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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 1  ตุลาคม 2022 

ค้นหาความหวงั 

 

เล่าโดย คริสตี.้..ประเทศ นิวซีแลนด์ 

        คริสต้ีเติบโตข้ึนในครอบครัวท่ีไม่มีความเช่ือทางศาสนาใดๆ ในทวีปเอเชีย เธอถามตวัเธอเองเม่ือตอน
ยงัเป็นวยัรุ่นว่า “ความหมายของชีวิตคืออะไร?” เธอคิดว่าหากคนเรามีเพียงชีวิตเดียวแลว้ล่ะก็ หนทางท่ีดี
ท่ีสุดในการมีชีวติอยูก่็คือ การไดกิ้น ด่ืม และมีความสุข แต่ชีวติเช่นน้ีดูเหมือนจะไร้ความหมายส าหรับเธอ 

ฤดูร้อนวนัหน่ึง คริสต้ีเข้าเรียนวิชาภาษาองักฤษ คุณครูมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกด้านศาสนศาสตร์ ในการเร่ิมบทเรียนแรก เขาได้แนะน าตวัเองโดยแบ่งปัน
เร่ืองราวปาฏิหาริยท่ี์พระเจา้ทรงช่วยชีวิตเขาให้รอดจากอุบติัเหตุทางรถยนต์ รถยนต์ของเขาอยูใ่นสภาพพงั
ยบัเยินมาก แต่เขารู้สึกเหมือนถูกปกคลุมไวด้ว้ยถว้ยขนาดใหญ่ท่ีช่วยให้เขาสามารถหลุดออกจากซากรถได้
โดยไม่ไดรั้บบาดเจ็บแต่อยา่งใด คริสต้ีประทบัใจเร่ืองอศัจรรยน้ี์มาก และเธอไดเ้ล่าเร่ืองน้ีให้พ่อแม่ของเธอ
ฟังทนัทีหลงัเลิกเรียน สิบปีผา่นไป คริสต้ีนึกถึงพระเจา้อีกคร้ังหน่ึงเม่ือเธอเดินทางไปเท่ียวท่ีประเทศแคนนา
ดา มีโบสถ์แห่งหน่ึงตั้งอยูใ่กลโ้รงแรมของเธอในเมืองแวนคูเวอร์ เธอเห็นผูช้ายคนหน่ึงยืนอยูท่ี่ประตูโบสถ์
ถือป้ายท่ีเขียนวา่ “กลบับา้น” ในวนัเดียวกนันั้นเอง เม่ือเธอเดินผา่นโบสถ์อีกคร้ังเธอเห็นชายคนเดิมยงัคงถือ
ป้ายท่ีเขียนว่า “กลบับ้าน” วนันั้นลมพดัแรงมาก เธออดสงสัยไม่ได้ว่าท าไมชายคนนั้นจึงเต็มใจท่ีจะฝ่า
อากาศแบบนั้นเพื่อจะถือป้ายไว ้ภาพชายท่ีถือป้ายนั้นก็ติดอยูใ่นความคิดของเธออยูเ่ป็นเดือนๆ เธอจึงเช่ือวา่
จะตอ้งมีบางอยา่งท่ีพิเศษในความเช่ือของคริสเตียนเป็นแน่ เม่ือกลบัมาบา้น คริสต้ีลงทะเบียนเรียนในระดบั
บณัฑิตศึกษา เธอประหลาดใจเม่ืออาจารยม์อบหนงัสือท่ีให้ขอ้คิดทางจิตวิญญาณแก่เธอและเพื่อนๆในชั้น
เรียน เธอประทบัใจในหนังสือเล่มน้ี เพราะไดรั้บค าตอบบางขอ้เก่ียวกบัความหมายของชีวิต เธอจึงเขียน
อีเมลถึงอาจารยเ์พื่อขอบคุณ และเธอยงับอกอีกวา่เธออยากรู้จกัพระเยซูมากข้ึน อาจารยไ์ดแ้นะน าให้เธอรู้จกั
กบัอาจารยอี์กท่านหน่ึงซ่ึงเป็นผูน้ ากลุ่มนมสัการตอนเยน็ประจ าสัปดาห์ในบา้นของท่าน คริสต้ีสัมผสัไดถึ้ง
ความรักและไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มผูน้มสัการ เธอเร่ิมอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั หลงัจากนั้นไม่นาน เธอก็ได้
มอบหวัใจให้พระเจา้ คริสต้ีไปเขา้โบสถ์และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโบสถ ์แต่เธอกลบัรู้สึกวา่มีบางอยา่งใน
ความสัมพนัธ์ของเธอกบัพระเจา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง 

สองปีผ่านไป คริสต้ีบงัเอิญสังเกตเห็นช่องรายการโฮปแชนแนล (Hope Channel) ทางโทรทศัน์
ระหว่างการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ เม่ือกลบัถึงบา้น เธอคน้หาทางออนไลน์และพบรายการ Hope 
Sabbath School บน YouTube เธอเร่ิมดูรายการ Hope Sabbath School และหยุดไม่ได ้ การดู Hope Sabbath 
School เป็นช่วงเวลาท่ีมีความสุขท่ีสุดของวนัส าหรับเธอ  ในเวลาเพียงไม่ก่ีเดือน เธอได้ดู Hope Sabbath 
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School ยอ้นหลงัถึง 3 ปี ซ่ึงเป็นรายการออนไลน์ทั้งหมดท่ีมีในขณะนั้น  ผูเ้ขา้ร่วมชั้นเรียนท าให้พระคมัภีร์
เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจไดง่้ายส าหรับเธอ และเธอก็ชอบรอยยิม้ของพวกเขา 

เม่ือเธอดูรายการ เธอก็เห็นภาพของพระเจา้ชดัเจนข้ึน  เธอตระหนกัวา่พระเจา้ทรงเป่ียมดว้ยความ
เมตตา ทรงกระตือรือร้นท่ีจะเรียกผูค้นให้กลบัมาหาพระองคเ์พื่อช่วยพวกเขา และพระเจา้ทรงเต็มพระทยัท่ี
จะให้อภยัเสมอ  มนัเป็นคร้ังแรกท่ีเธอรู้สึกวา่ความสัมพนัธ์ของเธอกบัพระเจา้นั้นสมบูรณ์  เธอจึงตดัสินใจ
เขา้ร่วมคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสและรับบพัติศมาโดยการจุ่มในน ้ าทั้งตวั “ขอบคุณพระเจา้ส าหรับ
การทรงน า Hope Sabbath School เขา้มาในชีวิตของฉันเพื่อให้ฉันไดเ้ติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ” เธอกล่าว 
“ตอนน้ีฉนัเตม็ใจท่ีจะมอบถวายชีวติทั้งหมดของฉนัให้กบัพระเยซูและปรารถนาท่ีจะมีชีวติท่ีถวายเกียรติแด่
พระเจา้ นัน่คือ ความหมายท่ีแทจ้ริงของชีวติ” 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณในปี  2016 ท่ีช่วยให้ช่องรายการโฮป
แชนแนล (Hope Channel) กลายเป็นช่องออกอากาศฟรีท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศนิวซีแลนด์  เน่ืองจากช่อง
โฮปแชนแนล (Hope Channel) สามารถเขา้ถึงได้ในวงกวา้ง คริสต้ีจึงสามารถรับชมได้เม่ือเธอไปเยือนท่ี
นิวซีแลนดเ์ป็นเวลา 2-3 วนัในปี 2016 ซ่ึงเป็นปีเดียวกบัท่ีมีการออกอากาศฟรีทัว่ประเทศ  เงินถวายในวนัสะ
บาโตท่ีสิบสามของคุณในไตรมาสน้ีจะช่วยน าช่องรายการโทรทศัน์ของโฮปแชนแนล (Hope Channel) และ 
Hope FM Radio มาสู่ประเทศปาปัวนิวกินี 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่8 ตุลาคม 2022 

ดาราทวีโีดยไม่คาดคิด 

 

เล่าโดย กราเม่และนิกกี.้..ประเทศนิวซีแลนด์ 

กราเม่กลายเป็นดาราดงัในช่องรายการโฮปแชนแนล (Hope Channel) ในประเทศนิวซีแลนดโ์ดยไม่
คาดคิด เม่ือเขามาถึงท่ีประชุมของ(กลุ่ม หรือ ชมรม) ผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous - AA)  มีคน
แปลกหน้าจ าเขาไดใ้นทนัทีทั้งๆ ท่ีไม่เคยเจอกนัมาก่อน “ฉันเห็นคุณในทีวีเม่ือคืนน้ี!” ผูห้ญิงคนนั้นโพล่ง
ข้ึนมา แลว้คนทั้งหมด 26 คนก็หนัมาจอ้งท่ี Graeme ดว้ยความอยากรู้อยากเห็น 

เขาไดรั้บค าเชิญให้เขา้ร่วมการประชุมและให้แบ่งปันเร่ืองราวชีวิตของเขา แต่ตอนท่ีเขามาถึงเขายงั
ไม่ รู้ว่าจะเร่ิมต้นอย่างไรดี เม่ือเขาได้ยินผู ้หญิงคนนั้ นบอกว่าเห็นเขาในรายการโฮปแชนแนล (Hope 
Channel) จึงท าให้เขาไดค้วามคิดข้ึนมา เขาจึงเล่าถึงสาเหตุท่ีท าให้เขาไดอ้อกรายการทีวี นัน่คือ เขาหายจาก
การติดสุราไดด้ว้ยพระคุณของพระคริสต์ และจากนั้นคนทั้ง 26 คนในหอ้งก็ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัรายการทีวโีฮป
แชนแนล (Hope Channel) ซ่ึงออกอากาศไปยงัทุกบา้นท่ีประเทศนิวซีแลนด์ 

เม่ือกราเม่เล่าเร่ืองราวของเขา เขาอธิบายวา่ การท างานแบบบา้งานเป็นเวลายาวนานของเขาท าใหเ้ขา
ติดเหลา้นานถึง 10 ปี ซ่ึงส่ิงน้ีไดท้  าลายชีวิตการแต่งงานของเขาในท่ีสุด  แต่แลว้เขาก็พบพระคุณแห่งความ
รอดของพระเยซูและเขาสามารถหยุดด่ืมดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้  เขาแต่งงานใหม่ กบันิกก้ีและน า
เธอให้มารู้จกักบัคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส (Seventh-day Adventist)  ปัจจุบนั นิกก้ีท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า
ในชุมชนแอ๊ดเวนตีสทอ้งถ่ิน กราเม่มีจิตใจอยากจะช่วยผูท่ี้ประสบปัญหาการติดสุราท่ี (กลุ่ม หรือ ชมรม) 
ผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous) เขากล่าววา่ “ถึงแมว้า่ผมจะไม่มีความอยากด่ืมแอลกอฮอลม์านาน
หลายปี แต่ผมมีความปรารถนาท่ีจะส่งต่อข่าวสารแห่งความหวงัและการเยยีวยาใหก้บัผูอ่ื้น”  

กราเม่ผสมผสานความปรารถนาท่ีจะช่วยผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous) เขา้กบัความรัก
ท่ีเขามีต่อพระเจา้  “ผมพยายามน าส่ิงท่ีเรียนรู้ในชีวิตคริสเตียนมาสู่ชีวิตของคนใน (กลุ่ม หรือ ชมรม) ผูติ้ด
สุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous)   และน าความรู้จาก (กลุ่ม หรือ ชมรม) ผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics 
Anonymous) มาสู่ชีวิตคริสเตียน” เขากล่าว  “ผมไดรั้บพระพรจริงๆ เพราะเราไดต้ั้งกลุ่มคริสตจกัรท่ีบา้นซ่ึง
มีส าคญัมากส าหรับทั้งนิกก้ีและผม และในกลุ่มน้ีเองผมสามารถแบ่งปันส่ิงท่ีผมไดเ้รียนรู้จาก (กลุ่ม หรือ 
ชมรม) ผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous) ได”้ เม่ือเขาแบ่งปันเร่ืองราวของเขาในการประชุม(กลุ่ม 
หรือ ชมรม) ผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous) ผูเ้ขา้ร่วมจะเรียนรู้ในทนัทีวา่เขาเป็นคริสเตียน  ส่ิงน้ี
ท าให้หลายคนประหลาดใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจา้หรือไม่เช่ือเร่ืองพระเจา้ หรือชอบท่ีจะ
สบถและสาบาน “ คุณเคร่งศาสนาไหม”  พวกเขามกัจะถาม  “ไม่ครับ” กราเม่ตอบ “ คุณไปโบสถไ์หม” 
 "ผมไปครับ" “ คุณเขา้โบสถไ์หน” “ ผมเขา้โบสถเ์ซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสครับ” 
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คนมกัไม่ค่อยรู้จกัค าวา่ คริสตจกัรแอ๊ดเวนตีสและการรักษาวนัสะบาโตวนัท่ีเจ็ด  ดงันั้น กราเม่จึงอธิบายถึง
ความส าคญัของวนัท่ีเจ็ด และเขาเนน้ย  ้าวา่เขาเป็นคริสเตียนทุกวนั “ในขณะท่ีการนมสัการของเราจดัข้ึนใน
วนัเสาร์ ผมเป็นคริสเตียนตลอดทั้ง 7 วนัครับ” เขากล่าว บางคร้ังบางคราวแพทย์ 2 ท่านท่ีเข้านมสัการ
คริสตจกัรเดียวกบั กราแม่ไดแ้นะน าคนท่ีมีปัญหาเร่ืองการติดแอลกอฮอลใ์หรู้้จกักบั กราเม่และภายหลงั กรา
เม่ไดแ้นะน าใหพ้วกเขารู้จกักบั(กลุ่ม หรือ ชมรม) ผูติ้ดสุรานิรนาม (Alcoholics Anonymous.) 

