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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 กรกฎาคม 2019
เอาชนะผูป้ กครองที่ติดเหล้า
เล่าโดย ทาลีธา โฮยาโต วัย 19 ปี ...ประเทศปาปัวนิ วกิ นี
พ่อแม่ของทาลีธาเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในเมือง “โกโลคา” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นแถบทีม่ ภี เู ขาหลายลูก ทีป่ ระเทศปาปั วนิวกินี
สองสามีภรรยาคู่น้เี ป็ นนักดื่มเหล้าคอทองแดง และชอบเล่นการพนันเป็ นชีวติ จิตใจ บ่อยครัง้ ทัง้ สองออกไปเล่นไพ่
แล้วลืมเด็กหญิงวัย 8 ขวบให้อยูบ่ า้ นตามลําพัง สาวโสดวัย 35 ปี คนหนึ่งซึง่ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นเดียวกันได้ร บั ทราบในเรือ่ ง
นี้ รูส้ กึ สงสารทาลีธา จึงขอรับเด็กหญิงวัย 8 ขวบคนนี้ไปเป็ นบุตรบุญธรรม ซึง่ สามีภรรยานักดื่มคู่น้ตี ดั ใจมอบลูก
สาวให้เพื่อเห็นแก่อนาคตของลูกสาว
สาวโสดคนนี้ทาํ งานเป็ นอาสาประกาศพระกิตติคุณในหมูบ่ า้ นแห่งนี้ เมือ่ นําทาลีธาไปเลี้ ยงทีบ่ า้ น ได้สอนให้
ทาลีธา เรียกเธอว่า “แม่” ซึง่ เด็กหญิงเต็มใจเรียกตัง้ วันแรกทีไ่ ปอยู่
เช้าวันถัดมา ทาลีธาตกใจตื่นกับเสียงนาฬิกาปลุกในเวลาตีหา้ เธอลืมตาขึน้ และสังเกตเห็นหญิงผูเ้ ป็ น “แม่”
คนใหม่ของเธอลุกจากทีน่ อน และคุกเข่าลง แล้วพูดอะไรเบาๆ ต่อมาเด็กหญิงได้ทราบว่าคุณแม่คนใหม่เป็ นคริส เตียน และเธอได้อธิษฐานต่อพระเจ้า ทาลีธาได้ยนิ เธอเอ่ยชื่อ ”ทาลีธา” ซึง่ เป็ นชื่อของเธอด้วย หลังจากการอธิษฐาน
คุณแม่ได้อ่านหนังสือปกสีดาํ ซึง่ ต่อมาทาลีธาทราบว่าเป็ นพระคัมภีรน์ นเอง
ั่
ในเช้าวันต่อมา เมือ่ เสียงนาฬิกาปลุกดังขึน้ ในเวลาตีหา้ ทาลีธาเฝ้ าดูคุณแม่ลุกขึน้ คุกเข่าอธิษฐาน และอ่าน
พระคัมภีรเ์ หมือนเดิม และในตอนสายๆ ของวันนัน้ ทาลีธาเห็นแขกมาเยีย่ มคุณแม่ทบ่ี า้ นสามคน พวกเธอมาขอ
คําปรึกษาจากคุณแม่เกีย่ วกับปั ญหาส่วนบุคคล คุณแม่ได้อธิษฐานร่วมกับผูห้ ญิงเหล่านัน้ และให้คาํ แนะนําพวกเธอ
ไป โดยได้อ่านพระคัมภีรป์ กสีดาํ ให้พวกเธอฟั งด้วย
ทาลีธาได้เริม่ ทําตามแบบอย่างของคุณแม่ เมือ่ ได้ยนิ เสียงนาฬิกาปลุกเธอก็จะลุกขึน้ คุกเข่าอธิษฐาน และ
อ่านพระคัมภีรท์ ค่ี ุณแม่สอนให้ดว้ ย ต่ อมาคุณแม่สอนทาลีธาให้รจู้ กั แบ่งปั นสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากพระคัมภีรก์ บั คนอื่นๆ
ทาลีธาทําตามคําแนะนํา ต่อมาทาลีธามีประสบการณ์ทพ่ี ระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ และเธอมีความเชื่อใน
พระองค์
หลายปี ผ่านไป ทาลีธาได้เติบโตขึน้ เป็ นเด็กสาวมีอายุ 17 ปี ทาลีธาได้รบั บัพติศมา
เวลาไม่นานหลังการรับบัพติศมาของเธอ คุณแม่บุญธรรมบอกกับเธอว่า “เธอจําเป็ นต้องกลับไปอาศัย
อยูก่ บั คุณพ่อ และคุณแม่ผใู้ ห้กําเนิดของเธอ ทาลีธาร้องไห้ถามคุณแม่บุญธรรมว่า คุณแม่หมายความอย่างนัน้ จริงๆ
หรือ ฝ่ ายคุณแม่บุญธรรมร้องไห้สวมกอดทาลีธา และบอกกับเธอว่า “ตอนนี้ลกู ได้รบั เอาพระเยซูเป็ น พระผูช้ ่วยให้
รอดแล้ว ลูกต้องกลับไปบอกคุณพ่อ คุณแม่และน้องๆ เรือ่ งความรอดในพระเยซู เพื่อคุณพ่อคุณแม่ของหนูจะได้
ทราบในเรือ่ งนี้ และจะรับเอาความรอดในองค์พระเยซูดว้ ย
คุณแม่บุญธรรมบอกด้วยว่า ให้ลกู อธิษฐานมากๆ เพื่อคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ ด้วย และหาโอกาสเป็ น
พยาน คือการทีล่ กู ได้รบั พระเยซูแล้วชีวติ จิตใจเป็ นอย่างไร ขณะเดียวกันเป็ นพยานให้พวกเขาฟั งถึงความรัก ความ
รอด และการอภัยความบาปทีพ่ ระเยซูทรงประทานให้ จําไว้ว่าให้ลกู พยายามเต็มที่ ส่วนผลลัพธ์ทค่ี นหนึ่งจะกลับใจ
ใหม่รบั เอาความรอดเป็ นผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
หลังจากหนึ่งปี ผ่านไป คุณแม่ของทาลีธาตกลงใจไปนมัสการทีโ่ บสถ์กบั ทาลีธา ก่อนไปคุณแม่บอกว่า
เธอกลัวว่าสมาชิกในโบสถ์จะหัวเราะเยาะเธอ เพราะตอนนัน้ เธอยังดื่มเหล้า และเล่นการพนันอยูบ่ า้ ง แม้ว่าจะเพลา
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มือไปมากแล้ว ทาลีธาบอกกับคุณแม่ว่า “ขอคุณแม่อย่ากังวลใจ ให้คุณแม่ลองไปทีโ่ บสถ์ดกู ่อนจะได้พบว่าความจริง
เป็ นอย่างไร”
“พระเจ้าทรงมองเห็นดวงใจ” ทาลีธากล่าว “เมือ่ พระเยซูทรงสถิตอยูบ่ นโลก พระองค์ทรงใช้ชวี ติ คลุก
คลีอยูก่ บั ผูค้ น ดังนัน้ คุณแม่อย่าวิตกกังวลเกีย่ วกับคนอื่นๆ จะว่าอย่างไร จะมีความยินดียงิ่ ใหญ่ในสวรรค์
เมือ่ คนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่”
คุณพ่อไม่พดู อะไรสักคําเมือ่ คุณแม่กลับจากโบสถ์ ในวันสะบาโตต่อมาทาลีธาเชิญคุณพ่อไปเยีย่ มโบสถ์กบั
พวกเขา แต่เขาปฏิเสธ คุณพ่อพูดว่า “หนูยงั เป็ นเด็ก” อย่ามาบอกพ่อว่า พ่อควรจะทําอะไร”
ทาลีธายังคงอธิษฐานเผื่อคุณพ่อต่อไป แต่ทาลีธาเปลีย่ นวิธกี าร เมือ่ เธออ่านพระธรรม ดาเนียล 4:28-37 เธอ
พบว่า พระเจ้าแม้แต่เปลีย่ นให้กษัตริยเ์ นบูคคั เนสซ่าร์มจี ติ ใจเหมือนสัตว์หลายปี เพื่อให้กษัตริยย์ อมรับรู้
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งโลก และจักรวาลแต่เพียงองค์เดียว
ทาลีธาอธิษฐานว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์สามารถบันดาลให้กษัตริยเ์ ป็ นเหมือนสัตว์ได้ เพื่อให้กษัตริยร์ บั รู้
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ ์ ...ขอพระองค์ทรงบันดาลให้คุณพ่อของข้าพเจ้า ซึง่ เป็ นคนธรรมดาคนหนึ่ง
เท่านัน้ ขอทรงทําบางสิง่ ให้เขารูส้ กึ เจ็บปวด เพื่อเขาจะยอมรับพระองค์ ”
ไม่นานหลังจากทีท่ าลีธาอธิษฐานในทํานองนี้ วันหนึ่งคุณพ่อของเธอถูกตํารวจจับ คุณพ่อทํางานเป็ นวิศวกร
ไฟฟ้ า คุณพ่อไปรับเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้ า ณ สถานทีแ่ ห่งหนึ่ง และทํา งานไม่เสร็จได้ทง้ิ งานไป เจ้าของบริษทั ทีจ่ า้ ง
คุณพ่อทํางานได้แจ้งจับคุณพ่อ เพราะคุณพ่อนําเงินไปเล่นเสียในบ่อนการพนันจึงไม่มเี งินไปซือ้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
คุณพ่อถูกตัดสินจําคุกสามเดือน ขณะเมือ่ อยูใ่ นเรือนจําคุณพ่อเริม่ ศึกษาพระคัมภีรจ์ ากทีมผูป้ ระกาศทีเ่ ข้าไปสอน
เมือ่ คุณพ่อได้รบั การปล่อยตัวออกมาในอีกสามเดือนต่อมา คุณพ่อได้ไปทีโ่ บสถ์กบั สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ในบ้าน
และได้รบั บัพติศมาในอีกสามเดือนต่อมา
ทาลีธามีความยินดีอย่างยิง่ และขอบคุณพระเจ้า แต่ในอีกหนึ่งเดือนต่อมาคุณพ่อได้เสียชีวติ จากโรค
ไข้รากสาดน้อย (typhoid fever) เมือ่ อายุได้เพียง 45 ปี
ทุกอย่างเกิดขึน้ อย่างกะทันหัน ทาลีธาไม่เข้าใจว่าสิง่ นี้เกิดขึน้ ได้อย่างไร แต่ เธอเป็ นพยานว่า พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ เธอกล่าวว่า “ฉันคาดหวังว่าคุณพ่อของฉันจะกลายเป็ นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด เวนตีส และไปนมัสการทีโ่ บสถ์กบั ครอบครัวของเรา แต่สงิ่ เกิดขึน้ เพียงไม่กเ่ี ดือนคุณพ่อก็มาจากไปอย่างไม่คาดคิด
มาก่อน แต่อย่างน้อยฉันก็ดใี จเพราะว่า คุณพ่อได้ตายในความเชื่อในพระเยซู เมือ่ พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครัง้ ที่
สอง เราจะถูกรับไปสวรรค์พร้อมกัน”
ตอนนี้ทาลีธา อายุ 19 ปี กําลังศึกษาในวิทยาลัยครู เพื่อเตรียมตัวเป็ นครูในอีกไม่กป่ี ี ขา้ งหน้า ทุกวันนี้
ทาลีธา มีความสุขทีม่ คี ุณแม่สองคน คือคุณแม่บุญธรรม และคุณแม่ผใู้ ห้กําเนิด และยังมีน้องๆ อีกสามคน
ทาลีธา เป็ นพยานเสมอว่า “ฉันขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ สําหรับคุณแม่บุญธรรมของฉัน ทีส่ อนให้ฉนั รูจ้ กั พระเยซู
และรักพระองค์ตงั ้ แต่เด็กๆ... ตอนนี้เมือ่ มีโอกาสฉันจะออกไปเป็ นคู่กบั คุณแม่บุญธรรมเสมอเพื่อเป็ นพยาน และ
ประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า”
สามปี ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ได้ถูกส่งไปช่วยสร้างห้องเรีย นวันสะบาโต
(สีห่ อ้ ง) ให้กบั โบสถ์ทอ่ี ยูใ่ นเมืองทีท่ าลีธาไปนมัสการเป็ นประจํา คือเมือง “โกโรคา” ในประเทศปาปั วนิวกินี ขอบคุณ
พีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลกที
่
ม่ สี ่วนสนับสนุ นพันธกิจของพระเจ้าในประเทศปาปั วนิวกินี ขอพระเจ้าทรงอวย พรโบสถ์ของท่าน และครอบครัวของท่านด้วย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 13 กรกฎาคม 2019
ขอบตาบวมชํา้ ทัง้ สองข้าง
เล่าโดย ทาลีธา โฮยาโต วัย 19 ปี ...ประเทศปาปัวนิ วกิ นี
ตอนนี้ ทาลีธา โฮยาโต รูส้ กึ ช็อกทีไ่ ด้เห็นเพือ่ นร่วมห้องพักเดียวกัน มีดวงตาบวมชํา้ ทัง้ สองข้าง
“มีอะไรเกิดขึน้ กับตาของเธอ” ทาลีธาถามอย่างอยากทราบจริงๆ
เพือ่ นร่วมห้องพักวัย 23 ปี ชือ่ โดรีน เลิกเสือ้ ขึน้ และบอกกับทาลีธาว่า ดูหลังของฉันสิ จะเห็นมีรอยฟกชํา้
อยูต่ รงกลางหลัง
“สามีของฉัน เป็ นคนขีเ้ มา และเขาได้ทาํ สิง่ นี้กบั ฉัน” โดรีนเล่าพลางร้องไห้น้ําตาไหลตามร่องแก้ม
“อย่างนัน้ เธอไม่ควรกลับไปทีบ่ า้ น” ทาลิธา แนะนํา
แต่โดรีนกลับบ้านเมือ่ มีวนั หยุด หรือปลีกตัวได้ สาเหตุเพราะเธอมีลกู อายุหนึ่งขวบ ซึง่ คุณแม่ของสามีเป็ นคนเลีย้ ง
ดูให้ ซึง่ คุณแม่อาศัยอยูแ่ ถบภูเขา “ฮาเกน” ปาปั วนิวกินี เธอบ่นคิดถึงลูกให้ทาลีธาฟั งทุกวัน
โดรีนรูส้ กึ อบอุน่ ใจทีไ่ ด้รบั ถ้อยคําปลอบประโลมจากทาลีธาเสมอ ทัง้ ทาลีธาและโดรีน กําลังศึกษาในวิทยาลัยครู
ซิมบู ในเมือง “กุเดียวา” ซึง่ จากเมืองนี้ใช้เวลาขับรถยนต์สามชัวโมงก็
่
จะไปถึงบ้านของโดรีน
โดรีน ปรับทุกข์กบั ทาลีธาว่า “ชีวติ ของฉันยุง่ ยากสิน้ ดี ฉันไม่ทราบว่าเมือ่ ไรจะเปลีย่ นแปลงเป็ นแม่ทด่ี ี
และเป็ นภรรยาทีด่ ไี ด้”
ทาลีธารูส้ กึ ฉงน แล้วเธอจะให้คาํ ปรึกษากับโดรีนอย่างไรดี เมือ่ นึกๆ ดู เธอจําได้ว่าเคยเห็นผูห้ ญิงหลายคนมาขอ
คําแนะนําจากคุณแม่บุญธรรมของเธอในเรือ่ งปั ญหาครอบครัว และคุณแม่ได้แนะนําพวกเธอให้แสวงหาสติปัญญาจากพระ
คัมภีร์
ทาลีธา บอกกับโดรีนว่า “คุณแม่ของฉันพูดว่าไม่มใี ครทําได้ แต่พระเจ้าสามารถเปลีย่ นแปลงบุคคลได้
เพราะพระเจ้าทรงสร้างเรา และพระองค์ทรงทราบจะแก้ไขเราได้อย่างไร”
ทาลีธา แนะนําให้โดรีน อธิษฐานในเรือ่ งปั ญหาทีร่ มุ เร้าเธออยู่ และอ่านพระคัมภีรท์ กุ เช้า
มีสงิ่ หนึ่งทีโ่ ดรีนสังเกตเห็นในวิถชี วี ติ ของทาลีธาตัง้ แต่ตอนแรกทีท่ งั ้ สองเป็ นเพือ่ นร่วมห้องพักในวิทยาลัยครูรว่ มกัน
คือทาลีธาจะทําการนมัสการ หรืออธิษฐานตามลําพังในเวลา 5:00 น. ทุกเช้า จากนัน้ ก็จะอ่านพระคัมภีร์ โดรีน ทราบด้วย
ว่าทาลีธา มีคณ
ุ แม่สองคน คือคุณแม่ผใู้ ห้กาํ เนิดเป็ นคนติดเหล้า เช่นเดียวกับคุณพ่อ ส่วนคุณแม่ บุญธรรมเป็ นคริสเตียนเซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และคุณแม่บุญธรรมนี่เองทีไ่ ด้เลีย้ งดูทาลิกามาจนเติบโตเป็ นวัยรุน่ และได้สอนให้ทาลีธาทําการ
อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีรท์ กุ เช้า
ในโอกาสต่อมาเมือ่ โดรีนกลับจากการไปเยีย่ มลูกทีบ่ า้ นของแม่สามีกลับมา ทาลีธามีของฝากเตรียมไว้สาํ หรับโดรีน
นันคื
่ อแผ่นกระดาษเรือ่ งในพระคัมภีร์ เรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงชีวติ ของหญิงชาวสะมาเรียทีบ่ ่อนํ้าของยาโคบใน ยอห์น
4:14-42 นอกจากนี้ ทาลีธายังมีขา่ วมิชชันของไตรมาสแรกปี
่
2017 ซึง่ ตีพมิ พ์ในรูปวารสาร ซึง่ มีเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงชีวติ
ของผูห้ ญิงคนหนึ่ง... ซึง่ ทาลีธามอบให้โดรีนไว้อา่ น
ทาลีธา กล่าวว่า ฉันยินดีทเ่ี ธอไปเยีย่ มลูกกลับมาเทีย่ วนี้ ใบหน้าเธอเบิกบานดีกว่าทุกครัง้ ฉันเองได้เตรียมสิง่ ทีฉ่ นั
รูส้ กึ ประทับใจไว้ให้เธออ่าน ในตอนทีเ่ ธอพอจะมีเวลา
ในเย็นวันนัน้ โดรีนได้อา่ นเรือ่ งหญิงชาวสะมาเรีย และผูห้ ญิงในข่าวมิชชัน่ และรูส้ กึ สนใจมาก โดรีนกล่าวขอบคุณทา
ลีธา และบอกว่า “ถ้ามีเรือ่ งดีๆ อย่างนี้หามาให้ฉนั อ่านอีกนะ ฉันอ่านแล้วน่าสนใจดีจริงๆ”ทาลีธา ถือโอกาสเล่าเรือ่ งคุณพ่อ
ของเธอให้โดรีนฟั งว่า “คุณพ่อของฉันเป็ นนักดื่มเหล้าตัวยง และชอบเล่นการพนันเป็ นชีวติ จิตใจ ฉันได้อธิษฐาน และชวน
คุณพ่อไปโบสถ์กบั คุณแม่ซง่ึ รับเชือ่ ไปก่อนแล้ว คุณพ่อตอบปฏิเสธและห้ามไม่ให้ฉนั พูดเชิญชวนให้ทา่ นฟั งอีก ฉันจึงได้
อธิษฐานว่า ขอให้มบี างสิง่ เกิดกับคุณพ่อ เพือ่ ให้คณ
ุ พ่อทราบว่าพระเจ้ามีจริง และทรงรักและให้อภัยแก่ทกุ คน....ไม่นาน
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ต่อมาคุณพ่อถูกฟ้ องเรือ่ งนําเงินของบริษทั ไปเล่นการพนัน คุณพ่อถูกศาลตัดสินให้จาํ คุกสามเดือน และระหว่างอยูใ่ นเรือนจํา
มีกลุ่มผูร้ บั ใช้ไปเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ในเรือนจํา คุณพ่อได้เป็ นคนหนึ่งของผูต้ อ้ งขังทีร่ บั เชือ่ ในพระเยซู พอออกจากเรือนจํา
คุณพ่อได้ไปนมัสการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสกับฉันและครอบครัว และไม่นานต่อมาคุณพ่อก็ได้รบั บัพติสมา”
หลังจากทีท่ าลีธาได้กล่าวเป็ นพยานเรือ่ งคุณพ่อของเธอให้โดรีนฟั ง เธอได้กล่าวสรุปว่า “ถ้าพระเจ้าสามารถ
เปลีย่ นแปลงคุณพ่อของฉันได้ พระองค์สามารถเปลีย่ นแปลงสามีของเพือ่ นได้เช่นกัน”
โดรีนรูส้ กึ ว่าเธอได้รบั การสัมผัสจากคําพยานจากทาลีธา และในเช้าวันต่อมาโดรีนได้ต่นื ขึน้ ในเวลาก่อนตีหา้
เล็กน้อย ดังนัน้ เมือ่ ทาลีธาตื่นนอน เธอมองเห็นโดรีน เพือ่ นร่วมห้องกําลังคุกเข่าอธิษฐาน ทาลีธารูส้ กึ ประทับใจมากและรูส้ กึ
