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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 มกราคม 2018 

โบสถป์ราศจากฝาผนัง 

 

เล่าโดย  ราเควล มารเ์รโร ทอรเ์รส...ปวยรโ์ตรีโก 

 

         สมาชกิโบสถก์ลุ่มหนึ่งนดัรวมตวักนัทีส่วนสาธารณะปวยร์โตรโีก เวลาตหีา้ ในวนัสะบาโตเพื่อการอธษิฐาน 

อ่านพระคมัภีร์ และรบัประทานอาหารเชา้แบบเบาๆ พวกเขาไม่คาดหวงัจะมคีนไร้บ้านแถบนัน้เฝ้ามองดูพวกเขา 

เมื่อพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ดูแลสวนขอให้ย้ายออกจากจุดนัดพบของพวกเขาในวนัสะบาโตนัน้ และในวนัสะบาโต

ต่อมาพวกเขาไดย้า้ยไปพบกนัทีจ่ตัุรสัจดังานของเทศบาล     

         การไดย้า้ยจุดพบปะไปยงัทีใ่หม ่ทําใหม้กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ การมาประชมุแต่เดมินดัมาประชมุกนัเดอืน

ละครัง้ ไดเ้ปลีย่นมานมสัการร่วมกนัทุกสปัดาห ์และมอีาหารเชา้เสรฟิใหค้นไร้บา้นดว้ยทุกครัง้ ช่วงอสีเตอร์ปีที่แล้ว 

ศษิยาภบิาลไดจ้ดัใหม้พีธิมีหาสนิทขึน้ โดยมกีารรบัประทานขนมปังไรเ้ชือ้ การดื่มน้ําองุ่น และมกีารลา้งเทา้ทุกอย่าง

เหมอืนในโบสถใ์หญ่ทุกอย่าง 

         ครูสอนคณิตศาสตร์ในมหาวทิลาลยัวยั 52 ปี ซึ่งเป็นผู้นําคนหนึ่งชื่อ ราเควล มาร์เรโร ทอร์เรส กล่าวว่า     

เราเรียกสถานที่นมสัการของเราว่า “โบสถ์ปราศจากฝาผนัง” นี่เป็นวธิีหนึ่งที่กลุ่มแอ๊ดเวนตสีมองหาโอกาสที่จะ

แบ่งปันความรกัของพระเยซูในชมุชนต่างๆ ในปวยรโ์ตรโีก ซึ่งอยู่ในพืน้ทีข่องอเมรกิา (มพีืน้ทีข่นาด 160 ก.ม. คูณ 

55 ก.ม.) ในทะเลแครบิเบียน โบสถ์บางแห่งจดัให้มีอาหารทุกสปัดาห์ในห้องอาหารของโบสถ์ ขณะที่บางแห่งส่ง

สมาชกิจติอาสาไปทําสะอาดบา้น หรอืซ่อมบา้นในระหวา่งสปัดาห ์

         กลุ่มสมาชกิในโบสถ์ของราเควล ที่เคยพบกนัเดอืนละครัง้ในสวนสาธารณะ “มายาเกซ” ซึ่งตัง้อยู่ที่ชายฝัง่

ตะวนัตก ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของ มหาวทิยาลยัแอนทลิเลยีนแอ๊ดเวนตสี ในปี 2012 เมื่อเจา้หน้าทีเ่ทศบาลเมอืงไดข้อใหก้ลุ่ม

แอ๊ดเวนตีสย้ายที่พบปะทํากจิกรรมในสวนสาธารณะไปจดักจิกรรมที่จตัุรสัจดังานของเทศบาล วนัสะบาโตหนึ่ง 

ขณะที่สมาชกิรบัประทานอาหารร่วมกนักนัหลงัการจดักจิกรรม สมาชกิคนหนึ่งสงัเกตเหน็ว่า มคีนไรบ้้านหลายคน

นัง่ หรอืกําลงัเดนิอยู่ในบรเิวณนัน้ พวกเขาไดเ้ชญิคนไรบ้า้นเหล่านัน้มาร่วมรบัประทานอาหารดว้ยกบัพวกเขา 

         หลงัจากวนันัน้เป็นต้นมา ราเคลว ได้ตดัสนิใจจะทําอาหาร และนําไปเลี้ยงคนไรบ้้านทุกวนัสะบาโตที่จตัุรสั

จดังานของเทศบาล  

          สมาชกิคนหนึ่งเป็นเจา้ของธุระกจิขนาดเลก็ อายุ 50 ปีเศษจะนําพวกซเีรยีล นมอุ่นๆ แซนวชิ ผลไม ้และน้ํา

ผลไม้ไปเลี้ยงคนไร้บ้านทุกวนัสะบาโตเป็นเวลาหลายเดือนตดิต่อกนั จากนัน้เขาบอกเรื่องนี้กบั ราเควล ว่า “ผม

อยากเชญิให้คุณไปร่วมงานกบัผม ผมไม่ต้องการเพียงเลี้ยงอาหารพวกเขา แต่อยากจะให้พวกเขาฟังเรื่องของ   

พระเจา้ดว้ย 

         ราเควล เป็นผู้นําสตรีที่เข้มแขง็ในกลุ่มนมสัการของเธอ เธอตกลงจะไปร่วมงานกบันักธุรกิจใจดีในวนั 

สะบาโตถดัไป 

         นักธุรกิจและราเควล ไปถึงศูนย์จัดงานตัง้แต่ เช้าตรู่ ราเควลเปิดพระคัมภีร์อ่านให้ชายและหญิง             

ประมาณ 35 คน ฟัง และนับตัง้แต่วนัสะบาโตนัน้เป็นต้นมา ราเควลได้ไปอ่านพระคมัภีร์ กล่าวคําพยาน และ 

อธิษฐานเผื่อคนไร้บ้านเป็นประจํา และเธอได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์เพิ่มเติม และเริ่มจัดให้มีอาหาร 

เชา้เลีย้งคนไรบ้า้นทุกเชา้วนัสะบาโตเป็นประจํามาตัง้แต่ตน้ปี 2017  
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         ปัจจุบนั มี 65 ถึง 70 คนปรากฎตวัในเวลา 7:00 น. ทุกวนัสะบาโตเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และ

รบัประทานอาหารเชา้ แขกผูย้ากไร้ของเรานัง่บนเกา้อี้ทีอ่าสาพนัธกจิของเราไดช้่วยจดัไว ้พวกเขานัง่และร่วมร้อง

เพลง และฟังขณะทีศ่าสนาจารยแ์บ่งปันอาหารฝ่ายจติวญิญาณประมาณ 20 นาท ีไม่นานมานี้ มคีนไรบ้้าน 40 คน

เรยีนสําเรจ็หลกัสูตร “การคน้พบพระคมัภรี”์ และราเคลวไดจ้ดัรถบสัมารบัพวกทีเ่รยีนสําเรจ็ไปรบัใบประกาศนียบตัร 

เรยีนจบหลกัสูตรฯ ทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีทีอ่ยู่ใกลจ้ตัุรสัของเทศบาล 

        ราเควลรูส้กึแปลกใจทีผู่ส้ําเรจ็หลกัสูตรพระคมัภรี ์และเพื่อนเกอืบทุกคนมาถงึในเวลา 7 โมงเชา้ แมพ้วกเขา

จะทราบวา่ อาหารเชา้จะเริม่เสรฟิในเวลา 7:45 น. 

       ราเควลกล่าวเป็นพยานเพิม่เตมิวา่ “เราเริม่ต้นด้วยการเสรฟิอาหารสําหรบัคนไรบ้้าน แต่ตอนนี้พวกเขามา

หาเราเพราะตอ้งการรบัฟังพระวจนะของพระเจา้ พวกเขานัง่บนเกา้อี้ร่วมร้องเพลง และกม้ศรีษะเมื่อมผีูอ้ธษิฐานขอ

พระพร...น่าอศัจรรยจ์รงิ”  

         การพบปะกันทุกสัปดาห์ได้กลายเป็นเหมือน “การรวมสมาชิกครอบครัว”  “เราหัวเราะ และร้องไห ้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีบางคนได้ตายไป พวกเราจึงได้ร้องไห้ในการจากไปพวกเขา เหมือนการสูญเสียของ 

คนในครอบครวั” 

        ผูไ้ร้บา้นหลายคนมโีทรศพัทม์อืถอื และมเีบอรข์องราเควล พวกเขาจะโทรถงึราเควลเมื่อเกดิเจบ็ป่วยหรอืมี

ความจําเป็นอื่นๆ ระหวา่งสปัดาห ์นบัแต่เริม่แรกผูไ้รบ้า้นบางคน ตอนนี้ไดร้บัมอบทีพ่กัจากรฐับาล สมาชกิโบสถบ์าง

คนชว่ยทําหน้าทีข่นส่งพวกเขาไปทีพ่กัแห่งใหม่ และชว่ยจดัหาเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ําเป็นใหก้บัพวกเขาดว้ย 

         โครงการอาหารเชา้ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากเงนิบรจิาคของสมาชกิโบสถ ์และคนอื่นๆ นกัศกึษาทีเ่ป็นจติอาสา

คนหนึ่ง คุณแม่ของเธอทํางานกบับรษิทัขายส่งสนิค้าให้นานาชาต ิบรษิทัที่เธอทํางานเป็นผูบ้รจิาคถุงสะพายหลงั

บรรจุแชมพู สบู่ ยาสีฟัน และผ้าเชด็ตัว เพื่อแจกให้สตรีที่มาร่วมการประชุมวนัแม่ และแจกให้ผู้ชายในวนัพ่อ 

         ในเทศกาลอสีเตอร ์กลุ่มจติอาสาของโบสถ์ไดจ้ดัใหม้ ี“พธิมีหาสนิท” ครัง้แรกในจตัุรสัของตวัเมอืงดว้ยการ

ขนโต๊ะ และอุปกรณ์ในการประกอบพธิไีปจากโบสถ์  ศษิยาภิบาลเป็นผูอ้ธบิายความหมายของพธิ ีและมหีลายคน

รอ้งไหข้ณะทีพ่วกเขาลา้งเทา้ใหก้นัและกนั 

         ราเควลกล่าวว่า “สําหรบัพวกเขา การล้างเทา้เหมอืนกบัพระเจ้าทรงล้างความบาปของพวกเขา นี่เป็นครัง้ 

แรกทีพ่วกเขามปีระสบการณ์ในพธิสีําคญันี้  ซึ่งมคีวามหมายงดงามยิง่” 

         ราเควลไม่ทราบว่ามใีครพร้อมสําหรบัพิธบีพัติศมา เพราะโครงการเลี้ยงอาหาร และพิธมีหาสนิท แต่เธอ

แน่ใจวา่ พระวญิญาณบรสิุทธิก์ําลงัทํางานในดวงจติ ดวงใจของพวกเขา 

         “เราทราบวา่เมลด็พชืแห่งความรอดกําลงังอกขึน้” ราเควลกล่าว “เราทราบวา่พวกเขาเริม่รกัพระเจา้” 

         ท่ามกลางจติอาสาผูร่้วมในรายการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้ มนีักศกึษาจากมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแอน-    

ทลิเลยีนหลายคนเป็นจติอาสา และมหาวทิยาลยัแห่งนี้จะได้รบัส่วนแบ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของ 

ไตรมาสนี้สําหรับ “การสร้างอาคารศูนย์แห่งอิทธิพล และการประกาศพระกิตติคุณ” ที่จะสร้างในพื้นที่ของ

มหาวทิยาลยัแห่งนี้ ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ุกท่านทีถ่วายเงนิถวายเป็นพเิศษในไตรมาสนี้ 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ 

 รฐัธรรมนูญของปวยร์โตรโีก อนุญาตให้ประชากรมเีสรภีาพในการถือศาสนาประมาณ 70% เป็นคาทอลกิ และ 25% 

เป็นโปรเตสแตนท ์

 สํานักงานสหคอนเฟอเรนซ์ปวยร์โตรโีก มโีบสถ์ 310  แห่ง และมสีมาชกิรวม 32,875 คน ขณะที่ประชากรรวมม ี

3,415,000 คน ซึง่หมายความวา่ มอีตัราสว่นแอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 104 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 มกราคม 2018 

กางเกงยีนสสี์น้ําเงิน  

 

เล่าโดย  เคอมิท ทอรเ์รส คาสเทลลาโน วยั 39 ปี...ปวยร์โตรีโก 

 

          คุณพ่อของผมเติบโตขึ้นในบ้านชาวแอ๊ดเวนตีสในปวยร์โตรีโก แต่เขาออกจากโบสถ์ไป เมื่อมีบาง 

คนวพิากษ์วจิารณ์เรื่องคู่หมัน้ของเขาสวมกางเกงยนีสส์น้ํีาเงนิเขา้มานมสัการทีโ่บสถ ์ 

         ในตอนนัน้คุณพ่อของผมอายุ 19 ปี เขาเดินเข้าโบสถ์ในวนัสะบาโต กบัคุณแม่ในอนาคตของผม ซึ่งเป็น 

สมาชกิของโบสถ์ในวนัอาทิตย์แห่งหนึ่ง เมื่อคุณพ่อได้ยินบางคนกล่าววจิารณ์ว่า คนรกัของคุณพ่อแต่งตวัไม่

เหมาะสม เขา้มานมสัการพระเจา้ในวนัสะบาโต คุณพ่อของผมรูส้กึขุ่นเคอืงมาก คุณพ่อของผมจงึออกจากโบสถไ์ป

นบัตัง้แต่วนันัน้ 

         คุณพ่อของผมสอบเขา้เรยีนในโรงเรยีนนายตํารวจได ้เมื่อผมเกดิมาในครอบครวั ท่านมยีศนายพนัตํารวจตร ี

และอยู่หน่วยปราบปราม ท่านมร่ีางกายแขง็แรง และจติใจกลา้หาญ ท่านไดผ้า่นการฝึกเป็นนายตํารวจปราบจราจล 

ท่านชอบการต่อสู ้ชอบสูบบุหรี ่และการดื่ม ท่านบอกผมและน้องชายว่า “ผูท้ีแ่ขง็แกร่งเท่านัน้ที่เอาชวีติรอดบนทอ้ง

ถนนได.้.. ลูกๆ จําเป็นตอ้งแขง็แกร่งจงึจะเอาชวีติรอดได”้ 

         หลายปีผ่านไป คุณพ่อและคุณแม่ของผมแยกทางกนัเดนิ เมื่อคุณพ่ออายุได้เพยีง 45 ปี คุณพ่อป่วยหนัก 

และต้องนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล มกีารอ่อนกําลงัมาก หมอที่ให้การรกัษาบอกว่า ลําไส้เลก็ของคุณพ่อมแีผล

หลายแห่ง ซึ่งเป็นผลลพัธ์จากการใชรู้ปแบบชวีติทีไ่ม่ถูกตอ้งมาหลายปี แพทยต์้องผ่าตดัเอาลําไสเ้ลก็ทีใ่ชก้ารไม่ได้

ออกไปยาวถงึ 9 ฟุต 

         ช่วงพกัฟ้ืนหลงัการผ่าตดั คุณพ่ออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และพยาบาลอย่างใกล้ชดิ อาการของคุณ 

พ่อเริม่ดขี ึน้ แต่อยู่ๆ คุณพ่อไดร้บัเชือ้แทรกซ้อนทําใหอ้าการทรุดลง มผีลทําใหร้ะบบหายใจตดิขดัไป 45 วนิาท ีตอน

นัน้คุณพ่อเพอ้ออกมาว่า เขามองเหน็ความบาปของเขา และมหีลายครัง้เขาปฏเิสธพระเยซู ขณะทีพ่ระองคพ์ยายาม

จะเอื้อมถงึเขา เขาพมึพําออกมาว่าเขากลวัเกี่ยวกบัอนาคต และในขณะนัน้เอง เขามองเหน็มอืขนาดใหญ่สองขา้ง

เอือ้มลงมาจากเบือ้งบน และเขาไดย้นิเสยีงพูดชดัเจนวา่ “อย่าเป็นกงัวล เจา้อยูใ่นมอืของเรา” ในทนัใดนัน้คุณพ่อเริม่

หายใจคล่องอกีครัง้หนึ่ง 

         หลงัจากออกจากโรงพยาบาล คุณพ่อของผมมอบถวายจติใจแด่พระเจ้าอกีครัง้หนึ่ง เขากลบัไปนมสัการ 

ในโบสถ์แอ๊ดเวนตสี แต่เขาเป็นกงัวลเกี่ยวกบัลูกชายทัง้สองคอืผม และน้องชาย คุณพ่ออธษิฐานว่า “โอ พระบดิา 

พระองคท์รงชว่ยชวีติของขา้พระองคใ์หร้อดแลว้ โปรดชว่ยลูกชายทัง้สองของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ” 

         ในเวลาที่คุณพ่ออธิษฐาน ผมอายุ 27 ปี ผมมีอาชพีเป็นคนขบัรถบรรทุก ผมดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเสพ 

ติดโคเคน และใช้เฮโรอีนเป็นบางครัง้ ส่วนน้องชายของผมกราบไหว้ดวงวิญญาณ และเข้าทรงวิญญาณร้าย 

เขาสวมเสือ้ผา้สดีํา และระบายสรีมิฝีปาก ทาเลบ็มอื และเขยีนตาสดีํา เขามรีอยแผลเป็นที่ใบหน้า 32 แห่ง เขาทาสี

ผนงัหอ้งนอน และเพดานดว้ยสดีํา และฟังเพลงหนกัๆ ขณะทีเ่ขาหลบันอน 

         คุณพ่อพยายามสอนพระคมัภีรใ์หเ้รา แต่เราไม่สนใจ คุณพ่อรู้สกึเครยีดเพิม่ขึน้ตามลําดบัเพราะเราทัง้สอง 

ไม่ตอบสนองความปรารถนาดีของเขา จนกระทัง่วนัหนึ่งเขาได้อ่าน พระธรรม อิสยาห์ 49:25  ซึ่งกล่าวว่า 

“แม้เชลยของผู้มีกําลงัก็จะต้องเอาไป และเหยือ่ของผู้น่ากลัวก็ต้องช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อสู้กบัผู้ทีต่่อสู้เจ้า 

 และจะชว่ยบุตรของเจา้ใหร้อด” คุณพ่อไดเ้ปลีย่นท่าทใีนการเอือ้มถงึพวกเรา 
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         คุณพ่อของเราได้มอบถวายผมและน้องชาย ไวใ้นพระหตัถข์องพระเจ้า ผมเองไม่รู้จกัพระเจ้า และผมไม่ 

ทราบว่าคุณพ่อได้อธิษฐานเพื่อผม  แต่สิ่งแปลกๆ ได้เกิดขึ้นกับผมในเวลาไม่นานต่อมา ในวนัศุกร์วนัหนึ่ง 

ขณะที่ผมเดนิเตร่จากไนท์คลบัแห่งหนึ่ง ไปยงัไนท์คลบัอกีแห่งหนึ่ง กนิและดื่มกบัเพื่อนๆ เหมอืนกบัทีเ่คยทําใน

แทบทุกวนัสุดสปัดาหท์ีผ่า่นมา 

         เมื่อผมกลบับ้านในวนัจนัทร์ ผมรู้สึกรงัเกียจรูปแบบการใช้ชวีติของผม และผมหวงัจะมีชวีติที่ดีกว่า ผม

อธษิฐานในเวลา 11 โมงเชา้วา่ “พระผูเ้ป็นเจา้ โปรดทําบางสิง่กบัชวีติของขา้พระองค ์เพราะขา้พระองคก์ําลงัจะตาย

บนทอ้งถนนในเมอืงปวยร์โตรีโก หรอืไม่ขา้พระองคก์จ็ะตายจากตดิโรครา้ยจากผูห้ญงิกลางคนื” 

        ผมไม่ทราบว่าพระเยซูทรงทําอะไรในตวัผม แต่ในเช้าวนัถดัมา ผมรู้สึกแตกต่างจากวนัอื่นๆ ผมไม่รู้สึก

อยากสูบบุหรี ่ไม่อยากจะดื่มเหลา้ หรอืใชย้าเสพตดิใดๆ ผมเพยีงตอ้งการจะรบัใชพ้ระครสิต์เพยีงประการเดยีว และ

