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ภาพหน้าปก: ซนัมิ 8 ปีและซนัยงั 9 ปี มีความสขุกบัการเล่นเครือ่งดนตรีท่ีโบสถแ์ฮปป้ีในเซจอง ประเทศ
เกาหลีใต ้พวกเขาตอ้งการท าใหพ้ระเจา้มีความสขุ  

มองโกเลีย 

 ใครเป็นคนตัง้ชื่อสตัว?์ |2 ตลุาคม 

 การเดินอศัจรรย ์| 9 ตลุาคม 

 เด็กหญิงอธิษฐานขอทตูสวรรค ์| 16 ตลุาคม 

ไต้หวัน 

พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐาน | 23 ตลุาคม 

โดดเรียนเพื่อไปโบสถ ์| 30 ตลุาคม 

แสวงหาการใหอ้ภยั | 6 พฤศจิกายน 

ความจ าดี | 13 พฤศจิกายน 

 

 
 
 
 

เกาหลีใต้ 
การเชิญครัง้สดุทา้ย | 20 พฤศจิกายน 

       โบสถแ์ฮปป้ี | 27 พฤศจกิายน 

       ค าอธิษฐานอนัมีพลงั | 4 ธนัวาคม 

       วนัเกิดกบัเพื่อนๆ | 11 ธนัวาคม 

       ญ่ีปุ่ น 

       พลงัแห่งหนงัสือ | 18 ธนัวาคม 

        สะบาโตที่สิบสาม: นี่คือหนงัสืออะไร? | 25 ธ.ค. 
  

 

เงินถวายของท่านท างาน 

ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสาม
ของท่านเมื่อสามปีก่อนซึง่น าไปชว่ยสรา้งศนูย์
ฝึกอบรมการประกาศส าหรบัเยาวชนที่ครสิตจกัร
เซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสเซตากายา ดงัภาพท่ีเห็นนี ้
ในเมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
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แบทซลัเห็นมา้อยู่ทกุที่ในมองโกเลีย 

มา้ของมองโกเลียนัน้แขง็แรงและมีชีวติอยู่ได้
สบายในอากาศรอ้นและแมแ้ต่ในฤดหูนาวที่เยือกเย็น 
แบทซลัรูว้่ามา้นัน้ส าคญั แต่ค  าถามใหญ่เกดิขึน้กบั
เด็กชายตวันอ้ย ใครเป็นคนตัง้ชื่อมา้วา่ “มา้” กนันะ 

“พ่อครบั” เขากล่าว “ท าไมพวกมา้ถึงถกูเรยีกว่า
มา้ครบั ใครเป็นคนตัง้ชื่อสตัวเ์หล่านีว้า่มา้” 

พ่อยิม้ เขาก็ไม่รูเ้หมือนกนั  
บางครัง้แบทซลัเห็นฝงูหมาป่า ต านานหน่ึงของ

มองโกเลียเคยบอกไวว้่าผูค้นนัน้มาจากหมาป่าเมื่อ
หลายๆ ปีก่อน 

แบทซลัสงสยั แลว้ใครกนัเป็นคนตัง้ชื่อหมาป่าวา่ 
“หมาป่า” แต่ไม่มใีครใหค้  าตอบกบัเขาไดเ้ลย 

แบทซลัเติบโตจากเด็กชายตวัเล็กๆ จนเป็นวยัรุน่ 
เขาเรียนรูอ้ะไรมากมายในโรงเรียน แต่เขายงัคงไม่รูว้า่
ใครเป็นคนตัง้ชื่อสตัวท์ัง้หลาย 

วนัหนึ่ง พี่สาวของเขาซึ่งท างานอยู่ที่เกาหลีใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดโ้ทรศพัทม์า 
“เธอควรจะไปโบสถ”์ พี่สาวกล่าว  
แบทซลัแปลกใจ เขาไมเ่คยไปโบสถม์าก่อน พี่สาว

ของเขาบอกว่าเธอเขา้โบสถท์ี่เกาหลีใตแ้ละรูส้กึชอบ 

“ไปที่โบสถย์บูี” เธอกล่า 
“ยบูี” ย่อมาจาก อลูานบาตอร ์เมอืงหลวงของ

มองโกเลีย 

แบทซลัไม่รูว้่าจะหาโบสถย์บูเีจอไดอ้ย่างไร เขา
โทรศพัทไ์ปยงัศนูยเ์บอรโ์ทรศพัทเ์พื่อขอความช่วยเหลือ 
“ขอที่อยู่โบสถย์บูีใหผ้มดว้ยครบั” เขากล่าว แลว้ทางศนูย์
ก็ใหท้ี่อยูม่า 

หลายเดือนผ่านไป พี่สาวของแบทซลัถามว่าเขาเจอ
โบสถห์รือยงั เธอดใีจที่ไดย้ินว่าเขาไปรว่มนมสัการทกุ
สปัดาห ์“เธอหาเวลาไปโบสถท์กุอาทิตยไ์ดย้งัไง” เธอถาม 

“ผมไม่ไดไ้ปวนัอาทิตย”์ เขากล่าว “ผมไปทกุวนัเสาร”์ 
พี่สาวของเขาตกใจ “เธอไปโบสถไ์หน” เธอถาม 

แบทซลัอธิบายว่าเขาไปโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส 
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ที่โบสถม์ีคนใหพ้ระคมัภีรก์บัเขาเล่มหนึ่ง และเขาเริ่ม
อ่านแลว้ ในปฐมกาลเขาพบค าตอบส าหรบัค าถาม
ใหญ่ของเขาเรื่องใครเป็นคนตัง้ชื่อสตัว ์เขาอ่าน “พระ
เยโฮวาหพ์ระเจา้ทรงป้ันบรรดาสตัวใ์นทุง่นา และ
บรรดานกในอากาศจากดิน แลว้จึงพามายงัอาดมัเพื่อ
ดวู่าเขาจะเรยีกชื่อพวกมนัวา่อะไร อาดมัไดเ้รยีกชื่อ
บรรดาสตัวท์ี่มชีีวติอยา่งไร สตัวก์ม็ีชื่ออยา่งนัน้ อาดมั
ไดต้ัง้ชื่อบรรดาสตัวใ์ชง้าน บรรดานกในอากาศและ
บรรดาสตัวใ์นทุ่งนา” (ปฐมกาล 2:19-20) คนท่ีตัง้ใจ
มา้ หมาป่าและสตัวท์ัง้หลายคือาดมั แบทซลัเรียนรู ้
มากขึน้ขณะที่เขาอ่านพระคมัภีร ์เขาเรียนรูว้า่คนไม่
ไดม้าจากหมาป่าแต่ถกูสรา้งโดยพระเจา้เดยีวกนัท่ีทรง
สรา้งสตัวท์ัง้หลาย เขาถกูสรา้งโดยพระเจา้ เขารกั
ความคิดนี ้และเขาตดัสินใจถวายจิตใจของเขาแด่พระ
เจา้ 

ทกุวนันีแ้บทซลัท างานเป็นมิชชนันารีที่เรียกว่าผู้
บกุเบิกงานมชิชั่นโลกในมองโกเลีย เขาบอกเล่าเรื่อง
ใครเป็นผูต้ัง้ชื่อสตัวต์า่งๆ และอธิบายวา่คนไม่ไดม้า
จากหมาป่าแต่มาจากพระเจา้ 
 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

 

 

 

 

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาอลูานบาตอร ์เมืองหลวงของมองโกเลียบน
แผนที ่

➢ ใหท้ราบวา่ผูบ้กุเบิกงานมิชชั่นโลกเป็นกลุ่มอาสา
อย่างนอ้ยหนึ่งปีเพ่ือก่อตัง้กลุ่มนมสัการในพืน้ที่
ที่ยงัไม่มีใครเขา้ถึงภายใตว้ฒันธรรมของพวกเขา
เอง กลุ่มผูบ้กุเบิกงานมิชชั่นโลกมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ตรงที่รูจ้กัวฒันธรรม ภาษาถิ่นและกลมกลืนเขา้
กนักบัคนทอ้งถิ่นไดด้ี มีอาสาในกลุ่มนีก้ว่า 
2,500 คนที่ก าลงัท างานอยู่ทั่วโลก ตัง้แต่ปี ค.ศ.
1990 กลุ่มอาสาเหลา่นีไ้ดก้่อตัง้กลุ่มนมสัการเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีใหม่ไดม้ากกว่า 11,000 
กลุ่ม 

➢ รูว้่าข่าวพนัธกิจในวนันีไ้ดแ้สดงถึง
ส่วนประกอบต่างๆ ของกลยทุธิ์ “ฉนัจะไป” 
ของคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี: 

วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 
6 “เพ่ือเพิ่มการเขา้ถึง การคงอยู่ การบุกเบิก
และการมีสว่นรว่มของเด็กๆ เยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถปุระสงคฝ่์ายจิต
วิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้หพ้ระเจา้เป็นที่หนึ่งและ
เป็นแสดงตวัอย่างของพระคมัภีรต์่อมุมมอง
โลก” เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

 

 

งานแอ๊ดเวนตีสแรกในมองโกเลียเริ่มตน้โดยมิชชนันารีชาวรสัเซียในปีค.ศ.1926 ซึ่งดแูลโรง
พิมพไ์ฮลาในแมนจเูรยี ประเทศจนี พวกเขาตีพิมพห์นงัสือเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในภาษา
มองโกเลียเป็นครัง้แรก ไดแ้ก่ หนงัสือเพลงสรรเสรญิ และใบปลิวเล็กๆ อีกส่ีแบบ การเมืองที่
เปล่ียนแปลงท าใหไ้ม่สามารถท างานในประเทศนีไ้ดโ้ดยตรง ดงันัน้จึงเริม่งานใหมใ่นปี ค.ศ.
1930 ส าหรบัชาวมองโกลภายในส่วนกลางของมองโกเลีย (ทางเหนือของจีน) ปีค.ศ. 1931 
ออตโต ครสิเท็นเซ็นไดก้่อตัง้ส านกังานมิชชั่นและโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในคลักนั  

ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อ
สามปีก่อนซึง่น าไปชว่ยเปิดโรงเรยีนมธัยมแห่งแรก
ในมองโกเลีย เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ะน าไปชว่ยเปิดศนูยว์ิถีชีวิตแอด๊เวนตีสใน
อลูานบาตอร ์เมืองหลวงของมองโกเลีย 
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เกเกเป็นเด็กชายเล็กๆ คนหน่ึงที่ป่วยในมองโกเลีย 

แม่ของเขากงัวลมาก ดงันัน้แมจ่ึงปรุงอาหารใหเ้ขา
อย่างดีดว้ยหวงัวา่อาหารจะท าใหเ้ขาแขง็แรง แม่ใหเ้ขา
รบัประทานขนมปังจ านวนมาก แม่ใหเ้ขารบัประทาน
เนือ้สตัว ์ผูค้นส่วนมากในมองโกเลียจะรบัประทาน
ขนมปังและเนือ้สตัว ์

เมื่อเกเกรบัประทาน เขาเติบโตแข็งแรงขึน้ แต่ทอ้ง
ของเขากใ็หญ่ขึน้ดว้ย ตอนที่เขาเรียนจบเกรดแปด เขา
หนกัถึง 90 กิโลกรมั เขายงัมีปัญหาหนึ่งดว้ย นั่นคือ
เจ็บขา เขาเจ็บขาเมื่อเขานั่งลง เขาเจ็บขาตอนท่ีเขา
เดิน เขาตอ้งใชไ้มเ้ทา้ค า้ยนัในระหว่างเปล่ียนชัน้เรียน 

แม่พาเขาไปหาหมอ 

“เกเกป่วยมากนะครบั” หมอกล่าว “เราจะตอ้งตดั
ขาของเขาทัง้สองขา้ง” 

เกเกตกใจกลวั แมว้่าเขาจะเจ็บขา แต่เขาก็รีบวิ่ง
หนีออกจากคลินิกหมอ ท่ีบา้น เขาบอกแมว่่าพระเยซู
จะรกัษาเขา “พระเยซูอะไรท่ีลกูก าลงัพดูถงึ” แมถ่าม 
แต่แม่เองก็รูว้่านั่นหมายความว่าอะไร เพราะเกเกไป
โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสทกุสะบาโต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ไม่ไดเ้ป็นครสิเตียน และแม่ไมไ่ดช้อบที่เขาไป
โบสถ ์แม่ตีเขาหลายครัง้ที่เขาไปโบสถ ์แต่เขายงัคงไป 
แมว้า่แม่ไม่ไดร้กัพระเยซู แต่แม่รกัเกเก แม่ขอใหเ้ขา
กลบัไปหาหมอ แต่เขาปฏิเสธ เขาเคยอ่านเรื่องตา่งๆ 
มากมายในพระคมัภีรท์ี่พระเยซูทรงรกัษาผูค้น “ผมรูว้า่
ผมจะไดร้บัการรกัษาใหห้าย” เขาบอกแม่ 

ไม่นานต่อมา เกเกและแมข่องเขายา้ยไปอีกเมือง
หน่ึงซึ่งโบสถอ์ยู่ไกลจากบา้นใหมข่องพวกเขามาก     
เกเกตอ้งเดินไกลถงึ 15 กิโลเมตรเพื่อจะไปโบสถแ์ละ
อีก 15 กิโลเมตรเพื่อกลบับา้น มนัท าใหข้าของเขาปวด
มากกบัการเดินไกลขนาดนัน้ แตเ่ขาไม่สนใจ เขา
ตอ้งการไปนมสัการพระเจา้ในวนัสะบาโต 

