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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 7ตุลาคม 2017 

พระเจ้าตรสัว่า “...” 

 

เล่าโดย  คริสเตียน มลุเลอร.์..ประเทศคีรกี์ซสถาน 

 

(ขอชายคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ผมหรือข้าพเจา้) 

 

 ครอบครวัของผมเป็นมชิชนันารอีาสาแอ๊ดเวนตสีในประเทศซึงอดตีเคยรวมอยู่กบัสหภาพรสัเซยี ประเทศ 

ทวี่านคีอืครี์กซีสถาน 

 ในฐานะเป็นคนงานทไีปทาํงานในต่างประเทศ ทุกปีเราไดร้บัวนัหยุดยาวประมาณหนึงเดอืน แต่พดูตามตรง 

ผมมักจะบ่นเล็กน้อยเกียวกับวันหยุดยาวนี เพราะเมือครอบครัวของผมขนึเครืองกลับบ้านเกิดคือประเทศ 

อาร์เจนตินาในเดือนมิถุนายน ซึงตรงกบัฤดูหนาวพอดใีนประเทศอาร์เจนตินา ผมเองอยากจะหยุดยาวในเดอืน

ธนัวาคมมากกว่า เพราะจะตรงกบัฤดรูอ้นในอาร์เจนตนิา ถา้ไดห้ยดุในช่วงดงักล่าว ผมจะไดใ้ชช้่วงครสิตมาสกบัคุณ

แมข่องผม 

 แต่ปีนีภรรยาของผมไม่ค่อยสบาย และต้องการการเยยีวยา ผมจึงช่วยเธอจดัเสอืผ้าลงกระเป๋าและออก

เดินทางจากโรงเรยีนเฮอริเทจแอ๊ดเวนตีสทเีราทํางาน โรงเรียนนีตงัอยู่ทีเมืองท็อคมอ็ค ถือเป็นเมอืงหลักของ

ประเทศครีก์ซีสถาน ซงึผมทาํงานเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาตลอด 4 ปีทผี่านมาตดิต่อกนั  

 พระเจา้ทรงมเีหตุผลในการสง่เรากลบัอาร์เจนตนิาในช่วงเวลานีจรงิๆ 

 

การท้าทายของพระเจา้ และพระพรของเรา 

 ขณะทอียู่ในอาร์เจนตนิา ผู้หญิงคนหนึงโทรถงึผม เธอเป็นแอ๊ดเวนตสี แต่ผมและภรรยาไม่เคยพบเธอมา

กอ่น เธอไดท้ราบว่าผมทาํงานเป็นคนหาทนุสาํหรบัการพฒันาโรงเรยีนในครี์กซีสถาน เธอตอ้งการให้ผมเดนิทางไป

ทบี้านของเธอ และเล่าใหเ้ธอฟังเกยีวกบัโครงการทผีมกาํลงัดาํเนินการอยู ่

 เมือผมไปถึงเธอบอกกบัผมว่า “ฉันกําลังจะพูดแบบตรงไปตรงมากบัคุณ ฉันพยายามจะขายบ้านของ 

ฉันในรอบสองปีทีผ่านมา และไม่สามารถขายได้ ดังนันฉันจึงทูลพระเจ้าว่า “ถ้าฉันขายบ้านหลังนีได้ ฉันจะ 

ถวาย  100,000  เหรยีญอเมรกินั แด่พระเจ้าสาํหรบัโครงการใดโครงการหนึงของพระองค”์ 

 ดวงตาของผมเปิดกวา้งดว้ยความประหลาดใจขณะทไีดฟั้งเช่นนนั... 

 เธอพดูตอ่ว่า “ฉนัไดโ้ทรตดิต่อสถาบนัของครสิตจกัรหลายแห่ง แต่ไมม่แีห่งใดโทรตอบฉัน จนกระทงัคุณมา

นีแหละ” เธอสรปุ 

 ผมบอกกับหญิงแอ็ดเวนตีสคนนันว่า โรงเรียนคริสเตียนเฮอริเทจกําลังพยายามเรืยไรเงิน  400,000 

เหรียญอเมริกัน เพือสร้างอาคาร 3 ชันให้เ ป็นห้องเรียน และจะได้ร ับนักเรียนเป็นจํานวน 2 เท่าของ 

ปัจจุบนั จาก  330  คน เป็น  660  คน เมอืปีทแีลว้เราตอ้งบอกใหผู้้มาลงทะเบยีนใหมก่ลบับ้านไป 40  คน 

เพราะเราไมม่พีนืทใีนหอ้งเพยีงพอ 

         หญิงคนนันตอบว่า  “ดีแล้ว ฉันจะบริจาคเงินให้กับโครงการทีคุณกล่าวถึง”  เธอกล่ าวหนักแน่น 

         หญิงคนนันกล่าวต่อว่า “อาจารย์จําเป็นต้องอธิษฐานอย่างหนักสําหรบัฉัน ฉันได้พยายามมาแล้วในรอบ 

เวลาสองปีทผี่านมา แต่ไมส่ามารถขายบ้านได ้ดเูหมอืนมนัเป็นเรอืงทเีป็นไปไม่ได”้ 
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การอธิษฐาน และเสียงเรียกทางโทรศพัท์ 

 เราคุกเขา่ลงอธฐิานร่วมกนัและผมลากลบับา้นในเยน็วนันันผมเล่าเรอืงใหภ้รรยา และลูกชายสองคนอายุ 6 

และ 7  ปีครงึฟัง แลว้เราอธษิฐานกนัอยา่งรอ้นรนในคนืนัน และในตอนเชา้วนัต่อมา    

 ในวนัถดัมาอกีวนัหนึง ผูส้นใจจะซอืโทรมาหาผม และผู้ซอืบ้าน เดนิทางมาดูบ้านทจีะซอืและตดัสนิใจซือ

บา้นในทนัททีดีบู้านเสรจ็ ผมรูส้กึตกใจทกีารขายบ้านไดเ้กดิขนึรวดเรว็เชน่นัน ก่อนหน้าการเดนิทางมาหยุดพกัใน

ครงันี  อยา่งทบีอกใหท้ราบ ผมรูส้กึหงุดหงดิทไีดเ้ดนิทางกลบัอาร์เจนตนิาในฤดหูนาวแทนทีจะเป็นฤดูรอ้น แต่พระ

เจา้ทรงมอีกีแผนหนึง...นันคอืเงนิบรจิาคจากการขายบ้านครงันี ซึงเหมอืนกบัพระเจา้ทรงตรสัว่า “จงนิงเสยีและรู้

เถอะว่า เราคอืพระเจา้” (เพลงสดดุ ี46:10) 

          พระเจ้าทรงทราบว่าผู้หญิงคนนีต้องการขายบ้านของเธออย่างยิง และเงินจํานวนหนึงในสีจากการ 

ขายจะนําไปสรา้งหอ้งเรยีนดว้ยอฐิบล็อกในประเทศครี์กซีสถาน ขอบคุณสาํหรบัของขวญัของเธอ และของขวญัจาก

อกีหลายคน และตกึหลงันีมกีาํหนดจะแลว้เสรจ็ในปีนี 

        ระหว่างการได้หยุดพกัประจําปี ผมได้วางแผนเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมริกาเพอืเรยีไรเงนิมากขนึ ผมทํางาน

ตลอดเดือนขณะอยู่ทีนัน  แต่ผมเรียไรได้ เ งินไม่ถึงหนึง ในสีทีผู้หญิงทีประ เทศอาร์ เจนติน่ าถวายให ้

        การเรียไรเงินทังหมดเป็นเรืองเกียวกับการอธิษฐาน และความเชือ ผมได้เร ียนรู้ทีจะติดตามพระเจ้า 

และขอใหพ้ระองคนํ์าไปตามทพีระองคท์รงตอ้งการ  

         ส่วนหนึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนี  จะนําไปสร้างส่วนทยีงัสร้างไม่เสร็จของตกึ

เอนกประสงค์ ซึงมีโถงใหญ่ (หรือหอประชุม) และมีห้องสําหรับใช้สอยอืนๆให้แล้วเสร็จ และส่วนหนึงจะ 

แบ่งใหก้บัโรงเรยีน  “เฮอรเิทจครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสี”  ด้วย ขอบคุณพนี้องทุกคนสําหรบัการอธิษฐานเผอืเราและ

ขอบคุณสําหรบัเงนิถวายสําหรบัพนัธกจิมชิชนั... ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรใหคุ้ณ และครอบครวัของคุณดว้ย ใน

นามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

 คีร์กีซสถานตังอยู่ตรงแยกทางผ่านไปเมืองใหญ่ทีศิวิไลซ์หลายเมือง นอกจาก “เส้นทางสายไหม” ยังม ี

เสน้ทางคา้ขาย และเสน้ทางวฒันธรรมหลายเสน้ผ่าน หรอืไมถ่นนเหล่านันกอ็ยูใ่กลช้ายแดน 

 เพราะราคาเชอืเพลงิสงู ชาวไร่ชาวนาจํานวนมากในครี์กซีสถานยงัใชม้า้ไถนา และใชม้อืในการทําการเกษตร

อยา่งทเีคยทาํมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี 

 ตามประวัติศาสตร์ประชากรชาวคีร์กีซสถาน เป็นกึงชาวเลียงสัตว์เร่รอนไปเรือยๆ พวกเขาอาศัยอยู ่

ในกระโจมผ้าใบลักษณะทรงกลม เรียกตัวเองว่า “เยิรทส์” เลียงชีพด้วยการเลียงแกะ ม้า และแย็ค  

(คลา้ยววัป่ามขีนยาว) 

 ประมาณ  80% ประชากรของประเทศครี์กซีสถานเป็นชาวมสุลมิ ประมาณ  17% ตดิตาม “รสัเซยีนออทอดอ็ก

ซ”ี (ลกัษณะคาทอลกิแต่เครง่กว่า) และอกี  3% เชอืศาสนาอนืๆ 

 คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสมีสมาชิกรวม  757 คน ในประเทศคีร์กีซสถาน ซึงหมายความว่า อัตราของ 

แอ๊ดเวนตสี 1  คนจะเทา่กบัประชากรทวัไป 7,530 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 14 ตลุาคม 2017 

การนวดเปิดประตู 

 

เล่าโดย  นิโคไล วยั  20  ปี...สาํนักงานภาคยโูร-เอเชีย 

 

 นิโคไล ได้รบัการเรียกทางโทรศพัท์ ซึงการเรียกครงันันได้เปลียนแปลงชีวิตของนิโคไลตลอดไป 

 

 นิโคไล เป็นเซเว่นธ์เดยแ์อด็เวนตสีวยั 20  ปีเขาอาศยัอยู่ในประเทศทถีอืศาสนาอสิลามเคร่งครดั ซงึการประ 

กาศตวัว่าเป็นคริสเตยีนอาจเป็นอนัตรายแก่เขาได้ นิโคไลเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรการบําบดัด้วยการนวดจัดขนึโดย

คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในอีกประเทศหนึง เมือเดินทางกลับถึงบ้านแล้วเขาได้ลงประกาศในเฟซบุ๊คของเขา 

ว่า “รบัรกัษาโรคดว้ยกายภาพบาํบดั (โดยเน้นดว้ยการนวด)” 

 

คณุแม่ทีมีความต้องการอย่างมาก 

 ไมน่านหลงัจากนนั เขาไดร้บัโทรศพัท์จากคณุแม่คนหนึง ทไีด้อ่านโฆษณาของเขา คณุแมค่นนันกล่าวขอร้อง

อยา่งรอ้นรนขอใหน้ิโคไลไปรกัษาลกูชายคนเลก็ของเธอ นิโคไลรูส้กึลงัเลเมอืไดท้ราบเกยีวกบัความพกิารของเดก็ชาย 

เขาตอบไปว่า “ผมยงัไมม่ปีระสบการณ์มากพอ.... ผมพงึยงัอยู่ในระดบัเรมิตน้เทา่นนั”    

 ฝ่ายคุณแม่ของเด็กชายไม่ท้อใจ ยงัเรียกร้องว่า “ได้โปรดมาช่วยเขาด้วย...ไม่มใีครอนืต้องการมาช่วยลูก 

ชายของฉนั”  

 ในทีสุดนิโคไล แม้จะรู้สึกลังเลก็ได้ตกลงจะเดินทางไปพบผู้เป็นแม่ กับลูกชายของเธอ เมือเขาไปถึง 

และตรวจดูสภาพของเด็กชายทพีิการแล้ว เป็นกรณีทีพกิารรุนแรงมาก เขาบอกกบัผู้เป็นแม่ของเด็กว่า “ผมเสีย 

ใจครบั... ผมยงัไมม่ปีระสบการณ์ และสตปัิญญามากพอจะช่วยลูกชายของคณุได้” 

 ผู้เป็นแม่ร้องไห้ออกมาอย่างเสียใจ “โปรดช่วยเขาด้วย...ฉันได้ขอร้องนักกายภาพบําบัดหลายคนให ้

ช่วยรักษาลูกชายของฉันหลายคนแล้ว ทุกคนตอบปฏิเสธทีจะช่วย คุณเป็นความหวังสุดท้ายของฉัน” 

 

ให้ผมอธิษฐานก่อนนะครบั 

 ดวงใจของนิโคไลมีความสงสารผู้หญิงทีเป็นแม่คนนี เขาพูดกบัเธอว่า “เอาอย่างนี ผมจะช่วยภายใต ้

เงอืนไขหนึง ผมเป็นคริสเตียน และผมต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพอืช่วยลูกชายของคุณ ถ้าคุณจะอนุญาต 

ให้ผมอธิษฐานก่อนการรักษาด้วยการนวดทุกครัง เป็นไปได้ทีพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้ผมทีจะช่วย 

ลกูชายของคุณ”  

 นิโคไลรูส้กึประหลาดใจ ทผีูห้ญงิทเีป็นแมต่อบตกลง 

 คณุพ่อของเดก็ชายไดก้ลบัมาบา้นเมอืนิโคไลไดม้าทําการนวดในครงัทสีาม และเขาเฝ้าดูการนวดดว้ยความ

สนใจและสงสยั โดยเฉพาะการทนีิโคไลทาํการอธษิฐานก่อนการเรมิการรกัษา นิโคไลไดท้ราบว่าคณุพ่อของเดก็ชาย

เป็นข้าราชการระดับสูง และเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึง ไม่มีอะไรทีนิโคไลจะทําได้นอกจากการอธิบายอย่าง

ตรงไปตรงมาว่ามอีะไรเกดิขนึ เขาบอกว่าเขารูส้กึว่าเขายงัไมเ่กง่พอทจีะช่วยเดก็ชายได ้แต่เมอืคณุแมข่องเดก็ชาย

อนุญาตให้เขาอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้ ภายใต้เงอืนไขดงักล่าวเขาจึงลงมือทําการรักษาเด็กชาย 

คําอธิบายของเขาเป็นทีพอใจของผู้ เ ป็นบิดาของเด็กชาย เขาบอกนิโคไลให้ดํา เนินการรักษาต่อไป 
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 การรกัษาดว้ยการนวดดําเนินต่ออกีระยะหนึง วนัหนึงขณะททีําการนวด พ่อของเดก็ชายไดร้บัสายบอกให้

เขาเร่งรีบไปทไีหนสกัแห่งรบีด่วน นิโคไลไมท่ราบว่าเป็นการเรยีกเพืออะไร แต่เขาทราบว่าเป็นเรอืงฉุกเฉิน ผูเ้ป็น

พ่อของเดก็รบีลุกขนึไปใส่เครอืงแบบเตม็ยศ และรบีเร่งจะออกประตบูา้นไป นิโคไลขอใหเ้ขาหยดุทปีระตูพดูว่า “ท่าน

ครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นเรืองฉุกเฉินเนืองจากอะไร แต่ขอให้เราหยุดอธิษฐานก่อนทีท่านจะเดินทางดีไหม”   

 ผูเ้ป็นบดิาของเด็กชายตกลง   นิโคไลอธิษฐานเผอืเขา พอเสรจ็การอธษิฐานผู้เป็นบิดาวงิออกจากประตู 

และไปขนึรถทมีผีูม้ารบั นิโคไลไมท่ราบอะไรมากกว่านัน ว่าบดิาของเดก็ชายรบีรดุออกไปเพราะเหตุใด 

 

การแนะนําให้คนอืนยอมรบั-ทีไม่คาดฝันมาก่อน 

 การรักษาด้วยกายภาพบําบัดก้าวหน้า ต่อไป ผู้ เ ป็นพ่อแม่มอง เห็นการเปลียนแปลงของลูก 

ชาย เด็กชายไม่ได้หายจากการพกิารโดยสมบูรณ์ แต่สามารถใช้เทา้เดนิ การใช้มอืจับสงิของ ตลอดท่าทางการ

เคลอืนไหวดีขนึอย่างเห็นได้ชดัเจน เด็กชายเรมิทําสงิต่างๆ ทเีขาไม่สามารถทําได้เมอืก่อน ผู้เป็นบิดามารดารู ้

สกึยนิดมีาก บดิาของเดก็ชาเรมิบอกเพอืนๆ ขา้ราชการระดบัสูงทํานองว่า “คุณคงไม่เชอืกายภาพบําบดัด้วยการ

นวดจะช่วยลูกชายของผมได้ถึงเพียงนี นิโคไลเป็นนักกายภาพทีดีทีสุดในประเทศของเรา พวกคุณจะลอง 

รบัการนวดดูบา้งไหม”  

 ด้วยคําแนะนําอย่างนัน นิโคไลได้กลายเป็นนักกายภาพเน้นการนวดทีมชีอืเสยีงขนึมาในเวลาอนัสนั เขา 

มงีานนวดใหลู้กคา้ทมีตีําแหน่งในรฐับาลจนแทบไม่ว่าง นิโคไลท่องขอ้พระคมัภรี์ทพีระสญัญาของพระเจ้าขอ้หนึง

อยา่งขนึใจ ซงึมขีอ้ความว่า “ขา้พเจา้ผจญทกุสงิได ้โดยพระองคผ์ูท้รงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้” (ฟีลปิปี 4:13) 

 เราอาจสงสยัพระกิตติคุณจะสามารถเผยแพร่ไปในประเทศอิสลามทีเข้มงวดเช่นนันได้อย่างไร เรือง 

ของนิโคไลเตือนใจเราว่า เราร ับใช้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ เหมือนนิโคไล คุณอาจไม่มีประสบการณ์มาก 

นกั แต่เมอืคณุอธษิฐานขอสตปัิญญา พระเจา้จะทรงเปิดประตใูหใ้นลกัษณะทเีหลอืเชอืได ้

 โปรดอธิษฐานเผือนิ โคไลและงานของแ อ๊ดเวนตีสในประเทศต่างๆ ทีเข้มงวดอ ย่างประ เทศ 

ทอียู่ในเขตการดูแลของสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย ขอบคุณพนี้องในพระคริสต์ทุกคนสําหรบัเงนิถวายซึงจะช่วย

เผยแพรพ่ระกติตคิณุในพนืทยีากสาํหรบัการจะเออืมออกไปยงัพนืทนีันๆของโลก 

 

ข้อมลูด่วน 

 ประเทศสว่นใหญใ่นเขตสาํนักงานภาคยโูร-เอเชยี ครงัหนึงเป็นสว่นหนึงของประเทศสหภาพรสัเซยี    

 ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ในเขตสํานักงานภาคยโูร-เอเชยี เป็นทอียู่ของประชากรรวมกนักว่า  322  ล้านคน  

