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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 1 มกราคม 2022
ค้นหาทางทีแ่ ท้จริง
เล่าโดย มาริอาโน ดา คอสตา วัย 44 ปี ...ประเทศติมอร์-เลสเต
มีการจัดงานหลายงานรอบเมืองเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดทางศาสนาครัง้ ใหญ่ในประเทศติมอร์ -เลสเต และ
ผมตัดสินใจว่าจะไปดูการแข่งม้า
การทีจ่ ะไปสนามแข่งม้า ผมต้องเดินผ่านโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เมือ่ ผมเดินผ่าน มาริอาโนคนสอน
พระคัมภีรไ์ ด้เห็นผมเดินผ่าน เขาเลยวิง่ ตามผมมาแล้วพูดว่า
“ถ้าคุณพอมีเวลา คุณอยากเรียนพระคัมภีรด์ ว้ ยกันไหม”
ความจริงผมเคยเรียนพระคัมภีรก์ บั พวกมิชชันนารีทบ่ี า้ นของพวกเขาสองสามครัง้ แต่ผมก็เลิกไป เพราะ
ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสอนสิง่ เดียวกับที่โบสถ์ของผมสอน ถึงกระนัน้ เมื่อคนสอนพระคัมภีรว์ งิ่ ตามผมมา ผมก็
รูส้ กึ อยากเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระคัมภีรม์ ากขึน้
“ครับ ผมอยากเรียนพระคัมภีร”์ ผมตอบ
“คุณไม่จาเป็ นต้องมาทีบ่ า้ นของผม” มาริอาโนกล่าว “ผมจะไปทีบ่ า้ นของคุณเอง หลังจากแข่งม้าเสร็จ เรา
ก็ไปทีน่ นได้
ั่ ”
เราไปทีบ่ ้านของผมทันทีหลังการแข่งขันม้าเสร็จ และเริม่ ศึกษาพระคัมภีร์ เราเรียนด้วยกันสีเ่ ดือน และ
ผมตกลงจะไปโบสถ์แอ๊ดเวนตีสกับมาริอาโนทุกวันสะบาโต แต่ผมก็ยงั คงไปทีโ่ บสถ์ของผมในวันอาทิตย์ ผมคิดว่า
ไม่เห็นจะผิดอะไรกับการนมัสการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดว้ ยกัน
หลังจากนัน้ ไม่นาน มีมชิ ชันนารีคนใหม่มาถึง ผมได้ศกึ ษาพระธรรมดาเนียลและวิว รณ์กบั เขา เราอ่านใน
พระธรรมดาเนียล 7:25 บอกว่า “พระองค์จะตรัสถ้อยคาโอ้อวดต่อองค์ผสู้ ูงสุด จะข่มเหงวิสุทธิชนขององค์ผสู้ ูงสุด
และจะตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเวลาและบทบัญญัต”ิ
ทีบ่ า้ น ผมเปิ ดพระคัมภีรแ์ ละอ่านข้อนี้ซ้าแล้วซ้าเล่า “พระองค์จะตรัสถ้อยคาโอ้อวดต่อองค์ผู้สูงสุด จะข่ม
เหงวิสุทธิชนขององค์ผสู้ งู สุด และจะตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเวลาและบทบัญญัติ”
ผมพูดกับตัวเองว่า “สิง่ ทีฉ่ นั เชื่อมาหลายปี ไม่เป็ นความจริงเหรอเนี่ย”
ผมปิ ดพระคัมภีรแ์ ละพยายามจะนอนให้หลับ ผมสงสัยว่าพวกมิชชันนารีพยายามจะหลอกผมหรือเปล่า
บางทีพวกเขาอาจจงใจให้ผมอ่านข้อพระคัมภีรข์ อ้ นี้เพื่อโน้มน้าวให้ผมเข้าร่วมคริสตจักรของพวกเขา
เมือ่ ตื่นขึน้ ผมเปิ ดไฟและอ่านพระคัมภีรข์ อ้ เดิม “พระองค์จะตรัสถ้อยคาโอ้อวดต่อองค์ผสู้ งู สุด จะข่มเหงวิ
สุทธิชนขององค์ผสู้ งู สุด และจะตัง้ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเวลาและบทบัญญัติ” คราวนี้ ผมรูส้ กึ ว่า คริสตจักรของผมได้
เปลีย่ นเวลาของวันสะบาโตและกฎทีป่ ระกาศวันทีเ่ จ็ดคือวันสะบาโตหรือเปล่า
ต่อมาผมตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์กาลังพิพากษาใจผม
ผมตัดสินใจอดอาหารทันที และอธิษฐาอ้อนวอน “วันเสาร์หรือวันอาทิตย์กนั แน่ทเ่ี ป็ นวันสะบาโตทีแ่ ท้จริง
คริสตจักรของผมหรือคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสเป็ นคริสตจักรทีแ่ ท้จริงกันแน่ ”
หลังจากอดอาหารและอธิษฐานเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ความคิดหนึ่งพูดกับผมว่า “คุณควรทาตามทีเ่ ขียน
ไว้ในพระคัมภีร”์
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ผมตัง้ ใจแน่วแน่แล้วว่าจะทาตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามทีร่ ะบุไว้ในพระคัมภีร์
แม้ผมจะไปโบสถ์ทุกวันสะบาโต แต่ศาสนาจารย์ประจาโบสถ์ไม่เคยชวนให้ผมรับบัพติศมา หลังจากจบ
การนมัสการ ผมกับศาสนาจารย์ประจาโบสถ์มกั จะรับประทานอาหารด้วยกันและคุยกันเกี่ยวกับเรือ่ งในพระคัมภีร์
วันสะบาโตหนึ่ง ระหว่างหมดช่วงโรงเรียนสะบาโต และเตรียมเข้าช่วงเทศนา ผมได้ถามศาสนาจารย์ว่า
“เมือ่ ไรจะมีการจัดพิธบี พั ติศมาสาหรับคนใหม่ทต่ี อ้ งการรับบัพติศมา”
ศาสนาจารย์ตอบว่า “มันก็ขน้ึ อยู่กบั บุคคลที่ต้องการรับบัพติศมา เราสามารถจัดเตรียมพิธบี พั ติศมาให้
เขาหรือเธอได้ทุกเมือ่ ทีพ่ วกเขาพร้อม”
ในขณะนัน้ ผมได้ตดั สินใจพูดออกมาว่า “ถ้ามีพธิ บี พั ติศมา ผมก็อยากรับบัพติศมาด้วย”
ทันทีท่ศี าสนาจารย์ได้ยนิ ดังนัน้ เขาก็กอดผม และมีสมาชิกทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ ได้เห็นภาพแห่งความสุข
ของเราจึงเข้ามาจับมือผมและโอบกอดผมเช่นกัน
“คุณได้รบั การทรงเรียกจากพระเจ้า” พวกเขาบอกผม
เมือ่ ผมได้ยนิ คาเหล่านัน้ ผมก็รอ้ งไห้ ผมได้พบหนทางทีแ่ ท้จริงของพระเจ้าแล้ว
ทุกวันนี้มาริโอเป็ นคนสอนพระคัมภีร์ และได้นาผูค้ นมากมายมาสู่วถิ ที แ่ี ท้จริงของพระเจ้าผ่านการศึกษา
พระคัมภีร์ และฤทธิ ์อานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เราจะได้รเู้ รื่องราวเกี่ยวกับคนเหล่านัน้ หลายคนในอีกไม่ก่ี
สัปดาห์ขา้ งหน้า
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมือ่ หกปี ทแ่ี ล้ว ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
แรกและแห่งเดียวในประเทศติมอร์-เลสเต สาหรับเงินถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสร้างหอพักที่โรงเรียน
แห่งนี้เพื่อให้เด็กๆ จากหมู่บา้ นห่างไกล สามารถเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนได้ อย่างเช่นมาริโอทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนพระ
คัมภีรข์ อขอบคุณทุกท่านสาหรับแผนการถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 8 มกราคม 2022
ดูแลสวนของพระเจ้า
เล่าโดย มาริโอ ดา คอสต้า วัย 44 ปี
สวนผักเป็ นสถานที่ทด่ี ใี นการสอนพระวจนะของพระเจ้า มันเป็ นสวนทีเ่ มล็ดแห่งความจริงสามารถหยัง่
รากได้
หลายคนในประเทศติมอร์-เลสเตมีสวนผักอยู่ใกล้บ้าน พืชผลเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการทาอาหารและ
ผลผลิตทีเ่ กินมา สามารถขายผลผลิตนัน้ เพื่อหารายได้ได้ พืชผลทีส่ าคัญในสวนของครอบครัวอันได้แก่ ข้าวโพด
มันสาปะหลัง และมันเทศ สวนหลายแห่งยังปลูกผักใบเขียว ฟั กทอง มะละกอ กล้วย และถัวลิ
่ สง
ผมกาลังทางานอยูใ่ นสวนของตัวเองเมือ่ หัวหน้ามิชชันนารีของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมาที่บ้าน
ของผม “เรากาลังจัดโปรแกรมสามเดือนเพื่อฝึกอบรมคนสอนคัมภีร”์ เขากล่าว “คุณควรเข้าร่วมกับเรา”
ผมชอบความคิดนี้ ผมกระตือรือร้นทีจ่ ะแบ่งปั นความรักครัง้ ใหม่ของผมทีม่ ตี ่อพระเยซูหลังจากเพิง่ รับบัพ
ติศมา เมือ่ เสร็จสิน้ โปรแกรมการฝึกอบรม นักเรียนทัง้ หมดได้ไปพบกันที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมืองดิล ี ซึง่ เป็ นเมือง
หลวงของประเทศติมอร์-เลสเต ทัง้ นี้เพื่อแจ้งนักเรียนให้ทราบว่าใครจะได้ไปรับใช้ทไ่ี หน ผมไม่ได้ถูกเลือก เพราะ
มีคนทีจ่ บหลักสูตรสอนพระคัมภีรม์ ากกว่าตาแหน่งทีต่ อ้ งการ
ผมกลับมาทีห่ มู่บา้ นของผมเพื่อดูแลสวนของผมตามเดิม และผมยังเป็ นสมาชิกทีเ่ ข้มแข็งของคริสตจักร
ด้วย
หลายปี ผ่านไป ผูน้ าคริสตจักรอีกคนเรียกผมจากเมืองดิล ี เขากล่าวว่า “ผมมีความคิดดีๆ ทาไมคุณไม่รบั
ใช้พระเจ้าด้วยการสอนพระคัมภีรใ์ นพืน้ ทีท่ ค่ี ุณอยู”่
ผมชอบความคิด นี้ และไม่นานจากนัน้ ผมก็ได้มาที่หมู่บ้านโคโดะ ผมแนะนาตัว เองให้กบั อาดอลโฟ
ชาวบ้านคนหนึ่ง ผมบอกเขาว่าผมอาศัยอยู่ห่างไกลออกไปอีกหมู่บา้ นหนึ่ง และถูกส่งมายังหมู่บา้ นนี้ในฐานะคน
สอนพระคัมภีรข์ องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เขาไม่เคยได้ยนิ เรื่องของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
จึงทาให้เขาอยากทีจ่ ะเรียนรูเ้ พิม่ เติม
ผมบอกกับอาดอลโฟ ถึงเรื่องของตัวผมเองว่ามาเรียนรูค้ วามจริงในพระคัมภีรเ์ กี่ยวกับเรื่องวันสะบาโต
และการตัดสินใจเข้าร่วมกับคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสได้อย่างไร ผมเปิ ดพระคัมภีรแ์ ละพูดเกี่ยวกับวันของ
พระเจ้าทีแ่ ท้จริงคือวันเสาร์ ไม่ใช่วนั อาทิตย์
ผมเห็นว่าการสนทนาของเรากระตุ้นให้ อาดอลโฟสนใจเพิม่ มากขึ้น ผมอธิษฐานอ้อนวอนขอให้พระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ทรงเปิ ดใจของเขา
สามวันต่อมา ผมกลับไปทีบ่ ้านของอาดอลโฟอีกครัง้ และเชิญชวนเขาให้มาทางานในสวนของแองเจโล
ซึง่ เป็ นเพื่อนบ้าน ผมพบว่าชาวบ้านยินดีรบั ความช่วยเหลือจากผมในสวนของพวกเขา และในขณะทีเ่ ราทางาน
ผมสามารถสอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีรไ์ ด้ ขณะทีอ่ าดอลโฟกับผมช่วยแองเจโลในสวนของเขา ผมได้
แบ่งปั นพระคาของพระเจ้า ผมเห็นว่าอาดอลโฟและแองเจโลเพลิดเพลินกับการสนทนา เมื่อเราทางานเสร็จตอน
บ่ายแก่ๆ อาดอลโฟก็มาหาผมและพูดว่า “คุณช่วยสอนพระคัมภีรใ์ ห้ผมได้ไหม”
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เขากับผมเริม่ พบกันในตอนกลางคืนเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มไี ฟฟ้ าใช้ ผมจึงต้อง
จัดหาน้ามันก๊าดสาหรับจุดตะเกียง ระหว่างวัน ผมสอนพระคัมภีรก์ บั ชาวบ้านคนอื่นๆ ขณะทีช่ ่วยพวกเขาในสวน
ด้วย
