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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 2 มกราคม 2021 

ท่ีคัน่หนังสือท่ีมีข้อพระคมัภีร ์

 

เล่าโดย  อลัโยนา พโิรซฮอ็ค วยั 20 ปี...ประเทศรสัเซยี 

 

         เมือ่รถบสัส่วนบุคคลทีอ่ลัโยนา และนกัศกึษาของคณะนกัรอ้งสบิคนใชใ้นการเดนิทางเกดิเสยี กล่าวคอืไฟ

หน้าใหญ่ไมส่่องแสง และระบบทาํความรอ้นหยดุทาํงาน หลายคนตอ้งการเดนิทางยอ้นกลบัไปทีม่หาวทิยาลยั เซ

เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีโซคสก์ ีเหตุการณ์น้ีเกดิขึน้ในช่วงฤดหูนาวทีผ่่านมา 

         นกัศกึษาในรถบสัมสีมาชกิกลุ่มนกัรอ้ง 10 คน ต่างมคีวามรูส้กึอยา่งเดยีวกนั  พวกเขารูส้กึอ่อนเพลยี 

และหนาวสัน่ ตอนน้ีรถบสัวิง่มาแลว้ 5 ชัว่โมง ยงัไมถ่งึครึง่ทางด ี เพราะระยะทางจากเมอืงโซคสกี ้ประเทศ

รสัเซยี เดนิทางไปเมอืงมนิซ ์ประเทศเบลารสุ จะตอ้งใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 

         หวัหน้านกัศกึษากลุ่มน้ี โทรกลบัไปหาคุณพ่อของอลัโยนา ซึง่ทาํงานเป็นช่างช่อมบาํรงุทีม่หาวทิยาลยั  

เพื่อขอคาํแนะนํา คุณพ่อของอลัโยนาบอกว่าถา้สว่างแลว้ใหเ้ดนิทางต่อไปอกีหน่อย  กจ็ะถงึปัม้น้ํามนัใหญ่ ให้

หยดุคอยทีปั่ม้น้ํามนัใหญ่แห่งนัน้ ส่วนเขาและผูช่้วย จะขับรถจากมหาวทิยาลยัเพื่อจดัการซ่อมระบบไฟ  และ

เครือ่งทาํความอบอุ่นให ้        

         กลุ่มนกัศกึษาทาํตามคาํแนะนํา  และนัง่รอในรถบสัถงึ 4 ชัว่โมง กว่าคุณพ่อของอลัโยนา และผูช่้วยช่าง

จะเดนิทางมาถงึ  ทัง้สองใชเ้วลา 2 ชัว่โมงในการซ่อมระบบไฟ และระบบทาํความอบอุ่นของรถบสัจนเสรจ็  และ

รถบสัเดนิทางต่อไปยงัจดุหมาย... ขณะทีเ่ขาและผูช่้วยช่างเดนิทางกลบัไปทีม่หาวทิยาลยั 

         ขณะรอทีปั่ม้น้ํามนั  นกัศกึษาพดูคุยกบัชายรา่งสงู มกีลา้มเป็นมดัๆ คนหน่ึง ซึง่ทาํงานทีปั่ม้น้ํามนั  ชาย

รา่งสงูคนน้ีมน้ํีาใจ นําชารอ้นมาใหพ้วกนกัศกึษาอยา่งไม่จาํกดัถว้ย  ขณะทีพ่วกนกัศกึษากําลงัรอใหร้ถซ่อมเสรจ็ 

         รถบสัวิง่ออกจากปัม้น้ํามนัไปครูใ่หญ่  ทนัใดนัน้อลัโยนามคีวามรูส้กึขึน้มาในทนัทวี่า เธอตอ้งการใหร้ถ

บสักลบัไปทีปั่ม้น้ํามนั  เพื่อแจกทีค่ ัน่หนงัสอืทีม่ขีอ้พระคมัภรี์ และหนงัสอืสงครามแห่งประวตัศิาสตร ์ ของ       

เอลเลน  จ.ี ไวท้ ์ใหช้ายรา่งสงูคนนัน้  เมือ่อลัโยนาถามความเหน็ของกลุ่มนกัศกึษา ส่วนใหญ่บอกว่า เรา

เสยีเวลาในการเดนิทางไปหลายชัว่โมงแลว้ อยา่ใหเ้รายอ้นกลบัไปอกีเลย  พลนันกัศกึษาชายชื่อ “นิคติา” รอ้ง

อุทานออกมาว่า  “ขอเพื่อนๆ กลบัไปทีปั่ม้น้ํามนักนัเถอะ เพราะผมลมืมอืถอืไวบ้นโต๊ะขา้งรา้นสะดวกซือ้ทีปั่ม้

แห่งนัน้” เมือ่เป็นเช่นน้ีนกัศกึษาต่างเหน็พรอ้งกนั และขอคนขบัรถบสัเลีย้วรถกลบัไปทีปั่ม้น้ํามนั 

         เมือ่รถบสันกัศกึษายอ้นกลบัมาถงึปัม้น้ํามนัแห่งนัน้ ชายรา่งสงูใจดไีดเ้ดนิมาพบพวกนกัศกึษาบนรถบสั  

ชายรา่งสงูไดบ้อกว่า เขาอธษิฐานขอใหร้ถนกัศกึษากลบัมา  ชายรา่งสงูไดย้ืน่มอืถอืให้นิคติา ขณะทีอ่ลัโยนาลง

จากรถ และยืน่ทีค่ ัน่หนงัสอืทีเ่ป็นขอ้พระคมัภรี ์และมอบหนงัสอืสงครามแห่งประวตัศิาสตร ์ใหก้บัชายรา่งสงู         

         นกัศกึษาหลายคนสงัเกตดวู่า  ชายรา่งสงูยนิดรีบัเอาทีค่ ัน่หนงัสอืและหนงัสอืไปดว้ยใบหน้ายิม้แยม้ 

พรอ้มกบักล่าวว่า 

         “ขอบคุณมากครบั...ผมจะอ่านขอ้ความในทีค่ ัน่หนงัสอื และอ่านหนงัสอืเล่มหนาเล่มน้ีแน่นอน”  

         อลัโยนา ไมท่ราบแน่ว่าชายคนนัน้จะรกัษาคาํสญัญาทีใ่หไ้วห้รอืไม ่ แต่เธอไมเ่ป็นกงัวลใดๆ ว่า เมือ่เขา

อ่านแลว้ เขาจะตดัสนิใจรบัเอาพระเจา้หรอืไม ่เธอขอมอบใหเ้ป็นหน้าทีข่องพระวญิญาณบรสิุทธิ ์เป็นผูท้าํงานใน

จติใจของชายคนนัน้  หน้าทีข่องผูเ้ชื่อในพระเจา้ของเธอ คอืการแบ่งปันพระวจนะ และเรือ่งราวความจรงิใน

หนงัสอืเล่มนัน้ 
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         อลัโยนาบอกกบัจติใจของเธอเองว่า ไมม่เีหตุผลใดทีเ่ธอจะตอ้งอาย หรอืรูส้กึกลวัในการทีเ่ธอจะแบ่งปัน

เรือ่งของพระเยซ ู และเธอไมค่วรประเมนิอํานาจของพระวญิญาณบรสิุทธิต์ํ่าไป  มคีนอกีมากมายทีม่ใีจกรณุาเช่น

ชายคนนัน้ และพวกเขามคีวามตอ้งการไดร้บัทราบเกีย่วกบัพระเยซคูรสิต์”  

         เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุนสาํหรบัสรา้งอาคารเรยีนใหก้บั 

โรงเรยีนครสิเตยีนโซคสก์ ีซึง่อลัโยนากําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้มธัยมปลาย เพราะโรงเรยีนแห่งน้ีไดข้อใชห้อ้งเรยีน

ของมหาวทิยาลยัโชคสก์ ีซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิผนืเดยีวกนัหลายปี เงนิถวายจากพีน้่องแห่งความเชื่อทัว่โลกจะทาํให้

นกัเรยีนไดเ้รยีนหนงัสอืในหอ้งเรยีนของตนเอง...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีช่่วยถวาย...ขอพระบดิาเจา้

ทรงอวยพระพรแด่พีน้่องทุกท่าน...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้หน่วยพนัธกิจ          

• สาํนกังานภาค ESD รสัเซยีประกอบดว้ย สาํนกังานสหมชิชัน่รสัเซยีตะวนัตกม ี7 คอนเฟอรเ์รนซ ์สาํนกั

งานสหมชิชัน่รสัเซยีตะวนัออก มสีาํนกังานมชิชัน่ 3 แห่ง และสาํนกังานสหมชิชัน่คอรเ์คซสั  ม ี2 คอนเฟอ-

เรนซ ์และ 1 มชิชัน่  และสาํนกังานสหมชิชัน่ตะวนัออกไกล  

• สาํนกังาน ESD มโีบสถแ์อ๊ดเวนตสีรวมจาํนวน 640 แห่ง และมกีลุ่มนมสัการ 719 แห่ง มสีมาชกิ ทัง้หมด 

42,466 คน ซึง่สาํนกังานภาคแห่งน้ีมปีระชากรรวม 154,842,000 คน ดงันัน้เมือ่คดิเป็นอตัราส่วน  จะมี

สมาชกิแอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 3,646 คน  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 9 มกราคม 2021 

ของประทานในด้านภาษา 

 

เล่าโดย  อะนาโตล ี โกโลวซินิ วยั 28 ปี...ประเทศรสัเซยี 

 

         อะนาโตล ีไดก้ล่าวสญัญากบัพระเจา้ตอนทีเ่ขาป่วยเรือ้รงัว่า  ถา้เขาหายป่วยแลว้เขาจะเตรยีมตวัเพื่อ

เป็นศษิยาภบิาลรบัใชพ้ระเจา้ และพระเจา้ทรงเยยีวยาให้เขาหายขาดกลบัมามสีุขภาพแขง็แรง แต่ในประเทศ 

“คาซคัสถาน” ทีเ่ขาเป็นประชากรไมโ่รงเรยีนศาสนศาสตรต์ัง้อยู ่ อกีอยา่งเขาเป็นเดก็จากครอบครวัทีย่ากจน  มี

บา้นอยูใ่นหมูบ่า้นห่างไกลแห่งหน่ึง...เขาจงึตดัสนิใจอพยพเขา้ไปอยูใ่นประเทศรสัเซยี เพื่อมองหางานทาํ 

         อะนาโตล ีอธษิฐานทุกวนัว่า  “โอ พระบดิา ขา้พระองคป์รารถนาจะรบัใชพ้ระองค ์แต่ไมท่ราบจะรบัใช้

พระองคไ์ดอ้ยา่งไร”... หลายวนัต่อมาเขามคีวามรูส้กึชดัเจนว่า  พระเจา้ตอ้งการใหเ้ขารบัใชพ้ระองค ์ดว้ยการเป็น

คนแปลภาษาต่างๆ เพื่อรบัใชพ้ระองค์ 

         เมือ่คดิใครค่รวญแลว้ อะนาโตลหีวัเราะใหต้นเอง  เป็นไปไดอ้ยา่งไร ตอนเรยีนจบชัน้มธัยมปลายผลการ

เรยีนของเขาไดเ้กรดเฉลีย่แค่เกรดบ ีคุณพ่อของเขาทาํงานเป็นหวัหน้าซ่อมเครือ่งรถยนตใ์นศูนยบ์รกิารหลงัการ

ขายรถยนตย์ีห่อ้แห่งหน่ึง  คุณพ่อและญาตพิีน้่องไมม่ใีครรู ้หรอืพดูภาษาต่างประเทศได ้ เขาคดิใครค่รวญอยู่

สองสปัดาห ์ แลว้เขาเดนิทางกลบัไปปรกึษามารดาทีเ่มอืงอชัโตบ ีประเทศคาซคัสถาน         

         อะนาโตล ีบอกกบัคุณแมว่่า  “ผมตอ้งการเป็นนกัแปลเอกสาร หรอืสิง่พมิพร์บัใชพ้ระเจา้” เมือ่คุณแมข่อง

เขาไดฟั้งรูส้กึประหลาดใจ คดิครูห่น่ึงแลว้พดูออกมาว่า “ลกูรูจ้กัภาษารสัเซยีและภาษาคาซคั เท่านัน้มใิช่หรอื  

แมค่ดิว่างานทีล่กูฝันจะทาํคงไมใ่ช่งานของลกูหรอก” 

         แมคุ้ณแมจ่ะตอบในเชงิอยากใหล้กูชายเปลีย่นใจ  แต่แนวคดิดงักล่าวยงัคุกรุน่อยูใ่นใจของผม เมือ่ผม

ชวนคุณแมเ่ดนิทางไปทีเ่มอืงทลัดด์คิกูา ซึง่มวีทิยาลยัแห่งหน่ึงตัง้อยู ่และใชส้ื่อการเรยีนเป็นภาษาองักฤษ ทาง

วทิยาลยัใหอ้ะนาโตลทีาํขอ้สอบเพื่อจะดวู่าเขาไดค้ะแนนพอทีจ่ะเริม่ตน้เรยีนไดห้รอืไม ่ปรากฏว่าอะนาโตลทีาํ

คะแนนไมผ่่านเกณฑ ์เขาจงึเดนิทางกลบับา้นพรอ้มคุณแมด่ว้ยความเศรา้ 

         แต่อะนาโตล ีไมเ่คยลมืแนวคดิดงักล่าว วนัหน่ึงขณะทีเ่ขาอ่านพระคมัภรีใ์ตร้ม่เงาของตน้ไม ้เขาพึง่เขา้ใจ

ว่าความสามารถในการเขา้ใจ  และทีส่ามารถพดูภาษาอื่นได ้ไมใ่ช่ความสามารถ  แต่เป็นของประทานของพระ -

วญิญาณบรสิุทธิ ์ เขาอ่านพระคมัภรีข์อ้นัน้ซึง่กล่าวว่า  “ใหอ้กีคนหนึง่ทาํการดว้ยฤทธานุภาพ ใหอ้กีคนหนึง่

เผยแพรพ่ระวจนะ ใหอ้กีคนหนึง่รูจ้กัสงัเกตวญิญาณต่างๆ ใหอ้กีคนหนึง่พกูภาษาแปลกๆ และใหอ้กีคนหนึง่

แปลภาษานัน้ๆได”้ (1 โครนิธ ์12:10) 

         อะนาโตลกีม้ศรีษะลงตรงนัน้ และอธษิฐานต่อพระเจา้ว่า  “พระบดิาเจา้โปรดประทานของประทาน

ดงักล่าวน้ีใหข้า้พระองคด์ว้ยเถดิ”  

        ประมาณหน่ึงเดอืนต่อมา ขณะที่อะนาโตลเีดนิไปตามรางรถไฟ  เขาเหน็หนงัสือคู่มอืสนทนา

ภาษาองักฤษตกอยูท่ีพ่ ืน้  เขาหยบิมนัขึน้มาแลว้มองไปรอบๆ ไมเ่หน็ใครอยูแ่ถวนัน้ทีน่่าจะเป็นผูท้าํหนงัสอืเล่ม

นัน้ตกไว ้เขาจงึนําหนงัสอืเล่มนัน้กลบัไปทีบ่า้น และเริม่ตน้อ่านประโยคสนทนาเป็นภาษาองักฤษโดยมภีาษา

รสัเซยีอธบิายประกอบบรรทดัขา้งล่าง  เมือ่อ่านไปไดส้องหน้า เขาปิดหนงัสอื และนึกทบทวนสิง่ทีเ่ขาพึง่อ่าน เขา

จดจาํไดทุ้กถอ้ยคาํทีเ่ขาพึง่อ่านไป เขารูส้กึประหลาดใจตนเองมาก เขานึกทบทวนประโยคภาษาองักฤษอกีหลาย

รอบในใจ และเขาจาํไดอ้ยา่งขึน้ใจ 
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         อะนาโตลคีดิในใจว่า “น่ีเป็นไปไมไ่ด ้ น่ีเป็นเรือ่งมหศัจรรรยโ์ดยแท้”     

         อะนาโตลเีปิดหนงัสอือ่านอกี 10 หน้า แลว้ปิดหนงัสอื เขายืน่หนงัสอืใหคุ้ณแมข่องเขา “คุณแมอ่่าน

ประโยคในภาษารสัเซยีใหผ้มฟัง และหยดุทลีะประโยคใหผ้มลองแปลดว้ยนะครบั”   

         เธอทาํตามลกูชายขอรอ้ง โดยอ่านทลีะประโยค และอะนาโตลแีปลกลบัเป็นภาษาองักฤษได ้อะนาโตลี

รูส้กึประหลาดใจมาก เขาไดร้บัของประทานในดา้นภาษาทีเ่ขาไดอ้ธษิฐานทลูขอมาหลายวนัแลว้  

         อะนาโตลสีมคัรเขา้เรยีนชัน้ภาษาองักฤษทีเ่ปิดสอนในตวัเมอืงทีเ่ขาอาศยัอยู ่ในสองเดอืนต่อมาเขาสอบ

ภาษาองักฤษไดร้ะดบักลาง  จากนัน้เขาไปเกบ็แตงโมทีค่รอบครวัปลกูไวเ้พื่อนําไปส่งขาย ในหน่ึงสปัดาหต่์อมา 

อะนาโตลมีเีงนิพอซือ้คอมพวิเตอรพ์กพาเครือ่งแรกของเขาไดเ้ครือ่งหน่ึง เขาเกบ็แตงโมอกีต่อไปและคุณแมใ่ห้

เขานําเงนิไปซือ้ชัว่โมงอนิเตอรเ์น็ท และซือ้มอืถอื ดว้ยตอนน้ี อะนาโตลมีอุีปกรณ์ทีเ่ขาสามารถเรยีน

ภาษาองักฤษออนไลน์ไดท้ีบ่า้น 

         ในปีต่อมาเขากลบัไปสอบเขา้วทิยาลยัทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อการสอนทีเ่ขาสอบเขา้ไมไ่ดใ้นครัง้ก่อน  

ครัง้น้ีเขาสอบเขา้ไดด้ว้ยคะแนนเตม็  ภาษาองักฤษของเขาดมีาก จนทางวทิยาลยัส่งเขาเขา้แขง่ขนัในการสอบ

