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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 ตุลาคม 2018
การรู้จกั บุคคลที่ใช่
เล่าโดย ซามูเอล ซอว์...ประเทศเมียนมาร์
โดยทัวไป
่ ความสัมพันธ์มคี วามจําเป็ นในประเทศเมียนมาร์ ไม่ใช่ว่า “คุณเป็ นใคร หรือคุณมีอะไรบ้าง แต่
คุณรูจ้ กั กับใคร” ต่างหากทีส่ าํ คัญ เรือ่ งอย่างนี้ผคู้ นยอมรับกันในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในประเทศเมียนมาร์ เรามีโรงเรียนประถม-มัธยมชื่อ “ย่างกอน” (Yangon) ซึง่ ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1975 ซึ่งก็คอื
43 ปี มาแล้ว และเรามีเด็กมาลงทะเบียนเรียนมากขึ้นตามลําดับ ปั จจุบนั เรามีอาคารเรียนขนาดเล็กสองหลัง และ
สามารถรองรับนักเรียนเต็มทีไ่ ด้ 650 คน
เมื่อหกปี ท่แี ล้วเราได้รายงานไปยังสํานักใหญ่ ของคริสตจักรที่สหรัฐอเมริกาถึงความต้องการขยายอาคาร
เรียนมากขึน้ และในปี 2012 ทางสํานักงานใหญ่ได้ตดั สินใจแบ่งเงินถวายของวันสะบาโตทีส่ บิ สามให้
เรานํ ามาส่วนหนึ่ง เพื่อมาสร้างอาคารเรียนเพิม่ ขึน้ เมื่อทราบว่าเราจะได้รบั เงินมาสร้างอาคารเรียน สํานัก
งานสหมิชชันเมี
่ ยนมาร์ได้ย่นื ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน “ย่างกอน” แต่ใบอนุ ญาตให้สร้างอาคาร
เรียนยังไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ในต้นปี 2015 มีการเลือ กคณะผู้นําใหม่ของ สหมิชชันชุ
่ ด ใหม่ และมีการแต่ งตัง้
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ตดิ ตามใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน “ย่างกอน” อีกครัง้ หนึ่ง แต่เวลาผ่านไปหลายเดือน
ยังไม่ประสบผลสําเร็จ ในกลางปลายปี 2015 นัน่ เองเมื่อประธานของสํานักงานภาคเอเซีย-แปซิฟิกใต้ คืออาจารย์
ดร. ซามูเอล พอล ซึ่งมีเชื้อชาติเป็ นชาวเมียนมาร์โดยกําเนิดได้เดินทางมาเยีย่ มงานของพระเจ้า ในประเทศเมียน
มาร์ เมือ่ ได้ทราบถึงปั ญหาในเรือ่ งนี้ ได้กล่าวหนุ นใจให้คณะผูน้ ําให้ทาํ การอธิษฐานในเรือ่ งนี้เป็ นพิเศษ
คณะกรรมการของสหมิชชันได้
่ เลือ กรองผู้อํ านวยการโรงเรียนย่างกอนให้เป็ นผู้ติด ตามเรื่อ งใบอนุ ญ าต
ก่อสร้างโรงเรียน พระเจ้าได้ทรงนํ าเขาไปพบกับสุภาพสตรีคนหนึ่ง ซึง่ มีตําแหน่ งสูงในกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเธอ
ได้ทราบว่ารองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนย่างกอนมาติดขออนุ ญาตสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน “ย่างกอน” เธอได้เรียก
ให้เขาไปพบและบอกกับรองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนว่า “ฉันเรียนสําเร็จชัน้ มัธยมปลายมาจากโรงย่างกอนเมื่อยีส่ บิ กว่า
ปี ก่อน แม้ว่าฉันไม่ได้รบั เชื่อเป็ นคริสเตียนแอ๊ดเวนตีส แต่ฉันได้เรียนรูค้ ําสอน และปรัชญาด้านการศึกษาของแอ็ด
เวนตีส ฉันรูส้ กึ ประทับใจในโรงเรียนมาก จึงส่งลูกสองคนของฉันไปเข้าเรียนในโรงเรียน “ย่างกอน” ปั จจุบนั คนหนึ่ง
อยูใ่ นเกรด 10 และอีกคนอยูใ่ นเกรด 12 ปี สุดท้าย
“ฉันรับปากจะช่วยดําเนิ นการ ติด ต่อ ข้าราชการระดับสูง ผู้มอี ํานาจเซ็นต์รบั ใบอนุ ญ าตก่ อสร้างโรงเรียน
ให้กบั โรงเรียนย่างกอน สถาบันทีฉ่ ันรักให้” และหนึ่งเดือนต่อมา คริสตจักรฯได้รบั ใบอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารเรียน
ใหม่ได้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนํ าไปพบบุคคลที่ใช่ ...หลังจากเสียเวลาไปหลายปี ในการยื่นขอใบอนุ ญาต ที่สุดทาง
โรงเรียนได้รบั การช่วยเหลือจากศิษย์เก่าของโรงเรียน “ย่างกอน” เอง
ดังนัน้ ในปลายปี 2017 คือปี ท่แี ล้ว เราทัง้ หลายได้มาร่วมกันในพิธเี ปิ ดอาคารเรียนสูงหกชัน้ ของโรงเรียน
“ย่างกอน” ประธานของสํานักงานใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส คือศาสนาจารย์ เท็ด เอ็น. ซี. วิลสัน และอีก
หลายท่านได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในพิธเี ปิ ดอาคารใหม่
ประธานวิล สัน ได้ก ล่ าวหนุ นใจว่า ให้ท่ านทัง้ หลายเทิด พระเยซู ให้เป็ นหัว ใจของการศึก ษาเสมอ เพราะ
โรงเรียนย่างกอนแห่งนี้ได้กลายเป็ น “ศูนย์กลางแห่งอิทธิพลทีส่ ําคัญ” ทีจ่ ะแพร่ข่าวของพระเยซูให้กบั ประชากรของ
เมืองใหญ่แห่งนี้ทม่ี ปี ระชากรถึงห้าล้านคน
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เหรัญญิกของโรงเรียน “ย่างกอน” ชื่อ “เวสเลย์ โด” ขอกล่าวขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
่ได้ถวาย
ทรัพย์ในวันสะบาโตในไตรมาสทีส่ องของปี 2012 จนสามารถนํามาสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนย่างกอนในครัง้ นี้ได้
ในจํานวนค่าก่อสร้างอาคารเรียนหกชัน้ ของโรงเรียนย่างกอน รวมเครือ่ งเฟอร์นิเจอร์ การเดินสายไฟฟ้ า และ
นํ้ าประปา ราคารวม 1.3 ล้านอเมริกนั ดอนล่าร์ (ประมาณ 42 ล้าน 6 แสนบาท) จํานวน 300,000 ดอลล่าร์มาจาก
โรงเรียนวันสะบาโต จํานวน 425,000 ดอลล่าร์มาจากการบริจาคส่ วนบุ คคล และการขายที่ด ินของคริสตจัก รใน
ประเทศเมียนมาร์ห นึ่ งแปลง และจากสํานักงานใหญ่ คริสตจัก รฯ จากกองทุ นโอกาสที่เปิ ด ให้ 400,000 ดอลล่ าร์
จํานวน 200,000 มาจากสํานักงานภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ และจากแอ๊ดดร้า 50,000 ดอลล่าร์
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน “ย่างกอน” ชื่อ “ซอร์ เลย์ วาห์” กล่าวว่า โรงเรียนมีเป้ าหมายเป็ นประภาคารสองแสง
สว่างแก่ ประชาชนทัง้ ใกล้ และไกล อาคารใหม่จะรองรับนักเรียนได้ทงั ้ หมด 800 คน และเราสามารถรับนักเรียน
ได้มากขึน้ ถ้าเราปรับปรุงอาคารเก่าด้วย จํานวนนักเรียนเมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว (เมือ่ เขียนข่าว) มี 648 คน และในจํานวนนี้ 28
เปอร์เซ็นมาจากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส
อาจารย์ ดร. ซามูเอล พอล ประธานของสํานักงานภาคเอเชียแปซิฟิกใต้กล่าวว่า การได้รบั ใบอนุ ญาตในการ
สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในครัง้ นี้ นับเป็ นการอัศจรรย์โดยแท้ ทีพ่ ระเจ้าทรงนํ าผูต้ ดิ ตามเรื่องใบอนุ ญาตก่อสร้างให้
ไปพบกับศิษย์เก่าของโรงเรียนย่างกอนอย่างอัศจรรย์
เอลเลน จี. ไว้ท์ กล่าวว่า “เมือ่ เราไว้วางใจในพระเจ้า มีความเชื่อในพระองค์ และแสวงหารการช่วยเหลือจาก
พระองค์ พระเจ้าจะทรงทําให้กจิ การนัน้ สําเร็จ พระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้เราเสมอ เพราะเรากําลังทํางานของพระองค์”
(จากหนังสือ “คําพยานของคริสตจักร” เล่ม 9 หน้า 107)
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• สํานักงานสหมิชชันในประเทศเมี
่
ยนมาร์ มีโบสถ์รวม 233 แห่ง และมีสมาชิก 30,920 คน มีประชากรทัง้ ประเทศ
52,414,000 คน เมือ่ คิดเป็ นอัตราส่วน มีแอ๊ดดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 1,695 คน
• ประเทศเมียนมาร์มโี รงเรียนฝึ กอบรมศาสนาจารย์ 2 แห่ง เพื่อฝึ กอบรมศาสนาจารย์ มีโรงพิมพ์ 1 แห่งและ
โรงเรียนส่งคําสอนพระคัมภีรท์ างไปรษณีย์ 1 แห่ง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 13 ตุลาคม 2018
นํ้าแห่งชีวิต
เล่าโดย ทรานควิ เวอร์การา วัย 44 ปี...ประเทศเมียนมาร์
เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การแสดงออกซึง่ ความกรุณาเล็กๆ ได้ปทู างไปสู่การเปิ ดโรงเรียนในหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ง
ณ ชายแดนประเทศเมียนมาร์กบั ประเทศไทย ซึง่ ไม่ให้ความเป็ นมิตรในตอนเริม่ ต้น
คนหนุ่ มสาวจากสองประเทศจํานวน 32 คน คือนักศึกษาจากวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสฮ่องกง และนักศึกษาจาก
ประเทศเกาหลีนัดรวมตัว กัน มาทํางานมิชชันนารีจติ อาสาที่ชายแดนประเทศเมียนมาร์ ต่ อ เขตกับประเทศไทย
เป้ าหมายของพวกเขาคือการสอนดนตรีให้กบั เด็กๆ ในหมู่บ้าน และเทพื้นปูนซีเมนต์ให้กบั ศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้าน
ขณะเดียวกันให้การช่วยเหลือชาวอพยพชาวเมียนมาร์ซง่ึ อาศัยอยูต่ ามชายแดนประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย
ในตอนเริม่ ต้นของสัปดาห์แรกมีมชิ ชันนารีจากประเทศไทยสองคนชื่อทรานควิ และเพื่อนผู้อาสาทําหน้ าที่
เป็ นช่างภาพได้เดินทางมาร่วมงานด้วย พวกเขาซ้อ นมอร์เตอร์ไซด์วบิ ากจากชายแดนประเทศไทยใช้เวลาหนึ่ ง
ชัวโมง
่ ก็ไปถึงหมูบ่ า้ นเป้ าหมายในประเทศเมียนมาร์ทก่ี ลุ่มมิชชันนารีจากสองประเทศมาทํางาน
ในหมู่บ้านที่กลุ่มมิชชันนารีไปทํางาน มีความขัดสนเรื่องนํ้ าดื่มนํ้ าใช้ พวกเขาต้องนํ าถังหรือปี บไปหาบนํ้ า
จากลําธารทีม่ นี ้ําสะอาดห่างออกไปจากหมูบ่ า้ น 1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร)
ในกลุ่มของคนหนุ่ มสาวจากเกาหลีมคี นหนึ่งชื่อ “จานิซ สุค ชิง” เธอมีความสงสารชาวบ้านมาก ที่ต้องไป
หาบนํ้ าจากที่ไกลเช่นนัน้ เมื่อหาบนํ้ ามาดื่ม และใช้ในครัวเรือน เธอจึงเรียกเพื่อนๆ จิตอาสาทัง้ หมดมาประชุมกัน
พวกเขาตัดสินใจบริจาคเงินจํานวน 50,000 บาท (ประมาณ 1,500 ดอลล่าร์) จากกองกลางเพื่อจะซื้อท่อนํ้ ามาวาง
ระบบประปาจากแหล่งนํ้ ามายังหมู่บา้ น เงินกองทุนมิชชันนารีอาสาจํานวนนี้ เป็ นเงินทีเ่ หลือจากการใช้จ่ายต่างๆ ที่
หนุ่ มสาวได้รณรงค์ขน้ึ มา เพื่อดําเนินงานมิชชันนารีเทีย่ วนี้
เมื่องานสอนดนตรี การเทพื้นซีเมนต์ท่ศี ูนย์เด็กเล็ก และการวางท่อประปาจากแหล่งนํ้ าสู่หมู่บา้ นได้เสร็จลง
ในเวลาที่กําหนด คนหนุ่ มสาวจากเกาหลี และจากฮ่องกง และจากประเทศไทยต่างเดินทางกลับภูมลิ ําเนา พวกเขา
นําเอารูปภาพกิจกรรมไปแสดงให้เพื่อนๆ และผูม้ สี ่วนในการช่วยรณรงค์หาเงินทุนให้ พวกเขาต่างขอบพระคุณพระ
เจ้า ทีพ่ ระองค์ทรงนําหนุ่ มสาวมิชชันนารีอาสาได้ทําการประสบความสําเร็จด้วยดี
สิง่ ดีท่ีสุ ด เกิด ขึ้นในหมู่บ้านที่ค นหนุ่ มสาวจากสามประเทศเดินทางไปทํ างานแห่ งความรัก และให้ค วาม
ช่วยเหลือ โครงการต่อนํ้ าประปาบังเกิดผลดีกว่า “นํ้าสําหรับกิน และใช้ เพราะชาวบ้านเริม่ ให้ความสนใจใน “นํ้ าแห่ง
ชีวติ ” คือพระกิตติคุณแห่งความรอดของพระเยซู”
“ตอนแรกชาวบ้านมีศาสนา และความเชื่อของพวกเขาเอง และไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับศาสนา
คริสต์” ทรานควิ ครูมชิ ชันนารี ทีข่ ม่ี อเตอร์ไซด์จากประเทศไทยไปสมทบกล่าว “แต่เมื่อพวกเขาได้รบั ประสบการณ์
การกระทําทีแ่ สดงถึงความรัก และความเห็นอกเห็นใจจากคริสเตียน พวกเขาต้องการมีโรงเรียนสําหรับเด็กๆ ของ
พวกเขา”
ศาสนาจารย์ในท้องถิน่ ใกล้เคียงทีป่ ระเทศเมียนมาร์คนหนึ่ง เดินทางเข้าไปเยีย่ มหมู่บา้ น ทีก่ ลุ่มคนหนุ่ มสาว
มิชชันนารีเข้าไปสอนดนตรี และต่ อท่อนํ้ าประปา ได้รบั การต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่ น เมื่อชาวบ้านบอกว่า
พวกเขาต้องการโรงเรียนสําหรับเด็กๆ ศาสนาจารย์ได้แนะนําชาวบ้านให้ประชุมกัน ถ้าเสียงส่วนมากต้องการเช่นนัน้
ก็ให้เขียนเป็ นหนั ง สือ ร้อ งขอขึ้น มา และเขาเองจะนํ าไปส่ งยังสํานัก งานมิช ชัน ให้ ซึ่ง หัว หน้ าหมู่บ้านได้ทํ าตาม
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คําแนะนํ า ดังนัน้ เมื่อศาสนาจารย์คนนัน้ ได้เดินทางกลับในอีกสองวันต่ อมา เขาได้เดินทางกลับพร้อมกับจดหมาย
ฉบับดังกล่าว
จากจดหมายร้องขอดังกล่าว คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้เปิ ดโรงเรียนขึน้ ในหมู่บา้ นแห่งนัน้ ในเดือน
มิถุนายนปี 2016 ปั จจุบนั ปี 2018 มีเด็กนักเรียนรวม 40 คน เป็ นชัน้ ป. 1 ป. 2 และ ป. 3 ในจํานวนนี้มเี ด็ก 4 คน
จากหมูบ่ า้ นใกล้เคียงเดินเท้ามาเรียนด้วย
“วัน นี้ ช าวบ้านแห่ ง นี้ และเด็ก ทุ ก คนมีค วามสุ ข ” นี่ เป็ น รายงานจาก มิ ส เตอร์ท รานควิ มิช ชัน นารีจาก
ประเทศไทยซึ่งได้เดินทางเข้าไปเยีย่ มหมู่บ้านแห่งนี้หลายครัง้ จากชายแดนประเทศไทย และส่งรายงานเข้ามาว่า
“ชาวบ้านมีระบบนํ้ าประปาใช้ และมีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสสําหรับเด็กๆ ในหมู่บา้ น ซึง่ เริม่ ต้นด้วยความรัก และความ
กรุณาของเหล่าเยาวชนอาสาจากโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเกาหลี และจากวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสฮ่องกง (และจาก มิสเตอร์
ทรานควิ และเพื่อนจากประเทศไทย) ในปี 2015
ทรานควิ อายุ 44 เป็ นครูมชิ ชันนารี
่
ในประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ นครูสอนพลศึกษาและศิลปะ ที่โรงเรียน
นานาชาติแอ๊ ด เวนตีสมิชชัน-โคราช
่
(มีต งั ้ แต่ เกรด 1-9) ตัง้ อยู่ท่ี อ.เมือง จ. นครราชสีมา (โคราช) ประเทศไทย
โรงเรียนนี้จะได้รบั ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ (2018) ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์
ทัวโลก
่
ทีถ่ วายเงินช่วยเหลือพันธกิจของพระบิดา และพระบุตรทัวโลกตลอดมา
่
รวมทัง้ ในครัง้ นี้ดว้ ย ขอพระบิดาทรง
อวยพระพรให้ทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
• ประเทศเมียนมาร์ เดิมเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่อว่า “ประเทศพม่า”
• ชาวเมียนมาร์ใช้เปลือกของต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นทานาคา” นํ ามาบดเป็ นผง จะมีลกั ษณะคล้ายแป้ งสําหรับ
เป็ นเครือ่ งประทินผิวสามารถกันแสงยูวไี ด้ ทําให้ผวิ หนังเต่งตึง
• อาหารทั ่วไปของชาวพม่ารวมไปถึง ข้าวนึ่งด้วยไอนํ้ าร้อน ปลา เนื้อสัตว์ ผัก และต้มซุบ ซึ่งอาจนํ ามาเสริฟ หนึ่ ง
อย่าง หรือหลายอย่าง จากนัน้ ใช้ปลายนิ้วบีบรวมข้าวสวยเป็ นก้อน ทีผ่ สมเข้ากับอาหาร (กับข้าว) แล้วป้ อนเข้าปาก
• ชาวเมี ย นมาร์ ม ี ธ รรมเนี ย มการใช้ โ สร่ ง สํ า หรับ สวมได้ ท ั ง้ ชาย และหญิ ง ชายสวมในลั ก ษณ นะโสร่ ง ผู้
หญิงทําเป็ นลักษณะผ้าถุง ส่วนเสือ้ ชายและหญิงมีลกั ษณะแตกต่างกัน
• ในภาคเหนื อ สุ ด ของประเทศพม่ า มี ท ะเลสาบแห่ ง หนึ่ ง เรีย กชื่ อ ว่ า “ทะเทสาบอิ น เล” ชาวพื้ น เมื อ งเรีย ก
ว่ า “ชาวอิ น ทรา” ทะเลสาบแห่ ง นี้ ชาวเรื อ แทน ที่ จ ะใช้ ม ื อ พ าย หรื อ แจวเรื อ พ วกเขาใช้ เ ท้ า ในการ
แจวเรือ ในทะเลสาบแห่ ง นี้ ม ี ต้ น ไม้ น้ํ าชนิ ด หนึ่ ง คล้ า ยผัก ตบชวา ชื่ อ ว่ า ต้ น “ไฮยาซิ น ธ์ ” ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ อ ย่ า ง
หนาแน่ น ชาวอิ น ทราได้ โ กยต้ น ไม้ น้ํ าชนิ ด ทับ ซ้ อ นกัน หลายชัน้ ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ ต้ น ไม้ จ ะกลายเป็ นเหมื อ น
เกาะลอยนํ้ าได้ ใช้ สํ า ห รั บ เป็ น ที่ ป ลู ก พื ช ผั ก ต่ างๆ ไว้ สํ า ห รับ รับ ประท าน ใน ครั ว เรื อ น ห รื อ ขายได้
เจ้ า ของสามารถเคลื่ อ นย้ า ยเกาะไปยัง ที่ ว่ า งอื่ น ได้ หรือ ซื้ อ ขายเปลี่ ย นมื อ ได้ เมื่ อ ต้ น พื ช ยุ บ ตั ว ลง ก็ โ กย
ต้นใหม่เข้าไปใหม่ ทําการตกแต่งเตรียมการเพาะรอบใหม่ต่อไป
• ชาวเมียนมาร์ มีเทศกาล “ธิงยัน” ซึ่งเป็ นอันเดียวกับประเพณี “สงกรานต์” สาดนํ้ าประเทศไทย เทศกาลนี้กนิ เวลาสี่
วัน เป็ นการเฉลิมฉลองทีช่ าวเมียนมาร์ และนักท่องเทีย่ วชอบมาก
• พื้ น ที่ แ ถบภู เ ขาประเทศเมี ย นมาร์ เ ป็ นที่ รู้จ ัก กัน ว่ า เป็ นแหล่ ง ของเพชรนิ ล จิ น ดาอัน อุ ด ม ประมาณ 90%
ของทับทิมมาจากเมียนมาร์ ส่วน “ไพลิน” และ “หยก” ก็มอี ยู่เป็ นจํานวนมาก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 20 ตุลาคม 2018
มือที่ลอยอยู่เหนื อร่างกาย
เล่าโดย สม อัน วัย 40 ปี...ประเทศกัมพูชา
สม อัน เมื่อเติบโตจําความได้ ก็เห็นว่าเขาอยู่กบั แม่คนเดียว เพราะพ่อได้หย่ากับแม่ตงั ้ แต่เขายังเป็ นเด็ก
ทารก แม่ของเขาเป็ นคุณแม่เลีย้ งเดีย่ ว อาศัยอยูใ่ นบ้านของคุณตาของเขา ในเมือง “ดอนเคย” ซึง่ เป็ นเมืองขนาดเล็ก
อยูห่ ่างกรุงพนมเปญ เมืองหลวงไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร
เมื่อเพื่อนๆ เห็น สม อันไปโบสถ์ เพื่อนๆ ถามเขาว่า เขาสนใจเรียนรูเ้ รื่องพระเยซูมากเพียงใด เขาตอบว่า
“ผมมีความสนใจในเด็กสาวทีน่ ่ ารักนิสยั ดีมากคนหนึ่ง ซึง่ อยูใ่ นโบสถ์มากกว่า จะสนใจเรือ่ งความรอดในพระเยซู”
วันอาทิตย์วนั หนึ่ง ผู้ดูแลโบสถ์ได้เชิญศาสนาจารย์จากคริสตจักรอื่นมาเทศนาให้กบั กลุ่มผู้เชื่อสามสิบกว่า
คนในโบสถ์ฟั ง เพราะโบสถ์นัน้ ไม่มศี ิษ ยาภิบาลประจํา ดูเหมือ นทุกคนที่ฟั งได้รบั การหนุ นใจมาก จึงกล่ าวเชิญ
ศาสนาจารย์คนนัน้ มาเทศนาให้ฟังหลายครัง้ ในอีกอาทิตย์ถดั มา ปรากฏว่าศาสนาจารย์ท่รี บั เชิญให้มาเทศนาเป็ น
ศาสนาจารย์คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ในโอกาสต่อมาอีกหลายเดือนสมาชิกในโบสถ์หมูบ่ า้ นแห่งนัน้ ได้ลง
มติเปลีย่ นไปขึน้ กับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีหลายคนได้รบั บัพติสมาใหม่ส่วน สม อัน ซึ่งเป็ นคนมาเชื่อ
ใหม่กไ็ ด้รบั บัพติศมากับพวกเขาในครัง้ นัน้ ด้วย
เมื่อ สม อัน เรียนสําเร็จชัน้ มัธยมศึกษา เขาได้เดินทางเข้าไปในกรุงพนมเปญ โดยเขาได้ขอความช่วยเหลือ
จากโบสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมืองหลวง ศาสนาจารย์ผดู้ ูแลโบสถ์ได้จดั ห้องเล็กๆ ห้องหนึ่งซึง่ อยู่ในพืน้ ทีข่ องโบสถ์ให้เขา
อาศัยฟรี ส่วนด้านอาหารการกิน และค่าเล่าเรียน สม อันได้รบั ความเมตตาจากสมาชิกอาวุโสบางคนในโบสถ์ แต่
ค่าใช้จา่ ยมากกว่าครึง่ หนึ่ง สม อันต้องอาศัยคุณแม่ และคุณตาจากทางบ้าน
สม อัน สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ปี แรกเขาเรียนผ่านไปด้วยดี แต่ พ อขึ้นปี ท่สี องเขาล้มป่ วยตาม
ผิวหนังแสบร้อน มีไข้ค่อนข้างสูงไม่มเี รีย่ วแรง เขาไปหาซื้อยามารับประทาน เขาคิดเองว่า “หรือเราจะป่ วยตายใน
ครัง้ นี้” ต่อมาเขานึกขึน้ ได้ว่า “ทําไมไม่อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยรักษาโรคให้”
เขาพยายามลุกจากเตียงเพื่อจะคุกเข่าอธิษฐาน แต่กลับล้มหงายลงบนทีน่ อน เขาพยายามใช้แขนยันตัวลุก
ขึน้ อีกสองครัง้ แต่ลม้ เหลว ในครัง้ ทีส่ ามเขาพยายามรวบรวมกําลังทัง้ หมด ลุกขึน้ และคุกเข่าลงทีข่ า้ งเตียง
สม อัน คุกเข่า หลับตาลงอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าทีร่ กั โปรดช่วยข้าพเจ้าให้หายจากโรคทีเ่ ป็ นอยูด่ ว้ ยเถิด”
ก่ อนที่เขาจะอธิษ ฐานต่ อ เขารู้สกึ ว่ามีแสงสว่างสดใสฉายออกมาจากหน้ าผากของเขาเป็ นเวลาสองสาม
วินาที แล้วจางหายไป เขารูต้ กตะลึง และรําพึงกับตนเองว่า “นี่คงเป็ นฤทธิ ์เดชของพระเจ้าเป็ นแน่ !”