ในจํานวนนีเป็นครสิเตยีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดตสีเพยีง 111,500 คน ซึงถ้าเทยีบเป็นอตัราส่วน เท่ากบัแอ๊ดเวน- 

ตสี 1  คน ต่อประชากรทวัไป  2,888  คน   

 ประเทศต่างๆ ทีตังอยู่ในเขตภาคใต้ของสํานักงานภาค ซึงประกอบด้วย อัฟกานิสถาน  คาซัคสถาน  

คีร์กีซสถาน ทาจิคิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบคิสถาน เป็นประเทศทีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว 

มุสลิม และเป็นการท้าทายพเิศษสําหรบัชาวแอ๊ดเวนตสีซึงอาศยัอยู่ในเขตแดนแถบนีจํานวน 4,200  คน 

เศษ ขณะประชากรในพืนทีมีรวมกันประมาณ 103 ล้านคน นันเท่ากับอัตราแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อ 

ประชากรทวัไป 24,500 คน นีนับเป็นพนืทสีาํหรบัพนัธกจิอยา่งแทจ้รงิ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 21 ตลุาคม 2017 

การลกัลอบหนังสือเขา้ประเทศ 

 

เล่าโดย  วลาดิเมีย โบริโซว...สาํนักงานภาคยโูร-เอเชีย 

 

(ขอชายคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ผมหรือข้าพเจา้) 

 

 หลงัจากเขา้ร่วมการประชุมของสาํนักงานครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีแลว้ เพอืนๆขอใหผ้มนํากล่อง 

บรรจุหนังสอืทางศาสนาประมาณ 100 เล่มกลบับา้นไปดว้ย ผมอยากจะช่วย แต่รูส้กึลงัเล รฐับาลของประเทศมสุลมิ

ทปีกครองประเทศของผม ซงึเป็นประเทศหนึงทเีคยร่วมอยูก่บัสหภาพโซเวยีต มกีฏหมายควบคุมการแจกหรอืขาย

หนังสอืเกยีวกบัศาสนา รฐับาลได้ตงัคณะกรรมการขนึมา ถา้ใครจะแจกหนังสอื หรอืแผ่นพบัทางศาสนา จะตอ้งขอ

อนุญาตเจาะจงเป็นฉบบัๆ หรอืเล่มๆ เมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จงึจะแจกจ่ายได ้

 

คนขบัรถบสัทีลงัเลใจ 

 เพอืนร่วมงานคนหนึงวางแผนจะดนิทางไปยงัเมอืงทผีมทาํงาน เป็นศษิยาภบิาลประจําโบสถด์ว้ย ผมตอบ

เพอืนทฝีากหนังสอืไปแจกว่า “ผมจะรบัฝากในกรณีทคีนขบัรถทวัร์ตกลงจะรบัผดิชอบสาํหรบักล่องหนังสอืเท่านัน” 

คุณคงทราบในประเทศของผม คนขบัรถทวัรจ์ะรบัฝากสงิของนอกเหนือจากเสอืผา้ และของใชต้ดิตวั โดยจะคดิค่า

ระวางเป็นเงนิสดพเิศษส่วนตวั  

 เราเดนิทางไปถงึสถานีรถทวัร ์และขอใหค้นขบัรถทวัร์รบัฝากกล่องหนังสอื เขาตกลงใจจะช่วยและขอใหผ้ม

จ่าย 100  เหรยีญอเมรกินั (ประมาณ  3,500 บาท) ผมและเพอืนซอืตวัขนึนงับนรถทวัร ์พรอ้มกระเป๋าเดนิทางขนาด

พอเหมาะ และนงัรอพรอ้มสาํหรบัการเดนิทางไกล 

 เมอืเราเดนิทางไปถงึชายแดน คนขบัรถทวัร์เขา้มาถามผมเกยีวกบักล่องหนังสอื เพอืเขาจะพดูกบัเจ้าหน้าท ี

ตรวจเช็คสงิของสมัภาระได้ถูกต้อง เขาถามว่ามีหนังสือประเภทใดอยู่ในกล่องผมตอบว่า “หนังสือคริสเตียน” 

คนขบัรถทวัร์ล้วงกระเป๋าหยบิเงนิใบละรอ้ยเหรยีญคนืใหก้บัผมพร้อมกบัพูดว่า “ลกัลอบนําเขา้โคเคน (ยาเสพตดิ

ชนิดหนึง) ยงังา่ยกว่านําเขา้หนังสอืครสิเตยีน” 

 

พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซง 

 ความวติกกงัวลไดว้งิพล่านในความรูส้กึของผม ผมจะทํายงัไงดกีบักล่องหนังสอื เพอืนทเีดนิทางไปด้วยได้

จบัมอืผมถอยออกมาหน่อย และอธษิฐานขอการช่วยเหลอืจากพระบดิาบนสวรรค ์เราช่วยกนัยกกล่องหนังสอื และ

กระเป๋าส่วนตวัของเราไปวางบนสายพานสําหรบัตรวจเชค็ทชีายแดนขาออกนอกประเทศทผีมเดนิทางมาร่วมการ

ประชุม ปรากฏว่าสายพานทใีชใ้นการเคลอืนยา้ยสงิของไม่ทาํงาน เจา้หน้าทพียายามกดปุ่ มหลายครงักไ็ม่ไดผ้ล ใน

ทสีุดเจา้หน้าทผีูคุ้มเครอืงและการตรวจเชค็พูดว่า “ด.ี..ไปได”้ เราจึงยกของขา้มจุดชายแดนไป เมอืเราเดนิผ่านมา

ไกลพอสมควร เรามองยอ้นหลงัไปและไดพ้บสายพานขนสงิของผ่านเครอืงตรวจเชค็ทาํงานตามปกต ิ 

 ในระยะไม่ไกลอกีต่อไปเป็นด่านตรวจเชค็สงิของขา้มชายแดนเขา้ประเทศของผม เราสงัเกตว่าผูโ้ดยสาร

หลายคนก่อนหน้าเรา เมอืพวกเขาวางกระเป๋าหรอืสมัภาระบนเครอืงสายพานผ่านเครอืงตรวจเชค็ เครอืงทํางาน

ปกต ิแต่พอผมและเพอืนวางกล่องหนังสอื และกระเป๋าเดนิทางลงบนสายพาน เมอืเจา้หน้าทกีดปุ่ มใหเ้ครอืงทาํงาน 
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เครอืงไม่ยอมทาํงานเหมอืนกบัตอนขาออกจากประเทศเพอืนบ้านทผีมและเพอืนพงึมปีระสบการณ์ผา่นมาหมาดๆ 

เจา้หน้าทพียายามกดปุ่ มหลายครงั เครอืงยงันงิเฉย ในทสีุดเจา้หน้าทเีรมิหวัเสยี พดูสงัผมและเพอืนว่า “ดแีลว้ ยก

ของไปได”้ เมอืเรายกของเดนิออกไปไกลหน่อยเพอืนําไปขนึรถทวัรท์จีอดรออยู ่เราเหลยีวหลงักลบัไปและเราไดเ้หน็

เครอืงตรวจเช็คทํางานปกติ นีเป็นการทํางานของทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพอืช่วยเราอย่างแน่นอนให้นําหนังสือ

เดนิทางไปถงึปลายทางเพอืการแจกจ่ายใหก้บัผูส้นใจต่อไป  

 

คาํอธิษฐานของนักรบผู้กล้าหาญ 

 แต่นีไม่ใช่จุดสนิสุดของเรือง ในวันสะบาโตต่อมา สมาชกิโบสถ์คนหนึงเดินเข้ามาหาผมหลงัจากชวัโมง

เทศนาไดผ้่านไป เธอบอกกบัผมว่า “มสีงิแปลกประหลาดเกดิขนึกบัฉนัเมอืสปัดาห์ทแีลว้...คอืมเีสยีงเรยีกลกึลบัมา

ปลุกฉันในตอนเทยีงคนื เสยีงนันสงัว่า “ตนืขนึและอธษิฐานเผอืศษิยาภบิาลของเธอส”ิ ฉันเองไม่ทราบว่าอาจารย์

เดนิทางไปประชุม นึกว่ายงัอยู่ทบี้านตามปกต ิจงึทําไมใ่ส่ใจ ลม้ตวัลงจะนอนหลบัต่อ แต่เสยีงเรยีกปลุกใหต้นื และ

อธษิฐานดงัขนึอกี ฉนัจงึตนืและคกุเขา่อธษิฐานเผอือาจารยป์ระมาณหนึงชวัโมง” 

 ผมถามเธอเกียวกับเวลาทีเธอได้ยินเสียงปลุกให้ตืนขึนเพืออธิษฐาน เธอบอกว่าเป็นเวลาเทียงคืน 

พอด ีผมบอกเธอว่า “เวลาเทยีงคนืพอด ีผมและเพอืนศาสนาจารย์กําลงัขนของขา้มชายแดนระหว่างสองประเทศ   

แน่นอนพระเจา้ทรงกา้วเขา้มาปกป้องหนงัสอือนัลาํคา่ของพระองค ์

 แมว้่าผมไม่อาจเอ่ยชอืประเทศของผม ทผีมกาํลงัทํางานรบัใชพ้ระเจา้ โปรดอธษิฐานเพอืพนัธกจิของพระ

เจา้ และขอถอืโอกาสนีกลา่วขอบคุณสาํหรบัเงนิถวายของพน้ีองในพระครสิต์ทงัหลายทวัโลก ทไีดถ้วายเงนิเพอืชว่ย

นําพระกติตคิุณแห่งความรอดไปยงัสว่นต่างๆในเขตพนืทกีารดแูลของ สาํนักงานภาคยโูร-เอเชยี และรอบโลกใบนี...

ขอพระเจา้ทรงอวยพระใหพ้นี้องทงัหลาย รวมทงัครอบครวัดว้ย ในนามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 

 

สถานทีตงัพนัธกิจ 

 ประเทศต่างๆ ทอียู่ในเขตดูแลของสหมชิชนัภาคใต้ของสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย ได้รายงานว่าโดยเฉลีย   

เรามอีตัราแอ๊ดเวนตสี 1  คนต่อประชากรทวัไป 24,500  คน ลองจนิตนาการด ูประเทศขนาดเล็กประเทศ 

หนึง จะมแีอ๊ดเวนตสีอยูใ่นประเทศนนัเพยีงคนเดยีว 

 บางประเทศในเขตพนืทขีองสํานักงานสหมชิชนั เป็นพืนททีปีระกาศพระกติติคุณยากมาก เป็นไปไม่ได้ท ี

จะเปิดประชุมในทสีาธารณะ หรอืทําการเปิดประชุมใดๆ ทเีชญิคนนอกมาฟัง หรอืจะทํากจิกรรมใดๆ เช่นการ 

แจกใบปลิว จะแจกหรือขายหนังสือศาสนาไม่ได้ การทําผิดดังกล่าวเสียงต่อการถูกตัดสินให้จําคุกมาก  

ดังนันการแบ่งปันเรืองพระเยซูทําได้ในลักษณะส่วนบุคคลเท่านัน กระนันมีผู้คนจํานวนมากทีในใจของ 

พวกเขา “มคีวามอยา่งปรารถนาแรงกลา้” ทจีะไดร้จูกั และรบัฟังความจรงิเกยีวกบัพระเจา้ ไมว่่าพวกเขาจะเรยีก

พระนามของพระองคแ์ตกต่างกนัออกไปกต็ามท ี  

 โปรดอธิษฐานขอความกล้าหาญให้กบัเหล่าผู้เชือ และผู้ร่วมงานในประเทศต่างๆ เหล่านัน ทีอยู่อาศัยใน 

ในประเทศต่างๆ ทีมีความเขม้กวด และกีดกนัการเผยแพร่ เพือให้พวกเขามีความกล้าหาญในการแบ่งปัน 

ความเชอืแกค่นอนืๆ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 28 ตลุาคม 2017 

เสียงรอ้งจากก้อนเมฆ 

 

เล่าโดย  มรูดั...สาํนักงานภาคยูโร-เอเชีย 

 

 ถ้อยคําของมูรัดและนําตาของเขาไหลออกมา ขณะทีเขาบอกถึง “ความลบั” ซึงซาบซึงในดวง 

ใจของเขาอย่างสุดๆ  

 

 เดก็ชายอายสุบิขวบไดเ้ดนิเขา้ไปหาครปูระจาํชนัของเขาหลงัเลกิชนัเรยีนวนันัน แลว้กระซิบเบาๆกบัครูของ

เขา 

 ฝ่ายครสูาวทวี่า เป็นครูเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีคนหนึงททีาํงานในประเทศทเีขม้งวดในเรอืงการเผยแพร่พระ

ศาสนา แมว้่ามรูดัไดเ้รยีนในชนัของเธอมาหลายเดอืนแลว้ เดก็ชายไมเ่คยพดูกบัเธอในลกัษณะนันมากอ่น 

 หลงัจากมรูดักล่าวประโยคแรกแล้ว และเห็นว่าครูของเขาคอยฟังอยู่ เขากล่าวต่อในลกัษณะกระซบิเบาๆ 

เช่นเดมิว่า “ผมมบีางสงิจะบอกคร”ู 

 ฝ่ายครรููส้กึสนใจมากถามว่า “เล่ามาส.ิ..เธออยากจะบอกอะไรคร”ู 

 

ภาพนิมิตบนหมู่ก้อนเมฆ  

 มนํีาตาไหลอาบแกม้ของมรูดัขณะทเีขาเล่าเรอืง “วนัหนึงขณะทผีมเดนิเทา้จากบา้นมายงัโรงเรยีน ผมมอง

ขนีไปบนท้องฟ้า ผมมองเห็นก้อนเมฆมองดูเหมือนชายคนหนึงถูกแขวนบนไม้กางเขน” เขาเล่าต่อ “ผมไม่รู ้

ว่าเขาเป็นใคร จนกระทังได้ยินครูเล่าเรืองของพระเยซู ทําให้ผมนึกถึงก้อนเมฆทีผมได้เห็นในเช้าวันก่อน”      

        ถ้อยคําของมูรดั และนําตาทีไหลจากดวงตาทงัสองของเขาขณะทีเล่าถึง “ความลบั” ทแีทงทะลุเข้าไปยงั 

ยงัดวงใจของเขา เป็นทีชดัเจนว่า เขาไม่ทราบว่าเขาจะทําการตัดสนิใจอย่างไร สําหรบันิมติทีเขาได้มองเห็น 

        เวลาผ่านไปหลายวนั นําตาของครูเองไหลออกมาเมอืเธอนึกถงึนิมติทมีรูดัไดเ้หน็ เธอไม่ค่อยแน่ใจว่าจะพูด

อะไรดีกับมูรัด  แม้ว่ า เ ธอจะแบ่ ง ปัน เ รือง ในพระคัมภีร์ เกียวกับพระ เยซูแก่นัก เรียน เสมอ ทังกล่ าว 

ถงึคาํสอนดีๆ  ของพระคมัภรี ์แต่เธอไม่ไดก้ล่าวชกัชวนอะไรโดยตรงแก่นักเรยีนในชนั ดว้ยเกรงว่าจะเป็นการเสยีง

ทาํใหเ้กดิปัญหากบัเจา้หน้าฝ่ายบา้นเมอืง 

 ครสูาวกล่าวกบัศษิยาภบิาลสองสามสะบาโตหลงัจากทมีรูดัไดก้ระซบิบอกความลบักบัเธอว่า “ฉันไมท่ราบ

ว่าจะทาํอะไร” มรูดัไดแ้บ่งปันนิมติของเขาใหก้บัฉนัโดยไมบ่อกใหใ้ครรู ้เพราะว่าพ่อ-แมข่องเขากล่าวหา้มมูรดัหลาย

ครงัว่า ไมใ่หเ้ขาเชอืในพระเยซ”ู       

 

ข่าวสารแห่งความหวงั 

 เราอาจนึกสงสยัว่าข่าวพระกิตตคิุณจะถูกเผยแพร่ไปได้อย่างไรในพืนทีของโลกอย่างเช่นบ้านเกดิของ 

มรูดั แต่เรอืงราวของเด็กคนนี เป็นภาพทสีามารถสะท้อนใหเ้ห็นว่า พระเจ้าจะทรงใหพ้ระองคเ์ป็นทรีูจ้กัได้อย่างไร 

แมจ้ะไมม่กีารเอ่ยพระนามของพระองคม์ากนัก 
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 เอลเลน ไว้ท์ กล่าวว่าเด็กๆ จะมบีทบาทสําคญัในการแบ่งปันพระกติตคิุณในช่วงวนัสุดท้าย “เมอืตวัแทน

จากสวรรคม์องเหน็ว่า เมอืมนุษยไ์มไ่ดร้บัอนุญาตใหนํ้าเสนอความจรงิ พระวญิญาณของพระเจา้จะทาํหน้าทปีระกาศ

ความจรงิขณะคนงานทมีอีายุมากกว่าไมส่ามารถทาํได”้ คาํพยานสาํหรบัครสิตจกัร, เล่ม 6, หน้า 202 

 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิผีดิปกต ิอย่างเชน่เรอืงกอ้นเมฆปรากฏรูปร่างเหมอืนพระเยซูตามทเีราไดฟั้ง

กนั กอ็าจโน้มน้าวผูค้นใหม้าหาพระเยซู ในพนืทหีน้าต่าง 10/40  ของแผนทโีลก ซงึหมายถงึพนืททีขีองผูค้นสว่น

ใหญ่อาศยัอยู่ ถอืว่าเป็นพนืททีา้ทายต่อการแบ่งปันพระกติตคิุณ มหีลายคนไดเ้ล่าใหผู้นํ้าและเพอืนๆ ฟังว่าพวกเขา

ไดม้องเหน็พระเยซใูนความฝันของพวกเขา เป็นพนืท ีทคีนส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเรอืงความฝัน จงึมคีนจํานวนไม่

น้อยรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดเป็นการสว่นตวั หลงัจากทพีวกเขาไดฝั้นเกยีวกบัพระเยซ ู

 ทมีูรดัมองเห็นกอ้นเมฆเป็นรูปพระเยซูถูกตรงึบนกางเขน เตอืนใจเราให้นึกถึงคําตรสัของพระเยซูทตีรสั 

ว่า “เราบอกทา่นทงัหลายว่า ถงึคนเหล่านจีะนิงเสยี ศลิาทงัหลายกย็งัส่งเสยีงรอ้ง” (ลูกา 19:40)  พระเยซูทรงตรสัคาํ

นีออกมา เพอืพวกฟารสิรีบเรา้พระเยซูใหห้า้มเหล่าสาวกของพระองค ์ทสี่งเสยีงแสดงความชนืชมยนิด ีและประกาศ

ว่าพระเยซเูป็นพระเมสสยิาห ์ทงันีเพอืเป็นการปิดกนัไม่ใหพ้วกเขารอ้งประกาศความจรงิ 

 เช่นเดียวกนัแม้กอ้นเมฆยงัปรากฏออกมาใหเ้ห็น ซึงก็เหมอืนการร้องประกาศบนพนืทสี่วนนันของโลก 

ทมีีการห้ามไม่ให้ประกาศพระกิตตคิุณ เมอืมูรดัได้เห็นก้อนเมฆในลกัษณะอย่างนันเหนือบ้านของเขา เขาเข้า 

ใจข่าวสารว่า พระเยซูทถูีกตรงึกางเขนนันเป็นพระผูช้่วยใหร้อด และขณะเดยีวกนัทรงเป็นพระผูไ้ถ่ใหร้อดของโลก

นนัเอง และครสูาวของมรูดักแ็น่ใจว่าพระเยซูทรงเออืมถงึดวงใจของมรูดัผ่านรูปกอ้นเมฆทเีป็นภาพพระเยซูถูกตรงึ