ระดบัชาต ิ อาจารยใ์หญ่ทีเ่คยว่ากล่าวเขาทีเ่ขาไมเ่ขา้ชัน้เรยีนในวนัสะบาโต เปลีย่นความคดิเกีย่วกบัตวัเขา  เมือ่

เขาสอบแขง่ขนัภาษาองักฤษไดอ้นัดบัสองของประเทศ  และไดร้บัรางวลั 200 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 6,000 

บาทเศษ 

         อาจารยใ์หญ่พดูกบัอะนาโตลใีนวนัศุกรห์น่ึงว่า  พรุง่น้ีอาจารยจ์ะไปเยีย่มโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีกบั

เขา  ใหเ้ขาแวะมาเคาะประตูเรยีกอาจารย ์ในเวลา 8.30 น. ดว้ยนะ แลว้เราจะเดนิทางไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ด-

เวนตสีดว้ยกนั 

         เมือ่อะนาโตลเีรยีนสาํเรจ็ปรญิญาจากวทิยาลยัแห่งนัน้  เขาเรยีนสาํเรจ็ดว้ยเกยีรตนิิยมในดา้น 

ภาษาองักฤษ และภาษาตุรก ี

       อะนาโตลไีมไ่ดห้ยดุอยูท่ีภ่าษาองักฤษ และภาษาตุรก ี(ซึง่เขาใชภ้าษารสัเซยี และภาษาซาคคั 

สถานอยกู่อนแลว้)  เขาเรยีนภาษาสเปนอกี โดยใช้เวลาศกึษา  4  เดอืนในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีใน “ครีก์ซีสถาน”   

ซึง่ต่อมาผูนํ้าของครสิตจกัรส่งเขาไปทีป่ระเทศอารเ์จนตนิาเพื่อไปศกึษาภาษาสเปน และทีป่ระเทศอารเ์จนตนิา  

นอกจากภาษาสเปนแลว้ อะนาโตลไีดเ้รยีนภาษาโปรตุเกสดว้ย  เมือ่อะนาโตลเีดนิทางกลบัประเทศของเขา  เขา

ไดท้าํงานเป็นผูแ้ปลภาษา  และเป็นครสูอนภาษาต่างประเทศในประเทศคาซคัสถานเป็นเวลาสามปี  และแลว้

ความฝันของเขาไดก้ลายเป็นความจรงิ  เป็นเวลาเกา้ปีทีเ่ขาไดส้ญัญาว่าจะรบัใชพ้ระเจา้ในฐานะศาสนาจารย ์

ต่อมาอะนาโตลถีูกส่งตวัไปเป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคสก์ี 

        ครอบครวัของอะนาโตลเีชื่อว่า พระวญิญาณไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะสาํหรบัครสิตจกัรครสิเตยีนในยคุแรกเริม่ 

ซึง่บนัทกึไวใ้นพระธรรมกจิการฯเท่านัน้  

         “พระเจา้ทรงเป็นอยูใ่นปัจจบุนัในวนัน้ี และเมือ่วานน้ี”  พระองคท์รงตรสัว่า “ถา้เราทลูขอของประทานจาก

พระองค ์ พระองคก์จ็ะประทานใหเ้รา... ทีเ่ราไมไ่ดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณเป็นเพราะเราไมไ่ดท้ลูขอ

นัน่เอง” 

         เพื่อนคนหน่ึงเคยบอกกบัอะนาโตลวี่า เขาเองจะไมม่วีนัไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณเหมอืน      

อะนาโตล ี และอะนาโตลไีดถ้ามเขาว่า เขาเคยไดอ้ธษิฐานทลูขอของประทานแห่งพระวญิญาณบา้งหรอืเปล่า   

อะนาโตลรีูส้กึประหลาดใจมาก เมือ่เพื่อนคนนัน้ตอบว่า “ไม.่..ผมไมเ่คยอธษิฐานทลูขอ”  เขาตอบ และรูส้กึแปลก

ใจตนเองทีด่่วนสรปุทัง้ๆ ทีย่งัไมเ่คยทลูขอ 
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         อะนาโตลวีางแผนกลบัไปทีป่ระเทศคาซคัสถานเพื่อรบัใชพ้ระเจา้ในหน้าทีข่องศาสนาจารยห์รอืศษิยาภิ -

บาล หลงัจากเรยีนสาํเรจ็ปรญิญาโท... 

         พีน้่องในพระครสิต ์ ลองจนิตนาการดวู่า  เดก็ชายยากจนในประเทศคาซคัคนหน่ึง ในทีสุ่ดพดูและเขยีน

ไดห้ลายภาษา  เขาคอือะนาโตล ี ผูซ้ึง่เป็นพยานเสมอว่า “พระเจา้ทรงยิง่ใหญ่” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  จะนําไปเป็นกองทุนสรา้งอาคารเรยีนของ

โรงเรยีนครสิเตยีนโซคส์ก ีซึง่ปัจจบุนัยมืหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคส์กเีป็นทีเ่รยีน ...เงนิถวายจาก

พีน้่องทัว่โลกจะสามารถสรา้งอาคารเรยีนใหก้บัโรงเรยีนแห่งน้ี โดยทีไ่มต่อ้งยมืหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลยัอกี

ต่อไป...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีถ่วายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิดา้นการศกึษาในประเทศรสัเซยี ...ขอพระ-

เจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 16 มกราคม 2021 

บคุคลใหม่ 

 

เล่าโดย  อนัเดรอ ิ อบัรามยนั วยั 22...ประเทศรสัเซยี 

  

         เมือ่ผมอาย ุ15 ปี ช่วงปิดเทอมปลาย ผมสมคัรเขา้เรยีนการชกมวยทีค่่ายซอ้มมวยแห่งหน่ึง วนัหน่ึง

ขณะทีผ่มเดนิทางจากค่ายมวยกลบัไปทีบ่า้น ผมฉุกคดิขึน้มาว่า “ผมเป็นคนป่วย” 

        ผมยกัไหล่พยายามสลดัความคดิว่า “ผมเป็นคนป่วย” ออกไป แต่เมือ่ผมเดนิทางถงึบา้น ผมเริม่มี

ความเครยีด  ผมขอคุณพ่อคุณแมพ่าผมไปหาหมอ  ผมกลวัว่าถา้ผมเป็นโรครา้ยแรงทางโรงเรยีนอาจบอกให้

หยดุเรยีน โดยเฉพาะเมือ่ทางโรงเรยีนทราบว่าผมป่วยเป็นโรคจติเวช ดงันัน้ผมเลกิขอคุณพ่อคุณแมพ่าไปหมอ 

         สองสปัดาหต่์อมา ความกลวัอกีอยา่งไดโ้ผล่ขึน้มาในจติใจของผม “ผมกลวัว่าผมจะตอ้งตายภายในหน่ึง

เดอืน” 

         ความรูส้กึกลวัตายของผมรา้ยแรงขึน้ ชวีติของผมช่างไรค้วามหมายไปทุกอยา่ง  หลายคนคดิว่าผม

ตอ้งการใหค้นอื่นๆ ใหค้วามสนใจผม แต่ไมใ่ช่เพราะผมรูส้กึปวด......อยา่งหนกั และไมม่ใีครเชื่อว่าผมเจบ็ปวด

จรงิๆ ผมไมเ่ขา้ใจตวัเอง ว่ามอีะไรกําลงัเกดิขึน้ 

         ในตอนสิน้เดอืน คุณยา่ไดต้ดัผมใหก้บัผม ซึง่ตดัภายในบา้น ขณะทีค่ณุยา่ตดัผมให ้ผมนัง่รอ้งไหอ้อกมา 

         คุณยา่พดูว่า  “อาการเจบ็ป่วยของหลานจะหายไปในอกีไมน่าน...ยา่คดิว่าฮอรโ์มนในตวัหลานกําลงัเกดิ

การเปลีย่นแปลง ทาํตวัทาํใจใหส้บาย อกีประเดีย๋วยา่กจ็ะตดัผมใหห้ลานเสรจ็แลว้” 

         ผมบอกกบัคุณยา่ว่า  “อาการป่วยของผมรา้ยแรงมาก บางครัง้ผมรูส้กึว่าผมกําลงัจะตาย ” 

         คุณยา่อาจจะคดิว่า ผมแสรง้พดูว่า “ผมป่วย เพราะผมตอ้งการใหค้นในครอบครวัใหค้วามสนใจตวัผม”  

จรงิๆ แลว้ไมใ่ช่ ผมรูส้กึอยากฆา่ตวัตายจรงิๆ  แต่พอคดิว่าจะฆา่ตวัตายจรงิๆ ผมกห็ยดุคดิทีจ่ะทาํเช่นนัน้  และ

ผมรูส้กึกลวัความตายขึน้มา  หลงัจากทีคุ่ณย่าตดัผมใหผ้มเสรจ็ คุณยา่นัง่ลง คุณแมเ่ดนิเขา้มาและนัง่ลงบนเก้าอี้

ขา้งๆ ตวัผม ส่วนผมยงันัง่อยูบ่นเกา้อีต้วัเดมิ  สายตามองขึน้ไปยงัเพดานหอ้ง  ผมอธษิฐานอยา่งเงยีบๆ “โอ 

พระบดิาบนสวรรค ์ ถา้พระองคท์รงพระชนมอ์ยูจ่รงิ โปรดช่วยผมดว้ยเถดิ” 

          ไมม่อีะไรเกดิขึน้...ผมรูส้กึอยา่งรนุแรงว่า  ผมจะตอ้งไปฆา่ตวัตายในหอ้งน้ํา  ในทนัใดนัน้ผมมองเหน็

เหมอืนแสงสวา่งส่องมาจากเพดาน ลาํแสงนัน้เหมอืนฟ้าแลบ  และลาํแสงนัน้ส่องตรงลงมายงัทรวงอกของผม  

ผมไมอ่าจพรรณนาไดถู้กว่าผมรูส้กึปลืม้ใจเพียงใด  ผมรูส้กึเบกิบานใจเหมอืนกบัว่ากายใจของผมจะยัง่ยนือยูช่ ัว่  

นิรนัดร ์สิง่ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้ในเสีย้วเดยีวของวนิาที 

         ผมกระโดดลุกขึน้จากการนัง่บนเกา้อี ้ ยนืขึน้และรอ้งอุทานว่า  “สรรเสรญิพระนามของพระเจา้ผูท้รง

รกัษาผมใหห้ายเป็นปกติ”   

         คุณแม ่และคุณยา่มองไมเ่หน็ลาํแสงทีผ่มมองเหน็  ทัง้สองมองดผูมดว้ยสหีน้าห่วงใย ในทีสุ่ด 

คุณยา่พดูขึน้ว่า  “ใหห้ลานทาํใจสงบไว.้..อยา่ตื่นเตน้ ทุกสิง่ทุกอยา่งจะโอเค” 

         ดว้ยความปลืม้ปิต ิ ผมสวมกอดคุณแม ่ เสมอืนไมไ่ดพ้บคุณแมม่าหลายสปัดาห์ 

        ผมพดูออกมาว่า  “พระเจา้ทรงรกัษาโรคของผมใหห้ายดแีลว้” 
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         ต่อมาผมบอกกบัน้องชายคู่แฝดของผมทีช่ื่อวาดมิว่า “พีม่องเหน็แสงสว่างส่องมายงัตวัพี ่พีเ่ชื่อว่าเป็น

แสงแห่งการเยยีวยา ...พระเจา้ทรงรกัษาโรคใหก้บัพีแ่ลว้” 

         น้องชายแสดงสหีน้าไมเ่ชื่อคาํพดูของผม เขาเคยบอกกบัผมว่า  “พีกุ่เรือ่งขึน้มาเองว่าพีป่่วย พีว่ติกจรติ

ไปเองมากกว่า” 

         คุณยา่กเ็คยบอกกบัผมว่า  “หลานคงเป็นโรควติกจรติไปเอง” 

         ส่วนผม  ผมรูส้กึว่าตวัเองป่วยจรงิ  และเคยเครยีดจดัจนคดิจะฆา่ตวัตาย  และพระเจา้ทรงเยยีวยาผมให้

หายเป็นปกต ิ และจนกระทัง่บดัน้ี ผมตระหนกัว่า  พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูจ่รงิๆ และนบัตัง้แต่วนันัน้เป็นตน้มา  

ผมไดด้าํเนินชวีติไปกบัพระเยซู 

         ปัจจบุนั ผมกําลงัศกึษาวชิาศาสนศาสตรท์ี ่มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคส์ก ี ทุกคนในครอบครวัมคีวาม

ยนิดทีีผ่มเตรยีมตวัจะเป็นศาสนาจารยร์บัใชพ้ระเจา้  เมี่อผมสาํเรจ็การศกึษา  พวกเขาพดูกนัว่า  หลงัจากทีผ่ม

ไดเ้หน็ลาํแสง  และหายจากโรคแลว้ ผมกลายเป็นคนใหมโ่ดยสิน้เชงิ 

         ผมเชื่อสนิทใจว่า  พระเจา้ทรงรกัษาโรคของผมใหห้าย  เพราะผมเป็นคนใหม ่ ไมเ่หมอืนเดมิ นบัตัง้แต่

วนัทีผ่มไดเ้หน็แสงสว่างส่องมายงัตวัผมเป็นตน้มา  ทีผ่มไดร้อ้งทลูขอความช่วยเหลอืจากพระเจา้  และพระองค์

ทรงฟัง  และตอบคาํอธษิฐานของผม 

          ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีน    

ครสิเตยีนโซคสกี ้ซึง่ปัจจบุนัยมืหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลยัโซคสกีเ้ป็นทีท่าํการเรยีนการสอน เงนิถวายจากพีน้่อง

ในพระครสิตจ์ะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนเอง ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิดา้น

การศกึษาของพระเจา้ในประเทศรสัเซยี    

                                

สถานท่ีตัง้หน่วยพนัธกิจ          

• งานของแอ๊ดเวนตสีในรสัเซยีเริม่ตน้ขึน้โดยสมาชกิอาสาประกาศชาวเยอรมนั ผูไ้ดอ้พยพจากรสัเซยีไปอยู่

สหรฐัอเมรกิาในปี  1870  หลงัจากทีพ่วกเขาไดร้บัเชื่อเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแลว้ พวกเขาไดส้่งสิง่พมิพ์

ในภาษาเยอรมนัไปใหเ้พื่อนๆ และญาติๆ  ทีย่งัตัง้รกรากในประเทศรสัเซยี    

• ในช่วงการกวาดลา้งของรฐับาลคอมมวินิสต ์ในช่วงตน้ปี 1930  ศาสนาจารยห์ลายคน และเหล่าสมาชกิแอ๊ด-

เวนตสีต่างถกูจบักุมในรสัเซยี และถูกเนรเทศใหอ้อกนอกประเทศบ่อยครัง้โดยปราศจากขอ้หา ส่วนศาสนา-

จารยท์ีไ่มถู่กเนรเทศจะตอ้งจา่ยภาษสีาํหรบั “อาชพีตอ้งหา้ม”  บ่อยครัง้ในอตัราสงูเกนิกว่ารายได ้ พวกเขา

ถูกนบัว่าเป็นประชากรชัน้สอง ไมไ่ดร้บับตัรปันส่วนอาหาร และพวกเดก็ๆ ของพวกเขาไมไ่ดร้บัอนุญาตให้

เขา้โรงเรยีนของรฐั  ซึง่ความจรงิกค็อืพวกเขาถกูกดดนัใหอ้พยพออกนอกประเทศ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 23 มกราคม 2021 

การผกูมิตรกบัพระเจ้า 

 

เล่าโดย  มาชา วยั 17 ปี...ประเทศรสัเซยี 

 

         เมือ่มาชาอาย ุ5 ขวบ พีส่าวของมาชาไดร้บับพัตศิมาทีเ่มอืงไซเบอเรยีน ของเขตโนโวคุชเนทซ์ ประเทศ

รสัเซยี 

         มาชาเฝ้ามองดพูธิรีบับศัตสิมาอยา่งตัง้ใจ ขณะทีพ่ีส่าวของมาชาเดนิลงไปในน้ําในอ่างรบับพัตศิมา มาชา

มองเหน็ศษิยาภบิาล และสมาชกิโบสถค์นอื่นๆ แสดงความยนิดกีบัพีส่าว  มาชาคิดในใจว่า  การรบับพัตศิมาเป็น

โอกาสพเิศษจรงิๆ  ซึง่มาชาคดิถงึเรือ่งน้ีตลอดทัง้ปีนัน้ 

         เมือ่มาชาอายไุด ้6 ขวบ มาชาบอกคุณพ่อคุณแมว่่า เธอตอ้งการจะรบับพัตศิมา มาชาพดูว่า “หนู

อยากจะรบับพัตศิมา” 

         ซึง่คุณพ่อคุณแมต่อบวา่  พ่อแมด่ใีจทีห่นูอยากจะรบับพัตสิมา  แต่หนูยงัเดก็เกนิไป  เอาอยา่งน้ี 

ดไีหม  ถา้หนูตอ้งการจะรบับพัตศิมาจรงิๆ  ใหห้นูรบับัพตศิมาตอนหนูอายไุด ้10 ปีเตม็ อยา่งน้ีหนูคดิว่าจะรอ

จนถงึเวลานัน้จะไดไ้หม...ซึง่เมือ่มาชาคดิทบทวนดแูลว้ กเ็หน็ดว้ยว่าอาย ุ10 ปีน่าจะดกีว่า 

         แต่ละปีทีผ่่านไป มาชา นบัปีใหมแ่ต่ละปี มาชาจาํการตดัสนิใจของเธอไดด้ ี พอมาชาอายคุรบ10 ปี มาชา 

พดูกบัศษิยาภบิาลประจาํโบสถว์่า  ตอนน้ีหนูอาย ุ10 ปี หนูขอรบับพัตสิมาขออาจารยก์ําหนดวนัรบับพัตศิมา

ใหก้บัหนูดว้ย 

        ศษิยาภบิาลแสดงความยนิดกีบัมาชา  และนดัใหม้าชาเขา้ชัน้เรยีนเตรยีมรบับพัตสิมา ซึง่มเีดก็อายุ