พอตัง้ สติได้ สม อัน อธิษฐานต่ อ “ข้าพเจ้าได้อ่านเกี่ยวกับพระเยซูทรงรักษาโรคต่ างๆ ให้กบั หลายคนใน
พระคัมภีร์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะทรงเมตตา รักษาโรคของข้าพเจ้าให้หายเป็ นปกติ..ขอบคุณพระองค์สาํ หรับทุก
สิง่ ทุกอย่างทีช่ ่วยข้าพเจ้าตลอดมา...รวมทัง้ ครัง้ นี้ดว้ ย ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน”
อธิษฐานเสร็จ สม อัน พยุงตัวขึน้ ไปนอนบนเตียงตามเดิม ขณะนัน้ เขาหลับตาลง ในห้วงนึกเขามองเห็นมือ
ข้างหนึ่งยืน่ มา เขามองเห็นจากมือไปถึงข้อศอกปรากฏอยู่เหนือเท้าของเขา รอบๆ แขนนัน้ มีแสงสว่างล้อมรอบ แขน
และฝ่ ามือลอยจากเท้าขึน้ มายังเข่า และบริเวณขา พลัน สม อัน รูส้ กึ ว่าอาการเจ็บปวดของเขาบริเวณนัน้ ได้หายไป
จากนัน้ แขนและมือเลื่อนมาอยู่เหนือท้องของเขา มือและแขนนัน้ เลื่อนขึน้ มาอยู่เหนือส่วนอก และศีรษะของเขา สม
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อัน รูส้ กึ หายจากเจ็บไข้อย่างสมบูรณ์ เขาลองยกขา ยกแขน พลิกตัวเขาทําได้คล่อง ไม่มอี าการติดขัด หรือเจ็บปวด
ใดๆ เหมือนคนสบายดีปกติทุกอย่าง
สม อัน ดีดตัวลุกขึน้ นัง่ และยืนขึน้ ข้างเตียง แล้วเดินออกไปเปิ ดประตูหอ้ ง ก้าวออกไปข้างนอกห้องพัก เขา
เดิน วิง่ กระโดดโลดเต้นไปมารอบๆ ห้องที่เขาพัก เขาเปล่งออกมาว่า “ขอบพระคุณพระเจ้า...ขอบพระคุณพระเจ้า
ซํ้าอยูห่ ลายรอบ...” ตอนนัน้ สม อัน อายุ 20 ปี เศษ
หลังจากทีเ่ รียนจบหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแล้ว ทางคริสตจักรส่งเขาไปศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์ต่อใน
ต่างประเทศ จากนัน้ เขาได้มารับใช้พระเจ้า 16 ปี ขณะนี้ สม อัน เป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่
เมือง “พะตะบอง” เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในประเทศกัมพูชา เขาเป็ นผูป้ กครองทีก่ ระตือรือร้นในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสที่
เมืองพะตะบอง และทําหน้ าที่ช่วยศิษยาภิบาลทัง้ ในกิจกรรมต่างๆ ของโบสถ์ ทัง้ เทศนา และสอนพระคัมภีร์ และ
อื่นๆ
สม อัน กล่าวเป็ นพยานว่า “ดวงใจของผมดือ้ รัน้ มาก และขีส้ งสัย เหมือนอัครทูตโทมัส ในพระคัมภีร์ ผูซ้ ง่ึ ไม่
ยอมเชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้ นพระชนแล้ว ทัง้ ๆ ทีอ่ คั รทูตคนอื่นๆ เป็ นพยานยืนยัน โทมัส ได้เชือ่ จริงๆ ก็เมื่อเขาได้เห็น
ตัวตนของพระเยซูดว้ ยสายตาของเขา”
สม อัน กล่าวเป็ นพยานว่า “ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้อํานาจของพระองค์ เปลี่ยนแปลงดวงใจของผม...หาก
พระเจ้าไม่ทรงทําการอัศจรรย์รกั ษาโรคให้ผม ผมอาจยังไม่เชื่อในพระองค์ในวันนี้ ปั จจุบนั ผมเชื่อในพระเจ้าอย่างสุด
หัวใจ ไม่ว่าชีวติ ของผมจะพบกับความยากลําบากใดๆ ผมจะเชื่อในพระเจ้าเสมอไป”
ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่ส ิบสามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปเป็ น กองทุ น สร้าง “ศู นย์ป ระชาคม
เอนกประสงค์ ทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสเมืองพะตะบอง” ที่ สม อัน นมัสการ ศูนย์แห่งนี้จะมีหอ้ งสําหรับ “คลินิกรักษาโรค”
และ “คลินิกแผนกทันตกรรม” “ห้องอาหารมังสวิรตั ิ และเครื่องดื่มสุขภาพ” และ “ห้องฟิ ตเนส...”ขอบคุณ พี่น้องใน
พระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีถ่ วายเงินให้สาํ หรับงานของพระเจ้าในประเทศกัมพูชา ด้วยแนวคิดการเข้าถึงชุมชนแนวใหม่ ขอ
พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์...อาเมน
ข้อมูลด่วน
• มิช ชัน่ กัม พู ช า มีโ บสถ์ 7 แห่ ง มีส มาชิก รวม 6,719 คน ประชากรทัง้ ประเทศ 15,797,000 เมื่อ คิด เป็ น
อัตราส่วน จะมีแอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรนทัวไป
่ 2,351 คน
• ผู้ ร ับ ใช้ พ ระเจ้า ในคริส ตจัก รเอสดีเ อ คนแรกที่ เ ข้ า ไปในประเทศกัม พู ช า ในปี 1930 (คือ 88 ปี ม าแล้ ว )
ชื่อ อาจารย์ ไฟด์ แอล. พิค เคทท์ เมื่อ มีผู้เชื่อ จํานวนหนึ่ ง เขาขออนุ ญ าตจากรัฐบาลเพื่อ สร้างโบสถ์ แต่ ไ ม่
ได้รบั อนุ ญ าต ในอีก สองปี ต่ อ มา อาจารย์พ ิค เคทท์ ได้ซ้ือ อาคารที่ใช้แ ล้ว ทํ าเป็ น ที่น มัส การที่ห มู่บ้าน “ทิน
เบีย น” ซึ่ง ในวัน สะบาโตมีผู้ ม านมัส การที่เป็ น ชาวกัม พู ช า 32 คน หมู่ บ้ า น “ทิน เบีย น” ในเวลานั น้ อยู่ ใ น
พื้น ที่ข องประเทศจีน ต่ อ เขตประเทศกัม พู ช า ปั จจุบ ัน หมู่ บ้านแห่ ง นี้ อ ยู่ในเขตพื้น ที่ข องประเทศเวีย ตนาม
(หลังจากชําระเขตแดนกันใหม่)
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 ตุลาคม 2018
ประสบการณ์ ในโบสถ์
เล่าโดย ยิน ฟีรา วัย 20 ปี...ประเทศกัมพูชา
ฟี ราชายหนุ่ มวัย 19 ได้ยนิ ว่าพระเจ้าทรงรักมนุ ษย์ และมีฤทธานุ ภาพยิง่ ใหญ่ และทรงห่วงใยมนุ ษย์อย่าง
ที่สุ ด พระเจ้าทรงสัญ ญาในเรื่อ งต่ างๆ ไว้มากถึงกว่ า 3,000 ข้อ แต่ ม ีข้อ หนึ่ งที่พ ิเศษกว่ าข้อ อื่น ๆ คือ พระองค์
ทรงสัญญาแก่ผเู้ ชื่อ ทีถ่ วาย (ทีถ่ ูก “คืน” ) เงินสิบลดหนึ่ง (ซึ่งมีช่อื อีกชื่อว่า “ทศางค์”) พระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้
อย่างมากมาย
ชายหนุ่ มได้เข้าไปนมัสการที่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมือง “พะตะบอง” ประเทศกัมพูชาเป็ นเวลา
หลายเดือนติดต่อกัน เขาได้ยนิ ศิษยาภิบาลอ่านข้อพระคัมภีร์ มาลาคี มีขอ้ ความว่า “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนํ า
ทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรือ่ งนี้ ดูทหี รือว่า เราจะเปิ ดหน้าต่าง
ในฟ้ าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” (มาลาคี 3:10)
ดังนัน้ เมื่อถุ งเงินถวายถู กส่งมายังม้านัง่ ที่เขานัง่ อยู่ในวันสะบาโต เขาหย่อนเงินใบละ 1,000 เรียล (เงิน
ของประเทศกัมพูชา) ลงไปในถุงถวาย เงินจํานวนมีค่าประมาณ 25 เซ็นต์ของดอลล่าร์อเมริกนั (ประมาณ 8บาทเงิน
ไทย) และวันนัน้ เป็ นเงินทัง้ หมด ทีอ่ ยูใ่ นกระเป๋ าเงินของเขา
ในวันรุ่งขึน้ “ฟิ รนั ” ซึ่งเป็ นพี่ชายยื่นเงินจํานวน 10,000 เรียล (70 บาท) แก่ฟีรา ซึ่งในอดีตทีผ่ ่านมา พีช่ าย
คนนี้จะให้เงินแก่เขาเนื่องในโอกาสพิเศษเสมอ เช่นเทศกาลปี ใหม่ของชาวกัมพูชา หรือเทศกาลฉลองต่างๆ แต่ไม่
เคยให้เงินแก่เขาโดยไม่มเี หตุผลเฉพาะเจาะจง
ฟี รารูส้ กึ งง แต่เขายังไม่พร้อมจะเชื่อว่า “นี่เป็ นของขวัญแก่เขา เพราะเขาถวายเงินจํานวน 1,000 เรียลแก่
พระองค์เมือ่ วานนี้
ในวันสะบาโตต่ อ มา “ฟี รา” ตัด สินใจทดสอบพระเจ้าอีก ครัง้ หนึ่ ง เมื่อ มัค นายกผ่ านถุ งถวายมายังแถวที่
นังที
่ เ่ ขานัง่ อยู่ ครัง้ นี้เขาหย่อนเงิน 5,000 เรียลลงในถุงถวาย ทีจ่ ริงเขาจําเป็ นต้องใช้เงินจํานวนนัน้ สําหรับเติมนํ้ามัน
รถมอเตอร์ ไ ซด์ ข องเขาสํ า หรับ สัป ดาห์ ห น้ า ก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ ในสัป ดาห์ ก่ อ น ที่ เ ขาถวายเงิน 1,000 เรีย ล
แทนที่จะใช้เติมนํ้ ามัน แต่ ในวันถัด มาเขาได้รบั มา 10,000 เรียลจากพี่ชาย สรุปแล้ว ฟี ราไม่ขาดแคลน แต่ ก ลับ
มีเงินใช้มากขึน้ และในสัปดาห์น้ี หลังจากได้ถวายเงิน 5,000 เรียล เขากล่าวเป็ นพยานว่า “ระหว่างสัปดาห์ เพื่อนๆ
และญ าติ ๆ ได้ ต ั ด สิ น ใจมอบเงิ น ให้ ก ั บ ผม ดั ง นั ้ น ผมมี เ งิน สํ า หรั บ เติ ม นํ้ ามั น รถมอร์ เ ต อร์ ไ ซด์ โ ดยไม่
ขาดแคลนเลย พวกเขาให้เงินผม โดยทีผ่ มไม่ได้เอ่ยปากขอ”
สองสามสั ป ดาห์ ห ลั ง จากที่ ผ มได้ ท ดสอบพ ระเจ้ า ฟี ราได้ พ บกั บ ปั ญ หารุ น แรง โบสถ์ ไ ด้ ห นุ น
ใจให้ ห นุ่ ม สาวจัด รายการคริส ตมาสขึ้น ที่โ บสถ์ ร่ ว มกัน และให้ แ ต่ ล ะคนชวนเพื่ อ นๆ มาในรายการดัง กล่ า ว
สํ า หรับ ฟี รา ได้ ร บั การขอให้ ไ ปรับ เยาวชนที่บ้ า นของพวกเขา และเชิญ เยาวชนเหล่ า นั ง่ ซ้ อ นสามมาในราย
ก ารที่ โบ ส ถ์ ซึ่ งฟี ราต้ อ งเดิ น ท างไป -ก ลั บ เพื่ อ ไป รั บ เย าว ช น จํ า น ว น 1 5 ค น อ ย่ างน้ อ ย 8 เที่ ย ว
ขณะที่ฟี ราซ้อนสอง รวมเป็ นสามคนบนมอเตอร์ไซด์ของเขาไปที่โบสถ์ ตํ ารวจนายหนึ่ งขี่มอเตอร์ไซด์
วิง่ ตามมาโบกมือให้ฟีราหยุด เพื่อนทัง้ สองทีน่ ัง่ ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกกันน๊ อค ซึง่ กฎหมาของกัมพูชากําหนดไว้ให้
ทัง้ คนขี่ และคนซ้อนสวมหมวกกันน๊ อคทุกคน
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แต่ตํารวจนายนัน้ ไม่พูดถึงหมวกกันน๊ อค แต่ถามหาเอกสารทีแ่ สดงความเป็ นเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์คนั นัน้
ซึ่ง เขาได้ บ อกกั บ ตํ า รวจว่ า เขาทํ า เอกสารซึ่ง แสดงความเป็ นเจ้า ของรถมอเตอร์ไ ซด์ ห ายไปตัง้ แต่ ปี ที่แ ล้ ว
ในช่วงเวลาดังกล่าว ฟี รารูส้ กึ เครียดมาก ที่เขาไม่สามารถแสดงเอกสารได้ เขาไม่ทราบจะพูดแก้ตวั หรือหาเหตุผล
อะไรมาอ้าง
“ผมนึกขึน้ ได้ว่าในเวลานัน้ ศิษยาภิบาลเคยสอนไว้ว่า มีอะไรหนัก หรือเบาให้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วย
ได้เสมอ ผมจึงอธิษฐานสัน้ ๆ”
พลันตํ ารวจอีก นายหนึ่ งเดินเข้ามาสมทบ และถามว่า “มีปั ญ หาอะไรกัน เห็นคุ ยกันนานสองนานแล้ว ?”
เมื่อ นายตํ ารวจคนแรกแจ้ง ปั ญ หาให้ ตํ ารวจคนที่ส องทราบ ตํ ารวจคนที่ส องพู ด ขึ้น ว่ า “จ่ ายมา 20,000 เรีย ล”
แล้วคุณไปตามทางของคุณได้
แน่ นอนฟี ราไม่ มเี งินจํานวนนัน้ ดังนั น้ เขาจึงไม่อ าจเดินทางต่ อ แต่ เขามีเครื่อ งคอมพิว เตอร์เก่ าที่อ ยู่ใน
กระเป๋ าสพายหลัง ของเขาเครื่อ งหนึ่ ง ซึ่ง เขาพยายามขายไปในสองสามสัป ดาห์ ท่ีผ่ า นมา แต่ ไ ม่ ส ามารถขาย
ได้ ในที่สุ ด จึง ยอมให้ ตํ ารวจยึด รถมอเตอรไซด์ เ ขาไว้ ฟี รานํ า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ไ ปเข้า โรงจํา นํ า และได้ เงิน
มา 40,000 เรียล ฟี ราจ่ายให้ตํารวจไป 20,000 เรียล และนํามอเตอร์ไซด์ออกมา
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ครัง้ นี้ได้เสริมพลังความเชื่อให้กบั ฟี รา และฟี รามักกล่าวเป็ นพยานว่า “สิง่ นี้บอกกับผมว่า
พระเจ้ า ทรงพระชนม์ อ ยู่ พระเจ้า ทรงช่ ว ยผม และตอบคํ า อธิษ ฐานของผม เมื่อ ผมตกอยู่ ใ นความลํ า บาก”
เมื่อเพื่อนของเขาปราศจากหมวกกันน๊ อค มีใครกําลังเฝ้ าดูอยู่ ว่าเขาจะจัดการกับสถานการณ์นัน้ อย่างไร พี่
น้ อ งสมาชิก รู้ส ึก แปลกใจ เมื่อ พวกเขามาถึงโบสถ์สํ าหรับ รายการคริส ตมาสโดยปลอดภัย บางคนกล่ าวแสดง
ความเห็นว่า “พระเจ้าทรงช่วยพวกคุณโดยแท้ ด้วยการทํางานของตํารวจจราจร”
ฟี รายืมหมวกกันน๊ อ คจากสมาชิก โบสถ์ บางคน เพื่อ นํ าไปให้เพื่อ นๆ ที่เขาได้นัด หมายไว้ว่ าจะไปรับมา
ในรายการคริสตมาส
วันนี้ฟีราเป็ นเพียงคนเดียวในครอบครัวของเขาที่ได้รบั บัพติศมาเข้ามาเป็ นคริสเตียน เขาเป็ นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และรับอาสาสอนชัน้ คอมพิวเตอร์ให้กบั สมาชิกโบสถ์ทส่ี นใจเรียนสัปดาห์ละครัง้ และชัน้ ของเขาจะย้าย
ไปยังศูนย์เอนกประสงค์ฯ ที่จะสร้างขึน้ ข้างอาคารโบสถ์ จากส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตร
มาสนี้
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลก
่
ทีถ่ วายเงินในโรงเรียนวันสะบาโตเพื่อพันธกิจของพระเจ้าตลอด
มา และโดยเฉพาะในไตรมาสนี้ ซึง่ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปเป็ นกองทุนสร้างศูนย์เอนกประสงค์ บนพืน้ ทีข่ า้ งโบสถ์แอ๊ดเวนตีส “พะตะบอง” ประเทศกัมพูชา...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน และทัง้ ครอบครัวด้วยในนามพระเยซูเจ้า...