ตื่นเต้นดีใจ เธออธิษฐานขอบคุณพระเจ้า ทีค่ าํ พยานของเธอได้บงั เกิดผล
สองเดือนผ่านไป คุณแม่สามีของโดรีนโทรมาบอกข่าวดีกบั โดรีนว่า สามีของโดรีนได้ออกไปทํางานในสวนของ
ครอบครัว ทัง้ ๆทีเ่ ขาไม่เคยทํามาก่อน เขาได้ทาํ การขุดดิน และปลูกผัก ปลูกผลไม้ในสวนแปลงใหญ่ดว้ ยตัวของเขาเอง
โดรีนไม่เชือ่ หูของเธอ ถามกลับไปว่า “คุณแม่พดู ตลกให้หนูฟังใช่ไหมคะ” มีเสียงตอบมาว่า “ให้เธอมาบ้าน และมาดู
ด้วยตาของเธอเองก็แล้วกัน” เสียงของคุณแม่สามีตอบมา
ในคราวต่อไปเมือ่ โดรีนกลับบ้าน เธอได้เห็นสวนผัก สวนผลไม้ สามีของเธอดูแลเอาใจใส่สวนแปลงใหญ่อย่างขยัน
ขันแข็ง เอาใจใส่ต่อลูกอย่างดี เอาใจใส่พอ่ แม่ และเอาใจโดรีนอย่างทีโ่ ดรีนไม่เคยได้รบั มาก่อน ทีส่ าํ คัญเขาหยุดดืม่ เหล้า
ไม่มใี ครในหมูบ่ า้ นเชือ่ ว่าสามีของโดรีนจะเปลีย่ นแปลงได้เพียงนี้
เมือ่ โดรีนกลับจากบ้านมาทีว่ ทิ ยาลัย โดรีนขอบคุณทาลีธา และสวมกอดเธอไว้แน่น
ทาลีธากล่าว “ขอบคุณพระเจ้า...พระองค์กาํ ลังทํางาน”
ทุกวันนี้โดรีน ได้เรียนสําเร็จออกไปเป็ นครู โดรีนทําการนมัสการพระเจ้าในตอนเช้าเป็ นประจํา และเธอชวนสามีไป
นมัสการทีโ่ บสถ์ดว้ ยกัน เธอไม่มขี อบตาบวมชํา้ อีกต่อไป
โดรีนพูดเป็ นพยานกับใครๆว่า “ตอนนี้ฉนั เป็ นคุณแม่ และเป็ นภรรยาทีม่ คี วามสุข”
โดรีน เป็ นหนึ่งในจํานวนหลายคนทีไ่ ด้เรียนรูเ้ รือ่ งพระเจ้าจากทาลีธา แม้ว่าทาลีธาจะมีอายุเพียง 19 ปี
และทาลีธาไม่ชอบพูดเรือ่ งอะไร นอกจากเรือ่ งของพระเยซู และความชอบธรรมของพระองค์
ทาลีธา จะกล่าวเป็ นพยานเสมอว่า “คุณแม่บุญธรรมของฉันสอนฉันว่าฉันจะเป็ นสาวกของพระเยซูได้
อย่างไรตัง้ แต่ฉนั อายุยงั น้อย และขอบพระคุณพระเจ้าเสมอทีท่ รงประทานคุณแม่เช่นนัน้ ให้ฉนั และทุกแห่งทีฉ่ นั ไป ฉันชืน่
ชอบทีจ่ ะแบ่งปั นเรือ่ งพระเยซูให้คนทีฉ่ นั พบฟั ง” และเมือ่ ทาลีธาพูดคุยกับพีน่ ้องแห่งความเชือ่ เธอจะกล่าวว่า “พระเยซูใกล้
จะเสด็จกลับมา และเราจําเป็ นต้องเป็ นคนสัตย์ซ่อื และไม่ยอมให้ความเชือ่ ในพระเยซูของเราเยือกเย็นลง”
สามปี ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ได้ถกู ส่งไปช่วยสร้างห้องเรียนวันสะบาโต (สีห่ อ้ ง)
ให้กบั โบสถ์ทอ่ี ยูใ่ นเมืองที่ ทาลีธา ไปนมัสการเป็ นประจํา คือเมือง “โกโรคา” ในประเทศปาปั วนิวกินี ขอบคุณพีน่ ้องในพระ
คริสต์ทกุ ท่านทัวโลกที
่
ม่ สี ว่ นสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าในประเทศปาปั วนิวกินี ขอพระเจ้าทรงอวยพรโบสถ์ของท่าน และ
ครอบครัวของท่านด้วย
สถานที่ ตงั ้ พันธกิ จ
• ปาปั วนิวกินี มีโบสถ์รวม 1,045 แห่ง และมีกลุ่มนมัสการ 3,182 แห่ง และมีสมาชิกโบสถ์ 315,759 คน ประชากรทัง้
ประเทศมี 8,317,000 คน ซึง่ เท่ากับสมาชิกโบสถ์ 1 คนเทียบกับ 26 คนทีไ่ ม่ใช่สมาชิกโบสถ์
• งานเริม่ แรกในปาปั วนิวกินียากลําบากมาก เพราะรัฐบาลแบ่งพืน้ ทีอ่ อกสําหรับสามองค์กร 1) เมธอดีส 3) แองกลิกนั ส์
และ 3) ลอนดอน มิชชันนารี โซไซตี้ และเป็ นการยากทีค่ ริสตจักรอืน่ ๆ จะซือ้ ทีด่ นิ (เชือ่ ว่าเวลานี้ กฎเกณฑ์ดงั กล่าวค่อย
ผ่อนคลายลงมากแล้ว...และแอ๊ดเวนตีสมีทย่ี นื )
• ใน ปาปั วนิวกินี เรามี คลินิก และศูนย์สขุ ภาพรวม 29 แห่ง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 20 กรกฎาคม 2019
ไม่มีแผนสําหรับการเกษี ยณอายุ
โดย โอคานามา เควิ วัย 66 ปี ...ประเทศปาปัวนิ วกิ นี
ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหลายคน เมือ่ อายุครบ 65 ปี ก็จะถึงวัยเกษียณ
อายุจากงานรับใช้ประจํา ส่วนใหญ่พวกเขาจะกลับไปยังหมูบ่ า้ นเดิมของพวกเขาในปาปั วนิวกินีและใช้เวลา
เกษียณอายุช่วงสุดท้ายของชีวติ อยูก่ บั ครอบครัวอย่างเงียบๆ
แต่ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ กับอาจารย์ โอคานามา เควิ ซึง่ ได้เดินทางกลับมาทีบ่ า้ นเกิดคือหมูบ่ า้ น “อูรา” ใน
ดินแดนพืน้ ทีร่ าบสูงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็จริง แต่ทา่ นไม่ได้ใช้ชวี ติ อย่างเงียบๆ เรียบๆ เหมือนคนเกษียณอายุ
ทัวไป
่
ชีวติ วัยเกษียนของอาจารย์โอคานามา เควิ จะว่าไปยุง่ กว่าช่วงก่อนทีท่ ่านจะเกษียณอายุ เพราะท่านรูส้ กึ
ว่าในวัย 66 ปี ท่านถูกเรียกให้เริม่ ต้น “พันธกิจการอธิษฐาน” ทีบ่ า้ นเกิดของท่านเอง
ดังนัน้ เมือ่ อาจารย์ส่งคําเชิญชวนออกไปว่า “หน่ วยงานใด ศาสนาจารย์ท่านไหน หรือคริสเตียนคนใด
ต้องการให้หน่ วยพันธกิจการอธิษฐานเผื่อ ก็ให้ส่งคําร้องขอมายังเรา และเราจะทําการอธิษฐานเผื่อตามคําขอให้ ซึง่
ในเวลาไม่นานมีผสู้ ่งคําขอให้อธิษฐานเผื่อด้วยจดหมาย ด้วยอีเมล์ หรือโทรเข้ามาเป็ นจํานวนมาก “หน่ วยพันธกิจการอธิษฐานเผื่อ” นี้ประกอบด้วยตัวอาจารย์ และภรรยา และศาสนาจารย์ทเ่ี กษียณแล้วสองท่าน และสมาชิก
อาสาพันธกิจอีกหลายคน ทีจ่ ะเดินทางมาอธิษฐานทีศ่ ูนย์ฯ คือทีบ่ า้ นของอาจารย์เอง หรือรับอาสานํารายชื่อไป
อธิษฐานเผื่อทีบ่ า้ นของพวกเขา และจะทําการอธิษฐานเผื่อวันละสองครัง้ ตอนเช้า และตอนเย็น
วันหนึ่ง ศาสนาจารย์รกิ กี้ ซึง่ เป็ นศิษยาภิบาลของคริสจักรอีกคณะหนึ่งได้มาเยีย่ มทีศ่ ูนย์พนั ธกิจอธิษฐาน
เผื่อ ศาสนาจารย์รกิ กี้ ทํางานอยูท่ ห่ี มู่เกาะอีกแห่งหนึ่ง และได้เดินทางมาธุระของคริสตจักรทีเ่ กาะ “อูรา” และเมือ่ ได้
ยินเกีย่ วกับ “พันธกิจการอธิษฐานเผื่อ” จึงแวะมาเยีย่ มอาจารย์โอคานามา เควิ อาจารย์รกิ กีเ้ ดินทางมาพร้อมกับ
ภรรยาซึง่ ครรภ์แก่ใกล้คลอด
เมือ่ อาจารย์รกิ กี้ ได้พบกันอาจารย์โอคานามา เควิ ได้ขอร้องขึน้ ว่า ได้โปรดอธิษฐานเผื่อภรรยาของผมด้วย
เธอได้เลยกําหนดคลอดมาหลายวันแล้ว และเราทัง้ สองกําลังวิตกกันมาก
อาจารย์โอคานามาเจิมนํ้ามะกอกให้กบั ภรรยาของอาจารย์รกิ กี้ และทําการอธิษฐานเผื่อขอให้การคลอดของ
เธอ...คลอดง่ายและปลอดภัยทัง้ แม่และลูก ภายในไม่กว่ี นั นี้หลังจากนี้
หลังจากการอธิษฐาน อาจารย์รกิ กีไ้ ด้พาภรรยากลับไป อีกสองวันต่อมา อาจารย์รกิ กีไ้ ด้ส่งข่าวมาให้อาจารย์
โอคานามาว่า ภรรยาของเขาคลอดทารกเพศหญิงออกมาง่าย ทัง้ แม่และทารกปลอดภัยดี
หนึ่งเดือนถัดมา ในวันสะบาโต อาจารย์รกิ กีพ้ ร้อมทัง้ ลูกหกคน (รวมทัง้ ทารกเพศหญิงทีค่ ลอดใหม่) ได้
เดินทางมาทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส
อาจารย์โอคานามารีบเชิญอาจารย์รกิ กี้ และครอบครัวเข้าไปนังในชั
่ น้ เตรียมรับบัพติศมา ซึง่ อยูท่ ห่ี อ้ งของ
ศาสนาจารย์ดา้ นหลังของโบสถ์ อาจารย์รกิ กีม้ คี วามสนใจมากในหลักข้อเชือ่ ของแอ๊ดเวนตีส เพื่อสรุปเรือ่ งให้
สัน้ เข้า ในอีกห้าเดือนต่อมา อาจารย์รกิ กี้ และภรรยา พร้อมทัง้ ลูกๆ ห้าคน จากอายุ 8 - 12 ปี ได้รบั บัพติสมา
พร้อมกันทัง้ ครอบครัว ในเดือนสิงหาคม 2017
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“ตอนนี้อาจารย์รกิ กีไ้ ด้ลาออกจากโบสถ์เดิม และงานในฐานะเป็ นศิษยาภิบาล ซึง่ อาจารย์โอคานามา ประกาศให้
สมาชิกในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสให้ทราบว่า “บัดนี้อาจารย์รกิ กี้ และครอบครัวเป็ นสมาชิกทีซ่ ่อื สัตย์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสแล้ว”
หลังจากทีอ่ าจารย์รกิ กี้ และครอบครัวรับบัพติสมาไม่นาน อาจารย์อาวุโสจากโบสถ์เดิมของอาจารย์รกิ กี้
ได้มาเยีย่ มโบสถ์ของเรา และขออนุญาตกล่าวสัน้ ๆ เกีย่ วกับอาจารย์รกิ กีห้ ลังจากชัวโมงเทศนา
่
อาจารย์ทา่ น
นัน้ ยืนขึน้ และร้องไห้พดู ว่า “ผมได้ลงทุนเป็ นจํานวนมากในการสร้างอาจารย์รกิ กี้ ตอนนี้เขาได้ลาจากผมมาอยูโ่ บสถ์แอ๊ดเวน
ตีสแล้ว ขอให้พวกคุณดูแลอาจารย์รกิ กีอ้ ย่างดีดว้ ย” จากนัน้ เขากล่าวอวยพรให้อาจารย์รกิ กีส้ าํ หรับการตัดสินใจของเขา
ทีจ่ ริงแล้วนอกจากงานในหน้าทีศ่ ษิ ยาภิบาล อาจารย์รกิ กีม้ งี านธุรกิจขนาดเล็กสองอย่าง คือการขายเครือ่ ง
เขียน และให้เช่ารถยนต์ หลังจากทีอ่ าจารย์รกิ กีไ้ ด้รบั บัพติสมาแล้ว อาจารย์รกิ กีไ้ ด้เชิญอาจารย์โอคานามาและ
พีน่ ้องแอ๊ดเวนตีสไปอธิษฐานอุทศิ ถวายธุรกิจของเขาให้แด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึง่ อาจารย์โอคานามามีความยินดีอย่างยิง่ ที่
ได้รบั เชิญในครัง้ นี้
อาจารย์โอคานามา วัย 66 ปี ได้กล่าวเป็ นพยานว่า “อาจารย์รกิ กี้ และครอบครัว เป็ นผลงานชิน้ แรกในพันธ
กิจของศูนย์การอธิษฐานเผือ่ ” ทุกวันนี้อาจารย์ และทีมอาสาพันธกิจอธิษฐาน ยังทําการอธิษฐานอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และไม่
เหน็ดเหนื่อย...และเมือ่ มีคนถามอาจารย์โอคานามาว่า ท่านจะเกษียณอายุและอยูเ่ ฉยๆ เมือ่ ไร ท่านตอบว่าผมจะทํางานรับ
ใช้อย่างสุดกําลังจนกว่าจะถึงวันได้หลับพักผ่อนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า...
สามปี ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของปี 2016 ได้ถกู ส่งไปช่วยสร้างห้องเรียนวันสะบาโต
(สีห่ อ้ ง) ให้กบั โบสถ์ทอ่ี ยูใ่ นเมืองโกโรคา ในประเทศปาปั วนิวกินี รวมถึงในพืน้ ทีใ่ กล้บา้ นของอาจารย์โอคา-นามาด้วย
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทกุ ท่านทัวโลกที
่
ม่ สี ว่ นสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าในประเทศปาปั วนิวกินี ขอพระเจ้าทรงอวย
พรโบสถ์ของท่าน และครอบครัวของท่านด้วย
ข้อมูลด่วน
• ปาปั วนิวกินี มีพน้ื ทีค่ รอบคลุมใหญ่เป็ นอันดับสองในโลก ในหมูเ่ กาะตะวันออก เกาะต่างๆเหล่านี้
มีความโน้มเอียงต่อการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และเกิดคลื่นขนาดยักษ์อยูบ่ ่อยๆ
• เมือ่ พูดถึงถนน แต่ละเกาะมีถนนไม่กส่ี าย ดังนัน้ การเดินทางโดยเครือ่ งบินจึงเป็ นเรือ่ งธรรมดามาก
• ประเทศปาปั วนิวกินี มีเกาะมากกว่า 600 เกาะ และมีภาษาถิน่ มากถึง 800 ภาษา ปาปั วนิวกินีแบ่งออก
เป็ นสีภ่ าค และทัง้ สีภ่ าคมีเพียง 20 จังหวัด
• ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของชาวปาปั วนิวกินอี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็ นชนบท ซึง่ แทบจะไม่มเี ครือ่ งมือเครือ่ ง
ใช้ เครือ่ งอํานวยความสะดวกใดๆ
• มีนกทีม่ พี ษิ ชนิดเดียวในโลก มีชอ่ื ว่า “ปิ นโตฮิว ดิคชรอส” ซึง่ เป็ นนกพืน้ ถิน่ ของปาปั วนิวกินี
• อาหารโดยทัวไปในปาปั
่
วนิวกินี มีพชื ผักต่างๆ พืชมีหวั ซึง่ ให้สารจําพวกแป้ ง เช่น ต้นสาคู ต้นขนมปั ง
ต้นแยม หัวเผือก มันเทศ มันฝรัง่ และข้าว เสริมด้วยพืชผักสีเขียว กล้วยหลายชนิด มะพร้าว มะม่วง
และผลไม้อน่ื ๆ
• ปาปั วนิวกินีมภี าษาถิน่ หลายร้อยภาษาก็จริง แต่มภี าษาราชการอยูเ่ พียงสามภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาฮิร-ิ
โมตู และ ภาษาโตก พิซนิ
• พืน้ ทีเ่ กาะอันเป็ นทีส่ งู ซึง่ เป็ นสันเขาทอดยาวของปาปั วนิวกินี และจุดสูงทีส่ ดุ จะมีหมิ ะตก ซึง่ เป็ นเรือ่ งที่
เกือบไม่มใี ครได้ยนิ ว่ามีหมิ ะตกในพืน้ ทีเ่ ขตร้อน
• ชนพืน้ เมืองอาศัยในบางเกาะในยุคก่อน เคยได้ชอ่ื ว่าเป็ นมนุษย์กนิ คน กล่าวคือพวกเขาจะล่ากะโหลก
ศีรษะของศัตรูมาแขวนไว้เป็ นเครือ่ งประดับ อันแสดงถึงความกล้าหาญ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 กรกฎาคม 2019
นํ้าหนักลดไป 90 ปอนด์
เล่าโดย เฮอร์ริค ดัน ไซโอเป วัย 46 ปี ...หมู่เกาะโซโลมอน
เฮอร์ริค ดัน ไซโอเป เกิดและเติบโตขึน้ ในบ้านของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เมือ่ โตเป็ นวัยรุน่ เขาสนใจใน
ศิลปะการต่อสูห้ ลายแบบผสมผสานในเชิงกีฬา (martial arts) เขาเข้าแข่งขันและได้ชยั ชนะตามลําดับขัน้ และเป็ นที่
ยอมรับในหมูน่ กั กีฬาของเกาะโซโลมอน
เขาถูกเลือกเป็ นตัวแทนของหมูเ่ กาะโซโลมอนไปเข้าแข่งขันใน “เกมการแข่งขันศิลปะการต่อสูผ้ สมผสานใน
“แปซิฟิกใต้เกมทีต่ าฮิต”ิ และได้รบั หลายเหรียญเป็ นรางวัล และในอีกสองปี ถดั มา เฮอร์รคิ ถูกเลือกเป็ น
ตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปะการต่อสูแ้ บบผสมผสานใน “แปซิฟิกใต้เกมทีฟ่ ิ จ”ิ อีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ เขาได้รบั เหรียญรางวัล
กลับมา
หลายปี ต่อมาเฮอร์รคิ เรียนสําเร็จปริญญาตรีสถาปั ตกรรมศาสตร์ และได้เข้าทํางานเป็ นสถาปนิกของบริษทั
ก่อสร้างใหญ่มรี ายได้ด ี เขาทํางานล่วงเวลาด้วย ต่อมาเขาแต่งงาน และมีลกู สีค่ น ถึงตอนนี้เขาแทบไม่ได้ไปโบสถ์
และไม่ได้จบั พระคัมภีรข์ น้ึ มาอ่านเลย
ตอนทีท่ าํ งานหนัก และมีงานล่วงเวลาเขาหยุดการฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ และไม่ได้ออกกําลังกาย เพื่อ
ไม่ให้เสียเวลา เขาเลือกทานอาหารทีใ่ ช้เวลาปรุงไม่นาน แต่ถูกปาก อาหารทีเ่ ขาทานประจําคืออาหารสําเร็จ
แช่แข็งเช่น จําพวกปลา และมันฝรังทอดสํ
่
าเร็จ ไก่ทอด และดื่มโคคา-โคล่า เป็ นประจํา เวลาสิบเอ็ดปี ได้ผ่านไป
นํ้าหนักของเฮอร์รคิ เพิม่ ขึน้ และเพิม่ ขึน้ จนกระทังเขาหนั
่
ก 230 ปอนด์ (105 กิโลกรัม) ซึง่ ในตอนทีเ่ ขาชนะการแข่ง
ศิลปะการป้ องกันตัวทัง้ สองครัง้ นํ้าหนักเฉลีย่ ของเขาเพียง 145 ปอนด์ (65 กิโลกรรม) เท่านัน้
วันหนึ่ง เท้าซ้ายของเฮอร์รคิ เริม่ บวม และปวดรุนแรง ในเพียงสองสัปดาห์อาการปวดได้ขยายขึน้ มาทีข่ า
เขาไปพบหมอเพื่อรับการรักษา แต่ดเู หมือนการรักษาไม่ได้ผล ในทีส่ ุดเขาไม่อาจเดินได้โดยทีไ่ ม่ใช้ไม้เท้า
เฮอร์รคิ รูส้ กึ ตกใจกลัว หมอบอกว่าเลือดทีข่ าของเขาไหลเวียนไม่สะดวกและเขาวิตกกังวลว่าถ้าเป็ นอย่าง
นี้ในทีส่ ุดหมออาจต้องตัดขาข้างซ้ายของเขาออก เขารูส้ กึ ว่าดําเนินชีวติ ไม่ถูกต้อง เขาเคยเป็ น นักกีฬาลงแข่ง