มากกว่ามาชาอกี 8  คนกําลงัเรยีนอยูใ่นชัน้นัน้  มาชารูส้กึชอบใจทีไ่ดเ้ขา้เรยีนในชัน้นัน้ สิง่ทีศ่ษิยาภบิาลสอนมี

เรือ่งทีน่่าสนใจมาก  แต่ต่อมาไมก่ีเ่ดอืนศษิยาภบิาลท่านนัน้ถูกยา้ยไปประจาํโบสถแ์ห่งอื่น  มศีษิยาภบิาลคนใหม่

เขา้มาแทนที ่ ศษิยาภบิาลคนใหมบ่อกกบัมาชาว่า   

       “มาชา..หนูอายยุงัน้อยใหห้นูเรยีนในชัน้เตรยีมรบับพัตสิมาไปอกีสกัระยะนะ”  มาชากร็อต่อไป พอมาชา

อายไุด ้11 ขวบ ศษิยาภบิาลคนนัน้กถ็ูกยา้ย  มาชารูส้กึผดิหวงัมาก  มาชาไมพ่ดูเรือ่งการรบับพัตศิมากบัศษิยา -

ภบิาลทีย่า้ยมาใหม่ 

         เมือ่มาชาอายไุด ้12  ปี มาชาตดัสนิใจขอศษิยาภบิาลคนใหมใ่หร้บับพัตศิมาใหก้บัเธอ ศษิยาภบิาลตอบ

ตกลง  และจดัใหม้าชาเขา้ศกึษาชัน้เตรยีมรบับพัตศิมากบัคนอื่นๆ อกีเจด็คน  มาชาเขา้เรยีนชัน้บพัตศิมา

ตดิต่อกนั  4  เดอืน  มาชารูส้กึว่าชัน้เรยีนบพัตศิมาไมน่่าสนใจอกีต่อไป  สิง่ทีม่าชาคดิทัง้หมดคอื  เธอจะตอ้งรอ

อกีนานไหมก่อนจะไดร้บับพัตศิมา  และเหตุใดศษิยาภบิาลปฏเิสธจะรบับพัตศิมาใหก้บัเธอ  อกีเดอืนหน่ึงต่อมา 

มาชาไมเ่ขา้เรยีนในชัน้บพัตศิมาอกีต่อไป และในทีสุ่ดกอ็อกจากโบสถไ์ป 

         ชวีติทีไ่มไ่ดไ้ปโบสถข์องมาชา ทาํใหม้าชาไมรู่ส้กึชื่นชมยนิดทีัง้ในบา้นและในโรงเรยีน มาชามเีพื่อนสนิท

ไมก่ีค่น  มาชารูส้กึว่าชวีติไมท่้าทายเท่าตอนทีเ่ธออายนุ้อยกว่าน้ี  มาชามองชวีติในอานาคตดว้ยความรูส้กึเซง็ๆ  

         มารดาสงัเกตเหน็ความรูส้กึของลกูสาว วนัหน่ึงไดเ้อ่ยถามมาชาว่า เธออยากจะไปเรยีนหนงัสอืที่

โรงเรยีนโซคส์กคีรสิเตยีนไหม โรงเรยีนทีว่่าเป็นโรงเรยีนมธัยมกนินอน  ดาํเนินการโดยครสิตจักรเซเว่นธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตสี  มาชาคดิครูเ่ดยีวแลว้ตอบมารดาว่า  “ตกลงหนูจะไปเรยีนในโรงเรยีนที่แม่บอก”  เพราะเธอตอ้งการ

เริม่ตน้ใหม ่ในสิง่แวดลอ้มใหม ่กบัผูค้นใหม่ๆ   
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         ช่วง ร.ร.ปิดภาคฤดรูอ้น โบสถเ์ดมิทีม่าชาเคยไปนมสัการจดัใหม้กีารตัง้ค่ายพกัแรมเยาวชนขึน้  คุณแม่

ส่งเสรมิใหม้าชาไปเขา้ค่าย เพื่อจะไดร้บัการหนุนใจ  มาชาตกลงใจไปเขา้ค่ายพกัแรม และมาชาไดร้บับพัตศิมาใน

ค่ายพกัแรม  ซึง่มผีูร้บับพัตศิมาหลายคน  แต่มมีาชาเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นเยาวชน ซึง่ตอนนัน้มาชาอาย ุ16 ปี 

หลงัจากรบับพัตศิมาแลว้ มาชายงัคงเป็นคนเดมิ คอืรูส้กึไมส่ดชื่นและไมเ่ขม้แขง็ในดา้นจติวญิญาณ 

         แมพ่ามาชาไปลงทะเบยีนเรยีนที ่ร.ร. ครสิเตยีนโซคสกีต้ามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ และเขา้พกัในหอพกั สอง

สามสปัดาหใ์นโรงเรยีนแห่งใหม ่ มาชายงัรูส้กึเหงาๆ ไมแ่น่ใจว่าจะผกูมติรกบัใคร มนีกัศกึษาคณะศาสนศาสตร์

ในมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคส์กีค้นหน่ึง  ซึง่อยูใ่นแคมปัสเดยีวกนักบั ร.ร. มธัยมโซคส์กี ้ทีเ่ขาสงัเกตว่ามาชา

มกัจะอยู.่. หรอืเดนิไปไหนคนเดยีว  จงึเดนิเขา้มาแนะนําตวั และขอเป็นเพื่อน ซึง่มาชาตอบรบัเป็นเพื่อนกบัเขา

ดว้ยความยนิด ี แมเ้ขาจะมอีายมุากกว่าเธอสามปี นกัศกึษาคนนัน้เป็นพยานกบัมาชาว่า  “พระเจา้ทรงรูจ้กัใน

ความตอ้งการต่างๆ ของเรา...พระองคท์รงสถติอยูใ่กลเ้ราเสมอ  เราสามารถพดูกบัพระองคไ์ดเ้หมอืนพดูกบั

เพื่อนคนหน่ึงของเรา เราสามารถตดิสนิทกบัพระองคไ์ดเ้สมอเมือ่เราอธษิฐานต่อพระองค์” 

         มาชา ตดัสนิใจอธษิฐานต่อพระเจา้ทัง้ตอนเชา้ และเยน็ก่อนนอน  มาชาพบกบัสนัตสิุข  และรูส้กึมี

ชวีติชวีาขึน้  มาชามคีวามรูส้กึในใจอยา่งไร เธอเปิดเผยใหก้บัพระเจา้อยา่งหมดสิน้  และมาชารูส้กึดขีึน้มากๆ

ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

         มาชา สารภาพกบัพระเจา้ว่า “พระบดิาโปรดอภยัใหห้นูดว้ย ทีห่นูไมไ่ดอ้ธษิฐานต่อพระองคเ์ป็น

เวลานาน”  มาชาอธษิฐานไปพลางรอ้งไหไ้ป  “หนูเสยีใจทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่กลพ้ระองค ์ก่อนหน้าน้ีหนูรูส้กึทอ้ใจทีศ่ษิยา-

ภบิาลไมร่บับพัตศิมาใหห้นู  และหนูรูเ้สยีใจ และไดอ้อกจากโบสถไ์ป” 

          สนัตสิุขไดไ้หลมาท่วมทน้ดวงใจมาชา  ขณะทีม่าชาอธษิฐาน น่ีเป็นครัง้แรกทีม่าชารูส้กึว่าพระเจา้อยูใ่กล้

เธออยา่งทีไ่มเ่คยรูส้กึเช่นน้ีมาก่อน 

         และจากคนืนัน้เป็นตน้มา  มาชาไมเ่หลอืความทอ้ใจ หรอืคดิน้อยใจอกีต่อไป ในช่วงทีม่กีารนมสัการของ

หอพกัไมว่่าจะเป็นตอนเชา้ หรอืตอนเยน็ มาชามเีรือ่งจะกล่าวเป็นพยานเสมอ อยา่งในครัง้แรก มาชา กล่าวเป็น

พยานในช่วงนมสัการเยน็ว่า “ตอนน้ีฉนัมเีพื่อนใหมห่ลายคน และเพื่อนทีใ่กลช้ดิทีสุ่ด คอืพระบดิาเจา้ ซึง่ฉนั

สามารถพดูคุยกบัพระองคไ์ดเ้สมอไมว่่าจะเป็นเวลาใด  ฉนัไมต่อ้งมองหาพระองค ์หรอืรอใหถ้งึเยน็ก่อนเขา้นอน

จงึจะพดูคุยกบัพระองคไ์ด้” 

         เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  จะเป็นกองทุนสาํหรบัสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีน   

ครสิเตยีนโซคส์กี ้ ซึง่หลายปีทีผ่่านมาไดย้มืหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลยัโซคส์กีเ้ป็นทีท่าํการเรยีนการสอน 

(โรงเรยีนน้ีตัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่ดยีวกบัมหาวทิยาลยั)  อาคารเรยีนทีจ่ะสรา้งขึน้จากเงนิถวาย จะทาํใหโ้รงเรยีนมี

หอ้งเรยีนของตนเอง  และจะรบันกัเรยีนเพิม่ขึน้ไดด้ว้ย...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้ีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน 

ทีถ่วายเพื่อใหก้ารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการศกึษาของพระเจา้ในประเทศรสัเซยี  ...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...  

อาเมน                            
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 30 มกราคม 2021 

วนัท่ีย่ิงใหญ่ของอีวาน 

 

เล่าโดย  อวีาน ชาโรนาว วยั 27...ประเทศรสัเซยี 

 

         ชวีติของอวีานดเูหมอืนจะสมบรูณ์แบบ จนเมือ่อวีานอายไุด ้22 ปี มบีางสิง่ไดเ้กดิขึน้ 

         ประการแรก เขาเกดิโตเ้ถยีงกนัขึน้กบัคุณแมข่องเขาเอง ในช่วงทีท่ ัง้สองไดเ้ดนิทางไปเยีย่มบา้นเกดิของ

เขา ซึง่ตัง้อยูน่อกเขตเมอืงคาซาน ประเทศรสัเซยี เมือ่เขาถูกขอใหอ้อกจากอพารท์เมน้ท์ทีเ่ขาเช่าเป็นทีพ่กัใกล้

กบัมหาวทิยาลยัในเมอืงคาซาน ในบ่ายวนัเดยีวกนันัน้อวีานทาํขอ้สอบทีม่หาวทิยาลยัไมไ่ด ้ ในตอนสายของวนั

ต่อมาตํารวจไดเ้รยีกใหอ้วีานหยดุรถยนตข์องเขา ขณะทีเ่ขาขบัรถกลบัไปทีบ่า้นคุณแมข่องเขา  สาเหตุเพราะว่า

เขาโดนใบสัง่เพราะขบัรถเรว็เกนิกําหนดเมือ่เดอืนก่อน แต่เขายงัไมไ่ดไ้ปจา่ยค่าปรบั          

         ตํารวจทีต่ ัง้ด่านยดึใบขบัขีข่องอวีานไว ้ และบอกใหเ้ขาขบัรถตามไปทีศ่าล ตํารวจรายงานใหผู้พ้พิากษา

ทราบว่าอวีานไดท้าํผดิอะไร ผูพ้พิากษาบอกว่าอวีานมทีางเลอืกสองทางคอื (1) จา่ยค่าปรบัเป็นสองเท่า  (2)  

ยอมใหถู้กขงั 15 วนั... อวีานตอบว่าเขายอมจา่ยค่าปรบัสองเท่าดกีว่า  ขณะทีผู่พ้พิากษาตดัสนิคดขีองเขา อวีาน

คดิถงึการพพิากษาในวนัสิน้โลก  เขาพดูกบัตวัเอง  “ถา้ฉนัไมก่ลบัใจใหมใ่นตอนน้ี  ฉนัคงจะจบลงดว้ยการอยู่

ฝ่ายผดิในวนัพพิากษาโลกเป็นแน่” 

         อวีานไมไ่ดเ้กดิและเตบิโตในครอบครวัของครสิเตยีน  แต่เขาเชื่อในพระเจ้า  ส่วนคุณแมไ่ดร้บับพัตศิมา

ในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีตอนทีค่ณุแมย่งัเป็นวยัรุน่  และอวีานเองได้ตามคุณแมไ่ปทีก่ลุ่มนมสัการเป็นเวลาหน่ึงปี  แต่

เมือ่อวีานเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัเขาไดล้มืเรือ่งของพระเจา้ไป 

         ในวนัถดัมาอวีานตวัรอ้นเป็นไข ้ เขาซือ้ยามาทาน  และนอนบนเตยีงทีบ่า้นถงึสามวนั วนัทีส่ ีอ่าการป่วย

ไขข้องเขาดขีึน้เกอืบเป็นปกต ิ อวีานรูส้กึไมส่บายใจ เขาเดนิไปหยบิพระคมัภรีข์องคุณแมม่า แลว้เปิดอ่าน 

สายตาของเขามองไปทีพ่ระธรรมมทัธวิ 6:33 ซึง่กล่าวว่า  “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้ และ

ความชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีให้” 

         ถอ้ยคาํของพระเยซสูมัผสัดวงใจของเขา เขาไมเ่คยสงัเกตขอ้พระคมัภรีข์อ้น้ีมาก่อน  เขาตระหนกัว่า  

ตลอดเวลาทีผ่่านมาเขาไมไ่ดทุ่้มเทในการเรยีน  ซํ้ายงัทาํตวัห่างเหนิจากครอบครวั ขณะทีเ่ขายงัไมห่ายป่วยด ี 

เขาตอ้งการออกจากบา้น ไปหาสถานทีส่งบเพื่อใชเ้วลากบัพระเจา้  เขาขบัรถไปยงัทีเ่ปลีย่วขา้งแมน้ํ่าสายหน่ึง ณ 

ทีน่ัน่เขาเปิดใจกบัพระเจา้ ดว้ยความเสยีใจ เขาสารภาพความบาปของเขา  และกลบัตวักลบัใจใหมม่าหาพระเจา้ 

         เขาอธษิฐานว่า  “ขา้พระองคต์อ้งการกลบัมาหาพระองค ์ ขา้พระองคต์อ้งการอยูใ่กลก้บัพระองค์”  

         และนบัตัง้แต่วนันัน้เป็นตน้มา อวีานไดใ้หพ้ระเจา้เป็นหน่ึงในทุกสิง่  เขาใชเ้วลามากมายในการอธษิฐาน  

เขาอ่านพระคมัภรีใ์นตอนเชา้ และในตอนเยน็ทุกวนั  เขาอ่านหนงัสอืเล่มแรกทีช่ื่อว่า “การเขยีนเริม่แรก”  ของ  

เอลเลน จ.ี ไวท้ ์และหนงัสอืเล่มอื่นๆ ของนาง.. เขาตดัสนิใจรบับพัตศิมาและไดก้ลายเป็นผูนํ้าเยาวชน 

         ก่อนทีเ่ขารบับพัตศิมา อวีานไดจ้ดัตัง้ชมรมสาํหรบัการออกกําลงักายขึน้  และไดร้บัความสาํเรจ็มากใน

เมอืงคาซาน  เจา้หน้าทีฝ่่ายบา้นเมอืงไดส้งัเกตงานของเขา และไดเ้ชญิเขาไปช่วยจดัการประชุมขึน้ในช่วง

วนัหยดุของทอ้งถิน่  ชื่อของอวีานปรากฏตามหน้าหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ 

         ตอนน้ีเขามอบการดาํเนินงานของชมรมออกกําลงักายใหก้บัเพื่อนคนหน่ึงดแูล  แลว้เขาหนัมาเปิดชมรม

การออกกําลงักายสาํหรบัเดก็ๆ ขึน้ ไมน่านเขามชีมรมออกกําลงักายสาํหรบัเดก็ มสีมาชกิ 20 คนมาออกกําลงั
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กายเป็นประจาํในสวนสาธารณะแห่งหน่ึง  เดก็ๆ สงัเกตว่าอวีาน “รกั” พระเยซ ูและพวกเขาเริม่ถามคาํถาม  

เดก็หญงิอาย ุ16 ปีคนหน่ึงไดเ้ริม่ไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีทีอ่วีานไปนมสัการเป็นประจาํ  

         หลงัจากทีอ่วีานเรยีนสาํเรจ็ปรญิญาสาขาวศิวกรรมศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั  อวีานรูส้กึว่าพระเจา้ทรง

เรยีกเขาใหศ้กึษาวชิาศาสนศาสตร ์  เพื่อเป็นศาสนาจารยร์บัใชพ้ระองค ์ เขาจงึไปลงทะเบยีนศกึษาที่

มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคส์กี ้ ซึง่ตอนเขยีนขา่วน้ีเขาเรยีนอยูปี่สาม  ทุกช่วงปิดเทอมภาคฤดรูอ้น เขาจะ

กลบัไปทีบ่า้นทีเ่มอืงคาซาน เพื่อฝึกพวกเดก็ๆ ใหม้รีา่งกายแขง็แรง  และเป็นนกัเรยีนทีต่ ัง้ใจเรยีน และเป็น

ประชากรทีด่ ี เขาจดัใหม้หีน่วยบรกิารชุมชนขึน้  อยา่งเช่นนดัรวมตวักนัเกบ็ขยะในทีส่าธารณะ ในลกัษณะจติ

อาสาตามถนนในเมอืง หรอืสถานทีบ่างแห่ง 

         อวีานไมเ่คยไดป้ระสบกบัวนัอนัแสนน่ากลวัเหมอืนตอนหา้ปีทีผ่่านมา  คอืถูกบอกใหอ้อกจากหอพกั  

สอบตกในตอนบ่าย  ตอนเยน็ถูกตํารวจจบัเพราะไมย่อมไปเสยีค่าปรบัจากการขบัรถเรว็เกนิพกิดั  และในคนืวนั

เดยีวกนันัน้เขาไดล้ม้ป่วย...อวีานไมเ่คยเจอวนัทีม่เีหตุการณ์รา้ยๆ เช่นนัน้อกีเลย  

         ปัจจบุนัอวีาน เป็นพยานว่า วนันัน้ไมเ่ป็นวนัอนัน่ากลวัของเขาอกีต่อไป  เพราะในวนัดงักล่าวเป็นวนัที่

เขาไดต้กตํ่าสุดขดี  แต่เขาไดเ้ลีย้วกลบั และเริม่ตน้ชวีติใหมก่บัพระเจา้ 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนครสิ -

เตยีนโซคส์กี ้ซึง่ปัจจบุนัยมืหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลยัโซคส์กีเ้ป็นทีท่าํการเรยีนการสอน  เงนิถวายจากพีน้่องใน

พระครสิตจ์ะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนเอง... ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิดา้น

การศกึษาของพระเจา้ในประเทศรสัเซยี                                   
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2021 

ชีวิตท่ีแตกหกัออกเป็นเส่ียงๆ 

 

เล่าโดย  โอลกา้ โนชนิ วยั 34 ปี...ประเทศรสัเซยี 

 

         เกดิอุบตัเิหตุขณะทีส่องสามภีรรยา โอลกา้และโรแมน ขบัรถยนตเ์พื่อเดนิทางไปเมอืงตากอากาศ 

ชายทะเลของทะเลดาํ ทาํใหก้ารไปพกัรอ้นของโอลกา้และโรแมน แตกหกัออกเป็นเสีย่งๆ อยา่งหาชิน้ดไีมไ่ด ้

         สามหีนุ่มและภรรยาสาวคู่น้ีแต่งงานกนัมาเพยีงสามปี  วนันัน้โรแมนขบัรถ “โวกสวาเกน” พาโอลกา้ 

ภรรยาไปพกัรอ้น  เป้าหมายปลายทางคอืเมอืงแห่งหน่ึงตัง้อยูข่า้งทะเลดาํ  ขณะขบัรถไปไดค้่อนทาง  โรแมน

ไมไ่ดเ้ลีย้วซา้ยแลว้ตรงไปตามเสน้ทางทีค่วรจะไป  พอรูต้วัเขาจงึรบีกลบัรถตรงแยกของเกาะกลางถนน  ดว้ย

ความรบีเรง่ทาํใหโ้รแมนขาดความรอบคอบ  ไมไ่ดด้วู่าฝัง่ตรงขา้มมรีถวิง่มาในระยะเสีย่งหรอืเปล่า  รถเบนซส์ี

ขาวคนัหน่ึงขบัตรงมาอยา่งเรว็ และชนเขา้กบัรถของโรแมนอยา่งจงั รถของโรแมนกระเดน็หมนุไปหน่ึงรอบก่อน

จะหยดุลง ตวัถงัดา้นซา้ยยบุ  ประตูรถทัง้สองขา้งเปิดไมไ่ด ้ สองสามภีรรยาจงึตอ้งลอดออกมาทางหน้าต่างที่

กระจกไดแ้ตกออก  พอออกมายนืนอกรถได ้เมือ่สาํรวจดรูา่งกาย ของเขาทัง้สองไมไ่ดร้บับาดเจบ็อะไรนอกจาก

อาการตกใจจากอุบตัเิหตุ  แต่เมือ่ทัง้สองมองดสูภาพรถของตวัเอง  และรถยนตข์องคู่กรณซีึง่เป็นรถเบน็ซ ์ ซึง่

ดา้นยบุเขา้ไปกท็ราบไดท้นัทวี่า  อุบตัเหตุครัง้น้ีรา้ยแรงมาก  แต่กนึ็กขอบคุณทีท่ ัง้สองไมบ่าดเจบ็อะไร         

         ตํารวจจราจรมาถงึในสบินาทหีลงัอุบตัเิหตุ  หลงัจากการสมัภาษณ์ทัง้สองฝ่าย  เขาบอกว่าโรแมนเป็น

ฝ่ายผดิ ซึง่เขาจะตอ้งจา่ยค่าซ่อมรถเอง  และจา่ยค่าซ่อมรถใหก้บัเจา้ของรถเบนซด์ว้ย  โรแมนไมม่ขีอ้โตแ้ยง้เขา

ยกมอืทัง้สองปิดหน้าตวัเอง  และพดูออกมาว่า  เราจะตอ้งหาเงนิหลายปี เพื่อจา่ยใหก้บัค่าซ่อมรถเบนซ ์  

         ถงึตอนนัน้โอลกา้ตระหนกัว่า อุบตัเิหตุครัง้น้ีช่างมรีาคาแพงเหลอืเกนิ  โรแมนเองไดซ้ือ้ประกนัรถยนตไ์ว้

เหมอืนกนั แต่จา่ยเบีย้ประกนัน้อย  ซึง่จะไมพ่อเพยีงสาํหรบัรถยนตร์าคาแพง  โอลกา้ เดนิออกจากซากรถยนต ์ 

และเดนิเขา้ไปยงัสวนองุน่ทีอ่ยูข่า้งถนนตรงนัน้ โอลกา้คุกเขา่ลงทีพ่ืน้และอธษิฐาน “โอพระบดิาเจา้ โปรดช่วยเรา

ดว้ย” เธอเปิดตา และลุกยนืขึน้  มองกลบัไปยงัซากรถตวัเองทีย่งัอยูบ่นพืน้ถนน 

         เมือ่เดนิกลบัไปยงัซากรถ มสิเตอรม์ซูา เจา้ของรถเบนซ ์ยงัพดูอยา่งขงึขงักบัโรแมน  “เอาเอกสาร

ทัง้หมดของคุณมาใหผ้ม”  แลว้หาเงนิมาจา่ยค่ารถยนตข์องผม  แลว้ผมจะคนืเอกสารทัง้หมดใหคุ้ณ 

         โรแมนยืน่ใบขบัขีใ่หก้บัมซูา  หลงัจากทีต่ํารวจทาํงานเรือ่งเอกสารเสรจ็แลว้ก็กลบั ไป  มคีนหน่ึงขบัรถ

มารอรบัมซูา ส่วนโรแมนและโอลกา้ ไมม่ลีู่ทางจะเดนิทางต่อ  ขณะทีย่นืรอรถลากมาลากรถไปซ่อม  ระหว่างรอ

พวกเขาเขา้ไปในสวนองุน่เพื่อพดูคุยกนัอกี  มซูาไดเ้ล่าว่า  เขาและภรรยากําลงัจะหยา่รา้งกนั  ดงันัน้อภยัใหเ้ขา

ดว้ยทีเ่ขาพดูอะไรตอนแรกกบัโรแมนไป  เพราะเขากําลงัมคีวามกดดนัในเรือ่งชวีติกบัภรรยา  ซึง่มนัเป็นอยา่งน้ี

ตลอดสองสปัดาหท์ีผ่่านมา  พอตัง้สตไิด ้โรแมนกล่าวขอโทษกบัมซูาทีเ่ขาขาดความรอบคอบ  ไมไ่ดห้ยดุรถมอง

ไปดา้นหน้าทีม่ซูากําลงัขบัรถตรงมาจงึไดเ้กดิอุบตัเิหตุขึน้  ทาํใหม้ซูาตอ้งเสยีเวลา และเสยีอารมณ์  มซูาตอบว่า

ผมกข็อโทษคุณดว้ยทีผ่มระบายอารมณ์เครยีดออกมา  และขออภยัจากพระเจา้ดว้ยทีผ่มใชอ้ารมณ์มากเกนิไป  

         คนืนัน้ โรแมนและโอลกา้นอนทีช่ายทะเลไมห่่างออกไป  ในตอนเชา้มซูาโทรเขา้มอืถอืและเชญิทัง้สองไป

พกัทีบ่า้นของเขาซึง่อยูห่่างจากจดุอุบตัเิหตุเพยีงสามสบิกโิลเมตร  มซูามรีถสองคนั และเขาขบัรถของเขาพา    

โรแมนและโอลกา้ไปหลายแห่งเพื่อตดิต่อกบัอู่ซ่อมรถ  และบรษิทัประกนัภยั  และนําเอกสารไปใหต้ํารวจเซน็ต์
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รบัรอง  มซูารูส้กึประหลาดใจทีไ่ดร้บัรูว้่าโรแมนและโอลกา้ไมร่บัประทานเน้ือสตัวแ์ละยิง่รูส้กึแปลกใจมากขึน้ที่ ทัง้

สองไมด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล  “พวกคุณเป็นคนแปลกกว่าคนทัว่ไป  พวกคุณเป็นใคร”  มซูาเอ่ยถาม 

         โอลกา้ตอบว่า  “พวกเราเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี”....มซูา กล่าวยิม้ๆ ว่า  “พวกคุณไมไ่ดพ้ดูอะไรเพื่อ

อําผมหรอกนะ  พวกคุณเป็นคู่สามภีรรยาชาวแอ๊ดเวนตีสคู่ทีส่องทีผ่มไดพ้บในชวีติของผม” 

         มซูา บอกว่า  “ผมมคีวามเชื่อในพระเจา้บา้ง  แต่ยงัไมถ่อืว่าเป็นครสิเตยีน ผมมภีรรยาสองคนบางครัง้ผม

รูส้กึว่า ผมไดท้าํบาปหนกั ผมไดบ้งัคบัภรรยาคนทีส่องใหท้าํแทง้ก่อนทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุครัง้น้ีไมก่ีว่นั ...ผมคดิว่า

อุบตัเิหตุครัง้น้ีเกดิขึน้เพราะพระเจา้ไดท้าํโทษผม”  เขาสารภาพออกมา 

         มซูา พดูต่อว่า  “ผมมรีถอยูแ่ลว้คนัหน่ึง คอืคนัทีผ่มขบัพาคุณไปรอบๆ ส่วนรถเบน็ซผ์มรกัมนัมากทีสุ่ด  

ผมพึง่ซือ้มนัมาดว้ยเงนิสดเมือ่หา้อาทติยก่์อน  ก่อนทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ” 

         โรแมนและโอลกา้ โทรไปหาเพื่อนๆ ทีบ่า้นและทีท่าํงาน ซึง่สว่นใหญ่เป็นพีน้่องครสิเตยีนในโบสถท์ีท่ ัง้

สองไปนมสัการเป็นประจาํทีเ่มอืงโซคส์กี ้เพื่อขอยมืเงนิเพื่อจา่ยใหก้บัค่ารถเบน็ซ ์ภายในสามวนัพวกเขาได้

รวบรวมเงนิจากเพื่อนๆ ไดค้รบจาํนวน  แมว้นัทีส่ ี ่ และวนัทีห่า้ต่อมา ยงัมพีีน้่องในพระเจา้บางคนโทรมาเสนอ

ใหย้มืเงนิ  เมือ่โรแมนและโอลกา้บอกขอบคุณพวกเขาว่าไดเ้งนิครบจาํนวนแลว้  กระนัน้บางคนยงัเสนอต่อว่า  มี

อะไรจะใหช่้วยกใ็หบ้อก  พวกเขายนิดช่ีวย  ซึง่โรแมนและโอลกา้กไ็ดก้ล่าวขอบคุณพวกเขาไปดว้ยความซึง้ใน

น้ําใจ 

         การโทรขอยมืเงนิ  และการบอกให้ยมื หรอืใหค้วามช่วยเหลอืทัง้หมดน้ี ซึง่ตดิต่อผ่านมอืถอื  มซูาไดย้นิ  

และทราบทุกอยา่ง  ทาํใหม้ซูาทราบซึง้ใจทีพ่วกครสิเตยีนมใีจรกัผกูพนัต่อกนั และไดใ้หก้ารช่วยเหลอืแก่โรแมน 

และโอลกา้เช่นน้ี  มซูารอ้งไหด้ว้ยความซาบซึง้ใจ เขาบอกโรแมนและโอลกา้ว่า 

         “ผมมฐีานะรํ่ารวย  ผมมกีารตดิต่อกบัหลายคน  และหลายบรษิทั  ผมไดช่้วยใหห้ลายคนไดง้านไดโ้อกาส

หาเงนิจนมฐีานะขึน้  แต่ไมม่ใีครในพวกเพื่อนๆ ของผมแมค้นเดยีว ทีจ่ะโทรมาถามผมว่า  ทีผ่มเกดิอุบตัเิหตุ  

ผมบาดเจบ็หรอืไมเ่พยีงใด พวกคุณมเีงนิทองไมม่ากแต่ มเีพื่อนฝงูมากมายทีร่กัห่วงใย  เหน็ใจ และใหก้าร

ช่วยเหลอืแก่คุณทัง้สอง” 

         ในตอนสิน้สุดสปัดาหโ์รแมนและโอลกา้ไดจ้า่ยค่ารถคนัใหมไ่ป (โดยรถคนัทีถู่กชนบรษิทัไดซ้ือ้คนืไปเพื่อ

ขายเป็นรถมอืสอง)  โดยโรแมนและโอลกา้ ไดจ้า่ยในส่วนต่างของราคารถเบน็ซซ์ึง่กป็ระมาณเกอืบจะเท่ากบั

ราคาถอยรถใหมอ่ยูด่)ี และมซูาไดค้นืใบขบัขีใ่หก้บัโรแมน...มซูาบอกว่าผมจะไปพกัผ่อนสมองสกัสองสามวนั ที่

เมอืงตากอากาศชายทะเลดาํ  ซึง่โรแมนประหลาดใจพดูกบัมซูาว่า  ทีเ่ราขบัรถมาและเกดิอุบตัเิหตุ  เรากก็ําลงัจะ

ไปพกัรอ้นในเมอืงนัน้เหมอืนกนั เมือ่เกดิอุบตัเิหตุเลยหมดโอกาสไปในปีน้ี หรอือาจเป็นปีหน้าดว้ย  เพราะจะตอ้ง

เกบ็เงนิไวใ้ชห้น้ีเพื่อนๆ   

         มซูา รบีพดูเสนอว่า  ถา้คุณไมร่งัเกยีจไปพกัผ่อนกบัครอบครวัของผมไหม  ผมมบีา้นพกัตากอากาศหลงั

ใหญ่ทีผ่มจะพกั  และหลงัรองลงมาเพื่อใหเ้พื่อนฝงูไปพกัในเวลาเดยีวกนั  ผมชอบสงัคมมเีพื่อนๆ ไปหลายๆ คน

ยิง่ชอบ  ผมจะใหคุ้ณพกัอยา่งอสิระในบา้นรบัรอง ไปนะครบัตอนน้ีคุณทัง้สองเป็นเพื่อนของผมแลว้  

         โรแมนและโอลกา้ใชเ้วลาสองวนัในบา้นรบัรองหรสูุด ทีบ่รเิวณชายหาดทะเลดาํ  เป็นบา้นหรทูีสุ่ดเท่าที่

ทัง้สองเคยเหน็ โรแมนและโอลกา้พกัอยู่ทีบ่า้นพกัชายทะเลสองวนัเตม็  วนัทีส่ามโรแมนและโอลกา้ บอกลามซูา

อยา่งยนิดยีิง่ทีก่ารเกดิอุบตัเหตุทาํใหเ้ขาไดเ้ป็นเพื่อนกบัมซูา....และมซูาไดส้่งเขาทัง้สองทีส่ถานีรถไฟ  เพื่อ

เดนิทางกลบัไปบา้นทีเ่มอืงโซคส์กี้ 
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         ตลอดปีนัน้ และปีต่อมาถอืว่าเป็นปีทีย่ากลาํบากทีสุ่ดของโรแมนและโอลก้า  แต่โอลกา้ขอบคุณพระเจา้

สาํหรบัอุบตัเิหตุ  ทีท่าํใหเ้ธอและสามรีกัผกูพนัต่อกนัแน่นเหนียวขึน้ และไดช่้วยใหช้วีติสมรสกบัภรรยาคนแรก

ของมซูามัน่คงขึน้ และเริม่ตน้ปีใหมโ่อลกา้ไดเ้งนิเดอืนเพิม่ขึน้ และโรแมนเองกไ็ดง้านใหมท่ีม่เีงนิเดอืนสงูกว่า เดมิ 

ดงันัน้พวกเขาสามารถจา่ยหน้ีคนืทัง้หมดในปีทีส่องนัน่เอง  

         โอลกา้ กล่าวเป็นพยานว่า  “เราไมเ่คยตอ้งการอะไร....และพระเจา้ทรงจดัหาใหทุ้กสิง่ทีม่คีวามจาํเป็น

สาํหรบัเรา”  

         โอลกา้เป็นเดก็คนหน่ึงของเดก็กลุม่แรกทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนครสิเตยีนโซคส์กี คอืเริม่เรยีนเกรดหน่ึงใน

ปี 1993 เธอเรยีนจนจบชัน้มธัยมปลาย  และเขา้ศกึษาต่อใน “มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคส์ก”ี...    ส่วนหน่ึงของ

เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนครสิเตยีนโซคส์กี ้ซึง่

ปัจจบุนัยมืหอ้งเรยีนของมหาวทิยาลัยโซคส์กีเ้ป็นทีท่าํการเรยีนการสอน... เงนิถวายจากพีน้่องในพระครสิตจ์ะถูก

นําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนเอง ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการศกึษาของพระ -

เจา้ในประเทศรสัเซยี                                   
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2021 

โดดเรียนเพ่ือไปนมสัการท่ีโบสถ์ 

 

เล่าโดย  เยเลนา วยั 13 ปี...ประเทศรสัเซยี 

 

         บ่ายวนัหน่ึงหลงัโรงเรยีนเลกิ  ขณะทีเ่ยเลนากําลงัเดนิเทา้กลบับา้นในเมอืงมโิทวกราด ประเทศรสัเซยี 

ทนัใดนัน้เยเลนานึกขึน้ไดว้่า เธอเคยไปทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต 

         ทีผ่่านมา เยเลนาไมเ่คยคดิถงึเรือ่งโบสถเ์ป็นเวลานานทเีดยีว  และเธอไมแ่น่ใจว่าเหตุใดเธอจงึคดิถงึเรือ่ง

การไปโบสถข์ึน้มาในตอนน้ี  และความรูส้กึอยากจะไปโบสถเ์พิม่พนูขึน้ในใจของเธอตามลาํดบั  เยเลนายกมอืถอื

ขึน้โทรหาคุณแมพ่ดูว่า 

         “คุณแมค่ะ คุณแมจ่าํไดไ้หมว่า เราเคยไปโบสถด์ว้ยกนัในวนัสะบาโต...ตอนน้ีใหห้นูไปโบสถไ์ดไ้หมคะ”  

