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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 2 เมษายน 2022 
มิชชนันารีเปล่ียนชีวิต 

 
เล่าโดย  ยจูนี ฟรนัช.์..ประเทศซมิบบัเว 
 

การไปเรยีนทีว่ทิยาลยัโซลูซเิป็นเรื่องใหญ่และน่าตกใจทางวฒันธรรมของผม ผมเป็นนักศกึษาในวทิยา
เขตในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ผมมเีทปเพลงรอ็คแอนดโ์รลจ านวนมาก เพราะผมชอบและมนักอ็ยูใ่นหวัของผม
อยูต่ลอดเวลา  

น่าแปลกใจทีค่รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเหน็บางอย่างในตวัผม และไดย้ื่นขอ้เสนอใหทุ้นการศกึษา
ผมไปเรยีนที่วทิยาลยัโซลูซ ิซึ่งปัจจุบนัอยู่ในประเทศซมิบบัเว ผมวางแผนไว้ว่าจะเรยีนที่นี่ 1 ปี แล้วจะยา้ยไป
เรยีนทีว่ทิยาลยัเฮลเดอรเ์บริก์ในประเทศแอฟรกิาใต ้แต่หลงัจากเรยีนผ่านมาไดห้นึ่ง ผมไดต้ดัสนิใจทีจ่ะเรยีนทีน่ี่
ต่อ 
 ผมเป็นนักเรยีนทีม่คีะแนนระดบัปานกลาง ในชัน้เรยีนศาสนศาสตรว์ชิาทีย่ากทีสุ่ดของผมคอื วชิาภาษา
กรกี ผมต้องยอมรบัว่าคะแนนสูงสุดทีผ่มท าไดใ้นวชิานี้คอื “เกรด C” (หรอืเกรด 2) และหลายเทอมทีผ่มไดเ้กรด 
C- (Cลบ) หรอืแมก้ระทัง่ เกรด D (เกรด 1) ผมไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างลกึซึง้ในวชิานี้ จนถงึเทอมสุดทา้ยทีผ่ม
ตอ้งต่อสูก้บัวชิากรกีทีศ่าสตราจารยล์โีอ ราวนิโอ มชิชนันารผีูใ้จด ีและเขม้งวดเรือ่งการใหค้ะแนน เป็นผูส้อน  
 ศาสตราจารยร์าวนิโอเป็นเพื่อนกบัผมตัง้แต่ตอนแรกทีผ่มมาทีว่ทิยาลยันี้ในปี 1978 เขาสอนวธิกีารเล่น
หมากรุกใหก้บัผม เราใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการเล่นหมากรุกในบ้านของเขา ศาสตราจารย์ท่านเกดิในประเทศ
ฟินแลนด์ และเคยท างานรบัใชเ้ป็นมชิชนันารใีหก้บัชนพื้นเมอืงอเมรกินัในสหรฐัอเมรกิา และเคยสอนนักศึกษา
มหาวทิยาลยัทางภาคใต้ของประเทศแอฟรกิา ก่อนทีย่า้ยมาทีว่ทิยาลยัโซลูซใินวยัเกษยีณ ศาสตราจารยแ์บ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกบัพนัธกจิมากมายทีผ่่านมาใหก้บัผม และผมรูส้กึประทบัใจที่ศาสตราจารยเ์ลอืกที่จะใช้ชวีติ
เกษยีณทีว่ทิยาลยัโซลซู ิ
 เมื่อผมสอบข้อเขียนในวิชาภาษากรีกในเทอมสุดท้าย ผมรู้ตัวว่าผมท าได้ไม่ดีนัก ผมมอง หน้า
ศาสตราจารยร์าวนิโอ และพดูว่า “ผมลม้เหลวอกีแลว้”  

ศาสตราจารยย์ิม้แลว้พดูว่า “ไมเ่ป็นไร”  
 ผมรูส้กึเครยีดและผดิหวงัตลอดสปัดาหน์ัน้ เพราะรูว้่าผมจะไม่สามารถาส าเรจ็การศกึษาไดเ้พราะไม่ผ่าน
วชิาภาษากรกี ผมคอยวนัที่จะส าเรจ็การศกึษา เพราะเหนือสิง่อื่นใด ผมวางแผนที่จะแต่งงาน ความคดิที่ว่าผม
จะตอ้งเรยีนวชิาภาษากรกีซ ้าอกี 6 เดอืน ท าใหผ้มเครยีดมาก 
 หนึ่งสปัดาห์หลงัสอบเสรจ็ ศาสตราจารยร์าวนิโอได้เรยีกผมเข้าไปที่ห้องท างานของเขา เขาเริม่พูดว่า 
“ผมไดเ้ฝ้าดูคุณอยู่เป็นเวลา 4 ปี ผมเหน็การเปลีย่นแปลงของคุณ จากคนหวัรุนแรง กลายเป็นชายหนุ่มทีท่ างาน
หนักและรกัพระเจา้ ผมสงัเกตแมก้ระทัง่ว่าจากทีคุ่ณฟังเพลงร๊อคแอนดโ์รล เดีย๋วนี้คุณไดเ้ปลีย่นมาฟังเพลงครสิ
เตยีน ผมเหน็การเปลีย่นแปลงในชวีติของคุณทีเ่ขา้ใกลช้ดิกบัพระเจา้มากขึน้ 
 ผมรูส้กึประหลาดใจมาก เพราะดเูหมอืนจะไมม่ใีครสงัเกตการเปลีย่นแปลงของผมในเรือ่งนี้  
 “คุณท าได้ดใีนวชิาอื่นๆ และก็สามารถสอบผ่าน” ศาสตราจารยก์ล่าว “ผมทราบว่าพธิสี าเรจ็การศึกษา
ส าคญัส าหรบัคุณมาก ผมทราบดว้ยว่า คุณพยายามสุดความสามารถทีจ่ะผ่านในวชิาภาษากรกี แต่คุณกส็อบตก” 
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 “ถงึกระนัน้ ผมก็อยากจะมอบพรให้แก่คุณ” ศาสตราจารยก์ล่าว “ผมรูว้่าพระเจ้ามแีผนการส าหรบัคุณ
ส าหรบังานที่คุณก าลงัจะท าต่อไป ดว้ยพระคุณของพระเจา้ ผมจะใหคุ้ณผ่านวชิาภาษากรกี และคุณจะสามารถ
จบการศกึษา” หลงัจากนัน้ เขาได้อธษิฐานเผื่อผม ให้พระหตัถ์ของพระเจา้ทรงน าผมในการด าเนินชวีติในภาย
ภาคหน้า 
 หลงัจากทีผ่มกลบัมาถงึหอพกั ผมคุกเข่าลงและอธษิฐานขอบคุณพระเจา้ ผมไปพบคู่หมัน้เพื่อบอกขา่วดี
ว่า “โดยพระคุณของพระเจา้ ผมเรยีนจบแลว้ และสามารถเขา้รบัปรญิญาได”้  
 ผมเป็นหนี้บุญคุณศาสตราจารยร์าวนิโอ เขามองขา้มปัจจุบนัและมองเหน็ผมในอนาคตทีส่ามารถเป็นไป
ได ้เขาเหน็ศกัยภาพของผม 
 พระเจา้ช่วยผมท างาน 18 ปี ในต าแหน่งหวัหน้าแผนกพนัธกจิเยาวชนในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ประเทศ
ซมิบบัเว หลงัจากนัน้ผมไดร้บัใชพ้ระเจา้ในต าแหน่งหวัหน้าแผนกในส านักงานภาคแอฟรกิใต้-มหาสมุทรอนิเดยี 
และยงัด ารงต าแหน่งผูน้ าอื่นๆ อกี ผมไดร้บัปรญิญาเอกทางดา้นการเป็นผูน้ าดว้ย  
 ผมรูส้กึขอบคุณพระเจา้ที่ช่วยผมใหเ้ขา้ใจพระคุณของพระเจา้ว่ามนัเป็นยงัไง และมคีวามหมายอย่างไร
กบัคนที่ต้องการแต่ไม่สมควรได้รบั ตวัอย่างของศาสตราจารย์ราวนิโอสอนผมให้ฝึกฝนการใช้พระคุณกบัผู้อื่น 
ถงึแมว้่าเขาไมส่มควรไดร้บั 
 แมแ้ต่ในสภาพบาปที่ต ่าที่สุดของเรา พระเจ้าทรงมองเหน็ศกัยภาพของเรา พระองค์ไม่ได้ผดิหวงัในตวั
เรา พระองคท์รงเหน็สิง่ทีเ่ราสามารถท าได ้เราเองกเ็หมอืนกนั ควรทีจ่ะมองขา้มปัจจบุนัเหมอืนสายพระเนตรของ
พระเจา้ทีม่องเหน็ศกัยภาพในตวัผูอ้ื่น 
 ส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตที่สบิสามของปี 2015 เงนิถวายไดถู้กส่งไปยงัมหาวทิยาลยัโซลูซ ิเพื่อต่อเตมิโรง
อาหารใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ จาก 500 ทีน่ัง่ เป็น 1,000 ทีน่ัง่ ขอบคุณส าหรบัพนัธกจิการถวายของท่านทีใ่หส้ถาบนั
แอ๊ดเวนตสี เช่นมหาวทิยาลยัโซลูซ ิไดม้สี่วนในการจดัเตรยีมผูค้นใหอ้อกไปประกาศเรื่องการเสดจ็กลบัมาครัง้ที่
สองของพระเยซคูรสิตใ์นเรว็วนัน้ี ใหก้ระจายออกไปรอบโลก 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 9 เมษายน 2022 
ผมเป็นชายท่ีตายแล้ว ตอนท่ี 1 

 
เล่าโดย  อลัเฟรด ซ.ี มาโคนา...ประเทศซมิบบัเว 
 
 ผมไมค่วรมชีวีติอยูห่ลงัจากโศกนาฏกรรมบนทอ้งถนน 2 วนัก่อนวนัครสิตมาสในประเทศซมิบบัเว 
 เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม ภรรยาของผม ฟอจูเนตและผมออกจากเมอืงฮาราเร ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศซมิบบัเว เพื่อไปเฉลมิฉลองวนัครสิตมาสกบัลูกๆ ทีบ่า้นปู่ กบัย่าซึง่อยู่อกีเมอืงหนึ่ง ขณะทีเ่ราขบัรถ เรา
เหน็คนมากมายยนือยู่ขา้งทางก าลงัโบกรถด้วยความหวงั เนื่องจากเป็นช่วงวนัหยุดครสิตมาส ท าให้รถประจ า
ทางเตม็ทุกสาย พวกเขาหาทางทีจ่ะกลบัไปฉลองครสิตมาสกบัครอบครวัของพวกเขาในช่วงวนัหยุดนี้ 
 ขนาดทีเ่ราขบัไปเรื่อยๆ เราเหน็ผูห้ญงิคนหนึ่งที่เรารูจ้กัยนืโบกรถอยู่ขา้งถนน เราจงึหยุดรถและให้เธอ
ขึน้ แต่มชีาย-หญงิอกีคู่ที่ยื่นขา้งๆ ซึ่งเราไม่ได้รูจ้กัได้ขอรอ้งให้รบัพวกเขาไปด้วย ด้วยใบหน้าที่เป็นกงัวลของ
พวกเขา ท าใหเ้ราตกลงรบัชาย-หญงิคู่นึ้นขึน้รถไปกบัเราดว้ย ผูโ้ดยสารใหม่ทัง้สามคนไดน้ัง่อยู่ด้านหลงัของรถ 
และเราทัง้ 5 คนกเ็ริม่ออกเดนิทางอกีครัง้ 
 ทนัใดนัน้ทุกอยา่งกม็ดืมนไปหมด 
 สิง่ต่อมาทีผ่มรูค้อื เขม็ขดันิรภยัได้รดัผมอย่างแน่นมาก ผมขยบัตวัไม่ได ้ทุกอย่างมดืมดิไปหมด ผมได้
ยนิเสยีงบางอย่าง เสยีงแผ่วเบาจากระยะไกล ผมตระหนักไดว้่ามสีิง่เลวรา้ยเกดิขึน้ ผมรูส้กึว่ารถเริม่สัน่ สิง่ต่อมา
คอื ผมได้ยนิเสยีงไซเรนของรถพยาบาล หรอืรถต ารวจ ครู่ต่อมา ผมรูส้กึว่าผมถูกอุ้มออกจากรถและถูกน าขึน้
รถพยาบาล และพยาบาลไดถ้ามผมว่า “จะใหฉ้นัโทรหาใครดคีะ” 
 “เกดิอะไรขึน้” ผมถาม 
 “อุบตัเิหตุค่ะ” เธอตอบ 
 ผมได้ให้ชื่อแก่เธอสองคนเพื่อให้เธอโทรหา คนแรกเป็นศาสนาจารย์ประจ าโบสถ์  และอีกคนเป็น
ผูป้กครองโบสถ ์
 ที่โรงพยาบาล ศาสนาจารย์ประจ าโบสถ์บอกผมว่า “เราก าลงัจะพาคุณกลบัไปโรงพยาบาลในเมอืง
ฮาราเร”    
 ศาสนาจารยไ์ดเ้อ่ยถามพยาบาลเกี่ยวกบัภรรยาของผม และเราไดรู้ว้่ารถกระบะทีข่บัตามหลงัรถเรามาได้
เหน็อุบตัเิหตุ และไดช้่วยพาภรรยาของผม และผูโ้ดยสองอกีสองคนไปส่งอกีโรงพยาบาลหนึ่ง เธอก าลงัประสบกบั
ภาวะเลอืดออกภายในอยา่งรนุแรง ศาสนาจารยไ์ดข้อรอ้งใหพ้าเธอมาทีโ่รงพยาบาลเดยีวกบัทีผ่มอยู่ 
 รถพยาบาลสองคนัไดถู้กเรยีกใหไ้ปส่งผมกบัภรรยากลบัเขา้ไปรกัษาตวัทีใ่นเมอืงฮาราเร สิง่สุดทา้ยทีผ่ม
จ าไดค้อื เราก าลงัจะเดนิทางออกจากโรงพยาบาล 

