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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 1 มกราคม 2022 

ค้นหาทางทีแ่ท้จริง 
 
เล่าโดย  มารอิาโน ดา คอสตา วยั 44 ปี...ประเทศตมิอร-์เลสเต 

 
มกีารจดังานหลายงานรอบเมอืงเพื่อเฉลมิฉลองวนัหยุดทางศาสนาครัง้ใหญ่ในประเทศตมิอร์-เลสเต และ

ผมตดัสนิใจว่าจะไปดกูารแขง่มา้  
การทีจ่ะไปสนามแขง่มา้ ผมตอ้งเดนิผ่านโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เมือ่ผมเดนิผ่าน มารอิาโนคนสอน

พระคมัภรีไ์ดเ้หน็ผมเดนิผ่าน เขาเลยวิง่ตามผมมาแลว้พดูว่า  
“ถา้คุณพอมเีวลา คุณอยากเรยีนพระคมัภรีด์ว้ยกนัไหม” 
ความจรงิผมเคยเรยีนพระคมัภรีก์บัพวกมชิชนันารทีีบ่า้นของพวกเขาสองสามครัง้ แต่ผมกเ็ลกิไป เพราะ

ดูเหมอืนว่าพวกเขาจะสอนสิง่เดยีวกบัที่โบสถ์ของผมสอน ถงึกระนัน้ เมื่อคนสอนพระคมัภรีว์ิง่ตามผมมา ผมก็
รูส้กึอยากเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระคมัภรีม์ากขึน้ 

“ครบั ผมอยากเรยีนพระคมัภรี”์ ผมตอบ 
“คุณไมจ่ าเป็นตอ้งมาทีบ่า้นของผม” มารอิาโนกล่าว “ผมจะไปทีบ่า้นของคุณเอง หลงัจากแขง่มา้เสรจ็ เรา

กไ็ปทีน่ัน่ได”้ 
เราไปทีบ่้านของผมทนัทหีลงัการแข่งขนัมา้เสรจ็ และเริม่ศกึษาพระคมัภรี ์ เราเรยีนดว้ยกนัสีเ่ดอืน และ

ผมตกลงจะไปโบสถแ์อ๊ดเวนตสีกบัมารอิาโนทุกวนัสะบาโต แต่ผมกย็งัคงไปทีโ่บสถข์องผมในวนัอาทติย ์ผมคดิว่า
ไมเ่หน็จะผดิอะไรกบัการนมสัการในวนัเสารแ์ละวนัอาทติยด์ว้ยกนั 

หลงัจากนัน้ไม่นาน มมีชิชนันารคีนใหม่มาถงึ ผมไดศ้กึษาพระธรรมดาเนียลและววิรณ์กบัเขา เราอ่านใน
พระธรรมดาเนียล 7:25 บอกว่า “พระองคจ์ะตรสัถอ้ยค าโออ้วดต่อองคผ์ูสู้งสุด จะขม่เหงวสิุทธชินขององคผ์ูสู้งสุด 
และจะตัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงเวลาและบทบญัญตั”ิ  

ทีบ่า้น ผมเปิดพระคมัภรีแ์ละอ่านขอ้นี้ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า “พระองคจ์ะตรสัถ้อยค าโออ้วดต่อองคผ์ู้สูงสุด จะข่ม
เหงวสิุทธชินขององคผ์ูส้งูสุด และจะตัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงเวลาและบทบญัญตัิ” 

ผมพดูกบัตวัเองว่า “สิง่ทีฉ่นัเชื่อมาหลายปีไมเ่ป็นความจรงิเหรอเนี่ย” 
ผมปิดพระคมัภรีแ์ละพยายามจะนอนให้หลบั ผมสงสยัว่าพวกมชิชนันารพียายามจะหลอกผมหรอืเปล่า 

บางทพีวกเขาอาจจงใจใหผ้มอ่านขอ้พระคมัภรีข์อ้นี้เพื่อโน้มน้าวใหผ้มเขา้รว่มครสิตจกัรของพวกเขา 
เมือ่ตื่นขึน้ ผมเปิดไฟและอ่านพระคมัภรีข์อ้เดมิ “พระองคจ์ะตรสัถอ้ยค าโออ้วดต่อองคผ์ูส้งูสุด จะขม่เหงวิ

สุทธชินขององคผ์ูส้งูสุด และจะตัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงเวลาและบทบญัญตัิ” คราวนี้ ผมรูส้กึว่า ครสิตจกัรของผมได้
เปลีย่นเวลาของวนัสะบาโตและกฎทีป่ระกาศวนัทีเ่จด็คอืวนัสะบาโตหรอืเปล่า 

ต่อมาผมตระหนกัว่าพระวญิญาณบรสิุทธิก์ าลงัพพิากษาใจผม  
ผมตดัสนิใจอดอาหารทนัท ีและอธษิฐาออ้นวอน “วนัเสารห์รอืวนัอาทติยก์นัแน่ทีเ่ป็นวนัสะบาโตทีแ่ท้จรงิ 

ครสิตจกัรของผมหรอืครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีเป็นครสิตจกัรทีแ่ทจ้รงิกนัแน่” 
หลงัจากอดอาหารและอธษิฐานเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห ์ความคดิหนึ่งพูดกบัผมว่า “คุณควรท าตามทีเ่ขยีน

ไวใ้นพระคมัภรี”์ 
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ผมตัง้ใจแน่วแน่แลว้ว่าจะท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ตามทีร่ะบุไวใ้นพระคมัภรี์ 
แมผ้มจะไปโบสถ์ทุกวนัสะบาโต แต่ศาสนาจารยป์ระจ าโบสถ์ไม่เคยชวนใหผ้มรบับพัตศิมา หลงัจากจบ

การนมสัการ ผมกบัศาสนาจารยป์ระจ าโบสถ์มกัจะรบัประทานอาหารดว้ยกนัและคุยกนัเกี่ยวกบัเรือ่งในพระคมัภรี ์
วนัสะบาโตหนึ่ง ระหว่างหมดช่วงโรงเรยีนสะบาโต และเตรยีมเขา้ช่วงเทศนา ผมไดถ้ามศาสนาจารยว์่า 

“เมือ่ไรจะมกีารจดัพธิบีพัตศิมาส าหรบัคนใหมท่ีต่อ้งการรบับพัตศิมา” 
ศาสนาจารยต์อบว่า “มนัก็ขึน้อยู่กบับุคคลที่ต้องการรบับพัตศิมา เราสามารถจดัเตรยีมพธิบีพัตศิมาให้

เขาหรอืเธอไดทุ้กเมือ่ทีพ่วกเขาพรอ้ม” 
ในขณะนัน้ผมไดต้ดัสนิใจพดูออกมาว่า “ถา้มพีธิบีพัตศิมา ผมกอ็ยากรบับพัตศิมาดว้ย” 
ทนัททีี่ศาสนาจารยไ์ด้ยนิดงันัน้ เขาก็กอดผม และมสีมาชกิทัง้เดก็และผู้ใหญ่ ได้เหน็ภาพแห่งความสุข

ของเราจงึเขา้มาจบัมอืผมและโอบกอดผมเช่นกนั 
“คุณไดร้บัการทรงเรยีกจากพระเจา้” พวกเขาบอกผม  
เมือ่ผมไดย้นิค าเหล่านัน้ผมกร็อ้งไห ้ผมไดพ้บหนทางทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้แลว้  
ทุกวนันี้มารโิอเป็นคนสอนพระคมัภรี ์และไดน้ าผูค้นมากมายมาสู่วถิทีีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ผ่านการศกึษา

พระคมัภรี ์และฤทธิอ์ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์เราจะได้รูเ้ร ื่องราวเกี่ยวกบัคนเหล่านัน้หลายคนในอกีไม่กี่
สปัดาหข์า้งหน้า 

เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมือ่หกปีทีแ่ลว้ ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่ง
แรกและแห่งเดยีวในประเทศตมิอร์-เลสเต ส าหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสรา้งหอพักที่โรงเรยีน
แห่งนี้เพื่อใหเ้ดก็ๆ จากหมู่บา้นห่างไกล สามารถเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนได ้อย่างเช่นมารโิอท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อนพระ
คมัภรีข์อขอบคุณทุกท่านส าหรบัแผนการถวายของท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 8 มกราคม 2022 

ดแูลสวนของพระเจ้า 
 
เล่าโดย  มารโิอ ดา คอสตา้ วยั 44 ปี 

 
สวนผกัเป็นสถานที่ทีด่ใีนการสอนพระวจนะของพระเจา้ มนัเป็นสวนทีเ่มลด็แห่งความจรงิสามารถหยัง่

รากได ้
หลายคนในประเทศติมอร์-เลสเตมสีวนผกัอยู่ใกล้บ้าน พชืผลเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการท าอาหารและ

ผลผลติทีเ่กนิมา สามารถขายผลผลตินัน้เพื่อหารายได้ได ้พชืผลทีส่ าคญัในสวนของครอบครวัอนัไดแ้ก่ ขา้วโพด 
มนัส าปะหลงั และมนัเทศ สวนหลายแห่งยงัปลกูผกัใบเขยีว ฟักทอง มะละกอ กลว้ย และถัว่ลสิง 

ผมก าลงัท างานอยูใ่นสวนของตวัเองเมือ่หวัหน้ามชิชนันารขีองครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีมาที่บ้าน
ของผม “เราก าลงัจดัโปรแกรมสามเดอืนเพื่อฝึกอบรมคนสอนคมัภรี”์ เขากล่าว “คุณควรเขา้รว่มกบัเรา” 

ผมชอบความคดินี้ ผมกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแบ่งปันความรกัครัง้ใหม่ของผมทีม่ต่ีอพระเยซหูลงัจากเพิง่รบับพั
ตศิมา เมือ่เสรจ็สิน้โปรแกรมการฝึกอบรม นกัเรยีนทัง้หมดไดไ้ปพบกนัที่โบสถแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงดลิ ีซึง่เป็นเมอืง
หลวงของประเทศตมิอร-์เลสเต ทัง้นี้เพื่อแจง้นักเรยีนใหท้ราบว่าใครจะไดไ้ปรบัใชท้ีไ่หน ผมไมไ่ดถู้กเลอืก เพราะ
มคีนทีจ่บหลกัสตูรสอนพระคมัภรีม์ากกว่าต าแหน่งทีต่อ้งการ 

ผมกลบัมาทีห่มู่บา้นของผมเพื่อดูแลสวนของผมตามเดมิ และผมยงัเป็นสมาชกิทีเ่ขม้แขง็ของครสิตจกัร
ดว้ย  

หลายปีผ่านไป ผูน้ าครสิตจกัรอกีคนเรยีกผมจากเมอืงดลิ ี เขากล่าวว่า “ผมมคีวามคดิดีๆ  ท าไมคุณไม่รบั
ใชพ้ระเจา้ดว้ยการสอนพระคมัภรีใ์นพืน้ทีท่ีคุ่ณอยู”่ 

ผมชอบความคดินี้ และไม่นานจากนัน้ ผมก็ได้มาที่หมู่บ้านโคโดะ ผมแนะน าตวัเองให้กบั อาดอลโฟ 
ชาวบา้นคนหนึ่ง ผมบอกเขาว่าผมอาศยัอยู่ห่างไกลออกไปอกีหมู่บา้นหนึ่ง และถูกส่งมายงัหมู่บา้นนี้ในฐานะคน
สอนพระคมัภรีข์องครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เขาไม่เคยไดย้นิเรื่องของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
จงึท าใหเ้ขาอยากทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

ผมบอกกบัอาดอลโฟ ถงึเรื่องของตวัผมเองว่ามาเรยีนรูค้วามจรงิในพระคมัภรีเ์กี่ยวกบัเรื่องวนัสะบาโต 
และการตดัสนิใจเขา้ร่วมกบัครสิตจกัรเซเว่นเดยแ์อ๊ดเวนตสีไดอ้ย่างไร ผมเปิดพระคมัภรีแ์ละพูดเกี่ยวกบัวนัของ
พระเจา้ทีแ่ทจ้รงิคอืวนัเสาร ์ไมใ่ช่วนัอาทติย ์

ผมเห็นว่าการสนทนาของเรากระตุ้นให้ อาดอลโฟสนใจเพิม่มากขึ้น ผมอธษิฐานอ้อนวอนขอให้พระ
วญิญาณบรสิุทธิท์รงเปิดใจของเขา  

สามวนัต่อมา ผมกลบัไปทีบ่้านของอาดอลโฟอกีครัง้ และเชญิชวนเขาให้มาท างานในสวนของแองเจโล
ซึง่เป็นเพื่อนบา้น ผมพบว่าชาวบา้นยนิดรีบัความช่วยเหลอืจากผมในสวนของพวกเขา และในขณะทีเ่ราท างาน 
ผมสามารถสอนพวกเขาเกี่ยวกบัเรื่องในพระคมัภรีไ์ด ้ขณะทีอ่าดอลโฟกบัผมช่วยแองเจโลในสวนของเขา ผมได้
แบ่งปันพระค าของพระเจา้ ผมเหน็ว่าอาดอลโฟและแองเจโลเพลดิเพลนิกบัการสนทนา เมื่อเราท างานเสรจ็ตอน
บ่ายแก่ๆ อาดอลโฟกม็าหาผมและพดูว่า “คุณช่วยสอนพระคมัภรีใ์หผ้มไดไ้หม”  
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เขากบัผมเริม่พบกนัในตอนกลางคนืเพื่อศกึษาพระคมัภรี ์เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มไีฟฟ้าใช้ ผมจงึต้อง
จดัหาน ้ามนัก๊าดส าหรบัจดุตะเกยีง ระหว่างวนั ผมสอนพระคมัภรีก์บัชาวบา้นคนอื่นๆ ขณะทีช่่วยพวกเขาในสวน
ดว้ย 

อาดอลโฟกลายเป็นชาวบา้นคนแรกทีเ่ขา้ร่วมนมสัการกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี จากนัน้แอง
เจโลขอใหส้อนพระคมัภรีก์บัเขาบา้ง เขาเป็นผูน้ าครสิตจกัรทอ้งถิน่มาเป็นเวลา 12 ปีแลว้ และชาวบา้นหลายคนก็
โกรธเมือ่เหน็ว่าเขาก าลงัศกึษาพระคมัภรีก์บัผม ผมไดย้นิมาว่าพวกเขาวางแผนทีจ่ะท ารา้ยผม 

แองเจโลกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของเขาและของผม เขาแนะน าใหห้ยุดการศกึษาพระคมัภรีไ์ปก่อน 
ในตอนนัน้ ผมและเขาก าลงัรวบรวมและกนิมะพรา้วแหง้ปอกเปลอืกในสวนของเขา ผมสงัเกตว่ามะพรา้วแหง้ตน้
หนึ่งเริม่แตกหน่อ ซึง่เป็นเรือ่งผดิปกตทิีม่ะพรา้วทีต่ายแลว้จะแตกหน่อได ้

“เรามาปลูกมะพรา้วกนัและท าขอ้ตกลงกบัพระเจา้กนัเถอะ” ผมบอกแองเจโล “ถ้างานของพระเจา้จะอยู่
ในแผ่นดนินี้ ลูกมะพรา้วกจ็ะมชีวีติอยู่ดว้ย แต่ถ้างานของพระเจา้ต้องจบลงหรอืตายในแผ่นดนินี้ ลูกมะพรา้วกจ็ะ
ตายดว้ย” 

สบิปีผ่านไป มะพร้าวที่ตายแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ที่แขง็แรง แองเจโลสงัเกตเห็นได้ ในการไปเยี่ยม
หมูบ่า้นครัง้ล่าสุด ผมพบกบัแองเจโล และเขาประกาศว่าเขาตอ้งการรบับพัตศิมา 

ผมหวงัว่าอกีหลายจติวญิญาณจะถูกส่งไปยงัพระเจ้าในสวนที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ผมเพื่อดูแลใน
ประเทศตมิอร-์เลสเต  

เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมือ่หกปีทีแ่ลว้ ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่ง
แรกและแห่งเดยีวในเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต คอืเมอืงดลิ ีส าหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสรา้งหอพกัทีโ่รงเรยีนแห่งนี้เพื่อใหเ้ดก็ๆ จากหมูบ่า้นห่างไกล เช่นหมูบ่า้นโคโดะ สามารถเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน
แห่งนี้ได ้ขอขอบคุณทุกท่านส าหรบัแผนการถวายของท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 15 มกราคม 2022 

สู่เส้นทางใหม่ 
 
เล่าโดย  อาดอลโฟ มอนไตโร วยั 40 ปี...ประเทศตมิอร-์เลสเต 

 
ผมรกัครสิตจกัรของผมทีห่มูบ่า้นโคโดะ ประเทศตมิอร-์เลสเต ผมเขา้รว่มนมสัการทุกๆ วนัอาทติย ์ผมไป

รว่มการประชุมอธษิฐานทุกครัง้ ผมมสี่วนรว่มในกจิกรรมของครสิตจกัรทุกครัง้ 
จน มารโิอ ไดม้าทีห่มูบ่า้นของผม 
เมือ่มาเยีย่มทีบ่า้น มารโิอบอกผมว่า เขาอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นห่างไกลออกไป แต่ถูกส่งมาทีห่มูบ่า้นของผม

ในฐานะอาสาสมคัรสอนพระคมัภรี์ให้กบัครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี ผมไม่เคยได้ยนิเกี่ยวกบัครสิตจกัร
เซเว่นเดยแ์อ๊ดเวนตสีมาก่อน 

มารโิอบอกผมว่าเขาพบความจรงิในพระคมัภรีเ์กี่ยวกบัวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ไดอ้ย่างไร และตดัสนิใจเขา้
ร่วมครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี เขาเปิดพระคมัภรีแ์ละพูดเกี่ยวกบัวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ที่แท้จรงิ เขา
กล่าวว่า วนัของพระเจา้เป็นวนัเสารไ์ม่ใช่วนัอาทติย ์ผมเหน็หลกัฐานในพระคมัภรีว์่าวนัเสารเ์ป็นวนัทีเ่จด็และวนั
อาทติยน์ัน้เป็นวนัแรก 

ผมเริม่อธษิฐานอย่างจรงิจงัต่อพระเจา้ ผมถามพระองคว์่า ผมควรด าเนินชวีติตามแบบเก่าและใหว้นัแรก
เป็นวนับรสิุทธิ ์หรอืควรไปในทางใหม ่คอืวนัทีเ่จด็เป็นวนัศกัดิส์ทิธิ ์

“พระองคเ์จา้ขา้” ผมอธษิฐานออ้นวอน “ทางเก่าถูกตอ้งหรอืทางใหมถู่กตอ้ง” 
ผมอธษิฐานตดิต่อกนัสามวนั คนืหนึ่ง เมื่อผมนอนหลบั ผมไดฝั้นว่าขา้งหน้ามทีางสองทาง: ทางเก่าและ

ทางใหม ่มคีนยนือยูข่า้งหน้าผมแลว้พดูว่า “จะดกีว่าถา้คุณเดนิตามทางใหมแ่ลว้ออกจากทางเก่า” 
ในตอนเชา้ผมตื่นขึน้ และคดิเกีย่วกบัความฝัน มนัดเูหมอืนจรงิมาก 
วนันัน้ มารโิอกลบัมาทีบ่า้นของผมอกีครัง้ และชวนผมใหไ้ปท างานช่วยเขาทีส่วนของแองเจโลเพื่อนของ

ผม  ขณะทีเ่ราท างาน มารโิอแบ่งปันพระค าของพระเจา้กบัแองเจโล มารโิอมกัจะพดูเกี่ยวกบัพระคมัภรีใ์นขณะที่
เขาช่วยชาวบ้านในสวนของพวกเขา เราสนุกกบัการฟังเขา แต่ค าพูดของเขาสมัผสัใจผมเป็นพเิศษในวนันี้ ผม
ขอใหเ้ขาสอนพระคมัภรีใ์หก้บัผม 

หลงัจากรบับพัตศิมาได้ไม่กี่เดอืนต่อมา ผมก็สอนภรรยาเกี่ยวกับพระคมัภรี ์เธอรบับพัตศิมาพรอ้มกบั
สมาชกิอกีสองครอบครวัในหมูบ่า้นของเรา  

ชวีติไมไ่ดง้า่ยเลยตัง้แต่เราเขา้รว่มครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี หลายปีหลงัการบพัตศิมาของภรรยา
ผม พีช่ายของเธอซึง่เป็นผูน้ าในครสิตจกัรเดมิของเรา เรยีกรอ้งใหเ้ราละทิง้ศรทัธาของเรา เขายงัทุบตภีรรยาของ
ผมต่อหน้าผม 

พีช่ายภรรยาผมพูดว่า “มเีพยีงแค่สามขีองเธอเท่านัน้ทีจ่ะเปลี่ยนมานับถอืศาสนานัน้ได ้แต่เธอตามเขา
ไปไมไ่ด”้ 

แต่ภรรยาของผมประกาศว่าเธอตัง้ใจจะเดนิตามเสน้ทางใหม ่ 
“ฉนัแต่งงานแลว้ และมคีรอบครวัแลว้” เธอกล่าว “สามขีองฉนัเป็นหวัหน้าครอบครวั ถา้เขาอยูบ่นเสน้ทาง

ทีฉ่นัตอ้งไป ฉนักจ็ะไปกบัเขาแมก้ระทัง่จุดจบของโลก” 
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เมื่อเราต้องเผชญิกบัแรงกดดนัอย่างหนักจากญาตพิี่น้อง แต่พระเจา้ดต่ีอเรามาก ภรรยาของผมและผม
ไดอ้ธษิฐานเผื่อญาติๆ  ของเรา แมข่องผม และลกูพีล่กูน้องสองคนของผมไดเ้ขา้รว่มครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีเช่นกนั 

ผมไม่มเีงนิมากพอที่จะสนับสนุนพระกติตคิุณของพระเจา้ เพราะผมเป็นเพยีงแค่พนักงานรกัษาความ
ปลอดภัย แต่ผมมีพลังที่จะแบ่งปันความจริงกับผู้อื่น การน าวิญญาณมาหาพระเยซูเป็นหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของผม เพราะผมรูว้่าทุกจติวญิญาณมคี่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้า ผมบอกทุกคนที่ผมพบว่า
พระเยซทูรงรกัพวกเขาจรงิๆ และตอ้งการช่วยพวกเขาใหร้อด  

โปรดอธษิฐานเผื่อสมาชกิแอ๊ดเวนตสีในหมู่บ้านโคโดะ อธษิฐานใหพ้วกเขาจะสามารถแบ่งปันพระกติติ
คุณกบัหมู่บา้นใกลเ้คยีงได ้และอธษิฐานเผื่อโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแห่งเดยีวในประเทศตมิอร์-เลสเตทีเ่มอืงดลิ ีซึง่
เป็นเมอืงหลวง ที่ซึ่งเดก็ๆ ในหมู่บ้านจะสามารถเรยีนหนังสอืได้ในขณะที่พกัอยู่ในหอพกัที่สร้างขึ้นด้วยความ
ช่วยเหลอืจากเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้ 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 22 มกราคม 2022 

พระคมัภีรส์ าหรบันักบวชเท่านัน้ 
 
เล่าโดย  แองเจโล  วยั 43 ปี...ประเทศตมิอร-์เลสเต 

 
ผมใฝ่ฝันที่จะศึกษาพระคมัภีร์ แต่ผู้น าครสิตจกัรของผมบอกกบัผมว่าพระคมัภีร์มไีว้ส าหรบันักบวช

เท่านัน้ 
ผมจะเล่าใหฟั้งว่าเกดิอะไรขึน้บา้ง 
ผมโตมาในครอบครวัครสิเตยีน และมกัจะช่วยงานในโบสถข์องผมในหมูบ่า้นโคโดะ ประเทศตมิอร-์เลสเต 
ตอนผมอายุ 23 ปี ผมเริม่ช่วยน ากลุ่มเยาวชนของครสิตจกัร และเมื่อตอนอายุ 27 ปี ผมเขา้ร่วมกบักลุ่ม

มชิชนันารเีพื่อออกไปประกาศนอกหมู่บา้น พอผมอายุได ้31 ปี ผูน้ าของครสิตจกัรไดเ้หน็ความกระตอืรอืรน้ของ
ผม และไดข้อใหผ้มเป็นผูน้ าชุมชนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านของผม เป็นเวลา 12 ปีทีผ่มเป็นผูน้ าในชุมชนและเทศนา
ทุกวนัอาทติยจ์ากหนงัสอืค าสอนของครสิตจกัร 

เมื่อคนสอนพระคมัภรีข์องครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีที่ชื่อมารโิอปรากฏตวัขึน้ในหมู่บ้านของผม 
เขาไดอ้าสามาช่วยงานในสวนของผม ขณะทีเ่ราท างานไปดว้ยกนั มารโิอไดบ้อกความจรงิจากพระคมัภรีท์ีผ่มไม่
เคยไดย้นิมาก่อน และผมกต็อ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิดว้ย 

โอกาสของผมมาถงึเมื่อทีก่ารประชุมใหญ่ของผูน้ าจากครสิตจกัรของผม ผมมโีอกาสไดพู้ดเลยแนะน าว่า 
ใหเ้ราแต่ละคนได้รบัการศกึษาบทเรยีนในพระคมัภีรแ์ละพระคมัภรีด์ว้ย ทัง้นี้เพื่อใชใ้นการสอนคนในชุมชนของ
เรา 

ท่านบชิอปซึ่งเป็นหวัหน้านักบวช ไดพู้ดกบัผมว่า “เราไม่สามารถสอนคุณเกี่ยวกบัพระคมัภรีไ์ด ้เพราะ
นกับวชเท่านัน้ทีส่ามารถศกึษาพระคมัภรีไ์ด ้แต่เราสามารถสอนเพยีงแค่บทเรยีนสัน้ ๆ เกีย่วกบัหลกัค าสอนของ
เรา เพื่อทีคุ่ณจะสามารถสอนคนอื่นๆ ในชุมชนของคุณ” 

เมือ่การประชุมสิน้สุดลง ใจผมกร็ูส้กึกระสบักระส่าย 
“ท าไมผมเรยีนพระคมัภรีไ์มไ่ด”้ ผมสงสยั 
ผมอธษิฐานถามพระเจา้ว่า “พระเจา้...ใครคอืพระเจา้ที่แท้จรงิกนัแน่ ผมต้องการจะรูค้วามจรงิเพื่อทีจ่ะ

สอนเกีย่วกบัพระองคใ์นชุมชนได”้ 
เมื่อกลบัถงึบา้น ใจของผมยงัคงรูส้กึไม่สบายใจ และผมกไ็ดต้ามหาคนสอนพระคมัภรีข์องแอ๊ดเวนตสีมา

ทีบ่า้น 
“คุณช่วยมาสอนพระคมัภรีใ์หผ้มไดไ้หม” ผมถาม “ผมพรอ้มทีจ่ะเรยีนพระคมัภรีก์บัคุณตลอดทัง้ปี” 
หลงัจากนัน้ ผมกบัมารโิอไดเ้ปิดพระคมัภรีข์องเขา และเราไดศ้กึษาหลกัขอ้เชื่อพืน้ฐาน 28 ประการของ

ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
เมื่อเราได้ศกึษาด้วยกนัมาหลายเดอืนแลว้ มารโิอได้พูดว่า “ตอนน้ีคุณได้รูค้วามจรงิอนับรสิุทธิแ์ลว้ ได้

โปรดอย่าสอนความเท็จต่อที่ชุมชนของคุณอกี เพราะถ้าคุณสอนสิง่ที่ไม่เป็นความจรงิ คุณจะไม่มโีอกาสเข้าสู่
อาณาจกัรของพระเจา้” 
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ผมรูว้่ามารโิอพูดความจรงิ ผมไดอ่้านพระด ารสัของพระเยซูผ่านทางสาวกของพระองคว์่า “เพราะฉะนัน้ 
ใครท าใหข้อ้เลก็น้อยเพยีงขอ้หนึ่งในพระบญัญตันิี้ มคีวามส าคญัน้อยลง และสอนคนอื่นใหท้ าอยา่งนัน้ดว้ย คนนัน้
จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เลก็น้อยที่สุดในแผ่นดนิสวรรค์ แต่ใครที่ประพฤตแิละสอนตามธรรมบญัญตั ิคนนัน้จะได้ชื่อว่า
เป็นใหญ่ในแผ่นดนิสวรรค”์ (มทัธวิ 5:19) 