         “แน่นอนลกู… ลกูสามารถไปโบสถไ์ด”้ คุณแมต่อบ “ลกูไมต่อ้งขอกไ็ด”้ 

          เยเลนารบีเดนิไปโบสถ ์และไปถงึทนัเวลาเทศนาพอด ี เยเลนาเดนิคอ้มศรีษะเดนิเขา้ไปนัง่ดา้นหลงั และ

ตัง้ใจฟังคาํเทศนา  ตอนเลกิโบสถเ์ยเลนาไดพ้บกบัครสูอนโรงเรยีนวนัสะบาโตชัน้ทีเ่ธอเคยเรยีน 

         ครไูดท้กัทายเยเลนาว่า  “เยเลนา  เธอกลบัมาแลว้  ครดูใีจจรงิๆ ครเูชื่อว่าเพื่อนๆ ของเธอทุกคนในชัน้

เรยีนสะบาโตจะรูส้กึดใีจดว้ยเช่นกนั” 

         เยเลนายิม้อายๆ ในใจของเธอรูส้กึยนิด ีและตอ้งการกลบัมาโบสถอ์กีอยา่งยิง่ 

         คุณพ่อ และคุณแมข่องเยเลนาหยา่รา้งจากกนัหลายปีแลว้  คุณพอ่และคุณแมพ่าเยเลนาไปนมสัการที่

โบสถต์ัง้แต่เยเลนายงัเลก็มาก  จนกระทัง่เยเลนาอายไุด ้ 5 ขวบ คณุพ่อและคุณแมไ่ดห้ยดุไปโบสถ ์พอเยเลนา 

อายถุงึวยัจะไปโรงเรยีน คุณพ่อคุณแมพ่าไปลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนแห่งหน่ึงของรฐั ซึง่โรงเรยีนของรฐัทุก

แห่งจะมชีัน้เรยีนหกวนัต่อหน่ึงสปัดาห ์ คอืจากวนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์โดยชัน้เรยีนจะเริม่ในตอนเชา้จนถงึเวลาบ่าย

โมง 

         ในวนัต่อมา ทนัททีีโ่รงเรยีนเลกิเรยีนตอนบ่ายโมง เยเลนารบีเดนิไปทีโ่บสถ ์อาจารยโ์บสถไ์ดเ้ทศนาไป

แลว้หลายนาท ี บ่ายวนัน้ีเยเลนาฟังคาํเทศนาไมค่่อยเขา้ใจนกั  แต่อยา่งไรกต็ามเยเลนายงัคงรูส้กึอยากจะไป

โบสถท์ีเ่ธอเคยไปนมสัการหลายปีตอนเป็นเดก็กว่าน้ี  เธอชื่นชอบเวลาทีไ่ดอ้ยูท่่ามกลางเดก็คนอื่นๆ ในโบสถ ์

         หลงัจากเยเลนาไดก้ลบัไปโบสถแ์ลว้หลายสะบาโต  มช่ีวงหน่ึงบางวนัสะบาโตเยเลนาไดห้ลบจากชัน้

เรยีนในคาบสุดทา้ย  เพื่อจะไดไ้ปโบสถก่์อนเวลาบ่ายโมง  ประมาณสองเดอืนเศษผ่านไป เยเลนาไดช้วนพีส่าว

ชื่อ โอ๊คซานา ไปโบสถด์ว้ย  โอ๊กซานา อาย ุ 13 ขวบ ตอบตกลง ทัง้สองจงึไดไ้ปโบสถด์ว้ยกนั  ต่อมาอกีไมน่าน 

คุณแมส่งัเกตว่าลกูสาวทัง้สองคนไปโบสถ ์คุณแมก่ไ็ดเ้ริม่ไปโบสถก์บัลกูสาวทัง้สองเช่นกนั 

         ในเวลาต่อมา  เดก็หลายคนในโบสถไ์ดย้า้ยตามผูป้กครองทีย่า้ยถิน่ฐานไปทาํงานในเมอืงอื่น  ชัน้โรงเรยีน

วนัสะบาโตของเดก็จงึเหลอืจาํนวนเดก็น้อยลง  เดก็ๆ ทีย่งัอยูบ่างคนรูส้กึเซง็จงึหยดุไปโบสถ ์ไมน่านต่อมาคุณ

แมข่องเยเลนาหยดุไปโบสถ ์ ซึง่พลอยทาํใหเ้ยเลนา และพีส่าวหยดุไปโบสถท์ีเ่คยไปเป็นประจาํเช่นกนั  

         มสีมาชกิโบสถค์นหน่ึงสงัเกตว่าเยเลนาขาดจากโบสถ ์ จงึไดเ้ดนิทางมาเยีย่มทีบ่า้นเยเลนาในตอนเยน็  

และขอใหเ้ยเลนาช่วยดแูลระบบเสยีงในวนัสะบาโต  ซึง่เยเลนารูส้กึว่าพีน้่องในโบสถต์อ้งการใหเ้ธอช่วย  เธอจงึ

กลบัไปโบสถเ์พื่อทาํหน้าทีด่แูลเครือ่งเสยีง  ในวนัสะบาโตหน่ึงเยเลนาไดร้บัการดลใจจากคาํเทศนาของศษิยาภิ-
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บาล  เธอจงึไดเ้ริม่อ่านพระคมัภรีทุ์กวนั  รวมทัง้ไดอ่้านหนงัสอืของ เอลเลน จี.ไวท้ด์ว้ย  ซึง่เธอชื่นชอบหนงัสอื

ชื่อ “สงครามแห่งประวตัศิาสตร”์ มากทีสุ่ด 

         เมือ่คุณแมม่องเหน็ว่าเยเลนาชอบโรงเรยีนวนัสะบาโต และเป็นเพื่อนทีด่กีบัพวกผูใ้หญ่ในโบสถ ์เธอเริม่

กลบัไปนมสัการทีโ่บสถอ์กีครัง้หน่ึง 

         หลงัจากไดเ้ขา้รว่มในพธิมีหาสนิทในโบสถ ์ คุณแมไ่ดห้นัมาถามเยเลนาอยา่งจรงิจงัว่า “ลกูตอ้งการรบั

บพัตศิมาไหม”  เยเลนาไดค้ดิถงึเรือ่งน้ีอยูก่่อนแลว้ เธอจงึตอบคุณแมข่องเธอในแทบจะทนัทวี่า “ค่ะ หนูพรอ้ม

แลว้ ทีจ่ะรบับพัตศิมา” 

         ดงันัน้เยเลนาจงึสมคัรเขา้ไปศกึษาในชัน้เตรยีมรบับพัตศิมากบัศษิยาภบิาล  และไมก่ีเ่ดอืนหลงัจากนัน้

เยเลนากไ็ดร้บับพัตศิมาพรอ้มกบัเพื่อนในชัน้เตรยีมรบับพัตศิมาอกีสีค่น  ช่วงนัน้เป็นฤดหูนาวเยเลนารูส้กึว่าน้ํา

ในอ่างรบับพัตศิมาเยน็มาก  แต่เธอมคีวามยนิดทีีไ่ดถ้วายดวงใจใหพ้ระเยซ ูสิง่น้ีไดท้าํใหด้วงใจของเธออบอุ่นขึน้  

เมือ่เยเลนาขึน้จากน้ํา เยเลนาทราบดวี่า ครัง้น้ีเธอไดท้าํการตดัสนิใจครัง้ทีด่ทีีสุ่ดในชวีติของเธอ 

         หลงัจากการรบับพัตศิมา เยเลนาไม่ไดไ้ปโรงเรยีนเพื่อเรยีนหนงัสอืในวนัสะบาโตอกีต่อไป คุณแม่ไดส้่ง

จดหมายถงึอาจารยใ์หญ่  ขออนุญาตลาหยดุจากการเรยีนในวนัเสาร ์เพื่อเยเลนาจะไปโบสถไ์ด ้โรงเรยีนได้

อนุญาตใหเ้ยเลนาลาหยดุได ้ แต่เยเลนาตอ้งรบัผดิชอบในบทเรยีนต่างๆ ทีเ่ยเลนาขาดเรยีนไปจากเพื่อนๆ เอง  

ซึง่เยเลนาไดข้อใหเ้พื่อนของเธอคนหน่ึง “ตวิ” ใหก้บัเธอในวนัอาทติยเ์พื่อเกรดของเยเลนาจะไมต่กตํ่าลง 

         อยา่งไรกด็ ีเพื่อหลกีเลีย่งปัญหาการขาดเรยีนในวนัเสาร ์ ในปีการศกึษาใหมต่่อมา เยเลนาได ้

ยา้ยไปเขา้เรยีนใน “โรงเรยีนครสิเตยีนโซคส์กี้” ซึง่เป็นโรงเรยีนของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี แบบมี

หอพกั  (และรบันกัเรยีนแบบไป-กลบัดว้ย) โรงเรยีนของครสิตจกัรฯ  อยูไ่กลจากเมอืงทีคุ่ณแม ่และเยเลนาอาศยั

อยูถ่งึ  1,000  กโิลเมตร ทีจ่รงิคุณแมข่องเยเลนาไมส่ามารถจา่ยเงนิค่าเล่าเรยีน ค่าหอพกั และค่าอาหารเองได้

ทัง้หมด  แต่มพีีน้่องสมาชกิในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีหลายคนรว่มใจกนัสนบัสนุนดา้นการศกึษาของเยเลนาในส่วนที่

ขาดอยู ่ ตอนน้ีเยเลนาอาย ุ16 ปี และกาํลงัเรยีนในเกรด 11 

         เยเลนากล่าวว่า “เป็นสิง่ดเียีย่มทีห่นูไดศ้กึษาในโรงเรยีนของแอ๊ดเวนตสี ...ครหูลายคนไดช่้วยตวิวชิา

เรยีนใหก้บัหนู  เพื่อใหห้นูเรยีนทนัเพื่อนๆ  หนูรูส้กึสบายใจมากทีไ่มต่อ้งขาดเรยีนในวนัสะบาโตอกีต่อไป 

เงนิถวายในโรงเรยีนวนัสะบาโตของไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนครสิเตยีนโซค์- 

สกี ้ เพื่อโรงเรยีนจะมอีาคารเรยีนของตนเอง...ทัง้น้ีนบัตัง้แต่เปิดโรงเรยีนแห่งน้ีมาหลายปี โรงเรยีนตอ้งยมืชัน้

เรยีนของ “มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซคส์กี”้  ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิผนืใหญ่ผนืเดยีวกนักบัโรงเรยีนมธัยมครสิเตยีน... 

เงนิถวายในวนัสะบาโตจากทัว่โลกในวนัสะบาโตทีส่บิสามจะช่วยทาํใหโ้รงเรยีนครสิเตยีนโซคส์กีม้อีาคารเรยีน

ของตนเอง  ทัง้จะสามารถรบันกัเรยีนไดม้ากขึน้ดว้ย...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านที่

ถวายเงนิถวายเพื่อช่วยสรา้งอาคารเรยีนหลงัใหม่...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2021 

อบุติัเหตทุางรถยนตใ์นวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  แอนนา คซินียาโควา วยั 32 ปี...ประเทศรสัเซยี 

 

         สิง่ที ่แอนนา วยั 16 ปี ตอ้งการมากทีสุ่ดคอื เธอตอ้งการมอีนิเตอรเ์นตในบา้นของเธอ บา้นซึง่ตัง้อยูใ่น

หมูบ่า้นห่างไกลความเจรญิแห่งหน่ึงในประเทศรสัเซยี 

         ช่วงเวลาทีก่ล่าวถงึคอืปี  2003 แอนนา ไมต่อ้งการถูกปล่อยใหล้า้หลงัในการรบัรูค้วามเป็นไปต่างๆ ที่

เกดิขึน้ในโลก 

         คุณพ่อและคุณแมข่องแอนนา  ขบัรถยนตพ์าไปทีร่้านอุปกรณ์เครือ่งสื่อสารในตวัเมอืง  เพื่อซือ้ “โมเดม็” 

ในเชา้วนัสะบาโต  ทัง้คุณพ่อและคุณแมไ่มใ่ช่ครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี นอกจากแอนนาคนเดยีว  ผูไ้ดร้บั

บพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีหน่ึงปีทีผ่่านมา  จากการทีแ่อนนาไดร้บัการสอนเรือ่งวนัสะบาโตจากคุณตาและคุณ

ยายของเธอเอง  แอนนาทราบว่าน่ีเป็นการไมถู่กตอ้งทีจ่ะไปซือ้ของในวนัสะบาโต  แต่เน่ืองจากเธอตอ้งการใช้

อนิเตอรเ์นตอยา่งมาก   เธอจงึไมรู่ส้กึตะขดิตะขวงใจทีพ่่อและแมจ่ะพาไปซือ้ของในบรสิุทธิข์องพระเจา้         

         สิง่ทีแ่อนนาจาํไดค้อื ตอนเชา้มดืของวนัสะบาโตนัน้ เธอรบีตื่นนอน และขึน้รถยนตท์ีคุ่ณพ่อจะขบัพาไป

ยงัตวัเมอืงซึง่อยูห่่างออกไป 

         คุณยายบอกกบัแอนนาในภายหลงัว่ามอีะไรเกดิขึน้ คุณพ่อและคุณแมข่องเธอ และรถยนตท์ีคุ่ณพ่อของ

เธอขบั  คณุพ่อขบัรถค่อนขา้งเรว็ไปบนถนนทีห่มิะพึง่ละลาย  ถนนจงึลื่นกว่าเวลาปกต ิมตีอนหน่ึงตรงถนนมี

ลกัษณะโคง้  รถยนตรท์ีคุ่ณพ่อขบัเริม่จะแหกโคง้ คุณพ่อหกัพวกมาลยัรถกลบัเขา้ถนน  รถยนตแ์ฉลบกลบัมา

เกนิเสน้แบ่งครึง่ถนน  และชนเขา้กบัรถบรรทุกคนัหน่ึงทีข่บัสวนมาในเสน้ทางของเขา คุณพ่อและคุณแมต่ายใน

อุบตัเิหตุรา้ยแรง ขณะทีค่นขบัรถบรรทุกขาหกัไปขา้งหน่ึง ส่วนแอนนาบาดเจบ็สาหสัอาการเขา้ขัน้โคมา่  แพทย์

ทีใ่หก้ารรกัษาในโรงพยาบาลบอกกบัคุณตาและคุณยายว่า  “ดอูาการแลว้หลานของคุณไมน่่าจะรอด”  คุณตา 

และคุณยายไดอ้ดอาหาร และอธษิฐานอยา่งหนกัเพื่อหลานสาว  ขณะทีส่มาชกิในโบสถต่์างรว่มใจกนัอธษิฐาน

เผื่อแอนนาเช่นกนั  นายแพทย ์ และพยาบาลทีใ่หก้ารรกัษาแอนนา ต่างรูส้กึประหลาดใจ ในเวลาสามวนั อาการ

บาดเจบ็ของแอนนาดขีึน้จนพน้ขดีอนัตราย  หลงัจากนัน้อาการบาดเจบ็ดขีึน้อยา่งรวดเรว็ ในเวลาเพยีงสองเดอืน

ในโรงพยาบาล แอนนาไดก้ลบัไปเขา้ชัน้เรยีนเกรดสบิกบัเพื่อนรว่มชัน้ได้ 

         คุณยายไดย้า้ยเขา้อยูท่ีบ่า้นของคุณพ่อและคุณแมเ่พื่อใหก้ารดแูลแอนนา ทัง้ในดา้นรา่งกายและจติ

วญิญาณ  ซึง่บา้นของแอนนาตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโนโวสชาทนิห์  ในเขตพืน้ทีพ่รมิอรเ์ย แมว้่าแอนนาจะไปโรงเรยีน

ไดต้ามปกต ิแต่จติใจของเธอจมอยูก่บัความโศกเศรา้เหมอืนชวีติอยูใ่นความมดื แอนนารูส้กึผดิอยา่งรนุแรงว่า 

คุณพ่อและคุณแมข่องเธอเสยีชวีติเพราะพวกเขาขบัรถยนตพ์าเธอเขา้ไปในเมอืงเพื่อซือ้สิง่ของทีเ่ธอตอ้งการใน

วนัสะบาโต  ซึง่เธอควรขอรอ้งพวกเขาใหร้อไปก่อนค่อยไปซือ้อุปกรณ์ทีต่อ้งการในวนัหลงัเมือ่มโีอกาสกไ็ด ้  

แอนนาปรกัปราํตวัเองทีเ่ป็นสาเหตุทาํใหคุ้ณพ่อคุณแมไ่ดต้ายจากเธอไปอยา่งไมม่วีนักลบั  

         ความโศกเศรา้ยงัตดิตามแอนนาไป แมเ้มือ่แอนนาไดย้า้ยไปเขา้เรยีนระดบัมหาวทิยาลยัทีเ่มอืงท่าวาดิ

วอสตอ็ค  ขณะทีแ่อนนาอาศยัอยูใ่นหอพกั เธอไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีในตวัเมอืง แต่แอนนาไมไ่ปทุกวนั

สะบาโต  เธอไปเพยีงพอทีจ่ะทาํใหคุ้ณยายรูส้กึดเีท่านัน้  แอนนารูต้วัว่าเธอไมไ่ดด้าํเนินชวีติใกลช้ดิกับพระเจา้  

เพราะแอนนายงัจมอยูก่บัความรูส้กึผดิในอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ 
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         ส่วนคุณยายอธษิฐานเผื่อหลานสาวทุกวนั  และโทรพดูคุยกบัแอนนาทุกวนัดว้ย 

         คุณยายมกัถามแอนนาดว้ยเสยีงแสดงความห่วงใยว่า “วนัน้ีหลานไดอ่้านพระคมัภรีห์รอืยงั” และแอนนา

มกัจะตอบว่า “หนูอ่านแลว้ค่ะคุณยาย”  และคุณยายมกัถามต่อว่า  “วนัน้ีเมือ่หนูอ่านพระคมัภรีแ์ลว้หนูนําอะไรมา

ใชบ้า้ง”  และคาํถามทีต่ามมาในตอนเยน็คุณยายมกัถามว่า  “วนัน้ีหลานไดอ้ธษิฐานหรอืยงั”  ถา้แอนนา ตอบว่า  

”ยงั”  คุณยายจะบอกต่อว่า  “หนูอยา่ลมือธษิฐานนะ” 