กางเขน แมว้่าเธอไม่แน่ใจว่า เธอควรจะทําอะไรต่อไป แต่เธอทราบว่าถา้พระเยซูทรงบนัดาลใหก้อ้นเมฆประกาศ

เรอืงราวของพระองคไ์ด ้เธอกไ็ม่ควรเป็นทกุขก์งัวลอะไร 

 ในทสีุดครูสาวได้บอกกบัศษิยาภิบาลว่า “สงิสําคญัทสีุด ถา้พระเจ้าจะทรงทําใหง้านประกาศพระกิตตคิุณ 

สาํเรจ็ พระองคก์จ็ะทรงทาํการนันสาํเรจ็ได ้แมเ้ราไมอ่าจจะเขา้ใจวธิกีารของพระองคก์ต็าม” 

 โปรดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดประตูใจของประชาชนให้รับฟัง และรบัเอาข่าวสารของพระเจ้าด้วย

โดยเฉพาะประชาชนทอีาศยัอยูใ่นประเทศทมีคีวามเขม้งวดไมใ่หท้าํการประกาศพระกติตคิณุแหง่ความรอดเงนิถวาย

ของพน้ีองในพระครสิต ์จะช่วยใหพ้ระกติตคุิณเขา้ถงึพนืทยีากต่อการเออืมถงึในส่วนนีของโลก ขอบคุณพน้ีอง และ

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้น้ีองและทงัครอบครวัของพน้ีองทงัหลายดว้ย...ในนามพระครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานทีตงัมิชชนั 

 โปรดอธิษฐานเพือผู้เชือทังหลายทีอาศัยอยู่บนพืนทีทีเอือมถึงได้ยาก ในเขตพืนทีของสํานักงานภาค    

ยโูร-เอเชยีดว้ย 

 โปรดอธิษฐานเพือผู้คนทังหลายทีกําลังแสวงหาทางจะรู้จ ักพระเจ้า แต่ไม่ทราบว่าจะพบพระองค์ได ้

อยา่งไร   

 อธิษฐานขอสติปัญญาสําหรับผู้นําทังหลายในพืนที ขณะทีพวกเขาแสวงหาแนวทางใหม่เพือจะเอือมถึง 

ผูค้นนบัลา้นเพอืพระครสิตภ์ายใตส้ถานการณ์แหง่ความยากลาํบาก      
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 4พฤศจิกายน 2017 

การอศัจรรย ์3 ครงัในโรงพยาบาล 

 

เล่าโดย  นาทลัยา กริเกอเยวา...ประเทศรสัเซีย 

 

(ขอผู้หญิงคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ฉันหรือข้าพเจ้า) 

 

 ฉันรบับพัตศิมาตอนอายุ  19  ปี เพราะฉนัอยากเตรยีมตวัพรอ้มในการรบัใช ้แต่หลงัจากนันเพยีงหกเดอืน 

ฉันไดอ้อกจากโบสถ์ไปถงึ 14  ปี จนฉันอายุได้  33  ปีจงึไดก้ลบัมาเขา้นมสัการในโบสถ์อกีครงัหนึง สาเหตุท ี

ฉันกลบัมาหาพระเจา้ เพราะว่าฉนัไดเ้หน็การอศัจรรย์เกดิกบัสมาชกิในครอบครวัทโีรงพยาบาลถงึ 3 ครงัฉันจงึได้

กลบัมาหาพระองค ์

 

การอศัจรรยค์รงัแรก 

 การอศัจรรย์ครงัแรกเกดิขนึเมอืพสีาวของฉันคนหนึงชอืออลกา้ ป่วยหนัก ออลกา้เป็นเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวน-

ตีสทีซือสัตย์ เธออาศัยอยู่อีกเมืองหนึง ออลก้าต้องเข้าร ับการผ่าตัดแบบหนักๆ ถึง 3 ครัง เมือแพทย ์

บอกพวกเธอว่า ออลก้าจะต้องได้รบัการผ่าตดัอกีเป็นครงัท ี4 ออลก้าได้โทรเรียกฉันให้อธิษฐานเผอืเป็นพเิศษ 

 ออลก้าบอกกบัฉันว่า “พรีูส้กึกลวัมาก..ภาพจากเอ็กซ์เรย์เผยใหเ้หน็ว่า เนืองอกในตวัพโีตขนึ มนัเหมอืน 

จะเป็นมะเรง็ หรอืเนือรา้ย”  

 ได้คืนนันฉันได้คุกเข่าลงและเรมิอธิษฐาน ฉันสญัญากบัพระเจ้าว่า ฉันจะเลิกดมืสุรา และเครอืงดืมทีม ี

แอลกอฮอลทกุชนิด จะเลกิสบูบุหร ีและหยดุรบัประทานเนือหม ูและเผลติภณัฑจ์ากหมทูกุชนิด ขอพยีงพระองคท์รง

ช่วยพสีาวของฉัน ฉันอธษิฐานอย่างนันตดิต่อกนั 2 สปัดาห ์จนกระทงัวนัทพีสีาวของฉันจะเขา้รบัการผ่าตดั ตงัแต่

วนัแรกทฉีนัไดอ้ธษิฐานสญัญากบัพระเจา้ ฉนัไดเ้ลกิทกุอยา่งตามทฉีนัสญัญากบัพระองคใ์นคําอธษิฐาน ซงึนอกจาก

เนือหมฉูนัไดห้ยดุรบัประทานอาหารทปีรงุจากเนือสตัว์ทไีมส่ะอาดอนืๆดว้ย ตามทพีระคมัภรีห์า้มไว ้     

 ในวนัทอีอลกา้จะเขา้รบัการผ่าตดั ในตอนเย็นเธอสง่ไลน์มาบอกฉนัว่า “เมอืคณุหมอเชค็ตวัพอีย่างละเอยีด

หมอบอกว่า “แปลกมากดเูหมอืนกอ้นเนือฝ่อลงมากแลว้ เราจะเลอืนการผ่าตดัออกไป เป็นไดว้่าคณุอาจไม่ต้องไดร้บั

การผา่ตดัอกีกเ็ป็นได.้...วนันีหมออนุญาตใหค้ณุกลบัไปพกัฟืนทบีา้นได”้ 

 ดูเหมือนความกลัวของฉันได้กลายเป็นจริง ออลก้าอาจเป็นมะเร็งขนัสุดท้าย และการผ่าตัดอาจทําให ้

เชอืมะเรง็ยงิแพร่ออกไปเรว็ขนึ  อยา่งไรกด็ฉีนัรบีโทรไปถามพสีาว ว่าเหตุใดหมอจงึไม่ผ่าตดัพ ีทงัๆ ทกีาํหนดวนัไว้

แลว้  

 ออลกา้ตอบว่า “ก่อนทเีจ้าหน้าทโีรงพยาบาลนําพเีขา้หอ้งผ่าตดั คุณหมอสงัใหพ้ไีปถ่ายเอก็เรยอ์กีครงัหนึง  

ในครงันี เมอืหมอดฟิูลมเ์อกซ์เรยแ์ลว้ ไมเ่หน็อะไรผดิปกต ิซงึแสดงว่าพหีายดแีลว้  

 ฉันรู้สกึโล่งใจ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทุกวนัตลอดทงัอาทติย์ ในเช้าวันเสาร์ฉันแต่งตวัไปทํางาน 

เหมอืนเคยทํามา ทนัใดนันมคีวามขดัแยง้เกดิขนึในตวัฉัน.. ฉันรูส้กึไม่สบายใจอย่างยงิทกีําลงัละเมดิพระบญัญตั ิ

เรอืงวนัสะบาโต โดยการไปทาํงานในวนัสะบาโตหลงัจากทพีระเจา้ทรงช่วยใหพ้สีาวของฉนัรอดชวีติ 
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 ในทีสุดฉันตัดสนิใจหักพวงมาลยัรถยนต์เลียวไปตามเส้นทางทีจะไปโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และ 

ไปทนัเวลาโรงเรยีนวนัสะบาโตพอด ีวนันันจติใจของฉันเตม็ไปด้วยสนัตสิุข ฉันไดต้ระหนักว่าฉนัได้กลบัมายงัพระ

นิเวศของพระเจา้ ซงึเคยเป็นบา้นของฉนั  

 

การอศัจรรยค์รงัทีสอง 

 4 ปีผ่านไป จวบจนปี  2015  คุณแม่ทชีรามากแลว้ของฉันเรมิไดร้บัความทรมานเกยีวกบัโรคเสน้เลอืดอุด

ตนัในสมอง ทําให้มีอาการชา และต่อมามอีาการของอัมพาตเป็นบางครงั เรารีบนําคุณแม่ไปทโีรงพยาบาล ที

โรงพยาบาลคุณแม่นอนนิง สายตาจ้องมองมาทพีวกเรา คุณแม่เป็นผูห้ญงิทแีขง็แรง เป็นแอ๊ดเวนตสีทเีขม้แขง็ได้

เลยีงดลููกสาว 4 คนจนเตบิใหญ ่ 

 พวกเรารว่มกนัอธษิฐานเผอืคณุแมต่ดิต่อกนั  2 สปัดาห์ อาการของคุณแม่คอ่ยดขีนึทลีะน้อย คณุแม่กระดกิ

นิวมือ นิวเท้าได้ พูดเสียงเบาๆได้ พวกเราดีใจ และขอบคุณพระเจ้า และพาคุณแม่มาพักฟืนทีบ้านต่อ           

 หนึงสปัดาห์หลงัจากทเีรานําคุณแม่กลบัมาอยู่ทบี้าน คุณแม่ลุกจากทนีอน และออกเดนิชา้ๆ อย่างปุ๊ บปับ 

หลานสาวคนหนึงของคุณแม่ผู้เห็นคุณยายเดินได้เป็นคนแรกร้องบอกคนอืนๆด้วยด้วยความตืนเต้น และ 

ความยินดีว่า “คุณยายหายป่วยแล้วคุณยายเดินได้แล้ว”  พวกเราทีเป็นลูกๆ วิงมาต่างรู้สึกตืนเต้น พอ 

คุณแม่เห็นหน้าพวกเรา คุณแม่บอกพวกเราว่า “ให้เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน” และเราได้ทํา 

ตามทคีณุแมบ่อก 

 ต่อมาในในปี 2016  คณุพอ่ของฉนัอายุได7้9 ปีไดเ้กดิอุบตัเิหตุและไดร้บับาดเจบ็รุนแรง คณุพ่อปันจกัรยาน

ไป และถูกรถเมล์ชนกระเด็นไปถงึ 3 เมตร มคีนนําคุณพ่อส่งทโีรงพยาบาล อาการบาดเจ็บของคุณพ่อ อยู่ในขนั

วกิฤต ิคณุพอ่ไมรู่ส้กึตวั 

 คณุพ่อของฉนัเคยประกาศว่าเขาเป็นคนทไีมเ่ชอืว่ามพีระเจา้อยู่ในโลกนี คณุพอ่จดทะเบยีนหยา่ขาดจากคุณ

แม่ตอนทฉีนัอายุได้ 13 ปี และได้แต่งงานใหม่ เขาหยดุพูดกบัฉัน เมอืฉันบอกกบัเขาว่า ฉันได้กลบัไปนมสัการที

โบสถ์อกี และเขาโยนแผ่นดวีดีเีรอืงเทศน์ ของครสิเตยีนทฉีันใหท้งิไป ก่อนเขาได้รบัอุบตัเิหตุ 2 สปัดาห์เขาฉีกพระ

คมัภรีท์ฉีนัสง่ไปใหด้ว้ย 

 

การอศัจรรยค์รงัทีสาม 

 ตอนนีคุณพ่อนอนรกัษาตัวในโรงพยาบาลห่างไกลหลายร้อยกโิลเมตรจากเมอืงทีพวกเราอยู่ พวกเราจึง

ไมไ่ดไ้ปเยยีมเขาในทนัททีไีดท้ราบขา่วรา้ย 

 2 วันต่อมาคุณแม่ของฉันและพีสาวคือออลก้าได้ไปเยียมคุณพ่อทีโรงพยาบาล และได้อธิษฐานเผือ 

เขาทขีา้งเตยีง คณุแมแ่ละพสีาวไดอ้ธษิฐานของพระเจา้ช่วยใหเ้ขาสาํนึกผดิ และสารภาพบาปทเีขาไดป้ระกาศว่าไม่

เชอืในพระเจา้ และฉีกพระคมัภรีท์งิ  

 ในวันท ี3 คุณพ่อรูส้กึตวัดี สมองเรมิมีความทรงจํา เขาเอ่ยถามว่าเหตุใดเขาจึงต้องมานอนโรงพยาบาล 

มอีะไรเกดิขนึกบัเขา และจากนัน 3 ชวัโมงผา่นไปเขากจ็ากไปอยา่งไมม่วีนักลบั มแีต่เพยีงพระเจา้เท่านนัททีราบว่า

ในจิตใจของคุณพ่อของฉันรู้สกึอย่างไร แต่ฉันขอบคุณพระเจ้าททีรงให้คุณพ่อมโีอกาสครงัสุดท้าย คอืมสีติดชี่วง

สุดทา้ยกอ่นทจีะตาย 

 ภายหลงัจากทพีระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานครงัทสีามของฉัน ดวงใจของฉันถูกโน้มน้าวสู่พระองคอ์ยา่งแนบ

แน่น ฉนัแน่ใจว่าพระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเรา และพระองคท์รงตอบคาํอธษิฐานของทุกคน 
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 ดงันันผูค้นทเีชอืในพระเจ้าทงัหลายควรอธิษฐานเสมอ อธิษฐานเพอืครอบครวัของคุณ เพอืลูกๆเพอืคุณ

พ่อคุณแม่ของคุณ และเพอืเพอืนบ้านของคุณด้วย พระเจ้าทรงฟัง และพระองคท์รงตอบคําอธษิฐานของเรา... เรา

ทงัหลายทไีดร้บัการชาํระบาปแลว้ เรากลายเป็นบุตรทชีอบธรรมของพระเจา้จงึควรอธษิฐานอยา่งสตัยซ์อื 

 ส่วนหนึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนี จะนําไปช่วยสรา้งศนูยช์ุมชนในเมอืงโรสทาว-

ออน-ดอน โปรดอธิษฐานร่วมกบัฉันสําหรบัการสร้างศูนย์ชุมชนแห่งนีและร่วมกบัฉันในการถวายเงนิถวายใน

โรงเรยีนวนัสะบาโต เพอืใชใ้นการเผยแพรพ่ระกติตคิณุของพระบดิาเจา้รอบโลกดว้ย ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรให้

พน้ีองในพระครสิตท์งัหลาย รวมทงัครอบครวัดว้ย...ทลูขอในนามพระครสิต์เจ้า...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

 เมืองโรสทาว-ออน-ดอน เ ป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ตังอยู่บนฝังแม่นําดอน ในศตวรรษที 19 เมืองนี 

เป็นศนูยก์ารคา้ขายในแถบภาคใต้ของรสัเซยี โดยเป็นทา่เรอืสง่ออกขา้วสาล ีไมซุ้ง และแรเ่หลก็ 

 เพราะว่าสถานทีตงัของเมืองโรสทาว-ออน-ดอน อยู่ในชัยภูมิทีเหมาะสําหรับการขนส่งทางนํา บางคนจึง 

กล่าวว่าเมอืงโรสทาว-ออน-ดอน เป็นประตูนําสูพ่นืท ี“คอเคซสั”  

 พืนทีรอบๆเมืองโรสทาว-ออน-ดอน เป็นสถานทีปลูกต้นทานตะวัน ซึงผลิตนํามันดอกทานตะวันได้ถึง 

หนึงในสามของนํามนัดอกทานตะวนัทใีชก้นัในประเทศรสัเซยี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 11พฤศจิกายน 2017 

ไม่มีชนัเรียนในวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  นิคิตา เคอรค์าชิว (22 ปี)...ประเทศรสัเซีย 

 

(ขอชายคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ผมหรือข้าพเจา้) 

 

 คณุแมท่เีป็นแอ๊ดเวนตสีสอนเกยีวกบัพระเจา้ใหผ้มฟังตงัแต่ผมเป็นเด็กชายตวัเล็กๆ แต่คณุพ่อพยายามกดี

กนัไม่ให้ผมไปนมสัการทโีบสถ์ เขาบอกผมว่า ผมจะเลอืกนับถอืศาสนาใดกไ็ดเ้มอืผมอายุครบ  18  ปีบรบิูรณ์ ผม

จําเป็นต้องเชอืฟังเขา 

 หลงัจากผมอายุได ้18 ปี ผมยา้ยจากบา้นเกดิไปศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทมีหาวทิยาลยัซงึตงัอยู่ที

เมอืงโรสทาว-ออน-ดอน ซีงตงัอยู่ทางตอนใต้ของประเทศรสัเซีย สงิแรกทีผมทําหลังจากทผีมเก็บเสอืผ้าออกจาก

กระเป๋าคอื มองหาโบสถแ์อ๊ดเวนตสีทอียู่ใกลก้บัหอพกัทสีุด จากนันผมเรมิศกึษาพระคมัภรี์อย่างตงัใจ และมุ่งมนัจะ

ถอืรกัษาวนัสะบาโตไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

 

ประเดน็เรอืงวนัสะบาโต 

 ผมต้องเผชญิกบัปัญหาเรอืงวนัสะบาโตแทบจะทนัททีมีหาวทิยาลยัเปิดเรยีน อาจารย์ทสีอนแต่ละวิชาส่ง

จดหมายเตอืนผม เพราะผมไม่ไปเขา้ชนัในเสารห์รอืวนัสะบาโต ผมทราบดวี่าการไดร้บัจดหมายหลายฉบบัในปัญหา

เดยีวกนั ผมอาจถูกใหอ้อกจากการเป็นนักศกึษาได้        

 พอคณุพ่อทราบว่าผมไมไ่ปเขา้ชนัเรยีนในวนัเสาร ์แต่ไปนมสัการทโีบสถ์แทน เขาตําหนิผมอย่างรุนแรงทาง

โทรศพัท์ และเขาพดูเน้นเรอืงการศกึษาตอ้งมาก่อนเป็นนานสองนาน เขาบอกกบัผมตรงๆว่า ทเีขาบอกว่าเมอืผม

อาย ุ 18  ปีเขาจะใหส้ทิธผิมเลอืกนับถอืศาสนาใดกไ็ด ้แต่ในสว่นลกึเขาหวงัว่าผมจะลมืเรอืงเกยีวกบัพระเจ้า เมอืผม

อายุเลย 18  ปีไปแล้ว ผมจะไม่คดิเรอืงศาสนาอกี แต่กลับเป็นว่าผมกลับเอาจริงเอาจงัเรอืงการเชอืฟังพระเจ้า

มากกว่าตอนทเีป็นเดก็ และวยัรุน่เสยีอกี 

 ฝ่ายคณุแม่ของผมมคีวามยนิด ีทผีมยกย่องพระเจ้าใหเ้ป็นหนึงในชวีติ คุณแมส่ง่ขอ้พระคมัภรีม์าใหผ้มซึงมี

ขอ้ความว่า “อย่ากลวัเลย เพราะเราอยูก่บัเจา้ อยา่ขยาด เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะหนุนกาํลงัเจา้ เออเราจะ

ชว่ยเจา้ เออเราจะชเูจ้าด้วยมอืขวาอนัมชียัของเรา”(อสิยาห4์1:10) คุณแมบ่อกกบัผมว่า “แมอ่ธษิฐานเผอืลูกทุกวนั” 

