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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 2  กรกฎาคม 2022 

พระคริสต์ทรงฟ้ืนฟูชีวติคู่ 

 

เล่าโดย อะนาเบลเล...ประเทศ โบลิเวยี 

        อะนาเบลเล รู้สึกหม่นหมอง  และวา้วุน่ใจจนน ้าตาไหลออกมา  หล่อนออกจากบา้นเดินไปตามถนนใน
เมือง“โคชาแบมบา” ประเทศโบลิเวยี  เพราะชีวติคู่ของหล่อนก าลงัจะล่มสลาย  หล่อนและสามีมีความขดั 

แยง้กนัหลายเร่ืองไม่หยดุหยอ่น วนัน้ีอะนาเบลเลรู้สึกวา่หล่อนไม่สามารถอดทนต่อไปอีกแลว้  มีทางเดียว 
ตอ้งแยกทางกนัเดิน  แต่ท่ีหล่อนยงัไม่อยากตดัสินใจเช่นน้ี เพราะการหยา่ร้างจะมีผลกระทบกบัลูกสาวทั้ง
สองของเขาและหล่อนเป็นอยา่งยิง่ 

        ขณะเดินไปตามถนน อยา่งไม่มีจุดหมาย  อะนาเบลเล นึกข้ึนไดว้า่ เพื่อนคนหน่ึงบอกหล่อนเม่ือวนั
ก่อนวา่ “โบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส” ก าลงัจดัรายการ “การเยยีวยาดา้นจิตวิญญาณ” ครอบครัวของหล่อน
ไปนมสัการท่ีโบสถอี์กแห่งหน่ึง  แต่ในช่วงเวลาน้ีอะนาเบลเล ก าลงัตอ้งการความช่วยเหลือ  หล่อนจึง
ตดัสินใจเดินไปยงัโบสถแ์อ๊ดเวนตีสทอ้งถ่ินซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากจุดท่ีหล่อนก าลงัเดินอยู ่ท่ีโบสถแ์อด๊เวนตีส 
ศิษยาภิบาลรับฟังเร่ืองคบัแคน้ใจของ “อะนาเบลเล” อยา่งอดทน  อะนาเบลเลเล่าเร่ืองชีวติของหล่อนดว้ย
น ้าตานองหนา้  และมีความทอ้ใจสุดๆ  หล่อนเล่าถึงความผดิหวงัในการใชชี้วิตคู่  หล่อนตอ้งเผชิญกบั
ปัญญาหลายอยา่งในครอบครัว...เม่ืออะนาเบลเล เล่าจบ  ศิษยาภิบาลไดเ้สนอจะอธิษฐานเพื่อหล่อน และ
ครอบครัว ศิษยาภิบาลกล่าววา่ “มีพระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีสามารถช่วยชีวติการแต่งงานของคุณทั้งสองได”้ 

        เม่ือศิษยาภิบาลอธิษฐานเสร็จ เขาสัญญากบั “อะนาเบลเล” วา่ “วนัพรุ่งน้ีบ่ายผมจะไปเยีย่มท่ีบา้นของ
คุณ” ในวนัถดัมา ศิษยาภิบาลไดไ้ปท่ีบา้นของ อะนาเบลเล  ศิษยาภิบาลไดข้อใหส้ามีของ อะนาเบลเล  และ
ลูกสาวทั้งสองของพวกเขาอยูฟั่ง  “การใหค้  าปรึกษา” ดว้ย  ซ่ึงสามี และลูกสาวทั้งสองตอบตกลง  เป็นอนัวา่
ทั้งครอบครัวอยูร่่วมกนัในช่วงเวลาการใหค้  าปรึกษา ซ่ึงศิษยาภิบาลไดเ้ร่ิมตน้การใหค้  าปรึกษาดว้ยการขอให้ 
อะนาเบลเล เป็นผูอ้ธิษฐาน....อะนาเบลเลอธิษฐานวา่ “พระบิดาท่ีรัก โปรดน าการเปล่ียนแปลงมาสู่บา้นของ
พวกเราดว้ย” ในนามพระเยซูคริสตเ์จา้...อาเมน”. 

        ศิษยาภิบาลเร่ิมใหค้  าปรึกษาดว้ยการใชค้  าสอนจากขอ้พระคมัภีร์เป็นหลกั  ซ่ึงเขาไดข้อใหท้ั้ง อะนาเบล
เลและสามีผลดักนัอ่านขอ้พระคมัภีร์ท่ีเขาบอก ระหวา่งชัว่โมงการใหค้  าปรึกษา น ้าตาแห่งความขมข่ืน
ของอะนาเบลเลไหลออกมาเป็นบางคร้ัง  หล่อนรู้สึกวา่หล่อนไม่มีพลงัใดๆจะอดทนต่อไป.. แต่ก่อนอ่ืน 

อะนาเบลเล ทราบวา่ หล่อนควรมอบถวายจิตใจใหก้บัพระเจา้อยา่งหมดส้ิน  แต่เม่ือหล่อนนึกถึงค าพูด
รุนแรงของสามี  ท าให้เกิดเจ็บแปล๊บข้ึนมาในดวงจิต  หล่อนรู้สึกเหมือนวา่มนัเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นไป
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ไม่ได ้ ท่ีชีวติการสมรสของหล่อน และสามีจะไดรั้บการเยยีวยา การศึกษาพระคมัภีร์คร้ังท่ีสาม ในวนัองัคาร
ของสัปดาห์ต่อมา  อะนาเบลเลถูกขอใหอ้ธิษฐานก่อนรับค าปรึกษา  หล่อนไดอ้ธิษฐานดว้ยถอ้ยค าเหมือน
คร้ังก่อนวา่ “พระบิดาท่ีรัก โปรดน าการเปล่ียนแปลงมาสู่บา้นของพวกเราดว้ย...ในนามพระเยซูคริสตเ์จา้...
อาเมน”.  

        วนัหน่ึงเม่ือชัว่โมงแห่งการใหค้  าปรึกษาจบลง ลูกสาวคนโตของคู่สมรส  บอกวา่ “หนูตอ้งการถวาย
ชีวติใหพ้ระเจา้ดว้ยการรับบพัติศมา”  ศิษยาภิบาลถือโอกาสกล่าวเชิญชวนทั้งครอบให้ไปนมสัการท่ีโบสถ์
แอด๊เวนตีส   และในวนัสะบาโตต่อมาทั้งครอบครัวไดไ้ปนมสัการท่ีโบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส  ทั้งลูก
สาวคนโต และคนรองไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของ “พาธไฟเดอร์” และต่อมาอีกสองเดือนลูกสาวคนโตไดรั้บบพั
ติศมาตามท่ีไดต้ั้งใจไว ้

        และแลว้โรค “โควดิ 19”  ไดร้ะบาดไปทัว่  รัฐบาลไดว้างมาตรการควบคุมอยา่งเขม้งวดหลายประการ
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค  หน่ึงในนั้นคือการสั่งใหปิ้ดโบสถไ์ปช่วงเวลาหน่ึง...อยา่งไรก็ดีช่วงนมสัการ
“ออนไลน”์ ท่ีบา้น  ทั้งสามี  และอะนาเบลเลไดเ้ปล่ียนแปลงตวัเองหลายอยา่ง  พระคริสตไ์ดท้รงอวยพระพร
ใหค้รอบครัวของพวกเขาอยา่งมาก...สิบเอด็เดือนหลงัจากท่ี อะนาเบลเล รู้สึกทอ้ใจสุดๆ จนออกจากบา้น 
และเดินไปตามถนนอยา่งไม่มีจุดหมาย.. และไดไ้ปพบศิษยาภิบาลโบสถแ์อด๊เวนตีส...พระเจา้ทรงท าการ
อศัจรรยใ์นครอบครัวของอะนาเบลเล  เม่ือปลายปี 2021 ท่ีผา่นมา ทั้งสามี และอะนาเบลเล  รวมทั้งลูกสาว
คนเล็กไดรั้บบพัติศมาพร้อมกนัในโบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส 

        พระเจา้ไดท้รงไถ่ครอบครัวของอะนาเบลเลใหก้ลบัคืนมา  อะนาเบลเลกล่าวเป็นพยานขอบพระคุณ
สรรเสริญ พระนามของพระเจา้ส าหรับความรัก และพระเมตตาของพระองค ์ อะนาเบลเลตอ้งการจะหนุน 

ใจครอบครัวอ่ืนๆใหพ้ึ่งวางใจในพระเจา้ผา่นการอธิษฐานเช่นกนั หล่อนกล่าวสรุปวา่ “ไม่มีส่ิงใดเป็นไป
ไม่ไดส้ าหรับพระองค”์...“จงยกพระเจา้ข้ึนเป็นหน่ึง และด าเนินชีวิตตามน ้าพระทยัของพระองค ์ พระเจา้
ทรงสัตยซ่ื์อ และพระองคท์รงเป็นท่ีพ  านกัอนัปลอดภยัส าหรับทุกครอบครัวของผูท่ี้ไวว้างใจในพระองค์” 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี จะน าไปช่วยเปิดโบสถแ์ห่งใหม่ ในเมือง
อนัเป็นบา้นเกิดของ “อะนาเบลเล” คือเมือง “โคชาแบมบา”, ประเทศโบลิเวยี... ขอบคุณพี่นอ้งในองคพ์ระ
เยซูทุกท่านท่ีก าลงัวางแผนจะถวายใหก้บัพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศโบลิเวยี ในวนัสะบาโตท่ี 24 
กนัยายนน้ี ซ่ึงจะช่วยใหค้รอบครัวอ่ืนๆ ไดพ้บกบัการเยยีวยาฝ่ายจิตวญิญาณ และไดรั้บการฟ้ืนฟูชีวติ
ครอบครัวข้ึนใหม่..ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน.. ในนามพระคริสตเ์จา้....อาเมน. 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่9 กรกฎาคม 2022 

การอศัจรรย์ขณะเกดิโรคระบาด 

 

เล่าโดย กิลเลอร์โม...ประเทศโบลิเวยี  

        ในช่วงการระบาดหนกัของโควิด 19 ประเทศโบลิเวียไดท้  าการปิดประเทศ และปิดโบสถ ์โดยให้
สมาชิก และผูส้นใจรับฟังรายการวนัสะบาโต  และเร่ืองเทศน์ทาง “ออนไลน์ “ แทนเมืองใหญ่อนัอบัสอง
ของโบลิเวยี คือเมือง “เอล อลัโต” ผูเ้ช่ือรวมตวักนั และนมสัการเป็นกลุ่มเล็กหลาย กลุ่มตามบา้นเรือนของผู ้
เช่ือคนใดคนหน่ึง กลุ่มเล็กท่ีนมสัการในบา้นของกิลเลอร์โม ร่วมกนัอธิษฐานอยา่งร้อนรน เพื่อกลุ่มเล็กกลุ่ม
อ่ืนๆ ขอใหผู้เ้ช่ือทุกคนไม่ทอ้ถอย  และใหทุ้กคนรอดปลอดภยัจากโรคระบาด         

        วนัหน่ึงขณะท่ี “กิลเลอร์โม” ก าลงัอธิษฐาน ความคิดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึนในสมองของเขา  เขาเอ่ยปากกบั
เหล่าพี่นอ้งผูเ้ช่ือวา่ “ท าไมเราไม่เดินทางจากตวัเมือง เพื่อไปร่วมนมสัการกนัท่ีนอกเมือง ในเขตพื้นท่ี ท่ีไม่มี
ผูค้นอาศยัอยูห่นาแน่น โดยหาบา้นเช่าท่ีห่างไกลจากคนอ่ืน  หรือจดัท าสถานท่ีนมสัการแบบง่ายๆข้ึนเอง”
สมาชิกร่วมกนัอธิษฐานเผือ่แผนการดงักล่าว กิลเลอร์โม และสมาชิกอีกสองคนในกลุ่มไดเ้ดินทางไปส ารวจ
พื้นท่ี  ในท่ีสุด พวกเขาเลือกท าเลเชิงเขา ซ่ึงผูค้นอาศยัอยูใ่นแถบนั้นเป็นชาวพื้นเมือง และใช ้“ภาษาไอมารา” 
ในการพูดกนั  กิลเลอร์โม เช่าโรงนาเก่าแห่งหน่ึง และวางแผนปรับปรุงท าเป็นสถานท่ีนมสัการ หลงัจากท า
การปรับปรุงเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีนมสัการ...สะบาโตแรก มีผูช้ายเพียง 8 คนร่วมนมสัการพวกเขาไม่ทอ้ถอย  
โดยไดร่้วมกนัอธิษฐานทั้งในสถานท่ีนมสัการ และท่ีบา้นมากข้ึน  พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน  ในแต่ละวนั
สะบาโตมีผูม้าร่วมนมสัการมากข้ึนตามล าดบั  หลงัจากสามเดือนแรก กลุ่มนมสัการท่ีเชิงเขา (ท่ียอดเขามี
หิมะปกคลุมตลอดปี)  แห่งน้ี มีผูม้านมสัการเพิ่มข้ึน  จนปัจจุบนั มีผูม้านมสัการบางสะบาโตถึง 100  คน 
โดยนบัรวมสมาชิกโบสถ ์“อีแวนลิเคิล” และสมาชิกโบสถอ่ื์นๆดว้ย ท่ีมาร่วมรับพระพรในบางวนัสะบาโต 

        แมอ้ากาศจะหนาว  ฝนจะตก และอยูห่่างไกลจากตวัเมืองถึงสองกิโลเมตรเศษ  แต่ไม่ไดท้  าใหพ้วก
ผูห้ญิง และเด็กๆ เกิดความเหน่ือยลา้ ท่ีตอ้งเดินเทา้จากตวัเมือง โดยเฉพาะช่วงสุดทา้ยตอ้งเดินเทา้ไต่
ระดบัสูงข้ึน  ขณะท่ีก าลงัเดินพวกเขามกัจะพูดกนัวา่ “ใหพ้วกเราพากนัเดิน พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัเรา” ผู ้
มาร่วมนมสัการ ร่วมกนัอธิษฐานอยา่งร้อนรน  และอุทิศถวายตวั ณ ท่ีนมสัการแห่งใหม่  และขณะอยูท่ี่บา้น
พวกเขานดัวนักนัอดอาหาร  และอธิษฐานร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อการฟ้ืนฟู และพนัธกิจการประกาศ
หลกัขอ้เช่ือของชาวแอด๊เวนตีส 

         การนมสัการ ณ ท่ีประชุมเชิงเขาทุกวนัสะบาโต  พวกเขาไดรั้บพระพรแห่งการหนุนใจอยา่งมาก  ผูเ้ช่ือ
พากนัแสวงหาน ้าพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้มากข้ึน  แมบ้างคนจะตอ้งต่อสู้ด้ินรน เพราะถูกยกเลิกการจา้งงาน  
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และบางคนก็เจบ็ป่วย  และมีโรคประจ าตวั  พวกเขาจะออกจากสถานท่ีนมสัการดว้ยความซาบซ้ึงในความรัก 
และพระกรุณาคุณจนน ้าตาไหลซึมออกมา  พร้อมกนันั้นพวกเขามีความเช่ือมากข้ึน ทุกคนตระหนกัวา่พระ
เจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย และทรงควบคุมสถานการณ์ต่างๆ  และพระองคไ์ดท้รงท าการอศัจรรยใ์นชีวติของพวก
เขา  พวกเขาไดก้ล่าวหนุนใจซ่ึงกนัและกนั ดว้ยพระธรรม ฟีลิปปี 4:19  ซ่ึงกล่าววา่ “พระเจา้ของขา้พเจา้จะ
ประทานทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่พวกท่าน จากทรัพยอ์นัรุ่งโรจน์ของพระองคใ์นพระเยซูคริสต”์        

