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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 มกราคม 2018
โบสถ์ปราศจากฝาผนัง
เล่าโดย ราเควล มาร์เรโร ทอร์เรส...ปวยร์โตรีโก
สมาชิกโบสถ์กลุ่มหนึ่งนัดรวมตัวกันทีส่ วนสาธารณะปวยร์โตรีโก เวลาตีหา้ ในวันสะบาโตเพื่อการอธิษฐาน
อ่านพระคัมภีร์ และรับประทานอาหารเช้าแบบเบาๆ พวกเขาไม่คาดหวังจะมีคนไร้บ้านแถบนัน้ เฝ้ ามองดูพวกเขา
เมื่อพวกเขาถูกเจ้าหน้ าที่ดูแลสวนขอให้ย้ายออกจากจุดนัดพบของพวกเขาในวันสะบาโตนัน้ และในวันสะบาโต
ต่อมาพวกเขาได้ยา้ ยไปพบกันทีจ่ ตั ุรสั จัดงานของเทศบาล
การได้ยา้ ยจุดพบปะไปยังทีใ่ หม่ ทําให้มกี ารเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ การมาประชุมแต่เดิมนัดมาประชุมกันเดือน
ละครัง้ ได้เปลีย่ นมานมัสการร่วมกันทุกสัปดาห์ และมีอาหารเช้าเสริฟให้คนไร้บา้ นด้วยทุกครัง้ ช่วงอีสเตอร์ปีท่แี ล้ว
ศิษยาภิบาลได้จดั ให้มพี ธิ มี หาสนิทขึน้ โดยมีการรับประทานขนมปั งไร้เชือ้ การดื่มนํ้าองุ่น และมีการล้างเท้าทุกอย่าง
เหมือนในโบสถ์ใหญ่ทุกอย่าง
ครูสอนคณิตศาสตร์ในมหาวิทลาลัยวัย 52 ปี ซึ่งเป็ นผู้นําคนหนึ่งชื่อ ราเควล มาร์เรโร ทอร์เรส กล่าวว่า
เราเรียกสถานที่นมัสการของเราว่า “โบสถ์ปราศจากฝาผนัง” นี่เป็ นวิธีหนึ่งที่กลุ่ม แอ๊ดเวนตีสมองหาโอกาสที่จะ
แบ่งปั นความรักของพระเยซูในชุมชนต่างๆ ในปวยร์โตรีโก ซึ่งอยู่ในพืน้ ทีข่ องอเมริกา (มีพน้ื ทีข่ นาด 160 ก.ม. คูณ
55 ก.ม.) ในทะเลแคริบเบียน โบสถ์บางแห่งจัดให้ม ีอาหารทุกสัปดาห์ในห้องอาหารของโบสถ์ ขณะที่บางแห่งส่ง
สมาชิกจิตอาสาไปทําสะอาดบ้าน หรือซ่อมบ้านในระหว่างสัปดาห์
กลุ่มสมาชิกในโบสถ์ของราเควล ที่เคยพบกันเดือนละครัง้ ในสวนสาธารณะ “มายาเกซ” ซึ่งตัง้ อยู่ท่ชี ายฝั ง่
ตะวันตก ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของ มหาวิทยาลัยแอนทิลเลียนแอ๊ดเวนตีส ในปี 2012 เมื่อเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมืองได้ขอให้กลุ่ม
แอ๊ดเวนตีสย้ายที่พ บปะทํากิจกรรมในสวนสาธารณะไปจัดกิจกรรมที่จตั ุรสั จัดงานของเทศบาล วันสะบาโตหนึ่ง
ขณะที่สมาชิกรับประทานอาหารร่วมกันกันหลังการจัดกิจกรรม สมาชิกคนหนึ่งสังเกตเห็นว่า มีคนไร้บ้านหลายคน
นัง่ หรือกําลังเดินอยู่ในบริเวณนัน้ พวกเขาได้เชิญคนไร้บา้ นเหล่านัน้ มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกับพวกเขา
หลังจากวันนัน้ เป็ นต้นมา ราเคลว ได้ตดั สินใจจะทําอาหาร และนําไปเลี้ยงคนไร้บ้านทุกวันสะบาโตที่จตั ุรสั
จัดงานของเทศบาล
สมาชิกคนหนึ่งเป็ นเจ้าของธุระกิจขนาดเล็ก อายุ 50 ปี เศษจะนําพวกซีเรียล นมอุ่นๆ แซนวิช ผลไม้ และนํ้ า
ผลไม้ไปเลี้ยงคนไร้บ้านทุกวันสะบาโตเป็ นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน จากนัน้ เขาบอกเรื่องนี้กบั ราเควล ว่า “ผม
อยากเชิญ ให้คุณไปร่วมงานกับผม ผมไม่ต้อ งการเพียงเลี้ยงอาหารพวกเขา แต่อยากจะให้พวกเขาฟั งเรื่องของ
พระเจ้าด้วย
ราเควล เป็ นผู้นําสตรีท่เี ข้ม แข็งในกลุ่ม นมัส การของเธอ เธอตกลงจะไปร่วมงานกับ นัก ธุรกิจใจดีในวัน
สะบาโตถัดไป
นั ก ธุ ร กิ จ และราเควล ไปถึ ง ศู น ย์ จ ัด งานตัง้ แต่ เช้ า ตรู่ ราเควลเปิ ดพระคัม ภี ร์ อ่ า นให้ ช ายและหญิ ง
ประมาณ 35 คน ฟั ง และนับตัง้ แต่วนั สะบาโตนัน้ เป็ น ต้น มา ราเควลได้ไ ปอ่านพระคัม ภีร์ กล่าวคําพยาน และ
อธิษ ฐานเผื่อ คนไร้ บ้ า นเป็ นประจํ า และเธอได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากโบสถ์ เพิ่ ม เติม และเริ่ม จัด ให้ ม ี อ าหาร
เช้าเลีย้ งคนไร้บา้ นทุกเช้าวันสะบาโตเป็ นประจํามาตัง้ แต่ตน้ ปี 2017
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ปั จจุ บนั มี 65 ถึง 70 คนปรากฎตัว ในเวลา 7:00 น. ทุก วัน สะบาโตเพื่อ ฟั งพระวจนะของพระเจ้า และ
รับประทานอาหารเช้า แขกผูย้ ากไร้ของเรานัง่ บนเก้าอี้ทอ่ี าสาพันธกิจของเราได้ช่วยจัดไว้ พวกเขานัง่ และร่วมร้อง
เพลง และฟั งขณะทีศ่ าสนาจารย์แบ่งปั นอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณประมาณ 20 นาที ไม่นานมานี้ มีคนไร้บ้าน 40 คน
เรียนสําเร็จหลักสูตร “การค้นพบพระคัมภีร”์ และราเคลวได้จดั รถบัสมารับพวกทีเ่ รียนสําเร็จไปรับใบประกาศนียบัตร
เรียนจบหลักสูตรฯ ทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสทีอ่ ยู่ใกล้จตั ุรสั ของเทศบาล
ราเควลรูส้ กึ แปลกใจทีผ่ สู้ ําเร็จหลักสูตรพระคัมภีร์ และเพื่อนเกือบทุกคนมาถึงในเวลา 7 โมงเช้า แม้พวกเขา
จะทราบว่า อาหารเช้าจะเริม่ เสริฟในเวลา 7:45 น.
ราเควลกล่าวเป็ นพยานเพิม่ เติมว่า “เราเริม่ ต้นด้วยการเสริฟอาหารสําหรับคนไร้บ้าน แต่ตอนนี้พวกเขามา
หาเราเพราะต้องการรับฟั งพระวจนะของพระเจ้า พวกเขานังบนเก้
่
าอี้ร่วมร้องเพลง และก้มศีรษะเมื่อมีผูอ้ ธิษฐานขอ
พระพร...น่าอัศจรรย์จริง”
การพบปะกัน ทุ ก สัป ดาห์ ไ ด้ ก ลายเป็ น เหมือ น “การรวมสมาชิก ครอบครัว ” “เราหัว เราะ และร้อ งไห้
ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา มีบางคนได้ตายไป พวกเราจึงได้ร้อ งไห้ในการจากไปพวกเขา เหมือ นการสูญ เสียของ
คนในครอบครัว”
ผูไ้ ร้บา้ นหลายคนมีโทรศัพท์มอื ถือ และมีเบอร์ของราเควล พวกเขาจะโทรถึงราเควลเมื่อเกิดเจ็บป่ วยหรือมี
ความจําเป็ นอื่นๆ ระหว่างสัปดาห์ นับแต่เริม่ แรกผูไ้ ร้บา้ นบางคน ตอนนี้ได้รบั มอบทีพ่ กั จากรัฐบาล สมาชิกโบสถ์บาง
คนช่วยทําหน้าทีข่ นส่งพวกเขาไปทีพ่ กั แห่งใหม่ และช่วยจัดหาเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี ําเป็ นให้กบั พวกเขาด้วย
โครงการอาหารเช้าได้รบั ทุนสนับสนุนจากเงินบริจาคของสมาชิกโบสถ์ และคนอื่นๆ นักศึกษาทีเ่ ป็ นจิตอาสา
คนหนึ่ง คุณแม่ของเธอทํางานกับบริษทั ขายส่งสินค้าให้นานาชาติ บริษทั ที่เธอทํางานเป็ นผูบ้ ริจาคถุงสะพายหลัง
บรรจุแ ชมพู สบู่ ยาสีฟั น และผ้าเช็ด ตัว เพื่อ แจกให้ส ตรีท่ีม าร่วมการประชุม วันแม่ และแจกให้ผู้ช ายในวัน พ่ อ
ในเทศกาลอีสเตอร์ กลุ่มจิตอาสาของโบสถ์ได้จดั ให้ม ี “พิธมี หาสนิท” ครัง้ แรกในจัตุรสั ของตัวเมืองด้วยการ
ขนโต๊ะ และอุปกรณ์ในการประกอบพิธไี ปจากโบสถ์ ศิษยาภิบาลเป็ นผูอ้ ธิบายความหมายของพิธี และมีหลายคน
ร้องไห้ขณะทีพ่ วกเขาล้างเท้าให้กนั และกัน
ราเควลกล่าวว่า “สําหรับพวกเขา การล้างเท้าเหมือนกับพระเจ้าทรงล้างความบาปของพวกเขา นี่เป็ นครัง้
แรกทีพ่ วกเขามีประสบการณ์ในพิธสี ําคัญนี้ ซึ่งมีความหมายงดงามยิง่ ”
ราเควลไม่ทราบว่ามีใครพร้อมสําหรับพิธบี พั ติศมา เพราะโครงการเลี้ยงอาหาร และพิธมี หาสนิท แต่เธอ
แน่ใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ ์กําลังทํางานในดวงจิต ดวงใจของพวกเขา
“เราทราบว่าเมล็ดพืชแห่งความรอดกําลังงอกขึน้ ” ราเควลกล่าว “เราทราบว่าพวกเขาเริม่ รักพระเจ้า”
ท่ามกลางจิตอาสาผูร้ ่วมในรายการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแอนทิลเลียนหลายคนเป็ นจิตอาสา และมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะได้รบั ส่วนแบ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของ
ไตรมาสนี้ สํ า หรับ “การสร้า งอาคารศูน ย์ แ ห่ ง อิท ธิพ ล และการประกาศพระกิต ติคุ ณ ” ที่จ ะสร้า งในพื้น ที่ข อง
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายเงินถวายเป็ นพิเศษในไตรมาสนี้
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
 รัฐธรรมนู ญของปวยร์โตรีโก อนุ ญาตให้ประชากรมีเสรีภาพในการถือศาสนาประมาณ 70% เป็ นคาทอลิก และ 25%
เป็ นโปรเตสแตนท์
 สํานัก งานสหคอนเฟอเรนซ์ป วยร์โตรีโก มีโบสถ์ 310 แห่ง และมีสมาชิก รวม 32,875 คน ขณะที่ประชากรรวมมี
3,415,000 คน ซึง่ หมายความว่า มีอตั ราส่วนแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 104 คน
4

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 13 มกราคม 2018
กางเกงยีนส์สีนํ้าเงิ น
เล่าโดย เคอมิ ท ทอร์เรส คาสเทลลาโน วัย 39 ปี ...ปวยร์ โตรี โก
คุ ณ พ่ อ ของผมเติบ โตขึ้น ในบ้ า นชาวแอ๊ ด เวนตีส ในปวยร์ โ ตรี โ ก แต่ เขาออกจากโบสถ์ ไ ป เมื่อ มีบ าง
คนวิพากษ์วจิ ารณ์เรื่องคู่หมัน้ ของเขาสวมกางเกงยีนส์สนี ้ําเงินเข้ามานมัสการทีโ่ บสถ์
ในตอนนัน้ คุณพ่อของผมอายุ 19 ปี เขาเดินเข้าโบสถ์ในวันสะบาโต กับคุณแม่ในอนาคตของผม ซึ่งเป็ น
สมาชิก ของโบสถ์ในวัน อาทิต ย์แ ห่ งหนึ่ ง เมื่อ คุณ พ่ อ ได้ยิน บางคนกล่าววิจ ารณ์ ว่า คนรัก ของคุ ณ พ่ อแต่ งตัว ไม่
เหมาะสม เข้ามานมัสการพระเจ้าในวันสะบาโต คุณพ่อของผมรูส้ กึ ขุ่นเคืองมาก คุณพ่อของผมจึงออกจากโบสถ์ไป
นับตัง้ แต่วนั นัน้
คุณพ่อของผมสอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายตํารวจได้ เมื่อผมเกิดมาในครอบครัว ท่านมียศนายพันตํารวจตรี
และอยู่หน่ วยปราบปราม ท่านมีร่างกายแข็งแรง และจิตใจกล้าหาญ ท่านได้ผา่ นการฝึกเป็ นนายตํารวจปราบจราจล
ท่านชอบการต่อสู้ ชอบสูบบุหรี่ และการดื่ม ท่านบอกผมและน้องชายว่า “ผูท้ แ่ี ข็งแกร่งเท่านัน้ ที่เอาชีวติ รอดบนท้อง
ถนนได้... ลูกๆ จําเป็ นต้องแข็งแกร่งจึงจะเอาชีวติ รอดได้”
หลายปี ผ่านไป คุณพ่อและคุณแม่ของผมแยกทางกันเดิน เมื่อคุณพ่ออายุได้เพียง 45 ปี คุณพ่อป่ วยหนัก
และต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล มีการอ่อนกําลังมาก หมอที่ให้การรักษาบอกว่า ลําไส้เล็กของคุณพ่อมีแผล
หลายแห่ง ซึ่งเป็ นผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบชีวติ ทีไ่ ม่ถูกต้องมาหลายปี แพทย์ต้องผ่าตัดเอาลําไส้เล็กทีใ่ ช้การไม่ได้
ออกไปยาวถึง 9 ฟุต
ช่วงพักฟื้ นหลังการผ่าตัด คุณพ่อ อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และพยาบาลอย่างใกล้ชดิ อาการของคุณ
พ่อเริม่ ดีขน้ึ แต่อยู่ๆ คุณพ่อได้รบั เชือ้ แทรกซ้อนทําให้อาการทรุดลง มีผลทําให้ระบบหายใจติดขัดไป 45 วินาที ตอน
นัน้ คุณพ่อเพ้อออกมาว่า เขามองเห็นความบาปของเขา และมีหลายครัง้ เขาปฏิเสธพระเยซู ขณะทีพ่ ระองค์พยายาม
จะเอื้อมถึงเขา เขาพึมพําออกมาว่าเขากลัวเกี่ยวกับอนาคต และในขณะนัน้ เอง เขามองเห็นมือขนาดใหญ่สองข้าง
เอือ้ มลงมาจากเบือ้ งบน และเขาได้ยนิ เสียงพูดชัดเจนว่า “อย่าเป็ นกังวล เจ้าอยูใ่ นมือของเรา” ในทันใดนัน้ คุณพ่อเริม่
หายใจคล่องอีกครัง้ หนึ่ง
หลังจากออกจากโรงพยาบาล คุณพ่อของผมมอบถวายจิตใจแด่พ ระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ง เขากลับไปนมัสการ
ในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส แต่เขาเป็ นกังวลเกี่ยวกับลูกชายทัง้ สองคือผม และน้องชาย คุณพ่ออธิษฐานว่า “โอ พระบิดา
พระองค์ทรงช่วยชีวติ ของข้าพระองค์ให้รอดแล้ว โปรดช่วยลูกชายทัง้ สองของข้าพระองค์ดว้ ยเถิด”
ในเวลาที่คุณ พ่อ อธิษฐาน ผมอายุ 27 ปี ผมมีอ าชีพเป็ นคนขับรถบรรทุก ผมดื่ม เหล้า สูบบุ หรี่ และเสพ
ติด โคเคน และใช้เฮโรอีน เป็ น บางครัง้ ส่ ว นน้ อ งชายของผมกราบไหว้ด วงวิญ ญาณ และเข้าทรงวิญ ญาณร้า ย
เขาสวมเสือ้ ผ้าสีดํา และระบายสีรมิ ฝี ปาก ทาเล็บมือ และเขียนตาสีดํา เขามีรอยแผลเป็ นที่ใบหน้า 32 แห่ง เขาทาสี
ผนังห้องนอน และเพดานด้วยสีดํา และฟั งเพลงหนักๆ ขณะทีเ่ ขาหลับนอน
คุณพ่อพยายามสอนพระคัมภีรใ์ ห้เรา แต่เราไม่สนใจ คุณพ่อรู้สกึ เครียดเพิม่ ขึน้ ตามลําดับเพราะเราทัง้ สอง
ไม่ ต อบสนองความปรารถนาดีข องเขา จนกระทัง่ วัน หนึ่ ง เขาได้อ่ าน พระธรรม อิส ยาห์ 49:25 ซึ่ งกล่ า วว่า
“แม้เชลยของผู้ม ีกํ าลังก็จ ะต้องเอาไป และเหยือ่ ของผู้น่ ากลัวก็ต้อ งช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อ สู้กบั ผู้ทีต่ ่อ สู้เจ้า
และจะช่วยบุตรของเจ้าให้รอด” คุณพ่อได้เปลีย่ นท่าทีในการเอือ้ มถึงพวกเรา
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คุณพ่อ ของเราได้มอบถวายผมและน้ องชาย ไว้ในพระหัตถ์ข องพระเจ้า ผมเองไม่รู้จกั พระเจ้า และผมไม่
ทราบว่าคุ ณ พ่ อ ได้อ ธิษ ฐานเพื่อ ผม แต่ สิ่งแปลกๆ ได้เกิด ขึ้น กับ ผมในเวลาไม่ น านต่ อ มา ในวัน ศุก ร์ว นั หนึ่ ง
ขณะที่ผมเดินเตร่จากไนท์ค ลับแห่งหนึ่ง ไปยังไนท์คลับอีกแห่งหนึ่ง กินและดื่มกับเพื่อนๆ เหมือนกับทีเ่ คยทําใน
แทบทุกวันสุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
เมื่อผมกลับบ้านในวันจันทร์ ผมรู้สึก รังเกียจรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผม และผมหวังจะมีชวี ติ ที่ดีก ว่า ผม
อธิษฐานในเวลา 11 โมงเช้าว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดทําบางสิง่ กับชีวติ ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์กําลังจะตาย
บนท้องถนนในเมืองปวยร์โตรี โก หรือไม่ขา้ พระองค์กจ็ ะตายจากติดโรคร้ายจากผูห้ ญิงกลางคืน”
ผมไม่ทราบว่าพระเยซู ทรงทําอะไรในตัวผม แต่ในเช้าวันถัดมา ผมรู้สึกแตกต่างจากวันอื่นๆ ผมไม่รู้สึก
อยากสูบบุหรี่ ไม่อยากจะดื่มเหล้า หรือใช้ยาเสพติดใดๆ ผมเพียงต้องการจะรับใช้พระคริสต์เพียงประการเดียว และ
จากวันนัน้ เป็ นต้นมา ผมไม่กลับไปหาสารเสพติดใดๆอีกเลย
10 ปี ต่อมา ผมอายุ 39 ปี ผมเป็ นศาสนาจารย์ค นหนึ่งในปวยร์ โตรี โก ผมแต่งงานกับสตรีแอ๊ดเวนตีสซึ่ง
เป็ นหญิงทีร่ กั พระเจ้า และเรามีลูกชายหญิง 5 คนด้วยกัน ส่วนน้องชายของผมรับใช้พระเจ้าในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
หนึ่งในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และผมได้รบั สิทธิพเิ ศษ โดยได้รบั บัพติศมาให้คุณแม่ของผมเมือ่ 5 ปี ท่ี
แล้ว
ส่วนคุณพ่อของผมได้แต่งงานใหม่ และเป็ นสมาชิกโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีส่ ตั ย์ซ่อื ในปวยร์โตรี โก
นานมาแล้ว คุณพ่อของผม และผมเองเคยพูดตลกกันขณะทีเ่ ราเข้าไปไนท์คลับ และดื่มเหล้าด้วยกันตอนที่
ผมเติบโตขึน้ แต่บดั นี้เราเข้าไปในโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้าด้วยกัน
ถ้าพระเยซูทรงสามารถทําสิง่ นี้เพื่อเรา พระองค์สามารถทําสิง่ เดียวกันนี้ได้กบั ทุกคน
เคอร์ม ทิ ทอร์เรส คาซเทลลาโน ได้รบั ใช้พ ระเจ้าในหน้ าที่ศาสนาจารย์เป็ นเวลา 7 ปี ขณะนี้กําลังศึกษา
ปริญญาโทศาสนศาสตร์ทม่ี หาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแอนทิลเลียน ในมายากูซ ปวยร์โตรี โก
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สิบสามจะช่วยมหาวิทยาลัยสร้างศูนย์แห่งอิทธิพล และศูนย์ก าร
ประกาศพระกิตติคุณ เพื่อเอือ้ มให้ถงึ ชุมชนต่างๆ ในท้องถิน่
ข้อมูลด่วน

