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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 2 มกราคม 2021
ที่คนหนั
ั ่ งสือที่มีข้อพระคัมภีร์
เล่าโดย อัลโยนา พิโรซฮ็อค วัย 20 ปี...ประเทศรัสเซีย
เมือ่ รถบัสส่วนบุคคลทีอ่ ลั โยนา และนักศึกษาของคณะนักร้องสิบคนใช้ในการเดินทางเกิดเสีย กล่าวคือไฟ
หน้าใหญ่ไม่ส่องแสง และระบบทําความร้อนหยุดทํางาน หลายคนต้องการเดินทางย้อนกลับ ไปทีม่ หาวิทยาลัย เซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโซคส์กี เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ ในช่วงฤดูหนาวทีผ่ ่านมา
นักศึกษาในรถบัสมีสมาชิกกลุ่มนักร้อง 10 คน ต่างมีความรูส้ กึ อย่างเดียวกัน พวกเขารูส้ กึ อ่อนเพลีย
และหนาวสัน่ ตอนนี้รถบัสวิง่ มาแล้ว 5 ชัวโมง
่ ยังไม่ถงึ ครึง่ ทางดี เพราะระยะทางจากเมืองโซคสกี้ ประเทศ
รัสเซีย เดินทางไปเมืองมินซ์ ประเทศเบลารุส จะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัวโมง
่
หัวหน้านักศึกษากลุ่มนี้ โทรกลับไปหาคุณพ่อของอัลโยนา ซึง่ ทํางานเป็ นช่างช่อมบํารุง ทีม่ หาวิทยาลัย
เพื่อขอคําแนะนํา คุณพ่อของอัลโยนาบอกว่าถ้าสว่างแล้วให้เดินทางต่อไปอีกหน่ อย ก็จะถึงปั ม้ นํ้ามันใหญ่ ให้
หยุดคอยทีป่ ั ม้ นํ้ามันใหญ่แห่งนัน้ ส่วนเขาและผูช้ ่วย จะขับรถจากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการซ่อมระบบไฟ และ
เครือ่ งทําความอบอุ่นให้
กลุ่มนักศึกษาทําตามคําแนะนํา และนังรอในรถบั
่
สถึง 4 ชัวโมง
่ กว่าคุณพ่อของอัลโยนา และผูช้ ่วยช่าง
จะเดินทางมาถึง ทัง้ สองใช้เวลา 2 ชัวโมงในการซ่
่
อมระบบไฟ และระบบทําความอบอุ่นของรถบัสจนเสร็จ และ
รถบัสเดินทางต่อไปยังจุดหมาย... ขณะทีเ่ ขาและผูช้ ่วยช่างเดินทางกลับไปทีม่ หาวิทยาลัย
ขณะรอทีป่ ั ม้ นํ้ามัน นักศึกษาพูดคุยกับชายร่างสูง มีกล้ามเป็ นมัดๆ คนหนึ่ง ซึง่ ทํางานทีป่ ั ม้ นํ้ามัน ชาย
ร่างสูงคนนี้มนี ้ําใจ นําชาร้อนมาให้พวกนักศึกษาอย่างไม่จาํ กัดถ้วย ขณะทีพ่ วกนักศึกษากําลังรอให้รถซ่อมเสร็จ
รถบัสวิง่ ออกจากปั ม้ นํ้ามันไปครูใ่ หญ่ ทันใดนัน้ อัลโยนามีความรูส้ กึ ขึน้ มาในทันทีว่า เธอต้องการให้รถ
บัสกลับไปทีป่ ั ม้ นํ้ามัน เพื่อแจกทีค่ นหนั
ั ่ งสือทีม่ ขี อ้ พระคัมภีร์ และหนังสือสงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ ของ
เอลเลน จี. ไว้ท์ ให้ชายร่างสูงคนนัน้ เมือ่ อัลโยนาถามความเห็นของกลุ่มนักศึกษา ส่วนใหญ่บอกว่า เรา
เสียเวลาในการเดินทางไปหลายชัวโมงแล้
่
ว อย่าให้เราย้อนกลับไปอีกเลย พลันนักศึกษาชายชื่อ “นิคติ า” ร้อง
อุทานออกมาว่า “ขอเพื่อนๆ กลับไปทีป่ ั ม้ นํ้ามันกันเถอะ เพราะผมลืมมือถือไว้บนโต๊ะข้างร้านสะดวกซือ้ ทีป่ ั ม้
แห่งนัน้ ” เมือ่ เป็ นเช่นนี้นกั ศึกษาต่างเห็นพร้องกัน และขอคนขับรถบัสเลีย้ วรถกลับไปทีป่ ั ม้ นํ้ามัน
เมือ่ รถบัสนักศึกษาย้อนกลับมาถึงปั ม้ นํ้ามันแห่งนัน้ ชายร่างสูงใจดีได้เดินมาพบพวกนักศึกษาบนรถบัส
ชายร่างสูงได้บอกว่า เขาอธิษฐานขอให้รถนักศึกษากลับมา ชายร่างสูงได้ยน่ ื มือถือให้นิคติ า ขณะทีอ่ ลั โยนาลง
จากรถ และยืน่ ทีค่ นหนั
ั ่ งสือทีเ่ ป็ นข้อพระคัมภีร์ และมอบหนังสือสงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ ให้กบั ชายร่างสูง
นักศึกษาหลายคนสังเกตดูว่า ชายร่างสูงยินดีรบั เอาทีค่ นหนั
ั ่ งสือและหนังสือไปด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม
พร้อมกับกล่าวว่า
“ขอบคุณมากครับ...ผมจะอ่านข้อความในทีค่ นหนั
ั ่ งสือ และอ่านหนังสือเล่มหนาเล่มนี้แน่นอน”
อัลโยนา ไม่ทราบแน่ ว่าชายคนนัน้ จะรักษาคําสัญญาทีใ่ ห้ไว้หรือไม่ แต่เธอไม่เป็ นกังวลใดๆ ว่า เมือ่ เขา
อ่านแล้ว เขาจะตัดสินใจรับเอาพระเจ้าหรือไม่ เธอขอมอบให้เป็ นหน้าทีข่ องพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เป็ นผูท้ าํ งานใน
จิตใจของชายคนนัน้ หน้าทีข่ องผูเ้ ชื่อในพระเจ้าของเธอ คือการแบ่งปั นพระวจนะ และเรือ่ งราวความจริงใน
หนังสือเล่มนัน้
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อัลโยนาบอกกับจิตใจของเธอเองว่า ไม่มเี หตุผลใดทีเ่ ธอจะต้องอาย หรือรูส้ กึ กลัวในการทีเ่ ธอจะแบ่งปั น
เรือ่ งของพระเยซู และเธอไม่ควรประเมินอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ตํ่าไป มีคนอีกมากมายทีม่ ใี จกรุณาเช่น
ชายคนนัน้ และพวกเขามีความต้องการได้รบั ทราบเกีย่ วกับพระเยซูคริสต์ ”
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็ นกองทุนสําหรับสร้างอาคารเรียนให้กบั
โรงเรียนคริสเตียนโซคส์กี ซึง่ อัลโยนากําลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ มัธยมปลาย เพราะโรงเรียนแห่งนี้ได้ขอใช้หอ้ งเรียน
ของมหาวิทยาลัยโชคส์กี ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ผืนเดียวกันหลายปี เงินถวายจากพีน่ ้องแห่งความเชื่อทัวโลกจะทํ
่
าให้
นักเรียนได้เรียนหนังสือในห้องเรียนของตนเอง...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีช่ ่วยถวาย...ขอพระบิดาเจ้า
ทรงอวยพระพรแด่พน่ี ้องทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ หน่ วยพันธกิ จ
• สํานักงานภาค ESD รัสเซียประกอบด้วย สํานักงานสหมิชชัน่ รัสเซียตะวันตกมี 7 คอนเฟอร์เรนซ์ สํานัก
งานสหมิชชันรั
่ สเซียตะวันออก มีสาํ นักงานมิชชัน่ 3 แห่ง และสํานักงานสหมิชชันคอร์
่ เคซัส มี 2 คอนเฟอเรนซ์ และ 1 มิชชัน่ และสํานักงานสหมิชชัน่ ตะวันออกไกล
• สํานักงาน ESD มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสรวมจํานวน 640 แห่ง และมีกลุ่มนมัสการ 719 แห่ง มีสมาชิก ทัง้ หมด
42,466 คน ซึง่ สํานักงานภาคแห่งนี้มปี ระชากรรวม 154,842,000 คน ดังนัน้ เมือ่ คิดเป็ นอัตราส่วน จะมี
สมาชิกแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 3,646 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 9 มกราคม 2021
ของประทานในด้านภาษา
เล่าโดย อะนาโตลี โกโลวิซนิ วัย 28 ปี...ประเทศรัสเซีย
อะนาโตลี ได้กล่าวสัญญากับพระเจ้าตอนทีเ่ ขาป่ วยเรือ้ รังว่า ถ้าเขาหายป่ วยแล้วเขาจะเตรียมตัวเพื่อ
เป็ นศิษยาภิบาลรับใช้พระเจ้า และพระเจ้าทรงเยียวยาให้เขาหายขาดกลับมามีสุขภาพแข็งแรง แต่ในประเทศ
“คาซัคสถาน” ทีเ่ ขาเป็ นประชากรไม่โรงเรียนศาสนศาสตร์ตงั ้ อยู่ อีกอย่างเขาเป็ นเด็กจากครอบครัวทีย่ ากจน มี
บ้านอยูใ่ นหมูบ่ า้ นห่างไกลแห่งหนึ่ง...เขาจึงตัดสินใจอพยพเข้าไปอยูใ่ นประเทศรัสเซีย เพื่อมองหางานทํา
อะนาโตลี อธิษฐานทุกวันว่า “โอ พระบิดา ข้าพระองค์ปรารถนาจะรับใช้พระองค์ แต่ไม่ทราบจะรับใช้
พระองค์ได้อย่างไร”... หลายวันต่อมาเขามีความรูส้ กึ ชัดเจนว่า พระเจ้าต้องการให้เขารับใช้พระองค์ ด้วยการเป็ น
คนแปลภาษาต่างๆ เพื่อรับใช้พระองค์
เมือ่ คิดใคร่ครวญแล้ว อะนาโตลีหวั เราะให้ตนเอง เป็ นไปได้อย่างไร ตอนเรียนจบชัน้ มัธยมปลายผลการ
เรียนของเขาได้เกรดเฉลีย่ แค่เกรดบี คุณพ่อของเขาทํางานเป็ นหัวหน้าซ่อมเครือ่ งรถยนต์ในศูนย์บริการหลังการ
ขายรถยนต์ยห่ี อ้ แห่งหนึ่ง คุณพ่อและญาติพน่ี ้องไม่มใี ครรู้ หรือพูดภาษาต่างประเทศได้ เขาคิดใคร่ครวญอยู่
สองสัปดาห์ แล้วเขาเดินทางกลับไปปรึกษามารดาทีเ่ มืองอัชโตบี ประเทศคาซัคสถาน
อะนาโตลี บอกกับคุณแม่ว่า “ผมต้องการเป็ นนักแปลเอกสาร หรือสิง่ พิมพ์รบั ใช้พระเจ้า” เมือ่ คุณแม่ของ
เขาได้ฟังรูส้ กึ ประหลาดใจ คิดครูห่ นึ่งแล้วพูดออกมาว่า “ลูกรูจ้ กั ภาษารัสเซียและภาษาคาซัค เท่านัน้ มิใช่หรือ
แม่คดิ ว่างานทีล่ กู ฝั นจะทําคงไม่ใช่งานของลูกหรอก”
แม้คุณแม่จะตอบในเชิงอยากให้ลกู ชายเปลีย่ นใจ แต่แนวคิดดังกล่าวยังคุกรุน่ อยูใ่ นใจของผม เมือ่ ผม
ชวนคุณแม่เดินทางไปทีเ่ มืองทัลด์ดคิ กู า ซึง่ มีวทิ ยาลัยแห่งหนึ่งตัง้ อยู่ และใช้ส่อื การเรียนเป็ นภาษาอังกฤษ ทาง
วิทยาลัยให้อะนาโตลีทาํ ข้อสอบเพื่อจะดูว่าเขาได้คะแนนพอทีจ่ ะเริม่ ต้นเรียนได้หรือไม่ ปรากฏว่า อะนาโตลีทาํ
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ เขาจึงเดินทางกลับบ้านพร้อมคุณแม่ดว้ ยความเศร้า
แต่อะนาโตลี ไม่เคยลืมแนวคิดดังกล่าว วันหนึ่งขณะทีเ่ ขาอ่านพระคัมภีรใ์ ต้รม่ เงาของต้นไม้ เขาพึง่ เข้าใจ
ว่าความสามารถในการเข้าใจ และทีส่ ามารถพูดภาษาอื่นได้ ไม่ใช่ความสามารถ แต่เป็ นของประทานของพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ เขาอ่านพระคัมภีรข์ อ้ นัน้ ซึง่ กล่ าวว่า “ให้อกี คนหนึง่ ทําการด้วยฤทธานุ ภาพ ให้อกี คนหนึง่
เผยแพร่พระวจนะ ให้อกี คนหนึง่ รูจ้ กั สังเกตวิญญาณต่างๆ ให้อกี คนหนึง่ พูกภาษาแปลกๆ และให้อกี คนหนึง่
แปลภาษานัน้ ๆได้” (1 โครินธ์ 12:10)
อะนาโตลีกม้ ศีรษะลงตรงนัน้ และอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้าโปรดประทานของประทาน
ดังกล่าวนี้ให้ขา้ พระองค์ดว้ ยเถิด”
ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา ขณะที่อะนาโตลีเดินไปตามรางรถไฟ เขาเห็นหนังสือคู่มอื สนทนา
ภาษาอังกฤษตกอยูท่ พ่ี น้ื เขาหยิบมันขึน้ มาแล้วมองไปรอบๆ ไม่เห็นใครอยูแ่ ถวนัน้ ทีน่ ่ าจะเป็ นผูท้ าํ หนังสือเล่ม
นัน้ ตกไว้ เขาจึงนําหนังสือเล่มนัน้ กลับไปทีบ่ า้ น และเริม่ ต้นอ่านประโยคสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษโดยมีภาษา
รัสเซียอธิบายประกอบบรรทัดข้างล่าง เมือ่ อ่ านไปได้สองหน้า เขาปิ ดหนังสือ และนึกทบทวนสิง่ ทีเ่ ขาพึง่ อ่าน เขา
จดจําได้ทุกถ้อยคําทีเ่ ขาพึง่ อ่านไป เขารูส้ กึ ประหลาดใจตนเองมาก เขานึกทบทวนประโยคภาษาอังกฤษอีกหลาย
รอบในใจ และเขาจําได้อย่างขึน้ ใจ
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อะนาโตลีคดิ ในใจว่า “นี่เป็ นไปไม่ได้ นี่เป็ นเรือ่ งมหัศจรรรย์โดยแท้ ”
อะนาโตลีเปิ ดหนังสืออ่านอีก 10 หน้า แล้วปิ ดหนังสือ เขายืน่ หนังสือให้คุณแม่ของเขา “คุณแม่อ่าน
ประโยคในภาษารัสเซียให้ผมฟั ง และหยุดทีละประโยคให้ผมลองแปลด้วยนะครับ ”
เธอทําตามลูกชายขอร้อง โดยอ่านทีละประโยค และอะนาโตลีแปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษได้ อะนาโตลี
รูส้ กึ ประหลาดใจมาก เขาได้รบั ของประทานในด้านภาษาทีเ่ ขาได้อธิษฐานทูลขอมาหลายวันแล้ว
อะนาโตลีสมัครเข้าเรียนชัน้ ภาษาอังกฤษทีเ่ ปิ ดสอนในตัวเมืองทีเ่ ขาอาศัยอยู่ ในสองเดือนต่อมาเขาสอบ
ภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง จากนัน้ เขาไปเก็บแตงโมทีค่ รอบครัวปลูกไว้เพื่อนําไปส่งขาย ในหนึ่งสัปดาห์ต่ อมา
อะนาโตลีมเี งินพอซือ้ คอมพิวเตอร์พกพาเครือ่ งแรกของเขาได้เครือ่ งหนึ่ง เขาเก็บแตงโมอีกต่อไปและคุณแม่ให้
เขานําเงินไปซือ้ ชัวโมงอิ
่
นเตอร์เน็ท และซือ้ มือถือ ด้วยตอนนี้ อะนาโตลีมอี ุปกรณ์ทเ่ี ขาสามารถเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ทบ่ี า้ น
ในปี ต่อมาเขากลับไปสอบเข้าวิทยาลัยทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อการสอนทีเ่ ขาสอบเข้าไม่ได้ในครัง้ ก่อน
ครัง้ นี้เขาสอบเข้าได้ดว้ ยคะแนนเต็ม ภาษาอังกฤษของเขาดีมาก จนทางวิทยาลัยส่งเขาเข้าแข่งขันในการสอบ
ระดับชาติ อาจารย์ใหญ่ทเ่ี คยว่ากล่าวเขาทีเ่ ขาไม่เข้าชัน้ เรียนในวันสะบาโต เปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับตัวเขา เมือ่
เขาสอบแข่งขันภาษาอังกฤษได้อนั ดับสองของประเทศ และได้รบั รางวัล 200 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,000
บาทเศษ
อาจารย์ใหญ่พดู กับอะนาโตลีในวันศุกร์หนึ่งว่า พรุง่ นี้อาจารย์จะไปเยีย่ มโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกับ
เขา ให้เขาแวะมาเคาะประตูเรียกอาจารย์ ในเวลา 8.30 น. ด้วยนะ แล้วเราจะเดินทางไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ด เวนตีสด้วยกัน
เมือ่ อะนาโตลีเรียนสําเร็จปริญญาจากวิทยาลัยแห่งนัน้ เขาเรียนสําเร็จด้วยเกียรตินิยมในด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาตุรกี
อะนาโตลีไม่ได้หยุดอยูท่ ภ่ี าษาอังกฤษ และภาษาตุรกี (ซึง่ เขาใช้ภาษารัสเซีย และภาษาซาคัค
สถานอยูก่อนแล้ว) เขาเรียนภาษาสเปนอีก โดยใช้เวลาศึกษา 4 เดือนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสใน “คีรก์ ซี สถาน”
ซึง่ ต่อมาผูน้ ําของคริสตจักรส่งเขาไปทีป่ ระเทศอาร์เจนตินาเพื่อไปศึกษาภาษาสเปน และทีป่ ระเทศอาร์เจนตินา
นอกจากภาษาสเปนแล้ว อะนาโตลีได้เรียนภาษาโปรตุเกสด้วย เมือ่ อะนาโตลีเดิน ทางกลับประเทศของเขา เขา
ได้ทาํ งานเป็ นผูแ้ ปลภาษา และเป็ นครูสอนภาษาต่างประเทศในประเทศคาซัคสถานเป็ นเวลาสามปี และแล้ว
ความฝั นของเขาได้กลายเป็ นความจริง เป็ นเวลาเก้าปี ทเ่ี ขาได้สญ
ั ญาว่าจะรับใช้พระเจ้าในฐานะศาสนาจารย์
ต่อมาอะนาโตลีถูกส่งตัวไปเป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซคส์กี
ครอบครัวของอะนาโตลีเชื่อว่า พระวิญญาณไม่ได้จาํ กัดเฉพาะสําหรับคริสตจักรคริสเตียนในยุคแรกเริม่
ซึง่ บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการฯเท่านัน้
“พระเจ้าทรงเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ในวันนี้ และเมือ่ วานนี้ ” พระองค์ทรงตรัสว่า “ถ้าเราทูลขอของประทานจาก
พระองค์ พระองค์กจ็ ะประทานให้เรา... ทีเ่ ราไม่ได้รบั ของประทานแห่งพระวิญญาณเป็ นเพราะเราไม่ได้ทลู ขอ
นันเอง”
่
เพื่อนคนหนึ่งเคยบอกกับอะนาโตลีว่า เขาเองจะไม่มวี นั ได้รบั ของประทานแห่งพระวิญญาณเหมือน
อะนาโตลี และอะนาโตลีได้ถามเขาว่า เขาเคยได้อธิษฐานทูลขอของประทานแห่งพระวิญญาณบ้างหรือเปล่า
อะนาโตลีรสู้ กึ ประหลาดใจมาก เมือ่ เพื่อนคนนัน้ ตอบว่า “ไม่...ผมไม่เคยอธิษฐานทูลขอ” เขาตอบ และรูส้ กึ แปลก
ใจตนเองทีด่ ่วนสรุปทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยทูลขอ
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อะนาโตลีวางแผนกลับไปทีป่ ระเทศคาซัคสถานเพื่อรับใช้พระเจ้าในหน้าทีข่ องศาสนาจารย์หรือศิษยาภิ บาล หลังจากเรียนสําเร็จปริญญาโท...