จากวนันัน้เป็นตน้มา ผมไม่กลบัไปหาสารเสพตดิใดๆอกีเลย 

          10 ปีต่อมา ผมอายุ 39 ปี ผมเป็นศาสนาจารย์คนหนึ่งในปวยร์โตรีโก ผมแต่งงานกบัสตรแีอ๊ดเวนตีสซึ่ง 

เป็นหญงิทีร่กัพระเจ้า และเรามลูีกชายหญงิ 5 คนดว้ยกนั ส่วนน้องชายของผมรบัใชพ้ระเจา้ในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีแห่ง

หนึ่งในเมอืงบอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา และผมได้รบัสทิธพิเิศษ โดยได้รบับพัตศิมาใหคุ้ณแม่ของผมเมือ่ 5 ปีที่

แลว้ 

         ส่วนคุณพ่อของผมไดแ้ต่งงานใหม่ และเป็นสมาชกิโบสถแ์อด๊เวนตสีทีส่ตัยซ์ื่อในปวยร์โตรีโก 

         นานมาแลว้ คณุพ่อของผม และผมเองเคยพูดตลกกนัขณะทีเ่ราเขา้ไปไนทค์ลบั และดื่มเหลา้ด้วยกนัตอนที่

ผมเตบิโตขึน้ แต่บดันี้เราเขา้ไปในโบสถเ์พื่อนมสัการพระเจา้ดว้ยกนั 

         ถา้พระเยซูทรงสามารถทําสิง่นี้เพื่อเรา พระองคส์ามารถทําสิง่เดยีวกนันี้ไดก้บัทุกคน 

         เคอร์มทิ ทอร์เรส คาซเทลลาโน ได้รบัใช้พระเจ้าในหน้าที่ศาสนาจารย์เป็นเวลา 7 ปี ขณะนี้กําลงัศกึษา

ปรญิญาโทศาสนศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแอนทลิเลยีน ในมายากูซ ปวยร์โตรีโก 

        ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวนัสะบาโตที่สิบสามจะช่วยมหาวทิยาลยัสร้างศูนย์แห่งอิทธิพล และศูนย์การ

ประกาศพระกติตคิุณ เพื่อเอือ้มใหถ้งึชมุชนต่างๆ ในทอ้งถิน่ 

 

ข้อมูลด่วน 

 ครสิโตเฟอร ์โคลมับสัค้นพบปวยรโ์ตรโีก ในปี 1493 หนึ่งปีหลงัจากที่คน้พบอเมรกิา เขาตัง้ชื่อเปอรโ์ต  รโิก ว่า 

“ซาน จวน บวัทสิตา” ซึ่งเป็นการตัง้ชือ่ตาม ยอหน์ ผูใ้หบ้พัตศิมา 

 อาหารของปวยร์โตรีโก มีรสจัดด้วยเครื่องเทศต่างๆ  เป็นการผสมผสานกันระหว่าง สเปน อเมริกา  

องักฤษ  และแอฟรกิา 

 แม้ปวยร์โตรีโก อยู่ในเขตพื้นที่ของสหรฐัอเมริกา แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเต็มตัว ในกีฬาโอลิมปิค 

ครัง้ล่าสุด นักกีฬา และนักกรีฑา จากเปอร์โตริโก ได้รับ 9 เหรียญ 6 เหรียญจากมวยสากล 1 เหรียญ 

จากกรฑีา 1 เหรยีญจากเทนนิส และ 1 เหรยีญจากมวยปล้ํา 

 ถนนสายต่างๆ ในปวยรโ์ตรโีก ปดูว้ยกอ้นหนิกลม  (cobblestones)  

 ปวยร์โตรีโก เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นัน่คือเต่าทะเลที ่

มชีือ่วา่ “เต่าหลงัอ่อน” (the leatherback)  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 มกราคม 2018 

ราชินีแห่งบริทเทินและกษตัริยแ์ห่งสวรรค”์ 

 

เล่าโดย  เลทอีเซีย วยั 60 ปี...ประเทศเบลีซ 

 

  ช่วงชีวิตเยาว์วยัที่ตื่นเต้นของ เลทอีเซีย คือตอนที่คุณแม่ของเธอส่งตัวจาก “กัวเตมาลา” ให้ไปอยู่ 

กบัคุณยายของเธอในชุมชนใกล้เคยีงกบัประเทศเบลซี คุณพ่อคุณแม่ของเลทอเีซีย เป็นครสิเตยีนที่ไปโบสถ์ในวนั

อาทติยท์ีเ่ขม้แขง็ และเลทอเีซยี รูส้กึเหนื่อยกบัการทีค่ณุพ่อและคุณแม่บอกใหท้ําตวัอย่างนี้ พูดจาอย่างนัน้อยู่บ่อยๆ 

เลทอเีซยีไมอ่าจประพฤตตินเหมอืนเดก็ผูห้ญงิคนอื่นๆ 

     เมื่อฉนัยา้ยมาอาศยัอยู่กบัคุณยาย ฉนัพูดไดเ้ตม็ปากวา่ “ชวีติแบบนี้สทิีฉ่นัชอบ และมคีวามสุข” 

     ชวีติของเลทอเีซยีย่างเขา้สูว่ยัรุ่น เลทอเีซยีเริม่ออกไปงานสงัสรรคก์บัเพื่อนๆ ซึ่งมกีารเตน้รําดว้ย แต่แทนที่

จะมคีวามสุขตามทีค่ดิ เมื่อเสรจ็งานเลีย้งกลบัมาทีบ่า้น เลทอเีซยีรูส้กึเป็นกงัวลเกอืบทุกคนืเมื่อลม้ตวัลงนอน เธอคดิ

วา่ “จะมอีะไรเกดิขึน้กบัฉนัถา้ฉนัตายในคนืนี้” 

   หลงัจากเวลาผา่นไป มสีาม-ีภรรยาชาวแอ๊ดเวนตสีคู่หนึ่งไดม้าเยีย่มบา้นและสอนพระคมัภรีใ์หก้บัคุณตาและ

คุณยาย ตอนนัน้เลทอเีซยีอาย ุ17 ปี เลทอเีซยีแอบฟังการสอนพระคมัภรีจ์ากหอ้งของเธอ ตอนแรกเลทอเีซยีรูส้กึไม่

พอใจอย่างมาก สิ่งที่สามีภรรยาสอนคุณตา-คุณยายเรื่องวนัเสาร์ว่าเป็นวนัสะบาโต เป็นวนัถูกต้องสําหรบัการ

นมสัการ เลทอเีซยีเชือ่วา่นัน่ไม่ใช่คําสอนจากพระคมัภรี ์เมื่อสามภีรรยา สอนเรื่องของประทาน “ภาษาแปลกๆ” ใน

พระธรรมกจิการ ฝ่ายสามอี่านจากพระธรรมกจิการวา่ เมื่อคนทัง้หลายไดฟั้งท่านเปโตรเทศนา คนทัง้หลายรบัฟังใน

ภาษาของตน กล่าวคอืเป็นภาษาต่างๆ ทีเ่ราพูดกนั เลทอเีซียเตบิโตขึน้ดว้ยความเชือ่วา่ “ของประทานเรื่องภาษา” 

เป็นภาษาแปลกๆ ที่ไม่ใครจะเขา้ใจได้ ยกเวน้ผู้พูดเอง หรอืคนอื่นผู้ได้รบัของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ 

โดยตรง 

     ในที่สุด เลทอเีซียทนฟังชาวแอ๊ดเวนตสีสอนผดิๆ จากสิง่ที่ตนเชื่อไม่ไหว เลทอเีซียเปิดประตูห้องออกมา 

และบอกกบัชาวแอ๊ดเวนตีส สามีภรรยาว่า “สิ่งที่พวกคุณสอนไม่ถูกต้อง” จากนัน้ เลทอีเซียพยายามแสดงให ้

สองสามภีรรยาแอ๊ดเวนตสีทราบวา่เธอมคีวามคดิเหน็อย่างไร 

ผ่านการอภิปราย เลทอีเซียเริ่มศกึษาพระคัมภีร์กบัคู่สามีภรรยาแอ๊ดเวนตีส จากนัน้เลทอีเซียลองไป

นมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี หลงัจากหลายเดอืนผา่นไป เลทอเีซยีตดัสนิใจรบับพัตศิมา 

แต่เมื่อพวกญาติๆ  ทราบข่าวว่า เลทอีเซียจะรบับพัติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตสี พวกเขาพากนัคดัค้านโดย 

การกล่าวหาโบสถ์แอ๊ดเวนตีสว่า “โบสถ์แอ๊ดเวนตีสไม่เหมือนโบสถ์โปรเตสแตนท์อื่นๆ เพราะพวกเขาเป็น 

เพียงลทัธิไม่ใช่นิกายหรือคริสตจกัร” และคําขู่ที่พวกเขาคัดค้านการรบับัพติศมาของเลทอีเซียอีกประโยคคือ 

“ถา้เธอยงัตดัสนิใจรบับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี จงรบัรูด้ว้ยวา่เธอไม่มคีรอบครวัอยู่ทีน่ี่” 

เมื่อสถานการณ์เป็นเชน่นี้ การรบับพัตศิมาของเลทอเีซยีเป็นการต่อสูก้บัศกึหนกัเกนิกําลงั เมื่อถงึวนันดัทีจ่ะ

รบับพัติศมา แทนที่เลทอีเซียจะเดินทางไปที่โบสถ์เพื่อรบับพัตศิมา เธอกลบัไปงานเลี้ยงของเพื่อนคนหนึ่ง โดย

ตดัสนิใจจะไม่รบับพัตศิมา แต่ไม่แจง้ใหศ้ษิยาภบิาลโบสถ์แอ๊ดเวนตสีทราบ เกีย่วกบัการตดัสนิใจในนาทสีุดทา้ยของ

เธอ 
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อย่างไรก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงละทิ้ง เลทอีเซีย จนกระทัง่เธอได้รบับัพติศมา กล่าวคือเวลาผ่าน 

ไปในที่สุด  เลทอีเซีย ตระหนักว่า เธอจะต้องเลือกเส้นทางที่ ถูกต้องของพระเจ้า เธอจึงเดินทางไปพบ 

ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีส และบอกว่า “อาจารย์ค่ะฉันต้องการรบับพัติศมา” อาจารย์ถามว่า “เธอแน่ใจแล้วหรอื” 

ฉนัตอบไปวา่ “ครัง้นี้แน่ใจจรงิๆแลว้ค่ะ”  

เลทอเีซียกล่าวเป็นพยานในภายหลงัว่า “นับแต่ได้ตอบกบัศาสนาจารย์แล้ว ฉันรู้ว่าฉันได้ตดัสนิใจเลือก 

ในทางที่ถูกต้อง และฉันสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระกรุณาคุณของพระองค์ ที่ทรงประทานให้ฉันมีโอกาส 

ในครัง้ทีส่อง” 

ญาติๆ  ของเลทอเีซยีพากนัโกรธ พวกเขากดดนัใหเ้ธอละทิง้ความเชือ่ และทําอาหารใส่เนื้อหมู หรอืใชน้ํ้ามนั

หมู ในการปรุงอาหาร ดังนั ้น เลทอีเซียไม่สามารถรับประทานอาหารเหล่านั ้นได้ เลทอีเซียจึงดํารงชีวิต 

ดว้ยคุกกี้ และนมหลายสปัดาห์ เธอได้จะรบัประทานอาหารเตม็อิม่กใ็นวนัสะบาโตทีส่มาชกิโบสถ์บางคนเชญิเธอไป

รบัประทานทีบ่า้นของพวกเขา 

เลทอเีซียกล่าวเชญิชวนในภายหลงัว่า “ขอสมาชกิโบสถ์เปิดประตูให้ผูร้บับพัตศิมาใหม่ เพราะพวกท่านไม่

ทราบว่า เหล่าผูร้บับพัตศิมาใหม่จะพบกบัอะไรบา้ง...โปรดดูแลพวกเขา รกัพวกเขา และให้ความอบอุ่นกบัพวกเขา

เป็นพเิศษดว้ย” 

ไม่นานต่อมาเลทอีเซียกลบัไปอาศยัอยู่กบัคุณแม่ของเธอที่ “กวัเตมาลา” และที่บ้านเธอได้เข้าศกึษาต่อ

หลกัสูตรพยาบาล และขณะที่เธอเรยีนจบพยาบาล และที่ทํางานเลทอเีซียได้พบชายหนุ่มแอ๊ดเวนตสีที่รกัพระเจ้า

มากคนหนึ่ง ซึ่งในสองปีต่อมาทัง้สองไดแ้ต่งงานกนั และสร้างครอบครวัแอ๊ดเวนตสี เลทอเีซยีและสามเีคยีงคู่กนัรบั

ใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งเป็นเวลาหลายสิบปี ทัง้สองได้สร้างกลุ่มนมัสการขึ้นตามเมือง และหมู่บ้านต่างๆ 

ทัง้ในประเทศกวัเตมาลา และประเทศเบลซี จนมกีลุ่มนมสัการเกดิขึน้หลายสบิแห่ง และในจํานวนนี้มกีลุ่มนมสัการ

สามแห่งทีส่ามารถสรา้งโบสถข์ึน้มาได ้สรุปแลว้ เลทอเีซยีและสามภีรรยาไดช้ว่ยกนันําคนประมาณ 1,000 คนมาเชือ่

ในพระเจา้ และรบับพัตศิมา 

สามขีองเลทอเีซยีไดจ้ากเธอไปเมื่อเขาอายุได ้60 ปี เลทอเีซยีซึ่งอยู่ในวยัเดยีวกนั หลงัจากใชเ้วลาในการไว้

ทุกข์ และอยู่ก ับความโศกเศร้าเป็นเวลาสัน้ๆ เลทอีเซียได้อุทิศถวายตัวรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งข ันมากขึ้น 

จนในปี ค.ศ. 2016 พระราชนิีแห่งอาณาจกัรบรทิสิเอม็ไพร์ คอืควนีเอลซิาเบธ ที่ 2 ได้มอบเครื่องอสิรยิาภรณ์ชัน้

พเิศษใหก้บัเลทอเีซยี ในฐานะเป็นพลเมอืงผูอุ้ทศิตนทําคุณประโยชน์ใหก้บัชมุชน 

เมื่อมีใครถามเลทอีเซียว่า เธอได้สร้างชื่อเสียงให้คริสตจักรเซเว่นธ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นมา 

ก่อน เลทอีเซียกล่าวอย่างถ่อมใจว่า “ฉันไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสนอชื่อของฉันให้กับคณะกรรมการคัดเลือก 

เครื่องอิสริยาภรณ์ในครัง้นี้  สําหรับฉัน ฉันคิดถึงคําตรัสของพระเจ้าเสมอ ที่ทรงตรัสว่า “จงไปประกอบกิจ 

นี้ใหก้บัเรา เราเป็นผูร้บัใชข้องพระองค ์ฉนัอยากไดย้นิพระองคท์รงตรสักบัฉนัในวนัหนึ่งวา่ เจา้เป็นบ่าวทีส่ตัยซ์ื่อ จง

มาร่วมยนิดกีบัเราเถดิ” 

เลทอเีซียกล่าวเป็นพยานวา่ “พระเจ้าทรงเรยีกฉันเพื่อให้ดําเนินตามพระประสงค์...เป็นเวลา 43 ปีมาแล้ว 

นับแต่ปีที่ฉันถูกเรียกสู่คริสตจักร และความรักที่พระองค์ใส่ไว้ในดวงใจของฉันได้ลึกซึ้ งกว่าเดิมทุกวัน ” 

        สํานกังานสหคอนเฟอเรนซ์ครสิจกัรเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่งประเทศเบลซี จะไดร้บัเงนิถวายวนัสะบาโตที่

สบิสามส่วนหนึ่งของไตรมาสนี้ เพื่อสรา้งอาคารศนูยป์ระกาศพระกติตคิณุ และอาคารสํานกังานของสหคอนเฟอเรนซ์

ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทัว่โลก ที่ให้การสนับสนุนงานของพระเจ้าในประเทศเบลซี และประเทศอื่นๆ ในเขต

สํานกังานภาคอเมรกิากลางดว้ยเงนิถวายของท่าน 
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ข้อมูลด่วน 

 เบลีซ ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษา “ครีโอเล” เป็นภาษาพูดอย่างไม่เป็นทางการ แม้ว่า 

ภาษาสเปน จะเป็นภาษาทีพู่ดกนัทัว่ไปมากทีสุ่ดกต็าม 

 แม้ว่าเบลีซ จะเป็นรัฐอิสระ ควีนของบริเทิน (องักฤษ) ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งประมุขของประเทศ โดย 

ไดร้บัการขานพระนามวา่ “ควนีแห่งเบลซี”   

 แม้ว่า “เบลีซ ” จะเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลีซ”(ชื่อเดียวกัน) ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1961 เมืองเบลีซ ถูกพายุเฮอริเคนทําลายเสียหายอย่างหนัก  เมืองเบลโมแพน จึงได้ถูกสถาปนา 

ขึน้เป็นเมอืงหลวงแทน ตัง้แต่นัน้มา 

 ตึกรัฐสภาแห่งชาติในเมือง ซึ่ งตัง้อยู่ในเมืองเบลโมแพน ถูกออกแบบให้ละม้ายวิหาร (โบราณ) ของ 

เผา่มายนั  

 ประเทศกวัเตมาลายงัคงอ้างว่า “เบลซี” สอดคล้องกบัสนธสิญัญา “แองโก-กวัเตมาลา แห่งปี 1859 “เบลซี” ยงั

เป็นดนิแดนส่วนหนึ่งของประเทศกวัเตมาลา  

 ก่อนที ่เบลซี ไดร้บัอสิรภาพ เบลซีเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ “บรทิทสิ ฮอนดูรสั” 

 ในรัฐ หรือประเทศ “เบลีซ” ไม่มีเครือข่ายอาหารจานด่วน อย่างเช่น แม็คโดนัลด์ เคเอฟซี และเบอร์- 

เกอรค์งิ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 มกราคม 2018 

ความรกัครัง้แรกของพวกเขา 

 

เล่าโดย   เจมส ์วยั 62 และหลุยซ ์เพสคาสซิโอ วยั 65 สามีภรรยา...ประเทศเบลีซ 

 

         เจมสแ์ละหลุยส ์เป็นเพื่อนกนัตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ พวกเขาเป็นชาวเบลซี ซึ่งอยู่บนพืน้ทีท่วปีอเมรกิากลาง ตอน

ทีท่ ัง้สองอยู่ในวนัหนุ่มสาว พวกเขาชวนกนัเดนิทางไปตัง้รกรากในประเทศอเมรกิา หลุยสด์ําเนินธุรกจิหลายอย่างใน

รฐัแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา 30 ปี ส่วนเจมส์ทํางานในบรษิทัโมโตโรล่า (ผลติมือถือ)ในรฐัแคลฟิอร์เนีย เท็กซัส และ 

อลิลนิอยส ์(ซึ่งเป็นบรษิทัเดยีวกนั)  

         ขณะพวกเขาทัง้สองอยู่ในวยัใกล้เกษียณอายุ พวกเขาทัง้สองได้ชวนกนัย้ายกลบัไปตัง้รกรากในประเทศ   

เบลซี ซึ่งเป็นบา้นเกดิ พวกเขาพยายามรือ้ฟ้ืนความสมัพนัธ์กบัผูค้น ที่พวกเขาเคยรูจ้กัมาก่อนและคนใหม่ด้วย ทัง้

สองตระหนกัว่าตนเองยงัเป็นคนโสด วนัหนึ่งเจมสช์วนหลุยส์ออกไปทานขา้วนอกบา้น เหมอืนคนหนุ่มสาวทีก่ําลงั

จบีกนั ที่โต๊ะอาหารในสถานทีโ่รแมนตกิ หลุยส์ไดเ้อ่ยถามเจมสค์ําถามหนึ่งวา่ “ใครเป็นบุคคลทีห่นึ่งในชวีติของคุณ” 

เจมสต์อบวา่ “พระเจา้”  

       “ดแีล้ว....อย่างนี้เราสามารถคบกนัต่อไปได”้  หลุยส์เอ่ยคําออกมา หลุยสก์ําลงัเรยีนรูเ้กี่ยวกบั “วนัสะบาโต” 

ส่วนเจมสก์ม็ขีา่วดทีีจ่ะบอกกบัหลุยสเ์หมอืนกนั ทัง้สองเริม่พูดคุยกนัเรื่องฝ่ายจติวญิญาณ 

