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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 เมษายน 2019
กลุ่มคนเดิ นถือพระคัมภีร์
เล่าโดย อะเลจันโดร เครราร วัย 32 ปี ...ประเทศเปรู
อะเลจันโดร เข้าเรียนชัน้ ประถมปี ทห่ี นึ่ง ตอนอายุ 18 คนทัง้ หลายคิดว่าเขาเริม่ เข้าเรียนหนังสือช้าเกิน
ไป แต่อายุ 18 ปี ในหมูบ่ า้ น “คาแคค คอลโล” ในประเทศเปรูในเวลานัน้ ถือเป็ นเรือ่ งปกติ เพราะในปี ค .ศ. 1890 ทาง
รัฐบาลพึง่ มาตัง้ โรงเรียนในหมูบ่ า้ นของเขาเป็ นปี แรก และอะเลจันโคร มีเพื่อนอายุ 18 ปี อยูใ่ นชัน้ เรียนถึง 6 คน
ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นคาแคค คอลโล คิดว่าเด็กๆ และวัยรุน่ ส่วนใหญ่คดิ ว่า การไปทํางานในไร่นามีความสําคัญกว่า
การไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ
เพื่อนร่วมชัน้ คนหนึ่งของอะเลจันโดร นําวิทยุทรานซิสเตอร์มาโรงเรียนด้วย ตอนนัน้ รายการวิทยุกํา
ลัง
นําเสนอเกีย่ วกับเรือ่ ง “ช่วงวันสุดท้ายของโลก ” อะเลจันโดร และเพื่อนๆ ฟั งเรือ่ งนี้แล้วพากันตกใจมาก พวกเขา
ต้องการฟั งต่อไปว่า ในทีส่ ุดแล้วโลกจะพินาศลงอย่างไร
ประจวบเหมาะกลุ่มผูน้ ําเสนอรายการวิทยุช่วงวันสุดท้ายของโลก เดินทางมาเปิ ดประชุมทีโ่ รงยิมของ
โรงเรียนทีอ่ ะเลจันโดร และเพื่ อนๆ กําลังเรียนอยู่ อะเลจันโ ดร และเพื่อนบางคนเข้าไปฟั งในการประชุมตลอดสอง
สัปดาห์ เขาและเพื่อนๆ จึงได้ทราบว่า วาระสุดท้ายของโลกจะเกิดขึน้ เมือ่ พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง อะเล จันโดรมีความยินดี ทีเ่ ขาและเพื่อนได้ฟังเรือ่ งสําคัญสําหรับชีวติ เช่นนี้
ชาวบ้านคนอื่นๆ อีกหลายคนต่างมีความยินดีทไ่ี ด้ฟังข่าวสําคัญนี้ เมือ่ ผูจ้ ดั การประชุมเห็นชาวบ้านตอบ
รับพระกิตติคุณหลายสิบคน กลุ่มผูจ้ ดั การประชุมได้เช่าพืน้ ทีแ่ ปลงหนึ่ง และตัง้ โรงเรือนขึน้ อย่างง่ายๆ เพื่อใช้เป็ น
โบสถ์ชวคราวสํ
ั่
าหรับผูร้ บั เชื่อใหม่ อย่างไรก็ตามโบส ถ์ทว่ี ่านี่เปิ ดนมัสการในทุกวันอาทิตย์ ส่วนอะเลจันโดรจะไป
นมัสการทีโ่ บสถ์ทุกครัง้ ทีเ่ ขาสามารถปล่อยงานในไร่ได้ในวันอาทิตย์
หนึ่งปี ต่อมาสมาชิกผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูน้ ําในโบสถ์สค่ี น ได้รวบรวมเงินส่วนตัวขึน้ ก้อนหนึ่งเพื่อนําไป
ซือ้ พระคัมภีรม์ าแจกให้กบั ผูเ้ ชื่อทุกคน ทีย่ งั ไม่มพี ระคัมภีรใ์ นโบสถ์ พวกเขาโดยสารรถประจําทางไปยังเมืองทีใ่ หญ่
กว่าแห่งหนึ่งใช้เวลากว่าหนึ่งชัวโมง
่ พอไปถึงพวกเขาเดินหาซือ้ พระคัมภีรจ์ ากโบสถ์ต่างๆ แต่ไม่ประสบความสําเร็จ
ก่อนทีผ่ นู้ ําทัง้ สีค่ นจะเดินทางกลับหมูบ่ า้ น พวกเขาได้มองเห็นคนกลุ่มหนึ่ง แต่ละคนถือพระคัมภีรเ์ ดินเข้าไป
ในอาคารแห่งหนึ่ง พวกเขาคิดว่าอาคารดังกล่าวอาจเป็ นร้านขายหนังสือ พวกเขาจึงเดินตามกลุ่มคน
ทีถ่ อื พระคัมภีรไ์ ป ปรากฏว่าคนกลุ่มนัน้ เดินเข้าไปในโบสถ์เซ เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ขณะนัน้ โรงเรียนวันสะบาโต
กําลังเริม่ ต้นรายการ
พวกผูน้ ําเข้าไปร่วมในรายการโรงเรียนวันสะบาโต และชัวโมงนมั
่
สการ พวกเขาได้รบั เชิญให้รว่ มรับ
ประทานอาหาร และจากนัน้ ได้ศกึ ษาพระคัมภีรก์ บั สมาชิกบางคนในตอนบ่าย ผูน้ ําโบสถ์วนั อาทิตย์ทงั ้ สี่
ต่าง
รูส้ กึ ประทับในสิง่ ทีพ่ วกเขาได้เรียนรู้ พวกเข าพูดกับกันและกันว่า “พวกเรารูข้ า่ วสารเรือ่ งวันสุดท้ายของโลกเพียง
ครึง่ เดียว ขณะผูเ้ ชื่อในโบสถ์แห่งนี้รเู้ รือ่ งราวดังกล่าวตลอดทัง้ เรือ่ ง”
ผูน้ ําโบสถ์วนั อาทิตย์ในหมูบ่ า้ นทัง้ สีค่ นพากันตัดสิน ในวันนัน้ ขอรับความเชื่อของเซเว่ นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
พวกเขาขอให้ ศาสนาจารย์ช่วยอธิบาย ความจริงทัง้ หมดในพระคัมภีร์ ให้กบั ผูเ้ ชื่อใหม่ในหมูบ่ า้ นของพวกเขา ซึง่
ศาสนาจารย์ และผูป้ กครองโบสถ์ “คัสโคแอ๊ดเวนตีส” สองคนได้เดินทางพร้อมกับผูน้ ําทัง้ สีก่ ลับไปทีห่ มูบ่ า้ นของพวก
เขา และได้เทศนาสังสอนผู
่
เ้ ชื่อในโบสถ์ในวันรุง่ ขึน้ ซึง่ เป็ นวันอาทิตย์
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ในวันอาทิตย์นนั ้ อะเลจันโคร ไม่ได้เข้ารับฟั งเรือ่ งความจริงต่างๆ จากศาสนาจารย์ทไ่ี ด้เชิญมา เพราะเขา
ต้องไปดูแลพืชไร่ ในตอนเย็นพวกเพื่อนๆ ได้บอกอะเลจันโดรว่าพวกเขาได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่บา้ ง โดยเ ฉพาะสมาชิก
ทัง้ โบสถ์ได้ตดั สินใจรับความเชื่อเป็ นเซเ ว่นธ์เดย์แอ๊ดเว นธ์ตสี และการนมัสการรอบต่อไปจะเป็ นในวันเสาร์ หรือที่
เรียกว่า “วันสะบาโต” ทีจ่ ะมาถึง และจะไม่มกี ารนมัสการในวันอาทิตย์อกี ต่อไป
ในวันเสาร์ คือวันสะบาโตต่อมา ศาสนาจารย์คนเดิมได้มาเยีย่ ม แ ละเทศนา อะเลจันโดรแน่ ใจในความจริงที่
เขา และสมาชิกคนอื่นๆได้รบั ฟั งรวมทัง้ เรือ่ งวันสะบาโต ซึง่ บันทึกไว้ใน พระบัญญัตสิ บิ ประการข้อ
ทีส่ ่ี ซึง่ ได้เริม่ ต้นตัง้ แต่ครัง้ สวนเอเดน
อะเลจันโ ดรเข้าเรียนหนังสือได้ปีเดียว เขาก็พออ่านหนังสือได้ ในปี ต่อมาเขาอายุ 19 ปี เขาต้องลาออก
จากโรงเรียน แล้วหันมาทําไร่เต็มเวลา ขณะเดียวกันเขาเริม่ เป็ นพยานให้กบั ผูค้ นทัง้ หลาย ทีป่ ระสงค์จะรับฟั ง
เรือ่ งพระเยซู ทีจ่ ะทรงเสด็จกลับมาอีกเป็ นครัง้ ทีส่ อง
ความรักของอะเลจันโดรทีม่ ใี นพระเยซูได้ทาํ ให้เขาทําสิง่ พิเศษสองเรือ่ งถวายพระเยซู แม้อะเลจันโดรจะมี
ร่างกายค่อนข้างเตีย้ และมีความรูเ้ พียงอ่านออกเขียนได้ในตอนเริม่ ต้น ต่อมาเขาทุ่มเทในการอ่าน และเรียนเอง
ภาษาพูด ภาษาเขียนของเขาจึงใช้การได้ด ี ในเวลา 30 ปี ต่อมา เขาได้ออกไปประกาศเรือ่ งความรอดในองค์พระเยซู
คริสต์ เมือ่ มีผเู้ ชื่อรวมกันเป็ นกลุ่ มเป็ นก้อน เขาได้สร้างโบสถ์ใหม่ขน้ึ เขาสร้างโบสถ์หลังแรกในปี 1985 หลังจากที่
เขารับบัพติศมาได้ไม่นาน เขาได้สร้างโบสถ์ใหม่ทุก 3-5 ปี หลังจากนัน้ ในบางครัง้ เขาเดินเท้าถึง 5 ชัวโมงเพื
่
่อไปยัง
โบสถ์หลังหนึ่งทีเ่ ขาได้สร้างขึน้ ถ้านับจํานวนผูร้ บั บัพติศมาในช่วงเวลา
30 ปี จะมีรวมกันถึง 800 คน
ปี น้ี ค.ศ. 2019 อะเลจันโดรมีอายุ 52 ปี เขาสรรเสริญ และขอบพระคุณพระเจ้าทีท่ รงใช้เขาให้ประกาศสัง่
สอนเรือ่ งของพระเยซูอย่างประ สบความสําเร็จ อะเลจันโดรขอบคุณพี่ น้องในโบสถ์ “คัสโคแอ๊ดเวนตีส ” ทีใ่ ห้ทุน
สนับสนุ นเขาออกไปประกา ศพระกิตติคุณ ... ขอบคุณเหล่าสมาชิกในวันสะบาโตนัน้ ทีถ่ อื พระคัมภีรเ์ ข้าโบสถ์ในวัน
สะบาโตตอนเช้า
อะเลจันโดร กล่าวว่า “ผมคิดว่า มีความสําคัญทีเ่ ราผูเ้ ชื่อจะถือพระคัมภีรไ์ ว้ในมือของเราเสมอ เมือ่ เราไปที่
โบสถ์ เพราะคนอื่นสามารถจะมองเห็นได้ เหมือนทีพ่ วกเราได้เห็นในเช้าวันสะบาโตนัน้ ถ้าพีน่ ้องในพระคริสต์ไม่พา
กันถือพระคัมภีรใ์ นเช้าวันนัน้ พวกเราจากหมูบ่ า้ นของเราคงไม่ได้พบโบสถ์ทเ่ี ทีย่ งแท้”
ณ ตอนนี้ในหมูบ่ า้ นที่ อะเลจันโดร อาศัยอยูต่ งั ้ แต่เป็ นเด็กมีประชากรรวม
500 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
คริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ทุกวันสะบาโตจะมีผใู้ หญ่ เยาวชน และเด็กๆ มาร่วมนมัสการรวมกันประมาณ 300
คน
ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะช่วยสร้างศูนย์เอนกประสงค์สาํ หรับชุมชนเมือง “คัสโค” ซึง่ ศูนย์
แห่งนี้ จะมีชนั ้ สอนภาษาอังกฤษ สอนดนตรี และจัดกิ จกรรมอื่นๆสําหรับเด็กๆ และเยาวชน ...เป้ าหมายใหญ่คอื เรา
จะมีอาคารสองหลังสร้างเคียงคู่กนั ในทีด่ นิ แปลงใหญ่ทม่ี อี ยูแ่ ล้ว คืออาคารโบสถ์ใหม่ และอาคารเอนกประสงค์สาํ หรับ
ชุมชน... ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายเงินเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศเปรู ขอพระเจ้าทรงอ วย
พระพรแก่ทุกท่าน และครอบครัวด้วย....ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
• อะเลจันโดร เหมือนกับชาวบ้านจํานวนมากในประเทศ
“เปรู ” ทีพ่ ดู ภาษา “เคทช- วา ” ผูจ้ ะสัมภาษณ์
อะเลจันโดร , ต้องใช้ล่ามหนึ่งคนแปลจากภาษา “เคทช- วา” เป็ นภาษาสเปน และล่ามอีกคนจะแปลจาก
ภาษาสเปน เป็ นภาษาอังกฤษ”
4

• โบสถ์ทก่ี ลุ่มคนเดินถือพระคัมภีรเ์ ดินเข้าไป ชื่อโบสถ์
“คัสโคแอ๊ดเวนตีส ” ซึง่ ต่อมาโบสถ์คสั โคแอ๊ด
เวนตีสแห่งนี้ เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น
“อะเลจันโคร ” ต่อมารับเอาความเชื่อของแอ๊ดเวนตีส และเดิน
ทางออกไปประกาศข่าวแอ๊ดเวนตีส ในฐานะเป็ น
“อาสาประกาศ ” ซึง่ โบสถ์คสั โคแอ๊ดเวนตีส ได้ให้
เงินค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ค่าอาหารค่ายานพาหนะ และหนังสือ ใบปลิว และอุปกรณ์ในการประกาศต่างๆ
แก่อาสาประกาศ อะเลจันโครตลอดหลายปี
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กลัวที่จะสร้างโบสถ์
เล่าโดย ฮูโก แซนซ์ วัย 64 ปี ...ประเทศปารากวัย
ฮูโก แซนซ์ รูส้ กึ กลัว เมือ่ ศิษยาภิบาล เอ่ยขอให้เขาเป็ นผูส้ ร้างโบสถ์ในพืน้ ทีข่ องเพื่อนบ้าน ทีไ่ ม่เคยมี
ใครเข้าไปประกาศมาก่อนในเมือง อะซันซีโอน เมืองหลวงของประเทศปารากวัย
ผูอ้ ํานวยการบริษทั ประกันชีวติ ซึง่ มีผมสีดอกเลาได้ทาํ งานในโรงพยาบาล อะซันซีโอนแอ๊ดเวนตีสเป็ นเวลา
20 ปี กับสมาชิกโบสถ์ศูนย์กลางเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ มีสมาชิกโบสถ์ 300 คน แต่เขาไม่เคยทํางานกับผูค้ นซึง่
อยูภ่ ายนอกของโบสถ์
ฮูโก แซนซ์ ออกตัวว่า “ผมกลัว ...ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะดําเนินการของโบสถ์ดว้ ยตัวเอง
ตามลําพัง”
ฮูโกพูดปรึกษาภรรยา ผูซ้ ง่ึ มีประสบการณ์ทาํ งานกับผูค้ นทีม่ คี วามเชื่อต่างกันออกไป หลังจากที่ เธอทํางาน
กับ “หน่ วยงานพัฒนา และบรรเทาทุกข์แอ๊ดเวนตีส” มาหลายปี
ฮูโก อธิษฐานเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ และรูส้ กึ ผิดเพิม่ ขึน้ เมือ่ ตระหนักว่าจุดทีจ่ ะมีการสร้างโบสถ์แห่ง
ใหม่ ขึน้ คือเขต “นูวา ซาโจเนีย ” ซึง่ เป็ นพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกัน และอยูห่ ่างจากบ้านพักของเขาเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร
เท่านัน้ ในทีส่ ุดฮูโกตอบตกลง จะดูแลขัน้ ตอนต่าง ๆ ในความพยายามทีจ่ ะสร้างโบสถ์ขน้ึ ในเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ฮูโกสารภาพในตอนหลังว่า “ผมได้เริม่ ต้นโครงการนี้ดว้ ยความรูส้ กึ ผิด ” แต่ดว้ ยการช่วยเหลือจากอีกคน
หนึ่ง เราก็ได้เริม่ งานกัน เราได้เข้าไปทํางานในเขตพืน้ ทีใ่ หม่ และมองดูว่าพวกเขามีความต้องการอะไร จากนั ้ นมอง
หาวิธที ต่ี อบสนองพวกเขา”
เธอตกลง จะให้ความช่วยเหลือ ก้าวแรกเป็ นก้าวสัน้ ๆ ฮูโกเช่าตึกหลังหนึ่ง และถือว่าเป็ น “ศูนย์แห่งอิทธิพล”
และจัดให้มกี ารประชุมสัมมนาอย่าง ชัน้ ปรุงอาหารสุขภาพ จัดเรียนรูต้ ่างๆ ชัน้ หยุดสูบบุหรี่ โดยได้รบั การ
ช่วยเหลือจากบุ คลากรของโรงพยาล และสมาชิกโบสถ์คนอื่นๆ ด้วยการผูกมิตร และทําตัวเป็ นเพื่อนกับผูค้ นใน
ละแวกเพื่อนบ้าน
ถ้อยคําแพร่ไปเกีย่ วกับศูนย์ชุมชนใหม่ สมาชิกโบสถ์คนหนึ่งได้สร้างหน้า “เฟซบุ๊ค ” ขึน้ และลงรูปภาพ
กิจกรรมของศูนย์ “วิทยุ นูโว เธมโป ” ซึง่ เชื่อมต่อกับรายการ “วิทยุกระจายเสียงช่องแห่งความหวัง ” ของคริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ลงโฆษณาในเรือ่ งการสัมมนาให้
หลังจากเปิ ดดําเนินการศูนย์เอนกประสงค์ไปหนึ่งปี ในปี 2015 ศูนย์ดงั กล่าวได้เริม่ จัดให้มกี ารประชุม
นมัสการเป็ นประจําในทุกวันสะบาโต ซึง่ เรียกชื่อว่า “หนึ่งวันห่างออกไปจากทางโลก ” ตีจากเขาไป แอนโตนิ
โอเป็ นประชากรของประเทศ
“หนึ่งวันทีศ่ ูนย์เอนกประสงค์ดงั กล่าว ผูค้ นสามารถลืมความเครียด และหันมาโฟกัสในเรือ่ งพระคัมภีร์ ฮูโก
บรรยายว่า หนึ่งวันนี้ “เราร่วมกันร้องเพลง และศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยคน ผูค้ นทีไ่ ด้ม
าในการประชุมสัมมนา
ตระหนักว่า เราทัง้ หลายมีสุขภาพดีเพราะพระคัมภีร”์ และพวกเขาเริม่ อธิษฐานต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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ขณะทีก่ ารศึกษาพระคัมภีร์ สมาชิกในชุมชนได้แสดงความประทับใจออกมาเกีย่ วกับหลักปฏิบตั จิ ากคํา
แนะนําเรือ่ งสุขภาพจากหน้าหนังสือ พวกเขาได้เรียนรู้
ว่าสุขภาพดีสามารถหาพบได้ จากการรับประทาน
อาหารอย่างถูกต้อง จากการอธิษฐาน และการมีสนั ติสุขจากพระเยซู ข้อพระคัมภีรข์ อ้ หนึ่งทีพ่ วกเขาชื่นชอบ
คือ “ท่านทีร่ กั ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของ
ท่านจําเริญ อยูน่ นั ้ ” (3 ยอห์น 2) ข้อพระคัมภีรอ์ กี ข้อทีพ่ วกเขาชื่นชอบกล่าวว่า “แล้วสันติแห่งพระเจ้า ซึง่ เกิน
ความเข้าใจ จะคุม้ ครองจิตใจ และความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลปิ ปี 4:7)
ในปี ค.ศ. 2016 มีขโมยปี นเข้ามา ทําการทุบกระจก และขโมยสิง่ ของ เช่นเครือ่ งอุปกรณ์ไฟฟ้ า เก้าอี้ และ
โต๊ะหลายตัว ติดต่อกันหลายครัง้ ต่อมาการสัมมนาได้ยา้ ยมาจัดทีบ่ า้ นของฮูโก
ในปี นนั ้ เอง ทัวโลกได้
่
รว่ มกันถวายเงินในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม และส่งให้กบั สํานักงานมิชชั ่
นปารุกวัย
ทําให้มเี งินทุนขยายศูนย์บริการชุมชุน ให้ เกิดมีโบสถ์เพิม่ ขึน้ อีกหลังหนึ่ง ด้วยเงินทุนทีไ่ ด้มา โบสถ์แอ๊ดเวนตีส
ท้องถิน่ ได้ซอ้ื ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จัดทํารัว้ ล้อมรอบแข็งแรงกว่าเดิม เป็ นการเพิม่ มาตรการเพื่อความปลอดภัยมากขึน้
โบสถ์หลังใหม่แห่ง นูวา ซาโจเนีย เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ มีศูนย์ชุมช น ทําพิธเี ปิ ดในปี 2018 ซึง่ มี
ศิษยาภิบาลประจํา ส่วนฮูโกยังอยูต่ ําแหนงหัวหน้าอาสาประกาศ— ซึง่ เขาพูดว่า เขาคงไม่มคี วามสุขมากกว่าการได้
ทํางานรับใช้พระเจ้าในหน้าทีน่ ้ี
ฮูโก กล่าวเป็ นพยานว่า “ผมได้ทาํ งานสําหรับโบสถ์แอ๊ดเวนตีสเป็ นเวลา 20 ปี แต่เวลาไม่กป่ี ี ตรงนี้เป็ นปี
ทีผ่ มมีความสุขมากทีส่ ุดในชีวติ ของผม เพราะว่าผมได้ทาํ งานกับผูค้ นในโลก
” ฮูโก วัย 64 ปี ได้กล่าวเสริมว่า
“ก่อนหน้านี้ผมได้ทาํ งานรับใช้ภายในโบสถ์ แต่บดั นี้ผมไม่เพียงแต่ทาํ การแนะนํา และทําการสอนในโบสถ์
แต่ตอนนี้ผมกําลังทําการเพิม่ ขึน้ คือทํา การประกาศกับผูท้ ย่ี งั ไม่เชื่อ และแสดงให้พวกเขามองเห็นวิถชี วี ติ ใหม่ และ
ผมชื่นชอบการดําเนินพันธกิจนี้ ทีพ่ ระเจ้าทรงเตรียมไว้สาํ หรับชีวติ ของผม”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีไ่ ด้รว่ มถวายเงินถวายในไตรมาสแรกของปี
2016 ซึง่ เงินจํานวน
ดังกล่าวได้ถูกส่ง ให้ สํานักงานมิ ชชันปารุกวัย เพื่อช่วยสร้างโบส ถ์ และศูนย์เอนกประสงค์สาํ หรับชุมชน แห่ง
นูวา ซาโจเนีย เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในเมืองอะซันซิโอน ...ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพระ
พรให้ท่าน และโบสถ์ของท่านเช่นกัน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานทีต่ งั ้ พันธกิจ
• ประเทศปารากวัย มีโบสถ์ 61 หลัง และมีกลุ่มนมัสการ 95 กลุ่ม และมีสมาชิกโบสถ์ 12, 519 คน ขณะ
ทีม่ ปี ระชากรทัง้ ประเทศ 31 ,838 ,000 คน คิดเป็ นอัตราส่วน แอ๊ดเวนตีส
1 คนต่อประชากรทัวไป
่
544 คน
• คนงานพระกิตติคุณคนแรกผูเ้ ดินทางถึงประเทศปารากวัยบ คือ
“ไลโอเน ล บรุก๊ กิง้ ผูเ้ ป็ นบรรณกรขาย
หนังสือ ผูท้ าํ การขายทีเ่ มือง “กรัน ชาโก แห่ง ปารากวัย ” ในปี ค .ศ. 1892 เดือนสิงหาคม ปี ค .ศ.1900