        อกีอยา่ง คุณยายมกัจะบอกใหห้ลานระบายความในใจออกมาทางโทรศพัท ์เสรจ็แลว้คุณยายจะอธษิฐาน

เผื่อเธอในเรือ่งหรอืปัญหานัน้ๆ  ซึง่นบัเป็นการใหก้ารหนุนใจทีด่มีากอยา่งหน่ึง  

        ทีม่หาวทิยาลยั แอนนาไดพ้บอาจารยส์อนคนหน่ึงซึง่เป็นแอ๊ดเวนตสี  อาจารยค์นน้ีไดช่้วยเธอในเรือ่งการ

ทาํการบา้น  อาจารยค์นเดยีวกนัน้ีไดอ้ธษิฐานเผื่อเธอ ทัง้ไดข้อสมาชกิโบสถค์นอื่นๆ ไดอ้ธษิฐานเผื่อเธอดว้ย 

         แอนนาเริม่นึกถงึวนัทีเ่ธอไดม้อบดวงใจใหพ้ระเยซใูนวนัทีเ่ธอรบับพัตศิมา  ถงึตอนน้ีแอนนาไดอ้ธษิฐาน

ขอการอภยับาป และขอการทรงนําของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

         วนัหน่ึงแอนนาอธษิฐานว่า  “โอพระบดิาบนสวรรค ์ ลกูทราบว่าลกูดาํเนินชวีติอยูใ่นความมดื ชวีติทีไ่มม่ี

พระองคน์ัน้ไรจ้ดุหมาย  ขอทรงช่วยลกูใหผ้กูมติรไมตรกีบัทุกคนในโบสถ ์โปรดประทานใหล้กูทาํตวั  และมี

อารมณ์ทีด่กีบัพวกเพือ่นๆ ช่วยลกูใหเ้ป็นคนเปิดเผย  ขอทรงช่วยลกูใหจ้าํไวว้่าลกูตอ้งอธษิฐาน  และอ่านพระ-

วจนะของพระองคทุ์กวนั” 

         แอนนาเริม่สนทนากบัพระเจา้อยา่งเป็นประจาํ  เธออ่านหนงัสอืของเอลเลน จี.ไวท้ ์โดยเฉพาะหนงัสอื  

สงครามแห่งประวตัศิาสตร ์ ซึง่คุณยายไดม้อบใหเ้ธอก่อนหน้าน้ี  เธอไดม้องเหน็ว่านกัปฏริปูศาสนาอยา่งเช่น 

“มารต์นิ ลเูธอร”์  และนกัปฏริปูศาสนาคนอื่นๆ ไดร้บัประสบการณ์ทีแ่สนยากลาํบาก  ซึง่มบีางคนถูกขงั  และถูก

ฆา่ดว้ยการเผาไฟทัง้เป็น  และแอนนาไดร้บัรูว้่า  พระเจา้ทรงใหอ้ภยัความบาปแมก้บัคนทีท่าํบาปรา้ยแรงทีสุ่ด  

แอนนาเริม่มองเหน็อุปนิสยัไมด่บีางอยา่งของตวัเธอเอง และเธออธษิฐานขอพระบดิาเจา้ทรงช่วยเธอใหเ้ลกินิสยั

เหล่านัน้ 

        แอนนาเริม่โทรไปหาคุณยาย โดยทีเ่ธอเป็นฝ่ายโทรก่อน ...ขณะทีก่่อนหน้าน้ีเป็นเวลานานกว่าหน่ึงปีที่

คุณยายเป็นฝ่ายโทรหาเธอก่อน 

         ความเชื่อของแอนนาเตบิโตขึน้  และแอนนาไปนมสัการทีโ่บสถทุ์กวนัสะบาโตเพื่อแสวงหาพระเจา้ และ

เขา้ใจสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงไดอ้ภยัความบาปกบัเธอ  และไดช่้วยไมใ่หเ้ธอยอ้นคดิถงึมนัอกีต่อไป ความหนกัอึง้ทีค่วาม

บาปเคยถ่วงเอาไวไ้ดถ้กูยกออกไปจากดวงใจของเธอแลว้ 

         ปัจจบุนัแอนนาอาย ุ 32  ปีทาํงานเป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  เธอเป็นหวัหน้าชมรมพาธ-

ไฟน์เดอรใ์นโบสถ ์ ขณะเดยีวกนัเป็นเลขานุการของโบสถแ์อ๊ดเวนตสีดว้ย  เธอไมค่ดิหาเหตุผลว่าเหตุใดอุบตัเิหตุ

จงึไดเ้กดิขึน้อกีต่อไป และขณะเดยีวกนัเธอไมเ่ป็นทุกข ์เป็นกงัวลเกีย่วกบัมนัอกีต่อไป 

         แอนนากล่าวว่า  “หลายคนไดบ้อกฉนัว่า อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ ฉนัไมใ่ช่เป็นคนผดิ และอุบตัสิ่วนใหญ่เกดิขึน้

โดยความบงัเอญิ แต่ความจรงิคอืมนัเกดิขึน้ในวนัสะบาโต  แมแ้ต่ในทุกวนัน้ีบางครัง้ฉันยงัคดิว่า จะมอีะไรเกดิขึน้

ไหม หากครอบครวัเดนิทางไปในวนัอื่นๆ  แต่ความจรงิมวี่าอุบตัเิหตุไดเ้กดิขึน้แลว้ และมนัไดเ้ปลีย่นชวีติของฉนั  

ฉนัมชีวีติหน่ึงก่อนอุบตัเิหตุ และอกีชวีติหน่ึงหลงัอุบตัเิหตุ” 

         แอนนารูส้กึถงึความกรณุาของคุณยายของเธอ  ซึง่ตอนน้ีมอีาย ุ80 ปี และมสีมาชกิโบสถค์นอื่นๆ ดว้ยที่

ไดอ้ธษิฐานเผื่อเธออยา่งต่อเน่ือง ซึง่ไดช่้วยเปลีย่นแปลงชวีติของเธอ 
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         “ฉนัมคีวามเขา้ใจดวี่า  ปัญหาหลายอยา่งของฉนัไดร้บัการแกไ้ข เพราะว่าการอธษิฐานของพีน้่องในพระ -

ครสิตใ์นโบสถท์ีไ่ดอ้ธษิฐานเผื่อฉนั” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของสามปีก่อน ไดถู้กส่งไปเป็นกองทุนสรา้งอาคารโบสถ์

หลงัใหมใ่นเมอืงวลาดวิอสตอ็ค  ทีแ่อนนาไปนมสัการ และเป็นเจา้หน้าทีโ่บสถค์นหน่ึงในปัจจบุนั  ขอบคุณพีน้่อง

ในพระครสิตทุ์กท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนโบสถเ์ซเวนธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงวลาดวิอสตอ็ค ดว้ยเงนิถวาย ..ขอ

พระเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน และครอบครวัของท่านดว้ย...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2021 

ขอบคณุพระเจ้าสาํหรบัโตะ๊ 

 

เล่าโดย  ไดนารา 

 

         เดก็หญงิ ไดนารา วยั  7 ขวบบงัเอญิโกรธคุณแมข่องเธอเรือ่งอาหารเยน็  ไดนารามองดอูาหารบนจาน

ของเธอ มนัคอืมกักะโรนีพดัใส่หวัหอมใหญ่ เธอชีน้ิ้วไปทีโ่ต๊ะอาหาร ทีจ่านมกักะโรนีวางอยู ่แลว้พดูขึน้ว่า   

         “คุณแมท่ราบไหมว่า พระเจา้ทรงประทานโต๊ะอาหารตวัน้ีใหเ้รา” 

          ผูเ้ป็นแมรู่ส้กึชอ็ค  ถามอยา่งขึน้เสยีงว่า  “น่ีลกูพดูเรือ่งอะไรกนั เหลวไหลสิน้ด ีคุณพ่อของหนูทาํงาน

หนกั และซือ้โต๊ะตวัน้ีมาจากรา้นเฟอรนิ์เจอร ์เลกิพดูอะไรเหมอืนเดก็โงเ่ขลาเสยีท”ี    

          ฝ่ายลกูสาวตวัเลก็พดูแยง้ขึน้มาว่า  “ไมโ่งเ่ขลานะคุณแม ่พวกเขาบอกพวกเราในชัน้เรยีนในวนัน้ีเอง” 

        “ใครบอกหนูหรอื”  คุณแมพ่ดู ซึง่กเ็หมอืนคนทัว่ไปทีไ่มใ่ช่ครสิเตยีน “ลกูไดย้นิมาจากใครทีบ่อกว่าพระ-

เจา้ทรงประทานโต๊ะตวัน้ีใหเ้รา” 

         ไดนารา อธบิายว่า เธอและเพื่อนๆ ในเกรด 1 ไดเ้รยีนรูจ้ากคุณครูซึง่เป็นครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยอ์แอ๊ด-

เวนตสีคนหน่ึงไดส้อนเราในระหว่างการเรยีน...ครบูอกว่า  “ทุกสิง่ทุกอยา่งทีพ่วกเธอมอียูท่ีบ่า้นของพวกเธอมา

จากพระเจา้...คุณแมค่วรรูส้กึขอบคุณ” 

         ไดนารา คดิว่าเธอกําลงัทาํดใีนการแบ่งปันความรูใ้หมก่บัคุณแม ่ แต่คุณแมรู่ส้กึโกรธมาก และไดด้่าว่า  

ไดนาราไปหลายประโยค...ทีไ่มรู่จ้กับุญคุณของคุณพ่อทีเ่ป็นคนซือ้โต๊ะอาหารตวัน้ีมา 

         ผูเ้ป็นแมพ่ดูขึน้ว่า  “พรุง่น้ีแมจ่ะไปทีโ่รงเรยีนเพื่อจะหาเหตุผลดวู่า  เหตุใดครคูนนัน้จงึสอนเรือ่งของพระ -

เจา้ในโรงเรยีน” 

         ในวนัต่อมาดว้ยอารมณ์โกรธ คุณแมไ่ดเ้ดนิทางไปทีโ่รงเรยีนของลกูสาว  ปรากฏว่ามคีุณแมอ่กีสีค่น ทีไ่ด้

เดนิทางไปโรงเรยีนดว้ยเหตุผลเดยีวกนั  อาจารยใ์หญ่ของโรงเรยีนกล่าวสญัญาว่าจะกําชบัไมใ่หค้รคูรสิเตยีนคน

ใดเอ่ยถงึเรือ่งพระเจา้ในชัน้เรยีนอกีต่อไป 

        สิง่ทีเ่กดิขึน้ทาํใหไ้ดนาราคดิอยา่งหนักในสิง่ทีค่รคูรสิเตยีนสอน  แมไ้ดนาราจะไมไ่ดย้นิเรือ่งของพระเจา้

อกีในโรงเรยีน  แต่ไดนาราคดิถงึพระเจา้อยูบ่่อยๆ 

         9 ปีผ่านไป  ครอบครวัซือ้บา้นหลงัใหม ่เป็นบา้นทีม่ผีูอ้าศยัแลว้สองสามปี  และซือ้ไดใ้นราคาค่อนขา้งถูก  

เพราะเจา้ของตอ้งยา้ยไปทาํงานในอกีเมืองหน่ึง  ในตอนน้ี ไดนารามอีาย ุ16 ปี และไดนารา ไดพ้บพระคมัภรี์

สาํหรบัเดก็เล่มหน่ึง  หน้าหนงัสอืขาดวิน่ไปหลายสบิหน้า แต่ไดนาราเกบ็พระคมัภรีเ์ล่มนัน้ไวอ้ยา่งเป็นการลบั  

และนําขึน้มาอ่านขณะทีเ่ธออยูใ่นหอ้งนอนของเธอตามลาํพงั  ยิง่อ่าน ไดนารายิง่เกดิความสนใจอยากรู้อยากเหน็

เกีย่วกบัพระเจา้ และคาํสอนของพระองคม์ากขึน้ 

         เวลา 3 ปีผ่านไป ไดนาราไดย้า้ยมาเรยีนโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี  ซึง่มชีัน้สอนภาษาองักฤษอยา่งเขม้ขน้

มากกว่าโรงเรยีนของรฐั  ยิง่ศกึษาไป ไดนารายิง่สนใจในเรือ่งเกีย่วกบัพระเจา้มากขึน้ ไดนาราถามคาํถามเรือ่ง

พระเจา้จากครสูอนบ่อยๆ  ครจูงึเชญิใหเ้ธอไปเขา้โบสถใ์นวนัสะบาโต 

         “ถา้หนูตอ้งการรูเ้ร ือ่งต่างๆ มากขึน้ เชญิหนูไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีในวนัเสารท์ีจ่ะถงึน่ีส.ิ..”  ครู

กล่าวเชญิชวน 
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         ไดนารา เดนิทางไปทีโ่บสถต์ามคาํเชญิ และเธอพบว่ารายการต่างๆ น่าสนใจยิง่ ผูค้นในโบสถร์อ้งเพลง

รว่มกนั พดูอภปิรายเกีย่วกบัคาํสอนในพระคมัภรี ์ และอธษิฐานรว่มกนั  มชีาวต่างประเทศหลายคนไปรว่ม

นมสัการดว้ย เป็นโอกาสดทีีไ่ดนาราจะไดฝึ้กการสนทนากบัพวกเขา 

         ไดนาราไปนมสัการพระเจา้ทุกวนัสะบาโตในช่วงเวลาหน่ึง ต่อมาไดนาราแต่งงานกบัชายหนุ่มแอ๊ดเวนตสี

คนหน่ึง  ทัง้สองมคีวามสุขมากทีไ่ดแ้ต่งงานกบัผูม้คีวามเชื่อเหมอืนกนั  ฝ่ายสามจีะไปนมสัการรว่มกบัภรรยา คอื

ไดนาราเสมอ เมือ่เขาไมยุ่ง่กบังานทีท่าํมากเกนิไป 

         อยูต่่อมาไดนาราเริม่รูส้กึมภีาระใจขึน้มาก  และความรูส้กึเช่นนัน้มมีากขึ้นตามลาํดบั ไดนาราคดิว่าเธอ

กําลงัทาํอะไรอยู ่ พ่อแมพ่ีน้่องของฉนัยงัไมเ่ป็นครสิเตยีน” 

         ไดนาราหยดุไปโบสถ ์ทัง้ๆ ที ่เธอตอ้งการจะไปโบสถ ์ แต่เธอรูส้กึกลวั... ฝ่ายสามมีองเหน็ความกลดั

กลุม้ใจของภรรยาจงึถามว่า  “เหตุใดเธอจงึไมไ่ปนมสัการทีโ่บสถเ์หมอืนอยา่งที่ผ่านมา” ไดนาราอธบิายถงึ

ความรูส้กึสบัสนของเธอ 

         “คุณพ่อ คุณแมข่องฉนัไมเ่ชื่อในเรือ่งพระเจา้ กล่าวคอืไมม่พีระเจา้อื่นใดนอกจากพระเจา้องคเ์ดยีวของ

พวกเขา”  เธอตอบ 

         นิโคไล ผูเ้ป็นสามกีล่าวว่า “ทีพ่วกเขาบอกว่ามพีระเจา้องคเ์ดยีวกถ็ูกตอ้ง..และเราไมม่เีหตุผลใดทีจ่ะตอ้ง

เกรงกลวั” 

         ไดนาราตอบว่า  “ผูค้นทัว่ไปไดร้บัอนุญาตใหอ่้านเฉพาะหนงัสอืศกัดิส์ทิธิข์องพวกเขา  แต่ฉนัมคีวาม

ปรารถนาจะอ่านพระคมัภรีซ์ึง่เป็นพระวจนะของพระเจา้ ” 

         นิโคไล ผูเ้ป็นสามนํีาพระคมัภรี ์และหนงัสอืศกัดิส์ทิธิม์าอ่านเปรยีบเทียบกนัใหไ้ดนาราฟัง แลว้กล่าว

สรปุว่า  “หนงัสอืทัง้สองเล่มมหีลายสิง่ทีก่ล่าวถงึสิง่เดยีวกนั เพยีงแต่เรยีกต่างกนั เช่นชื่อของพระเจา้ กเ็รยีก

ต่างกนั”  

         ไดนารากล่าวต่อว่า  เธอเป็นกงัวล ทีญ่าตพิีน้่องของเธอไปนมสัการในสถานนมสัการตามธรรมเนียม

ประเพณดีัง้เดมิ...ส่วนเธอ และสามไีปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี 

         “นัน่ไม่ใช่ปัญหา”  นิโคไล กลา่วสรปุ “คุณสามารถไปทัง้สองแห่งได ้ จงมอีสิระทีจ่ะไปนมสัการทีโ่บสถ์

แอ๊ดเวนตสีตามทีเ่ธอเคยปฏบิตั ิอยา่ใหม้อีะไรมาหยดุคณุไว้”   

         ไดนารากลบัไปนมสัการกบัสามทีีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี  และเธอไดม้อบถวายจติใจอยา่งหมดสิน้แด่พระเจา้  

        ปัจจบุนัไดนารามคีวามสุข  และมสีนัตสิุขทีเ่ธอสามารถอ่านพระคมัภรีเ์มือ่ไรกไ็ดท้ีใ่จตอ้งการ  เธอ

ขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัพระคมัภรี ์และทุกสิง่ทุกอยา่งทีพ่ระองคท์รงประทานใหใ้นบา้นของเธอ 

         ไดนารา กล่าวเป็นพยานว่า  “ฉนัขอบพระคุณพระเจา้ตลอดเวลา ...จากนาททีีฉ่นัตื่นนอนในตอนเชา้  

และเขา้นอนในยามคํ่าคนื ฉนัขอบพระคุณพระองคส์าํหรบัชวีติ สาํหรบัอาหาร และแมแ้ต่สาํหรบัโต๊ะอาหาร สิง่ดีๆ

ทุกสิง่มาจากพระเจา้” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษาในเขตพืน้ทีข่อง ”สาํนกังานภาค  

ยโุร-เอเซยี”  ดว้ยคาํอธษิฐาน และเงนิถวายของทุกท่าน...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหก้บังานของพระเจา้ใน

พืน้ที ่และในประเทศของท่านเช่นกนั...ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 มีนาคม 2021 

การกีฬาเปล่ียนชีวิต 

 