        ขณะชาวโลกทั้งใบไดเ้คล่ือนไหวชา้ลงในช่วงเกิดโรคระบาด  แต่การประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์
จะตอ้งไม่ชา้ตามไปดว้ย  มีการอศัจรรยเ์กิดข้ึน ณ สถานท่ีนมสัการเชิงเขาระหวา่งท่ีเกิดโรคระบาด มี  13 คน
ไดถ้วายชีวติของพวกเขาผา่นพิธีบพัติศมา ปัจจุบนักลุ่มผูส้ัตยซ่ื์อจากสถานท่ีนมสัการเชิงเขา มีมากกวา่ 50 
คน ท่ีมานมสัการเป็นประจ าทุกวนัสะบาโต แมจ้ะมีโรคระบาด พระกิตติคุณยงัถูกเผยแพร่ออกไปใน“เอล 
อลัโต” เมืองใหญ่อนัดบัสองในโบลิเวยี แต่ในเมือง เอล อลัโต ยงัไม่มีโบสถแ์อด๊เวนตีสตั้งอยู ่ เงินถวายใน
วนัสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ีจะน าไปช่วยก่อสร้างอาคารโบสถใ์นระแวกเพื่อนบา้น  ขอบคุณพี่นอ้ง
ในพระคริสตทุ์กท่าน ท่ีไดว้างแผนเพื่อถวายช่วยพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศโลลิเวยี... ขอพระเจา้ทรง
อวยพระพรทุกท่าน 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 16 กรกฎาคม 2022 

เสียงเพลงในใจของฉัน 

 

เล่าโดย กาเบรียลลา...ประเทศโบลิเวยี    

        นกัร้องมีช่ือบางคนเป็นคนมีอารมณ์ช่ืนชอบดา้นดนตรีตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก แต่ส่ิงน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนกบั “กาเบรี
ยลลา” กาเบรียลลา เติบโตข้ึนในเมือง “ลา ปาซ” ประเทศโบลิเวยี ขณะท่ียงัเป็นเด็กเธอเป็นผูมี้ความเช่ือ
เขม้แขง็ในพระเยซูนบัแต่เป็นเด็กมา คุณแม่ของเธอสอนเธอเก่ียวกบัความรักอนัหาท่ีเปรียบไม่ไดข้องพระ
เยซู เม่ือ กาเบรียลลาเติบโตข้ึน เธอไดเ้รียนรู้เร่ือง “พระบญัญติัสิบประการ” ซ่ึงรวมถึงพระบญัญติัขอ้ส่ีวา่
ดว้ยเร่ืองวนัท่ีเจด็ของสัปดาห์เป็นวนัสะบาโต  เป็นวนับริสุทธ์ิ ท่ีสะทอ้นพระลกัษณะแห่งความรักของพระ
เจา้ เม่ือ กาเบรียลลา อายไุด ้9 ขวบเธอเขา้ใจความส าคญัของ เงินสิบลดหน่ึง และเงินถวาย และเธอไดถ้วาย
ชีวติจิตใจของเธอใหก้บัพระเจา้ โดยเขา้สู่พิธีบพัติศมา 

        แต่เม่ือหลายปีผา่นไป เธอไดเ้รียนรู้เร่ืองความช่ืนชมยนิดี และความร่ืนเริงของโลก  และประตูสู่
ความสุขใจจากเสียงเพลง และเสียงดนตรีกาเบรียลลา ชอบร้องเพลงเพื่อความสนุกสนานในช่วงโรงเรียน
หยดุ ต่อมาเธอถูกเชิญให้เขา้ร่วมกบักลุ่มนกัร้อง และนกัดนตรี ซ่ึงท าใหมี้ความยนิดีมาก จนท าใหเ้ธอคิดวา่
เม่ือเธอเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เธอจะเลือกอาชีพการเป็นนกัร้อง  เม่ือกาเบรียลลาอายไุด ้19 ปี เธอแน่ใจวา่ “การ
เป็นนกัร้อง” จะเป็นอาชีพท่ีเหมาะกบัเธอท่ีสุด เพราะการร้องเพลงเป็นชีวติจิตใจของเธอ” 

        ขณะท่ีกาเบรียลลา ก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั  กาเบรียลลาร้องเพลงกบักลุ่มนกัร้องหลายกลุ่ม  มี
บางคร้ังเธอถามตวัเองวา่ ส่ิงท่ีเธอก าลงัท าอยูเ่ป็นส่ิงถูกตอ้งหรือไม่... หรือวา่เธอก าลงัเดินทางอยูบ่นเส้นทาง
ท่ีผดิพลาด โดยเฉพาะตอนท่ีเธอไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุทางรถยนตค์ร้ังร้ายแรง  และมีเพียงเธอคนเดียวท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็หนกักวา่เพื่อนๆ ต่อมา กาเบรียลลา เรียนส าเร็จไดรั้บปริญญาตรีดา้นจิตวิทยา 

        หลงัจากหายจากการบาดเจบ็  กาเบรียลลากบัเพื่อนอีกบางคนไดร่้วมกนัตั้งกลุ่มนกัร้อง-นกัดนตรีข้ึน 
ปรากฏวา่ประสบกบัความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว  วงดนตรีท่ีกาเบรียลมีส่วนในการตั้งข้ึนจะรับร้องเพลง และ
เล่นดนตรีในงานอีเวนทต่์างๆ กาเบรียลลา มีความช่ืนชมยนิดีในการร้องเพลง  เธอไดไ้ปในงานเล้ียงต่างๆ 
ไดใ้ชเ้งินซ้ือส่ิงของแบรนเนมหลายรายการอยา่งฟุ่มเฟือย กาเบรียลลาบอกกบัตวัเธอเองวา่  เธอชอบการร้อง
เพลง  อีกทั้งมนัเป็นงานท่ีไดเ้งินดีมาก  แต่วนัใดท่ีเธอไม่ไดอ้อกไปร้องเพลง หรือไม่ไดอ้อกไปซ้ือของ  เธอ
รู้สึกวา่งเปล่าภายใน  ชีวติดูเหมือนไม่มีความหมายใดๆ ในช่วงเวลาดงักล่าว กาเบรียลลาไม่ไดห้ยดุไป
นมสัการท่ีโบสถเ์สียทีเดียว เธอท าตวัเป็นคริสเตียนในบางวนัสะบาโตตอนเชา้ แต่เธอจะกลบัไปใชชี้วติของ
ตวัเองหลงัชัว่โมงเทศนา เม่ือโบสถเ์ลิก ! 
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        เชา้วนัสะบาโตหน่ึง ขณะท่ีเธอนัง่ฟังเพลงพิเศษท่ีเด็กวยัรุ่นคนหน่ึงร้องก่อนการเทศนา  ความปรารถนา
จากจิตใจของเธอไดก่้อรูปข้ึน...เธออยากร้องเพลงเพื่อพระเจา้ เธอคิดวา่ “เธออยากร้องเพลงในโบสถ.์. คุณ
แม่ของฉนัคงจะรู้สึกภาคภูมิใจมาก ท่ีลูกสาวของคุณแม่ร้องเพลงในโบสถ”์ หลงัจากวนัสะบาโตนั้น  กาเบรี
ยลลาไปนมสัการท่ีโบสถเ์ป็นประจ า  ไม่เพียงในชัว่โมงวนัสะบาโต และชัว่โมงเทศนา  แต่อยูต่่อในตอนบ่าย
ส าหรับรายการต่างๆดว้ย  เธอเร่ิมฟังเพลงของนกัร้องแอด๊เวนตีสคนอ่ืนๆ ในไม่นานต่อมา กาเบรียลลา มี
ความรู้สึกวา่หล่อนตอ้งการเดินออกไปจากดนตรีทางโลก  แต่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองยากเพราะ เธอตอ้งต่อสู้ด้ินรน
กบัความปรารถนาตลอดมาวา่  เธอตอ้งการจะเป็นนกัร้องท่ีมีช่ือเสียงและแลว้ “ไวรัส โควดิ 19” ไดร้ะบาด
ไปทัว่  งานอีเวนท ์และสถานบนัเทิงต่างๆ ถูกสั่งใหปิ้ดตวัลงอยา่งฉบัพลนั เหตุการณ์ดงักล่าวท าใหก้าเบรียล
ลาไม่ตอ้งไปปรากฏตวัในงานเพื่อร้องเพลง  กาเบรียลลารู้สึกผอ่นคลาย ท่ีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
ท าใหเ้ธอรู้สึกง่ายข้ึน  ท่ีจะตดัเชือกท่ีผกูมดัชีวติเธอไวก้บัส่ิงไม่มีความหมายฝ่ายจิตวญิญาณ 

        กาเบรียลลาไดก้ลายเป็นเพื่อนสนิทกบัศิษยาภิบาล  และเขาไดเ้ชิญเธอใหศึ้กษาพระคมัภีร์ ซ่ึงเธอตอบ
รับดว้ยความยนิดี เม่ือศึกษาไปจนจบหลกัขอ้เช่ือ กาเบรียลลา ไดอุ้ทิศถวายดวงใจของเธออีกคร้ังหน่ึงผา่น
พิธีบพัติศมา  เธอรู้สึกวา่พระเจา้ทรงประทานโอกาสใหเ้ธอคร้ังใหม่ท่ีจะด าเนินชีวิตไปกบัพระองค ์กาเบรียล
ลาไดรั้บบพัติศมาในเวลาไม่ถึงหน่ึงปี หลงัจากการแพร่ระบาดของโควดิ 19  ในการกล่าวค าพยานหลงัจาก
การข้ึนจากน ้า  เธอไดป้ระกาศวา่ “ทุกส่ิงท่ีฉนัมีเป็นของพระเจา้ !” 

        กาเบรียลลา อธิษฐานวา่  “ขา้พระองคข์ออุทิศชีวิตของขา้พระองคแ์ด่พระเจา้  ไม่วา่จะเป็นพรสวรรค ์
หรือตะลนัตท่ี์ขา้พระองมี์  ขา้พระองคข์ออุทิศเพื่อถวายการรับใชพ้ระองค์” หลงัพิธีบพัติศมา กาเบรียลลา ได้
มีโอกาสร้องเพลงถวายพระสิริแด่พระเจา้บ่อยข้ึน  เม่ือเธอถูกขอจากเหล่าผูน้ าหรือสมาชิก หรือเม่ือโอกาส
เปิดให ้ นอกจากน้ีกาเบรียลลาไดเ้ร่ิมถวายการรับใชด้ว้ยการเปิดสัมมนา “ออนไลน์” ในหวัขอ้ “จิตวทิยา  
และสอนพระคมัภีร์”.. ผา่นงานรับใชข้องกาเบรียลลาในเวลาไม่นาน มีส่ีคนไดต้ดัสินใจรับบพัติศมาใน
ขณะท่ีโรคระบาดยงัไม่หมดไป กาเบรียลลามีข่าวสารพิเศษส าหรับเยาวชน และคนหนุ่มสาว โดยเธอหวงัวา่
ประสบการณ์ชีวติของเธอจะท าใหเ้ยาวชนคนหนุ่มสาวคิดไดว้า่ พวกเขาอาจถูกทดลองใหเ้ดินออกห่างจาก
เส้นทางท่ีน าไปสู่พระคริสต ์“โปรดอยา่เสียเวลาของคุณใหก้บัส่ิงท่ีอยูฝ่่ายโลก...ทุกคนมีของประทาน  และ
ตะลนัต ์ ขอเพียงคุณคน้หามนัใหพ้บ และใชม้นัเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจา้” 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามไตรมาสน้ี จะน าไปสร้างโบสถห์ลงัใหม่ในเมือง “ลา 
ปาซ” ซ่ึงเป็นเมืองบา้นเกิดของ “กาเบรียลลา” ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่าน ท่ีไดว้างแผนจะถวาย
เงินพื่อส่งเสริมงานของพระเจา้ในประเทศโบลิเวยี...ขอพระบิดาเจา้ทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน. 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 23 กรกฎาคม 2022 

พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุม 

 

เล่าโดย  เคิร์ท...ประเทศโบลิเวยี 

                แครอล มาหาเพื่อนช่ือ “เคิร์ท” พร้อมกบัปัญหาหนกั กล่าวคือมีใครคนหน่ึงพยายามขโมยบา้นของ
หล่อนใน “ตรินิแดด” ประเทศโบลิเวยี  และหล่อนตอ้งการใหเ้คิร์ทช่วยหล่อนในเร่ืองน้ี ปัญหาเร่ิมตน้เม่ือแค
รอลยา้ยจากประเทศโบลิเวยี ไปยงัประเทศบราซิล เพื่อเรียนปริญญาโทดา้น “วสิัญญี-วิทยา” (การวางยาชา 
และยาสลบ) แครอล และ เคิร์ท เคยท างานดว้ยกนัท่ีศูนยก์ารแพทยข์องมหาวทิยาลยั ท่ี แครอล และสามีเคย
เปิดคลีนิคท่ีตรินิแดด 

                 เม่ือแครอล และสามียา้ยไปอยูป่ระเทศบราซิล พวกเขาขอใหเ้พื่อนท่ีไวใ้จไดค้นหน่ึงเป็นคนดูแล
บา้นซ่ึงสร้างบนท่ีดินแปลงหน่ึง ท่ีเมืองตรินิแดด ท่ีดินแปลงนั้นอยูใ่นท าเลดี เพราะอยูห่่างจากศูนยก์ลางของ
ตวัเมืองไม่ก่ีกิโลเมตร เพื่อนคนนั้นไดย้า้ยครอบครัวไปอยูใ่นบา้นของแครอล.. และต่อมาเขาไดไ้ลน์บอกแค
รอลวา่ เขาสนใจจะซ้ือบา้น พร้อมท่ีดินของแครอล แครอลตอบตกลง  และเสนอขายใหเ้พื่อนในราคาต ่าเป็น
พิเศษ แต่แทนท่ีเขาจะด าเนินการซ้ือขาย  เพื่อนคนนั้นบอกกบัแครอลวา่ เขายงัไม่พร้อมขอเวลาอีกหน่อย  
จากนั้นก็เงียบหายไป ไม่ติดต่อมาหาแครอลเลย  แครอลโทรไปก็ไม่รับสาย...  

                  หา้ปีต่อมา แครอล  และสามีเดินทางไปตรินิแดด และไดพ้บวา่เพื่อนคนท่ีแครอลไวใ้จไดย้ืน่ค  า
ร้องกบัส านกังานท่ีดิน ขอเขา้ครอบครองบา้น  และท่ีดินของแครอล ดว้ยเหตุผลวา่เจา้ของเพิกเฉยไม่สนใจ  
มีกฏหมายขอ้หน่ึงเขียนวา่ “ถา้คนบุคคลหน่ึงไดอ้าศยัอยูใ่นท่ีดินผนืใดเกินสิบปี โดยเจา้ของท่ีไม่ใส่ใจ หรือ
ท าหนงัสือตกลงกนัไว ้ผูอ้ยูอ่าศยัในท่ีดินแปลงนั้นอยา่งต่อเน่ือง สามารถยืน่ค  าร้องขอจดกรรมสิทธ์ิเป็น
เจา้ของท่ีดินแปลงนั้นได”้ แครอลไปยืน่ฟ้องต่อศาล โดยใหเ้หตุผลวา่หล่อนไม่ไดป้ล่อยปละบา้นและท่ีดิน
ของหล่อน  แต่ไดฝ้ากเพื่อนใหดู้แล และเพื่อนบอกจะซ้ือ  แต่ต่อมากลบับอกวา่ไม่มีเงิน  แลว้เงียบไป  ไม่
ติดต่อกลบัไปยงัหล่อน แต่อาศยัช่องโหวข่องกฏหมาย  และความไวว้างใจของเธอ ท าการยืน่ค าร้องโดยอา้ง
วา่เจา้ของท่ีดินไม่สนใจ ..คดีคา้งอยูศ่าลถึงหา้ปี ศาลยงัไมต่ดัสิน เพราะแครอลไม่ไดม้าติดตามเร่ือง  แต่
ตอนน้ีหล่อนเรียนส าเร็จแลว้ และไดง้านดีท่ีประเทศบราซิล จึงจะไม่กลบัมาอยูท่ี่ตรินิแดดอีก  อน่ึงหล่อน
และสามีไดซ้ื้อบา้นหลงัหน่ึงในประเทศบราซิลแลว้ดว้ย  ตอนน้ีแครอลไม่มีเงินบินไปมาเพื่อติดตามคดีใน
ศาล 

เม่ือเป็นเช่นน้ี แครอล และสามีไดม้าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าคือเคิร์ท  แครอล บอกกบัเคิร์
ทวา่ “ฉนัและสามีเคยคิดฝัน จะสร้างคลินิคดา้นการแพทยบ์นท่ีดินแปลงน้ี  แต่ตอนน้ีเราปรารถนาจะไดเ้ห็น
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คริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสของคุณสร้างโบสถบ์นท่ีดินแปลงน้ีแทน” “เราตอ้งการบริจาคท่ีดินแปลงน้ี
เป็นคลีนิคส าหรับดวงวิญญาณ”...เคิร์ทไดน้ าเร่ืองน้ีไปสู่คณะกรรมการโบสถแ์ละพวกเขาเห็นดว้ยท่ีจะรับ
บริจาคท่ีดิน เพื่อขยายงานพระกิตติคุณ ดว้ยการเอ้ือมออกไปยงัผูอ้าศยัในตวัเมือง 

                   แต่ดูเหมือนซาตานตอ้งการขดัขวางงานของพระเจา้  การพิจารณาของศาลด าเนินต่ออีกหา้ปี และ
ไปจบลงท่ีศาลสูงแห่งโบลิเวีย   แต่คดีความอยูท่ี่ศาลสูงเพียงสามสิบวนั  แลว้ศาลสูงไดต้ดัสินวา่ ท่ีดินตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส ตามเจตนารมณ์ของ คุณแครอล, เจา้ของตวัจริง เป็นผู ้
บริจาคใหส้ านกังานท่ีดินไดอ้อกโฉนดท่ีดินใหก้บัคริสตจกัรฯ  และคริสตจกัรฯไดย้ืน่พิมพเ์ขียวอาคารโบสถ์
เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง  ในสองเดือนต่อมาหลงัจากท่ีทางการไดอ้อกใบอนุญาตใหส้ร้างได ้ บริษทัก่อสร้าง
ไดเ้ร่ิมลงมือสร้างอาคารโบสถ ์โดยมีอาคารอีกหลงัเช่ือมต่อกบัอาคารโบสถ ์ ซ่ึงใชเ้ป็น “ศูนยรู์ปแบบการ
ด าเนินชีวติเพื่อสุขภาพ” แห่งตรินิแดด..   