อี.วี. สไนย์เดอร์ และภรรยา ได้เดินทางมาจากประเทศอเมริกา และทําการขายหนังสือ ต่อมาได้รายงาน
ว่ามีชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ “โคโลเนีย นาซิโอ นัล , ปารากวัย ได้รบั เอาคําสอนของแอ๊ดเวนตีส จา กการได้
อ่านหนังสือ และใบปลิวในภาษาเยอรมัน ทีส่ ่งให้กบั เขาโดยพีช่ ายของเขาในประเทศ
“อุรกุ วัย ”
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ไม่มีสนั ติ สขุ จากการนัง่ สมาธิ
เล่าโดย กัสตาโว จาวีเออร์ คาบัลเลอโร วัย 40 ปี ...ประเทศ ปารากวัย
ผูน้ ําด้านวิญญาณนํา “กัสตาโว ” เข้าสู่หอ้ งหนึ่ง เพื่อทําการติดต่อกับวิญญาณของคนตาย ห้องทีว่ ่านี้อยู่
ในบ้านหลังหนึ่งปลูกไว้ในสวนเปลีย่ วแห่งหนึ่ง ซึง่ อยูช่ านเมือง อะซันซิโอน เมืองหลวงประเทศปาราก
วัย
ชายสูงอายุผนู้ ําด้านวิญญาณบอกกับ กัสตาโวว่า “วิญญาณจะให้คาํ ตอบทีค่ ุณต้องการ”
กัสตาโว กระ หายคําตอบอย่างยิง่ ยวด เขาพยายามนอนหลับในตอนกลางคืน เพื่อจะ “นังทํ
่ าสมาธิอย่าง
เงียบๆ วันละสองครัง้ ตามที่ ผูน้ ําฝายวิญญาณแนะนํา ในตอนเช้า และตอนเย็นครั ้ งละหนึ่งชัวโมง
่ เพื่อจะขจัด
ความเครียดออกไป การนังสมาธิ
่
ช่วยให้เกิดสันติสุขได้ช่วงสัน้ ๆ จากนัน้ ความเครียดได้หวนกลับมาเป็ นร้อยเท่า
กัสตาโวเชื่อฟั งคําของผูน้ ําฝ่ ายวิญญาณ แต่เขาได้ยนิ เสียงหลายเสียงร้องโต้ตอบกันอย่างสบสน บ้างก็รอ้ ง
เสียงแหลม กัสตาโวมองเห็ นผูค้ นเดินไปรอบๆ พลันภาพของพวกเขาก็หายไป เหมือนการปรากฏตัวของทูตผี
กัสตาโวรูส้ กึ ตื่นกลัว ผูน้ ําฝ่ ายวิญญาณปลอบเขาว่า อย่ากลัวพวกทีค่ ุณมองเห็นเป็ นวิญญาณประเภทหนึ่ง
พวกเขาจะไม่ทาํ ร้ายคุณหรอก พวกเขาแค่มาทดสอบจิตใจ และความรูส้ กึ ของคุณเท่านัน้
หลังจากประสบการณ์การนังสมาธิ
่
หลายครัง้ กัสตาโวมองย้อนกลับไปในชีวติ ของเขา คุณพ่อคุณแม่ของเขา
เป็ นสมาชิกคริสตจักรวันอาทิตย์แห่งหนึ่ง แต่พวกเขาตัดสินใจส่งกัสตาโว ตอนนัน้ อายุ 12 ปี เข้าเรียนในโรงเรียน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ตามทีเ่ พื่อนบ้านคนหนึ่งแนะนําว่า เป็ นโ รงเรียนทีด่ ที ส่ี ุดในเมืองนัน้ กัสตาโวไม่ค่อยตัง้ ใจ
เรียน และวิชาทีเ่ ขารูส้ กึ เบื่อมากทีส่ ุดคือชัน้ เรียนพระคัมภีร์ แต่กสั ตาโวก็สอบไล่ได้คะแนนพอผ่านๆ และได้เลื่อนชัน้
ทุกปี พอเรียนในปี ทส่ี าม เพื่อนๆในหมูบ่ า้ นก็แนะนําให้หดั ดื่มสุรา ในปี ต่อมาอีกปี กแ็ นะนําให้ใช้ยาเสพติด
ยาเสพติดตัวแรกทีก่ สั ตาโวทดลองคือกัญชา ในวันหยุดสุดสัปดาห์ กัสตาโวไปสังสรรค์กบั เพื่อนๆ วัยรุน่ พวก
เขาสูบกัญชา ดื่มเหล้า และบางครัง้ ก็ม ี “โคเคน” ด้วย กัสตาโวรูส้ กึ ชอบยาเสพติดเหล่านี้ เพราะเวลาเมาเหล้า หรือ
เมากัญชา เขารูส้ กึ สบายใจเคลิบเคลิม้ ไม่ม ี ความรูส้ กึ วิตกกังวลใดๆ แต่บ่อยครัง้ หลังจากใช้สงิ่ เสพติดกัสตาโวมีการ
มึนๆ และบางครัง้ รูส้ กึ วิงเวียนศีรษะด้วย คุณพ่อพาเขาไปหานักจิตวิทยา (psychologist) เพื่อขอความช่วยเหลือ
และเธอแนะนําให้ไปหาผูน้ ํา “การนังสมาธิ
่
ตะวันออก” (Eastern meditation)
กัสตาโว ได้เรียนรูว้ ่า ผูน้ ําด้านวิญญาณที่ “วิหารตะวันออก ” ได้สอนวิชา “การนังสมาธิ
่
” และ “การฝึกโยคะ
บางท่า ” ด้วย ในการนังสมาธิ
่
กัสตาโวได้รบั การสอนให้ท่อง “คาถา” ในภาษาอินเดียโบราณทีไ่ ม่มกี ารใช้กนั ใน
ปั จจุบนั ... กัสตาโวจะท่อง “คาถา ” ดังกล่าวทวนกันหลายรอบ ผูน้ ําด้านวิ
ญญาณบอกว่า การนังสมาธิ
่
และ การท่องคาถาจะทําให้เขารูส้ กึ ผ่อนคลาย และมีสนั ติสุข แต่สาํ หรับกัสตาโวเขารูส้ กึ ว่ามีสนั ติสุขจริง แต่กเ็ พียงครู่
เดียว หลังจากนัน้ เขารูส้ กึ ว่าจิตใจของเขาว่างเปล่า....
ชีวติ ของกัสตาโวดูเหมือนดีขน้ึ ในช่วงหนึ่ง แต่ต่อมาเขาได้ยนิ เสียง และมองเห็นหลายสิง่ แปลกๆขณะทีน่ งั ่
สมาธิ ในทีส่ ุดกัสตาโวอุทานออกมาว่า “ผมกําลังจะเป็ นบ้าไปแล้ว ..ผมต้องการให้มใี ครบางคนมาช่วยผม ”
เขาแสวงหาการช่วยเหลือจากผูน้ ําฝ่ ายวิญญาณ ในครัง้ นี้กสั ตาโวยิง่ รูส้ กึ หวาดหวันกว่
่ าเดิม เมือ่ ผูน้ ําฝ่ าย
วิญญาณบอกว่า จะนําเขาไปเข้าทรงวิญญาณของบุคคลผูม้ ชี ่อื เสียงในอดีต ซึง่ บัดนี้เขาได้ตายไปแล้ว”
ถึงตอนนี้เองทีก่ สั ตาโวตอบปฏิเสธ เพราะเขานึกขึน้ ได้ว่า เขาเคยศึกษาพระคัมภีรก์ บั ครูในโรงเรียนแอ๊ดเวน ตีส กัสตาโวรีบติดต่อศาสนาจารย์โบสถ์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ทํางานแผนก “สุขภาพจิต และสุขภาพภาพกาย” เพื่อขอความ
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ช่วยเหลือ ศาสนาจารย์และทีมงานร่วมกันอธิษฐานกับ กัสตาโว และแนะนําให้เขาหยุดการนังสมาธิ
่
หยุดการฝึกโยคะ และหยุดใช้สงิ่ เสพติด และเชิญให้กสั ตาโวไปร่วมนมัสการทีโ่ บสถ์ทุกวันสะบาโต
การหยุดนังสมาธิ
่
และการหยุดฝึกโยคะ เป็ นเรือ่ งไ ม่ยาก แต่การหยุดสิง่ เสพติดยากกว่ามากนัก กัสตาโว
ต้องต่อสูด้ น้ิ รน เขาอธิษฐาน และพบการช่วยเหลือจากพระคัมภีร์ ในคืนทีน่ อนไม่หลับเขาอ้
างพระสัญญาใน
พระธรรมอิสยาห์ ซึง่ กล่าวว่า “ใจแน่ วแน่ นนั ้ พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจใน
พระองค์ ” (อิสยาห์ 26:3) เขาอ้างพระสัญญาใน พระธรรมฟี ลปิ ปี ดว้ ย ซึง่ กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าผจญทุกสิง่ ได้
โดยพระองค์ผทู้ รงเสริมกําลังข้าพเจ้า” (ฟีลปิ ปี 4:13)
กัสตาโวอุทศิ ถวายชีวติ ของเขาให้พระเยซูเมือ่ เขาอายุ 34 ปี เขากล่าวเป็ นพยานว่า “ผมมองหาการเยียวยา
จากใครสักคน ผูจ้ ะทําให้ ผมรูส้ กึ สบายกาย สบายใจขึน้ ....ในโบสถ์ผมได้พบว่า ผมเป็ นบุตรของพระเจ้า ผมรอดพ้น
จากความบาปได้โดยการสิน้ พระชนม์ของพระบุตรบนไม้กางเขน”
หลังการรับบัพติศมา เขาได้ชมการนําเสนอผ่าน วี .ดี.โอ. เกีย่ วกับ “การใช้เวลาตรึกตรองของคริสเตียน ”
และ กัสตาโว ตัดสินในทดลองดู เขาพบว่าเทคนิก คล้ายกับ “การนังสมาธิ
่
แบบตะวันออก ” แต่แทนทีจ่ ะนังท่
่ องคาถา
ภาษาอินเดีย ทีต่ ายแล้ว (ไม่มชี นเผ่าใดใช้กนั ในปั จจุบนั
) เขาจะท่องข้อพระคัมภีรต์ ่างๆ และท่องทวน
ซํ้าหลายรอบ... ผลทีไ่ ด้รบั ทําให้เขารูส้ กึ ทึง่ สุดๆ
“ผมสูญเสียความรูส้ กึ นึกคิด ... ดูไปมันว่างเปล่าเหมือนเมือ่ ก่อนตอนนังสมาธิ
่
แต่ตอนนี้ผมรูส้ กึ ว่ามีพลังของ
คลื่นไหลเวียนไปทัวร่
่ างกายของผม และผมได้ยนิ เสียงบอกผมให้ทาํ อะไร
... ผมตัวแข็ง ไม่สามารถเคลื่อน
ไหวกาย ในทีส่ ุดผมออกมาจากสภาวะดังกล่าว”
เพื่อนบางคนบอกว่า ในเมือ่ กัสตาโว เคยนังสมาธิ
่
แบบตะวันออกมาก่อน อาจมีอํานาจลึกลับแฝงเข้ามา
ก็เป็ นได้ ฉะนัน้ ให้กสั ตาโว ใช้วธิ ใี หม่ในการเข้าถึงพระเจ้า
... ด้วยเหตุน้กี สั ตาโวตัดสินใจจะไม่นงสมาธิ
ั่
อกี
ต่อไปแม้จะเป็ นการท่องพระคัมภีร์ ไม่ใช่การท่องภาษาอินเดียโบราณก็ตามที
ตอนนี้กสั ตาโวเข้ าเฝ้ าเดีย่ วกับพระเจ้าด้วยการศึกษาพระคัมภีรใ์ ดข้อหนึ่ง หรือตอนหนึ่ง จากนัน้ ตรึกตรอง
ความหมายของข้อพระคัมภีรข์ อ้ นัน้ หรือตอนนัน้ แล้วอธิษฐาน ส่วนการฝึกโยคะ
... เขาก็หยุดไปโดย
ปริยาย ในความรูส้ กึ ของกัสตาโว การฝึกโยคะ เป็ นเครือ่ งมือชนิดหนึ่งของพญามาร...
“การฝึกโยคะทําให้คนฝึกรูส้ กึ อารมณ์ด ี จนบางคนไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์ หรือเชิญให้พระเยซูเข้ามา
ในชีวติ ของเขา โดยคุณรูส้ กึ ว่าคุณสบายกาย สบายใจเพียงพอแล้ว”
ปี น้ี ปี ค.ศ. 2019 กัสตาโว มีอายุ 40 ปี และกําลังทํางานเป็ นบรรณกร หรือเป็ น “ผูป้ ระกาศพระกิตติคุ ณ
โดยการจําหน่ าย จ่ายแจกวรรณกรรมคริสเตียน ” สองสามปี ทแ่ี ล้วกัสตาโว เข้ารับการฝึกเป็ นผูช้ ่วยแผนก กาย
ภาพบําบัด ซึง่ เน้นการนวดร่างกาย และเส้นเอ็น เพื่อการผ่อนคลาย และรักษาโรค
” ตอนนี้กสั ตาโว จึงมีงาน
สองอย่างทําทีศ่ ูนย์เอนกประสงค์สาํ หรับชุมชน และการออกไปจําหน่ายหนังสือของคริสตจักร
ขอบคุณพีน่ ้องโรงเรียนวันสะบาโตทัวโลก
่
ทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของปี ค
.ศ. 2016
ซึง่ เงินส่วนหนึ่งทีส่ าํ นักงานคริสตจักรปารากวัยได้รบั ได้นําไปก่อสร้างตึกเอนกประสงค์ สําหรับเป็ นทีท่ าํ
การศูนย์บริการชุมชน “นูวา ซาโจเนีย เซเว่ นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเมืองหลวงของประเทศ
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านและทัง้ โบสถ์ของท่านด้วย ให้ทาํ การประกาศพระกิตติคุณได้ผลดี
มากขึน้ และมากขึน้ ...ในนามพระคริสตเจ้า...อาเมน
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สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ประเทศปารากวัย มีอตั ราผูอ้ ่าน- เขียนหนังสือได้สงู กว่าประเทศสหรั
ฐอเมริกา ประชากรประเทศ
ปารากวั ยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไป อ่านและเขียนหนังสือได้ถงึ
94 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
มีผอู้ ่าน-เขียนหนังสือได้ 86 เปอร์เซ็นต์
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 เมษายน 2019
เหตุใดฉันจึงได้เกิ ดมา
เล่าโดย กราซีลา มูเซทติ วัย 52 ปี ...ประเทศ อุรกุ กวัย
ผูห้ ญิงคนหนึ่งยืนทีป่ ้ ายรถประจําทางแห่งหนึ่งในเมือง “มอนเตวิเดโอ ” เมืองหลวงของประเทศ ปารุกวัย
ในกระเป๋ าสะพายของเธอ มีเงินก้อนหนึ่ง ซึง่ เธอเก็บไว้สาํ หรับจุดประสงค์พเิ ศษบางอย่าง ตอนนี้ เธอกําลังรอขึน้ รถ
ประจําทาง
ในทันใดนัน้ เธอรูส้ กึ ว่ามีอะไรในท้อง เธอดิน้ ถึงสองครัง้ เธอรูส้ กึ ตื่นเต้น สิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ่ นครรภของ เธอกําลัง
ส่งสัญญาณ เธอกําลังจะกลายเป็ นแม่คน....แม้รถโดยสารหมายเลขทีเ่ ธอต้องการจะนังเข้
่ ามาจอด แต่ เธอไม่ขน้ึ ไปนัง่
พอรถประจําทางวิง่ ออกไป เธอเดินข้ามถนนเข้าไปในร้านขายขนมอบ และซือ้ คุกกีม้ าห่อหนึ่ง พร้อมกับนมสดกล่อง
หนึ่ง เดินข้ามถนนมานังรอรถประจํ
่
าทางคันต่อไป
ทีบ่ า้ น เธอพูดกับสามีทป่ี ระตูบา้ น เขาถามว่า “เหตุใดคุณกลับบ้านเร็วอย่างนี้ คุณไปทําธุระทีว่ ่า หรือเปล่า ”
“ค่ะ, ฉันตัดสินใจทีจ่ ะไม่ทาํ มัน” เธอตอบ
และหลังจากนัน้ สองเดือนกว่าๆ เด็กทารก ซึง่ ได้รบั การตัง้ ชื่อว่า “กราซีลา มูเซทติ ” ก็ได้คลอดออกมา
มารดาของ “กราซีลา” ชื่อมาเรีย ไม่เคยอนุญาตให้ลกู สาวลืมเรือ่ งราวในวันนัน้ ชีวติ วัยเด็กทีไ่ ม่ธรรมดา
กราซีลา พอเดินได้ วิง่ ได้กว็ งิ่ เล่นอยูต่ ามถนนสายเล็กๆ ในสุสาน
พอกราซีลา อายุได้ปีครึง่ พีส่ าวของของ กราซีลา ได้เสียชีวติ อย่างน่าเศร้าสลดใน เหตุการณ์ ไฟไหม้โรงงาน
พร้อมกับเพื่ อนร่วมงานประมาณ 20 คน เพราะบ้านอยูไ่ ม่ห่างจากสุสาน ระยะเดินเท้าได้สบายในเกือบทุกเย็น คุณ
แม่จะจูงมือกราซีลา เดินไปยังสุสาน เพื่อคุณแม่จะไม่นงปล่
ั ่ อยใจเศร้าโศกทีห่ ลุมฝั งศพของ
พีส่ าว กราซีลา ทีไ่ ด้
เสียชีวติ ไปขณะทีเ่ ป็ นสาวรุน่ ด้วยเหตุน้กี ราซีลา จึงวิง่ เล่นไปม าระหว่างหลุมฝั งศพ บางครัง้ กราซีลาจะนําดอกไม้
จากหลุมฝั งศพทีญ
่ าตินําไปวางไว้ บนหลุมทีว่ ่างเปล่ามีหญ้าขึน้
ทีบ่ า้ นเมือ่ มีแขกมาเยีย่ ม คุณแม่จะแนะนํา กราซีลากับแขก หรือเพื่อนๆว่า “พระเจ้าทรงรับเอาลูกสาวคน
หนึ่งของฉันไป และเด็กคนนี้มาแทนที่ ” จากนัน้ คุณแม่จะ เล่าเหตุ การณ์ซง่ึ เกิดขึน้ ทีป่ ้ ายรถประจําทาง โดยไม่ใช้
รายละเอียดอะไรนัก เหมือนเป็ นเรือ่ งตลกนิดๆ แล้วกล่าวสรุปว่า “ฉันไม่เคยคาดฝั นว่า กราซีลา จะเกิดมา ” แล้วคุณ
แม่กจ็ ะยิม้ อย่างอารมณ์ด ี
เมือ่ กราซีลา ได้ยนิ คุณแม่เล่าเรือ่ งเดียวกันนี้หลายครัง้ ให้แขก หรือญาติๆ ทีม่ าเยีย่ ม กราซีลารูส้ กึ ตนเป็ น
ส่วนเกิน เธอคิดว่า เธอเกิดมาเพื่อแทนทีพ่ ส่ี าว ซึง่ เป็ นเหมือนแสงสว่างของบ้าน หลายปี ผ่านไป คุณพ่อ และคุณแม่
หย่าขาดจากกกัน ส่วนกราซีลาตอนนัน้ แต่งงานออกบ้านและมีลกู สาวของเธอเอง อายุ 15 ปี ในเวลาต่อมาพีช่ ายคน
โตสุด ซึง่ เป็ นพีข่ องพีส่ าวทีต่ ายเพราะโรงงานถูกไฟไหมได้เสียชีวติ ลงก่อนวัยอันควร เพราะโรคหัวใจ
สองสามปี ผ่านไป พีช่ ายคนเดียวของ กราซีลาทีย่ งั มีชวี ติ อยูอ่ กี คน ขณะทีเ่ ขาขีจ่ กั รยานออกกําลังในตอน
เย็น ได้ถูกรถยนต์คนั หนึ่งขับรถในความเมาชนเอา เสียชีวตี กราซีลา รับทราบข่ าวร้ายก่อนและไม่กล้าหาญพอทีจ่ ะ
บอกให้คุณแม่ทราบ เพราะนอกจากกราซีลา คุณแม่เหมือนยังมีลกู ชายคนเดียวทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ นี่จะต้องเป็ นเรือ่ งเศร้า
สุดทานทนสําหรับคุณแม่
อย่างไรก็ดใี นทีส่ ุดกราซีลา ก็ตอ้ งบอกข่าวร้ายกับมารดา ซึง่ เธอถึงกับเป็ นลมหมดสติไปหลายชัว่ โมงก่อนจะ
ฟื้ นขึน้ มารับฟั งข่าวร้ายอีกครัง้ ....ในทีส่ ุดกราซีลา รับคุณแม่มาอยูด่ ว้ ยทีบ่ า้ นของ เธอ ดูเหมือนคุณแม่จะแก่ตวั ลง
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อย่างรวดเร็ว จนวันหนึ่งคุณแม่รา่ งกายอ่อนแอ และกลายเป็ นคนสูงอายุนอนติดเตียง กราซีลาดูแลคุณแม่จนวันที่ เธอ
จากไปด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก
วันหนึ่งกราซีลา ได้เปิ ดฟั งรายการวิทยุกระจายเสียงชื่อ
“นูโว เท็มโป ” ซึง่ เป็ นวิทยุทอ้ งถิน่ แต่ทาํ การ
ถ่ายทอดจากสถานีวทิ ยุกระจายเสียง “ช่องทางแห่งความหวัง ” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เมือ่ กราซีลา
รับฟั งรายการวิทยุในวันนัน้ เธอรูส้ กึ ชื่นชอบนํ้าเสียง แ ละเนื้อหาของคําบรรยายของศาสนาจารย์ ซึง่ เธอได้รบั ความ
สงบ และสันติสุต เธอจึงเปิ ดวิทยุฟังรายการต่อมาอีกมากกว่าสิบครัง้
ทีน่ ่ าแปลกคือเธอบังเอิญได้รบั ฟั งรายการวิทยุอกี สถานีหนึ่ง ซึง่ ออกอากาศโดยคริสตจักรวันอาทิตย์แห่งหนึ่ง
ซึง่ รายการในวันนี้ ผูท้ าํ การบรรยาย คงเป็ นศาสนาจารย์คนหนึ่ง เขากล่าวโจมตี ข้อเขียน โดยเฉพาะการทีค่ ริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีให้การยอมรับว่า นางเอลเลน จี.ไว้ท์ ซึง่ เป็ นผูร้ ว่ มก่อตัง้ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์คนหนึ่ง ศาสนา จารย์ผกู้ ล่าวคําบรรยายกล่าวสรุปว่าชาวแอ๊ดเวนตีสเชื่อในสิง่ ที่ ไม่จริง แม้ชาวแอ๊ดเวนตีสจะอ้างว่าพวกตนเชื่อใน
ความจริงในพระคัมภีรท์ ุกข้อก็ตาม...เรือ่ งนี้ทาํ ให้ กราซีลา พยายามมองหาหนังสือของ เอลเลน จี.ไว้ท์ เพื่อจะอ่านดู
ว่าข้อเท็จจริงเป็ นอย่างไร เหตุใดชาวแอ๊ดเวนตีสบอกว่าเชื่อในพระคัมภีรท์ ุกอย่าง เหตุใดจึงไปเชื่อในข้อเขียน และคํา
พยานของนางเอลเลน จี. ไว้ท์ ด้วยเล่า
กราซีลา ไปเยีย่ มห้องสมุด และร้านหนังสือหลายแห่ง พยายามค้นหาหนังสือของนางเอลเลน จี. ไว้ท์ แต่ไม่
พบหนังสือของนางแม้สกั เล่มเดียว ทัง้ ๆ กราซีลา ได้ทราบจากรายการวิทยุว่า นางเขียนหนังสือ และถูกตีพมิ พ์กว่า
40 เล่มในรอบหลายสิบปี
วันหนึ่งบุตรชาย ซึง่ เป็ นลูกคนโตของ กราซีลา ได้ไปทีร่ า้ นตัด และซ่อมรองเท้าในตัวเมือง และมองเห็น
หนังสือเล่มหนึ่งบนโต๊ะข้าง เก้า อีร้ บั แขก เมือ่ หยิบขึน้ มาดูเป็ นหนังสือทีเ่ ขียนโดยนางเอลเลน จี.ไว้ท์ จึงขอซือ้ จาก
เจ้าของร้าน และนํากลับมา ให้มารดา ขณะทีย่ น่ ื หนังสือให้เขากล่าวว่า “ดูสคิ ุณแม่ นี่เป็ นหนังสือทีค่ ุณแม่มองหามา
หลายเดือน ผมนํามาให้คุณแม่แล้ว เป็ นหนังสือทีม่ าจากพระเจ้า”
กราซีลารับเอาหนังสือมาถือไว้ และอ่านชื่อหนังสือ
“ความหวังยิง่ ใหญ่ ” บรรทัดถัดมา เธอ เห็นชื่อผู้
ประพันธ์ เอลเ ลน จี . ไว้ ท์ มือของเธอสันขึ
่ น้ โดยไม่รสู้ กึ ตัว ... นี่หรือคือหนังสือที่ เธอ ใช้เวลาหาหลายเดือน
“นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทํางานในชีวติ ของฉันเป็ นแน่
เธอ อุทานออกมาอย่างไม่รสู้ กึ ตัว “พระองค์
ทรงส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ฉนั ผ่านลูกชายแน่ ๆ ”