 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบปวยร์โตรีโก ในปี 1493 หนึ่งปี หลังจากที่คน้ พบอเมริกา เขาตัง้ ชื่อเปอร์โต
“ซาน จวน บัวทิสตา” ซึ่งเป็ นการตัง้ ชือ่ ตาม ยอห์น ผูใ้ ห้บพั ติศมา

 อาหารของปวยร์โตรีโก มีร สจัด ด้ว ยเครื่อ งเทศต่ า งๆ

ริโก ว่า

เป็ นการผสมผสานกัน ระหว่ า ง สเปน อเมริก า

อังกฤษ และแอฟริกา

 แม้ป วยร์โตรีโก อยู่ในเขตพื้น ที่ข องสหรัฐอเมริก า แต่มีเอกลัก ษณ์ เฉพาะของตนเต็ม ตัว ในกีฬาโอลิม ปิ ค

ครัง้ ล่ า สุ ด นั ก กีฬ า และนั ก กรีฑ า จากเปอร์โตริโก ได้ ร ับ 9 เหรีย ญ 6 เหรีย ญจากมวยสากล 1 เหรีย ญ
จากกรีฑา 1 เหรียญจากเทนนิส และ 1 เหรียญจากมวยปลํ้า

 ถนนสายต่างๆ ในปวยร์โตรีโก ปูดว้ ยก้อนหินกลม (cobblestones)
 ปวยร์โตรีโก เป็ น แหล่ง อาศัย ของสัตว์เลื้อ ยคลานชนิด หนึ่ ง ที่มีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในโลก นัน่ คือ เต่ า ทะเลที่
มีชอ่ื ว่า “เต่าหลังอ่อน” (the leatherback)
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ราชิ นีแห่งบริ ทเทิ นและกษัตริ ยแ์ ห่งสวรรค์”
เล่าโดย เลทอีเซีย วัย 60 ปี ...ประเทศเบลีซ
ช่ว งชีว ิต เยาว์ว ยั ที่ต่ืน เต้ น ของ เลทอีเซี ย คือ ตอนที่คุ ณ แม่ ข องเธอส่ ง ตัว จาก “กัว เตมาลา” ให้ ไ ปอยู่
กับคุณยายของเธอในชุมชนใกล้เคียงกับประเทศเบลีซ คุณพ่อคุณแม่ของเลทอีเซีย เป็ นคริสเตียนที่ไปโบสถ์ในวัน
อาทิตย์ทเ่ี ข้มแข็ง และเลทอีเซีย รูส้ กึ เหนื่อยกับการทีค่ ณ
ุ พ่อและคุณแม่บอกให้ทําตัวอย่างนี้ พูดจาอย่างนัน้ อยู่บ่อยๆ
เลทอีเซียไม่อาจประพฤติตนเหมือนเด็กผูห้ ญิงคนอื่นๆ
เมื่อฉันย้ายมาอาศัยอยู่กบั คุณยาย ฉันพูดได้เต็มปากว่า “ชีวติ แบบนี้สทิ ฉ่ี นั ชอบ และมีความสุข”
ชีวติ ของเลทอีเซียย่างเข้าสูว่ ยั รุ่น เลทอีเซียเริม่ ออกไปงานสังสรรค์กบั เพื่อนๆ ซึ่งมีการเต้นรําด้วย แต่แทนที่
จะมีความสุขตามทีค่ ดิ เมื่อเสร็จงานเลีย้ งกลับมาทีบ่ า้ น เลทอีเซียรูส้ กึ เป็ นกังวลเกือบทุกคืนเมื่อล้มตัวลงนอน เธอคิด
ว่า “จะมีอะไรเกิดขึน้ กับฉันถ้าฉันตายในคืนนี้”
หลังจากเวลาผ่านไป มีสามี-ภรรยาชาวแอ๊ดเวนตีสคู่หนึ่งได้มาเยีย่ มบ้านและสอนพระคัมภีรใ์ ห้กบั คุณตาและ
คุณยาย ตอนนัน้ เลทอีเซียอายุ 17 ปี เลทอีเซียแอบฟั งการสอนพระคัมภีรจ์ ากห้องของเธอ ตอนแรกเลทอีเซียรูส้ กึ ไม่
พอใจอย่างมาก สิ่งที่สามีภ รรยาสอนคุณ ตา-คุณ ยายเรื่อ งวันเสาร์ว่าเป็ นวันสะบาโต เป็ น วันถูก ต้องสําหรับ การ
นมัสการ เลทอีเซียเชือ่ ว่านันไม่
่ ใช่คําสอนจากพระคัมภีร์ เมื่อสามีภรรยา สอนเรื่องของประทาน “ภาษาแปลกๆ” ใน
พระธรรมกิจการ ฝ่ ายสามีอ่านจากพระธรรมกิจการว่า เมื่อคนทัง้ หลายได้ฟังท่านเปโตรเทศนา คนทัง้ หลายรับฟั งใน
ภาษาของตน กล่าวคือเป็ นภาษาต่างๆ ทีเ่ ราพูดกัน เลทอีเซียเติบโตขึน้ ด้วยความเชือ่ ว่า “ของประทานเรื่องภาษา”
เป็ นภาษาแปลกๆ ที่ไม่ใครจะเข้าใจได้ ยกเว้นผู้พูดเอง หรือคนอื่นผู้ได้รบั ของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ
โดยตรง
ในที่สุด เลทอีเซียทนฟั งชาวแอ๊ดเวนตีสสอนผิดๆ จากสิง่ ที่ตนเชื่อไม่ไหว เลทอีเซียเปิ ดประตูห้องออกมา
และบอกกับ ชาวแอ๊ ดเวนตีส สามีภ รรยาว่า “สิ่งที่พ วกคุ ณ สอนไม่ถู กต้อ ง” จากนัน้ เลทอีเซีย พยายามแสดงให้
สองสามีภรรยาแอ๊ดเวนตีสทราบว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไร
ผ่านการอภิป ราย เลทอีเซียเริ่ม ศึก ษาพระคัม ภีร์กบั คู่ สามีภ รรยาแอ๊ ด เวนตีส จากนัน้ เลทอีเซีย ลองไป
นมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส หลังจากหลายเดือนผ่านไป เลทอีเซียตัดสินใจรับบัพติศมา
แต่เมื่อพวกญาติๆ ทราบข่าวว่า เลทอีเซียจะรับบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส พวกเขาพากันคัดค้านโดย
การกล่ า วหาโบสถ์แ อ๊ ด เวนตีส ว่า “โบสถ์แ อ๊ ด เวนตีส ไม่ เหมือ นโบสถ์โ ปรเตสแตนท์ อ่ืน ๆ เพราะพวกเขาเป็ น
เพีย งลัท ธิไ ม่ ใช่นิ กายหรือ คริสตจัก ร” และคํ าขู่ท่ีพ วกเขาคัดค้านการรับ บัพ ติศ มาของเลทอีเซียอีก ประโยคคือ
“ถ้าเธอยังตัดสินใจรับบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส จงรับรูด้ ว้ ยว่าเธอไม่มคี รอบครัวอยู่ทน่ี ่ี”
เมื่อสถานการณ์เป็ นเช่นนี้ การรับบัพติศมาของเลทอีเซียเป็ นการต่อสูก้ บั ศึกหนักเกินกําลัง เมื่อถึงวันนัดทีจ่ ะ
รับบัพ ติศมา แทนที่เลทอีเซียจะเดินทางไปที่โบสถ์เพื่อ รับบัพติศมา เธอกลับไปงานเลี้ยงของเพื่อนคนหนึ่ง โดย
ตัดสินใจจะไม่รบั บัพติศมา แต่ไม่แจ้งให้ศษิ ยาภิบาลโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทราบ เกีย่ วกับการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายของ
เธอ
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อย่ างไรก็ดีองค์พ ระผู้เป็ น เจ้าไม่ ท รงละทิ้ง เลทอีเซีย จนกระทังเธอได้
่
รบั บัพ ติศ มา กล่าวคือ เวลาผ่า น
ไปในที่ สุ ด เลทอี เ ซี ย ตระหนั ก ว่ า เธอจะต้ อ งเลื อ กเส้ น ทางที่ ถู ก ต้ อ งของพระเจ้ า เธอจึ ง เดิ น ทางไปพบ
ศาสนาจารย์แอ๊ด เวนตีส และบอกว่า “อาจารย์ค่ะฉัน ต้อ งการรับบัพ ติศมา” อาจารย์ถามว่า “เธอแน่ ใจแล้วหรือ ”
ฉันตอบไปว่า “ครัง้ นี้แน่ใจจริงๆแล้วค่ะ”
เลทอีเซียกล่าวเป็ นพยานในภายหลังว่า “นับแต่ได้ตอบกับศาสนาจารย์แล้ว ฉันรู้ว่าฉันได้ตดั สินใจเลือ ก
ในทางที่ถู ก ต้ อ ง และฉั น สรรเสริญ พระเจ้า สํ า หรับ พระกรุ ณ าคุ ณ ของพระองค์ ที่ท รงประทานให้ ฉั น มีโ อกาส
ในครัง้ ทีส่ อง”
ญาติๆ ของเลทอีเซียพากันโกรธ พวกเขากดดันให้เธอละทิง้ ความเชือ่ และทําอาหารใส่เนื้อหมู หรือใช้น้ํามัน
หมู ใ นการปรุ ง อาหาร ดัง นั ้น เลทอี เ ซี ย ไม่ ส ามารถรับ ประทานอาหารเหล่ า นั ้น ได้ เลทอี เ ซี ย จึง ดํ า รงชีว ิต
ด้วยคุกกี้ และนมหลายสัปดาห์ เธอได้จะรับประทานอาหารเต็มอิม่ ก็ในวันสะบาโตทีส่ มาชิกโบสถ์บางคนเชิญเธอไป
รับประทานทีบ่ า้ นของพวกเขา
เลทอีเซียกล่าวเชิญชวนในภายหลังว่า “ขอสมาชิกโบสถ์เปิ ดประตูให้ผรู้ บั บัพติศมาใหม่ เพราะพวกท่านไม่
ทราบว่า เหล่าผูร้ บั บัพติศมาใหม่จะพบกับอะไรบ้าง...โปรดดูแลพวกเขา รักพวกเขา และให้ความอบอุ่นกับพวกเขา
เป็ นพิเศษด้วย”
ไม่นานต่อ มาเลทอีเซียกลับไปอาศัยอยู่กบั คุณ แม่ข องเธอที่ “กัวเตมาลา” และที่บ้านเธอได้เข้าศึก ษาต่อ
หลักสูตรพยาบาล และขณะที่เธอเรียนจบพยาบาล และทีท่ ํางานเลทอีเซียได้พบชายหนุ่ มแอ๊ดเวนตีสที่รกั พระเจ้า
มากคนหนึ่ง ซึ่งในสองปี ต่อมาทัง้ สองได้แต่งงานกัน และสร้างครอบครัวแอ๊ดเวนตีส เลทอีเซียและสามีเคียงคู่กนั รับ
ใช้พ ระเจ้า อย่ า งเข้ม แข็ง เป็ นเวลาหลายสิบ ปี ทัง้ สองได้ ส ร้า งกลุ่ ม นมัส การขึ้น ตามเมื อ ง และหมู่ บ้ า นต่ า งๆ
ทัง้ ในประเทศกัวเตมาลา และประเทศเบลีซ จนมีกลุ่มนมัสการเกิดขึน้ หลายสิบแห่ง และในจํานวนนี้มกี ลุ่มนมัสการ
สามแห่งทีส่ ามารถสร้างโบสถ์ขน้ึ มาได้ สรุปแล้ว เลทอีเซียและสามีภรรยาได้ชว่ ยกันนําคนประมาณ 1,000 คนมาเชือ่
ในพระเจ้า และรับบัพติศมา
สามีของเลทอีเซียได้จากเธอไปเมื่อเขาอายุได้ 60 ปี เลทอีเซียซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน หลังจากใช้เวลาในการไว้
ทุ ก ข์ และอยู่ ก ับ ความโศกเศร้า เป็ น เวลาสัน้ ๆ เลทอีเซี ย ได้ อุ ทิศ ถวายตัว รับ ใช้พ ระเจ้า อย่ า งแข็ง ขัน มากขึ้น
จนในปี ค.ศ. 2016 พระราชินีแห่งอาณาจักรบริทสิ เอ็ม ไพร์ คือควีนเอลิซาเบธ ที่ 2 ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชนั ้
พิเศษให้กบั เลทอีเซีย ในฐานะเป็ นพลเมืองผูอ้ ุทศิ ตนทําคุณประโยชน์ให้กบั ชุมชน
เมื่อ มีใ ครถามเลทอีเซีย ว่า เธอได้ ส ร้า งชื่อ เสีย งให้ ค ริส ตจัก รเซเว่น ธ์อ ย่ า งที่ไ ม่ เคยปรากฏให้ เห็น มา
ก่ อ น เลทอีเซี ย กล่ า วอย่ างถ่ อ มใจว่า “ฉัน ไม่ ท ราบว่า ใครเป็ นผู้เสนอชื่อ ของฉัน ให้ก ับ คณะกรรมการคัด เลือ ก
เครื่อ งอิส ริย าภรณ์ ใ นครัง้ นี้ สํ า หรับ ฉัน ฉั น คิด ถึงคํ า ตรัส ของพระเจ้ า เสมอ ที่ท รงตรัส ว่า “จงไปประกอบกิจ
นี้ให้กบั เรา เราเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระองค์ ฉันอยากได้ยนิ พระองค์ทรงตรัสกับฉันในวันหนึ่งว่า เจ้าเป็ นบ่าวทีส่ ตั ย์ซ่อื จง
มาร่วมยินดีกบั เราเถิด”
เลทอีเซียกล่าวเป็ นพยานว่า “พระเจ้าทรงเรียกฉันเพื่อให้ดําเนินตามพระประสงค์...เป็ นเวลา 43 ปี มาแล้ว
นั บ แต่ ปี ที่ ฉั น ถู ก เรีย กสู่ ค ริส ตจัก ร และความรัก ที่ พ ระองค์ ใ ส่ ไ ว้ใ นดวงใจของฉั น ได้ ลึก ซึ้ ง กว่ า เดิ ม ทุ ก วัน ”
สํานักงานสหคอนเฟอเรนซ์คริสจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศเบลีซ จะได้รบั เงินถวายวันสะบาโตที่
สิบสามส่วนหนึ่งของไตรมาสนี้ เพื่อสร้างอาคารศูนย์ประกาศพระกิตติคณ
ุ และอาคารสํานักงานของสหคอนเฟอเรนซ์
ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ที่ให้การสนับสนุ นงานของพระเจ้าในประเทศเบลีซ และประเทศอื่นๆ ในเขต
สํานักงานภาคอเมริกากลางด้วยเงินถวายของท่าน
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ข้อมูลด่วน
 เบลีซ ใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ และใช้ภ าษา “ครีโอเล” เป็ น ภาษาพู ดอย่างไม่เป็ นทางการ แม้ว่า
ภาษาสเปน จะเป็ นภาษาทีพ่ ูดกันทัวไปมากที
่
ส่ ุดก็ตาม
 แม้ ว่ า เบลีซ จะเป็ นรัฐ อิส ระ ควีน ของบริเทิน (อัง กฤษ) ยัง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ประมุ ข ของประเทศ โดย
ได้รบั การขานพระนามว่า “ควีนแห่งเบลีซ”
 แม้ ว่ า “เบลีซ ” จะเป็ นเมื อ งใหญ่ ท่ี สุ ด และเป็ นเมื อ งหลวงของประเทศเบลีซ ”(ชื่อ เดี ย วกัน ) ต่ อ มาในปี
ค.ศ. 1961 เมือ งเบลีซ ถู ก พายุ เฮอริเคนทํ าลายเสีย หายอย่ า งหนัก เมือ งเบลโมแพน จึงได้ถู ก สถาปนา
ขึน้ เป็ นเมืองหลวงแทน ตัง้ แต่นนั ้ มา
 ตึก รัฐ สภาแห่ ง ชาติ ใ นเมื อ ง ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ใ นเมือ งเบลโมแพน ถู ก ออกแบบให้ ล ะม้ า ยวิห าร (โบราณ) ของ
เผ่ามายัน
 ประเทศกัวเตมาลายังคงอ้างว่า “เบลีซ” สอดคล้องกับสนธิสญ
ั ญา “แองโก-กัวเตมาลา แห่งปี 1859 “เบลีซ” ยัง
เป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศกัวเตมาลา
 ก่อนที่ เบลีซ ได้รบั อิสรภาพ เบลีซเป็ นทีร่ จู้ กั ในชือ่ “บริททิส ฮอนดูรสั ”
 ในรัฐ หรือ ประเทศ “เบลีซ ” ไม่ ม ีเครือ ข่ า ยอาหารจานด่ ว น อย่ า งเช่ น แม็ค โดนั ล ด์ เคเอฟซี และเบอร์ เกอร์คงิ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 มกราคม 2018
ความรักครังแรกของพวกเขา
้
เล่าโดย เจมส์ วัย 62 และหลุยซ์ เพสคาสซิ โอ วัย 65 สามีภรรยา...ประเทศเบลีซ
เจมส์และหลุยส์ เป็ นเพื่อนกันตัง้ แต่ยงั เป็ นเด็ก พวกเขาเป็ นชาวเบลีซ ซึ่งอยู่บนพืน้ ทีท่ วีปอเมริกากลาง ตอน
ทีท่ งั ้ สองอยู่ในวันหนุ่มสาว พวกเขาชวนกันเดินทางไปตัง้ รกรากในประเทศอเมริกา หลุยส์ดําเนินธุรกิจหลายอย่างใน
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็ นเวลา 30 ปี ส่วนเจมส์ทํางานในบริษทั โมโตโรล่า (ผลิตมือถือ)ในรัฐแคลิฟ อร์เนีย เท็กซัส และ
อิลลินอยส์ (ซึ่งเป็ นบริษทั เดียวกัน)
ขณะพวกเขาทัง้ สองอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุ พวกเขาทัง้ สองได้ชวนกันย้ายกลับไปตัง้ รกรากในประเทศ
เบลีซ ซึ่งเป็ นบ้านเกิด พวกเขาพยายามรือ้ ฟื้ นความสัมพันธ์กบั ผูค้ น ที่พวกเขาเคยรูจ้ กั มาก่อนและคนใหม่ด้วย ทัง้