และแน่นอนผมกอ็ธษิฐานอยา่งหนกัเชน่กนั 

 ผมขอใหค้ณะบดขีองมหาวทิยาลยัอนุญาตใหผ้มไมต่อ้งเขา้ชนัเรยีนในวนัเสาร์ แต่คณะบดตีอบว่าเขาไมอ่าจ

ยกเวน้สาํหรบัผมได ้เขาอา้งว่านักศกึษาคนอนืๆจะกล่าวหาว่าเขาเขา้ขา้งนกัศกึษาคนเดยีว 

 เมอืไม่มทีางเลอืก ผมตดัสนิใจขอความเห็นใจกบัอาจารยเ์ป็นคนๆไป เพอือนุญาตใหผ้มเรยีนเสรมิในวนัอนื

แทน การขอความเหน็ใจนีไดผ้ลจนเวลาล่วงเลยไปสองปี การสอบหลายครงัอาจารยจ์ะใหผ้มสอบในวนัอาทติย ์หรอื

วนัอนืระหว่างสปัดาหแ์ทนวนัเสาร์ 

 ตอนแรกเพอืนร่วมชนัไม่เขา้ใจผม แต่เมอืไดท้ราบถงึความเชอืของผม พวกเขาเรมิใหก้ารสนับสนุนและพดู

แทนผมต่อหน้าอาจารยค์นอนืๆในชนัเรยีน 



15 

 

 อย่างไรกต็ามมอีาจารยส์องสามคน ไม่ชอบหน้าผม พวกเขาไม่เขา้ใจว่าเหตุใดผมเลอืกไปโบสถม์ากกว่าจะ

เขา้ชนัเรยีน ผมเรมิเป็นกงัวลมากขนึกบัท่าทขีองพวกอาจารยท์ไีมช่อบผม ถา้อาจารยเ์หล่านันรวมตวักนัเอาเรอืงผม 

ผมอาจถูกให้ออกจากมหาวิทยาลยักเ็ป็นได้  ผมทราบว่าถ้าสงิดังกล่าวเกิดขนึ คุณพ่อของผมจะเสยีใจมากทสีุด 

เพราะผมทําใหเ้ขาผดิหวงั 

 

การยืนคาํขาด 

 วนัหนึงคณะบดเีรยีกผมใหไ้ปพบทหีอ้งทาํงานของท่าน และยนืคาํขาดใหก้บัผม เพราะผมไดร้บัการผ่อนผนั

มานานเกินพอแล้ว คณะบดีกล่าวแข็งขนัว่า “ถ้าเธอไม่เข้าชันในวันเสาร์อีก ผมจําเป็นต้องให้คุณออกจาก

มหาวทิยาลยั”  

 ผมนําเรอืงนีไปบอกศษิยาภบิาล และทงัโบสถ์ไดอ้ธษิฐานเผอืผมในเรอืงนี ศาสนาจารยส์องท่านเดนิทางไป

ขอรอ้งกบัคณะบด ีและอธบิายใหค้ณะบดทีราบว่าเหตุใดผมจงึไม่เขา้ชนัในวนัเสาร์ พระเจ้าเขา้แทรกแซงคณะบดี

กล่าวว่า “ผมคงอยู่ในตําแหน่งนีถา้หากคุณจะจัดให้มกีจิกรรมพเิศษในหาวิทยาลยั”อย่างไรก็ดคีณะบดีขอร้องให้

ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสจดันิทรรศการเรอืงสุขภาพในมหาวิทยาลยัขนึ ซงึศาสนาจารย์ทงัสองตอบรบั และไดจ้ดั

นิทรรศการสขุภาพขนึในมหาวทิยาลยัในอกีหนึงเดอืนตอ่มา  

 สงิต่างๆ เงยีบเสยีงลงในช่วงเวลาหนึง จากนันคณะบดีได้ย้ายไปมหาวิทยาลยัอนื และปัญหาของผมได้

กลบัมาอกีครงัหนึง 

 ปัญหาใหญม่าถงึ เมอือาจารยท์สีอนท่านหนึงปฏเิสธจะให้ผมสอบในวนัอนืนอกเหนือจากวนัเสาร ์ทผีมตอ้ง

นงัสอบพรอ้มกบัเพอืนๆ จะว่าเพราะชนัเรยีนของอาจารยส์อนท่านนีสอนเฉพาะในวนัเสาร์วนัเดยีว ในวชิานี เพอืน

คนหนึงนําคาํบรรยาย และโจทยก์ารบา้นมาให ้เมอืทาํการบา้นเสร็จ เพอืนคนเดยีวกนันําส่งอาจารย์ให.้.. ผมอธบิาย

ใหอ้าจารย์ฟังว่าเหตุใดผมไมส่ามารถนงัสอบในวนัเสารไ์ด ้อาจารย์ไมใ่ห้ความเหน็ใดๆ แต่ออกคาํสงัว่า “เธอต้องมา

สอบในวนัเสารท์จีะถงึนีพรอ้มกบัเพอืนๆ หรอืไมก่ไ็มต่อ้งมาเลย” 

 ผมคดิว่านีเป็นจุดจบในการศกึษาของผม คณะบดกีไ็มใ่หก้ารสนับสนุนผม และอาจารยส์อนบางคนกไ็มเ่หน็

ดว้ย อาจารยผ์ูห้ญงิคนนันถงึกบักําหนดตารางสอบไวใ้นวนัเสารด์ว้ย 

 ผมอทุานออกมา “ขอพระองคท์รงชว่ยขา้พระองคด์ว้ยเถดิ!” 

 

เปลียนใจ 

 ผมอธิษฐานอย่างหนักในเรอืงนี 3 วนัต่อมา บ่ายวนันันผมเดินสวนกบัอาจารย์ผู้หญิงบนทางเท้า อาจารย์

หยุดเดนิ และหนัมาทางผม “มาทหี้องพกัของอาจารยห์น่อย และนําการบ้านครงัสุดทา้ยมาให้ดูด้วย” คําพูดของ

อาจารยนุ่์มนวลกว่าทกุครงั 

 นีเป็นอาจารยผ์ูป้ฏเิสธทจีะทาํงานรว่มกบัผมตลอดทงัภาคของการเรยีน ตอนนีเธอตกลงจะดกูารบา้นของผม

... พระเจา้ทรงเปลยีนใจของเธอ ผมสอบผ่านชนัของอาจารยห์ญงิท่านนดีว้ยด!ี 

 ผ่านการทา้ทายเรอืงวนัสะบาโต ผมได้เรยีนรูท้จีะเชอืฟังพระเจ้า และมอบถวายชวีิตแด่พระองค์ ขอบคุณ

พระองคท์ทีรงประทานใหผ้มมคีวามเชอืมนั และความหวงัสาํหรบัอนาคต 

 อกีไมช่า้ผมจะเรยีนสําเรจ็ และเขา้ไปมสีว่นในตลาดแรงงาน ผมไมเ่ป็นกงัวลเกยีวกบัอนาคตดว้ย 2 เหต ุ

ผล พระเจา้ทรงสตัยซ์อืในการเตมิเตม็พระสญัญาของพระองค ์ทรงยกชผูมขนึดว้ยพระหตัถ์ขวาอนัชอบธรรม 

ของพระองค ์ และตารางการสอบสดุทา้ยของผมกอ่นทจีะสาํเรจ็การศกึษาไดก้าํหนดไวใ้นวนัระหว่างสปัดาห์! 
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 ส่วนหนึงของเงนิถวายในวันสะบาโตทีสบิสาม จะนําไปช่วยสร้างศูนย์ชุมชนในเมอืงโรสทาว์-ออน-ดอน 

สถานทซีึงนักเรยีน นักศกึษาเช่นตวัผม สามารถพบ และแบ่งปันพระเยซูกบัคนอนืๆ ขอบคุณพนี้องในพระเจ้า

ทงัหลายทสีนับสนุนพนัธกจิของพระเจา้ดว้ยคาํอธษิฐาน และเงนิถวาย...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้น้ีองทุกท่าน 

ทงัครอบครวัดว้ย...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน  

 

ข้อมลูด่วน 

 ปัจจุบนัเมอืงโรสทาว์-ออน-ดอน ถูกสร้างขนึบนพนืทขีอง “ทาไนท”์ ซงึเคยเป็นอาณานิคมของกรกี และต่อมา

ภายหลงัไดก้ลายเป็น “ป้อม ทานา” ซงึอยูภ่ายใตก้โีนอสิ และป้อมอะซคั ในสมยัอาณาจกัรอ๊อตโตแมน 

 เมืองโรสทาว์-ออน-ดอน ล้อมรอบด้วยพนืท ีทมีกีลุ่มผูค้นแตกต่างความเชอืกันอาศยัอยู่ ซึงในจํานวนนันม ี

รสัเซียนออธอด็อก ซงึมจีํานวนมากทสีุด รองลงมาเป็นกลุ่มผู้เชอืโรมนัคาทอลิค ทเีหลอืเป็นชาวยวิ ผู้เชอืใน

ศาสนาพทุธ ผูเ้ชอือารเ์มเนียน ครสิเตยีน และกลุ่มผูเ้ชอืโปรเตสแตนต ์(หลายคณะ) 

 นกัประพนัธม์ชีอืในอดตี และปัจจุบนัหลายคนตงับา้นเรอืนในโรสทาว์-ออน-ดอน ยกตวัอยา่งเช่น แอนตนั เชโคว์

, มเิคยีล โชโลค, อเลก็ซานเดอร์ พุชคนิ, แมก็ซมิ โกรก์,ี และ อเลก็ซานเดอร ์โซเชนิซนิ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 18พฤศจิกายน 2017 

ทางเดินเท้าในสุสาน 

 

เล่าโดย  สรูาโย คดัแจมคโูลวา (34 ปี)...ประเทศทาจิกิสถาน 

 

 ในประเทศ “ทาจคิสิถาน” เพอืนบ้านวยัรุ่นเช่นกนัไดเ้ชญิสรูาโยไปนมสัการพระเจา้ในโบสถ์เซเว่นธ์เดยแ์อ๊ด

เวนตสี สรูาโยไปนมสัการทโีบสถเ์ป็นเวลาสองปี แต่เมอืสรูาโยอายุได ้18 ปี สรูาโย สอบเขา้ศกึษาต่อคณะพยาบาล

ศาตรไ์ด ้สรูาโยไดข้าดหายจากโบสถไ์ปเลย เมอืเรยีนสําเรจ็ไดง้านทาํ ต่อมาไดแ้ต่งงานกบัหนุ่มมุสลมิ ชวีติแต่งงาน

ไมไ่ดนํ้าความสุขมาใหส้รูาโยตามทเีธอหวงัไว ้เพราะสามมีกัจะทุบตสีูราโยบ่อยๆ 

 ในช่วงเวลาแห่งความเศร้า สูราโยไดพ้บพระคมัภรี์เล่มหนึงทเีพอืนชาวแอ๊ดเว่นธ์ตสีคนหนึงใหเ้ธอไว้เมอื

หลายปีกอ่น วนันันสรูาโยเปิดประคมัภรีแ์บบสุม่ๆ ปรากฎว่าเปิดไปทพีระธรรมอสิยาห์ 5:4  ซงึมขีอ้ความว่า “มอีะไร

อกีทจีะทําไดเ้พอืสวนองุ่นของเรา ซงึเรายงัไม่ไดท้าํให ้กเ็มอืเรามุง่หวงัว่ามนัจะบงัเกดิลกูองุน่ ไฉนมนัจงึเกดิลูกเถา

เปรยีว”   

 เมอือ่านขอ้พระคมัภรีจ์บนําตาของสรูาโยไหลออกมา เธอรูส้กึว่าเธอเป็นสวนองุ่นทพีระเจา้ทรงเป็นผูเ้ตรยีม

ไว ้แตเ่ธอเองเป็นผูท้าํใหพ้ระเจา้ผดิหวงั สรูาโยไดอ้ธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ ถา้พระองคป์ระสงคใ์หข้า้พระองคอ์ยู่กบั

สามโีปรดบนัดาลให้เขาหยุดตขีา้พระองค์ และขอใหเ้ป็นไปไดท้เีราทงัสองจะนมสัการพระองค์ร่วมกนั ถ้าพระองค์

เห็นควรให้ข้าพระองค์แยกทางกบัเขา โปรดประทานสนัติสุขให้ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะติดตามพระองค์

ตลอดไป” 

 หลงัจากสรูาโยอธษิฐานไมน่าน เธอบอกกบัสามขีองเธอว่า “ฉนัรกัคนอนืมากกว่าคุณ เขาเป็นมากกว่าบุคคล

ธรรมดาสาํหรบัฉนั” 

 สามขีองเธอพูดแยง้ขนึดว้ยเสยีงดงักว่าเหมอืนกบัเสยีงของผูไ้ดช้ยัชนะว่า “ผมรูว้่าคุณตอ้งมคีนอนื” 

สรูาโย พดูเสยีงหนักแน่ว่า “มนัไมใ่ช่อยา่งทคีุณคดิ บุคคลทฉีันรกัคอืพระเยซูครสิต์...ฉันรกัพระเยซู และฉัน

ตอ้งการใหค้ณุรกัพระองคด์ว้ย” 

 สามพีดูอยา่งแขง็ขนัว่า “เธอตอ้งรกันบมีะหะหมดั ท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ ไมใ่ชพ่ระเยซู”     

 สูราโยพูดสรุปว่า “ประเด็นไมไ่ด้อยู่ทีใครเป็นผู้เผยพระวจนะ...พระเยซูทรงเป็นมากกว่าผูเ้ผยพระวจนะ 

พระองคเ์ป็นเสน้ทางแหง่ความรอดของเรา” 

 

การตดัสินใจทีเสียงอนัตราย 

 ไม่กวีนัต่อมาสามขีองสรูาโยเสพยาเสพตดิ และไดส้ญูเสยีเงนิกอ้นโตในเกมการพนัน เขาตดัสนิใจว่าเขาจะ

ตดิคุกดกีว่าทจีะเผชญิหน้ากบัความอบัอายเพราะการทไีม่สามารถจ่ายเงนิใชห้นีได ้ดงันันเขาตดัสนิใจว่าขณะทยีงั

เมายาเสพติด จะทําความผดิเพอืจะไดต้ิดคุก นันคอืการฆ่าสูราโย ทเีธอกําลงัจะตจีากเขา สามทีําเป็นพูดดีชวน

ภรรยาใหอ้อกไปเดนิเล่นดว้ยกนัในเวลากลางคนื 

 ท่ามกลางแสงจนัทร์ สรูาโยไมส่งัเกตเลยว่าเธอกําลงัเดนิอยูท่ใีด เมอืเพ่งสายตาดูดีๆ  เธอไดพ้บว่าสามไีดพ้า

เธอมาเดินเล่นทสีุสาน! ทนัใดนันเธอรู้สกึว่ามวีตัถุอะไรเยน็ๆมาสมัผสัทคีอของเธอ มนัเป็นมดีแหลมคมเล่มหนึง!  

สามขีองเธอพยายามจะเชอืดทลีาํคอของเธอ! 

 ทนัใดสรูาโยจบัแขนของสามไีว ้“ทาํไมคณุจงึจะฆา่ฉนั ไมคุ่ม้ค่าหรอกทคีุณจะเขา้คกุเพราะฉนั” 
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 ทงัคู่พยายามยอืยุดมดีแต่คมมดีได้บาดนิวมอืของสูราโยถงึกระดูก สูราโยรอ้งเสยีงดงัว่า “พระเยซูช่วยขา้

พระองคด์ว้ย โปรดหยุดเขาไว ้ จากนันเธอหมดสตไิป  

 เมอืสรูาโยรูส้กึตวัตนื เธอมองเหน็ว่าเธอนอนบนเตยีงของเธอเอง ในเวลาสองสามชวัโมงต่อมา สามเีขา้มาใน

หอ้ง และกล่าวขอโทษ... พลางบอกกบัภรรยาว่า เขาเป็นคนอุม้เธอกลบัมาทบีา้นเอง 

 สรูาโยบอกกบัสามทีนัทวี่า เธอไม่อาจใชช้วีติคูก่บัเขาอกีต่อไป สามไีม่ต่อต้าน และทงัคู่ได้แยกทางกนัเดนิ

อยา่งเงยีบๆ เวลาผ่านไปประมาณหนึงสปัดาหน์ับตงัแต่สูราโยได้สญัญากบัพระเจา้ว่า เธอจะดําเนินตามพระเจา้ไป

ถา้พระองคช์ว่ยใหเ้ธอพบกบัสนัตสิุขจากการหย่ารา้ง แต่เธอกลบัลมืถ้อยคาํทไีดก้ล่าวสญัญาไว้ว่าจะตดิตามพระเจา้

นนัเสยี 

 สูราโยหาเช่าห้องในอพาธเมนต์ได้ และหางานใหม่ทําได้ในเวลาเดียวกนั โดยได้งานเป็นพยาบาลกะ

กลางคืนทีโรงพยาบาลแห่งหนึง พอเรมิทํางาน สูราโยเริมจําคําสญัญาทีเคยให้กบัพระเจ้าได้ เธอจึงคุกเข่าลง

อธษิฐานว่า “โปรดแสดงใหข้า้พระองค์ทราบดว้ยว่าพระองคต์อ้งการใหข้า้พระองคน์มสัการพระองคใ์นครสิตจกัรใด 

ซงึเป็นครสิตจกัรเทยีงแทท้พีระองคส์ถติอยู”่ 

 

ขนึรถเมล์ผิด         

 เชา้วนัเสารห์นึง หลงัจากออกเวรกะกลางคนื ซงึอยูย่าวมาเกอืบตลอดคนืทโีรงพยาบาล สรูาโยขนึรถเมล์ผดิ

สายอย่างไม่ตงัใจ  เธอตระหนักว่าขนึรถผิดสายกเ็มอืรถเมล์ได้พาเธอไปถงึป้ายรถเมล์ป้ายสุดทา้ยของสายนัน ลง

จากรถเมล ์สรูาโยมองไปรอบๆ คดิดวู่าเธออยูต่รงสว่นไหนของตวัเมอืง พอเหลยีวไปดา้นซ้ายไม่ไกลออกไปนัก สรูา

โยมองเหน็อาคารโบสถต์งัอยูต่รงหน้า พอเดนิตรงไปและอ่านป้ายชอืโบสถ์ เป็นโบสถเ์ซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี สูราโย

เชอืว่าการขนึรถเมล์ผดิไม่ใช่เรอืงบงัเอญิ แต่พระเจ้าได้ทรงนําเธอมายงัโบสถ์เทยีงแทท้พีระเจ้าทรงสถิตอยู่อย่าง

แน่นอน 

 มนัเป็นเชา้วนัสะบาโต สรูาโยเดนิเขา้ไปขา้งในโบสถ์ การนมสัการพงึจะเรมิตน้ สรูาโยทราบในส่วนลกึของ

จติใจว่า นีเป็นโบสถ์ทพีระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ธอเขา้ร่วม และนับจากวนันันเป็นตน้มาเธอไม่เคยออกจากโบสถ์แอ๊ด-

เวนตสีอกีเลย  

 ส่วนหนึงของเงนิถวายวนัสะบาโตทีสบิสาม จะถูกส่งไปให้ “รายการเออืมออกไปในประเทศทาจกิสิถาน” 

ประเทศทมีปีระชากร  8  ลา้นคน แต่มเีซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเพยีง  204  คน ขอบคณุพน้ีองชาวแอ๊ดเวนตสีทวัโลก