อาเมน
ข้อมูลด่วน
• นอกจาก ประเทศอาฟกานิ ส ถาน ธงชาติ ข องประเทศกั ม พู ช า เป็ นอี ก ประเทศหนึ่ งในโลก ที่ ม ี รู ป ของ
อาคารปรากฏอยู่ในธงชาติ
• ประเทศกัมพูชา จะพูดภาษา “เขมร” ซึ่งเป็ นภาษาดัง้ เดิม ที่ชาวกัมพูชาใช้พูดกันถึง 95% ในหมู่ประชากร ส่วน
ภาษาฝรั ่งเศสเป็ นภาษาทีส่ อง ซึ่งบ่อยครัง้ ใช้เป็ นภาษาในการติดต่อธุรกิจ และเป็ นภาษาในแวดวงของราชการ
• เศรษฐกิ จ ของประเทศกัม พู ช า ที่ ผ่ า นมาขึ้น อยู่ ก ับ ด้ า นเกษตรกรรม ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ยัง ทํ า การเพาะปลู ก ตาม
แบบดั ้ง เดิ ม แต่ ก็ กํ า ลั ง พั ฒ น าสู่ ก ารทํ า น าแปลงให ญ่ ป ระม าณ 85% ของพื้ น ที่ ใ ช้ ใ น การผ ลิ ต ข้ า ว
ขณะพืน้ ทีเ่ หลือส่วนใหญ่ใช้ในการทําสวนยางพารา
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 3 พฤศจิ กายน 2018
ขึ้นบิ นสําหรับพระเจ้า
เล่าโดย ดเวย์เน ฮาริส วัย 39 ปี...ประเทศฟิลปิ ปินส์
ดเวย์เน ฮารีส เติบโตขึน้ ในครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ที่รฐั มอนตานา ประเทศอเมริกา ดเวย์เน รักการเล่นกับ
ของเล่นทีเ่ ป็ นเครื่องบินตัง้ แต่เป็ นเด็ก และเขาฝั นจะเป็ นคนขับเครื่องบนเมื่อโตขึน้ หลังจากเรียนจบชัน้ มัธยมปลาย
เขาลงทะเบียนเรียนชัน้ ขับเครื่องบินเล็ก ซึง่ สอนที่มหาวิทยาลัยวัลลา วัลลา ซึง่ เป็ นของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ตัง้ อยูท่ ร่ี ฐั วอชิงตัน
หลังจากหนึ่งปี ดเวย์เน กลับที่รฐั มอนตานาบ้านเกิด และลงทะเบียนเรียนเป็ นช่างซ่อมเครื่องบิน และสอบ
เอาใบขับ ขี่ เ ครื่อ งบิ น เล็ ก ต่ อ มามี ค นขายเครื่อ งบิ น ที่ ไ ด้ ร ับ ความเสี ย หายจากการชนกั น บนสนามบิ น
ในราคาถู ก มาก เขาทํ าการถอด ซื้อ อะไหล่ และสร้า งบางชิ้น ส่ ว นขึ้น ใหม่ ปรากฏว่ าเครื่อ งบิน ลํ านั น้ ใช้ก ารได้
ดีเกือบเหมือนเครื่องใหม่ เมื่อมีการเปิ ดรับสมัครนักบินทหารเพื่อรักษาชายฝั ง่ เขาสมัครเข้าไป ซึง่ ทางหน่ วยทหาร
ชายฝั ง่ ส่งเขาไปเรียนหลักสูตรขับเฮลิคอปเตอร์ ซึง่ เขาเรียนสําเร็จเป็ นนักบินเฮลิคอปเตอร์ดว้ ย
ในการบินตรวจการชายฝั ง่ เขาจึงบินด้วยเครื่องบินขนาดกลาง และเครื่องเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกับเพื่อน
นั ก บิน สลับ กัน ไป งานในกองบิน ทหารชายฝั ง เป็ น ไปด้ ว ยดี แต่ ป ระสบการณ์ ด้ านคริส เตีย นกลับ เยือ กเย็น ลง
วันหนึ่ งญาติค นหนึ่ งของดเวย์เน คุ ยกับเขาว่ า เขาอยากพู ด คุยกับ นัก บินมิชชันนารี ที่ทํ าการบิน เครื่อ ง
เฮลิค อปเตอร์เพื่อ พัน ธกิจ ของพระเจ้า ในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ไ หม ดเวย์เ น ลาหยุ ด ได้ ส ามวัน จึง ขับ เครื่อ งบิน
เล็กของเขาที่รฐั เคนทักกี้ เพื่อพบพูดคุยกับนักบินมิชชันนารีคนนัน้ ซึ่งเป็ นชาวอเมริกนั และตอนนี้ลามาพักร้อน
กลับมาเยีย่ มบ้านในรัฐเคนทักกี้
แต่ ค ืน ก่ อ นที่ด เวย์เน จะบินไปที่รฐั เคนทัก กี้พ่ีส าวของเขาโทรมาบอกว่า บ้านพ่ อ แม่ของเขาถู ก ไฟไหม
แต่ ไ ม่ ม ีใ ครได้ร บั บาดเจ็บ ดเวย์เน ปกติ ถ้ า ไม่ พ ัก ที่ก องทหาร เขาจะกลับ บ้ า นไปพัก กับ พ่ อ แม่ ดัง นั ้น สมบัติ
สิ่ง ของรวมทัง้ ของเล่ น ที่ ม ีร าคาแพงต่ า งๆ ที่เ ขาเก็ บ ไว้ เ ป็ นที่ ร ะลึ ก รวมบอร์ด เล่ น หิ ม ะถู ก ไฟไหม้ ท ั ง้ หมด
ดเวย์เน นัดกับนักบินมิชชันนารีไว้แล้ว จึงขับเครื่องบินเล็กส่วนตัวไปพบกับเขาก่อน แล้วจากนัน้ จึงจะขับ
เครื่องบินกลับบ้าน เหตุการณ์ไฟไหม้บา้ น ทําให้ดเวย์เน ได้คดิ ว่า “พระเจ้าทรงนําวัสดุสงิ่ ของในโลกออกไปจากชีวติ
ข อ งเข า เพื่ อ ไม่ ให้ เข าคิ ด เป็ น ห่ ว งห น้ าพ ะว งห ลั ง ก็ เป็ น ได้ ” ดั ง นั ้ น เมื่ อ เข าพ บ กั บ นั ก บิ น ค น นั ้ น
และทราบถึง ความต้ อ งการนั ก บิน เฮลิค อปเตอร์ เขาได้ก ล่ า วสัญ ญากับ นั ก บิน คนนั น้ ว่ า “ผมเซ็น ต์ ส ัญ ญาไว้
กับ กองบิน ชายฝั ง่ หกปี ตอนนี้ ผ มรับ ใช้ ในหน้ าที่ไ ปแล้ว เกือ บครึ่ง ทาง ถ้ าผมสามารถเลิก สัญ ญาได้ เมื่อ ไรผม
ก็จะไปรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็ นนักบินเฮลิคอปเตอร์มชิ ชันนารีในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์”
สิ่ งสําคัญที่สดุ ครัง้ ใหม่
ดเวย์เน ไม่มแี นวคิดว่าเขาจะยกเลิกสัญ ญาได้อย่างไร เขายังเหลืออายุในสัญ ญาอยู่สามปี เศษ กับหน่ วย
รักษาการยามฝั ง่ แห่งชาติ เขาเริม่ อธิษฐานเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
“เขากล่าวเป็ นพยานว่า เมื่อบ้านของพ่อแม่ ซึง่ ผมอาศัยอยูด่ ว้ ยถูกไฟไหมเสียหายทัง้ หลัง ทําให้ผมคิดเกี่ยว
กับ ว่ า “สิ่ง ใดมีค วามสํ าคัญ มากที่สุ ด ในชีว ิต ” วัต ถุ ส ิ่งของใดที่เราเก็บ สะสมไว้ ไม่อ าจเปรีย บเทีย บกับ ชีว ิต ชัว่
นิรนั ดร์ได้ สิง่ ทีม่ คี ่าทีส่ ุด คือความรอดของเราเอง และความรอดของคนอื่นๆ
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เป็ นครัง้ แรกในรอบหลายปี ที่ดเวย์เน อ่านพระคัมภีร์ และอธิษฐานทุกวัน...ที่อศั จรรย์คอื “เมื่อผมทําเช่น
นี้ พระเจ้าเริม่ ทําการเปลีย่ นแปลงผม”
หลังจากที่อธิษฐานต่ อเนื่องสองสามเดือน ดเวย์เกิดความแน่ ใจว่า เขาควรจะหยุดการประนีประนอม ใน
เรื่อ งการถือ รัก ษาวันสะบาโต ในทุ ก เดือนเขาและเพื่อ นๆ บางคนต้อ งเข้าฝึ ก ซ้อ มสามวันเต็ม จากวันศุ ก ร์ถึงวัน
อาทิตย์ และเขาได้ทาํ การละเมิดวันสะบาโตเพราะการฝึกความพร้อมดังกล่าวในเวลาสีป่ ี ทผ่ี ่านมา
ดเวย์เน เข้าพบผูบ้ งั คับบัญชาของเขา และขอต่อรอง ให้เขาฝึ กบินวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ส่วนการฝึ กของ
วันวันเสาร์เค้าจะมาฝึ กในวันธรรมดาแทน แต่ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิเสธ ดังนัน้ เมื่อถึงการฝึ กครัง้ ต่อไป ดเวย์เนประกาศ
เลยว่าเค้าจะไม่ฝึกในวันเสาร์
ผูบ้ งั คับบัญชาพูดว่า “ผมก็ไม่สามารถให้คุณหยุดด้วยเหตุผลนัน้ ได้เช่นกัน”
ดเวย์แ น พู ด ต่ อ ด้ ว ยความนั บ ถือ ว่ า “ท่ า นจะพิจ ารณาโทษอย่ างไรก็แ ล้ว แต่ แต่ ผ มก็จ ะขอหยุด อยู่ ดี”
ผู้บงั คับบัญ ชาไม่ แน่ ใจว่ าเขาจะลงโทษอย่างไรดี เพราะที่ผ่ านมา บันทึก ประวัติก ารฝึ ก การทํางานของ
ดเวย์เน ไม่มขี อ้ บกพร่องในสิง่ ใดเลย
ในการฝึ ก ซ้ อ มประจํ า เดือ น ดเวย์ เ น มาฝึ ก ในวัน ศุ ก ร์ และหยุ ด วัน เสาร์ และมาฝึ ก ต่ อ ในวัน อาทิต ย์
ดเวย์เนทําอย่างนี้มาสองสามเดือน ขณะเดียวกันดเวย์เน อธิษฐานทุกวัน ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พบทางออก ด้วย
การอธิษ ฐานว่ า “พระบิด าเจ้า ถ้ า พระองค์ จ ะให้ ข้า พระองค์อ ยู่ ท่ีน่ี ต่ อ ข้า พระองค์ย ิน ดี หรือ จะให้ ข้า พระองค์
ไปรับใช้พระองค์ทฟ่ี ิ ลปิ ปิ นส์ ข้าพระองค์กย็ นิ ดีไปรับใช้พระองค์ทน่ี น”
ั่
คําตอบสําหรับการอธิ ษฐาน
ในทีส่ ุดผูบ้ งั คับบัญชาเรียก ดเวย์เน ไปพบ และบอกกับเขาว่า “ผมได้รายงานเรือ่ งของคุณให้กบั ผูบ้ งั คับกอง
พันทราบ เราได้ตดั สินใจว่า เราจะไม่เสียเวลา และทรัพยากร โดยทําสิง่ ใดต่อต้านความเชื่อของคุณ เราจึงจะยกเลิก
สัญญากับคุณ โดยให้คุณลาออกไปโดยจะไม่ปรับเงิน หรือกล่าวโทษใดๆ ดังนัน้ คุณยืน่ ใบลาออกมาได้เลย และผมจะ
อนุ มตั ใิ ห้คณ
ุ ออกไปในสิน้ เดือนทีส่ าม หลังจากได้รบั ใบลา”
ดเวย์เน รูส้ กึ ช็อก และขอบคุณพระเจ้า เขาติดต่อไปทีฟ่ ิ ลปิ ปิ นส์ และเตรียมการณ์ทุกอย่าง ทุกอย่างลงตัวดี
มากหลังจากนัน้ เขาประกาศในสื่อต่างๆ ว่าต้องการเฮลิคอปเตอร์สาํ หรับงานมิชชันนารี
่ ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ มีคนมี
ฐานะคนหนึ่งออกเงินซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ และมีเงินบริจาคสําหรับค่าดําเนินการอีกหลังไหลเขามาจากแหล่
่
งที่ไม่
คาดหวัง สําหรับความต้องการอื่นๆ แม้แต่ทางรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์กไ็ ม่เก็บภาษีสาํ หรับเฮลิคอปเตอร์ และสิง่ ของอื่นๆ ที่
จัดส่งไป
“พระเจ้าทรงจัดหาทุก สิง่ ให้อย่างอัศจรรย์ ผมไม่ต้องรณรงค์ห าทุ นแต่ อย่างใด เพียงแต่ ประกาศในความ
ต้องการเท่านัน้ ” ดเวย์เนกล่าวเป็ นพยาน
ปั จ จุบ ัน ดเวย์เน อายุ 39 ปี และภรรยาของเขา คือ “เวนดี้” เป็ น พยาบาลมิชชัน นารี ที่ด เวย์เน พบใน
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ขณะ “เวนดี้” นี้ทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยการ “งานรับใช้ด้านการแพทย์ทางอากาศ” ซึ่งใช้การบิน
ส่ ง เสริม งานด้า นการแพทย์ เป็ นการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น พัน ธกิ จ ของคริส ตจัก ร เพื่ อ เป้ าหมายในการประกาศ
พระกิตติคุณ
ดเวย์เน กล่าวว่า “ผมได้มาทํางานด้านการบินเพื่อการประกาศที่ฟิลปิ ปิ นส์แล้วเป็ นเวลา 10 ปี และพระเจ้าทรงจัด หาสิ่งที่ต้ อ งการอย่างไม่ ข าดมือ โดยจัด พอเพีย งครัง้ ละหนึ่ งเดือ น...เราสามารถมีค่ าใช้จ่ายอย่างต่ อ
เนื่ อ ง” ดเวย์เน มัก จะเอ่ ย ถึง ข้อ พระคัม ภีร์ใ นพระธรรมโรมข้อ หนึ่ ง อยู่เสมอ ซี่ง มีข้อ ความว่ า “เรารู้ว่ า พระเจ้า
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ทรงช่ ว ยคนที ร่ ัก พระองค์ ให้ เ กิ ด ผลดี ใ นทุ ก สิง่ คื อ คนทัง้ ปวงที พ่ ระองค์ ไ ด้ ท รงเรีย กตามพระประสงค์ ข อง
พระองค์” (โรม 8:28)
“พระเจ้าทรงจัดให้ทุกสิง่ ทุกอย่างลงตัว เราเพียงยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้โดยความเชื่อ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
จะดีเอง” ดเวย์เน กล่าวเป็ นพยาน
ข้อมูลด่วน
• งานของพระเจ้าโดยเซเว่ น ธ์เดย์แ อ๊ ด เวนตีส ในประเทศฟิ ล ิป ปิ น ส์เริม่ ในปี 1905 โดยบรรณกรจากประเทศ
ออสเตรเลี ย ชื่ อ อาร์. เอ. คั ล ด์ เ วลล์ เข้ า ไปขายหนั ง สื อ ของคริส ตจัก รฯ ซึ่ ง พิ ม พ์ ใ นภาษาสเปน เป็ น
เรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพ และเรือ่ งเกีย่ วกับศาสนา....และได้รบั ความสําเร็จเป็ นอย่างดี
• เริม่ ต้ น ในปี 1915 (คือ อีก 10 ปี ต่ อ มา) ชาวฟิ ล ิป ปิ น ส์ไ ด้ฟั งข่าวของแอ๊ ด เวนตีส และได้ฟั งเรื่อ งเทศนาใน
ภาษา “คาตาล็อ ก” ภาษาถิ่น ของชนส่ ว นใหญ่ โดยศาสนาจารย์ “ไบเบีย โน ปานิ ส ” ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้ค ือ ในปี
1916 มีผู้คน 104 คนรับบัพ ติศ มา และในปี เดียวกัน (1916) มีก ารจัด ระเบียบของโบสถ์ข้นึ เริม่ ด้วยจํานวน
สมาชิก 116 คน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 10 พฤศจิ กายน 2018
นายแพทย์ที่เทศนา
เล่าโดย น.พ. เจย์ เอ็ม. ทอมโบคัน...ประเทศอินโดนีเซีย
ต่ อ ไปนี้ เป็ นเรื อ่ งเกี ่ย วกั บ “โรงพ ยาบาลแอ๊ ด เวนตี ส มานาโด” ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ ่ง จะเป็ น
สถาบันทีจ่ ะได้รบั ส่วนหนึง่ ของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้
ทุกปี น.พ. เจย์ เอ็ม. ทอมโบคัน จะหาเวลาประมาณสามสัปดาห์ พักจากการทําหน้ าที่นายแพทย์ประจํา
โรงพยาบาลมานาโด อัน มีง านยุ่ ง ทุ ก วัน ในฐานะเป็ น แพทย์ และผู้ อํ านวยการของโรงพยาบาล เพื่อ ไปเทศนา
ประกาศเผยแพร่ศาสนา ณ ทีใ่ ดทีห่ นึ่งเป็ นเวลาสองสัปดาห์ตดิ ต่อกัน
นายแพทย์ท่านนี้กล่าวหนุ นใจให้นายแพทย์ และเจ้าหน้าทีแ่ ผนกอื่นๆ ทําอย่างเดียวกัน
คุณ หมอเจย์ พบว่าการเทศนาเรื่องพระกิตติคุณ ของของพระเยซูในที่สาธารณะทําให้คุณ หมอ และเพื่อน
ร่วมงานของท่ าน ให้ความมือกันในการรัก ษาคนไข้ได้ด ีข้นึ ทัง้ เป็ นการเตรียมพร้อมพวกเขาไว้สําหรับการเสด็จ
กลับมาของพระเยซูดว้ ย
คุ ณ หมอเจย์ก ล่ าวเป็ น พยานจากความรู้ส ึก ของท่ าน ในการให้ส ัมภาษณ์ ส่ ือ มวลชนท้อ งถิ่นในครัง้ หนึ่ ง
ว่า “การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณเป็ น “อาหารเช้า” และ “อาหารเทีย่ ง” ของผม
โรงพยาบาลแอ๊ดเวนตีสมานาโด เป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง โรงพยาบาลแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นเกาะ “สุลาเว
สี” ในการประกาศพระกิตติคุณในปี 2016 โรงพยาบาลแห่งนี้จดั การประชุมร่วมกับสํานักงานคอนเฟอเรนซ์ทอ้ งถิน่ มี
ผูร้ บั บัพติศมา 53 คน และในการเปิ ดประชุมในทีส่ าธารณะปี 2017 มีผูร้ บั บัพติศมา 69 คน การประชุมทัง้ สองครัง้ ใน
ปี 2016 และ 2017 มีนายแพทย์หลายคนผลัดเปลีย่ นกันเป็ นผูเ้ ทศนาในทีป่ ระชุม
ในปี 2018 ทางโรงพยาบาลแห่งนี้เปิ ดประชุมเผยแพร่ในที่สาธารณะไปแล้วสามครัง้ ครัง้ แรกเทศนาโดย
แพทย์ห ลายคน การประชุ ม ครัง้ ที่ส องมีพ ยาบาลหลายคนผลัด กัน เทศนา และในการเปิ ดประชุ ม ครัง้ ที่ส าม
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเป็ นผูเ้ ทศนา
“เราต้องการ การรวมกันเป็ นหนึ่งก่อนภายในคริสตจักร ก่อนที่จะเป็ นพยานให้กบั ผู้อยู่นอกคริสตจักร การ
ร่ว มกันเปิ ดการประชุมในที่สาธารณะทําให้เราทัง้ หลายมีวสิ ยั ทัศ น์ เดียวกัน เพราะเราให้ค วามร่วมมือกันในการ
ประกาศพระกิตติคุณ” นายแพทย์เจย์กล่าว
ก่อนจะย้ายมาเป็ นผู้อํานวยการ ร.พ.แอ๊ ดเวนตีสมานาโด น.พ.เจย์ เป็ นแพทย์แผนกสูตินารีท่ี ร.พ. ของ
รัฐบาลอยู่ 7 ปี น.พ.เจย์ ต้องเผชิญกับความลําบากใจเรื่องต้องทํางานในวันสะบาโต จึงลาออกจาก ร.พ. ของรัฐ มา
ทํ างานกับ แอ๊ ด เวนตีส บัน ดุ ง เป็ น เวลา 5 ปี ซึ่งโรงพยาลดังกล่ าวตัง้ อยู่ท างทิศ ตะวัน ตกของเกาะจาวา ตลอด
เวลา 5 ปี ท่ี น.พ. เจย์ทํางานที่ ร.พ. แอ๊ดเวนตีสบันดุง คณะแพทย์ และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลทําการเปิ ดประชุมในที่
สาธารณะกว่ า 10 ครัง้ และมีผู้ ร บั บัพ ติ ส มารวมถึง 4,000 คน น.พ. เจย์ มีโ อกาสได้ เทศนาในที่ ป ระชุ ม ใน
ทีส่ าธารณะตัง้ แต่เข้ามาทํางานในปี แรก เมื่อได้มาเป็ นผูอ้ ํานวยการ ร.พ. แอ๊ดเวนตีสมานาโด จึงนํ าเอาการประกาศ
พระกิตติคุณ ด้วยการเปิ ดประชุมมาใช้ อย่างไรก็ดคี ริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ ดเวนตีสดําเนินการโรงพยาบาลอยู่ 4
แห่ ง นอกจาก ร.พ. แอ๊ ด เวนตีส สองแห่ ง ที่ก ล่ า วถึ ง แล้ ว ยัง มี ร.พ. แอ๊ ด เวนตีส อีก สองแห่ ง คือ ร.พ. บัน ดาร์
ลํ า ปั งแอ๊ ด เว น ตี ส แ ล ะ ร.พ . เม ด าน แอ๊ ด เว น ตี ส โรงพ ย าบ าล ทั ้ ง ส อ งแ ห่ งนี้ ตั ้ ง อ ยู่ ท่ี เก าะสุ ม าต รา
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โรงพยาบายแอ๊ ด เวนตีส มานาโด เมื่อ เปิ ด ครัง้ แรกในปี 2007 ได้ปรับปรุง ตึก หลังเก่ าของสหมิช ชันเป็
่ น
โรงพยาบาลขนาด 50 เตีย ง ต่ อ มาโรงพยาบาลแห่ ง นี้ ไ ด้ ร บั การสนั บ สนุ น จากเงิน ถวายวัน สะบาโตที่ส ิบ สาม
ในปี 2012 ทําให้โรงพยาบาลมีทุนขยายโรงพยาบาลขึ้นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงในถัด มา คือ ปี 2013
น.พ. เจย์ กล่าวว่า ขณะนี้ ร.พ. มานาโดแอ๊ดเวนตีสยังขาดแพทย์ผูเ้ ชีย่ วชาญแอ๊ดเวนตีสอยู่อกี 3 คน (ต้อง
จ้างแพทย์ท่ไี ม่ใช่แอ๊ ดเวนตีส ) โรงพยาบาลแห่ งนี้มผี ู้ร่วมงานทุ กแผนก ทัง้ แพทย์แ ละพยาบาลรวม 384 คนจาก
จํานวนทัง้ หมดเป็ น แอ๊ ด เวนตีส 90 เปอร์เซ็น ต์ และเราให้ บ ริก ารประชาชนทัง้ คนไข้ใน และคนไข้น อกในแต่
ละปี ไม่น้อยกว่า 700,000 คน
น.พ. เจย์ ถือว่าการเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณในทีส่ าธารณะ ไม่เพียงเป็ นการแบ่งปั นพระกิตติคุณกับ
