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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 2 ตลุาคม 2021 
การอศัจรรยถ์ึงสองคร ัง้ 

 
เล่าโดย  เออดินิแบท บูดรักชา วยั 59 ปี...ประเทศมองโกเลีย 
 

ผมทาํงานเป็นชา่งก่อสรา้งอยูใ่นประเทศมองโกเลยี  
เมื่ออาคารอพาร์ตเมนต์กําลงัก่อสร้างอยู่ ปั้นจัน่สูงซึ่งมีโลหะขนาดใหญ่เป็นตะขอเกี่ยวเพื่อยกวสัดุ

ก่อสรา้งขึน้มาชัน้บนไดค้่อยๆ เคลื่อนผา่นมาทีผ่ม และผมจะเป็นคนปลดตะขอเกีย่วนัน้เพื่อเอาวสัดุก่อสรา้งลงมา
ใชง้าน 

วนัหน่ึง ขณะที่ผมกําลงัอยู่บนชัน้ 3 และเกอืบเสรจ็สิน้ภารกจิ อยู่ๆ ตะขอไดข้ยบัอย่างกะทนัหนั ผม
พยายามทีจ่ะใชแ้ท่งเหลก็มาช่วยดนัใหต้ะขอเขา้ที ่แต่กลบัเป็นว่าตะขอขนาดใหญ่นัน้ไดม้ากระแทงผมอย่างแรง
จนทาํใหผ้มตกลงมาจากชัน้ 3 และสลบไป  

โรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุนัน้อยูไ่กลมาก ดงันัน้หมอประจาํไซดง์านไดร้บีมาตรงจุดเกดิเหตุ 
หลงัจากนัน้ไมน่าน เป็นเวลาเยน็แลว้ ผมกฟ้ื็นขึน้มาแลว้กร็ูต้วัว่าขาหกั และกระดูกสนัหลงัของผมไดร้บั

บาดเจบ็ 
คุณหมอพดูวา่ “เราไมส่ามารถพาคุณไปโรงพยาบาลไดเ้พราะอาการบาดเจบ็ของคุณ” 
ขณะนัน้ในประเทศมองโกเลยียงัไมพ่ฒันาเหมอืนอยา่งในปัจจุบนั และยงัขาดอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีด่ ี

หมอไมรู่แ้น่ชดัวา่อาการของผมเป็นยงัไงกนัแน่ แคบ่อกผมวา่หลงัของผมหกั นัน่คอืทัง้หมดทีเ่ขารู ้
ผมนอนเป็นอมัพาตอยูบ่นเตยีงเป็นเวลาสองปี ผมไมส่ามารถเคลื่อนไหวได ้ในช่วงเวลานัน้ ชาวต่างชาติ

ได้เดินทางเขา้มาในมองโกเลีย ตอนนัน้ผมไม่รู้เลยว่าพวกเขามาทําอะไร แต่ตอนน้ีผมรู้แล้วว่าพวกเขาเป็น
มชิชนันาร ีเขา้มาเผยแพรศ่าสนา 

ผมมลีูกทัง้หมดแปดคน และคนโตกําลงัเรยีนอยู่เกรด 8 (ม.2)  ลูกๆ ทัง้หมดของผมไปร่วมประชุมกบั
พวกมชิชนันาร ีครอบครวัเราไม่ใช่คนเคร่งศาสนา และกไ็ม่เคยหา้มไม่ใหพ้วกเดก็ๆ ไปร่วมประชุม พวกเดก็ๆ 
พาคนต่างชาตพิวกนัน้มาหาผมที่บ้าน ตอนนัน้ผมกไ็ม่เขา้ใจว่าพวกเขากําลงัทําอะไรกนั แต่ตอนน้ีผมรูแ้ล้วว่า 
พวกเขากาํลงัอธษิฐานเผือ่ผม และเพราะคาํอธษิฐานนัน้ผมไดร้บัการเยยีวยาอยา่งรวดเรว็ 

ผมแขง็แรงขึน้ และเริม่ทาํกายภาพบาํบดั ผมพาดไมเ้ป็นคานไวท้ีเ่หนือเตยีง และเอาเชอืกผกูหอ้ยไว ้ผม
เริม่ออกกาํลงักาย จบัเชอืกและค่อยๆ ยกหวัขึน้ แรกๆ ผมรูส้กึเจบ็มาก แต่คาํอธษิฐานของลูกๆ เป็นผล ในไมช่า้
ผมกส็ามารถเดนิไดด้ว้ยไมเ้ทา้ 

ลูกๆ ของผมมคีวามกระตอืรอืรน้อย่างมากในครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี และชอบรอ้งเพลงทีน่ัน่ 
ผมกช็อบรายงานนมสัการในวนัสะบาโตดว้ยเชน่กนั ขณะทีผ่มศกึษาพระคมัภรีช์วีติผมกเ็ริม่เปลีย่นไป ผมเคยดื่ม
เหลา้หนกัมากแต่ตอนน้ีผมเลกิดื่มแลว้ มนัเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ ผมตอ้งการทีจ่ะซื่อสตัยต่์อพระเจา้ และ
ในทีส่ดุ ผมกบัภรรยาไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิมาและเขา้รว่มในครสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

หลายปีหลงัจากฟ้ืนตวั และสามารถเดนิได ้ผมรูส้กึปวดทีข่าทัง้สองขา้ง ความกลวัไดเ้ขา้มา และผมกงัวล
วา่ผมอาจจะกลายเป็นอมัพาตอกีครัง้  

หลงัจากตรวจรา่งกายแลว้ หมอพดูวา่ “คุณตอ้งเขา้รบัการผา่ตดั แต่มนัคอ่นขา้งเสีย่ง”  
หมออธบิายต่อวา่กระดกูสนัหลงัของผมเสยีหาย และตอ้งทาํการรกัษาโดยดว่น 
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ครอบครวัของผมถูกขอใหล้งชื่อยนิยอมในการผา่ตดั และไมเ่รยีกรอ้งใดๆ หากเกดิการผดิพลาด  
ผมกบัภรรยาอธษิฐานอยา่งหนกั รวมถงึศษิยาภบิาลและสมาชกิในครสิตจกัรดว้ยไดอ้ธษิฐานเผื่อผม และ

เพราะแรงอธษิฐานนัน้ ทาํใหก้ารผา่ตดัประสบความสาํเรจ็ และแผลผา่ตดักไ็ดห้ายอยา่งรวดเรว็ ผมไดร้บัอนุญาต
ใหก้ลบับา้นหลงัจากผา่ตดัแคส่ปัดาหเ์ดยีว 

วนัน้ีผมสบายดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ครอบครวัของผมเป็นครสิเตยีนและเราอยากใหเ้พื่อนๆ ของเรามา
เป็นครสิเตยีนดว้ย เราเชญิพวกเขามาทีค่รสิตจกัรของเรา และบางคนกม็าแต่ยงัไม่มเีพื่อนคนไหนของผมมอบ
จติใจใหก้บัพระเยซู แต่ผมกไ็มไ่ดก้งัวลเพราะผมเชื่อว่าพระเจา้สามารถเขา้ถงึพวกเขาได ้เหมอืนทีพ่ระเจา้เขา้ถงึ
ผมตอนทีผ่มป่วย งานของผมคอืการเชญิ และงานของพระวญิญาณบรสิุทธิค์อืการใหพ้วกเขายอมรบั ผมยงัคง
ชวนเพือ่นมาโบสถเ์รือ่ยๆ และผมหวงัวา่พวกเขาจะมา 

ขอบคุณสําหรบัเงนิถวายของท่านในวนัสะบาโตที่สบิสาม และในไตรมาสน้ีจะถูกส่งไปช่วยสรา้งศูนย์
ประกาศวถิชีวีติครสิเตยีนในเมอืงอลูานบาตาร ์ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี ศนูยน้ี์จะชว่ยเหลอืคนให้
เลกิดื่มเหลา้ และเรยีนรูท้ีจ่ะทาํอยา่งอื่นทีส่าํคญัสาํหรบัการดาํเนินชวีติของพวกเขา 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 9 ตลุาคม 2021 
ความไว้วางใจที่สมบรูณ์แบบ 

 
เล่าโดย  บูนู เพอร์วี วยั 29 ปี...ประเทศมองโกเลีย 
 

ชว่งเวลาทีส่าํคญัทีส่ดุในชัน้มธัยมปลาย คอืชว่งไหน 
ในประเทศมองโกเลยี ช่วงเวลาทีส่าํคญัทีสุ่ดของนักเรยีนชัน้มธัยมปลาย คอืตอนทีก่ําลงัจะจบการศกึษา 

และจะตอ้งสอบเขา้มหาวทิยาลยั 
ในช่วงมธัยมปลายน้ี เป็นช่วงทีพ่เิศษสาํหรบั บูนู เพราะเธอไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิมา มมีชิชัน่นาร ี2 คน

เขา้มาในเมอืงทีเ่ธออยู ่และสอนในชัน้เกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรี ่บูนูไมไ่ดส้บูบุหรีแ่ต่เธอกเ็ขา้รว่มชัน้เรยีนน้ี เพราะ
มนัไม่มอีย่างอื่นทีน่่าสนใจ เธอชอบมชิชนันาร ีและยนิดทีีจ่ะศกึษาพระคมัภรีท์ีบ่า้นของพวกเขา ในทีสุ่ดเธอตก
หลุมรกัพระเยซ ูและรบับพัตศิมา 

หลงัจากรบับพัตสิมา บูนูกต็อ้งตัง้ใจเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั ถา้เธอไดค้ะแนนสงู เธอกม็สีทิธิท์ีจ่ะ
เลอืกมหาวทิยาลยัเองได ้

เพื่อนร่วมชัน้หลายคนจา้งครมูาสอนพเิศษเป็นการส่วนตวั นักเรยีนทีต่อ้งการเรยีนเอกประวตัศิาสตร ์ก็
จะต้องสอบวชิาประวตัศิาสตร ์นักเรยีนที่ต้องการจะเป็นพยาบาล กจ็ะต้องสอบเกี่ยวกบัวชิาทางการแพทย ์บูนู
ชอบคณิตศาสตรแ์ต่เธอไม่มเีงนิจา้งครูพเิศษสําหรบัการสอบคณิตศาสตร ์เธอจงึอธษิฐานขอจากพระเจา้ “พระ
บดิาทีร่กั หนูจะเตรยีมตวัสอบดว้ยตวัเอง โดยแกโ้จทยค์ณิตศาสตรว์นัละ 5 ขอ้ทุกวนั โปรดช่วยหนูดว้ย ใหเ้ขา้ใจ
และมสีมาธใินการเตรยีมสอบ” 

ในทีสุ่ดวนัสอบกม็าถงึ มนีักเรยีนมารวมตวักนัจากโรงเรยีนต่างๆ รวมแลว้เกอืบ 600 คน เพื่อสอบวชิา
คณิตศาสตร ์ใครทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดจะสามารถเลอืกมหาวทิยาลยัไดก่้อน บูนูอธษิฐานอกีครัง้ ขอใหพ้ระเจา้ทรง
สถติอยูก่บัเธอ 

แล้วการสอบก็เริม่ขึน้ คุณครูล็อคประตูและบอกกบันักเรยีนว่า พวกเขาไม่สามารถออกไปจากหอ้งได้
จนกวา่พวกเขาจะสอบเสรจ็ แลว้ไดค้ะแนนสอบ หลงัจากทีน่กัเรยีนสอบเสรจ็ พวกเขารอแลว้รอเล่า จนพอ่แมบ่าง
คนตอ้งสง่อาหารใหท้างหน้าต่าง เน่ืองจากยงัตรวจขอ้สอบไมแ่ลว้เสรจ็ 

ในทีส่ดุคุณครกูเ็ขา้มา และแจง้วา่ผลการสอบจะออกในวนัรุง่ขึน้ และอนุญาตใหทุ้กคนกลบับา้นได ้
เมื่อบูนูตื่นขึน้ในตอนเชา้ เธอเหน็ว่าเมื่อคนืมฝีนตกและทาํใหบ้รเิวณโดยรอบสะอาดสะอา้น เมื่อแสงแดด

กส็าดส่องเขา้มา ในจติใจของเธอกไ็ดย้นิบทเพลงทีช่าวมองโกเลยีแอ๊ดเวนตสีชอบรอ้ง “ความรักของคุณสูงกว่า
ท้องฟ้า ความรักของคุณนัน้กว้างกว่าทะเล......” บนููไมก่งัวลเรือ่งผลสอบ แต่เธอสรรเสรญิพระเจา้ 