ทรีะลกึถงึชาวทาจกิสิถานในคาํอธษิฐาน และเงนิถวายในโรงเรยีนวนัสะบาโตดว้ย ขอพระบดิาเจา้ ทรงอวยพระพรพี

น้องทกุท่าน รวมทงัครอบครวัของท่านด้วย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานทีตงัมิชชนั  

 ประเทศทาจิกิสถาน พืนทีเต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่หลายลูก เป็นลักษณะโอบล้อมประเทศไว้ในแถบ       

เอเชยีกลาง ประชากรของประเทศมปีระมาณ 8  ลา้นคน ส่วนมากของประชากรเป็นชนเผา่พนืเมอืงชอื “ทาจกิ”  

พวกเขาพดูภาษา “ทาจกิ” ซงึเป็นภาษาพนืเมอืงดงัเดมิของชาวเปอรเ์ซยี 

 ในฐานะทเีคยรวมเป็นส่วนหนึงของสหภาพโซเวยีต เป็นเวลา 70 ปี ดงันันชาวทาจกิจํานวนไม่น้อยพูดภาษา

รสัเซยีเชน่กนั 

 ประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต์ของประชากรมอีายตํุากว่า 30  ปี   

 กฬีาประจําชาตขิองชาวทาจคิสิถาน คอื “กสัชทกิริ”ิ เป็นรปูแบบมวยปลาํตามประเพณีดงัเดมิ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 25พฤศจิกายน 2017 

เอือมถึงเยาวชนผ่านฟตุบอล 

 

เล่าโดย  บคัริดดิน ซนักิโนว...ประเทศทาจิกิสถาน 

 

 เด็กชายหลายคนทเีล่นฟุตบอลภายใต้โค้ชแอ๊ดเวนตีสในทาจกิสิถานมสีงิให้กงัวลมากกว่าบัตรลงโทษสี

เหลอืง และสแีดงเมอืทําผดิกติกา พวกนักฟุตบอลทมีนีพยายามหลีกเลยีงบตัรสนํีาเงนิ เพราะเมอืนักฟุตบอลใช้

ภาษาหยาบคาย และได้รบับตัรสนํีาเงนิ  และถ้าได้บัตรสนํีาเงนิสองใบซ้อนในเกมเดียวเขาจะต้องออกจากการ

แขง่ขนัในเกมนนั 

 ผู้ปกครองชอบวินัยทีโค้ชบัคริดดินตงัขึนสําหรับนักฟุตบอลของเขา พวกเขาพบว่าลูกชายนักฟุตบอล

ช่วยงานในบ้านของพวกเขามากกว่าแต่ก่อน เพราะวนิัยทพีวกเขาได้เรยีนรู้ในสนามฟุตบอล พวกเด็กกล่าวสบถ

สาบานน้อยลง และใชเ้วลากบัเกมคอมพวิเตอรน์้อยลงเช่นกนั 

 

การเอือมออกไปในรปูแบบใหม ่

 การตงัทมีฟุตบอลขนึ เป็นความพยายามทจีะเออืมออกไปยงัเพอืนบ้านในประเทศทาจกิสิถาน ประเทศที

โอบล้อมดว้ยพนืทขีองเอเชยีกลาง เป็นประเทศทปีระชากรเกอืบทงัหมดถอืศาสนาอสิลาม ทงัประเทศมชีาวแอ๊ดเวน-

ตีสเพียง  204  คนอาศยัอยู่ในประเทศ ขณะทชีาวแอ๊ดเวนตีสมากกว่า 1,000 คน ได้อพยพไปประเทศอืน อนั

เนืองจากในช่วงสบิปีทผ่ีานมา ทาจคิสิถานไมม่เีสถยีรภาพสาํหรบัครสิเตยีน ผูนํ้าครสิตจกัรกล่าวว่าเป็นการยากทจีะ

ทาํการประกาศพระกติตคิณุทุกรูปแบบ เพราะมกีฎหมายหา้มไว ้

 แต่ผู้นําโบสถ์มีความหวังมากขนึภายหลังจากทมีี 18 คนรับบัพติศมาในปี  2016  อนัเนืองมาจากการ

อธษิฐาน และโครงการเออืมออกไป ผูนํ้าครสิตจกัรกําลงัพฒันาโครงการเออืมออกไปอย่างเชน่การสรา้งทมีฟุตบอล 

ตงัโรงเรยีนสอนภาษาองักฤษ เปิดนิทรรศการสุขภาพและครอบครวั และตงัสมาคมจกัรยานเป็นตน้ โครงการเหล่านี

สรา้งโอกาสใหช้าวแอ๊ดเวนตสีพฒันามติรภาพกบัเพอืนบา้น และอกีอย่างคอืกจิกรรมเพอืส่งเสรมิสงัคมใหด้ขีนึ 

 ส่วนหนึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามทไีด้รบั จะใชส้ําหรบัโครงการเออืมออกไปในรูปแบบต่างๆ 

อยา่งเชน่การตงัทมีฟุตบอลในประเทศทาจกิสิถาน 

 

พนัธกิจทีเกิดขึนโดยบงัเอิญ   

 ทมีฟุตบอลเล่นในสนามใกลต้กึแอ๊ดเวนตสีซงึมเีพยีงหลงัเดยีวในเมอืง “ดุชานเบย”์ ซงึเป็นเมอืงหลวงของทา

จกิสิถาน ทมีฟุตบอลทมีนีก่อตงัในปี 2015  เมอืเด็กผูช้ายของเพอืนบ้านทกีําลงัเล่นฟุตบอลในสนามมองเหน็ชาย

หนุ่มลงมาเตะฟุตบอลในสนาม เดก็หลายคนมองเหน็ทา่ทกีารเตะฟุตบอลของ“บคัรดิดนิ” แลว้ทงักลุ่มนันไดข้อใหบ้คั

ริดดิน ทําหน้าทีเป็นโค้ชของพวกเขา บัคริดดินรับข้อเสนอแทบจะในทันที เขามีแผนในใจว่า เขาจะสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัเด็กแต่ละคนในทีม ทงันีเพอืจะสามารถเขา้ถึงพ่อ-แม่ของพวกเขาได้โครงการของเขาไม่ต้องมี

ค่าใชจ่้าย ขอเพยีงมลีกูฟุตบอลสามลกู นกหวดีหนึงอนั และนาฬิกาจบัเวลาหนึงเรอืน ในขณะเป็นโคช้บคัรดิดนิหา

เวลาสมคัรเขา้อบรมการเป็นโคช้กบัสมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งชาตขิองรฐับาล ซึงไมน่านต่อมาเขาไดร้บัประกาศนียบตัร 

“โคช้ฟุตบอล” มาอยา่งภาคภูม ิ       
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 ในชว่งวนัเหล่านีบคัรดิดนิจะทาํหน้าโคช้สปัดาห์ละ 2 - 3 การแขง่ขนั และทกุ  90  นาทขีองการฝึกอบรมเขา

แบ่งเวลาใหก้บั “บทเรยีนดา้นศลีธรรม 15 นาท”ี เดก็ชายทอียู่ในทมีฟุตบอลของเขา จะมอีายุระหว่าง  11 -13 ปี เดก็

เหล่านีจะเลกิใช้สงิเสพตดิ และไม่ยุ่งเกยีวกบัสารใดๆทเีป็นอนัตรายต่อสุขภาพทุกประเภท พวกเด็กๆ ต่างทุ่มเท

ใหก้บัการเล่นฟุตบอลอยา่งแทจ้รงิ 

 แม้จะตงัวินัยของเกมเพิมขนึ คือถ้าพูดคําหยาบจะได้ร ับบัตรสีนําเงิน แต่ดูเหมอืนตอนหลังๆ ของการ

ฝึกซ้อมหรอืการแข่งขนัจรงิ ไม่มกีารแจกบตัรสนํีาเงนิเลยกว็่าได ้พวกเด็กชายวงิตามลูกบอลสขีาวดว้ยความมุ่งมนั 

พวกเขาฝึกซ้อมแมข้ณะทมีฝีนตกโปรยปราย แต่ละคนเปิดยมิกวา้งเมอืไรกต็ามทโีคช้รอ้งสงัใหแ้กไ้ขหรอืใหท้าํอะไร 

กลุ่มทเีป็นตวัสาํรอง 6  คนจะเตรยีมความพรอ้มทุกนาท ีและเฝ้าดูการเล่นของเพอืนๆอยา่งใกลช้ดิ เพราะอาจไดร้บั

การเรยีกจากโคช้ให้เขา้ไปเปลยีนตวัได้ทุกนาท.ี.. จะว่าไปในการฝึกซ้อมเด็กชายคนอนืๆ อกีหลายคนทไีม่ใช่ตวั

สาํรองกอ็าจถกูเรยีกใหเ้ขา้มาทดสอบฝีเทา้ดว้ย... นโยบายนีของโคช้บคัรดิดนิ ทําใหม้เีดก็ชายคนอนืๆ ทมีาชมการ

ฝึกซอ้มมโีอกาสไดร้ว่มทมีดว้ยอย่างไมรู่ต้วั 

 หลังจากเกมฟุตบอลจบลง บิดา-มารดา ของนักฟุตบอลจะผลัดกันเชิญโค้ชไปทีบ้านเสมอ ทังนีเพือ

รบัประทานอาหาร หรอือยา่งน้อยเพอืดมืนําชา และพดูคยุกนั 

 “พวกผู้ปกครองของเด็กทเีล่นฟุตบอลต่างมีความยนิดทีเีด็กๆของพวกเขาเอาจรงิเอาจงัในเกมการเล่น”

โคช้บคัรดิดนิกล่าวว่า “พวกผูป้กครองมาหาผม และบอกว่า “เรามคีวามยนิดทีโีคช้จดัตงัทมีนีขนึมา เพอืดงึลูกหลาน

ของเราใหเ้ดนิไปบนเสน้ทางทถูีกตอ้ง” 

 โปรดอธษิฐานเผอืทมีฟุตบอล ไม่ใช่เพอืให้ได้ชยัชนะทุกนัดไป แต่เพอืเอาชยัชนะดวงใจ และโปรดให้การ

สนับสนุนแผนการเออืมออกไปดว้ยเงนิถวายในโรงเรยีนวนัสะบาโตอย่างเต็มท ีขอพระบดิาทรงอวยพระพรพน้ีอง

แอ๊ดเวนตสีทุกทา่น และทงัครอบครวัของทา่นดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานทีตงัมิชชนั 

 ทาจกิสิถานใหส้ถานะตนเองว่า “เป็นรฐัทางโลก” รฐัธรรมนูญกําหนดใหป้ระชากรมเีสรภีาพในการนับถอืศาสนา 

แต่ประชากรของประเทศ 98% ถอืศาสนาอสิลาม  

 ชาวแอ๊ดเวนตสีคูแ่รกคอื ไอแวน และวาสลิ ีโคสมจนิิน เดนิทางไปตงัรกรากท ีทาจกิสิถาน เมอืปี 1929  

 มแีอ๊ดเวนตสีในทาจกิสิถานเพยีง  204  คน ถา้นบัเป็นอตัราชาวแอ๊ดเวนตสีหนึง จะเทา่กบัประชากรทวัไป 

39,215 คน ผูนํ้าครสิตจกัรและสมาชกิโบสถต่์างมองหาแนวทางทจีะเออืมถงึผูค้นในประเทศในลกัษณะ 

ทปีฏบิตัแิลว้ไดผ้ล และพระเจา้ทรงกาํลงัเปิดประตใูห ้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 2ธนัวาคม 2017 

คุ้มค่าไหมทีจะทาํการดี 

 

เล่าโดย  โรมนั โพรแดนยุค...ประเทศยเูครน 

 

 โทมาเป็นนักธุรกจิในประเทศจอร์เจีย เขาเกบ็เงนิได้ ประมาณ 600,000  บาท กะว่าจะการซอืรถยนต์คนั

ใหม่ แต่เขาได้ยนิข่าวเรอืงความทุกขย์ากลําบากของญาตขิองเขา 3 คน ความรูส้กึสงสารเหน็ใจญาติๆ  เป็นเหมอืน

กระแสนําทว่มทน้ความตอ้งการรถยนตค์นัใหมข่องเขา และความเหน็อกเหน็ใจทาํใหเ้ขาอยากจะช่วยญาตทิงัสามคน

ทกีาํลงัมปัีญหาเรอืงการครองชพี โทมาคดิไม่ตกอยู่ 3 วนั 3 คนื กลางคนืขณะอยู่ทบีา้นใจกไ็ม่สงบสุข และกลางวนั

เวลาทํางานกไ็ม่มสีมาธ ิคอยเป็นกงัวลในเรอืงนี โทมาพยายามจะสลดัความคดิสงสารญาติๆ ออกไปจากสมอง แต่

ความเหน็อกเหน็ใจในสว่นลกึกลบัทวขีนึ 

 ในทีสุดโทมายอมแพ้ต่อเสียงฝ่ายความดี ผ่านเพือนๆนักธุรกิจเขาหางานให้ญาติๆทําในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์ เขาจ่ายค่าตวัเครอืงบนิจากจอรเ์จยีไปเนเธอร์แลนด ์และแบ่งเงนิส่วนทเีหลอืใหก้บัญาตทิงั 3 คน เพอื

นําไปเป็นทนุสาํรองสาํหรบัการเรมิตน้ชวีติใหมใ่นต่างแดน  

 พวกญาติๆ ต่างรูส้กึดใีจ และงงงนั พวกเขาพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “เราไมท่ราบว่าพวกเราจะขอบคณุคณุโท

มาอยา่งไรด ีทเีราไดร้บัความเมตตากรณุามากมายอยา่งทไีมค่าดฝันมากอ่น แตม่นักเ็ป็นความจรงิ”         

 โทมารบีตอบญาติๆ ไปว่า “นีไมใ่ชข่องขวญัทเีดยีวนะครบั” เขาตอบไป “ขอใหญ้าติๆ  ตงัใจทาํงานไปเมอืเกบ็

เงนิไดบ้้างแลว้ จงึคอ่ยทยอยคนืเงนิใหผ้มกแ็ล้วกนั ผมจะไดใ้ชเ้งนิจาํนวนนนัซอืรถยนต์คนัใหม”่ 

 

 พวกลูกหนีทาํให้ผิดหวงั 

 เวลาผา่นไปพวกญาติๆ หาเงนิไดด้ขีนึในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์มงีานล่วงเวลาใหท้าํดว้ย โทมาขอใหพ้วกเขา

จ่ายค่าหนีทเีขาให้พวกญาติๆ ยมืไปเมอืตอนต้นปี แต่พวกญาติๆ พากนัปฏิเสธ พวกเขาไม่รบัโทรศพัท์หรือปิด

เครอืงไปดอืๆ 

 โทมารูส้กึโกรธ เขาบนิไปเนเธอรแ์ลนด์ และบอกกบัเพอืนนักธุรกจิผูว่้าจา้งพวกญาติๆ ของเขาใหท้ํางานให้

จ่ายเงนิจาํนวน  600,000  บาทล่วงหน้าใหเ้ขาก่อน แลว้ค่อยหกัเอาจากค่าจา้งจํานวนหนึงทุกเดอืน จนครบจํานวน

จากคนงานใหม่ ซงึเป็นญาตขิองเขาทงั 3 คน โทมาบนิกลบัจอรเ์จยีดว้ยเงนิสด  600,000 บาท แต่ในไมก่วีนัต่อมา 

ในจอร์เจีย มบีางสิงเกดิขนึทําให้โทมาซือรถยนต์คนัใหม่ไม่ได้ เพราะเงินสดจํานวนครึงหนึงทีโทมานํามาจาก

เนเธอรแ์ลนด์ไดถ้กูขโมยไป  

 อยูม่าวนัหนึง โทมาเดนิทางไปทาํธุระทเีมอืง “ค-ีเยห”์ เมอืงหลวงของยเูครน เขาสงัเกตเหน็เดก็ๆ ประมาณ

สบิสองคนกาํลงัเล่นเกมในสวนสาธารณะของตวัเมอืง เขาเดนิเขา้ไปดูพวกเดก็ๆ และไดพ้บชายคนหนึงซงึบอกโทมา

ว่า โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีซงึตงัอยูต่รงขา้มถนนไดจ้ดัรายการพเิศษสาํหรบัเดก็ๆ ขนึชายคนนันแนะนําตวัเอง

ว่าเขาชอื อาจารยโ์รมนั 

 ตอนนันโทมารู้สกึว่า อาจารย์โรมนักําลังขอบริจาคช่วยโครงการสําหรบัเด็กๆ อยู่ในที โทมาคิดถงึพวก

ญาติๆ เมอืได้เงนิช่วยเหลอืไปแล้ว เมอืมเีงนิควรจะทยอยใช้หนี แต่พวกเขากลบัทําเป็นเฉย โทมาจึงเล่าเรอืงนีให้

อาจารย์โรมนัฟัง ในเชงิว่า “การทําด”ี บางครงักไ็ด้รบัการตอบแทนด้วย “ความเลว” เมอืเล่าเสร็จ โทมาเอ่ยถาม
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อาจารยโ์รมนัว่า “อาจารยม์คีวามคดิเหน็ในเรอืงนีอยา่งไรครบั” อาจารยโ์รมนัตอบว่า “ไมว่่าจะมอีะไรเกดิขนึ เป็นสงิ

มคีณุคา่เสมอทจีะทาํการด”ี    

 ในเวลาเดยีวกนันีอาจารยโ์รมนัคดิถึงขอ้พระคมัภรีห์ลายขอ้ อาจารยโ์รมนัหนัหน้ามาทางโทมา แลว้พดูขนึ

ว่า “ผมคดิว่าคุณไดข้า้มรายละเอยีดสาํคญัในเรอืงของคณุไป กอ่นทคีุณจะช่วยพวกญาติๆ  พวกเขาปรกัปรําพระเจา้

ว่า ทพีวกเขายากจนและประสบปัญหาเช่นนีเป็นเพราะพระเจา้ไมย่ตุธิรรม” 

 โทมาถามขนึทนัททีอีาจารยโ์รมนัพูดจบ “คณุทราบได้อยา่งไรครบั” เป็นจรงิอยา่งทอีาจารยว์่าเลยครบั 

 “ผมทราบ” อาจารย์โทมากล่าว เพราะมนัถูกเขยีนไว้ในพระธรรม โรม 3:4 ว่า “หามไิดเ้ลย ถงึแมทุ้กคนจะ

อสตัย ์กข็อใหพ้ระเจา้ทรงสจัจะเถดิ ตามทพีระคมัภรีเ์ขยีนไว้ว่า “เพอืพระองคจ์ะไดป้รากฏว่า ทรงเป็นผูส้ตัยธ์รรมใน

พระดาํรสัทงัหลายของพระองค ์และทรงมชียัเมอืเขาวนิิจฉยัพระองค”์  

 อาจารยโ์รมนั กล่าวต่อว่า “ญาติๆ ของคณุกล่าวหาว่าพระเจา้ทรงไมย่ตุธิรรมจงึทาํใหพ้วกเขายากจน แต่พระ

เจา้ประทานโอกาสใหพ้วกเขาผ่านเงนิทคีณุใหก้ารชว่ยเหลอืไป เพอืเขาจะไดเ้รมิตน้ชวีติใหม”่ 

 ศาสนาจารย์ไม่หยุดพูด “ประการที 2 ทคีุณโทมาไม่ได้บอกผมคือ พวกญาติๆของคุณพากนักลับมาที

จอรเ์จยี พวกเคา้สญูเสยีเงนิของพวกเขาทงัหมดหลงัจากการกลบัมาทจีอรเ์จยี และพวกเขากล่าวหาคนของพระเจา้ที

