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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 7 เมษายน 2018
การอธิ ษฐานเพื่อเด็กที่ซน
เล่าโดย เอลลิสา อัลเบอร์เซ็น...หมู่เกาะมาร์แชลล์
เด็กชายโลโมน ไม่สวมเครือ่ งแบบนักเรียนเมื่อเขามาเข้าชัน้ เรียนในโรงเรียน “อีเบเย” เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
วันแรก โรงเรียนแห่งนี้ตงั ้ อยู่ทห่ี มู่เกาะมาร์แชลล์
ในวันทีส่ องเด็กชายโลโมน อายุ 5 ปี มาโรงเรียนสวมเสือ้ ผ้าสําหรับชัน้ อนุบาล คือกางเกงดํา และเสือ้ คอโปโลสี
เทา แต่เขานั ่งอยู่ไม่สุข เมื่อครูบอกให้นักเรียนทุกคนนั ่งอยู่กบั ที่ ฟั งครูซ่งึ ชื่อ เอลลิสา อัลเบอร์ตนั ซึ่งเป็ นมิชชันนารี
อาสา จากรัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา... มีบางครัง้ ครูเขียนหนังสือที่กระดานดํา โลโมนจะแอบออกจากชันไปที
้
่ถนนและ
เล่นกับเพื่อนๆ ของเขา ทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือ บางคราวโลโมนก็จะหยิก หรือใช้ดนิ สอแหย่ดา้ นหลังของเพื่อนในชันเรี
้ ยนที่
นั ่งอยู่ใกล้กบั เขา
ครูเอลลิสา จัดให้โลโมนนั ่งห่างจากเด็กคนอื่นๆ แต่โลโมนเป็ นเด็กไฮเปอร์ บางทีเขาทําเสียงหอนของหมาป่ า
ทัง้ ๆทีอ่ ยู่ในห้องเรียน
ครูเอลลิสานํ าโลโมนไปหาครูใหญ่ แต่ความประพฤติของเขายังไม่เปลีย่ นแปลง ดูเหมือนจะเลวร้ายกว่าเดิมด้วย
ซํ้า จะว่าไปเด็กอีก 19 คนในชันอนุ
้ บาลต่างก็ปรับตัวในโรงเรียนได้งา่ ยบ้างยากบ้างด้วยกันทุกคน พวกเขามักจะหยอก
ล้อซึ่งกันและกันด้วยวิธกี ารต่างๆ วันหนึ่งเมื่อครูเอลลิสาไปเข้าห้องนํ้ า โลโมนได้เดินออกจากห้องไป เด็กทัง้ 19 คนก็
เดินตามโลโมนออกไป เมื่อครูเอลลิสากลับมา พบห้องเรียนว่างเปล่า ครูเอลลิสาต้องไปตามเรียกเด็กทัง้ 20 คนเข้าชัน้
เรียน
แม้เด็กทุกคนจะซนบ้าง แต่โลโมนเป็ นตัวป่ วนมากที่สดุ เอลลิสาได้ไปเยี่ยมบ้านของโลโมน และได้พ บว่าแม่
ของโลโมนอายุเพียง 22 ปี และอยู่กบั สามีซง่ึ เป็ นคนติดสุรา โดยเขาไปทํางานก่อสร้างในเกาะอีกแห่งหนึ่งห่างออกไป โล
โมนจึงอาศัยอยู่กบั ลุงและป้ าบนเกาะอีเบเย ซึ่งเป็ นเกาะขนาดเล็ก เกาะนี้มปี ระชากรอาศัยอยู่เพียง 12,000 คน พื้นที่
ของเกาะมีเพียง 80 เอเคอร์ หรือประมาณ 200 ไร่เท่านัน้
เอลลิสานึกสงสารเด็กชายโลโมนอย่างยิง่ “เขาไม่ได้อาศัยในบ้านกับพ่อแม่ท่อี บอุ่น และนี่เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ขามา
เข้าโรงเรียน” เอลลิสาคิดว่า เด็กชายต้องการความรัก ความเอาใจใส่เป็ นพิเศษ ซึง่ จะสร้างความอบอุ่นให้แก่ดวงใจของ
เขา
วันหนึ่งเอลลิสาสังเกตว่าโลโมนมาโรงเรียนด้วยรอยฟกชํ้าตามผิวหนังหลายแห่ง เอลลิสาทราบว่ามีบางสิง่
ผิดปกติเกิดขึน้ ที่บา้ น เอลลิสาปรึกษาเรื่องนี้กบั อาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่บอกว่าในวัฒนธรรมของพื้นที่พวกเขาทําได้
เพียงเล็กน้อย ที่จะไปว่ากล่าวผูป้ กครองของเด็กๆ แม้เด็กอาจได้รบั การปฏิบตั ริ ุนแรงไปบ้าง ครูใหญ่จงึ เพียงแนะนําให้
ครูเอลลิสาใช้พวกครีมทาแก้ฟกชํา้ ให้กบั โลโมน
นอกจากทําตามคําแนะนํ าของอาจารย์ใหญ่ ครูเอลลิสาหยุดรายงานความประพฤติดอ้ื รันของโลโมนให้
้
ทางบ้าน
ทราบ เพื่อเด็กชายจะไม่ถูกลงโทษ และอีกสิง่ หนึ่งทีค่ รูเอลลิสาทําคือ เธอเริม่ ทําการอธิษฐานเผือ่ โลโมน และคุณลุงคุณ
ป้ าของเขา
ครูเอลลิสาเล่าว่า วันหนึ่งเมื่อฉันกลับไปทีห่ อ้ งพัก ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ขอพระบิดาทรงแนะนํ าว่าจะให้ขา้
พระองค์ปฏิบตั ติ ่อเด็กๆ ในชันอย่
้ างไร เพื่อทัง้ ชันจะประสบกั
้
บความสําเร็จในการปี การศึกษานี้.. ในนามพระเยซู คริสต์
เจ้า...อาเมน
ครูเอลลิสาตระหนักว่า มีการสงครามกําลังต่อสูใ้ นด้านจิตวิญญาณในชัน้ เรียน แม้ว่าจะเป็ นเพียงชัน้ อนุ บาลก็
ตาม
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ครูเอลลิสาอธิษฐานอีกว่า “เด็กๆ ในวัยอนุ บาล พวกเขากําลังเรียนรูส้ งิ่ ที่ดี และไม่ดี...นี่เป็ นวัยที่ซาตานกําลัง
ปลูกฝั งนิสยั ไม่ดใี ห้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะมีความสัมพันธ์แยกห่างจากพระองค์ ขอพระองค์ชว่ ยข้าพระองค์ในการนํ า
พวกเขามาอยู่ใกล้พระองค์ดว้ ย...ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน
ครูเอลลิสารูส้ กึ ว่าเธอจะต้องอธิษฐานเป็ นประจําวัน ไม่เพียงอธิษฐานเผื่อโลโมนคนเดียว และความยากลําบาก
ในชัน้ การสอนของเธอเท่านัน้ แต่อธิษฐานเผือ่ ครอบครัวของเด็กแต่ละคน เพื่อขอพระเจ้าทรงเติมความรักของพระองค์
ลงบนบรรยากาศของห้องเรียนด้วย” ครูเอลลิสารวบรวมรายชือ่ และอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเด็กนักเรียนโดยออกชื่อ
เด็กทุกคนในตอนเช้า และตอนเย็นทุกวัน
ในโอกาสต่ อมา ครูเอลลิสากล่า วเป็ นพยานว่า “ฉัน ตัง้ ใจทํ างาน และเชื่อ ว่าพระเจ้าจะทรงทํ า ให้ ช นั ้ เรีย น
ทีฉ่ นั สอนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ”
ทีโ่ รงเรียนครูเอลลิสาเริม่ บอกให้โลโมนอยูต่ ่อหลังโรงเรียนเลิก เพื่อเป็ นการทําโทษทีเ่ ขาไม่เชือ่ ฟั ง แล้วเธอได้
อธิษฐานร่วมกับเด็กชายทุกครัง้ ถ้าในวันนัน้ เขาทําผิด โลโมนไม่ รคู้ วามหมายของการอธิษ ฐาน ดังนัน้ เธอจึงสอน
เด็กชายจนเขาเข้าใจ
ครูเอลลิสาอธิษฐานว่า “พระบิดาทีร่ กั ” แล้วบอกให้เด็กชายพูดตามทีละประโยค “ขอบคุณพระองค์สาํ หรับวันนี้
ข้าพเจ้าเสียใจทีไ่ ด้รบกวนเพื่อนในชัน้ และได้ทําให้ครูเสียใจด้วย โปรดช่วยข้าพระองค์ให้พยายามมากขึน้ ทีจ่ ะเป็ นคนดี
โปรดอภัยความผิดบาปของข้าพระองค์ด้วย และช่วยให้ขา้ พระองค์ทําได้ดขี น้ึ ในวันพรุ่งนี้...ในนามพระคริสตเจ้า...อา
เมน”
วันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังอธิษฐานกับโลโมน เด็กชายพูดขึ้นมาว่า “ครูครับ.. ครูครับ ให้ผมช่วยจัดโต๊ะหลังเลิก
เรียนนะครับ” นี่เป็ นการแสดงออกว่าเขาต้องการช่วยครูของเขาเป็ นครังแรก!
้
หลังจากการอธิษฐานเผื่อเด็กนักเรียนทุกคนไปได้ประมาณสองสัปดาห์ มีสงิ่ แตกต่างเกิดขึน้ ในห้องเรียน โล
โมนไม่เพียงจัดโต๊ะเรียนได้เรียบร้อย เขายังช่วยกวาดและช่วยถูพ้นื ห้องเรียนด้วย โลโมนหยุดโต้เถียงกับเพื่อนๆ ถ้ามี
เรือ่ งเกิดขึน้ เขาจะกล่าวขอโทษ และถ้าเพื่อนทําผิดและกล่าวขอโทษเขา เขาจะบอกว่ายินดีให้อภัย และเขาจะขอกอด
เพื่อนคนนัน้ ด้วย ตามทีค่ รูเอลลิสาสวมกอดเขาทุกวัน
เด็กคนอื่นๆ ในชันเริ
้ ม่ แสดงการมีใจกรุณากว่าเดิม พวกเขาเรียนรูท้ จ่ี ะพูด “ฉันเสียใจ...โปรดยกโทษให้ฉนั ด้วย”
“เหล่าผู้ได้รบั การขอโทษเรียนรูจ้ ะตอบผู้กล่าวขอโทษว่า “ไม่เป็ นไร..ฉัน ยกโทษให้เธอ” หลังจากนัน้ ทัง้ สองฝ่ ายจะ
สวมกอดกัน ความรัก ของพระเจ้ า เติ ม เต็ ม ให้ ก ั บ ห้ อ งเรีย นอย่ า งที่ ไ ม่ เ คยปรากฏมาก่ อ น” ครู เ อลลิส ากล่ า ว
ในหลักปฏิบตั ขิ องครู “อย่าให้ครูคดิ ลําเอียง” แต่สําหรับครูเอลลิสา เด็กชายโลโมนกลายเป็ นนักเรียนคนพิเศษ
สํ า หรับ ครู “โลโมนเป็ นเด็ ก ที่ บ าดเจ็ บ จากการที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ก ับ พ่ อ แม่ เขาต้ อ งการได้ ร ับ ความรัก และการเอา
ใจใส่ และเขาต้องการยืนหยัดเข้มแข็งในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก” ครูเอลลิสา ครูสาวจิตอาสาวัย 21 ปี กล่าว
ส่ว นหนึ่ งของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะเป็ นกองทุ น เพื่อ ช่วยซ่ อ มแซมห้อ งเรีย น
ของโรงเรีย นอีเบเยเซเว่น ธ์เดย์ แ อ๊ ด เวนตีส เพื่ อ ให้ เด็ ก ๆ เช่ น โลโมนเรีย นรู้เกี่ย วกับ พระบิด าบนสวรรค์ ..ขอบ
คุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนด้วยเงินถวายของท่าน
(หมายเหตุ : ตอนนี้เด็กชายโลโมนได้เปลียนชื
่ อเป็
่ น “มาร์แชลล์” ซึง่ หมายถึงนํ้าทีไ่ ม่สงบนิง่ .. แล้ว)
ที่ตงั ้ ของมิ ชชั ่น
 เกาะมาร์แชลล์ เป็ นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งซึง่ ตัง้ อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก เกาะนี้ตงั ้ อยูค่ รึง่ ทางระหว่างเกาะ
ฮาไว และประเทศออสเตรเลีย
 เกาะมาร์เชลล์มภี าษาทีใ่ ช้อย่างเป็ นทางการสองภาษา (1) ภาษามาร์แชลล์ และ (2) ภาษาอังกฤษ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 14 เมษายน 2018
โรงเต้นรํากลายเป็ นโรงเรียน
เล่าโดย โนแจบ เลมาริ วัย 66 ปี...หมู่เกาะมาร์แชลล์
(ถ้าเป็ นได้ขอผูห้ ญิ งเป็ นผูเ้ ล่าข่าว ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน มิ สซิ ส โนแจบ)
ก่อนหน้าปี ค.ศ. 1980 ไม่มชี าวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอาศัยอยู่แม้คนเดียวบนเกาะ “อีเบเย” ในเวลานัน้ เกาะ
แห่งนี้ ซึง่ มีประชากรอาศัยอยู่ 12,000 คน เป็ นเกาะหนึ่งในเขตการปกครองของ “ไมโครนีเซีย” ซึง่ เป็ นของสหรัฐอเมริกา
เกาะแห่งนี้มีโรงพยาบาลขนาดเล็กของรัฐ บาลแห่งหนึ่งตัง้ อยู่ และข้าพเจ้าผูเ้ ขียนข่าวมิชชั ่นวันนี้ช่อื มิสซิส โนแจบ
ทํางานเป็ นนางพยาบาลในโรงพยาบาล และสามีของข้าพเจ้าชื่อ “เรลลอง” ทํางานเป็ นหัวหน้านายตํารวจประจําสถานี
ตํารวจของเกาะแห่งนี้
ในปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลได้เซ็นชื่อมอบโรงพยาบาลแห่งนี้ให้อยู่ในการดูแลของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์- แอ๊ด
เวนตีส ฉันเองได้ทํางานในโรงพยาบาลต่อ ขณะที่บุคลากรด้านการบริหาร ด้านการเงิน นายแพทย์ และพยาบาลมีมา
เพิม่ หลายคน หัวหน้าแผนกพยาบาลคนใหม่ซ่งึ เป็ นเพศชายชื่อ “เจอร์ร่ี วิธแลนด์” เชิญข้าพเจ้า และสามีให้ศกึ ษาพระ
คัมภีรก์ บั เขา เราตอบตกลง และเขาได้เริม่ มาสอนพระคัมภีรท์ บ่ี า้ นของเราในตอนเย็นทุกวัน
ในเวลาต่อมาไม่นาน ลูกพีล่ ูกน้องฉันชื่อ “ทอมมี่ คิลมา” ทํางานเป็ นศาสนาจารย์ในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส และ
ผูป้ กครองโบสถ์อกี สองคนจากเกาะกวมได้เดินมาเยีย่ มเราที่เกาะอีเบเย อาจารย์ทอมมีซ่ ง่ึ เป็ นตัวแทนเดินทางมาในนาม
ของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ได้ขอให้สามีของข้าพเจ้าเป็ นผูป้ ระสานงาน เพื่อขออนุญาตเจ้าหน้าทีท่ ้องถิน่ เพื่อก่อตัง้ โบสถ์
และโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสขึน้ สามีของข้าพเจ้าพูดกับผูน้ ําเผ่าหลายคน และพวกเขายินดีอนุญาตให้อาจารย์ทอมมีต่ งั ้ โบสถ์
และโรงเรียนได้ สามีของข้าพเจ้าได้เปิ ดโรงเต้นรํา ซึ่งส่วนหนึ่งแบ่งเป็ นห้องเล่นเกม “บิงโก” ด้วย ซึ่งตอนนี้สามีของ
ข้าพเจ้าหลังจากได้เรียนรูเ้ รื่องของพระเจ้าแล้วรูส้ กึ ไม่สบายใจเพิม่ ขึน้ ตามลําดับ เขาได้ตดั สินใจมอบโรงเต้นรํา และห้อง
บิงโกพร้อมที่ดินให้กบั คริสตจักร เพื่อทําการปรับเปลี่ยนเป็ นโรงเรียนชัน้ อนุ บาล และชัน้ ประถม ในฤดูใบไม้ล่วงในปี
1980 และบุตรชายคนโตของข้าพจ้า คืออาร์. ดี. ได้กลายเป็ นคนหนึ่งทีเ่ ป็ นนักเรียนอนุบาล
เราศึกษาพระคัมภีรใ์ นบ้านของเราเป็ นเวลาสามปี บางครังหั
้ วหน้าพยาบาลสอนพระคัมภีรใ์ ห้เรา และในเวลาอื่น
สอนโดยผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาล หรือคนอื่นทีเ่ ชือ่ มโยงกับโรงพยาบาล
ข้าพเจ้าเผชิญกับการดิน้ รนต่อสูบ้ างประการ ข้าพเจ้าเติบโตขึน้ มาในครอบครัวทีถ่ อื รักษาวันอาทิตย์เคร่งครัด
และคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็ นผูป้ กครองโบสถ์ทอ้ งถิน่ ดูแลกลุม่ ผูเ้ ชือ่ เมื่อศิษยาภิบาลไม่อยู่ แต่สามีและดิฉันมองเห็นแล้ว
ว่าเราถูกสอนจากพระคัมภีร์ และเราได้ตดั สินใจรับบัพติศมาในปี 1983 เราสองคนเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสองคน
แรกในเกาะ อีเบเย
พ่อของฉันไม่เห็นด้วยกับความเชือ่ ใหม่ของฉัน หลังจากรับบัพติศมาได้ประมาณหนึ่งปี ฉันเดินทางไปเยีย่ มบ้าน
เดิมซึง่ อยู่ทเ่ี กาะอีกแห่งหนึ่ง วันอาทิตย์นนั ้ ขณะอยู่ทบ่ี า้ นของบิดา ข้าพเจ้าซักเสือ้ ผ้าตากบนราวตากผ้า ตอนบ่ายคุณพ่อ
กลับมาจากโบสถ์ ได้ต่อว่าข้าพเจ้า “นี่มอี ะไรเกิดขึน้ กับลูก ทําไมลูกซักผ้าในวันบริสทุ ธิ ์ของพระเจ้า นี่ลกู ติดตามคนผิว
ขาวไปจนละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้าโดยทํางานในวันอาทิตย์วนั บริสทุ ธิ ์ของพระเจ้าใช่ไหม
ข้าพเจ้าเปิ ดพระคัมภีรแ์ สดงให้คณ
ุ พ่อดูสองข้อทีส่ าํ คัญ ซึง่ เป็ นบันทึกเกีย่ วกับวันสะบาโตในสมัยพระเยซูทรงถูก
ตรึงบนกางเขน
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มัทธิว 28:1 ข้าพเจ้าอ่าน “ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รงุ่ เช้าวันต้นสัปดาห์ มารียช์ าวมักดาลากับมารีย์อกี คน
หนึ่งนัน้ มาดูท่อี ุโมงค์” จากนัน้ ข้าพเจ้าเปิ ดไปที่ ลูกา 23:54 และอ่านว่า “วันนัน้ เป็ นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็
เกือบจะถึงแล้ว”
หลังจากวันนัน้ คุณ พ่อไม่เคยพู ดอีกแม้คําเดีย วเกี่ยวกับ การถือรักษาวัน สะบาโตของข้าพเจ้า เขาคงเข้าใจ
แล้วว่า ข้าพเจ้าได้พบพระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งวันสะบาโตแล้ว
หมู่เกาะมาร์แชลล์ ทีเ่ กาะอีเบเย รวมอยู่เป็ นส่วนหนึ่งได้รบั เอกราชในปี 1986 และในปี ต่อมาเราได้ยา้ ยโรงเรียน
ไปยังที่ดนิ แปลงใหม่ท่ใี หญ่กว่าเดิม ซึ่งเมื่อก่อนเราใช้เป็ นโกดังให้เช่า ซึ่งเป็ นธุรกิจของครอบครัว ในที่ตงั ้ แห่งใหม่เรา
ขยายอาคารเรียน และขยายหลักสูตรจากชัน้ เตรียมอนุ บาล จนถึงชัน้ สิบสอง บุตรชายของข้าพเจ้าคือ อาร์.ดี. เรียน
สําเร็จชันสิ
้ บสอง หรือชันมั
้ ธยมปลายเป็ นรุน่ แรกของโรงเรียน
ผู้ค นสังเกตว่าข้าพเจ้ายิ้มแย้มเจ่ม ใสอยู่เสมอ แม้บางครัง้ ข้าพเจ้าจะประสบกับการทดลอง แต่ไม่ว่าที่ใดที่
มีสงิ่ ขวางกัน้ เส้นทาง พระเจ้าจะทรงเปิ ดให้เสมอ
ในปี 1987 สามีของข้าพเจ้าได้ขน้ึ บริการรับคนป่ วยทางอากาศไปที่เกาะฮาวาย เพื่อรับการรักษาฉุ กเฉิน เรา
อธิษฐาน และสามีของข้าพเจ้าเดินออกจากโรงพยาบาลในเพียงห้าวัน! เขาหายเป็ นปกติดี ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ทีท่ รงต่อชีวติ ให้กบั เขา สามีของข้าพเจ้ามีชวี ติ อยู่ต่อมาอีกหลายปี และเสียชีวติ ในปี ค.ศ. 2017 ตอนทีเ่ ขามีอายุ 67 ปี
ไม่กป่ี ี ต่อมาหลังจากการจากไปของสามีของข้าพเจ้า เด็กทารกเพศชายชายเกิดจากภรรยาของน้องชายคนเล็ก
ของข้ า พเจ้ า ซึ่ ง เป็ นผู้ ป กครองโบสถ์ แ อ๊ ด เวนตี ส แห่ ง เกาะอี เบเย ศี ร ษะของเด็ ก โตขึ้น และโตขึ้น เรารีบ นํ า
ส่ง โรงพยาบาลแอ๊ ด เวนตีส นายแพทย์ ป ระกาศว่า มีข องเหลวอยู่ ในศีร ษะของเขา... อีก ครัง้ หนึ่ ง ที่เราใช้บ ริก าร
ทางอากาศฯฉุกเฉิน บินนําส่งตัวเขาไปยังเกาะฮาวาย
เมื่อเครื่องบินไปลงที่สนามบินโฮโนลูลูเป็ นเวลา 3 นาฬิกาตอนเช้า ข้าพเจ้าบอกว่าก่อนเราจะนํ าหลานไปที่
โรงพยาบาลให้เราอธิษฐานกันก่อน “เราอธิษฐานบนเครือ่ งบิน เราอธิษฐานอีกครังขณะที
้
ร่ อพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล เมื่อ
นายแพทย์ตรวจดูอาการของเด็กชาย เขาไม่พบของเหลวแต่อย่างใด ศีรษะขนาดใหญ่ ของเด็กชายลดลงสู่ขนาดปกติ
เขาได้รบั การรักษาให้หาย!