อาดอลโฟกลายเป็ นชาวบ้านคนแรกทีเ่ ข้าร่ว มนมัสการกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส จากนัน้ แอง
เจโลขอให้สอนพระคัมภีรก์ บั เขาบ้าง เขาเป็ นผูน้ าคริสตจักรท้องถิน่ มาเป็ นเวลา 12 ปี แล้ว และชาวบ้านหลายคนก็
โกรธเมือ่ เห็นว่าเขากาลังศึกษาพระคัมภีรก์ บั ผม ผมได้ยนิ มาว่าพวกเขาวางแผนทีจ่ ะทาร้ายผม
แองเจโลกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของเขาและของผม เขาแนะนาให้หยุดการศึกษาพระคัมภีรไ์ ปก่อน
ในตอนนัน้ ผมและเขากาลังรวบรวมและกินมะพร้าวแห้งปอกเปลือกในสวนของเขา ผมสังเกตว่ามะพร้าวแห้งต้น
หนึ่งเริม่ แตกหน่อ ซึง่ เป็ นเรือ่ งผิดปกติทม่ี ะพร้าวทีต่ ายแล้วจะแตกหน่อ ได้
“เรามาปลูกมะพร้าวกันและทาข้อตกลงกับพระเจ้ากันเถอะ” ผมบอกแองเจโล “ถ้างานของพระเจ้าจะอยู่
ในแผ่นดินนี้ ลูกมะพร้าวก็จะมีชวี ติ อยู่ดว้ ย แต่ถ้างานของพระเจ้า ต้องจบลงหรือตายในแผ่นดินนี้ ลูกมะพร้าวก็จะ
ตายด้วย”
สิบปี ผ่านไป มะพร้าวที่ตายแล้วก็เติบโตเป็ นต้นไม้ท่แี ข็งแรง แองเจโลสังเกตเห็นได้ ในการไปเยี่ยม
หมูบ่ า้ นครัง้ ล่าสุด ผมพบกับแองเจโล และเขาประกาศว่าเขาต้องการรับบัพติศมา
ผมหวังว่าอีกหลายจิตวิญญาณจะถูกส่งไปยังพระเจ้าในสวนที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ผมเพื่อดูแลใน
ประเทศติมอร์-เลสเต
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมือ่ หกปี ทแ่ี ล้ว ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
แรกและแห่งเดียวในเมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองดิล ี สาหรับเงินถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสร้างหอพักทีโ่ รงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เด็กๆ จากหมูบ่ า้ นห่างไกล เช่นหมูบ่ า้ นโคโดะ สามารถเข้าเรียนทีโ่ รงเรียน
แห่งนี้ได้ ขอขอบคุณทุกท่านสาหรับแผนการถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 15 มกราคม 2022
สู่เส้นทางใหม่
เล่าโดย อาดอลโฟ มอนไตโร วัย 40 ปี ...ประเทศติมอร์-เลสเต
ผมรักคริสตจักรของผมทีห่ มูบ่ า้ นโคโดะ ประเทศติมอร์-เลสเต ผมเข้าร่วมนมัสการทุกๆ วันอาทิตย์ ผมไป
ร่วมการประชุมอธิษฐานทุกครัง้ ผมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจักรทุกครัง้
จน มาริโอ ได้มาทีห่ มูบ่ า้ นของผม
เมือ่ มาเยีย่ มทีบ่ า้ น มาริโอบอกผมว่า เขาอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นห่างไกลออกไป แต่ถูกส่งมาทีห่ มูบ่ า้ นของผม
ในฐานะอาสาสมัครสอนพระคัมภีร์ให้กบั คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ผมไม่เคยได้ยนิ เกี่ยวกับคริสตจักร
เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสมาก่อน
มาริโอบอกผมว่าเขาพบความจริงในพระคัมภีรเ์ กี่ยวกับวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ดได้อย่างไร และตัดสินใจเข้า
ร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เขาเปิ ดพระคัมภีรแ์ ละพูดเกี่ยวกับวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่แท้จริง เขา
กล่าวว่า วันของพระเจ้าเป็ นวันเสาร์ไม่ใช่วนั อาทิตย์ ผมเห็นหลักฐานในพระคัมภีรว์ ่าวันเสาร์เป็ นวันทีเ่ จ็ดและวัน
อาทิตย์นนั ้ เป็ นวันแรก
ผมเริม่ อธิษฐานอย่างจริงจังต่อพระเจ้า ผมถามพระองค์ว่า ผมควรดาเนินชีวติ ตามแบบเก่ าและให้วนั แรก
เป็ นวันบริสุทธิ ์ หรือควรไปในทางใหม่ คือวันทีเ่ จ็ดเป็ นวันศักดิ ์สิทธิ ์
“พระองค์เจ้าข้า” ผมอธิษฐานอ้อนวอน “ทางเก่าถูกต้องหรือทางใหม่ถูกต้อง”
ผมอธิษฐานติดต่อกันสามวัน คืนหนึ่ง เมื่อผมนอนหลับ ผมได้ฝันว่าข้างหน้ามีทางสองทาง: ทางเก่าและ
ทางใหม่ มีคนยืนอยูข่ า้ งหน้าผมแล้วพูดว่า “จะดีกว่าถ้าคุณเดินตามทางใหม่แล้วออกจากทางเก่า”
ในตอนเช้าผมตื่นขึน้ และคิดเกีย่ วกับความฝั น มันดูเหมือนจริงมาก
วันนัน้ มาริโอกลับมาทีบ่ า้ นของผมอีกครัง้ และชวนผมให้ไปทางานช่วยเขาทีส่ วนของแองเจโลเพื่อนของ
ผม ขณะทีเ่ ราทางาน มาริโอแบ่งปั นพระคาของพระเจ้ากับแองเจโล มาริโอมักจะพูดเกี่ยวกับพระคัมภีรใ์ นขณะที่
เขาช่วยชาวบ้านในสวนของพวกเขา เราสนุ กกับการฟั งเขา แต่คาพูดของเขาสัมผัสใจผมเป็ นพิเศษในวันนี้ ผม
ขอให้เขาสอนพระคัมภีรใ์ ห้กบั ผม
หลังจากรับบัพติศมาได้ไม่ก่เี ดือนต่อมา ผมก็สอนภรรยาเกี่ยวกั บพระคัมภีร์ เธอรับบัพติศมาพร้อมกับ
สมาชิกอีกสองครอบครัวในหมูบ่ า้ นของเรา
ชีวติ ไม่ได้งา่ ยเลยตัง้ แต่เราเข้าร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส หลายปี หลังการบัพติศมาของภรรยา
ผม พีช่ ายของเธอซึง่ เป็ นผูน้ าในคริสตจักรเดิมของเรา เรียกร้องให้เราละทิง้ ศรัทธาของเรา เขายังทุบตีภรรยาของ
ผมต่อหน้าผม
พีช่ ายภรรยาผมพูดว่า “มีเพียงแค่สามีของเธอเท่านัน้ ทีจ่ ะเปลี่ยนมานับถือศาสนานัน้ ได้ แต่เธอตามเขา
ไปไม่ได้”
แต่ภรรยาของผมประกาศว่าเธอตัง้ ใจจะเดินตามเส้นทางใหม่
“ฉันแต่งงานแล้ว และมีครอบครัวแล้ว” เธอกล่าว “สามีของฉันเป็ นหัวหน้าครอบครัว ถ้าเขาอยูบ่ นเส้นทาง
ทีฉ่ นั ต้องไป ฉันก็จะไปกับเขาแม้กระทังจุ
่ ดจบของโลก”
7

เมื่อเราต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากญาติพ่นี ้อง แต่พระเจ้าดีต่อเรามาก ภรรยาของผมและผม
ได้อธิษฐานเผื่อญาติๆ ของเรา แม่ของผม และลูกพีล่ กู น้องสองคนของผมได้เข้าร่วมคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสเช่นกัน
ผมไม่มเี งินมากพอที่จะสนับสนุ นพระกิตติคุณของพระเจ้า เพราะผมเป็ นเพียงแค่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย แต่ ผ มมีพ ลัง ที่จ ะแบ่ ง ปั น ความจริง กับ ผู้อ่ืน การน าวิญ ญาณมาหาพระเยซูเ ป็ น หน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบของผม เพราะผมรูว้ ่าทุกจิตวิญญาณมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้ า ผมบอกทุกคนที่ผมพบว่า
พระเยซูทรงรักพวกเขาจริงๆ และต้องการช่วยพวกเขาให้รอด
โปรดอธิษฐานเผื่อสมาชิกแอ๊ดเวนตีสในหมู่บ้านโคโดะ อธิษฐานให้พวกเขาจะสามารถแบ่งปั นพระกิตติ
คุณกับหมู่บา้ นใกล้เคียงได้ และอธิษฐานเผื่อโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่งเดียวในประเทศติมอร์ -เลสเตทีเ่ มืองดิล ี ซึง่
เป็ นเมืองหลวง ที่ซ่งึ เด็กๆ ในหมู่บ้านจะสามารถเรียนหนังสือได้ในขณะที่พกั อยู่ในหอพักที่สร้างขึ้นด้วยความ
ช่วยเหลือจากเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 22 มกราคม 2022
พระคัมภีรส์ าหรับนักบวชเท่านัน้
เล่าโดย แองเจโล วัย 43 ปี ...ประเทศติมอร์-เลสเต
ผมใฝ่ ฝั นที่จะศึกษาพระคัมภีร์ แต่ผู้นาคริสตจักรของผมบอกกับผมว่าพระคัม ภีร์มไี ว้สาหรับนัก บวช
เท่านัน้
ผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึน้ บ้าง
ผมโตมาในครอบครัวคริสเตียน และมักจะช่วยงานในโบสถ์ของผมในหมูบ่ า้ นโคโดะ ประเทศติมอร์-เลสเต
ตอนผมอายุ 23 ปี ผมเริม่ ช่วยนากลุ่มเยาวชนของคริสตจักร และเมื่อตอนอายุ 27 ปี ผมเข้าร่วมกับกลุ่ม
มิชชันนารีเพื่อออกไปประกาศนอกหมู่บา้ น พอผมอายุได้ 31 ปี ผูน้ าของคริสตจักรได้เห็นความกระตือรือร้นของ
ผม และได้ขอให้ผมเป็ นผูน้ าชุมชนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านของผม เป็ นเวลา 12 ปี ทผ่ี มเป็ นผูน้ าในชุมชนและเทศนา
ทุกวันอาทิตย์จากหนังสือคาสอนของคริสตจักร
เมื่อคนสอนพระคัมภีรข์ องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ช่อื มาริโอปรากฏตัวขึน้ ในหมู่บ้านของผม
เขาได้อาสามาช่วยงานในสวนของผม ขณะทีเ่ ราทางานไปด้วยกัน มาริโอได้บอกความจริงจากพระคัมภีรท์ ผ่ี มไม่
เคยได้ยนิ มาก่อน และผมก็ตอ้ งการทีจ่ ะเรียนรูเ้ พิม่ เติมด้วย
โอกาสของผมมาถึงเมื่อทีก่ ารประชุมใหญ่ของผูน้ าจากคริสตจักรของผม ผมมีโอกาสได้พูดเลยแนะนาว่า
ให้เราแต่ละคนได้รบั การศึกษาบทเรียนในพระคัมภีรแ์ ละพระคัมภีรด์ ว้ ย ทัง้ นี้เพื่อใช้ในการสอนคนในชุมชนของ
เรา
ท่านบิชอปซึ่งเป็ นหัวหน้านักบวช ได้พูดกับผมว่า “เราไม่สามารถสอนคุณเกี่ยวกับพระคัมภีรไ์ ด้ เพราะ
นักบวชเท่านัน้ ทีส่ ามารถศึกษาพระคัมภีรไ์ ด้ แต่เราสามารถสอนเพียงแค่บทเรียนสัน้ ๆ เกีย่ วกับหลักคาสอนของ
เรา เพื่อทีค่ ุณจะสามารถสอนคนอื่นๆ ในชุมชนของคุณ”
เมือ่ การประชุมสิน้ สุดลง ใจผมก็รสู้ กึ กระสับกระส่าย
“ทาไมผมเรียนพระคัมภีรไ์ ม่ได้” ผมสงสัย
ผมอธิษฐานถามพระเจ้าว่า “พระเจ้า...ใครคือพระเจ้าที่แท้จริงกันแน่ ผมต้องการจะรูค้ วามจริงเพื่อทีจ่ ะ
สอนเกีย่ วกับพระองค์ในชุมชนได้”
เมื่อกลับถึงบ้าน ใจของผมยังคงรูส้ กึ ไม่สบายใจ และผมก็ได้ตามหาคนสอนพระคัมภีรข์ องแอ๊ดเวนตีสมา
ทีบ่ า้ น
“คุณช่วยมาสอนพระคัมภีรใ์ ห้ผมได้ไหม” ผมถาม “ผมพร้อมทีจ่ ะเรียนพระคัมภีรก์ บั คุณตลอดทัง้ ปี ”
หลังจากนัน้ ผมกับมาริโอได้เปิ ดพระคัมภีรข์ องเขา และเราได้ศกึ ษาหลักข้อเชื่อพืน้ ฐาน 28 ประการของ
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
เมื่อเราได้ศกึ ษาด้วยกันมาหลายเดือนแล้ว มาริโอได้พูดว่า “ตอนนี้คุณได้รคู้ วามจริงอันบริสุทธิ ์แล้ว ได้
โปรดอย่าสอนความเท็จต่อที่ชุมชนของคุณอีก เพราะถ้าคุณสอนสิง่ ที่ไม่เป็ นความจริง คุณจะไม่มโี อกาสเข้าสู่
อาณาจักรของพระเจ้า”