         ทีจ่รงิหลุยส์ได้ยนิเกี่ยวกบัวนัสะบาโตจากการไปรบัฟังในการประกาศพระกติตคิุณตัง้แต่อยู่ทีส่หรฐัอเมรกิา 

แต่เธอไม่ได้เกบ็เอามาคดิจรงิจงั จนกระทัง่ไดเ้ดนิทางกลบัไปประเทศเบลซี และตอนนี้เธอได้เปิดโรงแรมขนาดเลก็

ขึน้ 

         เธอเริม่ศกึษาพระคมัภีรอ์ย่างระมดัระวงั หลงัจากที่ไดอ้่านขอ้พระคมัภีรเ์กี่ยวกบั “การคนืสบิลดหนึ่ง”ให้กบั

พระเจ้า เธอเริม่ถวายเงนิสบิลดหนึ่งจากเงนิรายไดสุ้ทธขิองเธอ และหลงัจากเธอได้อ่านเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ์

อย่างถูกศลีธรรม เธอเริม่บอกปฏเิสธจะให้ชายหญิงทีต่ ัง้ใจมาหลบันอนในโรงแรมของเธอเพื่อหาความสุขทางเพศ

เขา้พกั จากนัน้หลุยสค์น้หาความจรงิเกีย่วกบัวนัสะบาโต แมค้วามคดิในตอนตน้หลุยสต์อ้งการไปนมสัการทีโ่บสถใ์น

วนัอาทติย ์เหมอืนทีเ่คยทาํมาตัง้แต่เป็นเดก็ แต่ในส่วนลกึของจติใจเธอตอ้งการเชือ่พระคมัภรี ์

         ขณะที่อยู่ในบ้านของเธอ ที่เมอืงแดงกรกิา หลุยส์กล่าวเป็นพยานว่า “ยิง่ฉันค้นหาขอ้พระคมัภีร์เพื่อจะหา

ขอ้มูลว่าเป็นการถูกต้องหรอืไม่ที่จะถอืรกัษาวนัอาทติย์...ฉันยิง่ค้นหาความจรงิในพระคมัภีร์ องค์พระผูเ้ป็นเจ้ายิง่

แสดงใหฉ้นัทราบวา่ วนัสะบาโตเป็นวนัสําหรบัการนมสัการแทจ้รงิ” 

       ต่อมาเมื่อหลุยส์อ่านพระธรรม ฮบีรู 4:4-11 ซึ่งกล่าวว่า “ในวนัทีเ่จด็นัน้ พระเจ้ากไ็ด้ทรงหยุดพกัการงาน

ทัง้สิ้นของพระองค์” ในขอ้พระคมัภีรย์งักล่าวเชญิชวนอกีว่า “วนันี้ถา้ท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสยีงของพระองค ์

อย่าใหจ้ติใจของท่านดื้อรัน้”  

         เมื่อฉนัอ่านขอ้พระคมัภรีเ์หล่านี้ ฉนัหยุด และพูดออกมาวา่ “ขา้พเจา้ไดอ้ธษิฐานทลูถามพระเจา้ ขอพระองค์

ทรงสําแดงให้ขา้พระองคท์ราบว่า เป็นการถูกต้องไหม หากขา้พระองค์จะนมสัการพระองค์ในวนัอาทติยอ์ย่างเดมิ 

ต่อไป และตอนนี้ไดร้บัขอ้พสิูจน์แลว้”       
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        คําตอบทีฉ่ันไดร้บัทราบ ตกอยู่ในสภาพการกลนืเขา้ คายไม่ออกสําหรบัขา้พเจ้า เพราะปกตโิรงแรมจะเปิด

ให้บรกิารทุกวนั เจด็วนัในหนึ่งสปัดาห์ และฉันไม่ทราบจะทําประการใด หลุยสว์างพระคมัภีร์และหนังสอืเคลด็ลบั

แห่งความสุขไวใ้นหอ้งพกัทุกหอ้ง ก่อนสิง่อืน่ใด เธอหยุดทําการซกัรดีเสือ้ผา้ และหยุดงานทีต่อ้งทําเป็นประจําทุกวนั

ในวนัสะบาโต แต่เธอทราบวา่การหยุดกจิกรรมดงักล่าวยงัไม่เพยีงพอ 

         ฝ่ายเจมส ์ซึ่งได้เกดิความใกล้ชดิกบัหลุยส์มากขึน้ หลงัจากการเป็นเพื่อนสนิทต่อกนัมาหลายสบิปี เขาก ็

เช่นกันเริ่มเชื่อในเรื่องวนัสะบาโต แต่ไม่ทราบจะปฏิบัติตวัอย่างไร เขาพูดกับหลุยส์ว่า เป็นสิ่งสําคัญที่จะร่วม 

กนัอธษิฐานในเรื่องนี้ และฟังเสยีงพระสุรเสยีงของพระเจา้ 

         เขาเล่าให้หลุยส์ฟังว่า ครัง้หนึ่งตอนอยู่แคลิฟอร์เนีย น้องชายสองคนของเขาชวนให้ขบัรถยนต์จาก

แคลฟิอรเ์นียเพื่อไปยงัเบลซี คนืก่อนการเดนิทางเขาไดไ้ปเยี่ยมเพื่อน และระบายถงึความไม่สบายใดเกี่ยวกบัการ 

จะเดนิทางไกลกบัน้องชายสองคน 

        เพื่อนใหค้ําแนะนําวา่ “ถา้ไม่สบายใจอย่างนัน้กไ็ม่ตอ้งไป...จงฟังเสยีงกระซบิจากภายในส”ิ 

        แต่เจมสรู์ส้กึในขอ้ผกูพนักบัน้องชายทัง้สองมาก เพราะเขาไดพู้ดตกลงกนัไวแ้ลว้ ต่อมาในตอนหวัคํ่าของคนื

นัน้เอง เขาลองสตาร์ทเครื่องรถยนต์ แต่เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด เขาจงึต้องให้น้องชายลากรถไปที่บ้านของ 

น้องชาย 

         เจมส์เล่าให้หลุยส์ฟังต่อว่า “แต่ผมไม่ต้องการที่จะฟังเสยีงที่พูดว่า “อย่าเดนิทางเที่ยวนี้” เพราะผมเกรงว่า

น้องชายทัง้สองจะผดิหวงัเสยีใจ         

         เจมส์และชายทัง้สองของเขาออกเดนิทางในตอนเชา้ โดยเดนิทางผ่านประเทศเมก็ซิโก พอบ่ายถงึตอนที่

เจมสเ์ป็นคนขบั ยางลอ้หน้าขา้งซ้ายไดร้ะเบดิ รถยนตไ์ดเ้สยีหลกัและกลิ้งลงขา้งทาง น้องทัง้สองของเจมสก์ระเดน็

ออกมาจากรถ ทัง้สองบาดเจบ็ไม่มาก แต่เจมสเ์องได้รบับาดเจบ็ที่ใบหน้าโดยเฉพาะที่ดวงตา และแขนทัง้สองขา้ง 

เขาตอ้งเขา้รกัษาการบาดเจบ็ในโรงพยาบาลของเมก็ซิโกหลายวนั ต่อมาเขาเดนิทางไปถงึปลายทางคอืที่เบลซี แต่

พกัอยู่ไดส้องวนักต็อ้งรบีบนิกลบัสหรฐัอเมรกิาเพื่อเขา้รบัการผา่ตดัตา  

         อุบตัเิหตุครัง้นี้เป็นสาเหตุทําใหเ้จมสเ์ปลีย่นแปลงชวีติของเขาอย่างกลบัหลงัหนั 

       เจมสก์ล่าวเป็นพยานวา่ “ผมกลบัไปทีโ่บสถ ์นัน่คอืการกลบัไปหาพระเจา้ ผมตระหนกัวา่ ถา้ผมฟังเสยีงของ

พระเจา้ ทีใ่หผ้า่นทางเพื่อนของผม ผมคงไม่ตอ้งประสบกบัอุบตัเิหตุครัง้ใหญ่ในชวีติ” 

        เจมส์ และหลุยส์ตระหนักว่าพวกเขาต่างแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าเหมือนกนั พวกเขาจึงจดัสินใจ 

แต่งงานกัน พวกเขาไปนมัสการที่โบสถ์ทุกวนัสะบาโต และแน่ใจมากขึ้นว่าพวกเขาจําเป็นต้องหยุดทําธุรกิจ 

โรงแรม แต่ไม่ทราบวา่จะทําไดอ้ย่างไร 

         หลุยสไ์ด้ขอบพระคุณพระเจา้สําหรบัทางออกทีไ่ด้บงัเกดิขึน้ วนัหนึ่งหลุยสไ์ดพู้ดคุยปกตกิบัแขกที่มาพกัใน

โรงแรมคนหนึ่งวา่ เธอไม่เคยไดพ้กัร้อนเลยเป็นเวลา 20  ปี  เพราะการทํางานในโรงแรมไม่มวีนัหยุด และในวนัถดั

มานัน่เอง ลูกคา้ทีม่าพกัโรงแรมคนนัน้เสนอทีจ่ะซื้อกจิการโรงแรมจากหลุยส ์และเจมสใ์นราคาทีน่่าพอใจ ซึ่งในเวลา

เพยีงไม่กีว่นัการซื้อขายไดแ้ลว้เสรจ็ 

        หลุยส์ และเจมส ์ไดร้บับพัตศิมา และปัจจุบนัพวกเขาเป็นผูนํ้าในโบสถ์แอ๊ดเวนตสีทอ้งถิน่แหง่นัน้ พวกเขา

กล่าวสรรเสริญพระนามของพระเจ้า ที่ช่วยพวกเขาขายโรงแรมได้ พวกเขาจึงได้ไปนมัสการพระองค์ใน 

วนับรสิุทธิ ์และพกัผอ่นในวนัเดยีวกนั 
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        เราขอขอบพระคุณพระเจ้า ที่เมื่อเราตัง้ใจที่จะถอืรกัษาวนัสะบาโต และไม่ทราบจะพบทางออกไดอ้ย่างไร 

พ ระเจ้ าท รงนํ าผู้ที่ จ ะซื้ อ กิจก ารโรงแรมมาพ บเรา ใน เวลาอัน สั ้น  และทั ้งผู้ซื้ อ และผู้ข ายทํ าก ารตก 

ลงกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ นี่นบัเป็นการอศัจรรยอ์ย่างแทจ้รงิ 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

 สอดคล้องกบัสถติิของทางราชการล่าสุด ประมาน 40% ของชาวเบลีซ เป็นโรมนัคาทอลิกและ 31.1%  เป็น    

โปรเตสแตนท ์ 

 เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีในเบลซี มโีบสถ์ 92 หลงั และกลุ่มนมสัการ 40  แห่ง มีสมาชกิโบสถ์รวม 43,500 คน 

เรยีกไดว้า่ 11% ของประชากรเป็นแอ๊ดเวนตสี      

 ขา่วสารของแอ๊ดเวนตสีไดถู้กนําเขา้ไปในประเทศเบลซี ประมาณปี ค.ศ. 1885 โดยมสิซิส อ.ี กวัเตเรา ซึ่งเธอ

ได้รบัเชื่อในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีขณะที่อยู่แคลฟิอร์เนีย ขณะที่เธอทํางานเป็นผูจ้ําหน่ายหนังสอื และสิง่พมิพ์

ของครสิตจกัรทัง้ในประเทศอเมรกิาและเบลซี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 3 กมุภาพนัธ ์2018 

หวัหน้ากุก๊ 

 

เล่าโดย  เมอรซี์เดช รอีูซ...ประเทศเบลีซ 

 

          เมอรซ์ีเดซ รูอซิ เป็นผูห้ญิงที่ทํางานยุ่งมาก เธอทํางานเป็นหวัหน้าคนครวั (chef)  ของโรงแรม “รดัดสิสนั”  

ซึ่งทําหน้าที่เตรยีมอาหารสําหรบัชัน้ธุรกจิของสายการบนิอเมรกินัแอร์ไลน์  ในวนัอาทติย์ เมอร์ซีเดสไปนมสัการ 

พระเจา้ทีโ่บสถ ์ไม่เพยีงโบสถเ์ดยีว แต่ไปถงึสามโบสถ ์โดยสลบักนัไปในแต่ละวนัอาทติย ์

         เมอร์ซเีดซ เป็นชาวพื้นเมอืง “มายนั” อาศยัอยู่ในทวปีอเมรกิากลางคอืเบลซี เธอปรารถนาจะดําเนินชวีติ

ใกลช้ดิพระเจา้มากขึน้ แต่เธอรูส้กึวา่งเปล่าภายในส่วนลกึ แมไ้ปนมสัการมาแลว้สามโบสถก์ต็าม 

        เมอร์ซีเดซ เปิดพระคัมภีร์ และเริ่มศึกษาพระธรรมดาเนียล พอศกึษาไปถึงบทที่ 9 เธอสังเกตว่าท่าน

ดาเนยีล “อธษิฐาน และอดอาหาร” ในฐานะเป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้ 

         เมอรซ์ีเดซ จงึทําตามอย่างท่านดาเนียล โดยอธษิฐานวา่ “องค์พระบดิาเจ้า พระองค์ทรงช่วยท่านดาเนียล 

ขอพระองคท์รงชว่ยขา้พระองคด์ว้ย” 

        เมอรซ์ีเดซ อดอาหารและอธษิฐาน ทุกวนัเธออธษิฐานทวนคําอธษิฐานของท่านดาเนียล ในบทที่ 9 ซึ่งเป็น

คําอธษิฐานทีย่าว ซึ่งรวมเอาคําอ้อนวอนต่อพระเจ้าว่า “ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า ขอทรงฟัง ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า 

ขอทรงให้อภยั ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงใส่พระทยั และทรงกระทํา ขออย่าเนิน่ชา้ เลยพระเจา้ค่ะ เพือ่เหน็แก่

พ ระน าม ข อ งพ ระอ งค์  ข้าแต่พ ระเจ้าข องข้าพ ระอ งค์  เพ ราะว่าน ค รข อ งพ ระอ งค์  และประชาก รข อ ง 

พระองคก์ม็ชี ือ่ตามพระนามของพระองค”์ (ดาเนียล  9:19)  

         บ่ายของวนัอาทติยห์นึ่ง หลงัจากทีไ่ปร่วมนมสัการมาสามโบสถ ์เธอสงัเกตเหน็ใบปลวิหลายใบตกอยู่บนทาง

เทา้ขา้งถนน เธอหยบิขึน้มาหนึ่งแผน่ และอ่านโฆษณาเชญิชวนใหไ้ปฟังเรื่องความรอดของพระเจา้ ซึ่งจะเริม่ทําการ

บรรยายเป็นเรื่องๆ ตดิต่อกนั โดยคนืแรกจะเริม่ในคนืนัน้เอง 

         เมอรซ์เีดซไปในการประชุมดงักล่าวทุกคนืโดยไม่พลาดเลยแมค้นืเดยีว ในวนัเสารค์อืวนัสะบาโต เธอขอลา

พกัรอ้น เพื่อจะหยุดจากการทํางาน เธอตดัสนิใจทีจ่ะตดิตามพระเจา้ในครสิตจกัรทีถ่อืรกัษาวนัสะบาโต เมื่อนกัเทศน์

ถามวา่ใครประสงคจ์ะรบับพัตศิมา เมอรซ์เีดซไดย้นืขึน้เป็นการตอบสนอง         

         หวัหน้าผูดู้แลรบัผดิชอบงานในแผนกของเมอร์ซเีดซรูส้กึหงุดหงดิ เมื่อเมอรซ์เีดซประกาศวา่ เธอจะไม่ยอม

ทํางานในวนัเสารอ์กีต่อไป 

          หวัหน้าได้ถามเมอร์ซีเดซว่า “เธอไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทํางานในวนัเสาร์มาก่อน...เธอได้หลงไปฆ่า 

ใคร หรอืไปประกอบอาชญากรรมอะไรมาหรอืเปล่า เหตุใดเธอจงึตอ้งหยุดทํางานในวนัเสาร”์ 

         เมอร์ซีเดซตอบว่า “ฉันเชื่อว่าวนัเสาร์เป็นวนัสะบาโต หรือวนับริสุทธิข์องพระเจ้า และฉันต้องการที ่

อยู่ใกลช้ดิพระองคม์ากขึน้” 
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         เมื่อไม่ไดร้บัการเหน็ดว้ยกบัหวัหน้าแผนก เมอรซ์เีดซตอ้งลาออก เมอรซ์เีดซเขยีนจดหมายลา และยื่นใหก้บั

ผูจ้ดัการของบรษิทั ซึ่งอยู่เหนอืหวัหน้าแผนก  

         เมื่อผูจ้ดัการของบรษิทัไดร้บัจดหมาย เขาไดอ้่านถงึเหตุผลทีเ่มอรซ์เีดชตอ้งลาออกจากงาน เขาขยีจ้ดหมาย 

และโยนลงไปในตะกร้าใส่ขยะ แล้วใช้เลขาโทรเรียกเมอร์ซีเดซไปพบในที่ทํางาน เมื่อเมอร์ซีเดซไปพบผู้จดัการ

บรษิทัไดบ้อกกบัเธอวา่  

         “ใหถ้อืเสยีวา่คุณไม่ไดย้ื่นใบลาออกกบัผม” พลางชีไ้ปทีต่ะกรา้ใส่เศษกระดาษทีจ่ดหมายถูกฉีก และกองอยู่ที่

กน้ตะกรา้ “ผมจะใหคุ้ณหยุดงานในวนัเสารไ์ด ้และขึน้เงนิเดอืนใหคุ้ณดว้ย” 

         เมื่อหวัหน้าผูดู้แลแผนกอาหารได้ทราบวา่เมอร์ซีเดซไดร้บัความกรุณา ไดห้ยุดงานในวนัเสารจ์ากผูจ้ดัการ

อย่างนัน้ เธอรูข้ดัเคอืงใจมาก เธอสัง่ใหเ้มอร์ซเีดซทํางานมากขึน้ และกําหนดให้ทําเสรจ็ในเวลากําหนด เมอร์ซเีดซ

ไดร้อ้งทูลขอพละกําลงัจากพระเจา้ 

        เชา้วนัหนึ่งเมื่อเมอรซ์เีดซมาถงึที่ทํางาน เธอไดย้นิวา่หวัหน้าแผนกผูม้อีคตกิบัเธอไดเ้สยีชวีติแลว้ กล่าวคอื

หวัหน้าแผนกได้ลาพกัร้อน เธอและสาม ีและลูกๆ ได้ไปเช่าบงักะโลที่ชายทะเล พร้อมกบัครอบครวัของเพื่อนอีก

ครอบครวัหนึ่งในคนืทีผ่า่นมา ในคนืนัน้มคีนรา้ยสองคนหลบหนีตํารวจมาพรอ้มกบัอาวธุปืนในมอื คนรา้ยไดป้ลน้เอา

รถยนตข์องสามขีองหวัหน้าแผนก เมื่อสามหีวัหน้าแผนกมที่าทลีงัเลเพราะขณะนัน้ไดย้นิเสยีงไซเรนซ์รถตํารวจดงั

ใกลเ้ขา้มา คนรา้ยคนหนึ่งตดัสนิใจยงิสาม-ีภรรยาตายแลว้ชงิเอารถยนตข์บัหนีรถตํารวจไป.....  