ข้าพเจ้าเชือ่ ในอํานาจของการอธิษฐาน ข้าพเจ้ายิม้ แย้มเสมอเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรัก และดูแล ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงอุทศิ ถวายทุกอย่างเพื่อพระองค์ และข้าพเจ้าเชือ่ ว่าพระองค์จะทรงจัดหาทุกสิง่ ทีจ่ ําเป็ นให้แก่ขา้ พเจ้า
ตอนนี้ขา้ พเจ้า โนแจบ เลมาริ อายุ 66 ปี ได้เกษียณอายุจากงานพยาบาล ซึ่งตําแหน่ งสุดท้ายของข้าพเจ้าคือ
หัวหน้านางพยาบาล และยังคงเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นหลักของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสแห่งเกาะอีเบเย ส่วนหนึ่งของเงิน
ถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็ นงบฉุกเฉินซ่อมแซมด่วน อาคารเรียนซึง่ แก่ชรา ทีโ่ นแจบ และสามี
ของเธอได้อุทศิ เงินสร้างตัง้ แต่ปี 1987 ซึง่ เวลานี้อายุได้ 31 ปี มาแล้ว
ข้อมูลด่วน
 หมู่เกาะมาร์แชลล์รวมไปถึงเกาะ “ราทัก” (ดวงอาทิตย์ขน้ึ ) และ “ราลิก” (ดวงอาทิตย์ตก) นี่เป็ นหมู่เกาะเล็ก เกาะ
น้ อ ย ส อ งแ ถ วคู่ ข น าน กั น บ างเก าะเป็ น เว้ า แห ว่ ง นํ้ าท่ วม ลํ้ า เข้ า ไป นั บ เป็ น พื้ น ที่ สู งก ว่ า นํ้ าท ะเล
ไม่กฟ่ี ุต
 จะว่าไประดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลของทัง้ ประเทศอยู่ท่ี 7 ฟุต (2 เมตร 10 ซ.ม.) เท่านัน้
 เพราะหมู่ เกาะมาร์แ ชลล์เป็ นพื้น ที่สู ง กว่า ระดับ นํ้ า ทะเลไม่ ม าก หมู่ เกาะแห่ ง นี้ จึง ถู ก คุ ก คามจากคลื่น ทะเล
ขนาดใหญ่ บ่ อ ยครัง้ จะว่ า ทัง้ ประเทศตกอยู่ ใ นเขตอัน ตรายจากคลื่น ทะเลมากที่ สุ ด ในโลก และนั ก วิท ยา
ทํ า นายว่ า เมื่อ ทัว่ บรรยากาศของโลกสู ง ขึ้น ทุ ก ขณะ เมื่อ นํ้ า แข็ง ในขัว้ โลกทัง้ เหนื อ และใต้ ล ะลายมากขึ้น
ทุกปี
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 21 เมษายน 2018
อํานาจของเด็กชัน้ เก้า
เล่าโดย แคมลิธา บุลเลส วัย 62 และ ฮาโรลด์ บุลเลส วัย 60 ...หมู่เกาะมาร์แชลล์
แคมลิธา ได้ยินเกี่ยวกับวันที่เจ็ด เป็ นวันสะบาโตจากบุตรชายวัยรุ่นชื่อ “เฟรดริค ” ผู้ซ่ึงเธอได้ส่งไปเรียน
หนังสือในโรงเรียนมิชชันแอ๊
่ ดเวนตีสบนเกาะมาร์แชลล์ ซึ่งตัง้ อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก
แต่คุณแม่ของลูกแปดคนได้ตงั ้ ใจว่าจะไม่ออกจากโบสถ์วนั อาทิตย์ไปนมัสการในโบสถ์อ่นื แคมลิธาบอกกับ
เฟรดริค บุตรชายว่า เธอจะไม่เปลี่ยนจิตใจเพียงเพราะว่า ลูกชายรูส้ กึ ตื่นเต้นเกี่ยวกับชัน้ เรียนพระคัมภีรใ์ นชันเก้
้ า
ของเขา และเธอจะมาเปิ ดใจอ้าแขนรับโบสถ์ทน่ี มัสการในวันเสาร์ ซึ่งเป็ นวันนมัสการทีผ่ ดิ ของสัปดาห์
แต่ลูกชายไม่ยอมลดละ เขาบอกกับมารดาว่า “ขอคุณแม่คน้ หาความจริงในพระคัมภีร์ แล้วคุณแม่จะมองเห็น
ว่า ผมกําลังบอกความจริง”
แคมลิธาได้เลือก โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสําหรับเด็กชายคนโตสุด เพราะเธอต้องการให้เขาได้รบั
การศึกษาตามแบบคริสเตียน อีกอย่างโรงเรียนทีว่ า่ อยู่ใกล้บา้ นของพวกเขาด้วย ทัง้ เป็ นโรงเรียนทีม่ ชี อ่ื เสียงโรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสมีครูมชิ ชันนารีมาเป็ นครูสอน ซึ่งทําให้นกั เรียนพูดภาษาอังกฤษสําเนียงดีกว่าทีส่ อนในโรงเรียนแห่งอื่นๆ
เฟรดริค พยายามแบ่งปั นความจริงในพระคัมภีร์กบั คุณแม่ของเขา โดยเฉพาะเขาชอบท่องข้อพระคัมภีร์
พระธรรม มัทธิว 6:33 ซึ่งมีขอ้ ความว่า “แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่ เติมสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ให้”
เฟรดริคยังกล่าวปกป้ องมิสซิส เอลเลน จี.ไว้ท์ ซึ่งผู้เชื่อในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์เชื่อ ว่าเป็ นผู้ส่อื ข่าวของ
พระเจ้า เขากล่าวว่า “ผมไม่ทราบว่ามีบางคนกล่าวต่อต้านมิสซิส เอลเลน จี.ไว้ท์ นับเป็ นเรื่องที่แปลกมาก เพราะ
งานเขียนทัง้ หมด ของมิสซิส เอลเลน จี.ไว้ท์ ล้วนชีไ้ ปทีพ่ ระคัมภีร”์
แคมลิธารูส้ กึ ประทับใจกับความมันใจ
่ และความรูใ้ นพระคัมภีรข์ องลูกชาย แต่เธอต่อต้านการเชิญชวน และ
ปฏิเสธคําเชิญให้ไปเยี่ยมโบสถ์แอ๊ดเวนตีส อย่างไรก็ดเี ธอไม่ข ดั ขวางเมื่อ เฟรดริคบอกว่า เขาได้ตดั สินใจที่จะรับ
บัพติศมา
ในห้องนอนแคมลิธาได้อธิษฐานเป็ นการส่วนตัว เธอทูลถามพระเจ้าว่าเธอกําลังไปนมัสการในคริสตจักรที่
ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าไม่ ขอทรงเปิ ดเผยคริสตจักรแท้จริงให้เธอได้ประจักษ์ดว้ ย
ต่อมาทัวพื
่ ้นที่แถบนัน้ เกิดแห้งแล้งขาดนํ้ าจืด เกาะอีเบเย ซึ่งมีป ระชากร 12,000 คน และครึ่งหนึ่งของ
ประชากรมีอายุต่าํ กว่า 18 ปี พวกเขาอาศัยอยู่บนพืน้ ทีเ่ ป็ นทรายซึ่งทําการเพาะปลูกพืชไม่ได้ ส่วนแคมลิธาร่วมกับ
ผูห้ ญิงอื่นๆ อีกนับร้อยเข็นรถเข็นใส่ถงั ไปบรรจุน้ําจืดจากฐานทัพอเมริกนั ใกล้ทส่ี ุดมาใช้ จะว่าไปฐานทัพแห่งนัน้ เป็ น
แหล่งทีจ่ า้ งงานหลักของเกาะแห่งนี้
ขณะที่แคมลิธายืนเข้าคิวรอเวลาจะได้เข้าไปรับนํ้ า เธอได้พบกับแอนเดรีย ซึ่งเป็ นครูมชิ ชันนารีอาสาจาก
อังกฤษ ซึ่งสอนออยู่ท่โี รงเรียนแอ๊ดเวนตีส ผูห้ ญิงทัง้ สองพบกันสามครัง้ ติดกันในเวลาสามวัน และในวันที่สามของ
การพบกัน แอนเดรียเชิญแคมลิธาศึกษาพระคัมภีรก์ บั เธอ ซึ่งแอนเดรียได้มาทีบ่ า้ นของแคมลิธาทุกวันเป็ นเวลาหนึ่ง
สัปดาห์
แคมลิธากล่าวเป็ นพยานในภายหลังว่า “เมื่อแอนเดรียอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ฉันฟั ง ฉันได้รบั การ
สัมผัสจากพระวิญญาณบริสุทธิข์ องพระเจ้า และฉันต้องการที่จะรับบัพติศมา...ฉันรู้สกึ อัศจรรย์ใจ ที่สมาชิกโบสถ์
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ต่างๆ บนเกาะ อีเบเยได้เชิญฉันไปเยี่ยมโบสถ์ของพวกเขา แต่ฉนั ไม่รู้สกึ อยากจะไป แต่ฉนั กลับไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ด
เวนตีส ซึ่งต่อมาไม่นานแคมลิธาได้ตดั สินใจรับบัพติศมาในโบสถ์แห่งนี้” ซึ่งแน่ นอนที่สุดลูกชาย คือ เฟรดริค รู้สกึ
ตื่นเต้นดีใจสุดๆ ทีค่ ุณแม่ของเขาได้เข้ามาเชือ่ ในคริสตจักรเดียวกันกับเขา
ปั จจุบนั แคมลิธามีความยินดีในการตัดสินใจอันถูกต้องของเธอ
หลังจากการรับบัพติศมาแล้ว แคมลิธาได้รบั การชวนให้เข้าทํางานเป็ นครูผูช้ ว่ ยในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส และ
ไม่นานต่อมาเธอได้รบั เลือกให้เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการโบสถ์แอ๊ดเวนตีสด้วย
แคมลิธาเริม่ อธิษฐานเพื่อ “ฮาโรลด์” สามีของเธอ เธออธิษฐานอย่างสัตย์ซ่อื เป็ นเวลาสองปี ฮาโรลด์ซ่งึ ชอบ
ดื่มสุราทุกเย็นหลังเลิกงานกลับถึงบ้าน ในทีท่ ํางาน ฮาโรลด์เป็ นหัวหน้าดูแลแผนกอาหารในฐานทัพอเมริกนั ต่อมา
ฮาโรลด์ตกลงใจศึกษาพระคัมภีร์กบั ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง และเวลาผ่านไปหกเดือนฮาโรลด์ได้มอบถวาย
จิตใจให้กบั พระเยซู
สรุปแล้ว แคมลิธา และฮาโรลด์ได้ส่งลูกๆ ทัง้ แปดคนไปเข้าเรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ถึงตอนที่เขียนข่าว
นี้ (ปี 2017) ลูกจํานวนสีค่ นได้รบั บัพติศมา และในจํานวนลูกแปดคนมีสองคนได้แต่งงาน และมีหลานชายหญิงให้ตา
ยายได้ชน่ื ชม และขอบคุณพระเจ้า ทีต่ อนนี้หลานสองคน ในจํานวนหลายคนโตพอทีจ่ ะไปเข้าโรงเรียนได้ และทัง้ สอง
ได้ไปเข้าโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส สถาบันแห่งเดียวกันกับทีพ่ ่อแม่ของพวกเขาได้เข้าเรียนมาก่อน
ตอนนี้ ฮาโรลด์ อายุ 60 ปี ยังคงทํางานในแค้มป์ ทหารอเมริกนั ทีเ่ ดิม และฮาโรลด์ได้รบั ใช้เป็ นผูป้ กครองใน
โบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่งอีเบเย ซึ่งโบสถ์แห่งนี้นมัสการในห้องประชุมหลักของโรงเรียน และมีผมู้ านมัสการประมาณ 60
คนทุกวัน สะบาโต
ฮาโรลด์กล่าวเป็ นพยานว่า “พระเจ้าทรงพระกรุณายิง่ ใหญ่ พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ชวี ติ ของเราทัง้ หลาย
และพระองค์ทรงช่วยเราไม่ว่าจะมีอ ะไรเกิดขึ้น พระองค์อยู่ท่ีนัน่ เสมอ เพื่อ สนองต่อ ความต้อ งการของพวกเรา”
ปั จจุบนั แคมลิธาอายุ 62 ปี ได้ทํางานเป็ นครูสอนภาษาถิน่ คือภาษา “มาแชลล์” ซึ่งเป็ นภาษาของทางการ
(อีกภาษาคือ ภาษาอังกฤษ) ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส แคมลิธาสอนพระคัมภีรใ์ ห้เพื่อนๆ และเพื่อนบ้านในเกาะอีเบเย
ซึ่งเมื่อปี ทแ่ี ล้ว (2017) มี 5 คนได้รบั บัพติศมา
ตอนนี้ แคมลิธา กําลังวางแผนจะกลับไปยังชนเผ่า “มาโลแลพ” ซึ่งเป็ นเผ่าพื้นเมือ งดัง้ เดิม ของเธอ เพื่อ
ก่อสร้างโบสถ์แอ๊ดเวนตีสขึน้ เกาะแห่งนี้มปี ระชากรอาศัยอยู่ 150 คนไม่มชี าวแอ๊ดเวนตีสเลย
ชีวติ ของหลายคนเปลี่ยนแปลงไปในเกาะมาร์แชลล์ เพราะว่า “เฟรดริค ” ได้ถูกส่งตัวไปเข้าเรียนหนังสือ
ที่โ รงเรีย นอีเบเยแอ๊ ด เวนตีส (ซึ่ ง อยู่ ใ นหมู่ เกาะมาร์แ ชลล์ ) ในปี ค.ศ. 2003 แคมลิธ า ผู้ เป็ นมารดากล่ า ว
แคมลิธากล่าวเป็ นพยานเสมอเมื่อมีโอกาสว่า “ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเลือกพวกเรา และ
ทํางานในชีวติ ของพวกเราอย่างน่าอัศจรรย์ใจ”
ส่ว นหนึ่ งของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่สิบ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปช่วยโรงเรียนอีเบเยแอ๊ ด เวนตีส
เพื่อ เสริม สร้างห้อ งเรีย นต่ างๆ ให้แข็งแรง ขอบคุ ณ พี่น้ อ งในพระคริสต์ท ัว่ โลกที่ให้ก ารสนับ สนุ น เรา ด้ว ยการ
ถวายเงินถวายเพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้าในเกาะอีเบเย แห่งหมู่เกาะมาร์แชลล์ในครัง้ นี้...ขอพระเจ้าทรงอวยพระ
พรให้ทุกท่าน...ในนามพระเยซูเจ้า..อาเมน
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ข้อมูลด่วน
 หมู่เกาะมาร์แชลล์มพี ้นื นํ้ าใสสะอาดแวดล้อมหมู่เกาะ แหล่งนํ้ าแห่งนี้เป็ นที่อ ยู่ข องปลามากกว่า 1,000 ชนิด
และเป็ น แหล่ ง อัน อุ ด มของปะการังซึ่ งมีป ระมาณ 250 สายพัน ธุ์ มีก ารกล่ าวรับ รองว่า เป็ น สถานที่ดีท่ีสุ ด
ในโลกแห่งหนึ่งทีจ่ ะใช้ “สกูบา” (scuba) เครื่องประดานํ้า เพื่อดํานํ้าลงไปชืน่ ชมใต้ทอ้ งทะเล
 ในเดือ นตุ ล าคมปี 2011 รัฐ บาลได้ กํ า หนดเป็ น เขตสงวนพัน ธุ์ฉ ลามใหญ่ ท่ีสุ ด บนพื้น ที่เกือ บ 2,000,000
ล้านตารางกิโลเมตร เพื่อให้เป็ นทีอ่ ยู่ของพวกมันโดยไม่ให้ถูกรบกวนโดยมนุษย์ในมหาสมุทรแปซิฟิก
 มีฉ ลามอย่างน้ อ ย 22 สายพัน ธุ์ (species) อาศัย อยู่รอบเกาะแก่ งแห่ งมาร์แชลล์ อัน รวมถึงฉลามสีน้ํ าเงิน ,
ฉลามสายไหม, ฉลาม บีเกยี, ฉลามเพลากิค , ฉลามเธรสเชอร์, ฉลามไวเธอร์ทิพ, และฉลาม ทาวนี่เนอร์ซ
และอื่นๆ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 28 เมษายน 2018
ชาวเม็กซิ กนั มอบให้ทงั ้ หมด
เล่าโดย เนอร์ลี แม็คเซียส์ ฟิกกูเรา...หมู่เกาะมาร์แชลล์
(ถ้าเป็ นได้ขอผูห้ ญิ งเป็ นผูเ้ ล่าข่าว ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน มิ สซิ ส เนอร์ลี แม็คเซียส์)
ฉันชือ่ เนอร์ลี แม็คเซียส์ เป็ นชาวเม็กซิกนั วันหนึ่งตอนฉันอายุ 17 ปี ฉันได้ถูกขอให้อ่านข่าวมิชชันในโบสถ์
่
แอ๊ดเวนตีส ซึ่งฉันและครอบครัวไปนมัสการเป็ นประจํา เมื่อฉันอ่านทบทวนข่าวมิชชัน่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ
นํ าไปเล่า ฉันรู้สึกประทับใจกับบุค คลในข่าว ที่ได้ถวายตัวรับใช้พ ระเจ้าโดยการเป็ นมิชชันนารีเดิน ทางไปรับใช้
พระเจ้าในต่างประเทศ ฉันนึกไว้ในใจว่าเมื่อฉันเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ฉันจะสมัครไปเป็ นมิชชันนารียงั ต่างประเทศ
สักช่วงหนึ่งของชีวติ
เมื่อ ฉัน ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย เพราะทางบ้านฐานะลําบาก ฉัน จึงทํ างานส่ งตัว เองเรีย น เมื่อ ถึงวันรับ
ปริญญา ฉันแทบไม่มเี งินเหลือติดกระเป๋ าเลย แต่ยงั ดีฉันไม่ได้ยมื เงินเรียนจึงไม่มหี นี้ทจ่ี ะต้องจ่าย คืนวันนัน้ ขณะที่
เดินทางกลับบ้าน ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้าบนสวรรค์ บัดนี้ขา้ พระองค์ศกึ ษาจบแล้ว และพร้อมทีจ่ ะไป
รับใช้พระองค์ในต่างแดน แต่ขา้ พเจ้าไม่ทราบว่าจะไปทํางานเป็ นมิชชันนารีทไ่ี หน และทีส่ ําคัญข้าพเจ้าไม่มเี งินค่าตั ๋ว
เครื่องบินทีจ่ ะเดินทางไปด้วย โปรดประทานงานให้ขา้ พระองค์ดว้ ย แล้วข้าพระองค์จะเดินทางไป....”
