจะเป็นคนทรงวญิญาณ เธอจะตอ้งท่องคาถา

ตดิต่อกนั 100 วนั ระหว่างนัน้จะตอ้งไปแสวงบุญยงัภเูขาแห่งหน่ึง ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีค่นทรงเกดิ ระหว่างอยู ่

ในที่ พกับนเชงิเขา เธอ ตอ้งท่องคาถาสามชัว่โมงในแต่ละคนื และอกีสองชัว่โมงตอนเชา้ทุกเชา้ เสรจ็แลว้ 

จะตอ้งอาบน้ําเยน็เพื่อชาํระรา่งกายของเธอใหส้ะอาดบรสิุทธิ ์

          ในทีสุ่ดชโีอไดก้ลายเป็นคนทรงวญิญาณ และชโีอมวีญิญาณถงึ 20 ดวงผลดัเปลีย่นกนัมาเขา้สงิ หรอืเขา้ทรง

ชโีอ ในการน้ีชโีอไดส้รา้งสถูปขนาดเลก็ไว ้20 สถูปไวใ้กลบ้า้นของเธอ สาํหรบัเป็นทีส่งิสถติของวญิญาณทัง้ 20 ดวง 

ซึง่ชโีอใชเ้วลาถงึ 20 ปีเป็นคนทรงวญิญาณ ชโีอเชญิวญิญาณดวงใดดวงหน่ึงมาเขา้ทรงและทาํนายโชคลาภใหก้บั

ผูค้นทีม่าขอใหช่้วยทาํนายชวีติของเขา หรอื เธอ....ชโีอทาํการรักษาโรคต่างๆ ดเูหมอืนชโีอเป็นคนทรงทีม่ผีูค้นนิยม

ไมน้่อยทเีดยีว ถา้มใีครมาหาชโีอดว้ยอาการปวดทอ้ง เธอจะเขา้ทรงและวญิญาณจะทาํให้ เธอมอีาการปวดทอ้ง ... ถา้

มใีครมปัีญญาเรือ่งโรคหวัใจ ชโีอจะปวดทีท่รวงอกดา้นซา้ยเหมอืนคนทีม่าของความช่วยเหลอื ในการรกัษาโรค

ต่างๆนัน้ ชี โอจะมอบเครือ่งรางของขลงัใหก้บัคนป่วยหรอืคนทีม่ปัีญหาไป ชโีอจะท่องคาถาและเป่าไปยงัคนป่วย 

และอาการป่วยของเขา หรอืเธอกจ็ะหายเป็นปกต ิ
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         ในการทาํนายโชคชะตา และรกัษาโรค ผูม้าขอใหช่้วยจะจา่ยเงนิใหช้โีอจาํนวนหน่ึง ชโีอเกบ็รวบรวมเงนิไว้

กอ้นใหญ่ และมอบใหส้ามเีก็ บไว ้แต่ชโีอไมม่คีวามสุขเลย จรงิอยูอ่าการปวดศรีษะของ เธอ หายไป แต่ 

เธอไดร้บัความเจบ็ปวดทุกวนัเมือ่มคีนมารกัษาโรค จน เธอมอีาการกลวัความเจบ็ปวดจนเป็นโรคจติอ่อนๆ และดู

เหมอืนอาการดงักล่าวจะเลวรา้ยมากขึน้ตามลาํดบั จนวนัหน่ึงสามแีละลกูๆขนเสือ้ผา้ยา้ยออกไปอยูท่ีอ่ ื่ น ช่วงอยูค่น

เดยีวชโีอพยายามจะฆา่ตวัตายสองสามครัง้ แต่พวกลกูศษิยใ์กลช้ดิช่วยชวีติของเธอไว ้

         วนัหน่ึงชโีอนัง่รถเก๋งไปธุระ โดยมลีกูศษิยค์นหน่ึงเป็นคนขบั รถยนตท์ีช่โีอนัง่ถูกชนอยา่งแรงจากทาง

ดา้นหลงั  อุบตัเิหตุครัง้น้ีชโีอไดร้บับาดเจบ็และตอ้งนอนรกัษาตั วในโรงพยาบาลถงึหน่ึงเดอืน อุบตัเิหตุทาํใหส้มอง

ของชโีอไดร้บัผลกระทบกระเทอืน แมร้า่ยกายจะหายด ีออกจากโรงพยาบาลมาแลว้ แต่อาการหลงๆ  ลมืๆ ทาํใหช้โีอ

รูส้กึสบัสน เธอคดิว่าการเขา้ทรงของ เธอ สามารถทาํนายโชคชะตาชวีติในอนาคตของคนอื่นได ้เหตุใด เธอจงึไม่

ทราบอนาคตล่วงหน้า วา่ชวีติของเธอกําลงัมเีคราะหร์า้ย จะมอุีบตัเิหตุไดไ้มต่อ้งออกจากบา้น 

         ชโีอถามตวัเองว่า “เหตุใดวญิญาณต่างๆ ทีฉ่นัรบัใชม้าตลอด 20 ปี ไมป่กป้องฉนัไวจ้ากอุบตัเิหตุครัง้น้ีเลย 

ในเมือ่วญิญาณเหล่านัน้ไมอ่าจรกัษาความปลอดภยัใหฉ้นัได ้ฉนัจะวางใจในวญิญาณทัง้หลา ยต่อไป 

ทาํไม”  

         ชโีอสวดภาวนาขอใหค้วามเชื่อของเธอเขม้แขง็ขึน้ แต่เวลาผ่านไปหลายวนัไมม่อีะไรเกดิขึน้ ชโีอรูส้กึ 

หงดุหงดิคบัขอ้งใจ เธอเอาใบไมแ้ละท่อนฟืนมากองสุมทีส่ถูปทัง้ 20 สถูปซึง่อยูใ่นบรเิวณใกลก้นั สาํหรบัวญิญาณ 

20 ดวง เสรจ็แลว้จดุไฟเผา ชาวบา้นบรเิวณใกลเ้คยีงมากนัยนืมงุด ูชโีอประกาศว่า เธอจะไมร่บัใชด้วงวญิญาณ

ทัง้หลายเหล่าน้ีอกีต่อไป 

        เมือ่ไมม่สีถูปซึง่เป็นสญัลกัษณ์เป็นบา้นของด วงวญิญาณแลว้ ชโีอรูส้กึหวาดกลวั ชโีอสงสยัว่ามพีระเจา้ 

ทีม่ฤีทธิอ์ํานาจมากกว่าดวงวญิญาณที่ เธอทาํการรบัใชห้รอืไม่ ... ชโีอนึกถงึเมือ่สองปีก่อนมผีูห้ญงิเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด

เวนตสีคนหน่ึงไดม้าเยีย่ม เธอ และไดเ้ล่าใหช้โีอฟังเกีย่วกบัพระเยซ ูว่าพระเยซทูรงเป็นพระเจา้แต่ทร งเสดจ็มาเกดิ

เป็นมนุษย ์ เพื่อสิน้พระชนมไ์ถ่บาปของมนุษย ์และพระองคท์รงฟ้ืนพระชนมใ์นวนัทีส่าม และไดเ้สดจ็ขึน้ไปยงัสรรค์

ทรงรบัฟังคาํอธษิฐานขอของทุกคน ทีร่อ้งขอความช่วยเหลอืจากพระองค ์เมือ่นึกขึน้ไดเ้ช่นนัน้ เธอจงึกม้ศรีษะลง

และอธษิฐานต่อพระเยซเูป็นครัง้แรก 

        เมือ่ผูห้ญงิแอ๊ดเวนตสีไดท้ราบว่าชโีอละทิง้วญิญาณรา้ย และเริม่อธษิฐานต่อพระเยซเูจา้ เธอไดเ้ดนิทางมา

เยีย่มชโีอพรอ้มกบัศาสนาจารยท์ีเ่กษยีณอายคุนหน่ึง ซึง่ศาสนาจารยเ์กษยีณอายไุดท้าํการสอนพระคมัภรีใ์ห ้

กบัชโีอ โดยไดเ้ริม่สอนหลกัขอ้เชื่อเรือ่งแรกคอื “สภาพของค นตาย ” ซึง่เป็นคาํสอนของพระคมัภรี ์ทาํใหช้โีอ 

ไดท้ราบว่าวญิญาณต่างๆ  ทีม่าเขา้ทรง เธอ ลว้นเป็นบรวิารของซาตาน ไมก่ีเ่ดอืนต่อมา ซึง่เป็นกลางปี 2016 ชโีอ

ไดร้บับพัตศิมา รบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

         ชโีอตัง้ใจแน่วแน่ว่า เธอจะไมใ่หพ้ญามาร หรอืวญิญาณรา้ย ตนใดมาครอบคลุมชวีติของ เธออกีต่อไป เธอได้

ถวายดวงใจใหก้บัพระเยซ ูและเชื่อในพระองคท์ีท่รงตรสัว่า “เมือ่ผโีสโครกออกมาจากผูใ้ดแลว้ มนักท่็องเทีย่วไปในที ่

กนัดารน้ําเพือ่แสวงหาทีห่ยดุพกั แต่เมือ่ไมพ่บมนัจงึกล่าวว่า  “ขา้จะกลบัไปยงัเรอืนของขา้ทีไ่ดอ้อกมานัน้ ” (ลกูา 

11:24) ชโีออธษิฐาน และอ่านพระคมัภรีทุ์กเชา้ เธอรูส้กึมสีนัตสิุขและมคีวามชื่นชมยนิดเีป็นครัง้แรกในรอบ 20 ปี   

        ชโีออ่านพระธรรมมาระโก บทที ่5 เธอไดพ้บว่า เมือ่พระเยซทูรงขบัผรีา้ยออกจากชายทีถู่กผหีลายตนเขา้สงิ

แลว้ ชายผูน้ัน้รูส้กึเป็นอสิระ และขอตดิตามไ ปรบัใชพ้ระเยซ ูพระเยซตูรสัว่า “จงไปหาพวกพอ้งของเจา้ทีบ่า้น แลว้

บอกเขาถงึเรือ่งเหตุการณ์ใหญ่ ซึง่พระเป็นเจา้ไดท้รงกระแก่เจา้ และไดท้รงพระเมตตาแก่เจา้แลว้ฝ่ายคนนัน้กท็ลูลา 

แลว้เริม่ประกาศในแควน้เทศบุร ีถงึเหตุการณ์ทีพ่ระเยซไูดท้รงกระทาํเพือ่ตวั และคนทัง้ปวงก็ ประหลาดใจนกั ”  
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(มาระโก 5:19, 20) และเช่นเดยีวกนัชโีอไดป้ระกาศในสิง่ทีพ่ระเยซไูดท้าํเพื่อ เธอตามโบสถต่์างๆ  ทัว่เกาหลใีต ้ทุก

คนไดฟั้งต่างรูส้กึอศัจรรยใ์จ และไดร้บัการหนุนใจ  

 

ข้อมลูด่วน 

• ชาวเกาหลนิียมรบัประทาน “กมิจิ ” ทาํจากการหมกัดองผกักาดขาวตามธรรมเนียมประเพณ ีและผกั               

อื่นๆ เช่นขงิ แตงกวา กะหลํ่าปล ีฯลฯ ถา้จะแยกประเภทของ “กมิจิ” เช่นแตงกมิจ ิกะหลํ่าปลกีมิจ ิซึง่อาจ

แบ่งแยกไดถ้งึ 250 ชนิดแตกต่างกนั ซึง่กล่าวไดว้่าเป็นเครือ่งเคยีงทีข่าดไมไ่ดทุ้กมือ้      

• แทนทีช่าวเกาหลจีะใช ้ “ฮทีเตอร์ ” ทาํความอบอุ่นใหก้บับา้นเรอืนโดยเฉพาะในฤดหูนาว บางพืน้ทีม่ ี

มหีมิะตก ชาวเกาหลใีช ้ “ออนโดล ” (หนิอุ่น ) เป็นวธิทีาํใหห้อ้งต่างๆในบา้นอบอุ่น กล่าวคอืเขาจะเดนิ 

ท่อโลหะไวใ้ตพ้ืน้หอ้ง และส่งน้ํารอ้นน้ีผ่านท่อ แ มจ้ะเป็นเทคโนโลยโีบราณ แต่ปัจจบุนับา้นเรอืนถงึ 

90% ยงัคงใชก้นัอยู ่

• เลข 4 ถอืว่าเป็นหมายเลข “โชคไมด่ี ” ในประเทศเกาหล ีอยา่งเช่นชัน้ในลฟิท์ ขึน้ลงตามชัน้ต่างๆ เครือ่ง 

หมายเลข 4 มกัจะแทนทีด่ว้ยอกัษรตวั “F”  หรอืไมก่ไ็มใ่ส่เลขอะไรปล่อยไวว้่างๆ อยา่งนัน้เช่น 1, 2, 3 

แลว้ ..(ว่าง) 5, 6, 7 และชัน้ต่อๆไป....  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 14 กรกฎาคม 2018 

ศาสนาจารยท่ี์น่ารกัสองคน 

 

โดย  ฮ ีซุค คมิ, วยั 64 ปี...ประเทศเกาหลใีต ้

 

***ถา้เป็นไดข้อสุภาพสตร-ีผูใ้หญ่ เป็นผูเ้ล่าขา่วในสะบาโตน้ี*** 

        ผูจ้าํหน่ายหนงัสอื (บรรณกร ) สองคนของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดย ์และขา้พเจา้ (มสิซสิ  ฮ ีซุค คมิ ) กําลงั

ออกไปจาํหน่ายและแจกใบปลวิเรือ่งของพระเจา้ใหก้บัประชาชน โดยเราจะไปเคาะประตูบา้น จากบา้นหน่ึงไปยงัอกี

บา้นหน่ึงในชานกรงุโซล (Seoul) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศเกาหลใีต ้ขณะทีเ่รากําลงัเดนิไปตามถนน เราได้

เหน็ป้ายผา้ผกูขงึไวห้น้าบา้นหลงัใหญ่แห่งหน่ึง มขีอ้ความว่า “เชญิเขา้ประชุมเชงิพกัผ่อนของนกัศกึษาจาก

โรงเรยีนศาสนศาสตรข์องครสิเตยีนทีน่ี่” เราทราบว่าน่ีเป็นการประชุมพเิศษจดัโดยครสิเตยีน ทีน่มสัการพระเจา้ในวนั

อาทติยค์ณะหน่ึง เราตดัสนิใจเดนิเขา้ไปเคาะประตูบา้นหลงันัน้        

         ผูเ้ปิดประตูใหเ้ราเป็นสองสาม-ีภรรยา ทัง้สองเป็นศาสนาจารยข์องครสิตจกัรทีถ่อืรกัษาวนัอาทติยท์ีม่สีมาชกิ

มากทีสุ่ดในประเทศเกาหล ีซึง่เราไมท่ราบมาก่อน จนกระทัง่เมือ่พวกเขาเปิดประตูตอ้นรบัเรา 

          ฉนัเป็นคนพดูขึน้ก่อนว่า “สวสัดคี่ะ พวกเรามาจากสาํนกัพมิพแ์ห่งประเทศเกาหล ีและเรามาทีน่ี่เพื่อแบ่งปัน

หนงัสอืบางเล่มซึง่มคีุณค่าสาํหรบัครสิเตยีน” 

         ฉนัรูส้กึแปลกใจมาก คนทีเ่ป็นสาม ีเมือ่เปิดดหูนงัสอืทีฉ่นัยืน่ให ้และ เหน็ชื่อของสาํนกัพมิพบ์นหน้าแรกของ

หนงัสอื เขาพดูขึน้ว่า “ออ้ ..ผมพอรูจ้กัสาํนกัพมิพเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ” ..พลนัเขาถามอยา่งอยากรูอ้ยาก 

เหน็ว่า “เหตุใดพวกคุณไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัเสารค์รบั” 

         ฉนัเล่าสรปุสัน้ๆ ถงึเรือ่งการสรา้งโลกจากพระธรรมปฐมกาล และอธิ บายว่า พระเจา้ทรงสรา้งโลกในหกวนั 

และพระองคท์รงหยดุพกัในวนัทีเ่จด็ ซึง่เรยีกว่า “วนัสะบาโต ” และทรงทาํใหว้นัดงักล่าวเป็นวนับรสิุทธิ ์ ” ฉนัมอบ 

“บทเรยีนวถิแีห่งชวีติ” บททีห่น่ึง ซึง่เป็นบทเรยีนส่งคาํสอนทางไปรษณยีใ์หก้บัสาม-ีภรรยาคู่น้ี และกล่าวสญัญาว่าใน

อกีหน่ึงสปัดาหฉ์นัจะนําบทเรยีนบททีส่องมาให ้  

        ขณะเมือ่พวกเราสนทนากนัต่อไป ฉนัตระหนกัว่าผูเ้ป็นสาม ีซึง่ใหน้ามบตัรแก่ฉนั มชีื่อว่า “ศาสนาจารย ์

คโีจ มนู แสดงใหเ้หน็ว่า เขาทราบเกีย่วพระคมัภรีม์ากทเีดยีว ฉนัไดท้ราบดว้ยว่าเขารบัใชพ้ระเจา้ในหน้าทีข่อง 

ของศาสนาจารยม์า 30 ปี ส่วนภรรยาของเขา ทาํหน้าทีเ่ป็นศษิยาภบิาลของโบสถม์ากว่า 10 ปี เมือ่เป็นดงัน้ีฉนัจงึ

ไมนํ่าบทเรยีนบททีส่องมาใหพ้วกเขาในการไปเยีย่มพวกเขาในสปัดาหถ์ดัมา แต่ฉนัไดนํ้าหนงัสอืชุด 5 เล่ม ชื่อ 

“ความขดัแยง้แห่งยคุสมยั ” ซึง่ผูร้ว่มก่อตัง้ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์ อ๊ดเวนตสีคนหน่ึงคอื “นาง เอลเลน จี .ไว้ท”์ ไดร้บั

การดลใจจากพระเจา้ใหเ้ขยีนขึน้ หนงัสอืชุดน้ีม ี5 เล่มดว้ยกนั อนัม ี:- 

         1. บรรพชนและผูเ้ผยพระวจนะ   2. ผูเ้ผยพระวจนะและกษตัรยิ ์ 3. ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน    

        4. กจิการของอคัรทตู  5. สงครามแห่งประวตัศิาสตร ์

         โดยปกตหินงัสอืชุดน้ีราคารวมกนั 300,000 วอน หรอืประมาณ 265 ดอลล่าร ์ (อเมรกินั ) เท่ากบัเงนิไทย 

ประมาณ  8,824.50 บาท แต่ฉนับอกกบัสามภีรรยาว่า พวกเขาไดร้บัหนงัสอืชุดน้ีฟร ี  

         ศาสนาจารย ์และภรรยาแสดงความสนใจในหนงัสอืชุดน้ีเป็นพเิศษ และสนใจหนงัสอื “ดาเนียล ” มากและ

ถามฉนัว่า ฉนัจะแบ่งปันขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอืดาเนียลกบัเขาในการมาเยีย่มเทีย่วต่อไปไดไ้หม ดงันัน้ในการไป
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เยีย่มสองสามภีรรยาคู่น้ี ฉนัไดนํ้าเอา “หนงัสอือธบิายพระคมัภรีด์าเนียล และววิรณ์ ” ไปใหพ้วกเขายมื 

อ่านดว้ย 

         หลายสปัดาห์ ต่อมาศาสนาจารยว์นัอาทติยไ์ดส้่งขา่วใหฉ้นัว่า “ดเูหมอืนว่าผมไดศ้กึษาพระคมัภรีร์ะดบัผวิ

เผนิมาตลอดในชวีติ และพึง่กําลงัศกึษาพระคมัภรีร์ะดบัลกึซึง้ในครัง้น้ี ผมอยากจะมาเยีย่มโบสถข์องคุณสกัครัง้จะ

เป็นไรไหม” 

          ฉนัส่งคาํเชญิตอบไป ในวนัสะบาโตถดัมาศาสนาจารย์ ไดม้าเยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสีของเรา (ส่วนภรรยาไม่

ไดม้าดว้ย ) ดเูหมอืนศาสนาจารยช์ื่นชอบรายการต่างๆของโบสถ ์และกลบัมาเยีย่มในวนัสะบาโตอกีสองสามครัง้ 

และหลงัจากนัน้ไดห้ยดุไป ฉนัรูส้กึสงสยัว่ามอีะไรเกดิขึน้ ทุกครัง้เมือ่ฉนัโทรไป เขาจะกล่าวแกต้วัหลายอยา่ง เช่น

บอกว่ าเขายุง่กบังานมาก หรอืบางทกีบ็อกว่าไมส่บาย ภายหลงัฉนัไดท้ราบว่า ภรรยาของเขาหา้มเขาไมใ่หม้า

นมสัการในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี โดยต่อว่าสามแีรงๆ  ว่า “คุณเป็นศาสนาจารยน์ะ คุณไมอ่ายหรอื  คุณไมค่วรไป

รว่มนนสัการกบัพวกเขา แมฉ้นัจะไดท้ราบอยา่งน้ี แต่ฉนัยงัโทรไปชวนศาสนาจารย์ ใหม้ารว่มนมสัการในวนัสะบาโต

อยูเ่สมอ 

         เวลาผ่านไป 7 ปีหลงัจากทีเ่ราไดพ้บกนัครัง้แรก ฉนัโทรไปเชญิศาสนาจารย ์และภรรยา ใหม้าเขา้รว่ม

สมัมนาสุขภาพทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีจดัขึน้ ซึง่การสมัมนาม ี 3 วนั โดยมกีาร “ลา้งสารพษิออกจากรา่งกาย ” (detox) 

ดว้ย ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะไดด้ื่มน้ําผลไมส้ด เพื่อเป็นการชาํระรา่งกายใหส้ะอาดฟร ี

         ศาสนาจารยส์่งขา่วมาบอกฉนัว่า “ผมจะมารว่มในสมัมนาสุขภาพ แต่สาํหรบัภรรยาของผม ขอใหคุ้ณส่งคาํ

