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วนัสะบาโตท่ี 7 มกราคม 2023 
แม่น ้าแห่งชีวิตของพระเจ้า 

 
ยอหน์ 4:13-14 “พระเยซูตรสัตอบว่า “ทุกคนทีด่ืม่น ้ านี้จะกระหาย

อกี...แต่คนทีด่ืม่น ้าทีเ่ราจะใหก้บัเขานัน้ จะไมม่วีนักระหายอกีเลย น ้าทีเ่รา
จะใหเ้ขานัน้จะกลายเป็นบ่อน ้ าพุในตวัเขาพุ่งถงึชวีตินิรนัดร”์ 

 
        คุณเคยคดิสงสยับ้างไหมว่า มอีะไรเกดิขึน้กบัเงนิคุณถวายตามที่
คุณไดส้ญัญาไว?้ ใหคุ้ณคดิว่าเงนิถวายของคุณเป็นเหมอืนน ้าแห่งชวีติที่
ก าลงัไหลไปทัว่โลก ซึง่น ้านัน้เป็นสิง่ทีเ่กื้อกูลชวีติ และเสรมิสรา้งพนัธกจิ
ของพระเจ้าในทุกพื้นที่  ทัง้ ในท้องถิ่น ภูมิภาค และประชาชาติ         
        ที่จรงิแล้วเงนิถวายของเราถูกส่งไปที่ไหน? เงนิถวายดงักล่าวน า
ความส าเร็จอะไรมาให้? และให้การสนับสนุนพันธกิจอย่างไร?   
        ถ้าเงนิถวายของคุณถูกแบ่งสรรออกตามแผนแม่บท ตามที่ได้ให้
ค าแนะน าไวเ้งนิถวายทีถ่วายตาม “แผนเงนิถวายรวม” 50-60 เปอรเ์ซน็ต์ 
เพื่อให้การสนับสนุนงานของมชิชนันารใีนโบสถ์ท้องถิน่ของคุณ จ านวน 
20-30  เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้การสนับสนุนพนัธกิจในพื้นที่ของส านักงาน
มชิชัน่ (หรอืคอนเฟอเรนซ์) และจ านวนสุดท้ายคอื 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
สนับสนุนพนัธกจิของพระเจา้ทัว่โลก (น าไปรวมงบประมาณแห่งโลก-โดย 
ส านักงานใหญ่) ซึ่งก าลังให้การสนับสนุนครอบครัวมิชชันนารี 400 
ครอบครวั และ อาสาพนัธกิจเพื่อ “การบุกเบกิพนัธกจิไปในพื้นทีใ่หม่ทัว่
โลก จ านวน 1,600  คน” 
 
        จากการศึกษาสถิติทัว่โลกเมื่อเรว็ๆ นี้ พบว่าทุกเวลา  22 วนิาท ี
มใีครคนหนึ่งกลายเป็นชาวแอ๊ดเวนตีส 1 คน, และทุก 4 ชัว่โมงมโีบสถ์
ใหมห่นึ่งหลงัถูกก่อตัง้ขึน้          
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และจากเงนิกองทุนมชิชนันารทีัว่โลก เงนิถวายพนัธกจิของเราจะ
ถูกแบ่งไปใหก้บั “ส านักงานภาคต่าง ๆ ซึง่ทัว่โลกมสี านักงานภาคอยู่ 13 
แห่ง รวมทัง้ส านักงานสหมชิชนัตะวนัออกกลาง-เหนือแอฟรกิา, ส านัก
งานสหมชิชัน่จนี, สหมชิชัน่ยูเครนคอนเฟอเรนซ์, และพื้นที่อิสราเอล 
(ซึง่โยงเขา้ส านักงานใหญ่ของครสิตจกัร) เพื่อช่วยพนัธกจิในพืน้ทีเ่หล่านี้ 
และใหก้ารสนับสนุนพนัธกจิต่างๆ ในพืน้ทีข่องพวกเขา ส่วนมชิชนันารใีน
พืน้ทีอ่ื่น ๆ ของโลก กองทุนมชิชนันารใีหก้ารสนับสนุนสถาบนัหลายแห่ง
ของครสิตจกัรทีใ่ห้การรบัใชใ้นโลก ยกตวัอย่างเช่นกองทุนเหล่านี้ให้การ
สนับสนุนพันธกิจด้านการแพทย์ของ “มหาวิทยาลัยโลมาลินดา ”, 
“การเอื้อมออกไปของสถานีวิทยุโลกแอ๊ดเวนตีส” และ “รายการ ที.วี.
ช่องทางแห่งความหวงั” และ “พนัธกจิเพื่อมนุษยชาตขิองแอดดรา้” ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อการพฒันา และบรรเทาทุกขผ์ูข้ดัสน ผูป้ระสบภยัภบิตั ิหรอื
ผูอ้พยพจากจากพืน้ทีห่รอืประเทศบา้นเกดิ 

 
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนนับหลายล้านคนจากจากพื้นที่ ที่ได้รบั

การท้าทายมากที่สุดในโลก พวกเขาได้พบความรอดในพระเยซู และได้
เขา้ร่วมกบัครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตสี จากการศกึษาสถติทิัว่โลก
เมือ่เรว็ๆ นี้ พบว่าทุกเวลา  22 วนิาท ีมใีครคนหนึง่กลายเป็นชาวแอ๊ดเวน
ตสี 1 คน, และทุก 4 ชัว่โมงมโีบสถ์ใหม่หนึง่หลงัถูกตัง้ขึ้น ขอบคุณพี่น้อง
ในพระคริสต์ทุกท่านๆ ส าหรับเงินถวาย “ส าหรับพันธกิจทัว่โลก” 
เพื่อน าไปใช้เพื่อพนัธกจิการประกาศบุกเบกิไปในพื้นที่ใหม่ ซึ่งได้ท าให้
โบสถ์ใหม่ถูกสร้างขึ้น และพี่น้องใหม่เหล่านี้ได้รบัการเกื้อกูลฝ่ายจิต
วิญญาณ ส่วนหนึ่งของเงนิถวายให้โบสถ์จากการให้ค าสญัญาของเรา 
จะถูกน าไปเป็นทุนการอบรม “การสรา้งสาวก” ใหก้บัสมาชกิใหม ่โดยการ
สอนให้พวกเขาแบ่งปันความเชื่อให้กบัคนอื่นๆในละแวกเพื่อนบ้านของ
พวกเขา 
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เงินถวายคุณถวายตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าจะกลายเป็น
เหมอืนสายน ้าไหล เพื่อส่งเสรมิใหพ้นัธกจิเตบิโต และด ารงอยู่อย่างยัง่ยนื
ในท้องที่ และพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทัว่โลก โปรดถวายทรพัย์ส่วนนี้ซึ่ง
เป็นเหมอืนน ้าแห่งชวีติที่ไหลไปทัว่โลก ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุก
ท่านส าหรบัการที่ท่านได้ถวายพรพัย ์และอธษิฐานอย่างต่อเนื่องส าหรบั
พนัธกจิของพระเจา้ทัว่โลก 

ในแต่ละวนัสะบาโตปีน้ี พ่ีน้องแต่ละท่านสามารถจะได้เห็น 
และได้ยินจากข่าวพนัธกิจของพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงท างานในพื้นท่ี
ใหม่ โปรดฟังอย่างตัง้ใจ และอธิษฐานอย่างสม า่เสมอ ส าหรบัผู้ท า
การของพระเจ้าในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงขณะน้ีข้าวในท้องทุ่งก าลงั
สกุเหลืองพร้อมส าหรบัการเกบ็เก่ียว 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 14 มกราคม 2023 
พนัธกิจบนลุ่มแม่น ้าอะเมซอน 

 
มทัธวิ 21:16  “(พวกเขากไ็มพ่อใจ)...จงึทลูพระองคว์่า “ท่านไม่ได้

ยนิค าทีค่นพวกนี้รอ้งหรอื? พระเยซตูรสัตอบว่า “ไดย้นิแลว้พวกท่านยงัไม่
เคยได้อ่านหรือว่า พระองค์ท าให้ค าสรรเสริญออกมาจากปากเด็ก 
และทารก ทีย่งัไมห่ยา่นม” 
 
        วคิโตเรยี เด็กหญิงอายุ 10 ปี เธอชอบใช้เวลากบัพ่อแม่ของเธอ 
รวมทัง้พี่ชายของหล่อนที่ชื่อดาเนียล กระนัน้วิคโตเรียได้ท าบางสิ่งที่
เด็กผู้หญิงส่วนมากไม่ท ากัน วิคโตเรียได้จดักลุ่มเล็กขึ้น และพบกัน
สปัดาหล์ะครัง้เพื่อศกึษาพระคมัภรี ์แต่กลุ่มเลก็กลุ่มนี้ไมพ่บกนัเป็นประจ า 
        วคิโตเรยีอาศยัอยู่รมิสาขาของแม่น ้าอะเมซอนสายหนึ่ง สปัดาหล์ะ
หนึ่งวนัวคิโตเรยีจะลงเรอืแคนู และพายทวนกระแสน ้าขึ้นไป ด้วยความ
ช านาญและความตัง้ใจ เธอมุง่หน้าสู่บา้นของเพื่อนซึง่เป็นเดก็ชายคนหนึ่ง 
และรบัเขาไปศกึษาพระคมัภรี ์