ที่โบสถ ์ศาสนาจารยบ์อกเขาว่าการเดินเป็นการ
ออกก าลงักายที่ดีส าหรบัสขุภาพของเขา ศาสนาจารย์
ยงัขอใหเ้กเกชว่ยดแูลสวนผกัของโบสถด์ว้ย เกเกจงึ
ตอ้งเดินไปโบสถท์กุวนั เกเกมคีวามสขุกบัการดแูลแค
รอท มนัฝรั่งและกะหล ่าปลีในสวน เขาชอบรบัประทาน
ผกัพวกนีด้ว้ย 

ตลอดช่วงฤดรูอ้น เกเกเดินไปและกลบัจากโบสถ ์ 
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ดแูลผกัต่างๆ และรบัประทานผกั ทกุวนัเขาอธิษฐาน
ขอพระเจา้ทรงรกัษาขาของเขา 

สามเดือนผ่านไป เกเกลดน า้หนกัไปไดถ้ึง 30 
กิโลกรมั จากการออกก าลงักายและอาการท่ีดตี่อ
สขุภาพจากสวน เขารูปรา่งดขีึน้และอาการปวดขา
ของเขาก็หายไป 

“เป็นการอศัจรรยแ์ละเป็นการตอบค าอธิษฐาน
ของผม” เขาบอกแม่อยา่งตื่นเตน้ดีใจ 

แม่ไม่แน่ใจนกั แมเ่ห็นว่าเกเกผอมลงและแข็งแรง 
แต่แม่อยากรูว้่าหมอจะว่าอยา่งไรบา้ง ท่ีคลินิกของ
หมอ หมอบอกวา่เขาสขุภาพแขง็แรงดี แม่ประหลาด
ใจ “พระเยซูทรงรกัษาลกู” แมก่ล่าว 

ตอนนีแ้ม่เชื่อในพระเยซูแลว้ 
ทกุวนันี ้เกเกท างานเป็นผูบ้กุเบกิมิชชั่นโลกคน

หน่ึง เป็นมิชชนันารีผูซ้ึง่แบ่งปันเรื่องของพระเยซู
ใหก้บัผูค้นในมองโกเลีย 

“พระเจา้ทรงประทานสขุภาพดีใหก้บัผม” เขา
กล่าว “ผมจะรบัใชพ้ระองค”์  

 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ ในไตรมาสนี ้
จะน าไปชว่ยเปิดศนูยส์ขุภาพแห่งหนึ่งในมองโกเลีย 
เพื่อวา่ผูค้นอีกมากมายจะสามารถเรียนรูว้า่จะมี
สขุภาพท่ีดีไดอ้ย่างไร เหมือนเช่นเกเก 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

มองโกเลียเป็นบา้นของอฐู
สองโหนก ขนาดเล็กกวา่อฐู
อาหรบั แต่โหนกคู่ของพวก
มนันัน้โดดเด่นมาก  

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หามองโกเลียบนแผนที ่

➢ ใหท้ราบวา่ผูบ้กุเบิกงานมิชชั่นโลกเป็นกลุ่มอาสา
อย่างนอ้ยหนึ่งปีเพ่ือก่อตัง้กลุ่มนมสัการในพืน้ที่
ที่ยงัไม่มีใครเขา้ถึงภายใตว้ฒันธรรมของพวกเขา
เอง กลุ่มผูบ้กุเบิกงานมิชชั่นโลกมีขอ้ไดเ้ปรียบ
ตรงที่รูจ้กัวฒันธรรม ภาษาถิ่นและกลมกลืนเขา้
กนักบัคนทอ้งถิ่นไดด้ี มีอาสาในกลุ่มนีก้ว่า 
2,500 คนที่ก าลงัท างานอยู่ทั่วโลก ตัง้แต่ปี ค.ศ.
1990 กลุ่มอาสาเหลา่นีไ้ดก้่อตัง้กลุ่มนมสัการเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีใหม่ไดม้ากกว่า 11,000 
กลุ่ม 

➢ รูว้่าข่าวพนัธกิจในวนันีไ้ดแ้สดงถึง
ส่วนประกอบต่างๆ ของกลยทุธิ์ “ฉนัจะไป” 
ของคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี: 

วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 
6 “เพ่ือเพิ่มการเขา้ถึง การคงอยู่ การบุกเบิก
และการมีสว่นรว่มของเด็กๆ เยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถปุระสงคฝ่์ายจิต
วิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้หพ้ระเจา้เป็นที่หนึ่งและ
เป็นแสดงตวัอย่างของพระคมัภีรต์่อมุมมอง
โลก” เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 
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อาหารหมดลงในเชา้วนัอาทิตยท์ี่บา้นของโจแอน
วยั 9 ปี 

พ่อทิง้ครอบครวัไปหลงัจากที่แม่เริ่มเขา้รว่มกบั
ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในรฐัโอเรกอน 
สหรฐัอเมรกิา พ่อผูซ้ึ่งอพยพจากเกาหลีใตพ้รอ้มกบั
ครอบครวัมายงัสหรฐัอเมรกิา พดูอย่างชดัเจนว่าเขาจะ
ไม่มีวนัชว่ยเหลือพวกเขา 

“ถา้เธอเลือกพระเจา้ ก็ใหพ้ระเจา้ของเธอหาอาหาร
ใหเ้ธอสิ” พ่อกล่าว “ใหพ้ระเจา้ของเธอหาเสือ้ผา้ใหเ้ธอ
ดว้ย” 

แม่ผูซ้ึ่งไม่ไดท้  างาน รอ้งไหแ้ละอธิษฐานใน
หอ้งนอนของแม่ในวนัอาทิตยน์ัน้ 

เมื่อถงึเวลาอาหารกลางวนั นอ้งสาวของโจแอนบ่น
เบาๆ คนเดียว “หนหูิว” 

พี่ชายของเธอนั่งหนา้นิ่งพยายามท าตวักลา้หาญ
แมว้า่เขาก็ชว่ยอะไรไม่ได ้

แลว้โจแอนก็จ าเรื่องที่เคยอ่านในหนงัสือเรื่องเล่า
ก่อนนอนของลงุอารเ์ธอรท์ี่เก่ียวกบัเด็กๆ ซึง่อธิษฐาน
และไดร้บัการชว่ยเหลือจากทตูสวรรค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ที่เราตอ้งท าก็คืออธิษฐาน” เธอตะโกน “ในเรื่อง
เล่าก่อนนอนของลงุอารเ์ธอรบ์อกว่าถา้เราอธิษฐาน 
เหล่าทตูสวรรคจ์ะน าอาหารมาใหเ้รา มาอธิษฐานกนั
เถอะ” 

พี่ชายกรอกตาไปมา นอ้งสาวตวันอ้ยบ่นเรื่องหวิต่อ
อีกครัง้ โจแอนเองก็ไม่รูว้่าจะอธิษฐานอย่างไร 

“สวสัดีค่ะพระเจา้” โจแอนกล่าว “เราหวิมากจรงิๆ 
จากเรื่องเล่าก่อนนอนของลงุอารเ์ธอรบ์อกวา่พระองค์
จะสามารถส่งอาหารมาใหเ้ราได ้ดงันัน้ไดโ้ปรดส่งอะไร
มาใหเ้รารบัประทานหน่อยนะคะ” 

เด็กๆ รอคอย ไม่มีอาหาร หลายชั่วโมงผ่านไป 
จนถึงเวลาอาหารเย็น 

โจแอนคิด “เกิดอะไรขึน้ พระเจา้ชา้จงั” 
เด็กๆ หิวมากขึน้อีก แมย่งัคงรอ้งไหแ้ละอธิษฐาน

อยู่ในหอ้งนอนต่อไป 

แลว้โจแอนพดูขึน้ว่า “โอ ้ฉนัรูแ้ลว้วา่เราท าอะไรผิด 
พระเจา้ไมค่ิดว่าเราเชื่อพระองคเ์พราะเราไม่ไดจ้ดัโต๊ะ
เตรียมไว”้ 

เธอบอกใหน้อ้งสาวตวันอ้ยไปเอาตะเกียบมาจาก 
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หอ้งครวั แลว้เด็กๆ ก็จดัเตรียมโตะ๊อาหารและนั่งลง 
“ขอโทษนะคะพระเจา้” โจแอนอธิษฐาน “เรา

อาจจะท าอะไรผิดไป แต่โปรดส่งอาหารมาใหเ้ราตอนนี้
ไดไ้หมคะ โต๊ะจดัเตรียมแลว้และเราก็พรอ้มแลว้” 

แต่ก็ยงัไม่มีอะไรมา ในคืนนัน้เด็กๆ ปีนขึน้เตียง
นอนดว้ยความผิดหวงัและหิวโหย 

ตอนเชา้ตรู ่พวกเขาตื่นขึน้เพื่อไปโรงเรียน พวกเขา
ไม่มีอาหารส าหรบัอาหารเชา้และไม่มีเงินส าหรบัซือ้
อาหารเที่ยง 

“อย่าไปกวนใจแม่เลย” โจแอนกระซิบกบัพ่ีนอ้งของ
เธอ “แม่ยงัคงรอ้งไหแ้ละอธิษฐานอยู่” 

เด็กๆ เปิดประตหูนา้เพื่อออกจากบา้น แต่ทางของ
พวกเขาถกูขวางไวด้ว้ยกล่องขนาดใหญ่ที่เต็มไปดว้ย
อาหาร 

เด็กๆ ตะโกนเรียแม่ดว้ยความตื่นเตน้ใหม้าที่ประต ู
แม่ไม่อยากเชื่อสายตาตวัเอง โจแอนมีความสขุมาก 
“ทตูสวรรคแ์คม่าสายไปหน่อย” เธอกล่าว 

นั่นเป็นช่วงเวลาที่โจแอนรูไ้ดว้า่พระเจา้ทรงพระ
ชนมแ์ละพระองคท์รงฟังและตอบค าอธิษฐาน ปัจจบุนั 
โจแอน คิม เป็นแม่ของลกูๆ ส่ีคน เธอและสามีของเธอ
ที่ชื่อจอนซึง่เป็นทนัตแพทย ์กบัลกูๆ ของพวกเขาทัง้ส่ี
คนเป็นมิชชนันารใีนมองโกเลีย 



ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ เมื่อสามปีก่อนซึง่น าไปชว่ยเปิดโรงเรียนมธัยม
ปลายแอ๊ดเวนตีสเป็นครัง้แรกในมองโกเลีย 





















 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาเกาหลีใต ้รฐัโอเรกอนประเทศสหรฐัอเมริกา และ
มองโกเลีย บนแผนที ่

➢ หนนุใจเด็กๆ ใหอ้ธิษฐานและวางใจว่าพระเจา้ทรง
ฟังและตอบค าอธิษฐานของพวกเขา แบ่งปันพระ
สญัญาจากพระธรรมมทัธิว 7:7-8, KJV ซึ่งพระ
เยซูตรสัว่า “จงขอแลว้จะได.้ . .เพราะว่าทกุคนที่ขอ
ก็ได”้  

➢ รูว้่างานมิชชนันารีของโจแอนในมองโกเลียแสดงให้
เห็นตามองคป์ระกอบของกลยทุธิ์ “ฉนัจะไป” ของ
คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส: วตัถปุระสงค์
มิชชั่นขอ้ที่ 2 “เพ่ือเสริมสรา้งความแขง็แกรง่และ
กระจายการเขา้ถึงของงานแอ๊ดเวนตสี. . .
ท่ามกลางกลุ่มคนที่ยงัเขา้ไม่ถึง และเขา้ถึงกลุ่มที่ยงั
ไม่ใช่คริสเตียน” เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org.  

 

 

 

 

โจแอนเป็นครูใหญ่ของโรงเรยีนแห่งนี ้เธอยงัคง
อธิษฐานทกุวนัและเธอขอใหพ้ระเจา้อวยพรโรงเรียนนี้
เพื่อเดก็ๆ มากมายเหล่านีจ้ะไดเ้รียนรูท้ี่จะวางใจใน
พระองคเ์หมือนที่เธอวางใจในพระองคต์อนที่เป็น
เด็กหญิงผูห้ิวโหย 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉนัอาศยัอยูใ่นครอบครวัที่เป็นครสิเตียนในไตห้วนั 
พ่อของฉนัเป็นศาสนาจารย ์และแม่เป็นภรรยาของ
ศาสนาจารย ์ฉนัมีนอ้งชายสองคนและเราอยูด่ว้ยกนั 
กบัคณุตาคณุยาย 

ฉนัอยากจะเล่าใหฟั้งว่าพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน
ของฉนัอย่างไร 

ตอนฉนัเรียนอยู่เกรดหนึ่ง โรงเรียนจดังานกีฬาสีขึน้
เป็นพิเศษ น่ีเป็นงานกีฬาสีครัง้แรกของฉนั และฉนั
อยากจะเขา้รว่มกิจกรรมในการวิง่แข่งและกระโดด แต่
ฉนัเรียนท่ีโรงเรียนของรฐับาลและวนักีฬาสกี็มกัจะเป็น
วนัสะบาโต ฉนัจึงอธิษฐานต่อพระเจา้ 

“พระเจา้ที่รกั” ฉนักล่าว “โปรดท าอะไรบางอย่างเพื่อ
หนจูะไดเ้ขา้รว่มกีฬาสีของโรงเรียนดว้ย” 

ฉนับอกแม่วา่ฉนัอยากวิ่งและกระโดดกบัเด็กคนอื่น
ในวนักีฬาสี 

“ไม่ตอ้งกงัวล” แม่กล่าว “พระเจา้จะหาหนทางท าให้
ลกูมีความสขุ” 

วนัต่อมาแม่และคณุยายพาฉนัไปปิกนิก เราสนกุกบั
การรบัประทานอาหาร และฉนัมคีวามสขุมาก “ดสิู” แม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่าว “พระเจา้ทรงหาทางท าใหล้กูมีความสขุแลว้” 
ฉนัหวัเราะอย่างมีความสขุ แม่พดูถกู พระเจา้ทรง