เชญิไปยงัเธอโดยตรง” ดงันัน้ฉนัจงึไดโ้ทรไปเชญิภรรยาของศาสนาของศาสนาจารยใ์หม้ารว่มสมัมนา สุขภาพ เธอ

รบัปากว่าจะเดนิทางมารว่มสมัมนาดว้ยพรอ้มกบัสาม ีซึง่น่ีเป็นครัง้แรกทีเ่ธอแสดงความสนใจในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี 

         เชื่อว่าการสมัมนาสุขภาพสรา้งความประทบัใจใหศ้าสนาจารยส์องสาม-ี ภรรยามาก เพราะเมือ่ในอกีไมน่าน

ต่อมาทัง้สองรบัคาํเชญิใหม้าในการประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุ ณซึง่จดัขึน้ในเวลากลางคนืสองสปัดาห ์และเมือ่การ

ประชุมจบลง ทัง้สามแีละภรรยายอมรบัว่าสิง่ไดร้บัฟังจากศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีในการประชุมลว้นเป็นความจรงิ 

แต่การจะหนัหลงัใหค้รสิตจกัรเดมิทีไ่ดท้าํงานมาหลายสบิปีนบัเป็นเรือ่งยากมาก อยา่งไรกด็อีกีไมก่ีเ่ดอืนต่อมา ฉนั

ไดเ้ชญิสาม-ีภรรยาคู่น้ีมาในการประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณอกีครัง้ ซึง่ผูเ้ทศนาเป็นแขกทีร่บัเชญิมาจากต่างประเทศ 

ขอบคุณพระเจา้ สาม-ีภรรยาคู่น้ีรบัคาํเชญิ และมาฟังการนําเสนอความจรงิทุกคนืเป็นเวลาสองสปัดาห ์ในคนืสุดทา้ย

ของการประชุมสาม-ี ภรรยา ไดป้ระกาศว่า “ตอนน้ีเราเ ป็นเหมอืนโลหะทีไ่ดห้ลอมละลายเป็นของเหลวสาํหรบั

ขา่วสารความจรงิแลว้ ” 

         แปดปีหลงัจากทีเ่ราไดพ้บกนัครัง้แรก (ปี ค .ศ. 2009) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2017 ศาสนาจารยว์นัอาทติย ์

ทีน่่ารกัทัง้สองคนกไ็ดร้บับพัตศิมาพรอ้มกนัในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี พระวจนะของพระเจา้ และขา่วส ารสุขภาพ 

ของเราไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นมามากต่อมาก 
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ข้อมลูด่วน 

• ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศเกาหลใีต ้มโีบสถ ์ 715 แห่ง และมสีมาชกิโบสถ์  247,143 คน ทัง้

ประเทศมปีระชากร 75,916,000 คน เราจงึมอีตัราแอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไปทุก 307 คน      

• ประชากรประเทศเกาหลใีตป้ระมาณ 54% ไมอ่า้งว่าตนถอืศาสนาใด ขณะทีป่ระมาณ 28%เป็นครสิเตยีน และ

นบัถอืพุทธศาสนา 16% 

• กรงุโซล (เมอืงหลวงของเกาหลใีต้ ) และปรมิณฑล มปีระชากรอาศยัอยูถ่งึ 25 ลา้นคนทาํใหก้รงุโซลเป็นเมอืง

หลวงทีม่ปีระชากรอยูม่ากทีสุ่ด เป็นอนัดบั 3 ในโลก      
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 21 กรกฎาคม 2018 

พยายามนําแอด๊เวนตีสให้เช่ือในวนัอาทิตย์ 

 

โดย  ค ิโจ มนู, วยั 71 ปี...ประเทศเกาหลใีต ้    

 

          ***ถา้เป็นไดข้อผูช้าย-วยักลางคน เป็นผูเ้ล่าขา่วในสะบาโตน้ี*** 

        ผมมคีวามสนใจในครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีมาหลายปี จนวนัหน่ึงมผีูห้ญงิวยักลางคน ซึง่เป็นบรรณ-

กร หรอืคนขายหนงัสอืของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีมาเคาะประตูบา้นของผมในประเทศเกาหล ี

         ผมเองเป็นศาสนาจารย ์ทาํหน้าทีเ่ป็นศษิยาภบิาลครสิตจกัรใหญ่ ซึง่อยูใ่นสงักดัครสิตจกัรโปรเตสแตนต์

ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหล ีตลอดมาผมแสวงหาโอกาสทีจ่ะเขา้ ใจ “แนวคดิของครสิเตยีนครสิตจกัรอื่นๆ 

นอกเหนือจากครสิตจกัรของผมเอง ผมศกึษาหนงัสอืของครสิตจกัรเมธอดสิท ์และหนงัสอืของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี 

สาํหรบัหนงัสอืของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีส่วนใหญ่เขยีนขึน้โดย เอลเลน ไว้ ท ์ผมนึกสงสยัมากเหตุใดชาวแอ๊ดเวนตสี

จงึใหค้วามสนใจงานเขยีนของผูห้ญงิคนหน่ึงทีไ่ดต้ายไปแลว้นานกว่า 100 ปี 

         ในเวลาเดยีวกนัผมรูส้กึว่ามบีางสิง่หายไปจากครสิตจกัรทีผ่มสงักดัอยู ่ผมถามศาสนาจารยซ์ึง่เป็นผูนํ้าใน

ครสิตจกัรหลายคน โดยเฉพาะอาจารยอ์าวุโสทีส่อนในโรงเรยีนศาสนศาสตรข์องครสิตจกัรว่า ว่าเหตุใดโรงเรยีน  

ศาสนศาสตรข์องเราจงึไมส่อน “หนงัสอืดานิเอลและหนงัสอืววิรณ์ ” เขาตอบว่า “เพราะว่าเราไมท่ราบอะไรมากนกั

เกีย่วกบัหนงัสอืสองเล่มน้ี” 

         ขณะทีผ่มพยายามหาคาํตอบ ผมมสี่วนกบัผูนํ้าครสิตจกัรทีผ่มสงักดัอยูใ่นการรณรงคต่์อตา้นกลุ่มศาสนา

ครสิต ์ซึง่เราถอืว่าเป็น “ลทัธ”ิ ซึง่เราครสิเตยีนในเกาหลใีตม้คีวามเหน็ค่อนขา้งตรงกนัว่า กลุ่มศาสนาทีเ่ป็นลทัธมิอียู่

สามกลุ่มคอื (1) กลุ่ม “พยานพระยะโฮวาห”์ (2) กลุ่ม “ฟ้าสวรรคใ์หมแ่ละแผ่นดนิโลกใหม”่ และ(3) กลุ่ม “เซเว่นธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตสี ” ผมรูจ้กัชายหนุ่มคนหน่ึงซึง่เขา้รว่มกบักลุ่ม “ฟ้าสวรรค์ ใหมแ่ละแผ่นดนิโลกใหม่ ” ผมไดอ้า้งขอ้พระ-

คมัภรีห์ลายสบิขอ้ว่า ความเชื่อของกลุ่มทีเ่ขาเขา้รว่มไมถู่กตอ้งกบัพระคมัภรี ์ผมแมแ้ต่ไดโ้ตห้ลกัขอ้เชื่อของกลุ่ม

ดงักล่าวกบัผูนํ้าของคนกลุ่มน้ี ต่อมา...ผมพยายามนํากลุ่มผูเ้ชื่อในพยานพระยะโฮวาบางคนเพื่อนําใหพ้วกเขารบัเอา

ความจรงิ และในตอนน้ีผมตดัสนิใจจะเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัคาํสอนของแอ๊ดเวนตสีเพื่อผมจะสามารถพสิจูน์ใหพ้วก

เขาไดท้ราบว่า สิง่ทีพ่วกเขาเชื่อบางสิง่ไมถู่กตอ้ง 

         ในเวลานัน้เองบรรณกร หรอืคนขายหนงัสอืแอ๊ดเวนตสี ซึง่เป็นผูห้ญงิชื่อ ฮ ีซุค คมิ ไดม้าเคาะประตู 

บา้นของผม ซึง่ เธอแนะนําตนเองว่า เธอเป็นตวัแทนของ “โรงพมิพแ์อ๊ดเวนตสี ” ในตอนนัน้ผมไดอ้ธษิฐานสัน้ๆว่า 

“ขอบคุณพระบดิา   ขา้พระองคต์อ้งการอยากรูอ้ยากเหน็เกีย่วกบักลุ่มแอ๊ดเวนตสีอยูพ่อด ีและวนัน้ีพระองคท์รงส่ง

ชาวแอ๊ดเวนตสีมาใหม้าใหก้บัขา้พระองค”์ 

         มสิซิ สคมิ แจ กใบปลวิ ใหผ้มหลายแผ่น พรอ้มทัง้หนงัสอืเล่มขนาดเลก็ใหผ้มอกีสามเล่ม ปกตผิมจะ 

โยนใบปลวิ และหนงัสอืของกลุ่ม หรอืคณะศาสนาอื่นๆ ทิง้ไป แต่ในครัง้น้ีผมคดิว่า “อาจมีขอ้สงัเกต เลก็ๆ  น้อยๆ 

ของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ทีผ่มอาจนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัชกันําเธอใหห้นัหลงัใหก้บัครสิตจกัรวนัเสาร ์มารว่มกบั

คณะครสิเตยีนขนาดใหญ่ทีผ่มสงักดัอยู ่
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เซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสเป็น “ลทัธิ” จริงไหม 

        หลงัจากการอ่านใบปลวิทัง้หมด และหนงัสอืเล่มเลก็ทัง้สามเล่ม ผมไมส่งัเกตเหน็คาํสอนใดๆ ทีส่อน

นอกเหนือจากพระคมัภรี ์ ผมจงึคดิว่าผมน่าจะไปเขา้รว่มนมสัการกบัชาวแอ๊ดเวนตสีสกัครัง้ เพื่อจะพบขอ้ใด 

ทีพ่วกเขานมสัการเป็นลกัษณะของ “ลทัธิ ” ตามทีค่รสิตจกัรผมสอนหรอืไม่ ... ผมจงึแต่งตวัลกัษณะชาวบา้น 

ทัว่ไป และไปรว่มนมสัการอยา่งเงยีบๆ โดยไมแ่นะนําตวัว่าผมเป็นศาสนาจารยอ์าวุโสมาจากครสิตจั กรใหญ่ ผมไป

รว่มนมสัการสามสะบาโต  วนัหน่ึงภรรยาของผมพบใบสจูบิตัรของโบสถแ์อ๊ดเวนตสีทีผ่มนํากลบับา้นไปโดยบงัเอญิ 

เธอจงึต่อว่าผม และใหเ้หตุผลยกใหญ่ว่าผมไมค่วรไปรว่มนมสัการกบัโบสถแ์อ๊ดเวนตสี ผมจงึ หยดุไปนมัสการ ผม

ตรกึตรองหาวธิวี่าจะทาํอยา่งไรไมใ่หข้ดัแยง้กบัภรรยา ...ต่อมาโบสถแ์อ๊ดเวนตสีจดัใหม้กีารประชุมสมัมนาเรือ่ง

สุขภาพขึน้ทีโ่บสถ ์ผมคดิว่าภรรยาของผมอาจใหค้วามสนใจในเรือ่งน้ี ผมจงึแนะนําให ้มสิซิ สคมิ ผูเ้ป็นบรรณกร 

หรอืคนขายหนงัสอืเป็นผูเ้ชือ้เชญิภรรยาของผมโดยตรง 

         ผมทราบว่าภรรยาของผมจะไมต่กลงไปเพื่อจะฟังคาํเทศน า แต่การสมัมนาเรือ่งสุขภาพดเูหมอืนจะเป็น

แนวทางที่ดทีีจ่ะแนะนําภรรยาของผมสู่ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ผมตอ้งการใหภ้รรยาของผมไดพ้บว่าชาวแอ๊ดเวนตสี

เป็นเพื่อนทีอ่บอุ่น หลงัเสรจ็สิน้การนมสัการ หลายคนจะเขา้มาเชญิว่า “สวสัดคีรบั / ค่ะ ขอเชญิรบัประทานอาหาร

รว่มกบัพวกเรานะค รบั/คะ ..ในครสิตจกัรของเราศาสนาจารย ์หรอืศษิยาภบิาลจะนัง่หวัโต๊ะ และจะมสีมาชกิบางคน

ตกัอาหารมาเสรฟิ แต่ในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี ศษิยาภบิาลจะเขา้แถวไปตกัอาหารเหมอืนสมาชกิคนอื่นๆ เสรจ็แลว้มอง

หาทีน่ัง่ตรงไหนว่าง กจ็ะเดนิไปนัง่ลงและรบัประทานตรงนัน้ 

         การไปรว่มป ระชุมสมัมนาเรือ่งสุขภาพ ทาํใหภ้รรยาของผมมองเหน็ว่า ชาวแอ๊ดเวนตี สมสีิง่ดีๆ  ใหร้บัฟัง  

พวกเขาเน้นขา่วสารสุขภาพจากหลกัการของพระเจา้ เธอจงึเปิดใจรบัเอาขา่วสารของแอ๊ดเวนตสีไดม้ากขึน้ ต่อมา

เราสองสามภีรรยาไปเขา้รว่มใน “รายการสมัมนาดาเนียลและววิรณ์” ผมคดิว่า ขา่วสาร น้ีช่างมคีวามแตกต่างจากคาํ

สอนหลายอยา่งในครสิตจกัรของผม ซึง่ในครสิตจกัรของผมมคีาํสอนหลายอยา่งเป็นเหมอืนกอ้นสาํลี  ไรน้ํ้าหนกัแต่ 

ในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีโดยเฉพาะเรือ่งพระธรรมดาเนียลและววิรณ์ เป็นเหมอืนอาหารมือ้หนกัฝ่ายจติวญิญาณ 

         หลงัการประชุมสมัมนา ศาสนาจาร ยผ์ูท้าํการบรรยายพระธรรมดาเนียลและววิรณ์หนุนใจใหผ้ม และภรรยา

รบับพัตศิมา ผมเองเหน็ว่าตวัเองพรอ้ม แต่ภรรยาบอกกบัผมว่า ผมไมเ่พยีงเป็นศษิยาภบิาลของโบสถ ์

แต่ทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของสาํ นกังานครสิตจกัรดว้ย ภรรยาไดข้อใหผ้มเลื่อนการรบับพัตศิมาออกไป 

อกีหน่อย ผมรบัฟัง ภรรยา และไดท้าํการรบัใชค้รสิตจกัรจนครบเทอม กระทัง่อกีสองปีถดัมา เมือ่มกีารเลอืก 

ตัง้คณะกรรมการและทีป่รกึษาชุดใหม ่ผมและภรรยาจงึขอลาออกจากครสิตจกัร และตอบรบัคาํเชญิสู่พธิ ี

บพัตศิมา       

         แต่พอใกลจ้ะถงึวนัรบับพัตศิมา ภรรยาของผมเกดิไมส่บาย เราจงึขอเลื่ อนวนัรบับพัตศิมาออกไป ใน 

ตอนบ่ายวนันัน้ศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสิคนหน่ึงไดม้าเยีย่มทีบ่า้นของเรา และหนุนใจภรรยาของผมใหร้บับพัตศิมา 

ผมมองไปทีภ่รรยาว่า เธอจะตอบอยา่งไร เธอตอบว่าเธอจะอธษิฐานมากขึน้ ...แต่ใน 2-3 นาทต่ีอมาภรรยาไดเ้ปิดดู

ปฏทินิ และขดีวงกลมลอ้มวนัที ่4 กุมภาพนัธซ์ึง่เป็นวนัสะบาโต แลว้พดูว่า “ถา้เป็นไปตามน้ําพระทยัของพระเจา้ฉนั 

จะรบับพัตศิมาในวนันัน้.. ...” 

         ผมเองแทบไมเ่ชื่อหตูนเอง  ภรรยาเป็นคนขอใหผ้มเลื่อนวนัรบับพัตศิมาออกไปเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ ตอน 

น้ีเธอตอบจะรบับพัตสิมาในอกีสองสปัดาหถ์ดัไป    

และเรากไ็ดร้บับพัตศิมาในวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2017 ตามทีไ่ดต้กลงไว ้ภรรยาของผมเตม็ไปดว้ยความชื่นชม

ยนิด ีและนบัแต่นัน้มาเราเฝ้ารอใหถ้งึวนัสะบาโต เพื่อจะไดไ้ปนมสัการ และฟังคาํเทศนาทุกวนัสะบาโต 
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        ผมตอ้งการศกึษาหลกัขอ้เชื่อของแอ๊ดเวนตสิ เพื่อหาขอ้บกพรอ่ง และนําไป อธบิายโตแ้ยง้กบับรรณกร หรอื

คนขายหนงัสอืหญงิคนนัน้ แต่ในทีสุ่ดกลายเป็นว่า ผูข้ายหนงัสอืหญงิคนนัน้เป็นผูนํ้าผม และภรรยามาสู่ครสิตจกัรเซ

เว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสี 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ดว้ยประชากร 51 ลา้นคน และมพีืน้ที ่ 38 ,000 ตารางไมล ์ (หรอื 100 ,000 ตารางกโิลเมตร ) ประ เทศ 

เกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่ปีระชากรอยูห่นาแน่นมากทีสุ่ดประเทศหน่ึงของโลก คอืมปีระชากร 500 

คนอาศยัอยูใ่นหน่ึงตารางกโิลเมตร เมือ่เปรยีบกบัสหรฐัอเมรกิามปีระชากรเพยีง 33 คนอาศยัอยูใ่น 

พืน้ทีห่น่ึงตารางกโิลเมตร     

• ในประเทศเกาหล ีเมือ่คุณเกดิมา พวกเขาถอืว่า คุณมอีายไุดห้น่ึงปีแลว้เรยีบรอ้ย      

• มหาวทิยาลยัซมัยคุ เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ก่อตัง้เมือ่ ค .ศ. 1906 (นบัถงึปีน้ีอายไุด ้ 112 ปี) ตอนแรก 

เป็นเพยีงวทิยาลยัขนาดเลก็ ก่อตัง้โดยมชิชนันารชีาวอเมรกินั วทิยาลยัไดถู้กปิดไปสองครัง้ในช่วง 

สงครามโลกครัง้ทีส่องตอนญีปุ่่ น ยดึครองประเทศเกาหล ีและเมือ่สงครามโลกครัง้ทีส่องปิดฉากลง 

วทิยาลยัไดเ้ปิดดาํเนินการต่อ แต่เปิดไดไ้มก่ีปี่ ก็เกดิสงครามระหว่างเกาหลเีหนือ- และใต ้วทิยาลยัได ้

ปิดตวัเองลงเป็นครัง้ทีส่อง จากนัน้ เมือ่เกาหลเีหนือ และใตเ้ซน็สญัญาสงบศกึต่อกนั วทิยาลยักเ็ปิด 

ดาํเนินกา รไดอ้กี จนถงึปัจจบุนั มหาวทิาลยัซมัยคุแอ๊ดเวนตสีมนีกัศกึษา 5,787 คน และ 86 % 

เป็นนกัศกึษาทีไ่มใ่ช่ชาวแอ๊ดเวนตสี        
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 28 กรกฎาคม 2018 

วนัสะบาโตเติมเตม็ความว่างเปล่า 

 

โดย  ซนู แอพ ยนั,วยั 64 ปี...ประเทศเกาหลใีต ้

 

***ถา้เป็นไดข้อสุภาพสตร-ีผูใ้หญ่ เป็นผูเ้ล่าขา่วในสะบาโตน้ี*** 

        ศษิยาภบิาลหญงิวยักลางคน ชื่อ “ซุน แอพ ยนั ” ซึง่สงักดัอยูใ่นครสิตจกัรโปรเตสแตนตใ์หญ่ทีสุ่ดในประเทศ

เกาหล ีหลงัจากทีไ่ดร้บับพัตศิมาสู่ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดย์ แอ๊ดเวนตสีแลว้ ไดก้ล่าวเป็นพยานว่า “ฉนัรบัใชพ้ระเจา้ใน

หน้าทีศ่ษิยาภบิาลหญงิมาเป็นเวลาหลายปี ตอนแรกฉนัเทศนาในกลุ่มเลก็ ซึง่นมสัการกนัในบา้นของสมาชกิคนหน่ึง  

พระเจา้ทรงใชฉ้นั สมาชกิกลุ่มเลก็เพิม่ขึน้เป็น 40 คน และเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ ในทีสุ่ดฉนัไดม้สี่วนในการร ณรงคเ์พื่อให้

มกีารสรา้งโบสถข์ึน้สาํหรบักลุ่มนมสัการ ดว้ยการรบัใชใ้นลกัษณะน้ีพระเจา้ทรงใชฉ้นัใหส้รา้งโบสถข์ึน้หลายแห่ง 

        มสิซสิซนู แอพ ยนั ซึง่กค็อืศษิยาภบิาลซนูไดเ้ป็นพยานในความรูส้กึต่อไปว่า “แมฉ้นัจะทาํงานรบัใชพ้ระเจา้ 

แต่ฉนัรูส้กึว่ามบีางสิง่ขาดหายไปจากดวงใจของฉนั ฉนัรูส้กึชื่นชมยนิด ีขณะเมือ่ฉนัเทศนา หรอืมสี่วนในการประชุม

ฟ้ืนฟู แต่หลงัจากช่วงเวลานัน้ฉนัรูส้กึว่างเปล่า ฉนัเขา้ศกึษาหลกัสตูรศาสนศาสตร ์เมือ่สาํเรจ็ออกมาฉนัไดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นศษิยาภบิาลเตม็เวลา เหมอืนกบัสามขีองฉนัซึง่รบัใชพ้ระเจา้ในหน้าที่ ศาสนาจารยม์าก่อนขา้พเจา้หลายปี 

สาํหรบัฉนัแมจ้ะไดร้บัพระพรในการนําวญิญาณ แต่ในส่วนลกึฉนัยงัรูส้กึว่างเปล่า 

        กระทัง่อยูม่าวนัหน่ึงบรรณกร หรอืคนขายหนงัสอืของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีนไดม้าเคาะที ่

ประตูบา้นของเรา เธอ แจกสิง่พมิพท์างศาสนาใหก้บัเรา  และเชญิเราไปเยีย่มทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี ต่อมา 

สามไีดไ้ปเยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสีโดยไมบ่อกใหฉ้นัทราบ ต่อมาวนัหน่ึงฉนัปัดกวาดหอ้งทาํงานของเรา และฉนัไดพ้บ

สจูบิตัร หรอืใบรายการนมสัการของโบสถแ์อ๊ดเวนตสี ฉนัจงึคาดคัน้เอากบัสามวี่า เขาไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตี ส 

มาหรอืเปล่า เขาบอกว่า “ใช่ ผมไปเพราะอยากทราบ ว่าทางโบสถข์องเขาสอนอะไร เพื่อจะไดข้อ้มลูมาหกัลา้งกบั

บรรณกรหญงิคนทีม่าเยีย่มเรา และนําเธอมาเชื่อในหลกัคาํสอนของครสิตจกัรของเรา.....” 