                    เคิร์ท กล่าววา่ “พระเจา้ทรงแสดงใหเ้ห็นอีกคร้ังหน่ึง วา่พระองคท์รงก าหนดเวลา และตดัสิน
พระทยัเร่ืองคดีใหเ้ป็นไปเพื่อใหบ้งัเกิดผลดี ส าหรับผูท่ี้รักพระองค”์... เคิร์ทกล่าวเสริมอีกวา่ “พระเจา้ยงัทรง
ควบคุมสถานการณ์ ขอน ้าพระทยัของพระองคส์ าเร็จในโลก ..เหมือนท่ีเป็นไปบนแผน่ดินสวรรค”์   

                   ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่านท่ีใหก้ารสนบัสนุนพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศโบลิเวยี...
ขอพระบิดาเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน และทั้งครอบครัวของท่านดว้ย...ในนามพระคริสตเ์จา้...อาเมน. 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 30  กรกฎาคม 2022 

ก้อนหินทีส่วยงาม 

 

เล่าโดย  แจ๊คลินี...ประเทศบราซิล 

        เมืองหน่ึงท่ีตั้งบนฝ่ังแม่น ้า ท่ีไหลผา่นภาคกลางของบราซิล มีช่ือในภาษาพื้นเมืองวา่  “เมืองไอตาปาซิ”  

ซ่ึงหมายความวา่ “เมืองกอ้นหินท่ีสวยงาม” มีเหตุผลดีท่ีจะเรียกเมืองน้ีวา่ “เมืองกอ้นหินท่ีสวยงาม” เมืองน้ี
ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเขตร้อน พื้นท่ีอุดมไปดว้ยแร่มีค่าต่างๆ ชาวเหมืองจ านวนไม่นอ้ยมีอาชีพท าเหมือง  ดว้ยการ
ขดุหาผลึกแร่มีค่าเหล่านั้น  ซ่ึงเม่ือน าผลึกแขง็ไปเจียระไนแลว้ แต่ละเหล่ียมมุมของผลึกสะทอ้นกบัแสงแวว
วาว ในพื้นท่ีดงักล่าว นอกจากแร่มีล ้าค่าต่างๆแลว้ ยงัเป็นแหล่งท าเหมืองทองค าดว้ย จ านวนผลึกของแร่
ต่างๆ และทองค าท่ีส่องประกายแวววบั เมืองน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะถูกเรียกวา่ “เมืองกอ้นหินท่ีสวยงามแห่ง
บราซิล” 

       แต่ส าหรับแจค็ลินี  หล่อนมองไม่เห็นความงดงามของแร่ต่างๆในธรรมชาติ  เพราะวา่หล่อนมีปัญหา
ชีวติส่วนตวัหลายอยา่ง ท่ีประดงัมาทบัถมชีวติของหล่อน  แจค็ลินีอาศยัในเมืองขนาดเล็กแห่งน้ี ซ่ึงมี
ประชากรเพียง 18,500 คน เม่ือมีปัญหาหล่อนไม่ทราบจะหนัหนา้ไปพึ่งใคร จนวนัหน่ึงเพื่อนช่ือ “มาเรีย ริ
ตา” ไดเ้ชิญแจค๊ลินีใหไ้ปร่วมประชุมกบักลุ่มสตรีของโบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส แจค๊ลินี ชอบกิจกรรม
ของกลุ่มสตรีมาก  จึงเร่ิมไปเขา้กลุ่มสตรีทุกวนัองัคาร และ โอกาสต่อมาแจค๊ลินีไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบักลุ่ม
อธิษฐานในคืนวนัพุธ  และไปร่วมประชุมกบักลุ่มเยาวชนในคืนวนัศุกร์ และทา้ยสุดไดไ้ปนมสัการท่ีโบสถ์
ในวนัสะโตดว้ย  เรียกไดว้า่แจค๊ลินีเขา้ร่วมในการกิจกรรม หรือร่วมนมสัการถึงส่ีคร้ัง ต่อหน่ีงสัปดาห์ 

       แมว้า่แจค๊ลินี เกิด และเติบโตข้ึนในครอบครัวคริสเตียน แต่หล่อนไม่ไดรู้้จกัพระเจา้ดีเท่าท่ีควร ขณะท่ี
ยงัเป็นเด็กหญิง หล่อนไดรั้บบพัติศมาในโบสถท่ี์ครอบครัวเป็นสมาชิกอยู ่และไดเ้ขา้ร่วมในพิธีมหาสนิท
คร้ังแรกท่ีนัน่ สรุปแลว้ตอนเป็นเด็ก  และเป็นวยัรุ่นแจค๊ลินีไปนมสัการท่ีโบสถเ์กือบทุกวนัอาทิตย ์ แต่
ดวงใจของหล่อนรู้สึกวา่งเปล่า  หล่อนไม่เคยรู้สึกวา่อยูใ่กลชิ้ดพระเจา้ตลอดวนัเวลาท่ีผา่นมา  ส าหรับพระ
คมัภีร์นั้นหล่อนแทบไม่ไดห้ยบิข้ึนมาอ่าน..ไม่เคยตรึกตรองในค าสอนศกัด์ิสิทธ์ิในพระวจนะของพระเจา้เลย
ส่วน มาเรีย ริตา เป็นผูท่ี้เติบโตข้ึนในครอบครัวเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส  มาเรีย ริตารู้สึกยนิดีมากเม่ือแจค๊ลินี 
มีความกระตือรือร้นไปนมสัการท่ีโบสถส่ี์คร้ังในหน่ึงสัปดาห์ 

       สตรีทั้งสองคือ แจค๊ลินี และ มาเรีย เปิดใจพูดคุยกนัเก่ียวกบัพระเจา้ มาเรีย ริตา ถามแจค๊ลินีวา่  หล่อน
คิดอยา่งไรเก่ียวกบัวนัสะบาโต และค าสอนเร่ือง “สถานะของคนตาย” แจค๊ลินีตอบวา่ หล่อนไม่เคยอ่านพระ
คมัภีร์เก่ียวกบัวนัสะบาโต  และเร่ืองท่ีสอนวา่ “คนตายแลว้ไปไหน?” เม่ือถูกถามในเร่ืองน้ี แจ๊คลินีตอบวา่
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ฉนัไม่ทราบ แต่ตอนน้ีฉนัอยากรู้อยากเห็นอยา่งยิง่วา่พระคมัภีร์สอนไวอ้ยา่งไร?  และในวนันั้นเอง แจค๊ลินี 
ไดต้ดัสินใจศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยตวัเอง  เพื่อมองหาความจริงท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยให้ทราบในพระวจนะของ
พระองค ์

เม่ือมาเรีย ริตา เสนอวา่หล่อนจะสอนพระคมัภีร์ให ้ แจค๊ลินีตอบรับดว้ยความยนิดี ต่อมาแจค๊ลินี  รู้สึก
อศัจรรยใ์จอยา่งยิง่ เม่ือมองเห็นวา่ พระเจา้ไดว้างโครงร่างหลกัการด ารงชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดีไวใ้นพระคมัภีร์ 
และหล่อนรู้สึกประทบัใจมากเป็นพิเศษ ท่ีไดพ้บวา่คริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊ตีสไดน้ าหลกัค าสอนเร่ือง
อาหาร และการด ารงชีวติเพื่อสุขภาพดีมาเป็นแนวปฏิบติั  แจค๊ลินี พึ่งส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
“โภชนาการ”  จากมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  การท่ีคริสตจกัรแอด๊เวนตีสสอนเนน้ในเร่ืองอาหาร และหลกัการ
ด าเนินชีวติในรูปแบบชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดีกวา่  ท าใหห้ล่อนรู้สึกไดว้า่ พระเจา้ทรงก าลงัน าทางชีวติของ
หล่อนสู่คริสตจกัรเท่ียงแทข้องพระองค ์

การไดรั้บค าสอนในหลกัขอ้เช่ือทั้งหมด  แมจ้ะมีบางขอ้ท่ีแจค๊ลินี มีความรู้สึกวา่ หล่อนยงัไม่พร้อม
ท่ีจะรับเอาค าสอนใหม่นั้นทนัที  แต่เม่ือแจค๊ลินีไดศึ้กษาพระคมัภีร์กบั มาเรีย ริตา ต่อไปอีก ดวงใจของ
หล่อนมีความปรารถนายิง่ข้ึนตามล าดบัท่ีจะถวายดวงใจ และชีวติของหล่อนอยา่งหมดส้ินแด่พระเยซูต่อมา
เม่ือแจค๊ลินีไดศึ้กษาหลกัขอ้เช่ือของคริสตจกัรแอ๊ดเวนตีสจนจบ มาเรีย ริตา ไดช้วนให ้แจค๊ลินี ศึกษา พระ
ธรรมววิรณ์ต่อ หล่อนไดอ่้านเก่ียวสถานท่ีสวยงาม ซ่ึงวจิิตรสวยงามยิง่กวา่  “เมืองกอ้นหินท่ีสวยงาม” ใน
ประเทศบราซิล  หล่อนไดอ่้านเก่ียวกบั “นครเยรูซาเล็มใหม่เล่ือนลอยลงมาจากสวรรค ์และจากพระเจา้ นคร
น้ีไดจ้ดัเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ เหมือนอยา่งเจา้สาวแต่งตวัไวส้ าหรับสามี” (ววิรณ์ 21:2)  แจค๊ลินีไดอ่้านดว้ยวา่..
รากฐานของ “ก าแพงของนครนั้นก่อดว้ยแกว้มณีโชติ  และนครนั้นประดบัดว้ยเพชรนิลจินดาทุกชนิด  ฐาน
ท่ีหน่ึงเป็นแกว้มณีโชติ,  ท่ีสองไพฑูรย,์  ท่ีสามโมรา,  ท่ีส่ีมรกต, ท่ีหา้โกเมน...ประตูทั้งสิบสองประตูท าดว้ย
ไข่มุกสิบสองเมด็  และถนนในเมืองนั้นเป็นทองค าบริสุทธ์ิใสราวกบัแกว้” (ววิรณ์ 21:19 , 21)  แจค๊ลินี ได้
อ่านพระสัญญาของพระเยซูดว้ยวา่ พระองคจ์ะประทานหินสีขาวใหก้บัแต่ละคนท่ีอาศยัในนครเยรูซาเล็ม
ใหม่ โดยตรัสวา่ “ผูใ้ดท่ีมีชยัชนะ เราจะใหหิ้นขาวแก่เขาดว้ย  ท่ีหินนั้นมีช่ือใหม่จารึกไว ้ซ่ึงไม่มีผูใ้ดรู้เลย 
นอกจากผูท่ี้รับเท่านั้น” (ววิรณ์ 2:17) เม่ือแจค๊ลินีไดอ่้านพระธรรมวิวรณ์ถึงตอนน้ี  จิตใจของหล่อน
ปรารถนาจะถวายใหก้บัพระองค ์ 

        ปัจจุบนั แจค๊ลินี ก าลงัฉายแสงเป็นพยานในเมืองท่ีหล่อนอาศยัอยู ่ คือ “เมืองกอ้นหินท่ีสวยงาม” แห่ง
ประเทศบราซิล  หล่อนอธิษฐานขอ พระเจา้ทรงใชห้ล่อนใหเ้ตรียมสามี และลูกสาวทั้งสองของพวกเขา และ
คนอ่ืนๆอีกมากใหม้ารับเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด  และพร้อมท่ีจะตอ้นรับนครเยรูซาเล็มใหม่ “เมือง
แห่งเพชรนิลจินดาท่ีสวยงามท่ีสุดในจกัรวาล” 

         แจค๊ลินีเป็นพยานดว้ยวา่ “ฉนัขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีทรงใหบุ้คคลท่ีแสนดี และรักพระองคเ์ขา้มาใน
ชีวติของฉนั และฉนัทราบดว้ยวา่ทุกส่ิงจะท างานร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดผลดี  เพราะวา่พระเจา้ทรงไดว้างแผน
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ส าหรับชีวติของฉนั และส าหรับท่านทั้งหลาย”...หล่อนกล่าวเสริมดว้ยวา่ “ขอบพระคุณพระเยซูท่ีทรงรักฉนั
อยา่งมากมาย แมว้า่ฉนัไม่คู่ควรจะไดรั้บ... ฉนัตอ้งการเติบโตข้ึนในพระคริสต ์และฉนัตอ้งการน าคนอีก
มากมายมาหาพระองค”์ 

        ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่าน ส าหรับการวางแผนท่ีจะถวายอยา่งมีใจกวา้งในวนัท่ี 24  กนัยายน
ศกน้ีเพื่อจะน าไปสร้างโบสถห์ลงัใหม่ส่ีหลงัในประเทศบราซิล เพื่อใหบุ้คคลต่างๆ อยา่งเช่น แจค๊ลินี 
สามารถจะเขา้ไปนมสัการในโบสถ ์และไดเ้รียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัพระเยซู และการเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอีกไม่นาน....ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน....ในนามพระคริสตเ์จา้...อาเมน.      
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 6  สิงหาคม 2022 

การอธิษฐานส าหรับโบสถ์หลังใหม่ 

 

เล่าโดย  ซีโมเน...ประเทศบราซิล 

       ในตอนดึกของคืนหน่ึง “ซิโมเน”  ซ่ึงท างานเป็นนางพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในภาคใตข้อง
ประเทศบราซิล  ซิโมเนเดินไปและหยดุตรงห้องโถงท่ีคนไขน้ัง่รอการเรียกใหเ้ขา้พบหมอ แต่ตอนน้ีไม่มี
คนไขแ้ลว้  ซิโมเนมองเห็นโทรทศัน์ยงัเปิดอยู ่ ซิโมเน จึงหยบิ “รีโมท” ข้ึนมากดเปล่ียนช่อง ในช่องถดัไป 
หล่อนพบชายสูงอายกุ  าลงัพูดเก่ียวกบัสุขภาพ  ซิโมเน สนใจอยากทราบวา่เขาก าลงัน าเสนออะไร รายการ
สุขภาพดงักล่าวถ่ายทอดในภาษา “โนโว เทมโป”  คือภาษาบราซิล ในเวลาดงักล่าวสถานีวทิยทุอ้งถ่ิน
ถ่ายทอดรายการจาก “ช่องทางแห่งความหวงั” อนัเป็นรายการสุขภาพ  ซ่ึงถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆไปหลาย
แห่งทัว่โลก จากคืนนั้นเป็นตน้มา ซิโมเน ไดเ้ปิดดูรายการจาก โนโว เทมโป เป็นประจ า หล่อนรู้สึกรัก 
“รายการช่องทางความหวงั” ซ่ึงด าเนินการและออกอากาศโดยคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส 