คนข้างนอก แต่เป็ นการส่งเสริมพลังความเชื่อให้ผรู้ ่วมงานของโรงพยาบาลด้วย การทีเ่ พื่อนร่วมงานของหมอ มีส่วน
ในการให้บริการฟรีคลินิก พร้อมกันไปกับการเปิ ดประชุม รวมทัง้ การจัดให้มกี ารสัมมนาสุขภาพพร้อมกันไปกับการ
เทศนาเผยแพร่พระกิตติคุณ ทําให้ได้รบั ผลดีเยีย่ ม ขณะเดียวกันผูร้ ่วมงานก็ได้รบั พระพรฝ่ ายวิญญาณจิตกันทุกคน
นายแพทย์ เจย์ กล่าวเสมอว่า “เมื่อเราออกไปให้การส่งเสริมพลังคนอื่น ผลประโยชน์ ท่เี ราให้คนอื่นไป จะ
สะท้อนกลับมายังพวกเราด้วย”
โรงพยาบาลแอ๊ ดเวนตีส มานาโด มีอ นุ ศ าสนาจารย์ประจําโรงพยาบาล 4 คน พวกเขาวางแผนและดูแ ล
ดําเนิ นการด้านจิตวิญ ญาณอย่างเข้มแข็ง พวกเขาจัด ให้ก ารประชุ มอธิษ ฐานปี ล ะ 2 ครัง้ จัดการอธิษ ฐานพิเศษ
ต่อเนื่อง 10 วัน จัดให้แต่ละแผนกมีการนมัสการเช้าทุกวันทํางาน ในปี 2016 มีคนไข้รบั บัพติสมา 9 คน และรับบัพติสมาอีก 2 คน ในปี 2017
นายแพทย์ เจย์ กล่ าวว่ า ข้อ พระคัม ภีร์ซ่ึงเป็ นหัว ข้อ สําคัญ สิ่งแรกของเราอยู่ในพระธรรมมัทธิว กล่าว
ว่ า “เหตุ ฉ ะนั ้น เจ้ า ทั ง้ หลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุ ก ชาติ ให้ เ ป็ น สาวกของเรา ให้ ร ับ บัพ ติ ศ มาในพระนาม
แห่ ง พระบิ ด า พระบุ ต ร และพระวิญ ญาณบริสุ ท ธิ์ สอนเขาให้ ถื อ รัก ษาสิง่ สารพัด ซึ ง่ เราได้ ส ัง่ พวกเจ้ า ไว้ นี ่
แหละเราจะอยูก่ บั เจ้าทัง้ หลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28 :19, 20)
ข้อความสุดท้ายที่ น.พ. เจย์ อยากกล่าวกับพี่น้องในพระคริสต์ทวโลกคื
ั่
อ ขอเราทุกคนร่วมกันทําการเป็ น
พยาน และทําการประกาศทุกรูปแบบ รวมทัง้ การประกาศเผยแพร่ในทีส่ าธารณะ ร่วมกับการเปิ ดคลินิก และการเปิ ด
สัมมนาสุขภาพ หรือโดยวิธอี ่นื ใดอย่างเร่งด่วน ..เพราะใกล้เวลาทีพ่ ระเยซูจะเสด็จมาแล้ว”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระเยซูทกุ ท่านทีถ่ วายทรัพย์เพื่อส่งเสริมพันธกิจของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุก
ท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
• ประเทศอิน โดนี เซี ย มีเกาะจํ า นวนมหาศาล นั บ ได้ ถึ ง 17,508 แห่ ง มีพ้ื น ที่ร วมกัน 1,192,440 ตารางกิโ ล
เมตร ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี โ ซนเวลาต่ า งกัน 3โซน ถ้ า จะใช้ เ ครื่อ งบิ น โดยบิ น จากสุ ด ปลายด้ า นหนึ่ ง ไป
ยังสุดปลายอีกด้านหนึ่งจะใช้เวลาบินนาน 12 ชั ่วโมง
• ประเทศอิน โดนี เซี ย ด้ า นตะวัน ออก ติด กับ ประเทศติม อร์-เลสเต (ซึ่ ง แยกออกจากอิน โดนี เ ซี ย ) เคยเป็ นถิ่ น
มนุ ษย์กนิ คน ซึ่งถือว่าเป็ นพืน้ ทีส่ ดุ ท้ายของเผ่าต่างๆ ทีล่ ่าหัวมนุ ษย์
• ประเทศอินโดนีเซียส่งออก “ขากบแช่แข็ง” ไปยังประเทศฝรั ่งเศสปี ละ 3,000 ตัน
• ภาษาทางราชการของอิน โดนี เซี ย คือ “ภาษาบาฮาซ่ า ” (Bahasa) แต่ ม ีภ าษาถิ่น ที่พู ด กัน เฉพาะท้อ งถิ่น ถึง
700 ภาษา ชาวอิน โดนี เซีย ส่ วนใหญ่ อ ย่ างน้ อ ยพูดได้ 2 ภาษา คือ ภาษาถิ่น และภาษาบาฮาซา ซึ่งพูด อ่ า น
เขียนในโรงเรียน อย่างเป็ นทางการ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 17 พฤศจิ กายน 2018
การเยียวยาด้วยมะนาว
เล่าโดย คาเรน วูยซ์ นั วัย 27 ปี...ประเทศอินโดนีเซีย
ถ้าเป็นได้ขอชายหนุ่ มวัย 19 เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในวันนี้ ใช้การเล่าเป็ นบุคคลทีส่ าม ผม...
เครื่องบินเล็กขนาดหกที่นัง่ ส่งเพื่อน และผม ลงที่สนามบินเอกชนขนาดเล็กที่ตีนภูเขาแห่ งหนึ่ งในปาปั ว
อินโดนีเซีย
เราเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อสิง่ ของที่จําเป็ นรอบสุดท้าย ก่ อนทําการปี นเขาสูง เพื่อไปทํางานในหมู่บ้านของ
ชนเผ่าเป็ นเวลาหนึ่งปี ในฐานะเป็ นนักศึกษามิชชันนารี หลังจากการเข้าอบรมในรายการ “หน่ วยเคลื่อนไหวหนึ่งพัน
มิชชันนารี” เราไม่มเี งินติดตัวมากนัก แต่ทเ่ี ราต้องการทีส่ ุดคือ ซือ้ มะนาวหนึ่งถุงใหญ่เพื่อนํ าไปด้วย เราทัง้ สองชอบ
มะนาว และเราทราบว่าเราจะหามะนาวไม่ได้ ในหมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยูใ่ นป่ าเขา
สองสัปดาห์ต่ อ มาเราพบตัวเองในหมู่บ้านชื่อ “ทินิบิล ” ซึ่ง ตัง้ อยู่บ นเชิงเขา เมื่อ ไปถึงเราไม่ ทราบว่าเรา
จะแบ่งปั นพระเยซูอย่างไร สิง่ ที่เราได้รบั การเรียนรู้ และฝึ กฝน “หน่ วยเคลื่อนไหว 1,000 มิชชันนารี” ซึ่งองค์กร
ส่งเราให้มาทําการเผยแพร่พระกิตติคุณ แต่เท่าที่เราได้เรียนรูก้ ารเข้าถึงด้วยวิธกี ารต่างๆ มา ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้
วิธกี ารไหนจึงจะได้ผล
เราจําได้อย่างหนึ่งอาจารย์ท่สี อนบอกว่า “ถ้าคุณไม่ทราบจะพูด หรือว่าจะเข้าถึงผู้คนอย่างไร ก็ให้ทําการ
อธิษฐาน และอธิษฐานต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะทรงสําแดงให้ทราบ...ดังนัน้ เราจึงอธิษฐาน”
วันหนึ่งขณะทีเ่ ราเดินเท้าจากหมู่บา้ นที่เราพักไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านขอให้เราไปเยีย่ ม
ญาติ ข องเขาคนหนึ่ ง ซึ่ง ตาบอด เขาชื่อ “มาริอ ัส ” เราจึง ไปที่ บ้ า นของ “มาริอ ัส ” เมื่อ พบเขา ผมได้ ถ ามเขา
ว่าเขาตาบอดมานานหรือยัง เขาตอบว่า เขาเริม่ มองไม่เห็นเมือ่ สองปี ทแ่ี ล้ว
“ผมไม่ทราบสาเหตุว่าเป็ นเพราะอะไร” เขาพูดพร้อมกับสันศี
่ รษะ “ทุกอย่างเกิดขึน้ อย่างปั จจุบนั ทันด่วน”
ส่วนคนอื่นๆ ในหมู่บ้าน ไม่มคี วามสงสัยใดๆ เกี่ยวกับว่าอะไรเป็ นสาเหตุ ทําให้ “มาริอสั ” ตาบอด ทุกคน
กล่าวปรักปรําว่าวิญญาณชัวนั
่ นเอง
่
มาริอสั และครอบครัวของเขาร้องขอความช่วยเหลือ พวกเขาขอยาสําหรับการรักษาตา และขอให้อธิษฐาน
เพื่อเพื่อ น และผมเองไม่ทราบจะให้ก ารช่วยเหลือ มาริอสั อย่างไร เรากลับไปที่บ้านพัก และคุ ก เข่าอธิษ ฐาน โดย
อธิษ ฐานว่ า “พระบิด าเจ้ า ถ้ า นี่ เ ป็ นวิธ ีก ารเริ่ม ทํ า งานมิช ชัน นารีข องข้ า พระองค์ ท ัง้ สอง ขอพระองค์ โ ปรด
ทําการอัศจรรย์ผ่านข้าพระองค์ทงั ้ สองด้วย”
เราคิดถึงถุ งมะนาวขึ้นมาได้ เราซื้อที่ตลาดหมู่บ้านก่ อนเดินทางขึน้ ภูเขา แม้เราไม่ใช่แพทย์ แต่เราทราบ
ว่ามะนาวมีคุ ณ สมบัติทางยาอยู่ไม่น้อย ดังนัน้ เราหยิบมะนาวมาลูก หนึ่ ง ทําการล้างอย่างดี แล้วชวนกันเดินไป
ยังบ้านของมาริอสั ในเช้าวันรุง่ ขึน้ เราผ่ามะนาวเป็ นสองซีก และทําการอธิษฐาน จากนัน้ เพื่อนของผมบอกให้มาริอสั
นอนหงายลง แล้วเขาบีบมะนาวลงบนตาทัง้ สองข้างของมาริอสั ข้างละหลายหยดจากนัน้ เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรง
รักษาตาของมาริอสั จากนัน้ เราเดินกลับบ้าน ตกบ่ายเรากลับมาทําอย่างเดียวกัน บีบนํ้ ามะนาวลงบนตาทัง้ สองข้าง
ของมาริอสั ข้างละหลายหยด ทําการอธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้า แล้วเดินทางกลับ
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เราทําอย่างเดียวกันทัง้ ในรอบเช้า และรอบเย็นติดต่ อกันเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ไม่มอี ะไรเกิดขึ้น และเรา
กําลังคิดว่าจะหยุดวิธกี ารดังกล่าว แต่หลังสองสัปดาห์ผ่านไป มาริอสั บอกกับเราว่า เขาสามารถสังเกตเห็นแสงสว่าง
ได้เป็ นครัง้ แรกในรอบสองปี
เมื่อ ได้ ย ิน เช่ น นั น้ เราทัง้ สองได้ รบั การหนุ น ใจ แสดงว่ า พระเจ้า กํ า ลัง ทรงทํ าการ เราจึง อธิษ ฐานอย่ า ง
เอาจริง เอาจัง มากขึ้น ...หนึ่ ง เดือ นผ่ า นไป มาริอ ัส ประกาศว่ า “ผมมองเห็ น อะไรๆ บ้ า งแล้ ว แต่ ย ัง ไม่ ช ัด ”
เป็ นวันเดียวกัน ที่มะนาวลูกสุดท้ายของเราได้หมดลง แต่เราไม่บอกให้มาริอสั ทราบ เราเพียงบอกเขาว่า
“แต่น้ไี ปเรามีวธิ กี ารรักษาแบบใหม่...เราจะอธิษฐานเพียงอย่างเดียว ไม่ตอ้ งใช้น้ํามะนาว”
สองสามสัปดาห์ถดั มา เมื่อเรากลับมาเยีย่ มมาริอสั เราพบว่า เขากําลังยืนมองทุ่งนาข้าวกําลังเหลืองใกล้บา้ น
ของเขา มาริอสั เดินไปยังจุดนัน้ จุดนี้ได้อย่างเป็ นอิสระ แสดงว่าเขาสามารถมองเห็นแล้ว ! มาริอสั บอกกับเราว่า
“ผมมองเห็นยังไม่เต็มที่ แต่กม็ องเห็นพอเพียงทีจ่ ะทําให้ผมใช้ชวี ติ ตามปกติได้”
อาริอสั มีความตื่นเต้นดีใจ และเขาบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่า พระเยซูช่วยรักษาตาของเขาแล้ว ด้วยการ
เอาชนะอํานาจของวิญญาณร้าย
เรื่อ งนี้ ได้เปิ ด ประตูให้เราได้แ บ่งปั นพระกิต ติคุณ ข่าวเรื่องการอัศ จรรย์ ข่าวพระเจ้าทรงรักษาให้มาริอ ัส
มองเห็น ได้แ พร่ไ ปอย่างรวดเร็ว ตามหมู่บ้านต่ างๆ แม้แ ต่ ข้ามภู เขาไปอีก หลายหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ติด ต่ อ เรา
ให้ไปอธิษฐาน และให้การช่วยเหลือด้วยยารักษาโรค พวกเขายืนยันจะเรียกเราว่า “อาจารย์” หรือ “หมอ” แม้ว่าเรา
ไม่ ไ ด้ เ ป็ นทั ้ง สองอย่ า ง พวกเขาต้ อ งการศึ ก ษาพระคั ม ภี ร์ ทั ้ง หมดนี้ นั บ ว่ า เป็ นการที่ พ ระเจ้ า ทรงตอบ
คําอธิษฐานของเรา ในสองเดือนต่อมามีผขู้ อรับบัพติศมา 7 คน
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
ไ่ ด้ถวายทรัพย์ในโรงเรียนวันสะบาโต ทําให้เรามีเงินทุนส่งอาสาพันธกิจ
ไปประกาศพระกิตติคุณ ณ ดินแดนทีห่ ่างไกล แม้แต่บนยอดเขากลางป่ าในประเทศอินโดนีเซีย
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• งานของคริส ตจัก รเซเว่ น ธ์ เ ดย์ แ อ๊ ด เวนตี ส ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประกอบด้ ว ย (ก) สํ า งานสหคอนเฟอเรนซ์ ต ะวัน ออก มี ท่ี ต ั ง้ ของสํ า นั ก งานอยู่ ท่ี “สุ ล าเวสี ” และ (ข) สํ า นั ก งานสหมิ ช ชั น ตะวัน ตก มี ท่ี ต ั ง้ อยู่
ทีก่ รุงจากาต้า (ซึ่งเป็ นเมืองหลวง)
• งานของคริส ตจัก รแอ๊ ด เวนตี ส ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เริ่ม ต้ น ในปี 1900 เมื่ อ ศาสนาจารย์ อาร์. ดับ เบิ ล ยู .
มัน สัน ซึ่ ง เดิม ที ท่ า นเป็ นมิ ช ชัน นารีข องคริส ตจัก รอื่ น ทํ า งานในประเทศสิง คโปร์ ต่ อ มาท่ า นรับ เอาความ
เชื่อ ของเซเว่ น ธ์ เ ดย์ แ อ๊ ด เวนตีส จากนั ้น ได้เดิน ทางไปเปิ ดงานใหม่ ท่ีเมือ ง “ปาดัง ” ซึ่ ง ตัง้ อยู่ ท่ีต ะวัน ตกของ
ชายฝั ง่ เกาะสุม าตรา หนึ่ ง ในผู้ก ลับ ใจใหม่ ที่อ าจารย์ม นั สัน พามาด้ว ย เป็ น เด็ก หนุ่ ม ในสถานเลี้ย งเด็กกํ าพร้า
ที่อ าจารย์ ม ัน สัน ดู แ ลที่ป ระเทศสิง คโปร์ ต่ อ มาอารย์ ม ัน สัน ได้ ส่ ง เด็ก หนุ่ ม คนที่ ติด ตามมาด้ ว ยให้ เข้ า เรีย น
ในโรงเรีย นศาสนศาสตร์ และเขาก็ค ือ อาจารย์ เทย์ ฮอง เสีย ง ทํ า การประกาศเทศนาท่ า มกลางชาวจีน ใน
ประเทศอิน โนนี เซี ย เป็ นหลัก ในปี 1903 งานของแอ๊ ด เวนตีน ในหมู่ เกาะตะวัน ออกของอิน โดนี เซีย ได้ก ลาย
พืน้ ทีภ่ ายใต้การดูแลของมิชชันออสเตรเลียนคอนเฟอเรนซ์
• ในปี 1905 อิม มานู เอล ซิ เรการ์ จาก “ดิน แดนปาตัก ” ได้ร บั เอาความเชื่อ ของแอ๊ ด เวนตีส หลัง จากที่ไ ด้ศึก
พระคัม ภี ร์ก ับ อาจารย์ ม ัน สัน เขาได้ร ับ บัพ ติศ มา และกลายเป็ นชาวอิน โดนี เ ซี ย นคนแรกที่ ก ลับ ใจใหม่ อา
อาจารย์ อิ ม มานู เ อล ซิ เ รการ์ ต่ อ มาได้ ร ับ แต่ ง ตัง้ เป็ นผู้ ป ระกาศข่ า วดี เขาได้ เ ดิ น ทางกลับ ดิน แดนในที่ สู ง
ของเกาะสุมาตรา ซึ่งบางพื้นที่ห่างไกลเคยมีชาวป่ าที่เรียกว่า “เป็ นมนุ ษ ย์กนิ คน” อาศัยอยู่ เพื่อทําการประกาศ
ข่าวพระกิตติคณ
ุ ให้ประชาชนพืน้ ถิน่ ของเขาเอง
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 24 พฤศจิ กายน 2018
หนังสือจากหลุมขยะเปลี่ยนแปลงชีวิต
เล่าโดย เปตรัส โทโบลู วัย 50 ปี...ประเทศอินโดนีเซีย
ชาวนาคนหนึ่งชื่อ “เปตรัส โทโบลู” รูส้ กึ โกรธมาก เมือ่ ได้ทราบว่าลูกสาว อายุ 19 ปี ชื่อ โมนิกา ได้รบั บัพติศ
มาเข้าสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
เปตรัสเองทํางานเป็ นศิษยาภิบาลจิตอาสาดูแลโบสถ์แห่งหนึ่งในหมู่บา้ นฮัลมาเฮรา มาเป็ นเวลา 35 ปี เขาไม่
เข้า ใจว่ า ศาสนาจารย์โ บสถ์ แ อ๊ ด เวนตี ส รับ บัพ ติศ มาให้ ก ับ ลู ก สาวของเขาได้ อ ย่ างไร โดยไม่ ข ออนุ ญ าตจาก
เขา ผูเ้ ป็ นพ่อของโมนิกาก่อน เปตรัสสงสัยว่าคําสอนของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสเป็ นคําสอนมาจากซาตาน
วันต่ อ มาหลังจากได้ท ราบข่าวนี้ เปตรัส ถามลูก สาวว่าเหตุ ใดจึงไปรับบัพ ติส มาโบสถ์อ่ ืน ในเมื่อ พ่ อ เป็ น
ศิษ ยาภิบ าลโบสถ์ ห นึ่ ง อยู่แ ล้ว เมื่อ ลู ก สาวไม่พู ด อะไร เปตรัส รู้ส ึก โกรธ จึงใช้ไ ม้เรีย วเฆี่ย นโมนิ ก า พลางร้อ ง
สังลู
่ กสาวว่า “จงบอกมาเดีย๋ วนี้ว่า เธอยอมรับผิดไหมว่าเธอหลงผิด และจะเลิกเชื่อในคําสอนของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส...ตัง้ แต่วนั นี้” โมนิกา ไม่พูดอะไรสักคํา เอาแต่รอ้ งไห้ สิง่ นี้ทําให้พ่อรูส้ กึ สับสน เหตุใดโมนิกาจึงไม่พูด
อะไร เปตรัสรูส้ กึ สงสัยว่า ทําไมลูกสาวไม่เถียงไม่แก้ตวั ทีแ่ ปลกคือโมนิกาไม่มอี าการโกรธเลยทีเ่ ธอถูกเฆีย่ น เปตรัส
รูส้ กึ สับสน และสงสารลูกสาว เขาจึงหยุดเฆีย่ น
โมนิกา เป็ นเด็กสาวหนี่งในสีค่ นของเยาวชนที่ตดั สินใจรับบัพติศมาหลังจากที่ได้เข้าไปรับฟั งคําเทศนาในที่
ประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ และศึกษาพระคัมภีร์ ซึง่ เปิ ดขึน้ ทีเ่ กาะฮัลมาเฮรา พวกเขาเป็ นคนหนุ่ มสาวสีค่ นแรก ที่
เกิดผลจากการทํางานนักศึกษามิชชันนารีสองคนทีเ่ ข้ามาทํางานในเกาะแห่งนี้
วัน หนึ่ งโมนิ ก าหอบกล่ อ งหนังสือ กล่อ งหนึ่ งเข้ามาในบ้าน ในกล่องนัน้ มีห นังสือ ขนาดพ็อ คเก็ต บุค และ
นิ ต ยสายหลายเล่ ม ของคริส ตจัก รเซเว่ น ธ์ เ ดย์ เมื่อ เปตรัส เห็ น เช่ น นั ้น เขายึด เอากล่ อ งหนั ง สือ และออกไป
ท้ายสวนทีข่ ุดเป็ นหลุมตื้นๆ สําหรับทิง้ ขยะ เมื่อเปตรัสโยนกล่องหนังสือลงไป หนังสือและนิตยสารบางเล่มกระเด็น
ออกมา ชื่อหนังสือเล่มหนึ่ง “วันที่ผู้คนเกือบลืม” เขียนโดย “มาร์ก ฟิ นเลย์” และนิตยสารอีกเล่มหนึ่งชื่อ “โลกแอ๊ดเวนตีส” เปตรัสหยิบหนังสือ และนิตยสารขึ้นมา แล้วหันหลังมองกลับไปที่หลังบ้านว่ามีใครมองดูเขาอยู่หรือเปล่า
เมือ่ เห็นไม่มใี ครเขานําหนังสือ และนิตยสารไปซ่อนไว้ทใ่ี ต้ถุงใส่ปยพื
ุ๋ ชผัก แล้วเดินเข้าบ้านไป
เช้ าวัน รุ่ง ขึ้น เมื่อ เขาออกไปทํ างานที่ไร่เขานํ า หนั งสือ และนิ ต ยสารเล่ ม นั น้ ไปด้ว ย หลังจากทํ างานถึง
ประมาณ 10 โมงเช้ า เขาหยุ ด งานเข้า ไปนั ง่ ในกระท่ อ มที่พ ัก และอ่ านหนั ง สือ และนิ ต ยสารเล่ ม นั น้ จนเกือ บ
มืด จึง กลับ บ้ า น วัน ต่ อ มาเปตรัส ใช้ เ วลาเช่ น เดีย วกับ วัน แรก โดยวัน ที่ ส องเขาได้ นํ า พระคัม ภีร์ม าด้ ว ย และ
ทําการเปิ ดข้อพระคัมภีร์ ทีห่ นังสือเล่มเล็ก และนิตยสารเล่มนัน้ อ้างถึง เปตรัสศึกษาและใคร่ครวญสิง่ ทีเ่ ขาศึกษาเป็ น
เวลานานถึงแปดเดือน
เปตรัสอุทานกับตัวเองว่า “สิง่ ที่ฉันอ่ าน และข้อพระคัมภีรท์ ่กี ล่าวอ้างในหนังสือ และนิตยสารล้วนมาจาก
พระคัมภีร์ ยิง่ ศึกษาฉันยิง่ มันใจว่
่ า ชาวแอ๊ดเวนตีส ซึ่งนมัสการในวันเสาร์ เพราะเป็ นวันสะบาโต เป็ นวันที่ถูกต้อง
ตามพระคัมภีร”์
หลังจากที่เปตรัสเข้าใจว่าวันเสาร์ วันที่เจ็ด ของสัปดาห์เป็ นวันสะบาโตตามที่พ ระคัมภีร์กําหนด เขาเริม่
เทศนาเกีย่ วกับวันสะบาโตในโบสถ์ทเ่ี ขาดูแล
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เปตรัสได้ต งั ้ คําถามว่า “เหตุ ใดเราไม่นมัส การในวันเสาร์ ซึ่งเป็ นวันสะบาโตตามพระคัมภีร์?” และอีก คํา
ถามคือ “ถ้าเราไม่ปฏิบตั ติ ามพระคัมภีร์ เรามีพระคัมภีรไ์ ว้ทาํ ไม ?”