         สนัตสิุขได้กลบัมาสู่ห้องครวัใหญ่ที่ทํางานของเมอร์ซีเดซ เธอได้กล่าวเป็นพยานในโอกาสต่อมาที่โบสถ์ว่า  

“ฉนัรูส้กึชืน่ชมยนิดทีุกวนัสะบาโตในโบสถ ์และทีบ่า้น และทุกวนัทํางานในหอ้งครวัของบรษิทั” 

          นี่เป็นเพยีงตอนตน้เรื่องของเมอรซ์เีดซ ไม่กีปี่ต่อมาเมอรซ์เีดซพบวา่เธออยู่เดยีวดาย เมื่อสามไีดม้าตายจาก

ไป และลูกๆ เตบิโต แต่งงานมคีรอบครวัและยา้ยออกไป เธอขอศษิยาภบิาลโบสถส์อนใหเ้ธอรูจ้กัการสอนพระคมัภรี ์

“เมื่อฉนัศกึษาพระคมัภีรก์บัอาจารยฉ์นัไดร้บัสิง่ดีๆ  มากมาย ฉนัอยากเรยีนรูก้ารสอนพระคมัภรี ์เพื่อจะใหส้ิง่ดีๆ  แก่

คนอื่นดว้ย” ในการเตรยีมการในเรื่องนี้ เมอรซ์เีดซไดซ้ื้อเตน้ทข์นาดใหญ่ และกางเตนทท์ีบ่รเิวณสนามหญ้าหน้าบา้น

ของเธอ และซื้อเก้าอี้พบัจํานวนหนึ่งมาวางเรยีงไวใ้นเต้นท ์แลว้เตรยีมเครื่องดื่มสุขภาพไว ้แลว้เมอรซ์ีเดชออกไป

เชญิเพื่อนบ้านมาศกึษาพระคมัภีร์จากศษิยาภิบาลในคนืวนัศุกร์ เมื่อถงึคนืวนัศุกร์มหีลายคนมาศกึษาพระคมัภีร ์

ตอนจบของการศกึษาพระคมัภภรี ์ศษิยาภบิาลเชญิเพื่อนบา้นของเมอรซ์เีดซกลบัมาศกึษาอกีในวนัศกุรห์น้า และนํา

เพื่อนมาร่วมศกึษาดว้ยกนั 

         ในแต่ละวนัศุกร์ที่มีการสอนพระคัมภีร์ จํานวนผู้สนใจเพิ่มขึ้นตามลําดบั ไม่มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสตัง้อยู่ใน 

เมืองที่เมอร์ซีเดซตัง้บ้านเรื่อนอยู่ เมอร์ซีเดซจึงถวายบ้านให้เป็น “โบสถ์ในบ้าน” สําหรบัการนมัสการในวนั 

วนัสะบาโต หรอืเนื่องในโอกาสอื่นๆ ซึ่งในเวลาปีเดยีวมีผูเ้ชื่อใหม่ 16 คน รบับพัตศิมาเขา้สูค่รสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์

แอ๊ดเวนตสีผา่นการศกึษาพระคมัภรี ์พวกเขานมสัการในวนัสะบาโตในบา้นของเมอรซ์เีดซ...และก่อนสิน้ปีทีส่องของ

การนมสัการใน “โบสถใ์นบ้าน” เมอร์ซเีดซมสี่วนสําคญัที่ได้ผลกัดนัให้มกีารสร้างโบสถ์หลงัแรกขึน้ในเมอืงที่เมอร์ซี

เดซอาศยัอยู่ และเป็นโบสถโ์ปรเตสแตนทเ์พยีงแห่งเดยีวในตวัเมอืงนี้ 

         แต่เมอร์ซีเดซยงัต้องการทําบางสิง่มากขึ้นสําหรบัพระเจ้า โดยเฉพาะการทํางานท่ามกลางชาว “มายนั” 

ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดัง้เดิมของประเทศนี้  เธอจึงสมัครเข้าเป็น “นักเทศน์อาสาพันธกิจรุ่นบุกเบิก” โดยได ้

เขา้ไปทํางานในพื้นทีใ่หม่ ปัจจุบนัเมอรซ์เีดซเป็นผูนํ้ากลุ่มนมสัการของชาว “มายา” ในเมอืงหลวงของประเทศเบลซี 

คือเมือง “เบลโมแพน” ขณะนี้เมอร์ซีเดซมีอายุ 54 ปี เธอได้กล่าวเป็นพยานทิ้งท้ายว่า “ฉันรกัการทํางานของ

มชิชนันาร ีซึ่งเป็นงานทีต่อ้งอุทศิทัง้ชวีติใหก้บังาน และฉนัมคีวามยนิด ีและกําลงัทํางานนัน้อยู่ในเวลานี้” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2018 

คาํอธิษฐานของภรรยา 

 

เล่าโดย  โอลกา ชี วยั 39 ปี และจอหน์นี ่ชี วยั 70 ปี...ประเทศเบลีซ 

 

         ครัง้แรกโอลกาขอรอ้งสาม ีคอืจอหน์นี่ ใหเ้ขาพาเธอไปเยีย่มโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และเขาตอบดว้ย

เสยีงเขม้วา่ “ผมจะไม่โบสถไ์หนกบัคุณยกเวน้ทีเ่ราไปกนัอยู่ในเวลานี้”  

         จอห์นนี่คดิว่าโบสถ์แอ๊ดเวนตสีเป็น “ลทัธ”ิ (ไม่ใช่ครสิตจกัร) และเมื่อโอลกา ขอรอ้งใหเ้ขาพาไปเยีย่มโบสถ์

แอ๊ดเวนตสีในครัง้ทีส่องในอกีสองสปัดาหถ์ดัมา เขากย็งัตอบปฏเิสธเชน่เคย 

        โอลกาและจอห์นนี่กําลงัมองหาโบสถ์ในพื้นที่ “ออรนิจ์ วอลค์” เมืองที่มีประชากร 15,000 คนอาศยัอยู่ 

ซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศเบลีซ ทัง้โอลกาและจอห์นนี่ไม่ใช่คู่สามีภรรยาที่เคร่งศาสนา แต่ในตอนหลงัๆ นี้ 

โอลกามคีวามปรารถนาจะไปนมสัการทีโ่บสถซ์ึ่งอยู่ในส่วนลกึของจติใจ 

         วนัหนึ่งสามภีรรยาคู่นี้ไปเยี่ยมโบสถ์ที่ถอืปฏบิตัเิคร่ง ซึ่งเป็นโบสถ์นมสัการในวนัอาทติย์แห่งหนึ่งตามคํา 

ชวนของเพื่อนสนิท และพวกเขาไปเองอกีสองสามครัง้ตามลําพงั แต่โอลการู้สกึว่ายงัไม่เป็นโบสถ์ที่เธอจะไปเป็น

ประจํา เธอกล่าววา่ “เมื่อใดกต็ามเมื่อเราเดนิออกมาจากโบสถ ์ชวีติของเรายงัเป็นอยู่เหมอืนเดมิ “เรายงัเล่นการพนนั

กบัเพื่อนๆ ของเรา สามขีองฉนัยงัดื่มเหลา้ดื่มเบยีร ์และฉนัเองยงัรูส้กึวา่งเปล่า ฉนัไม่เขา้ใจจรงิๆ” 

         หลงับ้านของโอลกาและจอห์นนี่เป็นซอยขนาดกลาง และบ้านหลงัหนึ่งอยู่ในซอยดงักล่าว เป็นบ้านของ 

สามภีรรยาแอ๊ดเวนตสีคู่หนึ่ง คนเป็นภรรยาเดนิมาเกาะที่ร ัว้พูดคุย และอธษิฐานกบัโอลกาสองครัง้ และเชญิโอลกา

และบุตรทัง้สามเธอไปเยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสี นัน่คอืตอนทีโ่อลกาขอให้จอห์นนี่พาเธอ และลูกๆ ไปเยีย่มโบสถ์แอ๊ด

เวนตสี 

          ในที่สุดโอลกาไปนมัสการที่โบสถ์อิสระที่นมัสการในวนัอาทิตย์ ซึ่งจอห์นนี่ชื่นชอบสมาชิกโบสถ์ซึ่ง 

ใหค้วามอบอุ่นเป็นกนัเอง ทัง้ครอบครวัไปนมสัการในโบสถด์งักล่าวเป็นประจําเกอืบหา้ปี 

         แต่ทัง้โอลกา และจอหน์นี่เริม่รูส้กึอกีครัง้หนึ่งวา่ ยงัมบีางสิง่ขาดหายไปจากชวีติของพวกเขา ทัง้สองร่วมกนั

อธษิฐานเพื่อขอการชว่ยเหลอืจากพระเจา้ 

         ไม่กีว่นัต่อมา ญาตคินหนึ่งของจอห์นนี่ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกจิรายย่อยหลายอย่างโทรขอความช่วยเหลอืจาก

จอหน์นี่ในเรื่อง “รา้นพซิซ่า” ซึ่งเขามแีผนจะเปิดใหม่ในอกีซกีหนึ่งของประเทศ 

         หลงัจากสามีออกเดินทางไป โอลกาอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “โอ..พระบิดาที่รกั... ถ้าเป็นน้ําพระทยัของ 

พระองค์ ถ้าขา้พระองคท์ัง้ครอบครวัต้องย้ายไปทําธุรกจิกบัญาตขิองสาม ีขอทรงโปรดใหย้้ายเฉพาะครอบครวัและ

เสือ้ผา้ โดยไม่ตอ้งขนยา้ยสิง่ของออกจากบา้น” โอลกาไม่บอกใครเกีย่วกบัคําอธษิฐานของเธอ 
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         สี่ส ัปดาห์ผ่านไป วนัหนึ่งจอห์นนี่โทรติดต่อโอลกา บอกให้เธอเตรียมเดินทางไปยังเมืองแห่งใหม่ที ่

จอหน์นี่ไปทําธุรกจิ จอหน์นี่พูดวา่ “เธอไม่ตอ้งกงัวลอะไร มทีีพ่กัใหพ้รอ้มทัง้เฟอรน์ิเจอร ์และทุกสิง่ทีเ่ธอตอ้งการ  มี

โรงเรยีนสําหรบัเดก็ๆ ดว้ย ยกเวน้อย่างเดยีวไม่มไีฟฟ้าใช”้ 

         ฟังดูแล้ว พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของโอลกา โอลกาจึงขึ้นรถไปพร้อมกบัลูกๆ ณ สถานที่แห่งใหม่ 

เธอพบโบสถซ์ึ่งเป็นครสิตจกัรเดยีวกบัในเมอืงทีเ่ธออาศยัอยู่ ขอ้พระคมัภีร์บนป้ายตดิไวท้ี่ด้านหน้าโบสถ์จบัความ

สนใจของโอลกา อ่านวา่ “วนันี้ถา้ท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสยีงของพระองค ์อย่าใหจ้ติใจของท่านดื้อรัน้อยา่งในครัง้

กบฏนัน้” (ฮบีรู 3:15)  

         โอลกาอ่านข้อพระคัมภีร์นั ้นก่อนเข้าไปในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เป็นเวลาหกเดือน จากนั ้นจอห์นนี่ซึ่งได ้

เปิดรา้นพซิซ่าใหญ้าต ิและเมื่อทุกอย่างเขา้ทีเ่ขา้ทาง ญาตสิามารถดําเนนิการต่อไปเองได้ ทัง้ครอบครวัของจอห์นนีแ่ละ

โอลกาไดย้้ายกลบัไปทีบ่้านของพวกเขาเองที ่“ออรนิจ์ วอลค์” จอห์นนี่ และโอลกากลบัไปนมสัการทีโ่บสถ์เดมิของพวกเขา 

แต่สองสามภีรรยารูส้กึวา่มบีางสิง่ยงัไมถู่กตอ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         เช้าวันหนึ่งโอลกาเปิดวิทยุฟัง และได้ยินเสียงคําเทศนาของผู้ประกาศพระกิตติคุณชื่อ ดอง แบทเชเลอร ์

แหง่ครสิตจกัรเซเวน่ธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี กาํลงัพดูเกีย่วกบัวนัสะบาโต 

         “ด้วยเหตุผลบางประการ ดวงใจของฉันได้ถูกยกขึ้นด้วยคําเทศนาของเขา โอลกากล่าวเป็นพยานในภายหลงัว่า 

"พ ลัน นึ ก ถึ ง ข้ อ พ ระคั ม ภี ร์ เกี่ ย ว กั บ ว่ า  “วั น นี้ ถ้ า ท่ า น ทั ้ง ห ล า ย จ ะ ฟั ง พ ร ะ สุ ร เสี ย ง ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์  อ ย่ า 

ใหจ้ติใจของทา่นดื้อรัน้” ฉันทราบวา่ฉันตอ้งทาํอะไรสกัอยา่ง        

         โอลกาเดินทางไปพบจอห์นนี่ ผู้ เ ป็นสามีซึ่งกําลังทํ างานในภัตตาคารซึ่งเขาได้ เปิด เมื่อ ไม่นานมานี้ 

โอลกาไดเ้อ่ยถามสามวีา่ “คณุคดิอย่างไรเกีย่วกบัวนัสะบาโต”  

         จอห์นนี่รู้ส ึกไม่สบอารมณ์  พูดเสียงดังเป็นคําตอบว่า “ผมไม่อยากได้ยินอะไรเกี่ยวกับวันสะบาโต วัน 

สะบาโตสามารถเป็นวนัพธุ วนัศกุร ์หรอืวนัอืน่ๆ วนัไหนกไ็ด”้   

          โอลกายอมถอย... กล่าวสรุปว่า “ถ้าเราจะโต้เถียงกันในเรื่องนี้  อย่างนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้มาจากพระเจ้า... 

เวลานี้ปลอ่ยใหเ้ป็นอย่างเดมิไปกแ็ลว้กนั...” 

         ในบ่ายวนันัน้ โอลกาคกุเข่าลงทีพ่ ืน้โรงอาหารของภตัตาคาร และอธษิฐานวา่ “พระบดิาเจ้า ถา้การถอืรกัษาวนัสะบา

โตเป็นน้ําพระทยัของพระองค์ โปรดดลใจสามขีองขา้พระองค์ใหต้ามขา้พระองค์ไปทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตีสด้วย..พระองค์ทรง

สรา้งครอบครวั และพระองคไ์มป่ระสงคจ์ะใหค้รอบครวัของขา้พระองคแ์ตกแยกกนั” 

         โอลกาเขา้นอนเวลา 21.00 น.ในคนืนัน้ กลางดกึเวลาประมาณ 1.00 นาฬิกา  เธอลุกจากเตยีงไปเขา้หอ้งน้ํา เธอ

มองเหน็จอหน์นีก่าํลงันัง่อยู่หน้าคอมพวิเตอร ์และมพีระคมัภรีเ์ปิดไวบ้นโต๊ะขา้งๆ เขากําลงัคน้หาบางสิง่ จอห์นนีไ่มพู่ดอะไร

สกัคาํ และโอลกากลบัเขา้นอนต่อ 

          ในตอนเชา้ เมือ่โอลกาตื่นนอน อาบน้ําแต่งตวัจะไปทํางาน จอห์นนีพู่ดกบัภรรยาวา่ “นี่เธอรูไ้หม..ผมแน่ใจแลว้ว่า 

เราจําเป็นตอ้งนมสัการในวนัสะบาโต” 

         โอลการู้สกึตกตะลงึ  เธอเอ่ยถามสามวี่า อะไรทําให้เขาเปลีย่นใจ เขาบอกว่า หลงัจากเธอเข้านอนเขาได้เปิด

โทรทศัน์ชมรายการของผูป้ระกาศกติตคิณุดอง แบทเชเลอร ์ 

         “ดอง แบทเชเล่อร์กําลงัเทศนาเกีย่วกบั “พระบัญญัติส ิบประการ และผู้คนจํานวนมากถูกนําไปสู่การเข้าใจผิด

เกีย่วกบัพระบญัญัติขอ้ทีส่ ีอ่ย่างไร” จอห์นนี่อธบิาย “นี่เองทําใหผ้มทําการคน้หาลงลกึในความจรงิ ว่าพระคมัภีร์กล่าวว่า

อย่างไรในเรือ่งวนัสะบาโตในคนืทีผ่า่นมา” 

โอลกา และจอห์นนีไ่ดไ้ปเยีย่มโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีในวนัสะบาโตต่อมา และจากนัน้ไมเ่คยหนัเหไปทีโ่บสถ์

ไหน อกีเลย  

ข้อมูลด่วน 
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 ศิลปะการปรุงอาหารเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมต่างๆในประเทศเข้าด้วยกัน   หรือจะบรรยายให ้

เข้าใจง่ายๆ ก็จะเท่ากับตํารับอาหารเม็กซิกัน ผสมอเมริกากลาง ผสมกับจาเมกา และแองโกล -คาริบเบียน 

เขา้ดว้ยกนั  

 ดอกไมป้ระจําชาตคิอื “กลว้ยไมส้ดีาํ” และนกประจําชาตคิอืนก “คลี บลิ เทาแคน” 

 ทอ้งน้ําของ “เบลซี” มปีลามากกวา่ 400 สายพนัธุ์ ประเทศเบลซี มชีายฝัง่ทีม่หีนิใตน้ํ้ายาวกวา่ 300 กโิลเมตร    

 ประเทศเบลีซมีป่าสงวนสําหรับ  “เสือจากัวร์” หนึ่ งเดียวในโลก เป็นที่รู้จักในชื่อ  “เขตสงวนพันธุ์ส ัตว์ป่ า 

ลุม่น้ําคอ็คโคมบ”์ 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2018 

ไม่มีอาหารเหมน็อบั 

 

โดย  เซดี แมค็เคนซี วยั 63 ปี  

 

         เซด ีเป็นกงัวลวา่สามขีองเธอ ทีช่ ือ่มารค์สั จะวา่อย่างไร เมื่อเขาไดท้ราบวา่เธอตอ้งการจะรบับพัตศิมาในวนั

สุดทา้ยของการประกาศกติตคิุณในเมอืงเบลซี 

         ทีผ่่านมา เซดไีด้ไปฟังคาํเทศนาในการประชุมทุกคนื ความจรงิเซด ีไดช้วนมารค์สั ผูเ้ป็นสามใีหร่้วมรบัฟัง

ในการประชมุดว้ย แต่มาร์คสัปฏเิสธทีจ่ะไป เซดทีราบดวี่าสามจีะรูส้กึอย่างไรหากเธอตดัสนิใจรบัเชื่อในคําสอนของ

ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี ซึ่งหมายถงึเธอจะหยุดไปเตน้รํา หยุดดื่มเหลา้ และงดไปในงานเลี้ยงสงัสรรค์กบั

สาม ี

         เซดรีออยู่จนกระทัง่คนืวนัพฤหสับด ีสองวนัก่อนทีเ่ธอจะรบับพัตศิมา ก่อนที่จะบอกใหเ้ขาทราบ เซดทีราบ

วา่เวลาไหนที่เธอควรจะบอกเรื่องนี้กบัสาม ีที่ผ่านมาถ้าเซดจีะบอกข่าวดีอะไรแก่มารค์สั กเ็ป็นตอนที่เขานอนบน

เตยีงนอน เขาจะกางแขนออกและโอบกอดเซด ีและตอนนัน้แหละทีเ่ธอจะบอกขา่วดกีบัสาม ีดงันัน้ เซดรีอจนกระทัง่

สามเีอนกายนอนบนเตยีง เธอบอกกบัสามวีา่เธอมขีา่วดจีะบอก มารค์สัสามกีางแขนออกโอบกอดภรรยาทีโ่น้มตวัลง

ไปหาเขา เขาสวมกอด ถงึเวลาแลว้ทีเ่ซดจีะบอกขา่วดแีก่เขา 

        “ฉันจะรบับัพตศิมาเข้าสู่คริสตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในวนัเสาร์ที่จะถึงนี้” เธอบอกด้วยเสยีงเบาๆ     

         ทนัใดนัน้มารค์สัอา้แขนออกจากการกอดในทนัท ีใบหน้าของเขาแดงกํ่าดว้ยความโกรธ 

         “ผมจะเดนิออกไปจากชวีติของคุณ” เขากล่าวเสยีงแขง็ “ถา้คุณรบับพัตศิมา..คุณจะตอ้งมชีวีติอยู่กบัชาวแอ๊ด

เวนตสี” 

         เขาโกรธช่วงสัน้ๆ แลว้เขาควบคุมอารมณ์ได้ระดบัหนึ่ง เขานอนอยู่นิ่งๆ เมื่อเซดเีหน็วา่มาร์คสัอยู่ในอาการ

สงบ เธอจงึพูดต่อไปวา่ 

        “ถา้คุณทิง้ฉนัไป พระเจา้จะทรงทําใหฉ้นัมคีวามสุขโดยไม่มคีุณ”  

         มารค์สัไมไ่ดพู้ดอะไรอกี เขาพลกิตวัไปอกีดา้นหนึ่งเพื่อนอนหลบั 

         ในเชา้วนัรุ่งขึน้ มารค์สับ่นเกีย่วกบัเรื่องการทดลองทีเ่ขาตอ้งเผชญิกบัการอยู่ร่วมกบัภรรยาทีเ่ป็นชาวแอ๊ด-