ขัน ร่างกายของเคยฟิ ต 100 เปอร์เซ็นต์ เหตุใดเขาจึงปล่อยตัว ปล่อยใจให้ตวั เองอ้วนขึน้ มาอย่างนี้ เฮอร์รคิ นอนไม่
หลับ และเริม่ คิดถึงพระเจ้าขึน้ มา
เขาอธิษฐานว่า “โอพระบิดาเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พบหมอทีจ่ ะช่วยรักษาโรคเจ็บเท้าด้วยเถิด ขอบคุณ
ทีท่ รงฟั งข้าพระองค์ในครัง้ นี้ ” เวลาผ่านไปสักครูใ่ หญ่ ญาติผสู้ งู อายุคนหนึ่งได้มาเคาะทีป่ ระตูบา้ น เมือ่ เปิ ดประตูออก
เป็ นลุงของเขาเอง ตอนนัน้ เฮอร์รคิ และครอบครัวอาศัยอยูท่ เ่ี มือง “ฮอเนียร่า ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของเกาะโซโลมอน
ลุงได้เอ่ยถามขึน้ ว่าพระเจ้าทรงดลใจลุงให้เดินทางมาเยีย่ มหลานชาย เพราะได้ขา่ วว่าหลานเจ็บขามากจนเดินแทบ
ไม่ได้..จริงหรือเปล่า” เฮอร์รคิ รายงานเกีย่ วกับความเจ็บปวดทีเ่ ท้า และขาของเขาให้ลุงฟั ง และบอกด้วยว่าเขาได้ไป
หาหมอทีโ่ รงพยาบาล และหมอให้ยามารับประทาน เขาทานยามา 7 วันแล้วอาการโดยทัวไปไม่
่
ดขี น้ึ
ลุงบอกกับเฮอร์รคิ ว่า ลุงเป็ นหมอสมุนไพร ให้ลุงช่วยหลานก็แล้วกัน ซึง่ ลุงได้เริม่ ทําการรักษาตามวิธ ี
ธรรมชาติหลายอย่างทุกวัน เวลาผ่านไปสามสัปดาห์อาการเจ็บปวดทีข่ าของเฮอร์รคิ ทุเลาลง เขาลุกขึน้ ยืน
และก้าวเดินได้หลายก้าว ดีกว่าเมือ่ สามสัปดาห์ก่อน ลุงบอกว่าเขาจะเดินทางกลับบ้านซึง่ อยูอ่ กี เกาะหนึ่งไป
9

ทําธุระบางอย่าง แต่ลุงจะคอยฟั งข่าวดีจากหลาน ตอนนี้ให้หลานออกกําลังขาทัง้ สองข้าง และออกกําลังกายโดยรวม
เพิม่ ขึน้ ในแต่ละวัน อาการเจ็บขาของหลานจะดีขน้ึ ตามลําดับ และในทีส่ ุดจะหายเป็ นปกติ
วันถัดมาหลังจากลุงเดินทางกลับบ้าน เฮอร์รคิ มีความรูส้ กึ เหมือนพระเจ้าบอกกับเขาว่า “เขาจะต้องลด
นํ้าหนักตัวลงด้วยการรักษาจึงจะได้ผลดี” เฮอร์รคิ พยามคิดดูว่าเขาจะลดนํ้าหนักวิธไี หนจึงจะปลอดภัย พลันเขา
คิดถึงหนังสือของ เอลเลน จี.ไว้ท์ เล่มหนึ่งทีม่ ชี ่อื ว่า “คําแนะนําเรือ่ งอาหารการกิน” ซึง่ เขามีหนังสือเล่มนี้อยูแ่ ล้ว จึง
นํามาอ่าน เขารูส้ กึ แปลกใจมาก ทีพ่ ง่ึ สังเกตว่าความอยากกินอาหารอร่อยปากนี่เองทีไ่ ด้นําความบาปมาสู่โลก และ
วิธที จ่ี ะเอาชนะการตามใจปากทําได้โดยการปฏิเสธความอยากกินอาหารทีช่ อบ ทัง้ ๆทีท่ ราบว่า อาหารเหล่านัน้ เป็ น
อาหารขยะกินแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพ
เฮอร์รคิ ทําการเปลีย่ นแปลงรายการอาหารอย่างสําคัญ เขาหยุดรับประทานอาหารจานด่วน ไม่รบั ประทาน
อาหารปรุงสําเร็จทีแ่ ช่แข็งมา หยุดดื่มเครือ่ งดื่มทีม่ นี ้ําตาล และสารคาเฟอิน เฮอร์รคิ หยุดทานขนมหวาน และ
ผลิตภัณฑ์จากนม และเนย เขากลับไปรับประทานอาหารธรรมชาติแบบดัง้ เดิม คือรับประทานผลไม้ ถัวเมล็
่ ด
แห้งต่างๆ ทานขนมปั งโฮลวีต และไม่รบั ประทานอาหารในปริมาณมากเหมือนเมือ่ ก่อน และพยายามไม่รบั ประทาน
อะไรหลังบ่ายสีโ่ มงเย็น
เพิม่ เติมจากนี้ เขาเริม่ ออกกําลังกาย ตอนแรกด้วยการเดินทุกวัน เดินช้าๆ ก่อน พอผ่านไปหลายวัน เขา
เดินได้เร็ว และไกลขึน้ เวลาผ่านไปเขาเปลีย่ นเป็ นวิง่ เหยาะๆ
เวลาผ่านไปหนึ่งปี ขาซ้ายของเขาใช้การได้อย่างปกติ นํ้าหนักของเขาลดไป 90 ปอนด์ (40 กิโล) เฮอร์รคิ
กลับไปสู่น้ําหนักตอนทีเ่ ขาลงแข่งขันศิลปะการต่อสูแ้ บบผสมผสาน เขารูส้ กึ ว่าหายใจคล่องขึน้ การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายกระฉับกระเฉง ตอนนี้เขาวิดพืน้ ได้เป็ นร้อยครัง้ และร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่าง
ปั จจุบนั เป็ นเวลาสองปี หลังจากที่เฮอร์รคิ เจ็บขาซ้ายจนเกือบจะเดินระยะ 50 เมตรไม่ได้ วันนี้ในวัย 46
ปี เฮอร์รคิ ได้ทาํ การรับใช้ชุมชน และหาโอกาสเป็ นพยานเรือ่ งของพระเจ้า เฮอร์รคิ ได้เปิ ดชัน้ “ฟรีฟิตเนส” เพื่อ
ลดนํ้าหนักขึน้ ทีห่ อห้องประชุมเอนกประสงค์ของโบสถ์แอ๊ดเวนตีส มีคนมาร่วมมากกว่า 200 คน จากหลายความ
เชื่อ เฮอร์รคิ ได้รบั เชิญไปเปิ ดสัมมนาเรือ่ งอาหาร และลดนํ้าหนัก ทีส่ าธารณะสุขของรัฐเดือนละครัง้ และรับเชิญไป
บรรยายให้กบั พนักงานบริษทั เอกชนอยูบ่ ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นการสัมมนา หรือการบรรยายในเรือ่ งสุขภาพ การลด
นํ้าหนัก และอาหารการกิน เขาใช้ขอ้ มูลจากหนังสือของ เอลเลน จี.ไว้ท์ เป็ นหลัก เฮอร์รคิ เล่าว่า เขามีความสุขมาก
ทีผ่ มู้ าเข้าโครงการทีเ่ ขาจัดขึน้ บอกว่า นํ้าหนักของพวกเขาลดไปเท่านัน้ เท่านี้ และพวกเขามีรา่ งกายแข็งแรงขึน้ และ
มีความกระฉับกระเฉงกว่าเดิม
เฮอร์รคิ ได้กล่าวเป็ นพยานว่า นี่คอื การทีพ่ ระเจ้าต้องการใช้ผม ผมได้หนีห่างไกลพระองค์ และใช้ชวี ติ อย่าง
ชาวโลก กินอยูต่ ามใจปากจนร่างกายอ้วนฉุ และเป็ นโรคเจ็บขาเดินไม่ไหว พระเจ้าทรงช่วยให้ผมลดนํ้าหนักได้ และ
ผมกลับมาหาพระเจ้า ผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรทีท่ รงประทานให้ เพื่อผมจะได้ทาํ บางสิง่ ให้เป็ นพระพร
สําหรับคนอื่นๆ ในวิธเี ล็กๆ ทีผ่ มทําได้
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามในไตรมาสนี้จะให้การสนับสนุ น “ช่วยรักษานิ้วเท้าไว้
10,000 นิ้ว” เป็ นโครงการต่อสูก้ บั โรคเบาหวานในหมูเ่ กาะโซโลมอน ซึง่ โครงการนี้เริม่ ในเดือนธันวาคม 2017และ
ส่วนหนึ่งจะใช้สนับสนุ นโครงการออกกําลังกายของชุมชน ดําเนินการโดยเฮอร์รคิ ..ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุก
ท่านทีใ่ ห้การสนับสนุ นด้วยการถวายเงินในชัน้ เรียนวันสะบาโต ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน
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ที่ตงั ้ พันธกิ จ :
• มิชชันนารีแอ๊ดเวนตีสผูบ้ ุกเบิกมายังหมูเ่ กาะโซโลมอน คือ จี.เอฟ. โจนส์ และภรรยาของเขา ซึง่ ถูกส่ง
มาจากมิชชันออสเตรเลี
่
ย อาจารย์โจนส์และภรรยา เดินทางมาถึงเกาะ “กิโซ” วันที่ 29 พฤษภาคม 1914
อาจารย์โจนส์หาลูกเรือพืน้ เมืองได้หกคน และออกเดินทางไปทีเ่ มือง “วิร”ู ซึง่ อยูท่ ศิ ตะวันตกของ
จอร์เจีย ซึง่ อาจารย์โจนส์ได้ซอ้ื ทีด่ นิ และตัง้ ขึน้ เป็ นสํานักงานมิชชัน่ ขึน้ และเริม่ สร้างอาคารเรียน
และเปิ ดเป็ นโรงเรียนมิชชันแอ๊
่ ดเวนตีสขึน้ เป็ นแห่งแรกทีห่ มูเ่ กาะโซโลมอน
• ทีห่ มูเ่ กาะโซโลมอน มิชชันนารีได้เดินทางเข้าไปประกาศตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20
คริสตจักร หรือมิชชันนารีคณะแรกคือ “แองกลิกนั ” ต่อมาเป็ นคาทอลิก เมโธดิสต์ และเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสเป็ นรายสุดท้าย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 3 สิ งหาคม 2019
ได้รบั การดลใจจากลูกจ้าง
โดย เกอ๊อฟเฟรย์ ซามูเอล วัย 51 ปี ...หมู่เกาะโซโลมอน
เกอ๊อฟ ซามูเอล ประธานบริษทั ก่อสร้างบ้านในหมูเ่ กาะโซโลมอน เขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเอง เมือ่
พนักงาน ซึง่ เป็ นลูกจ้างคนหนึ่งของเขาสามารถลดนํ้าหนักได้ 90 ปอนด์ (40 กิโล) ในเวลาเพียงหนึ่งปี
ซามูเอลก้มมองดูพุงตนเอง และถามตัวเองด้วยความสงสัยว่า “ฉันจะทําอย่างเดียวกันได้ไหมหนอ”
ซามูเอลหนัก 290 ปอนด์ (130 กิโล) เป็ นเวลา 10 ปี มาแล้ว เขาต้องทรมานจากโรคความดันโลหิตสูง
ซามูเอล ตระหนักดีว่า เขากําลังเดินไปบนเส้นทางแห่งความตายก่อนวัยอันควร
ซามูเอลรับรูข้ า่ วสารเรือ่ งสุขภาพของแอ๊ดเวนตีสเป็ นอย่างดี เพราะเขาเกิดและเติบโตในบ้านของ
ชาวแอ๊ดเวนตีส อีกทัง้ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนของคริสตจักรด้วย แต่ทุกวันนี้รา่ งกายของเขากลับตรงกันข้ามกับสิง่ ที่
เขาได้รมู้ า เพราะตอนเช้าต่างคนต่างเร่งรีบ ครอบครัวของเขาจึงทําอาหารมือ้ เย็นเป็ นอาหารมือ้ ใหญ่ทส่ี ุดของวัน ซึง่
ก็เหมือนกับชาวเกาะโซโลมอนทัวไป
่ รวมทัง้ ชาวแอ๊ดเวนตีสด้วยอีกจํานวนหนึ่ง
ก่อนรับประทานอาหาร เขาอธิษฐาน “โอพระบิดาขอบคุณพระองค์ ขอทรงอวยพรให้กบั อาหารเหล่านี้
ด้วย” เขาไม่เคยคิดจะอธิษฐานว่า “โอ..พระเจ้าขอทรงประทานพละกําลังให้ขา้ พเจ้า และข้าพเจ้าสามารถควบคุม
ความอร่อยปากด้วยในวันนี้”
วันหนึ่งในตอนต้นปี 2017 ซามูเอลเชิญเฮอร์รคิ ซึง่ เป็ นพนักงานเขียนแบบแปลนบ้าน หรืออาคารให้
กับบริษทั ทีซ่ ามูเอลเป็ นเจ้าของ เฮอร์รคิ เข้ามาพบในห้องของเขาเป็ นการส่วนตัว
หลักจากการทักทายไม่กค่ี าํ เจ้าของและผูจ้ ดั การบริษทั เอ่ยขึน้ ว่า “เฮอร์รคิ คุณจัดการอย่างไรจึงสามารถ
ลดนํ้าหนักได้มากถึงเพียงนี้”
เฮอร์รคิ อธิบายว่า เขาปฏิบตั ติ นตามคําแนะเรือ่ งการออกกําลังกาย และรับประทานอาหารตามรายการ
ที่ เอลเลน จี.ไว้ท์ กล่าวแนะนําไว้ในหนังสือ “คําแนะนําเรือ่ งอาหารการกิน” ถ้าคุณต้องการผมจะนําหนังสือเล่มนัน้
มาให้คุณอ่านในวันพรุง่ นี้ หรือคุณจะให้ผมช่วยในภาคปฏิบตั กิ ไ็ ด้ครับ
ซามูเอล ถามเฮอร์รคิ อีกว่า คุณพร้อมจะช่วยให้ผมเริม่ ต้นปฏิบตั ไิ ด้เมือ่ ไร
เฮอร์รคิ ตอบว่า ถ้าผูจ้ ดั การพร้อม เราเริม่ ต้นในวันนี้เลยก็ได้ครับ
ชายทัง้ สองได้ชวนกันเดินออกจากสํานักงานบริษทั ก่อสร้างทีพ่ วกเขาทํางาน และเริม่ ออกเดินไปตามถนนที่
ตรงไปชายหาด ซึง่ ก่อนจะเดินไปถึงในเส้นทาง 4 กิโลเศษ เฮอร์รคิ ต้องพาซามูเอลนังพั
่ กหลายครัง้ พวกเขาต้อง
เดินใต้เงาต้นไม้ และเดินกลางแดด ซึง่ เป็ นเรือ่ งยากมากสําหรับซามูเอล ซึง่ แทบไม่ได้เดิ นเกินครึง่ กิโลเมตรมาหลาย
ปี แล้ว
เฮอร์รคิ พูดให้กําลังเจ้านายว่า “เมือ่ ผมเริม่ เดินวันแรก ผมเดินได้ไม่ถงึ ห้านาที ผมก็ตอ้ งนังพั
่ ก แล้วเดินต่อ
หลายวันผ่านไปผมเพิม่ เวลาของการเดิน ซึง่ เท่ากับการเพิม่ ระยะทางการเดินด้วย แต่ละวันผมจะเพิม่ เวลาในการ
เดินขึน้ ไปอีก...ขณะทีน่ ้ําหนักตัวของผมเริม่ ลดลง ผมรูส้ กึ ตัวเบาขึน้ และเดินได้ไกลขึน้ ตามลําดับ
ซามูเอลออกเดินทุกเช้า และเพิม่ ระยะทางขึน้ ขณะเดียวกันได้ควบคุมอาหารตามคําแนะนําในหนังสือของ
เอลเลน จี. ไว้ท์ นํ้าหนักของซามูเอลเริม่ ลดเรือ่ ยๆ ผูม้ นี ้ําหนักเกินหลายคนเมือ่ ได้ทราบเรือ่ งการลดนํ้าหนักของ
เฮอร์รคิ และเฮอร์รคิ กําลังช่วยให้ซามูเอลลดนํ้าหนัก พวกเขาชวนกันมาขอคําแนะนําจากเฮอร์รคิ มีผคู้ นจํานวน
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เพิม่ ขึน้ ตามลําดับ เฮอร์รคิ จึงปรึกษากับซามูแอล และทัง้ สองได้ตดั สินใจจัดให้มรี ายการ “ฟรีฟิตเนสเพื่อลดนํ้าหนัก
ขึน้ ” หนึ่งปี ผ่านไปมีคนเข้ามาร่วมรายการ “ฟรีฟิตเนสเพื่อลดนํ้าหนัก” จํานวน 200 คน ทางโบสถ์แอ๊ดเวนตีสมีหอ้ ง
เอนกประสงค์อยูแ่ ล้ว ได้อนุ ญาตให้ใช้หอ้ งนัน้ สําหรับรายการ “ฟรีฟิตเนสฯ” ซึง่ ได้จดั ขึน้ สัปดาห์ละสีว่ นั
เฮอร์รคิ ถามซามูเอลเจ้านายของเขาว่า “หากคุณรูส้ กึ ดีเกีย่ วกับสุขภาพของคุณในเวลานี้ ทําไมคุณไม่
ประยุกต์การเปลีย่ นแปลงนี้เป็ นการทําให้ความรูส้ กึ ดีขน้ึ ในชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณด้วยจะดีไหม”
ฝ่ ายเจ้านายเอง คือซามูเอลอาจจะได้รบั การดลใจ จึงพูดกับ เฮอร์รคิ ว่า “ผมจินตนาการว่าคุณจะรูส้ กึ ดี
ขึน้ อย่างยิง่ หากคุณจะอธิษฐานทุกเช้าตอนตื่นนอน ก่อนเริม่ ต้นออกกําลังกาย”
ขณะเหล่าผูเ้ ข้ารายการ “ฟรีฟิตเนส” มองเห็นว่าร่างกายขอพวกเขากลับไปสู่รปู ร่างเหมือนนักกีฬามาก
ขึน้ เหมือนทีพ่ วกเขาฝั นไว้ บางคนอุทานออกกับเพื่อนสนิททํานองว่า “นี่จอห์นร่างกายของผมแข็งแรงขึน้
นะ คุณมองเห็นกล้ามแขนเป็ นมัดๆ ของผมไหม บ้างก็พดู ลอยๆ ว่า “ได้ผลดีน่เี พื่อน
เฮอร์รคิ และซามูเอลไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ แต่ทงั ้ สองสังเกตว่าพระเจ้าทรงเยียวยาร่างกายของ
เขาทัง้ สองให้ดดี ว้ ยตัวมันเอง และคนอื่นๆ ทีเ่ ข้ารายการก็อุทานออกมาทํานองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมือ่ คนเรา
ปฏิบตั ติ ่อร่างกายของตนเองตามทีพ่ ระเจ้าทรงวางกรอบไว้ ร่างกายก็แข็ง แรงขึน้ เอง โรคหลายโรคก็หายไป
ฝ่ ายซามูเอลยังมีเส้นทางอีกเล็กน้อยทีเ่ ขาพยายามจะไปให้ถงึ ตอนนี้เขาลดนํ้าหนักได้แล้ว 80 ปอนด์ (35
กิโล) ในเวลา 18 เดือน และรูส้ กึ ดีขน้ึ ทัง้ ร่างกาย และจิตใจอย่างไม่เคยรูส้ กึ อย่างนัน้ มาก่อน
ซามูเอลประกาศกับเพื่อนๆ อย่างมันใจว่
่ า ผมสามารถวิง่ ปี นป่ าย และกระโดดโลดเต้นติดต่อกันได้เป็ น
ชัวโมงๆ
่
โดยทีล่ มหายใจไม่หอบแทบขาดใจเหมือนเมือ่ ก่อน แค่หา้ นาทีกย็ าก “ถ้าผมทําได้คนอื่นๆ ก็ทาํ ได้เช่นกัน”
โรคอ้วน หรือการมีน้ําหนักเกินเป็ นปั ญหาหลักของประชากรในหมูเ่ กาะโซโลมอน ซึง่ การมีน้ําเกินเป็ นสาเหตุ
ทําให้เกิดหลายโรคอันเนื่องมาจากสุขภาพเสื่อมโทรม อันรวมไปถึงโรคเบาหวาน ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปให้การสนับสนุ น “โครงการช่วยรักษานิ้วเท้า 10,000นิ้ว” ซึง่ โครงการนี้เริม่ ต้น
ขึน้ ในปี 2017 อีกส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุ นโครงการ “ฟรีฟิตเนสฯ” เพื่อลดนํ้าหนักทีเ่ ฮอร์รคิ และซามูเอลกําลัง
ดําเนินการอยูอ่ ย่างได้ผล ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุ นพันธกิจของพระเจ้าในหมูเ่ กาะ
โซโลมอน....ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน
ข้อมูลด่วน :
• นักสํารวจชาวสเปน อัลวาโร เด เมนดานา ดี ไนรา แล่นเรือมามองเห็นหมูเ่ กาะโซโลมอนครัง้ แรกในปี 1568 เมือ่
ขึน้ ฝั ง่ ได้เห็นสายแร่ทองคําบางๆ บนเกาะ “กัวดัลคานัล” และเกาะ “เมนดานา” ทําให้เชื่อว่าพวกเขาได้พบ
ขุมทรัพย์ของกษัตริยโ์ ซโลมอน จึงตัง้ ชื่อหมูเ่ กาะแห่งนี้ว่า “หมูเ่ กาะโซโลมอน”
• มีการเชื่อว่ามีผคู้ นอาศัยอยูใ่ นหมูเ่ กาะโซโลมอนอย่างน้อย 2,000 ปี ก่อน ค.ศ.