         วนันัน้ฉนัรบัฟังสาม ีและไมแ่สดงขอ้คดิเหน็ใดๆ วนัอาทติยถ์ดัมาเราไปนมสัการทีโ่บสถข์องเราตามปกต ิฉนั

ไมเ่อ่ยปากพดูอะไรอกี จนกระทัง่วนัจนัทร ์ฉนัเผชญิหน้ากบัสามโีดยพดูขึน้ว่า “คุณเป็นศาสนาจารยน์ะ ...แลว้น่ีคุณ

ไปรว่มนมสัการกบักลุ่มลทัธไิดอ้ยา่งไร” 

         สามตีอบขอ้ขดัแยง้ดว้ยอาการปกตวิ่า “คุณยงัไมเ่ขา้ใจ..พวกเขาไมใ่ช่ “กลุ่มปฏบิตัติามลทัธิ ” เพราะพวกเขา

สอนความจรงิทุกอยา่ง” 

        หลงัจากไดย้นิคาํยนืยนัจากสาม ีฉนัไมต่่อว่าอะไรสามอีกี แต่ไดเ้ริม่อ่านสิง่พมิพ ์หนงัสอืเล่มเลก็ ทีไ่ดร้บัแจก 

มา ซึง่สามวีางไวใ้นมมุหน่ึงของตูห้นงัสอืในหอ้งทาํงาน มนัเป็นหนงัสอืเขยีนโดย เอลเลน จ.ี ไวท้ ์

         การอ่านหนงัสอืดงักล่าวบางครัง้ฉนัรูส้กึเจบ็ปวดจากความหยิง่ และภาคภมูใิจทีฉ่นัสงักดัอยูใ่นครสิตจกัร

ใหญ่ แต่ฉนัไมไ่ดอุ้ทศิถวายใจจนหมดสิน้เหมอืนทีห่นงัสอืเล่มเลก็ชีใ้หเ้หน็ ฉนัทราบว่าการอ่านหนงัสอืที่ ได้รบัแจก

มามปีระโยชน์ดา้นจติวญิญาณ ดงันัน้เมือ่ไรกต็ามทีส่ามไีมอ่ยูบ่า้นฉนัจะหยบิหนงัสอืเหล่านัน้ขึน้มาอ่านทลีะเล่ม และ

เกบ็หนงัสอืคนืทีเ่ดมิเมือ่ไดย้นิเสยีงรถของสามเีลีย้วจากถนนใหญ่เขา้มาในบรเิวณบา้น 
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ความสนใจได้เติบโตขึ้น   

         ขณะทีฉ่นัมคีวามสนใจในคาํสอนของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีเพิ่ มขึน้ บรรณากรหญงิคนเดมิทีต่ดิต่อกบัเรา

ตัง้แต่แรกไดเ้ชญิฉนั และสามเีขา้รว่มใน “การสมัมนาสุขภาพ ” จดัขึน้ทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี ฉนัคดิในใจว่า “น่ีเป็น

โอกาสทีฉ่นัจะไดศ้กึษาดวู่าพวกเขาเป็นกลุ่มลทัธจิรงิหรอืไม”่ 

         รายการสมัมนาสุขภาพจบลงในสามวนั ในวนัทีส่าม สตรชีาวจนีลกูครึง่เกาหลคีนหน่ึงไดเ้ขา้มาทกัทายฉนั 

และถามว่า “อาจารยค์่ะ หลายคนพดูกนัว่าโบสถแ์ห่งน้ีมสีถานะเป็นลทัธ ิอาจารยค์ดิว่าเป็นอยา่งทีบ่างคนพดู หรอืว่า

โบสถน้ี์เป็นครสิตจกัรแน่” 

         ฉนัคดิจะตอบว่า “น่ีเป็นลทัธิ ” แต่ฉนัพบว่า ฉนัเองตอบว่า “โบสถน้ี์มคีวามจรงิ รวมไปถงึวนัสะบาโตดว้ย ” 

ฉนัคดิไมอ่อกว่า ทาํไมฉนัพดูออกไปอยา่งนัน้ 

        ผูห้ญงิลกูครึง่จนี- เกาหลคีนนัน้รูส้กึประทบัใจมาก และพดูออกมาว่า “ฉนัและลกูสาวตอ้งการไปนมสัการที่

โบสถท์ีอ่าจารยเ์ป็นศษิยาภบิาล” 

          ฉนัรบีตอบไปว่า “อยา่เลย โบสถท์ีฉ่นัเ ป็นศษิยาภบิาลดแูลอยูไ่กลเกนิไป ใหคุ้ณและลกูสาวมานมสัการ 

ทีโ่บสถแ์ห่งน้ีแหละ พวกเขาจะใหก้ารดเูอาใจใส่คุณเป็นอยา่งด”ี 

         ต่อมาฉนัไดท้ราบว่าผูห้ญงิลกูครึง่เกาหล-ี จนี คนนัน้รบับพัตศิมา เรยีกไดว้่าฉนัเป็นผูม้สี่วนชกันํา เธอใหร้บั

เอาความจรงิ และความรอด ก่อนทีฉ่นัเองจะเป็นสมาชกิโบสถแ์อ๊ดเวนตสีเสยีอกี 

        หลงัจากรายการสมัมนาสุขภาพ ฉนัไดไ้ปรว่มนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีเป็นครัง้แรก ฉนัตอ้งการคน้หาบาง

สิง่  หรอืสิง่หน่ึงสิง่ใดทีจ่ะอนุญาตใหนํ้าไปประกาศว่า ครสิตจกัรวนัเสารเ์ป็น “ลทัธิ ” ไมใ่ช่ครสิตจกัร 

แต่ฉนัไมส่ามารถพบสิง่ใด ฉนัรูส้กึประหลาดใจทีไ่ดเ้หน็ว่า ชาวแอ๊ดเวนตสีไดป้ฏบิตัติามพระคมัภรีอ์ยา่งใกลช้ดิทุก

อยา่ง      

 

ข่าวสารจากพระเยซู         

         ฉนัตอ้งการรบับพัตศิมา แต่ต่อมากเ็กดิการลงัเลใจ โดยคดิว่าสาม ีและตวัฉนัไดร้บับพัตศิมาแลว้ตัง้แต่ 

อยูใ่นวยัหนุ่มสาว แ ละเราทัง้สองไดเ้ป็นศาสนาจารยร์บัใชพ้ระเจา้ ไดนํ้าคนจาํนวนไมน้่อยใหก้ลบัใจใหม ่เราได้

อธษิฐานในเรือ่งน้ี ดเูหมอืนพระเจา้ทรงตอบว่า “เจา้จาํเป็นตอ้งคดิพจิารณาดว้ยตวัของเจา้ทัง้สองเอง ว่าเจา้ทัง้สอง

ควรทาํประการใด ” ในทีสุ่ด  สามแีละฉนัเองตดัสนิใจรบับพัตศิมาอกีครัง้  เพราะว่าพวกเราไดท้าํบาปโดยทีไ่มไ่ดถ้อื

รกัษาวนัสะบาโตมาแต่ตน้ 

         ประมาณช่วงเวลานัน้เอง ผูป้กครองโบสถแ์อ๊ดเวนตสีคนหน่ึงไดม้าเยีย่มทีบ่า้นของเราในตอนบ่ายของวนั   

สะบาโต ขณะทีเ่ราพดูคุยกนั เขาชวนใหส้ามขีองฉนั และฉนัว่ารบับพัตศิมา สามขีอง ฉนัตอบว่าเรากําลงัอธษิฐาน

เกีย่วกบัเรือ่งน้ี แต่ฉนัไมเ่หน็ว่ามเีหตุผลใดทีจ่ะอธษิฐานต่อไปในเรือ่งน้ี ฉนัใหค้าํแนะนําสามไีปว่า “ใหเ้รารบับพัตศิ

มาพรอ้มกนัในเดอืนกุมภาพนัธน้ี์ (ตอนนัน้เป็นปี 2017) จะดไีหม” และเรากไ็ดท้าํตามนัน้ 

       ความฝันของฉนัเดีย๋วน้ีคอืขอพระเจา้ทรงดลใจใหพ้ีน้่องของเราทัง้สอง ซึง่มรีวมเจด็คนยอมรบัความจรงิเรือ่ง

วนัสะบาโต อกีอยา่งฉนัอยากเดนิทางไปต่างจงัหวดั ไปยงัพืน้ที่ ทีป่ระชาชนไมเ่คยไดฟั้งขา่วของแอ๊ดเวนตสี เพื่อจะ

สอนพวกเขาเกีย่วกบัความจรงิเรือ่งวนัสะบาโต 

         ปัจจบุนั ฉนัไมรู่ส้กึว่างเปล่าอกีต่อ ไป สิง่ทีข่าดหายไปในชวีติ ของฉนัคอืความจรงิเรือ่ง “วนัสะบาโต” ตอนน้ี

ดวงใจของฉนัเตม็ไปดว้ยความชื่นชมยนิดใีนองคพ์ระเยซคูรสิต ์
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สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• มชิชนันารคีนแรกทีม่ารบัใชพ้ระเจา้ในประเทศเกาหล ีคอื “ซนั ฮวง ชู ” ซึง่เป็นชาวเกาหล ีและไดไ้ป 

ตัง้บา้นเรอืนในประเทศ ญีปุ่่ น และเมือ่ไดร้บัเอาพระกติตคิุณแลว้ในปี 1904 กไ็ดพ้าครอบครวักลบั 

รบัใชพ้ระเจา้ในประเทศเกาหลซีึง่เป็นบา้นเกดิ      

• สาํนกังานสหคอนเฟอเรนซค์รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด เวนตสีเกาหลใีต ้ในปัจจบุนัแบ่งการดแูลออกเป็น 

พืน้ทีต่่างๆ ดงัต่อไปน้ี : 

(ก) สาํนกังานครสิตจกัรกลางและตะวนัออก    

(ข) สาํนกังานครสิตจกัรกลาง และตะวนัตก  

(ค) สาํนกังานครสิตจกัรภาคตะวนัออกเฉียงใต ้

(ง) สาํนกังานครสิตจกัรตะวนัตกเฉียงใต ้

(จ) สาํนกังานคอนเฟอเรนซค์รสิตจกัรกลางและตะวนัตก 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 4 สิงหาคม 2018 

คณุพ่อ...ยกโทษให้หนูด้วย 

 

โดย  โฮรติา รสิา,วยั 24 ปี...ประเทศญีปุ่่ น 

 

***ถา้เป็นไดข้อหญงิสาว เป็นผูเ้ล่าขา่วในสะบาโตน้ี*** 

          ฉนัไมไ่ดถู้กเลีย้งในครอบครวัครสิเตยีน หลายปีขณะทีเ่ตบิโตขึน้ฉนัไมเ่คยคดิเรือ่งของพระเจา้ กเ็หมอืน

ประชากรประเทศญีปุ่่ นทัง้ประเทศ 127 ลา้นคน ในประเทศบา้นเกดิของฉนั ส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้ป็นครสิเตยีน แต่ฉนัมี

ความคดิหลายแงม่มุเกีย่วกบัคุณพ่อของฉนั ฉนัไมช่อบเขาเลย 

         คุณพ่อคุณแมข่องฉนัหยา่จาก กนัตัง้แต่ฉนัยงัเลก็ ฉนัอาศยัอยูก่บัคุณแม ่ แต่ในช่วงวนัสุดสปัดาหฉ์นัจะ 

ไปเยีย่มและพกัอยูก่บัคุณพ่อของฉนั เมือ่ฉนัอาย ุ 14 ปี คุณพ่อของฉนัลม้ป่วย และฉนัเป็นผูด้แูลพ่อขณะฉนัไป 

เยีย่มเขาในวนัสุดสปัดาห ์ทีจ่รงิฉนัไมต่อ้งการเป็นพยาบาลดแูลคุณพ่อ เพราะเป็นงานทีท่าํใหเ้ครยีดมาก ฉนัเองอายุ

ยงัน้อย และมหีน้าที่ หลายอยา่งตอ้งทาํ ฉนัอดไมไ่ดท้ีจ่ะบ่นออกมาว่า ทาํไมจะตอ้งเป็นฉนั เมือ่อยูก่บัคุณพ่อตาม

ลาํพงั ฉนัเคยพดูกบัเขาว่า “หนูเกลยีดคุณพ่อ ” เพราะพ่อแยกทางเดนิกบัคุณแม ่พดูเสรจ็บางทฉีนักร็อ้งไหอ้อกมา 

และรอ้งบ่อยๆ ฉนัไมก่ลา้มองหน้าคุณพ่อตอนฉนัรอ้งไห ้ฉนัคดิว่าคุณพ่อของฉนั กร็อ้งไหเ้ช่นกนั คุณพ่อนอนป่วย

ไมก่ีเ่ดอืนกเ็สยีชวีติ   

         ฉนัตดัสนิใจยา้ยไปอยูป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อศกึษาวชิา “การสรา้งภาพยนตรก์ารต์ูน ” ก่อนทีฉ่นัจะเริม่ 

ศกึษาในรฐัลอสแอนเจลสิ ฉนัเดนิทางไปเยีย่มลกูพีล่กูน้องสองคนทีเ่มอืงชกิาโก ้ซึง่พวกเขาเป็นเซเว่น ธเ์ดย ์

แอ๊ดเวนตสี เมือ่ถงึวนัสะบาโตพวกเขาชวนฉนัไปเขา้โบสถด์ว้ย และฉนัชอบบรรยากาศในโบสถจ์รงิๆ น่ีเป็นครัง้แรก

ทีฉ่นัไปนมสัการทีโ่บสถข์องครสิเตยีน 

         เมือ่เริม่เขา้ชัน้เรยีนในมหาวทิยาลยัแลว้ ฉนัไมม่เีวลาไปเขา้โบสถ ์เวลาผ่านไปหกเดอืนลกูผูพ้ีท่ ีเ่มอืงชกิา โก

ส่งไลน์มาถามฉนัว่า ฉนัไดพ้บโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในลอสแอนเจลสิหรอืยงั ... ในทีสุ่ดฉนัไดไ้ปเยีย่มโบสถ ์

“แกรนเดล ฟิลปิปินสโ์นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี แผนของฉนัคอืรบัฟังเรือ่งเทศน์ หลงัจากนัน้กจ็ะกลบับา้นและคุยกบั

คุณแมข่องฉนั “ผ่านสไกด”์ (Skype) แต่ในโบสถท์ีฉ่นัไปนมสัการเตม็ไปดว้ยคนหนุ่มสาววยัเดยีวกบัฉนั และพวกเขา

พยามดงึตวัฉนัไวเ้มือ่ฉนัขอลากลบัตอนเลกิโบสถ ์เราจงึรบัประทานอาหารรว่มกนั และหลายคนขอใหฉ้นัอยูต่่อเพื่อ

รว่มรายการเยาวชนในตอนบ่าย ซึง่ฉนัปฏเิสธไมไ่ด ้

         เพื่อนใหมท่ีโ่บสถโ์ทรเรยีกฉนัในวนัถดัมา  และตอ้งการใหฉ้นัไปรว่มในรายการอกี ทีจ่รงิพวกเขาโทรพดู 

คุยกบัฉนัทุกวนั ฉนัสงสยัว่าเหตุใดพวกเขามใีจกรณุาต่อฉนัมากอยา่งนัน้ เวลาผ่านไปฉนัตระหนกัว่าพระเจา้ทรง   

สาํแดงความรกัต่อฉนัผ่านครสิเตยีนทีเ่ป็นลกูพีล่กูน้อง และเยาวชนในโบสถท์าํใหฉ้นัอยากรูจ้กัพระเยซมูากขึ้ น ฉนั

ถามคาํถามเกีย่วกบัพระเจา้ และพระคมัภรี ์เพื่อนคนหน่ึงทีโ่บสถเ์ป็นครสูอนพระคมัภรี ์และ เธอเริม่สอนพระคมัภรี์

ใหก้บัฉนั 

         ปีต่อมาฉนัตอ้งการรบับพัตศิมา และรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยรอดอยา่งเป็นทางการ แต่ฉนัยงัจาํไดเ้สมอ

ว่า ฉนัเคยแสดงความเกลยีดชงั และปฏบิตัต่ิอคุณพ่ออยา่งไมถู่กตอ้ง ฉนัหวงัจะไดร้บัการอภยัจากคุณพ่อก่อนทีเ่ขา้

สู่พธิบีงัเกดิใหม ่ฉนัอธษิฐานขอ การอภยับาปผ่านพระเจา้ เพราะคุณพ่อของฉนัไดต้ายจากไปแลว้ ยอ่มรบัฟังไมไ่ด ้

        คนืหน่ึง ฉนัไดฝั้นไปว่า ฉนัเหน็คุณพ่อนอนบนเสื่อปบูนพืน้หอ้ง ใบหน้าของเข าขาวซดีเหมอืนคนป่วย 

มานาน และอ่อนกําลงัใกลต้าย เขาจอ้งดฉูนัแต่ไมพ่ดูอะไรออกมาสกัคาํ ฉนัรูส้กึสงสารเขา และรูส้กึเสยีใจ ฉนั
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มองเหน็เขาจอ้งดฉูนัไมว่างตา และฉนัคดิว่า “ไมน่ะ ... สายตาอยา่งน้ีดเูหมอืนเขาจะไมย่กโทษใหฉ้นัเลย ” 

         ในวนัถดัมา ฉนัฝันอยา่งเดมิอกีครั ้ งหน่ึง ฉนัเหน็คุณพ่อของฉนันอนบนเสื่อปบูนพืน้หอ้งอยา่งคนืก่อน  แต่

ตอนน้ีเขามองดฉูนัแลว้ยิม้ให ้และพดูว่า “ขอบคุณนะลกูทีม่าเยีย่มพ่อ ” และเขาพดูเพยีงแค่นัน้ ฉนัคดิว่าพระเจา้ทรง

แสดงใหฉ้นัทราบว่า เมือ่ฉนัขออภยัแลว้ พระเจา้ทรงอภยัใหเ้สมอ แมว้่าจะไมท่รงแสดงใหเ้ห็ นทาํนองนัน้ เพราะ   

พระเจา้ทรงรกัเรา 

         เมือ่คุณพ่อพดูกบัฉนัว่า “ขอบคุณนะทีล่กูมาเยีย่มพ่อ ” ในความฝัน ตอนนัน้ฉนัรูส้กึมคีวามยนิดเีป็นครัง้แรก 

ความหนกัใจทีก่ดทบัในดวงใจไดห้ายไป ฉนัทราบว่า ฉนัไดร้บัการอภยับาป เมือ่ฉนัตื่นขึน้จากการหลบั  ฉนัได้

อธษิฐานขอบพระคุณว่า “ขอบพระคุณพระเจา้ ทีพ่ระเยซทูรงประทาน การอภยัใหข้้าพระองค ์และบดัน้ีขา้พระองค์

รูส้กึอบอุ่นเป็นสุขในความรกัของพระองคทุ์กวนั”  

         ความฝันในครัง้ทีส่องไดข้จดัอุปสรรคทีข่วางกัน้ไมใ่หฉ้นัรบับพัตศิมาออกไป ฉนัตระหนกัว่าพระเจา้ 

ทรงประทาน การอภยัให ้ฉั นรูส้กึสมัผสัในความรกัของพระองคผ์่านเพื่อนๆ  ในโบสถ ์ฉนัเขา้ใจ 1 ยอหน์ 4:12  

ซึง่กล่าวว่า “ไมม่ผีูใ้ดเคยเหน็พระเจา้ ถา้เราทัง้หลายรกัซึง่กนัและกนั พระเจา้กท็รงสถติอยูใ่นเราทัง้หลาย  

และความรกัของพระองคก์ส็มบรูณ์อยูใ่นเรา”   

          ลกูพีล่กูน้องสองคนบนิจากชกิาโกเพื่อมาฉลองการรบับพัตศิมาของฉนั สามเดอืนหลงัจากความฝันของฉนั 

พวกเขาไมบ่อกล่วงหน้า จงึทาํใหฉ้นัรูส้กึประหลาดใจและดใีจมาก และญาตทิัง้สองมคีวามยนิดอียา่งยิง่เกีย่วกบัการ

ตดัสนิใจรบับพัตศิมาของฉนั 

         ปัจจบุนัฉนัอาย ุ24 ปี ไดร้บัปรญิญาแลว้ตามทีต่ ัง้ เป้าไว ้และทาํงานกบั “องคก์รทีไ่มใ่ช่รฐับาล ” (NGO) ใกล้

กรงุโตเกยีว ทีฉ่นัตดัสนิใจไมท่าํงานกบับรษิทัสรา้งภาพยนตก์ารต์ูน เพราะภาพยนตรก์ารต์ูนส่วนใหญ่ 

ใชก้บั วดีโีอเกมในประเทศญีปุ่่ น ฉนัเองไมอ่ยากมสี่วนใน วดีโีอเกม ดงันัน้ฉนัจงึสมคัรทาํงานสาํหรบั “ศลิปะการ