จากชั ว่ ขณะนัน้ เป็ นต้นไป กราซีลา ไม่มคี วามสงสัยเกีย่ วกับ นางเอลเลน จี
.ไว้ ท์ แม้แต่ก่อนทีไ่ ด้อ่าน
หนังสือเล่มนัน้ ของนาง “พระเจ้าทรงใช้หนังสือเป็ นผูเ้ รียกฉันให้เดินตามเส้นทางของพระองค์
” เธอ อุทาน
กราซีลา อ่านหนังสือเล่มนัน้ จบในไม่กว่ี นั เธอได้โทรไปยังสถานี วิทยุกระจายเสียง “นูโว เท็มโป ” เพื่อขอ
ข้อมูลเพิม่ เติม และสถานีวทิ ยุได้ส่งสมาชิกโบสถ์คนหนึ่งชื่อ “ไมกูเอล อะมาโร สะเปแรนซา ” เพื่อสอนพระคัมภีร์
ให้กบั กราซีลา
ไม่นานต่อมา กราซีลา ได้รบั บัพติศมาในโบสถ์ “ลา เทจา เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ” ซึง่ โบสถ์หลังนี้ ได้รบั ทุน
จากเงินถวายในวันสะโตทีส่ บิ สาม เมือ่ ปี 2016 ร่วมกับผูบ้ ริจาคท้องถิน่ และได้ก่อสร้างขึน้ จนเสร็จ
ปั จจุบนั กราซีลา ซึง่ อดีตทีผ่ ่าน มาเธอสงสัยว่า เหตุใดหนอ เธอ จึงเกิดมาเพื่อให้พบกับความเสียใจกับ
การตายของพีส่ องคน และพ่อแม่อย่าร้างกัน ....และแม่กม็ าจากไปด้วยความขมขืน่ ...ตอนนี้กราซีลา เข้าใจแล้วว่า
เธอเกิดมาทําไม เธอได้รบั คําตอบแล้ว
กราซีลา เล่าย้อนกลับไปตอนที่ เธออยูใ่ นครรภ์ของมารดาว่า คุณแม่ของฉันเล่าให้ฟังว่า วันนัน้ คุณแม่
เตรียมเงินไปเพื่อจะไปทําแท้ง แต่ขณะทีค่ ุณแม่ลงจากรถประจําทา
ง และจะนังรถประจํ
่
าทางไปทําแท้งกับ
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ร้านลึกลับแห่งหนึ่ง ตัวฉันขณะอยูใ่ นครรภ์ได้ดน้ิ ขึน้ มา ทําให้คุณแม่ตกใจ และได้สติ คุณแม่ได้ตดั สินใจเดินทางกลับ
บ้าน คุณแม่รสู้ กึ หิวจึงเดินข้ามถนนไปซือ้ คุกกี้ และนมกล่องมากินและดื่ม แล้วขึน้ รถเดินทางกลับบ้าน ...จนคุณพ่อ
สงสัยว่า ทําไมไปทําแท้งจึงกลับบ้านเร็วอย่างนี้ ....ถ้าฉันถูกทําแท้งออกไป ฉันคงไม่ได้เกิดมาดูโลก ...และใครจะดูแล
คุณแม่หลายปี ก่อน เธอได้จากโลกนี้ไป ...และตอนนี้คุณพ่อได้มาขอให้ฉนั ดูแลในวันทีช่ ราภาพมากแล้ว อายุ 94 ปี
และเป็ นผูส้ งู อายุนอนติดเตียง ถ้าไม่มฉี นั ใครจะดูแลคุณพ่อ...
“พระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเสมอ ” กราซีลา กล่าวเป็ นพยานในโบสถ์ ฉันไม่ทราบว่าพระเจ้า
ทรงมองเห็นฉันเป็ นคนอย่างไร แต่พระองค์ทรงช่วยฉันให้รอด ถึงตอนนี้ฉนั ได้นําคนมารับเชื่อ และรับบัพ
ติศมาแล้วสีค่ น ฉันหวังทีจ่ ะสร้างสาวกให้กบั พระองค์มากขึน้ ”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ในปี ค .ศ.2016 ซึง่ เราได้นําเงินทีไ่ ด้รบั ไปสมทบกับ
ผูบ้ ริจาคในประเทศ และได้สร้างโบสถ์ขน้ึ หลังหนึ่ง และสร้างอาคารเอนกประสงค์สาํ หรับเป็ นศูนย์บริการ
ชุมชนขึน้ ด้วยหลังหนึ่ง เคียงคู่กนั .... ขอพระเจ้าทรงอวยพรใ ห้ทุกท่าน และครอบครัวของท่านด้วย ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ประเทศอุรกุ วัย มีโบสถ์ 59 หลัง และมีกลุ่มนมัสการ 50 แห่ง ทัง้ ประเทศมีประชากร 3,457 ,000 คน
ซึ่งมีอตั ราแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อปร ะชากรทัวไป
่
438 คน ผูเ้ ชื่อในหลักข้อเชื่อแอ๊ดเว นตีสคนแรกใน
ประเทศอุรกุ วัยชื่อ มิสเตอร์ ริวอร์ ซึง่ เป็ นชาวอิตาลี ซึง่ ได้เปลีย่ นสัญชาติเป็ นชาว อุรกุ วัย ในปี
1890
ก่อนเดินทางมาตัง้ รกรากทีป่ ระเทศอุรกุ วัย สีป่ ี ก่อนคือในปี
1886 มิสเตอร์ วิเวอร์ ได้รบั ฟั งเรือ่ งเทศน์
โดย นาง เอลเลน จี .ไว้ ทท์ เ่ี มือง “เปี ยสมอนท์ , ประเทศอิตาลี ” ซึง่ นางได้เดินทางไปเยีย่ นพีน่ ้องแอ๊ดเวน ตีสในประเทศอิตาลีในปี นนั ้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 4 พฤษภาคม 2019
ความปรารถนาจะได้พบพระเจ้า
เล่าโดย เซซิ เลีย เฟรเร วัย 60 ปี ...ประเทศ อุรกุ กวัย
เซซิเลีย รูส้ กึ เจ็บปวดแทบจะขาดใจ เมือ่ สามีประกาศขอเลิกทางเดินกับ เธอ แล้วเก็บของลงกระเป๋ าเดินทาง
และนังรถรั
่ บจ้างออกไป
เซซิเลีย อายุ 30 ปี กําลังต่อสูช้ วี ติ กับโรงมะเร็งในมดลูกและ เธอรูส้ กึ เจ็บปวดทรมานยิง่ นัก เธอสงสัยว่าสามี
ของเธอได้บอกเลิกทางเดินชีวติ กับเธอเพราะอะไร เพราะว่า เธอเจ็บปวดอยูเ่ กือบตลอดเวลา และไม่ยอมให้เขาแตะ
ต้องตัวเธอในหลายเดือนทีผ่ ่านมาหรือไม่
แต่คุณแม่บอกกับ เธอในเหตุผลทีต่ ่างออกไปว่า เขาหย่ากับ เธอ เพราะว่า เธอได้ตดั สินใจรับบัพติศมาเป็ น
สมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ เขากล่าวขัดขวางและขูจ่ ะแยกทางกับ เธอ เมือ่ 5 เดือนก่อน ซึง่ ตอนนัน้
เธอยังไม่ทราบว่าเธอเป็ นมะเร็งทีม่ ดลูก กล่าวคือคริสตจักรเซเว่นธ์มาเปิ ดประชุมขึน้ ในเมืองเล็กๆ ทีเ่ ซซิเรียอาศัยอยู่
กับสามี และพอเสร็จสิน้ การประชุม เซซิเลียตัดสินใจรับเชื่อ ขณะทีส่ ามีไม่สนใจเรือ่ งศาสนา เพราะเขาเป็ นนักกิน
และนักดื่ม และชอบการไปสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง เต้นรําร้องเพลงสนุ กสนาน ซึง่ หลังจากทีเ่ ซซิเลียรับบัพติศ -มาแล้ว
เธอปฏิเสธทีจ่ ะไปในงานสังสรรค์ กินและดื่ม และเต้นรําเหมือนทีผ่ ่านมา
คุณแม่บอกเซซิเลียว่า “เธอสูญเสียสามีไป เพราะเธอไปเข้าโบส ถ์นนเอง
ั ่ ” ซึง่ เซซิเลีย พูดอะไรไม่ออก
ถ้าเป็ นอย่างนัน้ จริง เธอได้ตดั สินใจเลือกทางทีถ่ กู ต้องแล้ว และเธออธิษฐานขอการทรงนําทุกๆวัน
เซซิเลียเข้ารับการผ่าตัดมดลูก ขอบคุณพระเจ้า การผ่าตัดเกิดผลดี เพราะมะเร็งยังไม่ลามไปยังอวัยวะ
ส่วนอื่นๆ เธอจึงใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ
อย่างไรก็ตาม เซซิเลียมีลกู สามคนต้องเลีย้ งดู และ เธอต้องไปทํางาน เธอมีอาชีพเป็ นกุ๊กปรุงอาหารและ เธอ
ไม่สามารถหางาน ทีห่ ยุดพักในวันสะบาโตได้ แม้ไม่ได้ ไปโบสถ์แต่จติ ใจของ เธอยังนึกถึงพระ เจ้า เสมอ เซซิเลียยัง
อ่านพระคัมภีร์ และอธิษฐานทุกเช้าก่อนออกไปทํางานทีภ่ ตั ตาคารแห่งหนึ่ง
เวลาผ่านไปหลายปี ลูกทัง้ สามของ เธอเติบโต แต่งงาน และออกบ้านไป ถึงตอนนี้เซซิเลียยังรูส้ กึ ขมขืน่ ไม่
หาย จากการทีส่ ามีตจี ากเธอไปโดยทีไ่ ม่รบั ผิดชอบ ส่งเสียลูกๆ เรียนหนังสือแต่อย่างใด
การย้ายบ้าน
ต่อมาเมือ่ เซซิเลียอายุได้ 59 ปี เธอหยุดทํางาน และได้ไปอยูเ่ มือง “มอนเตวิเดโอ ” ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศ “อุรกุ วัย” เพื่อไปอาศัยอยูก่ บั ลูกสาวคนโต และลูกเขย และช่วยดูแลหลานสามคน ตอนนี้เซซิเลียเริม่ คิดถึง
พระเจ้า และมีความปรารถนาจะไปนมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
พระเจ้าทรงได้ยนิ คําอธิษฐานของ เซซิเลีย ตอนสายวันหนึ่งเมือ่ หลานไปโรงเรียนกันหมดแล้ว เซซิเลียเปิ ด
วิทยุฟังข่าวสถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ ซึง่ กําลังถ่ายทอดรายการจากสถานีวทิ ยุ “นูโว เทมโป ” ของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสพอดี
เซซิเลียกล่าวเป็ นพยานย้อนหลังทีโ่ บสถ์ในวันหนึ่ง “ฉันไม่สามารถอธิบายได้ เหตุใดฉันจึงเปิ ดฟั งรายการวิทยุ
และเป็ นรายการวิทยุของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ทีฉ่ นั ต้องการติดต่ออยูพ่ อดี”
วันหนึ่งขณะทีเ่ ซซิเลียฟั งรายการวิทยุ ดี .เจ. ผูด้ าํ เนินรายการประกาศว่า “เราจะทําพิธเี ปิ ดโบสถ์เซ เว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสหลังใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2017 ซึง่ ตําแหน่ งของโบสถ์ทจ่ี ะเปิ ดใหม่อยูห่ ่างจากบ้านของลูกสาวที่
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เซซิเลียอาศัยอยูเ่ พียง 13 ช่วงตึกเท่านัน้ ซึง่ เป็ นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ซึง่ เซซิเลียสามารถเดินเท้าไป
นมัสการทีโ่ บสถ์ได้อย่างสบาย เซซิลยี ดีใจตื่นเต้นทีไ่ ด้ไปในงานเปิ ดโบสถ์หลังใหม่ซง่ึ อยูไ่ ม่ไกลจากบ้านพัก ในวันนี้
มีหลายสิบคนรับบัพติศมา ซึง่ เซซิเลียของเข้าร่วมด้วย แต่ศษิ ยาภิบาลขอให้เซซิเลียศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็ นการ
ทบทวนสักช่วงเวลาหนึ่งก่อน ซึง่ เซซิเลียรับฟั ง และได้รบั บัพติศมา ในวันที่ 18 พฤษภาคม ในเวลา 4 เดือนครึง่
ต่อมา
เซซิเลียกล่าวว่า “นับตัง้ แต่วนั ทีฉ่ นั รับบัพติศมา ฉันมีความสุข มีความชื่นชมยินดีมาก
“พระเจ้าทรง
เปลีย่ นแปลงชีวติ ของฉัน พระองค์ทรงดึงฉันขึน้ จากหลุมแห่งความเจ็บปวด และความขมขืน่ ใจ”
พีน่ ้องสมาชิก รวมทัง้ คนทัวไปในชุ
่
มชนต่างมองเห็นความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ หลายคนทักทายเซซิเลีย
ว่า “ดูคุณมีความสุขเหลือเกิน คุณยิม้ แย้มแจ่มใส และยิม้ กับพวกเราเสมอ ” ซึง่ เซซิเลียจะตอบว่า “ฉันมีสนั ติสุข
และมีความสุขในพระเจ้าจริงๆ นันแหละ”
่
อธิ ษฐานเผือ่ ครอบครัว
หลังจากทีเ่ ซซิเลียกลับไปทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส เซซิเลียเริม่ อธิษฐานเผื่อลูกสาว และลูกเขยของ เธอให้ตอ้ นรับ
พระเยซู ขณะทีเ่ ซซิเลียอธิษฐาน เธอ สังเกตว่ามีมชิ ชันนารีชาวบราซิลเข้ามาทํางานเป็ นผู้
ช่วยศิษยาภิบาล
มิชชันนารีชาวบราซิลคนนี้พดู ภาษาอังกฤษได้คล่อง ส่วนลูกเขยของเซซิลยั เป็ นสถาปนิก และเขาต้องการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อวันข้างหน้าจะได้ไปทํางานต่ างประเทศ เซซิเลียได้พดู กับมิชชั นนารีชาวบราซิลว่าลูกเขยของ เธอ
ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เขาเต็มใจจะสอนภาษาอังกฤษ และพระคัมภีรใ์ ห้กบั เขาไหม ซึง่ มิชชันนารีเต็มใจ
เซซิเลียจึงบอกกับลูกเขยว่าเธอได้หาครูสอนภาษาอังกฤษให้เขาแล้วทีโ่ บสถ์
โดยวิธกี ารเช่นนี้ ลูกเขยของเซซิเลียได้กลายเป็ นเพื่อนกับมิชชันนารีชาวบราซิล เขาได้เรียนภาษาอังกฤษ
และฝึกเขียน ฝึกพูดฟรี และเขาถูกเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ของโบสถ์ดว้ ย
เซซิเลียเล่าว่า สําหรับลูกสาวของเธอดูจะเข้าถึงยากกว่า เพราะทุกครัง้ เมือ่ เซซิเลียเอ่ยเรือ่ งของพระเจ้ากับ
ลูกสาว เธอจะทําเป็ นเฉยๆ จนวันหนึ่งลูกสาวหลุดความในใจกับเซซิเลียผู้ เป็ นแม่ว่า “คุณแม่ดพู ยายามจะนํา หนูไป
เข้าโบสถ์คุณแม่ให้ได้นะคะ”
เซซิเลีย กล่าวตอ บอย่างนุ่ มนวลว่า “ไม่ใช่อย่างนัน้ นะลูก แต่เป็ นว่าหลังจากทีแ่ ม่ได้ตายจากหนูไปแล้ว แม่
แม่อยากจะพบหนู และครอบครัวของหนูทุกคนในสวรรค์ต่างหาก...เมือ่ แม่ฟ้ื นจากความตาย แม่จะลืมตาขึน้ มองเห็น
ลูก และครอบครัวของลูกอยูต่ รงหน้า”
ถ้อยคํานี้สมั ผัสดวงใจของลูกสาว เธอบอกถ้อยคําของเซซิเลียกับสามี ในทีส่ ุดลูกสาว และลูกเขยได้ศกึ ษา
พระคัมภีร์ และเตรียมตัวเพื่อรับบัพติศมา
ตอนนี้เซซิเลียอายุ 60 ปี ได้กลายเป็ นสมาชิกโบสถ์แอ๊ดเวนตีสโกเอส
เธอ ได้ทราบว่า โบสถ์ท่ี เธอ
กําลังนมัสการ พึง่ ถูกสร้างขึน้ ใหม่ จากเงินถวายในวันสะบา โตทีส่ บิ สาม ของพีน่ ้องในพระเจ้าทัวโลก
่
ซึง่ ถวายให้
พระเจ้าผ่านโบสถ์ต่าง ในวันสะบาโตที่ 13 ของปี ค.ศ. 2016
สํานักงานคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสแห่ง อุรกุ วัย และคริสตจักรโกเอส เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีศ ขอบคุณพีน่ ้องใน
พระคริสต์ทวโลกที
ั่
ถ่ วายเงินเพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้า ในประเทศอุรกุ วัย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านและ
ครอบครัว รวมทัง้ คริสตจักรของท่านด้วย....ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• คําว่า “กัวแรนฟ” หมายถึง “อุรกุ วัย” ซึง่ หมายถึง “แม่น้ําแห่งนกทีม่ สี สี นั สวยงาม”
• อาหารตํารับขึน้ ชื่อระดับชาติของ อุรกุ วัย คือ “แซนวิชชนิดพิเศษ ” มีสเต็กชิน้ บาง โรยหน้าด้วยเนยแข็ง
(ประเภทหน้าพิซซ่า ) มีมะเขือเทศ , มายอนเนส , ผลมะกอก , และไข่ไก่ตม้ ให้แข็ง ซึง่ เสริมมาในก้อน
ขนมปั งอบขึน้ เฉพาะ บ่อยครัง้ แซนวิชพิเศษนี้จะเสริฟพร้อมเฟรนไฟส์ (มันฝรังทอด)
• ประเทศอุรกุ วัย มีสถิตผิ ู้ อ่านออก- เขียนได้สงู มากถึง 98.1 เปอร์เซ็นต์ สําหรับผูใ้ หญ่ เป็ นประเทศแรกของ
โลก ทีเ่ รียนหนังสือในโรงเรียนฟรี ในชัน้ มัธยม และอุดมศึกษาจะได้รบั แจก
“คอมพิวเตอร์แลปท็อป ”
พร้อมกับ อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
• ประเทศอุรกุ วัย เป็ นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ ทีม่ นี ้ําประปาดืม่ ได้ปลอดภัย
• ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้ าทีใ่ ช้ในประเทศ เป็ นไฟฟ้ าทีผ่ ลิตแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะมาจาก
กังหันลม
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 11 พฤษภาคม 2019
ร้อนเป็ นไฟเพื่อพระเยซู
เล่าโดย มิ กเู อล อะมาโร สะเปแรนซา วัย 69 ปี ...ประเทศอุรกุ กวัย
มิกูเอล วัย 69 ปี กําลังมีพลังงานร้อนรน ไม่นานมานี้ มิกูเอลได้ รับการเชือ้ เชิญจากเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคน
นัน้ ชื่อ “ยุรลั ดิโน “ดิโน” เฟอนันเดซ ให้ เป็ น ผูน้ ําในการศึกษาพระคัมภีรใ์ น “บ้านของผูย้ ากไร้ ” ในเขต “ลา เทจา
ในเมือง “มอนเตวิเดโอ” ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศ อุรกุ กวัย
ก่อนหน้านี้ มิกูเอล และดิโน ได้สอนพระคัมภีรใ์ ห้กบั ผูค้ นตามบ้านเรือนในพืน้ ที่ ทีค่ ริสตจักรแอ๊ดเวนตีสไม่ม ี
โบสถ์ตงั ้ อยู่
หลังจากสอนพระคัมภีรไ์ ด้ 1 ปี ผูท้ ศ่ี กึ ษาพระคัมภีรเ์ หล่านัน้ ได้รบั เชิญให้เข้ารับฟั ง “การสัมมนาดาเนียล
และวิวรณ์” ซึง่ ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณจากส่วนกลางเดินทางมาดําเนินการ พอปิ ดการประชุมสัมมนา มีผตู้ ดั สินใจรับ
บัพติศมา 16 คน
มิกูเอล ปรึกษากับ ดิโนว่า “เมือ่ มีผรู้ บั บัพ ติศมาแล้วเช่นนี้ ให้เราตัดสินใจ สร้างโบสถ์ขน้ึ สักหลังจะดีไหม ”
ในเวลาต่อมา มิกูเอล และสมาชิกโบสถ์อกี จํานวนหนึ่ง รวมทัง้ สมาชิกทีร่ บั บัพติศมาใหม่ 16 คนได้รว่ มกัน
เช่าบ้านหลังหนึ่ง และใช้เป็ นทีป่ ระชุมนมัสการทุกวันสะบาโต
จํานวนผูม้ าร่วมนมัสการเพิม่ ขึน้ ตามลําดับ จา กการทีส่ มาชิกโบสถ์หลายคนเอือ้ มออกไปถึงผูค้ นในชุมชน
ด้วยอาหาร และเสือ้ ผ้า ห้องทีใ่ ช้เป็ นทีน่ มัสการเกิดคับแคบขึน้ และเหล่าสมาชิกกําลังมองหาทางทีจ่ ะขยายอาคาร
โบสถ์ ส่วนการทํางานแห่งความเมตตา และเอือ้ อารีในชุมชน สมาชิกหลายคนยังดําเนินการต่อไป
ปั ญหาเรือ่ งอ าคารโบสถ์ได้รบั การแก้ไข เมือ่ พีน่ ้องแอ๊ดเวนตีสทัวโลกได้
่
ถวายเงินถวายในวันสะบาโตที่
13 ของปี 2016 ซึง่ เงินจํานวนนัน้ ได้นํามาสมทบกับผูบ้ ริจาคในประเทศ และได้ทาํ การสร้างโบสถ์หลังใหม่ขน้ึ
มิกูเอลรูส้ กึ ประทับใจอย่างยิง่ เกีย่ ว กับ โอกาสใหม่สาํ หรับโบสถ์ นันคื
่
อเราจะให้บริการรับใช้ผคู้ นใน
ละแวกเพื่อนบ้าน ซึง่ รวมไปถึง “บุคคลผูไ้ ม่มบี า้ น ” มิกูเอล ได้สมั ภาษณ์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
“ครัวของ
โบสถ์ ” เพื่อจะให้มชี นั ้ “ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ” ขึน้ ในบริเวณใกล้เคียงสถานทีแ่ จกอาหารทีป่ รุงเสร็จกับ
คนทีไ่ ม่มบี า้ น มีคนยากจนหาเช้ากินคํ่าจํานวนหลายสิบครอบครัวอาศัยอยู่
เรื่องที่สอง
นี่ไม่ใช่ครัง้ แรกทีม่ กิ ูเอลนําดวงวิญญาณมาถวายพระคริสต์ เขาและสมาชิกบางคนจาก
“โบสถ์ปราโด
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เคยเดินทางเป็ นประจําไปท้องที่ “ทีบ่ ุคคลไร้บา้ นอาศัยอยู่ ” ในเมือง “มอนเตวิเดโอ” ซึง่ พวก
เขาส่วนใหญ่ใช้ลงั กระดาษแข็งสีน้ําตาลสร้างเป็ นทีพ่ กั ชัวคราว
่
พืน้ ทีด่ งั กล่าว เป็ นพืน้ ทีอ่ นั ตรายทีค่ นธรรมดาทัวไป
่
จะเยีย่ มกลายเข้าไป
มิกูเอล กล่าวเป็ นพยานว่า “ในแต่ละบ่ายวันสะบาโต เรา 5 คน จากโบสถ์จะสอนสอนพระคัมภีรใ์ ห้ 25 คน...