หาทางท าใหฉ้นัมคีวามสขุแลว้ 
แลว้พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของฉนั ปีนีง้าน

กีฬาสีของโรงเรียนจดัขึน้ในวนัศกุร ์และฉนัมีความสขุ
มากที่ไดร้ว่มวิง่และกระโดดกบัเดก็คนอื่นๆ พระเจา้
ทรงฟังค าอธิษฐานของฉนัและตอบค าอธิษฐาน 

พระเจา้ตอบค าอธิษฐานหลายรูปแบบ ทกุครัง้ที่ฉนั
จะท าการสอบท่ีโรงเรียน ฉนัจะปิดตาอธิษฐานก่อน
เริ่มท าขอ้สอบ ฉนัขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเหลือ 

“พระเจา้ที่รกั” ฉนักล่าว “โปรดชว่ยการสอบนีด้ว้ย 
โปรดช่วยใหห้นใูจเย็นและตัง้ใจ” 

ฉนัอธิษฐานเพราะฉนัอยากท าใหพ้ระเจา้มีความสขุ
โดยการไดค้ะแนนที่ดี พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานของฉนั 
และฉนัจะไดถ้วายเกียรติพระนามพระองคด์ว้ยคะแนน
ที่ดี พ่อแม่ของฉนัและฉนัซาบซึง้ต่อพระเจา้มาก 

ฉนัเสียใจมากตอนที่คณุยายจากไป คณุยายท าส่ิงดี
มากมายเพื่อฉนั ครอบครวัของฉนัเป็นชาวหยไูค ชน
พืน้เมืองหนึง่ในไตห้วนั และคณุยายไดท้อกระเป๋าเป้  
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แบบพืน้เมืองหยไูคใหฉ้นั มนัสวยมากเมื่ออยู่ที่หลงัของ
ฉนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวลาที่ฉนัสวมใส่เสือ้ผา้พืน้เมือง 
หยไูค 

ฉนัชอบช่วยคณุยาย คณุยายจะพิงแขนของฉนั
ขณะที่เตรียมอาหารเย็นในครวั พี่นอ้งของฉนัและฉนัจะ
รอ้งเพลงที่ยายชอบใหฟั้ง คณุยายจะกอดเราเพื่อแสดง
ใหเ้ราเห็นวา่ยายรูส้กึดี 

ตอนที่ยายไม่สบาย ฉนัจะไปที่หอ้งนอนยายทนัที
หลงัเลิกเรียนและถามวา่ยายอยากดืม่น า้อุ่นๆ ไหม ไม่
ยายอยากไดอ้ะไรฉนัอยากจะเอามาใหย้าย ฉนันั่งขา้ง
เตียงนอนของยายและอธิษฐานเผ่ือยายไมใ่หย้าย
เจ็บปวด 

ฉนัเสียใจมากเมื่อคณุยายเสียชีวติ ฉนัอธิษฐานขอ
การปลอบประโลมและก าลงัจากพระเจา้ และพระองค์
ทรงตอบฉนั ฉนัตระหนกัไดว้่าฉนัไม่สิน้หวงัและคณุยาย
ก็แค่นอนหลบัไป ฉนัจะไดพ้บกบัยายอกีครัง้เมื่อพระเยซู
เสด็จกลบัมา 

ฉนัอธิษฐานว่าพระเจา้จะปกป้องฉนัและครอบครวั
ของฉนั และพระองคจ์ะกระท าเชน่นัน้ พระองคท์รงตอบ
ค าอธิษฐานของฉนัเสมอ  

ขณะที่ลิซ่ารกัพระเจา้ แต่หลายคนท่ีอยู่ในเผ่าหยูไค
กลบัไม่รูจ้กัพระองค ์ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่   
สิบสามในไตรมาสนีจ้ะน าไปชว่ยประกาศขา่วประเสรฐิ 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ ขอใหเ้ด็กหญิงสกัคนแบ่งปันเรื่องในส่วนแรกนี ้

➢ หาไตห้วนับนแผนที ่

➢ รูว้่าชาวหยไูคเป็นชนเผ่าที่ใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั
เจ็ดจากสิบสามชนเผ่าทางเป็นทางการใน
ไตห้วนั ก่อนหนา้นีช้าวหยไูคเป็นที่รูจ้กักนัใน
ชื่อทซาไรเซน ซึ่งหมายถึง “ผูค้นที่อาศยัอยู่ตาม
ภเูขา” ชาวหยไูคมีจ านวนประชากรประมาณ 

12,700 คน 

➢ รูว้่าเร่ืองในข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้หน็ถึง
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ “ฉนัจะไป” ของ
คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส:  

วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญต่อนตน้ไดย้กให้
พระเจา้เป็นที่หนนึ่งและเป็นตวัอย่างใหก้บัโลกได้
เห็นมมุมองตามพระคมัภีร”์ เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผน
กลยทุธิ์นีม้ากขึน้ไดท้ี ่IWillGo2020.org.  

 

 

 

 

 

เซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสคนแรกที่เขา้สู่ไตห้วนัคือ ที.เอส.หวงั เป็นคนขายหนงัสือจากมณฑลฝเูจยีน
ไตป้ระเทศจีน ในปีค.ศ.1907 จากการถกูข่มเหงและถกูจบัขงัคกุ เขายงัคงท างานต่อไปและเมื่อเขา
จากไปในปีค.ศ.1912 มีผูก้ลบัใจสิบคน งานท่ีนั่นยากล าบากและตอ้งหยดุลงในปีค.ศ.1942 ชว่ง
สงครามโลกครัง้ที่สอง มีสมาชิกเพียง 14 คน ปีค.ศ.1948 หลงัสงคราม มชิชั่นไตห้วนัถกูก่อตัง้ขึน้ 
และโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่งแรกก่อตัง้ขึน้บนเกาะในชว่งตน้ปีค.ศ.1949 

ไปยงัชาวหยไูคและชนพืน้เมืองอืน่ๆ ในไตห้วนั 
ขอบคณุส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจกวา้งขวาง 

โดย ลิซ่า 
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โอเวนและนอ้งสาวของเขารกัการไปโบสถใ์นไตห้วนั 
เด็กๆ รกัการไปโบสถม์ากโดยไมส่นใจวา่ตอ้งเดินทาง

ถึงชั่วโมงครึง่เพื่อจะไปโบสถท์กุสะบาโต พวกเขาไปโบสถ์
ที่อยู่ใกลบ้า้นของพวกเขากว่าก็ได ้แต่โบสถเ์หล่านัน้ไม่มี
ชมรมพาธไฟนเ์ดอร ์และพวกเขาชอบการเป็น                   
พาธไฟนเ์ดอร ์

ตามปกติโรงเรยีนรฐับาลที่พวกเขาเรียนอยู่จะจดังาน
กีฬาสีใหญ่ในวนัสะบาโตเสมอ โอเวนและมีอาชอบการวิ่ง
และกระโดด แต่พวกเขารกัพระเจา้มากกวา่ ดงันัน้พวกเขา
จึงโดดวนักีฬาสีและไปโบสถแ์ทน 

หลายครัง้ที่โรงเรียนจดัชัน้เรยีนพเิศษทกุสะบาโต แต่โอ
เวนและมีอาก็ไปโบสถแ์ทนที่จะไปเรียน พวกเขาไมเ่คย
ขาดการนมสัการทกุสะบาโตเลยตลอดหกปี 

วนัหนึ่งครูประกาศว่าโอเวนและเพื่อรว่มชัน้ของเขา
ตอ้งเขา้รว่มการทดสอบที่ส าคญัมากในวนัสะบาโต โอเวน
ไม่รูว้่าจะท าอยา่งไรดี เขาอยากไดค้ะแนนดี แตเ่ขาก็อยาก
ไปโบสถด์ว้ย เขาบอกแมเ่รื่องการสอบ 

“มาอธิษฐานกนัเถอะ” แมก่ล่าว  

แม่อธิษฐานอยา่งจรงิจงัเรื่องการสอบในวนัสะบาโต
ของโอเวน โอเวนเองก็อธิษฐานเรือ่งการสอบ 

ไม่น่าเชื่อที่คณุครูยอมใหโ้อเวนสอบก่อนล่วงหนา้ โอ
เวนดใีจมาก แม่ก็ดใีจเช่นกนั พวกเขาขอบคณุพระเจา้
ส าหรบัการตอบค าอธิษฐานของพวกเขา 

แลว้ครูอีกคนบอกมีอาวา่เธอตอ้งไปโรงเรียนส าหรบัชัน้
เรียนพิเศษทกุสะบาโต มีอาไม่รูจ้ะท าอย่างไร เธออยากได้
คะแนนท่ีดี แต่เธอก็อยากไปโบสถด์ว้ย เธอบอกแม่เรื่องชัน้
เรียนพิเศษ 

“เรามาอธิษฐานเรื่องนีก้นั” แมก่ล่าว แม่อธิษฐานเรื่อง
ชัน้เรียนพิเศษของมีอาอยา่งจรงิจงั มีอาก็อธิษฐานเรื่องนี ้
ดว้ย แตค่รูก็ไม่ยอมเปล่ียนใจ 

“นกัเรียนจ าเป็นตอ้งมาเขา้เรียนชัน้พิเศษเพราะจะชว่ย
ใหน้กัเรียนเขียนหนงัสือไดด้ีขึน้” ครูกล่าว “ถา้นกัเรียนโดด
เรียน ครูจะใหก้ารบา้นพิเศษเยอะๆ เพื่อนกัเรียนจะเขยีน
ไดด้ีขึน้” มีอาเสียใจมาก เธอบอกแม่วา่ครูพดูอยา่งไร แม่
เองกเ็สียใจกบัมีอา 

 

 

     



 

12 

“มีอา หนอูยากจะฟังเสียงพระเจา้หรือคณุครู” แม่
ถาม 

มีอารูถ้งึพระบญัญัติขอ้ที่ส่ีดี ที่พระเจา้ตรสัว่า “จง
ระลกึถึงวนัสะบาโตถือเป็นวนับรสิทุธ์ิ” (อพยพ 20:8) 
เธอจึงอธิษฐานขอการชว่ยเหลือจากพระเจา้ 
ในวนัสะบาโต มีอาไปโบสถแ์ทนที่จะไปโรงเรียน เธอ

สงสยัว่าครูจะว่าอย่างไร เมื่อเธอไปโรงเรียนในวนัจนัทร ์
ครูจอ้งมองเธอ แต่ครูไม่พาดอะไร ครูไม่ไดใ้หก้ารบา้น
พิเศษอะไรดว้ย มีอาดใีจมาก แมก่็ดีใจมาก มีอาและแม่
ขอบคณุพระเจา้ส าหรบัความดีของพระองค ์มีอาไม่กลวั
อีกแลว้ที่จะบอกครูวา่เธอไปโรงเรียนในวนัสะบาโตไม่ได ้

โอเวนและมีอามีค าขออธิษฐานท่ีใหญ่อนัหนึ่ง คือ 
พวกเขาขอใหเ้ดก็ๆ และเดก็คนอืน่ทั่วโลกที่ไดย้ินเรื่อง
ของพวกเขาโปรดอธิษฐานเผื่อพอ่ของพวกเขา แมว้า่พ่อ
จะอ่านพระคมัภีรใ์หพ้วกเขาฟังทกุเย็นและขบัรถไปส่ง
พวกเขาทกุสะบาโต แต่พ่อยงัไม่ไดม้อบจิตใจใหก้บัพระ
เยซู โอเวนและมีอาหวงัว่าพ่อจะรบับพัติศมาในวนัหนึง่ 
เด็กๆ จะอธิษฐานเผ่ือพ่อของพวกเขาไดไ้หม?  

ขณะที่โอเวนและมีอารกัพระเยซู ยงัมีผูค้นชนพืน้เมือง
อื่นอีกมากมายในไตห้วนัท่ียงัไม่เคยไดย้ิน 

 

 

 

ความจรงิน่ารู้ 
➢ หาไตห้วนับนแผนที ่

➢ รูว้่าเร่ืองในข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้หน็
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของคริสตจกัรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ที่ช่ือว่า “ฉนัจะไป” : 
วตัถปุระสงคด์า้นพนัธกิจขอ้ที่ 1 “เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและเสียสละเพ่ืองาน
พนัธกิจเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยมีส่วน
รว่มไม่ใช่เพียงศาสนาจารยแ์ต่เป็นสมาชิก
คริสตจกัรทกุคน เยาวชนและผูส้งูวยั ในความชื่น
ชมยินดีกบัการเป็นพยานเพื่อพระคริสตแ์ละการ
สรา้งสาวก” และวตัถปุระสงคด์า้นการเติบโตฝ่าย
จิตวิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้หพ้ระองคเ์ป็นที่หนึ่งและเป็น
ตวัอย่างต่อโลกดว้ยมมุมองตามอย่างพระคมัภีร”์ 
เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี ่
IWillGo2020.org.  