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ผมรูว้ ่ามาริโอพูดความจริง ผมได้อ่านพระดารัสของพระเยซู ผ่านทางสาวกของพระองค์ว่า “เพราะฉะนัน้
ใครทาให้ขอ้ เล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตนิ ้ี มีความสาคัญน้อยลง และสอนคนอื่น ให้ทาอย่างนัน้ ด้วย คนนัน้
จะได้ช่อื ว่าเป็ นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ คนนัน้ จะได้ช่อื ว่า
เป็ นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 5:19)
ผมอยากถูกเรียกว่าเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ ผมรูส้ กึ เศร้าและรูส้ กึ ผิดเกี่ยวกับอดีตของผม
และผมได้ลาออกจากตาแหน่งผูน้ าในชุมชนทันที แต่ดเู หมือนว่า เป็ นการยากทีจ่ ะออกจากคริสตจักร เป็ นเวลาถึง
หกปี ทผ่ี มได้กระเสือกกระสนและดิน้ รน ผมได้อธิษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า...เมื่อไรผมถึงจะได้เป็ นส่วนหนึ่งของ
พระองค์เสียที”
อยูม่ าวันหนึ่ง ขณะทีผ่ มกาลังเดินผ่านหน้าบ้านคุณลุงของผม ผมเห็นคุณลุงคุยกับมาริโอ้ ความปรารถนา
อันแรงกล้าทีไ่ ม่อาจต้านทานได้ ได้เติมเต็มให้ผมอยากทีจ่ ะบัพติศมาเข้าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์พระผูช้ ่วยให้รอด ผู้
ซึง่ ผมเป็ นเพื่อนในการศึกษาพระคัมภีร์
ผมถามมาริโอ้ว่า “เมือ่ ไหร่จะมีบพั ติศมาอีก ผมอยากรับบัพติศมา ผมสามารถรับบัพติศมาได้ไหม”
มาริโอได้ตดิ ต่อศิษยาภิบาลแอ๊ดเวนตีส และหลังจากนัน้ พวกเขาได้เตรียมการพิเศษเนื่องจากข้อจากัด
ของวิกฤตการณ์โควิด-19 ผมก็ได้รบั บัพติศมาพร้อมกับพ่อแม่ของภรรยาผมในปี 2020
ผมมีความสุขมากทีไ่ ด้เป็ นสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โปรดอธิษฐานขอให้ภรรยาและ
ลูกๆ ของผม ต้องการทีจ่ ะตามหาความจริงของพระเจ้าด้วย
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมือ่ หกปี ทแ่ี ล้ว ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
แรกและแห่งเดียวในเมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองดิล ี สาหรับเงินถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสร้างหอพักที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เด็กๆ จากหมู่บ้านห่างไกล เหมือนกับมาริโอจะได้สามารถเข้าเรียนที่
โรงเรียนได้ ขอขอบคุณทุกท่านสาหรับแผนการถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 30 มกราคม 2022
ทูตสวรรค์ท่ามกลางพวกเรา
เล่าโดย ลูซโิ อ และ เยลริ ไดอัส...ประเทศติมอร์-เลสเต
ลูซโิ อ และ เยลริ ภรรยาของเขา ไม่เคยคาดคิดว่าจะเห็นคนขว้างหินใส่พวกเขา เพราะว่าพวกเขาประกาศ
ว่าพระเยซูกาลังจะเสด็จมาในกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในประเทศติมอร์ -เลสเต และพวกเขาก็ไม่เคยคาดหวัง
เช่นกันว่าจะได้เห็นทูตสวรรค์
ลูซโิ อและเยลริ เป็ นมิชชันนารีรุ่นบุกเบิก พวกเขาได้ถูกส่งตัวไปยังภูเขาแห่งหนึ่งเพื่อไปประกาศเรือ่ งของ
พระเจ้าในดินแดนทีพ่ ดู ภาษาฟาตาลุกุ ซึง่ เป็ นหนึ่งในสามสิบภาษาทีม่ คี นใช้พดู กัน 1.3 ล้านคนในประเทศ คู่สามีภรรยาคู่น้ีมขี ้อได้เ ปรียบตรงที่ ฟาตาลุกุ เป็ นภาษาแม่ของลูซโิ อ ทัง้ คู่ไม่ทราบว่าจะเริม่ งานอย่างไรดี จึงเริม่
อธิษฐานทุกวันในสีห่ มู่บ้านทีอ่ ยู่ในเขตทีต่ นอยู่อาศัย หลังจากนัน้ ไม่นานพวกเขาตัดสินใจที่จะเปิ ดโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในบ้านเช่าของพวกเขา
ชัน้ เรียนเริม่ ได้รบั ความนิยมเพิม่ สูงขึน้ เรื่อย ๆ โดยเริม่ แรกมีเด็กเข้ามาเรียน 12 คน และต่อมาภายใน
หนึ่งสัปดาห์มเี ด็กเพิม่ ขึน้ ถึง 57 คน ทุก ๆ วันช่วงบ่าย ชัน้ เรียนจะเริม่ ต้นด้วยการศึกษาพระคัมภีรแ์ ละอธิษฐาน
หลังจากนัน้ สองเดือน เด็ก ๆ ก็เริม่ บอกเพื่อนว่า พระเยซูกาลังจะเสด็จมาและใครต้องการทีจ่ ะไปสวรรค์บา้ ง เด็ก
หลายคนต้องการทีจ่ ะเข้าร่วมในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และนี่ทาให้ลซู โิ อและเยลริ รูส้ กึ มีความหวัง
แต่สงิ่ ต่าง ๆ ได้เปลีย่ นไปในเดือนทีส่ าม เด็กทีไ่ ม่เข้าเรียนเริม่ ขัดขว้างการเรียนการสอนด้วยการข่มขู่และ
ด่าทอนักเรียนที่มาเรียน ไม่นานมากหลังจากนัน้ มีนักเรียนเหลือเพียง 4-6 คนยังคนมาเรียนในตอนบ่ายเป็ น
ประจา
ในทีส่ ุด เจ้าของบ้านเช่าได้บอกลูซโิ อและเยลริ ให้พวกเขาออกไปหาบ้านเช่าใหม่
ทัง้ คู่ได้ยา้ ยไปอยูบ่ า้ นหลังเล็ก ๆ ทีไ่ ม่สามารถสอนนักเรียนได้อกี
ต่อมาก ลูซโิ อได้จ ดั การประชุมประกาศในหมู่บ้านหนึ่งในสี่ท่พี วกเขาอธิษฐานเผื่อทุกวัน หลังจากนัน้
ชาวบ้านหลายคนแสดงความปรารถนาที่รบั บัพติศมา เมื่อการประชุมได้ส้นิ สุดลง เกือบทุกคนในหมู่บ้านได้เข้า
ร่วมประชุม ทาให้ลซู โิ อและเยลริ มีความหวังอีกครัง้
แต่แล้วก็มผี หู้ ญิงคนหนึ่งมาพูดกับลูซโิ อขณะทีเ่ ข้าเดินไปทีบ่ ่อน้าเพื่อเติมน้าใส่ขวดสาหรับสัปดาห์น้ี หญิง
คนนัน้ พูดว่า “อย่าแจกจ่ายกระดาษให้กบั คนของฉันเพื่อให้เข้าเปลีย่ นแปลง”
“หมายความว่ายังไง” ลูซโิ อถาม
“ฉันรูจ้ กั คุณและแรงจูงใจของคุณ คุณอยากสร้างความยุ่งยากให้กบั ฉัน คุณพยายามทีจ่ ะโน้มน้าวให้คน
ของฉันไปทีค่ ริสตจักรของคุณด้วยการเสนอเงินให้” หญิงคนนัน้ กล่าว
มันเป็ นข้อกล่าวหาทีเ่ ป็ นเท็จ ไม่มเี งินถูกเสนอให้ใครทัง้ นัน้
ทันใดนัน้ เธอก็ตลี ซู โิ อด้วยมือของเธอ และลูกชายทีโ่ ตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วซึง่ ยืนข้าง ๆ เธอ ได้ต่อยเขา จากนัน้
ทัง้ สองแม่ลูกได้ห ยิบก้อ นหิน แล้ว ขว้างก่อ นหินใส่ลูซิโอ แต่ไม่มหี นิ ก้อนไหนถูกเขาเลย คนในหมู่บ้านเริ่ม มา
รวมตัวกัน มีคนขู่ว่าจะยิงลูซโิ อ และวิง่ กลับบ้านเพื่อไปเอาปื น ชาวบ้านที่เป็ นมิตรได้ปกป้ องลูซโิ อขณะที่เขา
พยายามจะหนีออกจากหมู่บา้ น
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สองเดือนต่อมา หัวหน้ามิชชันนารีได้เดินทางมาพูดในการประชุมประกาศยังอีกหมู่บา้ นหนึ่งในสีห่ มู่บา้ น
นัน้ มีชาวบ้านมาฟั งการประชุมเพิม่ ขึน้ ทุกวัน ทาให้ลซู โิ อและเยลริมคี วามหวังครัง้ ใหม่
แต่ในคืนหนึ่ง มีชายฉกรรจ์หลายคนเริม่ ขว้างก้อนหินมาที่เต้นท์จดั การประชุม มีหนิ ก้อนหนึ่งไปโดน
ศรีษะของพยาบาลอาสา ทาให้เลือดไหลอาบหน้า และต้องระงับการประชุมในคืนนัน้
หินได้ถูกขว้างมาอย่างต่อเนื่องซึง่ ทาให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัว ทันใดนัน้ มีชายรูปร่างสูงเจ็ดคน สวมใส่
ชุดทีแ่ วววาวก็ปรากฏตัวขึน้ หลังจากนัน้ ชายฉกรรจ์ทข่ี ว้างก้อนหินก็ค่อยๆ เดินจากไปอย่างไม่มเี หตุผล ไม่มกี อ้ น
หินขว้างมาอีกต่อไป
เมือ่ ชาวบ้านได้ยนิ เรื่องของชายเจ็ดคนที่ ทีแ่ ต่งกายแวววาว พวกเขาก็ไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่าพระเจ้าทรงส่ง
ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปกป้ องประชากรของพระองค์ “ทูตของพระยาห์เวห์ได้ตงั ้ ค่าย
ล้อมบรรดาผูท้ ย่ี าเกรงพระองค์ และช่วยกูพ้ วกเขา” (สดุด ี 34:7)
วันสะบาโตถัดมา มีเยาวชน 13 คนได้มอบถวายชีวติ ของพวกเขาให้กบั องค์พระเยซูและได้รบั บัพติศมา
ท่ามกลางเยาวชน 13 คนนี้ มี 2 คนได้เห็นทูตสวรรค์ในวันนัน้
แม้จะมีการท้าทายที่ไม่ธรรมดา แต่ลู ลูซโิ อและเยลริกย็ งั มีความหวัง เพราะพวกเขารูว้ ่า พระเจ้าจะทรง
ปกป้ องพวกเขา
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมือ่ หกปี ทแ่ี ล้ว ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
แรกและแห่งเดียวในเมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองดิล ี สาหรับเงินถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสร้างหอพักที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เด็กๆ จากหมู่บ้านห่างไกล เหมือนกับมาริโอจะได้สามารถเข้าเรียนที่
โรงเรียนได้ ขอขอบคุณทุกท่านสาหรับแผนการถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 5 กุมภาพันธ์ 2022
การเฆี่ยนตีทาให้เกิ ดพลังแห่งความเชื่อ
เล่าโดย อลิซติ า้ ดา ซิลว่า วัย 37 ปี ประเทศติมอร์-เลสเต
น้องสาวคนเล็กของฉันโทรศัพท์หาฉันด้วยความเต้น
“พี่ค่ะ” เธอกล่าว “น้องกาลังศึกษาพระคัมภีรอ์ ยู่ และมันเป็ นบทเรียนที่ดมี าก น้องอยากให้พ่มี าศึกษา
ด้วยกันกับมิชชันนารีทน่ี ่ี”
เมื่อได้ยนิ ความกระตือรือต้นของน้องสาว ทาให้ความอยากรูข้ องฉันถู กปลุกเร้า และฉันได้พบกับสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึง่ เป็ นมิชชันนารี ชื่อว่ายูเลียนา และหลุยส์
ฉันพูดกับทัง้ สองว่า “โปรดสอนฉันเกีย่ วกับพระคัมภีรด์ ว้ ยเถอะ”
ฉันกาลังศึกษาอยู่ท่มี หาวิทยาลัยในดิล ี เมืองหลวงของประเทศติมอร์ -เลสเต ส่วนน้องสาวของฉัน เออร์
เมลินดากาลังศึกษาอยูช่ นั ้ มัธยมปลายทีเ่ มืองดิลเี หมือนกัน เราทัง้ คู่มาจากหมูบ่ า้ นในชนบทเล็กๆ
ฉันได้ศกึ ษาพระคัมภีร์กบั มิชชันนารีคู่น้ีทุกวัน บทเรียนที่อยู่ในพระคัมภีร์ทาให้ฉันหลงใหล ฉันเรียนรู้
เกี่ยวกับความรักที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าที่มตี ่อฉัน ฉันเรียนรูว้ ่าทางหนึ่งที่ฉันจะสามารถแสดงความรักของฉันต่อ
พระเจ้าได้คอื การถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายของฉัน หมายถึงการที่ฉัน เลือกกินอาหารที่สะอาด ฉัน