พีน่ ้องในพระคริสต์ ลองจินตนาการดูว่า เด็กชายยากจนในประเทศคาซัคคนหนึ่ง ในทีส่ ุดพูดและเขียน
ได้หลายภาษา เขาคืออะนาโตลี ผูซ้ ง่ึ เป็ นพยานเสมอว่า “พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่ ”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็ นกองทุนสร้างอาคารเรียนของ
โรงเรียนคริสเตียนโซค์สกี ซึง่ ปั จจุบนั ยืมห้องเรียนของมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซค์สกีเป็ นทีเ่ รียน...เงินถวายจาก
พีน่ ้องทัวโลกจะสามารถสร้
่
างอาคารเรียนให้กบั โรงเรียนแห่งนี้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งยืมห้องเรียนของมหาวิทยาลัยอีก
ต่อไป...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายทรัพย์เพื่อพันธกิจด้านการศึกษาในประเทศรัสเซีย ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 16 มกราคม 2021
บุคคลใหม่
เล่าโดย อันเดรอิ อับรามยัน วัย 22...ประเทศรัสเซีย
เมือ่ ผมอายุ 15 ปี ช่วงปิ ดเทอมปลาย ผมสมัครเข้าเรียนการชกมวยทีค่ ่ายซ้อมมวยแห่งหนึ่ง วันหนึ่ง
ขณะทีผ่ มเดินทางจากค่ายมวยกลับไปทีบ่ า้ น ผมฉุกคิดขึน้ มาว่า “ผมเป็ นคนป่ วย”
ผมยักไหล่พยายามสลัดความคิดว่า “ผมเป็ นคนป่ วย” ออกไป แต่เมือ่ ผมเดินทางถึงบ้าน ผมเริม่ มี
ความเครียด ผมขอคุณพ่อคุณแม่พาผมไปหาหมอ ผมกลัวว่าถ้าผมเป็ นโรคร้ายแรงทางโรงเรียนอาจบอกให้
หยุดเรียน โดยเฉพาะเมือ่ ทางโรงเรียนทราบว่าผมป่ วยเป็ นโรคจิตเวช ดังนัน้ ผมเลิกขอคุณพ่อคุณแม่พาไปหมอ
สองสัปดาห์ต่อมา ความกลัวอีกอย่างได้โผล่ขน้ึ มาในจิตใจของผม “ผมกลัวว่าผมจะต้องตายภายในหนึ่ง
เดือน”
ความรูส้ กึ กลัวตายของผมร้ายแรงขึน้ ชีวติ ของผมช่างไร้ความหมายไปทุกอย่าง หลายคนคิดว่าผม
ต้องการให้คนอื่นๆ ให้ความสนใจผม แต่ไม่ใช่เพราะผมรูส้ กึ ปวด......อย่างหนัก และไม่มใี ครเชื่อว่าผมเจ็บปวด
จริงๆ ผมไม่เข้าใจตัวเอง ว่ามีอะไรกําลังเกิดขึน้
ในตอนสิน้ เดือน คุณย่าได้ตดั ผมให้กบั ผม ซึง่ ตัดภายในบ้าน ขณะทีค่ ณ
ุ ย่าตัดผมให้ ผมนังร้
่ องไห้ออกมา
คุณย่าพูดว่า “อาการเจ็บป่ วยของหลานจะหายไปในอีกไม่นาน...ย่าคิดว่าฮอร์โมนในตัวหลานกําลังเกิด
การเปลีย่ นแปลง ทําตัวทําใจให้สบาย อีกประเดีย๋ วย่าก็จะตัดผมให้หลานเสร็จ แล้ว”
ผมบอกกับคุณย่าว่า “อาการป่ วยของผมร้ายแรงมาก บางครัง้ ผมรูส้ กึ ว่าผมกําลังจะตาย”
คุณย่าอาจจะคิดว่า ผมแสร้งพูดว่า “ผมป่ วย เพราะผมต้องการให้คนในครอบครัวให้ความสนใจตัวผม”
จริงๆ แล้วไม่ใช่ ผมรูส้ กึ อยากฆ่าตัวตายจริงๆ แต่พอคิดว่าจะฆ่าตัวตายจริงๆ ผมก็หยุดคิดทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และ
ผมรูส้ กึ กลัวความตายขึน้ มา หลังจากทีค่ ุณย่าตัดผมให้ผมเสร็จ คุณย่านังลง
่ คุณแม่เดินเข้ามาและนังลงบนเก้
่
าอี้
ข้างๆ ตัวผม ส่วนผมยังนังอยู
่ บ่ นเก้าอีต้ วั เดิม สายตามองขึน้ ไปยังเพดานห้อง ผมอธิษฐานอย่างเงียบๆ “โอ
พระบิดาบนสวรรค์ ถ้าพระองค์ทรงพระชนม์อยูจ่ ริง โปรดช่วยผมด้วยเถิด”
ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ...ผมรูส้ กึ อย่างรุนแรงว่า ผมจะต้องไปฆ่าตัวตายในห้องนํ้า ในทันใดนัน้ ผมมองเห็น
เหมือนแสงสว่างส่องมาจากเพดาน ลําแสงนัน้ เหมือนฟ้ าแลบ และลําแสงนัน้ ส่องตรงลงมายังทรวงอกของผม
ผมไม่อาจพรรณนาได้ถูกว่าผมรูส้ กึ ปลืม้ ใจเพียงใด ผมรูส้ กึ เบิกบานใจเหมือนกับว่ากายใจของผมจะยังยื
่ นอยูช่ วั ่
นิรนั ดร์ สิง่ ทัง้ หมดนี้เกิดขึน้ ในเสีย้ วเดียวของวินาที
ผมกระโดดลุกขึน้ จากการนังบนเก้
่
าอี้ ยืนขึน้ และร้องอุทานว่า “สรรเสริญพระนามของพระเจ้าผูท้ รง
รักษาผมให้หายเป็ นปกติ”
คุณแม่ และคุณย่ามองไม่เห็นลําแสงทีผ่ มมองเห็น ทัง้ สองมองดูผมด้วยสีหน้าห่วงใย ในทีส่ ุด
คุณย่าพูดขึน้ ว่า “ให้หลานทําใจสงบไว้...อย่าตื่นเต้น ทุกสิง่ ทุกอย่างจะโอเค”
ด้วยความปลืม้ ปิ ติ ผมสวมกอดคุณแม่ เสมือนไม่ได้พบคุณแม่มาหลายสัปดาห์
ผมพูดออกมาว่า “พระเจ้าทรงรักษาโรคของผมให้หายดีแล้ว ”
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ต่อมาผมบอกกับน้องชายคู่แฝดของผมทีช่ ่อื วาดิมว่า “พีม่ องเห็นแสงสว่างส่องมายังตัวพี่ พีเ่ ชื่อว่าเป็ น
แสงแห่งการเยียวยา ...พระเจ้าทรงรักษาโรคให้กบั พีแ่ ล้ว ”
น้องชายแสดงสีหน้าไม่เชื่อคําพูดของผม เขาเคยบอกกับผมว่า “พีก่ ุเรือ่ งขึน้ มาเองว่าพีป่ ่ วย พีว่ ติ กจริต
ไปเองมากกว่า”
คุณย่าก็เคยบอกกับผมว่า “หลานคงเป็ นโรควิตกจริตไปเอง”
ส่วนผม ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองป่ วยจริง และเคยเครียดจัดจนคิดจะฆ่าตัวตาย และพระเจ้าทรงเยียวยาผมให้
หายเป็ นปกติ และจนกระทังบั
่ ดนี้ ผมตระหนักว่า พระเจ้าทรงพระชนม์อยูจ่ ริงๆ และนับตัง้ แต่วนั นัน้ เป็ นต้นมา
ผมได้ดาํ เนินชีวติ ไปกับพระเยซู
ปั จจุบนั ผมกําลังศึกษาวิชาศาสนศาสตร์ท่ี มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซค์สกี ทุกคนในครอบครัวมีความ
ยินดีทผ่ี มเตรียมตัวจะเป็ นศาสนาจารย์รบั ใช้พระเจ้า เมี่ อผมสําเร็จการศึกษา พวกเขาพูดกันว่า หลังจากทีผ่ ม
ได้เห็นลําแสง และหายจากโรคแล้ว ผมกลายเป็ นคนใหม่โดยสิน้ เชิง
ผมเชื่อสนิทใจว่า พระเจ้าทรงรักษาโรคของผมให้หาย เพราะผมเป็ นคนใหม่ ไม่เหมือนเดิม นับตัง้ แต่
วันทีผ่ มได้เห็นแสงสว่างส่องมายังตัวผมเป็ นต้นมา ทีผ่ มได้รอ้ งทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และพระองค์
ทรงฟั ง และตอบคําอธิษฐานของผม
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
คริสเตียนโซคสกี้ ซึง่ ปั จจุบนั ยืมห้องเรียนของมหาวิทยาลัยโซคสกีเ้ ป็ นทีท่ าํ การเรียนการสอน เงินถวายจากพีน่ ้อง
ในพระคริสต์จะนําไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเอง ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุ นพันธกิจด้าน
การศึกษาของพระเจ้าในประเทศรัสเซีย
สถานที่ตงั ้ หน่ วยพันธกิ จ
• งานของแอ๊ดเวนตีสในรัสเซียเริม่ ต้นขึน้ โดยสมาชิกอาสาประกาศชาวเยอรมัน ผูไ้ ด้อพยพจากรัสเซียไปอยู่
สหรัฐอเมริกาในปี 1870 หลังจากทีพ่ วกเขาได้รบั เชื่อเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแล้ว พวกเขาได้ส่งสิง่ พิมพ์
ในภาษาเยอรมันไปให้เพื่อนๆ และญาติๆ ทีย่ งั ตัง้ รกรากในประเทศรัสเซีย
• ในช่วงการกวาดล้างของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ในช่วงต้นปี 1930 ศาสนาจารย์หลายคน และเหล่าสมาชิกแอ๊ด เวนตีสต่างถูกจับกุมในรัสเซีย และถูกเนรเทศให้ออกนอกประเทศบ่อยครัง้ โดยปราศจากข้อหา ส่วนศาสนาจารย์ทไ่ี ม่ถูกเนรเทศจะต้องจ่ายภาษีสาํ หรับ “อาชีพต้องห้าม” บ่อยครัง้ ในอัตราสูงเกินกว่ารายได้ พวกเขา
ถูกนับว่าเป็ นประชากรชัน้ สอง ไม่ได้รบั บัตรปั นส่วนอาหาร และพวกเด็กๆ ของพวกเขาไม่ได้รบั อนุ ญาตให้
เข้าโรงเรียนของรัฐ ซึง่ ความจริงก็คอื พวกเขาถูกกดดันให้อพยพออกนอกประเทศ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 23 มกราคม 2021
การผูกมิตรกับพระเจ้า
เล่าโดย มาชา วัย 17 ปี...ประเทศรัสเซีย
เมือ่ มาชาอายุ 5 ขวบ พีส่ าวของมาชาได้รบั บัพติศมาทีเ่ มืองไซเบอเรียน ของเขตโนโวคุชเนทซ์ ประเทศ
รัสเซีย
มาชาเฝ้ ามองดูพธิ รี บั บัศติสมาอย่างตัง้ ใจ ขณะทีพ่ ส่ี าวของมาชาเดินลงไปในนํ้าในอ่างรับบัพติศมา มาชา
มองเห็นศิษยาภิบาล และสมาชิกโบสถ์คนอื่นๆ แสดงความยินดีกบั พีส่ าว มาชาคิดในใจว่า การรับบัพติศมาเป็ น
โอกาสพิเศษจริงๆ ซึง่ มาชาคิดถึงเรือ่ งนี้ตลอดทัง้ ปี นนั ้
เมือ่ มาชาอายุได้ 6 ขวบ มาชาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า เธอต้องการจะรับบัพติศมา มาชาพูดว่า “หนู
อยากจะรับบัพติศมา”
ซึง่ คุณพ่อคุณแม่ตอบว่า พ่อแม่ดใี จทีห่ นูอยากจะรับบัพติสมา แต่หนูยงั เด็กเกินไป เอาอย่างนี้
ดีไหม ถ้าหนูตอ้ งการจะรับบัพติศมาจริงๆ ให้หนูรบั บัพติศมาตอนหนูอายุได้ 10 ปี เต็ม อย่างนี้หนูคดิ ว่าจะรอ
จนถึงเวลานัน้ จะได้ไหม...ซึง่ เมือ่ มาชาคิดทบทวนดูแล้ว ก็เห็นด้วยว่าอายุ 10 ปี น่าจะดีกว่า
แต่ละปี ทผ่ี ่านไป มาชา นับปี ใหม่แต่ละปี มาชาจําการตัดสินใจของเธอได้ด ี พอมาชาอายุครบ10 ปี มาชา
พูดกับศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ว่า ตอนนี้หนูอายุ 10 ปี หนูขอรับบัพติสมาขออาจารย์กําหนดวันรับบัพติศมา
ให้กบั หนูดว้ ย
ศิษยาภิบาลแสดงความยินดีกบั มาชา และนัดให้มาชาเข้าชัน้ เรียนเตรียมรับบัพติสมา ซึง่ มีเด็กอายุ
มากกว่ามาชาอีก 8 คนกําลังเรียนอยูใ่ นชัน้ นัน้ มาชารูส้ กึ ชอบใจทีไ่ ด้เข้าเรียนในชัน้ นัน้ สิง่ ทีศ่ ษิ ยาภิบาลสอนมี
เรือ่ งทีน่ ่ าสนใจมาก แต่ต่อมาไม่กเ่ี ดือนศิษยาภิบาลท่านนัน้ ถูกย้ายไปประจําโบสถ์แห่งอื่น มีศษิ ยาภิบาลคนใหม่
เข้ามาแทนที่ ศิษยาภิบาลคนใหม่บอกกับมาชาว่า
“มาชา..หนูอายุยงั น้อยให้หนูเรียนในชัน้ เตรียมรับบัพติสมาไปอีกสักระยะนะ” มาชาก็รอต่อไป พอมาชา
อายุได้ 11 ขวบ ศิษยาภิบาลคนนัน้ ก็ถูกย้าย มาชารูส้ กึ ผิดหวังมาก มาชาไม่พดู เรือ่ งการรับบัพติศมากับศิษยาภิบาลทีย่ า้ ยมาใหม่
เมือ่ มาชาอายุได้ 12 ปี มาชาตัดสินใจขอศิษยาภิบาลคนใหม่ให้รบั บัพติศมาให้กบั เธอ ศิษยาภิบาลตอบ
ตกลง และจัดให้มาชาเข้าศึกษาชัน้ เตรียมรับบัพติศมากับคนอื่นๆ อีกเจ็ดคน มาชาเข้าเรียนชัน้ บัพติศมา
ติดต่อกัน 4 เดือน มาชารูส้ กึ ว่าชัน้ เรียนบัพติศมาไม่น่าสนใจอีกต่อไป สิง่ ทีม่ าชาคิดทัง้ หมดคือ เธอจะต้องรอ
อีกนานไหมก่อนจะได้รบั บัพติศมา และเหตุใดศิษยาภิบ าลปฏิเสธจะรับบัพติศมาให้กบั เธอ อีกเดือนหนึ่งต่อมา
มาชาไม่เข้าเรียนในชัน้ บัพติศมาอีกต่อไป และในทีส่ ุดก็ออกจากโบสถ์ไป
ชีวติ ทีไ่ ม่ได้ไปโบสถ์ของมาชา ทําให้มาชาไม่รสู้ กึ ชื่นชมยินดีทงั ้ ในบ้านและในโรงเรียน มาชามีเพื่อนสนิท
ไม่กค่ี น มาชารูส้ กึ ว่าชีวติ ไม่ท้าทายเท่าตอนทีเ่ ธออายุน้อยกว่านี้ มาชามองชีวติ ในอานาคตด้วยความรูส้ กึ เซ็งๆ
มารดาสังเกตเห็นความรูส้ กึ ของลูกสาว วันหนึ่งได้เอ่ยถามมาชาว่า เธออยากจะไปเรีย นหนังสือที่
โรงเรียนโซค์สกีคริสเตียนไหม โรงเรียนทีว่ ่าเป็ นโรงเรียนมัธยมกินนอน ดําเนินการโดยคริสตจั กรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส มาชาคิดครูเ่ ดียวแล้วตอบมารดาว่า “ตกลงหนูจะไปเรียนในโรงเรียนที่แม่บอก” เพราะเธอต้องการ
เริม่ ต้นใหม่ ในสิง่ แวดล้อมใหม่ กับผูค้ นใหม่ๆ
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ช่วง ร.ร.ปิ ดภาคฤดูรอ้ น โบสถ์เดิมทีม่ าชาเคยไปนมัสการจัดให้มกี ารตัง้ ค่ายพักแรมเยาวชนขึน้ คุณแม่
ส่งเสริมให้มาชาไปเข้าค่าย เพื่อจะได้รบั การหนุ นใจ มาชาตกลงใจไปเข้าค่ายพักแรม และมาชาได้รบั บัพติศมาใน
ค่ายพักแรม ซึง่ มีผรู้ บั บัพติศมาหลายคน แต่มมี าชาเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นเยาวชน ซึง่ ตอนนัน้ มาชาอายุ 16 ปี
หลังจากรับบัพติศมาแล้ว มาชายังคงเป็ นคนเดิม คือรูส้ กึ ไม่สดชื่นและไม่เข้มแข็งในด้านจิตวิญญาณ