ผมอยากถูกเรยีกว่าเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ในอาณาจกัรแห่งสวรรค ์ผมรูส้กึเศรา้และรูส้กึผดิเกี่ยวกบัอดตีของผม 
และผมไดล้าออกจากต าแหน่งผูน้ าในชุมชนทนัท ีแต่ดเูหมอืนว่า เป็นการยากทีจ่ะออกจากครสิตจกัร เป็นเวลาถงึ
หกปีทีผ่มไดก้ระเสอืกกระสนและดิน้รน  ผมไดอ้ธษิฐานว่า “พระองคเ์จา้ขา้...เมื่อไรผมถงึจะไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
พระองคเ์สยีท”ี 

อยูม่าวนัหน่ึง ขณะทีผ่มก าลงัเดนิผ่านหน้าบา้นคุณลุงของผม ผมเหน็คุณลุงคุยกบัมารโิอ ้ความปรารถนา
อนัแรงกลา้ทีไ่มอ่าจตา้นทานได ้ไดเ้ตมิเตม็ใหผ้มอยากทีจ่ะบพัตศิมาเขา้เป็นส่วนหนึ่งขององคพ์ระผูช้่วยใหร้อด ผู้
ซึง่ผมเป็นเพื่อนในการศกึษาพระคมัภรี ์

ผมถามมารโิอว้่า “เมือ่ไหรจ่ะมบีพัตศิมาอกี ผมอยากรบับพัตศิมา ผมสามารถรบับพัตศิมาไดไ้หม” 
มารโิอไดต้ดิต่อศษิยาภบิาลแอ๊ดเวนตสี และหลงัจากนัน้ พวกเขาไดเ้ตรยีมการพเิศษเนื่องจากขอ้จ ากดั

ของวกิฤตการณ์โควดิ-19 ผมกไ็ดร้บับพัตศิมาพรอ้มกบัพ่อแมข่องภรรยาผมในปี 2020 
ผมมคีวามสุขมากทีไ่ดเ้ป็นสมาชกิของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดย์แอ๊ดเวนตสี โปรดอธษิฐานขอใหภ้รรยาและ

ลกูๆ ของผม ตอ้งการทีจ่ะตามหาความจรงิของพระเจา้ดว้ย 
เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมือ่หกปีทีแ่ลว้ ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่ง

แรกและแห่งเดยีวในเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต คอืเมอืงดลิ ีส าหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสรา้งหอพกัที่โรงเรยีนแห่งนี้เพื่อให้เดก็ๆ จากหมู่บ้านห่างไกล เหมอืนกบัมารโิอจะได้สามารถเข้าเรยีนที่
โรงเรยีนได ้ขอขอบคุณทุกท่านส าหรบัแผนการถวายของท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 30 มกราคม 2022 

ทูตสวรรคท่์ามกลางพวกเรา 
 
เล่าโดย  ลซูโิอ และ เยลร ิไดอสั...ประเทศตมิอร-์เลสเต 

 
ลซูโิอ และ เยลร ิภรรยาของเขา ไมเ่คยคาดคดิว่าจะเหน็คนขวา้งหนิใส่พวกเขา เพราะว่าพวกเขาประกาศ

ว่าพระเยซูก าลงัจะเสดจ็มาในกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในพระเจา้ในประเทศตมิอร์-เลสเต และพวกเขาก็ไม่เคยคาดหวงั
เช่นกนัว่าจะไดเ้หน็ทตูสวรรค ์

ลซูโิอและเยลร ิเป็นมชิชนันารรีุ่นบุกเบกิ พวกเขาไดถู้กส่งตวัไปยงัภเูขาแห่งหนึ่งเพื่อไปประกาศเรือ่งของ
พระเจา้ในดนิแดนทีพ่ดูภาษาฟาตาลุกุ ซึง่เป็นหน่ึงในสามสบิภาษาทีม่คีนใชพ้ดูกนั 1.3 ลา้นคนในประเทศ คู่สาม-ี
ภรรยาคู่นี้มขี้อได้เปรยีบตรงที่ ฟาตาลุกุ เป็นภาษาแม่ของลูซโิอ ทัง้คู่ไม่ทราบว่าจะเริม่งานอย่างไรด ีจงึเริม่
อธษิฐานทุกวนัในสีห่มู่บ้านทีอ่ยู่ในเขตทีต่นอยู่อาศยั หลงัจากนัน้ไม่นานพวกเขาตดัสนิใจที่จะเปิดโรงเรยีนสอน
ภาษาองักฤษและคณติศาสตรใ์นบา้นเช่าของพวกเขา 

ชัน้เรยีนเริม่ได้รบัความนิยมเพิม่สูงขึน้เรื่อย ๆ โดยเริม่แรกมเีดก็เขา้มาเรยีน 12 คน และต่อมาภายใน
หนึ่งสปัดาหม์เีดก็เพิม่ขึน้ถงึ 57 คน ทุก ๆ วนัช่วงบ่าย ชัน้เรยีนจะเริม่ต้นดว้ยการศกึษาพระคมัภรีแ์ละอธษิฐาน 
หลงัจากนัน้สองเดอืน เดก็ ๆ กเ็ริม่บอกเพื่อนว่า พระเยซูก าลงัจะเสดจ็มาและใครตอ้งการทีจ่ะไปสวรรคบ์า้ง เดก็
หลายคนตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มในครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และน่ีท าใหล้ซูโิอและเยลร ิรูส้กึมคีวามหวงั 

แต่สิง่ต่าง ๆ ไดเ้ปลีย่นไปในเดอืนทีส่าม เดก็ทีไ่มเ่ขา้เรยีนเริม่ขดัขวา้งการเรยีนการสอนดว้ยการข่มขู่และ
ด่าทอนักเรยีนที่มาเรยีน ไม่นานมากหลงัจากนัน้ มนีักเรยีนเหลอืเพยีง 4-6 คนยงัคนมาเรยีนในตอนบ่ายเป็น
ประจ า 

ในทีสุ่ด เจา้ของบา้นเช่าไดบ้อกลซูโิอและเยลร ิใหพ้วกเขาออกไปหาบา้นเช่าใหม่ 
ทัง้คู่ไดย้า้ยไปอยูบ่า้นหลงัเลก็ ๆ ทีไ่มส่ามารถสอนนกัเรยีนไดอ้กี 
ต่อมาก ลูซโิอได้จดัการประชุมประกาศในหมู่บ้านหนึ่งในสี่ที่พวกเขาอธษิฐานเผื่อทุกวนั หลงัจากนัน้

ชาวบา้นหลายคนแสดงความปรารถนาที่รบับพัตศิมา เมื่อการประชุมไดส้ิ้นสุดลง เกอืบทุกคนในหมู่บ้านได้เข้า
รว่มประชุม ท าใหล้ซูโิอและเยลร ิมคีวามหวงัอกีครัง้  

แต่แลว้กม็ผีูห้ญงิคนหนึ่งมาพดูกบัลซูโิอขณะทีเ่ขา้เดนิไปทีบ่่อน ้าเพื่อเตมิน ้าใส่ขวดส าหรบัสปัดาหน์ี้ หญงิ
คนนัน้พดูว่า “อยา่แจกจา่ยกระดาษใหก้บัคนของฉนัเพื่อใหเ้ขา้เปลีย่นแปลง” 

“หมายความว่ายงัไง” ลซูโิอถาม 
“ฉันรูจ้กัคุณและแรงจงูใจของคุณ คุณอยากสรา้งความยุ่งยากใหก้บัฉัน คุณพยายามทีจ่ะโน้มน้าวให้คน

ของฉนัไปทีค่รสิตจกัรของคุณดว้ยการเสนอเงนิให้” หญงิคนนัน้กล่าว 
มนัเป็นขอ้กล่าวหาทีเ่ป็นเทจ็ ไมม่เีงนิถูกเสนอใหใ้ครทัง้นัน้ 
ทนัใดนัน้เธอกต็ลีซูโิอดว้ยมอืของเธอ และลกูชายทีโ่ตเป็นผูใ้หญ่แลว้ซึง่ยนืขา้ง ๆ เธอ ไดต่้อยเขา จากนัน้ 

ทัง้สองแม่ลูกได้หยบิก้อนหินแล้วขว้างก่อนหินใส่ลูซิโอ แต่ไม่มหีนิก้อนไหนถูกเขาเลย คนในหมู่บ้านเริ่มมา
รวมตวักนั มคีนขู่ว่าจะยงิลูซโิอ และวิง่กลบับ้านเพื่อไปเอาปืน ชาวบ้านที่เป็นมติรได้ปกป้องลูซโิอขณะที่เขา
พยายามจะหนีออกจากหมู่บา้น 
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สองเดอืนต่อมา หวัหน้ามชิชนันารไีดเ้ดนิทางมาพูดในการประชุมประกาศยงัอกีหมู่บา้นหนึ่งในสีห่มู่บา้น
นัน้ มชีาวบา้นมาฟังการประชุมเพิม่ขึน้ทุกวนั ท าใหล้ซูโิอและเยลรมิคีวามหวงัครัง้ใหม ่

แต่ในคนืหนึ่ง มชีายฉกรรจ์หลายคนเริม่ขว้างก้อนหนิมาที่เต้นท์จดัการประชุม มหีนิก้อนหนึ่งไปโดน
ศรษีะของพยาบาลอาสา ท าใหเ้ลอืดไหลอาบหน้า และตอ้งระงบัการประชุมในคนืนัน้ 

หนิไดถู้กขวา้งมาอย่างต่อเนื่องซึง่ท าใหช้าวบ้านต่างหวาดกลวั ทนัใดนัน้ มชีายรปูร่างสูงเจด็คน สวมใส่
ชุดทีแ่วววาวกป็รากฏตวัขึน้ หลงัจากนัน้ชายฉกรรจท์ีข่วา้งกอ้นหนิกค็่อยๆ เดนิจากไปอยา่งไมม่เีหตุผล ไมม่กีอ้น
หนิขวา้งมาอกีต่อไป 

เมือ่ชาวบา้นไดย้นิเรื่องของชายเจด็คนที ่ทีแ่ต่งกายแวววาว พวกเขากไ็ม่มขีอ้สงสยัเลยว่าพระเจา้ทรงส่ง
ทตูสวรรคข์องพระองคม์าปกป้องประชากรของพระองค ์“ทตูของพระยาหเ์วหไ์ดต้ัง้ค่าย 

ลอ้มบรรดาผูท้ีย่ าเกรงพระองค ์และช่วยกูพ้วกเขา” (สดุด ี34:7) 
วนัสะบาโตถดัมา มเียาวชน 13 คนไดม้อบถวายชวีติของพวกเขาใหก้บัองคพ์ระเยซูและไดร้บับพัตศิมา 

ท่ามกลางเยาวชน 13 คนนี้ ม ี2 คนไดเ้หน็ทตูสวรรคใ์นวนันัน้ 
แมจ้ะมกีารท้าทายที่ไม่ธรรมดา แต่ลูลูซโิอและเยลรกิย็งัมคีวามหวงั เพราะพวกเขารูว้่า พระเจา้จะทรง

ปกป้องพวกเขา 
เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมือ่หกปีทีแ่ลว้ ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่ง

แรกและแห่งเดยีวในเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต คอืเมอืงดลิ ีส าหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสรา้งหอพกัที่โรงเรยีนแห่งนี้เพื่อให้เดก็ๆ จากหมู่บ้านห่างไกล เหมอืนกบัมารโิอจะได้สามารถเข้าเรยีนที่
โรงเรยีนได ้ขอขอบคุณทุกท่านส าหรบัแผนการถวายของท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2022 

การเฆ่ียนตีท าให้เกิดพลงัแห่งความเช่ือ 
 
เล่าโดย อลซิติา้ ดา ซลิว่า วยั 37 ปี ประเทศตมิอร-์เลสเต 

 
น้องสาวคนเลก็ของฉนัโทรศพัทห์าฉนัดว้ยความเตน้ 
“พี่ค่ะ” เธอกล่าว “น้องก าลงัศกึษาพระคมัภรีอ์ยู่ และมนัเป็นบทเรยีนที่ดมีาก น้องอยากให้พี่มาศึกษา

ดว้ยกนักบัมชิชนันารทีีน่ี่” 
เมื่อได้ยนิความกระตอืรอืต้นของน้องสาว ท าให้ความอยากรูข้องฉันถูกปลุกเรา้ และฉันได้พบกบัสามี-

ภรรยาคู่หนึ่ง ซึง่เป็นมชิชนันาร ีชื่อว่ายเูลยีนา และหลุยส ์ 
ฉนัพดูกบัทัง้สองว่า “โปรดสอนฉนัเกีย่วกบัพระคมัภรีด์ว้ยเถอะ” 
ฉันก าลงัศกึษาอยู่ที่มหาวทิยาลยัในดลิ ีเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต ส่วนน้องสาวของฉัน เออร์

เมลนิดาก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้มธัยมปลายทีเ่มอืงดลิเีหมอืนกนั เราทัง้คู่มาจากหมูบ่า้นในชนบทเลก็ๆ  
ฉันได้ศกึษาพระคมัภรี์กบัมชิชนันารคีู่นี้ทุกวนั บทเรยีนที่อยู่ในพระคมัภรี์ท าให้ฉันหลงใหล ฉันเรยีนรู้

เกี่ยวกบัความรกัที่ยิง่ใหญ่ของพระเจา้ที่มต่ีอฉัน ฉันเรยีนรูว้่าทางหนึ่งที่ฉันจะสามารถแสดงความรกัของฉันต่อ
พระเจ้าได้คอืการถวายเกียรตแิด่พระองค์ด้วยร่างกายของฉัน หมายถึงการที่ฉัน เลอืกกินอาหารที่สะอาด ฉัน
เรยีนรูด้ว้ยว่า วธิทีีย่ ิง่ใหญ่ทีจ่ะแสดงความรกัต่อพระเจา้กค็อื การรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค ์พระเยซูตรสัว่ า 
“ถ้าท่านทัง้หลายรกัเรา จงประพฤตติามบญัญตัขิองเรา” (ยอห์น 14:15) ฉันสนใจเกี่ยวกบัเรื่องพระบญัญตัิสบิ
ประการเป็นพเิศษ ฉันไม่เคยไดย้นิเกี่ยวกบับญัญตัขิอ้ที ่4 ซึง่กล่าวเริม่ต้นว่า “จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเป็นวนั
บรสิุทธิ”์ (อพยพ 20:8) 