บาํบดัโรค สาํหรบัเดก็ ” ของ เอน็จโีอ เพื่อเอาชนะความบอบชํ้าทางจติใจ อยา่งทีเ่กดิขึน้ใน ค .ศ. 2011 เมือ่เกดิ

แผ่นดนิไหวใหญ่ในภาคเหนือของประเทศญีปุ่่ น 

         ฉนักําลงัอธษิฐานเพื่อคุณแม ่เพื่อใหคุ้ณแมร่บัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด และฉนัอธษิฐานเพื่อ 

โบสถท์ีฉ่นัไปนมสัการในกรงุโตเกยีว ชึง่มชีื่อว่า “โบสถเ์ซตากายา” ซึง่กําลงัทาํหน้าทีฝึ่กฝนอบรมเยาวชนเหมอืนฉนั 

เพื่อทาํหน้าทีอ่าสาประกาศพระกติตคิุณไปทัว่ประเทศญีปุ่่ น 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะเป็นกองทุนเพื่อขยายงานสาํหรบัเยาวชน 

เพื่อการประกาศเผยแพรท่่ามกลางเยาวชน และคนทัว่ไปในประเทศญีปุ่่ น   

 

ข้อมลูด่วน 

• ประเทศญีปุ่่ นเป็นเหมอืนเชอืกรอ้ยหมูเ่กาะเขา้ดว้ยกนั บนพืน้ทีเ่ขตแดนดา้นตะวนัออกของทวปีเอเชยี ประเทศ

ญีปุ่่ นมเีกาะหลกัอยูส่ ีเ่กาะ คอืเกาะฮอกไกโด , เกาะฮอนชู , เกาะชโิคคุ และเกาะคยชุู นอกจากน้ียงัมเีกาะเลก็

เกาะน้อยอกีเกอืบ 4,000 เกาะ       

• แผ่นเปลอืกโลกสามแผ่น ซึง่มาจรดกนัใกลป้ระเทศญีปุ่่ น และบ่อยครัง้ไดข้ยบัเกยซึง่กนัและกนัทาํใหเ้กดิ

แผ่นดนิไหวขึน้ ถา้จะนบัแลว้มแีผ่นดนิไหวมากกว่า 1,000 ครัง้ทีส่ ัน่ไหวประเทศญีปุ่่ นในแต่ละปี อน่ึงประเทศ

ญีปุ่่ นมภีเูขาไฟประมาณ 200 แห่ง และ 60 แห่งยงัอยูใ่นลกัษณะมชีวีติ (active)  

• ศาสนาชนิโต มผีูน้บัถอืมากทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น กล่าวคอืมผีูน้บัถอืศาสนาน้ีเกอืบ 80% แต่เมือ่มกีารสาํรวจ

อยา่งเป็นทางการ มเีปอรเ์ซน็ตน้์อยมาก ทีบ่อกว่าพวกเขานบัถอืศาสนาชนิโต (อยา่งจรงิๆจงั)  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 11 สิงหาคม 2018 

พระเยซูทรงจบัคนหาปลา 

 

โดย  คุรฮิารา คมิโิยช,ิ วยั 39 ปี…ประเทศญีปุ่่ น 

 

***ถา้เป็นไดข้อชายหนุ่ม เป็นผูเ้ล่าขา่วในสะบาโตน้ี*** 

         ดวงใจของผมเตม็ไปดว้ยความสุข เมือ่ผมมองเหน็ “ซาดายคูิ” อาย ุ38 ปีเป็นชาวประมง  รบับพัตศิมา ณ 

ชายหาดห่างไกลของเกาะ “ซุชมิา” ในประเทศญีปุ่่ น 

         หลงัจากการทาํงานเป็นคนจบัปลาตัง้แต่อาย ุ 15 ปี เขาพงึ “ถูกจบั” โดยพระเยซเูมือ่ไมน่านมาน้ี ผมไดพ้บ

กบั “ซาดายคู”ิ ครัง้แรกเมือ่เขาขอบุหรีจ่ากผมในลานจอดรถยนต ์ของซุบเปอรม์ารเ์กต 

        ผมและภรรยา และลกูสาวสองคนของเราอาศยัอยูบ่นเกา “ชุชมิา” เป็นเกาะมปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ

30,000 คน เกาะแห่งน้ีตัง้อยูบ่นมหาสมทุรแปซฟิิก ระหว่างเกาหลใีต ้และประเทศญีปุ่่ น เราทัง้สองเป็นอาสา

ประกาศ “รุน่บุกเบกิการประกาศทัว่โลก” ซีง่เป็นโครงการสาํคญัของสาํนกังานใหญ่ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

โดยมไีขว่าอาสาประกาศตอ้งทาํงานอยา่งน้อยหน่ึงปีเพื่อสรา้งกลุ่มนมสัการบนพืน้ที ่ทีย่งัไมม่ผีูใ้ดเขา้ไปประกาศ  

พระกติตคิุณมาก่อน การประกาศพระกติตคิุณของโครงการประกาศน้ี จะตอ้งประกาศในภาษา และในวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ จะว่าไป แลว้ครอบครวัของเราเป็นเพยีงครอบครวัเดยีวในเกาะแห่งน้ี เมือ่เราเดนิทางมาถงึเมือ่เจด็ปีทีแ่ลว้ 

         ในวนันัน้ “ซาดายคูิ ” เคาะทีห่น้าต่างรถยนตข์องผม สายตาจอ้งมองลกูสาวทัง้สองของผมซึง่ยงัเป็นเดก็ 

เขาพดูขึน้ว่า “ขอบุหรีใ่หผ้มสกัมวนสองมวนไดไ้หมครบั” 

         ผมตอบไปว่า “เสยีใจดว้ยครบั ผมไมส่บูบุหรี ่จงึไมม่บุีหรีจ่ะใหก้บัคุณ” 

         นัน่เป็นคาํตอบซึง่ปกตผิมจะตอบกบัคาํขอเช่นนัน้ แต่เมือ่ผมมองเหน็ใบหน้าของ “ซาดายคูิ ” เตม็ไปดว้ย

ความผดิหวงั ขณะเขากําลงัเดนิจากไป ผมบอกกบัลกูสาวว่า “เราควรอธษิฐานเพื่อเขานะลกู ” หลงัจากการอธษิฐาน

สัน้ๆ ผมคดิว่า “เขาจะตอบสนองอยา่งไรถา้ผมจะแจกใบปลวิแอ๊ดเวนตสีใหก้บัเขาสกัแผ่น ” แต่ในรถยนตว์นันัน้ไมม่ี

ใบปลวิเหลอือยูเ่ลย เมือ่วานน้ีเราทาํความสะอาดรถและนําใบปลวิ และหนงัสอืออกไปทัง้หมด ดงันัน้ผมอธษิฐานอกี

ครัง้หน่ึงขอพระเจา้ใหผ้มไดท้าํบางสิง่เพื่อชายคนน้ี 

         เมือ่ผมเปิดตาหลงัการอธษิฐาน ผมมองเหน็ใบปลวิแผน่หน่ึงตกบนพืน้รถ ผมรูส้กึแปลกใจทีใ่บปลวิยงัพอ

อ่านได ้แมเ้ทา้เลก็ๆ ของลกูสาวผมจะเหยยีบยํ่าบนใบปลวิแผ่นนัน้ไปมา ผมไมม่ใีบปลวิอื่นทีจ่ะแบ่งปันไดใ้นเวลานัน้ 

ผมจบัมอืของลกูสาวทัง้สองคน และวิง่ตามชายคนนัน้ไป 

         เมือ่เราวิง่ไปทนัชายคนนัน้ ขอ้พระคมัภรีข์อ้หน่ึงผุดขึน้ในจติใจของผม มนัเป็นถอ้ยคาํทีอ่คัรทตูเปโตรพดูกบั

คนขอทานว่า “เงนิ และทองเราไมม่ ีแต่ทีเ่รามอียูเ่ราจะใหแ้ก่ท่าน คอืในนามแห่งพระเยซคูรสิตช์าวนาซาเรธ็ จงเดนิ

เถดิ” (กจิการฯ 3:6) 

          ผมบอกกบัชายคนนัน้ว่า “ผมเสยีใจ ผมไมม่บุีหรีท่ีจ่ะใหก้บัคุณ แต่ผมมสีิง่น้ี” 

          ผมรูส้กึสงสยัว่าชายคนนัน้จะรบัใบปลวิทีม่รีอยยน่หรอืไม ่เขายืน่มอืรบัไปโดยไม่ มกีารลงัเลใดๆ เขากล่าว

ขอบคุณผมยกใหญ่ และพดูว่า “ขอบคุณมากครบั ผมจะบอกคุณตามตรง สองสามวนัมาน้ีผม รูส้กึทอ้ใจมาก และคดิ

ว่าจะไปเยีย่มโบสถท์ีอ่ยูไ่มไ่กลบา้นของผม เพื่อจะคน้หาดวู่ามคีวามหวงัอะไรบา้งไหมในชวีติ และวนัน้ีคุณไดห้ยบิ

ยืน่คาํตอบใหก้บัผม ก่อนทีผ่มจะไดไ้ปเขา้โบสถแ์ห่งนัน้เสยีอกี”  
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         เมือ่ผมไดย้นิจากปากของ “ซาดายคูิ” เช่นน้ี ผมรูส้กึงงและดใีจสุดสุด การพบปะกนัครัง้น้ีเป็นการจดัขึน้โดย

พระผูเ้ป็นเจา้เป็นแน่ เมือ่ถามเขาว่าช่วงน้ีเขาจะว่างวนัไหน และเวลาใด เขาบอกว่าเขาว่างทัง้วนั ผมจงึเชญิ

ชาวประมงคนน้ีไปศกึษาพระคมัภรีก์บัผมทุกวนัทีบ่า้น ผมบอกเขาว่าถา้เขาตอ้งการ ไปทานอาหารเชา้ แลว้ศกึษา

พระคมัภีรก์นั จากนัน้เทีย่งทานอาหาร ถา้เขามธีุระใหเ้ขากลบัไปก่อน แลว้มาศกึษาในวนัถดัไป แต่ถา้เขาว่างหรอื

พรอ้ม หลงัอาหารเทีย่งใหศ้กึษาพระคมัภรีต่์อจนถงึเยน็ ทานอาหารเยน็เสรจ็แลว้จงึค่อยกลบับา้น  ผมเขยีนทีอ่ยูข่อง

ผมบนแผ่นกระดาษและยืน่ใหก้บัเขา เขาบอกมองดแูลว้บอกว่า “ผมรูจ้กัซอยบา้นของคุณ วนัพรุง่น้ีประมาณเกา้โมง

เชา้ผมจะไปพบคุณ” จากนัน้เขาเดนิจากไป         

         “ซาดายคูิ ” เดนิทางมาถงึบา้นของเราในตอนสายของวนัถดัมา และเราศกึษาพระคมัภรีก์นัเป็นเวลาสาม 

เดอืน ผมไดท้ราบว่า “ซาดายคูิ ” ตอ้งต่อสูก้บัความกดดนั เพราะเขาเป็นโ รคตดิสุราเรือ้รงั ก่อนหน้าน้ีเขาเคย

พยายามจะฆา่ตวัตาย โดยการรบัประทานยานอนหลบัเกนิขนาดแต่แพทยไ์ดช่้วยชวีติของเขาไวอ้ยา่งอศัจรรยถ์งึ

สองครัง้ ผมบอกเขาวา่ พระเจา้จะไมป่ล่อยใหเ้ขาตายโดยทีเ่ขายงัไมไ่ดส้มัผสัความรกัของพระเยซ ู

         “ซาดายคูิ ” ไดร้บับพัตศิมาในปี 2015 ซึง่เป็นคนทีส่อง ในจาํนวนสามคนทีร่บับพัตศิมานบัตัง้แต่ครอบ 

ครวัของเราไดย้า้ยไปทาํงานทีเ่กาะแห่งน้ี ตอนน้ีเขาไมด่ื่มเหลา้อกีต่อไป เขาฝันทีจ่ะเปิดบา้นสาํหรบัผูต้อ้งการเลกิ

การดื่มสุรา โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อช่วยผูต้กเป็นทาสของพษิสุราเรือ้รงัเหมอืนเขา ใหเ้ป็นอสิระจากจากการดื่ม 

        มบีางครัง้ผมและภรรยาไดร้บัการทดลองใหรู้ส้กึทอ้ถอย เกีย่วกบัความยากลาํบากในการนําผูค้นมาหาพระเจา้ 

ท่ามกลางประชาชนทีน่บัถอืพุทธศาสนา และปฏบิตัติามธรรมเนียมของชนิโต  แต่รอยยิม้ของ “ซาดายคูิ” ไดเ้ตอืน

เราว่า พระเจา้ทรง มวีธิทีีเ่ราคดิไมถ่งึ ทีพ่ระองคจ์ะนําผูค้นทีก่ําลงัแสดงหาความจรงิใหม้าพบพระองคไ์ดด้งัตวัอยา่ง

ของ “ซาดายคู”ิ 

 

ข้อมลูด่วน 

• การทาํอาหารของชาวญีปุ่่ นรวมไปถงึ การมขีา้วมากพอ มปีลา และมผีกัต่างๆ แต่มเีน้ือเพยีงเลก็น้อย ม ี   

นมเนย หรอืน้ํามนัเพยีงเลก็น้อย อาหารลกัษณะ น้ีดต่ีอสุขภาพ น่ีอาจอธบิายไดว้่า เหตุใดอายเุฉลีย่ของ 

ชาวญีปุ่่ น (โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ฒันาแลว้) จะมอีายยุนืกว่าชนชาตอิื่นๆในโลก       

• “ซโูม่ ” คอืนกัมวยปลํ้าชาวญีปุ่่ น ซึง่ถอืว่าเป็นกฬีาประจาํชาต ิการทีจ่ะปลํ้าเอาชนะซโูม ่คู่ต่อสูจ้ะตอ้ง 

แขง็แรง สามารถผลกัดนัคู่ ต่อสูใ้หก้า้วออกนอกเวท ีหรอืใชก้ําลงับงัคบัคู่ต่อสูใ้หส้มัผสัทีพ่ืน้ดว้ยส่วน 

ใดส่วนหน่ึงในรา่งกาย นอกเหนือจากพืน้เทา้ของเขา  

• มกีารแนะนําครสิเตยีนสู่ประเทศญีปุ่่ น โดยมชิชนันาร ี “เยซอูทิ ” ในปี 1549 ปัจจบุนัท่ามกลางประชากร 

ของประเทศญีปุ่่ นทัง้หมด มคีรสิเตยีนรวมทุกคณะนิกายประมาณ 2.3% 

• สาํหรบัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ในประเทศญีปุ่่ นเรามโีบสถ ์ 97 แห่ง มสีมาชกิรวม 15 ,151 คน ขณะที ่

มปีระชากรทัง้ประเทศม ี 125 ,310 ,000 คน เมือ่คดิเป็นอตัราส่วน มแีอ๊ดเวนตสิ 1 คนต่อประชากรทัว่ 

ไป 8,270 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 18 สิงหาคม 2018 

คณุแม่ของคนนับร้อย 

 

โดย  มายมู ินากาโนเซด ีแมค็เคนซ,ี วยั 63 ปี...ประเทศญีปุ่่ น 

 

มายมูเิป็นมากกว่าสตรแีอ๊ดเวนตสีทีม่อีทิธพิลดมีากคนหน่ึงในประเทศญีปุ่่ น แต่เมือ่พดูถงึประวตัขิอง เธอ 

เธอเกอืบตายถงึสองครัง้ก่อนเขา้โรงเรยีนชัน้ประถมปีทีห่น่ึง 

       มายมูิ เตบิโตขึน้ในบา้นทีคุ่ณพ่อเป็นคนตดิสุรา และคุณแมต่อ้งทุกขท์รมานดว้ยโรคจติประสาท คุณแม ่

จงึไมอ่าจใหก้ารดแูลครอบครวัไดเ้ท่าทีค่วร เรยีกไดว้่าคุณแมแ่ทบไมเ่คยเอาใจใส่ มายมูิ เลย อุบตัเิหตุเกดิขึน้ 

กบัมายมูิสองครัง้ ครัง้แรก มายมูิอายสุามขวบวิง่ไปชนกาน้ํารอ้นทีต่ ัง้บนเตา กาน้ํารอ้นตกลงไปยงัพืน้ น้ํารอ้นได้

กระเซน็ลวกเทา้และขาของมายมู ิและครัง้ทีส่องกเ็กดิเหตุการณ์ซํา้รอยเดมิ มายมูวิยัหา้ขวบ เธอยกกาน้ํารอ้นจะไป

ตัง้ไวบ้นโต๊ะ มายมูิสะดุดบางสิง่ ทาํกาน้ํารอ้นตกลงพืน้ น้ํารอ้นไดล้วกตามตวั แ ละขาหลายแห่ง ทาํใหเ้กดิรอย

แผลเป็นตามรา่งกายของมายมู ิและกลายเป็นแผลเป็นหลายแห่ง ทาํใหม้องเหน็แมใ้นปัจจบุนั 

         เมือ่มายมูิอายไุดเ้กา้ปี คุณแมข่องเธอไดเ้ดนิจากบา้น และหายตวัไปอยา่งไรว้ีแ่ววไมใ่ครทราบว่าเป็นตาย

รา้ยดอียา่งไร ญาตคินหน่ึงของคุณแมไ่ดไ้ปแจง้คน หายทีส่ถานีตํารวจ แต่ตํารวจกไ็มพ่บเงือ่นงาํใดๆ จนวนัน้ี 

หลงัจากทีม่ายมูริบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อดแลว้ เธอกล่าวว่า “พระเจา้ทรงช่วยใหฉ้นัรอดตายมาไดส้องครัง้ 

ฉนัเป็นหน้ีพระองคจ์นไมอ่าจจะทดแทนพระคุณพระองคไ์ดห้มดในชวีติน้ี” 

         แสงสว่างแห่งความหวงัส่อ งมายงัมายมูิ เมือ่เธออายไุดเ้กา้ปี กล่าวคอืครอบครวัอเมรกินัครอบครวัหน่ึงได้

ยา้ยมาอยูใ่กลบ้า้นของ มายมูิ  แมบ่า้นของครอบครวัน้ีสอนการอ่าน และการพดูใหก้บั มายมูิฟร ีเมือ่ มายมูิ อ่าน       

พระคมัภรี ์ (ในภาษาองักฤษ ) มทัธวิ 7:12 เธอไดเ้กดิความประทบัใจมากในคาํตรสัของ พระเยซทูีว่่า “จงปฏบิตัต่ิอ

ผูอ้ืน่ อยา่งทีท่่านปรารถนาใหเ้ขาปฏบิตัต่ิอท่าน” 

        มายมูิกล่าวเป็นพยานว่า “เมือ่ฉนัไดย้นิพระคมัภรีข์อ้น้ี ฉนัทราบว่าฉนัไดพ้บเสน้ทางทีจ่ะเดนิไปขา้งหน้า

แลว้ ฉนัไมอ่าจเปลีย่นแปลงอดตีได ้รอยแผลเป็นบนรา่งกายของฉนัไมอ่าจหายไปเป็น ผวิหนงัปกตไิด ้แต่ฉนั

ตระหนกัว่าฉนัสามารถทาํสิง่ดีๆ  แก่พวกเดก็ๆ  ได ้คอืใหค้วามรกั ความห่วงใยแก่พวกเขา เหมอืนทีฉ่นัตอ้งการสิง่

ดงักล่าวจากคุณพ่อ คุณแมข่องฉนั” 

         พระคมัภรีข์อ้น้ีเองทีท่าํให้มายมูเิริม่มคีวามคดิในสมองว่า เธอจะตัง้ศูนยเ์ดก็เลก็ขึน้ เพือ่จะใ หก้ารดแูลเดก็ๆ 

ใหไ้ดร้บัความรกั ความอบอุ่นอยา่งเตม็ที ่

         แต่มายมูติอ้งใชช้วีติหลายสบิปี เพื่อเผชญิกบัความยากลาํบากต่างๆ มายมูแิต่งงานตอนเธออาย ุ21 ปี และ

อกี 10 ปีต่อมา เธอหยา่ขาดกบัสาม ี มายมูิทอ้ใจมาก เธอหนัไปหาสุรา และสบูบุหรีจ่ดั เมือ่กลุม้ใจหนกัเขา้ เธอ

พยายามฆา่ตวัตายถงึสองครัง้ หลงัจากนั ้ นสามปี  มายูมพิบชายคนหน่ึงซึง่เขาบอกว่าจะดแูล เธอตลอดไป เธอ

แต่งงานกบัชายคนนัน้เมือ่ เธออาย ุ38 ปี และเริม่ก่อตัง้ชวีติใหม ่ มายมูริูส้กึกลวั เมือ่ เธอเริม่งานที่ศูนยด์แูลเด็กก่อน

วยัเรยีน ซึง่วางกฎไวอ้ยา่งเขม้งวด สิง่หน่ึงทีต่อ้งทาํคอื การขอความรว่มมอืจากบดิามารดาของเดก็ๆ  

         จดุพลกิผนัเกดิขึน้เมือ่ศูนยเ์ดก็ก่อนวยัเรยีนที่ มายมูิทาํงานอยูป่ฏเิสธที่ จะรบัเดก็ทารกวยัหน่ึงขวบทีต่วัรอ้น 

คุณแมข่องเดก็รูส้กึเครยีดมาก เพราะลางานไมไ่ดต้อ้งกลบัไปทาํงาน ในเชา้วนัต่อมาผูเ้ป็นแมนํ่าเดก็คนนัน้กลบัมาที่

ศูนยฯ์ และบอกกบัครผููด้แูลว่า เดก็สบายดไีมม่ไีขแ้ลว้ มายมูิไมค่่อยเขา้ใจ  อะไรทาํใหเ้ดก็หายไขไ้ดร้วดเรว็ปานนัน้ 
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มายมูิไดพ้บคาํตอบเมือ่ เธอเปลีย่นผา้ออ้มใหเ้ดก็ ผูเ้ป็นแมเ่ดก็ไดส้อดยาเหน็บทวารหนกั  (suppository)ใหก้บัเดก็