แม่พามาชาไปลงทะเบียนเรียนที่ ร.ร. คริสเตียนโซคสกีต้ ามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ และเข้าพักในหอพัก สอง
สามสัปดาห์ในโรงเรียนแห่งใหม่ มาชายังรูส้ กึ เหงาๆ ไม่แน่ใจว่าจะผูกมิตรกับใคร มีนกั ศึกษาคณะศาสนศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซค์สกีค้ นหนึ่ง ซึง่ อยูใ่ นแคมปั สเดียวกันกับ ร.ร. มัธยมโซค์สกี้ ทีเ่ ขาสังเกตว่ามาชา
มักจะอยู.่ . หรือเดินไปไหนคนเดียว จึงเดินเข้ามาแนะนําตัว และขอเป็ นเพื่อน ซึง่ มาชาตอบรับเป็ นเพื่อนกับเขา
ด้วยความยินดี แม้เขาจะมีอายุมากกว่าเธอสามปี นักศึกษาคนนัน้ เป็ นพยานกับมาชาว่า “พระเจ้าทรงรูจ้ กั ใน
ความต้องการต่างๆ ของเรา...พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ กล้เราเสมอ เราสามารถพูดกับพระองค์ได้เหมือนพูดกับ
เพื่อนคนหนึ่งของเรา เราสามารถติดสนิทกับพระองค์ได้เสมอเมือ่ เราอธิษฐานต่อพระองค์”
มาชา ตัดสินใจอธิษฐานต่อพระเจ้าทัง้ ตอนเช้า และเย็นก่อนนอน มาชาพบกับสันติสุข และรูส้ กึ มี
ชีวติ ชีวาขึน้ มาชามีความรูส้ กึ ในใจอย่างไร เธอเปิ ด เผยให้กบั พระเจ้าอย่างหมดสิน้ และมาชารูส้ กึ ดีขน้ึ มากๆ
ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
มาชา สารภาพกับพระเจ้าว่า “พระบิดาโปรดอภัยให้หนูดว้ ย ทีห่ นูไม่ได้อธิษฐานต่ อพระองค์เป็ น
เวลานาน” มาชาอธิษฐานไปพลางร้องไห้ไป “หนูเสียใจทีไ่ ม่ได้อยูใ่ กล้พระองค์ ก่อนหน้านี้หนูรสู้ กึ ท้อใจทีศ่ ษิ ยาภิบาลไม่รบั บัพติศมาให้หนู และหนูรเู้ สียใจ และได้ออกจากโบสถ์ไป”
สันติสุขได้ไหลมาท่วมท้นดวงใจมาชา ขณะทีม่ าชาอธิษฐาน นี่เป็ นครัง้ แรกทีม่ าชารูส้ กึ ว่าพระเจ้าอยูใ่ กล้
เธออย่างทีไ่ ม่เคยรูส้ กึ เช่นนี้มาก่อน
และจากคืนนัน้ เป็ นต้นมา มาชาไม่เหลือความท้อใจ หรือคิดน้อยใจอีกต่อไป ในช่วงทีม่ กี ารนมัสการของ
หอพักไม่ว่าจะเป็ นตอนเช้า หรือตอนเย็น มาชามีเรือ่ งจะกล่าวเป็ นพยานเสมอ อย่างในครัง้ แรก มาชา กล่าวเป็ น
พยานในช่วงนมัสการเย็นว่า “ตอนนี้ฉนั มีเพื่อนใหม่หลายคน และเพื่อนทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ุด คือพระบิดาเจ้า ซึง่ ฉัน
สามารถพูดคุยกับพระองค์ได้เสมอไม่ว่าจะเป็ นเวลาใด ฉันไม่ตอ้ งมองหาพระองค์ หรือรอให้ถงึ เย็นก่อนเข้านอน
จึงจะพูดคุยกับพระองค์ได้”
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะเป็ นกองทุนสําหรับสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
คริสเตียนโซค์สกี้ ซึง่ หลายปี ทผ่ี ่านมาได้ยมื ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยโซค์สกีเ้ ป็ นทีท่ าํ การเรียนการสอน
(โรงเรียนนี้ตงั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกับมหาวิทยาลัย) อาคารเรียนทีจ่ ะสร้างขึน้ จากเงินถวาย จะทําให้โรงเรียนมี
ห้องเรียนของตนเอง และจะรับนักเรียนเพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ย...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พน่ี ้องในพระคริสต์ทุกท่าน
ทีถ่ วายเพื่อให้การสนับสนุ นพันธกิจด้านการศึกษาของพระเจ้าในประเทศรัสเซีย ...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...
อาเมน



11

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 30 มกราคม 2021
วันที่ยิ่งใหญ่ของอีวาน
เล่าโดย อีวาน ชาโรนาว วัย 27...ประเทศรัสเซีย
ชีวติ ของอีวานดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ จนเมือ่ อีวานอายุได้ 22 ปี มีบางสิง่ ได้เกิดขึน้
ประการแรก เขาเกิดโต้เถียงกันขึน้ กับคุณแม่ของเขาเอง ในช่วงทีท่ งั ้ สองได้เดินทางไปเยีย่ มบ้านเกิดของ
เขา ซึง่ ตัง้ อยูน่ อกเขตเมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย เมือ่ เขาถูกขอให้ออกจากอพาร์ทเม้นท์ทเ่ี ขาเช่าเป็ นทีพ่ กั ใกล้
กับมหาวิทยาลัยในเมืองคาซาน ในบ่ายวันเดียวกันนัน้ อีวานทําข้อสอบทีม่ หาวิทยาลัยไม่ได้ ในตอนสายของวัน
ต่อมาตํารวจได้เรียกให้อวี านหยุดรถยนต์ของเขา ขณะทีเ่ ขาขับรถกลับไปทีบ่ า้ นคุณแม่ของเขา สาเหตุเพราะว่า
เขาโดนใบสังเพราะขั
่
บรถเร็วเกินกําหนดเมือ่ เดือนก่อน แต่เขายังไม่ได้ไปจ่ายค่าปรับ
ตํารวจทีต่ งั ้ ด่านยึดใบขับขีข่ องอีวานไว้ และบอกให้เขาขับรถตามไปทีศ่ าล ตํารวจรายงานให้ผพู้ พิ ากษา
ทราบว่าอีวานได้ทาํ ผิดอะไร ผูพ้ พิ ากษาบอกว่าอีวานมีทางเลือกสองทางคือ (1) จ่ายค่าปรับเป็ นสองเท่า (2)
ยอมให้ถูกขัง 15 วัน... อีวานตอบว่าเขายอมจ่ายค่าปรับสองเท่าดีกว่า ขณะทีผ่ พู้ พิ ากษาตัดสินคดีของเขา อีวาน
คิดถึงการพิพากษาในวันสิน้ โลก เขาพูดกับตัวเอง “ถ้าฉันไม่กลับใจใหม่ในตอนนี้ ฉันคงจะจบลงด้วยการอยู่
ฝ่ ายผิดในวันพิพากษาโลกเป็ นแน่ ”
อีวานไม่ได้เกิดและเติบโตในครอบครัวของคริสเตียน แต่เขาเชื่อในพระเจ้า ส่วนคุณแม่ได้รบั บัพติศมา
ในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสตอนทีค่ ณ
ุ แม่ยงั เป็ นวัยรุน่ และอีวานเองได้ตามคุณแม่ไปทีก่ ลุ่มนมัสการเป็ นเวลาหนึ่งปี แต่
เมือ่ อีวานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเขาได้ลมื เรือ่ งของพระเจ้าไป
ในวันถัดมาอีวานตัวร้อนเป็ นไข้ เขาซือ้ ยามาทาน และนอนบนเตียงทีบ่ า้ นถึงสามวัน วันทีส่ อ่ี าการป่ วย
ไข้ของเขาดีขน้ึ เกือบเป็ นปกติ อีวานรูส้ กึ ไม่สบายใจ เขาเดินไปหยิบพระคัมภีรข์ องคุณแม่มา แล้วเปิ ดอ่าน
สายตาของเขามองไปทีพ่ ระธรรมมัทธิว 6:33 ซึง่ กล่าวว่า “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และ
ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่ เติมสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ให้”
ถ้อยคําของพระเยซูสมั ผัสดวงใจของเขา เขาไม่เคยสังเกตข้อพระคัมภีรข์ อ้ นี้มาก่อน เขาตระหนักว่า
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมาเขาไม่ได้ทุ่มเทในการเรียน ซํ้ายังทําตัวห่างเหินจากครอบครัว ขณะทีเ่ ขายังไม่หายป่ วยดี
เขาต้องการออกจากบ้าน ไปหาสถานทีส่ งบเพื่อใช้เวลากับพระเจ้า เขาขับรถไปยังทีเ่ ปลีย่ วข้างแม่น้ําสายหนึ่ง ณ
ทีน่ นเขาเปิ
ั่
ดใจกับพระเจ้า ด้วยความเสียใจ เขาสารภาพความบาปของเขา และกลับตัวกลับใจใหม่มาหาพระเจ้า
เขาอธิษฐานว่า “ข้าพระองค์ตอ้ งการกลับมาหาพระองค์ ข้าพระองค์ตอ้ งการอยูใ่ กล้กบั พระองค์ ”
และนับตัง้ แต่วนั นัน้ เป็ นต้นมา อีวานได้ให้พระเจ้าเป็ นหนึ่งในทุกสิง่ เขาใช้เวลามากมายในการอธิษฐาน
เขาอ่านพระคัมภีรใ์ นตอนเช้า และในตอนเย็นทุกวัน เขาอ่านหนังสือ เล่มแรกทีช่ ่อื ว่า “การเขียนเริม่ แรก” ของ
เอลเลน จี. ไว้ท์ และหนังสือเล่มอื่นๆ ของนาง.. เขาตัดสินใจรับบัพติศมาและได้กลายเป็ นผูน้ ําเยาวชน
ก่อนทีเ่ ขารับบัพติศมา อีวานได้จดั ตัง้ ชมรมสําหรับการออกกําลัง กายขึน้ และได้รบั ความสําเร็จมากใน
เมืองคาซาน เจ้าหน้ าทีฝ่ ่ ายบ้านเมืองได้สงั เกตงานของเขา และได้เชิญเขาไปช่วยจัดการประชุมขึน้ ในช่วง
วันหยุดของท้องถิน่ ชื่อของอีวานปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
ตอนนี้เขามอบการดําเนินงานของชมรมออกกําลัง กายให้กบั เพื่อนคนหนึ่งดูแล แล้วเขาหันมาเปิ ดชมรม
การออกกําลังกายสําหรับเด็กๆ ขึน้ ไม่นานเขามีชมรมออกกําลัง กายสําหรับเด็ก มีสมาชิก 20 คนมาออกกําลัง
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กายเป็ นประจําในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง เด็กๆ สังเกตว่าอีวาน “รัก” พระเยซู และพวกเขาเริม่ ถามคําถาม
เด็กหญิงอายุ 16 ปี คนหนึ่งได้เริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสทีอ่ วี านไปนมัสการเป็ นประจํา
หลังจากทีอ่ วี านเรียนสําเร็จปริญญาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จ ากมหาวิทยาลัย อีวานรูส้ กึ ว่าพระเจ้าทรง
เรียกเขาให้ศกึ ษาวิชาศาสนศาสตร์ เพื่อเป็ นศาสนาจารย์รบั ใช้พระองค์ เขาจึงไปลงทะเบียนศึกษาที่
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซค์สกี้ ซึง่ ตอนเขียนข่าวนี้เขาเรียนอยูป่ ี สาม ทุกช่วงปิ ดเทอมภาคฤดูรอ้ น เขาจะ
กลับไปทีบ่ า้ นทีเ่ มืองคาซาน เพื่อฝึกพวกเด็กๆ ให้มรี า่ งกายแข็งแรง และเป็ นนักเรียนทีต่ งั ้ ใจเรียน และเป็ น
ประชากรทีด่ ี เขาจัดให้มหี น่ วยบริการชุมชนขึน้ อย่างเช่นนัดรวมตัวกันเก็บขยะในทีส่ าธารณะ ในลักษณะจิต
อาสาตามถนนในเมือง หรือสถานทีบ่ างแห่ง
อีวานไม่เคยได้ประสบกับวันอันแสนน่ ากลัวเหมือนตอนห้าปี ทผ่ี ่านมา คือถูกบอกให้ออกจากหอพัก
สอบตกในตอนบ่าย ตอนเย็นถูกตํารวจจับเพราะไม่ยอมไปเสียค่าปรับจากการขับรถเร็วเกินพิกดั และในคืนวัน
เดียวกันนัน้ เขาได้ลม้ ป่ วย...อีวานไม่เคยเจอวันทีม่ เี หตุการณ์รา้ ยๆ เช่นนัน้ อีกเลย
ปั จจุบนั อีวาน เป็ นพยานว่า วันนัน้ ไม่เป็ นวันอันน่ ากลัวของเขาอีกต่อไป เพราะในวันดังกล่าวเป็ นวันที่
เขาได้ตกตํ่าสุดขีด แต่เขาได้เลีย้ วกลับ และเริม่ ต้นชีวติ ใหม่กบั พระเจ้า
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนคริส เตียนโซค์สกี้ ซึง่ ปั จจุบนั ยืมห้องเรียนของมหาวิทยาลัยโซค์สกีเ้ ป็ นทีท่ าํ การเรียนการสอน เงินถวายจากพีน่ ้องใน
พระคริสต์จะนําไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเอง... ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุ นพันธกิจด้าน
การศึกษาของพระเจ้าในประเทศรัสเซีย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021
ชีวิตที่แตกหักออกเป็ นเสี่ยงๆ
เล่าโดย โอลก้า โนชิน วัย 34 ปี...ประเทศรัสเซีย
เกิดอุบตั เิ หตุขณะทีส่ องสามีภรรยา โอลก้าและโรแมน ขับรถยนต์เพื่อเดินทางไปเมืองตากอากาศ
ชายทะเลของทะเลดํา ทําให้การไปพักร้อนของโอลก้าและโรแมน แตกหักออกเป็ นเสีย่ งๆ อย่างหาชิน้ ดีไม่ได้
สามีหนุ่ มและภรรยาสาวคู่น้แี ต่งงานกันมาเพียงสามปี วันนัน้ โรแมนขับรถ “โวกสวาเกน” พาโอลก้า
ภรรยาไปพักร้อน เป้ าหมายปลายทางคือเมืองแห่งหนึ่งตัง้ อยูข่ า้ งทะเลดํา ขณะขับรถไปได้ค่อนทาง โรแมน
ไม่ได้เลีย้ วซ้ายแล้วตรงไปตามเส้นทางทีค่ วรจะไป พอรูต้ วั เขาจึงรีบกลับรถตรงแยกของเกาะกลางถนน ด้วย
ความรีบเร่งทําให้โรแมนขาดความรอบคอบ ไม่ได้ดวู ่าฝั ง่ ตรงข้ามมีรถวิง่ มาในระยะเสีย่ งหรือเปล่า รถเบนซ์ส ี
ขาวคันหนึ่งขับตรงมาอย่างเร็ว และชนเข้ากับ รถของโรแมนอย่างจัง รถของโรแมนกระเด็นหมุนไปหนึ่งรอบก่อน
จะหยุดลง ตัวถังด้านซ้ายยุบ ประตูรถทัง้ สองข้างเปิ ดไม่ได้ สองสามีภรรยาจึงต้องลอดออกมาทางหน้าต่างที่
กระจกได้แตกออก พอออกมายืนนอกรถได้ เมือ่ สํารวจดูรา่ งกาย ของเขาทัง้ สองไม่ได้รบั บาดเจ็บอะไรนอกจาก
อาการตกใจจากอุบตั เิ หตุ แต่เมือ่ ทัง้ สองมองดูสภาพรถของตัวเอง และรถยนต์ของคู่กรณีซง่ึ เป็ นรถเบ็นซ์ ซึง่
ด้านยุบเข้าไปก็ทราบได้ทนั ทีว่า อุบตั เหตุครัง้ นี้ รา้ ยแรงมาก แต่กน็ ึกขอบคุณทีท่ งั ้ สองไม่บาดเจ็บอะไร
ตํารวจจราจรมาถึงในสิบนาทีหลังอุบตั เิ หตุ หลังจากการสัมภาษณ์ทงั ้ สองฝ่ าย เขาบอกว่าโรแมนเป็ น