เรียนรูด้ ว้ ยว่า วิธที ย่ี งิ่ ใหญ่ทจ่ี ะแสดงความรักต่อพระเจ้าก็คอื การรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ พระเยซูตรัสว่ า
“ถ้าท่านทัง้ หลายรักเรา จงประพฤติตามบัญญัตขิ องเรา” (ยอห์น 14:15) ฉันสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระบัญญัติสบิ
ประการเป็ นพิเศษ ฉันไม่เคยได้ยนิ เกี่ยวกับบัญญัตขิ อ้ ที่ 4 ซึง่ กล่าวเริม่ ต้นว่า “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็ นวัน
บริสุทธิ ์” (อพยพ 20:8)
เมื่อฉันตระหนักว่าพระเจ้าไม่เคยทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวันบริสุทธ์ของพระองค์เป็ นวันอาทิตย์ ฉันได้สอบถาม
มิชชันนารีค่นู นั ้ ว่า ฉันจะสามารถเข้านมัสการในวันสะบาโตทีเ่ ป็ นวันทีเ่ จ็ดได้ทไ่ี หน
“ฉันต้องการทีจ่ ะถือรักษาวันสะบาโตทีแ่ ท้จริง แต่..ฉันจะต้องไปทีโ่ บสถ์ไหน” ฉันถาม
“เรามีโบสถ์ทด่ี ลิ ”ี หลุยส์ตอบ
“คุณสามารถไปทีน่ นได้
ั ่ ทุกๆ วันสะบาโต” ยูเลียนากล่าวสมทบ
เออร์เมลินดา น้องสาวของฉันและตัวฉันเองไปทีโ่ บสถ์ดว้ ยกัน หลังจากไปโบสถ์ดว้ ยกันสองสัปดาห์ ฉัน
และน้องสาวได้ตดั สินใจรับบัพติศมาและเข้าร่วมเป็ นสมาชิกกับโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
เมื่อพี่ชายคนโตของเราทราบเรื่อง เขาโกรธมากเมื่อทราบว่าฉันละทิ้งจากโบสถ์ท่คี รอบครัวของเราไป
นมัสการ ครอบครัวของฉันข่มขูฉ่ นั และทุบตีดว้ ย
“เธอไม่ตอ้ งเรียนทีน่ ่แี ล้ว” พีช่ ายคนหนึ่งพูดออกมาด้วยความโกรธ
“เราจะเอาเธอกลับไปทีห่ มูบ่ า้ น” พีอ่ กี คนหนึ่งสมทบ
พีช่ ายของฉันบังคับให้ฉันเลิกเรียนหนังสือทีน่ ่ีและกลับบ้านพร้อมกับพวกเขา พวกเขาบังคับให้ฉันกินหมู
และให้ไปโบสถ์เดิมทีค่ รอบครัวของเรานมัสการในวันอาทิตย์ ฉันรูส้ กึ เศร้าใจมาก ฉันขังตัวเองอยู่ในห้องน้ า อ่าน
พระคัมภีรแ์ ละอธิษฐาน แต่ภยั คุกคามและการทุบตีนนั ้ ทาให้ฉันเข้มแข็งขึน้ ฉันตัดสินใจอย่ างแน่วแน่ว่าจะรักพระ
เจ้าด้วยสิน้ สุดใจของฉัน และจะรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ดว้ ย
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การข่มขู่ และการเฆีย่ นตียงั คงดาเนินต่อไปเป็ นเดือน
โชคดีทน่ี ้องสาวของฉันยังสามารถอยู่ทเ่ี มืองหลวงและเรียนหนังสือต่อได้ เธอโทรศัพท์หาฉันว่าโบสถ์เซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกาลังจะจัดฝึกอบรมให้เป็ นผูส้ อนพระคัมภีรเ์ ป็ นเวลาสองเดือน
ฉันต้องการที่จะเป็ นผู้สอนพระคัมภีร์มากกว่าสิง่ ใดๆ ทัง้ หมด ฉันต้องการที่จะเป็ นเหมือนยูเลียนาและ
หลุยส์ มิชชันนารีทส่ี อนฉันเกี่ยวกับเรือ่ งในพระคัมภีร์ ฉันต้องการสอนคนอื่นๆ ให้รจู้ กั พระเจ้า และวันหนึ่ง ฉันได้
หนีออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกใคร
หลังจากการฝึกอบรมสองเดือน ฉันได้กลายมาเป็ นผูส้ อนพระคัมภีรเ์ ต็มตัว ฉันรักงานของฉัน และฉันทุ่ม
สุดตัวสาหรับงานนี้ ฉันอธิษฐานเผื่อครอบครัวของฉันทุกวัน โดยเฉพาะพวกพีช่ ายของฉัน
สองปี ผ่านไป ฉันได้แต่งงานกับเรนัลโด ซึ่งเขาก็เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ ดเวนตีสเหมือนกัน แต่ไม่มใี ครใน
ครอบครัวของฉันทีม่ างานแต่งงานของเรา
ขอบคุ ณ พระเจ้า หลัง จากนัน้ ไม่ไ ด้ ครอบครัว ของฉัน เริ่ม พูด คุ ย กับ ฉัน และขอบคุ ณ พระองค์ท่ที รง
ประทานลูกๆ ให้กบั ฉันถึงสามคน ซึ่งตอนนี้ทงั ้ สามเรียนอยู่ท่โี รงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่งเดียวในประเทศติมอร์ เลสเต
โปรดอธิษฐานเพื่อพีช่ ายทัง้ หมดของฉัน และคนอื่นๆ ทีอ่ ยูใ่ นครอบครัว และโปรดอธิษฐานเผื่อโรงเรียนที่
จะสามารถสอนเด็กๆ เกีย่ วกับเรือ่ งของพระเยซู และพระวจนะของพระองค์
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมือ่ หกปี ทแ่ี ล้ว ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
แรกและแห่งเดียวในเมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองดิล ี สาหรับเงินถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสร้างหอพักที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เด็กๆ จากหมู่บ้านห่างไกล เหมือนกับอลิซติ ้าจะได้สามารถเข้าเรียนที่
โรงเรียนได้ ขอขอบคุณทุกท่านสาหรับแผนการถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 12 กุมภาพันธ์ 2022
บททดสอบของทีน่า
เล่าโดย ทีน่า เอลเวส วัย 39 ปี ประเทศติมอร์-เลสเต
สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวทีน่า ซึง่ มีสามี และลูกอีก 4 คน ค่อนข้างรัดกุม ในประเทศติมอร์เลสเต ทีน่าทางานเป็ นพนักงานบัญชี และพนักงานต้อนรับ ส่วนสามีของเธอเป็ นช่างซ่อม อย่างไรก็ตาม พวกเขา
สามารถจัดการกับทุกอย่างได้จนกระทังพวกเขาส่
่
งลูกชายไปเรียนโรงเรียนประจาของแอ๊ดเวนตีสที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ในประเทศติมอร์-เลสเตไม่มโี รงเรียนมัธยมแอ๊ดเวนตีสเลย ค่าเล่า
เรีย นของลูก ชายแพงมาก ทีน่ า และสามีข องเธอมีร ายจ่า ยเยอะมาก และมีค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ม่ค าดฝั น อีก ท าให้
ครอบครัวอยูใ่ นสถานการณ์ทางการเงินทีน่ ่ าเป็ นห่วง
ทีน่ารูส้ กึ หมดหวัง เธอสมัครงานเป็ นคนงานในสวนสตอเบอร์รท่ี ป่ี ระเทศออสเตรเลีย สมาชิกทีโ่ บสถ์คน
หนึ่งเตือนเธอว่า เธอมีลกู เล็กอายุ 1 ขวบอยูห่ นึ่งคนนะ แต่เธอมีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ทจ่ี ะไปทางานในสวนสตอ
เบอร์รท่ี ป่ี ระเทศออสเตรเลียอย่างจริงจัง เธอหวังว่าเธอสามารถจะปลดหนี้ทงั ้ หมดได้ ภายในหกเดือนรวมถึงมีเงิน
เหลือบางส่วน
ทีน่าไปทางานอยู่ในฟาร์มแทสเมเนีย ในช่วงสัปดาห์แรกของเธอ หัวหน้าคนงานในฟาร์มประกาศว่าจะ
จ้างค่าแรงเป็ นสองเท่าถ้าทางานในวันเสาร์ พอเช้าวันเสาร์มาถึง เพื่อนร่วมห้องซึ่งมาจากประเทศติมอร์ -เลสเต
เหมือนกันได้ไปทางานในสวนสตอเบอร์ร่ี อย่างไรก็ดี ทีน่าอยูใ่ นห้องของเธอ ไม่ได้ออกไปทางาน
เธอนมัสการในห้องของเธอตลอดสองเดือนทีผ่ ่านมา แต่อยู่มาวันเสาร์หนึ่ง เธอตัดสินใจทีจ่ ะหาโบสถ์เซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสใกล้ๆ กับเมืองทีเ่ ธออยู่ คือเมืองลอนเซสตัน เธอรูส้ กึ ไม่คุน้ เคยเอาเสียเลยกับเมืองนี้ มันทา
ให้เธอหลงทาง ทุกอย่างทีน่ ่แี ตกต่างกับทีต่ มิ อร์-เลสเตอย่างสิน้ เชิง ไม่ค่อยมีใครเดินอยูบ่ นถนน แม้แต่เด็กๆ ก็ไม่
เห็น เธอรูส้ กึ กังวลมากเพราะต้องการทีจ่ ะหาทางกลับฟาร์ม หลังจากทีเ่ ดินวนไปวนมาอยู่สองชัวโมง
่
เธอพบกับ
ชายคนหนึ่งซึง่ กาลังทาความสะอาดลานบ้านอยู่
“สวัสดีค่ะ” เธอกล่าวทักทาย “กรุณาช่วยฉันด้วย ฉันอยากทราบว่าป้ ายรถเมล์อยูต่ รงไหน”
“คุณมากจากไหน และคุณจะไปทีไ่ หน” ชายคนนัน้ ถามกลับ
“ฉันมาจากติมอร์-เลสเต และฉันอยากจะไปโบสถ์แอ๊ดเวนตีส” เธอตอบ
“โอ้...ภรรยาของผมก็เป็ นแอ๊ดเวนตีส แต่เธอไม่ได้ไปโบสถ์ ” ชายคนนัน้ ตอบกลับ “แต่ผมรูจ้ กั กับสมาชิก
บางคนในโบสถ์”
ชายคนนัน้ ได้พาทีน่าไปที่บา้ นสมาชิกโบสถ์คนหนึ่ง และเสาร์นนั ้ เอง ทีน่าได้เริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ด
เวนตีส
สมาชิกโบสถ์ต้อนรับทีน่าอย่างอบอุ่น พวกเขาเลี้ยงอาหาร ให้เสื้อผ้า และยังให้เครื่องใช้ในครัวเรือน
บางอย่าง เพื่อนร่วมห้องของเธอและคนงานอื่นๆ รูส้ กึ โกรธเคืองเมือ่ เห็นเธอกลับมาตอนกลางคืนพร้อมกับมือเต็ม
ไปด้วยของขวัญมากมาย
“อะไรคือเหตุผมทีค่ ุณมาประเทศออสเตรเลีย” เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งถาม
“ฉันมาทีน่ ่เี พื่อจะหาเงิน” ทีน่าตอบ
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“แล้วทาไมเธอถึงไม่ทางานวันเสาร์หล่ะ เธอก็รวู้ ่าวันเสาร์เขาจะจ่ายค่าแรงสองเท่า” เพื่อนร่วมงานอีกคน
พูดบ้าง
“คุณมาเพื่อความสนุกหน่ะสิ” เพื่อนคนทีส่ ามพูดสมทบ
ทีน่าเสียใจทีไ่ ด้ยนิ เพื่อนพูดแบบนัน้ เธอตอบพวกเขาไปว่า “ฉันทางานหกวันต่อสัปดาห์เพื่อที่จะหาเงิน
และมีเพียงวันเดียวสาหรับพระเจ้า ฉันรูว้ ่าพระเจ้าจะทรงจัด เตรียมทุกอย่างให้ฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้ค่าจ้างสองเท่า
ก็ตาม
คนงานในฟาร์มบอกให้หวั หน้างานบังคับทีน่าให้ทางานในวันเสาร์ แต่ทนี ่ าพูดกับหัวหน้างานว่า เธอได้
แจ้งให้กบั เจ้าของฟาร์มทราบตัง้ แต่ตอนสัมภาษณ์งานแล้วว่า เธอเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และไม่สามารถ
ทางานในวันเสาร์ได้ เจ้าของฟาร์มตอบกลับว่า ออสเตรเลียเป็ นประเทศเสรีทป่ี ระชาชนสามารถนับถือศาสนาใดก็
ได้ทพ่ี วกเขาต้องการ ทีน่าพูดกับหัวหน้างานว่า “ต้องขอโทษด้วยนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ฉันจะไม่ทางานใน
วันเสาร์ คุณสามารถส่งฉันกลับติมอร์-เลสเตได้เลย”
ทีน่าได้รบั อนุญาตให้หยุดงานในวันสะบาโตได้
เมื่อเวลาผ่านไป มีเพื่อนร่วมงานประมาณสีถ่ งึ ห้าคนเริม่ สนใจในความเชื่อของทีน่า และไปโบสถ์กบั ทีน่า
ในวันสะบาโตด้วย
เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเดือนทีห่ ก ทีน่าสงสัยว่าเธอได้ตดั สินใจถูกต้องหรือเปล่า เงินทีเ่ ธอได้รบั แทบจะไม่
เพียงพอที่จะจ่ายหนี้ของโรงเรียน แต่เมื่อเธอบินกลับติมอร์-เลสเต เธอพบว่า เธอมีเงินมากกว่าเพื่อนของเธอที่
ทางานในวันเสาร์ เกิดอะไรขึน้