หลังจากการเทศนาในวันอาทิต ย์นัน้ เหล่าสมาชิกพากันตกตะลึง เมื่อเลิกการนมัสการ สมาชิกหลายคน
เข้ามาหาเขา และตัง้ คําถาม และแสดงความคิดเห็น คนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่มใี ครเทศน์ทาํ ให้พวกเขาตื่นตะลึงอย่างนี้มา
นานแล้ว”
อีกคนหนึ่งถามสีหน้าเอาจริงเอาจังว่า “นี่อาจารย์จะนําคําสอนใหม่มาป้ อนให้พวกเราหรือ?”
เปตรัสตอบว่า “ผมไม่ได้แนะนํ าหลักคําสอนใหม่แก่พวกพี่น้อง ผมได้ทําการศึกษาแล้วถึง 8 เดือนและได้
ค้น พบความจริง ในพระคัม ภีร์ จึง นํ า มาแบ่ ง ปั น กับ พี่น้ อ งในวัน นี้ ในตอนแรกดู เหมือ นสมาชิก โบสถ์ ไ ม่ ม ีท่ า ที
ต่ อ ต้ านนั ก แต่ เมื่อ เขาประกาศว่ า นั บ แต่ เดือ นหน้ าต่ อ ไปโบสถ์ น้ี จ ะเริ่ม นมัส การในวัน เสาร์ แทนวัน อาทิต ย์”
ไม่นานต่อมาเปตรัสเชิญอาจารย์จากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ให้มาเทศนา วันสะบาโตแรกมีสมาชิกบางคนลุก
เดินออกจากโบสถ์ และในวันสะบาโตต่อมา เมือ่ มีอาจารย์จากคริสต์จกั รแอ๊ดเวนตีสมาเทศนาอีก มีสมาชิกมาประชุม
นมัสการเพียงครึง่ โบสถ์ พอเริม่ เทศนาได้ไม่นาน มีก้อนหินขนาดเล็กถูกขว้างมาจากป่ าละเมาะด้านขวาของโบสถ์
เป็ นระยะ ก้อนหินบางก้อนตกลงบนหลังคาโบสถ์ บ้างก็ถูกทีผ่ นัง หรือแม้แต่บานเกล็ดของหน้าต่าง ทําให้บานเกล็ด
แตก ทํ าให้ผู้อ ยู่ในโบสถ์ ไม่ ม ีส มาธิจะนั ง่ ฟั ง ศาสนาจารย์ผู้เทศนาได้ส รุป คํ าเทศนาลงในเวลานั น้ เอง..ด้ว ยการ
อธิษฐานขอการคุ้มครอง และขอพระวิญญาณเปิ ดใจพี่น้องที่จติ ใจยังปิ ดอยู่เปิ ดใจออกรับฟั งความจริง....เปตรัสจึง
นําส่งศาสนาจารย์คนนัน้ ออกจากหมูบ่ า้ นไปทันที เพื่อความปลอดภัย
พอเปตรัส กลับ มาจากการส่ ง ศาสนาจารย์แ อ๊ ด เวนตีส สมาชิก บางคนถือ ท่ อ นไม้ค อยต้ อ นรับ พวกเขา
ขู่ว่ า เปตรัส ว่ ายัง ยืน กรานจะนมัส การในวัน สะบาโต และเชิญ อาจารย์โ บสถ์ แ อ๊ ด เวนตีส มาเทศนาอีก พวกเขา
ไม่รบั รองความปลอดภัยของเปตรัส และอาจารย์ท่รี บั เชิญมาเทศนา.....เปตรัสบอกว่า เมื่อเป็ นเช่นนี้ผมขอลาออก
จากการเป็ นศิษยาภิบาลของพวกพี่น้องนับแต่บดั นี้เป็ นต้นไป...ส่วนพี่น้องจะให้ใครมาเป็ นศิษยาภิบาลแทนผม ก็
แล้วแต่พวกพีน่ ้อง เมือ่ สมาชิกทีใ่ จดือ้ ดึงทัง้ หลายได้ฟังดังนัน้ ก็ได้ชวนกันกลับบ้านไป
พีส่ าวของเปตรัสซึง่ อยู่อกี หมู่บา้ นห่างออกไปได้มาเยีย่ ม พีส่ าวบอกว่าลูกสาวคนหนึ่งของเธอ ซึง่ เป็ นหลาน
ของเปตรัส ได้รบั เชื่อในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ทม่ี หาวิทยาลัยคลาบัท ซึ่งตัง้ อยู่ท่เี กาะอีกแห่งหนึ่ง
คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสมีโบสถ์อยู่ทุกเมืองใหญ่ และในหลายเมืองเล็ก และในหลายหมู่บ้าน พี่สาวแนะนํ าให้เปตรัส
อพยพครอบครัวออกจากหมู่บา้ นเดิมไปอาศัยอยู่หมู่บ้านอื่นก่อน เมื่อเรื่องร้อนๆ ค่อยเย็นลงจึงกลับมาตัง้ หลักใหม่
ซึง่ เปตรัสทําตามคําแนะนําของพีส่ าว
เปตรัสอพยพครอบครัวของเขาไปที่เมือง “มานาโด” เมืองที่ต ัง้ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยคลาบัท เปตรัส และ
ภรรยา และลูกชายอีกสองคน อายุ 13 และ 17 ปี และทีน่ นั ้ ครอบครัวเขาได้รบั บัพติสมาพร้อมกันทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตี
สมานาโด หลังจากทีพ่ วกเขาได้เข้ารับฟั งการนํ าเสนอคริสตจักรสุดท้ายทีเ่ หลืออยู่ ณที่ประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ
ทีม่ านาโด
หนึ่งเดือนผ่านไปเปตรัสนํ าครอบครัวกลับไปที่หมู่บ้าน เขาได้พบว่าบ้านของพวกเขามีคนอื่นเข้าไปอาศัย
แล้ว เปโตรจึงนํ าครอบครัวไปพักที่กระท่อมที่สวน ซึ่งอยู่ใกล้ทุ่งนาของเขา และอาศัยอยู่ท่นี ัน่ เป็ นเวลาสองเดือน
อดีต พี่น้องสมาชิกที่เปตรัสเคยดูแลมา 35 ปี ยงั ตามมารังครวญอีก ห้ามไม่ให้มกี ารนมัสการในวันสะบาโต แม้จะ
นมัสการที่กระท่อมในสวนของเขาก็ตาม ดังนัน้ เปตรัสจึงย้ายไปที่เมืองมานาโดอีกครัง้ หนึ่ง ที่ชานเมืองมานาโดพี่
น้องสมาชิกครอบครัวหนึ่งของโบสถ์มานาโต ซึง่ มีทน่ี า ทีส่ ่วนผืนใหญ่ ได้แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้เปโตรทํากิน โดยให้ทํากินไป
เรือ่ ยๆ โดยไม่เก็บค่าเช่า นับว่าเป็ นความกรุณาอย่างยิง่ ของพีน่ ้อง ซึง่ แน่ นอนเป็ นพระพรของพระเจ้า
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สองปี ต่ อมาเปตรัส และครอบครัวย้ายกลับมาที่ห มู่บ้านเดิมของพวกเขา และเริม่ เชื่อมความสัมพันธ์ก ับ
ญาติ พ่ี น้ อ ง และเพื่ อ นบ้ า นแต่ ด ัง้ เดิ ม ตอนนี้ ท่ า ที ข องชาวบ้ า นที่ ม ี ต่ อ ครอบครัว แอ๊ ด เวนตี ส ได้ เ ปลี่ ย นไป
“เราทําตัวคลุกคลีกบั ชุมชน และทําการเป็ นพยาน” เปตรัสกล่าว “เราเริม่ ต้นกับญาติพ่นี ้ องของเราก่อน ใน
เวลาสามปี เรามี 27 คนรับบัพ ติศ มา และเราเริม่ จัดระเบียบขึ้นเป็ นกลุ่มนมัส การเหมือ นกับ โบสถ์เล็กๆ ทัวไป”
่
ปั จจุบนั เปตรัสอายุ 50 ปี และรับใช้พระเจ้าในฐานะเป็ นผูป้ กครองคนหนึ่ง ในปี 2017 เขาทําการเปิ ดประชุมประกาศพระกิตติคุณในทีส่ าธารณะเป็ นครัง้ แรก และมี 3 คนรับบัพติศมา
เปตรัสกล่าวเป็ นพยานว่า “หัวหน้า 8 ครอบครัวทีไ่ ด้ทาํ การต่อต้านผม ในตอนทีผ่ มประกาศตัวเป็ นชาวแอ๊ดเวนตีส และเชิญศาสนาจารย์ชาวแอ๊ดเวนตีสมาที่เทศน์ ทโ่ี บสถ์ท่ผี มเคยเป็ นศิษยาภิบาลอาสา...บัดนี้พวกเขาได้รบั
ข่าวสารของพระเจ้าใน คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และมนัสการกับครอบครัวของผมในทุกวันสะบาโต”
ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ทีถ่ วายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าใน ชัวโมงโรงเรี
่
ยนวันสะบาโต ขอพระเจ้าอวย
พระพรให้ท่านและครอบครัวด้วย...ในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน
• ประเทศอินโดนีเซียมีเกาะทัง้ หมด 17,508 แห่ง แต่มเี พียง 6,000 เกาะทีผ่ คู้ นอาศัยอยู่
• ทะเลรอบประเทศอิน โดนี เ ซีย เป็ นพื้ น ที่ข องพื ช เฉพาะถิ่ น และเป็ นพื้น ที่ ข องสัต ว์ เ ฉพาะที่ ห ลากหลาย
สายพัน ธุ์ ทํ า ให้ ท ะเล และเกาะของอิ น โอนี เซี ย มีค วามหลากหลายทางชีว ภาพอัน ดับ สองในโลก อย่ า ง
เช่ น เราจะเห็ น “มัง กรโคโมโด” ที่อ ยู่ ใ นธรรมชาติเพีย งแห่ ง เดีย วในโลกที่ เกาะสุ ม าตรา และสัต ว์อีก ชนิ ด
หนึ่ ง คือ ลิง ขนาดใหญ่ ท่ีเ รีย กกัน “อุ ร งั อุ ต ัง ” อาศัย อยู่ ใ นป่ าของเกาะสุ ม าตราอีก แห่ ง หนึ่ ง นอกเหนื อ จาก
ป่ าในเกาะบอเนียว
• ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ตั ้ง อยู่ บ นพื้ น ที่ ข อง “วงแหวนไฟแห่ ง มหาสมุ ท รปาซิ ฟิ ก” พื้ น ที่ ข องอิ น โดนี เ ซี ย
มีภู เ ขาไฟประมาณ 150 ลู ก ขณะที่ ภู เขาไฟส่ ว นมากอยู่ ใ นอาการสงบ แต่ ป ระชากรของประเทศต่ า งมี
ประสบการณ์ ไ ด้ พ บเห็ น ได้ ร ะทึ ก ใจหวาดหวัน่ เพราะได้ เ ห็ น ภู เ ขาหลายลู ก ปะทุ ข้ึน หรือ ระเบิ ด ขึ้น ทุ ก
บ่ อ ย (อาจหลายปี ครัง้ แล้ ว แต่ ) มีบ างลู ก ที่ กํ า ลัง พ่ น กํ า ลัง พ่ น ลาวาร้อ นเล็ ก น้ อ ย หรือ ปล่ อ ยควัน กรุ่ น
ให้ เ ห็ น ไปไกลนั บ สิบ กิโ ล ขณะมีภู เขาไฟบางลู ก ที่ไ ด้ ร ะเบิด พ่ น ลาวาออกมาเป็ นจํ า นวนมากเมื่อ หลาย
ปี ก่ อ น แต่ ข ณะนี้ เ หมือ นยัง หายใจอยู่ คือ ตรงจุ ด ที่ ร ะเบิ ด กลายเป็ นหลุ ม ขนาดมหึ ม า ขณะนี้ ก้ น หลุ ม ยัง
มีลาวาร้อนดูเหมือนโคลนเดือดอยูป่ ดุ ๆ หลายนาทีต่อครัง้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 1 ธันวาคม 2018
วางยาพิ ษโดยแม่วนั ดี
เล่าโดย เดซิ นาตาเลีย แอนโก วัย 21 ปี...ประเทศอินโดนีเซีย
หญิ ง สาวคนหนึ่ ง ชื่อ “เดนซิ นาตาเลีย แอนโก” รู้ส ึก ตื่น เต้ น เมื่อ เธอ และเพื่อ นนั ก ศึก ษาหญิงคนหนึ่ ง
ซึง่ เป็ นเพื่อนสนิท ได้รบั มอบหมายให้ใช้เวลาหนึ่งปี ทํางานเป็ นนักศึกษามิชชันนารีในพื้นที่ “ลิมบง” ซึ่งอยู่ทางทิศ
ใต้ของเกาะ “สุลาเวสี” ประเทศอินโดนีเซีย
เดนซิคดิ ว่าจะเป็ นการดีทถ่ี ูกวางตัวให้ทาํ งานในเมืองใหญ่
แต่ เมื่อเธอและเพื่อ นเดินทางไปถึงสํานัก งานคอนเฟอเรนซ์ (คอนเฟอเรนซ์ คือ มิชชันที
่ ่มกี ารเงินดีเลี้ยง
ตนเองได้) พวกเขาถู ก เชิญ ให้ข้นึ รถยนต์ ค ัน หนึ่ ง อาจารย์ค นหนึ่ ง เป็ น คนขับ รถออกไปตามถนนนอกเมือ งใช้
เวลาสามชัว่ โมง จากนั ้น นั ง่ ซ้ อ นท้ า ยอาจารย์ ส อนศาสนาท้ อ งถิ่ น นั ง่ รถมอเตอร์ไ ซด์ ไ ปบนทางขรุ ข ระเสร็จ
วิง่ ไปช้าๆ ตามถนนทีเ่ วียนตามภูเขา เพราะมีฝนตกก่อนหน้ านัน้ หนึ่งชัวโมง
่
ทําให้ถนนลื่น และไถลตกจากมอเตอร์
ไซด์กห็ ลายครัง้ แต่เพราะมอเตอร์ไซด์วงิ่ ช้าจึงไม่ได้รบั บาดเจ็บ
เมื่อ ลงจากมอเตอร์ไซด์เด็กสาวทัง้ สองพึ่งทราบว่าพวกเขาต้อ งเดินเท้าอีก ประมาณ 8 ชัวโมงกว่
่
าจะถึง
หมู่ บ้ า นเป้ าหมายที่ จ ะไปทํ า งาน ก่ อ นออกเดิน ขึ้น เขา เธอต้ อ งไปลงชื่อ ขออนุ ญ าตจากเจ้า หน้ า ที่ป่ าไม้ ท้ อ ง
ถิน่ ก่อน จึงจะออกเดินทางขึน้ เขาได้ มีชาวบ้านหลายคนอยู่ท่สี ํานักงานป่ าไม้ เมื่อได้ทราบว่ามีสองสาวนักศึกษาจะ
ไปอาศัย อยู่ ใ นหมู่ บ้ า น พวกเขากล่ า วเชื้อ เชิญ บางคนจะล่ ว งหน้ าไป และมีช ายกลางคนคนหนึ่ ง ชื่อ “ลิม บง”
รับ อาสาจะเดิ น เป็ นเพื่ อ นนํ าสองสาวไปยั ง หมู่ บ้ า น ดั ง นั ้ น ชายหญิ ง สามคนที่ เ ดิ น ทางไปถึ ง หมู่ บ้ า น
ก่อนได้แจ้งให้หวั หน้าหมูบ่ า้ นถึงการมาของสองสาวมิชชันนารีจติ อาสา
เมือ่ สองมิชชันนารีสาวเดินทางไปถึง ชาวบ้านหลายคนได้ยนื คอยต้อนรับการมาถึงของสองสาว ฝ่ ายหัวหน้า
หมู่บ้านได้จดั การฆ่าไก่ดําต้ม และไก่ดําย่างไว้คอยต้อนรับ เมื่อสองสาวไปถึงหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งได้รบั การติดต่อไว้
ก่อนแล้วจัดบ้านหลังหนึ่งไว้ให้สองสาวพัก พอพักผ่อนอาบนํ้ าเสร็จดวงอาทิตย์ลบั พอดีเป็ นเวลาสําหรับการต้อนรับ
แขก ทุกอย่างผ่านไปอย่างอบอุ่นประทับใจ
เดซี่ และเพื่อ นสาวกล่ าวว่ า “เราฟั ง และพู ด ภาษาถิ่น ของชาวบ้านไม่ ไ ด้ จึงไม่ ท ราบว่ าพวกเขาพูด คุ ย
อะไรบ้า ง....อีก อย่ างเรายัง ไม่ ท ราบว่ า จะเริม่ ต้ น งานที่ไ ด้รบั มอบหมาย ให้ ทํ าการประกาศเป็ น พยานอย่ างไร”
ที่สําคัญสองสาวนักศึกษายังไม่มแี นวคิดว่า จะแบ่งความรักของพวกเธอให้กบั ชาวบ้านอย่างไร เดซี่และ
เพื่อ นนึ ก ขึ้น ได้ ครูท่ีส อนเน้ น ไว้ว่ า ถ้ า คิด อะไรไม่ อ อก “ให้ พ วกคุ ณ อธิษ ฐาน และถ้ า เป็ น เรื่อ งใหญ่ ก็ค วรต้ อ ง
อดอาหารด้วย” สองสาวจึงอดอาหาร และอธิษฐานเป็ นเวลาสองวัน
ถ่าน และมะละกอ
วันทีส่ าม หญิงชาวบ้านคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือ เธอนํ าสองมิชชันนารีไปหาคุณแม่ของเธอ หญิงผูเ้ ป็ น
แม่ช่อื อินโด เรโค ซึง่ ป่ วยหนักนอนอยู่ทเ่ี ตียง หญิงสูงอายุได้รบั ความทุกข์ใจเพราะมีเลือดไหลออก คล้ายกับสตรีท่ี
พระเยซูทรงรักษาโรคให้ ตามทีม่ บี นั ทึกใน มาระโก 5 :25-34 นักศึกษามิชชันนารีไม่มยี ารักษาโรคดังกล่าว ทัง้ ไม่ม ี
ประสบการณ์จงึ ไม่ทราบจะทําอย่างไร แต่พวกเขามีถ่านผง ซึง่ ทัง้ สองนํ าติดตัวมา เดซีจ่ งึ ตักถ่านผงสองช้อนชาผสม
กับนํ้า...ก่อนจะให้หญิงสูงอายุด่มื เข้าไป เดซีเ่ อ่ยขอว่าเวลาสําหรับอธิษฐาน เดซีอ่ ธิษฐานว่า
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“พระบิดาทีร่ กั ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์สามารถรักษาโรคหญิงสูงอายุคนนี้ดว้ ยผงถ่านได้ ขอทรงเมตตา
เธอให้หายจากการตกเลือดของเธอด้วย...แต่ขา้ พระองค์ทงั ้ สองกําลังคิดว่า มีอะไรอีกบ้างที่ขา้ พระองค์ทงั ้ สองจะทํา
ได้อกี ?”