สองวันต่อมา ฉันได้รบั โทรศัพท์จากชายคนหนึ่ง เขาพูดแนะนํ าตัวว่า “ผมเป็ นเจ้าหน้าที่ข องโรงพยาบาล
เซาท์ อ ีส แอ๊ ด เวนตีส ” ซึ่ งตัง้ อยู่ ท่ี “รัฐ ทาบาสโก” ประเทศเม็ก ซิ โ ก รัฐ นี้ อ ยู่ ถ ัด จากรัฐ บ้ า นเกิด ของฉั น นั น่ เอง
เมื่อฉันเดินทางไปถึงฉันได้งานเป็ นหัวหน้าของแผนก “นักโภชนาการ” มีหน้าที่วางแผนสําหรับอาหารทัง้
หมดสําหรับคนไข้ท ั ่วไป และคนไข้เฉพาะโรค และอาหารสําหรับขายให้คนงาน และญาติ หรือแขกทีม่ ารับประทาน
อาหารมังสวิรตั ทิ โ่ี รงพยาบาล” พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานฉันส่วนหนึ่งคือฉันถูกเรียกให้ไปทํางาน ได้รบั ใช้พระเจ้า
ในสถาบันของพระองค์... เพียงแต่ยงั ไม่ได้รบั ใช้พระองค์ในต่างประเทศ
หนึ่งปี ต่อมาฉันเติมชือ่ ลงในใบสมัครทางเว็บไซท์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสําหรับการรับใช้เป็ นมิชชันนารี
แบบจิตอาสา ในเวลาไม่นานฉันได้รบั การเรียกจากอาจารย์ใหญ่ “โรงเรียนอีเบเยแอ๊ดเวนตีส” ซึ่งเป็ นโรงเรียน มีชนั ้
อนุบาล ถึงชันเกรดสิ
้
บสอง (ชัน้ มัธยมปลาย) โรงเรียนแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเกาะขนาดเล็กชื่อเกาะอีเบเย ซึ่งเป็ นเกาะแห่ง
หนึ่งของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ในใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิก
ฉันอธิษฐานว่า “พระบิดาโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ไปทีเ่ กาะอีเบเยด้วยเถิด”
สามวันก่อนทีฉ่ นั จะซื้อตั ๋วเครื่องบิน คุณลุงของฉันเสียชีวติ เขามีหนี้สนิ จํานวนไม่น้อย และครอบครัวของฉัน
ไม่มเี งินจํานวนมากอย่างนัน้ ทีจ่ ะใช้หนี้ได้พอ ดังนัน้ ฉันจึงมอบเงินทัง้ หมดทีฉ่ นั เก็บสะสมไว้ให้กบั ทางบ้านไป ฉันโทร
ทางไกลไปอธิบายให้อาจารย์ใหญ่ ของโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย ว่าฉันเสียใจที่ตอนนี้ฉันไม่มเี งินค่าเดินทางที่จะ
เดินทางไป และเขาก็เข้าใจในสถานการณ์ของฉัน
คืน นั น้ ฉัน อธิษ ฐานต่ อ พระเจ้า “พระบิด าเจ้า พระองค์ เป็ นผู้ป ระทานความฝั น ให้ ข ้าพระองค์ไ ด้ ก ลาย
เป็ นมิช ชัน นารี... เหตุ ใดหนอข้า พระองค์ จึง ยัง เดิน ทางไปไม่ ไ ด้ ขอบคุ ณ พระองค์ ท่ี ท รงประทานงานที่ โรง
พยาบาลให้ทํา...แต่ขา้ พระองค์อยากจะไปรับใช้พระองค์ในต่างประเทศสักช่วงเวลาหนึ่ง”
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ฉันยังคงทํางานทีโ่ รงพยาบาลแอ๊ดเวนตีสเหมือนเดิม หนึ่งปี ต่อมาฉันเก็บเงินได้จํานวนเพียงพอทีจ่ ะเดินทาง
ไปทีโ่ รงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย แต่อยู่ๆ น้องสาวถัดจากฉันเกิดบาดเจ็บรุนแรงจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ อีกครัง้ หนึ่ง
ฉันโทรบอกอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย ว่าฉันไม่อาจเดินทางมาได้
สองปี ผ่านไป และฉันยังเก็บเงินไว้ทุกเดือน ทางโรงพยาบาลพอใจผลงานของฉันและขึน้ เงินเดือนให้ด้วย
เรียกว่าฉันมีงานดี รายได้ดี วันหนึ่งขณะฉันนอนอยู่บนเตียง แวบหนึ่งฉันคิดว่า ถ้าฉันจะซื้อ รถยนต์ เมื่อผ่อน
รถยนต์เสร็จ และจะซื้อบ้านน่าจะดีไม่น้อย....แต่ในส่วนลึกฉันยังไม่ลมื โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย
ฉันคิดทบทวนเรื่องรถยนต์ เรื่องบ้าน และเรื่อ งเป็ นครูจติ อาสาที่หมู่เกาะมาร์แชลล์ กลางมหาสมุทรแปซิฟิ ก
ตลอดสัป ดาห์ ฉั น อธิษ ฐานต่ อ พระเจ้ า ว่ า พระองค์ ท รงทราบว่ า ข้ า พระองค์ จ ะเดิ น ทางไปเป็ นมิ ช ชัน นารี
ตอนนี้ขา้ พระองค์ไปไม่ได้ แต่ได้รบั ใช้ในสถาบันของพระองค์ นันก็
่ ดแี ล้ว เหตุใดฉันต้องลาออกจากงาน และเดินทาง
ไปยังต่างประเทศ..เมื่อไปกลับมาแล้วยังจะมีงานทีด่ อี ย่างนี้ให้ฉนั ทําไหม”
หลายวันต่อมาฉันรอฟั งคําตอบจากพระเจ้า มีสงิ่ เดียวที่วนเวียนอยู่ในความคิดของฉันคือ “อีเบเย...อีเบเย..
อีเบเย...”
ดัง นัน้ ฉัน อธิษ ฐานว่า “โอเค..ถ้า พระองค์ป ระสงค์ให้ข ้าพระองค์เดิน ทางไป “อีเบเย” ขอรัฐ บาลสหรัฐ
ประทับวีซ่า ในหนังสือเดินทางของฉัน โดยไม่อุปสรรคใดๆ”
เส้นทางถูกที่สุดจากประเทศเม็กซิโก ที่จะเดินทางไปเกาะ “อีเบเย” คือ จากเม็ก ซิโกบินไปคาลิฟ อร์เนี ย
จากคาลิฟ อร์เนี ย บิน ไปโฮโนลูลู แห่ งเกาะฮาวาย ซึ่งฉัน ต้อ งการวีซ่ า ของสหรัฐ ซึ่งไม่ ใช่เรื่อ งง่ายที่ช าวเม็ก ซิ
โกจะได้ ร ับ จากสถานทู ต สหรัฐ ในประเทศเม็ก ซิ โ ก ฉั น ได้ โทรไปขอหนั ง สือ รับ รองจากโรงเรีย นอีเบเย เพื่ อ
นําไปเป็ นหลักฐานในการขอวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐ
ก่อนที่ฉันจะเดินทางไปสถานทูตสหรัฐเพื่อ รับการสัม ภาษณ์ ฉันอธิษฐานสัน้ ๆ ว่า “พระบิดาเจ้าตอนนี้ข ้า
พระองค์ไ ม่ อ ยากเดิน ทางไปเป็ น มิช ชัน นารีอ าสาแล้ว เพราะข้า พระองค์ผ ิด หวังมาสองครัง้ และตอนนี้ ข ้าพระ
องค์ม ีง านดีแ ล้ว โปรดให้ส ถานทู ต ปฏิเสธคํ า ขอ...ขอวีซ่ าจากสถานทู ต ด้วย เพื่อ ข้าพระองค์จ ะได้ส บายใจว่า
นันเป็
่ นนํ้าพระทัยของพระองค์”
ณ สถานทู ต เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานทู ต ได้ ถ ามฉั น ว่ า “เหตุ ใ ดคุ ณ ต้ อ งการวีซ่ า จากเรา” ฉั น ตอบไปว่ า
“เพราะฉั น ต้ อ งการเดิ น ทางไปเป็ นมิ ช ชัน นารีท่ี เกาะอีเ บเย ในหมู่ เ กาะมาร์แ ชลล์ ” ฉั น ได้ ต อบไป
เจ้าหน้าที่สถานทูตมองดูทค่ี อมพิวเตอร์ของเขา เขาไม่ได้ขอหนังสือรับรองจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฯ และ
ไม่ขอดูใบรับรองการเงินจากธนาคาร เขาเพียงมองไปทีจ่ อคอมพิวเตอร์ ในทีส่ ุดเขาพูดขึน้ ว่า ตกลง..คุณจะได้รบั วีซ่า
ของคุณในหนึ่งเดือนหลังจากนี้...คุณรอรับได้ทบ่ี า้ น เราจะส่งให้คุณทางไปรษณีย”์
จากถ้อยคําเหล่านัน้ ของเจ้าหน้าทีส่ ถานทูต ฉันตระหนักว่าพระเจ้าทรงเปิ ดประตูเพื่อให้ฉนั ไปเป็ นมิชชันนารี
และฉันต้องรักษาคําสัญญาที่ให้ไว้ก บั พระองค์ ดังนัน้ ฉันละทิ้งทุกสิง่ ไม่ว่าจะเป็ นตําแหน่ งงาน ชีวติ อันเป็ นสุข ใน
ประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็ นบ้านเกิดของฉัน ฉันพูดคําว่า “ลาก่อน” กับครอบครัวของฉัน และออกเดินทางไปเกาะอีเบเย
เกาะซึ่งมีประชากร 12,000 คน ซึ่งตัง้ อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก
หลังจากรับใช้พระเจ้าหนึ่งปี ทเ่ี กาะอีเบเย ฉันไม่เคยรูส้ กึ เสียใจ เมื่อฉันเริม่ สอนนักเรียนเกรดห้า มีเด็กเพียง
คนเดียวมาจากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ผ่านการช่วยเหลือของเพื่อนคนหนึ่งในเกาะฮาวาย ฉันได้แจกพระคัมภีรใ์ ห้เด็ก
ในห้องเรียนของฉันคนละเล่มในช่วงคริสตมาส มีเด็กห้าคนรับบัพติศมาในปี การศึกษาแรก
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บางคนได้ถามฉันว่า “เหตุใดคุณ จึงลาออกจากงานที่เม็กซิโก เพื่อ เดินทางมาที่น่ี ซึ่งตอนนี้ คุณ ไม่ม ีอะไร
(หมายเหตุ : การเป็ นครูจติ อาสาในเกาะมาร์แชลล์...เสียค่าเดินทางมาเอง...ไม่มเี งินเดือน แต่มคี ่าเลี้ยงชีพพอใช้ใน
พืน้ ที่ และมีทพ่ี กั -นํ้าไฟฟรี..และมีค่าเดินทางกลับให้เท่านัน้ )
ฉันตอบไปว่า “ฉันมีทุกสิ่งทุ กอย่ าง ฉันมีค วามสุข ที่น่ี และฉันทราบว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับ ฉัน ”
สิง่ น่าทึง่ สําหรับฉันคือ ฉันพยายามจะเดินทางมาสอนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย เป็ นเวลามากกว่าสีป่ ี จงึ จะ
เดินทางมาได้ ฉันมาถึงอีเบเย ในปี 2016 ฉันคิดว่าเป็ นแผนการของพระเจ้า ฉันไม่ทราบว่าแผนของพระองค์คอื อะไร
แต่ ฉั น แน่ ใ จว่ า พระองค์ ท รงมีแ ผนสํ า หรับ ฉั น และพระองค์ จ ะทรงเปิ ดเผยให้ ท ราบเมื่อ ถึ ง เวลาอัน สมบู ร ณ์
อาจารย์ไ รอัน จี. วิล แลค ครุเอล อาจารย์ใหญ่ ข องโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย ไม่สงสัยเลยว่า มิสเนอร์ลี
แม็คเคียส เดินทางมาถึงในเวลาที่เหมาะสม จํานวน 25 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในชัน้ ของเธอรับบัพติศมา จะว่าไป
นักเรียนในชันของเธอมี
้
ผรู้ บั บัพติศมามากทีส่ ุดในปี การศึกษาทีแ่ ล้ว
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็ นกองทุนซ่อมแซมห้องเรียนซึ่งกําแพง
ห้องแทบจะพังลงมาเพราะถูกใช้งานมาหลายสิบปี ...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
ถ่ วายเงินถวายเพือ่ ช่วยพันธ
กิจของพระเจ้าในหมูเ่ กาะมาร์แชลล์ ซึ่งตัง้ อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกในครัง้ นี้...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน
และครอบครัวด้วย...ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ มิ ชชัน
 คํ า ที่สํ า คัญ มากในภาษามาร์แ ชลล์ค ือ “โยกวี” ซึ่ ง คล้ า ยกับ ภาษาฮาวายว่ า “อะโลฮา” ซึ่ ง มีค วามหมาย
ว่า “ฮัลโล” หรือ “ลาก่อน” และ “รักนะ”
 มีโรงเรีย นแอ๊ ด เวนตีส อยู่ ส ามแห่ ง ในหมู่ เกาะมาร์แ ชลล์ (1) โรงเรีย นระดับ ประถมแอ๊ ด เวนตีส (2) โรง
เรีย นระดับ อนุ บ าล –ประถม- มัธ ยมปลาย (ชัน้ 12) แอ๊ ด เวนตีส มาโร (3) โรงเรีย นแอ๊ ด เวนตีส อีเบเย
ตัง้ อยู่บนเกาะอีเบเย เกาะใหญ่อนั ดับสองในหมู่เกาะมาร์แชลล์ (มีชนั ้ อนุบาล- ชันสิ
้ บสอง)
 โรงเรีย นแอ๊ ดเวนตีสแห่ งแรกก่ อ ตัง้ ขึ้น ในหมู่ เกาะมาร์แชลล์ ตัง้ ขึ้นในปี ค.ศ. 1968 ซึ่งตัง้ ขึ้นในชุม ชนแห่ ง
“ลัวรา” บนเกาะ “มาจูโร”
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 5 พฤษภาคม 2018
โน้ มน้ าวมาสู่พระองค์
เล่าโดย ดาเนียล กูโบสเฮ วัย 56...รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
ศาสนาจารย์ประจําโรงเรียนคนใหม่ช่อื ดาเนียล ไกโบสเฮ ของโรงเรียนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั ซึ่งเป็ น
โรงเรียนสําหรับชนเผ่าในรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
อาจารย์ดาเนียลเดินทางมาถึงโรงเรียน หลังจากโรงเรียนได้เปิ ดภาคเรียนการศึกษาไปแล้ว 1 เดือน เขา
รู้สึก ว่าตนเป็ น เหมือ นคนนอก ทัง้ นี้ เพราะนั ก เรีย นชาวพื้น เมือ งที่ม าเข้า เรีย นใหม่ และครูค นอื่น ๆ ต่ างได้ทํ า
ความคุน้ เคยต่อกันเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว แต่มเี ด็กหญิงอายุ 11 ปี คนหนึ่งชือ่ “โจโจ โวลฟ์ ” ได้เดินออกจากกลุ่มเพื่อนๆ
เข้ามาต้อนรับอาจารย์คนใหม่เป็ นพิเศษ หลังจากวันนัน้ เวลาพักเทีย่ ง หรือแม้แต่พกั ย่อย โจโจ ก็จะมาพูดคุยด้วยทุก
วัน อาจารย์ดาเนียลนึกสงสัยว่า “เหตุใดโจโจ จึงคอยติดตามเขาไม่ห่าง หากไม่ได้เข้าชันเรี
้ ยน เขานึกหาเหตุผลไม่ได้
แต่รวู้ า่ เธอพยายามสนิทสนมกับเขาอย่างชัดเจน”
ศาสนาจารย์ประจําโรงเรียน และโจโจ เด็กนักเรียนหญิงตัวเล็กมักจะใช้เวลาพูดคุยกันเสมอ บางครัง้ โจโจ ก็
ถามอาจารย์เกีย่ วกับการบ้าน หรือข้อสงสัยอื่นๆ ในชัน้ เรียนอาจารย์สอนพระคัมภีรใ์ ห้กบั โจโจ และเพื่อนๆ เกีย่ วกับ
พระเยซู และแผนการแห่ งความรอดของพระองค์ โรงเรียนมิชชั ่นแอ๊ดเวนตีส เป็ น สถานที่แห่งแรกที่เด็ก ๆ ชาว
พืน้ เมืองในประเทศแคนาดาได้ยนิ เรื่องเกีย่ วพระเยซูเป็ นครัง้ แรก
วันหนึ่งโจโจ ทําให้อาจารย์ดาเนียลประหลาดใจด้วยการวาดภาพแมลงปี กแข็งตัวหนึ่งระบายสีม่วงนํามากฝาก
อาจารย์
โจโจ เขียนตัวหนังสือลายมือข้างล่างภาพแมลงตัวนัน้ ว่า “แด่อาจารย์ใจเย็นทีส่ ุดเท่าทีเ่ คยพบ” และอีกบรรทัด
หนึ่งเขียนว่า “อาจารย์ใจดีม ากกับหนู ” ซึ่งเป็ นการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผิดเล็กน้อ ย แต่ส่อื ความหมายได้ดี
สองสามสัปดาห์ถดั มา ตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิก อาจารย์ดาเนียลอยู่ทห่ี อ้ งพักได้รบั โทรศัพท์จากอาจารย์ใหญ่
บอกว่า “โจโจ ได้เสียชีวติ แล้ว คืนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ ตอนเย็น ก่อนหน้านัน้ โจโจใช้เวลาเล่นหัวเราะกับเพื่อนๆ ซึ่ง
พากันเล่นกับก๊าซฮีเลี่ยม (helium) (ก๊าซเฉื่อนอย่างทีใ่ ช้ถนอมอาหาร หรือเติมในบอลลูน) อันเนื่องจากเป็ นวันคล้าย
วันเกิดของโจโจ ในตอนทานเค้กวันเกิด โจโจบ่นว่าปวดศีรษะเล็กน้อย พอเสร็จงานโจโจรีบเข้านอน และเธอไม่ต่นื
ขึน้ อีกเลย
อาจารย์ดาเนียลเล่าในภายหลังว่า “ผมรู้สกึ ช็อค..เข่าอ่อนรู้สกึ สงสารโจโจสุดๆ ผมไม่อยากเชื่อเลย โจโจ ยัง
เป็ นเด็กอายุยงั น้อย...ผมคิดถึงช่วงเวลาที่โจโจ มาพูดคุย และเรียนรูอ้ ะไรๆ จากผม ผมไม่เข้าใจจริงๆ ทําไม และ
ทํ า ไม มั น ถึ ง เกิ ด ขึ้ น กระทั น หั น เช่ น นี้ เหตุ ใ ดโจโจจึ ง จากไปไวยิ่ ง นั ก วัน นี้ ผมไม่ ท ราบว่ า ทํ า ไม นี่ เ ป็ น
หนึ่งในอีกหลายคําถาม ทีผ่ มจะรอถามพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา
คณะครู และพวกนักเรียนต่างเศร้าโศกในการสูญเสีย และโรงเรียนปิ ดเรียนเป็ นเวลาหนึ่งวัน
ครอบครัว ของโจโจจัด ให้ ม ี ก ารเฝ้ า ศพตามประเพณี ข องชนเผ่ า เป็ นเวลาสามวัน โดยจัด ในห้ อ งโถง
สํ า หรับ การพัก ผ่ อ น-หย่ อ นใจของโรงเรีย น มีผู้ ค นเดิน ทางมาจากทัง้ ใกล้ และไกลเพื่ อ เยี่ย มเยีย น และรับ
ประทานอาหาร สลับ กับ จัด ให้ม ีก ารกล่า วไว้อ าลัย เพื่อ ประโลมใจซึ่งกัน และกัน พวกเขาให้ก ารคารวะโลงศพ
ของโจโจ คณะครู แ ละนั ก เรีย นเข้ า รวมพิ ธีไ ว้อ าลัย ดัง กล่ า ว โดยครู ห ลายคนช่ ว ยกัน เตรีย มอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน และนําไปทีเ่ สริฟทีห่ อ้ งโถงสําหรับจัดงานไว้อาลัยให้กบั โจโจ
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“เพีย งการมาในงานไว้อ าลัย เป็ น การให้ ก ารปลอบใจคนในครอบครัว ได้ ม าก” อาจารย์ ด าเนี ย ลกล่ า ว
“แม้คุ ณ ไม่ พู ด อะไรเลยสัก ประโยคกับ คนในครอบครัว การมาร่ ว มงานของเราเหมือ นการพู ด อะไรที่ม ีค วาม
หมายอย่างเงียบๆ ว่าคุณเอาใจใส่เกีย่ วกับพวกเขา และเศร้าใจในการจากไปของโจโจ”
อาจารย์ ด าเนี ย ลยัง กล่ าวเสริม ด้ ว ยว่า “คณะครู แ ละนั ก เรีย นมารวมตัว กัน เหมือ นเป็ น คนในครอบครัว
เดียวกัน สะท้อนชือ่ เสียงของโรงเรียนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั ในภาษา “ครี” (Cree) ซึ่งหมายความว่า “การทํางาน
ร่วมกัน”
ทุ ก วัน นี้ ภ าพวาดแมลงปี ก แข็ง พร้อ มลายมือ ของโจโจ ถู ก นํ า ไปใส่ ก รอบแขวนไว้ใ นห้ อ งทํ า งานของ
อาจารย์ดาเนียล นี่เป็ นภาพแรกเท่าทีเ่ ขาเคยได้รบั จากนักเรียน
อาจารย์ดาเนียลกล่าวถึงความประทับใจว่า “เธอทําให้ผมรูส้ กึ เหมือนอยูบ่ า้ นเมื่อผมเดินทางมาถึงโรงเรียนแห่ง