ในวันสะบาโตสุดท้ายในออสเตรเลีย สมาชิกโบสถ์ได้ให้ของขวัญกับเธอ เป็ นซองจดหมาย เธอได้ไปที่
ห้องน้าโบสถ์ และได้เปิ ดซองดู พบว่าเป็ นเงินเป็ นจานวนมาก และมากกว่าถ้าเธอได้ทางานได้ค่าแรงเป็ นสองเท่า
ในวันเสาร์
น้ าตาเอ่อล้นออกมาจากตาขณะทีเ่ ธอคุกเข่าลงในห้องน้ า “ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระพรอันน่ า อัศจรรย์
นี้” เธออธิษฐาน “มันน่ าทึ่งมาก ฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะได้รบั พระพรแบบนี้โดยไม่ต้องทางาน แต่พระเจ้าทรง
เตรียมทุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั ฉัน เหมือนอย่างทีพ่ ระเยซูได้กล่าวไว้ใน ลูกกาบทที่ 18:27 “สิง่ ทีม่ นุ ษย์ทาไม่ได้ พระ
เจ้าทรงทาได้”
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมือ่ หกปี ทแ่ี ล้ว ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งแรกและ
แห่งเดียวในเมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองดิล ี สาหรับเงินถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสร้าง
หอพักทีโ่ รงเรียนแห่งนี้เพื่อให้เด็กๆ จากหมูบ่ า้ นห่างไกล เหมือนกับ ลูกของทีน่าจะได้สามารถเข้าเรียนทีโ่ รงเรียน
ได้ ขอขอบคุณทุกท่านสาหรับแผนการถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022
รถประจาทางมหัศจรรย์
เล่าโดย เซลินโด โจเอา วัย 42 ปี ประเทศติมอร์-เลสเต
เซลินโด วัย 42 ปี เป็ นเจ้าของร้านขายของชาในประเทศติมอร์ -เลสเต ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าให้มรี ถ
ประจาทางปลอดบุหรีบ่ นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย
“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เลิกบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า และเลิกกินอาหารที่ไม่ส ะอาด” เขากล่าว “และข้า
พระองค์กไ็ ม่ขายบุหรี่ แอลกอฮอล์ กาแฟ หรือชา แต่คนก็ยงั สูบบุหรีแ่ ละดื่มเหล้า โปรดช่วยข้าพระองค์ดว้ ย ข้า
พระองค์ตอ้ งการทีจ่ ะซือ้ รถประจาทางปลอดบุหรี่ เพื่อคนจะได้เดินทางสัญจรโดยไม่มคี วันบุหรี”่
เซลินโดติดต่อพี่สาวของเขาที่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนนีเซียเพื่อสอบถามเกี่ยวกับราคาของรถ
ประจาทาง เธอส่งข้อความกลับมาว่า รถประจาทางทัวไปมี
่ ราคา 35,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,149,750
บาท แต่บงั เอิญเธอเจอรถประจาทางทีล่ ดราคาเหลือเพียง 31,500 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,034,460 บาท
เซลินโดตื่นเต้นมาก และบอกพี่ชายของเขา เฟอร์นันโดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เฟอร์นันโดได้ช่วยบริจาคเงิน
ให้กบั เขา 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 328,400 บาท
เซลินโดต้องจ่ายค่ามัดจา 15,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 492,600 บาท ดังนัน้ นเขาจึงโอนเงิน
จานวนนัน้ จากบัญ ชีของเขาไปยังบริษัทรถ และสามเดือ นต่อ มา เขาได้โอนให้อีก 6,500 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 263,460 บาท
เขาวางแผนทีจ่ ะใช้เงินทีพ่ ช่ี ายให้จานวน 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 328,400 บาทสาหรับจ่าย
งวดสุดท้ายเมือ่ รถประจาทางมาถึงท่าเรือทีเ่ มืองดิล ี เมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต
เช้าวันอาทิตย์ เซลินโดได้รบั โทรศัพท์แจ้งว่ารถประจาทางมาถึงทีท่ ่าเรือแล้ว และสามารถมารับรถได้ใน
วันถัดไปโดยนาเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายจานวนเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 328,400 บาทเขาไม่ได้
รูส้ กึ กังวลใจเลยเพราะพีช่ ายของเขาสัญญาแล้วว่าจะให้เงินจานวนนัน้
เย็นวันนัน้ เซลินโดและภรรยาของเขาได้นับเงินจากรายได้ตลอดทัง้ สัปดาห์นนั ้ ตามปกติ พวกเขาจะได้
เงินประมาณ 10,000 – 13,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 328,400 – 426,790 บาท แต่คราวนี้ พวกเขากลับ
ได้ถงึ 28,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 919,240 บาท
เซลินโดและภรรยาของเขามองหน้ากัน “เกิดอะไรขึน้ ” เขาถามขึน้ มา
ในตอนเช้า เซลินโดไปที่บ้านพี่ชายเพื่อไปรับเงินตามที่พ่ไี ด้สญ
ั ญาไว้ แต่ฟอร์นันโดตอบว่า “พี่ว่าจะ
โทรศัพท์หาอยูพ่ อดี แต่ยงุ่ เลยลืม พีจ่ ะบอกว่า พีช่ ่วยออกเงินให้ไม่ได้อย่างทีส่ ญ
ั ญาไว้แล้ว”
เซลินโดยิม้ เขามีความสุขเพราะเขาตระหนักว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาไว้แล้ว เขามีเงินพอจากร้านของเขา
สาหรับจ่ายค่ารถประจาทางงวดสุดท้าย
รถประจาทางคันนี้ช่อื “ความรอด” เป็ นรถประจาทางทีค่ นรูจ้ กั กันทัวทั
่ ง้ เกาะ และเป็ นทีน่ ิยมอย่างมากใน
หมู่หญิงตัง้ ครรค์ และแม่ทม่ี ลี ูกๆ มาด้วย ไม่ใช่แค่หา้ มสูบบุหรี่ แต่ตลอดการเดินทางยังเปิ ดดนตรีบรรเลงอีกด้วย
ป้ ายประกาศใหญ่ทต่ี ดิ ข้างรถมีรปู ทูตสวรรค์สามองค์เหมือนในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 14 ทีบ่ อกว่าพระเยซูจะเสร็จ
มาในไม่ชา้
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“ผูค้ นชอบรถประจาทางแห่งความรอดนี้” เซลินโดกล่า “พวกเขารักรถประจาทางนี้เพราะไม่ได้รบั อนุ ญาต
ให้มกี ารสูบบุหรีบ่ นรถคันนี้”
แม้แต่ตารวจยังรับรอง วันหนึ่ง สมาชิกโบสถ์คนหนึ่งได้โทรศัพท์หาเซลินโดจากเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่
สองของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองเบาเคา เขาบอกว่า ตารวจมามาทีส่ ถานีขนส่งหลักและบอกคนขับรถว่า
คุณต้องทาเหมือนรถประจาทาง “แห่งความรอด” คันนัน้ ซึง่ ไม่อนุญาตให้ใครสูบบุหรีบ่ นรถ พวกคุณควร
เอาอย่าง
ผู้คนได้ขอให้เซลินโดขยายการเดินรถไปอีกอาเภอหนึ่ง เซลินโดตอบพวกเขาไปว่า เขาได้อธิษฐานต่อ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ช่วยเขาในการจะซือ้ รถประจาทางอีกคันหนึ่ง เป็ นคนทีส่ อง
ด้วยอิทธิพลของเซลินโด ทาให้มคี นถึง 5 คนทีก่ าลังเตรียมตัวจะรับบัพติศมา
“พระเจ้าอวยพรในธุรกิจการงานของผมอย่างมากมาย” เซลินโดกล่าว “ผมสรรเสริญพระเจ้าทีผ่ มสามารถ
นาคนมารูจ้ กั พระองค์ผ่านทางรถประจาทางแห่งความ และร้านขายของชาของผม
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของท่านเมื่อปี 2015 ได้ช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งแรกและ
แห่งเดียวในเมืองหลวงของประเทศติมอร์-เลสเต คือเมืองดิล ี จะถูกส่งไปช่วยสร้างหอพักทีโ่ รงเรียนแห่งนี้เพื่อให้
เด็กๆ จากหมู่บา้ นห่างไกลสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนได้ มีแอ๊ดเวนตีสเพียง 700 คนทีอ่ าศัยในเกาะแห่งนี้ จาก
ประชากรทัง้ สิน้ 1.3 ล้านคน โปรดอธิษฐานเผื่อการแบ่งปั นพันธกิจของพระเจ้าในประเทศนี้ เหมือนอย่างเซลินโด
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 26 กุมภาพันธ์ 2022
ถูกข่มเหงเพราะศรัทธา
เล่าโดย คินะ วัย 14 ปี ประเทศลาว
คินะวิง่ ไปยังบ้านของศิษยาภิบาลประจาโบสถ์แอ๊ดเวนตีสด้วยความหืดหอบและเจ็บปวด เธอทุบประตู
บ้านและเรียกชื่ออาจารย์ดว้ ยความหวาดกลัว คินะอาศัยในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งในประเทศลาว เธออายุ 14 ปี เท่านัน้
เมือ่ ศาสนาจารย์ออกมาพบเธอ เขาได้คล้ายเชือกทีพ่ ่อแม่ของเธอมัดเธอไว้
พ่อแม่ของคินะทุบตีเธอ และพีช่ ายคนโตของเธอต่อยเธอทีห่ น้า และเตะตามร่างกายของเธอ
ชีวติ ของหญิงสาวกลับตาลปั ตรไปหมด หลังจากทีเ่ ธอได้ตดั สินใจที่จะรับบัพติศมาในองค์พระเยซูคริสต์
และร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
พ่อแม่ทร่ี กั และห่วงใยของเธอ หันหลังให้กบั เธอและเริม่ ทุบตีเธอ และพยายามบังคับให้เธอกลับไปนับถือ
ศาสนาดังเดิ
่ มของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม คินะยืนหยัด และปฏิเสธทีจ่ ะละทิง้ ศรัทธาของเธอทีม่ ตี ่อพระเจ้าเทีย่ งแท้
ด้วยจิตใจทีส่ งบ เธอกล้าเผชิญกับความทุกข์ทเ่ี ธอได้รบั อย่างน่ าอัศจรรย์ จะว่าไปเพื่อนๆ แอ๊ดเวนตีสของ
เธอไม่ได้เสนอสิทธิพเิ ศษอะไรให้กบั เธอเลย
ผูเ้ ชื่อตัง้ กลุ่มเล็กๆ ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง และประกอบไปด้วยชาวนายากจน ชาวสวน และแรงงาน
ทีต่ อ้ งดิน้ รนเพื่อให้ได้มาซึง่ การดารงชีวติ
บางที คินะอาจสัมผัสได้ถงึ ความรักของพวกเขา และบางทีโดยพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์ได้
อวยพรเธอให้มคี วามสงบสุขภายใน และมีความหวังที่จะให้เธอมีพลังที่จะยืนหยัดอย่างกล้าหาญต่อแรงกดดัน
และการกดขีข่ ่มเหงจากเลือดเนื้อเชือ้ ไขของเธอเอง บางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูประทับใจเธอมากจนเธอยอมที่จะ
เสีย่ งทุกอย่างเพื่อพระองค์
แต่อกี นานแค่ไหนทีห่ ญิงสาวผู้น้ีจะทนได้ และอีกนานแค่ไหนที่เธอจะต้องทนกับการถูกเฆีย่ นตีและการ
ทารุณกรรมจากมือพ่อแม่พน่ี ้องของเธอ
คินะไม่มที ไ่ี ป และกลัวอย่างมากทีจ่ ะกลับบ้าน เธอไม่สามารถไปบ้านของญาติๆ ได้ เนื่องจากพวกเขาก็
อยากให้เธอยอมแพ้ต่อศรัทธาในพระเยซู และกลับมาเชื่อในศาสนาดังเดิ
่ มของครอบครัว คินะไม่สามารถไปหา