เรื่องของพระองค ์ส่วนหนึง่ของเงนิถวายสะบาโต   
ที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ะน าไปชว่ยประกาศข่าว
ประเสรฐิไปยงักลุ่มคนพืน้เมืองในไตห้วนั ขอบคณุ
ส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจกวา้งขวาง 
 

 

BigStockPhoto.com 

 

เบสบอลเป็นกีฬา
ประจ าชาติของไตห้วนั 
กีฬาซึง่เป็นท่ีนิยมอื่นๆ 
ไดแ้ก่ บาสเกต็บอล 
เทนนิส ปิงปอง 
แบดมินตนั เทควนัโด 
และกอลฟ์ 
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ยทูิง ไม่เคยไปโบสถต์อนที่เธอเป็นเด็กหญิงเล็กๆ ใน
ไตห้วนั แม่กบัพ่อเชื่อในพระเจา้และเรียกตวัเองวา่ครสิ
เตียน แตด่ว้ยเหตผุลอะไรบางอยา่งที่ท  าใหพ้วกเขาไม่คดิ
ว่าเป็นเรื่องส าคญัที่จะตอ้งไปนมสัการพระเจา้ในโบสถ ์

แลว้แม่กบัพ่อไดส่้งยทูิงไปอาศยัอยู่กบัยายที่หมู่บา้น
เล็กๆ แห่งหนึ่ง ยายเองก็เชื่อในพระเจา้ ยายเรียกตวัเอง
ว่าครสิเตียนเช่นกนั แตย่ายนมสัการพระเจา้ที่โบสถด์ว้ย 
ดงันัน้ยทูงิจึงไปโบสถก์บัยายทกุสะบาโต 

ยทูิงมเีพื่อนใหม่หลายคนระหว่างที่อยู่กบัยาย และได้
เรียนรูส่ิ้งไม่ดีมากมายดว้ย ยายกงัวลใจ แม่กบัพ่อก็กงัวล
ใจ ยทูิงไม่กงัวลใจแตเ่ธอรูส้กึไมม่ีความสขุ ขณะที่เธอท า
ส่ิงไม่ดี เธอยิง่รูส้กึเศรา้มาก 

เธอชอบการไปโบสถ ์การนมสัการพระเจา้ท าใหเ้ธอมี
ความสขุ แต่แลว้เธอกเ็ริ่มรูส้กึเศรา้ใจเมื่อไปโบสถ ์เพื่อน
ใหม่ของเธอบอกว่าพวกเขายุ่งเกนิกว่าที่จะนมสัการพระ
เจา้ และพวกเขาก็ไดห้ยดุไปโบสถ ์ในไม่ชา้ยทูิงเป็นเพียง
คนเดียวที่เหลืออยู่ที่ยงัไปโบสถ ์

มีบางคนขอใหเ้ธอชว่ยน าเพลง ยทูิงชอบรอ้งเพลง
และมีความสขุที่ไดน้ าเพลง การมีส่วนรว่มในการรอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงท าใหย้ทูิงสนใจค าเทศนามากขึน้ เธอเริ่มตัง้ใจฟังค า
เทศนาต่างๆ 

วนัหนึ่งศาสนาจารยก์ลา่วว่า น่ีเป็นเรื่องส าคญัส าหรบั
ทกุคน ทัง้ปู่ ยา่ตายาย พ่อแม่และแมแ้ต่เด็กชายและ
เด็กหญิงทกุคนท่ีควรจะใชเ้วลาส่วนตวักบัพระเจา้ทกุวนั 
ยทูิงตดัสินใจที่จะลอง เธอพบหนงัสือนมสัการส่วนตวับน
ชัน้หนงัสือของคณุยายและลองเปิดอ่าน บทแรกมชีื่อวา่ 
“ความบาป” ยทูิงอา่นไปสองสามประโยคและรีบปิด
หนงัสือ เธอคิดถึงส่ิงเลวรา้ยตา่งๆ ท่ีเธอเคยท าและเธอรูส้กึ
ไม่ดีเลย 

วนัต่อมา ยทูิงเปิดหนงัสืออา่นอีกครัง้ ครัง้นีเ้ธอเปิดไป
ยงับทอื่น อีกครัง้ที่เธอไดอ้า่นเรื่องของความบาป อีกครัง้ที่
เธอรูส้กึแย่และปิดหนงัสือ 

ในวนัท่ีสาม เธอเปิดหนงัสือดว้ยมือที่สั่นเทา เธอ
เปิดหนงัสืออ่านจนจบหนึง่หนา้กอ่นท่ีเธอจะไม่
สามารถทนกบัความรูส้กึผิดไดอ้กีต่อไปและวิ่งไปท่ี
หอ้งนอนของเธอ เธอล็อคประตแูละคกุเขา่ลง 

“โปรดอภยัความผิดบาปของลกูดว้ย” เธอ
อธิษฐานไปรอ้งไหไ้ป “โปรดใหอ้ภยักบัส่ิงเลวรา้ยที่ลกู
เคยท าดว้ย” 
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เธอตระหนกัไดว้่าเธอชา่งโงเ่งา่แค่ไหนท่ีเคยท าส่ิง
เลวรา้ยเหล่านัน้แมว้า่เธอรูว้่าอะไรคือส่ิงดีกว่า เธอรูส้กึ
เศรา้ใจ เธออธิษฐานจนกระทั่งหลบัไป 

ทกุคืนเป็นเวลาหน่ึงสปัดาห ์ยทูงิคกุเขา่ลงขา้งเตียง
และร ่าไหข้ณะที่เธอขอใหพ้ระเจา้อภยัใหเ้ธอ 

ในวนัสดุทา้ยของสปัดาห ์เธอกล่าวอะไรบางอยา่งที่
เธอไม่เคยกล่าวมาก่อน เธออธิษฐาน “พระเจา้ที่รกั ลกู
ขอวางอดีต ปัจจบุนัและอนาคตไวใ้นพระหตัถข์อง
พระองค ์ลกูเขา้ใจวา่บาปของลกูไดท้ ารา้ยตวัลกูเอง
และคนอื่นๆ โปรดทรงน าลกูตามน า้พระทยัพระองค์
เถิด” 
เมื่อเธอตื่นขึน้ในตอนเชา้ เธอรูส้กึต่างออกไป ใจของ

เธอเตม็ลน้ไปดว้ยความชื่นชมยินดีและสนัติสขุ เธอ
รูส้กึเหมือนเป็นคนใหม่ “ขอบพระคณุพระเจา้” เธอ
ตะโกน 

ยทูิงไดพ้บความจรงิแหง่ค าสญัญาของพระเจา้ใน
พระคมัภีร ์“ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รง
สตัยซ์ื่อและเที่ยงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา 
และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอภยัทัง้สิน้” (1 ยอหน์ 

1:9; KJV) 
ยทูิงยงัคงนมสัการส่วนตวัทกุเชา้เมื่อเธอกลบัไป

อาศยัอยู่กบัพ่อแมข่องเธอหลงัจากนัน้สามปี แม่กบัพ่อ
สงัเกตเุห็นอะไรท่ีแตกต่างไปจากเดิมในตวัลกูสาวของ
พวกเขา พวกเขาไม่ไดพ้ดูอะไร แต่พวกเขาเห็นวา่เธอรกั
การอ่านพระคมัภีรแ์ละอธิษฐาน พวกเขาเห็นว่าเธอมี
ความสขุกบัการนมสัการพระเจา้ในโบสถท์กุสะบาโต 
วนัสะบาโตหน่ึงยทูิงชวนพวกเขาไปโบสถก์บัเธอ และ
พวกเขาตกลงไป 

ทกุวนันีแ้มก่บัพ่อไปโบสถก์บัยทูิงทกุสะบาโต และ
เช่นเดียวกบัลกูสาวของพวกเขา พวกเขาอา่นพระคมัภีร ์
และอธิษฐานทกุเชา้ ยูทงิมคีวามสขุมาก พระเจา้ทรง
อภยับาปใหเ้ธอและประทานชวีิตใหม่ในพระองคใ์หก้บั
เธอและครอบครวัของเธอ 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาไตห้วนับนแผนที ่

➢ รูไ้หมว่าตอนที่เอลเลน ไวทอ์ายปุระมาณ 8 ขวบ 
เธอกงัวลและร ่าไหถ้ึงความผิดบาปของเธอ แต่
เม่ือเธอไดอ่้านพระคมัภีร ์อธิษฐานและเป็นพยาน 
เธอรูว้่าพระเจา้ทรงอภยัและเธอพบสนัติสขุและ
ความช่ืนชมยินดีในพระองค ์อ่านรายละเอียดของ
เร่ืองนีไ้ดใ้นหนงัสือ The Ellen G. White 

Encyclopedia (2014) ในบทที่ชื่อว่า “For 

Jesus and Scripture: The Life of Ellen 

G. White” by Jerry Moon and Denis 

Kaiser  

➢ หนนุใจเด็กๆ ใหส้ารภาพความบาปของพวกเขา
ต่อพระเยซูและไดพ้บกบัสนัติสขุและความชื่น
ชมยินดีซึ่งไดม้าโดยการกลบัใจใหม่ผ่านทาง
พระองคเ์ท่านัน้ 

➢ รูว้่าเร่ืองในข่าวพนัธกิจนีแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
ส่วนประกอบของกลยทุธิ์คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่า “ฉนัจะไป” : วตัถปุระสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ที่ 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การคงอยู่ การฟ้ืนฟแูละการมีสว่นรว่มของ
เด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญต่อนตอนใหพ้ระ
เจา้เป็นที่หนึ่ง” เรียนรูก้ลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 

 

 

  

ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ ในไตรมาสนีซ้ึง่จะน าไปช่วยเด็กคนอื่นๆ และ
ผูป้กครองอีกมากมายในไตห้วนัไดรู้จ้กักบัสนัติสขุ
และความชื่นชมยินดีซึ่งมาจากการมีความสมัพนัธ์
ส่วนตวักบัพระเยซ ู
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จนูวยัสิบเอด็ปีชอบจดจ าขอ้พระคมัภีรท์ี่บา้นใน
ไตห้วนั 

จนูเป็นพ่ีคนโตในครอบครวั เริ่มจดจ าขอ้พระคมัภีร ์
ตัง้แตเ่ขาอยู่เกรดสาม แม่เป็นคนแรกที่แนะน าใหเ้ขา
จดจ าขอ้พระคมัภีรแ์ละท่องขอ้พระคมัภีรท์ี่จ  าไดใ้นชว่ง
นมสัการเย็นของครอบครวั และแมว้่าบางครัง้ จนูมี
ความสขุที่ไดท้่องขอ้พระคมัภีรแ์ละแมว้่าบางครัง้มนัยาก
ที่จะจดจ า แตเ่ขาก็ไม่ไดโ้มโห แมส่ญัญาว่าแม่จะเล่าเรื่อง
ในพระคมัภีรใ์หฟั้งหน่ึงเรื่องทกุครัง้ที่เขาจ าขอ้พระคมัภีร ์
ใหม่ๆ ได ้จนูรกัการฟังเรื่องตา่งๆ โดยเฉพาะจากพระ
คมัภีร ์

ในการนมสัการของครอบครวั เขาท่องขอ้พระคมัภีร ์
ใหม่ๆ ซึง่เขาจดจ าได ้นอ้งสาววยั 9 ปีและนอ้งชายวยั 5 
ปีของเขาจดจ าขอ้พระคมัภีรเ์ดียวกนัได ้และพ่อกบัแมเ่อง
ก็จ าได ้ทัง้ครอบครวัจึงท่องขอ้พระคมัภีรน์ัน้ดงัๆ ดว้ยกนั 

ผูน้  าโบสถบ์างคนรบัรูเ้รื่องครอบครวัชาวไตห้วนัท่ีรกั
การจดจ าขอ้พระคมัภีรน์ีจ้งึไดเ้ชญิพวกเขาไปท่องขอ้พระ 

คมัภีรท์ี่การประชมุส าคญัหน่ึงของมิชชั่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 จนูและครอบครวัทัง้หมดของเขายืนบนเวทีและท่อง
ขอ้พระคมัภีรท์ี่พวกเขาชอบใหก้บัผูฟั้งกลุ่มใหญ่มาก มี
พ่อแม่หลายคนอยู่ในกลุ่มผูฟั้ง และพวกเขาประหลาด
ใจที่ไดย้ินจนูกบัครอบครวัท่องขอ้พระคมัภีร ์พวกเขาจงึ
ตดัสินใจจดจ าขอ้พระคมัภีรก์บัลกูๆ ของพวกเขาในการ
นมสัการเย็นของครอบครวัดว้ยเช่นกนั 

แลว้เพราะงานของพ่อ ท าใหจ้นูและครอบครวัของ
เขาตอ้งยา้ยไปยงัเมืองอื่น ตอนแรกจนูรูส้กึเสียใจที่ตอ้ง
บอกลาเพื่อนๆ ของเขา แต่วนัหนึง่ที่โรงเรีนใหม่ของเขา 
ครูถามขึน้วา่ “อะไรคือความหมายของการแบ่งปัน” 

จนูรีบยกมือขึน้ เขาจ าเรื่องในพระคมัภีรท์ี่เขาชอบได้
เรื่องหนึ่งที่แม่เคยเล่าใหฟั้ง “ผมรูเ้รื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ
เด็กชายคนหน่ึงที่แบง่ปันขนมปังหา้กอ้นกบัปลาสองตวั
ซึ่งเป็นอาหารเที่ยงของเขา และมนัก็สามารถเลีย้งคนได้
มากกวา่หา้พนัคนครบั” เขากล่าว 

คณุครูไม่เคยไดย้ินเรื่องนีม้าก่อน เพื่อนรว่มชัน้ของ
จนูก็ไม่เคยไดย้ิน พวกเขาไม่เคยอ่านพระคมัภีร ์คณุครู
ขอใหจ้นูเลา่เรื่องนีใ้หเ้พื่อนๆ ในชัน้ฟัง จนูเล่าเรื่องการ
อศัจรรยท์ี่พระเยซูทรงอวยพรอาหารเที่ยงของเด็กชาย
อย่างไรอยา่งมีความสขุ เขามคีวามสขุกบัการแบ่งปัน 
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ความรกัที่เขามตี่อพระเยซูในโรงเรียนใหม่ของเขา 
แลว้เพื่อนรว่มชัน้คนหนึง่ของจนูตอ้งยา้ยไปเพราะ