นี้ ..ผมต้องการระลึกถึงเธอ และสิง่ ทีเ่ ธอได้ทําเพื่อผม เธอได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เกีย่ วกับผม แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถ
ทําเพื่อคนอื่น”
เมื่อ อาจารย์ดาเนีย ลพู ดกับ พวกเด็กๆ เขาพู ด เกี่ยวกับสิ่งที่พ ระเยซู ทรงได้ทําเพื่อ พวกเขา และพวกเขา
สามารถทํ า อะไรได้บ้า งเพื่อ คนอื่น ๆ อาจารย์ด าเนี ย ลได้เล่า ประสบการณ์ ข องเขากับ พระเยซู เป้ าหมายหลัก
ของเขาคือการเทิดทูนพระเยซูขน้ึ และให้พระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงทํางานในส่วนทีเ่ หลือ”
“ซึ่ ง ก็ เ หมื อ นกับ ที่ พ ระเยซู ท รงตรัส ไว้ว่ า “เมื่ อ เราถู ก ยกขึ้น แล้ ว เราจะชัก ชวนคนทัง้ ปวงมาหาเรา”
อาจารย์ ด าเนี ย ลได้ ก ล่ า วว่ า “ผมได้ ย กพ ระเยซู ขึ้ น เพื่ อให้ เ ด็ ก ได้ ร ับ การโน้ มน้ าวให้ ม าหาพ ระองค์ ”
ส่วนหนึ่ งของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่สิบ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปช่ว ยขยายรายการการศึก ษาของ
โรงเรียนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั ซึ่งเป็ นโรงเรียนสําหรับคนพื้นเมืองของแคนาดา เพื่อเด็กๆ จํานวนมากขึน้ จะได้
เข้ามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน ที่มสี ่วนในพันธกิจของพระเจ้าในประเทศ
แคนาดา...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน
ข้อมูลด่วน
 ประเทศแคนาดา เป็ นประเทศทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้างใหญ่เป็ นอันดับสองในโลก รองจากประเทศรัสเซีย
 ประเทศแคนาดา มีพ้ืน ที่ ช ายฝั ง่ ยาวที่สุ ด ในโลก ซึ่ ง มีค วามยาวถึง 122,557 ไมล์ (202,080 กิโลเมตร)
ถ้ า คนหนึ่ งเดิ น ตามชายฝั ่ง ได้ ช ัว่ โมงละ 12 ไมล์ ( 20 ก.ม.) ต่ อ วัน จะต้ อ งเดิ น ถึ ง 33 ปี จึ ง ไปถึ ง จุ ด
สุดสิน้ สุด
 เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ถือว่าเป็ นเส้นแบ่งเขตแดนยาวทีส่ ุดในโลก
 ประเทศแคนาดา ได้ช่อื ประเทศมาจากภาษาลาติน ซึ่งเป็ น คํ าใช้เรียก “หมู่ บ้าน” เหมือ นในภาษาของชาว
อเมริก ัน พื้น เมือ ง ซึ่ ง ใช้เรีย ก “หุ บ เขานั ก บุ ญ ลอเรนซ์ ” ซึ่ ง สู ญ หายไปตัง้ แต่ ปี 1600 ส่ ว นภาษาอเมริก ัน
พืน้ เมืองทีย่ งั ใช้พูดกันมีลกั ษณะคล้ายกัน (เช่น โมฮ็อกซ์ คานา:ตา หรือ “เมือง”)
 ประเท ศแคน าด ามี บ ั น ทึ ก การแข่ ง กี ฬ าได้ เ ห รี ย ญ ท องม าก ที่ สุ ด คื อ 14 เห รี ย ญ ท องใน ปี 2010
ซึ่งจัดขึน้ ทีเ่ มืองแวนคูเวอร์ แคนาดา สําหรับกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาว
 ประเทศแคนาดา มีโ รงแรมสร้า งขึ้น จากนํ้ า แข็ง ชื่อ “โรงแรมเกรซ ใน ควีเบค” ซึ่ ง ต้อ งสร้า งขึ้น ใหม่ ทุ ก ปี
ด้ว ยก้ อ นหิม ะหนั ก 12,000 ตัน ในช่ ว งฤดู ร้อ นหิม ะจะละลายไป ดัง นั น้ จึง ต้ อ งสร้า งขึ้น ใหม่ ใ นฤดู ห นาว
ของปี ถดั ไป
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 12 พฤษภาคม 2018
ทําการเชื่อมต่อ
เล่าโดย ดารีน เธียสเซน วัย 45...รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
(ถ้าเป็ นได้ขอผูห้ ญิ งเป็ นผูเ้ ล่าข่าว ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน ดาลีน)
เด็กชายเกรดแปด ชือ่ “แอ๊ดเรียส” ตายขณะทีฉ่ ันเข้าเป็ นครูสอนปี แรกในโรงเรียนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั
ซึ่งเป็ น โรงเรียนสําหรับเด็กชาวพื้นเมืองของประเทศแคนาดา โรงเรียนแห่งนี้ ถือเป็ นโรงเรียนมิชชั ่นสําหรับเด็ก
พืน้ เมืองในประเทศแคนาดา ซึ่งตัง้ อยู่ในรัฐแอลเบอร์ตา
แอ๊ดเรียส ต้องต่อสู้ด้นิ รนกับปั ญหาติดสุรา วันหนึ่งขณะที่เมาสุรา เขาเดินข้ามถนนและถูกรถชน ฉันรู้สึก
ตกใจ และเสียใจมากในตอนเช้าเมื่อได้ทราบว่าโรงเรียนปิ ดหนึ่งวัน เพราะนักเรียนคนหนึ่งได้ตายไป
นักเรียนคนทีส่ อง ได้ตายไปในช่วงการสอนปี ทส่ี องของฉัน เด็กคนทีต่ ายชือ่ ฟรานซีส บัฟฟาโล เขาเป็ นเด็ก
หนุ่ ม ร่างใหญ่ แต่ม ีท่าทีสุภ าพ และมีบุคลิกดี มีใจกรุณา เขาเสียชีวติ ขณะที่ยืนอยู่ขา้ งรถยนต์ท่จี อดอยู่ขณะกําลัง
พูดคุยกับเพื่อนบางคน รถยนต์คนั หนึ่งวิง่ ผ่านมาและเสียการควบคุม และชนฟรานซีสเข้าอย่างจังและเขาเสียชีวติ ใน
เกือบจะทันที
การตายของวัยรุ่นชายทัง้ สองได้เกิดผลกระทบกับความรูส้ กึ ของฉันอย่างรุนแรง ฉันพยายามสะกดใจไม่ให้
นํ้าตาไหลออกมาขณะไปในงานศพของเขาทัง้ สอง ในฐานะครูฉนั รูส้ กึ เชือ่ มโยงกับเด็กทัง้ สอง จนฉันกลัวว่าจะบังคับ
ให้น้ําตาหยุดไหลไม่ได้ถา้ ฉันเริม่ ร้องไห้ ฉันรูส้ กึ เครียดจัด และปวดร้าวไปทั ่วตัวจนเหมือนมันจะระเบิดออกมา
หลังจากงานศพได้ผ่านไป คําถามต่างๆ ได้เติมเข้ามาในดวงใจของฉัน ฉันสงสัยว่าฉันได้ทําอะไรให้เด็กทัง้
สองได้รบั การสัมผัสไหม พวกเขาได้มองเห็นความรักของพระเจ้าผ่านตัวของฉัน หรือโรงเรียนไหม เราได้สร้างความ
เชือ่ ให้พวกเขาว่ามีพระเจ้าทรงฟั งปั ญหาของพวกเขาเสมอ ซึ่งเขาอาจร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าในห้วงสุดท้าย
ในชีวติ ของพวกเขาได้
การตายก่อนเวลาอันควรของเด็กชายทัง้ สองคน เตือนใจฉันทุกวันว่า ฉันจะต้องนําเด็กนักเรียนทัง้ หลายให้
มาหาพระเยซู ฉัน ต้ อ งการให้ เด็ก ๆ มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ พระองค์ ซึ่งสิ่ง นี้ จะเปลี่ย นแปลงชีว ิต ของพวกเขา ใน
ฐานะครู ฉั น มัก จะไม่ เห็น ผลลัพ ธ์ ในทัน ทีท ัน ใด แต่ ฉั น มองเห็น แสงแวบหนึ่ ง ซึ่ ง เติม ชีว ิต ฉั น ด้ ว ยความหวัง
มีครัง้ หนึ่งในช่วงปิ ดภาคเรียนฉันได้ร่วมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่แอดดร้า (หน่ วยงานพัฒนา และบรรเทา
ทุกข์แอ๊ดเวนตีส) เพื่อสร้างบ้านพักให้เด็กกําพร้าในประเทศโมแซมบิค เมื่อเปิ ดเทอมฉันเล่าให้เด็กเกรดสามของฉัน
ฟั งว่าในช่วงปิ ดเทอมฉันได้ไปไหน ไปทําอะไร ฉันเล่าให้พวกเด็กๆ ฟั งว่า ฉันรู้สกึ ตื่นเต้นเพียงใด ฉันเล่าเรื่องให้
เด็กๆ ฟั ง ขณะทีร่ อให้ครูคนทีจ่ ะมาสอนแทนฉันเข้ามาในห้อง
มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ ทีแอนดรา บอกกับฉันว่า เธอได้ยนิ ว่าฉันเดินทางไปโมแซมบิค และคิดว่าฉันจะไป
เป็ นมิชชันนารี และฉันจะไม่กลับมาอีก ดังนัน้ เธอจึงประพฤติตนผิดปกติ เป็ นลักษณะการประชด จนฉันต้องนําเธอ
ไปทีห่ อ้ งทํางานของอาจารย์ใหญ่ เมื่ออาจารย์ใหญ่ถามทีแอนดราว่า เหตุใดจึงประพฤติตนไม่น่ารักเช่นนัน้ เธอตอบ
ด้ว ยนํ้ า เสีย งจริง จัง ว่า “อาจารย์ ค งได้ ยิน เรื่อ งความวิต กกัง วลอัน เนื่ อ งมาจากการพลัด พรากมาแล้ ว เป็ นแน่ ”
อาจารย์ใหญ่ซ่งึ เป็ นผูห้ ญิงต้องเดินออกจากห้องทํางานเพื่อไปหัวเราะ ที่เด็กหญิงตัวเล็กๆ เช่น ทีแอนดรา
ช่างประชดประชัน เหมือนผูใ้ หญ่แสดงออกมาเมื่อคิดว่าตนจะถูกทอดทิง้
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แต่ทแี อนดราถูกต้อง ที่คดิ จากการประเมินของเธอเองว่า เธอประพฤติไม่เหมาะสมเพื่อเป็ นการประชด อัน
เนื่องมาจากคนที่ “เชื่อมต่อกับเธอ” (คือฉัน) ตอนนี้สายสัมพันธ์กําลังจะถูกตัดขาดไป เพราะเธอคิดว่าฉันกําลังจะ
ทอดทิง้ เธอไป เธอและฉันได้แบ่งปั นการเชือ่ มต่อกันตลอดมา และเมื่อคิดว่าฉันจะทอดทิง้ เธอไปทํางานกับหน่วยงาน
แอ๊ดดร้า...(ซึ่งเป็ นการเข้าใจผิด)
เมื่อฉันกลับมาทีแ่ คนาดา ฉันใช้เวลาอยู่ทบ่ี า้ นหนึ่งวันเพื่อปรับตัวให้หายรูส้ กึ “เจ็ทแล็ก” คืออาการมึนงงเรื่อง
เวลาที่ตา่ งกัน เมื่ออยู่ต่างสถานที่กนั ..ตอนเย็นอาจารย์ใหญ่โทรถึงฉันพูดว่า “ฉันมีใครบางคนอยากจะพูดกับครู ..
จากนัน้ อาจารย์ใหญ่ย่นื มือถือให้ทแี อนดราเป็ นคนรับช่วงต่อ”
“เฮลโล.. เมือ่ ไรคุณครูจะกลับมาสอนอีกคะ”
“พรุ่งนี้ค่ะ” ฉันตอบ
ทีแอนดรา พูดสรุปว่า “งัน้ หนู จะรอพบครูพ รุ่งนี้นะคะ” เท่านัน้ เอง ทุกสิง่ กลับเป็ นปกติ “สายสัมพันธ์ได้รบั
การทําให้กลับคืนเหมือนเดิม”
จะว่าไปครูทุกคนมี “สายสัมพันธ์เชือ่ มต่อกับเด็กๆ ในชัน้ ซึ่งเป็ นสิง่ ทีท่ ําให้เกิดความแตกต่างมาก ที่เด็กอยู่
ในโรงเรียน อยู่ในชัน้ ได้เห็นใบหน้าของเราทุกวัน
เมื่อปี ท่แี ล้ว เด็กในเกรดสามต่างพากันนิ่งเงียบ เมื่อฉันเล่าให้พวกเขาฟั งในชัน้ ว่า “พระเยซูถูกพวกทหาร
โรมันนํ าตัวไปตรึงไว้ท่ไี ม้กางเขน” ถ้าคุณอยู่ในชัน้ กับฉันในเวลานัน้ คุณจะมองเห็นใบหน้าของเด็กแสดงออกถึง
ความหวาดหวัน่ ทีบ่ ุคคลหนึ่งซึ่งรักพวกเขามากกําลังจะถูกฆ่าตาย....ฉันสรุปให้พวกเด็กๆ ฟั งว่า “เป็ นการง่ายกว่าที่
ฉันจะสละชีวติ เพื่อคนอืน่ มากกว่าทีจ่ ะมอบลูกชายของฉันให้ไปตายแทนใคร”
ฉันบอกกับเด็กในชัน้ ว่า “พระเจ้าทรงรักพวกเด็กๆ ทุกคนมากจนประทานชีวติ พระบุตรของพระองค์ให้มา
ตายแทนพวกเด็กๆทุ กคน”
ใบหน้าของพวกเด็กๆ แสดงให้เห็นว่าเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจ
เด็กชายคนหนึ่งถามขึน้ ว่า จริงๆ แล้วพระองค์ทรงตายแทนผมด้วยหรือ
ฉันยังจําได้ เด็กหญิงเกรดหนึ่งคนหนึ่ง แสดงใบหน้าสับสนวุน่ วายใจออกมา เมื่อฉันถามเธอมีอะไรวิตกกังวล
หรือ เล่ า ให้ ค รู ฟั ง สิ..เธอบอกว่า น้ อ งสาวคนเล็ก ของเธอถู ก นํ า ตัว ออกจากบ้ า นไป และคุ ณ แม่ ร้อ งไห้ ค รํ่ า
ครวญในการจากไปของเธอ
พอเธอมาที่โรงเรียนเด็กบางคนเริ่มบอกกับเธอว่า “น้ องของเธอตายไปแล้ว” เด็ก คนนี้จงึ ไปร้องไห้สะอึก
สะอืน้ ทีน่ อกห้องเรียน
ฉันได้ถามเธอว่า ให้ฉันอธิษ ฐานเพื่อ น้ อ งของเธอได้ไหม และเธอพยักหน้ าตกลง ฉัน จับ มือ เล็ก ๆ ของ
เธอไว้ และอธิษ ฐานเพื่อ น้ อ งของเธอ หลังจากกล่า วคํ าว่า “อาเมน” แล้ว ฉัน พู ด กับ เด็ก คนนี้ ว่า “น้ องของเธอ
อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูแล้ว...เธอรูส้ กึ ดีขน้ึ ไหม”
ฉัน สังเกตเห็น ว่า เด็ก ที่ร้อ งไห้ เศร้า โศกอยู่ เมื่อ สัก ครู่ ท่ีผ่า นมา เหมือ นแบกของหนั ก อึ้ง ไว้บ นบ่ า ตอน
นี้ข องหนัก อึ้งนัน้ ได้ถูก ยกออกไปแล้ว เธอออกไปนอกห้อง เล่ น เครื่อ งเล่ น ของเด็ก กับ เพื่อ นๆ พู ดจา หัว เราะ
สนุกสนานตามประสาเด็กๆ อย่างไร้เดียงสา
ในฐานะที่เป็ น ครู เรามีห ลายช่ว งเวลาทํ า นองนี้ ที่เราสามารถจะแสดงให้ เด็ก ๆ มองเห็น ความรัก ของ
พระเยซู ฉั น เองต้ อ งการนํ า นั ก เรี ย นไปหาพระองค์ ฉั น ไม่ ต้ อ งการปล่ อ ยโอกาสที่ จ ะสร้ า งแรงกระทบ
จิตใจของพวกเขาในเรื่องความรักของพระเยซู ซึ่งจะมีผลไปชัวนิ
่ รนั ดร์ให้หลุดลอยไป
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ส่วนหนึ่งของเงินถวายของวันสะบาโตที่สบิ สาม จะนํ าไปเป็ นกองทุนเพื่อขยายโรงเรียนมามาเวย์ อะทอสเคย์
ตัน ซึ่งเป็ นโรงเรียนสําหรับชาวพืน้ เมืองของประเทศแคนานา ให้ขยายโครงการออกไป เพื่อจะสามารถรับนักเรียน
ได้มากขึน้ ซึ่งเท่ากับเรามีโอกาสนําเด็กๆ มาหาพระเยซูได้มากขึน้ ...ขอบคุณพีน่ ้องในพระเจ้าทัวโลกที
่
ไ่ ด้ถวายเงิน
ช่วยพันธกิจการประกาศ ผ่านสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ขอพระเจ้าอวยพระพรให้กบั ท่านโดยทัวกั
่ น..ใน
นามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 ตัว “บีเวอร์” ทีพ่ บเห็นในแถบภาคเหนือของอเมริกา ถือว่าเป็ นสัตว์ประจําชาติของประเทศแคนาดา
 รัฐ “แอลเบอร์ตา” ของแคนาดา เป็ นพืน้ ที่ ทีป่ ราศจากหนูประเภทต่างๆ มานานกว่า 50 ปี
 ลูกหมีชอ่ื “วินนี่เพ็ก” ถูกส่งจากแคนาดาไปให้สวนสัตว์ในกรุงลอนดอนในปี 1915 เด็กชายตัวเล็กชื่อ คริสโต
เฟอร์ โรบิ น ไมลน์ รัก ที่ จ ะไปเยี่ ย มลู ก หมี ช่ื อ “วิน นี่ เ พ็ ก ” ตั ว นี้ ทุ ก บ่ อ ย ความรัก ผู ก พั น ที่ เ ขามี ก ั บ
ลู ก หมี ต ัว นี้ ด ลใจให้ พ่ อ ของเขาชื่อ “มิส เตอร์ ไมล์ ” ประพัน ธ์นิ ท านสํ า หรับ เด็ก ขึ้น โดยให้ ช่ือ ว่า “วิน นี่
หมีพู” นิทานเรื่องนี้เป็ นทีน่ ิยมอ่านของเด็กๆ ยาวนานจนกระทั ่งบัดนี้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 19 พฤษภาคม 2018
การพูดคุยกับคนตาย
เล่าโดย คิม ฮาร์รงิ ตัน วัย 45...รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
ครูสอนชัน้ มัธยมปลายคนหนึ่ง คือ คิม ฮาริงตัน กําลังฟั งเด็กสาววัยรุ่น อายุ 17 ปี ชือ่ เชลลี่ กําลังพรรณนา
การสนทนา ทีเ่ ธอได้พูดคุยกับคุณปู่ของเธอ เมื่อคืนวันก่อน
เชลลี่ และคุณ ปู่ ของเธอกําลังพูดคุยกัน เกี่ยวกับอนาคตของเธอ ขณะที่ทงั ้ สองนัง่ อยู่ในบ้านพัก ของปู่ ที่
หมู่บา้ นทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ชาวพืน้ เมืองได้อยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งอยู่ในรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
เมื่อครูคมิ ฮาริงตันได้ฟังเรื่องราวของปู่ที่ให้ความสนใจในอนาคตของหลานสาว จึงกล่าวชมว่า คุณปู่ ของ
เธอช่างเป็ นคนคิดการไกล เขาอยากให้เธอมีอนาคตทีด่ .ี ...ตอนนี้คุณปู่ของเธออายุกป่ี ี นะ”
เชลลีท่ ําหน้าเศร้าตอบว่า คุณปู่ ของหนูตายไปเมื่อสองปี ทแ่ี ล้ว
เมื่อฉันได้ทราบว่าคุณปู่ของเชลลีได้ตายไปแล้ว ขนตามแขนทัง้ สองข้างของฉันตัง้ ชันขึน้ ครูคมิ กล่าวว่า “ฉัน
รูส้ กึ เหมือนกับว่า ฉันกําลังกําลังเผชิญหน้ากับวิญญาณชั ่วร้าย”
คิม เป็ นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์กบั วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั ซึ่งเป็ นโรงเรียน
สําหรับเด็กชาวพืน้ เมืองของประเทศแคนาดา เมื่อปี ทแ่ี ล้ว 2017 โรงเรียนแห่งนี้มนี กั เรียนรวมกัน200 กว่าคน โดยมี
ชันเรี
้ ยนจากชันอนุ
้ บาลถึงชัน้ สิบสอง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนพืน้ เมือง ทีย่ งั ถือปฏิบตั ติ ามประเพณี
ดัง้ เดิม คือการกราบไหว้ดวงวิญญาณ
เชลลี่พูดหลายครัง้ เกี่ยวกับทูตผีให้ครูค ิม ของเธอฟั ง อย่างเช่นผีร้ายเหมือ นในนิยายที่ส่วนบนตัวเป็ นคน
ส่ ว นท่ อ นล่ า งเป็ น ม้ า (เหมือ นนิ ย ายตะวัน ตก) ผีท่ อ นล่ างเป็ น ม้า จะกระโดดจากบ้า นหนึ่ ง ไปยัง อีก บ้ า นหนึ่ ง
ในหมู่บา้ นจัดสรร นอกจากนี้เชลลีย่ งั เล่าให้ครูคมิ ฟั งด้วยว่า เธอเคยได้ฟังเรื่องเล่าเก่าๆ จากคนสูงอายุในหมู่บ้านว่า
ญาติสูงอายุท่ตี ายไปแล้วบางคนที่ห่วงลูกหลาน จะมาปรากฏตัวเป็ นเงารางๆ ทีต่ ้นไม้ไม่ห่างจากบริเวณหน้าบ้าน
เพื่อพูดจากับลูก หรือหลานของพวกตน
เชลลีเ่ ล่าต่อว่า วันหนึ่งขณะทีเ่ ธอนังอยู
่ ่เงียบๆ คนเดียวเธอได้ยนิ เสียงเหมือนคนพูดกับเธอด้วยเสียงแผ่วเบา
เธอพยายามเงีย่ หูตงั ้ ใจฟั ง...ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาอย่างน้อยมีสองครัง้ ทีเ่ ธอได้พูดคุยกับคุณปู่ของเธอ ตอนนัน้ เชลลีน่ ั ่ง
อยู่ท่เี ก้าอีห้ น้าบ้านตามลําพัง ปู่ได้ถามเชลลีว่ ่า “เธอต้องการอะไรบ้างสําหรับชีวติ ของเธอ” ซึ่งเธอไม่ได้ตอบอะไร ..