ทีโ่รงเรยีน เธอเหน็นกัเรยีนมุงดทูีก่ระดานขา่วทีม่กีารตดิผลสอบของเมื่อวานน้ี เธอไมส่ามารถเขา้ไปใกล้
ไดเ้น่ืองจากคนเยอะมาก จงึขอใหเ้พือ่นผูช้ายคนหน่ึงดผูลสอบให ้ 

“เธอเหน็ชื่อฉนัไหม ชื่อฉนัอยูใ่น 10 อนัดบัแรกหรอืเปล่า” 
ใจขอเธอตกลงไปทีต่าตุ่ม เมือ่เพือ่นของเธอบอกวา่ “ไมเ่หน็” 
แต่พอเธอสามารถเขา้ไปใกล้ๆ  ได ้เธอกเ็หน็ว่า ชื่อของเธออยู่ในอนัดบัที ่5 ซึ่งเธอกแ็ทบจะไม่เชื่อสาย

ตวัเอง  
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ต่อมา คุณครูไดค้นืกระดาษคําตอบพรอ้มผลคะแนนให ้และเธอสงัเกตเหน็ว่าเธอทําพลาดไปเพยีงขอ้
เดยีว จาก 40 ขอ้ และเมื่อเธอดูดีๆ  เธอพบว่าคุณครไูดต้รวจผดิพลาด คําตอบของเธอถูกตอ้งแลว้ เธอรบีแจง้ให้
คุณครทูราบ แต่เขาปฏเิสธทีจ่ะเปลี่ยนคะแนนของเธอ เขาพดูว่าถา้เขาเปลี่ยน เขาจะตอ้งตรวจสอบกระดาษคํา 
ตอบของทุกคนใหมห่มดอกีครัง้ 

บูนูอารมณ์เสยี เธอต้องการคะแนนทีส่มบูรณ์แบบ แต่แลว้เธอกจ็ําไดว้่า เธอไดอ้ธษิฐาน และพระเจา้ได้
ทรงชว่ยเธอ และคะแนนสดุทา้ยกอ็ยูใ่นพระหตัถข์องพระองค ์

และแล้วก็ถึงเวลาที่นักเรียนต้องเลือกมหาวิทยาลัยของพวกเขา นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดได้เลือก
มหาวิทยาลัยก่อน จากนัน้นักเรียนที่ได้คะแนนรองลงมาก็เลือก สุดท้ายก็ถึงคิวของบูนู ยังไม่มีใครเลือก
มหาวทิยาลยัแหง่ชาตมิองโกเลยี ดงันัน้เธอจงึเลอืก 

“น่ีคอืน้ําพระทยัของพระเจ้า” บูนูกล่าว “พระเจ้ารูว้่าฉันไม่จําเป็นต้องมคีะแนนที่สมบูรณ์แบบเพื่อเขา้
เรยีนในมหาวทิยาลยั ฉนัเพยีงแคต่อ้งวางใจในพระองคอ์ยา่งสมบรูณ์” 

ปัจจุบนั บูนู อายุ 29 ปี เธอใช้ความสามารถในทางคณิตศาสตรข์องเธอในการทํางานเป็นหวัหน้าฝ่าย
บญัชขีองแอดดรา้ (ADRA) ในประเทศมองโกเลยี เธอและสามขีองเธอเปิดชัน้เรยีนพาธไฟน์เดอรใ์นโบสถ์แห่ง
เดยีวในประเทศมองโกเลยี พวกเขานมสัการกนัทีบ่า้นแบบดงัเดมิของชาวมองโกเลยี 

ขอบคุณสําหรบัเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเมื่อสามปีทีแ่ล้ว ทีส่่งมาช่วยสรา้งโรงเรยีนมธัยมแอ๊ด-
เวนตสีแหง่แรกในประเทศมองโกเลยี วนัสะบาโตทีส่บิสามในไตรมาสน้ี จะถูกสง่มาช่วยเปิดศูนยป์ระกาศวถิชีวีติ 
ครสิเตยีนในเมอืงอลูานบาตาร ์เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 16 ตลุาคม 2021 
เชื่อมต่อกบัสวรรค  ์

 
เล่าโดย  เคธี ่ฮทัแมน วยั 55 ปี...ประเทศมองโกเลีย 
 

เน่ืองจากเป็นบทสมัภาษณ์ ขอใหม้ ี2 คนทีจ่ะนําเสนอขา่วพนัธกจิในสปัดาหน้ี์ 
 
ผู้บรรยาย :  เคธี่และสามีผู้ล่วงลบัของเธอแบรด เป็นมิชชนันารีคู่แรกในประเทศมองโกเลีย หลงัสิ้นสุดการ
ปกครองแบบคอมมวินิสต ์พวกเขาเขา้มาในปี 1991 พรอ้มกบัมชิชนันารตีามชายแดน เพื่อสนบัสนุนงานประกาศ 
เคธีย่งัรบัใชง้านของพระเจา้ในมองโกเลยีจนถงึทุกวนัน้ี เคธี.่..คุณบอกเราหน่อยว่า คุณอธษิฐานอย่างไรตอนคุณ
มาเริม่งานทีน่ี่ 
 
เคธี่: เมือ่เรามาถงึมองโกเลยีในปี 1991 ฉนัรูส้กึว่าพระเจา้กําลงัเรยีกฉนัใหเ้ป็นนกัอธษิฐาน แต่ฉนัไดท้ลูกบัพระ-
เจา้วา่ “ฉนัอธษิฐานตลอดเวลาอยูแ่ลว้ ทาํไมฉนัจะไมใ่ชน่กัอธษิฐาน” ฉนัเถยีงกบัพระเจา้ 

หลงัจากที่สามขีองฉันเสยีชวีติ และฉันแต่งงานใหม่ เรายา้ยไปประเทศอื่นในทวปีเอเชยีช่วงระยะหน่ึง 
ในขณะนัน้ฉนัรูส้กึว่าพระเจา้เรยีกฉนัอกีครัง้เพื่อเป็นนักอธษิฐาน ฉนัยอมจํานนและพดูว่า “ตกลง ฉันจะใส่ 'การ
อธษิฐานวนัละสามครัง้' ลงในตาราง” 

ปาฏหิารยิเ์ริม่เกดิขึน้ เมื่อสามขีองฉนั ลูกสาวสามคน และฉนัอธษิฐานวนัละ 3 ครัง้ในครอบครวั เราได้
มองหาบา้นพกัมาหลายเดอืนแลว้ และพระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมบา้นไวใ้ห ้ฉนักบัสามตีกงาน และพระเจา้ไดท้รง
จดัเตรยีมงานการสอนใหมใ่หก้บัฉนั และยงัตําแหน่งดยีิง่ขึน้กวา่เดมิอกี 

นัน่คอืกา้วแรกทีพ่ระเจา้ทรงนําฉนัขณะทีฉ่ันเริม่เป็นนักอธษิฐาน กา้วทีส่องเมื่อฉันเริม่ไตร่ตรองซํ้าแลว้
ซํ้าอกีเกี่ยวกบัคําแนะนําของพระเยซู ให ้“ดู และอธษิฐาน” ซึ่งอยู่ในพนัธสญัญาใหม่ ฉันไม่แน่ใจว่ามนัหมายถงึ
อะไรฉันพยายามค้นหาขอ้ความในงานเขยีนนางเอลเลน ไว้ท์ เกี่ยวกบั “การดูและการอธษิฐาน” และฉันก็ได้
รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเขา้ดว้ยกนั และไดเ้รยีนรูว้า่ “การด”ู หมายถงึ เราควรจะดอูารมณ์ ดคูาํพดูของเรา และดวู่า
เรามทีศันคตทิีเ่ฉยชาหรอืเหล่า 

เมื่อใดกต็ามทีลู่กสาวของฉนัมปัีญหาในช่วงวยัรุน่ ฉนัจะถามลูกว่า “ลูก ดแูละอธษิฐานหรอืยงั” โดยปกติ
พวกเขายอมรบัวา่พวกเขาไมไ่ดท้าํ เราไดจ้ดัหอ้งสาํหรบัอธษิฐานในบา้น เพื่อว่าเราแต่ละคนจะไดเ้ขา้ไปอธษิฐาน
เป็นการส่วนตวัวนัละสามครัง้ รวมถงึสารภาพบาป และความอ่อนแอของเรา และขอใหพ้ระเจา้ทรงเยยีวยาเรา
ดว้ยความรกัทีอ่อ่นน้อมของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์สิง่น้ีชว่ยใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครวัของเราราบรืน่ขึน้มาก 
 
ผูบ้รรยาย: คุณอา่นพระคมัภรีอ์ยา่งไร 
 
เคธี่: หลงัจากทีฉ่นัเรยีนรูว้า่ ผูบุ้กเบกิครสิตจกัรคอื วลิเลยีม มลิเลอร ์ไดอ้า่นพระคมัภรีท์ลีะขอ้ ฉนัตดัสนิใจลอง 
ทาํตามด ูมนัน่าตื่นเตน้มากทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบพระคาํแต่ละขอ้กบัภาษาฮบีร ูหรอืภาษากรกี 
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ในขณะเดยีวกนัฉันกําลงัพยายามปรบัปรุงภาษามองโกเลียของฉันผ่านทางพระคมัภีร์ด้วย ผ่านทาง
คอมพวิเตอรฉ์นัอ่านพระคมัภรีท์ลีะขอ้เป็นภาษาองักฤษและภาษามองโกเลยีดว้ย กระบวนการมนัชา้มาก แต่ฉนั
พยายามทีจ่ะทาํวนัละบท 

การอา่นในภาษามองโกเลยีทาํใหฉ้นัเหน็มมุมองใหมท่ีแ่ตกต่าง เน่ืองจากการใชค้าํต่างกนั เชา้วนัหน่ึงฉนั 
อ่านเฉลยธรรมบญัญตั ิ33:1 ซึง่ในภาษาองักฤษเขยีนว่า “โมเสส คนของพระเจา้” แต่ในภาษามองโกเลยีเขยีนว่า 
“โมเสส บุรุษแห่งพระเจา้” ฉนัสงสยัว่า “ฉันจะพดูไดไ้หมว่า 'แคธี่ สตรแีห่งพระเจา้'” นัน่คอืทัง้หมดทีฉ่ันทีเ่รยีนรู้
สาํหรบัวนันัน้ 
 
ผูบ้รรยาย: เคธี.่..บอกเราหน่อยวา่ คุณเป็นพยานอยา่งไร 
 
แคธี่: กฎหมายในบางประเทศที่ฉันอยู่ทําใหต่้างชาติลําบากในการประกาศ แต่คุณสามารถสรา้งโอกาสใหค้น
สามารถถาม และมนักเ็ป็นทีย่อมรบัอยา่งสมบรูณ์แบบในการตอบคาํถาม 

ในชัน้เรยีนที่ฉันสอนภาษาองักฤษ ฉันได้ให้นักเรยีนเขยีนคําถามลงในกระดาษ และฉันจะตอบทุกๆ 
คาํถามนัน้ นกัเรยีนบา้งคนกเ็ปิดใจจากวธิกีารน้ี 

บ่อยครัง้มนัเป็นเรื่องง่ายๆ ของการผูกมติรและเชญิชวนผูค้นใหม้าทีบ่า้น พวกเขาจะค่อยๆ เปิดใจทลีะ
เลก็ทลีะน้อยในการสนทนากนั และนัน่กเ็ป็นเหตุผลทีฉ่นัตอ้งการจะพฒันาภาษามองโกเลยีของฉนั 

คําอธษิฐานประจําวนัของฉันสะทอ้นคําพูดของเซาโล ตอนทีท่่านพบพระเยซูตามทางไปดามสักสั ท่าน
พดูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคต์อ้งการใหข้า้พระองคท์าํอะไร” พระเจา้ทรงสาํแดงน้ําพระทยัของพระองคเ์มื่อเรา
ถามวา่ “พระองคท์รงปรารถนาใหเ้ราทาํอะไร" ในแต่ละสถานการณ์ และในแต่ละวนั  

เงนิถวายในสะบาโตที่สบิสามน้ี จะทรงไปช่วยเปิดศูนยป์ระกาศวถิชีวีติครสิเตยีนในเมอืงอูลานบาตาร ์
เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 23 ตลุาคม 2021 
ความลึกลบั 3 ประการ 

 
เล่าโดย  แบทซูล แกนโบล วยั 30 ปี...ประเทศมองโกเลีย 
 
 สามคาํถามทีท่าํให ้แบทซลู งงงวย และหาคาํตอบไมไ่ด ้
 เมื่อยงัเป็นเดก็ แบทซูลสงสยัว่าทําไม มา้ ถงึเรยีกว่า “มา้” และ หมา ถงึเรยีกว่า “หมา” และทําไม หมา
ป่า ถงึเรยีกวา่ “หมาป่า” แต่กไ็มม่ใีครตอบเขาไดว้า่ ใครเป็นคนตัง้ชื่อสตัวต่์างๆ 

บนถนนในเมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี เขาเหน็ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เตอืนไม่ใหค้นสบูบุหรี ่เขา
ถามพอ่ของเขาวา่ทาํไมคนถงึสบูหรี ่ทัง้ทีรู่ว้า่บุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกาย คุณพอ่ยิม้และไมไ่ดอ้ธบิายใหเ้ขาฟังว่า
ทาํไมคนถงึสบูบุหรี ่

ความสงสยัของเดก็ชายได้จบไป เพราะคุณพ่อได้เสยีชวีติจากโรคไตวาย เขาสงสยัว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ต่อไปหลงัจากความตาย แต่กไ็มม่ใีครสามารถบอกเขาได ้

ชวีติเปลี่ยนไปอย่างมากหลงัจากที่พ่อของเขาเสยีชวีติ ตอนนัน้เขาอายุ 16 ปี เขาต้องออกไปทํางาน
เพราะตอ้งเลีย้งแม ่และน้องๆ อกี 3 คน และเขากเ็ริม่สบูบุหรี ่

วนัหน่ึงพีส่าวของเขาโทรศพัทม์าจากเกาหลใีต้ ที่ๆ  เธอไดย้า้ยไปอาศยัอยู่ เธอบอกใหแ้บทซูลไปโบสถ ์
เพราะเธอกเ็ริม่ไปโบสถแ์ลว้เหมอืนกนั 

“ไปทีโ่บสถ ์ย-ูบ ีนะ” พีส่าวบอก  
ชาวมองโกเลยี เรยีกเมอืงหลวงของมองโกเลยี อลูานบาตาร ์ยอ่ๆ วา่ “ย-ูบ”ี 
แบทซลูไมใ่ชค่รสิเตยีน และเขากไ็มเ่คยคดิทีจ่ะเป็นครสิเตยีน แต่เขากโ็ทรศพัทไ์ปขอความช่วยเหลอืจาก

ศนูยข์อ้มลู 
“กรณุาบอกทีอ่ยูข่องโบถสย์-ูบ ีใหด้ว้ยครบั” แบทซลูกล่าว 
ปลายสายซึง่เป็นผูห้ญงิ เธอกไ็ดใ้หท้ีอ่ยูแ่ก่เขา แลว้เขากเ็ริม่ไปโบสถ ์
หลายเดอืนต่อมา พีส่าวไดโ้ทรศพัทม์าถามว่าเขาไดไ้ปโบสถ์แลว้หรอืยงั เธอรูส้กึดใีจที่ไดย้นิว่าน้องไป

โบสถส์มํ่าเสมอ พีส่าวเลยถามวา่ “เธอหาเวลาไปโบสถท์ุกวนัอาทติยไ์ดอ้ยา่งไร” 
“วนัอาทติย!์” แบทซลูตกใจ “ผมไปโบสถว์นัเสาร”์ 
พีส่าวตกใจมาก เลยถามวา่ “เธอไปโบสถท์ีไ่หน” 
แบทซลูอธบิายวา่เขาไปโบสถเ์ซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  
ทีโ่บสถว์นัสะบาโต มสีมาชกิคนหน่ึงใหห้นงัสอืเกีย่วกบัการเลกินิสยัทีไ่มด่ ีเขาอ่านมนั และเริม่เชื่อว่าการ

สบูบุหรีเ่ป็นบาป เขาอ่านพบในพระธรรม 1 โครนิธ ์3:16 ทีก่ว่าว่า “ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้า” แต่ถงึ
กระนัน้ เขากไ็มส่ามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด ้

วนัหน่ึง ที่บ้านของเขา เขาเข้าไปในห้องเก็บของและล็อคประตู เขาดึงบุหรี่ออกมาจนหมดซองและ
อธิษฐานอย่างหมดหวงัว่า “ถ้าพระเจ้ามจีรงิ ได้โปรดช่วยให้ผมเลิกบุหรี่ได้ด้วยเถอะ” หลงัจากอธิษฐาน เขา
เหวีย่งซองบุหรีท่ิง้ หายใจเขา้ลกึๆ และเขากร็ูส้กึปีตยินิด ีและมสีนัตสิขุทว่มทน้ในจติใจ 

วนัรุ่งขึน้ แบทซูลล้วงกระเป๋าเพื่อหาบางสิง่ และไดด้งึไฟแชก็ออกมา เขาถงึตระหนักไดว้่า วนัน้ีทัง้วนั 
เขาไดค้ดิทีจ่ะสบูบุหรีเ่ลย เขาสญูเสยีความอยากทีจ่ะสบูบุหรีไ่ปแลว้ 
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ทีโ่บสถ์ เขาดงึไฟแชก็ออกมา และบอกพดูนําการศกึษาพระคมัภรีว์่า “ผมไมไ่ดใ้ชไ้ฟแชก็น้ีมา 4 วนัแลว้
ครบั” 

“คุณไดพ้บพระเยซแูลว้” เธอกล่าว 
แบทซูลเริม่ศกึษาพระคมัภรีอ์ย่างจรงิจงั ในปฐมกาลเขาอ่านพบว่า อดมัเป็นผูต้ ัง้ชื่อสตัวต่างๆ เขาอ่าน

เกีย่วกบัสงครามแห่งประวตัศิาสตรร์ะหว่างพระเจา้กบัซาตาน และเขาคน้พบว่า ซาตานล่อลวงใหม้นุษยส์บูบุหรี ่
เพราะมนัตอ้งการทาํลายฝีพระหตัถข์องพระเจา้ เขาไดเ้รยีนรูว้า่ความตายคอืการหลบั และเมื่อเราตาย เรากจ็ะไม่
มคีวามรูส้กึอกี จนกว่าพระเยซูจะเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ทัง้หมดน้ีเป็นตรรกะทีเ่ขาพบคําตอบในพระคมัภรี ์และ
เขากไ็ดถ้วายจติใจของเขาใหก้บัพระเยซ ู

ขณะน้ี แบทซูลมอีายุ 30 ปี และภรรยาของเขาเป็นมชิชนันารบุีกเบิกในประเทศมองโกเลีย เขาบอก
เพือ่นๆ ชาวมองโกเลยีวา่ คาํถามลกึลบัทุกคาํถาม สามารถหาคาํตอบไดจ้ากพระคมัภรี ์ 

ขอ้พระคมัภรีท์ีเ่ขาโปรดปรานคอื เยเรมยี ์29:13 ทีพ่ระเจา้ตรสัว่า “เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมือ่เจ้า
แสวงหาเราด้วยส้ินสุดใจของเจ้า” 

ขอบคุณสาํหรบัเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเมือ่สามปีทีแ่ลว้ ทีส่ง่ไปชว่ยสรา้งโรงเรยีนมธัยมเซเว่นธ-์
เดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่งแรกในประเทศมองโกเลยี สําหรบัไตรมาสน้ี เงนิถวายจะถูกส่งไปช่วยสรา้งศูนยป์ระกาศวถิี
ชวีติครสิเตยีนในเมอืงอลูานบาตาร ์เมอืงหลวงของประเทศมองโกเลยี 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 30 ตลุาคม 2021 
พระกิตติคณุแสนอร่อย 

 
เล่าโดย  ฮาเซกาว่า ฮารุอิ วยั 65 ปี...ประเทศญีปุ่่น 
 
 ฉนัต้องการทีจ่ะเปิดรา้นอาหารในประเทศญี่ปุ่ น เพื่อผูค้นทีน่ี่จะไดเ้ป็นคนทีม่สีุขภาพทีด่ขี ึน้เหมอืนทีฉ่ัน
เป็นตอนทีฉ่นัมาทีศ่นูยส์ขุภาพแอ๊ดเวนตสีทีร่ฐัอลาบามา ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สามขีองฉนัและฉนับนิจากบา้นเกดิในประเทศญีปุ่่ นมายงัรฐัอลาบามา เพือ่ทาํการรกัษามะเรง็ของเขา ฉนั
เป็นเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และไดย้นิเกีย่วกบัคุณหมอทีเ่ป็นแอ๊ดเวนตสีทีท่าํงานในศูนยส์ุขภาพว่า สามารถช่วย
สามฉีนัได ้ซึง่สามฉีนัไมใ่ชค่รสิเตยีน 

พวกเรารบัประทาณอาหารที่ไม่มสี่วนผสมของเน้ือสตัว์ และออกกําลงักาย ร่างกายของพวกเราเริม่
เปลีย่นแปลง ฉนัน้ําหนกัลดลง สามขีองฉนัเลกิสบูบุหรี ่และเริม่อา่นพระคมัภรี ์และในทีส่ดุเขาไดร้บับพัตศิมา 

สามขีองฉนัเสยีชวีติหน่ึงสปัดาหห์ลงัจากทีเ่ขาบพัตศิมา ซึง่เขาอายเุพยีง 56 ปี ฉนัเสยีใจมาก แต่ฉนักส็ุข
ใจเพราะเราตกลงกนัวา่จะพบกนัอกีครัง้บนสวรรค ์

ฉันบินกลบัญี่ปุ่ น และได้ตรวจดูสมุดบญัชี พบว่าฉันมีเงนิเยอะมาก ฉันอยากจะใช้เงนิจํานวนน้ีเพื่อ
ประกาศพระกติตคิุณของพระเจา้ใหก้บัคนในประเทศญีปุ่่ น ซึง่มเีพยีงแคห่น่ึงเปอรเ์ซน็ทีเ่ป็นครสิเตยีนจากจาํนวน
ประชากรทัง้หมด ดงันัน้ฉนัจงึเริม่อธษิฐาน “พระเจา้ทีร่กั ขา้พระองคค์วรจะทาํอยา่งไรด”ี 

วนัหน่ึง ขณะทีฉ่นัเฝ้าเดีย่ว ฉนัอา่นพบในพระธรรมอสิยาห ์55:13 กล่าวว่า “ต้นสนสามใบจะงอกข้ึนแทน
ต้นหนาม ต้นน้ํามันเขียวจะงอกขึ้นแทนต้นไมยราบ และมันจะเป็นอนุสรณ์แด่พระยาห์เวห์ เพือ่เป็นหมายสําคัญ  
นิรันดร์ทีจ่ะไม่ถูกตัดออกเลย”  

ในวนิาทนีัน้ ฉนัรูว้่าฉนัตอ้งการจะเปิดรา้นอาหาร ทีซ่ึง่ฉันสามารถช่วยผูค้นใหม้สีุขภาพดขีึน้ และรูส้กึดี
ขึน้เช่นเดยีวกบัตอนทีฉ่นัอยู่ทีอ่ลาบามา บางทฉีนัอาจชนะความมัน่ใจของพวกเขา และนําเขาเขา้มาหาพระเยซ ู
ฉนัตดัสนิใจตัง้ชื่อรา้นวา่ “เมอรเ์ทลิ” (ไมยราบ) ตามในพระธรรมอสิยาห ์
 ในวนัเดยีวกนันัน้เอง ฉันเดนิไปตามถนนนอกเมอืงโตเกยีวและเหน็ป้ายประกาศขายที่ดนิ ทําเลดมีาก
เพราะตัง้อยูใ่กลโ้บสถแ์อ๊ดเวนตสีถงึ 3 โบสถ ์ฉนัซือ้ทีด่นิเปล่านัน้ และจา่ยเงนิสาํหรบัรา้นอาหารทีจ่ะสรา้ง 

พดูตามตรง ฉนัไมรู่อ้ะไรเกีย่วกบัธุรกจิรา้นอาหารเลย ฉนัจงึเขา้ร่วมโรงเรยีนสอนทาํอาหารมงัสวริตัขิอง
แอ๊ดเวนตสี เพือ่จะไดแ้นวคดิและสามารถคดิสตูรอาหารเป็นของตวัเองสาํหรบัรา้นอาหารทีก่าํลงัจะเปิด 

ในวนัเปิดรา้น มผีูค้นมาพอสมควร แต่ขา้งในรา้นวุ่นวายมาก ฉันยงัคงไม่รูว้่าจะจดัการกบัรา้นอาหาร
อย่างไรด ีมลีูกคา้เก่าทีเ่คยทาํประกนักบัฉนั เขารูจ้กักบัเจา้ของรา้นกาแฟทีอ่ยู่ใกล้ๆ  เลยขอใหเ้ขามาช่วยฉนั ซึง่
เขากช็ว่ยไดม้ากทเีดยีว 
 ธุรกิจไปได้ด้วยด ีและร้านเมอร์เทิลเป็นหน่ึงของร้านอาหารมงัสวิรตัิไม่กี่ร้านในเมอืงโตเกียว ฉันไป
ทาํงานเกีย่วกบัประกนัตอนเชา้ และมาทีร่า้นอาหาร 11 โมง และบรกิารอาหารในช่วงเทีย่งจนถงึบ่าย 2 จากนัน้
ฉนักลบัมาทาํงานประกนัต่อ แน่นอนวา่รา้นอาหารหยดุในวนัสะบาโต 