กราเม่ไม่เพียงแค่แบ่งปันเร่ืองราวของเขาเท่านั้น แต่ยงัรับฟังเร่ืองราวของคนอ่ืนด้วย  เขาพาคน
ออกไปบนเรือของเขาและแบ่งปันอาหารกบัพวกเขาในขณะท่ีพูดคุยกนั  เขารักพนัธกิจ Outreach ของเขา  
เม่ือเขากลบัมาถึงบา้น เขามกับอกภรรยาวา่ “คุณคงไม่เช่ือถึงส่ิงท่ีพระเจา้ทรงท าในวนัน้ี!” 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณในปี  2016 ท่ีช่วยให้ช่องรายการ
โทรทศัน์โฮปแชนแนล (Hope Channel) กลายเป็นช่องออกอากาศฟรีท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศและสามารถ
เขา้ถึงทุกหลงัคาเรือนในประเทศนิวซีแลนด์ เงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณในไตรมาสน้ีจะช่วย
น าช่องรายการโทรทศัน์ของโฮปแชนแนล (Hope Channel) และ คล่ืนวิทยุ โฮป เอฟเอ็ม (Hope FM Radio) 
มาสู่ประเทศปาปัวนิวกินี 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 15 ตุลาคม 2022 

สามส่วนผสมอนัทรงประสิทธิภาพ 

 

เล่าโดย คลิฟตัน กลาสโกว์...ประเทศนิวซีแลนด์  

ส่วนผสม 3 อยา่งไดรั้บการยกย่องในการเปล่ียนแปลงงานประชุมประกาศของประเทศนิวซีแลนด์
ให้กลายเป็นขุมพลงัทางจิตวิญญาณท่ียงัคงเกิดผล ส่วนผสมเหล่านั้นคือ การอธิษฐาน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทั้งหมด และโฮปแชนแนล (Hope Channel) สมาชิกโบสถ์มารวมตวักนัทุกสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 6 โมง
เช้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 เดือนเพื่ออธิษฐานขอการหลัง่ลงมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิส าหรับงาน
ประชุม สมาชิกยงัเป็นเจา้ของงานประชุมตลอด 4 สัปดาห์คร่ึง มีการจดัเตรียมงาน และเชิญชวนเพื่อนๆและ
ญาติพี่น้องมาเขา้ร่วม แต่ส่วนผสมท่ีสร้างความประหลาดใจคือ พนัธกิจโทรทศัน์ ซ่ึงขบัเคล่ือนโดยโฮป
แชนแนล (Hope Channel) ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามในปี 2016 

คลิฟตัน  กลาสโกว์กล่าวว่า “สมาชิกคริสตจักรมีส่วนร่วมกับครอบครัวและเพื่ อนฝูง แต่
องคป์ระกอบหลกัคือ ผูค้นจ านวนมากมีส่วนร่วมผา่นทางโฮปแชนแนล (Hope Channel) คลิฟตนัเป็นผูช่้วย
ประสานงานในการประชุม 15 แห่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เมืองโอคแลนด์ จากงาน
ประชุมนั้น มีคนรับบพัติศมาจ านวน 200 คน น่ีคือเร่ืองราว 4 เร่ืองของพวกเขา เทรซ่ีซ่ึงเป็นคุณแม่เล้ียงเด่ียว
ลูก 5 คน ก าลงัด้ินรนต่อสู้กบัการใช้สารเสพติด เม่ือแม่ของเธอท่ีเคยเขา้โบสถ์เซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสเม่ือ
หลายปีก่อน แนะน าให้เธอเปิดดูรายการทีวีของโฮปแชนแนล (Hope Channel) ขณะท่ีเทรซ่ีก าลงัดูรายการท่ี
ยกชูพระเยซูข้ึนนั้น พระวิญญาณก็เร่ิมตรัสกบัจิตใจของเธอ ซ่ึงเป็นเวลาไม่นานนกัก่อนท่ีเธอกบัแม่จะไป
โบสถ์ เทรซ่ีซ่ึงมีอายุประมาณ 30 กว่าปี ตดัสินใจเรียนพระคมัภีร์และเลิกยาเสพติดในช่วงท่ีเขา้ร่วมงาน
ประชุมประกาศ ตอนน้ีเธอรับบพัติศมาแลว้ เธอก าลงัศึกษาอยูเ่พื่อจะเป็นคุณครูในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย “เธอเป็นคนมองโลกในแง่ดี” คลิฟตนักล่าว “คุณสามารถเห็นความช่ืนชมยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใน
ตวัเธอเม่ือเธอพูดถึงพระเจา้ราวกบัวา่พระองคท์รงอยูท่ี่นัน่” 

โอเว่นซ่ึงเป็นผูเ้กษียณอายุและผูน้ าชุมชนบนเกาะไวฮีกี (Waiheke) ของเมืองโอคแลนด์ และทีน่า
ภรรยาของเขาเร่ิมเช่ือมัน่เก่ียวกับข่าวสารแอ๊ดเวนตีสหลังจากได้ดูรายการทีวีของโฮปแชนแนล (Hope 
Channel) และรายการทีวีทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ของแอ๊ดเวนตีส พวกเขาอดัรายการลงแผน่ดีวีดีและน าไปแจกจ่ายให้
คนทัว่เกาะ และพวกเขาไดอ้ธิษฐานส าหรับโบสถ์และเร่ิมมองหาท่ีดินพลางคิดว่าพระเจา้จะทรงจดัเตรียม
อยา่งไรในเร่ืองน้ี เม่ือผูน้ าคริสตจกัรเร่ิมวางแผนจดังานประชุมประกาศส าหรับเมืองโอคแลนด์ โอเวน่อาสา
ช่วยมองหาห้องโถงส าหรับการประชุมในทอ้งถ่ินและเพื่อดูแลดา้นอ่ืนๆ อยา่งกระตือรือร้น ผลออกมาตอน
เยน็ มีคนซ่ึงไม่ใช่แอ๊ดเวนตีสเขา้ร่วมถึง 30 คน จากนั้นโอเว่นกบัทีน่าก็รับบพัติศมา และกลายเป็นสมาชิก
คริสตจกัรกลุ่มแรกของศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐไวฮีกี  (Waiheke) ท่ีตั้งอยูใ่นตึกของคริสตจกัรอ่ืน 
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ศูนยป์ระกาศคริสตจกัรบนเกาะเป็นหน่ึงใน 2 ศูนยป์ระกาศท่ีเกิดข้ึนผา่นทางงานประชุมประกาศ 
ฮีทซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะการต่อสู้ท่ีคร้ังหน่ึงเคยฝึกกองทหารชั้นแนวหน้า เร่ิมดูรายการทีวี

ของโฮปแชนแนล (Hope Channel) กับ ซิโมนภรรยาของเขา เขาเคยได้ยินเก่ียวกับโฮปแชนแนล (Hope 
Channel) ผา่นทางเพื่อนร่วมงานแอ๊ดเวนตีสคนหน่ึงท่ีท างานในบริษทัก่อสร้างท่ีพวกเขาท างานอยู ่ฮีทและซิ
โมนได้รับการดลใจผ่านรายการทีวีของโฮปแชนแนล (Hope Channel) และมีความปรารถนาท่ีจะพฒันา
ความสัมพนัธ์กบัพระเยซูให้มากข้ึน ทั้งคู่เร่ิมไปร่วมนมสัการวนัสะบาโตและเขา้ร่วมงานประชุมประกาศ 
พวกเขารับบพัติศมาท่ีงานนั้น 

ดอนและออเดรยซ่ึ์งเป็นคู่สามีภรรยาสูงวยัพบช่องรายการทีวีของโฮปแชนแนล (Hope Channel) 
เขา้ในวนัหน่ึงขณะท่ีกดดูช่องรายการต่างๆ ในทีวี พวกเขาประหลาดใจอยา่งยิ่งท่ีเห็นวา่คริสตจกัรแอ๊ดเวน
ตีสพยายามปฏิบติัตามหลกัค าสอนในพระคมัภีร์อยา่งใกลชิ้ดเพียงใด ซ่ึงในคริสตจกัรของพวกเขามีการหัน
เหไปจากหลกัการในพระคมัภีร์ พวกเขาจึงตดัสินใจท่ีจะลองเขา้โบสถ์แอ๊ดเวนตีสดู ทั้งดอนและออเดรยเ์ร่ิม
เขา้โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทอ้งถ่ิน พวกเขาไดต้ดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัรในช่วงงานประชุมประกาศ ลูก
สาววยัผูใ้หญ่ของพวกเขาท่ีอาศยัอยูอี่กเมืองหน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์และประเทศฝร่ังเศสก็เร่ิมเขา้โบสถ์
แอด๊เวนตีสผา่นทางการหนุนใจของท่านทั้งสอง ดอนผูมี้อายุประมาณ 80 ปี หนุนใจใหผู้อ่ื้นดูรายการทีวีของ
โฮปแชนแนล (Hope Channel) อยา่งแขง็ขนัโดยการแจกใบปลิวท่ีโรงพยาบาลและในสถานท่ีอ่ืนๆ 

“โฮปแชนแนล (Hope Channel) ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัในการเป็นพยาน” คลิฟตนักล่าว “เป็นเวที
ท่ียอดเยีย่มในการแบ่งปันข่าวสารอนัประเสริฐของพระเยซูไปสู่โลกท่ีตอ้งการความหวงั”  
 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณในปี  2016 ท่ีช่วยให้รายการโทรทศัน์
โฮปแชนแนล (Hope Channel) กลายเป็นช่องออกอากาศฟรีท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศซ่ึงสามารถเขา้ถึงทุก
หลงัคาเรือนในประเทศนิวซีแลนด์ เงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณในไตรมาสน้ีจะช่วยน าช่อง
รายการโทรทศัน์ของ โฮปแชนแนล (Hope Channel) และ คล่ืนวิทยุ โฮป เอฟเอ็ม (Hope FM Radio) มาสู่
ประเทศปาปัวนิวกินี 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 22 ตุลาคม 2022 

ถูกปล้นและได้รับพระพร 

 

เล่าโดย  ริชาร์ด...ประเทศนิวซีแลนด์ 

ชายสูงวยัอาย ุ81 ปีท่ีเพิ่งเขา้ร่วมคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสถูกปลน้ในประเทศนิวซีแลนด ์การ
ปลน้คร้ังน้ีไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเช่ือของเขาเท่านั้น แต่ยงักลายเป็นโอกาสท่ีจะแบ่งปันพระเยซูกบัพวก
โจรดว้ย เร่ืองราวเร่ิมตน้ในคืนหน่ึงเม่ือเด็กวยัรุ่น 3 คนบุกรุกเขา้ไปในบา้นของริชาร์ดใน Whangarei ซ่ึงเป็น
เมืองทางเหนือสุดของประเทศนิวซีแลนด์ 

ริชาร์ดก าลงัหลบัสนิทขณะท่ีวยัรุ่นคนหน่ึงปีนผา่นหน้าต่างห้องนอนและเดินผ่านเตียงของเขาเพื่อ
ไปเปิดประตูหนา้บา้นให้เพื่อนคนอ่ืน ปกติแลว้ริชาร์ดเป็นคนต่ืนง่ายเม่ือไดย้ินเสียงอะไรก็ตาม แต่คืนนั้นเขา
นอนหลบัสนิทในขณะท่ีเด็กชายอายุ 16 ปี 2 คนและเด็กชายอายุ 14 ปีอีก 1 คนบุกปลน้บา้นเขา เม่ือเขาต่ืน
ข้ึนมาเขา้ห้องน ้ า เด็กชายก็ไม่สนใจเขาในขณะท่ีเขาเดินกลบัไปนอนต่อ เขาเองก็ไม่ไดส้ังเกตเห็นพวกเด็กๆ 
เช่นกนั เขากลบัมานอนแล้วหลบัต่ออย่างรวดเร็วเม่ือพวกเด็กๆ กระโดดข้ึนรถในโรงรถของเขาและขบั
ออกไปดว้ยเสียงครูดดงักึกกอ้งของลอ้รถในตอนกลางคืน อยา่งไรก็ตาม เพื่อนบา้นไดย้ินเสียงดงันั้นและวิ่ง
ไปท่ีประตูบา้นริชาร์ดเพื่อตรวจดูเขา ปึง ปึง ปึง! เพื่อนบา้นเคาะประตูบา้นริชาร์ดเสียงดงั ไม่มีเสียงตอบ 
ปึง ปึง ปึง! เพื่อนบา้นเคาะอีกคร้ัง ในท่ีสุด ริชาร์ดก็ต่ืนข้ึน “รถของคุณถูกขโมยไปแลว้รู้หรือเปล่า?” เพื่อน
บา้นถาม แทนท่ีจะหงุดหงิด ริชาร์ดกลบัโล่งใจเม่ือเห็นโรงรถท่ีวา่งเปล่า เขาดีใจท่ีพระเจา้ทรงปกป้องเขาไว้
จากการถูกท าร้าย 20 นาทีต่อมาต ารวจก็มาถึง พวกเขาพบรถของริชาร์ดท่ีมีกุญแจเสียบอยูท่ี่รถ และใชสุ้นขั
ดมกล่ินหาพวกเด็กชายไปจนถึงบ้านหลงัหน่ึงซ่ึงอยู่ห่างจากท่ีนั่นไปอีก 1 ไมล์ (2 กิโลเมตร) ต ารวจน า
ทรัพยสิ์นของริชาร์ดท่ีถูกขโมยไปมาคืนให้ คือ แท็บเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ มีดโกนไฟฟ้า และส่ิงของต่างๆ ใน
กระเป๋าเงินของเขา 