บางครัง้ดาเนียลพีช่ายไดร้ว่มเดนิทางไปดว้ย เพื่อช่วยกนัพายเรอื 
เมื่อเรอืแคนูเต็ม พวกเขาจะมุ่งไปสู่เกาะแห่งหนึ่ง และผูกเรอืไวก้บัต้นไม้
ต้นหนึ่ง และเดนิผ่านป่าทบึ มชี่วงหนึ่งเป็นบงึมขีอนไม้ที่ชาวบ้านตดัลง 
และวางต่อกนัเป็นสะพานให้คนเดนิ พวกเด็กต้องพยายามประคองตัว 
ไม่ใหต้กจากท่อนซุ่ง ซึง่ขา้งล่างเป็นน ้าตื้น แต่มโีคลนลกึกว่าเข่าปกคลุม
ทัว่บรเิวณป่าแห่งนัน้ เมื่อพวกเขาเดินไปถึงกระท่อมที่สร้างบนเสาสูง 
ซึง่กระท่อมหลงันี้ไมส่ามารถมองเหน็จากแม่น ้า นี่คอืบา้นเพื่อนอกีคนหน่ึง
รออยู่ เขากล่าวต้อนรบัพวกเพื่อน ๆ และเด็กๆ เริม่ศึกษาพระคัมภีร์
รวมทัง้เดก็ชายเจา้ของกระท่อมดว้ย 
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พวกเด็ก ๆ เริม่ต้นด้วยการอธษิฐาน โดยวคิโตเรยีจะอ่านจาก
คู่มอืศึกษาพระคมัภรี์ และบทเรยีนวนัสะบาโต จากนัน้วคิโตเรยีจะถาม
ความคดิเหน็ โดยวคิโตเรยีจะถามใหทุ้กคนตอบแบบเรยีงตวั หลงัจากได้
อภปิรายในหวัขอ้ประจ าสปัดาห ์กลุ่มเดก็ ๆ จะรอ้งเพลงจากหนงัสอืเพลง
เยาวชนร่วมกนั และพวกเขาจบการศึกษาด้วยการอธษิฐานอกีครัง้หนึ่ง 
จากนัน้เด็ก ๆ จะลาเจ้าของกระท่อม และขึ้นเรือแคนูพายกลับบ้าน 
        วิคโตเรยีให้เหตุผลง่าย ๆ ที่เธอต้องการบอกเพื่อน ๆ เกี่ยวกับ 
พระเยซูว่า “เพราะหนูต้องการไปอยู่บนสวรรค์กบัพวกเขา” ต่อมาเพื่อน
สามคนของวคิตอเรยีไดร้บับพัตศิมา ซึง่เป็นผลจากการทีว่คิโตเรยีไดเ้ป็น
พยาน ซึ่งต่อมาวคิโตเรยีได้ชวนเพื่อน ๆ มากขึน้เพื่อศกึษาบทเรยีนวนั 
สะบาโต วิคโตเรียเองก็รอเวลาด้วยความกระตือรือร้นที่เธอจะได้ร ับ 
บพัตศิมาเช่นกนั  

  ถ้าเดก็หญงิคนหนึ่งมคีวามกล้าหาญพอที่จะพายเรอืบนแม่น ้า 
เพื่อไปแบ่งปันความเชื่อของเธอกับเพื่อน ๆ ให้เราลองจินตนาการดู 
เราสามารถท าอะไรเพื่อช่วยเผยแพรพ่ระกติตคิุณแก่คนอื่น ๆ ได ้ทัง้หมด
ที่เราต้องการคือความเชื่อ ความกล้าหาญ และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และคู่มือศึกษาพระคัมภีร์เพื่อการแนะน าคนอื่น  ๆ ให้มาหาพระเยซู 
        การถวายทรพัยอ์ย่างเป็นระบบ เรียกว่าการถวายตามท่ีเราได้
สญัญาไว้กบัพระเจ้า จะท าให้มีความเป็นไปได้ส าหรบัเหล่าผู้เช่ือท่ี
เป็นเยาวชน และวยัสงูอายเุช่นกนั ท่ีจะจดัให้มีกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์
ขึ้น อย่างท่ีได้เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ ขอให้เราทุกคนถวายเงิน
ถวายของเราอย่างสตัยซ่ื์อ เพ่ือให้ผูค้นรอบโลก ได้รบัการแบ่งปันซ่ึง
ความรกัของพระเจ้าให้กบัผูค้นท่ีอยู่แวดล้อมพวกเขา  
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 21 มกราคม 2023 
การรบัใช้พระเยซูด้วยความยินดี 

 
3 ยอห์น 1:2  “ท่านทีร่กั ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมสีุขภาพ

แข็งแรง และมคีวามสุขความเจรญิทุกอย่าง ดงัทีจ่ติวิญญาณของท่าน
ก าลงัเจรญิอยูน่ัน้” 
 
        ประเทศบงัคลาเทศมปีระชากร 180 ลา้นคน แต่มแีอ๊ดเวนตสีน้อย
กว่า 23,000 คน ซึ่งเท่ากบัแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชากร 8,000 คนใน
ประเทศบงัคลาเทศ การทา้ทายของการเอือ้มถงึประชาชนชาวบงัคลาเทศ
เพื่อพระเยซูดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่ภายใต้โครงการมิชชันนารี 
ผู้บุกเบกิ ด้วยการช่วยเหลอืของพระเจา้แมค้นเดยีวสามารถสร้างความ
แตกต่างส าหรบัพระเจา้ได ้

อะจอย คลายงั มชิชนันารผีู้บุกเบกิในพื้นที่ชนบทของประเทศ
บงัคลาเทศแห่งหนึ่ง ได้ท างานกับชาวบ้านในพื้นที่ของเขาสองสามปี 
นบัตัง้แต่เขาไดม้าถงึ พืน้ทีเ่หล่านัน้ต่างยดึมัน่ในความเชื่อของศาสนาตาม
ประเพณีของพวกเขาอย่างเคร่งครดั แต่ อะจอย อธษิฐานขอพระเจา้ทรง
เปิดใจผู้คนให้รบัฟัง แม้พวกเขายงัยดึมัน่ใน “พระ” และ พธิกีรรมตาม
ความเชื่อของพวกเขา หนัมาฟังเรื่องเกี่ยวกบัพระเยซู พระเจา้ได้ทรงปู
ทางให้กบัค าตอบส าหรบัค าอธษิฐานของอะจอยในวธิทีี่ไม่มใีครคาดหวงั 
        พวกชาวบา้นไดน้ ้าดื่มของพวกเขาจากแมน่ ้าสายหน่ึง ซึง่เป็นแม่น ้า
สายเดยีวกบัทีพ่วกเขาซกัเสือ้ผา้ ลา้งถ้วยชามและอาบน ้า จงึไม่เป็นเรื่อง
ประหลาดใจส าหรบั อะจอย ที่จะเห็นชาวบ้านจ านวนมากเกิดเจบ็ป่วย
อยา่งเช่นโรคทอ้งรว่ง โรคมาลาเรยี และอหวิาตกโรค ในพืน้ทีแ่ห่งนัน้ไม่ม ี
หน่วยงานสาธารณสุขตัง้อยู่ใกล้ ชาวบ้านต่างพากนัเครยีดมองหาทางที่
รกัษาอาการของโรคต่างๆดงักล่าว 
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เมื่ออะจอยมองเหน็ชาวบา้นเจบ็ป่วยหนัก เขาไดเ้รยีกญาต ิๆ ให้
น าคนป่วยเหล่านัน้มาทีโ่บสถ์ และเขาไดอ้ธษิฐานเพื่อพวกเขาทุกวนัเป็น
เวลาหนึ่งสปัดาห ์เมื่อสิน้สุดสปัดาหอ์ะจอยสามารถมองเหน็ไดว้่ามคีนไข้
หลายคนหายจากโรคชาวบ้านรู้สึกอัศจรรย์ใจที่ได้เห็นคนไข้หายป่วย 
ผลปรากฎว่า หลายคนไดข้อตดิตามพระเยซไูป เวลานี้ชาวบา้นในหมู่บ้าน
เหล่านัน้ส่วนมากไดก้ลายเป็นครสิเตยีน 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มฐีานะยากจน และอ่านหนังสอืไม่ออก เขยีน
ไม่ได้ แต่พวกเขามคีวามหวงัในชวีติที่ดกีว่าส าหรบัเดก็ ๆ ของพวกเขา 
พวกเขาต้องการสรา้งโรงเรยีน และหาครูมาสอนเดก็ ๆ ของพวกเขาให้
สามารถอ่านออกเขยีนได ้เพื่อพวกเขาจะสามารถอ่านพระคมัภรีไ์ด ้และมี
ชีวิตที่ดีกว่า และพวกเขาต้องการขุดบ่อน ้ า เพื่อพวกเขาจะได้น ้ าที่ 
ปลอยภยัส าหรบัดื่มกนิ 

อะจอย ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เข้าร่วมกับโครงการการ
ประกาศแบบบุกเบกิทัว่โลก ส าหรบัเราทัง้หลายที่เป็นสมาชกิที่สตัยซ์ื่อ
ของครสิตจกัร เราต่างอยู่ในทมีงานเดยีวกัน เมื่อเราได้กล่าวสญัญาจะ
ถวายอย่างสตัยซ์ื่อเพื่อสนับสนุนโครงการประกาศไปทัว่โลกแบบบุกเบกิ 
ซึง่ปัจจุบนัมมีชิชนันารปีระเภททีก่ล่าวถงึ ก าลงัด าเนินงานอยู่ในกว่า 100 
ประเทศทัว่โลก การทีเ่ราไดก้ล่าวสญัญากบัพระเจา้ และถวายเงนิตามนัน้ 
จะเป็นสิง่แน่นอนว่า เราจะไดม้สี่วนในการเผยแพรพ่ระกติตคิุณแห่งความ
รัก และความรอดของพระเจ้าให้แก่ผู้คนที่ย ังไม่ รู้จ ักพระเยซูทัว่โลก 
        

 ถ้าเราได้ตัง้เป้าไว้ และตัดสินใจจะถวายก่ีเปอร์เซ็นต์ 
(นอกเหนือจากสิบลดหน่ึง ซ่ึงเราถวายเป็นประจ าอยู่แล้ว) และเรา
กล่าวสญัญาจะถวายตามนัน้ เปอรเ์ซ็นต์นัน้อาจจะไม่มาก แต่เม่ือ
เราทุกคนท าส่ิงเดียวกนั และอย่างต่อเน่ือง เราก็จะมีทุนทรัพย์
เหมือนแม่น ้าแห่งพระพรของพระเจ้าไหลไปทุกแห่ง และน ้าแห่งพระ
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พรจะรดเมลด็พืชแห่งพระกิตติคุณ ท่ีเหล่ามิชชนันารีรุ่นบุกเบิกได้
หว่านไว้ พระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้เงินถวายของเรา และข่าวพระ
กิตติคณุนัน้จะไหลไปรอบโลกด้วยข่าวสารแห่งความรกัของพระเยซู 
                                                  
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 28 มกราคม 2023 
พนัธกิจของพระเจ้าเปล่ียนแปลงเรา 

 
มทัธวิ 28:19-20  “เพราะฉะนัน้ท่านทัง้หลายจงออกไป และน าชน

ทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงรบับัพติสมาพวกเขา ในพระนามของ 
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบรสิุทธ์...และสอนพวกเขาให้ถือ
รกัษาสิง่สารพดัทีเ่ราสัง่พวกท่านไว้ และนีแ่น่ะเราจะอยู่กบัท่านทัง้หลาย
เสมอไป จนกว่าจะสิ้นยคุ” 
 