เรานําเอาอาหารไปให้พวกเขาด้วย อีกทัง้ พยายามจะสนองตอบความจําเป็ นของพวกเขา”
สมาชิกโบสถ์ได้ถวายทรัพย์ และสิง่ ของ โดยให้การช่วยเหลือผูใ้ หญ่ 47 คน และเด็ก 90 คน พวกเรา
ร่วมกับมูลนิธแิ ห่งหนึ่งสร้างบ้าน หรือเรือนนอนแบบง่ายๆ แต่แข็งแรงขึน้ บนทีด่ นิ ของทางการเพื่อเป็ นสถานทีแ่ จ ก
อาหารและนํ้าดื่ม รวมทัง้ เป็ นทีพ่ าํ นักชัวคราวสํ
่
าหรับพวกคนไร้บา้ นโดยเฉพาะในฤดูฝน ทีม่ ฝี นตกหนัก
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ผูค้ นจากทีพ่ าํ นักของคนไร้บา้ น เริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส บางคนเดินทางมาโดยการขีม่ า้ หรือรถ
ม้าแบบรุน่ เก่า ...และผลจากการทํางานแห่งความเมตตา และเอือ้ อ ารี มีสองคนรับบัพติศมา ” มิกูเอล รายงาน
เรื่องที่สาม
มิกเู อล ทํางานกับหน่วยงาน “แอ๊ดดร้า” (หน่วยงานพัฒนา และบรรเทาทุกข์ แอ๊ดเวนตีส ) แห่งประเทศอุรกุ วัย เรือ่ ง
ทีเ่ ขาประทับใจไม่มวี นั ลืม คือเรือ่ งของ
“ วอลเตอร์ ” เขาเป็ นคนไร้บา้ นคนหนึ่ง
เป็ นโรคเบาหวาน
ขัน้ รุนแรง ขาทัง้ สองข้างถูกตัดออกเหนือเข่าเล็กน้อย เขากระเสือกกระสนมารับแจกอาหาร และสิง่ ของกับหน่วยงานแอ๊ดด
ร้า จากศูนย์แอ๊ดดร้าเมือง มอนเตวิเดโก ทุกสามวัน
มิกเู อล คุน้ เคยกับวอลเตอร์ ชายพิการผูน้ ้ไี ม่มบี า้ น ไม่มญ
ี าติ และไม่มที จ่ี ะไป
วันหนึ่งวอลเตอร์ขอให้
มิกเู อล สอนพระคัมภีรใ์ ห้กบั เขา
วันหนึ่งวอลเตอร์เข้ามาทีศ่ นู ย์แอ๊ดดร้าด้วยเก้าอีร้ ถเข็น มิกเู อล กําลังง่วนอยูก่ บั การปรุงอาหาร เมือ่ เสริฟ
ให้กบั คนไร้บา้ น วอลเตอร์ถามว่า “วันนี้คณ
ุ จะเทศนาเรือ่ งเกีย่ วกับอะไร”
มิกเู อล ตอบ เขาว่า เขาได้รบั การดลใจให้พดู เกีย่ ว กับ ภาพ ทีต่ ดิ ไว้ทฝ่ี าตูเ้ ย็นของเขาเอง เป็ นรูปแสดงให้เห็น
เด็กชายคนหนึ่ง กําลังค้นหาอาหารรับประทานจากถังขยะสาธารณะ โดยมีขอ้ ความเขียนไว้ใต้ภาพนัน้ ว่า
“คุณ
เคยบ่นเรือ่ งอาหารทีค่ ณ
ุ กําลังรับประทานบ้างไหม”
ในวันนัน้ มิกเู อล อ่านพระธรรมลูกา 9:23 ตอนทีพ่ ระเยซูตรัสสังเหล่
่ าอัครทูตว่า “พวกท่านจัดอาหารให้พวกเขา
รับประทานเถิด ” หลังจากนัน้ เพียงครูเ่ ดียว พระเยซูทาํ การอัศจรรย์เสีย้ งฝูงชน นับเฉพาะผูช้ ายจํานวน
ห้าพันคน จากขนมปั งห้าก้อน และปลาเพียงสองตัว”
หลังจากตอบคําถามของวอลเตอร์ มิกเู อลหันมาปรุงอาหารต่อ ส่วนวอลเตอร์เขียนอะไรบนแผ่นกระดาษครู่ หนึ่ง
เสร็จแล้วยืน่ กระดาษให้มกิ เู อล พลางพูดว่า “ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ คุณจะใช้ในคําเทศนาก็ได้ ผมให้กบั คุณสําหรับเรือ่ งเทศน์”
มิกเู อลอ่านข้อความบนกระดาษแผ่นนัน้ ระ ว่างทีก่ าํ ลังเทศนา สมาชิกโบสถ์ ทีร่ บั ฟั งในวันนัน้ บางคนร้องไห้
วอลเตอร์ได้เขียนข้อความประดุจพระเยซูกาํ ลังเขียนถึงผูค้ น ข่าวสารนัน้ มีขอ้ ความว่า “พวกท่านพากันบ่น แต่ดเู ถิด
: ท่ามกลางผูค้ นทีไ่ ร้บา้ น ไม่มอี าหารกินเพียงพอ ไม่มเี สือ้ ผ้าดีๆ สวมใส่ แต่พวกคุณ มีบา้ นอยูอ่ าศัย มีทพ่ี กั พิง มีอาหาร
และเสือ้ ผ้านุ่งห่มอบอุน่ ”
ในตอนต่อไปวอลเตอร์เขียนเกีย่ วกับเขาเอง
“ผมเคยมีเพือ่ นหลายคน ผูซ้ ง่ึ กิน ดื่มและเต้นรําด้วยกับผม
แต่บดั นี้พวกเขาบ่นเกีย่ วกับปั ญหาต่างๆ ของพวกเขา และผมพูดว่า “พวกคุณพากันบ่นในเรือ่ งอะไร มอง ดูผมสิ
ผมเป็ นโรคเบาหวานขัน้ รุนแรง และผมไม่มขี า”
ในหลายเดือนต่อมา วอลเตอร์ได้ถวายดวงใจของเขาให้พระเยซู เมือ่ วอลเตอร์ ขึน้ มาจากอ่างรับบัพติศมา
(ด้วยการช่วยเหลือของมัคนายกสองคน) เขาตะโกนออกมาว่า “ขอบพระคุณองค์พระเยซู”
มิกเู อลยังคงได้ยนิ เสียง วอลเตอร์กระโกนอย่างมีชยั ชนะในวันนี้ หลังจากทีว่ อลเตอร์รบั บัพติศมาได้หนึ่ง
เดือนครึง่ วอลเตอร์ได้จากโลกนี้ไป มิกเู อลกล่าว่า
“ผมยังหวังว่าจะได้พบเขาอีก เมือ่ พระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์
เสด็จมารับเรากลับบ้านเบือ้ งบน .... ผมหวังจะสวมกอดเขา พร้อมกับผูค้ นทัง้ ปวงทีพ่ วกเรา
ได้นําพวกเขามาพบ
ความรอดในพระเยซู”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทกุ ท่านทัวโลกที
่
ถ่ วายเงินถวายในชัวโมงโรงเรี
่
ยนวันสะบาโต โดยเฉพาะในวัน สะบาโต
ทีส่ บิ สามของทุกไตรมาส ซึง่ เงินจํานวนดังกล่าวจะรวมกันเข้า จากเงินถวายของพีน่ ้องทัวโลกเพื
่
อ่ โครงการต่างๆ อย่างเช่น
เงินถวายในปี 2016 ได้นําไปสร้างโบสถ์ทเ่ี มืองหลวงประเทศอุรกุ กวัย ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครัว
ของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 18 พฤษภาคม 2019
เกิ ดมาเพื่อเป็ นมิชชันนารี
เล่าโดย มาร์เซโล เฟอร์นันเดซ...ประเทศอาร์เจนติ นา
ภรรยาของผม และตัวผมได้อธิษฐานขอบุตรเป็ นเวลาหลาย ปี โดยอธิษฐานว่า “ถ้าเป็ นตามนํ้าพระทัยของ
พระองค์ ขอข้าพเจ้าทัง้ สองมีบุตรด้วยเถิด” แต่ยงั ไม่ได้คาํ ตอบเป็ นเวลาถึง 14 ปี
ผมและภรรยาไปตรวจร่างกายทีโ่ รงพยาบาล แพทย์ทาํ การตรวจอย่างละเอียดและบอกว่า โอกาสทีเ่ ราจะมี
บุตรน้อยจริงๆ เรารูส้ กึ ท้อใจมากเพราะการทีจ่ ะรับบุตรบุญธรรมในประเทศ “อาร์เจนตินา” เป็ นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากมาก เรา
จึงคิดว่าถ้าจะขอย้ายไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้าน การยืน่ ขอบุตรบุญธรรมจะเป็ นการง่ายกว่า
ต่อมามีโอกาสเปิ ดให้ทเ่ี ราจะได้ไปทํางานเพื่อพระเจ้าในปร ะเทศเพื่อนบ้าน เราคิดว่า “นี่อาจเป็ นนํ้าพระทัย
ของพระเจ้า ทีเ่ ราจะมีโอกาสรับบุตรธรรมจากประเทศทีเ่ ราจะไปทํางาน”
เราได้ยน่ ื ความประสงค์จะไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ อยูภ่ ายใต้สาํ นักงานสหมิชชัน และอยูเ่ ขต ดูแล
ของสํานักงานภาคอเมริกาใต้เดียวกัน ในทีส่ ุดสํานักงานสหมิชชัน และสํานักงานภาคอเมริกาใต้ ตอบตก
ลงให้เราไปเดินทางไปรับใช้พระเจ้าภายใต้สาํ นักงานคริสตจักรทีป่ ระเทศเพื่อนบ้านได้ โดยสํานักงานคริสต
จักรทีเ่ ราจะไปทํางานได้ตดิ ต่อขอวีซ่าร์ทาํ งานให้เราทัง้ สอง และรัฐบาลก็อ นุญาตให้เราทํางานได้ดว้ ย ทุกอย่างลงตัว
100 เปอร์เซ็นต์ เราจึงได้กําหนดวันเดินทางไว้ในอีกสองเดือนข้างหน้า วันเวลาผ่านไปด้วยดี
บ่ายวันหนึ่ง ขณะทีเ่ อลิสา ภรรยาของผมกําลังทําอาหารอยูใ่ นห้องครัว เอลิสา ภรรยาของผมเกิดแพ้ทอ้ ง
ขึน้ มาเป็ นครัง้ แรก วันนัน้ ผมออกไปธุระข้างนอก พอผมกลับมา เอลิสาเรียกให้ผมตามเข้าไปในห้องนอน แล้วบอกว่า
ทําใจดีๆ อย่าตื่นเต้นฉันมีขา่ วดีจะบอกให้ทราบ....นี่เป็ นเรือ่ งจริงนะ ไม่ใช่เรือ่ งล้อเล่น รูไ้ หมตอนนี้ฉนั และคุณ กําลัง
จะแม่คน และเป็ นพ่อคน ....ตลอดเวลาทีเ่ อลิสาบอกข่าวดี เธอแอบซ่อนกล้องถ่ าย วี .ดี.โอ. ไว้ และกล้องทํางาน
ตลอดเวลา... จากนัน้ เราออกจากห้องและพูดคุยกันอย่างยินดี ตอนนังทานอาหารเย็
่
น เอลิสานํา วี .ดี.โอ. ทีเ่ ธอแอบ
ถ่ายมาเปิ ดให้ผมดู
ภาพใน วี .ดี.โอ.ที่ เอลิสา แอบถ่าย ... เมือ่ ผมได้รบั ฟั งข่าวเรือ่ งการมีลกู ใบหน้าของผมแสดงอาการสับสน
ปนกับอาการช็อก จากนัน้ ใบหน้าของผมตื่นเต้นดีใจท่วมท้น แต่แทนทีผ่ มจะสวมกอดภรรยา ผมเพียงเอาแต่จอ้ งดู
ครรภ์ของภรรยา และใช้สองมือลูบท้องของเธอบาๆ
ตอนนัน้ จิตใจของผมยินดีอย่างทีส่ ุด กล่าวขอบพระคุณพระเจ้า พลางอุทานถามพระเจ้าในความ คิดว่า “โอ
พระเจ้านี่ช่างเป็ นเวลาตื่นเต้นยินดีจริงๆ... ตอนนี้มชิ ชัน่ ทีเ่ ราจะไปทํางาน ยินดีตอ้ นรับเรา แม้แต่รฐั บาลของประเทศ
นัน้ ยังจะออกวีซ่าให้ ...ตอนนี้ถา้ “เราจะไม่ไป” เพราะภรรยาของผมตัง้ ครรภ์แล้ว แล้วคริสตจักรทีบ่ อกว่ายินดี “รับ
เรา”เขาจะว่าอย่างไร แต่ผมมี เหตุผลทีเ่ ชื่อว่า พวกเขาจะปฏิเสธ เพราะตอนนี้ภรรยาของผมกําลังตัง้ ครรภ์ พวกเขา
อาจตอบว่า “ไม่” ก็ได้เพราะการทีผ่ หู้ ญิงคนหนึ่งจะคลอดบุตร อาจเป็ นอุปสรรคในการทํางาน และจะมีค่าใช้จา่ ยที่
แพงด้วยในการคลอด... ทีส่ าํ นักงานมิชชันทีจ่ า้ งเอลิสาจะมีส่วนต้องจ่ายถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ไหนจะต้องให้เอลิสาหยุด
พักหลังคลอดอีก 2 เดือน....