แต่นัน่ไม่ใช่ตอนจบของเร่ือง ริชาร์ดพบกบัผูบุ้กรุก 3 คนถึง 3 คร้ัง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการลงโทษ 
เขาประหลาดใจท่ีไดรู้้ถึงภูมิหลงัของพวกเด็กๆ และไม่พบผูป้กครองของพวกเขาคนใดคนหน่ึงเขา้ร่วมการ
ประชุมเลย เด็กชายอาศยัอยูก่บัปู่หรือป้า ริชาร์ดใจเตน้แรงเม่ือเด็กชายแต่ละคนขอโทษเขาโดยไม่มีท่าทีของ
ความเยอ่หยิ่ง “มนัเป็นความผิดคร้ังแรกของเธอ” เขาบอกกบัพวกเด็กๆ “ฉันไม่ชอบส่ิงท่ีพวกเธอท า แต่ฉัน
ไม่เอาผิดอะไรกบัเธอ ฉนัยกโทษให้ และฉันหวงัว่าพวกเธอจะไดเ้รียนรู้ผา่นเหตุการณ์น้ี ฉันไม่ตอ้งการค่า
ชดใช”้ แต่พวกเด็กๆ พยายามท่ีจะแกไ้ขความผิดของพวกเขา หน่ึงในจ านวนนั้นมาท าความสะอาดเช้ือราด า
และตะไคร้น ้ าจากทางเทา้ของริชาร์ด เขายงัอบขนมเคก้และมอบให้ริชาร์ดดว้ย อีกวนัหน่ึง ต ารวจมาท่ีบา้น
ของริชาร์ดพร้อมกบัจดหมายท่ีมีธนบตัร 50 ดอลลาร์จ านวน 10 ใบ หรือประมาณ 360 ดอลลาร์สหรัฐ 
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“ผมไม่ตอ้งการค่าชดใช”้ ริชาร์ดบอกกบัต ารวจ แต่ต ารวจอธิบายวา่เงินน้ีมาจากเด็กชายท่ีกอดริชาร์ดและปู่
ของเขา มนัคือ โคฮา (koha) เป็นของขวญั ตามประเพณีของชาวเมารีนิวซีแลนด์ ริชาร์ดเขียนจดหมาย
ขอบคุณยาวมาก ซ่ึงเขายกยอ่งคุณปู่ส าหรับการเป็นผูป้กครองท่ีดี 

หลังจากการประชุมร่วมกันทั้ ง 3 คร้ัง พวกเด็กชายก็ไม่มีปัญหากับเจ้าหน้าท่ี อีกต่อไปและ
อาชญากรรมของพวกเขาก็ถูกลบออกจากบนัทึกของต ารวจ ริชาร์ดผูเ้ขา้ร่วมคริสตจกัร Tikipunga Adventist 
Fellowship ไม่นานนกัก่อนการโจรกรรมจะเกิดข้ึนไดก้ล่าววา่ การทดสอบคร้ังน้ีไดฟ้ื้นฟูความเช่ือของเขา 

เขาบอกว่าการท่ีเขาไม่สังเกตเห็นผูบุ้กรุกในขณะโจรกรรมนั้นถือว่าเป็นการอศัจรรย ์เขามีหัวใจท่ี
อ่อนแอหลงัจากเผชิญกบัอาการหวัใจวายเม่ือ 2 ปีก่อน เขากล่าววา่ “ปกติผมจะต่ืนทนัทีแมแ้ต่เสียงหมวกตก
ลงพื้น การท่ีอาศยัอยูเ่พียงล าพงัดว้ยวยั 80 ปีนั้น ผมจะพิจารณาทุกอยา่งในตอนกลางคืน ผมไม่อาจคดัคา้นได้
วา่พระเจา้ทรงสถิตอยู่ท่ีนัน่ดว้ยพระสิริของพระองค์และดว้ยความรักและความอ่อนโยน เพราะหากว่าผม
เห็นคนยืนอยูท่ี่ปลายเตียงนอนของผมแลว้ล่ะก็ ผมคงจะสติแตกเป็นแน่” เขายงักล่าวต่อวา่เขาไดรั้บพระพร
เม่ือไดมี้โอกาสพูดคุยกบัพวกเด็กๆ และไดห้นุนใจพวกเขา “พระเจา้ทรงกระท าส่ิงท่ีงดงามอยา่งมาก” เขา
กล่าว “ตั้งแต่นั้นมา ผมก็กา้วกระโดดในการด าเนินชีวติคริสเตียน” 
 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณน้ีจะน าไปช่วยให้เด็กชายหญิงใน
ประเทศนิวซีแลนด์และทัว่ทั้งแปซิฟิกและทัว่โลกใหรู้้จกัพระเยซูมากข้ึนผา่นชุดภาพยนตร์แอนิเมชัน่ท่ีสร้าง
จากหนังสือเคล็ดลับแห่งความสุข (Steps to Christ) ผู ้พึงปรารถนาแห่งปวงชน (The Desire of Ages) 
ปลายทางแห่งความหวงั (The Great Controversy) และหนงัสือท่ีรักยิง่เล่มอ่ืนๆ ซ่ึงเขียนโดยเอลเลน. จี. ไวท้.์ 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 29  ตุลาคม 2022 

ค าอธิษฐาน ต้นพืช และโรคระบาด 

 

เล่าโดย  เอมมี.่..ประเทศออสเตรเลีย 

เอมม่ีเผชิญกับสถานการณ์จริงๆ ของการเป็นคนเร่ร่อนเม่ือมีการปิดเมืองเมลเบิร์น ท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย เน่ืองดว้ยสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ท าใหบ้ริษทัของสามีเธอลดจ านวนชัว่โมงการท างาน
ของเขาลงเป็นการท างานไม่เต็มเวลา (พาร์ทไทม์)  แต่เธอยงัคงมีความเช่ืออยู ่ทั้งเธอและโจนาธานสามีของ
เธอเพิ่งรับบัพติศมาและเข้าร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เธอเร่ิมอธิษฐานของานท่ีจะมาช่วย
สนบัสนุนโจนาธานและลูกๆ สามคนของพวกเขา มีความทา้ทายหลายอยา่งเกิดข้ึน เอมม่ีขบัรถไม่เป็น และ
งานท่ีตลาดก็ล าบากมาก เม่ือเธอไปสัมภาษณ์งานแรก เธอพาเพื่อนไปดว้ยหน่ึงคน และสุดทา้ยเพื่อนของเธอ
กลบัเป็นคนท่ีได้งานนั้นแทน “อย่ากงัวลไปเลย” โจนาธานปลอบใจเธอ “ถ้าเธอไม่ได้งานน้ี ก็เพราะมนั
ไม่ใช่พระประสงคข์องพระเจา้ และมนัก็ไม่ใช่ส าหรับเธอ” 

เอมม่ียงัคงอธิษฐานต่อไป ขณะท่ีเธออธิษฐาน เธอก็พบความสุขกบัการปลูกพืชอวบน ้ า เธอถ่ายรูปคู่
กบัพืชเหล่านั้นและโพสตล์งเฟซบุก๊ เธอเขา้ร่วมกลุ่มเฟซบุก๊ส าหรับผูป้ลูกพืชอวบน ้ า วนัหน่ึง เธอไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากวดีิโอซ่ึงโพสตโ์ดยเรือนเพาะช าในกลุ่มเฟซบุก๊ “ฉนัหวงัวา่ฉนัจะไดร่้วมงานกบัพวกคุณ” เธอ
เขียนขอ้ความใตว้ิดีโอ “ฉันรักพืชอวบน ้ าจริงๆ” มีขอ้ความตอบกลบัมาวา่ “คุณอาศยัอยูท่ี่ไหน” เม่ือเธอส่ง
แผนท่ีบา้นเธอไปให ้เรือนเพาะช าก็ส่งค าเชิญให้เธอโทรไปหาผูจ้ดัการของเรือนเพาะช า ผูช้ายท่ีรับโทรศพัท์
ก าลงัรอรับสายเธออยู ่“คุณอยากมาพบผมวนัน้ีตอนบ่าย 4 โมงคร่ึงท่ีเรือนเพาะช าของเราไหมครับ” เขาถาม 
“แน่นอนค่ะ” เอมม่ีรีบควา้โอกาสนั้นไว ้ เธอมีความยนิดีเพราะเรือนเพาะช าอยูใ่นระยะท่ีเธอสามารถเดินจาก
บา้นของเธอไปถึงได ้โดยไม่ตอ้งเรียกรถรับจา้ง 

แต่เธอตอ้งการให้พระประสงคข์องพระเจา้ส าเร็จ เธอจึงอธิษฐาน “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คะ หากงานน้ี
ไม่ใช่งานส าหรับลูก ก็ขอพระองค์โปรดท าบางส่ิงเพื่อหยุดมนั” เอมม่ีออกจากบา้นตอน 13.30 น. เพราะไม่
อยากไปสาย เธอไปถึงท่ีเรือนเพาะช าภายใน 30 นาทีเท่านั้น ซ่ึงเร็วกวา่เวลานดัหมายมาก ขณะท่ีเธอรอ เธอ
พยายามแอบในพุ่มไม ้เพราะเธอไม่ตอ้งการให้ใครเห็น แต่ผูจ้ดัการเรือนเพาะช าเห็นเธอในทนัที “คุณเอมม่ี
ใช่ไหมครับ” เขาถาม เม่ือเธอพยกัหน้า เขาก็เชิญเธอเขา้ไปในห้องท างาน และอธิบายให้ฟังเก่ียวกบัธุรกิจ
ของเรือนเพาะช า จากนั้นเขาก็แนะน าเธอให้รู้จกักบัพนกังานแต่ละคน และพาเธอไปดูตน้พืชของเรือนเพาะ
ช า เขาจา้งเธอท างานเต็มเวลาทนัทีเม่ือเห็นความกระตือรือร้นของเธอ เอมม่ีรู้สึกประหลาดใจท่ีพระเจา้ทรง
ใชข้อ้ความของเธอในเฟซบุ๊กเพื่อให้เธอไดง้านท าใกลบ้า้นในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด เธอและครอบครัวของ
เธอจะสามารถรักษาบา้นไวไ้ด้ ในไม่ช้าเอมม่ีก็เรียนรู้งานทุกดา้นในเรือนเพาะช า และเธอก็สามารถท างาน
ไดทุ้กหนา้ท่ีท่ีเขาตอ้งการให้เธอท า เธอมีความสุขกบังานท่ีหลากหลาย อีกทั้งเธอยงัสนใจการขยายพนัธ์ุพืช
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อวบน ้ า เพราะเธอตอ้งการขยายพนัธ์ุพืชของเธอเองท่ีบา้น เม่ือไดรั้บอนุญาตจากเรือนเพาะช า เธอก็เร่ิมตดั
ตน้ไมไ้ปท าการปักช าท่ีบา้นเพื่อเร่ิมเก็บสะสมคอเลคชนัตน้ไมข้องตวัเอง ขณะท่ีเธอท างานอยูน่ั้นเวลาผ่าน
ไปอยา่งรวดเร็ว พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเธออยา่งแทจ้ริงหรือเธอคิดไปเอง 

ในวนัจ่ายเงินเดือน เอมม่ีงุนงงมาก เธอไม่ไดรั้บค่าจา้งใดๆ เลย ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ ไดรั้บเงินเดือนใน
วนัศุกร์นั้น เม่ือเธอถามถึง เธอไดรั้บค าตอบวา่ท่ีเธอไม่ไดรั้บเงินเดือนนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอตดัตน้ไมก้ลบั
บา้นไปแลว้ เอมม่ีไม่อยากจะเช่ือเลย จริงอยูท่ี่เธอตดัตน้ไมก้ลบับา้น แต่นัน่เป็นเพราะเธอไดรั้บอนุญาตแลว้ 
ไม่มีใครบอกเธอเลยวา่การตดัตน้ไมก้ลบับา้นจะเป็นค่าตอบแทนแทนค่าจา้ง เม่ือกลบัมาท่ีบา้น โจนาธานก็
หนุนใจใหเ้ธอน าเร่ืองน้ีไปทูลต่อพระเจา้ “อยา่กงัวลไปเลย” เขากล่าว “เราจะอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ี”  
และพวกเขาก็อธิษฐานกนัตลอดสุดสัปดาห์ พอถึงวนัจนัทร์ เอมม่ีก็ไดรั้บความประหลาดใจท่ีน่ายินดี เม่ือ
เธอมาถึงท่ีท างาน ภรรยาของผูจ้ดัการเดินมาหาเธอพร้อมกบัเคก้ท่ีสวยงามและค าขอโทษดว้ยความจริงใจ
ก่อนท่ีเธอจะเอ่ยถามถึงเร่ืองค่าจา้งเสียอีก ภรรยาของผูจ้ดัการบอกว่าเกิดการเขา้ใจผิดอย่างยิ่งและเอมม่ีจะ
ไดรั้บเงินเดือนเตม็อตัรา เอมม่ีรู้สึกโล่งใจและมีความช่ืนชมยนิดี พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเธออีกคร้ัง
หน่ึง เธอและครอบครัวของเธอก็สามารถรักษาบา้นของพวกเขาไวไ้ดท้่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด 
 

ขอขอบคุณส าหรับการวางแผนถวายทรัพยด์ว้ยใจกวา้งขวางในวนัสะบาโตท่ีสิบสามท่ีจะน าไปช่วย
กระจายความหวงัเหมือนอยา่งท่ีเอมม่ีมีในพระเยซูทัว่ประเทศออสเตรเลียและส านกังานภาคแปซิฟิกใต ้
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 5  พฤศจิกายน 2022 

จากอาการโคม่าสู่พระคริสต์ 

 