สองสาวมิชนั นารีตดั สินใจส่งวิทยุไปขอคําแนะนําจาก “ศูนย์เคลื่อนไหวมิชชันนารี 1000 วัน” ผูส้ ่งพวกเธอทัง้
สองออกมาทํ า งาน แต่ ก ารจะส่ ง วิท ยุ ไ ด้ พ วกเธอต้ อ งปี นภู เ ขาไปบนที่ สู ง ใช้ เ วลาหนึ่ ง ชัว่ โมง ปรากฏว่ า
สามารถส่ ง คลื่น วิท ยุ ไ ด้ นางพยาบาลผู้ ม ีป ระสบการณ์ ป ระจําศู น ย์ไ ด้แ นะนํ าสองสาวนํ ามะละกอดิบ ลูก เล็ก มา
บดรวมทัง้ เม็ด ของมัน ทัง้ ลู ก และนํ ากล้ว ยห่ ามขนาดปกติม าบดผสมกัน แล้ว ป้ อนให้ ก ับ คนป่ วยที่ช่ ือ “อิน โด”
ย้อนกลับมาเล่าเรื่องทีบ่ า้ นของ “อินโด” เดซีบ่ อกกับเธอว่า “เราเป็ นคริสเตียน และเราเชื่อว่าพระเยซูจะทรง
ช่วยรักษาคุณ ถ้าคุณกินยาสมุนไพร
สองสาวมิชชันนารีป้อนยาสมุนไพรมะละกอ และกล้วยบดผสมกันให้กบั อินโดทุกวันเป็ นเวลา 30 วันพวก
เธอสอนอินโอให้หยุดรับประทานเนื้อที่ไม่สะอาด เมื่อครบหนึ่งเดือน เลือดที่ไหลออกมาตลอดหลายปี ได้หยุดไหล
และอินโดรูส้ กึ แข็งแรงขึน้ สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ
ชาวบ้านคนอื่นๆ รูส้ กึ อัศจรรย์ใจ และขอให้สองสาวมิชชันนารีให้รกั ษาโรคให้ญาติพน่ี ้องทีเ่ จ็บป่ วยของพวก
เขา สองมิชชันนารีตอ้ งพึง่ ในการอธิษฐาน และผงถ่านเป็ นหลักในการเยียวยา
คําเตือนเกี่ยวกับยาพิ ษ
ชาวบ้านรูส้ กึ ขอบคุณทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจากสองสาวมิชชันนารี บางคนได้กล่าวเตือนพวกเธอว่า อย่าไป
ข้องแวะผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ้านหลังหนึ่งในท้ายหมูบ่ า้ น โดยบอกว่า
“อย่าไปสมาคมด้วย หาไม่แล้วจะถูกคนในบ้านหลังนัน้ วางยาพิษ”
แต่สองสาวมิชชันนารีไม่ใส่ใจในคําเตือน โดยเชื่อว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ส่งพวกเธอมาเยีย่ มครอบครัวทีอ่ าศัย
อยูใ่ นบ้านทุกหลังของหมูบ่ า้ นแห่งนี้
เมื่อทัง้ สองไปเยีย่ มบ้านหลังดังกล่าวนี้ ผูห้ ญิงวัย 30 ปี ออกมาต้อนรับสองสาวด้วยความยินดี และนําอาหาร
และนํ้าดื่มมาให้รบั ประทาน
เดซีม่ องดูต้มมันสําปะหลัง และต้มข้าวโพดสีม่วง และหันไปบอกเพื่อนมิชชันนารี และพูดว่า “เชิญเพื่อนลง
มือก่อน”
ผูเ้ ป็ นเพื่อนสันศี
่ รษะและพูดว้า “ไม่หรอก ให้เพื่อนทานก่อนเถอะ”
เดซีถ่ ามหญิงเจ้าของบ้าน ซึง่ มีช่อื เรียกกันว่า “แม่วนั ดี” โดยการกล่าวว่า “เราเป็ นคริสเตียน เป็ นธรรมเนียม
ทีเ่ ราจะอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร ขอฉันอธิษฐานก่อนนะ แล้วเราค่อนรับประทานกัน”
หลังการอธิษฐาน สองสาวมิชชันนารีรบั ประทานอาหาร เวลาผ่านไปพวกเขาคุยกันต่ออีก เดซี่ และเพื่อน
ไม่มอี าการผิดปกติแต่อย่างใด
แม่วนั ดี เชิญสองมิชชันนารีมารับประทานอาหารอีกในวันรุ่งขึน้ และเธอเตรียมอาหารไว้พร้อม เช่นเดียวกับ
เมื่อวานนี้ ก่ อ นรับประทานอาหารสองสาวได้ทําการอธิษ ฐาน และหลังการรับประทาน ไม่มอี าการผิด ปกติใดๆ
เกิดขึน้ สองสาวมิชชันนารีได้ถูกเชิญไปรับประทานอาหารต่อเนื่องเป็ นเวลาสองสัปดาห์ แต่ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ในทีส่ ุด
แม่ว นั ดีบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่า “สองสาวมิชชัน นารีน้ี ไม่ใช่ ค นธรรมดา ฉันได้วางยาพิษ พวกเธอตลอดสอง
สัปดาห์ แต่พวกเธอไม่ได้ลม้ ป่ วย หรืออ่อนกําลังลงแต่อย่างใดเลย !”
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ข่าวแพร่ไปทัง้ หมู่บ้านว่ า สองสาวมิชชัน นารีม ีพ ลัง ต่ อ ต้ านพิษ และหลายคนได้ม าหาพวกเธอ เพื่อ รับ
ฟั งเรือ่ งเกีย่ วกับพระเจ้าของพวกเธอ
ปั จจุบนั เดซี่อ ายุ 21 ปี กํ าลังศึกษาเอกการศึกษา และภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยคลาบัท ซึ่งเป็ นของ
คริส ตจัก รเซเว่ น ธ์เ ดย์แ อ๊ ด เวนตี ส ตัง้ อยู่ เ หนื อ สุ ด ของเกาะ “สุ ล าเวสี” ประเทศอิ น โอนี เซี ย เธอหวัง จะกลับ
ไปทํ า งานในหมู่ บ้ า นแห่ ง นั ้น ที่ เ ธอและเพื่ อ นไปทํ า งาน และได้ ร ับ ประสบการณ์ อ ั ศ จรรย์ ห ลายอย่ า ง เพื่ อ
เปิ ด โรงเรีย นระดับ ประถมศึ ก ษา เธอและเพื่ อ นได้ก ลับ ไปเยี่ย มหมู่ บ้ า นดัง กล่ า วหลายครัง้ เมื่อ มหาวิท ยาลัย
มีช่ ว งหยุ ด ภาคเรีย น เธอรู้ต่ ืน เต้ น ที่ข ณะนี้ “แม่ว ัน ดีเคย คนที่ว างยาพิษ เธอและเพื่อ นกํ าลัง ศึก ษาพระคัม ภีร์”
เดซีบ่ อกว่า มีสงิ่ หนึ่งในช่วงหนึ่งปี ทท่ี ํางานในหมู่บา้ นบนเขาแห่งนัน้ ทีเ่ ราได้รบั การหนุ นใจคือข้อพระคัมภีร์
ซึ่ ง มี ข้ อ ความว่ า “ข้ า พ ราะองค์ ท ราบแล้ ว ว่ า พ ระองค์ ท รงกระทํ า ทุ ก สิ ่ง ได้ และพ ระประสงค์ ข องพ ระ
องค์ จ ะไม่ ห ดหู่ ไป ได้ เ ล ย” (โยบ 42:2) เดซี่ เ ป็ น พ ยาน เสม อ ว่ า “พ ระเจ้ า ท รงสาม ารถ ทํ าได้ ทุ ก สิ่ ง ”
ขอบคุ ณ พี่น้ อ งในพระคริส ต์ ท ัว่ โลก ที่ถ วายเงิน ถวายในชัว่ โมงโรงเรียนวัน สะบาโต และชัว่ โมงเทศนา
เพื่ อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ของพระเจ้ า ในพื้ น ที่ และในต่ า งแดน ทํ า ให้ ง านของมิ ช ชัน นารีข ยายออกไป
ประกาศพระกิตติคุณได้ทวโลก...ขอพระเจ้
ั่
าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระ-เยซู
คริสต์เจ้า... อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 8 ธันวาคม 2018
พระคัมภีรท์ าํ ให้งงงัน
เล่าโดย เซลินโด โจอะ เลย์ วัย 42 ปี...ประเทศติมอร์ตะวันออก
เซลินโด เลย์ เป็ นประชากรของประเทศติมอร์ตะวันออก ตอนเป็ นวัยรุน่ พ่อ-แม่ ญาติพน่ี ้องถือว่าเขาเป็ นคน
สร้างปั ญหาให้พ่อแม่ปวดศีรษะอยู่เสมอ เขาเป็ นคนรักการดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ เขาสักลายที่แขน และขาและเล่น
การพนันด้วย เพื่อนๆ ทีเ่ ขาคบหาด้วย ล้วนเป็ นเด็กหนุ่ มเกเรชอบทะเลาะวิวาท และการชกต่อย
ยังดีอยู่บา้ งทีพ่ ่อแม่พาเขาไปโบสถ์คาทอลิกในทุกวันอาทิตย์ตงั ้ แต่เขายังเป็ นเด็ก ดังนัน้ แม้จะเป็ นคนหนุ่ มที่
ไม่ด ี แต่ในบ้างครัง้ เขาก็คดิ ได้ว่า การใช้ชวี ติ เช่นนัน้ ไม่เป็ นทีพ่ อพระทัยพระเจ้า
ตอนที่ เซลินโด เลย์ อายุครบรอบ 21 ปี เขามองเห็นญาติบางคนที่เป็ นคริสเตียนอ่ านพระคัมภีร์ เขาเกิด
ความต้องการจะมีพระคัมภีรไ์ ว้อ่านสักเล่ม เขาเองไม่มเี งินมากพอจึงโทรไปขอพีส่ าวซึง่ อยู่ทเ่ี มือง “สุราบายา” (ซึง่ อยู่
หากจากเมืองที่ เซลินโดอยูถ่ งึ 1,400 กิโลเมตร)
สองสัปดาห์ต่อมา เซลินโดได้รบั พระคัมภีรจ์ ากพี่สาว เซลินโด เริม่ อ่านจากปฐมกาล จนจบวิวรณ์ ในหนึ่ง
เดื อ น แต่ เ ขาไม่ เ ข้ า ใจข้ อ ความส่ ว นใหญ่ ที่ เ ขาอ่ า น เซลิ น โดจึง เริ่ม อ่ า นพระคั ม ภี ร์ ท ั ง้ เล่ ม เป็ นรอบที่ ส อง
และต่ อ มาเป็ น รอบที่ส าม เซลิโ ด เข้า ใจบางตอนที่เป็ น ประวัติ หรือ เรื่อ งเล่ า แต่ โดยสรุป เขายัง ไม่ เข้าใจหลัก
คําสอนพอทีเ่ อาเป็ นแนวทางปฏิบตั ติ นในชีวติ ประจําวันได้
ญาติคนทีม่ พี ระคัมภีรก์ ล่าวแนะนํ าเขาว่า ก่อนอ่านพระคัมภีรใ์ ห้อธิษฐานของพระเจ้าทรงเปิ ดใจเปิ ดสมองให้
ขณะเดียวกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงนํ าให้เกิดความเข้าใจด้วย...จึงจะเข้าใจได้ เขาจึงได้อธิษฐาน และทูลขอ
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงช่วยไขความลึกลับให้ตามทีญ
่ าติคนนัน้ แนะนํ า
เขาเริม่ อ่ านพระคัมภีรท์ งั ้ เล่มเป็ นรอบที่ส่ี เขารู้สกึ ประหลาดใจมาก เขาเริม่ เข้าใจพระคัมภีร์ เมื่อเซลินโด
อ่ านมาถึง พระธรรมอพยพ 20:4, 5 ซึ่ง มีข้อ ความว่ า “อย่ าทํ ารูป เคารพสํ าหรับ ตน เป็ น รูป สิง่ ใดซึง่ มีอ ยู่ใ นฟ้ า
เบื้อ งบน หรือ บนแผ่ น ดิน เบื้อ งล่ า ง หรือ ในนํ้ าใต้ แ ผ่ น ดิน อย่ า กราบไหว้ หรือ ปรนนิ บ ัติ รู ป เคารพเหล่ า นั ้น
เพราะเราคือ พระเจ้า ของเจ้า เป็ น พระเจ้า ทีห่ วงแหน ให้ โ ทษบิด าตกทอดไถถึ ง ลู ก หลานของผู้ ทีช่ ัง เราจนถึ ง
สามชัว่ สีช่ วอายุ
ั ่ คน”
เซลิ โ ดเกิ ด ความสงสั ย “เอ่ ย ถามตนเองว่ า เหตุ ใ ดจึง มี รู ป เคารพในโบสถ์ ท่ี เ ขาเข้ า ไปนมั ส การ”
ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วนี้ เซลิโ ด ไปนมัส การที่โ บสถ์ ค าทอลิก ขณะเดีย วกัน อ่ า นพระคัม ภีร์ทุ ก คืน เป็ น
เวลาติดต่อกันมาตลอดสามปี เขาแต่งงาน และเปิ ดร้านสองสองร้าน
วัน หนึ่ ง ชายคนหนึ่ ง เป็ นเซเว่ น ธ์แ อ๊ ด เวนตีส เข้ามาในร้า น ร้านหนึ่ ง ของเซลิน โด และขายหนั ง สือ ชื่อ
“วันทีเ่ กือบลืม” โดยนักประกาศในทีส่ าธารณะชื่อ มาร์ค ฟิ นเลย์
เซลินโด รูส้ กึ ช็อกทีไ่ ด้อ่านว่า วันเสาร์ วันทีเ่ จ็ดของสัปดาห์ เป็ นวันสะบาโตตามทีพ่ ระคัมภีรอ์ ้างถึง เขาโทร
ไปหาโธมัส ชายแอ๊ ดเวนตีส คนนัน้ ตามหมายเลขโทรศัพ ท์ท่เี ขาเขียนไว้บนด้านหลังของหนังสือ และขอให้เขา
กลับมาเยีย่ มทีร่ า้ นค้าทีเ่ ขาไปขายหนังสือให้
สองวัน ต่ อ มาโธมัส ได้ ม าเยี่ย มเซลิน โด หลัง การทัก ทายกัน ตามธรรมเนี ย ม เซลิน โด เอ่ ย ถามโธมัส ว่ า
“หนั ง สือ เล่ ม ที่คุ ณ ขายให้ ผ มอ้ า งว่ า วัน สํ า หรับ นมัส การที่พ ระเจ้า ทรงตัง้ ไว้ค ือ วัน เสาร์ ไม่ ใ ช่ ว ัน อาทิต ย์” ผม
ไม่เข้าใจข้ออ้างนี้
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โธมัส ไม่ ไ ด้ต อบคํ าถามตรงๆ แต่ บ อกว่ า “อ่ า นพระคัม ภีร์ และเปิ ด ใจให้ พ ระวิญ ญาณบริสุ ท ธิต์ อบข้อ
ข้องใจคุณ” เขาตอบ
เซลิน โด อ่ านพระคัมภีร์อีก ครัง้ หนึ่ ง เมื่อ เขาพระคัม ภีร์ใหม่ ในพระธรรม มัทธิว 28:1 ซึ่งมีข้อ ความว่ า
“ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รงุ่ เช้าวันต้นสัปดาห์ มารียช์ าวมักดาลา นัน้ มาดูอุโมงค์”
เซลิ น โด และ โธมัส นั ง่ คุ ย กัน ต่ อ โดยโธมัส กล่ าวสรุป ว่ า พระคัม ภีร์ก ล่ าวว่ า วัน สะบาโต คือ วัน ที่เจ็ด
ถัดจากวันทีเ่ จ็ด คือวันอาทิตย์ซ่งึ ถือเป็ นวันต้นสัปดาห์ ของสัปดาห์ใหม่...เมื่อเซลิโด ได้ฟังคําอธิบายเขาเข้าใจโดย
ทันที ดังนัน้ ในเช้าวันสะบาโตถัดไป เซลินโด ได้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์
สามสัปดาห์ผ่ านไป บาทหลวงคนหนึ่ งได้มาเยี่ยม เซลินโด ที่บ้านของเขาในเย็นวันเสาร์ บาทหลวงได้
เอ่ ย ถามว่ า “เหตุ ใ ดลู ก จึง ไปนมัส การที่โ บสถ์ ใ นวัน เสาร์ แทนที่ จ ะไปนมัส การที่ โ บสถ์ ข องเราในวัน อาทิ ต ย์
เหมือนที่ลูก และครอบครัวเคยปฏิบตั มิ าตัง้ แต่ยงั เป็ นเด็ก...ที่โบสถ์คาทอลิก ของเราพ่อเห็นแต่ภรรยา และลูกของ
ลูก?”
เซลินโดตอบว่า “เท่ าที่ผมเข้าใจ วันเสาร์เป็ นวันสะบาโต วันสําหรับนมัสการพระเจ้าอันถูกต้อง ไม่ใช่วนั
อาทิตย์”
“ไม่ใช่วนั เสาร์ แต่เป็ นวันอาทิตย์ต่างหาก ทีเ่ ราจะนมัสการ” บาทหลวงกล่าวยืนยัน
เซลินโด วันเสาร์ต่อมาเขาไปนมัสการที่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์ฯ ในรุ่งขึน้ ไปนมัสพร้อมกับภรรยา และลูกชายที่
โบสถ์คาทอลิก ขณะทีน่ มัสการในวันอาทิตย์ แต่เซลินโดรูส้ กึ ไม่สบายใจ เมือ่ เห็นรูปเคารพอยู่หลายรูปในโบสถ์ ...ใน
เย็นวันนัน้ เขาคุกเข่าอธิษฐานว่า “โอพระบิดาเจ้า เป็ นการถูกต้องไหม ที่จะมีรปู นักบุญต่างๆ อยู่ในโบสถ์ พระองค์
อนุ ญาตใช่ไหม เพราะเป็ นรูปของนักบุญต่างๆ ที่เชื่อศรัทธาแรงกล้าในพระองค์ พวกเขาไม่ใช่รปู เคารพของศาสนา
อื่น?”
วันหนึ่งเซลินโดเปิ ดไปที่พระธรรม อิสยาห์ 42:8 ซึ่งกล่าวว่า “เราคือเยโฮวาห์ นัน่ เป็ นนามของเรา พระสิร ิ
ของเรา เรามิได้ให้แก่ผอู้ นื ่ หรือให้คาํ ทีส่ รรเสริญแก่รปู แกะสลัก”
ถ้อยคําของพระเจ้าข้อนี้ทําให้เซลินโดรูส้ กึ หวาดหวัน่ เขาตระหนักว่าพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้กราบไหว้หรือ
เคารพบู ช า รูป แกะสลัก หรือ รูป หล่ อ ใดๆ เขาตัด สิน ใจว่ าตัง้ แต่ น้ี ต่ อ ไป จะไม่น มัส การรูป เคารพใดๆ อีก ต่ อ ไป
เซลิน โด โทรศัพ ท์ ห าบาทหลวงที่เขานั บ ถือ โดยพู ด ว่ า “ผมต้ อ งความช่ ว ยเหลือ จากบาทหลวง หาก
บาทหลวงไม่ชว่ ย ผมจะต้องลาจากโบสถ์ไป
เมื่อ บาทหลวงเดิน มาถึงบ้านของเขา เซลินโดถามคํ าถามหลายข้อ เกี่ย วกับ รูป นั ก บุ ญ ต่ างๆ และเรื่อ ง
วันสะบาโต
บาทหลวงตอบว่า “ลูกเอ๋ย เพียงแต่ขอให้ลูกเชื่อเท่านัน้ นัน่ ก็เพียงพอแล้วลูกเอ๋ย” โดยทีบ่ าทหลวงไม่กล่าว
อ้างข้อพระคัมภีร์ หรือเหตุผลอื่นใด...