หลงัจากนัน้อกีสองวนั คอืวนัที ่24 และ 25 ธนัวาคม ภรรยาและผมได้เขา้รบัการผ่าตดัถงึสามครัง้ 
ภรรยาของผมมอีาการบาดเจบ็อย่างรุนแรง เนื่องจากเขม็ขดันิรภยัของเธอได้รดัตวัเธอจนล าใสเ้ลก็ไดร้บัความ
เสยีหาย คุณหมอไดต้ดัเอาล าใสเ้ลก็ออก 16 นิ้ว หรอื 40 เซน็ตเิมตร ฝ่ามอืซา้ยและเทา้ซา้ยกแ็ย่ไม่แพก้นั ไดร้บั
บาดเจบ็อยา่งหนกั คุณหมอต้องใส่หมดุโลหะเขา้ไปทีเ่ทา้ของเธอ 
 ส่วนผม คุณหมอไดใ้ส่แผ่นโลหะทีท่่อนแขนซา้ยและใส่หมุดโลหะทีข่าขวา การผ่าตดัทีอ่นัตรายทีสุ่ดของ
ผมคอื ผ่าตดักระดูกสนัหลงั คุณหมอต้องด าเนินการผ่าตดัช่วงด้านหน้าของคอ เพื่อใส่รากเทยีมที่สี่และห้าของ
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กระดกูคอ และหมอไดใ้หผ้มดภูาพเอก็ซเรยข์องกระดกูของผม “คุณสามารถเอาฟิลม์เอก็ซเรยไ์ปใหห้มอทุกคนใน
โลกนี้ดไูดเ้ลย และทุกคนจะพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัเหมอืนผมว่า คุณเป็นคนทีต่ายแลว้” หมอกล่าว “ฟิลม์เอก็ซเรยน์ี้
แสดงผลใหเ้หน็ว่าคุณตายแลว้ ไมก่พ็กิารตัง้แต่ไหล่ลงมา”  
 หลงัจากนัน้สองสปัดาห ์ภรรยาและผมสามารถกลบับ้านได ้แต่จะต้องท ากายภาพบ าบดัอย่างเคร่งครดั 
เราใชเ้วลาถงึหกเดอืนในการฝึกเดนิใหม ่ 
 ภายหลงั เราไดม้ารูว้่า มทีัง้หมด 5 คน ทีไ่ดเ้สยีชวีติในอุบตัเิหตุครัง้นัน้ เนื่องจากมนัเป็นการชนแบบตวั
ต่อตวั คนขบัรถคนัทีก่่อเหตุเป็นชายหนุ่มเมาสุราและขบัรถเรว็ ต่อมาเราไดเ้หน็สภาพรถสองคนัทีพ่งัยบัเยนิ ซึง่
เป็นรถยีห่อ้ฮอนดา้สแีดงเหมอืนกนั แต่รถของผมความเรว็หยดุอยู ่55 ไมลต่์อชัว่โมง หรอื 90 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
แต่รถคู่กรณไีมลจ์บัความเรว็อยูท่ี ่105 ไมลต่์อชัว่โมง หรอื 170 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
 เพื่อนผูห้ญงิทีเ่รารบัขึน้มานัง่ทีเ่บาะหลงั เธอเสยีชวีติในทีเ่กดิเหตุทนัท ีในขณะทีค่นแปลกหน้าอกีสองคน 
ไดร้บับาดเจบ็สาหสัและเสยีชวีติในวนัต่อมา รถทีข่บัมาชนเรา มผีูโ้ดยสารทัง้หมดสามคน ชายขีเ้มาทีข่บัรถ และ
ผูห้ญงิทีน่ัง่ขา้งๆ เสยีชวีติทนัท ีส่วนชายอกีคนทีน่ัง่เบาะหลงัไดถู้กน าตวัส่งโรงพยาบาล ซึง่เรากไ็ม่รูเ้ลยว่าตอนนี้
ชายคนนัน้รอดชวีติหรอืไม่ 
 ขา่วนี้ท าใหผ้มและภรรยาตกใจเป็นอย่างมาก พระเจา้ไดท้รงใหเ้รามชีวีติอยูโ่ดยวธิทีีน่่าเหลอืเชื่อ  
 การอศัจรรยไ์มไ่ดห้ยดุอยูแ่ค่นี้ 
 สีเ่ดอืนต่อมา ในเดอืนเมษายน ผมสามารถเขา้เรยีนในชัน้เรยีนศาสนศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัโซลูซ ิตามที่
ผมไดว้างแผนไวก่้อนหน้านี้ 
 ส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตที่สบิสามของปี 2015 เงนิถวายไดถู้กส่งไปยงัมหาวทิยาลยัโซลูซ ิเพื่อต่อเตมิโรง
อาหารใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ จาก 500 ทีน่ัง่ เป็น 1,000 ทีน่ัง่ ขอบคุณส าหรบัพนัธกิจการถวายของท่านที่มอบให้
สถาบนัแอ๊ดเวนตีส เช่นมหาวิทยาลยัโซลูซิ ได้มสี่วนในการจดัเตรยีมผู้คนให้ออกไปประกาศเรื่องการเสด็จ
กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซคูรสิตใ์นเรว็วนัน้ี ใหก้ระจายไปทัว่โลก 
 

***อ่านเพิม่เติมเกีย่วกบัอลัเฟรดในสปัดาหห์น้า*** 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 16 เมษายน 2022 
ผมเป็นชายท่ีตายแล้ว ตอนท่ี 2 

 
เล่าโดย  อลัเฟรด ซ.ี มาโคนา...ประเทศซมิบบัเว 

 
 หลงัจากที่ผมท างานเป็นบรรณากรอยู่ 11 ปี ผมมโีอกาสได้รบัทุนให้ศกึษาต่อในภาควชิาศาสนศาสตร ์
เพื่อเตรยีมเป็นศาสนาจารย ์ทีม่หาวทิยาลบัโซลซู ิประเทศซมิบบัเว 
 อยา่งไรกต็าม สีเ่ดอืนก่อนจะเริม่เรยีน ผมและภรรยาไดป้ระสบอุบตัทิางรถยนตอ์ย่างรุนแรง การอศัจรรย์
หลายอยา่งไดเ้กดิขึน้กบัเรา อยา่งทีเ่ราไมส่ามารถเขา้ใจไดเ้ลยจนถงึทุกวนันี้ 
 ผมไม่เข้าใจว่า ภรรยาและผมรอดจากการถูกรถชนได้อย่างไร ในเมื่อผู้โดยสารอีกสามคนด้านหลงั
เสยีชวีติหมดเลย 
 ผมไม่เข้าใจว่า ท าไมผมถึงไม่ได้เป็นอมัพาต เมื่อผมเริม่ท ากายภาพบ าบดั นักกายภาพได้ถามผมว่า 
“คุณใช่นกัอธษิฐานหรอืไม่” 
 “ใช่ครบั ท าไมเหรอ” ผมถามกลบั 
 “ภาพเอ็กซเรยท์ี่อยู่ในมอืผม มนับอกว่า คนไขจ้ะต้องเป็นอมัพาตตัง้แต่ไหล่ลงมา” เขาตอบ “ปกตแิลว้ 
คนทีฟิ่ลม์เอก็ซเรยแ์บบน้ีน่าจะตายไปแลว้ ผมจะระมดัระวงัในการท ากายภาพ เพราะผมกลวั” 
 ผมไม่เขา้ใจเหมอืนกนัว่า ท าไมรถพยาบาลถงึได้มาทนัททีนัใดที่อุบตัเิหตุ เกดิขึ้น แล้วผู้จดัการเหมอืง
ทองค าทอ้งถิน่ทีก่ าลงัขบัรถตามหลงัเราอยู ่ไดเ้หน็อุบตัเิหตุทัง้หมด และเขาไดโ้ทรศพัทห์าพยาบาลประจ าเหมอืง
ของเขาใหม้าช่วยปฐมพยาบาล 
 ผมไม่เขา้ใจเหมอืนกนัว่าท าไมผมถงึได้รบัทุนการศกึษาจากครสิตจกัรเพื่อมาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัโซลูซิ
เพยีงสามเดอืนก่อนเกดิอุบตัเิหตุ หากไมไ่ดร้บัทุนการศกึษา ภรรยาของผมและผมคงไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืทาง
การแพทย์ และเราอาจจะตายไปแล้ว ค่ารกัษาพยาบาลของเราทัง้สองคนมากถึง  36,000 ดอลล่าร์สหฐั หรอื
ประมาณ 1,188,216 บาท ซึง่เป็นเงนิจ านวนมหาศาลส าหรบัประเทศซมิบบัเว 
 ผมไมเ่ขา้ใจดว้ยว่า ท าไมศลัยแพทยก์ระดกูทีม่คีุณสมบตัพิรอ้มในการผ่าตดัคอใหผ้มถงึว่างในวนันัน้และ
พรอ้มจะผ่าตดัฉุกเฉินทนัท ีคุณหมอได้ซื้อตัว๋เครื่องบนิเพื่อไปฝรัง่เศสในวันเดยีวกนันัน้ เขาได้ผ่าตดัผมในช่วง
เชา้ และช่วงบ่ายไดบ้นิไปฝรัง่เศส 
 ผมถามพระเจา้ว่า “เหตุใดพระองคจ์งึทรงละเวน้พวกเราจากความตาย เพราะเราสมควรทีจ่ะเสยีชวีติในที่
เกดิเหตุนัน้ทนัท”ี 
 ผมมคี าตอบทีเ่ป็นไปไดอ้ยูส่องขอ้ บางทเีราสองคนคอืผมและภรรยายงัไม่พรอ้มทางฝ่ายจติวญิญาณที่จะ
เสยีชวีติ และพระเจา้ทรงใหโ้อกาสเราอกีครัง้ทีจ่ะเตรยีมตวัใหพ้รอ้มส าหรบัการฟ้ืนชพีอกีครัง้ตอนพระเยซูเสดจ็
กลบัมาครัง้ที ่2 หรอืไม ่พระเจา้ทรงละเวน้พวกเราเพราะ พระองคย์งัทรงมงีานใหเ้ราท าในสวนองุ่นของพระองค์ 
 ชวีติการอธษิฐานของผมไดเ้ปลี่ยนไปตัง้แต่เกดิอุบตัเิหตุครัง้นัน้ ผมอธษิฐานบ่อยขึน้ และขอพระเจ้าให้
ทรงประทานพละก าลงัใหผ้มท าความดตีลอดเวลา ผมอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงท างานในความอ่อนแอใดๆ ของ
ผม เพื่อใหผ้มมสีทิธิท์ีจ่ะอยูก่บัพระองค ์และไมม่คีวามเกรงกลวัในความตายไมว่่าจะช่วงเวลาไหน 
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 ผมยงัขอใหพ้ระเจา้ช่วยผมไมใ่หไ้ฟมอดดบัในการท าตามพระบญัชาของพระองค ์ผมอธษิฐานดว้ยว่า “ไม่
ว่าพระองค์จะทรงให้ผมท างานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานก าลงัและความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะท ามนัดว้ย” 
 บางครัง้ทีผ่มท าอะไรผดิพลาดไป ผมกจ็ะไปอธษิฐานทลูพระองคว์่า “ผมเสยีใจทีผ่มไดท้ าสิง่นี้ลงไป ผมไม่
สามารถจะจดัการกบัเรือ่งพวกนี้ไดด้ว้ยตวัผมเอง ไดโ้ปรดประทานพละก าลงัใหก้บัผมดว้ย” 
 ผมอธษิฐานให้ความสมัพนัธข์องผมกบัพระเจา้เป็นสิง่ทีด่ตีลอดเวลา และอธษิฐานอกีว่า “ขอใหผ้มไดท้ า
ตามน าพระทยัของพระองค ์โปรดช่วยผมไมใ่หห้มดไฟในการท างานเผื่อพระองค”์ 
 ผมไม่รูว้่าพระเจา้ได้ทรงท าอะไรในเวลาที่เกดิอุบตัเิหตุของวนัที่ 23 ธนัวาคม 2015 แต่ผมรูว้่า ผมยงัมี
ชวีติอยู ่และผมจะปรนนิบตัพิระองคใ์นทุกๆ วนัของผม 
 ส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตที่สบิสามของปี 2015 เงนิถวายไดถู้กส่งไปยงัมหาวทิยาลยัโซลูซ ิเพื่อต่อเตมิโรง
อาหารใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ จาก 500 ทีน่ัง่ เป็น 1,000 ทีน่ัง่ ขอบคุณส าหรบัพนัธกจิการถวายของท่านทีใ่หส้ถาบนั
แอ๊ดเวนตสี เช่นมหาวทิยาลยัโซลูซ ิไดม้สี่วนในการจดัเตรยีมผูค้นใหอ้อกไปประกาศเรื่องการเสดจ็กลบัมาครัง้ที่
สองของพระเยซคูรสิตใ์นเรว็วนัน้ี ใหก้ระจายไปทัว่โลก 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 23 เมษายน 2022 
เป็นพระพรให้ผูอ่ื้น 