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จังหวะเวลาที่ลงตัวสมบูรณ์
จังหวะเวลาของพระเจ้าช่างลงตัวจริงๆ ไม่มใี ครต่อต้านการตัง้ ครรภ์ของภรรยาของผม แม้แต่ทางการทีจ่ ะ
ออก วี.ซ่า ก็ไม่ขดั ข้องทีจ่ ะให้คนตัง้ ครรภ์เข้าไปทํางาน เมือ่ เราสอบถามไ ปเขาตอบมาว่า “ไม่มปี ั ญหาเรารักเด็กๆ ”
เมือ่ เป็ นเช่นนี้เราจึงออกเดินทางไปทํางานภายใต้มชิ ชันเพื
่ ่อนบ้าน ตามหมายกําหนดเดิม
ลูกชายของเราคลอดตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยทัง้ แม่ และลูกในเวลาสีเ่ ดือนหลังจากทีเ่ ราย้ายเข้าไป
ทํางานในประเทศเพื่อนบ้าน เราตัง้ ชื่อตามพ ระคัมภีรว์ ่า “เอเสเคียล ” และเอเสเคียลช่วยเปิ ดประตูอย่างน้อย
80 เปอร์เซ็นต์ ให้กบั ผูค้ นทีเ่ ราจะเป็ นพยานเพื่อพระเจ้า
เราได้เรียนรูอ้ ย่างรวดเร็วว่า ผูค้ นในท้องถิน่ รักเด็กๆ ถ้าคุณเป็ นชาวต่างประเทศ ผูค้ นจะหยุดคุณ แม้แต่รนุ่
คุณตา-คุณยายจะขออุม้ เอเสเคี ยล เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ บ้างคนก็ถามผม หรือภรรยาว่า นําเอเสเคียนเข้าประเทศมา
เพื่อการท่องเทีย่ วหรือทําธุระอะไร ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ผมกล่าวเป็ นพยานได้ดว้ ย
จะว่าไปเรามีโอกาสหว่านเมล็ดพืชมากกว่าทีเ่ ราจะจินตนาการได้ ทุกหนทุกแห่งทีเ่ ราเดินทางไป ผูค้ นมา
ห้อมล้อมเด็กชายเอเสเคียล
ผ่านลูกชาย เอเสเคียล ของเรา เราได้ผกู มิตรเป็ นเพื่อน กับเพื่อนบ้านในอพาธเม็นต์ของเราอย่างรวดเร็ว
และอย่างสนิทสนม แม้แต่ในซุบเปอร์มาร์เก็ต และในสวนสาธารณะ เราเชิญเพื่อนใหม่ของเรามาในงานเลีย้ ง
วันเกิดของเอเสเคียลทีบ่ า้ นพักของเรา ผู้ เป็ นบิดามารดาหลายครอบครัว อยากจะให้เด็กๆ ของพวกเขา คบค้า
สมาคมกับเอเสเคียล จนถึงกับถามว่าพวกเขาจะไปร่วมชัน้ โรงเรียนวันสะ
บาโตกับเอเคียลได้ไหม สามีภรรยา
คู่หนึ่งในตึกอพาธเมนต์ของเรา ซึง่ มีลกู สาวอายุคราวเดียวกับเอเสเคียล พ่อแม่นําลูกสาวมาเยีย่ มลูกชายของเรา
บ่อยๆ เราได้มอบของขวัญ คือชุดสอนพระคัมภีรภ์ าษาอังกฤษให้เด็กๆ แก่ลกู สาวของชาย-หญิงคู่น้ี
วิธกี ารแสดงความรัก ความเอาใจใส่ใกล้ชดิ กับลูกของเรา ผูค้ นต่างก็รสู้ กึ ชื่นชม เราขอบคุณพระเจ้าทีล่ กู ชาย
ของเรามีสุขภาพดี และมีนิสยั น่ ารัก ผูค้ นเห็นว่าเรากอดลูกของเรา แ ละใบหน้าของเราฉายแววความสุข พวกเขา
มองเห็นพระเจ้าได้ดขี น้ึ ผ่านความรักในครอบครัว
สิ่ งที่ทาํ ให้ประหลาดใจเรื่องที่สอง
สิง่ ทีน่ ่าอัศจรรย์เกิดขึน้ ขณะ ทีเ่ ราชื่นชมยินดีจากการ ทีเ่ อเสเคียลมีอทิ ธิพลทีด่ ใี นการเป็ นพยาน ภรรยาของ
ผมเริม่ ตัง้ ครรภ์บุตรคนทีส่ อง แล ะเมือ่ ถึงเวลากําหนดเก้าเดือน เอลิสาได้คลอดทารกเพศหญิงทีน่ ่ ารักออกมา
สําหรับผูค้ นในท้องถิน่ การมีบุตรชาย แล้วต่อมามีบุตร หญิงถือเป็ นเรือ่ งทีว่ เิ ศษมาก เป็ นครัง้ คราวผูค้ นหยุด
รถยนต์ของเรา และพวกเขาอธิบายคนแล้วคนเล่าให้เราฟั งว่า
การมีบุตรชายหนึ่ง- หญิงหนึ่ง เป็ นการลงตัว
ทีส่ มบูรณ์ เราไม่ทราบจะตอบอย่างไร นอกจากเปิ ดยิม้ กว้าง และขอบคุณพวกเขา และชีไ้ ปยังพระเจ้า ผูท้ รงประทาน
ความสมบูรณ์น้ใี ห้กบั ครอบครัวของเรา
นี่ช่างเป็ นการ เป็ นพยานทีน่ ่ าอัศจรรย์ใจใช่ไหม
พระเยซูทรงตรัสในพระธรรมมัทธิวว่า“ข่าวประเสริฐเรือ่ งแผ่นดินของพระเจ้า จะถูกประกาศไปทัวโลกให้
่
เป็ น
คําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วทีส่ ุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 24 :14
การเป็ นพยานของเราพูดเสียงดังมากกว่าคําพูดของเรา ผมคิดว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราดําเนินชีวติ
เป็ นพยานเพือ่ พระองค์ และพระองค์ทรงประทานโอกาสให้เรามีประสบการณ์ในลักษณะทีล่ กึ ซึง้ ขึน้
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พระเจ้าทรงใช้บุตรชายของเราเป็ นผูท้ าํ ให้พระธรรม มัทธิว
24 :14 ได้สาํ เร็จสมจริง ซึง่ เป็ นการปูเส้น
ทางสําหรับการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง ผมคิดว่า เอเสเคียล มีดาวประดับมงกุฎมากกว่าดาวบนมงกุฎของผมหรือของ
ภรรยา
ผมรูส้ กึ ว่าผม และภรรยาได้รบั พระพร พระองค์ทรงแสดงให้เราทัง้ สองเห็นว่า แผนการของพระองค์
นัน้ ดีกว่า ดังทีพ่ ระเจ้าทรงตรัสผ่าน ท่านผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์ว่า “เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และ
ทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา” (อิสยาห์ 55:8) แผนการของพระเจ้านัน้ ดีสมบูรณ์ ทีส่ ุดจริงๆ
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ในประเทศ อาร์เจนตินา คริสตจักร เอส . ดี. เอ. มีโบสถ์รวม 606 หลัง และมีกลุ่มนมัสการ 438 แห่ง เมือ่
คิดเป็ นอัตราส่วน จะมีแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชากรทัวไป
่ 381 คนในประเทศ
• สีค่ รอบครัวแรก ของชาวแอ๊ดเวนตีส เดินทางไปถึงอาเจนติน่าเดินทางมาจาก
“ไดอะแมนเต เอนเตอร์ ริ
โอส จาก แทมปา รัฐ “แคนซัส ” สหรัฐอเมริกา , ในต้นปี 1890 มีครอบครัวชาวไร่ ชาวเยอรมัน ซึง่ เคยเป็ น
อาณานิคมของรัฐเซีย ซึง่ ได้กลายเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขณะทีอ่ าศัยอยูใ่
นสหรัฐอเมริกาช่วงหนึ่ง
แล้วได้ยา้ ยมาที่ อาเจนตินา
• ในเดือน กรกฎาคม 1896 มีการตัง้ ค่ายของ เอส .ดี. เอ. ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศอาเจนตินา ซึง่ จัดขึน้ ที่
เครสโป, เอนเตร ริโอส, ผูเ้ ข้าค่าย 150 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 25 พฤษภาคม 2019
การรับเด็กชายสองคนเป็ นบุตรบุญธรรม
เล่าโดย จวน และ จวนนิ ตา...ประเทศอาร์เจนติ นา
จวน และ จวนตินา สองสามีภรรยา เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศอาร์เจนตินา ทัง้ สองไม่มบี ุตร ได้
อาสาสมัครไปทํางานเป็ นมิชชันนารีอาสาในประเทศแอฟริกาใต้มกี ําหนดหนึ่งปี ในช่วงหนึ่งปี สองสามีภรรยาทํางาน
ในโรงพยาลแอ๊ดเวนตีสแอฟริกา และพวกเขาพักในบ้านพักในบริเวณด้านหลังของโรงพยาบาล
มิชชันนารีอาสา ไม่มเี งินเดือนประจําเต็ม หากแต่ได้รบั เงินค่าใช้จา่ ยสําหรับ การดํารงชีวติ พอประมาณ กระนัน้
ด้วยการมีน้ําใจของมิชชันารี บางครัง้ พวกเขาแบ่งข้าว และอาหารแบบง่ายๆให้กบั พวกเด็กๆ ทีอ่ ดอยาก
มีบ่อยครัง้ ที่ จวน และ จวนตินา สามีภรรยาคู่น้พี บว่าเด็กหลายคนไม่ได้อด
อยาก แต่บางคนก็มปี ั ญหา
ด้านอารมณ์ และความกดดันด้านอื่นๆ อีกหลายประการ
ในกรณีเช่นนี้จวน และจวนตินาถามพวกเขาเองว่า เราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร เพื่อจะมีความเข้าใจในพวก
เด็กๆ ชาวแอฟริกนั ดีขน้ึ ทัง้ สองตัดสินใจไปเยีย่ มหมูบ่ า้ นของ “ทีน” วัยรุน่ คนหนึ่ง ทีม่ ผี แู้ นะนําให้สองสามีภรรยา
ช่วยจ้างเขาทํางานต่างๆ
เพื่อเป็ นการช่วยทีน ทีต่ อ้ งการเงินไปเลีย้ งน้องอายุยงั น้อยสองคน เมือ่ ไป
ถึงบ้านของทีน จวน และจวนตินารูส้ กึ ทึง่ มาก ทีนมีน้องชายสองคน อายุ 5 ปี และอีกคนอายุ 3 ปี เด็กสองคนนี้
ทีน ซึง่ เป็ นลูกจ้างของสองสามี-ภรรยา เป็ นคนเลีย้ งดู และรับผิดชอบทุกอย่าง พวกเขาอาศัยอ ยูใ่ นบ้านหลังเล็กแบบ
ชาวแอฟริกนั พืน้ เมือง ตอนนัน้ เป็ นช่วงฤดูหนาว และเด็กทัง้ สองเป็ นไข้หวัด
ทีน่ ่ าสงสารคือทีนไปรับจ้างทํางานให้สองสามีภรรยาสัปดาห์ละสามวัน อีกสองหรือสามวัน
“ทีน ” จะ
ไปรับจ้างทํางานทีอ่ ่นื ดังนัน้ นอกจากตอนเช้า และเย็น และตอนกลางคืน กลาง วันทีนจะไม่อยูบ่ า้ นเป็ นส่วนใหญ่ทงั ้
สองตัดสินใจนําน้องชายทัง้ สองของทีนไปพักทีห่ อ้ งว่างห้องหนึ่งทีบ่ า้ นพักของพวกเขา เพื่อเขาทัง้ สองจะให้การ
รักษาพยาบาล และให้ทมี พีช่ ายพักอยูด่ ว้ ย 10 วันช่วยดูแล เพื่อให้เด็กๆ หายป่ วยเป็ นปกติ
อาการป่ วยไข้ของเด็กชายทัง้ สอ งดีขน้ึ ทุกวัน จวน และจวนนิตา พึง่ ทราบในช่วงนัน้ ว่า พ่อของเด็กได้ทง้ิ
ครอบครัวหายหน้าไปเลย และแม่ของพวกเขาก็ไปทํางานต่างจังหวัด และไม่อาจส่งเงินมาให้ทนี ได้ ทีนจึงต้องเลีย้ งดู
น้องทัง้ สองตามลําพัง
เมือ่ สองสามีภรรยาทราบเกีย่ วกับชีวติ ของทีน และน้องๆ ทัง้ สอ งรูส้ กึ สงสารทีนมาก จึงซือ้ ข้าว และไข่ไก่
และนํ้ามันพืชให้ทนี นํากลับไปรับประทานทีบ่ า้ นพอสําหรับเป็ นเดือนๆ และได้นําเด็กทัง้ สองไปลงทะเบียนเรียนที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส พอถึงวันสะบาโตก็จะไปรับพวกเขาไปโรงเรียนวันสะบาโต
ในช่วงสิบวันทีพ่ กั รักษาการป่ วยไข้ จวน แล ะจวนนิตา มีการนมัสการในครอบครัว เด็กทัง้ สอง และทีนได้ฟัง
เรือ่ งราวในพระคัมภีร์ และสามพีน่ ้องสนใจในเรือ่ งการอัศจรรย์ต่างๆ โดยเฉพาะพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดภัยทรมาน
10 ประการ กว่าทีฟ่ าโรห์จะยินยอมให้โมเสสนําชนอิสราเอลออกมากประเทศอียปิ ต์ ซึง่ ปรากฏในพระธรรมอพยพ
เมือ่ เด็กทัง้ สองค่อยสบายขึน้ มากแล้ว ก่อนทีจ่ ะถูกส่งกลับบ้าน เช้าวันหนึ่งเมือ่ จวนนิตาตื่นขึน้ จะเข้าครัว เธอ
มองเห็นเด็กชายคนอายุ 5 ขวบกําลังเขย่งเท้าล้างถ้วยชามทีซ่ ง้ิ ค์ลา้ งจาน
จวนสังเกตเห็นเด็กชายทีก่ ําลังล้างจานมองมายังจวนนิตา และเปิ ดยิม้ ให้ แล้วเด็กชายพูดขึน้ ว่า เขาทราบว่า
เราทัง้ สองทํางานเหนื่อย เขาจึงอยากจะช่วยบ้าง เพื่อเราจะพักผ่อนนานขึน้ สักเล็กน้อย
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เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จวน และ จวนนิตา อยากจะพบกับผูเ้ ป็ นแม่ของเด็กชายทัง้ สาม พวกเขาคิดว่า
เธอ คงเป็ นแม่ทน่ี ่ ารัก และเป็ นคนทีข่ ยัน แล ะสัตย์ซ่อื สังเกตได้จากเด็กชายทัง้ สาม ลูกของ
เธอ เป็ นเด็กดี
มีความรับผิดชอบ และแสดงออกซึง่ ความกตัญ�ู
เมือ่ ครบเวลาหนึ่งปี เต็มในงานจิตอาสาทีโ่ รงพยาบาลแอ๊ดเวนตีสแอฟริกา สามีภรรยาได้คุยกับเพื่อนชาว
พืน้ เมืองทีท่ าํ งานในโรงพยาล และขอให้เขารับเอาทีน และน้องทั ้ งสองไปไว้ในการดูแล ซึง่ จวน และจวนนิตาจะส่ง
เงินมาช่วยทุกเดือนจํานวนหนึ่ง ซึง่ เพื่อนชาวแอฟริกายินดีทาํ ตามคําขอ
จวน และจวนนิตากลับไปทํางานในประเทศอาร์เจนตินา ซึง่ เป็ นบ้านเกิดสามปี ปี ทส่ี ส่ี องสามีภรรยากลับ ไป
เป็ นมิชชันนารีทแ่ี อฟริกาอีกครัง้ หนึ่ง พวกเขารูส้ กึ เศร้าใจมากทีไ่ ด้ทราบว่า “ทีม” พีช่ ายคนโตของเด็กชายสองพีน่ ้อง
ทีพ่ วกเขาได้ให้การช่วยเหลือได้ตายไปแล้ว และคุณแม่ของพวกเขาได้รบั เอาลูกชายสองคนของ เธอกลับไปอยูด่ ว้ ย
จวนได้สบื เสาะหาทีอ่ ยูข่ องผูเ้ ป็ นแม่ของเด็กชาย และได้เดินทางไปเยีย่ ม เธอ และลูกชายทัง้ สองถึงบ้าน
จวนกล่าวว่า “เป็ นพระพรของพระเจ้าทีผ่ มหาพวกเขาพบ....คุณแม่ของพวกเขาเป็ นสตรีทน่ี ่ ารักจริงๆ เราคือ
ผม และภรรยาไปนอนทีโ่ รงแรม และใช้เวลากลางวันพูดคุย และทําอาหารรับประทานกับพวกเขา ส่วนเด็กชายทัง้
สองจําพวกเราได้ แต่ไม่ค่อยพูดจาให้ความสนิทสนม เพราะช่วงเวลาเราจากไปก็สามปี เต็ม
ก่อนช่วงเวลาอีก 1 ปี ของของมิชชันนารีจติ อาสาของพวกเขาจะสิน้ สุดลง จวน และจวนนิตา ตัดสินใจ
เดินทางไปเยีย่ มแม่ และลูกชายทัง้ สองของ เธออีกรอบหนึ่ง จวนใช้เวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์กบั พวกเขา เพื่อสร้างมิตร
สัมพันธ์กบั ผูเ้ ป็ นแม่ และ ช่วยผูเ้ ป็ นแม่เกีย่ วกับเอกสารต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว จวนนิตามีงาน
ต้องทําให้เสร็จ แต่ในวันสุดสัปดาห์เจนนิตาได้เดินทางไปพบสามี และเด็กชายทัง้ สอง และแม่ของพวกเขา
สามี และภรรยามอบชุดพระคัมภีรส์ าํ หรับเด็กซึง่ มีภาพสีอยูเ่ ต็มให้ครอบครัวหนึ่งชุด และมอบพร ะคัมภีร์
ภาษาถิน่ ให้อกี คนละเล่ม และมอบหนังสือ “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ (ในภาษาถิน่ ) ให้ดว้ ยหนึ่งเล่มในวัน
สะบาโต จวนได้จดั ให้มโี รงเรียนวันสะบาโตขึน้ ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ และจวนเองเป็ นคนเทศนาด้วย ซึง่ มีล่ามจาก
โรงพยาบาลมาเป็ นคนแปลให้ ในการชุมนุ มครัง้ นี้มเี พื่อนบ้านข องแม่ของเด็กชายทัง้ สองมาร่วมด้วยถึงสิบสองคน
และในตอนท้ายสุดมีการรับประทานอาหารร่วมกัน รายการท้ายสุดคือจวน และจวนนิตากล่าวอําลาเป็ นครัง้ สุดท้าย
ก่อนทีท่ งั ้ สองจะเดินทางกลับอาร์เจนตินา
การไปเป็ นมิชชันนารีอาสาในแอฟริกาได้เปลีย่ นแปลงดวงใจของจวน และจวนนิ ตาไป พวกเขาสังเกตว่า
เอลเลน จี.ไว้ท์ ไม่เพียงแต่เป็ นผูเ้ ขียนหนังสือหลายสิบเล่ม ซึง่ ส่วนหนึ่งทีเ่ ป็ นการมองเห็นภาพเชิงลึกในลักษณะคํา
พยากรณ์ เธอยังเป็ นบุคคลทีด่ าํ เนินชีวติ โดยความเชื่อ และเป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ เธอให้การดูแล เอาใจใส่เด็กๆ
ทีม่ คี วามต้องการ โดยเลีย้ งดูพวกเขาไว้ในบ้านของเธอเองหลายคน
“สําหรับผม นี่เป็ นการปฏิรปู ” จวนกล่าว และพูดต่อว่า “หลายครัง้ เราเห็นมิชชันนารีทาํ งานในชุมชนแต่
บ่อยครัง้ เพียงใด ทีพ่ วกเขานํางานของมิชชันนารีเข้าไปทําในบ้านของพวกเขา”
“มิชชันนารีผทู้ าํ การเช่นนี้สามารถเป็ น ผูใ้ ห้การดูแลทูตสวรรค์ ” จวนอ้างถ้อยคําของ เอลเลน จี .ไว้ ท์ ใน
หนังสือ “ผูพ้ งึ ปรารถนาแห่งปวงชน” หน้า 639 ซึง่ อีกตอนหนึ่งกล่าวว่า “ขณะทีค่ ุณเปิ ดประตูตอ้ นรับผูท้ ม่ี คี วามทุกข์
ยาก และมีความเจ็บปวด เท่ากับคุณได้ตอ้ นรับทูตสวรรค์ คุณได้เข้าร่วมงานกับตัวแทนจากสวรรค์ซ่ึ งนําบรรยากาศ
อันศักดิสทิ ธิ ์ ความชื่นชมยินดี และสันติสุขมาให้ ทูตสวรรค์เหล่านัน้ เข้ามาในบ้าน กล่าวคําสรรเสริญในริมฝีปากของ
พวกเขา และเสียงนัน้ ได้ยนิ ไปถึงสวรรค์ ทุกการกระทําแห่งความเมตตากลายเป็ นเสียงดนตรีทน่ี นั ่ พระบิดาบน
บัลลังก์แห่งสวรรค์ได้นบั จํานวนผูร้ ว่ มงานที่ ไม่เห็นแก่ตวั ไว้ทุกคน พวกเขาเป็ นสมบัตอิ นั มีค่ายิง่ ท่ามกลางทรัพย์
สมบัตทิ งั ้ ปวงของพระองค์”
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จวนซึง่ ตอนนี้วยั 30 และจวนนิตา วัย 34 ปี ผูใ้ ห้การช่วยเหลือเด็กชายทัง้ สอง ขอกล่าวเชิญชวนชาวแอ๊ด
เวนตีสทัง้ หลาย ให้เติมเต็มใจด้วยความเมตตากรุณา และนําหลักการป ฏิบตั ขิ องคริสเตียนมาปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง ด้วย
การนําเอางานมิชชันนารีมาใช้ปฏิบตั ใิ นบ้านของพวกเขา และโดยพระคุณของพระเจ้า พวกเขาจะเข้าถึงดวงใจของ
ผูค้ นได้อกี มากมาย
“จวนได้กล่าวสรุปว่า นี่เป็ นประสบการณ์ชวี ติ ทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ กับผม และภรรยา ผมเกิด
และเติบโตขึน้ ในครอบครัวของมิชชันนารี และการได้ไปทํางานจิตอาสาทีแ่ อฟริกา เหมือนกับผมได้ไปอยูใ่ นพืน้ ที่
ของมิชชันนารีอกี ครัง้ หนึ่ง ผมไม่ได้เป็ นเด็กๆ ของมิชชันนารีอกี ต่อไป แต่ผมเอง เป็ นมิชชันนารีดว้ ยตัวผมเอง”