เพื่อทาํใหอ้าการตวัรอ้นลดลง 

         มายมูิกล่าวว่า “ไมน่ะจะตอ้งไมเ่ป็นอยา่งน้ี ” แลว้มายมูิไดล้าออกจากการเป็นครจูากศูนยฯ์ทีท่าํอยู ่และเริม่

ก่อตัง้ศูนยด์แูลเดก็ก่อนวยัเรยีนเป็นธุรกจิของ เธอ เองโดยตัง้นโยบายว่า “ลกูคา้ตอ้งมาก่อน ฉนัจะรบัเดก็ 

ทุกคนโดยไมม่เีงือ่นไข แมว้่าเดก็จะมอีาการตวัรอ้นอ่อนๆ ..หากว่าผูเ้ป็นพ่อแมม่คีวามจาํเป็นตอ้งไปทาํงาน หรอืทาํ

ธุระจรงิๆ” 

         ศูนยเ์ดก็ก่อนวยัเรยีนตัง้อยูใ่นบา้นของ มายมูิเอง ศูนยน้ี์เปิด 24 ชัว่โมงในหน่ึงวนั และตลอดปี ปรากฏว่า 

มหีา้รอ้ยครอบครวัตอ้งการส่งเดก็เลก็มาเขา้ศูนยฯ์  แห่งน้ีให้ดแูล ซึง่มจีาํนวนมาก กว่า 50 เท่าของศูนยแ์ห่งน้ีทีจ่ะรบั

ได ้ศูนยแ์ห่งน้ีถา้เดก็เป็นไข ้ศูนยฯ์จะส่งพีเ่ลีย้งไปดแูลทีบ่า้นของเดก็ เพื่อเดก็ทีเ่ป็นไขจ้ะไมแ่พรเ่ชือ้ใหเ้ดก็คนอื่นๆ 

         ขณะที่มายมูกิําลงัดแูลเดก็คนอื่นๆ มายมูกิําลงัมปัีญหากบัลกูสาวสองคนของ เธอเอง ลกูคนเลก็ปฏเิสธทีจ่ะ

ไปเขา้เรยีนเกรดสี ่เธอบ่นว่าทีโ่รงเรยีนซึง่เป็นโรงเรยีนรฐับาล ครบูางคนเรยีกเธอว่า “เดก็โง่” และทาํโทษเธอโดยใช้

ไมเ้รยีวตเีธอทีไ่หล่ หรอืทีแ่ขน ส่วนครสูอนดนตรคีรัง้หน่ึงตทีีศ่รีษะ ของเธอดว้ยเครือ่งตจีงัหวะแทมโบลนิ 

(tambourine)  

         มายมูิมองหาโรงเรยีนอื่นๆ และพบว่ามโีรงเรยีนแห่งหน่ึงชื่อโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีซึง่ตัง้อยูไ่มไ่กลจากบา้น 

มายมูิ กล่าวชมว่า “โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเป็นเหมอืนสวรรคเ์มือ่เปรยีบเทยีบกบัโรงเรยีนของรฐั ... ครใูน 

โรงเรยีนกใ็จด ีมเีมตตาจติกนัทุกคน”  

         ลกูสาวของมายมูปิรบัตวัเขา้โรงเรยีนใหมอ่ยา่งรวดเรว็ สองสามปีต่อมาลกูสาวของ มายมูไิดร้บับพัตศิมา  ไม่

นานหลงัจากนัน้มายมู ิและสาม ีและลกูสาวอกีคนหน่ึงของพวกเขากไ็ดร้บับพัตศิมาเช่นกนั  

          หลงัจากการรบับพัตศิมา มายมูิเริม่ตน้การเปลีย่นแปลง ครัง้หน่ึง เธอเคยมน้ํีาหนกัตวัเกนิ เธอไดล้ดน้ําหนกั 

ออกกําลงั และมรีา่งกายแขง็แรง ตอนน้ี เธอมอีารมณ์ด ีและมคีวามสุขตลอดเวลา เพื่อนๆ พ่อแมข่องเดก็ๆ และ

แมแ้ต่อดตีเดก็ๆ ของศูนยด์แูลเดก็ๆ ก่อนวยัเรยีนแห่งน้ีไดถ้ามมายมูวิ่า มอีะไรเกดิขึน้ และ มายมูบิอกพวกเขาอยา่ง

กลา้หาญเกีย่วกบัพระเยซ ูเพราะอทิธพิลดา้นความรกั การเอาใจใส่ การทุ่มเททาํงานของเมยู ม ิอดตีเดก็ๆ  ในศูนย์

ก่อนวยัเรยีนของมายมู ิซึง่ขณะน้ีอยูใ่นวยัรุน่ประมาณ  30  คน และวยัหนุ่มสาว กําลงัศกึษาในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี          

         มายมูิกล่าวว่า ฉนัไดแ้นะนําเดก็ๆ ของฉนัไปเรยีนต่อในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี และหลายคนเหน็ดว้ยอยา่งที ่

ไดเ้หน็ในวนัน้ี  

          นบัจนถงึวนัน้ี มผีูป้กครอง และเดก็ๆ ก่อนวยัเรยีนทีเ่ตบิโตขึน้ และรบับพัตศิมาไมน้่อยกว่า 45 คนในช่วงสี่

ปีทีผ่่านมา  นัน่หมายความว่ามจีาํนวนผูร้บับั พตศิมามากกว่าศาสนาจารย ์หรอืศษิยาภบิาลส่วนมากคนหน่ึง คนใด

ในประเทศญีปุ่่ นนําผูค้นมารบับพัตศิมาในช่วง 4 ปี  

         ทุกวนัน้ี มายมู ิและผูร้ว่มงานของ เธอไดด้าํเนินการรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนจาํนวน 50 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเดก็

จากครอบครวัทีไ่มใ่ช่แอ๊ดเวนตสี อนัดบัต่อไป มายมูิมแีผนจะเปิด “ศูนย์รปูแบบการดาํเนินชวีติ ” สาํหรบัเดก็ๆ 

ทีม่ปัีญหาทางจติใจหรอืความผดิปกตขิองรา่งกาย 

         ถามว่า เราใชอ้ทิธพิลของเราอยา่งไร ใหเ้ราอธษิฐานทลูขอความถ่อมสุภาพ ความกลา้หาญอยา่งลกัษณะ

ของ มสิซสิ มายมูเิพื่อเอาชนะจติใจของผูค้นเพื่อพระครสิต ์
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ข้อมลูด่วน 

• เป็นธรรมเนียมของชาวญีปุ่่ นโบราณทีจ่ะยอ้มสฟัีนของพวกเขาเป็นสดีาํ เพราะการมฟัีนสขีาวเป็นสิง่น่าเกลยีด 

การปฏบิตัน้ีิดาํเนินต่อมาจนกระทัง่หลงัปี ค.ศ. 1800 

• มศีูนยเ์ดก็ก่อนวยัเรยีนแอ๊ดเวนตสีสามแห่งในพระเทศญีปุ่่ น ทุกแห่งจะมชีื่อ “ซานิคุ ” เป็นหลกั คาํว่ า 

“ซานิค”ุ เป็นคาํรวมกนัของคาํว่า “ทีจ่ะเลีย้งด ูหรอื ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ตบิโต” สรปุแลว้คอืการทีจ่ะ 

ใหค้นหน่ึง “สมบรูณ์พรอ้ม” ทัง้ดา้นรา่งกาย สตปัิญญาเฉลยีวฉลาด และเขม้แขง็ฝ่ายจติวญิญาณ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 25 สิงหาคม 2018 

เกลียวเชือกท่ีวิทยาลยัแอด๊เวนตีส 

 

โดย  ยาซกู ิเอโอค,ิ วยั 42 ปี…ประเทศญีปุ่่ น 

 

         เอโอคไิมเ่คยพบคนทีเ่ป็นครสิเตยีน หรอืเปิดพระคมัภรี ์เมือ่เขาลงทะเบยีนเรยีนในวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสี ซึง่

มเีพยีงแห่งเดยีวในประเทศญีปุ่่ น เขาไมรู่จ้กัชื่อ “วทิยาลยัซานิคุ กาคุอนิ ”  ซึง่เป็นสถาบนัของครสิเตยีน เมือ่คุณพ่อ 

คุณแมข่องเขาจา่ยค่าเล่าเรยีนล่วงหน้าสาํหรบัสองปี  เอโอคทิราบเพยีงว่า เขาตอ้งการเรยีนภาษาองักฤษ และ

วทิยาลยัแห่งน้ีมชีื่อเสยีงดดีา้นภาษา 

        เอโอคริูส้กึประหลาดในเมือ่เขาไดย้นิเสยีงจากลาํโพงประกาศในคนืแรกทีเ่ขาพกัในหอพกัของวทิยาลยั เสยีง

ประกาศว่า “น่ีเป็นเวลาสาํหรบัการนมสัการเยน็” โปรดไปรวมกนัทีห่อ้งประชุม 

        เอโอคเิดนิตามนกัศกึษาคนอื่นๆ เขาไมเ่คยเหน็พระคมัภรี ์หรอืหนงัสอืเพลงของครสิเตยี นมาก่อนในชวีติ 

แน่นอนเขาไมเ่คยเป็นเจา้ของพระคมัภรี ์เขาฟังนกัศกึษาทีอ่ยูม่าก่อนรอ้งเพลงครสิเตยีน เขาเองพยายามคลอเสยีง

ตามทาํนอง และเน้ือหาของเพลง พอผูพ้ดูบอกใหเ้ปิดพระคมัภรีอ่์านเขายิง่งงไมรู่จ้กัชื่อ หนงัสอืในพระคมัภรี ์เพยีง

สงัเกตว่าคนอื่นเปิดพระคมัภรีอ่์านกนัอยา่งไร 

         “เขาพมึพาํกบัตวัเองว่า ทุกคนรูจ้กัการรอ้งเพลงนอกจากเรา ” และ “ทุกคนรูจ้กัเปิดหาขอ้พระคมัภรีน์อกจาก

เรา  ส่วนเราไมรู่จ้กัอะไรเลย” 

         เมือ่การนมสัการจบลง เอโอคคิดิว่าจะกลบับา้นดกีว่า แต่เขานึกถงึคาํของคุณพ่อทีบ่อกกบัเขาก่อนลาจาก

กนัว่า “ปรบัตวั ปรบัใจนะลกู เพราะยงัไงพ่อกไ็ดจ้า่ยค่าเล่าเรยีน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ล่วงหน้าไปแลว้สองปี

การศกึษา ลกูตอ้งเรยีนภาษาองักฤษใหเ้ก่งใหไ้ด”้ เมือ่คดิไดเ้ช่นน้ี เอโอค ิตดัสนิใจรอดตู่อไป 

        เอโอคพิดูกบัตวัเองอกีว่า “น่ีเป็นการตดิต่อกบัครสิเตยีนเป็นครัง้แรกของเราเลยนะ” 

         ชาวญีปุ่่ นจาํนวนมาก เหมอืนกบัเอโอค ิไมเ่คยพบครสิเตยีน เหมอืนชาวญีปุ่่ นทัง้ประเทศจาํนวน 127 ลา้น

คน มผีูเ้ป็นครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสีเพยีง 15,151 คน ประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ 

         เอโอคไิมใ่ช่ชาวพทุธเมือ่เขา้มาเรยีนในวทิยาลยัแอ๊ดเว นตสี พดูตามจรงิแลว้เขาไมม่คีวามสนใจในเรือ่งฝ่าย

จติวญิญาณเอาเสยีเลย 

          แต่เพื่อนๆ รว่มชัน้ และอาจารยส์อนต่างมคีวามกรณุาต่อเขา พวกเขาอธบิายคาํว่า “ศาสนาครสิต ์และคาํ

ว่าครสิเตยีนใหเ้อโอคฟัิง และเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนทีด่ ีผมจงึรูส้กึประทบัใจ ” เอโอคกิล่าวจ ากความรูส้กึ 

        เอโอคริู้ สกึชื่นชอบการไปรว่มรายการในโบสถ ์และการผกูมติรกบัเพื่อนใหมห่ลายคน และเขาผกูมติรเป็น

พเิศษกบันกัศกึษาสาวดว้ยคนหน่ึง แต่เมือ่เขาเหน็มบีางคนรบับพัตศิมาเป็นครสิเตยีน สาํหรบัเขา เขามองไมเ่หน็

เหตุผลของการทีจ่ะเขา้สู่พธิดีงักลา่ว 

         การเรยีนของเอโอคเิป็นไปดว้ยด ีเขาไดเ้กรด “เอ” เกอืบทุกวชิา ภาษาองักฤษกด็ ีเขาพดูไดค้ล่องทเีดยีว 

เมือ่จบหลกัสตูรสองปี เขาไดร้บัใบอนุปรญิญา เขาคดิว่าถา้เขาจะเป็นครผููช่้วยในวทิยาลยัแห่งน้ีจะดไีมน้่อย เพราะ

ดูๆ  แลว้ดเูหมอืนเขาจะชอบการสอนหนงัสอื แต่การจะสอน ในวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีเขาจะตอ้งเป็นครสิเตยีน คอืตอ้ง

รบับพัตศิมาก่อน นัน่หมายความว่าเขาจะตอ้งศกึษาพระคมัภรีจ์นเขา้ใจ และมคีวามเชื่อในสิง่ทีพ่ระคมัภรีส์อน 

         อยา่งไรกด็ ีเอโอคติดัสนิใจเรยีนต่อวชิาศาสนศาสตรซ์ึง่มถีงึระดบัปรญิญาตร ีแต่จะว่าไปเขากม็คีวาม        

ลงัเลอยูไ่มน้่อย เพราะเขารูส้กึว่าตนเองไมต่อ้งการเป็นศาสนาจารย ์หรอืทาํงานเป็นศษิยาภบิาล เขาคดิว่าทีเ่ขา
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อยากจะเรยีนเอกศาสนศาสตรเ์พราะเขาตอ้งการมคีุณสมบตัเิป็นครสูอนในโรงเรยีนของครสิตจกัรได ้เขาจงึกรอกใบ

แบบฟอรม์เพื่อศกึษาหลกัสตูรศาสนศาสตร ์ในสองวนัถดั มา อนุศาสนาจารยป์ระจาํวทิยาลยัเชญิเอโอคไิปสอบถาม 

ณ หอ้งทาํงานของเขา เขาถามเอโอควิ่า “คุณกําลงัคดิอะไรในใจ ....ในอนาคตคุณอยากจะเป็นครสิเตยีน หรอืว่าคุณ

อยากเป็นศาสนาจารยไ์หม” 

         เอโอคติอบว่า “ผมคดิว่าในวนัหน่ึงผมจะเป็นครสิเตยีน ...แต่ไมใ่ช่ตอนน้ี” 

         อนุศาสนสจารยจ์อ้งมองเอโอคอิยา่งพจิารณา “ถา้คุณคดิอยากจะรบับพัตสิมาในวนัหน่ึง ทาํไมไมร่บั 

บพัตศิมาในตอนน้ีเลย ” เขาใหค้าํแนะนํา “ทาํไมตอ้งผลดัวนัประกนัพรุง่ ” ไมม่ใีครทราบแน่ชดัว่าอนาคตจะ 

มอีะไรเกดิขึน้ “คุณจะตอ้งรบับพัตศิมาในเวลาน้ีแลว้ ”   

         อนุศาสนาจารย ์และเอโอค ิสนทนากนัในประเดน็ “บพัตศิมา” เป็นเวลานานสองชัว่โมงครึง่ จนเอโอคทิราบ

ในเจตนาของอนุศาสนาจารย ์ในทีสุ่ดเอโอคพิดูขอความเหน็ใจว่า “กรณุาใหเ้วลาผมไปใครค่รวญอกีหน่อยหน่ึง ”  

         แต่อนุศาสนาจารยไ์มป่ล่อยเอโอคใิหห้ลุดไปงา่ยๆ เขากําชบัว่า “เมือ่คุณกลั บจากการไปเยีย่มบา้นใน 

สปัดาหห์น้า คุณตอ้งตดัสนิใจว่าคุณอยากรบับพัตศิมาในวนัไหน”  

         เอโอคโิทรไปคุยกบัเพื่อนหญงิคนพเิศษ ซึง่เป็นครสูอนชัน้ประถมในอกีเมอืงหน่ึง  และอธบิายสถานการณ์

ใหเ้ธอรบัทราบ เขาถามว่าเมือ่ไรทีเ่ธอสามารถมาเป็นพยานในวนัรบับพัตสิมาของเขาได ้และเธอตอบว่า ฉนัมวีนัว่าง

ทีจ่ะเดนิทางมาไดใ้นวนัวนัสะบาโตทีส่องของเดอืนหน้าวนัเดยีว ดงันัน้เอโอคจิงึตดัสนิใจว่า วนันัน้จะเป็นวนัทีเ่ขาจะ

รบับพัตศิมา และเขาไดร้ายงานใหอ้นุศาสนาจารยป์ระจาํวทิยาลยัใหท้ราบถงึการตดัสนิใจของเขา 

        ปัจจบุนั ศาสนาจารยเ์อโอ ค ิอาย ุ42 ปี แต่งงานแลว้ และมบุีตรสาวหน่ึงคน อาจารยเ์ป็นผูนํ้าคนหน่ึงของ

สาํนกังานสหคอนเฟอเรนซญ์ีปุ่่ น ขณะเดยีวกนัทาํหน้าเป็นศษิยาภบิาลโบสถเ์ยาวชนแห่งเดยีว (ของประเทศญีปุ่่ น ) 

ชื่อว่าโบสถเ์ซตากายา ซึง่ฝึกฝนอบรมเยาวชนใหค้นงานแห่งพระกติตคิุณ ส่วนหน่ึงของเงนิถวาย วนัสะบาโตทีส่บิ

สามของไตรมาสน้ีจะนําไปช่วยครสิตจกัรในการขยายงานของเยาวชน 

        อาจารยเ์อโอคกิล่าวว่าความลบัในการแนะนําเยาวชนญีปุ่่ นใหรู้จ้กัความรกัของพระครสิต ์เป็นหลกัการ

เดยีวกนัทีด่งึดดูใหอ้าจารยร์บัเอาพระครสิตข์ณะทีก่ําลงัศกึษาอยูท่ีว่ทิยาลยัแอ๊ดเวนตสี 

        “ไมใ่ช่พระคมัภรีท์ีส่อนผมใหท้ราบถงึความรกัของพระเจา้ แต่ผ่านถอ้ยคาํ และการกระทาํแห่งความรกั 

ของครสิเตยีนต่างหาก” 

 

ข้อมลูด่วน 

• สาํนกังานสหคอนเฟอเรนซญ์ีปุ่่ น ประกอบดว้ย (ก) สาํนกังานครสิตจกัรญีปุ่่ นตะวนัออก (ข) สาํนกังาน 

คอนเฟอเรนซญ์ีปุ่่ นตะวนัตก และ   (ค) สาํนกังานครสิตจกัรโอกนิาวา  

• ในประเทศญีปุ่่ นครสิตจกัรของเรามโีบสถ ์ 97 แห่ง มสีมาชกิ 15 ,151 คน และเมือ่คดิเป็นอนัตราส่วน 

เรามแีอ๊ดเวนตสี 1  คน ต่อประชากรทัว่ไป 8,270 คน  

• จาํนวนชาวญีปุ่่ นทีอ่่านหนงัสอืออก และเขยีนได ้มอีตัราเกอืบเตม็ 100%  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 1 กนัยายน 2018 

วยัรุ่นเกรดแปดตัง้โบสถไ์ด้ 

 
โดย  บมัชนิ เออ เดเย แบท, วยั 27 ปี...ประเทศมองโกเลยี  

 

       บมัชนิ กําลงัเริม่ตน้เรยีนเกรดแปด ตอ้งการไปโบสถ ์เมือ่ครอบครวัของเขายา้ยไปอยูเ่มอืงขนาดเลก็แถบ

ชนบท พืน้ทีเ่ป็นเนินเขา ประเทศมองโกเลยี 

         เมอืงทีบ่มัชนิและครอบครวัยา้ยไปอยู ่มปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีง 10,000 คน เกอืบทัง้หมดนบัถอืศาสนา

พุทธ เหมอืนคุณพ่อคุณแมข่องเขา ไมม่โีบสถแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงน้ี อยา่งไรกด็ ีบมัชนิไดพ้บกลุ่มนมสัการขนาดเลก็

ประชุมกนัในบา้นกลุ่มหน่ึง  บา้นหลงัทีว่่าเป็นบา้นของครสูอนวชิาคณติศาสตรเ์กรดแปดทีบ่มัชนิไดย้า้ยเขา้มาเรยีน

ใหม ่

         บมัชนิรูส้กึอดึอดัใจทีจ่ะไปนมสัการทีบ่า้นครสูอนคณติศาสตร ์ซึง่เป็นครขูองเขาเอง  

         บมัชนิสารภาพว่า “ในชัน้ผมเรยีนค่อนขา้งอ่อนในวชิาคณติศาสตร ์ ผมจงึกงัวลใจทีจ่ะไปเผชญิหน้ากบัครใูน

บา้นของเขา แมจ้ะเป็นเรือ่งฝ่ายจติวญิญาณกต็าม” 

         ในประเทศมองโกเลยีมคีนไมม่ากทีไ่ดย้นิเกีย่วกบั “ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสี ” สาํหรบับมัชนิ 

ตอนทีอ่ยูใ่นเมอืงก่อนทีค่รอบครวัจะยา้ยมาอยูท่ีแ่ห่งใหม ่ เพื่อนคนหน่ึงเชิ ญบมัชนิไปรว่มรายการเยาวชนที ่

โบสถ ์บมัชนิชอบรายการมากจงึไปรว่มในรายการทุกวนัสะบาโต ต่อมาทางครสิตจกัรไดจ้ดัใหม้กีารอบรม 