 
เล่าโดย  เบลสซิง่ ชาธมับดูซา วยั 31 ปี...ประเทศแซมเบยี 
 
 ฉนัมชีื่อว่า เบลสซิง่ และชวีติของฉนันัน้ถูกพระพรอนัอุดมของพระเจา้อุม้ชอูยู่ 
 ครอบครวัของฉันไปโบสถ์ทุกๆ วนัอาทติยใ์นประเทศซมิบบัเว แต่เราไม่ไดศ้รทัธาทางดา้นศาสนาเท่าไร 
เมือ่ตอนทีฉ่นัยงัเป็นวยัรุ่น ฉนัตอ้งการทีจ่ะท างานรบัใชพ้ระเจา้ และฉนัไดบ้อกกบัศษิยาภบิาลว่าฉันตอ้งการที่จะ
อยูเ่ป็นโสดเพื่อพระครสิต์ 
 “คุณมแีฟนหรอืยงั” ศษิยาภบิาลถาม 
 “ยงัค่ะ” ฉนัตอบ 
 “คุณควรทีจ่ะลิม้รสของความรกัก่อน” เขากล่าว “แลว้ค่อยกลบัมาท างานรบัใช”้ 
 ฉนักลบัไปท าตามทีศ่ษิยาภบิาลบอก ลองลิม้รสของความรกั และหยดุเขา้โบสถ์ 
 ในวทิยาลยั ฉนัคบเพื่อนผดิ เราดื่มเหลา้ และไปงานสงัสรรคต์ลอด 
 เมื่อฉันอายุได้ 18 ปี ฉันตกหลุมรกัชายคนหนึ่งซึ่งมอีายุ 21 ปี เราได้ลิ้มรสความรกัเหมอืนอย่างที่ศษิ -
ยาภบิาลแนะน า และฉนัไดต้ัง้ครรภ ์ในวฒันธรรมของเรา ถา้เราตัง้ครรภ ์เราตอ้งอยูก่บัผูช้ายคนนัน้ ดงันัน้ ฉนัจงึ
ยา้ยไปอยูบ่า้นผูช้ายกบัแม่ของเขา 
 หลงัจากนัน้ฉันได้ตระหนักว่าสิง่ต่างๆ ไม่ได้เป็นเหมอืนที่คาดหวงัไว้ เราทัง้คู่ต้องท างานและเราก็มกั
ทะเลาะกนัอยูบ่่อยๆ 
 เรามลีูกดว้ยกนัสองคน และเรากย็งัคงทะเลาะกนัเป็นประจ า ฉันไม่รูจ้กัความหมายของการแต่งงาน เรา
ทัง้สองมคีวามฝัน และความหวงัเป็นของตวัเอง และดเูหมอืนว่าแมข่องเขาจะไมม่คีวามเมตตาอยูต่ลอดเวลา 
 ฉนัเริม่ทีจ่ะไปโบสถข์องสามใีนทุกๆ วนัอาทติย ์
 จากนัน้ ฉนัเริม่ป่วยและฉนัไดไ้ปอยูก่บัแมข่องฉนัช่วงเวลาหนึ่ง 
 ทีบ่า้นแม่ของฉัน ฉันไดฝั้นประหลาดถงึ 2 ครัง้ แต่มนัเป็นความฝันกค็ลา้ยๆ กนั ซึง่ฝันครัง้แรกห่างจาก
ครัง้ทีส่อง 3 วนั ความฝันทัง้สองครัง้ ฉันไดย้นิเสยีงรถไซเรนดงัทัว่ไปหมด และเหน็ผูค้นวิง่ไปมาทุกทศิทุกทาง 
และฉันกไ็ดเ้หน็หนิก้อนใหญ่ไดล้อยลงมาจากสวรรค ์และมลีูกศรชีไ้ปทีไ่มก้างเขน ทีซ่ึง่มผีูค้นจ านวนมากยนือยู่ 
ฉนัไดย้นิพระสุรเสยีงดงัออกมาว่า “จงกลบัใจใหม ่เพื่อโลกจะไดถ้งึเวลาสิน้สุด” 
 ฉนัรูส้กึสบัสน เนื่องจากครสิตจกัรของสามไีม่เคยพดูเกี่ยวกบัโลกว่าจะถงึเวลาสิน้สุด ฉนัไมรู่เ้ลยว่าความ
ฝันของฉนัมคีวามหมายว่าอยา่งไร 
 สามขีองฉันก็ไม่เข้าใจความฝันของฉันเหมอืนกนั แต่ฉันได้บอกกบัสามวี่า “ฉันจะไปแสวงหาพระเยซู 
และเมือ่ฉนัพบพระองคแ์ลว้ ฉนัจะเทศนาประกาศเรือ่งของพระองค์” 
 แต่ฉนัควรไปหาพระเยซทูีไ่หน 
 งานหายากขึน้ทุกวนัในซมิบบัเว เราจงึตดัสนิใจยา้ยไปอยู่ทีป่ระเทศบอตสวานา เพื่อมองหางาน ขณะที่
อยู่ทีน่ัน้ เราไดพ้บกบัผูป้กครองครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เขาไดช้วนเราใหศ้กึษาพระคมัภรี ์ในครัง้แรกที่
เราได้ศกึษาพระคมัภรีร์่วมกัน ผู้ปกครองครสิตจกัรได้บอกเราว่า โลกใบนี้ก าลงัจะถงึจุดจบ และนัน้หมายถงึว่า 
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พระเยซูจะเสดจ็กลบัมาในไม่ช้านี้ เขาไดใ้หเ้ราดูขอ้พระคมัภรีเ์กี่ยวกบัเรื่องนี้ และในทีสุ่ด ฉันไดเ้ขา้ใจความฝัน
ของฉนั และฉนัรูส้กึมคีวามสุขมาก 
 จากการศกึษาพระคมัภรีเ์พิม่เตมิ ท าใหฉ้นัพบพระเยซใูนพระคมัภรี ์และฉนัตดัสนิใจรบับพัตศิมา และเขา้
รว่มเป็นสมาชกิของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
 ฉนัมคีวามตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะปฏบิตัติามความเชื่อมัน่ทีจ่ะเทศนาประกาศเกี่ยวกบัพระเยซคูรสิต ์ฉนัไดพ้บ
พระองค ์และบดันี้ ฉนัตอ้งการทีจ่ะแบ่งปันความรกัของพระองคใ์หก้บัผูอ้ื่น ฉนัตดัสนิใจทีจ่ะเรยีนในมหาวทิยาลยั
รซูนักู ซึง่เป็นของแอ๊ดเวนตสีในประเทศแซมเบยี 
 น่าเสยีดายทีส่ามขีองฉนัไดท้ิง้ฉนัและลกูสองคนไปแต่งงานใหมก่บัผูห้ญงิคนอื่น 
 ฉันท างานอย่างหนัก ท าความสะอาดหลายๆ ที่ เพื่อจะได้มเีงนิมากพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรยีนในอีกไม่กี่
เดอืนขา้งหน้า แมข่องฉนัไดส้่งเงนิมาช่วยฉันส่วนหนึ่ง และมหาวทิยาลยัไดอ้นุญาตใหฉ้ันเขา้รว่มโครงการท างาน
เพื่อจะไดช้่วยเรือ่งค่าใชจ้า่ยในการเรยีน 
 ฉันตดัสนิใจว่าจะเรยีนศาสนศาสตร ์เพื่อทีจ่ะไดรู้จ้กัพระเจา้มากขึน้ และเพื่อทีจ่ะเตรยีมตวัสอนเยาวชน
คนอื่นๆ ใหม้คีวามหวงัอย่างเดยีวกบัทีฉ่นัม ีไม่ว่าการตดัสนิทีโ่ง่เขลาทีเ่ราไดท้ าในชวีติของเรา พระเจา้ยนิดทีีจ่ะ
มอบโอกาสทีส่องใหก้บัเราเสมอ พระองคท์รงกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเปิดเผยตวัตนใหก้บัเรา พระองคต์้องการให้ผู้คน
แสวงหาพระองค ์และเทศนาสัง่สองในเรื่องของพระองคใ์หก้บัคนอื่นๆ เหมอืนกบัเสยีงเลก็ๆ ในความฝันของฉัน 
พระองคท์รงเรยีกพวกเราใหเ้ปลีย่แปลงชวีติ และกลบัใจมาหาพระองค ์พระองคต์รสัว่า “จงกลบัใจเสยีเถดิ เพราะ
โลกก าลงัจะมาถงึจดุจบ” พระเยซจูะเสรจ็กลบัมาในเรว็ๆ นี้ และฉนัไมส่ามารถรอวนันัน้ใหม้าถงึได ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 30 เมษายน 2022 
เจอกนัอีกฟากหน่ึง 

 
เล่าโดย  ออรฮาน มาเทนกู วยั 31 ปี...ประเทศนามเิบยี  
 
 พ่อเลีย้งของผมส่งเสยีงค ารามเมือ่เขากลบัมาจากทีท่ างาน 
 “แมรี!่” เขาตะโกน 
 ผมรูว้่าอะไรจะเกดิขึน้ต่อไป เพราะพ่อเลีย้งมกัจะกลบับา้นดว้ยความโมโห และท ารา้ยคุณแมเ่สมอ 
 ผมอายุ 5 ขวบ และพี่น้องของผมสี่คนและผม ก าลงัจะไปเยีย่มพ่อแม่ที่เมอืงเลก็ๆ ในประเทศนามเิบยี 
เราอยูก่บัคุณยายในหมูบ่า้น ซึง่อยูห่่างออกไป 20 ไมล ์หรอื 35 กโิลเมตร แต่เราอยูใ่นช่วงวนัหยดุ 
 แม่ก าลงัยุ่งอยู่ในครวั ดา้นหลงัของแม่แบกน้องชายวยัวยั 2 ขวบ ชื่อทอมมี ่เขาถูกผา้ผูกไวก้บัหลงัของ
แม ่
 พ่อเลีย้งของผมปรากฎตวัทีป่ระตูหอ้งครวั  
 “ท าไมอาหารเยน็ยงัไมพ่รอ้ม” เขาตะโกนออกมาพรอ้มกบัตบหน้าแม่ 
 แม่รอ้งไห้และวิง่ออกไปที่ประตูหลงัเพื่อหนีออกไปขา้งนอก พ่อเลี้ยงตามออกไปพรอ้มถอืไมเ้ท้าขนาด
ใหญ่ไปดว้ย เขาเหวีย่งไมเ้ทา้นัน้ใส่ทีแ่ม ่แมห่ลบและไมไ้ดโ้ดนทีท่อมมีต่วัน้อย 
 ขณะที่เสยีงคร ่าครวญของทอมมีไ่ด้ดงัก้องไปในอากาศ แม่หยุดวิง่แล้วพูดว่า “คุณฆ่าลูกชายฉันท าไม” 
แลว้รอ้งไหไ้ปดว้ย 
 เพื่อนขา้งบ้านที่เหน็อกเหน็ใจได้มาปลอบเธอ และโทรเรยีกต ารวจ และต ารวจได้โทรเรยีกรถพยาบาล 
นอกจากนัน้ ต ารวจยงัไดใ้ส่กุญแจมอืพ่อเลีย้งและน าไปขงัในคุก 
 ทีโ่รงพยาบาล ทอมมีไ่ดร้บัการผ่าตดัฉุกเฉินเพราะกะโหลกศรีษะรา้ว ผ่านไปสกัพกั คุณหมอปาดเหงื่อ
แลว้ออกมาบอกว่า สมองของทอมมีไ่ดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก เขาจะเป็นอมัพาตทีซ่กีขวา เมื่อแม่และเพื่อน
บา้นไดร้บัฟังจากหมอกร็อ้งไห ้แต่มชีายคนหน่ึงทีย่นือยูม่มุหอ้งไดพ้ดูขึน้มาว่า 
 “เราอธษิฐานไดไ้หม” เขากล่าว 
 เขาโบกมอืในอากาศ แลว้เริม่อธษิฐาน “พระเจา้ผูส้ถติอยู่ในสวรรค ์ผมไม่ใช่เอลยีาห ์และผมกไ็ม่ไดอ้้าง
ว่าผมวเิศษกว่าคนๆ ในหอ้งนี้ แต่ผมยนือยู่ที่นี้ภายใต้พระคุณและความรกัของพระครสิต์ โปรดจดจ าคนเหล่านี้ 
และฟังความเจบ็ปวดของพวกเขา ขอใหเ้ป็นไปตามนามพระทยัของพระองค ์ในพระนามพระเยซูครสิต์เจา้ ...อา
เมน” 
 ตอนนี้ หอ้งอยู่ในความเงยีบสงบหลงัจากการอธษิฐานจบลง ผมรูส้กึถงึสนัตสิุข ผมเขา้ใจว่ามพีระเจา้อยู่
จรงิในสวรรค ์และชายผูน้ี้รูจ้กัพระเจา้ 
 หลงัจากนัน้สองสปัดาห ์ทอมมีต่วัน้อยไดอ้อกจากโรงพยาบาล เหมอืนอย่างทีคุ่ณหมอพูดเอาไว ้ทอมมี่
เป็นอมัพาตครึง่ซกีดา้นขวา และเขากม็ปัีญหาในการพดูดว้ย 
 เป็นเวลาหลายเดอืนทีผ่มคดิถงึค าอธษิฐานทีโ่รงพยาบาล ผมอยากจะพูดคุยกบัพระเจา้โดยทางทีค่ล้ายๆ 
กนั เวลาผ่านไป 1 ปี เมื่อผมอายุได ้6 ขวบ ผมเริม่ไปโบสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีกบัลูกพีลู่กน้องในวนัสะบาโต 
ในขณะทีผ่มไปทีโ่บสถใ์นช่วงปีนัน้ ผมสงัเกตว่าสมาชกิโบสถ์ทีน่ี่อธษิฐานเหมอืนกบัชายทีอ่ยู่ทีโ่รงพยาบาล พวก
เขาเหมอืนกบัจะรูจ้กักบัพระเจา้ 
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 ในขณะเดยีวกนั ชวีติของทอมมีก่ต็้องประสบกบัความยากล าบาก วนัหนึ่งเมื่อทอมมีอ่ายุ 12 ปี และผม
อายุ 15 ปี เรานัง่ใต้ต้นไมก้ าลงัรอคุณยายท าอาหารใหท้าน ทนัใดนัน้ทอมมีเ่ป็นลมและลม้ลงกบัพืน้ และกรดีรอ้ง
ว่า “ผมก าลงัจะตาย!” จากนัน้เขากเ็งยีบและหยดุหายใจ 
 คุณยายรอ้งใหอ้ยา่งหนกั และตะโกนรอ้งขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนบา้น ผมรูส้กึเหมอืนคนไรป้ระโยชน์ 
เพราะช่วยอะไรไม่ไดเ้ลย ทนัใดนัน้ผมนึกถงึชายคนทีอ่ธษิฐานอยู่ทีโ่รงพยาบาล ผมต้องการสนัตสิุข ค าอธษิฐาน
ของผมสัน้และตรงประเดน็ “ผมยงัเดก็” ผมกล่าว “ผมไม่มเีรีย่วแรงจะแบกรบัความทุกขน์ี้ โปรดใหโ้อกาสกบัผม
อกีสกัครัง้เพื่อทีจ่ะเตรยีมใจในการจากไปของทอมมี่” จงัหวะทีผ่มกล่าวค าว่า “อาเมน” ทอมมีไ่ดจ้ามออกมาสาม
ครัง้ และคุณยายไดต้ะโกนออกมาว่า “ทอมมีฟ้ื่นแลว้!” ผมขอบคุณพระเจา้ 
 สบิปีผ่านไป ผมยา้ยไปอยู่ที ่วนิดฮ์ุก เมอืงหลวงของประเทศนามเิบยี และเขา้โบสถ์แอ๊ดเวนตสี โบสถ์ที่
สมาชกิอธษิฐานเหมอืนประหนึ่งรูจ้กักบัพระเจา้ 
 วนัหน่ึง พีส่าวไดโ้ทรหาผมและแจง้ว่าทอมมีป่่วยหนกั ผมนึกไดท้นัทีว่่าผมเคยอธษิฐานขอยดืเวลา มนัคง
ถงึเวลาแลว้ ทีผ่มไดท้ลูขอยือ้เวลาไว”้  
 ผมขึน้รถประจ าทางเผื่อกลบัไปเยีย่มทอมมีด่ว้ยระยะทาง 745 ไมล ์หรอื 1,200 กโิลเมตร ทอมมีต่่อสูช้วีติ
มาโดยตลอด แต่สิง่ทีแ่ตกต่างออกไปคอื ทอมมีม่สีนัตสิุขในจติใจ  
 “ถึงเวลาของผมแล้ว” ทอมมี่กล่าว “ผมได้อธษิฐานต่อพระเจ้า และผมจะพบกับพี่อีกฝากหนึ่ง โปรด
เชื่อมัน่ในองคพ์ระผูพ้ระเจา้ต่อไป” 
 สามวนัต่อมา ทอมมีไ่ดเ้สยีชวีติ แต่ค าพูดของทอมมีย่งัคงดงัอยู่ในหูของผม “ผมจะพบกบัพีอ่กีฝากหนึ่ง 
โปรดเชื่อมัน่ในองคพ์ระผูพ้ระเจา้ต่อไป”  
 ผมจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั สาขาการผลติวทิยุ และปัจจุบนัท างานเป็นผู้จดัการสถานีวทิยุสากล
ในประเทศนามเิบยี ผมหวงัว่าผมจะได้พบทอมมีอ่กีครัง้ในอกีฟากหนึ่ง เราทัง้หลายกเ็หมอืนกนัทีส่ามารถจะพบ
คนทีคุ่ณรกัในอกีฟากหนึ่ง จนกว่าวนันัน้จะมาถงึ โปรดเชื่อมัน่ในพระเจา้ 
 ขอบคุณส าหรบัพันธกิจการถวายของท่านที่มสี่วนช่วยเผยแพร่ข่าวดีในประเทศนามเิบีย ผ่านทาง
ส านกังานภาคแอฟรกิใต-้มหาสมทุรอนิเดยีว่า พระเยซจูะเสรจ็มาในเรว็ๆ นี้ 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 7 พฤษภาคม 2022 
ตายเพ่ือจะมชีีวิต 