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 1 มิ ถนุ ายน 2019
ความปรารถนาสําหรับปี ใหม่
เล่าโดย บีทริค เด ซันตานา วัย 23 ปี ...ประเทศบราซิ ล
กลุ่มคนหนุ่ มสาว นัดกันไปส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ทช่ี ายหาดของเกาะ “ไอตาปาริกา” ประเทศบราซิล แต่
ละคนเติมเหล้าองุน่ ลงในแก้วของตน ยกแก้วขึน้ สูง เอ่ยขอพรจากพระเจ้า แล้วดื่มเหล้าจากแก้วนัน้ ทีละคน
จนหมด ต่างคิดว่าจะได้รบั พรตามทีไ่ ด้เอ่ยขอ
คนทีห่ นึ่งยกแก้วเหล้าองุน่ ขึน้ สูงแล้วอธิษฐานขอว่า “ขอพระพรดีๆ ให้กบั ข้าพเจ้าตลอดปี ทจ่ี ะถึงนี้ดว้ ยเถิด ”
คนทีส่ องยกแก้วเหล้าองุน่ ขึน้ แล้วอธิษฐานว่า “ขอให้ขา้ พเจ้ารํ่ารวยขึน้ ด้วยเถิด ” ว่าแล้วก็กระดกแ ก้ว
ปล่อยให้เหล้าองุน่ ไหลลงคอ
คนทีส่ ามยกแก้วเหล้าองุน่ ขึน้ แล้วอธิษฐานว่า “ขอให้ขา้ พเจ้าพบรักแท้ในปี ใหม่น้ดี ว้ ยเถิด”
คนทีส่ ่ี คือ “บีทริซ ซันตานา ” ซึง่ พึง่ เรียนสําเร็จปริญญา ผ่านการฝึกงานมาแล้วหมาดๆ ได้ไปสมัครงานไว้
และเธอถูกเรียกไปสัมภาษณ์ทบ่ี ริษทั แห่งหนึ่ง ในวันจันทร์ท่ี 4 มกราคม ซึง่ เป็ นวันเริม่ ทํางานของปี ใหม่
บีทริซ ซันตานา คิดในใจว่า ฉันจะไม่ขออะไรจากพระเจ้า แต่ฉนั จะขอบคุณพระองค์สาํ หรับสิง่ ดีๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับฉันในปี น้ี เธอยกแก้วเหล้าขึน้ สูงและอธิษฐานออกมาค่อนข้างชัดเจนว่า ....ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ทป่ี ี สุดท้าย
ในมหาวิทยาลัยข้าพเจ้าได้รบั ทุ นเรียนจนจบ ขอบคุณพระองค์ทข่ี า้ พเจ้าผ่านการฝึกงานทีบ่ ริษทั วิศวกรรมมีช่อื มา
ด้วยดี และขอบคุณทีบ่ ริษทั แห่งหนึ่งเรียกข้าพเจ้าไปทดลองงานในวันจันทร์ท่ี 4 นี้ ซึง่ เป็ นวันเริม่ ต้นทํางานของปี
ใหม่...ทูลขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ในเช้าวั นจันทร์ต่อมา บีทรีซ ซันตานา ไปรายงานตัวทํางานทีบ่ ริษทั เวลา 7:30 น.ก่อนเวลาทํางานครึง่
ชัวโมง
่ บีทรีซ ซันตานา ยังรูส้ กึ เพลียอยูบ่ า้ งจากการพักผ่อนไม่พอ หลังการดื่มหนัก
เจ้านายของบีทริซ ซันตานา เป็ นสตรีโสด วัยกลางคนชื่อ แอนนา คริสตินา เรียกบีทริซเข้ าไปคุยด้วย เธอ
มองดูหน้าบีทริซ รูส้ กึ เห็นใจ กล่าวว่า
“เธอคงจะผ่านการเลีย้ งฉลองส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่มาอย่างเต็มทีส่ นิ ะ ” แอนนา ลุกขึน้ ยืน่ มือถือของ
เธอให้ดภู าพวีดโี อ ศาสนาจารย์คนหนึ่งกําลังเทศนาเกีย่ วกับพระเยซู เขาพูดด้วยนํ้าเสียงน่าฟั ง เนื้อหาหนุ นใจ วีดโี อ
นี้ความยาว 3 นาที แอนนา บอกกับบีทริซ ว่า “ถ้าเธอสนใจฟั งฉันจะส่งชุดต่อไปให้ฟังอีกสองวัน หลังจากนัน้ ถ้าเธอ
สนใจเธอเปิ ดฟั งทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ชมได้ทุกเย็น ” จากนัน้ แอนนานํา บีทริซ ซันตานา ไปเยีย่ มแผนกต่างๆ และ
แนะนําให้เจ้าหน้าทีท่ ุกแผนกให้รจู้ กั บีทรีซ ซันตานา เจ้าหน้าทีค่ นใหม่
ในเช้าวันต่อมา บีทริซ ซันตานา ได้รบั
“วีดโี อ สามนาที ” จาก แอนนา คริสตินา ผ่าน “แอพ์ ” ในมือ
ถือของเธอ และในวันถัดมาก็เช่นกัน บีทริซ ซันตานา ได้ชม และฟั ง วีดโี อ สามนาที ตอนต่อไปผ่านมือ
ถือ ซึง่ แต่ละชุด บีทริซ ซันตานาดู และฟั งอย่างสนใจ ผูเ้ ทศนาในวีดโี อ เป็ นศาสนาจารย์คนหนึ่ง เขาพูดเรือ่ งพระเยซู
พร้อมกับพระสัญญาต่างๆ อย่างน่ าสนใจ ฟั งแล้วมีกําลังใจ และมีสนั ติสุข บีทริซ ซันตานา พักอยูก่ บั คุณพ่อ ทีห่ ย่า
กับคุณแม่มาหลายปี และคุณพ่อเป็ นคนทีด่ ่มื เหล้าจัด นี่อาจเป็ นสาเหตุใหญ่ ทีพ่ ่ อกับแม่มกั ถกเถียงกันเป็ นประจํา
และในทีส่ ุดแยกทางกันเดิน มีบางครัง้ บีทริซ ซันตานา นึกหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่า ชีวติ ของเธอขาดสันติสุข เธอ
จึงเสาะหามันจากการกินดื่มในงานสังสรรค์ และงานเลีย้ งฉลองต่างๆ
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ในหลายวันต่อมา บีทริซ ซันตานา เปิ ด “กูเกิล้ ” มองหาชื่อของผูเ้ ทศนาสามนาที ทีเ่ ธอสนใจ และได้ทราบว่า
เขาชื่อ “ศาสนาจารย์ อีวาน ซาไรวา” เป็ นผูพ้ ดู นมัสการประจําวัน 3 นาที และเป็ นผูน้ ํารายการ “มันถูกเขียนไว้ ” ใน
รายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นเครือข่ายกับ “รายการช่องทางแห่งความหวัง ” ของคริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
บีทริซ ซันตานา เริม่ เปิ ดชม และฟั งรายการ “มันถูกเขียนไว้ ” ซึง่ เธอเปิ ดพระคัมภีรอ์ ่านตามทีอ่ าจารย์ผู้
นําเสนอนํามาอ้าง เธอรูส้ กึ ประทับใจทีข่ อ้ พระคัมภีรท์ ุกข้อทีศ่ าสนาจารย์นําเสนอ มีอยูจ่ ริงและครบทุกถ้อย
คํา สิง่ ทีท่ าํ ให้ บีทริซ ซันตาน า รูส้ กึ ประหลาดใจมากคือ เมือ่ เธอได้ยนิ ศาสนาจารย์ผนู้ ําเสนอกล่าวเกีย่ วกับ
พระบัญญัตสิ บิ ประการว่า ยังมีผลในทางปฏิบตั โิ ดยผูเ้ ชื่อ และติดตามพระเจ้า ซึง่ รวมถึงพระบัญญัตขิ อ้ สี่ ซึง่ กล่าว
ถึงเรือ่ งวันสะบาโต วันทีเ่ จ็ดของสัปดาห์ คือวันเสาร์
หลังจากฟั ง และศึกษาพระคัมภีรก์ บั รายการโทรทัศน์สามสัปดาห์ บีทริซ ซันตานา อธิษฐานขอต่อพระเจ้าทรงประทานอภัยบาปให้เธอ สําหรับการดําเนินชีวติ ทีผ่ ่านมา นี่เป็ นครัง้ แรกที่ บีทริซ ซันตานา เชื่อว่าพระเจ้า
ทรงฟั งคําอธิษฐานของเธอ เมือ่ เธออธิษฐาน
บีทริซ ซันต านา มองหาโบสถ์ทเ่ี ธอจะเข้าไปนมัสการ เพื่อนคนหนึ่งเชิญเธอไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวัน
อาทิตย์ แต่ เธอ จําเรือ่ งพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ่ี ซึง่ พูดเกีย่ วกับวันสะบาโตได้ บีทริซ ซันตานา นึกสงสัยว่าเหตุใด
เพื่อนของ เธอ ไม่เคยได้ยนิ มาบ้างเลยหรือว่า วันบริสุทธิ ์ของพระเจ้าคือวันสะบา
โต เหตุใด เธอ จึงไม่เชื่อ
ฟั งพระคัมภีร์
เมือ่ แอนนา คริสตินา ได้ทราบว่า บีทริซ ซันตานา สนใจจะไปนมัสการ จึงเชิญเธอไปร่วมนมัสการกับ เธอ
ซึง่ ตัง้ ชื่อว่า “กลุ่มแบ่งปั นพระเยซู ” ซึง่ นมัสการที่ “โบสถ์ในบ้าน” ผูเ้ ชื่อกลุ่มนี้มปี ระมาณ 12 คน จะนมัสการร่วมกัน
ในวันสะบาโตเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ และอาจมีวนั อื่นของสัปดาห์ โดยจะมีการนัดเวลากันล่วงหน้า
บีทริซ ซันตานา ไปนมัสการครัง้ แรกก็ตกหลุมรักกับกลุ่มนมัสการโบสถ์ในบ้าน เธอกล่าวว่า “ฉันถูกกอด
และรูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับอย่างจริงใจ ฉันรูส้ กึ สบายใจ และมีสนั ติสขุ
บีทริซ ซันตาน า บอกด้วยว่า “เธอรูส้ กึ ประหลาดใจ เกีย่ วกับการทีเ่ ธอได้รบั การปฏิบตั ิ “เหตุใดคนเหล่านี้
สนใจห่วงใยฉันมากมาย พวกเขาไม่รจู้ กั ฉันมาก่อน แต่พวกเขาพูดกับฉันว่า “ขอให้คุณมีวนั ทีย่ งิ่ ใหญ่ พวกเขาสนใจ
ความรูใ้ นพระคัมภีรข์ องฉัน และถามฉันว่า รูเ้ รื่ องวันสะบาโตได้อย่างไร พวกเขาสนใจฉันก่อนทีจ่ ะรูว้ ่าทีจ่ ริงแล้วฉัน
เป็ นคนอย่างไร”
ในกลุ่มนี้มหี นุ่ มสาวสองคนคือ อะมันดา และวิเตอร์ ทัง้ สองช่วยสอนพระคัมภีรใ์ ห้บที ริซ ซันตานา ทุก
วันสะบาโต ในทีส่ ุดบีทริซ ซันตานา มอบถวายดวงของเธอให้พระเยซู และได้รบั บัพ ติศมาในสระว่ายนํ้าของบ้านที่
ใช้เป็ น “โบสถ์ในบ้าน” แอนนา คริสตินา ร้องไห้ดว้ ยความดีใจทีเ่ ห็นบีทริซ ซันตานารับบัพติศมา
ทุกวันนี้ บีทริซ กําลังอธิษฐานเผื่อคุณพ่อ และคุณแม่ของเธอ และพีช่ ายของเธอให้ตอ้ นรับพระเยซู
สําหรับพีช่ ายตอนนี้เขาได้เริม่ ศึกษาพระคัมภีรก์ บั รายการ “มันถูกเขียนไว้” ได้หลายสัปดาห์แล้ว
บีทริซ ซันตานา กล่าวว่าฉันไม่เคยเชื่อในเรือ่ งการอัศจรรย์ ฉันคิดว่า “การอัศจรรย์เป็ นไปไม่ได้ในปั จจุบนั
แต่พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ในชีวติ ของฉัน ในคืนส่งท้ายปี เก่าทีฉ่ นั ดื่มเหล้าองุน่ เพื่อข
อพร ฉันรู้
สึกว่าเป็ นการพูดขอไปตามธรรมเนียม ฉันรูส้ กึ ว่างเปล่า ...แต่ตอนนี้ ฉันรูส้ กึ ได้ว่า พระเยซูทรงเติมแก้วทีว่ ่าง
เปล่าของฉันให้เต็มแล้ว”
ในวันส่งท้ายปี เก่าในปี ทถ่ี ดั มา และต้อนรับปี ใหม่ดว้ ย บีทริซ ซันตานา ได้รว่ มฉลองด้วยการรับประทาน
อาหารมือ้ พิเ ศษ และดื่มนํ้าองุน่ สดกับครอบครัวคู่หมัน้ ของเธอ พวกเขาสรรเสริญพระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์
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สําหรับพระพรในปี ทผ่ี ่านมา บีทริซ ซันตานา กล่าวสรุปว่า “ฉันอยากเติบโตขึน้ ในพระเจ้า และฉันอธิษฐานขอ
พระองค์ทรงเติมความรักทีฉ่ นั มีในพระองค์ให้ใหม่สด และไม่มวี นั สิน้ สุด”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยย้าย “โบสถ์ในบ้าน” ซึง่ เป็ นบ้านเช่า ไปสู่อาคาร
ทีใ่ หญ่โตขึน้ ซึง่ ในเวลาเดียวกันจะทําเป็ นศูนย์สาํ หรับชุมชนด้วย เพื่อจัดชัน้ สัมมนาสุขภาพ ชัน้ ปรุงอาหารสุขภาพ
และการสัมมนาอื่นๆ ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโล
ั ่ กทีถ่ วายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศบราซิล ....
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน และครอบครัวด้วย
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ประเทศบราซิล มีโบสถ์ 9,006 หลัง มีกลุ่มนมัสการ 8,813 แห่ง มีสมาชิก เอสดีเอ ทัง้ หมดรวม
1,666,125 คน เมือ่ เปรียบเทียบอัตรา จะมีแอ๊ดเวนติส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 125 คน
• ในปี 1939 มีการสถาปนางานด้านการแพทย์ขน้ึ ในประเทศบราซิลเป็ นครัง้ แรก โดยตัง้ เป็ น
“คลินิก ”
ชื่อ “วิวดีคลินิก ” และในปี 1942 คลินิกได้แปรสภาพเป็ น “โรงพยาบาลแอ๊ดเวนตีสเซาเปาโล ”โดย
มี ดร. กัลดิโน เนส เวียรา เป็ นผูอ้ ํานวยการ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 8 มิ ถนุ ายน 2019
คําตอบที่ได้มาเร็ว สําหรับผูอ้ ธิ ษฐานสองคน
โดย กิ ลเบอร์โต เฟอเรรา ดา ซิ ลวา วัย 68 ปี ...ประเทศบราซิ ล
กิลเบอร์โต ไม่เคยมีความสนใจในการเข้าร่วมกับโบสถ์ใดๆ แต่ไม่เข้าใจเลยว่า เหตุใดเขาจึงเกิดความ
ปรารถนาจะศึกษาพระคัมภีรข์ น้ึ อย่างปั จจุบนั ทันด่วน
เขาไม่สามารถต่อต้านความต้องการนี้ได้ กิลเบอร์โต ซึง่ เป็ นอดีตผูจ้ ดั การธนาคารแห่งหนึ่ง เกษียณอายุ
มาสีป่ ี แล้ว จึงได้เริม่ ต้นศึกษาพระคัมภีรโ์ ดยตัวเอง
กิลเบอร์โตรูส้ กึ ทึง่ ในสิง่ ทีเ่ ขาได้อ่าน แต่กม็ ขี อ้ พระคัมภีรอ์ กี บางข้อทีท่ าํ ให้เขาสับสน และเขาได้อธิษฐานและ
ตรึกตรองในความหมายของข้อพระคัมภีรเ์ หล่านัน้ เขาหวังว่าจะมีใครสักคนสามารถอธิบายให้เขาฟั งได้
ในเย็นวันขึน้ ปี ใหม่ กิลเบอร์โต ตัดสินใจบอกกับคนในครอบครัวของเขาว่า เขาขอไม่ไปในงานต้อนรับปี ใหม่
ซึง่ จะมีการจุดดอกไม้ไฟสวยงามในบริเวณสวนสาธารณะ สถานทีจ่ ดั งาน หลังจากทีส่ มาชิกในครอบครัวออกจาก
บ้านไปแล้ว
ท่ามกลางความสงบในบ้าน กิลเบอร์ตา คุกเข่าลงและอธิษ ฐานอย่างร้อนรน ขอพระเจ้าทรงสอนเขาให้เข้า
ใจความจริงในพระคัมภีร์ และทรงเปิ ดเผยให้เขาทราบถึงโบสถ์เทีย่ งแท้ของพระองค์
“พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานนัน้ เร็วกว่า ทีเ่ คยตอบคําอธิษฐานของเขาในอดีตทีผ่ ่านมา ” กิลเบอร์โต กล่าว
เป็ นพยานในโอกาสต่อมา
โดยทีก่ ลิ เบอร์โต ไม่ทราบเขาได้ทาํ การอธิษฐานในวันสะบาโต ซึง่ ปี นนั ้ ตรงกับวันที่
31 ธันวาคม ส่วน
ในวันถัดไปเป็ นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่ 1 มกราคม
ในวันจันทร์ เป็ นวันแรกของการทํางานประจําสัปดาห์ กิลเบอร์โตได้รบั โทรศัพท์ จากธนาคารทีเ่ ขาเคย
ทํางาน ผูจ้ ดั การธนาคารคนปั จจุบนั ต้องการให้เขาไปเซ็นต์สญ
ั ญาในเอกสารการลงทุนทีเ่ ขามีช่อื เป็ นเจ้าของ
ทีธ่ นาคารกิลเบอร์โตพบอดีตเพื่อนร่วมงานนังอยู
่ ข่ า้ งผูจ้ ดั การ อดีตเพื่อนร่วมงานคนนี้เป็ นคริสเตียน
หลังจากการเซ็นต์ใบสัญญาเรียบร้อย เขาได้เอ่ยถามอดีตเพื่อนร่วมงานว่า “อัลเบอร์โร..คุณทราบไหม ผมจะศึกษา
พระคัมภีรไ์ ด้ทไ่ี หน?” แต่อย่าแนะนําให้ผมไปรูจ้ กั กับศิษยาภิบาลนะ ผมยังไม่ตอ้ งการกลับใจ ผมเพียงต้องการศึกษา
พระคัมภีรเ์ ท่านัน้ ”
อัลวาโร เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมานาน แต่กลิ เบอร์โต ไม่ทราบในข้อนี้
อัลวาโร กล่าวแนะนําว่ า “คุณ สามารถศึกษาพระคัมภีรไ์ ด้ ที่ “คาบูลา ” อัลวาโร กล่าวชื่อเขตหนึ่ง ทีม่ ี
โบสถ์แอ๊ดเวนตีสตัง้ อยู่ และอัลวาโรไปนมัสการเป็ นประจํา
“นันก็
่ ไม่ไกลสักเท่าไร” กิลเบอร์โตกล่าว “แต่บางวันจราจรติดขัดจริงๆ”
อัลวาโร ทําเป็ นคิดครูห่ นึ่ง แล้วพูดว่า “ผมรูจ้ ักสถานทีแ่ ห่งนี้แห่งเดียว ....ผูค้ นไปศึกษาพระคัมภีรก์ นั หลาย
คนทีน่ นั ่ เพราะทีน่ นไม่
ั ่ ใช่โบสถ์”
ในวันถัดมา อัลวาโร ขับรถมาพา กิลเบอร์โต ไปยัง “กลุ่มแบ่งปั นพระเยซู- โบสถ์ในบ้าน ” ซึง่ มีคนกลุ่ม
เล็กกําลังร่วมกันร้องเพลง และศึกษาพระคัมภีร์ อย่างไรก็ด ี กิล เบอร์โต รูส้ กึ อึดอัดบ้าง โดยเฉพาะเมือ่ เขาไป
ทีใ่ ด และเขาไม่รจู้ กั ใครเลย ดังนัน้ เขาขอให้เพื่อนของครอบครัวคือ “เรกินา” ให้ไปเป็ นเพื่อน ทัง้ นี้เพราะภรรยา
ปฏิเสธทีจ่ ะเดินทางไปกับเขา
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กิลเบอร์โต รูส้ กึ พึงพอใจในความจริงของข้อพระคัมภีรท์ เ่ี ขาได้เรียนรู้ เ ขาจึงขอ “เรกินา” ไปเป็ นเพือ่ นใน
คราวต่อไป
เรกินา ตอบว่า “ก็ได้ ฉันจะไปกับคุณ....แต่ฉนั จะไม่เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโบสถ์นะ”
เรกินา เดินทางไปเป็ นเพื่อนของ กิลเบอร์โต ทุกครัง้ ทีเ่ ขาไปศึกษาพระคัมภีร์ และบ่อยครัง้ เธอเตรียมชุดว่าย
นํ้าไปด้วย เพื่อเธอจะไปว่ายนํ้าทีช่ ายหาดหลังจากนัน้
กิลเบอร์โตรับบัพติศมาในวันสิน้ ปี คือวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2006 ขณะที่ เรกินา รับบัพติศมาในปี ถดั มา
กิลเบอร์โต เอ่ยถาม พลางกระพริบตา “ลองทายดูส ิ ใครในครอบครัวของผม รับบัพติศมาพร้อมกับผม ?”
“คุณแม่ของผมนันเอง”
่
เวลาไม่กว่ี นั ก่อนที่ กิลเบอร์โต จะรับบัพติศมา เขาโทรไปคุยกับคุณแม่ ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเขตชนบทกับ
น้องสาวคนหนึ่งชื่อ “โอเดเต” ซึง่ เธอเป็ นแอ๊ดเวนตีส
กิลเบอร์โตพูดกับคุณแม่ของเขาว่า “คุณแม่ครับ ผมกําลังจะรับบัพติศมาเป็ นคริสเตียน ในโบส ถ์เดียวกับ
“โอเดเต” นันคื
่ อโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส... คุณแม่เงียบไม่พดู อะไร เขาจึงวางสาย
สิบนาทีต่อมา หลังจากที่ กิลเบอร์โต วางสาย คุณแม่ได้
โทร กลับมาที่ กิลเบอร์โต และพูดกับเขาว่า
“อย่างนัน้ หรือ? แม่ตอ้ งการจะรับบัพติศมาพร้อมกับลูกน่ าจะดีมากๆ นะ”
กิลเบอร์โต เอ่ยถามว่า “คุณแม่จะเตรียมตัวทันเพื่อการรับบัพติศมาหรือ ?... ยังเหลือเวลาอีกไม่วนั ?”