        เป็นเวลาหลายเดือนมาแลว้ท่ี ซีโมเน ไดอ้ธิษฐานทูลขอจากพระเจา้ส าหรับงานท่ีมัน่คง ปัจจุบนัหล่อน
ท างานประเภทสัญญาจา้งชัว่คราวกบัหลายโรงพยาบาล โดยท างานเป็นกะ ท่ีนัน่ ท่ีน่ี หล่อนตอ้งการท างาน
เป็นลูกจา้งประจ า เพื่อหล่อนจะมีเงินซ้ือบา้นส าหรับอาศยัอยูก่บัลูกสาวสองคนคือ “แจ๊คลินี” และ “อะนา 
คลอเดีย” ซีโมเน อธิษฐานทุกวนัวา่ “พระบิดาท่ีรัก โปรดช่วยขา้พระองคใ์หไ้ดง้านท่ีมัน่คงดว้ยเถิด” 

        วนัหน่ึง ซีโมเน ไดรั้บการติดต่อให้เป็นนางพยาบาลประจ าในเมืองหน่ึงซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคเหนือของ
ประเทศซ่ึงอยูห่่างออกไป 1,500 กิโลเมตร หล่อนไม่อยากยา้ยครอบครัวไปไกลปานนั้น  อน่ึงหล่อนก าลงัฟัง  
และชมรายการโทรทศัน์ท่ีถ่ายทอดจาก “ช่องทางแห่งความหวงั” อยูเ่ป็นประจ า  แต่ในเมืองท่ีหล่อนอาศยัอยู่
ในปัจจุบนั ไม่มีโบสถข์องคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสตั้งอยู ่ซีโมเนเปล่ียนเน้ือหาในค าอธิษฐานของ
หล่อน แทนท่ีจะทูลของานท าเป็นลูกจา้งประจ า  เปล่ียนเป็นการขอใหมี้การเปิดโบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส
ข้ึนใหม่  ในเมืองท่ีหล่อนและลูกสาวทั้งสองอาศยัอยูใ่นขณะน้ี โดยทูลอธิษฐานวา่ “พระบิดาท่ีรัก โปรดใหมี้
การเปิดโบสถแ์อด๊เวนตีสข้ึนในเมืองท่ีขา้พระองคท์  างาน และอาศยัอยูใ่นเมืองน้ีดว้ยเถิด” 

        ไม่นานต่อมา ซีโมเน ไดรั้บการเรียกใหไ้ปท างานเป็นนางพยาบาลประจ าโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นเมือง “อูรูไอตา” ซ่ึงอยูห่่างออกไป เดินทางโดยรถยนตเ์พียง 25 นาที แต่เม่ือหล่อนคน้หาดู ไม่มี
โบสถแ์อด๊เวนตีสตั้งอยูใ่นเมืองท่ีหล่อนถูกเรียกใหไ้ปท างาน....ซีโมเน อธิษฐานต่อไปวา่ “โอ พระบิดาบน
สวรรค ์โปรดใหค้ริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสมาตั้งโบสถอ์ยูใ่นเมืองน้ีดว้ยเถิด” 
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        วนัหน่ึงขณะท่ี ซีโมเน เดินทางกลบับา้นหลงัเลิกงานจากโรงพยาบาล  รถประจ าทางวิง่ผา่นใจกลาง
เมือง และสายตาของหล่อนพบป้ายติดไวท่ี้หนา้ตึกหลงัหน่ึง มีขอ้ความวา่ “โนโว เทมโป” ในประเทศ
บราซิล โบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนธ์ตีสหลายแห่งติดป้ายวา่  “โนโว เทมโป” 

        ตอนแรก ซีโมเน ไม่เช่ือสายตาของหล่อน  เม่ือจอ้งมองดูอีกคร้ัง ป้ายดงักล่าวมีอยูจ่ริง ถูกแลว้โบสถ์
แอด๊เวนตีสใหม่ถอดดา้ม ถูกตั้งข้ึนแลว้ในเมืองท่ีเธอท างาน  และอาศยัอยู ่ซีโมเนดีใจมาก ดวงใจของเธอเตน้
แรงจนเธอรู้สึกวา่ ดวงใจของเธอขยายใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัทรวงอกของเธอ!...พระเจา้ไดท้รงตอบค า
อธิษฐานของเธอแลว้ ! 

        ในเชา้วนัสะบาโตหน่ึง ซีโมเน เดินเขา้ไปในโบสถ ์ซ่ึงไดเ้ปิดเป็นทางการไม่นานก่อนหนา้น้ี ซีโมเนดี
ใจท่ีไดแ้นะน าตวัเธอเองกบัศิษยาภิบาลทั้งสองคน คืออาจารยห์ลุยห์ และอาจารย ์อิสราเอล หลงัการทกัทาย 
ซีโมเนไดก้ล่าวถอ้ยค ากบัศิษยาภิบาลทั้งสองวา่ “ฉนัไดอ้ธิษฐาน ขอใหค้ริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสมา
ตั้งโบสถใ์นเมืองน้ีเป็นเวลาสามปีมาแลว้...บดัน้ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของฉนัแลว้!”  

         ศิษยาภิบาลทั้งสองก็มีความยนิดีมากเช่นกนั ท่ีไดย้ินเร่ืองราวจาก ซีโมเน และไดท้ราบดว้ยวา่ ซีโมเน 
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสผา่น “โนโว  เทมโป” 

        ทุกวนัน้ี ซีโมเน ไดศึ้กษาพระคมัภีร์จนเสร็จสมบูรณ์  เธอไดอุ้ทิศถวายชีวิต จิตใจใหก้บัพระเยซู และ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่พธีิบพัติศมาในอีกไม่นาน ตอนน้ี ซีโมเน ก าลงัฉายแสงดว้ยการเป็นพยาน ในทุกเวลา และ
ทุกโอกาสท่ีเปิดให ้ เธอไดเ้ช้ือเชิญใหห้ลายคนมานมสัการท่ีโบสถ ์โบสถท่ี์ไดต้ั้งข้ึนเพื่อเป็นการตอบค า
อธิษฐานของเธอ ซีโมเน กล่าวเป็นพยานเสมอวา่ “พระเจา้ทรงเติมเตม็ความฝันของฉนั โดยใหมี้โบสถแ์อ๊ด
เวนตีสมาตั้งข้ึนในเมืองน้ี”...  “ตอนน้ีความปรารถนาของฉนัคือ ขอพระเจา้ทรงช่วยพวกเราใหเ้กิดความ
กระจ่าง และ ทรงเก้ือหนุนเราใหเ้ป็นพยานเพื่อพระองค ์ใหพ้นัธกิจของพระองครุ่์งเรืองข้ึนท่ีน่ี และใหค้วาม
รัก และความรอดของพระเยซู เอ้ือมไปถึงผูค้นอีกมากมาย”  

 

        ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กแห่งหน ท่ีไดว้างแผนถวายทรัพยใ์นวนัสะบาโตท่ีสิบสาม ในวนัท่ี 24 
กนัยายนศกน้ี  เพื่อน าไปสร้างโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศบราซิล เพื่อใหผู้ค้นจ านวนมากข้ึน เหมือน  
ซีโมเน สามารถจะพบโบสถ์แอด๊เวนตีส ตั้งข้ึนในเมืองอีกหลายเมืองท่ีพวกเขาอาศยัอยู.่..ขอพระบิดาเจา้ทรง
อวยพระพรแด่ทุกท่าน... 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 13  สิงหาคม 2022 

การย่ืนค าขาดเร่ืองวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  ดิโอโก...ประเทศบราซิล 

       ดิโอโก มีฐานะยากจนอยา่งสุดๆ และนายจา้งของเขาไดย้ืน่ค  าขาดกบัเขาวา่ “จงท างานในวนัเสาร์ 
หรือไม่ก็จะถูกไล่ออกไปเลย !”  แลว้น่ีเขาจะตดัสินใจอยา่งไรดี? ไม่ก่ีเดือนก่อนหนา้น้ี เม่ือ ดิโอโก ได้
แต่งงาน เขายากจนมากไม่มีเงินค่าเช่าห้องแถวราคาถูกในบา้นเกิดของเขาเอง ในประเทศบราซิล ยงัดีท่ีป้า
ของเขาให้เขา และภรรยาอาศยัอยูใ่นบา้นของหล่อนฟรี ในตอนนั้นดิโอโก ท างานเป็นคนงานฝึกหดั 

        ต่อมาไม่นานเขาไดรั้บทราบจากภรรยาของเขาคือ “นายารา” วา่หล่อนก าลงัตั้งครรภ ์ดงันั้น ดิโอโกจึง
เร่ิมมองหางานท่ีจะไดรั้บค่าจา้งมากกวา่... ท่ีจริงเขามีความฝันวา่ สักวนัเขาจะมีธุระกิจเป็นของตวัเองดิโอโก 
ไดอ้ธิษฐานกบัพระเจา้เก่ียวความฝันของเขาวา่ “โอพระบิดาท่ีรัก โปรดช่วยขา้พระองคไ์ดง้าน ท่ีขา้พระองค์
จะไดค้่าจา้งมากข้ึน เพื่อจะเติมเตม็ความฝันท่ีมีจะบริษทัเป็นของขา้พระองคเ์อง”  

        เป็นการไม่ง่ายจะไดง้านท่ีอนุญาตใหห้ยดุงานในวนัสะบาโตท่ีเขาเช่ือมัน่ ดูเหมือนไม่มีใครตอ้งการจะ
จา้งคนท่ีเป็นชาวแอ๊ดเวนตีส  ผูจ้ะขอหยดุงานจากเวลาดวงอาทิตยต์กดินเยน็วนัศุกร์ ถึงดวงอาทิตยต์กดินเยน็
วนัเสาร์ แต่ดิโอโก ไม่เลิกลม้ความพยายามของเขา และเขาอธิษฐานทูลขอพระเจา้ทุกวนั 

        วนัหน่ึงเจา้ของป๊ัมน ้ามนัแห่งหน่ึงโทรถึงเขา แลว้ถามวา่ “คุณตอ้งการท างานในป๊ัมน ้ามนัของผม
ไหม?”ผมก าลงัมองหาพนกังาน  ร.ป.ภ. ท่ีสัตยซ่ื์อไวใ้จได ้ดิโอโก ตอบไปวา่ “ครับ..ผมตอ้งการท างานท่ีคุณ
เสนอให ้แต่ผมเป็นเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสคนหน่ึง ผมขอหยดุจากงานในวนัเสาร์ไดไ้หมครับ...โดยพระคุณ
ของพระเจา้  เจา้ของป๊ัมน ้ามนัอนุญาตให้ดิโอโก หยุดท างานในวนัสะบาโตได ้และ ดิโอโกไดง้านนั้น
ป๊ัมน ้ามนัดงักล่าวตั้งอยูไ่กลจากบา้นของดิโอโกมาก เขาเดินทางไปท างานโดยรถมอเตอร์ไซค ์และเขาตอ้ง
ท างานจนดึกทุกคืน ยกเวน้วนัสะบาโต การเดินทางไปมาโดยเฉพาะตอนดึกหลกัเลิกงานนบัวา่เส่ียงต่อ
อนัตรายมาก แต่ดิโอโก ตอ้งการงานนั้นจริงๆ 

        วนัหน่ึงเจา้ของป๊ัมน ้ามนับอกกบัดิโอโกวา่ เขาจะไม่อนุญาตใหดิ้โอโกหยดุงานในวนัสะบาโตอีกต่อไป 
เขายืน่ค  าขาดวา่ “ท างานในวนัสะบาโต หรือไม่ก็ใหล้าออกไป” เม่ือถูกยืน่ค  าขาดอยา่งน้ีเขาจะตดัสินใจ
อยา่งไรดี?ก่อนเลิกงานวนันั้นเขาบอกกบันายจา้งวา่ “ผมไม่สามารถท างานในวนัสะบาโตได.้.ผมขอลาออกก็
แลว้กนั”! 

        ในเวลานั้นทางโบสถท่ี์ดิโอโกไปนมสัการก าลงัจดัใหต้ั้ง “โครงการพนัธกิจคาเล็บ” ข้ึน “โครงการพนัธ
กิจคาเล็บ” เป็นโครงการท่ีส านกังานภาคอเมริกาใตเ้ป็นผูริ้เร่ิมข้ึน  เป็นโครงการหนุนใจใหส้มาชิกสมคัรเป็น
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อาสาประกาศพระกิตติคุณ หลงัจากการสมาชิกอาสาไดผ้า่นการอบรมแลว้  สมาชิกอาสาจะออกไปท าการ
เยีย่มเยยีนตามบา้นเรือน ท าการแจกพระคมัภีร์ แจกหนงัสือท่ีเตม็ใจรับ  ท าการสอนพระคมัภีร์ และ
ใหบ้ริการตามโครงการรับใชชุ้มชน ซ่ึงท่ีผา่นมาดิโอโกเคยท างานรับใชชุ้มชนในบ่ายวนัสะบาโต หรือวนั
อาทิตย ์ ซ่ึงดิโอโกช่ืนชอบงานดงักล่าวมาก  ดิโอโกคิดวา่ “ถา้เราไม่มีงานท า เราก็จะมีเวลาท างานอาสา
โครงการดงักล่าวน้ีได ้! พลนั ดิโอโก คิดข้ึนมาไดว้า่ “งานอาสาไม่เงินเดือนให.้.จะมีให้เฉพาะค่าเล้ียงชีพ
ส าหรับหน่ึงคน...ดงันั้นเขาคงสมคัรท าพนัธกิจอาสาไม่ได.้....” 

        หลงัการอธิษฐานอยา่งหนกั ดิโอโก ตดัสินใจท างาน “โครงการพนัธกิจคาเล็บ” เขาตอ้งการเป็นผูส้ัตย์
ซ่ือต่อพระเจา้  และเพื่อตอบการทรงเรียกของพระองค ์ท าใหเ้ขาสมคัรท างานอาสาพนัธกิจ...พระเจา้ทรง
มองเห็นความจริงใจ และความจ าเป็นในค่าครองชีพของครอบครัวของดิโอโก เม่ือดิโอโกท างานอาสา
ดงักล่าวครบเวลาหน่ึงปีเตม็ ปรากฏวา่ครอบครัวของเขามีเงินเหลือ 700 เรียล (เงินของประเทศบราซิล) ซ่ึง
เท่ากบั 135 เหรียญอเมริกนั (ประมาณ 4,185 บาท) ทั้งน้ีเพราะ พระเจา้ทรงดลใจใหมี้ผูบ้ริจาคสมทบเขา้มา
อีกต่างหากนอกเหนือจากค่าเล้ียงชีพส าหรับหน่ีงคนจากทางโบสถ ์ 

        ในอีกส่ีปีต่อมาหลงัจากการท างานงานอาสาพนัธกิจอยา่งต่อเน่ือง  พระเจา้ทรงช่วยใหดิ้โอโก มีร้านท า
ขนมปัง และขนมอบชนิดต่างๆ ของเขาเอง ซ่ึงประสบความส าเร็จดีมาก... และในฐานะผูเ้คยเป็นอาสาพนัธ
กิจ  เขาอาสาเป็นผูน้ า อยูเ่บ้ืองหลงั และใหก้ารสนบัสนุนอาสาพนัธกิจทุกอยา่ง ท าใหโ้บสถต่์างๆ ใน
ประเทศบราซิลสามารถจดั “โครงการพนัธกิจคาเล็บ” ไดทุ้กปีเร่ือยมา  ผลลพัธ์คือมีผูรั้บบพัติศมาเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั ดิโอโก กล่าวเป็นพยานวา่ “ผมไดเ้รียนรู้วา่ เม่ือเราสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ พระองคก์็จะทรงดูแล
เรา” 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี คือในวนัท่ี 24 กนัยายน จะน าไปช่วย
สถาปนาโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศบราซิล ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่านท่ีก าลงัวางแผนท่ีจะถวาย
ใหก้บัพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศบราซิลอยา่งมีใจกวา้ง...ขอพระเจา้ทรงอวยพรให้แด่ทุกท่าน....  
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 20  สิงหาคม 2022 

โบสถ์ใต้ต้นมะม่วง 

เล่าโดย  คาร์ลา...ประเทศบราซิล 

        ศิษยาภิบาล ของโบสถไ์ดก้ล่าวเชิญชวนในตอนสรุปเร่ืองเทศน์ของเขา เพื่อให ้“คาร์ลา” รู้สึกเห็นดว้ย 

เขาไดก้ล่าวข้ึนวา่ “พี่นอ้งในพระคริสตท์ั้งหลาย...สองสามปีท่ีผา่นมาผมไดม้องหาบางคน เพื่อช่วยสร้าง
โบสถข้ึ์นนอกตวัเมืองของเราสักหลงัหน่ึง  ผมทราบวา่ท าเลห่างไกลจากตวัเมือง  เราจะตอ้งพบกบัความ
ล าบากท่ีจะเดินทางไปท่ีนัน่  และเม่ือไปอยูจ่ริงก็จะไม่พบความสะดวกสบายเหมือนอยูใ่นเมืองใหญ่... แต่ถา้
เราไม่เอ้ือมแขนออกไปยงัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเหล่านั้น แลว้...ใครจะเป็นคนลงมือท า? 