สองตระหนักว่าตนเองยังเป็ นคนโสด วันหนึ่งเจมส์ชวนหลุยส์ออกไปทานข้าวนอกบ้าน เหมือนคนหนุ่ มสาวทีก่ ําลัง
จีบกัน ที่โต๊ะอาหารในสถานทีโ่ รแมนติก หลุยส์ได้เอ่ยถามเจมส์คําถามหนึ่งว่า “ใครเป็ นบุคคลทีห่ นึ่งในชีวติ ของคุณ”
เจมส์ตอบว่า “พระเจ้า”
“ดีแล้ว....อย่างนี้เราสามารถคบกันต่อไปได้” หลุยส์เอ่ยคําออกมา หลุยส์กําลังเรียนรูเ้ กี่ยวกับ “วันสะบาโต”
ส่วนเจมส์กม็ ขี า่ วดีทจ่ี ะบอกกับหลุยส์เหมือนกัน ทัง้ สองเริม่ พูดคุยกันเรื่องฝ่ ายจิตวิญญาณ
ทีจ่ ริงหลุยส์ได้ยนิ เกี่ยวกับวันสะบาโตจากการไปรับฟั งในการประกาศพระกิตติคุณตัง้ แต่อยู่ทส่ี หรัฐอเมริกา
แต่เธอไม่ได้เก็บเอามาคิดจริงจัง จนกระทั ่งได้เดินทางกลับไปประเทศเบลีซ และตอนนี้เธอได้เปิ ดโรงแรมขนาดเล็ก
ขึน้
เธอเริม่ ศึกษาพระคัมภีรอ์ ย่างระมัดระวัง หลังจากที่ได้อ่านข้อพระคัมภีรเ์ กี่ยวกับ “การคืนสิบลดหนึ่ง”ให้กบั
พระเจ้า เธอเริม่ ถวายเงินสิบลดหนึ่งจากเงินรายได้สุทธิของเธอ และหลังจากเธอได้อ่านเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
อย่างถูกศีลธรรม เธอเริม่ บอกปฏิเสธจะให้ชายหญิงทีต่ งั ้ ใจมาหลับนอนในโรงแรมของเธอเพื่อหาความสุขทางเพศ
เข้าพัก จากนัน้ หลุยส์คน้ หาความจริงเกีย่ วกับวันสะบาโต แม้ความคิดในตอนต้นหลุยส์ตอ้ งการไปนมัสการทีโ่ บสถ์ใน
วันอาทิตย์ เหมือนทีเ่ คยทํามาตัง้ แต่เป็ นเด็ก แต่ในส่วนลึกของจิตใจเธอต้องการเชือ่ พระคัมภีร์
ขณะที่อยู่ในบ้านของเธอ ที่เมืองแดงกริกา หลุยส์กล่าวเป็ นพยานว่า “ยิง่ ฉันค้นหาข้อพระคัมภีร์เพื่อจะหา
ข้อมูลว่าเป็ นการถูกต้องหรือไม่ท่จี ะถือรักษาวันอาทิตย์...ฉันยิง่ ค้นหาความจริงในพระคัมภีร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ายิง่
แสดงให้ฉนั ทราบว่า วันสะบาโตเป็ นวันสําหรับการนมัสการแท้จริง”
ต่อมาเมื่อหลุยส์อ่านพระธรรม ฮีบรู 4:4-11 ซึ่งกล่าวว่า “ในวันทีเ่ จ็ดนัน้ พระเจ้าก็ได้ทรงหยุดพักการงาน
ทัง้ สิ้นของพระองค์” ในข้อพระคัมภีรย์ งั กล่าวเชิญชวนอีกว่า “วันนี้ถา้ ท่านทัง้ หลายจะฟั งพระสุรเสียงของพระองค์
อย่าให้จติ ใจของท่านดื้อรัน้ ”
เมื่อฉันอ่านข้อพระคัมภีรเ์ หล่านี้ ฉันหยุด และพูดออกมาว่า “ข้าพเจ้าได้อธิษฐานทูลถามพระเจ้า ขอพระองค์
ทรงสําแดงให้ขา้ พระองค์ทราบว่า เป็ นการถูกต้องไหม หากข้าพระองค์จะนมัสการพระองค์ในวันอาทิตย์อย่างเดิม
ต่อไป และตอนนี้ได้รบั ข้อพิสูจน์แล้ว”
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คําตอบทีฉ่ ันได้รบั ทราบ ตกอยู่ในสภาพการกลืนเข้า คายไม่ออกสําหรับข้าพเจ้า เพราะปกติโรงแรมจะเปิ ด
ให้บริการทุกวัน เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ และฉันไม่ทราบจะทําประการใด หลุยส์วางพระคัมภีร์และหนังสือเคล็ดลับ
แห่งความสุขไว้ในห้องพักทุกห้อง ก่อนสิง่ อืน่ ใด เธอหยุดทําการซักรีดเสือ้ ผ้า และหยุดงานทีต่ อ้ งทําเป็ นประจําทุกวัน
ในวันสะบาโต แต่เธอทราบว่าการหยุดกิจกรรมดังกล่าวยังไม่เพียงพอ
ฝ่ ายเจมส์ ซึ่งได้เกิดความใกล้ชดิ กับหลุยส์ม ากขึน้ หลังจากการเป็ นเพื่อนสนิทต่อกันมาหลายสิบปี เขาก็
เช่น กัน เริ่ม เชื่อในเรื่อ งวัน สะบาโต แต่ ไ ม่ท ราบจะปฏิบ ัติต วั อย่างไร เขาพู ดกับ หลุย ส์ว่า เป็ น สิ่งสํ าคัญ ที่จะร่ว ม
กันอธิษฐานในเรื่องนี้ และฟั งเสียงพระสุรเสียงของพระเจ้า
เขาเล่ าให้ ห ลุ ย ส์ฟั งว่า ครัง้ หนึ่ งตอนอยู่ แ คลิฟ อร์เนี ย น้ อ งชายสองคนของเขาชวนให้ ข บั รถยนต์จ าก
แคลิฟอร์เนียเพื่อไปยังเบลีซ คืนก่อนการเดินทางเขาได้ไปเยี่ยมเพื่อน และระบายถึงความไม่สบายใดเกี่ยวกับการ
จะเดินทางไกลกับน้องชายสองคน
เพื่อนให้คําแนะนําว่า “ถ้าไม่สบายใจอย่างนัน้ ก็ไม่ตอ้ งไป...จงฟั งเสียงกระซิบจากภายในสิ”
แต่เจมส์รูส้ กึ ในข้อผูกพันกับน้องชายทัง้ สองมาก เพราะเขาได้พูดตกลงกันไว้แล้ว ต่อมาในตอนหัวคํ่าของคืน
นัน้ เอง เขาลองสตาร์ท เครื่อ งรถยนต์ แต่ เครื่อ งยนต์ส ตาร์ท ไม่ ติด เขาจึงต้อ งให้น้ องชายลากรถไปที่บ้านของ
น้องชาย
เจมส์เล่าให้หลุยส์ฟังต่อว่า “แต่ผมไม่ต้องการที่จะฟั งเสียงที่พูดว่า “อย่าเดินทางเที่ยวนี้” เพราะผมเกรงว่า
น้องชายทัง้ สองจะผิดหวังเสียใจ
เจมส์และชายทัง้ สองของเขาออกเดินทางในตอนเช้า โดยเดินทางผ่านประเทศเม็กซิโก พอบ่ายถึงตอนที่
เจมส์เป็ นคนขับ ยางล้อหน้าข้างซ้ายได้ระเบิด รถยนต์ได้เสียหลักและกลิ้งลงข้างทาง น้องทัง้ สองของเจมส์กระเด็น
ออกมาจากรถ ทัง้ สองบาดเจ็บไม่มาก แต่เจมส์เองได้รบั บาดเจ็บที่ใบหน้าโดยเฉพาะที่ดวงตา และแขนทัง้ สองข้าง
เขาต้องเข้ารักษาการบาดเจ็บในโรงพยาบาลของเม็กซิโกหลายวัน ต่อมาเขาเดินทางไปถึงปลายทางคือที่เบลีซ แต่
พักอยู่ได้สองวันก็ตอ้ งรีบบินกลับสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดตา
อุบตั เิ หตุครัง้ นี้เป็ นสาเหตุทําให้เจมส์เปลีย่ นแปลงชีวติ ของเขาอย่างกลับหลังหัน
เจมส์กล่าวเป็ นพยานว่า “ผมกลับไปทีโ่ บสถ์ นันคื
่ อการกลับไปหาพระเจ้า ผมตระหนักว่า ถ้าผมฟั งเสียงของ
พระเจ้า ทีใ่ ห้ผา่ นทางเพื่อนของผม ผมคงไม่ตอ้ งประสบกับอุบตั เิ หตุครัง้ ใหญ่ในชีวติ ”
เจมส์ และหลุยส์ตระหนักว่าพวกเขาต่างแสวงหานํ้ าพระทัยของพระเจ้าเหมือนกัน พวกเขาจึงจัดสินใจ
แต่ งงานกัน พวกเขาไปนมัสการที่โบสถ์ทุ ก วัน สะบาโต และแน่ ใจมากขึ้น ว่า พวกเขาจํ าเป็ น ต้อ งหยุด ทํ าธุ รกิจ
โรงแรม แต่ไม่ทราบว่าจะทําได้อย่างไร
หลุยส์ได้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับทางออกทีไ่ ด้บงั เกิดขึน้ วันหนึ่งหลุยส์ได้พูดคุยปกติกบั แขกที่มาพักใน
โรงแรมคนหนึ่งว่า เธอไม่เคยได้พกั ร้อนเลยเป็ นเวลา 20 ปี เพราะการทํางานในโรงแรมไม่มวี นั หยุด และในวันถัด
มานันเอง
่
ลูกค้าทีม่ าพักโรงแรมคนนัน้ เสนอทีจ่ ะซื้อกิจการโรงแรมจากหลุยส์ และเจมส์ในราคาทีน่ ่าพอใจ ซึ่งในเวลา
เพียงไม่กว่ี นั การซื้อขายได้แล้วเสร็จ
หลุยส์ และเจมส์ ได้รบั บัพติศมา และปั จจุบนั พวกเขาเป็ นผูน้ ําในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสท้องถิน่ แห่งนัน้ พวกเขา
กล่ า วสรรเสริญ พระนามของพระเจ้ า ที่ ช่ ว ยพวกเขาขายโรงแรมได้ พวกเขาจึง ได้ ไ ปนมัส การพระองค์ ใ น
วันบริสุทธิ ์ และพักผ่อนในวันเดียวกัน
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เราขอขอบพระคุณพระเจ้า ที่เมื่อเราตัง้ ใจที่จะถือรักษาวันสะบาโต และไม่ทราบจะพบทางออกได้อย่างไร
พ ระเจ้ า ท รงนํ าผู้ ท่ี จะซื้ อ กิ จ ก ารโรงแรม ม าพ บเราใน เวลาอั น สั ้น และทั ้ง ผู้ ซ้ื อ และผู้ ข าย ทํ าก ารต ก
ลงกันได้อย่างรวดเร็ว นี่นบั เป็ นการอัศจรรย์อย่างแท้จริง
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
 สอดคล้องกับสถิติข องทางราชการล่าสุด ประมาน 40% ของชาวเบลีซ เป็ นโรมันคาทอลิกและ 31.1% เป็ น
โปรเตสแตนท์
 เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเบลีซ มีโบสถ์ 92 หลัง และกลุ่ม นมัสการ 40 แห่ง มีสมาชิกโบสถ์รวม 43,500 คน
เรียกได้วา่ 11% ของประชากรเป็ นแอ๊ดเวนตีส
 ข่าวสารของแอ๊ดเวนตีสได้ถูกนํ าเข้าไปในประเทศเบลีซ ประมาณปี ค.ศ. 1885 โดยมิสซิส อี. กัวเตเรา ซึ่งเธอ
ได้รบั เชื่อในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสขณะที่อยู่แคลิฟ อร์เนีย ขณะที่เธอทํางานเป็ นผูจ้ ําหน่ ายหนังสือ และสิง่ พิมพ์
ของคริสตจักรทัง้ ในประเทศอเมริกาและเบลีซ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018
หัวหน้ ากุก๊
เล่าโดย เมอร์ซีเดช รูอีซ...ประเทศเบลีซ
เมอร์ซีเดซ รูอซิ เป็ นผูห้ ญิงที่ทํางานยุ่งมาก เธอทํางานเป็ นหัวหน้าคนครัว (chef) ของโรงแรม “รัดดิสสัน”
ซึ่งทําหน้าที่เตรียมอาหารสําหรับชัน้ ธุรกิจของสายการบินอเมริกนั แอร์ไลน์ ในวันอาทิตย์ เมอร์ซีเดสไปนมัสการ
พระเจ้าทีโ่ บสถ์ ไม่เพียงโบสถ์เดียว แต่ไปถึงสามโบสถ์ โดยสลับกันไปในแต่ละวันอาทิตย์
เมอร์ซเี ดซ เป็ นชาวพื้นเมือง “มายัน” อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกากลางคือเบลีซ เธอปรารถนาจะดําเนินชีวติ
ใกล้ชดิ พระเจ้ามากขึน้ แต่เธอรูส้ กึ ว่างเปล่าภายในส่วนลึก แม้ไปนมัสการมาแล้วสามโบสถ์กต็ าม
เมอร์ซีเดซ เปิ ดพระคัม ภีร์ และเริ่ม ศึก ษาพระธรรมดาเนี ย ล พอศึก ษาไปถึงบทที่ 9 เธอสังเกตว่าท่า น
ดาเนียล “อธิษฐาน และอดอาหาร” ในฐานะเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า
เมอร์ซีเดซ จึงทําตามอย่างท่านดาเนียล โดยอธิษฐานว่า “องค์พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงช่วยท่านดาเนียล
ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ดว้ ย”
เมอร์ซีเดซ อดอาหารและอธิษฐาน ทุกวันเธออธิษฐานทวนคําอธิษฐานของท่านดาเนียล ในบทที่ 9 ซึ่งเป็ น
คําอธิษฐานทีย่ าว ซึ่งรวมเอาคําอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอทรงฟั ง ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ขอทรงให้อภัย ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอทรงใส่พระทัย และทรงกระทํา ขออย่าเนิน่ ช้า เลยพระเจ้าค่ะ เพือ่ เห็นแก่
พ ระนามของพ ระองค์ ข้ า แต่ พ ระเจ้ า ของข้ า พ ระองค์ เพ ราะว่ า น ครของพ ระองค์ และประชากรของ
พระองค์กม็ ชี อตามพระนามของพระองค์
ื่
” (ดาเนียล 9:19)
บ่ายของวันอาทิตย์หนึ่ง หลังจากทีไ่ ปร่วมนมัสการมาสามโบสถ์ เธอสังเกตเห็นใบปลิวหลายใบตกอยู่บนทาง
เท้าข้างถนน เธอหยิบขึน้ มาหนึ่งแผ่น และอ่านโฆษณาเชิญชวนให้ไปฟั งเรื่องความรอดของพระเจ้า ซึ่งจะเริม่ ทําการ
บรรยายเป็ นเรื่องๆ ติดต่อกัน โดยคืนแรกจะเริม่ ในคืนนัน้ เอง
เมอร์ซเี ดซไปในการประชุมดังกล่าวทุกคืนโดยไม่พลาดเลยแม้คนื เดียว ในวันเสาร์คอื วันสะบาโต เธอขอลา
พักร้อน เพื่อจะหยุดจากการทํางาน เธอตัดสินใจทีจ่ ะติดตามพระเจ้าในคริสตจักรทีถ่ อื รักษาวันสะบาโต เมื่อนักเทศน์
ถามว่าใครประสงค์จะรับบัพติศมา เมอร์ซเี ดซได้ยนื ขึน้ เป็ นการตอบสนอง
หัวหน้าผูด้ ูแลรับผิดชอบงานในแผนกของเมอร์ซเี ดซรูส้ กึ หงุดหงิด เมื่อเมอร์ซเี ดซประกาศว่า เธอจะไม่ยอม
ทํางานในวันเสาร์อกี ต่อไป
หัวหน้ าได้ถามเมอร์ซีเดซว่า “เธอไม่เคยมีปั ญ หาเรื่อ งการทํ างานในวัน เสาร์ม าก่อ น...เธอได้ห ลงไปฆ่า
ใคร หรือไปประกอบอาชญากรรมอะไรมาหรือเปล่า เหตุใดเธอจึงต้องหยุดทํางานในวันเสาร์”
เมอร์ซี เดซตอบว่า “ฉั น เชื่อ ว่า วัน เสาร์เป็ นวัน สะบาโต หรือ วัน บริสุ ท ธิข์ องพระเจ้า และฉัน ต้อ งการที่
อยู่ใกล้ชดิ พระองค์มากขึน้ ”
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เมื่อไม่ได้รบั การเห็นด้วยกับหัวหน้าแผนก เมอร์ซเี ดซต้องลาออก เมอร์ซเี ดซเขียนจดหมายลา และยื่นให้กบั
ผูจ้ ดั การของบริษทั ซึ่งอยู่เหนือหัวหน้าแผนก
เมื่อผูจ้ ดั การของบริษทั ได้รบั จดหมาย เขาได้อ่านถึงเหตุผลทีเ่ มอร์ซเี ดชต้องลาออกจากงาน เขาขยีจ้ ดหมาย
และโยนลงไปในตะกร้าใส่ขยะ แล้วใช้เลขาโทรเรียกเมอร์ซีเดซไปพบในที่ทํางาน เมื่อ เมอร์ซีเดซไปพบผู้จดั การ
บริษทั ได้บอกกับเธอว่า
“ให้ถอื เสียว่าคุณไม่ได้ย่นื ใบลาออกกับผม” พลางชีไ้ ปทีต่ ะกร้าใส่เศษกระดาษทีจ่ ดหมายถูกฉีก และกองอยู่ท่ี
ก้นตะกร้า “ผมจะให้คุณหยุดงานในวันเสาร์ได้ และขึน้ เงินเดือนให้คุณด้วย”
เมื่อหัวหน้าผูด้ ูแลแผนกอาหารได้ทราบว่าเมอร์ซีเดซได้รบั ความกรุณา ได้หยุดงานในวันเสาร์จากผูจ้ ดั การ
อย่างนัน้ เธอรูข้ ดั เคืองใจมาก เธอสังให้
่ เมอร์ซเี ดซทํางานมากขึน้ และกําหนดให้ทําเสร็จในเวลากําหนด เมอร์ซเี ดซ
ได้รอ้ งทูลขอพละกําลังจากพระเจ้า