ผู้นาชุมชนได้เช่นกัน เพราะเขาก็เป็ นญาติของเธอ พวกเขาพูดว่า เธอต้องเป็ นลูกสาวที่ดี ต้องเชื่อฟั งพ่อแม่ใน
ทุกๆ อย่าง
การเชื่อฟั งพ่อแม่เป็ นสิง่ ทีด่ ี และเป็ นสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั อิ ย่างยิง่ มันเป็ นสิง่ ทีค่ นในประเทศลาวถือปฎิบตั กิ นั
และในพระธรรม เอเฟซัส 6:1 กล่ าวว่า “บุต รทัง้ หลาย จงเชื่อ ฟั งบิดามารดาของท่ า นในองค์พ ระผู้เ ป็ น เจ้า
เพราะว่านี่เป็ นเรือ่ งถูกต้อง” แต่สงิ่ เหล่านี้ทเ่ี กิดกับเธอ ลูกยังคงต้องเชื่อฟั งพ่อแม่หรือ
ด้ ว ย
ร่างกายของคินะทีเ่ ต็มไปด้วยรอยฟกช้าดาเขียวที่น่าเกลียดนี้ เธอได้หนีไปยังบ้านของศิษยาภิบาลเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ แต่เธอก็ไม่สามารถอยู่ท่นี ั น่ ได้นาน ศิษยาภิบาลได้รบี ส่ง ตัวเธอไปอยู่กบั ญาติสนิทคนหนึ่งของเขา
ก่อนทีพ่ ่อแม่ของเธอจะตามหาพบ
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ห้าวันต่อมา คินะยังคงซ่อนตัวจากพ่อแม่ของเธอ เธอไม่สามารถจะกลับบ้านได้ เธอกลัวทีจ่ ะกลับมาพบ
กับครอบครัว เพราะสมาชิกในครอบครัวทาร้ายเธอ เฆีย่ นตีเธอหลายครัง้ ครัง้ สุดท้ายพ่อของเธอถึงกับไปเอาปื น
มาจ่อทีห่ วั เธอ และขูจ่ ะยิงเธอถ้าเธอยังคงเชื่อในพระเจ้าต่อไป
อย่างไรก็ดี การทีค่ นิ ะถูกทาร้ายและบาดเจ็บทางกาย มัน ไม่ได้กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเธอด้วยเลย
เธอยังมีกาลังใจทีด่ แี ละยึดมันในองค์
่
พระผูเ้ ป็ นเจ้า
โปรดอธิษฐานเผื่อคินะ อธิษฐานเพื่อให้เธอมีพลังที่จะทนต่อความทุกข์ยากโดยครอบครัวของเธอเอง
อธิษฐานว่าเธอจะได้รบั การคุม้ ครองจากทูตสวรรค์ของพระเจ้า และรอดปลอดภัยจากการบาดเจ็บสาหัส อธิษฐาน
เผื่อพ่อแม่ของเธอ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ด้วย ให้จติ ใจของพวกเขาอ่อนแอลง เพื่อพวกเขาจะได้เห็น
แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐ หรืออย่างน้อยให้พวกเขายอมอนุ ญาตให้เธอมีอสิ ระในการทีจ่ ะติดตามองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า อธิษฐานเผื่อสมาชิกในคริสตจักรที่จะช่วยหาหนทางที่ดที ่สี ุดที่จะให้หญิงสาวคนนี้รอดพ้นจากการหลบหนี
หรือ บางทีเ ธอจะสามารถทาหนังสือเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจาแอ๊ ดเวนตีสนอกประเทศลาว
อธิษฐานขอสติปัญญาให้กบั สมาชิกในคริสตจักรทีจ่ ะสามารถรับมือกับสถานการณ์เล่านี้ได้
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสาหรับวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสร้างโรงเรียนแอ๊ดเวน
ตีสในประเทศลาว เพื่อที่หญิงสาวอย่างคินะจะได้เข้าศึกษาได้ ขอบคุณสาหรับพันธกิจการถวายของท่านที่จะมี
ส่วนช่วยในการประกาศพระกิตติคุณไปทัวโลก
่
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 5 มีนาคม 2022
แม่หม้ายในเมืองอุดมไซ
เล่าโดย สะดัว ลี วัย 33 ปี ประเทศลาว
อาจารย์สะดัว ลี ไม่อยากจะย้ายไปทางตอนเหนือของประเทศลาว เขาได้หาข้อแก้ตวั มากมายมาพูดกับ
ผูน้ าคริสตจักรทีม่ าขอให้เขาไปแบ่งปั นพระกิตติคุณในเมืองอุดมไซ หนึ่งในเขตสุดท้ายทีไ่ ม่มเี ซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสอยูเ่ ลย แต่ในทีส่ ุด เขาและภรรยาได้ตดั สินใจทีไ่ ปและเริม่ เก็บของเตรียมตัวทีจ่ ะย้ายไปในช่วงกลางฤดูหนาว
มัน ไม่ ใ ช่ เ ป็ นฤดู ห นาวเหมือ นทุ ก ๆ ครัง้ ไป ในท้ อ งที่นั ้น อุ ณ หภู ม ิล ดต่ า กว่ า จุ ด เยือ กแข็ง เป็ นครัง้ แรกใน
ประวัตศิ าสตร์ทบ่ี นั ทึกไว้ของประเทศลาว ฝูงสัตว์และพืชผักได้รบั ความเสียหายเป็ นอย่างมาก
บ้านทีพ่ วกเขาไปเช่าว่างเปล่า ไม่มเี ตียง ตู้เย็น หรือแม้กระทังผ้
่ าห่ม มีเพียงแค่หลังคา ฝาผนั ง และพืน้ ทีป่ ้ องกัน
จากความหนาวเย็นในช่วยฤดูหนาว เพื่อนบ้านทีเ่ ห็นอกเห็นใจได้นาผ้าห่มมาให้พวกเขา
แต่อากาศหนาวเป็ นสิง่ ที่อาจารย์ลกี งั วลน้อยทีส่ ุดในการย้ายมาทางาน งานประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเป็ น
เรื่องไม่ง่ายนักในภูมภิ าคที่ผู้คนต่อต้าน เป็ นครัง้ แรกที่เขาและภรรยาต้องนมัสการพระเจ้าโดยปราศจากเพื่อน
สมาชิกในโบสถ์ พวกเขารูส้ กึ เหงา และจากความเหงานี้ได้กลายเป็ นความหงุดหงิด พวกเขาไม่รวู้ ่าจะแบ่งปั นพระ
กิตติคุณอย่างไร ไม่นานนัก เจ้าหน้าทีไ่ ด้มาทาการตรวจสอบในการมาอยูข่ องพวกเขา ทาให้พวกเขากลัวมาก
อาจารย์ลโี ทรศัพท์หาผู้นาคริสตจักรเพื่อขอความช่วยเหลือ ผู้นาคริสตจักรก็ไม่รจู้ ะช่วยเหลืออย่างไรดี
นอกจากการอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้สามารถหาทางออกได้
“เริม่ อธิษฐานอย่างจริงจัง และทูลขอให้พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทาอย่างไรต่อไป” ผูน้ าคริสตจักร
กล่าว
และนัน้ ก็เป็ นสิง่ ที่อาจารย์ลไี ด้ปฏิบตั ิ เขาได้เดินไปรอบๆ หมู่บ้านพร้อมกับอธิษฐาน เขาคุกเข่าบนเนิน
เขาทีเ่ ขาสามารถมองเห็นหมูบ่ า้ นได้ และอธิษฐาน
หลังจากนัน้ ไม่นาน อาจารย์ลเี ริม่ ไปเยีย่ มเยียนคนในหมู่บ้านในบ่ายวันสะบาโต ระหว่างการเยีย่ มเยียน
นัน้ เขาได้รเู้ รือ่ งของผูห้ ญิงคนหนึ่งทีถ่ ูกผีเขาสิง และเขาได้ตดั สินใจทีจ่ ะไปเยีย่ ม แน่นอนหญิงคนนัน้ ถูกล่ามโซไว้
กับเสาในบ้า นของเธอเอง เธอมีลูก 5 คน และถู กล่ ามไว้กับ เสามาเป็ นเวลาสองเดือ นแล้ว เธอมีจติ ใจที่ไ ม่
สมประกอบ หรือจะเรียกว่าบ้าก็ได้ อาศัยอยู่ในบ้านเหมือนกับสุนัขถูกล่ามโซ อาจารย์ลเี รียนรูว้ ่าเธอเป็ นแบบนี้
หลังจากทีส่ ามีของเธอได้เสียชีวติ
อาจารย์ล ีขออนุ ญ าตผู้นาหมู่บ้านที่จะอธิษ ฐานเผื่อ หญิงหม้ายคนนี้ และก็ได้รบั อนุ ญ าต ชาวบ้านได้
พยายามช่วยหาทางรักษาเธอ แต่กไ็ ม่มอี ะไรดีขน้ึ อาจารย์ลยี ่นื มือไปแตะบนหัวของหญิงหม้ายและอธิษฐาน ใน
วันต่อมา เขายังคงไปเยี่ยมหญิงหม้ายและอธิษฐานกับเธออีก เขาไปทุกวันๆ จดผ่านไปครบสัปดาห์ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ กับหญิงหม้ายคนนัน้ เธอเริม่ รับประทานอาหารและดื่มน้ าเหมือนคนปกติ ทีส่ าคัญ เธอเริม่ พูดคุย
เป็ นประโยคสัน้ และสนทนาโต้ตอบได้
แล้ววันหนึ่ง หญิงหม้ายคนนัน้ ได้มอบถวายจิตใจให้กบั องค์พระเยซูคริสต์ แน่นอน ผีรา้ ยได้ไปจากเธอ
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ในทีส่ ุด ผูน้ าหมู่บา้ นได้ปลดโซ่ตรวนของเธอ และให้เสือ้ ผ้าใหม่กบั เธอได้สวมใส่ แต่ญาติๆ ก็ยงั กังวลว่า
ผีจะกลับมาเข้าเธออีก หญิงหม้ายกับลูกอีก 5 คน จึงได้ยา้ ยไปอยูท่ บ่ี า้ นอาจารย์ล ี จนกว่าญาติๆ จะมันใจว่
่ าจะไม่
มีผเี ข้าหญิงหม้ายอีก ถึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้
หลังจากใช้เวลาศึกษาพระคัมภีรอ์ ยูพ่ กั ใหญ่ หญิงหม้ายคนนี้และลูกคนโตอีกสองคนได้ตดั สินใจรับบัพติศ
มาเป็ นลูกของพระเจ้า และนี่เป็ นครอบครัวแรกทีเ่ ป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองนี้
ข่าวเกี่ยวกับพระเยซูได้ช่วยขับผีให้หญิงหม้ายในเมืองอุดมไซได้กระจายไปเป็ นวงกว้าง หลายๆ คนใน
หมู่บ้านได้มาที่บ้านอาจารย์ล ี และให้เขาช่วยรักษาอาการผิดปกติต่างๆ หลายคนได้รบั เชื่อข่าวประเสริฐและ
ยอมรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา
วันนี้ หญิงหม้ายในเมืองอุดมไซมีวถิ ชี วี ติ ใหม่ เธอได้ช่ วยเพื่อนบ้านปลูกข้าว แลกกับข้าวที่จะมาเลี้ยง
สมาชิกในครอบครัว เธอไม่มที ส่ี าหรับจะทากิน และไม่มงี านทีแ่ น่นอน และยังมีลกู อีก 5 คนทีต่ อ้ งเลีย้ ง
โปรดอธิษฐานเผื่อหญิงหม้ายคนนี้รวมถึงครอบครัวของเธอด้วย และอธิษฐานเผื่อผู้คนในประเทศลาว
ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสาหรับวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสร้างโรงเรียนแอ๊ดเวน
ตีสในประเทศลาว ขอบคุณสาหรับพันธกิจการถวายของท่านทีจ่ ะมีส่วนช่วยในการประกาศพระกิตติคุณไปทัวโลก
่
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 12 มีนาคม 2022
ให้อภัยคุณแม่ ตอนที่ 1
เล่าโดย ชาไมเน่ คู วัย 38 ปี ประเทศไทย
เมื่อฉันได้มอบถวายชีวิตของฉันให้กบั พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้ชว่ ยเหลือจิตใจของฉันที่ดนิ ้ รน
อยูใ่ นความผิดมาเป็ นเวลาหลายปี ซึ่งบาปนีไ้ ด้ผิดพระบัญญัตสิ ิบประการที่พระเจ้าได้ให้ไว้คือ “ให้เกียรติบิดามารดา
ของเรา” (อพยพ 20:12)
ฉันตระหนักในความผิดบาปของตนเอง และอธิษฐานตามคาอธิษฐานของท่านดาวิดว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงตรวจค้นข้าพระองค์ และทรงรูจ้ กั จิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์ และทรงรูจ้ กั ความคิดของข้า
พระองค์ และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนาข้าพระองค์ไปในทางนิรนั ดร์”
(สดุดี 139:23-24)
ปัญหาน่าจะเริ่มจากตอนที่ฉันเริ่มคบหากับผูช้ ายคนหนึ่งที่มาจากบ้านเกิดของฉันในประเทศมาเลเซีย เขา
ไม่ใช่คริสเตียน ทาให้แม่ของฉันไม่ชอบเขา และแสดงออกอย่างชัดเจน บางครัง้ แม่ทาเป็ นไม่สนใจเมื่อแฟนของฉัน
ทักทายท่านว่า “สวัสดี” เธอจะทาเหมือนไม่ได้ยินแล้วเบือนหน้าหนีเกือบทุกครัง้ ที่เจอกัน ความตึงเครียดที่เลวร้ายได้
ดาเนินไปเป็ นเวลานานถึงแปดปี
ฉันเองก็เป็ นคนหัวแข็ง ฉันไม่สนใจความคิดเห็นของแม่ หรือไม่สนใจว่าแม่จะคิดยังไง ฉันสนุกกับการที่ทา