เวนตสี เขากล่าววา่ “ผมตอ้งรบัประทานอาหารเหมน็อบัในวนัเสาร ์ผมไม่ตอ้งการรบัประทานอาหารทีท่ําไวต้ัง้แต่วนั

ศกุร”์ 

         เซดี กล่าวตอบว่า “ถ้าคุณไม่ต้องการรบัประทานอาหารเหมน็อบั ฉันจะปรุงอาหารไวใ้ห้คุณอุ่นก่อนที่คุณ

รบัประทานในวนัเสาร”์ 



18 

 

         คําตอบของเซดไีม่ไดท้ําใหม้ารค์สัรูส้กึพงึพอใจ “ถา้คุณยงัคดิจะรบับพัตศิมาอยู่อกี พบกนัในครัง้ต่อไปผมคง

อดทํารา้ยคุณไม่ได”้ เขากล่าวเอาจรงิเอาจงั 

         เซดรูีส้กึกลวั เธอขอบางคนทีเ่ธอคุน้เคยในทีป่ระชมุการประกาศ ใหอ้ธษิฐานเพื่อเธอ ตวัเธอเองกไ็ดอ้ธษิฐาน

เพื่อขอการปกป้องจากพระเจา้” 

         มาร์คัสไม่ได้อยู่ที่บ้านเมื่อเธอกลับจากการรับบัพติศมาในตอนบ่ายวันเสาร์ แต่หัวใจของเธอเต้น 

แรงขึน้เมื่อมองเหน็มารค์สัเดนิเขา้บา้นในตอนเยน็วนันัน้ เธอค่อนขา้งแน่ใจวา่เขาจะทุบตเีธอ 

        แต่แทนทีจ่ะทุบต ีหรอืด่าวา่ เขาสวมกอดเธอ และพูดขึน้วา่ “เดีย๋วนี้เธอเป็นผูห้ญงิคนใหม่ไปแลว้” เขาพูดต่อ

อย่างฉบัพลนัวา่ “ผมจะไม่ไปเยีย่มโบสถเ์ซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ตราบใดทีผ่มมชีวีติอยู่”  

         “นัน่ก็แล้วแต่คุณจะเลอืก” เซดีกล่าวตอบ “พระเจ้าทรงประทานให้ทุกคนมีเสรภีาพในการเลือก แต่เมื่อ 

คุณเดนิไปจนสุดปลายทาง คุณจะทราบวา่อะไรเป็นอะไร อย่าไดต้ําหนิฉัน เพราะฉนัได้แสดงใหคุ้ณเหน็เสน้ทางทีว่่า

นัน้แลว้” 

         หลงัจากวนันัน้ ชวีติคู่ของซาด ีและมาร์คสั ดําเนินไปตามปกต ิยกเวน้มาร์คสัพูดบ่นเกี่ยวกบัอาหารในวนั  

สะบาโต เขาต้องการให้เซดปีรุงอาหารเสรจ็ใหม่ๆ ใหเ้ขาในวนัเสาร ์และเมื่อเธอไม่ปรุงให ้เขากล่าวหาวา่เธอไม่เชื่อ

ฟังเขา เขาปฏเิสธไม่รบัประทานอาหารทีเ่ซดเีตรยีมใหแ้ต่วนัศกุร ์เท่านัน้ไม่พอวนัเสารน์ัน้เขาไปรบัประทานอาหารที่

บาร ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโบสถ ์มารค์สัดื่มเหลา้ในบารน์ัน้ดว้ย ขณะทีเ่ซดนีมสัการในโบสถ ์พอเซดเีดนิออกมาจากโบสถ์

จะเดนิกลบับา้น มารค์สัซึ่งรอจงัหวะอยู่ไดเ้ดนิเขา้มาสวมกอดเธอทัง้ๆ ทีอ่ยู่ในอาการมนึเมา  

         เซดอีธษิฐานขอพระเจ้าทรงสมัผสัดวงใจสามขีองเธอ เธอเริม่รดีเสือ้ผา้ตวัดทีีสุ่ดทุกเยน็วนัศกุรเ์พื่อเขาจะได้

สวมใส่ไปโบสถใ์นวนัรุ่งขึน้ 

         วนัศุกร์วนัหนึ่ง มาร์คสัตกลงจะไปโบสถ์ในวนัถัดไป แต่ในคืนนัน้เขาไปชมภาพยนตร์ และจากนัน้ไป 

เขา้บารด์ื่มเหลา้ 

         หลงัจากมาร์คสักลบัถงึบ้านไม่นาน เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เขย่าบ้าน มาร์คสัรู้สึกกลวัมาก เขาล้มลงนอน 

ทีพ่ืน้ รอ้งออกมาวา่ “พระเจา้..โปรดไวช้วีติของขา้พระองคด์ว้ย โปรดใหข้า้พระองคม์โีอกาสครัง้ทีส่อง”  

         เซดพีูดอย่างเอาจรงิกบัสามขีองเธอวา่ “เหมอืนกบัแผ่นดนิไหวเกดิขึน้ไม่มใีครทราบว่ามนัจะเกดิขึน้เมื่อไร 

พระเยซูจะทรงเสดจ็มากจ็ะเป็นอย่างเดยีวกนั” เธอยํ้าคําวา่ “ทุกคนตอ้งเตรยีมความพรอ้ม” 

         พลนัเกดิแผ่นดนิไหวตามมาอกี ซึ่งเรยีกวา่อาฟเตอรช์อ็ค มารค์สัรอ้งครวญครางไม่หยุด เพื่อนบ้านคนหนึ่ง

มองเหน็มารค์สัรอ้งไหผ้า่นประตูทีเ่ปิดอยู่ 

         เมื่อแผ่นดนิไหวหยุดไหว มารค์สัมีความคดิไปอกีอย่าง เขาบอกว่า “ผมจะไม่ไปโบสถ์  เพราะผู้คนจะพูด 

กนัวา่ ผมไปโบสถเ์พราะแผน่ดนิไหว”  

         เซดีให้สตวิ่า “อย่ากงัวลว่าผู้คนจะคดิกนัอย่างไร...หลายคนที่ควรได้ไปสวรรค์ แต่ไม่ได้ไปเพราะพวกเขา 

เป็นกงัวลเกีย่วกบัวา่...คนอื่นๆ จะคดิกนัอย่างไร” 

        มารค์สัตดัสนิใจไปนมสัการทีโ่บสถ ์

        หลงัจากนัน้ไม่นาน ผูป้ระกาศพระกติตคิุณคนหนึ่งได้มาเปิดประชุมในหมู่บ้านที่เซด ีและมารค์สัอาศยัอยู่  

เซดเีชญิใหส้ามขีองเธอไปร่วมรบัฟัง แต่เขาดื่มเหลา้แทนทีจ่ะไป ในคนืทีส่องเขาดื่มเหล้าจนเมาอกีครัง้ และในคนืที่

สาม เธอบอกกบัเขาวา่ “ถา้คุณออกไปกบัเพื่อนแทนทีจ่ะไปกบัฉนั นัน่หมายความวา่คุณรกัพวกเขาแทนทีจ่ะเป็นฉัน 

ถา้นัน่เป็นการตดัสนิใจของคุณ กใ็หคุ้ณไปอยู่กบัพวกเขากแ็ลว้กนั!”  



19 

 

         มาร์คสัไปร่วมรบัฟังในการประกาศเผยแพร่ และเมื่ออาจารย์ผู้เทศนาเรียกให้ผู้ตดัสินใจรบัพระเยซูเดิน

ออกมาด้านหน้าของหอ้งประชมุ มารค์สัเป็นหนึ่งในจํานวนทีเ่ดนิออกไป เซดเีองไม่กลา้คาดหวงัวา่สามจีะเดนิหน้า

ไปถงึข ัน้รบับพัตศิมา จนกระทัง่เธอมองเหน็เขาเดนิลงไปในน้ําและเดนิขึน้มา เซดเีป็นพยานวา่ “เมื่อฉันเหน็เชน่นัน้ 

ฉนัรอ้งไห.้..ฉนัไม่เชือ่วา่มนัไดเ้กดิขึน้จรงิๆ” 

         ปัจจุบนัซาด ีและมารค์สักลายเป็นผูนํ้าโบสถท์ีส่ตัยซ์ื่อในเบลซี ตอนนี้ซาดอีายุ 63 ปีเธอไดก้ลายเป็นผูก้ล่าว

คําพยานในการประชุมเผยแพร่พระกติตคิุณมาแล้ว 6 รอบ ผลลพัธ์ที่ได้มมีากกว่า 50 คนรบับพัตศิมา จะว่าไปมี

หลายรอ้ยคนไดเ้ขา้ร่วมกบัโบสถอ์นัเนื่องมาจากอทิธพิลของซาด ีและมารค์สั  

         ส่วนหนึ่งของเงินถวายวนัสะบาโตที่สิบสาม จะส่งไปช่วยสร้างอาคารในพื้นที่ตัง้ค่ายพักแรม ในจุดที ่

ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีสามารถเปิดประชมุประกาศพระกติตคิุณไดเ้ป็นประจําในเบลซี ขอบคุณพี่น้องในพระครสิตท์ุก

ท่านทัว่โลกสําหรบัเงนิถวายของท่านทัง้หลาย 

 

ข้อมูลด่วน 

 มากกว่าจํานวนครึ่งหนึ่งของประชากรของเบลีซพูดได้สองภาษา และมีประชากรจํานวนมากที่พูดได ้

สามภาษา หรอืมากกวา่  

 เศรษฐกิจของประเทศเบลีซ ขึ้นอยู่ก ับการส่งออกน้ํามันดิบ และผลิตผลทางเกษตร อย่างเช่นน้ําตาล 

กลว้ยหอม แมว้า่จํานวนนกัท่องเทีย่วไดเ้พิม่ขึน้ทุกปี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2018 

โอกาสครัง้ท่ี 2 

 

เล่าโดย  อีเซเควล เพเรส กอนโกรา วยั 34 ปี...ประเทศเมก็ซิโก  

 

      (ขอให้ชายคนหนึง่เป็นผูเ้ล่าข่าว โดยเล่าเป็นบุคคลทีห่นึง่ “ผม”) 

  

         ผมเริ่มดื่มเหล้าหลงัจากที่แต่งงานแล้วตอนอายุ 20 ปี จากนัน้ไม่นานผมเริ่มสูบบุหรี่ ไม่กี่ปีต่อมาผม

กลายเป็นโรคพษิสุราเรือ้รงั และนกัสูบบุหรีจ่ดั ประเภทมวนต่อมวน ผมรกัทีจ่ะไปในงานเลีย้งสงัสรรค ์

         ภรรยาของผมรบับัพติศมาหลังจากได้ไปฟังในการประชุมเผยแพร่โดย อาจารย์ริชาร์ด เปเรซ ซึ่งเป็น

อาจารย์ในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โบสถ์ที่อาจารย์คนนี้ดูแลตัง้อยู่ใกล้บ้านของผมในรัฐเม็กซิโก 

แห่งทาบาสโก ้แต่ผมเองปฏเิสธจะรบับพัตศิมาถงึสองครัง้ 

         รูปแบบชวีติของผมทําใหร่้างกายของผมตอ้งแบกภาระหนกัตลอด 13 ปี แล้วอยู่ๆ ผมเริม่รูส้กึปวดหลงั และ 

มนัปวดเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ผมไปรบับรกิารจากสาธารณะสุขท้องถิน่ และพวกเขาใหย้ามารบัประทานหลายขนาน แต่มนั

ไม่ทําให้อาการปวดของผมดขีึน้ ในวนัต่อมาผมไปพบแพทยท์ี่โรงพยาบาลเซเวน่ธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี แพทย์ได้เอก็ซ์-

เรย ์ตรวจเลอืด และทําการตรวจเชค็อื่นๆ แต่แพทยไ์ม่อาจคน้พบสิง่ใดผดิปกต ิ

         อาการปวดหลงัของผมรุนแรงขึน้ และผมเริม่มีไข ้นายแพทย์สัง่ให้ผมพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ขณะที ่

อยู่ในโรงพยาบาลวนัแรก ศาสนาจารยป์ระจําโรงพยาบาลชือ่ อาจารยร์ชิารด์ เปเรซ เขา้มาเยีย่มผม เขาจําผมไดแ้ละ

ไดก้ล่าวทกัทายดว้ยการออกชือ่ของผม 

         เขากล่าววา่ “นี่เป็นเวลาทีคุ่ณตอ้งการพระเจา้” 

        เขายกกตี้าขึน้มาเล่นคลอกบัเสียงเพลง ขณะที่เขาร้องเพลงให้ผมฟังสองเพลง หลงัจากนัน้เขาอ่านพระ-

คมัภรีใ์หผ้มฟัง ในชัว่ขณะนัน้เอง ผมตระหนกัวา่พระเจา้ทรงรกัผม 

         ก่อนที่เขาจะเดนิออกจากห้องผูป่้วยไป อาจารยไ์ดข้อพยาบาลที่ดูแลคนไขน้มสัการกบัผมในวนัสะบาโตซึ่ง

กําลงัจะมาถงึ ซึ่งพวกเขาเตม็ใจทาํตามทีถู่กขอรอ้ง 

         ต่อมาผมรูห้วาดหวัน่ การเจบ็ปวดรุนแรงขึน้ และอุณหภูมร่ิางกายของผมสูงต่อเนื่อง 

         ในวนัที่เจ็ดที่ผมเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล แพทย์คนหนึ่งเข้ามาในห้องด้วยสีหน้า และแววตาเป็นกงัวล 

เขาบอกผมวา่ เขาตอ้งการจะคุยกบัผมเป็นการส่วนตวั ดงันัน้ผมขอใหภ้รรยาของผมออกจากหอ้งไปก่อน 

         “คุณมอีาการทุกอย่างเหมอืนคนเป็นโรคเอดส์” นายแพทย์กล่าว “แต่คุณอย่าเพิง่ตกใจ ผมขอสอบถามคุณ

ขอคุณตอบผมตามความจรงิทกุอย่าง อย่าปิดบงั” หลงัจากการสอบถามแพทยไ์ด้กลบัออกไป และภรรยาของผมได้
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กลบัเขา้มา เธอถามผมวา่ แพทยไ์ดพู้ดและตรวจสอบอะไรบ้าง ผมไม่สามารถตอบเธอได ้ผมเองกไ็ม่ค่อยแน่ใจดว้ย

ซ้ํา แต่ผมทราบวา่ในชว่งไม่กีปี่ทีผ่า่นมา ผมใชช้วีติไม่ดเีลย หรอืวา่นี่เป็นสาเหตุทีท่ําผมเจบ็ป่วย 

         พลนัผมคดิถงึคําของอาจารยท์ีพ่ดูกบัผมไวว้า่ “นี่เป็นเวลาทีคุ่ณตอ้งการพระเจา้”  

         ผมขอใหภ้รรยาออกจากหอ้งไปสกัครู่ใหญ่ เพราะผมต้องการอธษิฐานตามลําพงั ผมอธษิฐานและรอ้งไห ้ผม

ทูลขอพระเจา้ใหผ้มมโีอกาสครัง้ทีส่อง และผมทูลขอพระองคอ์ย่าใหผ้มมเีชือ้โรคเอดส ์

         หลงัจากนัน้ครู่ใหญ่นายแพทยค์นเดมิทีม่าตรวจผม ไดก้ลบัเขา้มาในหอ้งอกีครัง้หนึ่ง 

         เขากล่าวว่า “ผมมีข่าวดี และข่าวไม่ดี ข่าวดีคือคุณไม่มีเชื้อเอดส์ ข่าวไม่ดีคือ ผมไม่ทราบคุณเป็นโรคอะไร”  

         สาํหรบัผมเอง ผมทราบวา่พระเจา้ได้ทรงตอบคําอธษิฐานของผม เพราะวา่ผลการตรวจ แพทย์ไม่พบเชื้อโรคเอดส์

ในตวัผม 

        อย่างไรกต็ามในการตรวจวนิิจฉัยของแพทย์ในวนัต่อมา ผลออกมาคอืมขีองเหลวไหลออกมาระหว่างเยื่อหุ้มปอด

และเนื้อเยื่อบรเิวณทรวงอก แพทย์ไดส้อดสายยางเขา้ไปและดูดซบัเอาของเหลวนัน้ออกมา แพทย์บอกวา่ผมอาจกลบับ้าน

ไดใ้นอกีหา้วนั 

         แต่ในอกีหา้วนัถดัมาผมยงัรูส้กึเจบ็ปวดอยู่เหมอืนเดมิ และเมือ่แพทย์ตรวจอกีครัง้หนึง่แพทย์ไดพ้บกอ้นเนื้องอก 

         แพทย์ได้กล่าวกบัผมว่า “อย่างพึง่ตกใจ ผมอยากบอกคุณว่า มเีพยีงการอศัจรรย์ของพระเจ้าเท่านัน้ทีส่ามารถจะ

ชว่ยคณุใหร้อดได”้      

        แพทย์บอกกบัผมว่า “เราจะทําการผ่าตดัฉุกเฉินใหคุ้ณในบ่ายวนัพรุง่นี้” ผมได้ทําการอธษิฐานอกีครัง้ ผมออ้นวอน

พระเจา้ใหผ้มมโีอกาสอกีครัง้ เพือ่ผมจะไดเ้ปลีย่นแปลงวถิชีวีติใหมห่ลงัจากทีไ่ดใ้ชช้วีติไปอย่างเปลา่ประโยชน์หลายปี 

         ในวนัรุ่งข ึ้นเมือ่ผมได้รบัการผ่าตัด หลงัจากทีห่มอให้ยาสลบผมถูกปล่อยใหอ้ยู่ในหอ้งตามลําพงั ก่อนทีผ่มจะไม่

รูส้กึตวั ผมอธษิฐานต่อพระเจา้วา่ “ถา้พระองคใ์หผ้มมชีวีติรอด ผมจะรบับพัตศิมา และถวายชวีติของผมใหแ้กพ่ระองค”์ 

         ภายหลังผมได้ทราบว่า การผ่าตัดใช้เวลาหกชัว่โมง และเมื่อผมรู้ส ึกตัว ผมได้กลับไปอยู่ในห้องคนป่วย 

ทีไ่ดอ้ยู่มาก่อน ภรรยาและลูกสาวทัง้สองของผมกําลงัรอทีจ่ะพูดกบัผม ผมแน่ใจว่าพระเจา้ทรงประทานโอกาสใหผ้มอกีครัง้

หนึง่ 

         ผมรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล 21 วนั ในทีสุ่ดกอ็อกจากโรงพยาบาลกลบับ้านได้ สามสปัดาห์ต่อมา โบสถ์ได้เปิด

ประชมุประกาศพระกติตคิณุอกีครัง้ ผมไปฟังในการประชุมทกุคนื และเมือ่ผูเ้ทศนาเรยีกใหต้ดัสนิใจในคนืใกลจ้บการประชุม 

ผมตดัสนิใจรบับพัตศิมาพรอ้มกบัอกีหลายคน ปัจจุบนัผมทํางานเป็นผูดู้แลรกัษาทรพัย์สนิ ในฐานะเป็นหวัหน้ามคันายกของ

โบสถ์ 

         สรรเสรญิพระเจา้ ทีท่รงประทานโอกาสครัง้ทีส่องแกผ่ม!  ผมจะรบัใชพ้ระองคจ์นกวา่ชวีติจะหาไม ่

         ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่ส ิบสามของไตรมาสนี้  จะนําไปช่วยในกองทุนในการขยายอาคาร 

ที่โรงพยาบาลเซาอีส แอ๊ดเวนตีส เพื่อจะมีห้องหลายห้อง พร้อมอุปกรณ์สําหรับรับใช้ชุมชนด้านสุขภาพ ขอบ - 

คุณ พี่ น้องในพระคริสต์ทุกท่ าน ที่ถวายทรัพย์ ในครัง้นี้ เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศเม็กซิโก ขอพระ- 

เจา้ทรงอวยพระพรทา่น พรอ้มทัง้ครอบครวัของทา่นดว้ย 

 

ข้อมูลด่วน 

 ประชากรจํานวน 123 ลา้นคนอาศยัอยู่ในประเทศเมก็ซโิก  

 แหลมที่ยื่นไปในทะเลด้านตะวันตกของแผ่นดินใหญ่ของเม็กซิโกถูกเรียกว่า “บาจา แคลิฟอร์เนีย ” และ 