        เม่ือพระเจ้าทรงเรียก เดลมาร ์และนาติ (ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชือ่ไป
ทัง้สองคน) และลูกสาวของพวกเขาช่ือ “คลารา” ให้ไปเป็นมชิชนันารี
ในโครงการผู้ประกาศรุ่นบุกเบิกในประเทศแอลบาเนีย คู่สามีภรรยา
เตรยีมตวัอย่างกระตอืรอืร้นที่จะออกเดนิทางไปร่วมผจญภยักบัพระเจ้า 
พวกเขาทราบว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศ พวกเขาจะไม่พบความ
สะดวกสบาย ในเวลาไม่นาน พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท้าทาย 
ทีพ่วกเขาก าลงัเผชญิอยู่ขณะที่พวกเขาน าพระกติตคิุณสู่ประเทศแอลบา
เนีย  

เป็นเวลาหลายปีทีป่ระเทศแอลบาเนียหา้มประกาศศาสนา แมใ้น
ปัจจุบนัประชาชนส่วนมากไม่ถอืว่าศาสนามคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
ในประเทศแอลบาเนีย ตอนที ่เดลมาร ์และนาติ เขา้ไปประกาศพระกติติ
คุณ ทัง้ประเทศมแีอ๊ดเวนตสีอยูเ่พยีง 120 คน 

ครอบครวันี้ได้รบัมอบหมายให้ท าการรบัใช้ในเมอืง “คอร์ชุห์” 
ทัง้สองมแีผนการใหญ่หลายอย่าง แต่แมว้่าพวกเขาจะใช้ความพยายาม
มากเท่าไร มเีพยีงไม่กี่คนใหค้วามสนใจศกึษาพระคมัภรี ์เดลมารเ์ริม่รูส้กึ
ทอ้ถอย ดเูหมอืนความพยายามของพวกเขาไรผ้ล 
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ต่อมาสองสามภีรรยาถูกเรยีกให้ไปเป็นศิษยาภิบาลโบสถ์ใหญ่
แห่งหนึ่งในประเทศบราซลิ ขอ้เสนอดูเหมอืนสมบูรณ์แบบ แต่ นาติ ไม่
คอยแน่ใจ หล่อนถามสามวี่า “คุณคดิว่าเราไดท้ าทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่ราท าได้
ในเมอืงนี้แล้วหรอื? ..ฉันรู้สกึว่าพระเจ้ายงัมงีานให้เราท าในประเทศนี้ ” 
คู่สามภีรรยาตดัสนิใจอยู่ท างานต่อ และอธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงใชพ้วก
เขาใหบ้งัเกดิผล 

เดลมาร ์และนาติ สงัเกตเห็นว่าในหมู่บ้านของพวกเขา และ
หมู่บ้านใกล้เคียงมเีด็กอยู่จ านวนมาก บางทีถ้าพวกเขาท างานกบัเด็ก
น่าจะดกีว่า สองสามภีรรยาจดัท าสนามวอลเลยบ์อลขึ้น และเชื้อเชญิให้
เด็ก ๆ มาเล่น เด็ก ๆ เริ่มเข้ามาเล่นในสนามวอลเลย์บอลของโบสถ์ 
พวกเขาไดรู้จ้กักบัเดลมาร ์และนาต ิในเวลาไมน่านสนามเล่นวอลเลยบ์อล 
ของโบสถ์มเีด็กมาจนเต็มพื้นที่! สองสามภีรรยาพูดกันว่า พวกเด็ก  ๆ 
จ าเป็นตอ้งเขา้ไปในโบสถ์ 

แองเจลา สมาชิกโบสถ์คนหนึ่ง น าเพื่อนของหล่อนคนหนึ่งชื่อ 
“แฟตทีโอห์” มาร่วมสนุก แฟตทีโอห์ และเดลมาร์เริ่มคุยกันเกี่ยวกับ 
พระเจา้ และเดลมารเ์ริม่สอนพระคมัภรี์ให้แฟตทโีอห์ และ เดลมาร์ชวน 
แฟตทโีอห์ เขา้เป็นสมาชกิคนหนึ่งของกลุ่มเยาวชนในโบสถ์ แฟตทโีอห์ 
ตอบว่า “ยอดเยีย่ม” เขาพูดต่อว่า “ผมต้องการช่วยพวกเดก็ ๆ เหล่านี้ ให้
ท างานรบัใช้ชุมชน ในเวลาไม่นาน แฟตทโีอห์เริม่ท ากจิกรรมต่าง ๆ กบั
พวกเดก็ ๆ และพวกเดก็ ๆ รกัเขา 

แฟตทโีอห์ ได้จดักลุ่มเดก็ ๆ ให้ท ากจิกรรมร่วมกนั และบางคน
เริม่ถามค าถามเกี่ยวกบัพระเจา้ เดลมารร์ูส้กึตื่นเต้นที่ได้ประกอบพธิบีพั
ตศิมาให้แฟตทโีอห์ นี่เป็นคนแรกที่เขาประกอบพธิบีพัตศิมาในประเทศ
แอลบาเนีย 

ขณะท่ีเดลมาร์ และ นาติ ได้ท าการรบัใช้อยู่แถวหน้าใน
ประเทศแอลบาเนีย เรากส็ามารถรบัใช้ในแถวหน้าของพนัธกิจได้
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เช่นกนั โดยการท่ีเราคืนเงินสิบลดหน่ึง และถวายเงินถวายท่ีเราได้
ท าสญัญาไว้กบัพระเจ้า และการถวายอย่างสตัยซ่ื์อ จะเท่ากบัเรามี
ส่วนในพนัธกิจของพระองค ์

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  4 กมุภาพนัธ ์2023 
การเป็นเพ่ือนกบัคนขดัรองเท้า 

 
สุภาษติ 11:24-25  “บางคนยิง่แจกจ่ายยิง่มัง่คัง่ บางคนยิง่หวงสิง่

ทีค่วรจ่ายแจกกย็ิง่ขดัสน...คนใจกว้างย่อมเจรญิรุ่งเรอืง คนทีใ่หน้ ้ าคนอืน่ 
ยอ่มไดน้ ้าตอบแทน” 
 

        เดมิท ียูเลยีนอาศยัอยู่ในประเทศ “บลัแกเรยี” เขาใช้เงนิที่
หาได้ส่วนใหญ่ให้หมดไปกับบุหรี่ และเหล้า ต่อมาเมื่อเขาตกงาน 
ทางครอบครวัของเขาไดบ้อกใหเ้ขาออกจากบา้นไปหางานท า และยเูลยีน
ได้เดินทางมายงัเมอืง “นิโคเซีย” ประเทศไซปรสั เขาหางานท าไม่ได้ 
จงึตดัสนิใจท างานเป็นคนขดัร้องเท้า เพื่อเลี้ยงตนเอง และเป็นเช่นเดมิ 
แมเ้ขาจะท างานขดัรองเท้าจากเช้า จนค ่ามดื เขาแทบไม่มเีงนิเหลอืเป็น
ค่าที่พัก และค่าอาหาร เพราะเขาใช้เ งินที่หาได้ส่วนใหญ่กับค่าบุหรี ่
และค่าเหลา้ 

วนัหนึ่ง อาสาประกาศในพนัธกจิรุ่นบุกเบกิคนหนึ่งคอื “ฟิลปิ” ซึง่
เดนิทางมาจากประเทศบลัแกเรยีเช่นกนักบัยเูลยีน ฟิลปิไดก้ล่าวทกัทาย 
ยูเลียนตรงที่เขานัง่ขดัรองเท้า ยูเลียนประหลาดใจ และรู้สึกอบอุ่นที่ 
ฟิลิปพูดกับเขาในภาษาบลัแกเรยีของเขา ฟิลิปได้กล่าวแนะน าตนเอง 
และถามยเูลยีนว่า “มอีะไรจะใหเ้ขาช่วยไหม?” ยเูลยีนไม่รอช้าเสนอที่จะ
ขดัรองเทา้ใหก้บัฟิลปิ  

ขณะทีย่เูลยีนขดัรองเทา้ใหฟิ้ลปิ ฟิลปิบอกกบัยเูลยีนว่า “พระเยซู
ทรงรกัพวกเรา ไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทใด” การเอ่ยถงึพระเยซู ท าให้ 
ยเูลยีนรูส้กึประทบัใจเป็นพเิศษ 

วนัต่อมาฟิลปิไดเ้ดนิทางมาหายเูลยีน หลงัการทกัทาย ฟิลปิถาม
ยูเลยีนว่า “ยูเลยีนมอีะไรจะให้เขาช่วยบ้างไหม?” ที่จรงิฟิลปิไม่ต้องการ
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ขดัรองเท้า ทัง้สองคุยกนัครู่หนึ่ง แล้วฟิลปิแนะน าหนังสอืเล่มหนึ่งที่เขา
น ามาให้ยูเลียน ฟิลิปบอกว่ายูเลียนว่า “นี่ เป็นพระคัมภีร์ ซึ่งบันทึก 
พระวจนะของพระเจ้าไว้” ฟิลปิหยุดพูดเป็นระยะเพื่ออ่านข้อพระคมัภรี์
บางขอ้ใหย้เูลยีนฟัง 

ครสิเตยีนทีส่ตัยซ์ือ่ทุกคนคนืสบิลดหนึง่จากรายได ้หรอืเงนิเดอืน
ทีไ่ด้รบัมาให้กบัพระเจ้า  แต่พระเจ้าทรงขอให้เราถวาย เงนิถวายอย่าง
เป็นประจ า นอกเหนือจากการคนืสบิลดหนึง่  จากเปอรเ์ซ็นต์ ของรายได้
ของเรา เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้รอบโลก 

ในดวงตาของฟิลปิมนี ้าตาซึมออกมา ขณะที่เขาน าเสนอเพื่อน
ใหม่ของเขา ให้มคีวามหวงัส าหรบัชวีติใหม่ที่ดีกว่าในพระเยซู ไม่นาน
ต่อมายเูลยีนไดถ้วายชวีติของเขาใหก้บัพระเจา้ 

ยูเลยีนเคยดื่มเหล้า และสูบบุหรีม่าเป็นเวลาหลายปี แต่มาวนันี้
เขาตดัสนิใจหยุดดื่มเหลา้ และหยุดสูบบุหรี ่เมื่อทางบา้นของเขาได้ทราบ
ข่าวนี้ ครอบครวัของเขาบอกกบัเขาว่า ครอบครวัยนิดรีบัเขาสู่ครอบครวั
ดงัเดมิ เมื่อยูเลยีนกลบัไปที่บ้าน ยูเลยีนบอกกบัทุกคนในครอบครวัว่า 
เขาเลกิเหลา้ และบุหรีไ่ดเ้พราะพระเจา้ทรงตอบค าอธษิฐานของเขา ท าให้
เขามจีติใจกลา้แขง็ และเลกิสิง่เสพตดิได ้ทัง้ ๆ ทีเ่ขาเคยคดิ และตัง้ใจจะ
เลกิสิง่เสพตดิทัง้สองอย่างมาก่อน แต่ท าไม่ประสบความส าเรจ็ จนกระทัง่
เขาไดเ้ชื่อในพระเจา้ และพระเจา้ทรงช่วยเขาใหท้ าได ้! 