เช้าวันหนึ่งเมื่อเมอร์ซเี ดซมาถึงที่ทํางาน เธอได้ยนิ ว่าหัวหน้าแผนกผูม้ อี คติกบั เธอได้เสียชีวติ แล้ว กล่าวคือ
หัวหน้าแผนกได้ลาพักร้อน เธอและสามี และลูกๆ ได้ไปเช่าบังกะโลที่ชายทะเล พร้อมกับครอบครัวของเพื่อนอีก
ครอบครัวหนึ่งในคืนทีผ่ า่ นมา ในคืนนัน้ มีคนร้ายสองคนหลบหนีตํารวจมาพร้อมกับอาวุธปื นในมือ คนร้ายได้ปล้นเอา
รถยนต์ของสามีของหัวหน้าแผนก เมื่อสามีหวั หน้าแผนกมีท่าทีลงั เลเพราะขณะนัน้ ได้ยนิ เสียงไซเรนซ์รถตํารวจดัง
ใกล้เข้ามา คนร้ายคนหนึ่งตัดสินใจยิงสามี-ภรรยาตายแล้วชิงเอารถยนต์ขบั หนีรถตํารวจไป.....
สันติสุขได้กลับมาสู่ห้องครัวใหญ่ท่ที ํางานของเมอร์ซีเดซ เธอได้กล่าวเป็ นพยานในโอกาสต่อมาที่โบสถ์ว่า
“ฉันรูส้ กึ ชืน่ ชมยินดีทุกวันสะบาโตในโบสถ์ และทีบ่ า้ น และทุกวันทํางานในห้องครัวของบริษทั ”
นี่เป็ นเพียงตอนต้นเรื่องของเมอร์ซเี ดซ ไม่กป่ี ี ต่อมาเมอร์ซเี ดซพบว่าเธออยู่เดียวดาย เมื่อสามีได้มาตายจาก
ไป และลูกๆ เติบโต แต่งงานมีครอบครัวและย้ายออกไป เธอขอศิษยาภิบาลโบสถ์สอนให้เธอรูจ้ กั การสอนพระคัมภีร์
“เมื่อฉันศึกษาพระคัมภีรก์ บั อาจารย์ฉนั ได้รบั สิง่ ดีๆ มากมาย ฉันอยากเรียนรูก้ ารสอนพระคัมภีร์ เพื่อจะให้สงิ่ ดีๆ แก่
คนอื่นด้วย” ในการเตรียมการในเรื่องนี้ เมอร์ซเี ดซได้ซ้อื เต้นท์ขนาดใหญ่ และกางเตนท์ทบ่ี ริเวณสนามหญ้าหน้าบ้าน
ของเธอ และซื้อเก้าอี้พบั จํานวนหนึ่งมาวางเรียงไว้ในเต้นท์ แล้วเตรียมเครื่องดื่มสุขภาพไว้ แล้วเมอร์ซีเดชออกไป
เชิญเพื่อนบ้านมาศึกษาพระคัมภีร์จากศิษยาภิบาลในคืนวันศุกร์ เมื่อถึงคืนวันศุกร์มหี ลายคนมาศึกษาพระคัมภีร์
ตอนจบของการศึกษาพระคัมภภีร์ ศิษยาภิบาลเชิญเพื่อนบ้านของเมอร์ซเี ดซกลับมาศึกษาอีกในวันศุกร์หน้า และนํา
เพื่อนมาร่วมศึกษาด้วยกัน
ในแต่ละวันศุกร์ท่มี ีก ารสอนพระคัมภีร์ จํานวนผู้สนใจเพิ่ม ขึ้นตามลําดับ ไม่ม ีโบสถ์แอ๊ด เวนตีสตัง้ อยู่ใน
เมือ งที่เมอร์ซี เดซตัง้ บ้า นเรื่อ นอยู่ เมอร์ซี เดซจึง ถวายบ้า นให้เป็ น “โบสถ์ในบ้ าน” สํ าหรับ การนมัส การในวัน
วันสะบาโต หรือเนื่องในโอกาสอื่นๆ ซึ่งในเวลาปี เดียวมีผเู้ ชื่อใหม่ 16 คน รับบัพติศมาเข้าสูค่ ริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขานมัสการในวันสะบาโตในบ้านของเมอร์ซเี ดซ...และก่อนสิน้ ปี ทส่ี องของ
การนมัสการใน “โบสถ์ในบ้าน” เมอร์ซเี ดซมีส่วนสําคัญที่ได้ผลักดันให้มกี ารสร้างโบสถ์หลังแรกขึน้ ในเมืองที่เมอร์ซี
เดซอาศัยอยู่ และเป็ นโบสถ์โปรเตสแตนท์เพียงแห่งเดียวในตัวเมืองนี้
แต่เมอร์ซีเดซยังต้องการทําบางสิง่ มากขึ้นสําหรับพระเจ้า โดยเฉพาะการทํางานท่ามกลางชาว “มายัน”
ซึ่ ง เป็ นชนพื้ น เมือ งดัง้ เดิม ของประเทศนี้ เธอจึง สมัค รเข้ า เป็ น “นั ก เทศน์ อ าสาพัน ธกิจ รุ่ น บุ ก เบิ ก ” โดยได้
เข้าไปทํางานในพื้นทีใ่ หม่ ปั จจุบนั เมอร์ซเี ดซเป็ นผูน้ ํากลุ่มนมัสการของชาว “มายา” ในเมืองหลวงของประเทศเบลีซ
คือ เมือ ง “เบลโมแพน” ขณะนี้เมอร์ซีเดซมีอ ายุ 54 ปี เธอได้กล่าวเป็ น พยานทิ้งท้ายว่า “ฉันรัก การทํ างานของ
มิชชันนารี ซึ่งเป็ นงานทีต่ อ้ งอุทศิ ทัง้ ชีวติ ให้กบั งาน และฉันมีความยินดี และกําลังทํางานนัน้ อยู่ในเวลานี้”
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คําอธิ ษฐานของภรรยา
เล่าโดย โอลกา ชี วัย 39 ปี และจอห์นนี ่ ชี วัย 70 ปี ...ประเทศเบลีซ
ครัง้ แรกโอลกาขอร้องสามี คือจอห์นนี่ ให้เขาพาเธอไปเยีย่ มโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และเขาตอบด้วย
เสียงเข้มว่า “ผมจะไม่โบสถ์ไหนกับคุณยกเว้นทีเ่ ราไปกันอยู่ในเวลานี้”
จอห์นนี่คดิ ว่าโบสถ์แอ๊ดเวนตีสเป็ น “ลัทธิ” (ไม่ใช่คริสตจักร) และเมื่อโอลกา ขอร้องให้เขาพาไปเยีย่ มโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสในครัง้ ทีส่ องในอีกสองสัปดาห์ถดั มา เขาก็ยงั ตอบปฏิเสธเช่นเคย
โอลกาและจอห์นนี่กํ าลังมองหาโบสถ์ในพื้น ที่ “ออริน จ์ วอลค์” เมือ งที่ม ีประชากร 15,000 คนอาศัยอยู่
ซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศเบลีซ ทัง้ โอลกาและจอห์นนี่ไม่ใช่คู่สามีภ รรยาที่เคร่งศาสนา แต่ในตอนหลังๆ นี้
โอลกามีความปรารถนาจะไปนมัสการทีโ่ บสถ์ซ่งึ อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ
วันหนึ่งสามีภ รรยาคู่น้ีไปเยี่ยมโบสถ์ท่ถี อื ปฏิบตั เิ คร่ง ซึ่งเป็ นโบสถ์นมัสการในวันอาทิตย์แห่งหนึ่งตามคํา
ชวนของเพื่อนสนิท และพวกเขาไปเองอีกสองสามครัง้ ตามลําพัง แต่โอลการู้สกึ ว่ายังไม่เป็ นโบสถ์ท่เี ธอจะไปเป็ น
ประจํา เธอกล่าวว่า “เมื่อใดก็ตามเมื่อเราเดินออกมาจากโบสถ์ ชีวติ ของเรายังเป็ นอยู่เหมือนเดิม “เรายังเล่นการพนัน
กับเพื่อนๆ ของเรา สามีของฉันยังดื่มเหล้าดื่มเบียร์ และฉันเองยังรูส้ กึ ว่างเปล่า ฉันไม่เข้าใจจริงๆ”
หลังบ้านของโอลกาและจอห์นนี่เป็ นซอยขนาดกลาง และบ้านหลังหนึ่งอยู่ในซอยดังกล่าว เป็ นบ้านของ
สามีภรรยาแอ๊ดเวนตีสคู่หนึ่ง คนเป็ นภรรยาเดินมาเกาะที่รวั ้ พูดคุย และอธิษฐานกับโอลกาสองครัง้ และเชิญโอลกา
และบุตรทัง้ สามเธอไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีส นันคื
่ อตอนทีโ่ อลกาขอให้จอห์นนี่พาเธอ และลูกๆ ไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ด
เวนตีส
ในที่สุ ด โอลกาไปนมัส การที่โบสถ์ อ ิส ระที่น มัส การในวัน อาทิต ย์ ซึ่ง จอห์น นี่ ช่ืน ชอบสมาชิก โบสถ์ ซ่ึ ง
ให้ความอบอุ่นเป็ นกันเอง ทัง้ ครอบครัวไปนมัสการในโบสถ์ดงั กล่าวเป็ นประจําเกือบห้าปี
แต่ทงั ้ โอลกา และจอห์นนี่เริม่ รูส้ กึ อีกครัง้ หนึ่งว่า ยังมีบางสิง่ ขาดหายไปจากชีวติ ของพวกเขา ทัง้ สองร่วมกัน
อธิษฐานเพื่อขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า
ไม่กว่ี นั ต่อมา ญาติคนหนึ่งของจอห์นนี่ซ่ึงเป็ นเจ้าของธุรกิจรายย่อยหลายอย่างโทรขอความช่วยเหลือจาก
จอห์นนี่ในเรื่อง “ร้านพิซซ่า” ซึ่งเขามีแผนจะเปิ ดใหม่ในอีกซีกหนึ่งของประเทศ
หลังจากสามีอ อกเดินทางไป โอลกาอธิษฐานต่อ พระเจ้าว่า “โอ..พระบิด าที่รกั ... ถ้าเป็ นนํ้ าพระทัยของ
พระองค์ ถ้าข้าพระองค์ทงั ้ ครอบครัวต้องย้ายไปทําธุรกิจกับญาติของสามี ขอทรงโปรดให้ย้ายเฉพาะครอบครัวและ
เสือ้ ผ้า โดยไม่ตอ้ งขนย้ายสิง่ ของออกจากบ้าน” โอลกาไม่บอกใครเกีย่ วกับคําอธิษฐานของเธอ
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สี่ส ัป ดาห์ ผ่า นไป วัน หนึ่ ง จอห์ น นี่ โ ทรติด ต่ อ โอลกา บอกให้ เธอเตรีย มเดิน ทางไปยัง เมือ งแห่ ง ใหม่ ท่ี
จอห์นนี่ไปทําธุรกิจ จอห์นนี่พูดว่า “เธอไม่ตอ้ งกังวลอะไร มีทพ่ี กั ให้พร้อมทัง้ เฟอร์นิเจอร์ และทุกสิง่ ทีเ่ ธอต้องการ มี
โรงเรียนสําหรับเด็กๆ ด้วย ยกเว้นอย่างเดียวไม่มไี ฟฟ้ าใช้”
ฟั งดูแล้ว พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของโอลกา โอลกาจึงขึ้นรถไปพร้อ มกับลูกๆ ณ สถานที่แห่งใหม่
เธอพบโบสถ์ซ่งึ เป็ นคริสตจักรเดียวกับในเมืองทีเ่ ธออาศัยอยู่ ข้อพระคัมภีร์บนป้ ายติดไว้ท่ดี ้านหน้าโบสถ์จบั ความ
สนใจของโอลกา อ่านว่า “วันนี้ถา้ ท่านทัง้ หลายจะฟั งพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จติ ใจของท่านดื้อรัน้ อย่างในครัง้
กบฏนัน้ ” (ฮีบรู 3:15)
โอลกาอ่ า นข้ อ พระคัม ภี ร์ นั ้น ก่ อ นเข้ า ไปในโบสถ์ ทุ ก วัน อาทิ ต ย์ เ ป็ นเวลาหกเดื อ น จากนั ้น จอห์ น นี่ ซ ึ่ง ได้
เปิ ดร้านพิซซ่าให้ญาติ และเมื่อทุกอย่างเข้าทีเ่ ข้าทาง ญาติสามารถดําเนินการต่อไปเองได้ ทัง้ ครอบครัวของจอห์นนีแ่ ละ
โอลกาได้ย้ายกลับไปทีบ่ ้านของพวกเขาเองที่ “ออรินจ์ วอลค์” จอห์นนี่ และโอลกากลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์เดิมของพวกเขา
แต่สองสามีภรรยารูส้ กึ ว่ามีบางสิง่ ยังไม่ถูกต้อง
เช้า วัน หนึ่ ง โอลกาเปิ ดวิท ยุ ฟั ง และได้ ย ิน เสีย งคํ า เทศนาของผู้ป ระกาศพระกิต ติคุณ ชื่อ ดอง แบทเชเลอร์
แห่งคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส กําลังพูดเกีย่ วกับวันสะบาโต
“ด้วยเหตุผลบางประการ ดวงใจของฉันได้ถูกยกขึ้นด้วยคําเทศนาของเขา โอลกากล่าวเป็ นพยานในภายหลังว่า
"พ ลั น นึ ก ถึ ง ข้ อ พ ร ะ คั ม ภี ร์ เ กี่ ย ว กั บ ว่ า “วั น นี้ ถ้ า ท่ า น ทั ้ ง ห ล า ย จ ะ ฟั ง พ ร ะ สุ ร เสี ย ง ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ อ ย่ า
ให้จติ ใจของท่านดื้อรัน้ ” ฉันทราบว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่าง
โอลกาเดิ น ทางไปพ บจอห์ น นี่ ผู้ เ ป็ นสามี ซ ึ่ ง กํ า ลั ง ทํ า งานในภั ต ตาคารซึ่ ง เขาได้ เ ปิ ดเมื่ อ ไม่ น านมานี้
โอลกาได้เอ่ยถามสามีวา่ “คุณคิดอย่างไรเกีย่ วกับวันสะบาโต”
จอห์ น นี่ รู้ส ึก ไม่ ส บอารมณ์ พู ด เสีย งดั ง เป็ นคํ า ตอบว่ า “ผมไม่ อ ยากได้ ย ิ น อะไรเกี่ย วกับ วัน สะบาโต วัน
สะบาโตสามารถเป็ นวันพุธ วันศุกร์ หรือวันอืน่ ๆ วันไหนก็ได้”
โอลกายอมถอย... กล่ า วสรุป ว่า “ถ้ า เราจะโต้ เ ถีย งกัน ในเรื่อ งนี้ อย่ า งนี้ ก็ถือ ว่ า มัน ไม่ ไ ด้ ม าจากพระเจ้า ...
เวลานี้ปล่อยให้เป็ นอย่างเดิมไปก็แล้วกัน...”
ในบ่ายวันนัน้ โอลกาคุกเข่าลงทีพ่ น้ื โรงอาหารของภัตตาคาร และอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า ถ้าการถือรักษาวันสะบา
โตเป็ นนํ้ าพระทัยของพระองค์ โปรดดลใจสามีของข้าพระองค์ให้ตามข้าพระองค์ไปทีโ่ บสถ์แอ๊ ดเวนตีสด้วย..พระองค์ทรง
สร้างครอบครัว และพระองค์ไม่ประสงค์จะให้ครอบครัวของข้าพระองค์แตกแยกกัน”
โอลกาเข้านอนเวลา 21.00 น.ในคืนนัน้ กลางดึกเวลาประมาณ 1.00 นาฬิกา เธอลุกจากเตียงไปเข้าห้องนํ้า เธอ
มองเห็นจอห์นนีก่ าํ ลังนังอยู
่ ่หน้าคอมพิวเตอร์ และมีพระคัมภีรเ์ ปิ ดไว้บนโต๊ะข้างๆ เขากําลังค้นหาบางสิง่ จอห์นนีไ่ ม่พูดอะไร
สักคํา และโอลกากลับเข้านอนต่อ
ในตอนเช้า เมือ่ โอลกาตื่นนอน อาบนํ้าแต่งตัวจะไปทํางาน จอห์นนีพ่ ูดกับภรรยาว่า “นี่เธอรูไ้ หม..ผมแน่ใจแล้วว่า
เราจําเป็ นต้องนมัสการในวันสะบาโต”
โอลการู้สกึ ตกตะลึง เธอเอ่ ย ถามสามีว่า อะไรทําให้เขาเปลีย่ นใจ เขาบอกว่า หลังจากเธอเข้านอนเขาได้เปิ ด
โทรทัศน์ชมรายการของผูป้ ระกาศกิตติคณ
ุ ดอง แบทเชเลอร์
“ดอง แบทเชเล่อ ร์กําลังเทศนาเกีย่ วกับ “พระบัญ ญัติส ิบประการ และผู้คนจํานวนมากถูก นํ าไปสู่การเข้าใจผิด
เกีย่ วกับพระบัญญัติขอ้ ทีส่ อี่ ย่างไร” จอห์นนี่อ ธิบาย “นี่เองทําให้ผมทําการค้นหาลงลึกในความจริง ว่าพระคัมภีร์กล่าวว่า
อย่างไรในเรือ่ งวันสะบาโตในคืนทีผ่ า่ นมา”
โอลกา และจอห์นนีไ่ ด้ไปเยีย่ มโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในวันสะบาโตต่อมา และจากนัน้ ไม่เคยหันเหไปทีโ่ บสถ์
ไหน อีกเลย
ข้อมูลด่วน
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 ศิล ปะการปรุ ง อาหารเป็ นการผสมผสานของวั ฒ นธรรมต่ า งๆในประเทศเข้ า ด้ ว ยกัน หรือ จะบรรยายให้
เข้า ใจง่า ยๆ ก็จ ะเท่ า กับ ตํ า รับ อาหารเม็ก ซิก ัน ผสมอเมริก ากลาง ผสมกับ จาเมกา และแองโกล-คาริบ เบี ย น
เข้าด้วยกัน
 ดอกไม้ประจําชาติคอื “กล้วยไม้สดี าํ ” และนกประจําชาติคอื นก “คีล บิล เทาแคน”
 ท้องนํ้าของ “เบลีซ” มีปลามากกว่า 400 สายพันธุ์ ประเทศเบลีซ มีชายฝั ง่ ทีม่ หี นิ ใต้น้ํายาวกว่า 300 กิโลเมตร
 ประเทศเบลีซ มี ป่ าสงวนสํ า หรับ “เสื อ จากัว ร์ ” หนึ่ ง เดี ย วในโลก เป็ นที่ รู้ จั ก ในชื่ อ “เขตสงวนพั น ธุ์ ส ั ต ว์ ป่ า
ลุม่ นํ้าค็อคโคมบ์”