เล่าโดย  ปีเตอร์...ประเทศออสเตรเลีย 

เม่ือปีเตอร์อายุได้ 7 ขวบ เขาถูกรถชนขณะท่ีเขาเดินขา้มทางมา้ลายนอกโรงเรียนของเขา เขาก าลงั
เดินกลบับา้นจากโรงเรียนในเมืองบริสเบน ท่ีประเทศออสเตรเลีย แรงกระแทกท าให้เด็กชายกระเด็นไปกวา่ 
50 หลา (เมตร) และแผน่หลงัของเขาตกกระทบพื้น เขาอยูใ่นอาการโคม่ากวา่ 6 เดือน ขณะท่ีปีเตอร์นอนอยู่
ในอาการโคม่านั้น คุณย่าของเขาเป็นห่วงความรอดของเขาและเตรียมให้เขารับบพัติศมาตามพิธีกรรมทาง
ศาสนาของเธอ บาทหลวงก็ประพรมน ้าใหเ้ด็กชายท่ีนอนหลบัไม่ไดส้ติ 

เม่ือปีเตอร์ได้สติข้ึนมา ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนจาก
อุบติัเหตุคร้ังนั้น เขาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทกัษะพื้นฐานใหม่ เช่น การกินและการใชห้้องน ้ า เขายงัตอ้งใชค้วาม
พยายามในการอ่านและท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีคนทั้งหลายพูดอีกด้วย แม้ว่าจะมีความท้าทาย แต่เขาก็ยงั
อดทนเรียนรู้ต่อไปอีก 8 ปี ในช่วงเวลานั้น บางคร้ังบางคราวคุณยา่ของเขาก็พาเขาไปโบสถข์องเธอดว้ย 
ปีเตอร์ชอบท่ีจะไปโบสถ์  เขารับรู้ได้ถึงความหิวกระหายท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ในตัวเขา  และเขา
ปรารถนาท่ีจะได้รับการเติมเต็ม เขาเร่ิมเดินทางทางฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อจะได้รับการเติมเต็มจากความหิว
กระหายนั้น 

เม่ือเขาอายุได้ 16 ปี เขาถามคุณแม่ว่าถ้าเขาจะเขา้โบสถ์เป็นประจ ามากข้ึน มากกว่าการท่ีได้ไป
โบสถ์เป็นคร้ังคราวกบัคุณยา่ในวนัอาทิตยไ์ดไ้หม คุณแม่เขาก็อนุญาต และปีเตอร์เร่ิมเขา้โบสถ์ของคุณยา่ 5 
คร้ังทุกๆ วนัสุดสัปดาห์ คือ 1 คร้ังในวนัเสาร์ตอนเยน็ จ  านวน 3 คร้ังในวนัอาทิตยต์อนเชา้ และอีก 1 คร้ังใน
วนัอาทิตยต์อนเยน็ 10 ปีผ่านไป ปีเตอร์ไดเ้ขา้ร่วมการนมสัการและเขา้โบสถ์ต่างๆมากมายหลายแห่ง เขา
แต่งงานและมีลูกสาว 2 คน เขาท างานเป็นช่างท าตูเ้ม่ือตอนท่ีเขาไดย้ินเก่ียวกบัคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวน
ตีสจากลูกคา้ท่ีเป็นชาวแอด๊เวนตีส เม่ือเวลาผา่นไป ปีเตอร์ก็ยา้ยไปอยูใ่นบา้นท่ีตั้งอยูบ่นถนนเดียวกบัโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในย่านชานเมืองบริสเบน ในทุกๆ วนั ขณะท่ีเขาเดินไปและกลบัจากสถานีรถไฟ 
โบสถ์จะอยู่ในสายตาของเขา และเขาสงสัยวา่ท่ีนัน่เขาจะนมสัการกนัอย่างไร เชา้วนัสะบาโตหน่ึง เม่ือเขา
เห็นรถหลายคนัมาจอดท่ีโบสถ์ เขาจึงตดัสินใจเขา้ไปดา้นในเพื่อหาความจริง 
สมาชิกโบสถ์ตอ้นรับปีเตอร์ดว้ยมิตรภาพอนัดี เขาถูกเชิญให้เขา้ร่วมชั้นเรียนโรงเรียนสะบาโต เขาไดเ้พื่อน
ใหม่ และเม่ือโบสถ์เลิกยงัมีคนเสนอตวัขบัรถไปส่งเขาท่ีบา้นดว้ย ปีเตอร์ก็กลบัมาท่ีโบสถ์อีกคร้ังในวนัสะ
บาโตถดัไป และวนัสะบาโตถดัไปอีก “ผมพบวา่ผูค้นในคริสตจกัรมีความเป็นมิตรและเอาใจใส่” เขากล่าว 
“น่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ผมยงัคงมาท่ีโบสถ์น้ีอยู่” ปีเตอร์เรียนพระคมัภีร์กบัศิษยาภิบาลประจ าโบสถ์ ปีเตอร์
สัมผสัไดว้า่ความหิวกระหายความชอบธรรมทางฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไดรั้บการเติมเต็มในขณะท่ีเขาอ่าน
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พระคมัภีร์ ซ่ึงเขาพบความตอ้งการทั้งหมดของเขาในพระเยซูเป็นคร้ังแรก เขาตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะมอบหัวใจ
ของเขาให้กบัพระเยซูโดยวิธีรับบพัติศมาตามหลกัพระคมัภีร์โดยการลงไปในน ้ าทั้งตวั เขาเคยไดรั้บบพัติศ
มาตอนท่ีเขามีอาการโคม่าโดยท่ีเขาเองก็ไม่รู้วา่ก าลงัเกิดอะไรข้ึน แต่ตอนน้ีเขาตอ้งการเลือกการรับบพัติศมา
ดว้ยตวัของเขาเอง 

ในวนัสะบาโตหน่ึงในปี 2021 สมาชิกคริสตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส Caboolture ปรบมืออย่าง
ต่อเน่ืองขณะท่ีปีเตอร์เพื่อนของพวกเขาโผล่ข้ึนมาจากน ้าหลงัจากรับบพัติศมา การคน้หาทางฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเขาก็ไดจ้บลงอยา่งงดงามและถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ียอดเยี่ยมเช่นกนั พระเยซูตรัสกบัเหล่าผูหิ้วกระหาย
ความชอบธรรมว่าพวกเขาจะได้อ่ิมบริบูรณ์ และพวกเขาจะมีความสุข “บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบ
ธรรม ผูน้ั้นเป็นสุขเพราะวา่เขาจะไดอ่ิ้มบริบูรณ์” (มทัธิว 5:6 KJV) 
 

ขอขอบคุณส าหรับการวางแผนถวายทรัพยด์ว้ยใจกวา้งขวางในวนัสะบาโตท่ีสิบสามท่ีจะน าไปช่วย
กระจายความหวงัเหมือนอยา่งท่ีปีเตอร์มีในพระเยซูทัว่ประเทศออสเตรเลียและส านกังานภาคแปซิฟิกใต ้
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 12  พฤศจิกายน 2022 

โซโลมอนผู้เปลีย่นโลก 

 

เล่าโดย  โซโลมอน...ประเทศปาปัวนิวกินี 

โซโลมอนคิดวา่เขารู้พระคมัภีร์ค่อนขา้งดี เขาฟังผูเ้ทศนาอ่านจากพระคมัภีร์ท่ีโบสถข์องหมู่บา้นใน
ประเทศปาปัวนิวกินี เขาเช่ือในพระเจา้แห่งฟ้าสวรรค์ ตามท่ีพระคมัภีร์บอกไว ้แต่เขายงัไม่เคยศึกษาพระ
คมัภีร์ดว้ยตวัของเขาเอง อยูม่าวนัหน่ึง มิชชนันารีของเซเวน่ธ์เดยแ์อ็ดเวนตีสก็ปรากฏตวัข้ึนในหมู่บา้นบน
ภูเขาและมอบหนงัสือปกขาวท่ีช่ือวา่ พระคมัภีร์เปล่ียนโลก (World Changers Bible) “ผมมาเพื่อแบ่งปันพระ
วจนะของพระเจา้ในหมู่บา้นของคุณ“ มิชชนันารีกล่าว 

โซโลมอนมีความยินดีเป็นอยา่งมากท่ีมีพระคมัภีร์เป็นของตนเอง ช่ือน้ีท าให้เขาสนใจ “พระคมัภีร์
เปล่ียนโลก” เขาพิจารณาพระคมัภีร์อยา่งละเอียด และทราบวา่เป็นการแปลเวอร์ชัน่ New Living Translation 
ซ่ึงใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย และน่ีก็ท  าให้เขาพอใจเช่นกนั ทั้งเขาและคนในหมู่บา้นต่างมีอายุประมาณ 20 กว่าๆ 
ยงัคงเรียนอยูใ่นโรงเรียน มิชชนันารีเห็นความสนใจของโซโลมอนจึงเชิญเขาเขา้ร่วมกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ 
“เราจะอ่านเร่ืองพระเยซู” เขากล่าว “การศึกษาพระคมัภีร์ใชเ้วลาประมาณ 15 หรือ 20 นาที” ในการรวมตวั
กันคร้ังแรก มิชชันนารีเชิญโซโลมอนและคนอ่ืนๆ ให้เปิดพระคัมภีร์ไปท่ีพระธรรมมาระโกบทท่ี 1 
มิชชนันารีอธิษฐานก่อนท่ีพวกเขาจะเร่ิมอ่าน “ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงน าพวกเรา ขอบคุณพระองค”์ เขากล่าว 

หลงัจากท่ีอธิษฐานจบ เขาก็ขอให้โซโลมอนอ่านพระธรรมมาระโกบทท่ี 1 โซโลมอนอ่านเก่ียวกบั
ยอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมา ผูเ้ทศนาท่ีนุ่งห่มด้วยขนอูฐ ผูรั้บประทานน ้ าผึ้งป่าและบพัติศมาพระเยซูในแม่น ้ า
จอร์แดน เม่ือเขาอ่านจบ มิชชันนารีก็ขอให้อีกคนหน่ึงอ่านเร่ืองเดิมอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้น มิชชนันารีก็
ขอให้อีกคนหน่ึงเล่าเร่ืองนั้นโดยท่ีไม่เปิดพระคมัภีร์ จากนั้นมิชชนันารีกล่าวว่าเราจะมาพูดคุยกนั “มีเร่ือง
อะไรบา้งท่ีคุณเพิ่งไดย้นิเป็นคร้ังแรก?” เขาถาม 

หลงัจากพูดคุยกนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเพิ่งเคยไดย้ิน ทั้งโซโลมอนและคนอ่ืนๆ ถูกถามวา่มีอะไรท่ีท าให้
เขาประหลาดใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และมีอะไรท่ีพวกเขายงัไม่เขา้ใจหรือไม่ หลงัจากนั้น มิชชนันารีก็ถามอีกวา่
เร่ืองน้ีได้ให้ข้อคิดอะไรท่ีพวกเขาจะสามารถเช่ือฟังหรือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเขาได้บ้าง 
โซโลมอนกล่าวว่า ดูเหมือนว่าการรับบพัติศมาจะเป็นส่ิงส าคญั เพราะในเร่ืองน้ีพระเยซูทรงรับบพัติศมา 
เม่ือการศึกษาพระคมัภีร์จบลง มิชชนันารีถามว่า “สัปดาห์น้ีคุณจะเล่าเร่ืองน้ีให้ใครฟังบา้ง?” จากนั้นเขาก็
อธิษฐาน “ขา้แต่พระเจา้ ขอบคุณพระองค์ส าหรับพระค าของพระองค ์ขอทรงโปรดช่วยให้เราปฏิบติัตาม
พระองค ์อาเมน” โซโลมอนชอบการศึกษาพระคมัภีร์ เขารู้สึกวา่เขาไดรู้้จกัพระเยซูมากข้ึน ตลอดทั้งปีความ
รักของโซโลมอนท่ีมีต่อพระเยซูก็เติบโตข้ึนเร่ือยๆ เม่ือเขาเขา้ร่วมศึกษาพระคมัภีร์  การศึกษาพระคมัภีร์แต่
ละคร้ังจะมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั ในกลุ่มจะเร่ิมตน้ดว้ยการอธิษฐานสั้นๆ จากนั้นให ้2 คนอ่านเร่ืองเดียวกนั
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จากพระคมัภีร์ และคนท่ี 3 จะเล่าเร่ืองดว้ยค าพูดของเขาเอง แลว้มิชชนันารีถามวา่พวกเขาไดเ้รียนรู้อะไรใหม่
บา้งไหม หรือประหลาดใจกบัส่ิงใด หรือก าลงัพยายามท าความเขา้ใจกบัส่ิงใดบา้ง  มิชชนันารียงัถามอีกว่า
พวกเขาจะเช่ือฟังหรือประยุกต์ใช้อะไรจากเร่ืองนั้นบ้าง และท้าทายให้พวกเขาแบ่งปันเร่ืองราวเหล่าน้ี
ระหวา่งสัปดาห์   และสุดทา้ยจะจบดว้ยการอธิษฐานดว้ยมิชชนันารีหรือคนใดคนหน่ึง 
  โซโลมอนรู้ว่ามิชชันนารีก าลงัท าตามโครงการการศึกษาพระคมัภีร์ช่ือ Discovery Bible Reading 
ซ่ึงพฒันาโดยส านกังานภาคแปซิฟิกใต้ (South Pacific Division) นอกจากน้ี เขายงัไดเ้รียนรู้วา่พระคมัภีร์ปก
ขาวเล่มใหม่ของเขามาจากโครงการส านกังานภาคแปซิฟิกใต ้ซ่ึงพยายามแจกจ่ายพระคมัภีร์ 200,000 เล่ม
ใหก้บัคนหนุ่มสาว ในท่ีสุดเขาก็ไดเ้รียนรู้ความหมายของช่ือพระคมัภีร์ World Changers Bible  เขาไดเ้รียนรู้
วา่ผูเ้ปล่ียนโลกคือสาวกของพระเยซูผูป้รารถนาท่ีจะด าเนินชีวติเป็นสาวกและสร้างสาวกใหม้ากข้ึน 