พ่อของเขาไดง้านใหม่ จนูเห็นว่าเพื่อนของเขาเสียใจ 
เขาเขา้ใจว่าเด็กชายคนนัน้รูส้กึอย่างไร เขาเคยรูส้กึ
แบบเดียวกนัตอนท่ีเขาตอ้งยา้ย 

“ฉนัอธิษฐานเผื่อนายไดไ้หม” เขาถาม “พระเจา้
ช่วยใหน้ายรูส้กึมีความสขุอีกครัง้ไดน้ะ” 

เด็กชายตกลง และจนูก็ท่องค าอธิษฐานซึ่งเขาจ า
ไดจ้ากพระคมัภีร ์เขาอธิษฐานค าอธิษฐานซึ่งกลา่วว่า 
“ขา้แต่พระบิดาแหง่ขา้พระองคท์ัง้หลายผูท้รงสถติใน
สวรรค ์ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นท่ีเคารพ
สกัการะ ขอใหอ้าณาจกัรของพระองคม์าตัง้อยู่ ขอให้
เป็นไปตามพระทยัของพระองค ์ในสวรรคเ์ป็นอยา่งไร
ก็ใหเ้ป็นไปอยา่งนัน้ในแผ่นดินโลก” (ค าอธิษฐาน
ทัง้หมดอยูใ่น มทัธิว 6:9-13) 

จนูไม่อายที่จะอธิษฐานกบัเพื่อนของเขา ทกุวนันี้
เพื่อนรว่มชัน้ของเขามกัจะมาเล่นท่ีบา้นของเขาและ
เขามกัจะชวนพวกเขาใหอ้ธิษฐานดว้ยกนั 

จนูชอบการจดจ าขอ้พระคมัภีร ์และมนั
เปล่ียนแปลงชวีิตของเขา  

ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ 
ในไตรมาสนีท้ี่จะน าไปช่วยเด็กๆ และผูป้กครองอีก
มากมายในไตห้วนัไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซ ู
 

โดย เจมส ์วู 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาไตห้วนับนแผนที ่

➢ รูว้่าขอ้พระคมัภีรท์ี่จนูชอบอยู่ในพระธรรมสดดุี
บทที่ 23 เขาไม่ไดรู้เ้พียงแค่การท่องขอ้พระ
คมัภีรจ์ากความจ าเท่านัน้ แต่เขายงัสามารถ
รอ้งขอ้พระคมัภีรเ์ป็นเพลงไดด้ว้ย บางครัง้เขา
รอ้งเพลงจากขอ้พระคมัภีรเ์หล่านีก้บัคนใน
ครอบครวัของเขา 

➢ รูว้่าขณะที่จนูอายมุากขึน้ แม่ของเขาไดข้อใหเ้ขา
ลองวาดขอ้พระคมัภีรต์่างๆ ที่จดจ าไดด้ว้ย การ
วาดขอ้พระคมัภีรช์่วยใหเ้ขายิ่งจ าขอ้พระคมัภีร ์
ไดด้ีขึน้อีก 

➢ หนนุใจใหเ้ด็กๆ จดจ าขอ้พระคมัภีรต์่างๆ 
นอกจากการจดจ าขอ้พระคมัภีรต์่างๆ กบั
ครอบครวัของเขาแลว้ จนูยงัจดจ าขอ้พระคมัภีร ์
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณุครูโรงเรียนสะบาโต
ของเขาทกุสปัดาหด์ว้ย 

➢ รูว้่าเร่ืองในข่าวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
ส่วนประกอบของกลยทุธิ์ของคริสตจกัรเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่า “ฉนัจะไป” : 
วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 5  
“เพ่ือสรา้งสาวกในแบบส่วนบคุคลและ
ครอบครวัเพื่อน าไปสู่ชีวิตที่เต็มดว้ยพระวิ
ญาณ" และ วตัถปุระสงคฝ่์ายการเติบโตฝ่าย
จิตวิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนนน้ใหพ้ระเจา้เป็นทีห่นึ่ง” เรียนรู ้
แผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ IWillGo2020.org.  

 

 

 

ตามขอ้มลูของรฐับาลประชากรที่มากที่สดุของไตห้วนัคือชาว
ฮั่น (95%) ซึง่บรรพบรุุษส่วนใหญ่ไดอ้พยพมาจาก
แผ่นดินใหญ่ตัง้แต่ชว่ยตน้ของศตวรรษที่สิบแปด ภาษาแมน
ดารนิคือภาษาที่ใชก้นัมากที่สดุในไตห้วนั 
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เซฮีและครอบครวัยา้ยไปอยูใ่นแถบชนบทหลงัจาก
อยู่ในเมืองใหญ่ในเกาหลีใต ้

แม่ตื่นเตน้กบัการยา้ย “การยา้ยมาที่นี่เป็นค าตอบ
ของค าอธิษฐาน” แม่กล่าว 

แต่เซฮีไม่แน่ใจนกั เธอรูส้กึเสียใจที่ตอ้งจากเพื่อนๆ 
ของเธอในเมือง 

ในแถบชนบท เซฮเีริ่มเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ แม่ท าสวนผกั 
เซฮกีบันอ้งชายของเธอชว่ยกนัดแูลผกักาดหอม 
แตงกวาและขา้วโพด เซฮีตอ้งแน่ใจวา่ผกัไดน้ า้เพียงพอ 
เธอถอนพวกวชัพืชเพื่อผกัจะไดม้พีืน้ท่ีมากพอที่จะ
เติบโต ก่อนท่ีเซฮีจะรูต้วั สวนก็เตม็ไปดว้ยแตงกวาผล
ยาวสีเขียวเขม้ หวัผกักาดหอมกลมๆ และกลีบเขียวๆ 
ซึ่งมีขา้วโพดสเีหลืองอยูด่า้นใน เซฮีรกัการรบัประทาน
ผกัสดที่เก็บจากสวนโดยตรง 

แม่บอกวา่พวกเพื่อนบา้นก็น่าจะชอบรบัประทานผกั
สดที่เก็บมาจากสวนโดยตรงเช่นกนั เซฮชี่วยเก็บ
แตงกวาผลยาวสีเขียวเขม้ ผกักาดหอมหวักลม และ
ขา้วโพดสีเหลืองเพื่อน าไปแจก เพื่อนบา้นดีใจที่ไดร้บั 

ผกั เซฮีรูส้กึดเีมื่อเห็นเพื่อนบา้นยิม้และขอบคณุเธอ 
เพื่อนบา้นเคยใหข้นมปังที่ท  าเองและผกัดองมาใหเ้ธอ
เป็นของขวญัดว้ย บางครัง้เธอกลบัมาบา้นพรอ้มอาหาร
ที่มากกวา่ตอนที่ออกไปเสียอกี พระคมัภีรส์อนว่ายิง่เรา
แบ่งปันเราก็ยิ่งไดร้บั สภุาษิต 11:24 กล่าวว่า “บางคน
ยิ่งจ าหน่ายยิ่งมั่งคั่ง” (KJV) 

แต่เซฮีไม่มเีพื่อนรุน่เดยีวกนัเลยที่โบสถ ์เด็กที่นั่นก็มี
เพียงเธอและนอ้งชายของเธอเทา่นัน้ แม่เห็นสายตาที่
เศรา้สรอ้ยของเซฮีและแนะน าใหเ้ธออธิษฐานเผ่ือเพื่อน
รว่มชัน้ท่ีโรงเรียนของเธอและเชญิพวกเขามารว่ม
โรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดรูอ้นท่ีโบสถ ์

เซฮเีขียนบตัรเชิญพเิศษใหเ้พื่อนรว่มชัน้ของเธอ แต่
เธออายที่จะใหบ้ตัรเชิญกบัเพื่อนๆ ของเธอ แลว้ถา้พวก
เขาไม่มาล่ะจะท าไง 

“ไม่ตอ้งกงัวล” แม่กล่าว “ไม่ใช่หนา้ที่ของลกูที่จะ
โนม้นา้วใหพ้วกเขามาโรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดรูอ้น 
นั่นเป็นงานของพระเจา้” 

เซฮกีบัแม่แจกบตัรเชิญใหก้บัเพื่อนรว่มชั้นของเธอ  
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ผลคือไม่มีใครมารว่มโรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดรูอ้น
เลย แต่มเีด็กชายคนหน่ึงมาที่โบสถใ์นวนัสะบาโต 
เด็กชายคนนัน้อาศยัอยูก่บัตายายของเขาและไม่รูอ้ะไร
เลยเก่ียวกบัพระเยซู เขาไม่มีเพื่อนเลยที่โรงเรียน เขามี
ความสขุมากที่ไดเ้รียนรูเ้รื่องของพระเยซูที่โบสถ ์และ
เขาประกาศทนัทีว่าเขาอยากจะมาโบสถท์กุสะบาโต
เลย 

ที่บา้น แม่บอกเซฮวี่าแมจ้ะไมม่ีใครมาโรงเรียนพระ
คมัภีรภ์าคฤดรูอ้นเลย แต่พระเจา้ทรงอวยพรใหก้าร
เชิญนัน้โดยการน าเดก็ชายคนนัน้มาโบสถ ์

“เขารบับตัรเชิญที่เราใหไ้ปเป็นคนสดุทา้ยเลยนะ” 
แม่กล่าว 

เซฮีประหลาดใจ “เขาจะไม่ไดพ้บพระเยซเูลยถา้เรา
ไม่แจกบตัรเชิญ” เธอกล่าว 

คืนนัน้เธออธิษฐานเป็นพิเศษส าหรบัเด็กชายคนนัน้ 
“พระเจา้ที่รกั ขอบคณุส าหรบัการน าเขามาโบสถ”์ เธอ
กล่าว “โปรดใหเ้ขาและครอบครวัไดรู้จ้กัและวางใจใน
พระองคด์ว้ย ในนามพระเยซเูจา้ อาเมน” 

ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ ในไตรมาสนีท้ี่จะน าไปชว่ยเด็กๆ และผูป้กครอง
ในเกาหลีใตไ้ดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู  เงินถวายจะน าไปช่วย
เปิดศนูยพ์นัธกิจที่ส  าคญัสองแหง่ในสองเมืองในเกาหลี
ใต ้

โดย ยงัซุก แช 

 

 

 

 

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาเกาหลีใตบ้นแผนที ่

➢ รูว้่าเร่ืองในข่าวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพ
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของคริสตจกัรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีที่มีชื่อว่า “ฉนัจะไป” :
วตัถปุระสงคง์านพนัธกิจขอ้ที่ 1 “เพ่ือรบัเอา
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพ่ือ
งานพนัธกิจใหเ้ป็นหนึ่งในชีวิตโดยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทกุคน ทัง้เยาวชนและผูส้งูวยัในความ
ชื่นชมยินดีของการเป็นพยานเพื่อพระคริสตแ์ละ
การสรา้งสาวก” วตัถปุระสงคง์านพนัธกิจขอ้ที่ 2 
“เพ่ือเสริมสรา้งและกระจายการเขา้ถึงของแอ๊ด
เวนตีสไปยงัผูค้นที่ยงัเขา้ไม่ถึงและกลุม่ที่เขา้ถึง
แลว้รวมทัง้กลุ่มที่ไม่ใช่คริสเตียน” และ
วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่  7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญต่อนตน้ใหพ้ระเจา้
เป็นที่หนึ่ง” เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่  
IWillGo2020.org.  

 

 

 

 

 

 

 

เดือนกมุภาพนัธ ์ค.ศ.1943 ช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ผูน้  าครสิตจกัรในเกาหลีถกูจบัโดย
ต ารวจญ่ีปุ่ นแลว้ถกูขงัในคกุจนถงึปลายปีนัน้ คนหน่ึงเสียชวีิตเนื่องจากถกูทรมานในคกุ อีกสอง
คนเสียชวีิตหลงัจากถกูปล่อยไมน่าน และอีกคนกเ็สียชวีิตในเวลาต่อมาเช่นกนั รวมทัง้หมดมเีซ
เว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสประมาณ 40 คนที่ถกูขบัเนื่องจากความเชื่อของพวกเขา คนอ่ืนอีกหลายคน
หนีไปอยู่ในแถบภเูขาของเกาหลีและกลบัมายงับา้นของพวกเขาเมื่อสงครามจบลง 
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ซุนยงัอยู่เกรดสามและนอ้งสาวของเธอซุนมีอยู่
เกรดสองตอนที่พวกเธอเริม่ไปโบสถแ์ฮปป้ีในเกาหลีใต ้

โบสถใ์หม่นีต้ัง้อยู่ในเมืองที่ถกูสรา้งใหม่ไม่ไกลจาก
บา้นของพวกเขา เมื่อไม่นานมานี ้สถานท่ีทัง้หมดเป็น
เทือกเขา ทุ่งหญา้และฟารม์ แต่เมื่อช่างเริ่มท างาน 
บรเิวณนัน้กลายเป็นเมืองใหญ่และสวยงามอยา่ง
รวดเรว็ ชื่อวา่เมืองเซจอง 

ซุนยงัและซุนมี พรอ้มกบัพ่อและแม่ นมสัการใน
โบสถเ์ล็กๆ ที่สรา้งขึน้ใหม่ในเมืองเซจอง โบสถแ์ฮปป้ี 

พ่อน ารอ้งเพลงในการนมสัการวนัสะบาโต ซุนยงั
และซุนมีรว่มเล่นไวโอลินในขณะที่พ่อน าเพลง พวกเขา
เพิ่งเริม่เรียนไวโอลินไดไ้ม่นาน การสรรเสรญิพระเจา้
ผ่านดนตรีท าใหเ้ด็กหญิงทัง้สองรูส้กึมีความสขุ พวก
เขามคีวามสขุที่ไดอ้ยู่ที่โบสถแ์ฮปป้ี 