เยาวชนทัว่ประเทศขึน้ และศษิยาภบิาลโบสถไ์ดเ้ลอืกใหบ้มัชนิ และเพื่อนๆ  อกีสามคนไปเขา้ค่ายอบรมเยาวชน 

ซึง่จดัขึน้ทีเ่มอืง “อูลนับารท์า” ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี บมัชนิตระหนกัว่าในชัน้อบรมของเยาวชน 

ประเทศมองโกเลยีตอ้งการศาสนาจารยผ์ูป้ระกาศพระกติตคิุณ หรอืมชิชนันารจีาํนวนมาก ดงันัน้เมือ่ไดย้า้ยมาอยูใ่น

เมอืงแห่งใหม ่เขาสงสยัว่าเขาจะทาํงานของมชิชนันาร ีคอืเป็นผูป้ระกาศเผยแพรพ่ระกติตคิุณไดอ้ ยา่งไร ขณะที่    

บมัชนิกําลงัตรกึตรองว่าจะทาํการเคลื่อนไหวอยา่งไรต่อไป เขาเริม่ปีนภเูขาซึง่ไมส่งูนกัตัง้อยูห่ลงับา้นของเขาห่าง

ออกไปไมก่ีร่อ้ยเมตร เมือ่ไปถงึยอดเขาในเวลาประมาณครึง่ชัว่โมงเศษ บมัชนิเริม่รอ้งเพลงของเยาวชนทีเ่คยรอ้งที่

โบสถเ์ดมิ เมือ่รอ้งเพลงแลว้สองหรอืสามเพลงบมัชนิจะอธษิฐานขอการทรงนําจากพระเจา้ ใหท้รงเปิดทางใหก้บัเขา

ไดท้าํงานมชิชนันารใีนเมอืงทีเ่ขามาอยูใ่หมน้ี่ เขาอธษิฐานว่า “โอ พระบดิาเจา้ โปรดใชข้า้พระองคใ์นงานของ

พระองคใ์นเมอืงน้ีดว้ยเถดิ” 

         เชา้วนัหน่ึงซึง่เป็นวนัอาทติยห์ลงัจากการอธษิฐานบน ยอดเขาเสรจ็ บมัชนิวิง่เหยาะๆ  ลงจากภเูขา แลว้ตรง

ไปยงับา้นของครคูณติศาสตร ์ซึง่จดัประชุมเป็นโบสถ ์พอไปถงึเขายนืพกัพอหายเหน่ือยหอบแลว้ เขาเดนิเขา้ประตู

ร ัว้ดว้ยอาการเคอะเขนิเลก็น้อย พอโผล่พน้ประตเูขา้ไปเขาพบว่ามผีูใ้หญ่ประมาณ 20 คนนัง่อยูใ่นหอ้ง ไมม่เีดก็เลย 

มเีดก็วยัรุน่เพยีงคนเดยีวคอืเขาเอง เขามองซา้ยขวาแลว้นัง่ลง แต่ในไมช่า้เขาไมรู่ส้กึอดึอดัเมือ่รบัฟังผูนํ้ากําลงัพดู

เรือ่งสถานการณ์ของกลุ่มนมสัการ ผูนํ้าประกาศว่า “น่ีจะเป็นวนัอาทติยส์ุดทา้ยทีเ่ราจะประชุมกนัทีบ่า้นหลงัน้ี ในเมือ่

เรามผีูม้ารว่มประชุมน้อยลงทุกท ีทาํไมเราจะดาํเนินการต่อไปกบัคนเพยีงไมก่ีค่น” 

         บมัชนิรูส้กึว่าพระวญิญาณบรสิุทธิท์รงดลใจใหพ้ดูอะไร .. เขายนืขึน้แลว้เปิดไปที ่ 1 โครนิธ ์15:58  แลว้อ่าน

เสยีงดงัพอประมาณว่า “เหตุฉะนัน้พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้ ท่านจงตัง้มัน่คงอยู ่อยา่หวัน่ไหว จงปฏบิตังิานข ององค์

พระผูเ้ป็นเจา้ใหบ้รบิรูณ์ทุกเวลา ท่านทัง้หลายพงึรูว้่า โดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การของท่านจะไรป้ระโยชน์กห็ามไิด้ ” 

จากนัน้บมัชนิเปิดพระคมัภรีแ์ละอ่านอกี 2 ขอ้ แลว้สรปุว่า “ขอเราซึง่เป็นครสิเตยีนอยา่สญูเสยีความหวงั ” ซึง่สมาชกิ
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ทุกคนฟังอยา่งตัง้ใจขณะทีเ่ดก็หนุ่มพดู และเมือ่บมัชนิพดูจบเขานัง่ลง พวกผูใ้หญ่พดูกนัว่า “ขออยา่ใหว้นัน้ีเป็นครัง้

สุดทา้ยเลย แต่ใหถ้อืว่าเป็นวนัเริม่ตน้การประชุมดว้ยทศันคตใิหมค่รัง้แรกของเรา และเราจะมคีรัง้ต่อๆไป ...เพราะ

วนัน้ีเราไดเ้ริม่ตน้ใหมแ่ลว้ ” 

         ไมก่ีว่นัต่อมา สมาชกิโบสถห์ ลายคน ..บางวนั 2 คน บางวนั 3 หรอื 4 คน (สงูสุด 5 คน) ไดม้ารว่มกนั 

ปีนเขากบับมัชนิในตอนเชา้ เมือ่ขึน้ไปถงึยอดแลว้กร็ว่มกนัรอ้งเพลง และทาํการอธษิฐานรว่มกนัทัง้เรือ่งส่วนตวั  และ

งานการประกาศเผยแพรพ่ระกติตคิุณ 

         บมัชนิไดต้ดิต่อไปยงัศษิยาภบิาลในเมอืง ที่เขาอยูม่าก่อน เชญิใหเ้ขามาเทศนาหลกัขอ้เชื่อของแอ๊ดเวนตสี

ซึง่ศษิยาภบิาลตอบตกลง แต่บมัชนิตอ้งช่วยเขา ซึง่บมัชนิกย็นิดช่ีวย เป็นอนัว่าทัง้สองนกัเทศน์คอืบมัชนิ และ 

ศษิยาภบิาลไดนํ้าเสนอการศกึษาพระคมัภรีห์น่ึงครัง้ต่อเดอืนตลอดหกเดอืนต่อมา (ซึง่ผ่านมาแลว้) 

         บมัชนิกล่าวว่า “ผมไมไ่ดเ้ชือ้เชญิสมาชกิทีอ่ยูใ่นโบสถใ์หเ้ปลีย่นมาเป็น “ครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสี ”ผมเพยีงไป

รว่มนมสัการ และอธษิฐานรว่มกบัพวกเขา 

          บมัชนิสารภาพว่า “แต่เมือ่ทาํการอธษิฐานบนยอดเขา ไมว่่าจะมสีมาชกิมารว่มเดนิขึน้เขา และรว่มอธษิฐาน

กีค่นกต็าม เมือ่ผม อธษิฐาน ผมจะอธษิฐานทาํนองว่า “โปรดช่วยขา้พระองคเ์ปลีย่นสมาชกิทีม่อียูเ่ดมิ และทีจ่ะเข้ า

มารว่มใหม ่ใหย้อมรบัวนัสะบาโต และมานมสัการในวนัสะบาโตดว้ยเถดิ” 

         สมาชกิโบสถเ์ตบิโตจาก 20 เป็น 27 คน และเพื่อนรว่มชัน้ของบมัชนิบางคนไดม้ารว่มประชุมนมสัการดว้ย 

ซึง่ยงัประชุมกนัในบา้นของครคูณติศาสตรห์ลงัเดมิมาตัง้แต่ตน้ 

         ในวนัสะบาโตรองสุดทา้ยของปี สมาชกิทัง้หมดรวมทัง้บมัชนิจาํนวน 27  คนไดเ้ดนิทางไปรว่มรายการ 

ครสิตมาสทีโ่บสถใ์นเมอืงทีบ่มัชนิเคยอยูก่่อน เพื่อรว่มกบัพีน้่องแอ๊ดเวนตสีในเมอืงนัน้จดัรายการครสิตมาส 

ขึน้ ซึง่เมือ่รายการเลกิแลว้ และเดนิทางกลบับา้นทุกคนมคีวามชื่นชมยนิด ีและทัง้หมดไดล้งมตดิว้ยเสยีงเป็นเอก

ฉนัท ์เปลีย่นกลุ่มนมสัการจากวนัอาทติย ์มาเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ดว้ยจาํนวนสมาชกิ 27  คนตัง้แต่นัน้เป็น

ตน้มา และน่ีเป็นประวตัศิาสตรข์องงานแอ๊ดเวนตสี 27 ปีในประเทศมองโกเลยีดว้ยเช่นกนั 

         โบสถใ์หมไ่ดเ้ตบิโตมสีมาชกิเพิม่เป็น 40 คน ตอนเมือ่บมัชนิเรยีนจบชัน้ 12 และไดเ้ดนิทางไปทีเ่มอืง 

หลวงคอืเมอืง “อูลานบารท์าร์ ” เมือ่เขาโตเป็นผูใ้หญ่ ... ตอนน้ีบมัชนิมอีาย ุ 27 ปี เขายงัไมห่ยดุวางแผนทีจ่ะ 

ประกาศพระกติตคิุณ และวางแผนสรา้งโบสถแ์อ๊ดเวนตสีขึน้ ปัจจบุนับมัชนิ เป็นผูป้ระกาศในโครงการประกาศทัว่

โลกรุน่บุกเบกิ (Global Mission Pioneer) เขาเป็นผูนํ้าสมาคมพาธไฟ น์เดอร ์ซึง่เป็นโบสถเ์ดยีวที ่

มรีายการพาธไฟ น์เดอรใ์นประเทศมองโกเลยี ซึง่เขา และภรรยาเปิดขึน้ในปี 2012 ในบา้นแบบธรรมเนียมของชาว

มองโกล ทีเ่รยีกว่า “ เยอท ” ส่วนโบสถท์ีบ่มัชนิดแูล มผีูม้าประชุมในวนัสะบาโต 60 คน และจาํนวนน้ี 

เป็นสมาชกิสมาคมพาธไฟ น์เดอร ์45  คน ชาวแอ๊ดเวนตสีในมองโกเลยีต่างตระหนกัว่า ครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวน

ตสีไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลในเดอืนมนีาคมปี 2017 ขณะที่มผีูเ้ชื่อชุดแรกรบับพัตสิมา 10 คนในเดอืนมถุินายน 

2017 

        ครสูอนคณติศาสตรเ์กรดแปดทีบ่มัชนิรูส้กึเป็นกงัวลทีจ่ะไปรว่มนมสัการทีบ่า้นของคร ูซึง่ตอนแรก เธอเชื่อใน

ครสิตจกัรวนัอาทติย ์ เธอไดเ้ปลีย่นมาเป็นครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสีแลว้ ตอนน้ี เธอไดย้า้ยมาอยูท่ีเ่มอืงหลวง และสอน

คณติศาสตรท์ี ่ “โรงเรยีนทสักลัแอ๊ดเวนตสี ” ซึง่เป็นโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเพยีงแห่งเดยีวในประเทศมองโกลเลยี เป็น

โรงเรยีนทีไ่ดก่้อตัง้ขึน้จากส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสหน่ึงของปี 2015  

        สิง่ทีอ่าจารยบ์มัชิ นตอ้งการทาํในอนัดบัต่อไปคอือะไร เขาตอบว่า “ผมตอ้งการสรา้งโบสถข์ึน้หลาย 

แห่งในอกีหลายเมอืงในประเทศมองโกล ครบั” 
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ข้อมลูด่วน 

• บา้นตามธรรมเนียมของชาวมองโกเลยีเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ “เกอร์ ” แต่เป็นทีรู่จ้กักนัในชาวตะวนัตกโดย 

เฉพาะชาวรสัเซยี เรยีกว่า “เยอท ” บา้นที่ เรยีกว่า “เกอร์ ” จะว่าไปคอืกระโจมลกัษณะคลา้ยเตน้ท ์แต่โครง 

ของเกอรท์าํดว้ยไมซ้ึง่มสีลกัเป็นตวัยดึชิน้ส่วนเขา้ดว้ยกนั ถอดออกไดง้า่ย แลว้ปกคลุม หรอืมงุหลงัคาดว้ย 

ผา้สกัหลาดชนิดพเิศษ ซึง่ “เกอร”์ ทัง้หลงัมน้ํีาหนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดง้า่ย 

• ประเทศมองโกเลยีเป็นทีรู่้ จกัว่า “เป็นดนิแดนของนกัขีม่า้ ” กล่าวคอืมมีา้ (รวมทัง้มา้ป่า ) จาํนวนมากกว่า

ประชากรรวมของประเทศ พวกเขาใชม้า้ในการเดนิทาง ขนส่งสิง่ของต่างๆ รวมน้ํานม และเน้ือสตัว ์ 

• มชิชนันารชีาวรสัเซยีเป็นผูเ้ริม่งานของแอ๊ดเวนตสีในประเทศมองโกเลยี โดยเริม่ตน้ในปี 1926 (92 ปีที ่

แลว้) เมือ่คอมมวินิสตป์กครอง งานของพระเจา้ไดปิ้ดตวัไป และมาเริม่ใหมใ่นปี 1991 (27 ปีทีแ่ลว้) 

• งานดา้นการพมิพค์รัง้แรกในประเทศมองโกเลยีประกอบดว้ย “เพลงสรรเสรญิ ” ซึง่พมิพท์ีโ่รงพมิพใ์น 

ประเทศรสัเซยี เรยีกชื่อว่า “โรงพมิพม์ชิชัน่รสัเซยี ” ตัง้ทีเ่มอืง “ฮารบ์ิ น” ต่อมาหนงัสอื และใบปลวิ 

เปลีย่นมาพมิพท์ี ่ “แมนจเูรยี ” (ภาคตะวนัออกเฉียงเ หนือของประเทศจนี ) ซึง่มกีารพมิพ์ ใบปลวิ และหนงั สอืใน

ภาษามองโกเลยีขึน้หลายเล่ม และทา้ยทีสุ่ดไดพ้มิพใ์บปลวิขึน้ดว้ย 4 ชนิด  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 8 กนัยายน 2018 

งานท่ีดีท่ีสดุในโลก 

 

โดย  แมนดารค์ โบลด์, วยั 28 ปี...ประเทศมองโกเลยี  

 

ครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศมองโกเลยี ถา้เป็นคน กถ็อืว่าเป็นวยัรุน่ เป็นประเทศทีถู่ก

คอมมวินิสตย์ดึครองมาก่อน เรือ่งราวของเราวนัน้ีจะเ ล่าถงึคู่สามภีรรยาจากหน่วยงานอสิระชือ่ “แอ๊ดเวน - 

ตสีมชิชนันารสีาํหรบัชายแดน ”(Adventist Frontier Missionary)  ทัง้สองสามภีรรยาหนุ่มสาวไดก้ลาย 

เป็นมชิชนันารคีู่แรก ทีเ่ขา้มาทาํงานในประเทศมองโกเลยี ซึง่มปีระชากรรวม 3 ลา้นคนในปี 1991   ซึง่ปัจจบุนั

ครสิตจกัร มสีมา ชกิรวม 2,177 คน ซึง่ถอืว่าถา้เป็นคนเรา กอ็ยูใ่นวยัแรกหนุ่มสาว และสมาชกิดงักล่าว 

ส่วนใหญ่เป็นคนแรกในครอบครวัของพวกเขาทีร่บับพัตศิมา ขอ้มลูน้ีนําไปสู่การทา้ทายหลายประการ  

รวมทัง้การสงวนสมาชกิไว ้ดงัทีก่ําลงัสาธติใหเ้หน็จากโครงการ  “ผูป้ระกาศทัว่โลกรุน่บุกเบกิ ” วยั 28 ปี ซึง่ทาํงานใน

เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี เขาชือ่ “ แมนดารค์ ” เขาไดร้บับพัตสิมาขณะอยูใ่นวยัรุน่ แต่ 

เจด็ปีต่อมาเขาไดอ้อกจากโบสถไ์ป ต่อไปน้ีเป็นเรือ่งราวจากชวีติของเขา 

ผมเป็นคนหวัแขง็ และชอบตดัสนิคนอื่น ถา้ใครทาํอะไรผดิพลาด ผมมกัจะบอกใหเ้ขาทราบตรงๆ  ในสิ่งที ่

เขาไดท้าํผดิ ผมตอ้งการใหเ้ขาไดร้บัการลงโทษ ผมคดิว่าพระเจา้ทรงชอบการลงโทษเรา เมือ่เราทาํผดิ 

         ผมรูว้่าตนเองไมม่คีวามสุข ในทีสุ่ดผมเชื่อว่า “การเชื่อในพระเจา้นัน้ไรค้วามหมาย ” มบีางสิง่ทาํใหช้วีติ 

ของผมแตกหกั ผมหยดุไปโบสถ ์หยดุการถอืรกัษาวนัสะบาโต หยดุการคนืสบิลดหน่ึงใหพ้ระเจา้ 

ภรรยาของผมรูส้กึเศรา้ใจมาก และอธษิฐานเพื่อผมทุกวนั ส่วนลกึในจติใจของผม ผมมชีวีติอยูด่ว้ยความ

หวาดกลวัจะถูกการลงโทษจากพระเจา้ ผมคดิถงึสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงอวยพระพรใหผ้มตลอดเวลาเจด็ปี ตอนน้ี 

พระองคจ์ะทรงลงโทษผม เพราะผมไดห้นัหลงัใหพ้ระองค ์

หน่ึงปีผ่านไปไมม่อีะไรเกดิขึน้ แทนทีพ่ระเจา้จะทรงลงโทษผม ผมไดง้านทีม่เีงนิเดอืนดมีาก คอืเป็น 

บรรณาธกิารสาํหรบัสถานีโทรทศัน์ในภาษามองโกเลยี 

สิง่น้ีทาํใหผ้มมนึงง  ความคดิของผมหวนกลบัไปหาพระจา้ ผมครุน่คดิว่า “มจีดุหมายอะไร ถา้ทุกสิง่ทีผ่มทาํ

คอืการหาเงนิเขา้มา และกใ็ชเ้งนินัน้ไป ผูไ้ดป้ระโยชน์จ รงิๆ คอืเจา้ของสถานีโทรทศัน์ ซึง่เขาจะรวยขึน้ รวยขึน้ ผม

ถามตวัเองว่า “งานอะไรไดค้่าจา้งดทีีสุ่ดทีผ่มสามารถหาได”้ 

ผมขอสรปุว่างาน ที่ดทีีสุ่ดคอืการเป็นมชิชนันาร ีผมอธษิฐานขออุทศิตวัใหก้บัพระเยซดูว้ยการกล่าวว่า “โอ 

พระบดิาเจา้ ถา้พระองคป์ระสงค.์..ขอใหข้า้พระองคไ์ดเ้ป็นมชิชนันาร ีขา้พระองคก์พ็อใจแลว้” 

หลงัจากนัน้สองสามเดอืน กลุ่มผูนํ้าของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศมองโกเลยีเสนองาน 

ใน “โครงการประกาศทัว่โลกรุน่บุกเบกิ” ใหผ้ม ซึง่ผมไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูนํ้าครสิตจั กรทีก่ําลงัจะตาย ครสิตจกัร

ดงักล่าวตัง้อยูช่ ัน้ล่างสุดของตกึอพาธเมนตใ์นเมอืงหลวงของมองโกเลยี โดยการใหผ้มสอนภาษาองักฤษใหก้บั

นกัเรยีนชัน้มธัยมปลายจากโรงเรยีนของรฐัซึง่ตัง้อยูไ่มไ่กล ส่วนภรรยาของผมไดร้บังานใหเ้ป็นครสูอนโรงเรยีนวนั  

สะบาโตสาํหรบัเดก็ๆ และระหว่างสัปดาหเ์ป็นครสูอนภาษาจนี ผมไดอ้ธษิฐานตดิต่อกนัหน่ึงสปัดาห ์และจากนัน้ผม

ลาออกจากงานทีส่ถานีโทรทศัน์ 



28 

 

ถงึตอนทีผ่มไดร้บัการสมัภาษณ์เพื่อนําไปเขยีนขา่วมชิชัน่น้ี ผมพึง่ไดท้าํงานเป็นมชิชนันาร ีหรอืผูป้ระกาศ

พระกติตคิุณตามทีไ่ดร้บัหมายหมายไดเ้พยีง 6 เดอืน และผมรกังาน น้ี  ไมม่งีานอะไรใหค้วามเรา้ใจผมไดม้ากกว่าน้ี 

คอืการทาํงานทีไ่ดเ้หน็ชวีติของผูค้นไดร้บัการเปลีย่นแปลงดว้ยฤทธิอ์ํานาจของพระเจา้  

สปัดาหแ์รกมอีดตีสมาชกิคนหน่ึงซึง่ไมไ่ดม้ารว่มในโรงเรยีนวนัสะบาโตตลอดเวลาสามปีทีผ่่านมา ผมไมรู่จ้กั

เขาเป็นการส่วนตวั ผมทกัทายเชื่อม ความสมัพนัธก์บัเขา และการหนุนใจเขาใหก้ลบัมารว่มการนมสัการอกีในวนั   

สะบาโตหน้า ดเูหมอืนเขาไมก่ระตอืรอืรน้กบัคาํเชญิชวน ผมทราบถงึสาเหตุตอนทีเ่ขาโทรคุยกบัผมระหว่างสปัดาห ์ 

และพดูในสิง่ทีเ่ขาอยากพดูออกมา ผมไดเ้ดนิทางไปยงัทีท่าํงานของเขา และไดท้ราบว่าเขากําลงัหลอก ลวงภรรยา

ของเขา ซึง่เขาบอกกบัผมว่าเมือ่ภรรยาไดท้ราบในเรือ่งน้ี ภรรยาไดข้อจดทะเบยีนหยา่กบัเขา เขาเล่าใหผ้มฟังเสรจ็

แลว้ ขอคาํแนะนําว่า “ผมควรจะทาํอะไรกบัปัญหาน้ี” 