หลงัจากศึกษาพระคมัภีร์เป็นระยะเวลา 1 ปี โซโลมอนตดัสินใจวา่เขาตอ้งการเป็นผูเ้ปล่ียนโลก  เขา
ท าตามแบบอย่างของพระเยซูในมาระโกบทท่ี 1 และรับบพัติศมา วนัน้ี โซโลมอนเป็นนักเรียนเกรด 10 
(หรือระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4) อายุ 26 ปี ซ่ึงเป็นผูน้ ากลุ่มคนหนุ่มสาวในการสร้างโบสถ์แอด๊เวนตีสแห่งใหม่
ในหมู่บ้านของเขา  เขายงัเป็นมิชชันนารีโดยใช้ World Changers Bible เพื่อให้การศึกษาพระคัมภีร์แก่
สมาชิกในครอบครัวและชาวบา้นคนอ่ืนๆ “ตอนน้ีผมเป็นชาวแอ๊ดเวนตีส ผมปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะเห็น
ครอบครัวของผมเขา้ร่วมคริสตจกัรของพระเจา้มากข้ึน” เขากล่าว 
 

ขอขอบคุณส าหรับการวางแผนถวายทรัพยใ์นวนัสะบาโตท่ีสิบสามท่ีจะน าไปช่วยแบ่งปันข่าว
ประเสริฐในประเทศปาปัวนิวกินีและทัว่ทั้งส านกังานภาคแปซิฟิกใต ้
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 19 พฤศจิกายน 2022 

ไม่ต้องกลวัอกีต่อไป 

เล่าโดย  แจ๊ค...ประเทศปาปัวนิวกินี 

พบกบัแจ็ค เขาเป็นสมาชิกชนเผา่ Baimankanem ในประเทศปาปัวนิวกินี เท่าท่ีแจ็คจ าความได ้เขา
และพลเมืองของเขาอาศยัอยูใ่นจงัหวดัจิวากา (Jiwaka) ภายใตเ้งาแห่งความกลวัและการถูกละเลย ตวัจงัหวดั
เองไม่ไดมี้ความผิดปกติอะไร ใจกลางจงัหวดัเป็นสถานท่ีท่ีสวยงามน่าอยู ่ตวัจงัหวดัตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีอุดม
สมบูรณ์ มีแม่น ้ าไหลยาวหล่อเล้ียงความตอ้งการของประชากร ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ท าให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกาแฟและใบชา 

แต่ชีวิตนั้นล าบากเป็นพิเศษส าหรับคนในชนเผา่ของแจ็ค ความเป็นอยูข่องญาติพี่นอ้งและเพื่อนฝูง
มากมายถูกท าลายลงดว้ยวฏัจกัรของความเกลียดชงั ความรุนแรง การทะเลาะววิาทเร่ืองสิทธิการครอบครอง
ท่ีดิน และความขดัแยง้ภายในอ่ืนๆ ท่ีดูเหมือนจะไม่มีท่ีส้ินสุด เน่ืองจากการต่อสู้กนัอยา่งรุนแรง ชนเผา่น้ีจึง
ไม่ไดรั้บการบริการพื้นฐานจากรัฐบาล ไม่มีใครไดรั้บการรักษาพยาบาลจากแพทยแ์ละพยาบาล เด็กๆ ในเผา่
ไม่ไดไ้ปโรงเรียน ไม่มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจบงัคบัใชก้ฎหมายและความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี ถนนไม่ไดรั้บการ
บ ารุงรักษาและทรุดโทรมอยา่งมาก การใช้ชีวิตในสภาพเช่นน้ีกลายเป็นเร่ืองปกติส าหรับแจ็คและพลเมือง
ของเขา พวกเขาอาศยัอยูภ่ายใตเ้งาแห่งความกลวัและการถูกละเลย 

แต่แล้วก็มีการมี Total Member Involvement เข้ามาในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้ งหมด 
(Total Member Involvement) เป็นความคิดริเร่ิมโดยคริสตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสโลก ซ่ึงไดส้นบัสนุน
ให้สมาชิกคริสตจกัรแต่ละคนน าคนมาหาพระเยซู สมาชิกคริสตจกัรไดเ้ขา้มาในพื้นท่ีและสอนพระคมัภีร์
ให้กับแจ็คและพลเมืองของเขา การศึกษาพระคมัภีร์ได้ปูทางไปสู่งานประชุมประกาศ ขณะท่ีแจ็คและ
พลเมืองของเขาอ่านพระคมัภีร์ ความคบัขอ้งใจก็ถูกละทิ้งไป ผูค้นต่างมอบหัวใจของเขาให้พระเยซูในการ
รับบพัติศมา ชาวแอ๊ดเวนตีสได้จดัพิธีสันติภาพพิเศษข้ึนเพื่อปรองดองกลุ่มคนท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นศตัรูกนั 
แจ็คแปลกใจกบัผลลพัธ์ เขาบอกว่า “ผมสรรเสริญคริสตจกัรทอ้งถ่ินเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสส าหรับการจดั
งานประชุมประกาศท่ีประสบความส าเร็จ ตลอด 1 สัปดาห์ การรับบพัติศมาในวนัสะบาโต และพิธีสันติภาพ
ท่ีมีสีสัน ท่ีเปล่ียนแปลงจิตใจของผูค้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาและพี่สาวน้องสาวท่ีร้องไห้ด้วย
ความช่ืนชมยินดีขณะท่ียืนอยูข่า้งๆ พวกพี่ชายน้องชาย สามีและบุตรชายของพวกเขา พิธีสันติภาพน้ีจะถูก
บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของพลเมืองของผม” 

แจ็คได้วิงวอนต่อพลเมืองของเขาให้ทิ้งอดีตไวเ้บ้ืองหลังและมองไปข้างหน้าด้วยความหวงั
เช่นเดียวกบัอคัรทูตเปาโล เขากล่าวว่า “ผมอยากสรุปด้วยการอุทธรณ์ต่อประชาชนของผม ให้เราทุกคน
ยอมรับการเปล่ียนแปลง และร่วมกนัสร้างและฟ้ืนฟูสันติภาพและน าความปกติสุขมาสู่ชุมชนของเรา ผมเป็น
คนบาปท่ีเลวร้ายท่ีสุดเช่นเดียวกนักบัเปาโล แต่พระเจา้ไดท้รงเปล่ียนแปลงผม และตอนน้ีผมก าลงัตั้งตารอท่ี
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จะด าเนินไปในทิศทางท่ีพระองค์ทรงน าผมไป” แจ็คอาจกล่าวด้วยกนักบัเปาโลว่า “ถึงแมว้่าเม่ือก่อนนั้น
ขา้พเจา้เป็นคนหม่ินประมาท ข่มเหง และเป็นผูป้ฏิบติัอยา่งหยาบชา้ แต่ขา้พเจา้ไดรั้บพระกรุณา เพราะว่าท่ี
ขา้พเจา้ไดก้ระท าอยา่งนั้นก็ไดก้ระท าไปโดยความเขลาเพราะความไม่เช่ือ และพระคุณแห่งองค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของเรานั้นมีมากเหลือลน้ พร้อมดว้ยความเช่ือและความรักซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสต์ ค  าน้ีเป็นค าสัตยจ์ริง
และสมควรท่ีคนทั้งปวงจะรับไว ้คือว่าพระเยซูคริสต์ไดเ้สด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด 
และในพวกคนบาปนั้นขา้พเจา้เป็นตวัเอก แต่วา่เพราะเหตุน้ีเองขา้พเจา้จึงไดรั้บพระกรุณา คือวา่เพื่อพระเยซู
คริสตจ์ะไดท้รงส าแดงความอดกลั้นพระทยัทุกอยา่งให้เห็นในตวัขา้พเจา้ซ่ึงเป็นตวัเอกนั้น ให้เป็นแบบอยา่ง
แก่คนทั้งปวงท่ีภายหลงัจะเช่ือวางใจในพระองค์แลว้รับชีวิตนิรันดร์ บดัน้ี พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่
พระมหากษตัริย์ผูท้รงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผูท้รงเป็นองค์อมตะ ซ่ึงมิได้ปรากฏแก่ตา พระเจา้ผูท้รงพระ
ปัญญาแต่พระองคเ์ดียว สืบๆไปเป็นนิตย ์เอเมน” (1 ทิโมธี 1:13-17 KJV) 
 

เงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามส าหรับไตรมาสน้ีจะน าไปช่วยให้ช่องรายการโทรทศัน์ของ โฮป
แชนแนล (Hope Channel) และ คล่ืนวิทยุ โฮป เอฟเอ็ม (Hope FM Radio) มาสู่ประเทศปาปัวนิวกินี เพื่อ
ผูค้นทัว่ประเทศจะได้รู้จกัเก่ียวกับพนัธกิจพระเยซูในเร่ืองการคืนดี ความหวงั และสันติสุข ขอขอบคุณ
ส าหรับการวางแผนถวายทรัพยด์ว้ยใจกวา้งขวางของคุณ 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 26 พฤศจิกายน 2022 

กะลาสีเรือกลบับ้าน 

 

เล่าโดย แบร์ร่ี...ประเทศตูวาลู 

คุณนา้สาวชาวเซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสพาแบร์ร่ีไปโบสถทุ์กๆ วนัสะบาโตบนเกาะปะการังเล็กๆ ท่ีอยู่
กลางมหาสมุทรแปซิฟิกใต ้แต่ในทุกๆ วนัอาทิตยแ์ม่และพ่อของแบร์ร่ีก็พาเขาไปโบสถ์อีกแห่งหน่ึง บางทีก็
เป็นท่ีเขา้ใจไดว้่าแบร์ร่ีก็เติบโตข้ึนท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในประเทศตูวาลู ซ่ึงเป็นประเทศเล็กๆ ท่ี
ประกอบดว้ยประชากร 11,000 คน อาศยัอยูบ่นเกาะเล็กๆ 9 เกาะ ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งประเทศออสเตรเลียกบัรัฐ
ฮาวาย  ซ่ึง 9 เกาะของตูวาลูครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมดเพียง 10 ตารางไมล์ (26 ตารางกิโลเมตร) ตามธรรมเนียม
ในตูวาลู ลูกๆจะไดรั้บการเล้ียงดูจากน้องสาวของแม่ ดงันั้น หลงัจากท่ีแบร์ร่ีเกิดมา เขาไดรั้บการเล้ียงดูโดย
คุณนา้สาวของเขาช่ือ เพน่า 

ตอนน้ี เพน่ารักแบร์ร่ีอย่างสุดซ้ึง และเธอปฏิบติัต่อเขาเหมือนลูกชายของเธอเอง เธอพาเขาไป
คริสตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสนิวเตา ทุกๆ วนัสะบาโต ซ่ึงเป็นคริสตจกัรแอ๊ดเวนตีสแห่งเดียวบนเกาะ
ปะการังของนิวเตา แม่ของแบร์ร่ีไม่มีปัญหาอะไรกบัการท่ีลูกชายของเธอจะไปเขา้โบสถแ์อด๊เวนตีส เธอเอง
ก็เป็นสมาชิกโบสถ์ท่ีรับบพัติศมาแลว้เช่นเดียวกบัน้องสาวของเธอ แต่สามีของเธอเขา้โบสถ์อีกนิกายหน่ึง 
ดงันั้นขณะท่ีแบร์ร่ีไปโบสถแ์อ๊ดเวนตีสในวนัสะบาโต พอ่แม่เขาก็พาเขาไปโบสถ์อีกแห่งหน่ึงในวนัอาทิตย์
เช่นกนั ขณะท่ีแบร์ร่ีเติบโตข้ึนเป็นวยัรุ่น เขาตดัสินใจเขา้เรียนในโรงเรียนการเดินเรือและกลายเป็นกะลาสี
เรือ ผูค้นจ านวนมากท าอาชีพกะลาสีเรือเน่ืองจากประเทศตูวาลูรายลอ้มไปดว้ยมหาสมุทร ดงันั้นแบร์ร่ีจึงลง
เอยดว้ยการท างานเป็นกะลาสีเรือและส่งเงินกลบับา้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขา หลงัจากแต่งงานแลว้
เขาก็ยงัคงท างานเป็นกะลาสีเรือ โดยส่งเงินใหภ้รรยาและลูกๆ ของเขาอีก 4 คน 

หลงัจากท่ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางคริสตจกัรทั้งสองนิกายน้ี แบร์ร่ีไม่ค่อยแน่ใจวา่คิดอยา่งไรเก่ียวกบั
พระเจา้ เทาฟัวร์ ภรรยาของเขาอยูโ่บสถ์เดียวกนักบัพ่อของแบร์ร่ี การใช้ชีวิตบนเรือท าให้เขาห่างไกลจาก
โบสถ์ ดงันั้นเขาจึงหยุดไปโบสถ์ และแลว้ชีวิตของเขาก็จมด่ิงสู่ความโกลาหล เขาติดบุหร่ีและด่ืมสุราหนกั 
การด่ืมหนักของเขาน าไปสู่อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ท่ีร้ายแรงถึง 3 คร้ังขณะเดินทางกลับบ้านท่ีเมือง 
Funafuti ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ และทุกคร้ังเขาจะถูกรีบน าตวัส่งโรงพยาบาลซ่ึงมีอยู่แห่งเดียวใน
ประเทศในสภาพเลือดอาบและไม่ไดส้ติ แบร์ร่ีพบความสุขเพียงเล็กน้อยในการอยู่กบัครอบครัว เทาฟัวร์ 
ภรรยาของเขาเป็นขา้ราชการในรัฐบาลตูวาลู เธอเองก็พบความสุขเพียงเล็กนอ้ยเม่ืออยูก่บัสามีของเธอ ลูกๆ
ทั้ งส่ีของพวกเขาก็พบความสุขเพียงเล็กน้อยในบ้านเช่นกัน ครอบครัวไม่ค่อยได้อธิษฐานด้วยกัน 
การเจบ็ป่วยกระทนัหนัก็ท าให้ครอบครัวสั่นสะเทือน เลียน่าลูกสาวคนโตลม้ป่วยดว้ยโรคคางทูมและตอ้งถูก
น าตวัส่งโรงพยาบาลในฟิจิเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน แบร์ร่ีและ เตาฟัวร์เดินทางไปกบัลูกสาววยั 14 ปี