เมื่อฉันตระหนักว่าพระเจ้าไม่เคยทีจ่ะเปลีย่นแปลงวนับรสิุทธข์องพระองคเ์ป็นวนัอาทติย ์ฉันไดส้อบถาม
มชิชนันารคีู่นัน้ว่า ฉนัจะสามารถเขา้นมสัการในวนัสะบาโตทีเ่ป็นวนัทีเ่จด็ไดท้ีไ่หน 

“ฉนัตอ้งการทีจ่ะถอืรกัษาวนัสะบาโตทีแ่ทจ้รงิ แต่..ฉนัจะตอ้งไปทีโ่บสถไ์หน” ฉนัถาม 
“เรามโีบสถท์ีด่ลิ”ี หลุยสต์อบ 
“คุณสามารถไปทีน่ัน่ไดทุ้กๆ วนัสะบาโต” ยเูลยีนากล่าวสมทบ 
เออรเ์มลนิดา น้องสาวของฉันและตวัฉันเองไปทีโ่บสถ์ดว้ยกนั หลงัจากไปโบสถ์ดว้ยกนัสองสปัดาห ์ฉัน

และน้องสาวไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิมาและเขา้รว่มเป็นสมาชกิกบัโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
เมื่อพี่ชายคนโตของเราทราบเรื่อง เขาโกรธมากเมื่อทราบว่าฉันละทิ้งจากโบสถ์ที่ครอบครวัของเราไป

นมสัการ ครอบครวัของฉนัขม่ขูฉ่นั และทุบตดีว้ย 
“เธอไมต่อ้งเรยีนทีน่ี่แลว้” พีช่ายคนหน่ึงพดูออกมาดว้ยความโกรธ 
“เราจะเอาเธอกลบัไปทีห่มูบ่า้น” พีอ่กีคนหน่ึงสมทบ 
พีช่ายของฉนับงัคบัใหฉ้ันเลกิเรยีนหนงัสอืทีน่ี่และกลบับา้นพรอ้มกบัพวกเขา พวกเขาบงัคบัใหฉ้ันกนิหม ู

และใหไ้ปโบสถ์เดมิทีค่รอบครวัของเรานมสัการในวนัอาทติย ์ฉันรูส้กึเศรา้ใจมาก ฉันขงัตวัเองอยู่ในหอ้งน ้า อ่าน
พระคมัภรีแ์ละอธษิฐาน แต่ภยัคุกคามและการทุบตนีัน้ท าใหฉ้ันเขม้แขง็ขึน้ ฉนัตดัสนิใจอย่างแน่วแน่ว่าจะรกัพระ
เจา้ดว้ยสิน้สุดใจของฉนั และจะรกัษาพระบญัญตัขิองพระองคด์ว้ย 
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การขม่ขู ่และการเฆีย่นตยีงัคงด าเนินต่อไปเป็นเดอืน 
โชคดทีีน้่องสาวของฉันยงัสามารถอยู่ทีเ่มอืงหลวงและเรยีนหนังสอืต่อได ้เธอโทรศพัทห์าฉันว่าโบสถ์เซ

เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีก าลงัจะจดัฝึกอบรมใหเ้ป็นผูส้อนพระคมัภรีเ์ป็นเวลาสองเดอืน 
ฉันต้องการที่จะเป็นผู้สอนพระคมัภรี์มากกว่าสิง่ใดๆ ทัง้หมด ฉันต้องการที่จะเป็นเหมอืนยูเลยีนาและ

หลุยส ์มชิชนันารทีีส่อนฉันเกี่ยวกบัเรือ่งในพระคมัภรี ์ฉนัตอ้งการสอนคนอื่นๆ ใหรู้จ้กัพระเจา้ และวนัหน่ึง ฉนัได้
หนีออกจากบา้นโดยไมไ่ดบ้อกใคร 

หลงัจากการฝึกอบรมสองเดอืน ฉนัไดก้ลายมาเป็นผูส้อนพระคมัภรีเ์ตม็ตวั ฉนัรกังานของฉัน และฉันทุ่ม
สุดตวัส าหรบังานน้ี ฉนัอธษิฐานเผื่อครอบครวัของฉนัทุกวนั โดยเฉพาะพวกพีช่ายของฉนั  

สองปีผ่านไป ฉันได้แต่งงานกบัเรนัลโด ซึ่งเขาก็เป็นเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีเหมอืนกนั แต่ไม่มใีครใน
ครอบครวัของฉนัทีม่างานแต่งงานของเรา 

ขอบคุณพระเจ้า หลังจากนัน้ไม่ได้ ครอบครวัของฉันเริ่มพูดคุยกับฉัน และขอบคุณพระองค์ที่ทรง
ประทานลูกๆ ให้กบัฉันถึงสามคน ซึ่งตอนนี้ทัง้สามเรยีนอยู่ที่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแห่งเดยีวในประเทศตมิอร์ -
เลสเต 

โปรดอธษิฐานเพื่อพีช่ายทัง้หมดของฉัน และคนอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นครอบครวั และโปรดอธษิฐานเผื่อโรงเรยีนที่
จะสามารถสอนเดก็ๆ เกีย่วกบัเรือ่งของพระเยซ ูและพระวจนะของพระองค์ 

เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมือ่หกปีทีแ่ลว้ ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่ง
แรกและแห่งเดยีวในเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต คอืเมอืงดลิ ีส าหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไป
ช่วยสรา้งหอพกัที่โรงเรยีนแห่งนี้เพื่อให้เดก็ๆ จากหมู่บ้านห่างไกล เหมอืนกบัอลซิติ้าจะได้สามารถเขา้เรยีนที่
โรงเรยีนได ้ขอขอบคุณทุกท่านส าหรบัแผนการถวายของท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2022 

บททดสอบของทีน่า 
 
เล่าโดย ทน่ีา เอลเวส วยั 39 ปี ประเทศตมิอร-์เลสเต 
 
 สถานการณ์ทางการเงนิของครอบครวัทน่ีา ซึง่มสีาม ีและลูกอกี 4 คน ค่อนขา้งรดักุม ในประเทศตมิอร-์
เลสเต ทน่ีาท างานเป็นพนกังานบญัช ีและพนกังานตอ้นรบั ส่วนสามขีองเธอเป็นช่างซ่อม อยา่งไรกต็าม พวกเขา
สามารถจดัการกบัทุกอย่างได้จนกระทัง่พวกเขาส่งลูกชายไปเรยีนโรงเรยีนประจ าของแอ๊ดเวนตีสที่ประเทศ
อนิโดนีเซยี ซึง่เป็นประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คยีง ในประเทศตมิอร-์เลสเตไม่มโีรงเรยีนมธัยมแอ๊ดเวนตสีเลย ค่าเล่า
เรียนของลูกชายแพงมาก ทีน่าและสามีของเธอมีรายจ่ายเยอะมาก และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันอีก  ท าให้
ครอบครวัอยูใ่นสถานการณ์ทางการเงนิทีน่่าเป็นห่วง 
 ทน่ีารูส้กึหมดหวงั เธอสมคัรงานเป็นคนงานในสวนสตอเบอรร์ีท่ ีป่ระเทศออสเตรเลยี สมาชกิทีโ่บสถ์คน
หนึ่งเตอืนเธอว่า เธอมลีกูเลก็อาย ุ1 ขวบอยูห่นึ่งคนนะ แต่เธอมคีวามตัง้ใจอยา่งแน่วแน่ทีจ่ะไปท างานในสวนสตอ
เบอรร์ีท่ ีป่ระเทศออสเตรเลยีอยา่งจรงิจงั เธอหวงัว่าเธอสามารถจะปลดหนี้ทัง้หมดได ้ภายในหกเดอืนรวมถงึมเีงนิ
เหลอืบางส่วน 
 ทน่ีาไปท างานอยู่ในฟารม์แทสเมเนีย ในช่วงสปัดาห์แรกของเธอ หวัหน้าคนงานในฟารม์ประกาศว่าจะ
จา้งค่าแรงเป็นสองเท่าถ้าท างานในวนัเสาร ์พอเช้าวนัเสารม์าถงึ เพื่อนร่วมห้องซึ่งมาจากประเทศตมิอร์ -เลสเต
เหมอืนกนัไดไ้ปท างานในสวนสตอเบอรร์ี ่อยา่งไรกด็ ีทน่ีาอยูใ่นหอ้งของเธอ ไมไ่ดอ้อกไปท างาน 
 เธอนมสัการในหอ้งของเธอตลอดสองเดอืนทีผ่่านมา แต่อยู่มาวนัเสารห์นึ่ง เธอตดัสนิใจทีจ่ะหาโบสถ์เซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีใกล้ๆ  กบัเมอืงทีเ่ธออยู่ คอืเมอืงลอนเซสตนั เธอรูส้กึไม่คุน้เคยเอาเสยีเลยกบัเมอืงนี้ มนัท า
ใหเ้ธอหลงทาง ทุกอยา่งทีน่ี่แตกต่างกบัทีต่มิอร-์เลสเตอย่างสิน้เชงิ ไมค่่อยมใีครเดนิอยูบ่นถนน แมแ้ต่เดก็ๆ กไ็ม่
เหน็ เธอรูส้กึกงัวลมากเพราะต้องการทีจ่ะหาทางกลบัฟารม์ หลงัจากทีเ่ดนิวนไปวนมาอยู่สองชัว่โมง เธอพบกบั
ชายคนหน่ึงซึง่ก าลงัท าความสะอาดลานบา้นอยู ่
 “สวสัดคี่ะ” เธอกล่าวทกัทาย “กรณุาช่วยฉนัดว้ย ฉนัอยากทราบว่าป้ายรถเมลอ์ยูต่รงไหน” 
 “คุณมากจากไหน และคุณจะไปทีไ่หน” ชายคนนัน้ถามกลบั 
 “ฉนัมาจากตมิอร-์เลสเต และฉนัอยากจะไปโบสถแ์อ๊ดเวนตสี” เธอตอบ 
 “โอ้...ภรรยาของผมกเ็ป็นแอ๊ดเวนตสี แต่เธอไม่ไดไ้ปโบสถ์” ชายคนนัน้ตอบกลบั “แต่ผมรูจ้กักบัสมาชกิ
บางคนในโบสถ”์ 
 ชายคนนัน้ไดพ้าทน่ีาไปที่บา้นสมาชกิโบสถ์คนหนึ่ง และเสารน์ัน้เอง ทน่ีาไดเ้ริม่ไปนมสัการทีโ่บสถ์แอ๊ด
เวนตสี 
 สมาชกิโบสถ์ต้อนรบัทน่ีาอย่างอบอุ่น พวกเขาเลี้ยงอาหาร ให้เสื้อผ้า และยงัให้เครื่องใช้ในครวัเรอืน
บางอยา่ง เพื่อนรว่มหอ้งของเธอและคนงานอื่นๆ รูส้กึโกรธเคอืงเมือ่เหน็เธอกลบัมาตอนกลางคนืพรอ้มกบัมอืเตม็
ไปดว้ยของขวญัมากมาย 
 “อะไรคอืเหตุผมทีคุ่ณมาประเทศออสเตรเลยี” เพื่อนรว่มงานคนหนึ่งถาม 
 “ฉนัมาทีน่ี่เพื่อจะหาเงนิ” ทน่ีาตอบ 
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 “แลว้ท าไมเธอถงึไม่ท างานวนัเสารห์ล่ะ เธอกร็ูว้่าวนัเสารเ์ขาจะจ่ายค่าแรงสองเท่า” เพื่อนร่วมงานอกีคน
พดูบา้ง 
 “คุณมาเพื่อความสนุกหน่ะส”ิ เพื่อนคนทีส่ามพดูสมทบ 
 ทน่ีาเสยีใจทีไ่ด้ยนิเพื่อนพูดแบบนัน้ เธอตอบพวกเขาไปว่า “ฉันท างานหกวนัต่อสปัดาหเ์พื่อที่จะหาเงนิ 
และมเีพยีงวนัเดยีวส าหรบัพระเจา้ ฉนัรูว้่าพระเจา้จะทรงจดัเตรยีมทุกอย่างใหฉ้ันแมว้่าฉันจะไมไ่ดค้่าจา้งสองเท่า
กต็าม  
 คนงานในฟารม์บอกให้หวัหน้างานบงัคบัทน่ีาให้ท างานในวนัเสาร ์แต่ทน่ีาพูดกบัหวัหน้างานว่า เธอได้
แจง้ให้กบัเจา้ของฟาร์มทราบตัง้แต่ตอนสมัภาษณ์งานแล้วว่า เธอเป็นเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส และไม่สามารถ
ท างานในวนัเสารไ์ด ้เจา้ของฟารม์ตอบกลบัว่า ออสเตรเลยีเป็นประเทศเสรทีีป่ระชาชนสามารถนับถอืศาสนาใดก็
ไดท้ีพ่วกเขาต้องการ ทน่ีาพูดกบัหวัหน้างานว่า “ต้องขอโทษดว้ยนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ ฉันจะไม่ท างานใน
วนัเสาร ์คุณสามารถส่งฉนักลบัตมิอร-์เลสเตไดเ้ลย”  
 ทน่ีาไดร้บัอนุญาตใหห้ยดุงานในวนัสะบาโตได ้
 เมื่อเวลาผ่านไป มเีพื่อนร่วมงานประมาณสีถ่งึหา้คนเริม่สนใจในความเชื่อของทน่ีา และไปโบสถ์กบัทน่ีา
ในวนัสะบาโตดว้ย 
 เมื่อเวลาผ่านไปจนถงึเดอืนทีห่ก ทน่ีาสงสยัว่าเธอไดต้ดัสนิใจถูกต้องหรอืเปล่า เงนิทีเ่ธอไดร้บัแทบจะไม่
เพยีงพอที่จะจ่ายหนี้ของโรงเรยีน แต่เมื่อเธอบนิกลบัตมิอร์-เลสเต เธอพบว่า เธอมเีงนิมากกว่าเพื่อนของเธอที่
ท างานในวนัเสาร ์เกดิอะไรขึน้ 
 ในวนัสะบาโตสุดท้ายในออสเตรเลยี สมาชกิโบสถ์ได้ให้ของขวญักบัเธอ เป็นซองจดหมาย เธอได้ไปที่
หอ้งน ้าโบสถ ์และไดเ้ปิดซองดู พบว่าเป็นเงนิเป็นจ านวนมาก และมากกว่าถ้าเธอไดท้ างานไดค้่าแรงเป็นสองเท่า
ในวนัเสาร ์ 
 น ้าตาเอ่อลน้ออกมาจากตาขณะทีเ่ธอคุกเข่าลงในหอ้งน ้า “ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัพระพรอนัน่า อศัจรรย์
นี้” เธออธษิฐาน “มนัน่าทึ่งมาก ฉันไม่เคยคาดหวงัว่าจะได้รบัพระพรแบบนี้โดยไม่ต้องท างาน แต่พระเจา้ทรง
เตรยีมทุกสิง่ทุกอย่างใหก้บัฉนั เหมอืนอย่างทีพ่ระเยซูไดก้ล่าวไวใ้น ลูกกาบทที ่18:27 “สิง่ทีม่นุษยท์ าไม่ได ้พระ
เจา้ทรงท าได”้  
เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมือ่หกปีทีแ่ลว้ ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่งแรกและ
แห่งเดยีวในเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต คอืเมอืงดลิ ีส าหรบัเงนิถวายในไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสรา้ง
หอพกัทีโ่รงเรยีนแห่งนี้เพื่อใหเ้ดก็ๆ จากหมูบ่า้นห่างไกล เหมอืนกบัลกูของทน่ีาจะไดส้ามารถเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีน
ได ้ขอขอบคุณทุกท่านส าหรบัแผนการถวายของท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2022 