       คาร์ลา เป็นทนัตแพทย ์ หล่อนและสามีพึ่งยา้ยมาท างานในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของบราซิลเม่ือเร็วๆ
น้ี คาร์ลา ไดเ้ป็นพยานในโบสถว์า่ ตวัหล่อนเองและสามีไดอ้ธิษฐานวา่ “พระบิดาเจา้ ขอทรงใชข้า้พระองค ์
และสามีถวายพระสิริแด่พระองค ์ ดว้ยการไปตั้งโบสถข้ึ์นสักหลงัหน่ึงในแถบชนบทนอกเมืองน้ีออกไป... 
คาร์ลาไดส้ั่งท าตูไ้มท่ี้มีช่องหยอดเหรียญ หรือธนบตัรดา้นบน แลว้เขียนขา้งกล่องใบนั้นวา่ “เชิญบริจาค
สมทบทุนส าหรับโครงการตั้งโบสถใ์หม่นอกเมือง” แลว้น าไปตั้งไว ้ณ มุมหน่ึงของเวทีในโบสถ ์ 

        หน่ึงปีต่อมาคาร์ลา ขบัรถไปไกล นอกเขตเทศบาล  มองหาท่ีดินสักแปลงส าหรับสร้างโบสถใ์หม่  แต่
ท่ีดินแต่ละแปลงท่ีติดป้ายบอกขาย  ลว้นแต่มีราคาสูงมาก  คาร์ลาหยดุอธิษฐานแลว้ขบัรถต่อ จนมาถึงท่ีดิน
แปลงหน่ึง มีป้ายเขียนวา่ “ท่ีดินขายด่วน”  เป็นแปลงท่ีดึงดูดใจมาก... อยูต่รงกนัขา้มถนนเส้นรอบเมือง  เม่ือ
โทรตามเบอร์โทรท่ีไดจ้ากป้าย  ปรากฏวา่เจา้ของท่ีดินมีบา้นไม่ไกลออกไป  เขาเสนอขายท่ีดินประมาณ 1 
ไร่เศษเพียง 35,000  เรียล (ประมาณ 206,150 บาท)  คาร์ลา ไม่มีเงินจ านวนนั้น แต่ยงักลา้ต่อรองราคา  และ
เสนอเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าท่ีดิน คาร์ลา เสนอวา่ “ถา้เราจะจ่ายเงินดาวน์งวดแรก 5,000 เรียล (ประมาณ 
29,450 บาท) และ หลงัจากนั้นผอ่นจ่ายเดือนละ 500 เรียล (ประมาณ 2,945 บาท เป็นเวลา 60 เดือนคุณจะวา่
อยา่งไร?   

        ชายเจา้ของท่ีดินน าเคร่ืองคิดเลขมากดดูตวัเลข  แลว้เขาอุทานออกมาวา่ “โอ..ผอ่นจ่ายตั้งหา้ปีเชียวหรือ 
ถึงตอนนั้น ผมคงลม้ละลายพอดี!” คาร์ลาใหเ้หตุผลวา่....“แต่ท่ีดินท่ีคุณจะขายใหเ้รา จะถูกใชเ้พื่อการดี” ...
คาร์ลา อา้งถึงโครงการวา่  “เราจะสร้างโบสถบ์นท่ีดินแปลงน้ี... ซ่ึงเท่ากบัวา่ คุณไดมี้ส่วนในการสร้างพระ
นิเวศของพระเจา้  คุณและครอบครัวจะไดรั้บพระพรมากมายจากพระองค ์!”  

        เม่ือชายเจา้ของท่ีดินไดฟั้งถึงเหตุผลในการใชท่ี้ดิน  เขายอมรับเง่ือนไขในการจ่ายค่าท่ีดิน  คาร์ลาจึงนดั
วนัท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินกบัเจา้ของ  ซ่ึงในวนัท าสัญญากนั ... คาร์ลา จะตอ้งจ่ายเงินดาวน์ดว้ยคาร์ลากลบัไป
รายงานคณะกรรมการโบสถถึ์งความกา้วหนา้ในการซ้ือท่ีดิน.. และในวนัสะบาโตนั้นคาร์ลา รายงานสมาชิก
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ในโบสถว์า่ หล่อนเจอท่ีดินท่ีเหมาะมาก  และซ้ือไดร้าคาน่าพอใจ หล่อนขอใหม้วลสมาชิกโบสถช่์วยกนั
รวบรวมเงินจ านวน 5,000  เรียล (29,450 บาท) เพื่อจ่ายดาวน์งวดแรก โดยหล่อนขอให้สมาชิกโบสถ์
รวบรวม  4,000  เรียล โดย คาร์ลา จะพยายามหามาสมทบอีก 1,000  เรียล และในหน่ึงสัปดาห์จะถึงวนันดัท า
สัญญาซ้ือขาย  คาร์ลา ยงัขาดเงินอยูอี่ก 2,700 เรียล ซ่ึงเม่ือหล่อนจ่ายสมทบ 1,000 เรียล ก็จะขาดอีก 1,700  
เรียล พลนัคาร์ลานึกข้ึนไดว้า่หล่อนไดต้ั้งตูรั้บบริจาคไวท่ี้โบสถ ์ คาร์ลา และผูป้กครองโบสถส์องคนไดไ้ข
กุญแจสองดอก ท่ีตูรั้บบริจาค  และนบัเงินท่ีมีผูน้ าสมทบโครงการ และนบัได ้1,700 เรียลพอดี ไม่ขาดไม่เกิน  
คาร์ลา จึงโทรนดัยนืยนักบัเจา้ของท่ีดิน วา่หล่อนพร้อมจะท าสัญญา และจ่ายเงินดาวน์ตามวนัเวลาท่ีไดต้กลง
กนัไว ้หลงัจากนั้น คาร์ลา ไดผ้อ่นค่าท่ีดินทุกเดือน ...หน่ึงปีผา่นไป...สองปีผา่นไป พอข้ึนปีท่ีสามคาร์ลาได้
ตดัสินใจอธิษฐานอยา่งกลา้หาญกบัพระเจา้วา่...“พระบิดาเจา้ ขอพระองคท์รงช่วยใหข้า้พระองคท์ั้งหลายจ่าย
หน้ีท่ีคา้งช าระใหเ้สร็จในปลายปีน้ีดว้ยเพื่อขา้พระองคท์ั้งหลายจะไดเ้ร่ิมใชท่ี้แปลงนั้นเป็นท่ีนมสัการ
พระองคล่์วงหนา้สองปี” 

        คาร์ลาไม่บอกใครเก่ียวกบัค าอธิษฐานของหล่อน  แต่พระเจา้ทรงไดย้นิ  แทนท่ีจะจ่ายค่างวดเดือนละ
คร้ังคาร์ลารวบงวมเงินของหล่อน และจากสมาชิกบางคน และจากโบสถ ์แลว้น าไปจ่ายค่างวดบางเดือนสาม
คร้ัง บางเดือนส่ีคร้ัง หรือแมแ้ต่หา้คร้ัง...การจ่ายเงินแต่ละคร้ังภรรยาเจา้ของท่ีดินจะออกไปเสร็จให ้และคร้ัง
สุดทา้ยท่ีคาร์ลาจ่ายค่างวดคร้ังท่ีหา้ในเดือนเดือนสิงหาคม คาร์ลา ถามภรรยาเจา้ของท่ีดินวา่หล่อนจะตอ้ง
จ่ายค่างวดอีก ก่ีคร้ัง... เจา้ของท่ีดินบอกวา่ ในเดือนหนา้คือเดือนกนัยายน คาร์ลาจะตอ้งจ่ายค่างวดอีกคร้ัง
เดียว หล่อนก็จะจ่ายค่างวดเสร็จ... เป็นค่างวดคร้ังท่ี 60 ...เป็นค่างวดสุดทา้ย ! 

        ในท่ีสุดเดือนกนัยายนก็มาถึง  ศิษยาภิบาลไดถ่้าย วดีิโอ ตอนท่ีคาร์ลา จ่ายเงินงวดสุดทา้ยใหก้บัเจา้ของ
ท่ีดิน  หลงัจากนั้นเพียงสองวนัทางโบสถไ์ดรั้บโฉนดท่ีดินแปลงนั้น จากส านกังานท่ีดิน คาร์ลา ศิษยาภิบาล 
และสมาชิกโบสถทุ์กคนต่างรู้สึกช่ืนชมยนิดีอยา่งไม่อาจจะพรรณนาได ้หลงัจาก คาร์ลา กลบัถึงบา้นคาร์ลา
ไดน้บัใบเสร็จท่ีไดรั้บมา ปรากฏวา่นบัไดเ้พียง 48 ใบคาร์ลา รีบกลบัไปพบศิษยาภิบาล  และวนัสะบาโต
ต่อมาเธอรายงานเร่ืองน้ีกบัคณะกรรมการโบสถ ์คณะกรรมการโบสถม์อบหมายใหค้าร์ลารายงานความ
ผดิพลาดใหเ้จา้ของท่ีดินทราบ...เจา้ของท่ีกล่าวขอบคุณท่ีทางโบสถจ์ะจ่ายค่าท่ีดินจนครบตามจ านวน 

        ในวนัสะบาโตถดัมา ประธานใหญ่โรงเรียนวนัสะบาโตไดก้ล่าวทา้ทายสมาชิกโบสถว์า่  ใหแ้ต่ละคน
เขียนจ านวนเงินท่ีจะบริจาคลงบนแผน่กระดาษท่ีแจกให ้และใหเ้ขียน ตวัเลขลงไป ในลกัษณะบางส่ิงท่ีดู
เหมือนจะเป็นไปไม่ได ้ท่ีคุณตอ้งการจะบริจาค เพื่อจ่ายหน้ีค่าท่ีดินท่ียงัคา้งอยูใ่ห้เสร็จในปลายปีน้ี คาร์ลา 
คิดวา่ “เป้าหมายไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะจ่ายค่างวดท่ียงัเหลืออยูภ่ายในส้ินปีน้ี” แต่พระเจา้ท าการอศัจรรยอี์ก
คร้ังในจิตใจของพี่นอ้งสมาชิก ในเดือนตุลาคม  คาร์ลา รวบรวมเงินได ้และน าไปจ่ายค่างวดไดห้า้งวด และ
ในเดือนพฤศจิกายนจ่ายค่างวดไดส่ี้คร้ัง และในเดือนธนัวาคม ในเดือนสุดทา้ยจ่ายไดส้ามคร้ัง..ซ่ึงไดค้รบ
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จ านวนคร้ังท่ี 60 ...และในวนัสะบาโตถดัมา สมาชิกโบสถไ์ดท้  าการเฉลิมฉลองการจ่ายค่าท่ีดินเสร็จในวนั 
19 ธนัวาคม  

        ปัจจุบนั สมาชิกโบสถจ์ านวน 20  คนนมสัการพระเจา้ทุกวนัสะบาโต  ณ ท่ีดินแปลงใหม่  พวกเขาเรียก
โบสถแ์ห่งน้ีวา่ “โบสถใ์ตต้น้มะม่วง” กล่าวคือพวกเขารวมตวักนัใตร่้มเงาของตน้มะม่วงตน้ใหญ่ ขณะท่ี
อาคารโบสถก์ าลงัก่อสร้างอยูไ่ม่ไกลออกไป 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี คือในวนัท่ี 24 กนัยายน จะน าไปช่วย
สร้างโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศบราซิล... ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่านท่ีก าลงัวางแผนท่ีจะถวาย
ใหก้บัพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศบราซิลอยา่งมีใจกวา้ง...ขอพระเจา้ทรงอวยพรให้แด่ทุกท่าน รวมทั้ง
ครอบครัวของท่านดว้ย....ในนามพระคริสตเ์จา้...อาเมน  
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 27 สิงหาคม 2022 

จากนักวจิารณ์สู่การเป็นสาวก 

 

เล่าโดย เบรโน...ประเทศบราซิล 

        เบรโนเกิดในครอบครัวท่ีถือศาสนาผสมกนัระหวา่งศาสนาคริสต ์และการถือปฏิบติัตามลทัธิดั้งเดิม
ของชาวเมืองในประเทศ ซลัวาดอร์ และประเทศบราซิล อยา่งไรก็ดี พอ่และแม่ของเบรโน ส่งเบรโนให้เขา้
เรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส และในโรงเรียน ครูคนหน่ึงไดก้ล่าวหนุนใจให้เบรโนมีความสนใจในการอ่าน
พระคมัภีร์แต่เม่ือเบรโนเติบโตข้ึนเป็นวยัรุ่นคนหน่ึง เขากลายเป็นวยัรุ่นท่ีหวัแขง็ ไม่เช่ือฟัง เบรโนชอบไป
สังสรรคก์บัวยัรุ่น รุ่นพีท่ี่ชอบงานเล้ียง โดยเฉพาะท่ีเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลด์ว้ย  กฏเกณฑข์อง
โรงเรียนรบกวนจิตใจของเขามาก ดูเหมือนวา่โรงเรียนจะมีขอ้หา้มไปเสียทุกอยา่ง เช่นไม่อนุญาตให้
เด็กผูห้ญิงใส่ต่างหู ไม่ใหส้วมกระโปรงสั้น ไม่อนุญาตให้ทาสีเล็บมือ ท่ีร้ายกวา่นั้น เด็กผูช้ายไม่ใหน้ัง่ชิดกบั
เด็กผูห้ญิงในหอ้งประชุมของโรงเรียน กฏเกณฑข์องโรงเรียนคริสเตียนดูไม่สมเหตุผลส าหรับ เบรโนเลย  
เขามกัจะบ่นกบัเพื่อนๆวา่ โรงเรียนมีสิทธิอ านาจอะไรท่ีจะหา้มนกัเรียนไม่ใหท้  าส่ิงนั้น ไม่ใหท้  าส่ิงน้ี ! 