เซลินโด ไม่มคี วามเเน่ ใจ หลังจากที่เขาได้อ่านพระคัมภีร์ห ลายรอบ เขาเชื่อ ว่า ความเชื่อต้องได้รบั การ
สนับสนุ นด้วยการกระทํา เขาจึงตัดสินใจรับบัพติสมาเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส”
สี่ปีต่อมาเซลินโดได้กลายเป็ นสมาชิกที่กระตือรือร้นในการเป็ นพยาน และงานรับใช้ในคริสตจักรในโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสติมอร์ตะวันออก
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนํ าไปช่วยสร้างโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งแรกใน
เมืองหลวงของประเทศติมอร์ตะวันออก ทีเ่ มืองดิล ิ
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ขอบคุ ณ พี่น้ อ งในพระคริส ต์ ท ัว่ โลก ที่ถ วายเงิน ในโรงเรีย นวัน สะบาโต เพื่อ ช่ ว ยส่ ง เสริม พัน ธกิจ ของ
พระเจ้ า ในต่ า งแดนในไตรมาสนี้ ...ขอพระเจ้า ทรงอวยพระพรทุ ก ท่ า น และทัง้ ครอบครัว ของท่ า นด้ ว ย...ใน
นามพระคริสตเจ้า... อาเมน
ข้อมูลด่วน
• อาหารประจํ า ชาติ ข องชาวติม อร์ต ะวัน ออก เป็ น อาหารประเภทปลา ปรุ ง โดยใช้ ป ลาทะเล ผสมกับ พริก
และเครือ่ งเทศอื่นๆ จากนัน้ ห่อด้วยใบตองจากต้นกล้วย แล้วนําไปนึ่งด้วยไอนํ้า
• สอดคล้อ งกับ ตํ านานที่เล่ าขานมา ประเทศติม อร์ต ะวัน ออกก่ อ ตัว เป็ น เกาะขึ้น มา เพื่อ เป็ น การตอบแทน
คุ ณ เด็ ก ชาย ผู้ ช่ ว ยจระเข้ ต ัว หนึ่ ง ที่กํ า ลัง ป่ วยหนั ก ประชากรของติ ม อร์ต ะวัน ออก เชื่อ ว่ า เป็ นลู ก หลาน
เผ่าพันธุด์ งั ้ เดิมของเด็กคนนัน้
• สั ต ว์ ป่ าของติ ม อร์ ตะวั น ออก รวมไปถึ ง ตั ว “คั ส คั ส ” (สั ต ว์ ท่ี ม ี ก ระเป๋ าที่ ห น้ า ท้ อ ง เหมื อ นจิ ง โจ้ ) ลิ ง
กวาง, ชะมด (ตัวคล้ายแมว) งู และ จระเข้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 15 ธันวาคม 2018
ดําเนิ นชีวิตโดยความเชื่อ
เล่าโดย โยโย ชิมเรย์ วัย 33 ปี...ประเทศไทย
โยโย ชิมเรย์ เป็ นชาวอินเดีย อายุ 33 ปี ทํางานเป็ นครูสอนโรงเรียนนานาชาติชนั ้ มัธยมปลายที่กรุงเทพฯ
ประเทศไทย ได้พ บรัก และแต่ งงานกับ คาร์ลาครูสาวชาวฟิ ลปิ ปิ นส์สอนที่โรงเรียนนานาชาติแอ๊ ดเวนตีส-โคราช
เมืองใหญ่ เมืองแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 260 กิโลเมตร ทัง้ สองมีบุตรชายคนหนึ่ง
บุตรชายอาศัยอยูก่ บั มารดาทีโ่ คราช
โยโย สอนในโรงเรียนนานาชาติของเอกชน ในตอนกลางคืนอีกงานหนึ่ง เขาจึงมีรายได้ด ี โยโยคิดว่าจะ
อดทนแยกกันอยู่อย่างนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่ง เพื่อเก็บเงินได้สกั ก้อนหนึ่ง ค่อยมาคิดกันว่า จะให้ภรรยาย้ายมาหางาน
ทําทีก่ รุงเทพฯ หรือเขาลาออกจากงานทีก่ รุงเทพฯ ไปหางานทําทีโ่ คราช
แต่เมื่อเวลาผ่านไปโยโยไม่ชอบสภาพการทีเ่ ขา และภรรยาแยกกันอยู่ โยโย ไม่เคยคิดว่าชีวติ แต่งงานจะทํา
ให้ ชีว ิต ยุ่ ง ยากขนาดนี้ แม้ว่ า เขาจะหาเงิน ได้ ม าก เมื่อ เลิก งานเย็น วัน ศุ ก ร์เ ขาต้ อ งขับ รถห้ า ชัว่ โมงกว่ า จะได้
พบหน้าภรรยาและลูกทีโ่ คราช ตกเย็นวันอาทิตย์กข็ บั รถกลับกรุงเทพฯ ต้องใช้เวลาประมาณห้าชัวโมงเหมื
่
อนเทีย่ ว
ไป แต่ในช่วงวันสุดสัปดาห์ทค่ี นออกต่างจังหวัดกันมาก เย็นวันอาทิตย์พวกเขากลับเข้ากรุงเทพฯ ในกรณีนนั ้ โยโย ก็
ต้องใช้เวลามากกว่าห้าชัวโมงกว่
่
าจะถึงทีพ่ กั ในกรุงเทพฯ
ด้วยเหตุน้ีโยโยตัดสินใจลาออกจากงานทีม่ รี ายได้ดที ก่ี รุงเทพฯ และไปทีโ่ คราชเพื่อจะได้อยูก่ บั ภรรยาและลูก
ทุกวัน เมื่อไปถึงโคราชเขาไปหางานครูสอนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆ แต่ ด้วยเหตุ ผลบางประการเขาหางานทํา
ไม่ได้ โยโยคิดว่าเขามีคุณวุฒทิ จ่ี ะเป็ นครูสอน และทํางานอะไรได้อกี หลายอย่าง แต่ไม่มใี ครรับเขาไว้ทาํ งานทีโ่ คราช
เวลาผ่ านไปสามปี โดยที่โยโยไม่ ม ีง านทําที่โคราช เขาต้อ งพึ่งในเงิน ที่เก็บ ไว้ขณะที่ทํางานที่ก รุงเทพฯ
และเงิน เดือ นของภรรยา อาจจะเป็ นเพราะเกิ ด ความยากลํ า บากในชีว ิต ในวัน หนึ่ ง ทํ า ให้ โ ยโยคิด ว่ า ตลอด
เวลาที่ผ่ านมาเขาคิด ว่ า อะไรเป็ น สิ่ง สํ า คัญ อัน ดับ แรกในชีว ิต เขามุ่ ง หาเงิน เพื่อ สร้างฐานะใช่ ไ หม เขาดํ า เนิ น
ชีวติ แบบประนี ประนอม ไปนมัสการทีโ่ บสถ์เฉพาะวันทีว่ ่าง เขาเองเกิดในครอบครัวศาสนาจารย์ เขาไปนมัสการที่
โบ สถ์ ต ั ้ง เป็ น เด็ ก และวั ย รุ่ น แต่ พ อเรี ย น จบ มห าวิ ท ยาลั ย ออ กมาทํ า งาน ชี ว ิ ต ของเขาเริ่ ม ห่ า งไกล
จากพระเจ้ า ออกไปทุ ก ขณะ สิ่ง ดีส ิ่ง เดีย วที่ เ ขามีข ณะนี้ ค ือ ได้ แ ต่ ง งานกั บ หญิ ง ที่เ ป็ นคริส เตี ย นแอ๊ ด เวนตี ส
ในที่สุ ด โยโยตัด สินใจอธิษ ฐานสารภาพผิด ต่ อ พระเจ้า ที่เขาเหิน ห่ างจากพระองค์ และในเวลาเดียวกัน
ขอพระเจ้าทรงช่ วยให้ห างานทําได้ท่โี คราช โยโยอธิษ ฐานอย่างนี้ทุกวันสองเดือนติด ต่ อกัน ยังไม่เห็นมีผ ลอะไร
เกิ ด ขึ้น โยโยรู้ ส ึก ท้ อ ใจมากเขาระบายออกมาว่ า “ผมเคยทํ า งาน และทุ ก คนมองเห็ น ความสํ า คัญ ตอนนี้
ผมเป็ นเหมือนคนไม่คุณค่าอะไร”
หลัง จากวัน ที่ผ มรู้ส ึก ว่ า ผมเป็ น คนไม่ ม ีคุ ณ ค่ า อาจารย์ใหญ่ โ รงเรีย นนานาชาติแ อ๊ ด เวนตีส โคราชได้
เรียกผมไปพบ และพูดว่า “เรามีตําแหน่ งครูสอนคอมพิวเตอร์ว่างลงพอดี เพราะครูท่สี อนอยู่ก่อน เป็ นมิชชันนารี
อาสา และถึ ง เวลาเดิ น ทางกลั บ คุ ณ มี คุ ณ สมบั ติ ท างคอมพิ ว เตอร์ เ กิ น ที่ เ ราต้ อ งการเสี ย อี ก คุ ณ ยิ น ดี
จะรับ สอนไหม แต่ ท างโรงเรีย นจะจ่ า ยอัต ราจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยของมิช ชัน นารี ซึ่ ง ประมาณ 50 เปอร์เ ซ็ น ต์ ข อง
อัต ราเงิน เดือ นครูส อนทัว่ ไป...ในเวลานั น้ ผมคิด ว่ า ผมว่ างงานมาตัง้ สามปี ไม่ ม ีรายได้ เข้ามายัง อยู่ ได้ ตอนนี้
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ผมมีโอกาศได้ทาํ งานเพื่อช่วยเหลือสถาบันของพระเจ้า..ผมจึงตอบตกลงในเวลาไม่กน่ี าทีว่า ผมจะมาสอนคอมในวัน
จันทร์หน้าตามทีโ่ รงเรียนต้องการครับ”
เวลาผ่านไปสามสัปดาห์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบอกกับโยโยว่า “ทางโรงเรียนจะจ้างคุณในอัตราของครูเต็ม
เวลา โดยจะเพิม่ งานให้ดว้ ยอีกอย่างคือ “เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ าย ไอ.ที. ของโรงเรียนอีกตําแหน่ งหนึ่ง”
เวลาผ่านมาอีกหกเดือน ภรรยาของผมถึงกําหนดคลอดลูกคนทีส่ อง หลังคลอดเธอขอเลี้ยงลูกเองอย่างน้ อย
หนึ่ ง ปี ตกลงเป็ นอัน ว่ า ตอนนี้ ผ มเป็ นเลี้ย งดู ค รอบครัว และจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งของครอบครัว ตามลํ า พัง
“แต่ เราก็มอี าหารบนโต๊ ะไม่เคยขาด ทําให้ผ มรู้ส ึก อัศ จรรย์ใจมาก ผมมีค วามเชื่อมากอย่างนี้ จากที่ไหน ขณะที่
เมือ่ ก่อนเหตุใดจึงไม่มคี วามเชื่อเช่นนี้”
ข้อพระคัมภีรท์ ่โี ยโยชื่นชอบที่สุดคือ ฟี ลปิ ปี 4:13 ซึ่งมีข้อความว่า “ข้าพเจ้าผจญทุ กสิง่ ได้ โดยพระองค์
ผูท้ รงเสริมกําลังข้าพเจ้า”
โยโย กล่าวเป็ นพยานเสมอว่า “ตอนนี้ผมมีความสุขมาก ผมมีความพึงพอใจสภาพของการใช้ชวี ติ ทีเ่ ป็ นอยู่
และผมกําลังทํางานในโรงเรียนของคริสตจักร ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในพันธกิจยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า”
ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่ ส ิบ สามของไตรมาสนี้ จะนํ า ไปช่ ว ยโรงเรีย นนานาชาติ แ อ๊ ด
เว่ น ธ์ ตี ส โคราช ประเทศไทย ซึ่ ง ต้ อ งการขยายจากเกรด 9 เพื่ อ ให้ ถึ ง เกรด 12 เพื่ อ ที่ จ ะรองรับ นั ก เรีย น
ได้ ม ากขึ้น ขอบคุ ณ พี่น้ อ งในพระคริส ต์ ท ัว่ โลก ที่ถ วายเงิน เพื่อ ช่ ว ยส่ ง เสริม พัน ธกิ จ ของพระเจ้า ในประเทศ
ไทยในไตรมาสนี้ ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุ ก ท่ าน และทัง้ ครอบครัว ของท่ านด้ว ย...ในนามพระเยซูค ริส ต์เจ้า... อาเมน
ข้อมูลด่วน
• คริส ตจัก รเซเว่ น ธ์ แ อ๊ ด เวนตี ส ในประเทศไทยมีโ บสถ์ 52 แห่ ง มีส มาชิ ก 15,385 คน ขณะที่ ป ระชากร
มี 65,323,000 คน เมือ่ คิดเป็ นอัตราส่วน แอ๊ดเวนตีส 1 คน เท่ากับประชากรทัวไป
่ 4,245 คน
• งานของคริส ตจัก ร เอส.ดี .เอ. เริ่ม ขึ้น ท่ า มกลางคนจีน ก่ อ นหลายปี คนไทยคนแรกที่ ร ับ บั พ ติ ส มาในปี
1925 ในเวลาต่อมาได้เป็ นผูช้ ่วย ผูจ้ ดั การของ “โรงพยาบาลกรุงเทพฯ และ แซนนิตาเรียม”
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 22 ธันวาคม 2018
การอธิ ษฐานเผื่อน้ องสาวที่หายไป

เล่าโดย แอน พงษ์จนั ทร์ วัย 38 ปี...ประเทศไทย
แอน ไม่เคยตัง้ ใจว่าเธอเองจะกลายเป็ นคริสเตียน แอนเติบโตมาจากคุณแม่เลี้ยงเดีย่ ว เธอชอบไปทําบุญที่
วัด โดยคิดว่าการทําบุญจะทําให้ชวี ติ ภายหน้าของเธอมีโชคดีกว่าคุณแม่ ทีเ่ ป็ นม่ายเพราะสามี คือคุณพ่อของแอนได้
หย่าร้างไป ในช่วงเทศกาลต่างๆ ของวัดแอนชอบไปช่วยจัดดอกไม้เพื่อเตรียมงานจนดึก แอนก็จะนอนบนศาลา
ร่วมกับหญิงผูส้ งู อายุอ่นื ๆ ทีไ่ ปช่วยงานวัดในการเตรียมความพร้อมต่างๆ
แอนคิดว่าเมื่อเรียนจบชัน้ มัธยมปลายก็จะสมัครเป็ นนักษาของ ม. รามคําแห่ง ซึ่งสามารถเรียนอยู่ท่บี ้าน
ได้ ขณะเดียวกันก็ทํางานหาเงินไปด้วย เมือ่ วันสอบก็จะนัง่ สอบกับนักศึกษา ม.รามอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในจังหวัดเดียวกัน แต่
อยู่มาวันหนึ่งแอนได้ยนิ เกี่ยวกับวิทยาลัยมิชชัน่ (ปั จจุบนั คือมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก) ซึ่งเป็ นของ
คริต จัก รเซเว่ น ธ์เดย์แ อ๊ ด เวนตีส ตัง้ อยู่ ท่ี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุ ร ี ที่สําคัญ วิท ยาลัย ดังกล่ าว นอกจากมีโอกาส
ให้นกั ศึกษาทีข่ าดทุนทรัพย์สามารถกู้ยมื เงินเรียนจากโครงการ กยส. แล้วยังมีรายการชัวโมงทํ
่
างานให้นกั ศึกษาทํา
เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ย สํ า ห รั บ ก ารศึ ก ษ าได้ ด้ ว ย วิ ท ย าลั ย แห่ งนี้ อ ยู่ ห่ างจาก จั ง ห วั ด ที่ แ อ น อ ยู่ โ ด ยรถ
ประจําทางวิง่ ประมาณ 15 ชัวโมง
่
แอนให้เหตุ ผ ลกับ คุ ณ แม่ ว่ า “เราไม่ ม ีเงิน และหนู ต้อ งการเรียนให้สําเร็จปริญ ญา...หนู ต้อ งการไปเรีย น
ทีส่ ถาบันแห่งนี้ ซึง่ หนูได้ยนิ มาว่าคนทีเ่ รียนจบมาพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง”
แอนเดินทางมาเรียนที่วทิ ยาลัยมิชชันดังที่ตงั ้ ใจไว้ แอนทุ่มเทกับการเรียน และทํางานอย่างหนัก และไม่
มีค วามสนใจในพระเจ้าเลย วัน สะบาโตแอนไปร่ว มโรงเรีย นวัน สะบาโต เพื่อ เพิ่ม ทัก ษะในการฟั ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษ แอนได้ฟังคําพยานของผูท้ เ่ี ชื่อในพระเจ้าเป็ นครัง้ แรกเกี่ยวกับอํานาจของคําอธิษฐาน
“พระเจ้าทรงสามารถทําการอัศ จรรย์สําหรับใครก็ได้” ครูท่ีส อนบทเรียนวัน สะบาโตกล่ าว “ขอเพียงคุ ณ
มี ค วามไว้ ว างใจในพระเจ้ า เชื่ อ ฟั งพระองค์ และทํ า การอธิ ษ ฐาน พระองค์ จ ะทรงตอบคํ า อธิ ษ ฐานนั ้น ”
แอนคิดกับตนเองว่า “ฉันคงหมดโอกาสทีจ่ ะอธิษฐาน เพราะฉันไม่เชื่อในพระเจ้า !”
การอธิ ษฐานครัง้ แรก
ในช่วงหยุดภาคฤดูรอ้ น ก่อนเปิ ดเรียนสองวัน แอนและคุณแม่เดินทางเข้ามาในตัวจังหวัด คุณแม่ขอเดินไป
เยีย่ มญาติซ่งึ อยู่ไม่ไกลนัก ส่วนแอนอยากไปเดินในห้างห้างสรรพสินค้าเปิ ดใหม่ โดยนัดกันที่สถานีรถประจําทาง
เวลาเวลา 16.30 น. และรถทัว ร์อ อกเดิน ทาง 18.00 น. แต่ เมื่อ ถึง เวลานั ด หมายแอนไม่ พ บคุ ณ แม่ ท่ีส ถานี
รถ บ.ข.ส. ทัง้ แอน และคุณแม่ไม่มมี อื ถือที่สามารถโทรหากัน แอนรอคุณแม่อย่างเป็ นทุกข์ใจ จนกระทัง่ 17.00 น.
แอนมีความวิต กกังวลมาก ทําให้ค ิด ถึงทางออกเรื่องคําสอนเรื่องการอธิษ ฐานของครู แอนจึงพยายามทดลองดู
“โอ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าต้องการกลับไปยังสถาบันของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะรูจ้ กั พระองค์มากขึน้ โปรดให้
ข้าพเจ้าพบกับคุณแม่ของข้าพเจ้าด้วย...ในนามพระเยซู...อาเมน” เมื่อแอนเปิ ดตาจากการอธิษฐาน แอนเห็นคุณแม่
ลงจากรถสามล้อ เดิน เข้ามาที่ส ถานี บ.ข.ส. อย่ า งไม่ น่ าเชื่อ สิ่ง ที่น่ าอัศ จรรย์ค ือ ตามตัว๋ โดยสารรถบัส เวลาได้
ผ่ าไปแล้ว 35 นาที หมายถึง แอนต้ อ งจ่ ายเงิน ซื้อ ตัว๋ อีก ครัง้ แต่ เมื่อ แอนเอาตัว๋ ที่ซ้ือ ไว้ไ ปแสดงที่พ นัก ขายตัว๋
29

พนักขายตั ๋วบอกว่า “รถคันที่หนู จะนัง่ ยังไม่เข้ามาจอดที่สถานี เพราะเครื่องยนต์เกิดทํางานไม่ปกติ ต้องเปลี่ยน
อะไหล่ บ างตั ว ตอนนี้ รถบั ส คั น นั ้น ซ่ อ มเสร็จ แล้ ว กํ า ลั ง เดิ น ทางมาจากอู่ อี ก ไม่ เ กิ น 15 นาที จ ะมาถึ ง
เมือ่ รถบัสคันนัน้ เข้ามาจอด ให้หนูขน้ึ ไปนังบนที
่
น่ งที
ั ่ ป่ รากฏบนตั ๋วนัน้ ได้เลย”
แอนกล่าวเป็ นพยานในโอกาสต่อมาว่า “ฉันรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ...นี่เป็ นครัง้ แรกทีฉ่ ันมีประสบการณ์ในอํานาจของ
การอธิษฐาน”
กระนัน้ แอนก็ยงั ไม่ตอ้ งการเป็ นคริสเตียน
การอธิ ษฐานครัง้ ที่สอง
คุณแม่ยา้ ยไปอยูก่ รุงเทพฯ เพื่อจะได้อยูก่ บั น้องสาวของฉันซึง่ เป็ นวัยรุน่ ทีไ่ ปอยูก่ รุงเทพฯ วันหนึ่งคุณแม่โทร
มาพร้อมกับเสียงร้องไห้ว่า “น้องของหนูหายไป” แม่กลุม้ ใจมาก ไม่ทราบจะตามน้องทีไ่ หน
แอนก็เป็ นทุกข์รอ้ นใจ ลาอาจารย์เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไปช่วยตามหาน้ องสาว โดยเฉพาะไปปลอบใจคุณ
แม่ “แอนบอกทุ กคนในภายหลังตลอดเวลาที่นัง่ บนรถบัส ฉันอธิษ ฐานต่ อพระเจ้าหลายสิบเที่ยว โดยจําคําของ
อาจารย์ท่สี อนเรื่องการอธิษฐานว่า “อธิษฐานขอโดยความเชื่อ ปราศจากข้อสงสัย และขอในนามพระเยซู..และจบ
ด้วยคําว่า..อาเมน แล้วพระเจ้าจะเปิ ดทางให้”
เมือ่ เดินทางไปถึงกรุงเทพฯ ได้พบกับคุณแม่ คุณแม่บอกว่า “น้องได้หนีออกจากบ้านไปตัง้ แต่ตอนเย็นวานนี้
และไม่ก ลับ มาจนบัด นี้ ...แอนออกไปหาน้ อ ง เดินไปเรื่อ ยๆ คํ่ามืด ก็ก ลับ บ้านนอน วัน รุ่งขึ้น ออกไปเดิน หาใหม่
ขณะเดียวกันเมื่อถึงทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารรถเมล์กห็ ยุดอธิษฐานไปด้วย...ในเย็นวันทีส่ าม คิดขึน้ ได้ว่ามีเพื่อนบอกว่าถ้าคน
หายผ่านไป 48 ชัวโมง
่
จึงไปแจ้งว่าคนหาย ให้...ตอนนัน้ คิดว่าจะไปทีส่ ถานีตํารวจ แต่จะกลับไปหาคุณแม่ก่อน...ว่า
ทีพ่ กั คุณแม่อยู่ในเขตสถานีตํารวจอะไร พอลงจากรถเมล์เป็ นตลาดขายอาหารสําเร็จ และมีแผงเสื้อผ้าด้วย ขณะที่
กวาดสายตาดูเสือ้ ผ้าทีแ่ ขวนไว้บนราว หญิงสูงอายุคนหนึ่งมาแตะทีไ่ หล่จากด้านข้างพูดขึน้ ว่า “หนู กําลังตามหาใคร
อยูห่ รือ?” แอนตอบว่า “หนูไม่ได้กําลังมองหาใคร...หนูกําลังจะกลับบ้านไปหาแม่”
หญิงชราอยู่ในความเงียบสักครึง่ นาที แล้วพูดกับแอนว่า “หนู กลับบ้านไปหาแม่ได้แล้ว บอกกับแม่ด้วยว่า
น้องของหนู ปลอดภัย...ไม่พรุ่งนี้ อย่างช้าเช้าวันมะรืนนี้ น้ องของหนู จะกลับมาหาแม่” หญิงชราบอกเสร็จแล้วเดิน
ออกไปช้าๆ
แอนกลับเข้าบ้านและบอกกับคุณแม่ตามทีห่ ญิงสูงอายุคนนัน้ บอก...