เป็นแหลมทีย่ ืน่ออกไปใหญ่ทีส่ดุในโลก  บนแหลมนัน้มตีน้กระบองเพชรมากกวา่ 120 สายพนัธุ์ข ึน้อยู ่
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 สัญ ลักษณ์ ของประเทศเม็กซิโก  เป็น รูปนกอินทรีย์ กํ าลังเกาะอยู่ บนต้นกระบองเพ ชร ป ากของนกมีง ู

ถูกคาบไว ้ตํานานกลา่วไวว้า่ “แอซเทก็” สรา้งเมอืงหลวงของพวกเขาชือ่ “เตโนชตตีลนั (ปัจจุบนัคอืเมก็ซโิก) บนพืน้ทีท่ ี่

พวกเขามองเหน็นกอนิทรยี์จบัอยูท่ ีต่น้กระบองเพชรกาํลงักนิง ู

 ประเทศเมก็ซโิก เป็นประเทศทีพ่ดูภาษาสเปนมากทีส่ดุในโลก 

 ประเทศเมก็ซโิกผลติเงนิ (Silver) มากทีส่ดุในโลก 

 ประเทศเมก็ซโิกผลติรถยนต์ออกมารวมกนัแลว้ มจีํานวนมากกวา่ประเทศใดในอเมรกิาเหนอื 

 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 3 มีนาคม 2018 

พระเจ้าทาํให้ประหลาดใจ 

 

โดย  ลอร่า เคล คารเ์มน ฟลอเรส ไดแอส วยั 23...ประเทศเมก็ซิโก  

  

         ชวีติของลอร่าในประเทศเมก็ซโิกเตม็ไปดว้ยความประหลาดใจ 

         เมื่อลอร่าอายุได้ 10 ปี เธอได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโดยคาดหวงัวา่เพื่อนจะมกีารเลีย้งสงัสรรค ์แต่เป็นว่ากลุ่ม

คนไม่กี่คนกําลงัศกึษาพระคมัภรี์ ลอร่าลองเขา้ร่วมในการศกึษาครัง้นัน้ และเธอรูส้กึชอบ เธอจงึไปร่วมการศกึษา

พระคมัภรีเ์ป็นเวลาหนึ่งปี จากนัน้ลอร่าถูกเชญิใหไ้ปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในวนัสะบาโต และลอร่า

รบัคําเชญินัน้ 

         โอกาสต่อมาทางโบสถ์ได้จดัให้มกีารประชุมเผยแพร่พระกติตคิุณขึน้ ลอร่าได้ไปฟังการเทศนาทุกคนืเป็น

เวลาสองสปัดาหต์ดิต่อกนั ในคนืใกลจ้บการประชมุ อาจารยผ์ูเ้ทศนาเชญิชวนใหผู้ฟั้งตดัสนิใจรบัเชือ่ในพระเยซู และ

เตรยีมความพร้อมเพื่อรบับพัตศิมา ลอร่าเป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่รบัเชื่อ และเตรยีมตวัเพื่อรบับพัติศมา ในตอนแรก

สมาชกิโบสถบ์างคนเหน็วา่ลอร่าน่าจะรออกีสกัสองสามปีจงึจะรบับพัตศิมาได ้ทัง้นี้เพราะคุณพ่อและคณุแม่ของลอร่า

ไม่ใชแ่อ๊ดเวนตสี อย่างไรกด็เีมื่อคณะกรรมการโบสถเ์หน็ความตัง้ใจมัน่คงของลอร่า ประกอบกบัพ่อและแม่ของลอร่า

ไม่ขดัขอ้งที่ลอร่าจะรบับพัตศิมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตสี ในทีสุ่ดลอร่ากไ็ด้รบับพัตศิมาพร้อมกบัผูเ้ชื่อคนอื่นๆ ทีย่นืขึน้

ตอ้นรบัพระเยซูในทีป่ระชมุ 

         เมื่อลอร่าเรียนจบชัน้มัธยม เธอต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีส แต่เธอขาดเงินทุนการ 

ศกึษา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของลอร่าไม่สามารถจ่ายได ้วนัหนึ่งศษิยาภบิาลเอ่ยใหล้อร่าฟังวา่  มชี ัน้เรยีนศาสนศาสตรใ์น

มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีด้วย ลอร่าเริม่วาดฝันจะเป็นครูสอนพระคมัภีร์ในระดบัชัน้มธัยมในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี 

         ลอร่าอธษิฐานกล่าวสญัญากบัพระเจ้าว่า “หากพระองค์ให้ขา้พระองค์ศกึษาในมหาวทิยาลยัของแอ๊ดเวน- 

ตสี ข้าพระองค์จะรบัใช้พระองค์ด้วยการเป็นครูสอนพระคัมภีร์ในโรงเรียนมัธยมแอ๊ดเวนตีส แต่หากพระองค ์

ไม่เปิดทางให้ขา้พระองค์ได้ศกึษาต่อในตอนนี้ ข้าพระองค์จะหางานทํา และอาจแต่งงาน และหาทางศกึษาต่อใน

ภายหลงั”  

         พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของลอร่า ทางมหาวทิยาลยัรบัลอร่าเข้าเป็นนักศกึษา ทัง้ๆ ที่ลอร่ามีเงนิพอ 

แค่สําหรบัครึง่หนึ่งของค่าหน่วยกติในเทอมแรกเท่านัน้ ลอร่าทํางานเป็นพนกังานทําความสะอาดนอกเวลาเรยีน ใน

เทอมต่อไปลอร่าได้รบัทุนการศกึษา เธอจงึทํางานน้อยลงและมเีวลาให้กบัการศกึษามากขึน้ ในเวลาสี่ปีต่อมาลอร่า

ไดร้บัปรญิญาบตัร “วทิยาศาสตรค์รอบครวั” โดยไม่มหีนีตดิคา้งกบัมหาวทิยาลยัเลย 
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         ลอร่าได้มองเห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธออย่างไร ลอร่าตดัสินใจรกัษาคําสญัญาที่จะ

ทํางานเป็นครูสอนพระคมัภรีใ์นโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี แต่เธอจําเป็นตอ้งสําเรจ็ปรญิญาโทก่อน และอกีครัง้หนึ่งเธอไมม่ี

เงนิเป็นค่าใชจ้่ายในการศกึษา 

        ลอร่าส่งจดหมายขอทุนเรียนจากมหาวิทยาลยัแอ๊ดเวนตีสสองแห่ง ทัง้สองแห่งให้คําแนะนําว่าลอร่า 

ควรทํางานเป็นบรรณกร (ผูจ้ําหน่ายหนงัสอืของครสิตจกัร) เพื่อหาทุนในการศกึษา 

        ลอร่าไม่กลวัที่จะทํางานหาเงินเรียน แต่เธอต้องการ “การบ่งชี”้ จากพระเจ้าเกี่ยวกบัที่ที่เธอควรเลือก 

ศกึษาในมหาวทิยาลยัแห่งไหนในสองแห่ง เธอทราบว่าเป็นการยากที่จะหางานทําในที่ที่จะมีรายได้เพียงพอ 

สําหรับค่ าใช้จ่ ายทั ้งหมด ดังนั ้น ลอร่าอธิษฐานอย่ างหนัก ในเรื่อ งนี้  เธอทูลขอจากพระเจ้าว่า  เธอจะไปลง 

ทะเบยีนเรยีนถา้พระองคจ์ะทรงใหง้านเธอทาํ” 

         สีว่นัหลงัจากลอร่าได้รบัใบปรญิญาบตัร ลอรา่ไดร้บัจดหมายจาก “มหาวทิยาลยันาโวโจ” ในจดหมายบอกว่า “เรามี

งานใหค้ณุทาํ และคณุจะลงทะเบยีนเรยีนเวลาไหนกไ็ด”้  

         ลอร่าไม่มเีงนิแมแ้ต่ค่าเดนิทางไปทีม่หาวทิยาลยัดังกล่าว แต่เมื่อเพื่อนร่วมชัน้บางคนได้ยินเกีย่วกบัสถานการณ์

ข อ ง ล อ ร่ า  พ ว ก เข า ต่ า ง ล้ ว ง เงิน จ า ก ก ระ เ ป๋ า ข อ งพ ว ก เข า เอ ง  ร ว ม กั น เ ป็ น ก้ อ น  แ ล ะ นํ าม า ม อ บ ให ้

ลอรา่เป็นคา่เดนิทาง 

        ตอนนี้ลอร่าเรยีนสําเร็จปรญิญาโทจาก มหาวิทยาลัยนาวาโจเป็นที่เรยีบร้อย และกําลังมองหางานสอนพระ 

คมัภรีใ์นโรงเรยีนมธัยมสกัแหง่ 

ขอ้พระคมัภรีท์ีล่อร่าชืน่ชอบคอื ยากอบ 1:12  ซึง่กลา่ววา่ “คนทีอ่ดทนต่อการทดลองใจกเ็ป็นสุข เพราะเมือ่ปรากฎ

วา่ ผูน้ัน้ทนไดแ้ลว้ เขาจะไดร้บัมงกฎุแหง่ชวีติ ซึง่พระเจา้ไดท้รงสญัญาไวแ้กค่นทัง้หลายทีร่กัพระองค”์ 

“ในฐานะเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเราต้องไดร้บัการทดสอบหลายประการ แต่เราจะได้ชยัชนะจากการช่วยเหลอืของ

พระเจา้ พระเจา้จะทรงประทานแกเ่หลา่ผูร้กัพระองค ์ใหม้คีวามสามารถเอาชนะการทดสอบไดท้กุอย่าง” 

ชีวิตของลอร่าได้รับการเติมเต็มด้วย “สิ่งที่ทําให้เกิดความประหลาดใจ และเธอชอบอะไรๆ ทํานองนัน้”   

       ลอร่ามีคําแนะนําให้กับนักศึกษาคนอื่นๆ ผู้ไม่มีเงนิเพียงพอสําหรับการศึกษาของแอ๊ดเวนตีส...จงไว้วางใจ 

ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

“พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง” ลอร่ากล่าว “พระองค์จะทรงจัดหาไม่เพียงสิ่งที่คุณมีความจําเป็น 

แต่จะทรงประทานใหม้ากกวา่ หากคณุไวว้างใจในพระองค”์ 

ส่วนหนึ่งของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปสมทบกองทุนโรงพยาบาลแอ๊ดเวนตสีซึง่อยู่ในเมอืงที ่ลอร่า

อาศยัอยู่ คอืเมอืง “วลิลาเฮอรโ์มซ่า”  เพือ่ใชใ้นโครงการขยายอาคารออกไป ซึง่ในสว่นทีข่ยายจะมหีลายหอ้งเพือ่ใหบ้รกิาร

เรือ่งสุขภาพแนวใหม่แก่ชมุชนต่างๆ ขอบคณุพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีใ่หก้ารสนับสนุนพนัธกจิของพระเจา้ในเมก็ซโิก... 

ขอพระเจา้ทรงอํานวยพรแด่ทกุทา่นและครอบครวัดว้ย 

 

ข้อมูลด่วน 

 ฟรดีา คาหโ์ล เป็นศลิปินชาวเมก็ซโิก ผูม้ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุใน ศตวรรษที ่20  

 เมก็ซโิก มดีนิฟ้าอากาศจากป่าฝนเขตรอ้น และเปลีย่นไปเป็นแหง้แลง้แบบทะเลทราย  

 จุดสงูสดุของเมก็ซโิกคอืปลอ่งภูเขาไฟ ซึง่สงู 18,491 ฟุต (5,636 เมตร) เรยีกชือ่วา่ “พโิค ออรซิาบา” 

เป็นภูเขาไฟใหญ่อนัดบัสามในอเมรกิาเหนอื 

 ปิรามิดมีชื่อเสียงคือ อิทซา เป็นปิรามิดโบราณของเผ่ามายัน เป็นสถานที่มรดกโลกแห่งหนึ่ง ซึ่งแต่ละปีม ี

นกัทอ่งเทีย่วไปเยีย่มมากกวา่ 1 ลา้นคน  
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 ในป่าของเม็กซิโกมีสัตว์ป่า อย่างเสือจากัว พูม่า และ อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์) ในป่าดงดิบทาง 

ทิศใต้ของเม็กซิโก คุณสามารถเผชิญหน้ากับสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด  ลิงหลายชนิด และนกสีสันสวย   

งามอย่างเช่นนกแก้วหลายชนิด ในท้องทะลก็มีวาฬ และปลากระเบน พะยูน ซึ่งบางครัง้จะพบเห็นได้ง่าย   

ในทะเล บางครัง้ผูม้าเยอืนสามารถสงัเกตุเหน็พะยูนไดไ้มห่า่งออกไปจากชายฝัง่ “ยูคาตนั” 

 ชาวเม็กซิโกชอบกีฬาเป็นชิวิตจิตใจ ในสมัยโบราณ ผู้พ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลนัดสําคัญ ครัง้หนึ่งเคยถูกลง 

โทษถึงตาย ในเกมกีฬาบางประเภทมีอันตรายมาก เช่น การเล่นชนวัว และโรดีโอ (การขี่ม้าคล้องวัว หรือ 

ปศุสัตว์อื่ นๆ  กีฬ านี้ ป ระดิษฐ์ข ึ้นมาครัง้แรกในเม็กซิโก ) กีฬ าเช่นนี้  ผู้ เข้าแข่ งขันมีความเสี่ยงอย่ างยิ่ ง 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 10 มีนาคม 2018 

เสียงเห่าของสนัุข 

 

 เล่าโดย  ชาเนลเล ออ๊คเทฟ วยั 22...ประเทศตรินิแดด 

  

       นักศกึษาหลายสบิคนจากมหาวทิยาลยัเซาเทริน์คารบิเบียน ในประเทศตรนิิแดด และโทเบโกพากนัไปขาย

หนงัสอื จากบา้นหลงัหนึ่งไปยงับา้นอกีหลงัหนึ่ง พวกเขาจะออกขายหนงัสอือยา่งนี้ทุกชว่งซมัเมอรข์องทุกปี เพื่อหาเงนิ

เป็ น ค่ าห น่ วย กิต  นั ก เรีย น ห ลาย ค น ใน จํ าน วน นี้ ทํ า งาน ใน ค าริบ เบี ยน  แ ต่ พ วก เข าได้ เข้ า ร่ วม ก ลุ่ ม 

นกัศกึษา 10 คน พากนับนิไปขายหนงัสอืทีป่ระเทศแคนาดา 

         ผมมาถงึเมอืง “โพโนคา” ซึง่อยู่ในเขตพืน้ทีเ่มอืงอลัเบริท์ตา ผมถูกจบัคู่กบันกัศกึษาจากประเทศโรมาเนีย ผูพู้ด

ภาษาองักฤษไดเ้พยีงเลก็น้อย เราขายบ้านต่อบ้าน หรอืรา้นคนละฟากของถนน และพยายามเหลอืบมองดูกนัและกนั 

ผมสามารถสงัเกตเหน็ใบหน้าของนกัศกึษาจากโรมาเนียแสดงความผดิหวงั   

         “คุณตอ้งการความชว่ยเหลอืไหม” ผมถามเขา ขณะทีเ่รามุ่งสูถ่นนสายสดุทา้ยสาํหรบัวนันัน้ 

        บา้นหลงัแรกของถนนเสน้นัน้ ชายเจา้ของบา้นปิดประตูดงัปังเป็นการปฏเิสธนกัศกึษาจากโรมาเนยี ดว้ยเหตุผล

บางประการ ผมเห็นเป็นเรื่องขําขนั และหวัเราะออกมาก เมื่อมองดูหน้าเพื่อนร่วมงานเต็มไปด้วยความเศรา้หมอง 

ดงันัน้ผมกลา่วขอโทษ และกลา่วต่อวา่ “ใหเ้ราทํางานรว่มกนั ณ ประตูบา้นแต่ละหลงันะครบั”  

         ผมขา้มถนนไปทํางานช่วยเพื่อน เราอธษิฐานรว่มกนั และตรงเขา้ไปยงับ้านถดัไปซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว ผมเคาะที่

ประตู และไดร้บัการตอบสนองในทนัท ีไม่ใชเ่จา้ของบา้น แต่เป็นการเห่าเสยีงดุดนัของสนุขัตวัเลก็ โดยปกตเิจา้ของสนุัข

จะไม่ชอบใจเมื่อสุนัขของพวกเขาเห่า และมกัปฏเิสธที่จะซื้อหนังสอืจากเรา พลนัผูห้ญิงเจ้าของบ้านเปิดประตูออกมา 

และดูสหีน้าไม่ค่อยพอใจเมื่อเหน็ใบหน้าของเรา สว่นสุนขัขนปกุปยุกแ็สดงความไม่พอใจเช่นกนั โดยยงัเห่าอยู่ต่อไปแม้

จะลดโทนเสยีงลงบา้ง 

         ผมพยายามไม่สนใจเสยีงเห่าของสุนขั และลว้งหนงัสอืเกีย่วกบัสขุภาพชื่อ “สมุนไพรและการเยยีวยา” ออกมา

จากกระเป๋า ขณะที่ผมพูดบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพร ผมสังเกตว่าผู้หญิงคนนี้ กํ าล ังจะปฏิเสธผม 

เพราะสนุขัของเธอไม่ยอมหยุดเห่า ดงันัน้ผมพูดอย่างนุ่มนวลกบัสนุขัวา่ “เจา้ขนปกุปยุช่างน่ารกัจงั มอีะไรผดิปกตหิรอื

จ๊ะ..ทําไมสง่เสยีงดงัอย่างนัน้ หรอืเพราะวา่ฉนัเป็นคนแปลกหน้า”  

         ผูห้ญงิคนนัน้ถามผมขึน้ทนัทวีา่  “พ่อหนุ่มเคยมาทีบ่า้นของฉนัก่อนหน้านี้หรอืเปลา่”  

         คําถามนี้ทําใหผ้มรูส้กึงง จงึตอบไปตามตรงวา่ “เปลา่ครบั ผมไม่เคยมาทีบ่า้นหลงันี้มาก่อน” 

        “ถา้ไม่เคยมา คุณทราบไดอ้ย่างไรเกีย่วกบั “ปกุปยุ” เธอถาม 

         ผมตอบไปวา่ “ผมไม่รูจ้กัสนุขัของคุณน้าหรอก” 
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        ผู้หญิงเชิญให้เราเข้าไปในบ้าน พอเรานัง่ลงบนโซฟา หญิงเจ้าของบ้านพูดว่า “ปุกปุย” เป็นชื่อของสุนัข 

ตัวก่อน ที่ฉันตัง้ให้เป็นชื่อของสุนัขตัวโปรด และมันพึ่งตายไปไม่นานนี้   ตัวที่เห่าคุณอยู่เมื่อกี้เป็นสุนัขตัวใหม่ 

ทีฉ่นัหามาแทน “ปกุปยุ” 

          ผมรูส้กึประหลาดใจทีไ่ดย้นิเชน่นัน้ จงึแสดงความเสยีใจ และความเหน็อกเหน็ใจทีเ่ธอสญูเสยีสนุขัตวัโปรดไป 

        ผู้หญิงเจ้าบ้านถามพวกเราว่า “พวกเธอออกมาทําอะไรขณะที่ฝนกําลงัตกอย่างนี้ ผมยิ้มแลว้หยิบหนังสือ 

ชือ่ “เคลด็ลบัแห่งความสขุ” ออกมาจากกระเป๋า  

         ขณะหญิงเจา้ของบ้านถามถงึราคาหนงัสอื พลนัสามขีองหญิงเจา้ของบ้านก็เปิดประตูเขา้มา ผมหนัไปทางเขา 

และทกัทายวา่ “สวสัดคีรบั วนันี้คณุสบายดไีหมครบั” ผมชือ่แชลเนลเล “คุณชือ่อะไรครบั” 

         “ชือ่ยอหน์” เขาตอบ 

         “เป็นไปไม่ไดค้รบั” ผมพูดต่อ 

“ทําไมเธอบอกวา่เป็นไปไม่ไดล้ะ่” หญงิเจา้ของบา้นถาม 

“นัน่เป็นชือ่ คุณพ่อของผมครบั” ผมตอบ หญิงเจ้าของบ้านเขา้สวมกอดผม และถามผมว่า “เธอมาจากเมอืง