20 

ดว้ยเคร่ืองบิน 2 ชัว่โมงคร่ึงของสายการบินฟิจิ แอร์เวย ์แบร์ร่ีเร่ิมคิดเก่ียวกบัพระเจา้อยา่งจริงจงัเป็นคร้ังแรก
ในรอบหลายปีเม่ือตอนท่ีอยูโ่รงพยาบาล เขาจ าไดว้า่ตอนเขายงัเป็นเด็ก นา้สาวของเขาเคยพาเขาไปเขา้โบสถ์
แอด๊เวนตีส เขาจึงเร่ิมอธิษฐานแลว้ เลียน่าก็ฟ้ืนตวัจากการเจบ็ป่วย 

เม่ือกลับมาท่ีตูวาลู แบร์ร่ีจึงตดัสินใจลาออกจากการเป็นกะลาสีเรือ เขาอยากท่ีจะหลีกหนีจาก
อิทธิพลชัว่ร้ายของชีวิตเก่าและเร่ิมตน้ชีวิตใหม่กบัพระเจา้ เขาเร่ิมศึกษาพระคมัภีร์กบัภรรยาของเขาและกบั 
เลียน่า ท่ีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทุกวนัสะบาโตตอนบ่าย ทั้งเขาและครอบครัวไปนมสัการร่วมกนัท่ีโบสถ์ในตอน
เชา้วนัสะบาโต เม่ือเขานมสัการ ความปรารถนาของพวกเขาท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัพระคมัภีร์ก็เพิ่มข้ึน 
และพวกเขาก็เขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของคริสตจกัร ในปี 2021 ทั้งแบร์ร่ี ภรรยาและลูกสาวคนโตก็ไดติ้ดตาม
แบบอยา่งของพระเยซูในการลงไปในน ้ าเพื่อรับบพัติศมา แบร์ร่ีและเลียน่ารับบพัติศมาท่ีคริสตจกัรเซเวน่ธ์
เดยแ์อด๊เวนตีสฟูนาฟูติในเดือนเมษายน ขณะท่ี เตาฟัวร์รับบพัติศมาในเดือนมิถุนายนในอีก 2 เดือนถดัมา 

ทุกวนัน้ี มีความช่ืนชมยินดีอบอวลภายในบา้นเม่ือครอบครัวอธิษฐานร่วมกนัเป็นประจ า ลูกๆทั้งส่ี
คนไดพ้บความช่ืนชมยินดีในบา้น เตาฟัวร์มีความช่ืนชมยินดีในการอยู่ร่วมกบัสามีของเธอ และแบร์ร่ีก็พบ
ความช่ืนชมยนิดีในการอยูร่่วมกนัครอบครัวของเขา และกบัพระเจา้ 
 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามซ่ึงจะน าไปช่วยการบนัทึกเทปและจดัรายการ
ส าหรับเด็กโดยอิงจากหนงัสือของนางเอลเลน. จี. ไวท้.์ ไดแ้ก่ เคล็ดลบัแห่งความสุข (Steps to Christ) ผูพ้ึง
ปรารถนาแห่งปวงชน (The Desire of Ages) ปลายทางแห่งความหวงั (The Great Controversy) และอ่ืนๆ ซ่ึง
รายการเหล่าน้ีจะถูกเผยแพร่ทั้งบนช่องรายการโทรทศัน์โฮปแชนแนล (Hope Channel) และทางอินเตอร์เน็ต 
ไปยงัเด็กๆทั้งหลายท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศตูวาลู และส านกังานภาคแปซิฟิกใตแ้ละทัว่โลก ขอขอบคุณส าหรับ
การวางแผนถวายทรัพยด์ว้ยใจกวา้งขวางในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณ 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 3 ธันวาคม 2022 

ข้าพระองค์อยู่น่ี ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด 

 

เล่าโดย  เอเซียต้า...ประเทศซามวั 

เอเซียตา้ผูเ้ป็นคุณพ่อของลูก 3 คน และเป็นคุณปู่ของหลาน 3 คน ไม่ทราบความหมายของค าย่อ 
“ADRA” เม่ือเขามาถึงส านักงาน ADRA ในเมืองอาปีอา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศซามัวในแถบ
แปซิฟิกใต ้เพื่อสัมภาษณ์งาน แต่เขารู้วา่เขาตกงานและตอ้งการเงินเป็นอยา่งมากเพื่อเล้ียงดูครอบครัวของเขา
ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ผูอ้  านวยการประจ าประเทศของ  ADRA ได้อธิบายความหมายของค าย่อ: 
Adventist Development and Relief Agency  เธออธิบายว่า ADRA ต้องการจา้งคนมาช่วยเตรียมชุมชนให้
พร้อมรับพายไุซโคลนและภยัธรรมชาติอ่ืนๆ เอเซียตา้ชอบความคิดท่ีจะช่วยครอบครัวและเพื่อนบา้นของเขา
ให้เตรียมตวัรับพายุไซโคลนได้ดียิ่งข้ึน  ดูเหมือนว่าพายุไซโคลนจะพดัถล่มซามวัทุกๆ 2-3 ปี มนัท าลาย
บา้นเรือน ท าลายถนนหลายสาย สายไฟฟ้าโค่นลม้ และเป็นอนัตรายต่อชีวิต  เขาเหมาะกบังานผูใ้ห้บริการ
ชุมชนเป็นอย่างดี  แมว้า่ Asiata จะเพิ่งกลบัมาท่ีซามวัหลงัจากท่ีเขาไปใชเ้วลาอยูใ่นประเทศออสเตรเลียมา
ระยะหน่ึง แต่เขามีรากฐานท่ีแน่นแฟ้นในชุมชนทอ้งถ่ิน  ครอบครัวของเขาไดก่้อตั้งคริสตจกัรในหมู่บา้น 
และเขาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในนิกายทางศาสนาของเขา เอเซียตา้ไดง้านท่ี ADRA 

แต่เม่ือเขาถูกเรียกตวัให้เร่ิมท างาน เขาก็พบกบัภาวะท่ีกลืนไม่เขา้คายไม่ออก  ผูอ้  านวยการ ADRA 
ตอ้งการให้เขาเร่ิมท างานในวนัเดียวกนักบัการสอบวดัคุณสมบติัในการเทศนาสั่งสอนศาสนาของเขา  เขา
อยากท างานจริงๆ  เขาตอ้งการเงินจริงๆ  แต่เขาก็อยากจะสอบด้วยเช่นกนั  เขารักพระเจา้  เขาจึงอธิบาย
ปัญหาให้ผูอ้  านวยการของ ADRA ฟัง “ไม่เป็นไรค่ะ” ผูอ้  านวยการ ADRA บอกเขา  “คุณไปสอบเถอะ  คุณ
สามารถเร่ิมท างานไดใ้นวนัจนัทร์ของสัปดาห์หน้า” เอเซียตา้รู้สึกโล่งใจอยา่งมาก  เขาช่ืนชมความยืดหยุ่น
ของผูอ้  านวยการ ADRA และการท่ีเธอเคารพในความเช่ือของเขา  เขาสอบผ่านและเร่ิมท างานใหม่ในวนั
จนัทร์ หลายเดือนผา่นไป เขาไดเ้รียนรู้วา่คริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสจะจดัการประชุมพิเศษในประเทศ
ซามวั  ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐเดินทางมาจากประเทศออสเตรเลียเพื่อเทศนาท่ีศูนยก์ารประชุมขนาดใหญ่  
การประชุมจะถ่ายทอดสดไปยงัหน้าจอในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสต่างๆ ทัว่ซามวั เอเซียตา้ไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วม
การประชุมหลกัท่ีศูนยก์ารประชุม เขาเชิญภรรยาของเขา ลูกท่ีโตแล้ว 2 คน ลูกสะใภ้ และคนอ่ืนๆ จาก
หมู่บา้นของเขาให้เขา้ร่วมการประชุม และพวกเขาทั้งหมดตอบตกลง  เขานัง่แถวหน้าใกลก้บัธรรมมาสน์
ตลอดการประชุมทั้ง 14 คืน  เม่ือผูป้ระกาศข่าวประเสริฐเรียกร้องจากธรรมมาสน์ เขายืนข้ึนตอบสนองทุก
คร้ัง  และเม่ือผูป้ระกาศข่าวประเสริฐถามวา่ใครตอ้งการรับบพัติศมา เขาก็ลุกข้ึนยนือีกคร้ัง เอเซียตา้พร้อมทั้ง
ภรรยาของเขา ลูกท่ีโตแลว้ 2 คน และลูกสะใภรั้บบพัติศมาในวนัสะบาโตสุดทา้ยของการประชุม 3 ปีผา่นไป 
และในปลายปี 2020 มีการจดัโปรแกรมอีก 2 สัปดาห์ในประเทศซามวั  ผูบ้รรยายเป็นประธานคริสตจกัร
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แอด๊เวนตีสของประเทศซามวั  เขาขอให ้เอเซียตา้เป็นผูบ้รรยายเร่ืองสุขภาพความยาว 15 นาที ในช่วงเร่ิมตน้
การประชุมทุกคร้ัง  เหนือส่ิงอ่ืนใด เอเซียต้าสามารถสอนผูฟั้งว่าวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีสามารถป้องกัน
โรคเบาหวานไดอ้ยา่งไร  โรคเบาหวานเป็นภาวะสุขภาพทัว่ไปท่ีส่งผลให้ชาวซามวัจ านวนมากตอ้งถูกตดั
น้ิวเทา้ เอเซียตา้เชิญเพื่อนบา้นเขา้ร่วมการประชุม ทุกวนัหลงัจากเลิกงานเขาจะขบัรถตูรั้บส่งเพื่อนบา้นไปยงั
ท่ีประชุมตลอดการประชุมทั้ง 14 คืน เพื่อนบา้นของเขา 6 คนรับบพัติศมา 

จากนั้นในปี 2021 คริสตจกัรแอ๊ดเวนตีสก็จดัอีกการประชุมอีกคร้ังหน่ึง และ เอเซียตา้ก็เชิญเพื่อน
บา้นของเขาอีกคร้ัง และมี 2 คนรับบพัติศมา  เอเซียตา้มีความสุขอยา่งเหลือลน้  “ผมเช่ือวา่พระเจา้ทรงน าทาง
ผมไปสู่ ADRA” เขากล่าว  “พระเจา้ทรงมอบงานน้ีใหผ้มและเปิดโอกาสใหผ้มเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ” 
เอเซียตา้รักพระธรรมอิสยาห์ 6:8 “และขา้พเจา้ไดย้ินพระสุรเสียงขององคเ์จา้นายตรัสวา่ “เราจะใชผู้ใ้ดไป? 
และผูใ้ดจะไปแทนพวกเรา? ” แลว้ขา้พเจา้ทูลวา่ “ขา้พระองคอ์ยูน่ี่ ขอทรงใชข้า้พระองคเ์ถิด”” (THSV11) 
 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายวนัสะบาโตท่ีสิบสามเม่ือ  3 ปีท่ีแล้วซ่ึงไดส้นับสนุนโครงการ "Save 
10,000 Toes" ซ่ึงเป็นการรณรงคเ์พื่อป้องกนัการตดัน้ิวเทา้โดยการสอนแนวทางปฏิบติัดา้นสุขภาพท่ีดีข้ึนใน
ประเทศซามวัและประเทศอ่ืนๆ ในส านกังานภาคแปซิฟิกใต ้
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 10  ธันวาคม 2022 

พระเจ้าทรงท าให้ผู้ทีไ่ด้รับการทรงเรียกเป็นผู้ทีเ่หมาะสม 

 

เล่าโดย  แฟรงค์...ประเทศวานูอาตู 

แฟรงคเ์ป็นเด็กท่ีถูกเล้ียงดูอยา่งตามใจในประเทศวานูอาตูในแถบแปซิฟิกใต ้ เขาเป็นลูกชายเพียง
คนเดียวจากการแต่งงานคร้ังท่ี 2 ของบิดาของเขา เขาเป็นลูกคนโปรดของพอ่แม่ของเขา เช่นเดียวกบัโยเซฟ
ท่ีเป็นบุตรชายคนโปรดของยาโคบ ท่ีบนัทึกในพระคมัภีร์ไบเบิล และเช่นเดียวกบัเร่ืองราวของโยเซฟ ความ
อิจฉาของพี่นอ้งท าให้เขาเกิดปัญหากบัพี่ชายต่างมารดาท่ีเกิดจากจากการแต่งงานคร้ังแรกของบิดาของเขา
เม่ืออยูท่ี่บา้นไม่มีความสุข แฟรงคพ์บความสุขในการเรียนท่ี Aore Adventist Academy เขาไดเ้พื่อนมากมาย
และชอบไปโบสถใ์นวนัสะบาโต 

แต่กระนั้น เขาลม้ป่วยตอนอยูใ่นโรงเรียนมธัยม และเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล  พอ่แม่ของเขา
กงัวลวา่เขาอาจจะตายได ้จึงตดัสินใจใหเ้ขาอยูแ่ต่บา้นเม่ือเขาออกจากโรงพยาบาลแลว้  นัน่คือจุดส้ินสุดของ
การศึกษาของแฟรงค ์ แลว้เขาก็ไม่เคยเรียนจบมธัยมปลาย แฟรงคเ์ขา้ร่วมกบัเด็กชายคนอ่ืนๆ ในหมู่บา้น 
กลายเป็นเด็กธรรมดาๆ ในหมู่บา้น เขาขาดทกัษะท่ีจะไดรั้บการเขา้ท างาน  เม่ือคุณพ่อเสียชีวติ พี่ชายต่าง
มารดาของเขาไดรั้บมรดกทั้งหมดโดยไม่เหลืออะไรใหแ้ฟรงกเ์ลย  แฟรงคก์ลายเป็นเด็กในหมู่บา้นท่ีหลง
ทางโดยไร้จุดหมายหรือขาดความหมายในชีวติ ส่ิงหน่ึงท่ีแฟรงคช์อบท่ี Aore Adventist Academy คือวชิา
เรียนช่างไม ้ เขาไดเ้รียนรู้การท าเฟอร์นิเจอร์  เม่ือนึกถึงวชิาช่างไม ้เขาจึงเร่ิมหาเล้ียงชีพดว้ยการสร้าง
เฟอร์นิเจอร์ช้ินเล็ก ๆ และบา้นหลงัเล็ก ๆ ในหมู่บา้นของเขา 