รา้นอาหารแห่งน้ีใหโ้อกาสฉนัทีจ่ะทํามากกว่าใหบ้รกิารอาหารสุขภาพ ลูกคา้ประจําคนหน่ึงของฉนัเป็น
มะเรง็เต้านม และเธอถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทีจ่ะทําใหช้วีติมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ ฉันจงึใหห้นังสอืเกีย่วกบัแอ๊ดเวนตสีกบั
เธอ ยงัมลีูกคา้อกีคนหน่ึงทีเ่ป็นสาวโสด เธอบอกกบัฉนัว่าเธอกําลงัมองหาเพื่อนใหม่ๆ  ฉนัเลยชวนเธอมาทีโ่บสถ ์
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และเธอกไ็ดม้าหลายครัง้แล้ว เป้าหมายหลกัของรา้นอาหารน้ีกเ็พื่อนําคนใหม้ารูจ้กัพระเยซู นางเอลเลน ไว้ท์
กล่าวว่า  “รา้นอาหารของเราตอ้งอยู่ในเมอืง มฉิะนัน้คนงานในรา้นอาหารน้ีจะไมส่ามารถเขา้ถงึผูค้น และสอนให้
พวกเขารูถ้งึหลกัการทีถู่กตอ้งในการดาํรงชวีติ” (Selected Messages, เล่ม 2, หน้า 142) และน่ีเป็นเหตุผลทีฉ่นั
เริม่รา้นอาหารน้ี รา้นอาหารน้ีเป็นของพระเจา้ พระเจา้ชว่ยฉนัใหด้าํเนินธุรกจิน้ี และเจา้ของกค็อืพระเยซ ู
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 6 พฤศจิกายน 2021 
พระกิตติคณุจากแกงกะหรี่ 

 
เล่าโดย  ซาร่า วยั 14 ปี...ประเทศญีปุ่่น 
 
 ซาร่าไปโบสถ์แอ๊ดเวนตสีในประเทศญี่ปุ่ นทุกวนัสะบาโต เธอไม่ใช่แอ๊ดเวนตสี ครอบครวัของเธอกไ็ม่ใช่
แอ๊ดเวนตสี ไมม่ใีครในครอบครวัของเธอทีเ่ป็นครสิเตยีนเลย 
 เหตุผลทีซ่ารา่ไปโบสถท์ุกวนัเสาร ์เพราะเธอจะไปทานอาหารทีเ่ปิดใหส้าํหรบัเดก็ๆ 
 เดก็วยัรุน่วยั 14 ปี สนุกกบัการกนิซูช ิแต่ชอบมากกว่าถา้เป็นขา้วแกงกะหรี ่ซึง่เป็นอาหารยอดนิยมของ
เดก็ญีปุ่่ น หลงัจากอาหารกลางวนั เธอเขา้รว่มกจิกรรมกบัเดก็คนอื่นๆ ในการฟังเรือ่งในพระคมัภรี ์รอ้งเพลง และ
เล่นเกมส ์

ซาร่าเริ่มมาที่โบสถ์เมื่อเธออายุ 6 ขวบ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของเธอส่งเธอไปโบสถ์เพื่อที่เธอจะได้รบั 
ประทานอาหารสขุภาพ 

ซาร่าและแม่อาจจะดูไม่ออกว่าเป็นคนยากจน ประเทศญี่ปุ่ นถูกมองว่าเป็นประเทศที่มคีวามมัง่คัง่ แต่ 
นโยบายเศรษฐกจิของรฐับาล และผลกระทบของโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทาํใหเ้กดิช่องว่างระหว่าง
คนมแีละคนไม่ม ีผลลพัธ์ทีไ่ดไ้ม่ใช่ความยากจน ทีซ่ึ่งเดก็ๆ อดอยากจนตาย แต่เป็นความจนสมัพนัธ์ ทีซ่ึ่งเดก็
อาศยัอยูต่ํ่ากวา่มาตรฐานการครองชพีโดยเฉลีย่ และถูกทอดทิง้ใหอ้ยูข่า้งหลงัเดก็ทีอ่าศยัอยูใ่นครอบครวัทีร่ํ่ารวย 
หน่ึงในเจด็ของเดก็ญี่ปุ่ นอยูใ่นสถานการณ์น้ี ความยากจนมผีลกระทบต่อพ่อแม่เลีย้งเดีย่วอย่างแมข่องซารา่ พ่อ
แม่เหล่าน้ีไม่สามารถจดัหาอาหารทีเ่หมาะสมสาํหรบัเดก็ๆ หรอืส่งเดก็ๆ ไปทํากจิกรรมหลงัเลกิเรยีน เช่น เรยีน
ดนตร ีหรอืกฬีา พ่อแม่มเีวลาเพยีงเลก็น้อยที่จะสอนการบา้นลูก และไม่มเีงนิเหลอืพอทีจ่ะจา้งครูมาสอนพเิศษ
เหมอืนอยา่งครอบครวัทีร่ํ่ารวย 

สมาชกิของโบสถ์เซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีรูถ้งึความยากจนสมัพนัธ์ในชุมชนน้ี และเริม่ทีจ่ะจดัหาอาหาร
กลางวนัฟรใีนวนัสะบาโต และสอนพเิศษในวนัอื่นๆ ในระหว่างสปัดาห ์เมื่อรฐับาลในเมอืงคาชวิะ ซึง่มปีระชากร
ประมาณ 410,000 คน ในเขตโตเกยีว ไดต้ดัสนิใจใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่องคก์รทีเ่ลีย้งดเูดก็ๆ ทีย่ากไร ้
โบสถ์กไ็ดร้บัทุนอยา่งต่อเน่ือง มเีดก็ๆ 10 - 30 คน มาทีโ่บสถ์ทุกวนัสะบาโตเพื่อรบัประทานอาหารโดยสมาชกิ
ของโบสถแ์ละผูม้จีติอาสาชว่ยกนั  

ซารา่อายมากตอนทีม่าโบสถเ์ป็นครัง้แรก เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั และเลน่กบัเดก็คนอื่นๆ แต่เธอ
ชอบอาหาร และกจิกรรมพระคมัภรี ์เธอชอบความเอาใจใส่ทีส่มาชกิมอบใหก้บัเธอ และเธอกก็ลบัมาทีโ่บสถ์อกี
ทุกๆ วนัสะบาโต 

เมื่อเธอโตขึน้ เธอกเ็ริม่ที่จะช่วยนํารายการช่วงบ่ายสําหรบัเดก็ๆ เธอไดถู้กเชญิใหเ้ขา้ร่วมค่ายฤดูรอ้น
ของโบสถ ์ทีค่า่ย เธอตดัสนิใจทีจ่ะมอบจติใจของเธอใหก้บัพระเยซ ู

เธอบอกใหแ้มท่ราบเมือ่เธอกลบับา้น แต่แมข่องเธอไมพ่อใจ 
“ลกูตอ้งรอใหโ้ตกวา่น้ีก่อน ถงึจะสามารถตดัสนิใจเองได"้ แมบ่อก 
นัน่หมายความวา่ ซารา่ตอ้งรออกี 4 ปี กวา่จะรบับพัตศิมาได ้กฎหมายญีปุ่่ นระบุว่าเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

ไม่สามารถตดัสนิใจเอง โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครอง ซึง่ซาร่าอายุ 14 ปีเท่านัน้ สมาชกิในโบสถร์ูส้กึ
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เสยีใจเมือ่ซารา่เล่าว่าแมไ่มย่นิยอมใหเ้ธอบพัตศิมา แต่พวกเขากไ็มรู่ส้กึประหลาดใจ เพราะมนัเป็นปฏกิริยิาปกติ
จากแมช่าวญีปุ่่ นทีไ่มใ่ชค่รสิเตยีน  

โปรดอธษิฐานเผือ่ซารา่ในความเชื่อของเธอ และแมข่องเธอดว้ย และโปรดอธษิฐานเผื่อเดก็คนอื่นๆ ทีม่า
รบัประทานอาหารกลางวนั ทํากจิกรรม และเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระเยซูทุกวนัสะบาโตทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสีคาชวิะ ซึง่
เป็นศูนยก์ลางทีม่อีทิธพิลทีพ่ยายามแบ่งปันความรกัของพระเยซูในภาคตะวนัออกของญี่ปุ่ น ขอบคุณสาํหรบัเงนิ
ถวายของทา่นทีม่สีว่นชว่ยในการประกาศพระกติตคิุณ แบบมแีละไมม่ซีชู ิและขา้วราดแกงกระหรี ่
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 13 พฤศจิกายน 2021 
ลกูแกะที่หลงหาย 

 
เล่าโดย  จิเอะ ชยิามะ วยั 43 ปี...ประเทศญีปุ่่น 
 
 จเิอะไดร้บักาํลงัใจอยา่งมากในชว่งการระบาดของไวรสัโคโรน่่า  

เธอและสามีของเธอเปิดโรงเรียนสอนภาษาองักฤษอยู่ในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเมืองน้ีมี
ประชากรประมาณ 2.7 ลา้นคน โรงเรยีนของเราตอ้งปิดชัว่คราวเน่ืองจากการระบาดของโรค และรฐับาลญีปุ่่ นได้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราจงึจดัใหม้กีารเรยีนการสอนออนไลน์ ซึง่น่าอศัจรรยใ์จมากทีน่กัเรยีนของเรายงัคง
ลงทะเบยีนเรยีนถงึ 90 เปอรเ์ซน็ต ์
 แต่ทีท่ําใหเ้ธอประหลาดใจกว่าคอื ศษิยเ์ก่าของโรงเรยีนเราทีอ่ายุ 60 ปี ชื่อว่า ชคิาโกะ ไดต้ดิต่อหาเธอ
ในช่วงโรคระบาดหนักในญี่ปุ่ น เรารูจ้กักนัมามากกว่า 13 ปีแลว้ แต่ขาดการตดิต่อกนัประมาณ 2 ปี วนัหน่ึง
ขณะทีเ่ธอกาํลงัจะเดนิทางกลบับา้น เธอไดร้บัขอ้ความผา่นทางเฟสบุ๊ค  
 ชกิาโกะ เขยีนขอ้ความหาเธอวา่ “ฉนัตอ้งการจะเขา้โบสถก์บัคุณ ถงึแมจ้ะเป็นชว่งโรคระบาด” 

ชกิาโกะไมใ่ช่ครสิเตยีน ทําใหจ้เิอะรูส้กึประหลาดใจมากทีเ่ธอบอกว่าอยากรูจ้กัพระเยซูใหม้ากขึน้ เราส่ง
ขอ้ความคุยกนัอยา่งสัน้ๆ เกีย่วกบัศาสนาครสิต ์และฉนัมาเป็นครสิเตยีนไดอ้ยา่งไร และเราตกลงกนัว่าจะพบกนั
วนัเสารห์ลงัการนมสัการเสรจ็สิน้ 