ไหน” ผมตอบไปวา่ “ผมเกดิและเตบิโตขึน้ทีเ่กาะ “เซ็นตล์เูคยี” น้ําตาของเธอไหลออกมา เธอพูดวา่ “เรากําลงัจะพกัรอ้น

ในคราวต่อไปบนเกาะเซน็ตล์เูคยี”   

เธอถามผมเกีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบนเกาะ คา่อาหาร และทีพ่กัเพื่อจะเปรยีบเทยีบกบักระเป๋าเงนิของเธอ 

แล้วเธอพูดขึ้นว่า “ปกติเราจะไม่พูดคุยกับคนขายสินค้าที่ประตูบ้าน แต่สําหรบัเธอทัง้สองจะต้องเป็น 

ทูตสวรรค์ของฉันก็เป็นได้”  “เธอเรยีกสุนัขของฉันว่า “ปุกปุย” อกีอย่างเธอเป็นคนมาจากเกาะที่ฉันวางแผนจะไปพกั

รอ้นในคราวต่อไป และชือ่คุณพ่อของเธอเป็นชือ่เดยีวกบัสามขีองฉนั และเธอเองกม็รีอยยิม้ทีส่ดชืน่มาก เธอแน่ใจหรอืวา่

เธอไม่ใชทู่ตสวรรคจ์รงิๆ” 

ผมเปิดยิม้กวา้ง และกลา่วยํ้าวา่ “ผมแน่ใจผมเป็นเพยีงชายหนุ่มคนหนึ่งทีช่ ือ่แชลเนเลเท่านัน้” 

หญงิเจา้ของบา้นซือ้หนงัสอืทัง้สองเลม่ และขอใหผ้มเซน็ชือ่ลงบนหนงัสอืทัง้สองเลม่ พรอ้มทัง้ลงวนัทีก่ํากบั 

ไวด้ว้ย อนึ่งผมไดเ้พิม่ขอ้พระคมัภรีซ์ึ่งเป็นพระสญัญาไวข้า้งๆ ชื่อของผมดว้ย หญิงเจา้ของบา้นกอดหนังสอืทัง้สองไว้

แนบอกของเธอแน่น 

        ขณะที่เราเดนิออกมาจากบา้นหลงันัน้ เพือ่นชาวโรมาเนียนของผมรูส้กึทึ่ง และพูดกบัผมว่า “แชลเนเล คุณทํา

ไดอ้ย่างไรนี่ เธอกําลงัจะปฏเิสธเรา แต่คุณกลบัขายหนงัสอืไดถ้งึสองเลม่” 

         ผมเอาเงนิค่าหนงัสอืทัง้หมดใหก้บัเขา และพูดวา่ “พระเจา้เป็นผูท้าํ ไม่ใชผ่ม” 

         ขณะที่เรากาํลงัเดนิไปบนถนน หญิงเจ้าของบ้านที่พึ่งซื่อหนังสอืจากเรา ตะโกนไล่หลงัเรามาวา่ “ฉันยงัคดิว่า

เธอเป็นทูตสวรรค ์องคห์นึ่ง ขอบคุณพระเจา้สาํหรบัหนงัสอืทีด่เียีย่ม ฉนัจะแบ่งปันกบัลกูสาวของฉนั” 

        ผมรู้สกึมีความสุขมาก ที่ผมได้หยุดและสนทนากบัเจ้าของบ้าน โดยการทรงนําของพระเจ้า ถอืว่าวนันัน้ 

ผมไดบ้รรลเุป้าหมายแลว้ ทีผ่มไดเ้ขา้ไปในบา้นหลงันัน้ 

        ปัจจุบนัแชลเนเลอายุ 22 ปี เรยีนสาํเรจ็เอกบญัชใีนมหาวทิยาลยัของเซาเทริน์ คารบิเบีย้นแอ๊ดเวนตสีซึง่ตัง้อยูท่ี่

เมอืงตรนิิแดด และโทบาโก ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้จะนําไปสรา้งอาคารโบสถ์หลงั

แรกของมหาวทิยาลยั...ขอบคณุพีน้่องในพระครสิตท์ุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ในตรนิิแดด ขอพระเจา้

ทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย 

ข้อมูลด่วน 
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 ต้น พ ริก  3 ใน  5 ส ายพัน ธุ์ที่ ให้ รส เผ็ดที่ สุ ด ใน โลกม าจาก  ตรินิ แดด  มีชื่ อ ว่ า  “ตรินิ แดดม อร์รูก า ” 

แมลงป่องเอาทล์าห ์ แมลงป่องตรนิิแดด ปะการงัรปูรา่งสมองขนาดใหญ่ทีใ่นโลกพบไดท้ีส่เปยไ์ซด-์โตเบโก ปะการงั

ดงักลา่วมขีนาดกวา้ง 10 ฟุต และยาว 16 ฟุต  

 ในปี  ค .ศ . 2006 ตรินิแดดและโตเบโก เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่ สุดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับ 

ฟุตบอลโลก 

 นายแพทย์ของตรินิแดดชื่อ โยเซฟ เลนน็อค พาวนั ได้ค้นพบการแพร่เชื้อของ “โรคกลวัน้ํา” จากค้างคาว 

ดูดเลอืดไปสูค่นได ้ในปี ค.ศ. 1933 ซึง่นําไปสูก่ารพฒันาวคัซนีเพื่อต่อตา้นเชือ้ไวรสัชนดินี้       

 ตรนิิแดด และโตเบโก เป็นประเทศเดยีวทีเ่มอืงหลวงของประเทศถูกตัง้ชือ่ตามชือ่ของอกีประเทศหนึ่ง  

 จังหวะดนตรีที่ชื่อ “คาลิบโซ่” ซึ่งมีจังหวะของกลองเป็นเอกลักษณ์  และการเต้นจังหวะ “ลิมโบ้”ทัง้สอง    

นี้มตีน้กําเนิดมากจาก ตรนิิแดด และโตเบโก  

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 17 มีนาคม 2018 

การตดัเยบ็เพ่ือพระเยซู 

 

โดย  มาวิส เบอรเ์รลล สเปนเซอร ์วยั 66 ปี...ประเทศจาเมกา 

 

        มาวสิ เบอเรลล สเปนเซอรไ์ม่แน่ใจวา่จะทําประการใดกบัสามทีี่ทําธุรกจิเป็นชา่งตดัสทูเมื่อเขาตายลงเมื่อ 10 ปี

ทีแ่ลว้  

         สามขีองเธอไม่เพยีงเป็นชา่งตดัสทูฝีมอืเยี่ยม แต่ยงัขยายรา้นสทูออกไปถงึ 3 แห่งในจาเมกา รวมทัง้มรีา้นใหญ่

ใน “เอาทเ์ลท” อกีแห่งซึง่มคีนงานถงึ 25 คน ซึง่ “เอาทเ์ลท” แห่งนี้ตัง้อยู่ในศูนยธุ์รกจิของเมอืงหลวงคอืเมอืงคงิสต์นั 

         มาวสิมองเหน็วา่เธออยู่บนเสน้ทางแยก แต่ในทีส่ดุเธอตดัสนิใจจะบรหิารธุรกจิดว้ยตวัเธอเอง 

         10 ปี ผ่านไป มาวสิพบว่าตวัเธออยู่บนทางแยกอกีครัง้หนึ่ง เธอต้องการรบับพัติศมาสู่ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์

แอ๊ดเวนตสี และวนัเสารเ์ป็นวนัทีเ่ธอดําเนินธุรกจิไดด้มีาก เธออธษิฐานอย่างรอ้นรนวา่ควรจะตดัสนิใจอย่างไร 

        มาวสิเป็นครสิเตยีนไปโบสถว์นัอาทติยม์าแต่เดก็ เธอไปโบสถ์บ้าง แต่บางครัง้ก็หายไปจากโบสถน์านๆ มาวสิ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัวนัสะบาโตจากเพื่อนแอ๊ดเวนตสีหลายคน แต่มาวสิเองไม่เคยทราบเกีย่วกบัวนัสะบาโตที ่    พระเจา้ทรง

บญัชาไวว้า่ “จงระลกึถงึวนัสะบาโต และถอืรกัษาไวใ้หบ้รสิทุธิ”์ วา่เป็นการทรงตรสักบัครสิเตยีนทุกคนแมใ้นเวลาปัจจุบนั

ดว้ย 

         สิง่ต่างๆ เริม่เปลีย่นแปลง เมื่อเพื่อนแอ๊ดเวนตสีคนหนึ่งเชญิให้ไปศกึษาพระคมัภีรส์ปัดาห์ละครัง้ มเีพื่อนนัก

ธุรกิจแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ ง ได้อธิษฐานกับสามีของมาวิสตัง้แต่สมัยที่ เขามีชีวิตอยู่  และในตอนนั ้นมาวิสและ 

สามีปฏิเสธที่จะไปนมัสการในวนัสะบาโตแม้เพื่อนคนนัน้จะเชิญชวนอย่างจริงจัง เพราะทัง้สองมีงานยุ่งมาก 

ในวนัเสาร์ แต่ตอนนี้หลังจาก 10 ปีผ่านไป เพื่อนคนนัน้ซึ่งบอกกับมาวิสว่าได้อธิษฐานเผื่อเธอเสมอ ได้ชวน 

มาวสิไปศกึษาพระคมัภรีก์บักลุม่เลก็ และคอยโทรชวนอยู่ไม่หยุดหย่อน 

         ในทีส่ดุมาวสิไปศกึษาพระคมัภรีก์บักลุม่เลก็ และพบวา่เธอรูเ้กีย่วกบัพระคมัภรีน้์อยจรงิๆ 

         เธอกลา่วเป็นพยานในโอกาสต่อมาวา่ “ทุกสิง่เริม่เปิดออกกบัฉนัผา่นพระคมัภรี ์ฉนัไม่ทราบในสิง่เหลา่นี้ทัง้หมด 

ฉนัไม่เคยทราบเลยวา่มสีิง่ต่างๆ เหลา่นี้อยู่ในพระคมัภรี”์ 

         เพิม่เตมิจากความจรงิเรือ่งวนัสะบาโต เธอไม่เคยตระหนักวา่ พระเยซูจะทรงเสดจ็กลบัมาในครัง้ที่สองในอกีไม่

นาน เพื่อจะรบัผูช้อบธรรมกลบับ้านแห่งสวรรค์ เธอรูส้กึอศัจรรย์ใจ ที่พระคมัภรีไ์ด้กล่าวพรรณนาเกี่ยวกบัโลกใหม่ไว้

ดว้ย 
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         มาวสิกลา่วเป็นพยานวา่ “ยิง่ไดศ้กึษาพระคมัภรีไ์ปมากเท่าไร ฉนัยิง่ตอ้งการจะรบัฟังมากขึน้”  

         อย่างไรในเวลาดงักลา่ว มาวสิยงัคงบรหิารจดัการธุรกจิรา้นสทูของเธอในวนัสะบาโต และแลว้คนืหนึ่งขณะมาวสิ

ขบัรถกลบับา้นหลงัการศกึษาพระคมัภรี ์เธอไดย้นิเสยีงเรยีกชือ่เธอแลว้บอกวา่ “เธอสามารถบรหิารจดัการได ้แต่เธอไม่

สามารถปิดบงัความจรงิในใจเธอได”้  

         มาวสิเริม่อธษิฐานอย่างเอาจรงิเอาจงัเกีย่วกบัวนัสะบาโต 

         “ฉนัยงัไม่ไดต้อบรบัอย่างเตม็ตวัในสิง่ทีฉ่นัไดเ้รยีนรู”้...และเธอกลา่วกบัตวัเองต่อไปวา่ “ฉนัเชือ่ในสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็น

เจา้ทรงตรสักบัฉนั ฉนักําลงัวิง่หนีไปจากพระองค ์ฉนัไม่อาจซ่อนตวัไดไ้ม่วา่จะมอีะไรเกดิขึน้”  

         ในเดอืนธนัวาคม ปี 2016 มาวสิทําการตดัสนิใจ เธอเขยีนประกาศเหนือประตูรา้นทัง้สามแห่งของของเธอ มี

ขอ้ความวา่ “มผีลตัง้แต่วนัที ่7 มกราคม เป็นตน้ไป รา้นตดัผา้ และขายเสือ้ผา้ “สเปนเซอร”์ จะปิดในวนัเสาร”์ และรา้นจะ

เปิดดําเนินการตามปกตใินวนัอาทติย ์

         ลกูคา้หลายคนพากนับ่นอย่างมอีารมณ์โกรธ เกีย่วกบัการทีร่า้นปิดทําธุรกจิในวนัเสาร ์

         คนหนึ่งพูดออกมาวา่ “คุณทําเชน่นี้ไดอ้ย่างไรกนั” 

         “วนัเสารเ์ป็นวนัทีท่ําธุรกจิบงัเกดิผลมากทีส่ดุ เหตุใดจงึมาปิดเสยีได”้  อกีคนหนึ่งพูดเสรมิ 

        เมื่อมคีนถามเชน่นี้กบัมาวสิ เธอมกัจะตอบวา่ “พระบดิาของฉนัในสวรรคบ์อกฉนัวา่ มฝีงูสตัว ์1,000 ตวับนยอด

เขาเป็นของพระองค ์จงึไม่น่าแปลกใจทีพ่ระองคจ์ะประทานใหฉ้นัสกั 10  ตวั” 

         แม้ว่าร้านทั ้ง 3 ของมาวิสจะปิดในวันเสาร์ ร้านทัง้ 3 กลับเริ่มรุ่งเรืองขึ้น   เหล่าลูกค้ายกย่องเธอ 

ที่จะเปิดรา้นในวนัอาทิตย์แทน เพราะมีห้างหลายห้างเปิดอยู่ในตกึเดยีวกนั ทําให้ลูกค้าหาที่จอดรถได้ยากมากในวนั

เสาร ์แต่หา้งอื่นๆ จะปิดในวนัอาทติย ์ดงันัน้เมื่อลกูคา้รา้นของมาวสิมาซือ้เสือ้ผา้ในวนัอาทติยจ์งึหาทีจ่อดรถไดง้า่ย 

         มาวสิกลา่วเป็นพยานวา่ “ยอดขายสนิคา้ของฉนัเพิม่ขึน้” คนจํานวนไม่น้อยเคยมาทีร่า้นในวนัระหว่างสปัดาห ์

หรอืในวนัเสารต่์างบอกว่า พวกเขาสะดวกสบายกวา่ทีจ่ะมาเขา้รา้นในวนัอาทติย ์พวกเขาไม่ตอ้งเครยีดกบัการหาทีจ่อด

รถ”  

         “สิง่ที่สําคญัยิ่งกว่าเงนิทอง” มาวสิกล่าวคอื “ฉันมญีาตพิี่น้องฝ่ายวญิญาณจติใหม่ในโบสถ์ ซึ่งเท่ากบัฉันได้มี

ครอบครวัใหม่ในพระเจ้า แม้เวลาจะผา่นไป มาวสิจําได้ดวีา่เธอไดร้บัการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นเมื่อเธอมานมสัการทีโ่บสถ์

ครัง้แรก และครัง้ต่อๆ มาจนปัจจุบนั” 

          มาวสิกลา่วอย่างประทบัใจวา่ “มนัเหมอืนกบัการเปิดประตูบานใหญ่ ทุกคนเรง่รบีมาต้อนรบัฉนั ฉนัแทบไม่เชื่อ

วา่พีน้่องในพระครสิตช์า่งน่ารกั และมใีจกรณุาอย่างยิง่ ฉนัไม่เคยมคีวามตื่นเตน้ดใีจมากเท่านี้มาก่อนในชวีติของฉนั” 

        ปัจจุบนัมาวสิ อายุ 66 ปี เธออธษิฐานกบัผูร้่วมงาน ก่อนเปิดรา้นทุกเชา้ เธอทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้

ลูกค้า และประทานพละกําลงัแก่ผูร้่วมงาน และประทานให้พวกเขารกัซึ่งกนัและกนั เธอกล่าวว่าในอดตีคนงาน หรอื

ลกูจา้งมกัโตเ้ถยีง หรอืทะเลาะกนับ่อย แต่เดีย๋วนี้มบีรรยากาศสงบ และใหค้วามรว่มมอืเป็นหนึ่งในงานธุรกจิของ 

เธอ 

        มาวิสได้เชญิลูกจ้างเข้าร่วมการศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มเล็ก และในจํานวนนัน้มีหนึ่งคนกําลงัเตรยีมตัวรบั 

บพัตศิมา 

        เมื่อมผีูถ้ามมาวสิวา่  เธอมคีําแนะนําอะไรเกี่ยวกบัการที่ชาวแอ๊ดเวนตสีคนหนึ่งจะดําเนินธุรกจิ โดยเฉพาะใน

เรื่องการถอืรกัษาวนัสะบาโต เธอตอบว่า “คุณไม่มอีะไรจะสูญเสยี แต่คุณจะได้รบัมากขึน้เมื่อคุณถวายทัง้หมดแด่พระ

เจา้” 

          ข้อพระคัมภีร์ที่มาวิสชื่นชอบคือ ฟีลิปปี 4:13  ซึ่งมีข้อความว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิง่ได้ โดยพระองค์ผู ้

ทรงเสรมิกําลงัขา้พเจา้”  
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         มาวสิให้คําแนะนํากบัทุกคนวา่ “จงให้สายตาของพี่น้องเพ่งมองไปที่พระเยซูครสิต ์ เพราะวา่พระองค์ทรงเป็น

น้ําแห่งชวีติ” พระเยซูเองทรงตรสัวา่ “ถ้าปราศจากพระองค์ ท่านจะทําสิง่ใดไม่ไดเ้ลย...แต่เมื่อมพีระองคส์ถติอยู่ดว้ย พี่

น้องจะทําไดทุ้กสิง่” 

 

ข้อมูลด่วน 

 ในปี ค.ศ. 1988 จาเมกา เป็นประเทศแรกในประเทศเขตร้อนที่ส่งทีมแคร่เลื่อนหิมะไปเข้าแข่งข ันกีฬา 

โอลมิปิกฤดูหนาว  

 จาเมกา มพีนัธุก์ลว้ยไมจ้ากต่างประเทศมากกวา่ 200 สายพนัธุ ์และมกีลว้ยไมป้ระจําถิน่อกี 73 สายพนัธุ ์

 ท่าเทยีบเรอื คงิสต์นั เป็นท่าเทยีบเรอืตามรปูแบบธรรมชาต ิใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก       

 จาเมกาเป็นบา้นของชายทีว่ ิง่เรว็ทีส่ดุในโลก (เมื่อหลายปีก่อน) เขาชือ่ “ยูเซยีน โบลท”์        

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 24 มีนาคม 2018 

ได้รบัเป็นบุตรของพระเจ้า 

 

เล่าโดย  แรก็ลนั ไวเต วยั 50...ประเทศจาเมกา  

 

(ขอให้ชายคนหนึง่เป็นผูเ้ล่าข่าว โดยเล่าเป็นบุคคลทีห่นึง่ “ผม”) 

         

         ผมเตบิโตขึน้มาในบา้นเลีย้งเดก็กําพรา้ เมื่ออายุได้ 6 ขวบถูกรบัเป็นบุตรบุญธรรมโดยครอบครวัครสิเตยีน

ถือรักษาวันอาทิตย์ คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมของผมเสียชีวิตในอุบัติเหตุ เมื่อผมอายุได้ 17 ปี หลังจากนั ้น 

ผมลําบากมากแทบไม่มอีาหารรบัประทาน ผมตอ้งดิน้รนเอาชวีติรอด ผมเริม่มองหาพ่อแม่ทีใ่หก้ําเนิดผมในฝ่ายเนื้อ

หนงั      

         ผมกลบัเขา้ไปอยู่บ้านเดก็อกีครัง้หนึ่ง มผีูห้ญิงคนหนึ่งบอกกบัผมว่า เธอรู้จกักบัคุณแม่ผูใ้ห้กําเนิดผม แต่

เธอไม่ทราบว่าแม่ของผมอาศยัอยู่ทีไ่หน ยงัมชีวีติอยู่หรอืไม่ ผูห้ญงิทีรู่้จกัแม่ของผมพยายามสอบถามหาแม่ของผม