 
เล่าโดย  เดวดิ ดโิอโก เด วคิตอเรยี วยั 29 ปี...ประเทศโมซมับกิ 
 
 ตอนทีผ่มเป็นหนุ่ม ผมเขา้แก๊งขายกญัชาและยาเสพตดิประเภทอื่นในประเทศแองโกลา 
 ในแก๊งพวกเรามสีมาชกิอยู ่13 คน ผมเป็นคนซือ้ยาและใหค้นอื่นเป็นคนขาย ผมไมไ่ดเ้สพยา และสมาชกิ
ในแก๊งคนอื่นๆ เริม่คดิไปเองว่าผมคดิว่าตวัเองดกีว่าคนอื่นในแก๊ง ดงันัน้หวัหน้าแก๊งจงึมาพดูกบัผม 
 “ถา้คุณไมส่บูกญัชากบัพวกเรา เราจะทุบตคีุณ” เขากล่าว 
 ผมจะท าอยา่งไรไดบ้า้งล่ะ ฉะนัน้ผมจ าตอ้งสบูกญัชาเหมอืนกบัพวกเขา 
 และแลว้กญัชากไ็ดน้ าผมเขา้มาสู่การเป็นอาชญากร ผมไม่ใช่แค่ไปซือ้กญัชาและเอามาใหท้ีแ่ก๊งขาย แต่
ผมเริม่ไปกบัพรรคพวกในแก๊งเพื่อขบัรถไปปลน้รา้นคา้ และขโมยของในบา้น 
 พวกเราในแก๊งไดอ้อกไปยงัเมอืงลอูนัดา ซึง่อยูน่อกเมอืงหลวง เพื่อก่ออาชญากรรม ต ารวจไดต้ดัสนิใจจะ
ท าบางอย่างเพื่อหยุดพวกเรา ในทีสุ่ดต ารวจไดย้งิปืนใส่พวกเราทัง้หมด ซึง่เพื่อนของผมเสยีชวีติไป 12 คน แต่
ผมรอด อย่างไรกด็ ีผมกบัเพื่อนไดต้ัง้แก๊งขึน้มาใหม่และแน่นอน คราวนี้ผมไดเ้ป็นหวัหน้าแก๊ง และผมกเ็ริม่เสพ
ตดิกญัชาและยาเสพตดิอื่นๆ รวมถงึก่ออาชญากรรมดว้ย 
 ผมไม่ได้ภูมใิจในชวีติที่ผมเป็นผู้น า ผมเหน็เพื่อน 180 คน ถูกต ารวจฆ่าตาย ผมถูกจบักุมมากกว่า 40 
ครัง้ และศาลตดัสนิผม 3 ครัง้ 
 ในระหว่างถูกคุมขงัในครัง้ที่ 3 ผมได้ยนิเกี่ยวกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเป็นครัง้แรก สมาชกิ
ของครสิตจกัรไดม้าเยีย่มคนในคุกเป็นประจ า และเสนอทีจ่ะสอนพระคมัภรีใ์หก้บัผมดว้ย 
 แต่หลงัจากที่ผมถูกปล่อยตวั ผมได้ยา้ยไปอยู่บ้านคุณป้า และได้ตัง้แก๊งใหม่ขึ้นมาอกี  ระหว่างที่ก าลงั
ปลน้ปัม๊น ้ามนั มบีางอย่างผดิพลาดท าใหผู้ร้กัษาความปลอดภยัถูกฆ่าตาย และเมื่อต ารวจรูว้่าผมอาศยัอยู่ทีบ่า้น
คุณป้า พวกเขากก็ าลงัจะตามมาฆา่ผม 
 อย่างไรกด็ ีผมรอดจากการจู่โจมของต ารวจ ผมก าลงันอนตอนทีต่ ารวจมาถงึ และพวกเขากห็าผมไมพ่บ
ทัง้ๆ ทีค่น้ดอูยา่งละเอยีดทัง้ดา้นบนและดา้นล่าง คุณป้ากลวัมากบอกใหผ้มหนีไปซะ ผมกเ็ลยยา้ยกลบัไปอยู่หอ้ง
ใตด้นิในของบา้นแม ่แมไ่มต่อ้งการใหผ้มตัง้แก๊งในบา้นของเธอ จงึพาผมไปหาหมอผทีีเ่คยสญัญาว่าจะช่วยผม 
 ดูเหมอืนว่า คาถาของหมอผจีะไดผ้ล เพราะผมเลกิเสพยาและเลกิก่ออาชญากรรมเป็นเวลา 4 เดอืนแลว้ 
แม่และคนในครอบครวัรูส้กึดใีจมาก แต่พอเขา้เดอืนที ่5 ผมไดก้ลบัไปใชช้วีติแบบเดมิๆ อกี ถ้าไม่ว่าเลวรา้ย ไป
กว่าเดมิดว้ยซ ้า ชวีติของผมมนัตกต ่าและสิน้หวงัจรงิๆ 
 แล้วผมก็มาเจอกับชายคนหนึ่ งซึ่งทุกคนเรียกเขาว่า “พิมพ์” เขามีรอยสักทัว่ทัง้ตัว ด้วยชื่อและ
ภาพลกัษณ์ของเขา ผมคิดว่าเขาคงมาจากแก๊งใดแก๊งหนึ่งเหมอืนอย่างผม แต่เขาไม่ได้พูดหรอืแสดงกิรยิา
เหมอืนกับพวกผม เขาเป็นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส วนัหนึ่ง พิมพ์ได้ให้ดูในพระธรรม โรม 8 :14 ซึ่งกล่าวว่า 
“เพราะว่าพระวญิญาณของพระเจา้ทรงน าใคร คนนัน้กเ็ป็นบุตรของพระเจา้”  
 พอผมไดย้นิประโยคในพระคมัภรี ์ผมรูส้กึซาบซึง่และมคีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นบุตรของพระเจา้ ผมสงสยั
กบัตวัเองว่า “พระเจา้วางแผนเพื่อผมดว้ยหรอื” 
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 ผมเริม่อ่านพระคมัภรีก์บัพมิพ ์ขณะทีก่ าลงัศกึษาพระคมัภรี ์ผมเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพระเจา้ และตระหนักว่า
พระองคท์รงรกัทุกคน แมก้ระทัง่ผม ผมรูว้่าพระเยซไูดต้ายแทนผม “เพราะพระเจา้ทรงรกัโลก จนไดป้ระทานพระ
บุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์เพือ่ทุกคนทีว่างใจในพระบุตรนัน้ จะมไิดพ้นิาศแต่มชีวีตินิรนัดร์” (ยอหน์ 3:16) 
 ชวีติของผมเริม่เปลีย่นไป ผมตดัสนิใจว่าผมตอ้งการทีจ่ะตาย ผมตอ้งการจะตายจากชวีติเก่าและเกดิใหม่
ในองคพ์ระเยซูครสิต์เจา้ ผมไดม้อบหวัใจของผมไวก้บัพระเยซู และเขา้ร่วมกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี
ในปี 2013 
 ปัจจุบนันี้ สรรเสรญิพระเจา้ ผมก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโมซมับกิ เผื่อเตรยีมตวัเป็น 
ศาสนาจารย ์ 
 ครอบครวัของผม เพื่อนบา้น และเพื่อนๆ ของผม ต่างวพิากษ์วจิารณ์อย่างรุนแรงในการตดัสนิใจของผม
ทีจ่ะตดิตามพระเยซู แต่ผมไม่สนใจ ทัง้หมดทีผ่มต้องการคอืการรบัใชพ้ระเยซูไปตลอดชวีติทีเ่หลอืของผม หวัใจ
ของผมเป็นของพระองค์ และผมอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงใช้ผมที่จะน าคนอื่นๆ ให้มอบถวายจติใจให้กับ
พระองคเ์ช่นกนั โดยเฉพาะคนในครอบครวัของผม 
 ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเมื่อสามปีทีแ่ลว้ ไดถู้กส่งมาช่วยมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสี
โมซมับกิ ทีเ่ดวดิเรยีนอยู่ใหไ้ด้มหีอ้งเรยีนใหม่ และสื่อการเรยีนการสอนต่างๆ ขอบคุณส าหรบัเงนิถวายของท่าน 
ในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้ เงนิถวายจะถูกส่งไปช่วยสรา้งโครงการ 4 โครงการในประเทศแองโกลา ซึง่
เป็นที ่ทีเ่ดวดิอาศยัอยู่ รวมถงึเงนิถวายจะถูกส่งไปช่วยโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงลอูนัดา ใกลก้บัที่
เดวดิเคยอยู ่ขอบคุณส าหรบัพนัธกจิในการถวายของทุกๆ ท่าน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 14 พฤษภาคม 2022 
งานเล้ียงหรือพระเจ้า 

 
เล่าโดย  เบสซี ่เลชนิา วยั 35 ปี...ประเทศบอตสวานา 
 

เบสซี่ไม่เขา้ใจว่า ท าไมครสิตจกัรเซเว่นเดยแ์อ๊ดเวนตีสถงึดูเหมอืนปิดตลอดเวลาที่เธอเดนิผ่านในวนั
อาทติย ์ซึง่เธอก าลงัมองหาสถานทีน่มสัการแห่งใหม่ 

เธอรูส้กึผดิหวงั และในทีสุ่ด เธอตดัสนิใจถามเดก็สาววยัรุน่ทีย่นือยูใ่นบรเิวณบา้นใกล้ๆ  กบัโบสถ ์ในภาค
กลางของประเทศบอตสวานา 

“เมือ่ไรโบสถแ์ห่งนี้จะเปิด” เธอถาม “ดเูหมอืนว่ามนัจะปิดอยูต่ลอดเวลา” 
“โบสถ์นี้เป็นโบสถ์แอ๊ดเวนตีส” เดก็สาวตอบ “หนูไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถเขา้ร่วมนมสัการไดห้รอืเปล่า 

เพราะการเป็นแอ๊ดเวนตสีเป็นอะไรทีย่ากมาก” 
“หนูหมายความว่าอยา่งไร” เบสซีถ่าม 
เดก็สาวอธบิายว่า การมานมสัการจะไมส่ามารถไปงานเลีย้งหรอืใส่เครือ่งประดบัได้ 
“และพวกเขากเ็ขา้โบสถใ์นวนัเสารด์ว้ย” เดก็สาวอธบิายต่อ 
ในประเทศบอตสวานา วนัเสารเ์ป็นวนัทีห่นุ่มสาวออกไปงานเลีย้งกนั 
เบสซี่ไม่สามารถจนิตนาการได้ว่า ถ้าเธอเลกิไปงานเลีย้งแลว้ก็ต้องโยนต่างหูทิ้งจะเป็นยงัไง “ฉันคงไม่

สามารถนมสัการทีโ่บสถน์ี้ได”้ เบสซีก่ล่าว 
เบสซีไ่มไ่ดเ้ตบิโตมาในครอบครวัของครสิเตยีน และเธอกร็ูจ้กัพระเจา้เพยีงผวิเผนิเท่านัน้ อยา่งไรกด็ ีเธอ

ตดัสนิใจว่า ในระหว่างทีเ่ธอจบชัน้มธัยมปลายและเตรยีมตวัทีจ่ะเขา้มหาวทิยาลยั เธอจะเป็นครสิเตยีน เธอไดไ้ป
เขา้รว่มนมสัการกบัหลายๆ โบสถ ์เธอถงึไดพ้บว่าโบสถแ์อ๊ดเวนตสีปิดทุกวนัอาทติย ์

ฤดูใบไมร้่วงปีนัน้ เบสซี่ได้ยา้ยไปเมอืงกาโบโรเน ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของประเทศบอตสวานา เพื่อที่จะ
เรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยั ไมน่านเธอไดส้งัเกตว่า เพื่อนรว่มหอ้งของเธอทีช่ื่อ โซโลเฟลงั ไปทีโ่บสถท์ุกวนัพุธ 
วนัศุกร ์และวนัเสาร ์แต่เบสซี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก เธอยงัคงไปงานเลี้ยงในวนัเสาร ์และพยายามมองหา
โบสถ์ทีจ่ะไปนมสัการในวนัอาทติย ์แต่กด็ูเหมอืนว่าโบสถ์วนัอาทติยท์ี่เธอไปไม่ไดใ้ชพ้ระคมัภรี์ ในการสอน และ
เธอรูส้กึเหมอืนกบัว่าเธอไมไ่ดเ้รยีนรูอ้ะไรเลย 

หลงัจากผ่านไปหลายเดอืน เบสซีไ่ดถ้ามเพื่อนร่วมหอ้งว่า “เธอเขา้โบสถ์ที่ไหน ท าไมต้องไปสามครัง้ต่อ
สปัดาห”์ 

“มนัเป็นโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” โซโลเฟลงักล่าว “พวกเรานมสัการในวนัเสาร”์ 
เบสซี่มองที่เพื่อนร่วมห้องอย่างละเอียด เธอจงึได้ตระหนักว่าเพื่อนของเธอไม่ได้สวมใส่เครื่องประดบั 

และเธอก็จ าบทสนทนาที่เธอเคยคุยกับเด็กสาวที่บ้านเกิดของเธอได้ เธอคดิในใจว่า “ฉันไม่สามารถเข้าร่วม
นมสัการกบัโบสถน์ี้ได”้ 

หลงัจากนัน้ไม่นาน เมื่อเธอเตรยีมตวัจะไปเขา้โบสถ์ในวนัอาทติย ์เธอฉุกคดิขึน้มาว่า โบสถ์แอ๊ดเวนตสี
อาจมอีะไรทีแ่ตกต่างจากโบสถท์ีเ่ธอเขา้ เธอจงึตดัสนิใจทีจ่ะลองเขา้โบสถแ์อ๊ดเวนตสีด ูแต่จะไม่ไปในวนัเสาร ์



16 

 

เมือ่วนัพุธมาถงึ เบสซีไ่ดไ้ปกบัโซโลเฟลงัเพื่อไปยงัหอ้งเรยีนหอ้งหนึ่งของมหาวทิยาลยัทีม่นีกัศกึษาแอ๊ด-
เวนตสีมารวมตวักนัเพื่อนมสัการ เธอรูส้กึประทบัใจทีศ่าสนาจารยพ์ดูเกี่ยวกบัเรือ่งการแต่งงาน ซึง่เบสซีก่เ็ป็นคน
หนึ่งทีก่ระตอืรอืรน้ทีจ่ะแต่งงานในวนัหนึ่งขา้งหน้า 

หวัขอ้ทีศ่าสนาจารยพ์ูดเกี่ยวกบัการแต่งงานยงัไม่จบ จะมต่ีอในวนัศุกรอ์กี ฉะนัน้เยน็วนัศุกร ์เบสซีแ่ละ
เพื่อนจงึไปร่วมรายการอกี และในวนัเสารเ์ช้า เธอกไ็ดไ้ปทีโ่บสถ์กบัโซโลเฟลงัดว้ย หลงัจากรบัประทานอาหาร
เทีย่ง เธอไดเ้ขา้ร่วมศกึษาพระคมัภรี ์ตัง้แต่วนันัน้ทีเ่ธอเขา้โบสถ์แอ๊ดเวนตสี เธอไม่เคยขาดโบสถ์แมแ้ต่สะบาโต
เดยีว 

ซวีติของเบสซีเ่ริม่เปลีย่นไป เธอคน้พบว่ามนัเป็นเรือ่งง่ายมากทีจ่ะละทิง้เครือ่งประดบัและไมไ่ปงานเลีย้ง
ในวนัสะบาโต เธอเรยีนรูว้่า เธอสามารถคุยกบัพระเจา้ไดผ้่านการอธษิฐาน ผูค้นต่างพากนัตกตะลงึทีไ่ดเ้หน็เบสซี่
กลายเป็นคนใหม่ และพวกเขามคี าถามมากมายทีถ่ามเธอ เธอกต็อบทุกค าถามดว้ยความยนิดเีกีย่วกบัความเชื่อ
ของเธอ 
 เบสซีไ่ดร้บับพัตศิมาก่อนจะสิ้นสุดปีการศกึษา เพื่อนร่วมหอ้งของเธอถงึกบัรอ้งไหด้ว้ยความดใีจตอนที่
เหน็เธอถูกยกขึน้จากน ้า 
 ปัจจบุนั เบสซีเ่ป็นคุณแมลู่กสามวยั 35 ปี เธอเป็นคุณครสูอนอยูท่ีโ่รงเรยีนมธัยมแอ๊ดเวนตสีอสีเทริน์เกต 
ซึง่เป็นโรงเรยีนประจ า ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศบอตสวานา ส่วนสามขีองเธอเป็นผูจ้ดัการโรงเรยีนแห่ง
เดยีวกนั 
 เธอไดเ้หน็การเปลีย่นแปลงในชวีติของนักเรยีนของเธอ เช่นเดยีวกบัที่ เธอไดเ้ปลีย่นแปลงตวัเองในชวีติ
ของเธอ  
 “บางครัง้ผู้ปกครองได้น าเดก็ที่ดื้อรัน้มาเรยีน” เธอกล่าว “แต่เมื่อนักเรยีนเหล่านี้จบออกไป พวกเขาได้
เปลีย่นแปลงไปเป็นคนละคน ผูป้กครองบอกกบัเราว่า ‘ขอบคุณคุณครมูากเลย ลกูของเราไดเ้ปลีย่นไปแลว้’” 
 โรงเรยีนประจ าอสีเทริน์เกตไดแ้บ่งพืน้ทีก่บัโรงเรยีนประถมอสีเทริน์เกต ส าหรบัการระดมทุนในวนัสะบา-
โตทีส่บิสามไดเ้ริม่ขึน้เมือ่เดอืนมกราคม 2017 โจนน่า วยั 6 ขวบ ลกูสาวของเบสซีก่ล่าวว่า “หนูอธษิฐานต่อพระ-
เจา้ใหช้่วยน าเดก็ๆ เขา้มาหาพระเจา้ใหม้ากขึน้” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 21 พฤษภาคม 2022 
ความหวงัขณะท่ีเกิดโรคระบาด 