“ทันแน่ นอน ....ทุกวันนี้ลกู สาวของแม่สอนบทเรียนพระคัมภีรใ์ ห้กบั แม่ ...แม่ไม่อยากรอไปอีก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ แม่ไม่อยากเสียโอกาสทีไ่ ด้เกิดใหม่ดว้ ยนํ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ ์พร้อมกับลูก”
ตอนนัน้ คุณแม่ของกิลเบอร์โต อายุ 84 ปี ขณะทีก่ ลิ เบอร์โต อายุ 56 ปี
ปั จจุบนั กิลเบอร์โต อายุ 68 ปี เขาได้กลายเป็ นผูน้ ําร่วมของ “กลุ่มแบ่งปั นพระเยซู-โบสถ์ในบ้าน”
ส่วนหนึ่งของเงินถว ายวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของไตรมาสนี้ จะช่วยย้าย “โบสถ์ในบ้าน ” ไปยังอาคารหลัง
ใหญ่กว่า ซึง่ มีหอ้ งอีกหลายห้องสําหรับจัดสัมมนาเกีย่ วกับ
“ปรุงอาหารสุขภาพ และเกีย่ วกับสุขภาพอื่นๆ
กิลเบอร์โตกล่าวว่า “ผมรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ ทีพ่ ระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานทีผ่ มทูลขอในต อนปี ใหม่ ซึง่ ผมขอให้
ผมเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ และพระเจ้าทรงนําผมไปสู่โบสถ์เทีย่ งแท้ ซึง่ อยูใ่ นรูป กลุ่มนมัสการ “โบสถ์ใน
บ้านเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส” ในเวลาเพียง 3 วัน”
เมือ่ ผูม้ าเยีย่ มเอ่ยถาม กิลเบอร์โตว่า เขามาสู่โบสถ์ในบ้านแห่งนี้ได้อย่างไร ? เขาชอบทีจ่ ะตอบว่า “เป็ นเพราะ
ความรักของพระเจ้า แต่สงิ่ ทีท่ าํ ให้ผมประทับใจและอยากอยูใ่ นโบสถ์แห่งนี้เรือ่ ยไป เพราะพีน่ ้องที่
นี่ให้การเอาใจใส่ดแู ลซึง่ กัน และกันอย่างกับญาติสนิท และยิง่ เป็ นผูม้ าใหม่ หรือมาเยีย่ มพีน่ ้องทุกคนทีน่ ่จี ะให้การ
ต้อนรับอย่างอบอุ่น สิง่ แวดล้อม และบรรยากาศเช่นนี้แหละ ทีผ่ มเสาะแสวงหา”
กิลเบอร์โตเพิม่ เติมว่า “ผมคิดว่าโบสถ์น้ไี ด้ละลายความคิดอกุศลของหลายคนให้หายไป ผมเดินทางมา
จากบรรยากาศของโลก และได้รบั บัญชาจากพระเยซูให้รบั บัพติศมาให้ นายแพทย์ นางพยาบาล ทันตแพทย์ และ
นักกฏหมาย ซึง่ ผูค้ นเหล่านี้มกั จะไม่ไปโบสถ์ (ใหญ่อย่างเป็ นทางการ ) เราให้การต้ อนรับผูค้ นทีไ่ ม่อยากไปทีโ่ บสถ์
และเมือ่ เราได้รบั บัพติศมาให้พวกเขาแล้ว พวกแทบจะไม่เดินออกไปจากโบสถ์น้ไี ปไหนอีกเลย
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ประเทศ บราซิล เป็ นประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้ทพ่ี ดู ภาษา โปรตุเกส
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ข่าวพันธกิ จสําหรับวันสะบาโตที่ 15 มิ ถนุ ายน 2019
จากผูน้ ิ ยมลัทธิ “คาร์ล มาร์ก” สู่ ชาวแอ๊ดเวนตีส
โดย มาเรีย ปาล์ม เมรา วัย 70 ปี ...ประเทศบราซิ ล
มาริตา รับบัพติศมา เมือ่ อายุ 12 ปี ในประเทศบราซิล แต่ เธอได้ออกจากโบสถ์ไปในช่วงอายุระหว่างวัยรุน่
ต่อวัยผูใ้ หญ่ เวลาได้ผ่านไป 38 ปี ก่อนที่ เธอจะละทิง้ “ความนิยมในลัทธิมาร์ซสิ ” กลายมาเป็ นบุคคลทรงพลังเพื่อ
พระเจ้าในชุมชนของเธอ
มาเรียกล่าวถึงความนิยมขัน้ อุดมคติในลัทธิ “มาร์ซสิ ” (ซึง่ เป็ นลัทธินิยมคําสอนสังคมนิยมแบบแข็งแกร่ง )
หรือ “ลัทธิคอมมิวนิสต์” อย่างไรก็ด ี ผูค้ นทัวไปรู
่ จ้ กั “มาเรีย” ในชื่อ “มาริตา”
นับตัง้ แต่เกิด และเติบโตขึน้ กับคุณแม่ มาเรียมีพรสวรรค์ดา้ นเป็ นผูน้ ํา ตอนเป็ นวัยรุน่ เธอเป็ นผูน้ ําเยาวชน
ของโบสถ์ พอมาเรียอายุได้ 22 ปี สมาชิกโบสถ์ระดับผูน้ ําคนหนึ่งได้พดู อะไรบางสิง่ ทีท่ าํ ให้มาเรียเสียใจมาก เธอออก
จากโบสถ์ และหมกมุน่ ศึกษาในเรือ่ งสังคมศึกษาในมหาวิทยาลัย และรับเอาคําสอนของนักปรัชญาชาวเยอรมัน และ
นิยมชมชอบคําสอนของ “คาร์ล มาร์ก” ในเรือ่ งสิทธิมนุ ษยชน
เวลา 25 ปี ผ่านไป มาเรีย แต่งงาน และมีบุตรชาย 1 คน จากนัน้ ไม่นานก็หย่าขาดจากกัน มาเรี ยและลูก
ชายอพยพไปตัง้ รกรากทีป่ ระเทศแคนาดา และศึกษาระดับปริญญาเอกที่
“มหาวิทยาลัยดู ควีเบค มอนทรีล ”
ขณะอยูท่ แ่ี คนาดา มาเรียรูส้ กึ ประหลาดใจทีเ่ พื่อนเก่า ซึง่ เป็ นศาสนาจารย์ชาวบราซิล ชื่อ หลุยส์ ซันตานา
และภรรยาของเขาคือ “เลโอนิ ” ได้มาเยีย่ ม อาจารย์หลุ ยส์ และภรรยาเดินทางไปประกอบพิธสี มรสให้ค่บู ่าวสาวคู่
หนึ่งทีอ่ เมริกา และได้เดินทางมาพักผ่อนที่ “มอนทรีล ” แคนานาเป็ นเวลา 8 วัน ก่อนทีอ่ าจารย์หลุยส์ และภรรยา จะ
บอกลามาเรีย และบินกลับบราซิล
ในช่วง 8 วัน อาจารย์หลุยส์ และภรรยาพักทีโ่ รงแรม แต่จะมาเยีย่ มม าเรียทีบ่ า้ นพักของคณาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัย ทีม่ าเรียเป็ นอาจารย์สอนอยูท่ ุกเย็น ทัง้ สองพูดเกีย่ วกับพระคัมภีร์ และความรักของพระเยซูท่ี
มีต่อมาเรีย สองสามีภรรยาเชิญมาเรียให้กลับมาหาพระคริสต์ มาเรียรับฟั งอย่างสุภาพ ไม่โต้แย้งหรือพูด
อะไร แต่เธอไม่ยอมขยับเขยือ้ น
สองปี ต่อมา มาเรียเดินทางกลับบ้านเดิมทีบ่ ราซิล เพื่อเป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อาจารย์
หลุยส์ และภรรยาโทรคุยกับมาเรียทุกสัปดาห์ เป็ นเวลาสามปี สามีภ
รรยาคู่น้เี ชิญให้มาเรียร่วมศึกษา พระคัมภีรก์ บั คนกลุ่มหนึ่ง แต่มาเรียมักมีขอ้ อ้างเสมอทีจ่ ะไม่เข้าร่วม
วันหนึ่งขณะทีม่ าเรียเตรียมการสอนในชัน้
เธอ สังเกตว่า “คาร์ล มาร์ก ” ผูเ้ ขียนหลักคําสอนลัทธิคอมมิวนิสต์ เขาเริม่ ต้นร่างคําสอนฉบับแรกในปี ค.ศ. 1844 มาเรียคิดสงสัยขึน้ มาในเวลานัน้ ว่า ข่าวสารของแอ๊ดเวนตีสก็
เริม่ ต้นในปี ค.ศ. 1844 เช่นกัน มาเรียเปรียบเทียบคําสอนของคาร์ล มาร์ก ซึง่ สอนว่า “ประชาชนเมือ่ ผนึกกําลังเป็ น
หนึ่งสามารถเปลีย่ นโลกได้ ” “ ขณะทีช่ าวแอ๊ดเวนตีสเชื่อว่าผูค้ นต้องการพระคริสต์เพื่อการเปลีย่ นแปลง
”
หลังจากนัน้ ไม่นาน มาเรียประกาศให้นกั ศึกษาปริญญาโทในชัน้ สังคมวิทยาของ
เธอว่า “ตอนนี้ฉนั
เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นผูน้ ําในการปฏิรปู ทีย่ งิ่ ใหญ่ แต่ท่านก็ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้า”
เมือ่ ประกาศไปแล้ว ดร. มาเรียไม่อาจหลับตาลงได้ในคืนนัน้
ในตอนเช้าตรูน่ กั ศึกษาหญิงระดับปริญญาโทคนหนึ่งในชัน้ ของ ดร . มาเรีย ชื่อ “ดินลั วา” มาเยีย่ มพร้อมกับ
นํ้าตา...พูดว่า “เมือ่ วานอาจารย์บอกในชัน้ ว่า อาจารย์ไม่เชื่อว่าพระคริสต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
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ดินลั วา กล่าวต่อว่า “เมือ่ ฉันได้ยนิ เช่นนัน้ ฉันนอนไม่หลับตลอดคืน ฉันรูส้ กึ ว่าพระเจ้าต้องการให้ฉนั มาบอก
กับอาจารย์ว่า อาจารย์ไม่ได้พดู จากส่วนลึกของดวงใจ อาจารย์ไม่ตอ้ งการยอมรับว่า อาจารย์เชื่อในพระเยซูเพราะ
อาจารย์เป็ นผูน้ ิยมชมชื่นลัทธิมาร์ซสิ ”
ดร. มาเรียไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร จึงนิ่งเงียบ
สองสัปดาห์ต่อมาขณะที่ ดร . มาเรีย กําลังรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เธอ ได้
ยินกลุ่มนักร้องกําลังซ้อมเพลง “มาราวิโฮซา เกรซ ” ซึง่ หมายความว่า “พระคุณอันแสนอัศจรรย์ของพระเยซู ” ใน
โบสถ์ของพีน่ ้องวันอาทิตย์แห่งหนึ่ง ซึง่ อยูต่ ดิ กับร้านอาหาร เป็ นบทเพลงที่ ดร . มาเรีย เคยร้องขณะอยูใ่ นคณะ
นักร้องของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสขณะทีเ่ ธอยังเป็ นวัยรุน่
ดร. มาเรีย รีบจ่ายเงินค่าอาหาร และรีบเดินเข้าโบสถ์ และนังลงที
่ ม่ า้ ยาวตัวหลังสุด ครูต่ ่อมา
“ดินลั วา ”
นักศึกษา ทีเ่ คยไปเยีย่ ม ดร. มาเรียในตอนเช้าตรูห่ ลายวันก่อน เพราะนอนไม่หลับ เดินเข้าโบสถ์มา และนังลงข้
่ างๆ
ดร. มาเรีย ดินลั วา โผเข้ากอด ดร . มาเรีย พูดทั ้ งนํ้าตาว่า “ฉันรูว้ ่าจะพบอาจารย์ได้ทน่ี ่ี ก่อนหน้านี้ฉนั กําลังป้ อน
ข้าวให้ลกู คนเล็กของฉัน แต่ฉนั มีความรูส้ กึ รุนแรงว่า ฉันจําเป็ นต้องมาพบอาจารย์ทน่ี ่ี จึงเรียกสามีให้มาป้ อนข้าวให้
ลูกแทน และฉันรีบเดินทางมาพบ อาจารย์ทโ่ี บสถ์น่ี ” ดร. มาเรีย นึกแปลกใจมาก ดินลั วา ท ราบว่า เธออยูใ่ นโบสถ์
แห่งนี้ได้อย่างไร ถ้าพระเจ้าไม่ทรงนําทางเธอ
ดร. มาเรีย รูส้ กึ ช็อก พระเจ้าทรงรักฉันมากถึงเพียงนี้หรือ จึงดลใจ “ดินลั วา” ถึงสองครัง้ ดร. มาเรีย ทราบ
ว่าบ้านของ ดินลั วา อยูไ่ กลจากมหาวิทยาลัยมากทีเดียว แต่ ดินลั วาได้รบั การดลใจจากพระ
เจ้า ให้ทราบว่า
ดร. มาเรีย กําลังอยู่ ณ สถานทีใ่ ด และติดตาม เธอ มาถูกที่ ทัง้ ๆ ทีโ่ บสถ์แห่งนี้อยูห่ ่างจากมหาวิทยาลัยกว่า
ครึง่ กิโลเมตร...
หลังจากคณะนักร้องซ้อมร้องเพลงเสร็จ ดินลั วา และ ดร. มาเรียก็แยกจากกัน ดินลั วา เดินทางกลับบ้านส่วน
ดร. มาเรีย เดินเท้ากลับบ้านพัก ในมหาวิทยาลัย ดร. มาเรียแน่ใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้ เธอศึกษาพระคัมภีร์ เธอ
จึงตอบตกลงกับภรรยาของอาจารย์หลุยส์ ทีเ่ ชิญให้ไปร่วมศึกษาพระคัมภีรซ์ ง่ึ มีสอนสัปดาห์ละครัง้
ดร. มาเรีย ศึกษาพระคัมภีรก์ บั อาจารย์หลุยส์ และภรรยาของเขาเป็ นเวลา 10 ปี แต่ ดร. มาเรีย ยังไม่ยอม
รับว่าพระคัมภีรท์ ุกตอนเป็ นพระวจนะของพระเจ้า ในทีส่ ุดภรรยาของอาจารย์หลุยส์พดู กับ ดร
. มาเรียว่า “ดร.
มาเรีย คุณสูญเสียความเชื่อไปแล้ว
... พวกเราจะอธิษฐาน เพื่อให้ความเชื่อของ
คุณกลับคืนมานะค ะ”
เวลาผ่านไปไม่นาน ขณะทีอ่ าจ ารย์หลุยส์ และภรรยา อธิษฐานขอให้ความเชื่อของ ดร . มาเรีย กลับคืน
มา ดร. มาเรีย เกิดความปรารถนาในดวงใจ ทีจ่ ะอ่านพระคัมภีร์ และ เธออ่านพระคัมภีรอ์ ย่างจริงจังเป็ นเวลาสอง
เดือน และแล้ว ดร . มาเรียแสดงความจํานงขอรับบัพติศมา แต่
เธอ ไม่อยากไปนมัสการทีโ่ บสถ์ใหญ่
เหมือนผูเ้ ชื่อทัวไป
่
ดร. มาเรีย ชวน อาจารย์หลุยส์ และภรรยาว่า ให้เราจัดกลุ่มขึน้ และนมัสการกันที่ “โบสถ์ในบ้าน” จะดีไหม
ดร. มาเรีย อาจารย์หลุยส์ และภรรยา นังปรึ
่ กษาหารือกัน หาห้องเช่า หรือบ้านหลังหนึ่ง เพื่อทําเป็ น
“โบสถ์ในบ้าน ” และนมัสการกัน ณ ทีต่ รงนัน้ ผูท้ ไ่ี ม่อยากไปโบสถ์ใหญ่ ก็จะมาร่วมนมัสการด้วยกัน มีการ
เขียนขัน้ ตอน และรายละเอียดต่างๆ ขึน้ ดังนัน้ “โบสถ์ในบ้าน โดยกลุ่มแบ่งปั นพระเยซู ”ได้ถอื กําเนิดขึน้
ด้วยเหตุผลนี้
“โบสถ์แบ่งปั นพระเยซู ” แห่งนี้ ซึง่ เป็ น “โบสถ์ในบ้าน ” เริม่ ต้นด้วยผู้ เชื่อ 13 คน ในปี 2004 นับจนถึงบัดนี้
ได้รบั บัพติศมาให้คนมากกว่า 200 คน
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“ผูค้ นเรียนรูท้ จ่ี ะรัก “โบสถ์ (แอ๊ดเวนตีส ) ในบ้าน” แห่งนี้ พวกเขากลับใจใหม่ และรับบัพติศมา และจากนัน้
พวกเขาจะแยกย้ายกันไปนมัสการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสรอบๆ “ซัลวาดอร์ ” และตอนนี้ ดร. มาเรียอายุ 70 ปี และเป็ น
ผูน้ ําร่วมของ “โบสถ์ในบ้านแห่งนัน้ ”
โบสถ์ในบ้านแห่งนี้ จะได้รบั ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เพื่อเป็ นค่าใช้
จ่ายในการย้าย “โบสถ์ในบ้าน แห่งนี้ ” ทีด่ าํ เนินการในห้องทีเ่ ช่าไว้ ไปสู่อาคารโบสถ์ ทีใ่ หญ่กว่า สถานทีซ่ ง่ึ
มีหอ้ งโถงขนาดใหญ่กว่า และมีหอ้ ง อื่นๆ อีกหลายห้อง เพื่อใช้เป็ นทีจ่ ดั สัมมนา ชัน้ ปรุงอาหารสุขภาพ และหัวข้อ
อื่นๆ สําหรับ บริการเกีย่ วกับสุขภาพให้กบั ชุมชน
“ดร. มาเรีย กล่าวว่า เรามีรายการดนตรีหลายอย่าง มีการจัดกลุ่มเล็กศึกษาพระคัมภีร์ และอธิษฐาน และ
เราทุกคนต่างมีความสุขจริงๆ ร่วมกันรอคอยการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ...ขอบคุณพีน่ ้องวันสะบา โตทัวโลก
่
ทีถ่ วายทรัพย์เพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้าในประเทศบราซิล ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่านให้
เติบโตขึน้ ในประสบการณ์คริสเตียน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 22 มิ ถนุ ายน 2019
ข้อเสนอที่ไม่อาจลืมได้
โดย เกรเซียลลี ่ แนซซิ เมนโต วัย 20 ปี ...ประเทศบราซิ ล
เรือ่ งนี้เปิ ดฉากขึน้ คุณแม่ของฉัน กําลังถกเถียง กับพ่อบุญธรรมของฉัน ในเรือ่ งหนึ่งอย่างหน้าดําหน้าแดง
ตอนนี้พวกเขาเถียงกันต่อหน้าฉันได้เกือบครึง่ ชัวโมงแล้
่
ว ...สิง่ นี้เกิดขึน้ ทีบ่ า้ นของเรา ทีเ่ มือง “อะราคุจุ ” ประเทศ
บราซิล
คุณพ่อของฉันได้แยกทางเดินกับคุณแม่ และคุณแม่ได้แต่งงานใหม่ และวันนี้คุณแม่ถกเถียงกันกับพ่อใหม่
ของฉัน การถกเถียงเช่นนี้มบี ่อยจนเป็ นเรือ่ งธรรมดาสําหรับเขาทัง้ สอง เพียงแต่ในครัง้ นี้เลวร้ายกว่า คุณแม่ขน้ึ เสียง
ดัง และบางครัง้ ส่งเสียงตะโกน....ฉันเติบโตขึน้ ท่ามกลางความสับสน โดยทีไ่ ม่รจู้ กั พระเจ้า และไม่เคยไปโบสถ์
ฉันยังจําได้ เมือ่ ฉันอายุครบ 18 ปี วันหนึ่งคุณอาผูห้ ญิง น้องสาวของคุณพ่อได้มาเยีย่ มครอบครัวของเรา
คุณอาเป็ นคนใจดี และมีใจเมตตา คุณอารูส้ กึ ช็อกจากสิง่ ทีค่ ุณอาได้เห็น และได้ยนิ เมือ่ คุณแม่ แล ะพ่อบุญธรรม
โต้เถียงกัน วันนี้กเ็ ช่นกัน เมือ่ คุณแม่ และคุณพ่อ มองเห็นคุณอามาเยีย่ มทีบ่ า้ น พวกเขารูส้ กึ อาย และเลิกทะเลาะกัน
ไปโดยปริยาย
คุณอากล่าวกับครอบครัวของเราโดยรวมๆ ว่า “ครอบครัวของ พี่ดแู ล้วน่ าจะเป็ นครอบครัวทีด่ ี แต่เมือ่
ครอบครัวไม่มพี ระเจ้าปั ญหาจึงเกิดขึน้ ...”เอาอย่างนี้ดไี หมให้เราไปเยีย่ มทีโ่ บสถ์กนั ในวันพรุง่ นี้ เราจะเข้าไปในโบสถ์
แห่งแรกทีเ่ ราพบ...คุณแม่ และพ่อไม่ตอบอะไร แต่ไม่กไ็ ม่ตอบปฏิเสธ.....”
วันรุง่ ขึน้ เวลาประมาณ 8:30 น. ครอบครัวของเราเดินเท้าออกจากบ้าน ครอบครัวของเรา 6 ชีวติ และคุณอา
อีกหนึ่ง รวมเป็ น 7 คน คือมีคุณอา คุณแม่ คุณพ่อ ฉันมีน้องสาวถัดจากฉันหนึ่งคน มีน้องชาย และ น้องสาว
บุญธรรม อย่างละคน และตัวฉันเอง โบสถ์แห่งแรกทีเ่ ราพบคือโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เราเข้าไปในโบสถ์ วัน
นัน้ หนุ่ มสาวหลายคนกําลังเปิ ดการประชุมเผยแพร่พระกิ ตติคุณ พวกเขาต้อนรับครอบครัวของเราอย่างอบอุ่น และ
เชิญเราไปรับฟั งเรือ่ งของพระเยซูอกี และพวกเราไปตามคําเชิญ ในโอกาสต่อมาพวกเขาเดินทางมาเยีย่ มพวกเราที่
บ้านด้วย และชวนให้พวกเราศึกษาพระคัมภีร์
ตอนนัน้ ฉันไปโรงเรียน จึงพลาดจากการศึกษาพระคัมภีร์ แต่คุณแม่ และน้องๆ ของฉันศึกษาพระคัมภีร์ และ
เราทุกคนเริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์
นับแต่ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ครอบครัวของเราได้รบั การเติมด้วยสันติสุข แต่กเ็ ป็ นไปในช่วงสัน้ ๆ ภายหลังคุณ
แม่ และคุณพ่อเริม่ โต้เถียง และกล่าวว่า อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นฝ่ ายผิด และดูเหมือนความขัดแย้ งจะรุนแรงขึน้ กว่าทีผ่ ่าน
มา
มาวันหนึ่งคุณแม่คงทนอยูต่ ่อไม่ได้ ในตอนกลางวันคุณพ่อไปทํางาน ฉันและน้องๆ ไปโรงเรียน คุณแม่ได้
เก็บเสือ้ ผ้าใส่กระเป๋ า และออกจากบ้าน โดยไม่บอกใครว่าไปอยูท่ ไ่ี หน พวกเราตกใจ และเสียใจสุดๆ
ใน
ชีวติ และได้หยุดไปนมัสการทีโ่ บสถ์ เพราะฉันไม่อยากปล่อยน้องบุญธรรมไว้กบั พ่อบุญธรรม ดังนัน้ จึงยัง
คงอาศัยอยูใ่ นบ้าน คุณพ่อบุญธรรมรูส้ กึ ช็อก และเสียใจ แต่เขาทําตัวดีขน้ึ ให้การเอาใจใส่ลกู ดีกว่าทีผ่ ่านมา
สองเดือนต่อมาเสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้ ทีบ่ า้ นในตอนเย็น นักธุรกิจหนุ่ มวัย 26 ปี ชอ่ื “ราฟาเอล” พูดว่าเขากําลัง
มองหา“เลขานุการส่วนตัว ” และถามว่า ฉันจะรับงานนี้ได้ไหม เขาไปเยีย่ มทีโ่ รงเรียนของฉัน และขอคําแนะนําจาก
อาจารย์ใหญ่ เขาต้องการนักเรียนทีจ่ ะจบชัน้ มัธยมปลายสักคน เพื่อจะจ้างให้เป็ นเลขานุการ ซึง่ ฉันไม่ทราบว่า
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อาจารย์ใหญ่แนะนําใคร แต่ในวันนัน้ น้อ งชายบุญธรรมอายุแค่ 12 ปี ของฉัน ได้ยนิ คําสนทนาทางโทรศัพท์ได้พดู
แทรกขึน้ ว่า รับทํางานเลยพี่ รับเลย น้องขอรับรองพีจ่ ะมีความสําเร็จ และมีความสุข
ตกลงฉันรับทํางาน เมือ่ ฉันเรียนสําเร็จในอีกไม่ถงึ สองเดือน....ซึง่ เขายินดีรอ...