ให้แม่ลาบากใจ และในแต่ละวัน ฉันจะกลับเข้าบ้านเวลาจะไปนอนเท่านัน้ เพราะไม่อยากจะใช้เวลากับแม่
ฉันเริ่มอธิษฐานขอการอภัยจากพระเจ้า และฉันขอให้พระองค์ชว่ ยให้ฉนั รักษาพระบัญญัตขิ อ้ ที่หา้ แต่ฉนั ก็
ล้มเหลวทุกวันเป็ นเวลาถึงสองปี ฉันอธิษฐานในตอนเข้า และทุกๆ ครัง้ ที่เดินออกมาจากห้อง ฉันเริ่มคุยกับแม่ แต่
ความโมโหได้เข้าครอบงา แม่และฉัน ไม่เคยสบตากัน แม่ทาให้ฉนั ราคาญ ฉันพยายามที่จะอธิษฐานหนักขึน้ แต่ฉนั
ก็เริ่มที่จะไม่ชอบเสียงเคาะประตูของแม่ท่ีมาบอกฉันว่า อาหารพร้อมแล้ว
ฉันเป็ นลูกสาวที่แย่มาก และดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่จะช่วยฉันได้ ฉันหยุดที่จะคุยกับแม่เป็ นเวลาสอง
เดือน เมื่อแม่พยายามที่จะเริ่มบทสนทนากับฉัน ฉันก็จะหันหน้าหนี ทาเป็ นไม่สนใจและไม่ได้ยิน ฉันไม่รูว้ า่ จะคุยกับ
แม่อย่างไร เห็นได้ฉนั ว่า ฉันไม่อาจจะให้อภัยแม่ได้
ฉันอธิษฐานมากขึน้ อีก
พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของฉันผ่านทางพระคัมภีร ์ เช้าวันหนึ่ง ฉันอ่านพระคัมภีรแ์ ละพบพระคาของพระ
เยซูท่ีกล่าวไว้ใน พระธรรมมัทธิว 6:14-15 “เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดา
ของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วย แต่ถา้ พวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของ
เพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน ” หลังจากนัน้ ฉันได้อา่ นใน
หนังสือ “เคล็ดลับแห่งความสุข” ซึ่งบันทึกไว้ว่า “สงครามยิ่งใหญ่ท่ีสดุ เท่าที่เคยมีการต่อสูม้ าคือ การต่อสูก้ บั ตนเอง
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การยอมถวายตน มอบถวายทุกสิ่งให้เป็ นไปตามนา้ พระทัยของพระเจ้านัน้ จาเป็ นต้องมีการดิน้ รนต่อสู่ แต่เราจะต้อง
ยอมมอบถวายจิตวิญญาณของเราให้พระเจ้าที่ความบริสทุ ธิ์ในจิตใจจะถูกสร้างขึน้ ใหม่ได้” (หน้า 38)
ฉันตระหนักว่า ฉันกาลังยึดติดกับบาปที่เป็ นอันตราย ฉันต้องเรียนรูท้ ่ีจะให้อภัยแม่ของฉัน แต่ฉนั ทาไม่ได้
จริงๆ เพราะไม่สามารถถ่อมตัวและจิตใจลงยอมรับ และให้อภัยกับแม่
พระเจ้ายังคงทางานในจิตใจของฉัน และพระองค์ทรงช่วยให้ฉนั เริ่มคุยกับแม่อีกครัง้ สรรเสริญพระเจ้า มัน
เป็ นการเริ่มต้นที่ดี แต่ฉนั ก็รูว้ ่านี่พ่งึ เริ่มต้น และหนทางยังคงอีกยาวไกล ถึงแม้วา่ เราจะเริ่มพูดคุยกันแล้ว แต่ก็
เหมือนว่าบทสนทนาจะแห้งแล้ง ขาดความรักและความอดทน ในสติปัญญาของมนุษย์เหมือนกับฉัน ฉันสามารถ
เขียนเหตุผลต่างๆ มากมายว่าทาไมแม่สมควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างหยาบคายเช่นนี ้ หลายครัง้ ที่ฉนั คิดในใจว่า แม่
ต้องได้รบั บทเรียนจากการทาเช่นนี ้ เพราะความสัมพันธ์ท่ีพงั ทลายนีไ้ ม่ใช่ความผิดของฉัน
ฉันอธิษฐานขอต่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ให้ทาการเปลี่ยนแปลงจิตใจของฉัน แต่ถา้ มันไม่สามารถเป็ นไปได้
ก็ขอให้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจแม่ของฉัน ฉันจาข้อความที่เป็ นที่รูจ้ กั กันดี โดยนักเขียนที่ไม่มีช่ือเสียงกล่าวไว้ว่า
“บางครัง้ พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะการณ์ของเรา เพราะพระองค์ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแทน” ฉัน
เริ่มแน่ใจแล้วว่า พระเจ้าทรงต้องการจะเปลี่ยนแปลงฉันต่างหาก แต่อย่างไรล่ะ
ทุกวันนี ้ ชาร์ไมเน่ เป็ นครูสอนชัน้ อนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ในประเทศไทย ก่อนที่เธอจะ
มาสอนที่น่ี ในที่สดุ เธอก็สามารถคืนดีกบั แม่ของเธอได้ โปรดติดตามตอนต่อไปในวันสะบาโตหน้า
ขอบคุณสาหรับเงินถวายในวันสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี ท่ีแล้ว ที่ทกุ ท่านได้ถวายสาหรับโรงเรียนที่ชาร์
ไมเน่สอนอยู่ ให้ขยายการเรียนการสอนไปถึงชัน้ มัธยมได้ และสร้างห้องเรียน รวมถึงตึกเรียนเพิ่มขึน้ ด้วย
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 19 มีนาคม 2022
ให้อภัยคุณแม่ ตอนที่ 2
เล่าโดย ชาร์ไมเน่ คู วัย 38 ปี ประเทศไทย
เรื่องจากสัปดาห์ท่ีแล้ว หลังจากที่ชาร์ไมเน่ ยอมจานนชีวิตของเธอต่อพระคริสต์เจ้าในประเทศมาเลเซีย เธอ
ตระหนักว่า เธอจะต้องให้เกียรติแก่แม่ของเธอตามพระบัญญัตสิ ิบประการในพระคัมภีร ์ แต่อย่างไรล่ะ
ฉันอธิษฐานอย่างแรงกล้าตลองสองปี เกี่ยวกับความบาปของฉัน และบางครัง้ ฉันก็มีคาถามกับพระเจ้า
“โอ้...พระบิดาเจ้า พระองค์จะทรงเปลี่ยนจิตใจของพระองค์อย่างไร” ฉันอธิษฐาน “ได้โปรดทาอะไรบ้าง
อย่างด้วยเถอะ”
พี่นอ้ งของฉันกลับมาประเทศมาเลเซียเพื่อพบกับครอบครัวใหญ่ในช่วงปลายปี 2018 พี่สาวของฉันและ
สามีของเธอกลับมาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนน้องชายคนเล็กของฉันกลับมาจากประเทศไทย มันเป็ นการยากมากที่
ครอบครัวใหญ่จะมารวมตัวกัน เนื่องจากแต่ละคนอยูห่ ากไกลกันมาก
น้องชายคนเล็กของฉันชื่อลูเธอร์ ที่มีอายุนอ้ ยกว่าฉัน 11 ปี ได้สงั เกตเห็นความขัดแย้งระหว่างฉันและแม่ ใน
วันที่เขากาลังจะบินกลับประเทศไทย เขาเขียนจดหมายสอดไว้ท่ีหนังสือสาหรับนมัสการตอนเช้า ฉันพบมันในเช้า
วันรุง่ ขึน้ ลูเธอร์ได้เขียนในจดหมายว่า:
ผมรู ส้ กึ หนักใจเป็ นอย่างมากตอนทีเ่ ขียนจดหมายฉบับนี ้ ผมขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ทพี่ ไี่ ด้
เรียนรู ค้ วามจริงมากมาย และได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ไปในทางทีด่ ี ผมรู ส้ กึ ดีใจจริงๆ ทีเ่ ห็นพีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งในพันธกิจของ
พระเจ้า ผมรู ส้ กึ ภูมิใจเมือ่ ผมมองมายังพี่ สรรเสริญพระเจ้า
หลังจากอธิษฐาน และไตร่ตรงในสภาพบาป และความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง ผมรวบรวมความกล้าทีจ่ ะ
เขียนจดหมายจากใจของผมถึงพี่ เกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั แม่ของพวกเรา
ผมเข้าใจว่าแม่ของเราไม่สมบูรณ์ดพี ร้อม แม่ไม่มีเหตุผลในบางครัง้ และบางทีเธอก็เหมือนจะกวนประสาท
เรา ใช่แล้ว แม่เป็ นผูห้ ญิงทีพ่ ระเจ้าผูส้ มบูรณ์พร้อมได้มอบให้กบั เรา เพือ่ ทีจ่ ะรัก เพือ่ ทีร่ กั ษาความเคารพและปฏิบตั ิ
ตาม และเชือ่ ฟัง ผมทราบเป็ นอย่างดีว่าแม่ของเรามีขอ้ บกพร่อง แต่แม่ก็ยงั เป็ นแม่ทมี่ ีความห่วงใยให้ลูกเสมอ
ความห่วงใยของแม่นนั้ เราอาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทาไมแม่ถงึ ทาแบบนี ้ หรือทาแบบนีเ้ พือ่ อะไร ผมกลัวว่าพี่
จะไม่ตระหนักว่า พีก่ ็มีทศั นคติทหี่ นุ หันพลันแล่นต่อแม่ ซึ่งบางครัง้ ก็ไม่มีเหตุผล และแสดงออกกับแม่อย่างไม่อดทน
มีความมั่นใจในตัวเองสูง ผมยังกลัวว่านีอ่ าจเป็ นสิ่งทีก่ ีดขว้างคนรอบๆ ตัวพี่ เมือ่ พวกเขาเห็นพีป่ ฏิบตั ติ วั และพูดกับ
แม่ของเรา
อีกครัง้ หนึ่ง ผมเขียนจดหมายนีด้ ว้ ยจิตใจทีห่ นักหน่วง และด้วยใจทีร่ กั และห่วงใยพีส่ าวคนนี ้ ผมอาจจะไม่
สามารถอธิบายทุกอย่าง อย่างชัดเจน แต่ผมเชือ่ และอธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ ห้ทางานในจิตใจของพี่ และ
ให้จิตใจแห่งความปรองดองอยูก่ บั พี่ ดูแลตัวเองด้วยนะครับ
รักพีม่ ากและอธิษฐานเผือ่ เสมอ
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น้องชายคนเล็กของพี่
เมื่ออ่านจดหมายจบ ฉันร้องไห้นานกว่าชั่วโมง และอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าให้อภัยบาปให้กบั ฉัน และใน
เวลาเดียวกัน ฉันก็สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสกับฉันผ่านทางจดหมายของน้องชาย
ในขณะที่ตวั ฉันเองยังไม่ให้เกียรติแม่ของตัวฉันเอง ตัง้ แต่วนั นัน้ มา ฉันไม่สามารถขึน้ เสียงกับแม่ของฉัน ได้ พระเจ้า
ตอบคาอธิษฐานของฉัน ตามพระสัญญาของพระองค์ “และเราจะให้ใจเดียวแก่เขาทัง้ หลาย และเราจะใส่วิญญาณ
ใหม่ไว้ภายในพวกเขา เราจะนาใจหินออกไปจากเนือ้ ของเขา และให้ใจเนือ้ แก่เขาทัง้ หลาย” (เอเสเคียล 11:19)
ความสมพันธ์ท่ีแตกสลายของฉันกับแม่ ได้รบั การฟื ้ นฟูดว้ ยฤทธิ์อานาจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ฉัน
สรรเสริญพระเจ้าที่ทรงซ่อมแซมความสัมพันธ์ของแม่และฉันก่อนที่ฉันจะออกจากบ้าน หลังจากได้รบั จดหมายของ
น้องชายหกวัน ฉันก็ได้บนิ ไปทางตะวันตกของประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการฝึ กอบรมพระคัมภีรท์ ่ีคริสตจักรเป็ น
คนจัดขึน้ แม่ของฉันมาส่งฉันที่สนามบิน และกล่าวคาอาลาด้วยการสวมกอดฉัน นัน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบสิบปี ท่ีฉันได้
กอดกับแม่ หกเดือนผ่านไป ฉันเดินทางมาที่ประเทศไทยและเริ่มงานเป็ นครูสอนชัน้ อนุบาลในโรงเรียนนานาชาติ
แอ๊ดเวนตีสโคราช
คงไม่มีใครตาหนิฉนั ถ้าฉันออกจากบ้านโดยไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งกับแม่ แต่พระเจ้าไม่ยอมให้บาปของ
ฉันมีชยั เหนือพระองค์ พระเจ้าทรงรูเ้ วลาอันเหมาะสม พระองค์ทรงทาการอัศจรรย์ในชีวิตของฉันเพื่อให้ฉนั ได้ชาระ
บาปให้หมดจดก่อนที่ยา้ ยมาประเทศไทย
ขอบคุณสาหรับเงินถวายในวันสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี ท่ีแล้ว ที่ทกุ ท่านได้ถวายสาหรับโรงเรียนที่ชาร์
ไมเน่สอนอยู่ ให้ขยายการเรียนการสอนไปถึงชัน้ มัธยมได้ และสร้างห้องเรียน รวมถึงตึกเรียนเพิ่มขึน้ ด้วย และ