• แนวคิดเรือ่ งการใช้เงินในหมูเ่ กาะโซโลมอน เพื่อการแลกเปลีย่ น หรือซือ้ สินค้าเปลีย่ นไปตามกาลเวลา
แต่ตอนทีน่ กั สํารวจชาวสเปนเดินทางมาถึงยังมีการใช้เปลือกหอย หรือทีเ่ รียกว่า “เบีย้ ” กันอยูบ่ า้ ง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 10 สิ งหาคม 2019
การปูที่นอน
โดย คิ นนี ่ ไอโตเรีย วัย 18 ปี ...หมู่เกาะโซโลมอน
แม้ว่า คินนี่ ไอโตเรีย อายุเพียง 18 ปี แต่เธอได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นมัคนายิกาในโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ โบสถ์หลังนี้ถูกสร้างขึน้ สําหรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียน (ทีม่ หี อพัก) โรงเรียนแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นเกาะแห่ง
หนึ่งของหมูเ่ กาะโซโลมอน
คินนี่รสู้ กึ ตื่นเต้น คุณแม่ของเธอเป็ นมัคนายิกาของโบสถ์แห่งเดียวกัน และเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะ
ได้รบั ความไว้วางใจ ถูกแต่งตัง้ ให้เป็ นมัคนายิกาของโบสถ์
ศิษยาภิบาลเรียกมัคนายิกาของโบสถ์ทงั ้ 8 คนมาประชุมกัน ในจํานวน 8 คน เป็ นนักเรียนเช่นเดียวกับ
เคนนี่รวม 4 คน และเป็ นสมาชิกผูใ้ หญ่ในโบสถ์อกี 4 คน ศิษยาภิบาลได้เอ่ยถึงหน้าทีร่ บั ผิดชอบของมัคนายิกา
ของ “โบสถ์วทิ ยาลัยเบทิคามา แอ๊ดเวนตีส” ศิษยาภิบาลบอกกับคินนี่ และมัคนายิกาคนอื่นๆ ว่า พวกเขามี
งานรับผิดชอบทีพ่ เิ ศษมาก พวกเขาจะมองหา สังเกต และฟั งว่ามีเด็กนักเรียนหญิงคนอื่นๆที่ อยูใ่ นหอพักมีความ
ต้องการรีบด่วนอะไรบ้าง
คินนี่ และเวนดีเ้ ริม่ ทํางานทันที ทัง้ สองเดินผ่านหอพักของพวกเขา ซึง่ เป็ นห้องใหญ่มเี ตียง 2 ชัน้ สําหรับ
นักเรียนหญิง 40 คน ทัง้ สองมองดูผา้ ปูทน่ี อน ผ้าห่ม และหมอน ว่าอยูใ่ นสภาพใช้การได้ดหี รือไม่ พวกเขาส่องดูราว
แขวนผ้าด้วยว่านักเรียนมีเสือ้ ผ้า เครือ่ งเขียนเช่น ปากกา และสมุดดินสอเพียงพอไหม เมือ่ ทัง้ สองพบว่ามีเด็กหญิง
คนใดอาจต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาจะพูดคุยกับเด็กคนนัน้ เช่นพูดว่า
“เธอสบายดีไหม” เวนดีถ้ าม “การเรียนของเธอเป็ นอย่างไร” “เธอต้องการให้เราช่วยอะไรหรือเปล่า” คินนี่
ถามต่อ เด็กบางคนตอบว่าพวกเขาต้องการชุดนักเรียน คนอื่นๆ อาจเอ่ยถึงปากกา และกระดาษ
คินนี่ และเวนดี้ มองเห็นทีน่ อนของ “มิทลีน” ทีไ่ ม่มเี ครือ่ งนอนเหมือนคนอื่น คือไม่มที น่ี อน ไม่มผี า้ ปูทน่ี อน
มีเพียงหมอนเก่าๆ ใบหนึ่งทีน่ กั เรียนคนหนึ่งซือ้ หมอนใหม่ แล้วยืน่ หมอนใบเก่าให้ มิทลีนไม่มเี สือ้ สีขาว ซึง่ เป็ น
เครือ่ งแบบนักเรียนอย่างถูกต้องและไม่มกี ระโปรงสีดาํ สําหรับสวมเข้าชัน้ เรียน ดูเหมือน “มิทลีน” ขาดแคลนหลาย
สิง่ เมือ่ คินนี่ และเวนดี้ ถามหา มิทลีน เพื่อพูดคุยกับเธอว่าต้องการให้ช่วยในสิง่ ใดบ้าง นักเรียนคนหนึ่งบอกว่า
มิทลีนเดินทางไปกับคณะนักร้อง เพื่อร้องเพลงกับกลุ่มนักร้องของโรงเรียน ซึง่ มีการจัดคอนเสิรต์ นักเรียนขึน้ ที่
พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเมืองโฮเนียรา เมืองหลวงของประเทศ
ส่วนเด็กหญิงคนอื่นๆ บอกว่า มิทลีน พึง่ มาเข้าเรียนปี แรก เธออยูเ่ กรดเจ็ด และเธอพึง่ ย้ายจากเกาะแห่ง
หนึ่งมาเข้าเรียนเมือ่ ต้นปี การศึกษานี่เอง คุณพ่อคุณแม่ของมิทลีนไม่ใช่แอ๊ดเวนตีส แต่พวกเขาพยายามอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะช่วยลูกสาวของพวกเขา คุณแม่ของมิทลีนทําขนมอบหลายอย่างขึน้ พร้อมทัง้ นํ้ามะนาว และคุณพ่อเป็ นคน
นําไปขาวแต่พวกเขายังไม่มรี ายได้เพียงพอ
เด็กหญิงคนหนึ่งเล่าให้คนิ นี่ และเวนดีฟ้ ั งว่า บางคืนเด็กนักเรียนในหอพักบางคนพูดอะไรบางอย่างทําให้
มิทลีนร้องไห้ เพื่อนบางคนอาจพูดล้อเลียนเธอ ว่าถ้ายากจนมากก็ไม่ควรจะมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ บางครัง้
เด็กหญิงบางคนก็หวั เราะเยาะในความขาดแคลนของเธอ แทนทีจ่ ะนึกสงสาร
คินนี่ และเวนดี้ ไปพบศาสนาจารย์ และเล่าเรือ่ งราวของมิทลีน ให้เขาฟั ง ศาสนาจารย์พดู ว่า วันนี้เป็ น
วันอาทิตย์ไม่มชี นั ้ เรียนอยูแ่ ล้ว เวลาบ่ายสองโมงให้เราเข้าไปในเมืองเพื่อซือ้ เครือ่ งนอนด้วยกัน เพื่อนํามา
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ให้มทิ ลีน พวกเขาซือ้ ทีน่ อนหนาขนาด 5 เซ็นต์ เพื่อนํามาปูบนเตียงของมิทลีน ซือ้ ผ้าปูทน่ี อนสีน้ําตาล ซือ้ ผ้าห่มทีม่ ี
ลายดอกไม้เล็ก ซือ้ หมอน และปลอกหมอนใหม่ ซือ้ เสือ้ นักเรียนสีขาว และกระโปรงนักเรียนสีดาํ ซือ้ ปากกา ดินสอ
และกระดาษ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
เมือ่ มาถึงโรงเรียน คินนี่ และเวนดีว้ างทีน่ อนลง และปูทน่ี อน นําหมอนใส่ปลอกใหม่ให้ดเู รียบร้อย แล้วแขวน
เสือ้ และกระโปรงบนทีแ่ ขวน ส่วนพวกสบู่ ยาสีฟัน และเครือ่ งเขียนวางไว้บนทีน่ อนใหม่ วันนัน้ มิทลีน และคณะ
นักร้องกลับมาจากร้องเพลงมาถึงโรงเรียนประมาณหนึ่งทุ่ม มิทลีนเกือบช็อกทีไ่ ด้เห็นทีน่ อนใหม่ ผ้าปูใหม่ และ
หมอนใหม่ พร้อมทัง้ เสือ้ และกระโปรงใหม่ พร้อมของใช้ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน ...ปากกา
มิทลีน ถามเพื่อนว่า “ทีน่ อน และหมอนของใคร เสือ้ และกระโปรง และข้าวของบนเตียงนี้ดว้ ย ”
“เป็ นของเธอทัง้ หมดนันแหละ”
่
เด็กหญิงคนหนึ่งตอบ “มีบางคนซือ้ มาให้เธอ” มิทลีนถามว่า บอกหน่ อยได้
ไหมใครซือ้ ของพวกนี้มาให้ฉนั
“พีค่ นิ นี่ และพีเ่ วนดี้ พีช่ นั ้ มัธยมปลายสองคน เป็ นคนซือ้ ของทัง้ หมดทีเ่ ห็นนี้มาให้เธอ”
ไม่ถงึ ครึง่ ชัวโมงต่
่
อมา ทัง้ คินนี่ และเวนดี้ ได้พากันเดินมายังหอพัก และตรงมายังเตียงนอนของมิทลีน พอ
มิทลีนมองเห็นชัดว่าเป็ น คินนี่ และเวนดี้ เธอได้ตรงเข้ามาไหว้ขอบคุณ สําหรับสิง่ ของทีพ่ ท่ี งั ้ สองซือ้ มา
ให้ พลางคินนี่ได้กอดมิทลีนเพื่อเป็ นการให้กําลังใจ บอกว่าไม่เป็ นไร ศิษยาภิบาลโบสถ์เป็ นผูพ้ าพีท่ งั ้ สองไปซือ้ ของ
เหล่านี้เมือ่ ตอนบ่ายนี่เอง
“หนูไม่เคยคิดว่าจะมีใครซือ้ ทีน่ อน เสือ้ และกระโปรงให้” มิทลีนกล่าว “พีท่ งั ้ สองได้ทาํ สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่สาํ หรับหนู
เมือ่ คุณพ่อ คุณแม่ของหนูได้ยนิ ในเรือ่ งนี้ ท่านคงจะพากันดีใจอย่างทีส่ ุด ทีพ่ ท่ี งั ้ สองทําเพื่อหนู ”
คินนี่ และเวนดีต้ ่างรูส้ กึ ดีใจมาก ทีไ่ ด้เห็นความตื่นเต้นดีใจของมิทลีน เธอทัง้ สองมองเห็นว่าพระเจ้าทรง
มีแผนการสําหรับผูค้ นทีจ่ ะให้การช่วยเหลือกับคนอื่นทีช่ วี ติ ลํา บากกว่า
“ไม่เป็ นไรนะมิทลีน” เวนดีก้ ล่าว พลางเดินเข้ามาสวมกอดมิทลีน และกล่าวว่า “นี่เป็ นงานทีพ่ ระเจ้า
ทรงมอบให้พท่ี งั ้ สอง ทีจ่ ะให้การช่วยเหลือในครัง้ นี้”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสตทุกท่านทัวโลก
่
ทีไ่ ด้ให้การช่วยเหลือพันธกิจของพระเจ้าในหมูเ่ กาะ “โซโลมอน”
ในไตรมาสนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย
ข้อมูลด่วน :
• “วิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเบทิคามา” มีนกั เรียนรวม 520 คน มีหอพักหญิง 5 หลัง และมีหอพักชาย 6 หลัง มีโบสถ์ 1
หลัง ซึง่ มีหอ้ งพิเศษหนึ่งห้องสําหรับให้บริการชุมชน
• มีการใช้เปลือกหอยสังข์เป็ นเครือ่ งมือให้เสียงกันอย่างกว้างขวางทัวแปซิ
่
ฟิก รวมทัง้ เกาะโซโลมอน มีประเพณี
การใช้เปลือกหอยสังข์แทนแตร เพื่อเป่ าเรียกผูค้ นให้มารวมตัวกัน เพื่อเหตุการณ์สาํ คัญ การเป่ าเปลือกหอยสังข์
หลังจากทีด่ ดั แปลงให้ลมทีเ่ ป่ าผ่านบางจุด และปิ ดไว้บางจุ ดทําให้เกิดเสียงเป็ นเอกลักษณ์ของมัน และเป็ น
สัญญาณทีร่ บั รูก้ นั เฉพาะถิน่
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 17 สิ งหาคม 2019
ทํางานในวันสะบาโต
เล่าโดย โซฟี บัวมา วัย 44 ปี ...นิ วคาลีโดเนี ย
โซฟี บัวมา ยอมรับว่าวันเสาร์ หรือวันทีเ่ จ็ดของสัปดาห์ เป็ นวันสะบาโตทีพ่ ระคัมภีรก์ ล่าวถึง ตามทีอ่ าจารย์
ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณในทีส่ าธารณะอ้างถึงในทีป่ ระชุมเผยแพร่
แต่เธอไม่ยอมหยุดทํางานในวันสะบาโต ซึง่ เธอทํางานในร้านขายอาหารสด ผัก และผลไม้ บนเกาะเล็กๆ ชื่อ
เกาะ “มาเร” อยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง “นิวคาลีโดเนีย” อันเป็ นพืน้ ทีใ่ นเขตการปกครองของฝรังเศสในแปซิ
่
ฟิกใต้
โซฟี ทาํ งานสีว่ นั ในหนึ่งสัปดาห์ คือทํางานวันอังคารถึงวันศุกร์ในร้านขายอาหารสด ผัก และผลไม้ ขณะ
ทีเ่ พื่อนร่วมงานอีกคนชื่อ “เซลิน” ทํางานในวันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์
โซฟี รสู้ กึ เป็ นกังวลใจทีต่ อ้ งทํางานในเย็นวันศุกร์ ซึง่ ตามการนับเวลาเริม่ ต้นของวันในพระคัมภีร์ จะเริม่ นับ
วันใหม่เวลาอาทิตย์ตกดินของวันหนึ่ง ไปจนถึงเวลาอาทิตย์ตกดินของวันถัดไป ดังนัน้ โซฟี ไม่สบายใจอย่าง
ยิง่ ทีต่ อ้ งทํางานในเย็นวันศุกร์จนถึงเวลา 19:00 น. ซึง่ เลยเวลาดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว (เวลาดวงอาทิตย์ตกดินจะ
แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ช่วงของวัน และในแต่ละฤดูกาล เริม่ จากเวลา 17:30-18:45 น.)
โซฟี ไม่ตอ้ งการลาออกจากงาน เพราะเกาะทีโ่ ซฟี ตงั ้ บ้านเรือนอยูง่ านหายากมาก และเงินเดือนที่ เธอได้รบั
จากนายจ้างสามารถเลีย้ งดูทงั ้ ครอบครัวได้ โซฟี อธิษฐานต่อพระเจ้า ก่อนทีจ่ ะขอเปลีย่ นกะเวลาทํางาน
กับเซลิน เพื่อนร่วมงาน
ในวันศุกร์หนึ่งขณะทีโ่ ซฟี กําลังทํางาน เธอรูส้ กึ เสียใจทีต่ อ้ งทํางานในวันสะบาโตอีกสะบาโตหนึ่ง ทันใดนัน้
โซฟี ได้รบั โทรศัพท์จาก “เซลิน” เพื่อนร่วมงานของเธอ เซลินบอกว่า “ตอนนี้ฉนั กําลังอยูท่ เ่ี มือง “โนยูเมีย” ซึง่ เป็ น
เมืองหลวงของเขตปกครอง “นิวลีโดเนีย” เพราะไม่สามารถจองตั ๋วเครือ่ งบินกลับมาทีเ่ กาะ “มาเร” เพื่อรับงานต่อจาก
เธอในเวลา 19:00 น.ได้ตามปกติ จึงอยากขอให้โซฟี อยูท่ าํ งานต่อในวันพรุง่ นี้อกี หนึ่งวัน
หลังจากฟั งคําขอร้องจบ โซฟี ตดั สินใจตอบ “เซลิน” ในทันทีว่า “ไม่ได้.. เธอก็ทราบแล้วว่า วันเสาร์เป็ นวัน
สะบาโตของพระเจ้า และฉันจะไปนมัสการพระเจ้าของฉัน ” ตอบเสร็จ ไม่มเี สียงของเซลินพูดอะไรต่ออีก โซฟี จงึ วาง
สาย
สักครูใ่ หญ่ โซฟี ได้รบั ข้อความในมือถือของเธอ เป็ นข้อความจากเจ้าของร้านขายอาหารทีโ่ ซฟี ทาํ งาน ซึง่
กําลังอยูท่ เ่ี มืองหลวงเช่นเดียวกับ “เซลิน”
ข้อความนัน้ บอกว่า “เธอต้องเปิ ดร้านขายอาหารวันพรุง่ นี้ ซึง่ เป็ นวันเสาร์”
โซฟี อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเธอในการตัดสินใจ แล้วโซฟี ตอบข้อความไปว่า “ไม่...ฉันจะไม่เปิ ดร้านวัน
พรุง่ นี้ เพราะเป็ นวันทีฉ่ นั จะไปนมัสการพระเจ้า ”
หลังจากนัน้ ครูห่ นึ่ง เจ้าของร้านได้ส่ง ข้อความกลับมา “ไม่มปี ั ญหา ไม่ตอ้ งเปิ ดร้านฯก็ได้”
ทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโตนัน้ โซฟี ยังมีความกังวลมาก เธอปรับทุกข์กบั สมาชิกสตรีอาวุโสคนหนึ่งในเรือ่ งปั ญหา
ของเธอ สตรีอาวุโสให้คาํ แนะนําว่า “ไม่ตอ้ งกลัวมนุ ษย์...แต่ให้ยาํ เกรงพระเจ้า”
ในวันอาทิตย์โซฟี ทราบว่าเพื่อนร่วมงานยังไม่กลับ โซฟี จงึ เปิ ดร้าน เจ้าของร้านได้มาทีร่ า้ นในวันอาทิตย์นนั ้
ด้วย และเธอรูส้ กึ เสียอารมณ์มาก เธอบ่นว่า
“ร้านของเราไม่เคยปิ ดในวันเสาร์มาก่อน ฉันขอสังว่
่ า อย่าให้เราต้องปิ ดร้านในวันเสาร์อกี ”
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โซฟี กล่าวเตือนความทรงจําสตรีเจ้าของร้านว่า “ถ้าคุณจะให้ฉนั หยุดทํางาน ก็ให้คุณบอกฉันได้ไม่
ต้องเกรงใจ หรือสงสารฉัน”
เจ้าของร้านไม่พดู อะไรต่อ โซฟี ยงั ทํางานของเธอต่อไป ต่อมาอีกสองสามสัปดาห์ เจ้าของร้านอนุ ญาตให้
โซฟี หยุดงานได้สว่ี นั เพื่อพา “แคทเธอรีน” ซึง่ เป็ นลูกสาวของเธอเอง ซึง่ อยูใ่ นวัยรุน่ ไปยังเมืองหลวง แต่
เมือ่ โซฟี กลับมาทํางาน เจ้าของร้านบอกกับโซฟี ว่า “เธอต้องทํางานพิเศษสีว่ นั เพื่อชดเชยวันทีไ่ ด้ลาไป” และสองในสี่
วันตกอยูใ่ นวันสะบาโต
โซฟี พยายามเปลีย่ นวันกับเพื่อนร่วมงาน แต่เจ้าของร้านยืนยันห้ามสับเปลีย่ น เพราะแต่ละคนมีตารางทํา
งานเต็มอยูแ่ ล้ว ตกลงโซฟี ตอ้ งทํางานในสองวันสะบาโตนัน้ และแต่ละวันสะบาโตเมือ่ เธอปิ ดร้านเธอร้องไห้...เมือ่
กลับถึงบ้าน และตกกลางคืน โซฟี ไม่อาจข่มตาให้หลับได้ ตลอดคืนทําได้แบบหลับๆ ตื่นๆ
ในความทุกข์กงั วลใจ โซฟี อธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ได้รบั อนุ ญาตให้หยุดในวัน
สะบาโตด้วย และโซฟี ได้ขอให้สมาชิกโบสถ์อธิษฐานเผื่อ เธอด้วยเช่นกัน
สองสามวันต่อมา เจ้าของร้านประกาศตารางใหม่ โดยให้โซฟี ทาํ งานล่วงเวลา 3 ชัวโมงทุ
่
กวัน ตามวัน
ทีเ่ จ้าของร้านกําหนดให้ ซึง่ การทํางานล่วงเวลา จะทําให้โซฟี ได้รบั ค่าจ้างมากขึน้
ส่วนตารางทํางานปกติ เจ้าของร้านบอกกับโซฟี ว่า “จากนี้เป็ นต้นไปคุณจะทํางานจากวันอาทิตย์ถงึ วันพุธ ”
โซฟี แทบจะไม่เชื่อหูของตนเอง เธอดีใจและเปิ ดยิม้ กว้าง พอเลิกงานโซฟี รบี เดินทางกลับบ้าน เพื่อ
บอกข่าวดีกบั สามี
ปั จจุบนั โซฟชีได้รบั เงินเดือนเป็ นหลัก ไม่ค่อยได้ทาํ ล่วงเวลา แต่ เธอไม่ใส่ใจในเรือ่ งนี้ เธอสามารถ
ไปนมัสการพระเจ้าได้ในวันสะบาโต
“เงินเดือน ไม่ใช่เรือ่ งสําคัญสําหรับฉัน” โซฟี บอกกับใครๆ “ความชื่นชมยินดีของฉันคือได้ไปนมัสการพระเจ้า
อย่างเป็ นอิสระในวันสะบาโต”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยสร้างห้องโรงเรียนวันสะบาโตสองห้อง โดย