เมือ่พบกนั จเิอะเล่าใหเ้ธอฟังเกีย่วกบัคาํอุปมาของแกะทีห่ลงหาย เธอตัง้ใจฟังคาํของพระเยซูซึง่กล่าวใน
พระธรรมลูกา 15:4-7 ว่า: “ในพวกท่านมีคนใดทีมี่แกะร้อยตัว และตัวหน่ึงหายไป จะไม่ละเก้าสิบเก้าตัวนัน้ไว้ที ่
กลางทุ่งหญ้า และไปเทีย่วหาตัวทีห่ายไปนัน้จนกว่าจะได้พบหรือ เมือ่พบแล้วเขาก็ยกข้ึนใส่บ่าแบกมาด้วยความ
เปรมปรีด์ิ  เมือ่มาถงึบ้านแล้ว จึงเชญิพวกมิตรสหายและเพือ่นบ้านให้มาพร้อมกัน พดูกับเขาว่า จงเปรมปรีด์ิกับ
ข้าพเจ้าเถดิ เพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าทีห่ายไปนัน้แล้ว  เราบอกท่านทัง้หลายว่า เช่นนัน้แหละ จะมี
ความปรีดีในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวทีก่ลับใจใหม่ มากกว่าเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนทีไ่ม่ต้องการ
กลับใจใหม่”  
 ฟังจบ ชกิาโกะพูดขึน้มาทนัทเีกี่ยวกบัแกะทีห่ลงหายนัน้ว่า พระเยซูไดท้รงเรยีกใหฉ้ันตดิตามพระองค์
หลายปีแลว้ แต่ฉนัตอ้งการเวลาตดัสนิใจ และคาํพดูต่อมาของเธอ ทาํใหฉ้นัตอ้งตกตะลงึ 
  ชกิาโกะพูดต่อว่า “ฉันรูว้่าว่า พระเยซูไดท้รงเรยีกฉันซึ่งเป็นเหมอืนแกะหลงหายนัน้ และฉันไดล้ะเลย
พระองค ์แต่เดีย๋วน้ีฉนัจะไมล่ะเลยพระองคแ์ลว้ และฉนัตอ้งการจะรบับพัตศิมา” 
 จเิอะรูไ้ดใ้นทนัทวีา่ พระวญิญาณบรสิุทธิไ์ดท้าํงานในจติใจของชกิาโกะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงทีม่โีรค
ระบาด จเิอะรูส้กึดใีจทีไ่ดแ้บ่งบนัคาํสอน และความรกัของพระเยซคูรสิตใ์หก้บัชกิาโกะ 
 เราพบกนัอกีหลายครัง้หลงัจากนัน้ และในวนัสะบาโตหน่ึง ขณะทีเ่รากําลงัพดูเกีย่วกบัว่า ทําไมพระเยซู
ถงึต้องตายบนไมก้างเขน ชกิาโกะกพ็ูดถงึเรื่องโจร คนทีอ่ยู่ขา้งพระเยซูในวนันัน้ ในนาทสีุดทา้ย เขาเลอืกทีจ่ะ
ตดิตามพระเยซู  ชกิาโกะรูส้กึประทบัใจในความจรงิที่ว่า พระเยซูทรงรกัและพรอ้มจะใหอ้ภยักบัเราเสมอ เธอ
ตระหนักว่าถงึแมเ้ธอจะพยายามอย่างหนักทีจ่ะแสวงหาความสุข และสนัตสิุขดว้ยวธิขีองเธอเอง แต่เธอกไ็ม่เคย
พึง่พอใจกบัมนั 
 “ฉนัตอ้งการเป็นอยา่งโจรคนนัน้ทีต่อนรบัพระเยซคูรสิต”์  ชกิาโกะกล่าว 
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 การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าอาจรบกวนชวีติของเรา แต่ไม่สามารถหยุดให้คนเขา้หาพระเยซูได ้
พระองคต์รสัไวใ้นพระธรรม ยอหน์ 10:16 ว่า “แกะอืน่ซึง่มิได้เป็นของคอกน้ีเราก็มีอยู่ แกะเหล่านัน้เราก็ต้องพา
มาด้วย และแกะเหล่านัน้จะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เล้ียงเพยีงผู้เดียว” 
 พระเยซูกําลงัทํางานในชวีติของเรา แมว้่าเราจะไม่เหน็หรอืไม่รูส้กึ พระเยซูทรงเรยีกชื่อเราและปกป้อง
เราเมือ่เรายอมจาํนนใหก้บัพระองค ์
 โควดิ-19 ทําใหต้้องทํางานออนไลน์เหมอืนกบัโรงเรยีนภาษาของจเิอะ และสาํคญัยิง่กว่าในการแบ่งปัน
พระกติติคุณ สําหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้จะถูกส่งไปช่วยโครงการช่วยเหลอืคนในประเทศญี่ปุ่ น โดยเฉพาะ
เยาวชนใหรู้จ้กัพระเยซูมาขึน้ผ่านทางสื่อออนไลน์ ขอบคุณทุกท่านสําหรบัการวางแผนทีจ่ะถวายทรพัยใ์นไตร-
มาสน้ี 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 20 พฤศจิกายน 2021 
การอธิษฐานของนักธรุกิจ 

 
เล่าโดย  กียอง ควอน วยั 56 ปี...ประเทศเกาหลีใต้ 
 

เมือ่กยีองอธษิฐาน สิง่อศัจรรยไ์ดเ้กดิขึน้ 
กยีอง เป็นเจา้ของธุรกจิการบญัชใีนประเทศเกาหลใีต้ เขารูส้กึสมัผสัไดถ้งึการทีจ่ะตอ้งมโีบสถ์เซเว่นธ์-

เดยแ์อ๊ดเวนตสีในระแวกบา้นของเขา ผูนํ้าโบสถไ์ดใ้หใ้ชต้กึหลงัหน่ึงใกล้ๆ  บา้นของเขาเพื่อใชเ้ป็นทีน่มสัการ และ
ภายในปีแรก ม ี40 คน รบับพัตศิมา 
 ขณะทีเ่ขายงัอธษิฐานอยา่งต่อเน่ือง จาํนวนผูร้บับพัตศิมากเ็พิม่ขึน้เรื่อยๆ ถงึ 98 คน ภายในเวลาสองปี
ครึง่ 
 กยีอง ตดัสนิใจทีจ่ะอธษิฐานต่อไป เพือ่ใหไ้ดจ้าํนวนผูบ้พัตศิมาครบ 100 คน 
 เขาอธษิฐานวา่ “พระบดิาเจา้ ไดโ้ปรดชว่งใหม้ผีูร้บับพัตศิมาครบ 100 คนดว้ยเถดิ” 
 เมื่อเขาลมืตาขึน้ เขากนึ็กขึน้ไดท้นัทถีงึผูห้ญงิคนหน่ึงซึ่งเคา้ไม่ได้พบมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว เขาได้
พยายามถามคนแถวนัน้และไดท้ราบว่า หญงิคนนัน้เปิดโรงเรยีนสอนศลิปะ เขาไดซ้ื้อช่อดอกไมห้ลากสแีละไป
มอบใหเ้ธอทีโ่รงเรยีน 
 ขณะทีท่ ัง้สองคุยกนัไปสกัพกั กยีองไดพู้ดเกี่ยวกบัแผนการของโบสถ์ และพูดว่ามผีูม้ารบับพัตศิมา 98 
คน ไดอ้ยา่งไร 
 “คุณน่าจะเป็นคนที ่100” เขากล่าว 
 “แน่นอน ฉนัจะเป็นคนที ่100” เธอตอบ 
 “เยีย่มมาก!” และกยีองกล่าวต่อว่า “แต่คุณต้องเขา้ชัน้ศกึษาพระคมัภรีก่์อน พรุ่งน้ีเวลาทุ่มครึง่ผมจะมา
สอนพระคมัภรีใ์หคุ้ณทีบ่า้น” 
 กยีองยงัพดูต่อวา่ “อยา่ลมืชวนสามคีุณมาดว้ยนะ” 
 กยีองกล่าวถงึสามขีองเธอ เพราะเขาตอ้งการอกี 2 คน เพือ่จะไดค้รบ 100 คน 
 หลงัจากทีก่ยีองกลบัไปแลว้ หญงิคนนัน้กไ็ดโ้ทรหาสามขีองเธอ 
 สามีของเธอรู้จกักบักียองอยู่แล้ว เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ แต่เขาไม่ใช่คริสเตียน เขา
นมสัการศาลเจา้บรรพบุรุษและพระเจา้ต่างๆ แต่เขามคีวามคดิทีจ่ะพฒันาภาษาองักฤษของเขาเพื่อขยายธุรกจิ 
เขาได้ซื้อหนังสอืเกี่ยวกบัภาษาองักฤษมาหลายเล่ม เพื่อจะพฒันาภาษาองักฤษของเขา รวมถึงมหีนังสอืพระ
คมัภรีด์ว้ย 
 แต่พระคมัภรีท์าํใหเ้ขาสบัสน เขาอ่านพระคมัภรีใ์นทีท่าํงานและไมเ่ขา้ใจ เขาเขา้ใจความหมายของแต่ละ
คาํ และไมส่ามารถเขา้ใจวา่หมายความวา่อะไร ในทีส่ดุ เขาตดัสนิใจทีจ่ะอธษิฐานถงึพระเจา้ในพระคมัภรี ์
 “ถา้พระองคเ์ป็นพระเจา้ทีแ่ทจ้รงิ ไดโ้ปรดส่งคนมาสอนผมใหเ้ขา้ใจพระคมัภรีด์ว้ย” เขาอธษิฐานออกมา
ดงัๆ  
 ในเวลานัน้เอง เป็นเวลาทีโ่ทรศพัทเ์ขาดงัขึน้ และปลายสายกค็อืภรรยาของเขา 
 “กยีองจะมาบา้นเราพรุง่น้ีเพือ่สอนพระคมัภรี”์ เธอบอก 
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 เขาตกตะลงึไปชัว่ขณะ เขานัง่น่ิงๆ โดยไม่ขยบัตวัเป็นเวลานาน เขารูส้กึเหมอืนโดยสายฟ้าฟาดผ่านตวั
ของเขา จากศรีษะลงมายงักระดกูสนัหลงั และฝ่าเทา้ของเขา 
 วนัรุ่งขึน้ กยีองมาถงึที่บ้านของสามภีรรยาคู่น้ีและรูส้กึประหลาดใจมากที่พวกเขารอคอยที่จะไดศ้กึษา
พระคมัภรีอ์ยา่งกระตอืรอืรน้ นอกจากน้ีลูกสองคนของพวกเขา กย็งัตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระเจา้ผูซ้ึง่ตอบ
คาํอธษิฐานของพอ่เขาอยา่งรวดเรว็ 
 ครอบครวัน้ีศึกษาพระคมัภีร์กบักียอง และรบัเชื่อในสิง่ที่พวกเขาเรยีนรู ้และตดัสนิใจมอบถวายจติใจ
ใหก้บัองคพ์ระเยซูครสิต์ ในการตอบคําอธษิฐานของกยีอง พระเจา้ไม่ไดม้อบ 100 คน ทีจ่ะรบับพัตศิมา แต่
พระองคท์รงใหถ้งึ 102 คน 
 สว่นหน่ึงของเงนิถวายในไตรมาสน้ี จะถูกสง่ไปชว่ยเผยแพรพ่ระกติตคิุณในเกาหลใีตผ้า่น 2 โครงการ คอื 
สรา้งศูนยด์ูแลเดก็อพยพในเมอืงของอนัซนั และศูนยเ์ผยแพร่พนัธกจิในเมอืงแทกู ขอบคุณทุกท่านทีว่างเเผนใน
การถวายอยา่งจรงิใจ 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 27 พฤศจิกายน 2021 
ความช่วยเหลือจากสวรรค  ์

 
เล่าโดย  เดวิด คิม วยั 53 ปี…ประเทศเกาหลีใต้ 
 

เดวดิ ขบัรถโตโยต้าแคมรี่ ออกจากทางด่วนและเขา้สู่ถนนนอกเมอืง เขาเดนิทางโดยใชเ้ครื่องนําทาง 
(GPS) เพือ่ไปบรรยายครัง้สาํคญัทีน่ดัหมายไวก้บัครสิตจกัรในรฐัยทูาห ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

จู่ๆ กม็ขีอ้ความเตอืนโผล่ขึน้มาบนหน้าจอมอืถอืว่า ถนนขา้งหน้ามอีนัตราย ควรเลี่ยงการเดนิทางบน
ถนนเสน้น้ี ยกเวน้รถทีข่บัเคลื่อนสีล่อ้  

เดวดิขบัรถมาไกลพอสมควรแลว้ และเขาไมต่อ้งการจะกลบัรถ “ถนนจะเลยรา้ยแค่ไหนนะ” เขาคดิอยูใ่น
ใจ และเหยยีบคนัเรง่อยา่งแน่วแน่ 

ไมก่ีน่าทต่ีอมา คาํเตอืนกโ็ผล่ขึน้มาอกีครัง้ แต่เขากไ็มส่นใจมนั  
แล้วถนนที่ลาดยางมะตอยกส็ิ้นสุดลงอย่างกะทนัหนั ถนนเริม่เป็นดนิโคลน หลายจากขบัรถบนถนนที่

เป็นดนิโคลนไดส้กัพกั และตอ้งขบัขึน้เนินเป็นระยะทางสัน้ๆ เครื่องยนต์ไดด้บัลง เขาบดิกุญแจเพื่อจะสตารท์รถ 
แต่ไมม่กีารตอบสนอง เขาพยายามอกีครัง้แลว้ครัง้เรา และกม็กีารตอบสนองใดๆ เลย 

เขาลงจากรถเพือ่ยดืเสน้ยดืสาย และมองไปรอบๆ เหน็เป็นพืน้ทรายและพุม่ไม ้โทรศพัทม์อืถอืของเขาไม่
มสีญัญาณ และไม่มรีถคนัอื่นอยู่ในสายตาเลย จู่ๆ เดวดิกร็ูส้กึกลวั เขาอยูค่นเดยีวในทีห่่างไกล เขาเป็นนักเขยีน
โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ากเกาหลใีต ้ทีข่นาดน้ีตดิอยูบ่นเนินทรายในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  “ถา้ฉนัเจอสตัวป่์าล่ะ” เขาคดิ 