รถประจ าทางมหศัจรรย ์
 
เล่าโดย เซลนิโด โจเอา วยั 42 ปี ประเทศตมิอร-์เลสเต 
 
 เซลนิโด วยั 42 ปี เป็นเจ้าของร้านขายของช าในประเทศติมอร์-เลสเต ได้อธษิฐานต่อพระเจ้าให้มรีถ
ประจ าทางปลอดบุหรีบ่นเกาะในมหาสมทุรอนิเดยี 
 “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เลกิบุหรี่ เลกิดื่มเหล้า และเลกิกินอาหารที่ไม่สะอาด” เขากล่าว “และข้า
พระองคก์ไ็ม่ขายบุหรี ่แอลกอฮอล ์กาแฟ หรอืชา แต่คนกย็งัสูบบุหรีแ่ละดื่มเหล้า โปรดช่วยขา้พระองค์ดว้ย ขา้
พระองคต์อ้งการทีจ่ะซือ้รถประจ าทางปลอดบุหรี ่เพื่อคนจะไดเ้ดนิทางสญัจรโดยไมม่คีวนับุหรี”่  
 เซลนิโดตดิต่อพี่สาวของเขาที่เมอืงสุราบายา ประเทศอนิโดนนีเซยีเพื่อสอบถามเกี่ยวกบัราคาของรถ
ประจ าทาง เธอส่งขอ้ความกลบัมาว่า รถประจ าทางทัว่ไปมรีาคา 35,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 1,149,750 
บาท แต่บงัเอญิเธอเจอรถประจ าทางทีล่ดราคาเหลอืเพยีง 31,500 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 1,034,460 บาท  
 เซลนิโดตื่นเต้นมาก และบอกพี่ชายของเขา เฟอรน์ันโดเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เฟอรน์ันโดได้ช่วยบรจิาคเงนิ
ใหก้บัเขา 10,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 328,400 บาท 
 เซลนิโดต้องจ่ายค่ามดัจ า 15,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 492,600 บาท ดงันัน้นเขาจงึโอนเงนิ
จ านวนนัน้จากบญัชขีองเขาไปยงับรษิัทรถ และสามเดอืนต่อมา เขาได้โอนให้อีก 6,500 เหรยีญสหรฐั หรอื
ประมาณ 263,460 บาท 
 เขาวางแผนทีจ่ะใชเ้งนิทีพ่ีช่ายใหจ้ านวน 10,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 328,400 บาทส าหรบัจ่าย
งวดสุดทา้ยเมือ่รถประจ าทางมาถงึท่าเรอืทีเ่มอืงดลิ ีเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต  
 เชา้วนัอาทติย ์เซลนิโดไดร้บัโทรศพัทแ์จง้ว่ารถประจ าทางมาถงึทีท่่าเรอืแลว้ และสามารถมารบัรถได้ใน
วนัถดัไปโดยน าเงนิมาจ่ายงวดสุดท้ายจ านวนเงนิ 10,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 328,400 บาทเขาไม่ได้
รูส้กึกงัวลใจเลยเพราะพีช่ายของเขาสญัญาแลว้ว่าจะใหเ้งนิจ านวนนัน้ 
 เยน็วนันัน้ เซลนิโดและภรรยาของเขาไดน้ับเงนิจากรายไดต้ลอดทัง้สปัดาห์นัน้ ตามปกต ิพวกเขาจะได้
เงนิประมาณ 10,000 – 13,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 328,400 – 426,790 บาท แต่คราวนี้ พวกเขากลบั
ไดถ้งึ 28,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 919,240 บาท  
 เซลนิโดและภรรยาของเขามองหน้ากนั “เกดิอะไรขึน้” เขาถามขึน้มา 
 ในตอนเช้า เซลนิโดไปที่บ้านพี่ชายเพื่อไปรบัเงนิตามที่พี่ได้สญัญาไว้ แต่ฟอร์นันโดตอบว่า “พี่ว่าจะ
โทรศพัทห์าอยูพ่อด ีแต่ยุง่เลยลมื พีจ่ะบอกว่า พีช่่วยออกเงนิใหไ้มไ่ดอ้ยา่งทีส่ญัญาไวแ้ลว้” 
 เซลนิโดยิม้ เขามคีวามสุขเพราะเขาตระหนักว่าพระเจา้ได้ช่วยเขาไวแ้ลว้ เขามเีงนิพอจากรา้นของเขา
ส าหรบัจา่ยค่ารถประจ าทางงวดสุดทา้ย 
 รถประจ าทางคนันี้ชื่อ “ความรอด” เป็นรถประจ าทางทีค่นรูจ้กักนัทัว่ทัง้เกาะ และเป็นทีน่ิยมอย่างมากใน
หมู่หญงิตัง้ครรค ์และแม่ทีม่ลีูกๆ มาดว้ย ไม่ใช่แค่หา้มสูบบุหรี ่แต่ตลอดการเดนิทางยงัเปิดดนตรบีรรเลงอกีดว้ย 
ป้ายประกาศใหญ่ทีต่ดิขา้งรถมรีปูทตูสวรรคส์ามองคเ์หมอืนในพระธรรมววิรณ์ บทที ่14 ทีบ่อกว่าพระเยซจูะเสรจ็
มาในไมช่า้  
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 “ผูค้นชอบรถประจ าทางแห่งความรอดนี้” เซลนิโดกล่า “พวกเขารกัรถประจ าทางนี้เพราะไมไ่ดร้บัอนุญาต
ใหม้กีารสบูบุหรีบ่นรถคนัน้ี”  
 แมแ้ต่ต ารวจยงัรบัรอง วนัหนึ่ง สมาชกิโบสถ์คนหนึ่งไดโ้ทรศพัทห์าเซลนิโดจากเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่
สองของประเทศตมิอร-์เลสเต คอืเมอืงเบาเคา เขาบอกว่า ต ารวจมามาทีส่ถานีขนส่งหลกัและบอกคนขบัรถว่า 
 คุณตอ้งท าเหมอืนรถประจ าทาง “แห่งความรอด” คนันัน้ ซึง่ไมอ่นุญาตใหใ้ครสูบบุหรีบ่นรถ พวกคุณควร
เอาอยา่ง 
 ผู้คนได้ขอให้เซลนิโดขยายการเดนิรถไปอกีอ าเภอหนึ่ง เซลนิโดตอบพวกเขาไปว่า เขาได้อธษิฐานต่อ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหช้่วยเขาในการจะซือ้รถประจ าทางอกีคนัหนึ่ง เป็นคนทีส่อง 
 ดว้ยอทิธพิลของเซลนิโด ท าใหม้คีนถงึ 5 คนทีก่ าลงัเตรยีมตวัจะรบับพัตศิมา 
 “พระเจา้อวยพรในธุรกจิการงานของผมอยา่งมากมาย” เซลนิโดกล่าว “ผมสรรเสรญิพระเจา้ทีผ่มสามารถ
น าคนมารูจ้กัพระองคผ์่านทางรถประจ าทางแห่งความ และรา้นขายของช าของผม 
เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของท่านเมื่อปี 2015 ไดช้่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่งแรกและ
แห่งเดยีวในเมอืงหลวงของประเทศตมิอร์-เลสเต คอืเมอืงดลิ ีจะถูกส่งไปช่วยสรา้งหอพกัทีโ่รงเรยีนแห่งนี้เพื่อให้
เดก็ๆ จากหมู่บา้นห่างไกลสามารถเขา้เรยีนที่โรงเรยีนได ้มแีอ๊ดเวนตสีเพยีง 700 คนทีอ่าศยัในเกาะแห่งนี้ จาก
ประชากรทัง้สิน้ 1.3 ลา้นคน โปรดอธษิฐานเผื่อการแบ่งปันพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศนี้ เหมอืนอยา่งเซลนิโด 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2022 

ถกูข่มเหงเพราะศรทัธา 
 
เล่าโดย คนิะ วยั 14 ปี ประเทศลาว 
 
 คนิะวิง่ไปยงับ้านของศษิยาภบิาลประจ าโบสถ์แอ๊ดเวนตสีดว้ยความหดืหอบและเจบ็ปวด เธอทุบประตู
บา้นและเรยีกชื่ออาจารยด์ว้ยความหวาดกลวั คนิะอาศยัในหมู่บา้นแห่งหนึ่งในประเทศลาว เธออาย ุ14 ปีเท่านัน้ 
เมือ่ศาสนาจารยอ์อกมาพบเธอ เขาไดค้ลา้ยเชอืกทีพ่่อแมข่องเธอมดัเธอไว้ 
 พ่อแมข่องคนิะทุบตเีธอ และพีช่ายคนโตของเธอต่อยเธอทีห่น้า และเตะตามรา่งกายของเธอ 
 ชวีติของหญงิสาวกลบัตาลปัตรไปหมด หลงัจากทีเ่ธอไดต้ดัสนิใจที่จะรบับพัตศิมาในองค์พระเยซูครสิต์ 
และรว่มกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
 พ่อแมท่ีร่กัและห่วงใยของเธอ หนัหลงัใหก้บัเธอและเริม่ทุบตเีธอ และพยายามบงัคบัใหเ้ธอกลบัไปนับถอื
ศาสนาดัง่เดมิของพวกเขา  
 อยา่งไรกต็าม คนิะยนืหยดั และปฏเิสธทีจ่ะละทิง้ศรทัธาของเธอทีม่ต่ีอพระเจา้เทีย่งแท้ 
 ดว้ยจติใจทีส่งบ เธอกลา้เผชญิกบัความทุกขท์ีเ่ธอไดร้บัอย่างน่าอศัจรรย ์จะว่าไปเพื่อนๆ แอ๊ดเวนตสีของ
เธอไมไ่ดเ้สนอสทิธพิเิศษอะไรใหก้บัเธอเลย  
 ผูเ้ชื่อตัง้กลุ่มเลก็ๆ ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ และประกอบไปดว้ยชาวนายากจน ชาวสวน และแรงงาน
ทีต่อ้งดิน้รนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การด ารงชวีติ 
 บางท ีคนิะอาจสมัผสัไดถ้งึความรกัของพวกเขา และบางทโีดยพระเยซูผ่านทางพระวญิญาณบรสิุทธิไ์ด้
อวยพรเธอให้มคีวามสงบสุขภายใน และมคีวามหวงัที่จะให้เธอมพีลงัที่จะยนืหยดัอย่างกล้าหาญต่อแรงกดดนั 
และการกดขีข่่มเหงจากเลอืดเนื้อเชือ้ไขของเธอเอง บางอย่างเกี่ยวกบัพระเยซูประทบัใจเธอมากจนเธอยอมที่จะ
เสีย่งทุกอยา่งเพื่อพระองค ์
 แต่อกีนานแค่ไหนทีห่ญงิสาวผู้นี้จะทนได ้และอกีนานแค่ไหนที่เธอจะต้องทนกบัการถูกเฆีย่นตแีละการ
ทารณุกรรมจากมอืพ่อแมพ่ีน้่องของเธอ 
 คนิะไม่มทีีไ่ป และกลวัอย่างมากทีจ่ะกลบับา้น เธอไม่สามารถไปบา้นของญาติๆ  ได ้เนื่องจากพวกเขาก็
อยากให้เธอยอมแพ้ต่อศรทัธาในพระเยซู และกลบัมาเชื่อในศาสนาดัง่เดมิของครอบครวั คนิะไม่สามารถไปหา
ผู้น าชุมชนได้เช่นกนั เพราะเขาก็เป็นญาตขิองเธอ พวกเขาพูดว่า เธอต้องเป็นลูกสาวที่ด ีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ใน
ทุกๆ อยา่ง 
 การเชื่อฟังพ่อแม่เป็นสิง่ทีด่ ีและเป็นสิง่ทีค่วรปฏบิตัอิย่างยิง่ มนัเป็นสิง่ทีค่นในประเทศลาวถอืปฎบิตักินั 
และในพระธรรม เอเฟซสั 6:1 กล่าวว่า “บุตรทัง้หลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า 
เพราะว่าน่ีเป็นเรือ่งถูกตอ้ง” แต่สิง่เหล่านี้ทีเ่กดิกบัเธอ ลกูยงัคงตอ้งเชื่อฟังพ่อแมห่รอื    ด้วย
ร่างกายของคนิะทีเ่ต็มไปดว้ยรอยฟกช ้าด าเขยีวที่น่าเกลยีดนี้ เธอไดห้นีไปยงับา้นของศษิยาภบิาลเพื่อขอความ
ช่วยเหลอื แต่เธอก็ไม่สามารถอยู่ที่นัน่ได้นาน ศิษยาภบิาลได้รบีส่งตวัเธอไปอยู่กบัญาติสนิทคนหนึ่งของเขา 
ก่อนทีพ่่อแมข่องเธอจะตามหาพบ 
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 หา้วนัต่อมา คนิะยงัคงซ่อนตวัจากพ่อแม่ของเธอ เธอไม่สามารถจะกลบับา้นได้ เธอกลวัทีจ่ะกลบัมาพบ
กบัครอบครวั เพราะสมาชกิในครอบครวัท ารา้ยเธอ เฆีย่นตเีธอหลายครัง้ ครัง้สุดทา้ยพ่อของเธอถงึกบัไปเอาปืน
มาจอ่ทีห่วัเธอ และขูจ่ะยงิเธอถา้เธอยงัคงเชื่อในพระเจา้ต่อไป 
 อย่างไรกด็ ีการทีค่นิะถูกท ารา้ยและบาดเจบ็ทางกาย มนัไม่ไดก้ระทบกระเทอืนถงึจติใจของเธอดว้ยเลย 
เธอยงัมกี าลงัใจทีด่แีละยดึมัน่ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 โปรดอธษิฐานเผื่อคนิะ อธษิฐานเพื่อให้เธอมพีลงัที่จะทนต่อความทุกข์ยากโดยครอบครวัของเธอเอง 
อธษิฐานว่าเธอจะไดร้บัการคุม้ครองจากทตูสวรรคข์องพระเจา้ และรอดปลอดภยัจากการบาดเจบ็สาหสั อธษิฐาน
เผื่อพ่อแมข่องเธอ รวมถงึสมาชกิในครอบครวัคนอื่นๆ ดว้ย ใหจ้ติใจของพวกเขาอ่อนแอลง เพื่อพวกเขาจะไดเ้หน็
แสงสว่างแห่งข่าวประเสรฐิ หรอือย่างน้อยใหพ้วกเขายอมอนุญาตใหเ้ธอมอีสิระในการทีจ่ะตดิตามองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ อธษิฐานเผื่อสมาชกิในครสิตจกัรที่จะช่วยหาหนทางที่ดทีี่สุดที่จะให้หญงิสาวคนนี้รอดพ้นจากการหลบหนี 
หรอืบางทีเธอจะสามารถท าหนังสือเดนิทางเพื่อไปศึกษาต่อในโรงเรยีนประจ าแอ๊ดเวนตีสนอกประเทศลาว 
อธษิฐานขอสตปัิญญาใหก้บัสมาชกิในครสิตจกัรทีจ่ะสามารถรบัมอืกบัสถานการณ์เล่านี้ได ้
 ส่วนหนึ่งของเงนิถวายส าหรบัวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสรา้งโรงเรยีนแอ๊ดเวน
ตสีในประเทศลาว เพื่อที่หญงิสาวอย่างคนิะจะได้เขา้ศกึษาได ้ขอบคุณส าหรบัพนัธกจิการถวายของท่านที่จะมี
ส่วนช่วยในการประกาศพระกติตคิุณไปทัว่โลก 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 5 มีนาคม 2022 