เชื่อมต่อกับอาคารโบสถ์แอ๊ดเวนตีสเมือง “มาเร” ซึง่ เป็ นโบสถ์ทโ่ี ซฟี ไปนมัสการเป็ นประจํา ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีไ่ ด้ถวายทรัพย์เพื่อส่งเสริมพันธกิจของพระเจ้าในหมูเ่ กาะ “นิวคาลีโดเนีย” ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้โบสถ์ของท่าน และตัวท่านเองด้วย
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม :
• โปรดอธิษฐานเผื่อหมูบ่ า้ นของโซฟี คือหมูบ่ า้ น “เมบูเอท” โซฟี และสามี เป็ นคู่สามี-ภรรยาเพียงคู่เดียวทีเ่ ป็ น
แอ๊ดเวนตีสในหมูบ่ า้ น และทัง้ หมูบ่ า้ นมีประชากรรวมประมาณ 1,500 คน
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ :
• มิชชันนารี ครอบครัวแรกของแอ๊ดเวนตีส คือ กัปตัน จี.เอฟ.โจนส์และภรรยา ซึง่ แล่นเรือจากออสเตรเลีย เข้า
เทียบท่าที่ “นัวเมีย นิวคาลีโดเนีย วันที่ 23 ตุลาคม 1925 เกาะนี้มที ่าเรือทีเ่ ทียบท่าได้ยากทีส่ ุดในแปซิฟิกใต้
• หมูเ่ กาะแห่ง “นิว คาลีโดเนีย” ประกอบขึน้ ด้วยหมูเ่ กาะแห่งไพนส์ หมูเ่ กาะโลยันตี้ หมูเ่ กาะนิวคาลีโดเนีย หมูเ่ กาะวัลลิส และหมูเ่ กาะฟูตูนา
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 24 สิ งหาคม 2019
ทูตสวรรค์ในลมพายุ
เล่าโดย แอนนี ่ ปาอะมา วัย 48 ปี ...นิ วคาลีโดเนี ย
แอนนี่ ปาอะมา เติบโตมาในครอบครัวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในแปซิฟิกใต้ แห่งนิวคาลีโดเนีย แต่
เมือ่ เธอแต่งงานตอนอายุ 16 ปี เธอได้ตดิ ตามสามี และออกจากโบสถ์ไป สามีของแอนนี่คอื “ลีออนส์” หลายปี ผ่านไป
ทัง้ สองมีลกู สองคน
ลีออนส์เป็ นนักดื่ม บ่อยครัง้ เมือ่ กลับมาถึงบ้านขณะยังเมาเหล้า สองสามีภรรยาก็จะทะเลาะกัน มีบาง
ครัง้ ลีออนส์จะลงมือกับลูกๆ เป็ นการระบายอารมณ์
เย็นวันหนึ่ง แอนนี่ได้ยนิ เสียงเหมือนลีออนส์ตะโกนมาแต่ไกล ขณะเขาขึน้ บันไดมาบนเนินก่อนจะ
ถึงบริเวณตัวบ้าน พืน้ ดังกล่าวเป็ นเขตรอบนอกของเมือง “นัวเมีย” ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศ แอนนี่
คิดในตอนนัน้ ว่า น่ าจะเป็ นเสียงโหวกเหวกสามีซง่ึ กําลังเมาเหล้า และเมือ่ เขาเข้าบ้านมา คงไม่แคล้วจะทะเลาะกัน
เหมือนครัง้ ก่อนๆ เมือ่ เขาเมากลับมา เขาจะชวนทะเลาะ
มีแสงฟ้ าแลบ เสียงฟ้ าร้องส่องสว่างเป็ นครัง้ ๆ ก่อนหน้านี้วทิ ยุประกาศรายงานจากกรมอุตุนิยมว่า “พายุอะ
ริกา” จะพัดโจมตีทวเขตพื
ั่
น้ ที่ คาลีโดเนีย และได้แนะนําให้ประชาชนอยูแ่ ต่ในบ้าน เพื่อความปลอดภัย
แอนนี่ไม่ตอ้ งการถูกกักตัวอยูใ่ นบ้านกับชายขีเ้ มา ทีเ่ มาแล้วกลายเป็ นคนชอบความรุนแรง เธอจึงจูง
มือ “มอร์เกน” ลูกสาววัย 3 ขวบ แล้วอุม้ ลีออนเซ ลูกชายวัน 8 เดือน แล้วตรงไปขึน้ รถยนต์ของครอบครัวซึง่ จอด
อยูด่ า้ นหลังบ้าน ติดเครือ่ งยนต์ แล้วขับออกไปอีกทางหนึ่ง โดยไม่ผ่านหน้าบ้าน
แอนนี่ขบั รถออกไปไกล โดยไม่มเี ป้ าหมาย เธอเหลือบดูเข็มซึง่ บอกปริมาณของนํ้ามันรถ แอนนี่จอดรถใกล้
ต้นไม้ขา้ งทางต้นหนึ่ง เธอไม่แน่ ใจว่าเธอขับรถมาถึงไหน แต่เชื่อว่าเป็ นสถานทีป่ ลอดภัยท่ามกลางลมพายุทโ่ี หม
กระหนํ่ารุนแรง ข้างนอกรถฝนตกหนั ก และอากาศเยือกเย็น แอนนี่พง่ึ คิดได้ว่า เธอควรได้นําผ้าห่มติดรถมาด้วย
อย่างน้อยสักสองผืนสําหรับลูกๆ
แอนนี่เหลียวหลังมองดูลกู ทัง้ สองทีเ่ บาะหลัง และได้เห็นพวกเขากําลังหลับสนิท ตอนนัน้ เธอคิดถึง
พระเจ้าขึน้ อย่างจับใจ เป็ นเวลาหลายปี มาแล้ว ทีเ่ ธอไม่เคยมีความรูส้ กึ เช่นนี้ แอนนี่จงึ อธิษฐานออกมาว่า
“โอพระเจ้า ถ้าพระองค์ทรงพระชนม์อยูโ่ ปรดพิทกั ษ์รกั ษาลูกๆ ของข้าพระองค์ในคืนนี้ให้ปลอดภัยด้วยเถิด...ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
ในความเหน็ดเหนื่อย ความง่วงจัดได้เข้าครอบคลุมแอนนี่ เธอจัดให้เก้าเอนหลังเต็มที่ แล้วล็อคประตูโดย
เปิ ดกระจกด้านคนขับ และด้านคนนังคู
่ ่ดา้ นละประมาณ 2 นิ้วเพื่อให้อากาศถ่ายแทได้บา้ ง ก่อนทีแ่ อนนี่จะหลับตา
เธอมองออกไปผ่านหน้าต่างรถ มีแสงสว่างพอประมาณเหมือนสวรรค์เปิ ดออก แอนนี่มองเห็นบันได มีทตู สวรรค์
หลายองค์เดินขึน้ ลง (เหมือนยาโคบได้เห็นในความฝั นในครัง้ ก่อนโน้น ) แอนนี่แหงนหน้าขึน้ สายตาสอดส่ายขวา
และซ้ายเพื่อจะมองหาบัลลังก์ของพระเจ้า แต่มองไม่เห็น
ทันใดนัน้ แอนนี่มองเห็นทูตสวรรค์สามองค์เดินลงบันไดมา พวกเขาสวมเสือ้ คลุมยาวสีขาว สีขาวจัดขาวกว่า
ความขาวของสิง่ ใดๆ ทีแ่ อนนี่เคยได้เห็นมา พลันทูตองค์หนึ่งลอยมาอยูด่ า้ นหน้าของรถยนต์ แอนนี่จอ้ งดูใบหน้าของ
ทูตสวรรค์องค์นนั ้ มีแสงสว่างออกมาจนไม่อาจมองเห็นใบหน้าได้ชดั เจน เพียงแต่เห็นว่าทูตสวรรค์มรี า่ งกายสูง และ
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มีปีก บริเวณปี ก และทัวทั
่ ง้ ตัวมีแสงสว่างส่องออกมาโดยรอบ ทูตสวรรค์องค์ทอ่ี ยูด่ า้ นหน้ากางปี กออกคลุมหน้ารถ
ของฉันไว้ ส่วนทูตสวรรค์อกี สององค์ยนื อยูส่ องข้างของตัวรถ และกางปี กออกคลุมตัวรถไว้ทงั ้ คัน
แอนนี่รสู้ กึ ตกใจกลัว จนตัวสัน่ เธอมีความรูส้ กึ เหมือนกับว่าตัวรถยนต์เป็ นเหมือนแปลนอนของเด็ก
ตัวรถขยับซ้ายขวาไปมาเบาๆ ทันใดความอบอุ่นแสนสบายได้เติมเต็มไปทัวห้
่ องโดยสารของรถยนต์
ทันใดนัน้ ความตกใจกลัวของแอนนี่หายไป เธอรูส้ กึ มีสนั ติสุขเติมเต็ม หนังตาของเธอหนักอึง้ และหลับไป
แอนนี่ได้นอนหลับลึกไปอย่างไม่รตู้ วั
แอนนี่ต่นื ขึน้ พร้อมเสียงปลุกของนกตัวเล็กๆ หลายตัวทีส่ ่งเสียงร้องเพลงบนกิง่ ของต้นไม้ทอ่ี ยูข่ า้ งรถ เธอตัง้
สติได้มองออกไปนอกรถ สายตาทันได้เห็นทูตสวรรค์กําลังหุบปี ก และค่อยๆ บินสูงขึน้ ไป และหายไปในบนท้องฟ้ า
ขณะบรรยากาศของสิง่ มหัศจรรย์ได้ค่อยๆ หายไป แอนนี่ตระหนักว่า คําอธิษฐานของเธอได้รบั คําตอบใน
รูปลักษณ์ทย่ี ง่ิ ใหญ่ ทันใดนัน้ แอนนี่อธิษฐานอุทศิ ถวายตัวแด่พระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ขอถวายชีวติ จิตใจ
ของข้าพระองค์แด่พระองค์ตงั ้ แต่น้ีเป็ นต้นไป ขอทรงช่วยข้าพระองค์อย่าได้กลับไปใช้ชวี ติ ในทางโลกอีกต่ อไป ข้า
พระองค์สญ
ั ญาว่าจะดํารงชีวติ เพื่อพระองค์ตลอดไป...กราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
เมือ่ แอนนี่เหลือบดูเข็มบอกระดับนํ้ามันในรถ เห็นมีน้ํามันเหลืออยูเ่ กือบครึง่ ถัง แอนนี่ตดั สินใจขับรถ
เดินทางกลับบ้านไปหาคุณแม่ของเธอ แอนนี่จาํ ได้ว่าก่อนทีเ่ ธอจะออกจากบ้านมาติดตามสามี คุณแม่ต่อต้านไม่ให้
เธอปลงใจกับชายคนนี้ทเ่ี ป็ นสามี ดังนัน้ เมือ่ แอนนี่ออกบ้านมา แม้จะประสบกับการขาดแคลนเพราะสามีชอบดื่ม
เหล้า และชอบการสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง คุณแม่กไ็ ม่ได้ให้การช่วยเหลือใดๆ แต่เมือ่ แอนนี่ขบั รถพาลูกกลับไปถึงบ้าน
คุณแม่ให้การต้อนรับแอนนี่อย่างอบอุ่น และให้การต้อนรับหลานทัง้ สองอย่างแสนยินดีปรีดา
ทีบ่ า้ นของคุณแม่ แอนนี่ได้พบว่า บ้านของเธอทีเ่ ธอจากมาพ้นอันตรายไม่ได้รบั ความเสียหายใดๆ จากพายุ
ไซโคลน พายุเพียงพัดรูปของ “บ๊อบ มาร์เลย์” ซึง่ กําลังดูแลต้นกัญชาตกจากฝาบ้าน และรูปนัน้ ฉีกขาด และลีออนส์
ได้โยนกรอบรูป และรูปทีฉ่ ีกขาดนัน้ ลงบนเตาไฟนอกบ้าน ส่วนในคืนนัน้ ทีแ่ อนนี่ขบั รถยนต์หนีออกมา ลีออนส์กลับ
มาเห็นบ้านว่างเปล่าไม่เห็นภรรยาและลูก พร้อมทัง้ ไม่เห็นรถยนต์ ก็เข้าใจเอาเองว่าแอนนี่ขบั รถยนต์พาลูกหนีจาก
อันตรายของพายุไซโคลน ก็คอยฟั งข่าวด้วยความเป็ นห่วงอย่างทีส่ ุด อย่างไม่เคยรูส้ กึ อย่างนัน้ มาก่อน ว่าภรรยาและ
ลูกไปอยูท่ ไ่ี หนปลอดภัยดีหรือเปล่า จนกระทังได้
่ ทราบข่าวจากมือถือของภรรยาจึงโล่งอกโล่งใจ
ลีออนส์ ถามแอนนี่อย่างร้อนรนว่า “เมือ่ คืนทีผ่ ่านมาตอนพายุไซโคลนเข้า คุณและลูกอยูท่ ไ่ี หนผมเป็ นห่วง
แทบแย่ ผมกลับมาบ้าน พบแต่บา้ นว่างเปล่า ”
แอนนี่ค่อยๆ พรรณนาว่า “ตอนประมาณสองทุ่มฉันได้ยนิ คุณเมาเหล้าร้องตระโกนอยูบ่ นทางเดิน ฉันคิดว่า
เป็ นคุณกําลังเมาจัด เมือ่ เข้าบ้านมาจะต้องทะเลาะกันแน่ ลูกๆก็อาจโดนลูกหลง ฉันจึงพาลูกขึน้ รถรีบขับหนีคุณ
ออกไปโดยทันที” เมือ่ ลีออนส์ได้ฟัง เขาสันศี
่ รษะช้าๆ
“นันไม่
่ ใช่ผมแน่ เมือ่ วานนี้ผมไม่ได้ด่มื เหล้าแม้แต่นิดเดียว คงจะเป็ นเพื่อนบ้านคนใด คนหนึ่ง ”
หลังจากวันนัน้ แอนนี่ และลีออนส์ ปรับความเข้าใจกัน แอนนี่บอกว่าตอนนี้ฉนั ได้อุทศิ ถวายตัวให้
กับพระเจ้าแล้ว และฉันจะเป็ นคริสเตียนทีด่ ี และไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ฉันคงไม่ตอ้ งอดทนต่ออารมณ์รา้ ยตอนคุณเมา
เหล้าอีกต่อไป ฉันจะยังอยูท่ บ่ี า้ นของคุณแม่ ให้เราจะแยกกันอยูส่ กั ช่วงหนึ่งดูไปว่าเรารักกันจริงไหม
และเราจะปรับตัว ปรับใจ ปรับชีวติ ให้เข้ากันได้หรือ ไม่”
แอนนี่รกั ษาสัญญาของเธอไว้กบั พระเจ้าและทําการรับใช้พระองค์ เมือ่ ลีออนส์ สัญญาต่อหน้าคุณแม่
ว่าเขารักแอนนี่จริงใจ และรักลูกทัง้ สองสุดหัวใจ ขอให้เขาได้รบั โอกาสปรับปรุงตัวใหม่ จะไม่เป็ นคนขีเ้ มาชอบ
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ทะเลาะกับภรรยาอีกต่อไป ทัง้ สองได้เข้าสู่พธิ แี ต่งงานทีส่ นามหญ้าข้างโบสถ์อย่างเป็ นทางการอีกครัง้ ส่วนแอนนี่
ได้รบั การเลือกให้เป็ นมัคนายิกาของโบสถ์ ซึง่ เป็ นตําแหน่ งทีแ่ อนนี่เคยทํามา แต่ได้ทง้ิ ไปเมือ่ สิบกว่าปี ก่อน
หลังจากทีล่ อี อนส์ได้ฟังเรือ่ งทีแ่ อนนี่ และลูกๆ ได้รบั การปกป้ องโดยทูตสวรรค์สามองค์อย่างน่ าอัศจรรย์
ลีออยส์ได้เลิกวิธกี ารใช้ความรุนแรงของเขา และขณะนี้แอนนี่กําลังอธิษฐาน เพื่อให้ลอี อนส์กลับใจรับบัพติศมาใหม่
อีกครัง้ หนึ่ง
ลูกทัง้ สองคนของพวกเขา ปั จจุบนั เป็ นวัยรุน่ กันทัง้ สองคน พวกเขาไม่อยากเชื่อว่าเขาทัง้ สองเป็ นผู้ มสี ่วน
ในการอัศจรรย์อนั น่ าระทึกใจของคืนนัน้ พวกเขาปรารถนาจะได้รบั ประสบการณ์บางสิง่ ทีค่ ล้ายกันสักครัง้ ในชีวติ ของ
พวกเขา แอนนี่บอกลูกทัง้ สองว่าพวกอาจได้รบั ในวันหนึ่งข้างหน้า
“ลูกๆ ต้องรักษาระดับความสัมพันธ์กบั พระเจ้าไว้อย่างใกล้ชดิ และสนทนากับพระองค์ทุกวัน ...และแล้ว
วันหนึ่งพระเจ้าจะทรงเผยพระองค์เองให้ลกู ๆ ได้ประจักษ์”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลก
่
ทีไ่ ด้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามเป็ นพิเศษ เงินถวาย
ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามส่วนหนึ่ง ได้ถูกนําไปสร้างห้องเรียน สําหรับชัน้ เรียนสะบาโตขึน้ สองห้องทีโ่ บสถ์ “มาเร” ใน
หมูเ่ กาะ “นิวคาเลโดเนีย” ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 31 สิ งหาคม 2019
ช่องทางแห่งความหวัง
เล่าโดย วิ ลเลีย่ ม อะรามา วัย 49 ปี ...ประเทศนิ วซีแลนด์
วิลเลีย่ ม อะรามา ศาสนาจารย์ ในเมืองด้านเหนือของ “เคอริ-เคอริ” ในประเทศนิวซีแลนด์อา่ นอีเมล์ทไ่ี ด้รบั อย่าง
สนใจ ข้อความว่า
“สวัสดี...ช่องทางแห่งความหวัง ผมและภรรยากําลังจะย้ายมาอยูท่ เ่ี คอริ-เคอริ ในไม่ชา้ นี้ เราจะมองหาโบสถ์สกั แห่ง
ทีเ่ ราจะเข้าไปนมัสการ สักครูท่ ผ่ี า่ นมาเราพบชายคนหนึ่งนําแผ่นพับมาแจกทีโ่ รงยิมในเคอริ-เคอริ ผมยังสงสัยว่าผมจะ
สามารถติดต่อเขาได้เมือ่ เราไปถึงทีน่ นั ่ เรารูส้ กึ รักรายการของคุณ ในนามพระเยซูคริสตเจ้า...โคลิน ฮอรส-ฟอลล์”
ความยินดีเติมดวงใจของอาจารย์วลิ เลีย่ ม เมือ่ เขาอ่านจดหมาย เขารูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รบั ทราบว่ามีใครบางคนเฝ้ าดู
รายการของเขา และดวงใจของพวกเขาได้รบั การสัมผัส ตอนนี้มสี ามี-ภรรยาคูห่ นึ่งต้องการมาร่วมนมัสการทีโ่ บสถ์ของเขา
เขารูส้ กึ ทึง่ มากทีเดียว
วิลเลีย่ มเขียนตอบว่า เขามีความยินดีทโ่ี คลิน และภรรยาชืน่ ชอบรายการ “ช่องทางแห่งความหวัง” เขา
อธิบายว่าเคอริ-เคอริ ตัง้ อยูห่ า่ งจาก “โอ๊คแลนด์” เมืองใหญ่สดุ ไปทางเหนือ 155 ไมล์ (250 ก.ม.) เคอริ-เคอริเป็ นเมืองขนาด
เล็ก มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียง 7,500 คน กลุ่มแอ๊ดเวนตีสจะมารวมตัวกันเวลา 10:00 น.ในทุกวันสะบา-โต ในห้องทํา
กิจกรรมของผูเ้ กษียณอายุของชุมชน
“เรามีความยินดีทค่ี ณ
ุ และภรรยาจะมาร่วมนมัสการกับเรา โปรดโทรถึงเราได้เสมอ ถ้าคุณต้องการให้เราช่วยเหลือ
ในเรือ่ งอะไร”
เมือ่ โคลินได้รบั จดหมาย เขาตอบสัน้ ๆว่า “ขอบคุณ เราจะมาถึงในเร็วๆ นี”้
ศาสนาจารย์วลิ เลีย่ มได้ยา้ ยมารับใช้พระเจ้าในเมืองเคอริ-เคอริใม่กป่ี ี กอ่ นหน้านี้ เพือ่ จะสร้างโบสถ์แอ๊ดเวนตีสหลังแรก ในเวลานัน้ มีแอ๊ดเวนตีสครอบครัวเดียวอาศัยอยูใ่ นเมืองเคอริ-เคอริ และอาจารย์วลิ เลีย่ มไม่รจู้ กั ใครเลยหลังจาก
ได้ทาํ การอธิษฐานในตลอดเวลาหนึ่งเดือน อาจารย์วลิ เลีย่ มตัดสินใจเดินหน้าทําการเปิ ดโรงยิม คือโรงเล่นกีฬาในร่มขึน้ หลัง
หนึ่ง
“อาจารย์วลิ เลีย่ มเคยกล่าวเป็ นพยานในการประชุมชาวแอ๊ดเวนตีสในหลายทีว่ ่า “พระเจ้าทรงประทาน
แนวคิดอันยอดเยีย่ มนี้ให้ผม ในสมองของผมตอนนัน้ มีคาํ ท้าทายเกิดขึน้ ว่า ทําไมผมไม่สร้างโรงยิมขึน้ เพือ่
การประกาศพระกิตติคณ
ุ ผ่านให้การให้การบริการ” ผ่านโรงยิมนี้ผมได้จะพบปะผูค้ นมากหน้าหลายตา
และอาจารย์วลิ เลีย่ มได้พบกับผูค้ นมากมายผ่านโรงยิม และอีกอย่างหนึ่งคือเขาได้แจกใบปลิวเชือ้ เชิญให้ผคู้ นชม
“รายการช่องทางแห่งความหวัง-นิวซีแลนด์” ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ จ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการประกาศทางโทรทัศน์เป็ นผูจ้ ดั ทําขึน้ เป็ น
รายการนานาชาติ และส่งไปออกอากาศตามสถานีโทรทัศน์ทอ้ งถิน่ ตามเมืองหรือประเทศต่างๆ รายการนี้ได้เริม่ ต้นขึน้ จาก
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามในปี 2016 และได้ดาํ เนินการต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั อย่างก็ดผี จู้ ดั รายการท้องถิน่ อาจทํา