ผมยอ้นถามเขาว่า “คุณตอ้งการจะทาํอะไร ” เขาสารภาพว่า เขาเองกไ็มท่ราบ ผมไดแ้บ่งปันกบัเขาเกีย่วกบั

หลกักา รในพระคมัภรีใ์นเรือ่งการหยา่รา้ง พระเจา้ไมอ่นุญาตใหม้กีารหยา่รา้งเกดิขึน้ ยกเวน้ฝ่าย 

หน่ึงทาํผดิดว้ยการไปล่วงละเมดิประเวณกีบัคนอื่น ผมบอกใหเ้ขาทลูขอใหพ้ระเจา้ทรงอภยัโทษใหเ้ขา และหยดุการ

หลอกลวงภรรยา ผมพดูว่า “บอกภรรยาของคุณตามความจรงิทีเ่กดิขึน้ และจากนัน้สั ญญากบัเธอว่า “จากน้ีเป็นตน้

ไป คุณจะเป็นคนของพระเจา้ และจะสตัยซ์ื่อต่อเธอ” 

เราอธษิฐานรว่มกนั และผมลาจากมา...หน่ึงสปัดาหต่์อมา ชายคนน้ีเล่าใหผ้มฟังว่า เขาไดห้ยดุการคบหากบั

ผูห้ญงิคนอื่น และอุทศิถวายตวัใหพ้ระครสิตอ์กีครัง้หน่ึง เขาไดส้ารภาพความจรงิทุกอยา่งกบัภ รรยา และขอบคุณ

พระเจา้ ภรรยาเขา้ใจ และใหอ้ภยัแก่เขา 

ปัจจบุนัชายคนน้ี และครอบครวัมานมสัการทีโ่บสถทุ์กวนัสะบาโต และเขาเป็นสมาชกิทีก่ระตอืรอืรน้ 

คนหน่ึง      

มกีารอศัจรรยเ์กดิขึน้กบัชายคนหน่ึงผูม้คีวามพกิารบางอยา่ง และเขามรีายไดท้ีไ่มส่ามารถดาํรงชวีิ ตตาม 

ปกตไิด ้กล่าวคอืเขามรีายได ้ 160,000 โทกรอง (ประมาณ 65 ดอลล่ารอ์เมรกินั หรอืประมาณ 2,145 บาท) ซึง่เป็น

เงนิอุดหนุนคนพกิารจากรฐับาล 

วนัสะบาโตหน่ึงผมพดูกบัเขาว่า “โปรดคนืสบิลดหน่ึงใหก้บัพระเจา้ แลว้พระองคจ์ะทรงอวยพระพรให ้

คุณ” 

เขาสัน่ศรีษะเป็นเชงิปฏเิสธ ซึง่ผม กไ็มพ่ดูอะไรต่อ แต่ตอนเลกิโบสถผ์มหาโอกาสอธษิฐานรว่มกบัเขา  เวลา

ผ่านไปหลายวนั ชายพกิารผูน้ี้โทรมาคุยกบัผมเรือ่งชวีติ และสุขภาพของเขาว่า รฐับาลจะจา่ยค่าเบีย้คนพกิารสอง

เท่าของเดอืนนัน้ ผมพดูว่า โปรดคนืสบิลดหน่ึง ถา้คุณอยากเหน็อํานาจของพระเจา้ทีก่ําลงัทดสอบคุณ ซึ่ งพระองค์

ตรสัในพระธรรม มาลาค ี 3:10  ว่า “พระเจา้จอมโยธาตรสัว่า จงนําทศางคเ์ตม็ขนาดมาไวใ้นคลงั ....จงลองดเูราใน

เรือ่งน้ี ดทูหีรอืว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรคใ์หเ้จา้ และเทพรอยา่งลน้ไหลมาใหเ้จา้หรอืไม”่  

        วนัสะบาโตต่อมาชายพกิารมาทีโ่บสถ ์และคนืเงนิสบิ ลดหน่ึงเป็นครัง้แรก   และอกีหน่ึงสปัดาหต่์อมา 

เขาโทรถงึผม และพดูอยา่งตื่นเตน้ว่า “ผมคนืเงนิสบิลดหน่ึงเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ และวนัน้ีผมไดร้บัจดหมายจาก 

รฐับาลว่า เงนิช่วยเหลอืคนพกิารของผมไดเ้พิม่ขึน้อกี 50 เปอรเ์ซน็ต”์ 

         ผมไมใ่ช่คนทีม่อีารมณ์อ่อนไหว แต่ ผมมคีวามสุขมาก เมือ่ผมไดป้ระจกัษ์ในความรกัของพระเจา้ในการ

เปลีย่นแปลงชวีติของผูค้น ผมไมส่ามารถแสดงออกซึง่ความรูส้กึน้ีเป็นถอ้ยคาํ ผมตอ้งการใหทุ้กคนไดท้ราบเกีย่วกบั

ความรกัของพระเจา้ และน่ีคอืเหตุผลทีผ่มเป็นมชิชนันาร ีเพราะผมถอืว่า การเป็นมชิชนันารเีป็นงาน 

ทีด่ทีีสุ่ดในโลก” 
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ข้อมลูด่วน 

• ทะเลทรายโกบคีรอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของภาคใตป้ระเทศมองโกเลยี ทะเลทรายโกบไีมม่ลีกัษณะเป็น 

เนินทรายลดหลั ่ นซบัซอ้น แต่เป็นพืน้ทีแ่หง้แลง้  กนัดารมกีอ้นหนิระเกะระกะเตม็ไปหมด อุณหภมู ิ

ของทะเลทรายโกบอียูร่ะหว่าง - 40 องศาฟาเรนไฮตใ์นฤดหูนาว  และขึน้สงูถงึ 104  องศาฟาเรนไฮตใ์น 

ฤดรูอ้น (คอื จาก – 40 องศาเซลเซยีสในฤดหูนาว และขึน้เป็น 40 องศาเซลเซยีส ในฤดรูอ้น) 

• สาํนกังานครสิตจกัรแห่งประเทศมองโกเลยีตัง้อยูใ่นเมอืงหลวงของประเทศ คอืเมอืงอูลานบารต์ารซ์ึง่ 

ประกอบดว้ยโบสถ ์6 หลงั และจาํนวนสมาชกิรวม 2,177 คน 

• ประเทศมองโกเลยีมปีระชากรรวม 3,095 ,000 คน ดงันัน้หากเทยีบอตัราส่วน จะมชีาวแอ๊ดเวนตสี 1 คน 

ต่อประชากรทัว่ไป 1,422 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 15 กนัยายน 2018 

ฉันไม่ต้องการท่ีจะสอน 

 

โดย  เซอเรนพลิ “โอจ”ิ อ๊อทโกนทยูา, วยั 40 ปี...ประเทศมองโกเลยี  

 

         ขา่วมชิชนัวนัน้ี เป็ นคาํพยานทีเ่ขยีนเล่าเองโดย มสิซิ ส “โอจิ ” วยั 40 ปี อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนแห่ง 

เดยีวของครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสี ในประเทศมองโกเลยี 

         เมือ่ฉนัจะลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลยัในประเทศมองโกเลยี ฉนัคดิขึน้มาทนัทวี่า “ฉนัจะไมเ่รยีนเป็นครู

เดด็ขาด ” คุณแมข่องฉนัเป็นครชูัน้อนุบาล เมือ่ฉนัไปเยีย่มชัน้ขณะทีคุ่ณแมก่ําลงัสอน ฉนัรูส้กึทึง่ในความขยนัพดู

ของคุณแม ่ทีพ่ดูคาํเดยีวซํ้าๆ และอศัจรรยใ์จในความอดทนขอ งคุณแมด่ว้ย ทีต่้ องอยูท่่ามกลางเดก็ที ่

ส่งเสยีงอกึทกึอยูต่ลอดเวลา 

         ทีโ่บสถศ์ษิยาภบิาลขอใหฉ้นัช่วยสอนโรงเรยีนสะบาโตแผนกเดก็ ฉนัตอบว่า “อาจารยใ์หฉ้นัช่วยอยา่งอื่น

เถอะ ฉนัไมช่อบเดก็ๆ ” เขาหนุนฉนัใหล้องด ูและแสดงใหฉ้นัเหน็ชุดเรือ่งพระคมัภรีใ์นแผ่นภาพสาํล ี

เพื่อสอนเดก็ แผ่นภาพในผา้สาํลกีระตุน้ใหฉ้นัคดิจะลองด ูแต่ฉนักลวัว่าในทีสุ่ดจะหนีการสอน ฉนัจงึตอบปฏเิสธไป 

        สามถีามฉนัว่า “คุณตอ้งการทาํอะไรในเมอืงเลก็ๆ แห่งน้ี” 

        ฉนัตอบว่า “ฉนัไมท่ราบ ฉนัทราบแต่ว่าฉนัไมต่อ้งการเป็นครสูอน” 

        หลงัจากทีส่ามี สอนชัน้ในมหาวทิยาลยั วนัหน่ึงสามเีชญิลกูศษิยม์าทีบ่า้น และฉนัปรงุอาหารงา่ยๆ เป็น 

อาหารเพื่อสุขภาพสาํหรบัพวกเขา ในประเทศมองโกเลยีเน้ือสตัวเ์ป็นส่วนสาํคญัของอาหารทุกมือ้ และพวก 

นกัศกึษารูส้กึประหลาดใจทีอ่าหารต่างๆ ของเราเตม็ไปดว้ยขา้วซอ้มมอื ถัว่สองชนิด ผลไม้  และผกัต่างๆ พวกเขา

ถามว่า “น่ีเป็นอาหารประเภทใดหรอืครบั เหตุใดอาจารยจ์งึไมร่บัประทานเน้ือสตัว์ ” ตอนน้ีฉนัไดพ้บว่าฉนัไดส้อน

พวกเขาเกีย่วกบัขา่วสารเรือ่งสุขภาพ 

         ในเวลาเดยีวกนั ฉนัผกูมติรกบัสตรทีีเ่ป็นมารดาคนอื่นๆ ในมหาวทิยาลยั เพื่อนๆ และเพื่อนบา้นและ เมือ่

พวกเขามาเยีย่ม ฉนัเลา่เรือ่งในพระคมัภรีใ์หก้บัลกูๆ ของพวกเขาฟัง ทีฉ่นัเคยคดิว่า ยงัไงๆ ฉนักจ็ะไมส่อน แต่ดู

เหมอืนว่า ฉนัทาํการสอนตลอดเวลา เพยีงแต่ไมไ่ดส้อนนกัเรยีนในชัน้เท่านัน้  

         สามขีองฉนัไดว้างแผนสรา้งโบสถห์ลงัหน่ึงในตวัเมอืง เมือ่เป็นเช่นน้ี คณะผูนํ้าขอใหเ้ขาไปศกึษาต่อที ่

มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีประเทศฟิลปิปินส ์ฉนัอธษิฐานต่อพระเจา้ “โอพระบดิา ฉนัควรทาํอะไรในช่วงเวลาขณะที่

ตามสามไีปอยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส”์ 

         ขณะเราเดนิไปถงึฟิลปิปินส ์เราไดเ้ขา้พกัในบา้นพกัสาํหรบันกัศกึษาทีม่คีรอบครวัทีม่หาวทิยาลยัจดัให้ ก่อน

สามจีะเขา้ชัน้เรยีนไมก่ีว่นั ศาสตราจารยส์อนคนหน่ึงไดม้าเยีย่มทีพ่กัของเราเพื่อดวู่า เขาจะอํานวยความสะดวก

อะไรใหเ้ราไดบ้า้ง ตอนหน่ึงของการสนทนาศาสตราจารยค์นนัน้ไดถ้ามฉนัว่า “คุณคดิจะทาํอะไรในช่วงเวลา สองปี

ครึง่ขณะทีร่อใหส้ามขีองคุณเรยีนสาํเรจ็” 

        “ฉนัอาจเรยีนหลกัสตูรบญัช ีหรอืพยาบาล” ฉนัตอบ 

         ศาสตราจารยพ์ดูว่า “ใหเ้ราอธษิฐานรว่มกนั บางทพีระเจา้จะสาํแดงแผนของพระองคใ์หคุ้ณทราบ” จากนัน้ 

ศาสตราจารยก์ล็ากลบัไป 
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         ฉนัเชค็กบัทางมหาวทิยาลยัเกีย่วกบัหลกัสตูรพยาบาล ไดร้บัคาํตอบว่าฉนัตอ้งเรยีนถงึหา้ปีจงึจะสาํเรจ็ 

ฉนัไปทีค่ณะธุรกจิ และการจะไดป้รญิญาดา้นบญัชจีะตอ้งใชเ้วลาสีปี่ ขณะทีฉ่นัเดนิกลบัหอ้งพกัฉนัเหน็ป้าย 

“คณะการศกึษา” ฉนัจงึเดนิเขา้ไปถามขอ้มลูด ู       

         เมือ่ฉนัเดนิเขา้ไปในคณะการศกึษา ทนัใดนัน้ฉนัเจอกบัศาส ตราคนหน่ึง ซึง่ดเูหมอืนฉนัเคยเหน็เขามา 

ก่อน ฉนัพยายามนึก แต่ยงันึกไมอ่อก จนเขาเป็นฝ่ายทกัขึน้ก่อนว่า “คุณเดนิทางมาจากประเทศมองมองโกเลยีใช่

ไหมครบั ” ทนัใดนัน้ฉนันึกขึน้ไดว้่า เขาเคยเดนิทางไปเยีย่มมหาวทิยาลยัทีส่ามฉีนัสอนอยู ่และเราไดเ้ชญิเขาไป

รบัประทานอาหารเ ยน็ทีบ่า้น หลงัจากการทกัทายกนั และทราบจดุประสงคข์องฉนัทีอ่ยากจะลงทะเบยีนเรยีนบาง

วชิาในช่วงเวลาสอง ปีครึง่ขณะทีส่ามขีองฉนัเขา้ชัน้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัฟิลปิปินส ์โดยทีไ่มล่งัเล เขาแนะนําใหฉ้นั

ลงทะเบยีนเรยีนปรญิญาโทดา้นการศกึษา ส่วนฉนัจะเลอืกเอกอะไรใหฉ้นัคอ่ยตดัสนิใจเอง 

         “ค่ะ น่าจะอยา่งนัน้” ฉนัตอบเสยีงไมค่่อยหนกัแน่น ฉนัไมต่อ้งการทีจ่ะพดูคาํว่า “ไมค่่ะ” เพราะเขาช่างสุภาพ 

มคีวามกรณุา และจรงิใจ 

         ศาสตราจารยพ์ดูต่อว่า “ในเมือ่คุณมบุีตรสาว จะดไีหมถา้คุณจะเลอืก “เอกประถมศกึษา” 

         เราพดูคุยกนัถูกอั ธยาศยันานพอด ูจนเขาตอ้งบอกลาไปเขา้ชัน้สอน แต่ก่อนจะเดนิไปเขาแนะนําใหฉ้นัไป

เยีย่มชัน้ “อนุบาล” ซึง่ทางมหาวทิยาลยัเปิดเป็นชัน้สาธติสาํหรบัใหน้กัศกึษาฝึกสอน ฉนัรูส้กึประหลาดในสิง่ทีฉ่นัได้

เหน็ ดเูหมอืนเดก็ๆ ใหค้วามสนใจสิง่ทีก่ําลงัเรยีนรู ้ซึง่มภีาพและเสยีงเพลงป ระกอบ เดก็ๆ  ดมูคีวามสุขด ีส่วนครซูึง่

เป็นสตรดีสูหีน้ามคีวามสบายใจ ใบหน้าแจม่ใสมคีวามสุขกบังานสอนเดก็เลก็  

         ในคนืนัน้สาม ีและฉนัไดพ้ดูคุยกนันานในเรือ่งการเรยีนต่อของฉนั ขณะทีฉ่นัอยากเรยีนอยา่งอื่น แต่สามี

พยายามอา้งเหตุผล และความตอ้งการของครสิตจกัร ใ นทีสุ่ดฉนัตกลงใจจะลงทะเบยีนในคณะการศกึษา เพราะ

ครสิตจกัรของเราไมม่โีรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแมโ้รงเรยีนเดยีว ครทูีเ่ป็นแอ๊ดเวนตสีกม็ไีมก่ีค่น ฉนัจงึคดิว่าฉนัจะตอ้ง

เรยีนในสิง่ทีค่รสิตจกัรตอ้งการ ไมใ่ช่ฉนัตอ้งการ หรอืสิง่ทีก่ลวั... 

          สามกีล่าวสรปุว่า “อาจเป็นแผนการของพระเจา้ทีคุ่ณจะเป็นครเูพื่อพระองค”์ 

          ฉนัตอบไมค่่อยเตม็เสยีงนกัว่า “อาจเป็นไปได้ ” เมือ่ไดต้อบออกไปแลว้ ปรากฏว่าจติใจทีไ่มช่อบการ 

เป็นครขูองฉนั เพราะเคยเหน็งานหนกัของมารดา ความรูส้กึดา้นลบในใจตลอดมาหลายปีไดห้ายไปหมดสิน้ 

         ฉนัเรยีนสาํเรจ็ในเวลาปีครึง่พรอ้มกบัทีส่ามสีาํเรจ็หลกัสตูร เราไดเ้ดนิทางกลบัมองโกเลยี และเราไดร้ว่มกบั

ผูนํ้าของครสิตจกัรไดก่้อตัง้โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแห่งแรกขึน้ และฉนัไดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรยีน 

ปรากฏว่าฉนัรกัเดก็ๆ และรกังานสอนดว้ย  

          วนัน้ีโรงเรยีนแห่งแรกของครสิตจกัร ซึง่ตัง้ชื่อว่า “โรงเรยีนทสักลัแอ๊ดเวนตสี”  มนีกัเรยีน 124 คน มชีัน้เรยีน

จากชัน้อนุบาลถงึชัน้ 12 (ม.6) ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ีถ่วายเงนิใหค้รสิตจกัรในปี 2015 ซึง่เงนิจาํนวนนัน้ได้

นําไปก่อตัง้โรงเรยีนทสักลั ทีก่ําลงัรายงานใหพ้ีน้่องทั ้ งหลายทราบในขณะน้ี ตอนน้ีมนีกัเรยีนมาสมคัรเรยีนมากขึน้ 

แต่หลายคนอยูห่่างไกลออกไป เราจงึจะสรา้งหอพกัขึน้สาํหรบันกัเรยีนชัน้ 9-12 ทีอ่าศยัอยูห่่างไกล พวกเขาจะมา

พกัในหอพกัและเขา้เรยีนได ้ดงันัน้ในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีทางคณะกรรมการไดต้ดัสนิใจจะแบ่งเงนิ

ถวายจาํนวนหน่ึงสาํหรบัสรา้งหอพกัใหก้บัโรงเรยีนทสักลัแอ๊ดเวนตสีดงักลา่ว          

         เมือ่มองยอ้นกลบัไป ฉนัขอบพระคุณพระเจา้จรงิๆ บางครัง้พวกญาตถิามว่า “แต่เธอเคยพดูว่าเธอจะ 

ไมเ่ป็นคร ูตอนน้ีทาํไมมาเป็นครเูสยีละ” ฉนัตอบพวกเขาไปว่า “เราจะไมท่ราบหรอกว่าในทีสุ่ดแลว้ เราจะทาํงานอะไร 

มเีพยีงพระเจา้ทีท่ราบ เมือ่เรามคีวามอดทน และเชื่อฟัง พระเจา้จะทรงวางแผนชวีติใหก้บัเราอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน    
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ข้อมลูด่วน 

• ท่ามกลางประชากรชาวมองโกเลยีที ่อาย ุ 15 ปีขึน้ไป จาํนวน 53%นบัถอืศาสนาพุทธ ขณะทีจ่าํ นวน 39 % ไม่

ถอืศาสนาใด ส่วนครสิเตยีนคณะต่างๆ รวมกนัมเีพยีง 2.1% ของประชากรรวม       

• ประเทศมองโกเลยี มพีืน้ทีป่ระเทศทีถู่กปิดกัน้ทางออกสู่ทะเลโดยสองประเทศใหญ่ คอืทศิเหนือประ เทศรสัเซยี 

ทางทศิตะวนัออก และทศิใตเ้ป็นประเทศจนี 

• พืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศมองโกเลยีเป็นประเทศทีม่ภีเูขาเตีย้ๆ  อยูท่ ัว่ไป พืน้ทีโ่ดยเฉลีย่มคีวามสงูเหนือ

ระดบัน้ําทะเล 5,183 ฟุต (หรอื 1,580 เมตร) นบัว่าเป็นประเทศทีต่ ัง้อยูพ่ ืน้ทีส่งูทีสุ่ดประเทศหน่ึงของโลก 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 22 กนัยายน 2018 

ชีวิตท่ีสอง 

 

โดย  ปีเตอร,์ วยั 40 ปี...ประเทศจนี 

 

          ชายหนุ่มชื่อปีเตอรใ์ชเ้วลาถงึ 24 ปีแห่งชวีติของเขาเพื่อมุง่มัน่ในการศกึษา เพื่อจะเรยีนสาํเรจ็ระดบั  

ปรญิญาตรเีอกคณติศาสตร ์เมือ่สาํเรจ็ออกมาจะไดเ้ป็นครสูอนคณติศาสตรใ์นโรงเรยีนแห่งใดแห่งหน่ึง เขาจะมี

รายไดด้ ีและเขาจะไดช่้วยดแูลคุณพ่อ-คุณแมท่ีเ่ป็นชาวนายากจน อาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นชนบทห่างไกล         

          แต่เมือ่มกีารตรวจโรค ปัญหาเรือ่งการเจบ็ป่วยของเขาทาํใหแ้ผนการของเขาพงัลง ปีเตอรร์ูส้กึ 

เหมอืนกบัว่าเขาไดส้ญูเสยีความหวงั ซึง่เท่ากบัเขาสญูเสยีทุกสิง่ทุกอยา่งไป         

          อยา่งไรกต็ามในโอกาสต่อมา ปีเตอรก์ลบัมคีวามหวงัขึน้ใหมจ่ากการไดรู้จ้กักบัพระเจา้ เขาเป็นพยานว่า 