แต่ไม่มใีครใหค้วามกระจ่างได ้    

         ต่อมาผมเดนิทางไปที่หน่วยประชาสงเคราะหข์องรฐั เพื่อถามหาคุณแม่ของผมว่ามชีือ่ไดร้บัการสงเคราะห ์

จากหน่วยงานของรฐับาลบ้างหรอืไม่ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สตรคีนหนึ่งมชีื่อคุณแม่ของผม และบอกกบัผมว่าคุณแม่

ของผมเคยได้รบัการสงเคราะหจ์ากหน่วยงานของรฐัเมื่อหลายปีก่อน และยงับอกผมดว้ย ผมมพีี่ชายคนหนึ่งขณะนี้

กําลงัเรยีนอยู่ในชัน้มธัยมปลาย เธอไม่บอกชื่อโรงเรยีนแห่งนัน้ และไม่บอกว่าพี่ชายของผมชื่ออะไร เพราะขดักบั

นโยบายของรฐั แต่เธอสญัญาวา่จะตดิต่อพีช่ายของผมให ้เพื่อเขาจะมาพบผมถา้เขาตอ้งการ 

         วนัหนึ่งขณะทีผ่มกําลงัเฝ้าดูการเตะฟุตบอลของนักเรยีนมธัยม ครูโรงเรยีนมธัยมคนหนึ่งเดนิมาแตะทีไ่หล่

ของผม “เธอชือ่แรก็ลนั ใชไ่หม เราเป็นพีช่ายของเธอ...และนี่เป็นเป็นพีช่ายของเธออกีคนหนึ่ง” 

         ผมรูส้กึดใีจ และรูส้กึตื่นเตน้มาก ทีไ่ดพ้บพีร่่วมสายโลหติในเวลาเดยีวกนัถงึ 2 คน 

         พี่ชายของผมที่เป็นครูชื่อ “คาร์ล” เขาอายุมากกว่าผม 7 ปี และเขาต้องการให้ผมไปอาศยัอยู่ด้วยที่บ้าน 

ดงันัน้ผมจงึกลบัไปทีบ่้านพกัเดก็ซึ่งเป็นบ้านสงเคราะห์ของรฐั เกบ็ขา้วของแล้วไปพกัอาศยัอยู่กบัพี่ชายทัง้สอง ผม

ไดพ้บคุณแม่ของผมซึ่งพกัอยู่กบัพีช่ายด้วย นี่เป็นครัง้แรกทีผ่มได้พบเธอ เธอไดร้บัผลกระทบทางดา้นจติใจมามาก 

และดูเหมอืนเธอจะจดจําผมไมไ่ด ้แต่ผมมคีวามยนิดทีีใ่นทีสุ่ดไดพ้บเธอ 
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         พีช่ายของผมเป็นเซเวน่ธเ์ดย์แอ๊ดเวนตสี และเขาเชญิผมไปที่โบสถ์กบัเขาในวนัสะบาโต สมาชกิโบสถ์ชว่ย

อะไรผมหลายอย่าง ผมไม่สามารถอ่าน และเขยีนไดด้ ีสมาชกิได้ชว่ยสอนหนงัสอืผม โดยให้ผมอ่านคู่มอืการศกึษา

วันสะบาโต พวกเขาช่วยให้ผมได้ เข้าชัน้ภาคฤดูร้อนในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีส จนผมสามารถสอน 

พระคมัภรีใ์หผู้ส้นใจได ้ 

         เมื่อผมอายุ 22 ปี ผมตกหลุมรกักบัผู้หญิงคนหนึ่ง และต่อมาเราได้แต่งานกนั ผมทํางานในปั้มน้ํามนัใน

แหล่งท่องเที่ยว คอื “อ่าวมอนเทโก” ในชว่งเวลาดงักล่าวผมทํางานเป็นผูนํ้าเยาวชนในโบสถด์ว้ย ผูป้กครองคนหนึ่ง

ขอให้เปิดสาขาโรงเรยีนวนัสะบาโตขึน้ในพืน้ทีห่มู่บา้นทีอ่ยู่ห่างออกไป ขณะเดยีวกนัเราออกเยีย่มเยยีน และให้การ

หนุนใจอดตีสมาชกิโบสถ์ดว้ย ขอบคุณพระเจา้ทีท่รงช่วยใหเ้รานําสมาชกิเก่าจํานวน 50 คนกลบัมาโบสถไ์ด้อกีครัง้

หนึ่ง 

         ชวีติส่วนตวัของผมลม้เหลวตอนผมอายุ 36 ปี ผมและภรรยาหย่าขาดจากกนั ต่อมาผมโตเ้ถยีงกบัผูป้กครอง

โบสถค์นหนึ่ง และผมเดนิออกจากโบสถไ์ป ในเวลาดงักล่าวผมยงัถอืรกัษาวนัสะบาโต แต่นมสัการทีบ่า้น 

        3 ปีต่อมา ผมย้ายที่อยู่จากด้านหนึ่งของเกาะไปยงัเมืองหลวงของประเทศ คือกรุงคิงส์ตนั ณ ที่อยู่แห่ง 

ใหม่ผมร่วมทุนกบัเพื่อนสนิท ส่วนภรรยาของผมไปอาศยักบัญาตสินิทของเธอในอกีเมอืงหนึ่ง ขณะทีผ่มพยายามทํา

ใหธุ้รกจิเตบิโต แต่ธุรกจิกลบัล้มเหลว หลงัจากที่ผมและหุน้ส่วนโต้เถยีงเหตุผลกนั ผมหางานทําได ้แต่กระนัน้ผมก็

ต้องขายบ้านของผมไป ความหยิง่ทําให้ผมไม่ยอมกลบัไปหาภรรยา และขอความช่วยเหลอืจากญาตคินอื่นๆ ผม

กลายเป็นคนไรบ้า้น ผมตอ้งนอนบนป้ายรถเมล ์ใตส้ะพานหรอืซอกตกึผมตกตํ่าอยูอ่ย่างนัน้ประมาณ 3 เดอืน 

         วนัหนึ่งผมนัง่ในสวนสาธารณะพูดคุยกบัคนไร้บ้านอีกคนหนึ่งเกี่ยวกบัว่า ผมจะอาบน้ําได้ที่ไหน เพื่อจะ 

ไดเ้ปลีย่นเสือ้ผา้ตวัใหม่ และจะหาอาหารไดจ้ากทีไ่หน เขาบอกผมวา่ “ไปยงับา้นพกัสมารตินัใจด ีส”ิ  เจา้หน้าทีท่ีน่ัน้

จะเลีย้งอาหารคุณ 

        ผมตอบวา่ดจีรงิๆ ผมจะไปทีน่ัน่เดีย๋วนี้เลย 

         เมื่อไปถงึ “บา้นพกัสมารตินัใจด”ี เจ้าหน้าที ่ที่บ้านพกัแห่งนี้แสดงความกรุณาต่อผม พวกเขาให้อาหารผม

รบัประทาน และใหเ้สือ้ผา้ผมเปลีย่น ในไม่นานผมไดเ้รยีนรูว้า่ “บ้านพกัสมารตินัใจด”ี เป็นของครสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตสี และสมาชกิจติอาสาเป็นเจา้หน้าทีด่ําเนินการ 

         ผมได้มาเยี่ยม บ้านพกัสมารกินัเป็นประจํา และผมมคีวามรู้สกึว่าผมควรจะทําอะไรสกัอย่างเป็นการตอบ

แทน ดงันัน้ผมเริม่ตดัหญ้า และทําสะอาดสนาม และในช่วงต่อมาผมเริม่ไปนมสัการที่โบสถอ์กีครัง้หนึ่ง และไม่นาน

ผมไดร้บับพัตศิมาใหม่ 

         ปัจจุบนัผมอายุ 50 ปี และเป็นผูจ้ดัการดูแล “บา้นพกัสมารตินัใจด”ี ผมมหี้องทํางานเลก็ๆ และมทีีพ่กัอาศยั 

และผมไดค้นืดกีบัภรรยาคนทีส่องของผม 

          ผมเคยใชช้วีติลําบากบนทอ้งถนน เป็นการดทีีผ่มไดถู้กรบัเป็นบุตรบุญธรรม เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจา้ 

         ส่วนหนึ่งของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปปรบัปรุงซ่อมแซมบา้นพกัสมารตินัใจด ีซึ่งตัง้อยู่ในเมอืง

คงิส์ตนั ประเทศจาเมกา เพื่อขยายตึกให้รองรบัคนลําบากได้มากขึน้ และศนูย์แห่งนี้ให้บรกิารรกัษาพยาบาลฟร ี

รวมทัง้ดูแลเรื่องฟันใหก้บัผูพ้กัอาศยัดว้ย 

          ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ุกท่านทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืโครงการของ “บา้นพกัสมารตินัใจด”ี ใหส้ามารถเขา้ถงึ

คนไรบ้า้น ในประเทศจาเมกา และใหก้ารชว่ยเหลอืคนอย่าง แรง็ลนัใหพ้บชวีติใหม่  
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ข้อมูลด่วน 

 ประมาณหนึ่ งในสี่ของรายได้ประเทศจาเมกา ต้องพึ่งอยู่ก ับการท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว 

เขา้เทีย่วนบัลา้นคน  

 จาเมกาเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลคาริบเบียน ที่พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าประชากรบางส่วนของจาเมกา 

พูดภาษา “แพทโตอสิ” ซึ่งใชภ้าษาองักฤษเป็นพืน้ฐานในการพูดภาษา “ครโีอเล”  

 จาเมกาได้บรรลุเสรภีาพจากอาณาจกัรองักฤษในปี 1962 แต่ยงัคงเป็นส่วนหนึ่งของ “คอมมนัเวลธ” ดงันัน้ 

พระราชนิี ควนีเอลซิาเบธ็ ที ่2 ยงัเป็นพระราชนิี และประมุขของประเทศ  

 ประชากรทัง้หมดของจาเมกา เป็นคริสเตียนโปรเตสแตนท์ ชื่อ “คริสตจักรของพระเจ้า” และเซเว่นธ์เดย ์

เป็นครสิตจกัรใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในจาเมกา ในทุก 9 คนของชาวจาเมกา เป็นแอ๊ดเวนตสี 1 คน       

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 30 ธนัวาคม 2017 

รายการโรงเรียนวนัสะบาโตท่ีสิบสาม 

 เพลงโดยผูม้านมสัการ                         “รุ่งแห่งความรกั”   เลขที ่95  

    กล่าวต้อนรบั                                                            ประธาน ร.ร.วนัสะบาโต 

    อธิษฐาน                                                                    .................................... 

    เงินถวาย   ....................................                        

    เพลงปิด                “ขา้ฯชอบกล่าวเรื่องอนัประเสรฐิ”      เลขที ่241                  

    ผูอ้ธิษฐานปิด                                                            .................................... 

 

ผู้ร่วมในรายการ: ทําการสมัภาษณ์ผูช้ายและผู้หญิง ผูท้ําหน้าที่เป็นตวัแทน ในรูปแบบการสมัภาษณ์ถาม-ตอบ 

ข้อสงัเกต : ไม่ต้องท่องบท (ข่าวมชิชนั) แต่อ่านให้เขา้ใจหลายเที่ยว ถ้าจะใหด้ใีหท้ําการฝึกซ้อมก่อนสกั 1-2 รอบ 

ผูท้ําการสมัภาษณ์ และผูถู้กสมัภาษณ์ควรรูส้กึผอ่นคลาย 

 

จดัฉากเป็นร้านอาหาร 

ผู้สัมภาษณ์ :  ในไตรมาสนี้ เราจะพบผู้คนจากประเทศ ปวยร์โตรีโก เม็กซิโก จาเมกา ตรินิแดด โตเบโก 

และเบลซี ประเทศทัง้หมดนี้อยู่เขตดูแลของสํานกังานภาคอเมรกิากลาง  

        จูเนียร์ และสเตฟานีเป็นเจ้าของร้านอาการ และดําเนินการด้วยตวัเองในเมืองคิงส์ตนัในเมืองหลวงของ 

จาเมกา พวกเขาพบกบัปัญหาหนักเมื่อพวกเขารบับพัติศมา พวกเขาต้องเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจ พวกเขา 

หยุดการปรุงอาหารด้วย กุ้ง ปู หรอืหอย เนื้อหมู ต่อไปนี้เป็นบทสมัภาษณ์กิจกรรมของพวกเขา  ก่อนอื่นให้เรา

เริม่ตน้จากพืน้ฐานชวีติของพวกเขา พวกเขามอีายุกีปี่ 

จเูนียร:์ ผมอายุ 28  ปี 

สเตฟานี: ฉนัอายุ 27 ปี 

 

ผูส้มัภาษณ์: พวกคณุพบกนัได้อย่างไร 
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จูเนียร์: เราทัง้สองทํางานที่ศูนย์ขายเนื้อ และบริษัทขายสุราในจาเมกา ผมเป็นเชฟคนหนึ่ง เป็นคนปรุง 

อาหารทีใ่ชกุ้ง้ตวัใหญ่ และหอยต่างๆ รวมทัง้อาหารทะเลอื่นๆ 

สเตฟานี: ฉนัทํางานเป็นผูช้ว่ยผูจ้ดัการในหมวดเหล้าองุ่น และเครื่องดื่มแอลกอฮอลอื่นๆ ตวัฉันเองโดยส่วนตวัแล้ว

ชอบดื่มเหลา้องุ่นมาก 

 

ผูส้มัภาษณ์: มารู้จกักบัพระเจ้าอย่างไร 

จูเนียร์: 3 ปีที่แล้ว เพื่อนที่เป็นชาวแอ๊ดเวนตีสเชิญผมไปศกึษาพระคมัภีร์ก ับกลุ่มเล็กในบ้านของเขา ผมพบ 

วา่การศกึษาพระคมัภรีน่์าสนใจ และผมเชญิสเตฟานีใหไ้ปศกึษพระคมัภรีร่์วมกบัผม แต่เธอไม่สนใจ 

สเตฟานี: ฉนัมอีะไรทํายุ่งๆ อยู่ และไม่อยากเสยีเวลา แต่เมื่อฉนัเริม่ไปศกึษาพระคมัภีรก์บัจูเนียรใ์นอกีหนึ่งปีต่อมา 

ฉัน รู้สึกประหลาดใจมากในสิ่งที่ เราอ่าน  ฉันถามว่า “สิ่งนี้มีอยู่ ในพระคัมภีร์หรือ ” ฉันเห็นว่า  พระคัมภีร ์

กล่าวถงึวนัสะบาโตบ่อยๆ และต่อมาฉนัตระหนกัวา่วนัเสารเ์ป็นวนัสําหรบันมสัการพระเจา้ 

        วนัหนึ่งฉันรู้สึกว่าพระวญิญาณบริสุทธิก์ําลงัตรสักบัฉัน “นี่เป็นเวลาของเจ้า” ฉันจึงได้ตัดสินใจอุทิศถวาย 

ชวีติของฉันแด่พระเจ้า แม้ว่าขณะนัน้ฉันยงัรบัประทานเนื้อหมู  รบัประทานกุ้ง และยงัดื่มเหล้าองุ่น ไม่เป็นการ 

ยากสําหรบัฉนัที่จะปลดเปลือ้งสิง่เหล่านัน้ใหห้ลุดออกไปจากชวีติของฉนั ฉันคดิวา่ฉนัจะตอ้งถวายเกยีรตแิด่พระเจ้า 

โดยทําในสิง่ทีถู่กตอ้ง ฉนัคดิวา่เหลา้องุ่นไม่สําคญัมากไปกวา่ความรอด 

จูเนียร์: สเตฟานี และผมต้องการให้แน่ใจว่า เรามีความสมัพันธ์ถูกต้องกบัพระเจ้า เราได้แต่งงานกนัในเดือน 

กนัยายน 2015 และไดร้บับพัตศิมาพรอ้มกนัในอกี 1 เดอืนต่อมา 

 

ผูส้มัภาษณ์:   มอีะไรเกดิขึน้กบัรา้นอาหารของคุณ หรอืธุรกจิของคุณ   

สเตฟานี: ใครๆ ก็บอกเราว่าร้านอาหารของเราไม่สามารถอยู่รอดได้ เพราะการจดังานเลี้ยงต่างๆ มกัจะทํากนั 

ในคืนวนัศุกร์ หรือคืนวนัเสาร์ ลูกค้ากระเป๋าหนักมักจะสัง่อาหารทะเลจานใหญ่ และสัง่เหล้าราคาแพงด้วย ที ่

จรงิเรามรีายไดล้ดลง หลงัจากทีเ่ราไดร้บับพัตศิมา 

จูเนียร์:  นับตัง้แต่วนัที่เราได้รบับัพติศมา ลูกค้าบอกเราว่าเขาต้องการอาหารทะเลสําหรบังานฉลองสมรสใน 

ราคา  1 ล้านจาเมกา  ดอลล่าร์ (หรือ 7,700 เหรีญอเมริกัน หรือ 289,500 บาท) เขาเอ่ยชื่ออาหารทะเล เขา 

บอกวา่จะจดังานเลีย้งในวนัที ่2 มกราคม และเมื่อผมมองไปดูปฏทินิ ตรงกบัวนัเสาร ์เราจงึจาํเป็นตอ้งปฏเิสธเขาไป

อย่างสุภาพ 

        การตดิต่อกบัลูกคา้ประจําทีเ่ราสูญเสยีไปรายหนึ่งคอื เธอเป็นนกัธุรกจิผูม้ ัง่ค ัง่ เธอจะสัง่อาหารพเิศษราคาแพง

สําหรบัครอบครวั 4 คน สปัดาหล์ะหลายมือ้ แต่หลงัจากเรารบับพัตศิมา เราบอกเธอวา่เราไม่อาจรบัใชเ้ธอดว้ยอาหาร

ทีเ่ธอชืน่ชอบจําพวกเนื้อหมู และกุง้ตวัโตๆ ไดอ้กีต่อไป 

         ครัง้สุดท้ายที่เราไปทําอาหารที่บ้านของลูกค้าคนนี้ เธอเตรยีมแฮมเนื้อนกยูงให้เรานํามาปรุง เธอพูดว่า “นี่

ไม่ใชแ่ฮมทีท่ําจากเนื้อหมูนะ แต่เป็นแฮมเนื้อนกยูง ใหคุ้ณเพยีงหัน่มนัเป็นชิน้ๆ ใหฉ้นักพ็อ”  

         ผมคิดได้ว่า “นี่เป็นการทดลอง” ผมปล่อยแฮมไว้บนเคาเตอร์ และเปิดพระคัมภีร์เกี่ยวกับการสมัผสักับ 

ซากของสตัวไ์ม่สะอาดทีต่ายแลว้ แต่ลูกค้าคนนี้ไม่อยากรบัฟัง เมื่อเธอกลบัเขา้มาที่หอ้งครวัอกี เธอตดัผมออกจาก

การเป็นคนทําอาหารใหเ้ธอ ดว้ยการพูดวา่ “การเลอืกของคุณคุกคามรูปแบบการดําเนินชวีติของฉนั”    
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สเตฟานี :  พระเจ้าทรงเปิดทางออกให้กบัร้านอาหารของฉนัในลกัษณะขาํขนั  18 เดอืนต่อมา หญิงร่ํารวยคนนี้ได้

โทรเรยีกให้เราไปพบ เธอบอกให้เราทําอาหารจดังานเลี้ยงในบ่ายวนัศุกร์ เราจะไม่ถูกขอให้ปรุงอาหารต้องห้าม

สําหรบัเรา วนัสะบาโตเริม่เมื่อดวงอาทติยต์กดนิในวนัศกุร ์เมื่อถงึเวลานัน้แมง้านยงัไม่จบ ใหเ้รากลบัไปก่อนได”้ 

         สิ่งที่ทําให้เราประหลาดใจคือ  สตรีผู้ร่ํารวยคนนี้บอกเราว่า เธอเริ่มไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ เรากําลัง 

อธษิฐานเพื่อวา่เธอจะรบัความจรงิในเรื่องวนัสะบาโตในโอกาสต่อไป 

 

       ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีถ่วายทรพัยเ์พื่อชว่ยพนัธกจิของประเจา้ในประเทศจาเมกา ขอพระเจ้า

ทรงอวยพระพรใหท้่าน และครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระครสิตเจา้....อาเมน 