ฟิลปิผูป้ระกาศพนัธกจิรุน่บุกเบกิ ไดร้วบรวมผูพ้ดูภาษาบลัแกเรยี
ในในเมือง “นิโคเซีย” และจดัชัน้สอนพระคัมภีร์ขึ้น ต่อมามีหลายคน
ตดัสนิใจรบับพัตศิมาผ่านการท างานของฟิลปิ นับว่าเป็นตวัเลขที่ส าคญั
ส าหรบัประเทศที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทัง้ประเทศเพียงประมาณ 100 คน 
ขณะที่ประ เทศนี้ มีประชากรมากกว่ าหนึ่ งล้ านคน หลังจากพิธี 
รบับพัติสมา ฟิลิปยงัด าเนินพนัธกิจต่อไป โดยใช้เวลาคลุกคลีกบัผู้คน 
ท าการผกูมติร และแนะน าพวกเขาใหพ้วกเขารูจ้กัพระเยซู 
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ครสิเตยีนทีส่ตัยซ์ื่อทุกคนคนืสบิลดหนึ่งจากรายได ้หรอืเงนิเดอืน
ทีไ่ดร้บัมาใหก้บัพระเจา้ แต่พระเจา้ทรงขอใหเ้ราถวาย เงนิถวายอยา่งเป็น
ประจ า นอกเหนือจากการคนืสบิลดหนึ่ง จากเปอรเ์ซน็ต์ของรายได้ของ
เรา เพื่อให้การสนับสนุนพนัธกจิของพระเจา้รอบโลก  เราถวายในความ
เชื่อเพราะทราบว่า พระเจา้จะทรงจดัหาสิง่ทีเ่ราต้องการให ้สอดคลอ้งกบั
ความจ าเป็นของเรา จากทรพัยอ์นัอุดมของพระองค ์(ฟีลปิปี 4:19) 

 
        ขอพระเจ้าทรงท้าทายดวงใจของคณุให้ตดัสินใจว่าจะถวายเงิน
ถวายจ านวนก่ีเปอรเ์ซ็นต์จากรายได้ของคุณ และขอให้คุณกล่าว
สญัญากบัพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเท่าใด จากการท่ีคณุได้ทราบ
ว่า พระเจ้าจะทรงดูแลทุกความจ าเป็นท่ีคุณต้องการทุกอย่าง เม่ือ
คณุไว้วางใจ และเช่ือฟังพระองค ์

 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2023 
ความรกัย่ิงใหญ่ส าหรบัสองส่ิง 

 
อพยพ 35:21  “ทุกคนทีห่วัใจของเขาเรยีกร้อง ก็น าสิง่ของมา

ถวายพระยาเวห์ส าหรบัเต้นท์นัดพบ  และส าหรบังานปรนนิบตัทิุกอย่าง 
และส าหรบัเสื้อต าแหน่งบรสิุทธิ”์ 
 
        เดก็ชายอายุ 11 ปีชื่อโยชูวา มคีวามรกัสองอย่าง : คอืรกัพระเจ้า 
และรกัไวโอลินของเขา เป็นเวลานานก่อนที่เขาจะไปโรงเรยีน โยชูวา
เรยีนรูท้ีจ่ะเล่นไวโอลนิ 

ที่โรงเรียนโยชูวาพยายามที่จะบอกเพื่อนๆของเขาเกี่ยวกับ 
พระเจา้ แต่พวกเขาไม่สนใจ เมื่อโยชูวาได้ทราบว่าจะมีการเปิดโรงเรยีน
ภาคฤดูร้อนระหว่างที่โรงเรยีนปิดเทอม เขาเชิญเพื่อน ๆ หลายคนมา
ลงทะเบียนเรียน บางคนดูเหมือนจะรู้สึกลังเล ดังนั ้นโยชูว่าพูดว่า 
“มาเถอะแลว้จะรูว้่ามนัยิง่ใหญ่” 

เพื่อนบางคนของโยชูวาได้เข้าร่วมในโรงเรยีนภาคฤดูรอ้น และ
พวกเขาชอบในรายการต่าง ๆ มาก และพวกเขาบอกโยชูว่าถ้ามกีารเปิด
โรงเรียนภาคฤดูร้อนอีก บอกพวกเขา และพวกเขาจะเข้ามาร่วม มี
เดก็หญงิคนหนึ่งชื่อ “เมลา” เธอมคีวามประทบัใจมาก และบอกกบัโยชูวา
ว่า “นี่เป็นสิง่อศัจรรย์จรงิ ๆ ! และพระเจ้ามจีรงิด้วย!" โยชูวา มอบพระ
คมัภรีเ์ล่มหนึ่งให้เมลา ต่อมาเมลา และคุณแม่ของเธอได้มานมสัการที่
โบสถท์ีโ่ยชวูาไปนมสัการ เมลาไดเ้ขา้รว่มกบัสมาคม “พาธไ์ฟเดอร”์ และ
มารดาของเมลา ไดเ้ขา้รว่มกบักลุ่มสตรขีองโบสถ ์

วนัหนึ่งโยชูวาได้ยนิพ่อ และแม่คุยกนัเกี่ยวกบัเด็กชายคนหนึ่ง 
ซึ่งป่วยหนักด้วยโรคเนื้องอกในสมอง และทางครอบครัวของเขาไม่
สามารถจา่ยค่าผ่าตดั ทีเ่ขามคีวามจ าเป็นได ้
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โยชูวาคดิเพยีงครู่หนึ่ง และพูดขึน้ว่า “ผมทราบว่า เราสามารถจะ
จดั “คอนเสริต์” เพื่อรณรงคง์หาเงนิมาช่วยเดก็ชายคนนี้ได้!”...พ่อและแม่
ไดฟั้งพากนัอึ้ง คาดไม่ถงึว่าโยชูวาลูกชายจะมแีนวคดิดอีย่างนี้ ผูเ้ป็นแม่
พดูตอบสนองขึน้ว่า  “โอเค...แลว้ใครจะเป็นผูจ้ดัการในรายละเอยีดต่างๆ”  

        “ผมจะเป็นคนจดัการในขัน้ตอนต่าง  ๆ ของคอนเสริต์ครัง้นี้เองครบั” 
โยชูวาตอบ..ในวนัรุ่งขึ้นโยชูวาบอกเรื่องนี้กับเพื่อน ๆ และบอกกับครู
หลายคน และอาจารยส์อนดนตรพีเิศษทีเ่ขาเรยีนตอนเลกิเรยีน เกี่ยวกบั
แนวคิดของเขา และมีนักดนตรีเยาวชนอีก 15 คนตกลงจะเล่นใน 
คอนเสริต์ดว้ย โยชูวาไดพู้ดกบัศษิยาภบิาลประจ าโบสถ์ของเขา เพื่อเปิด
โบสถ์ให้กบัการแสดงคอนเสริ์ต ศษิยาภบิาลตอบรบัด้วยความยนิด ีและ
อาสาจดัการเขยีนโปสเตอรพ์เิศษส าหรบัคอนเสริต์ใหฟ้ร ีในเวลาไม่นานมี
แผ่นโปสเตอรส์ าหรบัคอนเสริต์พเิศษตดิไปทัว่มุมเมอืง เชญิชวนผู้คนมา
ฟังคอนเสริ์ต เพื่อรณรงค์หาทุนผ่าตดัให้กบัเด็กที่เป็นเนื้องอกในสมอง 
ตอนเสิร์ตจะจดัขึ้นในโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในวันที่เปิดแสดง
คอนเสริต์มปีระมาณ 300 คนมาในรายการ ซึง่พวกเขาส่วนมากไมเ่คยเขา้
มาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีมาก่อน 

โยชวูา และเพื่อนนกัดนตร ีและเพื่อน ๆ ทีโ่รงเรยีนต่างมคีวามชื่น
ชมยนิด ีเมื่อพวกเขาได้ทราบว่า คอนเสริ์ตของพวกเขารณรงค์หาทุนได ้
8.600 เหรีญคูนัส (ของโครเอเทีย) ซึ่งเท่ากับ 1,300 เหรียญอเมริกัน 
(หรอืประมาณ 48,000 บาท) นัน่เป็นเงนิมากกว่าเงนิเดอืนโดยเฉลี่ยที่
ผูค้นไดร้บัในประเทศโครเอเทยีไดร้บั! โยชวูา และเพื่อน ๆ ต่างมคีวามสุข
ที่พวกเขาสามารถช่วยเด็กชายคนป่วย และครอบครวัของเขา ใครจะ
ทราบว่าเด็กชายคนหนึ่งและไวโอลนิของเขาสามารถสร้างแรงกระทบ
เช่นนัน้ส าหรบัพระเจ้า  ?ลองจนิตนาการดู คุณเองสามารถท าอะไรเพื่อ
ช่วยผูค้นรอบ ๆ ตวัคุณ!   
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จงถวายอย่างสตัยซ่ื์อแด่พระเจ้า ผ่านตะลนัต์ความสามารถ 
และค าสัญญาท่ีเราได้ให้ไว้กับพระองค์ เพ่ือช่วยผู้คนรอบโลก 
ทัง้ใกล้ และไกล ให้ได้ยินข่าวสารแห่งความรกัของพระเจ้า-ส าหรบั
บางคนอาจเป็นครัง้แรกท่ีพวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐ ให้คุณ
จินตนาการว่าสวรรค์จะเป็นเหมือนอะไร เม่ือเราได้พบเหล่าคนท่ี
ได้มาพบพระเยซู และได้รบัความรอดของพระองค ์เพราะว่าเราได้
ถวายเงินถวายด้วยความรกัแด่พระเจ้า! 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2023 
จกัรยานยนต์เพ่ือพระเยซู 