ใหก้ารชว่ยเหลอืแบบมเีงอืนไข ทาํใหพ้วกเขาไมอ่าจหนีพน้ความยากจนได”้        

 “นนัเป็นสงิทเีกดิขนึจรงิทกุอยา่ง” โทมากล่าว “แต่อาจารยท์ราบไดอ้ยา่งไร”  

 อาจารยโ์รมนัตอบว่า ทผีมทราบเพราะพระธรรม สภุาษิต 13:11  กล่าวว่า “ทรพัยศ์ฤงคารทไีดม้าอย่างเร่ง

รอ้นจะยอบแยบลง แต่บุคคลทสีาํสมทลีะน้อยจะไดเ้พมิพูนขนึ”    

 

คาํพยากรณ์ทีทาํให้ประหลาดใจ 

 อาจารยโ์รมนักล่าวเสรมิว่า “สงิสุดทา้ยทไีดเ้กดิขนึกบัคุณ หลงัจากทคีณุเดนิทางกลบัจากเนเธอร์แลนด์เป็น

ประสบการณ์ทขีมขนื....แต่ในชวัเวลาไมน่าน ทคีุณไมไ่ดเ้ล่าใหผ้มฟัง ธุรกจิของคณุรุง่เรอืงขนึ” 

 “อาจารยท์ราบเรอืงนีได้อย่างไร” โทมาถาม และพูดต่อว่า “ผมประสบความสาํเร็จในธุรกจิทผีมเองยงัรู้สกึ

ประหลาดใจมาก”  

 อาจารย์โรมนัตอบว่า “ผมทราบเพราะมถี้อยคําในพระคมัภีร์ สุภาษิต 19:17  เขยีนว่า “บุคคลทเีอ็นดูคน

ยากจน กใ็หพ้ระเจา้ยมื และพระองคจ์ะทรงตอบแทนแกก่ารกระทาํของเขา”        

 โทมารูส้กึประหลาดใจในสงิทเีขาไดย้นิ แต่เขายงัมองภาพรวมไมค่อ่ยชดั จงึขอใหอ้าจารยโ์รมนัอธบิาย 

 อาจารยโ์รมนัอธบิายว่า: “ญาติๆ ของคณุเป็นคนจน และกล่าวหาว่าพระเจ้าสาํหรบัปัญหาของพวกเขา พระ

เจ้าทรงตดัสนิพระทยัให้พวกเขามโีอกาส เพอืพวกเขาจะไม่มเีหตุผลจะปรกัปรําพระองค์ในวนัพพิากษาใหญ่ครงั

สุดทา้ย พระเจา้ทรงมองหาใครสกัคนเพอืใหก้ารช่วยเหลอืพวกเขาดา้นการเงนิ นนัเป็นเวลาทพีระวญิญาณบรสิุทธิ

ดลใจใหคุ้ณรูส้กึสงสารเห็นใจพวกญาติๆ  ของคุณ ความรูส้กึอยากจะช่วยอยู่เหนือความต้องการซอืรถยนต์คนัใหม ่

ดงันนัคุณจงึใหก้ารชว่ยเหลอืพวกเขาไป แตญ่าติๆ ของคุณไมส่ตัยซ์อื และไมใ่ชป้ระโยชน์จากโอกาสทคีุณหยบิยนืให ้ 

ดงันันในวนัพพิากษาพวกเขาไม่สามารถหาข้อแกต้วัให้กบัพวกเขาได้ พวกเขาจะอา้งว่าพระเจ้าไม่ทรงประทาน

โอกาสใหพ้วกเขาไม่ได.้.. คุณเองกจ็ะตอ้งยนืต่อพระพกัตร์พระเจ้าในวนัพพิากษาเช่นกนั และคุณอาจอยากทลูถาม

พระองคว์่า “เหตุใดพระองคท์รงทําดกีบัญาติๆ ของคุณ แต่ไม่ใช่กบัคุณ” และพระเจา้จะทรงตอบว่า “เราได้เป็นหนี

อะไรเจ้าหรอื” แมว้่าญาติๆ ของเจ้าไม่อาจเป็นทีไว้วางใจได ้แต่พระเจ้าทรงตรสัว่า “แต่เราได้คนืเงนิทเีจ้าให้พวก

ญาติๆ ยมืไปแลว้”     
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 เมอืโทมาได้ยนิคําอธิบายทงัหมดจากอาจารย์โรมนั เขารอ้งขนึว่า “ถูกแล้วพระเจ้าไม่เพยีงคนืเงนิทผีมให้

ญาตยิมืไปเท่านนั แต่พระองคท์รงเพมิให้ผมถงึสามเท่าผ่านผลกาํไรทพีุ่งขนึอยา่งไมเ่คยเกดิขนึมาก่อนในช่วงเวลา

สนัๆ”    

 อาจารยโ์รมนั เอย่ถามโทมาเบาๆว่า “นนัคุม้ค่าใช่ไหมครบัทจีะประกอบการด”ี  

          ขอบคุณพน้ีองแอ๊ดเวนตสีทวัโลก ทรีะลกึถงึพวกเราในประเทศยเูครน โดยเฉพาะขณะทผีูนํ้าในประเทศของ

เรากําลงัดําเนินการ “แผนการเออืมออกไป” โปรดอธษิฐานเผอืพนัธกจิของพระเจ้า และถวายเงนิถวายเป็นพเิศษ

ดว้ยเพอืแผนการประกาศพระกติตคิุณของพระเจ้าไดบ้รรลุความสําเรจ็ในประเทศยเูครนด้วยด.ี..ขอบคุณพน้ีองใน

พระครสิตทุ์กท่าน ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหท้า่น และครอบครวัดว้ย...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน   

 ประเทศยูเครน เมอืก่อนเป็นส่วนหนึงของสหภาพโซเวียต รสัเซีย ตอนนีเป็นประเทศใหญ่ทสีุดในทวีปยุโรป 

ยเูครนมปีระชากรประมาณ  42.5  ลา้นคน  

 หลายรอ้ยปีทผ่ีานมาประเทศยเูครนมเีนือดนิดสีาํหรบัการทําฟาร์ม ยเูครนถกูเรยีกว่า “ตระกรา้ขนมปังของโลก” 

เป็นประเทศส่งออกเมล็ดขา้วสาลมีากทสีุดในโลกประเทศหนึง ยเูครนเป็นประเทศมพีนืทอีุตสหกรรมใหญ่ทสีุด

แหง่หนึงเชน่กนั 

 ประชากรบนพนืทีบางส่วนของประเทศยูเครนได้รบัผลกระทบจากมลพษิทางอากาศและนํามสีารพษิคนนับ

หลายพนัต้องตายไปจากพษิภยัของรงัส ีและสารพษิทําใหผู้้คนเป็นมะเรง็ ในปี 1986  เกดิการรวัไหลของเตา

ปฏิกรณ์ปรมาณูโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ทเีชอร์โนบิลประเทศยูเครน ซงึได้สร้างความเสยีหายให้กบัผูค้น ปศุสตัว ์

พชืผกั นํา และพนืดนิอยา่งใหญ่หลวง 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 9ธนัวาคม 2017 

แบ่งปันพระเยซูบนรถไฟ 

 

เล่าโดย  นิโคไล ซูคลัยคุ (84 ปี)...ประเทศยเูครน 

 

(ขอผูช้ายคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ผมหรือข้าพเจา้) 

 

 การเป็นครสิเตียน ไม่ใช่การเอาแต่พูดและพูด การเป็นครสิเตยีนคอื การดําเนินชวีติตามอย่างพระครสิต ์

เพอืใหค้นทมีองดูเราไดเ้หน็ว่าเรามคีวามแตกต่างจากคนอนื จากนันครสิเตยีนตอ้งรูจ้กัหลกัขอ้เชอื เมอืมคีนถามจะ

สามารถอธบิายได้อย่างกระตอืรอืรน้ แต่ถา้ไม่มคีนถามกอ็าจไม่ต้องพูดอะไร แต่อย่างน้อยใหคุ้ณผูกไมตรไีวก้บัทุก

คน และรอเวลาทจีะไดแ้บ่งปันความเชอื 

 

การมองหาคนใหม่ด้วยความกระตือรือรน้ 

 ผมมองหาทางจะใหม้ใีครถามคาํถาม ผมไมค่ดิว่าเป็นสงิทถีกูต้องจะเรมิการสนทนาด้วยการอภปิรายเรอืงวนั

สะบาโต หรอืหลกัขอ้เชอือนืๆ แทนทจีะเป็นฝ่ายเรมิต้นพูด ผมชอบมากว่าทจีะให้ใคร หรอืแมแ้ต่คนทยีงัไม่คุน้เคย

กนัมองเหน็ว่า ผมมบีางสงิทพีวกเขาตอ้งการ 

 วนันันเมอืผมขนึรถไฟจากเมอืง “เลวิว” เพอืจะไปเดนิเทยีวกลางคนืยงัเมอืงเคยีฟ ซงึเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศยูเครน ผมจองตวัตู้นอนในรถไฟแบบหมายเลขเดยีวมสีองทนีอนบนและล่าง แต่เมอืยงัไมถ่ึงเวลานอนทงั

สองตอ้งนังหนัหน้าเขา้หากนั ผูน้อนในเตยีงทสีองคูก่บัผมเป็นผูห้ญงิวยักลางคนแต่งตวัด ี 

 เมอืพบกนัครงัแรกผมเรมิพูดกอ่นว่า “ให้เราทําความรู้จกักนันะครบั เรากาํลงัเดนิทางไปยงัจุดหมายเดียว 

กนั และจะตอ้งนงั และนอนหลายชวัโมงทเีดยีว คณุอยู่ในเมอืงเลววิ นีหรอืครบั หรอืมาทเีมอืงนีเพอืทาํธุรกจิ” 

 ผู้หญิงคนนันตอบว่า “ฉันไม่ได้อาศยัอยู่ทีเมืองเลวิว แต่เดินทางมาจากเมอืงเคียฟ และตอนนีฉันกําลงั

เดนิทางกลบับา้น”  

 ผมยมิ และตอบว่า “ผมอยูท่เีมอืงเลววินีเอง และผมกาํลงัเดนิทางไปเมอืงเคยีฟ”       

 สุภาพสตรีคนนันถามว่า “คุณไปทําธุระอะไรทีเมืองเคียฟหรือค่ะ” เธอถามอย่างสุภาพ แต่นําเสียง 

แสดงความอยากรู ้

 ผมตอบว่า “ในอดีตผมเป็นผูนํ้าครสิตจกัรคนหนึง และมเีพอืนหลายคนอาศยัอยู่ในเมอืงเคยีฟและทวัโลก 

เมอืมเีพอืนๆ เดนิทางมาประเทศยเูครน และพวกเขาเชญิผมมาพบพวกเขาทเีมอืงเคยีฟ ผมบอกไปดว้ยว่าเป็นการ

สะดวกกว่า ทพีวกเขาจะพบผมทีเมอืงเคยีฟ และผมมคีวามยนิดทีจีะพบกบัพวกเขา” ด้วยถอ้ยคําในการสนทนา

เท่ากบัผมใหข้อ้มลูประวตัคิวามเป็นมาในชวีติของผม  

 

ปลุกเรา้ความสนใจ 

 สุภาพสตรคีนนันสนใจการแนะนําตวัของผม เธอแนะนําตวัเองว่า “ฉันชอืนัดดา” พลางถามผมว่า“คุณเป็น

ผูนํ้าครสิตจกัรไหนคะ”  

 ผมไมไ่ดต้อบเธอทนัท ีแต่เลยีงไปถามเธอว่า “คณุนัดดาไปนมสัการทโีบสถ์ไหนหรอืครบั” 
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 เธอตอบว่า “ฉันไมไ่ดไ้ปโบสถ์ไหน แต่ฉันถอืว่าฉันเป็น ออธอดอกซ์คนหนึง” พลางอธบิายว่าเธอทํางานใน

ฐานะเป็น นักจติวทิยา และมคีวามเชยีวชาญในการรกัษาคนไขท้ไีดร้บัความบอบชาํทางจติใจ จากความขดัแยง้หนัก

อยา่งต่อเนืองในภาคตะวนัออกของยูเครน เธอพูดแนะนําตวัเสรจ็ พลางพดูต่อว่า “ฉันเขา้ใจว่าคณุไม่ใช่ผูเ้ชอืออธอ-

ดอกซ์” เธอถามคาํถามว่า “มอีะไรแตกต่างระหว่างครสิตจกัรของคุณและครสิตจกัรออธอดอกซ”์  

 ผมตอบไปว่า “ผูเ้ชอืออธอดอกซ์นมสัการพระเจา้ในวนัอาทติย ์สว่นเรานมสัการในวนัเสาร์” 

 “คุณหมายความอย่างไรทบีอกว่า โบสถ์คุณนมสัการในวนัเสาร”์ เธอถามต่อว่า “คุณไดอ้่านพระคมัภรี์บ้าง

หรอืเปล่า” 

 “ผมอา่นพระคมัภรี ์และอ่านมากด้วยครบั” ผมตอบอยา่งมนัใจ 

 “คุณเคยไดย้นิพระบญัญตัสิบิประการหรอืเปล่า” ผมถามคณุนัดดากลบัไป 

 “ค่ะฉันอ่าน” เธอแสดงทา่ใชค้วามคดิ “พระบญัญตับิอก.. อยา่ขโมย...อยา่ฆา่คน”  

 “ดแีลว้คุณทราบพระบญัญตัสิบิประการ..ขอ้ท ี 4  พดูเกยีวกบัวนัเสาร”์ ผมพดูเสรมิเขา้ไป 

 การสนทนาดําเนินต่อไปนานทเีดยีว ผมตระหนักว่าเราอาจคุยกนัได้ทงัคนื ดงันันในทสีุดผมแนะนําว่าให ้

เรานอนหลบับา้ง สุภาพสตรตีอ้งการทราบมากขนึ เธอถามว่าเธอจะซอืหนังสอืของผมไดท้ีรา้นขายหนังสอืในเมอืง

เคยีฟไหม เพราะระหว่างการสนทนาผมเอย่ว่า ผมไดเ้ขยีนหนงัสอืแลว้ 15 เล่ม 

 

ทาํการติดต่อไม่ขาดตอน 

 สุภาพสตรแีสดงสหีน้าผดิหวงัเมอืผมบอกเธอว่า หนังสอืไดข้ายไปหมดแล้ว แต่ผมสญัญาว่าจะส่งหนังสอืให้

เธอ  หากเธอจะใหช้อื ทอียู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์

 เมอืเราไปถึงสถานีรถไฟทเีมืองเคียฟในเช้าวันรุ่งขนึ คุณนัดดาแนะนําผมให้รู้จักกบัสามขีองเธอ ซึงมา 

รอรับทีสถานีรถไฟ เธอและสามีช่วยยกกระเป๋าของผมไปทีห้องพักผู้โดยสาร และบอกว่าให้โทรเรียกถ้า 

ไมม่ใีครมารบั กอ่นเดนิจากไปพรอ้มกบัสามเีธอบอกว่า “เราจะดแูลคณุ อยา่ลมืนะคะ” 

 นีเป็นพันธกิจเอือมออกไปอีกประเภทหนึง  ตอนนีผมมีเพอืนใหม่ผู้มีความสนใจในการเรยีนรู้มากขนึ

เกยีวกบัพระเจา้ และความจรงิของพระองค ์ผมจะตดิต่อพดูคยุกบัเธอต่อไป 

 เงนิถวายในโรงเรยีนวนัสะบาโตของพน้ีอง จะชว่ยเราในการจดัหาหนังสอืเรอืงความรอดแจกให้กบัผูค้นรอบ

โลก ผูก้าํลงัหวิกระหายทจีะรูจ้กัความจรงิ ขอบคณุทพีน้ีองไมล่มืพนัธกจิของพระเจา้ ทงัในคาํอธษิฐาน และเงนิถวาย 

...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้น้ีองในพระครสิต์ทุกท่าน และทงัครอบครวัของพนี้องดว้ย...ในนามพระเยซูครสิต์

เจา้...อาเมน 

 

ทีตงัของมิชชนั 

 ประชากรสว่นใหญข่องประเทศยูเครนเป็นผูเ้ชอืใน “ครสิเตยีนออธอดอคซ์” และประมาณ  2.2% เป็นครสิเตยีน

โปรเตสแตนต์ และประมาณเกอืบ  2% เป็นคาทอลิก และประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิม โดยหยาบๆ

ประมาณ 11% ไมแ่สดงตนว่าว่าผกูพนักบักลุ่มศาสนาใด 

 ประเทศยูเครนมีชาวแอ๊ดเวนตีสประมาณ 47,500 คน ตัวเลขนีคิดเ ป็นจํานวน 45% ของชาวแอ๊ด- 

เวนตสีทงัหมดของเขตสาํนักงานภาคยโูร-เอเชยี และถา้นับเป็นอตัราส่วน จะมแีอ๊ดเวนตสี 1  คนต่อประชากร

ทวัไป ในประเทศยเูครน 900  คน 



26 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 16ธนัวาคม 2017 

การอธิษฐาน 3 ครงั 

 

เล่าโดย  นาเดซดา รายา (54 ปี)...ประเทศมอลโดวา 

 

(ขอผู้หญิงคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ฉันหรือข้าพเจ้า) 

 

 สามแีละฉันอาศยัอยู่ในบ้านของเรา ซงึตงัอยู่ใกล้โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส บ่อยครงัฉันเหน็บางคนเดนิ

ไปตามถนน บางคนถือพระคมัภีร์แนบไว้กบัทรวงอกของพวกเขา ฉันเรมิคดิว่ามบีางสงิหายไปจากชวีิตของฉัน 

เพราะฉันไม่ทราบว่าพระคมัภรี์กล่าวว่าอะไร ความรูส้กึนีเกดิในช่วงทสีหภาพโซเวียตกาํลงัเสอืมสลาย ในช่วงนัน

พระคมัภรี์หาไดค้อ่นขา้งยากในประเทศมอลโดวา และฉนัไมม่พีระคมัภรีเ์ลย 

 ฉนัปรารถนาจะเรยีนรูพ้ระคมัภรี ์ฉนัจงึไปเยยีมครอบครวัแอ๊ดเวนตสีครอบครวัหนึงอย่างลบัๆ และพวกเขา

อ่านพระคมัภรี์ใหฉั้นฟัง ฉันไมอ่ยากใหใ้ครรูว้่าฉนักาํลงัทาํอะไรอยู่ เพราะว่าผูค้นในประเทศของฉันมกัหวัเราะเยาะ

ชาวแอ๊ดเวนตสีลบัหลงั 

 

ไม่ใช่พระคมัภีรข์องคริสตจกัรออธอดอคซ์ 

 หลงัจากการไปนังใหช้าวแอ๊ดเวนตสีอา่นพระคมัภรีใ์หฟั้งไดพ้กัใหญ่ ฉนัขอพระคมัภรี์เล่มหนึงจากครอบครวั

นนั และพวกเขาใหพ้ระคมัภรีแ์กฉ่นัเล่มหนึง ฉนัรูส้กึประหลาดในทดีเูหมอืนมเีรอืงวนัสะบาโตปรากฏอยูแ่ทบทกุหน้า 

ฉนัคดิว่า “นีไมใ่ชพ่ระคมัภรี์ของครสิตจกัรออธอดอคซ”์  แน่  

 ฉันเกดิอยากรูอ้ยากเห็นว่าวนัอะไร เป็นวนัสําหรบันมสัการ:  วนัไหนเป็นวนัสะบาโตตามทพีระคมัภีร์บอก 