หลายปีผา่นไป แฟรงคแ์ต่งงานและมีลูก เขาจึงเลิกท าเคร่ืองเรือน และหนัมาพึ่งพาแม่และญาติใน
การเล้ียงดูครอบครัวแทน เขาและภรรยาทะเลาะกนัตลอดเวลา โดยท่ีภรรยาของเขาบอกใหเ้ขาหางานท าเพื่อ
เล้ียงดูลูกๆ ดูเหมือนจะไม่มีทางออก แฟรงคคุ์กเข่าลงออ้นวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ในคืนหน่ึงดว้ย
ความส้ินหวงั “ขอทรงโปรดใหโ้อกาสผมไดพ้ิสูจน์ตวัเองเถิด” เขาอธิษฐาน ไม่นานต่อมา เคน ซ่ึงเป็นพี่ชาย
ต่างมารดาก็เสนองานช่างไมใ้นไร่มะพร้าวและไร่โกโกใ้หก้บัแฟรงค ์ แฟรงคข์อบคุณพระเจา้ส าหรับงานน้ี 
เขารีบน าทกัษะของเขาไปใชโ้ดยการซ่อมแซมอาคารต่างๆ ในฟาร์ม 

ต่อมาโรงงานบรรจุอาหารกระป๋องไดจ้า้งเขาเป็นพนกังานซ่อมบ ารุง  ทกัษะของเขาดึงดูดความ
สนใจของหวัหนา้งาน  เม่ือโรงงานลม้ละลาย หวัหนา้งานไดเ้ร่ิมธุรกิจเป็นของตวัเองและจา้งแฟรงคใ์ห้
ท างานกบัเขาในการท าเคร่ืองเรือนและการก่อสร้างอาคารพาณิชย ์แฟรงคป์ระสบความส าเร็จ และเขาลืม
เร่ืองพระเจา้  เขาลืมไปวา่เขาเคยอธิษฐานของานดว้ยความส้ินหวงั จนกระทัง่คืนหน่ึง ขณะท่ีแฟรงคห์ลบั 
เขาฝันเห็นคุณยายส่งสารจากสวรรค ์ คุณยายของเขาสัญญาวา่เขาจะเป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและเป็นเจา้ของ
บริษทัของตวัเอง  แต่เธอกล่าววา่ ในการท่ีส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนได ้เขาตอ้งสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ ความฝันท าให้ 
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แฟรงคป์ระหลาดใจ และเขาไดต้ดัสินใจท่ีจะมอบหวัใจของเขาใหก้บัพระเจา้  เขาจึงเร่ิมไปโบสถทุ์กวนั 
สะบาโต ภายในเวลาไม่ก่ีปี ความฝันของเขาก็เป็นจริง  แฟรงคก์ลายเป็นเจา้ของบริษทัรับเหมาก่อสร้างและ
งานไมท่ี้ประสบความส าเร็จพร้อมทีมพนกังาน ระลึกถึงความปรารถนาท่ีจะซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ เขากลบัไปท่ี
หมู่บา้นบา้นเกิดของเขาเพื่อคืนดีกบัพี่ชายต่างมารดา และสร้างสันติกบัสมาชิกครอบครัวท่ีเหลือของเขา  เขา
พบวา่พี่นอ้งต่างมารดาของเขาสร้างโบสถเ์ล็กๆ แบบแอด๊เวนตีสโดยใชว้สัดุก่อสร้างในทอ้งถ่ิน  Maranatha 
ASI บริจาควสัดุเพื่อสร้างโบสถข์นาดใหญ่ท่ีเสร็จไดใ้นหน่ึงวนั แต่โครงสร้างยงัไม่เสร็จ  แฟรงคเ์ขา้มาช่วย
ออกแบบ และสร้างโบสถท่ี์ใหญ่ข้ึน 

แฟรงครู้์สึกดีกบัการสร้างวหิารใหพ้ระเจา้  เขาปรารถนาท่ีจะท ามากกวา่น้ี  ดงันั้น เขาจึงเร่ิมพนัธกิจ
เพื่อซ่อมแซมและท าใหโ้บสถท่ี์ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ทัว่เกาะ 83 แห่งของวานูอาตู  วนัน้ีเขาช่วยกองทุน
โครงการต่างๆ ของคริสตจกัรผา่นธุรกิจของเขาและเขาเป็นหวัหนา้ผูป้กครองในโบสถ์ของหมู่บา้นโบราโบ
ราบนเกาะซานโต แฟรงคก์ล่าววา่เขาไดพ้บจุดมุ่งหมายและความหมายของชีวติแลว้ “ผมรู้สึกขอบคุณพระ
เจา้ท่ีทรงยกผมข้ึนจากการเป็นเด็กในหมู่บา้นท่ีไม่มีคุณสมบติัใดๆ มาเป็นช่างไมเ้ชิงพาณิชยท่ี์มีคุณสมบติั
เหมาะสม” เขากล่าว 
 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณส าหรับไตรมาสน้ี ซ่ึงจะน าไปช่วย
ครอบครัวมากมายในประเทศวานูอาตูและทัว่ส านกังานภาคแปซิฟิกใตแ้ละทัว่โลกใหม้ารู้จกัเก่ียวกบัพระ
เยซูมากข้ึนผา่นภาพยนตร์แอนนิเมชัน่โดยอิงจากหนงัสือเร่ืองเคล็ดลบัแห่งความสุข (Steps to Christ) ผูพ้ึง
ปรารถนาแห่งปวงชน (The Desire of Ages) ปลายทางแห่งความหวงั (The Great Controversy) และหนงัสือ
ท่ีรักยิง่อ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงเขียนโดยเอลเลน. จี. ไวท้.์ 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 17  ธันวาคม 2022 

ภรรยาผู้อธิษฐาน 

 

เล่าโดย  ดามามยุ...ประเทศวานูอาตู 

ดามามุยและสเตลลีน  มีการจดัเตรียมการนมสัการท่ีค่อนขา้งไม่ปกติ ทุกๆ วนัสะบาโต สเตลลีนไป
โบสถ์เซเวน่ธ์เดยแ์อด๊เวนตีสกบัลูกชาย 3 คนบนเกาะเอฟาเตในประเทศวานูอาตูในแปซิฟิกใต ้ส่วน ดามามุย
ไปโบสถ์อีกแห่งบนเกาะซ่ึงเขารับใช้อยู่เป็นผูป้กครองในทุกวนัอาทิตย ์สามีและภรรยาไม่เคยไปโบสถ์
ด้วยกัน  ท่ีบา้นไม่เคยพูดเร่ืองศาสนา การสนทนาใดๆ เก่ียวกบัพระคมัภีร์จะตอ้งสร้างความยุ่งยากอย่าง
แน่นอน ขณะท่ีทั้งคู่พอใจกบัขอ้ตกลงดงักล่าว สเตลลีนก็มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะให้ ดามามุยเขา้
ร่วมโบสถ์แอ๊ดเวนตีส  ทุกคร้ังท่ีโบสถ์มีการจดัโปรแกรมพิเศษ เธอจะชวนเขาไปดว้ยกนักบัเธอและลูกๆ 
เธออธิษฐานอยา่งจริงจงัทุกวนัเพื่อท่ีพระเจา้จะใหส้ามีไดเ้ห็นความจริงในวนัสะบาโตท่ีเธอพบในพระคมัภีร์
ไบเบิล 

อยูม่าวนัหน่ึง เธอรู้วา่ส านกังานคริสตจกัรเซเวน่เดยแ์อ๊ดเวนตีสมิชชัน่แห่งประเทศวานูอาตูก าลงัจดั
งานสัมมนาเร่ืองการแต่งงาน และเธอก็ชวนสามีไปพร้อมกบัเธอ  ดามามุยเขา้ร่วมการสัมมนาและใช้งานน้ี
เพื่อให้ค  าปฏิญาณการแต่งงานของเขาต่อพระพกัตร์พระเจา้ใหม่อีกคร้ัง  การแต่งงานของพวกเขาก็เร่ิมดีข้ึน
หลงัจากงานสัมมนา และความหวงัก็ไดเ้ติมเต็มหัวใจของสเตลลีน  เธอรู้สึกวา่พระเจา้ทรงก าลงัน าสามีของ
เธอไปขา้งหนา้ทีละกา้ว 

ในปีถดัมา ส านกังานมิชชัน่แห่งประเทศวานูอาตูไดจ้ดังานสัมมนาส าหรับผูช้ายข้ึน และผูป้กครอง
โบสถ์ในทอ้งถ่ินไดเ้ชิญ ดามามุยเขา้ร่วม  เขาลงัเลในตอนแรกแต่ก็ตอบรับค าเชิญให้เขา้ร่วมงาน 1 สัปดาห์
เต็มในวิทยาเขตของ Aore Adventist Academy บนเกาะอ่ืน  ผูป้กครองคริสตจกัรมาเยี่ยมอีกคร้ังในภายหลงั
และมอบตัว๋เคร่ืองบินให้ เขาเพื่อเดินทางไปร่วมงานสัมมนาส าหรับผูช้าย  ดามามุยรู้สึกประหลาดใจกบั
ของขวญัท่ีไดรั้บ ขณะท่ี เขาเขา้ร่วมงานสัมมนาส าหรับผูช้ายท่ีเกาะซานโต ภรรยาของเขายงัคงอยูท่ี่บา้นกบั
ลูกๆ อธิษฐานขอให้พระเจา้ทรงสัมผสัหัวใจของสามีของเธอ  เม่ือการประชุมส้ินสุดลง ดามามุยกลบับา้น
ดว้ยความต่ืนเตน้เก่ียวกบังานสัมมนาส าหรับผูช้าย 

เม่ือเวลาผ่านไปนานข้ึน และส านักงานมิชชัน่แห่งประเทศวานูอาตูไดจ้ดังานประชุมประกาศข่าว
ประเสริฐซ่ึงจะออกอากาศทางโทรทศัน์แห่งชาติและช่องรายการโฮปแชนแนล (Hope Channel) โบสถ์
ของสเตลลีนเป็นหน่ึงในสถานท่ีซ่ึงผูค้นสามารถชมรายการไดต้ลอดทั้ง 3 สัปดาห์  ดามามุยเป็นเจา้ของรถ
บสัซ่ึงถูกจา้งใหข้บัรถพาคนไปท่ีโบสถ์ เขาขบัรถส่งผูค้นอยา่งซ่ือสัตยทุ์กคืนใน 2 สัปดาห์แรก แต่เขาไม่เคย
เขา้ร่วมฟัง  ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ย เขาตดัสินใจท่ีจะอยูแ่ละฟัง  เม่ือนกัเทศนากล่าวค าเรียกร้องให้รับบพัติศ
มาซ่ึงสัมผสัจิตใจของดามามุย  เขาตดัสินใจรับบพัติศมาในคืนนั้น  แต่เม่ือผูค้นเดินไปด้านหน้าตามค า
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ขอร้องของผูเ้ทศนา เขาก็ยงัคงนัง่อยู ่ แต่ในใจเขาตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะรับบพัติศมา ในบ่ายวนัศุกร์ ดามามุยไป
หาศิษยาภิบาลในโบสถ์ของเขาและประกาศวา่เขาตอ้งการเขา้ร่วมคริสตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีส เช้าวนั
สะบาโต เขารับบพัติศมากบัคนอ่ืนๆ อีกหลาย 10 คน  สเตลลีนอาจเป็นภรรยาท่ีมีความสุขท่ีสุดในฝงูชน  ลูก
ชายทั้งสามของพวกเขาก็มีความช่ืนชมยินดีอย่างมากเช่นกัน ผูน้ าจากโบสถ์เดิมของ ดามามุยกลับไม่มี
ความสุข พวกเขาพยายามเกล้ียกล่อมให้ดามามุยกลับมา แต่เขาก็ปฏิเสธ  เขาบอกพวกเขาว่าเขาได้พบ
คริสตจกัรท่ีแทจ้ริงของพระเจา้แลว้ 

ปัจจุบนั ดามามุยเป็นผูช่้วยผูป้กครองในคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวีนตีสแห่งเดียวในหมู่บา้นเอรา
กอร์ ของเขา  ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐเล็กๆ เติบโตอย่างรวดเร็วและหวงัท่ีจะได้เติบโตเป็นโบสถ์ท่ีโต
เต็มท่ีในเร็วๆ น้ี “เม่ือมองยอ้นกลบัไป ผมตระหนักดีว่าผมได้ท าการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดในชีวิตของผม ซ่ึง
ไม่ใช่แค่เพื่อตวัผมเองเท่านั้น แต่ส าหรับทั้งครอบครัวดว้ย” ดามามุยกล่าว 
 

ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณส าหรับไตรมาสน้ี ซ่ึงจะน าไปช่วย
ครอบครัวมากมายในประเทศวานูอาตูและทัว่ส านกังานภาคแปซิฟิกใตแ้ละทัว่โลกให้มารู้จกัเก่ียวกบัพระ
เยซูมากข้ึนผ่านภาพยนตร์แอนนิเมชัน่โดยอิงจากหนงัสือเร่ืองเคล็ดลบัแห่งความสุข (Steps to Christ) ผูพ้ึง
ปรารถนาแห่งปวงชน (The Desire of Ages) ปลายทางแห่งความหวงั (The Great Controversy) และหนงัสือ
ท่ีรักยิง่อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงเขียนโดยเอลเลน. จี. ไวท้.์ 
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 24 ธันวาคม 2022 