รายการเสริมรายการหลักขึน้ มาเองก็ได้
รายการหนึ่งทีอ่ าจารย์วลิ เลีย่ มจัดทําขึน้ เพือ่ เสริมกับรายการหลักของ “ช่องทางแห่งความหวัง” คือข้อ
แนะนําในการออกกําลังกายในโรงยิมเป็ นประจํา ในรายการดังกล่าวอาจารย์วลิ เลีย่ มพรรณนาว่า มีหลายคนเป็ นกังวล
เกีย่ วกับความแข็งแรงของสุขภาพด้านร่างกาย ซึง่ ก็ดแี ละจําเป็ น แต่ทา่ นเคยคิดบ้างไหมเกีย่ วกับสุขภาพด้านจิตวิญญาณ
ของท่านเอง”
รายการเสริม และรายการหลักของ “ช่องทางแห่งความหวัง” สร้างความประทับใจให้โคลิน และโรบีนซึง่ กําลังเตรียม
จะย้ายจากเมืองไคเทีย ซึง่ อยูท่ ศิ ตะวันเฉียงเหนือมาอยูท่ เ่ี มืองเคอริ-เคอริ
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ในวันสะบาโตต่อมา โคลินและโรบีน เดินทางมาทีโ่ บสถ์ทอ่ี าจารย์วลิ เลีย่ มเป็ นศิษยาภิบาลเป็ นครัง้ แรก สมาชิก
โบสถ์ทงั ้ สิบสองคนให้การต้อนรับคูส่ ามี-ภรรยาอย่างอบอุน่ พวกเขาชืน่ ชอบข่าวสารจากเรือ่ งเทศนาและอาหารเทีย่ งที่
รับประทานดุจเป็ นครอบครัวเดียวกันอย่างอบอุน่
ทุกคนต่างให้ความเป็ นเพือ่ น เป็ นพีน่ ้องในครอบครัวของพระเจ้าต่อโคลินและโรบีน ทําให้สามีภรรยาคูน่ ้กี ลับมา
นมัสการกับพีน่ ้องแอ๊ดเวนตีสอย่างสมํ่าเสมอ
ต่อมาอาจารย์วลิ เลีย่ ม และสมาชิกทัง้ หลายทราบว่า มิสเตอร์โคลิน อายุ75 ปี เมือ่ สมัยเป็ นหนุ่มเป็ นนักปั น่ จักรยาน
เคยได้เหรียญทองในการแข่งขันระดับประเทศอยูห่ ลายปี อาจารย์วลิ เลีย่ มได้ทราบว่า โรบีนชืน่ ชอบรายการโทรทัศน์
“ช่องทางแห่งความหวัง” ในวันสะบาโตเมือ่ เธอพบอาจารย์วลิ เลีย่ ม เธอจะพูดว่าเราได้เห็นอาจารย์ในรายการโทรทัศน์
ระหว่างวันของสัปดาห์ พอวันสะบาโต ก็ได้พบอาจารย์ทโ่ี บสถ์
อาจารย์วลิ เลีย่ มกล่าวว่า “นี่คอื วิธที พ่ี ระเจ้าสามารถสือ่ สารกับเหล่าผูไ้ ม่ประสงค์จะเปิ ดตัวในเรือ่ งศาสนาให้คนอืน่
รับรู้ พวกเขาไม่ประสงค์ให้ผคู้ นพบเห็นในโบสถ์” แต่ผา่ นรายการโทรทัศน์ “ช่องทางแห่งความหวัง” พวกเขาสามารถนัง่
อย่างสบายอยูใ่ นบ้านของพวกเขา ขณะทีร่ บั ฟั งข่าวสารของพระเจ้า”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทกุ ท่านทีไ่ ด้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตเป็ นประจํา และถวายเป็ นพิเศษในวันสะบาโต
ทีส่ บิ สาม เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของไตรมาสทีส่ องของปี 2016 ส่วนหนึ่งได้ถกู ส่งไปช่วยในการผลิตรายการ
สําหรับ “ช่องทางแห่งความหวัง” เพือ่ ในทุกบ้านในประเทศนิวซีแลนด์จะสามารถรับฟั งข่าวสารได้อย่างสมํ่าเสมอ ...ขอพระ
บิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวด้วย
ข้อมูลด่วน
• สอดคล้องกับ “บันทึกของกินเนส” ชือ่ สถานทีท่ ย่ี าวทีส่ ดุ ในโลกคือ “ทัวมาทาวฮาคาทันกิฮนั กาโค ออทัมอะทีพอคไคเว
นาอาคิทานาทาฮูม” ซึง่ เป็ นชือ่ เนินเขาแห่งอ่าวฮอคส์ เบย์ ประเทศนีวซีแลนด์
• นิวซีแลนด์เป็ นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องแมลงยักษ์ เป็ นแมลงทีม่ นี ้ําหนักมากทีส่ ดุ ในโลกในจําพวกแมลง กล่าวคือ
มีน้ําหนักมากกว่านกกระจอก และมีลกั ษณะเหมือนแมลงสาบยักษ์
• ในปี 1893 ประเทศนิวซีแลนด์เป็ นประเทศแรกทีใ่ ห้สทิ ธิ ์สตรีลงเลือกตัง้ ได้
• เซอร์ เอดมันด์ ฮิลลารี เป็ นบุคคลแรกในโลกทีป่ ี นถึงยอดเอเวอเรสสําเร็จ ในปี 1953 เซอร์เป็ นชาวนิวซีแลนด์
• ประชากร 15 เปอร์เซ็นต์ของประเทศนิวซีแลนด์เป็ นชาวพืน้ เมืองเผ่า “เมารี”
• แม้ว่าประเทศนิวซีแลนด์จะขนาดพอๆ กับประเทศญีป่ ่ นุ แต่มปี ระชากรเพียง 4,700,000 คนเท่านัน้ ถือว่าเป็ นประเทศที่
พลเมืองน้อยทีส่ ดุ ประเทศหนึ่ง
• ชาว “เมารี” เรียกชือ่ “นิวซีแลนด์” หมายถึง “แผ่นดินแห่งก้อนเมฆยาวสีขาว”
• นก “คี”(kea) เป็ นนกพืน้ ทีข่ องประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นนกทีบ่ ่อยครัง้ ใช้ปากอันทรงพลังดึงยาง
ทีข่ อบปั ดนํ้าฝนของรถยนต์ทจ่ี อดไว้แล้วกลืนกินเข้าไป
สถานที่ ตงั ้ พันธกิ จ
• คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศนิวซีแลนด์ อยูภ่ ายใต้การดูแล ของสํานักงานสหมิชชันคอนเฟอเรนซ์
่
มี
โบสถ์รวม 83 หลัง มีกลุ่มนมัสการ 26 กลุ่ม มีสมาชิกโบสถ์ 13,167 คน ประชากรทัง้ ประเทศมี 4,792,000 คน เมือ่ คิด
เป็ นอัตราส่วน จะมีชาวแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 364 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 7 กันยายน 2019
สมาชิ กของแก๊งสําหรับพระเจ้า
เล่าโดย เจย์สนั โรเจอร์ วัย 36 ปี ...ประเทศนิ วซีแลนด์
เจย์สนั โรเจอร์ ร้องทูลขอต่อพระเจ้า ทัง้ ๆทีเ่ ขาไม่รจู้ กั พระองค์ ตอนทีเ่ ขาอายุได้ 12 ปี
“ผมไม่ทราบว่าผมอธิษฐานอย่างไร หรือทําไม” เจย์สนั พยายามนึกถึงเหตุการณ์ครัง้ อดีต และเล่าต่อว่า “คืน
นัน้ ผมรูส้ กึ โดดเดีย่ วมาก เป็ นคืนเดือนมืด ผมร้องไห้กลิง้ เกลือกบนหมอนของผม”
เจย์สนั ตอนนัน้ อายุเพียง 12 ขวบ เป็ นลูกคนเล็กสุดในครอบครัว ของเด็กจํานวน 9 คน พวกเขาอาศัย
อยูก่ บั ลุง และป้ าในภาคเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คืนนัน้ ในความเปล่าเปลีย่ ว เขาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้
เขาพบทางสว่างแห่งชีวติ
คุณพ่อ และคุณแม่ถอื ว่าเจย์สนั เป็ นเด็กดือ้ รัน้ ไม่เชื่อฟั ง ไม่สามารถควบคุมได้ ความเกเรสุดๆ ของเจย์สนั
ทําให้เขาต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียน แม้ว่าเจย์สนั จะอายุเพียง 12 ปี ต่อมาเขากับเพื่อนๆ งัดประตูบา้ นคน
อื่นแล้วขโมยสิง่ ของ ขณะทีเ่ ด็กทีโ่ ตกว่าในแก๊งพบกุญแจรถยนต์ ได้หยิบกุญแจนัน้ มาสตาร์ทเครือ่ ง และขับ
รถยนต์คนั นัน้ พาทัง้ แก๊งหลบหนีไป
เจย์สนั เข้าๆ ออกๆ จากสถานพินิจหลายรอบ ตอนออกจากสถานพินิจครัง้ หลังสุดเขาอายุ 15 ปี เขาหยุด
เป็ นขโมย แต่รว่ มมือกับพวกนักเลงรถ เขารับซือ้ รถเก่าๆ เพื่อนําใบทะเบียน และหมายเลขรถมาสวมรถใหม่
ทีค่ นในเครือข่ายของเขาขโมยรถสวยๆ มาสวมทะเบียน โดยได้รบั ความร่วมมือกับนายทะเบียนคนหนึ่ง และขายรถ
คันนัน้ ไปในตลาดมืด ในรอบสามปี กลุ่มของเขาขายรถยนต์ไป 9 คัน แต่ละคันได้กําไรดี พวกเขาจะแบ่งสรรผลกําไร
กันตามสัดส่วนความเสีย่ ง
ในโอกาสต่อมาพ่อแม่ของเจย์สนั รับเจย์สนั เข้าไปอยูใ่ นบ้าน พวกเขาย้ายไปอยูใ่ นเมืองใหญ่ คือเมือง “อ็อค
แลนด์” ทางภาคเหนือของประเทศนิวซีแลนด์
เจย์สนั ถลําลึกลงมากขึน้ ในด้านอาชญากรรม อายุเพียง 15 ปี เขาได้พบรักและกินอยูด่ ว้ ยกันกับเด็กสาวชื่อ
“คริสตัล” ทัง้ สองย้ายไปอยูก่ บั พ่อแม่ของคริสตัลซึง่ เป็ นชาวไร่ และลักลอบปลูกต้นกัญชาในไร่ของพ่อแม่
ของคริสตัล เจย์สนั และคริสตัล ขายกัญชาทีป่ ลูกได้ให้เครือข่ายได้เงินมาใช้จา่ ยอย่างสบายมือ เขาดําเนินชีวติ เป็ นผู้
ปลูกกัญชาอยูส่ องปี ในทีส่ ุดเจย์สนั ได้กลายเป็ นผูเ้ สพติดกัญชา และยาเสพติดอื่นอีกด้วย เขาและภรรยาขายกัญชา
และยาเสพติดอื่นบางตัว ทําให้ทงั ้ สองมีเงินทองฐานะรํ่ารวย พวกเขาดําเนินชีวติ เลวร้ายอยูเ่ ช่นนี้ถงึ 11 ปี ก่อนจะได้
พบกับทางสว่าง ทีเ่ จย์สนั เคยอธิษฐานขอจากพระเจ้าไว้
เจย์สนั เมือ่ กลับใจใหม่แล้ว ได้เล่าชีวติ ย้อนหลังว่า “ผมมีส่วนร่วมในแก๊งคนชัว่ และทําผิดกฎหมายหลาย
อย่าง ทัง้ การบุกรุกเข้าไปในบ้าน จับคนไปเรียกค่าไถ่ ขูก่ รรโชกทรัพย์ ผมมีคนปรุงยาเสพติดให้ผมสามคน และ
ตัวแทนปล่อยยาให้กบั ผมสีค่ น ซึง่ ผมเป็ นหัวหน้ากลุ่ม
ในช่วงรุง่ โรจน์ผมมีเงินสดพกติดตัวเป็ นหลายแสนบาท สําหรับซือ้ หรือขายยาเสพติด นอกจากยาเสพติด
ผมยังขายยาบรรเทายาเสพติดด้วย ซึง่ มีช่อื ว่า “เมทธ์” (methadone) มีฤทธิ ์คล้ายมอร์ฟิน ใช้รกั ษาคนติดเฮโรอิน ใน
ขณะเดียวกันแก้ปวด และลดไข้ได้ดว้ ย ผมมีเงินไหลเข้าออกผ่านมือวันละประมาณสองแสนบาท
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อยูม่ าวันหนึ่งชายคนทีช่ ่อื อันดรูว์ พบเจย์สนั ทีส่ ระว่ายนํ้า ทัง้ สองคุยถูกคอกัน อันดรูวช์ วนให้เจย์สนั ไป
เข้าหลักสูตรการต่อสูแ้ บบผสมผสาน ชื่อว่า “คิคบ๊อคซิง่ ” เป็ นชัน้ ทีเ่ ปิ ดสอนฟรี เจย์สนั รับปากทันที เขาเองก็อยากจะ
เพิม่ พูนทักษะประเภทนี้ เพื่อไว้ป้องกันตัวเอง
เจย์สนั ไปเข้าชัน้ คิงบ๊อคซิงในเย็นวันพุธ อันดรูวน์ นเองเป็
ั่
นครูสอนในชัวโมงแรก
่
ซึง่ เริม่ ด้วยการออกกําลัง
ตามหลักสูตรจนเหงือ่ ไหลโชก จากนัน้ อันดรูวเ์ ชิญให้ทกุ คนผูเ้ ข้าร่วมฝึกนังพั
่ กบนเก้าอีร้ อบโต๊ะ มีคนหนึ่งยกกล่องมา
ให้อนั ดรูว์ ข้างในเป็ นพระคัมภีรห์ ลายเล่ม อันดรูวห์ ยิบพระคัมภีรข์ น้ึ มา และแจกให้ผเู้ ข้าชัน้ ฝึก ซึง่ นังอยู
่ ร่ อบโต๊ะคน
ละเล่ม จากนัน้ เขาประกาศว่า “ตอนนี้ให้เรามาแบ่งปั นคําสอนทีเ่ ป็ นอมตะแก่กนั และกัน”
เจย์สนั แทบช็อก ถามในใจตนเองว่า “นี่อะไรกัน” อยากจะลุกเดินกลับไป แต่ดว้ ยเหตุผลบางอย่าง เขาเองก็
ไม่เข้าใจว่าคืออะไร เขานังอยู
่ ต่ ่อคอยดูว่าอันดรูวจ์ ะพูดอะไรต่อไป
ขณะทีอ่ นั ดรูวพ์ ดู ไปประมาณ 30 นาที ในใจของเจย์สนั มีการต่อต้านพระเจ้าเกือบตลอดเวลา เขาคิดสงสัยว่า
“ใครคือพระเจ้า” เจย์สนั คิดว่า “ผมเองเป็ นพระเจ้าในแวดวงของผมเองไม่ใช่หรือ ผมมีคนทํางานให้กบั ผม มี
อาณาจักรของผมเอง ผมได้รบั การนับถืออย่างสูง มีอทิ ธิพล และเงินทองพร้อมทีจ่ ะให้คนในอาณัตขิ องผมพึง่ พาได้
ผมก็เป็ นพระเจ้าองค์เล็กๆ ในแก๊งของผมเองไม่ใช่หรือ”
ในทีส่ ุดก่อนจบรายการสําหรับวันนัน้ อันดรูวจ์ บรายการด้วยการอ่านพระธรรม มัทธิว 6:19-20 ซึง่ มีขอ้
ความว่า “อย่าสํา่ สมทรัพย์สมบัตไิ ว้สาํ หรับตัวในโลก ทีอ่ าจเป็ นสนิม และทีแ่ มลงกินเสียได้ และทีข่ โมยอาจขุดช่องลัก
เอาไปได้ แต่จงสํา่ สมทรัพย์สมบัตไิ ว้ในสวรรค์ ทีไ่ ม่มแี มลงจะกิน และไม่มสี นิมจะกัด และทีไ่ ม่มขี โมยขุดช่องลักเอาไป
ได้”
เจย์สนั รูส้ กึ สับสน เขาจะฝากทรัพย์สมบัตขิ องเขาไว้ในสวรรค์ได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เงินทองทีเ่ ขามีอยู่
มากมายปลอดภัยจากขโมย จากโจร หรือถูกยึดไปโดยมือของกฎหมาย
เจย์สนั ครุน่ คิดเป็ นครัง้ คราวตลอดทัง้ สัปดาห์ และกลับเข้าชัน้ “คิกบ๊อกซิง่ ” ในวันพุธถัดมาอีก หลังจาก
ฝึกศิลปะป้ องกันตัวได้สามสัปดาห์ อันดรูวถ์ ามเจย์สนั ว่า “ดูคุณก้าวหน้ากว่าผูเ้ ข้าฝึกคนอื่นๆ นะครับ คุณจะ
ช่วยผมในชัน้ ฝึกฝนได้ไหมครับ” เจย์สนั รูส้ กึ ประหลาดใจ และยินดี แต่เพื่อเจย์สนั จะให้เขามีคุณสมบัตพิ ร้อมมากขึน้
เขาต้องต้องเข้าหลักสูตร “ปฐมพยาบาล” ทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสปาปาโทโท จัดขึน้ ให้เสร็จก่อน
ไม่นานต่อมาเจย์สนั และภรรยา คริสตัล และลูกๆ ของเขาทัง้ เจ็ดได้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส และในปี
ถัดมาเจย์สนั และภรรยา และลูกอีก 5 คนได้รบั บัพติศมาพร้อมกันในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ส่วนลูกคนที่ 6 และ คนที่ 7
เจย์สนั และคริสตัล ได้อุทศิ ถวายพวกเขาให้พระเจ้าในวันสะบาโตเดียวกัน
วันทีเ่ จย์สนั รับบัพติศมา พร้อมกับภรรยา และลูกๆ เขามีอายุ 36 ปี ชีวติ ของเขาเริม่ เปลีย่ นแปลงทันที แต่
กว่าจะสมบูรณ์แบบก็สามปี ต่อมา
เจย์สนั บอกว่า “ผมไม่ตอ้ งอยูบ่ า้ นหลังใหญ่ม ี ร.ป.ภ. ทีห่ น้าประตูอกี ต่อไป รัว้ บ้านทีเ่ คยสูง 6 ฟุต ต้องมี
ไม้เบสบอลล์หลายอัน มีปืนสัน้ ปื นยาว และมีดเล่นใหญ่ยาวสไตล์แรมโบ้ไว้ป้องกันตัว ก็ไม่จาํ เป็ น อีกต่อไป ตอนนี้
เราอาศัยอยูใ่ นบ้านทีม่ รี วั ้ เตีย้ ๆ ก็ใช้ได้แล้ว และผมกลายเป็ นคนอาสาช่วยงานคนอื่นทัวไป”
่
เจย์สนั ยังเป็ นครูผชู้ ่วยสอนชัน้ “คิคบ๊อกซิง่ ” คือเป็ นผูช้ ่วยอันดรูวเ์ หมือนเดิม ซึง่ นอกจากครอบครัวของ
เจย์สนั เองในช่วงเวลาหนึ่งปี มีผเู้ รียนในชัน้ “คิคบ๊อกซิง่ ” อีก 6 คนรับบัพติศมา เมือ่ เจย์สนั นึกย้อนหลังนํ้าตา
แห่งความคิดถึงคุณพ่อ คุณแม่ เจย์สนั กล่าวว่า “ผมเคยได้รบั โทรศัพท์จากคุณแม่ของผมทุกวัน ตอนนี้ผมรับเอาพระเจ้าเป็ นหนึ่งในชีวติ แล้ว คุณแม่หายห่วงในตัวผม คุณแม่โทรถึงผมประมาณสองสัปดาห์ต่อครัง้ ผมถือว่านี่เป็ น
สัญญานทีด่ มี ากๆ”
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อย่างไรก็ด ี ผมกําลังอธิษฐานเผื่อคุณพ่อ คุณแม่ และพยายามเป็ นพยานกับคนทุกวิถที าง โดยมีความหวังว่า
สักวันหนึ่ง ทัง้ คุณพ่อ และคุณแม่จะรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด”
เจย์สนั เป็ นพยานว่า ตอนนี้ผมมีสนั ติสุข มีความสุขดีมาก “ผมจะไม่เปลีย่ นจากทีเ่ ป็ นอยูต่ อนนี้กบั สิง่ หนึ่งสิง่
ใด ตอนนี้ผมเป็ นสาวกของพระเยซู และผมต้องการแบ่งปั นความรอดของพระองค์ให้แก่คนจํานวนมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
มากได้ ในทางใดทางหนึ่งทีผ่ มสามารถทําได้ หรือพระเจ้าทรงประสงค์ให้ผมเป็ น หรือให้ผมทํา” ....ขอบคุณพีน่ ้องใน
พระคริสต์ทวโลกที
ั่
ถ่ วายทรัพย์ เพื่อให้โครงการประกาศต่างๆ เช่นการจัดให้ม หี ลักสูตร “คิคบ๊อกซิง่ ” หรือ สร้าง
โรงยิม เพื่อจุดประสงค์ในการประกาศ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ:
• นับย้อนหลังไปปี 1874 คําสอนของคริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสได้จดุ ประกายขึน้ ในประเทศนิวซีแลนด์ โดย
เพื่อนๆ และญาติๆ ในสหรัฐอแมริกาได้ส่งสิง่ พิมพ์ของแอ๊ดเวนตีส ให้เพื่อนๆ และญาติทอ่ี ยูใ่ นประเทศ
นิวซีแลนด์
• นับย้อนหลังไปยังปี 1885 ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีส เอส. เอ็น. แฮสเคลล์ ได้เดินทางไปอ็อกแลนด์ จากประเทศ