วนัอาทติยต์ามทเีพอืนบา้นชาวออธอดอคซ์ของฉนัเชอืหรอืเปล่า 

 คุณแม่ของฉันบอกใหฉ้ันเดนิทางไปทเีมอืงขา้งเคยีง และใหถ้ามบาทหลวงรูปหนึงชอื.....”ถามท่าน เพราะ

ท่านเป็นคนทสีตัยซ์อืมาก แลว้ท่านจะบอกใหล้กูทราบ” 

 

การสนทนากบับาทหลวง  

 ฉันได้พบบาทหลวงคนนันและบอกกบัเขาว่า “ฉันมาเพือจะซือพระคมัภีร์สักเล่ม ฉันมีพระคัมภีร์ของ 

ชาวแอ๊ดเว่นธ์ตีสเล่มหนึง และฉันต้องการนําไปเปรียบเทียบกบัพระคัมภีร์ฉบับของออธอดอคซ์” บาทหลวง 

สงัใหค้นหนึงนําพระคมัภีรม์าให ้ขณะฉนัรอ ฉันถามบาทหลวงว่า “พระคมัภีร์พูดอะไรเกยีวกบัวนัทถีูกต้องสาํหรบั

การนมสัการ”  

 บาทหลวงพดูว่า “คุณมาซอืพระคมัภรี ์คุณเอากลบัไปอา่นดว้ยตนเองกแ็ลว้กนั”  

 ฉันขอร้อง “กรุณาบอกดว้ย ฉันอยากฟังจากปากบาทหลวง...ฉันขอร้องซําครงัทสีอง แต่เขาปฏิเสธทจีะ 

ใหค้าํตอบงา่ยๆแกฉ่ัน” 

 ในทสีุดคนไปหยบิพระคมัภรี์กลับมา และมอบพระคมัภีร์เล่มหนึงให้ฉัน และบอกว่าราคา  30  รูเบิล 

(เงนิของรสัเซยี) นบัว่าเป็นราคาทสีงูมากในเวลานนั ความกลวัไดท้่วมทน้จติใจของฉนั ขณะทฉีันเดนิออกจากโบสถ์

ออธอดอคซ์ ฉันสงสยัว่าสามขีองฉันจะพดูอะไรเมอืเขาทราบว่าฉันไดจ้่ายเงนิจํานวนมากสําหรบัซอืพระคมัภรีเ์ล่ม

หนึง 
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         ฉนัตดัสนิใจทจีะไม่กลบับา้นทนัท ีแต่จะไปเยยีมคุณแม่ของฉนั และก่อนจะถงึบา้นคณุแม่ฉันไดพ้บกบัพชีาย

คนโต และเล่าเรอืงราวทงัหมดใหเ้ขาฟัง เราเปรยีบเทยีบพระคมัภรีส์องเล่มทศีาลาขา้งถนนนันเอง ฉันพบว่าขอ้พระ

คมัภรีท์งัสองเล่มมขีอ้ความตรงกนั และฉันรูส้กึกลวัขนึมา ฉันคดิว่าฉนัไดท้าํอะไรลงไป ฉันไดจ่้ายเงนิซือพระคมัภรี์

ราคาแพงทมีขีอ้ความเหมอืนกนั ฉนัอธษิฐานขออยา่ใหส้ามไีดท้ราบในเรอืงนี 

 ในครู่ต่อมาพชีายบอกฉันว่า เขาต้องการพระคมัภีร์เล่มนัน และเขาจ่ายเงนิ  30  รูเบลิใหฉั้น ฉันแทบ 

ไมเ่ชอืสงิทไีดเ้กดิขนึ พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของฉนั   

 

สามีลงัเลใจ 

 เมอืกลบับา้น ฉนัพูดคยุกบัสามเีรอืงความปรารถนาทจีะไปนมสัการทโีบสถเ์ซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี ก่อนหน้า

นีเราไมไ่ปนมสัการทโีบสถไ์หนเลย เขาบอกว่าเขาไม่ตอ้งการเรมิต้นใหม ่ฉนัจงึเรมิอธษิฐานเผอืเขา 

 หลายเดือนต่อมาฉันรบับัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส และในช่วงเดียวกันสามีของฉันมีผืนบนผิวหนัง 

โดยเฉพาะทีทรวงอกเป็นผนืแดงเต็มบริเวณ เป็นสิงน่าตกใจเมือได้เห็น ทุกครังทีช่วยล้างผนืแดงด้วยนํายา 

ฉันทลูขอพระเจ้าใหท้รงช่วย ฉันจําได้ว่านําตาฉันไหลออกมา และตกลงบนหลงัของสามขีณะทฉีนัอธษิฐาน “นีเป็น

สามขีองฉัน และฉันรกัเขา” ฉันพูด เวลาผ่านไปหลายวนั วนันันขณะทฉีันกําลงัจะล้างผนืแดงทหีลงัของเขา ฉัน

อุทานออกมาว่า “มอีะไรเกดิขนึกบัผนืแดงของคณุ” 

 สามขีองฉนัตอบว่า “ผมกไ็มท่ราบผนืแดงหายไปเมอืไร” 

 หลงัจากนนัสามขีองฉนัเรมิคดิเกยีวกบัความโกรธของเขาทมีตี่อฉนั ทฉีันไปนมสัการทโีบสถแ์อ๊ดเวนตสี วนั

หนึงเขาไดฝั้นไปว่า เขาไดเ้หน็การเสดจ็กลบัมาครงัทสีองของพระเยซู เขารูส้กึไดว้่ามแีผ่นดนิไหวใหญ่ดว้ย เขาตกใจ

ตนื และหนัมาถามฉนัว่า ยงัมเีวลาทผีมจะรบับพัตศิมาไหม” 

 คําอธษิฐานของฉันไดร้บัคําตอบ สามขีองฉันได้รบับพัตสิมาในเวลา 10  ปีหลงัจากฉันได้รบับพัตสิมา 

 

เพือนเก่าคนหนึง 

 ต่อมาฉันเรมิอธษิฐานเผอืเพอืนๆสมยัเป็นนักเรยีน บางคนฉันไม่เคยพบหน้าเป็นเวลา 20 ปี แต่ฉันได ้

อธิษฐานเพอืความรอดของเธอ วนัหนึงสามแีละฉันเดินทางไปเมอืงหลวงของมอลโดวา สําหรบังานเฉลิมฉลอง 

ทสีํานักงานของคริสตจักร ขณะทีมีการเฉลิมฉลอง เพอืนเก่าคนหนึงทีฉันได้อธิษฐานเผอืได้วิงมาหาฉัน ฉัน 

ถามเธอว่า “เพอืนกาํลงัทาํอะไรกบัชาวแอ๊ดเวนตสีทนีี” 

 เธอตอบว่า “เธอบอกฉนัเมอื 20 ปีทแีลว้ว่า โบสถ์แอ๊ดเวนตสีเป็นโบสถท์แีทข้องพระเจา้” 

 “นนัเป็นไปไมไ่ด”้ ฉนัแยง้ขนึมา “ยอ้นหลงัไปในตอนนนัฉนัยงัไม่รูจ้กัชาวแอ๊ดเวนตสีเลย” 

 เธอกล่าวยนืยนัว่า ฉนัไดแ้นะนําเธอใหร้บัความเชอืของชาวแอ๊ดเวนตสี  

 คาํอธบิายเดยีวทฉีันสามารถคดิไดค้อื บางทฉัีนอาจไดพ้ดูกบัเพอืนในตอนนนัเกยีวกบัครสิเตยีน และพระเจา้

ทรงแทรกแซงในเรอืงนี จนทําให้เพือนคนนีของฉันได้ยินไปว่า “แอ๊ดเวนตีส” แทนทีจะเป็นคําว่า “คริสเตียน” 

หลงัจากได้พดูคุยกนัเพอืนคนนีในวนันัน เพอืนของฉันซงึเรมิสนใจในพระเจ้า ได้เรมิออกเดนิทางฝ่ายวญิญาณจติ 

เขา้มาร่วมในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีก่อนหน้าฉนัตงั  20  ปี เป็นไปไดอ้ย่างไรทพีระเจา้ไดท้รงตอบคาํอธฐิานของฉนั

ล่วงหน้าตงั 20  ปีกอ่นทฉีนัไดอ้ธษิฐานทลูขอเพอืเพอืนคนนีเมอืไมน่านมานีเอง 

 นีเป็นอาํนาจของการอธษิฐานอยา่งแทจ้รงิ 
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 ตอนนีฉนักาํลงัอธษิฐานเพอื “รสีอรท์สขุภาพเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซงึจะใชเ้ป็นสถานทตีงัคา่ยพาธไฟเดอร์ 

และศูนย์ฝึกอบรมของคอนเฟอเรนซ์ด้วย ดงันันเงนิถวายส่วนหนึงของวนัสะบาโตทสีบิสามจะนําไปชว่ยสรา้งศูนย์

อบรม และรสีอรท์ และคา่ยพกัแรมแห่งนี...ขอพน้ีองในพระครสิต์ทวัโลกใหก้ารสนับสนุนโครงการพเิศษเช่นนี ด้วย

คําอธษิฐาน และเงนิถวายของท่าน...ขอบคุณพนี้องทุกท่าน ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรใหท้่าน และทงัครอบครวั

ของทา่นดว้ย...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

 มอลโดวาเป็นประเทศหนงึทยีากจนทสีดุในทวปียโุรป สนิคา้สง่ออกสว่นใหญเ่ป็นผลผลติทางการเกษตร 

 ภาษาทางราชการทพีูดกนัในมอลโดวาคอื ภาษาโรมาเนียน ซึงเป็นภาษาทสีมัพนัธ์กนักบัภาษาอติาเลียน, 

ภาษาฝรงัเศส, ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส   

 เมอืงหลวงของมอลโดวา คอืเมอืง “คชีเีนา” ซงึมปีระชากรอยูอ่าศยัเกอืบ 500,000  คน 

 กฬีาประจําชาตขิองมอลโดวา คอืมวยปลาํอกีรูปแบบหนึงชอืว่า “ทรนัทา” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 23ธนัวาคม 2017 

กรณีทีต่อต้านพระเจ้า 

 

เล่าโดย  วิคเตอร ์บฟัเทียค (40 ปี)...ประเทศมอลโดวา 

 

(ขอผูช้ายคนหนึงเป็นคนเล่าข่าวมิชชนัในวนันี...โดยการใช้เป็น บคุคลทีหนึง...ผมหรือข้าพเจา้) 

 

 ชวีิตในบ้านเกดิของผมคอืมอลโดวา ผมทํางานเป็นอยัการของรฐั แต่ชีวิตยากลําบาก ดงันันผมซือหนัง 

สอืเดนิทางของไอร์แลนดจ์ากตลาดมดื และอพยพไปอยูป่ระเทศไอรแ์ลนด ์เพอืเรมิตน้ชวีติทดีกีว่า 

 เพอืประหยดัค่าทีพกั ผมพกักบัเพอืนชาวมอลโดวา และเพอืนของผมคนนีเป็นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส 

 

เพือนร่วมห้องทาํให้ผมหงุดหงิด 

 เพอืนร่วมห้องของผมชอือเล็กซานเดอร์ เขาทําให้ผมหงุดหงดิ ทเีขาเอาแต่อ่านพระคมัภีร์อย่างไม่หยุด 

ทุกครงัทีผมอ้างความเชอืจากโบสถ์ผมเชือตงัแต่สมยัเด็กๆว่าถูกต้อง อเล็กซานเดอร์จะเปิดพระคมัภีร์พิสูจน์ 

ว่าผมผดิ ผมไมอ่าจทาํใหเ้ขาเชอืว่าการนมสัการวนัอาทติย ์และการรบัประทานอาหารเนือทุกชนิดไม่ผดิ ผมรูส้กึว่า

ผมจะเสียผลประโยชน์มาก ถ้าผมจะเชอืและปฏบิตัตินเหมอืนอเล็กซานเดอร์ ซงึเขาบอกว่าอ่านพระคมัภรี์ทุกวนั 

และยงับอกว่าเขาอ่านพระคมัภีรจ์บเล่มแลว้ 8 ครงัใน 8 ปี นับตงัแต่เขารบับพัตศิมา สว่นผมเองแทบจะไม่เปิดพระ

คมัภรีอ่์านเลย 

 ผมท้าทา้ยให้อเล็กซานเดอร์ให้พสิจูน์ว่าพระคมัภรี์ไม่มกีารเปลยีนแปลงใน 2,000  ปีทผี่านมา เขานํา 

หนังสือเกียวกับโบราณคดี และประวัติศาสตร์มาให้ผมอ่าน 5 เล่ม ผมอ่านหนังสือเหล่านันขณะทีเดินทาง  

ซงึใชเ้วลา 90  นาทรีะหว่างทพีกั และททีํางานในเมอืงดบัลินทงัไปและกลบัทุกวนั และเมอือ่านจบ 3 เล่ม ผม

ตระหนกัว่า พระคมัภรีไ์มเ่คยถกูเปลยีนแปลงจรงิๆ 

 ต่อมาผมสงัเกตว่าอเล็กซานเดอร์อ่านพระคมัภีร์ฉบับแอ๊ดเวนตีส ดงันันผมจึงซือพระคมัภีร์มาเล่มหนึง 

จากหอพระครสิตธรรม และทําการเปรยีบเทยีบกบัพระคมัภรี์ของเขา ปรากฏว่าถ้อยคําของพระคมัภรี์ทงัสองเล่ม

คลา้ยกนั เพยีงแต่เป็นฉบบัทพีมิพต่์างปีกนั 

 

พิสูจน์ว่าอเลก็ซานเดอรผิ์ด 

 เย็นวันศุกร์หนึง ผมรู้หงุดหงดิมากทเีห็นอเล็กซานเดอร์กําลังเตรียมต้อนรบัวันสะบาโต ผมไม่เขา้ใจว่า 

อเลก็ซานเดอร์ซงึทาํงานเป็นช่างเชอืมโลหะจะทราบอะไรลกึซงึเกยีวกบัพระคมัภรี์ ผมจงึตดัสนิใจศกึษาพระคมัภรี์

ด้วยตัวเอง เพอืจะนํามาพิสูจน์ว่าอเล็กซานเดอร์ผดิ ผมใช้ความรู้การพิสูจน์ด้วยระบบขอ้กฎหมายเพอืมองหา

หลกัฐาน และประมวลขอ้เทจ็จรงิ ผมเขยีนคาํถามลงบนแผน่กระดาษ 100 ขอ้ ทผีมจะตรวจเชค็ได ้ซงึรวมไปถงึ :  

 ทาํไมจงึเป็นวนัเสารไ์มใ่ช่วนัอาทติย ์ 

 เหตุใดไมร่บัประทานเนือหม ู    

 ทาํไมใชพ้ระธรรมดาเนียลบทท ี 2   และอะไรอนืๆ เกยีวกบัหลกัขอ้เชอื 
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การเปลียนแปลงจิตใจ 

 ขณะทีผมอ่านพระคัมภีร์ ผมพบคําตอบสําหรับคําถามแต่ละข้อ แล้วดวงตาของผมเบิกกว้าง ผมมอง 

เหน็ว่าโบสถ์ หรอืครสิตจกัรทผีมเคยไปนมสัการตอนเป็นเดก็อยูห่่างไกลจากความจรงิของพระคมัภรี ์ผมตระหนักว่า

ผมจะตอ้งยอมรบัในสงิทผีมเขา้ใจผดิ และเรมิเชอืฟังพระเจา้ โดยเรมิถอืรกัษาวนัสะบาโต 

 อเล็กซานเดอร์รู้สกึตกใจ เมอืผมพูดว่า ผมตอ้งการไปนมสัการทโีบสถ์ร่วมกบัเขา ซึงต่อมาไม่กเีดอืนผม 

กไ็ดร้บับพัตศิมา  

 ญาติๆทางบ้านของผมเมอืได้ทราบข่าวว่าผมเข้าร่วมกบัโบสถ์อนื พากนัไม่สบายใจ เพอืนๆของผมใน

ประเทศไอร์แลนด์คิดว่าผมคลังศาสนา แต่ไม่มีอะไรจะหยุดผมได้ สําหรับผมสิงสําคัญทีสุดในชีวิตคือการ 

ไดต้ดิสนิทกบัพระครสิต ์และทจีะดาํเนินไปกบัพระองค ์

 

ผลกัดนัผมสู่ความสตัยซื์อ 

 อเล็กซานเดอร์ผลักดนัผมเกยีวกบั “หนังสอืเดินทางจากตลาดมดืของผม” ซึงอนุญาตให้ผมอาศยัอยู่ใน

ประเทศไอร์แลนด์ได ้ผมตระหนักใจมากขนึว่า ผมตอ้งเชอืฟังพระเจ้า และกฎหมายของแผ่นดนิ ผมจงึฉีกหนังสือ

เดนิทางปลอมเล่มนนั และขวา้งทงิ ซงึจะเหลอืแตห่นงัสอืเดนิทางของมอลโดวา ซงึจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหต้งัรกรากใน

ประเทศไอรแ์ลนด ์และถ้าตํารวจทราบเรอืงนเีขาอาจจบั และทางการจะเนรเทศผมออกนอกประเทศ  

 ผมอธิษฐานว่า “พระบิดา ขา้พระองค์ไม่ทราบจะทําอย่างไร ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ใหข้้าพระองค์อยู่ใน

ประเทศนีโปรดให้ข้าพระองค์พบทางออก หรือถ้าพระองค์เห็นควรจะให้ข้าพระองค์กลับประเทศบ้านเกิด  

กข็อใหเ้ป็นไปตามนําพระทยัของพระองคด์ว้ยเถดิ..ในนามพระเยซูเจา้...อาเมน” 

 ในเวลานันผมไม่มงีานทํา และดูเหมอืนจะเป็นไปไม่ได้ทีจะได้งานโดยทไีม่มหีนังสอืเดนิทาง แต่ไม่นาน 

หลงัจากทผีมไดอ้ธษิฐาน ผมไดร้บัจดหมายเรยีกใหไ้ปทํางานท ี“ฟิตเนสคลบั” และผมไดร้บัอนุญาตใหห้ยดุในวนัสะ

บาโตดว้ย 

 ต่อมาผมอธษิฐาน “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคป์ระสงค์จะจ่ายเงนิภาษเีงนิได้เหมอืนกบัคนอนื เพอืขา้พระองค์

จะเป็นคนซอืสตัย ์ขา้พระองคอ์ยากใหส้งิทเีป็นของซซี่าร์แกซ่ีซ่าร.์..ในนามพระเยซูพระครสิต์เจา้..อาเมน” 

 ผมเดินเขา้ไปในสํานักงานสรรพากรพร้อมกับหนังสือเดินทางมอลโดวาของผม ผมต้องการได้รบัหมาย 

เลขการเสียภาษี ก่อนหน้าผมมีคู่สามี-ภรรยาชาวลัตเวีย ซึงพูดภาษาองักฤษได้งูๆ ปลาๆ เจ้าหน้าทสีรรพกร 

พยายามพูดกบัพวกเขาเป็นเวลานาน ผมรู้สึกวิตกกงัวลเพมิขนึขณะทีรอ ผมสงสยัว่าเจ้าหน้าทสีรรพกรจะพูด

อะไรบา้ง ในเมอืผมอยูใ่นประเทศไอรแ์ลนดอ์ยา่งไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

 หลังเจ้าหน้าทีสรรพกรทําธุระกบัสาม-ีภรรยาชาวลัตเวีย ผมเดินเข้าไปและสอดหนังสือเดินทางเข้าไป 