หลงัจากนัน้ไม่นาน เดก็หญิงที่ชื่อซูอายา้ยมาที่
เมืองนีแ้ละเธอเอาไวโอลินมาโบสถ ์แม่ของซูอาเป็นครู
สอนดนตรี สอนเล่นเชลโล่ และเธอไดน้ ากลุ่มดนตรีของ
เด็กๆ สามคนท่ีเล่นไวโอลินอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณปีครึง่ต่อมา ลกูชายคนโตของศาสนาจารย์
คนใหม่ ชนัยงัไดเ้ขา้รว่มกลุ่มดนตรีพรอ้มกบัคลารเิน็ต
ของเขา ส่วนนอ้งชายของเขา ชนัซอลเอาไวโอลินมารว่ม
เล่น 

ตอนนีก้ลุ่มดนตรจีึงประกอบไปดว้ยไวโอลินส่ีตวัและ
คลารเิน็ตหน่ึง เมื่อกลุ่มเล็กๆ นีเ้ล่นดนตรีในชว่งนมสัการ
สะบาโต คนท่ีไดไ้ปโบสถจ์ะบอกอย่างมีความสขุว่าพวก
เขารูส้กึเหมือนพวกเขาก าลงัฟังดนตรีท่ีเล่นอยู่ขา้งทะเล
แกว้ที่บลัลงักข์องพระเจา้ในสวรรค ์

ในกลุ่มคนท่ีไปโบสถเ์หล่านัน้มมีสิซิสลีที่ชอบฟัง
ดนตรีมาก เธอมาที่โบสถแ์ฮปป้ีเมื่อสามีของเธอไดอ้า่น
เจอในอินเทอรเ์น็ตว่าสะบาโตของพระเจา้เป็นวนัเสาร์
ไม่ใชว่นัอาทิตย ์ลกูชายของพวกเขาก็ชอบดนตรีมาก
เช่นกนั และไดเ้ริม่เรียนเล่นไวโอลินเพราะเขาอยากจะ
เขา้รว่มกลุ่มดนตร ี

ยงัมเีด็กๆ คนอื่นอีกที่อยากเขา้รว่มกลุ่ม โดฮีก าลงั
เรียนเล่นฟลตู เยซองก าลงัเรียนเล่นไวโอลิน มิงโยก าลงั
เรียนเล่นเชลโล่ และแทฮนุก าลงัเรียนคลารเิน็ต เมื่อ 
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 เด็กๆ ท าคนเรียนจนเล่นไดแ้ลว้ กลุ่มเล็กนีจ้ะ
กลายเป็นวงออเคสตราขนาดใหญ่ 

ศาสนาจารยต์ัง้ชื่อวงดนตรีนีว้่า โอเชอร ์ซึ่งแปลว่า 
“ความสขุ” ในภาษาฮีบรูในพระคมัภีร ์เด็กๆ ท่ีเล่น
ดนตรีในกลุ่มมีความสขุ คนที่มาโบสถไ์ดฟั้งเพลงของ
พวกเขากม็ีความสขุ และพระเจา้ผูท้รงรบัการ
สรรเสรญิดว้ยดนตรีของพวกเขาในสวรรคท์รงมี
ความสขุเช่นกนั 

 

เมื่อสามปีก่อน ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบ
สามของเด็กๆ ไดน้ าไปช่วยสรา้งโบสถแ์ฮปป้ีในเซจอง 
ประเทศเกาหลีใต ้ซนัยงัและซนัมรูีส้กึขอบคุณเดก็ๆ 
หลายคนทั่วโลกที่ไดถ้วายเงินเพื่อโบสถข์องพวกเขา
ผ่านเงินถวายในสะบาโตที่สิบสาม 

“ผูเ้ชื่อจากทั่วโลกไดช้่วยสรา้งโบสถข์องเราดว้ยค า
อธิษฐานและเงินถวาย” ซนัยงักลา่ว 
“ขอบคณุมากค่ะ” ซนัมกีล่าว 
 

โดย ยงัซุก แช 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวเกาหลีที่มาเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสกลุ่มแรก คือ ลี องุ ฮยนุและซอน ฮึง โช ซึ่งกลบัใจ
ในปีค.ศ.1904 ในเมืองโกเบ ประเทศญีปุ่ น ลี องุ ฮยนุไดเ้ห็นป้ายในภาษาจีน (ซึ่งมีพืน้ฐาน
คลา้ยภาษาญ่ีปุ่ นและเกาหลี) ตดิตรงถนนบอกวา่ “โบสถส์ะบาโตวนัท่ีเจ็ดพระเยซเูสด็จมา” 
เขาเป็นครสิเตยีนอยู่แลว้และถกูท าใหส้งสยัดว้ยปา้ยนัน้ หลงัจากสืบเสาะและพดูคยุกบั
นกัเทศนฮ์เิดะ คนูยิะ ซึ่งไดเ้ชิญซอน ฮึง โชไปเยี่ยมที่โบสถก์บัเขาแลว้ทัง้สองก็รบับพัตศิมา
ต่อมาในไม่ชา้ ซอน ฮงึ โชไดก้ลบัไปยงัเกาหลีซึ่งเขาไดเ้ริ่มประกาศข่าว ต่อมาในปีนัน้เขาได้
เชิญฮเิดะ คนูยิะมาที่เกาหลีและสอนใหก้บัผูท้ี่กลบัใจใหม ่

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาเกาหลีใตบ้นแผนที ่

➢ รูว้่าซุนมีตอนนีเ้ล่นเครื่องดนตรีไดห้ลาย
ชนิด ในภาพจะเห็นว่าเธอก าลงัถือฟลตู 

➢ รูว้่าเร่ืองข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพ
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของคริสตจกัรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีที่มีชื่อว่า “ฉนัจะไป”: 
วตัถปุระสงคง์านพนัธกิจขอ้ที่ 1 “เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิด
พนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพ่ืองานพนัธกิจให้
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพรอ้มกบัการมีส่วนรว่ม
ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารยแ์ต่เป็นสมาชิกทกุคนใน
โบสถ ์ทัง้เยาวชนและผูส้งูวยั ในความชื่นชมยินดี
ของการเป็นพยานเพื่อพระคริสตแ์ละการสรา้ง
สาวก” วตัถปุระสงคก์ารเตบิโตฝ่ายจติวิญญาณ
ขอ้ที่ 6 “เพ่ือเพิ่มการเขา้ถึง การคงอยู่ การ
ประกาศและการมีสว่นรว่มของเด็กๆ เยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในแสดงใหโ้ลกเห็นถึงการด าเนิน
ชีวิตตามพระคมัภีร”์ และวตัถปุระสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ใหพ้ระเจา้เป็นที่หนึ่ง” เรียนรู ้
แผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ IWillGo2020.org. 
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    4  ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กๆ เคยรูส้กึอายไหม เคยรูส้กึอายมากจนไม่
อยากจะไปโบสถไ์หม 

นั่นเป็นส่ิงที่เจชานรูส้กึในครัง้แรกที่พ่อแม่ของเขา
พาเขาไปโบสถใ์นเกาหลีใต ้เขาอายมากที่จะเขา้ไปใน
โบสถ ์ใจของเขาเตน้แรงขณะที่เขายืนอยูต่รงประตหูนา้
โบสถ ์เขาไม่รูว้่าอะไรจะเกิดขึน้ขา้งในโบสถบ์า้ง เขาไม่
รูจ้กัใครเลยในโบสถ ์เขาไม่มเีพื่อนเลยในโบสถ ์แลว้ถา้
โบสถน์่าเบื่อล่ะ 

เจชานไม่อยากเขา้ไป พ่อกบัแม่ไม่ไดบ้งัคบัใหเ้ขา
เขา้ไป ดว้ยค าอนญุาตของพ่อแมเ่ขาจึงหนัหลงัและเดิน
กลบับา้น 

สะบาโตถดัไป พ่อและแม่ชวนเขาไปโบสถอ์ีก เจ
ชานไม่อยากไป แต่เขารูส้กึไม่ดถีา้ปฏิเสธอีกครัง้ ดงันัน้
เขาจึงไปโบสถก์บัพ่อแม่แบบไมค่อ่ยเตม็ใจนกั เมื่อพวก
เขาไปถงึ เขาหยดุตรงประต ูเขาควรจะเขา้ไปไหม แลว้
เขากเ็ขา้ไป ครูโรงเรียนสะบาโตตอ้นรบัเขาอยา่งอบอุ่น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สวสัดีค่ะ” ครูทกั “ชื่ออะไรคะ”  
“ผมชื่อเจชานครบั” เจชานตอบ 

ครูแนะน าเจชานใหรู้จ้กักบัเด็กคนอื่นๆ พวกเขายิม้
และดีต่อเขา เจชานรูส้กึสบายใจขึน้ท่ามกลางเพื่อน
ใหม่ของเขา ครูสอนพระคมัภีรใ์นแบบที่สนกุ และเจ
ชานพบวา่บทเรียนน่าสนใจ ตอนจบของชัน้เรียนสะ
บาโต คณุครูอธิษฐานเผื่อเจชาน 

“พระเจา้ที่รกั” ครูกลา่ว “โปรดเปิดใจของเจชานให้
ตอ้นรบัพระองคเ์พื่อเขาจะรกัพระองค”์ 

เพื่อนใหม่หลายคนของเขาก็อธิษฐานเผื่อเขาใหไ้ด้
รูจ้กัพระเจา้เช่นกนั 

“พระบิดาผูส้ถิตบนสวรรค”์ คนหนึ่งกล่าว “โปรด
ช่วยเจชานใหร้กัพระองคด์ว้ย” ค าอธิษฐานของพวก
เขาไดผ้ล 

เจชานเริ่มรกัพระเยซู ตอนแรกเขารว่มแค่โรงเรียน
สะบาโตกบัการนมสัการ แต่หลงัจากนัน้ไม่นานเขา
เริ่มเขา้รว่มกิจกรรมส าหรบัเด็กในตอนบ่ายดว้ย เขา
เริ่มศกึษาบทเรียนสะบาโตและทอ่งขอ้พระคมัภีร ์
ในช่วงระหวา่งสปัดาห ์เขากลายเป็นเพื่อนกบั  



 

22 

ศาสนาจารยป์ระจ าโบสถ ์ในเชา้วนัสะบาโต เขาจะตื่น
ก่อนคนอื่นแลว้ไปปลกุพ่อกบัแม ่

“ตื่นครบัตื่น” เขากลา่ว “ผมไม่อยากไปโรงเรียน    
สะบาโตสายครบั” 

เขาชอบไปโบสถม์ากจนเขาไดช้วนเพื่อนสามคน
ของเขาไปเขา้รว่มโรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดรูอ้นท่ี
โบสถ ์เพื่อนๆ ชอบโรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดรูอ้นมาก
จนพวกเขาเริ่มไปโบสถก์บัเจชานทกุสะบาโต 

เจชานมีความสขุมาก เขาพบพระเยซูผ่านค า
อธิษฐานของครูโรงเรียนสะบาโตและเด็กๆ ในชัน้เรยีน
สะบาโต หลงัจากน าเพื่อนสามคนมาโบสถ ์เขาได้
อธิษฐานเพื่อจะสามารถน าเดก็ๆ มายงัพระเยซูไดม้าก
ขึน้อีก ทกุคืนก่อนนอนเจชานอธิษฐาน “พระบิดาผูส้ถิต
บนสวรรค ์โปรดช่วยใหผ้มเป็นคนท่ีจะสามารถน าผูค้น
มาหาพระเจา้ โปรดท าใหค้นอีกมากมายไดรู้จ้กัพระเจา้ 
ในนามพระเยซู อาเมน” 

 

ขอบคณุส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ 
ในไตรมาสนีซ้ึง่จะน าไปช่วยเด็กๆ และผูป้กครองได้
เรียนรูจ้กัพระเยซใูนเกาหลีใต ้

 

โดย ยงัซุก แช 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาเกาหลีใตบ้นแผนที ่

➢ หนนุใจเด็กๆ ใหอ้ธิษฐานเป็นประจ าเผือ่ใครบางคน
ใหไ้ดรู้จ้กัพระเจา้ เช่น พวกเขาสามารถอธิษฐานเผื่อ
ญาติหรือเพ่ือนที่ไม่เคยไปโบสถ ์ท าการอธิษฐาน
เผื่อคนเหล่านัน้เป็นประจ าในโรงเรียนสะบาโตดว้ย
เช่นกนั 

➢ รูว้่าเร่ืองข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพ
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของคริสตจกัรเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสที่มีชื่อว่า “ฉนัจะไป”: วตัถปุระสงค์
งานพนัธกิจขอ้ที่ 1 “เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดพนัธกิจทั่วโลก
และการเสียสละเพ่ืองานพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตพรอ้มกบัการมีส่วนรว่มไม่ใช่เพียงแค่
ศาสนาจารยแ์ต่เป็นสมาชิกทกุคนในโบสถ ์ทัง้
เยาวชนและผูส้งูวยั ในความช่ืนชมยินดีของการ
เป็นพยานเพื่อพระคริสตแ์ละการสรา้งสาวก” 
วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 6 
“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การคงอยู่ การประกาศและการ
มีส่วนรว่มของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ใน
แสดงใหโ้ลกเห็นถึงการด าเนินชีวิตตามพระคมัภีร”์ 
และวตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณขอ้ที่ 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญต่อนตน้ใหพ้ระเจา้
เป็นที่หนึ่ง” เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบยอดนยิมและ
เป็นท่ีรูจ้กัของอาหารเกาหลี
คือกิมจิ ซึ่งกค็ือผกั
หลากหลายชนิดพรอ้ม
เครื่องปรุงรส รวมทัง้พรกิป่น 
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    11  ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จียลุวยัเกา้ขวบเป็นเดก็ชายที่เป็นท่ีรูจ้กักนัดใีน
โรงเรียนแถบชนบทในเกาหลีใต ้เขารา่เรงิและเขา้กบั
เพื่อนๆ คนอื่นไดด้ี คณุครูเองก็ชอบเขา หลงัเลิกเรียน
เขาจะชว่ยครูท าความสะอาดหอ้งเรียนเสมอ 