สองวันต่อมา น้องสาวของแอนได้กลับบ้านบ้านมา คุณแม่ให้แอนไปทีต่ ลาดเย็น เพื่อไปขอบคุณหญิงสูงอายุ
คนนัน้ นัน้ แต่แอนไม่พบหญิงสูงอายุทบ่ี อกข่าวดีเลย แอนเชื่อว่านี่เป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้า ทีแ่ ปลงกายมาบอกข่าว
ดี กับแอนและแม่
คําตอบสําหรับคําอธิษฐานทีแ่ อนได้รบั อย่างน่ าทึง่ ทําให้จติ ใจของแอนอ่อนยวบลง และเธอขอศึกษาพระคัมภีร์
กับศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ของวิทยาลัยทีเ่ ธอศึกษาอยู่ และในปลายปี การศึกษานัน้ ก็ได้รบั บัพติศมาเมื่อแอนสําเร็จ
การศึกษาออกมา แอนปรารถนาจะอุทศิ ตนรับใช้พระเจ้า และแอนได้รบั บรรจุครูสอนในโรงเรียนหลายปี ปั จจุบนั แอน
เป็ นครูใหญ่ของ “โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสนานาชาติโคราช” (AIM =Adventist International Mission School, At Korat)
โรงเรียนแห่งนี้มจี ากชัน้ อนุ บาล ถึงเกรด 9 มีนกั เรียนรวม 150 คน
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะช่วยแอ๊ดเวนตีสนานาชาติโคราช สร้างอาคาร
เรียนในพื้นที่ใหม่ เพื่อให้สามารถขยายถึงเกรด 12 และรับนักเรียนได้มากขึน้ ขอบคุณพีน่ ้ องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
่
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ถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าทัวโลก
่
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ใน
นามพระเยซูคริสต์เจ้า... อาเมน
ข้อมูลด่วน
• ประเทศไทยเป็ นประเทศเดี ย วใจภาคเอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ที่ ไ ม่ เ คยตกเป็ นอาณานิ ค มของชาติ
ตะวันตก ในภาษาไทย และเป็ นชื่อของประเทศด้วย มีความหมายในภาษาไทยว่า “ประเทศไทย” นหมายถึง
“ดินแดนแห่งอิสระ”
• ในประเทศไทยคุณจะพบสัตว์ทม่ี ขี นาดเล็กทีส่ ุด และใหญ่โตทีส่ ุด สัตว์มปี ี กเล็กทีส่ ุดคือค้างคาวบัมเบิลบี และสัตว์
นํ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ฉลามวาฬ
• เมืองหลวงของประเทศไทย คือกรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอยูเ่ กือบ 15 ล้านคน
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รายการวันสะบาโตที่สิบสาม
วันที่ 29 ธันวาคม 2018
เพลงเปิ ด
“สุขสันติ สขุ ”
เลขที่ 252
ประธานกล่าวต้อนรับ
ประธานฯ หรือผู้นํา ร.ร. สะบาโต
อธิ ษฐาน
รายการ
“อารมณ์ ร้อนแห่งความยุ่งยาก” และ “บทเรียนของความโกรธ”
เงิ นถวาย
เพลงปิ ด
“ขอเป็ นตามพระทัย”
เลขที่ 171
ผูอ้ ธิ ษฐานปิ ด
ผู้ร่ว มในรายการ: ไม่ ต้ อ งท่ อ งบท (ข่าวมิช ชัน ) แต่ อ่ านให้เข้าใจหลายเที่ยว ถ้าจะให้ด ีทํ าการฝึ ก ซ้อ มก่ อ นสัก
1-2 รอบ ก็ จะทํ าให้ ผู้ เล่ ารู้ส ึก สบายใจขณะที่เล่ าข่ า ว และอาจเพิ่ม ความรู้ส ึก ได้ บ างตอน ตามที่เห็น เหมาะสม
อารมณ์ ร้อนแห่งความยุ่งยาก
ข่าวต่ างแดนสําหรับไตรมาสนี้ เราได้ฟั งข่าวจากประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา อินโดนี เซีย ติมอร์ต ะวัน ออก และประเทศไทย วันนี้เราจะได้ฟังอีกเรือ่ งหนึ่งจากประเทศไทย
จากวัยเด็ก แอนเป็ นคนหัว ดื้อ และต้อ งดิ้นรนต่ อสู้ก ับการควบคุ มอารมณ์ ของเธอเอง เธอเกือบเรียนไม่
จบชัน้ มัธยมปลาย เพราะวันหนึ่งครูได้ว่าให้แอนในบางสิง่ แต่แอนไม่ยอมรับ และต่อว่าครูว่าเป็ นคนไม่ยุตธิ รรม เรือ่ ง
นี้ลงท้ายครูสอนได้นําเรื่องไปรายงานอาจารย์ใหญ่ และอาจารย์ใหญ่เรียกแอนไปอบรม โดยบอกกับแอนว่าไม่ควร
พูดต่อว่าครูเช่นนัน้ และบอกให้เธอไปขอโทษครูคนนัน้ ซึง่ แอนเกือบไม่ไปขอโทษเพราะคิดว่าเธอพูดความจริง แต่
ยังดีทม่ี สี ติไปขออภัยจากครูคนนัน้
วันหนึ่งแอนนํ ารถมอเตอร์ไซด์ของคุณแม่ไปขี่ ทัง้ ๆทีแ่ ม่เคยห้ามไว้เพราะวัยรุ่นขีม่ อเตอร์ไซด์มกั ขาดความ
รอบคอบ และมีวยั รุน่ ทีบ่ าดเจ็บ และแม้แต่เสียชีวติ ไปจํานวนมากในแต่ละปี เพราะวัยรุน่ มักประมาท และใจร้อน ชอบ
ขีร่ ถมอเตอร์ไซด์เร็ว เมื่อคุณแม่ห้ามเช่นนัน้ แอนรูส้ กึ โกรธจึงหาเลื่อยตัดเหล็กมาตัดโซ่รถมอเตอร์ไซด์ของคุณแม่
ดังนัน้ เมื่อแอนเดินทางมาศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยมิชชัน (ปั จจุบนั มหาวิทยาลัย เอเชียแปซิฟิก) คุณแม่ได้ตามมาส่ง
แอนถึงหอพักของวิทยาลัย และนอนพักด้วยสองคืน เพื่อให้แน่ ใจว่า แอนจะไม่แผลงฤทธิ ์เหมือนที่เคยเป็ นมา ก่อน
เดินทางกลับบ้านคุณแม่เน้นแล้วเน้นอีก แอนต้องใจเย็นลง แอนต้องระงับอารมณ์รอ้ น ควบคุมปากไว้ไม่ให้ว่าอะไร
ใครตรงๆ จนคนอื่นรับไม่ได้ อะไรทีย่ อมได้ให้ยอมเพื่อสันติสุข
ทีจ่ ริงแอนเองก็รตู้ วั ว่าเธอมีขอ้ บกพร่องอะไร เมือ่ เพื่อนๆ ถามว่าคุณแม่ตามมาส่งเธอ คุณแม่คงเป็ นห่วงเธอ
มากใช่ ไ หม แอนตอบว่ า “คุ ณ แม่ ไ ม่ ค่ อ ยไว้ใ จฉั น เพราะฉั น มีอ ารมณ์ ร้อ น เมื่อ ฉั น มีอ ารมณ์ ฉั น ก็จ ะพู ด หรือ
ทําอะไรตามที่ต้องการ ไม่มคี วามยัง้ คิด คุณแม่เป็ นห่วงว่า ไม่เพียงฉันจะเรียนไม่จบ แต่ปลายทางของฉันอาจต้อง
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เข้าไปอยูใ่ นเรือนจํา เพราะเมือ่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ ทีฉ่ ันไม่พอใจ ฉันอาจไปทําร้ายคู่กรณีเข้า และต้องได้รบั โทษ
ถึงต้องเข้าไปอยูใ่ นคุก
ขอบคุณพระเจ้า แอนได้เรียนรูก้ ารอธิษฐานในวิทยาลัยมิชชัน ระหว่างทีเ่ ธอกําลังศึกษาอยู่ และพระเจ้าทรง
ตอบคําอธิษฐานของเธออย่างน่ าระทึกใจ หลังจากที่เรียนสําเร็จจากวิทยาลัย ได้รบั ใบปริญาบัตรแล้วแอนได้ถวาย
จิตใจของเธอแด่พระเยซูคริสต์ และได้รบั บัพติศมาเป็ นคริสเตียน
เพื่อนทีไ่ ม่เป็ นคริสเตียนกล่าวเยาะเย้ยแอน ทีแ่ อนตัดสินใจรับบัพติศมาเป็ นคริสเตียน
คนหนึ่งเยาะเย้ยว่า “แอน เธอนี่โง่จริงทีต่ ดั สินใจอย่างนี้”
อีกคนว่า “แอนเธอรูห้ รือเปล่า..เธอไปรวมกลุ่มกับพวกลัทธิ” เพื่อนคนอื่นๆ ก็ว่าต่างๆ นาๆ
แอนตอบพวกเขาไปว่า “ฉันไม่โง่ห รอก ฉันตัด สินใจถูก แล้ว เพราะฉันไม่เพียงได้รบั ความจริงจากพระคัม ภี ร์ แต่ ฉั น มีป ระสบการณ์ ก ารตอบคํ า อธิษ ฐานจากพระเจ้า ด้ ว ย...ดัง นั ้น ไม่ ว่ า เพื่ อ นจะว่ า อย่ า งไร ฉั น ไม่
หวันไหว
่
แต่ฉนั จะเป็ นคนหนึ่งทีต่ ดิ ตามพระเจ้าตลอดไป”
แต่ ปัญ หาใหญ่ เป็ น ปั ญ หามาจากทางบ้าน คุ ณ แม่ของฉันรู้ส ึก โกรธที่ฉั นละทิ้งความเชื่อ ความศรัทธาที่
ฉันและคุณ แม่มมี าแต่ ด งั ้ เดิม และคุณ แม่พ ยายามพูด หลายอย่าง อ้างเหตุ ผ ลรอบด้านเพื่อ ทําให้ลงั เลใจ และหัน
กลับ มาชื่อ ถือ ตามทางของบรรพบุ รุษ ทัง้ ขัด ขวางไม่ให้ฉัน ไปโบสถ์ คุ ณ แม่บ ังคับ ให้ฉัน ไปนอนที่ว ดั โดยหวัง
ว่าบรรยากาศเดิมๆ ตอนทีฉ่ นั เป็ นเด็กทีฉ่ นั มีความเชื่อศรัทธาจะกลับมา
แอนปฏิเสธอย่างแข็งขันที่คุณ แม่ออกคําสังให้
่ เขียนจดหมายถึงพระฆงค์ท่คี รอบครัวกราบไหว้ โดยให้ฉัน
สารภาพผิดว่าฉันได้หลงไป บัดนี้ฉันได้กลับมาเชื่อศรัทธาอย่างเดิมแล้ว...ฉันได้บอกกับคุณแม่อย่างจริงใจและจริงจัง
ว่า “ขณะนี้หนูเชื่อศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ และจะเชื่อตลอดไป”
“ถ้าอย่างนัน้ เธอไม่ต้องไปไหน อยู่แต่กบั บ้านเท่านัน้ แม่มปี ั ญ ญาเลี้ยงดูเธอได้ ” คุณแม่ออกคําสังแข็
่ งขัน
ที่จริงแอนสามารถเปิ ด หน้ าต่ าง และใช้ผ้าปูท่นี อนพันเป็ นเชือ กหย่อ นตัวลงทางหน้ าต่ างห้อ งได้ หรือไม่
ก็ใช้เท้าถีบประตูจนพัง แต่แอนไม่ทาํ ไม่เหมือนแอนคนเก่า แอนไม่เสียอารมณ์เหมือนเมือ่ ก่อน แอนทํางานบ้านนัน่
นี่ไปเรื่อยๆ และเมื่อไม่ทําอะไรก็นงั ่ อ่านพระคัมภภีรอ์ ย่างสงบ แม้ว่าแอนจะไม่เข้าใจทุกสิง่ ทีเ่ ธออ่าน แต่แอนได้พบ
ถ้อยคําทีใ่ ห้การหนุ นใจเธอได้อย่างประหลาด
วันหนึ่งคุณแม่ได้เอ่ยถามแอนอีกครัง้ ว่า ตกลงเธอจะกลับไปนับถือศรัทธาในพระองค์เดิมตัง้ แต่เธอเป็ นเด็ก
ใช่ไหม?”
“ไม่ ค่ ะ คุ ณ แม่ ” แอนตอบ “ตอนนี้ ห นู ไ ด้ เชื่อ ในพระเยซู ค ริส ตเจ้า จนหมดทุ ก ห้ อ งหัว ใจแล้ ว ...หนู เสีย
ใจค่ะ คุณแม่”
“ก็ดเี หมือนกัน” คุณแม่พดู “ถ้าอย่างนัน้ ลูกก็กลับไปเข้าโบสถ์ของลูกได้”
แอนมีค วามชื่น ชมยิน ดี เดิน ทางไปที่โบสถ์แ อ๊ ด เวนตีส และรู้ส ึก แปลกใจ ที่คุ ณ แม่ ข อร่ว มเดิน ทางไป
ด้วยกับเธอ
สิง่ อัศจรรย์เกิดขึน้ ความโกรธของคุณแม่ได้สลายไป ใบหน้าเธอมีความสุข ยิม้ แย้มแจ่มใส หลายวันต่อมา
คุณแม่บอกกับแอนถึงเหตุผลทีค่ ุณแม่มคี วามสุขว่า
“แม่ไม่ทราบจะกล่าวขอบคุณ ใคร บรรดาอาจารย์ท่สี อนลูกในวิทยาลัย หรือขอบพระคุณ พระเจ้าดี...ที่ทํา
ให้แม่มลี กู สาวคนใหม่
แอนตอบคุณ แม่ว่า “ขอให้คุ ณ แม่ขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงใช้อํานาจของพระองค์เปลี่ยน
แปลงจิตใจ จิต วิญ ญาณของหนู ....ส่ วนคณาจารย์ก็มสี ่ วนรองลงมา ให้แม่ขอบคุ ณ พวกอาจารย์ด้วยก็แล้วกัน”
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ปั จจุบนั แอนเป็ นครูใหญ่ ของ “โรงเรียนมิชชันแอ๊ ดเวนตีสนานานาชาติ” ซึ่งมีต ัง้ แต่ ชนั ้ อนุ บาลจนถึงเกรด
9 มีนกั เรียนรวม 150 คน โรงเรียนแห่งนี้ตงั ้ อยูท่ ่ี จ.นครราชสีมา
บทเรียนแห่งความฉุนเฉี ยว
“นีเ่ ป็ นถ้อยคําของ แอน พงศ์จนั ทร์ เป็ นผูเ้ ขียนขึน้ เอง”
พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้ามากมาย เพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้าย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลีย และขอให้ฉันไป
เยีย่ มคุณพ่อ-คุณแม่ของเธอ ซึง่ อยูใ่ นประเทศไทยเป็ นครัง้ คราว
บ้านของคุณพ่อ-คุณแม่ของเพื่อนบังเอิญอยู่ไกลจากที่ขา้ พเจ้าอาศัยอยู่ ข้าพเจ้าต้องดูแผนที่ เพื่อจะทราบ
ทิศทาง และจะเดินทางไปถึงได้อย่างไร สําหรับการเดินทางเทีย่ วแรก ข้าพเจ้าจัดเสือ้ ผ้าลงกระเป๋ าสะพายหลัง ส่วน
มือสองข้างก็หว้ิ ถุงพวกเครือ่ งกระป๋ อง และของแห้งเพื่อนํ าไปฝาก ข้าพเจ้าเรียกรถตุ๊กตุ๊กให้ไปส่งยังสถานีรถขนส่ง
รถตุ๊ ก ตุ๊ ก วิง่ ไปได้ห น่ อ ยหนึ่ งเครื่อ งรถเกิด เสีย คนขับบอกข้าพเจ้าว่า “ผมไปส่งคุ ณ ไม่ได้แ ล้ว จะให้ผ ม
เรียกแท็กซีอ่ กี คันให้ไหม”
รถแท็กซี่คนั ที่สองรับข้าพเจ้าขึน้ รถของเขา แต่แท็กซี่คนั นัน้ พาไปผิดที่ ข้าพเจ้าจึงต้องเรียกแท็กซี่เป็ นคัน
ทีส่ ามกว่าจะเดินทางไปถึงสถานีรถบัส
ข้าพเจ้าต้ อ งเสีย เวลาถึง สองชัว่ โมงในแท็ก ซี่ ก่ อ นจะเดิน ทางถึง สถานี รถประจําทาง ฉั น รู้ส ึก หงุด หงิด
และเสียอารมณ์มาก เมือ่ ไปถึงสถานีขา้ พเจ้าไม่อยากจะพูดกับใครอีกต่อไป
พนักงานคนหนึ่งทีส่ ถานีขนส่ง เดินรีเ่ ข้ามาถามข้าพเจ้า “คุณจะเดินทางไปไหนครับ?”
ข้าพเจ้าตอบไปว่า “ฉันจะบอกกับคุณในภายหลัง”
สักครู่หลังจากอารมณ์ ฉุ นเฉียวของข้าพเจ้าเย็นลง ข้าพเจ้าเดินไปซื้อตั ๋วรถใบหนึ่ง และนัง่ รถประจําทาง
คันต่อไป
ในระหว่ า งการเดิ น ทางบนรถบั ส ไปเยี่ ย มคุ ณ พ่ อ -คุ ณ แม่ ข องเพื่ อ น เราผ่ า นรถบั ส ที่ ป ระสบอุ บ ั ติ
เหตุ ร้ายแรง รถบัส พัง เสีย หายอยู่ ข้างทาง คนขับ รถบัส จอดรถลงไปถ่ า ยภาพของรถบัส คัน นั น้ และเขาบอก
กับ พวกเรา ซึ่ง เป็ น ผู้โ ดยสารว่ า “มีผู้โ ดยสารหลายคนเสีย ชีว ิต จากอุ บ ัติเหตุ ใ นครัง้ นี้ ...รถบัส คัน นี้ เป็ น รถบัส
คันทีอ่ อกเดินทางก่อนหน้าเรานันเอง
่
!”
ในครู่นัน้ ข้าพเจ้าตระหนัก ว่ า ถ้ารถตุ๊ ก ตุ๊ ก ที่ข้าพเจ้านัง่ เครื่อ งไม่เสีย รถแท็ก ซี่ค ันที่ส องที่ข้าพเจ้านั ง่ ไม่
ไปส่ ง ผิด ที่ ข้าพเจ้าคงมาทัน ได้ข้นึ รถบัส คัน ที่ป ระสบอุ บ ัติเหตุ ...ข้าพเจ้าเดิน ทางมาไม่ ท ัน รถบัส คัน นั น้ เพราะ
ข้าพเจ้าเสียเวลาไปกับเดินทางบนแท็กซี่
ฝ่ ายคุ ณ พ่ อ-คุณ แม่ของเพื่อ น ที่ทราบการเดินทางมาเยี่ยมของข้าพเจ้า เมื่อได้ยนิ ข่าวอุ บตั ิเหตุทางวิทยุ
ต่ า งพากัน วิต กกัง วลมาก สงสัย ว่ าข้าพเจ้า นั ง่ มากับ รถบัส คัน ที่เกิด อุ บ ัติเหตุ ห รือ เปล่ า ทัง้ สองต่ างดีใ จ และรู้
สึกผ่อนคลายเมือ่ ได้พบหน้าข้าพเจ้า
ฝ่ ายคุ ณ แม่ ข องเพื่อ นพู ด ว่ า “เราทัง้ สองรู้ส ึก เป็ นกัง วลมาก เพราะเราคิด ว่ า ลู ก นั ง่ อยู่ บ นรถคัน นั น้ !”
“พระเจ้า แสนดี” ข้าพเจ้า กล่ าว และเล่ าเรื่อ งความล่ าช้ าบนรถแท็ก ซี่ใ ห้ ท ัง้ สองท่ า น ซึ่ง ยัง ไม่ เป็ น คริส
เตียนฟั ง ว่าข้าพเจ้าเสียเวลาเพราะแท็กซีอ่ ย่างไร
ผู้ เป็ นพ่ อ กล่ า วสรุป ว่ า “ว้ า ว พระเจ้า ทรงยิ่ง ใหญ่ จ ริง ๆ ! พระองค์ ท รงส่ ง ทู ต สวรรค์ ใ ห้ ม าปกป้ องลู ก
คนทีเ่ ชื่อในพระองค์ไว้ให้ปลอดภัย”
ข้าพเจ้าคิดในใจว่า “พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าจริงๆ”
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ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่ส ิบ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปสร้า งอาคารใหม่ ในที่ดิน ซึ่งทาง
โรงเรีย นพึ่ง ซื้อ ไว้เมื่อ เร็ว ๆ นี้ เพื่อ ทางโรงเรีย นจะขยายห้ อ งเรีย นไปถึงชัน้ 12 (มัธ ยมปลาย) และสามารถรับ
นั ก เรีย นได้ ม ากขึ้น ...ขอบคุ ณ พี่ น้ อ งในพระคริส ต์ ท่ี ถ วายเงิน เพื่ อ ช่ ว ยพั น ธกิ จ ของพระเจ้า ในประเทศไทย
ในไตรมาสนี้ ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุ ก ท่ าน รวมไปถึง ครอบครัว ของท่ านด้ว ย ในนามพระเยซู ค ริส ต์เจ้า
...อาเมน
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