เล่าโดย  จซุีส  แมก๊ซมิเิลยีโน โกเมซ วยั 24 ปี...ประเทศครีก์ซีสถาน 

 

         จซุีส เกอืบเอาชวีติไมร่อดระหว่างเขา้รบัการผ่าตดักระดกูขอ้ต่อทีไ่หล่ ซึง่ได้รบับาดเจบ็อยา่งหนกัจาก

การเล่นกฬีา  หลงัการผ่าตดัเมือ่อาการดขีึน้แลว้  จซุีสมคีวามปรารถนารนุแรงจะทาํงานบางอยา่งเพือ่รบัใชพ้ระ -

เจา้...แต่จะทาํการอะไรด ี

         จซุีส ตัง้ใจจะขอบพระคุณพระเจา้โดยการออกไปขายหนงัสอืของครสิตจกัรเป็นเวลาหน่ึงเดอืน  หลงัจาก

เรยีนสาํเรจ็ปรญิญาจากมหาวทิยาลยัรเิวอรเ์พลท ในประเทศอารเ์จนตนิา 

         เขาวางแผนจะมอบรายไดท้ัง้หมดจากการขายหนงัสอืใหค้รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  

         ระหว่างเรยีนปีสุดทา้ย  จซุีสไดพ้บกบัการทา้ทายใหเ้ขา้รว่มการเล่นกฬีา “ยมินาสตกิ” ของมหาวทิยาลยั  

อาการปวดไหล่ของเขากลบัมารบกวนเขาอกี  อาจารยท์ี่สอนในมหาวทิยาลยัหลายคนเตอืนจซุีสว่า  เขาไมค่วร

เรยีนจนจบหลกัสตูรเอกพลศกึษา แต่เปลีย่นวชิาไปจบเอกอยา่งอื่น ทีไ่มต่อ้งใชก้ําลงัรา่งกายเป็นหลกั  เพราะ

ก่อนจะศกึษาจบ “เอกพลศกึษา” เขาตอ้งเรยีนวชิาทีต่อ้งใชก้ําลงักายอกีหลายวชิาตามขอ้กําหนดของวชิาเอก 

         แมแ้ต่นายแพทยท์ีผ่่าตดัไหล่ใหก้บัเขา  ยงัแนะนําใหจ้ซุีสหนัไปศกึษาวชิาเอกอยา่งอื่นแทน โดยกล่าว

แนะนําว่า 

        “ถา้คุณยงัตอ้งเขา้ไปมสี่วนเล่นกฬีาในโรงยมิ  อาการบาดเจบ็ทีไ่หล่ของคุณจะไมห่ายขาด     

         จซุีสไมต่อ้งการเปลีย่นวชิาเอกเป็นอยา่งอื่น  เพราะตอนนัน้เขาเรยีนเกอืบจบหลกัสตูรแลว้ และทีส่าํคญั

พอๆ กนัคอื เขาไมม่เีงนิไปลงเรยีนวชิาเอกอยา่งอื่น ซึง่ตอ้งใชเ้งนิมากขึน้ และใชเ้วลาเรยีนเพิม่อกีอาจประมาณปี

ครึง่ ถงึสองปี    

         ขณะทีจ่ซุีสตรกึตรองถงึอนาคต  เพื่อนทีช่ื่อ “มารค์อส”  ถามจซุีสว่า  “คุณมแีผนจะทาํงานอะไรหลงัจาก

จบการศกึษา” 

         จซุีสบอกกบัเพื่อนคนนัน้เกีย่วกบัแนวคดิทีจ่ะทาํงานรบัใชพ้ระเจา้หน่ึงเดอืน  โดยการออกไปขายหนงัสอื

ของครสิตจกัร และมอบเงนิทีข่ายไดท้ัง้หมดแก่ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี 

         มารค์อส  ชอบแนวคดิของจซุีส  แต่เขาเองมแีนวคดิต่างออกไป  เขาเอ่ยถามจซุีสว่า..... 

         “ทาํไมคุณไมอ่าสาไปทาํงานทีป่ระเทศครีก์ซีสถาน...ผมเองไดอ้าสาไปเป็นครโูรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีใน

ประเทศครีก์ซีสถาน  มาแลว้เป็นเวลาหน่ึงปี...ผมไดร้บัประสบการณ์ดมีากๆ...” 

         จซุีสไมเ่คยคดิเกีย่วกบัการเดนิทางไปครึง่โลก  แต่เขาชอบคาํแนะนําของเพื่อน  จซุีสจงึได ้

อธษิฐานเผื่อเรือ่งน้ี  และกล่าวสญัญากบัพระเจา้ว่า  ถา้เขาสาํเรจ็การศกึษาในการศกึษานัน้พรอ้มกบัเพื่อนรว่มปี

เดยีวกนั เขากจ็ะอาสาไปทาํงานทีป่ระเทศครีก์สีถาน 1 ปี 

         เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะเขา้สอบไล่ภาคปฏบิตัใินโรงยมิ  จซุีส อธษิฐานขอความช่วยเหลอืจากพระเจา้ให้

สามารถทาํท่าออกกําลงัทีด่เูหมอืนจะเป็นไปไมไ่ด ้ ใหเ้ขาทาํได้... เขารูส้กึประหลาดใจมาก  เขาทาํท่าออกกําลงั

แบบยากๆ ไดอ้ยา่งประสบความสาํเรจ็..เขาสอบผ่านไปไดด้ว้ยด ี

         ภายหลงันายแพทยค์นเดยีวกนัทีผ่่าตดัไหล่ใหเ้ขา  ทาํการตรวจดไูหล่ของจซุีส  เขาไดแ้สดงอาการแปลก

ใจออกมาโดยการพดูว่า  “แผลเก่าของคุณไดห้ายแลว้อยา่งสมบรูณ์..น่ีเป็นปาฏหิารยิจ์รงิๆ” 
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         หลงัจากสาํเรจ็การศกึษาหน่ึงเดอืน  จซุีสบนิไปยงัประเทศครีก์ซีสถาน  ทาํงานเป็นครจูติอาสา....จาก

เมอืงหลวง  จซุีสเดนิทางโดยรถยนตไ์ปยงัเมอืงทอ็คมอ็ค ทีโ่รงเรยีนแอ๊ดเวนตสีตัง้อยู่  จซุีสไดร้บัมอบหมายใหท้าํ

การสอนวชิาพลศกึษา  ใหเ้ดก็หลายชัน้  รวมทัง้รบัอาสาเป็นโคช้ทมีฟุตบอลใหก้บัเดก็ๆ ในชุมชนดว้ย  ในชัน้ 

พลศกึษาและชัน้ทฤษฎฟุีตบอล พบกนัทีโ่รงยมิหรอืโรงกฬีาในรม่หลงัใหมข่องโรงเรยีน ซึง่ถูกสร้างขึน้จากเงนิ

ถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของในปี 2017 

        แต่น่ีไมใ่ช่ตอนจบของขา่วมชิชัน่  ขณะทีจ่ซุีสเล่นกฬีากบัพวกเดก็ๆ จซุีสสงัเกตว่ามกีารเปลีย่นแปลง

ใหญ่ในอุปนิสยัของพวกเดก็ๆ  ตอนแรกๆ ทีจ่ซุีสไปสอนพวกเดก็ๆ จะแก่งแยง่ และโตเ้ถยีงกนัในบางเรือ่งบ่อยๆ 

แต่ตอนน้ีพวกเดก็ๆ หยดุพฤตกิรรมเหล่านัน้ หลงัจากทีจ่ซุีสสอนหลายครัง้ว่า  “เราทัง้หลายเป็นพีน้่องชายหญงิ

รว่มกนัในพระเจา้ เราจงึไมจ่าํเป็นตอ้งต่อสูก้นั” 

         หลงัจากทีจ่ซุีสเหน็เดก็โตบางคนเริม่ดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล  จซุีสแนะนํา และขอรอ้งใหพ้วกเขาเลกิ

ดื่ม  จซุีสอธษิฐานกบัพวกเขาในเรือ่งน้ี และพวกเขาเลกิดื่มได้ 

         จซุีสสอนว่า เครือ่งดื่มแอลกอฮอลไมด่ต่ีอรา่งกาย  เมือ่ดืม่ต่อไปจะเสพตดิ และตอ้งการทีจ่ะดื่มมากขึน้  

จะควบคุมสตไิมไ่ด ้จะทาํรา้ยรา่งกายตนเอง  จะทาํรา้ยคนอื่น หรอืแมแ้ต่คนทีต่นรกัเมือ่เมาสุรา  รา้ยทีสุ่ดคอืการ

เกดิอุบตัเิหตุ อาจทาํใหพ้กิาร ถูกตดัสนิใหจ้าํคุก... หรอืแมแ้ต่เสยีชวีติ   

         จซุีส มคีวามยนิดยีิง่ทีไ่ดอุ้ทศิตนเอง 1 ปีในชวีติ  เพื่ออาสาทาํพนัธกจิดว้ยการเป็นคร ูและเป็นโคช้ ใน

โรงเรยีนของพระเจา้ในประเทศครีก์ซีสถาน 

         จซุีสกล่าวเป็นพยานว่า  “ผมสามารถมองเหน็การเปลีย่นแปลงใหญ่ในชวีติของพวกเดก็นกัเรยีน และที่

สาํคญัอกีอยา่ง...เราไมเ่คยแพก้ารแขง่ขนักฬีาใหก้บัโรงเรยีนอื่นๆ”  

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก ทีไ่ดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเมือ่สามปีทีแ่ลว้ ซึง่เงิน

จาํนวนนัน้ไดถู้กนําไปสรา้งโรงยมิใหก้บัโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงทอ็คมอ็ค ประเทศครีก์ซีสถาน ...

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหท่้านรวมทัง้ครอบครวัของท่านด้วย...ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของหน่วยพนัธกิจ 

• สาํนกังานครสิตจกัรครีก์ซิสถาน เป็นส่วนหน่ึงของสาํนกังานสหมชิชนัภาคใต ้ซึง่อยู่ภายใตก้ารดแูลของ

สาํนกังานภาคยโูร-เอเซยี ซึง่มโีบสถ ์11  แห่ง และกลุ่มนมสัการจาํนวน 12  กลุ่ม และมสีมาชกิโบสถ ์664 

คน ขณะทีม่ปีระชากรรวม  6,457,000  คน ซึง่เท่ามสีมาชกิแอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป  9,724 คน 

• ประมาณ 90 เปอรเ์ซน็ต ์ของประชากรในประเทศครีก์ซีสถานเป็นชาวมสุลมิ  และสาํนกัครสิตจกัรแห่งครีก์ซิ-

สถาน มแีผนก “พนัธกจิความสมัพนัธส์าํหรบัแอ๊ดเวนตสี-มสุลมิ” นอกเหนือจากมแีผนกอื่นๆ เหมอืน

สาํนกังานครสิตจกัรทัว่โลก  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 มีนาคม 2021 

หนังสือ และโรงเรียน 

 

เล่าโดย  แททยานา วยั 72 ปี และอนัเดรอ ิวยั 37 ปี...ประเทศครีก์ซีสถาน  

 

         แททยานา  หยดุทีร่า้นหนงัสอืเก่าขณะทีเ่ธอเดนิทางกลบับา้นจากทีท่าํงาน  คอืโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด

เวนตสีในเมอืงทอ็คมอ็ค ประเทศครีก์ซีสถาน 

        แททยานา พึง่เริม่สอนวชิาภาษา และวรรณคดรีสัเซยี ในโรงเรยีนดงักล่าว ซึง่เป็นงานสอนทีเ่ธอไมไ่ด้

คาดฝันมาก่อน จนกระทัง่ไดย้นิเสยีงโทรศพัทโ์ทรจากอาจารยใ์หญ่ของโรงเรยีนทีเ่สนองานสอนใหก้บัเธอ  

         ขณะทีแ่ททยานาจา่ยค่าหนงัสอืหลายเล่มใหก้บัพนกังานขาย  พนกังานหญงิยืน่หนงัสอืใหเ้ธออกีเล่มหน่ึง

พรอ้มกบัพดูว่า  “คุณสามารถรบัหนงัสอืเล่มน้ีฟร ีโดยใหถ้อืว่าเป็นของขวญั” 

         แน่นอน แททยานาจะไมป่ฏเิสธหนงัสอืทีย่ ืน่ใหฟ้ร ี เธอจา่ยค่าหนงัสอืหลายเล่มทีเ่ลอืกซื้อ และเกบ็เขา้

กระเป๋าหิว้ใบใหญ่ รวมทัง้หนงัสอืทีเ่สนอใหฟ้รเีล่มนัน้ดว้ย  ทีบ่า้น เธออยากรูอ้ยากเหน็หนงัสอืทีแ่ถมใหฟ้ร ี

หนงัสอืเล่มนัน้ชื่อว่า  “สงครามแห่งประวตัศิาสตร”์  เธอไมเ่คยไดย้นิชื่อผูป้ระพนัธ ์....โดย  เอลเลน จ.ีไวท้ ์มา

ก่อน  แททยานาเปิดหนงัสอือ่านอยา่งผ่านๆ  และเหน็ชื่อชายคนหน่ึงว่า “ปาเวล  นอสโคว” เขยีนไวต้รงหน้า

สุดทา้ยของหนงัสอื  แททยานา รูส้กึแปลกใจ ตําบลทีอ่ยูข่องปาเวล นอสโคว เป็นตกึอพาธเมนตห์ลงัเดยีวกบัที่

เธออาศยัอยู ่

         ขณะทีแ่ททยานา ครุน่คดิเกีย่วผูช้ายทีช่ื่อปาเวล แททยานานําหนงัสอืเล่มนัน้ไปทีโ่รงเรยีนทีเ่ธอสอน  

และแสดงใหค้รสูตรคีนหน่ึงชื่อ อะรนีา พลางถามว่า 

        “คุณเป็นภรรยาของคุณปาเวลใช่ไหมค่ะ” 

         “ค่ะ..ถูกตอ้งปาเวลเป็นชื่อสามขีองฉนัเอง” 

         แททยานา ไดเ้รยีนรูว้่าทัง้สาม ีและภรรยาเป็นครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  และไปนมสัการทีโ่บสถ์

ทุกวนัสะบาโต  ต่อมาอะรนีา เชญิแททยานา และบุตรชายคนโตของเธอชื่อ”อนัเดรอ”ิ ไปเยีย่มทีบ่า้นของเธอ เพื่อ

พดูคุยกบัปาเวล สามขีองเธอ ในช่วงการเยีย่มเยยีน มคีรัง้หน่ึงปาเวล บอกกบัแททยานาว่า  ชาวแอ๊ดเวนตสีมอง

ว่า เอลเลน จ.ีไวท้ ์ ผูป้ระพนัธห์นงัสอืเล่มทีเ่ธอไดร้บัการแจกฟร.ี..เป็นผูเ้ผยพระวจนะคนหน่ึง  ข้อมลูน้ีกระตุน้

ใหแ้ททยานา เริม่ตน้อ่านหนงัสอืสงครามแห่งประวตัศิาสตร์ อยา่งใหค้วามสนใจ 

         ต่อมา แททยานาและอนัเดรอ ิบุตรชาย ไดม้าศกึษาพระคมัภรีก์บัปาเวล สปัดาหล์ะครัง้ ในบา้นของ    

ปาเวลเอง สองเดอืนต่อมา เมือ่มารดาของปาเวลลม้ป่วย พวกเขามองหาสถานทีศ่กึษาพระคมัภรีแ์ห่งใหม ่ แท

ทยานาตดัสนิใจเชญิใหป้าเวล มาสอนพระคมัภรีท์ีบ่า้นของเธอเอง ซึง่อยูภ่ายในตกึใหญ่หลงัเดยีวกนั   

         เวลาผ่านไปไมก่ีส่ปัดาห ์ มวีกิฤตกิาลดา้นวญิญาณจติเกดิขึน้ ทัง้แมแ่ละลกูชาย คอืแททยานาและ      

อนัเดรอ ิรูส้กึอยา่งรนุแรงว่า พวกเขาจะตอ้งตดัสนิใจเป็นแอ๊ดเวนตสี หรอืไมก่ห็ยดุตดิต่อ ไมยุ่ง่เกีย่วกบัชาวแอ๊ด-

เวนตสีอกีต่อไป ทัง้แมแ่ละลกูบอกกบัปาเวลว่าเขาทัง้สองไมท่ราบจะตดัสนิใจเดนิไปทางไหน  

         ปาเวลบอกว่า “มเีพยีงพระเจา้ทีส่ามารถช่วยคุณทัง้สองใหป้ลอดภยัจากวกิฤตกิาลดา้นวญิญาณจติครัง้น้ี

ได”้ 

         แททยานา  และปาเวล  ผลดักนัอธษิฐาน หลงัจากอธษิฐานเสรจ็ ปาเวลชวนใหแ้ททยานา และลกูชายไป

นมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในวนัสะบาโต ทัง้แมแ่ละลกูชายไดร้บัประสบการณ์อะไรทีป่ระทบัใจยิง่ ที่
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พวกเขาไมเ่คยไดร้บัมาก่อน สมาชกิโบสถใ์หก้ารตอ้นรบัและใหก้ารดแูลอยา่งอบอุ่น  ทัง้แมแ่ละลกูชายมคีวามชื่น

ชมยนิด ีทีไ่ดร้บัการตอ้นรบัเสมอืนเพื่อนรกัทีจ่ากกนัไปนานและไดก้ลบัมาพบกนัอกีครัง้หน่ึง ทัง้แททยานาและ

อนัเดรอ ิรูส้กึเสมอืนไดก้ลบับา้นเกดิของตวัเอง  และมญีาตพิีน้่องมาใหก้ารตอ้นรบัด้วยความยนิดแีละความอบอุ่น

ยิง่ 

         แททยานาและอนัเดรอ ิไดร้บับพัตสิมาพรอ้มกนัในวนัที ่ 6 เมษายน ปี 2019 คอืเมือ่ปีทีแ่ลว้ 

         แททยานาและอนัเดรอ ิกล่าวขอบคุณโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี  ครอูะรนีา  และปาเวล  และโดยเฉพาะ

อาจารยใ์หญ่ ซึง่ต่างมสี่วนในการนําเธอ และลกูชายใหม้ารบัเชื่อในพระเจา้ 

        แททยานากล่าวเป็นพยานว่า  ขอบคุณโรงเรยีนแห่งน้ี ถา้อาจารยใ์หญ่ไมเ่รยีกใหฉ้นัมาทาํการสอน ฉนั

คงไมไ่ดไ้ปเยีย่มรา้นหนงัสอืเก่า  เพื่อหาความรูเ้พิม่  และไดร้บัหนงัสอืสงครามแห่งประวตัศิาสตร ์ฟร ีและไมไ่ด้

อ่านชื่อปาเวล และไดพ้บกบัครอูะรนีา  ซึง่เป็นเพื่อนบา้นทีอ่าศยัอยูใ่นตกึอพาธเมนตเ์ดยีวกนั ..ไดศ้กึษาพระ

คมัภรี ์ และไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี  จนไดเ้กดิความประทบัใจ  และทีสุ่ดไดร้บับพัตศีมา ...ทัง้หมดน้ีได้

นําเราสองแมล่กูใหม้ารูค้รสิตจกัรเทีย่งแทข้องพระเจา้ คอืครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก ทีไ่ดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเมือ่สามปีทีแ่ลว้ ซึง่เงนิ

จาํนวนนัน้ไดถู้กนําไปสรา้งโรงยมิ ใหก้บัโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืง  “ทอ็คมอ็ค” ประเทศครีก์ซีสถาน

...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหท่้านรวมทัง้ครอบครวัของท่านด้วย...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 มีนาคม 2021 

นักเลงเกรด 1 

 

เล่าโดย  ยดุมลิา คอมโควา วยั 24  ปี...ประเทศยเูครน 

 

         ยดุมลิา ไมท่ราบจะทาํอยา่งไรดกีบั เดก็ชายชื่อมทัเวย ์วยั  6 ขวบ ซึง่เป็นนกัเรยีนเกรด 1 โรงเรยีนแอ๊ด-

เวนตสีในเมอืงบรูช์า ประเทศยเูครน  ที่เธอครปูระจาํชัน้อยู ่

         เมือ่ เดก็ชายมทัเวย ์มคีาํถามระหว่างกําลงัเรยีนภาษายเูครน  มทัเวยไ์มน่ัง่เงยีบๆ และยกมอืขึน้ เมือ่

ตอ้งการถามคาํถามเหมอืนเดก็คนอื่น  แต่เขากลบัลุกยนืขึน้ถามว่า..... 