ออสเตรเลีย โดยขึน้ จากเรือและพักทีบ่ า้ นของ เอดวอด แฮร์ และภรรยา ซึง่ ได้กลับใจเป็ นแอ๊ดเวนตีสคู่แรกใน
ประเทศนิวซีแลนด์ ภายในสีส่ ปั ดาห์ เกิดมีกลุ่มขนาดเล็กของผูร้ กั ษาวันสะบาโตเกิดขึน้ ทีเ่ มืองอ็อกแลนด์
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 14 กันยายน 2019
เดิ นรุดไปข้างหน้ าเสมอ
โดย โจลี ราโบ วัย 67 ปี ...ประเทศฟิ จิ

เขา

โจลี ราโบ เป็ นตัวแทนประกันชีวติ ในฟิ จ ิ มองจากเตียงในโรงพยาบาลไปยังใบหน้าว้าวุ่นใจของคุณน้าของ

“หลานเอ๋ย หลานต้องออกจากโบสถ์นนั ้ มานะ และอย่านําหลักความเชื่อของโบสถ์นนั ้ ไปเผยแพร่ทห่ี มูบ่ า้ น”
คุณน้าบอก “ถ้าหลานไม่เชื่อหลานจะได้รบั คําสาป โชคร้ายต่างๆ จะประดังเข้ามาสู่ชวี ติ ของหลาน หากหลานนําหลัก
ความเชื่อใหม่เข้ามาสู่หมูบ่ า้ นของเรา เพราะว่าหลานนมัสการพระเจ้าในวันทีแ่ ตกต่างจากวันทีเ่ ราเคยนมัสการกันมา
นันเป็
่ นวันทีผ่ ดิ เห็นไหมตอนนี้หลานบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล มันเป็ นผลลัพธ์จากการทีห่ ลานมี
ความเชื่อผิดๆ นันเอง”
่
โจลีมองไปยังแขนทัง้ สองข้างของเขา มันถูกเข้าเฝือกไว้ เพราะกระดูกแขนทัง้ สองหักในอุบตั เิ หตุทางรถยนต์
ซึง่ อุบตั เิ หตุครัง้ นี้ได้คร่าชีวติ หลานชายสองคนของเขาไป
โจลีรบั บัพติศมาเมือ่ เดือนก่อน เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะแบ่งปั นความเชื่อให้กบั ชาว
บ้านในหมูบ่ า้ น “นาบูซวิ า” หมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูต่ งั ้ แต่เกิด แต่เขาได้รบั การต้อนรับอย่างไม่เป็ นมิตรจากชาวบ้าน ทัง้ ๆ
ทีห่ ลายคนเป็ นญาติใกล้ชดิ และเป็ นสมาชิกโบสถ์เดิมทีเ่ ขาเคยเป็ นสมาชิกมาก่อน กระนัน้ โจลีได้จดั ให้มกี ารประชุม
ในทีส่ าธารณะขึน้ และมี 10 คนรับบัพติศมา จากนัน้ โจลีได้จดั การซือ้ ทีด่ นิ เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์ ซึง่ เขาได้กําหนด
วันทีจ่ ะสร้างโบสถ์ใหม่ไว้ โดยขอให้สมาชิกใหม่มาลงแรงช่วยกันปรับหน้าดินให้เรียบ เป็ นการเตรียมความพร้อม
สําหรับการสร้างโบสถ์
ก่อนถึงวันนัดทีจ่ ะมีการเคลียร์พน้ื ที่ โจลีต่นื แต่เช้าขับรถเก๋งซูบารุของเขาไปส่งหลานอายุ 27 ปี ทส่ี นามบิน
“นาดิ” ในรถเก๋งยังมีคุณแม่ของหลานชาย และน้องของหลานชายอีกสองคน และบุตรชายวัย 12 ปี บุตรชายของโจลี
เองอีกคนหนึ่ง รวมเป็ น 6 ชีวติ รวมทัง้ โจลีเองบนรถคันนัน้
ขับรถไปเพียงชัวโมงเศษ
่
เวลาประมาณ 4:00 น. โจลี วัย 67 ปี รสู้ กึ ตัวว่าง่วงจัดและวูบไป รถยนต์แฉลบ
ออกนอกถนน พลิกควํ่าหลายตลบลงข้างทาง หลานชายวัย 27 ปี และน้องถัดจากเขาอีกคนได้รบั บาดเจ็บสาหัส และ
เสียชีวติ แทบจะทันที ส่วนคุณแม่ของหลานและหลานอีกคนอายุเพียง 13 ได้รบั บาดเจ็บค่อนข้างหนัก รถกูภ้ ยั ได้
นําส่งไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล โจลีเองแขนหักทัง้ สองข้าง มีคนเดีย วทีม่ เี พียงรอยฟกชํ้าคือบุตรชายวัย 12 ปี ของ
โจลีเอง ซึง่ เด็กคนนี้หมอเพียงตรวจเช็คร่างกาย และอนุ ญาตให้กลับบ้านได้ในวันนัน้
คุณน้าของโจลี ผูท้ ไ่ี ด้มาเยีย่ มโจลีทโ่ี รงพยาบาล คือผูส้ งโจลี
ั ่ ไม่ให้สร้างโบสถ์แอ๊ดเวนตีสขึน้ ในหมูบ่ า้ น ด้วย
เกรงว่าเขาจะได้รบั อันตราย
โจลีพ่ ดู แสดงความรูส้ กึ ขณะนอนอยูบ่ นเตียงโรงพยาบาลว่า “คุณน้าครับ คุณน้ามีลกู ชายเพียงคนเดียว ถ้า
ผมตายบนเตียงในโรงพยาบาลนี้แทนลูกชายของคุณน้าได้ เพื่อให้เขาเป็ นแอ๊ดเวนตีสเพียงวันเดียว ผมจะ
ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสทีไ่ ด้มอบชีวติ ของผมให้กบั ลูกชายของคุณน้า ”
คุณน้าหันหน้าออกไป มีน้ําตาไหลหยดลงมาทีแ่ ก้มทัง้ สองข้าง ทัง้ น้า และหลานไม่มใี ครพูดอะไรต่อ คุณน้า
ได้ลุกขึน้ และเดินออกจากห้องไป
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แม้โจลีได้พดู ด้วยความเชือ่ มัน่ แต่เขาเริม่ ไม่แน่ ใจเกีย่ วกับการสร้างโบสถ์ เขาอธิษฐานตลอดหนึ่งเดือนที่
เขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เขาอธิษฐาน “พระบิดาเจ้าทีร่ กั ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าข้าพระองค์กําลังทําตามนํ้า
พระทัยของพระองค์หรือเปล่า”
แต่เมือ่ โจลีออกจากโรงพยาบาล เขาไม่สงสัยเลย โบสถ์จะต้องถูกสร้างขึน้ เขาสามารถแสดงความเห็นพร้อง
กับ เอลเลน จี.ไว้ท์ ซึง่ เขียนไว้ว่า “ความยุง่ ยากเจ็บปวดได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้า จากวันผู้
ศรัทธาในพระเจ้าชื่ออาเบลต้องตายเพราะความเชื่อ เหล่าบรรพชนต่างได้รบั ความทุกข์ยากจากการเป็ นคนสัตย์ซ่อื
เชื่อฟั งพระบัญญัตขิ องพระเจ้า ผูเ้ ป็ นศีรษะของคริสตจักรก็ได้ทนทรมานแทนทีเ่ รา อัครทูตคนแรก และคริสตจักร
ดัง้ เดิมถูกข่มเหง ช่วงเวลาแห่งยุคมืด เหล่าผูย้ นื หยัดในความจริงนับล้านต้องสละชีวติ ช่วงการปฏิรปู ศาสนาก็เช่นกัน
ผูส้ ตั ย์ซ่อื ยืนหยัดในความจริงได้รบั ทุกข์ยากเดือดร้อน ดังนัน้ เหตุใดเราผูย้ นื หยัดในความจริง ผูไ้ ด้รบั พระพรแห่ง
ความหวังแห่งชีวติ ชัวนิ
่ รนั ดร ถูกเรียกให้ดาํ เนินชีวติ อันสมบูรณ์ก่อนทีพ่ ระคริสต์จะเสด็จมาในไม่ชา้ จะยอมอ่อนข้ อ
และหลบเลีย่ งจากชีวติ แห่งความทุกข์ยากลําบากเล่า” (เอลเลน จี.ไว้ท,์ คําพยานสําหรับคริสตจักร, เล่ม 1, หน้า 78)
โจลีตระหนักว่า ความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถเกิดขึน้ ได้ ขณะทีเ่ หล่าผูเ้ ชื่อแท้ทาํ การเผยแพร่พ ระกิตติคุณ เพราะว่าซาตานรูส้ กึ โกรธไม่พอใจ ด้วยเหตุน้โี จลี และเหล่าผูเ้ ชื่อจึงได้ลงมือสร้างโบสถ์อย่างง่ายๆ และ
โบสถ์หลังนี้แล้วเสร็จในเวลาหนึ่งเดือน
โจลีมคี วามสุขมากทีห่ มูบ่ า้ นของเขามีโบสถ์หลังหนึ่ง แต่เขาปรารถนาจะสร้างโบสถ์ขน้ึ อีกหลังหนึ่ง
ตอนนี้จะสร้างขึน้ ทีห่ มูบ่ า้ น “คิววา” แต่โจลีไม่ประสงค์จะให้มเี รือ่ งเศร้าเกิดขึน้ กับใคร ดังเขาเองและสมาชิก
โบสถ์คนอื่นๆ ตัดสินใจอธิษฐาน และทําการอดอาหารสองครัง้ ต่อหนึ่งสัปดาห์ ขณะทีพ่ วกเขาออกไปเยีย่ ม
เยียนบ้านต่อบ้านในหมูบ่ า้ นคิววา
“โอ..องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพระองค์มปี ระสบการณ์เรือ่ งเศร้าเกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นของข้าพระองค์ ” โจลีทาํ
การอธิษฐานทุกวัน “ตอนนี้ขา้ พระองค์ และพีน่ ้องแห่งความเชื่อออกไปเป็ นพยานในหมูบ่ า้ นใกล้เคียง โปรดอย่า
อนุ ญาตให้มปี ระสบการณ์เจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึน้ เหมือนครัง้ ทีแ่ ล้ว โปรดทรงนําข้าพระองค์ ในทุกสิง่ ทีข่ า้ พระองค์ทาํ
และอย่าให้เกิดประสบการณ์เศร้าเสียใจอย่างเดียวกันอีก ”
สิง่ ทีน่ ่ าอัศจรรย์ใจเกิดขึน้ ชาวบ้านคนหนึ่งเชือ้ เชิญชาวแอ๊ดเวนตีส และโจลีไปเปิ ดการนมัสการในบ้านของ
เขา ซึง่ ต่อมาภายหลังเขาได้อุทศิ ทีด่ นิ แปลงหนึ่งให้สร้างโบสถ์แอ๊ดเวนตีสขึ้นด้วย
โจลีกล่าวว่า การอธิษฐานและการอดอาหารได้ช่วยโบสถ์ได้รบั การสร้างขึน้ อย่างไม่ยากลําบาก
ต่อจากนัน้ โจลีได้เดินไปยังหมูบ่ า้ นทีส่ ามชื่อหมูบ่ า้ น “บุเรตู” เช่นเดียวกับครัง้ ก่อน โจลี และสมาชิกโบสถ์ได้
อธิษฐาน และอดอาหาร พวกเขาตื่นต้นดีใจ ทีห่ วั หน้าหมูบ่ า้ น และครอบครัวของเขาพร้อมใจกันรับบัพติศมา
แต่ในหมูบ่ า้ นทีส่ าม ทีห่ วั หน้าหมูบ่ า้ นรับบัพติศมาทัง้ ครอบครัว ก่อนทีโ่ จลี และพีน่ ้องสมาชิกจะสร้าง
โบสถ์ขน้ึ ความเศร้าเสียใจได้เกิดขึน้ หัวหน้าหมูบ่ า้ นตายด้วยโรคเบาหวาน ชาวบ้านทัง้ หลายรูส้ กึ สงสัยกันมากว่า
หัวหน้าหมูบ่ า้ นได้รบั การลงโทษเพราะเขา และครอบครัวรับความเชื่อของแอ๊ดเวนตีส หรือว่าบังเอิญหัวหน้าหมูบ่ า้ น
มาเสียชีวติ เพราะโรคเบาหวานในตอนนี้ ซึง่ แน่ นอนโรคนี้ได้เกิดขึน้ กับหัวหน้าหมูบ่ า้ นมาหลายปี แล้ว คนใกล้ ชดิ
หัวหน้าหมูบ่ า้ นย่อมทราบในความจริงข้อนี้
โจลีกล่าวว่า พญามารใช้ความตายของหัวหน้าหมูบ่ า้ นเป็ นประเด็นโจมตีงานของแอ๊ดเวนตีส แต่โจลี
เชื่อว่าโบสถ์หลังทีส่ ามจะเกิดขึน้ ได้แน่ โจลีกําลังรอเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ ทีจ่ ะ
นําไปเป็ นกองทุนรณรงค์ให้ประชาชนป้ องกันไม่ให้เป็ นโรคเบาหวาน ไม่ตอ้ งถูกตัดนิ้วเท้า หรือเท้าเพราะ
โรคเบาหวาน (ถ้าเป็ นแล้วก็รวู้ ธิ ที จ่ี ะอยูก่ บั มัน) โครงการนี้ช่อื ว่า “ช่วยรักษานิ้วเท้าไว้ 10,000 นิ้ว” (ทัง้ นี้เพราะผูเ้ ป็ น
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เบาหวานขัน้ รุนแรงเมือ่ นิ้วเท้าหรือเท้าเป็ นแผลจะลุกลามรักษาไม่หาย จะต้องตัด นิ้วเท้า หรือเท้าออกไปเพื่อรักษา
ชีวติ )
โจลี กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงชนะในหมูบ่ า้ น เราคงจําได้ในตอนต้นของข่าวต่างแดนวันนี้ คุณน้าของโจลี
ขอร้องไม่ให้โจลีสร้างโบสถ์ในหมูบ่ า้ น หรือทําการประกาศเรือ่ งแอ๊ดเวนตีสต่อไป เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดผล
ร้ายเกิดขึน้ กับโจลี และผูป้ ระกาศอื่นๆ และโจลีตอบว่า “เขายินดีทจ่ี ะตายแทนลูกชายคนเดียวของคุณน้า ขอเพียงลูก
ชายของคุณน้ากลับใจมาเชื่อ และรับบัพติศมาในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ” ซึง่ ต่อมาลูกชายของคุณน้าคนนี้
และลูกๆ ของเขาสีค่ นได้รบั บัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
โจลีกล่าวว่า “เมือ่ ผมเชือ้ เชิญคุณน้าของผมก่อนเธอตาย คุณน้าขอบคุณผมสําหรับการทีผ่ มได้แบ่ง ปั น
ข่าวสารแห่งความรอดแก่ลกู ชายคนเดียวของคุณน้า” โจลีกล่าวยํา้ อีกว่า “พระเจ้าทรงควบคุณเหนือทุกสิง่ ขอบคุณพี่
น้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์เพื่อช่วยส่งเสริมพันธกิจของพระเจ้าทัวโลก
่
และโดยเฉพาะในไตรมาสนี้
ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปเป็ นกองทุนการรณรงค์ต่อต้านโรคเบาหวานในหมูเ่ กาะฟิ จขิ อพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่ าน
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ:
• ฟิ จ ิ มีโบสถ์ 166 หลัง มีกลุ่มนมัสการ 101 แห่ง และมีสมาชิกโบสถ์ 26,487 คน มีประชากรรวม 878,000 คน
เมือ่ คิดเป็ นอัตราส่วน มีแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 33 คน
• มีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสสองแห่งในฟิ จ ิ (1) โรงเรียนมัธยม นาเวซาอุ และ (2) วิทยาลัยซูวา แอ๊ดเวนตีส
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 21 กันยายน 2019
การสนทนาในงานศพ
เล่าโดย โคสิ เทลา วัย 33 ปี ...ประเทศฟิ จิ
โคสิเทลา เป็ นชือ่ เต็ม แต่ชาวบ้านทัวไปเรี
่
ยกชื่อเล่นของเขาว่า “ติโต” เราก็จะใช่ช่อื “ติโต” ในข่าวพันธกิจ
ของเราในวันนี้... เรือ่ งมีอยูว่ ่าคุณพ่อของติโตเสียชีวติ ลง ไม่มใี ครในหมูบ่ า้ นทีเ่ ขาเกิด และอาศัยอยูอ่ ยากจะช่วยใน
งานศพคุณพ่อของเขา
ข้อขัดแย้งคือ หมูบ่ า้ นห่างไกลทีช่ ่อื “นาคาวิคา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเกาะฟิ จ ิ เกือบทุกคนในหมูบ่ า้ นเป็ นคริสเตียน ที่
นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์มานับสิบๆ ปี แต่เมือ่ สามปี ทแ่ี ล้ว น้องชายคุณพ่อของติโต ซึง่ อาศัยอยูห่ มูบ่ า้ นไกล
ออกไปอีกหมูบ่ า้ นหนึ่งได้มาเยีย่ มคุณพ่อ และเป็ นพยานเรือ่ งการถือรักษาวันสะบาโตถูกต้องตามพระคัมภีรใ์ ห้คุณ
พ่อฟั ง คุณพ่อทําการศึกษากับน้องชายอยูห่ ลายครัง้ ในทีส่ ดุ คุณพ่อซึง่ เป็ นม่าย คุณแม่เสียไปก่อนหน้าแล้ว ตัดสินใจ
รับบัพติสมาเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนเดียว......ตอนนี้คุณพ่ออายุ 72 ปี คุณพ่อได้เสียชีวติ ลง พีน่ ้องโบสถ์วนั
อาทิตย์ซง่ึ หลายครอบครัวเป็ นญาติกนั แต่ไม่ยอมให้ทาํ พิธศี พในโบสถ์ของพวกเขา
ส่วนติโตอายุ 33 ปี มีครอบครัว และมีบา้ นของตนเอง ต้องการทําพิธศี พของคุณพ่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
เหมือนทีเ่ ขาได้เห็นพิธศี พในหมูบ่ า้ นคริสเตียนทีเ่ ขาอยูม่ าแต่เกิด ติโตขอร้องหัวหน้าหมูบ่ า้ นซึง่ บั งเอิญเป็ น
ลูกพีล่ กู น้องกับคุณพ่อ และเป็ นผูป้ กครองของโบสถ์ดว้ ยอนุ ญาตให้ทาํ พิธศี พคุณพ่อในโบสถ์ได้ หัวหน้าหมูบ่ า้ นบอก
ว่า “เราเป็ นญาติกนั ก็จริงแต่ต่างความเชื่อกัน เรานมัสการกันคนละวัน “เอาอย่างนี้กแ็ ล้วกันให้หลานสร้างโรงเรือน
ชัวคราวขึ
่
น้ และทําพิธศี พในโรงเรือนนัน้ ”
ติโต และญาติๆ ทีเ่ ป็ นผูช้ ายกว่า 20 คนได้ช่วยกันสร้างโรงเรือนชัวคราวขึ
่
น้ ทีล่ านบ้านของคุณพ่อ โรงเรือน
มีเสาไม้ 10 ต้น มีคานและมุงหลังคาด้วยหญ้าแห้ง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 16 เมตร พืน้ เป็ นดินปน
ทรายปรับให้แน่น โรงเรือนสําหรับประกอบพิธศี พสร้างเสร็จในวันเดียว ในบ่ายวันต่อมามีการตัง้ โรงศพและทําพิธศี พ
ในโรงเรือนทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ โดยศิษยาภิบาลจากโบสถ์แอ๊ดเวนตีทห่ี มูบ่ า้ นน้องชายของคุณพ่อเป็ นผูม้ าประกอบพิธ ี
ซึง่ ศิษยาภิบาลเทศนาในเรือ่ ง “สภาพของคนตาย”
ติโตฟั งเรือ่ งเทศนาของศิษยาภิบาลโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ให้ความหวังจากพระคัมภีรว์ ่า ผูท้ ต่ี ายในพระคริสต์
จะไม่หายใจเหมือนคนอื่นทีต่ ายทัวไป
่ แต่พวกเขาไม่ได้ตายไปจริงๆ พระเยซูทรงตรัส ผูท้ เ่ี ชื่อในพระเจ้า เมือ่ พวก
เขาตาย พวกเขาเพียงแต่นอนหลับในพระองค์ เมือ่ พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง พระองค์จะใช้เหล่าทูตสวรรค์
เป่ าแตรเรียกพวกเขาฟื้ นสู่ชวี ติ ใหม่ เหมือนทีพ่ ระองค์ทรงเรียก “ลาซารัส” ซึง่ ได้ตายไปแล้ว 4 วัน ให้ฟ้ื นจากความ