 
มทัธวิ 5:16  “พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทัง้ปวง เพือ่ว่าเมือ่เขา

ทัง้หลายไดเ้หน็ความดทีีท่่านท า พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของท่าน 
ผูส้ถติในสวรรค”์ 
 
  เซยฮ์ ูอาศยัอยูใ่นเมอืง“เสยีมเรยีบ”ประเทศเขมร เมอืงนี้มชีื่อเสยีง
ระดบัโลก อนัเนื่องมาจากเป็นเมอืงทีม่วีดัโบราณของศาสนาพุทธ เป็นวดั
ที่สร้างขึ้นด้วยหินทรายที่มีความซับซ้อนด้านสถาปนิก วัดนี้มีชื่อว่า 
“นครวดันครทม” มนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาจากทัว่โลก เพื่อเยีย่มชมวดั
โบราณแห่งนี้ ทีถู่กสรา้งขึน้จากหนิทราย ทีต่ดัมาจากภูเขาเป็นก้อน วาง
ซอ้นทบักนั  

เซยฮ์ู ท างานเป็นไกด ์และเป็นทีย่อมรบักนัว่าเขามคีวามซื่อสตัย ์
และรกัพระเยซู เซยฮ์ูจะน านักท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่ ัง้ของโบราณวตัถุ
รอบ ๆ ตวัเมอืงดว้ยจกัรยานยนต์ของเขา การท่องเทีย่วเชงิผจญภยัของ
เขา ท าให้เขามโีอกาสแบ่งปันความเชื่อของเขากบัลูกค้า ขณะที่น าพวก
เขาไปเทีย่วชมสิง่ปลกูสรา้งโบราณ 

ผ่านงานอาชพีของเขา เซยฮ์ูได้พบปะผู้คนที่แตกต่างกนัในด้าน
ความเชื่อ และความคดิเหน็ต่อโลก เซยฮ์ูต้องการเป็นพยานใหก้บัคนทีไ่ม่
เคยเขา้ไปในโบสถ ์วธิกีารของเขาเป็นทีรู่จ้กักนัท่ามกลางบรษิทัจดัหาไกด์
น าเที่ยว และพวกเขาทราบด้วยว่าเซยฮ์ูไม่ดื่มเหล้า และไม่ท างานในวนั
เสารห์รอืวนัสะบาโต 

เซยก์ล่าวเป็นพยานว่า “แขกทีม่าท่องเทีย่วเป็นประจ าทราบว่าผม
เป็นครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสีคนหนึ่ง หากบรษิทัทีจ่า้งผม และต้องการใหผ้ม
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ท างานในวนัสะบาโต หรอืหา้มไม่ใหผ้มแบ่งปันความเชื่อ ผมจะไม่รบังาน
นัน้ไมว่่าเขาจะเสนอค่าจา้งแพงขึน้กว่าปกตกิต็าม” 

ความสัตย์ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความเป็นมิตร และความถ่อม
สุภาพของเซย์ฮูเป็นคุณลกัษณะเหนือกว่าเรื่องเงนิทอง วนัหนึ่งชายคน
หนึ่งจองตวัให้เซยฮ์ูพาไปท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวคนนี้เคยใช้บรกิารของ
ไกดค์นอื่นมาก่อน และเขาทราบว่าไกดค์นอื่นจะคดิค่าหอ้งพกัรบัรองแขก 
(รวมค่านายหน้า) 25 เหรยีญอเมรกินั ต่อค่าหอ้งพกัรบัรองแขกหอ้งหนึ่ง 
ณ ทีแ่ห่งหนึ่ง แต่เมื่อชายคนนัน้ถามเซยฮ์ูว่าค่าหอ้งพกัรบัรองแขก ณ ที่
แห่งนัน้ราคาเท่าไรต่อหนึ่งคนื เซยฮ์ูบอกว่า 13 เหรยีญอเมรกินั ส าหรบั
เซยฮ์ูแล้วถอืว่าไม่ถูกต้องในหลกัการที่จะหาก าไรเพิม่จากนักท่องเที่ยว 
จากราคาจรงิของหอ้งรบัรองแขก 

        “ท าไมคุณไม่บวกค่าห้องเช่าจากราคาจรงิ” นักท่องเที่ยว
ถาม เซย์ฮู ตอบง่ายๆว่า “เพราะว่าผมเป็นผู้ด าเนินตามค าสอนของ 
พระเยซ ูและพระเจา้ไมพ่อพระทยัถา้ผมหลอกลวงใครบางคน”  

ในเวลาต่อมา ลูกค้าคนนัน้ได้ส่งจดหมายให้กบัเซยฮ์ู มขีอ้ความ
ว่า “ขอบคุณ ที่คุณแสดงให้ผมเห็นว่าการเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของ 
พระเจา้คอืการปฏบิตัติวัอย่างไร ตอนนี้ผมอ่านพระคมัภรีเ์พราะค าพยาน
ในชวีติจรงิของคุณ” 

พระเจา้ทรงสามารถไวว้างใจในเซยฮ์ู ว่าเป็นตวัอย่างอนัเขม้แขง็
แห่งการเป็นผูต้ดิตามพระเยซทูีส่ตัยซ์ื่อ เรากเ็ช่นกนั สามารถเป็นตวัอย่าง
ที่ชดัเจนในการปฏิบตัิตนในความรกัของพระเจ้าในทุกมติิของชวีติเรา 
ด้วยการคืนเงินสิบลดหนึ่ง และถวายเงนิถวายตามที่เราได้สัญญากับ 
พระเจ้าไว้ ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ได้สัญญาไว้ และถวายเช่นนัน้อย่างเป็น
ประจ า 

สัดส่วนเงินถวาย (หลังจากคืนสิบลดหน่ึง)  ขึ้นอยู่ก ับ
ความสัมพนัธ์ของคุณท่ีมีกับพระเจ้า ซ่ึงเป็นเร่ืองของแต่บุคคล
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ท่ามกลางพวกเรา จงไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงจดัหาทุกส่ิงท่ีจ าเป็น
ส าหรบัคณุ และพระองคจ์ะทรงอวยพรแก่คณุจากทรพัยอ์นัอดุมของ
พระองค ์   

            
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  25 กมุภาพนัธ ์2023 
มิชชนันารีตวัเลก็ ๆ 

 
ฮบีร ู13:15-16  “เพราะฉะนัน้ ใหเ้ราถวายค าสรรเสรญิเป็นเครือ่ง

บูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยพระองค์นัน้ คือการถวายผลจากปากที ่
ยอมรบัเชือ่พระนามของพระองค์ อย่าละเลยทีจ่ะท าความด ีและแบ่งปัน
ขา้วของซึง่กนัและกนั เพราะเครือ่งบูชาอย่างนัน้เป็นทีพ่อพระทยัพระเจ้า” 
 
        ลูกา และพ่อแม่ของเขาอาศยัอยู่ในประเทศจอรเ์จยี ซึง่เป็นประเทศ
ขนาดเลก็ ซึ่งครัง้หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวยีต คุณพ่อลูกาเป็น
ศาสนาจารย ์ดงันัน้ลูกาจงึเตบิโตขึน้ในอ้อมกอดแห่งความรกัของพระเยซู 
        วนัหนึ่งคุณพ่อของเขาประกาศว่า เขาจะเปิดประชุมเผยแพร่พระ
กติตคิุณเพื่อแนะน าผูค้นให้มาหาพระเยซู คุณพ่อไดก้ล่าวหนุนใจสมาชกิ
ทุกคนออกไปเชือ้เชญิใครบางคนให้มาฟังในการประชุม ลูกาทราบอย่าง
เจาะจงว่าเขาจะเชญิใครมาในการประชุม นัน่คอืครูสอนชัน้อนุบาลที่เขา
ก าลงัเรยีนอยูน่ัน่เอง! 

ลูการกัครขูองเขา คอืคร ู“เคตี้” มาก เขาอยากใหค้รเูรยีนรูท้ี่จะรกั
พระเยซ ูเหมอืนทีเ่ขารกั ในวนัเปิดเรยีนต่อมาลกูาไดเ้ชือ้เชญิครเูคตี้ใหไ้ป
ฟังขา่วสารในการประชุม โดยลกูาไดม้อบบตัรเชญิซึง่มขีอ้มลูเกี่ยวกบัการ
ประชุมให้กับครูเคตี้  และหล่อนตอบว่าหล่อนจะไปในการประชุม 
        ลูการู้สกึตื่นเต้นเมื่อเขาเห็นครูเคตี้ มาในการประชุมซึ่งเปิดขึ้นที่
โบสถ์ในคืนแรก ลูการบีเข้าไปเชิญครูเคตี้และพาไปนัง่ที่ม้านัง่ยาวใน
โบสถ์ เขาเองก็นัง่ลงข้างครูเพื่อไม่ให้ครูรูส้กึโดดเดี่ยว ครูเคตี้มาในการ
ประชุมทุกคนื ครบูอกลกูา และพ่อแมข่องลกูาว่า ขา่วสารทีห่ล่อนไดร้บัฟัง 
นัน้เป็นขา่วสารทีห่ล่อนตอ้งการพอด ี
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เมื่อวนัใกล้การประชุมจะสิ้นสุดลง ครูเคตี้บอกกบัพ่อของลูกาว่า 
หล่อนต้องการพระเยซูเข้ามาด ารงอยู่ในชวีติของหล่อน และเอ่ยถามว่า
หล่อนจะกลายเป็นแอ๊ดเวนตสีคนหนึ่งไดอ้ย่างไร ลูกามคีวามสุขมากทีสุ่ด 
ทีค่รขูองเขารกัพระเยซเูช่นเดยีวกบัเขา 

ครูของเคตี้ได้มาเยีย่มชัน้สอนเดก็ ๆ ในโบสถ์ และรบัรูว้่าเดก็ ๆ
ในประเทศจอรเ์จยีไม่มพีระคมัภรี ์และไมม่บีทเรยีนวนัสะบาโตทีจ่ะอ่านใน
ภาษาของตัวเอง สิ่งนี้ท าให้จดจ าเรื่องต่าง ๆ ที่ครูสอนในโรงเรยีนวัน 
สะบาโตไม่ค่อยได ้ต่อมาส่วนหนึ่งของเงนิถวายตามค าสญัญาของเราจาก
สมาชิกโบสถ์รอบโลกได้ช่วยชาวแอ๊ดเวนตีสในประเทศจอร์เจียซื้อ 
พระคมัภรี ์และพมิพ์บทเรยีนวนัสะบาโตในภาษาของลูกา ปัจจุบนัพวก
เด็ก ๆ ในโบสถ์ของลูกาสามารถอ่านพระคัมภีร์ และอ่านบทเรียนวัน 
สะบาโตในภาษาของเขาเช่นกนั 