เดวดิคุกเขา่ลงทีด่นิและอธษิฐาน 
“พระบดิาเจา้ขา้” เขากล่าว "โปรดยกโทษใหก้บัขา้พระองคท์ีเ่พกิเฉยต่อคําเตอืนและการขบัรถมาทีน่ี่ ขา้

พระองคไ์มรู่ว้า่สิง่น้ีจะเกดิขึน้ แต่ขา้พระองคจ์ะตอ้งไปบรรยายในวนัสะบาโตน้ี ขา้พระองคท์าํผดิอะไรหรอื” 
จติใจของเขาเตม็ไปดว้ยความรูส้กึผสมผสาน ภาวะซมึเศรา้ ความกลวั และฉุนเฉียว เขาลมืไปว่าพระเจา้

ทรงเคยนําทางเขาอย่างไรในตลอด 3 เดอืนทีม่กีารจดัสมัมนาเกีย่วกบัการประกาศทางอนิเทอรเ์น็ตและโซเชยีล
มเีดยี 

ประมาณ 5 นาทหีลงัจากทีเ่ขาอธษิฐาน เขาเหน็รถกระบะขบัขึน้มาบนเนินเขา คู่สามภีรรยาสูงอายุเปิด
ประตูลงมาเมือ่เหน็เขายนือยู ่
  “เกดิอะไรขึน้” ชายคนนัน้ถาม 

ดาวดิบอกวา่รถสตารท์ไมต่ดิ ชายคนนัน้เลยเขา้ไปในรถแลว้ลองบดิกุญแจสตารท์ แต่ไมม่กีารตอบสนอง
ใดๆ เขาคนืกุญแจรถใหแ้ละเสนอว่าจะขบัรถพาเดวดิไปอกีประมาณ 10 กโิลเมตร เพือ่ทีโ่ทรศพัทม์อืถอืของเขา
จะมสีญัญาณ และสามารถโทรศพัทเ์รยีกรถใหม้าลากได ้

แต่จู่ๆ ชายสูงวยัคนเดมิก็ขอกุญแจรถจากเขาอกี และบอกให้เดวดิไปนัง่ขา้งคนขบั เดวดิคดิในใจว่า 
ทาํไมตอ้งลองสตารท์อกี ทัง้ทีเ่มือ่กีก้ล็องแลว้ เสยีเวลาเปล่า 

วอรมู วอรมู! 
เดวดิไดย้นิเสยีงดงัออกมาเหมอืนเสยีงดนตร ีเครื่องยนตท์าํงานแลว้ และชายสงูวยัเหยยีบคนัเรง่ และรถ

กไ็ดเ้คลื่อนไปขา้งหน้าอยา่งราบรืน่ เดวดิไมเ่ชื่อสายตาตวัเอง "ขอบคุณพระเจา้! ขอบคุณพระเจา้!" เขาอุทาน 
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เขาโบกมอืลาสองสามภีรรยาคู่นัน้ และหนัรถกลบัไปที่ถนนใหญ่ เดวดิสรรเสรญิพระเจ้าไปตลอดทาง 
ถงึแมว้่าเขาละเลยคําเตอืนของพระเจา้ แต่พระองคก์ไ็ดท้รงประทานความช่วยเหลอืจากสวรรคใ์หเ้ขาไดไ้ปถงึที่
หมายตรงเวลา 
 เดวดิ คมิ เป็นหน่ึงในหลายๆ คนของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจากประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นมชิชนันารี
ออกไปประกาศงานทัว่โลก ในไตรมาสน้ี ครสิตจกัรโลกมโีอกาสทีจ่ะช่วยเหลอืสองโครงการในประเทศเกาหลใีต ้
คอื ศนูยด์แูลเดก็อพยพในเมอืนอนัซนั และศนูยเ์ผยแพรพ่นัธกจิในใจกลางเมอืงแทก ู
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 4 ธนัวาคม 2021 
มิชชนันารี เอสโอเอส (SOS) 

 
เล่าโดย  จาง โซฮี วยั 19 ปี…ประเทศเกาหลีใต้ 
 

ตอนเป็นวยัรุน่ ฉนัฝันทีจ่ะเป็นมชิชนันาร ีแต่จะเป็นไดอ้ยา่งไรล่ะ 
พ่อของฉันเสยีชวีติเมื่อฉันยงัเดก็ และแม่ของฉันเป็นครสิเตยีนคนเดยีวทีฉ่ันรูจ้กั ญาตคินอื่นๆ ของเรา

นบัถอืหมอผ ีและนมสัการบรรพบุรษุในบา้นเกดิของฉนั ทีป่ระเทศเกาหลใีต ้
วนัหน่ึงแม่มาบอกฉันว่าเธอรูจ้กักบัศาสตราจารยท์ี่ส่งมชิชนันารไีปต่างประเทศ และเขาต้องการจะคุย

เกีย่วกบัความฝันของฉนั 
ฉันตื่นเต้นมาก และไดน้ัดหมายเขา้พบกบัศาสตราจารย ์หลายวนัต่อมาซึ่งเป็นวนัที่นัดหมาย ระหว่าง

ทางทีฉ่นักําลงัเดนิไปพบศาสตราจารย ์ฉนัไดพ้บกบักลุ่มวยัรุน่กลุ่มหน่ึงทีใ่ส่เสือ้ยดืทีม่ตีวัอกัษร “SOS” พวกเขา
ชวนใหฉ้นัเขาร่วมประชุมประกาศสาํหรบันกัเรยีน ซึง่อยู่ใกล้ๆ  โบสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ฉนัรกัทีจ่ะไปโบสถ ์
และฉนักเ็ดนิไปพรอ้มกบัพวกนกัเรยีนไปยงัโบสถไ์มท้ีส่วยงาม  

เมื่อศษิยาภบิาลรูว้่าฉันเป็นครสิเตยีน เขาถามว่าฉันรูอ้ะไรเกี่ยวกบัวนัสะบาโตบ้าง เพราะฉันนมสัการ
พระเจา้ในวนัอาทติย ์ศษิยาภบิาลไดอ้ธบิายถงึวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ ขณะทีเ่ขาพดู หวัใจของฉนัเหมอืนถูกแผดเผา 

ในขณะนัน้ โทรศพัทม์อืถอืของฉนักด็งัขึน้ มนัเป็นสายจากศาสตราจารย ์และเขากาํลงัรอฉนัใหไ้ปพบ มนั
แปลกมากทีฉ่ันอยากจะไปพบกบัศาสตราจารยม์าก แต่คําสอนของศษิยาภบิาลแอ๊ดเวนตสีสมัผสัทีจ่ติใจขอฉัน
มากขึน้เรือ่ยๆ ฉนัเลยขอเลื่อนการนดัพบกบัศาสตราจารยเ์ป็นวนัพรุง่น้ี 

เยน็วนันัน้ ฉนัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวนัสะบาโต การเสดจ็มาครัง้ทีส่อง การพพิากษา ความรอดของพระเจา้
และสงครามแหง่ประวตัศิาสตร ์จติใจของฉนัเตม็ไปดว้ยความสขุ 
 วนัรุ่งขึ้น ฉันกลบัมาที่โบสถ์ไม้แห่งน้ีอีกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกบัพระคมัภีร์ ระหว่างที่อยู่ที่โบสถ ์
ศาสตราจารยไ์ดโ้ทรศพัทห์าฉัน แต่ฉนัปฏเิสธทีจ่ะพบและบอกว่ากําลงัยุ่งอยู่กบัการศกึษาพระคมัภรีอ์ยู่ทีโ่บสถ ์
เซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เขาโกรธมา และบอกว่าครสิเตยีนทีแ่ทจ้รงิจะไมป่ฏบิตัติามหลกัคาํสอนเดยีวเหมอืนแอ๊ด-
เวนตสี และเขากอ็ธบิายหลกัคาํสอนของเขาใหฉ้นัฟัง ระหว่างนัน้ศษิยาภบิาลกน็ัง่อยูข่า้งๆ และไดย้นิบทสนทนา
ของเราทัง้หมด หลงัวางสาย ศษิยาภบิาลไดพ้ดูว่า คาํสอนของศาสตราจารยน์ัน้เหมอืนเป็นกลุ่มครสิเตยีนทีถ่อืว่า 
ตวัผูนํ้าเองคอืพระวญิญาณบรสิุทธิ ์เราช่วยกนัตรวจสอบบา้งอย่าง และพบว่า ศาสตราจารยอ์ยู่ในกลุ่มนัน้จรงิๆ 
และแมข่องฉนักอ็ยูใ่นกลุ่มนัน้ดว้ย  
 ฉนัรูส้กึเสยีใจทีแ่มข่องฉนัพยายามหลอกใหฉ้นัเขา้กลุ่มดว้ย ฉนัขอรอ้งใหแ้มศ่กึษาพระคมัภรีก์บัอาจารย์
แอ๊ดเวนตสี แต่แมฉ่นัโกรธและปฏเิสธฉนั ตอนน้ีฉนัไมแ่น่ใจวา่ควรจะทาํยงัไงต่อด ี
 ศษิยาภบิาลแนะนําใหฉ้ันลงทะเบยีนทีม่หาวทิยาลยัศามยุค “เธอต้องเรยีนพระคมัภรีเ์พิม่เตมิ เพื่อทีจ่ะ
แนะนําแมใ่หรู้จ้กักบัความจรงิ” เขากล่าว 
 ความโกรธของแม่ฉนัเบาบางลงขณะทีฉ่นัเรยีนทีม่หาวทิยาลยั ฉนับอกกบัแมว่่าฉนัเรยีนรูอ้ะไรบา้ง และ
ฉนัตัง้ใจวางสื่อต่างๆ เกี่ยวกบัพระคมัภรีไ์วใ้นบา้น ทลีะเลก็ ทลีะน้อย แม่ฉันดูการเทศนาของแอ๊ดเวนตสีผ่านยู
ทปู และอา่นนิตยสารแอ๊ดเวนตสี โดยพระคุณของพระเจา้ ฉนัจบมหาวทิยาลยัในปี 2020 
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 จากนัน้ไม่นาน มกีารรวมตวัของกลุ่มทีแ่มเ่คยไปนมสัการ และเป็นตน้เหตุใหม้กีารแพร่กระจายเชือ้ไวรสั
โคโรน่ากนัมากมายในเกาหลใีตใ้นขณะนัน้ ซึง่มปีระมาณพนักวา่คน และแมก่เ็ป็นหน่ึงในนัน้ดว้ย ขอบคุณพระเจา้ 
แม่ไม่ได้เป็นอะไรมากและฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ แต่โบสถ์ไดถู้กปิด และถูกหา้มไม่ใหม้กีารประชุมอกี ฉันเชื่อว่า 
พระเจา้กาํลงัทรงนําใหแ้มข่องฉนัไดรู้จ้กักบัพระองคอ์ยา่งเตม็เป่ียม 

ฉันรกัพระดํารสัของพระเยซูที่ว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพือ่จะแสวงหาและช่วยผู้ทีห่ลงหายไปนัน้ให้
รอด” (ลูกา 19:10) น่ีเป็นเรื่องของฉัน เมื่อมองยอ้นกลบัไปจะพบว่า ฉันไดพ้บกบักลุ่มมชิชนันาร ีSOS และ
ตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับแม่  SOS ย่อมาจากคําว่า “ความรอด โดยพระเยซูเท่านัน้ และการบริการ” 
(Salvation, Only Jesus, Service) ฉนัวางแผนทีจ่ะเป็น มชิชนันาร ีSOS ใหก้บัแมแ่ละโลกน้ี แผนน้ีเป็นคาํตอบ
ของความฝันของฉนั 

โซฮ ีเป็นหน่ึงในเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีจากประเทศเกาหลใีตท้ีม่เีป้าหมายในจติใจ ไตรมาสน้ีครสิตจกัร
ต่างๆ และสมาชกิทัว่โลกจะไดม้โีอกาสมหีวัใจของการเป็นมชิชนันารใีนประเทศเกาหล ีเงนิถวายในไตรมาสน้ีจะ
ถูกสง่ไปชว่ยสรา้งศนูยป์ระกาศในสองเมอืงใหญ่ของประเทศเกาหลใีต ้
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 11 ธนัวาคม 2021 
วคัซีนของความรกั 

 
เล่าโดย  จาง ดงอุน วยั 65 ปี…ประเทศเกาหลี 
 
 บีป๊ บีป๊ เสยีงขอ้ความเตอืนปรากฏขึน้บนหน้าจอโทรศพัทม์อืถอืของฉนัวนัละหลายครัง้ ขอ้ความมขีอ้มลู
เกีย่วกบัโคโรน่าไวรสั และคาํเตอืนไมใ่หอ้อกจากบา้น 