แม่หม้ายในเมืองอดุมไซ 
 

เล่าโดย สะดวั ล ีวยั 33 ปี ประเทศลาว 
 

อาจารยส์ะดวั ล ีไม่อยากจะยา้ยไปทางตอนเหนือของประเทศลาว เขาไดห้าขอ้แก้ตวัมากมายมาพูดกบั
ผูน้ าครสิตจกัรทีม่าขอใหเ้ขาไปแบ่งปันพระกติตคิุณในเมอืงอุดมไซ หนึ่งในเขตสุดทา้ยทีไ่ม่มเีซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตสีอยูเ่ลย แต่ในทีสุ่ด เขาและภรรยาไดต้ดัสนิใจทีไ่ปและเริม่เกบ็ของเตรยีมตวัทีจ่ะยา้ยไปในช่วงกลางฤดหูนาว 
มันไม่ใช่เป็นฤดูหนาวเหมือนทุกๆ ครัง้ไป ในท้องที่นั ้นอุณหภูมิลดต ่ ากว่าจุดเยือกแข็งเป็นครัง้แรกใน
ประวตัศิาสตรท์ีบ่นัทกึไวข้องประเทศลาว ฝงูสตัวแ์ละพชืผกัไดร้บัความเสยีหายเป็นอยา่งมาก 
บา้นทีพ่วกเขาไปเช่าว่างเปล่า ไม่มเีตยีง ตู้เยน็ หรอืแมก้ระทัง่ผา้ห่ม มเีพยีงแค่หลงัคา ฝาผนัง และพืน้ทีป้่องกนั
จากความหนาวเยน็ในช่วยฤดหูนาว เพื่อนบา้นทีเ่หน็อกเหน็ใจไดน้ าผา้ห่มมาใหพ้วกเขา 
แต่อากาศหนาวเป็นสิง่ที่อาจารยล์กีงัวลน้อยทีสุ่ดในการยา้ยมาท างาน งานประกาศพระกติตคิุณของพระเจา้เป็น
เรื่องไม่ง่ายนักในภูมภิาคที่ผู้คนต่อต้าน เป็นครัง้แรกที่เขาและภรรยาต้องนมสัการพระเจ้าโดยปราศจากเพื่อน
สมาชกิในโบสถ ์พวกเขารูส้กึเหงา และจากความเหงาน้ีไดก้ลายเป็นความหงดุหงดิ พวกเขาไมรู่ว้่าจะแบ่งปันพระ
กติตคิุณอยา่งไร ไมน่านนกั เจา้หน้าทีไ่ดม้าท าการตรวจสอบในการมาอยูข่องพวกเขา ท าใหพ้วกเขากลวัมาก 
 อาจารยล์โีทรศพัท์หาผู้น าครสิตจกัรเพื่อขอความช่วยเหลอื ผู้น าครสิตจกัรก็ไม่รูจ้ะช่วยเหลอือย่างไรดี
นอกจากการอธษิฐานขอสตปัิญญาจากพระเจา้ใหส้ามารถหาทางออกได้ 
 “เริม่อธษิฐานอย่างจรงิจงั และทูลขอใหพ้ระเจา้แสดงใหคุ้ณเหน็ว่าต้องท าอย่างไรต่อไป” ผูน้ าครสิตจกัร
กล่าว 
  และนัน้ก็เป็นสิง่ที่อาจารยล์ไีด้ปฏบิตั ิเขาได้เดนิไปรอบๆ หมู่บ้านพรอ้มกบัอธษิฐาน เขาคุกเข่าบนเนิน
เขาทีเ่ขาสามารถมองเหน็หมูบ่า้นได ้และอธษิฐาน 
 หลงัจากนัน้ไม่นาน อาจารยล์เีริม่ไปเยีย่มเยยีนคนในหมู่บ้านในบ่ายวนัสะบาโต ระหว่างการเยีย่มเยยีน
นัน้ เขาไดรู้เ้ร ือ่งของผูห้ญงิคนหนึ่งทีถู่กผเีขาสงิ และเขาไดต้ดัสนิใจทีจ่ะไปเยีย่ม แน่นอนหญงิคนนัน้ถูกล่ามโซไว้
กับเสาในบ้านของเธอเอง เธอมลีูก 5 คน และถูกล่ามไว้กับเสามาเป็นเวลาสองเดือนแล้ว เธอมจีติใจที่ไม่
สมประกอบ หรอืจะเรยีกว่าบ้าก็ได ้อาศยัอยู่ในบ้านเหมอืนกบัสุนัขถูกล่ามโซ อาจารยล์เีรยีนรูว้่าเธอเป็นแบบนี้
หลงัจากทีส่ามขีองเธอไดเ้สยีชวีติ 
 อาจารย์ลีขออนุญาตผู้น าหมู่บ้านที่จะอธิษฐานเผื่อหญิงหม้ายคนนี้ และก็ได้รบัอนุญาต ชาวบ้านได้
พยายามช่วยหาทางรกัษาเธอ แต่กไ็ม่มอีะไรดขีึน้ อาจารยล์ยีื่นมอืไปแตะบนหวัของหญงิหมา้ยและอธษิฐาน ใน
วนัต่อมา เขายงัคงไปเยี่ยมหญงิหม้ายและอธษิฐานกบัเธออีก เขาไปทุกวนัๆ จดผ่านไปครบสปัดาห์ เกดิการ
เปลีย่นแปลงขึน้กบัหญงิหมา้ยคนนัน้ เธอเริม่รบัประทานอาหารและดื่มน ้าเหมอืนคนปกต ิทีส่ าคญั เธอเริม่พูดคุย
เป็นประโยคสัน้ และสนทนาโตต้อบได ้
 แลว้วนัหน่ึง หญงิหมา้ยคนนัน้ไดม้อบถวายจติใจใหก้บัองคพ์ระเยซคูรสิต ์แน่นอน ผรีา้ยไดไ้ปจากเธอ 
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 ในทีสุ่ด ผูน้ าหมู่บา้นไดป้ลดโซ่ตรวนของเธอ และใหเ้สือ้ผา้ใหม่กบัเธอไดส้วมใส่ แต่ญาติๆ  กย็งักงัวลว่า 
ผจีะกลบัมาเขา้เธออกี หญงิหมา้ยกบัลกูอกี 5 คน จงึไดย้า้ยไปอยูท่ีบ่า้นอาจารย์ล ีจนกว่าญาติๆ  จะมัน่ใจว่าจะไม่
มผีเีขา้หญงิหมา้ยอกี ถงึจะอนุญาตใหก้ลบับา้นได้ 
 หลงัจากใชเ้วลาศกึษาพระคมัภรีอ์ยูพ่กัใหญ่ หญงิหมา้ยคนนี้และลกูคนโตอกีสองคนไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิ
มาเป็นลกูของพระเจา้ และน่ีเป็นครอบครวัแรกทีเ่ป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงนี้ 
 ข่าวเกี่ยวกบัพระเยซูได้ช่วยขบัผใีห้หญงิหมา้ยในเมอืงอุดมไซไดก้ระจายไปเป็นวงกว้าง หลายๆ คนใน
หมู่บ้านได้มาที่บ้านอาจารย์ล ีและให้เขาช่วยรกัษาอาการผดิปกติต่างๆ หลายคนได้รบัเชื่อข่าวประเสรฐิและ
ยอมรบัพระเยซเูป็นพระผูช้่วยใหร้อดของพวกเขา 
 วนันี้ หญงิหมา้ยในเมอืงอุดมไซมวีถิชีวีติใหม่ เธอได้ช่วยเพื่อนบ้านปลูกขา้ว แลกกบัขา้วที่จะมาเลี้ยง
สมาชกิในครอบครวั เธอไมม่ทีีส่ าหรบัจะท ากนิ และไมม่งีานทีแ่น่นอน และยงัมลีกูอกี 5 คนทีต่อ้งเลีย้ง 
 โปรดอธษิฐานเผื่อหญงิหม้ายคนนี้รวมถงึครอบครวัของเธอด้วย และอธษิฐานเผื่อผู้คนในประเทศลาว
ดว้ยเช่นเดยีวกนั 
 ส่วนหนึ่งของเงนิถวายส าหรบัวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้ จะถูกส่งไปช่วยสรา้งโรงเรยีนแอ๊ดเวน
ตสีในประเทศลาว ขอบคุณส าหรบัพนัธกจิการถวายของท่านทีจ่ะมสี่วนช่วยในการประกาศพระกติตคิุณไปทัว่โลก 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 12 มีนาคม 2022 

ให้อภัยคุณแม่ ตอนที ่1 
 
เลา่โดย ชาไมเน ่ค ูวยั 38 ปี ประเทศไทย 
  
 เม่ือฉนัไดม้อบถวายชีวิตของฉนัใหก้บัพระเยซูครสิต ์พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไดช้ว่ยเหลือจิตใจของฉนัท่ีดิน้รน
อยูใ่นความผิดมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งบาปนีไ้ดผ้ิดพระบญัญตัสิิบประการท่ีพระเจา้ไดใ้หไ้วคื้อ “ใหเ้กียรตบิิดามารดา
ของเรา” (อพยพ 20:12) 

  ฉนัตระหนกัในความผิดบาปของตนเอง และอธิษฐานตามค าอธิษฐานของทา่นดาวิดวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ ขอ
ทรงตรวจคน้ขา้พระองค ์และทรงรูจ้กัจิตใจของขา้พระองค ์ขอทรงทดสอบขา้พระองค ์และทรงรูจ้กัความคิดของขา้
พระองค ์และขอทอดพระเนตรวา่มีทางชั่วใดๆ ในขา้พระองคห์รือไม่ และขอทรงน าขา้พระองคไ์ปในทางนิรนัดร”์ 
(สดดีุ 139:23-24) 