 
เล่าโดย  แอนโทเนีย มกิูเอล วยั  40 ปี...ประเทศแองโกลา 
 
        โควดิ-19 ไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติของฉัน ฉนัเป็นคนเชื่อในพระเจา้มาตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ และเมือ่เป็นวยัรุ่นฉัน 
เริม่อธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้พบสามทีี่เป็นคนดี เป็นคนที่รกัพระเจ้า และเราจะไปนมสัการที่โบสถ์ด้วยกัน  
แต่ค าถามส าคญัคอื “แลว้เราจะไปนมสัการทีโ่บสถไ์หน เพราะเมอืงทีเ่ราอาศยัอยู ่มโีบสถห์ลายคณะตัง้อยู่ 
         ขณะเมื่อยงัเป็นเด็ก ฉันไปนมสัการในโบสถ์ที่พ่อและแม่ไปนมสัการเป็นประจ า ขณะอยู่ในวยัรุ่นฉันรู้ 
สึกว่า มบีางสิ่งขาดไปในโบสถ์ที่เราไปนมสัการ หลงัจากฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีมากๆ คนหนึ่ง ฉันได้ 
ย้ายไปนมสัการที่โบสถ์อีกแห่งหนึ่ง แต่ในสี่ปีต่อมา ฉันย้ายไปนมสัการในโบสถ์ที่สาม แต่ฉันรู้สึกว่าฉันยงั  
ขาดบางสิง่บางอย่าง ค าสอนทีฉ่ันไดย้นิในโบสถ์ไม่ค่อยจะเชื่อมโยงกบัชวีติส่วนตวัของฉัน อกีอย่าง ฉันไม่มัน่ใจ
ว่าพระเจา้จะทรงอภยับาปใหก้บัฉัน และฉนัยงัไมแ่น่ใจว่าพระเจา้ไดเ้ปลีย่นแปลงอุปนิสยัของฉันใหเ้ป็นเหมอืนกบั
พระองค ์ปัญหาส าคญัอกีอยา่งคอื สามขีองฉนัไมย่อมไปนมสัการทีโ่บสถร์ว่มกบัฉนั  
         ในปี 2020  ประเทศแองโกลาของฉันได้ปิดเมอืง และปิดประเทศ เพราะการระบาดของไวรสัโควดิ 19 
โบสถ์ต่างๆ ได้ปิดตัวลง และส่งเสริมให้นมัสการออนไลน์ที่บ้านแทน ช่วงนัน้ฉันมองหาเรื่องเทศน์ทาง  
“ยทููป” และโทรทศัน์ และไดพ้บสองรายการด าเนินงานโดยศาสนาจารยค์รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีซึง่ออก 
อากาศทางโทรทศัน์ช่อง “ทางแห่งความหวงั” ขณะที่รบัชมและรบัฟังฉันได้น ามาพระคมัภรีม์าเปิดตามขอ้พระ-
คมัภรีท์ีน่กัเทศน์ไดน้ ามาอา้ง และฉนัพบว่าผูเ้ทศน์อา้งตามพระคมัภรีอ์ย่างถูกตอ้งทุกขอ้ ตอนนัน้เองฉนัตระหนัก
ว่าฉนัยงัไมรู่จ้กัพระคมัภรีด์เีท่าทีค่วร...และสิง่ทีฉ่ันประทบัใจมากทีสุ่ดคอืการถอืรกัษาวนัทีเ่จด็ ซึง่เป็นวนัสะบาโต 
วนับรสิุทธิท์ีพ่ระเจา้ทรงตัง้ไวส้ าหรบัผูเ้ชื่อทุกคน   
         วนัหนึ่งขณะทีฉ่ันก าลงัฟังค าเทศนา ศาสนาจารยค์นนัน้ไดต้ัง้ค าถาม ซึง่ฉันรูส้กึว่าเป็นค าถามทีเ่อ่ยถาม
ฉันโดยตรงว่า “คุณต้องการติดตามใคร ตามค าสอนของมนุษย์ หรือค าสอนของพระเจ้าตามที่ปรากฏใน         
พระคมัภรี”์     
         ค าถามดงักล่าวรบกวนใจฉันมากทเีดยีว ที่สุดฉันพูดออกมากบัตนเองว่า “ฉันต้องการตดิตามถ้อยค าที่
ทรงประทานใหผ้่านทางพระคมัภรี”์ 
        ฉันจ าได้ว่าฉันได้จ้างผู้หญิงคนหนึ่งมาท างานบ้านของฉัน เมื่อ เธอเริม่ท างาน เธอได้ขอท างานทุกวนั
จนถงึวนัศุกร ์เธอใหเ้หตุผลว่า เพื่อเธอจะไปนมสัการทีโ่บสถ์ในวนัเสารไ์ด ้ฉันถามชื่อของโบสถ์ทีเ่ธอไปนมสัการ
เธอบอกว่า  “โบสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” อย่างไรกด็หีลงัจากท างานไดเ้กอืบปี เธอไดท้ างานทีบ่า้นของฉันทุก
วนัรวมทัง้ในวนัสะบาโตดว้ย   
          เมื่อฉันไดเ้รยีนรูค้วามส าคญัเกี่ยวกบัวนัสะบาโต ฉันพูดกบัหญงิทีท่ างานในบา้นของฉันว่า “คุณไม่ไดไ้ป
นมสัการทีโ่บสถ์อกีใช่ไหม เพราะตอนนี้คุณท างานในบา้นของฉันในวนัสะบาโตดว้ย ถ้าคุณคดิว่าฉันขดัขวางคุณ
ไมใ่หห้ยดุงานในวนัสะบาโต ใหคุ้ณคดิใหมไ่ด ้ต่อไปนี้ใหคุ้ณท างานทุกวนัจนถงึวนัศุกร ์วนัเสารใ์ห้คุณหยดุงานได ้
เพราะวนัเสารเ์ป็นวนัสะบาโตแห่งพระพร” 
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         ในช่วงที่ฉันพูดกบัผู้หญิงที่ช่วยท างานบ้าน เป็นช่วงที่โควดิ 19 ผ่อนคลายลง และโบสถ์ต่างๆ ได้เปิด
โบสถ์ใหผู้เ้ชื่อเขา้มานมสัการได.้..ผูห้ญงิท างานบา้นของฉันไดก้ลบัไปโบสถ์ในวนัสะบาโต และไดเ้ขา้เรยีนในชัน้
เตรยีมรบับพัตสิมา เตรยีมพรอ้มส าหรบัการรบับพัตศิมาในอกีไม่นาน  
         ต่อมาฉันสนใจจะเรยีนรูม้ากขึน้ในหลกัขอ้เชื่อของชาวแอ๊ดเวนตสี ฉันไดโ้ทรถงึศาสนาจารยผ์ูเ้ทศนาใน 
โทรทศัน์ เขารบัสายของฉันด้วยความอบอุ่น และมคีวามเป็นมติร เขาได้มอบหนังสอืใหฉ้ันหลายเล่มเพื่อน าไป
อ่าน ฉนัเริม่ไปนมสัการในวนัสะบาโต และไดร้บับพัตศิมาในปี 2021       
         ทุกวนัน้ีฉนัไดก้ลายเป็นคนใหม ่การเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องในแต่ละวนั ฉนัทราบแน่ว่าพระ-
เจา้ทรงใหอ้ภยัแก่ความบาปของฉัน และฉันรูส้กึไดว้่าอุปนิสยัของฉนัก าลงัเปลีย่นไปสู่พระอุปนิสยัของพระครสิต ์
ขอพีน้่องในพระครสิต์ทัง้หลายร่วมอธษิฐานกบัฉันเผื่อสามขีองฉันจะเชื่อในพระเจา้ และไปนมสัการกบัฉันในทุก
วนัสะบาโต   
         ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะน าไปใชส้ าหรบัโครงการ 4 โครงการ ในประเทศแองโก
ลา ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกดิของ แอนโทเนีย  (1) สรา้งโรงเรยีนระดบัประถมในเมอืงลวนด้า (2) สรา้งโรงเรยีน
ระดบัประถมศกึษา และสรา้งโบสถ์ในเมอืงเบลไลซ์ (3) สรา้งศูนยส์ าหรบัให้ค าปรกึษาในชุมชนในเมอืงลอมเบ 
และ (4) สรา้งหอพกันักศกึษาชายส าหรบัมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแห่งแองโกลา ในเมอืงฮวมโบ ขอบคุณพีน้่อง
ในพระครสิต์ทุกท่านที่วางแผนถวายทรพัย ์เพื่อโครงการต่างๆ ในประเทศแองโกลาในครัง้นี้  ขอพระบดิาเจ้า 
ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 28 พฤษภาคม 2022 
วนัสะบาโตท่ีแท้จริงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า 

 
เล่าโดย  ครสิตนิา วติา คาวมิบ ิ เฟอแรซ วยั 21 ปี...ประเทศแองโกลา 
 
         ฉนัเตบิโตขึน้ในบา้นของศาสนาจารย ์ และฉนัไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัพระเจา้ แต่ไมไ่ดน้มสัการในวนัทีเ่จด็ ซึง่
เป็นวนัสะบาโต วนับรสิุทธิข์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
         คุณพ่อของฉันเป็นผู้ประกาศพระกติตคิุณ ดว้ยการจดัให้มกีารเปิดประชุมเผยแพร่ตามโบสถ์ต่างๆ และ 
ตามหอประชุมทัว่ไป  แต่คุณพ่อไม่เคยก้าวเข้าไปในโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองลวนดา ประ - 
เทศแองโกลาเลย  เพราะคุณพ่อได้ข่าวลอืด้านลบเกี่ยวกบัชาวแอ๊ดเวนตสีบ่อยๆ สิง่นี้ท าใหเ้ขามคีวามกลวัที่จะ  
เขา้ไปในโบสถ ์หรอืสนทนากบัชาวแอ๊ดเวนตสี 
         เมือ่ฉนัโตเป็นสาว ฉนัไดอ้อกจากบา้นไปอาศยัอยูใ่นอกีเมอืงหนึ่งเพื่อท างาน ในเมอืงใหมท่ีย่า้ยไปท างาน  
ฉันไดอ้าศยัอยู่กบัคุณลุงและคุณป้า ฉันเริม่ศกึษาพระคมัภรีท์ุกวนั บางวนักไ็ดศ้กึษาพรอ้มกบัเพื่อนร่วมงานบาง
คนหลงัอาหารเทีย่ง ในกลุ่มของเรามชีายหนุ่มแอ๊ดเวนตสีคนหนึ่งถูกขอใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูน้ า และนอกจากผูน้ าคน
นี้ คนอื่นๆ ต่างคดิว่า “วนัอาทติยเ์ป็นวนัของพระผู้เป็นเจา้” ดงันัน้เมื่อถงึคราวศกึษาพระคมัภรีใ์นเรื่อง “วนัของ
พระผู้เป็นเจ้า” ชายหนุ่มได้น าข้อพระคมัภรี์เรื่องวนัสะบาโตมาสอน ท าให้พวกเรารู้สกึสบัสนมาก ส าหรบัฉัน  
แมจ้ะสงสยั แต่ต้องการจะเรยีนรูม้ากขึน้ ชายผูน้ี้ไดน้ าหนังสอืหลายเล่มจากโบสถ์ของเขามาใหฉ้นัอ่าน พรอ้มทัง้
น าแผ่นซดีทีีบ่นัทกึค าเทศนาของศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีหลายแผ่นมาใหเ้ปิดฟัง  สิง่เหล่านี้ท าใหเ้กดิขอ้ขดัแยง้
ขึ้นอย่างมากในความรู้สกึนึกคดิของฉัน...ว่าฉันควรถือรกัษาวนัสะบาโต หรอืไปโบสถ์ในวนัอาทติย์ตามเดิม 
         หลายเดอืนต่อมาฉันลางานกลบัไปเยี่ยมบ้าน และฉันได้พบว่าญาติๆ ของฉันหลายคนก าลงัฟังเรื่อง
เทศนาทางโทรทศัน์ ซึง่ด าเนินการโดยศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี 
         “อาจารย์ผู้เทศนาคนนี้เป็นใคร” ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของฉันเอ่ยถาม ขณะที่มญีาติคนอื่นๆ รบัฟังด้วย 
ญาตคินนัน้เอ่ยต่อว่า “เขาช่างเฉลยีวฉลาด และสตัยซ์ื่อ เขาน าเสนอเฉพาะส่วนทีม่าจากพระคมัภรีเ์ท่านัน้!” 
         ฉันสรุปในใจของฉันเองว่า “ฉันเองเหมอืนกนัอยากเชื่อในสิง่ทีเ่ขยีนในพระคมัภรีเ์ท่านัน้” จากวนันัน้ ฉัน 
เริม่ศึกษาพระคมัภรี์ด้วยตนเอง ขณะที่ฉันศึกษาไป ฉันตัง้ใจว่าจะไม่ติดตามค าสอนและขนบธรรมเนียมของ
มนุษย ์ แต่จะแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้เท่านัน้” 
         ในวนัต่อมา ฉันขอประชุมกบัคุณพ่อ และขอคุณพ่อเชญิผูน้ าคนอื่นๆ ในโบสถ์มาร่วมประชุมกนั และฉัน 
ไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมเรือ่ง ความจรงิทีฉ่ันไดพ้บในพระคมัภรี ์ฉนัพดูเกีย่วกบัวนัสะบาโต ซึง่พระเจา้ไดท้รงหยุด
พกัผ่อน และทรงตัง้ไวเ้ป็นวนับรสิุทธิ ์และทรงอวยพระพรให ้(พระธรรมปฐมกาล 2:2-3)  และเน้นตรงทีว่่า พระ
เจา้ทรงสัง่ให ้“ระลกึถงึวนัสะบาโต” ในพระบญัญตัสิบิประการ ขอ้ที ่4 (อพยพ 20:8-11)  และฉันไดก้ล่าวเน้นว่า 
พระเยซูทรงถอืรกัษาวนัสะบาโตอย่างสตัยซ์ื่อขณะอยู่บนโลกนี้ และเหล่าสาวกของพระองคด์ าเนินตามตวัอย่าง
ของพระองคห์ลงัจากทีพ่ระเยซเูสดจ็กลบัสู่สวรรคแ์ลว้ 
         ตอนสรปุฉนัไดเ้อ่ยถามว่า “เหตุใดพวกท่านผูน้ าจะไมส่อนความจรงิเหล่านี้ในโบสถข์องเราบา้ง” 
         ขณะทีคุ่ณพ่อของฉันรบัฟัง  และผูน้ าคนอื่นๆ ยอมรบัว่า พวกเขารูจ้กัวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ แต่พวกเขาไม่ 
อาจอธบิายได้ว่า เหตุใดพวกเขาจงึเหน็ชอบมากกว่าที่จะถอืรกัษาวนัอาทติย ์ มญีาตผิู้ใหญ่คนหนึ่ งกล่าวเตอืน 
ฉนัว่า “จงระวงัหากหนูจะเขา้รว่มกบัโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” 
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         ผู้ใหญ่อกีคนเตอืนว่า “ถ้าหนูเข้าร่วมกบัโบสถ์แอ๊ดเวนตสี  หนูจะสูญเสยีต าแหน่งในพนัธกิจการรบัใช้ 
พระเจา้ในโบสถข์องเรา” 
         ฉันได้ตอบเขาไปว่า “ต าแหน่งมชิชนันารใีนพนัธกิจของพระเจ้ายงัจะเป็นของหนู ถ้าหนูประกาศ และ
เทศนาตามความจรงิทีป่รากฏในพระคมัภรี.์..หนูจะประกาศข่าวสารของชาวแอ๊ดเวนตสีต่อไป”   
         พวกผู้น าของโบสถ์ทัง้หลายต่างรูส้กึท้อใจ  ภายหลงัหวัหน้าผู้ปกครองได้เขยีนจดหมายถึงผู้น าโบสถ์
ท้องถิ่นรายงานว่า ครสิติน่า (ชื่อของฉัน)  แม้จะหลงไปศึกษากับโบสถ์เซเว่น์เดย์แอ๊ดเวนตีส และมคีวาม  
โน้มเอยีงไปในเรือ่งวนัสะบาโต  แต่ครสิตน่ิายงัเป็นสมาชกิโบสถข์องเราตามเดมิ 
         พวกเขาส่งส าเนาจดหมายใหก้บัฉันดว้ย  แต่ฉันยงัคงศกึษาพระคมัภรีก์ับศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีต่อไป  
และไมก่ีเ่ดอืนต่อมา ฉนัไดร้บับพัตศิมาเขา้เป็นสมาชกิครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีอยา่งสมบรูณ์ 
         ปัจจุบนัฉันได้แต่งงานกบัชายแอ๊ดเวนตสีคนนัน้ ที่สอนพระคมัภรีใ์ห้ฉัน และเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ณ  
ที่ท างานตอนเที่ยงวนั  ดวงใจของฉันเต็มไปด้วยความยนิด ีที่พี่ชาย และน้องชายของฉันรวมสามคนได้ตดัสนิ 
ใจรบับพัตศิมาในเวลาต่อมา  ส่วนคุณพ่อและคุณแม่ของฉันไดต้ดัสนิใจศกึษาพระคมัภรี ์และต่างมคีวามเชื่อ และ
จะรบับัพติศมาในอีกไม่นานนี้  โปรดอธิษฐานเพื่อพวกเขา และครอบครวัอื่นๆ ให้พวกเขาแสวงหาความ  
จรงิจากพระคมัภรีเ์ท่านัน้ 
         ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะน าไปใชส้ าหรบัโครงการ 4 โครงการ ในประเทศแองโก
ลา ซึ่งเป็นประเทศบ้านเกดิของ แอนโทเนีย  (1) สรา้งโรงเรยีนระดบัประถมในเมอืงลวนด้า (2) สรา้งโรงเรยีน
ระดบัประถมศกึษา และสรา้งโบสถ์ในเมอืงเบลไลซ์ (3) สรา้งศูนยส์ าหรบัให้ค าปรกึษาในชุมชนในเมอืงลอมเบ 
และ (4) สรา้งหอพกันักศกึษาชายส าหรบัมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแห่งแองโกลา ในเมอืงฮวมโบ ขอบคุณพีน้่อง
ในพระครสิต์ทุกท่านที่วางแผนถวายทรพัย ์เพื่อโครงการต่างๆ ในประเทศแองโกลาในครัง้นี้  ขอพระบดิาเจ้า  
ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจ าวนัสะบาโตท่ีท่ี 4 มิถนุายน 2022 
ข้อเสนอท่ีไม่คาดฝัน 