เมอืงทีฉ่นัอยู่ในประเทศเกาหลใีตไ้ดร้บัเกยีรตใิหเ้ป็นเขตปลอดโควดิ ท่ามกลางการระบาดของเชือ้ไวรสั
โควดิ 19 แต่เมื่อผูป่้วยรายที ่31 ไดนํ้าเชือ้ไวรสัเขา้มาในเขตทีฉ่นัอยู่ โดยการเขา้ร่วมกลุ่มของครสิเตยีนนิกาย
หน่ึง ทาํใหม้กีารแพร่กระจายอยา่งรวดเรว็ ในเมอืงทีฉ่นัอยูม่กีารตดิเชือ้สงูสุด ดว้ยจาํนวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่วนัละ
หลายรอ้ยคน และจํานวนผูป่้วยยนืยนัเพิม่ขึน้ถงึ 6,000 คน ภายในเวลาไม่ถงึหน่ึงเดอืนหลงัจากเหตุการณ์นัน้ 
ในขณะที่สื่อระดบัประเทศได้รายงานข่าวประจําวนัเกี่ยวกบัเมอืงของฉัน ผู้คนทัว่เกาหลีใต้ดูถูกเราในฐานะ
ผูก้ระทาํผดิหลกัในการแพรก่ระจายโคโรน่าไวรสัทัว่ประเทศ 

ทุกอย่างดูเหมอืนจะหยุดในทนัท ีไม่มคีนในซูเปอรม์ารเ์กต็ ตลาดกลางแจง้ และรา้นอาหาร ไม่มใีครซื้อ
หรอืขาย มรีถไมก่ีค่นัแล่นอยูบ่นทอ้งถนน ไวรสัทีม่องไมเ่หน็เปลีย่นโลกใหก้ลบัหวักลบัหาง 

ครสิตจกัรของฉนักไ็ดร้บัผลกระทบเช่นกนั ฉนัไดแ้บ่งปันความรกัของฉนัต่อพระเยซูเป็นเวลาหลายสบิปี
แต่การนมสัการและกจิกรรมต่างๆ ของฉนัตอ้งมาหยุดน่ิง ฉนัสงสยัว่า ครสิตจกัรของพระเจา้จะตอ้งถูกบงัคบัให้
ปิด หรอืเราควรเลกิ และยอมแพใ้นการประกาศพระกติตคิุณและรอใหส้ถานการณ์ดขีึน้หรอื ฉนัทาํไม่ได ้ในขณะ
ทีโ่ลกกาํลงัหยดุ ฉนัไดอ้ธษิฐาน 
 “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคร์ูว้่าวกิฤตโลกคอืโอกาสของพระองค ์และโอกาสอะไรทีพ่ระองคจ์ะทรงประทาน
ใหข้า้พระองค”์ ฉนัอธษิฐานซํ้าไปซํ้ามา 
 มแีสงสวา่งวาบไดส้อ่งมาในความมดื ฉนัจาํไดว้่าเคยเรยีนรูว้ธิทีาํเจลลา้งมอืกบัทางแผนกพนัธกจิสุขภาพ
ของครสิตจกัร 
 “ตอนน้ีสิง่ทีผู่ค้นตอ้งการกค็อื เจลลา้งมอื” ฉนัคดิ 
 ด้วยความช่วยเหลือของแผนกพนัธกิจสุขภาพ สมาชิกในคริสตจกัรของฉันได้ช่วยกนัทําเจลล้างมือ 
1,000 ขวด และแจกจ่ายออกไปยงัตลาดกลางแจง้ เราใส่หน้ากาก และถุงมอื ออกไปแจกเจลลา้งมอื และผูค้น
ตอบรบัเป็นอย่างด ีเพราะเจลล้างมอืเป็นสิง่ที่จําเป็นในเวลาน้ี เหมอืนเราให้ของขวญัที่ลํ้าค่าแก่เขา พวกเขา
ขอบคุณพวกเราจากใจ ถงึแมเ้ราจะไมไ่ดต้ดิชื่อครสิตจกัรลงบนขวดเจล แต่หลายๆ คนถามว่า “คุณมาจากทีไ่หน” 
หรอื “คุณเป็นตวัแทนขององคก์รไหน” เราเลยไดม้โีอกาสบอกวา่เรามาจากครสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

วกิฤตกลายเป็นโอกาส ความรกัของพระเจา้ไดถู้กเปิดเผยผา่นการแบ่งปันของเรา  
จากนัน้พระเจา้กใ็หค้วามคดิอกีอย่างหน่ึงแก่ฉัน เกาหลใีต้ประสบกบัความตื่นตระหนกทัว่ประเทศเมื่อ

หน้ากากอนามยัขาดตลาด มคีนรอควิยาวเพือ่จะซือ้หน้ากากอนามยัจากรา้นคา้ 
“ฉนัจะชว่ยพวกเขาทีด่ิน้รนไดอ้ยา่งไร” ฉนัสงสยั 
ขณะทีค่ดิถงึเรื่องน้ี ฉนัจําไดว้่า ฉนัเคยเรยีนการใชจ้กัรเยบ็ผา้เมื่อตอนฉนัเป็นวยัรุ่น ฉนัเริม่ทําหน้ากาก

ผา้ทีบ่า้น ขณะทีฉ่นัคอ่ยๆ ทาํหน้ากากผา้ เพื่อนสมาชกิในครสิตจกัรทราบเรื่อง เลยอาสาทีจ่ะช่วย การมสีว่นรว่ม
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ของพวกเขาทําใหฉ้ันมกีําลงัใจ และมคีวามแขง็แกร่ง นอกจากน้ี ฉันรูส้กึดใีจทีส่มาชกิครสิตจกัรทีไ่ดม้สี่วนช่วย
ในชว่งโควดิ มคีวามกระตอืรอืรน้มากขึน้ 

พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้ทีย่ ิง่ใหญ่ พระองคท์รงเปลีย่นวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส ประชาชนทีร่กัษาระยะหา่ง
ทางสงัคม แต่กลบัเขา้มาใกลพ้ระองคผ์่านทางเจลลา้งมอืและหน้ากากผา้ ครสิตจกัรของฉนักลายมาเป็นสถานที่
แบ่งบนัวคัซนีแห่งความรกั วคัซนีทีด่ทีีสุ่ดในวกิฤตการณ์น้ี เราไดแ้จกจ่ายเจลลา้งมอืไปทัง้หมด 3000 ขวด และ
หน้ากากผา้หลายรอ้ยชิน้  

ดว้ยความพยายามในการแบ่งปันน้ี และพลงัจากพระเจา้ ฉนัอธษิฐานอยา่งสตัยซ์ื่อว่า โลกน้ีจะไมถู่กเตมิ

เตม็ดว้ยโควดิ19 แต่ดว้ย “ความรู้ในเรือ่งของพระยาห์เวห์ เหมือนน้ําปกคลุมทะเลอยู่นัน้” (อสิยาห ์11:9)  

 ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในสะบาโตที่สบิสาม จะถูกส่งไปช่วยสรา้งสํานักงานมชิชัน่ส่วนกลางในประเทศ

เกาหลใีต ้ทีซ่ึง่โบสถข์องจาง ดงอุนตัง้อยู ่
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 18 ธนัวาคม 2021 
โบสถใ์นหมู่บา้น 

 
เล่าโดย  เกา ซิว่ยูว วยั 68 ปี...ประเทศไต้หวนั 
 

เรื่องน้ีเกี่ยวกบั ซิว่ยูว วยั 68 ปี หญงิพืน้เมอืงในภาคเหนือของไต้หวนั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเป็นจรงิ
ของชาวพืน้เมอืงในประเทศไต้หวนั เมื่อสามปีทีแ่ลว้ ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามไดถู้กส่งไป
ช่วยเผยแพร่ขา่วประเสรฐิในหมู่ชนพืน้เมอืง และสาํหรบัวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะถูกส่งไปช่วยเปิด
ศนูยก์ลางการประกาศ 3 แหง่ ซึง่มุง่เป้าไปทีป่ระชากรพืน้เมอืงและอื่น ๆ ในประเทศไตห้วนั ขอบคุณทีส่นบัสนุน
การเผยแพรพ่ระกติตคิุณไปยงัทุกกลุ่มคน 

ฉนัไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของรถ ฉนัขีม่อเตอรไ์ซคห์รอืจกัรยานกไ็มเ่ป็น วธิเีดยีวทีฉ่นัจะไปโบสถไ์ดค้อืนัง่แทก็ซี ่
การออกนอกบ้านในวนัสะบาโตของฉันทําใหเ้กดิปัญหาใหญ่ในชวีติการแต่งงาน สามขีองฉันไม่ใช่เซ-

เวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เขาจะหงดุหงดิเวลาทีฉ่นัไปนมสัการทีโ่บสถใ์นหมูบ่า้นเกดิของฉนั 
เราอาศยัอยูใ่นเมอืงใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศไตห้วนั ซึง่ไมม่โีบสถแ์อ๊ดเวนตสี หมูบ่า้นเกดิของฉนั

ตัง้อยูบ่นภูเขาทีห่า่งไกล สามฉีนัไมค่่อยสบายจงึไมอ่ยากจะไปโบสถก์บัฉนั และเขาไมอ่ยากจะออกจากบา้นดว้ย 
วนัหน่ึงหลงัจากทีฉ่นักลบัมาจากโบสถ ์ฉนัทาํอาหารเทีย่งใหก้บัเขา แต่เขากลบัโยนอาหารทิง้ลงทีพ่ืน้ 

“คุณสนใจแคโ่บสถ ์ไมส่นใจเลยวา่ผมจะอยูห่รอืตาย” เขาคาํราม 
ฉนัใหค้วามสนใจเรือ่งของโบสถ ์แต่ฉนักห็ว่งใยสามฉีนัเชน่กนั ฉนัไมรู่จ้ะทาํอยา่งไรด ีดเูหมอืนวา่เมือ่ไรก็

ตามทีฉ่นัแสวงหาพระเจา้เพือ่ทีจ่ะสตัยซ์ื่อต่อพระองค ์ฉนักจ็ะถูกโจมตจีากศตัร ู
 ลูกชายของฉันประสบอุบตัเิหตุรา้ยแรงขณะเกณฑท์หาร ฉันเลยต้องออกจากบ้านไปเพื่อดูแลเขา และ
ขณะทีฉ่นัไมอ่ยูบ่า้น สามขีองฉนักเ็สยีชวีติอยา่งกะทนัหนั ฉนัรูส้กึวา่มนัเป็นความผดิของฉนั เพราะถา้ฉนัอยูบ่า้น 
ฉนัคงไดช้่วยเขา ความเศรา้โศกไดม้าครอบงาํฉนั ฉนัรูส้กึเหมอืนไมส่ามารถอธษิฐาน หรอือ่านพระคมัภรีไ์ดเ้ป็น
เดอืน ในไมช่า้ ฉนักต็ระหนกัวา่พระเจา้จะทรงดแูลฉนั และพระองคท์รงมแีผนการทีส่วยงามใหก้บัฉนั 
 ฉนัยงัเหน็วา่พระเจา้ทรงมแีผนการทีน่่ามหศัจรรยส์าํหรบัโบสถใ์นหมูบ่า้นของพวกเรา พวกเราตอ้งการที่
จะปรบัปรุงโบสถใ์หม ่และถูกประเมนิค่าใชจ้่ายไวท้ี ่100,000 เหรยีญไตห้วนั (ประมาณ 117,150 บาท) ซึง่เป็น
จาํนวนทีม่หาศาลสาํหรบัชาวบา้นอยา่งพวกเรา ซึง่เป็นสมาชกิของชนพืน้เมอืงอาเตยลั 