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018
ไม่มีอาหารเหม็นอับ

โดย เซดี แม็คเคนซี วัย 63 ปี
เซดี เป็ นกังวลว่าสามีของเธอ ทีช่ อ่ื มาร์คสั จะว่าอย่างไร เมื่อเขาได้ทราบว่าเธอต้องการจะรับบัพติศมาในวัน
สุดท้ายของการประกาศกิตติคุณในเมืองเบลีซ
ทีผ่ ่านมา เซดีได้ไปฟั งคําเทศนาในการประชุมทุกคืน ความจริงเซดี ได้ชวนมาร์คสั ผูเ้ ป็ นสามีให้ร่วมรับฟั ง
ในการประชุมด้วย แต่มาร์คสั ปฏิเสธทีจ่ ะไป เซดีทราบดีว่าสามีจะรูส้ กึ อย่างไรหากเธอตัดสินใจรับเชื่อในคําสอนของ
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งหมายถึงเธอจะหยุดไปเต้นรํา หยุดดื่มเหล้า และงดไปในงานเลี้ยงสังสรรค์กบั
สามี
เซดีรออยู่จนกระทังคื
่ นวันพฤหัสบดี สองวันก่อนทีเ่ ธอจะรับบัพติศมา ก่อนที่จะบอกให้เขาทราบ เซดีทราบ
ว่าเวลาไหนที่เธอควรจะบอกเรื่องนี้กบั สามี ที่ผ่านมาถ้าเซดีจะบอกข่าวดีอะไรแก่ม าร์ค สั ก็เป็ นตอนที่เขานอนบน
เตียงนอน เขาจะกางแขนออกและโอบกอดเซดี และตอนนัน้ แหละทีเ่ ธอจะบอกข่าวดีกบั สามี ดังนัน้ เซดีรอจนกระทั ่ง
สามีเอนกายนอนบนเตียง เธอบอกกับสามีวา่ เธอมีขา่ วดีจะบอก มาร์คสั สามีกางแขนออกโอบกอดภรรยาทีโ่ น้มตัวลง
ไปหาเขา เขาสวมกอด ถึงเวลาแล้วทีเ่ ซดีจะบอกข่าวดีแก่เขา
“ฉันจะรับบัพ ติศ มาเข้าสู่ค ริสตจัก รเซเว่น ธ์เดย์แอ๊ด เวนตีส ในวัน เสาร์ท่ีจะถึงนี้” เธอบอกด้วยเสียงเบาๆ
ทันใดนัน้ มาร์คสั อ้าแขนออกจากการกอดในทันที ใบหน้าของเขาแดงกํ่าด้วยความโกรธ
“ผมจะเดินออกไปจากชีวติ ของคุณ” เขากล่าวเสียงแข็ง “ถ้าคุณรับบัพติศมา..คุณจะต้องมีชวี ติ อยู่กบั ชาวแอ๊ด
เวนตีส”
เขาโกรธช่วงสัน้ ๆ แล้วเขาควบคุมอารมณ์ได้ระดับหนึ่ง เขานอนอยู่นิ่งๆ เมื่อเซดีเห็นว่ามาร์คสั อยู่ในอาการ
สงบ เธอจึงพูดต่อไปว่า
“ถ้าคุณทิง้ ฉันไป พระเจ้าจะทรงทําให้ฉนั มีความสุขโดยไม่มคี ุณ”
มาร์คสั ไม่ได้พูดอะไรอีก เขาพลิกตัวไปอีกด้านหนึ่งเพื่อนอนหลับ
ในเช้าวันรุ่งขึน้ มาร์คสั บ่นเกีย่ วกับเรื่องการทดลองทีเ่ ขาต้องเผชิญกับการอยู่ร่วมกับภรรยาทีเ่ ป็ นชาวแอ๊ดเวนตีส เขากล่าวว่า “ผมต้องรับประทานอาหารเหม็นอับในวันเสาร์ ผมไม่ตอ้ งการรับประทานอาหารทีท่ ําไว้ตงั ้ แต่วนั
ศุกร์”
เซดี กล่าวตอบว่า “ถ้าคุณไม่ต้องการรับประทานอาหารเหม็นอับ ฉันจะปรุงอาหารไว้ให้คุณอุ่นก่อนที่คุณ
รับประทานในวันเสาร์”
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คําตอบของเซดีไม่ได้ทําให้มาร์คสั รูส้ กึ พึงพอใจ “ถ้าคุณยังคิดจะรับบัพติศมาอยู่อกี พบกันในครัง้ ต่อไปผมคง
อดทําร้ายคุณไม่ได้” เขากล่าวเอาจริงเอาจัง
เซดีรสู้ กึ กลัว เธอขอบางคนทีเ่ ธอคุน้ เคยในทีป่ ระชุมการประกาศ ให้อธิษฐานเพื่อเธอ ตัวเธอเองก็ได้อธิษฐาน
เพื่อขอการปกป้ องจากพระเจ้า”
มาร์ค ัส ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ท่ี บ้ า นเมื่ อ เธอกลับ จากการรับ บัพ ติศ มาในตอนบ่ า ยวัน เสาร์ แต่ ห ัว ใจของเธอเต้ น
แรงขึน้ เมื่อมองเห็นมาร์คสั เดินเข้าบ้านในตอนเย็นวันนัน้ เธอค่อนข้างแน่ใจว่าเขาจะทุบตีเธอ
แต่แทนทีจ่ ะทุบตี หรือด่าว่า เขาสวมกอดเธอ และพูดขึน้ ว่า “เดีย๋ วนี้เธอเป็ นผูห้ ญิงคนใหม่ไปแล้ว” เขาพูดต่อ
อย่างฉับพลันว่า “ผมจะไม่ไปเยีย่ มโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ตราบใดทีผ่ มมีชวี ติ อยู่”
“นัน่ ก็แล้วแต่คุณ จะเลือก” เซดีกล่าวตอบ “พระเจ้าทรงประทานให้ทุกคนมีเสรีภ าพในการเลือ ก แต่เมื่อ
คุณเดินไปจนสุดปลายทาง คุณจะทราบว่าอะไรเป็ นอะไร อย่าได้ตําหนิฉัน เพราะฉันได้แสดงให้คุณเห็นเส้นทางทีว่ ่า
นัน้ แล้ว”
หลังจากวันนัน้ ชีวติ คู่ของซาดี และมาร์คสั ดําเนินไปตามปกติ ยกเว้นมาร์คสั พูดบ่นเกี่ยวกับอาหารในวัน
สะบาโต เขาต้องการให้เซดีปรุงอาหารเสร็จใหม่ๆ ให้เขาในวันเสาร์ และเมื่อเธอไม่ปรุงให้ เขากล่าวหาว่าเธอไม่เชื่อ
ฟั งเขา เขาปฏิเสธไม่รบั ประทานอาหารทีเ่ ซดีเตรียมให้แต่วนั ศุกร์ เท่านัน้ ไม่พอวันเสาร์นนั ้ เขาไปรับประทานอาหารที่
บาร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโบสถ์ มาร์คสั ดื่มเหล้าในบาร์นนั ้ ด้วย ขณะทีเ่ ซดีนมัสการในโบสถ์ พอเซดีเดินออกมาจากโบสถ์
จะเดินกลับบ้าน มาร์คสั ซึ่งรอจังหวะอยู่ได้เดินเข้ามาสวมกอดเธอทัง้ ๆ ทีอ่ ยู่ในอาการมึนเมา
เซดีอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสัมผัสดวงใจสามีของเธอ เธอเริม่ รีดเสือ้ ผ้าตัวดีทส่ี ุดทุกเย็นวันศุกร์เพื่อเขาจะได้
สวมใส่ไปโบสถ์ในวันรุ่งขึน้
วัน ศุก ร์วนั หนึ่ ง มาร์ค สั ตกลงจะไปโบสถ์ในวันถัด ไป แต่ในคืนนัน้ เขาไปชมภาพยนตร์ และจากนัน้ ไป
เข้าบาร์ด่มื เหล้า
หลังจากมาร์ค สั กลับถึงบ้านไม่นาน เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เขย่าบ้าน มาร์ค สั รู้สึกกลัวมาก เขาล้ม ลงนอน
ทีพ่ น้ื ร้องออกมาว่า “พระเจ้า..โปรดไว้ชวี ติ ของข้าพระองค์ดว้ ย โปรดให้ขา้ พระองค์มโี อกาสครัง้ ทีส่ อง”
เซดีพูดอย่างเอาจริงกับสามีของเธอว่า “เหมือนกับแผ่นดินไหวเกิดขึน้ ไม่มใี ครทราบว่ามันจะเกิดขึน้ เมื่อไร
พระเยซูจะทรงเสด็จมาก็จะเป็ นอย่างเดียวกัน” เธอยํ้าคําว่า “ทุกคนต้องเตรียมความพร้อม”
พลันเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีก ซึ่งเรียกว่าอาฟเตอร์ชอ็ ค มาร์คสั ร้องครวญครางไม่หยุด เพื่อนบ้านคนหนึ่ง
มองเห็นมาร์คสั ร้องไห้ผา่ นประตูทเ่ี ปิ ดอยู่
เมื่อแผ่นดินไหวหยุดไหว มาร์คสั มีความคิดไปอีกอย่าง เขาบอกว่า “ผมจะไม่ไปโบสถ์ เพราะผู้คนจะพูด
กันว่า ผมไปโบสถ์เพราะแผ่นดินไหว”
เซดีให้สติว่า “อย่ากังวลว่าผู้คนจะคิดกันอย่างไร...หลายคนที่ค วรได้ไปสวรรค์ แต่ไม่ได้ไปเพราะพวกเขา
เป็ นกังวลเกีย่ วกับว่า...คนอื่นๆ จะคิดกันอย่างไร”
มาร์คสั ตัดสินใจไปนมัสการทีโ่ บสถ์
หลังจากนัน้ ไม่นาน ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณคนหนึ่งได้มาเปิ ดประชุมในหมู่บ้านที่เซดี และมาร์คสั อาศัยอยู่
เซดีเชิญให้สามีของเธอไปร่วมรับฟั ง แต่เขาดื่มเหล้าแทนทีจ่ ะไป ในคืนทีส่ องเขาดื่มเหล้าจนเมาอีกครัง้ และในคืนที่
สาม เธอบอกกับเขาว่า “ถ้าคุณออกไปกับเพื่อนแทนทีจ่ ะไปกับฉัน นั ่นหมายความว่าคุณรักพวกเขาแทนทีจ่ ะเป็ นฉัน
ถ้านันเป็
่ นการตัดสินใจของคุณ ก็ให้คุณไปอยู่กบั พวกเขาก็แล้วกัน!”
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มาร์ค สั ไปร่วมรับฟั งในการประกาศเผยแพร่ และเมื่อ อาจารย์ผู้เทศนาเรียกให้ผู้ตดั สินใจรับพระเยซู เดิน
ออกมาด้านหน้าของห้องประชุม มาร์คสั เป็ นหนึ่งในจํานวนทีเ่ ดินออกไป เซดีเองไม่กล้าคาดหวังว่าสามีจะเดินหน้า
ไปถึงขัน้ รับบัพติศมา จนกระทั ่งเธอมองเห็นเขาเดินลงไปในนํ้าและเดินขึน้ มา เซดีเป็ นพยานว่า “เมื่อฉันเห็นเช่นนัน้
ฉันร้องไห้...ฉันไม่เชือ่ ว่ามันได้เกิดขึน้ จริงๆ”
ปั จจุบนั ซาดี และมาร์คสั กลายเป็ นผูน้ ําโบสถ์ทส่ี ตั ย์ซ่อื ในเบลีซ ตอนนี้ซาดีอายุ 63 ปี เธอได้กลายเป็ นผูก้ ล่าว
คําพยานในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณมาแล้ว 6 รอบ ผลลัพธ์ท่ไี ด้มมี ากกว่า 50 คนรับบัพติศมา จะว่าไปมี
หลายร้อยคนได้เข้าร่วมกับโบสถ์อนั เนื่องมาจากอิทธิพลของซาดี และมาร์คสั
ส่ว นหนึ่ งของเงิน ถวายวัน สะบาโตที่สิบ สาม จะส่ งไปช่ว ยสร้า งอาคารในพื้น ที่ต งั ้ ค่ า ยพัก แรม ในจุด ที่
คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสสามารถเปิ ดประชุมประกาศพระกิตติคุณได้เป็ นประจําในเบลีซ ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุก
ท่านทัวโลกสํ
่
าหรับเงินถวายของท่านทัง้ หลาย
ข้อมูลด่วน
 มากกว่ า จํ า นวนครึ่ง หนึ่ ง ของประชากรของเบลีซ พู ด ได้ ส องภาษา และมีป ระชากรจํ า นวนมากที่ พู ด ได้
สามภาษา หรือมากกว่า
 เศรษฐกิจ ของประเทศเบลีซ ขึ้น อยู่ ก ับ การส่ ง ออกนํ้ า มัน ดิบ และผลิต ผลทางเกษตร อย่ า งเช่ น นํ้ า ตาล
กล้วยหอม แม้วา่ จํานวนนักท่องเทีย่ วได้เพิม่ ขึน้ ทุกปี
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018
โอกาสครังที
้ ่2
เล่าโดย อีเซเควล เพเรส กอนโกรา วัย 34 ปี ...ประเทศเม็กซิ โก
(ขอให้ชายคนหนึ ง่ เป็ นผูเ้ ล่าข่าว โดยเล่าเป็ นบุคคลทีห่ นึ ง่ “ผม”)
ผมเริ่ม ดื่ม เหล้าหลังจากที่แ ต่ งงานแล้วตอนอายุ 20 ปี จากนัน้ ไม่ น านผมเริ่ม สูบ บุ ห รี่ ไม่ ก่ีปี ต่อ มาผม
กลายเป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รัง และนักสูบบุหรีจ่ ดั ประเภทมวนต่อมวน ผมรักทีจ่ ะไปในงานเลีย้ งสังสรรค์
ภรรยาของผมรับ บัพ ติศมาหลังจากได้ไ ปฟั งในการประชุม เผยแพร่โดย อาจารย์ริชาร์ด เปเรซ ซึ่งเป็ น
อาจารย์ ใ นคริส ตจัก รเซเว่น ธ์ เดย์แ อ๊ ด เวนตีส โบสถ์ ท่ีอ าจารย์ ค นนี้ ดู แ ลตัง้ อยู่ ใกล้บ้ า นของผมในรัฐ เม็ก ซิ โ ก
แห่งทาบาสโก้ แต่ผมเองปฏิเสธจะรับบัพติศมาถึงสองครัง้
รูปแบบชีวติ ของผมทําให้ร่างกายของผมต้องแบกภาระหนักตลอด 13 ปี แล้วอยู่ๆ ผมเริม่ รูส้ กึ ปวดหลัง และ
มันปวดเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ผมไปรับบริการจากสาธารณะสุขท้องถิน่ และพวกเขาให้ยามารับประทานหลายขนาน แต่มนั
ไม่ทําให้อาการปวดของผมดีขน้ึ ในวันต่อมาผมไปพบแพทย์ท่โี รงพยาบาลเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แพทย์ได้เอ็กซ์เรย์ ตรวจเลือด และทําการตรวจเช็คอื่นๆ แต่แพทย์ไม่อาจค้นพบสิง่ ใดผิดปกติ
อาการปวดหลังของผมรุนแรงขึน้ และผมเริม่ มีไข้ นายแพทย์ส ั ่งให้ผมพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ขณะที่
อยู่ในโรงพยาบาลวันแรก ศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาลชือ่ อาจารย์รชิ าร์ด เปเรซ เข้ามาเยีย่ มผม เขาจําผมได้และ
ได้กล่าวทักทายด้วยการออกชือ่ ของผม
เขากล่าวว่า “นี่เป็ นเวลาทีค่ ุณต้องการพระเจ้า”
เขายกกีต้าขึน้ มาเล่นคลอกับเสียงเพลง ขณะที่เขาร้องเพลงให้ผมฟั งสองเพลง หลังจากนัน้ เขาอ่านพระคัมภีรใ์ ห้ผมฟั ง ในชั ่วขณะนัน้ เอง ผมตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักผม
ก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องผูป้ ่ วยไป อาจารย์ได้ขอพยาบาลที่ดูแลคนไข้นมัสการกับผมในวันสะบาโตซึ่ง
กําลังจะมาถึง ซึ่งพวกเขาเต็มใจทําตามทีถ่ ูกขอร้อง
ต่อมาผมรูห้ วาดหวั ่น การเจ็บปวดรุนแรงขึน้ และอุณหภูมริ ่างกายของผมสูงต่อเนื่อง
ในวันที่เจ็ดที่ผมเป็ นคนไข้ในโรงพยาบาล แพทย์ค นหนึ่งเข้ามาในห้อ งด้วยสีหน้ า และแววตาเป็ นกังวล
เขาบอกผมว่า เขาต้องการจะคุยกับผมเป็ นการส่วนตัว ดังนัน้ ผมขอให้ภรรยาของผมออกจากห้องไปก่อน
“คุณมีอาการทุกอย่างเหมือนคนเป็ นโรคเอดส์” นายแพทย์กล่าว “แต่คุณอย่าเพิง่ ตกใจ ผมขอสอบถามคุณ
ขอคุณตอบผมตามความจริงทุกอย่าง อย่าปิ ดบัง” หลังจากการสอบถามแพทย์ได้กลับออกไป และภรรยาของผมได้
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กลับเข้ามา เธอถามผมว่า แพทย์ได้พูดและตรวจสอบอะไรบ้าง ผมไม่สามารถตอบเธอได้ ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ ใจด้วย
ซํ้า แต่ผมทราบว่าในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมา ผมใช้ชวี ติ ไม่ดเี ลย หรือว่านี่เป็ นสาเหตุทท่ี ําผมเจ็บป่ วย
พลันผมคิดถึงคําของอาจารย์ทพ่ี ดู กับผมไว้วา่ “นี่เป็ นเวลาทีค่ ุณต้องการพระเจ้า”
ผมขอให้ภรรยาออกจากห้องไปสักครู่ใหญ่ เพราะผมต้องการอธิษฐานตามลําพัง ผมอธิษฐานและร้องไห้ ผม
ทูลขอพระเจ้าให้ผมมีโอกาสครัง้ ทีส่ อง และผมทูลขอพระองค์อย่าให้ผมมีเชือ้ โรคเอดส์
หลังจากนัน้ ครู่ใหญ่นายแพทย์คนเดิมทีม่ าตรวจผม ได้กลับเข้ามาในห้องอีกครัง้ หนึ่ง
เขากล่าวว่า “ผมมีข่าวดี และข่า วไม่ด ี ข่าวดีค ือ คุณ ไม่ม ีเชื้อ เอดส์ ข่าวไม่ด ีค ือ ผมไม่ท ราบคุณ เป็ นโรคอะไร”
สําหรับผมเอง ผมทราบว่าพระเจ้าได้ทรงตอบคําอธิษฐานของผม เพราะว่าผลการตรวจ แพทย์ไม่พบเชื้อโรคเอดส์
ในตัวผม
อย่างไรก็ตามในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ในวันต่อมา ผลออกมาคือมีของเหลวไหลออกมาระหว่างเยื่อหุ้มปอด
และเนื้อเยื่อบริเวณทรวงอก แพทย์ได้สอดสายยางเข้าไปและดูดซับเอาของเหลวนัน้ ออกมา แพทย์บอกว่าผมอาจกลับบ้าน
ได้ในอีกห้าวัน
แต่ในอีกห้าวันถัดมาผมยังรูส้ กึ เจ็บปวดอยู่เหมือนเดิม และเมือ่ แพทย์ตรวจอีกครัง้ หนึง่ แพทย์ได้พบก้อนเนื้องอก
แพทย์ได้กล่าวกับผมว่า “อย่างพึง่ ตกใจ ผมอยากบอกคุณว่า มีเพียงการอัศจรรย์ของพระเจ้าเท่านัน้ ทีส่ ามารถจะ
ช่วยคุณให้รอดได้”
แพทย์บอกกับผมว่า “เราจะทําการผ่าตัดฉุ กเฉินให้คุณในบ่ายวันพรุง่ นี้” ผมได้ทําการอธิษฐานอีกครัง้ ผมอ้อนวอน
พระเจ้าให้ผมมีโอกาสอีกครัง้ เพือ่ ผมจะได้เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ใหม่หลังจากทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ ไปอย่างเปล่าประโยชน์หลายปี
ในวันรุ่งขึ้นเมือ่ ผมได้รบั การผ่าตัด หลังจากทีห่ มอให้ยาสลบผมถูกปล่อยให้อ ยู่ในห้อ งตามลําพัง ก่อ นทีผ่ มจะไม่
รูส้ กึ ตัว ผมอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์ให้ผมมีชวี ติ รอด ผมจะรับบัพติศมา และถวายชีวติ ของผมให้แก่พระองค์”
ภายหลัง ผมได้ ท ราบว่ า การผ่ า ตัด ใช้เวลาหกชัว่ โมง และเมื่อ ผมรู้ส ึก ตั ว ผมได้ ก ลับ ไปอยู่ ใ นห้ อ งคนป่ วย
ทีไ่ ด้อยู่มาก่อน ภรรยาและลูกสาวทัง้ สองของผมกําลังรอทีจ่ ะพูดกับผม ผมแน่ใจว่าพระเจ้าทรงประทานโอกาสให้ผมอีกครัง้
หนึง่
ผมรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 21 วัน ในทีส่ ุดก็ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้ สามสัปดาห์ต่อมา โบสถ์ได้เปิ ด
ประชุมประกาศพระกิตติคณ
ุ อีกครัง้ ผมไปฟั งในการประชุมทุกคืน และเมือ่ ผูเ้ ทศนาเรียกให้ตดั สินใจในคืนใกล้จบการประชุม
ผมตัดสินใจรับบัพติศมาพร้อมกับอีกหลายคน ปั จจุบนั ผมทํางานเป็ นผูด้ ูแลรักษาทรัพย์สนิ ในฐานะเป็ นหัวหน้ามัคนายกของ
โบสถ์
สรรเสริญพระเจ้า ทีท่ รงประทานโอกาสครัง้ ทีส่ องแก่ผม! ผมจะรับใช้พระองค์จนกว่าชีวติ จะหาไม่
ส่ว นหนึ่ ง ของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่ส ิบ สามของไตรมาสนี้ จะนํ า ไปช่ ว ยในกองทุ น ในการขยายอาคาร
ที่โ รงพยาบาลเซาอี ส แอ๊ ด เวนตีส เพื่อ จะมีห้ อ งหลายห้อ ง พร้อ มอุ ป กรณ์ สํ า หรับ รับ ใช้ ชุ ม ชนด้ า นสุ ข ภาพ ขอบคุ ณ พี่ น้ อ งในพระคริส ต์ ทุ ก ท่ า น ที่ ถ วายทรัพ ย์ ใ นครัง้ นี้ เ พื่ อ พั น ธกิ จ ของพระเจ้ า ในประเทศเม็ ก ซิ โ ก ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน พร้อมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย
ข้อมูลด่วน
 ประชากรจํานวน 123 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศเม็กซิโก
 แหลมที่ ย่ื น ไปในทะเลด้ า นตะวัน ตกของแผ่ น ดิ น ใหญ่ ข องเม็ ก ซิ โ กถู ก เรีย กว่ า “บาจา แคลิฟ อร์ เ นี ย ” และ
เป็ นแหลมทีย่ น่ื ออกไปใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก บนแหลมนัน้ มีตน้ กระบองเพชรมากกว่า 120 สายพันธุ์ขน้ึ อยู่
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 สั ญ ลั ก ษ ณ์ ของป ระเทศเม็ ก ซิ โ ก เป็ น รู ป น กอิ น ทรีย์ กํ า ลั ง เกาะอยู่ บ นต้ น กระบ องเพ ชร ป ากของน กมี งู
ถูกคาบไว้ ตํานานกล่าวไว้วา่ “แอซเท็ก” สร้างเมืองหลวงของพวกเขาชือ่ “เตโนชตีตลัน (ปั จจุบนั คือเม็กซิโก) บนพืน้ ทีท่ ี่
พวกเขามองเห็นนกอินทรีย์จบั อยูท่ ตี่ น้ กระบองเพชรกําลังกินงู
 ประเทศเม็กซิโก เป็ นประเทศทีพ่ ดู ภาษาสเปนมากทีส่ ดุ ในโลก
 ประเทศเม็กซิโกผลิตเงิน (Silver) มากทีส่ ดุ ในโลก
 ประเทศเม็กซิโกผลิตรถยนต์ออกมารวมกันแล้ว มีจํานวนมากกว่าประเทศใดในอเมริกาเหนือ