แต่จียลุมีปัญหาหน่ึง เพื่อนๆ ของเขาจะไม่มาที่
บา้นของเขาเพื่อนเล่นหลงัเลิกเรยีนเลย จียลุมกัจะไปท่ี
บา้นเพื่อนบ่อยๆ และเห็นของเล่นใหม่ๆ ของพวกเขา มี
ทัง้ตูป้ลาและสตัวเ์ลีย้งดว้ย แต่ดเูหมือนไม่มีใครอยาก
มาบา้นเขา เขาเริ่มไม่สบายใจเพราะเขาไม่เขา้ใจวา่
ท าไมพวกเขาถึงไมม่าที่บา้นเขาบา้ง 

วนัหนึ่งเมื่อจียลุชวนเพื่อนคนหนึง่ไปเล่นที่บา้น 
เพื่อนของเขาตอบวา่ “แม่ของฉนับอกว่าฉนัเล่นกบั
นายที่โรงเรียนได ้แต่ไปเล่นท่ีบา้นนายไม่ได”้ 

“ท าไมแม่นายบอกอย่างนัน้ล่ะ” จียลุถาม 

“เพราะว่าบา้นนายเป็นโบสถ”์ เพื่อนคนนัน้อธิบาย 

เป็นความจรงิที่บา้นของจยีลุเป็นโบสถ ์จียลุเป็นลกู
ชายของศาสนาจารยเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส และบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของเขากเ็ป็นส่วนหนึ่งของโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส 
ผูป้กครองส่วนมากจะไปเขา้รว่มนมสัการท่ีโบสถใ์หญ่ๆ 
สามแห่งในเมอืงซึง่จะมีประชมุทกุวนัอาทติย ์และพ่อ
แม่ของเพื่อนๆ ของจยีลุไม่อยากใหล้กูๆ ของพวกเขา
ไปท่ีบา้นท่ีอยู่ในโบสถซ์ึ่งประชมุกนัทกุวนัเสาร ์

จียลุเล่าใหพ้่อแม่ของเขาฟังถึงส่ิงที่คยุกบัเพื่อนท่ี
โรงเรียน พ่อแม่ของเขาคิดมานานแลว้ว่าจะชว่ยให้
เพื่อนๆ ของจยีลุมาเล่นท่ีบา้นไดอ้ย่างไร ในท่ีสดุพวก
เขาตดัสินใจท าอะไรบางอย่างพิเศษส าหรบัวนัเกดิของ
จียลุ แทนท่ีจะชวนเพื่อนๆ ของจยีลุออกไปรบัประทาน
อาหารขา้งนอกอย่างที่พวกเขาท าเป็นประจ าส าหรบั
วนัเกดิของจียลุ พวกเขาจะชวนพวกเด็กๆ มาที่บา้น
ของพวกเขาเพื่อจดังานวนัเกิด จยีลุชอบความคิดนี ้ 
และเขาไดอ้ธิษฐานวา่ “โปรดชว่ยใหเ้พื่อนๆ ของลกูมา
ที่งานวนัเกดิดว้ยและมวีนัเวลาที่ดีๆ ดว้ยกนั และโปรด
ประทานใจที่อ่อนโยนใหก้บัคณุพอ่คณุแม่ของพวกเขา
ที่จะมีต่อโบสถแ์อ๊ดเวนตีส”  
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จียลุไดท้ าบตัรเชิญงานวนัเกดิโดยมีชื่อและสถาน
ที่ตัง้ของโบสถไ์วด้ว้ย เขามอบบตัรเชิญใหก้บัเพื่อน
รว่มชัน้ของเขาทกุคน 

ในท่ีสดุ วนัเกิดของจียลุกม็าถึง เมื่องานวนัเกิด
เริ่ม เพื่อนๆ 10 คนมาที่งาน จียลุมีความสขุมาก 
เพราะนี่เป็นครัง้แรกที่เขาไดเ้ล่นกบัเพื่อนๆ ที่บา้น
ของเขา 

ตัง้แตว่นันัน้เป็นตน้มา จยีลุไดท้ าบตัรเชิญและ
แจกใหก้บัเพื่อนรว่มชัน้ของเขาเมื่อไหรก่็ตามที่มงีาน
แสดงดนตรีที่โบสถข์องเขา เขาไดเ้รียนรูว้า่ยิง่เพื่อนๆ 
ของเขาไดม้าที่โบสถบ์่อยแค่ไหน พวกเขาก็ไดม้าเล่น
ที่บา้นของเขาไดบ้่อยขึน้เท่านัน้ ทกุวนันีเ้พื่อนๆ สาม
คนของเขามาเล่นท่ีบา้นของเขาเป็นประจ า เขา
อธิษฐานวา่วนัหนึง่เพื่อนๆ ของเขาจะรว่มนมสัการ
กบัเขาที่โบสถใ์นทกุวนัสะบาโตดว้ย  

 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ ในสะบาโต
สดุทา้ยของเดือนนีจ้ะน าไปชว่ยใหเ้ด็กๆ และ
ผูป้กครองอีกจ านวนมากในเกาหลีใตไ้ดเ้รียนรูจ้กั
พระเยซ ู

โดย โอ ดอนจีอนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาหลีใตเ้คยเป็นบา้นของเสือ
ไซบีเรียจ านวนมาก แต่เมื่อ
ประชากรเพิ่มขึน้ พวกมนัถกู
ล่าจนเกือบสญูพนัธุ ์และ
ตอนนีพ้บพวกมนัไดท้ี่เกาหลี
เหนือเท่านัน้ 

BigStockPhoto.com 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาเกาหลีใตบ้นแผนที ่

➢ รูว้่าเร่ืองข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพ
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของ
คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสที่มีชื่อว่า 
“ฉนัจะไป”: วตัถปุระสงคง์านพนัธกิจขอ้ที่ 
1 “เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดพนัธกิจทั่วโลกและ
การเสียสละเพ่ืองานพนัธกิจใหเ้ป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตพรอ้มกบัการมีส่วนรว่มไม่ใช่
เพียงแค่ศาสนาจารยแ์ต่เป็นสมาชิกทกุคน
ในโบสถ ์ทัง้เยาวชนและผูส้งูวยั ในความ
ชื่นชมยินดีของการเป็นพยานเพื่อพระ
คริสตแ์ละการสรา้งสาวก” วตัถปุระสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ที่ 6 “เพ่ือ
เพ่ิมการเขา้ถึง การคงอยู่ การประกาศและ
การมีส่วนรว่มของเด็กๆ เยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในแสดงใหโ้ลกเห็นถึงการ
ด าเนินชีวิตตามพระคมัภีร”์ เรียนรูแ้ผน  
กลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี ่
IWillGo2020.org. 
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    18  ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กๆ ชอบอ่านหนงัสือไหม 

ซาควียัเกา้ขวบรกัการอา่นบนเกาะโอกินาวา 
ประเทศญ่ีปุ่ น เธอรกัการอา่นหนงัสือหา้เล่มที่ซือ้มาจาก
คนแปลกหนา้คนหน่ึงที่มาเคาะประตบูา้นของพวกเขา
เป็นพิเศษ เธออา่นหนงัสือ เรือ่งเล่าก่อนนอนของลงุ   
อาร์เธอร ์รอบแลว้รอบเล่า 

หนงัสือเหล่านัน้น าซาคีไปยงัพระเยซู ครอบครวัของ
เธอไม่ใช่ครสิเตยีน พ่อแม่ของเธอก็เหมือนผูค้นมากมาย
ในญ่ีปุ่ นท่ีไม่ไดไ้ปโบสถห์รือนมสัการพระเยซู ในหนงัสือ
เหล่านัน้ เธอพบวา่พระเยซูทรงรกัเด็กๆ และอยากจะท า
ใหพ้วกเขามีความสขุ 

ผ่านไปหลายปี ซาคเีติบโตขึน้และยา้ยไปยงัโตเกียว 
เมืองหลวงของญ่ีปุ่ น และไดช้ื่อใหม่คือ คณุแม่ เราจะ
เรียกเธอวา่คณุแม่เพราะเธอมีลกูเป็นของตวัเองแลว้
ตอนนี ้และในระหวา่งนัน้คณุแม่ไดท้ าหนงัสือเรือ่งเล่า
ก่อนนอนของลงุอาร์เธอร์หายไป 

วนัหนึ่งคณุแม่ตระหนกัไดว้่าลกูชายคนโตของเธอไม่
ชา้กจ็ะโตพอท่ีจะเริ่มเขา้โรงเรียน แต่เธอจะส่งเขาไปท่ี
ไหนดี คณุแม่สงัเกตเุห็นโรงเรียนหน่ึงที่อยู่ใกลบ้า้นของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เธอและลองคน้หารายละเอียดของโรงเรียนใน
อินเทอรเ์น็ต เธอไดรู้ว้่าเป็นโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวน
ตีส เนื่องจากไม่เคยไดย้ินค าว่าแอ๊ดเวนตีสมาก่อนเลย 
เธอจึงคน้หาขอ้มลูทางออนไลนม์ากขึน้ และที่สรา้ง
ความประหลาดใจใหเ้ธอก็คือโบสถแ์อ๊ดเวนตีสไดต้ีพิมพ์
หนงัสือส าหรบัเด็กๆ มากมาย รวมถึงหนงัสือที่เธอรกั 
เรือ่งเล่าก่อนนอนของลงุอารเ์ธอร ์เธอรูเ้ลยว่าเธอ
อยากจะใหล้กูชายของเธอเขา้เรยีนที่โรงเรียน 

แอ๊ดเวนตีสนี ้ 

แต่ก่อนอ่ืน คณุแม่อยากจะรูจ้กัเก่ียวกบัโบสถแ์อ๊ด
เวนตีสมากขึน้ โบสถแ์อ๊ดเวนตีสแห่งหน่ึงตัง้อยู่ที่
เดียวกบัโรงเรยีนแอ๊ดเวนตีส และเธอไดเ้ริ่มไปเขา้รว่ม
การนมสัการในวนัสะบาโต เธอรูส้กึถึงสนัติสขุขณะที่
รอ้งเพลงสรรเสรญิและฟังค าเทศนาต่างๆ เธอยงัได้
หนงัสือ เรือ่งเล่าก่อนนอนของลงุอาร์เธอร์ ชดุใหม่
ทัง้หมดมาดว้ย และเริม่อ่านใหก้บัลกูๆ ของเธอฟัง พวก
เขารกัเรื่องตา่งๆ เหล่านัน้ 

ขณะที่คณุแม่อ่นใหล้กูชายของเธอฟัง เธอเริม่
หนงัสืออีกเล่มหนึ่งส าหรบัตวัเองดว้ย นั่นคือ พระคมัภีร ์
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เธอเคยอ่านหนงัสือมากมายมาตลอดชีวิตของเธอ แต่
ไม่เคยอา่นหนงัสือที่เหมอืนเล่มนีม้าก่อน ถอ้ยค าใน  
พระคมัภีรไ์ดส้มัผสัจิตใจของเธอ เธอไดอ้่านเป็นครัง้
แรกเรื่องที่พระเยซูทรงสิน้พระชนมเ์พื่อชว่ยผูค้นใหร้อด 
เธอไดม้อบจติใจของเธอใหพ้ระเยซูและรบับพัติศมา 

ทกุวนันีค้ณุแม่ยงัคงอา่น เรือ่งเล่าก่อนนอนของลงุ
อาร์เธอร์ ใหล้กูๆ ของเธอฟัง เธอยงัแบ่งปันขอ้พระ
คมัภีรต์่างๆ กบัพวกเขาดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลาที่
พวกเขาบ่น “จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่าง
สม ่าเสมอ จงขอบพระคณุในทกุกรณี เพราะนี่แหละ
เป็นน า้พระทยัของพระเจา้ในพระเยซคูรสิตเ์พื่อท่าน
ทัง้หลาย” เธอจะท่อง 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 

(KJV) ใหพ้วกเขาฟัง 
คณุแม่รกั เรือ่งเล่าก่อนนอนของลงุอาร์เธอร์ เธอรกั

พระคมัภรี ์และโดยเฉพาะอย่างยิง่เธอรกัพระเยซู  

คณุแม่รูจ้กัพระเยซูผ่านหนงัสือ เรือ่งเล่าก่อนนอน
ของลงุอารเ์ธอร์ และอินเทอรเ์น็ต ส่วนหนึ่งของเงิน
ถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมานีจ้ะน าไปชว่ย
โครงการหนึ่งซึ่งจะชว่ยใหช้าวญ่ีปุ่ นมากมายไดรู้จ้กั 
พระเยซูผ่านทางอินเทอรเ์น็ต จ าไวว้า่เราจะสามารถ
ช่วยถวายเงินถวายสะบาโตที่สิบสามไดใ้นสะบาโต
หนา้ ขอบคณุส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจ
กวา้งขวาง 
 