งานซ่อมแซมของเราประสบกบัปัญหามากมาย ประการแรก สมาชิกโบสถ์ผู้หญิงคนหน่ึงต้องรบีไป
โรงพยาบาล เน่ืองจากประสบอุบตัเิหตุ และเราตอ้งเสยีคนงานอาสาสมคัรสองคน คอื ตวัเธอและสามขีองเธอ และ
ในวนัเดยีวกนั คนงานทีเ่ราจา้งมาที่ไม่ใช่สมาชกิโบสถ์ กเ็ป็นลม ลม้ลงไปจากอากาศทีร่อ้น โชคดไีม่กี่นาทหีลงั
จากนัน้เขากฟ้ื็นและบอกวา่เคา้คอ่ยยงัชัว่แลว้และกลบัทาํงาน หลงัจากนัน้น้องชายของฉนัมาบอกฉนัว่า เราน่าจะ
คาํนวณราคาคา่ปรบัปรงุโบสถผ์ดิ  
 “เราควบคุมคา่ใชจ้า่ยไมไ่ด”้ เขาบอก 
 ฉนัหนุนใจใหน้้องเชื่อมัน่ในพระเจา้ และใหท้าํงานต่อ 
 ขณะทีส่ถานการณ์ไม่สูด้นีัก มชีายครสิเตยีนคนหน่ึงทีอ่ยู่ในหมู่บา้นเราไดเ้ดนิผ่านมา เขาเสนอตวัทีจ่ะ
ชว่ยงาน และพดูวา่ 
 “ชวีติน้ีสัน้เกนิกวา่ทีจ่ะหยดุครสิเตยีนนิกายอื่นจากการทาํงานเพือ่พระเจา้”  
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 พอตกกลางคนื เขายนืกล่องพสัดุใหแ้ลว้พดูวา่ “ผมตอ้งการจะบรจิาค” 
 พอฉนัเปิดดกูแ็ปลกใจมากทีใ่นนัน้มเีงนิจาํนวน 6,000 ดอลลารไ์ตห้วนั (ประมาณ 7,000 บาท) 
 เมื่อคนที่เราจ้างมาได้ยนิเรื่องการบรจิาคน้ี เขารูส้กึประทบัใจมากและประกาศว่า เขาจะไม่รบัค่าจ้าง
สาํหรบังานน้ี “ผมอยากทาํงานใหโ้บสถฟ์รีๆ ” เขากล่าว 

จากเรื่องทัง้หมดน้ี ทําใหน้้องชายของฉนัมคีวามเชื่อมัน่ในความพยายามของพวกเรา และสรรเสรญิพระ
เจา้ 

ภายหลงัจากการปรบัปรุงโบสถม์าถงึหกปี แต่โบสถก์ย็งัไมเ่สรจ็สมบูรณ์ แต่ฉนัเชื่อว่าพระเจา้จะทรงดแูล
โบสถข์องพระองค ์และความตอ้งการของคนของพระองค ์เพราะพระองคท์าํแบบนัน้เสมอ โปรดอธษิฐานเผื่อเรา
ต่อไป 
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่ 25 ธนัวาคม 2021 
แอกไม่เท่ากนั 

 
เล่าโดย  ชาง เซยีง-เมย วยั 50 ปี...ประเทศไต้หวนั 
 
 เรือ่งน้ีเกีย่วกบั ชาง เซยีง-เมย ครพูืน้เมอืง ทีส่ะทอ้นความจรงิของชนพืน้เมอืงในประเทศไตห้วนั 
 ฉันไม่ต้องการที่จะแต่งงาน เพราะฉันเกดิมาในครอบครวัเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี ส่วนสามขีองฉันเป็น 
ครสิเตยีนนิกายอื่น แต่พอ่แมข่องเราทัง้สองตอ้งการทีจ่ะใหเ้ราแต่งงานกนั และฉนักต็อ้งเชื่อฟังพอ่แม ่
 ดงันัน้ ฉันจงึไปคุยกบัว่าทีส่ามหีมงิ ฮวง ว่า “ฉันจะแต่งงานกบัเธอกไ็ด ้แต่ฉันจะไม่เปลี่ยนศาสนา” ซึ่ง
เขากไ็มม่ปัีญหากบัเรือ่งน้ี 
 แต่เมื่อเราเริม่คุยกนัเกี่ยวกบังานแต่งงาน ฉันบอกว่าฉันต้องการจะแต่งงานทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสี แต่สามี
ฉนัไมย่อมบอกวา่ “ไมไ่ด ้ผมเป็นสาม ีเราตอ้งแต่งงานทีโ่บสถข์องผม” 
 ฉนัพยายามทีจ่ะประนีประนอมเลยพดูว่า “งัน้ใหเ้รามาแต่งงานกนักลางแจง้กแ็ลว้กนั แต่ตอ้งใหศ้าสนา-
จารยแ์อ๊ดเวนตสีเป็นผูป้ระกอบพธิ”ี 
 ลูกพีลู่กน้องของฉันเป็นศาสนาจารยอ์ยู่ทีโ่บสถ์ของหมงิ ฮวง เขาเลยพูดว่า “งัน้ใหลู้กพีลู่กน้องของเธอ
เป็นคนประกอบพธิแีลว้กนั” 
 “ไม.่..จะตอ้งเป็นศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีเท่านัน้” ฉนักล่าวต่อ “พีเ่ขยของคุณเป็นศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี 
ฉะนัน้เราขอใหเ้ขาเป็นคนประกอบพธิแีต่งงาน” 
 เราเถยีงกนัไปมา ในทีส่ดุ ฉนัเลยพดูวา่ “ถา้ไมใ่ชศ่าสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี ฉนัจะไมแ่ต่งงานกบัคุณ” 
 “ตกลง” เขาตอบ “ผมจะไปปรกึษาแมข่องผมก่อนแลว้กนั” 
 แมข่องเขาเป็นสมาชกิของโบสถเ์ซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีมาก่อน สว่นพอ่ไมใ่ช่ แต่เมื่อพวกเขาแต่งงานกนั
แลว้ เธอกเ็ขาโบสถข์องสามเีธอ 
 หลงัจากทีห่มงิ ฮวง คุยกบัแมข่องเขา เขาบอกวา่ “ตกลง แมผ่มใหศ้าสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีเป็นผูป้ระกอบ 
พธิกีไ็ด”้ 
 แต่นัน้ปัญหากย็งัไม่จบเพราะว่าแม่ของเขาชอบฉนัมาก และต้องการใหฉ้ันเปลี่ยนแปลงลูกชายของเธอ 
เพราะเขาดื่มหนกัและไมไ่ปโบสถว์นัอาทติยเ์ลย เธอคดิว่าฉนัสามารถเปลีย่นแปลงความประพฤตขิองลูกชายเธอ
ได ้และหลงัจากแต่งงานฉนักจ็ะมาเขา้โบสถว์นัอาทติย ์
 ฉันรูส้กึไม่สบายใจกบัความคดิที่จะแต่งงานกบัคนที่ต่างความเชื่อ หมงิ ฮวงกร็ูว้่าฉันไม่สบายใจ แต่ใน
เวลานัน้คนทัง้หมูบ่า้นรูว้า่พอ่แมข่องเราตอ้งการใหเ้ราสองคนแต่งงานกนั ถา้เราไมแ่ต่ง เขากจ็ะเสยีหน้า มนัจะน่า
อายมาก นอกจากน้ี หลายคนในหมู่บา้นกล่าวสรรเสรญิฉันกบัเขาว่า “จาง เซยีง-เมยเป็นคนด ีคุณต้องแต่งงาน
กบัเธอ” 
 หมงิ ฮวงตดัสนิใจเป็นแอ๊ดเวนตสีเพื่อทีฉ่นัจะไดแ้ต่งงานกบัเขา และเขาจะไดไ้มเ่สยีหน้า หน่ึงเดอืนก่อน
พธิีแต่งงาน เขาศึกษาพระคมัภีร์และบพัติศมา ฉันไม่เคยลมืวนันัน้เลย เขารอ้งไห้หลงัจากลุกขึ้นจากน้ํา เขา
ตอ้งการทีจ่ะแต่งงานกบัฉนั แต่เขาไมต่อ้งการเลกิเหลา้ 
 หกเดอืนหลงัจากที่พ่อแม่ของเราตดัสนิใจให้เราแต่งงานกนั งานแต่งของเราก็จดัขึ้นกลางแจ้ง โดยม ี  
ศาสจารยแ์อ๊ดเวนตสีเป็นผูป้ระกอบพธิ ี
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 ฉนัรูส้กึกดดนัหลงัแต่งงาน ฉันรูส้กึว่าต้องเปลี่ยนแปลงสามใีหไ้ด ้ฉันต้องพาเขาไปโบสถ์ทุกวนัสะบาโต 
ฉนัตอ้งสอนเขาใหรู้จ้กัแบ่งปันความรกัของพระครสิตใ์หค้นอื่นไดรู้ ้
 หมงิ ฮวง พา่ยแพต่้อตวัเอง เขาสญูเสยีความภาคภมูใิจในตนเอง เขาอยากมลีกู แต่ฉนับอกกบัเขาว่า เรา
ตอ้งรอใหคุ้ณพรอ้มถงึจะมลีกูได ้
 “คุณดื่มเหลา้เยอะ และกนิอาหารไมส่ะอาดมาเป็นเวลานาน” ฉนับอก “รา่งกายคุณไมด่แีลว้” 
 เรารอประมาณเจ็ดเดือน ระหว่างนัน้ ฉันสอนให้สามฉีันกินอาหารสุขภาพและให้ดําเนินชีวิตอย่างมี
สขุภาพทีด่ ีเพือ่นบา้นของเราสงัเกตวา่เขาเปลีย่นไปและชื่นชมวา่เขาเป็นคนใหม ่
 แต่เขาไมต่อ้งการเป็นคนใหม ่หลงัจากลกูสาวของเราคลอดออกมา เขากลบัไปดื่มเหลา้อกี ฉนัเสยีใจมาก
แต่ไมส่ามารถทิง้สามไีด ้
 สบิปีผา่นไป เรามลีูกสาวคนทีส่อง เรามคีวามขดัแยง้กนัมากขึน้ วนัหน่ึง ฉนัตระหนกัว่าเราคงอยูด่ว้ยกนั
ไดอ้กีไมน่าน จงึแนะนําใหเ้ราแยกทางกนั แต่เขาไมต่อบสนอง ดงันัน้ ฉนัจงึพาลูกสองคน คนโตอายุสบิขวบ และ
อกีคนที่ยงัเป็นทารกไปอาศยับ้านเพื่อนอยู่ ฉันต้องการใหส้ามฉีันอยู่บ้านคนเดยีว และใหค้ดิถงึชวีติโดยที่ไม่มี
ครอบครวั หมงิ ฮวงไม่ต้องการที่จะหย่า เขาใชเ้วลาสามวนัและพบฉันที่บ้านเพื่อน เขาตกลงว่าต่อไปน้ีเขาจะ
เปลีย่นตวัเองใหไ้ด ้
 ฉันรกัสามขีองฉัน แต่ฉันไม่ต้องการจะแต่งงานกบัเขาอกี ฉันแต่งงานกบัเขา เพราะคดิว่าฉันสามารถ
เปลีย่นแปลงเขาไดโ้ดยใหพ้ระเจา้ช่วย ก่อนการแต่งงานของเรา ฉนัเคยอธษิฐานว่า “พระเจา้ ถา้พระองคต์อ้งการ
จะช่วยชายคนน้ี พระองค์ต้องช่วยขา้พระองค์เปลี่ยนแปลงเขา” แต่พระคมัภรีถ์ูกต้องที่บนัทกึไวว้่า “อย่าเทยีม
แอกกับคนทีไ่ม่เชือ่” (2 โครนิธ์ 6:14) เป็นความคดิทีด่กีว่าทีจ่ะแต่งงานกบัคนที่มคีวามเชื่อเดยีวกนั กษตัรยิ ์    
ซาโลมอนผูช้าญฉลาดกเ็รยีนรูบ้ทเรยีนน้ีอยา่งหนกัหน่วงเหมอืนกนั 
 ถา้ผูห้ญงิแอ๊ดเวนตสีแต่งงานกบัคนทีไ่มใ่ช่แอ๊ดเวนตสี ฉนัแนะนําใหคุ้ณเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัสามขีอง
คุณในความเชื่อและการดาํเนินชวีติ อธษิฐานเผื่อเขา ทําอาหารใหเ้ขาและแสดงใหเ้ขาเหน็ความเชื่อของคุณผา่น
การดําเนินชวีติของคุณ พระเยซูกล่าวไวใ้นพระธรรมมทัธวิ 10:16 “นีแ่น่ะ เราใช้ท่านทัง้หลายไปดุจแกะอยู่
ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนัน้จงเฉลียวฉลาดเหมือนงู และไม่มีพษิมีภยัเหมือนนกพริาบ”   
 ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยพวกเรา สามขีองฉันกลายเป็นคนที่มคีวามห่วงใย เป็นพ่อพี่ดี เขายงัเป็น
ผูป้กครองในโบสถ ์พระเจา้แสนดจีรงิๆ 
 สามปีทีแ่ลว้ เงนิถวายของสะบาโตทีส่บิสามไดส้่งมาช่วยงานประกาศของชนพืน้เมอืงในประเทศไตห้วนั 
และไตรมาสน้ี เงนิถวายจะถูกส่งไปช่วยเปิดศูนยป์ระกาศกลางเมอืงสามแห่งในประเทศไตห้วนั โดยมุ่งเป้าไปที่
ชนพืน้เมอืง และอื่นๆ ขอบคุณทุกท่านทีช่่วยกนัเผยแพร่พระกติตคิุณไปยงักลุ่มคนทีอ่ยู่ในสํานักงานภาคเอเชยี
แปซฟิิกเหนือ ในสะบาโตทีส่บิสามน้ี 

 
 

 