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 3 มีนาคม 2018
พระเจ้าทําให้ประหลาดใจ
โดย ลอร่า เคล คาร์เมน ฟลอเรส ไดแอส วัย 23...ประเทศเม็กซิ โก
ชีวติ ของลอร่าในประเทศเม็กซิโกเต็มไปด้วยความประหลาดใจ
เมื่อลอร่าอายุได้ 10 ปี เธอได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโดยคาดหวังว่าเพื่อนจะมีการเลีย้ งสังสรรค์ แต่เป็ นว่ากลุ่ม
คนไม่ก่คี นกําลังศึกษาพระคัมภีร์ ลอร่าลองเข้าร่วมในการศึกษาครัง้ นัน้ และเธอรูส้ กึ ชอบ เธอจึงไปร่วมการศึกษา
พระคัมภีรเ์ ป็ นเวลาหนึ่งปี จากนัน้ ลอร่าถูกเชิญให้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในวันสะบาโต และลอร่า
รับคําเชิญนัน้
โอกาสต่อมาทางโบสถ์ได้จดั ให้มกี ารประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณขึน้ ลอร่าได้ไปฟั งการเทศนาทุกคืนเป็ น
เวลาสองสัปดาห์ตดิ ต่อกัน ในคืนใกล้จบการประชุม อาจารย์ผเู้ ทศนาเชิญชวนให้ผฟู้ ั งตัดสินใจรับเชือ่ ในพระเยซู และ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับบัพ ติศมา ลอร่าเป็ นคนหนึ่งในกลุ่มที่รบั เชื่อ และเตรียมตัวเพื่อรับบัพติศมา ในตอนแรก
สมาชิกโบสถ์บางคนเห็นว่าลอร่าน่าจะรออีกสักสองสามปี จงึ จะรับบัพติศมาได้ ทัง้ นี้เพราะคุณพ่อและคุณแม่ของลอร่า
ไม่ใช่แอ๊ดเวนตีส อย่างไรก็ดเี มื่อคณะกรรมการโบสถ์เห็นความตัง้ ใจมันคงของลอร่
่
า ประกอบกับพ่อและแม่ของลอร่า
ไม่ขดั ข้องที่ลอร่าจะรับบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ในทีส่ ุดลอร่าก็ได้รบั บัพติศมาพร้อมกับผูเ้ ชื่อคนอื่นๆ ทีย่ นื ขึน้
ต้อนรับพระเยซูในทีป่ ระชุม
เมื่อ ลอร่ าเรีย นจบชัน้ มัธ ยม เธอต้อ งการศึก ษาต่ อ ในมหาวิท ยาลัย แอ๊ ด เวนตีส แต่ เธอขาดเงิน ทุ น การ
ศึกษา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของลอร่าไม่สามารถจ่ายได้ วันหนึ่งศิษยาภิบาลเอ่ยให้ลอร่าฟั งว่า มีชนั ้ เรียนศาสนศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสด้วย ลอร่าเริม่ วาดฝั นจะเป็ นครูสอนพระคัม ภีร์ในระดับชัน้ มัธยมในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
ลอร่าอธิษฐานกล่าวสัญญากับพระเจ้าว่า “หากพระองค์ให้ขา้ พระองค์ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยของแอ๊ดเวนตีส ข้าพระองค์จะรับ ใช้พ ระองค์ด้วยการเป็ น ครู สอนพระคัม ภีร์ในโรงเรีย นมัธยมแอ๊ ดเวนตีส แต่ ห ากพระองค์
ไม่เปิ ดทางให้ขา้ พระองค์ได้ศกึ ษาต่อในตอนนี้ ข้าพระองค์จะหางานทํา และอาจแต่งงาน และหาทางศึกษาต่อ ใน
ภายหลัง”
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของลอร่า ทางมหาวิทยาลัยรับลอร่าเข้าเป็ นนักศึกษา ทัง้ ๆ ที่ลอร่ามีเงินพอ
แค่สําหรับครึง่ หนึ่งของค่าหน่วยกิตในเทอมแรกเท่านัน้ ลอร่าทํางานเป็ นพนักงานทําความสะอาดนอกเวลาเรียน ใน
เทอมต่อไปลอร่าได้รบั ทุนการศึกษา เธอจึงทํางานน้อยลงและมีเวลาให้กบั การศึกษามากขึน้ ในเวลาสี่ปีต่อมาลอร่า
ได้รบั ปริญญาบัตร “วิทยาศาสตร์ครอบครัว” โดยไม่มหี นีตดิ ค้างกับมหาวิทยาลัยเลย
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ลอร่าได้มองเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธออย่างไร ลอร่าตัดสินใจรัก ษาคําสัญญาที่จะ
ทํางานเป็ นครูสอนพระคัมภีรใ์ นโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส แต่เธอจําเป็ นต้องสําเร็จปริญญาโทก่อน และอีกครัง้ หนึ่งเธอไม่ม ี
เงินเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ลอร่า ส่ งจดหมายขอทุ น เรีย นจากมหาวิท ยาลัย แอ๊ ด เวนตีสสองแห่ ง ทัง้ สองแห่ ง ให้คํ าแนะนํ าว่า ลอร่ า
ควรทํางานเป็ นบรรณกร (ผูจ้ ําหน่ายหนังสือของคริสตจักร) เพื่อหาทุนในการศึกษา
ลอร่า ไม่ ก ลัว ที่จ ะทํ างานหาเงิน เรีย น แต่ เธอต้อ งการ “การบ่ งชี”้ จากพระเจ้าเกี่ย วกับ ที่ท่ีเธอควรเลือ ก
ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย แห่ งไหนในสองแห่ง เธอทราบว่าเป็ น การยากที่จะหางานทํ า ในที่ท่ีจะมีรายได้เพียงพอ
สํ า ห รับ ค่ า ใช้ จ่ า ยทั ้ง ห มด ดั ง นั ้น ลอร่ า อธิ ษ ฐานอย่ า งหนั ก ในเรื่อ งนี้ เธอทู ล ขอจากพ ระเจ้ า ว่ า เธอจะไปลง
ทะเบียนเรียนถ้าพระองค์จะทรงให้งานเธอทํา”
สีว่ นั หลังจากลอร่าได้รบั ใบปริญญาบัตร ลอร่าได้รบั จดหมายจาก “มหาวิทยาลัยนาโวโจ” ในจดหมายบอกว่า “เรามี
งานให้คณ
ุ ทํา และคุณจะลงทะเบียนเรียนเวลาไหนก็ได้”
ลอร่าไม่มเี งินแม้แต่ค่าเดินทางไปทีม่ หาวิทยาลัยดังกล่าว แต่เมื่อเพื่อนร่วมชัน้ บางคนได้ย ินเกีย่ วกับสถานการณ์
ข อ ง ล อ ร่ า พ ว ก เข า ต่ า ง ล้ ว ง เงิ น จ า ก ก ร ะ เป๋ า ข อ ง พ ว ก เข า เอ ง ร ว ม กั น เป็ น ก้ อ น แ ล ะ นํ า ม า ม อ บ ให้
ลอร่าเป็ นค่าเดินทาง
ตอนนี้ล อร่าเรีย นสําเร็จ ปริญ ญาโทจาก มหาวิท ยาลัย นาวาโจเป็ นที่เรีย บร้อ ย และกําลังมองหางานสอนพระ
คัมภีรใ์ นโรงเรียนมัธยมสักแห่ง
ข้อพระคัมภีรท์ ลี่ อร่าชืน่ ชอบคือ ยากอบ 1:12 ซึง่ กล่าวว่า “คนทีอ่ ดทนต่อการทดลองใจก็เป็ นสุข เพราะเมือปรากฎ
่
ว่า ผูน้ นั ้ ทนได้แล้ว เขาจะได้รบั มงกุฎแห่งชีวติ ซึง่ พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายทีร่ กั พระองค์”
“ในฐานะเป็ นเยาวชนคนหนุ่มสาวเราต้องได้รบั การทดสอบหลายประการ แต่เราจะได้ชยั ชนะจากการช่วยเหลือของ
พระเจ้า พระเจ้าจะทรงประทานแก่เหล่าผูร้ กั พระองค์ ให้มคี วามสามารถเอาชนะการทดสอบได้ทกุ อย่าง”
ชีว ิต ของลอร่า ได้ ร ับ การเติม เต็ ม ด้ ว ย “สิ่ง ที่ทํ า ให้ เกิด ความประหลาดใจ และเธอชอบอะไรๆ ทํ า นองนั น้ ”
ลอร่ามีคํา แนะนํ า ให้ก ับ นัก ศึก ษาคนอื่น ๆ ผู้ไม่ม ีเงิน เพีย งพอสําหรับ การศึก ษาของแอ๊ ด เวนตีส ...จงไว้ว างใจ
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
“พระเจ้า ทรงเป็ นเจ้า ของทุ ก สิ่งทุ ก อย่ า ง” ลอร่า กล่ าว “พระองค์ จ ะทรงจัด หาไม่เพีย งสิ่ง ที่คุณ มีค วามจํ า เป็ น
แต่จะทรงประทานให้มากกว่า หากคุณไว้วางใจในพระองค์”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปสมทบกองทุนโรงพยาบาลแอ๊ ดเวนตีสซึง่ อยู่ในเมืองที่ ลอร่า
อาศัยอยู่ คือเมือง “วิลลาเฮอร์โมซ่า” เพือ่ ใช้ในโครงการขยายอาคารออกไป ซึง่ ในส่วนทีข่ ยายจะมีหลายห้องเพือ่ ให้บริการ
เรือ่ งสุขภาพแนวใหม่แก่ชมุ ชนต่างๆ ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าในเม็กซิโก...
ขอพระเจ้าทรงอํานวยพรแด่ทกุ ท่านและครอบครัวด้วย
ข้อมูลด่วน
 ฟรีดา คาห์โล เป็ นศิลปิ นชาวเม็กซิโก ผูม้ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ใน ศตวรรษที่ 20
 เม็กซิโก มีดนิ ฟ้ าอากาศจากป่ าฝนเขตร้อน และเปลีย่ นไปเป็ นแห้งแล้งแบบทะเลทราย
 จุดสูงสุดของเม็กซิโกคือปล่องภูเขาไฟ ซึง่ สูง 18,491 ฟุต (5,636 เมตร) เรียกชือ่ ว่า “พิโค ออริซาบา”
เป็ นภูเขาไฟใหญ่อนั ดับสามในอเมริกาเหนือ
 ปิ รามิด มีช่ือ เสีย งคือ อิ ท ซา เป็ นปิ รามิด โบราณของเผ่ า มายัน เป็ นสถานที่ม รดกโลกแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ง แต่ ล ะปี มี
นักท่องเทีย่ วไปเยีย่ มมากกว่า 1 ล้านคน
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 ในป่ าของเม็ ก ซิโ กมีส ัต ว์ ป่ า อย่ า งเสือ จากัว พู ม่ า และ อีก ัว น่ า (สัต ว์ เลื้อ ยคลานขนาดยัก ษ์ ) ในป่ าดงดิบ ทาง
ทิศ ใต้ ข องเม็ ก ซิโ ก คุ ณ สามารถเผชิญ หน้ า กับ สัต ว์ เ ลื้อ ยคลานหลายชนิ ด ลิง หลายชนิ ด และนกสีส ัน สวย
งามอย่ า งเช่ น นกแก้ ว หลายชนิ ด ในท้ อ งทะลก็ ม ีว าฬ และปลากระเบน พะยู น ซึ่ง บางครัง้ จะพบเห็ น ได้ ง่ า ย
ในทะเล บางครัง้ ผูม้ าเยือนสามารถสังเกตุเห็นพะยูนได้ไม่หา่ งออกไปจากชายฝั ง่ “ยูคาตัน”
 ชาวเม็ก ซิโ กชอบกีฬ าเป็ นชิว ิต จิต ใจ ในสมัย โบราณ ผู้ พ่ า ยแพ้ ใ นเกมฟุ ต บอลนั ด สํ า คัญ ครัง้ หนึ่ ง เคยถู ก ลง
โทษถึง ตาย ในเกมกีฬ าบางประเภทมีอ ัน ตรายมาก เช่ น การเล่ น ชนวัว และโรดีโ อ (การขี่ม้า คล้อ งวัว หรือ
ปศุ ส ั ต ว์ อ่ื น ๆ กี ฬ านี้ ประดิ ษ ฐ์ ข้ึ น มาครัง้ แรกในเม็ ก ซิ โ ก) กี ฬ าเช่ น นี้ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น มี ค วามเสี่ ย งอย่ า งยิ่ ง

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 10 มีนาคม 2018
เสียงเห่าของสุนัข
เล่าโดย ชาเนลเล อ๊อคเทฟ วัย 22...ประเทศตริ นิแดด
นักศึกษาหลายสิบคนจากมหาวิทยาลัยเซาเทริ ์นคาริบเบียน ในประเทศตรินิแดด และโทเบโกพากันไปขาย
หนังสือ จากบ้านหลังหนึ่งไปยังบ้านอีกหลังหนึ่ง พวกเขาจะออกขายหนังสืออย่างนี้ทุกช่วงซัมเมอร์ของทุกปี เพื่อหาเงิน
เป็ น ค่ าห น่ วย กิ ต นั ก เรี ย น ห ลาย ค น ใน จํ าน วน นี้ ทํ างาน ใน ค าริ บ เบี ย น แ ต่ พ วก เข าได้ เ ข้ า ร่ ว ม ก ลุ่ ม
นักศึกษา 10 คน พากันบินไปขายหนังสือทีป่ ระเทศแคนาดา
ผมมาถึงเมือง “โพโนคา” ซึง่ อยู่ในเขตพืน้ ทีเ่ มืองอัลเบริ ์ทตา ผมถูกจับคู่กบั นักศึกษาจากประเทศโรมาเนีย ผูพ้ ูด
ภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อย เราขายบ้านต่อบ้าน หรือร้านคนละฟากของถนน และพยายามเหลือบมองดูกนั และกัน
ผมสามารถสังเกตเห็นใบหน้าของนักศึกษาจากโรมาเนียแสดงความผิดหวัง
“คุณต้องการความช่วยเหลือไหม” ผมถามเขา ขณะทีเ่ รามุ่งสูถ่ นนสายสุดท้ายสําหรับวันนัน้
บ้านหลังแรกของถนนเส้นนัน้ ชายเจ้าของบ้านปิ ดประตูดงั ปังเป็ นการปฏิเสธนักศึกษาจากโรมาเนีย ด้วยเหตุผล
บางประการ ผมเห็นเป็ นเรื่องขําขัน และหัวเราะออกมาก เมื่อมองดูหน้ าเพื่อนร่วมงานเต็มไปด้วยความเศร้าหมอง
ดังนัน้ ผมกล่าวขอโทษ และกล่าวต่อว่า “ให้เราทํางานร่วมกัน ณ ประตูบา้ นแต่ละหลังนะครับ”
ผมข้ามถนนไปทํางานช่วยเพื่อน เราอธิษฐานร่วมกัน และตรงเข้าไปยังบ้านถัดไปซึ่งเป็ นบ้านเดี่ยว ผมเคาะที่
ประตู และได้รบั การตอบสนองในทันที ไม่ใช่เจ้าของบ้าน แต่เป็ นการเห่าเสียงดุดนั ของสุนขั ตัวเล็ก โดยปกติเจ้าของสุนัข
จะไม่ชอบใจเมื่อสุนัขของพวกเขาเห่า และมักปฏิเสธที่จะซื้อหนังสือจากเรา พลันผูห้ ญิงเจ้าของบ้านเปิ ดประตูออกมา
และดูสหี น้าไม่ค่อยพอใจเมื่อเห็นใบหน้าของเรา ส่วนสุนขั ขนปุกปุยก็แสดงความไม่พอใจเช่นกัน โดยยังเห่าอยู่ต่อไปแม้
จะลดโทนเสียงลงบ้าง
ผมพยายามไม่สนใจเสียงเห่าของสุนขั และล้วงหนังสือเกีย่ วกับสุขภาพชื่อ “สมุนไพรและการเยียวยา” ออกมา
จากกระเป๋ า ขณะที่ ผ มพู ด บรรยายถึ ง สรรพคุ ณ ของสมุ น ไพร ผมสัง เกตว่ า ผู้ ห ญิ ง คนนี้ กํ า ลัง จะปฏิ เ สธผม
เพราะสุนขั ของเธอไม่ยอมหยุดเห่า ดังนัน้ ผมพูดอย่างนุ่มนวลกับสุนขั ว่า “เจ้าขนปุกปุยช่างน่ารักจัง มีอะไรผิดปกติหรือ
จ๊ะ..ทําไมส่งเสียงดังอย่างนัน้ หรือเพราะว่าฉันเป็ นคนแปลกหน้า”
ผูห้ ญิงคนนัน้ ถามผมขึน้ ทันทีวา่ “พ่อหนุ่มเคยมาทีบ่ า้ นของฉันก่อนหน้านี้หรือเปล่า”
คําถามนี้ทําให้ผมรูส้ กึ งง จึงตอบไปตามตรงว่า “เปล่าครับ ผมไม่เคยมาทีบ่ า้ นหลังนี้มาก่อน”
“ถ้าไม่เคยมา คุณทราบได้อย่างไรเกีย่ วกับ “ปุกปุย” เธอถาม
ผมตอบไปว่า “ผมไม่รจู้ กั สุนขั ของคุณน้าหรอก”
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ผู้ห ญิ งเชิญ ให้เราเข้า ไปในบ้าน พอเรานัง่ ลงบนโซฟา หญิ งเจ้า ของบ้านพู ด ว่า “ปุ กปุ ย” เป็ นชื่อ ของสุนั ข
ตัว ก่ อ น ที่ฉั น ตัง้ ให้ เป็ นชื่อ ของสุนัข ตัว โปรด และมัน พึ่งตายไปไม่ น านนี้ ตัว ที่เห่ า คุ ณ อยู่ เมื่อ กี้เป็ นสุนัข ตัว ใหม่
ทีฉ่ นั หามาแทน “ปุกปุย”
ผมรูส้ กึ ประหลาดใจทีไ่ ด้ยนิ เช่นนัน้ จึงแสดงความเสียใจ และความเห็นอกเห็นใจทีเ่ ธอสูญเสียสุนขั ตัวโปรดไป
ผู้หญิงเจ้าบ้านถามพวกเราว่า “พวกเธอออกมาทํ าอะไรขณะที่ฝนกํ าลังตกอย่ างนี้ ผมยิ้มแล้วหยิบหนังสือ
ชือ่ “เคล็ดลับแห่งความสุข” ออกมาจากกระเป๋ า
ขณะหญิงเจ้าของบ้านถามถึงราคาหนังสือ พลันสามีของหญิงเจ้าของบ้านก็เปิ ดประตูเข้ามา ผมหันไปทางเขา
และทักทายว่า “สวัสดีครับ วันนี้คณ
ุ สบายดีไหมครับ” ผมชือ่ แชลเนลเล “คุณชือ่ อะไรครับ”
“ชือ่ ยอห์น” เขาตอบ
“เป็ นไปไม่ได้ครับ” ผมพูดต่อ
“ทําไมเธอบอกว่าเป็ นไปไม่ได้ละ่ ” หญิงเจ้าของบ้านถาม
“นัน่ เป็ นชือ่ คุณพ่อของผมครับ” ผมตอบ หญิงเจ้าของบ้านเข้าสวมกอดผม และถามผมว่า “เธอมาจากเมือง
ไหน” ผมตอบไปว่า “ผมเกิดและเติบโตขึน้ ทีเ่ กาะ “เซ็นต์ลเู คีย” นํ้าตาของเธอไหลออกมา เธอพูดว่า “เรากําลังจะพักร้อน
ในคราวต่อไปบนเกาะเซ็นต์ลเู คีย”
เธอถามผมเกีย่ วสถานทีท่ ่องเทีย่ วบนเกาะ ค่าอาหาร และทีพ่ กั เพื่อจะเปรียบเทียบกับกระเป๋ าเงินของเธอ
แล้ว เธอพู ด ขึ้น ว่า “ปกติเราจะไม่ พู ด คุ ย กับ คนขายสิน ค้ า ที่ป ระตู บ้ า น แต่ สํา หรับ เธอทัง้ สองจะต้อ งเป็ น
ทูตสวรรค์ของฉันก็เป็ นได้” “เธอเรียกสุนัขของฉันว่า “ปุกปุย” อีกอย่างเธอเป็ นคนมาจากเกาะที่ฉันวางแผนจะไปพัก
ร้อนในคราวต่อไป และชือ่ คุณพ่อของเธอเป็ นชือ่ เดียวกับสามีของฉัน และเธอเองก็มรี อยยิม้ ทีส่ ดชืน่ มาก เธอแน่ใจหรือว่า
เธอไม่ใช่ทูตสวรรค์จริงๆ”
ผมเปิ ดยิม้ กว้าง และกล่าวยํ้าว่า “ผมแน่ใจผมเป็ นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งทีช่ อ่ื แชลเนเลเท่านัน้ ”
หญิงเจ้าของบ้านซือ้ หนังสือทัง้ สองเล่ม และขอให้ผมเซ็นชือ่ ลงบนหนังสือทัง้ สองเล่ม พร้อมทัง้ ลงวันทีก่ ํากับ
ไว้ดว้ ย อนึ่งผมได้เพิม่ ข้อพระคัมภีรซ์ ่งึ เป็ นพระสัญญาไว้ขา้ งๆ ชื่อของผมด้วย หญิงเจ้าของบ้านกอดหนังสือทัง้ สองไว้
แนบอกของเธอแน่น
ขณะที่เราเดินออกมาจากบ้านหลังนัน้ เพือ่ นชาวโรมาเนียนของผมรูส้ กึ ทึ่ง และพูดกับผมว่า “แชลเนเล คุณทํา
ได้อย่างไรนี่ เธอกําลังจะปฏิเสธเรา แต่คุณกลับขายหนังสือได้ถงึ สองเล่ม”
ผมเอาเงินค่าหนังสือทัง้ หมดให้กบั เขา และพูดว่า “พระเจ้าเป็ นผูท้ าํ ไม่ใช่ผม”
ขณะที่เรากําลังเดินไปบนถนน หญิงเจ้าของบ้านที่พ่งึ ซื่อหนังสือจากเรา ตะโกนไล่หลังเรามาว่า “ฉันยังคิดว่า
เธอเป็ นทูตสวรรค์ องค์หนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าสําหรับหนังสือทีด่ เี ยีย่ ม ฉันจะแบ่งปันกับลูกสาวของฉัน”
ผมรู้สกึ มีค วามสุขมาก ที่ผ มได้ห ยุด และสนทนากับ เจ้าของบ้าน โดยการทรงนํ าของพระเจ้า ถือ ว่าวัน นัน้
ผมได้บรรลุเป้ าหมายแล้ว ทีผ่ มได้เข้าไปในบ้านหลังนัน้
ปัจจุบนั แชลเนเลอายุ 22 ปี เรียนสําเร็จเอกบัญชีในมหาวิทยาลัยของเซาเทริ ์น คาริบเบีย้ นแอ๊ดเวนตีสซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี
เมืองตรินิแดด และโทบาโก ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะนํ าไปสร้างอาคารโบสถ์หลัง
แรกของมหาวิทยาลัย...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าในตรินิแดด ขอพระเจ้า
ทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย
ข้อมูลด่วน
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 ต้ น พ ริ ก 3 ใน 5 ส าย พั น ธุ์ ท่ี ให้ รสเผ็ ด ที่ สุ ด ใน โลก ม าจ าก ต ริ นิ แด ด มี ช่ื อ ว่ า “ต ริ นิ แด ด ม อ ร์ รู ก า”
แมลงป่ องเอาท์ลาห์ แมลงป่ องตรินิแดด ปะการังรูปร่างสมองขนาดใหญ่ทใ่ี นโลกพบได้ทส่ี เปย์ไซด์-โตเบโก ปะการัง
ดังกล่าวมีขนาดกว้าง 10 ฟุต และยาว 16 ฟุต
 ในปี ค.ศ. 2006 ตรินิ แ ดดและโตเบโก เป็ นประเทศที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นสํ า หรับ
ฟุตบอลโลก
 นายแพทย์ ข องตรินิ แ ดดชื่อ โยเซฟ เลนน็ อ ค พาวัน ได้ ค้น พบการแพร่เชื้อ ของ “โรคกลัว นํ้ า ” จากค้า งคาว
ดูดเลือดไปสูค่ นได้ ในปี ค.ศ. 1933 ซึง่ นําไปสูก่ ารพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อต้านเชือ้ ไวรัสชนิดนี้
 ตรินิแดด และโตเบโก เป็ นประเทศเดียวทีเ่ มืองหลวงของประเทศถูกตัง้ ชือ่ ตามชือ่ ของอีกประเทศหนึ่ง
 จัง หวะดนตรีท่ี ช่ือ “คาลิบ โซ่ ” ซึ่ ง มี จ ัง หวะของกลองเป็ นเอกลัก ษณ์ และการเต้ น จัง หวะ “ลิม โบ้ ” ทัง้ สอง
นี้มตี น้ กําเนิดมากจาก ตรินิแดด และโตเบโก
ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 17 มีนาคม 2018
การตัดเย็บเพื่อพระเยซู