         “จะใหผ้มเตมิคาํลงในแบบฝึกหดัตรงไหน”  เขาตะโกนค่อนขา้งดงั ในชัว่โมงคณติศาสตรเ์มือ่มตีรงไหนที่

เขาไมเ่ขา้ใจ  เขากจ็ะลุกยนืขึน้ขณะทีถ่ามคาํถามเช่นกนั  แทนทีจ่ะนัง่เงยีบๆ ใหค้วามสนใจ เมือ่ไมเ่ข้าใจจะยก

มอืขึน้ เมือ่ครชูีไ้ปยงัเดก็ทีย่กมอื เป็นการอนุญาตใหเ้ดก็คนนัน้ถามได ้ เขาหรอืเธอจงึจะลุกยนืขึน้ถามคาํถาม   

         “ครใูหเ้ปิดไปหน้าไหนในหนงัสอืตําราเรยีน”  มทัเวยเ์อ่ยถามเกอืบเป็นเสยีงตะโกน 

         ยดุมลิา พยายามอธบิายใหม้ทัเวยว์่า เขาจะตอ้งนัง่อยูเ่งยีบๆ และยกมอืขึน้เมือ่เขามคีาํถาม แต่ดเูหมอืน 

มทัเวยจ์ะไมเ่ขา้ใจ  เขายงัตะโกนถามคาํถาม  ซึง่เป็นการรบกวนการเรยีนการสอนในชัน้         

        เดก็ชายหญงิในเกรด 1 จะผกูมติรเป็นเพื่อนซึง่กนัและกนัในเวลาอนัสัน้  แต่มทัเวยม์ปัีญหาทีจ่ะคบหา

ใครเป็นเพื่อน  มอียูส่องอยา่งทีม่ทัเวยท์าํ  ถา้เขาไมท่าํตวัเฉยๆ กบัเดก็คนอื่น  เขากจ็ะโตแ้ยง้กบัเดก็คนอื่นๆ 

หรอืไมก่ผ็ลกัเดก็คนอื่น หรอืแมก้ระทัง่ชกเดก็คนอื่นกเ็คยทาํ 

         ยดุมลิา ไมค่่อยแน่ใจว่าจะจดัการกบัปัญหาของมทัเวยอ์ยา่งไร น่ีเป็นชัน้แรกที ่ยดุมลิาเริม่ทาํงานสอน

หลงัจากจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยั  เธอตอ้งการช่วยมทัเวยใ์หค้บหากบัเดก็ๆ คนอื่น  เธอพยายามทาํใหช้ัน้

เรยีนน่าสนใจ  วนัหน่ึง เมือ่เหน็เดก็ชายมทัเวยเ์ดนิกลบับา้น หลงัโรงเรยีนเลกิ เธอรบีเขา้ไปเดนิเคยีงขา้งมทัเวย ์ 

พยายามพดูคุยขณะทีก่ําลงัเดนิไป  แต่ดเูหมอืนไมช่่วยใหส้ถานการณ์ดขีึน้ เวลาหลายสปัดาหผ์่านไป ยดุมลิา 

เริม่อธษิฐายเผื่อมทัเวย ์

         “พระบดิาเจา้โปรดประทานความอดทน  และสตปัิญญาแก่ขา้พระองคใ์หพ้บวธิทีาํงานกบัเดก็คนน้ีดว้ย ”  

         ในตอนเชา้ยดุมลิาอธษิฐานอกีว่า  “พระบดิาเจา้โปรดทรงนําขา้พระองคข์ณะทีท่าํการสอนในวนัน้ีดว้ย...

และโปรดสาํแดงแก่ขา้พระองคว์่าจะสอนมทัเวยอ์ยา่งไร และช่วยใหข้า้พระองคท์ราบว่าจะช่วยเดก็ทุกคนในชัน้ใน

เวลาเดยีวกนัไดอ้ยา่งไร” 

         ยดุมลิาอธษิฐานเพื่อมทัเวย ์ทุกเชา้ตลอด  6 สปัดาห ์ วนัหน่ึงยดุมลิาสงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงในชัน้

เรยีน มทัเวย ์ไมลุ่กยนืขึน้ และตะโกนถามคาํถาม  แต่เขานัง่เงยีบ และยกมอืขึน้เมือ่ตอ้งการถามคาํถาม  เขาเลกิ

ทาํตวัเฉยเมย หยดุผลกั และหยดุชกต่อยกบัเดก็คนอื่นๆ  ในเรือ่งการพดูจากบัเดก็คนอื่นๆ ในชัน้ เขากพ็ดูจา

เรยีบรอ้ยอยา่งทีไ่มเ่คยทาํมาก่อน 

         วนัหน่ึง มทัเวยม์องเหน็เดก็คนหน่ึงในชัน้ทาํไสด้นิสอดาํของเขาหกั เดก็คนนัน้ไมม่อีะไรจะเขยีน มทัเวย์

ยืน่ดนิสอของเขาใหเ้ดก็คนนัน้พดูว่า “เอาของฉนัไปเขยีนส”ิ 

         เมือ่ไดเ้หน็ และไดย้นิเช่นนัน้ ยดุมลิารูส้กึประทบัใจมาก ทัง้ๆ  ทีม่ทัเวยม์ดีนิสอดาํเพยีงแท่งเดยีว  พอดมีี

เดก็อกีคนหน่ึงทีน่ัง่ทีข่า้งๆ มทัเวย ์มองเหน็ว่ามทัเวยไ์มม่ดีนิสอเขยีน  เขายืน่ดนิสอดาํใหก้บัมทัเวยพ์ดูว่า  “เอา

ของฉนัไปเขยีนส.ิ. ฉนัมดีนิสออยูส่องแท่งพอด”ี  
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         มทัเวยเ์ริม่ผกูมติรกบัเดก็คนอื่นๆ เดก็คนอื่นๆ ต่างหนัมาชอบมทัเวย ์ เพราะตอนน้ีมทัเวยเ์ป็นคนมี

ความเหน็อกเหน็ใจคนอื่น  และมใีจเอือ้อารดีว้ย  เขาเตม็ใจแบ่งปันไมว่่าเขาจะมอีะไร 

        สาํหรบัยดุมลิา น่ีเป็นบทเรยีนบทใหญ่  เธอพดูเป็นพยานในโบสถว์่า  “ฉนัเขา้ใจแลว้ว่าพวกเราทัง้หลาย

เป็นเดก็ๆ ของพระเจา้”  พระเจา้ทรงสาํแดงความอดกลัน้อดทน และความรกัของพระองคต่์อเรา พระเจา้ทรง

กําลงัทาํงานเพื่อการขดัเกลาอุปนิสยัของเรา  พระองคท์รงทาํการอศัจรรยใ์นชวีติของฉนั  ฉนัไมเ่คยคาดคดิ

ว่ามทัเวยจ์ะเปลีย่อุปนิสยัของเขาไดไ้วเช่นน้ี” 

         ยดุมลิา ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า “เมือ่เราไดท้าํทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่ราทาํได ้ พระเจา้ทรงทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด้

สาํหรบัเรา” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะนําไปสรา้งโรงเรยีน

ทีย่ดุมลิากําลงัสอนอยู ่ เพื่อสรา้งอาคารเรยีนขึน้เป็นของโรงเรยีนเอง  หลงัจากทีไ่ดย้มืใชห้อ้งเรยีนของ “วทิยาลยั

แอ๊ดเวนตสี” มาแลว้หลายปี เงนิถวายของพีน้่องในพระครสิตจ์ากทัว่โลกจะทาํใหโ้รงเรยีนแอ๊ดเวนตสีมหีอ้งเรยีน

ของตนเอง ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีว่างแผนทีจ่ะถวายอยา่งมใีจเอือ้เฟ้ือในครัง้น้ี ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุก

ท่าน...ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 มีนาคม 2021 

สอนเราให้อธิษฐาน 

 

เล่าโดย  นาทลัยา เบอลนิสกายา วยั 43 ปี...ประเทศยเูครน 

 

         นาทลัยา จดัใหน้กัเรยีนเกรด 9 ทีเ่ธอเป็นครปูระจาํชัน้ ยนืเป็นวงกลมในหอ้งเรยีนสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  เพื่อ

รว่มกนัอธษิฐานเป็นพเิศษ  

         ในเชา้วนันัน้นาทลัยาขอใหน้กัเรยีนคนหน่ึงชื่อ  “วคิตอเรยี” เริม่อธษิฐานเป็นคนแรก วคิตอเรยีจอ้งมอง

หน้าครดูว้ยดวงตากลมโต  สายตาส่อความประหมา่  ถามครวู่า.....  

          “หนูยงัไมท่ราบจะเริม่ตน้อธษิฐานอยา่งไร” 

           ฝ่ายครตูอบว่าอธษิฐานอยา่งน้ีส.ิ..  “พระผูเ้ป็นเจา้  ขอทรงอวยพระพรใหข้า้พระองคท์ัง้หลาย  ตามพระ-

สญัญาในขอ้พระคมัภรีท์ีพ่วกขา้พระองคอ่์านเมือ่สกัครูท่ีผ่่านมา  ซึง่กล่าวว่าพระองคป์ระทานใหด้วงอาทติยข์ึน้

ส่องสว่างใหก้บัทัง้คนดแีละคนชัว่  เรือ่งทีข่า้พระองคอ่์านต่อมาคอื พระเยซทูรงรกัเราทัง้หลาย  และเราทัง้หลาย

เชื่อในพระองคท์ีพ่ระองคต์รสัสัง่ใหข้า้พระองคท์ัง้หลายเป็นแสงสว่างใหแ้ก่คนทัง้ปวงทุกวนั”  เมือ่ไดฟั้งคุณครู

อธบิาย วคิตอเรยีกเ็ริม่ตน้อธษิฐานออกเสยีงใหทุ้กคนในหอ้งไดย้นิว่า... 

         “พระบดิาบนสวรรค ์โปรดช่วยใหข้า้พระองคท์ัง้หลายเป็นนกัเรยีนทีด่ ี ช่วยใหข้า้พระองคท์ัง้หลายเป็น

แสงสว่างของพระองค.์..” 

       ในจาํนวนนกัเรยีนเกรด 9 ทัง้ชัน้ของโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี แห่งเมอืงบรูช์า ประเทศยเูครน 

ไมใ่ช่วคิตอเรยี คนเดยีวทีรู่ส้กึกลวัเมือ่ถูกขอใหอ้ธษิฐานออกเสยีงต่อหน้าคนอื่นๆ  จาํนวนนกัเรยีน 4 คน จาก

จาํนวน 7 คนมาจากครอบครวัแอ๊ดเวนตสี  ส่วนวคิตอเรยีและนกัเรยีนอกี 2 คนไมไ่ดม้าจากครอบครวัแอ๊ดเวนตสี  

พวกเขาไมคุ่น้เคยกบัการอธษิฐาน แต่นาทลัยา ตอ้งการใหพ้วกเขาทุกคนมโีอกาสอธิษฐาน  เพื่อพวกเขาจะมี

ประสบการณ์ในอํานาจของการอธษิฐานดว้ยตวัของพวกเขาเอง 

         หลงัจากทีว่คิตอเรยีไดถู้กขอใหอ้ธษิฐานในเชา้วนันัน้แลว้  ในคราวต่อมาเมือ่วคิตอเรยีถูกขอใหอ้ธษิฐาน  

เธอไมรู่ส้กึประหมา่หรอืรูส้กึกลวัอกีต่อไป แต่เพื่อนสนิทของเธอคอื รสัลนั เธอปฏเิสธทีจ่ะอธษิฐาน 

          รสัลนั กล่าวออกตวัว่า  “หนูไมส่ามารถอธษิฐานต่อหน้าคนอื่น โดยเฉพาะต่อหน้าคนจาํนวนมากๆ” 

         นาทลัยาอธษิฐานเพื่อรสัลนัเป็นพเิศษ  ต่อมาเมือ่วคิตอเรยีเป็นไขเ้พราะหขูา้งหน่ึงเกดิการตดิเชือ้ 

วคิตอเรยีไมอ่าจมาเรยีนหนงัสอืตลอดทัง้เดอืน นกัเรยีนทัง้หมดต่างเป็นกงัวลเรือ่งการป่วยของวคิตอเรยี นาทลั-

ยา เป็นห่วงลกูศษิยม์ากกว่าใคร  เธอไดจ้ดัใหม้กีารอธษิฐานเผื่อเป็นพเิศษสาํหรบัวคิตอเรยีในชัน้เรยีน   

       เชา้วนัหน่ึง นาทลัยาประกาศว่าวคิตอเรยีจะตอ้งเขา้รบัการผ่าตดัในวนัพรุง่น้ี นาทลัยาเรยีกใหน้กัเรยีน

ทุกคนยนืเป็นวงกลม และอธษิฐานเผื่อวคิตอเรยี  ครเูอ่ยถามว่า “ใครบา้งทีต่อ้งการอธษิฐานเผื่อวคิตอเรยีในวนัน้ี”   

         “หนูตอ้งการอธษิฐานค่ะ”  รสัลนั พดูออกมา ทุกคนค่อนขา้งจะประหลาดใจ  แมร้สัลนัเองภายหลงัยงัพดู

ออกมาว่า “ฉนัไดพ้ดูอะไรออกไป” 

        คร ูและเดก็นกัเรยีนกม้ศรีษะลง  และรสัลนัไดเ้ริม่อธษิฐาน  “พระเยซทูีร่กั...วคิตอเรยีกําลงัจะเขา้รบัการ

ผ่าตดั  โปรดช่วยเธออยา่สญูเสยีการไดย้นิ โปรดช่วยเธอใหห้าย  และกลบัมาเขา้ชัน้กบัพวกเราในเรว็วนัดว้ยเถดิ

....ทลูขอในนามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 

         การผ่าตดัประสบผลสาํเรจ็ และหลายสปัดาหต่์อมาวคิตอเรยี กลบัมาเรยีนหนงัสอืไดต้ามปกติ 
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         นาทลัยาบอกกบันกัเรยีนในชัน้ว่า “พระเจา้ทรงฟังคาํอธษิฐานของเรา โดยเฉพาะคาํอธษิฐานของพวก

เดก็ๆ  แมว้่าหลายคนรูส้กึกลวัทีจ่ะอธษิฐานในตอนแรก” 

         โอกาสต่อมา เมือ่นาทลัยาไดร้บัการสมัภาษณ์ เธอกล่าวว่า “เราไมค่วรรูส้กึลวัทีจ่ะอธษิฐานเปิดจติใจของ

เรากบัพระเจา้  เราสามารถอธษิฐานไดทุ้กแห่งและทุกเวลา พระเจา้จะทรงตอบคาํอธษิฐานในวธิทีีเ่ราไมอ่าจ

จนิตนาการได้” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก ทีเ่งนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะนําไปสรา้ง

โรงเรยีนทีน่าทลัยากําลงัเป็นครสูอนอยูใ่นเมอืงบรูช์า ประเทศยเูครน ปัจจบุนัโรงเรยีนน้ียมืหอ้งเรยีนของวทิยาลยั

แอ๊ดเวนตสีเป็นทีเ่รยีนหนงัสอื  เงนิถวายทีไ่ดร้บัจะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของตนเอง  เงนิถวายของพีน้่องในพระ

ครสิตจ์ากทัว่โลกจะช่วยใหโ้รงเรยีนมหีอ้งเรยีนของตนเอง และเช่นเดยีวกนัโรงแอ๊ดเวนตสีทีเ่มอืงโซคส์กีใ้น

ประเทศรสัเซยี ซึง่จะมหีอ้งเรยีนของตนเองเช่นกนั  ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีถ่วายเพื่อพนัธกจิของ

พระเจา้ในดา้นการศกึษาทัง้ทีป่ระเทศรสัเซยี  และประเทศยเูครน  ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนาม

พระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

               
 

 

 