  ปัญหานา่จะเริ่มจากตอนท่ีฉันเริ่มคบหากบัผูช้ายคนหนึ่งท่ีมาจากบา้นเกิดของฉนัในประเทศมาเลเซีย เขา
ไมใ่ชค่รสิเตียน ท าใหแ้มข่องฉนัไมช่อบเขา และแสดงออกอยา่งชดัเจน บางครัง้แมท่  าเป็นไมส่นใจเม่ือแฟนของฉนั
ทกัทายทา่นวา่ “สวสัดี” เธอจะท าเหมือนไมไ่ดย้ินแลว้เบือนหนา้หนีเกือบทกุครัง้ท่ีเจอกนั ความตงึเครียดท่ีเลวรา้ยได้
ด  าเนินไปเป็นเวลานานถึงแปดปี 
 ฉนัเองก็เป็นคนหวัแข็ง ฉนัไม่สนใจความคดิเห็นของแม ่หรือไมส่นใจวา่แมจ่ะคิดยงัไง ฉนัสนกุกบัการท่ีท า
ใหแ้มล่  าบากใจ และในแตล่ะวนั ฉนัจะกลบัเขา้บา้นเวลาจะไปนอนเทา่นัน้ เพราะไมอ่ยากจะใชเ้วลากบัแม่ 
 ฉนัเริ่มอธิษฐานขอการอภยัจากพระเจา้ และฉนัขอใหพ้ระองคช์ว่ยใหฉ้นัรกัษาพระบญัญตัขิอ้ท่ีหา้ แตฉ่นัก็
ลม้เหลวทกุวนัเป็นเวลาถึงสองปี ฉนัอธิษฐานในตอนเขา้ และทกุๆ ครัง้ท่ีเดนิออกมาจากหอ้ง ฉันเริ่มคยุกบัแม่ แต่
ความโมโหไดเ้ขา้ครอบง า แมแ่ละฉนั ไมเ่คยสบตากนั แมท่  าใหฉ้นัร  าคาญ ฉันพยายามท่ีจะอธิษฐานหนกัขึน้ แตฉ่นั
ก็เริ่มท่ีจะไมช่อบเสียงเคาะประตขูองแมท่ี่มาบอกฉนัวา่ อาหารพรอ้มแลว้ 
 ฉนัเป็นลกูสาวท่ีแยม่าก และดเูหมือนวา่จะไมมี่อะไรท่ีจะชว่ยฉนัได ้ฉันหยดุท่ีจะคยุกบัแมเ่ป็นเวลาสอง
เดือน เม่ือแมพ่ยายามท่ีจะเริ่มบทสนทนากบัฉนั ฉนัก็จะหนัหนา้หนี ท าเป็นไมส่นใจและไมไ่ดย้ิน ฉนัไมรู่ว้า่จะคยุกบั
แมอ่ยา่งไร เห็นไดฉ้นัวา่ ฉนัไมอ่าจจะใหอ้ภยัแมไ่ด ้
 ฉนัอธิษฐานมากขึน้อีก  
 พระเจา้ตอบค าอธิษฐานของฉนัผา่นทางพระคมัภีร ์เชา้วนัหนึ่ง ฉนัอ่านพระคมัภีรแ์ละพบพระค าของพระ
เยซูท่ีกลา่วไวใ้น พระธรรมมทัธิว 6:14-15 “เพราะว่าถา้พวกทา่นใหอ้ภยัการลว่งละเมิดของเพ่ือนมนษุย ์พระบดิา
ของทา่นผูส้ถิตในสวรรคจ์ะทรงใหอ้ภยัการล่วงละเมิดของพวกทา่นดว้ย แตถ่า้พวกท่านไมใ่หอ้ภยัการล่วงละเมิดของ
เพ่ือนมนษุย ์พระบดิาของทา่นจะไมท่รงใหอ้ภยัการลว่งละเมิดของพวกทา่นเหมือนกนั” หลงัจากนัน้ฉนัไดอ้า่นใน
หนงัสือ “เคล็ดลบัแหง่ความสขุ” ซึ่งบนัทกึไวว้่า “สงครามยิ่งใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีการตอ่สูม้าคือ การตอ่สูก้บัตนเอง 
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การยอมถวายตน มอบถวายทกุสิ่งใหเ้ป็นไปตามน า้พระทยัของพระเจา้นัน้จ  าเป็นตอ้งมีการดิน้รนตอ่สู ่แตเ่ราจะตอ้ง
ยอมมอบถวายจิตวิญญาณของเราใหพ้ระเจา้ท่ีความบริสทุธ์ิในจิตใจจะถกูสรา้งขึน้ใหมไ่ด”้ (หนา้ 38) 
 ฉนัตระหนกัวา่ ฉันก าลงัยึดติดกบับาปท่ีเป็นอนัตราย ฉนัตอ้งเรียนรูท่ี้จะใหอ้ภยัแมข่องฉนั แตฉ่นัท าไมไ่ด้
จรงิๆ เพราะไมส่ามารถถ่อมตวัและจิตใจลงยอมรบั และใหอ้ภยักบัแม่ 
 พระเจา้ยงัคงท างานในจิตใจของฉนั และพระองคท์รงชว่ยใหฉ้นัเริ่มคยุกบัแม่อีกครัง้ สรรเสรญิพระเจา้ มนั
เป็นการเริ่มตน้ท่ีดี แตฉ่นัก็รูว้่าน่ีพึ่งเริ่มตน้ และหนทางยงัคงอีกยาวไกล ถึงแมว้า่เราจะเริ่มพดูคยุกนัแลว้ แตก็่
เหมือนวา่บทสนทนาจะแหง้แลง้ ขาดความรกัและความอดทน ในสตปัิญญาของมนษุยเ์หมือนกบัฉนั  ฉนัสามารถ
เขียนเหตผุลตา่งๆ มากมายว่าท าไมแมส่มควรไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งหยาบคายเชน่นี ้หลายครัง้ท่ีฉนัคิดในใจว่า แม่
ตอ้งไดร้บับทเรียนจากการท าเชน่นี ้เพราะความสมัพนัธท่ี์พงัทลายนีไ้มใ่ชค่วามผิดของฉนั 
 ฉนัอธิษฐานขอตอ่พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ใหท้  าการเปล่ียนแปลงจิตใจของฉนั แตถ่า้มนัไมส่ามารถเป็นไปได ้
ก็ขอใหท้รงเปล่ียนแปลงจิตใจแมข่องฉนั  ฉนัจ าขอ้ความท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดี โดยนกัเขียนท่ีไมมี่ช่ือเสียงกลา่วไวว้่า 
“บางครัง้พระเจา้ไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงสถานะการณข์องเรา เพราะพระองคต์อ้งการเปล่ียนแปลงจิตใจของเราแทน” ฉนั
เริ่มแนใ่จแลว้วา่ พระเจา้ทรงตอ้งการจะเปล่ียนแปลงฉนัตา่งหาก แตอ่ยา่งไรล่ะ 
 ทกุวนันี ้ชารไ์มเน ่เป็นครูสอนชัน้อนบุาลท่ีโรงเรียนนานาชาตแิอ๊ดเวนตีสโคราช ในประเทศไทย ก่อนท่ีเธอจะ
มาสอนท่ีน่ี ในท่ีสดุเธอก็สามารถคืนดีกบัแมข่องเธอได ้โปรดติดตามตอนตอ่ไปในวนัสะบาโตหนา้ 
 ขอบคณุส าหรบัเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามเม่ือสามปีท่ีแลว้ ท่ีทกุท่านไดถ้วายส าหรบัโรงเรียนท่ีชาร์
ไมเนส่อนอยู่ ใหข้ยายการเรียนการสอนไปถึงชัน้มธัยมได ้และสรา้งหอ้งเรียน รวมถึงตกึเรียนเพิ่มขึน้ดว้ย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 19 มีนาคม 2022 

ให้อภัยคุณแม่ ตอนที ่2 
 
เลา่โดย ชารไ์มเน ่ค ูวยั 38 ปี ประเทศไทย 
 
 เรื่องจากสปัดาหท่ี์แลว้ หลงัจากท่ีชารไ์มเน ่ยอมจ านนชีวิตของเธอตอ่พระครสิตเ์จา้ในประเทศมาเลเซีย เธอ
ตระหนกัวา่ เธอจะตอ้งใหเ้กียรตแิก่แมข่องเธอตามพระบญัญตัสิิบประการในพระคมัภีร ์แตอ่ยา่งไรละ่ 
 ฉนัอธิษฐานอยา่งแรงกลา้ตลองสองปีเก่ียวกบัความบาปของฉนั และบางครัง้ฉนัก็มีค  าถามกบัพระเจา้ 
 “โอ.้..พระบิดาเจา้ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนจิตใจของพระองคอ์ย่างไร” ฉนัอธิษฐาน “ไดโ้ปรดท าอะไรบา้ง
อยา่งดว้ยเถอะ” 
  พ่ีนอ้งของฉนักลบัมาประเทศมาเลเซียเพ่ือพบกบัครอบครวัใหญ่ในชว่งปลายปี 2018 พ่ีสาวของฉนัและ
สามีของเธอกลบัมาจากสหรฐัอเมรกิา ส่วนนอ้งชายคนเล็กของฉนักลบัมาจากประเทศไทย มนัเป็นการยากมากท่ี
ครอบครวัใหญ่จะมารวมตวักนั เน่ืองจากแตล่ะคนอยูห่ากไกลกนัมาก 
 นอ้งชายคนเล็กของฉนัช่ือลเูธอร ์ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ฉนั 11 ปี ไดส้งัเกตเห็นความขดัแยง้ระหวา่งฉนัและแม ่ใน
วนัท่ีเขาก าลงัจะบนิกลบัประเทศไทย เขาเขียนจดหมายสอดไวท่ี้หนงัสือส าหรบันมสัการตอนเชา้ ฉนัพบมนัในเชา้
วนัรุง่ขึน้ ลเูธอรไ์ดเ้ขียนในจดหมายวา่:  
 ผมรูส้กึหนกัใจเป็นอยา่งมากตอนทีเ่ขียนจดหมายฉบบันี ้ผมขอบคณุพระเจา้และสรรเสริญพระองคท์ีพ่ีไ่ด ้
เรียนรูค้วามจริงมากมาย และไดเ้ปลีย่นแปลงชีวติไปในทางทีด่ ีผมรูส้กึดใีจจริงๆ ทีเ่ห็นพีเ่ป็นสว่นหนึ่งในพนัธกิจของ
พระเจา้ ผมรูส้กึภูมิใจเมือ่ผมมองมายงัพี ่สรรเสริญพระเจา้ 
 หลงัจากอธิษฐาน และไตร่ตรงในสภาพบาป และความไม่สมบูรณ์ของตวัเอง ผมรวบรวมความกลา้ทีจ่ะ
เขียนจดหมายจากใจของผมถงึพี ่เกีย่วกบัความสมัพนัธ์กบัแม่ของพวกเรา 
 ผมเขา้ใจวา่แม่ของเราไม่สมบูรณ์ดพีรอ้ม แม่ไม่มีเหตผุลในบางครัง้ และบางทเีธอก็เหมือนจะกวนประสาท
เรา ใช่แลว้ แม่เป็นผูห้ญิงทีพ่ระเจา้ผูส้มบูรณ์พรอ้มไดม้อบใหก้บัเรา เพือ่ทีจ่ะรกั เพือ่ทีร่กัษาความเคารพและปฏิบตัิ
ตาม และเชือ่ฟัง  ผมทราบเป็นอยา่งดวี่าแม่ของเรามีขอ้บกพร่อง แตแ่ม่ก็ยงัเป็นแม่ทีม่ีความหว่งใยใหลู้กเสมอ 
ความหว่งใยของแม่นัน้ เราอาจจะไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทว้่าท าไมแม่ถงึท าแบบนี ้หรือท าแบบนีเ้พือ่อะไร ผมกลวัวา่พี่
จะไม่ตระหนกัวา่ พีก็่มีทศันคตทิีห่นุหนัพลนัแลน่ต่อแม่ ซ่ึงบางครัง้ก็ไม่มีเหตผุล และแสดงออกกบัแม่อย่างไม่อดทน 
มีความมั่นใจในตวัเองสูง ผมยงักลวัวา่นีอ่าจเป็นสิ่งทีกี่ดขวา้งคนรอบๆ ตวัพี ่เมือ่พวกเขาเหน็พีป่ฏิบตัติวั และพดูกบั
แม่ของเรา 
 อกีครัง้หนึ่ง ผมเขียนจดหมายนีด้ว้ยจิตใจทีห่นกัหนว่ง และดว้ยใจทีร่กั และห่วงใยพีส่าวคนนี ้ผมอาจจะไม่
สามารถอธิบายทกุอยา่ง อย่างชดัเจน แตผ่มเชือ่และอธิษฐานต่อพระวญิญาณบริสทุธิใ์หท้ างานในจิตใจของพี ่และ
ใหจิ้ตใจแหง่ความปรองดองอยูก่บัพี ่ดูแลตวัเองดว้ยนะครบั 
 รกัพีม่ากและอธิษฐานเผือ่เสมอ 
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 นอ้งชายคนเลก็ของพี ่
 
 เม่ืออา่นจดหมายจบ ฉนัรอ้งไหน้านกวา่ชั่วโมง และอธิษฐานวิงวอนตอ่พระเจา้ใหอ้ภยับาปใหก้บัฉัน และใน
เวลาเดียวกนั ฉันก็สรรเสรญิพระเจา้ท่ีพระองคท์รงตรสักบัฉนัผา่นทางจดหมายของนอ้งชาย  
ในขณะท่ีตวัฉันเองยงัไมใ่หเ้กียรติแมข่องตวัฉนัเอง ตัง้แตว่นันัน้มา ฉนัไมส่ามารถขึน้เสียงกบัแมข่องฉนัได ้พระเจา้
ตอบค าอธิษฐานของฉนั ตามพระสญัญาของพระองค ์“และเราจะใหใ้จเดียวแก่เขาทัง้หลาย และเราจะใส่วิญญาณ
ใหมไ่วภ้ายในพวกเขา เราจะน าใจหินออกไปจากเนือ้ของเขา และใหใ้จเนือ้แก่เขาทัง้หลาย” (เอเสเคียล 11:19) 
 ความสมพนัธท่ี์แตกสลายของฉนักบัแม ่ไดร้บัการฟ้ืนฟดูว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ฉนั
สรรเสรญิพระเจา้ท่ีทรงซอ่มแซมความสมัพนัธข์องแมแ่ละฉนัก่อนท่ีฉันจะออกจากบา้น หลงัจากไดร้บัจดหมายของ
นอ้งชายหกวนั ฉนัก็ไดบ้นิไปทางตะวนัตกของประเทศมาเลเซียเพ่ือเขา้รว่มการฝึกอบรมพระคมัภีรท่ี์ครสิตจกัรเป็น
คนจดัขึน้ แมข่องฉนัมาส่งฉันท่ีสนามบนิ และกลา่วค าอ าลาดว้ยการสวมกอดฉนั นัน้เป็นครัง้แรกในรอบสิบปีท่ีฉันได้
กอดกบัแม่ หกเดือนผ่านไป ฉนัเดนิทางมาท่ีประเทศไทยและเริ่มงานเป็นครูสอนชัน้อนบุาลในโรงเรียนนานาชาติ
แอ๊ดเวนตีสโคราช  
 คงไมมี่ใครต าหนิฉนั ถา้ฉนัออกจากบา้นโดยไมไ่ดแ้กไ้ขความขดัแยง้กบัแม ่แตพ่ระเจา้ไมย่อมใหบ้าปของ
ฉนัมีชยัเหนือพระองค ์พระเจา้ทรงรูเ้วลาอนัเหมาะสม พระองคท์รงท าการอศัจรรยใ์นชีวิตของฉนัเพ่ือใหฉ้นัไดช้  าระ
บาปใหห้มดจดก่อนท่ียา้ยมาประเทศไทย 
 ขอบคณุส าหรบัเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามเม่ือสามปีท่ีแลว้ ท่ีทกุท่านไดถ้วายส าหรบัโรงเรียนท่ีชาร์
ไมเนส่อนอยู่ ใหข้ยายการเรียนการสอนไปถึงชัน้มธัยมได ้และสรา้งหอ้งเรียน รวมถึงตกึเรียนเพิ่มขึน้ดว้ย และ
ขอบคณุส าหรบัค าอธิษฐานเผ่ือนกัเรียนในโรงเรียน และเผ่ือชารไ์มเน ่รวมถึงครูคนอ่ืนๆ ดว้ย 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 26 มีนาคม 2022 