แต่ทน่ี ่าสังเกตคือวิญญาณของปู่ไม่ได้บอกให้เธอทําอะไรทีเ่ ป็ นด้านลบ เช่นบอกว่ากระโจนลงไปในทะเลสาบสิ.. ส่วน
ใหญ่เป็ นการพูดคุยธรรมดา และเชลลีบ่ อกว่า หนู ไม่รู้สกึ กลัววิญญาณของปู่ แต่กลับรูส้ กึ สบายใจเหมือนได้คุยกับปู่
เหมือนตอนทีป่ ่ ยู งั มีชวี ติ อยู”่
เมื่อ ครูคมิ ได้ยินเชลลีเล่าให้ฟังเรื่องวิญญาณคนตายเช่นนี้ ครูคมิ รู้สกึ ไม่สบายใจมาก เธออธิษฐานเงียบๆ
ต่อพระเจ้า ขอพระองค์ทรงประทานให้เธอเลือกคําทีเ่ หมาะสมเพื่อพูดคุยกับเชลลี่ วันหนึ่งครูคมิ ได้เอ่ยถามเชลลี่ว่า
“บอกครูหน่อย หนูเชือ่ ในวิญญาณของคนตายไหม เสียงพูดแผ่วเบาทีห่ นูได้ยนิ เป็ นเสียงของวิญญาณของปู่ของหนู
จริงๆ หรือ ใครเป็ นผูส้ ่งวิญญาณมาพูดคุยกับหนู”
วันหนึ่งมีเสียงของวิญญาณพยายามจะพูดกับเชลลีอ่ กี เชลลีต่ งั ้ สติแล้วพูดออกไปว่า “ถ้าเจ้าเป็ นวิญญาณชัว่
ร้าย ฉันต้องการให้เจ้าออกไปจากตรงนี้เลย”
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จากนัน้ เชลลี่เริม่ ต้นร้องเพลงเกีย่ วกับพระเยซู ที่เธอได้เรียนรู้จากโรงเรียน เสียงของวิญญาณเงียบหายไป
เมื่อครูคมิ ได้ทราบเรื่องที่เกิดกับเชลลี่ เธอได้ร่วมอธิษฐานกับเชลลีบ่อยขึน้ เพื่อให้เชลลีไว้วางใจในพระเจ้า
ครูคมิ กล่าวกับเชลลี่วา่ “พระเจ้าทรงพร้อมทีจ่ ะเข้าควบคุม และปกป้ องชีวติ ของเธอ ไม่วา่ จะมีอะไรเกิดขึน้ ”
เชลลี่ ก ล่ า วว่ า เรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้น เพราะเธอเปิ ดประตู ใ ห้ ก ั บ วิญ ญ าณ โดยเธอเคยทราบว่ า ตอนที่ ปู่ มี ช ี ว ิต อยู่
ปู่สนใจในอนาคตของเธอ...เมื่อ ปู่ ตายแล้ว วิญ ญาณของปู่ อาจมาให้คํ า แนะนํ า แก่ เธอได้ ...วิญ ญาณชั ่วร้ายจึง
ได้แฝงตัวเข้ามา”
ฉัน..ครูค ิมจึงบอกกับเชลลี่ว่า “พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับเธอ แม้ว่าในตอนนี้เธออาจจะยังไม่ทราบว่า
แผนการทีว่ า่ นัน้ คืออะไรก็ตาม”
ครูคมิ ได้อ่านพระสัญญาจาก พระธรรม เยเรมีย์ 29:1 ให้เชลลีฟัง ซึ่งมีขอ้ ความว่า “พระเจ้าตรัสว่า เพราะ
เรารูแ้ ผนงานทีเ่ รามีไว้สําหรับเจ้า เป็นแผนงานเพือ่ สวัสดิภาพ ไม่ใช่เพือ่ ทุกขภาพ เพือ่ จะให้อนาคตและความหวังแก่
เจ้า”
ครูค ิมต้องการให้นักเรียนของเธอทุกคนทราบว่า พวกเขาขึ้นอยู่กบั พระเจ้า ไม่ใช่อ ยู่ใต้การควบคุม ของ
วิญญาณตนใดตนหนึ่ง เธอทําป้ ายขนาดย่อม และติดที่พนักพิงด้านหลังของนักเรียนทุกคนในชันว่
้ า “ที่นั ่งตัวนี้จบั
จองแล้วโดยเด็กของพระเจ้า”
ครูคมิ กล่าว่า “ฉันต้องการให้เด็กๆ ได้ทราบว่า พวกเขาเป็ นเด็กพิเศษ ที่พระเจ้าทรงรักพวกเขา ไม่วา่ เขา
แต่ละคนจะเป็ นคนเช่นไร”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปช่วยขยายห้องวิทยาศาสตร์ และซื้อ
เครื่องอุปกรณ์สําหรับห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อจะรับเด็กได้มากขึน้ และมีคุณภาพการศึกษาดีขน้ึ ซึ่งแน่ นอน
พวกเขาจะได้เรียนรูเ้ รื่องพระเจ้าในสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้มแข็งน่าภาคภูมใิ จมากขึน้
ข้อมูลด่วน
 สํานักงาน คอนเฟอเรนซ์ แอลเบอร์ตา มีสมาชิกโบสถ์ 11,646 คน และมีโบสถ์ 67 แห่ง
 คริส ตจัก รเซเว่น ธ์เดย์แ อ๊ ด เวนตีศ ถู ก นํ า เข้า ไปยัง จัง หวัด “แอลเบอร์ต า” ของแคนาดาเดือ นพฤษภาคม
ปี ค.ศ. 1895 โดยคนขายหนัง สือ ของคริสตจัก รสองคน (1) โทมัส แอสเลฟอร์ด และ (2) จอร์จ ดับ เบิล ยู .
โซเลชอร์
 ศาสนาจารย์ค นแรกที่เข้าไปทํ างานในจังหวัด แอลเบอร์ต า คือ ศาสนาจารย์ เฮ็นรี บล็อ ก ชาวเยอรมัน ซึ่ง
เข้าไปทํางานใน เดือนตุลาคม ปี 1899 เพื่อเป็ นศิษยาภิบาล กลุ่มนมัสการทีใ่ ช้ภาษาเยอรมัน ที่ “เล็ดดัค”
 การข่มเหงเกิดกับเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมือง แอลเบอร์ตา เกิดครัง้ แรกในปี 1902 และ 1903 เมื่อ เจ.แอล
แฮมเรน ถู ก ปรับ 2 ดอลลาร์ สํ าหรับ การทํ า งานงานในฟาร์ม ในวัน อาทิต ย์ และ เกบานัส ช่างตีเหล็ก ถู ก
ปรับเพราะเปิ ดร้านตีเหล็กในวันอาทิตย์
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 26 พฤษภาคม 2018
การแก้ปัญหาในปัม๊ นํ้ามัน
เล่าโดย จอห์น เพนยา วัย 57...รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา
เย็นวันหนึ่ง เครื่องรูดบัตรเคดิตที่ปัม้ นํ้ ามันแห่งนัน้ ซึ่งตัง้ อยู่นอกตัวเมืองในรัฐเวสต์เวอร์จเิ นียเกิดขัดข้อ ง
ทางเทคนิ ค จอห์น เพนยา และผู้ร่วมงานซึ่งเป็ น หญิ งคนหนึ่ งทํางานในปั ้ม มัน แห่งนี้ ไ ม่ ทราบจะแก้ไ ขอย่ างไร
นอกจากขอให้ลูกค้าทุกคนจ่ายค่านํ้ ามันเป็ นเงินสด จะว่าไปปั ้มนํ้ ามันในพื้นที่แถบนัน้ ซึ่งมีทงั ้ หมด 23 แห่งต่างมี
ปั ญหาเดียวกัน คือเครื่องรูดบัตรไม่ทํางาน ต้องขายนํ้ามันด้วยเงินสดเหมือนกัน
จอห์น และเพื่อนร่วมงานผู้ห ญิงมองดูรถยี่ห้อ คาดิแลค คันใหญ่ วงิ่ เข้ามาในปั ้ม คนขับแต่งกายภู ม ิฐาน
จอห์น รีบเข้าไปบอกว่าเครื่องรูดบัตรไม่ทํางาน ถ้าจะเติมนํ้ ามันขอจ่ายเป็ นเงินสด เจ้าของรถคันหรูดงั กล่าวพูดว่า
ปั ้ ม อื่น ๆ ในละแวกนี้ ก็ม ีปั ญ หาเหมือ นกัน เติม นํ้ า มัน ให้ ก ับ รถยนต์ ข องผมเถอะ จอห์ น เติม นํ้ า มัน ให้ ก ับ รถ
ของเขาตามคําขอ
เมื่อเติมนํ้ ามันเสร็จจอห์น รายงานว่า “40 เหรียญครับ” จอห์นคิดว่าเจ้าของรถจะจ่ายเป็ นเงินสด เพราะเขา
ได้แจ้งล่วงหน้าไปแล้ว... ชายคนนัน้ กล่าวว่า ผมไม่มเี งินสดหรอก ผมขอค้างไว้ก่อนวันพรุ่งนี้ผมจะผ่านมาเส้นทางนี้
แล้วจะจ่ายให้ จอห์น พูดกับผูจ้ ดั การปั ้ม ซึ่งให้คําแนะนํ าว่าขอให้ลูกค้าจอดรถไว้ทป่ี ั ้ม แล้วเขาเดินไปกดเงินจากตู้
เอ.ที.เอ็ม. ที่ไหนสักแห่งมาจ่ายให้ แต่ลูกค้ากล่าวว่า “ผมไม่มที างไหนทีจ่ ะหาเงินสดทันเย็นวันนี้” จอห์นรูส้ กึ ว่าชาย
เจ้าของรถเป็ นคนดี จอห์นกล่าวว่า “ผมจะใช้เงินส่วนตัวของผมจ่ายค่านํ้ามันแทนคุณไปก่อน ขอคุณมอบใบขับขีข่ อง
คุณไว้กบั ผม... และเมื่อนําเงินมาให้ผมพรุ่งนี้ ผมจะคืนใบขับขีใ่ ห้คุณ”
ชายคนนัน้ ตอบตกลง และมอบใบขับขี่ข องเขาให้ก บั จอห์น แล้วจับมือ จอห์นเขย่า พูดว่า “ขอบคุณ ครับ
พรุ่งนี้เจอกันทีน่ ่”ี แล้วขับรถออกไป
หลังจากชายคนนัน้ ขับ รถจากไป ผู้ห ญิงเพื่อ นร่วมงานพูด กับ จอห์นว่า “นี่จอห์น ดูท่ าคุณ จะสูญ เสียเงิน
ไปอย่างไม่เข้าท่านะ ทําไมยอมจ่ายเงินแทนเขา ไม่น่าใจดีเกินไปเพื่อนร่วมงานของเรา”
จอห์นกล่าวว่า “ผมเชือ่ ว่าเขาจะกลับมา และคืนเงินให้กบั ผมน่ะ”
ในวันรุ่งขึ้นชายคนนัน้ ขับรถคันเดิม เข้ามาแล้วยื่นเงินให้จอห์น พลางกล่าวว่า “ขอบคุณ มากคุณ จอห์น
นี่คอื เงิน 40 เหรียญ ของคุณ... มีอะไรที่ผมจะทําให้กบั คุณได้ไหม” เขากล่าวท่าทีจริงใจ อย่างรู้สึกขอบคุณจริงๆ
จอห์นไม่ต้อ งการรางวัล หรือ เงินเพิ่ม เติม จึงตอบไปว่า “ไม่ค รับ..ขอบคุณครับที่ม นี ้ํ าใจให้” ขอพระเจ้า
อวยพระพรให้คุณ และให้การเดินทางของคุณปลอดภัยทุกวันนะครับ”
ชายคนนั ้น ค้ อ มศีร ษะให้ พู ด ว่ า “ขอพระเจ้ า ทรงอวยพระพรให้ คุ ณ เช่ น กัน ” แล้ ว ขึ้น รถขับ ออกไป
การพบปะที่ไม่คาดหวัง
เย็นวันนัน้ จอห์นเล่าประสบการณ์ ท่ไี ม่ธรรมดาให้ภ รรยาของเขาคือ “ชารอน” ฟั ง แต่จอห์นยังเล่าไม่จบ
มิสเตอร์ “จิม” พ่อตาซึ่งมาเยีย่ มลูกสาว ซึ่งก็คอื ภรรยาของจอห์น เดินเข้ามาและพูดเรื่องพระคัมภีร์ จิมเป็ นคริสเตียน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และได้กล่าวเชิญจอห์นให้ไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแล้วสักครัง้ หนึ่งเมื่อเดือนก่อน วันนี้เมื่อ
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จิมทราบว่า จอห์นไม่มตี ารางทํางานที่ปัม้ นํ้ ามันในวันเสาร์ท่จี ะถึงนี้ จึงกล่าวเชิญจอห์นให้ไปเยีย่ มโบสถ์ในวันเสาร์
ซึ่งก็คอื วันมะรืนนี้... จอห์นรูส้ กึ เกรงใจพ่อตาจึงตอบไปว่า
“ตกลงครัง้ นี้ผมรับปากจะไปครับ” เขาตอบ
จอห์น เกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ไ ปโบสถ์ในวัน อาทิตย์ ในเมือ งคลีฟ แลนด์ จอห์น เคยไปนมัสการที่
โบสถ์ แ อ๊ ด เวนตีส สองสามครัง้ กับ ภรรยาตอนแต่ ง งานใหม่ ๆ ส่ ว นภรรยาเติบ โตในโบสถ์แ อ๊ ด เวนตีส แต่ ต อน
นี้ภรรยาหยุดไปโบสถ์มาหลายปี แล้ว
ในเช้าวันสะบาโต จอห์นนังอย่
่ างอึดอัดใจเล็กน้อยข้างจิมซึ่งเป็ นพ่อตาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ทีเ่ บ็กเลยน์ เวสต์
เวอร์ จิ เ นี ย รอเวลาที่ ช ั ว่ โมงนมั ส การจะเริ่ ม ต้ น ไม่ ก่ี น าที ต่ อ มา ศาสนาจารย์ เ ดิ น เข้ า มาจากด้ า นข้ า ง
ของโบสถ์ จิมพูดกับจอห์นว่า “จอห์น พ่ออยากให้จอห์นพบกับศิษยาภิบาลสักครัง้ ”
จอห์น ตอบว่า “ได้ค รับพ่ อ ..ผมมีคําถามเกี่ยวกับ พระคัม ภีร์อ ยู่สองสามข้อ อยากถามเขาอยู่เหมือนกัน ”
ขณะที่อาจารย์ค นนัน้ เดินตามทางเดินระหว่างม้านัง่ ในโบสถ์ จอห์นมองตามและคิดว่า “ฉันเคยเห็นเขา
คนนี้ทไ่ี หนสักแห่ง...เป็ นทีไ่ หนนะ”
เมื่อจิมแนะนํ าศิษยาภิบาลให้รจู้ กั กับ จอห์น ผูเ้ ป็ นลูกเขย...ศาสนาจารย์จอ้ งหน้าจอห์น พูดเปรยๆ ว่า ผม
เคยพบคุณทีไ่ หนสักแห่ง แต่นึกไม่ออกในตอนนี้”
ชายทัง้ สองจ้อ งหน้ า ซึ่ง กัน และกัน สัก ครู่ ห นึ่ ง เสร็จ แล้ว จอห์ น อุ ท านออกมาว่า “อาจารย์ เป็ นคนนั น้ ที่
ปั ม้ นํ้ามันเมื่อวันก่อน นันเอง
่
!”
“โอ..ใช่แล้ว คุณเป็ นคนทีจ่ ่ายค่านํ้ามันรถยนต์ให้ผมนั ่นเอง !”
หลังการเลิกนมัสการในโบสถ์ จอห์น และศาสนาจารย์ซามูเอล ซิมมูโซสยา ซึ่งเป็ นคนพืน้ เมืองจากประเทศ
แซมเบีย อพยพมาอยู่สหรัฐอเมริกาตัง้ แต่สมัยคุณพ่อ อธิบายให้จมิ ทราบว่า เขาพบกับจอห์นอย่างไร
จอห์น พูดออกมาว่า “ผมเคยพูดถึงสิง่ ดีๆ ว่า “ผมโชคดี” แต่ตอนนี้ผมขอเปลีย่ นไปพูดว่า “นี่เป็ นพระพรจาก
พระเจ้า”
เรื่องส่วนที่เหลือทัง้ หมด
การทีจ่ อห์น ได้รจู้ กั กับศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสในวิธพี เิ ศษ ทําให้จอห์นยรูส้ กึ ประทับใจว่า พระเจ้าทรงนําเขา
ให้รู้จกั กับพระองค์ จอห์นเริม่ ไปนมัสการที่ “โบสถ์แอ๊ดเวนตีสสเปนเซอร์” ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่า ต่อ มาไม่นาน
ภรรยาของจอห์ น ซึ่ ง เกิด ในครอบครัว แอ๊ ด เวนตี ส แต่ ไ ด้ ห ลงหายไป ได้ ก ลับ เข้า โบสถ์ และรับ บัพ ติ ศ มา
ต่อ มามิชชัน่ “เวอร์จเิ นีย ตะวันตก” ได้รบั ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตที่สิบสามในปี 2015 สําหรับ
โครงการ การเปิ ดประชุมเผยแพร่ในทีส่ าธารณะ 35 แห่งในปี นนั ้ โบสถ์สเปนเซอร์ ซึ่งอยู่ในเขตเวอร์จเิ นีย ตะวันตก
ได้งบประมาณเปิ ดการประชุม 1 ใน 35 แห่งนัน้ ด้วย ในการเปิ ดประชุมครัง้ นัน้ เป็ นช่วงที่จอห์นมานมัสการที่โบสถ์
พอดี ในวันที่จอห์นไม่ได้เข้ากะทํางาน เขาจะออกไปแจกใบปลิว และเยีย่ มเยียนตามบ้านของผูท้ ่มี าในการประชุม
เสร็จการประชุมเผยแพร่ในทีส่ าธารณะ ซึ่งมี “วิลเลีย่ ม ไอแอนนาโค” ผูป้ กครองโบสถ์คนหนึ่งเป็ นผูเ้ ทศนา มี
ผูต้ ดั สินใจรับบัพติศมา 2 คน ในวันเสาร์ หลังการประชุมเสร็จลง แต่จอห์นไม่ได้อยู่ในสองคนนัน้ อาจารย์ “ดาเนียล
โมริโคเน” ซึ่งเป็ นศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ได้มาเยีย่ มจอห์นทีบ่ า้ น ได้ถามจอห์นตรงๆ ว่ามีอะไรทําให้คุณยังไม่ถวาย
ดวงใจให้พระเยซู
จอห์ น ได้ต อบอาจารย์ด าเนี ย ลว่า “เมื่อ ผมมองไปที่ส มาชิก โบสถ์แ ล้ว ผมไม่ แ น่ ใจว่า ผมสะอาดเพีย ง
พอทีจ่ ะรับบัพติศมาหรือเปล่า”
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อาจารย์ได้ตอบว่า “ถ้าคุณ มองไปที่ค นอื่น คุณไม่อยากจะรับบัพติศมา ดังนัน้ ให้คุณ มองไปที่พ ระเยซู ผู้
ซึ่ ง รัก คุ ณ และสิ้ น พ ระชนม์ ไ ถ่ บ าปของคุ ณ ...พ ระองค์ พ ร้ อ มจะต้ อ นรับ คุ ณ ในทุ ก สภ าพที่ คุ ณ เป็ นอยู่ ”
ถ้อยคํานัน้ ทะลุสู่กลางใจของจอห์น เย็นวันนัน้ เป็ นวันศุกร์เขาได้โทรบอกศิษยาภิบาลว่า “ผมจะเข้าร่วมในพิธี
บัพติสมาในครัง้ นี้ดว้ ย....ผมต้องนําอะไรมาบ้างสําหรับพิธบี พั ติศมาวันพรุ่งนี้”
จอห์นเป็ นพยานหลังบัพติศมาว่า “ความรัก และความเสียสละพระชนม์ชพี ของพระเยซู ตลอดจนได้มอง
เห็นความดีของเหล่าสมาชิกโบสถ์ ทําให้ผมตัดสินใจถวายชีวติ ให้พระเยซู ในวันนี้” ในปลายปี นนั ้ จอห์น วัย 57 ปี
ได้รบั เลือกให้เป็ นมัคนายกของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสสเปนเซอร์ และเขามีความกระตือรือร้นในการประกาศส่วนบุคคล
เขากล่าวว่า “ผมต้องการนําพระพรแห่งความรอดไปสู่ผคู้ นในชุมชนเหมือนกับทีผ่ มได้รบั มา”
จอห์นกล่าวอีกว่า “ผมได้อาศัยอยู่พน้ื ที่แถบนี้มาเป็ นเวลา 30 ปี และผูค้ นรูจ้ กั ผม...พวกเขามองเห็นว่า ชีวติ
ของผมได้รบั การเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลังจากที่ผมได้กลับใจใหม่ และได้รบั บัพติศมา ผมต้อ งการเข้าถึงผูค้ นใน
ชุมชนเพื่อพระคริสต์ครับ”
ขอบคุณพี่น้อ งในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลก
่
ที่ได้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตในปี 2015 ซึ่งมีส่วนทําให้
จอห์นได้พบความจริงในคริสจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และได้กลับใจใหม่...ขอพี่น้องถวายเงินถวายในครัง้ นี้ด้วย
เช่นกัน เพื่อพันธกิจของพระเยซูจะได้ประกาศออกไป... ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 2 มิ ถนุ ายน 2018
หนังสือเล่มเล็กที่คอยดุนหลัง
เล่าโดย จัวนิตา เซ็ทลิฟ วัย 67…รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา
จัวนิตา เป็ นน้องคนเล็กสุดในพี่น้องเจ็ดคน พวกเขาไม่ชอบไปโบสถ์ ตัง้ แต่เป็ นเด็กมาแล้ว พวกเขาเติบโตขึน้
จากฟาร์มยากจน เจ้าของไม่มที ุนซือ้ เครือ่ งมือการเกษตร แถมพื้นทีข่ องฟาร์มอยู่แถบภูเขา “แอพพาลาเชน” ในรัฐเวสต์
เวอร์จเิ นีย
คุณแม่บงั คับให้จวั นิตา เดินเท้าไปโบสถ์กบั พวกพีๆ่ ตัง้ แต่อายุยงั น้อย โบสถ์ทว่ี ่าอยู่ห่างออกไปถึง 6 ก.ม. ไป
กลับก็ 12 กิโลเมตร อย่างไรก็ดเี มื่อฤดูหนาวมาเยือน จัวนิตา ไม่ได้ไปโบสถ์เพราะถนนปกคลุมไปด้วยหิมะหนาหลายนิ้ว
พวกพี่ๆ ของจัวนิตา ก็เช่นเดียวกันบอกว่า เราไม่ชอบไปโบสถ์เพราะเด็กคนอื่นๆ ในโบสถ์พูดล้อเราที่เราต้อง
เดินเท้า ขณะทีเ่ ด็กคนอื่นๆ นั ่งรถยนต์มาโบสถ์กบั พ่อแม่ เมื่อพวกเราโตขึน้ พวกเราจึงแทบไม่คดิ ถึงคําว่า “โบสถ์” เลยใน
จิตใจ
ในครอบครัวของจัวนิตาไม่มใี ครเคยมีพระคัมภีรใ์ นบ้านเลย เพราะพ่อแม่ของพวกเขาอ่านไม่ออก เขียนหนังสือ