ขอบคุณสาหรับคาอธิษฐานเผื่อนักเรียนในโรงเรียน และเผื่อชาร์ไมเน่ รวมถึงครูคนอื่นๆ ด้วย
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ข่าวพันธกิ จผูใ้ หญ่ประจาวันสะบาโตที่ 26 มีนาคม 2022
โอกาสสุดท้ายของพระเจ้า
เล่าโดย ชาร์ไมเน่ คู วัย 38 ปี
สองสัปดาห์มาแล้วที่เราได้ยินเรื่องราวที่พระเจ้าได้ชว่ ยชาร์ไมเน่ให้กลับคืนดีกบั คุณแม่ของเธอ วันนีเ้ ราจะ
ฟั งว่าเธอได้มอบถวายจิตใจให้กบั พระเจ้าได้อย่างไร
ฉันท้าทายพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอย่างกล้าหาญ
“พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอถวายโอกาสสุดท้ายให้แก่พระองค์” ฉันอธิษฐาน “ข้าพระองค์เข้าร่วมกับ
หลายคริสตจักรตัง้ แต่อดีตมา แต่ไม่มีคริสตจักรไหนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ได้
ข้าพระองค์ยงั คงล้มลง ประเด็นคืออะไรกันแน่ ข้าพระองค์ควรล้มลงอยูแ่ บบนี ้ หรือว่าควรลุกขึน้ และพยายามที่จะ
กลับไปหาพระองค์ครัง้ แรกครัง้ เล่าหรือ ข้าพระองค์มีพกั ร้อนเหลืออยูส่ องสัปดาห์ และข้าพระองค์ไม่ตอ้ งการที่จะอยู่
บ้าน ดังนัน้ ข้าพระองค์จะไปอบรมการสอนพระคัมภีร ์ พระบิดาเจ้า นี่เป็ นโอกาสสุดท้ายของพระองค์ ถ้าสิ่งนีไ้ ม่เป็ น
ผลอย่างที่คดิ ข้าพระองค์พดู ได้เลยว่า พระองค์จะสูญเสียข้าพระองค์ไปตลอดกาล”
ฉันเติบโตมาในครอบครัวของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศมาเลเซีย ฉันไปร่วมนมัสการที่โบสถ์ตงั้ แต่ฉนั
ยังเป็ นเด็กเล็กๆ อยู่ แต่ฉนั ไม่พบสันติสขุ ในจิตใจเลย ฉันสนุกกับการมีแฟนที่ไม่ใช่คริสเตียนถึงแปดปี ฉันสนุกกับการ
เป็ นครูสอนดนตรีในโรงเรียนนานาชาติ แต่ฉนั ไม่มีสนั ติสขุ ดังนัน้ ฉันเลยอธิษฐานและเข้าร่วมการศึกษาพระคัมภีรท์ ่ี
โบสถ์
เราใช้เวลาสองสัปดาห์ในการศึกษาเรื่องสถานศักดิส์ ิทธิ์ ฉันไม่ได้เติบโตขึน้ จากการอ่านพระคัมภีร ์ แต่ฉนั ไป
โบสถ์เนื่องจากความเคยชิน สมาชิกโบสถ์บอกฉันว่า การเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสควรปฏิบตั ิตวั อย่างไร แต่ฉนั ไม่
เคยมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเจ้าเลย
ในชัน้ เรียนพระคัมภีร ์ ฉันได้อ่านในพระธรรม เอเสเคียล 37:4-5 ซึ่งกล่าวไว้วา่ “พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีก
ว่า “จงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี ้ และกล่าวกับพวกมันว่า กระดูกแห้งเอ๋ย จงฟั งพระวจนะของพระยาห์
เวห์” พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนีแ้ ก่กระดูกเหล่านีว้ ่า “ดูสิ เราจะนาลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้า และเจ้าจะมี
ชีวิต” วิสยั ทัศน์ของกระดูกแห้งนีส้ อนให้รูว้ า่ การฟื ้ นคืนชีพที่แท้จริงได้มาโดยได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเท่านัน้ และ
การเป็ นอยูข่ องลมปราณ ซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ฉันต้องการที่จะมีสมั พันธภาพเป็ นส่วนตัวกับพระเจ้าด้วยการ
อธิษฐาน และขอให้พระวิญญาณบริสทุ ธิ์มาทางานในจิตใจ
ฉันศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถานศักดิส์ ิทธิ์ และได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับความรักที่เสียสละของพระเจ้า ฉันเรียนรู อ้ ีกว่า
พระเจ้าทรงมีอานาจที่จะยกโทษบาปทัง้ หมดของฉัน และสิ่งที่พระองค์ปรารถนาอย่างสุดซึ่ง คือการที่ได้อยูร่ ว่ มกับ
ฉันตลอดไป
ความรักของพระเจ้าได้โอบกอดความว่างเปล่าและความแตกแยกในชีวิตของฉัน ฉันได้มอบหัวใจของฉัน
ให้กบั องค์พระเยซูคริสต์เจ้า และพระองค์ทรงเริ่มที่จะทางานในชีวิตของฉัน
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เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันได้เกิดขึน้ เมื่อฉันกลับไปทางานเป็ นครูสอนดนตรีให้กบั นักเรียนอายุ 5-6 ขวบอีกครัง้ ที่
โรงเรียน ฉันคาดหวังว่าจะได้รว่ มเฉลิมฉลองกับซานตาคลอส นางฟ้า และแม่มดในชัน้ เรียนดนตรี
วันหนึ่ง ในชัน้ เรียนดนตรี ฉันนาเสนอบทเรียนการฟั งและถาม ฉันให้เด็กนักเรียนหาเสียงที่บนั ทึกไว้ให้ตรง
กับภาพที่จะแสดงออกมา เช่น นาฬิกาของคุณปู่ ค้างคาวกระพือปี ก และโครงกระดูกในประสาทผีสิง
สิ่งที่ทาให้ฉนั ประหลาดใจคือ เด็กนักเรียนที่เรียนดีท่ีสดุ สองคนของฉัน อีธานและลูคสั จะไม่เข้าร่วมใน
บทเรียนนี ้ แรกๆ พวกเขาทัง้ สองปิ ดหูในขณะที่ฉนั เปิ ดเสียง และต่อมาพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการร้องเพลง
เกี่ยวกับประสาทผีสิง
ในตอนท้ายของชัน้ เรียน ฉันได้ถามทัง้ สองคนเกี่ยวกับเรื่องนี ้
“วันนีเ้ กิดอะไรขึน้ กับหนูสองคน” ฉันถาม “ทาไมหนูไม่ทาในสิ่งที่ควรจะทา”
อีธานเดินมาหาฉันแล้วพูดว่า “ผมเป็ นคริสเตียนครับ ผมไม่สามารถฟั งสิ่งเหล่านีไ้ ด้” แล้วเด็กชายผูน้ า่
สงสารก็ได้รอ้ งไห้ออกมา ส่วนลูคสั ได้หนั หน้ามาแล้วพยักหน้าให้ฉนั อย่างเคร่งขรึม
มันเป็ นการตาหนิท่ีรา้ ยแรงที่สดุ เท่าที่ฉนั เคยได้รบั ในชีวิตของฉัน พระเจ้าตรัสผ่านเด็กชายตัวเล็กๆ สองคนนี ้
ทาให้ฉนั คิดได้วา่ “ทาไมฉันถึงสอนเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องมารซาตาน”
วันหยุดสองสัปดาห์ครัง้ ต่อไปของฉัน ฉันได้กลับไปศึกษาพระคัมภีรอ์ ีกครัง้ และได้เรียนรูเ้ กี่ ยวกับเรื่องของ
ดาเนียลและเพื่อนที่มีหวั ใจที่สตั ย์ซ่ือต่อพระเจ้าต่อหน้ากษัตริยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ฉันจดจาได้ถึงหัวใจที่สตั ย์ซ่ือในพระ
เจ้าของอีธานและลูคสั
ฉันรูส้ กึ ได้ทนั ทีวา่ พระเจ้าต้องการให้ฉนั ลาออกจากงาน แต่ฉนั ไม่สามารถยืนได้ดว้ ยกาลังของฉันเอง ฉัน
แบ่งปันเรื่องราวของฉันกับอาจารย์ผสู้ อนพระคัมภีร ์
“คุณได้เห็นการเป็ นพยานที่ย่ิงใหญ่มากแล้ว” เขากล่าว “แต่ปัญหาก็คือ คุณไม่ได้ปฏิบตั ติ าม”
ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ เอง พระเจ้าได้ตรัสกับฉันผ่านทางการนมัสการเช้า ฉันอ่านในหนังสือ “อุทาหรณ์จาก
คาสอนของพระเยซู” เมื่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้ปรากฏขึน้ ในดวงใจ ความปลอดภัยเดียวที่ตอบสนองพวกเขาจะไม่
ชักช้า เมื่อการทรงเรียกมาถึง “จงไปทางานในส่วนองุ่นของเรา” อย่าปฏิเสธการทรงเรียก ‘วันนีถ้ า้ ท่านทัง้ หลายได้ยิน
พระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดือ้ รัน้ ’ (ฮีบรู 4:7) มันเป็ นการไม่ปลอดภัยที่จะชะลอการเชื่อฟั ง เพราะ
คุณอาจไม่ได้รบั คาเชิญอีกครัง้ ” (หน้า 280)
ด้วยดวงใจที่ยอมจานนต่อพระเจ้า ทาให้ฉนั สามารถเขียนจดหมายลาออกได้
ฉันกลับไปศึกษาพระคัมภีรต์ อ่ อีกห้าเดือน แต่ความดิน้ รนภายในได้ประทุขนึ ้ ระหว่างความต้องการของฉัน
และความประสงค์ของพระเจ้า งานสอนของฉันได้รบั ค่าตอบแทนดี และฉันไม่สามารถจินตนาการได้วา่ ฉันจะอยูไ่ ด้
อย่างไรโดยไม่มีเงิน ความปรารถที่จะพึ่งตัวเองได้ครอบงาฉันอีกครัง้ ฉันได้งานใหม่ท่ีได้คา่ ตอบแทนสูงกว่าเดิม
อย่างไรก็ดี ฉันจะต้องทางานในวันสะบาโตเป็ นครัง้ คราว
เมื่อฉันไปขอคาแนะนาจากศิษยาภิบาล เขาบอกกับฉันอย่างตรงไปตรงมาว่า “คุณเพิ่งออกจากงานก่อน
หน้านี ้ เพราะขัดกับหลักความเชื่อ แต่ตอนนีค้ ณ
ุ ก็กลับเข้าไปอีกจนได้”
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ไม่วา่ จะเจอเรื่องที่ย่งิ ใหญ่ขนาดไหน แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่า พระองค์ไม่เคยยอมให้ฉนั เผชิญหน้ากับการ
ทดลองที่ฉนั ไม่สามารถจะเอาชนะได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ในนาทีเกือบสุดท้าย พระเจ้าทรงเปิ ดประตูท่ี
ไม่คาดฝันให้กบั ฉัน มีคนเสนองานเป็ นครูสอนเด็กอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช ในประเทศไทย
ฉันประหลาดใจในเวลาของพระองค์อย่างมาก และฉันก็นกึ ถึงพระดารัสของพระองค์ท่ี วา่ “เพราะความคิด
ของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนีแ้ หละ
“เพราะฟ้าสวรรค์สงู กว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็สงู กว่าทางของพวกเจ้า และความคิดของเราก็สงู กว่า
ความคิดของเจ้าอย่างนัน้ ” (อิสยาห์ 55:8-9)
พระเจ้าทรงแสนดี พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของฉัน ให้ฉนั ยังคงสามารถสอนดนตรี หลังจากเป็ นครูสอน
เด็กอนุบาลอยูส่ องปี ฉันได้เลื่อนขัน้ เป็ นหัวหน้าแผนกดนตรีท่ีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ฉันไม่เคยอยูอ่ ย่างสงบสุข หรือ
จิตใจเต็มไปด้วยความสุขเลย พระเจ้าทรงสามารถเอาชนะใจฉัน และตอนนีเ้ ป็ นความปรารถนาของฉันที่จะนา
วิญญาที่หลงทางกลับมาสู่ความงดงามแห่งความรักของพระองค์
ขอบคุณสาหรับเงินถวายในวันสะบาโตที่สิบสามของท่านเมื่อสามปี ท่ีแล้วที่ได้ชว่ ยโรงเรียนนานาชาติแอ๊ด
เวนตีสโคราช ที่ชาร์ไมเน่ทางานอยู่ ให้ขยายการเรียนการสอนไปถึงชัน้ มัธยมได้ และสร้างห้องเรียน รวมถึงตึกเรียน
เพิ่มขึน้ ด้วย ในสะบาโตที่สิบสามนี ้ เงินถวายจะถูกส่งไปช่วยเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ทั่วทัง้ สานักงานภาคเอเชีย แปซิฟิกใต้ ขอบคุณสาหรับเงินถวายของท่านในสะบาโตที่สิบสามนี ้
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