ฝ่ ายผิด ซึง่ เขาจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถเอง และจ่ายค่าซ่อมรถให้กบั เจ้าของรถเบนซ์ดว้ ย โรแมนไม่มขี อ้ โต้แ ย้งเขา
ยกมือทัง้ สองปิ ดหน้าตัวเอง และพูดออกมาว่า เราจะต้องหาเงินหลายปี เพื่อจ่ายให้กบั ค่าซ่อมรถเบนซ์
ถึงตอนนัน้ โอลก้าตระหนักว่า อุบตั เิ หตุครัง้ นี้ช่างมีราคาแพงเหลือเกิน โรแมนเองได้ซอ้ื ประกันรถยนต์ไว้
เหมือนกัน แต่จา่ ยเบีย้ ประกันน้อย ซึง่ จะไม่พอเพียงสําหรับรถยนต์ราคาแพง โอลก้า เดินออกจากซากรถยนต์
และเดินเข้าไปยังสวนองุน่ ทีอ่ ยูข่ า้ งถนนตรงนัน้ โอลก้าคุกเข่าลงทีพ่ น้ื และอธิษฐาน “โอพระบิดาเจ้า โปรดช่วยเรา
ด้วย” เธอเปิ ดตา และลุกยืนขึน้ มองกลับไปยังซากรถตัวเองทีย่ งั อยูบ่ นพืน้ ถนน
เมือ่ เดินกลับไปยังซากรถ มิสเตอร์มซู า เจ้าของรถเบนซ์ ยังพูดอย่างขึงขังกับโรแมน “เอาเอกสาร
ทัง้ หมดของคุณมาให้ผม” แล้วหาเงินมาจ่ายค่ารถยนต์ของผม แล้วผมจะคืนเอกสารทัง้ หมดให้คุณ
โรแมนยืน่ ใบขับขีใ่ ห้กบั มูซา หลังจากทีต่ ํารวจทํางานเรือ่ งเอกสารเสร็จแล้วก็ กลับ ไป มีคนหนึ่งขับรถ
มารอรับมูซา ส่วนโรแมนและโอลก้า ไม่มลี ่ทู างจะเดินทางต่อ ขณะทีย่ นื รอรถลากมาลากรถไปซ่อม ระหว่างรอ
พวกเขาเข้าไปในสวนองุน่ เพื่อพูดคุยกันอีก มูซาได้เล่าว่า เขาและภรรยากําลังจะหย่าร้างกัน ดังนัน้ อภัยให้เขา
ด้วยทีเ่ ขาพูดอะไรตอนแรกกับโรแมนไป เพราะเขากําลังมีความกดดันในเรือ่ งชีวติ กับภรรยา ซึง่ มันเป็ นอย่างนี้
ตลอดสองสัปดาห์ทผ่ี ่านมา พอตัง้ สติได้ โรแมนกล่าวขอโทษกับมูซาทีเ่ ขาขาดความรอบคอบ ไม่ได้หยุดรถมอง
ไปด้านหน้าทีม่ ซู ากําลังขับรถตรงมาจึงได้เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ ทําให้มซู าต้องเสียเวลา และเสียอารมณ์ มูซาตอบว่า
ผมก็ขอโทษคุณด้วยทีผ่ มระบายอารมณ์เครียดออกมา และขออภัยจากพระเจ้าด้วยทีผ่ มใช้อารมณ์มากเกินไป
คืนนัน้ โรแมนและโอลก้านอนทีช่ ายทะเลไม่ห่างออกไป ในตอนเช้ามูซาโทรเข้ามือถือและเชิญทัง้ สองไป
พักทีบ่ า้ นของเขาซึง่ อยูห่ ่างจากจุดอุบตั เิ หตุเ พียงสามสิบกิโลเมตร มูซามีรถสองคัน และเขาขับรถของเขาพา
โรแมนและโอลก้าไปหลายแห่งเพื่อติดต่อกับอู่ซ่อมรถ และบริษทั ประกันภัย และนําเอกสารไปให้ตํารวจเซ็นต์
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รับรอง มูซารูส้ กึ ประหลาดใจทีไ่ ด้รบั รูว้ ่าโรแมนและโอลก้าไม่รบั ประทานเนื้อสัตว์และยิง่ รูส้ กึ แปลกใจมากขึน้ ที่ ทัง้
สองไม่ด่มื เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล “พวกคุณเป็ นคนแปลกกว่าคนทัวไป
่ พวกคุณเป็ นใคร” มูซาเอ่ยถาม
โอลก้าตอบว่า “พวกเราเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส”....มูซา กล่าวยิม้ ๆ ว่า “พวกคุณไม่ได้พดู อะไรเพื่อ
อําผมหรอกนะ พวกคุณเป็ นคู่สามีภรรยาชาวแอ๊ดเวนตีสคู่ทส่ี องทีผ่ มได้พบในชีวติ ของผม”
มูซา บอกว่า “ผมมีความเชื่อในพระเจ้าบ้าง แต่ยงั ไม่ถอื ว่าเป็ นคริสเตียน ผมมีภรรยาสองคนบางครัง้ ผม
รูส้ กึ ว่า ผมได้ทาํ บาปหนัก ผมได้บงั คับภรรยาคนทีส่ องให้ทาํ แท้งก่อนทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุครัง้ นี้ไม่กว่ี นั ...ผมคิดว่า
อุบตั เิ หตุครัง้ นี้เกิดขึน้ เพราะพระเจ้าได้ทาํ โทษผม” เขาสารภาพออกมา
มูซา พูดต่อว่า “ผมมีรถอยูแ่ ล้วคันหนึ่ง คือคันทีผ่ มขับพาคุณไปรอบๆ ส่วนรถเบ็นซ์ผมรักมันมากทีส่ ุด
ผมพึง่ ซือ้ มันมาด้วยเงินสดเมือ่ ห้าอาทิตย์ก่อน ก่อนทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ ”
โรแมนและโอลก้า โทรไปหาเพื่อนๆ ทีบ่ า้ นและทีท่ าํ งาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพีน่ ้องคริสเตียนในโบสถ์ทท่ี งั ้
สองไปนมัสการเป็ นประจําทีเ่ มืองโซค์สกี้ เพื่อขอยืมเงินเพื่อจ่ายให้กบั ค่ารถเบ็นซ์ ภายในสามวันพวกเขาได้
รวบรวมเงินจากเพื่อนๆ ได้ครบจํานวน แม้วนั ทีส่ ่ี และวันทีห่ า้ ต่อมา ยังมีพน่ี ้องในพระเจ้าบางคนโทรมาเสนอ
ให้ยมื เงิน เมือ่ โรแมนและโอลก้าบอกขอบคุณพวกเขาว่าได้เงินครบจํานวนแล้ว กระนัน้ บางคนยังเสนอต่อว่า มี
อะไรจะให้ช่วยก็ให้บอก พวกเขายินดีช่วย ซึง่ โรแมนและโอลก้าก็ได้กล่าวขอบคุณพวกเขาไปด้วยความซึง้ ใน
นํ้าใจ
การโทรขอยืมเงิน และการบอกให้ยมื หรือให้ความช่วยเหลือทัง้ หมดนี้ ซึง่ ติดต่อผ่านมือถือ มูซาได้ยนิ
และทราบทุกอย่าง ทําให้มซู าทราบซึง้ ใจทีพ่ วกคริสเตียนมีใจรักผูกพันต่อกัน และได้ให้การช่วยเหลือแก่โรแมน
และโอลก้าเช่นนี้ มูซาร้องไห้ดว้ ยความซาบซึง้ ใจ เขาบอกโรแมนและโอลก้าว่า
“ผมมีฐานะรํ่ารวย ผมมีการติดต่อกับหลายคน และหลายบริษทั ผมได้ช่วยให้หลายคนได้งานได้โอกาส
หาเงินจนมีฐานะขึน้ แต่ไม่มใี ครในพวกเพื่อนๆ ของผมแม้คนเดียว ทีจ่ ะโทรมาถามผมว่า ทีผ่ มเกิดอุบตั เิ หตุ
ผมบาดเจ็บหรือไม่เพียงใด พวกคุณมีเงินทองไม่มากแต่ มีเพื่อนฝูงมากมายทีร่ กั ห่วงใย เห็นใจ และให้การ
ช่วยเหลือแก่คุณทัง้ สอง”
ในตอนสิน้ สุดสัปดาห์โรแมนและโอลก้าได้จา่ ยค่ารถคันใหม่ไป (โดยรถคันทีถ่ ูกชนบริษทั ได้ซอ้ื คืนไปเพื่อ
ขายเป็ นรถมือสอง) โดยโรแมนและโอลก้า ได้จา่ ยในส่วนต่างของราคารถเบ็นซ์ซง่ึ ก็ประมาณเกือบจะเท่ากับ
ราคาถอยรถใหม่อยูด่ )ี และมูซาได้คนื ใบขับขีใ่ ห้กบั โรแมน...มูซาบอกว่าผมจะไปพักผ่อนสมองสักสองสามวัน ที่
เมืองตากอากาศชายทะเลดํา ซึง่ โรแมนประหลาดใจพูดกับมูซาว่า ทีเ่ ราขับรถมาและเกิดอุบตั เิ หตุ เราก็กําลังจะ
ไปพักร้อนในเมืองนัน้ เหมือนกัน เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุเลยหมดโอกาสไปในปี น้ี หรืออาจเป็ นปี หน้าด้วย เพราะจะต้อง
เก็บเงินไว้ใช้หนี้เพื่อนๆ
มูซา รีบพูดเสนอว่า ถ้าคุณไม่รงั เกียจไปพักผ่อนกับครอบครัวของผมไหม ผมมีบา้ นพักตากอากาศหลัง
ใหญ่ทผ่ี มจะพัก และหลังรองลงมาเพื่อให้เพื่อนฝูงไปพักในเวลาเดียวกัน ผมชอบสังคมมีเพื่อนๆ ไปหลายๆ คน
ยิง่ ชอบ ผมจะให้คุณพักอย่างอิสระในบ้านรับรอง ไปนะครับตอนนี้คุณทัง้ สองเป็ นเพื่อนของผมแล้ว
โรแมนและโอลก้าใช้เวลาสองวันในบ้านรับรองหรูสุด ทีบ่ ริเวณชายหาดทะเลดํา เป็ นบ้านหรูทส่ี ุดเท่าที่
ทัง้ สองเคยเห็น โรแมนและโอลก้าพักอยู่ทบ่ี า้ นพักชายทะเลสองวันเต็ม วันทีส่ ามโรแมนและโอลก้า บอกลามูซา
อย่างยินดียงิ่ ทีก่ ารเกิดอุบตั เหตุทาํ ให้เขาได้เป็ นเพื่อนกับมูซา....และมูซาได้ส่งเขาทัง้ สองทีส่ ถานีรถไฟ เพื่อ
เดินทางกลับไปบ้านทีเ่ มืองโซค์สกี้
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ตลอดปี นนั ้ และปี ต่อมาถือว่าเป็ นปี ทย่ี ากลําบากทีส่ ุดของโรแมนและโอลก้า แต่โอลก้าขอบคุณพระเจ้า
สําหรับอุบตั เิ หตุ ทีท่ าํ ให้เธอและสามีรกั ผูกพันต่อกันแน่ นเหนียวขึน้ และได้ช่วยให้ชวี ติ สมรสกับภรรยาคนแรก
ของมูซามันคงขึ
่ น้ และเริม่ ต้นปี ใหม่โอลก้าได้เงินเดือนเพิม่ ขึน้ และโรแมนเองก็ได้งานใหม่ทม่ี เี งินเดือนสูงกว่า เดิม
ดังนัน้ พวกเขาสามารถจ่ายหนี้คนื ทัง้ หมดในปี ทส่ี องนันเอง
่
โอลก้า กล่าวเป็ นพยานว่า “เราไม่เคยต้องการอะไร....และพระเจ้าทรงจัดหาให้ทุกสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ น
สําหรับเรา”
โอลก้าเป็ นเด็กคนหนึ่งของเด็กกลุม่ แรกทีเ่ ข้าเรียนในโรงเรียนคริสเตียนโซค์สกี คือเริม่ เรียนเกรดหนึ่งใน
ปี 1993 เธอเรียนจนจบชัน้ มัธยมปลาย และเข้าศึกษาต่อใน “มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซค์สกี”... ส่วนหนึ่งของ
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนคริสเตียนโซค์สกี้ ซึง่
ปั จจุบนั ยืมห้องเรียนของมหาวิทยาลัยโซค์สกีเ้ ป็ นทีท่ าํ การเรียนการสอน... เงินถวายจากพีน่ ้องในพระคริสต์จะถูก
นําไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเอง ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุ นพันธกิจด้านการศึกษาของพระ เจ้าในประเทศรัสเซีย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021
โดดเรียนเพื่อไปนมัสการที่โบสถ์
เล่าโดย เยเลนา วัย 13 ปี...ประเทศรัสเซีย
บ่ายวันหนึ่งหลังโรงเรียนเลิก ขณะทีเ่ ยเลนากําลังเดินเท้ากลับบ้านในเมืองมิโทวกราด ประเทศรัสเซีย
ทันใดนัน้ เยเลนานึกขึน้ ได้ว่า เธอเคยไปทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโต
ทีผ่ ่านมา เยเลนาไม่เคยคิดถึงเรือ่ งโบสถ์เป็ นเวลานานทีเดียว และเธอไม่แน่ ใจว่าเหตุใดเธอจึงคิดถึงเรือ่ ง
การไปโบสถ์ขน้ึ มาในตอนนี้ และความรูส้ กึ อยากจะไปโบสถ์เพิม่ พูนขึน้ ในใจของเธอตามลําดับ เยเลนายกมือถือ
ขึน้ โทรหาคุณแม่พดู ว่า
“คุณแม่คะ คุณแม่จาํ ได้ไหมว่า เราเคยไปโบสถ์ดว้ ยกันในวันสะบาโต...ตอนนี้ให้หนูไปโบสถ์ได้ไหมคะ”
“แน่ นอนลูก… ลูกสามารถไปโบสถ์ได้” คุณแม่ตอบ “ลูกไม่ตอ้ งขอก็ได้”
เยเลนารีบเดินไปโบสถ์ และไปถึงทันเวลาเทศนาพอดี เยเลนาเดินค้อมศีรษะเดินเข้าไปนังด้
่ านหลัง และ
ตัง้ ใจฟั งคําเทศนา ตอนเลิกโบสถ์เยเลนาได้พบกับครูสอนโรงเรียนวันสะบาโตชัน้ ทีเ่ ธอเคยเรียน
ครูได้ทกั ทายเยเลนาว่า “เยเลนา เธอกลับมาแล้ว ครูดใี จจริงๆ ครูเชื่อว่าเพื่อนๆ ของเธอทุกคนในชัน้
เรียนสะบาโตจะรูส้ กึ ดีใจด้วยเช่นกัน”
เยเลนายิม้ อายๆ ในใจของเธอรูส้ กึ ยินดี และต้องการกลับมาโบสถ์อกี อย่างยิง่
คุณพ่อ และคุณแม่ของเยเลนาหย่าร้างจากกันหลายปี แล้ว คุณพ่อและคุณแม่พาเยเลนาไปนมัสการที่
โบสถ์ตงั ้ แต่เยเลนายังเล็กมาก จนกระทังเยเลนาอายุ
่
ได้ 5 ขวบ คุณพ่อและคุณแม่ได้หยุดไปโบสถ์ พอเยเลนา
อายุถงึ วัยจะไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่พาไปลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งของรัฐ ซึง่ โรงเรียนของรัฐทุก
แห่งจะมีชนั ้ เรียนหกวันต่อหนึ่งสัปดาห์ คือจากวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ โดยชัน้ เรียนจะเริม่ ในตอนเช้าจนถึงเวลาบ่าย
โมง
ในวันต่อมา ทันทีทโ่ี รงเรียนเลิกเรียนตอนบ่ายโมง เยเลนารีบเดินไปทีโ่ บสถ์ อาจารย์โบสถ์ได้เทศนาไป
แล้วหลายนาที บ่ายวันนี้เยเลนาฟั งคําเทศนาไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่อย่างไรก็ตามเยเลนายังคงรูส้ กึ อยากจะไป
โบสถ์ทเ่ี ธอเคยไปนมัสการหลายปี ตอนเป็ นเด็กกว่านี้ เธอชื่นชอบเวลาทีไ่ ด้อยูท่ ่ามกลางเด็กคนอื่นๆ ในโบสถ์
หลังจากเยเลนาได้กลับไปโบสถ์แล้วหลายสะบาโต มีช่วงหนึ่งบางวันสะบาโตเยเลนาได้หลบจากชัน้
เรียนในคาบสุดท้าย เพื่อจะได้ไปโบสถ์ก่อนเวลาบ่ายโมง ประมาณสองเดือนเศษผ่านไป เยเลนาได้ชวนพีส่ าว
ชื่อ โอ๊คซานา ไปโบสถ์ดว้ ย โอ๊กซานา อายุ 13 ขวบ ตอบตกลง ทัง้ สองจึงได้ไปโบสถ์ดว้ ยกัน ต่อมาอีกไม่นาน
คุณแม่สงั เกตว่าลูกสาวทัง้ สองคนไปโบสถ์ คุณแม่กไ็ ด้เริม่ ไปโบสถ์กบั ลูกสาวทัง้ สองเช่นกัน
ในเวลาต่อมา เด็กหลายคนในโบสถ์ได้ยา้ ยตามผูป้ กครองทีย่ า้ ยถิน่ ฐานไปทํางานในเมืองอื่น ชัน้ โรงเรียน
วันสะบาโตของเด็กจึงเหลือจํานวนเด็กน้อยลง เด็กๆ ทีย่ งั อยูบ่ างคนรูส้ กึ เซ็งจึงหยุดไปโบสถ์ ไม่นานต่อมาคุณ
แม่ของเยเลนาหยุดไปโบสถ์ ซึง่ พลอยทําให้เยเลนา และพีส่ าวหยุดไปโบสถ์ทเ่ี คยไปเป็ นประจําเช่นกัน