 
เล่าโดย  เอสเมรลัดา โจอะโน เมโล วยั 27 ปี...ประเทศแองโกลา 
 
         คุณพ่อของฉันเป็นครสิเตียนคณะหนึ่ง และคุณแม่เป็นครสิเตียนอีกคณะหนึ่ง ซึ่งตัง้อยู่ในเมอืงลวนดา 
เมอืงหลวงของประเทศแกงโกลา ขณะเป็นเดก็ ฉันไปโบสถ์กบัคุณพ่อในวนัอาทติยห์นึ่ง และในวนัอาทติย์ถดั 
ไปก็จะไปโบสถ์กบัคุณแม่ แต่เมื่อฉันอายุได้ 18 ปี ฉันหยุดไปโบสถ์ทัง้สองแห่ง นัน่หมายความว่า ที่ฉันเป็น
สมาชกิของคณะนกัรอ้งทัง้สองโบสถไ์ดห้ยดุไปดว้ย และหยดุการมสี่วนในกจิกรรมเยาวชนไปพรอ้มกนั 
        คุณแมไ่ดถ้ามฉนัว่า “เหตุใดลกูไมไ่ปนมสัการ และท ากจิกรรมทีโ่บสถเ์หมอืนอยา่งเคย” 
         ฉนัตอบคุณแมไ่ปว่า  “หนูรูส้กึไมส่บายใจอยา่งไรชอบกล” 
         คุณแม่บอกว่า “อย่างนัน้ให้ลูกมองหาโบสถ์ที่ลูกจะไปนมสัการแล้วรูส้กึสบายใจก็แล้วกนั...อย่างไรเสยี  
อยา่ใหล้กูขาดพระพรจากการไปโบสถ ์ และท ากจิกรรมรบัใชพ้ระเจา้” 
         แต่ฉนักลบัสนใจในทางโลกมากกว่า ซึง่เท่ากบัเป็นการทดลองทีห่นกัหน่วงขึน้ 
         เมือ่พีส่าวของฉนัไดห้มัน้กบัคู่หมัน้ ทัง้สองไปรบัการปรกึษาก่อนแต่งงานกบัศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี หลงั
การแต่งงานทัง้สองตดัสนิใจไปนมสัการทีโ่บถ์แอ๊ดเวนตสี พีส่าวส่งขอ้พระคมัภรีร์วมทัง้แผ่นซดีเีรื่องเทศนามาให้
ฉนัไมห่ยดุหยอ่นเหมอืนกระแสน ้า 
         จากนัน้สิง่ทีไ่มธ่รรมดาไดเ้กดิขึน้ เพื่อนคนหน่ึงหนุนใจฉันใหถ้วายดวงใจแด่พระเจา้ ฉนัทราบว่าเพื่อนคน
นี้อธษิฐานเผื่อฉันเสมอ ถ้อยค าของเธอท าใหด้วงใจทีก่ระดา้งของฉันเริม่อ่อนตวัลง ในสปัดาหเ์ดยีวกนั เพื่อนอกี
คนหนึ่งขอใหฉ้ันด ารงชวีติเพื่อพระเจา้ เธอกล่าวตรงๆ ว่า “ทางของโลกนี้ไม่ด.ี..เพื่อนจงถวายตวัใหพ้ระเจา้เถดิ” 
แลว้เพื่อนคนนัน้ไดอ้ธษิฐานกบัฉนั และทลูขอใหฉ้นัไดพ้บกบัสามทีีเ่กรงกลวัพระเจา้ ถว้ยค าของเพื่อนสมัผสัจติใจ
ของฉัน ไม่กี่วนัต่อมาพี่สาวคนที่แต่งงานไปบอกกบัฉันว่า เธอรูส้กึว่าพระเจา้ทรงเตอืนเธอว่า “ถ้าเธอไม่เตอืน
น้องสาวของเธอเลอืดของเธอจะตกลงบนตวัเธอ” 
         พีส่าวไดอ่้านพระธรรมเอเสเคยีล 3:18-19 ใหฉ้ันฟัง  พระเจา้ตรสัว่า “ถ้าเราจะบอกกบัคนอธรรมว่า เจา้
จะต้องตายแน่ และเจา้ไม่ไดต้กัเตอืนเขา หรอืไม่ไดก้ล่าวตกัเตอืนคนอธรรมใหล้ะจากทางอธรรมของเขา เพือ่จะ
ช่วยชวีติเขาไว ้คนอธรรมนัน้จะตายเพราะความผดิบาปของเขา แต่โลหติของเขา เราจะเรยีกรอ้งเอาจากมอืเจา้ 
แต่ถ้าเจา้ไดต้กัเตอืนคนอธรรม และเขาไม่ได้หนักลบัจากการอธรรมของเขา หรอืจากทางอธรรมของเขา เขาจะ
ตายเพราะความผดิของเขา แต่เจา้จะช่วยชวีติของเขาใหร้อด” 
         เมื่อฉันได้ยินพี่สาวอ้างข้อพระคัมภีร์ หวัใจของฉันเต้นแรงขึ้น ฉันพยายามคิดว่า ฉันน่าจะกลับไป
นมสัการในโบสถก์บัคุณแม ่ทีฉ่นัเคยไปนมสัการกบัท่านตอนทีฉ่ันยงัเป็นเดก็ 
         แต่ฉันคดิไดว้่า ฉันหยุดไปนมสัการกบัคุณแม่เพราะฉันรูส้กึไม่สบายใจ พีส่าวเหน็ฉันนิ่งเงยีบไม่พูดอะไร 
เธอกล่าวต่อว่า “ไปนมสัการที่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซิ เขามโีบสถ์ตัง้อยู่หลายแห่งในเมอืงของเรา ” 
         ฉันสญัญาว่าจะไปโบสถ์ในวนัเสารท์ี่จะมาถงึ แต่ปรากฏว่า บรษิทัทีฉ่ันยื่นใบสมคัรงานไวเ้รยีกให้ฉันไป 
ท างานในอีกสามวัน ตกลงฉันไม่ได้ไปโบสถ์ในอีกสี่ว ันสะบาโตต่อมา เมื่อพี่ สาวโทรมาถามฉันว่าไปโบสถ์ 
แลว้หรอืยงั ฉนัตอบไปว่า “ฉนัถูกเรยีกใหไ้ปท างาน และฉนัไดเ้ริม่งานไปแลว้ และไดห้ยดุเฉพาะวนัอาทติย์”  
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         พี่สาวให้ความเหน็ว่า “งานบางอย่างจะไม่ได้รบัพรจากพระเจ้า” พี่สาวให้ค าแนะน าต่อว่า “เมื่อน้องท า 
งานที่ไม่ได้รบัพร แมจ้ะหาเงินได้มากแต่เมื่อไม่ได้รบัพรก็จะไม่มคีวามสุขที่แท้จรงิ...จงวางงานไว้ก่อน และให้ 
พระเจา้เป็นทีห่นึ่งในชวีติของน้อง 
         ฉันไม่ทราบจะตดัสนิใจอย่างไร แต่ฉันลาหยุดงาน ไม่ใช่ตัง้ใจจะหยุด แต่เพราะฉันเกดิป่วยขึน้มา ฉันไป  
พบแพทย์ที่คลินิก แพทย์คลนิิกแห่งนี้รู้จกัฉันด ีเพราะเป็นแพทย์ที่ฉันไปพบทุกครัง้ที่ฉันไม่สบายตลอดสี่ปีที่ 
ผ่านมา แพทย์คนนี้ เป็นคนมีมนุษญ์สัมพันธ์ดีกับคนไข้ทุกคน แต่วันนี้ เขาได้ท าให้ฉันรู้สึกคาดไม่ถึงจริงๆ          
ระหว่างท าการตรวจเพื่อการวนิิจฉัย เขาจบัมอืสองขา้งของฉันไว้ ขณะที่ฉันก าลงังง เขาถามฉันขึน้มาทนัทวี่า  
“คุณจะแต่งงานกบัผมไหมครบั” ที่ผ่านมาเขาไม่เคยแสดงความสนใจฉันเป็นพเิศษ หรอืพูดจาอะไรที่บอกว่า 
เขาสนใจฉันเป็นการส่วนตวั และฉันเองกไ็ม่เคยคดิว่าเขาจะเป็นสามใีนอนาคตของฉนัเลย แต่เมื่อเขาขอแต่งงาน 
ฉันรูส้กึตกใจ และตื่นเต้นจนพูดไม่ออกไปชัว่อดึใจ ก่อนจะถามกลบัไปว่า “คุณหมอพูดจรงิ หรอืลอ้เล่น” เมื่อเขา
ยนืยนัว่าเขาพูดจรงิ ฉันไม่ตอบตกลงทนัท ีแต่พูดเป็นนัยว่า “ฉันรูส้กึดใีจ และตื่นเต้นในความคดิที่ว่าจะได้เป็น
ภรรยาของหมอ...ทัง้ๆ ทีไ่มเ่คยคดิฝันมาก่อน!” 
         หมอได้พูดกบัฉันต่อว่า “ผมอยากแต่งงานกบัคุณ” เขาเปิดยิม้กว้าง “ผมเป็นเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีคน
หนึ่ง และผมอยากใหภ้รรยาของผมเป็นเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสีดว้ย” 
         ตอนนี้ฉันตัง้สตไิดแ้ลว้จงึตอบไปว่า “ไม่มปัีญหาค่ะ” และฉันหมายความตามนัน้ มหีลายสิง่ทีไ่ม่ธรรมดา
เกดิขึน้กบัฉันในสามสี่สปัดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนรกัสองคน และพี่สาวหนุนใจให้ฉันถวายตวัแด่พระเจ้า มคีนหนึ่ง
บอกว่าเธอไดอ้ธษิฐานขอใหฉ้ันไดพ้บสามทีีย่ าเกรงพระเจา้ และพีส่าวไดข้อรอ้งใหฉ้ันไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวน
ตสี ตอนน้ีแพทยแ์อ๊ดเวนตสีคนหนึ่งไดข้อใหฉ้ันแต่งงานกบัเขา อยา่งนี้แลว้ฉนัไมอ่าจต่อต้านพระเจา้ต่อไปได ้ฉนั
ไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี และเขา้ชัน้เรยีนเตรยีมรบับพัตศิมา 
         วนันี้ฉันเป็นแอ๊ดเวนตสีคนหนึ่ง ฉันไม่ไดเ้ป็นแอ๊ดเวนตสีเพราะนายแพทยแ์อ๊ดเวนตสี ขอใหฉ้ันแต่งงาน
กบัเขา ฉันไม่ไดเ้ป็นแอ๊ดเวนตสีเพราะพี่สาวฉันรบเรา้ใหฉ้ันเป็น ฉันไม่ไดเ้ป็นแอ๊ดเวนตสีเพราะฉันรูส้กึสบายใจ
เมื่อไปนมสัการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ฉันเป็นแอ๊ดเวนตสีเพราะพระเจ้าทรงเรยีกฉันให้เขา้ร่วมสามคัคธีรรมกบั   
ประชากรของพระองค์ ผู้ถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้ และมคีวามเชื่อในพระเยซู... บัดนี้ดวงใจของฉันเป็น
ของพระองคแ์ลว้ 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 11 มิถนุายน 2022 
เหตผุลของการมีชีวิตอยู่ 