ไม่ได้พวกเขามีความสนในในเรื่องศาสนาเพียงเล็กน้อย แม่พูดกับลูกๆ ว่า “พ่อและแม่ต่างได้รบั บัพติศมาแล้ว ขณะที่
พวกเรายังอยู่ในบ้านของพ่อแม่ตอนยังหนุ่มสาว และไปโบสถ์เสมอในแถบภูเขานี่เอง
จัวนิตา ไม่ชอบชีวติ ในวัยเด็กของเธอ เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อม “ไม่ดเี ลย” คุณพ่อของเธอเป็ นทหารผ่านศึกใน
สงครามโลกครังที
้ ส่ อง และขาพิการไปข้างหนึ่ง ในฐานะเป็ นเจ้าของฟาร์ม เขาต้องจ้างคนงานหลายคน คนงานเหล่านัน้
กิ น เห ล้ า กั น บ่ อ ย พู ด จ าห ย าบ ค า ย จั ว นิ ต า จํ าได้ ว่ า “เป็ น สิ่ ง เลวร้ า ย ที่ ได้ เติ บ โต ใน ฟ าร์ ม เช่ น นั ้ น ”
เมื่อโตขึน้ หน่ อยพ่อแม่ส่งเด็กๆ ไปเรียนหนังสือในที่ห่างไกลต้องพักในหอพัก ปิ ดเทอมทีคิดถึงพ่อแม่ แต่ไม่
อยากกลับมาเห็นสภาพแวดล้อมไม่ดขี องบ้าน และฟาร์ม
ตอนนี้จวั นิตาโตเป็ นผูใ้ หญ่และแต่งงานแล้ว ชีวติ การแต่งงานของเธอไม่สมหวัง จนต้องหย่าสองครัง้ จัวนิตา มี
ลูกสาวสองคน และเปลีย่ นงานหลายครัง้ วันหนึ่งเมื่อลูกสาวทัง้ สองขอไปโบสถ์ เธอตอบไปแบบขวานผ่าซากว่า “แม่
ไม่ใช่คนเสแสร้ง กลางคืนไปงานเลีย้ งเกือบทัง้ คืน ตอนเช้าแต่งตัวแต่งหน้าไปโบสถ์”
อยู่มาวันหนึ่ง จัวนิตาเปิ ดตู้จดหมายหน้าบ้าน เธอพบหนังสือเล่มบางๆ พูดเชิญชวนให้ไปเข้าร่วมสัมมนา “คํา
พยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์” ก่อนหน้านี้จวั นิตาได้รบั แผ่นผับ หรือหนังสือเล่มเล็กเกีย่ วกับเรือ่ งศาสนาหลายครัง้ แต่จวั นิ
ตาไม่สนใจ แต่ในครังนี
้ ้เธอรูส้ กึ ว่ามีความปรารถนาจะเข้าร่วมสัมมนา
จัว นิ ต ากล่ าวเป็ นพยานในภายหลัง ว่า “มัน เหมือ นมีค นคอยดุ น หลัง ให้ ก้ าวไปข้า งหน้ า ” ฉั น ไม่ เคยรู้ส ึก
อย่างนัน้ มาก่อน มีบางสิง่ คอยผลักดันให้ฉนั เดินหน้า...ฉันจึงไปเข้าสัมมนา”
ฉันไปร่วมสัมมนาคําพยากรณ์พระธรรมวิวรณ์ ซึ่งจัดขึน้ ทีค่ ริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสใน “เบ็กเลย์” เมืองที่
สงบใน เวสต์ เ วอร์ จิ เ นี ย ซึ่ ง มี ป ระชาก ร 17,200 จั ว นิ ต ารู้ เ พี ย งว่ า คริส ตจั ก รแอ๊ ด เวน ตี ส เป็ น คริ ส เตี ย น
คริสตจัก รหนึ่ง แต่ไม่ท ราบว่าคริสตจัก รแอ๊ดเวนตีส สอนแตกต่ างจากคริสตจัก รอื่นอย่ างไร โดยเฉพาะพวกเขาไป
นมัสการพระเจ้าในวันเสาร์ ดังนัน้ เมื่อจัวนิตาพบสมาชิกโบสถ์ท่มี าช่วยในการประชุมสัมมนา จัวนิตาได้ถามว่า “เหตุใด
คุณจึงไปนมัสการพระเจ้าในวันเสาร์”
สมาชิก โบสถ์ย้ิม แล้วตอบว่า “ศาสนาจารย์ข องเราจะนํ าเสนอเรื่อ งนี้ในภายหลังโปรดมาฟั งทุ ก คืน ” แม้ว่า
จัวนิตาจะรู้สกึ ผิดหวังบ้างที่ไม่ได้รบั คําตอบตรงๆ แต่ในคืนต่อมา ศาสนาจารย์หรือผู้ประกาศที่เป็ นผู้บรรยายยังไม่
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นําเสนอเรื่องวันสะบาโต ดังนัน้ จัวนิตาจึงถามคําถามเดิมซํ้าหลังการประชุม อีกครัง้ หนึ่งที่จวั นิตาได้รบั รอยยิม้ และคํา
สัญญาว่า หัวข้อดังกล่าวจะได้รบั การนําเสนอแน่นอนในอีกไม่กค่ี นื ข้างหน้า
จัวนิตา กล่าวว่า “มันเป็ นความลึกลับอะไรบอกไม่ถูก ฉันอยากทราบคําตอบจริงๆ ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพวก
เขาไม่ให้คําตอบในเมื่อฉันสนใจอยากทราบ
อย่ างไรก็ดีน อกเหนื อจากอยากทราบว่า เหตุใดคริสเตียนเซเว่น ธ์เดย์น มัสการพระเจ้าในวัน เสาร์ ในเมื่อ
คริสเตียนอื่นๆ นมัสการในวันอาทิตย์ อีกอย่างที่ฉันอยากทราบด้วยคือฉันเคยได้ยนิ มาว่า ในอนาคตพระเจ้าจะทรง
พิ พ ากษามนุ ษย์ ใ นโลก ผู้ ใ ดไม่ ก ลับ ใจใหม่ แ ละรับ บั พ ติ ศ มาจะต้ อ งได้ ร ับ ความพิ น าศ..เรื่อ งนี้ จ ริง หรือ ไม่
ถ้าจริง ฉันจะเตรียมตัวสําหรับอนาคตได้อย่างไร ความคิดในเรือ่ งการพิพากษาทําให้ฉนั หวั ่นวิตกมาก
การประชุ ม สัม มนามีกํ าหนดสี่ส ปั ดาห์ เมื่อ ถึง สิ้น สุด สัป ดาห์ ท่ีส อง ที่ป ระชุ ม สัม มนาได้ม อบพระคัม ภีร์
หนึ่งเล่มให้กบั ผูท้ ่มี าประชุมอย่างสัตย์ซ่อื เมื่อได้รบั พระคัมภีร์ จัวตินาเปิ ดอ่านด้วยความสนใจ เธอนําพระคัมภีรม์ าใน
การประชุมด้วย เมื่อผูบ้ รรยายพูดถึงข้อพระคัมภีรข์ อ้ ใด เธอจะเปิ ดไปอ่านด้วย และในทีส่ ุดผูบ้ รรยายได้เสนอเรือ่ ง วันที่
เจ็ดเป็ นวันสะบาโต เธอพึง่ ตระหนักว่า พระเจ้าได้ทรงแยกวันทีเ่ จ็ดไว้ต่างหากตอนทีพ่ ระองค์ทรงสร้างโลกเสร็จในหกวัน
และวันทีเ่ จ็ดทรงตัง้ ไว้เป็ นวันบริสทุ ธิ ์ (ปฐมกาล 2:2, 3) ทรงกล่าวทวนซํ้าความสําคัญของวันสะบาโตในพระบัญญัตขิ อ้ ที่
สี่ อพยพ 20:8-11 จัวนิตา ได้เรียนรูว้ า่ พระเยซูทรงถือรักษาวันสะบาโต พระองค์เสด็จมายังโลกไม่ใช่เพื่อทําลายพระ
บัญญัตแิ ต่เพือ่ “ทีจ่ ะเชิดชูพระธรรมและกระทําให้พระธรรมนัน้ มีเกียรติ” (อิสยาห์ 42:21)
จัวตินาได้รบั บัพติศมากับอีก 15 คนในเดือนกันยายน 2016 จากการประชุมสัมมนาที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีส เบ็ค
เลย์ ซึ่งเป็ น 1 ของการประชุมเผยแพร่จํานวน 35 แห่งซึ่งจัดขึน้ ทั ่วทัง้ รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย จากงบประมาณ ซึ่งได้มาจาก
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของปี 2015
ตอนนี้ จัวตินา เธออายุ 67 ปี แล้ว เธอได้ถวายจิตใจแก่พระเยซู เธอไม่กล่าวคําสบถสาบานอีกต่อไป ไม่ด่มื เบียร์
ไม่ด่มื สุรา และไม่เข้าบาร์เพื่อการสังสรรค์ หรือเต้นรํา เหมือนเมื่อก่อน
จัวตินา กล่าวเป็ น พยานว่า “ฉันเป็ น คนมีนิส ยั อารมณ์ ร้อน..เป็ น คนหงุดหงิดง่าย ตอนนี้ ฉัน ใจเย็นขึ้น เยอะ
กว่าทีเ่ คยเป็ นมา ตอนนี้แม้แต่พูดกับลูกสาวของฉัน เมื่อฉันพูดถ้อยคําไม่ดี ฉันแม้แต่พูดว่า “แม่เสียใจ ยกโทษให้แม่ดว้ ย
นะจ๊ะ” เป็ นต้น
จัว ติ น าบอกกับ ผู้ เ ขีย นข่ า วชิ้น นี้ แ ทนเธอว่ า “บางครัง้ ฉั น ถู ก ทดลองให้ อ ยากดื่ ม ทั ง้ นี้ ก ารดื่ ม เป็ นวิธี
ทําให้ฉันลืมความเจ็บปวดในอดีต ตอนนี้ฉันเลิกคบหาเพื่อนเก่า ส่วนการคบหาเพื่อนใหม่ ฉันต้องใช้ความระมัดระวัง
เพื่อจะไม่มใี ครชวนฉันกลับไปดื่ม หรือใช้ชวี ติ อย่างเดิมอีก”
จัวตินา ให้คําแนะนําว่า ปัจจุบนั ฉันคบเฉพาะเพื่อนคนใหม่ ทีเ่ ป็ นคนดีเท่านัน้ ...ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุก
ท่ าน ที่ ถวาย เงิ น ถวาย เพื่ อ พั น ธกิ จ ข อ งพ ระเจ้ า ใน ไต รม าสนี้ ข อ ท่ าน ทั ้ง ห ลาย ได้ อ ธิ ษ ฐาน เพื่ อ พ วก
เราในพันธกิจการรับใช้พระเจ้าด้วย....ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน... ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ มิ ชชัน
 ส่ ว นใหญ่ ของพื้ น ที่ เ วสต์ เ วอร์จิ เ นี ย อยู่ ใ นเขตดู แ ลของ “คอนเฟอเรนซ์ เ มาเทน วิว ” ซึ่ ง มี ส มาชิ ก โบสถ์
รวม 2, 303 คน และมีโบสถ์ 33 แห่ง
 งานของพระเจ้าใน
 สหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้การดูแลของ “สํานักงานภาคเมริกาเหนือ” มีโบสถ์ท้ งั หมด 5,493 แห่ ง และมีสมาชิ กโบสถ์
รวม 1,225,317 คน จากประชากรรวม 360,605,000 คน จึงมีอตั รา แอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัว่ ไป 294 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 9 มิ ถนุ ายน 2018
ฉันเดิ นออกมา
เล่าโดย ไอด้า เอลิซาเบธ ดาวิส วัย 65...รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา
(ถ้าเป็ นได้ขอผูห้ ญิ งเป็ นผูเ้ ล่าข่าว ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน ไอด้า)
เมื่อ ฉันเป็ นเด็กหญิงตัวเล็ก คุณยายซึ่งเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้จดั แจงให้ฉันไปที่โบสถ์เพื่อ ศึก ษา
พระคัมภีร์ทุกคืนวันพุธ ที่โบสถ์ “เบ็กเลย์ รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย” ส่วนในเช้าวันสะบาโต ฉันเดินระยะทางแปดช่วงตึก
เพื่อไปทีโ่ บสถ์ เรื่องไปโบสถ์ฉนั ต้องไป ฉันไม่อาจทําอย่างอื่นได้ และเมื่อโบสถ์เลิกฉันต้องกลับมาทีบ่ า้ น จะเถลไถล
ไปทีอ่ ่นื ไม่ได้
คุณยายเลีย้ งดูส่งเสริมฉัน ซึ่งเป็ นลูกคนเล็กของพี่ๆ อีกหกคน คุณยายของฉันเป็ นคนเข้มงวด ฉันไม่ได้รบั
อนุ ญาตให้ใส่ก ระโปรงสัน้ ฉันต้องอ่านพระคัม ภีร์ทุก เย็นวันศุก ร์ คุณ ยายไม่อ นุ ญ าตให้ใครทํ างาน หรือทําอะไร
หลังจากดวงอาทิตย์ต กดินเย็นวัน ศุก ร์ ถึงดวงอาทิตย์ตกดินเย็น วันเสาร์ คุณ ยายไม่อ นุ ญ าตให้ฉัน ไปนมัสการ
ทีโ่ บสถ์วนั อาทิตย์ ชีวติ วัยเด็กของฉันมีเพียงไปโรงเรียน และไปโบสถ์ นี่คอื รูปแบบทีฉ่ นั ถูกเลีย้ งดูและเติบโตขึน้ มา
เมื่อฉันอายุได้ 14 ปี ฉันย้ายไปอยู่กรุงนิวยอร์ค กับพีๆ่ ทีอ่ ายุมากกว่า ฉันถูกเปิ ดตัวให้เห็นโลกกว้าง และ
หยุดไปนมัสการที่โบสถ์ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ฉันทํางานเป็ นพนักงานบัญชีในบริษทั ประกันชีวติ ซึ่งตัง้ อยู่
บนถนนวอลสตีท และต่อมาฉันได้สอบเข้าทํางานเป็ นข้าราชการในตําแหน่ งผูต้ รวจบัญชีในกรุงวอชิงตัน ตอนนี้ฉัน
ได้เริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์วนั อาทิตย์แห่งหนึ่ง
คืนวันหนึ่งฉันฝั นไปว่า ฉันกําลังไถที่ดินแปลงหนึ่ง ขณะที่ฉันเป็ นเด็ก คุณยายซึ่งมีรถไถนาได้ให้ลูกจ้าง
ขับ รถเข้ามา และไถพื้น ที่ต รงนัน้ เตรีย มพื้น ดิน สํ าหรับ การเพาะปลู ก เมื่อ ฉัน ตื่น จากการนอนหลับ ฉัน คิด ว่า
นี่อาจเป็ นเครื่องหมายว่าฉันควรกลับบ้าน “ฉันเต่งงานหลายปี แล้ว และวางแผนกับสามีไว้ว่าเราจะสร้างบ้านของเรา
เอง ดังนัน้ เมื่อไปถึงบ้านเกิด ฉันเกิดความคิดจะสร้างบ้านบนที่ดนิ ผืนที่คุณยายโอนให้เป็ นกรรมสิทธิ ์ของฉันและ
ตอนนี้คุณยายได้ตายไปแล้วเมื่อสามปี ก่อน
สามีของฉันเป็ นข้าราชการเช่นเดียวกัน แต่เขาไม่รู้สกึ ตื่นเต้นกับความคิดที่จะเป็ นเจ้าของบ้านในรัฐเวสต์
เวอร์จเิ นีย แต่เขาก็ไม่ขดั ข้องอะไรเมื่อฉันติดต่อผูร้ บั เหมา ให้เขาสร้างบ้านให้ตามพิมพ์เขียวทีเ่ ราให้กบั เขา การสร้าง
บ้านดําเนินไปอย่างช้าๆ เพราะเราบอกผูร้ บั เหมาอย่างนัน้ ถ้าเขามีงานอื่นรีบด่วนให้เขาไปรับงานก่อนได้ แต่ต้อง
ขออนุ ญาตกับเราก่อน ดังนัน้ บ้านค่อยเป็ นรูปร่างขึน้ และสร้างเสร็จในหกปี บ้านเสร็จสวยงามตัง้ บนเนิน บนที่ดนิ
แปลงใหญ่ ตามทีเ่ ราวาดฝั นไว้แต่เรายังคงทํางานในวอชิงตัน
เรากลับไปเยี่ยมบ้านบ่อยขึน้ หรือ มีวนั หยุดไม่ก่ีวนั เราก็จะกลับบ้าน แต่เราได้กลับมาอยู่ท่ีบ้านหลังใหม่
จริงๆ ก็ตอนที่เราเกษียณจากงานราชการ หลังจากเราได้กลับมาอยู่บ้านของเรา ฉันเริม่ มาคิดสงสัยว่า เหตุใดฉัน
ต้องจากพี่น้อ ง และเพื่อ นฝูงมาใช้ช ีวติ อยู่ในบ้านเดิม ซึ่งฉัน เติบ โตขึ้นมาตอนเป็ นเด็ก จริงอยู่ฉันมีเพื่อ นเก่ าอยู่
บ้าง และผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ วันหนึ่งฉันอธิษฐานถามพระเจ้าว่า “เหตุใดฉันจึงย้ายมาอยู่ทน่ี ่ี”
ประมาณช่วงเวลานี้ฉนั ได้รบั แผ่นพับแผ่นหนึ่งทางไปรษณีย์ เป็ นการเชือ้ เชิญให้เข้าร่วมสัมมนาคําพยากรณ์
ฉันเชิญ เพื่อ นใหม่สามสี่ค น ให้ไปร่วมสัม มนาครัง้ นี้แต่ทุก คนปฏิเสธที่จะไป ในที่สุดฉันตัดสินใจจะไปตามลําพัง
ในคืนที่ส่ขี องการสัมมนา นักเทศน์ ผูบ้ รรยายพูดถึงสัตว์ร้ายในพระธรรมดาเนียล และวิวรณ์ ถึงตอนนี้ฉัน
ตระหนักเป็ นครัง้ แรกว่า ฉันกําลังเข้าร่วมสัม มนาที่ผปู้ ระกาศพระกิตติคุณเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ด้วยเหตุผล
25

บางประการ ความเชือ่ มโยงกับแอ๊ดเวนตีสไม่ทําให้ฉันรู้สกึ เฉลียวใจ ตอนทีฉ่ ันลงทะเบียนในตอนเริม่ ต้น และในคืน
ต่อๆ มา
ฉันเกิดความคิดถึงตอนเป็ นเด็กที่ฉันถูกเลี้ยงดู และเติบโตขึน้ อย่างเคร่งครัด และความรู้สกึ โดดเดี่ยวจาก
เพื่อนฝูงในช่วงวัยเด็กได้สะท้อนเข้ามาในความรูส้ กึ ฉันคิดว่าถ้าฉันเข้าร่วมการสัมนานี้อย่างต่อเนื่อง ฉันอาจสูญเสีย
เพื่อนทัง้ หมดของฉัน
การประชุมสัมมนาพึง่ เริม่ ต้น ฉันลุกขึน้ และเดินอย่างรวดเร็วไปยังประตูออก สุภาพสตรีผลู้ งทะเบียนให้ฉัน
ในคืนแรก หยุดฉันไว้ก่อนทีฉ่ ันจะเดินออกนอกประตูไป เธอถามว่า ฉันจะไปไหน ฉันตอบไปว่า ฉันได้ยนิ สิง่ ต่างๆ
เหล่านี้มาตลอดชีวติ ของฉัน และฉันได้เล่าเกีย่ วกับคุณยายของฉัน คุณยายจะไม่ยอมให้ฉนั ไปไหน นอกจากการอ่าน
พระคัม ภีร์ และการไปโบสถ์ แต่นัน่ เป็ นข้ออ้าง ฉันรู้ว่าฉันต้องอยู่ตามลําพัง ฉันต้อ งการมีเพื่อนขณะที่มาฟั งการ
ประชุมเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ
สุภ าพสตรีค นนัน้ ภายหลังฉันได้ทราบว่าเป็ นครูสอนพระคัม ภีร์ช่อื “นาโอมี ทริโคมิ” เธอยิ้ม อย่างเข้าใจ
สถานการณ์ดี พลางสวมกอดฉัน เธอเชือ้ เชิญให้ฉนั อยู่ต่อจนเสร็จการประชุม มิตรภาพที่เธอหยิบยื่นให้ เป็ นสิง่ ทีฉ่ ัน
ต้องการจริงๆ
ฉันกลับไปนัง่ ที่เดิม และไปร่วมการประชุม ทุกคืนจนเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งใช้เวลาหนึ่งเดือ นเต็ม ทุก คืน
นาโอมีจะทักทายฉัน สวมกอดฉัน เธอไม่อาจนั ่งเป็ นเพื่อนฉัน เพราะมีหน้าที่ตอ้ งทํา แต่ฉนั ทราบว่าฉันมีมติ รแท้ในที่
ประชุม
ขณะทีฉ่ ันนัง่ ฟั งสิง่ ที่อาจารย์นําเสนอ ความทรงจําในอดีตตอนอยู่ในวันเด็กได้ท่วมท้นขึน้ มา ฉันรูส้ กึ ว่าเป็ น
เหมือ นเด็ก ในโบสถ์ อีก ครัง้ หนึ่ ง เมื่อ ศาสนาจารย์ ผู้เ ทศนา ขอให้ ผู้ฟั งถวายจิต ใจให้ พ ระเยซู ด้ ว ยการเข้า สู่
พิธีบพั ติศมา ขอให้เดินออกไปข้างหน้ าเพื่อการอธิษฐานถวายตัว ฉันตอบสนองโดยการเดินออกไปตามคําเชิญ
และฉันรูส้ กึ เหมือนได้กลับบ้าน
ฉันเป็ นหนึ่งใน 16 คนที่เข้าร่วมคริสตจัก รแอ๊ดเวนตีสในเดือ นกันยายน 2016 ซึ่งเป็ นผลของการประชุม
1 ใน 35 แห่งทีท่ ําการเปิ ดประชุม ที่จดั ขึน้ จากงบของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของปี 2015 สําหรับเปิ ดการ
ประชุมเผยแพร่ทวทั
ั ่ ง้ รัฐเวอร์จเิ นียใต้
เมื่อฉันมองย้อ นไป 65 ปี ในชีวติ ของฉัน ฉัน ตระหนักว่าโบสถ์ และพระคัม ภีร์ไ ด้ฝั งตรึงในตัวฉัน เพราะ
คุณ ยายของฉัน พระเจ้าทรงปกป้ อ งฉันเสมอ ตอนนี้ ฉันเริ่ม จะเข้าใจว่าเหตุใด พระเจ้าทรงเรียกฉัน ให้ก ลับ มาที่
รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย เพราะฉันสามารถจะเคลื่อนไหวไปข้างหน้า และมุ่งมองไปยังสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ฉัน
ทํา... ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน ที่มสี ่วนถวายในปี 2015 และในปี น้ี 2018 เพื่อนํ าไปดําเนินพันธกิจของ
พระเจ้า อย่างทีไ่ ด้เล่าให้ทราบในข่าวมิชชัน่ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่มสี ่วนในพระราชกิจของพระเจ้า...
ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 พืน้ ทีป่ ระมาณ 75% เวสต์เวอร์จเิ นีย ปกคลุมไปด้วยป่ าทึบ
 รัฐ เวสต์ เ วอร์ จิเนี ย เป็ นเพี ย งรัฐ เดีย ว ที่ ไ ด้ ร ับ การประกาศให้ ม ีส ถานะเป็ นรัฐ หนึ่ ง จากประธานาธิ บ ดี
อับราฮัม ลินคอล์น
 เพราะพื้น ที่ข องรัฐเวอร์จิเนี ย เต็ม ไปด้ว ยภู เขา และลํ า ธาร บางครัง้ มีก ารเปรีย บเทีย บว่า นี่ เป็ น สวิต เซอร์
แลนด์ ของสหรัฐอเมริกา
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 รัฐเวสต์เวอร์จเิ นียถือว่าเป็ นรัฐทีต่ งั ้ อยู่ภาคใต้สุด และเหนือสุด
 การส่งไปรษณีย์ในเขตพื้นทีเ่ มืองฟรี ได้เริม่ ต้นขึน้ ในเมืองชารเลส ซึ่งอยู่ในเวสต์เวอร์จเิ นีย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
1896 และงานบริการส่งจดหมาย และสิง่ ของนี้ได้ขยายไปทัวสหรั
่ ฐอเมริกา
 ในปี 1947 ชัค ยีเ กอร์ ชาวพื้ น เมื อ งแห่ ง แฮมลิ น เวอร์ จิเ นี ย ใต้ เป็ นบุ ค คลแรกที่ บิ น ได้ เ ร็ว กว่ า ความ
เร็วของเสียง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 16 มิ ถนุ ายน 2018
จดหมายจากสวรรค์
เล่าโดย คลิฟฟอร์ด ลอง วัย 61...รัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริกา
จดหมายฉบับหนึ่งส่งมาลงตูไ้ ปรษณีย์หน้าบ้านของ คลิฟฟอร์ด ลอง ซึ่งมีบา้ นอยู่ในรัฐเวสต์เวอร์จเิ นีย ซึ่ง
ทําให้คริฟฟอร์ดประหลาดใจมาก
จดหมายเขียนด้วยลายมือถามเขาว่า เขาอยากจะลงทะเบียนเรียนพระคัมภีร์หลักสูตรทางไปรษณียไ์ หม ซึ่ง
เขาจะได้เรียนเรื่องวันสะบาโต สภาพของคนตาย และการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระเยซูคริสต์
คลิฟ ฟอร์ด และภรรยาของเขาชื่อ แคทธี ไม่ไ ด้ไ ปนมัสการที่โบสถ์ไหนเป็ นประจํา แต่พวกเขาได้พูดคุย
เกี่ยวกับการมองหาสถานที่เหมาะสมที่จะไปนมัสการ แต่เมื่อพวกเขาไปนมัสการที่ไหน เขาทัง้ สองมักจะมีคําถาม
ในหลักข้อเชือ่ ของคริสตจักรนัน้ เสมอ ว่าโบสถ์ทพ่ี วกเขาไปเยีย่ มนมัสการ เป็ นโบสถ์เทีย่ งแท้หรือไม่
“คริฟฟอร์ดมักจะพูดว่า... “มีหลักข้อเชื่อหลายข้อไม่สมเหตุผล” แม้ว่าศาสนาจารย์จะอ้างว่าคริสตจักรของ
เขาถูกต้อง แต่คลิฟฟอร์ดยังไม่เชือ่ สนิทใจ จนกระทังวั
่ นทีเ่ ขาได้รบั จดหมายส่งลงตูใ้ นวันนัน้
คลิฟฟอร์ดจึงลงทะเบียน บทเรียนพระคัมภีรด์ งั กล่าว เมื่อได้รบั บทเรียนมา คลิฟฟอร์ดจะศึกษาบทเรียน
แต่ละบทอย่างตัง้ ใจ โดยเขานํ าไปยังที่ทํางานคือโรงไฟฟ้ า ซึ่งเขาทํางานเป็ นผูค้ วบคุมดูแลคอมพิวเตอร์ท่คี วบคุม
เครื่อ งกําเนิด ไฟฟ้ า เขาเป็ น พนักงานคนหนึ่ งที่ทํางาน “กะ” กลางคืน เมื่อ เครื่อ งจักรทุ กตัวดําเนิ นไปเรียบร้อ ย
พนักงานจะมีเวลาว่าง พวกเขาเพียงแต่ชําเลือ งดูค อมพิวเตอร์เป็ นครัง้ คราวว่าเครื่อ งทุกตัวทํางานปกติหรือไม่
ดังนัน้ คลิฟฟอร์ดจึงมีเวลาศึกษามาก เมื่อตอบคําถามในแผ่นคําถามเสร็จ คลิฟฟอร์ดจะส่งกลับไปทีโ่ รงเรียน และรอ
รับผลว่า เขาได้ตอบคําถามถูกทุกข้อหรือไม่ พร้อมกับเขาจะได้บทเรียนใหม่ในบทต่อไป
คลิฟฟอร์ดมีคําถามเรื่องวันสะบาโตเรื่อยมา ตอนทีเ่ ป็ นเด็กเขาได้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์วนั อาทิตย์กบั ครอบครัว
แต่ คุณ พ่อ ของเขามักจะพู ดกับ เขาว่า “พ่อไม่แน่ ใจว่าได้นําครอบครัวมานมัสการพระเจ้าในวันที่ถู กต้องหรือไม่
คุณพ่อของผมเคยพูดว่า “เหตุใดพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆ นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ในเมื่อ
พระคัมภีร์ก ล่าวว่า “วันเสาร์เป็ นวันสะบาโต วันบริสุทธิข์ องพระเจ้า” คลิฟ ฟอร์ดกล่าว ซึ่งแม้ผมเป็ นเด็ก ผมยัง
รูส้ กึ สงสัยในจิตใจ”
ดังนัน้ เมื่อบทเรียนพระคัม ภีร์ท่คี ลิฟฟอร์ดกําลังเรียนอยู่ในเวลานี้ได้ม าถึง “หัวข้อ เรื่อ งวันสะบาโต” คลิฟ
ฟอร์ดมองเห็นว่าบทเรียนมีเหตุมผี ล เขามองเห็นแล้วว่า พระเจ้าทรงแยกวันทีเ่ จ็ดไว้ต่างหากในตอนสร้างโลก และ
พระองค์ ไ ม่ เคยเปลี่ย นวัน บริสุ ท ธิเ์ ป็ น วัน อื่น ในรอบสัป ดาห์ แต่ เขายัง รู้สึก สงสัย อยู่ ดีเหตุ ใดคริส ตจัก รต่ า งๆ
นมัสการในวันอาทิตย์ เมื่อคลิฟฟอร์ดศึกษาหลักสูตรแรกสําเร็จแล้ว เขาลงทะเบียนศึกษาต่อในหลักสูตรทีส่ อง และ
ในที่สุดได้ศกึ ษาหลักสูตรที่สามจนสําเร็จ คลิฟฟอร์ดได้ค้นพบความจริงอันน่ าทึ่ง ซึ่งหลักสูตรที่สามมีช่อื ว่า “เสียง
แห่งคําพยากรณ์”
มาถึงตอนนี้โรงไฟฟ้ าทีค่ ลิฟฟอร์ดทํางาน ซึ่งใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงได้ปิดตัวลง พนักงานในโรงไฟฟ้ าได้รบั
การแจ้งล่วงหน้าแล้วว่า โรงไฟฟ้ าถ่านหินจะปิ ดตัวลงในเวลาห้าปี ซึ่งวันนัน้ ได้มาถึง คลิฟฟอร์ด และคนอื่นๆ ได้หวัง
ว่ า โรงไฟฟ้ าจะอยู่ ร อด เมื่ อ โรงไฟฟ้ าต้ อ งปิ ดตัว ลงจริง ๆ คลิฟ ฟอร์ ด และพนั ก งานคนอื่ น ๆ ถู ก บัง คับ ให้
ให้ เ กษี ย ณอายุ ก่ อ นเวลา หลัง จากทํ า งานได้ 27 ปี พร้ อ มกั บ ได้ เ งิน บํ า เหน็ จ และเงิน ชดเชยก้ อ นใหญ่
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แทนที่จะรูส้ กึ เศร้าโศก ฟลิฟฟอร์ด และภรรยา คือแคทธี รูส้ กึ สบายใจที่มเี วลามากขึน้ เพือ่ ศึกษาพระคัมภีร์
และไม่ตอ้ งเผชิญกับความขัดแย้งเรื่องเวลาทํางาน และการถือรักษาวันสะบาโต
และในช่วงเวลานัน้ เอง คลิฟ ฟอร์ด และแคทธีภ รรยาของเขา ได้พบผู้หญิง คนที่ส่งจดหมายเชื้อ เชิญให้
คริฟ ฟอร์ด ศึก ษาพระคัม ภี ร์ ห ลัก สู ต รทางไปรษณี ย์ เธอชื่อ “เดลซี่ คไนท์ ล่ี” ซึ่ ง เป็ นชาวไร่ และเป็ น อาสา
พัน ธกิจทํ าการเผยแพร่ด้วยการเปิ ด ประชุม ซึ่ง ได้เขีย นจดหมายถึงคลิฟ ฟอร์ด และ แคทธี ว่า เธอจะมาเยี่ย ม
ทีบ่ ้านได้ไหม เมื่อได้รบั คําตอบว่ายินดีต้อนรับ เดลซี่ได้เดินทางมาเยี่ยมสองสามีภรรยาที่บา้ นของพวกเขา แคทธี
และเดลซี่กลายเป็ นเพื่อนทีด่ ตี ่อกันทันทีทไ่ี ด้พบหน้าซึ่งกันและกัน
ในปี 2015 เดลซี่ เชิญ ให้ ส องสามีภ รรยาไปร่ ว มฟั งในการประชุม เผยแพร่พ ระกิต ติคุ ณ ซึ่ งเดลซี่เป็ น
คนเทศนาพระวจนะเอง ที่โบสถ์ “วอลเลย์ว ิว เซเว่น ธ์เดย์ แ อ๊ ด เวนตีส ” ในเมือ งบลู ฟิ ลด์ คลิฟ ฟอร์แ ละแคทธี
ได้ เดิน ทางไปเข้า ฟั ง ในการประชุม อย่ า งกระตือ รือ ร้น ทุ ก คืน พวกเขาได้ เรีย นรู้ว่ า คริส ตจัก รโรมัน คาธอลิก
ได้ เปลี่ ย นวัน นมัส การจากวัน เสาร์ม าเป็ นวัน อาทิ ต ย์ และคริส ตจัก รภายใต้ ร่ ม โปรเตสแตนท์ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้
ยอมรับ การเปลี่ย นแปลงนี้ พวกเขาตระหนั ก ว่า คริส เตีย นจํ า นวนมากที่จ ริง ใจ พวกเขานมัส การพระเจ้า ใน
วัน อาทิตย์เพราะธรรมเนี ย มประเพณี แต่ ไ ม่ ไ ด้ต ระหนัก ว่าพวกเขาละเมิดพระบัญ ญัติสิบประการของพระเจ้า
ช่วงระหว่างการประชุม แคทธีได้รบั การตรวจ และวินิจฉัยโรคจากนายแพทย์วา่ เธอต้องได้รบั การผ่าตัดช่อง
จ มู ก แต่ เธ อ ข อ เลื่ อ น วั น ผ่ าตั ด อ อ ก ไป โด ย ข อ เข้ า รั บ ก ารผ่ า ตั ด ห ลั ง ก า รป ระก าศ เผ ย แพ ร่ ท่ี เธ อ
เข้าไปฟั งทุกคืน ...คลิฟฟอร์ดผูส้ ามีกล่าวว่า “เธอผลัดวันการผ่าตัดผ่าตัดออกไป...เธอบอกกับผมว่า เธอไม่ตอ้ งการ
พลาดจากการประชุมหากไม่จําเป็ นสุดขีด”
การประชุมเผยแพร่ ซึ่งมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ 25 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกโบสถ์ แต่เมื่อการประชุม
เสร็จสิ้นลง มีผู้ตดั สินใจรับบัพ ติศมา 2 คน คือ คลิฟฟอร์ดและแคทธี อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ม ีการเปิ ด
ประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณอีก 34 แห่ง ซึ่งมาจากกองทุนการประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งได้จากเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของปี 2015
คลิฟฟอร์ด ตอนนี้อายุ 61 ปี แสดงออกถึงความชื่นชมยินดี เกี่ยวการประชุมเผยแพร่ และจดหมายฉบับ
แรกซึ่ งเชิญ ชวนให้เรีย นบทเรีย นทางไปรษณี ย์ คลิฟ ฟอร์ด กล่ าวว่า พระเจ้า ทรงส่ งจดหมายดัง กล่ าว เพราะ
เป็ นการตอบคํ า ถามในใจผมว่ า “ผมควรไปนมัส การที่ โ บสถ์ แ ห่ ง ไหน และคํ า ตอบดัง กล่ า วได้ ม าถึ ง ผม”
พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนอื่นๆ ทําการศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ย และองค์ทรงบันดาลให้สองสามีภรรยาได้ศกึ ษา
พระคัมภีร์ และได้พบความจริง และเขาทัง้ สองได้แบ่งบันให้ลูกชายสองคนซึ่งเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว และคนอื่นๆ ตลอดจน
เพื่อนบ้านอีกหลายคน
“ข้าพเจ้าคิดว่าการศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็ นสิง่ ทีน่ ่าจะให้ความสําคัญอันดับต้นๆ คุณสามารถเรียนรูไ้ ด้มาก “ผม
คิดว่าจริงๆ แล้ว การศึกษาบทเรียนพระคัมภีรเ์ หล่านี้เอง ทีท่ ําให้ผม และภรรยาได้คน้ พบคําตอบที่แสวงหามาหลาย
สิบปี ...สําหรับผมเห็นว่าการสอนพระคัมภีรค์ วรได้รบั ความสําคัญในอันดับแรก เพราะทําให้บงั เกิดผลจริงๆ ขอบคุณ
พีน่ ้องโรงเรียนวันสะบาโตทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าด้วยเงินถวายของท่าน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 23 มิ ถนุ ายน 2018
ปี ศาจพูดกับผม
เล่าโดย เปียร์ ออทิซ วัย21...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
เปี ยร์เป็ นหัวหน้ าหอพักชายใน โรงเรียนเฮลบรู๊คเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน เขากําลังเตรียมจะเข้านอน
ซึ่งอยู่ ในตอนเริ่ม ต้ น ของปี การศึก ษา พลัน มีเสีย งโทรศัพ ท์ ด ัง ขึ้น ผู้ช่ ว ยของเขาเรีย กเขาโดยพู ด ขึ้น ว่า ดาวิด
เด็กรุน่ เพศชายคนหนึ่งในจํานวน 28 คนในหอพัก ต้องการออกไปเดินเทีย่ วในตอนดึก
หัว หน้ าหอพัก รีบ แต่ งตัวและออกไปทัน ที เขาทราบมาเล็ก น้ อ ยเกี่ย วกับ “ดาวิด ” ว่า เป็ นเด็ก อายุ 17 ปี
เรียนอยู่เกรด 11 อดีตเคยเป็ นสมาชิกของแก๊งตามท้องถนน คุณแม่ของเขาส่งเขามาเข้าเรียนในโรงเรียนทีม่ หี อพักทีร่ ฐั
อริโซนา ในสหรัฐอเมริกาเพราะเธอคิดว่าถ้าลูกชายยังอยู่ทเ่ี มืองโฟอีนิกซ์ คงจะเสียคนแน่
เมื่อ เปี ย ร์ไปถึง ดาวิดกํ าลังจะออกเดิน เปี ยร์ก้าวไปเดิน เคียงคู่ก ัน เดิน กัน ไปหลายนาทีท่ ามกลางท้องฟ้ า
สว่างสีนวลในยามราตรี เพราะแสงจันทร์นวลผ่อง
เมื่อถึงร่องนํ้าแห่งหนึ่ง ทัง้ สองนั ่งลง และเริม่ พูดคุยกัน เกีย่ วกับดวงดาวมากมายบนท้องฟ้ า และดาวบางดวงที่
อยู่ในระบบสุรยิ จักรวาล
พลันดาวิดได้เอ่ยขึน้ อย่างทันทีวา่ “บางทีปีศาจพูดคุยกับผม”
เปี ยร์เอ่ยถามดาวิดว่า “เธอหมายถึงอย่างไร” ดาวิดยังคงตอบเกือบเหมือนเดิมว่า “ผี หรือปี ศาจพูดกับผม และ
ผมได้ยนิ กับหู บางทีปีศาจสั ่งให้ผมทําร้ายใครบางคน หรือให้ทําในสิง่ ทีป่ กติผมไม่อยากทํา”
เปี ยร์ ซึ่ ง เป็ นครู ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ห ัว หน้ า หอพั ก ด้ ว ย ถามต่ อ ว่ า “ช่ ว งนี้ ปี ศาจมาพู ด คุ ย กับ เธอบ่ อ ยไหม”
“ไม่ค่อยบ่อยครับ แต่มาแต่ละครังสั
้ ่งให้ทําในสิง่ ชั ่วร้ายมากกว่าเดิม” ดาวิดตอบ
หัวหน้าหอพักกล่าวชวนว่า “เป็ นการดี ที่เราจะร่วมกันอธิษฐานในตอนนี้เลย...เมื่อเปี ยร์มองเห็นดาวิดก้มศีรษะ
ลง เปี ยร์เริม่ อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าให้เป็ นส่วนหนึ่งในการสนทนาในคืนนี้....”เมื่อลืมตาขึน้ เปี ยร์กล่าวแสดงความเห็นว่า
“ครูพอจะทราบว่าเหตุใดผีรา้ ย หรือปี ศาจจึงมีพฤติกรรมเลวร้ายขึน้ กว่าเดิม”
ดาวิดมองครูอย่างอยากรูเ้ หตุผล เปี ยร์ตอบว่า “เพราะว่าเธอรูจ้ กั ปี ศาจก่อนจะเดินทางมาทีน่ ่.ี ..และตอนนี้เธอมา
อยู่ในโรงเรียน ซึ่งเป็ นสถาบันของพระเจ้า ปี ศาจจึงพยายามที่เข้าควบคุมเธอไว้อย่างเบ็ดเสร็จไม่ให้หนีไปไหน เพราะ
ปี ศาจไม่ชอบคริสเตียน และไม่ชอบพระเจ้า”
ดาวิดนิ่งเงียบไปหลายอึดใจ แล้วพูดขึน้ ว่า “ครูครับ ผมไม่เข้าใจเรือ่ งพระเจ้า และเรื่องการเข้าโบสถ์..โดยเฉพาะ
โรงเรียนออกกฎให้นักเรียนทัง้ หลายต้องเข้านมัสการเช้าเย็น ต้องเข้าโบสถ์ และต้องฟั งผูพ้ ูดทีก่ ําลังพูด และทําสิง่ ต่างๆ
แล้วก็มขี อ้ ห้าม”
เปี ยร์กล่าวเปรียบเทียบว่า “นั ่นมันก็เหมือนกฎของแก๊งมิใช่หรือ”
ดาวิดกล่าวยอมรับว่า “นัน่ เป็ นสิง่ ที่น่าเกรงขาม มันเหมือนครอบครัว อีกอย่างเราไม่เคยได้เห็นหัวหน้าแก๊ง
แต่ เขาจะสั ่งเราผ่า น “ซองคํ า สั ่ง โดยเขีย นคํ า สั ่งไว้บ นแผ่น กระดาษ และสอดเข้า มาให้ เราใต้ป ระตู เมื่อ เราอ่ า น
เข้าใจแล้ว ก็ออกไปปฏิบตั ติ าม เพราะเราเป็ นครอบครัวเดียวกัน”
“ครูเข้าใจ....ทีเ่ ธอไม่เห็นหน้าหัวหน้า แต่เธอรับเอาคําสั ่ง และออกไปทําตามคําสั ่ง รางวัลทีเ่ ธอได้รบั คือการเป็ น
สมาชิกคนหนึ่งในแก๊ง หรือในครอบครัว”
เปี ยร์ย้ิม และกล่ า วว่า “ดาวิด โบสถ์ ก็คือ ครอบครัว ประเภทหนึ่ ง ...โบสถ์ เป็ นครอบครัว เพราะว่า แทนที่
จะออกไปแพร่ความรุนแรง หรือสิง่ ชั ่วร้าย แต่ออกไปเพื่อประกอบการดี”
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ดาวิดพูดละลํ่าละลักออกมาว่า “พระเจ้าคงไม่ประทานการอภัยบาปให้กบั ผม ใช่ไหม”
“ดาวิดเธอคงไม่ทราบว่านํ้าพระทัยของพระองค์ยงิ่ ใหญ่แค่ไหน เพราะเธอยังไม่เคยได้รบั การสัมผัสกับความรัก
ของพระองค์” เปี ยร์กล่าวออกมาชัดเจน
“ผมเคยทําบาปมหันต์มาแล้ว โดยได้ฆา่ คนมาก่อน ผมไม่คดิ ว่าในพวกครูไม่มใี ครเคยทําสิง่ เลวร้ายเช่นนี้” ดาวิด