ลูกามคีวามยนิดทีี่มพีระคมัภรี ์และบทเรยีนวนัสะบาโตเพื่อช่วย
ใหเ้ขาเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้เกี่ยวกบัพระเจา้ เขาแบ่งปันเนื้อหาในบทเรยีนกบั
เพื่อน ๆ ของเขาในโรงเรยีน และเชื้อเชญิให้พวกเขามาที่โบสถ์กับเขา 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น อีกอย่างลูกามีความรู้สึกดีใจด้วย 
ทีส่มาชกิโบสถร์อบโลกมแีผนการถวายเงนิถวาย ทีเ่รยีกว่า “การถวายเงนิ
ถวายตามค าสญัญา” ซึง่กค็อืการถวายเงนิถวายทรพัยต์ามที่ไดส้ญัญาไว้
กบัพระเจา้ คอืการถวายอย่างเป็นระบบอย่างสม ่าเสมอเหมอืนการคนืสบิ
ลดหนึ่ ง  ซึ่ ง แผนการถวายดัง กล่ าวนี้ ท า ให้มิชชันนารีทั ้งหลาย 
ทัง้มิชชันนารีปกติ และมิชชัน่นารีประเภทบุกเบิกเข้าไปในที่ใหม่ 
เพื่อเผยแพรพ่ระกติตคิุณของพระเยซทู างานไดผ้ลมากขึน้ 

 
แม้แต่เดก็ ๆ กส็ามารถกลายเป็น “ผู้กล่าวค าสญัญา” ได้คือ

การกล่าวสัญญา ว่า ท่ี จะถวาย เ งินแ ก่พันธ กิจของพระ เ จ้ า 
(นอกเหนือจากสิบลดหน่ึง) ตามท่ีได้สัญญาไว้ อย่างเป็นระบบ 



25 

 

และอย่างสม า่เสมอ และพระเจ้าจะทรงอวยพรแก่ผู้ถวายเงินถวาย
ทุกคน 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี  4 มีนาคม 2023 
ก าลงัรู้จกัพระเยซู 

 
ยอห์น 9:4 “เราต้องท าพระราชกจิของผู้ทรงใช้เรามา  เมือ่ยงัวนั

อยู ่กลางคนือนัเป็นเวลาทีไ่มม่ใีครท างาน  ก าลงัใกลเ้ขามา”        
 

        ทาเลซซ่า อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ตัง้อยู่บนเนินเขาขรุขระของ
ประเทศเอธิโอเปียตลอดชีวิตของเขา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึง่มพีลเมอืง 85 ลา้นคน อาศยัอยูน่อกตวัเมอืงใหญ่ พวกเขาด ารงชวีติอยู่
ด้วยอาหารที่ปลูกขึ้นมาเอง พื้นที่ส่วนมากเป็นดนิบนทราย ในแต่ละวนั 
ทาเลซซ่าเดนิเท้าหลายกิโลเมตร เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน และสมาชิก
โบสถ์ ทาเลซซ่าพูดภาษาถิน่ของพวกเขา เขาทราบว่าผูค้นทีเ่ขาไปเยีย่ม
ตอ้งต่อสูด้ิน้รนเพื่อเอาชวีติรอด 

ทาเลซซ่าไดร้บัความไวว้างใจจากผูค้นทีอ่ยู่รอบตวัเขา หลงัจาก
เขาท าการแบ่งปันบทเรียนจากพระคัมภีร์ให้บ้านหนึ่ ง ทาเลซซ่า 
จะเดนิทางไปยงับา้นหลงัถดัไปทีส่นใจในเรื่องของพระเจา้ บางทบีา้นหลงั
ถดัไปเขาต้องเดนิเท้าแปดชัว่โมง เหล่าผู้เชื่อมโีบสถ์ส าหรบักลุ่มผู้เชื่อที่
ก าลังเติบโตขึ้นเอง มีโบสถ์หลังหนึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเงินส่วนตัวของ 
ทาเลซซ่าเอง 

ประชาชนส่วนมากในพื้นที่ ที่ทาเลซซ่าอาศัยอยู่ในประเทศ
เอธโิอเปียต่างนมสัการรูปเคารพ พวกเขาถูกครอบง าโดยความเชื่อใน 
ไสยศาตร์ การถือโชคลาง และความกลัวพวกภูตผี ทาเลซซ่าสอน
ประชาชนว่า ตอนทีพ่ระเยซทูรงอยูบ่นโลกนี้ พระองคท์รงขบัผอีอกไปจาก
บุคคลที่ถูกผเีข้าสงิ ทาเลซซ่าสอนค าสอนของพระเยซูให้กบัประชาชน 
และเชื้อเชญิพวกเขาศึกษาพระคมัภรี์ เพื่อพวกเขาจะรู้จกัพระเยซูดขีึน้ 
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และรบัพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอด เช่นนัน้พวกเขาจะได้มสี่วนในแผ่นดิน
สวรรค ์และไดอ้าศยัอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคต์ลอดไป 

รอบโลกใบนี้มมีชิชนันารรีุ่นบุกเบกิเหมอืนทาเลซซ่าหลายพนัคน 
ก าลังท าการประกาศพันธกิจอยู่รอบโลก และด้วยการสนับสนุนด้าน
การเงนิจากพี่น้องแห่งความเชื่อในพระเยซูทุกท่าน ทาเทซซ่าไดพ้บว่ามี
ผูค้นอกีมากทีก่ าลงัหวิกระหายทีจ่ะรูจ้กัพระเจา้มากขึน้ เพราะพวกเขาได้
ทราบว่าพระเยซูทรงฤทธิอ์ านาจเหนือทูตผ ีและพวกเขาทราบดว้ยว่ารูป
เคารพของพวกเขาไม่มีคุณค่า ดังนัน้ทาเลซซ่าจึงเดินทางด้วยความ
ยากล าบากไปทัว่พืน้ทีเ่นินเขาในประเทศเอธโิอเปีย เพื่อแบ่งปันความรกั
ของพระเจา้กบัทุกคนทีร่บัฟัง 

ขอพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่านโปรดอธษิฐานเพื่อพวกมชิชนันารี
รุ่นบุกเบกิในพื้นที่ใหม่ทุกคน และอธษิฐานเผื่อบุคคลที่มชิชนันารที างาน
กับพวกเขาด้วย เพราะพระเยซูตรัสบัญชาว่าให้เหล่าสาวกประกาศ 
พระกิตติคุณไปทัว่โลก ทัง้นี้ เพราะอีกไม่นานพระเยซูจะทรงเสด็จมา 
เราไม่อาจขยายพันธกิจให้แพร่ออกไปได้ เว้นแต่ เหล่าผู้ เชื่อทัว่ 
โลกจะร่วมกันถวายปัจจัยอย่างต่อเนื่ อง และท าอย่างเป็นประจ า 
        เงินถวายของเราจะเป็นส่ิงท่ีดีเลิศ หากเราได้ถวายอย่างสตัย์
ซ่ือตามท่ีเราได้สัญญาไว้ เหล่าผู้สัตย์ซ่ือท่ีถวายเป็นประจ าจาก
สดัส่วนรายรบัของพวกเขา เพ่ือให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ท่ีพระเจ้าได้ทรงดลใจให้คริสตจกัร ตัง้ขึ้นรอบโลก เพ่ือให้ข่าวพระ
กิตติคณุ ถกูเอ้ือมออกไปถึงทุกคนบนแผ่นดินโลกน้ี แล้วพระเยซูจะ
เสดจ็กลบัมา 

ถ้าเงินถวายของคุณ ได้ถกูถวายตามท่ีคุณได้สญัญาไว้ เงิน
ถวายนั้นจากทัว่โลกจะรวมกันเข้าเป็นเงินก้อนใหญ่ ซ่ึงเรียกว่า 
“แผนเงินถวายรวม” แล้วส านักงานใหญ่ของคริสตจักรคือ 
“เจนเนอรลัคอนเฟอเรนซ์” จะท าการแบ่งสรรเงิน จ านวน 50-60 
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เปอรเ์ซ็นต์ ส าหรบัให้การสนับสนุนพนัธกิจของมิชชนันารีท้องถ่ิน 
และจ านวน 20-30 เปอรเ์ซ็นต์ส าหรบัสหมิชชนันารีในพื้นท่ีของคุณ 
และ 20 เปอรเ์ซน็ต์ จะน าไปสนับสนุนโครงการ “กองทุนมิชชนันารี 
(หรืองบประมาณโลก) เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการสนับสนุน 
มิชชันนารีทัว่ โลก ดัง นั้นจึงเป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะอธิษฐาน 
เผื่อ และท่ีจะถวาย เพ่ือให้คนอ่ืนๆ มีโอกาสได้พบกบัพระเยซูบน
สวรรคใ์นวนัหน่ึง       

                                           
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 11 มีนาคม 2023 
นักรบเพ่ือพระเยซู 

 
เยเรมยี์ 24:7 “เราจะให้จติใจแก่เขา ทีจ่ะรู้จกัว่า เราคอืพระยาห์

เวห์ และเขาทัง้หลายจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจา้ของ
เขา เพราะเขาจะกลบัมาหาเราดว้ยความเตม็ใจ” 
 
(ชือ่ แจสเลเน ไม่ใช่ชือ่จรงิ เพราะชือ่จรงิคอื “ดวัเน แม๊กเคย”์ ปัจจุบนัเป็น
ผูอ้ านวยการ “วทิยโุลกเวนตสี”) 
        เช้าตรู่วนัหนึ่งบนเกาะ “มนิโดโร” แจสเลเน (ไม่ใช่ชื่อจรงิ) ก าลงั
ท าอาหารเช้าส าหรบัครอบครวัของหล่อน ทนัทมีเีสยีงปืนยงิเข้ามาจาก
นอกหมู่บ้าน ท าให้ความเงยีบสงบหมดไป สามขีองหล่อน “แอนโตนิโอ” 
รบีวิง่เข้าไปในบ้านคว้าปืนประจ าตัวขึ้นมา และมองหาทศิทางผู้บุกรุก 
แล้วยิงสวนออกไป ต่อมาชาวบ้านได้บอกต่อ  ๆ กันว่าทหารของ
ฝ่ายรฐับาลซุ่มยงิชาวบา้น เพราะพวกเขาเป็นพวกกบฏต่อตา้นรฐับาล 