        เม่ือเบรโนเรียนจบชั้นมธัยม เขาหยดุไปนมสัการท่ีโบสถ ์ และหยดุอ่านพระคมัภีร์ไปพร้อมกนั ท่ีไม่
น่าจะเป็นไปได ้คือเขาเป็นนกัวจิารณ์ลกัษณะการด าเนินชีวติของคริสเตียน เขาคุยอวดเพื่อนๆของเขาวา่ “จะ
ใหผ้มไปท่ีไหนก็ไดใ้นโลก... นอกจากการไปโบสถ”์ เขาตั้งค  าถามกบัพระเจา้ในขอ้ความท่ีเขาไม่เขา้ใจใน
พระคมัภีร์ เขากล่าวหาในส่ิงไม่ดีเก่ียวกบัโบสถ ์เขาแมแ้ต่บอกเลิกกบัเด็กสาวท่ีเป็นแฟนกนั เพราะเด็กสาว
เป็นแอด๊เวนตีสท่ีดี ไม่เห็นพร้องกบัทางชีวิตของเขา 

        หา้ปีผา่นไปหลงัจากท่ีเบรโน เรียนส าเร็จชั้นมธัยมปลาย เบรโน ไดรั้บการเชิญจากเพื่อนนกัเรียนรุ่น
เดียวกนัช่ือ “วคิเตอร์” ใหไ้ปเป็นพยานท่ีเขาจะรับบพัติศมา และในวนัท่ีเพื่อนรับบพัติศมานัน่เอง ถือวา่เป็น
การเร่ิมตน้นบักิโลเมตรท่ีหน่ึงใหม่ของเบรโน 

        เบรโนเดินจากพิธีรับบพัติศมาของเพื่อนรักมาดว้ยอารมณ์ครุ่นคิด  ค  าอธิษฐาน และการตอ้นรับอนั
อบอุ่นของศิษยาภิบาล ...และพิธีบพัติศมาไดส้ัมผสัดวงใจของเขา  ความคิดผดุข้ึนในใจของเขาวา่ เขา
ตอ้งการกลบัไปนมสัการท่ีโบสถอี์กคร้ัง เบรโนกลบัไปนมสัการท่ีโบสถ ์ เขา้ร่วมทั้งชัว่โมงโรงเรียนวนัสะ
บาโต และชัว่โมงนมสัการ ในวนันั้นค าเทศนา ท าให้เบรโนไดส้ัมผสักบัพระเจา้เป็นคร้ังแรก  เขาเป็นพยาน
ในโอกาสต่อมาวา่ “ผมไดพ้บกบัพระเจา้แห่งความรัก” ผา่นค าเทศนาของศิษยาภิบาล ผมไดเ้รียนรู้มากข้ึน 
และมากข้ึนเก่ียวกบัพระคริสต,์ พระกิตติคุณแห่งความรอด และการใหอ้ภยัความบาปของพระเยซู  ดวงตา
ของเบรโนเปิดกวา้งออก หลายปีแห่งความคิด ท่ีชอบเป็นนกัวจิารณ์ละลายหายไป... เบรโนไดรั้บการ
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ตอ้นรับ และไดรั้บไออุ่นแห่งความรักจากสมาชิกโบสถโ์ดยทัว่ไป  แมบ้างคนจะยงัไม่รู้จกัเบรโน  แต่พวก
เขาไดส้ะทอ้นความรักของพระเจา้ออกมา เหมือนอยา่งท่ีเบรโนไดรั้บฟังจากค าเทศนา ในวนัสะบาโต 

       ไม่นานหลงัจาก เบรโนไดก้ลบัมาท่ีโบสถ ์ เขาไดเ้ร่ิมศึกษาพระคมัภีร์จากศิษยาภิบาล จากนั้นในช่วงการ
ระบาดของโควดิ 19 ในวนัสะบาโตพิเศษ  เบรโนไดเ้ขา้สู่พิธีบพัติศมา ! ตอนน้ีเบรโนเขา้ใจวา่ เหตุใดเพื่อน
รักของเขา จึงไดเ้ชิญเขาไปเป็นพยานในวนัท่ีเขารับบพัติศมา เพราะการรับบพัติศมาของเพื่อนคนน้ีเองได้
เปล่ียนแปลงชีวติของเขา.. เขาเช่ือวา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงตลอดไป 

        เบรโน กล่าวเป็นพยานวา่ “พระคริสตไ์ดท้รงเปล่ียนแปลงชีวติของผมอยา่งหมดจด... ในช่วงเวลาสั้นๆ
ผมไดเ้ปล่ียนชีวติจากการเป็นคนชอบวพิากษว์จิารณ์ สู่การเป็นสาวก ไม่ใช่เพราะคุณความดีของผม แต่เป็น
เพราะน ้าพระทยัอนัแสนดีของพระเจา้ ซ่ึงสมบูรณ์แบบ และเป็นท่ีช่ืนชมยนิดี” 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี จะน าไปสร้างโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศ
บราซิล สถานท่ีซ่ึงเยาวชน คนหนุ่มสาวเช่น เบรโน และคนอ่ืนๆ สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัความรักของพระ
เยซูท่ีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ ..ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่าน ท่ีก าลงัวางแผนท่ีจะถวายใหก้บัพนัธกิจ
ของพระเจา้ในประเทศบราซิลอยา่งมีใจกวา้ง...ขอพระบิดาเจา้อวยพระพรใหทุ้กท่าน     
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 3 กนัยายน 2022 

ใส่ชุดว่ายน า้ในโบสถ์ 

 

เล่าโดย  เรจิน่า...ประเทศบราซิล 

        พนกังานหลายคนท่ีท างานในหอ้งท างานชอบท่ีจะลอ้ “อลัวาโร” เล่นโดยเห็นเป็นเร่ืองสนุก เพื่อน
ร่วมงานคนหน่ึงถามวา่  “ท าไมคุณไม่ออกไปกิน และด่ืมกบัพวกเรา” อีกคนถามวา่ “วนัเสาร์ท่ีแลว้คุณไป
ไหน?” อีกคนถาม  “คุณไม่เคยมาร่วมสังสรรคก์บัเราในวนัเสาร์เลยน่ะ” อลัวาโร มกัจะยิม้อยา่งอดทนเสนอ  
เขาตอบอยา่งสุภาพ  แววตามีความรักผกูพนัต่อเพื่อนๆเสมอ ในจ านวนเพื่อนร่วมงานทั้งหมด เรจินา มีความ
สนใจต่อพฤติกรรมของอลัวาโรมาก ไม่นานหล่อนก็ไดท้ราบวา่ อลัวาโร เป็นคริสเตียนเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวน
ตีส การลอ้เล่นเหมือนเป็นเร่ืองตลกของเพื่อนร่วมงาน ในท่ีท างานของรัฐบาลทอ้งถ่ิน ของเมืองซนัวาดอร์ 

ประเทศบราซิล ท่ีเรจินา และ อลัวาโรท างานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ตลอดสองสามปีท่ี อลัวาโร ถูกลอ้ เขาไม่
แสดงออกถึงการเสียอารมณ์เลย 

        วนัหน่ึง เพื่อนร่วมงานในท่ีท างานคนหน่ึงคือกิลเบอร์โต ไดช้วน เรจินา ให้ร่วมเดินทางไปเยีย่มโบสถ์
ท่ีอลัวาโร ไปนมสัการเป็นประจ าในแต่ละวนัสะบาโต กิลเบอร์โต กล่าววา่ “ผมไดย้นิมาวา่สถานท่ีแห่งนั้น
ไม่ใช่สถานท่ีธรรมดา จะเรียกวา่โบสถก์็ไม่เชิง แต่สถานท่ีแห่งนั้นสอนตามพระคมัภีร์  ซ่ึงเราสามารถเรียนรู้
เก่ียวกบัพระคมัภีร์ไดม้าก” เรจินา ตอ้งการเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัพระคมัภีร์อยูแ่ลว้ หล่อนจึงเดินทางกบั กิล
เบอร์โต ไปเยีย่มสถานท่ีดงักล่าว วนันั้นหล่อนสวมชุดวา่ยน ้าไวข้า้งใน และสวมเส้ือคลุมยาวทบัอีกชั้นหน่ึง 
เพราะหล่อนวางแผนวา่หลงัเลิกโบสถจ์ะไปวา่ยน ้า กิลเบอร์โต น าเรจินา ไปยงับา้นหลงัหน่ึง ซ่ึงก็เหมือนกบั
บา้นหลงัอ่ืนๆในระแวกเดียวกนั  หนา้บา้นไม่มีป้ายบอกวา่เป็นองคก์รทางศานา หรือคริสตจกัรใด  มีเพียง
ป้ายเล็กๆท่ีหนา้ประตูเขียนไวว้า่ “การแบ่งปันพระเยซู” แต่เม่ือเขา้ไปในห้องรับแขกของบา้น ซ่ึงใชเ้ป็นท่ี
มนสัการ ในทนัทีเรจินารู้สึกสบายใจอยา่งประหลาด 

        ผูค้นในห้องนมสัการเอ่ยทกัทายเรจินา และกิลเบอร์โตดว้ยรอยยิม้กวา้ง และการสวมกอดอยา่งอบอุ่น 

เรจินามองเห็นวา่ อลัวาโร อยูใ่นกลุ่มท่ีใหก้ารตอ้นรับดว้ย  และผูอ้ยูใ่นหอ้งส่วนใหญ่เป็นครู และนกัศึกษา
รายการเร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐานของศาสนาจารย ์ต่อมาภรรยาของเขาเป็นผูส้อนพระคมัภีร์ หลงัจากนั้นเป็น
การตอบค าถาม  มีค าถามหลายขอ้ท่ีเรจินาพบวา่หล่อนเองก็อยากทราบค าตอบเช่นกนั  เรจินายิม้และฟัง
ค าตอบอยา่งสนใจ เรจินาชอบในความสนใจ และความจริงใจของกลุ่มมีต่อพระคมัภีร์ และต่อผูม้าร่วมใหม่
เช่นหล่อน และกิลเบอร์โต 

        หลงัจากการศึกษาพระคมัภีร์ ศาสนาจารยย์นืประกาศวา่ต่อจากน้ีเขาจะท าการเทศนา  กิลเบอร์โต และ 

เรจินา ขอลากลบั  ขณะกิลเบอร์โตกลบับา้นของเขา และเรจินาเดินทางต่อ..ไปท่ีชายหาด กิลเบอร์โต และ เร
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จินา ไปร่วมศึกษาพระค าภีร์ และหลงัจากชัว่โมงการถามขอ้ขอ้งใจ และการตอบค าถามเสร็จ กิลเบอร์โต จะ
เอ่ยลา และเดินทางกลบับา้น ขณะท่ีเรจินา เดินทางไปวา่ยน ้า เป็นอยา่งน้ีติดต่อกนัหลายวนัสะบาโต 

        อยูม่าวนัสะบาโตหน่ึง เพื่อนใหม่คนหน่ึงไดเ้ช้ือเชิญใหกิ้ลเบอร์โต และเรจินา อยูต่่อในชัว่โมงเทศนา
เพื่อนคนนั้นกล่าววา่ “ผมก าลงัจะเทศน์ และผมจะมีความยนิดีมาก หากคุณทั้งสองจะอยูฟั่งค าเทศนา” ทั้งกิล
เบอร์โต และเรจินา รู้สึกเกรงใจท่ีจะปฏิเสธ ดงันั้นพวกเขาอยูต่่อ แต่ทั้งสองรู้สึกไม่สบายใจนกัท่ีต่างแต่งตวั
ไม่ค่อยเหมาะสมท่ีจะเขา้ร่วมนมสัการพระเจา้ อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองชอบค าเทศนาในวนันั้นและต่อจากวนั
วนัสะบาโตนั้นเป็นตน้มา  ทั้งกิลเบอร์โต และเรจินา อยูฟั่งในชัว่โมงเทศนาทุกวนัสะบาโต 

        หน่ึงปีต่อมา กิลเบอร์โต ไดถ้วายดวงใจของเขาแด่พระเยซูในพิธีบพัติศมา ส่วนเรจินายงัคิดต่อตา้น 
หล่อนวติกวา่ครอบครัวของหล่อน  และเพื่อนๆท่ียงัไม่เช่ือจะพูดอยา่งไร?  เรจินาจ าไดว้า่ผูค้นในท่ีท างานพา
กนัลอ้เลียนอลัวาโรอยา่งไร?  เรจินาเองไดเ้ติบโตข้ึนในครอบครัวคริสเตียนอีกนิกาย  ท่ีน าค าสอนจากธรรม
เนียมประเพณีบางขอ้มาปฏิบติั ร่วมกบัค าสอนในพระคมัภีร์... ส่วนคริสตจกัรเซเวน่ธ์แอ๊ดเวนตีส ใชห้ลกัค า
สอนพระจากพระคมัภีร์ทั้งหมด         

        ส่ีปีผา่นไป เรจินาทราบวา่ศิษยาภิบาลประจ าสถานท่ีนมสัการในหมู่บา้นก าลงัจะยา้ยไปรับใช ้ณ 
สถานท่ีอ่ืน.. ทนัใดนั้นเรจินาไดโ้ทรถึงเขา  หล่อนมองเห็นวา่ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะเล่ือนการตดัสินใจ
ออกไป  ตอนน้ีหล่อนตอ้งการจะยนืข้ึนรับพระเยซูในท่ีสาธารณะ ดว้ยการรับบพัติศมาสมาชิกในครอบครัว 
และญาติบางคนไม่ยอมรับการตดัสินใจของเรจินา แต่หล่อนไม่คิดเสียใจ เรจินาไดก้ลายเป็นสมาชิกโบสถท่ี์
มีความกระตือรือร้น และเขา้ร่วมกบักลุ่มเอ้ือมแขนออกไปเพื่อช่วยผูท่ี้มีความตอ้งการ ในเวลาต่อมา เรจินา
ไดถู้กเชิญใหเ้ป็นหน่ึงในคณะกรรมการของโบสถ ์ 
        เรจินา ขอบพระคุณพระเจา้ทุกวนั ส าหรับเส้นทางแห่งความรักอนัยาวไกล  ท่ีพระเยซูทรงน าเสนอต่อ
หล่อน  เรจินากล่าวเป็นพยานวา่ “วนัน้ีฉนัเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวแอด๊เวนตีส” เรจินา กล่าวเป็นพยาน
เพิ่มเติมวา่ “ไม่วา่จะเป็นเม่ือใด เม่ือมีโอกาส ฉนัจะแบ่งปันพระเยซูในท่ีท างาน และในสถานแห่งอ่ืนทุกแห่ง
หน...เพราะวา่ฉนัเป็นภาชนะท่ีพระเจา้ทรงใชใ้นการติดต่อกบัคนอ่ืน ใหพ้วกเขารู้จกัความรักอนัยิง่ใหญ่ของ
พระเยซูคริสต”์  

        ขอบคุณพี่นอ้งในพระเยซูทุกท่าน ส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสาม เม่ือสามปีท่ีแลว้ท่าน
ทั้งหลายไดถ้วายช่วยให ้“โครงการ “การแบ่งปันพระเยซู” ใหก้บัเรา ซ่ึงทางคริสตจกัรไดน้ าไปซ้ือบา้นหลงั
หน่ึงเพื่อใชเ้ป็นท่ีนมสัการ... ขอบคุณพี่นอ้งทุกท่านอีกคร้ังหน่ึง ท่ีเงินถวายในวนัสะบาโตท่ี 13 ของไตรมาส
น้ี (24 กนัยายน 2022)  จะน าไปสร้างโบสถใ์หม่ส่ีหลงัในประเทศบราซิล...ขอพระบิดาเจา้ทรงอวยพระพร
แด่ทุกท่าน 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 10  กนัยายน 2022 

การค้นหาความจริง 

 

เล่าโดย  หลุยห์ และ คริส...ประเทศบราซิล 

        ไนอะรา หวงัเป็นเวลานานแลว้วา่ วนัหน่ึงพี่ชายของหล่อนจะไปนมสัการกบัหล่อนในโบสถเ์ซเวน่ธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสในเมือง “โบร์ดาวสกี, ประเทศบราซิล  ไนอะรา มองเห็นโอกาส เม่ือหลุยห์พี่ชาย และ คริส 
พี่สะใภไ้ดล้าออกจากโบสถเ์ดิมของพวกเขา  หลงัจากมีความเห็นในหลกัขอ้เช่ือต่างกนั  พี่ชาย และพี่สะใภ้
เร่ิมคน้หาโบสถท่ี์สอนตามพระคมัภีร์เท่านั้น 

        ไนอะรา น าหนงัสือหลายเล่มของแอ๊ดเวนตีสไปใหพ้ี่ชาย และพี่สะใภอ่้าน  หล่อนเสนอจะสอนหลกัขอ้
เช่ือในพระคมัภีร์ใหท้ั้งสอง  แต่ดูเหมือนหลุยห์, พี่ชายไม่ค่อยสนใจ  เขาพูดวา่ “เป็นส่ิงท่ีแปลกมาก ท่ีชาว
แอด๊เวนตีสไม่รับประทานอาหารบางประเภท และพวกเขานมสัการในวนัเสาร์  แทนท่ีจะเป็นวนัอาทิตย ์ แต่ 
คริสพี่สะใภมี้ความอยากรู้อยากเห็นท่ี จะทราบความหมายในพระธรรมวิวรณ์มากข้ึน โบสถเ์ดิมของหล่อน
และสามีไม่เคยเอ่ยถึงค าสอนในพระธรรมวิวรณ์เลย  แต่หล่อนก็ไม่อยากศึกษาส่ิงใดท่ีสามีไม่ร่วมศึกษาดว้ย 