ตาย ซึง่ ศิษยาภิบาลได้อ่านเรือ่ งนี้จากพระธรรมยอห์นบทที่ 11 เป็ นการยืนยัน ทีต่ ่างกันเพียงว่า พระเยซูทรงเรียก
ลาซารัสทีต่ ายแล้วให้ฟ้ื นมีชวี ติ ไปอีกชัวชี
่ วติ ของเขาในโลกนี้ ลาซารัสอาจมีชวี ติ ต่อไปอีกจนอายุ 80-90 ปี หรือ 100ปี
ในทีส่ ุดก็จะนอนหลับไปเหมือนคนทัวไป
่ แต่เมือ่ พระองค์เสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง ทูตสวรรค์ของพระองค์จะเรียกให้ผทู้ ่ี
นอนหลับเหล่านัน้ ให้ฟ้ื นสู่ชวี ติ ใหม่ มีรา่ งกายใหม่ทเ่ี ป็ นอมตะ จากนัน้ พระองค์จะทรงรับผูท้ ฟ่ี ้ื นขึน้ ไปอยูบ่ นสวรรค์
และพวกเขาจะมีชวี ติ ชัวนิ
่ รนั ดร์ เพราะเขาจะมีรา่ งกายใหม่ เป็ นร่างกายทีเ่ ป็ นนิรนั ดร์
ศิษยาภิบาลได้อ่านพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 ซึง่ กล่าวว่า “ด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาจาก
สวรรค์ดว้ ยพระดํารัสสัง่ ด้วยสําเนียงเรียกของเทพบดี และด้วยเสียงแตรสังข์ของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงทีต่ ายใน
พระคริสต์จะเป็ นขึน้ มาก่อน” และในข้อ 17 กล่าวว่า “หลังจากนัน้ เราทัง้ หลายซึง่ ยังเป็ นอยู่ จะถูกรับขึน้ ไปในเมฆ
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พร้อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฟ้ าอากาศ อย่างนัน้ แหละเราก็จะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ น
นิตย์”
ติโตแปลกใจมากเพราะในโบสถ์ของเขาจะสอนว่า เมือ่ ผูเ้ ชื่อในพระเจ้าตายเขาจะถูกรับขึน้ ไปอยูส่ วรรค์ทนั ที
หลังจากพิธฝี ั งศพของคุณพ่อเสร็จเรียบร้อย ติโตเชิญศิษยาภิบาลไปทีบ่ า้ นของเขา จากการสนทนาในหลักข้อเชื่อ
ต่างๆ โดยเฉพาะในเรือ่ งวันทีเ่ จ็ดของสัปดาห์เป็ นวันสะบาโต วันบริสุทธิ ์สําหรับนมัสการพระเจ้าตามพระคัมภีร์ ติโต
ตัดสินใจขอศึกษาพระคัมภีรก์ บั ศิษยาภิบาล โดยได้เชิญ ศิษยาภิบาลมาสอนพระคัมภีรใ์ ห้เขาทีบ่ า้ นทุกเย็นวันอังคาร
และเย็นวันพฤหัสบดี เวลา 19:00 น.ทุกสัปดาห์นบั แต่สปั ดาห์หน้าเป็ นต้นไป ซึง่ ศิษยาภิบาลก็ ตอบตกลง
เมือ่ ศิษยาภิบาลเดินทางมาสอนพระคัมภีรใ์ นเย็นวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ติโตและญาติ 3 คนมารับฟั ง
อย่างตัง้ ใจ ขณะทีภ่ รรยาของติโตชื่อ “วิคา” ไม่ตอ้ งการมีส่วนในการศึกษาพระคัมภีร์ เธอขังตัวเองในห้องหนึ่งของ
บ้านกับลูกสองคนของเธอ ขณะทีต่ โิ ต และญาติ 3 คนกําลังศึกษาพระคัมภีรต์ รงทีช่ านบ้านกับศิษยาภิบาล
หลังจากศึกษาพระคัมภีรไ์ ด้ 2 เดือน ติโต และญาติทงั ้ 3 ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับ “การรับบัพติศมา” และติโต
ประกาศว่า เขาต้องการรับบัพติศมา ขณะทีพ่ วกญาติทงั ้ สาม ต่างบอกมีความเชื่อทุกอย่าง แต่ญาติๆ ขัดขวางอย่าง
หนักเรือ่ งการรับบัพติศมาจึงขอรอไปอีกหน่ อย ตกลงจึงมีแต่ตโิ ตรับบัพติศมาคนเดียว
เมือ่ ศิษยาภิบาลกลับไปแล้ว “วิคา” ภรรยาของติโตซึง่ อยูใ่ นห้องได้ยนิ เรือ่ งการตัดสินใจของติโต เมือ่ วิคาได้
ยินเสียงรถมอร์เตอร์ไซด์ของศิษยาภิบาลขีห่ ่างออกไปแล้ว วิคาได้รบี ออกจากห้องมาพูดเปิ ดอกกับติโตพลาง
ร้องไห้พดู ละลํ่าละลักทัง้ นํ้าตาว่า “ฉันเลือกแต่งงานกับพีเ่ พราะพีม่ คี วามเชื่ออย่างเดียวกัน...แต่ตอนนี้พจ่ี ะรับบัพติศ
มาไปอยูโ่ บสถ์ทน่ี มัสการวันเสาร์ อย่างนี้เป็ นการดีกว่าทีเ่ ราจะแยกทางชีวติ กัน เรามีลกู ชายเล็กๆ สองคนพีอ่ ายุ 5
ขวบ พีร่ บั เอาไปเลีย้ ง ฉันจะเอาคนน้องอายุ 2 ขวบซึง่ ยังต้องดูแลมากกว่า..ไปเลีย้ งเอง”
ติโตสวมกอดภรรยา แล้วพูดทีข่ า้ งหูเธอว่า “น้อง วิคา พีร่ กั น้องมากๆ นะ พีไ่ ม่ยอมหย่าแน่นอน น้องเป็ นแม่
และเป็ นภรรยาทีด่ ที ส่ี ุด พีข่ าดน้องไม่ได้ ถึงแม้เราจะอยูก่ นั คนละโบสถ์ แต่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกัน และเราได้รบั
ความรอดโดยพระเยซูองค์เดียวกัน และเรามีพระคัมภีรเ์ ล่มเดียวกัน ...พีไ่ ม่หา้ มน้อง ถ้าน้องจะไปนมัสการพระเจ้าใน
วันอาทิตย์ ต่อไป สําหรับพี.่ .พี่ ถือว่าพระเจ้าเป็ น ที่ 1 ในชีวติ พี่ และน้องวิคาเป็ นที่ 2 เมือ่ ก่อนพีเ่ คยรักน้อง 50
เปอร์เซ็นต์ เพราะเลิกงานแล้วพีไ่ ปสังสรรค์กบั เพื่อนบ่อยๆ ตอนนี้พจ่ี ะรักน้องเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์
สิง่ ทีพ่ จ่ี ะขอร้องน้องคือ กรุณาอย่าซักผ้า หรือไปทําสวนครัวในวันเสาร์ และอย่าซือ้ หมูมาทําอาหารรับ
ประทาน ส่วนในวันอาทิตย์พจ่ี ะช่วยทํากับข้าว และช่วยน้องซักผ้าด้วย
หนึ่งเดือนผ่านไป วิคาสังเกตว่าสามีของเธอไม่ใช่เป็ นชายคนเดิม เมือ่ เขาทํางานสอนนักเรียนทีโ่ รงเรียน
เสร็จก็จะกลับบ้าน ไม่เถลไถลไปดืม่ เหล้ากับเพื่อนๆ และชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าทีบ่ า้ น เพราะบางครัง้ เมือ่ สามี และ
เพื่อนๆ เมาเหล้าแล้ว จะพูดจากันเสียงดัง กล่าวสบทสาบาน เพื่อนบางคนก็สบู บุหรีค่ วันโขมงทําให้อากาศเป็ น
มลพิษ วิคาก็ตอ้ งอดทน แต่ตอนนี้ตโิ ตไม่ไปสังสรรค์ ไม่เชิญเพื่อนมากินดื่มอีกเลย
ปั จจุบนั ติโต อายุ 33 ปี เขาสอนชัน้ โรงเรียนวันสะบาโต เป็ นการเพิม่ เติมจากการเป็ นครูสอนในชัน้ มัธยมที่
โรงเรียนของรัฐบาล ส่วนวิคา ก็เป็ นครูสอนระดับประถมในโรงเรียนเดียวกับสามี และในวันสะบาโตวิคาจะเป็ นครู
สอนชัน้ เด็กเล็กในโบสถ์ ส่วนติโตมีงานสอนพระคัมภีรเ์ พิม่ ขึน้ อีกอย่าง คือการสอนพระคัมภีรใ์ ห้ญาติ และชาวบ้านที่
สนใจคําสอนของแอ๊ดเวนตีส ทีผ่ ่านมามีผรู้ บั บัพติศมาแล้วสองคน
ติโต ได้เผชิญความยุง่ ยากทีโ่ รงเรียนหลายครัง้ อันเนื่องมาจากความเชื่อของเขา วันหนึ่งเมือ่ เขาไปถึง
โรงเรียนเขาได้กลิน่ ปั สสาวะ เพราะในตอนกลางคืนมีคนมาปั สสาวะใส่โต๊ะทํางานของเขา ในอีกวันหนึ่งมีคนวาดรูป
หน้าเกลียดทีก่ ําแพงของโรงเรียนแล้วเขียนว่า “มิสเตอร์ ติโต” ซึง่ ติโตก็อดทน นานเข้าทุกอย่างก็เป็ นไปด้วยดี
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อาจารย์ใหญ่ทโ่ี รงเรียนได้โทรแจ้งตํารวจ เมือ่ ชาวบ้านขีเ้ มาคนหนึ่งได้ถอื มีดเล่มยาวเข้ามาในโรงเรียนและ
เรียกหาครูตโิ ต ตํารวจได้มาระงับเหตุทนั เวลา ทุกวันนี้ตโิ ตได้ตงั ้ ใจแบ่งปั นพระกิตติคุณ เขาอธิษฐานว่า “พระบิดา..
ข้าพระองค์เต็มใจแบ่งปั นพระวจนะของพระองค์ให้กบั ทุกคนในชุมชน และนอกชุมชน ของทรงใช้ขา้ พระองค์ในช่วง
วันสุดท้ายของกาลเวลาด้วยเถิด”
ขอบคุณพีน่ ้องโรงเรียนวันสะบาโตทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ซึง่ มีส่วนช่วยพันธกิจของ
พระเจ้าในต่างประเทศ รวมทัง้ ประเทศฟิ จดิ ว้ ย...ขอพระบิดาทรงอวยพระพรทุกท่าน
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ:
• คําแรกในภาษาท้องถิน่ ของชาวฟิ จ ิ ทีค่ ุณควรเรียนรูค้ อื “บูลา” ซึง่ หมายถึง “เฮลโล” เพราะคุณจะได้ยนิ
คนพูดกันทุกหนทุกแห่ง แม้ว่าชาวฟิ จสิ ่วนมาก จะพูดภาษาอังกฤษได้ดเี ช่นกัน
• บ่อยครัง้ ชาวฟิ จจิ ะเลิกคิว้ โดยไม่เอ่ยคําพูดออกมา เพื่อบอกเป็ นสัญญาณว่า “ตกลง” หรือ “โอเค”
• คําว่า “เมเค” เป็ นพิธเี ฉลิมฉลองวัฒนธรรมผ่านการเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับธรรมเนียมประเพณี และมีการเต้นรํา
ประกอบเพลงซึง่ มีคาํ ร้อง และทํานองเพลงของชาวฟิ จโิ ดยเฉพาะ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 28 กันยายน 2019
ไม่มีขา...มีชีวิตใหม่
โดย เลพันนี คูรู ดัว ดัว วัย 61 ปี
เลพันนี คูรดู วั ดัว เป็ นครูสอนหนังสือตัง้ แต่วยั หนุ่ ม จนถึงวัยเกษียณอายุ วันหนึ่งเขาและเพื่อนสมาชิกหลาย
คนได้ขน้ึ ไปไปซ่อมหลังคาโบสถ์ เลพันนีได้เหยียบกระเบือ้ งแผ่นหนึ่งแตก เขาเสียหลักล้มลง มีดเล่มทีเ่ ขาถือได้
บังเอิญตัดเข้าเส้นเลือดทีข่ า และเนื่องจากการทีเ่ ลพันนีเป็ นโรคเบาหวานอยูแ่ ล้ว แผลไม่หายแต่กลับทรุดหนัก ใน
ทีส่ ุดหมอจําเป็ นต้องตัดขาขวาของเขาออกเพือ่ รักษาชีวติ ของเขาไว้
หลังการผ่าตัด เลพันนีตอ้ งนอนในโรงพยาบาลหลายเดือน เมือ่ แผลหายดีเขาออกมาอยูบ่ า้ น นังๆ
่ นอนๆ
ทําให้มเี วลาคิดมาก สิง่ หนึ่งทีเ่ ลพันนีคดิ คือ เขาได้เข้าเป็ นสมาชิกโบสถ์มา 17 ปี เขาไม่เคยใช้สองขาทีย่ งั ดีเดิน
ออกไปแจกไปปลิว เยีย่ มเยียน หรือนําใครมาหาพระคริสต์ ตอนนี้เขาเหลือขาเพียงข้างเดียวจะทําอะไรเพื่อพระเจ้า
ได้หนอ ตอนนี้เขาไม่มงี านสอนแล้ว มีเวลาเหลือเฟื อ แต่กเ็ หลือขาเพียงข้างเดียว
สิบเดือนหลังจากการผ่าตัดเอาขาขวาออก เขาได้รบั ขาเทียม และเริม่ หัดเดินใหม่ ช่วงเวลานี้เขาคิดทุกวันว่า
เราจะทําอะไรเพื่อเป็ นการรับใช้พระเจ้าได้บา้ ง แม้ว่าตัวเองจะมีขาดีเพียงขาเดียว เลพันนีอธิษฐาน เขาจําได้ว่าใน
โบสถ์ประจําหมูบ่ า้ นทีเ่ ขาเคยย้ายไปเป็ นครูสอนอยูห่ า้ ปี มีครอบครัวแอ๊ดเวนตีนวัยกลางคนครอบครัวหนึ่งทีม่ คี วาม
กระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า เลพันนีจงึ วางแผนเดินทางไปพบครูคนนัน้ และครอบครัวของเขา เพื่อขอร้องเขา
เตรียมสถานทีส่ าํ หรับการประชุมในทีส่ าธารณะในหมูบ่ า้ นให้ และเขาจะเป็ นคนเทศนาเอง
เลพันนีเหมาแท็กซีเ่ ดินทางไปยังหมูบ่ า้ นดังกล่าว เมือ่ เขาเคาะทีป่ ระตูบา้ นทีเ่ ขาพอจะจําได้ ผูท้ เ่ี ปิ ดประตู
ต้อนรับคือ มิสแอนนา ซึง่ เป็ นลูกสาวของครูแอ๊ดเวนตีสคนทีเ่ ลพันนีตงั ้ ใจไปติดต่อ ผูเ้ ป็ นลูกสาวบอกว่าคุณพ่อของ
เขาถูกย้ายไปสอนทีเ่ กาะ “นาดิ” ซึง่ เป็ นอีกเกาะหนึ่งห่างออกไปร่วม 80 กิโลเมตร เลพันนี ถามว่า “แล้วหนูและชาว
แอ๊ดเวนตีสในหมูบ่ า้ นนี้นมัสการกันทีไ่ หน”
หญิงสาวซึง่ มีอาชีพเป็ นครูสอนหนังสือเหมือนพ่อตอบว่า ส่วนมากแล้วฉันไปนมัสการทีบ่ า้ นของ “นิโค” ผูซ้ ง่ึ
ยังไม่ได้รบั เชื่อเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ เขาอยูบ่ า้ นหลังถัดไป เลพันนีชวนหญิงสาวอธิษฐานสัน้ ๆ แล้วขอให้
เธอพาไปเยีย่ มทีบ่ า้ นของ “นิโค”
ขณะทีเ่ ลพันนี และแอนนาเดินตามถนนตัดผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านของนิโค ประตูบา้ นของนิโคเปิ ดออก
ก่อนทีแ่ อนนาจะเคาะ ประตูได้เปิ ดออกก่อน และชายคนหนึ่งรีบเดินออกมา เขาพูดขึน้ ก่อนว่า “คุณเป็ นแขกผูม้ า
เยีย่ มทีผ่ มเฝ้ ารอคอย” เขากล่าวออกมาด้วยนํ้าเสียงตื่นเต้นยินดี
นิโค เชือ้ เชิญเลพันนีผเู้ ป็ นแขกเข้าไปในบ้าน และเล่าเรือ่ งอันเหลือเชื่อให้ฟัง เขาเล่าว่า เขาได้อธิษฐานขอ
พระเจ้าทรงส่งใครบางคนมาพูดเรือ่ งของพระเยซูให้เขาฟั ง เขาได้สญ
ั ญากับพระเจ้าไว้วา่ เขาจะเข้าร่วมโบสถ์กบั
บุคคลแรกทีม่ าเยีย่ มบ้านของเขา และในเช้าวันนัน้ ขณะทีเ่ ขาเก็บรวบรวมไม้ฟืนทีป่ ่ าละเมาะไม่ห่างออกไป
เขารูส้ กึ อย่างชัดเจนว่า แขกทีเ่ ขาเฝ้ ารอมานานจะปรากฏตัวขึน้ เขาจึงรีบกลับมาทีบ่ า้ น แต่กไ็ ม่เห็นใคร เขา
จึงไปอาบนํ้า อาบนํ้าเสร็จใส่เสือ้ ผ้า ก็ได้ยนิ เหมือนเสียงใครกําลังคุยกันทีส่ นามหน้าบ้าน ผมแอบมองดูจากหน้าต่าง
บ้านเห็นครูแอนนา กําลังพาชายวัยเกษียณเดินผ่านสนามหญ้าเข้ามา จึงคิดว่าชายคนนี้แหละ ใช่เลยแขกทีเ่ ขาเฝ้ า
รอมานาน
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นิโคได้กล่าวต่อว่า “ผมต้องการเข้าร่วมกับโบสถ์ของคุณในวันสะบาโตหน้า ผมเอง และภรรยา และบุตรสาว
สามคนจะไปนมัสการทีโ่ บสถ์ของคุณ ”
เลพันนีพดู ขึน้ ว่า แทนทีจ่ ะให้คุณและครอบครัวเดินทางไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสทีผ่ มไปนมัสการ
ขอให้ผมมานมัสการทีบ่ า้ นของคุณนิโคนะครับ และนันหมายความว่
่
าเราจะขอเปิ ดบ้านของคุณ “เป็ นโบสถ์ในบ้าน”
เชื่อว่าคุณนิโคเต็มใจทีจ่ ะให้ทาํ เช่นนัน้ นะครับ เราจะเชิญเพื่อนบ้าน และผูส้ นใจมานมัสการทีบ่ า้ น ของคุณด้วย”
ตลอดเจ็ดเดือนต่อมา เลพันนีเดินทางมานมัสการทุกวันสะบาโตทีบ่ า้ นของนิโค มีชาวบ้านอีกหลายคน
มาร่วมนมัสการด้วย เลพันนีได้จดั ให้มกี ารประชุมเผยแพร่ขน้ึ ในเวลากลางคืนทีบ่ า้ นนิโคเป็ นเวลาติดต่อกันสอง
สัปดาห์ หลังจากเสร็จการประชุมเผยแพร่ มี 16 คนได้ตอ้ นรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และได้รบั
บัพติศมา ในจํานวนผูร้ บั บัพติศมา 16 คนนี้มนี ิโค กับภรรยา และบุตรสาวอีกสองคน (อีกหนึ่งคนอายุ 8 ปี จะรับบัพ
ติศมาในโอกาสต่อไป)
เมือ่ กลุ่มนมัสการมีคนมากขึน้ กลุ่มนมัสการได้ยา้ ยสถานทีน่ มัสการออกไปจากบ้านของนิโค ไปยังอาคาร
โบสถ์ของตนเอง
ตอนนี้ “เลพันนี” อายุ 61 ปี แล้ว เขามีความยินดี มีความสุขทีไ่ ด้รบั ใช้พระเจ้า และเขาหวังทีจ่ ะสร้างโบสถ์อกี
หลังหนึ่งในหมูบ่ า้ นใกล้เคียงในปี หน้า และสร้างอีกหลังหนึ่งในปี ถดั ไปในหมูบ่ า้ นไกลออกไป
เลพันนี กล่าวว่า การทีเ่ ขาสูญเสียขาไปข้างหนึ่งได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ของเขาโดยสิน้ เชิง “สิง่ ใดๆทีเ่ ขาไม่
สามารถทําได้ดว้ ยขาสองข้าง ตอนนี้พระเจ้าทรงช่วยให้เขารับใช้พระองค์ได้แม้จะมีขาเพียงข้างเดียว เขากล่าวว่า
ตอนนี้ผมตระหนักว่า ผมสมควรจะทําอะไรต่อไป”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปสนับสนุ น “โครงการปกปั กษ์รกั ษา
นิ้วเท้า 10,000 นิ้ว” โครงการนี้จะรณรงค์ป้องกันไม่ให้ผคู้ นเป็ นโรคเบาหวาน และช่วยผูค้ นทีเ่ ป็ นโรคเบาหวานแล้ว
ในหมูเ่ กาะฟิ จ ิ ให้ดาํ เนินชีวติ ต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งตัดนิ้วเท้า....ขอบคุณพีน่ ้องโรงเรียนวันสะบาโตทุกท่านทีม่ สี ่วนใน
การถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในหมูเ่ กาะฟิ จ ิ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านให้มสี ุขภาพดีกนั ทุกคน
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