ใต้หน้าต่างกระจก และอธิบายว่าผมต้องการหมายเลขผู้เสียภาษี เจ้าหน้าทสีรรพกรเหลือบมองผู้คนเข้าแถว 

ยาวด้านหลังของผม เขาคืนหนังสือเดินทางให้ผมพร้อมกับแบบฟอร์มการเสียภาษีให้ผมเติมข้อความลง 

ในช่องทีเตรียมไว้ให้ เขาไม่เหลียวมองดูหนังสือเดินทางของผม!  หลังจากนันผมได้หมายเลยผู้เสียภาษ ี

ทางไปรษณียใ์นอกีหนึงสปัดาหต่์อมา และผมเรมิเสยีภาษ ี เพอืนๆ แทบไม่เชอืว่ามนัเกดิขนึไดอ้ย่างไร 

 หลายปีตอ่มาผมยา้ยกลบับา้นเกดิคอืมอลโดวา เจา้หน้าทสีรรพากรยงัคนืเงนิภาษสี่วนทจี่ายเกนิส่งไปใหผ้ม 

 เมอืกลบัมาทมีอลโดวา ผมศกึษาปรญิญาโทจนสาํเรจ็ และขณะนีผมทาํงานเป็นทปีรกึษาฝ่ายกฎหมายใหก้บั

บรษิทัเยอรมนัทมีาตงัสาขาทมีอลโดวา และผมไดร้บัอนุญาตใหห้ยุดในวนัสะบาโตดว้ย 
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 ปัจจุบัน โดยพระคุณของพระเจ้า ผมเชอืฟังพระบัญญตัิของพระเจ้า และกฎหมายของมนุษย์ และพระ 

เจ้าทรงอวยพระพรให้ผมเกนิกว่าทีจะตวงวัดได้...ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทุกท่าน ทีอธิษฐานเผืองานของ 

พระเจ้าในประเทศมอลโดวา รวมทงัถวายเงนิถวายช่วยพนัธกิจของพระเจ้าในมอลโดวาด้วย...ขอพระเจ้าทรง 

อวยพระพรทุกทา่น...ในนามพระเยซูพระครสิต์เจา้...อาเมน 

 

สถานทีตงัของมิชชนั 

 ครสิเตยีนออธอดอคซม์ปีระมาณ 90% ของประชากรรวมของมอลโดวา ซงึมจีํานวนทงัสนิ 3.5 ลา้นคน 

 ในประเทศมอลโดวามสีมาชิกแอ๊ดเวนตีสรวม  9,000  คน เมอืคิดเป็นอตัราส่วน แอ๊ดเวนตีส 1 คนจะ   

เท่ากบัประชากรทวัไป 388  คน 

 ในประเทศมอลโดวา คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสมีโบสถ์ และกลุ่มนมัสการ 238 แห่ง มีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส 

เพยีงแห่งเดียวในประเทศ โรงเรียนแห่งนีตงัอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึงระยะทาง ประมาณ 80  กิโลเมตร 

ห่างจากเมอืงหลวง 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 30ธนัวาคม 2017 

รายการโรงเรียนวนัสะบาโตทีสิบสาม 

 

 

 เพลงเปิด  “ทงัใกล้ไกลในนาป่าเขาเขียว”       เพลงสรรเสริญ  เลขที   265 

 กล่าวต้อนรบั     ประธานโรงเรียนวนัสะบาโต    

 อธิษฐานเปิด      ................................................. 

 รายการ “คณุพ่อเปลียนแปลงไปโดยสินเชิง” 

 เงินถวาย ขอให้เดก็ๆรอ้งเพลง  (ต้นฉบบั “Sing Hallelukah to the Lord”) 

 

 เพลงปิด            “โอ้ นําเถิดพระเจ้าชวันิรนัดร”์   เพลงสรรเสริญ เลขที38 

 อธิษฐานปิด................................................. 

 

 

ผู้ร่วมรายการ: ผู้บรรยาย 1 คน ผู้เล่าข่าว 2 คน (ผู้เล่าข่าว 2 คนทีว่าเป็น: ผู้ใหญ่ชาย 1  คน และวยัรุ่น

หญิง 1 คน) 

(สงัเกต: ผูร้่วมรายการไม่จําเป็นตอ้งท่องบท หรอืท่องจํา เพยีงอ่านหลายเทยีวให้คุน้เคยก็พอแล้ว กบัเรอืงทตีอ้ง

บรรยาย หรอืเล่าขา่ว  เคลด็อย่างหนึง คอืฝึก อ่าน หรอืฝึกเล่าหลายเทยีวก่อน อนึงผูบ้รรยาย หรอืผูเ้ล่าขา่วอาจตดั

บางสว่นออกบา้ง หรอืเพมิบางสว่นบา้งกส็ามารถทาํได)้ 

ผู้บรรยาย: ไตรมาสนีเราไดฟั้งขา่วต่างแดนจากหลายคน ซึงมปีระสบการณ์ในประเทศต่างๆ ทอียู่ในเขตพนืทขีอง

สาํนักงานภาคยโูร-เอเชยีพนืทีของเขตสํานักงานภาคยูโร-เอเชยี ขยายออกไปเกอืบจะครงึเสน้รอบโลก จากพนืท ี

“โพล่าร”์ ในภาคเหนือ ไปถงึพนืทภีูเขา และหุบเขาเขยีวชอุม่ และทะเลทรายกนัดารของเอเชยีกลาง การทา้ทายใน

พนืทนี ีชา่งกวา้งใหญไ่พศาลเหมอืนลกัษณะกบัพนืทอียา่งไรกอ็ยา่งนัน 

 วนันีเราจะนําเสนอเรอืงราวของครอบครวัหนึง แต่เมอืคณุไดย้นิถงึวธิทีพีระเจ้าทรงนําวถิชีวีติของพวกเขา 

จําไวด้ว้ยว่าพระเจา้ทรงนําวถิชีวีติของคุณอย่างไร และจนิตนาการต่ออกีว่า พระเจ้าทรงนําคนหลายล้านคนทอีาศยั

อยูใ่นเขตพนืทขีองสาํนกังานภาคยโูร-เอเชยีอย่างไร และขณะทคีุณตรกึตรองในความคดินี ทลูถามพระเจา้ว่าคุณจะ

สามารถชว่ยในการเผยแพร่พระกติตคิุณในพนืทยีโูร-เอเชยี ไดอ้ย่างไรเหมอืนทคีุณกาํลงัทาํอยู่ในประเทศบ้านเมอืง

ของคณุเอง 

 

********************************************************************************************************* 
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“คณุพ่อเปลียนแปลงไปโดยสินเชิง” 

ดมิททรี โคสทชั และบตุรสาว แอนจิรา 

 

(ขอผู้ใหญ่ชาย  1  คน และวยัรุ่นหญิง  1  คนเป็นผู้เล่าข่าว....โดยใช้สรรพนาม บคุคลทีหนึง...ผม...ฉัน) 

 

แอนจิรา:   ชอืของฉนัคอื แอนจิรา ฉนัอาย ุ 18  ปี ฉนัอาศยัอยู่กบัคุณพ่อและคุณแม ่ฉันมนี้องชายคนหนึงเขาอาย ุ 

14  ปี เราอาศยัอยู่ในเมืองเล็กๆ เมืองหนึงทางภาคเหนือของ มอลโดวา คุณพ่อของฉันชือ ดมิททรี 

คณุพ่อเป็นคนอารมณ์เสยีงา่ย จงึเหมอืนกบัว่าเขามคีวามโกรธอยูต่ลอดเวลา 

ดมิททรี: สวสัดตีอนเชา้ครบั ผมจบหลกัสตูรดนตรมีา ผมตงัใจจะเป็นครสูอนดนตร ีแต่ผมยงัหางานสอนสอนดนตรี

ไม่ได้ ผมจงึทํางานเป็นยามรกัษาความปลอดภยัให้กบัเจ้าของบึงส่วนตวัขนาดใหญ่ งานของผมคอืใหอ้าหารปลา 

และคอยหา้มไมใ่หใ้ครมาตกปลา หรอืจบัสตัวนํ์าในบงึใหญ่  

แอนจิรา:  เมอืฉันอายุ 12 ขวบ ผู้หญิงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีคนหนึงมาทบี้านของเรา และเชญิคุณแม่ ฉันและ

น้องชายไปโบสถ์ทุกวันสะบาโตประมาณหนึงปี แต่คุณปู่  และคุณย่าของฉันไม่ชอบใจ พวกเขาพูดว่า “ทุก 

คนหวัเราะเยาะคนทไีปโบสถใ์นวนัเสาร.์.. ช่างเป็นเรอืงทน่ีาอายจรงิๆ !”  

 ในตอนแรกคุณแม่ชวนคุณพ่อไปโบสถ์กบัเราด้วย แต่เขาปฏเิสธ เขาบอกว่า เขาเกรงในคุณพ่อ และคุณ 

แมข่องเขา และอกีอยา่งตอนนีพ่อตอ้งแซมบา้นเองหลายรายการ พอ่ไมม่เีวลาจะไปโบสถ์ 

ดมิททรี: ผมมีงานด่วนต้องทํา ผมจึงไม่มีเวลาให้พระเจ้า ผมอาจมีเวลาให้พระเจ้า และไปโบสถ์หลังจากท ี

ผมซ่อมแซมบา้นหลายส่วน เป็นการซ่อมใหญ่ดว้ย ทผีมต้องใชเ้วลาในการซ่อมแซมนาน เพราะผมได้ทํางานซ่อม

เฉพาะในวนัทไีดห้ยุดจากงานททีาํอยู ่ซงึไดห้ยดุเพยีงสปัดาหล์ะ 1 วนัเทา่นัน 

แอนจิรา:  เมอืเป็นเช่นนีคุณแม่กไ็ม่ไดช้วนคุณพ่อไปโบสถ์อกี หนักเขา้คุณพ่อบ่นเรอืงการไปโบสถข์องเราบ่อยเขา้ 

รวมทงัการหา้มของคุณปู่  และคณุย่าดว้ย พวกเราเลยหยดุไปนมสัการทโีบสถ์ เพอืรกัษาความสงบสุขของบา้นไว ้

 ผูห้ญงิคนนนัทมีาชวนคุณแม่ไปโบสถแ์ต่แรก เมอืเหน็พวกเราขาดหายจากโบสถ์ไดเ้ยยีมเรา และเชอืเชญิ

ใหเ้รากลบัไปนมสัการทโีบสถ์อกี 

 ประมาณสามเดอืนผา่นไป คณุพ่อซ่อมแซมบา้นเสรจ็  

ดมิททรี: ขณะทรีบัประทานอาหารเยน็ดว้ยกนั ในวนัหนึงคุณพอ่พดูขนึว่า “ในทสีดุพ่อกม็เีวลาว่าง” 

แอนจิรา:  แมคุ้ณพ่อจะกล่าวว่าคุณพ่อมเีวลา แต่เขายงัไมม่เีวลาใหพ้ระเจ้า จะว่าไปเขาไม่รกัษาคาํสญัญาทใีห้กบั

พวกเราว่า เมอืเขาว่างเขาจะไปโบสถก์บัเรา 

 มสีงิประหลาดเกิดขนึกบัคุณพ่อ เขามีความกลวัทีจะอยู่ในบ้านตามลําพงั เขาเหมอืนเป็นโรคประสาท 

หลอน เขามักจะร้องเสียงดังบ่อยครัง เมือไปตรวจเช็คกับอนามัย ปรากฏว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูง  

หมอจ่ายยาให้เขามาทาน แต่ดูเหมือนไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึน หมอเองก็ยงัไม่ทราบจะจ่ายยาอะไรให้เขาอีก 

 คุณปู่ ของฉันแนะนําคุณพ่อให้ไปปรึกษาสงิผดิปกติกบับาทหลวงทโีบสถ์ออธอดอคซ์ คุณย่าพูดว่าบาท 

หลวงจะสังเกตรู้ว่ามีอะไรผิดปกติแม้แต่ก่อนจะสอบถามลูกเสียอีก คุณพ่อไปปรึกษากับบาทหลวงสอง หรือ 

สามครงัแต่เหมอืนไมไ่ดช้ว่ยใหอ้าการดขีนึ 
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 คุณพ่อมองหาการช่วยเหลือจากทีอืน เขาถามผู้ทีเขานับถือว่า “จุดมุ่งหมายของชวีิตคนเราคืออะไร” 

ผู้สูงอายุคนหนึงทีคุณพ่อพูดคุยด้วยเป็นผู้ปกครองในโบสถ์แอ๊ดเวนตสี หลังจากการพูดคุย คุณพ่อตอบรบัการ 

เชอืเชญิใหไ้ปทโีบสถ ์เมอืคณุพอ่กลบัมาบา้นวนันันคณุพอ่บอกกบัคณุแมว่่า 

 

 

ดมิททรี: วนันีพ่อไปนมสัการทโีบสถ์ และพอ่ประทบัใจในรายการ แลว้เขาสรุปว่า “วนัสะบาโตทจีะถงึนีใหเ้ราไปเขา้

โบสถ์แอ๊ดเวนตสีดว้ยกนัทงัครอบครวัดไีหม” 

แอนจิรา:  เมือคุณแม่ได้ฟังประโยคนีจากปากคุณพ่อ คุณแม่แทบช็อก แต่หล่อนก็มีความสุขมาก สําหรับฉัน 

ฉนัขอบคุณพระเจา้ และถามตวัเองว่า “นีฉนัฝันไปหรอืเปล่า ทไีดย้นิคณุพ่อพดูออกมาเชน่นี” 

       ในวนัสะบาโตถดัมาเราเรมิไปโบสถ์อกีครงัหนึง และเราไปโบสถ์ทุกวนัสะบาโตนนับแต่วนัสะบาโตนันเป็นตน้

มา  

ดมิททรี:  แม ่และลูกๆอาจไม่ทราบ หลงัจากพ่อไดร้บัการเชญิจากผูป้กครองใหไ้ปนมสัการทโีบสถ์ ผูป้กครองบอก

ว่าพระเจา้จะทรงรกัษาอาการหวาดกลวัตอนอยูท่บีา้นตามลาํพงัใหห้ายขาด ความหงดุหงดิเสยีอารมณ์กห็ายไปดว้ย 

พ่อจงึอธษิฐานหลายวนั ก่อนทจีะชวนครอบครวัไปโบสถ์.... 

 พ่อเองไม่ชอบทพี่อกลายเป็นคนอารมณ์เสยีง่าย ดูเหมอืนชวีิตของพ่อใกล้จะปิดฉากลง ไม่มจุีดหมายทจีะ 

มีชีวิตอยู่ต่อไป พ่อรู้สกึว่ามีอํานาจลึกลับทคีอยกดดันพ่อ ตอนนีพ่อทราบแล้วว่าเป็นซาตานนันเองทีทํางาน 

ในจติใจของพ่อ ถา้เป็นไดซ้าตานอยากจะฆา่พ่อดว้ยซําไป 

 ดงันันวนัหนึงพ่อคุกเข่าลง และอธิษฐาน พ่อทราบว่ามพีระเจ้าองค์เดียวทีจะช่วยพ่อได้ พ่ออธิษฐานว่า 

“พระบิดาโปรดช่วยขา้พระองค์ด้วย ข้าพระองค์เป็นคนบาป ข้าพระองค์ไม่ทราบว่ามอีะไรกําลังเกิดขนึ โปรด 

ช่วยขา้พระองคด์ว้ยพระหตัถอ์นัทรงพลงัของพระองคด์ว้ยเถดิ” เมอืพ่ออธษิฐานเสรจ็ พ่อรู้สกึว่าบ่าทเีคยแบกภาระ

หนักอยู่ตลอดเวลา และภาระหนักนันถูกยกอออกไป พอ่เหมอืนไดย้นิเสยีงว่า “เจา้จะตอ้งเคลอืนไหวไปขา้งหน้า และ

ทุกอยา่งจะดขีนึเอง เราจะช่วยเจา้” 

แอนจิรา:  เราทงัครอบครวัไปนมสัการทโีบสถ์แอ๊ดเวนตีสดว้ยกนั ศษิยาภบิาลเชญิให้เราเขา้เรยีนในชนัเตรยีมรบั

บพัตศิมา และในปลายปีนนัเอง คุณพ่อ คุณแม่ ฉนัเอง และน้องชาย เราไดร้บับพัตศิมาพรอ้มกนัทงั 4 คน 

 คณุปู่  คณุยา่เมอืไดท้ราบในเรอืงนี ไม่รูส้กึยนิดใีนการตดัสนิใจของเรา คณุปู่ คุณย่าคดิว่า คณุพ่อคุณแม่ของ

เราบงัคบัเรา คอืลูกสาว และลูกชาย ใหต้ดิตามพ่อแมไ่ป ท่านพูดว่า “พวกเขาอายุยงัน้อย และพวกเขายงัมชีวีติอกี

ยาวไกล พวกเขาสามารถไปเต้นรํา และทําอะไรทเีป็นกําไรชวีิตไดอ้กีเยอะ...แลว้นีพวกเขาจะหาคู่ชวีิตไดอ้ย่างไร 

สมาชกิแอ๊ดเวนตสีมน้ีอย” 

 เมอืฉนัได้ยนิอยา่งนีฉนับอกคณุปู่ กบัคุณยา่ว่า “การแต่งงานไม่ใชส่งิสาํคญัทสีุดในชวีติ” เราไดเ้ชญิคณุปู่ คุณ

ยา่มาเยยีมทโีบสถข์องเรา แต่ท่านทงัสองตอบปฏเิสธ 

 ฉันขอบคุณพระเจ้าททีรงทําการอศัจรรยเ์ปลยีนแปลงคุณพ่อโดยสนิเชงิ คณุพ่อไม่รูส้กึกลวัทจีะอยู่คนเดยีว

ในบา้น คณุพ่อไมใ่ชค่นขโีมโหงา่ยเหมอืนทเีคยเป็น คณุพ่อรกัพระเจา้ และปัจจุบนัรบัใชเ้ป็นมคันายกของโบสถ ์และ

เป็นผูนํ้าคณะนกัรอ้งในโบสถห์ลงัเลก็ 

ดมิททรี:  ครอบครัวของผม และตัวผมเองรับบัพติศมาทีรีสอร์ทสุขภาพ ซึงสํานักงานคริสตจักรได้ปรับใช ้

เป็นค่ายสําหรบัพาธไฟเดอร์ รวมทงัตกึอกีหลงัหนึงซงึใชเ้ป็นสาํนักงานคอนเฟอเรนซ์ เงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิ
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สามวนันีจะนําไปแกไ้ขปรบัปรุงตกึสองหลงั ซงึอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั ขอบคณุทพีน้ีองในพระครสิต์ทวัโลกยงัระลกึถงึ

พนัธกจิของพระเจา้ในมอลโดวา และสํานักงานภาคยโูร-เอเชยีในขณะพน้ีองถวายเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสาม

คอืวนัน ี

 

 

ผู้บรรยาย: ส่วนหนึงของเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสาม จะช่วยทําให้โครงการพิเศษเป็นไปได้ในหลาย 

ประเทศซึงอยู่ในเขตพืนทีของสํานักงานภาคยูโร-เอเชีย รายละเอียดได้ลงไว้ในแผนทีด้านหลังบทเรียนวัน 

สะบาโต โปรดทูลถามพระเจา้ว่าพน้ีองในพระครสิต์ทงัหลายสามารถทําการของพระเจา้รอบโลกใหส้าํเรจ็ไดอ้ย่างไร

เพอืพระเยซูจะสามารถเสดจ็กลบัมา 

 
  

 