มีสมาชิกโบสถ์คนหนึ่งสังเกตว่าเยเลนาขาดจากโบสถ์ จึงได้เดินทางมาเยีย่ มทีบ่ า้ นเยเลนาในตอนเย็น
และขอให้เยเลนาช่วยดูแลระบบเสียงในวันสะบาโต ซึง่ เยเลนารูส้ กึ ว่าพีน่ ้องในโบสถ์ตอ้ งการให้เธอช่วย เธอจึง
กลับไปโบสถ์เพื่อทําหน้าทีด่ แู ลเครือ่ งเสียง ในวันสะบาโตหนึ่งเยเลนาได้รบั การดลใจจากคําเทศนาของศิษยาภิ -
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บาล เธอจึงได้เริม่ อ่านพระคัมภีรท์ ุกวัน รวมทัง้ ได้อ่านหนังสือของ เอลเลน จี.ไว้ทด์ ว้ ย ซึง่ เธอชื่นชอบหนังสือ
ชื่อ “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์” มากทีส่ ุด
เมือ่ คุณแม่มองเห็นว่าเยเลนาชอบโรงเรียนวันสะบาโต และเป็ นเพื่อนทีด่ กี บั พวกผูใ้ หญ่ในโบสถ์ เธอเริม่
กลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์อกี ครัง้ หนึ่ง
หลังจากได้เข้าร่วมในพิธมี หาสนิทในโบสถ์ คุณแม่ได้หนั มาถามเยเลนาอย่างจริงจังว่า “ลูกต้องการรับ
บัพติศมาไหม” เยเลนาได้คดิ ถึงเรือ่ งนี้อยูก่ ่อนแล้ว เธอจึงตอบคุณแม่ของเธอในแทบจะทันทีว่า “ค่ะ หนูพร้อม
แล้ว ทีจ่ ะรับบัพติศมา”
ดังนัน้ เยเลนาจึงสมัครเข้าไปศึกษาในชัน้ เตรียมรับบัพติศมากับศิษยาภิบาล และไม่กเ่ี ดือนหลังจากนัน้
เยเลนาก็ได้รบั บัพติศมาพร้อมกับเพื่อนในชัน้ เตรียมรับบัพติศมาอีกสีค่ น ช่วงนัน้ เป็ นฤดูหนาวเยเลนารูส้ กึ ว่านํ้า
ในอ่างรับบัพติศมาเย็นมาก แต่เธอมีความยินดีทไ่ี ด้ถวายดวงใจให้พระเยซู สิง่ นี้ได้ทาํ ให้ดวงใจของเธออบอุ่นขึน้
เมือ่ เยเลนาขึน้ จากนํ้า เยเลนาทราบดีว่า ครัง้ นี้เธอได้ทาํ การตัดสินใจครัง้ ทีด่ ที ส่ี ุดในชีวติ ของเธอ
หลังจากการรับบัพติศมา เยเลนาไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือในวันสะบาโตอีกต่อไป คุณแม่ ได้ส่ง
จดหมายถึงอาจารย์ใหญ่ ขออนุ ญาตลาหยุดจากการเรียนในวันเสาร์ เพื่อเยเลนาจะไปโบสถ์ได้ โรงเรียนได้
อนุ ญาตให้เยเลนาลาหยุดได้ แต่เยเลนาต้องรับผิดชอบในบทเรียนต่างๆ ทีเ่ ยเลนาขาดเรียนไปจากเพื่อนๆ เอง
ซึง่ เยเลนาได้ขอให้เพื่อนของเธอคนหนึ่ง “ติว” ให้กบั เธอในวันอาทิตย์เพื่อเกรดของเยเลนาจะไม่ตกตํ่าลง
อย่างไรก็ด ี เพื่อหลีกเลีย่ งปั ญหาการขาดเรียนในวันเสาร์ ในปี การศึกษาใหม่ต่อมา เยเลนาได้
ย้ายไปเข้าเรียนใน “โรงเรียนคริสเตียนโซค์สกี้” ซึง่ เป็ นโรงเรียนของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แบบมี
หอพัก (และรับนักเรียนแบบไป-กลับด้วย) โรงเรียนของคริสตจักรฯ อยูไ่ กลจากเมืองทีค่ ุณแม่ และเยเลนาอาศัย
อยูถ่ งึ 1,000 กิโลเมตร ทีจ่ ริงคุณแม่ของเยเลนาไม่สามารถจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าอาหารเองได้
ทัง้ หมด แต่มพี น่ี ้องสมาชิกในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสหลายคนร่วมใจกันสนับสนุนด้านการศึกษาของเยเลนาในส่วนที่
ขาดอยู่ ตอนนี้เยเลนาอายุ 16 ปี และกําลังเรียนในเกรด 11
เยเลนากล่าวว่า “เป็ นสิง่ ดีเยีย่ มทีห่ นูได้ศกึ ษาในโรงเรียนของแอ๊ดเวนตีส ...ครูหลายคนได้ช่วยติววิชา
เรียนให้กบั หนู เพื่อให้หนูเรียนทันเพื่อนๆ หนูรสู้ กึ สบายใจมากทีไ่ ม่ตอ้ งขาดเรียนในวันสะบาโตอีกต่อไป
เงินถวายในโรงเรียนวันสะบาโตของไตรมาสนี้ จะนําไปช่วยสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนคริสเตียนโซค์สกี้ เพื่อโรงเรียนจะมีอาคารเรียนของตนเอง...ทัง้ นี้นบั ตัง้ แต่เปิ ดโรงเรียนแห่งนี้มาหลายปี โรงเรียนต้องยืมชัน้
เรียนของ “มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซค์สกี”้ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ผืนใหญ่ผนื เดียวกันกับโรงเรียนมัธยมคริสเตียน...
เงินถวายในวันสะบาโตจากทัวโลกในวั
่
นสะบาโตทีส่ บิ สามจะช่วยทําให้โรงเรียนคริสเตียนโซค์สกีม้ อี าคารเรียน
ของตนเอง ทัง้ จะสามารถรับนักเรียนได้มากขึน้ ด้วย...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านที่
ถวายเงินถวายเพื่อช่วยสร้างอาคารเรียนหลังใหม่...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 20 กุมภาพันธ์ 2021
อุบตั ิ เหตุทางรถยนต์ในวันสะบาโต
เล่าโดย แอนนา คิซนียาโควา วัย 32 ปี...ประเทศรัสเซีย
สิง่ ที่ แอนนา วัย 16 ปี ต้องการมากทีส่ ุดคือ เธอต้องการมีอนิ เตอร์เนตในบ้านของเธอ บ้านซึง่ ตัง้ อยูใ่ น
หมูบ่ า้ นห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซีย
ช่วงเวลาทีก่ ล่าวถึงคือปี 2003 แอนนา ไม่ตอ้ งการถูกปล่อยให้ลา้ หลังในการรับรูค้ วามเป็ นไปต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในโลก
คุณพ่อและคุณแม่ของแอนนา ขับรถยนต์พาไปทีร่ ้านอุปกรณ์เครือ่ งสื่อสารในตัวเมือง เพื่อซือ้ “โมเด็ม”
ในเช้าวันสะบาโต ทัง้ คุณพ่อและคุณแม่ไม่ใช่คริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นอกจากแอนนาคนเดียว ผูไ้ ด้รบั
บัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสหนึ่งปี ทผ่ี ่านมา จากการทีแ่ อนนาได้ร บั การสอนเรือ่ งวันสะบาโตจากคุณตาและคุณ
ยายของเธอเอง แอนนาทราบว่านี่เป็ นการไม่ถูกต้องทีจ่ ะไปซือ้ ของในวันสะบาโต แต่เนื่องจากเธอต้องการใช้
อินเตอร์เนตอย่างมาก เธอจึงไม่รสู้ กึ ตะขิดตะขวงใจทีพ่ ่อและแม่จะพาไปซือ้ ของในบริสุทธิ ์ของพระเจ้า
สิง่ ทีแ่ อนนาจําได้คอื ตอนเช้ามืดของวันสะบาโตนัน้ เธอรีบตื่นนอน และขึน้ รถยนต์ทค่ี ุณพ่อจะขับพาไป
ยังตัวเมืองซึง่ อยูห่ ่างออกไป
คุณยายบอกกับแอนนาในภายหลังว่ามีอะไรเกิดขึน้ คุณพ่อ และคุณแม่ของเธอ และรถยนต์ทค่ี ุณพ่อของ
เธอขับ คุณพ่อขับรถค่อนข้างเร็วไปบนถนนทีห่ มิ ะพึง่ ละลาย ถนนจึงลื่นกว่าเวลาปกติ มีตอนหนึ่งตรงถนนมี
ลักษณะโค้ง รถยนตร์ทค่ี ุณพ่อขับเริม่ จะแหกโค้ง คุณพ่อหักพวกมาลัยรถกลับเข้าถนน รถยนต์แฉลบกลับมา
เกินเส้นแบ่งครึง่ ถนน และชนเข้ากับรถบรรทุกคันหนึ่งทีข่ บั สวนมาในเส้นทางของเขา คุ ณพ่อและคุณแม่ตายใน
อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง ขณะทีค่ นขับรถบรรทุกขาหักไปข้างหนึ่ง ส่วนแอนนาบาดเจ็บสาหัสอาการเข้าขัน้ โคม่า แพทย์
ทีใ่ ห้การรักษาในโรงพยาบาลบอกกับคุณตาและคุณยายว่า “ดูอาการแล้วหลานของคุณไม่น่าจะรอด” คุณตา
และคุณยายได้อดอาหาร และอธิษฐานอย่างหนักเพื่อหลานสาว ขณะทีส่ มาชิกในโบสถ์ต่างร่วมใจกันอธิษฐาน
เผื่อแอนนาเช่นกัน นายแพทย์ และพยาบาลทีใ่ ห้การรักษาแอนนา ต่างรูส้ กึ ประหลาดใจ ในเวลาสามวัน อาการ
บาดเจ็บของแอนนาดีขน้ึ จนพ้นขีดอันตราย หลังจากนัน้ อาการบาดเจ็บดีขน้ึ อย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียงสองเดือน
ในโรงพยาบาล แอนนาได้กลับไปเข้าชัน้ เรียนเกรดสิบกับเพื่อนร่วมชัน้ ได้
คุณยายได้ยา้ ยเข้าอยูท่ บ่ี า้ นของคุณพ่อและคุณแม่เพื่อให้การดูแลแอนนา ทัง้ ในด้านร่างกายและจิต
วิญญาณ ซึง่ บ้านของแอนนาตัง้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นโนโวสชาทินห์ ในเขตพืน้ ทีพ่ ริมอร์เย แม้ว่าแอนนาจะไปโรงเรียน
ได้ตามปกติ แต่จติ ใจของเธอจมอยูก่ บั ความโศกเศร้าเหมือนชีวติ อยูใ่ นความมืด แอนนารูส้ กึ ผิดอย่างรุนแรงว่า
คุณพ่อและคุณแม่ของเธอเสียชีวติ เพราะพวกเขาขับรถยนต์พาเธอเข้าไปในเมืองเพื่อซือ้ สิง่ ของทีเ่ ธอต้องการใน
วันสะบาโต ซึง่ เธอควรขอร้องพวกเขาให้รอไปก่อนค่อยไปซือ้ อุปกรณ์ทต่ี อ้ งการในวันหลังเมือ่ มีโอกาสก็ได้
แอนนาปรักปรําตัวเองทีเ่ ป็ นสาเหตุทาํ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตายจากเธอไปอย่างไม่มวี นั กลับ
ความโศกเศร้ายังติดตามแอนนาไป แม้เมือ่ แอนนาได้ยา้ ยไปเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยทีเ่ มืองท่าวาดิ
วอสต็อค ขณะทีแ่ อนนาอาศัยอยูใ่ นหอพัก เธอไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสในตัวเมือง แต่แอนนาไม่ไปทุกวัน
สะบาโต เธอไปเพียงพอทีจ่ ะทําให้คุณยายรูส้ กึ ดีเท่านัน้ แอนนารูต้ วั ว่าเธอไม่ได้ดาํ เนินชีวติ ใกล้ชดิ กับพระเจ้า
เพราะแอนนายังจมอยูก่ บั ความรูส้ กึ ผิดในอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้
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ส่วนคุณยายอธิษฐานเผื่อหลานสาวทุกวัน และโทรพูดคุยกับแอนนาทุกวันด้วย
คุณยายมักถามแอนนาด้วยเสียงแสดงความห่วงใยว่า “วันนี้หลานได้อ่านพระคัมภีรห์ รือยัง ” และแอนนา
มักจะตอบว่า “หนูอ่านแล้วค่ะคุณยาย” และคุณยายมักถามต่อว่า “วันนี้เมือ่ หนูอ่านพระคัมภีรแ์ ล้วหนูนําอะไรมา
ใช้บา้ ง” และคําถามทีต่ ามมาในตอนเย็นคุณยายมักถามว่า “วันนี้หลานได้อธิษฐานหรือยัง” ถ้าแอนนา ตอบว่า
”ยัง” คุณยายจะบอกต่อว่า “หนูอย่าลืมอธิษฐานนะ”
อีกอย่าง คุณยายมักจะบอกให้หลานระบายความในใจออกมาทางโทรศัพท์ เสร็จแล้วคุณยายจะอธิษฐาน
เผื่อเธอในเรือ่ งหรือปั ญหานัน้ ๆ ซึง่ นับเป็ นการให้การหนุ นใจทีด่ มี ากอย่างหนึ่ง
ทีม่ หาวิทยาลัย แอนนาได้พบอาจารย์สอนคนหนึ่งซึง่ เป็ นแอ๊ดเวนตีส อาจารย์คนนี้ได้ช่วยเธอในเรือ่ งการ
ทําการบ้าน อาจารย์คนเดียวกันนี้ได้อธิษฐานเผื่อเธอ ทัง้ ได้ขอสมาชิกโบสถ์คนอื่นๆ ได้อธิษฐานเผื่อเธอด้วย
แอนนาเริม่ นึกถึงวันทีเ่ ธอได้มอบดวงใจให้พระเยซูในวันทีเ่ ธอรับบัพติศมา ถึงตอนนี้แอนนาได้อธิษฐาน
ขอการอภัยบาป และขอการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
วันหนึ่งแอนนาอธิษฐานว่า “โอพระบิดาบนสวรรค์ ลูกทราบว่าลูกดําเนินชีวติ อยูใ่ นความมืด ชีวติ ทีไ่ ม่ม ี
พระองค์นนั ้ ไร้จดุ หมาย ขอทรงช่วยลูกให้ผกู มิตรไมตรีกบั ทุกคนในโบสถ์ โปรดประทานให้ลกู ทําตัว และมี
อารมณ์ทด่ี กี บั พวกเพือ่ นๆ ช่วยลูกให้เป็ นคนเปิ ดเผย ขอทรงช่วยลูกให้จาํ ไว้ว่าลูกต้องอธิษฐาน และอ่านพระวจนะของพระองค์ทุกวัน”
แอนนาเริม่ สนทนากับพระเจ้าอย่างเป็ นประจํา เธออ่านหนังสือของเอลเลน จี.ไว้ท์ โดยเฉพาะหนังสือ
สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ ซึง่ คุณยายได้มอบให้เธอก่อนหน้านี้ เธอได้มองเห็นว่านักปฏิรปู ศาสนาอย่างเช่น
“มาร์ตนิ ลูเธอร์” และนักปฏิรปู ศาสนาคนอื่นๆ ได้รบั ประสบการณ์ทแ่ี สนยากลําบาก ซึง่ มีบางคนถูกขัง และถูก
ฆ่าด้วยการเผาไฟทัง้ เป็ น และแอนนาได้รบั รูว้ ่า พระเจ้าทรงให้อภัยความบาปแม้กบั คนทีท่ าํ บาปร้ายแรงทีส่ ุด
แอนนาเริม่ มองเห็นอุปนิสยั ไม่ดบี างอย่างของตัวเธอเอง และเธออธิษฐานขอพระบิดาเจ้าทรงช่วยเธอให้เลิกนิสยั
เหล่านัน้
แอนนาเริม่ โทรไปหาคุณยาย โดยทีเ่ ธอเป็ นฝ่ ายโทรก่อน...ขณะทีก่ ่อนหน้านี้เป็ นเวลานานกว่าหนึ่งปี ท่ี
คุณยายเป็ นฝ่ ายโทรหาเธอก่อน
ความเชื่อของแอนนาเติบโตขึน้ และแอนนาไปนมัสการทีโ่ บสถ์ทุกวันสะบาโตเพื่อแสวงหาพระเจ้า และ
เข้าใจสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงได้อภัยความบาปกับเธอ และได้ช่วยไม่ให้เธอย้อนคิดถึงมันอีกต่อไป ความหนักอึง้ ทีค่ วาม
บาปเคยถ่วงเอาไว้ได้ถกู ยกออกไปจากดวงใจของเธอแล้ว
ปั จจุบนั แอนนาอายุ 32 ปี ทาํ งานเป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่ง เธอเป็ นหัวหน้าชมรมพาธไฟน์เดอร์ในโบสถ์ ขณะเดียวกันเป็ นเลขานุ การของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสด้วย เธอไม่คดิ หาเหตุผลว่าเหตุใดอุบตั เิ หตุ