        ไนอะรา ไม่รู้สึกทอ้ถอย หล่อนบอกคริส พี่สะใภว้า่มีชั้นสอนพระคมัภีร์ในช่วงเวลาโรงเรียนวนัสะบา
โตท่ีโบสถข์องหล่อน ไนอะรา กล่าวเสริมวา่ “เป็นส่ิงท่ีดีจริง ท่ีจะมีการศึกษาเป็นกลุ่มก่อนชัว่โมงเทศนา” 
คริส, พี่สะใภช้อบแนวคิดท่ีจะใชเ้วลาศึกษาพระคมัภีร์ทุกสัปดาห์ในโบสถ ์ หล่อนจินตนาการวา่หล่อนเอง
เขา้ชั้นเรียนพระคมัภีร์  และมีโอกาสถามขอ้ขอ้งใจหลายขอ้ในชั้นเรียน  แมว้า่หล่อนจะไม่เคยยา่งเทา้เขา้ไป
ในโบสถใ์นวนัสะบาโตเลย  ความรักในโรงเรียนวนัสะบาโตไดเ้ร่ิมเกิดข้ึนในจิตใจของหล่อน 

        ไนอะรา ส่งเพลงคริสเตียนใหพ้ี่ชาย และพี่สะใภฟั้งผา่นมือถือ  และไดส่้งแผน่ ดีวีดี เร่ืองเทศนาของ
ศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตีส จากรายการ “ทีว ีโนโว เทม็โป, ในภาษาโปรตุเกส ซ่ึงเช่ือมต่อกบั “ทีว ีช่องทางแห่ง
ความหวงันานาชาติ” ใหก้บัพี่ชาย และพี่สะใภเ้ปิดฟัง  อยา่งไรก็ตามคริส แมไ้ม่ตอ้งการเกิดความขดัแยง้กบั
สามีแต่หล่อนเปิดฟังเร่ืองเทศนา ขณะท่ีสามีไปท างาน 

        อยูม่าวนัหน่ึงหลุยห์เกิดอุบติัเหตุรุนแรง  เขาตกจากรถบรรทุกขณะก าลงัท างาน  หลุยห์ถูกส่งไป
โรงพยาบาลในทนัที  และตอ้งเขา้รับการผา่ตดั  ไนอะรา  เฝ้าปลอบใจคริส, พี่สะใภข้ณะท่ีรอฟังผลจากการ
ผา่ตดั “ศิษยาภิบาลโบสถแ์อ๊ดเวนตีส  และผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ ต่างอธิษฐานเผือ่หลุยห์” ในท่ีสุดแพทยท่ี์ท าการ
ผา่ตดัไดเ้ดินออกจากห้องผา่ตดั  และไดแ้จง้ใหค้รอบครัว และญาติวา่ “การผา่ตดัประสบความส าเร็จ.. แม้
ศรีษะจะไดรั้บการบาดเจบ็ แต่คนไขจ้ะหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน !” 
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        ในวนัต่อมา คริสไดรั้บอนุญาตให้เยีย่มสามีของหล่อนได ้ สามีไดบ้อกกบัคริสผูเ้ป็นภรรยาวา่ “ไม่ก่ี
นาทีท่ีผา่นมา ศิษยาภิบาลโบสถแ์อด๊เวนตีสไดม้าเยีย่ม  และไดอ้ธิษฐานเผื่อเขา” ไนอะรา เสนอจะสอนพระ
คมัภีร์ใหก้บัคริส  คร้ังน้ีคริสยอมรับในเง่ือนไขท่ีวา่ อยา่ใหส้ามีของหล่อนทราบในเร่ืองน้ี หล่อนตอ้งการ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้   ไนอะรา และคริสตกลงวนัเวลาท่ีจะพบกนั เพื่อการศึกษาพระคมัภีร์ในคร้ังแรก 
ขณะท่ีหลุยห์ออกไปท างาน 

        ต่อมาคริสรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะเก็บความลบัไวจ้ากหลุยห์ คริสบอกกบัหลุยห์วา่หล่อนก าลงัจะศึกษา
พระคมัภีร์กบัไนอะรา  ท่ีน่าแปลกคือหลุยห์ไม่บ่นวา่อะไร  พอถึงวนันดัส าหรับการศึกษาพระคมัภีร์ วนั
นั้นหลุยห์ไดโ้ทรไปลางาน  เพื่ออยูบ่า้น และร่วมศึกษาพระคมัภีร์พร้อมกบัภรรยา   

        ตลอดสามเดือนท่ีผา่นมา หลุยห์ และคริส ศึกษาหลกัขอ้เช่ือ 28 ขอ้จากพระคมัภีร์ ขณะท่ีพวกเขาได้
เรียนรู้เก่ียวกบัพระคมัภีร์มากข้ึน “ความคิดอคติ ซ่ึงน าไปสู่การต่อตา้น คริสตจกัรแอด๊เวนตีส” ไดส้ลายตวั
ไป ทั้งสามีและภรรยาไดม้องเห็นวา่ คริสตจกัรแอด๊เวนตีสไดป้ฏิบติัตามค าสอนของพระคมัภีร์ทุกอยา่ง 

        คริส ไดรั้บบพัติศมาพร้อมกบัลูกชายช่ือ “เอเสเคียล” และอีกหน่ึงปีต่อมาหลุยห์ และลูกสาวของพวก
เขาคือ “ทามิริส” ไดรั้บบพัติศมาพร้อมกนั ...ปัจจุบนั หลุยห์ และ คริสเป็นผูน้ าในโรงเรียนวนัสะบาโตใน
โบสถแ์อด๊เวนตีสในเมือง “โบร์ดาวสกี”  ค  าขวญัของแผนกโรงเรียนวนัสะบาโตสะทอ้นใหเ้ห็นไดใ้นชีวติ
ครอบครัวของหลุยห์ และคริส ดงัมีขอ้ความวา่ “ครอบครัวของฉนั และตวัฉนัรับใชพ้ระเจา้ดว้ยความช่ืนชม
ยนิดี” 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี จะน าไปสร้างโบสถแ์ห่งใหม่ในเมือง “โบร์
ดาวสกี” ประเทศบราซิล เพื่อใหอี้กหลายครอบครัวไดรั้บใชพ้ระเจา้ดว้ยความยินดี...ขอบคุณพี่นอ้งในพระ
คริสตทุ์กท่าน ส าหรับการวางแผนถวายทรัพยอ์ยา่งมีใจกวา้ง ในวนัสะบาโตวนัท่ี 24  กนัยายนศกน้ี 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 17  กนัยายน 2022 

การพึง่พงิในพระเจ้าเท่าน้ัน 

 

เล่าโดย  มาร์เซโล...ประเทศบราซิล 

        ทุกส่ิงดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ  และอยูภ่ายใตก้ารควบคุม หลงัจากท่ี มาร์เซโล ถวายดวงใจของเขา
ใหก้บัพระเยซูในประเทศบราซิล  มาร์เซโลท างานในโรงงานทอผา้แห่งหน่ึง ต่อมาเจา้ของไดเ้ปล่ียนทีม
ผูบ้ริหารชุดใหม่เขา้มาแทนท่ีชุดเดิม และผูบ้ริการชุดใหม่ไดท้  าการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง และบางอยา่งท า
ใหง้านของมาร์เซโล ตั้งอยูบ่นความเส่ียง ผูบ้ริหารคนใหม่ลดชัว่โมงการท างานของคนงานลงในช่วงวนัของ
สัปดาห์  และชดเชยชัว่โมงการท างานท่ีขาดหายไปในวนัเสาร์ 

        มาร์เซโล ไม่มีความตั้งใจจะท างานในวนัสะบาโต  เขาไดห้ยดุงานทุกวนัสะบาโตตลอดมา ตั้งแต่เขา 
และภรรยาของเขาคือ “คลอเดีย” ไดเ้ขา้ร่วมกบัโบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส เม่ือสามปีก่อนมาร์เซโล 
พยายามพูดขอร้องผูจ้ดัการโรงงานแต่ไม่บงัเกิดผล  คนงานทั้งหมดถูกขอใหเ้ซ็นตส์ัญญาเห็นดว้ยกบั
ตารางเวลาท างานใหม่  มีเพียงมาร์เซโลคนเดียวท่ีปฏิเสธท่ีจะเซ็นตส์ัญญา ความกลวัไดท้่วมทน้ดวงใจของ
มาร์เซโล  เม่ือมองไปในวนัขา้งหนา้ เขามองไม่เห็นความแน่นอนใดๆ เขาครุ่นคิดอยูเ่สมอวา่  เขาอาจถูกไล่
ออกวนัใดวนัหน่ึง?... จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัเขาต่อไป? 

        แต่เขาตดัสินใจมอบถวายทุกส่ิงแด่พระเจา้  เขาขอให้พระเจา้ต่อสู้สงครามแทนเขา เม่ือไดท้  าการตดัสิน 

ใจเช่นนั้น ความสงบไดเ้ขา้ครอบครองจิตใจของเขา  เขารู้เช่ือมัน่วา่ พระเจา้จะไม่ทรงทอดทิ้งเขาเปลวไฟ
แห่งความทุกขย์ากท าใหม้าร์เซโล รู้สึกร้อนใจยิง่ข้ึน เม่ือโรงงานทอผา้ท่ีเขาท างานน าเอาตารางท างานใหม่
มาใชป้ฏิบติั  ระหวา่งสัปดาห์แรก มาร์เซโลท างานตามตารางเดิมจากวนัจนัทร์-วนัศุกร์เหมือนคนงานคน
อ่ืนๆ แต่ในวนัเสาร์ หรือวนัสะบาโต มาร์เซโล หยดุงาน และไปนมสัการท่ีโบสถ ์ขณะท่ีเพื่อนๆไปท างาน
ตามตารางท างานใหม่ 

        เม่ือเขากลบัไปท างานในวนัจนัทร์ เขารู้สึกประหลาดใจ ท่ีผูจ้ดัการไม่เรียกเขาไปพบ  เขาคงท างาน
ตามปกติ  หลายวนัผา่นไป และนึกสงสัยจะมีอะไรเกิดข้ึนกบัเขาในวนัขา้งหนา้ .. ในวนัจ่ายเงินประจ าทุก
สองสัปดาห์ เขาไดพ้บวา่รายไดข้องเขาถูกตดัออกไปสองวนั คือสองวนัเสาร์ท่ีเขาไม่ไดม้าท างานมาร์เซโล
ไม่ทราบวา่เขา และภรรยาจะมีชีวติรอดไดอ้ยา่งไร ส่ิงยุง่ยากซบัซอ้นก าลงัจะเกิดข้ึน เพราะตอนน้ีภรรยาของ
เขาก าลงัตั้งครรภ ์ เขาเองเพิ่งทราบเม่ือไม่ก่ีวนัท่ีผา่นมา 

        เพื่อนคนงานคนหน่ึงกล่าวกบัมาร์เซโลวา่ “โรงงานแห่งน้ีไม่ใช่สถานท่ี ท่ีเพื่อนจะท างานไดอ้ยา่งสบาย
ใจไดอี้กต่อไป”อีกคนออกความเห็นวา่...“ท่ีผา่นมาแกไม่ใช่คนข้ีเกียจน่ีนา”....อีกคนกล่าววา่ “หรือวา่ตอนน้ี
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แกเป็นบา้ไปแลว้หรือ?” เพื่อนอีกคนกล่าวทา้ทายวา่ “พวกเราก็อยากจะรู้เหมือนกนัวา่พระเจา้ของนาย จะท า
อะไรเพื่อนายไดบ้า้ง !” มาร์เซโล กล่าวอุทิศการตดัสินใจอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยการอธิษฐานสัญญากบัพระเจา้วา่
...ขา้พระองคข์อใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งตกอยูใ่นพระหตัถข์องพระองค ์...หน่ึงเดือนผา่นไป มาร์เซโล และภรรยา
ด าเนินชีวติโดยความเช่ือมีสมาชิกบางคนใหก้ารช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน ญาติบางคนก็หยบิยืน่การช่วยเหลือ
ให ้ขณะท่ีช่วงการรัดเขม็ขดัด าเนินต่อไป มาร์เซโล ยนืหยดัในการตดัสินใจของเขา  เขายงัสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้
ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัเขา 

        หลงัจากเวลาผา่นไปช่วงหน่ึง เพื่อนร่วมงานของมาร์เซโลไม่ลอ้เลียนเขาอีกต่อไป เพราะพวกเขาเห็นวา่
มาร์เซโล มีความสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ของเขา  ขณะเดียวกนัพวกเขามองเห็นวา่มาร์เซโลขยนัขนัแขง็ในการ
ท างาน และมีความรับผดิชอบสูง  ดงันั้นพวกเขามองหาทางช่วยมาร์เซโล วนัหน่ึงพวกเขาเขียนค าร้องข้ึน
และร่วมกนัเซ็นตช่ื์อขอร้องใหฝ่้ายบริหารอนุญาตใหม้าร์เซโลหยดุงานในวนัเสาร์ได ้โดยท่ีไม่ตดัเงินเดือน  
ปรากฏวา่จดหมายร้องเรียนไม่ไดรั้บค าตอบ สองปีผา่นไป  และพระเจา้ไม่ไดท้อดทิ้งมาร์เซโล  และ
ครอบครัวของเขา  มาร์เซโลไดม้องเห็นวา่ถอ้ยค าของผูเ้ขียนพระธรรมสดุดีไดส้ าเร็จสมจริง ถอ้ยค านั้นกล่าว
วา่ “ขา้พเจา้เคยเป็นหนุ่ม  และเด๋ียวน้ีแก่แลว้ แต่ขา้พเจา้ยงัไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง  หรือลูกหลาน
ของเขาขอทาน” (สดุดี 37:25)   

       พระเจา้ทรงใหเ้กียรติมาร์เซโล เพราะเขาถวายพระเกียรติแด่พระองค ์วนัหน่ึงมาร์ซีโล ไดรั้บจดหมาย
ฉบบัหน่ึงอยา่งท่ีเขาไม่คาดฝันมาก่อน  คณะผูบ้ริหารเขียน จดหมายถึงเขา มีขอ้ความวา่ “พวกเราตระหนกัวา่
ไดป้ฏิบติัต่อคุณ มาร์เซโลอยา่งไม่เป็นธรรม  ดงันั้นเราสัญญาจะจ่ายเงินเดือนท่ีหกัไวเ้ดือนละส่ีวนัยอ้นหลงั
ตั้งแต่เดือนแรกท่ีหกัไป  อน่ึงคณะบริหารยอมรับสิทธิในการถือรักษาวนัสะบาโตตามความเช่ือของคุณ”...
มาร์เซโล และภรรยาของเขารู้สึกซาบซ้ึง และต่ืนเตน้ดีใจท่ีพระเจา้ไดท้รงตอบค าอธิษฐานของพวกเขา !  

        มาร์เซโล ท างานกบัโรงงานทอผา้แห่งนั้นในอีก 14 ปีต่อมา  เขากล่าวเป็นพยานวา่ “ผมสามารถมัน่ใจ
ไดว้า่เป็นการคุม้ค่าท่ีจะรับใชพ้ระเจา้  ผมเช่ือวา่โดยพระคุณของพระเจา้  ผมสามารถประทบัเคร่ืองหมายไว้
กบัโรงงานทอผา้ท่ีผมท างาน  คงจะมีผูบ้ริหารบางคน  และเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
พระเจา้  และความสัตยซ่ื์อผูเ้ช่ือ  และพระเจา้ทรงประทานพรของพระองค ์ผา่นประสบการณ์ของผม...พวก
เขาไดเ้ห็นแลว้วา่พระเจา้ทรงสามารถท าอะไรไดบ้า้ง !” 