เมือ่ เริม่ ทํางานกับนายจ้างคนใหม่ของฉัน เขาไม่เหมือนนายจ้างคนอื่นๆ เขาอธิษฐานก่อนเริม่ ทํางาน เขาไม่
รับประทานอาหารบางประเภท วันหนึ่งขณะทีฉ่ นั นังรถไปกั
่
บเขา เขาเปิ ดเพลงในรถ ทีฉ่ นั เคยได้ยนิ ตอนที่
ไปทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ฉันเริม่ คลอเพลงตาม เมือ่ ราฟาเอลได้ยนิ ฉันร้อง เขาเอ่ยถามว่า “คุณรูจ้ ักโบสถ์เซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสใช่ไหม”
ฉันผงกศีรษะรับว่า ฉันรูจ้ กั ...ราฟาเอลบอกกับฉันว่า เขาเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และเขาเชิญฉันไปที่
โบสถ์กบั เขาในวันสะบาโต ฉันไม่อยากปล่อยน้องไว้ตามลําพัง จึงตอบปฏิเสธ แต่เขาเฝ้ าชวนแล้ว ชวนเล่าในทีส่ ุด
ฉันตอบตกลงไปในวันสะบาโตแรก และวันสะบาโตทีส่ อง และสาม และหลังจากนัน้ ฉันไม่อาจหยุดการไปนมัสการที่
โบสถ์ได้ ฉันรักการนมัสการพระเจ้า และต่อมาฉันเริม่ ศึกษาพระคัมภีร์ เมือ่ ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการ “คืนสิบลดหนึ่ง ” ใน
วันสะบาโตถัดมาฉันคืนสิบลดหนึ่งแด่พระเจ้า จากเงินเดือนของฉัน
ฉันรับบัพติศมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 น้องชายบุญธรรม อายุ 12 ปี คนทีช่ ่อื “เจนิวลั โด” รับบัพติศมา
ไม่กเ่ี ดือนถัดมา และหกเดือนหลังจากนัน้ น้องสาวของฉันเองได้เห็นฉันอธิษฐาน และสัมผัสได้ว่านิสยั ไม่ดบี างอย่าง
ของฉันได้เปลีย่ นไป ฉันสวมเสือ้ ผ้าไม่เหมือนเมื่ อก่อน และฉันพูดจาแตกต่างจากเดิม น้องสาวทัง้ สอง “แยสมิม ”
อายุ 18 ปี และน้องสาวบุญธรรม “อีเวลิม ” อายุ 15 ปี ได้รบั บัพติศมาทัง้ สองคนพร้อมกัน ห้าเดือนหลังจากทีฉ่ นั รับ
บัพติศมา ราฟาเอลได้ขอแต่งงานกับฉัน และฉันตอบตกลง ตอนนี้ราฟาเอลกําลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ สําหรั บเป็ น
เรือนหอ เมือ่ สร้างเสร็จเราจะแต่งงาน และเข้าไปอยูใ่ นบ้านใหม่ของเรา
ฉันกําลังขอพระเจ้าทรงดลใจพ่อ และแม่ของฉันให้พบพระเจ้า ส่วนน้องๆของฉันทุกคนต่างเข้มแข็ง
ในพระเจ้า ชีวติ ของเราทัง้ หลายได้เปลีย่ นแปลงใหม่อย่างสิน้ เชิง วิธกี ารทีเ่ ราพูด เพื่อนๆทีเ่ ราคบหา รูปแบบ หรือ
สไตล์ของเสือ้ ผ้าทีเ่ ราสวมใส่เปลีย่ นไป ฉันรับใช้ในการสอนชัน้ เด็กเล็ก และแผนกดนตรี ขณะทีน่ ้อง
สาวทัง้ สองของฉันทําหน้าทีต่ อ้ นรับในโบสถ์ ส่วนน้องชายของฉันยังเล็กเกินไปทีจ่ ะรับใช้ในหน้าทีใ่ ด แต่เขาก็เป็ น
สมาชิกของชมรมพาธไฟเดอร์คนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะช่วยโบสถ์ของเราใน “อะราคาจุ ” ให้มอี าคาร
โบสถ์หลังใหม่ ซึง่ โบสถ์หลังใหม่จะมีพน้ื ทีส่ าํ หรับคนทัง้ ปวงทีม่ านมัสการในวันสะบาโต
... ขอบคุณพี่
น้องในพระคริสต์ทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุ นพันธกิจของพระเจ้า ในประเทศบราซิ
ล... ขอพระเจ้าทรงอวย
พรทุกท่าน รวมทัง้ โบสถ์ หรือสถานทีน่ มัสการของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 29 มิ ถนุ ายน 2019
รายการวันสะบาโตที่สิบสาม
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2019

เพลงโดยผูม้ านมัสการ
กล่าวต้อนรับ
อธิษฐาน
รายการ
เงินถวาย
เพลงปิ ด
ผูอ้ ธิษฐานปิ ด

“รุง้ แห่งความรัก”

เลขที่ 95
โดยประธาน ร.ร.วันสะบาโต หรือครูคนหนึ่ง

“มิชชันนารีทเ่ี มือ่ ยล้า”
ขณะมีการเก็บเงินถวาย ขอกลุ่มเด็กๆร้องเพลง
“ข้าจะไปตามพระองค์ทรงต้องการ”
เลขที่ 195

“มิชชันนารีที่เมื่อยล้า””
อากาศแถบแม่น้ําอะเมซอนร้อนจริงๆ คนทีท่ าํ งาน หรือเดินกลางแดดจะหมดเรีย่ วแรง เป็ นลมล้มลงได้งา่ ยๆ
อาจารย์ “เรโน และภรรยาของเขา คือ “นาตาเลีย ” จอดเรือของพวกเขาทีต่ ําบล “เดโมเครเซีย ” ตําบลนี้ตงั ้ อยู่
บนฝั ง่ แม่น้ําอะเมซอน ซึง่ อยูห่ ่างไกลความเจริญมาก ของประเทศบราซิล พวกเขาขึน้ ฝั ง่ และเดินไปเยีย่ มบ้านทุก
หลังในตําบลนัน้ และเดินลึกไปยังหมูบ่ า้ นห่างจากแม่น้ําใหญ่เข้าไปอีก 2 หมูบ่ า้ นในตําบลนัน้ เพื่อทําการแจกใบปลิว
และใบเชิญชวนให้ชาวบ้านมาฟั งเรือ่ งความรอดของพระเจ้า ซึง่ จะจัดขึน้ ณ ศาลาประชาคมกลางหมูบ่ า้ นตําบล “เดโมเครเซีย” ซึง่ เป็ นทีโ่ ล่งๆ มีฝากัน้ เพียงด้านข้างสามด้าน
ถนนทีเ่ ดินเท้าจากตําบล “เดโมเครเซีย ” ลึกเข้าไปยังอีกสองหมูบ่ า้ น บางจุดต้องเดินลุยนํ้า หรือลุยโคลน
เพราะมีฝนตกลงมาหลายวันก่อน ก่อนทีค่ ณะผูป้ ระกาศ ประชาสัมพันธ์จะเดินกลับมาพักยัง “เรือมิชชันนารี ” ในเย็น
เริม่ คํ่ามืด ทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้าไปตามๆกัน
อาจารย์ และภรรยา และอาสาประกา ศสองคนซึง่ เป็ นทีมงานประกาศ ออกเดินทางไปเยีย่ มเยียนทักทาย
ชาวบ้านเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ก่อนเปิ ดการประชุมในตอนกลางคืน ซึง่ เริม่ ในเวลาหนึ่งทุ่ม ถึงสามทุ่มทุกคืนเป็ นเวลา
สองสัปดาห์เต็ม
ในเย็นวันทีก่ ารประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณเริม่ ต้น วันแรกมีชาวบ้า นประมาณ 400 คน มาร่วม พวกเขา
เดินทางมาจากหมูบ่ า้ นต่างๆ รวมทัง้ จากตําบล เดโมเครเซีย เอง บ้างพายเรือมา บางคนมาบนหลังม้า หรือรถม้า
และอีกจํานวนหนึ่งนังมาบนด้
่
านหลังรถปิ คอัพสามคัน ซึง่ กองการประกาศครัง้ นี้เช่าไว้ให้รบั ส่งคนมาประชุมทุกคืน
อย่างไรก็ดผี ฟู้ ั งส่วนใหญ่เดินเท้ามาเอง โดยเดินมาเป็ นกลุ่มๆ
ผูม้ าฟั งในการประชุมจําน้อยลงทุกคนคืน หลังจากเจ็ดคืนผ่านไป ยังเหลือการประชุมอีกเจ็ดคืน ผูม้ าฟั งในการ
ประชุมเริม่ อยูต่ วั ไม่ลดลง และไม่เพิม่ กล่าวคือมีผมู้ าฟั งในประชุมประมาณ
150 คนจนจบการประชุม
เมือ่ การปร ะเผยแพร่มาถึงสัปดาห์ทส่ี อง อาจารย์เรโน ผูเ้ ทศนา และ นาตาลี ผูจ้ ดั รับผิดชอบสําหรับเพลง
พิเศษ และจัดระเบียบ และความเรียบร้อยทุกอย่าง ต่างรูส้ กึ เมือ่ ยล้า โดยเฉพาะพวกเขาออกเยีย่ มหนึ่งสัปดาห์ก่อน
การประชุม และระหว่างวันทีม่ กี ารประชุมออกเยีย่ มครึง่ วันทุกวัน
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สิง่ ทีท่ าํ ให้สองสามีภรรยานักประกาศพระกิตติคุณรูส้ กึ เหนื่อยกาย และท้อใจคือมีเสียงบ่นเข้าหูสามีภรรยาว่า
ในท้องทีแ่ ถบนัน้ มีคริสเตียนวันอาทิตย์อยูแ่ ล้วคณะหนึ่ง การทีอ่ าจารย์เรโน และภรรยาเดินทางมาประกาศพระกิตติ
คุณ อาจารย์ และภรรยาเหมือนตัง้ ตัวเป็ นคู่แข่งกับ คณะวันอาทิตย์ และอาจเป็ นได้ท่ี สามี หรือภรรยาของบาง
ครอบครัวเพียงฝ่ ายเดียว จะรับเอาความเชื่อในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ในกรณีนีจะทําให้ครอบครัวแตกแยกกัน สามี
อยูโ่ บสถ์หนึ่ง และภรรยาอยูอ่ กี โบสถ์หนึ่ง
... พวกเขาไม่ตอ้ งการเห็นการแตกแยกเกิดขึน้ ในครอบครัว
เมือ่ ความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึน้ กับร่างกาย ทีท่ าํ งานหนัก และเหนื่อยใจทีม่ ผี คู้ นบ่นว่า อาจารย์มาประกาศพระ กิตติคุณอาจทําให้ครอบครัว หรือเพื่อนบ้านแตกแยกกัน ... บ่ายวันนัน้ สามี และภรรยาเดินทางกลับจากการ
ออกไปเยีย่ มกลับมา เพราะความเหนื่อยเพลีย ผูเ้ ป็ นภรรยาฟุบหน้าลงอย่างอ่อนเพลียบนเรือ และเหมือนนัดกัน ฝ่ าย
สามีรเู้ วียนศีรษะมีอาการจะเป็ นลมตามภรรยาไป แต่พอนังพั
่ กสักครู่ อาจารย์เรโน และภรรยารูส้ กึ ตัวขึน้ ...ผูเ้ ป็ นสามี
พูดขึน้ ว่า “ดูเหมือนท้องทีน่ ้ีเป็ นเหมือนข้าวทีย่ งั ไม่สุกเหลือง ยังไม่พร้อมสําหรับการเก็บเกีย่ ว ผูค้ นยังไม่พร้อมที่ จะ
รับเอาความจริงในพระคัมภีร”์
ส่วนภรรยากล่าวเสริมว่า “ฉันเองก็ไม่อยากทํางานตรงนี้อกี ต่อไปอีก ” นาตาเลีย กล่าว แล้วพูดต่อว่า “ฉันรัก
งานทีก่ ําลังทําอยู่ แต่พวกชาวบ้านไม่พร้อมทีจ่ ะรับเอาความจริงในพระคัมภีร”์
ในความรูส้ กึ ท้อถอย นาตาเลีย เปิ ดดูขอ้ พระคัมภีรใ์ นมือถือของ เธอ แล้วอธิษฐานว่า “โอ พระบิดาทีร่ กั โปรด
แสดงให้ขา้ พเจ้าทัง้ สองทราบว่า เหตุใดข้าพเจ้าทัง้ สองต้องมาทําการประกาศทีน่ ้ี ...พอกดปุ่ม พระธรรม “กาลาเทีย ”
ปรากฏขึน้ นาตาเลียอ่านว่า “อย่าให้เราเมือ่ ยล้ าในการทําดี เพราะถ้าเราไม่ทอ้ ใจแล้ว เราก็จะเก็บเกีย่ วในเวลาอัน
สมควร” (กาลาเทีย 6:9) เธอยืน่ มือถือ ทีม่ ขี อ้ พระคัมภีรใ์ ห้อาจารย์เรโน ผูเ้ ป็ นสามีอ่านด้วย “นี่เป็ นคําตอบของเรา ”
นาตาเลียอุทานออกมา
ตอนสายของวันถัดมา ผูห้ ญิงวัยกลางคน คนหนึ่ง ร้องออกมาด้ว ยความชื่นชมยินดี เมือ่ เห็นอาจารย์ เรโน
และนาตาเลีย เดินเท้ามาเยีย่ มทีบ่ า้ นของเธอ พร้อมกับบัตรเชิญให้ไปในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ ซึง่ ยังเหลือ
เวลาอีกเพียงห้าวัน หลายวันทีผ่ ่านมาเธอเป็ นไข้หวัดเลยไม่ได้มาในการประชุม แต่วนั นี้เธอหายป่ วยเป็ นปกติแล้ว
หญิงคนนัน้ ได้พดู ออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําว่า “นี่เป็ นโบสถ์ของฉัน พลางชีใ้ ห้ดสู ญ
ั ลักษณ์ “ช่องทาง
แห่งความหวัง โดยคริสตจักรแอ๊ดตีส” ในบัตรเชิญทีอ่ าจารย์เรโน ยืน่ ให้ หญิงวัยกลางคนยังพูดยํา้ อีกว่า “นี่เป็ นโบสถ์
ของฉันมาตลอดสีป่ ี และฉันต้องการรับบัพติศมา”
สองสามีภรรยามิชชันนารี ได้เรียนรูว้ ่า ผูห้ ญิงคนนี้ได้ดรู ายการ ที .วี. รายการ “โนโว เทมโป ” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น
ประเทศบราซิล และสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ ทําการถ่ายทอด
“ช่องทางแห่งความหวัง ” ของแอ๊ดเวนตีสแห่ง
สหรัฐอเมริกา ในตลอดสีป่ ี ทผ่ี ่านมา เธอได้อธิษฐานให้มนี กั เทศน์สกั ค นเดินทางมาเยีย่ มเธอยังหมูบ่ า้ นของเธอแห่งนี้
และวันนี้พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอแล้ว
หญิงกลางคน คนนี้เป็ นหนึ่งท่ามกลางชายหญิง 50 คนซึง่ ขอรับบัพติศมา เมือ่ การประชุมปิ ดฉากลงในเดือน
มีนาคม ปี 2017
นอกจากนี้ อาจารย์เรโนได้รบั บัพติศมาให้ พีส่ าว และน้องสาวสองคน เป็ นรายที่ 51 และ 52 คนพีช่ ่อื “ฟราน
ซินี ” วัย 19 ปี และคนน้องชื่อ “เดลซินี ” วัย 16 ปี พ่อและ แม่ ของพีน่ ้องคู่น้ี ห้ามไม่ให้ทงั ้ สองไปรับ
ฟั งในการประชุม เพราะพวกเขามีความเชื่อเป็ นคริสเตียน และมีโบสถ์วนั อาทิตย์อยูแ่ ล้ว แต่ทงั ้ สองอยากรูอ้ ยา กเห็น
ได้แอบไปฟั งในการประชุมในวันแรก เมือ่ อาจารย์เรโน อ่านพระสัญญาในพระคัมภีร์ พวกเธอรูส้ กึ ว่านี่เป็ นความจริง
ไม่มสี งิ่ ใดทีผ่ เู้ ทศน์พดู เอง แต่พดู และยํา้ จากพระวจนะของพระเจ้า และเมือ่ ไปฟั งหลายคืน จนจบการประชุมสองพี่
น้องเชื่อเต็มร้อยว่า สิง่ ทีเ่ ธอทัง้ สองรับฟั งมา ..เป็ นมาจากพระเจ้า คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็ นคริสตจักร
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เทีย่ งแท้ของพระเจ้า ... ซึง่ ตัดสินใจรับบัพติศมาโดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากพ่อแม่ และเสียงคัดค้านจากคุณตา และ
คุณยายของพีน่ ้องทัง้ สองซึง่ คริสเตียนวันอาทิตย์ มาหลายปี
ส่วนชาวบ้านบางคน ซึง่ เคยแส ดงความกังวลว่า โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีจ่ ะมาตัง้ ใหม่ อาจเป็ นผูท้ าํ ให้เกิด
“การแตกแยก ” ในครอบครัว และพีน่ ้องในหมูบ่ า้ น เพราะนมัสการกันคนละวัน พวกเขาเปลีย่ นแปลงจิต
ใจของพวกเขา
พวกเขาอุทานว่า “ว้าว นี่เป็ นโบสถ์ทแ่ี ตกต่างไปก็จริง แต่เป็ นโบสถ์ทถ่ี อื ปฏิบตั ติ าม พระคัมภีร์ ” อาจารย์
เรโน และนาตาเลีย สองสามีภรรยาได้เข้าไปประกาศอีกในหมูบ่ า้ นต่างๆ ของตําบล เดโมเครเซีย รวมการประกาศ
พระกิตติคุณสามครัง้ ในปี
2017 และได้รบั บัพตีสมาให้ผเู้ ชือ่ ใหม่ในปี นนั ้ รวม
286 คน (ครัง้ แรกสุด
52 คน) และเพื่อให้พน่ี ้องใหม่มสี ถานทีส่ าํ หรับการ นมัสการ มีการสร้างโบสถ์ขน้ึ สามหลัง ในสามหมูบ่ า้ น
อย่างไรก็ด ี ในโบสถ์ทงั ้ สามแห่งนี้ อาจารย์เรโน ได้แต่งตัง้ ผูป้ กครองขึน้ แห่งละสามคน เพื่อดูแล และนํา
ในการประชุม ผูป้ กครองเหล่าได้รบั การอบรมในช่วงเวลาหนึ่งก่อนเริม่ ต้นการปฏิบตั งิ าน
ส่วน อาจารย์เรโน และคุณนาตาเลีย ผูเ้ ป็ นภรรยา จะเดินทางไปกับเรือมิชชันนารี ซึง่ เรือลําดังกล่าวนี้จะมีหอ้ ง
ประชุมติดเครือ่ งปรับอากาศนังได้
่ 150 คน โดยจะแวะเวียนไปเยีย่ มโบสถ์ต่างๆ ตามสองฝั ง่ แม่น้ําอะเมซอน เพื่อให้
การหนุ นใจ และทําการเปิ ดการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ อาจารย์เรโน และภรรยา จะกลับมาเยีย่ มโบสถ์สามแห่ง
ในตํา เดโมเครเซีย นี้อย่างน้อยปี ละสามครัง้
อาจารย์เรโน และ คุณนาตาเลียกล่าวว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทําการทุกสิง่ ทุกอย่าง เราทัง้ หลายเป็ นเพียง
ผูร้ บั ใช้ของพระองค์ คุณนาตาเลียเรียนจบกฏหมาย และสอบเป็ นทนายความได้ แต่เ ต็มใจทีจ่ ะมาทํางานรับใช้พระเจ้าเคียงบ่าเคียงไหล่กบั อาจารย์โรโน ผูเ้ ป็ นสามี คุณนาตาเลียกล่าวเป็ นพยานเสมอว่า “ฉันขอบพระคุณพระเจ้าทุก
วันสําหรับงานของเรา”
สามีภรรยาคู่น้ขี อถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณพีน่ ้องโรงเรียนวันสะบาโตทัวโลก
่
ทีไ่ ด้ถวายทรัพย์เพื่อซือ้ เรื
อ
มิชชันนารี ซึง่ มีหอ้ งนมัสการนังได้
่ 150 คน หรับเป็ นโบสถ์เคลื่อนทีไ่ ปตามแม่น้ําอะเมซอน และแม่น้ําสาขา ซีง่ เรา
ได้รบั เงินจํานวนนี้ในไตรมาสทีส่ ข่ี องปี 2016
“เรือโบสถ์มชิ ชันนารี เป็ นอีกวิธหี นึ่งของพระเจ้าทีช่ ่วยชาวบ้านตามสองฝากฝั ง่ ในทีห่ ่างไกลของแม่น้ําอะ เมซอน และแม่สาขาของอเมซอน ให้ได้รบั ความรอด หลายพืน้ ทีห่ ่างไกลเหล่านี้ พวกเขาถูกทอดทิง้ ในด้านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจและในระบบสาธารณสุข .....อาจารย์เรโน บอกว่า “แต่ผคู้ นทัง้ หลายเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมโดยพระผูเ้ ป็ น
เจ้า”
คุณนาตาเลีย ภรรยาคู่ใจ และมิชชันนารีค่ชู วี ติ ของ อ. เรโน มิชชันนารีประจําเรือกล่าวว่า “ชาวบ้านในหมูบ่ า้ น
ต่างๆ สองฟากฝั ง่ แม่น้ําอะเมซอน และแม่น้ําสาขา อีกจํานวนนับไม่ถว้ นกําลังรอเวลาทีจ่ ะรูจ้ กั กับ
พระเยซู และรับเอาความรอด และพระเยซูคอื ผูเ้ ดียวทีต่ อ้ งการให้เราทัง้ หลายพูดกับพระองค์ว่า
“ข้าพเจ้า
อยูท่ น่ี ่ขี อทรงส่งข้าพเจ้าไปเถิด !”
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