จึงได้เกิดขึน้ อีกต่อไป และขณะเดียวกันเธอไม่เป็ นทุกข์ เป็ นกังวลเกีย่ วกับมันอีกต่อไป
แอนนากล่าวว่า “หลายคนได้บอกฉันว่า อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ฉันไม่ใช่เป็ นคนผิด และอุบตั สิ ่วนใหญ่เกิดขึน้
โดยความบังเอิญ แต่ความจริงคือมันเกิดขึน้ ในวันสะบาโต แม้แต่ในทุกวันนี้บางครัง้ ฉั นยังคิดว่า จะมีอะไรเกิดขึน้
ไหม หากครอบครัวเดินทางไปในวันอื่นๆ แต่ความจริงมีว่าอุบ ตั เิ หตุได้เกิดขึน้ แล้ว และมันได้เปลีย่ นชีวติ ของฉัน
ฉันมีชวี ติ หนึ่งก่อนอุบตั เิ หตุ และอีกชีวติ หนึ่งหลังอุบตั เิ หตุ”
แอนนารูส้ กึ ถึงความกรุณาของคุณยายของเธอ ซึง่ ตอนนี้มอี ายุ 80 ปี และมีสมาชิกโบสถ์คนอื่นๆ ด้วยที่
ได้อธิษฐานเผื่อเธออย่างต่อเนื่อง ซึง่ ได้ช่วยเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเธอ
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“ฉันมีความเข้าใจดีว่า ปั ญหาหลายอย่างของฉันได้รบั การแก้ไข เพราะว่าการอธิษฐานของพีน่ ้องในพระคริสต์ในโบสถ์ทไ่ี ด้อธิษฐานเผื่อฉัน”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของสามปี ก่อน ได้ถูกส่งไปเป็ นกองทุ นสร้างอาคารโบสถ์
หลังใหม่ในเมืองวลาดิวอสต็อค ทีแ่ อนนาไปนมัสการ และเป็ นเจ้าหน้าทีโ่ บสถ์คนหนึ่งในปั จจุบนั ขอบคุณพีน่ ้อง
ในพระคริสต์ทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุ นโบสถ์เซเวนธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองวลาดิวอสต็อค ด้วยเงินถวาย ..ขอ
พระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน และครอบครัวของท่านด้วย...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโต๊ะ
เล่าโดย ไดนารา
เด็กหญิง ไดนารา วัย 7 ขวบบังเอิญโกรธคุณแม่ของเธอเรือ่ งอาหารเย็น ไดนารามองดูอาหารบนจาน
ของเธอ มันคือมักกะโรนีพดั ใส่หวั หอมใหญ่ เธอชีน้ ้ิวไปทีโ่ ต๊ะอาหาร ทีจ่ านมักกะโรนีวางอยู่ แล้วพูดขึน้ ว่า
“คุณแม่ทราบไหมว่า พระเจ้าทรงประทานโต๊ะอาหารตัวนี้ให้เรา”
ผูเ้ ป็ นแม่รสู้ กึ ช็อค ถามอย่างขึน้ เสียงว่า “นี่ลกู พูดเรือ่ งอะไรกัน เหลวไหลสิน้ ดี คุณพ่อของหนูทาํ งาน
หนัก และซือ้ โต๊ะตัวนี้มาจากร้านเฟอร์นิเจอร์ เลิก พูดอะไรเหมือนเด็กโง่เขลาเสียที”
ฝ่ ายลูกสาวตัวเล็กพูดแย้งขึน้ มาว่า “ไม่โง่เขลานะคุณแม่ พวกเขาบอกพวกเราในชัน้ เรียนในวันนี้เอง”
“ใครบอกหนูหรือ” คุณแม่พดู ซึง่ ก็เหมือนคนทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่คริสเตียน “ลูกได้ยนิ มาจากใครทีบ่ อกว่าพระเจ้าทรงประทานโต๊ะตัวนี้ให้เรา”
ไดนารา อธิบายว่า เธอและเพื่อนๆ ในเกรด 1 ได้เรียนรูจ้ ากคุณครูซง่ึ เป็ นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์อแอ๊ ดเวนตีสคนหนึ่งได้สอนเราในระหว่างการเรียน...ครูบอกว่า “ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ วกเธอมีอยูท่ บ่ี า้ นของพวกเธอมา
จากพระเจ้า...คุณแม่ควรรูส้ กึ ขอบคุณ”
ไดนารา คิดว่าเธอกําลังทําดีในการแบ่งปั นความรูใ้ หม่กบั คุณแม่ แต่คุณแม่รสู้ กึ โกรธมาก และได้ด่าว่า
ไดนาราไปหลายประโยค...ทีไ่ ม่รจู้ กั บุญคุณของคุณพ่อทีเ่ ป็ นคนซือ้ โต๊ะอาหารตัวนี้มา
ผูเ้ ป็ นแม่พดู ขึน้ ว่า “พรุง่ นี้แม่จะไปทีโ่ รงเรียนเพื่อจะหาเหตุผลดูว่า เหตุใดครูคนนัน้ จึงสอนเรือ่ งของพระเจ้าในโรงเรียน”
ในวันต่อมาด้วยอารมณ์โกรธ คุณแม่ได้เดินทางไปทีโ่ รงเรียนของลูกสาว ปรากฏว่ามีคุณแม่อกี สีค่ น ทีไ่ ด้
เดินทางไปโรงเรียนด้วยเหตุผลเดียวกัน อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนกล่าวสัญญาว่าจะกําชับไม่ให้ครูคริสเตียนคน
ใดเอ่ยถึงเรือ่ งพระเจ้าในชัน้ เรียนอีกต่อไป
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทําให้ไดนาราคิดอย่างหนักในสิง่ ทีค่ รูคริสเตียนสอน แม้ไดนาราจะไม่ได้ยนิ เรือ่ งของพระเจ้า
อีกในโรงเรียน แต่ไดนาราคิดถึงพระเจ้าอยูบ่ ่อยๆ
9 ปี ผ่านไป ครอบครัวซือ้ บ้านหลังใหม่ เป็ นบ้านทีม่ ผี อู้ าศัยแล้วสองสามปี และซือ้ ได้ในราคาค่อนข้างถูก
เพราะเจ้าของต้องย้ายไปทํางานในอีกเมืองหนึ่ง ในตอนนี้ ไดนารามีอายุ 16 ปี และไดนารา ได้พบพระคัมภีร์
สําหรับเด็กเล่มหนึ่ง หน้าหนังสือขาดวิน่ ไปหลายสิบหน้า แต่ไดนาราเก็บพระคัมภีรเ์ ล่มนัน้ ไว้อย่างเป็ นการลับ
และนําขึน้ มาอ่านขณะทีเ่ ธออยูใ่ นห้องนอนของเธอตามลําพัง ยิง่ อ่าน ไดนารายิง่ เกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น
เกีย่ วกับพระเจ้า และคําสอนของพระองค์มากขึน้
เวลา 3 ปี ผ่านไป ไดนาราได้ยา้ ยมาเรียนโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ซึง่ มีชนั ้ สอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
มากกว่าโรงเรียนของรัฐ ยิง่ ศึกษาไป ไดนารายิง่ สนใจในเรือ่ งเกีย่ วกับพระเจ้ามากขึน้ ไดนาราถามคําถามเรือ่ ง
พระเจ้าจากครูสอนบ่อยๆ ครูจงึ เชิญให้เธอไปเข้าโบสถ์ในวันสะบาโต
“ถ้าหนูตอ้ งการรูเ้ รือ่ งต่างๆ มากขึน้ เชิญหนูไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสในวันเสาร์ทจ่ี ะถึง นี่ส.ิ ..” ครู
กล่าวเชิญชวน
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ไดนารา เดินทางไปทีโ่ บสถ์ตามคําเชิญ และเธอพบว่ารายการต่างๆ น่ าสนใจยิง่ ผูค้ นในโบสถ์รอ้ งเพลง
ร่วมกัน พูดอภิปรายเกีย่ วกับคําสอนในพระคัมภีร์ และอธิษฐานร่วมกัน มีชาวต่างประเทศหลายคนไปร่วม
นมัสการด้วย เป็ นโอกาสดีทไ่ี ดนาราจะได้ฝึกการสนทนากับพวกเขา
ไดนาราไปนมัสการพระเจ้าทุกวันสะบาโตในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อมาไดนาราแต่ง งานกับชายหนุ่ มแอ๊ดเวนตีส
คนหนึ่ง ทัง้ สองมีความสุขมากทีไ่ ด้แต่งงานกับผูม้ คี วามเชื่อเหมือนกัน ฝ่ ายสามีจะไปนมัสการร่วมกับภรรยา คือ
ไดนาราเสมอ เมือ่ เขาไม่ยงุ่ กับงานทีท่ าํ มากเกินไป
อยูต่ ่อมาไดนาราเริม่ รูส้ กึ มีภาระใจขึน้ มาก และความรูส้ กึ เช่นนัน้ มีมากขึ้ นตามลําดับ ไดนาราคิดว่าเธอ
กําลังทําอะไรอยู่ พ่อแม่พน่ี ้องของฉันยังไม่เป็ นคริสเตียน”
ไดนาราหยุดไปโบสถ์ ทัง้ ๆ ที่ เธอต้องการจะไปโบสถ์ แต่เธอรูส้ กึ กลัว... ฝ่ ายสามีมองเห็นความกลัด
กลุม้ ใจของภรรยาจึงถามว่า “เหตุใดเธอจึงไม่ไปนมัสการทีโ่ บสถ์เหมือนอย่างที่ผ่านมา” ไดนาราอธิบายถึง
ความรูส้ กึ สับสนของเธอ
“คุณพ่อ คุณแม่ของฉันไม่เชื่อในเรือ่ งพระเจ้า กล่าวคือไม่มพี ระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวของ
พวกเขา” เธอตอบ
นิโคไล ผูเ้ ป็ นสามีกล่าวว่า “ทีพ่ วกเขาบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวก็ถูกต้อง..และเราไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะต้อง
เกรงกลัว”
ไดนาราตอบว่า “ผูค้ นทัวไปได้
่
รบั อนุ ญาตให้อ่านเฉพาะหนังสือศักดิ ์สิทธิ ์ของพวกเขา แต่ฉนั มีความ
ปรารถนาจะอ่านพระคัมภีรซ์ ง่ึ เป็ นพระวจนะของพระเจ้า ”
นิโคไล ผูเ้ ป็ นสามีนําพระคัมภีร์ และหนังสือศักดิ ์สิทธิ ์มาอ่านเปรียบเทียบกันให้ไดนาราฟั ง แล้วกล่าว
สรุปว่า “หนังสือทัง้ สองเล่มมีหลายสิง่ ทีก่ ล่าวถึงสิง่ เดียวกัน เพียงแต่เรียกต่างกัน เช่นชื่อของพระเจ้า ก็เรียก
ต่างกัน”
ไดนารากล่าวต่อว่า เธอเป็ นกังวล ทีญ
่ าติพน่ี ้องของเธอไปนมัสการในสถานนมัสการตามธรรมเนียม
ประเพณีดงั ้ เดิม...ส่วนเธอ และสามีไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส
“นันไม่
่ ใช่ปัญหา” นิโคไล กล่าวสรุป “คุณสามารถไปทัง้ สองแห่งได้ จงมีอสิ ระทีจ่ ะไปนมัสการทีโ่ บสถ์
แอ๊ดเวนตีสตามทีเ่ ธอเคยปฏิบตั ิ อย่าให้มอี ะไรมาหยุดคุณไว้”
ไดนารากลับไปนมัสการกับสามีทโ่ี บสถ์แอ๊ดเวนตีส และเธอได้มอบถวายจิตใจอย่างหมดสิน้ แด่พระเจ้า
ปั จจุบนั ไดนารามีความสุข และมีสนั ติสุขทีเ่ ธอสามารถอ่านพระคัมภีรเ์ มือ่ ไรก็ได้ทใ่ี จต้องการ เธอ
ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคัมภีร์ และทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้ในบ้านของเธอ
ไดนารา กล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลา ...จากนาทีทฉ่ี นั ตื่นนอนในตอนเช้า
และเข้านอนในยามคํ่าคืน ฉันขอบพระคุณพระองค์สาํ หรับชีวติ สําหรับอาหาร และแม้แต่สาํ หรับโต๊ะอาหาร สิง่ ดี ๆ
ทุกสิง่ มาจากพระเจ้า”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุ นด้านการศึกษาในเขตพืน้ ทีข่ อง ”สํานักงานภาค
ยุโร-เอเซีย” ด้วยคําอธิษฐาน และเงินถวายของทุกท่าน...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้กบั งานของพระเจ้าใน
พืน้ ที่ และในประเทศของท่านเช่นกัน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 มีนาคม 2021
การกีฬาเปลี่ยนชีวิต
เล่าโดย จีซุส แม๊กซิมเิ ลียโน โกเมซ วัย 24 ปี...ประเทศคีรก์ ซี สถาน
จีซุส เกือบเอาชีวติ ไม่รอดระหว่างเข้ารับการผ่าตัดกระดูกข้อต่อทีไ่ หล่ ซึง่ ได้ รบั บาดเจ็บอย่างหนักจาก
การเล่นกีฬา หลังการผ่าตัดเมือ่ อาการดีขน้ึ แล้ว จีซุสมีความปรารถนารุนแรงจะทํางานบางอย่างเพือ่ รับใช้พระ เจ้า...แต่จะทําการอะไรดี
จีซุส ตัง้ ใจจะขอบพระคุณพระเจ้าโดยการออกไปขายหนังสือของคริสตจักรเป็ นเวลาหนึ่ งเดือน หลังจาก
เรียนสําเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัยริเวอร์เพลท ในประเทศอาร์เจนตินา
เขาวางแผนจะมอบรายได้ทงั ้ หมดจากการขายหนังสือให้คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ระหว่างเรียนปี สุดท้าย จีซุสได้พบกับการท้าทายให้เข้าร่วมการเล่นกีฬา “ยิมนาสติก” ของมหาวิทยาลัย
อาการปวดไหล่ของเขากลับมารบกวนเขาอีก อาจารย์ท่ีสอนในมหาวิทยาลัยหลายคนเตือนจีซุสว่า เขาไม่ควร
เรียนจนจบหลักสูตรเอกพลศึกษา แต่เปลีย่ นวิชาไปจบเอกอย่างอื่น ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้กําลังร่างกายเป็ นหลัก เพราะ
ก่อนจะศึกษาจบ “เอกพลศึกษา” เขาต้องเรียนวิชาทีต่ อ้ งใช้กําลังกายอีกหลายวิชาตามข้อกําหนดของวิชาเอก
แม้แต่นายแพทย์ทผ่ี ่าตัดไหล่ให้กบั เขา ยังแนะนําให้จซี ุสหันไปศึกษาวิชาเอกอย่างอื่นแทน โดยกล่าว
แนะนําว่า
“ถ้าคุณยังต้องเข้าไปมีส่วนเล่นกีฬาในโรงยิม อาการบาดเจ็บทีไ่ หล่ของคุณจะไม่หายขาด
จีซุสไม่ตอ้ งการเปลีย่ นวิชาเอกเป็ นอย่างอื่น เพราะตอนนัน้ เขาเรียนเกือบจบหลักสูตรแล้ว และทีส่ าํ คัญ
พอๆ กันคือ เขาไม่มเี งินไปลงเรียนวิชาเอกอย่างอื่น ซึง่ ต้องใช้เงินมากขึน้ และใช้เวลาเรียนเพิม่ อีกอาจประมาณปี
ครึง่ ถึงสองปี
ขณะทีจ่ ซี ุสตรึกตรองถึงอนาคต เพื่อนทีช่ ่อื “มาร์คอส” ถามจีซุสว่า “คุณมีแผนจะทํางานอะไรหลังจาก
จบการศึกษา”
จีซุสบอกกับเพื่อนคนนัน้ เกีย่ วกับแนวคิดทีจ่ ะทํางานรับใช้พระเจ้าหนึ่งเดือน โดยการออกไปขายหนังสือ
ของคริสตจักร และมอบเงินทีข่ ายได้ทงั ้ หมดแก่คริสตจักรแอ๊ดเวนตีส
มาร์คอส ชอบแนวคิดของจีซุส แต่เขาเองมีแนวคิดต่างออกไป เขาเอ่ยถามจีซุสว่า.....