 
เล่าโดย  กราคา มเูน วยั 25 ปี...ประเทศแองโกลา 
 
         แมว้่าผมเกดิและเตบิโตขึน้ในครอบครวัครสิเตยีน แต่ผมไมเ่คยชอบการไปโบสถใ์นเมอืงลวนดา ประเทศ
แองโกลา ขณะผมเริ่มเข้าสู่ว ัยรุ่น ผมพยายามท าทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าชัน้สอนศาสนาต่างๆ 
โดยเฉพาะชัน้เตรียมรบับัพติศมาในโบสถ์ของผม และในช่วงอายุวัยรุ่น ผมตกหลุมรกักับดนตรีร็อค และ  
พยายามซื้อหาเสื้อผ้าตามรูปแบบ และด าเนินชีวติตามสไตล์ของนักดนตรรี็อค ในเวลาเดยีวกันผมรู้สึกหลง 
ใหลกับสญัลกัษณ์ของซาตาน ผมติดโปสเตอร์เกี่ยวกับสญัญลกัษณ์ซาตานตามผนังห้องนอนของผมไว้เต็ม 
ไปหมด  ผมรู้สกึว่าเมื่อใครอยู่ฝ่ายซาตาน ซาตานจะส่งเสรมิให้มพีลงัมอี านาจเหนือผู้อื่น ผมกลายเป็นผู้คิด  
กบฎต่อศาสนาทีเ่คยเชื่อ ผมขอใหเ้พื่อนผูม้คีวามชมชอบอยา่งเดยีวกนั เขยีนภาพสญัญลกัษณ์ทัว่ตวัของผม 
         ขณะที่อยู่ในชัน้มธัยมปลาย เพื่อนที่ดทีี่สุดของผมชื่อก็อท ผมได้ลอกเลยีนรูปแบบชวีติตามอย่างเขา
กล่าวคอืสวมใส่เสื้อผ้าสดี า และทาเล็บมอืเล็บเท้าสีด า เพื่อนคนนี้ รกัดนตรรีอ็ค เขาตบแต่งห้องนอนของเขา 
ด้วยโปสเตอร์ดนตรรีอ็ค และสญัลกัษณ์ของซาตาน ไม่นานต่อมาผมตกเป็นทาสของแอลกอฮอล และกญัชา  
ผมประกาศอย่างเปิดเผยว่า “ผมเป็นผูไ้ม่เชื่อว่ามพีระเจา้” เรื่องของพระเยซูเป็นเรื่องอภนิิหารหรอืนิยายโบราณ  
ผมเริม่เล่นดนตรรีอ็ค และสังสรรค์กบันักดนตรรีอ็ค พวกเขาอ้างว่าเขาได้ท าสญัญากบัซาตานไว้ทุกคน และ   
ผมท าตามอย่างเขา โดยคนืหนึ่งผมพูดในความมดืกบัซาตานว่า “ซาตานท่านเขา้เป็นเจา้เหนือดวงวญิญาณของ 
ผมเถอะ ขอเพยีงใหผ้มไดร้บัพรพเิศษ และประสบความส าเรจ็ในการเล่นดนตรรีอ็คกพ็อ!” 
         อยูม่าวนัหน่ึงชวีติของผมไดล้ม้ลม ถา้เปรยีบเป็นแกว้มนัแตกออกเป็นเสีย่งๆ คุณแมข่องผมเสยีชวีติอยา่ง
กระทนัหนั ส่วนคุณพ่อของผมติดเหล้าหนักอยู่แล้ว เขากลบัดื่มหนักขึ้น ในฐานะผมเป็นลูกชายคนโต และมี
น้องชายอกีสามคน ความรบัผดิชอบตกมาทีผ่มคนเดยีว ผมรูส้กึเหมอืนก าลงัแบกภาระหนกั และปัญหาต่างๆ ไว ้
บนบ่า จนหายใจแทบไมอ่อก  
         ท่ามกลางวกิฤตกิาล ผมกล่าวสญัญากบัตวัเองว่า ผมจะไม่ดื่มเหล้า และไม่สูบกญัชาอีกต่อไป ผมเริม่  
อธิษฐานต่อพระเจ้า ผมได้เลิกเล่นดนตรี ต่อมาผมรู้สึกชอบหญิงสาวคนหนึ่ ง และ เธอได้แนะน าผมให ้
ไปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และเราไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถด์ว้ยกนัในวนัสะบาโต         
         ต่อมาไม่นานผมไม่อาจอดทนเป็นคนดไีด้ เราถกเถยีงกนัหลายหน ในที่สุดเราก็เลกิคบกนั แทบจะทนั  
ททีีผ่มกลบัไปหารปูแบบชวีติเดมิๆ ดื่มเหลา้หนัก สูบกญัชาจนเคลบิเคลิม้ ขณะนัน้ความรูส้กึฝ่ายด ีและฝ่ายเลว 
ต่อสูก้นั ในเวลาไม่ถงึหนึ่งวนัผมเป็นฝ่ายแพอ้ย่างราบคาบ หนักเขา้หลายวนัต่อมาผมคดิแต่เรื่องการฆ่าตวัตาย
หนีความพ่ายแพ้ ชวีติของผมไม่มเีป้าหมาย เมื่อชวีติไม่มคีวามหมายก็ไม่คดิอยากมชีวีติอยู่อีกต่อไป ผมรูส้กึ
เจบ็ปวดทัง้กาย และใจ ผมรอ้งไหต่้อเนื่อง...เหมอืนชวีติของผมจะสิน้ไปในอกีไมก่ีว่นั อยา่งไรกด็ ีผมไดบ้อกเพื่อน
สาวคนใหมเ่กีย่วกบัโรคซมึเศรา้ของผม เธอแนะน าผมใหรู้จ้กัลกูพีล่กูน้องของเธอ เขาชื่อ “ทอม”  ทอมพึง่เดนิทาง
กลบัจากการไปรบั “ปรญิญาจติวทิยา” มา ทอมรบัเอาพระเยซูขณะทีศ่กึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสี ทอม
ไดม้าเยีย่มผมทีบ่า้นหลายครัง้ และแนะน าผมว่ามทีางเดยีวทีจ่ะช่วยผมได ้ใหผ้มรบัเชื่อในพระเจา้ เพราะพลงัจาก
พระเจา้จะช่วยผมเอาชนะยาเสพตดิ และปัญหาทอ้ใจต่างๆ ได ้และเขาไดอ้ธษิฐานทลูขอใหพ้ระเจา้ช่วยสรา้งชวีติ
ใหมใ่หก้บัผม ทอมสญัญาว่าจะมาเยีย่มผมบ่อยๆ แต่ที่ส าคญัคอืเขาจะอธษิฐานเผื่อผมทุกวนั 
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         ตอนนัน้ผมนึกถึงเพื่อนสาวที่เป็นแอ๊ดเวนตีสขึ้นมา จงึโทรไปหาเธอขอความช่วยเหลอื ซึ่งเธอก็ยนิด ี
ขอเพยีงเชื่อฟังค าแนะน าของเธอ สิง่หนึ่งคอืการไปนมสัการในโบสถร์่วมกบัเธอในวนัสะบาโต ตอนแรกเนื่องจาก
ผมเหนิห่างโบสถ์ไปนาน ผมจะรูส้กึสงสยัว่าผมจะรูส้กึอย่างไรเมื่อผมอยู่ในโบสถ์ ปรากฏว่าความรูส้กึจรงิของผม
ท าใหผ้มประหลาดใจมาก เมือ่ผมกา้วเทา้เขา้โบสถ์ผมรูส้กึอบอุ่น และมคีวามหวงั “จนผมอยากรบับพัตศิมา” เมือ่
ฟังเทศนาจบผมไดล้งชื่อเขา้เรยีนชัน้เตรยีมรบับพัตศิมาทนัที  ผมไม่รูส้กึเหมอืนตอนเป็นเดก็ ตอนนัน้ผมอยาก
หนีพระเจา้ ตอนน้ีผมอยากรบัพระองคเ์ป็นพระผูช้่วยใหร้อด ในชัน้เตรยีมรบับพัตศิมา ผมไดเ้ขา้ใจว่าพระเจา้ทรง
มแีผนการส าหรบัทุกคน และผมเชื่อเป็นครัง้แรกว่าพระเยซูทรงเป็นพระผูช้่วยใหร้อด ผมเชื่อดว้ยว่าพระเยซูทรง
รกัผม ดงันัน้ผมจงึปรารถนามากขึ้นอยากใหว้นัรบับพัตศิมามาถงึเรว็ๆ ผมจะไดเ้ป็นบุตรของพระองคอ์กีคนหนึ่ง
อยา่งเป็นทางการ 
       ปัจจุบนั ผมสามารถพูดได้ว่า ผมเป็นอสิระแล้วจากสิง่เสพตดิ และผมได้ “บอกเลกิ” การเป็นสาวกของ
ซาตานไปในคืนนัน้ วนัเดียวกับที่ผมไปโบสถ์ ตอนนี้ผมรู้อิ่มใจในสนัติสุข และความชื่นชมยนิดีอย่างไม่น่า 
เชื่อว่าจะเกดิขึน้ได ้ในทีสุ่ดชวีติของผมก็มเีป้าหมาย และมีความรบัผดิชอบในชวีติ ทีจ่ะน าดวงวญิญาณของคน
บาปมารบัเอาพระผู้ช่วยให้รอด และพระผู้ทรงสรา้ง ครัง้หนึ่งผมใช้อทิธพิลของผมน าดวงวญิญาณไปสู่นรก แต่
บดันี้ผมก าลงัน าดวงวญิญาณของผูค้นไปสู่สวรรค ์
         ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะน าไปเป็นกองทุนเปิดโรงเรยีนเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี  
ในเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของกราคา คือเมืองลวนดา ประเทศแองโกลา ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุก  
ท่านที่วางแผนถวายเงนิอย่างเอื้ออารใีนวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสนี้...ขอพระบดิาเจ้าทรงอวยพระพร 
ทุกท่าน และครอบครวัดว้ย...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 18 มิถนุายน 2022 
ถกูไล่ออกจากบ้าน 

 
เล่าโดย  มานูเอล ซลัวาดอร ์ทนัดา วยั 19 ปี…ประเทศแองโกลา 
 
         ครอบครวัของผมเลี้ยงดูผมในโบสถ์อีแวนลิเคิล ประเทศแองโกลา และผมได้รบับัพติศมาโดยการ 
พรมดว้ยน ้า เมือ่ผมอาย ุ14 ปี 
         แต่ผมไม่รูส้กึอิม่ใจกบัความรูใ้นเรื่องเกี่ยวกบัพระเจา้ ดูเหมอืนมบีางสิง่ยงัไม่ถูกต้อง แต่เมื่อผมศกึษาขอ้
เชื่อของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ผมรูส้กึสบัสนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัเรือ่งวนัสะบาโต ผมถามตวัผม
เองหลายครัง้ว่า “เหตุใดครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสถือรกัษาวนัเสาร์โดยเรยีกว่า “วนัสะบาโต” ขณะที่
ครสิตจกัรโปรเตสแตนทอ์ื่นๆ ถอืรกัษาวนัอาทติยเ์ป็นวนัสะบาโต 
         ค าถามนี้ยงัค้างคาในความคดิของผมไม่ไปไหน ในที่สุดผมตดัสนิใจถามผู้น าในโบสถ์ของผมหลายคน  
เพื่อจะไดท้ราบค าตอบ 
         ผมถามค าถามเดยีวกบัผูน้ าเหล่านัน้ว่า “เหตุใดชาวแอ๊ดเวนตสีไปนมสัการในวนัเสาร ์ขณะที่โบสถ์ของ
เรานมสัการในวนัอาทติย”์  
         ผู้น าแต่ละคนให้ค าตอบอย่างเดยีวกนัว่า “เพราะว่าพระเยซูทรงฟ้ืนพระชนมใ์นวนัอาทติย ์ดงันัน้เราจงึ 
เฉลิมฉลองวนัฟ้ืนคืนชีพของพระองค์ ด้วยการไปนมสัการที่โบสถ์ในวนัอาทิตย์” แต่ไม่มผีู้น าท่านใดแสดง 
ข้อพระคมัภีร์ให้ผมทราบว่า พระเยซูทรงสัง่ หรอืได้เปลี่ยนแปลงวนันมสัการจากวนัเสาร์มาเป็นวนัอาทิตย ์
ดงันัน้ค าตอบของเหล่าผูน้ ายงัไมท่ าใหผ้มอิม่ใจ 
         ผมเริม่ชม และรบัฟังโทรทศัน์ช่อง “ทางแห่งความหวงั” ซึง่น าเสนอเกี่ยวกบัวนัสะบาโต คอืวนัทีเ่จด็ของ 
สัปดาห์ คือวันเสาร์ ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในข้อสี่ของพระบัญญัติสิบประการ จากสิ่งที่ได้ฟัง ผมได้มองเห็น  
ว่า พระเจ้าทรงแยกวันสะบาโตออกจากวันอื่น แล้วทรงอวยพรให้เป็นวันบริสุทธิ ์ตัง้แต่ครัง้ที่พระองค ์
ทรงเนรมติสร้างโลก...และพระเยซูเองทรงถือรกัษาวนัสะบาโต วนัที่เจ็ดของสปัดาห์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่  
ในโลกนี้ ค าอธบิายเกี่ยวกบัวนัสะบาโตที่ผมเคยสงสยั บดันี้ได้รบัค าตอบ ท าให้ผมรู้สกึพอใจ และเข้าใจดีว่า 
เหตุใดชาวแอ๊ดเวนตสีจงึไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต...ในทีสุ่ดผมตดัสนิใจจะถอืรกัษาวนัสะบาโต 
         สองปีก่อนหน้านี้ผมไดเ้ขา้สู่พธิบีพัตศิมาโดยการถูกพรมดว้ยน ้า ตอนนี้ผมตดัสนิใจรบับพัตศิมาดว้ยการ  
จุ่มในน ้าให้มดิทัง้ตวั อย่างเดยีวกนักบัที่พระเยซูทรงได้รบับพัตศิมา เมื่อผมได้ทราบว่าครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์ 
แอ๊ดเวนตสีให้ผู้เชื่อรบับพัตศิมาด้วยการจุ่มทัง้ตวั ผมจงึต้องการรบับพัตศิมาเข้าสู่ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด - 
เวนตสีอยา่งไมล่งัเลใจ      
         คุณพ่อของผมรูส้กึโกรธ เมื่อผมบอกท่านว่าผมจะรบับพัศศิมาเขา้สู่ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี พ่อบอกกบัผม 
ว่า “ถ้าลูกตัดสินใจอย่างนัน้ ก็ให้ลูกออกจากบ้านของพ่อไป จะไปอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตามใจ ” ผมจงึจดัเสื้อผ้า 
ใส่กระเป๋า ไปอาศยัอยู่กบัคุณอา ซึง่เป็นน้องสาวของคุณพ่อ แมว้่าผมไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัคุณพ่อคุณแม่ ความตรงึ
เครยีดที่มกีลบัหนักหน่วงขึ้น ญาติผู้ใหญ่บางคนขู่ผมว่าจะจบัผมไปเฆี่ยนสกัวัน ผมไม่แน่ใจว่าจะอาศัยอยู่  
กบัคุณอาไดอ้กีนานเท่าไร เพราะคุณอากถ็ูกต่อว่าอย่างหนักเรื่องรบัผมไปอยู่ดว้ย อย่างไรกด็ผีมยงัไปนมสัการที่
โบสถต์ามปกต ิและไมเ่ปลีย่นใจ 
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ศษิยาภบิาลของโบสถเ์ดมิทีผ่มและครอบครวัไปนมสัการ ไดพ้ดูคุยกบัคุณพ่อของผม และเขาใหค้วามมัน่ 
ใจกบัคุณพ่อว่า เขาจะชวนให้ผมไปอาศยัในบ้านของเขาสามสปัดาห์ และในช่วงดงักล่าวเขาจะโน้มน้าวให้ผม
กลบัมานมสัการที่โบสถ์เดมิ และผมได้ตอบสนองโดยการยา้ยไปอาศยักบัครอบครวัของศษิยาภบิาล ช่ วงเวลา
สามสปัดาหไ์ดผ้่านไป ศษิยาภบิาลไม่สามารถน าขอ้พระคมัภรีม์าแสดงใหผ้มประจกัษ์ว่า พระเยซู หรอือคัรสาวก
บอกให้เปลี่ยนวันนมัสการจากวันเสาร์สะบาโต มานมัสการในวันอาทิตย์แทน เพราะพระเยซูทรงฟ้ืน  
พระชนมใ์นวนัอาทติย ์ในที่สุดเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนใจผมได้ ศษิยาภบิาลบอกให้ผมยา้ยออกจากบ้านของเขา 
และผมไดก้ลบัมาอาศยักบัคุณอาตามเดมิ 