โดย มาวิ ส เบอร์เรลล สเปนเซอร์ วัย 66 ปี ...ประเทศจาเมกา
ทีแ่ ล้ว

มาวิส เบอเรลล สเปนเซอร์ไม่แน่ใจว่าจะทําประการใดกับสามีท่ที ําธุรกิจเป็ นช่างตัดสูทเมื่อเขาตายลงเมื่อ 10 ปี

สามีของเธอไม่เพียงเป็ นช่างตัดสูทฝีมอื เยี่ยม แต่ยงั ขยายร้านสูทออกไปถึง 3 แห่งในจาเมกา รวมทัง้ มีรา้ นใหญ่
ใน “เอาท์เลท” อีกแห่งซึง่ มีคนงานถึง 25 คน ซึง่ “เอาท์เลท” แห่งนี้ตงั ้ อยู่ในศูนย์ธุรกิจของเมืองหลวงคือเมืองคิงส์ตนั
มาวิสมองเห็นว่าเธออยู่บนเส้นทางแยก แต่ในทีส่ ดุ เธอตัดสินใจจะบริหารธุรกิจด้วยตัวเธอเอง
10 ปี ผ่านไป มาวิสพบว่าตัวเธออยู่บนทางแยกอีกครัง้ หนึ่ง เธอต้องการรับบัพติศมาสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส และวันเสาร์เป็ นวันทีเ่ ธอดําเนินธุรกิจได้ดมี าก เธออธิษฐานอย่างร้อนรนว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร
มาวิสเป็ นคริสเตียนไปโบสถ์วนั อาทิตย์มาแต่เด็ก เธอไปโบสถ์บ้าง แต่บางครัง้ ก็หายไปจากโบสถ์นานๆ มาวิส
เรียนรูเ้ กีย่ วกับวันสะบาโตจากเพื่อนแอ๊ดเวนตีสหลายคน แต่มาวิสเองไม่เคยทราบเกีย่ วกับวันสะบาโตที่ พระเจ้าทรง
บัญชาไว้วา่ “จงระลึกถึงวันสะบาโต และถือรักษาไว้ให้บริสทุ ธิ ์” ว่าเป็ นการทรงตรัสกับคริสเตียนทุกคนแม้ในเวลาปัจจุบนั
ด้วย
สิง่ ต่างๆ เริม่ เปลีย่ นแปลง เมื่อเพื่อนแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งเชิญให้ไปศึกษาพระคัมภีรส์ ปั ดาห์ละครัง้ มีเพื่อนนัก
ธุ ร กิ จ แอ๊ ด เวนตี ส คนหนึ่ ง ได้ อ ธิษ ฐานกับ สามี ข องมาวิส ตัง้ แต่ ส มัย ที่ เ ขามี ช ีว ิต อยู่ และในตอนนั ้น มาวิส และ
สามีป ฏิเสธที่จ ะไปนมัส การในวัน สะบาโตแม้ เ พื่อ นคนนั น้ จะเชิญ ชวนอย่ า งจริง จัง เพราะทัง้ สองมีง านยุ่ ง มาก
ในวัน เสาร์ แต่ ต อนนี้ ห ลัง จาก 10 ปี ผ่ า นไป เพื่ อ นคนนั น้ ซึ่ ง บอกกับ มาวิส ว่า ได้ อ ธิษ ฐานเผื่อ เธอเสมอ ได้ ช วน
มาวิสไปศึกษาพระคัมภีรก์ บั กลุม่ เล็ก และคอยโทรชวนอยู่ไม่หยุดหย่อน
ในทีส่ ดุ มาวิสไปศึกษาพระคัมภีรก์ บั กลุม่ เล็ก และพบว่าเธอรูเ้ กีย่ วกับพระคัมภีรน์ ้อยจริงๆ
เธอกล่าวเป็ นพยานในโอกาสต่อมาว่า “ทุกสิง่ เริม่ เปิ ดออกกับฉันผ่านพระคัมภีร์ ฉันไม่ทราบในสิง่ เหล่านี้ทงั ้ หมด
ฉันไม่เคยทราบเลยว่ามีสงิ่ ต่างๆ เหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร”์
เพิม่ เติมจากความจริงเรือ่ งวันสะบาโต เธอไม่เคยตระหนักว่า พระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาในครังที
้ ่สองในอีกไม่
นาน เพื่อจะรับผูช้ อบธรรมกลับบ้านแห่งสวรรค์ เธอรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ ที่พ ระคัมภีรไ์ ด้กล่าวพรรณนาเกี่ยวกับโลกใหม่ไว้
ด้วย
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มาวิสกล่าวเป็ นพยานว่า “ยิง่ ได้ศกึ ษาพระคัมภีรไ์ ปมากเท่าไร ฉันยิง่ ต้องการจะรับฟั งมากขึน้ ”
อย่างไรในเวลาดังกล่าว มาวิสยังคงบริหารจัดการธุรกิจร้านสูทของเธอในวันสะบาโต และแล้วคืนหนึ่งขณะมาวิส
ขับรถกลับบ้านหลังการศึกษาพระคัมภีร์ เธอได้ยนิ เสียงเรียกชือ่ เธอแล้วบอกว่า “เธอสามารถบริหารจัดการได้ แต่เธอไม่
สามารถปิ ดบังความจริงในใจเธอได้”
มาวิสเริม่ อธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังเกีย่ วกับวันสะบาโต
“ฉันยังไม่ได้ตอบรับอย่างเต็มตัวในสิง่ ทีฉ่ นั ได้เรียนรู”้ ...และเธอกล่าวกับตัวเองต่อไปว่า “ฉันเชือ่ ในสิง่ ทีพ่ ระผูเ้ ป็ น
เจ้าทรงตรัสกับฉัน ฉันกําลังวิง่ หนีไปจากพระองค์ ฉันไม่อาจซ่อนตัวได้ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึน้ ”
ในเดือนธันวาคม ปี 2016 มาวิสทําการตัดสินใจ เธอเขียนประกาศเหนือประตูรา้ นทัง้ สามแห่งของของเธอ มี
ข้อความว่า “มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 มกราคม เป็ นต้นไป ร้านตัดผ้า และขายเสือ้ ผ้า “สเปนเซอร์” จะปิ ดในวันเสาร์” และร้านจะ
เปิ ดดําเนินการตามปกติในวันอาทิตย์
ลูกค้าหลายคนพากันบ่นอย่างมีอารมณ์โกรธ เกีย่ วกับการทีร่ า้ นปิ ดทําธุรกิจในวันเสาร์
คนหนึ่งพูดออกมาว่า “คุณทําเช่นนี้ได้อย่างไรกัน”
“วันเสาร์เป็ นวันทีท่ ําธุรกิจบังเกิดผลมากทีส่ ดุ เหตุใดจึงมาปิ ดเสียได้” อีกคนหนึ่งพูดเสริม
เมื่อมีคนถามเช่นนี้กบั มาวิส เธอมักจะตอบว่า “พระบิดาของฉันในสวรรค์บอกฉันว่า มีฝงู สัตว์ 1,000 ตัวบนยอด
เขาเป็ นของพระองค์ จึงไม่น่าแปลกใจทีพ่ ระองค์จะประทานให้ฉนั สัก 10 ตัว”
แม้ ว่ า ร้า นทั ้ง 3 ของมาวิส จะปิ ดในวัน เสาร์ ร้ า นทั ง้ 3 กลับ เริ่ม รุ่ ง เรือ งขึ้ น เหล่ า ลู ก ค้ า ยกย่ อ งเธอ
ที่จะเปิ ดร้านในวันอาทิตย์แทน เพราะมีห้างหลายห้างเปิ ดอยู่ในตึกเดียวกัน ทําให้ลูกค้าหาที่จอดรถได้ยากมากในวัน
เสาร์ แต่หา้ งอื่นๆ จะปิ ดในวันอาทิตย์ ดังนัน้ เมื่อลูกค้าร้านของมาวิสมาซือ้ เสือ้ ผ้าในวันอาทิตย์จงึ หาทีจ่ อดรถได้งา่ ย
มาวิสกล่าวเป็ นพยานว่า “ยอดขายสินค้าของฉันเพิม่ ขึน้ ” คนจํานวนไม่น้อยเคยมาทีร่ า้ นในวันระหว่างสัปดาห์
หรือในวันเสาร์ต่างบอกว่า พวกเขาสะดวกสบายกว่าทีจ่ ะมาเข้าร้านในวันอาทิตย์ พวกเขาไม่ตอ้ งเครียดกับการหาทีจ่ อด
รถ”
“สิง่ ที่สําคัญยิ่งกว่าเงินทอง” มาวิสกล่าวคือ “ฉันมีญาติพ่นี ้องฝ่ ายวิญญาณจิตใหม่ในโบสถ์ ซึ่งเท่ากับฉันได้มี
ครอบครัวใหม่ในพระเจ้า แม้เวลาจะผ่านไป มาวิสจําได้ดวี า่ เธอได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อเธอมานมัสการทีโ่ บสถ์
ครังแรก
้
และครังต่
้ อๆ มาจนปัจจุบนั ”
มาวิสกล่าวอย่างประทับใจว่า “มันเหมือนกับการเปิ ดประตูบานใหญ่ ทุกคนเร่งรีบมาต้อนรับฉัน ฉันแทบไม่เชื่อ
ว่าพีน่ ้องในพระคริสต์ชา่ งน่ารัก และมีใจกรุณาอย่างยิง่ ฉันไม่เคยมีความตื่นเต้นดีใจมากเท่านี้มาก่อนในชีวติ ของฉัน”
ปั จจุบนั มาวิส อายุ 66 ปี เธออธิษฐานกับผูร้ ่วมงาน ก่อนเปิ ดร้านทุกเช้า เธอทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้
ลูกค้า และประทานพละกําลังแก่ผรู้ ่วมงาน และประทานให้พวกเขารักซึ่งกันและกัน เธอกล่าวว่าในอดีตคนงาน หรือ
ลูกจ้างมักโต้เถียง หรือทะเลาะกันบ่อย แต่เดีย๋ วนี้มบี รรยากาศสงบ และให้ความร่วมมือเป็ นหนึ่งในงานธุรกิจของ
เธอ
มาวิส ได้เชิญ ลูก จ้า งเข้า ร่ว มการศึก ษาพระคัม ภีร์ก ลุ่ม เล็ก และในจํ า นวนนัน้ มีห นึ่ งคนกํ าลังเตรีย มตัวรับ
บัพติศมา
เมื่อมีผถู้ ามมาวิสว่า เธอมีคําแนะนํ าอะไรเกี่ยวกับการที่ชาวแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งจะดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะใน
เรื่องการถือรักษาวันสะบาโต เธอตอบว่า “คุณไม่มอี ะไรจะสูญเสีย แต่คุณจะได้รบั มากขึน้ เมื่อคุณถวายทัง้ หมดแด่พระ
เจ้า”
ข้อ พระคัม ภีร์ท่ีม าวิส ชื่น ชอบคือ ฟี ลิป ปี 4:13 ซึ่ง มีข้อ ความว่า “ข้า พเจ้า ผจญทุ ก สิง่ ได้ โดยพระองค์ ผู้
ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า”
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มาวิสให้คําแนะนํ ากับทุกคนว่า “จงให้สายตาของพี่น้องเพ่งมองไปที่พระเยซูคริสต์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ น
นํ้าแห่งชีวติ ” พระเยซูเองทรงตรัสว่า “ถ้าปราศจากพระองค์ ท่านจะทําสิง่ ใดไม่ได้เลย...แต่เมื่อมีพระองค์สถิตอยู่ดว้ ย พี่
น้องจะทําได้ทุกสิง่ ”
ข้อมูลด่วน
 ในปี ค.ศ. 1988 จาเมกา เป็ นประเทศแรกในประเทศเขตร้อ นที่ ส่ ง ที ม แคร่ เลื่อ นหิ ม ะไปเข้ า แข่ ง ขัน กี ฬ า
โอลิมปิ กฤดูหนาว
 จาเมกา มีพนั ธุก์ ล้วยไม้จากต่างประเทศมากกว่า 200 สายพันธุ์ และมีกล้วยไม้ประจําถิน่ อีก 73 สายพันธุ์
 ท่าเทียบเรือ คิงส์ตนั เป็ นท่าเทียบเรือตามรูปแบบธรรมชาติ ใหญ่เป็ นอันดับ 7 ของโลก
 จาเมกาเป็ นบ้านของชายทีว่ งิ่ เร็วทีส่ ดุ ในโลก (เมื่อหลายปี ก่อน) เขาชือ่ “ยูเซียน โบลท์”
ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 24 มีนาคม 2018
ได้รบั เป็ นบุตรของพระเจ้า