“ทําไมคุณไม่อาสาไปทํางานทีป่ ระเทศคีรก์ ซี สถาน...ผมเองได้อาสาไปเป็ นครูโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสใน
ประเทศคีรก์ ซี สถาน มาแล้วเป็ นเวลาหนึ่งปี ...ผมได้รบั ประสบการณ์ดมี ากๆ...”
จีซุสไม่เคยคิดเกีย่ วกับการเดินทางไปครึง่ โลก แต่เขาชอบคําแนะนําของเพื่อน จีซุสจึงได้
อธิษฐานเผื่อเรือ่ งนี้ และกล่าวสัญญากับพระเจ้าว่า ถ้าเขาสําเร็จการศึกษาในการศึกษานัน้ พร้อมกับเพื่อนร่วมปี
เดียวกัน เขาก็จะอาสาไปทํางานทีป่ ระเทศคีรก์ สี ถาน 1 ปี
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะเข้าสอบไล่ภาคปฏิบตั ใิ นโรงยิม จีซุส อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้
สามารถทําท่าออกกําลังทีด่ เู หมือนจะเป็ นไปไม่ได้ ให้เขาทําได้ ... เขารูส้ กึ ประหลาดใจมาก เขาทําท่าออกกําลัง
แบบยากๆ ได้อย่างประสบความสําเร็จ..เขาสอบผ่านไปได้ดว้ ยดี
ภายหลังนายแพทย์คนเดียวกันทีผ่ ่าตัดไหล่ให้เขา ทําการตรวจดูไหล่ของจีซุส เขาได้แสดงอาการแปลก
ใจออกมาโดยการพูดว่า “แผลเก่าของคุณได้หายแล้วอย่างสมบูรณ์..นี่เป็ นปาฏิหาริยจ์ ริงๆ”
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หลังจากสําเร็จการศึกษาหนึ่งเดือน จีซุสบินไปยังประเทศคีรก์ ซี สถาน ทํางานเป็ นครูจติ อาสา....จาก
เมืองหลวง จีซุสเดินทางโดยรถยนต์ไปยังเมืองท็อคม็อค ทีโ่ รงเรียนแอ๊ดเวนตีสตัง้ อยู่ จีซุสได้รบั มอบหมายให้ทาํ
การสอนวิชาพลศึกษา ให้เด็กหลายชัน้ รวมทัง้ รับอาสาเป็ นโค้ชทีมฟุตบอลให้กบั เด็กๆ ในชุมชนด้วย ในชัน้
พลศึกษาและชัน้ ทฤษฎีฟุตบอล พบกันทีโ่ รงยิมหรือโรงกีฬาในร่มหลังใหม่ของโรงเรียน ซึง่ ถูกสร้ างขึน้ จากเงิน
ถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของในปี 2017
แต่น่ไี ม่ใช่ตอนจบของข่าวมิชชัน่ ขณะทีจ่ ซี ุสเล่นกีฬากับพวกเด็กๆ จีซุสสังเกตว่ามีการเปลีย่ นแปลง
ใหญ่ในอุปนิสยั ของพวกเด็กๆ ตอนแรกๆ ทีจ่ ซี ุสไปสอนพวกเด็กๆ จะแก่งแย่ง และโต้เถียงกันในบางเรือ่ งบ่อยๆ
แต่ตอนนี้พวกเด็กๆ หยุดพฤติกรรมเหล่านัน้ หลังจากทีจ่ ซี ุสสอนหลายครัง้ ว่า “เราทัง้ หลายเป็ นพีน่ ้องชายหญิง
ร่วมกันในพระเจ้า เราจึงไม่จาํ เป็ นต้องต่อสูก้ นั ”
หลังจากทีจ่ ซี ุสเห็นเด็กโตบางคนเริม่ ดื่มเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล จีซุสแนะนํา และขอร้องให้พวกเขาเลิก
ดื่ม จีซุสอธิษฐานกับพวกเขาในเรือ่ งนี้ และพวกเขาเลิกดื่มได้
จีซุสสอนว่า เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลไม่ดตี ่อร่างกาย เมือ่ ดืม่ ต่อไปจะเสพติด และต้องการทีจ่ ะดื่มมากขึน้
จะควบคุมสติไม่ได้ จะทําร้ายร่างกายตนเอง จะทําร้ายคนอื่น หรือแม้แต่คนทีต่ นรักเมือ่ เมาสุรา ร้า ยทีส่ ุดคือการ
เกิดอุบตั เิ หตุ อาจทําให้พกิ าร ถูกตัดสินให้จาํ คุก... หรือแม้แต่เสียชีวติ
จีซุส มีความยินดียงิ่ ทีไ่ ด้อุทศิ ตนเอง 1 ปี ในชีวติ เพื่ออาสาทําพันธกิจด้วยการเป็ นครู และเป็ นโค้ช ใน
โรงเรียนของพระเจ้าในประเทศคีรก์ ซี สถาน
จีซุสกล่าวเป็ นพยานว่า “ผมสามารถมองเห็นการเปลีย่ นแปลงใหญ่ในชีวติ ของพวกเด็กนักเรียน และที่
สําคัญอีกอย่าง...เราไม่เคยแพ้การแข่งขันกีฬาให้กบั โรงเรียนอื่นๆ”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีไ่ ด้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามเมือ่ สามปี ทแ่ี ล้ว ซึง่ เงิน
จํานวนนัน้ ได้ถูกนําไปสร้างโรงยิมให้กบั โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองท็อคม็อค ประเทศคีรก์ ซี สถาน...
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านรวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้ วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ ของหน่ วยพันธกิ จ
• สํานักงานคริสตจักรคีรก์ ซิ สถาน เป็ นส่วนหนึ่ งของสํานักงานสหมิชชันภาคใต้ ซึง่ อยู่ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานภาคยูโร-เอเซีย ซึง่ มีโบสถ์ 11 แห่ง และกลุ่มนมัสการจํานวน 12 กลุ่ม และมีสมาชิกโบสถ์ 664
คน ขณะทีม่ ปี ระชากรรวม 6,457,000 คน ซึง่ เท่ามีสมาชิกแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 9,724 คน
• ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในประเทศคีรก์ ซี สถานเป็ นชาวมุสลิม และสํานัก คริสตจักรแห่งคีรก์ ซิ สถาน มีแผนก “พันธกิจความสัมพันธ์สาํ หรับแอ๊ดเวนตีส-มุสลิม” นอกเหนือจากมีแผนกอื่นๆ เหมือน
สํานักงานคริสตจักรทัวโลก
่
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 13 มีนาคม 2021
หนังสือ และโรงเรียน
เล่าโดย แททยานา วัย 72 ปี และอันเดรอิ วัย 37 ปี...ประเทศคีรก์ ซี สถาน
แททยานา หยุดทีร่ า้ นหนังสือเก่าขณะทีเ่ ธอเดินทางกลับบ้านจากทีท่ าํ งาน คือโรงเรีย นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสในเมืองท็อคม็อค ประเทศคีรก์ ซี สถาน
แททยานา พึง่ เริม่ สอนวิชาภาษา และวรรณคดีรสั เซีย ในโรงเรียนดังกล่าว ซึง่ เป็ นงานสอนทีเ่ ธอไม่ได้
คาดฝั นมาก่อน จนกระทังได้
่ ยนิ เสียงโทรศัพท์โทรจากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนทีเ่ สนองานสอนให้กบั เธอ
ขณะทีแ่ ททยานาจ่ายค่าหนังสือหลายเล่มให้กบั พนักงานขาย พนักงานหญิงยืน่ หนังสือให้เธออีกเล่มหนึ่ง
พร้อมกับพูดว่า “คุณสามารถรับหนังสือเล่มนี้ฟรี โดยให้ถอื ว่าเป็ นของขวัญ ”
แน่ นอน แททยานาจะไม่ปฏิเสธหนังสือทีย่ น่ ื ให้ฟรี เธอจ่ายค่าหนังสือหลายเล่มทีเ่ ลือกซื้ อ และเก็บเข้า
กระเป๋ าหิว้ ใบใหญ่ รวมทัง้ หนังสือทีเ่ สนอให้ฟรีเล่มนัน้ ด้วย ทีบ่ า้ น เธออยากรูอ้ ยากเห็นหนังสือทีแ่ ถมให้ฟรี
หนังสือเล่มนัน้ ชื่อว่า “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์” เธอไม่เคยได้ยนิ ชื่อผูป้ ระพันธ์ ....โดย เอลเลน จี.ไว้ท์ มา
ก่อน แททยานาเปิ ดหนังสืออ่านอย่างผ่านๆ และเห็นชื่อชายคนหนึ่งว่า “ปาเวล นอสโคว” เขียนไว้ตรงหน้า
สุดท้ายของหนังสือ แททยานา รูส้ กึ แปลกใจ ตําบลทีอ่ ยูข่ องปาเวล นอสโคว เป็ นตึกอพาธเมนต์หลังเดียวกับที่
เธออาศัยอยู่
ขณะทีแ่ ททยานา ครุน่ คิดเกีย่ วผูช้ ายทีช่ ่อื ปาเวล แททยานานําหนังสือเล่มนัน้ ไปทีโ่ รงเรียนทีเ่ ธอสอน
และแสดงให้ครูสตรีคนหนึ่งชื่อ อะรีนา พลางถามว่า
“คุณเป็ นภรรยาของคุณปาเวลใช่ไหมค่ะ”
“ค่ะ..ถูกต้องปาเวลเป็ นชื่อสามีของฉันเอง”
แททยานา ได้เรียนรูว้ ่าทัง้ สามี และภรรยาเป็ นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และไปนมัสการทีโ่ บสถ์
ทุกวันสะบาโต ต่อมาอะรีนา เชิญแททยานา และบุตรชายคนโตของเธอชื่อ”อันเดรอิ” ไปเยีย่ มทีบ่ า้ นของเธอ เพื่อ
พูดคุยกับปาเวล สามีของเธอ ในช่วงการเยีย่ มเยียน มีครัง้ หนึ่งปาเวล บอกกับแททยานาว่า ชาวแอ๊ดเวนตีสมอง
ว่า เอลเลน จี.ไว้ท์ ผูป้ ระพันธ์หนังสือเล่มทีเ่ ธอได้รบั การแจกฟรี...เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะคนหนึ่ง ข้อมูลนี้กระตุน้
ให้แททยานา เริม่ ต้นอ่านหนังสือสงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ อย่างให้ความสนใจ
ต่อมา แททยานาและอันเดรอิ บุตรชาย ได้มาศึกษาพระคัมภีรก์ บั ปาเวล สัปดาห์ละครัง้ ในบ้านของ
ปาเวลเอง สองเดือนต่อมา เมือ่ มารดาของปาเวลล้มป่ วย พวกเขามองหาสถานทีศ่ กึ ษาพระคัมภีรแ์ ห่งใหม่ แท
ทยานาตัดสินใจเชิญให้ปาเวล มาสอนพระคัมภีรท์ บ่ี า้ นของเธอเอง ซึง่ อยูภ่ ายในตึกใหญ่หลังเดียวกัน
เวลาผ่านไปไม่กส่ี ปั ดาห์ มีวกิ ฤติกาลด้านวิญญาณจิตเกิดขึน้ ทัง้ แม่และลูกชาย คือแททยานาและ
อันเดรอิ รูส้ กึ อย่างรุนแรงว่า พวกเขาจะต้องตัดสินใจเป็ นแอ๊ดเวนตีส หรือไม่กห็ ยุดติดต่อ ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับชาวแอ๊ด เวนตีสอีกต่อไป ทัง้ แม่และลูกบอกกับปาเวลว่าเขาทัง้ สองไม่ทราบจะตัดสินใจเดินไปทางไหน
ปาเวลบอกว่า “มีเพียงพระเจ้าทีส่ ามารถช่วยคุณทัง้ สองให้ปลอดภัยจากวิกฤติกาลด้านวิญญาณจิตครัง้ นี้
ได้”
แททยานา และปาเวล ผลัดกันอธิษฐาน หลังจากอธิษฐานเสร็จ ปาเวลชวนให้แททยานา และลูกชายไป
นมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในวันสะบาโต ทัง้ แม่และลูกชายได้รบั ประสบการณ์อะไรทีป่ ระทับใจยิง่ ที่
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พวกเขาไม่เคยได้รบั มาก่อน สมาชิกโบสถ์ให้การต้อนรับและให้การดูแลอย่างอบอุ่น ทัง้ แม่และลูกชายมีความชื่น
ชมยินดี ทีไ่ ด้รบั การต้อนรับเสมือนเพื่อนรักทีจ่ ากกันไปนานและได้กลับมาพบกันอีกครัง้ หนึ่ง ทัง้ แททยานาและ
อันเดรอิ รูส้ กึ เสมือนได้กลับบ้านเกิดของตัวเอง และมีญาติพน่ี ้องมาให้การต้อนรับด้วยความยินดีและความอบอุ่น
ยิง่
แททยานาและอันเดรอิ ได้รบั บัพติสมาพร้อมกันในวันที่ 6 เมษายน ปี 2019 คือเมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว
แททยานาและอันเดรอิ กล่าวขอบคุณโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ครูอะรีนา และปาเวล และโดยเฉพาะ
อาจารย์ใหญ่ ซึง่ ต่างมีส่วนในการนําเธอ และลูกชายให้มารับเชื่อในพระเจ้า
แททยานากล่าวเป็ นพยานว่า ขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้ ถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่เรียกให้ฉนั มาทําการสอน ฉัน
คงไม่ได้ไปเยีย่ มร้านหนังสือเก่า เพื่อหาความรูเ้ พิม่ และได้รบั หนังสือสงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ ฟรี และไม่ได้
อ่านชื่อปาเวล และได้พบกับครูอะรีนา ซึง่ เป็ นเพื่อนบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นตึกอพาธเมนต์เดียวกัน ..ได้ศกึ ษาพระ
คัมภีร์ และได้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส จนได้เกิดความประทับใจ และทีส่ ุดได้รบั บัพตีศมา...ทัง้ หมดนี้ได้
นําเราสองแม่ลกู ให้มารูค้ ริสตจักรเทีย่ งแท้ของพระเจ้า คือคริสตจัก รเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีไ่ ด้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามเมือ่ สามปี ทแ่ี ล้ว ซึง่ เงิน
จํานวนนัน้ ได้ถูกนําไปสร้างโรงยิม ให้กบั โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมือง “ท็อคม็อค” ประเทศคีรก์ ซี สถาน
...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านรวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 20 มีนาคม 2021
นักเลงเกรด 1
เล่าโดย ยุดมิลา คอมโควา วัย 24 ปี...ประเทศยูเครน
ยุดมิลา ไม่ทราบจะทําอย่างไรดีกบั เด็กชายชื่อมัทเวย์ วัย 6 ขวบ ซึง่ เป็ นนักเรียนเกรด 1 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในเมืองบูรช์ า ประเทศยูเครน ที่เธอครูประจําชัน้ อยู่
เมือ่ เด็กชายมัทเวย์ มีคาํ ถามระหว่างกําลังเรียนภาษายูเครน มัทเวย์ไม่นงเงี
ั ่ ยบๆ และยกมือขึน้ เมือ่
ต้องการถามคําถามเหมือนเด็กคนอื่น แต่เขากลับลุกยืนขึน้ ถามว่า .....