โดย คาซูฮิโร ฮิรากะ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทรุฮิโกะ เอช. โอโคฮิระ (1865–1939) เกิดในครอบครวัที่มีอิทธิพลในจงัหวดัซตัซมุะ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น ขณะที่เรียนดา้นธุรกิจในสหรฐัอเมรกิา เขาไดก้ลบัใจเขา้กบักลุ่มเมธอดิสตแ์ลว้ต่อมาใน
ซานฟรานซิลโก เขาไดก้ลายมาเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส เขาเขา้เรียนท่ีวิทยาลยัฮีลดส์เบิรก์
และจบการศกึษาในปีค.ศ.1894 เขาขอใหบ้างคนกลบัไปท่ีญ่ีปุ่ นพรอ้มกบัเขาเพื่อประกาศ
ข่าวสารของแอ๊ดเวนตีส ดบับลิว.ซี.เกรนเกอร ์ประธานวิทยาลยัตอบสนองเขาและในปีค.ศ. 
1896 พวกเขาถกูส่งไปยงัโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นโดยส านกังานใหญ่ ในปีค.ศ.1907 โอโคฮิระ
และชายอกีคนหนึ่ง เอช.คนูิยะ ไดร้บัการเจิมเป็นศาสนาจารยแ์อด๊เวนตีสชาวญ่ีปุ่ นสองคนแรก 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาเกาะโอกินาวาและโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นบน
แผนที ่

➢ หนนุใจใหเ้ด็กๆ อ่านหนงัสือที่ช่วยยกชพูระเยซู 
ทา้ทายใหพ้วกเขาหาหนงัสือดีๆ  และแบ่งปันให้
เพ่ือนๆ ในชัน้เรียนสะบาโตไดอ่้านดว้ย 

➢ รูว้่าเร่ืองข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพ
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของ
คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสที่มีชื่อว่า 
“ฉนัจะไป”: วตัถปุระสงคง์านพนัธกิจขอ้ที่ 
2 “เพ่ือเสริมก าลงัและกระจายการเขา้ถึง
ของแอ๊ดเวนตีส ท่ามกลางกลุ่มคนที่เขา้
ไม่ถึง และกลุ่มศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียน” 
วตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณ
ขอ้ที่ 6 “เพ่ือเพิ่มการเขา้ถึง การคงอยู่ 
การประกาศและการมีส่วนรว่มของเด็กๆ 
เยาวชนและผูใ้หญต่อนตน้ในแสดงใหโ้ลก
เห็นถึงการด าเนินชีวิตตามพระคมัภีร”์ 
และวตัถปุระสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิต
วิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ใหพ้ระเจา้เป็นที่หนึ่ง” 
เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี ่
IWillGo2020.org. 
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13      25 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่สาวไดร้บัหนงัสือพระคมัภีรจ์ากคนแปลกหนา้คน
หน่ึงขณะที่เธอเดินกลบับา้นจากโรงเรียนในญ่ีปุ่ น 

แต่เดก็หญิงวยั 12 ปีไม่สนใจในหนงัสือนัน้เลย เธอ
จึงวางไวท้ี่ชัน้ในหอ้งนอนโดยที่ไม่ไดแ้มแ้ตจ่ะเปิด
หนงัสือดเูลย ต่อมาขณะที่เธอท าความสะอาดหอ้ง เธอ
รูส้กึร  าคาญใจที่เห็นพระคมัภีรต์ัง้อยู่บนชัน้ เธอไม่อยาก
ใหอ้ยู่ตรงนัน้ ดงันัน้เธอจึงเอาไปใหน้อ้งชายวยั 8 ขวบ
ของเธอ เรยีวทาโร 

“นายอยากจะอ่านไหม” เธอถาม 

เรียวทาโรสงสยัวา่เธอก าลงัถือหนงัสืออะไร 
“นี่คือหนงัสืออะไร” เขาถาม 

เมื่อเขามองหนงัสือใกล้ๆ  เขาเห็นค าวา่ “พระคมัภีร”์ 
เขียนอยู่ที่หนา้ปก เขาเคยเห็นพระคมัภีรท์ี่บา้นของคณุ
ปู่  และเขาก็สงสยัอยากจะอา่นด ู

“ใช่ ผมอยากจะอ่านเล่มนี”้ เขากล่าว  
พี่สาวส่งพระคมัภีรใ์หเ้ขา 
พระคมัภีรเ์ล่มนีม้เีพียงส่วนของพนัธสญัญาใหม่ 

เขาเริ่มอ่านตัง้แต่เริ่มตน้ นั่นคือหนงัสือมทัธิว 
“มทัธิวเป็นใครกนั” เขาคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที่เขาอา่น เขาไดเ้รียนรูจ้กัชายที่ชื่อพระเยซูผูท้ี่
รกัษาคนเจ็บป่วยมากมาย เขาตระหนกัไดว้่าพระเยซู
เป็นบคุคลที่ยิง่ใหญ่มาก 

เมื่อเขาอ่านมทัธิวจบ เขาสงสยัวา่จะมีอะไรต่อไป 
ดงันัน้เขาจงึเริ่มอา่นเล่มถดัไป พระธรรมมาระโก แต่
เรื่องกด็จูะคลา้ยๆ กบัท่ีเขาเพิ่มอา่นไปในมทัธิว ดงันัน้
เขาจึงเลิกอ่านหลงัจากอ่านไปไดค้รึง่หน่ึง หลงัจากนัน้
เขาเปิดอ่านตรงนัน้บา้งตรงนีบ้า้งทั่วทัง้ภาคพนัธสญัญา
ใหม่ แต่ไม่ไดอ้า่นพระธรรมเล่มไหนจบอีกเลย เขาอยาก
รูจ้กัพระเยซูมากขึน้ ครอบครวัของเขาไม่ใช่ครสิเตยีน 
และเขาไม่ไดบ้อกพวกเขาถึงความปรารถนาในใจของ
เขา 

ในขณะเดียวกนัพระคมัภีรไ์ดก้ลายเป็นส่วนส าคญั
ในชีวติของเขา เขาพบพระสญัญามากมายที่เขา
สามารถอา่นไดเ้วลาที่เขาป่วย เขาพบขอ้พระคมัภีร ์
มากมายซึ่งเขาสามารถอ่านเวลาที่เขามีปัญหา เขาพบ
ขอ้พระคมัภีรท์ี่เขาสามารถอ่านเวลาที่เขารูส้กึเสียใจ ทกุ
ครัง้ที่เขารูส้กึตอ้งการสนัติสขุ เขาจะอา่นพระสญัญาใน
พระคมัภีรแ์ลว้รูส้กึสบายใจและมีก าลงัใจขึน้  
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พระคมัภีรเ์ป็นส่ิงส าคญัมากส าหรฐัเรียวทาโร 
เขาขดีเสน้ใตข้อ้พระคมัภีรซ์ึง่เขาชอบเป็นพิเศษ
ดว้ยดินสอ เมื่อเขาออกจากบา้นเขามกัจะถือ
พระคมัภีรไ์ปกบัเขาดว้ย แมว้า่ไมม่ีใครเคยสอน
ใหเ้ขาอธิษฐาน แตเ่ขาก็เริม่อธิษฐานเมื่อไหรก่็
ตามที่เขาเดินทางไปกบัครอบครวัของเขา     
“พระเจา้ โปรดปกป้องเรา" เขากล่าว 
เมื่อพี่สาวของเขาเรียนจบชัน้ประถม พ่อแม่

มองหาโรงเรียนมธัยมใหเ้ธอทางอินเทอรเ์น็ต 
พวกเขาพบกบัโรงเรียนมธัยมโอกนิาวา ซานคิุ 
จเูนียร ์เป็นโรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่ง
หน่ึงซึ่งตัง้อยู่บนเกาะโอกินาวา ไกลจากบา้นของ
พวกเขาซึง่อยู่บนเกาะหลกัของญ่ีปุ่ น แมว้่า
พี่สาวเลือกเรียนโรงเรยีนอื่น แต่เรียวทาโร
ตดัสินใจแลว้วา่เขาอยากจะเรียนที่นั่น เขาหวงั
ว่าจะไดเ้รียนรูจ้กั พระเยซูมากขึน้ 

ทกุวนันีเ้รียวทาโรอายุ 12 ปีและพกัอยู่ใน
หอพกัชายที่โรงเรียนแห่งนัน้ แมว้า่เขาตอ้งอยู่
ห่างจากพ่อแม่ของเขา เขาก็มีความสขุ เขาเขา้
รว่มการนมสัการของหอพกัอย่างซื่อสตัยท์กุเชา้
และเย็น เขาชอบรายการในเย็นวนัศกุรแ์ละการ
นมสัการในวนัสะบาโต เขาอา่นพระคมัภีรด์ว้ย
ตวัเองและในชัน้เรียน เมื่อไม่นานมานี ้เขาบอก
กบัพ่อและแม่วา่เขาอยากจะรบับพัติศมา พ่อแม่
ของเขาตอบตกลงทนัที พวกเขาเขา้ใจวา่เขารกั
พระคมัภีรแ์ค่ไหนและเป็นส่ิงส าคญัในชวีิตเขา
แค่ไหน 

เรียวทาโรขอบคณุที่เขาไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู
มากขึน้ท่ีโรงเรียน เขาขอบคณุที่พ่อแม่ของเขา
สามารถหาโรงเรยีนแอ๊ดเวนตีสเจอใน
อินเทอรเ์น็ต และเขาขอบคณุที่ไดร้บัพระคมัภีร์
ซึ่งสอนใหเ้ขาไดรู้จ้กักบัพระเยซู  



 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หาญ่ีปุ่ นและเกาะโอกินาวาบนแผนที ่

➢ รูว้่าเร่ืองข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพ
ส่วนประกอบของแผนกลยทุธิ์ของคริสตจกัรเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสที่มีชื่อว่า “ฉนัจะไป”: วตัถปุระสงค์
งานพนัธกิจขอ้ที่ 2 “เพ่ือเสริมก าลงัและกระจายการ
เขา้ถึงของแอ๊ดเวนตีส ท่ามกลางกลุ่มคนที่เขา้ไม่ถึง 
และกลุ่มศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียน” วตัถปุระสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ที่ 6 “เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง 
การคงอยู่ การประกาศและการมีส่วนรว่มของเด็กๆ 
เยาวชนและผูใ้หญต่อนตน้ในแสดงใหโ้ลกเห็นถึง
การด าเนินชีวิตตามพระคมัภีร”์ และวตัถปุระสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ที่ 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญต่อนตน้ใหพ้ระเจา้เป็นที่หนึ่ง” 
เรียนรูแ้ผนกลยทุธิ์มากขึน้ไดท้ี ่
IWillGo2020.org. 

ก่อนสะบาโตที ่13 

➢ ส่งขอ้ความไปทีบ่า้นเพ่ือเตือนผูป้กครองถึงรายการ
และหนนุใจใหเ้ด็กๆ น าเงินถวายสะบาโตที่สิบสาม
ของพวกเขามาถวายในวนัที่ 25 ธันวาคม เตือนใจ
ทกุคนว่าเงินถวายงานมิชชั่นของพวกเขาเป็นเหมือน
ของขวญัในการประกาศพระวจนะของพระเจา้ไปทั่ว
โลก และหนึ่งในสี่ของเงินถวายสะบาโตที่สิบสาม
ของเราจะส่งตรงไปช่วยโครงการต่างๆ ในสี่ประเทศ
ของส านกังานภาคเอเชียแปซิฟิกเหนือ   

➢ ผูบ้รรยายไม่จ าเป็นตอ้งท่องจ าเรื่อง แต่เขาหรือเธอ
ควรจะคุน้เคยกบัเร่ืองพอสมควรเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้ง
ถึงกบัอ่านตลอดเวลา หรือเด็กๆ อาจจะแสดงเป็น
ละครสัน้ โดยมีตวัละครคือ เรียวทาโร พี่สาว พ่อและ
แม่ 

➢ ก่อนหรือหลงัน าเสนอเร่ือง ใชแ้ผนที่แสดงสี่ประเทศ
ในส านกังานภาคเอเชียแปซิฟิกเหนือซึ่งจะไดร้บัเงิน
ถวายสะบาโตทีส่ิบสาม อธิบายโครงการส าหรบัเงิน
ถวายสะบาโตทีส่ิบสาม 
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เรียวทางโรไดรู้จ้กักบัโรงเรียนแอด๊เวนตีสผ่านทางการคน้หาทางออนไลนโ์ดยพ่อแม่ของเขา ส่วนหนึ่ง
ของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมานีจ้ะน าไปช่วยโครงการซึง่จะชว่ยใหผู้ค้นชาวญ่ีปุ่ นอกีมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ไดเ้รยีนรูจ้กัพระเยซูผ่านทางอินเทอรเ์น็ต เงินถวายของเด็กๆ ในวนันีจ้ะน าไป
ช่วยผูค้นใหไ้ดเ้รยีนรูจ้กัพระเยซใูนเกาหลีใต ้มองโกเลีย และไตห้วนัดว้ย ขอบคณุส าหรบัการถวายดว้ยใจ
กวา้งขวางของทกุคน 

 

โดย ไอค ิเซโต ศษิยาภิบาลประจ าโรงเรียนมธัยมโอกินาวา ซานคิ ุจูเนยีร์ 

 

 

 

โครงการสะบาโตทีสิ่บสามในอนาคต  
เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสหนา้จะน าไปชว่ยส านกังานภาคเอเชียแปซิฟิกใตเ้พื่อสรา้ง: 

➢ โรงเรียนประถมในหลวงน า้ทา ประเทศลาว  

➢ หอพกันกัเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสตมิอรเ์ลสเต เมืองดลีิ ประเทศติมอรเ์ลสเต 

➢ ศนูยส์ขุภาพในปากีสถานเหนือ 

➢ ศนูยเ์รียนรูส้  าหรบัเด็กในลองถั่น ประเทศเวียดนาม 



 

 

 