ถา้ไมม่ปัีญหาสุขภาพเกดิขึน้เขาคงไมม่วีนัรูจ้กัพระเจา้ รูจ้กัพระเยซ ูรูจ้กัความจรงิ และไดร้บัความรอด 

          หลงัจากสาํเรจ็การศกึษา ปีเตอรส์มคัรเขา้สอบบรรจ ุและเขาผ่านการสอบขอ้เขี ยน แต่แลว้ก่อนการสอบ 

สมัภาษณ์เข าตอ้งตรวจรา่งกาย ผลการตรวจแสดงใหเ้หน็ว่าปีเตอรเ์ป็น โรคเกีย่วกบัตบัตอ้งเขา้รกัษาตวัจนกว่าจะ

หายโรคดก่ีอนจงึจะไดร้บัการพจิารณาใหเ้ขา้ทาํการสอน 

         ปีเตอรก์ล่าวว่า ระหว่างทีเ่รยีนหนงัสอื ผมออกกําลงัดว้ยการเล่นฟุตบอลเป็นประจาํ เพื่อใหม้รีา่งกาย 

แขง็แรง ผมไมเ่คยคดิวา่ ผมจะไมผ่า่นการตรวจโรคหลงัจากเรยีนจบแลว้ 

         ปีเตอรเ์ป็นคนมคีวามกตญั� ู พ่อแม่ของเขายากจนมากยงัอุตส่าหส์่งเขาเรยีนจนสาํเรจ็การศกึษา เมือ่ได้

ทาํงาน ปีเตอรว์างแผนจะทดแทนบุญคุณ แต่บดัน้ีเขาไมไ่ดท้าํงาน ไหนจะตอ้งเสยีค่ารกัษาพยาล ไมท่ราบว่าจะตอ้ง

ใชก้ีเ่ดอืนโรคตบัจงึจะหายเป็นปกต ิและเขาจะไดเ้ริม่ทาํงาน ปีเตอรย์ิง่คดิยิง่ทอ้ใจ เหมอืนความหวงัไดพ้งัทลายลง         

         วนัทีไ่ดท้ราบผลการตรวจสุขภาพ คนืนัน้ปีเตอรเ์ดนิไปทีส่ะพานขา้มแมน้ํ่าตามลาํพงั พอถงึกลางสะพาน 

เขาหยดุ แหงนหน้าขึน้พดูเสยีงดงัว่า “เหลาเทน ” ซึง่ในภาษ าจนีหมายความว่า “เทพผูม้อีํานาจสงูสุด ” “เหลาเทน 

พระองคไ์มย่ตุธิรรมสาํหรบัผม”   เขารอ้งไหอ้ยา่งขมขืน่ ช่วงสัน้ๆ เขาอยากกระโดดจากสะพานลงไปยงัแมน้ํ่าเพื่อจบ

ชวีติตนเอง แต่พลนัคดิไดว้่าถา้ทาํอยา่งนัน้พ่อแมข่องเขาจะเสยีใจมากกว่า  เขาจงึเดนิกลบับา้น 

         หลงัจากทนการรบเรา้จากพ่อแมอ่ยูน่าน ปีเตอรไ์ดไ้ ปทีโ่รงพยาบาลประจาํหมูบ่า้น เพื่อรบัการรกัษาโรคตบั

ทีเ่ป็นอยู ่โรงพยาบาลหมูบ่า้นไมม่เีครือ่งมอืแพทยท์ีท่นัสมยั แต่การจะไปรกัษาตามโรงพยาบาลในเมอืงหรอืเมอืง

ใหญ่จะตอ้งใชเ้งนิมากซึง่ครอบครวัไมส่ามารถจา่ยไดแ้น่นอน 

        หลงัจากนัน้สามวนั คุณแมข่องปีเตอรไ์ปทีโ่บ สถเ์พื่อขอรอ้งศษิยาภบิาลอธษิฐานเผื่อบุตรชาย ทีผ่่านมาคุณ

แมข่องปีเตอรจ์ะไปนมสัการทีโ่บสถใ์นหมูบ่า้นในวนัอาทติยเ์ป็นบางครัง้ ความจรงิมวี่าอาคารโบสถห์ลงัน้ีแบ่งกนัใช้

วนัเสารโ์บสถใ์ชเ้ป็นสถานทีน่มสัการของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ส่วนในวนัอาทติยพ์ีน้่องวั นอาทติยจ์ะใช้

สาํหรบัเป็นทีน่มสัการของพวกเขา วนันัน้เป็นวนัเสารค์ุณแมข่องปีเตอรไ์ดเ้ขา้ไปในโบสถต์ัง้แต่เชา้ก่อนทีส่มาชกิจะ

มานมสัการ คงมแีต่ผูป้กครอง และภรรยาทีม่าเปิดประตู และหน้าต่างโบสถ ์ภรรยาผูป้กครองไดถ้ามคุณแมข่อง     

ปีเตอรว์่า “คุณน้าคะ มเีรือ่งอะไรหรื อจงึรอ้งไหค้รํ่าครวญอยา่งน้ี ” คุณแมข่องปีเตอรไ์ดเ้ล่าใหภ้รรยาของผูป้กครอง

ทราบถงึปัญหาการเจบ็ป่วยของปีเตอรล์กูชาย ” ภรรยาของผูป้กครองปลอบใจว่า “อยา่เป็นกงัวล ขอใหคุ้ณน้าวางใจ

ในพระเจา้ และพระเจา้จะทรงช่วยใหร้อดพน้ปัญหาได”้ 
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        ในตอนบ่ายของวนันัน้ ภรรยาของ ผูป้กครองไดม้าเยีย่มปีเตอรท์ีโ่รงพยาบาลขนาดเลก็ของหมูบ่า้น และ 

ใหค้าํแนะนําเหมอืนทีไ่ดแ้นะนําคุณแมข่องปีเตอรใ์นตอนเชา้วนันัน้ว่า “จงไวว้างใจในพระเจา้..แลว้พระเจา้จะช่วยคุ ณ

ใหร้อดพน้”  

         คาํแนะนํานัน้ยากทีจ่ะใหปี้เตอรย์อมรบั เพราะตัง้แต่ชัน้ประถมปีทีห่น่ึง เป็นตน้มา ครทุูกคนในทุกชัน้เรยีน

สอนว่าไมม่พีระเจา้อยูจ่รงิตามทีค่รสิเตยีนเชื่อ.. 

         ในตอนนัน้ปีเตอรม์องเหน็ทางสองสาย สายหน่ึงรกัษาตวัในโรงพยาบาล ใชเ้งนิทองทีม่อียู ่  ถงึขัน้เป็น 

หน้ีคนอื่น ซึง่เป็นการมอบภาระหนกัใหคุ้ณพ่อคุณแมแ่บก และในทีสุ่ดเขาหายโรค หรอืไมห่ายขาดแต่มชีวีติไปไดแ้ต่

ไมค่่อยแขง็แรง หรอืไมก่ต็าย.....แต่ทางอกีสายหน่ึงวางใจในพระเจา้ และหายโรค ไมต่ายตามความเชื่อ และเป็นไป

ตามคุณป้าภรรยาของผูป้กครอง และทุกคนในโบสถท์ีส่ญัญาจะอธษิฐานเผื่อ 

         ปีเตอรค์ดิกบัตนเองว่า เราจะตอ้งไมว่างภาระหนกัให้ กบัคุณพ่อ และคุณแม ่ดงันัน้เราจะวางใจในพระเจา้ 

เราเลอืกทีจ่ะวางใจในพระเจา้มากกว่าวางใจในนายแพทยท์ัง้หลาย” 

         บ่ายแก่ๆ ก่อนคํ่าของวนันัน้ ปีเตอรต์ดัสนิใจว่า ในเมือ่พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่และจะรกัษาโรคของผมให้

หาย  ปีเตอรจ์งึออกจากโรงพยาบาล เขาไมร่บัฟังคุ ณแมข่องเขาทีบ่อกว่า เมือ่เขาจะออกจากโรงพยาบาลกใ็หล้กู

ชายไปรบัยา หรอืซือ้ยาไปรบัประทานทีบ่า้นดว้ย  สาํหรบัขอ้น้ีเขาไปไมเ่ชื่อฟังคาํสัง่ของคุณแม ่เขาออกจาก

โรงพยาบาลโดยไมแ่วะไปทีห่อ้งจา่ยยาเลย 

         เขาพดูในลกัษณะการอธษิฐานว่า “โอพระเจา้ ขา้พระองคจ์ะออกจากโ รงพยาบาลแลว้ ณ ตอนน้ีขอทรง 

รกัษาโรคของขา้พระองคด์ว้ย” 

        เมือ่ปีเตอรไ์ปพบผูป้กครองโบสถว์่า เขาจะทาํอยา่งไรต่อไป ผูป้กครองโบสถ์ บอกว่า ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยม์ี  

“สถานทีพ่กัฟ้ืนผูป่้วย ” (Sanitarium) อยูท่ีห่มูบ่า้นอกีแห่งหน่ึง ปีเตอรต์ดัสนิใจเดนิทางไปทีน่ั ่ น คณะผูท้าํ 

การในสถานทีพ่กัฟ้ืนผูป่้วยทุกคนใหก้ารตอ้นรบัปีเตอรอ์ยา่งอบอุ่น 

         ปีเตอรส์มัผสัความรกั ความห่วงใจของคณะเจา้หน้าทีข่องสถานทีพ่กัพืน้ ปีเตอรร์าํพงึราํพนัว่า “เมือ่เราป่วย 

และรูส้กึหมดหวงั นอกจากคุณพ่อคุณแมทุ่กคนพากนัตตีวัออกห่าง แต่เมือ่เรามาถึ งสถานทีพ่กัฟ้ืนแห่งน้ีพวกเขา

คุกเขา่อธษิฐานกบัเรา พวกเขาครํ่าครวญขอพระเมตตาจากพระเจา้สาํหรบัเรา ...พวกเขาไดอ้ธษิฐานว่า “พระบดิา

โปรดช่วยชายหนุ่มคนน้ีดว้ย”  

         ปีเตอรไ์มเ่คยมปีระสบการณ์ไดร้บัความรกัอยา่งนัน้มาก่อน เขารูส้กึไดว้่า น่ีเป็นปรากฏการณ์เหนือคน

สามญัทัว่ไป เป็นความรกัทีส่ะทอ้นมาจากความรกัของพระเจา้ ปีเตอรอ์ยูใ่นสถานพกัฟ้ืนสองเดอืน ใชเ้วลา 

ในการอธษิฐาน ศกึษาพระคมัภรี ์และเรยีนรูก้ารดาํเนินชวีติตามรปูแบบสุขภาพ เขากล่าวบอกกบัคุณพ่อ และคุณแม่

ทีม่าเยีย่มว่า “ตอนน้ีผมลมืไปแลว้ว่าผมเป็นคนป่วย...ผมเขง็แรงดแีลว้ ผมมคีวามสุขมาก” 

         หลงัจากสองเดอืน เขาขออนุญาตผูอ้ํานวยการสถานทีพ่กัฟ้ืนไปตรวจสุขภาพทีโ่รงพยาบาลอกีครัง้หน่ึง 

ผลทีอ่ออกมาทาํใหเ้ขารูส้กึงงงนัไปหมด หมอไดเ้ขยีนบอกว่า “สุขภาพด ีตบัทาํงานปกต ิอวยัวะทุกส่วนปกตดิี ” หมอ

ทีเ่คยตรวจรา่งกายของปีเตอรห์ลายเดื อนก่อนรูส้กึอศัจรรยใ์จทีต่บัของเขาเป็นปกตดิอียา่งไมน่่าเชื่อ  

แต่ปีเตอรท์ราบดวี่าพระเจา้ทรงรกัษาโรคตบัใหก้บัเขา  

          ปีเตอรไ์ดร้บับพัตศิมา คุณพ่อ คณุแม ่คณุปู่  คุณยา่กไ็ดร้บับพัตศิมาดว้ย ปัจจบุนั ปีเตอรอ์าย ุ 40 ปี เป็น 

คนงานสอนพระคมัภรีใ์นประเทศจนี 

         ปีเตอรก์ล่าวเป็นพยานเสมอว่า “ในเมือ่พระเจา้ทรงประทานชวีติทีส่องใหก้บัผม ผมจงึไดอุ้ทศิถวาย 

ชวีติทีส่องน้ีใหก้บัพนัธกจิการประกาศพระกติตคิุณของพระองค”์ 
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ข้อมลูด่วน 

• มคีรสิเตยีน (ทุกคณะนิกาย รวมทัง้คาทอลคิ) อาศยัอยูใ่นประเทศจนีมากกว่าในประเทศอติาล ีและประชากรของ

ประเทศจนีกําลงัเดนิบนลู่ (ของการแขง่ขนั) สู่การเป็นประเทศทีม่คีรสิเตยีนมากทีสุ่ดในโลก  

• ประชากรของประเทศจนีมมีากทีสุ่ดในโลก คอืมถีงึ 1,387 ลา้นคน ซึง่เมือ่คดิเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนประ ชากร

ของโลกทัง้ใบ 100% ประเทศจนีมถีงึ 18.47%  

• สอดคลอ้งกบัตํานาน (สิง่ทีเ่ล่าต่อๆกนัมา ) ศาสนาครสิตใ์นประเทศจนี อคัรทตูโธมสั (อคัรทตูทีเ่คยเป็นผู ้

สงสยั ) เป็นผูนํ้าพระกติตคิุณม าเผยแพรใ่นประเทศจนีหลงัเทศกาลเพ นเทคอสต ์แต่ถา้เชค็ตามหลกัฐานที ่

หาได ้มผีูนํ้าศาสนาครสิตม์าประกาศในประเทศจนีประมาณกลางศตวรรษทีเ่จด็ (ค.ศ. 650โดยประมาณ) 
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รายการวนัสะบาโตท่ีสิบสาม 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2018 

 

 

     เพลงเปิด                      อย่าลืมวนัสะบาโต               เลขท่ี  330 

    อธิษฐาน                                                                    

    รายการ              “วนัสะบาโตบนจกัรยานของเรา”  

    เงินถวาย                                                                    

    เพลงปิด                    ฉันต้องการพระเยซู            เลขท่ี  227                  

   ผูอ้ธิษฐานปิด                                                            

 

ผูร่้วมในรายการ: ไมต่อ้งท่องบท (ขา่วมชิชัน่) แต่อ่านใหเ้ขา้ใจหลายเทีย่ว ถา้จะใหด้ใีหท้าํการ ซกัซอ้มก่อนสกั 1-2 

รอบ กจ็ะทาํใหผู้เ้ล่ารูส้กึสบาย ใจขณะทีเ่ล่าขา่ว และอาจเพิม่ความรูส้กึไดบ้างตอน ตามทีเ่หน็เหมาะสม 

 

วนัสะบาโตบนจกัรยานของเรา 

ผูใ้ห้คาํบรรยาย :  ในไตรมาสน้ีเราจะพบผูค้นจากประเทศเกาหลใีต ้ประเทศญีปุ่่ น ประเทศมองโกเลยี และประเทศ

จนี สุดทา้ยคอืประเทศ ไตห้วนั  ซึง่ประเทศดงักล่าวน้ี อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ “สาํนกังานภาคเอเชยีแปซฟิิกเหนือ ” 

และวนัน้ีเราจะพบชายคนหน่ึงจากประเทศไตห้วนั 

 

ผูพ้ดู :  ช่างผูท้าํการเจยีขอ้ต่อโครงเหลก็รถจกัรยานและขดัขอ้ต่อ และเพื่อทาํใหโ้ครงนัน้เรยีบ ในโรงงานสรา้ง

จกัรยาน ก่อนทาํการพ่นสไีมใ่ช่งานที่ซบัซอ้น หรอืใชค้วามสามารถสงู ช่างจงึไมไ่ดเ้งนิเดอืนสงูนกั โรงงานงานสรา้ง

จกัรยานดงักล่าวน้ีอยูใ่นเขตภาคกลางของประเทศ ไตห้วนั และโรงงานน้ีอนุญาตใหส้ามภีรรยาหยดุงานในวนัสะบา

โตได ้

        จนิ รง โกล และภรรยาทาํงานในโรงงานผลติ จกัรยานแห่งหน่ึง ต่อมาโรงงานไดร้บัการ สัง่ซือ้จกัรยานมากขึน้ 

ทางโรงงานจงึกําหนดใหค้นงานตอ้งทาํงานในวนัเสาร ์จนิ รง โกล และภรรยาของเขาซึง่ทาํการอยูด่ว้ยกนัจงึตอ้ง

ลาออก และพระเจา้ไดนํ้าพวกเขาใหไ้ดง้านในโรงงานขนาดเลก็แห่งใหม ่ซึง่มคีนงานเพยีง 9 คนรวมทัง้ จนิ รง โกล 

และภรรยา ในตอนแรก จนิ รง โกล และภรร ยาไดเ้งนิค่าจา้งรวมกนั เพยีง 15,000 ดอลล่าไตห้วนั (ประมาณ 500 

ดอลล่า-อเมรกินั หรอื 16,500 บาท) แต่ทางโรงงานมทีีพ่กัให ้น้ําไฟฟร ีงานกย็งัมไีมม่าก ต่อมาโรงงานไดร้บัคาํสัง่

ซือ้มากขึน้ สองสามภีรรยาจงึมงีานทาํเตม็ไมเ้ตม็มอื และไดค้่าจา้งเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าของตอนเริม่ตน้ 

        หลายเดอืนต่อมาโรงงานมงีานเพิม่ขึน้อกี และตอ้งการคนงานเพิม่ขึน้ จนิ รง โกลจงึพดูกบัเจา้ของโรงงานขอ

นําญาตพิีน้่องอกีหา้คนมาทาํงาน ซึง่เจา้ของโรงงานตกลง ญาตพิีน้่องดงักล่าวเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี จงึกล่าว

ไดว้่าโรงงานสรา้งจกัยานดงักล่าวมเีครอืญาตทิีเ่ป็นเซเว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสีรวม 7 คน และคนอื่นๆ อกี  9 คนรวมเป็น

คนงาน 16 คน 

        เมือ่มอีอรเ์ดอรส์ัง่ซือ้จกัรยานเขา้มามากขึน้ เจา้ของโรงงานจา่ยค่าจา้งมากขึน้ และแต่งตัง้ให้  จนิ รง โกล เป็น

หวัหน้าคนงาน ซึง่เขาคนเดยีวมรีายได ้40,000 บาทต่อเดอืน อยา่งไรกด็โีรงง านสรา้งจกัรยานแห่งน้ีมอีอรเ์ดอรเ์พิม่

เขา้มาอกี เจา้ของจงึกําหนดใหท้าํงานในวนัเสารด์ว้ย ซึง่ จนิ รง โกล ตอ้งต่อรองขอทาํงานในคนืวนัเสารถ์งึหา้ทุ่ม 
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และทาํงานวนัอาทติยอ์กีครึง่วนั ตอนแรกเจา้ของโรงงานมทีท่ีาจะไมต่กลง จนิ รง โกล และญาติๆ  อกีหา้คนตอ้ง

อธษิฐานอยา่งหนกั ในทีสุ่ดเจา้ของโรงงานยอมผ่อนผนัให ้ 

        จนิ รง โกล ตอ้งทาํงานหนกัและเหน็ดเหน่ือย คนงานอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ชาวแอ๊ดเวนตสีกเ็หน่ือยมากเช่นกนั ในปี

ถดัมา ทางโรงงานมอีอรเ์ดอรส์ัง่ซือ้จกัรยานมากขึน้ เจา้ของโรงงานจงึกําหนดใหค้นงานทาํงานในวนัเสารเ์ตม็วนั 

และวนัอาทติย์อกีครึง่วนั ตอนน้ีเจา้ของไมย่อมผ่อนผนัใดๆ จนิ รง โกล และเครอืญาตริวม 7 คนจงึพรอ้มใจกนัขอ

ลาออกในตอนสิน้เดอืนซึง่ยงัเหลอือกีสองสปัดาห ์

        สามวนัผ่านไปเจา้ของโรงงานไดม้าพดูกบั จนิ รง โกล จนิ ว่าเพราะคุณทาํงานฝีมอืด ีดแูลลกูน้องไดด้ ีผลงาน

จงึออกมาด ีเป็นทีต่อ้งการของตลาด ผมเกลยีดทีจ่ะเสยีคุณ และเครอืญาตไิป ผมจงึตดัสนิใจสรา้งโรงงานแห่งทีส่อง

ขึน้ ใหม้คีนงาน 20 คน และใหคุ้ณเป็นหวัหน้า และคุณและเครอืญาตจิะอยูใ่นโรงงานแห่งใหมแ่ละคุณสามารถหยดุ

ในวนัสะบาโตได ้ส่วนโรงงานเดมิกจ็ะใหผู้ช่้วยของคุณขึน้เป็นหวัหน้าแทน โรง งานแห่งเดมิจะมคีนงาน 20 คน

เช่นกนั แต่พวกเขาตอ้งทาํงานในวนัเสารด์ว้ย 

        ในโรงงานสรา้งจกัรยานแห่งใหมท่ี ่จนิ รง โกล นอกจากจะเป็นหวัหน้างาน  เขาจะตอ้งฝึกคนงานทีจ่ะมาเขา้

ทาํงานใหมด่ว้ย แน่นอนเขาไดเ้งนิเดอืนเพิม่ขึน้ 

        จนิ รง โกล และภรรยา รวมทัง้เครอืญาตทิัง้เจด็ขอบคุณพระเจา้ทีท่รงนําพวกเขาใหส้ตัยซ์ื่อต่อพระสญั ญาของ

พระองค ์ดงัทีบ่นัทกึไวใ้นพระธรรม เพลงสดุด ี 37:5 ว่า “จงมอบทางของท่านไวก้บัพระเจา้ วางใจในพระองคแ์ละ

พระองคจ์ะทรงกระทาํใหส้าํเรจ็”  

 

 
 

 

 