ถูกจับเป็นเชลย 

เล่าโดย  ซาโลท...ประเทศฟิจิ 
 
เม่ือการรายงานข่าวของส่ือเร่ิมไปถึงประเทศฟิจิ ใจของ ซาโลทก็เจบ็ปวดทนัที มีกลุ่มติดอาวธุ 200 

คนไดจ้บักุมผูรั้กษาสันติภาพชาวฟิจิจ านวน 45 คนและจบัพวกเขาไปเป็นเชลยในสถานท่ีลึกลบัแห่งหน่ึงใน
ประเทศซีเรีย ซ่ึงห่างไกลออกไปในแถบตะวนัออกกลาง ลูกชายอายุ 34 ปีของ ซาโลทเพิ่งจะออกจากบา้น
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาสันติภาพของสหประชาชาติในตะวนัออกกลาง 

ช่ือของเจา้หน้าท่ีรักษาสันติภาพชาวฟิจิท่ีถูกลกัพาตวัไม่ได้รับการเปิดเผยในทนัที และ ซาโลท
สงสัยวา่ลูกชายของเธอยงัมีชีวติอยูแ่ละสบายดีหรือไม่ ถอ้ยค าของเยเรมีย ์29:11 ผดุข้ึนในความคิดวา่ “พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามีไวส้ าหรับเจา้ เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก 
เพื่อจะให้อนาคตตามท่ีคาดหมายไวแ้ก่เจา้” (KJV)  ซาโลทจ าได้ว่าเธออธิษฐานเผื่อลูกชายของเธอตั้งแต่
ก่อนท่ีเขาจะถูกส่งไป เขาจะอยูใ่นพระหตัถข์องพระเจา้ดว้ยความปลอดภยัอยา่งแน่นอน วนัรุ่งข้ึน โทรศพัท์
ก็ดงัข้ึน  เป็นลูกสะใภข้อง ซาโลทท่ีโทรศพัท์มาแจง้ข่าวดว้ยเสียงสะอ้ืนและยืนยนัว่าสามีของเธอ ลูกชาย
ของ ซาโลทอยูใ่นกลุ่มเชลย 45 คน  เขาเป็นผูบ้ญัชาการกองก าลงัรักษาสันติภาพ 
  ซาโลทพร้อมรับข่าวน้ี  "อย่ากงัวล” เธอกล่าว  “พระเจา้ปล่อยให้ส่ิงน้ีเกิดข้ึน และพระองค์ทรง
กระท าเพื่อจุดประสงคข์องพระองคเ์อง  เธอและฉนัตอ้งยอมรับส่ิงน้ีและอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระ
เจา้ในการปล่อยชาย 45 คน” ค าพูดของเธอท าให้ความเช่ือของทั้งคู่เขม้แข็งข้ึน ดงันั้นพวกเธอจึงร่วมกบั
มารดาและภรรยาของเชลยคนอ่ืนๆ ในการอธิษฐาน อดอาหาร และอา้งพระสัญญาของพระเจา้ ขณะท่ี 
ซาโลท อธิษฐานและรอข่าวในช่วงมืดมนของปี 2014 เธอใกลชิ้ดพระเจา้มากข้ึน  เธอตระหนกัวา่เม่ืออนาคต
ดูมืดมน ความมืดสามารถลดลงหรือขจดัออกไปโดยส้ินเชิงได้ดว้ยความอุ่นใจ  เธออา้งพระธรรมอิสยาห์ 
26:3 ซ่ึงกล่าววา่พระเจา้จะทรงรักษาบรรดาผูท่ี้จิตใจจดจ่ออยูก่บัพระองคใ์ห้อยูใ่นความสงบสุข เพราะพวก
เขาวางใจในพระองค ์ ขอ้ 4 เสริมวา่ “จงวางใจในพระเยโฮวาห์เป็นนิตย ์เพราะพระเยโฮวาห์คือพระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพระก าลงันิรันดร์” 

ซาโลทยงัพบความมัน่คงของจิตใจและความแข็งแกร่งดว้ยการยอมรับความจริงท่ีวา่ลูกชายของเธอ
อาจตอ้งตาย  เธออา้งในฟิลิปปี 4:6 ซ่ึงกล่าววา่ “อย่าทุกข์ร้อนในส่ิงใดๆ เลย แต่จงทูลเร่ืองความปรารถนา
ของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐาน การวิงวอน กบัการขอบพระคุณ” (KJV)  การนึกถึงความเป็น
จริงตามความเป็นจริงนั้นเตือนความเขา้ใจของเธอเก่ียวกบัค าพยากรณ์ของช่วงเวลาท่ีเธอก าลงัอาศยัอยู ่คือ 
ยคุสุดทา้ยของประวติัศาสตร์โลกตามท่ีพยากรณ์ไวใ้นความฝันของกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์เก่ียวกบัรูปป้ันใน
พระธรรมดาเนียลบทท่ี 2 ซ่ึงความเป็นจริงเร่ืองน้ีไดใ้ห้ก าลงัและความหวงัแก่เธอ หลงัจากถูกจบัไปเป็นเชลย
ได ้14 วนั ลูกชายของเธอและเพื่อนผูรั้กษาสันติภาพก็ไดรั้บการปล่อยตวั 



28 

เม่ือครอบครัวขอบพระคุณพระเจา้ ซาโลทไดเ้รียนรู้วา่ความรักของพระเจา้ไดท้ะลุทะลวงค่ายทหาร  
ลูกชายของเธอและคนของเขาถูกห้ามไม่ให้นมสัการพระเจา้ แต่พวกเขาตดัสินใจในวนัท่ี 3 ของการเป็น
เชลยท่ีจะเร่ิมอธิษฐานและอดอาหารต่อไป ขณะท่ีพวกเขานอนราบจบัมือกนัพวกเขาอธิษฐานอยา่งเงียบๆ ที
ละคน  เม่ือชายคนหน่ึงอธิษฐานเสร็จ เขาก็บีบมือของชายคนต่อไป  เชลยได้ผูกมิตรกบัผูจ้บักุมเหล่านั้น
ตลอด 14 วนั ผูก่้อความไม่สงบหลายคนถึงกบัหลัง่น ้ าตาเม่ือกล่าวค าอ าลาแก่กนัและกนั  เชลยออกจากค่าย
โดยไม่ได้รับอนัตรายใดๆ ในหนังสือผูพ้ึงปรารถนาแห่งปวงชน (The Desire of Ages) เอลเลน. จี. ไวท้์.
กล่าววา่ “เราตอ้งยอมรับพระคุณของพระองคด์งัท่ีทรงเปิดเผยผา่นเหล่าผูบ้ริสุทธ์ิในสมยัโบราณ  แต่ส่ิงท่ีจะ
ไดผ้ลมากท่ีสุดคือ ค าพยานในประสบการณ์ของเราเอง” (หนา้ 347) 

น่ีคือค าพยานของ ซาโลทน่ีคือเร่ืองราวของพระคุณของพระเจา้  “พระองค์ประทบัอยู่ท่ีนั่นอย่าง
แน่นอนในท่ีซ่ึงทรงส าแดงความรักของพระองค์” เธอกล่าว  “พระองค์จะทรงจดัเตรียมช่องทางในการ
แบ่งปันความรักและข่าวสารแห่งการไถ่ของพระองคแ์มใ้นสภาวการณ์ท่ียากล าบากท่ีสุด” 
 

ขอขอบคุณส าหรับการวางแผนถวายทรัพยใ์นวนัสะบาโตท่ีสิบสามดว้ยใจกวา้งขวางของคุณท่ีจะ
ช่วยประกาศความหวงัท่ี ซาโลทมีในพระเยซูออกไปทัว่ประเทศฟิจิและทัว่ส านกังานภาคแปซิฟิกใต ้
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ข่าวพนัธกจิผู้ใหญ่ประจ าวนัสะบาโตวนัที ่ 31 ธันวาคม 2022 

บาร์น ้าผลไม้ทีม่ีอิทธิพล 

วนัสะบาโตท่ี 13...ประเทศฟิจิ 
 
หาดไวโลอาโลอา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองท่ีพกัราคาประหยดั ร้านอาหาร  

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บาร์และสถานบนัเทิงยามค ่าคืนในนาดี ประเทศฟิจิ เม่ือโรคระบาดโควดิ-19 เกิดข้ึนท่ี
ฟิจิ ร้านกาแฟเล็กๆ ร้านอาหารจานด่วน และร้านอาหารหลายแห่งตามชายหาดตอ้งถูกปิดไป หน่ึงในนั้นคือ 
แบมบูรีสอร์ท เม่ือประสบโอกาสดี โบสถ์ทอ้งถ่ิน 3 แห่งของคริสตจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสจึงรวมตวักนั
เขา้ร่วมกบัแบมบูรีสอร์ท เพื่อเปิด บิตูเวลเนสบาร์ คือบาร์ขายน ้ าผลไมท่ี้น าเสนอโปรแกรมสุขภาพดี เช่น 
การตรวจ ไบโอเมตริกซ์ฟรี โปรแกรมออกก าลงักาย โปรแกรมทา้ทายการลดน ้ าหนกั และการวางแผนการ
รับประทานอาหารส่วนบุคคล บาร์ท่ีช่ือว่า บิตูซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ินแปลว่า “ไมไ้ผ”่ ไดรั้บความนิยมอย่าง
รวดเร็วในหมู่คนทอ้งถ่ิน ผูค้นต่างหลัง่ไหลเขา้มาเพื่อด่ืมน ้าผลไมส้ดเพื่อสุขภาพ 

สมาชิกคริสตจกัรอธิษฐานขอให้บาร์แห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางของอิทธิพล (Center of influence) เพื่อ
ส่งเสริมให้ชาวฟิจิดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติมากข้ึนในภูมิภาคท่ีผูค้นต่อสู้กบัโรคท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิต 
(lifestyle disease) โดยเฉพาะโรคเบาหวาน  บาร์น้ีได้รับการสนับสนุนโดยแคมเปญ  10,000 Toes ของ
ส านักงานภาคแปซิฟิกใต้ จากเงินถวายวนัสะบาโตท่ี  13 เม่ือปี 2019 จดัตั้ งข้ึนเพื่อสร้างความตระหนัก 
(awareness) เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ีดีต่อสุขภาพแทนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

แต่แลว้การระบาดระลอกท่ีสองของโรคโควิด-19 ก็เกิดข้ึนท่ีฟิจิ และทางการไดส้ั่งให้แบมบูรีสอร์ท 
ปิดบริการรวมทั้งบาร์น ้ าผลไม ้ มีลูกคา้โทรมาทุกวนัเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อตรวจดูวา่บาร์น ้าผลไมจ้ะเปิดข้ึน
อีกคร้ังเม่ือใดและท่ีไหน  ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อไปเป็นส่ิงท่ีไม่คาดฝัน คู่สามีภรรยาท่ีดูแลบีช เอสเคป รีสอร์ท 
(Beach Escape Resort) ท่ีอยู่ใกล้เคียงได้เฝ้าดูฝูงชนท่ีหลัง่ไหลเขา้มาและออกจากแบมบูรีสอร์ท (Bamboo 
Resort) ทุกวนั และสังเกตว่าผูค้นมาท่ีบาร์น ้ าผลไมม้ากกว่าบาร์สุรา  พวกเขายงัสังเกตเห็นการลดลงของ
อตัราท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์บนทอ้งถนน ทั้งคู่ติดต่อสมาชิกคริสตจกัรและเสนอให้ใชบ้าร์เหลา้
และสถานท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นศูนยก์ลางดา้นสุขภาพ  สมาชิกคริสตจกัรปฏิเสธขอ้เสนอน้ีในขั้นตน้ เพราะไม่
ตอ้งการเสนอน ้าผลไมใ้นสถานท่ีเดียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่ผูจ้ดัการอธิบายวา่พวกเขาตอ้งการเลิกขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยส้ินเชิง 

แอลกอฮอล์ถูกก าจดัออกจากบาร์ และอุปกรณ์บาร์ถูกแทนท่ีดว้ยเคร่ืองคั้นน ้ า เคร่ืองป่ัน ผลไม ้ผกั 
และสมุนไพร  และ Bitu Wellness Bar ก็กลับมาเปิดให้บริการอีกคร้ัง สมาชิกคริสตจักรแสดงความ
ประหลาดใจในวิธีอศัจรรยท่ี์พระเจา้ทรงน า  บาร์น ้ าผลไมไ้ม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อลูกคา้ประจ าของแบมบูรี
สอร์ท (Bamboo Resort) เท่านั้น แต่ยงัไดเ้ปล่ียนบีช เอสเคป รีสอร์ท (Beach Escape Resort) ให้กลายเป็น
ศูนยก์ลางของอิทธิพลท่ีน าความหวงัและการเยยีวยามาสู่ชุมชนอีกดว้ย 
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ขอขอบคุณส าหรับเงินถวายในวนัสะบาโตท่ีสิบสามของคุณในปี  2019 ซ่ึงไดส้นับสนุนโครงการ 

10,000 น้ิวเทา้ (10,000 Toes) ของส านกังานภาคแปซิฟิกใตใ้นประเทศฟิจิและในประเทศอ่ืนๆ ในภาคพื้น
แปซิฟิกใต ้ขอขอบคุณส าหรับการวางแผนถวายทรัพยข์องคุณด้วยใจกวา้งขวางในวนัสะบาโตท่ีสิบสาม
วนัน้ีเพื่อการสนบัสนุนโครงการใหม่ๆ เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐในส านกังานภาคแปซิฟิกใตแ้ละในท่ี
อ่ืนๆ 

 
 

 