โอกาสสุดท้ายของพระเจ้า 
 
เลา่โดย ชารไ์มเน ่ค ูวยั 38 ปี 
 
 สองสปัดาหม์าแลว้ท่ีเราไดย้ินเรื่องราวท่ีพระเจา้ไดช้ว่ยชารไ์มเน่ใหก้ลบัคืนดีกบัคณุแม่ของเธอ วนันีเ้ราจะ
ฟังวา่เธอไดม้อบถวายจิตใจใหก้บัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 
 ฉนัทา้ทายพระเจา้ดว้ยการอธิษฐานอย่างกลา้หาญ  
 “พระบดิาเจา้ขา้ ขา้พระองคข์อถวายโอกาสสดุทา้ยใหแ้ก่พระองค”์ ฉนัอธิษฐาน “ขา้พระองคเ์ขา้รว่มกบั
หลายครสิตจกัรตัง้แตอ่ดีตมา แตไ่มมี่ครสิตจกัรไหนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตของขา้พระองคไ์ด ้ 
ขา้พระองคย์งัคงลม้ลง ประเดน็คืออะไรกนัแน ่ขา้พระองคค์วรลม้ลงอยูแ่บบนี ้หรือวา่ควรลกุขึน้ และพยายามท่ีจะ
กลบัไปหาพระองคค์รัง้แรกครัง้เลา่หรือ ขา้พระองคมี์พกัรอ้นเหลืออยูส่องสปัดาห ์และขา้พระองคไ์มต่อ้งการท่ีจะอยู่
บา้น ดงันัน้ ขา้พระองคจ์ะไปอบรมการสอนพระคมัภีร ์พระบดิาเจา้ น่ีเป็นโอกาสสดุทา้ยของพระองค ์ถา้สิ่งนีไ้มเ่ป็น
ผลอยา่งท่ีคดิ ขา้พระองคพ์ดูไดเ้ลยวา่ พระองคจ์ะสญูเสียขา้พระองคไ์ปตลอดกาล” 
 ฉนัเตบิโตมาในครอบครวัของเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในประเทศมาเลเซีย ฉนัไปรว่มนมสัการท่ีโบสถต์ัง้แตฉ่นั
ยงัเป็นเด็กเล็กๆ อยู ่แตฉ่นัไม่พบสนัตสิขุในจิตใจเลย ฉนัสนกุกบัการมีแฟนท่ีไมใ่ชค่รสิเตียนถึงแปดปี ฉนัสนกุกบัการ
เป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนนานาชาต ิแตฉ่นัไมมี่สนัตสิขุ ดงันัน้ฉนัเลยอธิษฐานและเขา้รว่มการศกึษาพระคมัภีรท่ี์
โบสถ ์
 เราใชเ้วลาสองสปัดาหใ์นการศกึษาเร่ืองสถานศกัดิส์ิทธ์ิ ฉนัไมไ่ดเ้ตบิโตขึน้จากการอา่นพระคมัภีร ์แตฉ่นัไป
โบสถเ์น่ืองจากความเคยชิน สมาชิกโบสถบ์อกฉนัว่า การเป็นเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสควรปฏิบตัิตวัอยา่งไร  แตฉ่นัไม่
เคยมีความสมัพนัธส์ว่นตวักบัพระเจา้เลย 
 ในชัน้เรียนพระคมัภีร ์ฉันไดอ้่านในพระธรรม เอเสเคียล 37:4-5 ซึ่งกลา่วไวว้า่ “พระองคต์รสักบัขา้พเจา้อีก
วา่ “จงเผยพระวจนะตอ่กระดกูเหลา่นี ้และกลา่วกบัพวกมนัวา่ กระดกูแหง้เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระยาห์
เวห”์ พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงันีแ้ก่กระดกูเหล่านีว้่า “ดสูิ เราจะน าลมหายใจเขา้ไปในพวกเจา้ และเจา้จะมี
ชีวิต” วิสยัทศันข์องกระดกูแหง้นีส้อนใหรู้ว้า่การฟ้ืนคืนชีพท่ีแทจ้รงิไดม้าโดยไดย้ินพระวจนะของพระเจา้เทา่นัน้ และ
การเป็นอยูข่องลมปราณ ซึ่งก็คือพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ฉันตอ้งการท่ีจะมีสมัพนัธภาพเป็นสว่นตวักบัพระเจา้ดว้ยการ
อธิษฐาน และขอใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิมาท างานในจิตใจ 
 ฉนัศกึษาเร่ืองเก่ียวกบัสถานศกัดิส์ิทธ์ิ และไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัความรกัท่ีเสียสละของพระเจา้ ฉนัเรียนรูอี้กว่า 
พระเจา้ทรงมีอ านาจท่ีจะยกโทษบาปทัง้หมดของฉนั และสิ่งท่ีพระองคป์รารถนาอยา่งสดุซึ่ง คือการท่ีไดอ้ยูร่ว่มกบั
ฉนัตลอดไป 
 ความรกัของพระเจา้ไดโ้อบกอดความว่างเปลา่และความแตกแยกในชีวิตของฉนั ฉนัไดม้อบหวัใจของฉนั
ใหก้บัองคพ์ระเยซูครสิตเ์จา้ และพระองคท์รงเริ่มท่ีจะท างานในชีวิตของฉนั 
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 เหตกุารณท่ี์ไมค่าดฝันไดเ้กิดขึน้เม่ือฉนักลบัไปท างานเป็นครูสอนดนตรีใหก้บันกัเรียนอาย ุ5-6 ขวบอีกครัง้ท่ี
โรงเรียน ฉนัคาดหวงัว่าจะไดร้ว่มเฉลิมฉลองกบัซานตาคลอส นางฟ้า และแมม่ดในชัน้เรียนดนตรี  
 วนัหนึ่ง ในชัน้เรียนดนตรี ฉนัน าเสนอบทเรียนการฟังและถาม ฉนัใหเ้ดก็นกัเรียนหาเสียงท่ีบนัทกึไวใ้หต้รง
กบัภาพท่ีจะแสดงออกมา เช่น นาฬิกาของคณุปู่  คา้งคาวกระพือปีก และโครงกระดกูในประสาทผีสิง 
 สิ่งท่ีท าใหฉ้นัประหลาดใจคือ เดก็นกัเรียนท่ีเรียนดีท่ีสดุสองคนของฉนั อีธานและลคูสัจะไมเ่ขา้รว่มใน
บทเรียนนี ้แรกๆ พวกเขาทัง้สองปิดหใูนขณะท่ีฉนัเปิดเสียง และตอ่มาพวกเขาปฏิเสธท่ีจะเขา้รว่มในการรอ้งเพลง
เก่ียวกบัประสาทผีสิง 
 ในตอนทา้ยของชัน้เรียน ฉนัไดถ้ามทัง้สองคนเก่ียวกบัเรื่องนี ้
 “วนันีเ้กิดอะไรขึน้กบัหนสูองคน” ฉนัถาม “ท าไมหนไูมท่  าในสิ่งท่ีควรจะท า” 
 อีธานเดินมาหาฉนัแลว้พดูว่า “ผมเป็นครสิเตียนครบั ผมไมส่ามารถฟังสิ่งเหลา่นีไ้ด”้ แลว้เดก็ชายผูน้า่
สงสารก็ไดร้อ้งไหอ้อกมา สว่นลคูสัไดห้นัหนา้มาแลว้พยกัหนา้ใหฉ้นัอยา่งเคร่งขรมึ 
 มนัเป็นการต าหนิท่ีรา้ยแรงท่ีสดุเทา่ท่ีฉนัเคยไดร้บัในชีวิตของฉนั พระเจา้ตรสัผา่นเด็กชายตวัเล็กๆ สองคนนี ้
ท าใหฉ้นัคดิไดว้า่ “ท าไมฉนัถึงสอนเดก็ๆ เก่ียวกบัเรื่องมารซาตาน” 
 วนัหยดุสองสปัดาหค์รัง้ตอ่ไปของฉนั ฉันไดก้ลบัไปศกึษาพระคมัภีรอี์กครัง้ และไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัเรื่องของ
ดาเนียลและเพ่ือนท่ีมีหวัใจท่ีสตัยซ่ื์อตอ่พระเจา้ตอ่หนา้กษัตรยิเ์นบคูดัเนสซาร ์ฉนัจดจ าไดถ้ึงหวัใจท่ีสตัยซ่ื์อในพระ
เจา้ของอีธานและลคูสั  
 ฉนัรูส้กึไดท้นัทีวา่พระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัลาออกจากงาน แตฉ่นัไมส่ามารถยืนไดด้ว้ยก าลงัของฉนัเอง ฉนั
แบง่ปันเรื่องราวของฉนักบัอาจารยผ์ูส้อนพระคมัภีร ์
 “คณุไดเ้ห็นการเป็นพยานท่ียิ่งใหญ่มากแลว้” เขากลา่ว “แตปั่ญหาก็คือ คณุไมไ่ดป้ฏิบตัติาม” 

 ในชว่งเวลาเดียวกนันัน้เอง พระเจา้ไดต้รสักบัฉนัผา่นทางการนมสัการเชา้ ฉนัอา่นในหนงัสือ “อทุาหรณจ์าก

ค าสอนของพระเยซู” เม่ือพระวิญญาณบรสิทุธ์ิไดป้รากฏขึน้ในดวงใจ ความปลอดภยัเดียวท่ีตอบสนองพวกเขาจะไม่

ชกัชา้ เม่ือการทรงเรียกมาถึง “จงไปท างานในสว่นองุ่นของเรา” อยา่ปฏิเสธการทรงเรียก ‘วนันีถ้า้ท่านทัง้หลายไดย้ิน

พระสรุเสียงของพระองคอ์ยา่ใหจ้ิตใจของทา่นดือ้รัน้’ (ฮีบรู 4:7) มนัเป็นการไมป่ลอดภยัท่ีจะชะลอการเช่ือฟัง เพราะ

คณุอาจไมไ่ดร้บัค าเชิญอีกครัง้” (หนา้ 280) 

 ดว้ยดวงใจท่ียอมจ านนตอ่พระเจา้ ท าใหฉ้นัสามารถเขียนจดหมายลาออกได ้

 ฉนักลบัไปศกึษาพระคมัภีรต์อ่อีกหา้เดือน แตค่วามดิน้รนภายในไดป้ระทขุึน้ระหว่างความตอ้งการของฉนั 

และความประสงคข์องพระเจา้ งานสอนของฉนัไดร้บัคา่ตอบแทนดี และฉนัไมส่ามารถจินตนาการไดว้า่ฉนัจะอยูไ่ด้

อยา่งไรโดยไมมี่เงิน ความปรารถท่ีจะพึ่งตวัเองไดค้รอบง าฉนัอีกครัง้ ฉนัไดง้านใหมท่ี่ไดค้า่ตอบแทนสงูกวา่เดมิ 

อยา่งไรก็ดี ฉนัจะตอ้งท างานในวนัสะบาโตเป็นครัง้คราว 
 เม่ือฉนัไปขอค าแนะน าจากศิษยาภิบาล เขาบอกกบัฉนัอยา่งตรงไปตรงมาวา่ “คณุเพิ่งออกจากงานก่อน
หนา้นี ้เพราะขดักบัหลกัความเช่ือ แตต่อนนีค้ณุก็กลบัเขา้ไปอีกจนได”้ 
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 ไมว่า่จะเจอเรื่องท่ียิ่งใหญ่ขนาดไหน แตพ่ระเจา้ทรงยิ่งใหญ่กวา่ พระองคไ์มเ่คยยอมใหฉ้นัเผชิญหนา้กบัการ
ทดลองท่ีฉนัไมส่ามารถจะเอาชนะได ้ดว้ยความชว่ยเหลือของพระองค ์ในนาทีเกือบสดุทา้ย พระเจา้ทรงเปิดประตท่ีู
ไมค่าดฝันใหก้บัฉัน มีคนเสนองานเป็นครูสอนเด็กอนบุาลท่ีโรงเรียนนานาชาตแิอ๊ดเวนตีสโคราช ในประเทศไทย 

ฉนัประหลาดใจในเวลาของพระองคอ์ย่างมาก และฉนัก็นกึถึงพระด ารสัของพระองคท่ี์วา่ “เพราะความคดิ
ของเราไมใ่ชค่วามคิดของเจา้ และทางของพวกเจา้ก็ไมใ่ชท่างของเรา” พระยาหเ์วหต์รสัดงันีแ้หละ 

“เพราะฟ้าสวรรคส์งูกว่าแผน่ดนิโลกอย่างไร ทางของเราก็สงูกวา่ทางของพวกเจา้ และความคดิของเราก็สงูกวา่

ความคดิของเจา้อยา่งนัน้”  (อิสยาห ์55:8-9) 
 พระเจา้ทรงแสนดี พระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของฉนั ใหฉ้นัยงัคงสามารถสอนดนตรี หลงัจากเป็นครูสอน
เดก็อนบุาลอยูส่องปี ฉนัไดเ้ล่ือนขัน้เป็นหวัหนา้แผนกดนตรีท่ีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ฉันไมเ่คยอยูอ่ย่างสงบสขุ หรือ
จิตใจเตม็ไปดว้ยความสขุเลย พระเจา้ทรงสามารถเอาชนะใจฉนั และตอนนีเ้ป็นความปรารถนาของฉนัท่ีจะน า
วิญญาท่ีหลงทางกลบัมาสู่ความงดงามแหง่ความรกัของพระองค ์
 ขอบคณุส าหรบัเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของทา่นเม่ือสามปีท่ีแลว้ท่ีไดช้ว่ยโรงเรียนนานาชาตแิอ๊ด
เวนตีสโคราช ท่ีชารไ์มเนท่  างานอยู่ ใหข้ยายการเรียนการสอนไปถึงชัน้มธัยมได ้และสรา้งหอ้งเรียน รวมถึงตกึเรียน
เพิ่มขึน้ดว้ย ในสะบาโตท่ีสิบสามนี ้เงินถวายจะถกูสง่ไปช่วยเผยแพรพ่ระกิตติคณุทั่วทัง้ส  านกังานภาคเอเชีย-
แปซิฟิกใต ้ขอบคณุส าหรบัเงินถวายของทา่นในสะบาโตท่ีสิบสามนี ้
 

 
 

 