แจสเลเน ควา้มอืลกู ๆ และพาเขาทัง้สองเขา้ไปในป่าหลงัหมู่บ้าน 
พวกเขาพากันซ่อนตัวในพุ่มไม้ จนกระทัง่ เสียงปืนสงบลง แจสเลเน 
พาลูกทัง้สองค่อย ๆ ย่องกลบับ้าน พวกเขาได้ทราบว่า “แอนโตนิโอ” 
ถูกลูกปืนเสยีชวีติในการซุ่มโจมต ีดวงใจของแจสเลเนเต้นเรว็ด้วยความ
เกลยีดชงั หล่อนตดัสนิใจทีเ่ลีย้งดลูกูทัง้สองใหโ้ตขึน้เป็นนกัรบเพื่อท าการ
แกแ้คน้จากการตายของพ่อของพวกเขา 

เมื่อลูกชายคนโตอายุ 13 ปี เขาไดเ้ขา้ร่วมกบักองก าลงัฝ่ายกบฏ 
แจสเลเน สอนเขาให้รู้จกัเอาชีวิตรอดในป่า และรู้ว่าจะออกหาเสบียง
อาหารไดอ้ยา่งไร รวมถงึการใชปื้น และการฆา่ศตัรใูหต้าย 
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วนัหน่ึงแจสเลเนฟังรายการทางวทิยขุณะทีท่ างาน เสยีงเพลงจาก
วทิยุสุมผสัดวงใจของหล่อน โดยเฉพาะท่อนทีร่อ้งว่า “เสดจ็กลบัมา เสดจ็
กลบัมา พระเยซกู าลงัจะเสดจ็กลบัมาอกีครัง้หนึ่ง” 

ผูเ้ทศนาไดพ้ดูเกีย่วกบัพระเยซ ูว่าทรงพระเมตตากรณุา ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงรกัมนุษย์ทุกคน ถ้อยค าแห่งความหวงัท าให้มอื
ของแจสเลเนหยุดท างาน เพื่อฟังทุกถ้อยค า หล่อนรู้สึกว่าดวงใจของ
หล่อนอบอุ่นขึน้ หล่อนไดย้นิว่า พระเจา้ทรงรกัหล่อน และจะทรงประทาน
อภัยให้ความบาปทุกอย่าง แจสเลเน ฟังรายการทางวิทยุอย่างต่อ 
เนื่อง ต่อมาอกีไมน่านหล่อนมคีวามปรารถนาทีจ่ะตอ้นรบัพระเยซเูขา้มาสู่
ชีวิต และพยายามที่จะให้อภัยแก่ศัตรูของหล่อน ลูกทัง้สองติดตาม
ตัวอย่างของหล่อน ในเวลาไม่นานทัง้ครอบครัวได้ร ับบัพติศมา 
        วนัหนึ่งแจสเลเน ได้พบกบัผู้เทศนา ผ่านคลื่น “วทิยุโลกแอ๊ดเวน
ตสี” ซึง่เขาบอกว่า หล่อนดใีจมากจนน ้าตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตวั หล่อน
บอกกับเขาว่า “อาจารย์คะ เหตุใดจงึต้องใช้เวลานานเหลอืเกิน กว่าที่
อาจารยจ์ะมาบอกข่าวดกีบัพวกเราเกี่ยวกบัเรือ่งของพระเจา้? ถา้ขา่วสาร
ของอาจารยม์าถงึก่อนหน้าทีส่ามขีองฉันจะถูกฆ่าตาย เขาคงปลกีตวัออก
จากการต่อสู้ และเขายงัจะมีชีวิตอยู่จนถึงวนันี้ ... จากนัน้หล่อนกล่าว
เพิ่มเติมว่า “เสียงแห่งความรอดนี้ควรได้กระจายไปยงัหมู่บ้านอื่น  ๆ 
และผูอ้าศยัอยู่ตามเนินเขาทัง้หลาย พวกเขาจ าเป็นต้องไดร้บัฟังเกี่ยวกบั
พระเยซกู่อนทีจ่ะสายเกนิไป 

แจสเลเน และลูก ๆ ไดพ้บความชื่นชมยนิด ีและการอภยับาปได้
เขา้มาแทนทีค่วามเกลยีดชงัในจติใจของหล่อนและลกูทัง้สอง ครอบครวันี้
ไดห้นุนใจเพื่อน ๆ และเครอืญาต ิใหน้ าเอาลูกปืนของพวกเขามาแลกกบั
พระคมัภรี ์แล้วพวกเขาจะพบพระเยซู ซึ่งพระองค์จะน าเอาความชื่นชม
ยนิดีแท้ และการมชีีวิตอยู่อย่างมคีวามหมายส าหรบัชีวิตของพวกเขา 
พวกเขาควรรบัฟังรายการวทิยุ “โลกแอ๊ดเวนตีส” กนัทุกคนตัง้แต่บดันี้ 
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        ชีวิตของเราได้ร ับการเปลี่ยนแปลงโดยพระผู้ช่ วยให้ รอด 
เราสามารถแสดงความกตญัญู  และความรักต่อพระองค ์ ดว้ยการถวาย
เงนิถวายตามค าสญัญาทีไ่ดใ้หไ้วอ้ย่างสตัยซ์ื่อ  เงนิถวายทีเ่ราถวายใหก้บั
พระเจา้ตามทีเ่ราไดส้ญัญาไว ้ เป็นการถวายใหก้บัพระเจา้ ไมใ่ช่การถวาย
ใหก้บัโบสถ์ ทัง้นี้เพื่อท าใหข้่าวสารรอดในพระเยซูครสิต์ ไดเ้อื้อมออกไป
ถงึทุกส่วนของแผ่นดนิโลก 
 

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 18 มีนาคม 2023 
คบหาคนเล้ียงแพะเป็นเพ่ือน 

 
ยอห์น 5:13  “ขอความเหล่านี้  ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทัง้หลาย 

ทีว่างใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพือ่ให้ท่านรูว้่าท่านมชีวีติ  
นิรนัดร”์  
 

ครอบครวัของครสิโตป รูส้กึเบื่อการใช้ชวีติในเมอืงใหญ่ขึน้ทุกท ี
เขาจงึอพยพครอบครวัไปอยูใ่นหมูบ่า้นเลก็ ๆ ซึง่ตัง้อยูบ่นภเูขาลกูหนึ่งใน
ประเทศโปรตุเกส คริสโตปรู้สึกว่าการอยู่ ในหมู่บ้านบนยอดเขา 
ท าใหเ้ขาเขา้ใกลช้ดิกบัพระเจา้ และซึง่กนัและกนัมากขึน้ 

ทัง้ครอบครวัพูดภาษาโปรตุเกสไม่ได ้เมื่อพวกเขายา้ยเขา้ไปอยู่
ในหมู่บา้นแห่งนัน้ใหม่ ๆ ดงันัน้ครสิโตป และแม่ของเขาตดัสนิใจทีจ่ะเขา้
สนิทกบัชาวบา้น โดยใหก้ารช่วยเหลอืพวกเขาในดา้นต่าง ๆ เท่าทีท่ าได้ 
ในเวลาไม่นานคนในครอบครัวของคริสโตปก็สามารถพูดคุยภาษา
โปรตุเกสกบัชาวบา้นได ้

ตรสิโตปพบเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อ “แอนโตนิโอ” มอีาชพีเป็นคน
เลีย้งแพะ ครสิโตปถาม แอนโตนิโอ ว่าเขาจะช่วยเลีย้งแพะของเขาไดไ้หม 
แอนโตนิโอ ตอบตกลง และเริม่สอนครสิโตปว่าจะดูแลสตัวท์ีซุ่กซนพวกนี้
ไดอ้ยา่งไรเมือ่ครสิโตปทราบว่า แอนโตนิโออ่านหนงัสอืไมอ่อกเขยีนไม่ได ้
ครสิโตปเสนอตวัที่จะอ่านหนังสอืให้เพื่อนใหม่ฟัง ครัง้ต่อไปเมื่อครสิโตป
ไปเยีย่มแอนโตนิโอ ครสิโตปน าพระคมัภรีข์องเขาไปดว้ย 

แอนโตนิโอฟังสิง่ทีค่รสิโตปอ่านเรือ่งราว และค าสอนในพระคมัภรี์
ใหแ้อนโตนิโอฟัง แอนโตนิโอมคีวามสุขทีม่คีนมาอ่านข่าวสารพเิศษซึง่มา
จากพระเจา้ใหเ้ขาฟัง แอนโตนิโอ พูดว่า “เมื่อหลายปีก่อน คุณย่าของเขา
เชื่อในพระเจา้ และนมสัการพระองคใ์นวนัสะบาโต ซึ่งคุณย่าบอกว่าเป็น
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วนับรสิุทธิข์องพระเจา้” เมื่อครสิโตปไดย้นิเช่นนัน้ เขารูส้กึมคีวามสุขมาก
ที่เขาได้พบเพื่อนสูงวยัทีพ่รอ้มจะรบัฟังเรื่องของพระเจา้ เพราะแอนโตนิ
โอเองมคีุณย่าเชื่อในเรื่องพระเจา้ และเชื่อในวนัสะบาโตอยู่แลว้ ครสิโตป
เชิญให้แอนโตนิโอ ไปนมัสการที่ โบสถ์ด้วยกัน แต่โบสถ์แอ๊ดเวน 
ตสี ที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลออกไปมาก และถนนก็ขรุขระเกนิไปส าหรบัคนสูง
วยั ซึ่งกระดูกไม่แขง็แรงอย่างแอนโตนิโอ ดงันัน้ครอบครวัของ ครสิโตป 
จงึมาทีบ่า้นของ แอนโตนิโอเพื่อการนมสัการในวนัสะบาโต โดยครสิโตป
เป็นผู้ อ่ านพระคัมภีร์พร้อมทัง้ค าอธิบายให้ผู้มาร่วมนมัสการฟัง 