ภายนอกดูเหมอืนว่าผมก าลงัอยู่ในภาวะเลวรา้ยกว่าเดมิ แต่ทีจ่รงิสถานการณ์ต่างๆ เริม่ดขีึน้ ขณะทีผ่ม  
อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั ผมได้เรยีนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า และความรกัของพระองค์ ผมได้เรยีนรู้เกี่ยวกบั  
เอลเลน จ.ีไว้ท์ และอ่านหนังสอืหลายเล่มของนาง ผมสรรเสรญิพระเจ้า ผมได้เข้าสู่พธิบีพัติศมาด้วยการจุ่ม  
ในน ้าทัง้ตวัในโบสถช์ื่อ “นิวเยรซูาเลม็เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” ในเมอืงลวนดา ประเทศแองโกลา ในปี 2021 

ผมขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัความยากล าบากที่ผมได้เผชญิ การต่อสู้ดิ้นรนต่างๆ ได้สรา้งให้ผมเป็น 
นักรบที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อพระผู้ช่วยให้รอด ผู้เสรมิความเชื่อมัน่ให้ผม ด้วยอ านาจการอัศจรรย์ของพระเยซู  
ครสิต ์บาดแผลต่างๆ ของผมไดร้บัการเยยีวยา คงเหลอืไวเ้พยีงแผลเป็น ผมมคีวามสุขในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

โปรดร่วมอธษิฐานกบัผม เพื่อทูลขอพระเจา้ใหผ้มสามารถเขา้ถงึดวงใจของบุคคลทีผ่มรกัทัง้หลาย เพื่อ  
พวกเขาจะสามารถนมสัการรว่มกนัอกีครัง้ เป็นครอบครวัทีเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั         

ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสาม จะน าไปช่วยเปิดโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่เป็น
บา้นเกดิของมานูเอล คอืเมอืงลวนดา ประเทศแองโกลา ทีเ่ดก็อกีมายสามารถจะได้ยนิข่าวพระกติตคิุณ และได้
ทราบค าตอบทีพ่วกเขายงัสงสยัอย่างยิง่เกี่ยวกบัพระเยซู ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีว่างแผนจะถวาย
ทรพัยอ์ยา่งเอือ้อารใีนไตรมาสนี้...ขอพระบดิาทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจผูใ้หญ่ประจ าวนัสะบาโตท่ี 25 มิถนุายน 2022 
การอศัจรรย ์

 
เล่าโดย  มลิาเกร บรากา คามนิโฮ วยั 22 ปี...ประเทศแองโกลา 
 
         ชื่อของผมหมายถงึ “การอศัจรรย์” เรื่องของผมคอื “การอศัจรรย์” เช่นกนั แต่เป็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องทีคุ่ณ
คาดหวงักเ็ป็นได ้ 
         ผมเตบิโตขึน้ในบา้นครสิเตยีนหลงัหนึ่งในประเทศแองโกลา ผมเป็นสมาชกิทีส่ตัยซ์ื่อต่อค าสอนของโบสถ์
คนหนึ่ง ซ ้าท างานเป็นมชิชนันารใีนเมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้บา้นเรอืนของผมเอง 
       ตอนที่ผมอายุ 14 ปี ผมเดนิทางไปเมอืงลวนดา เมอืงหลวงของประเทศ ผมไม่สามารถพบโบสถ์ หรอื
กลุ่มนมสัการครสิเตยีนคณะของผมเอง 
         ผมปฏเิสธที่จะไปนมสัการในโบสถ์ หรอืกบัครสิตจกัรอื่น เพราะผมเชื่อว่าคณะนิกายของครสิตจกัรเดมิ 
ทีบ่า้นเกดิของผมสอนถูกตอ้งตามพระคมัภรี ์
         ผมจงึนมสัการ ณ ทีพ่กัของผมเองทุกวนัอาทติยเ์ป็นเวลาหนึ่งปี 
         เมื่อผมได้ลาพกัในปลายปี ผมเดนิทางไปเยีย่มบ้าน ผมได้เรยีนรูว้่าครูสอนพระคมัภรีจ์ากโบสถ์ของผม 
และเพื่อนๆ ของผมอกีหลายคน ไดเ้ขา้รว่มกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี         
         ขา่วนี้ท าใหผ้มเศรา้ใจ ผมไดว้พิากษ์วจิารณ์เพื่อน ตรงๆ ต่อหน้าพวกเขาอยา่งรนุแรง  
        “พวกนายยอมรบัค าสอนของคณะอื่นไดอ้ยา่งไร” ผมต่อว่าพวกเขา 
         แต่เพื่อนๆ ไมม่ใีครต่อปากต่อค ากบัผม 
        วนัหน่ึงผมเดนิทางไปเยีย่มบา้นครสูอนพระคมัภรีข์องผม และถามเธอว่า “ครไูดก้ลายเป็นชาวแอ๊ดเวนตสี
ไดอ้ยา่ง”  
         ครูสาวได้ต้อนรบัผมด้วยรอยยิ้มกว้าง เมื่อ เธอได้ยนิประโยคค าถามของผม เธอได้อธิบายให้ผมฟัง 
ว่า เธอไดเ้รยีนรูจ้ากพระคมัภรีว์่า พระเจา้ไดท้รงอวยพระพรแก่วนัทีเ่จด็เป็นพเิศษ ไมใ่ช่วนัทีห่นึ่ง 
         เธอเปิดพระคมัภรี ์ทีบ่นัทกึว่าพระเจา้ทรงอวยพรวนัทีเ่จด็ และตัง้ใหเ้ป็นวนับรสิุทธิต์อนสิน้สุดในการทรง
สร้างของพระองค์  พระธรรม ปฐมกาล 2:1-3 :  “ฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน และสรรพสิง่ทัง้สิ้นทีม่ ีอยู ่
ในนัน้ก็ถูกสรา้งเสรจ็ วนัทีเ่จด็ พระเจา้ก็เสรจ็งานของพระองค์ทีท่รงท ามานัน้ ในวนัทีเ่จด็นัน้ก็ทรงหยุดพกัจาก  
การงานทัง้สิ้นของพระองค์ทีไ่ด้ทรงกระท า พระเจา้จงึอวยพรวนัทีเ่จด็ ทรงตัง้ไว้เป็นวนับรสิุทธิ ์เพราะในวนันัน้
พระองคท์รงหยดุพกัจากการงานทัง้ปวง ทีพ่ระเจา้ทรงเนรมติสรา้ง และทรงกระท า” 
         จากนัน้ครไูดเ้ปิดพระคมัภรีไ์ปพระธรรมอพยพ ทีเ่จา้ทรงตรสัก าชบัว่า “จงระลกึถงึวนัสะบาโต วนัทีเ่จด็ 
(ของสปัดาห์) ว่าเป็นวนัสะบาโตของพระเจ้า ซึ่งบนัทึกไว้ในพระบญัญัติข้อที่สี่ ของพระบญัญัติสิบประการ  
มขี้อความว่า “จงระลกึถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับรสิุทธิ ์จงท างานทัง้สิ้นของเจ้าหกวนัแต่ในวนัทีเ่จ็ดนัน้เป็น  
สะบาโตแด่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้ ในวนันัน้หา้มท างานใดๆ ไมว่่าเจา้เอง หรอืบุตรชายบุตรหญงิของเจา้ หรอื
ทาสาทาสีของเจ้าหรอืสตัว์ใช้งานของเจ้า หรอืคนต่างด้าวทีอ่าศยัอยู่ในประตูเมอืงของเจ้า”(อพยพ20:8-10)             
         ครสูาวมองหน้าผมดว้ยรอยยิม้บนใบหน้า เธอกล่าวว่า “ครตูดัสนิใจทีจ่ะตดิตามพระเยซดูว้ยดวงใจทัง้ดวง
ของครเูอง” 
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         ขอ้มูลจากค าพูดของครูดูเหมอืนเป็นเรื่องแปลกส าหรบัผม และผมมคีวามรูส้กึยงัไม่เหน็ด้วยกบัขอ้เทจ็ 
จรงิทีค่รนู ามาใหเ้หตุผล 
         ครเูสนอทีจ่ะสอนพระคมัภรีใ์หก้บัผมในวนัสะบาโต แต่ผมปฏเิสธทีฟั่งค าพดูของครมูากกว่านี้ 
         ยอ้นกลบัไปที่เมอืงลวนดา ผมเดนิทางกลบัไปท างานตามปกต ิแต่ผมยงัไม่ลมืขอ้พระคมัภรีท์ี่ครูน ามา
อา้งในวนัทีผ่มไปพบครทูีบ่า้น 
         ขณะท างานผมไมม่สีมาธเิท่าทีค่วร 
        เมือ่ลม้ตวัลงนอนกน็อนหลบัๆ ตื่นๆ 
         การทีค่รสูอนพระคมัภรีต์ดัสนิใจรกัษาวนัสะบาโตรบกวนจติใจของผมทัง้กลางวนั และกลางคนื 
         ในทีสุ่ด ผมไดต้ดัสนิใจไปทีโ่บสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงลวนดา ทีผ่มท างานอยู่ เพื่อจะคน้หาว่า
เหตุใดขอ้พระคมัภรีข์อ้ทีพ่ดูเกีย่วกบัวนัสะบาโต จงึเริม่ตน้ว่า “จงระลกึถงึวนัสะบาโต” ผมจ าเป็นตอ้งหาขอ้ยตุ ิผม
ตอ้งการพบสนัตสิุขในดวงใจของผม! 
       ในวนัสะบาโตถดัมา ที่ผมก้าวเข้าไปในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ผมไม่คดิว่าจะเข้าไปอย่างถาวร แต่ผมคิด
ตลอดเวลาว่า ผมเขา้ไปในโบสถเ์พื่อจะพบสนัตสิุขทีน่ัน่ไดห้รอืไม ่ผมตอ้งการ การอศัจรรย ์ 
         มคีนหนึ่งในโบสถ์บอกกบัผูน้ าโบสถ์คนหนึ่ง เกี่ยวกบัค าถามของผมเกี่ยวกบัวนัสะบาโต และผูน้ าคนนัน้
ไดเ้ปิดขอ้พระคมัภรีส์องตอน และขอใหผ้มอ่าน เป็นขอ้พระคมัภรีเ์ดยีวกบัทีค่รขูองผมไดอ่้านใหผ้มฟังเมื่อผมไป
เยีย่มคร ู
         ผมอยู่ต่อในชัว่โมงนมสัการ เรื่องเทศน์ที่ผมได้ฟังไม่ได้สรา้งความประทบัใจให้กบัผม มนัช่างแตกต่าง
จากเรือ่งเทศน์ทีผ่มเคยไดฟั้งในโบสถข์องผม และผมไมรู่ส้กึชอบแต่อยา่งใด 
         แต่ในวนัสะบาโตต่อมา ผมกลบัไปนมสัการทีโ่บสถอ์กี และในวนัสะบาโตถดัจากนัน้ ผมกก็ลบัไปนมสัการ
ทีโ่บสถเ์ป็นครัง้ทีส่าม  
         ตลอดหา้ปีต่อมา ผมไปนมสัการทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสีทุกวนัสะบาโต ไม่ใช่เพราะชื่นชอบค าสอนของโบสถ์
แต่เป็นเพราะผมไมส่ามารถพบโบสถเ์ดมิทีบ่า้น ในเมอืงหลวงทีผ่มไปท างาน และอาศยัอยู่ 
         ในช่วงเวลาห้าปีดงักล่าว ผมเริม่ไปร่วมกบักลุ่มศึกษาพระคมัภรี์ที่บ้านของสมาชกิโบสถ์คนหนึ่ง และ
ต่อมาผมไดเ้ขา้ร่วมกบัชัน้เตรยีมรบับพัตศิมาทีโ่บสถ์ในวนัสะบาโต ผมเริม่เขา้ใจมากขึน้ว่าพระเจา้ทรงแยกวนัที่
เจด็ออก และตัง้ไวเ้ป็นวนับรสิุทธิจ์รงิๆ และความรกัใหมใ่นพระเจา้ไดเ้พิม่พนูขึน้ในดวงใจของผม 
         ในทีสุ่ดผมตดัสนิใจถอืรกัษาวนัทีเ่จด็ ซึง่เป็นวนัสะบาโตของพระเจา้อยา่งจรงิจงั 
         และผมรบับพัตศิมาเขา้สู่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเมือ่ผมอายไุด ้19 ปี 
         ปัจจุบนัดวงใจของผมเต็มไปด้วยสนัติสุข และความชื่นชมยนิด ีพระเยซูทรงตรสัว่า “พวกท่านจะรูจ้กั
สจัจะ และสจัจะจะท าใหท้่านเป็นไท” (ยอหน์ 8:32)   
         ผมไดพ้บความจรงิ และผมไดร้บัการปลดปล่อยเป็นอสิระโดยพระคุณของพระเจา้ นี่นับเป็นสิง่มหศัจรรย์
อนัแทจ้รงิ  
         วนันี้ เงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามจะน าไปช่วยก่อตัง้โครงการ 4 โครงการในบา้นเกดิของมลิาเกร ในประเทศ
แองโกลา (1) โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีในเมอืงลวนดา (2) โบสถ์แอ๊ดเวนตสี และโรงเรยีนระดบัประถมในเมอืงเบลไลซ์ (3) 
ศนูยบ์รกิารสงัคมดว้ยการใหค้ าปรกึษา ทีเ่มอืงลอมเบ และ (4) หอพกัชายส าหรบัมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแห่งประเทศ
แองโกลา ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงฮวมโบ ประเทศแองโกลา อนึ่งเงนิถวายสว่นหนึ่งจะน าไปชว่ยโครงการมาลาว ิซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ
ในมหาสมุทรอนิเดยี คอืเกาะมาโยมเตซึง่อยู่ในเขตการปกครองของแองโกลา...ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีว่างแผนถวาย
อยา่งเอือ้อาร.ี..ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทกุทา่น...อาเมน 