เล่าโดย แร็กลัน ไวเต วัย 50...ประเทศจาเมกา
(ขอให้ชายคนหนึ ง่ เป็ นผูเ้ ล่าข่าว โดยเล่าเป็ นบุคคลทีห่ นึ ง่ “ผม”)
ผมเติบโตขึน้ มาในบ้านเลีย้ งเด็กกําพร้า เมื่ออายุได้ 6 ขวบถูกรับเป็ นบุตรบุญธรรมโดยครอบครัวคริสเตียน
ถือ รัก ษาวัน อาทิต ย์ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ บุ ญ ธรรมของผมเสี ย ชีว ิต ในอุ บ ัติเ หตุ เมื่อ ผมอายุ ไ ด้ 17 ปี หลัง จากนั ้น
ผมลําบากมากแทบไม่มอี าหารรับประทาน ผมต้องดิน้ รนเอาชีวติ รอด ผมเริม่ มองหาพ่อแม่ทใ่ี ห้กําเนิดผมในฝ่ ายเนื้อ
หนัง
ผมกลับเข้าไปอยู่บ้านเด็กอีกครัง้ หนึ่ง มีผหู้ ญิงคนหนึ่งบอกกับผมว่า เธอรู้จกั กับคุณแม่ผูใ้ ห้กําเนิดผม แต่
เธอไม่ทราบว่าแม่ของผมอาศัยอยู่ทไ่ี หน ยังมีชวี ติ อยู่หรือไม่ ผูห้ ญิงทีร่ ู้จกั แม่ของผมพยายามสอบถามหาแม่ของผม
แต่ไม่มใี ครให้ความกระจ่างได้
ต่อมาผมเดินทางไปที่หน่วยประชาสงเคราะห์ของรัฐ เพื่อถามหาคุณแม่ของผมว่ามีชอ่ื ได้รบั การสงเคราะห์
จากหน่ วยงานของรัฐบาลบ้างหรือไม่ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สตรีคนหนึ่งมีช่อื คุณแม่ของผม และบอกกับผมว่าคุณแม่
ของผมเคยได้รบั การสงเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐเมื่อหลายปี ก่อน และยังบอกผมด้วย ผมมีพ่ชี ายคนหนึ่งขณะนี้
กําลังเรียนอยู่ในชัน้ มัธยมปลาย เธอไม่บอกชื่อโรงเรียนแห่งนัน้ และไม่บอกว่าพี่ชายของผมชื่ออะไร เพราะขัดกับ
นโยบายของรัฐ แต่เธอสัญญาว่าจะติดต่อพีช่ ายของผมให้ เพื่อเขาจะมาพบผมถ้าเขาต้องการ
วันหนึ่งขณะทีผ่ มกําลังเฝ้ าดูการเตะฟุตบอลของนักเรียนมัธยม ครูโรงเรียนมัธยมคนหนึ่งเดินมาแตะทีไ่ หล่
ของผม “เธอชือ่ แร็กลัน ใช่ไหม เราเป็ นพีช่ ายของเธอ...และนี่เป็ นเป็ นพีช่ ายของเธออีกคนหนึ่ง”
ผมรูส้ กึ ดีใจ และรูส้ กึ ตื่นเต้นมาก ทีไ่ ด้พบพีร่ ่วมสายโลหิตในเวลาเดียวกันถึง 2 คน
พี่ชายของผมที่เป็ นครูช่อื “คาร์ล” เขาอายุม ากกว่าผม 7 ปี และเขาต้อ งการให้ผมไปอาศัยอยู่ด้วยที่บ้าน
ดังนัน้ ผมจึงกลับไปทีบ่ ้านพักเด็กซึ่งเป็ นบ้านสงเคราะห์ของรัฐ เก็บข้าวของแล้วไปพักอาศัยอยู่กบั พี่ชายทัง้ สอง ผม
ได้พบคุณแม่ของผมซึ่งพักอยู่กบั พีช่ ายด้วย นี่เป็ นครัง้ แรกทีผ่ มได้พบเธอ เธอได้รบั ผลกระทบทางด้านจิตใจมามาก
และดูเหมือนเธอจะจดจําผมไม่ได้ แต่ผมมีความยินดีทใ่ี นทีส่ ุดได้พบเธอ
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พีช่ ายของผมเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และเขาเชิญผมไปที่โบสถ์กบั เขาในวันสะบาโต สมาชิกโบสถ์ชว่ ย
อะไรผมหลายอย่าง ผมไม่สามารถอ่าน และเขียนได้ดี สมาชิกได้ชว่ ยสอนหนังสือผม โดยให้ผมอ่านคู่มอื การศึกษา
วัน สะบาโต พวกเขาช่ ว ยให้ ผ มได้ เ ข้ า ชัน้ ภาคฤดู ร้ อ นในมหาวิท ยาลัย แอ๊ ด เวนตี ส จนผมสามารถสอน
พระคัมภีรใ์ ห้ผสู้ นใจได้
เมื่อผมอายุ 22 ปี ผมตกหลุมรักกับผู้หญิงคนหนึ่ง และต่อ มาเราได้แต่งานกัน ผมทํางานในปั ้ม นํ้ ามันใน
แหล่งท่องเที่ยว คือ “อ่าวมอนเทโก” ในช่วงเวลาดังกล่าวผมทํางานเป็ นผูน้ ําเยาวชนในโบสถ์ดว้ ย ผูป้ กครองคนหนึ่ง
ขอให้เปิ ดสาขาโรงเรียนวันสะบาโตขึน้ ในพืน้ ทีห่ มู่บา้ นทีอ่ ยู่ห่างออกไป ขณะเดียวกันเราออกเยีย่ มเยียน และให้การ
หนุนใจอดีตสมาชิกโบสถ์ดว้ ย ขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงช่วยให้เรานํ าสมาชิกเก่าจํานวน 50 คนกลับมาโบสถ์ได้อกี ครัง้
หนึ่ง
ชีวติ ส่วนตัวของผมล้มเหลวตอนผมอายุ 36 ปี ผมและภรรยาหย่าขาดจากกัน ต่อมาผมโต้เถียงกับผูป้ กครอง
โบสถ์คนหนึ่ง และผมเดินออกจากโบสถ์ไป ในเวลาดังกล่าวผมยังถือรักษาวันสะบาโต แต่นมัสการทีบ่ า้ น
3 ปี ต่อมา ผมย้ายที่อ ยู่จากด้านหนึ่งของเกาะไปยังเมือ งหลวงของประเทศ คือ กรุงคิงส์ตนั ณ ที่อยู่แห่ ง
ใหม่ผมร่วมทุนกับเพื่อนสนิท ส่วนภรรยาของผมไปอาศัยกับญาติสนิทของเธอในอีกเมืองหนึ่ง ขณะทีผ่ มพยายามทํา
ให้ธุรกิจเติบโต แต่ธุรกิจกลับล้มเหลว หลังจากที่ผมและหุน้ ส่วนโต้เถียงเหตุผลกัน ผมหางานทําได้ แต่กระนัน้ ผมก็
ต้องขายบ้านของผมไป ความหยิง่ ทําให้ผมไม่ยอมกลับไปหาภรรยา และขอความช่วยเหลือจากญาติคนอื่นๆ ผม
กลายเป็ นคนไร้บา้ น ผมต้องนอนบนป้ ายรถเมล์ ใต้สะพานหรือซอกตึกผมตกตํ่าอยูอ่ ย่างนัน้ ประมาณ 3 เดือน
วันหนึ่งผมนัง่ ในสวนสาธารณะพูดคุยกับคนไร้บ้านอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับว่า ผมจะอาบนํ้ าได้ท่ไี หน เพื่อจะ
ได้เปลีย่ นเสือ้ ผ้าตัวใหม่ และจะหาอาหารได้จากทีไ่ หน เขาบอกผมว่า “ไปยังบ้านพักสมาริตนั ใจดี สิ” เจ้าหน้าทีท่ น่ี นั ้
จะเลีย้ งอาหารคุณ
ผมตอบว่าดีจริงๆ ผมจะไปทีน่ นเดี
ั ่ ย๋ วนี้เลย
เมื่อไปถึง “บ้านพักสมาริตนั ใจดี” เจ้าหน้าที่ ที่บ้านพักแห่งนี้แสดงความกรุณาต่อผม พวกเขาให้อาหารผม
รับประทาน และให้เสือ้ ผ้าผมเปลีย่ น ในไม่นานผมได้เรียนรูว้ า่ “บ้านพักสมาริตนั ใจดี” เป็ นของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส และสมาชิกจิตอาสาเป็ นเจ้าหน้าทีด่ ําเนินการ
ผมได้มาเยี่ยม บ้านพักสมาริก นั เป็ นประจํา และผมมีความรู้สกึ ว่าผมควรจะทําอะไรสักอย่างเป็ นการตอบ
แทน ดังนัน้ ผมเริม่ ตัดหญ้า และทําสะอาดสนาม และในช่วงต่อมาผมเริม่ ไปนมัสการที่โบสถ์อกี ครัง้ หนึ่ง และไม่นาน
ผมได้รบั บัพติศมาใหม่
ปั จจุบนั ผมอายุ 50 ปี และเป็ นผูจ้ ดั การดูแล “บ้านพักสมาริตนั ใจดี” ผมมีห้องทํางานเล็กๆ และมีทพ่ี กั อาศัย
และผมได้คนื ดีกบั ภรรยาคนทีส่ องของผม
ผมเคยใช้ชวี ติ ลําบากบนท้องถนน เป็ นการดีทผ่ี มได้ถูกรับเป็ นบุตรบุญธรรม เป็ นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า
ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสมาริตนั ใจดี ซึ่งตัง้ อยู่ในเมือง
คิงส์ตนั ประเทศจาเมกา เพื่อขยายตึกให้รองรับคนลําบากได้มากขึน้ และศูนย์แห่งนี้ให้บริการรักษาพยาบาลฟรี
รวมทัง้ ดูแลเรื่องฟั นให้กบั ผูพ้ กั อาศัยด้วย
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีใ่ ห้การช่วยเหลือโครงการของ “บ้านพักสมาริตนั ใจดี” ให้สามารถเข้าถึง
คนไร้บา้ น ในประเทศจาเมกา และให้การช่วยเหลือคนอย่าง แร็งลันให้พบชีวติ ใหม่
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ข้อมูลด่วน

 ประมาณหนึ่ ง ในสี่ข องรายได้ ป ระเทศจาเมกา ต้ อ งพึ่ งอยู่ ก ับ การท่ อ งเที่ ย ว ในแต่ ล ะปี มีนั ก ท่ อ งเที่ย ว
เข้าเทีย่ วนับล้านคน

 จาเมกาเป็ นเกาะใหญ่ ท่ีสุ ด ในทะเลคาริบ เบีย น ที่พู ด ภาษาอังกฤษ แม้ว่าประชากรบางส่วนของจาเมกา
พูดภาษา “แพทโตอิส” ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็ นพืน้ ฐานในการพูดภาษา “ครีโอเล”

 จาเมกาได้บรรลุเสรีภาพจากอาณาจักรอังกฤษในปี 1962 แต่ยงั คงเป็ นส่วนหนึ่งของ “คอมมันเวลธ” ดังนัน้
พระราชินี ควีนเอลิซาเบ็ธ ที่ 2 ยังเป็ นพระราชินี และประมุขของประเทศ

 ประชากรทัง้ หมดของจาเมกา เป็ น คริส เตีย นโปรเตสแตนท์ ชื่อ “คริส ตจักรของพระเจ้า” และเซเว่น ธ์เดย์
เป็ นคริสตจักรใหญ่เป็ นอันดับ 2 ในจาเมกา ในทุก 9 คนของชาวจาเมกา เป็ นแอ๊ดเวนตีส 1 คน
ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 30 ธันวาคม 2017
รายการโรงเรียนวันสะบาโตที่สิบสาม
เพลงโดยผูม้ านมัสการ
“รุ่งแห่งความรัก”
เลขที่ 95
กล่าวต้อนรับ
ประธาน ร.ร.วันสะบาโต
อธิ ษฐาน
....................................
เงิ นถวาย
....................................
เพลงปิ ด
“ข้าฯชอบกล่าวเรื่องอันประเสริฐ”
เลขที่ 241
ผูอ้ ธิ ษฐานปิ ด
....................................

ผูร้ ่วมในรายการ: ทําการสัมภาษณ์ผชู้ ายและผู้หญิง ผูท้ ําหน้ าที่เป็ นตัวแทน ในรูปแบบการสัม ภาษณ์ถาม-ตอบ
ข้อสังเกต : ไม่ต้องท่องบท (ข่าวมิชชัน) แต่อ่านให้เข้าใจหลายเที่ยว ถ้าจะให้ดใี ห้ทําการฝึกซ้อมก่อนสัก 1-2 รอบ
ผูท้ ําการสัมภาษณ์ และผูถ้ ูกสัมภาษณ์ควรรูส้ กึ ผ่อนคลาย
จัดฉากเป็ นร้านอาหาร
ผู้ส ัม ภาษณ์ : ในไตรมาสนี้ เราจะพบผู้ ค นจากประเทศ ปวยร์โ ตรีโ ก เม็ก ซิ โ ก จาเมกา ตรินิ แ ดด โตเบโก
และเบลีซ ประเทศทัง้ หมดนี้อยู่เขตดูแลของสํานักงานภาคอเมริกากลาง
จูเนีย ร์ และสเตฟานี เป็ นเจ้าของร้านอาการ และดําเนิ นการด้วยตัวเองในเมือ งคิงส์ตนั ในเมือ งหลวงของ
จาเมกา พวกเขาพบกับปั ญ หาหนักเมื่อพวกเขารับบัพติศมา พวกเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจ พวกเขา
หยุดการปรุงอาหารด้วย กุ้ง ปู หรือ หอย เนื้อหมู ต่อ ไปนี้เป็ นบทสัมภาษณ์กิจกรรมของพวกเขา ก่อ นอื่นให้เรา
เริม่ ต้นจากพืน้ ฐานชีวติ ของพวกเขา พวกเขามีอายุกป่ี ี
จูเนี ยร์: ผมอายุ 28 ปี
สเตฟานี : ฉันอายุ 27 ปี
ผูส้ มั ภาษณ์ : พวกคุณพบกันได้อย่างไร
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จู เนี ยร์: เราทัง้ สองทํ า งานที่ ศู น ย์ ข ายเนื้ อ และบริษั ท ขายสุ ร าในจาเมกา ผมเป็ นเชฟคนหนึ่ ง เป็ น คนปรุ ง
อาหารทีใ่ ช้กงุ้ ตัวใหญ่ และหอยต่างๆ รวมทัง้ อาหารทะเลอื่นๆ
สเตฟานี : ฉันทํางานเป็ นผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การในหมวดเหล้าองุ่น และเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ ตัวฉันเองโดยส่วนตัวแล้ว
ชอบดื่มเหล้าองุ่นมาก
ผูส้ มั ภาษณ์ : มารู้จกั กับพระเจ้าอย่างไร
จูเนี ย ร์: 3 ปี ท่ีแ ล้ว เพื่อ นที่เป็ น ชาวแอ๊ด เวนตีส เชิญ ผมไปศึก ษาพระคัม ภีร์ก ับ กลุ่ม เล็กในบ้านของเขา ผมพบ
ว่าการศึกษาพระคัมภีรน์ ่าสนใจ และผมเชิญสเตฟานีให้ไปศึกษพระคัมภีรร์ ่วมกับผม แต่เธอไม่สนใจ
สเตฟานี : ฉันมีอะไรทํายุ่งๆ อยู่ และไม่อยากเสียเวลา แต่เมื่อฉันเริม่ ไปศึกษาพระคัมภีรก์ บั จูเนียร์ในอีกหนึ่งปี ต่อมา
ฉั น รู้ สึ ก ประหลาดใจมากในสิ่ ง ที่ เ ราอ่ า น ฉั น ถามว่ า “สิ่ ง นี้ ม ี อ ยู่ ใ นพระคัม ภี ร์ ห รือ ” ฉั น เห็ น ว่ า พระคั ม ภี ร์
กล่าวถึงวันสะบาโตบ่อยๆ และต่อมาฉันตระหนักว่าวันเสาร์เป็ นวันสําหรับนมัสการพระเจ้า
วันหนึ่งฉันรู้สึกว่าพระวิญ ญาณบริสุทธิก์ ําลังตรัสกับฉัน “นี่เป็ นเวลาของเจ้า” ฉันจึงได้ต ัดสินใจอุทิศถวาย
ชีวติ ของฉันแด่พ ระเจ้า แม้ว่าขณะนัน้ ฉัน ยังรับประทานเนื้อ หมู รับประทานกุ้ง และยังดื่ม เหล้าองุ่น ไม่เป็ น การ
ยากสําหรับฉันที่จะปลดเปลือ้ งสิง่ เหล่านัน้ ให้หลุดออกไปจากชีวติ ของฉัน ฉันคิดว่าฉันจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า
โดยทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ฉันคิดว่าเหล้าองุ่นไม่สําคัญมากไปกว่าความรอด
จูเนี ย ร์: สเตฟานี และผมต้อ งการให้แน่ ใจว่า เรามีค วามสัม พัน ธ์ถูก ต้อ งกับ พระเจ้า เราได้แ ต่งงานกัน ในเดือ น
กันยายน 2015 และได้รบั บัพติศมาพร้อมกันในอีก 1 เดือนต่อมา
ผูส้ มั ภาษณ์ : มีอะไรเกิดขึน้ กับร้านอาหารของคุณ หรือธุรกิจของคุณ
สเตฟานี : ใครๆ ก็บอกเราว่าร้านอาหารของเราไม่สามารถอยู่รอดได้ เพราะการจัดงานเลี้ยงต่างๆ มัก จะทํากัน
่
และสังเหล้
่ าราคาแพงด้วย ที่
ในคืน วัน ศุก ร์ หรือ คืน วัน เสาร์ ลู ก ค้ากระเป๋ าหนัก มัก จะสังอาหารทะเลจานใหญ่
จริงเรามีรายได้ลดลง หลังจากทีเ่ ราได้รบั บัพติศมา
จูเนี ยร์: นับ ตัง้ แต่ว นั ที่เราได้รบั บัพ ติศมา ลู ก ค้าบอกเราว่าเขาต้องการอาหารทะเลสํ าหรับ งานฉลองสมรสใน
ราคา 1 ล้ า นจาเมกา ดอลล่ า ร์ (หรือ 7,700 เหรีญ อเมริก ัน หรือ 289,500 บาท) เขาเอ่ ย ชื่อ อาหารทะเล เขา
บอกว่าจะจัดงานเลีย้ งในวันที่ 2 มกราคม และเมื่อผมมองไปดูปฏิทนิ ตรงกับวันเสาร์ เราจึงจําเป็ นต้องปฏิเสธเขาไป
อย่างสุภาพ
การติดต่อกับลูกค้าประจําทีเ่ ราสูญเสียไปรายหนึ่งคือ เธอเป็ นนักธุรกิจผูม้ งคั
ั ่ ง่ เธอจะสั ่งอาหารพิเศษราคาแพง
สําหรับครอบครัว 4 คน สัปดาห์ละหลายมือ้ แต่หลังจากเรารับบัพติศมา เราบอกเธอว่าเราไม่อาจรับใช้เธอด้วยอาหาร
ทีเ่ ธอชืน่ ชอบจําพวกเนื้อหมู และกุง้ ตัวโตๆ ได้อกี ต่อไป
ครัง้ สุดท้ายที่เราไปทําอาหารที่บ้านของลูกค้าคนนี้ เธอเตรียมแฮมเนื้อนกยูงให้เรานํ ามาปรุง เธอพูดว่า “นี่
ไม่ใช่แฮมทีท่ ําจากเนื้อหมูนะ แต่เป็ นแฮมเนื้อนกยูง ให้คุณเพียงหั ่นมันเป็ นชิน้ ๆ ให้ฉนั ก็พอ”
ผมคิด ได้ว่า “นี่ เป็ น การทดลอง” ผมปล่อ ยแฮมไว้บ นเคาเตอร์ และเปิ ด พระคัม ภีร์เกี่ย วกับ การสัม ผัส กับ
ซากของสัตว์ไม่สะอาดทีต่ ายแล้ว แต่ลูกค้าคนนี้ไม่อยากรับฟั ง เมื่อเธอกลับเข้ามาที่หอ้ งครัวอีก เธอตัดผมออกจาก
การเป็ นคนทําอาหารให้เธอ ด้วยการพูดว่า “การเลือกของคุณคุกคามรูปแบบการดําเนินชีวติ ของฉัน”
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สเตฟานี : พระเจ้าทรงเปิ ดทางออกให้กบั ร้านอาหารของฉันในลักษณะขําขัน 18 เดือนต่อมา หญิงรํ่ารวยคนนี้ได้
โทรเรียกให้เราไปพบ เธอบอกให้เราทําอาหารจัดงานเลี้ยงในบ่ายวันศุก ร์ เราจะไม่ถูกขอให้ปรุงอาหารต้อ งห้าม
สําหรับเรา วันสะบาโตเริม่ เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินในวันศุกร์ เมื่อถึงเวลานัน้ แม้งานยังไม่จบ ให้เรากลับไปก่อนได้”
สิ่ง ที่ทํ า ให้ เราประหลาดใจคือ สตรีผู้ร่ํ า รวยคนนี้ บ อกเราว่า เธอเริ่ม ไปโบสถ์ ในวัน อาทิต ย์ เรากํ า ลัง
อธิษฐานเพื่อว่าเธอจะรับความจริงในเรื่องวันสะบาโตในโอกาสต่อไป
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายทรัพย์เพื่อช่วยพันธกิจของประเจ้าในประเทศจาเมกา ขอพระเจ้า
ทรงอวยพระพรให้ท่าน และครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระคริสตเจ้า....อาเมน
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