กล่าวออกมาด้วยนํ้าเสียงท้อแท้ ... “ผมจึงคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการดวงใจของผม”
เปี ยร์กล่าวว่า “ในพระคัมภีรเ์ ต็มไปด้วยบันทึกเรือ่ งราวของฆาตกร ผูไ้ ด้รบั การยกโทษให้อภัยจากพระเจ้า ถ้า
เรานําเอาเรือ่ งของฆาตกรออกจากพระคัมภีร์ พระคัมภีรจ์ ะขนาดเล็กลง” เปี ยร์กล่าวสรุป “จึงกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงรัก
คนฆ่าคนทีก่ ลับใจใหม่ดว้ ยเช่นกัน”
ดาวิดกล่าวสารภาพต่อว่า “ผมมีสงิ่ อื่นที่จะบอกกับครูด้วย บางครัง้ ผีรา้ ยทํามากกว่าการพูดคุยกับผม ผีรา้ ยจะ
เข้าสิงสูใ่ นตัวผม ทําให้รา่ งกายของกระตุก และมีนํ้าลายฟูมปาก และผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้”
เปี ยร์รสู้ กึ เห็นอกเห็นใจในชีวติ ของดาวิด เขากล่าวออกมาว่า “นี่คือเหตุผลที่เรามาอยู่ท่นี ่ี ที่ฮอลบรุ๊ค” เขาพูด
เบาๆ “นี่เป็ นพื้นที่ของพระเจ้า และซาตานไม่อาจมีอิทธิพ ลตรงนี้ ถ้าเธอรูส้ กึ ว่ามีสงิ่ เลวร้ายบังเกิดขึ้น เราสามารถ
อธิษฐานเพื่อเธอ และต่อสูก้ ารสงครามร่วมกับเธอได้นะ”
เวลานัน้ เป็ นเวลา 1.00 น. (ตีหนึ่ง) ของวันใหม่ อากาศหนาวเหน็บขึน้ เปี ยร์อธิษฐานร่วมกับดาวิดอีกครังหนึ
้ ่ง
แล้วทัง้ สองเดินเคียงกันกลับหอพัก
เปี ยร์ไม่ทราบแน่ ว่า ดาวิดได้ตอ้ นรับพระเยซูเข้าสู่ชวี ติ ของเขาหรือไม่ แต่ครังสุ
้ ดท้ายที่เขาได้ยนิ คือ ดาวิดได้
ลาออกจากโรงเรีย นกลับ ไปอยู่ ท่ี เ มื อ ง “โฟ อี นิ ก ซ์ ” บ้ า นเกิ ด ของเขา และได้ ไ ปเข้ า ร่ ว มกั บ แก๊ ง ข้ า งถนน
อีกครังหนึ
้ ่ง แต่เปี ยร์กย็ งั รูส้ กึ ยินดีทเ่ี ขาได้มโี อกาสได้นั ่ง และเดินเคียงคู่กบั ดาวิดท่ามกลางแสงจันทร์ทบ่ี ริเวณพืน้ ทีข่ อง
โรงเรียนโฮลบรูค๊
เปี ยร์กล่าวเป็ นพยานในชั ่วโมงนมัสการครัง้ หนึ่งว่า “ผมมีโอกาสผ่านหน้ าต่างบานเล็กๆ ที่จะเอื้อมถึงเด็กๆ
เหล่ า นี้ ” นั บ ถึ ง เวลานี้ เปี ยร์ วัย 24 ปี ได้ ร ับ ใช้ ใ น หน้ าที่ ห ั ว ห น้ าหอพั ก ชายมาแล้ ว 2 ปี เขากล่ า วเสริ ม
ว่า “นั ก เรีย นชายจํ านวน 65 คน ได้เข้า มา และกลับ ออกไป บางคนอาจไม่ อ ยู่ ท่ีน่ี ในวัน พรุ่ง นี้ แต่ เราต้อ งไว้ว าง
ใจในพระเจ้า ว่า จะทรงอวยพรให้ “เมล็ด พื ช ” ที่เราหว่า นลงไป คํ า อธิษ ฐานของผมคือ ไม่ ว่า นั ก เรีย นของเราจะ
ไปแห่งหนตําบลใด พระเจ้าจะทรงสําแดงบางสิง่ น่าทึง่ ในชีวติ ของพวกเขา”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยโรงเรียนโฮลบรูค๊ เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน ใน
การก่อสร้างโรงอาหารใหม่ และโรงยิมใหม่ แทนที่โรงอาหาร และโรงยิมทีเ่ ก่าแก่มอี ายุใช้งานมานานถึง 72 ปี ขอบคุณ
พี่น้ องในพระเยซูทุ กท่ านที่ให้การสนับ สนุ น ในพัน ธกิจของพระเจ้าในโรงเรียนสําหรับชาวอิน เดียแดง ในพื้น ที่ของ
สหรัฐอเมริกา...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
 รัฐ แอริโ ซนาเคยเป็ นถิ่ น ฐานของชนเผ่ า พื้ น เมื อ ง เผ่ า มาวาโจ ซึ่ ง เป็ นชนเผ่ า พื้ น เมื อ งอเมริก ั น ที่ ท าง
รัฐ บาลจัด สรรที่ ดิน และสร้า งอาณานิ ค มให้ อ ยู่ อ าศัย และให้ ท่ีทํ า กิน มี เนื้ อ ที่ ถึง 71,030 ตารางกิโ ลเมตร
ครอบคลุ ม รัฐ แอริโ ซนา รัฐ ยู ท่ า ห์ และรัฐ เม็ ก ซิ โ ก ชนเผ่ า นาวาโจ เป็ นชนเผ่ า ที่ มี ป ระชากรจํ า นวนมาก
กว่ า ประชากรของรัฐ ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด 10 รัฐ ในสหรัฐ อเมริก า เมื อ งหลวงของชนเผ่ า นาวาโจ นี้ คื อ
เมือง “วินโดว์ ร็อค” อยู่ในรัฐแอริโซนา
 วิท ยาลัย แห่ ง แรกที่ก่ อ ตัง้ ขึ้น สํ า หรับ ชนเผ่ า นาวาโจชนเผ่ า พื้ น เมือ งอเมริก ัน โดยมู ล นิ ธิช นเผ่ า นาวาโจ ได้
ก่อตัง้ ขึน้ ใน ค.ศ. 1968 มีชอ่ื ว่า “วิทยาลัยชุมชนนาวาโจ” ซึง่ ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นชือ่ เป็ น “วิทยาลัยไดเน”
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รายการวันสะบาโตที่สิบสาม
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2018

เพลงโดยผูม้ านมัสการ
“สาธุนามฤทธิ ์พระเยซูคริสต์”
เลขที่ 32
กล่าวต้อนรับ
ประธาน ร.ร.วันสะบาโต
อธิ ษฐาน
รายการ
“หนูเจ็บปวดหน้าอก เมื่ออาจารย์ออกชือ่ พระเยซู”
เงิ นถวาย
เพลงปิ ด
“จงสรรเสริญรักของพระคริสต์”
เลขที่ 6
ผูอ้ ธิ ษฐานปิ ด
“หนูเจ็บปวดหน้ าอก เมื่ออาจารย์ออกชื่อ พระเยซู”
เด็กหญิงคนหนึ่งถูกเรียกให้มายังห้องศาสนาจารย์ประจําโรงเรียน เพื่อสอบถามดูว่า เหตุใดเธอแอบหนีไม่
เข้าชัน้ เรียน เด็กหญิงคนนัน้ ตอบว่า “ในชัวโมงเรี
่
ยน ชัวโมงนั
่
น้ หนู ไม่รสู้ กึ ตัว เหมือนมีเสียงหนึ่งกระซิบทีข่ า้ งหูของ
หนูบอกว่า เดินไปเรื่อยๆ เดินไป...พอหนูเป็ นตัวของตัวเองหนูเดินไปถึงแปลงผักของโรงเรียน และก็สายเกินไปทีจ่ ะ
เข้าห้องเรียน....” หลังจากพูดคุยกับเด็กหญิงทีห่ นีชนเรี
ั ้ ยน ศาสนจารย์และครูประจําชัน้ ของเด็กหญิงคนนัน้ ต่างมี
ความเห็นเหมือนกันว่า นี่เป็ นการต่อสูข้ ดั แย้งกันระหว่าง พระคริสต์และซาตาน...
ไม่ก่วี นั ต่อมา ศาสนาจารย์ “ฟิ ล เวคเชียเรลลิ” ศาสนาจารย์ประจําโรงเรียน ได้เรียนเดชบา นักเรียนเกรด
แปดทีม่ ปี ั ญหาให้มาพบในห้องของศาสนาจารย์ โดยมี มิสกิซเซลเล ออทิส ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนั ่งอยู่ดว้ ย
เมื่อเริม่ พูดคุยกับเดซบา อาจารย์ฟิลได้เอ่ยนามของ พระเยซู ทันใดนัน้ ร่างกายของเดซบาทีน่ ัง่ บนเก้าอี้ได้
ชัก กระตุก และเธอได้ร้องออกมา “ปิ ดปาก” (Shut up!) จากนัน้ เดซบา รู้สกึ ผ่อ นคลาย และเดซบาได้ก ระซิบกับ
ศาสนาจารย์ฟิลว่า “หนูเจ็บปวดหน้าอกเมื่ออาจารย์ออกชือ่ พระเยซู
อาจารย์ฟิล เปิ ดพระคัมภีรข์ องเขา และเริม่ ต้นอ่านพระสัญญาเกีย่ วกับอํานาจของพระเยซูซ่งึ เอาชนะผีรา้ ย
และทุกครัง้ ที่อาจารย์อ่านชื่อพระเยซู เดซบามีปฏิกริ ยิ าตอบสนองทันทีอย่างรุนแรง เธอจะตัวสันเทิ
่ ้มและร้องเสียง
แหลมออกมาว่า “ปิ ดปาก”
จากนัน้ เดซบา ได้พูดขัดศาสนาจารย์ขน้ึ ว่า “หนู มเี สียงภายใน และเขาได้บอกหนู ว่า อาจารย์กําลังพูดเท็จ
และหนังสือทีอ่ าจารย์อา่ นเป็ นหนังสือแห่งความเท็จ”
อาจารย์ได้พูดอธิบายอย่างสงบว่า “พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า” ...และ “หนูจะเป็ นอิสระจาก...เสียงทีค่ อยสังหนู
่
ให้ทํานันทํ
่ านี่ เสียงนัน้ จะหายไป ถ้าหนูยอมรับพระเยซูเป็ นพระเจ้า”
มัน เหมือ น “กับการชกมวย” เมื่อ อาจารย์เอ่ ยนามพระเยซู เด็กหญิงร้อ งเสีย งแหลมด้วยความเจ็บ ปวด
ศาสนาจารย์พูด มิสกิซเซลเล อธิษฐานอย่างเงียบๆ อ้างพระสัญญาในพระคัมภีร์ และขอบคุณพระเยซูสําหรับชัยชนะ
ที่ใกล้เข้ามา ขณะที่ศาสนาจารย์ฟิลไม่มคี วามเกรงกลัวอํานาจของพญามาร ได้เปิ ดพระคัมภีร์อ่านพระสัญญาของ
พระเจ้าข้อต่อไป เวลาดังกล่าว เดซบามีอาการปวดรุนแรงขึน้ เป็ นสองเท่า เธอร้องเสียงดัง และล้มพับลงนอนบนพื้น
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อาจารย์ฟิลได้เอ่ยกับ “เดซบา” ว่า เหตุใดหนูจงึ คิดว่า จะไม่อะไรเกิดขึน้ กับอาจารย์...ก็เพราะว่าพระเยซูทรง
ฤทธานุภาพมากว่า...พระเยซูจะช่วยหนูได้แน่นอน ถ้าหนูมอบถวายชีวติ ของหนูแด่พระองค์”
เดซบา กลิง้ ตัวไปตามพืน้ ห้องร้องเสียงแหลม “หนูเจ็บปวด ..หนูเจ็บปวด ”
จากนัน้ เดซบา ลุกขึ้น และวิง่ ถลาออกไปยังทางเดินระหว่างห้องเรียน ผ่านที่ทํางานของฝ่ ายบริหาร และ
การเงิน มิส กิซ เซลเล ตัง้ สติไ ด้ ลุ ง ขึ้น วิ่งตามเดซบาไปติด ๆ คิด สงสัย ว่า เธอจะวิ่ง ออกนอกบริเวณโรงเรีย น
ไปหรือ เปล่ า เดซบาหยุ ด วิ่ง หัน หน้ า มาดู ม ิส กิส เซลเล ใบหน้ า ของเดซบาแสดงอาการที่บ รรยายไม่ ถู ก มิส
กิซเซลเลทราบว่า นันไม่
่ ใช่ใบหน้าปกติของเดซบาที่กําลังจ้องดูเธอ เพราะใบหน้าของเดซบามีสขี าวซีดเหมือนขาด
เลือ ด เหมือ นกํ าลังมองเห็น สิ่งที่น่ า สะพรึง กลัวสุ ด ๆ และเด็ก สาวพยายามจะกลืน ความกลัว ผ่ านลํ า คอลงไป
ภายนอกอาคารเรียน มิสกิซเซลเล นัง่ ลงกับเดซบาบนบันไดซีเมนต์ทางขึ้น ไม่ช้าอาจารย์ฟิ ลได้ตามมา
สมทบ ทัง้ สามคนนั ่งเรียงกัน หันหน้าออกไปยังสนามฟุตบอล
ทันใดนัน้ เดซบาวิง่ ไปที่สนามหญ้าและล้ม ตัวลงนอน ปากร้องเสียงแหลม ที่สุดเธอร้องว่า “หนู ยอมรับ..
หนูยอมรับ ”
“หนูยอมรับพระเยซูเข้ามายังชีวติ ของหนูแล้วใช่ไหม” อาจารย์ฟิลเอ่ยถาม
“ใช่ค่ะ หนูยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวติ ของหนู” เธอพูดออกมาด้วยนํ้าเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวด
ในทันใดนัน้ ทุกสิง่ ได้ผา่ นพ้นไป วิญญาณชั ่วทีส่ งิ สถิตอยู่กบั เดซบาได้ออกจากร่างของเธอไป เดซบานอนนิ่ง
ไม่ไหวติง...สักอึดใจเดซบาลืมตา แล้วใช้แขนทัง้ สองข้างยันกายลุกขึน้ นั ่ง
“หนูรสู้ กึ เหนื่อยเพลียหรือเปล่า” อาจารย์ฟิลเอ่ยถาม
“ค่ะ...”เดซบาตอบแผ่วเบา
มิสกิซเซลเล รู้สกึ ตื้นตันในอํานาจของพระเจ้าเหนืออํานาจของพญามาร เธอร้องไห้ออกมาด้วยอารมณ์ต้นื
ตันใจ
“นี่เป็ นสิง่ สวยงามทีไ่ ด้เห็นชัยชนะเหนืออํานาจผีรา้ ย” เธอได้กล่าวสรุปออกมา
หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง เดซบาไปทีห่ อพักหญิงพร้อมกับการช่วยเหลือของมิสเกซเซลเลได้จดั ห้องของเธอ
เพื่อให้พระเยซูทรงประทับอยู่ด้วย ทัง้ สองได้ช่วยกันคัดลอกพระสัญญาของพระเยซูสองข้อ แล้วแขวนไว้ท่ฝี าผนัง
ห้อง
นันไม่
่ ใช่เหตุการณ์เดียวทีม่ สิ กิซเซลเล วัย 27 ปี ทีเ่ รียนสําเร็จจากมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเซาเทิรน์ ซึ่งเป็ น
ครูฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนโฮลบรู๊ค ได้เห็นและ มีประสบการณ์ด้วยตัวเองในอํานาจของพญามาร และฤทธิ ์อํานาจ
ของพระเจ้า มีอยู่ครัง้ หนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งถูกเรียกมายังห้องทํางานของมิสกิซเซลเล เด็กหญิงเริม่ ขยับลิ้นของเธอ
เล่ น ไปมา และจ้ อ งไปที่ มุ ม ห้ อ ง เด็ ก หญิ ง บอกว่ า เธอม องเห็ น คุ ณ พ่ อ บุ ญ ธรรมของเธอที่ ต ายไปเมื่ อ
ปี ทแ่ี ล้วนั ่งอยู่ทม่ี ุมห้อง มิสกิซเซลเลรูส้ กึ เย็นวาบ เสร็จแล้วเธอเริม่ อธิษฐานออกมาเป็ นคําพูด กล่าวกับวิญญาณร้าย
ว่า “ฉันรูจ้ กั เจ้า ในนามของพระเยซูจงออกจากห้องนี้ และวิญญาณร้ายนัน้ ออกไป”...อาการของเด็กนักเรียนหญิงคน
นัน้ หายเป็ นปกติ
บางครัง้ ในชัวโมงนมั
่
สการเช้า และเย็นของนักเรียนในหอพัก เด็กนักเรียนจะกล่าวเป็ นพยานถึงอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ในสิ่ง ที่ พ วกเขาได้ เ ห็ น และได้ ยิ น สิ่ ง ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้น ในหอพั ก เมื่ อ มิ ส กิ ซ เซลเลเริ่ม มาทํ า งาน
ครัง้ แรกในโรงเรียน และได้เป็ นผู้ช่วยหัวหน้ าหอพัก ด้วยอย่างหนึ่ ง คืนหนึ่ง เธอรู้สึก ว่ามีค วามมืดปกคลุม อยู่ใน
ห้องพักของเธอ และเธอได้ยนิ เสียงพูดกับจิตใจเธอว่า “เธอต้องอธิษฐานเดีย๋ วนี้”
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เธอได้ คุ ก เข่ า ลง และอธิษ ฐานต่ อ พระเจ้า “โอ พระผู้เป็ น เจ้า ข้า พระองค์ ไ ม่ ท ราบว่ามีอ ะไรกํ าลังเกิด
ขึน้ ในหอพักนี้ ในขณะนี้ แต่ขา้ พระองค์ทูลขอพระองค์ทรงปกป้ อง เด็กผู้หญิงในหอพักทุกคน รวมทัง้ ข้าพระองค์
ด้วย...ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน”
ในตอนรุ่งเช้าหัวหน้าหอพักหญิง ซึ่งพักอยู่ชนั ้ บนเหนือมิสกิซเซลเลขึน้ ไปอีกชัน้ บอกกับมิสกิซเซลเลว่า ใน
คืนที่ผา่ นมา ในความมืดเธอรูส้ กึ ว่ามีมอื ข้างหนึ่งที่มองไม่เห็น มือนัน้ แข็งแรงมากเอือ้ มมากดเธอลงติดกับเตียง เธอ
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และรูส้ กึ ตกใจกลัวมาก ทันใดนัน้ มีแสงส่องสว่างวาบเข้ามาในห้อง และมือนัน้ ได้หายไป
แสงสว่างที่ส่องวาบเข้ามาในห้องของหัวหน้าหอพัก น่ าจะเป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถูกส่งมาปกป้ อง เมื่อ
มิสกิซเซลเลคุกเข่าลงอธิษฐานทูลขอ
การเผชิญหน้าเช่นนัน้ เตือนใจมิสกิซเซลเลว่า การต่อสู้ขดั แย้งระหว่างพระคริสต์ และซาตานเป็ นเรื่องจริง
และที่พ ระเยซู ท รงสัญ ญาไว้ว่า พระองค์จ ะทรงเสด็จ กลับ มาในอีก ไม่ ช้า ไม่ น านก็เป็ นความจริง ด้ว ยเช่น กัน
มิสกิซเซลเลกล่าวเป็ นพยานในวันหนึ่งอย่างน่าคิด แต่เป็ นความจริงว่า “ฉันไม่ตระหนักในเรื่องนี้ จนกระทั ่ง
ฉันได้ย้ายมาทํางานที่น่ีว่า ทุกครัง้ ที่ฉันเฉื่อยชา หรือ ไม่ผลักดันอาณาจักรของพระเจ้าให้รุดหน้ าไป พญามารจะ
รุดหน้าไปก้าวหนึ่งเสมอ” เธอกล่าวต่อไปว่า ฉันเห็นสิง่ นี้ในเด็กๆ ของเรา ถ้าฉันไม่จดั หาแสงสว่างให้กบั ชีวติ ของ
พวกเขา ความมืดจะค่อยปกคลุมเข้ามาในชีวติ ของพวกเขา และจะฉันต้องเริม่ ต้นใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง”
มิสกิซเซลเลกล่าวว่า ฉันรักงานของมิชชันนารี และฉันจะไม่ยอมแลกกับงานอื่นใดเด็ดขาด
“เป็ นการไม่เพียงพอที่จะยืนขึน้ พูดข้างหน้ากลุ่มผูเ้ ชื่อในห้องประชุม หรือที่โบสถ์เป็ นครัง้ คราว” เธอกล่าว
“เราถูกเรียกมาให้เดิน และร้องไห้กบั ผูค้ น... งานการเผยแพร่พระกิตติคุณอาจทําให้คุณเมื่อยล้า แต่ฉนั ไม่เคยรูส้ กึ ว่า
จะมีงานใดทําให้ฉนั มีชวี ติ ชีวามากกว่างานการรับใช้ ซึ่งเป็ นสิง่ วิเศษยิง่ ที่ได้ร่วมทํางานกับพระวิญญาณบริสุทธิ ์ของ
พระคริสต์...เพื่อผูค้ นทีต่ อ้ งการพระองค์”
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