        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี จะน าไปสร้างโบสถแ์ห่งใหม่ในเมืองบา้น
เกิด ของ “มาร์เซโล” คือเมืองช่ือ “มาอูอะ” ประเทศบราซิล...ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่าน ท่ีได้
วางแผนถวายอยา่งมีใจกวา้ง ในวนัสะบาโตวนัท่ี 24  กนัยายน ศกน้ี 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 24 กนัยายน 2022 

การถวายเกยีรติแด่พระเจ้าแห่งวันสะบาโต 

เล่าโดย  ฟีลิปเป...ประเทศบราซิล 

        ทั้งหมดเร่ิมตน้ในเกรดหา้ เป็นคร้ังแรกท่ีฟีลปิเปถูกขอใหเ้ขา้ชั้นเรียนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนใน 

ประเทศบราซิล คุณพอ่ของฟีลปิเปไดเ้ดินทางไปพบอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียน โดยอธิบายใหท้่านฟังวา่ 
ครอบครัวของพวก เราเป็นเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีส และขอผอ่นผนัใหฟี้ลิปเปไม่ตอ้งเขาชั้นเรียนในวนัเสาร์ 

อาจารยใ์หญ่มองเห็นปัญหาซบัซอ้นก าลงัรออยูใ่นวนัขา้งหนา้ส าหรับฟีลิปเป 

        อาจารยก์ล่าวกบัคุณพอ่ของฟีลปิเปวา่ “เขาจะเรียนส าเร็จชั้นมธัยมปลายไดอ้ยา่งไร โดยท่ีไม่ตอ้งเขา้ชั้น
เรียนในวนัเสาร์ ...เขากล่าวเสริมอีกวา่ “ในชั้นมธัยมปลายมีชั้นหลายชั้นไดก้ าหนดไวแ้ลว้วา่ตอ้งเรียนในวนั
เสาร์”...แลว้อาจารยใ์หญ่ถามคุณพอ่ฟิลปิเปวา่ “พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างทุกวนัในรอบสัปดาห์มิใช่หรือ?” 

แต่อาจารยใ์หญ่ออกปากอนุญาตใหฟี้ลปิเป ศึกษาบทเรียนวนัสะบาโต และอ่านพระคมัภีร์ในห้องสมุดได ้
ขณะท่ีเด็กนกัเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นของเขา เขา้ชั้นเรียนศาสนาในวนัสะบาโต ฟีลิปเปเองรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ 
ท่ีเขาตอ้งท าตวัแตกต่างจากคนอ่ืน  ใจจริงเขาไม่ปรารถนาท่ีจะปรับตวัท าตามเพื่อน ในจิตใจของเด็กอยา่งเขา 
เขาคิดวา่ “ถา้พระเจา้สัตยซ่ื์อต่อท่าน “ดาเนียล และท่านโยเซฟ พระองคจ์ะทรงสัตยซ่ื์อต่อเขาเช่นกนั” 

        ชั้นเรียนท่ีท าการสอนในวนัสะบาโต เร่ิมตน้ในปีการศึกษาใหม่ในปีถดัมา ในตอนแรกมีชั้นในวนัสะบา 

โตเพียงสองหรือสามชั้น ฟีลิปเปโดดเรียนในชั้นเรียนต่างๆ แต่หลงัชั้นเรียน เขาขออ่านบนัทึกค าบรรยาย 
หรือค าสอนของครู จากเพื่อนๆท่ีเขา้เรียน อยา่งไรก็ดี ทางโรงเรียนใหก้ารนบัถือความเช่ือในศาสนาของฟี
ลิปเปจากการท่ีเขาเป็นคนขยนั และสัตยซ่ื์อ...ในการสอบไล่ปลายปีทางโรงเรียนพยายามจดัตารางสอบใน
วนัอ่ืนของสัปดาห์ และฟีลปิเปสอบผา่น..ไดเ้ล่ือนชั้นเหมือนเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ฟีลปิเป เรียนส าเร็จชั้น
ระดบัประถมศึกษา ทางโรงเรียนไดเ้รียกบิดา-มารดาของเขามาพบเพื่อพูดเร่ืองชั้นเรียนในวนัสะโตในระดบั
มธัยมตน้ และมธัยมปลายของโรงเรียน ซ่ึงบิดา-มารดาของฟีลิปเป ไดข้อใหท้างโรงผอ่นผนัใหฟี้ลิปเปไม่
ตอ้งเขา้ชั้นเรียนในวนัเสาร์  เหมือนชั้นระดบัประถมท่ีผา่นมา ...อาจารยใ์หญ่ตอบวา่ วิชาเรียนในระดบัมธัยม
มีเน้ือหามากกวา่ระดบัประถม จึงผอ่นผนัใหไ้ม่ได ้ หลงัจากนัง่เงียบๆอยูค่รู่หน่ึง อาจารยใ์หญ่ไดถ้ามพอ่-แม่
ของฟีลิปเปวา่ “พวกคุณแน่ใจวา่ คุณตอ้งการใหฟิ้ลิปเปเรียนในโรงเรียนน้ีต่อไปใช่ไหม?” 

        คุณพอ่ของฟิลิปเป ตอบอาจารยใ์หญ่วา่ “ผมและภรรยาอยากใหฟิ้ลิปเปเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี เพราะ
ผมเองเรียนจบชั้นมธัยมปลายในโรงเรียนแห่งน้ีเช่นกนั” ฟิลปิเป ไม่เขา้ชั้นเรียนในทุกชั้นท่ีสอนในวนัสะบา
โต  บางคร้ังฟิลิปเปตอ้งพบกบัความยากล าบากเหมือนกนั เพราะมีหลายชั้นท าการสอนในวนัเสาร์ และไม่มี
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ทางท่ีเขาจะไดเ้ขา้เรียนในวนัอ่ืนของสัปดาห์เป็นการชดเชย ...แต่พระเจา้ทรงใหเ้กียรต์ิเขา และเขาไดรั้บการ
เล่ือนชั้นสูงข้ึนทุกปีการศึกษา ในตอนแรกชั้นมธัยมปลาย เร่ิมชั้นในเวลา 13:30 – 20:40 น. ของวนัจนัทร์ ถึง
วนัศุกร์ โดยบางคร้ังมีชั้นเรียนหลายขั้นในรอบเชา้ของวนัต่างๆ  แต่เม่ือใกลจ้ะส้ินปีการศึกษา ทางโรงเรียน
จดัใหมี้ชั้นเรียนสามชั้นในตอนเยน็วนัศุกร์จาก 17:00 ถึง 20:00  น. และบางวนัมีชั้นเรียนในเชา้วนัเสาร์ หรือ
ในบ่ายวนัเสาร์ดว้ย และชั้นเรียนในวนัเสาร์เหล่าน้ี  ฟีลิปเป ไม่เคยเขา้เรียน รวมทั้งไม่เขา้เรียนทุกชั้นท่ีสอน
ในวนัศุกร์หลงัดวงอาทิตยต์กดิน ขอบ พระคุณพระเจา้ ท่ีทรงช่วยใหฟิ้ลิปเป เรียนส าเร็จชั้นมธัยมปลาย 
พร้อมกบัเพื่อนๆ ตอนน้ีถึงเวลาท่ีฟีลิปเปจะตอ้งสอบเขา้เรียน “คณะแพทยศ์าสตร์” ในมหาวทิยาลยัของรัฐ 
ความฝันฟีลปิเปคือการเป็นแพทย ์ แต่ดูเหมือนโลกความฝันทั้งใบไดแ้ตกออกเป็นช้ินๆ เม่ือผลของการสอบ
บางวชิาเขาท าไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์

        ฟีลปิเป อธิษฐานต่อพระเจา้ดว้ยการทูลวา่ “พระบิดาเจา้ ขา้พระองคส์ัตยซ่ื์อต่อพระองคเ์สมอ...เหตุใด
พระองคไ์ม่ทรงอวยพระพรใหข้า้พระองคบ์า้ง?” ค าอธิษฐานของฟีลปิเปบงัเกิดผลในอีกหน่ึงสัปดาห์ต่อมา  
มหาวทิยาลยัไดป้ระกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บเลือกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัรอบสอง  และรายช่ือของฟีลิปเปอยู่
อนัดบัตน้ของผูป้ระสบความส าเร็จในการสอบเขา้ ฟีลปิเปไดท้ราบในโอกาสต่อมาวา่ “เรียงความของเขาได้
คะแนนสูงสุด” ชั้นเรียนต่างๆท่ีมีการสอนในวนัเสาร์ยงัตามมาเป็นปัญหาใหก้บัฟีลปิเป ในปีสาม มีชั้นเรียน
ชั้นหน่ึงซ่ึงจะตอ้งเขา้ชั้นส่ีคร้ังต่อสัปดาห์ ในจ านวนส่ีชั้น สองชั้นจะตอ้งเรียนในวนัเสาร์ ก็เหมือนท่ีเคยท า
มา ฟิลิปเปไมเ่ขา้ชั้นในวนัสะบาโต  และอาจารยผ์ูส้อนใหเ้ขาตกในวชิาน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาไม่อาจใหก้าร
ช่วยเหลือเขาได ้ อาจารยค์นนั้นกล่าวกบัเขาวา่ “คุณเรียนไดดี้มาก..ปัญหาก็คือคุณไม่เขา้ชั้นในวนัเสาร์...แลว้
น่ีจะคุณจะเรียนจบเป็นหมอออกไปไดอ้ยา่งไร? งานอาชีพการแพทยเ์รียกร้องอะไรจากคุณมากจริงๆ พวกเรา
ก็ไม่อาจช่วยคุณได.้.. 
        แต่พระเจา้ทรงจดัการช่วยเหลือในวธีิท่ีไม่อาจนึกฝันได ้เม่ือฟีลปิเปลงทะเบียนเรียนวชิาท่ีไม่ผา่นซ ้ าอีก 

คร้ัง เขาไดพ้บวา่มีนกัศึกษาจ านวนเกือบคร่ึงชั้นสอบไม่ผา่นวชิานั้นเม่ือเทอมท่ีแลว้  ดงันั้นทางมหาวทิยาลยั 

ไดเ้ปิดชั้นสอนวชิาดงักล่าวซ ้ าอีกรอบ ซ่ึงในคร้ังน้ีตารางเรียนเป็นรอบเยน็ท่ีไม่อยูใ่นช่วงวนัสะบาโต จึงเป็น
โอกาสของฟีลปิเปท่ีจะไดเ้ขา้เรียนจากอาจารยค์นเดียวกนั (ท่ีเขาตกเพราะไม่ไปเรียนวนัเสาร์) ผลปรากฏวา่
เขาสอบผา่นอยา่งฉลุยในวชิาดงักล่าว 

        ในระหวา่งการเรียนในมหาวทิยาลยั  คงมีการพูดถึงช่ือฟีลิปเปกนัในระหวา่งพวกอาจารย ์ ทั้งน้ีเพราะฟี
ลิปเป ถูกถามเร่ืองวนัสะบาโตจากอาจารยห์ลายท่าน และเม่ือไดรั้บการอธิบายในความเช่ือมัน่อยา่งสัตยซ่ื์อ
ของฟีลิปเป อาจารยเ์หล่านั้นต่างใหก้ารนบัถือในสัตยซ่ื์อ  และสิทธิเสรีภาพในการถือศาสนาส่วนบุคคลของ
เขา การสอบในวนัเสาร์ยงัคงตามฟีลปิเปมาอีก แมห้ลงัจากเขาเรียนส าเร็จแพทยศ์าสตร์จากมหาวทิยาลยัแลว้ 
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นกัศึกษาท่ีจบทุกคนจะตอ้งเขา้สอบเพื่อรับ “ใบประกอบโรคศิลป์” ซ่ึงมีก าหนดสอบในวนัเสาร์  ขอบคุณ
พระเจา้ท่ีคณะกรรมการสอบรับพิจารณาค าร้องขอของเขา และใหเ้ขาสอบก่อนเพื่อนตามล าพงัหน่ึงวนั 
อยา่งไรก็ดีในสอบคร้ังนั้น มีผูส้อบไม่ผา่นในการสอบคร้ังแรกถึง  30 เปอร์เซ็นต.์..ขณะในการสอบคร้ัง
นั้นฟีลปิเปสอบผา่นไดค้ะแนนสูงสุดของประเทศบราซิล และคร้ังต่อมา หลงัจากท างานเป็นแพทยท์ัว่ไปได้
สามปี ฟีลปิเปไดส้มคัรเขา้เรียนเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง  และเม่ือส าเร็จหลกัสูตรภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบติัแลว้ก็จะมีการสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลป์เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง... การสอบก็ตกอยูใ่น
วนัเสาร์อีกเช่นเคย..ขอบคุณพระเจา้ทางคณะกรรมต่างไดท้ราบปัญหาเร่ืองวนัเสาร์ของฟีลิปเปแลว้  และยนิดี
ผอ่นผนัใหเ้ขาสอบในวนัอ่ืน และเขาสอบผา่นไดค้ะแนนยอดเยีย่มอีกคร้ังหน่ึง 

        ปัจจุบนั ฟีลปิเปท างานเป็นศาสตราจารยส์อนนกัศึกษาแพทยศาสตร์ในสถาบนัแห่งเดียวกนัท่ีเขาเป็น
นกัศึกษาแพทยศาตร์เม่ือไม่ก่ีปีก่อน วนัหน่ึงอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัคนหน่ึงเล่าให้อาจารยแ์พทยฟี์ลปิเป 

ฟังขณะท่ีมีการประชุมของคณาจารยว์า่ มีนกัศึกษาหญิงคนหน่ึงเป็นเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสก าลงัศึกษาอยูใ่น 

ชั้นของเขา... เขาเอ่ยอยา่งหนกัใจวา่ “ผมไม่ทราบวา่นกัศึกษาหญิงคนนั้นจะเรียนจบไดอ้ยา่งไร เม่ือไม่ยอม
เขา้ชั้นเรียนในวนัเสาร์” อาจารยแ์พทยอ์าวุโสคนหน่ึงในท่ีประชุมตอบค าถาม อาจารยแ์พทยห์นุ่มท่ีเอ่ยถึง
นกัศึกษาหญิงแอ๊ดเวนตีส ในชั้นของเขา โดยไดแ้สดงท่าทางบอกใบใ้หถ้ามอาจารยแ์พทยฟี์ลปิเป ผูด้  าเนิน
ชีวติเป็นพยานวา่แมท้่านจะไม่เขา้ชั้นเรียนในวนัเสาร์หลายชั้นในแต่ละปี.. ท่านสามารถศึกษาแพทยศ์าสตร์
จบมาไดอ้ยา่งไร?”   
        เร่ืองราวของวนัสะบาโต มีการเล่าทบทวนถึงส่ิงท่ีพระเจา้ทรงช่วยใหพ้น้ผา่น ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ัง 

เล่า เหมือนกบัท่ีพระเจา้ทรงช่วยอาจารยฟี์ลปิเปในข่าวต่างแดนของวนัน้ี เม่ืออาจารยฟิ์ลปิเปมีความสัตยซ่ื์อ 
และพระเจา้จะทรงช่วยนกัศึกษาผูส้ัตยซ่ื์อทุกคน...และจะมีผูเ้ขียนเล่าประสบการณ์ของเขา หรือของหล่อน
ในข่าวต่างแดน เหมือนท่ีเราไดรั้บฟังในวนัน้ีเร่ือยไป.... 
        ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของไตรมาสน้ี คือในวนัน้ี จะน าไปช่วยก่อสร้างโบสถ์
ใหม่ส่ีหลงัในประเทศบราซิล และโบสถห์ลงัหน่ึงจะสร้างข้ึนในเมืองซ่ึงเป็นบา้นเกิดของอาจารยแ์พทย ์

ฟีลิปเป เพื่อใหค้นอีกมากมายสามารถเรียนรู้เก่ียวองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งวนัสะบาโต  อน่ึงส่วนหน่ึงของเงิน
ถวายในวนัน้ีจะน าไปช่วยเปิดโบสถส่ี์แห่งในประเทศโบลิเวยี....ขอบคุณพี่นอ้งในพระคริสตทุ์กท่านส าหรับ
การวางแผนท่ีจะถวายเงินเพื่อพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศบราซิล และประเทศโบลิเวยี...ขอพระเจา้ทรง
อวยพระพรทุกท่าน รวมทั้งครอบครัวของท่านดว้ย...ในนามพระคริสตเจา้...อาเมน. 

 