        การนมสัการของกลุ่มผู้เชื่อกลายเป็นข่าวกระจายไปทัว่หมู่บ้า น 
พวกเขาไดย้นิว่าครสิโตปอ่านพระคมัภรีใ์หก้ลุ่มทีม่านมสัการฟัง หลายคน
บอกครสิโตปว่าพวกเขาอยากมาร่วมนมสัการด้วย ครสิโตปและทุกคน
ที่มานมสัการอยู่แล้วมคีวามยนิดตี้อนรบั นอกจากเชญิให้ผู้สนใจมาร่วม
นมสัการในวนัสะบาโต ครสิโตปได้เชญิผู้มานมสัการเหล่านัน้ไปศึกษา
พระคมัภรี์ที่บ้านของเขาในตอนเย็น โดยวธิกีารนี้มชีาวบ้านมากขึ้นมา
ศกึษาพระคมัภรี ์และมานมสัการทีโ่บสถ์ในวนัสะบาโต สองสามปีผ่านไป 
ผูค้นในหมู่บา้นอกีหลายแห่งในแถบภูเขาภาคกลางของประเทศโปรตุเกส
ต่างไดย้นิขา่วสารของพระเจา้ อนัเน่ืองมาจากครสิโตปคบหาเป็นเพื่อนกบั
คนเลีย้งแพะทีส่งูวยั และขา่วพระกติตคิุณแห่งความรกั และความรอดของ
พระเยซไูดไ้ดแ้พรอ่อกไปกวา้งไกล 

เงินถวาย ท่ีเหล่าผู้เช่ือกล่าวสัญญาไว้กบัพระเจ้า และได้
ถวายไปอย่างสัตย์ซ่ือ และท าอย่างเป็นประจ าอย่างเป็นระบบ 
เช่นเดียวกบัการคืนสิบลดหน่ึงให้กบัพระเจ้า ซ่ึงเรียกว่าเป็นการ
ถวายตามแผนงบประมาณรวม ซ่ึงเหล่าผู้เช่ือท่ีอาศยัตามหมู่บ้าน
บนยอดเขา หรือในหมู่บนพื้นราบ อยู่ในเมืองขนาดแลก็ หรือเมือง
ใหญ่ต่างใช้ระบบเดียวกัน เงินถวายตามแผนงบประมาณรวม
ทัง้หมดจะถกูแบ่งสรรดงัต่อไปน้ี 
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50-60 เปอรเ์ซ็นต์ จากเงินถวายท่ีคุณถวายตามท่ีได้สญัญา
ไว้กบัพระเจ้า จะใช้สนับสนุนงานของมิชชนันารีในพื้นท่ีของมิชชัน่ 

)หรือคอนฟอเรน ซ)์ ของผูถ้วายเงินถวาย 
20-30 เปอร์เซ็นต์ จะน าไปสนับสนุนมิชชันนารีในพื้นท่ี

ต่างๆ ท่ีส านักงานสหมิชชัน่ และส านักงานภาคตัง้อยู่ 
20 เปอรเ์ซน็ต ์จะถกูส่งไปท่ีส านักงานใหญ่ของคริสตจกัร ซ่ึง

จะเรียกว่า “กองทุนมิชชันนารีทัว่โลก” ซ่ึงจะน าไปสนับสนุน
มิชชนันารีในต่างประเทศ อนัรวมไปถึงฑนัธกิจต่าง  ,โครงการต่างๆ
และสถาบนัต่างๆ ซ่ึงมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมให้มี
มิชชนันารีมากขึ้น..ขอเชิญชวนเราทัง้หลาย ให้ถวายอย่างสตัยซ่ื์อ 
เพ่ือท าให้พนัธกิจของพระเจ้าส าเรจ็ลง... และเราทัง้หลายได้จะได้
พบกนัอีกครัง้หน่ึงบนสวรรค ์

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
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วนัสะบาโตท่ี 25 มีนาคม 2023 
เพ่ือนบ้านสงัเกตเหน็ 

 
โรม 12:2   “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้  แต่จงรบัการ

เปลีย่นแปลงจติใจ แล้วอุปนิสยัของท่านจงึจะเปลีย่นใหม่ เพือ่ท่านจะได้
ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดอีะไรเป็นทีช่อบพระทยั 
และอะไรดยีอดเยีย่ม” 
 
        นครซัลวาดอร์ในประเทศบราซิลก าลังเปลี่ยนแปลง คริสตจกัร 
แอ๊ดเวนตสีก าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ แต่แมจ้ะเตบิโตอย่างเขม้แขง็ แต่มี
หลายพืน้ที ่ทีข่า่วสารแอ๊ดเวนตสียงัเขา้ไปไมถ่งึ 

เป็นเวลาหลายปีที่ “โจเซย”์ ได้ดื่มเหล้า และสรา้งความยุ่งเหยงิ
ให้กับชุมชน “อาริ” ทราบว่า “โจเซย์” เป็นคนว่างงาน ดังนั ้นอาริ 
เสนองานให้โจเซย์ท าในบรษิัทก่อสร้างของเขา ซึ่งตอนนัน้ก าลงัสร้าง
โบสถห์ลงัหนึ่ง 

โจเซย์สังเกตเห็นว่า “อาริ” ปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดี และพูด
เกี่ยวกบัเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟังมากมาย ขณะที่คนอื่นปฏบิตัิต่อเขา
อย่างหยาบคาย ในเวลาต่อมา อาร ิเรยีกให้โจเซยไ์ปอ่านพระคมัภีร์กบั
เขา 

โจเซยร์ู้สึกว่าดวงใจของเขาเปลีย่นแปลง สิง่ต่างๆ ทีเ่ขาเคย
รกั และชืน่ชอบ เขาไม่ใส่ใจสิง่เหล่านัน้ต่อไป ชีวิตของเขาได้เกิด
การเปลีย่นแปลง โจเซยร์บัเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา 
และเขาขอรบับพัติศมา 

เพื่อนบ้านของโจเซยไ์ด้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน
ชวีติของโจเซย ์เขาไม่เล่นดนตรเีสยีงดงัอกีต่อไป และไม่มใีครเหน็โจเซย์
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ดื่มเหล้าอีกเลย เพื่อนบ้านหลายคนถามโจเซย์ว่า “มอีะไรได้เกิดขึ้นกบั
คุณ?” เหตุใดชวีติคุณจงึเปลีย่นไปมากมายเช่นนี้?” 

 โจเซยก์ล่าวเป็นพยานว่า “ผมไดพ้บพระเยซ”ู เขาตอบเพื่อนบา้น
ดว้ยใบหน้าทีฉ่ายแววแห่งความชื่นชมยนิด ีมบีางคนยงัสงสยัว่าคนทีเ่คย
ดื่มเหล้าจนเป็นนิสัย จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ได้
อย่างไร? โจเซย์เริม่เชญิชวนเพื่อนบ้านมาที่บ้านของเขาในคนืวันศุกร์ 
แลว้โจเซยไ์ดพู้ดกบัเพื่อนบา้นเรื่องความรอดในพระเยซู และอธษิฐานทลู
ขอพระเจ้าในสิ่งจ าเป็นของชีวิตที่พวกเขาขาดแคลน โจเซย์ชี้ไปที ่
พระคมัภรี ์และแสดงใหพ้วกเขารูจ้กัพระผูส้รา้ง ผูซ้ึง่ทรงใส่พระทยัในพวก
เขาอยา่งลกึซึง้ 

พวกเพื่อนบ้านของโจเซยเ์ริม่รูจ้กัพระเจา้ ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้คอืม ี
10 คน ได้รบับพัติศมา และยงัมอีีกหลายคนก าลงัศึกษาพระคมัภีร์เพื่อ
เตรยีมตัวรบับพัติศมา เนื่องจากพื้นที่ ที่โจเซย์อาศัยอยู่ห่างจากโบสถ์ 
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเมอืงซลัวาดอรม์าก โจเซยจ์งึจดัเป็นกลุ่มนมสัการ
ขึ้นในบ้านของเขา และเมื่อผู้เชื่อจ านวนมากขึ้นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม
นมสัการขึ้นใหม่ในบ้านของผู้เชื่อในจุดอื่น ๆ และกลุ่มนมสัการในบ้าน
ลกัษณะเดยีวกนันี้อกีหลายกลุ่มไดเ้ตบิโตขึน้เป็นกลุ่มนมสัการใหญ่ และมี
เหมอืนกนัทีก่ลุ่มนมสัการใหญ่บางแห่งไดแ้บ่งแยกออกเป็นกลุ่มยอ่ยหลาย
กลุ่ม และกลุ่มเล็กที่กล่าวถึงนี้มีกระจดักระจายทัว่เขตพื้นที่ของเมอืง 
ซลัวาดอร ์

ห้าปีที่แล้ว เหล่าผู้น าโบสถ์ใน “รัฐบาเฮีย” ในเขตพื้นที่ของ 
ซัลวาดอร์ ได้ร่วมกันตัง้เป้าว่าจะสร้างโบสถ์ 1,000 หลังทัว่เขตพื้นที่
ของซลัวาดอรใ์นเวลาหา้ปี และพวกเขาไดก้้าวถงึเป้าหมาย และโบสถ์ทัง้ 
1,000 หลัง กระจายอยู่บนพื้นที่ของซัลวาดอร์ และ “รฐับาเฮีย” เป็น
ตวัแทนการเตบิโตของกลุ่มนมสัการของเหล่าผูเ้ชื่อ เหมอืนกบัที ่ “โจเซย”์ 
ไดร้บัการเปลีย่นแปลงโดยพระเยซคูรสิต์ 
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ชวีติของโจเซย์เป็นพยานว่า ไม่ว่าจะมกีารต่อสู้ดิ้นรนอย่างไรที่
คนหนึ่งต้องเผชญิ พระเยซูทรงสามารถเปลีย่นแปลงชวีติของพวกเขาได้ 
        เงินถวายท่ีถวายอย่างเป็นประจ า และท่ีถวายอย่างเป็นระบบ 
ของพ่ีน้องในคริสต์ทุกท่าน ซ่ึงถูกเรียกว่า “การถวายตามท่ีได้
สัญญาไว้” เท่ากับการท่ีคุณได้เข้าเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า และ
พระองคไ์ด้ตรสัสญัญาว่า “จงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รบัด้วยแบบ
ยดัสัน่แน่นพนูล้นเตม็หน้าตกัของท่าน เพราะว่าเมือ่ท่านตวงให้เขา
เท่าไร ท่านกไ็ด้รบัการตวงกลบัคืนไปเท่านัน้เช่นกนั” (ลูกา 6:38) 
ถ้าคุณสงสยัในพระสญัญาน้ี จงพิสูจน์พระเจ้า แล้วคุณจะได้เห็น 
ด้วยตวัของคณุเอง 

 
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

 
 
 
 
 
 
 
 