“จะให้ผมเติมคําลงในแบบฝึกหัดตรงไหน” เขาตะโกนค่อนข้างดัง ในชัวโมงคณิ
่
ตศาสตร์เมือ่ มีตรงไหนที่
เขาไม่เข้าใจ เขาก็จะลุกยืนขึน้ ขณะทีถ่ ามคําถามเช่นกัน แทนทีจ่ ะนังเงี
่ ยบๆ ให้ความสนใจ เมือ่ ไม่เข้ าใจจะยก
มือขึน้ เมือ่ ครูชไ้ี ปยังเด็กทีย่ กมือ เป็ นการอนุ ญาตให้เด็กคนนัน้ ถามได้ เขาหรือเธอจึงจะลุกยืนขึน้ ถามคําถาม
“ครูให้เปิ ดไปหน้าไหนในหนังสือตําราเรียน” มัทเวย์เอ่ยถามเกือบเป็ นเสียงตะโกน
ยุดมิลา พยายามอธิบายให้มทั เวย์ว่า เขาจะต้องนังอยู
่ เ่ งียบๆ และยกมือขึน้ เมือ่ เขามีคาํ ถาม แต่ดเู หมือน
มัทเวย์จะไม่เข้าใจ เขายังตะโกนถามคําถาม ซึง่ เป็ นการรบกวนการเรียนการสอนในชัน้
เด็กชายหญิงในเกรด 1 จะผูกมิตรเป็ นเพื่อนซึง่ กันและกันในเวลาอันสัน้ แต่มทั เวย์มปี ั ญหาทีจ่ ะคบหา
ใครเป็ นเพื่อน มีอยูส่ องอย่างทีม่ ทั เวย์ทาํ ถ้าเขาไม่ทาํ ตัวเฉยๆ กับเด็กคนอื่น เขาก็จะโต้แย้งกับเด็กคนอื่นๆ
หรือไม่กผ็ ลักเด็กคนอื่น หรือแม้กระทังชกเด็
่
กคนอื่นก็เคยทํา
ยุดมิลา ไม่ค่อยแน่ ใจว่าจะจัดการกับปั ญหาของมัทเวย์อย่างไร นี่เป็ นชัน้ แรกที่ ยุดมิลาเริม่ ทํางานสอน
หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เธอต้องการช่วยมัทเวย์ให้คบหากับเด็กๆ คนอื่น เธอพยายามทําให้ชนั ้
เรียนน่ าสนใจ วันหนึ่ง เมือ่ เห็นเด็กชายมัทเวย์เดินกลับบ้าน หลังโรงเรียนเลิก เธอรีบเข้าไปเดินเคียงข้างมัทเวย์
พยายามพูดคุยขณะทีก่ ําลังเดินไป แต่ดเู หมือนไม่ช่วยให้สถานการณ์ดขี น้ึ เวลาหลายสัปดาห์ผ่านไป ยุดมิลา
เริม่ อธิษฐายเผื่อมัทเวย์
“พระบิดาเจ้าโปรดประทานความอดทน และสติปัญญาแก่ขา้ พระองค์ให้พบวิธที าํ งานกับเด็กคนนี้ดว้ ย”
ในตอนเช้ายุดมิลาอธิษฐานอีกว่า “พระบิดาเจ้าโปรดทรงนําข้าพระองค์ขณะทีท่ าํ การสอนในวันนี้ ดว้ ย...
และโปรดสําแดงแก่ขา้ พระองค์ว่าจะสอนมัทเวย์อย่างไร และช่วยให้ขา้ พระองค์ทราบว่าจะช่วยเด็กทุกคนในชัน้ ใน
เวลาเดียวกันได้อย่างไร”
ยุดมิลาอธิษฐานเพื่อมัทเวย์ ทุกเช้าตลอด 6 สัปดาห์ วันหนึ่งยุดมิลาสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงในชัน้
เรียน มัทเวย์ ไม่ลุกยืนขึน้ และตะโกนถามคําถาม แต่เขานังเงี
่ ยบ และยกมือขึน้ เมือ่ ต้องการถามคําถาม เขาเลิก
ทําตัวเฉยเมย หยุดผลัก และหยุดชกต่อยกับเด็กคนอื่นๆ ในเรือ่ งการพูดจากับเด็กคนอื่นๆ ในชัน้ เขาก็พดู จา
เรียบร้อยอย่างทีไ่ ม่เคยทํามาก่อน
วันหนึ่ง มัทเวย์มองเห็นเด็กคนหนึ่งในชัน้ ทําไส้ดนิ สอดําของเขาหัก เด็กคนนัน้ ไม่มอี ะไรจะเขียน มัทเวย์
ยืน่ ดินสอของเขาให้เด็กคนนัน้ พูดว่า “เอาของฉันไปเขียนสิ”
เมือ่ ได้เห็น และได้ยนิ เช่นนัน้ ยุดมิลารูส้ กึ ประทับใจมาก ทัง้ ๆ ทีม่ ทั เวย์มดี นิ สอดําเพียงแท่งเดียว พอดีม ี
เด็กอีกคนหนึ่งทีน่ งที
ั ่ ข่ า้ งๆ มัทเวย์ มองเห็นว่ามัทเวย์ไม่มดี นิ สอเขียน เขายืน่ ดินสอดําให้กบั มัทเวย์พดู ว่า “เอา
ของฉันไปเขียนสิ.. ฉันมีดนิ สออยูส่ องแท่งพอดี”
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มัทเวย์เริม่ ผูกมิตรกับเด็กคนอื่นๆ เด็กคนอื่นๆ ต่างหันมาชอบมัทเวย์ เพราะตอนนี้มทั เวย์เป็ นคนมี
ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และมีใจเอือ้ อารีดว้ ย เขาเต็มใจแบ่งปั นไม่ว่าเขาจะมีอะไร
สําหรับยุดมิลา นี่เป็ นบทเรียนบทใหญ่ เธอพูดเป็ นพยานในโบสถ์ว่า “ฉันเข้าใจแล้วว่าพวกเราทัง้ หลาย
เป็ นเด็กๆ ของพระเจ้า” พระเจ้าทรงสําแดงความอดกลัน้ อดทน และความรักของพระองค์ต่อเรา พระเจ้าทรง
กําลังทํางานเพื่อการขัดเกลาอุปนิสยั ของเรา พระองค์ทรงทําการอัศจรรย์ในชีวติ ของฉัน ฉันไม่เคยคาดคิด
ว่ามัทเวย์จะเปลีย่ อุปนิสยั ของเขาได้ไวเช่นนี้ ”
ยุดมิลา ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “เมือ่ เราได้ทาํ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราทําได้ พระเจ้าทรงทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้
สําหรับเรา”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะนําไปสร้างโรงเรียน
ทีย่ ดุ มิลากําลังสอนอยู่ เพื่อสร้างอาคารเรียนขึน้ เป็ นของโรงเรียนเอง หลังจากทีไ่ ด้ยมื ใช้หอ้ งเรียนของ “วิทยาลัย
แอ๊ดเวนตีส” มาแล้วหลายปี เงินถวายของพีน่ ้องในพระคริสต์จากทัวโลกจะทํ
่
าให้โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมีหอ้ งเรียน
ของตนเอง ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีว่ างแผนทีจ่ ะถวายอย่างมีใจเอือ้ เฟื้ อในครัง้ นี้ ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุก
ท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 มีนาคม 2021
สอนเราให้อธิ ษฐาน
เล่าโดย นาทัลยา เบอลินสกายา วัย 43 ปี...ประเทศยูเครน
นาทัลยา จัดให้นกั เรียนเกรด 9 ทีเ่ ธอเป็ นครูประจําชัน้ ยืนเป็ นวงกลมในห้องเรียนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ร่วมกันอธิษฐานเป็ นพิเศษ
ในเช้าวันนัน้ นาทัลยาขอให้นกั เรียนคนหนึ่งชื่อ “วิคตอเรีย” เริม่ อธิษฐานเป็ นคนแรก วิคตอเรียจ้องมอง
หน้าครูดว้ ยดวงตากลมโต สายตาส่อความประหม่า ถามครูว่า .....
“หนูยงั ไม่ทราบจะเริม่ ต้นอธิษฐานอย่างไร”
ฝ่ ายครูตอบว่าอธิษฐานอย่างนี้ส.ิ .. “พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอทรงอวยพระพรให้ขา้ พระองค์ทงั ้ หลาย ตามพระสัญญาในข้อพระคัมภีรท์ พ่ี วกข้าพระองค์อ่านเมือ่ สักครูท่ ผ่ี ่านมา ซึง่ กล่าวว่าพระองค์ประทานให้ดวงอาทิตย์ขน้ึ
ส่องสว่างให้กบั ทัง้ คนดีและคนชัว่ เรือ่ งทีข่ า้ พระองค์อ่านต่อมาคือ พระเยซูทรงรักเราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลาย
เชื่อในพระองค์ทพ่ี ระองค์ตรัสสังให้
่ ขา้ พระองค์ทงั ้ หลายเป็ นแสงสว่างให้แก่คนทัง้ ปวงทุกวัน ” เมือ่ ได้ฟังคุณครู
อธิบาย วิคตอเรียก็เริม่ ต้นอธิษฐานออกเสียงให้ทุกคนในห้องได้ยนิ ว่า...
“พระบิดาบนสวรรค์ โปรดช่วยให้ขา้ พระองค์ทงั ้ หลายเป็ นนัก เรียนทีด่ ี ช่วยให้ขา้ พระองค์ทงั ้ หลายเป็ น
แสงสว่างของพระองค์...”
ในจํานวนนักเรียนเกรด 9 ทัง้ ชัน้ ของโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แห่งเมืองบูรช์ า ประเทศยูเครน
ไม่ใช่วคิ ตอเรีย คนเดียวทีร่ สู้ กึ กลัวเมือ่ ถูกขอให้อธิษฐานออกเสียงต่อหน้าคนอื่นๆ จํานวนนักเรียน 4 คน จาก
จํานวน 7 คนมาจากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ส่วนวิคตอเรียและนักเรียนอีก 2 คนไม่ได้มาจากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส
พวกเขาไม่คนุ้ เคยกับการอธิษฐาน แต่นาทัลยา ต้องการให้พวกเขาทุกคนมีโอกาสอธิษฐาน เพื่อพวกเขาจะมี
ประสบการณ์ในอํานาจของการอธิษฐานด้วยตัวของพวกเขาเอง
หลังจากทีว่ คิ ตอเรียได้ถูกขอให้อธิษฐานในเช้าวันนัน้ แล้ว ในคราวต่อมาเมือ่ วิคตอเรียถูกขอให้อธิษฐาน
เธอไม่รสู้ กึ ประหม่าหรือรูส้ กึ กลัวอีกต่อไป แต่เพื่อนสนิทของเธอคือ รัสลัน เธอปฏิเสธทีจ่ ะอธิษฐาน
รัสลัน กล่าวออกตัวว่า “หนูไม่สามารถอธิษฐานต่อหน้าคนอื่น โดยเฉพาะต่อหน้าคนจํานวนมากๆ”
นาทัลยาอธิษฐานเพื่อรัสลันเป็ นพิเศษ ต่อมาเมือ่ วิคตอเรียเป็ นไข้เพราะหูขา้ งหนึ่งเกิดการติดเชือ้
วิคตอเรียไม่อาจมาเรียนหนังสือตลอดทัง้ เดือน นักเรียนทัง้ หมดต่างเป็ นกังวลเรือ่ งการป่ วยของวิคตอเรีย นาทัลยา เป็ นห่วงลูกศิษย์มากกว่าใคร เธอได้จดั ให้มกี ารอธิษฐานเผื่อเป็ นพิเศษสําหรับวิคตอเรียในชัน้ เรียน
เช้าวันหนึ่ง นาทัลยาประกาศว่าวิคตอเรียจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันพรุง่ นี้ นาทัลยาเรียกให้นกั เรียน
ทุกคนยืนเป็ นวงกลม และอธิษฐานเผื่อวิคตอเรีย ครูเอ่ยถามว่า “ใครบ้างทีต่ อ้ งการอธิษฐานเผื่อวิคตอเรียในวันนี้”
“หนูตอ้ งการอธิษฐานค่ะ” รัสลัน พูดออกมา ทุกคนค่อนข้างจะประหลาดใจ แม้รสั ลันเองภายหลังยังพูด
ออกมาว่า “ฉันได้พดู อะไรออกไป”
ครู และเด็กนักเรียนก้มศีรษะลง และรัสลันได้เริม่ อธิษฐาน “พระเยซูทร่ี กั ...วิคตอเรียกําลังจะเข้ารับการ
ผ่าตัด โปรดช่วยเธออย่าสูญเสียการได้ยนิ โปรดช่วยเธอให้หาย และกลับมาเข้าชัน้ กับพวกเราในเร็ววันด้วยเถิด
....ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
การผ่าตัดประสบผลสําเร็จ และหลายสัปดาห์ต่อมาวิคตอเรีย กลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติ
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นาทัลยาบอกกับนักเรียนในชัน้ ว่า “พระเจ้าทรงฟั งคําอธิษฐานของเรา โดยเฉพาะคําอธิษฐานของพวก
เด็กๆ แม้ว่าหลายคนรูส้ กึ กลัวทีจ่ ะอธิษฐานในตอนแรก”
โอกาสต่อมา เมือ่ นาทัลยาได้รบั การสัมภาษณ์ เธอกล่าวว่า “เราไม่ควรรูส้ กึ ลัวทีจ่ ะอธิษฐานเปิ ดจิตใจของ
เรากับพระเจ้า เราสามารถอธิษฐานได้ทุกแห่งและทุกเวลา พระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานในวิธที เ่ี ราไม่อาจ
จินตนาการได้”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีเ่ งินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะนําไปสร้าง
โรงเรียนทีน่ าทัลยากําลังเป็ นครูสอนอยูใ่ นเมืองบูรช์ า ประเทศยูเครน ปั จจุบนั โรงเรียนนี้ยมื ห้องเรียนของวิทยาลัย
แอ๊ดเวนตีสเป็ นทีเ่ รียนหนังสือ เงินถวายทีไ่ ด้รบั จะนําไปสร้างอาคารเรียนของตนเอง เงินถวายของพีน่ ้องในพระ
คริสต์จากทัวโลกจะช่
่
วยให้โรงเรียนมีหอ้ งเรียนของตนเอง และเช่นเดียวกันโรงแอ๊ดเวนตีสทีเ่ มืองโซค์สกีใ้ น
ประเทศรัสเซีย ซึง่ จะมีหอ้ งเรียนของตนเองเช่นกัน ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ ทุกท่านทีถ่ วายเพื่อพันธกิจของ
พระเจ้าในด้านการศึกษาทัง้ ทีป่ ระเทศรัสเซีย และประเทศยูเครน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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